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Κύριε Περιφερειάρχη, 

Παρακολουθούμε  με  μεγάλη  ανησυχία  τα  γεγονότα  που  διαδραματίζονται
στην Τήνο αναφορικά με την τοποθέτηση ανεμογεννητριών σε περιοχές ιδιαίτερης
φυσικής ομορφιάς, οι οποίες έχουν παραμείνει ανέγγιχτες από τον χρόνο. 

Η μαζική τοποθέτηση ανεμογεννητριών σε τέτοια μοναδικά τοπία, στα νησιά
και τις  βραχονησίδες της Περιφέρειάς μας αλλά και σε αντίστοιχες θέσεις ανά την
Ελλάδα, με ουσιαστικά μοναδικό κριτήριο  τα κέρδη των εμπλεκομένων επιχειρήσεων
δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή από τις τοπικές κοινωνίες. 

Είναι  προφανές  ότι  η  περιβαλλοντική  καταστροφή  που  πρόκειται  να
συντελεστεί   και  το  κόστος  που  θα  κληθούμε  όλοι  να  πληρώσουμε,  σε  καμία
περίπτωση  δεν  δικαιολογούνται  από  το  περιβαλλοντικό  αποτύπωμα  που  θα
αφήσουν στον ενεργειακό τομέα και στην αναμφίβολη ανάγκη για καθαρές πηγές
ενέργειας. 

Καθαρές  πηγές  ενέργειας  που  για  τη  λειτουργία  τους,  απαραίτητη
προϋπόθεση, είναι η μη αναστρέψιμη  καταστροφή του φυσικού περιβάλλοντος, ενώ
παράλληλα η συνεισφορά τους στο ενεργειακό μίγμα είναι αμφιλεγόμενη,   δεν θα
έπρεπε να προκρίνονται αδιακρίτως από την πολιτεία. 

Ειδικά για τα νησιά μας, η καταστροφή του θαυμαστού φυσικού τοπίου που
υπήρξε η ατμομηχανή για την ανάπτυξή τους, θα αποτελέσει και το διαβατήριό τους
για την παρακμή και την εξαθλίωση.

Για τους λόγους αυτούς συμπαραστεκόμαστε στον αγώνα των κατοίκων της
Τήνου  για  την  προστασία  του  τόπου  τους,  και  την  ανάδειξη  των  καταστροφικών
συνεπειών της άκριτης επέλασης των ανεμογεννητριών και προσυπογράφουμε την
κάτωθι ανοιχτή επιστολή που σας απευθύνουν:
 

"Αξιότιμε κ. Περιφερειάρχη,
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Είναι  βέβαιο  ότι  γνωρίζετε  τον  αγώνα  που  δίνεται  στην  Τήνο  για  να
σταματήσει  η  επικείμενη  καταστροφή  από  την  εγκατάσταση  βιομηχανικών
ανεμογεννητριών, μεγαλύτερων των εξήντα μέτρων, στις κορυφογραμμές, δίπλα σε
ξερολιθιές,  μονοπάτια,  πολιτιστικά  μνημεία,  παραδοσιακούς  οικισμούς  κλπ.
Πρόσφατα η Τήνος μαζί με τέσσερα ακόμη νησιά της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου,
βρέθηκαν  στην  λίστα  των  12  περισσότερο  απειλούμενων  πολιτιστικών  μνημείων
στην  Ευρώπη  εξ  αιτίας  των  βιομηχανικών  ανεμογεννητριών
(http://7mostendangered.eu/sites/five-southern-aegean-islands-greece/).

Είναι  βέβαιο ότι  κατανοείτε  τις  μακροχρόνιες  αρνητικές επιπτώσεις  τέτοιων
εγκαταστάσεων στην ανάπτυξη ήπιων και  εναλλακτικών μορφών τουρισμού αλλά
ακόμα και  στις  υπάρχουσες τουριστικές  επιχειρήσεις  και  συνεπώς στην συνολική
οικονομία του νησιού μας. Εξάλλου, έχετε ο ίδιος αναφερθεί στις επιπτώσεις αυτές,
σε συνεδριάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου.

Είναι βέβαιο ότι  έχετε αντιληφθεί  τις  προσπάθειες εκφοβισμού της τοπικής
κοινωνίας μέσω μηνύσεων και αγωγών από την γνωστή ελληνογερμανική εταιρεία
απέναντι σε πλήθος Τηνιακών πολιτών και αιρετών οι οποίοι διαμαρτύρονται ενάντια
στην καταστροφή του νησιού. Αλλά έχετε σίγουρα αντιληφθεί και την δυναμικότητα
και το σθένος των κατοίκων της Τήνου οι οποίοι δεν έκαναν πίσω και συνεχίζουν τον
αγώνα τους.

Είναι  βέβαιο  ότι  είστε  ενήμερος  για  το  “γαϊτανάκι”  των  αιτήσεων  και  των
αδειών  διέλευσης  υπέρβαρων  και  υπερμεγεθών  φορτηγών  για  την  μεταφορά
ανεμογεννητριών στη θέση Πράσσα μέσα από το επαρχιακό και το δημοτικό οδικό
δίκτυο του νησιού, καθώς και για την αντίδραση των κατοίκων, των συλλόγων, των
φορέων  και  του  Δήμου  της  Τήνου  απέναντι  στις  διελεύσεις  αυτές.  Τελευταίο
“επεισόδιο”  αυτού  του  κακόγουστου  έργου  είναι  οι  άδειες  που  δόθηκαν  από  την
Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Κυκλάδων για την μεταφορά των ανεμογεννητριών μέσα
από επτά χωριά της Τήνου (Μουντάδος, Καρυά, Τριπόταμος, Κάμπος, Ταραμπάδος,
Καρδιανή, Υστέρνια), από 15 έως 30 Δεκεμβρίου 2020 και ώρες 03.00 εώς 07.00, εν
μέσω  μιας  δύσκολης  εορταστικής  περιόδου  για  όλους,  εν  μέσω  μέτρων
απαγόρευσης κυκλοφορίας λόγω της πανδημίας.

Είναι βέβαιο ότι  χρειάζονται πλέον γενναίες πολιτικές αποφάσεις οι  οποίες
μαζί  με  τον  αγώνα των Τηνιακών και  των άλλων νησιωτών της  Περιφέρειας,  θα
γίνουν μοχλός πίεσης προς το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και προς την
Κυβέρνηση.

Ζητάμε από εσάς και από το Περιφερειακό Συμβούλιο την υλοποίηση των
αποφάσεων που έχετε ήδη πάρει σχετικά 

με την αναστολή οποιασδήποτε αδειοδότησης και εργασιών αναφορικά με τα
αιολικά πάρκα στα νησιά του Νοτίου Αιγαίου (αρ. 154/2019),

με την καταδίκη κάθε έργου που υπονομεύει το περιβάλλον και υποβαθμίζει
την τουριστική οικονομία των νησιών (αρ. 1/2020),

με την συμπαράσταση στους κατοίκους της Τήνου (αρ. 72/2020).

Ανακαλέστε  τις  οποιεσδήποτε  άδειες  διέλευσης  και  μεταφοράς
ανεμογεννητριών, ως πολιτικός προϊστάμενος εσείς, ως ανώτατο διοικητικό όργανο
το  Περιφερειακό  Συμβούλιο.  Μπορεί  οι  ευθύνες  να  βαραίνουν  και  προηγούμενες
διοικήσεις  αλλά  έχετε  την  δυνατότητα  να  σταματήσετε  εσείς  την  καταστροφή.
Ασκείστε ουσιαστική πίεση και καταστήστε σαφές προς όλες τις κατευθύνσεις πως η
απαίτηση σωστού χωροταξικού σχεδιασμού δεν θα μείνει  μόνο στα λόγια και στα
ψηφίσματα. Δεν υπάρχει πολύς χρόνος, πρέπει να δράσετε άμεσα.
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Τα νησιά της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου βρίσκονται σε κίνδυνο, προστατέψτε
τα."

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

           Ο πρόεδρος                                                         Η γραμματέας

     Ευστράτιος Ζολώτας                                                Στυλιανή Νομικού
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