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Σ
τα μέσα Σεπτέμβρη ο αναπλη-

ρωτής δασάρχης Καρπενησίου 

εξέδωσε πρωτόκολλο εγκατάστα-

σης για το «αιολικό πεδίο» που έχει 

σχεδιαστεί για την κορυφογραμμή της 

Νιάλας, πάνω από τη λίμνη Πλαστήρα.

Αυτό ήταν το πράσινο φως που περίμενε 

η ανάδοχη εταιρεία για να ξεκινήσει τις 

εργασίες, παρά το ότι δεν έχει ακόμα 

κατατεθεί η ΕΟΑ (Ειδική Οικολογική 

Αξιολόγηση), κάτι που το ΣτΕ έκρι-

νε ότι είναι ουσιαστική και όχι απλά 

μια τυπική υποχρέωση προκειμένου 

να ξεκινήσουν ή όχι οι εργασίες. Να 

υπενθυμίσουμε ότι η συγκεκριμένη πε-

ριοχή είναι περιοχή Natura 2000 και 

υπόκειται σε καθεστώς προστασίας 

και –τουλάχιστον προς το παρόν– κάθε 

εργασία είναι παράνομη.

Έτσι την Πέμπτη 19/9 τρεις μπουλντό-

ζες ξεκίνησαν από την Καρδίτσα προς 

τον Άγιο Νικόλαο Βραγκιανών και τα 

Καμάρια στα 1.800 μέτρα υψόμετρο. 

Φυσικά δεν ήταν μόνες τους: δεκά-

δες αστυνομικοί, ΟΠΚΕ, ασφαλίτες, 

τις συνόδευσαν έως πάνω στο βουνό. 

Η δικαιολογία: άσκηση, έρευνες για 

ναρκωτικά και τον …Παλαιοκώστα! 

Ταυτόχρονα σε διάφορα κομβικά ση-

μεία υπάρχει παρουσία της ΕΛΑΣ, 

που ελέγχει την πρόσβαση στο βου-

νό –ουσιαστικά την απαγορεύει– ενώ 

πραγματοποιήθηκαν και έρευνες σε 

αποθήκες κατοίκων που αντιτίθενται 

στην εγκατάσταση.

Παρ’ όλη την αστυνομοκρατία όμως, 

στο βουνό βρέθηκαν και αρκετοί κάτοι-

κοι της περιοχής και μέλη οργανώσεων 

που εναντιώνονται σε αυτήν την κατα-

στροφική εγκατάσταση η οποία είναι 

– τουλάχιστον προς το παρόν– παράνο-

μη – δείτε την ανακοίνωση παρακάτω. 

Ακόμα αυτό το σαββατοκύριακο, 28-29 

Σεπτέμβρη, θα γίνει στο καταφύγιο 

Καραμανώλη στο Βουτσικάκι (πάνω 

από το Νεοχώρι) η, προγραμματισμένη 

από καιρό, Πανθεσσαλική Ορειβατική 

Συνάντηση. Παρά το ότι δεν υπάρχει 

κάποιο συγκεκριμένο κάλεσμα, είναι 

μια καλή ευκαιρία για να δείξει η ορει-

βατική κοινότητα, αλλά και όλοι όσοι 

αντιτίθενται, την αποφασιστικότητα 

τους απέναντι στο σχέδιο καταστροφής 

των Αγράφων, αλλά και των ελληνικών 

βουνών γενικότερα.

Σε ανακοίνωση που εξέδωσαν οι συμμε-

τέχοντες/ουσες στην κινητοποίηση της 

21/9/2019 τόνισαν τα παρακάτω: «Από 

την Πέμπτη το πρωί, 19 Σεπτεμβρίου, 

τρία λαστιχοφόρα μηχανήματα ιδιωτι-

κής τεχνικής εταιρείας έχουν σταθμεύ-

σει κοντά στον αυχένα της Νιάλας, ο 

οποίος κινδυνεύει να αλωθεί από την 

κατασκευή αιολικής εγκατάστασης. 

Τα μηχανήματα αυτά βρίσκονται υπό 

την προστασία ισχυρών αστυνομικών 

δυνάμεων από την Ευρυτανία και την 

Καρδίτσα. Εδώ και μέρες, η ευρύτερη 

περιοχή στα όρια των θεσσαλικών και 

ευρυτανικών Αγράφων βρίσκεται απο-

κλεισμένη από έναν αστυνομικό κλοιό.

Το Σάββατο 21 Σεπτεμβρίου, δεκάδες 

άνθρωποι που αντιστέκονται στην κα-

ταστροφή των Αγράφων βρέθηκαν 

αντιμέτωποι με αυτό το πρωτοφανές 

καθεστώς αστυνομοκρατίας. Ήδη από 

τον σιδηροδρομικό σταθμό Καρδίτσας, 

όπου υπήρχε καλεσμένη συγκέντρωση, 

αυτή βρισκόταν υπό στενό αστυνομικό 

κλοιό, ο οποίος ακολούθησε την αυτο-

κινητοπορεία στα βουνά των Αγράφων.

Στην περιοχή του Αγίου Νικολάου 

Βραγγιανών, οι ισχυρές αστυνομικές 

δυνάμεις –πιο πολυάριθμες και από 

τις δεκάδες των συγκεντρωμένων!– 

έκλεισαν τον δρόμο και απαγόρευσαν 

την πρόσβασή μας προς τον αυχένα 

της Νιάλας. Το καθεστώς αστυνομο-

κρατίας που έχει επιβληθεί αυτές τις 

μέρες στα Άγραφα για χατίρι των ιδιω-

τικών εταιρειών κατασκευής αιολικών 

εγκαταστάσεων συμπληρώνεται με τις 

αστυνομικές έρευνες σε ιδιόκτητα κτί-

σματα ανθρώπων που δεν είναι θετικά 

διακείμενοι στα σχέδια ισοπέδωσης των 

βουνοκορφών.

Τα Άγραφα αποτελούν το πεδίο εκείνο 

που οι ιδιωτικές εταιρείες και το συνο-

δοιπόρο με αυτές κράτος επιχειρούν, 

μέσα σε αυτό το καθεστώς αστυνο-

μοκρατίας και αδιαφορώντας για τις 

διαμαρτυρίες της τοπικής κοινωνίας, 

να ξεκινήσουν τη λεηλασία όλων των 

σημαντικών βουνοκορφών της Πίνδου.

Εμείς, άνθρωποι από την περιοχή της 

Καρδίτσας και της Ευρυτανίας που 

βρεθήκαμε σήμερα στον αστυνομικό 

κλοιό, δηλώνουμε πως αυτό το κίνημα 

για Ελεύθερα Άγραφα χωρίς αιολικά θα 

διογκώνεται συνεχώς και θα βρίσκεται 

άμεσα απέναντι σε κάθε προσπάθεια 

υποβάθμισης της περιοχής και παρά-

δοσής της στα σχέδια των καλοπληρω-

μένων από τις ευρωπαϊκές επιδοτήσεις 

εταιριών.

Καλούμε όλους τους κατοίκους της Καρ-

δίτσας και της Ευρυτανίας, καλούμε 

τους ανθρώπους και τις συλλογικότη-

τες που αντιστέκονται στη λεηλασία 

της φύσης να στηρίξουν έμπρακτα τον 

αγώνα για την υπεράσπιση αυτού του 

τόσο σημαντικού ιστορικά και οικολο-

γικά τόπου.»

Πηγή: anevenontas.gr

Άγραφα: Mπουλντόζες 

και αστυνομοκρατία στα 2.000 μέτρα

Τα Άγραφα αποτελούν το πεδίο εκείνο που οι ιδιωτικές εταιρείες 

και το κράτος επιχειρούν να ξεκινήσουν τη λεηλασία όλων των 

σημαντικών βουνοκορφών της Πίνδου

Μ
ετά από δύο μήνες, ο υπουργός περιβάλλοντος 

Κωστής Χατζηδάκης ανακοίνωσε επιτέλους ότι 

ετοιμάζεται νέα σύμβαση του Δημοσίου με την 

Eldorado Gold / Eλληνικός Χρυσός. Ο κ. Χατζηδάκης είπε 

στο Reuters: «Θέλουμε να προχωρήσουμε με μια σύμβαση 

η οποία από τη μία πλευρά θα στέλνει ένα φιλικό για τις επι-

χειρήσεις μήνυμα και από την άλλη πλευρά θα διασφαλίζει 

περισσότερες θέσεις εργασίας, περισσότερα μεταλλευτικά 

δικαιώματα (royalties) και ξεκάθαρη περιβαλλοντική προ-

στασία για την περιοχή σε εναρμόνιση με τους ευρωπαϊκούς 

κανόνες. Αυτή τη στιγμή γίνονται διαπραγματεύσεις. Αυτό 

που είπαμε στην Eldorado Gold είναι ότι δεν θέλουμε να 

καθυστερήσουν αυτές οι διαπραγματεύσεις, αλλά αυτό 

εξαρτάται και από τις προτάσεις που θα παρουσιάσουν. 

Δεν μπορούμε να καταλήξουμε σε μία συμφωνία με όποιο 

κόστος».

Επιβεβαίωση πρώτη λοιπόν: Όλα είναι στον αέρα και 

πάμε για νέα σύμβαση.

Επιβεβαίωση δεύτερη: Η νέα σύμβαση δεν θα περιλαμ-

βάνει τη μεταλλουργία χρυσού, που ο αρμόδιος υπουργός 

δεν αναφέρει καθόλου. Η καθετοποιημένη παραγωγή κα-

θαρών μετάλλων που ήταν «απαραίτητη προϋπόθεση» της 

εκμετάλλευσης, «δικαιοπρακτικό θεμέλιο» της σύμβασης, 

στρατηγικός στόχος, εθνική επιδίωξη και άλλα τέτοια βαρύ-

γδουπα, έχει πλήρως εγκαταλειφθεί. Φορολογικά έσοδα για 

το Δημόσιο δεν θα υπάρχουν και ο κ. υπουργός σκέφτεται 

να αυξήσει τα royalties (μεταλλευτικά τέλη). Τα royalties 

παγκοσμίως, όπου προβλέπονται, δεν είναι παρά ένα μικρό 

συμπλήρωμα της φορολογίας και σε καμία περίπτωση δεν 

την υποκαθιστούν. Ο πήχης των οικονομικών προσδοκιών 

από την υποτιθέμενη «επένδυση» της Eldorado χαμηλώνει 

διαρκώς.

Επιβεβαίωση τρίτη: Ουδεμία αναφορά γίνεται στην ισχύ-

ουσα –κουρελιασμένη– έγκριση περιβαλλοντικών όρων της 

«επένδυσης», αφού προφανώς θα γίνει νέα περιβαλλοντική 

αδειοδότηση.

Οι δηλώσεις του κ. Χατζηδάκη είναι ένα «δωράκι» του 

υπουργού προς τον CEO της Eldorado Τζορτζ μπερνς που 

προσπαθεί απεγνωσμένα να πουλήσει την εταιρεία του.

Επιβεβαίωση τέταρτη: Ο κ. μπερνς θεωρεί ότι η «επέν-

δυση που απομένει να γίνει» είναι μόνο η αποπεράτωση 

των Σκουριών.

Επιβεβαίωση πέμπτη: Η εταιρεία αναζητεί «επενδυτή» 

για ολική εξαγορά ή joint-venture. εκτιμούμε ότι επιδιώκει 

το πρώτο, μένει να επιβεβαιωθεί.

Επιβεβαίωση έκτη, από το αρχείο της παρουσίασης του 

κ. Μπερνς: Οι πρόσφατες άδειες στην ελληνικός Χρυσός 

δεν επαρκούν για την επανεκκίνηση του έργου των Σκουριών, 

το οποίο παραμένει σε καθεστώς συντήρησης.

Επιβεβαίωση έβδομη, από την ίδια παρουσίαση: επίσημα 

πλέον ανακοινώνεται η αύξηση της παραγωγής της Ολυ-

μπιάδας στους 650.000 τόνους το χρόνο, κατά παράβαση 

της ΑεπΟ, με επεξεργασία στο υφιστάμενο εργοστάσιο 

εμπλουτισμού. Οι μόνιμοι χειροκροτητές της εταιρείας το 

παρουσιάζουν σαν κάτι καλό (ανεβάζει τον πήχη η Eldorado 

Gold). Στην πραγματικότητα είναι μια ακόμα επιβεβαίωση του 

ότι δεν θα γίνει ούτε η μεταλλουργία ούτε το νέο εργοστάσιο 

εμπλουτισμού και ο επιπλέον χρυσός που θα εξορύσσεται 

θα εξάγεται χωρίς να αφήνει κανένα έσοδο στη χώρα. με 

τη σύμφωνη γνώμη προφανώς της κυβέρνησης.

Πηγή: antigoldgr.org

Κυβέρνηση 

και Eldorado 

επιβεβαιώνουν 

τις προθέσεις τους


