
Εισαγωγή 

 

Ο χρυσός (Au), ένα, μαλακό, αστραφτερό κίτρινο μέταλλο, έχει μια εντυπωσιακή ιστορία. 

Είναι ένα από τα πρώτα μέταλλα με τα οποία ο άνθρωπος  ήρθε σε επαφή. Αυτό διότι 

αντίθετα με άλλα μέταλλα, κοιτάσματα χρυσού υπήρχαν (και συνεχίζουν να υπάρχουν σε 

μικρότερη κλίμακα) σε μια σχεδόν τέλεια και επεξεργάσιμη μορφή, δίχως την ανάγκη μιας 

διαδικασίας τήξης να είναι απαραίτητη για την κατεργασία του, επιτρέποντας έτσι τη χρήση 

του απευθείας από την αρχική του μορφή. 

Αν και συναντάμε πολιτισμούς για τους οποίους ο χρυσός δεν είχε κάποια ιδιαίτερη υπεραξία, 

για τον πρώιμο δυτικό πολιτισμό και την εξέλιξη του ο χρυσός συνδέθηκε με τις έννοιες του 

πλούτου και της ευημερίας. Εξερευνητές τον παρουσίαζαν στους ηγεμόνες τους και οι 

βασιλείς έφτιαχναν στρατούς για να πολεμήσουν για την απόκτησή του. Οι αρχαίοι Αιγύπτιοι, 

οι Φοίνικες και οι Κινέζοι έστελναν αιχμάλωτους πολέμου, σκλάβους και εγκληματίες να 

δουλεύουν σε χρυσωρυχεία. Πράγμα το οποίο το βλέπουμε να συνεχίζεται και να εξελίσσετε 

μέχρι το σήμερα. 

Η πρώτη πραγματική νομισματική μονάδα, νομίσματα από ασήμι και χρυσό, εκδόθηκαν το 564 

π.Χ από το βασιλιά Κροίσο της Λυδίας. Ο Κροίσος, του οποίου το όνομα έγινε συνώνυμο του 

πλούτου, αιχμαλωτίστηκε από τους Πέρσες  το 546 π.Χ οι οποίοι υιοθέτησαν το χρυσό ως 

κύριο μέταλλο για τα δικά τους νομίσματα. 

Έκτοτε τα κράτη (και τελευταία, διάφοροι μηχανισμοί βλέπε ΔΝΤ ) χρησιμοποιούν τον χρυσό 

ως εργαλείο για να υφαρπάζουν τον πραγματικό πλούτο από τους πολίτες, συνδέοντας τον ή 

αποσυνδέοντας τον με την οικονομία. Για το θέμα αυτό θα ακολουθήσει ένα εκτενές άρθρο 

στον μπλογκ για τον χρυσό. 

Η ιστορία των μεταλλείων χρυσού στην περιοχή της Μακεδονίας χάνετε στα βάθη των 

αιώνων. Την εποχή του Φιλλίπου Β 386-336 π.Χ. τα μεταλλεία χρυσού εκτίνονται από το 

Παγγαίο ως την Λίμνη Οχρίδα.  Ιδιαίτερα στην περιοχή της Χαλκιδικής  φαίνετε να 

συνεχίζετε κατά τα ελληνιστικά χρόνια την ρωμαϊκή εποχή και έπειτα κατά το βυζάντιο και 

την τουρκοκρατία. Μετά τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο  τα μεταλλεία «περνούν» στον 

Πρόδρομο Μποδοσάκη – Αθανασιάδη και το 1995 ακολουθεί η πώληση τους στη καναδική 

εταιρεία TVX Gold Inc. Στο εντωμεταξύ οι κάτοικοι έχουν αρχίσει να αντιδρούν στην 

λειτουργία των μεταλλείων μιας και οι καινούριες τεχνικές εξωρύξεως αλλά και απληστία της 

εταιρίας οδηγούν σε όλο και μεγαλύτερη καταστροφή του περιβάλλοντος.  Επίσης όλο και 

μεγαλύτερο κομμάτι του πληθυσμού, αντιλαμβάνεται τα υπόγεια πάρε δώσε, και την μαφιόζικη 

καταλήστεψη του τόπου του. Έτσι το 2003 η TVX Gold  αποχωρεί και ακολουθεί η εταιρία 

Ελληνικός Χρυσός με αντίστοιχη μεθοδολογία. Το 95% αυτής της εταιρείας ανήκει στην 

καναδική Eldorado Gold, και το υπόλοιπο 5% ανήκει στην ελληνική κατασκευαστική εταιρεία 

ΑΚΤΩΡ, του ομίλου Μπόμπολα.  

Το ελληνικό δημόσιο (όλοι εμείς δλδ.) δίνει 11 εκατομμύρια ευρώ για την απόχτηση των 

μεταλλίων (ή αλλιώς του πλούτου μας, όπως λεν τα παπαγαλάκια των ΜΜΕ), για να τα 

μεταπουλήσει λίγες ώρες αργότερα στην Ελληνικός Χρυσός ΑΕ. Η πώληση γίνεται χωρίς 

δημόσιο διαγωνισμό, όπως ορίζει το Ευρωπαϊκό Δίκαιο. Η τιμή είναι και πάλι 11 εκατομμύρια 

ευρώ τα οποία τα οποία δίνονται ως αποζημιώσεις στους εργάτες που άφησε απλήρωτους η 

TVX Gold κηρύσσοντας πτώχευση. Το 2008, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζήτησε από την Ελλάδα 



εξηγήσεις, για το ποσό της συναλλαγής και τη μέθοδο που αυτή έγινε, για το ότι η εταιρεία 

"Ελληνικός Χρυσός" απαλλάχτηκε από την υποχρέωση καταβολής φόρου μεταβίβασης. 

Σύμφωνα με τους όρους σύμβασης η εταιρία που κατάβαλε 11 εκατομμύρια δέχτηκε και ένα 

πριμ 15,3 εκατομμυρίων. 

Μέσα σε αυτό το ομιχλώδες περιβάλλον συναλλαγών εταιριών και πολιτικών, αλλά και στο 

γενικότερο περιβάλλον οικονομικής κρίσης, η εταιρία ζητά επέκταση των δραστηριοτήτων 

της στην περιοχή της Χαλκιδικής αλλά και σε Αλεξανδρούπολη, Κομοτηνή, Καβάλα, Δράμα 

και Σερρών. Η κρίση ευνοεί την εταιρία και τους μηχανισμούς προπαγάνδας της, ΜΜΕ, 

πολιτικοί κλπ., να παρουσιάσουν τα μεταλλεία ως ζωογόνος επένδυση για την χώρα που θα 

δώσει θέσεις εργασίας. Χωρίς βεβαία να γίνετε αναφορά για τις θέσεις εργασίας που θα 

χαθούν (γεωργία, κτηνοτροφία, μελισσοκομία, τουρισμός και δεκάδες άλλα επαγγέλματα 

υποστήριξης και προώθησης αυτών). Ενώ παράλληλα θέλουν να μας πείσουν ότι οι 

εκχέρσωση τεραστίων εκτάσεων δάσους, η καταστροφή καλλιεργούμενων και κτηνοτροφικών 

εδαφών, η ερημοποίηση, η μόλυνση νερών και ατμόσφαιρας με άκρος επικίνδυνα τοξικά είναι 

μερικές ασήμαντες συνέπιες μπροστά σε μερικές εκατοντάδες μεροκάματα των 600 ευρώ.   

Το όλο σχέδιο προμηνύει μια πρωτοφανή καταστροφή για τα δεδομένα της βορίου ελλάδος. Ο 

δε τρόπος που η κυβέρνηση των αθηνών υπερασπίζετε την επέκταση των μεταλλίων αλλά 

και η βιαιότητα των εκτελεστικών τους οργάνων, κάνουν ξεκάθαρο ότι διανύουμε μία περίοδο 

κατοχής. Σε αυτήν την κατοχή αντιστέκονται σθεναρά οι κάτοικοι της Χαλκιδικής με χιλιάδες 

αλληλέγγυους σε όλη την βόρια ελλάδα. Επιτροπές αγώνα ελεύθερων πολιτών 

δημιουργούνται παντού, από το Κιλκίς μέχρι την Αλεξανδρούπολη, για να υπερασπιστούν το 

δικαίωμα τους σε μία ποιότητα ζωής. Το δικαίωμα των παιδιών τους στην ίδια την ζωή. 

Τι εξορύσσεται; 

 

Ο χρυσός πλέον δεν συγκεντρώνεται σε φλέβες ή πλούσια κοιτάσματα που επιτρέπουν την 

στοχευμένη εξόρυξή του. Συνηθέστερα απαντάται σε πορφυρικά πετρώματα. Ο πορφύρης 

είναι ένα είδος γρανιτικού πετρώματος και αποτελεί το ‘κυρίως εξορυσσόμενο υλικό για την 

απόληψη του χρυσού’. Κατά βάση ο χρυσός στο πέτρωμα αυτό βρίσκεται εγκλεισμένος σε 

ψήγματα θειούχων ορυκτών και κυρίως χαλκοπυρίτη (CuFeS2). Το ενδιαφέρον για 

εξορυκτική δραστηριότητα εξαρτάται ασφαλώς από την περιεκτικότητα των πετρωμάτων σε 

χρυσό αλλά και από τον καθορισμό της εκάστοτε τιμής του χρυσού. Η περιεκτικότητα των 

πετρωμάτων σε χρυσό μπορεί να είναι από 0,2- 5 γραμμάρια χρυσού ανά τόνο πετρώματος.  

 

Πώς γίνεται η εξόρυξη του χρυσού :  

 

Η επιφανειακή εξόρυξη χρυσού είναι σήμερα η οικονομικότερη λύση (υπαίθριες 

εκμεταλλεύσεις/ open pit). Καθώς όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, δεν ψάχνουμε για 

φλέβες χρυσού, επιλέγονται τεράστιες εκτάσεις γης, στις οποίες αφού απογυμνωθούν (από 

δάση, βλάστηση κτλ) και αποστραγγιστούν πλήρως,  με τη βοήθεια μεγάλων ποσοτήτων 

εκρηκτικών δημιουργούνται ορύγματα με τη μορφή κρατήρων. Η διάμετρος των ορυγμάτων 

μπορεί να ξεπεράσει τα χίλια μέτρα και το βάθος τους μπορεί να είναι εκατοντάδες μέτρα, 

για όσο συναντάται ενδιαφέρον εξορύξιμο υλικό (στο μεταλλείο Ovacik της Τουρκίας μετά 

από δύο χρόνια λειτουργίας το επιφανειακό ορυχείο έφτασε τα 120 μέτρα βάθος!).   

Η μέθοδος αυτή μπορεί να είναι φτηνή για την εκάστοτε εξορυκτική εταιρία αλλά κατά την 

διαδικασία απομόνωσης ψηγμάτων χρυσού σε εκατοντάδες τόνους πετρωμάτων απομένουν 

τεράστιες ποσότητες στέρεων απορριμμάτων. 



 

Το εξορυγμένο υλικό από τις επιφανειακές εκσκαφές θα πρέπει να μετατραπεί σε υλικό 

λεπτό σαν πούδρα για την παραπέρα επεξεργασία του (και την απομόνωση του χρυσού που 

είναι και ο τελικός στόχος). Αυτό γίνεται με την θραύση του (σε εγκαταστάσεις σπαστήρων) 

και την ακραία ψιλή λειοτρίβησή του (σε μύλους λειοτρίβησης).  Συνέπειες αυτής της 

διαδικασίας είναι η ηχορύπανση και η υψηλή κατανάλωση νερού 

 

Ακολουθεί η διαδικασία εμπλουτισμού του κονιοποιημένου υλικού. Η διαδικασία αυτή είναι 

απαραίτητη για την συνέχιση της μεταλλουργικής επεξεργασίας.  Γίνεται σε μονάδες 

εμπλουτισμού με τη μέθοδο της επίπλευσης (flocation), όπου απαιτείται συνεχής 

τροφοδότηση με νερό και χρησιμοποιούνται ιδιαίτερα επικίνδυνες τοξικές ουσίες που 

λειτουργούν ως συλλέκτες (ξανθάτες αλκαλιμετάλλων ή διθειοφωσφατίδια μαζί συνήθως και 

με κυανιούχο νάτριο). 

Η διαδικασία εμπλουτισμού γίνεται είτε σε κλειστούς χώρους όπου το κονιοποιημένο υλικό 

αναμιγνύεται με τις τοξικές ουσίες σε δεξαμενές, είτε σε εξωτερικό χώρο όπου το υλικό 

τοποθετείται σε ειδικές μεμβράνες συνθετικές ή μη και ψεκάζεται με τα παραπάνω χημικά.  

 Αν στο αρχικό εξορυγμένο υλικό υπάρχει και αρσενοπυρίτης τότε κατά τη διαδικασία 

του εμπλουτισμού έχουμε και δηλητηριώδεις αρσενικούχες ενώσεις που παραμένουν 

στα ήδη τοξικά κατάλοιπα. 

Η τελευταία μέθοδος σε εξωτερικό χώρο αν και λιγότερο αποδοτική καθώς απομονώνεται το 

50-70% του χρυσού και ιδιαιτέρως επικίνδυνη για το περιβάλλον- προτιμάται μαζί με την 

ανοικτή εξόρυξη καθώς είναι πιο οικονομική. 

Συνέπεια αυτής της μεθόδου είναι έντονη πιθανότητα διαρροών και υπερχειλίσεων λόγω 

αστάθμητων παραγόντων σε ένα ανοικτό σύστημα. Επιπλέον, καμία μεμβράνη δεν είναι 

αδιαπέραστη διαχρονικά αυξάνοντας τον κίνδυνο των διαρροών ειδικά αν δεν τοποθετηθεί 

σωστά. 

 

Χρήση κυανίου 

Ένας από τους βασικούς παράγοντες αλλά όχι ο μόνος που πυροδοτεί αντιδράσεις κατά των 

εξορυκτικών δραστηριοτήτων είναι η χρήση κυανίου κατά την επεξεργασία των εξορυγμένων 

υλικών για τον διαχωρισμό του χρυσού.  

Το κυάνιο είναι θανατηφόρο για τους ανθρώπινους οργανισμούς. Η έκθεση σε αέριο κυανίου 

σε χαμηλή συγκέντρωση έχει επιπτώσεις στο κεντρικό νευρικό σύστημα, στο αναπνευστικό 

και στο καρδιομυικό, σε υψηλή δε συγκέντρωση επιφέρει κόμμα και θάνατο. Αν και ο 

ανθρώπινος οργανισμός έχει μηχανισμούς που αποτοξικοποιούν το κυάνιο απεκκρίνοντας το 

από το ουροποιητικό σύστημα, η μακροχρόνια έκθεση του ανθρώπινου οργανισμού σ’ αυτό 

έχει σοβαρές συνέπειες, ειδικότερα στον θυρεοειδή.   

 

Παρόλα αυτά, οι επιβλαβείς συνέπειες του κυανίου δε στάθηκαν αρκετές για την απαγόρευσή 

του στην εξόρυξη του χρυσού. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεώρησε ότι δεν υπάρχει λόγος να 

συμπεριληφθεί τέτοια απαγόρευση στην ευρωπαϊκή νομοθεσία παρά την απόφαση –πρόταση 

του ‘εκλεγμένου’ Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αλλά και τις εθνικές απαγορεύσεις (Τσεχία, 

Γερμανία, Ουγγαρία). 

 

Μέθοδος ακαριαίας τήξης (flash smelting) 

 

Η μέθοδος αυτή χρησιμοποιείται στην πυρομεταλλουργία για την παραγωγή μετάλλων, 

κραμάτων ή καθαρών χημικών ενώσεων μεταλλικών στοιχείων από ορυκτά ή άλλες πρώτες 

ύλες με τη χρήση πολύ υψηλών θερμοκρασιών και χρησιμοποιείται ως επιχείρημα από την 

εταιρία Ελληνικός Χρυσός Α.Ε. για τις περιπτώσεις της Χαλκιδικής και της 



Αλεξανδρούπολης για την μη χρήση κυανίου κατά τον διαχωρισμό του χρυσού από πετρώματα 

(συμπυκνώματα) που περιέχουν χαλκό και αρσενοπυρίτη. Σύμφωνα με τις μελέτες της 

εταιρίας Ελληνικός Χρυσός Α.Ε. πρόκειται να κατασκευαστεί μια μονάδα που θα χρησιμοποιεί 

την μέθοδο της ακαριαίας τήξης στην Ολυμπιάδα στη θέση Μαντέμ Λάκο για την ανάκτηση 

χρυσού από συμπυκνώματα χαλκού και αρσενοπυρίτη χωρίς κυάνωση. 

ΟΜΩΣ σύμφωνα με την Outotec, κατασκευάστρια εταιρία της μεθόδου : «Το flash smelting 

όπως εφαρμόζεται στην επεξεργασία των συμπυκνωμάτων αρσενοπυρίτη/ σιδηροπυρίτη  

είναι μια νέα εφαρμογή της τεχνολογίας και βασικά είναι ακόμα στο στάδιο της έρευνας και 

ανάπτυξης.» 

Επιπλέον, η τροφοδοσία του εργοστασίου του Μαντέμ Λάκκου θα γίνεται με συμπύκνωμα με 

11% αρσενικό! 

 Ανάλογα εργοστάσια στην Βουλγαρία (Aurubis στο Pirdop) στην Κίνα έχουν απαγορεύσει την 

επεξεργασία συμπυκνωμάτων με πάνω από 0,5% σε αρσενικό ενώ στην Ε.Ε. το ανώτατο όριο 

είναι το 0,3%. Μόνο στο εργοστάσιο Tsumeb της Ναμίμπια γίνονται δεκτά συμπυκνώματα 

αυξημένης περιεκτικότητας σε αρσενοπυρίτη με καταστροφικές συνέπειες τόσο για τους 

εργαζόμενους όσο και για τους κατοίκους της περιοχής (μόλυνση με αρσενικό του νερού 

ύδρευσης, δερματικές παθήσεις, καρκίνοι, χρόνιες ασθένειες των πνευμόνων, παιδική 

θνησιμότητα). Και για το τελευταίο εργοστάσιο υπάρχουν ήδη ενδείξεις/ ενέργειες για την 

απαγόρευση τέτοιων συμπυκνωμάτων λόγω της επικινδυνότητας τους. 

 

Ας μη ξεχνάμε ότι αρσενικό δεν υπάρχει μόνο στα πετρώματα που θα εξορύσσονται στην 

Ολυμπιάδα, αλλά έρευνες μιλούν για την ύπαρξη αρσενικού και σε άλλες εξορυκτικά 

ενδιαφέρουσες περιοχές της Β. Ελλάδας, στις οποίες συγκαταλέγεται και η περιοχή του 

Αγκίστρου Σερρών… 

 

 

 

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ 

Σε κάθε στάδιο της εξόρυξης και της επεξεργασίας προκύπτουν σοβαρές και κατά κύριο 

λόγο ανεπανόρθωτες επιπτώσεις τόσο για το περιβάλλον εν γένει όσο και για τους 

ζωντανούς οργανισμούς αλλά και για τον άνθρωπο.  

 

Για την διάνοιξη των ορυγμάτων για την επιφανειακή εξόρυξη απαιτείται η αποψίλωση 

τεράστιων εκτάσεων γης που συχνά περιλαμβάνουν αρχέγονα δάση (περιοχές natura) και 

βλάστηση όπου η καταστροφή τους είναι μη αναστρέψιμη.  

Ταυτόχρονα, για την επίτευξη της εξορυκτικής δραστηριότητας είναι αναγκαία η 

αποστράγγιση του υπεδάφους με γεωτρήσεις που οδηγεί στην υποχώρηση του υδροφόρου 

ορίζοντα. Συνέπεια αυτού είναι η έλλειψη νερού και φαινόμενα ξηρασίας στην ευρύτερη 

περιοχή. 

 Για την συνεχή εκσκαφή χρησιμοποιούνται μεγάλες ποσότητες εκρηκτικών και σκαπτικών 

μηχανημάτων, αλλά και διαρκείς μετακινήσεις υπερβαρέων οχημάτων. Αποτέλεσμα όλων 

αυτών είναι η διαρκής ηχορύπανση (διαταραχή οικοσυστημάτων εντόμων, μελισσών και 

γενικότερα της πανίδας), αέρια ρύπανση (πχ ΜΠΕ Ελληνικός Χρυσός για τις Σκουριές 

Χαλκιδικής σύνολο παραγόμενης σκόνης κατά την λειτουργία του ορυχείου 3.116 τόνοι 

σκόνης ανά ώρα!)  

 Παράδειγμα από τις Σκουρίες Χαλκιδικής : 

Αέριοι ρυπαντές επικίνδυνοι για την υγεία: (από μηχανήματα, φορτηγά, διαχείριση υλικού, 

εκρηκτικά): 

         CO      159 τόνοι / χρόνο. (μονοξείδιο του άνθρακα) 



         NOx    481 τόνοι / χρόνο. (οξείδια του αζώτου (NOx) δηλαδή αέριο μίγμα μονοξειδίου 

του αζώτου (ΝΟ) και διοξειδίου του αζώτου (NO2) 

         VOC   71 τόνοι / χρόνο. (Volatile Organic Compounds- VOCs- πτητικές οργανικές 

ενώσεις) 

         SO2    11,5 τόνοι / χρόνο. (διοξείδιο του θείου) 

         PM10   184 τόνοι / χρόνο. (Tα μικροσωματίδια PM10 είναι αυτά που έχουν 

αεροδυναμική διάμετρο έως και 10 εκατομμυριοστών του μέτρου. Προέρχονται είτε από 

φυσικές είτε από ανθρωπογενείς αιτίες (καυσαέρια αυτοκινήτων και βιομηχανιών, κάθε 

μορφής καύση κυρίως στερεών και υγρών καυσίμων κτλ). 

         PM2.5   47,2 τόνοι / χρόνο. (μικροσωματίδια με διάμετρο 2,5 εκατομμυριοστών του 

μέτρου) 

 

Δεν θα πρέπει να παραβλέπεται η δαπάνη πολύτιμης ενέργειας για όλη αυτή τη λειτουργία, η 

οποία έχει με τη σειρά της ένα υψηλό περιβαντολλογικό κόστος. 

 

Νερό: Για τις διαδικασίες της επεξεργασίας των εξορυγμένων υλικών: για κάθε τόνο 

επεξεργαζόμενου πετρώματος δλδ περίπου για ένα γραμμάριο χρυσού περίπου απαιτείται 

ποσότητα νερού που φτάνει τα 3.030 λίτρα. 

Είναι χαρακτηριστικό το γεγονός ότι μεταλλευτικές εταιρίες σε διάφορες περιοχές (Ρουμανία, 

Λατινική Αμερική) εκτρέπουν ποταμούς διοχετεύοντάς τους σε κλειστά δίκτυα για να 

ικανοποιήσουν τις ανάγκες του οδηγώντας μεγάλες περιοχές σε ερημοποίηση και 

δημιουργώντας κύματα εσωτερικής μετανάστευσης.  

 

Στερεά Απορρίμματα/ κατάλοιπα: 

Από επεξεργασία του εξορυγμένου υλικού κατά τον εμπλουτισμό του με τοξικές ουσίες 

προκύπτουν εκατομμύρια τόνοι εξορυκτικών μεταλλευτικών καταλοίπων τα οποία περιέχουν 

κυάνιο λόγω του εμπλουτισμού αλλά και αρσενικό, κάδμιο, χρώμιο, μόλυβδο κ.α. τα οποία 

βρίσκονται φυσικά στο μετάλλευμα και απελευθερώνονται κατά τον διαχωρισμό του χρυσού.  

Όλα αυτά τα κατάλοιπα με βάσει τις Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων προβλέπεται να 

αποτίθενται σε εξωτερικούς χώρους ειδικά διαμορφωμένους με φράγματα και μεμβράνες 

υδατοστεγάνωσης, οι οποίες όλοι γνωρίζουν ότι έχουν περιορισμένη διάρκεια ζωής αλλά και 

περιθώρια αστοχίας. Ειδικότερα σε κατά τη διάρκεια έντονων βροχοπτώσεων ή σεισμικών 

δονήσεων είναι δυνατό τα κατάλοιπα αυτά να διαφύγουν και να κατακλύσουν καλλιεργούμενες 

ή κατοικίσιμες περιοχές με ολέθρια αποτελέσματα. Παρόμοια ατυχήματα έχουν συμβεί και 

στον «πολιτισμένο» Ευρωπαϊκό κόσμο!  

Ενδεικτικό της προχειρότητας με την οποία αντιμετωπίζεται το συγκεκριμένο ζήτημα στην 

Χαλκιδική είναι το εξής: 

Στη ΜΠΕ της “ΕΛ.ΧΡΥΣΟΣ” για το έργο στην ανατ. Χαλκιδική τονίζεται ιδιαίτερα το 

γεγονός ότι τα μεταλλευτικά κατάλοιπα θα αποτίθενται στους χώρους απόρριψης 

αφυγρασμένα (με μορφή “πάστας” και περιεκτικότητα σε νερό υποβιβασμένη στο 20%, με το 

εξοικονομούμενο από την αφύγρανση νερό να ανακυκλώνεται). Αυτό συμβάλλει ασφαλώς στην 

εξοικονόμηση νερού, θεωρείται όμως στη ΜΠΕ και για άλλο λόγο μεγάλο προτέρημα. Επειδή 

εξοικονομεί χώρο απόθεσης λόγω της μείωσης του όγκου των αποτιθέμενων υλικών και γιατί 

επιτρέπει μεγαλύτερες κλίσεις κατά την επιστοίβαση των καταλοίπων πίσω από τα κατάντη 

φράγματα συγκράτησης, σε ύψη μάλιστα που ξεπερνούν τη στέψη των φραγμάτων αυτών. 

Είναι δύσκολο να κατανοήσει κανείς πώς παραβλέπεται στη ΜΠΕ το προφανέστατο: ότι 

δηλαδή το αποτιθέμενο σε ανοικτό χώρο με μορφή “πάστας” και περιεκτικότητα σε νερό 20% 

κατάλοιπο θα πάψει να είναι τέτοιο και θα μετατραπεί σε υγρή λάσπη με την πρώτη 

βροχόπτωση. Αυτό όμως είναι εξαιρετικά επικίνδυνο, επειδή θα προκαλέσει απότομη αύξηση 

του όγκου των καταλοίπων και ρευστοποίησή τους, παραπέρα δε, σε συνδυασμό με τις 



αυξημένες κλίσεις απόθεσης, είναι πιθανό να προκαλέσει μαζική ροή προς, και απότομη 

αύξηση της πίεσης στα φράγματα συγκράτησης, με κίνδυνο υπερχείλισης ή ακόμα και 

υποχώρησης ή θραύσης τους. Ούτε όμως η απόλυτη ξήρανση της αποτιθέμενης “πάστας 

καταλοίπων” κατά τους θερινούς μήνες μπορεί να αποτραπεί. Η παράσυρση λοιπόν με τον 

άνεμο και η διασπορά τοξικής σκόνης από την επιφάνεια των χώρων απόθεσης είναι μια 

απόλυτα υπαρκτή πιθανότητα σε ξερές περιόδους.   

 

Οι ποσότητες των εξαιρετικά τοξικών ουσιών λόγω διαρροών, φαινομένων εξάτμισης κτλ 

καταλήγουν στον υδροφόρο ορίζοντα. 

 

Ανθρώπινη υγεία: 

 Η μεταλλευτική δραστηριότητα κρύβει σοβαρούς κινδύνους για εργαζόμενους, κατοίκους και 

επισκέπτες της ευρύτερης περιοχής. Οι εργαζόμενοι σε μεταλλεία, σύμφωνα με τον καθ. 

Ιατρικής Σχολής ΑΠΘ Αλέξη Μπένο, έχουν μικρότερο προσδόκιμο επιβίωσης, συχνότερες 

εμφανίσεις καρκινογενέσεων και άλλων νοσημάτων, ενώ η παρουσία βαρέων μετάλλων έστω 

και σε μικρές συγκεντρώσεις στο νερό, στην ατμόσφαιρα προκαλεί αναιμία, διαταραχές στο 

παιδικό νευρικό σύστημα, καρκινογενέσεις κ.α Με τα δεδομένα αυτά λοιπόν, υπάρχει άραγε 

μια κρατική μελέτη για το πόσο τελικά κοστίζει η περίθαλψη των ατόμων που θα 

συγκαταλέγονται στα ποσοστά των επιβαρυμένων (ασθενών) από τη μεταλλευτική 

δραστηριότητα, δεδομένου ότι σχεδιάζονται μεγάλου εύρους μεταλλευτικές δραστηριότητες 

σε ολόκληρη τη Β. Ελλάδα; 

 

 

Κοινωνία 

Οι πολυεθνικές εξορυκτικές εταιρίες είναι πασιφανές ότι επιδιώκουν να διασφαλίσουν 

τεράστια οικονομικά συμφέροντα, έτσι για να καταφέρουν να εδραιώσουν τις καταστροφικές- 

όπως αποδείχθηκε παραπάνω- δραστηριότητές τους για τις τοπικές κοινωνίες δε διστάζουν 

να μεταχειριστούν κάθε μέσο – θεμιτό ή αθέμιτο. Αποσκοπώντας στην εξασφάλιση της 

κοινωνικής συναίνεσης για τις εξορυκτικές τους δραστηριότητες (η οποία κοινωνική 

συναίνεση δεν θα μπορούσε να επέλθει αν υπήρχε στοιχειώδης και αντικειμενική ενημέρωση 

για την εξόρυξη)  επιδιώκουν συμμαχίες με φιλικά προσκείμενες σε αυτές τοπικές αρχές και 

ομάδες ανθρώπων που δεν εκπροσωπούν κανέναν αλλά χειραγωγούνται εύκολα, 

δημιουργώντας σταδιακά ρήξη του κοινωνικού ιστού ενώ ταυτόχρονα χρηματοδοτούν 

αντισταθμιστικά κοινωνικά έργα. Εκμεταλλεύονται την ανεργία που υπάρχει σε 

υποβαθμισμένες κατά κύριο λόγο περιοχές που προορίζονται για πεδία μεταλλευτικών 

δραστηριοτήτων και προπαγανδίζουν την εξαφάνιση της ανεργίας με την δημιουργία θέσεων 

εργασίας, δημιουργώντας επίπλαστες ελπίδες στους κατοίκους για αιώνια ευημερία!  

Για όσους ενημερωμένους προσπαθούν να αντισταθούν και να ανατρέψουν τέτοια 

«επενδυτικά σχέδια» εφαρμόζουν άλλες τακτικές περισσότερο δικτατορικές.. 

Παρακολουθούν και τρομοκρατούν πολίτες και ομάδες που αντιδρούν, ενώ παράλληλα 

προβαίνουν σε αλλεπάλληλες δικαστικές διαμάχες με τους αντιδρώντες ώστε να τους 

εξαντλήσουν οικονομικά. Με πιστό συνοδηγό τα Μ.Μ.Ε τα οποία είναι έτσι κι αλλιώς ταγμένα 

στην εξυπηρέτηση των επενδύσεων και του κεφαλαίου, πολυδιαφημίζουν τις επενδύσεις τους 

αποσιωπώντας τις επιπτώσεις και καλλιεργούν αίσθηση τετελεσμένων γεγονότων με σκοπό 

να υποβάλλουν το αίσθημα της απόλυτης αδυναμίας στις τοπικές κοινωνίες. Τέλος, συχνά 

χρησιμοποιούν ιδιωτική ασφάλεια, παραστρατιωτικές οργανώσεις και κρατικές δυνάμεις 

καταστολής, εκβιασμούς, τρομοκρατία και βιαιοπραγίες . Αναγνωρίζουμε τις τακτικές αυτές 



στη στρατηγική της Ελληνικός Χρυσός Α.Ε. στη Β.Α. Χαλκιδική, ιδιαίτερα μετά και από τα 

τελευταία γνωστά σε όλους γεγονότα στην Ιερισσό. 

Σημαντικές όπως καταλαβαίνουμε από τα παραπάνω είναι και οι κοινωνικές επιπτώσεις με 

διάρρηξη του κοινωνικού ιστού αλλά και μετανάστευση λόγω απώλειας ή υποβάθμισης 

οικονομικών δραστηριοτήτων. 

 

Οικονομία: 

Το προφανές οικονομικό όφελος από την επένδυση είναι καποιες θέσεις εργασίας και μισθοί 

που συμβαδίζουν με τους πενιχρούς μισθούς και την απουσία συλλογικών συμβάσεων 

εργασίας στην Ελλάδα του 2013! Η φορολόγηση του τελικού προϊόντος (χρυσού) διαφημίζεται 

ωςβασικό όφελος για το κράτος.. Δεδομένου όμως του διεφθαρμένου παρελθόντος 

μεταβιβάσεων και της γενικότερης εύνοιας που έδειξε το κράτος στην εταιρία Ελληνικός 

Χρυσός, δεν είναι καθόλου απίθανο να υπάρξει άλλη μια ευνοϊκή οικονομική μεταχείριση της 

εταιρίας. Ακόμη και αν η ελληνική κυβέρνηση διαφυλάξει το οικονομικό συμφέρον των 

πολιτών (όπως άλλωστε κάνει τον τελευταίο χρονο- αλλά και τα προηγούμενα χρόνια (!) μια 

πολυεθνική εταιρία έχει σίγουρα την λογιστική ικανότητα να αποφύγει υπέρμετρες 

φορολογικές επιβαρύνσεις..   

Οικονομικές ζημίες από την άλλη είναι πολύπλευρες: Οι θέσεις εργασίας εμφανίζονται σε 

παραφουσκωμένα νούμερα και είναι σίγουρο ότι στην πράξη θα μειωθούν. Θα πρέπει επίσης 

να αναλογιστεί κανείς πόσες θέσεις εργασίας χάνονται.. 

Ενδεικτική είναι η απαγόρευση κατά τον Μεταλλευτικό Κώδικα οποιασδήποτε οικονομικής 

δραστηριότητας που παρεμποδίζει τη μεταλλεία. Προβλέπονται επίσης αναγκαστικές 

απαλλοτριώσεις ιδιωτικών εκτάσεων και πλήρη κατοχή του μεταλλευτικού περιεχομένου από 

την εταιρεία χωρίς κέρδη για το Δημόσιο ενώ παράλληλα παύει το καθεστώς προστασίας για 

ήδη χαρακτηρισμένες προστατευόμενες περιοχές.   

  

Η εξορυκτική δραστηριότητα είναι, πλήρως ασύμβατη με οποιαδήποτε άλλη οικονομική 

δραστηριότητα με όρους αειφορίας και βιώσιμης ανάπτυξης, λόγω της υποβάθμισης του 

περιβάλλοντος. Οι περιοχές που σήμερα βρίσκονται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος, είναι 

ορεινές περιοχές πολλές από αυτές ενταγμένες στο πρόγραμμα προστασίας NATURA και 

όλες έχουν προοπτικές ήπιας τουριστικής, κτηνοτροφικής και αγροτικής ανάπτυξης. Κάποιες 

τις περιοχές που εντάσσονται στα μεταλλευτικά σχέδια του κράτους βρίσκονται επίσης πολύ 

κοντά σε παραθαλάσσιους τουριστικούς προορισμούς. Αυτονόητο είναι λοιπόν ότι η γεωργία 

και η κτηνοτροφία θα πρέπει να αποκλειστούν σαν πιθανές οικονομικές ενασχολήσεις των 

κατοίκων αλλά και τα σχέδια για τουριστική, αγροτουριστική ανάπτυξη και εναλλακτικό 

τουρισμό, καθώς η επέμβαση των εξορυκτικών δραστηριοτήτων στο περιβάλλον δεν θα το 

καθιστά ελκυστικό για άλλου είδους δραστηριότητες. Παράδειγμα κραυγαλέο είναι η 

μελισσοκομία που η ατμοσφαιρική ρύπανση από τις εξορύξεις και τη μεταλλουργία θα 

επηρεάσει δραστικά την ποιότητα του παραγόμενου μελιού αλλά και την ίδια την ύπαρξη των 

μελισσών.  

 


