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ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΤΙΣ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΙΟ ΟΡΟΣ 

Στο Πάνειο Όρος έχει δρομολογηθεί η εγκατάσταση 19 ανεμογεννητριών στα όρια 

των Δήμων Λαυρεωτικής και Σαρωνικού, συνολικής ισχύος 17.2 ΜW από δύο 

εταιρείες. Η πρώτη εταιρεία προσπάθησε να ξεκινήσει το έργο πριν από λίγες ημέρες, 

αλλά σύσσωμοι οι Δήμοι Λαυρεωτικής και Σαρωνικού και οι Κοινότητες Καλυβίων και 

Κερατέας το σταμάτησαν. Δεν στρεφόμαστε κατά των Ανανεώσιμων Πηγών 

Ενέργειας, αλλά κατά της σχεδιαζόμενης εφαρμογής τους με καταστροφικά έργα 

μεγάλης κλίμακας σε περιοχές που δεν αντέχουν να σηκώσουν το φορτίο.  

Λέμε ΟΧΙ στις ανεμογεννήτριες ΓΙΑΤΙ: 

 Το Πάνειο Όρος προστατεύεται με το ΦΕΚ 121/2003 ως Ζώνη Α απολύτου 

προστασίας ορεινών όγκων. 

 Η κατασκευή και η εγκατάστασή τους θα έχουν μεγάλη επίπτωση στην 

πανίδα, τη χλωρίδα και το μικροκλίμα της περιοχής. 

 Δεν θέλουμε τη βιομηχανοποίηση μιας εκ των λίγων εναπομεινασών οάσεων 

πρασίνου αυτού του τόπου αλλά και ολόκληρης της Αττικής. 

 Η φέρουσα ικανότητα της περιοχής μας είναι κορεσμένη σύμφωνα με 

καθηγητές  του Πολυτεχνείου. Δεν αντέχουμε άλλα έργα υποβάθμισης.  

 Τα πάρκα ανεμογεννητριών υλοποιούνται από τις εταιρείες μόνο και μόνο για 

την επιδότησή τους από κρατικά και ευρωπαϊκά κεφάλαια και από τη δική 

μας τσέπη μέσω των λογαριασμών ρεύματος. 

 Οι εταιρείες αγνοούν επιδεικτικά την τοπική κοινωνία και δρομολογούν έργα 

χωρίς ενημέρωση και διάλογο.  

 Η διάρκεια ζωής μιας ανεμογεννήτριας είναι περίπου 20 έτη. Η καταστροφή 

του περιβάλλοντος και οι τόνοι τσιμέντου και χάλυβα δεν απομακρύνονται 

και μένουν για πάντα.  

 Κανένα αντισταθμιστικό όφελος δεν είναι ικανό να αντισταθμίσει την 

τεράστια περιβαλλοντική και όχι μόνο καταστροφή.  

 Το Πανί το απολαμβάνουμε καθημερινά οι δημότες, τα παιδιά μας αλλά και 

όλοι οι επισκέπτες του τόπου μας. Στην δύσκολη περίοδο που βιώσαμε 

πρόσφατα ως λαός, στην περίοδο της καραντίνας, το βουνό αυτό υπήρξε η 

μοναδική ανάσα ζωής για τους κατοίκους των δύο δήμων.  

 Θέλουμε να μετατρέψουμε το Πάνειο Όρος σε οργανωμένη κοιτίδα αναψυχής 

με οργανωμένα μονοπάτια και χώρους άθλησης, όχι τσιμεντοποιημένο και 

απρόσιτο.  

Οι ανεμογεννήτριες στο βουνό μας δεν θα προσφέρουν απολύτως τίποτα στον 

Σαρωνικό και τη Λαυρεωτική, αλλά θα προσθέσουν ένα περιβαλλοντικό έγκλημα 

στην κορυφή του. 



Καλούμε το Περιφερειακό Συμβούλιο να αποφασίσει τη στήριξη του αγώνα μας για 

την αποτροπή της εγκατάστασης των ανεμογεννητριών στο Πάνειο Όρος και να μας 

συμπαρασταθεί σε όλες τις προσπάθειες μας τόσο τις νομικές όσο και με πολιτικές 

παρεμβάσεις.  
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