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Συνέχεια 

 

  Άσσηρος, 28/4/2017.             

Σε σχέση με το από 25/4/2017 Δελτίο Τύπου του Πολιτιστικού Συλλόγου Πετρωτιωτών 

Αλεξανδρούπολης, θα θέλαμε να σημειώσουμε τα παρακάτω: 

- Συμφωνούμε απόλυτα για τις διατυπούμενες απόψεις σχετικά με την 

εκμετάλλευση του ζεόλιθου γενικά και την επιτόπου κατεργασία του. Δεν μπορούμε όμως 

να συμφωνήσουμε στην επιχειρούμενη ταύτιση του όλου θέματος ΖΕΟΛΙΘΟΣ που 

εκτείνεται σε χιλιάδες στρέμματα στην περιοχή Τριγώνου –Πετρωτών, με την εκμετάλλευση 

μιας μικρής έκτασης 21 στρεμμάτων! (για μια ακόμη φορά επαναλαμβάνουμε ότι είμαστε 

περιβαλλοντικά αδειοδοτημένοι για εκμετάλλευση μόνο για 21 στρέμματα από τα 83 που 

είναι μισθωμένα). 

- Είναι μια οδυνηρή έκπληξη για εμάς, καθώς ενώ «χαλάει ο κόσμος» για τα 21 

αυτά στρέμματα, υπάρχει απόλυτη σιγή για τα 280 στρέμματα του λατομείου ζεόλιθου του 

Πενταλόφου που βρίσκεται σε αργία από δεκαετίας και πλέον από τότε που εγκαταλείφθηκε 

από την εκμεταλλεύτρια εταιρία, η οποία μετακόμισε στην Βουλγαρία από όπου εισάγει 

μεγάλες ποσότητες κατεργασμένου ζεολίθου στην Ελλάδα, ιδιαίτερα δε στον Έβρο. Όμως 

τα δικαιώματα στο εδώ λατομείο εξακολουθούν να διατηρούνται. 

- Όσον αφορά την δέσμευση της εταιρίας μας για τη δημιουργία μονάδος 

κατεργασίας επί τόπου εντός 2ετίας, αυτή εξακολουθεί πάντα να ισχύει. Σχετικά 

ετοιμάζουμε την εκτέλεση ερευνητικών γεωτρήσεων για την ολοκλήρωση της γνώσης 

ποιοτικών και ποσοτικών χαρακτηριστικών του κοιτάσματος, παράλληλα με την 

κυκλοφορία του εξορυσσόμενου ελληνικού ζεόλιθου στο εσωτερικό και δειγματοληπτικά 

στο εξωτερικό και τις σχετικές μελέτες marketing. 

Είμαστε αποφασισμένοι να ρισκάρουμε οποιαδήποτε δαπάνη, ώστε η μονάδα που 

θα κατασκευαστεί να βασίζεται απόλυτα σε όλα τα τεχνικά και οικονομικά στοιχεία που 

προβλέπονται διεθνώς για την δημιουργία μιας βιώσιμης μονάδας κατεργασίας ορυκτού 

από συγκεκριμένο λατομείο. 

Πουθενά στον κόσμο δεν προβλέπεται πρώτα κατασκευή μονάδος και μετά η 

εκμετάλλευση  του ορυχείου, που θα τροφοδοτήσει την μονάδα για τον απλό λόγο ότι η 

εμπειρία σχετικά με τα χαρακτηριστικά του κοιτάσματος –ποιοτικά και ποσοτικά- είναι 

απαραίτητη για το σωστό σχεδιασμό της μονάδος. 

Παρεμπιπτόντως, θα θέλαμε κι εμείς με την σειρά μας να ρωτήσουμε, πώς νοείται η 

επένδυση σε μια οποιαδήποτε βιομηχανία όταν εκκρεμούν εναντίον της προσφυγές στο 

Συμβούλιο Επικρατείας (δήλωση του κου Σισμανίδη στο ράδιό status) και όχι μόνο. 

Τέλος, όσον αφορά τις λοιδορίες που διατυπώνονται για τα 4 χρόνια που ξοδέψαμε 

κ.λ.π. για να αδειοδοτηθούμε, μαθαίνουμε όψιμα ότι η τήρηση των νόμων αποτελεί 

υποτιμητικός τίτλος! Λίγος σεβασμός δεν βλάπτει σε κάποιους που ρίσκαραν χρήματα, 

πολύχρονη και σκληρή δουλειά για να ερευνήσουν και να αναπτύξουν ένα παντελώς 

άγνωστο περιφερειακό κοίτασμα ζεόλιθου. 


