Εκδήλωση Κίνησης Πολιτών για μια
Ανοικτή Κοινωνία
Θεσσαλονίκη, 28 Σεπτεμβρίου 2012
Αίθουσα ΕΒΕΘ

Βασική σημείωση: Ο Εθνικός πλούτος είναι Εθνικός όταν και μόνον
όταν η εκμετάλλευσή του γίνεται προς όφελος της κοινωνίας.

Ορυκτός πλούτος

Ενεργειακός πλούτος (π.χ. ήλιος, αέρας)

Δημόσια γη και περιουσία

Δημόσιες επιχειρήσεις (κερδοφόρες…)
Υπό μια μεταφορική έννοια, μπορούμε να πούμε ότι Εθνικό πλούτο
συνιστούν τα ακόλουθα:

Δημόσιος τομέας που λειτουργεί (έντιμα και μη γραφειοκρατικά)

Θεσμικό πλαίσιο της χώρας: σαφές, καθαρό, έντιμο

Τα δύο τελευταία είναι ουσιώδη εν
ανεπαρκεία εν Ελλάδι

Τα ερωτήματα αφορούν τα ακόλουθα
θέματα:
Οικονομικά
Περιβαλλοντικά, Σεισμικότητα
Τεχνολογία – κλίμακα εφαρμογής
Θέσεις εργασίας
Κοινωνικές συνέπειες







Στις 9 Δεκεμβρίου του 2003 ιδρύεται η
Ελληνικός Χρυσός ΑΕ, με μέτοχο κατά 99.99%
τον ιδιοκτήτη της ΑΚΤΩΡ του ομίλου της
Ελληνικής Τεχνοδομικής
Στις 12 Δεκεμβρίου (σε 3 μέρες), με υπογραφή
του τότε υπουργού κου Πάχτα, μεταβιβάζεται
στην Ε.Χ. όλη η περιουσία που αναφέρεται στο
σχετικό ΦΕΚ, αντί 11.000.000 Ευρώ.
Στις 2 ημέρες που μεσολάβησαν, συνέβησαν
πολλά, που δεν είναι της στιγμής.



1)
2)
3)

4)
5)

Τι περιλαμβάνει η περιουσία αυτή (περιγράφεται
σε 200 σελίδες του ΦΕΚ:
2.500 στρέμματα γης.
40.000 τ.μ βιομηχανικών κτιρίων και γραφείων
34 οριστικές παραχωρήσεις μεταλλείων έκτασης
317.000 στρεμμάτων (το 1/8 όλου του νομού
Χαλκιδικής, με βεβαιωμένο μεταλλευτικό πλούτο
αξίας 22 δισ. Ευρώ)
11.000 τμ αστικά οικόπεδα
310 κατοικίες στο Στρατώνι

Τι περιλαμβάνει η περιουσία αυτή (συνέχεια):
6)

Όλο τον υπάρχοντα εξοπλισμό εξορύξεων, μηχανολογικό,
συγκροτήματα θραύσης, λειοτρίβησης και εμπλουτισμού, κλπ
1)
Stock 270.000 τόνων συμπυκνώματος αρσενοπυρίτη (με περίπου
250.000 ουγγιές χρυσού)
Αξία: πάνω από 200.000.000 δολάρια
Σημείωση: Το συμπύκνωμα αυτό ΔΕΝ είχε περιληφθεί στη
προγενέστερη σύμβαση πώλησης από την Εθνική Τράπεζα
και τη ΕΤΒΑ προς την Καναδική TVX.
Ερώτημα: Τι πήραν η Εθνική τράπεζα και η ΕΤΒΑ από την
πώληση του συμπυκνώματος, που (υποτίθεται) τους ανήκε;
Πως παραχωρήθηκε;
Εν τω μεταξύ, το Ελληνικό Δημόσιο δεσμεύτηκε και πλήρωνε επί
χρόνια συντάξεις και βοηθήματα σε απολυμένους 40 και 50
χρόνων. Το βάρος δηλαδή (κάποιες δεκάδες εκατομμυρίων) το
πλήρωσε η κοινωνία.

Τι περιλαμβάνει η περιουσία αυτή (συνέχεια):
Όλα αυτά μεταβιβάστηκαν με έναν πολύ ενδιαφέροντα όρο:
Ότι η Ελληνικός Χρυσός δεν φέρει ΚΑΜΙΑ ευθύνη για
περιβαλλοντικά προβλήματα που ήδη ήσαν υπαρκτά, αλλά
ΚΑΙ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΑ περιβαλλοντικά προβλήματα
«που η γενεσιουργός τους αιτία ανάγεται στο παρελθόν».
Ερώτημα: υφίστανται τέτοιοι όροι σε οιαδήποτε στοιχειωδώς
δημοκρατική χώρα;
Όλα αυτά για 11 εκατομμύρια…

Λίγο αργότερα:

Μεταβιβάζεται το 30% της Ελληνικός Χρυσός αντί 178
εκατομμυρίων.
Προκύπτουν τελικά ως μέτοχοι η European Goldfields και
η ΕΛΛΑΚΤΩΡ.
Με μια μικρή διαίρεση προκύπτει ότι η εταιρεία που έβαλε
μόλις 11 εκατομμύρια, αποτιμήθηκε στα 590 περίπου
εκατομμύρια.
Αυτονόητα ανακύπτει το ερώτημα: Γιατί το Ελληνικό
Δημόσιο (διά του υπουργού κου Πάχτα) έδωσε με ακραία
συνοπτική διαδικασία και για 11 εκ. μόνον, κάτι που
ελάχιστα μετά πουλήθηκε για 590 εκατομμύρια;

Η European Goldfields απορροφάται από την Eldorado
Gold τον Φεβρουάριο του 2012.
Αξία της European Goldfields κατά την απορρόφηση 2,2
δισεκατομμύρια δολλάρια (ξεκίνησε από 11
εκατομμύρια… ανέβηκε 200 φορές ακριβώς, αλλά η
Ελλάδα μόνο πλήρωσε…)
Η Eldorado είναι μια αξιόλογη εταιρεία εξορύξεως χρυσού,
με γραφεία στο Vancouver του Καναδά αλλά εξορύξεις
εκτός Καναδά, ήτοι σε χώρες όπως Βραζιλία, Κίνα,
Τουρκία, Ελλάδα και Ρουμανία. Χαρακτηριστικό της που
τονίζεται διαρκώς για να πείθει τους επενδυτές της;
Είναι μια εταιρεία εξόρυξης low cost.
Ερώτημα: Το low cost δεν συνεπάγεται ότι αποφεύγει να
πληρώνει για το περιβαλλοντικό κόστος;

Όταν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έκρινε ως απαράδεκτα
χαμηλό το τίμημα και επέβαλλε στην Ελληνικός Χρυσός
να πληρώσει επιπλέον 15 εκατομμύρια στο Ελληνικό
Δημόσιο, συνέβη το εξής ακατανόητο:
Το Ελληνικό Δημόσιο προσέφυγε κατά της αποφάσεως
αυτής για να την ακυρώσει και να ΜΗΝ εισπράξει αυτά
τα (εντελώς ελάχιστα) 15 εκατομμύρια.
Υπουργός; Ο κος Παπακωνσταντίνου. Εστάθη αδύνατον
να καταλάβω την απάντησή του σε σχετική ερώτηση
στη Βουλή.
Ερώτημα: το νόμιμον είναι και ηθικόν;












Η επένδυση έχει προβληθεί ως υγιής και πολύ κερδοφόρος
με τιμή χρυσού 425 περίπου δολλάρια ανά ουγγιά.
Ερώτημα: Τι θα πάρει η Ελλάδα από τη διαφορά μέχρι τα
1700 περίπου δολλάρια που είναι η σημερινή τιμή;
Απάντηση (αυτήν την γνωρίζω σίγουρα): σχεδόν ΤΙΠΟΤΑ
Τα μεταλλευτικά δικαιώματα για την Ελλάδα ήσαν μέχρι προ
μηνών ΜΗΔΕΝ. Εσχάτως τα αναβάθμισαν σε 1,5% επί της
αξίας του επεξεργασμένου προϊόντος. Ήτοι κάπου 25
δολλάρια στα 1700 που αξίζει σήμερα η ουγγιά.
Πόσα θα παίρνει η Ελλάδα αν η ουγγιά πάει στις 3000 ευρώ;
45 δολλάρια στις 3000, με μέσο κόστος εξόρυξης περί τα 300
δολλάρια.

Ποιος Έλληνας που σέβεται τη χώρα του το δέχεται
αυτό;









Υδατικοί πόροι
Αέρια ρύπανση
Καταστροφή δασών
Καταστροφή επιφανειακού εδάφους
Τεράστια φράγματα με βιομηχανικά
λύματα (υπόμνηση: γεωλογικά
αποθετήρια)
Σεισμικότητα και ρήγματα

Η εικόνα της Ολυμπιάδας σήμερα

ύψος φράγματος
143 μέτρα
837 στρέμματα
43.794.000 κυβικά μέτρα απόβλητα

Κατάσταση τοπίου περιοχής Σκουριών κατά τη φάση λειτουργίας
1ης εγκατάστασης απόθεσης – Καρατζά Λάκκου

432 στρέμματα
22.344.000 τόνοι απόβλητα

ύψος φράγματος
131 μέτρα

επιφανειακή εξόρυξη
βάθος 220 μέτρα
διάμετρος 705 μέτρα
Κατάσταση τοπίου περιοχής Σκουριών κατά τη φάση λειτουργίας
2ης εγκατάστασης απόθεσης - Λοτσάνικου

Αστοχία φράγματος στην Μπαία Μάρε, ΒΔ Ρουμανία, 2000
100.000 κυβικά μέτρα υγρών αποβλήτων - 100 τ. κυανία & βαρέα
μέταλλα

Αστοχία φράγματος, Ουγγαρία - Οκτώβριος 2010
1.000.000 κυβικά μέτρα τοξικής λάσπης

Αστοχία φράγματος - εθνικό πάρκο Ντονάνα, Ισπανία 1998
4-5 εκατομμύρια κυβικά μέτρα τελμάτων με βαρέα μέταλλα
3 χρόνια & 240.000.000 ΕΥΡΩ η επιχείρηση καθαρισμού

Ερώτημα: Μπορεί κανείς να ισχυριστεί ότι
δεν θα έχουμε παρόμοια ατυχήματα;
Στην Ευρώπη συνέβησαν. Ακόμη και στη
Σουηδία, το 2000.
Για την Αφρική, Ασία και Νότια Αμερική, ας
μην φέρουμε παραδείγματα, θα είναι
«κουραστικό».











Flash smelting
Είναι τεχνολογία απολήψεως χαλκού κατά βάσιν.
Εξ όσων αντελήφθην, περιλαμβάνει την χρήση
κυανίου (σε αντίθεση με όσους ισχυρίζονται ότι δεν
θα χρησιμοποιηθεί καθόλου κυάνιο)
Καύση θείου--> τεράστιες ποσότητες διοξειδίου του
θείου που καταλήγει σε θειικό οξύ.
Ακόμη, η συνολική τεχνολογία απολήψεως χρυσού
δεν έχει εφαρμοστεί ΠΟΤΕ σε βιομηχανική κλίμακα.
Ερώτημα: Αντιλαμβάνονται όσοι τα βλέπουν όλα
εύκολα, τι κινδύνους συνεπάγεται αυτό;







Διαβάζω από τους «πολίτες του Αριστοτέλη» οι
οποίοι είναι αναφανδόν υπέρ, ότι αυτή τη στιγμή οι
θέσεις εργασίας είναι 630
Σύμφωνα με τη μελέτη θα φτάσουν σε βάθος 9ετίας
τις 1300.
Ακούγονται διάφορα για τις λεγόμενες παράλληλες
θέσεις εργασίας, ορισμένοι που δεν έχουν όρια,
μιλούν για 4 και 5 παράλληλες θέσεις για κάθε
μισθωτή. Δεν είναι σε θέση βέβαια να εξηγήσουν ΤΙ
ΕΙΔΟΥΣ θα είναι αυτές οι «παράλληλες θέσεις».










Απώλεια θέσεων εργασίας: Αυτό είναι μυστικό.
Κανείς δεν μιλάει για αυτό. Καμία μελέτη, κανένας,
πουθενά…
Δεν οφείλει μια μελέτη που θέλει να λέγεται
στοιχειωδώς σοβαρή να συζητήσει το θέμα αυτό;
Ερώτημα: Θα χαθούν θέσεις εργασίας;
Απάντηση (σύντομη): Σίγουρα
Ερώτημα: Πόσες και τι είδους;
Απάντηση: Να δώσουν την απάντηση
εμπεριστατωμένα, αυτοί που μιλούν μόνο για αυτές
που θα δημιουργηθούν.









Ποιες οικονομικές δραστηριότητες θα πληγούν;
Ποιες θα χάσουν κάθε πιθανότητα να αναπτυχθούν;
Και ένας μη ειδικός, με απλή κοινή λογική, βλέπει
ότι θα θιγούν πολλοί
μελισσοκόμοι (πολλοί έρχονται και από μακρυά). Η
Χαλκιδική είναι ο μεγαλύτερος παραγωγός στη
χώρα!
Κτηνοτρόφοι (η Ελλάδα εισάγει το 90% το βοείου
κρέατος και το 80% του χοιρινού…)













Αγρότες (ο υδροφόρος ορίζοντας θα υποφέρει. Που θα πάνε
οι γεωτρήσεις;)
Όλος ο τουριστικός τομέας, η λεγόμενη(;) βαρειά βιομηχανία
της Χαλκιδικής
Αξίες γης (θα πάτε να αγοράσετε κατοικία στην ευρύτερη
περιοχή;)…
Το Στρατώνι είναι ένα υπέροχο μέρος. Θα πηγαίνατε για
διακοπές εκεί;
Ερώτημα: σε ποια σοβαρή χώρα δεν θα γινόταν αποτίμηση
ΚΑΙ των θέσεων εργασίας που χάνονται, της οικονομικής
δραστηριότητας που σβήνει και αυτής που ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ
να αναπτυχθεί;
Ισχυρίζομαι ότι το συνολικό αποτέλεσμα είναι ΑΡΝΗΤΙΚΟ!








Έχετε δει το παράδειγμα της Ανάβρας; Η ΒΑ
Χαλκιδική έχει περισσότερα πλεονεκτήματα.
Γιατί δεν αφέθηκε να αναπτυχθεί με υγιή τρόπο;
Είναι γνωστό ότι η ακραία μεταλλευτική
δραστηριότητα ΔΕΝ ΘΕΛΕΙ και ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ
άλλη ανάπτυξη.
Ώστε να δημιουργηθεί εξάρτηση. Αυτή είναι
παγκόσμια πρακτική.










Τι είδους «παράλληλες» δραστηριότητες
αναπτύσσονται σε μεταλλευτικές περιοχές;
Τι λέει η διεθνής εμπειρία;
Τι κοινωνία διαμορφώνεται στις περιοχές αυτές;
Έχουμε αυτούς που θίγονται και αυτούς που
νομίζουν ότι κερδίζουν επειδή θα έχουν ένα
«εύκολο» μεροκάματο.
Πως εξελίσσονται οι σχέσεις μεταξύ τους; Ήδη
βλέπουμε ένα μίσος πλέον. Ο κοινωνικός ιστός έχει
διαρραγεί. Είναι προφανές ότι θα οδηγηθεί σε
ακόμα πιο ακραία κατάσταση.
Και αυτό είναι το χειρότερο από όλα.

Η όλη ιστορία έχει βαρειά προβλήματα

Οικονομικά (ως προς την
παραχώρηση)

Οικονομικά (ως προς την λειτουργία)

Περιβαλλοντικά (σε κάθε πλευρά)

Τεχνικά (ανώριμη, ως συνολική
τεχνολογία)

Απασχόλησης (αντί για αύξηση,
κινδυνεύουμε από μείωση)

Κοινωνικά (ίσως το σημαντικότερο)



ΕΝΕΡΓΕΙΑ.



Θεσμικό πλαίσιο: προσβάλλει κάθε έννοια κοινής λογικής



Π.χ. Τέλος διαθεσιμότητας θερμικών σταθμών, πριμοδότηση
μονάδων φυσικού αερίου



Υπεράκτια αιολικά



Μεγάλα φωτοβολταϊκά και αιολικά



Μικρά φωτοβολταϊκά σε στέγες

Σε όλα τα παραπάνω, το θεσμικό πλαίσιο είναι κινούμενη άμμος.


Πρόταση (ως παράδειγμα):



Επιλέγονται οι θέσεις όπου μπορούν να χωροθετηθούν μεγάλα υπεράκτια
αιολικά



Αδειοδοτούνται από το κράτος



Προκηρύσσεται μειοδοτικός διαγωνισμός για την ΤΙΜΗ ΜΕΓΑΒΑΤΩΡΑΣ



Επιλέγεται ο μειοδότης και υλοποιεί το έργο και το συναφές έργο σύνδεσης










Κριτήριο αποτελεί και ο προστιθέμενη αξία στη χώρα (κατασκευή τμημάτων
του εξοπλισμού από εγχώρια βιομηχανία)
Συνδέεται στο δίκτυο και η χώρα αγοράζει σε χαμηλή τιμή πράσινη
ενέργεια.
Ερώτημα: ΓΙΑΤΙ δεν το κάνουν; Δεν τα γνωρίζουν;
Απάντηση: Τα γνωρίζουν, έχουν προταθεί. Αλλά αντί για μειοδοτικό για
τιμή μεγαβατώρας, είπαν μειοδοτικός για κατασκευή...
Αλλαγή μιας λέξης ήταν αρκετή για να κάνει ένα καθαρό και έντιμο θεσμικό
πλαίσιο, βρώμικο, ανεφάρμοστο και αντιαναπτυξιακό.













Επιθυμώ να τονίσω ότι είμαι απόλυτα θετικός προς παραγωγικές
επενδύσεις.
Στην Ελλάδα, παρατηρούμε ότι η (εν πολλοίς κρατικοδίαιτη)
επιχειρηματικότητα, ΑΠΟΦΕΥΓΕΙ τις παραγωγικές επενδύσεις.
Αντιθέτως κυνηγά συμβάσεις παραχώρησης εν γένει (π.χ. δρόμοι,
ενέργεια, σκουπίδια, μεταλλεία). Όλα αυτά είναι σε βάρος της
κοινωνίας, αλλά και της υγιούς επιχειρηματικότητας.
Σε κάθε επένδυση, ο οδηγός ΠΡΕΠΕΙ να είναι το συμφέρον της
κοινωνίας.
Αξιολογούνται τα κέρδη για την κοινωνία, αλλά και το κόστος για
την κοινωνία.
Οι επενδύσεις πρέπει να προχωρούν όταν και μόνον όταν το
ισοζύγιο είναι ΘΕΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ. Είναι απλό!

