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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 
Σχετικά με την προσπάθεια εκφοβισμού των ελλήνων ευρωβουλευτών που 

συμμετέχουν στην Επιτροπή Αναφορών του Ευρωκοινοβουλίου. 
 

 
     Καταδικάζουμε απερίφραστα, την απαράδεκτη -ως προς το ύφος και το περιεχόμενο- από 27/01/2017 

επιστολή του Διευθύνοντος Συμβούλου της μεταλλευτικής εταιρείας Ελληνικός Χρυσός, προς τους πέντε (5) Έλληνες 

ευρωβουλευτές, κ.κ Κωνσταντίνα Κούνεβα, Σοφία Σακοράφα, Νότη Μαριά, Σωτήρη Ζαριανόπουλο και Νίκο Χουντή, οι 

οποίοι στις 24/01/2017, άσκησαν ελεύθερα και κατά συνείδηση, όπως κάθε εκπρόσωπος του Ελληνικού λαού οφείλει, το 

κοινοβουλευτικό τους έργο στην Επιτροπή Αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Οι ανωτέρω συνέβαλαν, ώστε οι 

αναφορές δύο  (2) πολιτών της Ε.Ε. που αφορούσαν την Εξόρυξη Χρυσού στη Χαλκιδική και καταδείκνυαν την 

καταστρατήγηση σημαντικών Ευρωπαϊκών Περιβαλλοντικών Οδηγιών κατά τη σύναψη και υλοποίηση της σχετικής 

σύμβασης, να αποτελέσουν αντικείμενο  διερεύνησης και ελέγχου. Στις παρεμβάσεις τους απέδειξαν τεκμηριωμένα  και 

με πλήθος στοιχείων την ανάγκη διασύνδεσης των επενδύσεων με τη βιώσιμη ανάπτυξη, της ελαχιστοποίησης του 

κοινωνικού κόστους, της προστασίας του σημαντικού φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος  της Χαλκιδικής και 

ανέδειξαν τις αποδεδειγμένες παραβιάσεις της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας, της εν λόγω «Επένδυσης» στην περιοχή μας. 

    Στηρίζουμε τους έλληνες ευρωβουλευτές και το κοινοβουλευτικό τους έργο και δηλώνουμε  ότι δεν έχουμε 

εκχωρήσει σε κανέναν Ιδιωτικό Φορέα το δικαίωμα να ταυτίζει το δημόσιο συμφέρον της Ελλάδας αλλά και το συμφέρον 

της Χαλκιδικής και δη του Δήμου Αριστοτέλη, με τα ιδιωτικά συμφέροντα και τη φήμη μίας ιδιωτικής επένδυσης, πολύ δε 

μάλλον όταν διακυβεύονται θέματα προστασίας του Περιβάλλοντος και της Δημόσιας Υγείας και παραβάσεις των 

θεσπισμένων Ελληνικών και Ευρωπαϊκών κανόνων προστασίας του. 

     Καταγγέλλουμε την προσπάθεια εκφοβισμού και συκοφάντησης των πέντε (5) εκπροσώπων της Χώρας μας 

στο Ευρωκοινοβούλιο. Η ελευθερία και το θάρρος της άποψης είναι αναφαίρετο και κεκτημένο δικαίωμα των 

δημοκρατικών θεσμών και καμία προσπάθεια τρομοκράτησης και ποινικοποίησής τους δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή. Οι 

μεθοδεύσεις  αυτού  του τύπου εκθέτουν ανεπανόρθωτα την μεταλλευτική εταιρεία ως προς τις πρακτικές της, τόσο 

ενώπιον της τοπικής κοινωνίας, όσο και ενώπιον των Ελληνικών και Ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων. 

Γραφείο Επικοινωνίας & Δ. Σχέσεων 

Δήμου Αριστοτέλη 


