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Δ Ε Λ Τ Ι Ο  Τ Υ Π Ο Υ 

Η Δημοτική Αρχή του Δήμου Αριστοτέλη για τις εκβιαστικές πρακτικές της Ελληνικός Χρυσός 

Ως Δημοτική Αρχή του Δήμου Αριστοτέλη, εκπροσωπώντας  την πλειοψηφία της τοπικής κοινωνίας,  

νοιώθουμε την ανάγκη, να εκφράσουμε την έκπληξή μας και την έντονη αγανάκτηση για όσα συμβαίνουν  με 

αφορμή τις τελευταίες εξελίξεις στο θέμα της μεταλλευτικής δραστηριότητας στον τόπο μας. 

Δεν μας εκπλήσσει η εκβιαστική τακτική της ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ γιατί αυτή μας είναι γνωστή από την 

πρώτη στιγμή που εγκαταστάθηκε στην περιοχή μας. Ήρθε με το δόγμα «όλα ή τίποτα» και με αυτό πορεύεται 

έως σήμερα, προσπαθώντας να ξεπεράσει το ανεφάρμοστο του φαραωνικού της σχεδίου εκμετάλλευσης.  

Θεωρούμε, όμως, αδιανόητο και ανεπίτρεπτο μια δημοκρατικά εκλεγμένη κυβέρνηση να ενδίδει σε 

πιέσεις και εκβιασμούς και να αδειοδοτεί δραστηριότητες που οι Υπηρεσίες του αρμόδιου Υπουργείου δεν 

έχουν εγκρίνει, όπως η προσωρινή αδειοδότηση του ΧΥΤΕΑ Κοκκινόλακα. Επισημαίνουμε ότι δεν πρόκειται για 

αδειοδότηση ρουτίνας όπως ισχυρίζεται η Ελληνικός Χρυσός, αλλά για κρίσιμης σημασίας θέμα καθώς το 

συγκεκριμένο φράγμα  εδράζεται πάνω στο σεισμικό ρήγμα που έδωσε στο πρόσφατο παρελθόν σεισμούς 

εντάσεως 7R, ενώ από ελέγχους των αρμόδιων υπηρεσιών προέκυψε ότι δεν τηρήθηκαν καν τα προβλεπόμενα 

της μελέτης εφαρμογής και ο χώρος αυτό τώρα καλείται να υποδεχτεί τόνους επικίνδυνων τοξικών αποβλήτων.   

Μετά από όλα αυτά, η εταιρεία εντείνει τον εκβιασμό προς την Ελληνική Κυβέρνηση, απαιτώντας «γη & 

ύδωρ» και για τις Σκουριές, με την τροποποίηση της άδειας εγκατάστασης ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού,  

παρότι το Ελληνικό Δημόσιο έχει προσφύγει στην διαιτησία για σοβαρότατα προβλήματα που έχουν προκύψει. 

Εύλογα λοιπόν δημιουργείται το ερώτημα τι νόημα θα έχει η όποια διαδικασία της διαιτησίας εάν εκ των 

προτέρων δοθούν από το Υπουργείο οι άδειες που απαιτεί εκβιαστικά η εταιρεία;  

Ως Δημοτική Αρχή του Δήμου Αριστοτέλη, έχουμε εκφράσει εξ αρχής την πλήρη αντίθεσή μας στην 

οποιαδήποτε επέκταση της μεταλλευτικής δραστηριότητας στον τόπο μας, θεωρώντας ότι αυτή αντιστρατεύεται 

στην προοπτική της αειφόρου ανάπτυξης και της προστασίας του περιβάλλοντος. Παράλληλα, η μεταλλευτική 
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δραστηριότητα ανταγωνίζεται και όλες τις υπόλοιπες οικονομικές δραστηριότητες στην περιοχή και θα χαθούν 

πολλές χιλιάδες θέσεις εργασίας από τον τουρισμό, την αλιεία, τη γεωργία, την κτηνοτροφία, τη μελισσοκομία, 

την οικοδομική δραστηριότητα, τη δασική εκμετάλλευση, τη μεταποίηση, όχι μόνο σε ολόκληρη την Χαλκιδική, 

αλλά και στην Θεσσαλονίκη που τροφοδοτεί ή εξυπηρετεί  την Χαλκιδική.  

Απαιτούμε από το Υπουργείο ΥΠΕΝ να πάρει πίσω τις παράνομες άδειες για τον ΧΥΤΕΑ Κοκκινόλακα, 

γιατί στο θέμα της προάσπισης του δημόσιου συμφέροντος και της προστασίας του περιβάλλοντος δεν χωρούν 

εκπτώσεις. 

Καλούμε την Ελληνική Κυβέρνηση να αρθεί στο ύψος των περιστάσεων και να μην ενδώσει σε κανενός 

είδους αποικιοκρατικές πρακτικές μιας αδίστακτης πολυεθνικής εταιρείας, αλλά να προασπίσει αποτελεσματικά 

το πραγματικό δημόσιο συμφέρον σε μια περιοχή με αμέτρητα συγκριτικά πλεονεκτήματα όπως είναι η πατρίδα 

του Αριστοτέλη,  η πύλη του Αγίου Όρους. 
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