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Κάνοντας χρήση της νόμιμης άδειας – εκμετάλλευσης και όλων των συνοδευτικών
εγκρίσεων (περιβαλλοντικών – τεχνικών – δασικών κ.α.) ξεκινήσαμε την εξόρυξη και
μεταφορά του προϊόντος στο εργοστάσιο μας στην Άσσηρο Ν. Θεσ/νίκης προς
επεξεργασία και διάθεση, όπως προβλέπεται από τις παραπάνω άδειες και εγκρίσεις.
Αυτό γίνεται σε έκταση 21 στρεμμάτων +8 ο διανοιχθείς κατά την έρευνα δρόμος, για
την οποία και μόνο έχουμε περιβαλλοντική έγκριση από τα 83 στρέμματα που αφορά η
μίσθωση στη θέση «Κόκκαλο» των Πετρωτών.
Στόχος μας η παραγωγή 2000 τόνων ετοίμου προϊόντος, που κατόπιν λεπτομερέστατου
ποιοτικού ελέγχου σε εργαστήρια του εξωτερικού, θα διατεθεί σε όλη την Ελλάδα και
δειγματοληπτικά στο εξωτερικό για να γίνει μια πρώτη ποιοτική σύγκριση του
«Ελληνικού Ζεόλιθου Έβρου» σε σχέση με τον εισαγόμενο ζεόλιθο, ώστε να αποδειχθεί
η ανωτερότητα του και να σπάσει το μακροχρόνιο μονοπώλιο των εισαγόμενων
ζεόλιθων.
Όπως είναι γνωστό, η Ελλάδα εισάγει ζεόλιθο κυρίως από Βουλγαρία και Τουρκία,
ειδικά δε ο ΄Έβρος εισάγει μονοπωλιακά από την γνωστή Βουλγαρική εταιρεία σε τιμές
σαφώς μεγαλύτερες εκείνων που επικρατούν διεθνώς.
Η παραπάνω εταιρεία, παλαιότερα ελληνικών συμφερόντων και τώρα πολυεθνική,
λειτουργούσε το λατομείο ζεόλιθου στον Πεντάλοφο (280 στρέμματα), διέκοψε την
λειτουργία για να μετακομίσει στην Βουλγαρία και τώρα, μετά τα πρόσφατα γεγονότα, το
επαναδιεκδικεί, χωρίς αυτό να αποτελεί θέμα οποιασδήποτε συζήτησης.
Η προσπάθειά μας αυτή γίνεται κάτω από μύριες δυσχέρειες και απίθανα εμπόδια από
ομάδα κατοίκων των Πετρωτών και συγκεκριμένους παράγοντες. Στόχος τους είναι να
σταματήσει πάση θυσία άμεσα η παραγωγή και μεταφορά ζεόλιθου, με αποτέλεσμα να
ματαιωθεί η παρθενική διάθεση του Ελληνικού ζεόλιθου στην αγορά μετά από
δεκαετίες.
Για τον σκοπό αυτό, πέρα από τα προαναφερθέντα εμπόδια, έχουν δηλώσει ότι
προσφεύγουν στο Συμβούλιο Επικρατείας για την άμεση αναστολή της ισχύος της
άδειας εκμετάλλευσης, ενώ παράλληλα εκκρεμούν 3 μηνύσεις εκ των οποίων δύο
εναντίον Γενικών Γραμματέων Αποκεντρωμένης Διοίκησης (του σημερινού και του
προηγούμενου) και μία εναντίον διευθυντικού στελέχους της Διοίκησης.
Τέλος, κάνουν ευρύτατη προβολή από τα ΜΜΕ του επιχειρήματος ότι δεν γίνεται
επεξεργασία επί τόπου, παρόλο ότι επανειλημμένα έχουμε δηλώσει ότι θα
δημιουργήσουμε μονάδα επι τόπου μέσα στην διετία, διότι όπως παγκοσμίως γίνεται –

ιδιαίτερα σε ορυκτά με κυμαινόμενα χαρακτηριστικά όπως ο ζεόλιθος – πρώτα
διανοίγεται το ορυχείο, ”ρυθμίζονται” τα ποιοτικά χαρακτηριστικά σε σχέση με την αγορά
και στην συνέχεια γίνεται η μονάδα κατεργασίας, σύμφωνα με τα παραπάνω ποιοτικά
χαρακτηριστικά. Δεν μπορεί να γίνει το αντίθετο, δηλαδή πρώτα το στήσιμο μονάδας
κατεργασίας και μετά διάνοιξη του ορυχείου κλπ όπως προαναφέρθηκε.
Στο σημείο αυτό, θα πρέπει να αναφερθεί μια προσπάθεια εύρεσης συναινετικής λύσης
με την ομάδα των κατοίκων, την οποία θέλουμε να αναφέρουμε για να γίνει γνωστή σε
όλους.
Σε συνάντηση του Γ. Γεωργιάδη, προέδρου της εταιρίας μας και ενός εκ των κατοίκων,
ο τελευταίος πρότεινε να πληρώνει η εταιρία (εθελοντικά χωρίς να προβλέπεται κάτι
τέτοιο από τον νόμο), μια χορηγία σε συνεχή βάση στην Κοινότητα ανά τόνο
εξορυσσόμενου προϊόντος. Αυτό έγινε αποδεκτό από την Εταιρεία που υπέβαλε την
συγκεκριμένη πρόταση, η οποία με την μεσολάβηση του Δημάρχου Ορεστιάδας
μεταφέρθηκε στην ομάδα των κατοίκων.
Η πρόταση αυτή ανέβαζε το συνολικό ετήσιο όφελος της Κοινότητας για 2000 τόνους
(50% του νόμιμου μισθώματος που προβλέπεται από το νόμο συν την χορηγία που
ήταν διπλάσια από το μίσθωμα) σε 20000 ευρώ ετησίως. Εννοείται ότι το παραπάνω
ποσό θα προσαυξάνεται όσο θα ανεβαίνουν οι ποσότητες.
Όταν όμως έγινε η συνάντηση όλων στο Δημαρχείο με μεσολάβηση του Δημάρχου, οι
εκπρόσωποι της εταιρείας ανέπτυξαν τη πρόταση τους και ενώ ησαν διατεθειμένοι να
συζητήσουν και περαιτέρω αύξηση και να υπογράψουν σχετικό έγγραφο, τότε η ομάδα
των κατοίκων διέκοψε άμεσα κάθε συζήτηση, δηλώνοντας ότι δεν αποδέχεται τίποτα
διότι δεν ………εμπιστεύεται την εταιρεία !
Ήταν πλέον σαφέστατο τι επιδίωκαν: Απλά να σταματήσουμε. Ο Δήμαρχος έλυσε την
ολιγόλεπτη αυτή συνάντηση, δηλώνοντας ότι «πλέον θα εφαρμοστεί η νομιμότητα».
Τέλος, όσον αφορά την εταιρία Λαϊκής Βάσης «ΛΙΘΟΞΟΟΣ», ευχόμαστε να έχει
επιτυχία στο έργο της και είμαστε στην διάθεσή της για οποιαδήποτε παροχή τεχνικής
συνδρομής.
Θα ήταν όμως πιο παραγωγικό αντί να συγκεντρώνει τα «πυρά» της εναντίον μας με
στόχο να σταματήσουμε, να αναπτύξει ένα ή περισσότερα από τα δορυφορικά
κοιτάσματα που υπάρχουν πέριξ του επι δεκαετίες επίδικου κυρίως κοιτάσματος
ζεόλιθου των Πετρωτών, συμπεριλαμβανομένου – γιατί όχι- και του κοιτάσματος του
Πενταλόφου που είναι ήδη διανοιγμένο. Αυτό κάναμε και εμείς στη θέση Κόκκαλο με
αγώνα 3,5 ετών.
Ας ελπίσουμε ότι η επανεκκίνηση του θέματος του ζεόλιθου δεν θα οδηγηθεί σε
καταστάσεις παρόμοιες με αυτές που οδήγησαν σε υπερδεκαετές μπλοκάρισμα προς
μεγάλη ικανοποίηση των ξένων εταιριών που εισάγουν ζεόλιθο στην χώρα μας και των
ελληνικών εισαγωγικών επιχειρήσεων.

Πιστεύουμε ότι η παρούσα ενημέρωσή μας, ίσως περισσότερο του δέοντος
λεπτομερειακή (αναγκαία όμως για την αντικειμενικότητα), είναι χρήσιμη και συμβάλλει
στο να ολοκληρώσει ο πολίτης του Έβρου την γνώση και την κρίση του επι του θέματος
του ζεόλιθου που επί πολλά χρόνια τον απασχολεί.

