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Επίσκεψη εκπροσώπων των αυτοχθόνων του Αμαζονίου και της Συμμαχίας για το 
Κλίμα στις Σκουριές και στο Δήμο Αριστοτέλη 

 
 

Η ενημέρωση για την καταστροφή που συντελείται στις Σκουριές έχει από πολύ καιρό ξεπεράσει 

τα σύνορα της χώρας και έχει γίνει γνωστό μέχρι και στον Αμαζόνιο, τον πνεύμονα της Γης, που 

καταστρέφεται συστηματικά, εκτός από την εκτεταμένη υλοτομία, και από εξορυκτικές δραστηριότητες 

πολλών εταιρειών. Εκπρόσωποι των αυτοχθόνων του Αμαζονίου και του Δικτύου Ευρωπαϊκών Δήμων 

«Συμμαχία για το Κλίμα» που βρέθηκαν στη Θεσσαλονίκη, θέλησαν να δουν από κοντά το μέγεθος της 

καταστροφής που συντελείται στις Σκουριές και εξέφρασαν στο Δήμο Αριστοτέλη αυτή τους την επιθυμία, 

η οποία και πραγματοποιήθηκε. 

Έτσι, την Τρίτη 18-10-2016 επισκέφθηκαν το Δήμο Αριστοτέλη ο κ. Maximiliano Correa Menezes, 

επικεφαλής του Συντονιστικού φορέα των Οργανισμών Αυτοχθόνων στη Βραζιλιάνικη Αμαζονία (Ρίο 

Νέγκρο), η κ. Carla de Jesus Dias, βιολόγος – ανθρωπολόγος από το Βραζιλιάνικο Ινστιτούτο 

Περιβάλλοντος και Κοινωνικών θεμάτων που συνεργάζεται με ομάδες αυτοχθόνων του Ρίο Νέγκρο και η κ. 

Sara Schmitt Pacifico από τη Συμμαχία για το Κλίμα (Climate Alliance Germany), ένα δίκτυο Ευρωπαϊκών 

Δήμων που συνεργάζονται με αυτόχθονες πληθυσμούς των τροπικών δασών του Αμαζονίου.  

Στη διάρκεια της επίσκεψής τους στο Δήμο Αριστοτέλη, συνοδευόμενοι  από εκπροσώπους του 

Δήμου επισκέφθηκαν τις Σκουριές όπου ενημερώθηκαν  αλλά και διαπίστωσαν από μόνοι τους το μέγεθος 

της καταστροφής που συντελείται στον Κάκαβο. 

Στη συνέχεια συναντήθηκαν με το Δήμαρχο Αριστοτέλη, Γιώργο Ζουμπά, Δημοτικούς Συμβούλους 

και εκπροσώπους Φορέων της περιοχής. Στη διάρκεια της συνάντησης, ο Δήμαρχος αναφέρθηκε στα 

προβλήματα του Δήμου με ιδιαίτερη έμφαση στις επιπτώσεις από τις μεταλλευτικές δραστηριότητες που 

βρίσκονται σε εξέλιξη και στις προσπάθειες και ενέργειες που καταβάλλονται από το Δήμο για τον 

περιορισμό και τη μη επέκτασή τους. Οι επισκέπτες, ιδιαίτερα ο κ. Maximiliano Correa Menezes, 

περιέγραψαν τις συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή του Αμαζονίου, τα προβλήματα που 

αντιμετωπίζουν οι αυτόχθονες πληθυσμοί και τους κινδύνους που διατρέχουν οι ίδιοι αλλά και τα δάση 
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του Αμαζονίου από τα οποία επηρεάζεται το κλίμα του πλανήτη. Όπως τόνισε ο κ. Menezes, πέραν των 

άλλων, σοβαρά προβλήματα δημιουργούνται στο περιβάλλον   του Αμαζονίου και από εξορυκτικές 

δραστηριότητες. Από τη συζήτηση προέκυψε ότι οι κάτοικοι διαφόρων περιοχών της Γης αντιμετωπίζουν 

παρόμοια προβλήματα και ότι οι μέθοδοι που χρησιμοποιούν οι πολυεθνικές εταιρείες, με στόχο τη 

ληστρική εκμετάλλευση των φυσικών πόρων, είναι οι ίδιες σε κάθε γωνιά της πλανήτη. 

Οι δύο πλευρές συμφώνησαν να υπάρχει συνέχεια σε αυτή τη πρώτη επαφή και γνωριμία, με 

συχνή επικοινωνία,  ανταλλαγή απόψεων και συντονισμό ενεργειών για τις εξελίξεις στο μείζον 

περιβαλλοντικό θέμα της εξορυκτικής δραστηριότητας σε Ρίο Νέγκρο και Σκουριές, και τις βλάβες που 

αυτές προκαλούν στο περιβάλλον, στη ζωή και στη δραστηριότητα των κατοίκων των δύο περιοχών.  

Ο Δήμος Αριστοτέλη προτίθεται επίσης να γίνει μέλος του Δικτύου Ευρωπαϊκών Δήμων «Συμμαχία 

για το Κλίμα» (Climate Alliance), ώστε να ενώσει τη φωνή και τις δυνάμεις του με τους άλλους 

περιβαλλοντικά ευαισθητοποιημένους δήμους της Ευρώπης στη κοινή προσπάθεια αποτροπής και 

διακοπής της κλιματικής αλλαγής.  

Οι κκ Maximiliano Correa Menezes,  Carla de Jesus Dias και Sara Schmitt Pacifico συμμετείχαν με 

ομιλίες σε Ημερίδα που οργανώθηκε από το Δήμο Θεσσαλονίκης και την Αναπτυξιακή ΑΕ «ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ» 

στη  Θεσσαλονίκη στις 17 Οκτωβρίου και είχε τίτλο «Η εφαρμογή των στόχων της αειφόρου ανάπτυξης 

στην Τοπική Αυτοδιοίκηση», στα πλαίσια του κοινοτικού έργου «EYD 2015 – Το μέλλον που θέλουμε», κάτι 

που θεώρησαν ως ευκαιρία για να επισκεφτούν τις Σκουριές. Στη συγκεκριμένη ημερίδα υπήρξε 

εκπροσώπηση του Δήμου Αριστοτέλη, διά του προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, Κυριάκου 

Παναγιωτόπουλου, ο οποίος συμμετείχε με ομιλία του που είχε ως τίτλο «Μεταλλευτικές δραστηριότητες 

στη Β. Α. Χαλκιδική: επιπτώσεις στα δάση και στο περιβάλλον». 

 

Γραφείο Επικοινωνίας & Δ. Σχέσεων 

Δήμου Αριστοτέλη 
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