
Δ    Η   Μ   Ο   Σ    Α   Ρ   Ι   Σ   Τ   Ο   Τ   Ε   Λ   Η 

Αγίου Όρους 2, 63075  Ιερισσός,  23773 50000, Fax 23770 22414
 www.dimosaristoteli.gr,   info@dimosaristoteli.gr 

   

                                             
                       
                                                                Ιερισσός, 14/06/2017 

  

 

ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ  
ΠΡΟΣ ΤΟΝ κ.ΥΠΟΥΡΓΟ Υ.Π.ΕΝ. 

 

       

κ.Υπουργέ, 

 

 

Η Δημοτική Αρχή του Δήμου Αριστοτέλη, στον απόηχο της ειδησεογραφίας και 

όλων όσων ακούστηκαν και γράφτηκαν τις τελευταίες ημέρες για την κατάρρευση του 

ορυχείου λιγνίτη στο Αμύνταιο, εκφράζει τη βαθιά της θλίψη για το γεγονός, αλλά και την 

αμέριστη συμπαράστασή της στους πληγέντες κατοίκους της Τ.Κ.Αναργύρων, οι οποίοι 

καθώς φαίνεται έχασαν εν μία νυκτί το χωριό τους και τις περιουσίες τους. Ταυτόχρονα, 

εκφράζουμε τον προβληματισμό μας για το δυσθεώρητο και πολύπλευρο κόστος που θα 

κληθεί να επωμιστεί η ελληνική κοινωνία, από την κατάσταση η οποία δημιουργήθηκε. 

Το γεγονός αυτό, αναπόφευκτα δημιουργεί συνειρμούς για τον πολύπαθο Δήμο 

μας, καθώς μέσα από τις μεγάλες διαφορές αλλά και τις εκπληκτικές ομοιότητες, παίρνουν 

σάρκα και οστά οι φόβοι και οι ανησυχίες των κατοίκων, όσον αφορά τις πιθανές 

επιπτώσεις της μεταλλευτικής δραστηριότητας στα υφιστάμενα και στα υπό επέκταση 

πεδία για τους παρακείμενους και υπερκείμενους οικισμούς. 

 Ποιές θα είναι οι συνέπειες για τη Στρατονίκη σε ανάλογη περίπτωση, όπου το 

μεταλλείο λειτουργεί κάτω ακριβώς από τον οικισμό και τα περισσότερα σπίτια ήδη 

παρουσιάζουν ρωγμές, παρά τις εκθέσεις παρακολούθησης και τις «διαβεβαιώσεις» 

της εκμεταλλεύτριας εταιρείας;  

 Τα εκατομμύρια τόνοι τοξικών αποβλήτων στο φράγμα του Κοκκινόλακα που 

εδράζεται πάνω σε σεισμικό ρήγμα το οποίο έχει δώσει σεισμό άνω των 7 ρίχτερ 

στο πρόσφατο παρελθόν, πού θα καταλήξουν και τί θα προκαλέσουν, αν το ρήγμα 

ενεργοποιηθεί και πάλι; 

 Οι 18.000 κάτοικοι των 16 χωριών του δήμου μας που ζουν σε μικρή ακτίνα από 

τις τρεις –μέχρι στιγμής- εστίες εξόρυξης της «Ελληνικός Χρυσός», τι είδους 
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συνέπειες θα υποστούν σε περίπτωση «αστοχίας» της μελέτης ή «απρόβλεπτης» 

καταστροφής; 

 Πόσο καλύτεροι είναι οι «Έλληνες Μηχανικοί» της Ελληνικός Χρυσός από τους 

συναδέλφους τους στη ΔΕΗ; 

 Πόσο πιο «εντατικοί και αυστηροί» θα είναι οι κάθε λογής έλεγχοι από τις 

Υπηρεσίες του Κράτους και τους «υπεύθυνους» της εταιρείας από αυτούς που 

εφαρμόζονταν στα ορυχεία της ΔΕΗ γενικότερα και του Αμυνταίου ειδικότερα; 

 Τι είδους εχέγγυα ασφάλειας παρέχει μια μεταλλευτική εταιρεία «χαμηλού 

κόστους», όπως η ίδια αυτοδιαφημίζεται, η οποία μάλιστα κατ’ επανάληψη 

εγκαλείται για σοβαρές παραβιάσεις τόσο των περιβαλλοντικών όρων όσο και των 

συμβατικών της υποχρεώσεων; 

 

Καλούμε για μια ακόμη φορά, με αφορμή το τραγικό συμβάν του Αμυνταίου, έστω και 

την ύστατη στιγμή, κάθε υπεύθυνη και αρμόδια αρχή της χώρας: 

 Να αναλογιστεί τις ευθύνες της πριν βρεθεί ενώπιων τους. 

     Να δείξει τη δέουσα προσοχή και τον πρέποντα σεβασμό στον τόπο που γέννησε τον 

Αριστοτέλη και αποτελεί την πύλη του Αγίου Όρους και έναν από τους ομορφότερους 

προορισμούς της πατρίδας μας. 

    Να ακούσει επιτέλους τη φωνή των ανθρώπων που χρόνια τώρα αγωνιούν και 

αγωνίζονται για τον τόπο τους, πριν χρειαστούν την «αμέριστη συμπαράσταση» την ώρα 

της τραγωδίας. 

 

 

Με τιμή, 

 

 

Η Δημοτική Αρχή 

του Δήμου Αριστοτέλη 

 

 

 

 


