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Κοινοποίηση 
∆ηµοτικό Συµβούλιο ∆ήµου Ταµυναίων 
         

Αθήνα, 22.09.2008   
      
Θέµα: Ενηµέρωση των πολιτών του Αλιβερίου για την µονάδα λιθάνθρακα   
 
Αξιότιµη κυρία ∆ήµαρχε, 
Από τα µέσα ενηµέρωσης πληροφορηθήκαµε ότι ο Πρόεδρος της ∆ΕΗ ΑΕ ζητά να ενηµερώσει το 
∆ηµοτικό Συµβούλιο Ταµυναίων για τη µονάδα λιθάνθρακα που προσπαθεί να κατασκευάσει στην περιοχή 
σας. Θεωρούµε, όµως, ότι το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου και σύσσωµη η τοπική κοινωνία πρέπει να 
λάβουν ολοκληρωµένη πληροφόρηση για το θέµα του λιθάνθρακα, προκειµένου να σταθµίσουν µε 
νηφαλιότητα το κόστος και το όφελος και να αποφασίσουν για το εν λόγω ζήτηµα. 
Σας προτείνουµε, λοιπόν, µε τη σειρά µας να µην περιοριστείτε στην κατάθεση των απόψεων της ∆ΕΗ ΑΕ. 
Αντιθέτως, σας παρακαλούµε να δώσετε τη δυνατότητα και στο WWF Ελλάς να παρευρίσκεται στο 
∆ηµοτικό Συµβούλιο, ώστε να ακουστεί και η αντίθετη άποψη που επισηµαίνει ότι η συγκεκριµένη 
επένδυση σε λιθάνθρακα δεν θα συνεισφέρει στην ‘αποτελεσµατικότερη προστασία του περιβάλλοντος’. 
Αντιθέτως θα αποτελέσει µια ακόµα περιβαλλοντική πληγή στο περιβάλλον και τη δηµόσια υγεία του 
Αλιβερίου, και ένα δυσβάσταχτο πλήγµα στη µάχη ενάντια στην κλιµατική αλλαγή που δεν θα φέρει 
προστιθέµενη αξία στη χώρα ή το Αλιβέρι. 
Αξιότιµη κυρία ∆ήµαρχε, σε όλες τις υπόλοιπες περιοχές όπου υπάρχουν σκέψεις για την κατασκευή 
µονάδας λιθάνθρακα, οι δηµοτικές αρχές και οι τοπικές κοινωνίες έχουν ταχθεί ενάντια σε αυτή την 
προοπτική. Παρότι, οι κάτοικοι όλων των περιοχών αντιµετωπίζουν σοβαρά προβλήµατα ανεργίας, 
αποφάσισαν να αντιταχθούν στο λιθάνθρακα γιατί πιστεύουν ότι δεν κρύβεται εκεί το µέλλον τους. 
Αποφάσισαν, µάλιστα, να πούνε όχι στον λιθάνθρακα, παρότι σε κάποιες από τις περιοχές το 
περιβαλλοντικό πρόβληµα δεν είναι τόσο έντονο (όσο στην περίπτωση του Αλιβερίου).  
Το WWF Ελλάς είναι απόλυτα πεπεισµένο ότι περιβάλλον και ανάπτυξη µπορούν να συνυπάρξουν. Σε 
αυτή τη ‘συµβίωση’, ο λιθάνθρακας δεν έχει ρόλο. 
 
Παραµένουµε στη διάθεσή σας και αναµένουµε τις ενέργειές σας. 
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