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Κοιτάσματα μετάλλων και ανάπτυξη εθνικής 

οικονομίας 

 

Δρ. Τσιραμπίδης Ανανίας 

Γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1949. Είναι πτυχιούχος Φυσιογνωστικού του ΑΠΘ, 

πτυχιούχος Μάστερς Γεωλογικών Επιστημών του Πανεπιστημίου CWR των ΗΠΑ και 

Διδάκτορας Γεωλογικού του ΑΠΘ. Υπήρξε δημοτικός σύμβουλος (1987-98 & 2003-10) και το 

1994 υποψήφιος Δήμαρχος Καλαμαριάς. Έχει συμμετάσχει σε 34 ερευνητικά προγράμματα, 

σε περισσότερα από 90 ελληνικά και διεθνή συνέδρια ή ημερίδες και έχει συντάξει 96 

εκθέσεις ή γνωμοδοτήσεις. Είναι κριτής επιστημονικών περιοδικών και εμπειρογνώμονας 

του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ). Έχει δώσει πολλές 

διαλέξεις σε πανεπιστήμια και ελληνικές κοινότητες στις ΗΠΑ, καθώς και σε άλλες πόλεις 

της Ελλάδος με εκλαϊκευμένα επιστημονικά θέματα. Έχει καθοδηγήσει 24 διπλωματικές 

εργασίες και 33 Διατριβές Ειδίκευσης και Διδακτορικές Διατριβές. Έχει εκδώσει 4 διδακτικά 

συγγράμματα και ένα βιβλίο ιστορικού περιεχομένου. Έχει επιμεληθεί την έκδοση 

πρακτικών πέντε πανελλήνιων συνεδρίων σχετικών με τα Ελληνικά μάρμαρα και ενός με 

ιστορική θεματολογία για τα 100 χρόνια της Θεσσαλονίκης. Έχει δημοσιεύσει 116 

επιστημονικές εργασίες και πονήματα σε ελληνικά και διεθνή περιοδικά. Τα τελευταία 

χρόνια αρθρογραφεί τακτικά σε εφημερίδες και περιοδικά και δίνει συνεντεύξεις σε 

ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθμούς, κυρίως σε θέματα αξιοποίησης του ορυκτού 

πλούτου της Ελλάδος. Τον Απρίλιο του 2012 του απονεμήθηκε ο τίτλος του Ομότιμου 

Καθηγητή του ΑΠΘ. Είναι παντρεμένος με τη Βασιλική Φαμπρίκη και έχουν 3 παιδιά και 4 

εγγόνια. 

 

 

 

Το ΕΛΙΑΜΕΠ δεν υιοθετεί ως ίδρυμα πολιτικές θέσεις. Καταβάλλει μάλιστα προσπάθεια να 

παρουσιάζονται στα πλαίσια των εκδηλώσεών του και στο μέτρο του δυνατού όλες οι υπάρχουσες 

απόψεις. Υπό το πρίσμα αυτό, οι αναλύσεις και οι γνώμες που δημοσιεύονται στις σειρές του θα πρέπει 

να αποδίδονται αποκλειστικά στους συγγραφείς και να μην θεωρείται ότι αντιπροσωπεύουν απαραίτητα 

τις απόψεις του Ιδρύματος.. 

mailto:eliamep@eliamep.gr
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Δρ. Τσιραμπίδης Ανανίας  

Ομότιμος Καθηγητής, Εμπειρογνώμονας Υπουργείου ΠΕ.Κ.Α. 

 

Περίληψη 

Η γεωστρατηγική θέση της Ελλάδος και το δίπτυχο ήλιος - θάλασσα ευνοούν επενδύσεις 
στον τουρισμό, όπου υπάρχουν ακόμη πολλά περιθώρια ανάπτυξης, αλλά και στους τομείς 
γεωργίας, εμπορίου, ναυτιλίας, ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ) και εκμετάλλευσης 
ορυκτών πρώτων υλών που μέχρι σήμερα παραμένουν ανεκμετάλλευτες (π.χ. πετρέλαιο, 
φυσικό αέριο, χρυσός κ.ά.). Αν και η προοπτική της Ελληνικής οικονομίας για τα επόμενα 
λίγα χρόνια δεν αναμένεται να βελτιωθεί, πιστεύω ότι μπορεί να επιτευχθεί ουσιαστική 
συμβολή στη μείωση του χρέους της Ελλάδος με την παραχώρηση δικαιωμάτων 
εκμετάλλευσης του ορυκτού πλούτου της. Η αναμενόμενη εκμετάλλευση του χαλκού, 
αργύρου και χρυσού από το 2015 θα ενισχύσει τη μεταλλευτική βιομηχανία της χώρας και 
επομένως την οικονομία της. Η συνολική αξία του ορυκτού πλούτου της Ελλάδος είναι 
περίπου 1,5 τρισεκ. € και είναι τετραπλάσια του συνολικού χρέους της (360 δισεκ. €). Το 
1,36 τρισεκ. € αυτών ανήκει στους ενεργειακούς ορυκτούς πόρους (π.χ. λιγνίτες, φυσικό 
αέριο, πετρέλαιο), τα 80 δισεκ. € στους μεταλλικούς ορυκτούς πόρους και τα 60 δισεκ. € 
στα βιομηχανικά ορυκτά και πετρώματα. Κατά την εκτίμησή μου, σε χρονικό ορίζοντα 20-25 
χρόνων τα έσοδα της Ελλάδος μόνον από την ορθολογιστική εκμετάλλευση αυτών των 
πόρων μπορούν να το αποσβέσουν πλήρως. 
 

 

Λέξεις Κλειδιά:  

Κοιτάσματα, ορυκτός πλούτος, ανάπτυξη. 
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1. Εισαγωγή 

Οι ορυκτές ύλες είναι πλουτοπαραγωγικές πηγές. Είναι εξίσου σημαντικές µε τις εύφορες 

πεδιάδες, τα πυκνά δάση, τα αλιεύματα των θαλασσών και τις καθαρές ακρογιαλιές. Η 

εξορυκτική δραστηριότητα πρέπει να είναι βιώσιμη, γι’ αυτό πρέπει να γίνεται ορθολογική 

εκμετάλλευση. Η πλήρης απαγόρευση κάθε εξορυκτικής δραστηριότητας είναι 

αντισυνταγματική. 

Τα σχέδια των μεταλλευτικών εταιριών στην Ελλάδα ποικίλλουν ανάλογα με το μέγεθός 

τους, το εύρος των προϊόντων, τις φιλοδοξίες των ιδιοκτητών κ.λπ. Τα τελευταία χρόνια το 

προφίλ του κλάδου άρχισε να αλλάζει γρήγορα με συγχωνεύσεις, εξαγορές και 

χρηματοδοτήσεις με εγγραφή στα χρηματιστήρια. Όμως οι περισσότερες μεταλλευτικές 

εταιρίες χρειάζεται να δημιουργήσουν ή να διευρύνουν τις στρατηγικές συμμαχίες με 

διεθνείς επιχειρήσεις στην τεχνογνωσία και εμπορία. Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι η 

μεταλλευτική βιομηχανία στην Ελλάδα έχει σημαντικές αντοχές. Όμως πρέπει να εντοπίσει 

και διερευνήσει τις τάσεις και ευκαιρίες του διεθνούς επιχειρηματικού περιβάλλοντος 

εφόσον επιθυμεί να παραμείνει ανταγωνιστική και να βελτιώσει παραπέρα τη θέση και τις 

προοπτικές της. 

Το Φεβρουάριο του 2012 η Ελληνική Πολιτεία ψήφισε ένα νέο μεταλλευτικό νόμο, σε 

συμφωνία με την Ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για τις πρώτες ύλες (πρωτοβουλία Verheugen), 

για να περιορίσει τις μελέτες και δράσεις που απαιτούν οι περιβαλλοντικές άδειες, για να 

μειώσει το χρόνο αδειοδότησης στο μέσο όρο της ΕΕ (σήμερα είναι μέχρι πενταπλάσιος) και 

για να αφαιρέσει την προμελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Η μεταλλευτική 

αδειοδότηση στην Ελλάδα ακολουθεί τους κανονισμούς που έχουν καθιερωθεί με οδηγίες 

της ΕΕ. Η ανάπτυξη της μεταλλευτικής και μεταλλουργικής βιομηχανίας στην Ελλάδα 

παρουσιάζει ένα ισχυρό συγκριτικό πλεονέκτημα σε σχέση με άλλες χώρες της ΕΕ και αυτό 

θα μπορούσε να ωφελήσει την εθνική οικονομία (Arvanitidis 2011, Tsirambides & Filippidis 

2012b,d). 

Τα πλεονεκτήματα της Ελλάδας είναι η γεωστρατηγική θέση της, που δίνει τη δυνατότητα 
πρόσβασης σε αγορές 170 εκατ. καταναλωτών της Βαλκανικής. Το δίπτυχο ήλιος-θάλασσα 
ευνοεί επενδύσεις στον τουρισμό, όπου υπάρχουν ακόμη πολλά περιθώρια ανάπτυξης, 
αλλά και στη γεωργία, εμπόριο, ναυτιλία, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ), καθώς και 
στην εκμετάλλευση ορυκτών πρώτων υλών που μέχρι σήμερα παραμένουν 
ανεκμετάλλευτες (π.χ. πετρέλαιο, φυσικό αέριο, χρυσός κ.ά.). Τα αρνητικά της χώρας 
περιλαμβάνουν: γραφειοκρατικά εμπόδια στην ίδρυση και λειτουργία νέων επιχειρήσεων, 
αδιαφάνεια, υψηλή φορολογία και συνεχείς τροποποιήσεις στο θεσμικό πλαίσιο. Οι 
αλλαγές σ’ αυτούς τους τομείς είναι επείγουσες. 
 

Η Ελλάδα, σε σχέση με πολλές άλλες χώρες ανάλογης έκτασης, θεωρείται πολύ προ-

νομιούχα για τον ορυκτό πλούτο που διαθέτει. Μεγάλη ποικιλία, κυρίως βιομηχανι-

κών και μεταλλικών ορυκτών, αλλά και ενεργειακών ορυκτών πρώτων υλών όπως οι 

λιγνίτες, βρίσκονται στο υπέδαφός της. Σήμερα παράγει και εξάγει μαγνησίτη, 
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μπεντονίτη, περλίτη, κίσσηρη και χουντίτη. Επιπλέον, εξορύσσει περίπου 58 

εκατ./χρόνο λιγνίτη που διαθέτεται αποκλειστικά για την παραγωγή ηλεκτρικής 

ενέργειας. Επίσης, παράγει και εξάγει ακατέργαστο βωξίτη και αλουμίνα, 

συμπυκνώματα γαληνίτη και σφαλερίτη και σιδηρονικέλιο. Παραγωγή χαλκού, 

αργύρου και χρυσού αναμένεται το 2015 (Tsirambides & Filippidis 2012a,c,d).  
 

Tα πιθανά και βέβαια αποθέματα των περισσότερων από τους ορυκτούς πόρους της 

Ελλάδος είναι άγνωστα, αφού απουσιάζουν οι λεπτομερείς έρευνες (π.χ. γεωτρήσεις, 

ορυκτολογικές και χημικές αναλύσεις κ.ά.). Επιπλέον, δεν υπάρχουν πρόσφατες μελέτες 

εκμεταλλευσιμότητας και βιωσιμότητας αυτών των αποθεμάτων σε χρόνο συγκεκριμένο 

που θα παίρνουν υπόψη όλες τις μεταβλητές παραμέτρους όπως κόστος εξόρυξης και 

επεξεργασίας, διεθνείς αγορές, νομικούς, περιβαλλοντικούς, κοινωνικούς και 

κυβερνητικούς παράγοντες κ.ά. Όμως χρησιμοποιώντας τον Κώδικα PERC που από το 2008 

έχει καθιερωθεί στην Ε.Ε., μπορούμε να εκτιμήσουμε τα ενδεικτικά αποθέματα των 

ορυκτών πόρων μας και την αξία τους. Σύμφωνα λοιπόν με δημοσιευμένες εργασίες 

ειδικών επιστημόνων, καθώς και τα διαθέσιμα στοιχεία στις ηλεκτρονικές σελίδες των 

μεταλλευτικών εταιριών, η συνολική αξία όλων των ορυκτών πόρων της Ελλάδος 

υπολογίζεται σε 1,5 τρισεκ. €. Το 1,36 τρισεκ. € αυτών ανήκει στους ενεργειακούς ορυκτούς 

πόρους (π.χ. λιγνίτες, φυσικό αέριο, πετρέλαιο), τα 80 δισεκ. € στους μεταλλικούς ορυκτούς 

πόρους και τα 60 δισεκ. € στα βιομηχανικά ορυκτά και πετρώματα. Επομένως, τα έσοδα της 

χώρας μόνο από την ορθολογιστική εκμετάλλευση αυτών των πόρων μπορούν να μειώσουν 

σημαντικά ή ακόμη και να αποσβέσουν σε χρονικό ορίζοντα 20-25 ετών το συνολικό χρέος 

της (360 δισεκ. €). Αυτό το συμπέρασμα ενισχύεται και από το ότι η τιμή ενός 

επεξεργασμένου ορυκτού ξεπερνά σε πολλές περιπτώσεις και το 20πλάσιο της τιμής του 

ακατέργαστου. Έτσι, καθετοποιημένες μονάδες εξόρυξης και επεξεργασίας, οι οποίες έχουν 

τη δυνατότητα παραγωγής τελικών προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας, θα 

συμβάλλουν πολύ πιο σύντομα στην εξάλειψη αυτού του χρέους και επομένως στη 

ραγδαία ανάπτυξη της Εθνικής Οικονομίας (Tsirambides & Filippidis 2012a,b,c,d). Επιπλέον, 

ο ορυκτός πλούτος της Ελλάδος μπορεί να συμβάλλει σημαντικά στη δημιουργία μιας 

βιώσιμης και ανταγωνιστικής οικονομίας στην Ευρώπη (Melfos & Voudouris 2012). 

2. Μεθοδολογία 

Ο Πανευρωπαϊκός Κώδικας της Επιτροπής Αναφοράς Αποθεμάτων και Πόρων [Pan-

European Reserves and Resources Reporting Committee (PERC)] από το 2008 καθιέρωσε 

ελάχιστα όρια, συστάσεις και οδηγίες για δημόσια έκθεση ερευνητικών αποτελεσμάτων, 

ορυκτών πόρων και ορυκτών αποθεμάτων στην Ευρώπη. Ο κώδικας ο οποίος είναι 

εφαρμόσιμος σε όλες τις στερεές ορυκτές ακατέργαστες ύλες έχει υιοθετηθεί, μεταξύ των 

άλλων, και από την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Γεωλόγων. Οι κύριες αρχές που καθορίζουν τη 

λειτουργία και εφαρμογή αυτού του κώδικα είναι η διαφάνεια, η αρμοδιότητα και η 

αμεροληψία (PERC 2012). 

Τα αποτελέσματα έρευνας ενός ορυκτού πόρου ή ορυκτού αποθέματος περιλαμβάνουν 

δεδομένα και πληροφορίες που παράγονται με ερευνητικά προγράμματα και μπορούν να 
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τεθούν στη διάθεση πιθανών επενδυτών. Ο ορυκτός πόρος είναι συγκέντρωση ή εμφάνιση 

υλικού με οικονομικό ενδιαφέρον μέσα ή πάνω στο φλοιό της γης σε τέτοια μορφή, 

ποιότητα και ποσότητα  που να υπάρχουν λογικές προσδοκίες για τελική εξόρυξη. Με 

αύξηση της γεωλογικής βεβαιότητας οι ορυκτοί πόροι είναι δυνατό να χαρακτηριστούν ως 

υποθετικοί ή ενδεικτικοί ή μετρημένοι, ενώ τα ορυκτά αποθέματα ως πιθανά ή βέβαια. 

Σύμφωνα με τον κώδικα PERC από το 2008 ισχύουν συγκεκριμένες και αυστηρές 

προδιαγραφές για τη μετακίνηση από μία κατηγορία αποθεμάτων σε άλλη.  Επιπλέον, 

λαμβάνεται υπόψη η αξιοπιστία και ο εξοπλισμός του φορέα που εκτελεί την έρευνα, 

καθώς και η μελέτη βιωσιμότητας της πιθανής επένδυσης. Επομένως, για να 

χαρακτηριστούν πιθανά ή βέβαια τα αποθέματα ενός ορυκτού πόρου πρέπει να υπάρχουν 

όχι μόνο μετρημένα ποσοτικά και ποιοτικά στοιχεία, αλλά και μελέτες 

εκμεταλλευσιμότητας και βιωσιμότητας αυτών των αποθεμάτων σε χρόνο συγκεκριμένο 

που θα λαμβάνουν υπόψη όλες τις μεταβλητές παραμέτρους όπως κόστος εξόρυξης και 

επεξεργασίας, διεθνείς αγορές, νομικούς, περιβαλλοντικούς, κοινωνικούς και 

κυβερνητικούς παράγοντες κ.ά. (PERC 2012). 

Σύμφωνα με τον παραπάνω κώδικα, τα πιθανά και ενδεικτικά αποθέματα των μεταλλικών 

ορυκτών πόρων της Ελλάδος που σήμερα εκμεταλλεύονται, αλλά και εκείνοι οι πόροι που 

παρουσιάζουν καλές προοπτικές εκμετάλλευσης, μαζί με την ακαθάριστη αξία τους, 

παρουσιάζονται στους πίνακες 1, 2 και 3. Τα δεδομένα προέρχονται από τον Κώδικα PERC, 

από τις ετήσιες δημόσιες εκθέσεις εκτεθειμένες στους διαδικτυακούς τόπους των εταιριών 

που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, από δημοσιεύματα του τύπου και από ειδικές 

επιστημονικές εκθέσεις. Στο σχήμα 1 παρουσιάζονται οι περιοχές των σημαντικότερων 

μεταλλικών ορυκτών πόρων της Ελλάδος. 

3. Τα μεταλλεία χρυσού Χαλκιδικής και οι πιθανές 

επιπτώσεις 

3α. Σκόνη 

Είναι ανακριβές ότι η σκόνη από τις Σκουριές θα «ταξιδεύει», όπως η σκόνη της «Σαχάρας», 

με αποτέλεσμα από τη Χαλκιδική να φτάσει στη Θεσσαλονίκη. Η έρημος της Σαχάρας 

εκτείνεται σε μια έκταση 10 εκατ. στρεμμάτων, το μεγαλύτερο μέρος της οποίας 

αποτελείται από άμμο και σκόνη. Επειδή η σκόνη της Σαχάρας είναι πολύ λεπτή, ενώ η 

υγρασία εκεί είναι πρακτικά μηδενική, η σκόνη δεν μπορεί να κολλήσει στο έδαφος. Για να 

μετακινηθεί όμως σε μεγάλες αποστάσεις, πρέπει να ανέβει σε ένα ύψος 10 km (στη 

στρατόσφαιρα). Τέτοια πιθανότητα μεταφοράς δεν ισχύει για τις Σκουριές όπου η έκταση 

της επιφανειακής εξόρυξης είναι πολύ μικρή (περίπου 400 στρέμματα) και η υγρασία είναι 

τουλάχιστον 30%, οπότε η σκόνη δεν αποκολλάται από το έδαφος. Η σκόνη που θα 

δημιουργείται από τις ανατινάξεις της επιφανειακής εξόρυξης θα μετακινείται με τον 

άνεμο, όταν θα υπάρχει, μερικές δεκάδες μέτρα και θα καταλήγει πάντα μέσα στα όρια των 

εγκαταστάσεων της εταιρίας. Σημειώνεται ότι η επιφανειακή εξόρυξη θα διαρκέσει κατά 

μέγιστο 6 χρόνια. Για τα υπόλοιπα 20-25 χρόνια το μεταλλείο των Σκουριών θα λειτουργεί 

αποκλειστικά με υπόγεια μέθοδο εκμετάλλευσης. Αξιοσημείωτο όμως είναι ότι η 

παραγόμενη σκόνη (πλήρως ελεγχόμενη με συστήματα διαβροχής) θα είναι απολύτως 
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αδρανής. Σύμφωνα με το σχεδιασμό της επένδυσης και τη ΜΠΕ, όση σκόνη και να 

εκπεμφθεί σε πραγματικές συνθήκες και όχι στις συνθήκες των χειρότερων υποθετικών 

σεναρίων που χρησιμοποιούνται για να εκπονηθεί μία επιστημονική μελέτη, θα είναι 100 

φορές μικρότερη από τα επιτρεπτά όρια και δεν θα ξεπερνά τους 2.000 τόνους το χρόνο. Σε 

κάθε περίπτωση, οι 2.000 τόνοι εξόρυξης την ώρα, θα είναι η μέση παραγόμενη ποσότητα 

μεταλλεύματος και σε καμία περίπτωση εκπεμπόμενη σκόνη.  

Τα στερεά σωματίδια και τα τοξικά αέρια που δημιουργούνται κατά την επεξεργασία θα 

καθηλώνονται με ειδικά φίλτρα και δεν θα διαφεύγουν στην ατμόσφαιρα.  

Η επιβάρυνση από την ηχορύπανση, εξαιτίας της λειτουργίας των μηχανημάτων αλλά και 

των οχημάτων θα είναι ασήμαντη, αφού τα σημαντικότερα τμήματα της μονάδας που 

εκλύουν τέτοιους θορύβους θα κατασκευαστούν μακριά από οικισμούς. 

3β. Νερά 

Η ΒΑ Χαλκιδική διαθέτει από τα πιο πλούσια υδατικά αποθέματα στη βόρεια Ελλάδα. 

Σύμφωνα με σχετική υδρογεωλογική μελέτη του ΙΓΜΕ, 11 εκατ. m3 νερού από τη λεκάνη της 

Πιάβιτσας (Σκουριές) καταλήγουν ανεκμετάλλευτα στη θάλασσα, όταν μόνο 0,55 εκατ. 

m3/χρόνο χρησιμοποιούνται για την ύδρευση της περιοχής (ποσοστό 5%). Η εταιρία 

προβλέπεται να καταναλώνει περίπου 1,7 εκατ. m3 νερού το χρόνο. Το 80% αυτής της 

ποσότητας θα ανακυκλώνεται στις εγκαταστάσεις της εταιρίας. Οι αναγκαίες ποσότητες 

νερού θα εξασφαλίζονται από ξεχωριστές γεωτρήσεις της εταιρίας. Σε κάθε περίπτωση το 

ισοζύγιο θα παραμένει θετικό.  

Αν και το κοίτασμα των Σκουριών αποτελείται μόνο από χαλκό, χρυσό και αδρανή υλικά, η 

εκμετάλλευση έχει σχεδιαστεί κατά τέτοιο τρόπο, ώστε τα υλικά εξόρυξης και επεξεργασίας 

του μεταλλεύματος να μην μολύνουν τους υδροφόρους ορίζοντες. Τα κατάλοιπα της 

επεξεργασίας θα συγκεντρώνονται σε ασφαλή τέλματα, όπου θα αδρανοποιούνται. Τα 

τέλματα θα κατασκευαστούν σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Ε.Ε. Ο πυθμένας τους θα 

στεγανοποιηθεί με λεπτόκοκκο αργιλούχο υλικό πάχους 50 cm ή με άλλο υλικό εξίσου 

ασφαλές. Κατασκευαστικά ακόμη και σε περίπτωση υπερχείλισης υπάρχει ασφάλεια 100%, 

όπως επίσης και σε περίπτωση ισχυρού σεισμού μεγέθους μέχρι και 8 ρίχτερ. Στην Ελλάδα 

δεν έχει σημειωθεί σεισμός αυτού του μεγέθους. 

Επομένως, ούτε στέρηση ούτε μόλυνση νερού πρόκειται να συμβεί. 

3γ. Δάση  

Η υλοτομική επέμβαση στην περιοχή των Σκουριών έγινε σε έκταση περίπου 2.000 

στρεμμάτων. Αυτή αντιπροσωπεύει μόλις το 0,25% της δασικής επιφάνειας της Χαλκιδικής, 

και το 1% της αντίστοιχης του Δήμου Αριστοτέλη. Όπως συμβαίνει σε κάθε μονάδα ορυκτής 

εξόρυξης θα εφαρμοστεί η αρχή της παράλληλης αποκατάστασης. Σύμφωνα μ’ αυτήν, οι 

περιοχές στις οποίες ολοκληρώνονται τα επιμέρους έργα αποκαθίστανται άμεσα και 

παράλληλα με την εξέλιξη των υπόλοιπων έργων. Με την ολοκλήρωση του επενδυτικού 

σχεδίου, παραδίδεται στην τοπική κοινωνία ολόκληρη η περιοχή πλήρως αποκαταστημένη 
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και πληρέστερη σε πυκνότητα και ποικιλία βλάστησης, αφού γίνεται με την καθοδήγηση 

ειδικών επιστημόνων.  

 

3δ. Τουρισμός 

Οι συνεχείς αντιδράσεις κατά τα τελευταία 15 χρόνια από την πλευρά οικολογικών ομάδων, 

πρωτοβουλιών κατοίκων, επιτροπών αγώνα κ.α. με ποικίλους τρόπους έβλαψε τον 

τουρισμό της ΒΑ Χαλκιδικής πολύ περισσότερο από ότι η υποτιθέμενη ρύπανση του 

περιβάλλοντος, εξαιτίας της μεταλλευτικής δραστηριότητας, σχεδόν αδιάλειπτα,  τα 

τελευταία 2.000 χρόνια. Δεν υπάρχει καμία μελέτη που να τεκμηριώνει επιστημονικά 

κάποιο πλήγμα στον τουρισμό της ΒΑ Χαλκιδικής από την μακραίωνη μεταλλευτική 

δραστηριότητα. Ο μαζικός τουρισμός αναπτύχθηκε κατά την περίοδο οικονομικής ακμής 

των μεταλλείων. Η άνθιση των δυο κλάδων ήταν παράλληλη και συνέπεσε χρονικά, 

συμβάλλοντας αποφασιστικά στην οικονομική τόνωση της περιοχής. 

Η εταιρία «Ελληνικός Χρυσός» συμμετέχει στο τουριστικό πρόγραμμα του Δήμου 

Αριστοτέλη, έχοντας ως στόχο τη δημιουργία κατάλληλης υποδομής για την ανάπτυξη 

6μηνου θερινού και 12μηνου εναλλακτικού τουρισμού. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στο 

συνεδριακό τουρισμό, που αποτελεί τη ναυαρχίδα του τοπικού τουριστικού προϊόντος. Σε 

άλλες χώρες γίνονται και περιηγήσεις σε ενεργούς μεταλλευτικούς χώρους και προσφορά 

μικρών αναμνηστικών δώρων. Επομένως, μπορεί να ωφεληθεί και ο τοπικός τουρισμός. 

Αυτή η περιοχή μπορεί να αποτελέσει πρότυπο παράλληλης ανάπτυξης τουρισμού και 

μεταλλείας σε διεθνές επίπεδο. 

3ε. Θέσεις εργασίας 

Σήμερα η «Ελληνικός Χρυσός» και οι εργολάβοι της απασχολούν 1.200 εργαζόμενους, από 

τους οποίους οι 800 προσελήφθηκαν μέσα στο 2012. Σε πλήρη ανάπτυξη του επενδυτικού 

σχεδίου η εταιρία θα απασχολεί άμεσα και έμμεσα 5.000 εργαζόμενους. Σε ότι αφορά τις 

θέσεις που υποτίθεται ότι θα χαθούν, δεν υπάρχει καμία έρευνα ή μελέτη που να 

αποδεικνύει ότι η μεταλλευτική δραστηριότητα θα θέσει σε κίνδυνο ή θα καταστρέψει 

έστω και μια θέση εργασίας άλλων τομέων της οικονομίας, εξαιτίας της μεταλλευτικής 

δραστηριότητας. Απεναντίας θα δημιουργηθούν έμμεσα άλλες θέσεις εργασίας. Εξάλλου, η 

μεταλλευτική δραστηριότητα αναπτύχθηκε στη ΒΑ Χαλκιδική (ιδιαίτερα στα γνωστά 

Μαντεμοχώρια) από την εποχή της αρχαιότητας, πριν ή και παράλληλα με την ανάπτυξη 

άλλων κλάδων όπως η αλιεία, η πρωτογενής αγροτική παραγωγή και ο τουρισμός. 

3στ. Μελισσοκομία  

Δεν πλήττεται η μελισσοκομία από τη μεταλλευτική δραστηριότητα ούτε άλλοι κλάδοι της 

γεωργοκτηνοτροφίας. Οι ασθένειες της μελισσοκομίας είναι συγκεκριμένες και γνωστές 

στον επιστημονικό χώρο. Καμία από αυτές δεν συνδέεται, με βάση τα μέχρι σήμερα γνωστά 

επιστημονικά δεδομένα, με τη μεταλλευτική δραστηριότητα. Αντίθετα, υπάρχουν στοιχεία 

και μελέτες που τεκμηριώνουν επίδραση της χρήσης τοξικών φυτοφαρμάκων, αλλά και της 

αστικής ρύπανσης, στο βιολογικό κύκλο των εντόμων. Ειδικά στη Χαλκιδική, που 
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παρουσιάζει 2.500 χρόνια μεταλλευτικής ιστορίας, δεν έχει καταγραφεί ποτέ ζημία σε 

μελισσοκομικό κεφάλαιο, ούτε έχει υποβληθεί αίτηση αποζημίωσης, για απώλεια 

μελισσοσμηνών που να συνδέεται άμεσα με τη λειτουργία των μεταλλείων. Απεναντίας, τα 

τελευταία 50 χρόνια και στο στενό κύκλο των 30 km από υπάρχουσες μεταλλευτικές 

δραστηριότητες, η δύναμη του μελισσοκομικού κεφαλαίου παρέμεινε αμετάβλητη. Είναι 

ενδεικτικό, ότι στην περιοχή έρχονται πολλοί μελισσοκόμοι από όλη σχεδόν τη Βόρεια 

Ελλάδα, τοποθετώντας τις κυψέλες τους ακόμα και σε αποστάσεις μικρότερες των 500 m 

από τις μεταλλευτικές εγκαταστάσεις.  

3ζ. Αγορά/πώληση των Μεταλλείων Κασσάνδρας 

Τα Μεταλλεία Κασσάνδρας δεν πουλήθηκαν στην «Ελληνικός Χρυσός» σε καιρό ευημερίας 

και με τα οικονομικά και πολιτικά δεδομένα του 2013, ούτε παραχωρήθηκαν. Αντίθετα, το 

Δεκέμβριο του 2003 μεταβιβάστηκε το ενεργητικό μίας πτωχευμένης εταιρίας (TVX Hellas), 

η οποία παρουσίαζε μηδενική αξία, ενώ άφηνε πολλά προβλήματα του παρελθόντος (π.χ. 

απολυμένοι εργαζόμενοι που είχαν να πληρωθούν πάνω από έναν χρόνο, περιβαλλοντικά 

ζητήματα κ.ά.) που θα έπρεπε να διαχειριστεί η διάδοχη εταιρία. Επομένως, ήταν δεδομένη 

η ανάγκη να βρεθεί ένας επενδυτής από την πολιτεία που θα δεχόταν και θα μπορούσε να 

κρατήσει ζωντανό το μεταλλείο, να δώσει δουλειά στους απολυμένους εργαζόμενους, πνοή 

στην περιοχή και κυρίως να διαχειριστεί τα περιβαλλοντικά ζητήματα που δημιουργήθηκαν 

από προηγούμενες εκμεταλλεύσεις. Γι’ αυτό τα 11 εκατ. € που έδωσε η «Ελληνικός Χρυσός» 

ποτέ δεν μπήκαν στα ταμεία του Ελληνικού Δημοσίου. Άλλα 11 εκατ. € πλήρωσε η εταιρία 

Kinross (που είχε συγχωνευτεί με τη μητρική της TVX Hellas, την TVX Gold) σε αποζημιώσεις 

εργαζομένων για να μπορέσει να φύγει από την Ελλάδα. Το Ελληνικό Κράτος μεσολάβησε 

μόνο για να πραγματοποιηθεί η μεταβίβαση και να καταλήξουν αυτά τα χρήματα (11+11 = 

22 εκατ. €) στις οικογένειες των εργαζομένων και των εργολάβων που έμειναν απλήρωτοι 

για πάνω από έναν χρόνο ως συνέπεια της «εξόδου» της Kinross από την Ελλάδα. Είναι 

γνωστό βέβαια πως η «έξοδος» της TVX/Kinross από τη χώρα ήταν αποτέλεσμα ενός 

ανελέητου «αγώνα» των ίδιων γνωστών κύκλων που πολεμούν εδώ και χρόνια τις 

επενδύσεις στο μεταλλευτικό τομέα.  

3η. Οικονομικά οφέλη Ελλάδος 

Η «Ελληνικός Χρυσός» που έχει έδρα την Αθήνα, καταβάλει όλες τις νόμιμες εισφορές στο 

Ελληνικό Κράτος. Περίπου το 30% του τζίρου της εταιρίας θα καταλήγει στα ταμεία του 

Δημοσίου μέσω της άμεσης και έμμεσης φορολόγησης. Υπολογίζεται ότι ο τζίρος της 

εταιρίας τα επόμενα χρόνια θα ανέρχεται σε 1 δισεκ. €/χρόνο, οπότε το Ελληνικό Κράτος θα 

εισπράττει τουλάχιστον 300 εκατ. €/ χρόνο. Επίσης, η συνολική επένδυση θα αποφέρει 

μέσα στην επόμενη πενταετία επιπλέον 1 δισεκ. €. Σημειώνεται ότι ετήσιο μίσθωμα δεν 

προβλέπεται στην περίπτωση της Χαλκιδικής, για τους λόγους που αναφέρονται στην 

προηγούμενη ενότητα. 

3θ. Ανταποδοτικά οφέλη τοπικής κοινωνίας 

 5.000 άμεσες και έμμεσες θέσεις εργασίες για τα επόμενα 30 χρόνια. 
 3-6 εκατ. €/χρόνο στο Δήμο Αριστοτέλη ανάλογα με τις πωλήσεις και τις τιμές των 
μετάλλων. 
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Στο πλαίσιο της ανταποδοτικότητας και της «Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης», ο Δήμος έχει 

λάβει από το 2006 έως σήμερα 10 εκατ. € που αξιοποιήθηκαν σε τεχνικά έργα, χορηγίες και 

δωρεές. Σ’ αυτό το πλαίσιο περιλαμβάνονται η κατασκευή δρόμων, πεζοδρομίων και 

πλατειών, η δημιουργία μονάδων βιολογικού καθαρισμού, η φωταγώγηση κοινόχρηστων 

χώρων, καθώς και η οικονομική στήριξη πολιτιστικών και αθλητικών φορέων. 

3ι. Ακαριαία τήξη (Flash smelting) 

Η προβλεπόμενη μέθοδος ακαριαίας τήξης (flash smelting) χρησιμοποιείται εδώ και πολλά 

χρόνια σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες και θεωρείται η ασφαλέστερη και φιλικότερη στο 

περιβάλλον. Η χρήση των αναγκαίων χημικών ουσιών, για την επεξεργασία του 

λειοτριβημένου πετρώματος και η απόθεση των καταλοίπων στα τέλματα, θα γίνεται 

σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Ε.Ε. (είναι αυστηρότερες των ΗΠΑ και Αυστραλίας). 

Η ΒΑ Χαλκιδική, εξαιτίας της πλούσιας μεταλλοφορίας της προσφέρει τη δυνατότητα 

εφαρμογής της μεθόδου flash smelting (ακαριαία τήξη) για την ανάκτηση των μετάλλων 

από τα κοιτάσματα των Σκουριών και της Ολυμπιάδος. Αυτή η μέθοδος είναι η πλέον 

έγκυρη μεταλλουργική μέθοδος για την απόληψη χαλκού και άλλων ευγενών μετάλλων. 

Παγκοσμίως βρίσκει εφαρμογή σε περισσότερα από 50 εργοστάσια, ενώ στην Ευρωπαϊκή 

Ένωση αποτελεί την αποκλειστική τεχνολογία για την παραγωγή χαλκού. Η Φιλανδική 

εταιρία Outotec, η οποία κατέχει την τεχνογνωσία και παρέχει τον εξοπλισμό, θα 

κατασκευάσει τη μεταλλουργική μονάδα, με στόχο συνολική ανάκτηση μετάλλων 

τουλάχιστο κατά 90%. Στις Σκουριές Χαλκιδικής δεν προβλέπεται χρήση κυανιούχου 

νατρίου, για την παραγωγή του συμπυκνώματος χαλκού/χρυσού. 

3ια. Βίαιες αντιδράσεις 

Λύνονται προβλήματα με τη βία; Η απάντηση είναι μια και ξεκάθαρη: ΟΧΙ. Η χρήση βίας, 

δεν είναι ούτε λογική ούτε αυτονόητη. 

 Δεν είναι αυτονόητες οι απειλές, οι επιθέσεις και η σωματική βία εναντίον 
εργαζομένων σε εξορυκτικές επιχειρήσεις, εναντίον των οικογενειών και των περιουσιών 
τους. 
 Δεν είναι φυσιολογικό να αναγκάζεται η Πολιτεία να παρεμβαίνει κατασταλτικά σε 
κάθε αντίδραση εξορυκτικής επένδυσης και όχι μόνο, ούτε να περιφρουρεί το αυτονόητο 
δικαίωμα στη νόμιμη εργασία.  
Ποιους λοιπόν ωφελεί η βία; Όλους εκείνους που δεν επιθυμούν την ανάπτυξη της Εθνικής 

Οικονομίας και την πρόοδο των τοπικών κοινωνιών. 

4. Παραδείγματα άλλων χωρών 

4α. Το παράδειγμα της Φιλανδίας 

Το μεταλλείο χρυσού του Pahtavaara της Φιλανδικής εταιρίας Lappland Goldminers 

βρίσκεται στα κεντρικά Lapplands μέσα σε δάσος κωνοφόρων και μόλις 30 km ΒΑ από το 

χωριό του Αϊ Βασίλη που παρουσιάζει τη μεγαλύτερη τουριστική κίνηση της χώρας. Τα 

βεβαιωμένα και πιθανά αποθέματα χρυσού είναι 2.372 kg και τα μετρημένα και ενδεικτικά 

2.633 kg. Η παραγωγή χρυσού ήταν 680 kg με ακαθάριστη αξία 25,2 € το 2009, 740 kg με 
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ακαθάριστη αξία 27,4 € το 2010, 621 kg με ακαθάριστη αξία 23 € το 2011 και 575 kg με 

ακαθάριστη αξία 21,3 € το 2012. Η μέση σύσταση του κοιτάσματος σε χρυσό ήταν 1,7 g/t. 

Το μέσο ποσοστό απόληψης χρυσού για τα τέσσερα χρόνια ήταν 87% 

(http://www.lapplandgoldminers.com).  

4β. Το παράδειγμα της Αργεντινής 

Η Αργεντινή κατάφερε μέσα από την αξιοποίηση του ορυκτού πλούτου να ξεπεράσει τα 

οικονομικά αδιέξοδά της. Μέσα σε πέντε χρόνια (2003-08) τα ενεργά ορυχεία της από 40 

έφτασαν τα 403, καταγράφοντας αύξηση μεγαλύτερη από 1000%. Οι άμεσα εργαζόμενοι 

στον τομέα του ορυκτού πλούτου υπολογίζονται σε πάνω από 250 χιλιάδες, αριθμός που 

τριπλασιάστηκε την τελευταία δεκαετία. Τo 2008 οι επενδύσεις στον τομέα ξεπέρασαν τα 2 

δισεκ. $ σημειώνοντας αύξηση 31% και καταγράφοντας ιστορικό ρεκόρ. Μόνο η παραγωγή 

χαλκού, χρυσού και αργύρου αντιπροσωπεύει το 3,5% του ΑΕΠ της χώρας αυτής. Με 

τέτοιες επιδόσεις, εκτιμάται ότι μέχρι το 2015 η Αργεντινή θα ολοκληρώσει επενδύσεις 

συνολικού ύψους 10 δισεκ. $ και τότε θα κατατάσσεται μεταξύ των τριών μεγαλύτερων 

μεταλλευτικών χωρών παγκοσμίως, απασχολώντας περισσότερους από 400 χιλ. 

εργαζόμενους στον τομέα (Έγγραφο Ελληνικής Πρεσβείας στην Αργεντινή προς το ΥΠΕΞ: ΑΠ. 

2215/267/23-9-2009). 

5. Τι είδους ανάπτυξη θέλουμε; 

 Το Ελληνικό Δημόσιο έχει απώλεια εσόδων κάθε χρόνο από το λαθρεμπόριο καυσίμων 
(περίπου 1 δισεκ. €), από το παραεμπόριο κινέζικων προϊόντων (περίπου 5 δισεκ. €) και 
από τη φοροδιαφυγή (τουλάχιστον 30 δισεκ. €). Να φροντίσει να εισπράξει αυτά και να 
απαγορεύσει την αξιοποίηση του ορυκτού πλούτου. Υπάρχουν δεκάδες άλλες 
περιπτώσεις που το Ελληνικό Κράτος αδυνατεί να εισπράξει τους νόμιμους φόρους. Τι 
σημαίνει όμως η άποψη αυτή; Ότι αν τα κατάφερνε τέλεια δεν θα έπρεπε να 
αξιοποιήσει τον ορυκτό πλούτο του; Το επιχείρημα είναι πολύ άστοχο. 

 Σήμερα, λειτουργούν περίπου 460 χρυσωρυχεία σε όλο τον κόσμο, τα μισά των οποίων 
σε αναπτυγμένες ή αναπτυσσόμενες χώρες. Στην Ευρώπη λειτουργούν 18 μεταλλεία 
χρυσού (κυρίως στη Σουηδία και Φιλανδία). Περίπου οι μισές μονάδες χρησιμοποιούν 
κυανιούχο νάτριο (NaCN). Από το σύνολο της παγκόσμιας παραγωγής αυτού (1.300.000 
τόνοι/έτος) το 13% χρησιμοποιείται στη μεταλλουργία χρυσού και αργύρου. Το 
υπόλοιπο NaCN (87%) χρησιμοποιείται σε χημικές βιομηχανίες και σε επιμεταλλώσεις. 

 Το περιβάλλον καταστρέφεται ανεπανόρθωτα. Δεν έχει παρατηρηθεί καμία μόνιμη 
καταστροφή. Αντίθετα σε πολλές περιπτώσεις μετά τα έργα αποκατάστασης γίνεται 
καλύτερο. Η ρύπανση του εδάφους, των υδροφόρων οριζόντων και του αέρα είναι 
επικίνδυνη για τους ζώντες οργανισμούς, μόνο όταν συμβεί ατύχημα. 

 Η εξόρυξη χρυσού με τις εξαιρετικά βλαπτικές για το περιβάλλον συνέπειες είναι 
απόδειξη πνευματικής υστέρησης του ανθρώπου. Η άποψη αυτή είναι πολύ μειωτική 
για τους Έλληνες, αλλά και τον υπόλοιπο κόσμο. Άραγε την ίδια άποψη είχαν και οι 
αρχαίοι πρόγονοί μας; 

 Να μην εξορύξουμε ποτέ τα αποθέματα των βασικών και πολύτιμων μετάλλων μας, 
επειδή είναι μηδαμινά σε σχέση με τα παγκόσμια. Δεν είναι ατυχές το επιχείρημα αυτό; 

 Το πρότυπο ζωής που ακολουθεί η σημερινή ανθρωπότητα δεν είναι σωστό. Να 
συμφωνήσω κι εγώ. Αλλά ποιες από τις σημερινές ανέσεις μας μπορούμε να 
στερηθούμε;  
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      Το ηλεκτρικό φως; το αυτοκίνητο; την τηλεόραση; τον υπολογιστή; το κινητό 

τηλέφωνο;  

 Όλες οι Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) προβλέπουν λεπτομερώς την 
εγκατάσταση και λειτουργία των εξορυκτικών μονάδων, καθώς και τη σταδιακή 
αποκατάσταση του τοπίου. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι ανεξέλεγκτα και χωρίς 
επιστημονική δεοντολογία και σεβασμό προς το περιβάλλον, εκμεταλλευόμαστε τους 
αναγκαίους πόρους. 

 Εφόσον τηρούνται όλα τα μέτρα που προβλέπονται από τους όρους των διαγωνισμών 
και τις ΜΠΕ, δεν θα υπάρξουν επιπτώσεις στην πρωτογενή και δευτερογενή γεωργική 
και κτηνοτροφική παραγωγή. 

 Στο νέο Κανονισμό Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών που ισχύει από τον Ιούνιο 
του 2011 έχουν ενσωματωθεί οι αυστηρότεροι όροι προστασίας του περιβάλλοντος της 
Ε.Ε. για την εξόρυξη και επεξεργασία κάθε μορφής κοιτάσματος.  

 Σε όλες τις εκμεταλλεύσεις προβλέπεται η συγκρότηση ειδικών επιτροπών 
παρακολούθησης και ελέγχου από επιστήμονες που θα επιλέξει  η τοπική κοινωνία. 

 Δεν προβλέπονται απαλλοτριώσεις οικισμών. Οι περισσότερες εργασίες εξόρυξης θα 
εκτελούνται υπόγεια. 

 Η λειτουργία των λιγνιτωρυχείων στις περιοχές Πτολεμαϊδας και Φλώρινας προκαλεί 
βέβαια σημαντικές επιπτώσεις τόσο στο περιβάλλον όσο και στην υγεία των κατοίκων 
ιδιαίτερα εκείνων που εργάζονται στις αντίστοιχες μονάδες. Όμως από την παραγόμενη 
ηλεκτρική ενέργεια ωφελούνται όλοι οι Έλληνες και ενισχύεται σημαντικά η Εθνική 
οικονομία, αφού δεν εισάγουμε τις αναγκαίες ποσότητες πρώτων υλών, για ίση 
ηλεκτροπαραγωγή (περίπου το 48% του συνόλου). 

 Η κατασκευή της περιφερειακής οδού στη Θεσσαλονίκη συνάντησε σθεναρές 
αντιδράσεις από οικολογικές οργανώσεις, επειδή πραγματικά καταστράφηκε τμήμα του 
περιαστικού δάσους. Μπορεί να σκεφθεί κάποιος από μας τι θα συνέβαινε σήμερα αν 
δεν υπήρχε; Αντίστοιχες αντιδράσεις υπήρξαν και κατά την χάραξη/κατασκευή της 
Εγνατίας Οδού, αλλά και της Αττικής Οδού. Περιβαλλοντικές ευαισθησίες πρέπει να 
έχουμε όλοι, ταυτόχρονα όμως πρέπει να δίνουμε λύσεις που θα διευκολύνουν και 
βελτιώνουν τη ζωή μας. Για το συμφέρον λοιπόν τόσο της τοπικής κοινωνίας όσο και 
όλης της χώρας πρέπει να αναζητούνται λύσεις κοινά αποδεκτές. 

 Για τους καταγόμενους από τις Περιφερειακές Ενότητες Χαλκιδικής, Κιλκίς, Ροδόπης και 
Έβρου είναι πολύ προσβλητική η άποψη ότι είναι ικανοί μόνο ως ανειδίκευτοι εργάτες. 
Υπάρχουν ικανότατοι και διάσημοι επιστήμονες καταγόμενοι από τις παραπάνω ΠΕ που 
διαπρέπουν τόσο εντός όσο και εκτός Ελλάδος. 

 Ας απαντήσει κάποιος ευθέως αν η εγκατάσταση ποικίλων μονάδων στις βιομηχανικές 
περιοχές των αστικών κέντρων, οι οποίες δυνητικά μπορεί να επιβαρύνουν το 
περιβάλλον, ωφέλησαν τις τοπικές κοινωνίες και βελτίωσαν το εισόδημα των 
εργαζόμενων ή όχι.  

 

Υπάρχουν πολλά παραδείγματα επιπτώσεων στο περιβάλλον από τη λειτουργία 

εξορυκτικών μονάδων σε ορισμένες χώρες του κόσμου, ακόμη και ανεπτυγμένες. Όμως 

βιομηχανικά ατυχήματα με πολύ μεγαλύτερη συχνότητα συμβαίνουν σε άλλους τομείς, 

χωρίς βέβαια να το επιθυμούν οι εταιρίες ούτε όμως και οι ίδιοι οι εργαζόμενοι. 

Στην Ελλάδα υπάρχει έλλειψη ενημέρωσης και συνειδητή διαστρέβλωση ορισμένων 

ζητημάτων από αυτοαναγορευμένους ειδικούς. Η πρότασή τους για παντελή απαγόρευση 

της εξόρυξης του ορυκτού πλούτου είναι αντισυνταγματική. Δυστυχώς υποστηρικτές αυτής 
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της άποψης είναι και ορισμένοι πανεπιστημιακοί δάσκαλοι και μάλιστα γεωλόγοι. Τότε τι 

λόγο ύπαρξης έχουν όλες οι θετικές επιστήμες σε όλο τον κόσμο, αφού η εργασία των 

πτυχιούχων τους επιβαρύνει το περιβάλλον; Να μείνουν δηλαδή μόνον οι ανθρωπιστικές 

επιστήμες; Επιθυμούμε βελτίωση του βιοτικού επιπέδου ή όχι; Να ακούσουμε εναλλακτικές 

προτάσεις, χωρίς όμως να αποκλείουμε τη λειτουργία των εξορυκτικών μονάδων.  

Υπέρ της αξιοποίησης του ορυκτού πλούτου της χώρας είναι όλοι οι αρμόδιοι φορείς όπως: 

 Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. 
 Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών. 
 Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Πολυτεχνείο Κρήτης (Τμήμα Ορυκτών Πόρων), Τμήματα 

Γεωλογίας, καθώς και άλλα Τμήματα Θετικών Επιστημών των ΑΕΙ της χώρας. 
 Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος. 
 Ελληνική Γεωλογική Εταιρία. 
 Σύλλογος Ελλήνων Γεωλόγων. 
 Εργατοϋπαλληλικά κέντρα των αντίστοιχων Περιφερειακών Ενοτήτων. 
 Όλα τα κόμματα του Ελληνικού Κοινοβουλίου. 

 

Ειδικότερα, υπέρ της αξιοποίησης των κοιτασμάτων χρυσού της Χαλκιδικής είναι επιπλέον: 

 Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας-Θράκης. 
 Δήμος Αριστοτέλη. 
 Δήμος Πολυγύρου 
 Πρυτανικό Συμβούλιο Α.Π.Θ. 
 

6. Παραδείγματα επιπτώσεων στο περιβάλλον 

Οι επιπτώσεις στο περιβάλλον από την εκμετάλλευση ορυκτών όρων είναι ελάχιστες σε 

σύγκριση με αντίστοιχες επιπτώσεις άλλων βιομηχανικών δραστηριοτήτων, όπως 

επιβεβαιώνεται από αρμόδιους Διεθνείς Οργανισμούς. Παρακάτω αναφέρονται οι 

σημαντικότερες επιπτώσεις για τη χώρα μας, από τις οποίες μόνο η πρώτη σχετίζεται με την 

εκμετάλλευση ορυκτού πόρου (λιγνίτες): 

 Εκπομπές αέριων ρύπων και αιωρούμενων σωματιδίων των Ατμο-Ηλεκτρικών 
Σταθμών (ΑΗΣ) στις περιοχές Πτολεμαϊδος και Φλώρινας. 

 Υπόγειοι υδροφόροι ορίζοντες, ποτάμια και λιμναία νερά μολύνονται από την 
εκτεταμένη χρήση λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων, αλλά και από άλλες ανθρωπογενείς 
παρεμβάσεις. 

 Πολλές μονάδες βιολογικού καθαρισμού διάφορων εργοστασίων δεν λειτουργούν 
συνεχώς και τα ακατέργαστα λύματά τους χύνονται σε φυσικούς αποδέκτες. 

 Αυθαίρετα κτίσματα παντού (π.χ. πάνω στο κύμα, μέσα στα δάση κ.α.). 
 Κεραίες κινητής τηλεφωνίας τοποθετημένες σε απαγορευμένα σημεία. 
 Εκπομπές αέριων και στερεών ρύπων ποικίλων βιομηχανιών. 
 Καυσαέρια κίνησης οχημάτων. 
 Καυσαέρια καυστήρων θέρμανσης. 
 Πρόχειρες σταβλικές εγκαταστάσεις. 



 
Κοιτάσματα μετάλλων και ανάπτυξη εθνικής οικονομίας 

Δρ. Τσιραμπίδης Ανανίας, Ομότιμος Καθηγητής, Εμπειρογνώμονας Υπουργείου ΠΕ.Κ.Α. 

15 

 Παράνομη λειτουργία περισσότερων των 75 χωματερών, με καθημερινά πρόστιμα από 
Ε.Ε. 

 Πυρκαγιά σε δεξαμενές πετρελαίου της Jet Oil (Θεσ/νίκη 1986), το μεγαλύτερο 
βιομηχανικό ατύχημα. 

 Καταστροφή από πυρκαγιά του 40% του περιαστικού δάσους της Θεσσαλονίκης (1997). 
Δεκάδες άλλες πυρκαγιές συμβαίνουν κάθε χρόνο στη χώρα μας. 

7. Οφέλη 

Τα σημαντικότερα οφέλη από την αξιοποίηση των μεταλλικών ορυκτών πόρων μας είναι: 

 Δεν χάνεται καμία άλλη θέση εργασίας. Απεναντίας, όπως συμβαίνει σε αντίστοιχες 

περιπτώσεις θα δημιουργηθούν επιπλέον τριπλάσιες έως τετραπλάσιες θέσεις από 

παράλληλες υποστηρικτικές εργασίες. 

 Σύμφωνα με τους όρους των διαγωνισμών κατά την περίοδο της εκμετάλλευσης των 

κοιτασμάτων προβλέπεται ελάχιστο εγγυημένο ετήσιο μίσθωμα που αυξάνει μέχρι το 5ο 

έτος, όπου και σταθεροποιείται μέχρι το τέλος της εκμετάλλευσης. Αυτά τα μισθώματα 

προβλέπονται από μαθηματικές εξισώσεις που στηρίζονται στις μέσες τριμηνιαίες 

χρηματιστηριακές τιμές των μετάλλων. Επιπλέον, οι εταιρίες θα καταβάλλουν κάθε χρόνο 

στο Δημόσιο τους φόρους που θα αναλογούν στις παραγόμενες ποσότητες καθαρών 

μετάλλων ή συμπυκνωμάτων τους. Επίσης, η Πολιτεία έχει το δικαίωμα επιβολής ειδικών 

διαβαθμισμένων τελών. 

 Οι τοπικές κοινωνίες θα ωφεληθούν σημαντικά από τους μισθούς των εργαζόμενων, 

αλλά και τον περιορισμό της ανεργίας. 

 Προβλέπονται αντισταθμιστικά οφέλη στην τοπική κοινωνία (π.χ. τοπικά έργα, χορηγίες 

κ.ά.). 

 Τέλος, προβλέπεται διάθεση στην Τοπική Αυτοδιοίκηση του 20% των εσόδων του 

Δημοσίου από την αξιοποίηση αυτών των κοιτασμάτων.  

8. Επίλογος  

Η γεωστρατηγική θέση της Ελλάδος, η οποία επιτρέπει γρήγορη πρόσβαση σε 170 

εκατομμύρια καταναλωτές στα Βαλκάνια και το δίπτυχο «ήλιος και θάλασσα» ενθαρρύνουν 

επενδύσεις στον τουρισμό, όπου υπάρχουν ακόμη πολλά περιθώρια ανάπτυξης. Επιπλέον 

ενθαρρύνονται επενδύσεις στους τομείς της γεωργίας, εμπορίου, ναυτιλίας, ανανεώσιμων 

πηγών ενέργειας (ΑΠΕ) και στην εκμετάλλευση ορυκτών πρώτων υλών οι οποίες μέχρι 

σήμερα παραμένουν ανεκμετάλλευτες (π.χ. πετρέλαιο, φυσικό αέριο, χρυσός, χαλκός 

κ.λπ.). 

Η Εθνική οικονομία μπορεί θεαματικά να βελτιωθεί πολύ σύντομα. Η αξιοποίηση του 

ορυκτού πλούτου μπορεί να συμβάλλει ουσιαστικά στη μείωση του χρέους της χώρας. Η 

Ελλάδα θα παραμείνει διεθνώς μεγάλος προμηθευτής βωξίτη (από τον οποίο παράγεται το 

αλουμίνιο) και σιδηρονικελίου. Η αναμενόμενη εκμετάλλευση χαλκού, αργύρου και χρυσού 
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από το 2015 θα ενισχύσει τη μεταλλευτική βιομηχανία της χώρας και επομένως την 

οικονομία της. 

Οι επενδύσεις αποτελούν, κατά γενική ομολογία, την αχίλλειο πτέρνα της ελληνικής 

οικονομίας. Κάθε επένδυση που δεν ολοκληρώνεται αφενός μεν συνιστά μια ακόμη χαμένη 

ευκαιρία για περαιτέρω ανάπτυξη και ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της χώρας και 

αφετέρου δημιουργεί αρνητικό προηγούμενο, πλήττοντας ουσιαστικά το προφίλ της 

Ελλάδος στο διεθνές επιχειρηματικό περιβάλλον. 

Αναποφασιστικότητα, αναποτελεσματικότητα και μη διορατικό πνεύμα χαρακτηρίζουν 

ακόμη και σήμερα τις ελληνικές κυβερνήσεις και τους περισσότερους Έλληνες πολιτικούς 

μπροστά στην αναγκαιότητα εκμετάλλευσης των ορυκτών πόρων μας. Επειγόντως αυτή η 

νοοτροπία πρέπει να αλλάξει. Βέβαια, αυτό δεν σημαίνει πως επειδή σήμερα η χώρα μας 

βρίσκεται σε δεινή οικονομική θέση «θα ξεπουλήσουμε τους θησαυρούς μας όσο-όσο». Η 

κυβέρνηση, αλλά και όλα τα κόμματα της βουλής ας προτάξουν το εθνικό συμφέρον. 

Η δαιδαλώδης γραφειοκρατία που φτάνει στα όρια της παράνοιας, η διαφθορά, αλλά και η 

διάχυτη δυσπιστία της κοινωνίας και της Δημόσιας Διοίκησης είναι οι σημαντικότεροι 

ανασταλτικοί παράγοντες για επενδύσεις στη χώρα μας. 

Εκτιμώ ότι το μεγαλύτερο ποσοστό αυτών που διαμαρτύρονται εναντίον των επενδύσεων 

στον εξορυκτικό τομέα, βασίζουν τα επιχειρήματά τους στην παγιωμένη άποψη «εδώ είναι 

Ελλάδα και δεν τηρούνται οι νόμοι». Επομένως, από το Ελληνικό δημόσιο εξαρτάται η 

διάψευσή τους. 

Οι βίαιες αντιδράσεις είναι ακατανόητες. Οι περιβαλλοντικές ευαισθησίες ή ανησυχίες 

είναι λογικές. Με το διάλογο μπορεί να λυθεί οποιοδήποτε πρόβλημα. Η λειτουργία 

εξορυκτικών/ μεταλλουργικών μονάδων προστατεύεται τόσο από το Ελληνικό Σύνταγμα 

όσο και από άλλους Ευρωπαϊκούς ή παγκόσμιους θεσμούς. Ο κίνδυνος κάποιου 

ατυχήματος θα υπάρχει όπως υπάρχει και από τη λειτουργία άλλων βαριών βιομηχανιών 

στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Η βελτίωση του βιοτικού επιπέδου του ανθρώπου πάνω 

στη γη έρχεται αναγκαστικά σε σύγκρουση με τη διατήρηση του περιβάλλοντος και της 

φύσης όπως την έπλασε ο Θεός.  

Η αξιοποίηση του ορυκτού πλούτου θα είναι ευλογία για την Ελλάδα. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

Bασικά και πολύτιμα μέταλλα Ελλάδος 

Στον πίνακα 1 παρουσιάζονται τα πιθανά και ενδεικτικά αποθέματα των μεταλλικών 

ορυκτών πόρων, καθώς και η ακαθάριστη αξία τους (Tsirambides & Filippidis 2012d). 

1. Αλουμίνιο (Al) 

Η εκμετάλλευση των βωξιτών αποτελεί θεμελιώδη τομέα του ορυκτού πλούτου της 

Ελλάδος. Τα κοιτάσματα βωξίτη αυτής είναι μεταξύ των σπουδαιότερων πηγών μη 

μεταλλουργικού βωξίτη σε όλο τον κόσμο. Εκμεταλλεύσιμα κοιτάσματα υπάρχουν στις 

περιοχές των ορέων Παρνασσού, Γκιώνας και Ελικώνα (Spoudeas 1997, Τσιραμπίδης 2005). 

Η συνολική παραγωγή βωξίτη των τριών ελληνικών εταιριών το 2011 ήταν 2,3 εκατ. τόνοι. Η 

S&B Βιομηχανικά Ορυκτά Α.Ε. παράγει από τα μεταλλεία της περίπου 1 εκατ. τόνους/χρόνο. 

Ακολουθεί η ΔΕΛΦΟΙ ΔΙΣΤΟΜΟΝ Α.Μ.Ε., θυγατρική της ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ Α.Ε., που παράγει 

περίπου 750 χιλ. τόνους/χρόνο και τροφοδοτεί αποκλειστικά τη μητρική εταιρία με πρώτη 

ύλη. Η ΕΛΜΙΝ Α.Ε. παρουσιάζει καλή προοπτική αύξησης της παραγωγής και των εξαγωγών 

των εκμεταλλευόμενων βωξιτών της. Η ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ Α.Ε. είναι ο μεγαλύτερος 

καταναλωτής ελληνικού βωξίτη επεξεργαζόμενη περισσότερους από 1,5 εκατ. 

τόνους/χρόνο. Το 2011 αυτή η εταιρία παρήγαγε 165 χιλ. τόνους πρωτόχυτου αλουμινίου, 

το μεγαλύτερο μέρος του οποίου εξήγαγε (ΣME 2012). Τα περισσότερο γνωστά κοιτάσματα 

βωξίτη βρίσκονται στη Ζώνη των ορέων Ελικώνα-Παρνασσού-Γκιώνας-Οίτης και 

υπολογίζονται περίπου σε 100 εκατ. τόνους (O’Driscoll 2011).  

Τα ενδεικτικά αποθέματα αλουμινίου στην Ελλάδα είναι περίπου 2,5 εκατ. τόνοι και η 

ακαθάριστη αξία τους 4,04 δισεκ. € (Πίν. 1) (Tsirambides & Filippidis 2012d). 

Πίνακας 1. Αποθέματα (πιθανά+ενδεικτικά) και ακαθάριστη αξία  
μεταλλικών ορυκτών πόρων Ελλάδος. 

Ορυκτός πόρος Αποθέματα 
(χιλ. τόνοι) 

1Τιμή 
(€/τόνος) 

Αξία 
(εκατ. €) 

Αλουμίνιο (Al) 2.500 1.616 4.040 
Μόλυβδος+Ψευδάργυρος (Pb+Zn) 3.125 1.659 5.184 
Νικέλιο (Ni) 1.392 14.343 19.965 
2Άργυρος (Ag) 131,604 26,25/ουγκιά 3.454 
2Χαλκός (Cu) 1.943 6.398 12.431 
2Χρυσός (Au) 19,374 1.371/ουγκιά 26.556 
3Μαγγάνιο (Mn) 2.250 2.320 5.220 
3Χρώμιο (Cr)          1.200 2.127 2.552 

Σύνολο 79.402 
1
Commodity closing prices (http://www.infomine.com), 

2
αναμενόμενη παραγωγή το 2015, 

3
καλή προοπτική εκμετάλλευσης,  

4
εκατομμύρια ουγκιές, 1 ουγκιά troy=31,1 g,  

1€=1,293$ (9 Οκτωβρίου 2012). 
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2. Άργυρος (Ag) 

Ενώ τα αργυρούχα ορυκτά αντιπροσωπεύονται με μια σχετικά μεγάλη ποικιλία και 

συχνότητα σε διάφορους τύπους μεταλλοφορίας, αυτοφυής άργυρος εντοπίστηκε μόνον 

στην Αγριλέζα Λαυρίου, Ασημότρυπες Παγγαίου και Πάνορμο Τήνου. Ο Ag-ούχος γαληνίτης 

του Λαυρίου αποτέλεσε κατά την αρχαιότητα την πηγή της οικονομικής άνθισης του 

Αθηναϊκού Κράτους. Επίσης, άργυρος έχει εντοπιστεί στη Χαλκιδική (Ολυμπιάς, Στρατώνι), 

Έβρο (Πέραμα, Κίρκη), Θάσο, Σκρα Κιλκίς, κ.α. (Eliopoulos 2000, Τσιραμπίδης 2005, 

Skarpelis 2007). Στην περιοχή Πολυκάστρου-Σκρα Κιλκίς τα πιθανά και ενδεικτικά 

αποθέματα των βασικών μετάλλων περιλαμβάνουν και 80 τόνους Ag (Πίν. 3) (Arvanitidis 

2012). 

Από το τέλος του 2011 η Καναδική εταιρία Eldoradogold έχει αποκτήσει το δικαίωμα 

εκμετάλλευσης των κοιτασμάτων αργύρου της Χαλκιδικής και Έβρου με χρυσό και άλλα 

βασικά μέταλλα. Η διάρκεια λειτουργίας των μεταλλείων, τα αποθέματα και οι 

συγκεντρώσεις των μετάλλων παρουσιάζονται στον πίνακα 2 με χρήση δεδομένων που 

διέθεσε η εταιρία τον Οκτώβριο του 2012. Η πρώτη παραγωγή αργύρου στην Ελλάδα 

αναμένεται το 2015 (Eldoradogold 2012). 

Τα πιθανά και ενδεικτικά αποθέματα αργύρου από τη Χαλκιδική και Έβρο είναι περίπου 

131,6 εκατ. ουγκιές (4.093 τόνοι) και η ακαθάριστη αξία τους 3,454 δισεκ. € (Πίν. 1) 

(Tsirambides & Filippidis 2012d). 

3. Μαγγάνιο (Mn) 

Η Βόρεια Ελλάδα περιέχει ένα σημαντικό αριθμό αποθέσεων οξειδίων του Mn τύπου 

«μπαταρίας». Αυτές αναπτύσσονται καλύτερα στις περιοχές Δράμας (Νευροκόπι, Γρανίτης, 

Περιθώριο κ.α.) και Χαλκιδικής (Βαρβάρα, Στρατονίκη κ.α.). Το οικονομικά σημαντικό 

κοίτασμα Γρανίτη Δράμας έχει μέγιστο πάχος 40 m, μήκος 70-90 m και περιεχόμενο σε Mn 

22-29% (Nimfopoulos & Pattrick 1991, Τσιραμπίδης 2005).  

Η μοναδική Ελληνική μεταλλευτική εταιρία φυσικού μαγγανίου εκμεταλλεύτηκε το 

κοίτασμα στο Γρανίτη Δράμας μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του 1990. Το παραγόμενο υλικό 

ήταν σε δύο βαθμούς, Scalma 74 (ελάχιστο 72% MnO2) και Scalma 72 (ελάχιστο 70% MnO2). 

Και οι δύο βαθμοί διατέθηκαν κυρίως για ξηρές ηλεκτρικές μπαταρίες. Εκτός της φυσικής 

παραγωγής μία Ιαπωνική εταιρία παράγει 12.000 τόνους/χρόνο ηλεκτρολυτικού MnO2 από 

το εργοστάσιό της στη Θεσσαλονίκη για χρήση σε μπαταρίες (Harries-Rees 1993). Η 

εκμετάλλευση μαγγανιούχων κοιτασμάτων στην Ελλάδα διακόπηκε στα μέσα της δεκαετίας 

του ΄90, αν και είναι η μοναδική χώρα στην ΕΕ που διαθέτει φυσικά αποθέματα αυτού του 

μετάλλου.  

Τα ενδεικτικά αποθέματα μαγγανίου είναι περίπου 2,25 εκατ. τόνοι και η ακαθάριστη αξία 

τους 5,22 δισεκ. € (Πίν. 1) (Tsirambides & Filippidis 2012d). 

4. Νικέλιο (Ni) 

Στην Ελλάδα έχουν εντοπιστεί περισσότερες από 110 εμφανίσεις Fe-Ni-ούχων αποθέσεων 

οι οποίες προέρχονται από λατεριτική αποσάθρωση οφιολίθων και περιέχουν επιπλέον Cr 
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και Co (Κοζάνη, Πέλλα, Όρος Πάρνηθα, Σκύρος, Μυτιλήνη κ.ά.) (Τσιραμπίδης 2005). Όμως 

μόνο τα κοιτάσματα των περιοχών Αρτάκης Εύβοιας, Αγίου Ιωάννη Βοιωτίας, Λοκρίδος 

Φθιώτιδος και Καστοριάς (Μεσοποταμίας και Ιεροπηγής) θεωρούνται οικονομικά πολύ 

σημαντικά (Αλεβίζος 1997). 

Μία μόνο εταιρία, η ΛΑΡΚΟ Γ.Μ.Μ.Α.Ε., από τις μεγαλύτερες μεταλλουργικές βιομηχανίες 

της χώρας και από τις μεγαλύτερες του είδους στην Ευρώπη, παραμένει ο μοναδικός 

παραγωγός νικελίου στην ΕΕ από εγχώρια μεταλλεύματα. Από τα μεταλλεία Εύβοιας, 

Βοιωτίας και Καστοριάς εξορύχθηκαν το 2011 συνολικά 2,2 εκατ. τόνοι μεταλλεύματος και 

η παραγωγή σιδηρονικελίου ήταν 18.500 τόνοι (ΣΜΕ 2012). Η συνολική παραγωγή της 

εταιρίας, η οποία είναι περίπου το 2% της παγκόσμιας παραγωγής, εξήχθη με τη μορφή 

κράματος σιδηρονικελίου σε Ευρωπαϊκές βιομηχανίες ανοξείδωτου χάλυβα. Η μονάδα 

μεταλλουργίας βρίσκεται στη Λάρυμνα Φθιώτιδος. Η σταδιακή αύξηση στην τιμή του 

νικελίου, εξαιτίας της αύξησης της ζήτησης προϊόντων ανοξείδωτου χάλυβα, έδωσε ώθηση 

στην εταιρία, η οποία αύξησε την παραγωγή της το 2011 κατά 33% σε σύγκριση με το 2010 

(ΣΜΕ 2012). Σήμερα η μετοχική σύνθεση της εταιρίας είναι: 36% Ελληνικό Δημόσιο, 35% 

Εθνική Τράπεζα Ελλάδος και 29% ΔΕΗ. Με βάση το χρονοδιάγραμμα του μεσοπρόθεσμου 

δημοσιονομικού πλαισίου για έξοδο της Ελλάδος από την κρίση της Ευρωζώνης, το 2014 το 

Ελληνικό Δημόσιο θα διαθέσει για πώληση το σύνολο των μετοχών που κατέχει. 

Τα βεβαιωμένα αποθέματα νικελίου είναι περίπου 1,392 εκατ. τόνοι και η ακαθάριστη αξία 

τους 19,965 δισεκ. € (Πίν. 1) (Tsirambides & Filippidis 2012d). 

Πίνακας 2. Παρουσίαση μεταλλευτικών θέσεων Χαλκιδικής (Ολυμπιάς, Στρατώνι, Σκουριές) και Έβρου (Πέραμα). 

Διάρκεια 

μεταλλείου 

Αποθέματα 

(th.t) 

Au 

(g/t) 

Ag 

(g/t) 

Pb 

(%) 

Zn 

(%) 

Cu 

(%) 

Au 

(moz) 

Ag 

(moz) 

Pb 

(th.t) 

Zn 

(th.t) 

Cu 

(th.t) 
1
Ολυμπιάδα 

(25 χρ.) 

13.572 8,70 132,1 4,44 5,87  3,79 57,70 599 796  

2
Ολυμπιάδα

 
2.408 3,40 14,0    0,27 1,10    

3
Ολυμπιάδα

 
12.435 10,0 154,0 5,10 7,10  3,99 60,80 630 839  

4
Στρατώνι (10 

χρ.) 

1.760  176,7 6,25 8,58   10,00 110 151  

5
Σκουριές (27 

χρ.) 

138.362 0,81    0,53 3,59    738 

6
Σκουριές  246.350 0,67    0,49 5,35    1.205 

7
Πέραμα (8 χρ.) 9.697 3,13 4,20    1,00 0,70    

8
Πέραμα

 
12.439 3,46 3,75    1,38 1,30    

 
     Σύν. 19,37 131,60 1.339 1.786 1.943 

1
Υπόγεια αποθέματα (βεβαιωμένα+πιθανά), 

2
Αποθέματα σε στείρα, 

3
Υπόγεια αποθέματα (μετρημένα+ενδεικτικά), 

1,2,3
Κατεργασία: επίπλευση (AsPy, Pb-Ag, Zn συμπ.) και ακαριαία τήξη, Αποληψιμότητες: ±90%  Pb/Zn/Ag/Au συμπ., 

4
Υπόγεια αποθέματα (βεβαιωμένα+πιθανά), Κατεργασία: επίπλευση (Pb-Ag, Zn συμπ.), Απολ/τες: 92%  Pb+Zn, 85% 

Ag+Pb συμπ., 
5
Υπόγεια αποθέματα (βεβαιωμένα+πιθανά), 

6
Υπόγεια αποθέματα (μετρημένα+ενδεικτικά), 

5,6
Κατεργασία: επίπλευση (Cu-Au συμπ.) και κύκλωμα βαρυτομετρίας (Au doré), Αποληψιμότητες: 91% Cu, 84% Au, 

7
Υπόγεια αποθέματα (βεβαιωμένα+πιθανά), 

8
Υπόγεια αποθέματα (μετρημένα+ενδεικτικά), 

7,8
Κατεργασία: έκπλυση άνθρακα (CIL), Αποληψιμότητες: 90% Au, 60% Ag, 

th.t=χιλιάδες τόνοι, g/t=γραμμάρια/τόνο, moz=εκατομμύρια ουγκιές. 
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5. Σουλφίδια βασικών μετάλλων (Pb+Zn) 

Κοιτάσματα σουλφιδίων βασικών μετάλλων (συνήθως με χαλκοπυρίτη και ίχνη Ag, Au, Sb, 

As, Cd, Ga, Ge και Se) υπάρχουν στο Λαύριο Αττικής, Χαλκιδική (Ολυμπιάδα και Στρατώνι) 

και Έβρο (Κίρκη και Αισύμη) τα οποία εκμεταλλεύθηκαν στο παρελθόν (Kalogeropoulos et 

al. 1989, Τσιραμπίδης 2005, Skarpelis 2007).  

Στην περιοχή Πολυκάστρου-Σκρα Κιλκίς τα πιθανά αποθέματα των βασικών και πολύτιμων 

μετάλλων περιλαμβάνουν: 4,7 εκατ. τόνους σουλφιδίων με 7,7% ψευδάργυρο+μόλυβδο 

(Zn+Pb), που περιέχουν 172.000 τόνους Zn, 113.000 τόνους Pb και 80 τόνους (2,572 εκατ. 

ουγκιές) αργύρου (Ag). Τα ενδεικτικά αποθέματα αυτών των σουλφιδίων είναι 12 εκατ. 

τόνοι με τις παραπάνω αναφερόμενες περιεκτικότητες μετάλλων. Επιπλέον στην ίδια 

μεταλλευτική περιοχή έχουν εντοπιστεί ενδεικτικά αποθέματα μολυβδαινίου αξίας 0,2 

δισεκ. € (Πίν. 3) (Arvanitidis 2012). 

Από το τέλος του 2011 τα δικαιώματα εκμετάλλευσης των μεταλλείων της Χαλκιδικής και 

Έβρου έχει αποκτήσει, μετά από διεθνείς διαγωνισμούς, η Καναδική μεταλλευτική εταιρία 

Eldoradogold. Αυτή η εταιρία συνεχίζει την παραγωγή συμπυκνωμάτων σφαλερίτη και 

γαληνίτη στη Χαλκιδική, ενώ προβλέπει την παραγωγή αντίστοιχων συμπυκνωμάτων για το 

χαλκό, άργυρο (ασήμι) και χρυσό στη Χαλκιδική και Έβρο το 2015. Η διάρκεια λειτουργίας 

των μεταλλείων, τα αποθέματα και οι συγκεντρώσεις των μετάλλων παρουσιάζονται στον 

πίνακα 2 με χρήση δεδομένων που διέθεσε η εταιρία τον Οκτώβριο του 2012 (Eldoradogold 

2012).  

Τα πιθανά και ενδεικτικά αποθέματα μολύβδου και ψευδαργύρου από τη Χαλκιδική είναι 
περίπου 3,125 εκατ. τόνοι και η ακαθάριστη αξία τους 5,184 δισεκ. € (Πίν. 1) (Tsirambides & 
Filippidis 2012d). 
 

6. Χαλκός (Cu) 

Τα πορφυρικού τύπου κοιτάσματα χαλκού είναι τα αφθονότερα στην Ελλάδα. Είναι 

χαμηλής περιεκτικότητας σε Cu, αλλά υπάρχουν μεγάλα αποθέματα. Συνήθως περιέχουν 

μικρές ποσότητες Au και Mo. Το πιο σημαντικό από οικονομική άποψη είναι το κοίτασμα 

Σκουριών Χαλκιδικής με ενδεικτικά αποθέματα Cu 138 εκατ. τόνους (Κιούσης & 

Παπαβασιλείου 2005, Tsirambides & Filippidis 2012d). Από τo τέλος του 2011 η Καναδική 

εταιρία Eldoradogold έχει αποκτήσει το δικαίωμα εκμετάλλευσης αυτού του κοιτάσματος. Η 

διάρκεια λειτουργίας του μεταλλείου, τα αποθέματα και οι συγκεντρώσεις των μετάλλων 

παρουσιάζονται στον πίνακα 2 με χρήση δεδομένων που διέθεσε η εταιρία τον Οκτώβριο 

του 2012 (Eldoradogold 2012).  

Του ίδιου τύπου είναι οι αποθέσεις του Κιλκίς (Βάθη-Γερακαριό-Αντιγόνεια και 

Ποντοκερασιά). Τα πιθανά αποθέματα στην πρώτη περιοχή είναι 28 εκατ. τόνοι με 112.000 

τόνους χαλκού (Cu) (περιεκτικότητα 0,4% σε χαλκό) και 25,2 τόνους χρυσού (Au) (0,810 

εκατ. ουγκιές) (περιεκτικότητα 0,9 g/t σε χρυσό). Η ακαθάριστη αξία αυτών των μετάλλων 

είναι 1,88 δισεκ. €. Τα ενδεικτικά αποθέματα της ίδιας περιοχής είναι 180 εκατ. τόνοι με 

περιεκτικότητες μετάλλων περίπου ίδιες και δυνατότητα απόληψης 720.000 τόνων χαλκού 
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και 162 τόνων χρυσού (5,209 εκατ. ουγκιές) και ακαθάριστη αξία αυτών των μετάλλων 

11,75 δισεκ. €. Τα ενδεικτικά αποθέματα της Ποντοκερασιάς είναι 50 εκατ. τόνοι με 

δυνατότητα απόληψης 300.000 τόνων χαλκού και 50 τόνων χρυσού (1,608 εκατ. ουγκιές) 

και ακαθάριστη αξία αυτών των μετάλλων 4,12 δισεκ. € (Πίν. 3) (Arvanitidis 2012). Τον 

Ιούλιο του 2012 η εταιρία «ΑΚΤΩΡ» κέρδισε την πρώτη φάση του διεθνούς διαγωνισμού για 

την ολοκλήρωση των ερευνών στη μεταλλευτική περιοχή Βάθης-Γερακαριού-Αντιγόνειας 

(91 χιλ. στρέμματα). 

Η παραγωγή συμπυκνωμάτων χαλκού και χρυσού από τις Σκουριές Χαλκιδικής αναμένεται 

το 2015.  

Τα πιθανά και ενδεικτικά αποθέματα χαλκού από τις Σκουριές Χαλκιδικής είναι περίπου 

1,943 εκατ. τόνοι και η ακαθάριστη αξία τους 12,431 δισεκ. € (Πίν. 1) (Tsirambides & 

Filippidis 2012d). 

 

Πίνακας 3. Αποθέματα (πιθανά+ενδεικτικά) και αξία μεταλλικών ορυκτών πόρων  
Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς (Arvanitidis 2012). 

Περιοχή Αποθέμ. 
3(th.t) 

Au 
4(moz) 

Ag 
(moz) 

Cu 
(th.t) 

Zn 
(th.t) 

Pb 
(th.t) 

MoΟ3 
(th.t) 

Αξία 
(εκ. €) 

1Β-Γ-Α 28.000 0,810  120    1.878 
2Β-Γ-Α 180.000 5,209  720    11.748 
2Ποντοκερασιά 50.000 1,608  300    4.124 
1Πολύκ. - Σκρα 4.700  2,572  172 113  0,540 
2Πολύκ. - Σκρα 12.000  6,567  439 288 0,334 1.384 

Σύνολο 19.674 
1
Πιθανά αποθέματα , 

2
Ενδεικτικά αποθέματα, Β-Γ-Α=Βάθη-Γερακαριό-Αντιγόνεια, 

3
(th.t)=χιλιάδες τόνοι, 

4
(moz)=εκατομμύρια ουγκιές, 

1t  MoO3=18.138€, 1 ουγκιά troy=31,1 g, 1€=1,293$ (9 Οκτ. 2012) 

 

7. Χρυσός (Au) 

Τα μεταλλεία Κασσάνδρας στη ΒΑ Χαλκιδική, μαζί με εκείνα του Παγγαίου αποτελούσαν τις 

κύριες πηγές χρυσού κατά την περίοδο του Φιλίππου Β΄ και του Μεγάλου Αλεξάνδρου 

όπως αποκαλύπτουν οι παλιές στοές και οι εκκαμινεύσεις. Οι εκκαμινεύσεις της περιόδου 

αυτής, που έχουν εντοπιστεί στην περιοχή Ολυμπιάδος και Στρατονίκης, ανέρχονται σε 

350.000 τόνους (Αρβανιτίδης κ.ά. 1994). 

Τα πιο σπουδαία και οικονομικά σημαντικά κοιτάσματα χρυσού βρίσκονται στη Χαλκιδική 

(Ολυμπιάδα, Σκουριές), στο Πέραμα Έβρου, στις Σάπες Ροδόπης και στο Κιλκίς (Βάθη-

Γερακαριό-Αντιγόνεια και Ποντοκερασιά) (Τσιραμπίδης 2005, Voudouris et al. 2011, 

Arvanitidis 2012). Αποθέσεις προσχωματικού χρυσού υπάρχουν σε πολλές περιοχές της 

Μακεδονίας και Θράκης (Χαριστός 2010). Οι αποθέσεις του Γαλλικού Ποταμού υπήρξαν τα 

μοναδικά χρυσοφόρα κοιτάσματα της Ελλάδος τα οποία εκμεταλλεύθηκαν στους νεότερους 
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χρόνους. Την περίοδο 1953-1960 απολείφθηκαν 1355 kg χρυσού (Boboti-Tsitlakidou et al. 

1991). 

Από το τέλος του 2011 η Καναδική μεταλλευτική εταιρία Eldoradogold (η οποία λειτουργεί 

μεταλλεία χρυσού στην Τουρκία, Κίνα και Βραζιλία) έχει αποκτήσει το δικαίωμα 

εκμετάλλευσης των μεταλλείων Χαλκιδικής και Έβρου (ΣΜΕ 2012). Η διάρκεια λειτουργίας 

των μεταλλείων, τα αποθέματα και οι συγκεντρώσεις των μετάλλων παρουσιάζονται στον 

πίνακα 2 με χρήση δεδομένων που διέθεσε η εταιρία τον Οκτώβριο του 2012 (Eldoradogold 

2012).  

Από το τέλος του 2011 η Αυστραλιανή μεταλλευτική εταιρία Glory Resources Limited έχει 

αποκτήσει το δικαίωμα 

εκμετάλλευσης του 

κοιτάσματος χρυσού 

των Σαπών Ροδόπης. Με 

βάση τα βεβαιωμένα 

αποθέματα, η εταιρία 

θα παράξει συνολικά 

510.000 ουγκιές Au, 

250.000 ουγκιές Ag και 

3.000 τόνους Cu (ΣΜΕ 

2012).  

Η έγκριση των Μελετών 

Περιβαλλοντικών 

Επιπτώσεων από το 

Υπουργείο 

Περιβάλλοντος, 

Ενέργειας και 

Κλιματικής Αλλαγής 

(ΥΠΕΚΑ) έδωσε το 

πράσινο φως στην 

Καναδική εταιρία για 

την υλοποίηση των 

εγκεκριμένων 

επιχειρησιακών σχεδίων 

στις Σκουριές Χαλκιδικής 

(Ιούλιος 2011) και στο 

Πέραμα Έβρου (Ιούνιος 

2012). Αναμένεται η 

έγκριση της αντίστοιχης 

μελέτης της 

Αυστραλιανής εταιρίας για το επιχειρησιακό σχέδιο στις Σάπες Ροδόπης. 

Η πρώτη παραγωγή χρυσού στην Ελλάδα αναμένεται το 2015 (Eldoradogold 2012). 

 

Σχήμα 1. Μεταλλικοί ορυκτοί όροι Ελλάδος (Tsirambides & Filippidis 

2012d). 

Ag=Άργυρος, Au=Χρυσός, Bx=Βωξίτης (Αλουμίνιο), Cu=Χαλκός, 

Fe=Οξείδια σιδήρου, Mn=Μαγγάνιο, Ni=Νικέλιο, Pb=Μόλυβδος, 

Py=Σιδηροπυρίτης, Zn=Ψευδάργυρος. 
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Τα πιθανά και ενδεικτικά αποθέματα χρυσού από τη Χαλκιδική και Έβρο είναι περίπου 

19,37 εκατ. ουγκιές (602,4 τόνοι) και η ακαθάριστη αξία τους 22,556 δισεκ. € (Πίν. 1) 

(Tsirambides & Filippidis 2012d). 

8. Χρώμιο (Cr) 

Τα πιο σημαντικά κοιτάσματα χρωμίτη μεταλλουργικού τύπου υπάρχουν στην Κοζάνη 

(Βούρινος, Ξερολίβαδο, Ροδιανή), Βέροια, Έδεσσα και Χαλκιδική (Γερακινή, Ορμύλια). Τα 

πιο σημαντικά κοιτάσματα χρωμίτη πυρίμαχου τύπου υπάρχουν στην Ερέτρια Λάρισας και 

στο Δομοκό Φθιώτιδας (Economou et al. 1986, Michailidis & Sklavounos 1996, Γκίκας & 

Γεωργακάκης 1997, Τσιραμπίδης 2005). Και οι δύο τύποι είναι οικονομικά σημαντικοί.  

Οι μεγαλύτερες αποθέσεις χρωμίτη είναι εκείνες του Όρους Βούρινος Κοζάνης οι οποίες 

ήταν υπό εκμετάλλευση μέχρι το 1991. Η μονάδα μεταλλουργίας στον Αλμυρό Μαγνησίας 

παρήγαγε σιδηροχρώμιο κατά την περίοδο 1983-1991. Οι αιτίες παύσης της λειτουργίας 

των μεταλλείων και της μεταλλουργικής μονάδας το 1991 ήταν η κρίση στην τιμή του 

χρωμίου, η αδυναμία παραγωγή λεπτόκοκκου μεταλλεύματος για την παραγωγή 

συμπυκνώματος Cr2O3 με επίπλευση και ο μεγάλος αριθμός του προσωπικού. Σήμερα, η 

επαναλειτουργία των μεταλλείων χρωμίτη ευνοείται, εξαιτίας της υψηλής ζήτησης για 

χρώμιο, των σημαντικών βεβαιωμένων αποθεμάτων και της ύπαρξης της μεταλλουργικής 

μονάδας. 

Τα ενδεικτικά αποθέματα χρωμίου από το Βούρινο Κοζάνης είναι περίπου 1,2 εκατ. τόνοι 

και η ακαθάριστη αξία τους 2,552 δισεκ. € (Πίν. 1) (Tsirambides & Filippidis 2012d). 
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 Το Παρατηρητήριο της Κρίσης 

Στο πλαίσιο της οικονομικής κρίσης στην  Ελλάδα, της σημαντικότερης  στην μεταπολεμική της 
ιστορία, αλλά και της ευρωπαϊκής κρίσης χρέους, η ανάγκη δημιουργίας μιας πρωτοβουλίας για την 
σοβαρή και τεκμηριωμένη καταγραφή, μελέτη και ανάλυση τόσο της ελληνικής, όσο και της 
ευρύτερης ευρωπαϊκής κρίσης καθίσταται επιτακτική. 

Την ανάγκη αυτή φιλοδοξεί να ικανοποίησει το Παρατηρητήριο για την Κρίση. Το Παρατηρητήριο για 
την Κρίση είναι μια πρωτοβουλία του Ελληνικού Ιδρύματος για την Ευρωπαϊκή και Εξωτερική 
Πολιτική (ΕΛΙΑΜΕΠ) και λειτουργεί με την υποστήριξη του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. 

Βασικός στόχος του Παρατηρητηρίου είναι να καταστεί κεντρικός κόμβος ενημέρωσης, έρευνας και 
διαλόγου για την ελληνική και την ευρωπαϊκή κρίση. Γνώμονας του είναι η σοβαρή και νηφάλια 
παρουσίαση έρευνας, παρεμβάσεων και πληροφοριών στην βάση τεκμηριωμένων επιχειρημάτων 
και στοιχείων, φιλοδοξώντας να συμβάλλει στην σταδιακή αναβάθμιση του επιπέδου του δημόσιου 
διαλόγου γύρω από την κρίση. Για την επίτευξη του στόχου αυτού, το Παρατηρητήριο για την Κρίση 
οργανώνει την δράση στην βάση τριών βασικών πυλώνων: 

o Την παροχή εκπαιδευτικού υλικού με στόχο την αναβάθμιση της ικανότητας του μέσου πολίτη, ο 
οποίος δεν διαθέτει ειδικές οικονομικές γνώσεις, να κατανοήσει βασικές πτυχές της κρίσης. 

o Την παροχή σοβαρής, τεκμηριωμένης και κατά το δυνατό, ευρείας, όσον αφορά την 
θεματολογία αλλά και τις διαφορετικές πολιτικές προσεγγίσεις, πληροφόρησης για την κρίση. 

o Την παρέμβαση στον δημόσιο διάλογο, τόσο μέσω της δημιουργίας ενός βήματος για την 
ελεύθερη διατύπωση διαφορετικών γνωμών και προτάσεων πολικής, όσο και με την παραγωγή 
και διάθεση στην δημόσια σφαίρα νέας, πρωτογενούς έρευνας γύρω από την κρίση. 

Η ομάδα του Παρατηρητηρίου για την Κρίση είναι η εξής: 

Υπεύθυνος του Παρατηρητηρίου 

- Δημήτρης Κατσίκας, Λέκτορας υ.δ., Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης, Εθνικό 
και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών [Διεθνής και Ευρωπαϊκή Πολιτική Οικονομία] 

Μεταδιδακτορικός Ερευνητής 

- Κυριάκος Φιλίνης, Διδάκτορας Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών [Πολιτική 
Οικονομία] 

Επιστημονικοί Συνεργάτες 

- Μαριάνθη Αναστασάτου, Οικονομολόγος, Επιστημονική Συνεργάτιδα, Συμβούλιο Οικονομικών 
Εμπειρογνωμόνων [Μακροοικονομικά, Οικονομική Μεγέθυνση, Ανταγωνισμός, Διεθνές 
Εμπόριο] 

- Νίκος Χρυσολωράς, Δημοσιογράφος, Ανταποκριτής στα Ευρωπαϊκά Όργανα, Βρυξέλλες 

Ειδικός Σύμβουλος 

- Νίκος Κουτσιαράς, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης, 
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών,[Ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, Απασχόληση και 
Πολιτική αγοράς εργασίας, Κοινωνική Πολιτική, ΟΝΕ και Μακροοικονομική Πολιτική] 
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