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Ιερισσός, 23/05/2017

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Ο Δήμος Αριστοτέλη καταγγέλλει προς πάσα κατεύθυνση και για ακόμη μία φορά την εταιρεία
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ (ELDORADO GOLD) για τις καταστροφικές δραστηριότητες που πραγματοποιεί το
τελευταίο διάστημα στη Β. Α. Χαλκιδική και περιλαμβάνουν αντλήσεις ‘αποστράγγισης’ σε γεωτρήσεις στην
περιοχή των Σκουριών και ‘ερευνητικές’ γεωτρήσεις στην περιοχή της Τσικάρας.
Στις Σκουριές, σύμφωνα με πληροφορίες μας, αντλούνται εκατοντάδες κυβικά μέτρα νερού την
ώρα, σε 24ωρη βάση και για διάστημα περίπου δύο μηνών ενώ στην Τσικάρα αφού ολοκληρώθηκε η πρώτη
‘ερευνητική’ γεώτρηση ξεκινά άμεσα η δεύτερη.
Οι δραστηριότητες αυτές προκάλεσαν υποβιβασμό της υπόγειας στάθμης νερού της περιοχής
γεγονός που έγινε φανερό από τη μείωση της παροχής των γεωτρήσεων από τις οποίες υδρεύεται ο
οικισμός της Μεγάλης Παναγίας και από την εξαφάνιση του νερού από το γειτονικό φράγμα. Επομένως
θεωρείται βέβαιο ότι οι 3000 μόνιμοι κάτοικοι της Μεγάλης Παναγίας, θα αντιμετωπίσουν σύντομα
πρόβλημα έλλειψης νερού ενώ η εξάντληση των υδατικών αποθεμάτων σίγουρα θα επεκταθεί και στην
ευρύτερη περιοχή.
Η Δημοτική Αρχή του Δήμου Αριστοτέλη εκφράζει τη δυσφορία της και καταγγέλλει επίσης τόσο την
πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας που αγνοεί τις επανειλημμένες και
τεκμηριωμένες καταγγελίες του Δήμου όσο και τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΥΠΕΝ που με τις
αλληλοσυγκρουόμενες αποφάσεις τους δίνουν τη δυνατότητα στην ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ (ELDORADO GOLD)
να συνεχίζει τις καταστροφικές της δραστηριότητες. Η ανταλλαγή εγγράφων μεταξύ των συναρμόδιων
υπηρεσιών, καθώς και του Υπουργείου λίγο ενδιαφέρουν τους κατοίκους, όταν βλέπουν το νερό να
εξαντλείται και να εξαφανίζεται. Γι’ αυτό και η συνεχώς διογκούμενη λαϊκή οργή των κατοίκων της Β. Α.
Χαλκιδικής βρίσκεται στα όριά της.
Γι’ αυτό η Δημοτική Αρχή και πριν η λαϊκή οργή πάρει ανεξέλεγκτες διαστάσεις για τις οποίες οι
μόνοι που δεν θα ευθύνονται θα είναι οι κάτοικοι της περιοχής, απαιτεί την άμεση και οριστική διακοπή
όλων των εργασιών που συμβάλλουν άμεσα ή έμμεσα στην αποστράγγιση της περιοχής. Θεωρούμε ότι,
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επιτέλους, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας πρέπει να δικαιολογήσει τον τίτλο του δηλαδή, να
προστατεύσει το φυσικό περιβάλλον και την υγεία και ζωή των κατοίκων της Β.Α. Χαλκιδικής.

Γραφείο Επικοινωνίας & Δ. Σχέσεων
Δήμου Αριστοτέλη
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