ελλάδα ● 15

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ
Σάββατο 23 Φεβρουαρίου 2008

Επιπτώσεις

Η μεγάλη απεργία του 1976 στο εργοστάσιο «Σκαλιστήρη» οδήγησε στην επιβολή στρατιωτικού νόμου στο Μαντούδι.

«Θα βρουν τους μαθητές απέναντί τους»
«Ο τόπος μας θα πεθάνει μέσα σε λίγα χρόνια. Προσπαθούν να μας πείσουν ότι
το εργοστάσιο θα λύσει τα προβλήματα της περιοχής. Αλλά εμείς μαθαίνουμε
ότι θα μολύνει τη θάλασσα και θα γεμίσει σύννεφα τον καθαρό ουρανό μας.
Τους παρακαλώ να ακούσουν τη φωνή των μαθητών». Η Ευαγγελία Μουρκογιάννη, μαθήτρια της Γ’ Γυμνασίου, μιλάει εκ μέρους όλων των συμμαθητών
της. Για την περιοχή στην οποία γεννήθηκαν, μεγάλωσαν και αγαπούν, έστω
και αν «ξέρουμε ότι εδώ είναι πιο δύσκολο να πραγματοποιήσουμε τα όνειρά
μας. Δεν έχουμε τις ίδιες επιλογές με τα παιδιά που ζουν στην Αθήνα». Το
Μαντούδι «μετράει» περίπου 500 μαθητές, 300 στο δημοτικό και 200 στο
γυμνάσιο και το λύκειο. Το θέμα της κατασκευής μονάδας λιθάνθρακα στην
περιοχή έχει ήδη απασχολήσει το δεκαπενταμελές συμβούλιο των μαθητών
του γυμνασίου. «Μας λένε ότι η μονάδα λιθάνθρακα θα μειώσει την ανεργία. Εμείς όμως διαβάζουμε ότι ο λιθάνθρακας σκοτώνει. Ας βρουν άλλους
τρόπους προκειμένου να αναπτυχθεί η περιοχή», αναφέρει στον ΕΤ η «αρχηγός» της παρέας και πρόεδρος του δεκαπενταμελούς Ελευθερία Κάτσικα.
Και στέλνει μήνυμα σε όλους εκείνους που επιμένουν στη λειτουργία του
εργοστασίου ότι «θα βρουν τους μαθητές απέναντί τους».

«Θα μας βρουν απέναντί τους», προειδοποιούν οι μαθητές
του Γυμνασίου της περιοχής.

Ο δήμος Κηρέως, οι «Πολίτες κατά του Λιθάνθρακα»
και οικολογικές οργανώσεις
υποστηρίζουν ότι το εργοστάσιο που θέλει να κατασκευάσει η εταιρία ΗΡΩΝ
ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ Α.Ε.
στη θέση Φούρνοι Μαντουδίου θα επιβαρύνει ετησίως
το περιβάλλον:
▪ με 2,4 εκατομμύρια τόνους διοξείδιο του άνθρακα
▪ 11.000 τόνους οξείδια και
υποξείδια του αζώτου (αέρια
που δεν διασπώνται εύκολα
και «ζουν» για περισσότερα
από 100 χρόνια)
▪ 9.000 τόνους διοξείδιο
του θείου
▪ 2.000 τόνους αιωρούμενα σωματίδια (ιπτάμενη
τέφρα)
▪ και 200.000 τόνους
στερεών αποβλήτων (κατάλοιπα λιθάνθρακα που δεν
λειώνει, τέφρα, ασβέστη,
γύψο, ισχυρά αλκαλικά,
ιχνοστοιχεία υδραργύρου,
ουρανίου και θορίου)
▪ Επιπλέον, για την ψύξη
της μονάδας θα χρησιμοποιούνται
500.000
- 1.000.000 m3 θαλασσινού νερού ετησίως, που θα
επιστρέφουν στη θάλασσα
αλλοιώνοντας την πανίδα
και χλωρίδα.
▪ Θα πολλαπλασιαστούν
τα δρομολόγια «καρβουνάδικων» στο κλειστό θαλάσσιο οικοσύστημα του
Ευβοϊκού.
▪ Θα πολλαπλασιαστούν
τα κρούσματα καρκίνου και
θα διπλασιαστούν τα κρούσματα ρινίτιδας και βρογχίτιδας στην ευρύτερη περιοχή.

Αντιδράσεις
Την κίνηση «Πολίτες κατά του
λιθάνθρακα» συγκροτούν οι:
▪ WWF
▪ Εθελοντική περιβαλλοντική ομάδα Αλμυρού «Εν
δράσει»
▪ Ενεργοί πολίτες Εύβοιας
▪ Ενωση Ταμυναίων πολιτών η Παρέμβαση (Αλιβέρι)
▪ Οικολογική εταιρία
Εβρου
▪ Ομάδα Φίλων και Πολιτών
Μαντουδίου
▪ Παναιτωλοακαρνανικό
μέτωπο για το περιβάλλον
▪ Περιβαλλοντική πρωτοβουλία Μαγνησίας
▪ Σύλλογος προστασίας περιβάλλοντος Αλιβερίου
▪ Συμπαράταξη Βοιωτών
για το περιβάλλον
▪ Συντονιστική επιτροπή
αγώνα Καβάλας

Σύντομα
Ανεξάρτητο υπ. Περιβάλλοντος
ζήτησε ο Σταύρος Δήμας
Ανεξάρτητο υπουργείο Περιβάλλοντος ζήτησε εμμέσως ο Ελληνας Επίτροπος της Ευρωπαϊκής Ενωσης κ. Σταύρος Δήμας σε εκδήλωση του
Ινστιτούτου Δημοκρατίας «Κωνσταντίνος Καραμανλής», με θέμα «Κλιματικές αλλαγές και οι επιπτώσεις τους στην Ελλάδα». Απαντώντας σε
ερωτήσεις, είπε ότι «άλλες χώρες έχουν ανεξάρτητο υπουργείο, άλλες το
συνδέουν με την ενέργεια, την ανάπτυξη ή άλλους τομείς, ανάλογα με τη
σημασία που δίνει κάθε κυβέρνηση στα θέματα περιβάλλοντος… Τώρα
ποιος είναι ο πιο αποτελεσματικός τρόπος, δεν είμαι εγώ αρμόδιος να το
πω» Ως αιχμή προς τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ έγινε αντιληπτή και μία νύξη
του επιτρόπου ότι στην Αγγλία, όπου έχουν υποβληθεί «πράσινοι φόροι»,
δεν θα έπρεπε τα έσοδα να καλύπτουν τρύπες του προϋπολογισμού, αλλά
να χρησιμοποιούνται για το περιβάλλον.

Απόφαση του ΣτΕ για
τις πανελλαδικές εξετάσεις
Το υπουργείο Παιδείας
υποχρεώνεται να δίνει φωτοαντίγραφα των γραπτών
στους υποψηφίους των
πανελλαδικών εξετάσεων,
σύμφωνα με απόφαση του
ΣτΕ. Το Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο απέρριψε
αίτημα του υπουργείου
Παιδείας, το οποίο ζητούσε την ανάκληση απόφασης της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα που είχε χαρακτηρίσει παράνομη, αντισυνταγματική και
άκρως αντίθετη με τη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ενωσης τη θέση του
υπουργείου να μη δίνει επισήμως αντίγραφα των γραπτών στους άμεσα
ενδιαφερoμένους. Οι σύμβουλοι του ΣτΕ δεν αποδέχθηκαν ούτε τον ισχυρισμό του ΥΠΕΠΘ περί δημιουργίας μεγάλου προβλήματος στη χορήγηση
πολλών αντιγράφων των γραπτών με το σκεπτικό ότι εν προκειμένω οι
αιτούντες να δουν τις κόλλες τους είναι μόνο δέκα.

Παραίτηση Κορωνιά από
την ηγεσία της Vodafone
Υστερα από 16 χρόνια στα ηνία της Vodafone ο Γιώργος Κορωνιάς υπέβαλε
την παραίτησή του από τη θέση του προέδρου και διευθύνοντος συμβούλου. Ο κ. Κορωνιάς, ο οποίος στις αρχές του 2005 είχε ενημερώσει το
Μέγαρο Μαξίμου για την υπόθεση των υποκλοπών, παραδίδει τη θέση
του από την 1η Μαρτίου στον κυπριακής καταγωγής Νίκο Σοφοκλέους, ο
οποίος στο παρελθόν είχε εργαστεί στο εξωτερικό σε πολυεθνικούς ομίλους τροφίμων και λιανικού εμπορίου. Ο ίδιος ο κ. Κορωνιάς σε επιστολή
του, αφού ευχαρίστησε το προσωπικό και τα στελέχη της εταιρίας, τόνισε
ότι «ακόμη και οι δύσκολες στιγμές πρόσθεσαν σημαντικές εμπειρίες, που
μας έκαναν πιο δυνατούς».

Εφοδος για ιστοσελίδα
Εφοδο στα γραφεία εφημερίδας πραγματοποίησαν, το πρωί της Παρασκευής, άνδρες της Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, παρουσία ανακριτή. Κατόπιν εισαγγελικής εντολής, απαίτησαν να ερευνήσουν ένα
συγκεκριμένο ηλεκτρονικό υπολογιστή για τον οποίο υπήρχαν ενδείξεις
και πληροφορίες ότι χρησιμοποιείτο συστηματικά για την έκδοση και
καθημερινή ανανέωση γνωστής αποκαλυπτικής ιστοσελίδας, το περιεχόμενο της οποίας έχει εγείρει σωρεία μηνύσεων. Ωστόσο, ύστερα από
άρνηση των υπευθύνων να παραδώσουν τον υπολογιστή, επικαλούμενοι
το γεγονός ότι αποτελεί εταιρικό υλικό, η έρευνα αποφασίστηκε να γίνει
επιτόπου, παρουσία και των δικηγόρων της εφημερίδας. Η έρευνα ήταν
εξονυχιστική και διήρκεσε περισσότερες από επτά ώρες. Σύμφωνα με
πληροφορίες, ο χρήστης του υπολογιστή αναζητείτο.

