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Η «πράσινη καπιταλιστική ανάπτυξη» οδοστρωτήρας των λαϊκών
αναγκών
για τα κέρδη μιας χούφτας ομίλων

Συνάδελφοι
Η εμπειρία σε μια σειρά από περιοχές, αποδεικνύει πως η
εγκατάσταση αιολικών πάρκων σε κάθε βουνοκορφή δεν γίνεται για να
διασφαλιστεί η ενεργειακή αυτάρκεια της χώρας με φθηνό ρεύμα για το λαό ή
για την προστασία του περιβάλλοντος, αλλά για να κερδοσκοπούν
επιχειρηματικοί όμιλοι, οι οποίοι μάλιστα επιδοτούνται από τα «πράσινα τέλη.
Απ’ αυτή τη δραστηριότητα τα τελευταία χρόνια το μόνο που απομένει είναι η
υποβάθμιση του φυσικού περιβάλλοντος με την αποψίλωση και τη διάβρωση του
εδάφους στα βουνά και τις πλαγιές της περιοχής από τη διάνοιξη πολλών
δεκάδων χιλιομέτρων οδοποιίας για την εγκατάσταση εκατοντάδων
ανεμογεννητριών, ενώ σε πολλές περιπτώσεις απειλούνται με καταστροφή ή και
καταστρέφονται ακόμα, μνημεία και αρχαιολογικοί χώροι.
Άλλο ένα τρανταχτό παράδειγμα είναι η εγκατάσταση αιολικών πάρκων στα
Στύρα Ν. Ευβοίας, κυρίως στον λόφο του Νημποριού. Οι εταιρείες ΑΠΕ έχουν
βρει την Νότια Εύβοια εύκολη λεία, εφαρμόζοντας τους ευνοϊκούς νόμους των
εκάστοτε κυβερνήσεων, για τη λεγόμενη “πράσινη ανάπτυξη”, χωρίς τη
στοιχειώδη μέριμνα για το περιβάλλον, τις αρχαιότητες και τις τοπικές κοινωνίες.
Ήδη λειτουργούν στην ευρύτερη περιοχή 413 ανεμογεννήτριες, 163 έχουν άδεια
εγκατάστασης, 124 άδεια παραγωγής ενώ 147 είναι υπό αξιολόγηση.
Πολλοί αρχαιολογικοί χώροι (ακρόπολη Στύρων, πολλά Δρακόσπιτα –
κηρυγμένα μνημεία, αρχαιολογικοί χώροι Πύργου Νημποριού, Λεύκα Ν.
Στύρων και πολλές άλλες θέσεις) έχουν περικυκλωθεί από ανεμογεννήτριες, η
οδοποιία τους περνάει μέσα από αρχαιολογικούς χώρους ανεξέλεγκτα, ενώ το

νέο αιολικό πάρκο στο Νημποριό κυριολεκτικά θα εξαφανίσει μοναδικές
ρωμαϊκές αρχαιότητες και νεώτερα μνημεία, που αφορούν σε λατομικές
δραστηριότητες Στυρίας λίθου και απλώνονται σε όλο το βουνό έως και το
παραλιακό μέτωπο.
Από την ασύδοτη δραστηριότητα των εταιρειών ΑΠΕ στην ευρύτερη περιοχή της
Ν. Εύβοιας οι συνέπειες για την πολιτιστική κληρονομιά είναι ολέθριες, αφού
ήδη έχουν καταστραφεί σημαντικές αρχαιότητες(ρωμαϊκό λατομικό μέτωπο και
τμήμα οικίας κλασικών χρόνων στη θέση «Αμυγδαλιά» στο Κάβο Ντόρο, για τη
διάνοιξη δρόμου αιολικού πάρκου της ENEL, αρχαϊκό ιερόστη θέση «Καψούρι»,
για την εγκατάσταση πυλώνα της Δ.Ε.Η., από την εταιρεία ΑΤΕΡΜΩΝ,
συγκρότημα ρωμαϊκών λατομείων στη θέση «Ηλιόλουστη», εγκατάσταση
αιολικού πάρκου της εταιρείας Jasper, μόλις 50μ. από τον «Δρακότοιχο, τμήμα
της αρχαίας οχύρωσης της Καρύστουκ.α).
Δε θα επιτρέψουμε το Νημποριό στα Στύρα να έχει την ίδια τύχη.
Σοβαρές ευθύνες για την επικείμενη εγκατάσταση αιολικού πάρκου στο λόφο
του Νημποριού και τις ανεπανόρθωτες συνέπειες που θα επιφέρει σε σημαντικά
μνημεία πλησίον και στην ευρύτερη περιοχή του λόφου του Νημποριού και των
Στύρων φέρει το ΥΠΠΟΑ, γιατί αν και τα επιχειρησιακά σχέδια της εταιρείας
ΣΟΦΡΑΝΟ (θυγατρική της ΕΛΛΑΚΤΩΡ) ήταν ήδη γνωστά από το 2013, δεν
προχώρησε όλα αυτά τα χρόνια στην κήρυξη του χώρου ως αρχαιολογικού με
ζώνες προστασίας των μνημείων.
Η ΔΑΣ-ΥΠΠΟΑ χαιρετίζει την άμεση κινητοποίηση των κατοίκων της περιοχής που
στάθηκε εμπόδιο και ακύρωσε τις εργασίες εγκατάστασης ανεμομετρικών ιστών
στις 24 και 25 Ιουνίου 2021 μέσα στον αρχαιολογικό χώρο και μάλιστα χωρίς
καμία άδεια και ενημέρωση της ΕΦ.Α. Ευβοίας
Στηρίζουμε τους αγώνες για την προστασία του αρχαιολογικού χώρου στο
Νημποριό και απαιτούμε:
✓ Να μην επιτραπεί καμία παρέμβαση στον λόφο του Νημποριού, που
θα καταστεί άκρως καταστροφική.
✓ Να ακυρωθεί τώρα η εγκατάσταση του αιολικού πάρκου στο
Νημποριό αλλά και στην ευρύτερη περιοχή των Στύρων.
✓ Την αρχαιολογική κήρυξη του χώρου με ζώνες προστασίας, που θα
προστατεύουν τα μνημεία.
✓ Ο λόφος του Νημποριού με τον λόφο του Αγ. Νικολάου να
αποτελέσουν ένα πρότυπο αρχαιολογικό πάρκο, όπου θα διαφαίνεται
ολοκάθαρα η διαχρονία της εκμετάλλευσης της πέτρας από τους
αρχαίους έως και τους νεώτερους χρόνους.

✓ Την συνεχή μέριμνα από την αρμόδια υπηρεσία του ΥΠΠΟ για την
συντήρηση, τον καθαρισμό και την ανάδειξη του χώρου. Να
σταματήσει εδώ η απαξίωση του.
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