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“ΕΥΠΛΟΙΑ”

e - ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Ποιοι Είμαστε

Τα ανθρωπογενή συστήματα του νησιωτικού πολιτισμού λειτούργησαν σταθερά και
δημιουργικά επί πολλές χιλιετίες. Σήμερα όμως η ισορροπία αυτή διαταράσσεται από μιαν
«άγρια ανάπτυξη» που δεν έχει αρχή και τέλος. Αν και διενεργείται στο όνομα της
ευημερίας, καταστρέφει τη βάση της ευημερίας αυτής, και, ακόμη χειρότερα, απειλεί την
υγεία και αυτή τη ζωή των κατοίκων των νησιών.
Εμείς, πολίτες μέλη του «ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ» που μένουμε στα νησιά, είτε γιατί
γεννηθήκαμε εδώ, είτε γιατί το διαλέξαμε, πιστεύουμε ότι είναι καιρός να σταματήσει αυτή
η καταστροφή.

Μάρτης 2007

Τεύχος 12ο

Περιεχόμενα

ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ
- (*) Για όσους θέλουν να διαβάσουν αναλυτικά το σχέδιο νόμου για τις ΑΠΕ κλικ ΕΔΩ:
http://www.energyres.gr/exec.pl/press?noCache=106;1174043151
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ΓΙΓΝΕΣΘΑΙ
- Τα Αιολικά Πάρκα στην Ελλάδα: Η Βιωσιμότης του Ειδικού Πλαισίου Χωροταξίας των
ΑΠΕ
, ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΟΣ
- Χωροταξικό για 2.587 ανεμογεννήτριες στην Ελλάδα έως το 2010 , του Προκόπη
Γιόγιακα
- Τι προβλέπει το νέο χωροταξικό σχέδιο για την εγκατάσταση ανεμογεννητριών σε
προστατευόμενες και τουριστικές περιοχές
, του Γιώργου Λιάλιου
- Σχέδιο “αξιοποίησης” των βραχονησίδων για την παραγωγή ενέργειας , του Χάρη
Καρανίκα

ΘΕΣΕΙΣ ΜΑΧΗΣ
- Οι 7 πληγές των αιολικών πάρκων , από την ομάδα Σύνταξης του περιοδικού
"Εύπλοια"
- Αλήθειες και Ψέματα , του Θωμά Δρίκου
- Σχόλια επί του προτεινομένου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης του
ΥΠΕΧΩΔΕ
, του Αλέξανδρου Μαβή
- Σχολιασμός επί του Ειδικού Πλαίσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου
Ανάπτυξης του ΥΠΕΧΩΔΕ
, του Σταύρου Κοσμά
- Απόψεις της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ στη φάση διαλόγου για το ειδικό χωροταξικό
των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας
- Το σκοτεινό παρασκήνιο του συγκεντρωτισμού της ενέργειας , της Ελένης Γκίκα και
του Σπύρου Καλογερόπουλου
-

Ξεπούλημα, καταστροφή και καταπάτηση της Δημόσιας Γης
Κόντρες στον άνεμο , του Θοδωρή Παναγούλη

ΤΟΠΟΙ
-

Ευρυτανία - Ας κινηθούμε πριν να είναι πολύ αργά , της Μαρίας Παπαϊωάννου
Ευρυτανία - Οι πιθανοί κίνδυνοι για την υγεία , του Στέλιου Ζηνέλη
Ευρυτανία - Οι Ευρυτάνες απορρίπτουν τον σχεδιασμό του ΥΠΕΧΩΔΕ
Ευρυτανία - Ιστορική νομαρχιακή απόφαση:Μπλόκο στα Αιολικά
Εύβοια - Οι άναρχες ανεμογεννήτριες θα ξηλωθούν όταν βρεθεί αγοραστής
Εύβοια - Αναστάτωση στο δήμο Διρφύων από την εγκατάσταση ανεμογεννητριών
Κύπρος - Θα συνυπάρξουν αιολικά πάρκα και πουλιά;
Κύπρος - Συνεχίζεται η μάχη για τα Αιολικά Πάρκα
Κύπρος - Πόλεμος στα αιολικά πάρκα
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-

Κύπρος - Αιολικά πάρκα ή διαβολικά πάρκα , του Γιώργου Χριστοδουλίδη
Κύπρος - Προσωρινό εμπόδιο για τα Αιολικά Πάρκα , του Κωνσταντίνου Ψυλλίδη
Κύπρος - Υπό αμφισβήτηση τα αιολικά πάρκα , του Άγγελου Αγγελοδήμου
Πελοπόννησος - Έκφραση γνώμης για το Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού
Στεφάνιον Κορινθίας - Ανεμογεννήτριες &amp; Υγεία: Τι μας κρύβουν

ΑΙΓΑΙΟ
- Τεράστια Αιολικά Πάρκα στα νησιά , του Δημήτρη Πράσσου
- Κύθνος - Βραχυκύκλωμα στα αιολικά πάρκα. Η ΔΕΗ τα δημιούργησε πρώτη αλλά
έπεσε σε λήθαργο
, της Μαρίας Λίλα
- Λέσβος - Η "Αιολική" για την πτώση της ανεμογεννήτριας στην Κουτσουμπάρα
- Πάρος – Να προστατευτεί η φυσιογνωμία των νησιών , οι Φίλοι της Πάρου
- Ανεμογεννήτριες στη Σέριφo. Απόφαση του Νομαρχιακού Συμβουλίου Κυκλάδων
- Η Σέριφος λέει «όχι» στο γιγάντιο αιολικό πάρκο , της Λiνας Γιαννάρου
- Σέριφος - Δελτίο Τύπου της Συν - Κυκλαδικής Πρωτοβουλίας: Όχι στα υπερμεγέθη
αιολικά πάρκα στα ευαίσθητα νησιωτικά οικοσυστήματα!
- Σέριφος - Πολύπλευρη ανάλυση για το θέμα του σχεδιαζόμενου Αιολικού Πάρκου
Σερίφου
, από τον Ενεργό Πολίτη
- Σέριφος - Ανεμοδαρμένα Ύψη , του Σταύρου Λιβαδά
- Σκύρος - Οι ανεμογεννήτριες πλησιάζουν
- Χίος - Με βάση τα σημερινά δεδομένα η “POKAΣ ABEE” μπορεί να εγκαταστήσει στη
νησί 7 ανεμογεννήτριες
- Χίος - H ΔEH υπέγραψε μνημόνιο συνεργασίας με την “POKAΣ ABEE” για την
εγκατάσταση 44 αιολικών πάρκων στα νησιά μας
- Χίος - Επένδυση "Ρόκας": Υπόμνημα Αντίθεσης από Φορείς και πρόσωπα της Χίου

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στη διεύθυνση ntzimop@sch.gr
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