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Κύριε Πρόεδρε,
Σας απευθύνουμε αυτή την επιστολή, σε σχέση με το έργο «Aigaio Project», το οποίο
αναπτύσσεται σε βραχονησίδες του Αιγαίου.
Πάγια θέση του WWF Ελλάς είναι πως οι ΑΠΕ είναι υποδομές καταρχήν περιβαλλοντικού
σκοπού. Υπ' αυτή την έννοια, καμία περιβαλλοντική επιβάρυνση δεν μπορεί να δικαιολογηθεί
στην κατασκευή ενός σχετικού έργου, όταν μιλάμε για τεκμηριωμένα μοναδικά και πολύ
ευαίσθητα οικοσυστήματα. Επιπλέον, θεωρούμε απαραίτητο στοιχείο κάθε έργου ΑΠΕ την
εφαρμογή των βέλτιστων διαθέσιμων τεχνικών προστασίας του τοπικού περιβάλλοντος και
των ιδιαίτερων οικολογικών χαρακτηριστικών κάθε περιοχής, καθώς βεβαίως και την εκ
προοιμίου και πριν από τη λήψη κάθε απόφασης ουσιαστική - πέραν της προβλεπόμενης
από τον νόμο τυπικής - διαβούλευση με την τοπική κοινωνία και τους ενδιαφερόμενους
φορείς. Ενημερωτικά, μπορείτε να διαβάσετε εδώ τη σχετική θέση του WWF Ελλάς για την
καθαρή ενέργεια: http://www.wwf.gr/images/pdfs/WWF_kathari_energeia_stin_ellada.pdf
Για τους παραπάνω λόγους, επιδοκιμάζουμε την επισήμανση στην ιστοσελίδα της εταιρείας
σας ότι υλοποιείτε έργα ανάπτυξης της καθαρής ενέργειας «υπερβαίνοντας τη λογική της
κερδοφορίας».
Παρά το γεγονός ότι ως οργάνωση δεν έχουμε παρουσία με ομάδες παρακολούθησης στις
συγκεκριμένες βραχονησίδες, εντούτοις έχουμε από όλα τα διαθέσιμα δεδομένα εκτιμήσει ως
ιδιαίτερα σοβαρές τις επιπτώσεις του έργου στις βραχονησίδες Κούνουποι, Σύρνα, Πλακίδια,
Μεσονήσι, Μεγάλο Σοφράνο, Παχεία Ανάφης, Μακρά, Λιάδι, Κίναρος, Λέβιθα, Οφιδούσσα,
Κανδελιούσσα, Περγούσσα, και Παχειά Νισύρου.
Ως συνέπεια των παραπάνω, θεωρούμε ότι το συγκεκριμένο έργο σπιλώνει τη θετική
περιβαλλοντική επίδραση της αιολικής ενέργειας στη χώρα μας και υποσκάπτει τις
προοπτικές ανάπτυξής της, που οφείλει να υπηρετεί την αειφορία και να έχει ως κύριο σκοπό
την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.

Πρόεδρος Δ.Σ.: Γεώργιος Βλάχος
Αντιπρόεδρος Δ.Σ.: Ξενοφών Κάππας
Γεν. Διευθυντής: Δημήτρης Καραβέλλας

Καταχωρημένο ως: Παγκόσμιο Ταμείο για τη Φύση, WWF-World Wide Fund for Nature,
WWF-Fondo Mondiale per la Natura WWF-Fondo Mundial para la Naturaleza, WWFFonds Mondial pour la Nature WWF-Welt Natur Fonds. Επίσης γνωστό και ως World
Wildlife Fund
100% ανακυκλωμένο χαρτί

Έχετε υπάρξει μέρος του καινοτόμου έργου TILOS που έχτισε το προφίλ της καθαρής
ενέργειας στα νησιά και βραβεύτηκε ως πρωτοπόρα περιβαλλοντική καινοτομία. Τιμώντας
την ιστορία που άνοιξε το TILOS, σας καλούμε να λάβετε σοβαρά υπόψη τις αρνητικές
γνωμοδοτήσεις των οικείων φορέων διαχείρισης των προστατευόμενων περιοχών Κυκλάδων
και Δωδεκανήσου και να μην προχωρήσετε στην υλοποίηση του ιδιαίτερα επιβαρυντικού για
τα ευαίσθητα οικοσυστήματα των συγκεκριμένων βραχονησίδων σχεδίου ανάπτυξης, πλέον
των 100 ανεμογεννητριών στις 14 βραχονησίδες.
Παραμένουμε στη διάθεσή σας για κάθε διευκρίνιση ή συζήτηση.
Mε εκτίμηση,

Δημήτρης Καραβέλλας
Γενικός Διευθυντής WWF Ελλάς

Κοινοποίηση:
- Παναγιώτη Λαδακάκο, Πρόεδρο ΕΛΕΤΑΕΝ
- Κωνσταντίνο Βασιλάκη, Πρόεδρο Φορέας Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Κυκλάδων
- Χαρίκλεια Καργιολάκη, Πρόεδρο Φορέα Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών
Δωδεκανήσου
- Γιώργο Σγούρο, Διευθυντή, Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία
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