Όχι στην καταστροφή των αρχαιολογικών μας χώρων!
Όχι άλλα αιολικά στην Εύβοια!
Φτάνει πια!
Η Κυβέρνηση, με το Υπουργείο Πολιτισμού στον ρόλο του διεκπεραιωτή, φέρνει
άρον άρον την έγκριση των αιολικών πάρκων της ΣΟΦΡΑΝΟ στο Κεντρικό
Αρχαιολογικό Συμβούλιο, την Τρίτη 26/10. Με τον τρόπο αυτό αποδεικνύεται
περίτρανα, για ακόμα μια φορά, ποιου τα συμφέροντα εξυπηρετεί.
Η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, αθετώντας όλες τις δεσμεύσεις της για την
προστασία των αρχαιολογικών χώρων των Στύρων και βάζοντας στην άκρη την
πρόταση της Εφορείας Αρχαιοτήτων Εύβοιας για κήρυξη του αρχαιολογικού χώρου
του Νημποριού, επιχειρεί εν μια νυκτί και με διαδικασίες φαστ τρακ να δώσει την
άδεια για την εγκατάσταση των αιολικών πάρκων της εταιρείας ΣΟΦΡΑΝΟ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ, στις θέσεις «Χρούση», «Κελλιά», «Πυργάρι», «Τσούκα Δεμενίτη».
Μάλιστα, ενώ η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ευβοίας έχει, από τις αρχές Σεπτεμβρίου,
κινήσει τις διαδικασίες οριοθέτησης του λόφου του Νημποριού και παράλληλα έχει
ζητήσει επιπλέον στοιχεία από την εταιρεία αιολικών πάρκων, η Υπουργός
Πολιτισμού, στη λογική του «αποφασίζομεν και διατάσσομεν», παρακάμπτει τις
διαδικασίες, «καταστρατηγεί» τον αρχαιολογικό νόμο και μεθοδεύει την έγκριση των
αιολικών πάρκων της ΣΟΦΡΑΝΟ, βάζοντας τη Μελέτη Περιβαλλοντικών
Επιπτώσεων των αιολικών σταθμών στην ημερήσια διάταξη του ΚΑΣ, που
δημοσιεύθηκε στις 22/10 και ενώ η εν λόγω εταιρεία δεν έχει καταθέσει τα
απαραίτητα στοιχεία που απαιτούνται.
Τα αιολικά πάρκα στις θέσεις «Χρούση», «Λιούτσα» και «Κελλιά» τοποθετούνται
μια ανάσα από το μοναδικό μνημειακό σύνολο του λόφου του Αγίου Νικολάου
Στύρων (Ακρόπολη Στύρων, κάστρο «Άρμενο», ρωμαϊκά λατομεία, Δρακόσπιτα
Πάλλη - Λάκκα), όπως και πάνω από τον οικισμό των Στύρων. Αντίστοιχα το αιολικό
πάρκο στη θέση «Πυργάρι» Νημποριού, θα θέσει σε ολέθριο κίνδυνο τις μοναδικές
αρχαιότητες που αφορούν σε εκτεταμένες λατομικές δραστηριότητες.
Αποτελεί έγκλημα η εγκατάσταση των αιολικών πάρκων καθώς θα υποβαθμίσουν και
θα ισοπεδώσουν επισκέψιμους αρχαιολογικούς χώρους, θα καταστρέψουν περιοχή
που έχει κριθεί αναδασωτέα, σημαίνοντας παράλληλα τον μαρασμό των οικισμών
Στύρων και Νέων Στύρων.
Για εμάς, τους εργαζόμενους στον πολιτισμό, είναι ανεπίτρεπτη αυτή η ενέργεια.
Δηλώνουμε την έντονη αντίθεση μας και ζητάμε να γίνει ΤΩΡΑ η αρχαιολογική
κήρυξη του λόφου του Νημποριού, να ορισθούν ζώνες απολύτου προστασίας στους
αρχαιολογικούς χώρους Άγιος Νικόλαος και λόφος Νημποριού και να αναδειχθούν.
Να ακυρωθεί η εγκατάσταση των αιολικών πάρκων!
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