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Η ΣΕΡΙΦΟΣ είναι αδιαμφισβήτητα ένας δημοφιλής τουριστικός προορισμός. Η οικονομική ζωή του νησιού
λοιπόν εξαρτάται από τις παραλίες του, τα κυκλαδίτικα σπίτια και το ηλιοβασίλεμα που «ενώνει» τη
θάλασσα και τον ουρανό με το χρυσαφί του χρώμα. Όταν μια εταιρεία μεταλλευμάτων και ενέργειας
εκπόνησε στις αρχές του χρόνου ένα σχέδιο κατασκευής 87 βιομηχανικών ανεμογεννητριών, οι οποίες θα

κάλυπταν περισσότερο από το ένα τρίτο του νησιού, η
δήμαρχος Αγγελική Συνοδινού, έκανε λόγο για τον
«χειρότερο εφιάλτη». Το σχέδιο ολοκληρώθηκε και η κ.
Συνοδινού δεν άλλαξε γνώμη. «Κανένας δεν θα έρχεται
πια, το νησί μας θα καταστραφεί», δηλώνει. Οι
θιασώτες της αιολικής ενέργειας δεν βλέπουν τις
ανεμογεννήτριες ως τους φοβερούς γίγαντες του Δον
Κιχώτη, αλλά ως κομψά σύμβολα ενός καθαρού
ενεργειακού μέλλοντος. Την ίδια ώρα, όμως, που η
βιομηχανία δέχεται πιέσεις για να μειώσει τις εκπομπές
διοξειδίου του άνθρακα, ένα λόμπι που αποκτά όλο και
περισσότερα μέλη στην Ευρώπη, την Αμερική και
αλλού, περιγράφει τις ανεμογεννήτριες ως θορυβώδη,
φρικτά μηχανήματα που καταστρέφουν ιδιαίτερα
γραφικά μέρη τα οποία συνδέονται με τον τουρισμό.
Όλο και πιο μεγάλες
Μερικές από τις πιο επικριτικές φωνές προέρχονται
από τη Βρετανία, όπου έχουν αναπτυχθεί περισσότερα
από 150 σχέδια που αφορούν την αιολική ενέργεια.
Υποστηρίζουν μάλιστα ότι οι ανεμογεννήτριες στα
βιομηχανικά πάρκα είναι τόσο μεγάλες (μπορεί να
ξεπεράσουν τα 110 μέτρα σε ύψος), που είναι
αδύνατον να περάσουν απαρατήρητες. «Το βλέμμα

καρφώνεται σταθερά επάνω τους», τονίζει ο Τζον Φέργκιουσον μέλος της οργάνωσης Save Οur Unspoilt
Landscape (Σώστε το Άθικτο Τοπίο). Από την πλευρά τους, οι υποστηρικτές της αιολικής ενέργειας και οι
υπεύθυνοι της βιομηχανίας σημειώνουν ότι τουρισμός και ανεμογεννήτριες μπορούν να συνυπάρξουν.
Στη Σκωτία, για παράδειγμα, η Δημόσια Επιχείρηση Ενέργειας δημιούργησε σε ένα αιολικό πάρκο ένα
φυσικό καταφύγιο για λαγούς και χρυσαετούς. Στην Ελλάδα πάντως, όπου από τον τουρισμό προέρχεται
το 16% του Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος, η αιολική ενέργεια βρίσκεται ακόμη στα πρώτα της βήματα.
Όπως σημειώνει ο Ιωάννης Τσιπουρίδης, πρόεδρος της Ελληνικής Επιστημονικής Ένωσης Αιολικής
Ενέργειας, η συνολική ισχύς από την αιολική ενέργεια στην Ελλάδα είναι περίπου 800 Μεγαβάτ, όταν στη
Βρετανία είναι 2.300, στην Ισπανία 12.800 και στη Γερμανία 21.300 Μεγαβάτ.
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