Κοινή ανακοίνωση ΟΤΑ και φορέων
κατά της εκμετάλλευσης των λιγνιτικών πεδίων
σε Δράμα, Ελασσόνα και Βεγόρα
Για μιαν ακόμη φορά διαδίδονται σενάρια για την δημοπράτηση των λιγνιτικών πεδίων σε Δράμα,
Ελασσόνα και Βεγόρα. Οι φορείς που υπογράφουν το παρόν κείμενο δηλώνουν την πλήρη αντίθεσή
τους σε αυτό το ενδεχόμενο και καλούν την ελληνική κυβέρνηση να δεσμευθεί πως δεν θα
παραδώσει προς εκμετάλλευση τα συγκεκριμένα κοιτάσματα για λόγους σεβασμού των τοπικών
κοινωνιών, προστασίας του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας, μείωσης των εκπομπών αερίων
θερμοκηπίου και διασφάλισης της οικονομικής και κοινωνικής ευημερίας των περιοχών.

Η οικονομική κρίση αποτελεί το μεγαλύτερο πρόβλημα που έχει βιώσει η χώρα τα τελευταία χώρα.
Η οικονομική αβεβαιότητα έχει επηρεάσει το σύνολο της κοινωνίας και της οικονομίας. Υπό αυτές
τις συνθήκες, όμως, είναι πολύ εύκολο να ληφθούν λανθασμένες αποφάσεις υπέρ της υλοποίησης
καταστροφικών επενδύσεων, όπως η εκμετάλλευση νέων λιγνιτικών πεδίων, που θα επιβαρύνουν
δυσανάλογα την μεσο-μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα της χώρας, θα επιφέρουν ακόμα μεγαλύτερη
κοινωνική αναταραχή και θα ακυρώσουν επί της ουσίας τις δεσμεύσεις της κυβέρνησης για στροφή
στην «πράσινη ανάπτυξη».
Παράλληλα με την οικονομική κρίση έχει ενσκήψει η κλιματική και γενικότερα η περιβαλλοντική
κρίση, που απειλεί με ακόμα μεγαλύτερες επιπτώσεις το σύνολο των οικονομιών του πλανήτη,
συμπεριλαμβανομένης και της ελληνικής. Κρίσιμος στόχος για την καταπολέμηση της κλιματικής
αλλαγής είναι ο περιορισμός της αύξησης της παγκόσμιας θερμοκρασίας αρκετά κάτω από τους
2οC σε σχέση με τα προβιομηχανικά επίπεδα. Για να επιτευχθεί ο στόχος αυτός οι ανεπτυγμένες
χώρες θα πρέπει να μειώσουν κατά τουλάχιστον 80-95% τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου έως το
2050.
Παρότι σήμερα λείπει η παγκόσμια πολιτική βούληση για την επίλυση του προβλήματος, η
Ευρωπαϊκή Ένωση έχει προχωρήσει ήδη σε μονομερή δέσμευση για την μείωση των εκπομπών
της κατά 20% έως το 2020, επιμερίζοντας την προσπάθεια στα κράτη μέλη της. Στα πλαίσια αυτά, η
Ελλάδα έχει δεσμευθεί να μειώσει τις εκπομπές της κατά 21% στους τομείς-επιχειρήσεις που
μετέχουν στο σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών και κατά 4% στους τομείς που δεν
εμπίπτουν στο σύστημα εμπορίας. Υπό το ίδιο πρίσμα, η Ελλάδα έχει δεσμευθεί για την αύξηση της
συμμετοχής των ανανεώσιμων πηγών στην τελική κατανάλωση ενέργειας από 6,9% το 2007 στο
20% το 2020. Επιπλέον, η Ελλάδα έχει αποδεχθεί πως από το 2013 και έπειτα θα δημοπρατείται το
σύνολο των εκπομπών που προκύπτουν από την ηλεκτροπαραγωγή, κάτι που εκτιμάται ότι θα
επιβαρύνει τον προϋπολογισμό των εταιριών ηλεκτρισμού κατά τουλάχιστον 1,5-2 δις € ετησίως.
Κόστος που είναι βέβαιο πως θα μετακυλιστεί στους τελικούς καταναλωτές.
Όλα αυτά υποδηλώνουν την ανάγκη για στροφή της χώρας σε καθαρή ενέργεια και έμφαση στην
εξοικονόμηση ενέργειας. Υποδηλώνουν, επίσης, την ανάγκη ενεργού συμμετοχής των πολιτών και
των τοπικών κοινωνιών στην προσπάθεια για βιώσιμη ανάπτυξη και ένα καθαρότερο ενεργειακό
τοπίο. Υποδηλώνουν κυρίως την ανάγκη για σταδιακή απεξάρτηση από το λιγνίτη. Απεξάρτηση που
θα πρέπει να γίνει όσο το δυνατό πιο γρήγορα, καθώς όπως φαίνεται και από τις ανησυχίες της
ίδιας της κυβέρνησης είναι εξαιρετικά πιθανό να μην καταστεί δυνατή η εφαρμογή στη χώρα
τεχνικών δέσμευσης και αποθήκευσης άνθρακα από τις λιγνιτικές μονάδες.
Η εκμετάλλευση του λιγνίτη στη χώρα μας ενέχει μεγάλες επιπτώσεις όχι μόνο στη αύξηση των
εκπομπών αερίων θερμοκηπίου, αλλά και στην δημόσια υγεία, το φυσικό περιβάλλον και την τοπική
οικονομία. Η εκμετάλλευση των λιγνιτικών κοιτασμάτων θα επιφέρει συντριπτικές βλάβες στο
περιβάλλον και τα οικοσυστήματα των περιοχών, μετατρέποντας σε «κρανίου τόπο» χιλιάδες
εκτάρια γης, συμπεριλαμβανομένων δασών και φυσικών σχηματισμών, ρυπαίνοντας τεράστιες
εκτάσεις με χιλιάδες τόνους αερίων ρύπων, βαρέων μετάλλων και τοξικής τέφρας και
καταστρέφοντας τους υπόγειους υδροφορείς. Οι χρήσεις γης στις συγκεκριμένες περιοχές θα
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υποστούν μη αναστρέψιμες αλλαγές, καταδικάζοντας σε εξαφάνιση τις γεωργικές, κτηνοτροφικές,
τουριστικές δραστηριότητες, πάνω στις οποίες είχε βασιστεί ένα σημαντικό μέρος των τοπικών
οικονομιών και των απασχολούμενων. Η εμπειρία από την εκμετάλλευση άλλων λιγνιτικών πεδίων
ανά τον κόσμο και την Ελλάδα δείχνει τις επιπτώσεις που θα προκύψουν για τη δημόσια υγεία λόγω
της εξόρυξης και καύσης του λιγνίτη, ακόμα και αν εφαρμοστούν οι βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές.
Δείχνει, επίσης, την κοινωνική αναστάτωση που θα προκαλέσει ο αφανισμός χωριών που
φιλοξενούν στο υπέδαφος κοιτάσματα λιγνίτη.
Οι φορείς που υπογράφουν το παρόν κείμενο δεν μπορούν να δεχθούν την υποβάθμιση των
περιοχών τους και τη διαιώνιση του σημερινού ρυπογόνου και πεπερασμένου μοντέλου ανάπτυξης.
Δεν μπορούν και δεν πρόκειται να δεχθούν την δημοπράτηση και εκμετάλλευση των λιγνιτικών
κοιτασμάτων σε Δράμα, Ελασσόνα και Βεγόρα.
Ζητάμε από την Ελληνική κυβέρνηση να δεσμευθεί δημόσια πως δεν θα προχωρήσει στην
δημοπράτηση νέων λιγνιτικών πεδίων, λαμβάνοντας υπόψη τα δυσβάσταχτα περιβαλλοντικά,
κοινωνικά και οικονομικά προβλήματα που θα προκύψουν σε περίπτωση αξιοποίησης των
κοιτασμάτων.
Ζητάμε από την Ελληνική κυβέρνηση να γνωστοποιήσει στην Επιτροπή Ανταγωνισμού της ΕΕ την
απόφασή της να μην προχωρήσει σε αξιοποίηση άλλων λιγνιτικών πεδίων στη χώρα.
Ζητάμε από την Ελληνική κυβέρνηση να κάνει πράξη τις δεσμεύσεις της προχωρώντας στο
σχεδιασμό πραγματικά πράσινων έργων, με έμφαση στις ανανεώσιμες πηγές παντός είδους και τις
παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας. Εξάλλου, πολυάριθμες έρευνες αποδεικνύουν πως τα
πράσινα έργα αποδίδουν πολλά περισσότερα οφέλη σε θέσεις εργασίας απ’ ότι οποιαδήποτε
«ρυπογόνος» επένδυση.
Ζητάμε από την αντιπροσωπεία ΔΝΤ, ΕΕ, ΕΚΤ να μην επιμείνει στην παράλογη απαίτηση
εκμετάλλευσης των νέων λιγνιτικών πεδίων. Η εκμετάλλευση των ορυχείων θα προκαλέσει
προβλήματα στην ενεργειακή πολιτική, στην υγεία, στο περιβάλλον αλλά και στην οικονομία της
χώρας και ως εκ τούτου δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή από τους συνυπογράφοντες φορείς.
Ενημερώνουμε τέλος τους πιθανά ενδιαφερόμενους επενδυτές για την αντίθεση των τοπικών
κοινωνιών σε οιαδήποτε σκέψη εκμετάλλευσης των πεδίων. Η οικονομική κρίση δεν μπορεί να
μετατραπεί σε άλλοθι για καταστροφικές επιλογές.
Λίστα υπογραφών στην πρωτοβουλία του WWF Ελλάς (αλφαβητική σειρά)
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Νομαρχία Δράμας
Νομαρχία Λάρισας
Αμπελώνα
Αντιχασίων
Ελασσόνας
Λάρισας
Νίκαιας
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Σιταγρών
Αετού
Αμυνταίου
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ΑΔΕΔΥ Δράμας
Αδέσμευτος Αγροτικός Σύλλογος Δράμας
Αθλητικός Σύλλογος Βώλακα
Δημοτική Παράταξη «Πρώτα η Δράμα»
Δικηγορικός Σύλλογος
Ένωση Καταναλωτών
Επιμελητήριο Δράμας
Εργατοϋπαλληλικό κέντρο
Εταιρία Περιβάλλοντος-Πολιτισμού Δράμας-Καβάλας
ΗΧΩ
Ιατρικός Σύλλογος
ΚΟΜΑΘ
Κυνηγετικός Σύλλογος Δράμας
Μικρασιατικός Σύλλογος
Οικολογική Κίνηση Δράμας
Οδοντιατρικός Σύλλογος
ΟΕΒΕ
Ομάδα Παραγωγών Βάμβακος Ν. Δράμας
Πολιτιστικός Σύλλογος Βώλακα
Σύλλογος Αρχιτεκτόνων
Σύλλογος Γραμμάτων και Τεχνών
Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης Ν. Δράμας
Σύλλογος Θετικών Επιστημών
Σύλλογος Ψητοπωλών Δράμας
Σύνδεσμος Φαρμακοποιών Δράμας
Τεχνικό Επιμελητήριο ΝΕΝ Δράμας
Τοπικό Συμβούλιο Αγίας Παρασκευής
Τοπικό Συμβούλιο Μαυρολεύκης
Φαρμακευτικός Σύλλογος Δράμας
«Αμυνταίον Οίνος»
ΑΝΚΕ «Πετριέων Γη»
Αρκτούρος
Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Αμυνταίου
Εργατικό Κέντρο Φλώρινας
Εταιρία Λιμναίου Τουρισμού
Εταιρία Οικοτουρισμού Βιτσίου
Κίνηση Πολιτών ευρύτερης περιοχής κατά της
δημιουργίας ιδιωτικής λιγνιτικής μονάδας στη
Βεγόρα
Οικοδίκτυο Δυτικής Μακεδονίας
Σύλλογος Προστασίας Βεγορίτιδας
Τ.Δ. Βεγόρας

Όσοι ΟΤΑ και φορείς δεν περιλαμβάνονται στην πιο κάτω λίστα υπογραφών και επιθυμούν να
περιληφθεί το όνομά τους, μπορούν να το πράξουν στέλνοντας μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
στο climate@wwf.gr ή φαξ στο 210-3247578.
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