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Θέµα: Απόφαση δηµοτικού συµβουλίου για την εγκατάσταση µονάδας λιθάνθρακα στο Αλιβέρι
Αξιότιµη κυρία ∆ήµαρχε,
Με την παρούσα επιστολή θέλουµε να συγχαρούµε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Ταµυναίων για τη γενναία του
απόφαση να ταχθεί ενάντια στην εγκατάσταση µονάδας λιθάνθρακα στο Αλιβέρι. Η απόφαση του
∆ηµοτικού Συµβουλίου δείχνει πέρα και πάνω από όλα ότι το Αλιβέρι και η Ελλάδα αξίζουν ένα καλύτερο
µέλλον, χωρίς την παρουσία του ρυπογόνου λιθάνθρακα.
Σε όλο τον κόσµο επιχειρείται µια σηµαντικότατη προσπάθεια περιορισµού των αερίων του θερµοκηπίου.
Σε αυτή την προσπάθεια οι ειδικοί επιστήµονες έχουν αποφανθεί ότι ο λιθάνθρακας δεν µπορεί να
συνεισφέρει. Ειδικά για τη χώρα µας, κάθε νέα µονάδα ηλεκτροπαραγωγής µε ορυκτά καύσιµα θα
προκαλέσει σηµαντικότατο πλήγµα στην τήρηση των δεσµεύσεων που έχουµε αναλάβει για
αποτελεσµατικό περιορισµό των εκποµπών αερίων θερµοκηπίου. Ειδικά για το Αλιβέρι, µια νέα µονάδα
λιθάνθρακα ακόµα και αν λειτουργεί µε τις καλύτερες δυνατές συνθήκες και τεχνολογίες, πράγµα εξαιρετικά
δύσκολο βάσει των σηµερινών εµπειριών, θα συνεισφέρει στην επιπρόσθετη επιβάρυνση του φυσικού
περιβάλλοντος και της δηµόσιας υγείας.
Η απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Ταµυναίων έρχεται σε µια εξαιρετικά κρίσιµη χρονική στιγµή. Τα
βλέµµατα της κοινής γνώµης έχουν στραφεί στην περιοχή σας, γιατί φαίνεται πως είναι ο τόπος σας αυτός
που έχει προκριθεί ως το ‘τελευταίο καταφύγιο’ δηµιουργίας ρυπογόνου µονάδας λιθάνθρακα. Μετά, όµως,
τις αποφάσεις οκτώ ∆ηµοτικών και Κοινοτικών Συµβουλίων από αντίστοιχες περιοχές της Ελλάδας, ήρθε η
σειρά του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Ταµυναίων να ταχθεί ενάντια στον λιθάνθρακα. Χάρη στην απόφαση σας
γίνεστε η 9η περιοχή της Ελλάδας που αρνείται να δεχθεί τον λιθάνθρακα. Έτσι, πλέον, όλοι οι ∆ήµοι και οι
Κοινότητες στα όρια των οποίων προβλέπονταν η δηµιουργία µονάδας λιθάνθρακα λένε όχι σε αυτό το
ρυπογόνο καύσιµο.
Αξιότιµη κυρία ∆ήµαρχε, µετά από αυτή την τόσο σηµαντική εξέλιξη, θέλουµε να σας καλέσουµε -όπως
από την πρώτη στιγµή έχουµε κάνει- να συµµετέχετε στη «Συµµαχία ενάντια στον λιθάνθρακα». Υπάρχουν
λύσεις για την κάλυψη των ενεργειακών και αναπτυξιακών αναγκών, αλλά ο λιθάνθρακας δεν ανήκει σε
αυτές.
Παραµένουµε στη διάθεσή σας και αναµένουµε τις ενέργειές σας.
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