ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
& ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

Ιερισσός, 08/03/2017

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Ο Δήμος Αριστοτέλη στο πλευρό των συνδημοτών του που δικάζονται στις 13 Μαρτίου 2017
Αναβιώνουν τη Δευτέρα 13 Μαρτίου 2017, οι δυσάρεστες μνήμες της έντασης και του διχασμού που
προκάλεσαν στην περιοχή του Δήμου Αριστοτέλη η έλλειψη διαλόγου και η προσπάθεια της Πολιτείας να
επιβάλλει «επενδύσεις με κάθε κόστος» που έρχονται σε αντίθεση με την ισορροπημένη και αειφόρο ανάπτυξη
της περιοχής. Συγκεκριμένα, 21 συνδημότες μας, επιχειρηματίες, οικογενειάρχες και μόνιμοι κάτοικοι της
περιοχής που έχουν δηλώσει την αντίθεσή τους στη μετατροπή του Δήμου μας σε περιοχή βαριάς βιομηχανίας,
η οποία περιορίζει τις δυνατότητες οποιασδήποτε άλλης ανάπτυξης, δικάζονται ως κατηγορούμενοι -μεταξύ
άλλων- για κάποια από τα σοβαρότερα αδικήματα του Ποινικού Κώδικα.
Ως Δημοτική Αρχή του Δήμου Αριστοτέλη, δηλώνουμε αντίθετοι στη βία από όποια πλευρά κι αν
προέρχεται, όπως επίσης και σε κάθε προσπάθεια στοχοποίησης των δημοτών μας, με κριτήριο τις απόψεις τους
για τη μεταλλευτική δραστηριότητα. Άλλωστε, η Τοπική Κοινωνία, εδώ και δυόμισι χρόνια έχει ανοίξει το
διάλογο για τις δυνατότητες ανάπτυξής της περιοχής, προτείνοντας μέσα από υποδειγματικές θεσμικές
διαδικασίες γόνιμου διαλόγου την εφαρμογή ενός μοντέλου αειφόρου ανάπτυξης, που να βασίζεται στα
συγκριτικά πλεονεκτήματα της περιοχής, ως Πύλη εισόδου στη Μοναστική Πολιτεία του Αγίου Όρους, γενέτειρα
του Αριστοτέλη και να λαμβάνει υπόψη τη φέρουσα ικανότητα του τόπου και τις μη αναστρέψιμες βλάβες στα
νερά, στα δάση, στον αέρα, στον άνθρωπο και την οικονομία της περιοχής που μπορεί να επιφέρει μια
υπεμεγέθης μεταλλευτική εκμετάλλευση.
Μεγάλο βάρος ευθύνης θεωρούμε ότι αναλογεί στην Πολιτεία, η οποία επέτρεψε εξαρχής την έναρξη
των δραστηριοτήτων της μεταλλευτικής εταιρείας, με αδειοδοτήσεις που δεν τήρησαν τις απαιτούμενες
διατυπώσεις διαβουλεύσεων και διαλόγου σε τοπικό επίπεδο, ενώ ακόμη και σήμερα επιτρέπει τη συνέχιση της
δραστηριότητας αυτής παρά τη σωρεία παραβάσεων που κατέδειξαν προηγούμενες επιθεωρήσεις ελέγχου, την
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έλλειψη ολοκληρωμένου επενδυτικού σχεδίου και την παραβίαση των εγκεκριμένων περιβαλλοντικών όρων,
θέτοντας σε κίνδυνο την υγιή παραγωγική βάση και την κοινωνική συνοχή της περιοχής.
- ΤΑΣΣΟΜΑΣΤΕ ΥΠΕΡ του δίκαιου αγώνα της τοπικής κοινωνίας, η οποία ενοχοποιήθηκε για την
ευαισθητοποίησή της στο μείζον πρόβλημα της καταστροφής του περιβάλλοντος και της κερδοσκοπικής
εκμετάλλευσής του και
- ΚΑΛΟΥΜΕ την Κυβέρνηση να αναλάβει τις ευθύνες της και να επιβάλλει με θεσμικές παρεμβάσεις τις
αποφάσεις που θα οδηγήσουν στη διακοπή της επέκτασης της μεταλλευτικής δραστηριότητας στη ΒΑ Χαλκιδική
και στην οριστική λύση του προβλήματος.

Η Δημοτική Αρχή του Δήμου Αριστοτέλη στηρίζει τον αγώνα των κατοίκων και στέκεται στο πλευρό των
διωκόμενων μέχρι τελικής αποδείξεως της αθωότητας τους.

Γραφείο Επικοινωνίας & Δ. Σχέσεων
Δήμου Αριστοτέλη
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