ΟΥΙ ΔΕΝ ΕΙΜΑΣΕ ΟΙ ΜΟΝΟΙ
SOS ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ
ΠΑΡΑΚΑΛΟΤΜΕ ……………ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΣΕ !!!!!!!!!!!!!!!!!!
Όρη. Όιε ε Κεληξηθή Μαθεδνλία δελ ζα πξέπεη λα γίλεη πνηέ κηα βαξηά κεηαιιεπηηθή - ρεκηθή
εμνξπθηηθή δώλε. Αο αθνινπζήζνπκε ηα παξαθάησ παξαδείγκαηα ρσξώλ πνπ απέξξηςαλ
κεηαιιεπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο ζην ρξνληθό δηάζηεκα 2014 έσο θαη 2016, ρσξίο λα έρνπλ ηνλ
επηπιένλ θίλδπλν ηνπ 9 % ηνπ αξζεληθνύ, όπσο ππάξρεη ζηα ζπκππθλώκαηα ηεο Υαιθηδηθήο:
α) ηελ Ακεξηθαληθή Τπεξεζία Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΔΡΑ), ζην κεηαιιείν Pebble ηεο
Ακεξηθήο, ζηελ πεξηνρή Όξκνπ Bristol, γηα λα κελ πάζεη δεκηά ην ςάξη ζνινκόο.
β) ηελ Καλαδηθή Τπεξεζία Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο, θνληά ζηε ιίκλε Fish
Lake
ζηελ
Καλαδηθή Βξεηαληθή Κνινκβία, ζε έλα όκνην θνίηαζκα κε ηηο θνπξηέο, γηα λα κελ πάζεη δεκηά
ε θαθέ αξθνύδα ηεο πεξηνρήο.
γ) ηελ « Κάησ Βνπιή» ζηε Ρνπκαλία, πνπ έδσζε πάιη αξλεηηθή απάληεζε, κεηά από 16
ρξόληα ιεηηνπξγίαο, ιόγσ θαηαζηξνθήο ηνπ πεξηβάιινληνο ζηα Καξπάζηα όξε γηα ηελ
εμόξπμε ρξπζνύ ζηε Ρόζηα Μνληάλα, κε ςήθνπο 302 θαηά ηεο εμόξπμεο θαη ππέξ ΜΟΝΟ 1
δ) ην Γηεζλέο Γηθαζηήξην ηεο Βξαδηιίαο, ηεο βόξεηαο πνιηηείαο Para, θνληά ζηνλ παξαπόηακν
Xingu ηνπ Ακαδνλίνπ γηα θαζαξά ηξαγηθέο ζπλέπεηεο ζηνπο θαηνίθνπο ηεο πεξηνρήο κε
αλππνιόγηζηεο δεκηέο ζηηο πεξηβαιινληηθέο ηζνξξνπίεο
ε) ηελ αληίδξαζε ησλ θαηνίθσλ, κεηά από 7 ρξόληα ιεηηνπξγίαο, ζηελ πεξηνρή ησλ Άλδεσλ,
ζηα ζύλνξα ηεο Υηιήο – Αξγεληηλήο, ιόγσ ηεο κεγάιεο θαηαζηξνθήο ηεο πεξηνρήο.
ζη) ΚΔΜΠΔΚ/Καλαδάο (πεξίπησζε Θεζζαινλίθεο, σο πξνο ηελ έλλνηα ηεο απόζηαζεο)
δ) Σαϋιάλδε (280 ρικ Βόξεηα ηεο Μπαλγθόγθ, κεηά από 15 ρξόληα ιεηηνπξγίαο)
ε) Δι αιβαδόξ (Γηθαζηήξην Γηαηηεζίαο) κεηά από 7 ρξόληα δηθαζηηθήο δηακάρεο θη ελώ ε
εηαηξία δεηά ηα έμνδα εγθαηάζηαζεο, ζην ηέινο θαηαβάιεη ηα δηθαζηηθά έμνδα ηεο ρώξαο.
ηηο πεξηζζόηεξεο από ηηο παξαπάλσ δώλεο, νη απνζηάζεηο από ηηο πιεζηέζηεξεο πόιεηο
κεηξηνύληαη ζε ώξεο πηήζεο αεξνπιάλνπ, ελώ εκείο είκαζηε ζην θέληξν ηεο δώλεο.
Πνηα πεξηνρή ηεο Διιάδνο, κε ηε ζεκεξηλή κάιηζηα ππάξρνπζα νηθνλνκηθή θξίζε, δελ ζα
ήζειε θάπνηεο εθαηνληάδεο ζέζεηο εξγαζίαο; Δίλαη ηόζν αξλεηηθνί νη θάηνηθνη ηεο Υαιθηδηθήο,
ηεο Βόιβεο, ησλ εξξώλ, ηνπ Κηιθίο θιπ, ρσξίο ιόγν;
Λέλε λαη ζηελ ηνπηθή κεηαιιεπηηθή δξαζηεξηόηεηα ηεο πεξηνρήο εδώ θαη 2.000 ρξόληα ηώξα
ζηελ πεξίπησζε ηεο Υαιθηδηθήο, αιιά πάληα ζηα πιαίζηα ηεο θέξνπζαο ηθαλόηεηαο ηεο
πεξηνρήο. Λέλε όκσο όρη νη θάηνηθνη ησλ πξναλαθεξνκέλσλ πεξηνρώλ ζε κηα ηεξαζηίσλ
δηαζηάζεσλ θαη άθξσο επηθίλδπλε δξαζηεξηόηεηα, ιέλε όρη ζηελ επηθαλεηαθή εμόξπμε κε
αξζεληθό θιπ, ιέλε όρη ζηελ επεμεξγαζία κε θπάλην, ιέλε όρη ζηελ ίδξπζε ηνπ ρεκηθνύ
εξγνζηαζίνπ παξαγσγήο ζεηηθνύ νμέσο (βηηξηόιη), από ηα κεγαιύηεξα (αλ όρη ην κεγαιύηεξν)
παγθνζκίσο, ιέλε όρη ζηε θαηαζθεπή θξάγκαηνο απνβιήησλ ύςνπο 150 κέηξσλ (7
νθηαόξνθσλ πνιπθαηνηθηώλ) θαη κήθνο 500 κέηξσλ θαη όια απηά ζε κηα άθξσο ζεηζκνγελή
πεξηνρή, όπνπ ζπλαληηνύληαη ηα ξήγκαηα ηεο Αλαηνιίαο θαη ηνπ Αηγαίνπ θαη όπνπ θαηά ην
παξειζόλ έδσζε ζεηζκνύο άλσ ησλ 7 ξίρηεξ, κε εθαηνληάδεο λεθξνύο. Λέλε όρη ζηελ

επηθίλδπλε δηαθίλεζε ησλ κεηαιιεπκάησλ θαη κάιηζηα δηα κέζνπ θαηνηθεκέλσλ πεξηνρώλ θαη
γεληθώο ιέλε όρη ζηε λένπ ηύπνπ θαηαζηξνθηθή δξαζηεξηόηεηα, όπνπ έλαο ηόπνο
κεηαηξέπεηαη ζε κηα άθξσο κνιπζκέλε έξεκν, κεηά ηελ παύζε ησλ εξγαζηώλ ηνπ
εξγνζηαζίνπ, δειαδή ζπκθσλνύλ κε ηε ινγηθή ησλ νθηώ σο άλσ απνξξίςεσλ, πνπ
αλαθέξνληαη ζην θείκελν.
Αληηζέησο, ιέλε λαη ζηνλ ηνπξηζκό (πνπ ζηελ πεξίπησζεο ηεο Υαιθηδηθήο είλαη από ηνπο
πξώηνπο λνκνύο εηζαγσγήο ζπλαιιάγκαηνο ζηελ Διιάδα), ιέλε λαη ζηελ αιηεία, ιέλε λαη ζηε
γεσξγία, ιέλε λαη ζηελ θηελνηξνθία, ιέλε λαη ζηε κειηζζνθνκία θιπ θαη γεληθώο ιέλε λαη ζηελ
όπνηα δξαζηεξηόηεηα κπνξεί λα ζπκβάιιεη ζηελ ύπαξμε δσήο ηεο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο.
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