
Αυτό σας αφορά όλους, αξιότιμοι κάτοικοι και πολιτικοί,

Εδώ στη Χερσόνησο της Επιδαύρου Λιμηράς (Νότος Πάρνωνας) 
σχεδιάζονται πολλά αιολικά πάρκα ανάμεσα σε Μολάους, Μονεμβασία, 
Ασωπό, Παπαδιάνικα, Αρχάγγελo, Νεάπολη και Ακρωτήριο Μαλέα.

Έχετε ήδη μάθει γι' αυτό; Έχετε ενημερωθεί;

Η περιοχή μας έχει ήδη επιβαρυνθεί με πολλές ανεμογεννήτριες, έτσι ώστε 
δεν πρέπει να κατασκευαστούν εδώ πρόσθετοι αιολικόι πύργοι, γιατί …

… τα ζώα (πουλιά, νυχτερίδες, έντομα, ...) σκοτώνονται ή διώχνονται.

… η φύση καταστρέφεται λόγω των οδών πρόσβασης και των θεμελίων με 
μπετόν αρμέ (προβλήματα σχετικά με διάβρωση, υπόγεια ύδατα).

… ο τουρισμός μειώνεται. Οι άνθρωποι δεν θα έρθουν πια για διακοπές στη 
χερσόνησο μας, επειδή δεν τους αρέσει η όψη των ανεμογεννητριών.

… η υγεία των περιοίκων υφίσταται ζημία (θόρυβος, υπόηχοι).

… η τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος αυξάνεται απότομα για τους πελάτες 
όταν υπάρχει υψηλότερο ποσοστό ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, π.χ. στη 
Γερμανία αυτή τη στιγμή είναι 0,32 € ανά κιλοβατώρα και περισσότερο.

… μόνο λίγοι κατασκευαστές και επενδυτές κερδίζουν από την εγκατάσταση 
των βιομηχανικών εγκαταστάσεων ενώ όλοι οι άλλοι άνθρωποι χάνουν.

… όταν η διάρκεια ζωής των ανεμογεννητριών θα έχει περάσει ύστερα από 
20 χρόνια το πολύ, τα σκουπίδια θα παραμείνουν στα βουνά.

Πρέπει να προστατέψουμε επίσης τη φύση και όχι μόνο το κλίμα.
Δεν έχει νόημα να καταστρέψουμε αυτό που βασικά θέλουμε να σώσουμε.
Πρωταγόρας (490 π.Χ. - 411 π.Χ.) είπε: « Απάντων μέτρον άνθρωπος ».

Ενδιαφερόμενοι και στενοχωρημένοι πολίτες από τον Άγιο Δημήτριο / Μον.



Τα γεγονότα μιλούν από μόνα τους:

Η κλιματική αλλαγή δεν θα σταματήσει από την τρέχουσα προγραμματισμένη ενεργειακή 
μετάβαση, καθώς μόνο η Κίνα μόνη της θέτει σε λειτουργία έναν καινούργιο σταθμό 
παραγωγής ενέργειας από άνθρακα κάθε εβδομάδα τώρα και μελλοντικά.

Το μερίδιο της Ελλάδας στις παγκόσμιες εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα (CO2) είναι 
μόνο 1 / 500 = 0,2 τοις εκατό = 2 τοις χιλίοις.

Ηλεκτρικό ρεύμα δεν μπορεί να αποθηκευτεί αποδοτικά και σε μεγαλύτερο βαθμό και 
πρέπει να είναι διαθέσιμο στη σωστή ποσότητα κάθε χρονική στιγμή στο δίκτυο, επομένως
όλοι οι σταθμοί παραγωγής ενέργειας από άνθρακα πρέπει να συνεχίσουν να λειτουργούν 
όταν ο ήλιος δεν λάμπει αρκετά ή ο άνεμος δεν φυσάει δυνατά.

Η παροχή ανέμου είναι πολύ κυμαινόμενη (σε νηνεμία ισχύει: χιλιάδες επί 0 ίσον μηδέν), η 
παροχή με ηλιακό φως αλλάζει επίσης πολύ (τη νύχτα ισχύει: χιλιάδες επί 0 ίσον μηδέν), 
αλλά ένα καλά μελετημένο μείγμα όλων των πηγών ενέργειας μπορεί να είναι συνετό.

Αυτό θα καταλήξει άσχημα αν η Ελλάδα παράγει ρεύμα για εξαγωγή γιατί η τιμή του 
ηλεκτρικού ρεύματος μπορεί να μειωθεί προς μηδέν ή ακόμη λιγότερο στις ημέρες με 
υπερπροσφορά, βλ. Γερμανία (Ευρωπαϊκό Χρηματιστήριο Ενέργειας EEX στη Λειψία). 
Τότε οι Γερμανοί πρέπει να πληρώσουν έως 60 ευρώ ανά μεγαβατώρα στις γειτονικές 
χώρες να ξεφορτωθούν αυτό το πλεόνασμα ηλεκτρικής ενέργειας.

Η ενεργειακή μετάβαση στη Γερμανία τους πολίτες κοστίζει περισσότερα από 30 
δισεκατομμύρια ευρώ κάθε χρόνο (το ποσό ανεβαίνει) και μέχρι τώρα οι προσπαθειές δεν 
απέφεραν επιτυχία, ακόμη και αν οι πολιτικοί λένε το αντίθετο.

Άδεια παραγωγής
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