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ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ

Θα  ήθελα  να  ευχαριστήσω  τον  επιβλέποντα  καθηγητή  της  πτυχιακής  εργασίας  µου  κύριο

Νικολόπουλο, για την καθοδήγηση ,την υποστήριξη  και τη βοήθεια σε κάθε φάση της δηµιουργίας

της.  Θέλω  επίσης  να  εκφράσω  της  ευγνωµοσύνη  µου  στην  οικογένεια  µου  για  τη  διαρκή  τους

υποστήριξη , που επέτρεψε την  επιτυχή  διεκπεραίωση των σπουδών µου και  τέλος θα ήθελα να

ευχαριστήσω τους φίλους µου για τα όµορφα φοιτητικά χρόνια που περάσαµε µαζί.

Βεβαιώνω  ότι είµαι συγγραφέας αυτής της πτυχιακής  εργασίας και  ότι κάθε  βοήθεια

την  οποία  είχα  για  την  προετοιµασία  της,  είναι  πλήρως  αναγνωρισµένη  και  αναφέρεται  στην

πτυχιακή  εργασία.   Επίσης  έχω  αναφέρει  όποιες  πηγές  από  τις  οποίες  έκανα  χρήση  δεδοµένων,

ιδεών ή λέξεων, είτε αυτές αναφέρονται ακριβώς είτε είναι παραφρασµένες. Επίσης βεβαιώνω ότι η

παρούσα  πτυχιακή  εργασία  προετοιµάστηκε  από  µένα  προσωπικά,  ειδικά  για  τις  απαιτήσεις  του

τµήµατος ∆ιοίκησης Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων και Οργανώσεων.



ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η µεταλλευτική δραστηριότητα αποτελεί µια αναγκαία δραστηριότητα για το σύγχρονο κόσµο, ενώ

οι βιοµηχανίες εξόρυξης χρυσού αναπτύσσονται διεθνώς τα τελευταία χρόνια. Η εκµετάλλευση του

ορυκτού πλούτου δηµιουργεί σοβαρά προβλήµατα στο περιβάλλον και εγείρει διάφορα οικολογικά,

κοινωνικά  και  οικονοµικά  ζητήµατα.  Η  εξόρυξη  χρυσού  στις  Σκουριές  Χαλκιδικής  έχει

απασχολήσει  σηµαντικά  την  κοινή  γνώµη.  Οι  συνέπειες  της  συγκεκριµένης  µεταλλευτικής

δραστηριότητας στην περιοχή είναι ιδιαίτερα έντονες τόσο σε οικολογικό όσο και σε οικονοµικό

επίπεδο,  ενώ  οι  έντονες  αντιδράσεις  των  τοπικών  κοινωνιών  λειτουργούν  ως  ένας  σηµαντικός

ανασταλτικός παράγοντας. Η εκµετάλλευση των ορυκτών πρώτων υλών και ειδικότερα του χρυσού

θα πρέπει  να υλοποιείται στη βάση ενός αρχικού σχεδίου στο πλαίσιο των αρχών της βιώσιµης

ανάπτυξης, το οποίο θα λαµβάνει υπόψη τις ιδιαιτερότητες της εξορυκτικής βιοµηχανίας.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Οι  µεταλλευτικές  εκµεταλλεύσεις  γενικά  ικανοποιούν  ζωτικές  οικονοµικές  και

κοινωνικές ανάγκες. Ωστόσο, πρόκειται για δραστηριότητες, που προκαλούν έντονες αλλαγές στο

τοπίο και στο περιβάλλον των πλούσιων σε ορυκτά και µεταλλεύµατα περιοχών. Οι αλλαγές αυτές

προέρχονται  κυρίως από το γεγονός, ότι η  εκµετάλλευση γινόταν  ως τώρα χωρίς σχεδιασµό και

επίβλεψη εκ  µέρους της πολιτείας, έτσι ώστε η προστασία του τοπίου να αφήνεται κυριολεκτικά

«στην  καλή  διάθεση»  του  εκάστοτε  επιχειρηµατία.  Τα  προβλήµατα  εντείνονται  τα  τελευταία

χρόνια, καθώς η βελτίωση των εργαλείων, µέσων και τεχνικών, αύξησε σηµαντικά τις δυνατότητες

του ανθρώπου για επέµβαση στο περιβάλλον, µε αποτέλεσµα σε πολλές περιπτώσεις, τη θεαµατική

σε ένταση, έκταση και ρυθµό µεταβολή και συχνά καταστροφή του φυσικού τοπίου.        

Η εγκατάσταση  µεταλλευτικών εκµεταλλεύσεων συνεπάγεται τη δηµιουργία δρόµων,

εκσκαφών  και  αποθέσεων,  που  έχουν  ως  συνέπεια  την  καταστροφή  της  βλάστησης  και  του

εδάφους, την αλλοίωση του αναγλύφου, τη δηµιουργία συνήθως δυσµενών οικολογικών συνθηκών



στις διαταρασσόµενες επιφάνειες και την πρόκληση αλλαγών στο φυσικό τοπίο, πέρα φυσικά, από

τις ενοχλήσεις στον ευρύτερο χώρο.  

Η  εκµετάλλευση  βέβαια  του  ορυκτού  πλούτου  µιας  χώρας  δεν  µπορεί  να  τεθεί  σε

αµφισβήτηση,  δεδοµένου  ότι  αποτελεί  σύγχρονη  οικονοµική  και  κοινωνική  αναγκαιότητα.

Αναγκαιότητα  όµως  µε  µεγαλύτερες  προεκτάσεις,  αποτελεί  η  προστασία  του  περιβάλλοντος,

δεδοµένης  της  προσφοράς  του  σε  αναντικατάστατα  προϊόντα  και  υπηρεσίες  και  µάληστα  στο

διηνεκές. Έτσι, οι τυχόν υπερβάσεις του ανθρώπου θα πρέπει να γίνονται µε ιδιαίτερη προσοχή και

σεβαστό προς το περιβάλλον. Για να επιτευχθεί αυτό, είναι απαραίτητο η µελάτη των επιπτώσεων

και  η  αποκατάσταση,  να  αρχίζουν  µε  την  µελάτη  της  εκµετάλλευσης  και  να  αποτελούν

αναπόσπαστο  µόρος  της.  Θα  πρέπει  δε,  να  περιλαµβάνουν  τη  σωστή  οροθέτηση,  την

ελαχιστοποίηση  της  επιφάνειας  που  καταλαβαίνει  η  εκµετάλλευση,  τον  περιοριστώ  των

επιπτώσεων,  τη  βελτίωση  κατά  το  δυνατόν  των  δυσµενών  συνθηκών,  τη  χρησιµοποίηση  των

κατάλληλων υλικών και µµεθόδων αποκατάστασης και την κατάλληλη επιλογή των φυτικών ειδών,

έτσι  ώστε  η  αποκατάσταση  να  είναι  περισσότερο  αποτελεσµατική  και  η  αλλοίωση  του

περιβάλλοντος να είναι η µακρότερη δυνατή.

Ο  χρυσός  είναι  ένα  ορυκτό  πολύτιµο  µέταλλο  µε  ιδιαίτερες  ιδιότητες,  ξεχωριστή

ιστορία  και  σηµασία  για  πολλές  ανθρώπινες  κουλτούρες,  καθώς  αποτέλεσε  -και  σε  έναν  βαθµό

αποτελεί ακόµη και σήµερα- αρχετυπικό σύµβολο αλλά και πρακτικό αντίκρισµα του οικονοµικού

πλούτου,  γεγονός  που  τον  έκανε  υποκινητή  επιδροµών  και  κατακτήσεων,  αγώνων  εξουσίας  και

πολέµων.  «Ιστορικά  ο  χρυσός  είχε  µια  οικονοµική,  πολιτισµική,  κοινωνική  και  συναισθηµατική

αξία που ξεπερνά κατά πολύ την πρακτική του χρήση ως µέταλλο».

Η βιοµηχανία του χρυσού ειδικότερα είναι µια βιοµηχανία που αναπτύσσεται διεθνώς

τις τελευταίες δεκαετίες, γεγονός που οφείλεται στην συνεχιζόµενη ζήτηση για χρυσό που υπάρχει

στην  αγορά,  αλλά  και  στην  εξέλιξη  των  χηµικών  µεθόδων  που  χρησιµοποιούνται  για  την

αποµόνωση  του χρυσού, που επιτρέπει  την  επεξεργασία  ιδιαίτερα  φτωχών κοιτασµάτων  και  την

διατήρηση του εγχειρήµατος σε οικονοµικά αποδοτικά επίπεδα. Οι επιπτώσεις της συγκεκριµένης

µεταλλευτικής  δραστηριότητας  στο  περιβάλλον  όµως  είναι  ιδιαίτερα  έντονες,  ξεχωρίζοντας  από

αυτές  των  υπόλοιπων  κλάδων  της  µεταλλευτικής  βιοµηχανίας,  ακριβώς  λόγω  αυτής  της

προσπάθειας να καταστεί οικονοµικά αποδοτική η εκµετάλλευση των φτωχότερων κοιτασµάτων.

Οι εξορύξεις χρυσού είναι ένα θέµα που έχει απασχολήσει πολύ τα µέσα ενηµέρωσης

και  την  ευρύτερη  κοινωνία  το  τελευταίο  διάστηµα.  Ένα  αµφιλεγόµενο  θέµα  µε  οικονοµικές,

κοινωνικές και πολιτικές προεκτάσεις. Αφενός η δυναµική αντίδραση των τοπικών κοινωνιών και

των περιβαλλοντικών φορέων στα «αναπτυξιακά» σχέδια της κεντρικής κυβέρνησης και αφετέρου

η  άγρια  καταστολή  τους,  έχουν  φέρει  στην  ηµερήσια  διάταξη  το  θέµα  των  µεταλλευτικών

δραστηριοτήτων, και ιδιαίτερα της εξόρυξης χρυσού στη Β. Ελλάδα, θέτοντας υπό αµφισβήτηση



την αναγκαιότητα και χρησιµότητα τέτοιου τύπου επενδύσεων.

Χαρακτηριστικό  είναι  το  παράδειγµα  των  µεταλλείων  χρυσού  στη  Χαλκιδική.  Η

εξόρυξη  των  κοιτασµάτων  χρυσού  στις  Σκουριές  «υπόσχεται»  να  µετατρέψει  την  Ελλάδα  στην

πρώτη παραγωγό χώρα του πολύτιµου µετάλλου στην Ευρώπη, ενώ η συνολική εκµετάλλευση των

τεσσάρων  ορυχείων  χρυσού  και  χαλκού  σε  Χαλκιδική  και  Θράκη  αναµένεται  να  αποφέρει  ένα

δισεκατοµµύριο ευρώ εξαγωγών ανά έτος και να συµβάλει στη δηµιουργία 2.000 θέσεων εργασίας.

Ο αντίλογος ωστόσο αφορά κυρίως τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των εργασιών σε µια από τις

πιο  πυκνότητες  περιοχές  της  Βόρειας  Ελλάδας,  αλλά  και  την  επαπειλούµενη  υποβάθµιση  της

ευρύτερης  Χαλκιδικής  και  Θεσσαλονίκης,  περιοχές  που  περιλαµβάνουν  µερικούς  από  τους

κορυφαίους τουριστικούς προορισµούς πανελλαδικώς.

Η παρούσα εργασία αποτελεί µια περιπτωσιολογική µελέτη, η οποία πραγµατεύεται το

ζήτηµα  της  εξόρυξης  χρυσού  στις  Σκουριές  Χαλκιδικής,  παρουσιάζοντας  όλες  τις  οικολογικές,

κοινωνικές και οικονοµικές προεκτάσεις. Πιο συγκεκριµένα, στο πρώτο κεφάλαιο περιγράφεται σε

αδρές γραµµές η µεταλλευτική δραστηριότητα στην ευρύτερη περιοχή της Χαλκιδικής και δίνεται

έµφαση στην περιοχή των Σκουριών και στην εφαρµογή του επενδυτικού σχεδίου γύρω από την

εκµετάλλευση  χρυσού. Στα  επόµενα  κεφάλαια  αναλύονται  όλες οι διαστάσεις  που αναφέρθηκαν

προηγουµένως  (οικολογική,  κοινωνική,  οικονοµική  διάσταση) και  τέλος,  παρατίθενται  ορισµένα

συµπεράσµατα, τα οποία προκύπτουν από την παρουσίαση του θέµατος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

Μεταλλευτική δραστηριότητα στη Χαλκιδική

 

Ιστορική αναδροµή

Η εκµετάλλευση των µεταλλείων στη Χαλκιδική ξεκινά ήδη από τα πρώτα κλασσικά

χρόνια και φτάνουν στην εποχή της ακµής τους την εποχή του Φιλίππου Β’ πατέρα του λεγόµενου

µεγάλου  Αλεξάνδρου.  Στην  εξέλιξη  αυτής  της  περιόδου,  τα  µεταλλεία  απέκτησαν  πολύ  µεγάλη

πολιτική σηµασία, γιατί ο χρυσός ήταν απαραίτητος για την κοπή νοµισµάτων που γύρω στο 550

π.χ.  έγιναν  τα  νόµιµα  µέσα  συναλλαγής  της  εποχής  (Υφαντής,  1998).  Η  µέθοδος  που

χρησιµοποιούνταν  για  την  απόκτηση  του  χρυσού  ήταν  ένας  συνδυασµός  εξόρυξης  από

πτυχωσιγενή πετρώµατα και διάνοιξης φρεάτων. Το «Κοινό των Χαλκάδων» χρησιµοποιούσε αυτή

την τεχνική και έφτιαχνε τα δικά του νοµίσµατα από το χρυσάφι της περιοχής, γεγονός που έπαιξε

καθοριστικό ρόλο στην απόφαση του Φιλίππου να του επιτεθεί, να το υποτάξει και να κόψει τα



δικά  του  χρυσά  νοµίσµατα  λαµβάνοντας  ως  πρότυπο  τον  στατήρα  του  πρώην  «Κοινού»

(Σισµανίδης, 1995).

Οι  ιστορικές  πηγές  απ’  όπου  αντλούνται  πληροφορίες  για  την  πορεία  της

αρχαιοελληνικής  µεταλλείας  και  µεταλλοτεχνίας  είναι  τα  γραπτά  κείµενα  (συγγράµµατα  και

επιγραφές),  τα  λείψανα  της  µεταλλευτικής  δραστηριότητας  (σκωρίας,  στοές  κ.λπ.)  και  τα

αρχαιολογικά ευρήµατα (όπλα, εργαλεία, κοσµήµατα, έπιπλα κ.λπ.).  Τις πρώτες πληροφορίες για

τη µεταλλεία µας τις δίδουν οι δύο µεγάλοι ποιητές, Όµηρος και Ησίοδος. Και οι δύο έζησαν στην

ανατολή της αρχαιοελληνικής περιόδου (τον 9ο αιώνα π.χ. ο Όµηρος, τον 8ο αιώνα π.χ. ο Ησίοδος)

και τα έργα τους περιέχουν πολλά στοιχεία που φωτίζουν τη δραστηριότητα γύρω από τα µέταλλα

και των προηγούµενων.

Στα  ρωµαϊκά  χρόνια  τα  µεταλλεία  ουσιαστικά  εγκαταλείπονται,  καθώς  η  ρωµαϊκή

αυτοκρατορία  κατακτά  τα  πλούσια  ορυχεία  χρυσού  και  αργύρου  της  Ισπανίας,  των  οποίων  η

εκµετάλλευση  αποδίδει  περισσότερο.  Την  εκµετάλλευση  θα  συνεχίσουν  πολύ  αργότερα  οι

Βυζαντινοί,  κι  εκείνη  την  περίοδο  η  περιοχή  είναι  γνωστή  µε  το  όνοµα  «Σιδηροδέσµια».  Τα

µεταλλεία θα συνεχίσουν να λειτουργούν όλη αυτήν την περίοδο όπως και κατά την οθωµανική

περίοδο, µέχρι την δεύτερη  ακµή  τους τον 16ο  και 17ο  αιώνα  οπότε  είναι  σε λειτουργία 500-600

καµίνια για λογαριασµό του Σουλτάνου. Ωστόσο σταδιακά οι φλέβες εξαντλούνται και συνεχίζεται

µόνο η εκµετάλλευση ασηµιού σε µικρότερες ποσότητες. Τις τελευταίες δεκαετίες του 18ου  αιώνα,

τα Μαντεµοχώρια συνασπίζονται σε οµοσπονδία και αναλάβουν την εκµετάλλευση των ορυχείων.

Σε αντάλλαγµα  κατέβαλαν στον Σουλτάνο ένα ποσοστό της παραγωγής και απαλλάσσονταν από

κάθε  άλλο  φόρο.  Στις αρχές του 19ου  αιώνα  η  παραγωγή  δεν  ήταν αρκετή  για να  πληρωθούν  οι

ετήσιες υποχρεώσεις προς την Πύλη, αλλά συµπληρώνονταν µε χρήµατα των κοινοτήτων για να

διατηρηθούν τα προνόµια που είχε παραχωρήσει ο Σουλτάνος στα Μαντεµοχώρια.

Το 1893 την διαχείριση των µεταλλείων ανέλαβε η εταιρεία  «Γάλλο-Οθωµανική Α.Ε

Μεταλλείων Κασσάνδρας» που αγόρασε τις µεταλλευτικές ιδιοκτησίες της Βόρειας Χαλκιδικής και

στην περιοχή εκµεταλλεύονταν κυρίως τα µαγγανιούχα µεταλλεύµατα (Υφαντής, 1998).

Tο  1927  τα  µεταλλεία  περνούν  στα  χέρια  της  εταιρείας  ΑΕΕΧΠ.&Λ  ιδιοκτησίας

Μποδοσάκη-Αθανασιάδη που αρχικά  εκµεταλλεύεται τον σιδηροπυρίτη και από το 1953, µε την

λειτουργία των µεταλλείων Μάντεµ Λάκκος, Μαύρες Πέτρες και του µύλου του Στρατωνίου και τα

µικτά  θειούχα  κοιτάσµατα.  Για  την  Ολυµπιάδα  τα  µικτά  θειούχα  εντοπίστηκαν  το1969  ενώ  η

δοκιµαστική  εκµετάλλευση  ξεκίνησε  το  1972. Το  1976 προστέθηκε  στις  αρχικές  µεταλλευτικές

εγκαταστάσεις  του  Στρατωνίου,  των  Μαύρων  Πετρών  και  του  Μάντεµ  Λάκκου,  η  σύγχρονη

µονάδα  εµπλουτισµού της Ολυµπιάδας µε δυνατότητα επεξεργασίας 50t/h και η λίµνη απόθεσης

τελµάτων. Το συµπύκνωµα πυρίτη της Ολυµπιάδας, περιείχε αρσενοπυρίτη, ο οποίος µε την σειρά

του  περιέχει  χρυσό,  αλλά  η  φύση  του  κοιτάσµατος  απαιτούσε  ειδικά  εργοστάσια  και  µεθόδους



επεξεργασίας για να εξαχθεί ο χρυσός και ακόµα πιο εξειδικευµένα εργοστάσια και µέθοδοι για να

γίνει η επεξεργασία περιβαλλοντικά ασφαλής. Καθώς η ΑΕΕΧΠ&Λ  αδυνατούσε –υπό αυτές της

συνθήκες-  να  ανακτήσει  το  χρυσό,  µπορούσε  µόνο  να  πωλεί  το  συµπύκνωµα  του  πυρίτη  κατά

µεγάλα  φορτία  από  καιρού  εις  καιρόν  σε  ορισµένες  εταιρείες  εκτός  Ελλάδας,  που  είχαν  τη

δυνατότητα να το επεξεργαστούν (TVX Hellas, 1993).

Στα  σηµαντικά  γεγονότα  της εποχής  συγκαταλέγεται  η µεγάλη  απεργία  διαρκείας  28

µηνών που ξεσπά στις 14/03/77 στα µεταλλεία της περιοχής αναδεικνύοντας τις σκληρές συνθήκες

εργασίας και την µικρή ανταµοιβή των εργαζόµενων στα µεταλλεία και διεκδικώντας την βελτίωση

της κατάστασης αυτής. Η απεργία διαρκεί τυπικά έως και τις 21/07/79 και λήγει χωρίς επιτυχία µε

τους  πρωτεργάτες  άνεργους  και  κυνηγηµένους  να  αναγκάζονται  να  µεταναστεύσουν  και  το

µεταλλείο  να  λειτουργεί κανονικά,  αφού εργοδότης και  κυβέρνηση τους αντιµετώπισαν  µε κάθε

µέσο:  τους  πρώτους  7 µήνες  τα  ΜΑΤ  βρίσκονται  καθηµερινά  στα  Μαντεµοχώρια  και  διαλύουν

τους απεργούς µε ξυλοδαρµούς, απεργοσπάστες  που έρχονται  από  διάφορες περιοχές της χώρας

κλπ.  Τους  πρώτους  8-9 µήνες  της  απεργίας  παρόλα  αυτά,  το  ποσοστό  συµµετοχής  ήταν  100%

(Σταυροπούλου, 2003).

Μέχρι και το 1989, τα µεταλλεία  Κασσάνδρας  κάτω από  την διεύθυνση του ανιψιού

του Μποδοσάκη, Αλέκου Αθανασιάδη διατηρούσαν συνεχή κερδοφορία, ενώ µετά την εκτέλεση

του από την Επαναστατική Οργάνωση 17 Νοέµβρη και την παγκόσµια κρίση στα βασικά µέταλλα

που  προκλήθηκε  από  την  πτώση  της  Σοβιετικής  Ένωσης,  τα  µεταλλεία  έγιναν  ελλειµµατικά,

δανειοδοτήθηκαν µε µεγάλα επιτόκια από την Εθνική Τράπεζα και οδηγήθηκαν σε πτώχευση και

ειδική εκκαθάριση. Τα µεταλλεία Κασσάνδρας, ήταν η τελευταία από τις εταιρείες-κολοσσούς του

οµίλου  Μποδοσάκη,  οι  οποίες  χαρακτηρίστηκαν  «προβληµατικές»  και  οδηγήθηκαν  σε

αναγκαστική  εκκαθάριση.  Προηγήθηκαν  η  ΠΥΡΚΑΛ  και  η  ΛΑΡΚΟ,  σε  µια  προσπάθεια  να

επωφεληθούν  από  την  περιουσία  του  Μποδοσάκη  οι  συγγενείς  του,  οι  οποίοι  βρίσκονταν  στο

∆ιοικητικό  Συµβούλιο  του  ιδρύµατος  Μποδοσάκη  που  δηµιουργήθηκε  για  την  διαχείριση  της

περιουσίας µετά τον θάνατο του το 1979 (Παπαγεωργίου, 2003).

Τον  Ιανουάριο  του  2004  βάσει  του  νόµου 3220/2004  (ΦΕΚ  15Α  /  28.1.2004)  τα

µεταλλεία  χρυσού  Χαλκιδικής  µεταβιβάζονται  στην  ιδιοκτησία  της  "ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ  ΧΡΥΣΟΣ"

(EuropeanGoldfields  και  Ελλάκτωρ)  έναντι  τιµήµατος  11  εκατ.  ευρώ.  Κάτοχος  έως  τότε  των

δικαιωµάτων εξόρυξης ήταν η εταιρεία TVXHELLAS. Τον Απρίλιο του 2006 κατατέθηκε από την

Ελληνικός Χρυσός (ΕΧ) το Επενδυτικό Σχέδιο Ανάπτυξης (ΕΣΑ),  των Μεταλλείων Κασσάνδρας

στο οποίο περιλαµβάνεται πλήρης περιγραφή των προγραµµάτων «Μαύρες Πέτρες», «Ολυµπιάδα»

και «Σκουριές».



Σκουριές Χαλκιδικής

Οι Σκουριές Χαλκιδικής ξαναήρθαν στο προσκήνιο στις ηµέρες µας αφού από εκεί ξεκίνησαν οι

εργασίες  της  επένδυσης  για  τον  χρυσό  που  κρύβει  στα  έγκατά  της  η  γης  της  Χαλκιδικής.  Στις

Σκουριές Χαλκιδικής εκπονήθηκαν και οι περιβαλλοντικές µελέτες για τις επιπτώσεις της εξόρυξης

και  το  σχέδιο  εγκρίθηκε  εκτός  από  τα  αρµόδια  υπουργεία  και  από  το  Συµβούλιο  Επικρατείας,

κρίνοντας ότι στις Σκουριές Χαλκιδικής µπορεί να ξεκινήσει η σχεδιασµένη εξόρυξη χρυσού και

χαλκού.

Η  αξιοποίηση  του πορφυριτικού  κοιτάσµατος  των Σκουριών  περιλαµβάνει  ως  πρώτο

έργο το ξεκίνηµα όρυξης υπόγειας ράµπας το συνολικό µήκος της οποίας προβλέπεται να φτάσει τα

27km, προκειµένου να προσπελάσει σε διάφορα επίπεδα το κοίτασµα. Το κοίτασµα χαλκού χρυσού

των Σκουριών αποτελείται  από  138 εκ.  τόνους  µεταλλεύµατος µε 0,8 γρ. τον.  χρυσό και  0,5 %

χαλκό. Η παραγωγή υπολογίζεται ν’ αρχίσει το 2015 µετά την ολοκλήρωση των κατασκευαστικών

έργων  του  εργοστασίου  εµπλουτισµού.  Η  συνολική  διάρκεια  του  µεταλλείου  υπολογίζεται,

σύµφωνα µε τα µέχρι σήµερα διαπιστωµένα αποθέµατα σε 27 χρόνια. Χρυσός θα εξορύσσεται και

από το µεταλλείο της Ολυµπιάδας. Το κοίτασµα µεικτών θειούχων υπολογίζεται µε τα σηµερινά

δεδοµένα  ότι  περιέχει  13,6 εκ.  τον.  µεταλλεύµατος  µε 8,7 γρ/ τον.  χρυσό, 132 γρ/ τον.  άργυρο,

5,1% µόλυβδο  και  6,7% ψευδάργυρο.  Η  παραγωγή  θα  ξεκινήσει  το  2015  µετά  το  πέρας  των

εργασιών  εκσυγχρονισµού  του  µεταλλείου.  Ήδη  έχει  ξεκινήσει  η  διάνοιξη  σήραγγας  που  θα

συνδέει το µεταλλευτικό κέντρο του Μαντέµ Λάκκου µε το υπόγειο µεταλλείο της Ολυµπιάδος. Η

σήραγγα αυτή προβλέπεται να έχει µήκος 9 km και να φτάσει σε υψόµετρο 660 m ώστε να είναι

δυνατή  η  προσπέλαση  της  συνέχειας  του  κοιτάσµατος,  σε  πολύ  µεγαλύτερο  βάθος  έναντι  των

παλαιών έργων εκµετάλλευσης.

Αυτήν  τη  στιγµή  συντελείται  µια  µεγάλη  καταστροφή  στην  περιοχή  εξαιτίας  των

µεταλλευτικών  δραστηριοτήτων  για  την  εξόρυξη  χρυσού.  Το  δάσος  των  Σκουριών  που

αποψιλώνεται  είναι  συνέχεια  του  ∆άσους  του  Στρατωνικού.  Πρόκειται  για  ένα  άνω  των  3.300

στρεµµάτων αρχέγονο δάσος που βρίσκεται ανάµεσα σε 3 καταφύγια άγριας ζωής, το καταφύγιο

άγριας ζωής Χαβρία, το καταφύγιο  άγριας ζωής Κρυονέρι Καλογερικό  και  το καταφύγιο  άγριας

ζωής Μπροστόµνιτσα. Στο δάσος των σκουριών υπάρχουν τουλάχιστον 68 είδη άγριας ζωής εκ των

οποίων κάποια απειλούµενα, όπως ο λύκος το ζαρκάδι, το τσακάλι, η βίδρα, το διπλοµπεκάτσινο, η

βαλτόπαπια, το κιρκινέζι και ο στεποκίρκος.

Οι  επιπτώσεις  του  µεταλλείου  χρυσού  δεν  θα  επηρεάσουν  µόνο  το  δάσος  που  θα

καταστραφεί,  αλλά  και  ολόκληρη  τη  περιοχή  µιας και  η  µόλυνση  από  τις δηλητηριώδεις  ουσίες

µεταφέρεται  µέσω  του  αέρα,  των  βροχών  και  των  υπόγειων  υδάτων.  Στο  νοµό  Χαλκιδικής



συνολικά  υπάρχουν  40  είδη  θηλαστικών  και  160  είδη  πουλιών.  Κάποια  από  αυτά  είναι  τα

αγριογούρουνα, οι αλεπούδες, οι λαγοί, τα κουνάβια, οι νυφίτσες, οι σκίουροι και πολλά άλλα είδη.

Ως προς τα πτηνά, τα κυριότερα είδη που συναντώνται στην περιοχή είναι ο χρυσαετός,

ο  µαυροπελαργός,  ο  µπούφος,  ο  φιδαετός,  ο  πετρίτης,  ο  σταυραετός,  ο  ασπροπάρης  και  η

σταχτοτσικλιτάρα. Υπό σοβαρή απειλή βρίσκονται ο τσίφτης, ο ασπροπάρης-αιγυπτιακός γύπας, ο

λιβαδίκιρκος, ο χρυσαετός, ο µαυροπελαργός, και ο κρυπτοτσικνιάς, που είναι ένα είδος ερωδιού.

Επιπλέον  στη  χαλκιδική  ζουν  12  είδη  αµφιβίων  και  28  είδη  ερπετών.  Όλα  αυτά  τα  ζώα

εξοντώνονται  εξαιτίας  της  προόδου,  του  κέρδους  και  της  τεχνολογίας  για  να  εξυπηρετηθούν  οι

απαιτήσεις της κυριαρχίας και του πολιτισµένου τρόπου ζωής.

Περιβαλλοντικά µέτρα ενσωµατωµένα στο σχεδιασµό του έργου

Όπως προκύπτει από την εγκεκριµένη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου (ΜΠΕ), το

νέο  επενδυτικό  σχέδιο  των  Μεταλλείων  Κασσάνδρας  σχεδιάστηκε  βάση  της  συσσωρευµένης

εµπειρίας  από  τη  µακρόχρονη  λειτουργία  των  κατά  θέσεις  µεταλλείων  σε  συνδυασµό  µε  το

περιβαλλοντικό  και  κοινωνικό  υπόβαθρο  που  έχει  διαµορφωθεί  στην  ευρύτερη  περιοχή.  Η

σηµαντική  εξέλιξη  της  τεχνολογίας  δίνει  τη  δυνατότητα  ορθολογικής  αξιοποίησης  των

µεταλλευµάτων,  σε  συνδυασµό  µε  τις  αρχές  και  κατευθύνσεις  της  αειφόρου  ανάπτυξης.

Συγκεκριµένα.  για  την  ανάπτυξη  και  τη  λειτουργία  των  παραπάνω  µεταλλείων  επιλέχθηκε  η

προσέγγιση της υλοποίησης των έργων κατά φάσεις. Η προσέγγιση αυτή γίνεται αφ' ενός µεν γιατί

διευκολύνει την οικονοµική διαχείριση της επένδυσης, αφ' ετέρου δε γιατί παρέχει τη δυνατότητα

προσαρµογής  των  περιβαλλοντικών  και  κοινωνικών  επιπτώσεων  στα  πραγµατικά  δεδοµένα  και

σύµφωνα µε πραγµατικά αξιολογηµένα στοιχεία.

Το επενδυτικό σχέδιο των µεταλλείων Κασσάνδρας περιλαµβάνει τα εξής µέτρα:

• Στο  Μεταλλείο  Μαύρων  Πετρών,  το  σηµαντικότερο  πρόβληµα  που  αντιµετωπίζεται

αναφέρεται στις εγκαταστάσεις απόθεσης όπως αυτές είναι διαµορφωµένες τώρα, τόσο από άποψη

χωρητικότητας όσο και διαχείρισης. Το πρόβληµα αυτό αντιµετωπίζεται µε απλή ενοποίηση των

εγκαταστάσεων αυτών, σε συνδυασµό µε τη µείωση της υγρασίας των αποβλήτων εµπλουτισµού

και άρα του αποτιθέµενου όγκου, µε σηµαντική ταυτόχρονα  βελτίωση του ποιοτικού µέρους της

απόθεσης  που  είναι  πια  ξηρή,  αλλά  προστατευµένη  πάντα.  Η  ενοποίηση  αυτή  αφορά  ήδη

κατειληµµένους  χώρους  του  αριστερού  αντερείσµατος  του  ρέµατος  «Κοκκινόλακκα»  και

επεκτείνεται  στο  δεξιό  αντέρεισµα  µέχρι  του  υψοµέτρου  240,  µε  σκοπό  τη  δηµιουργία  της

απαιτούµενης  ενιαίας  προστατευµένης  εγκατάστασης  µέσω  φράγµατος  ανάντη  του  εθνικού

δρόµου. Σηµειώνεται ότι o σχεδιασµός και η κατασκευή της εγκατάστασης να είναι σε συµφωνία

µε  τα  προβλεπόµενα  από  την  Οδηγία  2006/21/ΕΚ9  όπως  αυτή  ενσωµατώθηκε  στην  ελληνική



νοµοθεσία  µε  την  ΚΥΑ  39624/2209/Ε10310 καθώς  και  τις  Βέλτιστες  ∆ιαθέσιµες  Τεχνικές  και

ακολουθεί προδιαγραφές ΧΥΤ επικινδύνων. Επίσης στο Μεταλλείο Μαύρων Πετρών, παράλληλα

µε  την  παραγωγική  διαδικασία  γίνεται  και  κλείσιµο  των  παλαιών  µεταλλείων  της  περιοχής  και

αποκατάσταση των µη λειτουργικών στον νέο σχεδιασµό χώρων.

• Ο  πλήρης  εκσυγχρονισµός  του  Μεταλλείου  Ολυµπιάδας  πραγµατοποιείται  µέσω  νέας

προσπέλασης µεγάλης διατοµής στο χαµηλότερο σηµείο του κοιτάσµατος ενώ ολοκληρώνεται µε

την  κατασκευή  νέου εργοστασίου εµπλουτισµού στην περιοχή  του Μαντέµ  Λάκκου, όπου µέσω

της  νέας  σήραγγας  µεταφέρονται  τα  προϊόντα  εξόρυξης.  Επιπλέον,  η  ενοποιηµένη  εγκατάσταση

απόθεσης µπορεί να δεχθεί το λεπτοµερές απόβλητο εµπλουτισµού µετά τη µείωση της υγρασίας

του, δεδοµένου ότι το χονδροµερές επανέρχεται στο µεταλλείο σαν λιθογόµωση.

• Το κοίτασµα των Σκουριών είναι πλήρως ερευνηµένο. Η µέθοδος εκµετάλλευσης που πρέπει να

εφαρµοστεί  είναι  ο  συνδυασµός  επιφανειακής  και  υπόγειας  εκµετάλλευσης.  Τα  θετικά  στοιχεία

µιας  επιφανειακής  εκµετάλλευσης  είναι  η  µεγάλη  απόληψη  και  η  µη  υποθήκευση  περαιτέρω

εκµετάλλευσης είτε στο υπόλοιπο in situ κοίτασµα είτε στις  «στείρες»  αποθέσεις, χωρίς όµως η

εφαρµογή της να αυξάνει υπέρµετρα τους χώρους επέµβασης. Επιπλέον, σηµαντικό πλεονέκτηµα

της  επιφανειακής  εκµετάλλευσης  είναι  ότι  έχει  σχεδιαστεί  για  να  λειτουργήσει  ως  ενοποιηµένο

όρυγµα  και  εγκατάσταση  απόθεσης  (µετά  την  παύση  λειτουργίας  της  εξορυκτικής

δραστηριότητας). Η υπόγεια µέθοδος, αξιοποιεί τα πλεονεκτήµατα µιας µεθόδου µε λιθογόµωση η

οποία περιορίζει τις επιφανειακές επεµβάσεις και δεν υποθηκεύει την επέκταση της εκµετάλλευσης

στις  χαµηλές  περιεκτικότητες  µε  προϋπόθεση  την  εφαρµογή  υψηλού  επιπέδου  σχεδιασµού  και

εξελιγµένης τεχνολογίας.

• Γενικά στο µεταλλείο των Σκουριών, έχει προωθηθεί ο περιορισµός των χώρων επέµβασης, είτε

µε τη µορφή εκσκαφών είτε µε τη µορφή αποθέσεων, έτσι ώστε η συνολική έκταση των βασικών

τµηµάτων του έργου να είναι µικρότερη από 1800 στρ.Οι απαιτούµενες εγκαταστάσεις απόθεσης

προκειµένου να µην λειτουργούν σαν κάλυψη επιφάνειας αθροιστικά είναι περισσότερες των δύο,

έτσι  ώστε  η  εξάντληση  της  µίας  να  σηµατοδοτεί  και  την  αποκατάσταση  της  και  τοποθετούνται

επίσης  στην  γειτονία  της  περιοχής  του  Μεταλλείου.  Επιπλέον,  όπως  και  στην  περίπτωση  της

εγκατάστασης  απόθεσης  στον  Κοκκινόλακκα  η  κατασκευή  των  προτεινόµενων  εγκαταστάσεων

απόθεσης  θα  είναι  σε  συµφωνία  µε  τα  προβλεπόµενα  από  την  Οδηγία  2006/21/ΕΚ  όπως  αυτή

ενσωµατώθηκε  στην  ελληνική  νοµοθεσία  µε  την  ΚΥΑ  39624/2209/Ε103  καθώς  και  τις

Βέλτιστες /∆ιαθέσιµες Τεχνικές.  Ο σχεδιασµός του µεταλλείου Σκουριών ολοκληρώνεται  µε την

ίδρυση µονάδων  επεξεργασίας µεταλλεύµατος οι οποίες αποδίδουν  συµπύκνωµα  Cu και καθαρό

Au και τοποθετούνται στη γειτονία της περιοχής του µεταλλείου.

• Βασικό στοιχείο επίσης του σχεδιασµού του µεταλλείου Σκουριών, αποτελεί η διαχείριση των



νερών  της  περί  την  εκµετάλλευση  περιοχής.  Η  διαχείριση  αυτή  υλοποιείται  µέσω  κατάλληλα

σχεδιασµένου  δικτύου  γεωτρήσεων  µε  στόχο,  αφενός  µεν  τη  µερική  κάλυψη  των  αναγκών  της

επεξεργασίας  του  µεταλλεύµατος  από  τις  αντλήσεις  τους  και  αφετέρου  την  απόδοση  του  νερού

στους ίδιους φυσικούς αποδέκτες

Η  εκµετάλλευση  του  ορυκτού  πλούτου ωστόσο  δηµιουργεί σοβαρά  προβλήµατα  στο

περιβάλλον.  Οι  επιπτώσεις  στα  διάφορα  οικοσυστήµατα  και  κυρίως  στον  άνθρωπο  της  τοπικής

κοινωνίας  είναι  πολλαπλές  και  έντονες.  Μεγάλες  εκτάσεις  παραγωγικών  εδαφών  κυριολεκτικά

αχρηστεύονται.  Η  καταστροφή  της  βλάστησης  οδηγεί  στη  διατάραξη  της  ισορροπίας  των

οικοσυστηµάτων  µε  αλυσιδωτές  δυσµενείς  επιπτώσεις  τόσο  στο  περιβάλλον  (πανίδα,  υδατική

οικονοµία,  ποιότητα  αέρα  κ.λ.π.),  όσο  και  στην  τοπική  οικονοµία  (γεωργία,  κτηνοτροφία,

µελισσοκοµία,  δασοπονία  κ.λ.π.).  Οι  περισσότερες  από  τις  παραπάνω  επιπτώσεις  είναι  µη

αναστρέψιµες όταν οι επεµβάσεις γίνονται χωρίς σχεδιασµό και χωρίς προοπτική αποκατάστασης,

γεγονός που περιορίζει τις εναλλακτικές λύσεις για µελλοντική χρήση της γης.

                                                        ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

Οικολογικές- Κοινωνικές- Οικονοµικές προεκτάσεις

2.1 Οικολογική διάσταση

Οι  επιπτώσεις  στο  περιβάλλον  που  προέρχονται  από  τις  εργασίες  εκµετάλλευσης  του  ορυκτού

πλούτου είναι πολύπλευρες και σηµαντικές. Γενικότερα, έχουµε οπτικές επιπτώσεις στην ευρύτερη

περιοχή  του  εργασιακού  χώρου  λόγω  αλλοίωσης  των  βασικών  χαρακτηριστικών  του  τοπίου

(Μορφή  –  Σχήµα  –  Χρώµα  –  Υφή).  Ιδιαίτερα  σηµαντικές  είναι  και  οι  επιπτώσεις  που

παρατηρούνται  στα  οικοσυστήµατα,  λόγω  της  υδατικής  και  αιολικής  διάβρωσης  του  εδάφους,

καθώς  και  της  ρύπανσης  του  νερού,  του  εδάφους  και  του  αέρα  µε  στοιχεία  βαρέων  µετάλλων,

λεπτόκοκκου εδαφικού υλικού κ.λ.π.  

Το  πρόβληµα  της  υποβαθµισµένης  γης  από  εξορυκτικές  δραστηριότητες,  γενικά

παρουσιάζεται οξύ,  µε πολλαπλές προεκτάσεις στην ανθρώπινη ζωή και το περιβάλλον, γεγονός

που  καθιστά  επιτακτική  την  ανάγκη  αποκατάστασής  της  µε  σκοπό  την  επωφελή  χρήση  και  σε

κατάσταση  όπου  η  βιολογική  ισορροπία  θα  επανέλθει.  Ως  υποβαθµισµένη  γη  χαρακτηρίζεται  η

βιόσφαιρα (έδαφος, χλωρίδα, πανίδα) που έχει διαταραχθεί από έντονες ανθρωπογενείς ή φυσικές

δράσεις.



Οικολογικές επιπτώσεις

Οι  µεταλλευτικές  εκµεταλλεύσεις  προκαλούν  σηµαντικές  αλλοιώσεις  και  σαφή  διατάραξη  της

οικολογίας των περιοχών και θέσεων που αναπτύσσονται. Έτσι καταγράφονται:

• δέσµευση  µεγάλων  εκτάσεων  γης  για  µεγάλα  χρονικά  διαστήµατα.  Αυτό  συνεπάγεται

αυτόµατα την καταστροφή της υπάρχουσας σε αυτές τις εκτάσεις βλάστησης. Οι εκχερσώσεις και

αποψιλώσεις  στις  περιοχές  αυτές  κρίνονται  απαραίτητες  για  να  προχωρήσει  η  διαδικασία  της

εξόρυξης.  Πέρα  από  την  εξόρυξη  όµως,  και  η  διαδικασία  απόθεσης  των  στείρων  υλικών

(υπερκείµενα  και  ενδιάµεσα  των  µεταλλευµάτων  και  ορυκτών  γαιώδη  υλικά)  προκαλεί  την

καταστροφή της βλάστησης των περιοχών που χρησιµοποιούνται ως θέσεις απόθεσης

• διατάραξη τόσο της χλωρίδας όσο και της πανίδας της ευρύτερης περιοχής. Η συνέχειά τους

διακόπτεται  βίαια  και  απότοµα  λόγω  των  εκµεταλλεύσεων.  Φυσικά  οι  περιοχές  εκµετάλλευσης

παύουν  να  αποτελούν  καταφύγιο  και  πηγή  τροφής  για  τα  άγρια  ζώα  και  πτηνά  του  ευρύτερου

χώρου

• διατάραξη  της  ισορροπίας  των  υδάτων  (επιφανειακών  και  υπόγειων).  Οποιαδήποτε

µεταλλευτική  δραστηριότητα  διαταράσσει  των  υδρολογικό  κύκλο  µιας  περιοχής  (Λουλούδης,

1991).  Η  ταπείνωση  του  υδροφόρου  ορίζοντα  από  τις  ανοικτές  εκσκαφές  είναι  από  τα  πιο

σηµαντικά  περιβαλλοντικά  προβλήµατα,  καθώς  επηρεάζει  το  υδατικό  ισοζύγιο  τεράστιων

περιοχών   

• δηµιουργία ρύπων: ατµοσφαιρικών (σκόνη,  αιωρούµενα σωµατίδια), ηχητικών  (θόρυβος από

τα  µηχανήµατα  εξόρυξης,  απόθεσης,  µεταφοράς  του  ορυκτού  ή  µεταλλεύµατος),  στερεών  και

υγρών (απόβλητα).

Με  τις  υπερβάσεις  για  επιφανειακή  εκµετάλλευση  µεταβάλλονται  όλοι  οι  οπτικοί

χαρακτήρες του τοπίου. Έτσι έχουµε (Μπρόφας, 1989):

• την αλλοίωση των ακανόνιστων µορφών του φυσικού αναγλύφου και τη δηµιουργία κανονικών

γεωµετρικών µορφών

• την  εµφάνιση  άκαµπτων  ευθυγράµµων  τµηµάτων  σε  αντίθεση  µε  τις  φυσικές  γραµµές  του

τοπίου

• την εµφάνιση των ανοικτών και έντονων χρωµάτων των εκσκαφών και αποθέσεων σε αντίθεση

µε τα σκούρα χρώµατα των φυσικών στοιχείων

• την αλλαγή της υφής του φυσικού τοπίου

Γενικότερα  προκύπτουν  «σύνθετες»  αντιθέσεις  χρώµατος,  γραµµής,  σχήµατος  και

υφής, οι οποίες είναι πολύ περισσότερο ορατές, µε αποτέλεσµα να προσελκύουν το βλέµµα και να

γίνονται άµεσα και έντονα αντιληπτές. Οι αλλαγές αυτές υπογραµµ ίζουν το είδος και την ένταση



της  µεταβολής  που  πραγµατοποιήθηκε,  δεδοµένου  ότι  η  γύρω  αδιατάρακτη  επιφάνεια  γίνεται

χώρος αναφοράς και σύγκρισης.

Οι παραπάνω  παράµετροι αποκαλύπτουν  την  ύπαρξη των εκµεταλλεύσεων  µέσα στο

τοπίο. Ωστόσο, η οπτική εντύπωση που προκαλούν οι αλλαγές είναι συνάρτηση και της έντασης

της  επέµβασης.  Όσον  αφορά  την  ένταση  λοιπόν,  µπορούµε  να  διακρίνουµε  τέσσερις  βαθµούς

επέµβασης:

• περίπτωση χωρίς ουσιαστικά καµία  µεταβολή ή  µε σηµειακή αλλαγή, όπως συµβαίνει  µε την

υπόγεια εκµετάλλευση

• µερική  αλλοίωση  (και  εύκολα  αποκαταστάσιµη),  όπως  παρατηρείται  µε  την  εκµετάλλευση

αβαθών επιφανειακών κοιτασµάτων

• έντονη  µεταβολή του τοπίου,  µε τη δηµιουργία  µεγάλων εκσκαφών και αποθέσεων, οι οποίες

γίνονται κυρίαρχα στοιχεία στο τοπίο

• πλήρη αλλαγή του φυσικού τοπίου, όπως συµβαίνει µε την ισοπέδωση µιας σειράς εξάρσεων.

Πέρα όµως από την ένταση, την έκταση της επέµβασης και τις αλλαγές αυτές, η οπτική

αντίληψη που έχουµε για την αλλαγή που έλαβε χώρα, εξαρτάται από  µια σειρά παραγόντων που

καθορίζουν  την  οπτική  απορροφητική  ικανότητα  (οπτική  απορροφητικότητα)  του  τοπίου.  Ως

οπτική  απορροφητικότητα,  ορίζεται  η  ικανότητα  του  τοπίου  να  δέχεται  διάφορες  υπερβάσεις-

αλλαγές και να διατηρεί την οπτική του ακεραιότητα. Η εκτίµηση της ικανότητας αυτής είναι πολύ

χρήσιµη, γιατί  µπορεί να  µας επιτρέψει να προβλέψουµε πόσο εύκολο ή δύσκολο είναι να δεχθεί

την  µεταλλευτική  εκµετάλλευση  µια  συγκεκριµένη  επιφάνεια.  Οι  παράγοντες  από  τους  οποίους

εξαρτάται η οπτική απορροφητική ικανότητα ενός τοπίου είναι οι παρακάτω:

•  η κλίση: όσο αυξάνεται τόσο η ικανότητα αυτή του τοπίου  µειώνεται, γιατί  µεγαλώνει η γωνία

παρατήρησης, τα οπτικά εµπόδια ελαχιστοποιούνται και ελευθερώνουν το οπτικό πεδίο

•  η  ποικιλότητα  της  βλάστησης,  ο  αριθµός  των  φυσικών  στοιχείων  (βραχώδεις  σχηµατισµοί,

υδάτινες επιφάνειες κ.λ.π.) και ο αριθµός των ανθρώπινων δραστηριοτήτων, που όσο αυξάνονται,

τόσο  πιο  εύκολα  επιτρέπουν  σε  ένα  τοπίο  να  δεχθεί  µια  αλλαγή,  όπως  αυτή  που  φέρει  η

εκµετάλλευση

•  η  απόσταση  της  επιφάνειας  επέµβασης  από  το  σηµείο  αναφοράς  (παρατήρησης),  που  όσο

αυξάνεται, τόσο περισσότερο µεγαλώνει η οπτική απορροφητική ικανότητα του τοπίου

•  η  θέση  των  εκµεταλλεύσεων  σε  σχέση  µε  τα  σηµεία  αναφοράς  (ανώτερη-  κατώτερη)  και  ο

προσανατολισµός της επιφάνειας στην οποία τοποθετείται η εκµετάλλευση, είναι παράγοντες που

επηρεάζουν την οπτική απορροφητική ικανότητα του τοπίου.

Ένα ακόµα στοιχείο που επιβαρύνει επί πλέον τις οπτικές επιπτώσεις στο τοπίο, είναι η

εικόνα  εγκατάλειψης  που  παρουσιάζει  η  εκµετάλλευση  µετά  το  πέρας  των  εργασιών,  µε  την

παρουσία  κατεστραµµένων  µηχανηµάτων,  ελαστικών  αυτοκινήτων,  ερειπωµένων  κατασκευών,



σκουπιδιών  και  γενικά  ετερόκλητων  άχρηστων  αντικειµένων.  Μέσα  όµως  στο  σύνολο  των

αρνητικών επιπτώσεων αποκαλύπτονται, σε περιορισµένη βέβαια κλίµακα, ορισµένα φαινόµενα ή

στοιχεία τα οποία  µπορούν να  τονισθούν και να αξιοποιηθούν θετικά κατά την αποκατάσταση (

µέτωπα µε εντυπωσιακή στρωµατογραφία, ιδιόµορφοι βραχώδεις σχηµατισµοί κ.λ.π.).

Γενικά βέβαια, οι  µεταλλευτικές εκµεταλλεύσεις προκαλούν έντονες οπτικές αλλαγές

στο τοπίο και επειδή συχνά έχει  µεγαλύτερη σηµασία αυτό που βλέπουµε, οι παραπάνω οπτικοί

χαρακτήρες και παράγοντες θα πρέπει να λαµβάνονται ιδιαίτερα υπόψη, τόσο κατά τον σχεδιασµό

της εκµετάλλευσης, όσο και κατά την αποκατάσταση του τοπίου, έτσι ώστε να ελαχιστοποιούνται

οι οπτικές επιπτώσεις.

Επιπτώσεις από την εξορυκτική δραστηριότητα

Προκειµένου  να  προχωρήσει  η  επιφανειακή  εξόρυξη  καταστρέφεται  καταρχήν  η

υφιστάµενη  φυσική  βλάστηση.  Το επιφανειακό  έδαφος και  οι  οργανισµοί  του αναµιγνύονται  µε

γεωλογικά  υλικά  βαθύτερων  στρωµάτων  τα  οποία  έρχονται  στην  επιφάνεια.  Το  οικολογικό

περιβάλλον  για  τα  άγρια  ζώα  αλλάζει  ριζικά  ή  περιορίζεται  δραστικά  και  οι  εγκαταλειπόµενοι

σωροί  υπολειµµάτων  κάνουν  το  τοπίο  αποκρουστικό  (Χατζηστάθης  και  Ντάφης  1989,

Χατζηστάθης και Ισπικούδης 1992).

Κατά τη διαδικασία της εξόρυξης έρχονται στην επιφάνεια τοξικά ή ραδιενεργά στοιχεία τα

οποία αναµιγνύονται µε τα στείρα και κάνουν την περιοχή ακατάλληλη  για την άσκηση γεωργίας

και  κτηνοτροφίας  ακόµα  και  µετά  την  αποκατάσταση.  Αυτό  συµβαίνει  γιατί  υπάρχει  σοβαρός

κίνδυνος  τα  τοξικά  και  ραδιενεργά  αυτά  στοιχεία  να  εισδύσουν  στις  τροφικές  αλυσίδες  και  να

καταλήξουν  στον  άνθρωπο  (∆άλλας  και  Ζάγκας  2007,  Francis  et  al  1985,  Χατζηστάθης  1989,

Παναγόπουλος, 1995, Panagopoulos 1995).

Μία άλλη σοβαρή επίπτωση στο περιβάλλον από τη δραστηριότητα των µεταλλείων είναι η

υποβάθµιση και η ρύπανση των υδάτων. Τα υδρολογικά  πρότυπα αλλάζουν ριζικά στις περιοχές

αυτές.  Τα πληµµυρικά νερά αυξάνουν, η διάβρωση είναι πολύ πιο έντονη και η µεταφορά στερεών

υλικών στα ρέµατα και τους ποταµούς είναι πολύ πιο µεγάλη. Το οικολογικό περιβάλλον για την

υδρόβια ζωή µεταβάλλεται δραστικά και πολλοί ζωϊκοί οργανισµοί εξαφανίζονται (Warner 1969,

Χατζηστάθης-Ισπικούδης 1992).

Τα παραπάνω έχουν ιδιαίτερη σηµασία για περιοχές οι οποίες κατά καιρούς αντιµετωπίζουν

σοβαρά  προβλήµατα  από  τη  δράση  των  τοπικών  χειµάρρων.  Τα  χειµαρρικά  φαινόµενα  θα  είναι

πολύ πιο καταστροφικά  µετά την άσκηση µεταλλευτικών δραστηριοτήτων, αφού στον ευρύτερο

χώρο  θα  υπάρχουν  πολλές  πηγές  φερτών  υλικών  οι  οποίες  θα  τροφοδοτήσουν  τα  αυξηµένα

πληµµυρικά νερά και θα οδηγήσουν σε πρωτόγνωρες για τα χρονικά καταστροφές.

Επίσης  τα  νερά  αποτελούν  τον  πολυτιµότερο  φυσικό  πόρο  και  πιθανόν  στο  µέλλον  οι



υδάτινοι  πόροι  µιας  περιοχής  να  αποδειχθούν  πολυτιµότεροι  κι  από  το  χρυσό.  Εποµένως  η

υποβάθµισή  τους  και  η  ρύπανσή  τους  θα  δροµολογήσουν  σοβαρές  αλλαγές  στην  περιοχή  και

δυστυχώς πρόκειται για κάτι µη αντιστρεπτό.

Επιπτώσεις από τη µεταφορά µεταλλεύµατος

Η µεταφορά του µεταλλεύµατος από τον τόπο παραγωγής του (εξόρυξης) στον τόπο επεξεργασίας

του γίνεται µε µεγάλα ειδικού τύπου φορτηγά αυτοκίνητα και µε ταινιόδροµους. Και τα δύο µέσα

µεταφοράς συντελούν στη διασπορά ποσοτήτων µεταλλεύµατος, σκόνης και στην ηχορύπανση. Τα

φορτηγά αυτοκίνητα πλην της  έντονης ηχορύπανσης, των καυσαερίων και των µικροσωµατιδίων

καπνού λόγω λειτουργίας στη µέγιστη ισχύ τους είναι υπεύθυνα για τη σηµαντική επιβάρυνση του

αέρα µε στερεά σωµατίδια (κονιορτό) ποικίλης προέλευσης.

Επιπτώσεις από την επεξεργασία µεταλλεύµατος

Οι  επιπτώσεις  από  την  επεξεργασία  του  µεταλλεύµατος  θα  είναι  πολλές  και  ποικίλες  και

περιλαµβάνουν:

• Τη ρύπανση του ατµοσφαιρικού αέρα µε στερεούς και αέριους ρύπους.

• Τη ρύπανση των εδαφών.

• Τη ρύπανση των νερών.

• Τη µεταφορά στην τροφική αλυσίδα βαρέων µετάλλων.

• Την αλλαγή του µικροκλίµατος της περιοχής και

     -    Την εν γένει ανατροπή της οικολογικής ισορροπίας.

Επιπτώσεις στην τοπική υδατική οικονοµία

Η όλη δραστηριότητα  αλλά κυρίως οι µονάδες επεξεργασίας χρειάζονται  για τη λειτουργία τους

τεράστιες ποσότητες  νερού.Οι ποσότητες αυτές νερού προέρχονται  συνήθως από γεωτρήσεις, µε

αποτέλεσµα να ανατρέπονται όλα τα δεδοµένα σε ότι αφορά την τοπική υδατική οικονοµία.

Ένα  άλλο  πρόβληµα  το  οποίο  προκύπτει  είναι  η  καταστροφή  των  υπερκείµενων

υδροφόρων  οριζόντων  οι  οποίοι  και  µετά  την  ιδανικότερη  αποκατάσταση  της  περιοχής  δεν

πρόκειται να εµφανισθούν όσα χρόνια και αν περάσουν.

Μια άλλη σοβαρή επίπτωση στο περιβάλλον από τη µεταλλευτική δραστηριότητα, είναι

η υποβάθµιση και ρύπανση των υδάτων της γύρω περιοχής. Οι µονάδες επεξεργασίας το νερό που

χρησιµοποιούν  το  απορρίπτουν  στον  περιβάλλοντα  χώρο.  Οι  µεγάλες  αυτές  ποσότητες  υγρών



αποβλήτων,  υποβαθµίζουν  σοβαρά  την  ποιότητα  των  υδάτων  και  δηλητηριάζουν  τα  εδάφη  της

γύρω  περιοχής.  Η  υποβάθµιση  των  υπόγειων  υδάτων  συντελείται  µέσω  της  αποστράγγισης

διαλυτών τοξικών στοιχείων στους υποκείµενους υδροφόρους ορίζοντες αλλά και τα ρέµατα  της

περιοχής (Striffler 1969).

Νοµοθεσία

Τόσο  η  εθνική  όσο  και  η  κοινοτική  περιβαλλοντική  νοµοθεσία  παρουσιάζουν  ένα  ευρύ  φάσµα

νοµοθετηµάτων  για  την  προστασία  και  διατήρηση  της  περιβαλλοντικής  ισορροπίας.

Χαρακτηριστικός είναι ο νόµος 1650/86  «για την προστασία του περιβάλλοντος» (ΦΕΚ 160/Α).

Σκοπός του παρόντος νόµου είναι η θέσπιση θεµελιωδών κανόνων και η καθιέρωση κριτηρίων και

µηχανισµών για την προστασία του περιβάλλοντος έτσι ώστε ο άνθρωπος, ως άτοµο και ως µέλος

του  κοινωνικού  συνόλου  να  ζει  σε  ένα  υψηλής  ποιότητος  περιβάλλον  µέσα  στο  οποίο  να

προστατεύεται η υγεία του και να ευνοείται η ανάπτυξη της προσωπικότητάς του.

Η προστασία του περιβάλλοντος, θεµελιώδες και αναπόσπαστο µόρος της πολιτιστικής

και  αναπτυξιακής  διαδικασίας  και  πολιτικής,  υλοποιείται  κύρια  µέσα  από  το  δηµοκρατικό

προγραµµατισµό.   Με  πλήθος  νοµοθετηµάτων  καλούνται  να  συµµορφωθούν  επιχειρήσεις  που

δραστηριοποιούνται στο χώρο της εξόρυξης, στα πλαίσια των προσπαθειών τους για συµβολή στη

συνεχή βελτίωση της Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης. Νοµοθετήµατα που αφορούν θέµατα όπως η

βιοµηχανική ρύπανση,  µε προεκτάσεις στην προστασία του αέρα και των υδάτινων αποδεκτών, η

σωστή διαχείριση των αποβλήτων υγρών και στερεών, η προστασία και διατήρηση των φυσικών

οικοτόπων (ενδιαιτηµάτων) καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας, η προστασία των δασών

και των δασικών εν γένει εκτάσεων της χώρας, θα πρέπει να αποτελούν καθηµερινή τους µέριµνα. 

Πριν  από  την  έναρξη  λειτουργίας  κάθε  ορυχείου  καλείται  η  εκάστοτε  επιχείρηση

εκµετάλλευσης  να  καταθέσει  στο  Υπουργείο  Περιβάλλοντος  και  Χωροταξίας  ∆ηµοσίων  Έργων

αναλυτική  Μελέτη  Περιβαλλοντικών  Επιπτώσεων  (ΜΠΕ)  σύµφωνα  µ  ε  ΚΥΑ  69269/5387/90

(ΦΕΚ 678/Β). Στη µελάτη αυτή θα αναφέρονται αναλυτικά οι πιθανές επιπτώσεις στον περιβάλλον

από την πραγµατοποίηση του έργου αλλά και προτάσεις για την πρόληψη και αντιµετώπιση τους.

Ακολούθως  εγκρίνονται  οι  περιβαλλοντικοί  όροι  λειτουργίας  του  ορυχείου  ΚΥΑ

11014/703/Φ104/2003  (ΦΕΚ  332/Β).  Οι  Περιβαλλοντικοί  Όροι  λειτουργίας  των  ορυχείων

συνοπτικά περιλαµβάνουν:

• Εκπόνηση  ειδικών τεχνικών  µελετών εφαρµογής για τη διαµόρφωση και  αποκατάσταση  των

τελικών  επιφανειών  των  ορυχείων  (δενδροφύτευση,  γεωργικές  καλλιέργειες,  δηµιουργία  λιµνών



κ.λπ.).

• Εκπόνηση  ειδικών  µελετών  ευστάθειας  εδαφών  και  υδρογεωλογικών  µελετών  (υδρολογικό

ισοζύγιο,  ολοκληρωµένη  διαχείριση  υπόγειων  και  επιφανειακών  υδάτων  κ.λπ.)  στην  ευρύτερη

περιοχή λειτουργίας των ορυχείων.

• Λήψη µέτρων για τον περιοριστώ των οχλήσεων σε γειτονικές περιοχές (δηµιουργία πράσινων

ζωνών,  µετρήσεις  θορύβου  και  δονήσεων  στα  όρια  οικισµών,  περιορισµός  της  εκπεµπόµενης

σκόνης κ.λπ.).

• Επεξεργασία και διάθεση υγρών αποβλήτων.

• Παρακολούθηση  ποιότητας  περιβάλλοντος  στην  ευρύτερη  περιοχή  ορυχείων  µε  εκτεταµένα

δίκτυα παρακολούθησης ποιότητας ατµόσφαιρας.

• Ολοκληρωµένη  διαχείριση  και  διάθεση  των  παραπροϊόντων  (παλαιός  εξοπλισµός,  παλαιά

ελαστικά, συσσωρευτές, έλαια-λιπαντικά, κ.λπ.).

• Λήψη µέτρων πυροπροστασίας για αποφυγή αυτανάφλεξης του λιγνίτη.

• Τήρηση ηµερολογίων και αρχείων περιβαλλοντικών παραµέτρων.

• Περιοδική ενηµέρωση των αρµόδιων υπηρεσιών και υποβολή ετήσιας έκθεσης.

Υφιστάµενη κατάσταση στις Σκουριές

Έδαφος

Στην περιοχή  των Σκουριών του ∆ήµου Αριστοτέλη, το µητρικό πέτρωµα που επικρατεί είναι ο

βιοτιτικός σχιστόλιθος, ο οποίος περιβάλλει  το µεταλλοφόρο  κοίτασµα (πορφυριτικού Cu-Au µε

περιεκτικότητα 0,89 gr/t χρυσό και 0,548 % χαλκό). O βιοτιτικός σχιστόλιθος, συνήθως, σχηµατίζει

µέτριας έως ελαφριάς υφής εδάφη. Η κατηγορία αυτών των εδαφών είναι σχετικά πλούσια σε άµµο

και  φτωχή  σε  άργιλο,  συνήθως  µέτριας  παραγωγικότητας,  καθώς  επίσης  και  µικρής  ικανότητας

συγκράτησης  νερού.  Τα  πλούσια  σε  άµµο  εδάφη  κατατάσσονται  στα  ευαίσθητα  δασικά  εδάφη,

χαρακτηρίζονται ως καλώς αεριζόµενα, µε µεγάλη ικανότητα απορρόφησης του νερού, χωρίς όµως

να έχουν τη δυνατότητα συγκράτησης και αποθήκευσής του για να το αποδώσουν στη βλάστηση,

όταν  αυτό  χρειάζεται.  Σε  συνθήκες  κανονικής  διαχείρισης  και  προστασίας,  αυτά  τα  εδάφη

εµπλουτίζονται µε οργανική ουσία, τόσο κατά βάθος όσο και στην επιφάνειά τους, δηµιουργώντας

ένα στρώµα από οργανικά υπολείµµατα  που ονοµάζεται δασικός τάπητας. Η παρουσία οργανικής

ουσίας σε  αυτά  τα  εδάφη,  ευνοεί  την  αύξηση  συγκράτησης  νερού  και  θρεπτικών  στοιχείων.  Τα



δάση που αναπτύσσονται σε αυτά τα εδάφη θεωρούνται πολύτιµα, ιδίως κοντά  σε κατοικηµένες

περιοχές, επειδή προστατεύουν από την επιφανειακή απορροή  και εφοδιάζουν τις πηγές µε καθαρό

νερό.  

Οικολογικά ευαίσθητες – Προστατευόµενες περιοχές

Η πολυµορφική ποικιλία και η µοναδικότητα  από άποψη βιοποικιλότητας στην βορειοανατολική

Χαλκιδική  είχε  σαν  αποτέλεσµα,  πολλές  περιοχές  να  αναδειχθούν  και  να  χαρακτηρισθούν

προστατευόµενες. Ο χαρακτηρισµός αυτός αφορά τόσο αποφάσεις της χώρας µας, όσο και διεθνείς

συµβάσεις.  Πολλές  από  τις  περιοχές  αυτές  είναι  αδιάρρηκτα  συνδεδεµένες  µε  τη  πατρίδα  του

Αριστοτέλη και το Μνηµείο Παγκόσµιας κληρονοµιάς το Άγιο Όρος. Οι εικόνες που συνθέτουν

αυτές οι περιοχές είναι ανεπανάληπτες, αναγεννιούνται και αυτοσυντηρούνται από µόνες τους και

προκαλούν δέος στον επισκέπτη.  

 Η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου της εξόρυξης χρυσού στην περιοχή

(σελ. 3.3-43) αναφέρει: Η µεγάλη ποικιλία των οικοσυστηµάτων, των τύπων βλάστησης και των

ειδών  πανίδας  που εντοπίζονται  στο Νοµό Χαλκιδικής,  έχει  ως συνέπεια  την  ένταξη  ορισµένων

εκτάσεων  σε  καταλόγους  προστατευόµενων  περιοχών.  Το  θεσµικό  καθεστώς  από  το  οποίο

υπαγορεύονται  οι  αρχές  προστασίας  των  βιοτόπων,  καθώς  και  των  ειδών  χλωρίδας  και  πανίδας

είναι  η  σύµβαση  Ramsar,  οι  Συµβάσεις  Βόννης  και  Βέρνης,  η  Οδηγία  79/409/ΕΟΚ,  η  οδηγία

92/43/ΕΟΚ, καθώς και ο Νόµος 1650/86. Επιπλέον, λόγω της ύπαρξης εκτεταµένων και πλούσιων

δασικών συστηµάτων στην ευρύτερη περιοχή της Χαλκιδικής, υπάρχουν Καταφύγια Άγριας Ζωής

(Κ.Α.Ζ.) και προτεινόµενα προς θεσµοθέτηση Τοπία Ιδιαίτερου Φυσικού Κάλλους (Τ.Ι.Φ.Κ.), που

προορίζονται για τη δηµιουργία ασφαλών θυλάκων ως προς την προστασία της άγριας χλωρίδας

και πανίδας της περιοχής.  

Πανίδα

Σηµαντικές  αναµένεται  να  είναι  και  οι  οικολογικές  επιπτώσεις  στην  άγρια  πανίδα.  Αυτές

σχετίζονται µε την καταστροφή  πολύτιµων ενδιαιτηµάτων, την όχληση, τον κατακερµατισµό της

περιοχής από κάθε λογής  έργα µεγάλης κλίµακας, την καταστροφή ή υποβάθµιση των υδάτινων

πόρων, και την κάθε µορφής ρύπανση η οποία θα προκύψει στην περιοχή.    

Η ΜΠΕ της εταιρίας Ελληνικός Χρυσός στη σελ. 3.3-32 που αναφέρεται στην πανίδα

της περιοχή του όρους Κάκαβος τονίζει: Το σύνολο των ειδών ορνιθοπανίδας που αναµένεται να

παρατηρηθεί στην ευρύτερη περιοχή της παρούσας µελέτης ανέρχεται σε 159 είδη, από τα οποία

στις  εργασίες  πεδίου  της  Οικολογικής  Μελέτης  Βάσης  του  1998  και  της  παρούσας  µελέτης

καταγράφηκαν τα 153 είδη. Είναι λογικό πως ο αριθµός των ειδών που αναµένεται να απαντώνται



στην περιοχή είναι µεγαλύτερος από τον αριθµό των ειδών που παρατηρήθηκαν, αφού πολλά από

τα είδη χρησιµοποιούν την περιοχή µελέτης για ορισµένο χρονικό διάστηµα κατά τη διάρκεια της

µεταναστευτικής τους διέλευσης, εφόσον βέβαια υπάρχει το µεταναστευτικό ενδιαίτηµα βιοτόπου

που προτιµούν, καθώς τυπικά περνούν από όλη την Ελλάδα.

Οι συστάδες δέντρων µεγάλης ηλικίας συνδέονται άµεσα µε την ποικιλία της πανίδας

της  περιοχής,  εποµένως  αποτελούν  και  σηµαντικό  ενδιαίτηµα  ως  προς  τη  διατήρησή  του.

Ολόκληρη  σχεδόν  η  λεκάνη  απορροής  του  Ασπρόλακκα  αποτελείται  από  δάση,  ενώ  υπάρχουν

τµήµατα  σχετικά  αδιατάρακτου  δάσους  κατά  θέσεις,  ειδικά  στο  νοτιοανατολικό  τµήµα  της

περιοχής µελέτης στις Σκουριές (ανάµεσα στις περιοχές Κάκαβος, Ντουµπάρες και Σκουριές) όπου

βρέθηκαν  και  τα  σηµαντικά  είδη  µαύρος  δρυοκολάπτης  (Dryocopus  martius)  και  σταυραετός

(Aquila pennata), αλλά και βορειότερα αυτής (περιοχές Φάλι και Καµήλα) σελ. 3.3-35.

Τέλος,  η  ΜΠΕ  αναφέρει  ότι,  από  το  σύνολο  των  40  ειδών  των  θηλαστικών  που

αναµένονται  να  παρατηρηθούν  στην  περιοχή,  10  είδη  περιλαµβάνονται  στο  παρ.  ΙΙ  (αυστηρά

προστατευόµενα  είδη)  και  20  είδη  περιλαµβάνονται  στο  παρ.  ΙΙΙ  (προστατευόµενα  είδη)  της

Σύµβασης  της  Βέρνης,  ενώ  18  είδη  περιλαµβάνονται  στο  παρ.  ΙΙ  (προστατευόµενα  είδη)  της

Σύµβασης της Βόννης (σελ. 3.3-37).  

Επιπτώσεις  της εξόρυξης στα υδατικά συστήµατα της περιοχής

Το νερό αποτελεί το σπουδαιότερο αγαθό για τη ζωή στον πλανήτη µας. Η απαραίτητη προϋπόθεση

της  αειφόρου  ανάπτυξης  είναι  η  εξασφάλιση  καθαρού  νερού  στα  ρυάκια,  στους  ποταµούς,  στις

λίµνες  και  στη  θάλασσα.  Από  τη  φύση  της,  η  εξόρυξη  µεταλλευµάτων,  καταναλώνει  µεγάλες

ποσότητες  πολύτιµου  νερού  και  ρυπαίνει  ανεπανόρθωτα  τους  υδάτινους  πόρους.  Τα  τελευταία

χρόνια η τεράστια ανάπτυξη των δραστηριοτήτων του ανθρώπου στην εξόρυξη µεταλλευµάτων, η

κατασπατάληση  των  υδάτινων  πόρων  και  η  ρύπανση  των  πηγών  οδηγεί   σταθερά  στην

ακαταλληλότητα του νερού όχι µόνο για πόση, αλλά και για άρδευση των γεωργικών καλλιεργειών.

Αποτελεί  λοιπόν  πρωταρχικό  καθήκον  όλων  µας, η ποσοτική  και  ποιοτική  διασφάλιση  καθαρού

νερού για τις σηµερινές και µελλοντικές γενεές της χώρας µας.   

Η  λειτουργία  του  µεταλλείου  στην  περιοχή  των  Σκουριών  προϋποθέτει  την  άντληση

υπογείων  υδάτων  για  τον  καταβιβασµό  της  στάθµης  (σελ.  5.3-87.  Κύριας  Μελέτης).  Η

προβλεπόµενη  µείωση  της  στάθµης  του  υπόγειου  υδροφόρου  ορίζοντα  µε  τη  δηµιουργία  εννέα

γεωτρήσεων περιµετρικά του χώρου εξόρυξης και µέχρι βάθους 140 µέτρων χαµηλότερα από την

επιφάνεια της θάλασσας, για προ-αποστράγγιση του µεταλλείου και άντληση νερού για τις ανάγκες

του εργοστασίου εµπλουτισµού, θα επιφέρει ανεξέλεγκτα αποτελέσµατα στην ευρύτερη περιοχή.

Οι  προτεινόµενες  πρακτικές  παρέµβασης  στους  υδατικούς  πόρους  σε  καµιά  περίπτωση  δεν



εξασφαλίζουν τη βιώσιµη διαχείριση των υδατικών πόρων.

Η  κατασκευή  των  προβλεπόµενων  φραγµάτων  απόθεσης  (τελµάτων)  στις  λεκάνες

απορροής «Καρατζά Λάκκος» µε ύψος φράγµατος 143 µέτρα και «Λοτσάνικο» µε ύψος φράγµατος

131 µέτρα, µπορεί να επιφέρει καταστροφικές συνέπειες τόσο στο φυσικό περιβάλλον όσο και στις

δραστηριότητες που αναπτύσσονται κατάντι των φραγµάτων σε περίπτωση ακραίων πληµµυρικών

φαινοµένων.  Εδώ  θα  πρέπει  να  σηµειώσουµε  ότι  εξαιτίας  του  µεγάλου  ύψους  των  φραγµάτων

απόθεσης  σε  περίπτωση  αστοχίας,  υπάρχει  σοβαρός  κίνδυνος  ανεπανόρθωτης  ρύπανσης  των

επιφανειακών υδάτων, των εδαφών και της θάλασσας.  

Κατηγορίες ∆ασών της περιοχής

Τα  δάση  της  περιοχής  διακρίνονται  σε  δάση  οξιάς,  δρυός  (κυρίως  υπό  αναγωγή),  καστανιάς,

αειφύλλων  πλατυφύλλων  (αριάς),  πλατάνου-σκλήθρου,  αναδασώσεων  κωνοφόρων  και  µεγάλης

ποικιλίας µεικτών δασών.

• ∆άση oξιάς

Τα  δάση  oξιάς  βρίσκονται  σε  άριστη  οικολογική  κατάσταση.  Η  δοµή  των  δασών  οξιάς  είναι

ανοµοιόµορφη µε συµµετοχή µεγάλου αριθµού υπεραιωνόβιων δένδρων. Πρόκειται για µοναδικά

δάση στον ελλαδικό χώρο µε τεράστια οικολογική αξία. Η αξία αυτή ενισχύεται και από το γεγονός

ότι στις βόρειες εκθέσεις τα δάση οξιάς, καλύπτουν τις πλαγιές σε όλο τους το υψοµετρικό εύρος

εµφανιζόµενα  ακόµα  και  σε  υψόµετρο  <  200µ.  Ως  εκ  τούτου  αποτελούν  σηµαντικούς  δείκτες

κλιµατικής  αλλαγής.  Κατά  θέσεις  φέρουν  υπόροφο  από  αρκουδοπούρναρο  και  στα  ρέµατα

εµφανίζεται σε µεγάλη συχνότητα υπό µορφής λοχµών το σπάνιο δασικό είδος ίταµος. Τα δένδρα

ιτάµου σε κάποιες περιοχές έχουν ύψος µεγαλύτερο των 15  µ. και διάµετρο µεγαλύτερη των 50 εκ.

Η ηλικία των µεγαλύτερων δένδρων ιτάµου εκτιµάται σε µερικές εκατοντάδες έτη.  

Τα  δάση  αυτά,  βρίσκονται  στην  πλειονότητά  τους  στο  στάδιο  climax  από  πλευράς

οικολογικής  διαδοχής.  Στις  πλαγιές  µε  ισχυρή  κλίση  τα  δάση  δεν  υλοτοµήθηκαν  τις  τελευταίες

δεκαετίες.  Σε  πολλά  ηλικιωµένα  δένδρα  υπάρχουν  εντυπωσιακά  επίφυτα  (βρύα,  λειχήνες  και

πτεριδόφυτα) που δίνουν την εικόνα παρθένου δάσους. Η βιοποικιλότητα των δασών αυτών είναι

ανεκτίµητη και µοναδική.

Η  ΜΠΕ  αναφέρει  για  αυτά  τα  δάση:  Στην  περιοχή  µελέτης  «Σκουριές»  οι  οξιές

εµφανίζονται σε πολύ καλή κατάσταση, µε δέντρα µεγάλου ύψους (φτάνουν ακόµα και 35 µέτρα)

και  υψηλή  αντιπροσωπευτικότητα  του  οικοτόπου.  Η  περιοχή  παρουσιάζει  πλούσια  και  ποικίλη



βλάστηση στον υπόροφο, πλούσιο σε οργανική ουσία και υγρό έδαφος και µικρή διαταραχή από

ανθρωπογενείς δραστηριότητες. Οι υλοτοµίες διαχείρισης του δάσους είναι σχετικά µικρής έντασης

και  το  δυναµικό  του  τόπου,  από  άποψη  κλιµατεδαφικών  συνθηκών  είναι  τέτοιο  που  δεν  είναι

αντιληπτή  κάποια  σηµαντική  υποβάθµιση.  (Οικολογική  Μελέτη  Βάσης  στις  περιοχές  Σκουριές,

Στρατώνι, Ολυµπιάδα του Ν. Χαλκιδικής, 2010. Σελ. 695. Υφιστάµενη κατάσταση περιβάλλοντος)

Το  ειδικό  διαχειριστικό  σχέδιο  του  δικτύου  Natura  2000  «Όρος  Στρατωνικόν»  µε  κωδικό  (GR

1270005) αναφέρει ότι στην περιοχή  απαντώνται  µεικτά δάση οξιάς-ιτάµου σε έκταση  22 ha. Η

έκταση αυτή ανήκει στο υποτµήµα 65δ του δασικού συµπλέγµατος Αρναίας.  

Από την παραπάνω ανάλυση και περιγραφή προκύπτει ότι τα δάση αυτά ανήκουν στην

κατηγορία των αρχέγονων δασών. Είναι µοναδικά σε εθνικό και διεθνές επίπεδο και άρα πολύτιµα

για  την  παγκόσµια  κληρονοµιά.  Τα  παραπάνω  επιβεβαιώνονται  και  από  τα  ευρήµατα  των

γενετικών αναλύσεων του αντιστοίχου εργαστηρίου του Τµήµατος ∆ασολογίας που έδειξαν ότι οι

πληθυσµοί των δασικών ειδών της περιοχής χαρακτηρίζονται ως ιδιαίτεροι και µοναδικοί λόγω του

γενετικού  αποθέµατος  που φέρουν (µοναδικά  αλληλόµορφα  ή  συχνότητες  αλληλοµόρφων).  Μια

πρώτη εξήγηση των παραπάνω είναι η εξελικτική πορεία των δασικών πληθυσµών της Χαλκιδικής

κυρίως  εξαιτίας  της  παρατεταµένης  αποµόνωσής  τους.  ∆εν  είναι  τυχαίο  άλλωστε  ότι  αρκετοί

πληθυσµοί  (π.χ.  µαύρης  πεύκης,  ελάτης),  φέρουν  µοναδικούς  γονιδιακούς  συνδυασµούς  από  το

απώτερο  παρελθόν  του  πλανήτη  µας  (εποχή  του  Τριτογενούς,  6-  7  τουλάχιστον  εκατοµµύρια

χρόνια πριν).

• ∆άση δρυός υπό αναγωγή

Τα δάση δρυός υπό αναγωγή της Β.Α. Χαλκιδικής αποτελούν τόσο από επιστηµονική άποψη όσο

και από άποψη δασοκοµικής πρακτικής, δάση αναφοράς. Πουθενά στον Ελλαδικό χώρο δεν έχει

εφαρµοσθεί  σε  τέτοια  έκταση  και  µε  τέτοια  συνέπεια  σε  βάθος  χρόνου,  παρόµοιο  πρόγραµµα

αναγωγής δρυοδασών. Πολλές από τις συστάδες αυτές έχουν ξεπεράσει την ηλικία των 100 ετών

και βρίσκονται στο στάδιο της αναγέννησης µε εκπληκτικά αποτελέσµατα αφού στην αναγέννηση

συµµετέχουν  και  διάφορα άλλα  πλατύφυλλα  είδη όπως η  οξιά,  η φιλύρα, η  καστανιά,  η σορβιά

κ.λ.π. Ως αποτέλεσµα αυτού του γεγονότος οι νέες µεικτές συστάδες είναι αισθητικά εντυπωσιακές

και  από  οικολογική  άποψη  ιδιαίτερα  σταθερές.  Η  βιοποικιλότητα  των  δασών  αυτών  είναι

εντυπωσιακή τόσο της χλωρίδας όσο και της πανίδας.  

Τα δάση αυτά αποτέλεσαν και αποτελούν για πολλές δεκαετίες τον τόπο εκπαίδευσης

των  φοιτητών  του  Τµήµατος  ∆ασολογίας  και  Φυσικού  Περιβάλοντος,  στο  µεγάλο  ζήτηµα  της

αναγωγής των δρυοδασών, λόγω της µοναδικότητας την οποία παρουσιάζουν ως προς τη συνέπεια

υλοποίησης  της  διαδικασίας  της  αναγωγής  και  των  εκπληκτικών  αποτελεσµάτων  που  έχουν



επιτευχθεί. Στην ευρύτερη  περιοχή  πραγµατοποιήθηκαν  σηµαντικές έρευνες από εργαστήρια  του

Τµήµατος ∆ασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος. Ως εκ τούτου θεωρούνται, τα σηµαντικότερα

δρυοδάση της χώρας µας, µε τεράστια οικολογική, επιστηµονική και εκπαιδευτική αξία.

Η  ΜΠΕ  για  τα  δάση  δρυός  τονίζει:  Πρόκειται  για  υψηλά  δρυοδάση  είτε  ώριµα  (µε

χοντρούς  κορµούς)  είτε  πρεµνοφυώς  διαχειριζόµενα  (µε  λεπτούς  κορµούς).  Η  αναγέννηση  της

δρυός είναι πολύ καλή έως εξαιρετική, είναι δηλαδή δάση µε αξιόλογο δυναµικό διατήρησης (σελ.

696).  Στην περίπτωση των δασών φαραγγιών η ΜΠΕ αναφέρει: Πρόκειται για πολύ σηµαντικό

τύπο οικοτόπου προτεραιότητας για τη λήψη µέτρων προστασίας και διαχείρισης σύµφωνα µε την

Οδηγία 92/43/ΕΟΚ. (σελ. 698).  

• ∆άση καστανιάς

Τα δάση καστανιάς κατατάσσονται στα παραγωγικότερα δάση της χώρας µας. Αυτά διαχειρίζονται

πρεµνοφυώς σύµφωνα µε την παραδοσιακή µέθοδο του Αγίου Όρους. Κύρια χαρακτηριστικά του

είδους είναι η ταχυαύξειά του, η παραγωγή πολύτιµου ξύλου, η δηµιουργία εξαιρετικών βιοτόπων

για την άγρια πανίδα, η δηµιουργία ελκυστικών δασών από αισθητική άποψη και το σπουδαιότερο

τα δάση αυτά είναι ανθεκτικά στις δασικές πυρκαγιές. Στην ευρύτερη περιοχή δραστηριοποιούνται

επιχειρήσεις εµπορίας ξύλου καστανιάς.

Σε  κράσπεδο  συστάδας  καστανιάς  στην  περιοχή,  βρέθηκε  ένα  από  τα  µεγαλύτερα

δένδρα  τόσο για την  χώρα  µας όσο και  για  την  Ευρώπη, του είδους Sorbus domestica (οικιακή

σορβιά) µε ύψος µεγαλύτερο των 17 µ. και διάµετρο 70 εκ. Το δένδρο αυτό πολλαπλασιάστηκε

αγενώς από το Εργαστήριο ∆ασικής Γενετικής της Σχολής ∆ασολογίας και φυσικού Περιβάλλοντος

και µπορεί πλέον να διαδοθεί ‘για οικονοµικούς λόγους’ σε ολόκληρη την Ευρώπη.  

• ∆άση αριάς

Στην  περιοχή  απαντώνται  ιδανικοί  σταθµοί  αύξησης  της  αριάς,  λόγω  των  άριστων  συνθηκών

υγρασίας εδάφους και αέρα. Στην περιοχή καταγράφηκαν κατά θέσεις, υπεραιωνόβια δένδρα αριάς

µε  διάµετρο  µεγαλύτερη  των  80 εκ.  και  ύψος  µεγαλύτερο  των  15µ.  ∆ένδρα  αριάς  αντίστοιχων

διαστάσεων δεν έχουν καταγραφεί έως σήµερα από τους συντάκτες  της παρούσας εισήγησης σε

δάση  της  Ελληνικής  Επικράτειας  εκτός  των  περιπτώσεων,  όπου  άτοµα  αριάς  διατηρούνται  σε

χώρους πολιτισµικούς και λατρευτικούς (Αγία Άννα, Άγιο Όρος).

• Παραποτάµια δάση πλατάνου-σκλήθρου



Κατά µήκος των ρεµάτων της περιοχής υπάρχουν εντυπωσιακά παραποτάµια δάση πλατάνου και

σκλήθρου µε πλούσια φυσική αναγέννηση. Τα δάση αυτά σχηµατίζουν στοές και πολλά από αυτά

καλύπτονται σε µεγάλο µέρος του κορµού τους από κισσό. Το γεγονός αυτό τα προσδίδει ιδιαίτερη

αισθητική και κάνει το τοπίο µοναδικό. Ως φυσικοί πληθυσµοί τόσο οι συστάδες του πλατάνου όσο

και του σκλήθρου έχουν τεράστια οικολογική και επιστηµονική αξία και συµβάλλουν σηµαντικά

στη βιοποικιλότητα της περιοχής.

• Αναδασώσεις κωνοφόρων

Στην  περιοχή  των  Σκουριών  απαντώνται  και  ορισµένα  τµήµατα  µε  αναδασώσεις  κωνοφόρων.

Πρόκειται για αναδασώσεις ορισµένων ξενικών ειδών και µαύρης πεύκης περιορισµένης έκτασης,

κυρίως στα µεγαλύτερα υψόµετρα. Τα δάση µαύρης πεύκης χαρακτηρίζονται από καλές συνθήκες

αύξησης, καλή ζωτικότητα και ικανοποιητική σταθερότητα.

Η  ΜΠΕ  αναφέρει  για  τις  αναδασώσεις  µαύρης  πεύκης:  Πρόκειται  για  λόχµες

αναδασώσεων  στην  περιοχή  µελέτης  «Σκουριές».  Οι  αναδασώσεις  έγιναν  προ  50ετίας  και  η

κατάστασή  τους  είναι  αρκετά  καλή  µε  δένδρα  ευθυτενή  µε  µέγιστο  ύψος  τα  18µ.  (σελ.  697.

Υφιστάµενη κατάσταση περιβάλλοντος).

• Μεικτά ∆άση

Στην περιοχή απαντώνται επίσης εντυπωσιακά µεικτά δάση µε διαφορετική αναλογία µείξης των

ειδών. Τα δάση αυτά δεν παρουσιάζουν ανθρωπογενή επιβάρυνση, και σε ορισµένες περιπτώσεις οι

συστάδες παρουσιάζονται εντελώς αδιατάρακτες. Τα οικοσυστήµατα αυτά εµφανίζουν ανάλογα µε

την σύνθεσή τους, ποικίλη παραγωγική δυνατότητα. ∆ιακρίνονται για τη τεράστια οικολογική και

αισθητική τους αξία.

Για  όλες  αυτές  τις  κατηγορίες  δασικών  οικοσυστηµάτων   η  ίδια  η  MΠE αναφέρει:

“δέντρα  µεγάλου  ύψους  (φτάνουν  ακόµα  και  35µ)”,   “υψηλή  αντιπροσωπευτικότητα  του

οικοτόπου”,  “η  αναγέννηση  της  δρυός  είναι  πολύ  καλή  έως  εξαιρετική”,   “δάση  µε  αξιόλογο

δυναµικό  διατήρησης”,  “πρόκειται  για  πολύ  σηµαντικό  τύπο  οικοτόπου  προτεραιότητας  για  τη

λήψη µέτρων προστασίας και διαχείρισης σύµφωνα µε την Οδηγία 92/43/ΕΟΚ”,  “µικρή διαταραχή

από  ανθρωπογενείς  δραστηριότητες”,  “δεν  είναι  αντιληπτή  κάποια  σηµαντική  υποβάθµιση”,

“αυστηρά προστατευόµενα είδη”.

Στα   δασικά  αυτά   οικοσυστήµατα  η  εταιρία  Ελληνικός  Χρυσός  προχωρά  σε  µια

ανεπανόρθωτη καταστροφή, µε την αποµάκρυνση όχι µόνο της δασικής βλάστησης αλλά και όλου

του εδάφους. Η καταστροφή αυτή των δασικών οικοσυστηµάτων έχει σαν σκοπό να εξυπηρετήσει



τις  ανάγκες  της  εταιρίας  τόσο  για  το  χώρο  εξόρυξης,  όσο  και  για  τους  χώρους  απόθεσης  των

αποβλήτων.

Επιπτώσεις της εξόρυξης στο φυσικό περιβάλλον

Όπως  προαναφέρθηκε,  η  µεταλλοφορία  της  περιοχής  συνδέεται  µε  κοίτασµα  χρυσοφόρου-

χαλκούχου  πορφύρη.   Η  παρουσία   όµως  του  χαλκού  δεν  περιορίζονται  µόνο  στο  χρυσοφόρο-

χαλκούχο κοίτασµα, αλλά εµφανίζεται εξίσου µε υψηλές συγκεντρώσεις στα πετρώµατα, γεγονός

που θα έχει σαν άµεσο αποτέλεσµα, τα αδρανή υλικά που θα παράγονται, να είναι επιφορτισµένα

µε σηµαντικές ποσότητες χαλκού. Σε παρόµοιες περιπτώσεις, η τοξικότητα του χαλκού, λόγω των

ευνοϊκών συνθηκών διάλυσης (θειούχες ενώσεις, xαµηλό pH), εµφανίζεται στα εδάφη και στα νερά

της  ευρύτερης  περιοχής.  Αυτή  η  τοξικότητα  του  Cu  σχετίζεται  µε  την  νέκρωση  του  ριζικού

συστήµατος  και  την  ξήρανση  των  φυτών.  Το  γεγονός  της  τοξικότητας  του  χαλκού  έρχεται  να

επιβεβαιώσει η καταστροφή της βλάστησης και η παρουσία εντελώς γυµνών περιοχών, σε θέσεις

που πριν εξήντα χρόνια επιχειρήθηκε να γίνει επιφανειακή εξόρυξη µεταλλεύµατος.  

Από  τη  Μελέτη  Περιβαλλοντικών  Επιπτώσεων  της Εταιρίας Ελληνικός Χρυσός, που

αναφέρεται  στη  Λεκάνη  Πιάβιτσας  –  Σκουριές,  φαίνεται  ότι  τα  υφιστάµενα  επίπεδα

συγκεντρώσεων σχεδόν όλων των στοιχείων/ενώσεων, µολύβδου (Pb), ψευδαργύρου (Zn), χαλκού

(Cu),  µαγγανίου  (Mn),  σιδήρου  (Fe),  αρσενικού  (As),  αντιµόνιου  (Sb),  αργύρου  (Ag),  καδµίου

(Cd),  νικελίου  (Ni),  χρωµίου  (Cr),  θείου  (S),  SO4,  εµφανίζονται  στο  έδαφος  σε  υψηλές

περιεκτικότητες σε σχέση µε τις µέσες τιµές σε εδάφη παγκοσµίως (σελ. 5/55 Παράρτηµα ΙΙΙ).

Ένα από τα στάδια της µεταλλευτικής δραστηριότητας επιφανειακής εξόρυξης είναι η

λιοτρίβιση του πετρώµατος µε σκοπό την αφαίρεση των επιθυµητών µετάλλων. Η λιοτρίβιση αυτή

έχει σαν αποτέλεσµα τη δηµιουργία τεραστίων ποσοτήτων στείρων υλικών. Το γεγονός αυτό µε τη

σειρά του αυξάνει την ειδική επιφάνεια του πετρώµατος κατά ένα µεγάλο συντελεστή, πράγµα που

αυξάνει αναλογικά τον ρυθµό σχηµατισµού της όξινης απορροής. Όταν οι συνθήκες οξύτητας του

εδάφους  είναι  υπερβολικά  χαµηλές,  τότε  παρατηρείται  ταχεία  απελευθέρωση  των  βαρέων

µετάλλων.

Εδώ θα πρέπει να τονίσουµε ότι για την περιοχή των Σκουριών η ίδια η περιβαλλοντική

µελέτη αναφέρει ότι, οι εκποµπές σκόνης (από  ανατινάξεις,  οχήµατα, άλλες δραστηριότητες) θα

είναι τεράστιες (3.116 τόνοι ανά ώρα). Η σκόνη αυτή θα περιέχει βαρέα τοξικά µέταλλα (αρσενικό,

χρώµιο, νικέλιο, µόλυβδο κλπ). Βαρέα µέταλλα µπορούν να εισέλθουν στον ανθρώπινο οργανισµό

µέσω  της  εισπνοής  της  σκόνης,  µέσω  του  νερού  η  έµµεσα  µε  την  κατανάλωση  τροφίµων  που

παράγονται ή καλλιεργούνται στην ευρύτερη περιοχή ρυπασµένων εδαφών και επιβαρυµένων µε

τοξικές  συγκεντρώσεις  βαρέων.  Τα  βαρέα  µέταλλα  είναι  τοξικά  στοιχεία  µε  πυκνότητα

τουλάχιστον  πέντε  φορές  µεγαλύτερη  από  το  νερό.  Ως  εκ  τούτου,  είναι  σταθερά  στοιχεία,  που



σηµαίνει ότι δεν µπορούν να µεταβολιστούν από τον οργανισµό αλλά βιοσυσσωρεύονται.

Υπάρχουν πολλές αναφορές για τα λαχανικά, τα οποία µπορούν να προσλάβουν και να

βιοσυσσωρεύσουν βαρέα µέταλλα σε υψηλές συγκεντρώσεις τόσο από το έδαφος όσο και από την

ατµόσφαιρα,  µε  την  επικάθισή  τους  στο  υπέργειο  τµήµα  των  φυτών.   Ορισµένα  στοιχεία  είναι

ουσιαστικής σηµασίας για τα φυτά, τα ζώα και την ανθρώπινη υγεία (χαλκός, σίδηρος, µαγγάνιο

και ψευδάργυρος). Σε αυξηµένες συγκεντρώσεις βέβαια εµφανίζουν τοξική δράση.  Τα  υπόλοιπα

από  τα  βαρέα  µέταλλα  (αντιµόνιο,  αρσενικό,  βάριο,  κάδµιο,  χρώµιο,  νικέλιο,  µόλυβδος,

υδράργυρος) θεωρούνται ως ισχυρώς τοξικά για τα φυτά, τα ζώα και τον άνθρωπο. Τα περισσότερα

από αυτά τα στοιχεία, εισέρχονται στον ανθρώπινο οργανισµό µέσω της τροφής, του νερού και του

αέρα. Το πόσιµο νερό διέρχεται µέσα από τα πετρώµατα και τα εδάφη ως µέρος του υδρολογικού

κύκλου, ενώ ένα  µεγάλο  µέρος της ατµοσφαιρικής σκόνης είναι  γεωλογικής  προέλευσης. Ως εκ

τούτου,  µέσω  της  τροφικής  αλυσίδας  και  της  εισπνοής,  η  υγεία  του  ανθρώπου  είναι  άµεσα

συνδεδεµένη µε τη παρουσία βαρέων µετάλλων.  

Εταιρίες µεταλλευτικής και µεταλλουργικής δραστηριότητας  

Η  µεταλλευτική  δραστηριότητα  για  την  εξόρυξη  χρυσού,  θεωρείται  παγκοσµίως  ότι  επιφέρει

σηµαντικές  επιβαρύνσεις  τόσο  στο  έδαφος  όσο  και  στη  χλωρίδα  και  πανίδα  της  ευρύτερης

περιοχής. Συγκεκριµένα, στη σύγχρονη µεταλλουργία (Σκουριές), για µεγάλης κλίµακας εργασίες

εξόρυξης,  συχνά  επιλέγεται  ως  οικονοµικότερη  η  επιφανειακή  εξόρυξη  (Open  pit)  αντί  της

υπόγειας, µε αποτέλεσµα τη µεγαλύτερη παραγωγή στερεών αποβλήτων, που παραµένουν µετά το

διαχωρισµό  του  µετάλλου.  Στην  αυξηµένη  παραγωγή  στερεών  αποβλήτων  (στείρων  υλικών)

συµβάλει  ιδιαίτερα  η  πλήρης  µηχανοποίηση  των  µεταλλευτικών  επιχειρήσεων,  αφού  σήµερα

υπάρχουν  εταιρείες  που  εξορύσσουν  κοιτάσµατα  µε  µικρές  περιεκτικότητες,  που  παλαιότερα

θεωρούνταν  οριακά  ή  και  ασύµφορα  για  οικονοµική  εκµετάλλευση.  Το  πρακτικό  αποτέλεσµα

αυτής  της  σύγχρονης  µεταλλουργίας  είναι  να  εξορύσσονται  σήµερα  τεράστιες  ποσότητες

κοιτασµάτων  για  να  αποµονωθούν  από  αυτές  µικρές  σχετικά  ποσότητες  των  επιλεγµένων

µετάλλων, µε άµεσο αποτέλεσµα την αυξηµένη παραγωγή αποβλήτων.  

Εξαιτίας  της  ανόδου  των  τιµών  του  χρυσού  και  της  εξάντλησης  των  κοιτασµάτων

παγκοσµίως, οι µεγαλύτερες µεταλλευτικές εταιρείες αναγκάζονται πλέον να αναζητούν χρυσό στις

πιο  αποµακρυσµένες  γωνιές  του  πλανήτη.  Ορισµένες  εταιρείες  που  αποτελούν  µεταλλευτικούς

κολοσσούς,  έχουν  εξαπλωθεί  τόσο  δυναµικά  έτσι  ώστε  να  διαχειρίζονται  χρυσωρυχεία

επιφανειακής  εξόρυξης  σχεδόν  σε  όλες  τις  περιοχές  που  εµφανίζουν  µεταλλευτικό  ενδιαφέρον.

Λόγω των πλεονεκτηµάτων που έχει η εξόρυξη χρυσού στον αναπτυσσόµενο κόσµο (χαµηλότερο

κόστος, µεγαλύτερη απόδοση, λιγότεροι περιορισµοί και έλεγχοι), οι µεταλλευτικές εταιρίες έχουν

εγκατασταθεί  και  δρουν  ανεξέλεγκτα  στα  ορυχεία  χρυσού.  Υπάρχουν  πολλές  αναφορές  για  την



αντίδραση των τοπικών κοινωνιών και την αποµάκρυνση των εταιριών εξόρυξης όταν αρχίζει να

παρουσιάζεται η οικολογική καταστροφή και ο αναγκαστικός εκτοπισµός των κατοίκων.

Η  πλειοψηφία  των  εταιρειών  εξόρυξης  υπόσχονται  να  τηρούν  τα  περιβαλλοντικά

πρότυπα,  όταν  λειτουργούν  στο  εξωτερικό.  Ωστόσο,  σχεδόν  πάντοτε  οι  υποσχέσεις  αυτές

παραµένουν  ανεκπλήρωτες  και  οι  επιπτώσεις  της  εξόρυξης  χρυσού  αποβαίνουν  καταστρεπτικές,

τόσο  για  το  φυσικό  περιβάλλον  όσο  και  για  την  υγεία  των  κατοίκων  της  ευρύτερης  περιοχής.

Τελικά,  αυτό  που  προκύπτει  είναι  ότι  η  µεταλλευτική  δραστηριότητα  του  χρυσού,

αφενόςκαταναλώνει τεράστιες ποσότητες νερού οι οποίες στις περισσότερες των περιπτώσεων είναι

πολύτιµες και αφετέρου δηµιουργεί άκρως τοξικά υποπροϊόντα, όπως υδράργυρο (Hg), αρσενικό

(As), κάδµιο (Cd), χρώµιο (Cr), χαλκό (Cu), µόλυβδο (Pb), νικέλιο (Ni), Ψευδάργυρο (Zn), σελήνιο

(Se) καθώς και χλωριούχα, φθοριούχα, και θειικά ιόντα.  

2.2 Κοινωνική διάσταση

Το περιβαλλοντικό  είναι ένα κατεξοχήν  κοινωνικό ζήτηµα, καθώς είναι σαφές πως η µορφή της

παραγωγικής  οργάνωσης  της  σύγχρονης  αλλά  και  κάθε  ανθρώπινης  κοινωνίας  είναι  αυτή  που

καθορίζει  την  επίπτωση  των  ανθρώπινων  δραστηριοτήτων  στο  περιβάλλον,  αλλά  και  αντίρροπα

είναι γνωστό πως ο πλούτος και η ποιότητα του φυσικού περιβάλλοντος επηρεάζουν την κοινωνία,

αφού αποτελούν την φυσική βάση διατήρησης και ανάπτυξης της.

Οι  κοινωνικές  συγκρούσεις  (social  conflicts)  σε  ζητήµατα  περιβάλλοντος  δεν  εξέλειψαν

στην  πάροδο  των  χρόνων.  Τέτοιες  συγκρούσεις  παρουσιάζονται  τόσο  σε  κεντρικό  πολιτικό

επίπεδο,  εφορµώντας  εν  µέρει  από  έναν  τύπο  οικολογικής  συνείδησης  που  αναδεικνύει  ως

κεντρικές διαστάσεις εκείνες που αναφέρονται στις γενικές κοινωνικές συνθήκες και διαδικασίες,

όσο και σε τοπικό επίπεδο εφορµώντας συνήθως από έναν τύπο συνείδησης που δίνει έµφαση στις

ειδικές  τοπικές  συνθήκες  του  προσωπικού  βιοκόσµου.  Είναι  σαφές  ότι  τόσο  ο  τύπος  της

σύγκρουσης (κεντρική- τοπική) όσο και ο τύπος της οικολογικής συνείδησης που την υποθάλπει,

αλληλοεµπλέκονται σε πολλές από τις περιπτώσεις που συµβαίνει κάτι τέτοιο.

Όσον  αφορά  στην  ανάλυση  του  πλαισίου  γέννησης  της  κοινωνικής  σύγκρουσης  σε

ζητήµατα περιβάλλοντος, έχουν προταθεί διάφορα θεωρητικά σχήµατα από τα οποία η θεωρία των

«Κεκτηµένων Συµφερόντων» (Vested Interests) (Κούση, 1991).  Η θεωρία αυτή διατείνεται ότι οι

κίνδυνοι  και  οι  ωφέλειες  των  έργων  δεν  κατανέµονται  ισοµερώς  στον  πληθυσµό  και  ότι  η

σύγκρουση  για  θέµατα  περιβάλλοντος  αποτελεί  ουσιαστικά  µια  πολιτική  πάλη  ανάµεσα  σε

τυχερούς και αδικηµένους στο µέλλον. Ακόµα στα πλαίσια αυτής της θεώρησης αναπτύσσεται και



η θέση πως “ Η κοινωνική σύγκρουση σε θέµατα ανάπτυξης/ περιβάλλοντος είναι αποτέλεσµα της

τάσης  του  παραγωγικού  συστήµατος  (που  αποκαλείται  economic  institutions)  αφενός  µεν  να

διατηρεί την πρόσβαση του στα διάφορα οικοσυστήµατα, τα οποία είναι πηγές παραγωγικών πόρων

και  αποδέκτες  λυµάτων,  αφετέρου  δε  να  αποφεύγει  συστηµατικά  την  ανάληψη  του  κόστους

προστασίας τους” (Καραλής, 1994).

Σε  γενικές  γραµµές,  οι  επιπτώσεις  των  µεταλλευτικών  δραστηριοτήτων  στις  τοπικές

κοινωνίες µπορούν να είναι καταστροφικές. Κάποιες από τις σηµαντικότερες είναι η διάρρηξη του

κοινωνικού  ιστού,  η  εσωτερική  µετανάστευση  λόγω  απώλειας  ή  υποβάθµισης  οικονοµικών

δραστηριοτήτων, η έντονη ανισότητα εις βάρος των γυναικών που κατά κύριο λόγο πλήττονται από

µια δραστηριότητα κατεξοχήν αντρική κ.α.

Επιχειρήσεις εξόρυξης χρυσού

Η  εξορυκτική  βιοµηχανία  και  ειδικά  η  µεταλλουργία  χρυσού  θεωρείται  ως  µια  από  τις  πιο

επικίνδυνες  για  το  περιβάλλον  οικονοµικές  δραστηριότητες,  καθώς  χρησιµοποιούνται  ιδιαίτερα

επικίνδυνα τοξικά στοιχεία για την αποµόνωση του χρυσού και η επίδραση στο περιβάλλον από την

εξόρυξη και την χηµική επεξεργασία του είναι έντονη και διαχρονική. Συνεπώς, δηµιουργούνται σε

παγκόσµιο επίπεδο αντιπαραθέσεις µε τις τοπικές κοινωνίες οι οποίες απειλούνται ή πλήττονται και

περιβαλλοντικές  οργανώσεις  που  τις  υποστηρίζουν  και  αναδεικνύουν  το  θέµα,  αλλά  και  στους

επιστηµονικούς και διοικητικούς κύκλους που αναγκάζονται να το αντιµετωπίσουν.

Ένα από τα επιχειρήµατα που χρησιµοποιούν οι επιχειρήσεις εξόρυξης µεταλλευµάτων

για να στηρίξουν την χρησιµότητα των δράσεων τους είναι η τόνωση της οικονοµίας και κύρια η

προσφορά εργασίας στον πληθυσµό σε περιοχές που πολλές φορές συµβαίνει να µην έχουν µεγάλες

δυνατότητες  συµβατικής  οικονοµικής  ανάπτυξης  προς  άλλες  κατευθύνσεις.  Οι  εταιρείες  στις

περιπτώσεις  όπου  υπάρχει  αντιπαράθεση,  δηλώνουν  πως  ενδιαφέρονται  για  την  προστασία  του

περιβάλλοντος,  τονίζουν  πως  προσφέρουν  απασχόληση  σε  εργατικό  δυναµικό  και  ειδικούς

επιστήµονες  για  την  προστασία  του,  και  σε  αρκετές  περιπτώσεις  πραγµατοποιούν  έργα  και

δαπανούν  χρήµατα  για  αυτόν  τον  σκοπό  καθώς  και  για  την  σύσφιξη  των  σχέσεων  τους  µε  τις

κοινότητες των περιοχών στις οποίες δραστηριοποιούνται.

Είναι  γενικά  αποδεκτό  ότι  οι  πολυεθνικές  εξορυκτικές  εταιρείες,  ακολουθούν

συγκεκριµένες  τακτικές  µε  στόχο  την  εξασφάλιση  της  κοινωνικής  συναίνεσης  (social  lisence)  .

Συγκεκριµένα, 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.



∆ίνουν  στις  υποβαλλόµενες  αιτήσεις  για  εργασία  ισχύ  δηµοψηφίσµατος  και  αγοράζουν

στρατηγικής σηµασίας γη. Παρακολουθούν και τροµοκρατούν πολίτες και οµάδες που αντιδρούν,

ενώ παράλληλα προβαίνουν σε αλλεπάλληλες δικαστικές διαµάχες µε τους αντιδρώντες ώστε να

τους  εξαντλήσουν  οικονοµικά.  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. Εύκολα αναγνωρίζει κανείς τις τακτικές

αυτές στη στρατηγική της Ελληνικός Χρυσός Α.Ε. στη Β.Α. Χαλκιδική.

Κοινωνικός ιστός

Αφού  οριοθετηθούν οι περιοχές  µε τα  κοιτάσµατα  του εκάστοτε  ορυκτού,  θα πρέπει

αυτές (οι περιοχές) να δεσµευτούν από τον οργανισµό εκτέλεσης του έργου εκµετάλλευσης. Αυτό

συνεπάγεται  πολλές  φορές,  αναγκαστική  απαλλοτρίωση  χωραφιών,  οικοπέδων  αλλά  και

ολόκληρων οικισµών. Αφού εκτιµηθούν οικονοµικά, δίδονται οι κατάλληλες αποζηµιώσεις στους

ιδιοκτήτες, είτε ως χρηµατικά ποσά είτε ως νέα οικόπεδα και κατοικίες σε νέες, αποµακρυσµένες

από την αρχική, περιοχές.

Η  αναγκαστική  µετατόπιση  του  πληθυσµού  όµως,  µπορεί  να  προκαλέσει  σοβαρά

κοινωνικά  προβλήµατα.  Ο  φόβος  του  αγνώστου,  η  αλλαγή  των  υπαρχουσών  σχέσεων  µε  το

περιβάλλον, µε τους φίλους, τους συγγενείς και τους γείτονες, µπορεί να έχει σοβαρές επιπτώσεις,

κυρίως  για  τους  ηλικιωµένους.  Η  αίσθηση  της  «θλίψης  για  ένα  χαµένο  σπιτικό»  είναι  ένα

παγκόσµιο φαινόµενο και µπορεί να καταλήξει σε αύξηση της νοσηρότητας και της θνησιµότητας

για την οµάδα των ανθρώπων της ηλικίας αυτής. Επιπρόσθετα, εάν ένα κοµµάτι του πληθυσµού

ασχολείται µέχρι πρότινος µε τη γεωργία, µε το νέο έργο και εφόσον έχουν δεσµευτεί τα χωράφια

του,  θα  πρέπει  να  αλλάξει  τρόπο  βιοπορισµού,  µε  αναµφίβολες  ψυχολογικές  και  κοινωνικές

επιπτώσεις.

Η  υγεία  και  η  ζωή  των  ανθρώπων  που  διαβιούν  σε  περιοχές  όπου  κυριαρχούν  οι

τεράστιοι σωροί στείρων υλικών που προέρχονται από την εκσκαφή εδαφικού υλικού, κινδυνεύουν

από  πιθανή  κατολίσθηση  των  ασταθών  αυτών  εδαφών.  Χαρακτηριστικό  είναι  το  γεγονός  του

θανάτου 28 ατόµων και 116 µαθητών σχολείου στο Aberfan της Ουαλίας το 1966, που καλύφθηκε

από κατολίσθηση στείρων υλικών σωρού λιγνιτωρυχείου (Barr, 1969).

Τέλος, σηµαντικές επιπτώσεις παρουσιάζονται επίσης στην οικονοµική ανάπτυξη της

περιοχής όπου διενεργούνται σκαπτικές εργασίες στο έδαφος για την αποµάκρυνση του ορυκτού

πλούτου,  αφού  µεγάλες  γόνιµες  εκτάσεις  γης  αφαιρούνται  από  την  παραγωγική  διαδικασία.  Το

µέγεθος των επιπτώσεων αυτών σε µια χώρα, εξαρτάται από την έκταση της διαταραγµένης γης, το



βαθµό βιοµηχανοποίησης, το βαθµό αστικοποίησης, την πυκνότητα του πληθυσµού και την έκταση

της χώρας.

Κοινωνική κινητοποίηση

Το φθινόπωρο του 2012 ξεκίνησαν διαδικασίες εξόρυξης στο όρος Κάκαβος. Οι αγώνες όµως δεν

σταµάτησαν.  Στη  Χαλκιδική  γίνονται  µέχρι  και  σήµερα  συνεχείς  κινητοποιήσεις  ενάντια  στα

µεταλλεία  και  στις  9 Μαρτίου  2013 πολλές  χιλιάδες  διαδήλωσαν  στη  Θεσσαλονίκη.  Περαιτέρω

κλιµάκωση της αντίστασης αποτελεί η κίνηση σαµποτάζ στις 17 Φεβρουαρίου µε τον εµπρησµό

των  εγκαταστάσεων  της  εταιρίας  χρυσού  στο  βουνό.  Ένα  κλίµα  γενικευµένης  καταστολής  έχει

εξαπολυθεί, στα γύρω χωριά, από την αστυνοµία µε το πρόσχηµα της σύλληψης όσων το έκαναν.  

Η κυριαρχία καταφέρνει να επιβάλλεται καθιερώνοντας ένα σύνολο από διαχωρισµούς.

Στην περίπτωση της Χαλκιδικής όπως και σε άλλες αντίστοιχες η τοπική κοινωνία διχάστηκε κατά

βάση  σε  αυτούς  που  είναι  υπέρ  των  εξορύξεων  και  σε  αυτούς  που  είναι  κατά.  Από  τη  µια  το

κράτος, η εταιρία και οι εργάτες των ορυχείων και από την άλλη κάτοικοι που αγωνιούν για τη

βιωσιµότητα  της περιοχής.  Πέρα από  τα  ορυχεία χρυσού στη Χαλκιδική  οι εξορυκτικές εταιρίες

έχουν ένα γενικότερο σχέδιο επέκτασης σε διάφορες περιοχές της βορείου Ελλάδος, όπως ο Έβρος

και το Κιλκίς. Το παράδειγµα της Χαλκιδικής µας δείχνει ξεκάθαρα τα όρια της συνδικαλιστικής

δράσης και το πόσο αντίθετη κατεύθυνση µπορεί να πάρει προς την απελευθερωτική προοπτική και

την  προάσπιση  του  φυσικού  κόσµου.  Είναι  εντυπωσιακό  το  πως  µια  πρόσκαιρη  και  ψεύτικη

επιδίωξη για οικονοµική αποκατάσταση µπορεί να καταστρέψει τη πηγή ζωής για όλους, που είναι

το δάσος και η φύση γενικότερα.

Το χρονικό του αγώνα ενάντια στα µεταλλεία χρυσού

Η  εξόρυξη  µεταλλευµάτων  στη  Χαλκιδική  δεν  είναι  καινούρια   υπόθεση.  Η  ιστορία  της  είναι

µακρά µε ρίζες στην αρχαιότητα. Πέρα όµως  από την ιστορία της εκµετάλλευσης του εδάφους,

στη Χαλκιδική έχει γραφτεί (και γράφεται ακόµα) η ιστορία της αντίστασης των κατοίκων σε αυτή

την  πραγµατικότητα.    Η  αντίσταση  αυτή  έχει  λάβει  µεγάλες  διαστάσεις  την  τελευταία  20ετία,

καθώς ενταντικοποιείται και η εξόρυξη. Θα µπορούσαµε να πούµε πως ο αγώνας στη Χαλκιδική

διακρίνεται σε δύο φάσεις, από το 1989 έως το 2001 και από το 2003 έως σήµερα.

Η περίοδος '89-'01 (περιοχή Ολυµπιάδας)



 Η πρώτη φάση ξεκινά το 1989 και σταµατά το 2001 όπου και το Σ.τ.Ε. ακυρώνει όλες τις σχετικές

άδειες  της  εταιρίας.Συγκεκριµένα,  από  το  1995  έως  1997  ο  αγώνας  ακολουθεί

συγκρουσιακές/επιθετικές  πρακτικές  διαµαρτυρίας,  χτίζεται  φυλάκιο  στο  δάσος  που  χρησιµέυει

σάν παρατηρητήριο αλλα και κέντρο αγώνα , πραγµατοποιούνται πορείες και βίαιες συγκρούσεις,

σαµποτάζ, ενώ το χρονικό διάστηµα 1999-2001, ο αγώνας κινείται και σε δικαστικό επίπεδο. Οι

κινητοποιήσεις γενικότερα  είτε έπονται της προσπάθεια δηµοσιοποίησης (ψηφίσµατα- επιστολές)

και  εξάντλησης  της  άσκησης  των  ένδικων  µέσων,  είτε  εµφανίζονται  πριν  οι  συµβατικές  αυτές

κινήσεις  επιφέρουν  κάποιο  έννοµο  αποτέλεσµα.  Στη  περίπτωση  της  Ολυµπιάδας,  η  όξυνση  της

αντιπαράθεσης εκφράζεται πριν την άσκηση της ακυρωτικής αίτησης στο ΣτΕ, µε επιθέσεις στις

εγκαταστάσεις της  TVX, στους ένστολους κρατικούς φρουρούς και  µε αυθόρµητες δράσεις από

µικρές  αυτοοργανωµένες  οµάδες.  Παράλληλα,  εκδηλώνεται  η  αµφισβήτηση  και  απόρριψη  του

κοµµατικού κοινοβουλευτικού συστήµατος, (περιοχή Ολυµπιάδα)

     Η πρώτη  φάση ξεκινά  το 1989 και  σταµατά  το 2001 όπου και  το  Σ.τ.Ε.  ακυρώνει  όλες τις

σχετικές  άδειες  της  εταιρίας.Συγκεκριµένα,  από  το  1995  έως  1997  ο  αγώνας  ακολουθεί

συγκρουσιακές/επιθετικές  πρακτικές  διαµαρτυρίας,  χτίζεται  φυλάκιο  στο  δάσος  που  χρησιµέυει

σάν παρατηρητήριο αλλα και κέντρο αγώνα , πραγµατοποιούνται πορείες και βίαιες συγκρούσεις,

σαµποτάζ, ενώ το χρονικό διάστηµα 1999-2001, ο αγώνας κινείται και σε δικαστικό επίπεδο. Οι

κινητοποιήσεις γενικότερα  είτε έπονται της προσπάθεια δηµοσιοποίησης (ψηφίσµατα- επιστολές)

και  εξάντλησης  της  άσκησης  των  ένδικων  µέσων,  είτε  εµφανίζονται  πριν  οι  συµβατικές  αυτές

κινήσεις  επιφέρουν  κάποιο  έννοµο  αποτέλεσµα.  Στη  περίπτωση  της  Ολυµπιάδας,  η  όξυνση  της

αντιπαράθεσης εκφράζεται πριν την άσκηση της ακυρωτικής αίτησης στο ΣτΕ, µε επιθέσεις στις

εγκαταστάσεις της  TVX, στους ένστολους κρατικούς φρουρούς και  µε αυθόρµητες δράσεις από

µικρές  αυτοοργανωµένες  οµάδες.  Παράλληλα,  εκδηλώνεται  η  αµφισβήτηση  και  απόρριψη  του

κοµµατικού κοινοβουλευτικού συστήµατος, δηλαδή όταν το 97% των βουλευτών επικύρωσαν το

επενδυτικό  σχέδιο  στη  Βουλή,  οι  κάτοικοι  στις  βουλευτικές  εκλογές  ψηφίζουν  άκυρο  και  δεν

εγκλωβίζουν την οργή τους σε κανένα καθεστωτικό παιχνίδι νοµιµότητας.  Αξίζει να σηµειωθεί ότι

το εργατικό κέντρο Χαλκιδικής στήριξε, µε πρόσχηµα την ανεργία, το επενδυτικό σχέδιο κάνοντας

έκκληση στους τοπικούς φορείς να αποστασιοποιηθούν από τις απόψεις των Επιτροπών Αγώνα.

Η περίοδος '03 έως σήµερα

Το 2003 και ενώ έχουν προηγηθεί αγοραπωλησίες των εταιριών, ατυχήµατα που ξέβρασαν τοξικά

απόβλητα σε όλη την περιοχή, ενώ τα µεταλλεία πρόκειται όχι µόνο να ξαναλειτουργήσουν αλλά

και να επεκταθούν σε κοντινές περιοχές (Σκουριές, Ολυµπιάδα, Στρατωνίκη), κάπου εκεί είναι που



ο  αγώνας  αναζωπυρώνεται.   Κατασκευάζεται  εκ  νέου  φυλάκιο  στο  δάσος,  πραγµατοποιούνται

συνελεύσεις,  διαδηλώσεις  και  µπλοκάρεται  η  είσοδος  µηχανηµάτων  και  µεταλλωρείχων  στις

εγκαταστάσεις,  σταµατώντας  τις  εργασίες.   Όλο  αυτό  το  διάστηµα  στην  περιοχή  επικρατεί

εµφυλιοπολεµικό  κλίµα  (µε  την  συνδροµή  της  εταιρίας),  ανάµεσα  σε  όσους  ξεσηκώνονται  και

αγωνίζονται  ενάντια  στην   καταστροφή  του  τόπου  τους  και  στους  υποστηρικτές  της  επένδυσης

(κυρίως µεταλλωρύχοι). Αποκορύφωµα αυτής της κατάστασης ήταν η επίθεση 400 εργαζοµένων

της ελληνικός Χρυσός (υπό την απειλή της απόλυσης) σε 30 κατοίκους, καθώς και η καταστροφή

και πυρπόληση του φυλακίου.         

Από  τότε   το  βουνό   είναι  κατειληµµένο  από  την  εταιρία,  οι  εγκαταστάσεις

φυλάσσονται  µε  ηλεκτροφόρα  καλώδια  και  µπράβους-  κουκουλοφόρους  που  απαγορεύουν  την

είσοδο  στο  δάσος και  απαγάγουν  κατά  βούληση.  Σαν  να  µην  έφταναν  αυτά,  από  την  αρχή  των

κινητοποιήσεων, η Χαλκιδική είναι µπατσοκρατούµενη. Στα χωριά υπάρχει καθηµερινή παρουσία

διµοιριών  µατ,  µε  εκατοντάδες  προσαγωγές  και  καθηµερινούς  ελέγχους,  µπούκες  σε  σπίτια,

υποχρεωτική λήψη d.n.a. και συλλήψεις µαθητών ακόµα και µέσα απο το σχολείο τους. Ολόκληρα

χωριά σέρνονται στα δικαστήρια.    

Ο  αγώνας των κατοίκων είναι ανυποχώρητος και πολύµορφος. Όλο αυτό το διάστηµα

έχουν  πραγµατοποιηθεί  δεκάδες  πορείες  στα  χωριά  της  Χαλκιδικής  αλλά  και  στο  βουνό  απο

χιλιάδες άτοµα, οι οποίες µάλιστα τις περισσότερες φορές  καταλήγουν σε πολύωρες συγκρούσεις

µε τους µπάτσους. Επιτήθενται  και καταλαµβάνουν  το δηµαρχείο καθώς πραγµατοποιούνται  και

συγκεντρώσεις  αλληλεγγύης  στους  συλληφθέντες.  Αποκορύφωµα  του  αγώνα  ήταν  το  θεαµατικό

σαµπτοτάζ στις υποδοµές της εταιρίας. Η µόνη απαντηση απο µεριάς κράτους σε όλα αυτά είναι

όλο και περισσότερη καταστολή. Παρά την πρωτοφανή καταστολή όµως, ο αγώνας των κατοίκων

για αξιοπρεπή ζωή και ελευθερία συνεχίζεται. Και σίγουρα οι κάτοικοι δεν είναι µόνοι. Στο πλευρό

τους είναι όλοι αυτοί πού όσο µακριά και να βρίσκονται  διοργανώνουν ενηµερωτικές εκδηλώσεις,

µαζικές πορείες, παρεµβάσεις και άλλες δράσεις εκφράζοντας την αλληλεγγύη τους

∆ικαστικές διαµάχες

Το ελληνικό  ∆ηµόσιο είχε προβεί στην καταγγελία της σύµβασης µε την  εταιρεία  «TVX Hellas

Α.Ε.»  για  την  εκµετάλλευση  των  µεταλλείων  Χρυσού  στην  Κασσάνδρα  Χαλκιδικής  και  στη

συνέχεια έγινε εξωδικαστικός συµβιβασµός. Ακολούθησε νέα σύµβαση (Ν. 320/2004) µεταξύ του

∆ηµοσίου και της καναδικών συµφερόντων εταιρείας  «Ελληνικός Χρυσός ΑΕΜΒΧ»  στην οποία

µεταβιβάστηκε έναντι του ποσού των 11 εκατ. ευρώ το σύνολο των στοιχείων του ενεργητικού των

µεταλλείων  Κασσάνδρας.  Στην  προκειµένη  περίπτωση  προσέφυγαν  στο  ανώτατο  ακυρωτικό

δικαστήριο οκτώ σύλλογοι (περιβαλλοντικοί, πολιτιστικοί, γυναικών, αγροτικοί και αλιευτικοί) και



ζητούσαν  να  ανασταλεί  η  επίµαχη  υπουργική  απόφαση,  ενώ  παρέµβαση  υπέρ  του  κύρους  της

υπουργικής  απόφασης  έκαναν  η  εταιρεία  «Ελληνικός  Χρυσός»,  το  Εργατοϋπαλληλικό  Κέντρο

Χαλκιδικής και ο Σύνδεσµος Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων.

Το  Ε'  Τµήµα  του  Ανώτατου  Ακυρωτικού  ∆ικαστηρίου  (πρόεδρος  η  αντιπρόεδρος

Αγγελική  Θεοφιλοπούλου  και  εισηγήτρια  η  σύµβουλος  Επικρατείας  Αικατερίνη

Σακελλαροπούλου) επισηµαίνει στην υπ' αριθµ. 110/2013 απόφασή του ότι τα έργα στα µεταλλεία

Κασσάνδρας επεκτείνονται σε έκταση 264.000 στρεµµάτων στην ανατολική ακτή της χερσονήσου

της  Χαλκιδικής  στα  όρια  των  ∆ήµων  Αρναίας,  Παναγιάς  και  Σταγείρων-Ακάνθου.  Όπως

υπογραµµίζουν  οι  σύµβουλοι  Επικρατείας  οι  µεταλλευτικές  και  µεταλλουργικές  εγκαταστάσεις

βρίσκονται εκτός προστατευόµενων τόπων του δικτύου Natura και µόνο µια έκταση 2,4 περίπου

στρεµµάτων στην περιοχή Ολυµπιάδα, όπου προβλέπεται η προσωρινή απόθεση των τελµάτων, θα

αποκατασταθεί κατά τα πρώτα χρόνια λειτουργίας του όλου έργου. Μάλιστα η περιοχή αυτή στην

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) περιγράφεται ως «άγονη».

Ακόµη, επισηµαίνεται στη δικαστική απόφαση, ότι όπως προκύπτει από την ΜΠΕ, έχει

γίνει  εκτίµηση  των  επιπτώσεων  του  επίµαχου  έργου,  τόσο  στους  προστατευόµενους  τόπους  του

δικτύου  Natura,  όσο  και  στους  οικότοπους  και  στους  προστατευόµενους  τόπους  από  την

ευρωπαϊκή οδηγία 92/43/ΕΟΚ. Από τις εκτιµήσεις αυτές δεν αναµένονται σηµαντικές επιπτώσεις

οι οποίες µπορούν ενδεχοµένως να βλάψουν τους προστατευόµενους τόπους, ενώ δεν θα υπάρξει

καµιά επέµβαση στον «οικότοπο 9180», προσθέτει η δικαστική απόφαση.

Κατόπιν  αυτών,  οι  σύµβουλοι  Επικρατείας  αποφάνθηκαν  ότι  οι  λόγοι  που

προβάλλονται  στην αίτηση  αναστολής των  συλλόγων κ.λπ.  «δεν παρίσταται  προδήλως  βάσιµοι»

(δηλαδή  δεν  διαφαίνεται  ότι  η  κύρια  προσφυγή  που  εκκρεµεί  θα  γίνει  δεκτή).  Επιπρόσθετα,  οι

δικαστές, αναφέρουν ότι ενόψει του ιδιαίτερα µικρού τµήµατος που εµπίπτει σε προστατευόµενη

περιοχή και του γεγονότος ότι έχει γίνει αξιοποίηση των επιπτώσεων στις επίµαχες και γειτονικές

περιοχές.

Καθώς  συνολικά  210  άτοµα,  σύµφωνα  µε  τους  συνηγόρους  τους,  κατηγορούνται  ή

φέρονται  ύποπτοι,  όπως  συνάγεται  από  τις  συνολικά  δώδεκα  δικογραφίες  για  τα  γεγονότα  στις

Σκουριές Χαλκιδικής, αργά αλλά σταθερά, οι κρατικοί θεσµοί αποσύρονται από το επίκεντρο της

σύγκρουσης, την Ιερισσό, ενώ οι δικογραφίες βαίνουν προς την κύρια ανάκριση και το ακροατήριο.

Ταυτόχρονα,  όµως,  τα  κόµµατα  της  κυβερνητικής  πλειοψηφίας  και  της  αντιπολίτευσης

ετοιµάζονται  για  ένα  νέο  γύρο  εντονότατης  αντιπαράθεσης.  Σύµφωνα  µε  πληροφορίες  της

εφηµερίδας “Καθηµερινή”, οι τρεις από τις δώδεκα δικογραφίες αφορούν τη νυχτερινή επιδροµή

στις Σκουριές, τον Φεβρουάριο του 2013, τις συγκρούσεις µε την αστυνοµία που οδήγησαν στον

τραυµατισµό  αστυνοµικού  µε  πυροβόλο  όπλο  τον  Μάιο  του  ίδιου  χρόνου  και  τα  εκτεταµένα

επεισόδια  τον  Σεπτέµβριο  του  2012.  Οι  εισαγγελικές  και  αστυνοµικές  αρχές  και  στις  τρεις



περιπτώσεις θεωρούν ότι κατηγορούµενοι ή ύποπτοι προχώρησαν στη συγκρότηση εγκληµατικής

οργάνωσης, σύµφωνα µε το άρθρο 187, τελώντας κακουργήµατα και πληµµελήµατα.  Οι νοµικοί

παραστάτες µιλούν για ποινικοποίηση κοινωνικής αντίστασης , προσάπτοντας στις διωκτικές αρχές

αντιδικονοµικές  πρακτικές  .  Τρία  άτοµα  ταυτίζονται  ,  τόσο  στη  δικογραφία  για  τη  νυχτερινή

επιχείρηση στις Σκουριές όσο και στις συγκρούσεις στη θέση Λάκκος Καρατζά . Οι τρεις, όµως,

φερόµενοι ως ηγέτες του κινήµατος ενάντια στην εξόρυξη χρυσού, ο Α.Π., η Μ.Κ. και ο Λ.Τ., δεν

επιβαρύνονται για τη γνωστή καταδροµική επιχείρηση στο open pit των Σκουριών. Ο πρώτος από

αυτούς, σύµφωνα µε τη δικογραφία περί τα γεγονότα στη θέση Λάκκος Καρατζά , που συντάχθηκε

µετά τον τραυµατισµό αστυνοµικού και µε πρωτοβουλία του υπουργού Προστασίας του Πολίτη Ν.

∆ένδια,  θεωρείται  επικεφαλής  της  οργάνωσης, κατά  το άρθρο 187 . Ο συγκεκριµένος θεωρείται

από τις διωκτικές αρχές ηγέτης , µε βάση το γεγονός ότι αποτελεί σηµείο αναφοράς για άλλους,

εµφανίζεται σε αρκετές εκδηλώσεις µέχρι του σηµείου η µη εµφάνισή του να θεωρείται είδηση ,

ενώ έχει τη δυνατότητα να αναλύει επιχειρησιακά την τοπογραφία και τα δεδοµένα της περιοχής

και  διαθέτει  ιδιαίτερες  ικανότητες  να  προπαγανδίζει  τις  θέσεις  της  εγκληµατικής  οργάνωσης  ,

σύµφωνα µε την Εισαγγελία. Υπάρχει όµως και ο αντίλογος από αυτούς που υποστηρίζουν ότι o

Α.Π. δεν είναι τόσο δηµοφιλής στην περιοχή, αφού µάλιστα δεν εξελέγη δηµοτικός σύµβουλος στις

εκλογές, και ότι απλώς  αποτελεί  ένα από  τα πολλά  σηµεία αναφοράς ενός δικτύου µε αρκετούς

επικεφαλής  και  ακόµη  περισσότερες  τάσεις.  Όποιος  δηλώνει  αντίθετος  στη  µεταλλευτική

δραστηριότητα  αυτοµάτως  θεωρείται  ύποπτος  ,  λέει  στην  Κ  νοµικός  παραστάτης  των

κατηγορουµένων  µε  εικόνα  επί  του  συνόλου  των  δικογραφιών.  Ένας  πάντως  από  τους  κοινούς

υπόπτους συµµετοχής σε δύο από τις τρεις ενέργειες, µε το παρατσούκλι Κουφοντίνας , που έχει…

διακριθεί  στο  παρελθόν  για  συµµετοχή  σε  βίαια  επεισόδια,  παραµένει  σε  καθεστώς  προσωρινής

κράτησης, καθώς οι αρχές δεν δέχθηκαν το άλλοθί του ότι το βράδυ της καταδροµικής επιχείρησης

στις  Σκουριές  βρισκόταν  µε  τη  φίλη  του.  Στον  αντίποδα,  βρίσκονται  τα  θύµατα  της  βίας  που

ασκείται στην Ιερισσό εναντίον των αντιφρονούντων . Οι σύµβουλοι της πλειοψηφίας στον ∆ήµο

Αριστοτέλη, από την Ιερισσό, έχουν παραιτηθεί διότι δεν αντέχουν την πίεση των συµπολιτών τους

που εκδηλώνεται ανοικτά από το γεγονός ότι οι υπέρ και οι κατά της επένδυσης δεν είναι σε θέση

να επισκεφθούν καν τα ίδια καταστήµατα. Επίσης, η επικεφαλής του τοπικού συµβουλίου έχει δει

το µαγαζί της να καίγεται, αφού πρώτα κάποιοι έσπασαν τη βιτρίνα της. Πολλοί φοβούνται εδώ,

από τον γείτονα, τον αδελφό ή τον φίλο, n αστυνοµία έχει αποχωρήσει και είναι στον Πολύγυρο

και κάποιοι  συζητούν µήπως θα ήταν καλύτερα  να χωρισθεί n Ιερισσός από τα άλλα  χωριά που

αποτελούν  τον  δήµο  για  να  γίνει  κανονικό  …γαλατικό  χωριό,  σχολιάζει  µε  σαρκασµό

εκπαιδευτικός,  διατηρώντας  την  ανωνυµία  του.  Οι  δικηγόροι  των  εµπλεκοµένων,  οι  οποίοι  στη

συντριπτική  πλειοψηφία  τους  κατάγονται  από  την  Ιερισσό,  χρεώνουν  και  στις  αρχές  αυτήν  την

εξέλιξη, καθώς αυτές θεώρησαν στοιχείο της εγκληµατικής οργάνωσης τη συγκέντρωση δικηγόρων



υπεράσπισης µε πελάτες τους σε κεντρικό καφενείο προκειµένου να ενηµερωθούν οι δεύτεροι για

το δικαίωµά τους ή µη να αρνηθούν να δώσουν γενετικό υλικό στην αστυνοµία.

Σε  γενικές  γραµµές,  η  βιοµηχανία  χρυσού,  δέχεται  σφοδρές  κριτικές  από  µη  κυβερνητικές

οργανώσεις  και  αντιµετωπίζει  την  αντίθεση  τοπικών  κοινοτήτων  στα  επενδυτικά  της  σχέδια  σε

παγκόσµιο επίπεδο, τόσο για τις διαστάσεις των επιπτώσεων της ως δραστηριότητα στο περιβάλλον

και  στην  υγεία,  όσο  και  για  την  χρησιµότητα  της  και  το  αν  συµβαδίζει  µε  την  έννοια  της

αειφορικής ανάπτυξης, που γίνεται προσπάθεια να ενσωµατωθεί από τις κυβερνήσεις των κρατών

Ακριβώς  λόγω  της  µεγάλης  –αναλογικά-  συµβολής  τους  στην  υποβάθµιση  του

περιβάλλοντος,  οι  µεταλλουργικές  επιχειρήσεις  και  ειδικά  αυτές  που  παράγουν  χρυσό

,συγκεντρώνουν τα βέλη της κριτικής και υφίστανται τις επιπτώσεις της πιο έντονα, µε αποτέλεσµα

οι µεταλλουργικές επιχειρήσεις και ειδικά αυτές που παράγουν χρυσό, να δέχονται έντονες πιέσεις.

Συνεπώς  ως  απάντηση  σε  αυτό  το  δεδοµένο,  από  την  πλευρά  των  µεταλλευτικών

επιχειρήσεων,  έχουν  ήδη  αναπτυχθεί  στρατηγικές  αντιµετώπισης  τέτοιου  τύπου  προβληµάτων,

γεγονός  που  διαφαίνεται  και  από  το  ότι  έχουν  δηµιουργηθεί  οργανώσεις  επιχειρήσεων  της

µεταλλευτικής βιοµηχανίας µε αυτόν ακριβώς τον στόχο. Οι οργανώσεις αυτές δραστηριοποιούνται

στην  πληροφόρηση  του  κοινού  για  την  σηµαντικότητα  που  εµπεριέχουν  για  την  κοινωνία  οι

παραγωγικές µεταλλευτικές δραστηριότητες, για τις υπεύθυνες πρακτικές που χρησιµοποιεί σήµερα

η  εξορυκτική  βιοµηχανία,  την  χρήση  νέων  -ασφαλών  για  το  περιβάλλον-  τεχνολογιών  κλπ.  Για

λογαριασµό  -και  µε  την  χρηµατοδότηση  των  οργανώσεων  αυτών-  πραγµατοποιούνται

επιστηµονικές  µελέτες  που  αποσκοπούν  στον  καθησυχασµό  της  κοινωνικής  ανησυχίας  για  τις

επιπτώσεις των εξορυκτικών και µεταλλουργικών µεθόδων που χρησιµοποιούνται, µέσα από την

«ενηµέρωση του µε εύκολες-στην-αντίληψη (easy-to-understand) πληροφορίες» .Ακόµη, ειδικά για

βασικές  θεµατικές  όπου  η  κριτική  είναι  πιο  έντονη,  όπως  στο  ζήτηµα  της  χρήσης  κυανίου  στις

εγκαταστάσεις της βιοµηχανίας χρυσού, δηµιουργούνται ειδικοί- εθελοντικοί βιοµηχανικοί κώδικες

συµπεριφοράς.Τέλος  για  ζητήµατα  περιβάλλοντος,  σχέσεων  µε  τις  τοπικές  κοινότητες  κλπ,

πραγµατοποιούνται ειδικές διακηρύξεις µε σκοπό την προώθηση της άποψης πως η εξόρυξη και η

µεταλλουργία µπορούν να συµβάλουν υπεύθυνα στην κοινωνική και οικονοµική ανάπτυξη.



2.3 Οικονοµική διάσταση

Ο χρυσός είναι ένα µέταλλο που ο άνθρωπος εξορύσσει εδώ και χιλιάδες χρόνια και µε τις νέες

τεχνολογίες  που  χρησιµοποιούνται  πρόκειται  για  µια  ιδιαίτερα  αποτελεσµατική  και  επικερδή

δραστηριότητα.  Οι  αναπτυγµένες  χώρες  στηρίζουν  το  οικονοµικό  οικοδόµηµα  τους  και  στα

προϊόντα που παράγουν, από µεταλλεύµατα που εισάγουν από άλλες χώρες. Η Ελλάδα µε το υψηλό

µεταλλευτικό δυναµικό έπρεπε και µπορεί να κατέχει εξέχουσα θέση στον παγκόσµιο οικονοµικό

στίβο σε ότι αφορά τον τοµέα αυτό. Ωστόσο, έκθεση του Οργανισµού Ηνωµένων Εθνών για την

οικονοµική και  κοινωνική ανάπτυξη στον κόσµο παρατηρεί  ότι χώρες οι οποίες εξάγουν πρώτες

ύλες,  όπως  µεταλλεύµατα,  αναπτύσσονται  µε  χαµηλότερους  ρυθµούς  και  αποκλίνουν  από  τις

ανεπτυγµένες οικονοµίες.

Η  δραστηριότητα  της  εξορυκτικής  βιοµηχανίας  είναι  από  τη  φύση  της  άρρηκτα

συνδεδεµένη  µε  την  έννοια  της  βιώσιµης  ανάπτυξης  καθώς  αφ’  ενός  εκµεταλλεύεται  µη

ανανεώσιµους φυσικούς πόρους και αφ’ ετέρου πρέπει να εξασφαλίσει την προµήθεια αναγκαίων

προς την κοινωνία  υλικών  και σε βάθος χρόνου, µε κατάλληλη διασφάλιση αποθεµάτων για την

κάλυψη  των  σηµερινών  αλλά  και  των  µελλοντικών   αναγκών  της.  Αυτό  απαιτεί  ορθολογική

διαχείριση των υπαρχόντων αποθεµάτων αλλά και έρευνα και ανάπτυξη της τεχνολογίας µε στόχο

αποδοτικότερους  τρόπους  εξόρυξης  και  επεξεργασίας,  ανακάλυψη  νέων  κοιτασµάτων  αλλά  και

νέων  ορυκτών  προϊόντων  που  σταδιακά  αντικαθιστούν  παλαιότερα  ή  νέων  χρήσεων  στα  ήδη

γνωστά προϊόντα. Εκτός αυτού  για να είναι οι επιχειρήσεις του κλάδου οικονοµικά βιώσιµες σε

βάθος χρόνου, πρέπει να αγωνίζονται  και για να εξασφαλίζουν την «κοινωνική άδεια» που θα τους

επιτρέπει  να  λειτουργούν.  Αυτό  σηµαίνει  ότι  και  το  περιβάλλον  πρέπει  να  περιφρουρούν,

ελαχιστοποιώντας  το  περιβαλλοντικό  αποτύπωµα  των  δραστηριοτήτων  τους  και  µε  τις  τοπικές

κοινωνίες να αναπτύσσουν σχέσεις βασισµένες στο αµοιβαίο και συλλογικό συµφέρον.

Οικονοµικές επιπτώσεις



Όσον αφορά  την  εξόρυξη  χρυσού  στην  περιοχή  που µελετάται  στην  παρούσα  εργασία,  η όποια

µεταλλευτική δραστηριότητα θα µπορούσε να χαρακτηρισθεί ως αειφορική, εφόσον δεν θα αλλάξει

το  χαρακτήρα  της  περιοχής  (Ζάγκας,  2010),  (η  οποία  διαθέτει  πλούσιο  και  µοναδικό  φυσικό

περιβάλλον, αξιόλογο ιστορικό και πολιτισµικό τοπίο και µεγάλα περιθώρια βιώσιµης ανάπτυξης)

και  αναπτυξιακή  αν  γίνεται  συνολικά  προς  το  συµφέρον  της  κοινωνίας.  Αυτό  συνεπάγεται

εξασφάλιση  του  δηµοσίου  συµφέροντος,  ύπαρξη  αξιόπιστων  ελεγκτικών  µηχανισµών  και

υπερίσχυση διαχρονικά του οφέλους επί των αρνητικών επιπτώσεων. Τίποτα απ’ αυτά ωστόσο δε

διασφαλίζεται  από  το  «επενδυτικό»  σχέδιο  της  εταιρείας.  Αντίθετα  εκτιµάται  ότι  πρόκειται  για

οριστικό  και  αµετάκλητο  αφανισµό  σηµαντικού  φυσικού  κεφαλαίου  σε  τοπικό,  εθνικό  και

ευρωπαϊκό επίπεδο (Ζάγκας, 2011) και για βίαιη αλλαγή του αναπτυξιακού προτύπου της περιοχής.

Οι θετικές οικονοµικές εξωτερικότητες είναι ανύπαρκτες ενώ οι αρνητικές θα έχουν επίδραση στις

υπόλοιπες  παραγωγικές  δραστηριότητες  αρκετά  χρόνια  µετά  το  τέλος  της  λειτουργίας  του

µεταλλείου (Βαρσακέλης, 2012) .Επειδή η µεταλλευτική δραστηριότητα θα υπερβεί  τη φέρουσα

ικανότητα της περιοχής θα εκµηδενίσει τα περιθώρια ανάπτυξης του αγροτικού, του τουριστικού

και άλλων τοµέων ήπιας µορφής ανάπτυξης.

Η  ΜΠΕ  του  έργου,  στοχεύοντας  στην  εκτίµηση  της  κοινωνικής  ωφέλειας  από  τη

λειτουργία  της  εταιρίας,  χρησιµοποιεί  τη  µεθοδολογία  της  Ευρωπαϊκής  Επιτροπής  που  όµως

αναπτύχθηκε για δηµόσιες επενδύσεις στις οποίες σηµαντικό µέρος των οικονοµικών επιδράσεων

δεν υπόκεινται στην αγορά και συνεπώς δεν µπορούν να αποτιµηθούν σε τιµές αγοράς. Αυτό δεν

ισχύει για τη συγκεκριµένη ιδιωτική επένδυση και παραµένει ερωτηµατικό γιατί υπολογίστηκε η

επίδραση στην κοινωνική ωφέλεια µε σκιώδεις τιµές και όχι µέσω αγοραίων τιµών (Βαρσακέλης,

2012).

Η  περιοχή  έχει  µια  ιστορική  µεταλλευτική  δραστηριότητα  επί  3000  χρόνια.   Η

επέµβαση όµως που πρόκειται να συµβεί στα επόµενα 20 χρόνια θα είναι απείρως µεγαλύτερη από

αυτή όλων των προηγούµενων 3000 χρόνων, όχι µε σκαπάνη και κόσκινα, αλλά µε εκρηκτικά και

χηµικά στη µισή σχεδόν έκτασή της.  ∆εν αξιολογείται η τεράστια έκταση της επέµβασης σε µια

όχι αχανή, αλλά µικρή και πυκνοκατοικηµένη, περιοχή που βιοπορίζει κυρίως από το φυσικό της

περιβάλλον το οποίο είναι ιδιαίτερου φυσικού κάλλους.  

Ο  πολύ  υψηλός  λόγος  αποβλήτων  προς  τελικά  προϊόντα,  λόγω  της  µικρής

περιεκτικότητας  του  µεταλλεύµατος  σε  χρυσό,  επιδεινώνει  περαιτέρω  την  κατάσταση  και  δεν

αιτιολογείται πως η περιοχή του δήµου Αριστοτέλη θα µπορέσει να επουλώσει τις πληγές που θα

προκληθούν από τις µη αναστρέψιµες βλάβες σε νερά, δάση και θάλασσες µέσα σε ορατό χρονικό

διάστηµα.   Είναι  αυταπόδεικτο  το  γεγονός  ότι  µόνο  λόγω  της  ύπαρξης  της  δραστηριότητας,

εξαιτίας  του  αντικειµένου  της  και  της  υψηλής  όχλησής  της,  δηµιουργούνται  αρνητικά



αντανακλαστικά στους επισκέπτες της περιοχής.

Ειδικότερα:

Επιπτώσεις στον πρωτογενή τοµέα

H  Χαλκιδική  παρουσιάζει  σηµαντική  δραστηριότητα  στον  αγροτικό  τοµέα.  Υπάρχουν  108.900

στρέµµατα καλλιεργούµενων εκτάσεων και 276.000 στρέµµατα βοσκότοποι, 814 µελισσοκόµοι και

152.385 κυψέλες  (9,7% του συνόλου  της χώρας), βιοκαλλιέργειες,  αλιευτική  δραστηριότητα  και

υδατοκαλλιέργειες. Σηµαντικά συνεισφέρουν στην οικονοµία της περιοχής και η υλοτοµία ξύλων,

οι δασικοί καρποί, τα θηράµατα και τα αρωµατικά φυτά και βότανα (Ζάγκας, 2011). Όλες αυτές οι

δραστηριότητες κινδυνεύουν από την αποψίλωση του δάσους του Κακκάβου, την αποξήρανση του

υδροφορέα,  τη  σκόνη  η  οποία  παρεµποδίζει  τις  ζωτικές  λειτουργίες  των  φυτών,  τις  όξινες

απορροές, βιοσυσσώρευση βαρέων µετάλλων στην τροφική αλυσίδα (Παναγιωτόπουλος, 2012).

Οι  επιπτώσεις  σε  γεωργία,  κτηνοτροφία,  µελισσοκοµία,  αλιεία,  δασοπονία  δεν

µελετώνται επαρκώς στο έργο εξόρυξης χρυσού στις Σκουριές Χαλκιδικής. Η ΜΠΕ δεν ασχολείται

καθόλου  µε  τα  φαινόµενα  των  όξινων  απορροών   και  της  όξινης  βροχής  που  επηρεάζουν  τις

περισσότερες  από  τις  ανωτέρω  δραστηριότητες.  Κτηνοτροφία,  µελισσοκοµία  και  δασοπονία  θα

επηρεαστούν  αρνητικά  από  τις  µεγάλης  κλίµακας  επιφανειακές  εξορύξεις  και  την  εγκατάσταση

βαριάς βιοµηχανίας  µέσα σε δασικές εκτάσεις. Η γεωργία θα θιγεί επιπλέον από την µείωση των

υδατικών αποθεµάτων.  

Το  σκέλος  της  κοινωνικής  ευηµερίας  στην  περίπτωση  των  µεταλλείων  χρυσού  είναι

πρακτικά µηδενικό (Βαρσακέλης, 2012). Σύµφωνα µε το Μεταλλευτικό Κώδικα, χαρακτηρισµένη

µεταλλευτική  περιοχή  συνεπάγεται  απαγόρευση  οποιασδήποτε  οικονοµικής  δραστηριότητας  που

παρεµποδίζει τη µεταλλεία, αναγκαστικές απαλλοτριώσεις ιδιωτικών εκτάσεων, πλήρη κατοχή του

µεταλλευτικού  περιεχοµένου  από  την  εταιρεία  και  µηδενικά  κέρδη  για  το  ∆ηµόσιο

(Τριανταφυλλίδης, 2011 & ∆ηµητριάδης, 2012), ενώ παύει να ισχύει κάθε καθεστώς προστασίας

για περιοχές χαρακτηρισµένες ως προστατευόµενες από εθνικές και διεθνείς συµβάσεις.

Επιπτώσεις στον τουρισµό

Η  συµµετοχή  του  στο  ΑΕΠ  της  Β.Α.  Χαλκιδικής  εκτιµάται  στο  15-20%.  Η  µεταλλευτική

δραστηριότητα  θα  φέρει  ανεπανόρθωτο  πλήγµα  στην  τουριστική  φυσιογνωµία  της  περιοχής,  θα

υποβαθµίσει  την  ποιότητα  ζωής  κατοίκων  και  επισκεπτών  και  δε  θα  αναπληρώσει  τα  σταθερά

πολλαπλασιαστικά  οφέλη  της  υφιστάµενης  και  µέλλουσας  ήπιας  τουριστικής  ανάπτυξης  της



περιοχής.  

Στη  Μελέτη  Περιβαλλοντικών  Επιπτώσεων  (ΜΠΕ)  στην  περιοχή  δεν  εντοπίζονται

επαρκή  δεδοµένα  για  την  διερεύνηση  των  επιπτώσεων  στον  τουρισµό  (Στατιστικά  στοιχεία

διανυκτερεύσεων – κλινών – εγχωρίου προϊόντος υπηρεσιών εστίασης κλπ). Από τα λίγα στοιχεία

που  παραθέτει  γίνεται  σαφέστατα  προσπάθεια  να  περιορίσει  τις  επιπτώσεις  σε  µία  µικρή

γεωγραφικά περιοχή. Είναι ταυτόχρονα εµφανής η προσπάθεια υποβάθµισης των δυνατοτήτων της

περιοχής,  για  ανάπτυξη  υψηλής  ποιότητας  τουριστικού  προϊόντος,  το  οποίο  µάλιστα  λόγω  του

εξαίρετου  συνδυασµού  του  δασώδους  ορεινού  τοπίου  και  της  θάλασσας,  των  σηµαντικών

αρχαιολογικών τόπων και της εγγύτητας µε το Άγιο Όρος, θα εξασφάλιζε πολύ µεγάλη τουριστική

περίοδο (έως 12µηνών). Συνέπεια των παραπάνω είναι η µη συνεκτίµηση στα οφέλη της εθνικής

οικονοµίας, της πιθανής απώλειας θέσεων εργασίας από τις ήδη υπάρχουσες στον τουρισµό, λόγω

της αναπόφευκτής σταδιακής υποβάθµισης της ανταγωνιστικότητας της περιοχής ως ενταγµένη σε

ζώνη  βαριάς  βιοµηχανίας,  καθώς  και  η  κατάργηση  της  προοπτικής  για  δηµιουργία  νέων.  Ο

θεµατικός  (µεταλλευτικός)  τουρισµός  που  αναφέρεται  ως  αντιστάθµισµα  δεν  είναι  δυνατόν  να

καλύψει αυτή την απώλεια.

Σηµαντική  αµέλεια  θεωρείται  το γεγονός ότι  δεν  εξετάζονται  καθόλου  οι  επιπτώσεις

από  την  εκµετάλλευση,  τόσο  στον  πρωτογενή  τοµέα  όσο  και   στον  τουρισµό  των  ∆ήµων

Πολυγύρου (Όρµύλια) και Σιθωνίας , παρ’ όλο που είναι εµφανές ότι η εξόρυξη στις Σκουριές - µε

τους πιο επιεικείς όρους – γειτνιάζει επικίνδυνα  µε την λεκάνη απορροής του Χαβρία από όπου

αυτοί σχεδιάζεται να υδροδοτηθούν.  

Από την άλλη πλευρά οι εταιρείες του κλάδου και οι οργανώσεις τους υποστηρίζουν τα

εξής:

• ∆εν υπάρχει σοβαρή επιβάρυνση του περιβάλλοντος ούτε κίνδυνοι για την δηµόσια υγεία

καθώς  οι  επιχειρήσεις  παίρνουν  όλα  τα  αναγκαία  µέτρα  και  συµµορφώνονται  µε  τους

αυστηρούς κανονισµούς ή ακόµα υιοθετούν δικούς τους εθελοντικούς κώδικες «πράσινης»

συµπεριφοράς.

• Η βιοµηχανία χρυσού απασχολεί πολλούς εργαζοµένους -ειδικευµένους και ανειδίκευτους-

και συνεισφέρει στην τόνωση των οικονοµιών των περιοχών στις οποίες δραστηριοποιείται,

οι  οποίες  συνηθέστερα  είναι  περιοχές  που  έχουν  οικονοµικά  προβλήµατα  και  υψηλή

ανεργία  χωρίς  εναλλακτικές  διεξόδους  ανάπτυξης.  Οι  µακροπρόθεσµες  προοπτικές  της

οικονοµίας θα υπαγορεύσουν νέες επενδύσεις στην εξορυκτική δραστηριότητα    (Παυλίδης

Σπύρος-  Καθ.  Γεωλογίας  ΑΠΘ_εκδήλωση  «η  αντικειµενική  ενηµέρωση  είναι  χρυσός»

21/02/11).

• Το  κρίσιµο  δεδοµένο  για  την  αξιολόγηση  από  οικονοµική  σκοπιά  της  επένδυσης  είναι  ο



προσδιορισµός  των  εκµεταλλεύσιµων  ορυκτών  πόρων  και  ο  προσδιορισµός  αυτός

συναρτάται άµεσα από τις τρέχουσες αγοραίες τιµές των µετάλλων. Όσο ανεβαίνει η τιµή

αυτή  αντιστρόφως  ανάλογα  µειώνεται  η  περιεκτικότητα  των  µετάλλων  ανά  τόνο

εξορυσσόµενου  υλικού  για  την  οποία  κρίνεται  οικονοµικά  συµφέρουσα  η  εξόρυξη.  Η

συγκεκριµένη  ΜΠΕ  συντάχθηκε  για  να  διερευνήσει  τις  επιπτώσεις  της  επένδυσης  που

σχεδιάστηκε  µε  θεωρούµενο  ως  κοίτασµα  (δηλαδή  ορυκτό  που  συµφέρει  να  εξορυχθεί)

µετάλλευµα µε περιεκτικότητα  0,45 g χρυσού ανά  τόνο εξορυσσόµενου  εδαφικού υλικού

για την υπόγεια εξόρυξη και 0,18 g ανά τόνο για την επιφανειακή εξόρυξη.

Συνοψίζοντας τις οικονοµικές επιπτώσεις της εξόρυξης χρυσού στις Σκουριές Χαλκιδικής, αξίζει

να αναφέρουµε την άποψη της Νέλλης Ψαρρού, σύµφωνα µε την οποία, επένδυση χαρακτηρίζεται

µία οικονοµική δραστηριότητα όπου ο επιχειρηµατίας βάζει χρήµατα προσδοκώντας κέρδη, ενώ ο

ιδιοκτήτης  γης-εγκαταστάσεων  κερδίζει  από  το  αντίτιµο  της  αγοραπωλησίας.  Στην  προκειµένη

περίπτωση,  το  ελληνικό  δηµόσιο  δεν  πήρε  ούτε  ευρώ,  ενώ  αντίθετα  έδωσε.  Η  πώληση  των

µεταλλείων ήταν µια προγραµµατισµένη συνδιαλλαγή, κατά την οποία η τότε κυβέρνηση διευκόλνε

την εταιρεία ως µεσάζοντας- νοµοθέτης για να παρακαµφθεί µια απόφαση ανωτάτου δικαστηρίου.

ΣΥΖΗΤΗΣΗ- ΕΠΙΛΟΓΟΣ

Τα τελευταία χρόνια γινόµαστε µάρτυρες µιας όλο και πιο βίαιης επέµβασης του ανθρώπου

στο περιβάλλον, τις περισσότερες φορές στο όνοµα της ανάπτυξης. Η εκµετάλλευση των ορυκτών

πρώτων υλών, λόγω του  µη ανανεώσιµου χαρακτήρα  τους, θα  πρέπει   να υλοποιείται στη βάση

ενός  αρχικού  σχεδίου  στο  πλαίσιο  των  αρχών  της  βιώσιµης  ανάπτυξης,  το  οποίο  θα  λαµβάνει

υπόψη τις ιδιαιτερότητες της εξορυκτικής βιοµηχανίας.

Στο πλαίσιο των ενεργειών που αναλαµβάνουν οι µεταλλευτικές επιχειρήσεις προκειµένου

να συµβάλουν στη  µετάβαση προς τη βιώσιµη ανάπτυξη, πρωταρχικό ρόλο κατέχει το θέµα της

επαναχρησιµοποίησης των εγκαταλειµµένων περιοχών, σε συνδυασµό µε τον κίνδυνο που ενέχει η

ανάληψη  της  εκµετάλλευσης  των  ορυκτών  πόρων,  ενώ  από  την  πλευρά  των  'µετόχων'  του

προβλήµατος  και  σε  ότι  αφορά  στη  συµµετοχή  της  πολιτείας  ένα  από  τα  σηµαντικά  θέµατα

αποτελεί η οροθέτηση των εξορυκτικών δραστηριοτήτων.

Σχετικά µε τη οροθέτηση των εξορυκτικών δραστηριοτήτων, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη

οι  ιδιαιτερότητες  και  οι  θετικές  επιπτώσεις  της  εξορυκτικής  βιοµηχανίας,  καθώς  επίσης  και  η

διεθνής  εµπειρία  όσον  αφορά  στο  ευρύτερο  θέµα  της  µεταλλευτικής  δραστηριότητας  σε

συνδυασµό  µε  τις  χρήσεις  γης.  Η  υλοποίηση  του  εθνικού  χωροταξικού  σχεδιασµού  µπορεί  να



αποτελέσει  συµβολή  προς  τη  µετάβαση  στη  βιώσιµη  ανάπτυξη  έχοντας  ως  απώτερο  σκοπό  να

µεγιστοποιήσει  τους  κοινωνικούς,  οικονοµικούς  και  περιβαλλοντικούς  στόχους  για  τη  χώρα

συνολικά και για τις τοπικές κοινωνίες. Επιπρόσθετα, η υλοποίησή του αναµένεται να έχει εκτός

των  άλλων  και  θετικά  οφέλη  όσον  αφορά  το  θέµα  της  αδειοδότησης  των  εξορυκτικών

δραστηριοτήτων  και  τη  βελτίωση  της  λειτουργίας  των  επιχειρήσεων  εντός  του  νοµοθετικού

περιβάλλοντος της εξορυκτικής βιοµηχανίας.

Όσον αφορά την Εθνική Πολιτική της χώρας, οφείλει να είναι σταθερή και διαφανής,

αλλά και µε δυνατότητα αναπροσαρµογής, σύµφωνα µε τις εκάστοτε κοινωνικές και οικονοµικές

συνθήκες ή για λόγους προστασίας του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος. Πρέπει επίσης

να  δένει  αρµονικά  µε  τις  υπόλοιπες  Εθνικές  Πολιτικές,  αµβλύνοντας  διενέξεις  που  αποτελούν

τροχοπέδη  για  την  ανάπτυξη  της  Εθνικής  Οικονοµίας.  Μια  τέτοια  πολιτική,  αλλά  και  όλες  οι

εκφάνσεις εφαρµογής της, δεν µπορεί παρά να είναι αποτέλεσµα ενηµέρωσης και διαλόγου όσο το

δυνατόν  ευρύτερου,  τόσο  σε  εθνικό,  όσο  και  σε  περιφερειακό  και  τοπικό  επίπεδο.  Επιπλέον,  η

πολιτική  αυτή  απαιτεί  ως  βασικό  εργαλείο  ένα  απλοποιηµένο,  κωδικοποιηµένο  και

εκσυγχρονισµένο κανονιστικό (θεσµικό) πλαίσιο.

Μέσα  από  την  παρούσα  µελέτη  πάνω  στην  περίπτωση  της  περιοχής  των  Σκουριών

επιχειρήθηκε να διερευνηθεί ένα από τα ζητήµατα που κατά την άποψη µου ανήκουν στον κεντρικό

πυρήνα  των  κοινωνικοπολιτικών  διαστάσεων,  αυτού  που  σήµερα  ορίζεται  ως  περιβαλλοντικό

πρόβληµα. Από τα δεδοµένα που µελετήθηκαν προβάλλει ο σηµαντικός και καθοριστικός -για την

πορεία  των  γεγονότων  σχετικά  µε  την  µεταλλουργία  χρυσού  στην  περιοχή-  χαρακτήρας  της

κοινωνικής  κινητοποίησης,  η  οποία  είναι  ιδιαίτερα  δυναµική  και  αποφασιστική  και  τελικά

διαµορφώνει το αποτέλεσµα. Είναι πρόκληση να αναλογιστεί κανείς ποια θα µπορούσε να είναι η

εξέλιξη των γεγονότων σχετικά µε την µεταλλουργία χρυσού, αν δεν υπήρχε η κινητοποίηση των

χωριών του Στρυµονικού κόλπου.

Οι  κάτοικοι  στις  Σκουρίες  αλλά  και  στις  γύρω  περιοχές,  κατηγορήθηκαν  και

συκοφαντήθηκαν ως «εχθροί της ανάπτυξης» επειδή δεν θέλησαν να αποδεχτούν την εγκατάσταση

στην  περιοχή  τους  µιας  βιοµηχανικής  δραστηριότητας  όπως  η  µεταλλουργία  χρυσού.

Υπερασπιζόµενοι τα συµφέροντα τους και την διάχυτη διαίσθηση τους πως η µεταλλουργία χρυσού

είναι  περιβαλλοντικά  επιζήµια,  στάθηκαν  στον  δρόµο  της  εταιρίας  εκµετάλλευσης  χρυσού  και

παρέλυσαν  την  επένδυση.  Χωρίς  σαφή  γνώση  για  τις  ακριβείς  περιβαλλοντικές  διαστάσεις  του

θέµατος της µεταλλουργίας χρυσού, θεώρησαν πως είχαν καθήκον να υπερασπίσουν τον τόπο τους

και το µέλλον των παιδιών τους.

΄
Ολοι είµαστε υπέρ της ανάπτυξης. Θα πρέπει όµως να κατανοήσουµε ότι η ανάπτυξη αυτή

θα πρέπει να συντελεστεί σε αειφορική βάση και όχι κατά τρόπο που «το παρόν να υποθηκεύει το

µέλλον». Με άλλα λόγια ο όρος «ανάπτυξη» θα πρέπει να αντικατασταθεί από τον όρο «αειφόρος



ανάπτυξη».  Η  «αειφόρος  ανάπτυξη»  όµως,  προκειµένου  να  περάσει  από  τη  θεωρία  στην  πράξη

χρειάζεται  εκτός  από  τους  ειδικούς,  διορατικούς  πολιτικούς  άλλα  πάνω  από  όλα  καλά

ενηµερωµένους και ενεργούς πολίτες.
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