ΓΕΝΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΡΥΞΗ ΧΡΥΣΟΥ
ΣΤΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ
ΣΧΟΛΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ
Για να χαρακτηριστεί ένα έργο επένδυση χρειάζονται τουλάχιστον τρεις
προϋποθέσεις ή εν ανάγκη κάποια από τις τρεις
1. η άμεση εκμετάλλευση του προϊόντος (π.χ. χρυσός)
2. η έμμεση ωφέλεια λόγω θέσεων εργασίας και
3. κρατική φορολόγηση του κέρδους της επένδυσης
Στην προκειμένη περίπτωση στη Χαλκιδική δεν ισχύει τίποτα από τα παραπάνω
στην Χαλκιδική διότι:
1. Η εταιρία με τον εύηχο τίτλο «Ελληνικός Χρυσός ΑΕ» που θα ασχοληθεί με
την άμεση εξόρυξη του χρυσού δεν είναι καθόλου ελληνική. Το 95% είναι
Καναδέζικη (EL DORADO) και το 5% ΑΚΤΩΡ – ΜΠΟΜΠΟΛΑΣ. Άρα ο χρυσός
πάει όλος στον Καναδά και ο Μπόμπολας αναλαμβάνει στην διαστρέβλωση της
αλήθειας στο Ελληνικό κοινό και στην αποσιώπηση όλων των γεγονότων (δια μέσου
των ΜΜΕ) που λαμβάνουν χώρα στην περιοχή π.χ. έμαθε η ελληνική επικράτεια δια
μέσου των ΜΜΕ ότι 23 διμοιρίες ΜΑΤ συνοδευόμενες με 2 ελικόπτερα είχαν
εμπλοκή επάνω στα βουνά της Χαλκιδικής με χιλιάδες κατοίκους; Φυσικά όχι.
2. Στο μέγιστο της απόδοσης της εξόρυξης του χρυσού αναφέρεται ο μέγιστος
αριθμός θέσεων εργασίας 1.300. Φυσικά λόγω της εξελιγμένης τεχνολογίας και οι 1300
θέσεις εργασίας αμφισβητούνται. Εδώ θα πρέπει να σημειωθεί ότι με την δημιουργία
των παραπάνω θέσεων εργασίας εξαφανίζονται άλλες μορφές απασχόλησης τουλάχιστον
πάνω από 20.000 θέσεις όπως μελισσοκόμοι, γεωργοί, κτηνοτρόφοι, αλιείς, ξενοδοχεία.
Δηλαδή ό,τι έχει σχέση με την εκμετάλλευση της γης, της θάλασσας και του τουρισμού.
Μπορεί κανείς να φανταστεί τον τουρίστα να πηγαίνει σε ξενοδοχείο που βρίσκεται
δίπλα σε περιοχές χώρων εξόρυξης; Φυσικά όχι. Θα πάει σε ξενοδοχεία της Ιταλίας και
της Τουρκίας που βρίσκονται μέσα στο πράσινο.
3. Ως προς τη φορολόγηση του κέρδους, σύνηθες είναι το φαινόμενο, ο χρυσός,
σε μορφή dore, καθαρότητας περίπου 85% να εξάγεται σε δικές τους off shore
εταιρίες εκκαθάρισης αυτού σε πολύ χαμηλή τιμή, που δεν έχει καμιά σχέση με την
αξία του. Τα μεγάλα κέρδη θα εμφανιστούν στην επίσης δική τους off shore εταιρία του
εξωτερικού που φυσικά δεν θα φορολογηθούν. Έτσι, ο Ελληνικός Χρυσός ΑΕ θα
εμφανίσει έσοδα μείον έξοδα μηδέν ή περίπου μηδέν στο τέλος. Συνεπώς η
φορολόγηση επί του κέρδους θα είναι μηδενική ή ελάχιστη.
Άρα επένδυση δεν είναι. Τότε τι είναι; Γιατί τόσο πάθος για την υλοποίησή του;
Το λεγόμενο “επενδυτικό” αυτό σχέδιο, που καταγράφεται λεπτομερώς (4.500 σελίδες)
στη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ), που κατέθεσε η εταιρία, έχουν
μελετήσει εξονυχιστικά αρκετά ανεξάρτητα, δημόσια, επιστημονικά ιδρύματα και άλλοι
κρατικοί φορείς όπως:
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Τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΤΕΙ Θεσ/νίκης)

Όλοι αυτοί γνωμοδότησαν ξεκάθαρα αρνητικά και προτείνουν να μην
πραγματοποιηθεί αυτό το καταστροφικό για τον τόπο μας “επενδυτικό” σχέδιο.

1

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΙΚΕΣ
Στην εταιρία κατέληξαν προς εκμετάλλευση με τη μεταβίβαση από το Ελληνικό
δημόσιο και με κάποιες μικροαγορές συνολικά 317.000 στρέμματα. Το 75% εξ αυτών
αποτελείται από αρχέγονα δάση, (καστανιές, οξιές, δρυς, ίταμοι, καρυδιές κλπ) πολλά
τμήματα δε αυτού, έχουν χαρακτηριστεί natura 2000.
Η εξόρυξη του χρυσού είναι επιφανειακή άρα τα 317.000 στρέμματα θα
μετατραπούν σε σεληνιακό τοπίο. Μπορούμε να φανταστούμε την μορφή κρατήρων που
το επάνω μέρος της τρύπας να έχει εμβαδόν διπλάσιο του εμβαδού της κωμόπολης της
Ιερισσού. Ο όγκος αυτός του χώματος (δηλαδή βουνά ολόκληρα) θα πρέπει να
επεξεργαστεί με την χρήση κυανίου για τον αρχικό διαχωρισμό του χρυσού. Το
μετάλλευμα περιέχει και αρσενικό. Συνεπώς τα βουνά αυτά (απόβλητα) θα παραμείνουν
ως … δώρο στους Χαλκιδικιώτες εμπλουτισμένα με αρσενικό και κυάνιο ενώ ο χρυσός
θα πάει στον Καναδά! Γι αυτήν όλη την επεξεργασία θα χρειαστούν τεράστιες
ποσότητες ύδατος που θα αποσπάσουν από το πόσιμο νερό των κατοίκων. Μιλάμε για
εκατομμύρια τόνους ύδατος. Σημειωτέον ότι η περιοχή είναι άκρως σεισμογενής. Το
τυχόν εναπομένων νερό στους υδροφόρους ορίζοντες θα μολύνει όλη την Χαλκιδική και
τα παράλια των θαλασσών και έτσι οι Χαλκιδικιώτες θα πρέπει να εκπαιδευτούν στον …
Μιθριδατισμό. Ως γνωστό, το αρσενικό και το κυάνιο το χρησιμοποιούν στα
ποντικοφάρμακα. Βέβαια, δεν τολμάει κανείς να πει ότι δεν θα βγουν οι υδροφόροι
ορίζοντες απέναντι στο Λιτόχωρο – Κατερίνη, αφού η υδάτινη λεκάνη του Ολύμπου έχει
αποδειχθεί ότι εμφανίζεται στη Φούρκα της Χαλκιδικής.
Για την διάνοιξη αυτών των κώνων (ανατινάξεις με φουρνέλα) εκτιμάται από τις
τεχνικές μελέτες της ίδιας της εταιρίας ότι θα εκπέμπονται στην ατμόσφαιρα περίπου
3.100 τόνοι σκόνης ανά ώρα, χωρίς βέβαια η εταιρία να διευκρινίζει ότι αυτή η σκόνη
δεν θα είναι …αλευρόσκονη αλλά θειούχα σκόνη. Ο καθένας που γνωρίζει λίγα περί
χημείας μπορεί να φανταστεί τι θα συμβεί όταν εμφανισθεί η βροχή! Αυτή η σκόνη
λοιπόν θα περιφέρεται καθημερινά συνεχώς ανανεωμένη και θα επικάθεται και στην
Χαλκιδική και στη Θεσσαλονίκη και σε όλη την ευρύτερη περιοχή. Αφού η κόκκινη
σκόνη έρχεται από την Αφρική στη Θεσσαλονίκη, δεν θα έρθει από απόσταση 60
χιλιομέτρων ; Αυτό αφορά δηλαδή και 1.500.000 κατοίκων Θεσσαλονικέων οι οποίοι
μέχρι πρότινος «κοιμούνταν τον ύπνο του δικαίου».
ΙΣΤΟΡΙΑ
Στην Χαλκιδική η εκμετάλλευση όλων των άλλων μετάλλων (μικτών θειούχων)
είναι μόνιμο φαινόμενο. Οι Χαλκιδικιώτες αποδέχθηκαν την μερική καταστροφή του
περιβάλλοντος αδιαμαρτύρητα και μερικοί εργάζονται στα μεταλλεία. Η εκμετάλλευση
όμως του χρυσού από τους Καναδούς είναι κάτι άλλο. Σημαίνει την ολική καταστροφή
της Χαλκιδικής (μεταβολή της σε σεληνιακό τοπίο) συμπαρασύροντας στον γκρεμό και
την Θεσσαλονίκη.
Αυτή τη στιγμή και ενώ στο Συμβούλιο Επικρατείας υπάρχουν τρεις προσφυγές
από τους κατοίκους της περιοχής για την επίλυση του προβλήματος. Το Συμβούλιο
Επικρατείας στο Θερινό Τμήμα Αναστολών απέρριψε το σχετικό αίτημα αναστολής των
εργασιών. Η αδειοδότηση για αποψίλωση δάσους ήταν μόνο για περίπου 100
στρέμματα. Έρχεται όμως το ΥΠΕΚΑ, αγνοώντας την θέση του ΣτΕ, δηλαδή της
μέγιστης αποξήλωσης των 100 στρεμμάτων και δίνει εντολή στο τοπικό δασαρχείο
Αρναίας με το από 10/10/12 έγγραφό του να υπογράψει με τον Ελληνικό Χρυσό ΑΕ την
αποξήλωση άλλων 3.300 στρεμμάτων στην περιοχή.
Τα ΜΜΕ ή το αποσιωπούν το γεγονός ή το διαστρεβλώνουν τελείως. Τις μόνες
πληροφορίες που μπορείτε να πάρετε είναι από το INTERNET όπως π.χ στο site:
http://antigoldgreece.wordpress.com και enpoarneas.blogspot.com .
ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΑΓΩΝΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
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