ΙΚΑΡΙΑ: ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΚΑΤΑ ΤΩΝ 110 ΑΝΔΜΟΓΔΝΝΗΤΡΙΩΝ
Πξσηνβνπιία θαηά ησλ Α/Γ Ιθαξίαο
Οη ππνγξάθνληεο/ππνγξάθνπζεο απηό ην θείκελν, άηνκα θαη ζύιινγνη, είκαζηε θαηά ηεο ηνπνζέηεζεο ησλ
110 Αλεκνγελλεηξηώλ ζπλνιηθήο ηζρύνο 330 MW ζηνλ Αζέξα ηεο Ιθαξίαο.
Το ζτέδιο ασηό, αν σλοποιηθεί:
• Θα κεηαηξέςεη ηνλ Αζέξα ζε βηνκεραληθή δώλε παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο κήθνπο άλσ ησλ 27
ρηιηνκέηξσλ.
• Θα ζεκάλεη ηεξάζηηεο εθζθαθέο, εθρεξζώζεηο θαη ηζνπεδσηηθέο δηαλνίμεηο ζηνλ Αζέξα γηα ηε κεηαθνξά θαη
εγθαηάζηαζε ησλ αλεκνγελλεηξηώλ, ηηο ζεκειηώζεηο θαη ηα απαηηνύκελα νδηθά έξγα γηα ηε ζπληήξεζε ησλ
αλεκνγελλεηξηώλ.
• Θα απμήζεη ηελ ηξσηόηεηα ηεο Ιθαξίαο ζε πιεκκύξεο θαη ζε θαηλόκελα εξεκνπνίεζεο θαζώο ζα
δεκηνπξγήζεη αλνηρηέο επηθάλεηεο δεθάδσλ ηεηξαγσληθώλ ρηιηνκέηξσλ.
• Θα θαηαζηξέςεη ην Γάζνο ηνπ Ράληε θαη άιιεο δαζηθέο πεξηνρέο.
• Θα θαηαζηξέςεη κεγάιν κέξνο ηεο πξνζηαηεπόκελεο πεξηνρήο NATURA ηεο Ιθαξίαο (νηθόηνπνο επξσπατθνύ
ελδηαθέξνληνο) πνπ βξίζθεηαη ζηε Γπηηθή Ιθαξία θαζώο θαη εθείλεο πνπ βξίζθεηαη αλάκεζα ζηελ Πνύληα θαη
ην Καθό Καηαβαζίδη.
• Θα θαηαζηξέςεη ηνπο βηόηνπνπο θαη ηηο πεξηνρέο πνπ θσιηάδεη ε νξληζνπαλίδα ηεο Ιθαξίαο, ε νπνία,
ζύκθσλα κε ηελ Οξληζνινγηθή Δηαηξεία, είλαη κεγάιεο ζπνπδαηόηεηαο.
• Θα κεηώζεη ην δσηηθό παξαγσγηθό θαη αηζζεηηθό ρώξν ησλ Ιθαξίσλ γηα πνιιέο δεθαεηίεο.
• Θα αιινηώζεη δξακαηηθά ην Ιθαξηαθό ηνπίν θαζώο νη ηεξάζηηεο αλεκνγελλήηξηεο ζα θαίλνληαη από παληνύ,
ιόγσ ηεο επηκήθνπο ηνπνζέηεζήο ηνπο ζην κεγαιύηεξν κέξνο ηεο θνξπθνγξακκήο.
• Θα γεκίζεη κε ρηιηόκεηξα θαισδηώζεσλ θαη πάλσ από 110 ζπλνδεπηηθώλ θηεξίσλ γηα απνζήθεπζε, θύιαμε,
θαη ππνζηαζκνύο όρη κόλν ηνλ Αζέξα αιιά θαη πνιιέο άιιεο πεξηνρέο ηεο Ιθαξίαο, κέρξη ην ζεκείν ηεο
βύζηζεο ηνπ θαισδίνπ πξνο ηελ Αηηηθή.
• Θα αθπξώζεη ηηο κειινληηθέο δπλαηόηεηεο αλάπηπμεο ηνπ ελαιιαθηηθνύ ηνπξηζκνύ (νξεηβαζία, αλαξξίρεζε,
πεδνπνξία, πνιηηηζηηθέο δηαδξνκέο, ηόλσζε ηεο ηνπηθήο νηθνλνκίαο ησλ νξεηλώλ ρσξηώλ, αλάδεημε ησλ
ηζηνξηθώλ κνλνπαηηώλ θιπ).
• Θα κεηώζεη ηελ ζεκεξηλή ειθπζηηθόηεηα ηεο ελδνρώξαο ηεο Ιθαξίαο από ηνπο παξαζεξηζηέο πνπ
επηζθέπηνληαη ηα νξεηλά ρσξηά θαη ηα κνλνπάηηα ηεο Ιθαξίαο θαη ζα απεηιήζεη ηηο ζεκεξηλέο ηνπξηζηηθέο
δξαζηεξηόηεηεο πνπ γίλνληαη όιν ην ρξόλν από νκάδεο μέλσλ, θπξίσο, πεξηπαηεηώλ.
Θεωρούμε όηι η επένδσζη ασηή είναι αποικιοκραηικού ταρακηήρα και ανηίθεηη με ηα ζσμθέρονηα
ηοσ νηζιού διόηι:
• αγλνεί ηελ ηνπηθή βνύιεζε.
• ζρεδηάδεηαη θαη κεζνδεύεηαη ρσξίο δηαθάλεηα, ελεκέξσζε θαη δηάινγν κε ηνπο θαηνίθνπο θαη ηηο ηνπηθέο
αξρέο.
• πξνζθέξεη αζαθή νηθνλνκηθά αληαιιάγκαηα θαζώο νη ζεκεξηλέο πξνβιέςεηο πξνο ην Γήκν θαη ηελ ηνπηθή
θνηλσλία κπνξεί λα αιιάμνπλ ή λα κελ ππάξρνπλ ζην κέιινλ, ηδηαίηεξα κε ηε ζεκεξηλή νηθνλνκηθή ζπγθπξία.
• είλαη άζρεηε κε ηηο ελεξγεηαθέο αλάγθεο ηεο Ιθαξίαο θαη απνβιέπεη κόλν ζηελ θεξδνθνξία ηνπ επελδπηή.
• δελ ζπλππνινγίδεη ηα δξνκνινγεκέλα ελεξγεηαθά έξγα ηεο Ιθαξίαο.
• πξνζθέξεη αζαθή νηθνλνκηθά αληαιιάγκαηα, ηα νπνία κπνξεί λα αιιάμνπλ ή λα κελ ππάξρνπλ ζην κέιινλ.
• παξαβηάδεη θαηάθνξα ηελ αξρή ηεο αλαινγηθόηεηαο θαζώο ε Ιθαξία, πνπ ρξεηάδεηαη 9-12 ΜW θαιείηαη λα
ζπκβάιεη ππέξκεηξα ζηνπο ελεξγεηαθνύο ζηόρνπο ηεο ρώξαο γηα ην 2020 κε ηα 330 MW απηήο ηεο επέλδπζεο.
• δελ έρεη ζπλεθηηκεζεί ε 25εηήο ή 50εηήο νηθνλνκηθή δεκηά από ηελ παξάδνζε ζε ηδησηηθά ζπκθέξνληα
δεθάδσλ ηεηξαγσληθώλ ρηιηνκέηξσλ ηνπ βνπλνύ. πγθεθξηκέλα, δελ έρνπλ ζπλεθηηκεζεί νη θπζηθέο
θαηαζηξνθέο πνπ ζα επηθέξεη, ε ελδερόκελε δηαηάξαμε ηνπ πδξνινγηθνύ θύθινπ θαη νη καθξνρξόληεο
νηθνλνκηθέο επηπηώζεηο (απαμίσζε πεξηνπζηώλ, κειηζζνθνκία, θαιώο αζθνύκελε θηελνηξνθία θαη θπλήγη,
ηξνθνζπιινγή, ελαιιαθηηθόο ηνπξηζκόο θιπ.).
Καη ηέινο, δηόηη θαλείο δελ κπνξεί λα δηαζθαιίζεη όηη, κεηά ηε ιήμε ηεο επέλδπζεο (25 ή 50 ρξόληα), ην
θπζηθό πεξηβάιινλ ζα απνθαηαζηαζεί πξαγκαηηθά θαη όηη νη 110 αλεκνγελλήηξηεο, ηα ηζηκεληέληα ζεκέιηά
ηνπο, ηα θηήξηα θαη ηα ρηιηόκεηξα θαισδίσλ ζα απνκαθξπλζνύλ κε δαπάλεο ηνπ επελδπηή.
Καλούμε ηον Γήμο Ικαρίας:
• λα κελ δερηεί απηό ην απνηθηνθξαηηθό επελδπηηθό ζρέδην,
• λα κε δερηεί δηαπξαγκαηεύζεηο γηα θακηά ρσξνζέηεζε πνπ λα είλαη ζηελ πεξηνρή ηνπ Γάζνπο ηνπ Ράληε θαη
κέζα ζηηο πεξηνρέο NATURA,
• λα δξαζηεξηνπνηεζεί πξνο θαηάιιειεο νηθνλνκηθέο, θνηλσληθέο θαη πεξηβαιινληηθέο ελεξγεηαθέο ιύζεηο πνπ
είλαη ζπκβαηέο κε ηελ Ιθαξία, όπσο ηελ απμεκέλε ζπκκεηνρή ηνπ ζην αλαζηξέςηκν-πβξηδηθό έξγν ησλ Ραρώλ,
από όπνπ κπνξεί λα αληιήζεη ζεκαληηθά έζνδα, αιιά θαη ηελ αμηνπνίεζε ησλ ελεξγεηαθώλ δπλαηνηήησλ ηεο
Ιθαξίαο ελδερνκέλσο κέζα από πνιπκεηνρηθά ζρήκαηα ηνπηθώλ, θπξίσο, ζπκθεξόλησλ όπνπ ζα πξέπεη λα
ζπκκεηέρεη θαη ν Γήκνο, αληιώληαο θαη ηα ζρεηηθά νηθνλνκηθά αληαιιάγκαηα (γεσζεξκία, ηειεζέξκαλζε,
κηθξέο κνλάδεο ΑΠΔ). Οη ππνγξαθέο απηνύ ηνπ ςεθίζκαηνο δελ εμνπζηνδνηνύλ γηα απνδνρή νπνηνλδήπνηε
κειινληηθώλ επηινγώλ, πνπ ζα πξέπεη λα μεθηλήζνπλ από κεδεληθή βάζε.
Δπηζηξέςηε
ηα
ππνγξακκέλα
εξσηεκαηνιόγηα ζε απηόλ πνπ ηα
πήξαηε, ή ηαρπδξνκήζηε ηα ή δώζηε
ηα: Πξσηνβνπιία θαηά ησλ Α/Γ
Ιθαξίαο,
Γηώξγνο
Βηηζαξάο
Ξπινζύξηεο, Ιθαξία, ΣΚ 83300

Τπνγξάθνπκε θαη ειεθηξνληθά:
http://www.gopetition.com/petitions/%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CF%81%CE%B9%CE%B1%CF%85%CF%80%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%85%CE%BC%
CE%B5-%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B1-%CF%84%CF%89%CE%BD-11.html

Οι υπογράφοντεσ/υπογράφουςεσ

Ονοματεπώνυμο ατόμου ή όνομα
ςυλλόγου

Πόλη/Χωριό/ζδρα

Τηλζφωνο ή email

Υπογραφή

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
Πξσηνβνπιία θαηά ησλ Α/Γ Ιθαξίαο

Οι υπογράφοντεσ/υπογράφουςεσ

Ονοματεπώνυμο ατόμου ή όνομα
ςυλλόγου

Πόλη/Χωριό/ζδρα

Τηλζφωνο ή email

Υπογραφή

31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
Πξσηνβνπιία θαηά ησλ Α/Γ Ιθαξίαο

