
 
 

 

 

Τρίτη 4 Φεβρουαρίου 2020 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

Αίτημα ενημέρωσης από τον Δήμαρχο Αριστοτέλη στο ΥΠΕΝ για την πορεία 

της  διαβούλευσης με τον Ελληνικό Χρυσό 

 

Συνάντηση και ενημέρωση επί του περιεχομένου και της πορείας της διαβούλευσης μεταξύ 

κυβέρνησης και επενδύτριας εταιρείας, σχετικά με το μέλλον της μεταλλευτικής δραστηριότητας 

στα όρια του Δήμου Αριστοτέλη, ζητά ο Δήμαρχος κ. Στέλιος Βαλιάνος με επιστολή του προς 

τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Κωνσταντίνο Χατζηδάκη και σε συνέχεια της 

συνάντησης που προηγήθηκε με την διοίκηση της Ελληνικός Χρυσός ΑΕ. 

Στην επιστολή υπογραμμίζεται πως «οι υφέρπουσες, διαρκώς εντεινόμενες  και συχνά 

αντικρουόμενες φήμες και δημοσιογραφικές πληροφορίες για μεταβολές στον επενδυτικό 

σχεδιασμό προκαλούν ποικίλους προβληματισμούς στην τοπική κοινωνία», αλλά «μια υπεύθυνη 

Δημοτική Αρχή δεν μπορεί να τοποθετείται ούτε επί φημών, ούτε επί δημοσιευμάτων, ούτε επί 

μιας εικόνας βασιζόμενης σε μονομερή προφορική και γενική ενημέρωση από την επενδύτρια 

εταιρεία», ενώ επίσης «μια τόσο σημαντική διαπραγμάτευση για το μέλλον του Δήμου Αριστοτέλη 

δεν μπορεί να εξελίσσεται ερήμην του Δήμου Αριστοτέλη.» 

 

Ολόκληρη η επιστολή του Δημάρχου Αριστοτέλη προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και 

Ενέργειας έχει ως εξής: 

 

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ 

Γνωρίζω καλά το ενδιαφέρον της κυβέρνησης  για τον τόπο μας, όπως εκφράστηκε από 

τον ίδιο τον νυν πρωθυπουργό κ. Κυριάκο Μητσοτάκη κατά το πέρασμά του από τον Δήμο 

Αριστοτέλη, προ των εκλογών της 7ης Ιουλίου 2019 και το οποίο επιβεβαιώθηκε με την 

άμεση ενεργοποίηση των αρμοδίων κυβερνητικών παραγόντων όταν ο Δήμος μας επλήγη 

από ακραία καιρικά φαινόμενα. Γνωρίζω επίσης, πως έχετε γνώση του ιστορικού που 

συνοδεύει τη μεταλλευτική επένδυση που εξελίσσεται στην γη του Αριστοτέλη και την 

επίπτωση που είχε στην κοινωνική συνοχή. Επίπτωση που δεν επιθυμούμε, ούτε να 

υπενθυμίζουμε, ούτε να ξαναζήσουμε. 

Η διαβούλευση που βρίσκεται σε εξέλιξη μεταξύ κυβέρνησης και επενδύτριας εταιρείας θα 

κρίνει την μορφή της επένδυσης για τα επόμενα χρόνια. 

Ζήτησα από την πλευρά της Eldorado Gold και της Ελληνικός Χρυσός Α.Ε. συνάντηση και 

σχετική ενημέρωση. Η εταιρεία ανταποκρίθηκε στο υψηλότερο επίπεδο. Από τη 

συνάντηση που είχα προ ημερών με τoν Πρόεδρο της Eldorado Gold, τον Πρόεδρο της 

Ελληνικός Χρυσός ΑΕ και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Ελληνικός Χρυσός ΑΕ, 

προκύπτει ευλόγως η προσδοκία πως η εταιρεία σκοπεύει να προχωρήσει στον επενδυτικό 

σχεδιασμό με πρόθεση να περιορίσει ακόμα περισσότερο το περιβαλλοντικό αποτύπωμα, 

ενισχύοντας αντίθετα την οικονομική της ανταπόδοση προς το Ελληνικό Δημόσιο, μέρος 

της οποίας προορίζεται για την τοπική κοινωνία. 

Ωστόσο: 



 
 

 

 

Επειδή η επενδύτρια εταιρεία επιφυλάσσεται για την παρουσίαση λεπτομερειών του νέου 

επενδυτικού της σχεδιασμού, δεδομένης της εξελισσόμενης διαβούλευσης με την 

κυβέρνηση. 

Επειδή οι υφέρπουσες, διαρκώς εντεινόμενες  και συχνά αντικρουόμενες φήμες και 

δημοσιογραφικές πληροφορίες για μεταβολές στον επενδυτικό σχεδιασμό προκαλούν 

ποικίλους προβληματισμούς στην τοπική κοινωνία. 

Επειδή μια υπεύθυνη Δημοτική Αρχή δεν μπορεί να τοποθετείται ούτε επί φημών, ούτε επί 

δημοσιευμάτων, ούτε επί μιας εικόνας βασιζόμενης σε μονομερή προφορική και γενική 

ενημέρωση από την επενδύτρια εταιρεία. 

Επειδή το περιεχόμενο της εξελισσόμενης διαβούλευσης μεταξύ κυβέρνησης και 

επενδύτριας εταιρείας, συνδέεται άμεσα με την διαβούλευση που έχει ξεκινήσει μεταξύ 

Δήμου και εταιρείας για το ύψος των αντισταθμιστικών οφελών που δικαιούμαστε να 

διεκδικούμε για την τοπική κοινωνία. 

Και επειδή, εν τέλει, μια τόσο σημαντική διαπραγμάτευση για το μέλλον του Δήμου 

Αριστοτέλη δεν μπορεί να εξελίσσεται ερήμην του Δήμου Αριστοτέλη… 

Παρακαλώ όπως δεχτείτε το αίτημά μου για συνάντηση στον συντομότερο δυνατό χρόνο, 

με αντικείμενο την λεπτομερή ενημέρωση της Δημοτικής Αρχής επί του υπό διαβούλευση 

επενδυτικού σχεδίου της εταιρείας και των στόχων της κυβέρνησης. 

 

Ο Δήμαρχος Αριστοτέλη 

Στυλιανός Βαλιάνος 

 


