Δε θα γίνει Σκουριές το Κάτω Νευροκόπι - Όχι των κατοίκων στην εξόρυξη
χρυσού
Με ένα διαπαραταξιακό όχι απάντησε το δημοτικό συμβούλιο του Κάτω Νευροκοπίου στο αίτημα εταιρείας να της επιτραπούν μεταλλευτικές
έρευνες στην περιοχή. Ακούστε τι είπε στο Κόκκινο Καβάλας 102,8 ο επικεφαλής της ελάσσονος αντιπολίτευσης στο δημοτικό συμβού λιο
του Κάτω Νευροκοπίου, Γιάννης Κυριακίδης.
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Ρεπορτάζ: Δήμητρα Ακριώτου
Το ψήφισμα κατά της εξόρυξης του χρυσού στη περιοχή του ευρύτερου δήμου Νευροκοπίου υπέγραψε ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου,
υποστηρίζοντας ότι ένα τέτοιο ενδεχόμενο απειλεί θανάσιμα την υγεία των κατοίκων, αφανίζει την κτηνοτροφία με την ακύρωση τουλάχιστον 40.000 στρεμμάτων
βοσκοτόπων και βάζει τέλος στην τουριστική ανάπτυξη του Φαλακρού.
Η εταιρεία με την επωνυμία «ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ ΘΡΑΚΗΣ-ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ, ΒΟΙΜΗΧΑΝΙΚΗ,ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε»
με διακριτικό τίτλο «ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ ΘΡΑΚΗΣ- ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΩΣ Α.Ε». βομβαρδίζει με αιτήσεις την ΠΕ Δράμας καθώς μέσα σε 15 μέρες έχει
καταθέσει τέσσερα πανομοιότυπα αιτήματα για μεταλλευτικές έρευνες σε μια έκταση περίπου 40.000 στρεμμάτων.
Να σημειωθεί ότι στον όρο μεταλλευτικές έρευνες περιλαμβάνεται και η εξόρυξη χρυσού με χημική επεξεργασία.
Πιο συγκεκριμένα η τεράστια αυτή έκταση αφορά τις κοινότητες Βώλακα, Γρανίτη και Οχυρού που βρίσκονται εντός διοικητικών ορίων του Δήμου
Κάτω Νευροκοπίου, στην ελληνοβουλγαρική μεθόριο, στον νομό Δράμας.
Σύμφωνα με το ψήφισμα η κατηγορηματική αντίθεση του δημοτικού συμβουλίου Κάτω Νευροκοπίου εδράζεται όχι μόνο στο γεγονός ότι η έκταση είναι τεράστια
για τα δεδομένα του Δήμου αλλά και της Χώρας αλλά κυρίως επειδή αποτελεί την «καρδιά» των βοσκοτόπων των κατεξοχήν κτηνοτροφικών χωριών Βώλακα Γρανίτη-Οχυρού και οποιαδήποτε μεταλλευτική έρευνα -εκμετάλλευση είναι βέβαιο ότι θα εξαφανίσει κάθε κτηνοτροφική δραστηριότητα.
Επιπλέον, οι λεκάνες απορροής υδάτων της αιτούμενης έκτασης είναι αυτές που κατά κύριο λόγο τροφοδοτούν τόσο τον υδροφόρο ορίζοντα του Υψιπέδου Κάτω
Νευροκοπίου όσο και της πεδιάδας της Δράμας με προφανείς κινδύνους δηλητηρίασης τόσο του πόσιμου νερού των περιοχών αυτών ,όσο και αυτού που
χρησιμοποιείτε για άρδευση αλλά και υδροδότηση ποιμνιοστασίων.
Είναι βέβαιο ότι θα καταστραφούν πολύτιμες δασικές περιοχές υψηλού κάλους (δάση κωνοφόρων ,οξιάς, δρυός, καστανιάς, φουντουκιάς κ.λ.π.) και θα αφανιστεί η
πλούσια σήμερα βιοποικιλότητα της περιοχής ( χλωρίδα ,πανίδα).

Θα μηδενιστεί οποιαδήποτε δυνατότητα τουριστικής ανάπτυξης της περιοχής στο παρών και στο μέλλον (Χιονοδρομικό Κέντρο Φαλακρού-Κυνηγότοποι κ.λ.π.)
Να τονίσουμε εδώ ότι όλοι οι δήμαρχοι του Νομού Δράμας έχουν εισηγηθεί αρνητικά στην Περιφέρεια κάτι που απομακρύνει σαφώς τον κίνδυνο τουλάχιστον για
την ώρα.
Η ίδια περιοχή έχει ήδη πληγεί βάρβαρα περιβαλλοντικά και όχι μόνο από την ανεξέλεγκτη διάθεση εκτάσεων για λατομεία εξόρυξης μαρμάρων όσο και από την
απουσία κάθε έλεγχου σε όλες της φάσεις εκμετάλλευσης των επιχειρήσεων αυτών.
Ιδιαίτερα τα τελευταία 2-3 χρόνια η δέσμευση λατομικών εκτάσεων έχει πάρει διαστάσεις επιδρομής με τη συνολική έκταση που έχει διατεθεί για λατομεία
μαρμάρων ξεπερνά τις 20.000 στρέμματα.
Αν σε αυτή τη δραστηριότητα προστεθεί και η εξόρυξη χρυσού τότε θα μιλάμε για πραγματική βιβλική καταστροφή

