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Τετάρτη 8 Μαρτίου στις 12.00 συγκέντρωση διαμαρτυρίας και συνέντευξη Τύπου της
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΓΩΝΑ έξω από το Υπουργείο «Πολιτισμού» (Τοσίτσα και Μπουμπουλίνας).

Ο Σύλλογός μας συμμετέχοντας στην "Επιτροπή Αγώνα Ενάντια στην Εγκατάσταση
Ανεμογεννητριών στη Μάνη"
, απευθύνει την
πρόσκλησή του σε αυτούς και αυτές που ζουν στη Μάνη, σε αυτούς και αυτές που την
αγαπούν κι ας μη ζουν εκεί, σε όλους αυτούς και αυτές που έχουν επιλέξει να αγωνίζονται
παντού και πάντοτε, ενάντια στα σχέδια των κερδοσκόπων της φυσικής και πολιτισμικής
περι-ουσίας μας!

Η εγκατάσταση βιομηχανικών Αιολικών Πάρκων με τις γιγαντοκατασκευές τους στην
κορυφογραμμή του Σαγγιά στη Μάνη βρίσκεται στην τελική ευθεία, οδηγώντας σε
υποβάθμιση και καταστροφή τον τόπο μας και απειλώντας με αφανισμό:

• την αυταξία του φυσικού περιβάλλοντος

• τις Ζώνες Ειδικής Προστασίας και τις περιοχές του Δικτύου Νatura 2000

• τις περιοχές πολιτισμικής κληρονομιάς και τις περιοχές αρχαιολογικού ενδιαφέροντος

• τις δασικές περιοχές και τις πηγές

• την ορνιθοπανίδα, όπως τα ελάχιστα άτομα βασιλαετού και χρυσαετού, αλλά και
συνολικότερα τη χλωρίδα και την πανίδα

• το μοναδικό φυσικό ανάγλυφο της χερσονήσου και την περιηγητική αξία του τόπου μας
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Επιπρόσθετα, τα λεγόμενα «συνοδά έργα» επιτείνουν την καταστροφή με τη διάνοιξη
αυθαίρετων τυφλών βουνόδρομων οι οποίοι οδηγούν πάντοτε σε χώρους Αιολικών Πάρκων
που έχουν ζητήσει άδειες εγκατάστασης.

Όλα αυτά γίνονται με πρόσχημα την ανάπτυξη και τις επενδύσεις που στην
πραγματικότητα προωθούν την ερημοποίηση του τόπου μας και είναι απολύτως εχθρικά
στην αληθινή ανάγκη για την κοινωνική και οικονομική αναζωογόνηση που χρειάζεται η
τοπική κοινωνία μας.

Ποια είναι τα πραγματικά οφέλη αυτών των «πράσινων επενδύσεων» για τις τοπικές
κοινωνίες; Εμείς μόνο καθρεφτάκια για εμάς τους ιθαγενείς βλέπουμε! Το ηλεκτρικό ρεύμα
που σχεδιάζουν να παράγουν στη Μάνη (και στην κάθε Μάνη), ας μας πουν πού θα
καταλήγει; Ποιο είναι το όφελος για όλους εμάς που ζούμε σε αυτόν τον τόπο από αυτήν
την κερδοφόρα ιδιωτική επιχείρηση; Γιατί άραγε οι γειτονικοί Δήμοι της Μονεμβάσιας και
της Δυτ. Μάνης είναι αντίθετοι στην εγκατάσταση Αιολικών Πάρκων στις περιοχές τους;

Αλλά και γενικότερα, ας μας εξηγήσει κάποιος από τους κρατούντες γιατί πρέπει όλοι μας
να πληρώνουμε τον ειδικό φόρο για ΑΠΕ (ανανεώσιμες πηγές ενέργειας) στο λογαριασμό
της ΔΕΗ και να χρηματοδοτούμε έτσι τις κερδοσκοπικές επιχειρήσεις ιδιωτών; Ας μας
απαντήσουν γιατί η κεντρική πολιτική δεν ευνοεί τη δημιουργία κοινοτικών και δημοτικών
μικρών αιολικών πάρκων, γιατί τα νησιά και οι απομονωμένες περιοχές συνεχίζουν να
εισάγουν ηλεκτρικό ρεύμα και δεν καλύπτουν τις ανάγκες τους με μικρές τοπικές
φωτοβολταϊκές μονάδες και ανεμογεννήτριες;

Στην ανάπτυξή τους και στις επενδύσεις τους,

εμείς προτάσσουμε τη βιώσιμη αναζωογόνηση των τοπικών κοινωνιών μέσα από τον
συνεργατισμό και την αποανάπτυξη!

Λεύτερα βουνά χωρίς αιολικά ούτε στη Μάνη, ούτε πουθενά!

Πάρος, Νάξος, Άνδρος, Τήνος, Ρέθυμνο, Κάρυστος, Νότιο Πήλιο:
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κοινός αγώνας ενάντια στον πολιτισμό

της απληστίας και της εκμετάλλευσης!

ΠΕΡΙ.ΠΟΛ.Ο. Μάνης

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε το blog
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και τη σελίδα της Δημόσιας Ομάδας μας στο facebook
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καταλήγει; Ποιο είναι το όφελος για όλους εμάς που ζούμε σε αυτόν τον τόπο από αυτήν
την κερδοφόρα ιδιωτική επιχείρηση; Γιατί άραγε οι γειτονικοί Δήμοι της Μονεμβάσιας και
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Αλλά και γενικότερα, ας μας εξηγήσει κάποιος από τους κρατούντες γιατί πρέπει όλοι μας
να πληρώνουμε τον ειδικό φόρο για ΑΠΕ (ανανεώσιμες πηγές ενέργειας) στο λογαριασμό
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