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Θέμα: Υπόθεση Βλυχάδας Σαντορίνης
Αθήνα, 24 Σεπτεμβρίου 2019

Αγαπητοί φίλοι,

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Περιβάλλοντος και Πολιτισμού (ΕΛΛΕΤ) από την ίδρυσή της το 1972,
έχει δώσει μάχες για να διασωθούν σημαντικά μνημεία και τόποι στην Ελλάδα, καθώς και
σημαντικοί παραδοσιακοί οικισμοί, όπως της Ύδρας και άλλων αιγαιοπελαγίτικων νησιών. Το νησί
της Σαντορίνης είναι ένα μνημείο της φύσης με παγκόσμια σημασία και η ΕΛΛΕΤ
δραστηριοποιείται για την προστασία και ανάδειξη τόσο του συνόλου όσο και επιμέρους
τμημάτων του, όπως η Βλυχάδα.
Η Βλυχάδα είναι μία περιοχή με αναγνωρισμένη γεωμορφολογική μοναδικότητα με
γεωλογικούς σχηματισμούς που ξεκινούν από τον αιγιαλό και προχωρούν με χαράδρες καθώς και
άλλους φυσικούς σχηματισμούς σε μεγάλο βάθος από την παραλία. Οι γεωλογικοί σχηματισμοί
της Βλυχάδας μαρτυρούν την ιστορία της Μινωικής έκρηξης που διαμόρφωσε το σύγχρονο νησί,
και συνθέτουν μία περιοχή που οφείλει να προστατευθεί. Η Βλυχάδα είναι μια παρθένα περιοχή
από τις λίγες αδόμητες που λόγω της τοποθεσίας και της γεωλογικής της ιδιομορφίας είναι
ιδιαίτερα ευάλωτη στην κλιματική αλλαγή και επιβαρύνεται από κάθε ανοικοδόμηση, η οποία
συμβάλλει ανεπανόρθωτα στην διάβρωση, την αποσταθεροποίηση των εδαφών της και στην
υποβάθμιση του φυσικού τοπίου.
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Ακριβώς λόγω των παραπάνω ιδιαίτερων στοιχείων, δραστηριοποιήθηκαν η τοπική
κοινωνία, τοπικοί φορείς και η τοπική επιτροπή της ΕΛΛΕΤ και μετά από παρότρυνση τους,
εξετάστηκε το κατά πόσο κάποιες επενδύσεις συνάδουν με τον ιδιαίτερο χαρακτήρα της
προστατευόμενης περιοχής ή είναι επιζήμιες για την Βλυχάδα.
Η ΕΛΛΕΤ είναι υπέρμαχη της ανάπτυξης σε κάθε τόπο εφόσον συμβαδίζει με τις αρχές της
αειφορίας. Καθώς όμως τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της Σαντορίνης, και πιο συγκεκριμένα της
Βλυχάδας, θίγονται από μία μεγάλης έκτασης ανάπτυξη, έγινε προσφυγή στη δικαιοσύνη και
ανατέθηκαν σε έναν έμπειρο δικηγόρο οι απαραίτητες δικαστικές ενέργειες. Το κόστος αυτών των
ενεργειών ανέρχεται στο ποσό των 7.000 €, το οποίο θεωρούμε ότι είναι διαχειρίσιμο, εάν το
επωμισθούμε όλοι μαζί. Πιστεύουμε ότι ο αγώνας αυτός είναι κοινός και για αυτό το λόγο σας
παρακαλούμε να τον ενισχύσετε οικονομικά, στο μέτρο των δυνατοτήτων σας, ώστε να
ολοκληρωθεί με επιτυχία η προσπάθεια για την προστασία της Βλυχάδας.
Μπορείτε να καταθέσετε το ποσό της επιλογής σας σε κάποιο υποκατάστημα της Alpha Bank ή
ηλεκτρονικά με την αιτιολογία

«Δικαστικός Αγώνας Βλυχάδα Σαντορίνης» στον λογαριασμό της
ΕΛΛΕΤ με αριθμό 177 00 200 2000045 και IBAN GR 69014 0177 0177 00 200 2000045.

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την υποστήριξη του κοινού μας αγώνα και παρακαλούμε
θερμά να προωθήσετε το και σε άλλους ενδιαφερόμενους. Κάθε προσφορά είναι πολύτιμη για την
προστασία της Βλυχάδας!

Με εκτίμηση,

Λυδία Καρρά

Ελένη Μαΐστρου

Νίκος Δελένδας
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