ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ
1. Πϊσ είναι δυνατόν, ςτελζχθ ενόσ κόμματοσ, που κατά καιροφσ διεκδίκθςαν τθν
αρχθγία αυτοφ, ενϊ ωσ ανεξάρτθτοι είχαν τεκεί κατά τθσ εξόρυξθσ, ενταςςόμενοι
εντόσ του κόμματοσ να διαφοροποιοφνται κάκετα ςτισ ςθμερινζσ τουσ
τοποκετιςεισ, υπζρ τθσ εξόρυξθσ;
 'τον Ενικό' Πάνοσ κουρλζτθσ & Ντόρα Μπακογιάνθ 4/4/2016 Απόςπαςμα
18'58 ζωσ 19'33
 https://www.youtube.com/watch?v=0Aw_R-H9zag&feature=youtu.be
2. Πϊσ είναι δυνατόν, ο δθμοκρατικά εκλεγμζνοσ τζωσ πρωκυπουργόσ κ. αμαράσ να
δθλϊνει απολυταρχικά και χωρίσ τθ ςυγκατάκεςθ του ελλθνικοφ λαοφ : «θ
επζνδυςθ αυτι κα γίνει με οποιοδήποτε κόςτοσ», ςτζλνοντασ 450 κατοίκουσ,
άντρεσ - γυναίκεσ, κτθνοτρόφουσ, γεωργοφσ, ψαράδεσ, μελιςςοκόμουσ κλπ, ςτθν
πόρτα του ειςαγγελζα, ωσ «τρομοκράτεσ» και με τθν τοπικι κοινωνία να προχωρά
ςε τακτικοφσ εράνουσ για τα δικαςτικά ζξοδα; Η δραςτθριότθτα αυτι που κα
καταςτρζψει τθ Μακεδονία, είναι Ελλθνικι ι Καναδικι επζνδυςθ;
3. Ο Διμαρχοσ τθσ Θεςςαλονίκθσ, κ. Μπουτάρθσ, παρά τθν πλιρθ ενθμζρωςθ για τισ
επιπτϊςεισ, από τουσ κακθγθτζσ του ΑΠΘ και αρνοφμενοσ δφο φορζσ να φζρει το
κζμα ςε ψθφοφορία ςτο Δθμοτικό υμβοφλιο, για να μθν εκφραςτεί –προφανϊσ- θ
αντίκεςθ τθσ πόλθσ ςτισ καταςτροφικζσ δραςτθριότθτεσ τθσ «Eldorado», δθλϊνει
με πνεφμα «αλλθλεγγφθσ» …ότι «το κζμα δεν αφορά τθ Θεςςαλονίκθ» και βζβαια
δεν άργθςε να ζρκει θ «ευγενισ χορθγία» από τθν ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΤΟ ΑΕ, για τον
χριςτουγεννιάτικο ςτολιςμό του Διμου Θεςςαλονίκθσ!
4. Και ενϊ θ επίςθμθ εταιρεία δθλϊνει ότι θ δραςτθριότθτά τθσ δεν ζχει καμιά ςχζςθ
με το κυάνιο και το αρςενικό, ενϊ αδιαφορεί για τον αμίαντο και τα υπόλοιπα,
ζχουμε τισ παρακάτω δθλϊςεισ που αποδεικνφουν το αντίκετο:
α) Διλωςθ του τ. Διευκ. υμβοφλου τθσ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΤΟ ΑΕ, Πζτρου
τρατουδάκθ, ςε «κλειςτι» ςυνζντευξθ τφπου, ςτο ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΑΛΛΑ : «…όςα
κυάνια, όςα αρςενικά και αν αφιςω ςτον υδροφόρο ορίηοντα, ςε 5 -10 χρόνια κα
ζχουνε φφγει. Η επζνδυςθ ςτισ κουριζσ, δεν μπορεί να εμποδίηεται για αυτά τα
πράγματα…»
β) Ο ομότιτλοσ κακθγθτισ ΑΠΘ, Ανανίασ Σςιραμπίδθσ, υποςτθρικτισ τθσ Εταιρείασ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΤΟ ΑΕ, προςπακϊντασ να κατευνάςει τουσ κατοίκουσ του Κιλκίσ
για τα 91.000 ςτρζμματα που δόκθκαν για μεταλλευτικι δραςτθριότθτα, αναφζρει
ςε άρκρο του:
« …δεν κα χρθςιμοποιθκεί κυανιοφχο νάτριο (εννοεί ςτο Κιλκίσ), αφοφ θ
επεξεργαςία του μεταλλεφματοσ κα γίνεται ςτθ Χαλκιδικι…»
http://www.eidisis.gr/arthrografia/ananias-tsirampidis-koitasmata-basikon-kaipolytimon-metallon-tis-p-e-kilkis.html
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