ΣΚΟΥΡΙΕΣ ΚΕΝΤΡ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ:
ΜΕ ΠΟΙΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ Κ. ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ;
Εισαγωγή από ομάδα επικοινωνίας: Τα μέλη μας είναι πολιτικοποιημένα και όχι κομματικοποιημένα.
Πιστεύουμε ότι το θέμα είναι μείζον εθνικό της Κεντρικής Μακεδονίας και όχι κομματικό και ότι κατάντησε
μια έμμεση υπεκφυγή των εντίμων πολιτών να μην ασχολούνται σε βάθος με το πρόβλημα και με τη
φράση «κομματικά παιχνίδια» να κοιμίζουν τη συνείδησή τους».

Σχετ. (α): Ανακοίνωση του Γραφείου Τύπου της Ν.Δ. 05/08/2017 θέμα: Σκουριές
Σχετ.(β): Ανακοίνωση του Γραφείου Τύπου της Ν.Δ. 18/08/2017 θέμα: Σκουριές
Μετά από τα παραπάνω 2 σχετικά, με διαφορά ημερομηνίας 13 ημερών,
διερωτόμαστε: πρόκειται για άγνοια ή για στρεβλή ενημέρωση σε ένα θέμα, που
αφορά όλη την Κεντρική Μακεδονία ; Γιατί τέτοια εμμονή σε δραστηριότητες που
βάζουν «ταφόπλακα» στην οικονομία της περιοχής ;
Γιατί παίρνετε τέτοιες αντεθνικές θέσεις ; Φαίνεται, να μην έχετε ασχοληθεί επί της
ουσίας του θέματος.
- Τοποθετείστε υπέρ της «επένδυσης στις Σκουριές». Και διερωτόμαστε: το 2002,
2003, 2004 όταν ξεσηκώθηκε πάλι ο λαός της Χαλκιδικής και το ΣτΕ απέπεμψε την
τότε Καναδική πάλι TVX, με το ίδιο αντικείμενο, διαβάσατε το κείμενο της τότε
απόφασης του ΣτΕ και τις καταστροφές που θα επιφέρει μια τέτοια δραστηριότητα;
- Βοηθήσατε τα μέγιστα την Εταιρία να μετατρέψει ένα άκρως εθνικό θέμα της
Κεντρικής Μακεδονίας σε «κομματικό». Η μόνιμη αδυναμία που καταστρέφει τον
ελληνικό λαό είναι τα κομματικά πάθη. Εσείς ως αξιωματική αντιπολίτευση, είναι
σώφρον εντός 13 ημερών να εκδίδετε ως κόμμα 2 δελτία τύπου, για μια εταιρία
ξένων συμφερόντων; Αυτή η υπέρθερμη υποστήριξη εκ μέρους σας, έχετε την
εντύπωση ότι δεν προβληματίζει τον κόσμο μας; Βέβαια, κομματικά το θέμα το
εκμεταλλεύτηκε και ο ΣΥΡΙΖΑ από την αντίθετη πλευρά.
- Κύριε Πρόεδρε, πόσο δημοκρατικό είναι όταν παίρνετε μια απόφαση για τη
Μακεδονία, όταν 36 Δημοτικά Συμβούλια αυτής αντιτίθενται με επίσημα ψηφίσματα
και κανένας Δήμος δεν συμφωνεί επίσημα μαζί σας;
- Αλήθεια, τι συμβαίνει τα τελευταία χρόνια και κάποιοι πολιτικοί αναγκάζονται να
αποποιηθούν τα πιστεύω τους επί του συγκεκριμένου θέματος, όπως π.χ. :
κ. Μπακογιάννη, κ. Τζιτζικώστας
- Παρακαλώ ενημερώστε τον κ. Σαμαρά, με τις σιδερόφρακτες μαθητικές
παρελάσεις που έμειναν στην ιστορία, όπως επίσης και με την άκρως δημοκρατική
εντολή «η επένδυση θα γίνει με οποιοδήποτε κόστος» ότι ο επί των ημερών του
αριθμός των 450 κατηγορουμένων πολιτών (γεωργοί, κτηνοτρόφοι, αλιείς,
επαγγελματίες κλπ) που μέχρι και σήμερα «σύρονται» στα Δικαστήρια, ξεπεράστηκε
από τον κ. Ερντογάν , ο οποίος έφτασε στο νούμερο των 470 και συνεπώς έχασε τα
παγκόσμια πρωτεία του.

- Αναφέρεστε ότι θα χαθούν οι 1.200 θέσεις εργαζομένων στις Σκουριές και
διερωτόμαστε:
1) Εάν το κράτος είχε μεριμνήσει για την οικονομική αναβάθμιση της περιοχής, δεν
θα είχαν άλλο αντικείμενο εργασίας οι 1.200; Τίποτα δεν είναι τυχαίο…
2) Οι 15.000 θέσεις εργασίας των άλλων αντικειμένων (τουρισμός, αλιείς,
κτηνοτρόφοι, γεωργοί, μελισσοκόμοι κλπ) για εσάς, δεν είναι άνθρωποι προς
επιβίωση;
3) Γνωρίζετε ότι η Χαλκιδική είναι από τους πρώτους νομούς πανελληνίως σε
εισαγωγή συναλλάγματος; (εξαγωγή προϊόντων, αλλοδαπός τουρισμός κλπ).
4) Γνωρίζετε ότι κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, όλη η Θεσσαλονίκη μεταφέρεται
στην προς καταστροφή Χαλκιδική;
5) Γνωρίζετε ότι η παραγωγή του μελιού στη Χαλκιδική είναι εξαγώγιμο προϊόν,
πέρα από την εσωτερική κατανάλωση;
6) Εσείς αντί να υποσχεθείτε ότι θα στείλετε γεωπόνους στη Χαλκιδική για την
ανάπτυξη της ελιάς, προϊόν ΠΟΠ στην Ευρωπαϊκή Ένωση, επίσης εξαγώγιμο, μας
στέλνετε τριτοκοσμικές μεταλλευτικές δραστηριότητες.
Κύριε Πρόεδρε και άλλα δεν γνωρίζετε αλλά δεν μπορούν να αναπτυχθούν στο
παρόν κείμενο. Το σίγουρο είναι ότι οι απόψεις σας θα επιφέρουν οικονομική
καταστροφή στη Χαλκιδική και περιβαλλοντική καταστροφή, από την οποία θα
επηρεαστεί άμεσα όλη η Κεντρική Μακεδονία.
- Σε όλη την Ελλάδα γίνονται συνεχώς σεισμοί και η Χαλκιδική είναι από τις πρώτες
περιοχές που έχει πληγεί άμεσα με εκατοντάδες νεκρούς κατά το παρελθόν.
Διαβάστε τις απόψεις των σεισμολόγων για την περιοχή, όπου συναντιούνται τα δύο
μεγαλύτερα ρήγματα, της Ανατολίας και του Αιγαίου κι εκεί ακριβώς η Εταιρεία
ευελπιστεί να σηκώσει προστατευτικά φράγματα, ύψους 150 μέτρων.
Ο καθηγητής Γεωφυσικής κ. Κωνσταντίνος Παπαζάχος αναφέρει, μεταξύ των
άλλων, σε ομιλία του :
«Αδυνατώ να σκεφτώ πώς κάποιος μπορεί να προγραμματίζει την κατασκευή
τέτοιων μεγάλων κατασκευών, φαραωνικών σε κάποιες περιπτώσεις, πάνω σε ένα
ενεργό ρήγμα το οποίο σε ιστορικούς χρόνους έχει δώσει τόσο μεγάλες κινήσεις… Τα
φράγματα αυτά αποκλείεται να αντέξουν τα χτυπήματα ενός πολύ ισχυρού
σεισμού», «… θα επηρεάσει το οικοσύστημα όχι μόνο της στενής περιοχής της ΒΑ
Χαλκιδικής αλλά ολόκληρης της ευρύτερης περιοχής της Μακεδονίας και σίγουρα το
θαλάσσιο οικοσύστημα του Β. Αιγαίου…»
Ο Δρ. Λεκίδης, Διευθυντής Ερευνών, ΙΤΣΑΚ, ΟΑΣΠ Μακεδονίας, στο 6ο Περιβαλλοντικό
Συνέδριο ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2017 (05-07/05/2017) μεταξύ άλλων αναφέρει :
«Σε ένα έργο από σκυρόδεμα δίνουμε συμβατικό χρόνο ζωής με επάρκεια σύμφωνα με
τους Αντισεισμικούς Κανονισμούς κατά μέσο όρο 75 χρόνια. Στα συγκεκριμένα φράγματα
από άργιλο ύψους 150 μέτρων η εταιρεία με τη μελέτη που έγινε, τι προδιαγραφές
αντοχής και διάρκεια ζωής απεδέχθη;;;

Σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και τις σχετικές κανονιστικές οδηγίες
αυτά τα φράγματα πρέπει να έχουν συμβατικό χρόνο ζωής με ασφάλεια που
υπερβαίνει τα 500 χρόνια, χωρίς μετελαστικές μετατοπίσεις, που θέτουν σε κίνδυνο
την συνολική ευστάθεια του φράγματος, με απρόβλεπτες κοινωνικές επιπτώσεις».
«Τα φράγματα αυτά μόνο με τους συνεχόμενους τοπικούς μικρούς σεισμούς, ως
σεισμογενής περιοχή, θα συνεχίζουν μόνιμα να … χορεύουν, το έχετε λάβει αυτό υπ’
όψιν;»
«... Όλα αυτά είναι θέμα ενημέρωσης της πολιτικής προστασίας. Την ενημερώσατε;»
O κ. Χουλιάρας , Ερευνητής Σεισμολογίας του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών,
συμφωνώντας απόλυτα με τις παραπάνω απόψεις του κ. Παπαζάχου, απορεί :
« Διαβάσατε καμιά μελέτη για τη σεισμική αυτή περιοχή σε σχέση με την Εταιρία που
να είναι υπογεγραμμένη από επίσημο ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΟ; »
διότι όπως
χαρακτηριστικά λέει : «…αν σε πονάει η καρδιά σου πας σε καρδιολόγο. Δεν πας σε
παθολόγο…».
- Σε άλλα μέρη παγκοσμίως, παρόμοιες εταιρίες εκδιώχθηκαν μετά από 10-15
χρόνια λειτουργίας. Πρέπει κι εμείς να υποστούμε τέτοια καταστροφή για να
συμπεριφερθούμε ανάλογα;
- Όλοι έχουμε εμπιστοσύνη στην Ελληνική δικαιοσύνη, όπως και στο ΣτΕ. Η
γυναίκα του Καίσαρα όμως δεν φτάνει μόνο να είναι τίμια, αλλά και να φαίνεται. Τι
γνώμη σχηματίζει ο κόσμος, όταν οι περισσότεροι συνταξιούχοι από το ΣτΕ
παραδείγματος χάρη, διορίζονται πρόεδροι Ν.Π. Δημοσίου κλπ; Έχουν έμμεση
εξάρτηση από τους κυβερνώντες; Ποια είναι η γνώμη σας σ’ αυτό;
- «Το βρώμικο χρυσάφι» (“DER SPIEGEL”, τεύχος 12/17.3.2008, σελ. 74): «Τα
κέρδη των κοινοπραξιών πηγαίνουν στα πλούσια βιομηχανικά κράτη.
Δηλητήρια και μεταλλευτικάαπορρίμματα παραμένουν στις
χώρες (παραγωγής) του τρίτου κόσμου»
- Ακόμα και το οποιοδήποτε Δικαστήριο επιτρέπει στον πιο στυγνό εγκληματία να
απολογηθεί και να ακουστεί. Εσείς, ζητήσατε να μας ακούσετε πριν σχηματίσετε την
άποψή σας για το συγκεκριμένο θέμα, όταν μάλιστα αφορά έναν ολόκληρο λαό; Στα
πλαίσια των δημοκρατικών αξιών, παρακαλούμε όπως μας καλέσετε σε ακρόαση.
Μετά απ’ όλα τα παραπάνω, μας είναι αδιανόητη η εμμονή σας στην υποστήριξη
αυτής της καταστροφικής δραστηριότητας.
«Είθε ο Θεός να μας φωτίσει»
Μια διασκεδαστική εκδοχή της χρηματιστηριακής πτώσης της «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ ΑΕ»
Όταν ο Πρωθυπουργός του Καναδά Justin Trudeau συγχυσμένος από την όλη
συμπεριφορά του κ. Τραμπ στη συνάντηση της κλιματικής αλλαγής στο Παρίσι,
γύρισε στη πατρίδα του, βλέπει στη σημαία της χώρας του το φύλλο σφενδάμου και
ανέκραξε: «οι πρόγονοί μου έβαλαν το πράσινο στη σημαία μου κι εγώ θα γίνω
χειρότερος απ’ αυτόν;». Αποφάσισε δε, όλες οι μεταλλευτικές εταιρίες του Καναδά να
στραφούν αντί του χρυσού σε παραγωγή γεωργικών προϊόντων, πχ τρούφας .Η
«ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ» με τους συνεργάτες του, αμέσως υλοποίησε την απόφαση
του Πρωθυπουργού, αντιλαμβανόμενοι την μέχρι τώρα καταστροφή της Χαλκιδικής.

Οι σκληροί όμως και άπονοι χρηματιστές, δε συμφώνησαν, προτιμώντας τον χρυσό
αντί της τρούφας. Αυτή είναι συνεπώς η αιτία της πτώσης της μετοχής της εταιρίας
στο χρηματιστήριο. Τι κρίμα….
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