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Με αγανάκτηση μάθαμε ότι η εταιρεία Greek WindPower, σχεδιάζει να
χρησιμοποιήσει ξανά την Ανακληθείσα = Απαγορευμένη χρήση της προβλήτας, του
Αιγιαλού και του συνεχόμενου θαλάσσιου χώρου!!!, την οποία Ανάκληση ορθά
αποφασίσατε μετά τις κραυγαλέες αυθαιρεσίες που κατασκεύασε στην παράκτια
και θαλάσσια ζώνη στον Αιγιαλό, αποκρύβοντας τα πραγματικά σχέδιά της,
παρουσιάζοντάς μας εργάτες να σβαρνίζουν την άμμο με τσουγκράνες, στη
συνέχεια να τοποθετούν ξύλινους δοκούς στην άμμο και η "παντόφλα" με τον
καταπέλτη έτοιμη να ξεφορτώσει. Με αυτόν τον τρόπο πήρανε την έγκριση ΑΕΠΟ
από τον Υπουργό του ΥΠΕΝ και στην συνέχεια από την δική σας Υπηρεσία.

Μα είναι δυνατόν να μην ξέρουν ότι νταλίκες βάρους 80 τόνων δεν θα μπορούσαν
να κυκλοφορήσουν στην άμμο?? Δεν ήξεραν ότι καμία "παντόφλα", φορτωμένη με
εκατοντάδες τόνους φορτίο, δεν μπορούσε να πλησιάσει την ακτή?? Τόσο σίγουροι
ήσαν, ότι θα κατάφερναν να ξεγελάσουν τους πάντες?? Είναι δυνατόν να μας
περνάνε για τόσο ηλίθιους??

Διαμαρτυρόμαστε εντονώτατα και αιτούμαστε να μην γίνει καμία εξαίρεση χρήσης
της προβλήτας και του Αιγιαλού σε κανέναν και για κανένα λόγο.

Η εταιρεία οφείλει να κάνει Περιβαλλοντική Μελέτη και να της εγκριθεί από τις
αρμόδιες υπηρεσίες, για τα έργα που είχε κατά νου να εκτελέσει και τα
κατασκεύασε αυθαίρετα εξαπατώντας μας, και αφού εγκριθούν οι Περιβαλλοντικές
Μελέτες να ξαναυποβάλει το αίτημά της για χρήση Αιγιαλού.



Η πληροφορία που κυκλοφόρησε στο νησί ότι η Δ'νση Δασών Κυκλάδων ζήτησε την
απομάκρυνση φορτηγών και γερανών για να μην καταστρέφεται το περιβάλλον,
μάλλον μόνο αστεία μπορεί να θεωρηθεί όταν έχουν τοποθετήσει 5 τεράστια
σίδερα ύψους 130 μ. και έχουν ανοίξει δρόμους αντίστοιχους της εθνικής οδού
κατακρεουργώντας τα βουνά με ορύγματα 10 μ. ύψους, με επιχώσεις 15 μ. ύψους
και πλάτοι δρόμων που φθάνουν τα 15 μ.

Συνημμένη είναι η ανάρτηση με την θρασύτατη δήλωση χρήσης του Αιγιαλού από
το φίλα προσκείμενο, στην Greek WindPower, site "ΕνΑνδρω", με την επισήμανσή
μου αυτής της δήλωσης....

Επίσης συνημμένο είναι και το έγγραφο Υπόμνημά μου μετά από κλήση της
Εισαγγελίας Πρωτοδικών Σύρου, για αυτό το θέμα.

Παρακαλώ όπως με ενημερώσετε για τις δικές σας ενέργειες.
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