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Τα αιολικά είναι η πιο αναξιόπιστη
μορφή ΑΠΕ λόγω μεταβλητής
παραγωγής!
Καταλαμβάνουν τεράστιες εκτάσεις
πολύτιμων Ορεινών Οικοσυστημάτων
και στη χώρα μας τοποθετούνται σχεδόν
αποκλειστικά σε βουνοκορφές, ακόμη
και σε προστατευόμενες περιοχές
NATURA!
Απαιτούν γιγαντιαίες διανοίξεις νέων
δρόμων σε αδιατάρακτες περιοχές
περιοχές με κίνδυνο εμφάνισης
πλημμυρικών φαινομένων,
κατολισθήσεων και εξαφάνισης των
πηγών!
Προκαλούν μόνιμη αλλοίωση και
υποβάθμιση του Ορεινού Τοπίου!
Αποτρέπουν κάθε τουριστική κι
εναλλακτική αξιοποίηση-ανάπτυξη!
Η πραγματική ηλεκτροδότηση
αντιστοιχεί ΜΟΝΟ στο 10% της
εγκατεστημένης ισχύος! (Μελέτη
επάρκειας ισχύος ΑΔΜΗΕ)
Η αποξήλωση κι επαναφορά (μετά από
20 χρόνια) κοστίζουν περισσότερο από
την εγκατάσταση και δεν προβλέπονται
καν από την ελληνική νομοθεσία!
Προκαλουν αρνητικές επιπτώσειςθανατώσεις στην ορνιθοπανίδα!
Δεν αντικαθιστούν ορυκτά καύσιμα παρά
μόνο ακριβαινουν το ρεύμα!

ΤΙ ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ;
Τα κτήρια των κυβερνητικών
υπηρεσιών, τα σχολικά κτήρια και τα
κτήρια των Αρχών Τοπικής
Αυτοδιοίκησης προσφέρονται, και
πρέπει, να γίνουν πρότυπα μιας ορθής
ενεργειακής πολιτικής, δίνοντας έτσι
χειροπιαστό παράδειγμα προς μίμηση
στους πολίτες για εγκατάσταση
φωτοβολταϊκών στις οροφές, αλλά και
σε άλλα σημεία των σπιτιών τους και
ιδία παραγωγή ηλεκτρισμού, χωρίς να
επιβαρύνουν το περιβάλλον.
Η ενεργειακή στρατηγική της χώρας να
στραφεί περισσότερο προς την
προώθηση μικρών φωτοβολταϊκών
συστημάτων σε ήδη δομημένες
εκτάσεις, όπως στις στέγες κτηρίων
εντός ορίων περιοχών ανάπτυξης. Τα
οφέλη από την προώθηση των οικιακών
φωτοβολταϊκών συστημάτων είναι
πολλαπλά. Το οικονομικό όφελος από
την χρήση των φωτοβολταϊκών θα το
επωμίζεται ο ιδιοκτήτης του σπιτιού,
όλο και περισσότερες οικοδομές θα
γίνουν ενεργειακά αυτόνομες, η
παραγωγή ηλεκτρισμού θα είναι
ακριβώς εκεί που θα βρίσκεται η
ζήτηση και δεν θα επιβαρύνονται οι
γεωργικές και φυσικές περιοχές με τη
δημιουργία μεγάλων ενεργειακών
πάρκων. Εάν η κυβερνητική πολιτική για
τις ΑΠΕ στραφεί στην προώθηση των
μικρών οικιακών φωτοβολταϊκών
συστημάτων και ενεργιακών κοινοτήτων
(συναιτερισμοί πολιτών), τότε θα
επιτευχθούν και οι εθνικοί μας
ενεργειακοί στόχοι για χρήση των ΑΠΕ
και παράλληλα θα προστατευτεί το
περιβάλλον.

ΤΙ ΘΑ ΣΥΜΒΕΙ
στο Ελατοχώρι;
Θα τοποθετηθούν 7 τεράστιες
ανεμογεννήτριες με διάμετρο πτερυγίων
130μ. μέσα σε προστατευόμενη περιοχή
Natura!
Θα καταστραφεί ένα παρθένο δάσος από
διαμορφώσεις και διανοίξεις τεράστιων
δρόμων μήκους 5,5 χιλιομέτρων.
Θα μεταφερθούν χιλιάδες τόνοι
οικοδομικών υλικών με οχήματα βαρέως
τύπου στις απάτητες κορυφές των
Πιερίων.
Θα εξαφανιστεί το κάλλος του φυσικού
τοπίου και θα μετατραπεί σε
βιομηχανική ζώνη.
Θα πληγεί ανεπανόρθωτα ο τουρισμός
και θα υποβαθμιστεί το Χιονοδρομικό
Κέντρο!
Το μεγαλύτερο αιολικό «πάρκο» στην
Ευρώπη έχει τρεις μόνιμους
υπαλλήλους. Επομένως το πρόσχημα για
την καταπολέμηση της ανεργίας είναι
ψευδές.
Μετά από 20 χρόνια θα μείνουν 7
σκουριασμένα κουφάρια στις κορυφές
του βουνού των Μουσών για να μας
θυμίζουν το τραγικό λάθος της
συγκατάθεσής μας σε αυτό το έργο!

Συγκέντρωση ψηφιακών
υπογραφών

