


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Σ’ όλες και όλους αυτούς 
που µε αξιοπρέπεια αγωνίζονται ανά τον κόσµο, 
για την ανατροπή του παράλογου συστήµατος 

που καταστρέφει το περιβάλλον 
και υποβαθµίζει τις ζωές µας. 

 
Στον Νίκο Μαζιώτη που πλήρωσε µε φυλακή 

– αυτός πιο ακριβά από όλους - την ιστορία αυτή. 

 



 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ 

 
Για τις ελλείψεις και τα λάθη αυτής της εργασίας, ο αποκλειστικά υπεύθυνος φυσικά είναι ο γράφων, 
αλλά για το γεγονός του ότι ολοκληρώθηκε όσο και για τα όσα θετικά στοιχεία έχει να προσφέρει, 
«υπεύθυνοι» είναι µια σειρά ανθρώπων χωρίς την βοήθεια των οποίων η πραγµατοποίηση αυτής της 
εργασίας θα ήταν αδύνατη. Θα ήθελα να ευχαριστήσω κατ΄ αρχήν τον άνθρωπο που τη στιγµή που 
γράφονται αυτές οι γραµµές, επιµελείται το τελικό στήσιµο της εργασίας, τον Αλέξη. Τον ευχαριστώ 
απεριόριστα για την βραδινή υποµονή του. Ευχαριστώ επίσης την Κυρία Χριστίνα Γιούργα, 
επιβλέπουσα καθηγήτρια σ΄ αυτήν την διπλωµατική και της ζητώ και από αυτό το βήµα συγνώµη για 
την καθυστέρηση στην παράδοση του κειµένου. Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερµά µια σειρά κατοίκων 
της περιοχής του Στρυµονικού, οι οποίοι/ οποίες παρείχαν χρήσιµα στοιχεία και είχαν την διάθεση να 
διηγηθούν και να προσφέρουν τον λόγο τους πάνω στο θέµα. Θα ήθελα να αναφερθώ ειδικά στην Νανά 
από το Στρατώνι, στον Τάσο Ζουµπάρη, στον Βασίλη Ναούµ και στην Μαρία Καδόγλου χωρίς σε 
καµία περίπτωση να υποτιµώ την συνεισφορά των υπολοίπων, των οποίων τα ονόµατα δεν αναφέρονται. 
Θα ήθελα να ευχαριστήσω  ακόµη τον Μανώλη Παρασκευόπουλο για την αρχική ιδέα και ενθάρρυνση 
που µου παρείχε για την πραγµατοποίηση αυτής της εργασίας καθώς και για τις πολύτιµες συµβουλές 
του πάνω σε οικονοµικά θέµατα, τον Θανάση και την Κατερίνα για την φιλοξενία και την παραχώρηση 
του υπολογιστή τους τον οποίο ζάλισα και µε ζάλισε και τον Άκη που ξενύχτησε κι αυτός µαζί µε τους 
οικοδεσπότες για την ολοκλήρωση της παρουσίασης. Ευχαριστώ τέλος µε όλη την καρδιά µου, τους 
ανθρώπους εκείνους που παραστέκονται στην ζωή και σε όλα τα πρακτικά της ζόρια, τους φίλους και τις 
φίλες, την καλή µου Άννα τους γονείς και τα αδέλφια µου.      
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Ξεκινώντας την παρουσίαση αυτής της διπλωµατικής εργασίας, είναι σηµαντικό να γίνει µια 
εισαγωγική αναφορά στο ευρύ επιστηµονικό πεδίο της αναζήτησης της, που δεν είναι άλλο από το 
περιβαλλοντικό ζήτηµα, και µέσω αυτού να γίνει η προσέγγιση του επιλεγµένου θέµατος για µελέτη.  

Το περιβαλλοντικό ζήτηµα, όπως ορίζεται στην εποχή µας, είναι ένα κεφαλαιώδους σηµασίας θέµα 
τόσο σε τοπικό όσο και σε παγκόσµιο επίπεδο. Είναι ένα από τα κυρίαρχα θέµατα που αναδείχτηκαν µέσα 
από την αναστάτωση που επήλθε σε ολόκληρο σχεδόν τον πλανήτη από τις δυναµικές µεταβολές που 
πραγµατοποιήθηκαν µε την επέκταση του καπιταλιστικού τρόπου παραγωγής και διαχείρισης της εργασίας 
και της κοινωνίας.1 Οι δραστηριότητες των ανθρώπινων κοινωνιών επηρέαζαν σε έναν βαθµό πάντα το 
περιβάλλον τους για να ικανοποιήσουν τις ανάγκες τους, αλλά  όλα σχεδόν τα οικονοµικά -µε την ευρεία 
έννοια του όρου- συστήµατα πριν τον καπιταλισµό χαρακτηρίζονται περισσότερο από αδράνεια και 
επιδίωξη για σταθερότητα  παρά από συνεχή τάση για εξέλιξη-αλλαγή, µε αποτέλεσµα να µην 
µεταλλάσσουν ριζικά τον περιβάλλοντα χώρο ή τουλάχιστον να µην επεκτείνουν τις επιδράσεις τους σε 
µεγάλη ακτίνα. Οι µεταβολές αντίθετα που επέφερε ο καπιταλισµός πήραν εκρηκτικές διαστάσεις και 
µετάλλαξαν άρδην όλον τον γνωστό κόσµο, κατά την διάρκεια κυρίως του 20ου αιώνα, και η επέκταση του 
συστήµατος µπορεί σήµερα να θεωρηθεί σχεδόν καθολική και παγκόσµια. Αν και οι αλλαγές αυτές έχουν 
τις απαρχές τους για τµήµατα της δυτικής Ευρώπης, ήδη από τον 16ο αιώνα, συντελέστηκαν µε πολύ 
διαφορετικούς  ρυθµούς και µε άνισο αντίκτυπο στον κάθε τόπο µέχρι την στιγµή της  «επικράτησης» του 
καπιταλιστικού συστήµατος.2 

Η πρώτη περίοδος ανάπτυξης του καπιταλισµού, στηρίχθηκε στις εντυπωσιακές τεχνολογικές 
προόδους σε όλα τα επίπεδα, που προέκυψαν από την εφαρµοσµένη χρήση των ανακαλύψεων στις φυσικές 
και µαθηµατικές επιστήµες.3 Οι νέες τεχνολογίες, οι οποίες έκτοτε δεν έπαψαν να εξελίσσονται και να 
αναπτύσσονται, προσαρµόστηκαν και χρησιµοποιήθηκαν στην παραγωγή αγαθών, αργότερα και 
υπηρεσιών, παρέχοντας πρωτόγνωρες  παραγωγικές δυνατότητες και οδηγώντας σε µια σειρά αλυσιδωτών 
εξελίξεων που οδήγησαν στον ριζικό µετασχηµατισµό του ανθρώπινου περιβάλλοντος και την άµεση 
επίδραση στο φυσικό περιβάλλον.4  Η αφθονία των παραγόµενων αγαθών, οι νέες µορφές  µεταφορών και 
επικοινωνίας, τα µεγάλα κέρδη που προκύπτουν και τα οποία  επανεπενδύονται,  παρείχαν ένα νέο 
δυναµικό για µεταβολή που προκάλεσε την µεγέθυνση και την αποσταθεροποίηση του συστήµατος. 
∆ιαστάσεις της αποσταθεροποίησης ήταν η πληθυσµιακή αύξηση, η αστικοποίηση, η αυξηµένη χρήση 
φυσικών πόρων και συνεπώς η επέκταση των ανθρώπινων δραστηριοτήτων σε φυσικές περιοχές για την 
ανεύρεση τους, η ανάγκη για νέες αγορές και φθηνό εργατικό δυναµικό και άρα ο περαιτέρω 
«εκπολιτισµός» των ιθαγενών λαών κλπ. «Με την πληθυσµιακή έκρηξη, το καρκίνωµα της ασχεδίαστης 
αστικής συσσώρευσης, τις γεωλογικές πλέον εναποθέσεις των ακαθαρσιών των υπονόµων και των 
σκουπιδιών, δεν υπάρχει σίγουρα άλλο πλάσµα εκτός του ανθρώπου που να κατάφερε να λερώσει τόσο 
πολύ την φωλιά του µέσα σε τόσο σύντοµο χρονικό διάστηµα».5 

Ειδικά στο δεύτερο µισό του 20ου αιώνα, η καπιταλιστική οικονοµία στηρίχθηκε στην υπέρµετρη 
παραγωγή και κατανάλωση προϊόντων και υπηρεσιών, καθώς αυτήν την περίοδο αναπτύχθηκε µε γνώµονα 
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ένα καταναλωτικό πρότυπο συµβολικής αφθονίας και ευµάρειας, που απευθύνθηκε όχι µόνο σε µια ελίτ 
αλλά σε ένα αξιοπρόσεχτα µεγάλο κοµµάτι του συνολικού πληθυσµού των -δυτικών τουλάχιστον- 
κοινωνιών. Η παραγωγή αγαθών και υπηρεσιών δεν πραγµατώνεται πλέον για την υποστήριξη βασικών 
ανθρώπινων αναγκών, αλλά στοχεύει κύρια στην κατανάλωση τους για να αποφέρουν κέρδη και µηχανισµοί 
όπως τα µέσα µαζικής επικοινωνίας συµβάλλουν στην προώθηση και την δηµιουργία νέων αναγκών για 
τους πολίτες, καθιερώνοντας και επιβάλλοντας κατά τρόπο έµµεσο την ευρεία και µαζική κατανάλωση. Η 
αλλαγή που προκλήθηκε σε όλα τα επίπεδα της ζωής, υπό την επίδραση των παραπάνω ήταν συνταρακτική 
και ενισχύθηκε από το ότι –ταυτόχρονα- ολοένα και περισσότερες πλευρές της σύγχρονης παγκόσµιας 
κοινωνίας και περιοχές του παγκόσµιου χάρτη, εντάχθηκαν στην καπιταλιστική οικονοµία. 

Αναφέρεται ότι οι τεχνικές και παραγωγικές εξελίξεις σηµειώθηκαν σε τόσο γρήγορο ρυθµό και 
συνοδεύτηκαν από τόσα συνεπακόλουθα, που «καµιά όψη της ζωής δεν έµεινε άθικτη από αυτήν την 
πρωτόγνωρη κοινωνική αλλαγή που επέφερε το νέο οικονοµικό σύστηµα µε την δυναµική του».6   

Μια από τις σηµαντικότερες διαστάσεις αυτών των µεταβολών, η οποία απασχολεί και κινητοποιεί 
το κοινωνικό σύνολο, είναι και η αναπόφευκτη επίπτωση τους στο φυσικό περιβάλλον. Οι ανθρώπινες 
πιέσεις που δέχτηκαν και συνεχίζουν να δέχονται όλα τα βασικά οικολογικά συστήµατα υδατικά, χερσαία 
και αυτό της ατµόσφαιρας,  δεν έχουν µε την σειρά τους προηγούµενο στην ανθρώπινη ιστορία. Πρόκειται 
για  -εντελώς άγνωστες προηγούµενα-  απειλές, που προέρχονται από νέες χηµικές ουσίες, οι οποίες 
παράγονται σε τεράστιες ποσότητες και χρησιµοποιούνται µε ποικίλους τρόπους, ενώ η κλίµακα επίδρασης 
τους φτάνει να επηρεάζει -µέσα από µηχανισµούς µεταφοράς- ακόµα και τις πιο αποµακρυσµένες και 
φαινοµενικά ανεπηρέαστες περιοχές του πλανήτη. 

Η υπέρµετρη παραγωγή και κατανάλωση προϊόντων και υπηρεσιών στο β’ µισό του 20ου αιώνα, 
ενέτεινε ασφυκτικά την πίεση που ασκείται στο περιβάλλον, µε  αποτέλεσµα την σοβαρή επιβάρυνση και 
υποβάθµιση της ποιότητας του. Μακροπρόθεσµα, αυτό που υπονοµεύεται είναι  το µέλλον της φύσης στην 
εξελικτική και ποικιλόµορφη ολότητα της, αλλά ταυτόχρονα και το µέλλον της ως ουσιαστικής βάσης της 
ανθρώπινης οικονοµίας, καθώς αποµυζείται από τους φυσικούς της πόρους και επιβαρύνεται µε τις εκροές 
της παραγωγικής διαδικασίας σε έντονους ρυθµούς. 

Η εξάντληση του νερού και των µη ανανεώσιµων φυσικών πόρων, ο περιορισµός των δασών, ο 
περιορισµός της βιοποικιλότητας µε την εξαφάνιση ειδών ζώων και φυτών, η ρύπανση µε χηµικά στοιχεία 
των υδάτινων αποδεκτών (ποτάµια, λίµνες θάλασσες) και των υπόγειων αποθεµάτων, τα πυρηνικά και η 
ραδιενεργός ρύπανση, η ατµοσφαιρική ρύπανση που οδηγεί στο φαινόµενο του θερµοκηπίου και στην 
δηµιουργία της τρύπας του όζοντος και την όξινη βροχή και η επιβάρυνση του γεωργικού εδάφους από τα 
βιοκτόνα και τα χηµικά λιπάσµατα, είναι επιγραµµατικά µερικές µόνο από τις συνιστώσες του ζητήµατος, 
καθεµιά από τις οποίες έχει µια σειρά από επιµέρους διαστάσεις και προεκτάσεις που συνολικά ορίζουν το 
πρόβληµα.7 

Η υποβάθµιση που σκιαγραφείται παραπάνω, έγινε ιδιαίτερα αισθητή αρχικά στην ∆υτική Ευρώπη 
και στην Βόρεια Αµερική που προηγούνταν κατά πολύ στην διαδικασία της εκβιοµηχάνισης, τόσο γιατί 
είχε άµεσο αντίκτυπο στην υγεία και στην ποιότητα της καθηµερινής ζωής των πολιτών αλλά και γιατί 
δηµιούργησε µια έντονη ανησυχία για την µελλοντική της έκβαση. Από αυτή την διαπίστωση και την 
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ανησυχία ξεπήδησε την δεκαετία του ’70 κυρίως, µια διάχυτη οικολογική συνείδηση και µια ισχυρή 
κοινωνική κινητοποίηση που εκφράστηκε µε το ριζοσπαστικό οικολογικό κίνηµα, µε αποτέλεσµα οι 
διοικητικοί -κρατικοί και διακρατικοί- µηχανισµοί και οι οικονοµικοί παράγοντες να αποδεχτούν την 
ύπαρξη του προβλήµατος και να προτείνουν τρόπους αντιµετώπισης για το πρόβληµα αλλά και για το 
κίνηµα. Μέσα από αυτήν την διαδικασία καθιερώθηκαν σταδιακά νοµοθετικές και διοικητικές ρυθµίσεις για 
την προστασία του περιβάλλοντος που περιόρισαν σε µεγάλο βαθµό τις εξόφθαλµες επιπτώσεις του 
προβλήµατος στον ∆υτικό κόσµο -όπου εντοπιζόταν και το κίνηµα- και το ζήτηµα της οικονοµικής 
ανάπτυξης έγινε αντικείµενο συζήτησης και προβληµατισµών ανάµεσα στους οικονοµολόγους και άλλους 
επιστήµονες αλλά και στα αρµόδια όργανα άσκησης πολιτικής.  Έννοιες όπως οικοαναπτυξιακό µοντέλο, 
βιώσιµη ανάπτυξη, αειφορία,  κλπ που χρησιµοποιήθηκαν και χρησιµοποιούνται ευρέως µέχρι σήµερα, 
προέκυψαν από την επεξεργασία προτάσεων και λύσεων για την αντιµετώπιση του ζητήµατος αλλά και τον 
περιορισµό του κινήµατος, κάτι που άλλωστε επιτεύχθηκε τουλάχιστο σε πρώτη φάση, καθώς  «η 
οικοαναπτυξιακή θεώρηση οδήγησε στον µετριασµό της περιβαλλοντικής κίνησης (environmental 
movement) που άνθησε στην δεκαετία του '70 καθώς και στην συγχώνευση της µε πολιτικές οµάδες άλλων 
προσανατολισµών προκειµένου να επιβιώσει».8 Προς τα τέλη της δεκαετίας του ’80 εµφανίζεται µια νέα 
προσέγγιση που ονοµάζεται «Βιώσιµη ή Αυτοτροφοδοτούµενη Ανάπτυξη» (sustainable development) και 
διαφέρει από την προηγούµενη ως προς τα µέσα επίτευξης του σκοπού, καθώς και όσον αφορά στον 
σχεδιασµό επιλογής των έργων, που προβλέπει ουσιαστικά µια διαδικασία επιλογής εκ των κάτω προς τα 
άνω, µε την «ενεργό συµµετοχή των πολιτών».  «Προφανώς τα πλεονεκτήµατα της άποψης αυτής θα είναι ο 
παραπέρα µετριασµός των αναµενόµενων κοινωνικών αντιδράσεων». 9  

Ανεξάρτητα από το αν όντως οι κοινωνικές αντιδράσεις µετριάστηκαν περαιτέρω µετά από αυτήν 
την εξέλιξη, το µόνο σίγουρο είναι πως οι κοινωνικές συγκρούσεις (social conflicts) σε ζητήµατα 
περιβάλλοντος δεν εξέλειψαν. 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.10 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) παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και συνδέεται µε τα προαναφερθέντα 
για την ανάπτυξη του καπιταλισµού.11 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».12 
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Από όλα τα παραπάνώ καταδεικνύεται πως 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. 

Πέρα λοιπόν από την τεχνική διάσταση του περιβαλλοντικού ζητήµατος  -που συνίσταται στην 
διαπίστωση και την διερεύνηση της έκτασης του αλλά και στην αντιµετώπιση των άµεσων αρνητικών του 
επιδράσεων µε τα µέσα που διατίθενται- υπάρχει  και µια άλλη διάσταση, ενδιαφέρουσα και πρωταρχική. 
Αυτή δεν είναι άλλη από την αναπόδραστη σχέση του περιβαλλοντικού ζητήµατος µε την υπάρχουσα 
οικονοµική και πολιτική κατάσταση και τις κοινωνικές αντιστάσεις. Και όµως: 

« Η θεωρητική αντιµετώπιση των προβληµάτων αυτών (εννοείται των περιβαλλοντικών)  
διαµορφώθηκε µέσα σε ένα θεωρητικό πλαίσιο µε τρία χαρακτηριστικά: 

 την Επιστήµη διαµορφωµένη στη βάση του χωρισµού υποκειµένου (θέµα της 
φιλοσοφίας) και αντικειµένου (θέµα της επιστήµης) σε συνδυασµό µε τον 
κατακερµατισµό των επιστηµονικών αντικειµένων και την άγνοια των 
αλληλεπιδράσεων µεταξύ τους, 
 την αντίληψη περί ουδέτερης επιστήµης και τεχνολογίας, πράγµα που καθορίζει τον 
ιδεολογικό και πολιτικό ρόλο της επιστήµης και της τεχνολογίας στη σύγχρονη 
κοινωνία 
 την υποστολή της σηµασίας της πολιτικής, ακόµα και στις οικονοµικές και 
κοινωνικές επιστήµες, πίσω από την επικράτηση της έννοιας της 
αποτελεσµατικότητας και των αυτοµατισµών της αγοράς. 

Εµφανίζεται έτσι το εξής παράδοξο (η καλύτερα αντιφατικό): Η θεωρητική 
αντιµετώπιση της σχέσης περιβάλλοντος- ανάπτυξης και των σηµαντικών προβληµάτων 
που ενέχονται σ’ αυτή, να γίνεται µέσω των θεωρητικών εκείνων σχηµάτων που ήταν η 
αιτία δηµιουργίας των προβληµάτων αυτών (επιστήµη, τεχνολογία), ενώ ταυτόχρονα, το 
ίδιο το θεωρητικό πλαίσιο αγνοεί καταστατικά τη σηµασία και το ρόλο της πολιτικής 
στην αντιµετώπιση τους, τη στιγµή που η πολιτική απόφαση είναι ουσιώδης συνιστώσα 
των προτεινόµενων λύσεων και εξ αυτής προέρχονται τα σηµαντικότερα εµπόδια για την 
αποδοχή τους».13  

Το απόσπασµα αυτό δίνει συνοπτικά και µε ακρίβεια, το θεωρητικό πλαίσιο που διαµορφώνεται για την 
αντιµετώπιση των περιβαλλοντικών προβληµάτων και υποδεικνύει την αδιέξοδη λογική του. 

Η διερεύνηση της πολιτικής διάστασης του θέµατος είναι απαραίτητη προϋπόθεση, τόσο για την 
κατανόηση της σύνθετης υφής του, όσο και για την επεξεργασία -  από την ίδια την κοινωνία- λύσεων που 
θα αντιµετωπίζουν µε ολιστική λογική το ζήτηµα, ξεπερνώντας το επίπεδο των µονοδιάστατων 
τεχνοκρατικών προτάσεων. Η «ολιστική λογική» για την οποία γίνεται λόγος, αναφέρεται στο «όλον» σε 
αντίθεση µε το «µερικό» και ασχολείται µε την διερεύνηση όλων των κεντρικών αλλά και των επιµέρους 
διαστάσεων ενός θέµατος, µε στόχο την κατανόηση και την ανάλυση του µε βάση την σύνθεση των 
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στοιχείων από τις επιµέρους θεµατικές. Η ολιστική θεώρηση όσον αφορά στο περιβαλλοντικό ζήτηµα,  
αναφέρεται στην εξέταση του περιβάλλοντος στην ολότητα του, λαµβανοµένων υπόψη των οικολογικών, 
κοινωνικών, πολιτισµικών, πολιτικών, αισθητικών και νοµικών απόψεων.14  Η αντιµετώπιση των ζητηµάτων 
που απορρέει από µια τέτοια λογική, έρχεται σε αντίθεση µε την  τεχνοκρατική λογική που ρητά ή άρρητα 
υποστηρίζει πως τα προβλήµατα είναι τεχνικά και επιδέχονται ανάλογες λύσεις, αντίληψη µυωπική που 
οδηγεί σε έναν φαύλο κύκλο λύσεων «τύπου µπαλώµατος» στα περιβαλλοντικά προβλήµατα. Η 
επικαλούµενη «ουδετερότητα» ή «αντικειµενικότητα» της επιστήµης, την οποία επικαλείται η τεχνοκρατική 
λογική, ουσιαστικά αποδέχεται το υπάρχον ως απόλυτο δεδοµένο και µε την µη αµφισβήτηση του, 
οδηγείται στην εξυπηρέτηση της κατεστηµένης τάξης πραγµάτων, η οποία εµφανίζεται ως αντικειµενική, 
µοναδική, απυρόβλητη.15 Με τον εξοβελισµό κάποιων ουσιαστικών διαστάσεων -συνήθως κοινωνικής υφής- 
σε ένα επίπεδο όπου πρακτικά δεν αναλύονται και δεν γίνονται αντικείµενο αντιπαράθεσης, το όλον 
σίγουρα δεν περιγράφεται επαρκώς.  

Συχνά ακόµα, αυτό που θα µπορούσε υπό το πρίσµα µιας ολιστικής ανάλυσης να θεωρηθεί ο 
πυρήνας ενός θέµατος, παραµερίζεται και  δευτερεύουσες έννοιες και πρακτικές παίρνουν την θέση του 
στην ανάλυση. Για να χρησιµοποιήσουµε ένα γνωστό για τον ελλαδικό χώρο παράδειγµα, όσον αφορά 
στην εκτροπή του ποταµού Αχελώου κάτι τέτοιο συµβαίνει όταν οι µελέτες και η αντιπαράθεση για το 
έργο, επικεντρώνονται κυρίως στα τεχνικά θέµατα της κατασκευής και των άµεσων επιπτώσεων του έργου 
και όχι στην σκοπιµότητα της κατασκευής του που αφορά στην συνολική διαχείριση των υδατικών πόρων. 

Είναι αναγκαίο ακόµη «να συνειδητοποιήσουµε ότι η κοινωνική χρησιµότητα, η διαµαρτυρία και ο 
προβληµατισµός βρίσκονται στην βάση κάθε κοινωνιολογικής έρευνας»16 που δεν εξυπηρετεί την φενάκη 
του οικονοµικού ορθολογισµού. 

Με βάση τον προβληµατισµό αυτό, η παρούσα εργασία διερευνά µια περίπτωση κοινωνικής 
σύγκρουσης για ζητήµατα περιβάλλοντος στον ελλαδικό χώρο. Πιο συγκεκριµένα η εργασία µελετά την 
προσπάθεια για την δηµιουργία µιας µονάδας εξόρυξης και επεξεργασίας των χρυσοφόρων µεταλλευµάτων 
της βόρειας Χαλκιδικής από την πολυεθνική εταιρεία χρυσού TVX Gold και την πολύχρονη αντιπαράθεση 
της µε τους κατοίκους της περιοχής που επιτυχηµένα αντιτάχθηκαν στην δηµιουργία της µονάδας στην 
περιοχή τους µε έναν πολύµορφο αγώνα. Η διαµάχη  αυτή είναι µια από τις σηµαντικότερες -τόσο για την 
διάρκεια όσο και για την ένταση και την πολυµορφία της- περιβαλλοντικές διαµάχες (environmental 
conflicts) της δεκαετίας του ’90 στον ελλαδικό χώρο αν και δεν της δόθηκε η ανάλογη προσοχή ή 
δηµοσιότητα. Στον ελλαδικό χώρο µετά τα µέσα και προς τα τέλη της δεκαετίας του ’90 παρουσιάζεται 
µια κινητικότητα σε πολλές περιοχές, όσον αφορά στην δυνατότητα εγκατάστασης µεταλλουργικών 
µονάδων  χρυσού καθώς εντοπίζονται οικονοµικά αξιοποιήσιµα κοιτάσµατα χρυσού, για την εκµετάλλευση 
των οποίων εκδηλώνουν το ενδιαφέρον τους  διεθνείς κυρίως εταιρείες (στους νοµούς Έβρου,  Κιλκίς, 
Χαλκιδικής και στα νησιά Λέσβος και Μήλος).17 Το επενδυτικό πλάνο της TVX στην Χαλκιδική ήταν το 
πρώτο που έγινε προσπάθεια να εφαρµοστεί και είναι σηµαντικό  για την τύχη των υπολοίπων, το ότι 
συνάντησε την ισχυρή αντίδραση των κατοίκων η οποία και το µαταίωσε, τουλάχιστον προσωρινά. Μ’ 
αυτόν τον τρόπο η περίπτωση της TVX για τον ελλαδικό χώρο σηµατοδότησε την πιθανότητα 
επανεκκίνησης της παραγωγής χρυσού στα όρια του ελληνικού κράτους απ’ την µια και από την άλλη την 
αποτυχία της συγκεκριµένης επιχείρησης και του ελληνικού κράτους να πείσουν τους κατοίκους για την 
αναγκαιότητα µιας τέτοιας µονάδας, όπως και για την ασφάλεια και για την υγεία των κατοίκων και του 

 5



 
περιβάλλοντος της περιοχής.  

Όσον αφορά στον διεθνή χώρο, γενικά 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.18                          

Άλλωστε ο κατάλογος των ατυχηµάτων που σχετίζονται µε την εκµετάλλευση του  χρυσού είναι 
µακροσκελής, ενώ στην δεκαετία του ‘90 έχουν προκληθεί σηµαντικές οικολογικές καταστροφές, οι οποίες 
έχουν απασχολήσει σοβαρά τόσο τους επιστηµονικούς κύκλους όσο και την κοινή γνώµη και το 
περιβαλλοντικό κίνηµα. Πρόκειται για καταστροφές που επηρεάζουν δραστικά και τους ανθρώπινους 
πληθυσµούς, είτε λόγω της κατάρρευσης των οικοσυστηµάτων που τους στηρίζουν, είτε από άµεσες 
επιπτώσεις στην υγεία τους. 

Ενδεικτικά, µόνο, αναφέρονται µερικές από τις πιο γνωστές περιπτώσεις των τελευταίων ετών:  

 Στις 19 Αυγούστου 1995 στο χρυσωρυχείο Omai της Νέας Γουινέας, το µεγαλύτερο ανοικτής 
εκσκαφής ορυχείο της Νότιας Αµερικής που λειτουργεί η καναδική εταιρεία Cambior, διαρρηγνύεται 
το φράγµα της λίµνης αποβλήτων απελευθερώνοντας 839 εκατοµµύρια γαλόνια αποβλήτων στους 
ποταµούς Omai και Essequibo στην λεκάνη του Αµαζονίου. Ολόκληρη η περιοχή κηρύσσεται σε 
κατάσταση έκτακτης ανάγκης και οι ζωές 15.000 ανθρώπων που ζουν κοντά στο ποτάµι επηρεάζονται 
άµεσα.19  

 Στις 20 Μάιου 1998 κοντά στο χρυσωρυχείο Kumtor στην δηµοκρατία του Kyrgyzstan ένα φορτηγό 
που µετέφερε πακέτα µε κυάνιο µε προορισµό το ορυχείο που λειτουργεί η καναδική εταιρεία 
Cameco, πέφτει πάνω από µια γέφυρα µέσα στον ποταµό Barskaun. Πάνω από 2 τόνοι κυανίου 
υπολογίζεται πως απελευθερώθηκαν στο ποτάµι, σε µια απόσταση µόλις 8 Χµ από ένα χωριό 7.000 
κατοίκων. Συνολικά 8.000 άτοµα εµφανίστηκαν στα νοσοκοµεία για παροχή ιατρικής βοήθειας, από τα 
οποία τα 2.577 βρέθηκαν δηλητηριασµένα από κυάνιο και τα 850 νοσηλεύτηκαν. Μέχρι τις 16 Ιουνίου 
4 από αυτούς τους ασθενείς βρέθηκαν νεκροί.20 

 Στα τέλη του Ιανουαρίου 2000  στο σύγχρονο ορυχείο Esmeralda της κοινοπραξίας εταιρειών Aurul  
(αυστραλέζικων και ρουµάνικων συµφερόντων) στην περιοχή Baia Mare της Ρουµανίας, διαρρηγνύεται 
το φράγµα αποβλήτων, µε αποτέλεσµα 100.000 κυβικά µέτρα νερού µολυσµένου µε κυάνιο και βαρέα 
µέταλλα, να απελευθερωθούν στον ποταµό Zsamos. Μέσω αυτού το µολυσµένο νερό πέρασε στον 
παραπόταµο του ∆ούναβη Tisza, στην Ουγγαρία την οποία και διέπλευσε µέσα σε 12 µέρες -χωρίς οι 
επικίνδυνες συγκεντρώσεις να µειωθούν άµεσα µε την φυσική τους διάλυση λόγω των µετεωρολογικών 
συνθηκών- και έφτασε, ευτυχώς, σε πολύ λιγότερο απειλητικές συγκεντρώσεις στον ποταµό ∆ούναβη 
και την Σερβία. Η οικολογική καταστροφή των ποταµών θεωρήθηκε ως µια από τις σοβαρότερες στον 
ευρωπαϊκό χώρο µετά το ατύχηµα του Τσερνοµπίλ, χιλιάδες τόνοι νεκρών ψαριών επέπλευσαν στον 
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Tizsa και η πηγή πόσιµου νερού για χιλιάδες ανθρώπους αχρηστεύτηκε.21 

Αποτέλεσµα των παραπάνω είναι µια ανοικτή συζήτηση στους επιστηµονικούς κύκλους αλλά και σε 
οργανώσεις πολιτών για την «νοµιµότητα» της χρήσης της µεθόδου της κυάνωσης, που είναι πρακτικά η 
µόνη χρησιµοποιούµενη µέθοδος για την αποµόνωση του χρυσού διεθνώς, λόγω της αποδεδειγµένα 
καταστροφικής επίδρασης της στο περιβάλλον σε περίπτωση σφαλµάτων ή ατυχηµάτων. Ακόµα τίθεται και 
το ζήτηµα του ποια είναι η πραγµατική χρησιµότητα της εξόρυξης χρυσού, αφού υπάρχουν τεράστιες 
ποσότητες αποθηκευµένες µε την µορφή ράβδων στις µεγάλες κρατικές και διακρατικές τράπεζες και σε 
άλλες µορφές που παραµένουν αχρησιµοποίητες, ενώ ελάχιστες ποσότητες του παραγόµενου χρυσού 
χρησιµοποιούνται σε παραγωγικές διαδικασίες.22 Τονίζεται τέλος ο παραλογισµός της εξόρυξης τόνων 
µεταλλεύµατος για να αποµονωθούν και να χρησιµοποιηθούν µερικά γραµµάρια από τον κάθε τόνο (οι 
συνήθεις περιεκτικότητες είναι µόλις 0.5-12 γρ. χρυσού ανά τόνο µεταλλεύµατος) και καταγγέλλεται η 
καταστρατήγηση µ’ αυτόν τον τρόπο των αρχών της αειφόρου ανάπτυξης.23 Από την άλλη πλευρά, για τη 
βιοµηχανία χρυσού, η χρήση αυτής της µεθόδου κάνει οικονοµικά αποδοτική την εξόρυξη σε κοιτάσµατα 
µε πολύ µικρές περιεκτικότητες σε χρυσό, καθώς τα πλούσια κοιτάσµατα έχουν εξαντληθεί από καιρό και 
υποστηρίζεται πως η συνέχιση της επικερδούς δραστηριοποίησης των εταιρειών στις υπάρχουσες 
οικονοµικές συνθήκες εξαρτάται από την χρήση αυτής της µεθόδου, η οποία είναι η πλέον οικονοµική. 
Ένα από τα επιχειρήµατα που χρησιµοποιούν οι επιχειρήσεις αυτές 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.24 

Τα παραπάνω είναι -ενδεικτικά- µερικά µόνο από τα θέµατα που εγείρονται όσον αφορά στην 
µεταλλουργία χρυσού και  καταδεικνύουν την σηµασία  και το ενδιαφέρον που παρουσιάζει η µελέτη του 
ζητήµατος για τον διεθνή και τον ελλαδικό χώρο, όχι  µόνο όσον αφορά στην τεχνική του διάσταση αλλά 
και στην διάσταση εκείνη όπου συναντιέται το κοινωνικό µε το περιβαλλοντικό όπως διαφαίνεται από τα 
ζητήµατα που αναφέρθηκαν.   

Η επιλογή του θέµατος στηρίχθηκε στην παρατήρηση ότι ένα πλήθος θεωρητικών ζητηµάτων γύρω 
από το περιβαλλοντικό πρόβληµα, τα οποία σχετίζονται ιδιαίτερα µε την σχέση της ανθρώπινης κοινωνίας 
και του περιβάλλοντος, αναδεικνύονται από την συγκεκριµένη αντιπαράθεση. Στην περίπτωση της 
αντιπαράθεσης για την µεταλλουργία χρυσού, µέσα από  τις πολύπλοκες, γεµάτες γεγονότα 
αλληλεπιδράσεις που αναπτύσσονται ανάµεσα σε όλα τα εµπλεκόµενα µέρη, προκύπτουν θεωρητικά 
ζητήµατα, που είναι κεντρικά για την διερεύνηση του πεδίου που ορίζεται από την σχέση κοινωνίας- 
περιβάλλοντος. 

Το πλήθος των ζητηµάτων προσφέρει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την µελέτη αλλά δηµιούργησε και 
προβλήµατα καθώς µετά από την επαφή µε το θέµα έγινε κατανοητό πως δεν είναι εφικτή η ισάξια 
αντιµετώπιση όλων τους σε µια εργασία, λόγω των πρακτικών περιορισµών της και του κινδύνου να χαθεί η 
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διεισδυτικότητα της. Η υπερφιλόδοξη -ίσως- αρχική διάθεση δοκιµάστηκε στην αλληλεπίδραση της µε τα 
πραγµατικά δεδοµένα, τις πρακτικές δυσκολίες αλλά και την γνώση που αποκτιέται µε την αναζήτηση τόσο 
σε επίπεδο βιβλιογραφίας, όσο και στοιχείων και περιορίστηκε σε ένα κεντρικό ζήτηµα που αναλύεται σε 
βάθος στην παρούσα µελέτη, διαφυλάσσοντας όµως την έγνοια για διατήρηση της ολιστικής αντιµετώπισης, 
στον βαθµό που αυτό είναι εφικτό. Το ζήτηµα που επιλέχθηκε για ν’ αποτελέσει τον θεµατικό πυρήνα της 
µελέτης, είναι η σχέση της επιχειρηµατικής δράσης µε την προστασία του περιβάλλοντος και η εµπλοκή σ’ 
αυτήν την σχέση της συλλογικής αντίστασης (collective resistance) που συνθέτει την κοινωνική 
κινητοποίηση. Η επιλογή του ερωτήµατος αυτού στηρίχθηκε στην διαπίστωση πως αναδεικνύει µια 
ασυνήθιστη και γενικού ενδιαφέροντος πτυχή ενός σηµαντικού θέµατος πολιτικής και θεωρητικής υφής, που 
βρίσκεται µέσα στο πεδίο της διερεύνησης των σχέσεων κοινωνίας-περιβάλλοντος και των οποίων η µελέτη 
έχει, όπως αναφέρθηκε, ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Το συγκεκριµένο ζήτηµα προβάλλει έντονο σήµερα που οι 
επιχειρήσεις, ειδικά µε την µορφή των πολυεθνικών, σε µεγάλο βαθµό διαχειρίζονται τους φυσικούς 
πόρους του πλανήτη και η δράση τους σε ανάλογο βαθµό δηµιουργεί το περιβαλλοντικό πρόβληµα, 
γεγονός που τις τοποθετεί στο στόχαστρο του περιβαλλοντικού κινήµατος.  

Παρόλο που αναπόφευκτα η εργασία επικεντρώνεται κυρίως στο ζήτηµα που επιλέχθηκε να 
αναπτυχθεί κεντρικά, αυτό δεν σηµαίνει πως τα υπόλοιπα ζητήµατα δεν αναφέρονται στον βαθµό που είναι 
απαραίτητο για την ολοκληρωµένη παρουσίαση του θέµατος αλλά και εφικτό µε βάση τους πρακτικούς 
περιορισµούς.  

 8



 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 

 
                                                           
1 Για την αποφυγή παρεξηγήσεων σηµειώνεται πως το σύστηµα που συνήθως αποκαλείται «Υπαρκτός σοσιαλισµός» 
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7 Αλέξανδρος Γεωργόπουλος, Γη ένας µικρός και εύθραυστος πλανήτης, Gutenberg, 1998 
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(Vested Interests) στην διερεύνηση της οποίας κυρίως εστιάζεται το άρθρο.   
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21 Robert Moran, More Cyanide Uncertainties Lessons from the Baia Mare, Mineral Policy Center, 2001. Είναι 
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ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ 

 

 Όσον αφορά στη µέθοδο της έρευνας, επιλέχθηκε η έρευνα περιπτωσιολογικής µελέτης (case 
study research)1 ως η πλέον ενδεδειγµένη µέθοδος για την διερεύνηση του συγκεκριµένου θέµατος 
τόσο σε σχέση µε την φύση του αντικειµένου και των ερωτηµάτων που τίθενται, όσο και µε την κάλυψη 
του ζητούµενου της «ολιστικότητας στην ανάλυση». 

 Η C.S.R σύµφωνα µε τον Jacques Hamel (1993) είναι περισσότερο µια προσέγγιση, παρά 
µέθοδος, µε τη συµβατική-περιοριστική έννοια του όρου ως µια αλληλουχία προκαθορισµένων και 
ελεγχόµενων από τα πριν διαδικαστικών βηµάτων µε στόχο την επιβεβαίωση ή απόρριψη µιας 
υπόθεσης.2 Ο Robert Κ. Yin υποστηρίζει πως η C.S.R, δεν είναι απλώς εργαλείο µάθησης, ούτε 
εθνογραφία ή συµµετοχική παρατήρηση, ούτε τέλος ποιοτική µέθοδος.3 Πρόκειται για κάτι παραπάνω 
αλλά σχετικό µε τα προηγούµενα, µια εµπειρική-ποιοτική έρευνα που προχωρά µόνο αν συνοδεύεται 
από λογική σκέψη και µπορεί να αποτελέσει το εργαλείο για την κατανόηση σύνθετων κοινωνικών 
φαινοµένων. Σύµφωνα µε τον ίδιο «γενικά η  C.S.R αποτελεί τη προτιµητέα στρατηγική όταν τίθενται 
πώς ή γιατί ερωτήσεις πάνω σ’ ένα σύνολο γεγονότων στα οποία ο ερευνητής- η ερευνήτρια έχει λίγο ή 
καθόλου έλεγχο». 

Πρόκειται λοιπόν για µια κατανοητική-εµπεδωτική στρατηγική έρευνας ενός σύγχρονου 
φαινοµένου µέσα στο «πραγµατικό» του πλαίσιο που χρησιµοποιεί µια όσο το δυνατόν µεγαλύτερη 
γκάµα στοιχείων (ντοκουµέντα, παρατήρηση, συνεντεύξεις) επιτρέποντας µια αναζήτηση που διατηρεί 
τα ολιστικά και γεµάτα νόηµα χαρακτηριστικά των γεγονότων της αληθινής ζωής. Είναι εφικτό από µια 
και µόνο περίπτωση, αν αυτή αναλυθεί κατά τρόπο γενικευτικό και όχι ειδικευτικό και χρησιµοποιώντας 
την κατανόηση, την εµπέδωση και τη θεωρία ως µέσα για την επίτευξη της γενίκευσης, να προκύψουν 
καλά θεµελιωµένες θεωρητικές προτάσεις. Ο Yin ονοµάζει αυτή τη διαδικασία «αναλυτική γενίκευση» 
και την αντιπαραβάλει στην στατιστική γενίκευση, ενώ ο Pierre Bourdieu θεωρεί πως «µια καλά 
δοµηµένη  single C.S  (µελέτη µιας περίπτωσης) δεν είναι πλέον µία».4  

Η C.S.R απέχει πολύ από το σχήµα της πολλαπλής επανάληψης ενός «πειράµατος» για την 
επιβεβαίωση ή απόρριψη µιας υπόθεσης, «παραδοσιακό» σχήµα από το πεδίο των φυσικών επιστηµών, 
που έχει καθορίσει όµως την αρχετυπική ιδέα για το τι είναι επιστήµη γενικά και άρα τι είναι και 
κοινωνική έρευνα. 

Η απόσταση από το κλασσικό σχήµα και η ιδιαιτερότητα της σαν µεθοδολογία κοινωνικής 
έρευνας έχει δηµιουργήσει επικριτές, που έχουν καταφέρει να αποδώσουν ένα στερεότυπο ανακρίβειας, 
υποκειµενικότητας και ακαµψίας στην ερευνητική πρακτική. Η C.S.R έχει κατηγορηθεί για αδυναµία 
στην  αντιπροσωπευτικότητα  της περίπτωσης για να επιτευχθεί η γενίκευση, καθώς και την έλλειψη 
µεθοδολογικής αυστηρότητας στην συλλογή, κατασκευή και ανάλυση του εµπειρικού υλικού, πράγµα 
που άµεσα συνδέεται µε την υποκειµενική στάση του αναλυτή /της αναλύτριας.5 
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Πέρα από το γεγονός του ότι αυτά είναι τα σηµαντικότερα προβλήµατα για κάθε επιστηµονική 
κοινωνική έρευνα,6 η κριτική αυτή βασίζεται σε µεγάλο βαθµό στην αντίληψη περί «αντικειµενικότητας» 
της επιστήµης. Η αντίληψη αυτή, που αντιµετωπίζει την επιστήµη ως ένα αποϊδεολογικοποιηµένο 
εργαλείο για την ανακάλυψη της «αλήθειας», αν µπορεί να τίθεται υπό συζήτηση ακόµα για τις φυσικές 
επιστήµες καταρρέει εντελώς όσον αφορά στις κοινωνικές.7 Η απάρνηση και ο αφορισµός της πολιτικής 
από την επιστηµονική σφαίρα χρησιµοποιείται ως ιδεολόγηµα από τους «οπαδούς» (συνειδητούς ή 
ασυνείδητους) της ιδεολογίας που µπορεί ευκολότερα να εκληφθεί ως «µη-ιδεολογία». Αυτή δεν είναι 
άλλη από την κυρίαρχη ιδεολογία, το σύστηµα δηλαδή των αντιλήψεων που συνίσταται στην αξιωµατική 
αποδοχή του κυρίαρχου λόγου, του υπάρχοντος συστήµατος και των αρχών που το διέπουν. Όπως 
αναφέρθηκε στην εισαγωγή, η αντίληψη περί ουδέτερης επιστήµης καθορίζει τον ιδεολογικό και 
πολιτικό ρόλο της επιστήµης στη σύγχρονη κοινωνία και η σηµασία της πολιτικής υποστέλλεται ακόµα 
και στις οικονοµικές και κοινωνικές επιστήµες, πίσω από την επικράτηση της έννοιας της 
αποτελεσµατικότητας και των αυτοµατισµών της αγοράς.8  

Η C.S.R, ως µεθοδολογία έρευνας, αφενός είναι ταιριαστό µε την θεωρητική φύση και την 
ποιότητα των ερωτηµάτων της θεµατικής που επιλέχθηκε και αφετέρου ως µεθοδολογία δίνει τη 
δυνατότητα ανάπτυξης µιας κριτικής θεώρησης, τόσο για την υπάρχουσα τάξη πραγµάτων, όσο και για 
τις αντιλήψεις που τη στηρίζουν. Κι αυτό γιατί, σαν µεθοδολογία, είναι «η έρευνα ενός φαινοµένου µέσα 
στο πραγµατικό του πλαίσιο, ιδιαίτερα όταν τα όρια µεταξύ φαινοµένου και πλαισίου δεν είναι 
ξεκάθαρα» και γιατί,  «η ειδική ανάγκη για C.S  πηγάζει από την επιθυµία για κατανόηση σύνθετων 
κοινωνικών φαινοµένων».9   

Όσον αφορά δε στην αντιπροσωπευτικότητα της συγκεκριµένης περίπτωσης, όπως αναφέρθηκε 
και στην εισαγωγή αποτελεί µια από τις σοβαρότερες περιβαλλοντικές συγκρούσεις της δεκαετίας στον 
ελλαδικό χώρο γύρω από ένα επενδυτικό σχέδιο, τόσο για την διάρκεια και την ένταση που έλαβε όσο 
και για τις µορφές που πήρε, ανεξάρτητα από το αν της έχει δοθεί η ανάλογη βαρύτητα ή όχι. 
Πρόκειται για µια πολύµορφη σύγκρουση µεταξύ µιας µεγάλης πολυεθνικής επιχείρησης και των 
τοπικών κοινοτήτων πάνω στο ζήτηµα της εγκατάστασης ή µη µεταλλουργίας χρυσού στην περιοχή, µια 
σύγκρουση µε µοναδικά χαρακτηριστικά η οποία δεν παύει να αποτελεί όµως µια από τις πολλές 
χαρακτηριστικές διαµάχες µε τοπικές κοινότητες που αντιµετωπίζει η εξορυκτική βιοµηχανία. 

  Κατά τη διεξαγωγή της συγκεκριµένης C.S, έγινε προσπάθεια να αξιοποιηθεί πλήθος, ποιοτικά 
διαφορετικών στοιχείων: αρχειακό υλικό από τον τύπο και ανακοινώσεις της εταιρείας και των κατοίκων, 
διοικητικά έγγραφά-ντοκουµέντα, η ιστοσελίδα της καναδικής πολυεθνικής στο διαδίκτυο, άµεση 
παρατήρηση και φωτογραφικό υλικό, συνεντεύξεις και επαφές τόσο µε κατοίκους όσο και µε 
εργαζόµενους στην εταιρεία καθώς και επιστηµονικές µελέτες που πραγµατοποιήθηκαν για το θέµα.  

Η πρόσβαση στα απαραίτητα στοιχεία αποδείχτηκε πως δεν ήταν εύκολη, καθώς από την 
πλευρά των κατοίκων -παρά την γενικά θετική διάθεση για εξυπηρέτηση- υπάρχει έλλειψη ενός πλήρους 
και οργανωµένου αρχείου, ενώ υπήρξαν υπεκφυγές και σαφείς αρνήσεις για την παροχή στοιχείων τόσο 
από ερευνητικά κέντρα όπως το ΙΓΜΕ Θεσσαλονίκης και το Ι.Π.Α. Αθηνών όσο και η επιδεικτική 
άρνηση συνεργασίας από πλευράς TVX. Η απροθυµία και τελικά η άρνηση συνεργασίας και παροχής 
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στοιχείων από την πλευρά της εταιρείας και των διοικητικών κρατικών υπηρεσιών περιόρισε τη 
διαδικασία συλλογής των στοιχείων ως προς την ποικιλία που ήταν επιθυµητή. 

 

Ο ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

Σύµφωνα µε τον Yin (1994) το σχέδιο της µελέτης για την C.S.R έχει ιδιαίτερη βαρύτητα και 
σηµασία, καθώς ορίζει την λογική αλληλουχία που συνδέει τα εµπειρικά δεδοµένα µε την αρχική 
ερώτηση και τελικά µε τα αποτελέσµατα της. Κατά τον σχεδιασµό βρισκόµαστε αντιµέτωποι µε το 
βασικό λογικό και όχι λογιστικό ζήτηµα που επιχειρεί να διαπραγµατευτεί η µελέτη. Πρόκειται για τον 
σκελετό, την διαµόρφωση, την κατεύθυνση και τον τρόπο της έρευνας. 

Τα παρακάτω συστατικά στοιχεία συναρθρώνουν τον σχεδιασµό της C.S.R: 

1. Το ερώτηµα της εργασίας: αναφέρεται στο βασικό «πώς» ή «γιατί» ερώτηµα που καθορίζει το πεδίο 
της έρευνας χωρίς όµως να δηλώνει ευθέως κατεύθυνση για την µελέτη 

2. Η (οι)  υπόθεση (υποθέσεις) εργασίας: µε αυτήν (αυτές), καθορίζονται πλέον σαφώς οι κατευθύνσεις 
της έρευνας. 

3. Η µονάδα ανάλυσης καθορίζεται ουσιαστικά από την υπόθεση εργασίας όταν την µεταφέρουµε στο 
πεδίο και κατά συνέπεια τίθενται τα χωρικά, χρονικά κ.ο.κ όρια της µελέτης. 

4. Η λογική σύνδεσης των γεγονότων µε τις θεωρητικές προτάσεις-υποθέσεις και τις µονάδες ανάλυσης. 

5. Τα κριτήρια εξαγωγής συµπερασµάτων, όπου πρωτεύοντα ρόλο έχει η θεωρία.  

Σ’ αυτό το σηµείο, χρησιµοποιώντας την παραπάνω κωδικοποίηση στα πέντε αυτά συστατικά στοιχεία 
θα γίνει η εισαγωγική παρουσίαση του σχεδιασµού της µελέτης, µε στόχο να είναι διαφανής και ρητή 
για τον αναγνώστη/ την αναγνώστρια η διαδικασία που θα ακολουθηθεί και η φύση της µεθοδολογίας:                      

1. ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Όπως αναφέρθηκε, από το πλήθος των ζητηµάτων που εγείρονται, ένα είναι αυτό που θα 
διερευνηθεί σε βάθος και ορίζεται από τα εξής βασικά ερωτήµατα:10  

 Πώς συνδέεται η επιχειρηµατική δράση των εταιρειών -και ειδικά των µεγάλων πολυεθνικών 
επιχειρήσεων- µε το περιβάλλον και την προστασία του; 

 Πώς δραστηριοποιείται η µεταλλευτική βιοµηχανία εξόρυξης χρυσού και γιατί αντιµετωπίζουν 
διεθνώς οι επιχειρήσεις του κλάδου αντιδράσεις από τοπικές κοινότητες και οργανώσεις; 

 Γιατί και πώς επιδρά η κοινωνική κινητοποίηση και δη η τοπική στην δραστηριοποίηση των 
εταιρειών σε σχέση µε το περιβάλλον; 

2. ΥΠΟΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
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Οι επιχειρήσεις είναι οικονοµικές µονάδες που αυτοπροσδιορίζονται γύρω από την αρχή και 
την αξία του κέρδους και οργανώνουν όλες τις δράσεις τους προς την κατεύθυνση της µεγιστοποίησης 
του. Σύµφωνα µε αυτήν την βασική αρχή, ο λόγος και η δράση των εταιρειών για το περιβάλλον, δεν 
µπορεί παρά να αποτελεί κίνηση που στοχεύει κι αυτή στον ίδιο στόχο. Η δραστηριοποίηση της 
κοινωνικής κινητοποίησης για θέµατα περιβάλλοντος, στο παραπάνω πλαίσιο, είναι κρίσιµης σηµασίας 
για την διαµόρφωση της σχέσης επιχειρηµατικής δραστηριότητας και προστασίας του περιβάλλοντος.  

3. ΜΟΝΑ∆Α ΑΝΑΛΥΣΗΣ 

Σ’ αυτό το σηµείο είναι αναγκαίο να συγκεκριµενοποιηθούν πλέον τα όρια για τα ενδιαφέροντα 
της µελέτης. Η περίπτωση της παρουσίας της TVX στον Στρυµονικό κόλπο και η σύγκρουση της µε 
τους κατοίκους της περιοχής για την εφαρµογή του επενδυτικού της πλάνου, είναι µια ενδιαφέρουσα 
περίπτωση για να γίνει αντικείµενο µελέτης η στρατηγική µιας πολυεθνικής επιχείρησης όσον αφορά 
στην προστασία του περιβάλλοντος, και την σχέση της µε την κοινωνική κινητοποίηση που εναντιώνεται 
στα σχέδια της. Το ενδιαφέρον της περίπτωσης, γίνεται καλύτερα κατανοητό όταν εξετασθούν 
αναλυτικά τα γεγονότα και διαφανεί τόσο η σηµαντικότητα και η ένταση που έλαβε η συγκεκριµένη 
αντιπαράθεση, όσο και τα διάφορα στάδια από τα οποία πέρασε στα 6 χρόνια διάρκειας της, τα οποία 
µέσα από την διαφορετικότητα τους, δίνουν έναν πλούτο γεγονότων και στοιχείων για επεξεργασία που 
παρέχει την δυνατότητα  για καλύτερη κατανόηση. 

 Όσον αφορά στην επιλογή του θέµατος, η αρχική φιλοδοξία για την εξέταση του συνόλου των 
δράσεων της TVX Hellas περιορίστηκε, πράγµα που κρίθηκε απαραίτητο, τόσο λόγω της 
δυσκολίας στην εύρεση των στοιχείων όσο και για να εξασφαλιστεί η διεισδυτικότητα στην 
παρεχόµενη ανάλυση, η οποία δεν θα µπορούσε να επιτευχθεί για ένα µεγαλύτερο πλήθος στοιχείων 
µε βάση και τους πρακτικούς περιορισµούς της µελέτης. Συνεκτιµώντας τα παραπάνω µε το 
γεγονός του ότι το επίκεντρο της σύγκρουσης  εντοπίζεται στο επενδυτικό σχέδιο της Ολυµπιάδας 
για την µεταλλουργία χρυσού  έγινε η επιλογή του περιορισµού σ’ αυτό το θέµα καθώς έχει 
µεγαλύτερο ειδικό βάρος αλλά και πλούτο στοιχείων. Αυτό όµως δεν σηµαίνει πως τα περιφερειακά 
ζητήµατα και οι δράσεις της εταιρείας αλλά και άλλες διαστάσεις της σύγκρουσης δεν 
παρουσιάζονται στην µελέτη. Αντιµετωπίζονται όµως ως τέτοια ή αναλύονται γιατί επιτρέπουν µια 
πιο διεισδυτική µατιά, µια καλύτερη κατανόηση του κεντρικού ζητήµατος. 

 Η περιοχή µελέτης ορίζεται και περιγράφεται εκτενώς στο κεφάλαιο που αφιερώνεται για την 
ανάδειξη του φυσικού και κοινωνικού περιβάλλοντος µέσα στο οποίο λαµβάνει χώρα η 
αντιπαράθεση και γι’ αυτό δεν θα αναφερθεί εδώ εκτενώς. Εδώ καταγράφεται µόνο πως βρίσκεται 
στην Κεντρική Μακεδονία, στην ∆υτική πλευρά του Στρυµονικού κόλπου και περιλαµβάνει 
τµήµατα των νοµών Χαλκιδικής και Θεσσαλονίκης και πιο συγκεκριµένα την περιοχή που ορίζεται 
από τις κοινότητες: Ασπροβάλτας, Βρασνών, Σταυρού, Άνω Σταυρού, Ολυµπιάδας, Βαρβάρας, 
Στρατονίκης, Σταγίρων και Στρατωνίου. 

 Ο χρονικός ορίζοντας της µελέτης εκτείνεται από την υπογραφή της σύµβασης για την µεταβίβαση 
των µεταλλείων Κασσάνδρας τον ∆εκέµβρη του 1995 µέχρι την απόφαση του Συµβουλίου της 
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Επικρατείας τον Μάρτιο του 2001 που ουσιαστικά έβαλε τέλος στο επενδυτικό σχέδιο της 
µεταλλουργίας χρυσού στον υδροκρίτη της Ολυµπιάδας, ακυρώνοντας όλες τις σχετικές άδειες.  

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον, όµως, παρουσιάζουν κάποιες περίοδοι που βρίσκονται εκτός του συγκεκριµένου 
εύρους αλλά η διερεύνηση τους είναι σηµαντική για την κατανόηση των γεγονότων που εξελίχθηκαν 
αυτά τα 6 χρόνια, κι αυτές είναι: 

α) Η περίοδος 1988-1989 καθώς τότε µπαίνει στο προσκήνιο για πρώτη φορά η πραγµατοποίηση 
επένδυσης µεταλλουργίας χρυσού στην Ελλάδα από την επιχείρηση ΜΕΤΒΑ και γίνεται σαφής η 
αντίδραση των κατοίκων της Ολυµπιάδας. 

β) Η περίοδος από το 1993 µέχρι το 1995 πριν από την υπογραφή της σύµβασης, που παρέχει 
σηµαντικά στοιχεία για το ιστορικό της συµφωνίας και την φύση των διαπραγµατεύσεων. 

γ) Η περίοδος µετά την απόφαση του Συµβουλίου της Επικρατείας  και µέχρι σήµερα, όπου 
εντάσσονται κάποια γεγονότα µε µεγάλη αξία για την κατανόηση κάποιων διαστάσεων του κεντρικού 
ζητήµατος ανεξάρτητα από το αν βρίσκονται εκτός των θεµατικών και χρονικών ορίων. 

4. ΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝ∆ΕΣΗΣ 

Η κύρια λογική σύνδεσης, αφορά στον χρονικό εντοπισµό των µεθοδευµένων κινήσεων της 
εταιρείας και την σύνδεση-αναλυτική συνάρθρωση µε το status quo (οικονοµικό κλπ) στην επιχείρηση, 
µε τον χαρακτήρα  της σύγκρουσης και την προσπάθεια διευθέτησης της και τις γενικότερες εξελίξεις 
που αφορούν σε κάθε χρονική περίοδο την επένδυση. Γίνονται συγκρίσεις ανάµεσα σε περιόδους µε 
διαφορετικά χαρακτηριστικά -σχετικά µε τους παραπάνω παράγοντες- και ανάµεσα στις ανάλογες  
ακολουθούµενες στρατηγικές από την πλευρά της επιχείρησης, συγκρίσεις που είναι αποκαλυπτικές για 
το υπόβαθρο-σκεπτικό που βρίσκεται πίσω από το άµεσα παρατηρήσιµο, όσον αφορά στην στρατηγική 
της επιχείρησης. Κάθε δεδοµένο που εκφράστηκε µε την µορφή λόγου ή δράσης εξετάζεται ως προς 
την σκοπιµότητα της χρήσης του, ως προς το σε ποιους και πώς  απευθύνεται και τέλος εντοπίζεται 
χρονικά µε γνώµονα την λογική σύνδεση του µε άλλα γεγονότα-δράσεις του ίδιου ή άλλου επιπέδου. 
Εξετάζεται αναλυτικά η σύνδεση που γεφυρώνει δυο φαινοµενικά αντίνοµα στοιχεία, αυτό της 
µεγιστοποίησης του κέρδους µ’ αυτό  της χρηµατοδότησης δράσεων για το περιβάλλον και των 
αυξηµένων παροχών προς τις τοπικές κοινότητες. Η προσέγγιση της σύνδεσης αυτής, επιτυγχάνεται 
µέσα από την διερεύνηση του ρόλου των παραπάνω δράσεων στα πλαίσια της στρατηγικής που έχει 
επιλέξει η επιχείρηση για την αντιµετώπιση της κρίσης και την πραγµατοποίηση των επενδυτικών της 
σχεδίων. 

Έπειτα από αυτό, ο λόγος ανήκει σ’ αυτό που εύστοχα ο Robert K.Yin ονοµάζει «αναλυτική 
γενίκευση» και το αντιπαραβάλλει της στατιστικής. Μια στρατηγική έρευνας δηλαδή µε βάση την 
συνεργασία της λογικής ανάλυσης και του θεωρητικού υποβάθρου για την ερµηνεία των δεδοµένων.   

5. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΩΝ 
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Βασικό κριτήριο για την εξαγωγή των συµπερασµάτων αποτελεί η θεωρητική βάση που 
στηρίζεται  σε βιβλιογραφικές αναφορές που αφορούν σε δύο βασικούς, θεµατικούς τοµείς,. Οι τοµείς 
αυτοί είναι:  

 Ο καπιταλισµός ως οικονοµικό σύστηµα και η επιχείρηση ως βασική οικονοµική δοµή, οι µεγάλες 
πολυεθνικές επιχειρήσεις και η δράση τους και τέλος η ποιοτικά νέα στρατηγική -της αυτορύθµισης- 
ως αντίδραση των εταιρειών στην αυξανόµενη πίεση που τους ασκείται από την δράση των 
κοινοτήτων, των  περιβαλλοντικών οργανώσεων και του κοινωνικού κινήµατος που θέτει ζητήµατα 
περιβαλλοντικά. 

 Το περιβαλλοντικό ζήτηµα, η σχέση του µε την κοινωνία και η σύνδεση του µε το παραπάνω 
πλαίσιο. 

    

ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

Το σχήµα που επιλέχθηκε για την συγγραφική παρουσίαση της µελέτης, στηρίζεται σε µεγάλο 
βαθµό στην πεποίθηση πως πριν από την εξέταση της περίπτωσης, είναι σηµαντικό να γίνει κατανοητό 
το πλαίσιο µέσα στο οποίο εξελίχθηκαν τα υπό µελέτη γεγονότα. Στην κατανόηση του πλαισίου 
εντάσσεται και η παρουσίαση των γενικών γνώσεων γύρω από το αντικείµενο, που είναι εν προκειµένου 
η µεταλλουργία του χρυσού. Γι’ αυτόν τον λόγο µετά την εισαγωγή και το κοµµάτι της παρουσίασης 
της µεθοδολογίας και του σχεδιασµού της µελέτης, ακολουθούν τα κεφάλαια που περιγράφουν:  

α) Την εξορυκτική βιοµηχανία διεθνώς και την µεταλλουργία χρυσού πιο συγκεκριµένα καθώς και 
πληροφορίες για τα ζητήµατα που εγείρονται γύρω από αυτές τις δραστηριότητες. 

β) Τα φυσικά χαρακτηριστικά-το περιβάλλον της περιοχής. 

γ) Το κοινωνικό περιβάλλον και τις οικονοµικές συνθήκες που επικρατούσαν την περίοδο της µελέτης.  

Τα κεφάλαια αυτά θεωρήθηκαν απαραίτητα καθώς, δίνουν την βάση για την κατανόηση αφενός 
των βασικών τεχνικών περιγραφών και θεµάτων και αφετέρου της εξέλιξης των γεγονότων. Συγκεκριµένα 
το κεφάλαιο για την εξορυκτική βιοµηχανία και την µεταλλουργία χρυσού, παρέχει το παγκόσµιο 
πλαίσιο για τις δραστηριότητες αυτές τόσο τεχνικά όσο και κοινωνικοοικονοµικά ενώ τα επόµενα δύο 
παρέχουν µια παρουσίαση τόσο του φυσικού, όσο και του κοινωνικού περιβάλλοντος µέσα στο οποίο 
λαµβάνουν χώρα αυτά τα γεγονότα. Η παράθεση των κεφαλαίων αυτών, στηρίζεται στην αντίληψη πως 
για την διεισδυτικότερη κατανόηση όλων όσων συνέβησαν, είναι απαραίτητος καταρχήν  ο καθορισµός 
του φυσικού και κοινωνικού πλαισίου τους, καθώς γεγονότα και πλαίσιο δεν µπορούν παρά να είναι 
άρρηκτα συνδεδεµένα σε µια σχέση αλληλεπίδρασης. 

Μετά από αυτά τα ουσιαστικά εισαγωγικά κεφάλαια, ακολουθεί η παράθεση των γεγονότων 
όπου περιγράφονται µε τις στοιχειώδεις αιτιολογικές συνδέσεις τα εµπεριστατωµένα11 συµβάντα που 
αφορούν στο συγκεκριµένο θέµα και στην περίοδο µελέτης. Έπειτα ακολουθεί η διεξοδική διερεύνηση 
του κεντρικού ερωτήµατος, τόσο στο επίπεδο της περίπτωσης όσο και σε θεωρητικό και παγκόσµιο 
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επίπεδο, όπου και αξιοποιούνται τόσο η γνώση για το πλαίσιο όσο και η θεωρητική αναζήτηση από την 
βιβλιογραφία. Ένας συµπερασµατικός επίλογος µε την µορφή σύνοψης των συµπερασµάτων που έχουν 
ήδη παρουσιαστεί, κλείνει ουσιαστικά την µελέτη. 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 

                                                      
1 Στην συνέχεια του κειµένου θα χρησιµοποιείται η συντοµογραφία C.S.R όταν γίνεται αναφορά στην έρευνα 
περιπτωσιολογικής µελέτης και C.S για την µελέτη περίπτωσης. 
2 Jacques Hamel, Case Study Methods, Qualitative research methods series 32, A Sage University Paper, 1993. 
3  Robert K. Yin, Case Study Research: Design and Methods, London Sage, 1994. 
4 Αναφέρεται στο Jacques Hamel, Case Study Methods, Qualitative research methods series 32, A Sage 
University Paper, 1993. 
5 Robert K. Yin, Case Study Research: Design and Methods, London Sage, 1994. 
6  Jacques Hamel, Case Study Methods, Qualitative research methods series 32, A Sage University Paper, 
1993. 
7 Η διερεύνηση αυτής της διαδεδοµένης πλέον θέσης στον χώρο της Φιλοσοφίας των Κοινωνικών Επιστηµών 
µπορεί να αναζητηθεί στην σκέψη των Paul Feyerabend και στους στοχαστές της Σχολής της Φρανκφούρτης 
Theodor Adorno, Max Horkahaimer και Jurgen Habermas. Ενδεικτική βιβλιογραφία: Paul K. Feyerabend, 
Γνώση για Ελεύθερους ανθρώπους, Σύγχρονα Θέµατα, 1986, επίσης Paul K. Feyerabend, Ενάντια στην Μέθοδο 
για µια αναρχική θεωρία της γνώσης, Σύγχρονα Θέµατα, 1991 και τέλος Γεράσιµος Κουζέλης- Κοσµάς 
Ψυχοπαίδης (Επιµέλεια), Επιστηµολογία των Κοινωνικών Επιστηµών, Νήσος, 1996 όπου µεταξύ άλλων 
παρουσιάζεται η σκέψη των στοχαστών της σχολής της Φρανκφούρτης. 
8 Κωνσταντίνος Καραλής, Περιβάλλον και Ανάπτυξη. Μεθοδολογική διερεύνηση του ρόλου της πολιτικής στη 
διεπιστηµονική προσέγγιση του προβλήµατος. Άρθρο που περιέχεται στο βιβλίο: Επιστήµες και Περιβάλλον στα 
τέλη του αιώνα: Προβλήµατα και Προοπτικές, Εναλλακτικές εκδόσεις, 1994. 
9 Robert K. Yin, Case Study Research: Design and Methods, London Sage, 1994. 
10 Η δυσκολία στην εύρεση των στοιχείων ήταν καθοριστική και στον καθορισµό των θεµατικών ορίων της 
εργασίας. Ήταν µάλιστα ένας από τους βασικούς λόγους για τους οποίους τελικά δεν παρουσιάζεται η προσπάθεια 
για έρευνα του ζητήµατος του ρόλου του επιστηµονικού λόγου στην διαµάχη. 
11 Σύµφωνα µε τα στοιχεία που βρίσκονται στη διάθεση της µελέτης. 

 18



 

Η ΕΞΟΡΥΚΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ  

                                                           

Ιστορικά, η διαθεσιµότητα των φυσικών πόρων ήταν πάντα ένα πιλοτικό στοιχείο στην επιδίωξη 
της πολιτικής εξουσίας και της οικονοµικής ανάπτυξης. Η βιοµηχανική επανάσταση χτίσθηκε πάνω 
στην πρόσβαση, τον έλεγχο και την οικονοµική εκµετάλλευση των ορυκτών και κυρίως του άνθρακα 
και αργότερα του πετρελαίου και του φυσικού αερίου.1 Σήµερα, η εξορυκτική βιοµηχανία παρέχει τις 
ορυκτές πρώτες ύλες για την παραγωγή βιοµηχανικών προϊόντων καθώς και τα ορυκτά καύσιµα που 
χρησιµοποιούνται για την παραγωγή ενέργειας, η οποία καταναλώνεται τόσο στις παραγωγικές 
διαδικασίες όσο και για την ικανοποίηση των ενεργειακών αναγκών του ανθρώπινου πληθυσµού και για 
την κίνηση των µέσων µεταφοράς. Τα παράγωγα της εξορυκτικής δραστηριότητας είναι συνεπώς 
αναγκαία για τον σηµερινό πολιτισµό, ο οποίος στηρίχθηκε και στηρίζεται στην χρήση τους για την 
πραγµατοποίηση της «ανάπτυξης» του. Η εξόρυξη, επεξεργασία και κατανάλωση των δύο αυτών 
κατηγοριών φυσικών πόρων αυξάνεται ολοένα και γρηγορότερα καθώς πολλαπλασιάζονται οι «ανάγκες» 
του ανθρώπινου πληθυσµού, µε αποτέλεσµα όχι µόνο την αναπόφευκτη εξάντληση των αποθεµάτων, 
δεδοµένης της µη ανανεωσιµότητας τους, αλλά και την σοβαρή υποβάθµιση του περιβάλλοντος που 
προκαλείται, κατατάσσοντας την δραστηριότητα αυτή στις ιδιαίτερα επιβαρυντικές για το περιβάλλον.2 
Η εξόρυξη ορυκτών -καυσίµων και µετάλλων- σε πολύ µεγάλο βαθµό πραγµατοποιείται στις µη 
αναπτυγµένες χώρες, ενώ το µεγαλύτερο ποσοστό αυτών χρησιµοποιείται από τις ανεπτυγµένες, 
αποτελώντας κατά αυτόν τον τρόπο ένα µείζον παγκόσµιο πολιτικό ζήτηµα σε σχέση µε την διαχείριση 
των φυσικών πόρων, την επιβάρυνση που προκαλείται στο περιβάλλον και την σχέση υποτέλειας που 
αναπτύσσεται ανάµεσα στον «αναπτυγµένο βορρά» και «υπανάπτυκτο νότο». Εξάλλου η εξορυκτική 
βιοµηχανία ήταν από παλιά µια παγκοσµιοποιηµένη βιοµηχανία και είναι ολοένα και περισσότερο µε 
τα κεντρικά γραφεία στις βιοµηχανικές χώρες και τις εκµεταλλεύσεις στις µη ανεπτυγµένες.3 

Καθώς το ενδιαφέρον της εργασίας εντοπίζεται στην εξορυκτική βιοµηχανία µετάλλων, θα 
περιοριστεί σ’ αυτό γιατί ακόµα και µια µικρή εισαγωγή στο σοβαρό θέµα της εξόρυξης ορυκτών 
καυσίµων είναι έξω από τα ενδιαφέροντα και τις δυνατότητες αυτής της µελέτης. 

Όσον αφορά στην εξόρυξη ορυκτών µετάλλων, µια βασική διάσταση της υποβάθµισης του 
περιβάλλοντος σήµερα, οφείλεται στην ριζική µεταβολή του τοπίου και την διατάραξη των 
οικοσυστηµάτων, καθώς τεράστιες ποσότητες εδάφους και µεταλλεύµατος µετακινούνται από την 
φυσική τους θέση και συνήθως το 90% του αποσταθεροποιηµένου µεταλλεύµατος αποτίθεται στην 
περιοχή ως στείρο (Tailing- εξορυγµένο υπόλειµµα που παραµένει µετά την αφαίρεση της καλύτερης 
ποιότητας µεταλλεύµατος που εξορύσσεται ).4 Ειδικά στην σύγχρονη µεταλλουργία, συχνά επιλέγεται 
ως οικονοµικότερη, η επιφανειακή εξόρυξη (Open pit) αντί της υπόγειας, µε αποτέλεσµα τη 
µαζικότερη παρά ποτέ παραγωγή στερεών απορριµµάτων που  παραµένουν µετά τον διαχωρισµό του 
µετάλλου.5 Στην αυξηµένη παραγωγή στερεών απορριµµάτων συµβάλει και το ότι οι σηµερινές, υψηλά 
µηχανοποιηµένες, εντάσεως κεφαλαίου (capital intensive) µεταλλευτικές επιχειρήσεις, εξορύσσουν 
κοιτάσµατα µε µικρές περιεκτικότητες που παλαιότερα θεωρούνταν οριακά ή και ασύµφορα για 
οικονοµική εκµετάλλευση.6 Το πρακτικό αποτέλεσµα των παραπάνω, που δίνει και την εικόνα της 
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σύγχρονης µεταλλουργίας είναι πως τεράστιες ποσότητες κοιτασµάτων εξορύσσονται για να 
αποµονωθούν από αυτά µικρές -σχετικά-ποσότητες των επιλεγµένων µετάλλων, µε άµεσο αποτέλεσµα 
την αυξηµένη παραγωγή «απορριµµάτων».7 

Οι αποθέσεις των στείρων αποτελούν σε πολλές περιπτώσεις, ένα συνεχή κίνδυνο για το 
περιβάλλον καθώς τα υλικά που βρίσκονται εκεί είναι λεπτά διαµερισµένα και αποσταθεροποιηµένα 
από την επαφή τους µε τον αέρα και το νερό, και  έτσι βαρέα µέταλλα όπως αρσενικό, κάδµιο, χρώµιο, 
ψευδάργυρος, µόλυβδος, χαλκός κ.α. που βρίσκονται φυσικά στο µετάλλευµα, µπορούν να 
µεταφερθούν µε το νερό στους επιφανειακούς ή υπόγειους υδάτινους αποδέκτες ρυπαίνοντας τους, 
καθώς είναι τοξικά για την υδάτινη ζωή (aquatic life) και τον άνθρωπο ακόµα και σε ελάχιστες 
ποσότητες. Παρά τις διαβεβαιώσεις της µεταλλευτικής βιοµηχανίας για το αντίθετο, είναι πάµπολλες οι 
αποδεδειγµένες περιπτώσεις, όπου η απρόσεχτη διαχείριση τέτοιων αποβλήτων ή η ανεπαρκής 
αποκατάσταση έχει καταστροφικές συνέπειες όπως θα δούµε στην συνέχεια.8 

Πολλές φορές η µεταφορά αυτών και άλλων ουσιών στο νερό, εντείνεται λόγω του φαινοµένου 
της όξινης απορροής, που προκαλείται από την παρουσία ενώσεων του θείου µέσα στα µεταλλεύµατα -
συχνά απαντάται το πυρίτιο-, οι οποίες στην επαφή τους µε το νερό παράγουν θειικό οξύ, µε άµεση 
συνέπεια την αύξηση της οξύτητας και άρα της ηλεκτρικής αγωγιµότητας του διαλύµατος και έχουν ως 
αποτέλεσµα την ιοντοποίηση και διαλυτοποίηση των βαρέων µετάλλων και άλλων τοξικών ουσιών στην 
επαφή τους µε το νερό.9 Το φαινόµενο αυτό είναι πολύ δύσκολο να περιοριστεί και να ελεγχθεί και µια 
σηµαντική του διάσταση είναι πως η χρονική του διάρκεια είναι πάρα πολύ µεγάλη καθώς η πηγή της 
ρύπανσης δεν εξαντλείται εύκολα και απαιτεί τη διαχείριση του για πολύ µεγάλο χρονικό διάστηµα. Για 
παράδειγµα, «η όξινη απορροή συνεχίζεται για εκατοντάδες ακόµα και χιλιάδες χρόνια σε τοποθεσίες 
που είχαν εξορυχτεί στην αρχαία Σκανδιναβία, Ισπανία και Ελλάδα».10 

Στις επιπτώσεις στο περιβάλλον πρέπει να προστεθεί ακόµα µια πολύ σηµαντική διάσταση, 
αυτή της επιβάρυνσης που προκύπτει από τις µεταλλουργικές µονάδες µε την χρήση τοξικών χηµικών 
ουσιών για την επεξεργασία του εξορυγµένου µεταλλεύµατος, η οποία έχει ως στόχο την αποµόνωση 
του ορυκτού που ενδιαφέρει. Μια ουσία που χρησιµοποιείται ευρέως για την επεξεργασία ειδικά των 
χρυσοφόρων, αλλά και  σε µικρότερο βαθµό άλλων µεταλλοφόρων κοιτασµάτων, είναι το κυάνιο, ένα 
εξαιρετικά τοξικό στοιχείο, του οποίου η κακή διαχείριση έχει οδηγήσει σε σοβαρές οικολογικές 
καταστροφές σε αρκετές περιπτώσεις, σε διάφορα µεταλλεία σε όλον τον πλανήτη. Με το κυάνιο 
συνδέονται τα σοβαρά ατυχήµατα στην περιοχή Baia Mare της Ρουµανίας, Omai της Νέας Γουινέας ,  
και στο Kyrgyzstan. Το κυάνιο όµως δεν είναι το µόνο τοξικό χηµικό που χρησιµοποιείται από την 
µεταλλουργική βιοµηχανία: υδροχλωρικό και θεϊκό οξύ, κηροζίνη, άζωτο και φώσφορος είναι µερικά 
µόνο από αυτά που χρησιµοποιούνται και έχουν αρνητική επίδραση στην ποιότητα των νερών και στις 
µορφές ζωής που επηρεάζονται από αυτό. Οι υδατοµεταλλουργικές µέθοδοι, κάνουν χρήση τέτοιων 
χηµικών και παράλληλα απαιτούν τεράστιες ποσότητες νερού, αλλοιώνοντας την υδρολογική ισορροπία 
των περιοχών στις οποίες εντοπίζεται η χρήση τους. Κάποιοι µελετητές της χηµείας των ουσιών που 
χρησιµοποιούνται στις υδατοµεταλλουργικές µεθόδους, υποστηρίζουν πως είναι πολύ δύσκολο να 
προβλεφθούν οι µελλοντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον, καθώς οι χηµικές αλληλεπιδράσεις που 
συµβαίνουν µεταξύ πετρωµάτων και νερού είναι υπερβολικά σύνθετες.11 Η συλλογή ακριβών δεδοµένων 
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από το πεδίο για πολλούς από αυτούς τους παράγοντες είναι δύσκολη, χρονοβόρα και ακριβή, ενώ η 
κατασκευή πολύπλοκων γεωχηµικών µοντέλων από τους επιστήµονες της βιοµηχανίας εµπεριέχει 
πολλές απλοποιητικές υποθέσεις (simplifying assumptions). 12   

Ως τελευταία διάσταση των επιπτώσεων στο περιβάλλον αναφέρεται η επιβάρυνση που 
προκύπτει από την κατανάλωση και απόρριψη των παραγόµενων από τα ορυκτά προϊόντων. 

Την άνοιξη του 1999 στο Toxics Release Inventory (TRI), έναν κατάλογο που εκδίδεται 
ετήσια από την EPA (Environmental Protection Agency of USA), την αµερικάνικη υπηρεσία 
προστασίας περιβάλλοντος και περιέχει τις τοξικές χηµικές ουσίες που απελευθερώνονται από 
βιοµηχανίες στις ΗΠΑ, αναγνωρίστηκε η εξορυκτική-µεταλλουργική βιοµηχανία ως ο µεγαλύτερος 
τοξικός ρυπαντής της χώρας. Τα συγκλονιστικά στοιχεία που αφορούν στην εξορυκτική βιοµηχανία 
δόθηκαν τότε για πρώτη φορά στην δηµοσιότητα, καθώς η προνοµιακή εξαίρεση της συγκεκριµένης 
βιοµηχανίας έλαβε τέλος. Μόνο στην πολιτεία της Nevada κατά την διάρκεια του 1998, η 
µεταλλευτική βιοµηχανία απελευθέρωσε περίπου 1.3 δισεκατοµµύρια λίβρες (pounds) τοξικών ρύπων. 
Το ποσό αυτό ξεπερνά την ολική απελευθέρωση τοξικών ουσιών, των 7 πιο ρυπογόνων πολιτειών για το 
1997.13 Το αρνητικό ρεκόρ της βιοµηχανίας διατηρήθηκε και τα επόµενα χρόνια ενώ το 1999 
απελευθέρωσε  3.98 δις λίβρες τοξικών ουσιών, παραπάνω από το µισό όλων των τοξικών (7.8 δις) που 
απελευθερώθηκαν στις ΗΠΑ εκείνο τον χρόνο.14 Τα δεδοµένα αυτά είναι ενδεικτικό για την συµβολή 
της εξορυκτικής βιοµηχανίας στην υποβάθµιση του περιβάλλοντος σε παγκόσµιο επίπεδο µια και δεν 
υπάρχουν στην διάθεση της µελέτης ακριβή στοιχεία γι’ αυτό το επίπεδο. 

Ακόµη η εξορυκτική βιοµηχανία συνδέεται άµεσα µε µια σειρά σοβαρών ατυχηµάτων που 
αφορούν σε διαρροές, υπερχείλιση ή διάρρηξη φραγµάτων συγκράτησης αποβλήτων κ.α. και οδηγούν 
σε οικολογικές καταστροφές. Ο κατάλογος των ατυχηµάτων αυτών είναι µακρύς και τµήµα του 
παρατίθεται στο παράρτηµα... Σ’ αυτό το σηµείο όµως είναι σηµαντικό να αναφερθεί ότι κάποια από 
τα σηµαντικότερα ατυχήµατα της τελευταίας δεκαετίας έγιναν ευρέως γνωστά, απασχόλησαν την κοινή 
γνώµη και τους επιστήµονες και σε σηµαντικό βαθµό επηρέασαν την σηµερινή εικόνα της εξορυκτικής 
βιοµηχανίας. ∆ύο σηµαντικά ατυχήµατα από τον ευρωπαϊκό χώρο που επηρέασαν την κοινή γνώµη, 
και δηµιούργησαν προβληµατισµό σε επιστηµονικούς και διοικητικούς κύκλους είναι το παράδειγµα 
της καταστροφής στην περιοχή  Baia Mare της Ρουµανίας, το οποίο αναφέρθηκε στην εισαγωγή και το 
ατύχηµα στο µεταλλείο σιδηροπυρίτη Los Frailes, στην επαρχία Huelva της νοτιοδυτικής Ισπανίας, σε  
µικρή απόσταση από το εθνικό πάρκο της Donana. 

Τον Απρίλιο του 1998 στα µεταλλεία που εκµεταλλεύεται η Καναδοσουηδική εταιρεία Boliden 
Ltd, κατέρρευσε ένα φράγµα συγκράτησης αποβλήτων απελευθερώνοντας 5 εκατοµµύρια κυβικά µέτρα 
νερού και λάσπης µολυσµένα µε θειικό οξύ και βαρέα µέταλλα (κάδµιο, ψευδάργυρο, χαλκό, 
υδράργυρο κ.α.)  τα οποία διέρρευσαν στον ποταµό Guadiamar, παραπόταµο του Guadalquivir µε 
κατεύθυνση τον εθνικό δρυµό της Donana. H είσοδος της παχύρρευστης λάσπης στην προστατευµένη 
περιοχή, αποτράπηκε µερικά µε την κατασκευή φραγµάτων, ενώ το ρυπασµένο νερό εκτράπηκε στον 
ποταµό Guadalquivir και µέσω αυτού στον Ατλαντικό ωκεανό. Οι άµεσες επιπτώσεις του ατυχήµατος 
ήταν τραγικές, και ενδεικτικά αναφέρεται πως συµπεριλάµβαναν 70 χιλιόµετρα µολυσµένων καναλιών 
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και ποταµών, 6.000 εκτάρια αγροτικής γης κατεστραµµένα από τα τοξικά που τα πληµµύρισαν και τον 
άµεσο θάνατο τόνων ψαριών και κάθε άλλης µορφής υδρόβιας ζωής σε µια µεγάλη περιοχή του 
ποταµού. Οι έµµεσες δε επιπτώσεις, στα οικοσυστήµατα και τις µορφές ζωής που στηρίζουν καθώς και 
στην ανθρώπινη κοινωνία της ευρύτερης περιοχής, δεν είναι υπερβολή να πει κανείς πως είναι 
ανυπολόγιστες, αν λάβουµε υπόψη την µεταφορά στην τροφική αλυσίδα πολλών από τα τοξικά που 
απελευθερώθηκαν, τον βάσιµο κίνδυνο µόλυνσης του υδροφόρου ορίζοντα και τις επιπτώσεις σε 
ανθρώπινες δραστηριότητες όπως η γεωργία, η αλιεία κλπ. 15  

Οι δύο αυτές σοβαρές καταστροφές, επηρέασαν σηµαντικά την εικόνα της εξορυκτικής 
βιοµηχανίας στην Ευρώπη λόγω και της χωρικής εγγύτητας τους, αν και όπως αναφέρθηκε τέτοια 
φαινόµενα που προκύπτουν από την «αστοχία» φραγµάτων συγκράτησης αποβλήτων, δεν είναι καθόλου 
σπάνια, µάλιστα συµβαίνουν µε παγκόσµιο ρυθµό περίπου µιας αστοχίας το χρόνο την τελευταία 
εικοσιπενταετία.16  

                       

Ο ΧΡΥΣΟΣ ΚΑΙ Η ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ       

Ο ΧΡΥΣΟΣ 

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».17 Για περισσότερα από 2000  χρόνια ο χρυσός ήταν συνώνυµο του 
χρήµατος στις περισσότερες κουλτούρες. Μέχρι πρόσφατα, τα χρυσά νοµίσµατα, που 
πρωτοεµφανίστηκαν γύρω στο 550 πΧ. θεωρούνταν σαν την πιο αξιόπιστη µορφή χρήµατος, ενώ µέχρι 
και το 1971-που το ∆.Ν.Τ το απαγόρεψε-  το παγκόσµιο χρηµατοπιστωτικό σύστηµα ήταν άρρηκτα 
συνδεδεµένο µε το χρυσάφι καθώς για την έκδοση χρηµάτων από κάθε χώρα απαιτούνταν να υπάρχει η 
ανάλογη ποσότητα χρυσού στα ταµεία του κράτους (gold standard).18  Ο χρυσός χρησιµοποιήθηκε 
διαχρονικά κυρίως για την κατασκευή κοσµηµάτων, διακοσµητικών και νοµισµάτων, για την 
διακόσµηση µεγάλων κτιρίων (σε τρούλους µεγάλων εκκλησιών), ενώ σήµερα κάποιες µικρές ποσότητες 
χρησιµοποιούνται στην οδοντιατρική και στην ηλεκτρονική.19 

Οι ξεχωριστές ιδιότητες του χρυσού που του προσέδωσαν την θέση που  είχε στην αντίληψη 
και τα ενδιαφέροντα των ανθρώπων είναι η λάµψη του, που εντείνεται µετά το λιώσιµο, η ανθεκτικότητα 
και η χηµική του σταθερότητα (δεν καίγεται, δεν καταστρέφεται, δεν αντιδρά εύκολα µε άλλα 
στοιχεία), η απαλότητα, η δυνατότητα που έχει να κόβεται σε λεπτά φύλλα και τέλος η σπανιότητα του 
που προσδίδει µεγάλη αξία στην κατοχή και τον έλεγχο του. 

Όντως ο χρυσός είναι ένα από τα σπανιότερα στοιχεία που βρίσκονται στη γη. Η συγκέντρωσή 
του στο ανώτερο στρώµα (Upper layer) είναι ~4ppb(mg/t), και στο θαλασσινό νερό είναι 0.01 
mg/m3. Κατά τη διαδικασία της µεταλλογένεσης ανέρχεται µε υδροθερµικές διαδικασίες στο ανώτερο 
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στρώµα, όπου και συναντάται σε διαφορετικές συγκεντρώσεις και µπορεί να αποµονωθεί µε διάφορες 
διαδικασίες. Τα περισσότερα ορυχεία χρυσού, όπου ο χρυσός µπορεί να αποµονωθεί µε τυπικές 
διαδικασίες εξόρυξης, έχουν εξαντληθεί σήµερα, και συνεπώς η βιοµηχανία χρυσού προσανατολίστηκε 
στην χρήση υδροµεταλλουργικών µεθόδων, κατά κύριο λόγο µια τεχνολογία ανάκτησης χρυσού µε 
χηµική επεξεργασία µε κυανιούχα άλατα, η οποία είναι οικονοµικά αποδοτική ακόµα και για 
εξαιρετικά φτωχά κοιτάσµατα.20 

Τα αποθέµατα χρυσού που υπάρχουν σήµερα στο έδαφος και υπολογίζονται κατά προσέγγιση 
σε 45.000 τόνους, δεν είναι πολλά σε σχέση µε τον χρυσό που έχει εξορυχθεί και παραµένει στην 
επιφάνεια της γης αφού δεν καταστρέφεται µε την χρήση. Τα ήδη εξορυγµένα αποθέµατα χρυσού,  
κατανέµονται στις µορφές τους ως εξής: 59.000 τόνους µεγάλης καθαρότητας χρυσό σε µορφή ράβδων 
κατέχουν τράπεζες και επενδυτές, άλλοι 63.000 υπάρχουν µε την µορφή κοσµηµάτων και 15.000 τόνοι 
σε άλλες µορφές, όπως τεχνητά δόντια, ηλεκτρονικά κτλ. Υπάρχουν δηλαδή τεράστια αποθηκευµένα 
και αχρησιµοποίητα, αποθέµατα από το µέταλλο αυτό, πράγµα που δεν συµβαίνει µε κανένα άλλο 
µέταλλο βασικό ή πολύτιµο. Η ετήσια ζήτηση για χρυσό στην διεθνή αγορά είναι περίπου 4.000 τόνοι 
και ικανοποιείται στον µεγαλύτερο βαθµό από την ετήσια παραγωγή (περίπου 2.500 τόνοι) παρά από 
την ανακύκλωση ή την χρησιµοποίηση των αποθεµάτων, τα οποία διατηρούνται σε αχρηστία, αν και τις 
τελευταίες τρεις δεκαετίες οι κεντρικές τράπεζες έχουν πουλήσει στην αγορά µικρά τµήµατα των 
αποθεµάτων τους.21 Παρά το γεγονός της ύπαρξης µεγάλων αποθεµάτων χρυσού και της εξάντλησης 
των πλούσιων κοιτασµάτων του, τις τελευταίες δεκαετίες παρατηρείται µια έντονη αύξηση της 
εξορυκτικής δραστηριότητας για την απόκτηση του πολύτιµου µετάλλου, η οποία µάλιστα στις ΗΠΑ 
αναφέρεται ως ο σύγχρονος πυρετός του χρυσού (modern gold rush).22 

 

Η ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΞΟΡΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΧΡΥΣΟΥ 

Η βιοµηχανία του χρυσού είναι συνεπώς, 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. Τα κοιτάσµατα χρυσού που εξορύσσονται 
διεθνώς σήµερα έχουν περιεκτικότητες στο πολύτιµο µέταλλο, που κυµαίνονται από 0.5 έως 12  
γραµµάρια στον τόνο κάνοντας την εξόρυξη χρυσού µια από τις πιο ρυπογόνες δραστηριότητες όσον 
αφορά στην παραγωγή εκβολάδων (στείρων): 6.5 εκατοµµύρια τόνοι µεταλλεύµατος εξορύσσονται για 
την παραγωγή ενός τόνου χρυσού.23 Η άλλη σηµαντική πλευρά των ειδικών επιπτώσεων της 
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συγκεκριµένης µεταλλευτικής δραστηριότητας στο περιβάλλον είναι η προσθήκη ιδιαίτερα τοξικών 
χηµικών ουσιών για την αποµόνωση του µετάλλου από τα οποία, όπως ήδη αναφέρθηκε, ξεχωρίζει 
τόσο για τις επιπτώσεις του, όσο και για τις αντιδράσεις που προκαλεί η χρήση του, το κυάνιο. 

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. Το επενδυτικό πλάνο της εταιρείας 
TVX-Gold για το µεταλλείο του Kasperske Hory στην περιοχή της Βοηµίας στην Τσεχία δεν έγινε 
ποτέ πραγµατικότητα καθώς συνάντησε την αντίδραση των κατοίκων της περιοχής.24 Το εργοστάσιο 
της Eurogold στην Πέργαµο της Τουρκίας ουσιαστικά δεν λειτούργησε ποτέ, καθώς µετά από την 
πολύχρονη και δυναµική αντίδραση των κατοίκων, το θέµα οδηγήθηκε στο Ανώτατο δικαστήριο της 
Τουρκίας, το οποίο ακύρωσε τις σχετικές άδειες.25 Στην πόλη Esquel στην Αργεντινή, στην Γη του 
Πυρός, οι κάτοικοι της µικρής πόλης µετά από πολλές κινητοποιήσεις, µε δηµοψήφισµα αποφάσισαν 
µε ποσοστό 85% να µην αποδεχτούν το επενδυτικό πλάνο της Καναδικής εταιρείας Meridian Gold για 
την δηµιουργία εργοστασίου χρυσού στην περιοχή τους.26 Κι αυτές είναι ενδεικτικά µόνο λίγες από τις 
περιπτώσεις που παρουσιάζονται σε παγκόσµιο επίπεδο και αφορούν στην αντιπαράθεση εταιρειών 
χρυσού µε τους κατοίκους των τοπικών κοινωνιών. 

Συνοψίζοντας τις απόψεις των επικριτών της βιοµηχανίας χρυσού η κριτική τους αναφέρεται 
στα εξής::27 

 Την υποβάθµιση του περιβάλλοντος µε τις παρακάτω διαστάσεις:  

 Επιπτώσεις στα οικοσυστήµατα από την βίαιη µεταβολή τους 

 Επιπτώσεις στα οικοσυστήµατα και στους οργανισµούς από τις τοξικές ουσίες που 
χρησιµοποιούνται για την επεξεργασία ή που απελευθερώνονται από τα αποσταθεροποιηµένα 
µεταλλεύµατα. Οι ουσίες αυτές επηρεάζουν το έδαφος, τα νερά και την ατµόσφαιρα. 

 Μη αντιστρεπτή ανατροπή του υδρολογικού καθεστώτος από την εξόρυξη. 

 Τους κινδύνους για την δηµόσια υγεία από την χρήση των τοξικών στοιχείων αλλά όχι µόνον 
(επιβάρυνση της ατµόσφαιρας από σκόνη, µόλυνση των νερών κ.α.) 

 Τη ζήτηση του χρυσού που θα µπορούσε να καλυφθεί από τα αχρησιµοποίητα αποθέµατα που 
κατέχουν οι τράπεζες και οι χρηµατοπιστωτικοί οργανισµοί. 

 Τη λειτουργία της βιοµηχανίας, η οποία θα έπρεπε να λειτουργεί σύµφωνα µε τις αυστηρότερες 
διατάξεις που διέπουν την χηµική βιοµηχανία και όχι να αντιµετωπίζεται ως µεταλλευτική 
δραστηριότητα αφού χρησιµοποιεί τέτοιες χηµικές µεθόδους και σε τέτοια έκταση ώστε να  
κατατάσσεται ουσιαστικά στην πρώτη. 
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 Τα οικονοµικά οφέλη από την δραστηριότητα αυτή δεν διαχέονται αρκετά στους άµεσα 
εµπλεκόµενους, που δεν είναι άλλοι από τους πληθυσµούς των εν λόγω περιοχών και οι οποίοι 
διαχρονικά καλούνται να πληρώσουν το κόστος. 

 Τις περιοχές που χρησιµοποιούνται από την βιοµηχανία µετά το πέρας των εργασιών και οι οποίες 
ουσιαστικά αφήνονται στην τύχη τους καθώς δεν υπάρχουν ουσιαστικά έργα αποκατάστασης, ενώ οι 
περιοχές αυτές χρήζουν συνεχούς πλέον διαχείρισης καθώς είναι διαταραγµένες και φιλοξενούν 
λίµνες απόθεσης αποβλήτων, οι οποίες είναι χηµικά ασταθείς και ανά πάσα στιγµή µπορεί να έχουν 
διαρροές ή ολική κατάρρευση. 

 Την δραστηριότητα αυτή καθ’ εαυτή, που αντιβαίνει στις βασικές αρχές της αειφόρου ανάπτυξης, 
καθώς πρόκειται για µη ανανεώσιµους φυσικούς πόρους, των οποίων τα κοιτάσµατα εξαντλούνται. 
Επιπλέον µετά την εξόρυξη και την επεξεργασία το περιβάλλον των περιοχών που φιλοξενούν 
τέτοιες δραστηριότητες βρίσκεται σε τέτοια κατάσταση που δεν µπορεί να υποστηρίξει οικονοµικά 
τις µελλοντικές γενιές. 

 Τις προστατευτικές ρυθµίσεις για το περιβάλλον, οι οποίες δεν είναι αρκετά αυστηρές, ενώ οι 
δραστηριότητες σε µεγάλο βαθµό εντοπίζονται σε χώρες που δεν έχουν ούτε το απαραίτητο νοµικό 
πλαίσιο αλλά ούτε και την οικονοµική άνεση να αρνηθούν ή να ελέγξουν τα επενδυτικά σχέδια και 
τέλος ούτε τα οργανωµένα κινήµατα πολιτών, που θα µπορούσαν να αντιτάξουν τον λόγο και τα 
επιχειρήµατα τους. 

Από την άλλη πλευρά οι εταιρείες του κλάδου και οι οργανώσεις τους υποστηρίζουν τα εξής:28 

 ∆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. 

• 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.     

 

ΜΕΘΟ∆ΟΙ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ ΧΡΥΣΟΥ  

Ήδη από τα τέλη του 19ου αιώνα η κλασσική µέθοδος του βαρυτοµετρικού διαχωρισµού για 
την ανάκτηση του χρυσού από τα κοιτάσµατα του, ουσιαστικά εγκαταλείφτηκε καθώς εξαντλήθηκαν 
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όλα τα πλούσια κοιτάσµατα που περιείχαν χρυσό σε περιεκτικότητα και κατατοµή τέτοια που να 
επιτρέπει τον διαχωρισµό του µε την χρήση του νερού και της βαρύτητας. 

Αργότερα εξελίχθηκε και χρησιµοποιήθηκε η µέθοδος της αµαλγάµωσης µε υδράργυρο           
(mercury amalgamation) για την ανάκτηση χρυσού από πετρώµατα µετά τον τεµαχισµό τους σε 
µύλους. Η µέθοδος αυτή αν και έχει απαγορευτεί από πολλές χώρες του κόσµου για τις επικίνδυνες 
επιπτώσεις που έχει στο περιβάλλον, χρησιµοποιείται ακόµα σε κάποιες άλλες στην χειροτεχνική, 
µικρής κλίµακας εξόρυξη χρυσού (artisanal mining).  Η  ανάκτηση χρυσού µε αυτόν τον τρόπο 
σήµερα εντοπίζεται κυρίως στην Λατινική Αµερική, όπου ειδικά για την περιοχή του Αµαζονίου έχει 
λάβει µεγάλες διαστάσεις, ως φαινόµενο και ως ζήτηµα, και σε περιοχές της Αφρικής και της Ασίας. 
Υπολογίζεται ότι µ’ αυτόν τον τρόπο παράγονται ετησίως περίπου 225 τόνοι χρυσού και µόνο το 20% 
της παραγωγής αυτής διοχετεύεται στην αγορά από επίσηµα κανάλια.29 Η χρήση του υδραργύρου είναι 
εκτεταµένη σ’ αυτού του τύπου τις εκµεταλλεύσεις, γιατί παρέχει έναν εύκολα εφαρµόσιµο και σχετικά 
αποδοτικό τρόπο για την ανάκτηση του χρυσού κι επίσης γιατί ο υδράργυρος είναι πολύ φθηνό χηµικό 
(1 κιλό υδράργυρου κοστίζει όσο ένα γραµµάριο χρυσού). Υπολογίζεται πως περίπου ένα κιλό 
υδραργύρου απελευθερώνεται στο περιβάλλον για κάθε κιλό παραγόµενου χρυσού µε αυτήν την 
µέθοδο, µε αποτέλεσµα την σοβαρή επιβάρυνση των περιοχών που φιλοξενούν τέτοιες δραστηριότητες 
από ένα στοιχείο γνωστό για την τοξικότητα του, χωρίς να λαµβάνονται ουσιαστικά µέτρα για τον 
περιορισµό της.30 

Για την εκµετάλλευση των κοιτασµάτων χρυσού µε τις περιεκτικότητες που αυτά έχουν, 
καθιερώθηκε η χρήση από την βιοµηχανία υδατοµεταλλουργικών µεθόδων που συνίστανται σε ένα 
στάδιο διύλισης, όπου ο χρυσός διαλύεται σε ένα υδάτινο µέσο και ένα επόµενο στάδιο όπου 
αποµονώνεται συνήθως µε την απορρόφηση του από ενεργό άνθρακα και µετέπειτα την συγκέντρωση 
του µε καθίζηση ή ηλεκτρόλυση. 

Για την διάλυση του χρυσού, που ως πολύτιµο µέταλλο δεν διαλύεται στο νερό, απαιτείται ένα 
ισχυρό συµπλοκοποιητικό (complexant) όπως το κυάνιο και ένα οξειδωτικό (oxidant) όπως το 
οξυγόνο. Αλλά συµπλοκοποιητικά µέσα χρησιµοποιούνται επίσης, αλλά δεν σχηµατίζουν τόσο 
σταθερές ενώσεις µε αποτέλεσµα να αυξάνεται το κόστος εφαρµογής αλλά και οι κίνδυνοι για το 
περιβάλλον καθώς η όλη διαδικασία απαιτεί πολύ πιο επιθετικές συνθήκες και ισχυρά οξειδωτικά για 
την επιτυχηµένη δέσµευση του χρυσού.31 

Άλλες ουσίες που χρησιµοποιούνται διεθνώς είναι:32 

 Η θειουρία: µε υψηλό κόστος εφαρµογής και την ουσία να θεωρείται ύποπτη καρκινογένεσης 
 Το αλογόνο: µε υψηλό κόστος και σοβαρά ζητήµατα για την υγεία και ασφάλεια των εργαζοµένων 
 Οι θειοθειικές ενώσεις: µε υψηλό κόστος και τον πιθανό σχηµατισµό εκρηκτικών ενώσεων. 

Η βασικότερη όµως µέθοδος που χρησιµοποιείται σήµερα είναι αυτή της κυάνωσης στην οποία 
η ανάκτηση του χρυσού από το πέτρωµα επιτυγχάνεται µε την προσθήκη ενός διαλύµατος κυανίου. 

Η µέθοδος της κυάνωσης 
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Μια και όπως σχολιάστηκε η µέθοδος αυτή είναι η επικρατέστερη διεθνώς, καθώς από τις 875 
εκµεταλλεύσεις χρυσού και αργύρου διεθνώς, οι 460 χρησιµοποιούν κυάνιο,33 αλλά και αυτή που 
εγείρει τις περισσότερες αντιδράσεις, θα εξετασθεί χωριστά και αναλυτικά, αφού άλλωστε είναι αυτή που 
προτάθηκε τελικώς για εφαρµογή στο επενδυτικό πλάνο της Ολυµπιάδας. 

Το κυάνιο µε την µορφή διαλύµατος κυανιούχου νατρίου (NaCN) χρησιµοποιείται και στην 
µεταλλουργία µη-πολύτιµων, βασικών µετάλλων όπως νικέλιο, κοβάλτιο, µολυβδένιο, χαλκός κ.α. αλλά 
σε µικρότερες σχετικά ποσότητες και µε διαφορετικό τρόπο απ’ ότι στην µεταλλουργία των πολύτιµων 
µετάλλων, καθώς στην πρώτη περίπτωση χρησιµοποιείται κατά την άλεση και την συµπύκνωση για να 
διαχωρίσει τα επιθυµητά από τα ανεπιθύµητα µέταλλα.34 Η µέθοδος της κυάνωσης στην οποία 
αναφέρεται το κείµενο εφεξής, αφορά µόνο στα πολύτιµα µέταλλα χρυσό και άργυρο. 

Στην επεξεργασία του χρυσού ένα αραιό διάλυµα κυανιούχου νατρίου (0.03-0.05% σε NaCN ή 
συγκέντρωση κυανίου 300-500 mg/lt.) είτε ψεκάζεται πάνω στο χρυσοφόρο µετάλλευµα, το οποίο 
αφού έχει αλεσθεί και κοµµατιαστεί  έχει τοποθετηθεί σε σωρούς σε εξωτερικό χώρο (heap leaching 
method), είτε αναµιγνύεται µε το αλεσµένο πέτρωµα µέσα σε κλειστές δεξαµενές (vat leaching 
method).35  

Και στις δύο παραλλαγές της µεθόδου, η βασική αρχή είναι πως το διάλυµα κυανίου περνώντας 
µέσα από το µετάλλευµα, δεσµεύει ακόµα και τα µικροσκοπικά (minute) τεµάχια χρυσού, σε ένα 
υδατοδιαλυτό σύµπλοκο (complex) κυανίου-χρυσού, από το οποίο µπορεί σε άλλο στάδιο της 
διαδικασίας ή και παράλληλα να αποµονωθεί ο χρυσός. Για την τελική αποµόνωση του χρυσού 
απαιτείται περαιτέρω επεξεργασία, που µπορεί να είναι  µε ενεργό άνθρακα, θερµική, µε ηλεκτρόλυση 
κ.α.36 Το κυάνιο χρησιµοποιείται µε παρόµοιο τρόπο στην µεταλλουργία  του ασηµιού, ενώ σε πολλές 
περιπτώσεις, όπως της προτεινόµενης για την Ολυµπιάδα, µετά την εφαρµογή της µεθόδου λαµβάνεται 
ένα κράµα χρυσού και αργύρου.37 

Heap leaching Method 

Αυτή η µέθοδος της κυάνωσης είναι η επικρατέστερη διεθνώς, καθώς η εφαρµογή της απαιτεί 
µικρότερη επένδυση κεφαλαίου και -αν και έχει µειωµένη αποτελεσµατικότητα αφού ανακτάται το 50-
75% του χρυσού και είναι αργή µέθοδος- είναι γενικά προτιµητέα µέχρι σήµερα, ειδικά σε περιοχές 
του «αναπτυσσόµενου» κόσµου καθώς το κόστος εφαρµογής της είναι σχετικά πολύ µικρό.38 Η 
εφαρµογή της µεθόδου αυτής, γίνεται σε ανοικτούς χώρους, όπου έχει αποτεθεί πάνω σε ειδικές 
µεµβράνες συνθετικές ή µη το τεµαχισµένο υλικό ενώ µετά τον ψεκασµό του µεταλλεύµατος, το 
διάλυµα που περιέχει το σύµπλεγµα κυανίου-χρυσού συλλέγεται από την µεµβράνη και οδηγείται για 
περαιτέρω επεξεργασία. Η µέθοδος εφαρµόζεται συνήθως µαζί µε  επιφανειακή εξόρυξη (open pit) της 
οποίας οι αρνητικές επιπτώσεις ήδη έχουν επισηµανθεί. 

Σ’ αυτήν την περίπτωση, εµπεριέχεται πιο έντονα η πιθανότητα διαρροών ή υπερχειλίσεων, 
καθώς οι αστάθµητοι παράγοντες είναι περισσότεροι σε ένα ανοικτό σύστηµα και όπως είναι γνωστό 
στους επιστηµονικούς κύκλους, καµία µεµβράνη δεν είναι απόλυτα αδιαπέρατη διαχρονικά ενώ ο 
κίνδυνος διαρροών είναι πολύ σοβαρότερος όταν δεν έχει γίνει σωστή τοποθέτηση της µεµβράνης.39 

 27



 

Vat Leaching Method 

Η µέθοδος αυτή λαµβάνει χώρα σε κλειστές δεξαµενές, όπου αναµιγνύεται το πέτρωµα µε το 
διάλυµα κυανίου και ένα µίγµα από στερεά και υγρά απόβλητα-τέλµατα εναποτίθενται σε λίµνες 
απόθεσης αποβλήτων. Ένα µέρος από τα τέλµατα ανακυκλώνεται και επαναχρησιµοποιείται, ενώ συχνά 
πριν από την απόθεση τα απόβλητα δέχονται κάποια επεξεργασία. Περιβαλλοντικά η µέθοδος έχει 
πλεονεκτήµατα σε σχέση µε την προηγούµενη, κυρίως γιατί δεν υπάρχουν διεργασίες που λαµβάνουν 
χώρα σε εξωτερικούς χώρους, αλλά αναφέρεται πως συχνά σ’ αυτές τις εγκαταστάσεις 
χρησιµοποιούνται ισχυρότερα διαλύµατα κυανίου.40 

Το κυάνιο ειδικά µε την δεύτερη µέθοδο, ενώνεται έως και µε το 97% του περιεχόµενου 
χρυσού, ακόµα και µε τα µικροσκοπικά του τεµάχια, µε αποτέλεσµα να είναι σήµερα το πιο 
αποτελεσµατικό χηµικό για την αποµόνωση του πολύτιµου µετάλλου και να επιτρέπει την επεξεργασία 
ιδιαίτερα φτωχών κοιτασµάτων. Η µέθοδος της κυάνωσης αν και χρησιµοποιείται ήδη από τα τέλη του 
19ου αιώνα, επικράτησε διεθνώς σταδιακά µετά την δεκαετία του 1960, αφού προωθήθηκε από την 
∆ηµόσια Υπηρεσία Μεταλλείων των ΗΠΑ (United States Bureau of Mines) για να αντικαταστήσει την 
µέθοδο της αµαλγάµωσης που ήταν λιγότερο αποτελεσµατική.41 Η χρήση της µεθόδου έδωσε 
σηµαντική ώθηση στην βιοµηχανία χρυσού, η οποία αναπτύχθηκε έντονα τις τελευταίες δεκαετίες του 
20ου αιώνα εκµεταλλευόµενη νέα κοιτάσµατα µε µικρές περιεκτικότητες, τα οποία θεωρούνταν 
οικονοµικά µη αποδοτικά παλαιότερα, αλλά και µε την εφαρµογή της µεθόδου σε παλαιότερες 
εκµεταλλεύσεις και στα τέλµατα τους (tailings) τα οποία περιέχουν χρυσό σε περιεκτικότητες που είναι 
πλέον οικονοµικά εκµεταλλεύσιµες. Εκτός από τα νέα πεδία λοιπόν, πολλές περιοχές µε ιστορικές 
εκµεταλλεύσεις χρυσού ή άλλων µεταλλοφόρων κοιτασµάτων που όµως περιέχουν χρυσό µπήκαν ξανά 
στην παραγωγή.42 

Η χρήση όµως αυτής της µεθόδου έχει προκαλέσει σοβαρές αντιπαραθέσεις της βιοµηχανίας 
χρυσού τόσο µε τοπικές κοινότητες όσο και µε οικολογικές, µη-κυβερνητικές οργανώσεις σε ολόκληρο 
τον κόσµο. Αυτό οφείλεται στις αποδεδειγµένα αρνητικές επιδράσεις της µεθόδου στο περιβάλλον και 
στην υγεία των πολιτών, στην αυξηµένη ανησυχία του κοινού για την χρήση της µεθόδου µετά από τα 
σοβαρά, ευρέως γνωστά ατυχήµατα των τελευταίων δέκα ετών που συνδέονται µε το κυάνιο και τέλος 
στην αρνητικά φορτισµένη ιστορία του κυανίου.  

 

ΤΟ ΚΥΑΝΙΟ 

ΧΡΗΣΕΙΣ  

Συνήθως µε τον γενικό όρο κυάνιο (cyanide) αναφερόµαστε σε ένα πλήθος χηµικών ενώσεων 
τόσο φυσικές όσο και ανθρωπογενείς, που περιέχουν την χηµική οµάδα CN, η οποία αποτελείται από 
ένα άτοµο άνθρακα και ένα άτοµο αζώτου. Το κυάνιο σε φυσικές µορφές και ελάχιστες ποσότητες, 
εντοπίζεται σε αρκετά φυτά των οποίων οι καρποί είναι φαγώσιµοι όπως τα αµύγδαλα, κάποια είδη 
φασολιών (lima beans, Soya beans) τα κουκούτσια από το βερίκοκο και το ροδάκινο, το µπαµπού, το 
σόργο, στις ρίζες του cassava ενός φυτού της Αφρικής43 καθώς και σε άλλα φυτά και βακτήρια του 
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εδάφους, ενώ στην βιβλιογραφία αναφέρεται πως ασπόνδυλοι οργανισµοί και κάποια είδη κυανο-
πράσινων φυκών (blue-green algae) παράγουν ελεύθερο κυάνιο και άλλες ενώσεις του.44 

Οι παραγόµενες από την βιοµηχανία χηµικές ενώσεις του κυανίου χρησιµοποιούνται κατά 80% 
στην παρασκευή οργανικών χηµικών όπως νιτρίλια (nitriles), νάιλον και ακρυλικά πλαστικά, στην 
σκλήρυνση του ατσαλιού, στις επιµεταλλώσεις, στην εκτύπωση φωτογραφιών, ως ζιζανιοκτόνα, ως 
συγκολλητικά και σε άλλες βιοµηχανικές χρήσεις εκτός από την χρήση τους στην εξορυκτική 
βιοµηχανία.45 Από την ετήσια παραγωγή υδροκυανίου που φτάνει τα 1.4 εκατοµµύρια τόνους, το 13% 
µετατρέπεται σε κυανιούχο νάτριο και χρησιµοποιείται στην εξόρυξη χρυσού και ασηµιού.46 

 

 

 

ΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ - ΙΣΤΟΡΙΑ 

Η τοξικότητα του κυανίου για τους ανθρώπινους οργανισµούς είναι φορτισµένη µε το 
ψυχολογικό βάρος µιας ιστορικής του χρήσης. Το κυάνιο χρησιµοποιήθηκε από τους Ναζί στα 
στρατόπεδα συγκέντρωσης του Auschwitz, Birkenau και Majdanec  για τις µαζικές δολοφονίες 
Εβραίων, Τσιγγάνων και αντιφρονούντων στους θαλάµους αερίων. Η δραστική ουσία του Zyclon B, 
του χηµικού που χρησιµοποιούνταν δεν ήταν άλλη από το υδροκυάνιο, το οποίο χρησιµοποιείται 
ακόµη και σήµερα σε κάποιες περιοχές του κόσµου για εκτελέσεις µελλοθάνατων και σε µαζικές ή µη 
αυτοκτονίες. Το ιδιαίτερα τοξικό χλωριούχο κυάνιο (cyanogen chloride) χρησιµοποιήθηκε στον πρώτο 
παγκόσµιο πόλεµο στο πλαίσιο του χηµικού πολέµου.47 Είναι δικαιολογηµένο λοιπόν το γεγονός ότι  
λόγω αυτών του των χρήσεων το κυάνιο είναι φορτισµένο αρνητικά στην συνείδηση των πολιτών. 
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Το κυάνιο είναι θανατηφόρο ακόµα και σε πολύ µικρές ποσότητες για τους ανθρώπινους 
οργανισµούς. Μια κουταλιά ενός διαλύµατος 2% κυανίου µπορεί να σκοτώσει έναν ενήλικα, ενώ η λήψη 
HCN από το στόµα είναι θανατηφόρα για τους ανθρώπους σε δόσεις 1-3 mg ανά κιλό σωµατικού 
βάρους που αντιστοιχεί ουσιαστικά σε µια ποσότητα από 50 έως 200 mg ανά άτοµο, το οποίο είναι σε 
µέγεθος όσο ένας κόκκος ρυζιού.48 Η θανατηφόρα δράση τoυ κυανίου οφείλεται στο ότι δεσµεύει το 
ένζυµο chytochrome oxidase, το οποίο είναι υπεύθυνο για την µεταφορά ηλεκτρονίων στα µιτοχόνδρια 
κατά τον σχηµατισµό του ATP προκαλώντας ουσιαστικά ασφυξία στα κύτταρα τα οποία δεν µπορούν 
να χρησιµοποιήσουν το οξυγόνο που περιέχεται στο αίµα.  Η έλλειψη διαθέσιµου οξυγόνου προκαλεί 
την αλλαγή από αερόβιο σε αναερόβιο µεταβολισµό, που µε την σειρά του οδηγεί στην συσσώρευση 
lactate στο αίµα. Ο συνδυασµός της κυτταρικής ασφυξίας και της οξείδωσης του lactate επιφέρει την 
κατάπτωση του κεντρικού νευρικού συστήµατος και τον θάνατο.49 Τα πρώτα συµπτώµατα από την 
έκθεση στο κυάνιο που προκαλούνται σε επίπεδα συγκέντρωσης 20-40 ppm αέριου υδροκυανίου, 
αναφέρονται στο κεντρικό νευρικό σύστηµα, στο αναπνευστικό και στο καρδιοµυικό και συνίστανται σε 
δυσκολίες στην αναπνοή, πόνους στην καρδιά, εµετούς, αλλοιώσεις στο αίµα, πονοκεφάλους και 
πρήξιµο του θυρεοειδούς αδένα, ενώ από την έκθεση σε µεγαλύτερες συγκεντρώσεις επέρχεται κόµµα 
και θάνατος ακόµα και µέσα σε λίγα λεπτά.50 Ο ανθρώπινος οργανισµός έχει µηχανισµούς που 
αποτοξικοποιούν το κυάνιο µετατρέποντας το σε θειοκυάνιο το οποίο είναι 7 φορές λιγότερο τοξικό 
και απεκκρίνεται από το ουροποιητικό σύστηµα µέσα στις επόµενες µέρες από την έκθεση. Αν όµως η 
έκθεση είναι χρόνια παρά την µικρότερη τοξικότητα του η παρουσία του θειοκυανίου µπορεί να 
επηρεάσει σοβαρά τον θυρεοειδή.51 

Τοξικότητα για τα ψάρια και τους υδατικούς οργανισµούς 

Οι υδατικοί οργανισµοί και πιο συγκεκριµένα τα ψάρια είναι η κατηγορία οργανισµών που 
είναι πιο ευαίσθητη από οποιαδήποτε άλλη και επηρεάζονται περισσότερο και πιο εύκολα από την 
παρουσία υψηλών συγκεντρώσεων κυανίου στο νερό. Χαρακτηριστικό είναι ότι τα ψάρια πεθαίνουν από 
συγκεντρώσεις κυανίου στο επίπεδο των µικρογραµµαρίων ανά λίτρο (µg/lt) ενώ οι θάνατοι πουλιών 
και θηλαστικών συµβαίνουν στο επίπεδο των µιλιγραµµαρίων ανά λίτρο (mg/lt.).52 Γι’ αυτόν τον λόγο 
η διάσταση της τοξικότητας του κυανίου που αναδεικνύεται περισσότερο και για την οποία υπάρχουν 
περισσότερα στοιχεία, είναι αυτή της επίδρασης του στα ψάρια. Άλλωστε οι εικόνες από τα ατυχήµατα 
που περισσότερο σοκάρουν την κοινή γνώµη είναι αυτές των τόνων νεκρών ψαριών που επιπλέουν στα 
νερά των ποταµών τα οποία έχουν ρυπανθεί από κυάνιο. 

Η άµεση-οξεία (acute) τοξικότητα αναφέρεται στις συγκεντρώσεις εκείνες του κυανίου που 
οδηγούν σε θάνατο παραπάνω από το 50% του εξεταζόµενου πληθυσµού µέσα σε 96 ώρες. Η χρόνια 
έκθεση αναφέρεται σε µη θανατηφόρες συγκεντρώσεις και τα συµπτώµατα µπορεί να  διαρκέσουν και 
δέκα µέρες µετά από µια διαρροή και µακροπρόθεσµα µπορεί να επηρεάσει την αναπαραγωγή, την 
φυσιολογία και τα επίπεδα ενεργητικότητας για πολλά είδη ψαριών και άρα να απειλήσει την 
βιωσιµότητα των ειδών και πληθυσµών.53 

Οι χρόνιες τοξικές επιπτώσεις στα ψάρια αναφέρονται σε συγκεντρώσεις ελεύθερου κυανίου από 
5 έως 20 µg/lt, ενώ τα επίπεδα που ορίζουν την άµεση τοξικότητα κυµαίνονται από 20-640 µg/lt για 
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τα διάφορα είδη ανάλογα µε την ευαισθησία τους. Οι πρώτες επιπτώσεις όµως από την έκθεση σε 
κυάνιο που παρατηρούνται στα περισσότερα είδη ψαριών ξεκινούν από συγκεντρώσεις 5-7.2 µg/lt και 
αφορούν στην µείωση της κολυµβητικής ικανότητας και την αρνητική επίδραση στην αναπαραγωγή.54     

Τα ασπόνδυλα που συναντώνται στα υδατικά οικοσυστήµατα είναι και αυτά ιδιαίτερα ευαίσθητα 
στην παρουσία του ελεύθερου κυανίου και µια γενική εικόνα είναι πως παρουσιάζουν  µη θανατηφόρα 
συµπτώµατα σε συγκεντρώσεις 18-43 µg/lt ελεύθερου κυανίου και θανατηφόρα συµπτώµατα στα 30-
100 µg/lt .55 

Τα φύκη και τα µακρόφυτα µπορούν να ανεχτούν πολύ µεγαλύτερες συγκεντρώσεις ελεύθερου 
κυανίου στο περιβάλλον τους και σε γενικές γραµµές δεν αντιµετωπίζουν δυσµενείς επιπτώσεις ακόµη 
και σε συγκεντρώσεις 160 µg/lt,  αλλά οι διαφορετικές ευαισθησίες στο κυάνιο µπορεί να οδηγήσουν σε 
αλλαγές στην φυτοκοινότητα προς όφελος των ανεκτικότερων ειδών.56   

Η τοξικότητα του κυανίου για την υδάτινη ζωή και κυρίως για τα ψάρια είναι συνεπώς 
σηµαντική, ενώ στην τροφική αλυσίδα δηλητηριάσεις µπορεί να παρατηρηθούν και σε πουλιά που 
τρέφονται από ψάρια57 αν και υπάρχουν πολλές µελέτες που υποστηρίζουν το αντίθετο.58 

Τοξικότητα στα πουλιά και τα θηλαστικά 

Το ζήτηµα της τοξικότητας του κυανίου για τα µεταναστευτικά πουλιά και τα νεροπούλια 
αναδείχτηκε στις αρχές της δεκαετίας του ’90 καθώς στην Βόρεια Αµερική και την Αυστραλία 
παρατηρούνταν θάνατοι πουλιών που σταµατούσαν για τροφή ή νερό στις δεξαµενές απόθεσης 
κυανιούχων αποβλήτων ορυχείων χρυσού ή αργύρου. Όπως αναφέρεται «αυτή η περιβαλλοντική 
ανησυχία ουσιαστικά σβήστηκε µετά από την διµερή προσπάθεια της βιοµηχανίας και των 
κυβερνήσεων» καθώς εφαρµόστηκαν δίχτυα ή φουσκωµένες µπάλες σε κάποιες δεξαµενές ενώ σε άλλες 
περιπτώσεις µειώθηκε µετά από επεξεργασία το επίπεδο των κυανιόντων που περιέχονταν στα 
απόβλητα.59 

∆εν υπάρχει ένα σαφές όριο στην βιβλιογραφία για τα θανατηφόρα επίπεδα του κυανίου. 
Αναφέρεται πως η οξεία τοξικότητα για τα πουλιά κυµαίνεται από 0.8 mg ανά κιλό σωµατικού βάρους 
(American racing pigeon) έως 11.1 mg για τα οικιακά κοτόπουλα ενώ ο θάνατος επέρχεται σε 15-30 
λεπτά. Αναφέρεται ακόµα πως η είσοδος κυανίου στον οργανισµό µπορεί και να προκαλέσει θάνατο 
αρκετά αργότερα γεγονός που εικάζεται πως οφείλεται στην διάσπαση του κυανίου στις όξινες συνθήκες 
του στοµάχου των πουλιών.60 Η µη θανατηφόρα επίδραση του κυανίου στα πουλιά δεν έχει επαρκώς 
µελετηθεί και δεν υπάρχουν ακριβή στοιχεία. 

Στην Nevada 10.000 ζώα πουλιά και θηλαστικά πέθαναν µεταξύ του 1986 και του 1991 µετά 
από την κατάποση τέτοιων διαλυµάτων.61 Η αναφορά στην τοξικότητα του κυανίου για τα θηλαστικά, 
αναφέρεται κυρίως στην κατανάλωση κυανογόνων φυτών, όπως σόργο, γρασίδια του Σουδάν και 
καλαµπόκι, τα οποία περιέχουν µεγαλύτερες συγκεντρώσεις κυανίου την περίοδο της ανθοφορίας τους 
και όταν καταναλώνονται από τα κτηνοτροφικά ή άγρια ζώα τα επηρεάζουν αρνητικά ενώ µπορεί να 
επιφέρουν και τον θάνατο. 
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∆εν υπάρχει συµφωνία στην βιβλιογραφία όσον αφορά στα στοιχεία που αποδεικνύουν την 
συσσώρευση κυανίου στους οργανισµούς και την µεταφορά του µέσω της τροφικής αλυσίδας. Έτσι σε 
πολλές µελέτες, η χρόνια τοξικότητα του στους οργανισµούς αυτούς θεωρείται αµελητέα. Υπάρχει 
όµως και η άποψη που υποστηρίζει πως «το κυάνιο µπορεί να µεταφερθεί µέσα από την τροφική 
αλυσίδα, για παράδειγµα σε πουλιά και θηλαστικά που τρέφονται από ψάρια, οπότε και µπορεί να 
επηρεάσει σοβαρά και να αποσταθεροποιήσει την πληθυσµιακή ισορροπία και βιοποικιλότητα».62  

Είναι σηµαντικό να σηµειωθεί πως παρατηρούνται πολλές επιµέρους διαφωνίες στην 
βιβλιογραφία για την τοξικότητα των διάφορων ενώσεων του κυανίου. ∆ιαφαίνεται έντονα ο χωρισµός 
των µελετών σε δύο κατηγορίες:: σ’ αυτές που πραγµατοποιούνται για λογαριασµό της βιοµηχανίας ή 
χρηµατοδοτούνται από την βιοµηχανία και σε κάποιες άλλες µελέτες που κατά κάποιο τρόπο µπορεί 
να υποστηριχθεί πως συντάσσονται µε το οικολογικό κίνηµα το οποίο εναντιώνεται στις πρακτικές της 
βιοµηχανίας.63 Οι µεν πρώτες όσον αφορά σ’ αυτό το θέµα αναφέρουν πως η τοξικότητα των άλλων 
µορφών του κυανίου πλην του ελεύθερου και ολικού κυανίου είναι αµελητέα και άρα δεν έχουν 
σηµαντικές επιπτώσεις στους οργανισµούς, οι δε δεύτερες υποστηρίζουν πως η γνώση µας είναι 
περιορισµένη όσων αφορά στις άλλες µορφές κυανίου και την τοξικότητα τους κυρίως σε 
µακροπρόθεσµη βάση, ενώ υπάρχουν βάσιµες ενδείξεις που διαβάλουν την αξιοπιστία της άποψης που 
υποστηρίζει την µη τοξικότητα.   

Παραπάνω έγινε µια προσπάθεια να αναφερθούν οι διαστάσεις της τοξικότητας για τις οποίες 
υπάρχει κοινή αποδοχή και δεν έγινε απόπειρα να εξετασθεί το ζήτηµα, του οποίου κάποιες διαστάσεις 
αναδεικνύονται µέσα από την διερεύνηση της βασικής χηµείας του κυανίου.  

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΗΜΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΟΥ ΚΥΑΝΙΟΥ 

            Στο ευαίσθητο ζήτηµα της –κατά κοινή οµολογία- σύνθετης χηµικής συµπεριφοράς του 
κυανίου, παρατηρούνται σηµαντικές διαφωνίες στην βιβλιογραφία που αφορούν µια σειρά από καίρια 
θέµατα για την κατανόηση της και τις επιπτώσεις που µπορεί να έχει το κυάνιο στις διάφορες µορφές 
του στους οργανισµούς και τα οικοσυστήµατα. Το ζήτηµα αυτό αν και παρουσιάζει ιδιαίτερο 
ενδιαφέρον, δεν θα παρουσιαστεί στα πλαίσια της εργασίας αυτής, καθώς πρόκειται για ένα ειδικό 
ζήτηµα, µε πολλές επιµέρους διαστάσεις  που αφορούν στην χηµεία του κυανίου. Θα αναφερθούν εδώ 
συνοπτικά µόνον τα επίπεδα στα οποία εντοπίζονται αυτές οι διαφωνίες για µια στοιχειώδη εισαγωγή 
στο θέµα: 64 

 Υπάρχει διαφωνία για το εάν οι µετρήσεις των διάφορων µορφών του κυανίου και η 
παρακολούθηση και ανάλυση για το κυάνιο στις µεταλλευτικές περιοχές αντικατοπτρίζουν την 
ακριβή εικόνα της κατάστασης ή δίνουν µια απλοποιητική και συνεπώς άστοχη εικόνα. Η διαφωνία 
αυτή προκύπτει λόγω της σύνθετης χηµικής συµπεριφοράς του κυανίου το οποίο µεταπίπτει από 
ελεύθερο κυάνιο σε µια σειρά από ενώσεις του κυανίου (cyanide compounds), σύµπλοκα του 
κυανίου (cyanide complexes) και σχετικές µε το κυάνιο ενώσεις (cyanide related compounds). Οι 
µεταπτώσεις ανάµεσα στις µορφές του κυανίου αποτελούν ένα βασικό σηµείο διαφωνίας. 
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 Η τοξικότητα των διάφορων µορφών και ενώσεων του κυανίου και ειδικά η χρόνια τοξικότητα 
ορισµένων ενώσεων (κυρίως των συµπλεγµάτων του κυανίου) είναι άλλο ένα σηµείο τριβής ανάµεσα 
στους επιστήµονες που µελετούν το ζήτηµα.   

 Οι διαδικασίες που παρουσιάζονται από κάποιους µελετητές ως διαδικασίες αποτοξικοποίησης 
λόγω και των παραπάνω διαφωνιών δεν είναι αποδεκτές ως τέτοιες από άλλους.  

 ∆ιαφωνίες παρουσιάζονται επίσης όσον αφορά στους ρυθµούς αποδόµησης των ενώσεων του 
κυανίου και την επίδραση που έχουν σε αυτούς οι µεταβολές του καιρού και οι κλιµατολογικές 
συνθήκες των διάφορων περιοχών. 

 Τέλος δεν υπάρχει συµφωνία στην βιβλιογραφία όσον αφορά στα στοιχεία που αποδεικνύουν την 
συσσώρευση κυανίου στους οργανισµούς και την µεταφορά του µέσω της τροφικής αλυσίδας. Έτσι 
σε πολλές µελέτες, η χρόνια τοξικότητα του στους οργανισµούς αυτούς θεωρείται αµελητέα. 
Υπάρχει όµως και η άποψη που υποστηρίζει πως το κυάνιο µπορεί να µεταφερθεί µέσα από την 
τροφική αλυσίδα, για παράδειγµα σε πουλιά και θηλαστικά που τρέφονται από ψάρια, οπότε και 
µπορεί να επηρεάσει σοβαρά και να αποσταθεροποιήσει την πληθυσµιακή ισορροπία και 
βιοποικιλότητα. 
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64 Robert. E. Moran, Cyanide In Mining: Some observations on the chemistry, toxicity and analysis of  
mining-related waters, Background issue paper on UNEP Workshop 2000. Επίσης, στο International Council 
on Metals and the Environment Industry Codes of Practice for Cyanide Management The WWF Position. 
Είναι διαθέσιµο στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.icme.com 
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Η ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΛΕΤΗΣ - ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

  

ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ 

Η περιοχή µελέτης βρίσκεται στην Βόρεια Ελλάδα, στην κεντρική Μακεδονία και πιο 
συγκεκριµένα στην Βορειοανατολική Χαλκιδική, στην δυτική- νοτιοδυτική ακτή του Στρυµονικού 
κόλπου ή κόλπου του Ορφανού.  Σε µεγάλο βαθµό ο χώρος αυτός ταυτίζεται µε την λεγόµενη «προ του 
Άθου» περιοχή καθώς ουσιαστικά αποτελεί την Βάση της χερσονήσου του Άθου. Κυρίαρχος ορεινός 
σχηµατισµός µέσα στα όρια της περιοχής είναι το Στρατωνικό Όρος που καταλήγει στο ακρωτήριο του 
Στρατωνίου ή ακρωτήρι Ελεύθερο, το οποίο διαχωρίζει τον Στρυµονικό από τον Ακάνθιο κόλπο ή 
κόλπο της Ιερισσού. Eκτός των ορίων, στα ∆υτικά βρίσκεται το Όρος Χολοµώντας ενώ στα βόρεια το 
όρος Κερδύλιο. Ανάµεσα στο Κερδύλιο και στο Στρατωνικό όρος, από τα στενά της Ρεντίνας περνάει 
ο ποταµός Ρήχιος, µέσω του οποίου παροχετεύονται τα νερά της Λίµνης Βόλβης στον Στρυµονικό 
κόλπο. 

 

 

Είναι σηµαντικό σ’ αυτό το σηµείο, να γίνει σαφές το ότι δεν είναι θεµιτή η αντιµετώπιση όλης 
της περιοχής ως ενιαίου χώρου κι αυτό γιατί, τόσο σε φυσικό όσο και σε κοινωνικό επίπεδο, οι 
υποπεριοχές που αναφέρθηκαν έχουν διαφορετικά επιµέρους χαρακτηριστικά µε διαφορετικό σηµαίνον 
βάρος για τους στόχους της µελέτης, τα οποία δεν είναι σκόπιµο να συγκαλυφθούν κάτω από 
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γενικεύσεις. Θα επιχειρηθεί µια κοινή παράθεση χαρακτηριστικών εκεί όπου είναι δυνατόν και 
διαχωρισµός σε επιµέρους υποσύνολα όπου αυτό δεν αποδίδει σαφή εικόνα.  

Σε επίπεδο φυσικής ενότητας, το ισχυρό ανάγλυφο κατατέµνει σε πολλές φυσικές υποενότητες 
τον χώρο, από τις οποίες διακρίνουµε δύο σηµαντικές ευρύτερες λεκάνες απορροής. Η πρώτη λεκάνη 
καταλήγει στις ακτές της Ολυµπιάδας διασχίζοντας την πεδιάδα της, πριν αποφορτιστεί στον 
Στρυµονικό κόλπο.  Εκτείνεται σε βάθος µε κατεύθυνση δυτική-νοτιοδυτική, πλησιάζοντας την έδρα 
της κοινότητας Βαρβάρας  στις παρυφές του κεντρικού Στρατωνικού Όρους. Επιµέρους υδρολογικές 
λεκάνες απορροής στα πλαίσια της παραπάνω ορίζονται από τα ρέµατα: Μαυρόλακκας, Ξηρόλακκας  
και Μπασδέκη Ρέµα, τα οποία καταλήγουν στην πεδιάδα της Ολυµπιάδας ενώ στην ίδια ευρεία ενότητα 
ανήκουν και πολλά µικρότερα ρέµατα, από τα οποία αναφέρονται µόνο τα ρέµατα: Κηπουρίστρας, 
Καλαµούδι (ή Τσέρνοβο), Μπαξίνας Ρέµα και Τουρκόλακκας, αφού αποτέλεσαν εναλλακτικές θέσεις 
για την χωροθέτηση της λίµνης αποβλήτων. Όλα τα παραπάνω ρέµατα, ορίζουν ένα υδρογραφικό 
δίκτυο δενδροειδούς µορφής και λειτουργούν ως χείµαρροι, ενώ µόνο ο Μαυρόλακκας έχει συνεχή ροή 
κατά την διάρκεια του έτους, λόγω της παροχέτευσης σ’ αυτόν των νερών των µεταλλείων. 

∆ιοικητικά η λεκάνη αυτή περιλαµβάνει την κοινότητα Ολυµπιάδας και µεγάλα τµήµατα της 
κοινότητας Βαρβάρας µε τον οικισµό Καλύβια Βαρβάρας αλλά και περιφερειακά τµήµατα των 
κοινοτήτων Σταγίρων και Στρατονίκης. Στα όρια αυτής της λεκάνης τοποθετούνται όλες οι 
δραστηριότητες του επενδυτικού σχεδίου της Ολυµπιάδας κι από εκεί απορρέει η σηµαντικότητα της 
για την µελέτη. 

Η δεύτερη σε σηµασία λεκάνη απορροής απολήγει στις νότιες ακτές του Στρατωνίου, στον 
Κόλπο της Ιερισσού και εκτείνεται σε αρκετό βάθος µε κατεύθυνση βόρεια-βορειοανατολική προς τις  
νότιες παρυφές του κεντρικού Στρατωνικού Όρους. Επιµέρους υδρολογικές λεκάνες ορίζονται από τα 
ρέµατα Ασπρόλακκα και Κοκκινόλακκα, τα οποία συγκλίνουν λίγο πριν καταλήξουν στην θάλασσα. Για 
τον ίδιο µε παραπάνω λόγο, από τα επιµέρους ρέµατα αναφέρονται µόνο τα: Εκκλησιαστικός Μύλος 
(Πίτσαβα Λάκκος) και Τσαρκιά Λάκκος.  

∆ιοικητικά η λεκάνη αυτή περιλαµβάνει το µεγαλύτερο τµήµα των κοινοτήτων Στρατωνίου, 
Στρατονίκης και Σταγίρων µε τους αντίστοιχους οικισµούς  και µικρό τµήµα της κοινότητας Μεγάλης 
Παναγιάς. Στα όρια αυτής της λεκάνης τοποθετούνται οι εγκαταστάσεις που λειτούργησε η TVX Hellas 
και κάποιες από τις εναλλακτικές  θέσεις για την εγκατάσταση της µεταλλουργικής µονάδας. 

Οι κοινότητες Ασπροβάλτας, Βρασνών και Σταυρού ανήκουν σε  διαφορετική χωρική ενότητα 
που εντοπίζεται στην πεδινή, παραλιακή έκταση της ∆υτικής βάσης του Στρυµονικού κόλπου κοντά 
στην εκβολή του Ρήχιου ποταµού, ενώ η κοινότητα του Άνω Σταυρού βρίσκεται στην ίδια ενότητα αλλά 
στις ανατολικές παρυφές των ανατολικών απολήξεων του Όρους Χολοµώντα και συγκεκριµένα του 
υψώµατος Προφήτης Ηλίας. 

             

 40



 
ΦΥΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

Χερσαίο Περιβάλλον 

Το βασικότερο χαρακτηριστικό της περιοχής, είναι το ότι ο τόπος είναι κατάφυτος, µε 
φυτοκάλυψη ιδιαίτερα πυκνή, γεγονός που αποδίδεται  σ’ ένα τοπικό βιοκλίµα, το οποίο χαρακτηρίζεται 
από µεγάλο ετήσιο εύρος έντονων βροχοπτώσεων.1 Το ποσοστό της δασοκάλυψης στο σύνολο της 
περιοχής µελέτης, είναι το ιδιαίτερα υψηλό  65,27% της συνολικής έκτασης.2  Μέσω του ισχυρού 
αναγλύφου η περιοχή κατατέµνεται σε πολλές φυσικές υποενότητες δηµιουργώντας εναλλαγές ήρεµου 
και έντονου τοπίου, σηµεία µε πανοραµική θέα και σε συνδυασµό µε την εξαιρετική ποικιλότητα και 
ζωντάνια των δασικών οικοσυστηµάτων συνθέτεται µια ιδιαίτερα όµορφη ορεινή ενδοχώρα. Η 
ανθρώπινη παρέµβαση δεν είναι ιδιαίτερα εµφανής και σε γενικές γραµµές το τοπίο δίνει την αίσθηση 
του παρθένου, εκτός από τις παραθαλάσσιες πεδινές εκτάσεις οι οποίες ειδικά στις βόρειες κοινότητες 
είναι σηµαντικά διαταραγµένες από ανθρωπογενείς δραστηριότητες. Ένα καλά αναπτυγµένο και 
πλούσιο υδρογραφικό δίκτυο χαρακτηρίζει την λοφώδη ηµιορεινή ζώνη µε βαθιές χαραδρώσεις κι 
απότοµα πρανή, µε πλήθος µικρών χειµάρρων και ρεµάτων που καταλήγουν σε χαµηλές λεκάνες, 
τροφοδοτώντας τους υπόγειους υδροφορείς η καταλήγοντας στην θάλασσα. Το παραθαλάσσιο τοπίο 
παρουσιάζει και αυτό εναλλαγές µε τις βραχώδεις ακτές να διαδέχονται τους αµµώδεις κόλπους και την 
πυκνή βλάστηση να κατεβαίνει µέχρι την θάλασσα. Συνολικά η περιοχή χαρακτηρίζεται ηµιορεινή-
λοφώδης προς ορεινή περιλαµβάνει όµως και τις παραθαλάσσιες επίπεδες εκτάσεις µε εµφανή την 
ανθρώπινη παρέµβαση που βρίσκονται στην Ασπροβάλτα, στον Σταυρό, στην Ολυµπιάδα στο 
Στρατώνι και νότια από αυτό. 

H κυρίαρχη ορεινή µορφή -όπως αναφέρθηκε- είναι το Στρατωνικό Όρος, το οποίο έχει 
προταθεί προς ένταξη στο ευρωπαϊκό δίκτυο Natura 2000 λόγω της υψηλής οικολογικής και αισθητικής 
του αξίας.3 Σηµειώνεται πως το Στρατωνικό, είναι η µόνη περιοχή της παράκτιας ζώνης του 
Στρυµονικού κόλπου, η οποία διατηρεί ακόµη υγιή φυσικά δάση.4 Στο Στρατωνικό έχουν αναγνωρισθεί 
15 διαφορετικά είδη οικοτόπων τα 8 από τα οποία ανήκουν στο παράρτηµα Ι της οδηγίας 92/43. 
Ενδεικτικά µερικά από αυτά είναι οικότοποι οξιάς, καστανιάς πλατάνου και δρυός.5 

Η µεγάλη ποικιλία των δασικών οικοσυστηµάτων αναφέρεται σε δάση φυλλοβόλων Οξιάς, 
Καστανιάς, ∆ρυός, δάση µικτών φυλλοβόλων µε Ιταµους, Σκλήθρα, Φλαµουριές κ.α., λίγα δάση 
κωνοφόρων και θαµνώδεις εκτάσεις που καλύπτονται  από  αείφυλλα σκληρόφυλλα µε κυρίαρχη την 
αριά ή κοινώς ονοµαζόµενο πουρνάρι (Quercus ilex) αλλά και σχίνα, κέδρα, κουµαριές καθώς και 
φρυγανικά είδη: λαδανιές (Cistus sp.), γαλατσίδες (Euphorbia sp.) κ.α.6 Χαρακτηριστική στο 
Στρατωνικό Όρος, είναι η εξάπλωση µέχρι τη θάλασσα της καστανιάς (Castanea sativa) και η παρουσία 
της οξιάς. 

H αυξηµένη φυτοκάλυψη, η ποικιλία και η ποιότητα του δασικού οικοσυστήµατος συντηρούν 
µια πλούσια χλωρίδα αλλά και πανίδα. Στην περιοχή εντοπίσθηκαν τα παρακάτω είδη χλωρίδας µε 
ιδιαίτερο ενδιαφέρον: Atropa bella-donna, Digitalis lanata, Digitalis viridiflora, Taxus  baccata.7  
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Όσον αφορά στην πανίδα της περιοχής ενδεικτικά αναφέρεται η παρουσία των παρακάτω 

θηλαστικών: Λύκος (Canis lupus), Τσακάλι (Canis aureus), Αγριογούρουνο (Sus scrofa), Ζαρκάδι 
(Capreolus capreolus), Βίδρα ( Lutra lutra) και Αγριόγατα (Felis silvestris). 

Αναφορικά µε την ορνιθοπανίδα, η περιοχή µελέτης φιλοξενεί ένα αρκετά αξιόλογο αριθµό 
ειδών αρπακτικών πουλιών και στρουθιόµορφων, για τα οποία σηµαντικό ενδιαίτηµα είναι τα Στενά της 
Ρεντίνας και κατά δεύτερο λόγο το Στρατωνικό Όρος. Ακόµη η περιοχή φιλοξενεί αρκετά είδη από 
θαλασσοπούλια για τα οποία η αξία του θαλάσσιου οικοσυστήµατος του Στρυµονικού για τροφοληψία 
είναι σηµαντική. Ενδεικτικά από τα είδη της ορνιθοπανίδας που παρατηρούνται,  αναφέρουµε τα: 
Φιδαετός (Circaetus galicus), Σαίνι (Accipiter brevipes), Αετογερακίνα (Buteo rufinus), τους 
∆ρυοκολάπτες Dendrocopos syriacus και Dendrocopus leucotos, και τα θαλασσοπούλια 
Θαλασσοκόρακας, (Phalacrocorax aristotelis) Χειµωνογλάρονο (Sterna scadvicensis) Μαυροκέφαλος 
Γλάρος (Larus melanocephalus). 

Σχετικά µε την πανίδα των αµφιβίων για τα οποία αναφέρεται «πως κατέχουν σηµαντική και 
αναντικατάστατη θέση στα φυσικά οικοσυστήµατα, συντελώντας στην σταθερότητα και οµαλή 
λειτουργίας τους…και στηρίζουν τους πληθυσµούς πολλών ερπετών, πτηνών και ορισµένων θηλαστικών» 
η παρουσία τους στην περιοχή µελέτης είναι έντονη.8 Συγκεκριµένα στην περιοχή απαντώνται τα 8 από 
τα 17 είδη αµφιβίων που υπάρχουν στην Ελλάδα.9 Ενδεικτικά αναφέρουµε: τη Σαλαµάνδρα 
(Salamandra salamandra), τον Λοφιοφόρο Τρίτωνα (Triturus cristatus), τον Χωµατόφρυνο (Bufo 
bufo), και τον Πηδοβάτραχο (Rana dalmatica).  

Τέλος στην περιοχή µελέτης βρέθηκαν 18 είδη ερπετών, από τα οποία τα 15 είδη απαντώνται 
στο Στρατωνικό Όρος. Ενδεικτικά αναφέρουµε τα: Πράσινη Σαύρα (Lacerta trilineata), Λαφιάτης 
(Elaphe quatorlineata) και Νερόφιδο (Natrix natrix) που είναι ενδηµικά υποείδη στον ελλαδικό χώρο.  

Η παλαιότερη και σύγχρονη µεταλλευτική δραστηριότητα έχει αφήσει τα σηµάδια της στην 
περιοχή τα οποία όµως υπερκαλύπτονται -σε επίπεδο αίσθησης και εντύπωσης που αποκοµίζει κανείς 
από την περιοχή- από την φυσικότητα της περιοχής. Όσον αφορά στην παλαιότερη δραστηριοποίηση, 
τα σηµάδια της είναι κυρίως οι ονοµαζόµενες στην περιοχή «σκουριές» που βρίσκονται σε διάφορες 
τοποθεσίες αλλά κυρίως δίπλα σε ρέµατα και δεν είναι παρά αποθέσεις στείρων υλικών µετά την 
εκκαµίνευση του µεταλλεύµατος, ενώ για το ερευνητικό µάτι διακρίνονται και παλιές στοές και ερείπια 
εγκαταστάσεων. Η δραστηριότητα αυτού του αιώνα φυσικά, έχει αφήσει πιο ορατά σηµάδια που 
αφορούν στις υφιστάµενες και παλαιότερες εγκαταστάσεις, τις λίµνες αποβλήτων και τους σωρούς των 
µη χρησιµοποιούµενων υλικών της εξόρυξης, τα οποία περιγράφονται στο κεφάλαιο για την υφιστάµενη 
περιβαλλοντική κατάσταση.  

Μιας και το θέµα της µελέτης, αφορά στην µεταλλευτική δραστηριότητα τη περιοχής, είναι 
σηµαντική µια στοιχειώδης αναφορά στον γεωλογικό χαρακτήρα και την κοιτασµατολογία της 
περιοχής ενδιαφέροντος. Γεωλογικά η περιοχή εντάσσεται στους πολυµεταµορφικούς 
κρυσταλλοσχιστώδεις σχηµατισµούς της Σερβοµακεδονικής ζώνης που καταλαµβάνει το 
βορειοανατολικό και ανατολικό τµήµα της Χαλκιδικής. Υπάρχει διαφοροποίηση στην υποκείµενη σειρά 
των Κερδυλίων που εκτείνεται στα βορειοανατολικά και στην τεκτονικά υπερκείµενη σειρά του 
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Βερτίσκου που εκτείνεται δυτικά και νότια. Το όριο αυτών των δύο ενοτήτων τοποθετείται κατά µήκος 
του ανάστροφου ρήγµατος Στρατωνίου-Πιαβίτσας-Βαρβάρας.10 Τα πετρώµατα της Σερβοµακεδονικής 
Μάζας θεωρούνται από τα παλαιότερα των ελληνικών πετρωµάτων και η ηλικία τους ανάγεται στην προ-
Κάµβριο εποχή. Λόγω της ηλικίας τους τα πετρώµατα έχουν δεχτεί την επίδραση και των δύο βασικών 
ορογενετικών κύκλων, του Ερκύνιου και του Αλπικού µε αποτέλεσµα την πολυµεταµόρφωση τους.11 
Από τις γεωλογικές αυτές διαδικασίες προέκυψε και η πλούσια µεταλλοφορία της περιοχής. Η 
ενδεικτική αναφορά που ακολουθεί προέρχεται από την ΜΠΕ του έργου της Ολυµπιάδας και αφορά 
στο κοίτασµα της Ολυµπιάδας που εντοπίζεται στον κατώτερο ορίζοντα µαρµάρου, ο οποίος 
εµφανίζεται επιφανειακά 2 χλµ. δυτικά της οµώνυµης κοινότητας. Πρόκειται για συµπαγή και 
διάσπαρτη χρυσοφόρα, θειούχο µεταλλοφορία, υδροθερµικής προέλευσης. Κύρια ορυκτά του 
κοιτάσµατος είναι ο σιδηροπυρίτης, ο αρσενοπυρίτης, ο γαληνίτης και ο σφαλερίτης, ενώ δευτερεύοντα 
ο τεταραεδρίτης, χαλκοπυρίτης, βουρνιτίτης, µπουλανζερίτης, µαρκασίτης, πυροττίτης και εναργίτης. Ο 
περιεχόµενος χρυσός είναι υποµικροσκοπικών διαστάσεων (<1µm) και κατανέµεται σε αναλογία 40% 
και 60% στα κρυσταλλικά πλέγµατα του σιδηροπυρίτη και του αρσενοπυρίτη αντίστοιχα. Από την 
άποψη της ανακτησιµότητας του χρυσού, το µετάλλευµα της Ολυµπιάδας ανήκει στην κατηγορία των 
δυσκατέργαστων χρυσοφόρων µεταλλευµάτων. 12 

Εξετάζοντας παράλληλα τη σεισµικότητα της περιοχής, προκύπτει ότι η περιοχή έρευνας 
κατατάσσεται στην κατηγορία ΙV, ζώνη υψηλής επικινδυνότητας . Στην ευρύτερη περιοχή εντοπίζονται 
ισχυρές τεκτονικές γραµµές, διαφόρων διευθύνσεων, που συνδέονται άµεσα µε τους καταστροφικούς και 
ρηγµατογόνους σεισµούς του εικοστού αιώνα και πιθανότατα µε την πλειονότητα των ιστορικών 
επεισοδίων.13 Ο υπό µελέτη χώρος βρίσκεται ανάµεσα σε δύο περιοχές µε µεγάλη συγκέντρωση 
επίκεντρων σεισµικών δονήσεων, του Αγίου όρους και των λιµνών Κορώνεια και Βόλβη.14 

Τέλος το κλίµα της περιοχής είναι µεσογειακό ή µπορεί να θεωρηθεί και µεταβατικό µεταξύ 
του µεσογειακού και του ηπειρωτικού και το µέσο ετήσιο ύψος βροχής είναι 650 mm για την ηµιορεινή 
ζώνη και 600mm  για τις πεδινές περιοχές.15 

Θαλάσσιο περιβάλλον 

Οι πληροφορίες που αναφέρονται γι’ αυτό το σύστηµα προέρχονται από το µοναδικό στην 
Ελλάδα Κέντρο Πληροφόρησης για την Παράκτια Ζώνη και αναφέρονται σ’ όλη αυτή την ενότητα του 
Στρυµονικού κόλπου και του κόλπου της Ιερισσού.  

Στους κόλπους αυτούς, αναγνωρίσθηκαν τέσσερις τύποι θαλάσσιων οικοτόπων από τους επτά 
του παραρτήµατος της οδηγίας 92/43 της ΕΟΚ.16 Ο τύπος οικοτόπου Λιβάδια του είδους Posidonia 
oceanica (Ποσειδωνία) (κωδ. 1120)17 που απαντά µόνο στην Μεσόγειο, αναφέρεται ως τύπος οικοτόπου 
προτεραιότητας, όσον αφορά τη διατήρηση του, λόγω της υψηλής οικολογικής και οικονοµικής αξίας 
των λιβαδιών και της συνεχιζόµενης τάσης µείωσης τους. Κατά µήκος των ακτών της παράκτιας ζώνης 
του Στρατωνικού και µέχρι τον όρµο της Ολυµπιάδας, τα λιβάδια σχηµατίζουν µια στενή ζώνη, ενώ 
αξιοσηµείωτη είναι η απουσία τους στον Στρυµονικό κόλπο και λόγω της χρήσης αλιευτικών εργαλείων 
που εκτός των άλλων, συνέβαλαν στην εξαφάνιση τους.18      
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Το θαλάσσιο οικοσύστηµα της περιοχής παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, τόσο για τα είδη 

και τους πληθυσµούς θαλάσσιων φυτών που φιλοξενεί, όπως για παράδειγµα τα φύκη και αγγειόσπερµα 
µε πιο σηµαντικά τα λιβάδια της Ποσειδωνίας, όσο και για την πανίδα, η οποία είναι πλούσια σε 
βενθικά και πελαγικά είδη. Αξιόλογος είναι ο αριθµός των ζωοβενθικών οργανισµών µε 321 είδη, ενώ 
υπάρχουν 13 είδη πελαγικών ψαριών και από θηλαστικά η µεσογειακή φώκια (Monachus Monachus) 
και τρία είδη δελφινιών το Ρινοδέλφινο (Tursiops truncates), το Ζωνοδέλφινο (Stenella coeruleoalba), 
το Κοινό ∆ελφίνι (Delphinus delphis), και η Φώκαινα (Phocaena Phocaena), ένα µικρόσωµο σπάνιο 
δελφίνι που προστατεύεται σ’ όλο τον κόσµο.19 

Συνολικά, η θαλάσσια περιοχή των δύο κόλπων σε σχέση µε τα θρεπτικά άλατα είναι 
ολιγότροφη έως µεσότροφη, ενώ αναφορικά µε την ιχθυοπανίδα, ο Στρυµονικός Κόλπος  
χαρακτηρίζεται κυρίως από την πελαγική ιχθυοπανίδα µε ορισµένα είδη µε µεγάλη οικονοµική αξία 
όπως ο γαύρος (E. Enrasicholus) και η σαρδέλα (S. pilchardus), που αποτελούν το 33% του 
αλιεύµατος της περιοχής. Ο κόλπος της Ιερισσού αποτελεί τυπικό αλιευτικό πεδίο µεσαίου βάθους µε 
είδη όπως το Μπαρµπούνι (M. Barbatus) και τον Σπάρο (D. annularis).20 

Το θαλάσσιο οικοσύστηµα προκύπτει πως είναι επιβαρηµένο σηµαντικά µε βαρέα µέταλλα, ενώ 
ο κόλπος της Ιερισσού εµφανίζει υψηλότερες συγκεντρώσεις βαρέων µετάλλων στα ιζήµατα του, από τον 
Στρυµονικό.21 Η σύγκριση των δεδοµένων από τις µετρήσεις των ιζηµάτων των δύο κόλπων σε σχέση 
µε αυτά άλλων περιοχών της Ελλάδας, δείχνει ότι είναι αρκετά ρυπασµένη. Βρέθηκαν δηλαδή 
µετρήσεις µετάλλων αρκετά υψηλότερες από περιοχές που θεωρούνται µη ρυπασµένες αλλά και από 
βιοµηχανικές περιοχές που θεωρούνται αρκετά έως πολύ ρυπασµένες (π.χ. Θερµαικός και κόλπος 
Ελευσίνας).22 Ο πίνακας 1 στην σελίδα .. δίνει µια ακριβή εικόνα της σύγκρισης, ενώ λεπτοµέρειες για 
τις πηγές της ρύπανσης δίνονται στο κεφάλαιο της υφιστάµενης περιβαλλοντικής κατάστασης. 

 Περιγραφή της ευρείας λεκάνης απορροής Ολυµπιάδας - Βαρβάρας 23 

Η ορεινή και ηµιορεινή ζώνη χαρακτηρίζεται από την ύπαρξη φυσικών δασικών διαπλάσεων σε 
έντονο ανάγλυφο µε πλούσια υδροφορία και έχει αναφερθεί πως συνολικά το τοπίο µε την πυκνή φυσική 
βλάστηση, τους ορεινούς όγκους, τις χαραδρώσεις και τα µόνιµα ή εποχιακά υδατορέµατα δίνει την 
αίσθηση του παρθένου καθώς η ανθρώπινη παρέµβαση δεν είναι ιδιαίτερα εµφανής. Αρκεί να αναφερθεί 
πως για τις κοινότητες Ολυµπιάδας και Βαρβάρας το ποσοστό της δασοκάλυψης φθάνει το 80,7% και 
76,3% αντίστοιχα, των βοσκοτόπων 9,6% και 12,4% αντίστοιχα και των καλλιεργήσιµων εκτάσεων 
11,9% και 3,9% µόνον.24 

Πιο συγκεκριµένα και στην άµεση περιοχή του έργου -η οποία καλύπτει ένα κοµµάτι µόνο της 
εν λόγω λεκάνης- σύµφωνα µε την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου της Ολυµπιάδας 
1999 παρατηρήθηκαν εννέα κύριοι τύποι δασικών οικοσυστηµάτων:  

∆άση αείφυλλου µακκίας µε την αριά (Quercus ilex) ως κυρίαρχο είδος, Πρεµνοφυή δάση 
δρυός, Σπερµοφυή δάση δρυός, ∆άση καστανιάς, Μικτά δάση φυλλοβόλου δρυός και καστανιάς, ∆άση 
οξιάς, Μικτά δάση καστανιάς-οξιάς, Παραποτάµια δάση πλατάνου και αναδασώσεις κωνοφόρων. 
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Από έγγραφο του δασαρχείου Αρναίας προκύπτει πως για τις θέσεις Τσέρνοβο, Κηπουρίστρα, 

Μπασδέκη- Σµίξη, που ήταν εναλλακτικές θέσεις για την χωροθέτηση της λεκάνης απόθεσης της 
µεταλλουργίας, η δασοκάλυψη είναι 98% και αποτελείται από πολύξυλες συστάδες ∆ρυός, Οξυάς, 
Καστανιάς, Οστριάς, Φλαµουριάς, Φράξου, Πλατάνου, Σκλήθρου, Αριάς κλπ. 

Η λεκάνη καταλήγει στην  πεδιάδα της Ολυµπιάδας, στην οποία είναι εµφανής η ανθρώπινη 
παρέµβαση µε γεωργικές καλλιέργειες, τον οικισµό της Ολυµπιάδας και τις υφιστάµενες εγκαταστάσεις 
των µεταλλείων. Στο βορειοδυτικό άκρο της πεδιάδας, δίπλα στον Μαυρόλακκα βρίσκονται οι  
εγκαταστάσεις του εργοστασίου εµπλουτισµού, η λίµνη τελµάτων εµπλουτισµού και οι σωροί του 
σιδηροπυρίτη στα 2.5χλµ από το χωριό της Ολυµπιάδας και στα 500 µ  από τον µικρό οικισµό 
Καλύβια Βαρβάρας, ενώ στο νοτιοδυτικό άκρο της πεδιάδας βρίσκονται οι επιφανειακές εγκαταστάσεις 
των µεταλλείων.  Η φυσική βλάστηση στην πεδιάδα είναι αραιή και εντοπίζεται κύρια κατά µήκος των 
υδατορεµάτων µε την µορφή παρόχθιας βλάστησης και µακκίας βλάστησης που εναλλάσσεται µε 
γεωργικές εκτάσεις και βοσκοτόπια. 

Περιγραφή της ευρείας λεκάνης απορροής Στρατωνίου 

Η λεκάνη αυτή αναπτύσσεται όπως αναφέρθηκε στο νότιο τµήµα του Στρατωνικού όρους, και 
απολήγει στις νότιες ακτές του Στρατωνίου . Η ενότητα αυτή χαρακτηρίζεται από  πυκνή βλάστηση µε 
τους ίδιους σχεδόν τύπους δασικών οικοσυστηµάτων που αναφέρθηκαν  και στην προηγούµενη, όσον 
αφορά στην ορεινή και ηµιορεινή ζώνη. Τρεις είναι οι οικισµοί που βρίσκονται εντός των ορίων της, τα 
Στάγιρα και η Στρατονίκη που βρίσκονται στα νότια της κορυφής του Στρεµπένικου (868µ) και το 
Στρατώνι που είναι παραθαλάσσιος οικισµός στην νότια βάση της χερσονήσου της Μπροστόµνιτσας. 
Όσον αφορά στην ανθρώπινη παρέµβαση στο τοπίο, βασική είναι η ύπαρξη στην περιοχή των εν 
λειτουργία εγκαταστάσεων του µεταλλείου Μαύρων Πετρών και Μαντεµ Λάκκος στην περιοχή µεταξύ 
Στρατονίκης και Στρατωνίου, οι λίµνες απόθεσης αποβλήτων Σεβαλιέ 1 και 2 και  Καρακόλι σε ύψωµα 
δυτικά του Στρατωνίου και η µονάδα εµπλουτισµού του Στρατωνίου ακριβώς δίπλα στον οικισµό. 
Επίσης στην τοποθεσία Πιαβίτσας υπάρχουν οι εγκαταλελειµµένες µεταλλευτικές εγκαταστάσεις του 
Χάντερ εµφανείς από την οδό Νεοχωρίου-Σταγίρων. Πέραν του άξονα Στρατωνίου Στρατονίκης, όπου 
η παλαιότερη και σύγχρονη εκµετάλλευση είναι εµφανής και έχει δηµιουργήσει πληγές στην όψη του 
φυσικού οικοσυστήµατος, η µεγάλη περιοχή που εκτείνεται ανάµεσα στους οικισµούς Μεγάλης 
Παναγιάς, Νεοχωρίου, Σταγίρων και Στρατωνίου είναι κατάφυτη, ηµιορεινή, διασχίζεται από  δασικούς 
µόνο  δρόµους και συνολικά δίνει την αίσθηση του αδιατάρακτου, χωρίς ανθρώπινες δραστηριότητες 
που να έχουν αποτυπωθεί έντονα στο φυσικό τοπίο. Οι γεωργικές εκτάσεις που εντοπίζονται κύρια στην 
πεδινή έκταση νοτίως του Στρατωνίου και προς Ιερισσό αλλά και διάσπαρτες ανάµεσα στα δασικά 
οικοσυστήµατα στην ηµιορεινή ζώνη είναι ιδιαίτερα περιορισµένες. 

Ενδεικτικά αναφέρεται πως οι κοινότητες Σταγίρων, Στρατονίκης και Στρατωνίου 
καταλαµβάνονται από δάση σε ποσοστό 74,1%, 48,5% και 64,5% αντιστοίχως, από βοσκότοπους σε 
ποσοστό 22,2%, 46,6%, και 26,6% ενώ οι καλλιέργειες καταλαµβάνουν µόνο το 2,3%, 3,4%, και 2,4% 
. 

 45



 
Η παλαιότερη και σύγχρονη δραστηριότητα στην περιοχή έχει δηµιουργήσει µια σειρά από 

σοβαρά περιβαλλοντικά προβλήµατα τα οποία θα σχολιαστούν στο κεφάλαιο για την υφιστάµενη 
περιβαλλοντική κατάσταση. 

Περιγραφή της περιοχής στη βάση του Στρυµονικού κόλπου 

Η χωρική ενότητα που ορίζεται από τις κοινότητες  Βρασνών και Ασπροβάλτας είναι µια 
περιοχή που βρίσκεται στην βόρεια ακτή του Στρυµονικού κόλπου, όπου αµέσως µετά την παράκτια 
ζώνη, υπάρχει µια συνεχής οικιστική περιοχή, όπου εντοπίζονται και οι οικισµοί των κοινοτήτων- την 
οποία ακολουθεί µια µεγάλου βάθους πεδινή καλλιεργήσιµη έκταση. Η ορεινή περιοχή που περιβάλει 
τις παραλιακές και γεωργικές εκτάσεις καλύπτεται από µια ιδιόµορφη µεταβατικού τύπου βλάστηση 
στην οποία συγκυριαρχούν, τόσο οι αείφυλλοι µεσογειακοί σκληρόφυλλοι θάµνοι, όσο και θάµνοι 
φυλλοβόλων δρυών. Και οι δύο τύποι βλάστησης αποτελούν ένα προχωρηµένο στάδιο υποβάθµισης 
µιας προϋπάρχουσας κατάστασης από δάση θερµόβιων πεύκων και υψηλών φυλλοβόλων δρυών, 
αντίστοιχα.25 

Οι κοινότητες Σταυρού και Άνω Σταυρού, βρίσκονται στην βάση του ανατολικού Χολοµώντα, 
εκεί όπου συναντά τον Στρυµονικό κόλπο, χτισµένοι στην αλουβιακή πεδινή έκταση, όπου µεταξύ 
αείφυλλης σκληρόφυλλης βλάστησης και παραλιακής βλάστησης µεσολαβεί πεδινή γεωργική έκταση. 
Ανάµεσα στον ορεινό όγκο του ανατολικού Χολοµώντα και του Κερδυλίου Όρους που ορίζεται βόρεια 
της Ασπροβάλτας, περνά ο ποταµός Ρήχιος ορίζοντας τα στενά της Ρεντίνας, µε πλούσια παραποτάµια 
βλάστηση. 

Σ’ αυτήν την χωρική ενότητα τα πιο σηµαντικά περιβαλλοντικά προβλήµατα σχετίζονται άµεσα 
µε την ανάπτυξη του τουρισµού και θα αναφερθούν και αυτά στο κεφάλαιο για την υφιστάµενη 
περιβαλλοντική κατάσταση. 

 

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

Ξεκινώντας την αναφορά στην υφιστάµενη περιβαλλοντική κατάσταση, χρειάζεται να 
επαναληφθεί η διαπίστωση πως η γενική εικόνα που παρουσιάζει η περιοχή µε µια πρώτη µατιά είναι η 
εικόνα ενός περιβάλλοντος φυσικού, πλούσιου και αδιατάρακτου σε µεγάλη κλίµακα από την ανθρώπινη 
παρέµβαση. Όπως ειπώθηκε, σ’ αυτό κύρια συµβάλλει το γεγονός του ότι το µεγαλύτερο ποσοστό της 
έκτασης της ενότητας αυτής καλύπτεται από πυκνά και πλούσια σε βιοποικιλότητα δάση, καθώς και το 
ότι οι -κάθε είδους- ανθρώπινες δραστηριότητες είτε καταλαµβάνουν µικρές -σχετικά- εκτάσεις, είτε 
είναι ήπιας µορφής ως προς την επίδραση τους στον περιβάλλοντα χώρο. Η διαπίστωση αυτή δεν ισχύει 
για την παράκτια ζώνη η οποία δέχεται µεγαλύτερη πίεση από τις ανθρώπινες δραστηριότητες που 
εντοπίζονται κυρίως εκεί. Ειδικά για την περιοχή µελέτης, επειδή η ζώνη αυτή ορίζεται κύρια από τις 
ανατολικές απόκρηµνες απολήξεις στην θάλασσα του Στρατωνικού Όρους, δεν φιλοξενεί ανθρώπινες 
δραστηριότητες και διατηρεί τον αδιατάρακτο χαρακτήρα που αναφέρθηκε. Όπου βέβαια υπάρχουν 
πεδινές αλουβιακές αποθέσεις χωροθετούνται περισσότερες ανθρώπινες δραστηριότητες όπως στην 
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Ολυµπιάδα και στο Στρατώνι. Εκεί όµως που  η παράκτια ζώνη είναι ιδιαίτερα επιβαρηµένη από την 
οικιστική και άλλες ανθρώπινες δραστηριότητες είναι στην πεδινή περιοχή των κοινοτήτων Σταυρού, 
Ασπροβάλτας και Βρασνών, όπου έχει επέλθει µεγάλης κλίµακας παρέµβαση µε αποτέλεσµα την 
συρρίκνωση ή εξαφάνιση των φυσικών περιοχών.26 Οι µεταλλευτικές δραστηριότητες που προκαλούν 
επίσης µεγάλης κλίµακας παρεµβάσεις στο χώρο -αν και πιο συγκεντρωµένες χωρικά- είναι 
εντοπισµένες στην περιοχή Στρατωνίου-Στρατονίκης και στην πεδιάδα της Ολυµπιάδας, ενώ δεν 
υπάρχουν µεγάλοι οικισµοί, ούτε και µεγάλες οδικές αρτηρίες πλην της εθνικής οδού Θεσσαλονίκης-
Καβάλας που περνά από την περιφέρεια της ενότητας27, και τέλος οι γεωργικές εκτάσεις είναι 
περιορισµένες.  

Συνολικά, επειδή η πλούσια σε δασικά οικοσυστήµατα ορεινή και ηµιορεινή ζώνη ορίζουν 
κύρια την περιοχή, επικρατεί η εικόνα που προαναφέρθηκε ενός φυσικού περιβάλλοντος, µεγάλης αξίας 
και ποιότητας που δηµιουργεί ένα εξαιρετικό καταφύγιο και φιλοξενεί µια πλούσια χλωρίδα και πανίδα. 
Αυτό όµως βέβαια σε καµία περίπτωση δεν σηµαίνει πως δεν υπάρχουν µια σειρά από σηµαντικά 
τοπικά προβλήµατα τα οποία θα αναφερθούν στην συνέχεια. Καταρχήν θα γίνει µια προσπάθεια να 
παρατεθούν τα σηµαντικότερα γενικά περιβαλλοντικά προβλήµατα της περιοχής και στη συνέχεια θα 
δοθεί ιδιαίτερη προσοχή και θα αναλυθούν αναλυτικότερα τα ειδικά προβλήµατα των δύο επιµέρους 
λεκανών απορροής κύρια σε σχέση µε την µεταλλευτική δραστηριότητα, παλαιότερη και σύγχρονη.   

Σε µια προσπάθεια για να συνοψιστούν τα περιβαλλοντικά προβλήµατα της ευρείας περιοχής 
µελέτης, αναφέρονται τα παρακάτω όπου δεν εµπεριέχονται όσα σχετίζονται άµεσα µε την 
µεταλλευτική βιοµηχανία λόγω του ότι θα αναφερθούν αναλυτικά στην συνέχεια:28 

 ∆ιαταραχή της βλάστησης και κατακερµατισµός των βιοτόπων από ανθρώπινες δραστηριότητες. Η 
σηµαντικότερη διαταραχή που σχετίζεται µε αυτήν την κατηγορία αφορά στην παραλιακή ζώνη και 
ειδικά στην περιοχή των ανεπτυγµένων τουριστικά κοινοτήτων, όπου η αλλαγή της χρήσης της γης 
από φυσικό σε γεωργικό και στη συνέχεια οικοδοµηµένο περιβάλλον έχει οδηγήσει στην κάλυψη µε 
τσιµέντο χιλιάδων εκταρίων άγριας και καλλιεργηµένης βλάστησης. 

 Η χρησιµοποίηση εκτάσεων από προστατευµένες περιοχές για άλλες δραστηριότητες όπως για 
παράδειγµα συµβαίνει στα Στενά της Ρεντίνας όπου π.χ. υπάρχει πίστα για αγώνες µε µοτοσυκλέτες 
και εκχερσώνονται νέες εκτάσεις για απόδοση στη γεωργική καλλιέργεια. 

 Η χρήση βιοκτόνων και χηµικών λιπασµάτων στην  γεωργία της περιοχής αλλά και πέραν αυτής, τα 
οποία ρυπαίνουν το έδαφος και τους υδροφορείς, µεταφέρονται µέσω των ποταµών ρυπαίνοντας 
τους και καταλήγουν στην θάλασσα επηρεάζοντας και το θαλάσσιο οικοσύστηµα. 

 Οι ανεξέλεγκτοι χώροι διάθεσης απορριµµάτων από τους οποίους εκτός από το ότι αποτελούν 
εστίες ρύπανσης, προκύπτουν και πυρκαγιές. 

 Η ανεξέλεγκτη απόρριψη των αστικών λυµάτων στους αποδέκτες λόγω της ανυπαρξίας 
αποχετευτικών συστηµάτων και εγκαταστάσεων βιολογικού καθαρισµού. 
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 Η πλήρης καταστροφή των αµµόφιλων ειδών βλάστησης λόγω της πολιτικής «των καθαρών ακτών», 
που επιτάσσει τον καθαρισµό τους µε βαριά µηχανήµατα που οργώνουν την άµµο σε µεγάλο 
βάθος. Η καταστροφή ολοκληρώνεται από την χωροθέτηση τουριστικών δραστηριοτήτων στην 
παραλιακή ζώνη και την κίνηση πολλών ανθρώπων κατά τους καλοκαιρινούς µήνες 

 Η έντονη βόσκηση και υλοτοµία, οι οποίες σε συνδυασµό, οδηγούν στην υποβάθµιση της 
βλάστησης και στην εµφάνιση διαβρωτικών φαινοµένων. Ειδικά στην περιοχή της Βαρβάρας οι 
δραστηριότητες αυτές έχουν οδηγήσει σε υποχώρηση των δασών της δρυός, 

 Το κυνήγι το οποίο αναφέρεται πως πιέζει ειδικά τους πληθυσµούς του λαγού, του ζαρκαδιού και 
του τσακαλιού. 

 Η καταστροφή των αναπαραγωγικών και διατροφικών πεδίων της ιχθυοπανίδας, καθώς ειδικά για 
την περιοχή, δεν εφαρµόζεται ουσιαστικά το εποχιακό κλείσιµο στη µέση αλιεία. 

 Η επιχωµάτωση των ρεµάτων. 

 Η χρήση ξενικών ειδών στις αναδασώσεις. 

Μια σειρά σοβαρών διαταραχών του περιβάλλοντος έχουν προκύψει από την παλαιότερη και 
σύγχρονη µεταλλευτική δραστηριότητα, η οποία πέρα από το ότι αλλάζει δραµατικά την δοµή του 
φυσικού χώρου σε κάποια σηµεία, επηρεάζει αρνητικά και την ποιότητα των επιφανειακών και υπόγειων 
υδάτων αλλά και την ποιότητα του εδάφους και της ατµόσφαιρας.  Οι κυριότερες πηγές διασποράς και 
διάχυσης ρύπων συνολικά στην βορειοανατολική Χαλκιδική θεωρείται πως είναι οι αποθέσεις 
αρσενοπυρίτη, σιδηροπυρίτη, φρυγµένου µεταλλεύµατος, εκκαµινεύσεων και άλλων µεταλλευτικών 
απορριµµάτων.29 Οι επιπτώσεις της παλαιότερης και σύγχρονης µεταλλευτικής δραστηριότητας θα 
αναλυθούν στην συνέχεια στο χωρικό επίπεδο των δυο λεκανών απορροής τις οποίες έχουµε ήδη ορίσει, 
ενώ για την  θάλασσα και την ατµόσφαιρα η αναφορά θα είναι κοινή. 

 

Επιπτώσεις από τη µεταλλευτική δραστηριότητα στη λεκάνη Ολυµπιάδας και Βαρβάρας 

Ξεκινώντας από την ευρεία λεκάνη της Ολυµπιάδας και Βαρβάρας όπως ορίσθηκε στο 
κεφάλαιο «εντοπισµός στον χώρο», σηµαντική υποβάθµιση του περιβάλλοντος έχει προκύψει από την 
λειτουργία της µονάδας εµπλουτισµού και από τις στοές των µεταλλείων της Ολυµπιάδας. Η 
επιβάρυνση αυτή συνίσταται:  

 Στην υπάρχουσα λίµνη αποβλήτων. Πρόκειται για µια λιµνοδεξαµενή 1.5 εκατοµµυρίων τόνων που 
περιέχει απόβλητα σε µορφή λάσπης από την διαδικασία εµπλουτισµού του µεταλλεύµατος για την 
παραγωγή γαληνίτη και σφαλερίτη.  Στα απόβλητα αυτά περιέχονται πολύ µεγάλες ποσότητες 
πολλών τοξικών ουσιών και βαρέων µετάλλων, όπως: αρσενικό, µόλυβδος, κάδµιο, σίδηρος, 
µαγγάνιο, ψευδάργυρος κλπ. Σύµφωνα µε µελέτες που έχουν γίνει, η λεκάνη αυτή παρουσιάζει 
διαρροές στον πυθµένα της και προκαλεί διασπορά τοξικών στοιχείων στον περιβάλλοντα χώρο 
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ρυπαίνοντας τον υδροφόρο ορίζοντα και την ατµόσφαιρα, εφόσον απελευθερώνει  µε τους ανέµους  
λεπτόκοκκο τοξικό υλικό του τέλµατος, επιβαρύνοντας την σε αιωρούµενα σωµατίδια.30 Τα νερά δε 
των δεξαµενών απόθεσης εµφανίζουν ιδιαίτερα υψηλές ηλεκτρικές αγωγιµότητες (1800-7000 
µS/cm) που καταδεικνύουν την δυνατότητα µεταφοράς µεταλλικών ιόντων.31  

 Οι 280.000 τόνοι αποθηκευµένου αρσενοπυρίτη που βρίσκονται σήµερα σε χώρο δίπλα στην λίµνη 
αποβλήτων. Με την διαβροχή των σωρών δηµιουργείται όξινη απορροή , η οποία αποδεσµεύει 
τοξικά στοιχεία και βαρέα µέταλλα από το αποσταθεροποιηµένο µέσω της  εξόρυξης και 
επεξεργασίας του µεταλλεύµατος, µεταφέροντας τα στα υπόγεια και επιφανειακά νερά τα οποία και 
ρυπαίνει.32 Το pH των νερών που διαφεύγουν από τους σωρούς αυτούς, είναι ισχυρά όξινο 
(pH=2,0-4,5).33 Το 1997 έγινε δειγµατοληψία από την εταιρεία TVX στο νερό που απέρρεε από 
τον χώρο στον οποίο βρίσκονταν τότε η σωρός και βρέθηκαν συγκεντρώσεις υπερπολλαπλάσιες των 
ορίων για το πόσιµο νερό στα στοιχεία αρσενικό και µόλυβδος και γι’ αυτόν τον λόγο η εταιρεία 
αποµάκρυνε τον αρσενοπυρίτη αλλά και το χώµα πάνω στο οποίο ήταν στοιβαγµένος καθώς 
κρίθηκε και αυτό τοξικό.34  

 Τα νερά που αντλούνται από τις υπάρχουσες σήραγγες. Το βαθύ υδροφόρο σύστηµα εκφορτίζεται 
στα επίπεδα των στοών σε βάθος -95 έως -256µ στα µεταλλεία Ολυµπιάδας µε παροχή 170 -400 
m3/h.35 Καθώς στις σήραγγες υπάρχουν ορυκτά πλούσια σε βαρέα µέταλλα, τα οποία 
διαλυτοποιούνται στην επαφή τους µε τα νερά που διηθούνται στο υπέδαφος, τα νερά που 
προκύπτουν  είναι ιδιαίτερα επιβαρηµένα σε αρσενικό και βαρέα µέταλλα. Για να µην εισχωρήσουν 
βαθύτερα και ρυπάνουν τους υπόγειους υδροφορείς αντλούνται στην επιφάνεια, όπου αφού 
περάσουν από δεξαµενές καθίζησης για την συγκράτηση των αιωρούµενων σωµατιδίων και µια 
διαδικασία για την διόρθωση της οξύτητας τους, διοχετεύονται στο ρέµα Μαυρόλακκα το οποίο 
περνάει δίπλα από τον οικισµό και καταλήγει στην θάλασσα. Τα νερά του Μαυρόλακκα 
τροφοδοτούν τους υπόγειους υδροφορείς της πεδινής- παράκτιας ζώνης, µε αποτέλεσµα τα υπόγεια 
νερά να εµφανίζουν αυξηµένες σχετικά συγκεντρώσεις σε αρσενικό, µόλυβδο, ψευδάργυρο και 
θειικές ρίζες.36  

Στα παραπάνω πρέπει να προστεθούν και: 37  

 Οι γηγενείς µορφές ρύπανσης που οφείλονται στην φυσική µεταλλοφορία της περιοχής.  

 Οι παλαιές εκκαµινεύσεις και τα µεταλλεύµατα του µαγγανίου, τα οποία βρίσκονται διάσπαρτα στις 
λεκάνες απορροής των ρεµάτων Μαυρόλακκα και  Μπαξίνας ρέµα και αποτελούν επίσης πηγές 
ρύπανσης. 

 Η διασπορά τοξικών στο περιβάλλον κατά την προηγούµενη περίοδο λειτουργίας των µεταλλείων 
µε την απόθεση µεταλλεύµατος έξω από την κεντρική στοά, την µεταφορά του στο εργοστάσιο 
εµπλουτισµού κτλ. 
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Όσον αφορά στα νερά της περιοχής, οι πηγές Μπάσκου και Μπαξίνας που χρησιµοποιούνται 

για την ύδρευση της Ολυµπιάδας, περιέχουν καλής ποιότητας νερό, το οποίο όµως έχει περιεκτικότητα 
σε αρσενικό 13-30 µgr/lt γεγονός που αποδίδεται στην γηγενή ρύπανση.38 

Τα επιφανειακά νερά του Μαυρόλακκα είναι υποβαθµισµένα κυρίως µε τα στοιχεία As, Mn, Pb 
και Zn ενώ δείγµατα από ιδιωτικές γεωτρήσεις στον κάτω ρου του Μαυρόλακκα περιέχουν σχετικά 
αυξηµένες τιµές στα στοιχεία αρσενικό, ψευδάργυρο και µόλυβδο που βρίσκονται όµως κάτω από τα 
ανώτερα επιτρεπτά όρια για πόσιµο νερό. Τα δε υπόγεια νερά στην λεκάνη Ξηρόλακκα περιέχουν 
αυξηµένες συγκεντρώσεις σε θειικές ρίζες(200-800 mg/lt) και ψευδάργυρο, λόγω εστιών ρύπανσης στον 
χώρο της λεκάνης απόθεσης.39 Τα θειικά υπερβαίνουν το όριο ποσιµότητας αλλά δεν θεωρούνται 
τοξικά. 

Τέλος τα υπόγεια και επιφανειακά νερά της περιοχής τα οποία βρίσκονται ανάντη των  
µεταλλευτικών εστιών ρύπανσης είναι καλής ποιότητας, καθώς δεν υπάρχουν άλλες επιβαρυντικές 
ανθρώπινες δραστηριότητες στην περιοχή. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι στις θέσεις Τσέρνοβο και 
Κηπουρίστρα η ποιότητα των νερών είναι  καλή.40 

Στο έδαφος της πεδινής περιοχής καταγράφονται αυξηµένες συγκεντρώσεις σε στοιχεία όπως 
Sb, As, Cd, Cu, Pb, Zn και Ag. Η επιβάρυνση αυτή αποδίδεται στη φυσική µεταλλοφορία, στην 
συσσώρευση υλικών από την προηγούµενη µεταλλευτική δραστηριότητα,  στην επιφανειακή απορροή 
από τις υφιστάµενες σωρούς σιδηροπυρίτη και στην εκτεταµένη χρήση κατά το πρόσφατο παρελθόν 
σκωριών ή στείρων εξόρυξης ως υλικά κατασκευής και σκύρα οδοποιίας.41 Επίσης επιβάρυνση του 
εδάφους σε αρσενικό και δευτερευόντως σε άλλα µέταλλα, πιθανώς να υπάρχει και σε αδιατάρακτες 
φαινοµενικά περιοχές λόγω των γεωχηµικών χαρακτηριστικών της περιοχής αλλά κυρίως λόγω των 
εκτεταµένων και ανεξέλεγκτων αποθέσεων σκωριών από τις διάφορες ιστορικές φάσεις της 
µεταλλευτικής δραστηριότητας. 

Επιπτώσεις από τη µεταλλευτική δραστηριότητα στη λεκάνη Στρατωνίου 

Όπως σχολιάστηκε ήδη, στην περιοχή των κοινοτήτων Στρατωνίου και Στρατονίκης εντοπίζεται 
κύρια η σηµερινή µεταλλευτική δραστηριότητα. Τα µεταλλεία Μαύρες Πέτρες και  Μάντεµ Λάκκος, οι 
λεκάνες απόθεσης των αποβλήτων και το εργοστάσιο εµπλουτισµού στο Στρατώνι συνιστούν την 
δραστηριότητα αυτή, η οποία επηρεάζει δραστικά την ποιότητα του περιβάλλοντος. Στις παραπάνω 
µεταλλευτικές δραστηριότητες ήρθε το 1998 να προστεθεί και η ερευνητική στοά που διανοίχτηκε από 
την εταιρεία TVX Hellas στην περιοχή Σκουριές και της οποίας η αρνητική επίπτωση θα σχολιαστεί 
ανεξάρτητα.42 

Αναφορικά µε τα εν λειτουργία µεταλλεία Μαύρων Πετρών και Μάντεµ Λάκκος, το βαθύ 
υδροφόρο σύστηµα εκφορτίζεται στα επίπεδα των στοών +4 έως +410 µ. µε παροχή 50 έως 360 m3/h 
. Τα νερά  των στοών είναι όξινα (Ph=2,0- 4,5) και µε υψηλές αγωγιµότητες (1800-7000 µS/cm)  και 
επιβαρύνονται µε διαλυτοποιηµένα µέταλλα σύµφωνα µε την διαδικασία που έχει ήδη σχολιαστεί.43 Τα 
νερά αυτά µετά την επεξεργασία τους µε υδράσβεστο και σόδα για την διόρθωση της οξύτητας και την 
παραµονή τους σε δεξαµενές καθίζησης,44 οδηγούνται στο ρέµα του Κοκκινόλακκα τα νερά του οποίου 
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είναι αποκλειστικά νερά µεταλλείων. Στο σηµείο εισόδου  στην αλουβιακή λεκάνη, η παροχή του 
Κοκκινόλακκα είναι 50-100m3/h κατά την ξηρή περίοδο και 100-230m3/h κατά την υγρή περίοδο.  

Ενώ τα επιφανειακά και υπόγεια ύδατα που κυκλοφορούν στο βόρειο µέρος της λεκάνης 
απορροής του Κοκκινόλακκα -και άρα βρίσκονται ανάντη των παλαιότερων και σύγχρονων 
µεταλλευτικών δραστηριοτήτων- είναι καλής ποιότητας και χρησιµοποιούνται για την ύδρευση της 
κοινότητας Στρατονίκης, τα επιφανειακά νερά του ίδιου ρέµατος κατάντη των εστιών ρύπανσης είναι 
ακατάλληλά για κάθε χρήση. Η ρύπανση προέρχεται από τα νερά των στοών, τις διαρροές των 
δεξαµενών αποβλήτων ,τις παλαιότερες σκουριές και τις νεότερες αποθέσεις µεταλλεύµατος και 
παρουσιάζεται µε την µορφή αυξηµένων συγκεντρώσεων σε βαρέα µέταλλα (Zn, Pb, Mn, Cd, Ni, Co 
και Sb) και θειικές ρίζες.  Όσον αφορά στα υπόγεια ύδατα, το νερό υδρευτικής γεώτρησης που 
εκτελέστηκε σε απόσταση 80m νοτιοδυτικά από την κοίτη του ρέµατος χαρακτηρίζεται από αυξηµένες 
συγκεντρώσεις σε θειικές ρίζες και Μαγγάνιο που υπερβαίνουν τα όρια για το πόσιµο νερό ενώ στην 
λεκάνη Χιλανδαρίου που βρίσκεται κατάντη της συµβολής Κοκκινόλακκα και Ασπρόλακκα, τα υπόγεια 
ύδατα είναι και αυτά επιβαρηµένα  µε βαρέα µέταλλα και θειικές ρίζες και είναι ακατάλληλα για 
ύδρευση και άρδευση.45  

Η έκταση  της διαταραχής που έχει προκύψει, διαφαίνεται και από το γεγονός του ότι ακόµα 
και σε θέσεις στο νότιο µέρος της λεκάνης απορροής του Ασπρόλακκα παρατηρήθηκαν αυξηµένες 
συγκεντρώσεις -που υπερβαίνουν τα όρια για το πόσιµο νερό- σε µαγγάνιο στον Καρόλακκα και σε 
σίδηρο και θειικές ρίζες στις πηγές Κακκάβου.46 

Υδροχηµικές αναλύσεις που πραγµατοποιήθηκαν στα πλαίσια της µελέτης του ΙΓΜΕ το 1997, 
έδειξαν ότι τα επιφανειακά και υπόγεια ύδατα που δεν επηρεάζονται άµεσα ή έµµεσα από την 
µεταλλευτική δραστηριότητα είναι καλής ποιότητας και ικανοποιούν τα όρια για το πόσιµο νερό. 
Συγκεκριµένα, τα επιφανειακά νερά της κοίτης του κυρίου ρέµατος Ασπρόλακκα, οι πηγές Κερασιάς 
και τα υπόγεια ύδατα που κυκλοφορούν στους χαλαρούς σχηµατισµούς στον κάτω ρου του 
Ασπρόλακκα και µέχρι την συµβολή µε τον Κοκκινόλακκα, καθώς επίσης και αυτά της παράκτιας 
λεκάνης περιοχής Κάµπου πληρούν τις προδιαγραφές του πόσιµου νερού.47 Επίσης δυτικά και βόρεια 
της κοίτης του Ασπρόλακκα, τα επιφανειακά και υπόγεια νερά είναι καλής ποιότητας και τα ρέµατα 
Καρατζά Ρέµα, Λοτσιάνικο Ρέµα και Τσαρκιά Λάκκος παρουσιάζονται αδιατάρακτα ενώ τα νερά του  
Εκκλησιαστικού Μύλου είναι επιβαρηµένα µε µαγγάνιο και αρσενικό λόγω των σωρών από 
µαγγανιοµετάλλευµα στην Πιάβιτσα και τις σκουριές κατά µήκος του ρέµατος, χωρίς ωστόσο να 
υπερβαίνονται τα ανώτερα επιτρεπτά όρια για το πόσιµο νερό. Τέλος χρειάζεται να αναφερθεί ότι τα 
νερά του Εκκλησιαστικού Μύλου επιβαρύνονται και από την παροχέτευση των υγρών αποβλήτων των 
κοινοτήτων Στρατονίκης και Σταγίρων.   

Η εικόνα αυτή σήµερα είναι οπωσδήποτε διαφορετική καθώς προστέθηκε µια επιπλέον πηγή 
σοβαρής ρύπανσης αυτή της ερευνητικής στοάς στις Σκουριές. Από άµεση παρατήρηση στην περιοχή 
προκύπτει ότι τα νερά από την στοά -τα οποία δεν αντλούνται αλλά την έχουν κατακλύσει- χωρίς καµία 
πρότερη επεξεργασία ή καθαρισµό διοχετεύονται στο παρακείµενο ρέµα κι από εκεί στον µέχρι 
πρόσφατα αδιατάρακτο Ασπρόλακκα. Τα νερά αυτά προφανώς παρουσιάζουν ανάλογη επιβάρυνση από 
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τα νερά των στοών για τα οποία έχει ήδη γίνει αναφορά, καθώς επιβαρύνονται µέσα από την ίδια 
διαδικασία και τα πετρώµατα έχουν παρόµοια σύσταση.48 ∆εν υπάρχουν -εν γνώσει της µελέτης- 
στοιχεία για την επιβάρυνση που έχει προκληθεί στα επιφανειακά και υπόγεια νερά µε τα οποία υπάρχει 
επικοινωνία και αλληλεπίδραση αλλά αυτή θεωρείται αναπόφευκτη. 

Τα βιοµηχανικά απόβλητα του υπόλοιπου της επίπλευσης της διαδικασίας του εµπλουτισµού 
περιέχουν αρσενικό, µόλυβδο, κάδµιο, ψευδάργυρο, αντιµόνιο, κοβάλτιο κλπ. και µεταφέρονται υπό 
µορφή πόλφου σε ειδικά κατασκευασµένη λίµνη όπου καθιζάνουν και στην συνέχεια αποθηκεύονται ενώ 
µέρος τους χρησιµοποιείται ως υλικό πλήρωσης των στοών λιθογόµωσης.49 Τα µεταλλευτικά απόβλητα 
αποθέτονται πίσω από το µεγάλο φράγµα στη θέση Καρακόλι, µόλις 1,5 χλµ. από τη θάλασσα. 
Πρόκειται για ένα φράγµα κατασκευασµένο χωρίς κανένα συγκεκριµένο σχέδιο από την προηγούµενη 
εταιρεία, από στείρα του µεταλλείου και απόβλητα εµπλουτισµού. Η TVX το ανύψωσε σταδιακά µέχρι 
το σηµερινό του ύψος των περίπου 50 µέτρων και ο κίνδυνος για ένα πιθανό ατύχηµα είναι αυξηµένος 
πέρα από την επιβάρυνση που ούτως ή άλλως προκαλεί στο οικοσύστηµα από τις διαρροές που 
παρατηρούνται.50 

Είναι σηµαντικό να τονισθεί ακόµη, πως τα στείρα της εξόρυξης σε πολλές περιπτώσεις δεν 
απορρίπτονταν σε ελεγχόµενους χώρους, οι οποίοι ούτως η άλλως αποτελούν εν δυνάµει κινδύνους για 
την περιοχή, αλλά χρησιµοποιούνταν στην κατασκευή δρόµων και φραγµάτων.51 

Είναι τραγική η διαπίστωση πως η σηµερινή παραλιακή ζώνη του Στρατωνίου, µήκους 900 
µέτρων και πλάτους 125 µέτρων έχει σχηµατιστεί κατά κύριο λόγο από τα απόβλητα και τα στείρα της 
µεταλλευτικής δραστηριότητας, τα οποία µέχρι το 1978 απορρίπτονταν άµεσα στην παραλία του 
Στρατωνίου.52    

Επιπτώσεις από τη µεταλλευτική δραστηριότητα στο θαλάσσιο περιβάλλον  

Αν και δεν υπάρχει συνολική εικόνα ούτε και για την ποιότητα του θαλάσσιου οικοσυστήµατος 
πρέπει να σηµειωθεί ότι σ’ αυτό επιδρούν: 

 Τα υπολείµµατα των χηµικών λιπασµάτων και βιοκτόνων που χρησιµοποιούνται τόσο στην τοπική 
γεωργική παραγωγή όσο και µακρύτερα και µεταφέρονται µέσω των ρεµάτων που απορρέουν στην 
θάλασσα αλλά κυρίως από τον ποταµό Στρυµόνα που µεταφέρει τέτοιες ουσίες από µεγάλη περιοχή 
και µάλιστα µε έντονο γεωργικό προσανατολισµό και άρα µεγάλη επιβάρυνση. 

 Η διάθεση, χωρίς επεξεργασία, των λυµάτων των οικισµών στο θαλάσσιο σύστηµα. Από τις 
κοινότητες της περιοχής µελέτης µόνο η Ασπροβάλτα διαθέτει Μονάδα Επεξεργασίας Υγρών 
Αποβλήτων, τα λύµατα των κοινοτήτων Στρατονίκης, Σταγίρων και Βαρβάρας, που έχουν 
αποχετευτικό δίκτυο, οδηγούνται  ανεπεξέργαστα σε παρακείµενα ρέµατα και τέλος οι υπόλοιπες 
κοινότητες έχουν µόνο στεγανούς βόθρους.53 

 Τα ρυπασµένα νερά των µεταλλείων δηλαδή τα νερά που προέρχονται από τις στοές και τα νερά 
που χρησιµοποιούνται στην διαδικασία του εµπλουτισµού, νερά των οποίων η ποιότητα έχει 
σχολιαστεί. Ενδεικτικά και µόνο πάλι από την µελέτη του 1988 στον όρµο της Ολυµπιάδας, η τιµή 
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της συγκέντρωσης του αρσενικού βρέθηκε ν’ αγγίζει σε όλες τις θέσεις δειγµατοληψίας το επιτρεπτό 
όριο, γεγονός που άµεσα οφειλόταν στα βιοµηχανικά απόβλητα του τότε εργοστασίου 
εµπλουτισµού της ΑΕΕΧΠ.54 

Όσον αφορά στα ιζήµατα των δύο κόλπων, υπάρχει µια µελέτη για την χωρική κατανοµή των 
βαρέων µετάλλων σε αυτά, η οποία παρέχει πολύτιµα στοιχεία, µιας και οι µετρήσεις των 
συγκεντρώσεων των βαρέων µετάλλων στα ιζήµατα µιας περιοχής, αποτελούν χαρακτηριστικό δείκτη 
του βαθµού ρύπανσης της περιοχής, καθώς τα ιζήµατα αποτελούν τον τελικό αποδέκτη των ρυπαντικών 
ουσιών.55 Τα συµπεράσµατα της µελέτης καταδεικνύουν πως οι δύο κόλποι εµφανίζουν αυξηµένες 
συγκεντρώσεις σε βαρέα µέταλλα σε σχέση µε άλλες περιοχές της Ελλάδας όπως ήδη αναφέρθηκε. 
Βρέθηκαν δηλαδή µετρήσεις µετάλλων αρκετά υψηλότερες από περιοχές που θεωρούνται µη 
ρυπασµένες όπως ο κόλπος των Μαλίων, αλλά και από βιοµηχανικές περιοχές που θεωρούνται αρκετά 
(κόλποι Ηρακλείου και Καβάλας) έως πολύ ρυπασµένες (π.χ. Θερµαϊκός και κόλπος Ελευσίνας). 
Συγκεκριµένα όπως προκύπτει από τα στοιχεία του πίνακα 1, ο κόλπος της Ιερισσού παρουσίασε 
συγκεντρώσεις µικρότερες µόνο από δεδοµένα του Σαρωνικού κόλπου όσον αφορά στο χαλκό, και του 
κόλπου της Ελευσίνας όσον αφορά στο χαλκό, στο χρώµιο και στον ψευδάργυρο. 

Πίνακας 1: Συγκεντρώσεις βαρέων µετάλλων σε επιφανειακά ιζήµατα (mg/Kg ξηρής ουσίας)54 

Περιοχή Cd Cr Cu Ni Pb Zn

Θερµαϊκός Κόλπος (α) 1,08 2,3 27,8 28,2

Θερµαϊκός Κόλπος (β) 6,5  71  268 560 

Κόλπος Αντικύρων 0,3-87  5,2-397  22,5-633 12,3-69,8

Κόλπος Ελευσίνας (α)  44-563    1500 

Κόλπος Ελευσίνας (β) 0-3,6  10-356 76-125 26-1118 50-5573 

Κόλπος Ηρακλείου 0,25-0,5  22-48  18-40 38-70 

Κόλπος Καβάλας 1,14  1,3  12,6 15,9 

Κόλπος Καλαµάτας   11-56 113-173 8-40  

Κόλπος Μαλίων 0,05-0,08  5-13  10-20 8-18 

Σαρωνικός Κόλπος   1000   720 

Κόλπος Ναυαρίνου   30-66 115-151 9-59  

Πατραϊκός Κόλπος   23-101 69-168 10-40  

Στρυµονικός Κόλπος   1-128 4-110 6-313 0-236 

Κόλπος Ιερισσού   75  586 700-1454

Σαµοθράκη     69 90 

Οι µεγαλύτερες συγκεντρώσεις εντοπίζονται στον κόλπο της Ιερισσού και πηγή της ρύπανσης 
είναι οι µεταλλευτικές εγκαταστάσεις του Στρατωνίου και η εκβολή της σύγκλισης των ρεµάτων 
Ασπρόλακκα και Κοκκινόλακκα. Για τον Στρυµονικό κόλπο, πηγές τροφοδοσίας βαρέων µετάλλων 
είναι και τα αστικά λύµατα από οικισµούς και ξενοδοχειακές µονάδες, οι ποταµοί Στρυµόνας και 
Ρήχιος ενώ υψηλές συγκεντρώσεις όπως γνωρίζουµε, έχουν τα νερά των ποταµών Ξηρόλακκα και 
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Μαυρόλακκα. Στην περίπτωση των χειµάρρων αυτών, οι υψηλές συγκεντρώσεις των µετάλλων στο 
θαλάσσιο περιβάλλον, δεν εµφανίζονται στις εκβολές τους όπως θα αναµενόταν αλλά στις δυτικές ακτές 
και το κέντρο του κόλπου, φαινόµενο που οφείλεται στην προσρόφηση των µετάλλων στο λεπτόκοκκο 
ίζηµα που λόγω των ρευµάτων οδηγείται σ’ αυτά τα σηµεία. Ο πίνακας 2 περιέχει τα στοιχεία από 
µετρήσεις για βαρέα µέταλλα στα ιζήµατα των ποταµών της περιοχής, στοιχεία που αποδεικνύουν την 
µεγάλη συµµετοχή της µεταλλευτικής δραστηριότητας στην επιβάρυνση από βαρέα µέταλλα που 
παρατηρείται στον κόλπο. Μετά την παράθεση αυτών των στοιχείων είναι σαφές πως το ειδικό βάρος 
της µεταλλευτικής δραστηριότητας είναι πολύ µεγαλύτερο από αυτό που µπορεί να έχουν η φυσική 
µεταλλοφορία και  η απελευθέρωση µετάλλων από φυσικές διεργασίες, ή άλλες ανθρώπινες 
δραστηριότητες πλην της µεταλλευτικής. 

Πίνακας 2: Συγκεντρώσεις βαρέων µετάλλων σε επιφανειακά ιζήµατα από χείµαρρους  στην περιοχή 
µελέτης, (mg/Kg) 

Περιοχή Cd Cr Cu Ni Pb Zn 

Ρήχιος 1 35 6 12 12 19 

Ασπρόλακκας 3 286 94 39 548 691 

Κοκκινόλακκος 24-32 266-302 200-209 91-214 1809-3716 977-1031

Μαυρόλακκος ανάντη 1 72 15 18 76 107 
Ματρόλακκος 
κατάντη 2-10 114-132 23-35 33-39 85-385 122-930 

 

Επιπτώσεις από τη µεταλλευτική δραστηριότητα στην ατµόσφαιρα 

∆εν υπάρχει δυστυχώς ολοκληρωµένη εικόνα σήµερα για την ποιότητα της ατµόσφαιρας στην 
περιοχή. Οι κύριες πιθανές εστίες από τις οποίες µπορεί να προέρχεται επιβάρυνση µε την µορφή 
κονιορτού (σκόνης) ή αερίων που προέρχονται από εξάτµιση είναι το εργοστάσιο εµπλουτισµού, οι 
λεκάνες απόθεσης αποβλήτων, η κίνηση βαρέων οχηµάτων του µεταλλευτικού συγκροτήµατος στους 
δρόµους και οι σωροί του σιδηροπυρίτη.56 

Τα µόνα στοιχεία -εν γνώσει της µελέτης- για την ποιότητα της ατµόσφαιρας της περιοχής 
προέρχονται από µία µελέτη του ΠΑΚΟΕ το 1988 η οποία περιέχει ενδεικτικές µετρήσεις οι οποίες 
κατέδειξαν πως τα Ολικά Αιωρούµενα Σωµατίδια (TSP) ξεπερνούσαν τα επιτρεπόµενα όρια στην 
Ολυµπιάδα και στον οικισµό Καλύβια Βαρβάρας, ενώ οι συγκεντρώσεις του αρσενικού και µολύβδου 
βρέθηκαν να ξεπερνούν κατά πολύ τα καθορισµένα όρια. Αν και αυτά τα στοιχεία δεν µπορούν να 
δώσουν ούτε κατά προσέγγιση την σηµερινή εικόνα, είναι ενδεικτικά για την επιβάρυνση που είχε 
υποστεί το συνολικό σύστηµα µέσω των αέριων ρύπων τουλάχιστον κατά την περίοδο λειτουργίας της 
µονάδας εµπλουτισµού δηλαδή από το 1976 µέχρι το 1999 οπότε και έκλεισε µετά από απόφαση του 
ΣτΕ. Το ότι σήµερα υπάρχει κάποια επιβάρυνση -παρά την µη λειτουργία της µονάδας- θεωρείται 
πιθανό, καθώς η πηγή της ρύπανσης παραµένει, αν και θα πρέπει να έχει περιοριστεί η επίδραση της, 
µετά τα έργα αποκατάστασης που πραγµατοποίησε η TVX Hellas.57 
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ΙΣΤΟΡΙΑ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

 

Το ανθρωπογενές περιβάλλον στην περιοχή µελέτης θα περιγραφεί µόνο ως προς δύο από τις 
διαστάσεις του, αυτές της  ιστορικής πορείας µέσα στον χρόνο, µε έµφαση στη µεταλλευτική 
δραστηριότητα και την οικονοµική ιστορία των κοινοτήτων στον 20ο αιώνα, και της οικονοµικής 
κατάστασης που ήταν διαµορφωµένη στην περιοχή, την περίοδο υπό µελέτη. Η παράθεση των 
στοιχείων αυτών κρίνεται σηµαντική, γιατί αποτυπώνουν τον χαρακτήρα του ανθρώπινου 
περιβάλλοντος της περιοχής ο οποίος είχε κρίσιµο ρόλο στην εξέλιξη της περίπτωσης υπό µελέτη. 

 

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝ  

Ξεκινάµε µε την διερεύνηση των αρχαιολογικών χώρων της περιοχής µελέτης αφενός γιατί 
παρέχει χρήσιµα συµπεράσµατα για την αρχαία ιστορία, και αφετέρου γιατί η ύπαρξη του 
σηµαντικότερου εξ αυτών πολύ κοντά στον χώρο προτεινόµενης εγκατάστασης της µεταλλουργίας 
χρυσού, αποτέλεσε µια από τις αναδεικνυόµενες διαστάσεις της διαµάχης. Όσον αφορά στο 
αρχαιολογικό ενδιαφέρον της ευρύτερης περιοχής µελέτης, σε επίπεδο προστατευµένων χώρων, 
υπάρχουν δύο θεσµοθετηµένοι αρχαιολογικοί χώροι:1 

 τα αρχαία Στάγιρα που βρίσκονται στην χερσόνησο «Λιοτόπι» 700µ βορειοανατολικά του 
σηµερινού οικισµού της Ολυµπιάδας 

 άλλος ένας χώρος που βρίσκεται νότια του οικισµού Στρατώνι και Βορείως του ακρωτηρίου 
«Τσαπάσι»,  

ενώ  υπό θεσµοθέτηση είναι και δύο περιοχές στα όρια των κοινοτήτων Ασπροβάλτας και Βρασνών.2 

Είναι σηµαντικό ν’ αναφερθεί πώς εκτός των παραπάνω υπάρχουν και πολλά διάσπαρτα 
ευρήµατα στην περιοχή µελέτης, ενώ για την περιοχή που και σήµερα παρουσιάζει µεταλλευτικό 
ενδιαφέρον παρατηρούνται ευρήµατα που έχουν να κάνουν µε την παλαιότερη µεταλλευτική 
δραστηριότητα (καµίνια, στοές, εκκαµινεύσεις ). 

Ειδικά για την πεδιάδα της Ολυµπιάδας, της οποίας τα ευρήµατα θα απασχολήσουν 
ειδικότερα την µελέτη λόγω της σηµασίας τους στην σύγκρουση, έχουν εντοπιστεί «πυκνά διάσπαρτα 
λείψανα διαφόρων εποχών», τα οποία περιλαµβάνουν έναν προϊστορικό οικισµό, λείψανα της εποχής 
του σιδήρου, Αρχαϊκά, Ελληνιστικά και Κλασσικά λείψανα καθώς και µια σειρά Βυζαντινών 
ευρηµάτων. Κάποια από τα παραπάνω αποδίδονται σε µια «αρχαία πόλη και νεκροταφείο» στις 
χαµηλές πλαγιές του Ξηρόλακκα και σε µια «βυζαντινή πόλη» στο δυτικό κοµµάτι της πεδιάδας, δίπλα 
στον Μαυρόλακκα.3  

Αναµφισβήτητα όµως ο σηµαντικότερος αρχαιολογικός τόπος είναι αυτός της πόλης των αρχαίων 
Σταγίρων που αποτέλεσε σηµαντική αρχαία πόλη της περιοχής και είναι ευρέως γνωστή ως η γενέτειρα 
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του φιλόσοφου Αριστοτέλη. Η πόλη ιδρύθηκε το 655 π.Χ. από Ίωνες αποίκους της νήσου Άνδρου, 
ενώ λίγο αργότερα έφθασαν άποικοι και από την Χαλκίδα. Ήταν χτισµένη στους δύο συνεχόµενους 
και χαµηλούς λόφους της χερσονήσου «Λιοτόπι», τον βόρειο που εισχωρεί βαθύτερα στην θάλασσα 
και τον νότιο. Μετά τους Περσικούς πολέµους έγιναν µέλος της Αθηναϊκής Συµµαχίας 
συνεισφέροντας στο κοινό ταµείο. Κατά τον Πελοποννησιακό όµως πόλεµο και συγκεκριµένα το 424 
π.Χ. η πόλη αποστάτησε από τους Αθηναίους, οι οποίοι και έσπευσαν να την πολιορκήσουν, χωρίς 
όµως αποτέλεσµα. Αργότερα τα Στάγιρα προσχώρησαν στο κοινό των Χαλκιδέων, στην 

συνοµοσπονδία όλων δηλαδή των πόλεων της Χαλκιδικής, που είχε έδρα την Όλυνθο. Το 349 π.Χ., η 
πόλη πολιορκήθηκε και υπέκυψε στον βασιλιά της Μακεδονίας Φίλιππο Β’, ο οποίος και την 
κατέστρεψε ολοσχερώς, για να την επανιδρύσει όµως λίγα χρόνια αργότερα ο ίδιος, προς τιµήν του 
Αριστοτέλη. Φαίνεται όµως πως η καταστροφή από τον Φίλιππο σηµατοδότησε ήδη την αρχή της 
παρακµής της πόλης, η οποία άρχισε να φθίνει. Έτσι ο γεωγράφος Στράβων, που έζησε στα χρόνια 
του Χριστού, σηµειώνει ότι στην εποχή του η πόλη ήταν ήδη ερειπωµένη. Χίλια περίπου χρόνια 
αργότερα, αναφέρεται η ύπαρξη, στην ίδια θέση, ενός µικρού Βυζαντινού οικισµού στον βόρειο λόφο.4 

 Η ανασκαφική έρευνα ξεκίνησε µετά από επίµονες προσπάθειες της κοινοτικής αρχής 
Ολυµπιάδας το 1990 µε µια δοκιµαστική έρευνα, της οποίας τα ενθαρρυντικά αποτελέσµατα 
οδήγησαν στην συστηµατική «Ανασκαφή και Αναστήλωση των Αρχαίων Σταγίρων», υπό την επίβλεψη 
της ΙΣΤ’ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων. Το 2000, µετά από 10 χρόνια 
συστηµατικής εργασίας παραδόθηκε το έργο, το οποίο χρηµατοδοτήθηκε από το Β’ Κ.Π.Σ µε 
αποτέλεσµα τα αρχαία Στάγιρα  να αποτελούν πλέον σηµαντικό επισκέψιµο αρχαιολογικό χώρο για 
την βόρεια Ελλάδα. Σηµαντικά κτίσµατα ήρθαν στο φως και αναστηλώθηκαν, όπως το κλασσικό 
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τείχος που περιέβαλε την πόλη ενισχυµένο µε κυκλικούς και τετράγωνους πύργους, την αρχαία αγορά 
µε δηµόσιες αποθήκες και καταστήµατα και µια στοά κλασσικών χρόνων.5 Αποκαλύφθηκαν ακόµα η 
ακρόπολη, ιερά, σπίτια και άλλα δηµόσια και ιδιωτικά οικοδοµήµατα που συνθέτουν ικανοποιητικά 
τον γενικό ιστό της πόλης και µε µικρές αναστηλωτικές επεµβάσεις και προσθήκες αποκαταστάθηκε 
µέρος της εικόνας των µνηµείων, ώστε να γίνουν περισσότερο προσιτά και η λειτουργία τους 
κατανοητή από τους επισκέπτες. 

Άλλη µιας µεγάλης κλίµακας αρχαιολογική έρευνα πραγµατοποιήθηκε σε δύο φάσεις (κατά τα 
έτη 1999 και 2000 αντίστοιχα) κατόπιν αίτησης της εταιρείας TVX Hellas για την εγκατάσταση 
εργοστασίου χρυσού στην θέση Μαυρόλακκα και την σχετική απόφαση του υπουργείου Πολιτισµού. 
Τα αποτελέσµατα της έρευνας έκαναν σαφές, ότι πρόκειται για µια  έκταση κατάσπαρτη µε 
αρχαιότητες των ελληνιστικών χρόνων. Ειδικά για τον Γ’ τοµέα ανασκαφικής έρευνας προέκυψε 
πλήθος ευρηµάτων µε µεγάλη σηµασία που χρονολογούνται από τα µέσα του 4ου και µέχρι τον 1ο 
αιώνα π.Χ. και τα οποία δικαιολογούν κατά τον υπεύθυνο όλων των σχετικών  ανασκαφών ∆ρα. 
αρχαιολογίας Κώστα Σισµανίδη την παρακάτω υπόθεση:6  

Τα Στάγιρα µπορεί να επανιδρύθηκαν µετά την καταστροφή τους από τον Φίλιππο, όχι στην 
ορεινή και άνυδρη χερσόνησο «Λιοτόπι», αλλά στην πεδινή περιοχή του Μαυρόλακκα όπου και 
άφθονο νερό υπήρχε και οι αγροί, τα µεταλλεύµατα και η ξυλεία ήταν εγγύτερα. Άλλωστε εξέλιπαν 
πλέον οι λόγοι της εγκατάστασης σε δυσπρόσιτες περιοχές µε την ένταξη της πόλης στο µακεδονικό 
βασίλειο και την επικράτηση εσωτερικής ειρήνης. Στην άποψη αυτή άλλωστε συνηγορεί και το γεγονός 
ότι το σύνολο των χρονολογηµένων αρχιτεκτονικών και κινητών ευρηµάτων που απέδωσε η ανασκαφή 
τοποθετείται στη µετά τον Φίλιππο εποχή.   

 

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑ∆ΡΟΜΗ 

 Η διάσταση της ιστορικής αναδροµής που θα σχολιαστεί εδώ, είναι αυτή της ιστορίας της 
περιοχής σε σχέση µε την ιστορία της µεταλλευτικής δραστηριότητας. Ήδη από τα πρώτα κλασσικά 
χρόνια ξεκινά η εκµετάλλευση των µεταλλείων, για να φθάσουν 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.7 Η µέθοδος που 
χρησιµοποιούνταν για την απόκτηση του χρυσού ήταν ένας συνδυασµός εξόρυξης από προσχωσιγενή 
πετρώµατα και διάνοιξης φρεάτων. Το «Κοινό των Χαλκιδέων» 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».8 

Παρά το γεγονός του ότι είχε ήδη κατακτήσει την Θράκη και άρα και το χρυσοφόρο 
Παγγαίο, τα αποθέµατα χρυσού δεν επαρκούσαν για να στηρίξουν την οικονοµική βάση ισχύος του 
βασιλείου της Μακεδονίας. Θεωρείται πως ένας από τους σηµαντικούς λόγους που ώθησαν τον 
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επόµενο βασιλιά της Μακεδονίας Αλέξανδρο στην επιλογή της κατακτητικής του πορείας ήταν οι 
µεγάλες ποσότητες πολύτιµων µετάλλων και τιµαλφών που βρίσκονταν στα θησαυροφυλάκια των 
Περσών και των άλλων κατακτηθέντων και οι οποίες µεταφέρθηκαν στα µακεδονικά θησαυροφυλάκια 
στην διάρκεια της 13χρονης εκστρατείας του.9   

 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 «Σιδηρόκαυσα». 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 Μαντεµοχώρια10 
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.11  

 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.12 

   Το 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.13 
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.14 

   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. Σήµερα οι κάτοικοι της περιοχής που θυµούνται εκείνα τα χρόνια προτρέπουν τον 
περίεργο επισκέπτη να κάνει µια επίσκεψη στα νεκροταφεία των χωριών και να παρατηρήσει τις ηλικίες 
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που αναγράφονται πάνω στους σταυρούς: ελάχιστοι άντρες περνούσαν την ηλικία της συνταξιοδότησης 
καθώς η πνευµοκονίαση, η ασθένεια των µεταλλωρύχων, και τα εργατικά ατυχήµατα θέριζαν τους 
εργάτες.15 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 αύρες και 
ξυλοδαρµούς, απεργοσπάστες που έρχονται από διάφορες περιοχές της χώρας κλπ. Τους πρώτους 8-9 
µήνες της απεργίας παρόλα αυτά, το ποσοστό συµµετοχής ήταν 100%.16 

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 
1979.17   

  

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ       

Όπως αναφέρθηκε και στην ανάλυση της κατάστασης του φυσικού περιβάλλοντος της περιοχής 
έτσι και όσον αφορά στην κοινωνικό-οικονοµική διάσταση, τα χαρακτηριστικά των επιµέρους 
περιοχών - κοινοτήτων διαφέρουν κατά τέτοιο τρόπο ώστε να µην θεωρείται θεµιτό να οµαδοποιηθούν  
σε ένα σύνολο, υπό τον κίνδυνο να συγκαλυφθούν τα επιµέρους χαρακτηριστικά τους. Επιπλέον 
σχετικά µε τον διοικητικό καταµερισµό, η περιοχή δεν ανήκει σε µία ενιαία ενότητα ενώ έχουν 
προέλθει και τροποποιήσεις µε το σχέδιο Καποδίστρια που µετέβαλαν την διοικητική εικόνα. 

Έτσι οι κοινότητες Ασπροβάλτας, Βρασνών, Σταυρού και Άνω Σταυρού ανήκουν στον νοµό 
Θεσσαλονίκης στην επαρχία Λαγκαδά, ενώ οι κοινότητες Βαρβάρας, Ολυµπιάδας, Στρατωνίου, 
Στρατονίκης και Σταγίρων ανήκουν στον νοµό Χαλκιδικής στην επαρχία Αρναίας. Σήµερα σε επίπεδο 
δήµων εµπλέκονται:ο δήµος Αρναίας καθώς εκεί ανήκει η κοινότητα Βαρβάρας, ο δήµος Σταγίρων-
Ακάνθου στον οποίο σήµερα ανήκουν οι κοινότητες Στρατωνίου, Στρατονίκης, Σταγίρων και 
Ολυµπιάδας και τέλος ο δήµος Αγίου Γεωργίου όπου ανήκουν οι κοινότητες Σταυρού, Άνω Σταυρού, 
Ασπροβάλτας και Βρασνών.18   

  Οι παραπάνω κοινότητες θα µπορούσαν να χωριστούν σε δύο υποοµάδες που παρουσιάζουν 
σύµφωνα µε την οικονοµική ορολογία «αναπτυξιακή διπολικότητα».19 Αυτές είναι: 
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 οι κοινότητες του νοµού Θεσσαλονίκης οι οποίες παρουσιάζουν έντονη δηµογραφική και 
οικονοµική ανάπτυξη λόγω του τουριστικού µοντέλου που αναπτύσσεται στην περιοχή τους  

 οι κοινότητες Σταγίρων, Στρατονίκης και Στρατωνίου που παρουσιάζουν σχετική στασιµότητα 
τόσο δηµογραφική όσο και οικονοµική, κυρίως λόγω της άµεσης σύνδεσης τους µε τα µεταλλεία ως 
κυρίαρχη µορφή εργασιακής απασχόλησης για τους κατοίκους τους. 

Οι κοινότητες Ολυµπιάδας και Βαρβάρας παρουσιάζουν χαρακτηριστικά που προσιδιάζουν 
περισσότερο στη δεύτερη υποοµάδα πλην όµως είναι και οι δύο οικονοµικά ιδιάζουσες περιπτώσεις. Η 
µεν Βαρβάρα διατηρεί έναν παραδοσιακά αγροτοκτηνοτροφικό χαρακτήρα, η δε Ολυµπιάδα 
παρουσιάζει τάσεις και δυνατότητες τουριστικής ανάπτυξης. Τα στοιχεία αυτά, σε συνδυασµό µε το ότι  
δεν εξαρτώνται τόσο έντονα από την µεταλλευτική δραστηριότητα, τις διαφοροποιούν κατά κάποιο 
τρόπο από τις υπόλοιπες κοινότητες του νοµού Χαλκιδικής. Θα αντιµετωπισθούν λοιπόν µεµονωµένα 
αφού βρίσκονται εξάλλου στο επίκεντρο της περιοχής αλλά και της σύγκρουσης.  

             Ο πληθυσµός των κοινοτήτων και η εξέλιξη του τα τελευταία (µέχρι το 1991) χρόνια 
εµφανίζεται στον πίνακα 3. Είναι σαφές από τα στοιχεία του πίνακα ότι οι κοινότητες του νοµού 
Θεσσαλονίκης βρίσκονται σε δηµογραφική άνθηση την οποία συµµερίζεται και η Ολυµπιάδα σε ένα 
βαθµό, ενώ στις υπόλοιπες κοινότητες µειώθηκε ο πληθυσµός εκτός από το Στρατώνι όπου αυξήθηκε 
κατά λίγο. Στις αυξοµειώσεις του πληθυσµού των κοινοτήτων αντικατοπτρίζεται κατά τρόπο έµµεσο 
αλλά ενδεικτικό η οικονοµική διάσταση της ιστορικής τους  πορείας τον τελευταίο αιώνα, η οποία και 
θα διερευνηθεί σ’ αυτό το σηµείο για να δοθεί µια εικόνα των κοινωνικών συµφραζόµενων µέσα στα 
οποία αναπτύσσονται τα γεγονότα. 
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Πίνακας 3: Πληθυσµιακή εξέλιξη στις κοινότητες της περιοχής µελέτης από το 1961 έως το 1991. 

Η Κοινότητα Ολυµπιάδας 

Ο οικισµός της Ολυµπιάδας χτίσθηκε το 1923, από πρόσφυγες που ήρθαν από την Αγία 
Κυριακή της Μικράς Ασίας και τους παραχωρήθηκε η βαλτώδης πεδιάδα όπου µέχρι τότε ζούσαν 10 
αγροτικές οικογένειες. Το χωριό στέριωσε, αν και το 1/3 του πληθυσµού χάθηκε από την ελονοσία 
και πολλοί ήταν αυτοί που διασκορπίστηκαν στην  ευρύτερη Μακεδονία. Η Ολυµπιάδα ήταν η πρώτη 
από τις κοινότητες της υπό εξέταση περιοχής που άρχισε να αναπτύσσεται τουριστικά ήδη από τη 
δεκαετία του 1960, καθώς συνδύαζε ειδυλλιακό και ήσυχο φυσικό περιβάλλον µε όµορφες ακρογιαλιές 
και εύκολη πρόσβαση.20 

Το γεγονός αυτό, καθώς και το ότι υπήρχε εργασία στα µεταλλεία, αντικατοπτρίζεται στα 
στοιχεία του πίνακα 3 όπου παρατηρείται πως την δεκαετία του ’60 είναι η µόνη κοινότητα που 
παρουσιάζει πληθυσµιακή αύξηση άνω του 10% ενώ η συνολική τάση στην περιοχή είναι αρνητική     
(-6,68%). Στα µέσα όµως της δεκαετίας του ’70 η τουριστική κίνηση ανακόπηκε, την ίδια ακριβώς 
περίοδο της έναρξης λειτουργίας της µονάδας εµπλουτισµού στην πεδιάδα της Ολυµπιάδας. 

 Η εντατικοποίηση της µεταλλευτικής δραστηριότητας και η επίδραση της στο φυσικό τοπίο 
καθώς και η ρύπανση του Μαυρόλακκα επέδρασαν αρνητικά στην εικόνα της περιοχής ως τόπου 
παραθερισµού, µε αποτέλεσµα να χαθεί αυτή η προοπτική, να µεταφερθεί η τουριστική κίνηση στις 
κοντινές και µε ανάλογα φυσικά πλεονεκτήµατα κοινότητες της Ασπροβάλτας και του Σταυρού και 

σηµαντικό κοµµάτι του ενεργού πληθυσµού να στραφεί στην εργασία στα µεταλλεία. Έτσι στην µελέτη 

Κοινότητα 
Πληθυσµός στο έτος απογραφής 

(+/- % ∆ιαφορά από την προηγούµενη απογραφή) 

Ποσοστό 
αυξοµείωσης 
πληθυσµού 

 1961 1971 1981 1991 1961-1991 

Άνω Σταυρός 429 355 
(-17,5%) 

505 
(+42,5%) 

860 
(+70,2%) 

+200,5% 

Ασπροβάλτα 670 691 
(+3,1%) 

1466 
(+112%) 

2366 
(+61,3%) 

+353,1% 

Βρασνά 1058 911 
(-13,8%) 

1078 
(+18,3%) 

1613 
(+49,6%) 

+52,5% 

Σταυρός 1584 1700 
(+7,3%) 

2259 
(+32,8%) 

2641 
(+16,9%) 

+66,7% 

Ολυµπιάδα 357 410 
(+14,8%) 

539 
(+31,5%) 

644 
(+19,5%) 

+80,4% 

Στρατώνι 1156 1257 
(+8,7%) 

1294 
(+2,9%) 

1421 
(+9,8%) 

+22,9% 

Στρατονίκη 1610 1172 
(-27,2%) 

807 
(-31,1%) 

935 
(+15,9%) 

-41,9% 

Στάγιρα 680 587 
(-13,7%) 

479 
(_18,4%) 

464 
(-3,1%) 

-31,8% 

Βαρβάρα 853 753 
(-11,7%) 

752 
()%) 

757 
(+0,6%) 

-11,3% 

Σύνολο περιοχής 
µελέτης 

8397 7836 
(-6,68%) 

9179 
(+17,14%) 

11701 
(+27,47) 

+33% 
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του ΠΑΚΟΕ του 1988 αναφέρεται ότι το 60% του ενεργού πληθυσµού απασχολείται στα µεταλλεία 
και το υπόλοιπο στον τουρισµό την αλιεία και τον δασικό πλούτο, ενώ η γεωργία περιορίζεται σε λίγες 
καλλιέργειες σιτηρών και κηπευτικών.  

 Σύµφωνα µε στοιχεία του 1991 της ΕΣΥΕ, τα οποία αναφέρονται στην µελέτη της Ιndeco, τα 
µισά από τα 1900 στρέµµατα καλλιεργήσιµης γης της κοινότητας είναι σε αγρανάπαυση, ενώ δεν 
υπάρχει κανένα ενδιαφέρον από τον πληθυσµό, ο οποίος βάσιµα ευελπιστεί να ακολουθηθεί η 
αναπτυξιακή πορεία των κοινοτήτων του νοµού Θεσσαλονίκης προς τον τουρισµό.21 Όντως σταδιακά 
η σχετική οικονοµική σηµασία της εργασίας στα µεταλλεία περιορίζεται, µαζί µε τον αριθµό των 
εργαζόµενων σ’ αυτά, ενώ η κοινότητα προσανατολίζεται περισσότερο στην αξιοποίηση των 
πλεονεκτηµάτων της ως πόλος τουριστικής έλξης κυρίως στο δεύτερο µισό της δεκαετίας του ’90. 
Παρόλο που η τουριστική κίνηση συγκεντρώνεται κύρια στις κοινότητες του νοµού Θεσσαλονίκης, η 
Ολυµπιάδα διεκδικεί µικρό -καθώς δεν διακινούνται µαζικά οργανωµένοι τουρίστες- αλλά άξιο 
αναφοράς κοµµάτι των διανυκτερεύσεων.22   

Από όλα τα παραπάνω, συνάγεται ότι η Ολυµπιάδα είναι µια ιδιαίτερη περίπτωση  στο σύνολο 
των κοινοτήτων του νοµού Χαλκιδικής και δεν εντάσσεται στο µειονεκτικό κοµµάτι του «αναπτυξιακού 
δίπολου». 

Η κοινότητα Βαρβάρας 

Η κοινότητα Βαρβάρας έχει µεγάλη ιστορική παρουσία στην περιοχή, έχει έναν ενδιαφέροντα 
πολεοδοµικά οικισµό και αποτελεί κι αυτή ιδιάζουσα περίπτωση αλλά για λόγους τελείως 
διαφορετικούς από αυτούς που ισχύουν για την Ολυµπιάδα. Ιδιαίτερα ορεινή και σχετικά 
αποµακρυσµένη στην ενδοχώρα, δεν ακολούθησε το πρότυπο της τουριστικής ανάπτυξης των 
παραθαλάσσιων κοινοτήτων από την µια, ούτε όµως ανέπτυξε τόσο ισχυρή εξάρτηση από τον κλάδο 
των µεταλλείων όσο οι άλλες ορεινές κοινότητες. Το 1997 από τις απαντήσεις σε ερωτηµατολόγια της 
Ιndeco, προκύπτει ότι 20 άτοµα εργάζονται στα µεταλλεία και δεν υπήρχε εκδηλωµένο ενδιαφέρον 
από τους κατοίκους για εργασία.  

Συνεπώς η κοινότητα Βαρβάρας διατήρησε περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη κοινότητα 
της περιοχής µελέτης τον παραδοσιακό αγροτοκτηνοτροφικό της χαρακτήρα, στηριζόµενη σε µια 
δυναµική γεωργοκτηνοτροφική βάση τόσο πληθυσµιακά όσο και από άποψη εκµεταλλεύσεων. Λόγω 
των µικρών -σχετικά µε τα πεδινά- αποδόσεων των χωραφιών, το ειδικό βάρος δόθηκε στην ορεινή 
κτηνοτροφία µε µεγάλη ποικιλία εκτρεφόµενων ειδών: κυρίως βοοειδή, οικόσιτα και κοπαδιάρικα 
αιγοπρόβατα, όρνιθες αλλά και περιστέρια, µέλισσες και χοίρους (ηµιάγριους και κοινούς). Μεγάλη 
ποικιλία παρουσιάζεται και στα αγροτικά προϊόντα που παράγονται στην κοινότητα (καστανιές, 
φασολάκια, πατάτες, βρώµη κα). 

 Ακόµη, ένα σηµαντικό µέρος του ενεργού πληθυσµού ασχολείται µε δασικά επαγγέλµατα 
(υπάρχουν 61 συνεταιρισµένοι δασεργάτες και 4 στην επεξεργασία και διακίνηση ξυλείας).23 
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Ως συνέπεια των παραπάνω στοιχείων που δεν υποδηλώνουν κάποια αναπτυξιακά δυναµική 

οικονοµική δραστηριότητα, ο πληθυσµός του χωριού µειώθηκε από το 1961 αν και διατηρείται 
σχετικά σταθερός τις δύο τελευταίες δεκαετίες (βλ. Πίνακα 3). 

Κοινότητα Στρατωνίου 

Το Στρατώνι δηµιουργήθηκε το 1923 από µεταλλωρύχους πρόσφυγες της Μικράς Ασίας και 
υπήρξε εξαρχής οικισµός προσανατολισµένος στην εξορυκτική δραστηριότητα, η οποία αποτέλεσε και 
την αιτία ίδρυσης του. Το γεγονός αυτό είναι ιδιαίτερα εµφανές και σήµερα, καθώς ο οικισµός 
συνυπάρχει σε ελάχιστη απόσταση µε το εργοστάσιο εµπλουτισµού, η ύπαρξη και η λειτουργία του 
οποίου καθορίζει το τοπίο αλλά και την ποιότητα του περιβάλλοντος στην περιοχή. Η περιοχή είναι 
χαρακτηρισµένη ως βιοµηχανική, ενώ µέχρι το 1995 απαγορεύονταν η κολύµβηση στην παραλία 
λόγω της ρύπανσης24 µε αποτέλεσµα αν και η κοινότητα είναι παραθαλάσσια δεν µπορεί να αναπτύξει 
τον τουρισµό. Το γεγονός αυτό, σε συνδυασµό µε την περιορισµένη γεωργική γη (µόλις 320 
στρέµµατα),  δεν επιτρέπει -τον άµεσο τουλάχιστον- προσανατολισµό της κοινότητας προς καµία 
άλλη κατεύθυνση πλην της µεταλλουργίας. Το 1997, 170 άτοµα από την κοινότητα εργάζονταν στα 
µεταλλεία, ενώ υπήρχε εκδηλωµένο ενδιαφέρον από άλλα 150 άτοµα για εργασία σε αυτά.25 

Καθώς δεν υπάρχει αξιόλογη οικονοµική δραστηριότητα στον πρωτογενή και τριτογενή 
τοµέα και ο δευτερογενής προσανατολίζεται αποκλειστικά στην µεταλλευτική δραστηριότητα,26 γίνεται 
σαφής ο µονοδιάστατος χαρακτήρας της οικονοµίας της κοινότητας. 

 

 

Κοινότητες Στρατονίκης και Σταγίρων. 

Οι δύο αυτές κοινότητες βρίσκονται χωροθετηµένες στην ενδοχώρα µε τους οικισµούς τους 
χτισµένους πλάι ο ένας στον άλλο, πάνω στον οδικό άξονα Θεσσαλονίκης- Ιερισσού. Και οι δύο, 
παρουσιάζουν διασπορά της απασχόλησης σε διαφορετικούς κλάδους της παραγωγής. Αν και 
στηρίχθηκαν σε σηµαντικό βαθµό στην απασχόληση στα µεταλλεία, δεν ανέπτυξαν την εξάρτηση που 
παρουσιάζεται στο Στρατώνι καθώς η γεωργία και ο δασικός πλούτος αποτέλεσαν εναλλακτικές 
διεξόδους, έστω και για την συµπλήρωση του οικογενειακού εισοδήµατος. 

 Το 1997 στα µεταλλεία εργάζονταν 47 άτοµα από την Στρατονίκη και 50-60 άτοµα από τα 
Στάγιρα, ενώ υπήρχε εκδηλωµένο ενδιαφέρον από 20 ακόµα άτοµα στην Στρατονίκη. Αντίστοιχα από 
την Στρατονίκη εργάζονταν ως συνεταιρισµένοι δασεργάτες 18 άτοµα ενώ από τα Στάγιρα 16. Ο 
υπόλοιπος ενεργός πληθυσµός απασχολείται στην γεωργία και την κτηνοτροφία ενώ µικρή είναι η 
παρουσία του τριτογενή (35 επιχειρήσεις) και σχεδόν ανύπαρκτος ο δευτερογενής αν εξαιρεθεί ο 
τοµέας των µεταλλείων. Αξίζει να σηµειωθεί σ’ αυτό το σηµείο, η ενδιαφέρουσα διαπίστωση, ότι 
υπάρχουν σαφείς ενδείξεις ανταγωνισµού ανάµεσα στο επάγγελµα του γεωργοκτηνοτρόφου και του 
µεταλλωρύχου ειδικά για τα χωριά Στάγιρα και Στρατονίκη καθώς στις δεδοµένες συνθήκες 
οποιαδήποτε άλλη ευκαιρία για απασχόληση αποσπά χέρια από τον πρωτογενή. Η δουλειά του 
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µεταλλωρύχου αν και σκληρή και επιβλαβής για την υγεία, παρέχει ένα καλό και σταθερό εισόδηµα το 
οποίο στα αγροτικά  εξασφαλίζεται µόνον εν µέρει  και µόνον µέσα από τις επιδοτήσεις και τις τιµές 
παρέµβασης. Έτσι αυτό που παρατηρείται είναι πως ακόµα και σε περιόδους εργασίας στα µεταλλεία, 
οι παραδοσιακοί µικροί κλήροι διατηρήθηκαν  σε (υπό)λειτουργία από τις γυναίκες και τα παιδιά των 
εργαζοµένων και οι ίδιοι τις ανέλαβαν όταν διακόπηκε η εργασία στα µεταλλεία.27 

Κοινότητες Ασπροβάλτας, Σταυρού, Άνω Σταυρού και Βρασνών. 

 Οι κοινότητες αυτές θα αντιµετωπισθούν ενιαία, καθώς σε µεγάλο βαθµό ακολούθησαν κοινή 
πορεία όσον αφορά στην οικονοµική δραστηριότητα τις τελευταίες δεκαετίες. Εκµεταλλεύτηκαν τα 
συγκριτικά πλεονεκτήµατα της περιοχής που συνδυάζει βουνό και αµµουδερές παραλίες µε ιδιαίτερο 
φυσικό κάλλος, εύκολη πρόσβαση µέσω µεγάλου οδικού άξονα και κεντρική θέση ανάµεσα σε µεγάλα 
αστικά κέντρα, Θεσσαλονίκης, Σερρών, ∆ράµας. Έτσι αναπτύχθηκε ο τουρισµός ήδη από την 
δεκαετία του ’60 και εδραιώθηκε στις δεκαετίες του ’70 και ’80 µε έµφαση κυρίως στον εσωτερικό 
τουρισµό, στην διατήρηση παραθεριστικών κατοικιών από κατοίκους της Θεσσαλονίκης, ∆ράµας, 
Σερρών αλλά και στην προσέλευση αλλοδαπών τουριστών κυρίως από την ανατολική αλλά και την 
δυτική Ευρώπη. Μετά το 1991 η τουριστική κίνηση αυξήθηκε, για να µειωθεί στην συνέχεια το 1993-
1994 λόγω της πολεµικής σύρραξης στην Γιουγκοσλαβία από την οποία δέχεται πολλούς επισκέπτες. 
Από το 1995 η περιοχή εµφανίζει έντονους ρυθµούς τουριστικής ανάπτυξης ενώ σηµαντικό ρόλο 
πλέον διαδραµατίζει η οργανωµένη σε µεγάλο βαθµό διακίνηση αλλοδαπών τουριστών κυρίως από την 
Τσεχία και Ουγγαρία προς την περιοχή του Στρυµονικού κόλπου.28 

   Για τις 3 από τις 4 κοινότητες του νοµού Θεσσαλονίκης, ισχύει το ότι δεν διαθέτουν πλέον 
ικανές εκτάσεις γης για να δεσµευθούν στην αγροτική παραγωγή καθώς έχει επέλθει αλλαγή της χρήσης 
γης στις πεδινές παραθαλάσσιες εκτάσεις Σταυρού και Ασπροβάλτας, από γεωργική σε εν αναµονή 
οικοδοµήσιµη ή οικοδοµηµένη γη. Είναι εντυπωσιακό το ότι η Ασπροβάλτα έχασε το 1/3 των 
καλλιεργήσιµων εκτάσεων της µόνο την δεκαετία του 1970, καθώς ανεγέρθηκαν πλήθος οικοδοµών για 
παραθεριστικές κατοικίες, προς ενοικίαση κλπ.29  Ταυτόχρονα, διογκώθηκε εξαιρετικά ο τριτογενής 
τοµέας µε πλήθος επιχειρήσεων (εστιατόρια, κέντρα διασκέδασης, λιανικό εµπόριο κλπ) που 
δηµιουργήθηκαν λόγω της τουριστικής κίνησης. Κύριο χαρακτηριστικό των επιχειρήσεων αυτών, είναι 
το µικρό τους µέγεθος που υποδηλώνει τον οικογενειακό χαρακτήρα µε µέση απασχόληση ανά 
επιχείρηση τα 1.3 άτοµα, ενώ οι κυριότερες δραστηριότητες αφορούν στον κλάδο των εστιατορίων και 
συναφών επιχειρήσεων (33,4% του συνόλου), το εµπόριο τροφίµων (17,9%) και των «άλλων 
καταναλωτικών αγαθών» (13,8%).30 

 Οι επιχειρήσεις αυτές σε µεγάλο ποσοστό απευθύνονται σε επισκέπτες και τουρίστες στην 
περιοχή, ενώ σηµαντική θεωρείται η παρουσία επιχειρήσεων (11,4%) που σχετίζονται µε τον 
κατασκευαστικό κλάδο, όπως υλικά οικοδοµών, χωµατουργικές εργασίες, εργολαβικά γραφεία κτλ  των 
οποίων η ύπαρξη έχει όπως αναφέρθηκε άµεση σχέση µε τον τουρισµό.31 Το γεγονός του ότι οι 
περισσότερες επιχειρήσεις είναι µικρές οικογενειακές µονάδες, σε συνδυασµό µε το ότι τα 
ενοικιαζόµενα δωµάτια επίσης δεν συγκεντρώνονται σε λίγους ιδιοκτήτες, οδηγεί στο συµπέρασµα ότι 
υπάρχει µια διάχυση του πλούτου σε µεγάλο κοµµάτι της κοινότητας. Όπως φαίνεται από τον πίνακα 3, 
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ο πληθυσµός των κοινοτήτων αυτών όχι µόνο διατηρήθηκε αλλά αυξήθηκε αλµατωδώς τα τελευταία 30 
χρόνια. 

Η κοινότητα Βρασνών δεν δραστηριοποιήθηκε οικονοµικά τόσο πολύ προς την εξυπηρέτηση 
της τουριστικής κίνησης καθώς συνεχίστηκε η εκµετάλλευση των αξιόλογων γεωργικών της εκτάσεων 
µε σχετική επιτυχία και άρα προσφέρθηκε εργασία σ’ αυτόν τον τοµέα καθώς και στην κτηνοτροφία. 
Οι υπόλοιπες κοινότητες έχουν αποβάλει τον ρόλο του παραγωγού γεωργικών προϊόντων, ενώ και η 
κτηνοτροφία δεν αποτελεί αντικείµενο απασχόλησης. Η σηµαντική τουριστική ανάπτυξη κάνει την 
απασχόληση σ’ αυτόν τον τοµέα περισσότερο ελκυστική και προσοδοφόρα µε αποτέλεσµα και στην 
κοινότητα Βρασνών ο χαρακτήρας της πρωτογενούς παραγωγής να µην είναι δυναµικός. 

  Σε αντίθεση µε τις κοινότητες του νοµού Χαλκιδικής (των οποίων ο δευτερογενής συνίσταται 
ουσιαστικά στην µεταλλευτική δραστηριότητα), υπάρχουν επίσης αρκετές επιχειρήσεις που 
δραστηριοποιούνται στον δευτερογενή τοµέα και κυρίως στην  επεξεργασία ξύλου, στα δοµικά υλικά, 
συνεργεία κ.α. 

 Άξιος αναφοράς είναι ο δασικός συνεταιρισµός του Σταυρού, µε 161 συνεταιρισµένους 
δασεργάτες, το 60% των οποίων είναι κάτω των 40 ετών, αποτελώντας έναν από τους µεγαλύτερους 
δασικούς συνεταιρισµούς της χώρας. Οι κύριες δραστηριότητες του συνεταιρισµού είναι εκτός των 
ορίων της κοινότητας αλλά και του νοµού Θεσσαλονίκης. Σε µόνιµη βάση εκµεταλλεύονται την 
περιοχή βορείως της Ασπροβάλτας που όµως δεν επαρκεί. Η παραγωγή αφορά κυρίως καυσόξυλα και 
ελάχιστη εκµεταλλεύσιµη ξυλεία οξιάς, γεγονός που δηµιουργεί προβλήµατα ανταγωνιστικότητας καθώς 
πρόκειται για πριµοδοτούµενο προϊόν και οι εργασίες εξαρτώνται από τις πιστώσεις. Άλλο ένα 
πρόβληµα που αντιµετώπισε ο συνεταιρισµός είναι ότι µετά την ψήφιση του νόµου που έδινε 
προτεραιότητα στους συνεταιρισµούς κάθε περιοχής για την εκµετάλλευση της περιορίστηκε η 
δυνατότητα απασχόλησης εκτός των ορίων της περιοχής, τα δάση της οποίας δεν επαρκούν ούτε σε 
ποιότητα αλλά ούτε και σε ποσότητα για την απασχόληση όλων των εργατών.32 

Τελειώνοντας µε την αναφορά στις κοινότητες, θα γίνει µια προσπάθεια να συνοψιστούν 
κάποια συµπεράσµατα για την κατάσταση στους τρεις τοµείς παραγωγής: πρωτογενή, δευτερογενή και 
τριτογενή στο επίπεδο της περιοχής µελέτης. Για την παρουσίαση των συµπερασµάτων, 
χρησιµοποιήθηκαν τα οικονοµικά στοιχεία που δόθηκαν παραπάνω καθώς και στοιχεία και αυτούσια 
συµπεράσµατα που περιέχονται στην µελέτη της IΝDECO, που στόχο της είχε την καταγραφή της 
οικονοµικής κατάστασης της περιοχής µελέτης και άρα παρέχει χρήσιµα προς αυτήν την  κατεύθυνση 
στοιχεία. Το βασικό συµπέρασµα της µελέτης της INDECO είναι πως παρατηρείται ανοµοιογένεια 
στον παραγωγικό-οικονοµικό προσανατολισµό των κοινοτήτων ανάµεσα στις δύο περιοχές, καθώς 
εµφανίζεται «αναπτυξιακή διπολικότητα». Από την µια βρίσκονται οι κοινότητες του νοµού 
Θεσσαλονίκης, όπου το πιο σηµαντικό στοιχείο είναι η µεγάλη θερινή τουριστική κίνηση που σε 
µεγάλο βαθµό καθορίζει τον οικονοµικό χαρακτήρα της υποπεριοχής, ενώ στον άλλο πόλο είναι οι 
κοινότητες του νοµού Χαλκιδικής, οι οποίες παρουσιάζουν µια σχετική στασιµότητα, χωρίς σαφή 
προσανατολισµό προς κάποια δυναµική οικονοµική δραστηριότητα. Για την τουριστική κίνηση των 
πρώτων πρέπει ν’ αναφερθεί πως έχει οδηγήσει στην εκρηκτική ανάπτυξη του τοµέα των υπηρεσιών, 
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αλλά και της οικοδοµικής δραστηριότητας ενώ για τις δεύτερες, αξιόλογο είναι το ειδικό βάρος της 
µεταλλευτικής δραστηριότητας, κυρίως στο επίπεδο της απασχόλησης του ανθρώπινου δυναµικού. 

 

ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ 

Γεωργική παραγωγή 

 Σε µεγάλο βαθµό, η γεωργική δραστηριότητα στην βόρεια υποπεριοχή έχει εγκαταλειφθεί λόγω 
της ανάπτυξης του τουρισµού. Το ίδιο ισχύει και για την Ολυµπιάδα, ενώ µόνο η κοινότητα 
Βρασνών παρουσιάζει αξιόλογη αγροτική παραγωγή. 

 Στις κοινότητες του νότου, εκτός από την κοινότητα Στρατωνίου που δεν διαθέτει µεγάλη γεωργική 
έκταση, οι υπόλοιπες κοινότητες ασχολούνται επικουρικά µε την γεωργική παραγωγή που συνδέεται 
άµεσα µε την κτηνοτροφία, ενώ µεγαλύτερη ειδική σηµασία έχει για την κοινότητα Βαρβάρας. 

 Συνολικά, όσον αφορά στην απασχόληση, παρατηρείται µετατόπιση του ενεργού πληθυσµού από 
τον πρωτογενή τοµέα προς τους άλλους δύο. Ειδικά για τις κοινότητες του νότου -πλην του 
Στρατωνίου- υπάρχει ανταγωνισµός ανάµεσα στο επάγγελµα του µεταλλωρύχου και του γεωργού µε 
την ειδική προτίµηση των κατοίκων να στρέφεται προς το πρώτο.  

Κτηνοτροφία 

 Η κτηνοτροφία δεν είναι ιδιαίτερα ανεπτυγµένη στις κοινότητες του βορρά εκτός από την κοινότητα 
Βρασνών που παρουσιάζει ανεπτυγµένη την αιγοπροβατοτροφία τόσο σε αριθµό ζώων όσο και σε 
προϊόντα.          

 Στην Νότια υποπεριοχή η κτηνοτροφική παραγωγή είναι σηµαντική µε κυριότερα παραγόµενα είδη 
τα βοοειδή, τα αιγοπρόβατα και τα πουλερικά, των οποίων η εκτροφή επικεντρώνεται κυρίως στα 
χωριά Βαρβάρα, Στρατονίκη και Στάγιρα, µε καλές αποδόσεις και αξιόλογη παραγωγή. 
Ενδιαφέρον παρουσιάζει το ότι υπάρχουν 30-50 σπίτια που διατηρούν 1-2 πρόβατα για τις ανάγκες 
της οικογένειας στοιχείο που καταδεικνύει πως οι ρίζες της αγροτοκτηνοτροφικής παράδοσης είναι 
ακόµη ισχυρές.    

∆ασικές εκµεταλλεύσεις 

 Για τις βόρειες κοινότητες, το ενδιαφέρον εντοπίζεται στον σηµαντικό δασικό συνεταιρισµό του 
Σταυρού, ο οποίος όµως αντιµετωπίζει προβλήµατα, λόγω της µη επάρκειας των δασών της 
περιοχής ποσοτικά και ποιοτικά για την απασχόληση όλων των εργατών. 

 Η περιοχή του νότου έχει µεγάλη παράδοση στις δασικές εργασίες, µε παραγωγή που αφορά στο 
µεγαλύτερο µέρος της την καύσιµη ξυλεία που επεξεργάζεται σε ξυλοκάρβουνο. Κατά δεύτερο λόγο 
παράγεται οικοδοµική ξυλεία, καθώς και ξυλεία οξιάς και δρυός ενώ πρέπει ν’ αναφερθεί και η 
παραγωγή χριστουγεννιάτικων δέντρων, σε ιδιωτικούς πρώην εγκαταλειµµένους αγρούς. 
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 Στο επίπεδο της απασχόλησης, η απασχόληση στην υλοτοµία αποτελεί δευτερεύουσα ασχολία και 
το εισόδηµα από αυτήν παίζει συµπληρωµατικό ρόλο στη διαµόρφωση του οικογενειακού 
εισοδήµατος (33%) εκτός από την περίπτωση του συνεταιρισµού του Σταυρού (95%). 

 

Αλιεία 

 Με δεδοµένο τον µεγάλο πλούτο σε ιχθυοαποθέµατα κύρια του κόλπου της Ιερισσού κι έπειτα του 
Στρυµονικού, η περιοχή αλιεύεται εντατικά αλλά είναι δύσκολο να συγκεντρωθούν στοιχεία στο 
επίπεδο των κοινοτήτων ή των υποπεριοχών µελέτης, καθώς τα στοιχεία καταγράφονται στην 
ιχθυόσκαλα της Καβάλας. 

 Η αλιευτική δραστηριότητα που αναπτύσσεται στην ευρύτερη περιοχή αφορά κυρίως στην παράκτια 
και µέση αλιεία. 

 Στον Στρυµονικό κόλπο υπάρχουν ιχθυοκαλλιέργειες τσιπούρας και λαυρακίου και 6 µονάδες 
µυδοκαλλιέργειας. 

 

∆ΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ 

 Η µεταποίηση στην περιοχή περιορίζεται σε ορισµένους µόνο κλάδους, είναι οικογενειακής µορφής 
µε µικρές µονάδες, µε µέση απασχόληση 1 έως 2,5 άτοµα ανά επιχείρηση και καλύπτει κυρίως 
βασικές ανάγκες των κατοίκων αλλά και των τουριστών του καλοκαιριού. 

 Οι κοινότητες που ανήκουν στον νοµό Θεσσαλονίκης, εµφανίζουν σαφώς εντονότερη µεταποιητική 
δραστηριότητα από αυτήν των υπολοίπων. 

 Η συµβολή του τοµέα της µεταποίησης στην απασχόληση είναι πολύ χαµηλή και συγκεκριµένα το 
1991 µόνο το 11,9% του ενεργού πληθυσµού απασχολούνταν στον τοµέα βιοµηχανία-βιοτεχνία. 

 Ο κλάδος των µεταλλείων έχει µεγάλη ειδική οικονοµική αξία ειδικά για την νότια υποπεριοχή, για 
την οποία σε επίπεδο απασχόλησης το1988 απασχολούνταν 290 άτοµα, ενώ το 1991 ο αριθµός 
ήταν 218 µε τάσεις µειωτικές λόγω της κατάστασης στην οποία είχαν περιέλθει τα µεταλλεία 
Κασσάνδρας.  

 Ο κλάδος των κατασκευών είναι ιδιαίτερα ανεπτυγµένος στις κοινότητες του νοµού Θεσσαλονίκης 
και σχετίζεται άµεσα µε την τουριστική δραστηριότητα. Απασχολεί το 16.5% του ενεργού 
πληθυσµού και συνεπώς έχει µια βαρύτητα ανάλογη µε αυτήν που έχει ο τοµέας των µεταλλείων για 
το νότιο τµήµα καθώς απασχολεί το 14,8% του εκεί ενεργού πληθυσµού. 

 Υπάρχει αλληλεξάρτηση µεταξύ δασικού πλούτου και επιχειρήσεων ξύλου και επίπλου που οφείλεται 
στην πλούσια δασική προσφορά της περιοχής. 

 ∆εν παρατηρείται αλληλεξάρτηση της λειτουργίας των µεταλλείων µε άλλους οικονοµικούς κλάδους 
της περιοχής. Η TVX Hellas απευθυνόταν στην αγορά της Θεσσαλονίκης ή στο εξωτερικό για τις 
λίγες εργασίες που δεν µπορούσε να πραγµατοποιήσει η ίδια. Μόνο στον τοµέα των µεταφορών 
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παρατηρείται µια στοιχειώδης σύνδεση µε ελάχιστους τοπικούς επαγγελµατίες που µε δικά τους 
φορτηγά συµµετέχουν σε εργασίες των µεταλλείων.    

 

ΤΡΙΤΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ 

 Ο τριτογενής τοµέας στην περιοχή µελέτης είναι αρκετά ανεπτυγµένος, κυρίως στις παραθαλάσσιες 
κοινότητες της βόρειας υποπεριοχής, στις οποίες και επικεντρώνεται η τουριστική κίνηση. 

  Αντίθετα στις µη παραθαλάσσιες κοινότητες Σταγίρων, Στρατονίκης και Βαρβάρας η παρουσία 
εµπορικών και επαγγελµατικών επιχειρήσεων είναι ελάχιστη, ενώ µια ενδιάµεση κατάσταση 
επικρατεί στην Ολυµπιάδα, τα Βρασνά και το Στρατώνι. Κύριο χαρακτηριστικό των επιχειρήσεων 
είναι το µικρό τους µέγεθος που υποδηλώνει τον οικογενειακό χαρακτήρα µε µέση απασχόληση 
ανά επιχείρηση τα 1.3 άτοµα. 

 Οι επιχειρήσεις αυτές σε µεγάλο ποσοστό απευθύνονται σε επισκέπτες και τουρίστες στην περιοχή, 
ενώ σηµαντική θεωρείται η παρουσία επιχειρήσεων (11,4%) που σχετίζονται µε τον κατασκευαστικό 
κλάδο. 

 Η συµβολή του τριτογενή στην απασχόληση του πληθυσµού είναι ιδιαίτερα σηµαντική καθώς το 
35% του ενεργού ανδρικού πληθυσµού εργάζεται σε επιχειρήσεις του τριτογενή ενώ για τις γυναίκες 
το ποσοστό φθάνει το 52,5%. 

 Ο τουρισµός κατέχει την πρώτη θέση στην επιχειρηµατική δραστηριότητα και το εισόδηµα στις 
κοινότητες Ασπροβάλτας, Βρασνών, Άνω Σταυρού και Σταυρού ενώ και για την Ολυµπιάδα 
αποτελεί έναν σηµαντικό κλάδο. Έχει ήδη αναφερθεί η συµβολή του στην ανάπτυξη του τοµέα των 
υπηρεσιών και του κλάδου των κατασκευών, ενώ πρέπει να αναφερθεί το υψηλό ετήσιο εισόδηµα 
που απολαµβάνουν οι ιδιοκτήτες των ενοικιαζόµενων δωµατίων. 

 Ένας πολύ µεγάλος αριθµός επιχειρήσεων απευθύνεται στην τουριστική αγορά (εµπορικές, 
διασκέδασης) ενώ αναπτύσσονται και άλλες δραστηριότητες οι οποίες αν και δεν κατατάσσονται 
στον τουριστικό τοµέα, ειδικότερα τράπεζες, φαρµακεία, µεσιτικά γραφεία λειτουργούν λόγω της 
ύπαρξης του τουρισµού. 

 Μετά από αυτήν την ανάλυση είναι σαφής η µεγάλη ειδική σηµασία του τουρισµού για την 
οικονοµική ανάπτυξη και την απασχόληση ειδικά για τις κοινότητες του νοµού Θεσσαλονίκης 
γεγονός που τις διαφοροποιεί από αυτές του νοµού Χαλκιδικής.  
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16Αθηνά Σταυροπούλου, Η µεγάλη απεργία του 1977 στα Μεταλλεία του Μάντεµ Λάκκο και της Ολυµπιάδας, 
Εναλλακτικές Εκδόσεις Νότιος Άνεµος, 2003. 
17 Τόλης Παπαγεωργίου, Απάτη και βρωµιά πίσω από την πώληση των µεταλλείων Κασσάνδρας στην TVX, 
Εφηµερίδα µε έδρα την Ουρανούπολη Χαλκιδικής:‘’Ο Αντιφωνητής’’, τεύχος 7ο, Απρίλης 2003. 
18 TVX Hellas, ΜΠΕ Έργου Ολυµπιάδας, 1999. 
19 Ο όρος χρησιµοποιείται στην µελέτη της INDECO για να υποδηλώσει την αντίφαση που εµφανίζεται ανάµεσα 
στα θετικά οικονοµικά µεγέθη και την οικονοµική ανάπτυξη που παρατηρείται στην βόρεια υποπεριοχή και την 
αντίθετη κατάσταση που εµφανίζεται στην νότια. 
20 Μελέτη της INDECO, 1999. 
21 Το γεγονός του ότι δίνεται σηµαντικό ειδικό βάρος στην γεωργία ως οικονοµική δραστηριότητα από τους 
κατοίκους προκύπτει από το ότι το 1997,  5 µόνον κάτοικοι ήταν δηλωµένοι ως αγρότες στην ∆ιεύθυνση 
Γεωργίας Πολυγύρου. Από την ίδια µελέτη. 
22 Μελέτη της INDECO, 1999. 
23 Μελέτη της INDECO, 1999. 
24 Μελέτη της INDECO, 1999. 
25 Στο ίδιο. 
26 Η οποία όµως δεν έχει συνδεθεί µε άλλους οικονοµικούς κλάδους, αν εξαιρεθεί ο πολύ µικρός αριθµός 
φορτηγών από τοπικούς επαγγελµατίες που συµµετέχει σε εργασίες των µεταλλείων. Στην µελέτη της ΙNDECO. 
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27 Στην ίδια. 
28 Μελέτη της INDECO, 1999. 
29 Στην ίδια από στοιχεία του 1994. 
30 Μελέτη της INDECO, 1999. 
31 Στην ίδια πίνακας 7.3.10. 
32 Στην ίδια. 
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ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ  ΤΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ  

 

Ξεκινώντας τη διαπραγµάτευση του κυρίως θέµατος, θα γίνει µια αναφορά στα γεγονότα που 
σηµάδεψαν την προσπάθεια για εφαρµογή του επενδυτικού πλάνου για την εκµετάλλευση των 
χρυσοφόρων κοιτασµάτων της βόρειας Χαλκιδικής και την αντιπαράθεση που προέκυψε ανάµεσα στην 
πολυεθνική εταιρεία TVX Gold και τους κατοίκους του Στρυµονικού κόλπου.  

Ήδη από το 1985 η ΑΕΕΧΠ&Λ  είχε αρχίσει να συσσωρεύει τον πυρίτη στις εγκαταστάσεις 
της Ολυµπιάδας, αφού δεν τον πουλούσε µε ευκολία  σε τακτική βάση στην  αγορά, γιατί ήταν λίγες οι 
εταιρείες που είχαν τις κατάλληλες εγκαταστάσεις ώστε να εξάγουν τον χρυσό από το δυσκατέργαστο 
κοίτασµα της Ολυµπιάδας. Η συγκέντρωση γινόταν µε την προοπτική να γίνει η επεξεργασία του πυρίτη 
και να εξαχθεί ο χρυσός από εργοστάσιο χρυσού που θα δηµιουργούνταν στην Ελλάδα. Γι’ αυτόν τον 
λόγο είχε δηµιουργηθεί ήδη από το 1980 η Μεταλλουργική Βιοµηχανία Αιγαίου (ΜΕΤΒΑ), εταιρεία 
του δηµοσίου τοµέα, µε σκοπό την εφαρµογή της απόφασης της ελληνικής κυβέρνησης της εποχής 
εκείνης, να εγκαταστήσει ένα συγκρότηµα µεταλλουργίας στην περιοχή των µεταλλείων ώστε να 
επεξεργάζεται µόλυβδο, ψευδάργυρο, θειικό και φωσφορικό οξύ, χρυσό και άργυρο. Τελικά 
αποφασίστηκε από την ΜΕΤΒΑ, ότι το πρώτο πρόγραµµα θα ήταν η επεξεργασία των πυριτών της 
Ολυµπιάδας για την ανάκτηση χρυσού.   Προσελήφθησαν σύµβουλοι ώστε να µελετήσουν 12 µεθόδους 
εξαγωγής δυσκατέργαστού χρυσού και τελικά επιλέχθηκε η κατασκευή του εργοστασίου  στη βάση της 
µεθόδου Sherritt-Gordon, γνωστής ως υδατική οξείδωση υπό πίεση. Υπογράφηκε έτσι το 1987 
συµβόλαιο µε την ΑΕΕΧΠ&Λ για την αγορά του συγκεντρωµένου συµπυκνώµατος πυρίτη, καθώς και 
της τρέχουσας παραγωγής. Συνολικά η ΜΕΤΒΑ ξόδεψε περίπου $7.000.000 δολ. στην διαδικασία για 
την µελλοντική εγκατάσταση του εργοστάσιο χρυσού.1  

Στη σύγχρονη µεταλλευτική ιστορία της Ελλάδας, αν και υπήρξαν προηγούµενες διακηρύξεις, η 
πρώτη οργανωµένη προσπάθεια για τη δηµιουργία µεταλλουργίας χρυσού παρουσιάζεται το 1987, όταν 
η εταιρεία ΜΕΤΒΑ συνέταξε πλήρη µελέτη και επενδυτικό σχέδιο για την δηµιουργία ενός 
εργοστασίου επεξεργασίας των χρυσοφόρων κοιτασµάτων της Ολυµπιάδας Χαλκιδικής. Η ανακοίνωση 
αυτή προκαλεί την δυσπιστία, την αναζήτηση πληροφοριών και στην συνέχεια την αντίδραση των 
κατοίκων της Ολυµπιάδας και άλλων κοινοτήτων του Στρυµονικού κόλπου. Το 1988 κατατίθεται η 
ΜΠΕ για το εργοστάσιο επεξεργασίας, η οποία καθορίζει ως βέλτιστη θέση για την χωροθέτηση του, 
την θέση Ξηρόλακκας στον κάµπο της Ολυµπιάδας, σε ελάχιστη απόσταση από το χωριό και δίπλα 
ακριβώς από τις εγκαταστάσεις του εργοστασίου εµπλουτισµού. Οι κάτοικοι δεν πείθονται από τα 
συµπεράσµατα της ΜΠΕ που αναφέρει πως «η Μεταλλουργία Χρυσού της ΜΕΤΒΑ δηµιουργεί 
µηδενική επίπτωση στο περιβάλλον».2  Aντιδρούν µε δυναµικές κινητοποιήσεις, οι οποίες το 1989 και 
εν όψει των κρίσιµων τότε εκλογών, πρακτικά µαταιώνουν το επενδυτικό σχέδιο της ΜΕΤΒΑ, καθώς τα 
προγραµµατισµένα για τον Απρίλιο του 1989 εγκαίνια του έργου δεν έγιναν  ποτέ. Οι κάτοικοι των 
κοινοτήτων Ολυµπιάδα, Βαρβάρα και αυτών του Στρυµονικού κόλπου διέλυσαν βίαια την εκδήλωση 
της τελετής του θεµέλιου λίθου για το εργοστάσιο χρυσού της Ολυµπιάδας µε δυναµική πορεία που 
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συγκρούστηκε µε τις ισχυρές δυνάµεις της αστυνοµίας και των ΜΑΤ, εγκαινιάζοντας µε αυτόν τον 
τρόπο µια πολύµορφη αντίσταση, που διαρκεί µέχρι σήµερα.3 

Τα µεταλλεία Κασσάνδρας υπολειτουργούν τα επόµενα χρόνια και η κατάσταση για τους 
εργαζόµενους είναι απελπιστική, γεγονός που οδηγεί σε διαδηλώσεις ακόµα και στην Αθήνα για την 
εργασιακή τους εξασφάλιση.4 

Η εταιρεία ΑΕΕΧΕΠ&Λ τίθεται σε καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης, µετά από αίτηση της 
Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος και της Ελληνικής Τράπεζας Βιοµηχανικής Ανάπτυξης που ήταν 
πιστώτριες τουλάχιστον κατά 51 % των κατά της εταιρείας απαιτήσεων. Ως εκκαθαρίστρια εταιρεία 
ορίζεται η θυγατρική της ΕΘνικής Τράπεζας «Εθνική Κεφαλαίου Α.Ε». Τον Ιούλιο του 1992 
δηµοσιεύεται σε ελληνικές εφηµερίδες αλλά και στους Financial times, πρόσκληση εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος για όλες τις αυτοτελείς οικονοµικές µονάδες της υπό εκκαθάρισης εταιρείας, ανάµεσα 
στις οποίες και τα «Μεταλλεία Κασσάνδρας». Μόνο µια εταιρεία µε έδρα τον Καναδά  η Curragh 
mines  εκδήλωσε ενδιαφέρον και υπέβαλε προσφορά, η οποία όµως δεν ήταν νοµότυπη καθώς δεν 
περιέχονταν στον φάκελο της προσφοράς το ποσό των  350.000.000 δραχµές ως εγγυητική επιστολή. 
Έτσι ο διαγωνισµός κηρύσσεται άγονος καθότι τον ∆εκέµβριο που επαναλαµβάνεται η διαδικασία δεν 
υπάρχει καµία προσφορά.5   

Το παρασκήνιο αυτής της πρώτης προσπάθειας για πώληση των µεταλλείων, αποκαλύπτεται 
γλαφυρά µέσα από τα πρακτικά µιας δίκης στον Καναδά, η οποία θα αναφερθεί αργότερα στο ίδιο 
κεφάλαιο. Όπως προκύπτει λοιπόν µέσα από τα πρακτικά, ήδη από το 1990 η πώληση των µεταλλείων 
ανατίθεται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του ιδρύµατος Μποδοσάκη στην CITIBANK η οποία ορίζει 
δύο δικηγόρους υπεύθυνους για την εύρεση αγοραστή και τον χειρισµό του θέµατος. Στο Υπόµνηµα 
Προσφοράς της Citibank που συντάσσεται το 1991, τα µεταλλεία παρουσιάζονται ως µια επιχείρηση 
µολύβδου και ψευδαργύρου, µε το χρυσό ως πρόσθετο ελκυστικό στοιχείο που πιθανά να παρέχει 
δυνατότητες για περαιτέρω ανάπτυξη. Μια από τις εταιρείες που δείχνουν ενδιαφέρον είναι και η 
Curraugh, η οποία αναθέτει την έρευνα για την αγορά στον γεωλόγο H. Visagie και στον ειδικό σε 
αγορές µεταλλείων D. Lean. Οι δύο ειδικοί, µετά από διαδοχικά ταξίδια στην Ελλάδα και επισκέψεις 
στο µεταλλείο παραλαµβάνουν στα χέρια τους το σύνολο των στοιχείων και της έρευνας της 
ΑΕΕΧΠ&Λ και τον φάκελο του χρυσού της ΜΕΤΒΑ, αξιολογούν την µεγάλη οικονοµική αξία και 
προτείνουν στην εταιρεία τους να τα αγοράσει. Ο διαγωνισµός του 1992 , είναι στα µέτρα της 
Curraugh, αφού είναι η µόνη εταιρεία που διαθέτει επαρκή πληροφόρηση για τα µεταλλεία και η 
προτεινόµενη από την CITIBANK που συνεχίζει να είναι υπεύθυνη για την πώληση παρά την 
εκκαθάριση της ΑΕΕΧΠ&Λ.6 

Η εταιρεία Curraugh παρότι στον ελληνικό τύπο της περιόδου, εµφανίζεται ως εταιρεία-
κολοσσός βασίζει το ενδιαφέρον της για την απόκτηση των µεταλλείων  «κατά µεγάλο µέρος στην 
δυνατότητα να αγοράσει τα µεταλλεία µέσω ενός αξιοσέβαστου δανείου από τους Έλληνες, από το 
οποίο µόνο ένα µέρος θα χρησιµοποιούνταν για την αγορά των µεταλλείων, και το υπόλοιπο για άλλους 
σκοπούς της Curragh. Τον Απρίλιο του 1993 η Curragh είχε τεθεί υπό αναγκαστική εκκαθάριση από 
τους πιστωτές της».7 
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Το 1993 τα µεταλλεία Κασσάνδρας είναι µια «προβληµατική» επιχείρηση, µε έλλειµµα 5.5 δις. 

δραχµές και 950 εργαζόµενους, και  το ελληνικό δηµόσιο διατείνεται πως αναζητά έναν επενδυτικό 
φορέα που θα αναλάβει την εκµετάλλευση των πλούσιων  κοιτασµάτων αλλά και την διαχείριση των 
σοβαρών περιβαλλοντικών προβληµάτων.8 Ο δηµόσιος  επενδυτικός φορέας που αναζητείται για την 
«πλήρη εκµετάλλευση των µεταλλείων» δεν συγκροτείται ποτέ, καθώς η Εθνική Τράπεζα αρνείται να τον 
χρηµατοδοτήσει και δεν παρουσιάζεται καµία άλλη πρόταση από ελληνικών συµφερόντων επενδυτή, µε 
αποτέλεσµα τα «κυβερνητικά σχέδια για την διάσωση των µεταλλείων» χωρίς παραχώρηση σε ιδιώτη, να 
αποτύχουν.9 

Τον Μάιο του1994 πραγµατοποιείται στην Γερακινή Χαλκιδικής ηµερίδα που διοργανώνει η 
Νοµαρχία Χαλκιδικής µε θέµα: «Ορυκτός πλούτος νοµού Χαλκιδικής-Περιβάλλον» όπου αναζητούνται 
λύσεις και κατατίθενται προτάσεις για το θέµα . Στην ηµερίδα, πρώην µέλη του επιστηµονικού 
προσωπικού της ΜΕΤΒΑ, ανέπτυξαν σε εισηγήσεις τους τον πλούτο των µεταλλείων Κασσάνδρας και 
τις δυνατότητες τους σε χρυσό.10 Παράλληλα από το 1993 έχουν ήδη αρχίσει να εµφανίζονται στον 
ηµερήσιο τύπο δηµοσιεύµατα που αναφέρονται στο εκδηλωµένο ενδιαφέρον καναδικών και 
αυστραλιανών εταιρειών και σε διαπραγµατεύσεις µε ξένους επενδυτές για την εκµετάλλευση του χρυσού 
της περιοχής και τα οποία πυκνώνουν το 1994.  

Ο Χαλκιδικιώτης υφυπουργός βιοµηχανίας κ. Χρήστος Πάχτας, ο οποίος θα αποδειχθεί τα 
επόµενα χρόνια κεντρικό πολιτικό πρόσωπο της Κυβέρνησης για το θέµα των µεταλλείων,  µετά την 
ηµερίδα θα δηλώσει σε συνέντευξη του στην εφηµερίδα Νέα της Χαλκιδικής πως «πάµε σε αδιέξοδο αν 
η εθνική τράπεζα διατηρήσει την στάση της» επιµένοντας θεωρητικά στην αναζήτηση δηµόσιου φορέα, 
ενώ είναι σαφές πως όλα οδηγούν στην λύση από µη ελληνικών συµφερόντων ιδιώτη επενδυτή. Στην ίδια 
συνέντευξη αναφέρει και ένα προσύµφωνο της προηγούµενης κυβέρνησης για την µεταφορά των 
µετοχών της ΑΕΕΧΠ&Λ προς την Καναδική εταιρεία ‘’TVX GOLD Inc.’’ που προέβλεπε καταλυτική 
ηµεροµηνία την 15/12/93 µε τίµηµα 7.5 δις δραχµές και όρο την διατήρηση 500 θέσεων εργασίας. Το 
προσύµφωνο της προηγούµενης κυβέρνησης καταδικάζεται ως ασύµφορο, ενώ ασκείται κριτική στην 
λογική της παραχώρησης σε ιδιώτη και αναφέρεται πως έτσι 400 εργαζόµενοι θα αντιµετώπιζαν το 
φάσµα της ανεργίας. 

Στις 11 Οκτωβρίου του 1994 δηµοσιεύεται στον ελληνικό και ξένο τύπο πρόσκληση εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος για την πώληση της αυτόνοµης οικονοµικής µονάδας των µεταλλείων Κασσάνδρας και 
την παράλληλη δηµιουργία µεταλλουργικής µονάδας χρυσού.11 Το παρασκήνιο γι’ αυτήν την περίοδο 
προκύπτει από τα πρακτικά της δίκης του Οντάριο και είναι αποκαλυπτικό. Το 1993 αποδεσµευµένοι 
από την εργασιακή τους σχέση µε την Curraugh, οι κύριοι H.Visagie και D.Lean επικεντρώνουν τις 
προσπάθειες τους στην απόκτηση των µεταλλείων Κασσάνδρας αυτήν την φορά για λογαριασµό τους 
και µαζί µε τον δικηγόρο J. Stephenson, συγκροτούν την εταιρεία ALPHA GROUP γι’ αυτόν τον 
σκοπό.12  Τον Αύγουστο του 1993 τα µέλη της ALPHA GROUP συναντήθηκαν µε τον έναν εκ των 
δύο υπεύθυνων δικηγόρων και ήρθαν σε συµφωνία µαζί του, «σύµφωνα µε την οποία , αν η ALPHA 
πετύχαινε να αποκτήσει τα µεταλλεία, (ο δικηγόρος) θα πληρωνόταν $1.000.000 δολ.».13 «Μετά το 
Λονδίνο, ο κ.Visagie και ο κ.Stephenson ταξίδεψαν στην Ελλάδα, όπου υπέγραψαν µια συµφωνία 
εµπιστευτικότητας µε τη  Citibank µε σκοπό να αποκτήσουν πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά µε το 
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µεταλλείο».14 Έπειτα ο κ. Visagie συναντήθηκε µε τον τότε διευθυντή του µεταλλείου ο οποίος ήταν για 
πολλά χρόνια προϊστάµενος µεταλλειολόγος στην ΑΕΕΧΠ&Λ, και πήρε στην διάθεση του ακόµα 
περισσότερα και αναλυτικά στοιχεία, χάρτες, διαγράµµατα κλπ, επισκέφτηκε πολλές φορές τα µεταλλεία 
και διαµόρφωσε οριστικά τις εκτιµήσεις του για την χρυσοφορία των κοιτασµάτων και τις προτάσεις του 
για εκσυγχρονισµό των µεταλλείων.15 Οι προσπάθειες της ALPHA για την απόκτηση των µεταλλείων 
εντείνονται καθώς «Η ALPHA GROUP ήθελε να έχει έτοιµη κάποια µορφή συµφωνίας, ή κάποια 
αποκλειστικότητα, καθώς και άλλες µεταλλευτικές εταιρείες έδειχναν ξανά ενδιαφέρον για τα µεταλλεία 
τον Αύγουστο του 1993».16 Όντως ο κ.Stephenson έλαβε τη σηµαντική απαντητική επιστολή από την 
Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, µε ηµεροµηνία 5 Οκτωβρίου 1993 στην οποία, η Τράπεζα εξέφραζε 
γενική συµφωνία µε τους όρους της προσφοράς της ALPHA και δήλωνε ότι εφόσον συµφωνούσαν για 
τις λεπτοµέρειες µε την Εκκαθαρίστρια: 

«Θα υποστηρίξουµε την προσφορά σας, αν έρθει στη Γενική Συνέλευση των Πιστωτών ή σε 
εµάς, µε κάθε τρόπο και θα ψηφίσουµε υπέρ της αποδοχής και επικύρωσής της…δεν θα προσφέρουµε 
την υποστήριξή µας σε καµία άλλη πρόταση, µέχρις ότου οι διαπραγµατεύσεις µαζί σας ολοκληρωθούν 
ή αποτύχουν, και σε καµία περίπτωση πέραν την 31 ∆εκεµβρίου 1993».17 Επιπλέον, η τράπεζα 
δεσµεύτηκε πως «θα προωθήσει την κατάλληλη νοµοθετική ρύθµιση που θα τα καταστήσει αυτά δυνατά, 
η οποία θα πρέπει να τεθεί σε εφαρµογή από το νέο Κοινοβούλιο», αν και µια τέτοια νοµοθετική 
ρύθµιση θα ήταν µια πολιτική απόφαση της νέας Ελληνικής Κυβέρνησης και όχι στον έλεγχο της 
Τράπεζας.18 Εν τω µεταξύ στις 10 Οκτώβρη αλλάζει η κυβέρνηση και το ΠΑΣΟΚ έρχεται στην 
εξουσία στη θέση της Ν.∆ µε αποτέλεσµα να υπάρχει ανησυχία για την µη εγκεκριµένη από τον νόµο 
διαδικασία που ακολουθείται.19 

Η ALPHA όµως δεν ήταν σε θέση να πραγµατοποιήσει την εξαγορά που απαιτούσε 
$32.000.000 δολ., και προσπάθησε και ήρθε σε επαφή µε την εταιρεία TVX Gold Inc. Ήδη από την 
πρώτη συνάντηση, «ο πρόεδρος της TVX κ. Batista, ήταν πολύ ενθουσιώδης για το όλο σχέδιο, µιλούσε 
ήδη για µια συµφωνία, και είπε ότι θα ήταν προϋπόθεση να λάβούν επιδοτήσεις από την ΕΟΚ (τώρα 
ΕΕ - Ευρωπαϊκή Ένωση). Αυτές οι επιδοτήσεις ήταν πολύ ελκυστικές γιατί: 

α) Ήταν µη-επιστρέψιµες και 

β) Επειδή ο πατέρας του κ. Batista ήταν σύµβουλος για την απόκτηση τέτοιων επιδοτήσεων στην 
Πορτογαλία, πίστευε ότι ο πατέρας του θα µπορούσε να τους βοηθήσει να πάρουν επιδοτήσεις».20 

Αφότου η TVX υπέγραψε µια συµφωνία εµπιστευτικότητας για τις πληροφορίες που θα της 
παραχωρούσε η ALPHA , έλαβε γνώση όλων των στοιχείων και στις 25 Νοέµβρη υπογράφηκε µεταξύ 
τους µια συµφωνία χρηµατοδότησης κοινοπραξίας, που προέβλεπε πως πλέον η TVX θα εµφανιζόταν 
ως διαπραγµατευτής και θα έκανε όλες τις κινήσεις έχοντας όλες τις διευκολύνσεις από την ALPHA , µε 
αντάλλαγµα ένα ποσοστό 12% από το µεταλλείο και ένα επιπλέον 12% µε συµµετοχή της στα ανάλογα 
έξοδα.21  

 Η εταιρεία TVX Gold µέσα στο 1994, προσέλαβε τον δικηγόρο της Citibank, που είχε 
προσφερθεί να δωροδοκήσει η ALPHA για «να τη βοηθήσει µε την προσφορά της για τα µεταλλεία και 
του υποσχέθηκε µια χρηµατική αµοιβή, αν η  TVX έκανε πετυχηµένη προσφορά στον επερχόµενο 
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διαγωνισµό».22 Προσέλαβε ακόµη τους πρώην µεταλλειολόγους που παρουσίασαν τις µελέτες τους στο 
συνέδριο της Γερακινής και τον πρόεδρο του µεταλλείου, δίνοντας από µια θέση εργασίας σχεδόν σε 
όλους τους συντελεστές των διαπραγµατεύσεων και γνώστες του αντικειµένου.23  

 Στο πλαίσιο του διαγωνισµού της 23/11/1994, υποβλήθηκαν δύο προσφορές,24 η µια από την 
εταιρεία TVX GOLD INC µε έδρα τον Καναδά και η άλλη από την εταιρεία  NEW CREST 
MINING LIMITED που εδρεύει στην Αυστραλία. Όπως αναφέρεται στην εφηµερίδα της Κυβέρνησης 
«µε βάση την µελέτη του τεχνικού σύµβουλου της Εκκαθαρίστριας, Τµήµατος Μηχανικών Μεταλλείων-
Μεταλλουργών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου … ως πλέον συµφέρουσα κρίθηκε η προσφορά 
της Καναδικής εταιρείας»  και της ζητούνται διευκρινίσεις για τον αριθµό των εργαζοµένων που θα 
διατηρήσει, την µέθοδο παραγωγής σε σχέση µε το περιβάλλον κ.α.25 Σύµφωνα µε δηµοσίευµα η TVX  
δεσµεύεται αρχικά µόνο για 350 εργαζόµενους ενώ η NEW CREST δεν δεσµεύεται καθόλου αρχικά 
αλλά τελικά έκανε πρόταση για 400 εργαζόµενους.26 

 Υπό αυτές τις συνθήκες, στις 2 Μαρτίου του 1995 η εταιρεία TVX αναδεικνύεται οριστική 
πλειοδότρια του διεθνούς διαγωνισµού για την πώληση των µεταλλείων και το επενδυτικό σχέδιο για την 
µεταλλουργία χρυσού έχοντας παραµερίσει τελείως την εταιρεία ALPHA .  

Όσον αφορά στην περιοχή, ήδη από τον Μάρτιο οι πρόεδροι 11 κοινοτήτων του Στρυµονικού 
κόλπου µε υπόµνηµα τους προς τους αρµόδιους και τίτλο «υπενθύµιση αντιρρήσεων» ξεκαθαρίζουν την 
αντίθεση των κατοίκων της περιοχής στην εγκατάσταση της µονάδας χρυσού.27 Τον Αύγουστο του 1995 
αναζωπυρώνονται οι αντιδράσεις για την µεταλλουργία χρυσού καθώς το σχέδιο της νέας εταιρείας δεν 
φαίνεται να διαφέρει σε κανένα σηµείο από αυτό της ΜΕΤΒΑ αποδεικνύοντας για µια ακόµη φορά την 
αδιαφορία για τις κοινωνικές και περιβαλλοντικές συνιστώσες. Την ίδια περίοδο ανακινείται το ζήτηµα 
της ποιότητας των πόσιµων υδάτων της περιοχής µετά το 33ο Συνέδριο Τοξικολογίας, τα 
συµπεράσµατα του οποίου αναφέρονται κυρίως στην αυξηµένη παρουσία αρσενικού λόγω της 
µεταλλευτικής δραστηριότητας. Τους επόµενους µήνες ακολουθεί πλήθος δηµοσιευµάτων πάνω σ’ αυτό 
το θέµα και η τοπική κοινωνία -κυρίως οι κοινότητες Ολυµπιάδας και Στρατωνίου που έχουν το 
σοβαρότερο πρόβληµα- αναστατώνεται και επικρατεί ανησυχία για την υγεία των κατοίκων τους. 

Τον Οκτώβρη του ίδιου έτους τόσο η δήλωση του υπουργού πολιτισµού Θάνου Μικρούτσικου 
ότι «η επιλογή του χώρου προσβάλει την ιστορική µνήµη και θα προκληθεί διεθνής δυσφήµιση της 
χώρας», όσο και η απόφαση του υπουργού βιοµηχανίας κυρίου Πεπονή  για την επαναδιαπραγµάτευση 
της πώλησης  προκαλούν αναστάτωση στην οµαλή ολοκλήρωση της συµφωνίας. Ο ειδικός σύµβουλος 
του κύριου Ροκόφυλλου και διαπραγµατευτής από την πλευρά του δηµοσίου, φέρεται από 
δηµοσιεύµατα να έχει προσληφθεί από την TVX  Hellas ως αναπληρωτής γενικός διευθυντής της πριν 
καν ολοκληρωθεί η µεταβίβαση.28 

Το ζήτηµα θα κλείσει µε την ανακοίνωση τύπου του υπουργείου βιοµηχανίας στις 31 Οκτώβρη 
1995, ότι δεν τίθεται κανένα ζήτηµα και οι διαδικασίες της οριστικοποίησης της σύµβασης 
επιταχύνονται. Όντως στις 21 ∆εκεµβρίου υπογράφεται στο υπουργείο βιοµηχανίας η µεταβίβαση του 
συνολικού ενεργητικού των µεταλλείων Κασσάνδρας στην TVX Hellas, θυγατρική εταιρεία της TVX. Η 
σύµβαση περιλαµβάνει την εξαγορά των ακινήτων, των κτιρίων και εγκαταστάσεων, των µηχανηµάτων 
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και εξοπλισµού, του αποθέµατος σιδηροπυρίτη, των πρώτων υλών καθώς και τα µεταλλευτικά 
δικαιώµατα για 314.000 στρέµµατα κυρίως δασικών εκτάσεων, τα δικαιώµατα στις παραχωρήσεις 
δηµόσιων εκτάσεων και τις εγκρίσεις επεµβάσεων σε δασικές εκτάσεις, όλες τις άδειες λειτουργίας και 
εγκατάστασης των εργοστασίων και των δεξαµενών αποβλήτων και γενικά «κάθε υλικό και άυλο 
περιουσιακό στοιχείο του ενεργητικού που ανήκει µε οποιονδήποτε τρόπο στην αυτοτελή µονάδα 
Μεταλλεία Κασσάνδρας». ∆ιατηρούνται ακόµα όλες οι ευνοϊκές συµβάσεις µε την ∆ΕΗ, ΟΤΕ κτλ που 
είχε η προηγούµενη δηµόσια εταιρεία.29 

Το τίµηµα για την εξαγορά ορίστηκε στα 11 δις δραχµές µε τα 4.5 δις να καταβάλλονται την 
ίδια µέρα και τα υπόλοιπα σε 6 ετήσιες ισόποσες δόσεις του 1.3 δις δρχ.30 

Η εταιρεία τελικά έπειτα από διαπραγµατεύσεις οι οποίες είχαν οδηγήσει σε σοβαρό πρόβληµα 
δεσµεύεται να διατηρήσει 550 θέσεις εργασίας για τους εργαζόµενους στην ΑΕΕΧΕΠ και να 
προσλάβει άλλους 50 από τους µέχρι τώρα µισθωτούς, προκειµένου αυτοί να εκπαιδευτούν σε 
ειδικότητες µεταλλουργίας χρυσού για να απασχοληθούν στην µονάδα επεξεργασίας χρυσού. Οι 
υπόλοιποι εργαζόµενοι της προηγούµενης εταιρείας, είτε αποζηµιώνονται από το ελληνικό δηµόσιο και 
χάνουν την εργασία τους, είτε περνούν έπειτα από συµφωνία για καταβολή των πλήρων αποδοχών τους 
στο ταµείο ανεργίας έως την συνταξιοδότηση τους, αν πλησιάζει.31  

Το ποσό για την επένδυση  όπως αναφέρεται στην σύµβαση, είναι 45,876 δις δρχ και 
αναφέρεται:32    

α) στον εκσυγχρονισµό των µεταλλείων Ολυµπιάδας, Μαύρες Πέτρες, Μάντεµ Λάκκος 

β) στον εκσυγχρονισµό και την επέκταση των µονάδων εµπλουτισµού Ολυµπιάδας και 
Στρατωνίου 

γ) στην ίδρυση µονάδας παραγωγής χρυσού δυναµικότητας 250.000 τόνων ετησίως σε 
συµπύκνωµα σιδηροπυρίτη 

δ) στην προστασία του περιβάλλοντος     

Παράλληλα εγκρίνεται επιχορήγηση από το ελληνικό δηµόσιο, ύψους 16,057 δις δρχ δηλαδή 
ποσοστό 35% της συνολικής επένδυσης µε χρήµατα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εισαγωγή 
τεχνολογίας και κεφαλαίου.33  

Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός πως χωρίς να έχει εκδοθεί καµία άδεια και συνεπώς χωρίς 
να έχει δεν καθοριστεί το σηµείο εγκατάστασης του εργοστασίου χρυσού, στα άρθρα 4 του 
παραρτήµατος ΙΙΙ δίνεται άδεια κατασκευής και προσωρινής χρήσης αποβάθρας για την εξυπηρέτηση 
των αναγκών κατασκευής του εργοστασίου, που «χωροθετείται» εντελώς αυθαίρετα στην παράκτια 
περιοχή, η οποία βρίσκεται 100 µέτρα βόρεια από τις εκβολές του χειµάρρου Μαυρόλακκα στον 
κόλπο της Ολυµπιάδας. 

Η αντιµετώπιση που επιφυλάσσεται για την υπογραφή της σύµβασης διαφέρει πολύ ανάλογα µε 
το από που προέρχεται. Η ελληνική κυβέρνηση µέσω των εκπροσώπων της και σηµαντικό κοµµάτι του 
τύπου, αναφέρεται στην «Χρυσή επένδυση» ως την µεγαλύτερη ξένη επένδυση που έγινε ποτέ στην 
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χώρα, ως µεγάλη οικονοµική ευκαιρία για την ανάπτυξη της περιοχής αλλά και της χώρας και λύση για 
τα συσσωρευµένα προβλήµατα των µεταλλείων Κασσάνδρας συµπεριλαµβανοµένων των 
περιβαλλοντικών καθώς η επένδυση έχει «απορρυπαντικό χαρακτήρα».34 

Από την άλλη δηλώσεις ειδικών που είδαν το φως της δηµοσιότητας αλλά και ανακοινώσεις των 
κατοίκων καταγγέλλουν την σύµβαση ως «αποικιοκρατικού τύπου» θεωρώντας  πως σε σχέση µε την 
αξία των µεταλλείων το τίµηµα είναι µικρό, ενώ η συµβολή της επένδυσης στην οικονοµία της περιοχής 
και της χώρας δεν είναι αξιόλογη δεδοµένου ότι το ελληνικό δηµόσιο ή η περιοχή δεν εισπράττει 
ρήτρες για το παραγόµενο χρυσάφι, όπως συνηθίζεται σε άλλες χώρες κλπ.35 

Ήδη από τον Ιανουάριο του 1996 η εταιρεία ξεκινάει και προχωρά µε «ταχείς ρυθµούς τον 
εκσυγχρονισµό των µεταλλείων και στην εκπαίδευση των εργαζοµένων»36 και οργανώνει πληρωµένα 
ταξίδια για τοπικούς άρχοντες σε µεταλλεία της βόρειας Αµερικής.37 Οι πρόεδροι των κοινοτήτων του 
Στρυµονικού κόλπου δεν αποδέχονται τις προσκλήσεις και δηλώνουν για άλλη µια φορά την αντίθεση 
των κατοίκων στην εγκατάσταση της µεταλλουργίας χρυσού. Με λαϊκές συνελεύσεις, συγκεντρώσεις και 
επιστολές διαµαρτυρίας οι κάτοικοι προσπαθούν να ακουστεί η φωνή τους.38 

Συγκροτείται η «συντονιστική επιτροπή αγώνα των 12 κοινοτήτων του Στρυµονικού κόλπου για 
την µη εγκατάσταση µεταλλουργίας χρυσού στην Ολυµπιάδα-Βαρβάρα» που αποτελείται από τους 
προέδρους των κοινοτήτων και δύο δικηγόρους και διατυπώνεται η θέση «ΝΑΙ στην επένδυση, ΟΧΙ 
στον υδροκρίτη της Ολυµπιάδας αλλά σε περιοχή που να έχει την κοινωνική αποδοχή».39 Η λογική της 
επιτροπής διαµορφώνεται στο παραπάνω σχήµα µε κυρίαρχο το σκεπτικό  της µη αποµόνωσης και της 
αντιστροφής του επιχειρήµατος ότι οι κάτοικοι που αντιστέκονται είναι «εχθροί της ανάπτυξης» ή του 
ότι µε τις αντιδράσεις τους στερούν την δουλειά από τους κατοίκους των Μαντεµοχωρίων που δεν έχουν 
άλλες εργασιακές διεξόδους.40  

Στις 11 Φεβρουαρίου 1996 πραγµατοποιείται συλλαλητήριο στον Σταυρό Χαλκιδικής µε 
µεγάλη συµµετοχή του πληθυσµού και καταλαµβάνεται ο εθνικός άξονας Θεσσαλονίκης-Καβάλας στο 
ύψος της διασταύρωσης του Σταυρού, ο οποίος και θα παραµείνει υπό κατάληψη µέχρι και τις 15 
Φεβρουαρίου.41 Μετά την αλλαγή της -µέχρι τότε αδιάλλακτης- στάσης της κυβέρνησης που 
διαβεβαίωσε µέσω του υπουργείου ανάπτυξης πως η σύµβαση δεν πρόκειται να κυρωθεί από την Βουλή 
αν δεν προηγηθεί συζήτηση µε τους κατοίκους, η επιτροπή αγώνα αποφάσισε να αναστείλει το κλείσιµο 
της εθνικής οδού, αναµένοντας και την επίσκεψη του υφυπουργού ανάπτυξης Φ. Ιωαννίδη, που δήλωσε 
πως θα επισκεφτεί την περιοχή για να συνοµιλήσει µε τους κατοίκους.42 Η κινητοποίηση µεταφέρεται 
στο φυλάκιο της Ολυµπιάδας, µια µικρή ξύλινη κατασκευή στον δρόµο που οδηγεί στο µεταλλείο, για 
τον έλεγχο του διερχόµενου εξοπλισµού προς αποτροπή των πιθανών εργασιών θεµελίωσης του 
εργοστασίου. Το φυλάκιο αυτό θα παραµείνει κατειληµµένο για χρόνια αποτελώντας το σηµείο 
συνάντησης για τους αντιστεκόµενους/ τις αντιστεκόµενες, µε γενικές συνελεύσεις σταθερά µια φορά την 
εβδοµάδα καθ’ όλη σχεδόν τη διάρκεια της κινητοποίησης, ή και κάθε νύχτα ανάλογα µε τα γεγονότα. 
Γενικές συνελεύσεις που φθάνουν σε συµµετοχή και από 70 έως 200 άτοµα, όταν υπάρχουν εξελίξεις και 
πραγµατοποιούνται κάθε νύχτα  για ενηµέρωση και καθορισµό των επόµενων κινήσεων.43   
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Μετά από αυτήν την εξέλιξη στις 25/02, δηµοσίευµα αναφέρει πως η TVX εξετάζει το 

ενδεχόµενο της αναστολής της λειτουργίας των µεταλλείων καθώς έχει ήδη ολοκληρωθεί η εκπαίδευση 
των εργαζοµένων και τίθεται ζήτηµα απασχόλησης τους.44  Στις 27 Μαρτίου εκπρόσωποι της εταιρείας 
είχαν µια «εξαιρετικά θετική» συνάντηση µε την υπουργό ανάπτυξης Βάσω Παπανδρέου και τον 
υφυπουργό Φ. Ιωαννίδη, όπου εξέθεσαν τα προβλήµατα από τις αντιδράσεις των κατοίκων και πήραν 
την διαβεβαίωση, ότι «τόσο η κυβέρνηση, όσο και το υπουργείο είναι αποφασισµένοι να προχωρήσουν 
στην υλοποίηση του σχεδίου» και ότι «θα παρθούν µέτρα ενάντια στις παράνοµες πράξεις και θα 
καθησυχαστούν οι κάτοικοι», ενώ η διαδικασία της έκδοσης των αδειών θα επιταχυνθεί.45 

Στις 27 Μαρτίου η εταιρεία ανακοινώνει την έναρξη των εργασιών του εργοστασίου 
εµπλουτισµού στο Στρατώνι µετά τον εκσυγχρονισµό του και την εκπαίδευση των εργαζοµένων.46 Το 
εργοστάσιο το οποίο τροφοδοτείται από το υπόγειο µεταλλείο Μάντεµ Λάκκος, παράγει 
συµπυκνώµατα µολύβδου και ψευδαργύρου (γαληνίτης και σφαλερίτης) τα οποία φορτώνονται σε πλοίο 
από την αποβάθρα που υπάρχει στο εργοστάσιο και πωλούνται στο εξωτερικό. Το εργοστάσιο θα 
συνεχίσει την λειτουργία του για όλα τα χρόνια της δραστηριοποίησης της εταιρείας στην περιοχή 
φιλοξενώντας την διοίκηση και τα κεντρικά γραφεία της εταιρείας. 

Στις 20 και 21 Απριλίου πραγµατοποιείται από τον οργανισµό ανάπτυξης Χαλκιδικής 
διηµερίδα στην Ουρανούπολη, µε θέµα «Βιοµηχανία- Απασχόληση- Περιβάλλον» µε την συµµετοχή 
των υπουργείων ανάπτυξης και εθνικής οικονοµίας, της ΓΣΕΕ, του ΤΕΕ, του ΓΕΩΤΕΕ και 
εκπροσώπων της TVX Hellas καθώς και τοπικών αρχόντων που υποστηρίζουν την εγκατάσταση της 
µεταλλουργίας. Οι εκπρόσωποι της πολιτικής εξουσίας, των εργαζοµένων και της εταιρείας τάχθηκαν 
υπέρ της επένδυσης, υποβαθµίζοντας τα ζητήµατα που εγείρουν οι κάτοικοι, ενώ παραβρέθηκαν µέλη 
µόνο της επιτροπής αγώνα -καθώς υπήρξε εσωτερική διαφωνία- που υπογράµµισαν και ξεκαθάρισαν τις 
θέσεις της επιτροπής για την χωροθέτηση, οι οποίες διαστρεβλώνονταν όπως υποστήριξαν.47 

Στα επιστηµονικά συµπεράσµατα της διηµερίδας επισηµαίνεται η «ανάγκη για την ίδρυση της 
µεταλλουργίας χρυσού» ως µοναδική προοπτική για τα µεταλλεία Κασσάνδρας, η «φιλική και 
διακριτική παρουσία της µεθόδου της υδατικής οξείδωσης υπό πίεση, η οποία εγγυάται την τουριστική 
και αρχαιολογική αξιοποίηση της περιοχής», ενώ τέλος αναφέρεται πως «είναι σήµερα ευρύτερα 
τεκµηριωµένο, ότι η εγκατάσταση της µεταλλουργίας χρυσού κοντά στο υπάρχον εργοστάσιο 
εµπλουτισµού θα έχει ως αποτέλεσµα την µείωση του επενδυτικού και λειτουργικού κόστους αλλά και 
την καλύτερη προστασία του περιβάλλοντος».48  

Ο υφυπουργός ανάπτυξης Φ.Ιωαννίδης αν και παρευρισκόταν µαζί µε τον υφυπουργό εθνικής 
οικονοµίας Χ.Παχτά στην διηµερίδα, δεν επισκέφτηκε τους κατοίκους για την συνοµιλία όπως είχε 
δεσµευθεί.49 Μερικούς µήνες αργότερα, στις 31/07/96 και παρά τις διαβεβαιώσεις για το αντίθετο, 
παρά τα συνεχή υποµνήµατα και τις ανοιχτές επιστολές προς τους βουλευτές της επιτροπής αγώνα,50 
επικυρώνεται από την ελληνική βουλή µε ποσοστό υπερψήφισης 97% η σύµβαση για την µεταβίβαση 
των µεταλλείων και την δηµιουργία της µεταλλουργίας χρυσού.51   

Στις 05/08/96 η επιτροπή αγώνα απαντά µε ένα δυναµικό κείµενο που διανέµεται στους 
κατοίκους µε τίτλο «πρόσκληση σε ετοιµότητα» όπου αφού ενηµερώνει ότι οι αρµόδιοι αγνόησαν τις 
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φωνές διαµαρτυρίας, καλεί σε «πλήρη ετοιµότητα ανά πάσα στιγµή» για την «τελική αναµέτρηση και 
νίκη».52   

 

 81



 
Στις 9 Σεπτεµβρίου στα εγκαίνια της διεθνούς έκθεσης Θεσσαλονίκης τόσο ο πρωθυπουργός 

όσο και ο αρχηγός της αξιωµατικής αντιπολίτευσης κάνουν δηλώσεις για την σηµασία και την 
αναγκαιότητα της επένδυσης και την ανάγκη να εκλείψουν οι αντιδράσεις που αµαυρώνουν την 
επενδυτική εικόνα της χώρας.53 Κατά κάποιο τρόπο οι δηλώσεις -του πρωθυπουργού- στην διεθνή 
έκθεση καθιερώνεται τα επόµενα χρόνια να αναφέρονται και στο ζήτηµα της αποτροπής των 
επενδύσεων µε αναφορά στην «εναντίον της ανάπτυξης» κινητοποίηση των κατοίκων του Στρυµονικού 
κόλπου.54  

Η αντιπαράθεση των κατοίκων µε την πολιτική εξουσία είναι τόσο έντονη που στις 16/09 λαϊκές 
συνελεύσεις στην Ολυµπιάδα και στην Βαρβάρα αποφασίζουν οµόφωνα να ψηφίσουν άκυρο στις 
βουλευτικές εκλογές και στις 22/09 τα ποσοστά των άκυρων και λευκών ψηφοδελτίων διαµαρτυρίας 
ανέρχονται στα εντυπωσιακά ποσοστά των 87% και 58% αντίστοιχα.55  

Την ίδια µέρα που πραγµατοποιούνται οι συνελεύσεις η προσπάθεια της εταιρείας να µεταφέρει 
κρυφά γεωτρύπανα στα µεταλλεία Ολυµπιάδας αποτυχαίνει, καθώς τα δύο φορτηγά ναι µεν περνούν 
µέσα από δασικούς δρόµους, φτάνουν στο µεταλλείο και ξεφορτώνουν τα γεωτρύπανα, αντιµετωπίζουν 
όµως την άµεση συγκέντρωση 1000 κατοίκων, οι οποίοι υποχρεώνουν τους εργάτες να τα φορτώσουν 
πάλι και να τα επιστρέψουν στο Στρατώνι από όπου τα φόρτωσαν.56 

Η TVX δίνει τελεσίγραφο στην κυβέρνηση µέχρι τις 22 Οκτώβρη, στο οποίο αναφέρει: «Η 
εταιρεία µας έλαβε την απόφαση να αναστείλει την λειτουργία των µεταλλείων και των λοιπών εργασιών 
της από τις 23 Οκτώβρη, µη όντας διατεθειµένη να λειτουργεί υπό οµηρία, η οποία προκαλείται από 
τον αποκλεισµό του δρόµου πρόσβασης προς το µεταλλείο της Ολυµπιάδας από κατοίκους της 
περιοχής … Άµεση συνέπεια λοιπόν, θα είναι να διακοπεί η µισθοδοσία των 700 εργαζοµένων, στην 
εταιρεία...».57 

Το φυλάκιο της Ολυµπιάδας παραµένει υπό κατάληψη στην διάρκεια των 9 µηνών ενώ σε 
24ώρου βάση υπάρχει κόσµος εκεί, άνδρες και γυναίκες όλων των ηλικιών. Έτσι όταν το πρωί της 17ης 
Οκτώβρη, τρεις κλούβες των ΜΑΤ και περίπου 10 περιπολικά της αστυνοµίας επιχειρούν να περάσουν 
από το µπλόκο συνοδεύοντας ένα φορτηγό της εταιρείας, στο φυλάκιο βρίσκονται µόνο 30 περίπου 
άτοµα κυρίως γυναίκες και ηλικιωµένοι. Ο επικεφαλής των ΜΑΤ ζητά από τους κατοίκους να ανοίξουν 
τον δρόµο. Ο κόσµος αρνείται, οι γυναίκες ουρλιάζουν, τα ΜΑΤ παρατάσσονται και αρχίζουν οι 
συµπλοκές. Επτά άτοµα συλλαµβάνονται άµεσα και οδηγούνται µετά από ξυλοδαρµό στις κλούβες. Οι 
γυναίκες ξαπλώνουν στον δρόµο για να µην περάσει το φορτηγό και κακοποιούνται βάναυσα από τα 
ΜΑΤ που τις τραβούν από τα µαλλιά. Οι άντρες βλέποντας πως δεν µπορούν να κρατήσουν τον δρόµο 
µπαίνουν στα γύρω χωράφια και αρχίζουν να ρίχνουν πέτρες στο φορτηγό της εταιρείας που καταφέρνει 
µε σπασµένα τζάµια να περάσει την είσοδο του µεταλλείου. Από την πρώτη στιγµή εν τω µεταξύ, είχαν 
χτυπήσει οι καµπάνες στα χωριά και οι κάτοικοι σπεύδουν κατά εκατοντάδες περικυκλώνοντας εν τέλει 
τα ΜΑΤ οπλισµένοι/ οπλισµένες µε ξύλα και πέτρες και αποφασισµένοι/ αποφασιµένες. Η 
συσσωρευµένη οργή και ένταση θα εκφραστεί και ο κόσµος επιτίθεται στις κλούβες σπάζοντας τζάµια 
και παρµπρίζ. Τριάντα περίπου νεαροί σηκώνουν µια κλούβα στις δύο ρόδες και είναι έτοιµοι να την 
αναποδογυρίσουν µαζί µε τον οδηγό. Το συµβάν αποφεύγεται µε την παρέµβαση των κοινοταρχών. 
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Κρυµµένοι πίσω από τα δέντρα και οπλισµένοι µε κυνηγετικές καραµπίνες κάποιοι κάτοικοι 
πυροβολούν στον αέρα … Έντροµοι  οι άνδρες των ΜΑΤ κλείνονται µέσα στις κλούβες. Η 
συντονιστική επιτροπή δίνει διορία ενός τετάρτου για την απελευθέρωση των συλληφθέντων που ήδη 
έχουν µεταφερθεί στον Πολύγυρο. Τελικά οι επτά θα αφεθούν ελεύθεροι (µερικοί βαριά 
τραυµατισµένοι) στις έξι το απόγευµα αφού τους απαγγέλλονται κατηγορίες. Κατά τη διάρκεια της 
ηµέρας και ενώ συνεχίζονται οι τηλεφωνικές διαβουλεύσεις µε το Υπουργείο, οι συγκεντρωµένοι 
κάτοικοι απαιτούν να βγει έξω το φορτηγό της εταιρείας. Η αστυνοµία αρνείται και ο κόσµος 
κατευθύνεται προς το µεταλλείο, οπότε και κάτω από την απειλή εκτεταµένων καταστροφών, η εταιρεία 
αναγκάζεται να τους αφήσει να βγάλουν έξω το φορτηγό και τα ΜΑΤ αποσύρονται στις !9:30 το 
βράδυ.58 

 

Μέχρι αργά την ίδια νύχτα πραγµατοποιείται στο υπουργείο ανάπτυξης σύσκεψη υπό την 
υπουργό Β. Παπανδρέου µε την συµµετοχή του υπουργού δηµοσίας τάξης Γ.Ρωµαίου και των 
υφυπουργών: εθνικής οικονοµίας Χ.Πάχτα, εργασίας Χ.Πρωτόπαπα, γεωργίας Β.Γερανίδη και 
ανάπτυξης Ά.∆ιαµαντοπούλου. Στη σύσκεψη αποφασίστηκε «να προχωρήσει η λύση της 
πραγµατοποίησης της επένδυσης, µε την ειρηνική αντιµετώπιση των αντιδράσεων αλλά και την 
εφαρµογή του νόµου».59 Κυβερνητικό κλιµάκιο που απαρτιζόταν από τους υφυπουργούς που 
αναφέρθηκαν, επισκέφτηκε την εποµένη την Θεσσαλονίκη και την Χαλκιδική και συναντήθηκε µε τον 
υπουργό Μακεδονίας-Θράκης και µε τους εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης αντίστοιχα.60   

Από την συνάντηση αυτή συµφωνήθηκαν να γίνουν κινήσεις αµοιβαίας καλής θέλησης και από 
τις δύο πλευρές. Η συµφωνία προέβλεπε από την πλευρά των κατοίκων το άνοιγµα του δρόµου προς τα 
µεταλλεία για την έναρξη των εργασιών περιχαράκωσης του κοιτάσµατος. Από την πλευρά της εταιρείας 
συµφωνήθηκε πως δεν θα πραγµατοποιηθούν εργασίες σχετικές µε την µονάδα χρυσού, ενώ το ελληνικό 
κράτος δεσµεύτηκε να αναθέσει σε ανεξάρτητο, αξιόπιστο µελετητικό φορέα την διερεύνηση της 
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βέλτιστης λύσης για την χωροθέτηση της µονάδας ξεκινώντας την έρευνα από θέσεις που βρίσκονται 
εκτός των ορίων των 12 κοινοτήτων.61 

Στις 21/10/96 η έρευνα ανατίθεται επίσηµα στο ΙΓΜΕ και το ΙΠΑ από την υφυπουργό 
ανάπτυξης και από την πλευρά των κατοίκων η συµφωνία τηρείται, καθώς το µπλόκο σταµατά  στις 22 
Οκτώβρη, αν και το φυλάκιο δεν εγκαταλείπεται, και οι βάρδιες συνεχίζονται για τον έλεγχο της 
τήρησης της συµφωνίας από την πλευρά της εταιρείας.62 

Η TVX από την πλευρά της δεν ανακοινώνει τίποτα παραπάνω πέρα από το ότι ικανοποιήθηκε 
το αίτηµα της και αποσύρθηκε το µπλόκο µετά από συµφωνία µε την κυβέρνηση και µπορεί πλέον να 
µεταφέρει υλικά και µηχανήµατα για να ξανανοίξει ανανεωµένο το µεταλλείο και να «σχεδιάσει την 
κατασκευή της µονάδας ανάκτησης χρυσού».63 

Οι κάτοικοι σύντοµα αρχίζουν να καταγγέλλουν όχι µόνο τις µεγάλες καθυστερήσεις αλλά και 
τις µεθοδεύσεις από την πλευρά της κυβέρνησης και της εταιρείας, που στοχεύουν όπως υποστηρίζουν 
στην αποδυνάµωση της κινητοποίησης τους. Η επιτροπή υποστηρίζει πως η TVX Hellas έχει ήδη 
εισέλθει στην περίοδο που πραγµατοποιεί πολλές «προσλήψεις σκοπιµότητας» και µοιράζει χρήµατα 
αφειδώς, ενώ κινούνται δικαστικές διαδικασίες εναντίον κατοίκων που συµµετείχαν στα γεγονότα. Η 
µελέτη αξιοποίησης των πλουτοπαραγωγικών πηγών της περιοχής αποσαφηνίζεται και γίνεται 
«Στρατηγική µελέτη συµβατότητας της βιοµηχανικής και εξορυκτικής δραστηριότητας µε τις αγροτικές 
και τουριστικές χρήσεις καθώς και µε τις πολιτιστικές δραστηριότητες».64 

Πραγµατοποιείται µια δεύτερη συνάντηση στις 25/11 για την διευκρίνιση πλευρών και 
λεπτοµερειών της συµφωνίας αλλά η επιτροπή συνεχίζει να διαπιστώνει υπονοµεύσεις της διαδικασίας.65 

Στις 29 Οκτώβρη δηµοσιεύονται στις εφηµερίδες Financial Times of London και Financial 
Times of Toronto κριτικά προς την TVX άρθρα µε θέµα τις κινήσεις της στην Ελλάδα και τις 
καθυστερήσεις, τις αντιδράσεις των κατοίκων και την αστυνοµική βία στην αντιµετώπιση τους, ενώ 
δίνεται µεγάλη ειδική αξία στην αρχαιολογική σηµασία της πόλης των αρχαίων Σταγείρων αλλά και των 
άλλων αρχαίων που βρίσκονται στην πεδιάδα της Ολυµπιάδας. Η TVX απαντά µε ένα δελτίο τύπου, 
όπου επισηµαίνει πως «δεν θα έπρεπε να δηµιουργείται σύγχυση στην αγορά που αποπροσανατολίζει 
την προσοχή από την εξαιρετική πρόοδο που έχει πραγµατοποιηθεί στην Ελλάδα» και υποστηρίζει πως 
δεν έχουν βρεθεί αρχαία στην περιοχή, ενώ τα αρχαία Στάγειρα απέχουν 8 χιλιόµετρα από τα 
µεταλλεία και δεν επηρεάζονται. Όσον αφορά στην χωροθέτηση δηλώνει πως «δεν έχει καθοριστεί η 
θέση και δεν θα καθοριστεί, αν δεν γίνουν οι µελέτες και δεν δοθούν οι άδειες». Για την δε ανάθεση της 
έρευνας για την βέλτιστη θέση δηλώνει πως «αυτή είναι η κανονική διαδικασία που η εταιρεία θα 
ακολουθούσε έτσι και αλλιώς».66  

Είναι προφανές από τα παραπάνω ότι η αποφασιστική στάση των κατοίκων που δεν δίστασαν 
ακόµα και να συγκρουστούν για να υπερασπίσουν την θέση τους, είχε αντίκτυπο σε όλα τα εµπλεκόµενα 
µέρη. 
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Κατά την διάρκεια του 1996, όπως ενηµερώνει η εταιρεία, πραγµατοποιήθηκαν γεωτρήσεις στα 

εν λειτουργία µεταλλεία Μάντεµ Λάκκος και Μαύρες Πέτρες για τον προσδιορισµό των αποθεµάτων 
και στην Ολυµπιάδα, που επιβεβαίωσαν τη µέση περιεκτικότητα σε χρυσό 10,4 g/t, σε µόλυβδο 5,5% 
και σε ψευδάργυρο 7,7%.67  

Ένα σηµαντικό στοιχείο είναι πως από τον Αύγουστο ξεκίνησαν γεωτρήσεις και στην τοποθεσία 
Σκουριές, τα αποτελέσµατα των οποίων σε συνδυασµό µε στοιχεία από προηγούµενες έρευνες, των 
δεκαετιών ’60 και ’70, καταδεικνύουν την ύπαρξη αξιόλογων κοιτασµάτων µε µεγάλο οικονοµικό 
ενδιαφέρον για την εταιρεία. Συνεπώς αρχίζει να αναφέρεται παράλληλα µε το «σχέδιο για την 
Ολυµπιάδα» και «σχέδιο για τις Σκουριές» στην ιστοσελίδα της µητρικής εταιρείας, ενώ εκφράζεται 
ικανοποίηση για την δραστηριοποίηση της εταιρείας στην Ευρώπη (κυρίως για την Χαλκιδική αλλά και 
την Τσεχία). Σε τηλεφωνική συνεδρίαση του διοικητικού συµβουλίου και των µετόχων της µητρικής 
εταιρείας, όταν αναφέρονται τα οικονοµικά δεδοµένα για τις Σκουριές ένας µέτοχος αναφέρει πως «οι 
αριθµοί φαίνονται υπέροχοι».68  

Στην Ελλάδα παρόλα αυτά συνεχίζεται η ένταση µε τους κατοίκους που θεωρούν πως αθετείται 
η συµφωνία και πιέζουν για την πραγµατοποίηση της, ενώ κρίση ξεσπάει και στις σχέσεις της εταιρείας 
µε την φιλικά διακείµενη κοινότητα Στρατωνίου µετά από ανακοίνωση της κοινότητας που 
δηµοσιεύεται και κατηγορεί την εταιρεία για αδιαφανείς προσλήψεις, ανάλγητες επιλογές και 
αδιαλλαξία.69 

Στις 24 Ιουνίου του 1997 ολοκληρώνονται οι εργασίες για την πρώτη φάση της µελέτης του 
ΙΓΜΕ ενώ στις 11 Ιουλίου οργανώνεται παρουσίαση των αποτελεσµάτων της µελέτης στον Πολύγυρο, 
παρουσία εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης, του Νοµάρχη και της επιτροπής αγώνα. Όπως 
καταγγέλλει η επιτροπή, η υφυπουργός ανάπτυξης αρνούνταν να παραδώσει ολόκληρη την µελέτη και 
υπαναχώρησε µόνο µετά από πιέσεις, δια τηλεφώνου στο µέσον της συνεδρίασης, ενώ την παρουσίαση 
έκαναν τα διοικητικά στελέχη του ΙΓΜΕ και όχι οι µελετητές και έτσι δεν απαντήθηκαν τα ερωτήµατα 
που τέθηκαν.70  

Η α’ φάση της µελέτης αποτελείται από 11 τεύχη στα οποία αναλύθηκαν γενικοί φυσικοί 
(γεωλογικοί, υδρολογικοί και περιβαλλοντικοί) και κοινωνικοί (οικονοµικοί, χωροταξικοί) παράγοντες 
για την περιοχή µελέτης και εξετάσθηκαν 4 εναλλακτικές θέσεις για την µεταλλουργία και 14 θέσεις για 
την λεκάνη απόθεσης αποβλήτων.71 

Η µελέτη απέρριψε ως περιβαλλοντικά, τεχνικά και χωροταξικά µη εφικτό τον συνδυασµό 
εµπλουτισµός- µεταλλουργία- λεκάνη απόθεσης αποβλήτων στον ίδιο χώρο ενώ από όλες τις 
εναλλακτικές θέσεις που αξιολογήθηκαν για την λεκάνη απόθεσης αποβλήτων η θέση Ξηρόλακκας 
κρίθηκε ως ακαταλληλότερη όλων µε βάση τα γεωτεχνικά κριτήρια. Τα συµπεράσµατα της µελέτης 
καταρρίπτουν αυτό που θεωρούνταν ως απόλυτο δεδοµένο, τόσο από την κυβέρνηση όσο και την 
εταιρεία και έρχονται σε κατάφωρη αντίθεση µε το συµπέρασµα της µελέτης της ΜΕΤΒΑ που 
υποδείκνυε ως βέλτιστη αυτήν ακριβώς την θέση που θεωρείται η χείριστη. 
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Στη συνέχεια εξετάζεται το σχήµα εµπλουτισµός-µεταλλουργία στον ίδιο χώρο, την πεδιάδα 

της Ολυµπιάδας και λεκάνη απόθεσης αποβλήτων σε µια από τις εναλλακτικές θέσεις Κηπουρίστρα, 
Τσέρνοβο, Μπαξίνα Λάκκος ή Τουρκόλακκας, αλλά ζητείται από την TVX τεχνοοικονοµική µελέτη 
που αφορά στην δυνατότητα µεταφοράς των αποβλήτων σε απόσταση της τάξης των 3,5 χλµ από την 
µονάδα χρυσού που θα εξετασθεί στην δεύτερη φάση της µελέτης. 

Τέλος εξετάζεται το σχήµα της εγκατάστασης της µεταλλουργίας και της λεκάνης αποβλήτων 
στον ίδιο χώρο, άρα η µεταλλουργία κοντά σε µια από τις 7 θέσεις που προκρίθηκαν στην α’ φάση της 
µελέτης, δηλαδή: Ρέµα Εκκλησιαστικού Μύλου (θέσεις 2,3), Τσαρκιά Λάκκος (4), Κηπουρίστρα (7), 
Τσέρνοβο (8), Μπαξίνα Λάκκος (11 α) και Τουρκόλακκας (11β).  

Μετά την συνολική αξιολόγηση προκύπτουν µε βάση τα παραπάνω δυο λειτουργικά σχήµατα 
και οι παραπάνω αποδεκτοί συνδυασµοί θέσεων προς µελέτη στην β’ φάση της µελέτης. Στο πρώτο 
σχήµα όλοι οι συνδυασµοί αφορούν θέσεις στον υδροκρίτη της Ολυµπιάδας, ενώ στον δεύτερο 
υπάρχουν και δύο συνδυασµοί που αφορούν θέσεις στον Νότο, στα όρια της κοινότητας Στρατονίκης 
(Ρέµα Εκκλησιαστικός Μύλος και Τσαρκιά Λάκκος). Στην µελέτη αναφέρεται ρητά το ότι η εταιρεία 
δεν έχει καταλήξει σε µέθοδο παραγωγικής διαδικασίας και δεν έχει εκπονήσει µελέτη οικονοµικής 
σκοπιµότητας, γεγονός που δηµιουργεί προβλήµατα για την µελέτη του ΙΓΜΕ καθώς δεν µπορούν να 
αξιολογηθούν πλήρως οι συνδυασµοί λόγω έλλειψης βασικών στοιχείων.72 

Η ένταση δε όλη αυτή την περίοδο στην περιοχή δεν έχει υποχωρήσει, καθώς οι κάτοικοι 
συνεχίζουν να θεωρούν πως εµπαίζονται και αρχίζουν να υιοθετούν την θέση πως η εταιρεία δεν µπορεί 
να πραγµατοποιήσει την επένδυση και προσπαθεί να συγκαλύψει τα αδιέξοδα της συντηρώντας την 
σύγκρουση και επιρρίπτουν ευθύνες στην κυβέρνηση για αυτήν την κατάσταση. Η επιτροπή εµµένει 
στην τήρηση της συµφωνίας που προέβλεπε πρώτα την πραγµατοποίηση των γεωτρήσεων εκτός των 
ορίων των κοινοτήτων. Μετά από άκαρπες διαπραγµατεύσεις για την αποµάκρυνση του γεωτρύπανου 
του ΙΓΜΕ που παρουσιάστηκε σε δασική περιοχή της Βαρβάρας στις 24/07 ξεκινά πετροπόλεµος 
µεταξύ κατοίκων και αστυνοµικών ενώ προκαλούνται ζηµιές στο γεωτρύπανο.73 

Λίγες µέρες µετά, δηµοσίευµα στην εφηµερίδα Ελευθεροτυπία, αποκαλύπτει την προετοιµασία 
της «επιχείρησης χρυσός» που αναφέρει πως κλιµάκιο αξιωµατικών της ελληνικής αστυνοµίας που έκανε 
αυτοψία, ζητά 40 διµοιρίες αστυνοµικών, οµάδα ειδικών δυνάµεων, ελικόπτερα, βαρέα οχήµατα για την 
απόσυρση οδοφραγµάτων, 10 τεθωρακισµένα, πυροσβεστικά οχήµατα και οργάνωση στρατοπέδου. 
Αναφέρει ακόµα πως «το διάστηµα 11-31 Αυγούστου κρίνεται από τους αρµόδιους ως το 
καταλληλότερο για την ολοκλήρωση των εργασιών του ΙΓΜΕ µε διπλοβάρδιες των συνεργείων. Η 
τουριστική περίοδος κρίνεται πως δεν ευνοεί την κινητοποίηση των κατοίκων, πλην όµως δεν 
ενδείκνυται ούτε για την συγκέντρωση µεγάλων αστυνοµικών δυνάµεων καθώς πέρα από τις άδειες 
πραγµατοποιείται ταυτόχρονα και το παγκόσµιο πρωτάθληµα στίβου που έχει ανάγκη αστυνόµευσης.74 

Ο πρωθυπουργός για άλλη µια φορά στην οµιλία του στα εγκαίνια της διεθνούς έκθεσης 
Θεσσαλονίκης στις7/09/97 αναφέρεται στις «απαράδεκτες αντιδράσεις» και διαβεβαιώνει πως η 
επένδυση «θα προχωρήσει».75 
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Οι πρώτοι 500 αστυνοµικοί καταλύουν σε ξενοδοχεία της Ουρανούπολης και των Νέων Ρόδων 

στα µέσα Σεπτεµβρίου.76 Οι επόµενοι δύο µήνες είναι µήνες µε έντονη την παρουσία των αστυνοµικών 
δυνάµεων που πραγµατοποιούν ελέγχους στην είσοδο και έξοδο από τα χωριά και σύµφωνα µε την 
επιτροπή αγώνα επιδιώκουν την τροµοκράτηση των κατοίκων και την σύγκρουση. Η επιτροπή αγώνα 
καταγγέλλει επανειληµµένα πως έχουν εισέλθει στην περιοχή πολλά γεωτρύπανα της εταιρείας, γεγονός 
που παραβιάζει την συµφωνία, ενώ δηλώνει πως οι κάτοικοι είναι αποφασισµένοι να συγκρουστούν, 
συνιστά όµως ψυχραιµία, για να γίνει η σύγκρουση όταν το επιλέξουν οι ίδιοι.77 

Όντως στις 9/11 το πρωί χτυπούν οι καµπάνες των χωριών, ενώ δεν βρίσκονται εκεί  όλες οι 
δυνάµεις των ΜΑΤ εφόσον κάποιες διµοιρίες έχουν µεταβεί στην Θεσσαλονίκη για έναν ποδοσφαιρικό 
αγώνα. Οι κάτοικοι συγκεντρώνονται άµεσα στην διασταύρωση του δρόµου Σταυρού-Ιερισσού προς 
Βαρβάρα και πραγµατοποιούν πορεία προς τις εγκαταστάσεις των πλυντηρίων των µεταλλείων όπου, 
αφού δεν τους επιτρέπεται η είσοδος, επιτίθενται εναντίον των ΜΑΤ, πυρπολούν δύο γεωτρύπανα της 
εταιρείας, προκαλούν ζηµιές σε 6 υπηρεσιακά οχήµατα της αστυνοµίας και τραυµατίζουν 9 άνδρες των 
ΜΑΤ.78 

Τα ξηµερώµατα της επόµενης στις 3:30-4:30 η ώρα την νύχτα, συλλαµβάνονται µέσα από τα 
σπίτια τους οι πρόεδροι πέντε κοινοτήτων, στους οποίους απαγγέλλονται βαριές κατηγορίες. 
Απελευθερώνονται το επόµενο πρωί, ενώ ήδη πραγµατοποιείται συγκέντρωση συµπαράστασης στον 
Σταυρό. Την ίδια µέρα απολύονται από την TVX πέντε εργαζόµενοι των µεταλλείων για την 
συµµετοχή τους στα επεισόδια, ενώ η εταιρεία δηλώνει πως θα συνεχίσει τις διερευνητικές- γεωτρητικές 
εργασίες στον πέριξ των µεταλλείων Ολυµπιάδας χώρο. 

Έτσι στις 23/11/97 τίθεται σε ισχύ η πρωτοφανής απόφαση του αστυνοµικού διευθυντή της 
Χαλκιδικής για την απαγόρευση: «της πραγµατοποίησης κάθε δηµόσιας σε ανοικτό χώρο συνάθροισης, 
πορείας, διαδήλωσης κλπ πεζή ή µε οποιοδήποτε τροχαίο µέσο στην ευρύτερη περιοχή των κοινοτήτων 
Ολυµπιάδας και Βαρβάρας....για αποτροπή σοβαρού κινδύνου της δηµόσιας ασφάλειας και απειλής 
διατάραξης της κοινωνικό-οικονοµικής ζωής στην περιοχή».79 Ταυτόχρονα οι δυνάµεις των ΜΑΤ και 
των ΕΚΑΜ πραγµατοποιούν εξαντλητικούς ελέγχους κατά την είσοδο και έξοδο από τα χωριά 
απαγορεύοντας σε πολλές περιπτώσεις την ελεύθερη κυκλοφορία. Οι κάτοικοι καταγγέλλουν πως στους 
ελέγχους ασκείται ψυχολογική βία µε προκλήσεις και εξυβρίσεις κατά κατοίκων, ενώ δεν επιτρέπεται 
καν στους κτηνοτρόφους να φύγουν ούτε για να φροντίσουν τα κοπάδια τους.80 

Η κατάσταση παραµένει τεταµένη, καθώς σε έλεγχο στον περιβάλλοντα χώρο του φυλακίου της 
Ολυµπιάδας η αστυνοµία ανακαλύπτει 99 αυτοσχέδιες βόµβες µολότοφ και κάλυκες από κυνηγετικό 
όπλο και συλλαµβάνονται 4 ηλικιωµένοι κάτοικοι από αυτούς που βρίσκονται την στιγµή της έρευνας 
στο φυλάκιο, οι οποίοι όµως θα αφεθούν ελεύθεροι, αφού τους απαγγελθούν κατηγορίες.  

Την επόµενη προκύπτουν νέες -µικρής κλίµακας- συγκρούσεις από ενέδρα που έστησαν 20 
περίπου άτοµα σε οχήµατα της αστυνοµίας µε ξύλα και πέτρες.  Συλλαµβάνεται ακόµα ένας από τους 5 
απολυµένους εργαζόµενους γιατί βρέθηκαν κιάλια και ένα τσεκούρι στο αυτοκίνητο του και 
παραπέµπεται για παράνοµη οπλοκατοχή.81  
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Η TVX αναφερόµενη στις συγκρούσεις, «καταδικάζει µαζί µε την ελληνική κυβέρνηση τις 

παράνοµες πράξεις διαδηλωτών» και διαβεβαιώνει τους µετόχους της πως δεν έχουν επηρεαστεί οι 
δραστηριότητες της στην Ελλάδα, πως συνεχίζει να έχει την στήριξη της ελληνικής κυβέρνησης και πως 
το έργο θα ξεκινήσει να κατασκευάζεται τον επόµενο χρόνο.82 

 

Η TVX Hellas µε δελτία τύπου αυτές της ηµέρες κάνει λόγο για «σχεδιασµό τροµοκρατικών 
ενεργειών µεγάλης κλίµακας» και ζητά «από τις υγιείς δυνάµεις της Χαλκιδικής να αποµονώσουν τα 
εξτρεµιστικά στοιχεία», ενώ συγχαίρει την κυβέρνηση για την «αποφασιστική στάση της». Επανέρχεται 
την αµέσως επόµενη περίοδο (µέχρι 14/12) µε δελτία τύπου που δηµοσιεύονται στην εφηµερίδα 
Ελευθεροτυπία για να δώσει την συνολική άποψη της όχι µόνον για τις «τροµοκρατικές ενέργειές» αλλά 
και για θέµατα όπως: «Η προστασία του περιβάλλοντος είναι από τις πρώτες µας προτεραιότητες» και  
«οι εργαζόµενοι της εταιρείας είναι δύναµη δηµιουργίας».83 

Σταδιακά η ένταση χαλαρώνει καθώς αίρεται η απαγόρευση των συγκεντρώσεων µετά την 
κατακραυγή από την κοινή γνώµη και πραγµατοποιείται άτυπη συνάντηση µεταξύ µελών της επιτροπής 
και στελεχών της εταιρείας.84 

Σε κοινωνικό επίπεδο αυτήν την περίοδο γίνεται ευρύτερα γνωστό -καθώς τα ΜΜΕ προβάλουν 
τις συγκρούσεις- το ζήτηµα της αντιπαράθεσης στον Στρυµονικό κόλπο και πραγµατοποιούνται 
κινήσεις συµπαράστασης στον αγώνα των κατοίκων, εκδηλώσεις αλληλεγγύης, συγκεντρώσεις και 
πορείες στην Αθήνα και στην Θεσσαλονίκη.  Τα ΜΜΕ και το κοινοβουλευτικό πολιτικό σκηνικό, 

 88



 
συνεχίζουν να αναφέρονται στους κατοίκους ως «εχθρούς της ανάπτυξης» και καταδικάζεται η βίαιη 
συµπεριφορά τους.  

Στις 11/12/97 δικάζονται στον Πολύγυρο µε σοβαρές κατηγορίες εναντίον τους, οι 5 πρόεδροι 
που συνελήφθησαν τα ξηµερώµατα της 10ης Νοέµβρη µετά τα επεισόδια, ενώ µια µέρα πριν γίνεται 
έκρηξη από αυτοσχέδιο εκρηκτικό µηχανισµό έξω από το γραφείο της υπουργού ανάπτυξης Β. 
Παπανδρέου σε «ένδειξη αλληλεγγύης στον αγώνα των κατοίκων του Στρυµονικού κόλπου ενάντια στα 
σχέδια της πολυεθνικής TVX». Την ευθύνη αναλαµβάνει η οµάδα «Αναρχικοί Αντάρτες Πόλης» και η 
υπόθεση οδηγείται στην σύλληψη του Νίκου Μαζιώτη και την ενεργητική αποδοχή από µέρους του της 
ευθύνης για την ενέργεια, που θα οδηγήσει στον εγκλεισµό του και σε µια πολιτική δίκη που θα 
απασχολήσει τα επόµενα χρόνια την επικαιρότητα.85 Η ενέργεια καταδικάζεται επίσηµα και από την 
πλευρά της ΕΑ αν και στην κοινωνική βάση υπάρχει αποδοχή και αίσθηµα αλληλεγγύης.86    

Όλη αυτή την περίοδο η επιτροπή αγώνα διαµαρτύρεται έντονα για την κατάληξη της µελέτης 
του ΙΓΜΕ-ΙΠΑ η οποία σύµφωνα µε τα συµφωνηθέντα θα έπρεπε να έχει ήδη κατατεθεί. Προκύπτει87 
πως υπάρχουν οδηγίες της διοίκησης για την µη παράδοση της , καθώς επιχειρείται από την πλευρά της  
«η διαφύλαξη του κύρους και της αξιοπιστίας του Ινστιτούτου, καθώς και η ενιαία προς τα έξω 
έκφραση».88 

Η οµάδα των µελετητών προς «έκπληξη της διοίκησης» κατέθεσε την β’ φάση της µελέτης στο 
γραφείο του διευθυντή στις 2/12/97, πράξη που προκαλεί εσωτερικές διαµάχες στο Ινστιτούτο 
ανάµεσα στην διοίκηση και στους µελετητές αλλά και στις διευθύνσεις των επιµέρους τοµέων, οι οποίες 
καλούνται να απαντήσουν επί τεχνικών ερωτηµάτων της διοίκησης που ασκούν κριτική στην µελέτη και 
τα αποτελέσµατα της. Οι ερευνητές της οµάδας εργασίας απαντούν στους ισχυρισµούς της διοίκησης 
λέγοντας πως: «Θεωρούµε πρωτοφανείς και κατάφορα αντίθετες µε την επιστηµονική δεοντολογία τις 
παρεµβάσεις σας στο έργο των µελετητών και στα αποτελέσµατα της µελέτης», και πως «όλες αυτές οι 
ενέργειες συντελούν στην άνευ λόγου και ουσίας καθυστέρηση υποβολής της µελέτης στο υπουργείο 
ανάπτυξης και έχουν ως αποτέλεσµα την δυσφήµιση της διοίκησης του ΙΓΜΕ». Τέλος κλείνουν το 
σηµείωµα µε την φράση: «δεν πρόκειται να ξανασχοληθούµε µε τεχνάσµατα ερωταπαντήσεων, γιατί 
θεωρούµε τους εαυτούς µας µελετητές ταγµένους στην προάσπιση του δηµόσιου συµφέροντος και όχι 
κακούς µαθητές υπόχρεους σε επανεξέταση».89 Οι διευθύνσεις των τοµέων, επίσης δεν απαντούν στα 
τεχνικά ερωτήµατα για λόγους δεοντολογίας και ηθικής ως προς τους συναδέλφους τους αλλά και γιατί 
υποστηρίζουν πως δεν έχουν γνώση του αντικειµένου.90 

Στον τύπο την ίδια περίοδο, δηµοσιεύονται άρθρα που υποστηρίζουν πως η µελέτη 
επιστράφηκε στους µελετητές από την διοίκηση γιατί δεν ήταν ολοκληρωµένη, πως δεν υπάρχει 
συµφωνία µεταξύ των µελετητών του ΙΓΜΕ και του ΙΠΑ για τα συµπεράσµατα της µελέτης κ.α. Το 
ουσιαστικό αποτέλεσµα είναι η υπονόµευση της αξιοπιστίας της µελέτης και η µη παράδοση της προς 
τα έξω, ούτε καν στους άµεσα ενδιαφερόµενους, την επιτροπή αγώνα. Θα χρειαστεί να κατατεθεί από 
τους προέδρους δύο κοινοτήτων µηνυτήρια αναφορά κατά παντός υπευθύνου στις 22/12/97 για να 
αποδοθεί τελικά η µελέτη.91 
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Το περιεχόµενο της δεύτερης φάσης της µελέτης αφορά στην επιπλέον διερεύνηση της 

δυνατότητας εγκατάστασης σε τρεις περιοχές που τελικά επιλέχθηκαν: στο Τσέρνοβο, την Κηπουρίστρα 
και τον Εκκλησιαστικό Μύλο, µε τις δύο πρώτες να βρίσκονται στον υδροκρίτη της Ολυµπιάδας και 
την τρίτη στην Νότια υποπεριοχή. Τα συµπεράσµατα της µελέτης διαρθρώθηκαν σε δύο ενότητες: Η 
µια αφορά στην διερεύνηση τεχνολογικών, περιβαλλοντικών, γεωλογικών παραµέτρων, που αποτελεί 
εργασία των µελετητών του ΙΓΜΕ και η άλλη αφορά στην προσέγγιση των κοινωνικό- οικονοµικών και 
χωροταξικών επιπτώσεων που µελετήθηκαν από το ΙΠΑ. 

Στην πρώτη ενότητα αφού µελετήθηκαν αναλυτικά οι παράµετροι, πραγµατοποιήθηκε 
συνθετική αξιολόγηση-βαθµολόγηση των θέσεων, η οποία δίνει το προβάδισµα µε µικρή διαφορά στην 
θέση του Εκκλησιαστικού Μύλου έναντι της θέσης Κηπουρίστρα για την λίµνη απόθεσης αποβλήτων 
στο σχήµα µεταλλουργία δίπλα στο φράγµα. ∆εν αξιολογήθηκε αρκετά, αν και έχει κάποια 
πλεονεκτήµατα, η δυνατότητα κατασκευής µεταλλουργίας δίπλα στο εργοστάσιο εµπλουτισµού γιατί 
θεωρήθηκε από την οµάδα εργασίας πως δεν υπήρχαν επαρκείς µελέτες από πλευράς TVX για την 
δυνατότητα υδραυλικής µεταφοράς των τελµάτων. Οι µελετητές αναφέρουν πως δεν υπάρχει µεγάλη 
διαφορά κυρίως ανάµεσα στις θέσεις Εκκλησιαστικός Μύλος και Κηπουρίστρα και πως «η µικρή 
οικονοµική επιβάρυνση της µεταφοράς στον Εκκλησιαστικό Μύλο ουσιαστικά δεν επιβαρύνει την 
επένδυση».92 

Στην δεύτερη ενότητα µετά από την ανάλυση των κοινωνικό-οικονοµικών και χωροταξικών 
παραµέτρων αλλά και του αρχαιολογικού ενδιαφέροντος της περιοχής προσδιορίζονται τα ισχυρά και 
ασθενή στοιχεία σε σχέση µε τους παραπάνω παράγοντες για κάθε συνδυασµό θέσεων µονάδας 
επεξεργασίας χρυσού και λεκάνης αποβλήτων και γίνεται ποιοτική αξιολόγηση, χωρίς να δίνεται 
κάποιου τύπου βαθµολόγηση. 

Στο γενικό συµπέρασµα των δύο ενοτήτων και Ινστιτούτων, αναφέρεται πως το πρόβληµα 
επιλογής θέσης εγκατάστασης είναι εξαιρετικά πολυσύνθετο και κρίνονται ως πρακτικά ισοδύναµες µε 
τα πλεονεκτήµατα και τα µειονεκτήµατα τους και µε προϋποθέσεις οι λύσεις: 

α) Λεκάνη στον Εκκλησιαστικό Μύλο και µεταλλουργία βορειοδυτικά µε νέα χάραξη δρόµου για την 
µεταφορά των χρυσοφόρων καταλοίπων. 

β) Μεταλλουργία ανάµεσα στην Κηπουρίστρα και το Τσέρνοβο και λεκάνη στην Κηπουρίστρα. 

Ο συνδυασµός εργοστάσιο εµπλουτισµού και µεταλλουργία στον ήδη υπάρχοντα χώρο των 
εγκαταστάσεων Ολυµπιάδας δεν αξιολογήθηκε πλήρως, αφού παραµένει ανοικτό το θέµα της επίλυσης 
της υδραυλικής µεταφοράς αποβλήτων. Αυτό το σηµείο αποτελεί ένα από τα βασικά θέµατα τριβής και 
αντιπαράθεσης προς την οµάδα µελέτης τόσο από την διοίκηση του ΙΓΜΕ όσο και από την πλευρά της 
εταιρείας και των αρµόδιων υπουργείων.93 

Η ΕΑ καταγγέλλει «συµπαιγνία υπουργείου-διοίκησης-TVX ώστε να αλλοιωθούν τα 
συµπεράσµατα της µελέτης» και υποστηρίζει ξανά πως η εταιρεία επιλέγει την σύγκρουση µε τους 
κατοίκους για να συγκαλύπτει το πρόβληµα και να κερδίζει χρόνο ώστε να κερδοσκοπεί µέσω της 
µετοχής της ή να εξασφαλίσει αποζηµίωση επικαλούµενη λόγους ανωτέρας βίας.94 
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Η TVX Hellas Α.Ε. στον απολογισµό χρήσεως της για το1997 δηλώνει ότι «επικεντρώθηκε 

στην δηµιουργία των προϋποθέσεων για την πραγµατοποίηση της επένδυσης της στην Ολυµπιάδα και 
τις Σκουριές και ειδικότερα για την αντιµετώπιση των αντιδράσεων ορισµένων κοινοτήτων του 
Στρυµονικού κόλπου». Η εταιρεία πραγµατοποίησε συνολικά επιπλέον 251 προσλήψεις από τον αριθµό 
εργαζοµένων για τον οποίο είχε δεσµευτεί, φτάνοντας το προσωπικό της στους 801 εργαζόµενους, «για 
να προχωρήσουν οι µελέτες και οι απαραίτητες εργασίες στην Ολυµπιάδα και τις Σκουριές».95 

Πραγµατοποιήθηκαν «δαπάνες για έργα περιβάλλοντος» ύψους 1,5 δις δρχ σε δύο χρόνια, 
ανάµεσα στα οποία ξεχωρίζουν οι περιβαλλοντικές µελέτες βάσης Ολυµπιάδας και Σκουριών. Η έναρξη 
των κατασκευαστικών εργασιών δηλώνεται ότι αναµένεται να ξεκινήσει το 1999 και εκεί θα 
απασχοληθούν µόνιµα οι νέοι προσληφθέντες. Αυτοί είναι και οι λόγοι που η εταιρεία παρουσίασε 
ζηµία έχοντας αρνητική καθαρή θέση 1,131 δις δρχ στο 1997, κατάσταση που εκτιµάται ότι «θα 
συνεχιστεί έως ότου ξεκινήσει η παραγωγή χρυσού».96 Αναφέρεται πάντως η µεγάλη βελτίωση στην 
παραγωγή του µεταλλευτικού κέντρου Στρατωνίου που παρήγαγε 26.000 τόνους συµπυκνώµατος 
γαληνίτη και 32.000 τόνους συµπυκνώµατος σφαλερίτη, οι οποίοι εξήχθησαν από το λιµάνι του 
Στρατωνίου αυξάνοντας κατά πολύ τις εξαγωγές και την αξία τους σε σχέση µε το 1996.97 

Όσον αφορά στην µητρική εταιρεία, ανακοίνωσε απώλειες που έφθασαν τα 49,8 εκ $ για το 
1997 (0,36$ ανά µετοχή) µε την µετοχή της να υποχωρεί κατά 0,89$ σε δύο χρόνια. Στα δελτία τύπου 
της γίνεται ξεχωριστή αναφορά για το ελπιδοφόρο ελληνικό πλάνο.98 

Την χρονιά αυτή «ολοκληρώθηκε το πρόγραµµα διερευνητικών γεωτρήσεων στις Σκουριές µε 
42.000 µέτρα γεωτρήσεων ενώ παράλληλα ξεκίνησε η διάνοιξη ερευνητικής, κεκλιµένης στοάς µήκους 
800 µ για την καλύτερη οριοθέτηση του κοιτάσµατος σε βάθος. Η εταιρεία αναφέρει πως τα 
αποτελέσµατα είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά για την εκµετάλλευση του κοιτάσµατος πορφυριτικού 
χαλκού µε σηµαντική περιεκτικότητα σε χρυσό 0.89 g/t και πως «το πρόγραµµα ανάπτυξης των 
Σκουριών είναι έτοιµο να τεθεί σε εφαρµογή».99 

Στην µελέτη για την διάνοιξη της στοάς υπολογίζεται ότι η αναµενόµενη παροχή νερού από τον 
υδροφόρο θα είναι 30 µ3/ωρα αλλά η πραγµατική αποδεικνύεται πολλαπλάσια, γύρω στα 200 µ3/ωρα, 
µε αποτέλεσµα οι µικρές δεξαµενές καθίζησης που κατασκευάζονται -µε βάση τους υπολογισµούς -για 
την στοιχειώδη επεξεργασία του νερού της στοάς να είναι ουσιαστικά άχρηστες καθώς δεν µπορούν να 
δεχτούν την πραγµατική ποσότητα του νερού. Αυτό απορρίπτεται τελικά ανεπεξέργαστο στο 
παρακείµενο ρέµα που καταλήγει στον Ασπρόλακκα, παρά το ότι έχει παρόµοια σύσταση µε τα νερά 
των στοών που αναφέρθηκε πως επιβαρύνονται λόγω της όξινης απορροής. Η εκφόρτιση του 
υδροφόρου ορίζοντα µέσα από την στοά, οδήγησε σε πτώση της στάθµης του, σε ξήρανση όλων των 
παρακείµενων πηγών ανάντη του ρέµατος και συνολικά επηρέασε αρνητικά το υδατικό ισοζύγιο στην 
κοινότητα Μεγάλης Παναγιάς, η οποία έκτοτε αντιµετωπίζει πρόβληµα στην ύδρευση τους θερινούς 
µήνες.100 

Στις αρχές του 1998 αναλαµβάνει διευθύνων σύµβουλος και πρόεδρος του διοικητικού 
συµβουλίου της TVX Hellas ο Κος Ιωάννης ∆ραπανιώτης αναγνωρισµένος έλληνας µεταλλειολόγος µε 
µεγάλη διεθνή εµπειρία, ο οποίος γεννήθηκε και µεγάλωσε στο Στρατώνι και για τον οποίο λέγεται πως 
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είναι: «ικανός, δραστήριος και αποτελεσµατικός και κατάγεται και από την Χαλκιδική και θα τα πάει 
καλύτερα για να δούµε και την επένδυση να ολοκληρώνεται».101   Εντείνεται η προσπάθεια της εταιρείας 
όπως δηλώνεται, «να αποτελέσει παρελθόν η περίοδος των συγκρούσεων» και να «προχωρήσουµε µε 
σύνεση, συνέπεια και αποτελεσµατικότητα στην ολοκλήρωση του έργου µας».102  

Τον Ιούνιο του 1998 η εταιρεία προβάλλει έντονα την εκκίνηση  προγράµµατος ανακύκλωσης 
χαρτιού-αλουµινίου µε την συνεργασία των κοινοτήτων Μεγάλης Παναγιάς και Στρατωνίου.103 Παρόλο 
που αγοράστηκε όλος ο εξοπλισµός -µε χρήµατα κυρίως της εταιρείας- τελικά το πρόγραµµα δεν 
συνεχίστηκε τα επόµενα χρόνια.104 Τον Σεπτέµβριο η TVX Hellas συµµετέχει µε δικό της αυτόνοµο 
και εντυπωσιακό περίπτερο στην διεθνή έκθεση Θεσσαλονίκης.105  

Στο δεύτερο εξάµηνο του 1998 ολοκληρώνεται και η µελέτη οικονοµικής σκοπιµότητας για την 
Ολυµπιάδα, η οποία αποδεικνύει την οικονοµική αποδοτικότητα της επένδυσης, ενώ σύµφωνα µε την 
εταιρεία στο επίπεδο του σχεδιασµού βρίσκονται όλες οι άδειες. Τον Σεπτέµβριο ολοκληρώνεται η 
µελέτη οικονοµικής σκοπιµότητας για τις Σκουριές, που και αυτή δίνει ακριβή, οικονοµικά 
ενθαρρυντικά στοιχεία για το προγραµµατιζόµενο έργο.106  

Στις 14/10/98 ανακοινώνεται η απόφαση του δικαστηρίου του Οντάριο για το αίτηµα της 
ALPHA GROUP κατά της TVX που ζητά την πλήρη κατοχή των µεταλλείων Κασσάνδρας. Το 
δικαστήριο αποφάσισε την απόδοση στην ALPHA του 12% ποσοστό στην ιδιοκτησία που αποκτήθηκε 
και το δικαίωµα να ζητήσει άλλα 12% συµµετέχοντας µε ανάλογο ποσοστό στα µέχρι τότε έξοδα.107   
Τα πρακτικά της δίκης είναι αποκαλυπτικά όπως αναλύθηκε, για τις συνθήκες και το παρασκήνιο του 
διαγωνισµού ανάθεσης του έργου ενώ το πλήγµα είναι ισχυρό για την εταιρεία. 

Για το κίνηµα των κατοίκων, το 1998 είναι µια χρονιά χωρίς γεγονότα όπως αυτά των ετών 
1996 και 1997, αλλά οι βάρδιες συνεχίζονται στο φυλάκιο χωρίς όµως τις πολυπληθείς συνελεύσεις των 
προηγούµενων ετών καθώς δεν υπάρχουν γεγονότα, εκτός από τις δίκες των κατοίκων. Οι πρόεδροι των 
κοινοτήτων αλλά και άλλοι ενεργοί κάτοικοι φορτώνονται µε ποινές υπό αναστολή, χωρίς τελικά να 
βρεθεί κανείς στην φυλακή. Η επιτροπή χαρακτηρίζει τις ποινές «εξοντωτικές που στόχο έχουν, να 
κάµψουν το φρόνηµα των αγωνιζόµενων κατοίκων και της επιτροπής, να εκφοβίσουν για να 
προκαλέσουν όξυνση της κατάστασης και να αποκρύψουν τα αδιέξοδα τους».108 

Εξάλλου από τον Ιανουάριο του 1999 αρχίζει η εφαρµογή του σχεδίου Καποδίστριας που 
µεταβάλει την διοικητική εικόνα της περιοχής. Η κοινότητα της Ολυµπιάδας ανήκει πλέον στον δήµο 
Σταγείρων-Ακάνθου µαζί µε όλες τις  κοινότητες οι οποίες όλη αυτή την περίοδο ήταν υπέρ της 
εταιρείας και της επένδυσης, η Βαρβάρα στον δήµο Αρναίας και οι υπόλοιπες κοινότητες του 
Στρυµονικού κόλπου στον δήµο Αγ. Γεωργίου και Ρεντίνας. Είναι εµφανής η πολιτική σκοπιµότητα 
πίσω από τον χωρισµό αυτό που έχει άµεσες επιπτώσεις στην συγκρότηση των αντιστεκόµενων 
κατοίκων, είναι άλλωστε γνωστό ότι ο νόµος Καποδίστρια χρησιµοποιήθηκε για την «επίλυση» και 
άλλων χρόνιων τοπικών προβληµάτων για την κεντρική εξουσία. 

∆ηµιουργείται έτσι µια δεύτερη επιτροπή αγώνα, η επιτροπή Σταγίρων-Ακάνθου και γίνεται 
προσπάθεια να λειτουργήσει σε συνεργασία µε την επιτροπή του Στρυµονικού οπότε, αν και υπάρχουν 
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εσωτερικά προβλήµατα  λειτουργεί µια «κοινή οµάδα εργασίας των δύο επιτροπών» η οποία προσπαθεί 
να κρατηθεί η στάση των κατοίκων ενιαία. Για µια περίοδο η κοινή επιτροπή απευθύνεται προς τα έξω 
µε την υπογραφή: «επιτροπές αγώνα για την µη εγκατάσταση της µεταλλουργίας χρυσού».109 

Αυτή η εξέλιξη επηρεάζει άµεσα τον λόγο και την επιχειρηµατολογία των κατοίκων δεδοµένου 
ότι η άποψη που προβάλλεται πλέον είναι: «όχι εργοστάσια χρυσού στην περιοχή µας» αντί του 
«χωροθέτηση εκτός των ορίων των 12 κοινοτήτων σε περιοχή που να έχει την κοινωνική συναίνεση».110 
Η θέση αυτή διαµορφώνεται ως συνισταµένη των δύο τοποθετήσεων: 

 ΕΑΣ:  ΝΑΙ στην επένδυση, ΟΧΙ στον υδροκρίτη της Ολυµπιάδας χωροθέτηση µε κοινωνική 
συναίνεση   

 ΕΑΣτ.Ακ:  καµία νέα µεταλλευτική δραστηριότητα στην περιοχή µας.111  

Από τις επιτροπές ανακοινώνεται πως: «συναντηθήκαµε για να συµφωνήσουµε σε ένα πλέγµα 
πρωτοβουλιών µε στόχο την απόρριψη της προέγκρισης χωροθέτησης που δόθηκε στην TVX. Κάναµε 
την αρχή ενός κοινού αγώνα και θα συνεχίσουµε να είµαστε µαζί για να αποτρέψουµε και νέους 
σχεδιασµούς, οι οποίοι δεν θα έχουν την συναίνεση της κοινωνίας» .112 

Το 1998 είναι άλλη µια άσχηµη οικονοµικά χρονιά για την µητρική εταιρεία η οποία 
ανακοινώνει τον Απρίλη του ’99 την πώληση του 49% των µετοχών της για όλες τις εκµεταλλεύσεις 
στην Αµερικάνική ήπειρο, που οδηγεί στην συγχώνευση της µε την εταιρεία Normandy Mining, η 
οποία έχει έδρα την Αυστραλία, για την δηµιουργία της  TVX Normandy Americas TVXNA.113 Όπως 
αναφέρει η ίδια η εταιρεία, η συγχώνευση αυτή «θα επιτρέψει στην TVX να αναπτύξει τις ελληνικές 
κτήσεις της,  «των οποίων το ιδιοκτησιακό καθεστώς δεν επηρεάζεται».114 

Τα οικονοµικά προβλήµατα της εταιρείας αντικατοπτρίζονται καθαρά στο γεγονός ότι τους 
πρώτους µήνες του ’99 απολύεται από την εταιρεία σταδιακά το πρόσθετο προσωπικό -επιστηµονικό 
και µη- που εργαζόταν σ’ αυτήν στις µελέτες βάσης κλπ ενώ από τον Μάιο αρχίζουν να τίθενται σε 
διαθεσιµότητα και εργαζόµενοι στα µεταλλεία.115  

Η µητρική εταιρεία δηλώνει την απόφαση της να προχωρήσει πρώτα µε το έργο στην 
Ολυµπιάδα «λόγω των προκειµένων συνθηκών στην µεταλλευτική αγορά» και να κρατήσει το έργο στις 
Σκουριές υπό µελέτη, µε την προοπτική να  ξεκινήσει αργότερα η προώθηση του. Όσον αφορά στην 
µέθοδο για την επεξεργασία του µεταλλεύµατος για την Ολυµπιάδα, αναφέρεται πως ο συνδυασµός των 
µεθόδων βιοοξείδωσης και υδατικής οξείδωσης υπό πίεση θεωρήθηκε ως η βέλτιστη τελικά λύση, «για 
να ικανοποιηθεί και η κυβέρνηση και να µην υπάρξουν προβλήµατα µε τις άδειες».116  

Τον Μάρτιο του 1999 το πλοίο ΚΗΑΜΖΑ που φορτώνει τα παραγόµενα από το εργοστάσιο 
εµπλουτισµού του Στρατωνίου εµπλουτίσµατα γαληνίτη και σφαλερίτη, προσαράζει στο λιµάνι του 
Στρατωνίου και δηµιουργείται θέµα στα ΜΜΕ σχετικά µε το αν προκαλείται ρύπανση στον κόλπο του 
Στρατωνίου από τα περιεχόµενα µεταλλεύµατα.117   
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Στις 14/05/99 και αφού έχει ληφθεί µε οριακή πλειοψηφία θετική απόφαση του Κεντρικού 

Αρχαιολογικού Συµβουλίου, εκδίδεται η προέγκριση χωροθέτησης της µεταλλουργίας χρυσού, που 
προβλέπει την κατασκευή του εργοστάσιου εµπλουτισµού και των συναφών εγκαταστάσεων στην θέση 
στην οποία βρίσκεται ήδη το εργοστάσιο εµπλουτισµού στον κάµπο της Ολυµπιάδας, και την λεκάνη 
απόθεσης στην Κηπουρίστρα µαζί µε το εργοστάσιο εξουδετέρωσης µετά από την θετική εισήγηση της 
∆ιεύθυνσης Χωροταξίας.118 

Μετά από αυτή την έγκριση η εταιρεία ξεκινά από τον Ιούνιο να διανοίγει δρόµο κόβοντας τα 
δέντρα προς την Κηπουρίστρα µε σκοπό την πραγµατοποίηση γεωτρήσεων στην περιοχή χωροθέτησης 
της λίµνης αποβλήτων, του φράγµατος και του εργοστασίου εξουδετέρωσης. Οι κάτοικοι µπαίνουν 
µπροστά στις µπουλντόζες επανειληµµένα και η κυβέρνηση στέλνει δυο φορές τα ΜΑΤ, ενώ οι 
αστυνοµικές δυνάµεις της Χαλκιδικής παρέχουν σταθερά προστασία παρόλο που η διάνοιξη του 
δρόµου –σύµφωνα µε την ΕΑ- στηρίζεται αποκλειστικά σε παράνοµες αποφάσεις του ∆ασαρχείου και 
του Νοµάρχη.119 Τον Ιούλιο αποσύρονται τα ΜΑΤ και σταµατούν όλες οι εργασίες µε την ανάκληση 
όλων των αδειών του δασαρχείου Αρναίας και της γενικής διεύθυνσης δασών της κεντρικής Μακεδονίας 
καθώς κατατίθεται στο ΣτΕ κοινή αίτηση αναστολής και αίτηση ακυρώσεως για την προέγκριση 
χωροθέτησης του εργοστασίου χρυσού στην Ολυµπιάδα και της λίµνης αποβλήτων στην Κηπουρίστρα 
από την ΕΑ Στ. Ακ..120 

Η νέα, ανανεωµένη µελέτη οικονοµικής σκοπιµότητας για το έργο της Ολυµπιάδας 
παραδίδεται τον Οκτώβριο και αναφέρει πως το έργο θα παράγει 254.000 ουγκιές χρυσού τον χρόνο 
και 2.3 εκ ουγκιές ασήµι δηλαδή 39.00 ισοδύναµες ουγκιές χρυσού/ χρόνο µέσα σε συµπύκνωµα 
µολύβδου. 

Το κόστος παραγωγής υπολογίζεται να είναι 91$/ ουγκιά για τα πρώτα 5 χρόνια και 87$ ανά 
ουγκιά για τα επόµενα έτη. Σηµειώνεται πως την ίδια περίοδο για την µητρική εταιρεία το µέσο κόστος 
παραγωγής από όλες τις εκµεταλλεύσεις της ήταν 180$ ανά ουγκιά, ενώ δεν είχε καµία µονάδα µε 
κόστος µικρότερο από το προβλεπόµενο κόστος για την επένδυση της Ολυµπιάδας, καθώς το 
χαµηλότερο κόστος παραγωγής ανά ουγκιά επιτυγχανόταν στο µεταλλείο Crixas στη Βραζιλία και ήταν 
136 $ ανά ουγκιά για  το 1999.121 

Η επένδυση υπολογίζεται να είναι ύψους $247.9 εκατοµµυρίων µε τα $61 εκατοµµύρια να 
αποτελούν επιδότηση που χορηγείται από την ελληνική κυβέρνηση από χρηµατοδότηση της ΕΕ. 
Συνολικά αναφέρεται πως τα αποθέµατα της Ολυµπιάδας περιέχουν 6 εκατοµµύρια ουγκιές χρυσού και 
η διάρκεια ζωής του µεταλλείου προσδιορίζεται σε τουλάχιστον 20 χρόνια. Οι µέσες περιεκτικότητες 
του συνολικού υπόγειου αποθέµατος είναι 9,84 g/t Au, 151.1 g/t Ag, 5.08% Pb, 6.77% Zn ενώ 
υπάρχει και θα γίνει επεξεργασία του αποθέµατος του αποθέµατος αρσενοπυρίτη µε 22.92g/t Au και 
24.5 g/t Ag αλλά και των τελµάτων της λίµνης αποβλήτων µε 3.84g/t Au και 14.3 g/t Ag.122 

Για την χρηµατοδότηση, αναφέρεται πως η εταιρεία έχει λάβει µια υπό προϋποθέσεις 
δεσµευτική επιστολή από την Deutche Bank, που αφορά σε ένα ποσό $130 εκατοµµυρίων και ένα 
συνοδευτικό ποσό $40 εκατοµµυρίων, τα οποία συµπληρωµένα µε  $72  εκατοµµύρια από την TVX  θα 
επαρκέσουν για την φάση της κατασκευής µαζί µε επιπλέον $19 εκατοµµύρια από την εταιρεία.123 
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Οι κάτοικοι κερδίζουν την πρώτη από µια σειρά σηµαντικές δίκες, καθώς µετά από προσφυγή 

στο ΣτΕ για την παράνοµη -χωρίς τις απαραίτητες άδειες- λειτουργία των υφιστάµενων εγκαταστάσεων 
στην Ολυµπιάδα, στις 22/09/99 το δικαστήριο αποφασίζει την αναστολή των εργασιών. Το σκεπτικό 
της απόφασης αναφέρει ότι αυτή έχει ληφθεί µε γνώµονα: «την προστασία ενός σηµαντικού δασικού 
οικοσυστήµατος µε πλουσιότατη χλωρίδα και πανίδα, ενός τοπίου σπάνιας αισθητικής αξίας, ενός 
βασικού ιστορικού και αρχαιολογικού χώρου της Χαλκιδικής».124 Η απόφαση αυτή σηµατοδοτεί την 
µεταφορά του αγώνα των κατοίκων στο δικαστικό µέτωπο, αφού αποδεικνύεται πως το ΣτΕ, όπως έχει 
γίνει και σε πολλές άλλες περιπτώσεις  αντιτάσσει τις αποφάσεις του στις δηλωµένες διαθέσεις της 
πολιτικής ηγεσίας επί ζητηµάτων για την προστασία του περιβάλλοντος.125 

Οι ελπίδες των αντιστεκόµενων εναποτίθενται σ’ αυτό το πεδίο για µια οριστική λύση για το 
ζήτηµα τους και γίνεται προσπάθεια να στοιχειοθετηθούν όσο το δυνατόν καλύτερα οι προσφυγές που 
έπονται. Στο πλαίσιο αυτής της προσπάθειας επιχειρείται δικτύωση µε οργανώσεις και άτοµα στο 
εξωτερικό, τα οποία ασχολούνται µε τα περιβαλλοντικά ζητήµατα που προκύπτουν από την 
µεταλλουργία, και αποδίδει καρπούς η επικοινωνία µε τον καθηγητή Φρ. Κόρτε  από το Τεχνικό 
Πανεπιστήµιο του Μονάχου. Μετά από επιστολή του καθηγητή προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όπου 
επισηµαίνονται -για δεύτερη φορά από τον ίδιο- οι ανεπιθύµητες και επικίνδυνες οικολογικές επιπτώσεις 
της ανάκτησης χρυσού µε την χρήση κυανιούχων ενώσεων και η περίπτωση της TVX στην Ελλάδα, 
έρχεται η διαβεβαίωση από την επιτροπή πως: «έχει πλήρη συνείδηση του πράγµατος και γι’ αυτό τον 
λόγο και δεν παρείχε καµία επιχορήγηση για το προγραµµατιζόµενο έργο µιας διεθνούς εταιρείας στην 
Ελλάδα».126 

Τον ίδιο µήνα ολοκληρώνεται και η ΜΠΕ που συντάσσεται από το επιστηµονικό προσωπικό 
της εταιρείας και ξεκινά η διαδικασία έγκρισης της µε την υποβολή της τον Νοέµβριο στις ελληνικές 
αρχές.127 Στη ΜΠΕ η τελική επιλογή της χωροθέτησης των εγκαταστάσεων της µεταλλουργίας χρυσού, 
καταλήγει στο σχήµα: εργοστάσιο µεταλλουργίας χρυσού και εγκαταστάσεις εµπλουτισµού στην 
πεδιάδα της Ολυµπιάδας και λίµνη απόθεσης τελµάτων στην Κηπουρίστρα, όπου τα απόβλητα θα 
µεταφέρονται µε υδραυλική µεταφορά σε µια απόσταση 3.5 Km. Στην µελέτη περιγράφονται τα 
χαρακτηριστικά του έργου και η υφιστάµενη κατάσταση τόσο όσον αφορά στο φυσικό όσο και στο 
κοινωνικό-οικονοµικό περιβάλλον της περιοχής. Στο κεφάλαιο 4 της σύνοψης µε τίτλο «Επιπτώσεις και 
µέτρα προστασίας περιβάλλοντος», εκτιµούνται και αξιολογούνται οι επιπτώσεις του έργου πάνω:στην 
µορφή και το τοπίο, στο γεωλογικό περιβάλλον, στα εδάφη-χρήσεις γης, στους υδατικούς πόρους, στο 
ατµοσφαιρικό και το ακουστικό περιβάλλον, στα οικοσυστήµατα, την χλωρίδα και την πανίδα και στο 
κοινωνικό-οικονοµικό και ιστορικό-πολιτιστικό περιβάλλον. Για κάθε ένα από τα παραπάνω, τονίζονται 
και τα µέτρα προστασίας του περιβάλλοντος που λαµβάνει η εταιρεία. Το γενικό συµπέρασµα από την 
ανάγνωση της σύνοψης της µελέτης είναι πως η πραγµατοποίηση του έργου ναι µεν έχει σε κάποιους 
τοµείς «ασθενώς αρνητικές και τοπικού επιπέδου» 128 επιπτώσεις , πλην όµως αυτές ελαχιστοποιούνται 
µέσα από τα µέτρα προστασίας περιβάλλοντος και την ειδική µέριµνα που θα έχει η εταιρεία. Οι 
συνολικές αρνητικές επιπτώσεις υπερκαλύπτονται από τις θετικές που συµπεριλαµβάνουν τον 
«απορρυπαντικό χαρακτήρα του έργου» και τις «σηµαντικές θετικές επιπτώσεις (στο κοινωνικό-
οικονοµικό περιβάλλον) τόσο σε επίπεδο Νοµού Χαλκιδικής όσο και σε επίπεδο εθνικής 
οικονοµίας».129 
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Για τη µητρική εταιρεία το 1999 αποτελεί, άλλη µια χρονιά µε απώλειες $47.6 εκατοµµύρια 

(0,35$ ανά µετοχή) γεγονός που αντικατοπτρίζεται και στο ελληνικό της τµήµα. Η TVX Hellas µέσα σε 
µια χρονιά µείωσε το επίπεδο της απασχόλησης κατά 26% απασχολώντας πλέον 574 εργαζόµενους 
έναντι των 850 που είχαν φτάσει.130 

Είναι φανερό από τα δελτία τύπου της περιόδου, πως η µητρική εταιρεία στηρίζεται στην 
προοπτική, ή τουλάχιστον στην αναφορά της προοπτικής της µονάδας χρυσού στην Χαλκιδική, για να 
διατηρήσει την εµπιστοσύνη των µετόχων της και να αποφύγει περαιτέρω πτώση της τιµής της µετοχής 
της. Στις 13 ∆εκεµβρίου ’99 ο Κος Davis τοποθετείται στην θέση του προέδρου της TVX Gold και 
αναφέρεται γι’ αυτόν πως: «η κυρίως εστίαση του θα συνεχίσει να είναι η πραγµατοποιούµενη ανάπτυξη 
του επενδυτικού σχεδίου της εταιρείας στην Ελλάδα».131 

Η εταιρεία βρίσκεται σε δικαστικό κλοιό, αφού εκτός από την ειληµµένη απόφαση του ΣτΕ για 
την προσωρινή αναστολή των εργασιών στις υφιστάµενες εγκαταστάσεις Ολυµπιάδας, εκκρεµεί στο ΣτΕ 
η κύρια προσφυγή για την προέγκριση χωροθέτησης καθώς και δυο νέες προσφυγές σε δικαστήριο του 
Καναδά από εταιρείες που διεκδικούν το 24% των µεταλλείων, προσβάλλοντας την διαδικασία 
ανάθεσης του έργου. Η µια από τις δυο εταιρείες µε όνοµα τον κωδικό 1235866 Ontario Inc. είναι 
διάδοχος εταιρεία της Curragh  που συµµετείχε στον διαγωνισµό του 1994 και ισχυρίζεται ότι η 
εταιρεία ALPHA χρησιµοποίησε εµπιστευτικές πληροφορίες της, τις οποίες αργότερα χρησιµοποίησε 
και η TVX.132 Ακόµα στις 15/07/99 η ΙΣΤ’ Εφορεία Αρχαιοτήτων υπέβαλε µήνυση κατά της TVX 
Hellas για καταστροφές και κατακράτηση αρχαίων ενώ απορρίπτεται η αίτηση της εταιρείας για την 
ανάκληση της απόφασης του ΣτΕ για τις υφιστάµενες εγκαταστάσεις των οποίων είχε διατάξει την 
διακοπή λειτουργίας.133 

Από την πλευρά των κατοίκων, ενώ µέσα στο ’99 έχουν ήδη παρουσιαστεί εσωτερικά 
προβλήµατα στην λειτουργία της κοινής οµάδας εργασίας των δύο επιτροπών, στις αρχές του 2000 
δηµιουργείται σοβαρή κρίση µε αφορµή την επιστολή- ανάλυση  µέλους της EAΣτ.Ακ.134 Σε µια 
προσπάθεια για περιγραφή της διαµάχης, αν και είναι δύσκολο να διαχωριστεί το θέµα από τις 
προσωπικές διαφορές και έχθρες και το διαπροσωπικό παρασκήνιο που είναι έντονο, φαίνεται να 
συγκρούονται δυο διαφορετικές απόψεις για την εξέλιξη του αγώνα: Η µια που υποστηρίζει την 
υπεράσπιση της στρατηγικής -ίσως και ουσιαστικής θέσης- για την πραγµατοποίηση της επένδυσης 
εκτός των ορίων των 12 κοινοτήτων του Στρυµονικού και µε κοινωνική συναίνεση και η άλλη που 
αρνείται κάθετα κάθε νέα µεταλλευτική δραστηριότητα στην ευρύτερη περιοχή. Επισηµαίνεται σε αυτό 
το σηµείο, πως η παραπάνω είναι µια πολύ απλουστευτική και γι’ αυτό µη ακριβής περιγραφή της 
διαµάχης. 

Στο µεταξύ προχωρούν οι διαδικασίες για την αδειοδότηση του έργου από πλευράς TVX και 
ελληνικής διοίκησης. Τον Μάιο του 2000 το ΚΑΣ, έπειτα από συνεδρίαση µε έντονες αντιπαραθέσεις, 
γνωµοδοτεί µε οριακή πλειοψηφία, πως είναι δυνατή η οριστικοποίηση της χωροθέτησης όπως αυτή 
προτείνεται στην ΜΠΕ.135 Στις 23/06/00 εγκρίνεται η ΜΠΕ για την Ολυµπιάδα από το νοµαρχιακό 
συµβούλιο Χαλκιδικής136 και στις 18/09/00 δίνεται η εγκριτική απόφαση του ΥΠΕΧΩ∆Ε για την 
ΜΠΕ.137  
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Η εταιρεία δηλώνει ικανοποιηµένη από την πρόοδο για τις άδειες, αλλά απογοητευµένη από 

την καθυστέρηση που προκύπτει καθώς αποκλείεται η έναρξη των εργασιών στο τέλος του χρόνου, όπως 
δήλωνε. Ο βασικός λόγος είναι ότι το ΣτΕ αναβάλει την ακροαµατική διαδικασία για τον Οκτώβρη, 
ώστε να έχει χρόνο να αξιολογήσει τα στοιχεία και κυρίως την έγκριση από το ΚΑΣ. Η αναβολή 
επεκτείνεται χρονικά για ακόµη µια φορά, για τις 12/01/01, ώστε να γίνει εφικτή ταυτόχρονη εξέταση-
προσβολή της ΜΠΕ µαζί µε τις υπόλοιπες εγκριτικές άδειες που προσβάλλονται.138 

Στο τέλος του έτους η TVX  ανακοινώνει πως η θυγατρική της TVX Hellas θα είναι από την 
αρχή του 2001 ανεξάρτητη οικονοµική µονάδα, γεγονός που σηµαίνει πως είναι απαραίτητο να γίνει 
κερδοφόρα για το 2001 εν αναµονή της κατασκευής της µονάδας χρυσού. Για το σκοπό αυτό 
πραγµατοποιούνται επιχειρησιακές βελτιώσεις και τίθεται σε εφαρµογή πρόγραµµα περικοπής δαπανών 
που συναντά όµως την αντίδραση των εργαζοµένων οι οποίοι αντιδρούν µε απεργία απέναντι στις 
απολύσεις που ανακοίνωσε η εταιρεία. Μετά από συµφωνία που επιτυγχάνεται µε τα συνδικάτα των 
εργαζοµένων οι εργάσιµες ηµέρες για το εργοστάσιο εµπλουτισµού γίνονται από πέντε την βδοµάδα 
επτά κι έτσι το πρόγραµµα για τα υπόγεια µεταλλεία γίνεται 6 ηµερών την εβδοµάδα. Κατά αυτόν τον 
τρόπο δεν είναι αναγκαίο να πραγµατοποιηθούν άλλες απολύσεις εργαζοµένων καθώς «θα 
απασχολούνται περισσότεροι εργαζόµενοι στο Στρατώνι µέχρις ότου ξεκινήσει η κατασκευή στην 
Ολυµπιάδα».139 

Στο τέλος του έτους η TVX ανακοινώνει καθαρά κέρδη $12,4 εκατοµµυρίων έναντι απωλειών 
$47,6 το 1999, αλλά συνολικά τον Ιούλιο του 2000, η εταιρεία εµφανίζεται µε συρρικνωµένη την 
ιδιοκτησία της και τις παλιές της µετοχές να έχουν ανταλλαχθεί σε αναλογία 5 προς 1 µε τις νέες.140  

Για τους αντιστεκόµενους/ αντιστεκόµενες το 2000 είναι περίοδος προετοιµασίας για την 
δικαστική αναµέτρηση, ενώ ο διχασµός οδηγεί σε µια κατάσταση, όπου η κοινή οµάδα εργασίας παύει 
να συναντιέται και η ΕΑΣ ουσιαστικά παραµερίζεται, πρωτίστως λόγω της αναδιαµόρφωσης του 
διοικητικού σκηνικού, µε τον νόµο Καποδίστρια για την τοπική αυτοδιοίκηση. Εξάλλου η προσφυγή 
στο ΣτΕ που σε αυτήν έχει επικεντρωθεί το ενδιαφέρον κινείται από τον δήµο Σταγείρων-Ακάνθου 
καθώς το 90% των δραστηριοτήτων -υφιστάµενων και σχεδιαζόµενων- της εταιρείας εντοπίζεται µέσα 
στα διοικητικά του όρια και µόνο 10% εντοπίζεται στον δήµο Αρναίας. Όλα τα παραπάνω µαζί µε τις 
γενικότερες εξελίξεις, συµβάλλουν ουσιαστικά στην παραγκώνιση των συλλογικών διαδικασιών που 
στήριζαν όλα τα προηγούµενα χρόνια την κινητοποίηση. Είναι πλέον λιγότερα και χωρίς ουσιαστική 
σύνδεση µε την κοινωνική βάση τα άτοµα που δραστηριοποιούνται. ∆ηµιουργείται εξάλλου την ίδια 
περίοδο το «Παρατηρητήριο Μεταλλευτικών ∆ραστηριοτήτων», το οποίο όπως αναφέρει στην 
ιστοσελίδα του είναι «το αποτέλεσµα της στενής και επιτυχούς συνεργασίας µεταξύ των αντίστοιχων 
επιτροπών αγώνα της Χαλκιδικής, της Θράκης και του Κιλκίς». Πρόκειται για ένα «σωµατείο µη 
κερδοσκοπικού χαρακτήρα που έχει σκοπό την προστασία του περιβάλλοντος και των ανθρώπινων 
κοινοτήτων από τις αρνητικές συνέπειες της µεταλλευτικής εκµετάλλευσης» το οποίο αναλαµβάνει την 
ενηµέρωση και δραστηριοποιεται γύρω από τα ζητήµατα της µεταλλουργίας χρυσού.141 

Η ακρόαση στο ΣτΕ πραγµατοποιείται στις 12/01/2000 όπου τελικά εξετάζονται 7 προσφυγές 
του δήµου Σταγείρων-Ακάνθου κατά των εγκριτικών αποφάσεων των συναρµόδιων υπουργείων για την 
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χωροθέτηση και την ΜΠΕ.142 Την διεκδίκηση του δήµου που ζητά την ακύρωση όλων των σχετικών 
αδειών υποστηρίζουν και δύο επιστήµονες που έρχονται από την Γερµανία ο δρ. Φρ.Κόρτε  καθηγητής 
οικολογικής χηµείας στο χηµικό ινστιτούτο του Τεχνικού Πανεπιστηµίου του Μονάχου και ο δρ. 
Κ.Αρίκας υφηγητής του Ινστιτούτου Ορυκτολογίας και Πετρογραφίας του Πανεπιστηµίου του 
Αµβούργου, οι οποίοι αναφέρθηκαν στους κινδύνους από τέτοιου είδους µονάδες, που χρησιµοποιούν 
την τεχνολογία της κυάνωσης. Από την άλλη πλευρά στο πλευρό της ελληνικής διοίκησης και της 
εταιρείας τάχθηκαν η ΓΣΕΕ, το εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Χαλκιδικής και ο δήµος Παναγιάς 
υποστηρίζοντας την ανάγκη πραγµατοποίησης της επένδυσης για την διατήρηση της απασχόλησης στην 
περιοχή. 

Ο σύµβουλος της Επικρατείας Κος Α.Ράντος στην εισήγηση του προς τους δικαστές 
υποστήριξε την απόρριψη και των 7 προσφυγών καθώς οι πράξεις της διοίκησης για την χωροθέτηση 
της µονάδας και την έγκριση της ΜΠΕ είναι νόµιµες, αφού ελήφθησαν όλα τα αναγκαία µέτρα για την 
προστασία του περιβάλλοντος αλλά και των αρχαιοτήτων που βρίσκονται στην περιοχή. Εκτίµησε 
ακόµα ότι είναι επαρκείς οι όροι για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος τόσο κατά την φάση 
κατασκευής και λειτουργίας του έργου όσο και µετά την ολοκλήρωση της µεταλλευτικής 
δραστηριότητας.143 

Μετά από αυτήν την θετική εισήγηση του ειδικού συµβούλου, η απόφαση του ΣτΕ να ακυρώσει 
όλες τις διοικητικές πράξεις που αφορούσαν στην δηµιουργία µεταλλουργίας χρυσού στην περιοχή µε 
το σκεπτικό πως δεν λήφθηκε σοβαρά υπόψη η επικινδυνότητα για το φυσικό περιβάλλον και τους 
αρχαιολογικούς τόπους, είναι ισχυρό και απρόσµενο πλήγµα για την εταιρεία και την κρατική διοίκηση. 
Το ΣτΕ αποφαίνεται στις 11/04/2001 µε ισχυρή πλειοψηφία 20 έναντι 7, που ζητούσαν πιο ελαστική 
απόφαση, δικαιώνοντας δικαστικά τους πολύχρονους και δυναµικούς αγώνες των κατοίκων.144 Το 
ακυρωτικό δικαστήριο αναφέρει: «Η στάθµιση µεταξύ του προσδοκώµενου οφέλους από την εκτέλεση 
του έργου και της επαπειλούµενης βλάβης στο φυσικό περιβάλλον από την κατασκευή και λειτουργία 
του είναι πληµµελής και παραβιάζει την αρχή της βιωσίµου αναπτύξεως. Αυτό συµβαίνει, επειδή το 
αναλισκόµενο για την κατασκευή του έργου φυσικό κεφάλαιο (δασικές εκτάσεις, ύδατα, χώρος) είναι -εν 
όψει της επιλεγείσης µεθόδου εξαγωγής του χρυσού- δυσανάλογο µε το προσδοκώµενο όφελος από την 
εισαγωγή νέας τεχνολογίας στην χώρα για την εκµετάλλευση του ορυκτού πλούτου. Εποµένως η 
προσβαλλόµενη πράξη ως αντίθετη στον νόµο και στο σύνταγµα είναι µη νόµιµη και πρέπει να 
ακυρωθεί για τον λόγο αυτό».145 

Αν και τα δηµοσιεύµατα στον ελληνικό τύπο θεωρούν δεδοµένη την απόφαση του ΣτΕ, αφού 
απλώς δεν έχει καθαρογραφεί και άρα δεν έχει ανακοινωθεί επίσηµα, η µητρική εταιρεία σε ανακοίνωση 
της στην ιστοσελίδα της σχολιάζει τις «φήµες που κυκλοφορούν στον ελληνικό τύπο για µια απόφαση 
του ΣτΕ κατά της TVX» και δηλώνει πως αναµένει την επίσηµη ανακοίνωση της απόφασης ενώ κάνει 
σαφές πως η απόφαση δεν επηρεάζει την κυριότητα των κτήσεων της και της µονάδας στο Στρατώνι».146   

Μετά από πιέσεις της Συνοµοσπονδίας Κριτικών Μετόχων τον Μάιο του 2001, η τράπεζα 
Deutsche Bank αποσύρει την οικονοµική υποστήριξη της στην TVX, για την επένδυση της 
µεταλλουργίας χρυσού στην Ολυµπιάδα, για την οποία είχε δεσµευτεί ένα χρόνο πριν. Ο πρόεδρος του 
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διοικητικού συµβουλίου της τράπεζας δήλωσε στην γενική συνέλευση των µετόχων µετά την παρέµβαση 
εκπροσώπου των Κριτικών Μετόχων που ανέλυσε τις δυσµενείς επιπτώσεις από το έργο πως: «∆εν 
έχουµε πλέον καµία σχέση µε την TVX».147 

Η εταιρεία αντιµετωπίζει µεγάλη πίεση µε την εµφάνιση άρθρων και στον διεθνή τύπο, καθώς 
όπως έχει αναφερθεί, στηρίζει σε µεγάλο βαθµό την εικόνα και τις προοπτικές της, στις ελληνικές της 
κτήσεις.148 

Σε δεύτερη ανακοίνωση τοποθετείται εξ αρχής για την υπόθεση από την στιγµή της απόκτησης 
των µεταλλείων µέχρι την στιγµή εκείνη, και αφήνει ανοικτό το ενδεχόµενο του: «αν το ΣτΕ κρίνει πως 
οι άδειες που έλαβε η εταιρεία είναι παράνοµες τότε η TVX θα ελέγξει τις δυνατότητες της 
συµπεριλαµβανοµένης της προσφυγής για διεκδίκηση αποζηµιώσεων».149 

Παρά τις παραπάνω δηλώσεις, την επόµενη ακριβώς ηµέρα, ακολουθεί νέα ανακοίνωση πως η 
ειδική επιτροπή, που δηµιουργήθηκε τον Ιούλιο  για την αναζήτηση εναλλακτικών στρατηγικών για την 
πορεία της TVX Gold συνεχίζει την λειτουργία της, γεγονός που υποδηλώνει πως η επιχείρηση 
βρίσκεται σε δύσκολη οικονοµική κατάσταση, που συνδέεται άµεσα µε τις δυσµενείς εξελίξεις στην 
Ελλάδα.150 

Ο πρόεδρος της TVX επισκέφτηκε τις εγκαταστάσεις της TVX Hellas και ενηµερώθηκε για τις 
εξελίξεις, ενώ έντονη είναι η ανησυχία των εργαζοµένων στην εταιρεία για την τύχη τους. 
Πραγµατοποιούνται κινητοποιήσεις και αποκλεισµός δρόµων της Ιερισσού από εργαζόµενους και 
κατοίκους της Νότιας υποπεριοχής για την τύχη των µεταλλείων και ενάντια στην απόφαση του ΣτΕ και 
πορεία στην Θεσσαλονίκη από κατοίκους της Χαλκιδικής για την τύχη των µεταλλείων και του 
ξενοδοχείου Porto Carras.151  

Τον Ιούλιο παραιτείται για άγνωστους λόγους ο πρόεδρος της εταιρείας Κος Ι. ∆ραπανιώτης.152 

Τον Νοέµβριο οι εργασίες επέκτασης των στοών του µεταλλείου Μαύρες Πέτρες οδηγούν κάτω 
από το χωριό της Στρατονίκης, µε αποτέλεσµα την αναστάτωση των κατοίκων από τα φουρνέλα και 
τους κραδασµούς που γίνονται αισθητοί στο χωριό καθώς και την κινητοποίηση τους για την τύχη του 
χωριού τους. Αξίζει να σηµειωθεί πως το χωριό της Στρατονίκης έχει αντιµετωπίσει και στο παρελθόν 
σοβαρά προβλήµατα από τις εργασίες εξόρυξης του Μποδοσάκη καθώς το 1976 δυο σπίτια 
καταστράφηκαν ολοσχερώς πέφτοντας σε µια «τρύπα»153 ενώ δίπλα ακριβώς στο χωριό σηµειώνονται 
σοβαρές καθιζήσεις, παρατηρούνται «τρύπες» στο έδαφος µε µεγάλο βάθος και υπάρχουν διάσπαρτα 
µαγγανιούχα µεταλλεύµατα, οι λεγόµενες «σκουριές».154 Κάτω από το χωριό περνούν στοές όχι µόνον 
από την εκµετάλλευση αυτού του αιώνα αλλά και παλαιότερων και «υπάρχει σηµαντικός κίνδυνος ότι 
οποιαδήποτε περαιτέρω µεταλλευτική δραστηριότητα σε αυτήν την περιοχή µπορεί να οδηγήσει σε 
πολύ µεγάλη καταστροφή περιουσιών και να θέσει σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές».155  

Μετά από κινήσεις των κατοίκων, εισαγγελική παρέµβαση στην επιθεώρηση µεταλλείων βορείου 
Ελλάδος διατάζει την διακοπή των εργασιών. Στις αρχές ∆εκεµβρίου η TVX ανακοινώνει πως θα 
διακόψει όλες τις µεταλλευτικές δραστηριότητες στο µεταλλείο Στρατωνίου λόγω ανωτέρας βίας και «η 
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αναστολή θα ξεκινήσει στις 11 ∆εκεµβρίου και θα έχει επιπτώσεις σε περίπου 500 εργαζοµένους. Οι 
δραστηριότητες θα επαναληφθούν, εφόσον οι περιορισµοί που έχουν επιβληθεί στο Στρατώνι αρθούν, 
εάν η απαιτούµενη άδεια για επέκταση χορηγηθεί και ορισµένες υποχρεώσεις του ελληνικού δηµοσίου 
που απορρέουν από την σύµβαση εκπληρωθούν».156 Η κατάσταση είναι έντονη καθώς οι κάτοικοι της 
Στρατονίκης δηλώνουν αποφασισµένοι µε κάθε µέσο να προστατεύσουν το χωριό τους ενώ εργαζόµενοι 
στο µεταλλείο επιτέθηκαν εναντίον του δηµοτικού συµβουλίου Σταγείρων-Ακάνθου, το οποίο θεώρησαν 
υπεύθυνο για το κλείσιµο του µεταλλείου. Τα σωµατεία των µεταλλωρύχων επέδωσαν τελεσίγραφο µε το 
οποίο απειλούσαν να αφήσουν τα όξινα και φορτωµένα µε βαρέα µέταλλα νερά των µεταλλείων να 
πέσουν µέσα στην θάλασσα αν δεν ξανανοίξει το µεταλλείο».157  

Στις 8/12 ο κύριος Μίλερ αµερικανός πρόξενος στην Ελλάδα «υπενθύµισε πως τα συµφέροντα 
της Ελλάδας ταυτίζονται µε αυτά των αµερικάνικών επιχειρήσεων στην περιοχή και όσον αφορά στην 
TVX, ανέφερε πως «µε τον κύριο Πασχαλίδη συµφωνήσαµε πως πρέπει να δοθεί  λύση» .158 Ο 
υφυπουργός ανάπτυξης Α.Καλαφάτης δηλώνει πως «το υπουργείο προσπαθεί και θα προσπαθήσει όλες 
τις επόµενες µέρες να βρεθεί µε κάθε τρόπο λύση».  

Όντως, στις 14/12 αίρονται οι περιορισµοί και η TVX ανακοινώνει την συνέχιση των εργασιών 
και την επιστροφή των εργαζοµένων στην δουλειά, αφού το υπουργείο ανάπτυξης εγκρίνει την τεχνική 
µελέτη της, επισηµαίνοντας όµως πως «η έγκριση αυτή δεν συνεπάγεται σε καµία περίπτωση την 
διαπίστωση από τις υπηρεσίες του υπουργείου της ακρίβειας των στοιχείων και τεχνικών υπολογισµών, 
που περιέχει η µελέτη, την ευθύνη για την ορθότητα των οποίων φέρουν οι µελετητές».159 Είναι σαφές 
πως το υπουργείο προσπαθεί να αποποιηθεί τις ευθύνες αλλά δεν διστάζει να δώσει την έγκριση, παρόλο 
που δεν υπάρχει ούτε προέγκριση χωροθέτησης, ούτε έγκριση περιβαλλοντικών όρων για την επέκταση 
των υφιστάµενων εξορυκτικών εργασιών. Ανατίθεται σε οµάδα εργασίας καθηγητών του ΕΜΠ η 
αξιολόγηση της τεχνικής µελέτης, το πόρισµα της οποίας είναι θετικό για την επέκταση. Σ’ αυτό όµως 
σηµειώνεται χαρακτηριστικά πως «η οµάδα δεν συνέλεξε πρωτογενή δεδοµένα αλλά στηρίχθηκε 
αποκλειστικά στα στοιχεία που παρείχε η TVX». Παρόλο που το πόρισµα είναι θετικό, περιγράφονται 
οι αρνητικές επιπτώσεις της εξόρυξης (καθίζηση, πτώση υδροφόρων, όξινη απορροή) και ζητείται η 
πραγµατοποίηση επιπλέον εξειδικευµένων µελετών. Προτείνεται επίσης η ανάπτυξη προγράµµατος 
ασφάλισης των κατοικιών και κτισµάτων της περιοχής, µέτρο που όπως κρίνεται «θα βοηθούσε 
ουσιαστικά στην αντιµετώπιση της αίσθησης κινδύνου των κατοίκων».160 

Η επιτροπή αγώνα καταγγέλλει πως «η απόφαση της εταιρείας να κλείσει το µεταλλείο δυο 
εβδοµάδες πριν τα Χριστούγεννα ήταν ένας έµµεσος εκβιασµός προς την κυβέρνηση, ώστε να επιτρέψει 
µια δραστηριότητα που δεν θα µπορούσε ποτέ να αδειοδοτηθεί ακολουθώντας τις νόµιµες διαδικασίες. 
Η κυβέρνηση υπέκυψε αµέσως στον εκβιασµό της TVX αλλά και στις πολιτικές πιέσεις που ασκήθηκαν 
από τον αµερικανό πρέσβη στην Αθήνα».161 

Από την πλευρά της εταιρείας, δηλώνεται πως: «είµαστε πολύ ικανοποιηµένοι µε την θετική 
στήριξη της ελληνικής κυβέρνησης για το θέµα του Στρατωνίου ... είναι ενθαρρυντικός για µας ο τρόπος 
που λύθηκε το ζήτηµα και πιστεύουµε πως αυτό σηµατοδοτεί ένα νέο κεφάλαιο στην σχέση µας µε τις 
ελληνικές αρχές».162 
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Όµως το 2001 κλείνει ουσιαστικά και πρακτικά το ζήτηµα της µεταλλουργίας χρυσού στην 

Ολυµπιάδα για την προκείµενη φάση, καθώς η απόφαση του ΣτΕ ακυρώνει κάθε πιθανή πρόοδο που 
πραγµατοποιήθηκε σε επίπεδο αδειών. Το σκεπτικό της δεν αφήνει περιθώρια ελιγµών στην εταιρεία και 
στην ελληνική κυβέρνηση και δικαιώνει τους πολύχρονους και δυναµικούς αγώνες των κατοίκων. Το 
φυλάκιο της Ολυµπιάδας ουσιαστικά δεν έχει εγκαταλειφθεί από τους κατοίκους από τις αρχές του 
1996, συµπληρώνοντας 5 χρόνια συνεχούς µέρα- νύχτα παρουσίας (εκτός ίσως από την τελευταία 
«δικαστική περίοδο») και τουλάχιστον σε πρώτη φάση δικαιώνεται η αποφασιστικότητα των κατοίκων. 
Η σιγουριά που απορρέει από το τεράστιο πανό «ΘΑ ΝΙΚΗΣΟΥΜΕ» που στέκεται πάνω από το 
φυλάκιο για χρόνια, δικαιώνεται και αυτή. 

Η εταιρεία βρίσκεται σε δεινή οικονοµική κατάσταση και µε το κύρος της σοβαρά πληγµένο 
από τις εξελίξεις. Με ανακοίνωση της την 01/03/02 αποδέχεται τελικά πως οι άδειες για την 
µεταλλουργία στην Ολυµπιάδα, απορρίφθηκαν από το ΣτΕ και δεν υπάρχουν περιθώρια για συνέχιση 
των προσπαθειών. Ο πρόεδρος της TVX αρκέστηκε να δηλώσει πως: «είµαστε πολύ απογοητευµένοι 
από την απόφαση του ΣτΕ … καθώς έχουµε εκπληρώσει πλήρως τις υποχρεώσεις µας σε σχέση µε την 
σύµβαση µε την λογική ότι θα µας δίνονταν νόµιµες άδειες για την ανάπτυξη της µονάδας ανάκτησης 
χρυσού στην Ολυµπιάδα». Μετά από αυτήν την ανακοίνωση δεν γίνεται καµιά προσπάθεια τον επόµενο 
χρόνο να ανακινηθεί εκ νέου το ζήτηµα της µεταλλουργίας χρυσού γενικά και της Ολυµπιάδας 
ειδικότερα. 

Παράλληλα έχει δηµιουργηθεί και ένα νέο µέτωπο αντιπαράθεσης, αυτήν την φορά µε τους 
κατοίκους µιας από τις µέχρι τότε «φιλικά διακείµενες» κοινότητες της νότιας υποπεριοχής -την 
κοινότητα Στρατονίκης- µια διαµάχη που είναι σε εξέλιξη, επηρεάζει αρνητικά την εικόνα της TVX  
στην περιοχή και έχει δηµιουργήσει προβληµατισµούς και σε άλλους κατοίκους της περιοχής για το 
ποιόν της εταιρείας. Το χωριό της Στρατονίκης βρίσκεται σε αναταραχή, όλη την επόµενη περίοδο, 
καθώς ήδη από τον Φεβρουάριο του 2002 αρχίζουν να παρατηρούνται ρωγµές στην εκκλησία, στο 
σχολείο του χωριού και σε 24 σπίτια.163 Οι κάτοικοι µε καθηµερινές συγκεντρώσεις κλείνουν τον δρόµο 
στην πλατεία του χωριού παρεµποδίζοντας την διέλευση των λεωφορείων µε τους εργαζόµενους, ενώ 
παράλληλα κινούνται δικαστικά µέσω του ΣτΕ για την αναστολή των µεταλλευτικών δραστηριοτήτων 
κάτω από το χωριό.164 

Μια νέα σηµαντική εξέλιξη που επιβεβαιώνει την δυσχερή οικονοµική θέση της TVX 
προκύπτει, όταν στις 11/06/02 ανακοινώνεται η εξαγορά της TVX από την  πολυεθνική εταιρεία 
Kinross µε έδρα τον Καναδά. Η Kinross που είναι µια µεγάλη εταιρεία χρυσού παγκοσµίως µε επαρκή 
ρευστότητα, εξαγοράζει την TVX  και την Echo Bay Mines µε το τίµηµα των 1,7 δις δολαρίων και οι 
τρεις εταιρείες θα συγχωνευτούν προς δηµιουργία της «New Kinross». Στην πλήρη ιδιοκτησία της νέας 
εταιρείας ανήκει και η κοινοπραξία TVX Newmont Americas, µε εξαγορά αντί επιπλέον 180 
εκατοµµυρίων δολαρίων του ποσοστού 49,9% που κατέχει σ’ αυτό η εταιρεία Newmont που 
διαδέχτηκε την Normandy. Ουσιαστικά λοιπόν η TVX παύει να υφίσταται σαν εταιρεία από τις 
31/01/03, αν επιβεβαιωθεί η συµφωνία µε την Kinross  από το συµβούλιο των µετόχων, και όλες οι 
κτήσεις της περιέρχονται στην νέα Kinross. 
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Ο πρόεδρος της Kinross Robert Buchan δήλωσε για τις ελληνικές κτήσεις της TVX πως: «µας 

είναι γνωστή η µεγάλη -από τεχνικής απόψεως- αξία των περιουσιακών στοιχείων στην Ελλάδα…Από 
την άλλη πλευρά δεν παραγνωρίζουµε τα περιπλεγµένα πολιτικά και κοινωνικά ζητήµατα που έχουν 
προκύψει από την εν λόγω επένδυση». Επισήµανε επίσης πως: «θα διαθέσουµε όσο χρόνο χρειαστεί για 
να γνωρίσουµε τους ανθρώπους και την κυβέρνηση», ενώ τόνισε την χρησιµότητα µιας πιθανής 
κοινοπραξίας (joint-venture) µε ελληνική επιχείρηση «για να προσεγγίσουµε ευκολότερα τόσο την 
τοπική κοινωνία όσο και την κυβέρνηση» τακτική της Kingross που εφαρµόστηκε στην Ρωσία που 
αντιµετώπιζε ανάλογες αντιδράσεις των κατοίκων. Τέλος όσον αφορά στο µεταλλείο στις Μαύρες 
Πέτρες του οποίου η επέκταση δηµιουργεί το πρόβληµα στην κοινότητα Στρατονίκης, δήλωσε πως θα 
συνεχίσει να λειτουργεί κανονικά.165  

Εν τω µεταξύ, η πραγµατική κατάσταση στις υπόγειες στοές κάτω από την Στρατονίκη 
αποκαλύπτεται από τους µόνους ανθρώπους που την γνωρίζουν. Στις 21 Ιουνίου του 2002 οι 
µεταλλωρύχοι κατεβαίνουν σε απεργία καταγγέλλοντας τις απαράδεκτες συνθήκες υγιεινής και 
ασφάλειας στις υπόγειες εργασίες του  µεταλλείου Μάντεµ Λάκκος.166 Σύµφωνα µε την ανακοίνωση του 
συνδικάτου τους: «Οι συνθήκες χειροτερεύουν αντί να καλυτερεύουν, η σκόνη και τα αέρια από τις 
εκρήξεις αυξάνονται µε τους υψηλούς ρυθµούς της παραγωγής…οι υπόγειες στοές γίνονται ολοένα και 
πιο επικίνδυνες καθώς οι διαστάσεις τους αυξάνονται και η σωστή υποστήριξη είναι αδύνατη». H TVX 
προσπαθεί -χωρίς επιτυχία- να κηρυχθεί παράνοµη η απεργία, και στην αίθουσα του δικαστηρίου -όπου 
οδηγούνται- οι µεταλλωρύχοι περιγράφουν γλαφυρά την κατάσταση στις στοές. Αναφέρουν πως δεν 
υπάρχουν δίοδοι εξαερισµού παρά µόνο έξω από το χωριό, δηλαδή σε απόσταση εκατοντάδων µέτρων 
από τον χώρο εργασίας γεγονός που οδηγεί σε µια αφόρητη κατάσταση από την σκόνη και τα αέρια… 
Ένας πρώην µεταλλωρύχος δηλώνει περιγράφοντας ακριβώς την κατάσταση πως «η TVX εντατικοποιεί 
την παραγωγή εις βάρος της ασφάλειας».167 Πρόβληµα ασφάλειας προκύπτει και όσον αφορά το 
φράγµα στο Καρακόλι που συγκρατεί τα απόβλητα της λίµνης τελµάτων το οποίο σύµφωνα µε το 
Παρατηρητήριο Μεταλλευτικών ∆ραστηριοτήτων εµφανίζει εκτεταµένη διάβρωση και διαρροές από 
την υπερπλήρωση του λόγω της εντατικοποίησης της παραγωγής. 

 Σχεδόν µέχρι το τέλος του έτους και παρά τις αντιδράσεις των κατοίκων της Στρατονίκης, 
συνεχίζεται η εξόρυξη κάτω από το χωριό, ενώ καθηµερινή είναι η παρουσία δυο διµοιριών των ΜΑΤ 
στο χωριό για την προστασία και τη διασφάλιση της απρόσκοπτης µετακίνησης των λεωφορείων της 
εταιρείας.168 Πραγµατοποιούνται και συµπλοκές µε τις δυνάµεις των ΜΑΤ τόσο στις 16 Απρίλη όσο 
και στις 29 Αυγούστου  και συλλήψεις κατοίκων αλλά οι εργασίες δεν διακόπτονται.169 

 Στις 09/12/02 και εν αναµονή της επίσηµης κοινοποίησης στην TVX Hellas της ήδη  
ειλληµένης απόφασης του ΣτΕ που απαγορεύει την συνέχιση των εργασιών στο µεταλλείο Μαύρες 
Πέτρες, προκύπτει σοβαρό «ατύχηµα» λόγω αδυναµίας της εταιρείας να διαχειριστεί τα όξινα νερά -
όπως υποστηρίζει- των παλαιότερων στοών. Οι πληµµυρικές παροχές των νερών οφείλονται στις 
αυξηµένες βροχοπτώσεις των πρώτων ηµερών του ∆εκεµβρίου, σύµφωνα µε την εταιρεία, η οποία 
ισχυρίζεται ότι προσπαθεί να αντιµετωπίσει το πρόβληµα µε την προσθήκη µεγάλων ποσοτήτων 
υδράσβεστου και σόδας.  
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Το αποτέλεσµα πάντως είναι πως τα νερά παροχετεύονται στον κόλπο του Στρατωνίου, ο 

οποίος βάφεται κόκκινος-πορτοκαλί, ένα χρώµα που θα διατηρήσει έντονο τουλάχιστον για 10 ηµέρες 
και το οποίο οφείλεται στα επιβαρηµένα µε βαρέα µέταλλα νερά των στοών, των οποίων η ποιότητα 
έχει σχολιασθεί στο κεφάλαιο για την υφιστάµενη περιβαλλοντική κατάσταση.170 Καθώς δεν γίνεται 
καµιά προσπάθεια από τις αρχές για τον περιορισµό της ρύπανσης, οι επιπτώσεις είναι ανυπολόγιστες 
για το θαλάσσιο οικοσύστηµα αφού τα αιωρούµενα σωµατίδια καθιζάνουν στο ίζηµα και όταν τα 
ρεύµατα αλλάζουν φορά  διαχέονται σε ολόκληρο τον κόλπο της Ιερισσού.171 Το δηµοτικό συµβούλιο 
του δήµου Σταγείρων-Ακάνθου, οµόφωνα στις 18/12/03 αποφάσισε την κήρυξη του κόλπου σε 
κατάσταση εκτάκτου ανάγκης και απαγορεύτηκε έπ’ αόριστον η αλιεία σε όλη την έκταση του κόλπου, 
γεγονός που αποτελεί ισχυρό οικονοµικό πλήγµα για τους κατοίκους της Ιερισσού αφού ο κόλπος 
θεωρείται ένας από τους πλουσιότερους σε  ιχθυαποθέµατα στη χώρα.172 

Η εταιρεία διακόπτει  την λειτουργία της µονάδας εµπλουτισµού στο Στρατώνι αλλά και την 
εξόρυξη στις Μαύρες Πέτρες για να αντιµετωπισθεί το ατύχηµα από όλους τους εργαζόµενους, όπως 
δηλώνει στον ελληνικό τύπο.173 

Στις 19 ∆εκέµβρη η απόφαση του ΣτΕ, είναι ήδη γνωστή στην εταιρεία όπως ανακοινώνεται 
στην ιστοσελίδα της στο διαδίκτυο -όπου δεν αναφέρεται τίποτα για το ατύχηµα- αλλά «οι εργασίες 
παραµένουν ανεπηρέαστες» καθώς αναµένεται µια έγκριση από 5 συναρµόδια υπουργεία σχετική µε την 
τεχνική µελέτη. Ο πρόεδρος της TVX στην ίδια ανακοίνωση δηλώνει πως: «είναι θετικό βήµα το ότι η 
κυβέρνηση συνεχίζει να υποστηρίζει τις επιχειρήσεις της TVX Hellas στο Στρατώνι και είναι 
προετοιµασµένη να κάνει γρήγορα τις απαραίτητες ενέργειες για να διαφυλάξει τις θέσεις εργασίας των 
εργαζοµένων µας και να προστατεύσει την οικονοµία της περιοχής».174  

Ακόµα και µετά από την σε πρώτη φάση αντιµετώπιση του ατυχήµατος, τα όξινα νερά των 
στοών δεν υφίστανται επεξεργασία και διοχετεύονται στον Κοκκινόλακκα για άγνωστο λόγο, ενώ δεν 
υπάρχει καµία σχετική ανακοίνωση πέρα από το ότι η εταιρεία έλαβε άδεια να ρίχνει τα νερά για ένα 
µήνα στο ρέµα. Το αποτέλεσµα είναι η ακόµη µεγαλύτερη επιβάρυνση -του ήδη επιβαρηµένου- 
Κοκκινόλακκα και των υδροφόρων που άµεσα ή έµµεσα εµπλουτίζει, καθώς και του θαλάσσιου 
οικοσυστήµατος, αφού εκεί καταλήγουν τα νερά του µετά τη σύγκλιση τους µε αυτά του Ασπρόλακκα. 
Στο χωριό του Στρατωνίου διαδίδεται πως η εταιρεία δεν έχει χρήµατα να πληρώσει για υδράσβεστο 
και σόδα λόγω του ότι χρησιµοποίησε τεράστιες ποσότητες για την αντιµετώπιση του ατυχήµατος τις 
πρώτες ηµέρες. Ακόµη αναφέρεται ότι η εταιρεία ζητά από το ελληνικό κράτος χρήµατα για την 
αντιµετώπιση του φαινοµένου καθώς αυτό οφείλεται στις παλαιότερες στοές και άρα σύµφωνα µε την 
σύµβαση η ίδια δεν φέρει ευθύνη.  

Στις 09/01/03 η TVX Hellas λαµβάνει τελικά την επίσηµη κοινοποίηση της απόφασης του 
ΣτΕ, η οποία όχι µόνο διατάσει την άµεση διακοπή των εργασιών αλλά και θεωρεί πως πρέπει να γίνει 
έρευνα και αποκατάσταση στις στοές του µεταλλείου για να διασφαλιστεί το ότι δεν επιφυλάσσονται 
κίνδυνοι. Οι εγκρίσεις από τα συναρµόδια υπουργεία δεν έχουν ληφθεί µέχρι αυτήν την ηµεροµηνία 
καθώς δύο υπουργεία δεν υπέγραψαν,  υπό το βάρος προφανώς και της κατάρρευσης του δρόµου µέσα 
στην Αθήνα από τις εργασίες του Μετρό, παρά τις λεπτοµερείς γεωλογικές έρευνες που έχουν γίνει για 
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το έργο αυτό.175 Εξάλλου ακόµα και αν παρθούν οι υπογραφές από τα υπουργεία απαιτούνται και άλλες 
ενέργειες για την νοµιµοποίηση των εργασιών. 

Την ίδια µέρα η TVX Hellas κηρύσσει  «force majeure» (ανώτερη βία) και κάνει λοκ-άουτ, 
αναστέλλει δηλαδή όλες τις δραστηριότητες της χωρίς να πληρώσει τα δεδουλευµένα των εργαζοµένων 
ή αποζηµιώσεις, αφήνοντας ως προσωπικό ασφαλείας µόνο 3 βάρδιες των 8 ατόµων αντί των 50 που 
απαιτούνται.176  

Όλα τα στοιχεία οδηγούν στο συµπέρασµα πως η δραστηριοποίηση της εταιρείας TVX στην 
Χαλκιδική παίρνει τέλος µετά από 7 χρόνια παρουσίας, ενώ στην περιοχή παραµένουν ανοικτά µε 
προβληµατικό για την ίδια τρόπο δύο ζητήµατα. Το πρώτο είναι περιβαλλοντικό και αφορά στην 
περιβαλλοντική καταστροφή που συντελείται από τα ανεπεξέργαστα όξινα νερά των στοών που η 
εταιρεία διοχετεύει στον Κοκκινόλακκα χωρίς να διαφαίνεται πως θα υπάρξει κάποια παρέµβαση που ν’ 
αλλάξει την κατάσταση, αφού όλες οι δραστηριότητες έχουν παραλύσει. Η εταιρεία αποποιείται τις 
ευθύνες της αποδίδοντας το πρόβληµα σε παλαιότερες στοές ενώ στις ανακοινώσεις της µητρικής δεν 
αναφέρεται πουθενά ούτε το ατύχηµα ούτε και το ζήτηµα του Κοκκινόλακκα. 

Το δεύτερο ζήτηµα είναι κοινωνικό και αφορά στους 470 εργαζόµενους που µένουν χωρίς 
εργασία και οι οποίοι -λόγω του καθεστώτος της «ανωτέρας βίας»- δεν λαµβάνουν ούτε τις  στοιχειώδεις 
παροχές προς τους απολυθέντες. 

Εν τω µεταξύ προς το τέλος του µήνα επιβεβαιώνεται η εξαγορά της και άρα η εταιρεία παύει 
να υπάρχει ως TVX Gold και ενσωµατώνεται στην εταιρεία New Kinross. Τους επόµενους µήνες, 
αποδεικνύεται πως η νέα εταιρεία δεν ενδιαφέρεται να δραστηριοποιηθεί ή να προωθήσει την επένδυση 
της µεταλλουργίας χρυσού στην περιοχή, υπό τις συνθήκες που έχουν διαµορφωθεί. Η κατάσταση 
παραµένει άρα στάσιµη στην περιοχή όσον αφορά και στα δύο ζητήµατα: τα νερά των στοών 
διοχετεύονται ανεπεξέργαστα στον Κοκκινόλακκα και οι εργαζόµενοι βρίσκονται στην αβέβαιη 
κατάσταση στην οποία εγκαταλείφθηκαν από την TVX. Στις αρχές του Ιουνίου του 2003 µετά από 
πέντε ουσιαστικά µήνες χωρίς κανένα νεότερο για την εργασιακή τους τύχη πέρα από σενάρια για άλλα 
εταιρικά σχήµατα που θα αναλάβουν το µεταλλείο, εκατό περίπου µεταλλωρύχοι από το Στρατώνι 
κλείνονται µέσα σε µια στοά δίπλα στο χωριό και ξεκινούν απεργία πείνας.177 Η διαµαρτυρία αυτή 
λαµβάνει µεγάλη δηµοσιότητα και προβάλλεται σε εφηµερίδες και κανάλια τοπικής και εθνικής 
εµβέλειας κατά τρόπο που αναδεικνύει την συγκινητική διάσταση και την αγωνία του µεταλλωρύχου. 
Απουσιάζουν από την άλλη παντελώς οι οργανωµένες παρουσιάσεις των γεγονότων που οδήγησαν σε 
αυτήν την κατάσταση, πέρα από κάποιες αναφορές στην επένδυση του χρυσού που δεν 
πραγµατοποιήθηκε ποτέ.178 Η απεργία πείνας διαρκεί έντεκα ηµέρες και το ζήτηµα φεύγει από την 
επικαιρότητα, ενώ οι εργαζόµενοι αναστέλλουν την διαµαρτυρία τους µετά από τις διαβεβαιώσεις του 
Χ.Πάχτα για την συνέχιση της µεταλλευτικής δραστηριότητας στην περιοχή από ένα νέο 
επιχειρηµατικό σχήµα. Ο κύριος Πάχτας αναφέρεται για πολλοστή φορά σε µια κοινοπραξία εταιρειών 
για την οποία όλη την προηγούµενη περίοδο έχουν ακουσθεί µια σειρά από ονόµατα πιθανών εταιρειών 
που θα την διαµορφώσουν. Τέτοια ονόµατα είναι η κρατική Λάρκο, η Αργυροµεταλλευµάτων και 
Βαρυτίνης, κάποιες κατασκευαστικές εταιρείες όπως η Θεµελιοδοµή, η γνωστή µας ALPHA GROUP, 
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η Kinross –που εικάζεται πως δέχεται να συµµετάσχει µε µικρό ποσοστό- και η καναδική επιχείρηση 
Gabriel Resources.179 Υποστηρίζεται επίσης το πρωτοφανές για τον ελληνικό χώρο πως σ’ αυτό το 
εταιρικό σχήµα θα συµµετέχει µε δικό της ποσοστό και η τοπική αυτοδιοίκηση! 

Πρόκειται ουσιαστικά για ανυπόστατες και ανεδαφικές υποσχέσεις για να καθησυχαστούν οι 
εργαζόµενοι καθώς η ALPHA GROUP όπως γνωρίζουµε είναι µια εταιρεία χωρίς υπόσταση, η 
Kinross έχει κάνει σαφή την θέση της πως δεν θα επενδύσει χρήµατα αν δεν εξασφαλιστεί η επένδυση 
της µεταλλουργίας χρυσού και οι πρωτοτυπίες περί τοπικής αυτοδιοίκησης ας µείνουν καλύτερα 
ασχολίαστες. Η δε εταιρεία Gabriel Resources γίνεται γνωστή από τα ψιλά γράµµατα των εφηµερίδων 
δυο µήνες αργότερα όταν ένα επενδυτικό της πλάνο µαταιώθηκε στην Ρουµανία καθώς ο πρωθυπουργός 
της χώρας δήλωσε πως «είδα την πρόταση και δεν µου άρεσε καθόλου».180  

Ουσιαστικά µετά την λήξη της κινητοποίησης των εργαζοµένων δεν υπάρχουν εξελίξεις σε 
σχέση µε το επιχειρηµατικό αυτό σχήµα, ή σε κάποιο άλλο επίπεδο µέχρι την στιγµή που γράφονται 
αυτές οι γραµµές.  

Άλλωστε ο πρόεδρος του ΣΕΒ Οδυσσέας Κυριακόπουλος σε δήλωση του ξεκαθαρίζει το τοπίο 
και συνοψίζει µε ένα σχόλιο την κατάσταση λέγοντας πως «δεν υπάρχει µεταλλευτική εταιρεία στον 
κόσµο που να µη γνωρίζει την ιστορία της TVX άρα δεύτερο κορόιδο δεν θα βρούµε»…181   
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 

                                            
1 ∆ικαστής Feldman, απόφαση της δίκης µε κωδικό 95-CU-93990, Court of Justice of Ontariο Canada µε 
ενάγοντες τους Hendrik M. Visagie, David Lean και James Stephenson της ALPHA Group, κατά της TVX 
Gold Inc. Τα πρακτικά αυτής της δίκης, δίνουν ένα πλήρες ιστορικό της περίπτωσης µέχρι την εκδίκαση της 
απόφασης το 1998. Γι’ αυτόν τον λόγο και µια και πρόκειται για αξιόπιστο έγγραφο, τα στοιχεία που προσφέρει 
χρησιµοποιούνται κατά κόρο. Η δίκη θα αναφέρεται στη συνέχεια για συντοµία ως: ∆ίκη του Οντάριο.  
2 ΜΕΤΒΑ (Επιστηµονική Ευθύνη Θεµιστοκλής Λέκκας),Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Μεταλλουργίας 
Χρυσού Ολυµπιάδας, έκδοση β’, Μάιος 1988. Η εκπληκτική επιστηµονικά διαπίστωση βρίσκεται στην σελίδα 8.  
3 Εφηµερίδα µε έδρα την Ουρανούπολη Χαλκιδικής:‘’Ο Αντιφωνητής’’, τεύχος 7ο, Απρίλης 2003. 
4 Ελευθεροτυπία 14/07/1993. 
5 Εφηµερίδα της Κυβέρνησης, Τεύχος πρώτο αριθµός φύλλου 192, 21/08/1996. 
6 Όλα τα στοιχεία προέρχονται από τα πρακτικά της δίκης του Οντάριο. 
7 Απόφαση δίκης του Οντάριο παράγραφος 41. 
8 Τα Νέα Της Χαλκιδικής, 23/05/1994 συνέντευξη του κ.Πάχτα. 
9 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 28/04/1994. 
10 Εφηµερίδα Ουρανούπολης Χαλκιδικής, Ο Αντιφωνητής, τεύχος 7ο, Απρίλης 2003. 
11Ελευθεροτυπία  12/10/94, (ΦΕΚ). 
12 Πρακτικά δίκης του Οντάριο παρ. 42 και 44. 
13 Πρακτικά δίκης του Οντάριο παρ. 48 και 50. 
14 Στο ίδιο παρ.51 
15 Όλα τα στοιχεία από το ίδιο παρ.51-54. 
16 Στο ίδιο παρ. 80. 
17 Στο ίδιο παρ. 83. 
18 Παρατήρηση στο ίδιο παρ.84. 
19 Στο ίδιο παρ.84, 85, 87 115, 116.  
20 Στο ίδιο παρ. 101.  
21 Στο ίδιο παρ.121-130 . 
22 Στο ίδιο παρ.50 . 
23 Στα πρακτικά της δίκης του Οντάριο παρ.50 και  εφηµερίδα Ουρανούπολης Χαλκιδικής Ο Αντιφωνητής, 
τεύχος 7ο, Απρίλης 2003. 
24 Στο ίδιο αναφέρεται πως εκδήλωσαν ενδιαφέρον 32 εταιρείες οι οποίες όλες ζήτησαν προθεσµία 6 µηνών για να 
µελετήσουν το θέµα, αίτηµα το οποίο όµως απορρίφθηκε. 
25 ΦΕΚ 192, 21/08/96 παρ. 1.07. Προκύπτει πως ο Μεταλλειολόγος στου οποίου την µελέτη στηρίχθηκε η 
απόφαση είναι ένας από αυτούς που εργάζονταν για την  ΜΕΤΒΑ και µετέπειτα για τη TVX. 
26 ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ δηµοσίευµα αρχές 1995. 
27 Υπόµνηµα της κοινότητας Ολυµπιάδος αριθµός πρωτοκόλλου 160, προς το Υπουργείο Βιοµηχανίας, Έρευνας 
και Τεχνολογίας µε κοινοποίηση και σε φορείς, 02/03/95. 
28 Πρόκειται για τον µεταλλειολόγο της ΜΕΤΒΑ, µετέπειτα της TVX και εκτιµητή του δηµοσίου… 
29 Εφηµερίδα της Κυβέρνησης, Τεύχος πρώτο αριθµός φύλλου 192, 21/08/1996, παράγραφος 9.01 
30 στο ίδιο, παράγραφος 10.01 
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31 στο ίδιο, παράγραφος 11.01 και στο περιοδικό ‘’ΟΡΥΚΤΟΣ ΠΛΟΥΤΟΣ’’ Τεύχος 97, έκδοση της 
Επιστηµονικής Εταιρείας Τεχνολόγων Ορυκτού Πλούτου, Οκτώβρης- ∆εκέµβρης 1997  
32 Εφηµερίδα της Κυβέρνησης, Τεύχος πρώτο αριθµός φύλλου 192, 21/08/1996, άρθρο 1 
33 Στο ίδιο, άρθρο 3 
34 Ενδεικτικά αναφέρονται τα δηµοσιεύµατα: Κέρδος 20/01/96, Καθηµερινή 20/01/96, Ναυτεµπορική 
01/03/96, Εθνος 22/04/96. Κάποιοι τίτλοι είναι ενδεικτικοί του κλίµατος: «Συµφωνία για την αναγκαιότητα της 
χρυσής επένδυσης», «Μεταλλεία Κασσάνδρας: Ανάπτυξη και απορρύπανση του περιβάλλοντος στην Χαλκιδική»  
35 Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ 26/10/95 
36 Εφηµερίδα ΚΕΡ∆ΟΣ 20/01/96 
37 Στην ίδια και ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 25/01/96 
38 Ψήφισµα λαϊκής συνέλευσης Βαρβάρας 27/01/96 και  ∆ελτίο τύπου της Επιτροπής Αγώνα µε τίτλο Φίλη και 
Φίλε και µικρή αφίσα µε τίτλο «Όχι στο εργοστάσιο του θανάτου- Πολιτιστικοί Σύλλογοι του Στρυµονικού 
Κόλπου». 
39 Οι 12 κοινότητες είναι: Ολυµπιάδα, Βαρβάρα, Σταυρός, Άνω-Σταυρός, Ασπροβάλτα, Βρασνά, Αµφίπολη, 
Κερδύλιο, Καριάνη, Γαληψός, Ορφάνια, Οφρύνιο. 
40 Προσωπική επικοινωνία µε µέλη της ΕΑ. 
41 ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ 28/01/96, Η ΑΥΓΗ 15/02/96, ΠΡΙΝ 25/02/96. 
42 ΗΜΕΡΗΣΙΑ 17/02/96, ∆ελτία τύπου της Ε.Α.Σ 14/02/96 και 15/02/96. 
43 Προσωπική επικοινωνία µε µέλος της ΕΑΣ. 
44 Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ 25/02/96. 
45 Ανακοίνωση τύπου στην ιστοσελίδα της TVX Gold 11/03/96. 
46 Ανακοίνωση τύπου στην ιστοσελίδα της TVX Gold 27/03/96. 
47 ΕΘΝΟΣ 22/04/96, Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ 24/04/96, ΠΑΡΟΝ 28/04/96 Απόφαση της ΕΑΣ 24/04/96, 
Υπόµνηµα κοινότητας Ολυµπιάδας 03/05/96 προς Υπουργείο πολιτισµού. 
48 Επιστηµονικά συµπεράσµατα ∆ιηµερίδας Ουρανούπολης 22/04/96. 
49 ΠΑΡΟΝ 28/04/96. 
50 ∆ελτίο τύπου της ΕΑΣ 04/05/96 και Ανοιχτή επιστολή  της ΕΑΣ προς τους Βουλευτές του ελληνικού 
κοινοβουλίου 29/05/96. 
51 Ανακοίνωση τύπου  στην ιστοσελίδα της TVX Gold 31/07/96. 
52 Προκήρυξη της ΕΑ µε τίτλο ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ 05/08/96. 
53 ΧΡΥΣΑΛΛΙ∆Α φύλλο 2 Σεπτέµβρης 1996. 
54 Ελευθεροτυπία 22/09/03. 
55 Ο Τύπος Της Χαλκιδικής 17/09/96 και ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ 24/09/96. 
56 Ο Τύπος Της Χαλκιδικής 17/09/96. 
57 Το ΒΗΜΑ 20/10/96. 
58 ΕΘΝΟΣ 18/10/96, ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ 18/10/96 Η περιγραφή βασίζεται στην έκδοση του κύκλου 
αναρχικών Η εξέγερση των χωριών Ολυµπιάδα και Βαρβάρα ενάντια στον εκσυγχρονισµό του θανάτου που 
βασίστηκε σε περιγραφές κατοίκων που συµµετείχαν στα γεγονότα και κατά την προσωπική µου επαφή µε 
κατοίκους επιβεβαιώθηκε από αυτούς πως είναι ακριβής. 
59 ΕΘΝΟΣ 18/10/96 
60 Στο ίδιο. 
61 Υπόµνηµα της ΕΑΣ προς την Υφυπουργό Ανάπτυξης 21/11/96 µε θέµα ‘’υλοποίηση συµφωνίας’’, και 
ανακοίνωση του Κυβερνητικού κλιµακίου 18/10/96. 
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62 ΠΟΝΤΙΚΙ 18/12/97 
63 Ανακοίνωση τύπου στην ιστοσελίδα της TVX Gold 22/10/96 
64 Υπόµνηµα της ΕΑΣ προς την Υφυπουργό Ανάπτυξης 21/11/96 µε θέµα ‘’υλοποίηση συµφωνίας’’ 
65 Υπόµνηµα µε το ίδιο θέµα 19/12/96 
66  Ανακοίνωση τύπου στην ιστοσελίδα της TVX Gold 29/10/96 
67 Ανακοίνωση τύπου στην ιστοσελίδα της TVX Gold 02/12/96 
68 Ανακοίνωση τύπου  στην ιστοσελίδα της TVX Gold 03/12/96 
69 Ο Τύπος της Χαλκιδικής 09/01/97 
70 Ανακοίνωση της ΕΑΣ 13/07/97 
71   Εισαγωγή Α’ Φάσης Μελέτης Επιλογής Θέσης Εγκατάστασης Μονάδας Μεταλλουργίας Χρυσού της TVX 
Hellas στην Περιοχή Μεταλλείων Κασσάνδρας Χαλκιδικής, ΙΓΜΕ και ΙΠΑ  
72 Στην ίδια 
73 ΤΑ ΝΕΑ 26/07/97 
74 ΤΟ ΒΗΜΑ   09/97 
75 Υπόµνηµα της ΕΑΣ προς τον Πρωθυπουργό της Ελλάδος 08/09/97 
76 Ελευθεροτυπία 10/08/97,14/08/97 και Ριζοσπάστης 17/09/97 
77 Προσωπική επικοινωνία µε µέλη της ΕΑ 
78 Απόφαση Απαγόρευσης Συναθροίσεων Αστυνοµικής ∆ιεύθυνσης Χαλκιδικής 23/11/97 
79 Στην ίδια. 
80 Ανακοίνωση της ΕΑΣ 24/11/97 για κατάσταση πολιορκίας 
81  ∆ελτίο Τύπου Αστυνοµικής ∆ιεύθυνσης Χαλκιδικής 25/11/97 
82 Ανακοίνωση τύπου  στην ιστοσελίδα της TVX Gold 11/11/97 
83 Επιστολές της ∆ιοίκησης της TVX Hellas 30/11/97 , 07/12/97 και 14/12/97 και ∆ελτίο Τύπου της TVX 
Hellas 03/12/97 
84 Έγγραφο της ΕΑΣ προς Ιερά Μητρόπολη 27/11/97  
85 Ελευθεροτυπία 14/01/1998 και 13/02/1998 και 10/01/2001 
86 Προσωπική επικοινωνία µε µέλη της ΕΑ και συνοµιλία µε κατοίκους σε επίσκεψη στο φυλάκιο της Ολυµπιάδας 
τον Μάιο του 1999. 
87 Σύµφωνα µε την ίδια την διοίκηση που το υποστηρίζει αργότερα. 
88 Β’ Φάση της Μελέτης του ΙΓΜΕ-ΙΠΑ,1997 Παράρτηµα 2 
89 Παράρτηµα ΙΙΙ της β’ φάσης της µελέτης του ΙΓΜΕ, Υπηρεσιακό σηµείωµα Α.Π. 1374/19.12.1997 
90 στο ίδιο Υ.Σ. 812/16.12.97, 814/17/12/97818/23/12/97  
91 Μηνυτήρια Αναφορά προς τον Εισαγγελέα Πληµµελειοδικών Αθηνών από µέλη της ΕΑΣ 22/12/97. 
Ενδιαφέρον έχει πως η µελέτη δεν µου παραδόθηκε από τον πρόεδρο του ΙΓΜΕ Θεσσαλονίκης για τις ανάγκες 
της εργασίας, παρά τις επανειληµµένες προσπάθειες. Η µελέτη µου παραδόθηκε τελικά από έναν εκ των 
εναγόντων. 
92 Β’ Φάση της Μελέτης του ΙΓΜΕ-ΙΠΑ, Τεύχος 1  
93 Στο ίδιο. 
94 Ανακοινώσεις της ΕΑΣ 04/12/97 και 09/12.97 
95 Απολογισµός χρήσης της εταιρείας TVX Hellas για το έτος 1997 
96 Στο ίδιο 
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97 Στο ίδιο. 
98 Ανακοινώσεις τύπου  στην ιστοσελίδα της TVX Gold 12/03/98 και 13/05/98 
99 Ανακοίνωση τύπου στην ιστοσελίδα της εταιρείας 27/11/98 
100 Προσωπική επικοινωνία µε µέλος του Παρατηρητηρίου Μεταλλευτικών ∆ραστηριοτήτων και επίσκεψη στην 
περιοχή 
101 ΟΡΥΚΤΟΣ ΠΛΟΥΤΟΣ Τεύχος 106, έκδοση της Επιστηµονικής Εταιρείας Τεχνολόγων Ορυκτού Πλούτου, 
και Ελληνικός Χρυσός Τεύχος 12 Μηνιαία έκδοση για τους εργαζόµενους στην TVX Hellas. 
102 Απολογισµός Χρήσης της TVX Hellas για το 1997. 
103 Ελληνικός Χρυσός Τεύχος 15 Μηνιαία έκδοση για τους εργαζόµενους στην TVX Hellas. 
104 Προσωπική επικοινωνία µε έναν εκ των εξωτερικών συνεργατών του προγράµµατος.  
105 Ελληνικός Χρυσός Τεύχος 17 Μηνιαία έκδοση για τους εργαζόµενους στην TVX Hellas. 
106 Ανακοίνωση τύπου  στην ιστοσελίδα της TVX Gold 05/11/98. 
107  Ανακοίνωση τύπου  στην ιστοσελίδα της TVX Gold 14/09/98, και πρακτικά της δίκης. 
108 Ανακοίνωση της ΕΑΣ 18/03/99  
109 ∆ελτίο Τύπου και ανακοίνωση στις 27/09/99  
110 Επιστολή της ΕΑΣ προς ΕΑ Στ. Ακ 08/11/99 
111 Επιστολή-Ανάλυση µέλους της ΕΑ Στ. Ακ 04/01/00 
112 Επιστολή της ΕΑΣ προς την ΕΑ Στ. Ακ. 17/01/00 
113 Ανακοίνωση τύπου  στην ιστοσελίδα της TVX Gold 26/04/99  
114  Ανακοίνωση τύπου  στην ιστοσελίδα της TVX Gold 12/05/99 
115 ∆ήλωση-γνωστοποίηση διαθεσιµότητας από την TVX Hellas 03/05/99.  
116 Ανακοίνωση τύπου  στην ιστοσελίδα της TVX Gold 12/05/99 
117 Ελληνικός Χρυσός, Τεύχος 15, Απρίλης 1999 
118 ΥΠΕΧΩ∆Ε Προέγκριση Χωροθέτησης 14/05/99, και Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων 
14/01/99, και  ανακοίνωση τύπου στην ιστοσελίδα της TVX Gold 26/05/99. 
119 Ανακοίνωση Επιτροπών Αγώνα 27/09/99 
120 Στο ίδιο. 
121 Ανακοίνωση τύπου στην ιστοσελίδα της TVX Gold 12/05/99 
122 Στο ίδιο. 
123  Ανακοίνωση τύπου στην ιστοσελίδα της TVX Gold 19/10/99. 
124 Επιτροπή Αναστολών του Συµβουλίου της Επικρατείας απόφαση αριθµός 589/1999 την 13/09/99 και 
∆ελτίο Τύπου των Επιτροπών Αγώνα 27/09/99. 
125 Καλλιόπη Σπανού, ∆ηµόσια ∆ιοίκηση και Περιβάλλον: Η Ελληνική Εµπειρία . Περιλαµβάνεται στο: Μ.Σ. 
Σκούρτος, Κ.Μ. Σοφούλης (επιµέλεια), Η περιβαλλοντική πολιτική στην Ελλάδα, Τυπωθήτω, 1995.    
126 Επιστολή του προϊστάµενου του γραφείου του προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προς τον καθηγητή κ. 
Κόρτε του Τεχνικού Πανεπιστηµίου του Μονάχου 11/10/99. 
127 Ανακοίνωση τύπου   στην ιστοσελίδα της TVX Gold 05/11/99 
128 TVX Hellas, Τελική έκδοση µελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων (Τεύχος 1-σύνοψη), 1999 σελ. 31 ( Η 
έκφραση χρησιµοποιείται για τις επιπτώσεις στην µορφολογία και το τοπίο 
129 Στο ίδιο σελ. 45. 
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130 Ανακοίνωση τύπου  στην ιστοσελίδα της TVX Gold 09/03/01 ενώ αναφέρονται απώλειες για το 2000 $1,73 
ανά µετοχή. 
131Ανακοίνωση τύπου  στην ιστοσελίδα της TVX Gold 13/12/99. 
132 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ 29/09/99, και ανακοίνωση τύπου  στην ιστοσελίδα της TVX Gold 01/06/00 
133 ΤΟ ΒΗΜΑ 21/02/00. 
134 Επιστολή της ΕΑΣ προς ΕΑΣτ.Ακ 08/11/99 και Επιστολή-Ανάλυση µέλους της ΕΑΣτ.Ακ 04/01/00 
135 ΑΓΓΕΛΙΟΦΟΡΟΣ 25/05/00 και ανακοίνωση τύπου  στην ιστοσελίδα της TVX Gold  25/05/00 
136 Ανακοίνωση τύπου στην ιστοσελίδα της TVX Gold 28/06/00 
137  Ανακοίνωση τύπου στην ιστοσελίδα της TVX Gold 19/09/00 
138   Ανακοίνωση τύπου στην ιστοσελίδα της TVX Gold 02/06/00 
139  Ανακοίνωση τύπου στην ιστοσελίδα της TVX Gold 21/12/00 και 12/01/01 
140  Ανακοίνωση τύπου στην ιστοσελίδα της TVX Gold 21/12/00 
141 Πληροφορίες από την νέα ιστοσελίδα του Παρατηρητηρίου στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.antigold.gr 
142 Ελευθεροτυπία 12/01/01 και ΒΡΑ∆ΙΝΗ 12/01/01 
143Ελευθεροτυπία  12/01/01 Ανακοίνωση τύπου στην ιστοσελίδα της TVX Gold 12/01/01 
144 Σηµειώσεις της δικηγόρου του δήµου Σταγείρων Ακάνθου από την χειρόγραφη απόφαση Ολοµέλειας του 
ΣτΕ 613/2002 και Ελευθεροτυπία 23/04/01 και 12/04/01. 
145 Στο ίδιο. 
146  Ανακοίνωση τύπου στην ιστοσελίδα της TVX Gold 12/04/01 
147 Ανακοίνωση τύπου στην ιστοσελίδα της TVX Gold 25/05/01 και Παρατηρητήριο Μεταλλευτικών 
∆ραστηριοτήτων  
148  Ανακοίνωση τύπου στην ιστοσελίδα της TVX Gold 18/04/01 
149Ανακοίνωση τύπου  στην ιστοσελίδα της TVX Gold 18/04/01  
150 Ανακοίνωση τύπου  στην ιστοσελίδα της TVX Gold 19/04/01 
151 Ελευθεροτυπία 06/06/01 και 29/12/01 
152 Ελευθεροτυπία 01/08/01 
153 Από συνοµιλίες µε κατοίκους. 
154 Επίσκεψη στην περιοχή. 
155 Μελέτη της RACE Α.Ε για λογαριασµό της TVX το 1995. Αναφέρεται στην ιστοσελίδα του 
Παρατηρητηρίου www.antigold.gr  
156 Ελευθεροτυπία 06/12/01 
157  Ελευθεροτυπία 29/12/01 
158  Ελευθεροτυπία 08/12/01 
159 Από την ιστοσελίδα του Παρατηρητηρίου Μεταλλευτικών ∆ραστηριοτήτων www.antigold.gr και σε 
προσωπική επικοινωνία µε µέλος του Παρατηρητηρίου σε κοινή επίσκεψη στην περιοχή. 
160 Από τις ίδιες πηγές. 
161 Από Παρατηρητήριο Μεταλλευτικών ∆ραστηριοτήτων. 
162 Ανακοίνωση τύπου  στην ιστοσελίδα της TVX Gold 14/12/01 
163Ελευθεροτυπία  15/02/02 και 10/03/02 και άµεση παρατήρηση 
164 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 05/03/02. 
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165 ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ 12/06/02. 
166 Από την ιστοσελίδα του Παρατηρητηρίου www.antigold.gr 
167 Από την ιστοσελίδα του Παρατηρητηρίου www.antigold.gr 
168 Προσωπική διαπίστωση από επίσκεψη στην περιοχή 
169 Ελευθεροτυπία 30/08/02. 
170 Επισκέψεις στην περιοχή. 
171 Επίσης προσωπική διαπίστωση. 
172 Από Παρατηρητήριο Μεταλλευτικών ∆ραστηριοτήτων. 
173 Αγγελιοφόρος 23/12/2002 
174 Ανακοίνωση τύπου  στην ιστοσελίδα της TVX Gold 19/12/02  
175 Εκτιµήσεις µέλους του Παρατηρητηρίου Μεταλλευτικών ∆ραστηριοτήτων. 
176 Ανακοίνωση τύπου  στην ιστοσελίδα της TVX Gold 09/01/03 
177 Εφηµερίδα Αγγελιοφόρος 04/06/2003 
178 Αγγελιοφόρος 07/06/2003, ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ 13/06/2003 και παρακολούθηση των δελτίων ειδήσεων της 
περιόδου 
179 Αγγελιοφόρος 15/06/2003 
180 Η Καθηµερινή Αύγουστος 2003 
181 ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ 13/06/2003. 
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ΟΙ ΑΝΤΙΚΡΟΥΟΜΕΝΕΣ ΠΛΕΥΡΕΣ 

 
 
Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ  

Αν και τα γεγονότα της κινητοποίησης έχουν ήδη παρουσιαστεί, σ’ αυτό το σηµείο κρίνεται 
σηµαντικό να συγκεντρωθούν και να σχολιαστούν τα γνωρίσµατα της, αυτά που της προσδίδουν τον 
ιδιαίτερο χαρακτήρα της. Επισηµαίνεται και σ’ αυτό το σηµείο πως δεν εντάσσεται στους στόχους και 
στα ενδιαφέροντα αυτής της µελέτης, η ανάλυση της κινητοποίησης στην ολότητα της, αλλά 
περιφερειακά, σε σχέση µόνον µε το κεντρικό θέµα. Για τον γράφοντα εξάλλου, εδώ εγείρεται ένα 
καίριο ηθικό-πολιτικό ερώτηµα όσον αφορά στην έξωθεν αναλυτική προσέγγιση και κριτική της 
προσπάθειας ενός συνόλου ανθρώπων που αγωνίζονται µέσα από συλλογικές διαδικασίες για την 
επίτευξη ενός κοινού πολιτικού στόχου. Με ποια κίνητρα και σε τι αποσκοπεί µια τέτοια προσπάθεια; 
Αν η απάντηση είναι πως αποσκοπεί στην συσσώρευση γνώσεων πάνω στο θέµα, θεωρώ πως όχι µόνον 
δεν είναι ικανοποιητική αλλά µπορεί να είναι και επικίνδυνη... Η παραπάνω ανησυχία εντείνεται από το 
γεγονός ότι η µελέτη της κοινωνικής κινητοποίησης υπό ορισµένες συνθήκες, µπορεί να προσδίδει άλλο 
ένα συγκριτικό πλεονέκτηµα στους παραγωγούς και στο κράτος για την αντιµετώπιση- την έµµεση 
καταστολή της συγκεκριµένης ή ανάλογης κινητοποίησης.1 Πέρα από αυτό το σηµαντικό ηθικό και 
πολιτικό ζήτηµα, η ενασχόληση µε την κινητοποίηση θα µπορούσε να οδηγήσει σε µια εντελώς νέα και 
αυτόνοµη εργασία καθώς είναι µεγάλο το πλήθος και η σοβαρότητα των θεµάτων που αναδεικνύονται 
και των στοιχείων που τα στηρίζουν. 

Τα χαρακτηριστικά της κινητοποίησης, τα οποία είναι σηµαντικό για τις ανάγκες της εργασίας 
να αναφερθούν είναι:  

α) Η µεγάλη χρονική διάρκεια 

Οι άµεσες απαρχές της  κινητοποίησης ενάντια στο επενδυτικό πλάνο της Ολυµπιάδας, 
εντοπίζονται στο 1989, καθώς τότε οι κάτοικοι αντιτάχθηκαν στο ίδιο ουσιαστικά έργο: την 
µεταλλουργία χρυσού στην Ολυµπιάδα. Έχοντας λάβει διάφορες µορφές, η κινητοποίηση αυτή µπορεί 
να θεωρηθεί πως έληξε -προσωρινά ίσως- τον Απρίλη του 2001 µε την γνωστοποίηση της ακύρωσης 
όλων των σχετικών αδειών από το ΣτΕ. Ακόµα όµως και αν λάβουµε υπόψη µόνο τα στενότερα 
χρονικά  όρια της, δηλαδή από το 1995 κι έπειτα, 6 χρόνια είναι ιδιαίτερα µεγάλο χρονικό διάστηµα. 
«Χρησιµοποιώντας τη διάρκεια σαν κύριο κριτήριο, η τοπική περιβαλλοντική κινητοποίηση (local 
environmental mobilisation) µπορεί να ταξινοµηθεί σε  µικρής διάρκειας λαϊκό περιβαλλοντικό 
ακτιβισµό (grass-roots environmental activism) και µεγάλης διάρκειας κοινοτικό περιβαλλοντικό 
κίνηµα (community-based environmental movement)».2 Με το ίδιο κριτήριο, αλλά έχοντας υπόψη και 
τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά της συγκεκριµένης κινητοποίησης, αυτή καταχωρείται σαφώς στην 
δεύτερη οµάδα. 
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β) Η µεγάλη ένταση και αποτελεσµατικότητα της κινητοποίησης.  

Σε όλη την διάρκεια της κινητοποίησης, χρησιµοποιήθηκε µεγάλη ποικιλία πρακτικών και 
µέσων µε κορυφώσεις φυσικά σε κάποιες περιόδους για κάθε πρακτική. Για παράδειγµα από το 1995 
έως το 1997 κυρίως, χρησιµοποιούνται πρακτικές όπως πορείες, συγκεντρώσεις ακόµη και βίαιες 
συγκρούσεις και σαµποτάζ ενώ την περίοδο 1999 µε 2001 η κινητοποίηση επικεντρώνεται στον 
δικαστικό αγώνα. 

Η αποτελεσµατική χρήση ριζοσπαστικών πρακτικών όπως η βίαιη σύγκρουση µε την 
αστυνοµία, η κατάληψη του φυλακίου, ή τα σαµποτάζ στηρίχθηκε στην έντονη και βαθιά ριζωµένη 
συλλογική συνείδηση των κατοίκων και οδήγησε στην δυνατότητα άσκησης ισχυρών πιέσεων προς το 
κράτος και την εταιρεία. Μια, αλλά χαρακτηριστική, έκφραση της κατοχυρωµένης συλλογικής 
συνείδησης είναι το τεράστιο σύνθηµα που γράφει «ΘΑ ΝΙΚΗΣΟΥΜΕ» και δεσπόζει πάνω από το 
φυλάκιο της Ολυµπιάδας. Με βάση αυτήν την συνείδηση είναι που αναπτύσσονται η δύναµη, η 
αποφασιστικότητα, η ενότητα, η µεγάλη συµµετοχή κλπ. Αυτή είναι που οδηγεί στην κάθετη 
αντιπαράθεση µε την εταιρεία και σε ένα βαθµό, στην αναποτελεσµατικότητα της επικοινωνιακής 
στρατηγικής της TVX. Οι κάτοικοι των δύο άµεσα εµπλεκόµενων κοινοτήτων δεν αποδέχονται τις 
παροχές- προσφορές της TVX  και ενδεικτικό είναι ότι ακόµα και ο βασικός ξενοδόχος της 
Ολυµπιάδας αρνήθηκε σηµαντικότατη για τα δεδοµένα του οικονοµική πρόταση για στέγαση 
εργαζοµένων και στελεχών, αναλογιζόµενος την συνείδηση του, τις συνειδήσεις των µελών της 
οικογένειας του και των συγχωριανών του και βέβαια το µακροπρόθεσµο κέρδος του.3 

Μια σηµαντική παρατήρηση όσων αφορά στην συλλογική αυτή συνείδηση και στην χρήση 
βίαιων πρακτικών, αναφέρεται στην διάχυτη ιστορική-συλλογική µνήµη των κοινοτήτων ειδικά σε σχέση 
µε τις δυναµικές και αγωνιστικές απεργίες  µετά την µεταπολίτευση. Είναι βάσιµο να υποστηριχθεί πως 
η εµπειρία αυτών των απεργιών έπαιξε σηµαντικό ρόλο στην ανάπτυξη της συλλογικής αυτής 
συνείδησης. Υπάρχουν άλλωστε βασικές οµοιότητες στις δύο περιπτώσεις, στην στάση του κράτους µε 
την έντονη και για καιρό παρουσία των ΜΑΤ στα χωριά, την διάταξη για την απαγόρευση της 
κυκλοφορίας αλλά και στην αντίδραση των κατοίκων και τις βίαιες συγκρούσεις που ξεσπούν και στις 
δύο περιόδους. Η χρονική απόσταση των 20 ετών είναι µεγάλη, αλλά όχι αρκετή για να παραµερίσει 
πλήρως την συλλογική αυτή µνήµη, καθώς µάλιστα οι κοινότητες Ολυµπιάδας και Βαρβάρας δεν 
βίωσαν έντονες µετακινήσεις πληθυσµού και σαν συνέπεια διατήρησαν την πληθυσµιακή τους σύνθεση. 

Μια σύντοµη αναφορά σ΄ αυτό που ορίζεται ως «οικολογική συνείδηση» κρίνεται σηµαντική µια 
και γίνεται λόγος για την συλλογική συνείδηση των κατοίκων. «Η οικολογική συνείδηση ως διάσταση 
της συνολικής κοινωνικής συνείδησης αποτελεί όπως και η δεύτερη, µέρος του συνόλου ιδεό-
διανοητικών και ψυχικών λειτουργιών και δραστηριοτήτων του ανθρώπου έναντι της φυσικής και 
κοινωνικής πραγµατικότητας µε στόχο την οικειοποίηση γνώσης και την διαµόρφωση προσανατολισµού 
δράσης».4 Τονίζεται δε -και αυτό είναι σχετικό µε την προηγούµενη παρατήρηση για την συλλογική 
µνήµη- πως «η ουσία της ιστορικής διάστασης της συνειδησιακής δραστηριότητας βρίσκεται η ίδια στο 
µέτωπο της ανάπτυξης της συνείδησης», καθώς και πως «η κοινωνική συνείδηση συγκροτείται στο 
πλαίσιο της ιστορικής διαδικασίας της εµφάνισης, της αλλαγής και της υπέρβασης των συνθηκών ζωής 
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µέσα στις οποίες εµπλέκεται ο άνθρωπος».5 Σ’ αυτό το σηµείο µπορούν να αξιολογηθούν τα όσα 
αναφέρθηκαν στο εισαγωγικό κεφάλαιο για την διαφορετική ιστορία των κοινοτήτων: αυτών που 
κινήθηκαν προς τον τουρισµό και σε ένα βαθµό απεξαρτήθηκαν από την µεταλλευτική δραστηριότητα, 
και των υπολοίπων που εξαρτώνται ακόµη και σήµερα σηµαντικά από τα µεταλλεία. Σχετικά µε αυτό το 
ζήτηµα, είναι ενδιαφέρουσα η πρωταρχική παρατήρηση πως οι κοινότητες που κράτησαν κάθετα 
αρνητική στάση στην επένδυση ήταν αυτές που δεν εξαρτώνται τόσο από τα µεταλλεία και τράβηξαν 
διαφορετική ιστορική πορεία εξέλιξης, ενώ όσες σχετίζονται έντονα µε τα µεταλλεία κράτησαν άλλη- 
θετική προς την επένδυση στάση.  Για την  οικολογική συνείδηση των εργαζοµένων εξάλλου, στο ίδιο 
άρθρο αναφέρεται πως: «η κοινωνική κατάσταση των εργατών, η κατάσταση στην αγορά εργασίας, η 
εργασιακή εµπειρία και τα βιώµατα, καθώς και το ζωτικής σηµασίας διαφέρον για την θέση εργασίας, 
µπλοκάρουν την οικολογική ευαισθητοποίηση βιοµηχανικών εργατών και εργατών βιοτεχνιών και 
ιδιαίτερα σε τοµείς της παραγωγής όπου παρουσιάζουν υψηλούς κινδύνους».6 Κλείνοντας την παρένθεση 
για την συλλογική συνείδηση, στην περίπτωση µας το προηγούµενο συµπέρασµα µπορεί να µεταφερθεί 
συνολικά για τις κοινότητες εκείνες οι οποίες έχουν υψηλό ποσοστό εργαζοµένων στα µεταλλεία και να 
δώσει µια εξήγηση για την στάση τους στο θέµα της επένδυσης και του αγώνα των κατοίκων του 
Στρυµονικού. 

 

 γ) Η κοινοτική βάση της κινητοποίησης 

Η κινητοποίηση στηρίχθηκε σε µεγάλο βαθµό στον αγώνα των κατοίκων των δύο κοινοτήτων     
(και κυρίως της Ολυµπιάδας όπου το ζήτηµα αντιµετωπίσθηκε κατά κάποιο τρόπο ως ζήτηµα «ζωής ή 
θανάτου» για την κοινότητα) και στην έµπρακτη συµπαράσταση των κατοίκων των άλλων κοινοτήτων. Ο 
συνδετικός κρίκος των ανθρώπων που έλαβαν µέρος στην κινητοποίηση υπήρξε το γεγονός πως ζουν 
στις ίδιες κοινότητες, στον ίδιο χώρο και µοιράζονται µια εικόνα για την προοπτική του τόπου και της 
κοινότητας τους διαφορετική από αυτήν που συνεπάγεται από την λειτουργία του εργοστασίου.         

Το γεγονός της κοινοτικής βάσης αντικατοπτρίζεται καθαρά και στην σύσταση της 
συντονιστικής επιτροπής αγώνα που αποτελούνταν όπως αναφέρθηκε από τους 12 προέδρους των 
αντιστεκόµενων κοινοτήτων. Αυτό το σηµείο αποκτά ξεχωριστή σηµασία, γιατί ναι µεν οι πρόεδροι 
διαθέτουν πολιτική εξουσία και έπαιρναν ουσιαστικά τις αποφάσεις, πλην όµως βρίσκονται πολύ κοντά 
στην πολιτική βάση και λογοδοτούν άµεσα, γεγονός που δεν επιτρέπει εύκολα την αλλοτρίωση τους και 
την αποµάκρυνση τους από τα ζητούµενα της κοινότητας. Οι αποφάσεις επικυρώνονταν στις γενικές 
συνελεύσεις που πραγµατοποιούνταν τακτικά στο φυλάκιο της Ολυµπιάδας µε την συµµετοχή πολλών 
ατόµων,7 ενώ πραγµατοποιήθηκαν σε διάφορες στιγµές και λαϊκές συνελεύσεις στα χωριά για να 
παρθούν αποφάσεις. Ακόµα όπως αναφέρεται από τους ίδιους τους κατοίκους οι πιο ενεργοί/ ενεργές 
από αυτούς /αυτές συνευρίσκονταν αλλά και πραγµατοποιούσαν δράσεις αυτοοργανωµένα σε επίπεδο 
µικρών οµάδων που είχαν αναπτυχθεί µέσα στις κοινότητες τους, ενώ η ενεργός συµµετοχή των 
κατοίκων για τις δύο κεντρικές κοινότητες ήταν µεγάλη. 

Όπως αναφέρθηκε στην ιστορία τους, οι δύο αυτές κοινότητες διατηρούν ακόµη ένα πρόσφορο 
έδαφος για την ανάπτυξη αυτής της κοινοτικής οντότητας, η οποία αναδύθηκε έντονα υπό τις συνθήκες 



 

που επικράτησαν και τις απαιτήσεις που δηµιουργήθηκαν. Χαρακτηριστικό παράδειγµα γι’ αυτό 
αποτελεί η διατήρηση υπό καθεστώς κατάληψης µέρα και νύκτα για 6 ολόκληρα χρόνια  του φυλακίου 
της Ολυµπιάδας το οποίο αποτέλεσε κατά κάποιο τρόπο την εστία και το σήµα του αγώνα των 
κατοίκων. Η κοινοτική αυτή βάση βρίσκεται σε άµεση συνάφεια µε την συλλογική συνείδηση που 
αναπτύχθηκε στους κατοίκους κι έτσι ο τύπος της συνείδησης που κυρίως παρατηρείται είναι αυτός «που 
δίνει έµφαση στις ειδικές τοπικές συνθήκες του προσωπικού βιοκόσµου».8 Σηµειώνεται πως ο άλλος 
τύπος, «αναδεικνύει ως κεντρικές διαστάσεις της οικολογικής συνείδησης εκείνες που αναφέρονται στις 
γενικές κοινωνικές συνθήκες και διαδικασίες... και στηρίζεται και στην εκτίµηση των ιστορικών-
κοινωνικών διαδικασιών εξέλιξης τους».9 Οι διαφορετικοί τύποι οικολογικής συνείδησης, οδηγούν όπως 
είναι σαφές σε διαφορετικές απόψεις για την κατεύθυνση και τα αιτήµατα της κινητοποίησης. Τόσο ο 
λόγος όσο και η φύση της δράσης των κατοίκων, που έχουν έντονο το στοιχείο του τοπικού, οδηγούν 
στο συµπέρασµα πως ο τύπος της οικολογικής συνείδησης που επικρατεί είναι ο πρώτος, αν και σίγουρα 
στην κινητοποίηση έλαβαν µέρος και είχαν καταλυτικό ρόλο και άτοµα µε διαµορφωµένο τον δεύτερο 
τύπο συνείδησης. 

Η σύνδεση των δύο πρώτων χαρακτηριστικών είναι άµεση και από την θεωρία, καθώς τονίζεται 
πως «η διάρκεια της περιβαλλοντικής κινητοποίησης είναι άµεσα συνδεδεµένη µε τον αριθµό και την 
ποικιλία των σχετικών δράσεων» και συνεπώς «η διάρκεια είναι ισχυρά συνδεδεµένη µε την ένταση… σε 
περιπτώσεις που οι κινητοποιούµενοι επιχειρούν να γνωστοποιήσουν τις απαιτήσεις τους κι επίσης να 
δηµιουργήσουν πίεση για την επίτευξη των στόχων τους».10 Σύµφωνα µε την ίδια µελέτη και όπως είναι 
λογικό: «η τοπική περιβαλλοντική αντίσταση η οποία έχει χρονική διάρκεια χαρακτηρίζεται από την 
κλιµάκωση και την εντατικοποίηση των αντιδράσεων καθώς τα αιτήµατα των κινητοποιούµενων µένουν 
αναπάντητα».11 Στην περίπτωση µας όµως την έντονη και πολύπλευρη δράση ακολούθησε ένας 
δικαστικός αγώνας, γεγονός που δεν ακολουθεί τον γενικό κανόνα που θέλει την άµεση συλλογική 
δράση να πραγµατοποιείται όταν όλες οι συµβατικές, σύµφωνες µε το σύστηµα κινήσεις έχουν αποτύχει 
να δώσουν λύση. Συνήθως η σειρά που ακολουθείται είναι πρώτα: η προσπάθεια για δηµοσιοποίηση και 
για να πειστεί η διοίκηση και το κράτος µε διαβίβαση επιστολών, ψηφισµάτων κλπ, η προσπάθεια 
επηρεασµού των αποφάσεων (lobbying) και τα ένδικά µέσα κι έπειτα η άµεση κινητοποίηση. Αξίζει 
βέβαια να αναφερθεί πως πριν από το 1995 και κατά την διάρκεια όλων των επόµενων ετών, οι 
συµβατικές αυτές δράσεις δεν έπαψαν να χρησιµοποιούνται από τους κατοίκους απλώς δεν είχε γίνει 
από τότε χρήση ένδικων µέσων. 

Από τους τρεις τύπους κινητοποιήσεων που διακρίνονται σε τέτοιες περιπτώσεις και 
χαρακτηρίζονται εύστοχα ως: «Όχι στην αυλή µου», «Όχι στην αυλή µας» και «Όχι σε κανενός την 
αυλή» 12 η κινητοποίηση του Στρυµονικού κόλπου τοποθετείται στον δεύτερο τύπο σύµφωνα µε τα όσα 
έχουν σχολιαστεί για το βασικό αίτηµα της.  

Οι θεµατικοί άξονες της κριτικής των κατοίκων 

Οι θεµατικοί άξονες πάνω στους οποίους η Ε.Α επιλέγει να κάνει κριτική στην εταιρεία στο 
επενδυτικό της σχέδιο αλλά και στην κυβέρνηση που υποστηρίζει την TVX Hellas, αναφέρονται 
επιγραµµατικά παρακάτω καθώς θεωρείται πως παρέχουν σηµαντικά στοιχεία για την φύση και κυρίως 
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τις στοχεύσεις της κοινωνικής κινητοποίησης. Από τις προκηρύξεις και τα δελτία τύπου της Ε.Α 
προκύπτει λοιπόν πως: 

 ∆ίνεται ιδιαίτερο βάρος στην τοπική διάσταση της κινητοποίησης µε συχνές αναφορές «στον τόπο 
µας»,13 τόσο για το παρελθόν του όσο και για το µέλλον του. Αναδεικνύονται οι προσπάθειες και οι 
θυσίες που χρειάστηκαν για να δοθεί ζωή στον τόπο από τους κατοίκους του και γίνεται σαφές «πως 
κανείς δεν θα µας εξαναγκάσει να γίνουµε πρόσφυγες».14 Αναπόσπαστα δεµένο µε το «µέλλον του 
τόπου», θεωρείται και το «µέλλον των παιδιών και των εγγονών µας» το οποίο υπάρχει υποχρέωση 
να διαφυλαχθεί.15  

 Με βάση το παραπάνω σκεπτικό, θεωρείται πως οι ίδιοι οι κάτοικοι είναι σε θέση -µέσα από τους 
µηχανισµούς της τοπικής αυτοδιοίκησης- και είναι οι µόνοι που µπορούν να αποφασίσουν για ένα 
τόσο σηµαντικό ζήτηµα για την περιοχή τους, όσο η εγκατάσταση µεταλλουργίας χρυσού. 
Αναλύεται πως επειδή κάποιοι- οι αρµόδιοι «αποφασίζουν για εµάς, χωρίς εµάς …θα µας βρουν 
σύντοµα µπροστά τους σε νέες µαζικές και αγωνιστικές κινητοποιήσεις».16 Καταγγέλλεται επίσης 
αυτός ο ετεροκαθορισµός από τρίτους για τόσο σηµαντικές πολιτικές αποφάσεις και δηλώνεται 
συχνά  πως «οι κάτοικοι της περιοχής δεν θα µείνουν απλοί θεατές σε ένα στηµένο σκηνικό».17 

 Σχετικό µε το παραπάνω, είναι και το γεγονός πως κατηγορείται ως «αποικιοκρατικού τύπου»18  η 
σύµβαση της εταιρείας µε το ελληνικό δηµόσιο και τονίζεται πως «εµείς οι κάτοικοι δεν 
συµπεριλαµβάνουµε την TVX στην τοπική µας κοινωνία».19  Η κατάσταση που διαµορφώνεται στην 
περιοχή από τις κινήσεις της εταιρείας και την υποστήριξη που παρέχεται από την κυβέρνηση, 
ενισχύει την επιχειρηµατολογία των κατοίκων για την έξωθεν επιβολή των αποφάσεων. Αρκεί µόνο 
να υπενθυµιστεί η παρουσία και οι επεµβάσεις των δυνάµεων των ΜΑΤ καθ’ όλη την διάρκεια της 
κινητοποίησης. Οι δραστηριότητες της εταιρείας αλλά και η Κυβέρνηση που παρείχε την 
υποστήριξη της βρίσκονταν συνεχώς στο στόχαστρο της κριτικής των κατοίκων.  

 Ένα σηµαντικό τµήµα της επιχειρηµατολογίας που αναπτύσσεται, βάλλει κατά της αναξιοπιστίας 
των πολιτικών αρµόδιων αλλά και της ίδιας της TVX. Για τους πολιτικά αρµόδιους (µέλη της 
κυβέρνησης, υπουργοί και υφυπουργοί ανάπτυξης, Νοµάρχης Χαλκιδικής) η κριτική αφορά στο 
γεγονός πως δεν εισέρχονται σε έναν ουσιαστικό διάλογο µε την τοπική κοινωνία,20  δεν 
πραγµατοποιούν τις συµφωνίες και δεν τηρούν τις υποσχέσεις τους21  και κυρίως πως υπερασπίζονται 
άκριτα την επιχειρηµατολογία, την λογική και τις πράξεις της TVX, ακόµη και σε περιπτώσεις που 
αυτές είναι κατάφωρα εναντία στον νόµο και το πνεύµα του.22 Η αξιοπιστία της TVX θεωρείται κι 
αυτή διάτρητη, βάλλεται σε διάφορες φάσεις, και µάλιστα όπως αναφέρεται στο κεφάλαιο των 
γεγονότων, υπάρχει µια µεγάλη περίοδος κατά την οποία υιοθετείται η θέση πως η εταιρεία είναι 
ανίκανη να υλοποιήσει την επένδυση και προσπαθεί να κερδοσκοπήσει µε την µετοχή της στα 
χρηµατιστήρια χρησιµοποιώντας την υποθετική-µελλοντική αξία των ελληνικών της κτήσεων. Η 
κριτική προς τους κυβερνητικούς παράγοντες  και την εταιρεία δεν περιορίζεται απλώς στην 
αξιοπιστία τους, αλλά και στις απόψεις τους για το οικονοµικό µέλλον της περιοχής και την 
αναγκαιότητα της µεταλλουργίας χρυσού, την οποία µάλιστα αυτοί συνδέουν αναπόδραστα µε την 
περιβαλλοντική αποκατάσταση. Ειδικά για την µεταλλουργία χρυσού, χωρίς να υπεισέρχονται σε 
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συνολική κριτική του θέµατος σε παγκόσµια κλίµακα, ασκούν δριµεία κριτική για τις επιπτώσεις που 
αυτό θα έχει στα φυσικά οικοσυστήµατα της περιοχής και την οικονοµική δραστηριότητα.23 

 Αναδεικνύουν και τονίζουν στην επιχειρηµατολογία τους τη σύγκρουση χρήσεων γης και 
συµφερόντων που προκύπτει και την ασυµβατότητα µεταξύ της τουριστικής ανάπτυξης που 
αναπτύσσεται ήδη στην περιοχή και της εξόρυξης και µεταλλουργίας χρυσού.24 Υποστηρίζεται το 
δυναµικό µοντέλο τουριστικής ανάπτυξης που αναπτύσσεται στην περιοχή και θεωρείται πως για να 
µην επηρεαστεί αυτό αρνητικά δεν πρέπει να εγκατασταθεί µεταλλουργία χρυσού στην περιοχή των 
12 κοινοτήτων του Στρυµονικού κόλπου.25 

 Τέλος, άλλο ένα θέµα που αποτελεί βασικό άξονα της επιχειρηµατολογίας για την µη εγκατάσταση 
της µεταλλουργίας, είναι το αρχαιολογικό ενδιαφέρον της περιοχής και η προσβολή της ιστορικής 
µνήµης και της πολιτιστικής παράδοσης που θεωρείται πως θα προκληθεί, αν χωροθετηθεί το 
εργοστάσιο χρυσού σε µικρή απόσταση από τα αρχαία Στάγειρα, την γενέτειρα του Αριστοτέλη.26 

 

H ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΧΡΥΣΟΥ TVΧ GOLD 

            Η TVX µέχρι το 1980 είναι µια µικρή µεταλλευτική εταιρεία χρυσού και αργύρου που 
δραστηριοποιείται κυρίως στην νότια Αµερική. Το 1991 η TVX συγχωνεύεται µε την θυγατρική της 
εταιρείας Inco, Inco Gold και δηµιουργείται η εταιρεία Inco TVX η οποία από το 1991 και  µέχρι το 
1993 έλεγχε την διοίκηση και το συµβούλιο της TVX και διαχειριζόταν τα περιουσιακά της στοιχεία. 
Το 1993 η Inco πούλησε το ποσοστό της στην TVX η οποία ως TVX Gold Inc. πλέον και µε πρόεδρο 
και βασικό µέτοχο τον βραζιλιάνο Elike Batista (ο οποίος συνέχισε να είναι πρόεδρος της µέχρι και την 
τελική της πώληση το 2003), ακολουθεί αναπτυξιακή στρατηγική, µε γνώµονα την αναζήτηση νέων 
ευκαιριών. H εταιρεία σύµφωνα µε την ίδια δραστηριοποιείται «στην απόκτηση, χρηµατοδότηση, 
έρευνα, ανάπτυξη και λειτουργία εκµεταλλεύσεων µε πολύτιµα µέταλλα».27 

Τον Οκτώβρη του 1993 η TVX Gold Inc. είχε συµφέροντα σε 6 χρυσωρυχεία στην 
αµερικάνικη ήπειρο, χωρίς όµως να έχει ποσοστό ιδιοκτησίας σε κανένα από αυτά.28 Το 1995 που η 
TVX επιτυγχάνει την απόκτηση των µεταλλείων Κασσάνδρας, έχει συµφέροντα σε 5 παραγωγικά 
µεταλλεία κυρίως χρυσού και αργύρου στην Λατινική Αµερική και έχει στην ιδιοκτησία της ένα 
µεταλλείο στον Καναδά το οποίο όµως έχει φθίνουσα παραγωγική πορεία και θα τεθεί σύντοµα σε 
διαθεσιµότητα.29 Ακόµη και µια επιφανειακή µατιά στα στατιστικά στοιχεία για τα υπάρχοντα 
µεταλλεία της TVX σε σχέση µε τις δυνατότητες των µεταλλείων Κασσάνδρας, αποδεικνύει την αλήθεια 
του ισχυρισµού του προέδρου της πως η» η TVX είναι πολύ ενθουσιασµένη µε το δυναµικό της 
επένδυσης στην Χαλκιδική».30 Η παραγωγή από τα εν λειτουργία µεταλλεία της TVX σ’ αυτά, ήταν 
423.00 ισοδύναµες ουγκιές χρυσού (ενσωµατώνεται και ο άργυρος) και µε µέσο κόστος παραγωγής/ 
ουγκιά χρυσού τα 219$.31 Τα πρώτα συγκρατηµένα στοιχεία για το µεταλλείο της Ολυµπιάδας 
αναφέρονται σε συνολικά 980.00 ουγκιές χρυσού και κόστος παραγωγής µικρότερο από 200$.32 Τα 
επόµενα χρόνια, αν και κάποια µεταλλεία αποσύρονται από την παραγωγή και κάποια άλλα εισέρχονται, 
η εικόνα της TVX στην Αµερικάνικη ήπειρο δεν αλλάζει ισχυρά και η TVX συνεχίζει να έχει 
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συµφέροντα (32-60%) σε 4-6 παραγωγικά µεταλλεία στην βόρεια και κυρίως νότια Αµερική αν και δεν 
πρόκειται συνεχώς για τα ίδια. 

Η κίνηση της TVX  να αγοράσει τα µεταλλεία Κασσάνδρας εντάσσεται στην γενική της 
στρατηγική για αναζήτηση νέων ευκαιριών ανάπτυξης επενδυτικών πλάνων. Άλλωστε η ικανότητα της 
επιχείρησης στην αναζήτηση και την επισφράγιση αποδοτικών συµφωνιών, θεωρείται και προβάλλεται 
από την ίδια ως το ισχυρό συγκριτικό της πλεονέκτηµα. Είναι ιδιαίτερα εύγλωττο το λακωνικό σχόλιο 
µε το οποίο κλείνει την µικρή εισήγηση του ο Elike Batista στην τηλεφωνική συνεδρίαση του 1996, 
συνοψίζοντας τα σηµεία κλειδιά: «Οπότε η TVX θα έχει ανάπτυξη και η TVX θα έχει χαµηλό κόστος... 
∆εν χάσαµε την δυνατότητα µας να δηµιουργούµε ευκαιρίες. Είµαστε  όσο δυναµικοί και σε εγρήγορση 
όπως πάντα κι όπως ξέρετε αγοράσαµε και θα αγοράζουµε µόνον αξία. Ευχαριστώ».33 

Τα µεταλλεία της εταιρίας TVX Gold ανά τον κόσµο 

Η αναζήτηση της εταιρείας µετά το 1995 επικεντρώνεται στην Ευρώπη όπου εκτός από τα 
µεταλλεία Κασσάνδρας αποκτά δικαιώµατα εκµετάλλευσης στην οικονοµικά υποσχόµενη περιοχή 
Karsperske Hory της Τσεχίας.34 Τα ευρωπαϊκά προγράµµατα της εταιρείας και ειδικά αυτό της 
Κασσάνδρας προβάλλονται ιδιαίτερα έντονα από την εταιρεία σαν δυναµικά και υποσχόµενα να 
υπερδιπλασιάσουν την συνολική παραγωγή της TVX .Τον ∆εκέµβρη του 1996 µετά από τις έρευνες -
γεωτρήσεις που πραγµατοποιήθηκαν προσδιορίζονται τα συνολικά αποθέµατα για την Ολυµπιάδα σε 5 
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εκατοµµύρια  ουγκιές χρυσού, για τις Σκουριές 10 εκατοµµύρια ουγκιές, για το Μάντεµ-Λάκκος/ 
Μαύρες Πέτρες 500.000 ουγκιές και για το Karsperske Hory 3 εκατοµµύρια ουγκιές. Σηµειώνεται ότι 
σύµφωνα µε τα παραπάνω, το σύνολο των αποθεµάτων της TVX για όλα τα µεταλλεία της παραγωγικά 
και µη είναι 9.980.000 ουγκιές,35 ενώ µόνο τα ευρωπαϊκά προγράµµατα συγκεντρώνουν 19.000.000 
ουγκιές. Το δε κόστος εξόρυξης του χρυσού -ειδικά για την περίπτωση της Κασσάνδρας- είναι ιδιαίτερα 
χαµηλό, γεγονός που σε συνδυασµό µε τα παραπάνω αναδεικνύει την σηµαντικότητα τους για την 
εταιρεία.  

Με βάση την απόκτηση των κτήσεων στην Ευρώπη, η εταιρεία προβάλει την φιλοδοξία της να 
γίνει παραγωγός της τάξης του ενός εκατοµµυρίου ουγκιών το χρόνο. Ειδικά για την Κασσάνδρα, ο 
πρόεδρος της εταιρείας δηλώνει πως «θ’ αναπτυχθεί σ’ ένα µεγάλο πεδίο χρυσού, µια νέα 
χρυσοπαραγωγική περιοχή του κόσµου... Τα νούµερα ξεπερνούν τις αρχικές συγκρατηµένες εκτιµήσεις 
µου… Τα αποθέµατα θα υποστηρίξουν µια µεγάλη, εξαιρετικά χαµηλού κόστους παραγωγή στο 
κοντινό µέλλον, µετατρέποντας την Κασσάνδρα στην 100% ιδιόκτητη ναυαρχίδα, την σηµαία της 
ΤVX».36  Είναι σηµαντικό ν’ αναφερθεί σ’ αυτό το σηµείο, πως σε µεταλλευτικές εταιρείες όπως η ΤVX 
το ζητούµενο (πέρα φυσικά από την µεγάλη παραγωγή), το οποίο καταγράφεται στους ισολογισµούς 
θετικά, σαν πάγιο στοιχείο του ενεργητικού, είναι η ποσότητα των κοιτασµάτων που έχουν στην 
ιδιοκτησία τους και το υπολογιζόµενο κόστος εξαγωγής τους. Αυτό το στοιχείο είναι πιο σηµαντικό 
στην αποτίµηση της εταιρείας ακόµη και από τις ποσότητες των µετάλλων που πουλάει ετησίως, κι αυτό 
γίνεται φανερό από το γεγονός του ότι, είναι αυτά τα µεγέθη τα οποία προβάλλουν αυτές οι εταιρείες 
στους µετόχους. 

Οι προβλέψεις όµως και οι διακηρύξεις των στελεχών της εταιρείας δεν θα πραγµατοποιηθούν, 
καθώς και τα δύο επενδυτικά πλάνα (Τσεχία και Ολυµπιάδα), αντιµετωπίζουν την κοινωνική 
κινητοποίηση των κατοίκων των περιοχών, και τελικά µαταιώνονται. Για το Karsperske Hory αυτό 
συµβαίνει ήδη από το τέλος του 1997, καθώς η εταιρεία έκανε τις βασικές µελέτες, άνοιξε ερευνητικές 
σήραγγες αλλά δεν κατάφερε ν’ αντικρούσει την σφοδρή κριτική και αντίδραση των κατοίκων, παρόλο 
που  δεσµεύτηκε πως δεν θα χρησιµοποιούσε κυάνιο στην επεξεργασία στο µεταλλείο.37 Η κτήση της 
εταιρείας στην Τσεχία δεν αναφέρεται και δεν σχολιάζεται έκτοτε, καθώς είναι σαφές πως δεν µπορεί να 
υπάρξει πρόοδος, ενώ αντίθετα η ενασχόληση µε το έργο της Ολυµπιάδας συνεχίζεται µέχρι και το 
2002. Συνολικά δε οι ελληνικές κτήσεις της εταιρείας, προβάλλονται έντονα, απασχολούν πολύ 
σηµαντικό κοµµάτι των ανακοινώσεων της µητρικής και αφήνεται να εννοηθεί πως αυτές είναι πλέον ο 
µοχλός ανάπτυξης της επιχείρησης. 

Συµπερασµατικά από όλα τα προηγούµενα, µπορεί να υποστηριχθεί πως η εταιρεία έχει ένα 
προνοµιακό χαρτοφυλάκιο προς εκµετάλλευση, δεν εκµεταλλεύεται τις κτήσεις της όµως µε κερδοφόρο 
τρόπο. Σαν αποτέλεσµα, και για να αντιµετωπισθεί το γεγονός του ότι έχει µεγάλα -συγκριτικά µε τα 
έσοδα- κόστη ανασκαφών, έρευνας και ανάπτυξης νέων δραστηριοτήτων και µεγάλο διοικητικό κόστος, 
προβαίνει σε δανεισµό σε συνεχή βάση.38 Το 1995 η εταιρεία αποπληρώνει ένα δάνειο και προβαίνει σε 
επόµενο το 1996 ενώ ιδιαίτερα την περίοδο 1996-1997 προβαίνει σε δάνεια µεγάλων χρηµατικών 
ποσών. Αναλυτικά ο δανεισµός της από το 1996 µέχρι το 2002: 
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1/1996: οµολογιακό δάνειο 148.650.000 $ 

3/1997: οµολογιακό δάνειο 250.000.000 $ 

3/1997: δάνειο από τράπεζες 70.000.000 $ 

11/1997: δάνειο από τράπεζες 180.000.000$ 

3/2002: πώληση µετοχών της αξίας 108.000.000 $ 

Η εταιρεία είναι συνεπής στην αποπληρωµή των δανείων της, ακόµα και αν αναγκάζεται να παίρνει νέα 
δάνεια για να αποπληρώσει τα παλιά. 

             Το 1999 πραγµατοποιείται η συγχώνευση µε την εταιρεία Normandy, η οποία οδηγεί σε 
µείωση των εξόδων για την ΤVX και εισροή νέων σηµαντικών κεφαλαίων, τα οποία σύµφωνα µε την 
εταιρεία θα της επιτρέψουν την ανάπτυξη στα µεταλλεία Κασσάνδρας που παραµένουν υπό την 100% 
ιδιοκτησία της. Με µια πρώτη  εκτίµηση, τα µεταλλεία Κασσάνδρας δεν ενσωµατώνονται στην 
συµφωνία µε την Normandy, είτε γιατί αυτή  δεν επιθυµεί να συµµετάσχει στα έξοδα αγοράς και 
συντήρησης µιας εκµετάλλευσης που ουσιαστικά δεν είναι παραγωγική σε χρυσό και υπάρχει 
αβεβαιότητα και κίνδυνος µη πραγµατοποίησης του σχεδιαζόµενου έργου, είτε διότι η ΤVX συνεχίζει 
να θεωρεί την Κασσάνδρα προνοµιακό πεδίο, το οποίο θέλει να διαχειριστεί µόνη της προκειµένου να 
διατηρήσει µια ευκαιρία αυτόνοµης ανάπτυξης. Σηµειώνεται εδώ πως η Normandy, είναι έτσι και 
αλλιώς αναµεµιγµένη στην προσπάθεια εξόρυξης χρυσού στην Ελλάδα, καθώς συµµετέχει σε ποσοστό 
80% στην εταιρεία Χρυσωρυχεία Θράκης Α.Μ.Β.Ε που ενδιαφέρεται για την ανάπτυξη εργοστασίου 
χρυσού δυτικά του οικισµού Περάµατος Έβρου.39 

Λόγω της απόφασης του ΣτΕ, που ουσιαστικά ακύρωσε την επένδυση, η εταιρεία αναγκάστηκε 
να αναθεωρήσει προς τα κάτω την πρόβλεψη κερδών της για το 2001, κατά 244.500.000$. 
Συγκεκριµένα 198.500.000$ αφορούν τα µεταλλεία της Ολυµπιάδας και την απόφαση του ΣτΕ, και 
25.000.000$ την επένδυση της στις Σκουριές. Τα υπόλοιπα 21.000.000$ που περιέκοψε από τις 
προβλέψεις κερδών του 2001, αφορούν τα µεταλλεία της La Coipa και New Britannia. Τα νούµερα για 
την Ολυµπιάδα και τις Σκουριές (σύνολο 223.500.000$) είναι ουσιαστικά το κόστος που αποτιµά η 
εταιρεία ότι θα έχει από την µη λειτουργία των µεταλλείων της Χαλκιδικής. Είναι πιθανόν το νούµερο 
αυτό να είναι υπερτιµηµένο, αφού εµφανίζοντας αυτό το νούµερο αυξηµένο η εταιρεία µπορεί να 
συγκαλύψει άλλες ζηµιές της. Αφού όµως αυτό το νούµερο έγινε δεκτό από τις καναδικές και 
αµερικάνικες χρηµατιστηριακές αρχές (οι οποίες ελέγχουν αυτές τις εκτιµήσεις εφόσον µια εταιρεία 
είναι εισηγµένη στα χρηµατιστήρια τους), αποκτά µια εγκυρότητα και ιδιαίτερα το νούµερο της 
Ολυµπιάδας µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως η αποτίµηση εκ µέρους της εταιρείας της ζηµιάς που υπέστη 
από την απόφαση του ΣτΕ. 

Στο διάγραµµα που ακολουθεί, το οποίο απεικονίζει την διακύµανση της µετοχής της TVX 
Gold στο χρηµατιστήριο, από το 1994 µέχρι το 2002 παρατηρούµε την συνεχή πτώση της µετοχής 
µετά το 1998, η οποία ακολουθεί όµως τις εξελίξεις στις τιµές του χρυσού και γι’ αυτόν τον λόγο 
ακολουθεί ανοδική πορεία από τις αρχές του 2000. Στο διάγραµµα σηµειώνονται µε βέλος οι 
ανταλλαγές παλαιών µετοχών της εταιρείας µε νέες τον Ιούλη του 2000 σε αναλογία πέντε προς ένα και 
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τον Μάρτιο του 2002 σε αναλογία δέκα προς ένα. Με την παρουσίαση και αυτού του στοιχείου, η 
συνεχής πτωτική οικονοµική πορεία της εταιρείας περιγράφεται επαρκώς από τα παραπάνω σε 
συνδυασµό µε τα διάσπαρτα στοιχεία που έχουν δοθεί στο κεφάλαιο των γεγονότων. 

 

∆ιάγραµµά µετοχής της TVX Gold Inc. 

∆ύο είναι ουσιαστικά οι εκτιµήσεις που µπορούν να στοιχειοθετηθούν για τον πραγµατικό ρόλο 
της κτήσης της Κασσάνδρας στην συνολική στρατηγική της ΤVX. Πρόκειται απλώς για εκτιµήσεις, 
καθώς δεν υπάρχουν τα οικονοµικά στοιχεία, ούτε είναι εφικτή η έρευνα σε βάθος που απαιτείται,  για 
να υπάρξει µια σαφής τοποθέτηση, καθώς ο βαθµός απροσδιοριστίας και υποκειµενικότητας είναι 
µεγάλος. Η µια εκτίµηση είναι πως η ΤVX χρησιµοποίησε -όπως άλλωστε κάνουν όλες οι εταιρείες 
χρυσού- το γεγονός του ότι κατείχε τα πλούσια µεταλλεία Κασσάνδρας για την επίδειξη των 
µελλοντικών δυνατοτήτων ανάπτυξης της µε χαµηλό κόστος παραγωγής και µεγάλο περιθώριο κέρδους, 
ακόµη κι αν δεν θεωρούσε πως υπήρχε βάσιµη πιθανότητα ολοκλήρωσης του έργου. Η άλλη εκτίµηση 
είναι πως η µητρική εταιρεία γνώριζε και έλπιζε πως όντως, η πραγµατοποίηση του έργου θα την 
ανύψωνε οικονοµικά κι αυτό δικαιολογεί το αυξηµένο ενδιαφέρον και το κόστος διατήρησης του 
υπάρχοντος µεταλλείου και των θέσεων εργασίας, καθώς και την προσπάθεια διαµόρφωσης θετικού 
κλίµατος µε τους κατοίκους για την επίτευξη του στόχου. Πολύ πιθανό εξάλλου, είναι να ισχύει κάτι το 
ενδιάµεσο, µε στοιχεία και από τις δύο εκτιµήσεις, αφού µπορεί αρχικά η εταιρεία να στηριζόταν στην 
πραγµατοποίηση της επένδυσης και στα κέρδη που θα αποκόµιζε από εκεί, ενώ µετά από ένα σηµείο 
που δεν θεωρούσε αυτήν την εξέλιξη πλέον πιθανή, απλώς διατηρούσε προς τα έξω την ψευδαίσθηση 
πως ήταν ένα εφικτό επενδυτικό πλάνο. Αυτό το τελευταίο ίσχυσε τουλάχιστο για ένα χρόνο καθώς η 
υπόθεση του έργου της Ολυµπιάδας, λήγει ουσιαστικά τον Απρίλη του 2001 µε τη  ακυρωτική απόφαση 
του ΣτΕ και η εταιρεία επίσηµα το αποδέχεται ένα ολόκληρο χρόνο µετά.40 

Οποία από τις εκτιµήσεις κι αν υιοθετηθεί, το µόνο σίγουρο είναι ότι µε τον ένα ή µε τον άλλο 
τρόπο, τα µεταλλεία Κασσάνδρας ήταν νευραλγικής σηµασίας για την ΤVX και η ουσιαστική ακύρωση του πλάνου 
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της Ολυµπιάδας, επισφραγίζει ουσιαστικά την οικονοµική κατάπτωση της εταιρείας. Η ΤVX οδηγείται σε 
πώληση και ενσωµάτωση, οριστικά στις αρχές του 2003 από την εταιρεία Kinross. 

Όσον αφορά στη δοµή και την επιχειρηµατική συγκρότηση της εταιρείας, αυτή 
δραστηριοποιείται σε κάθε της κτήση, δηµιουργώντας ενδιάµεσες επιχειρήσεις-θυγατρικές της, όπως 
είναι η TVX Hellas, οι οποίες διατηρούν και εξασφαλίζουν άµεσα ή έµµεσα τα συµφέροντα της 
εταιρείας. Πρόκειται για µια κλασσική στρατηγική κίνηση των µεγάλων πολυεθνικών επιχειρήσεων, 
µέσω της οποίας οι θυγατρικές εµφανίζονται µε έδρα την χώρα όπου εντοπίζεται η συγκεκριµένη 
δραστηριότητα. Η πρακτική αυτή «ελαχιστοποιεί το φορολογικό κόστος, παρέχει µια σειρά από 
οικονοµικές και γραφειοκρατικές διευκολύνσεις και ελαχιστοποιεί τους περιορισµούς που επιβάλλονται 
από διάφορες χώρες για τις ξένες επενδύσεις, τις οικονοµικές συµφωνίες και τα εµβάσµατα του 
κεφαλαίου και των µερισµάτων».41 Παρόλο που η δοµή µε αυτόν τον τρόπο εµφανίζεται 
αποκεντρωµένη, η έδρα της πολυεθνικής παραµένει ο Καναδάς και οι αποφάσεις είναι κεντρικές και 
προέρχονται από το διοικητικό συµβούλιο. 

Σηµαντικό στοιχείο για την παρουσίαση της εταιρείας, είναι και οι επιµέρους διαστάσεις της 
πολιτικής της όπως η περιβαλλοντική ή η κοινωνική πολιτική, για τις οποίες όµως υπάρχει εκτενής και 
αναλυτική αναφορά σε ακόλουθο κεφάλαιο. Σ’ αυτό το σηµείο θ’ αναφερθεί µόνο πως από το 1998 στην 
δικτυακή ιστοσελίδα της TVX υπάρχει καταχωρηµένη η ένδειξη Περιβαλλοντική Πολιτική όπου σε µια 
σελίδα, αναπτύσσεται η θέση και η δέσµευση της εταιρείας για την προστασία του περιβάλλοντος στην 
δραστηριοποίηση της από τον τότε πρόεδρο της Cliff Davis. Ανάλογη καταχώρηση υπάρχει και για 
τον τοµέα της υγείας και ασφάλειας (των εργαζοµένων), ενώ η συνολική κοινωνική-κοινοτική πολιτική 
της εταιρείας δεν καταχωρείται µ’ αυτόν τον τρόπο στην σελίδα της πολυεθνικής, αν και αναφέρεται 
συχνά και αναλύεται στα έντυπα της ελληνικής θυγατρικής.   

Σχετικά µε αυτό το ζήτηµα, πρέπει να σχολιαστεί πως εκτός από την συγκεκριµένη διακήρυξη 
για την περιβαλλοντική της πολιτική, στην ιστοσελίδα της εταιρείας δεν υπάρχουν αναφορές σε 
συγκεκριµένα ζητήµατα περιβάλλοντος, και σχεδόν καµία από τις ανακοινώσεις τύπου δεν σχετίζεται µε 
τέτοιου είδους ζητήµατα. Οι µόνες αναφορές που τα προσεγγίζουν είναι αυτές που έχουν να κάνουν 
αποκλειστικά µε τα ελληνικά επενδυτικά σχέδια και την «αντιµετώπιση του αρνητικού τύπου».42 Για µια 
χρονική περίοδο τα ελληνικά επενδυτικά σχέδια, είχαν εκτενή και αναλυτική παρουσίαση µε slides στην 
οποία θιγόταν τα ζητήµατα της αποκατάστασης του τοπίου µετά την εκµετάλλευση, της ωφέλειας για τις 
τοπικές κοινότητες  από την τόνωση της οικονοµίας και της προστασίας του περιβάλλοντος που 
αποτελεί µέριµνας της TVX, ενώ για καµία άλλη δραστηριότητα της εταιρείας στον κόσµο δεν υπήρχαν 
ανάλογες ανακοινώσεις ή καταχωρίσεις. 

Η εταιρεία TVΧ Gold, όπως και οι περισσότερες µεταλλευτικές εταιρείες που διαθέτουν σελίδα 
στο διαδίκτυο, έχει ενσωµατώσει όπως αναφέρθηκε, µια ειδική καταχώρηση µε τίτλο: «Περιβαλλοντική 
Πολιτική», όπου περιγράφει την πολιτική της για την προστασία του περιβάλλοντος. Θα 
παρακολουθήσουµε διεξοδικά την συγκεκριµένη δέσµευση της εταιρείας για την περιβαλλοντική της 
πολιτική, αναλύοντας τον λόγο της σ΄ αυτή, µιας και είναι το µόνο στοιχείο που διαθέτουµε από 
πλευράς µητρικής.  
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«Η TVX Gold δεσµεύεται για την προστασία και την διατήρηση του περιβάλλοντος στην 
δουλειά της σαν παραγωγός φυσικών πόρων, συµβάλλοντας στην ικανοποίηση των υλικών αναγκών της 
κοινωνίας».43 

Στην παραπάνω-αρχική φράση της δέσµευσης, τονίζεται ιδιαίτερα ο ρόλος της επιχείρησης 
«στην κοινωνία» σαν παραγωγός φυσικών πόρων και σαν « κοινωνικός εταίρος»44 που συµβάλει στην 
ικανοποίηση των υλικών αναγκών της κοινωνίας. Πέρα λοιπόν από την δέσµευση για την διατήρηση και 
την προστασία του περιβάλλοντος, η οποία είναι επί του θέµατός, η πρόταση στοχεύει  στο να 
κατοχυρώσει την αναγκαιότητα και τη σηµασία της δραστηριοποίησης της εταιρείας µε όρους που να 
απευθύνονται στο σύνολο της κοινωνίας. Έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον να συνδεθούν ορισµένες 
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παρατηρήσεις που αναφέρονται σε στοιχεία για τον χρυσό και την παραγωγή του διεθνώς, που έχουν 
ήδη παρατεθεί στο σχετικό κεφάλαιο, µ’ αυτήν ειδικά την φράση της δέσµευσης. Στο εν λόγω κεφάλαιο, 
τέθηκαν ζητήµατα που αφορούν στα τεράστια, ήδη εξορυγµένα, αποθέµατα χρυσού τα οποία 
παραµένουν αχρησιµοποίητα καθώς και τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις της εξόρυξης και της 
µεταλλουργίας του. Σχολιάστηκε επίσης πόσο µικρό ποσοστό του χρυσού προορίζεται για παραγωγικές 
χρήσεις και ότι αυτό θα µπορούσε να καλυφθεί αποτελεσµατικά από τα αποθέµατα. Εκτός από την 
κριτική στα παραπάνω σηµεία, υπάρχουν περιπτώσεις µελετών που παρέχουν µια σαφή 
επιχειρηµατολογία και πρόταση για την διαχείριση των αποθεµάτων χρυσού, µέσα στο υπάρχον 
πλαίσιο διατήρησης, χωρίς την συνέχιση της επιζήµιας περιβαλλοντικά εξόρυξης του, µε την χρήση των 
αχρησιµοποίητων αποθεµάτων.45 

Ας επιστρέψουµε όµως στο σχόλιο-δέσµευση συσχετίζοντας τα προηγούµενα δεδοµένα: Ποιος 
είναι ο λόγος, γιατί σ’ αυτήν τονίζεται ιδιαίτερα αυτός ο κοινωνικός ρόλος της επιχείρησης; Όπως 
αναλύθηκε στο εισαγωγικό κεφάλαιο «Ο χρυσός και η µεταλλουργία του», οι εταιρείες παραγωγής 
χρυσού κατηγορούνται διεθνώς για τις επιπτώσεις των δραστηριοτήτων τους στο περιβάλλον, τόσο από 
την συνήθη δραστηριότητα τους, όσο και από ατυχήµατα που συµβαίνουν στις εγκαταστάσεις τους. Η 
κριτική αυτή αποκτά επιπλέον κύρος, καθώς αναδεικνύει το πόσο λίγο κοινωνικά χρήσιµη 
δραστηριότητα είναι η παραγωγή χρυσού και καταλήγει να αποτελεί ένα ισχυρό πλήγµα για την 
περιβαλλοντικά υπεύθυνη εικόνα των εταιρειών, µε αποτέλεσµα να επηρεάζονται µε διάφορους τρόπους 
αρνητικά και τα κέρδη τους (ακύρωση επενδυτικών σχεδίων, αντιδράσεις που προκαλούν καθυστερήσεις, 
αιτήσεις για αποζηµιώσεις κλπ).  

Είναι εύλογο συνεπώς η δέσµευση της επιχείρησης να εκκινεί µε µια νύξη για την 
σηµαντικότητα που εµπεριέχει για την κοινωνία η παραγωγική δράση της ίδιας, σε µια προσπάθεια –
µέσα από αυτό το επιχείρηµα- να δικαιολογηθούν οι πιθανές επιπτώσεις στο περιβάλλον. Για τη 
δικαιολόγηση αυτή χρησιµοποιείται η εξής θεωρητική αναγκαιότητα: «Η κοινωνία έχει υλικές ανάγκες 
και εµείς την ικανοποιούµε ως παραγωγοί φυσικών πόρων».  

Ας δούµε τώρα πως συνεχίζει η δήλωση: «Οι επιχειρήσεις της TVX παγκόσµια, απαιτείται να 
κατανοούν τις επιπτώσεις τους στο τοπικό περιβάλλον και να πραγµατώνουν συνεχή βελτίωση στην 
περιβαλλοντική τους επίδοση».46 Ακολουθώντας το ίδιο σκεπτικό, το περιεχόµενο αυτής της φράσης 
συνοψίζεται σε δύο σηµεία: 

α) Υπάρχουν επιπτώσεις στο φυσικό περιβάλλον από τις επιχειρήσεις της TVX , οι οποίες είναι 
απαραίτητο να γίνονται κατανοητές από τις ίδιες, και 

β) Υπάρχει ένα πεδίο που ονοµάζεται περιβαλλοντική επίδοση στο οποίο µπορούν να επιτύχουν οι 
επιχειρήσεις αυτές συνεχή βελτίωση. 

Υπάρχουν πολλά ενδιαφέροντα σηµεία και οι σχετικές αναλυτικές διαδικασίες για να 
οδηγηθούµε στα ανάλογα συµπεράσµατα. Θα εστιάσουµε σε µερικά από αυτά. Καταρχήν στο σηµείο 
α) είναι σηµαντικό να σχολιαστεί, πριν από την ενασχόληση µε το φυσικό περιβάλλον και τις επιπτώσεις 
σ’ αυτό, πως ζητείται εδώ από τις ενδιάµεσες- θυγατρικές επιχειρήσεις που δηµιουργεί κατά τόπους η 
µητρική, να κατανοήσουν την ύπαρξη των επιπτώσεων τους στο περιβάλλον και να βελτιωθούν. Αυτό 
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απλοϊκά αλλά άµεσα θα µπορούσε να ονοµαστεί: «µετατόπιση ευθύνης». Προφανώς η ύπαρξη αυτών  
των θυγατρικών εταιρικών σχηµάτων επιτρέπει, πέρα από αυτά που αναφέρθηκαν για τις φορολογικές 
ελαφρύνσεις κλπ και την αποφυγή ανάληψης ευθυνών από την µητρική. Κι αυτό γιατί µε την χρήση του 
τρίτου προσώπου, υποδηλώνεται πως πρόκειται για διαφορετικές οντότητες ενώ έχει γίνει κατανοητό 
πως παραµένουν κάτω από την ίδια κεντρική διοίκηση. 

Άλλο ενδιαφέρον ζήτηµα για το σηµείο α), είναι πως σ΄ αυτό αποδέχεται η επιχείρηση την 
ύπαρξη κάποιων τουλάχιστον περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Αυτό το σηµείο αποκτά ιδιαίτερη σηµασία 
παρά το προφανές του, καθώς σε έντυπα της θυγατρικής της TVX Hellas, υποστηρίζεται πως δεν θα 
υπάρξουν επιπτώσεις στο περιβάλλον από την επένδυση χρυσού. Για παράδειγµα στο φυλλάδιο της 
TVX Hellas µε τίτλο «Μετά από 2.500 χρόνια η Χαλκιδική γίνεται και πάλι παραγωγός χρυσού» 
υπάρχει η φράση: «Η µονάδα χρυσού δεν θα προκαλέσει καµία επιβάρυνση τόσο από την άποψη της 
ρύπανσης όσο και της αισθητικής προσβολής, στο περιβάλλον της περιοχής». Στην ΜΠΕ του έργου 
της Ολυµπιάδας επιπλέον, αναφέρονται δυνητικές, πιθανές, µηδενικές και ασθενώς αρνητικές και 
τοπικού επιπέδου επιπτώσεις αλλά πουθενά σηµαντικές επιπτώσεις.47 

Περνώντας στο σηµείο β), πέρα από το γεγονός του ότι γίνεται σαφές πως µπορεί και πρέπει να 
υπάρχει συνεχής βελτίωση στην περιβαλλοντική πρακτική των θυγατρικών, εισάγεται ένα νέο µέγεθος 
που ονοµάζεται περιβαλλοντική απόδοση (environmental performance) µιας επιχείρησης. Οι 
συνιστώσες της αναλύονται στην συνέχεια του ίδιου κειµένου  και αφορούν στην αποδοχή και εφαρµογή 
της ισχύουσας νοµοθεσίας, κι όπου δεν υπάρχει την εφαρµογή διεθνών στάνταρ, την διασφάλιση 
συστηµάτων διαχείρισης για την αναγνώριση, τον έλεγχο και την παρακολούθηση των περιβαλλοντικών 
κινδύνων, την χρήση νέων τεχνολογιών για την µείωση αποβλήτων και την αποκατάσταση κα.48 «Τέτοιες 
βελτιώσεις θα λαµβάνουν υπόψη τους τις Βέλτιστες ∆ιαθέσιµες Τεχνολογίες (Best Available 
Technologies ΒΑΤ) και θα ανταποκρίνονται στις ανάγκες της κοινότητας».49 Όσον αφορά στις ΒΑΤ 
είναι σηµαντικό να σχολιαστεί, πως ο όρος διαθέσιµες δεν αναφέρεται στις τεχνολογίες που µπορούν να 
εφαρµοστούν, αλλά σε αυτές που είναι οικονοµικά αποδοτικό να εφαρµοστούν. Πάνω στην 
µεταλλουργία χρυσού διεθνώς, ο καθηγητής Κόρτε υποστηρίζει σε άρθρα του πως υπάρχουν και άλλες 
διαθέσιµες τεχνολογίες οι οποίες όµως δεν ερευνώνται, δεν αναπτύσσονται και δεν χρησιµοποιούνται 
καθώς χρησιµοποιείται ευρύτατα η µέθοδος της εκχύλισης µε κυάνιο όπου δεν υπάρχει ισχυρή 
εναντίωση.50 

Ο όρος «ανταπόκριση στις ανάγκες της κοινότητας» υποδηλώνει πως αν υπάρχουν απαιτήσεις 
από την πλευρά της κοινότητας οι οποίες θα µπορούσαν να ικανοποιηθούν, τότε αυτό πρέπει να 
συµβαίνει. Που όµως τίθεται το όριο του ποιες ανάγκες µπορούν να ικανοποιηθούν και ποιες όχι; 
Προφανώς τίθεται σε σχέση µε την απώλεια χρηµάτων, χρόνου κλπ που απαιτεί από την εταιρεία η 
ικανοποίηση µιας τέτοιας ανάγκης και το αν ικανοποιείται κάποια σκοπιµότητα της εταιρείας 
ταυτόχρονα.  

Στα παραπάνω σηµεία, τόσο ως προς τις ανάγκες της κοινότητας όσο και ως προς το ζήτηµα 
της περιβαλλοντικής προστασίας, παρατηρείται ότι το όριο των κινήσεων της εταιρείας προς αυτές τις 
κατευθύνσεις σχετίζεται  µε τα κέρδη της και πώς αυτά επηρεάζονται από αυτές 51 
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Το ζήτηµα αυτό καταγράφεται έντονα και στην δεδηλωµένη αποστολή (mission statement) της 
µητρικής: «Να είµαστε µια κερδοφόρα επιχείρηση παραγωγής χρυσού µε χαµηλό κόστος, που 
λειτουργεί µε ασφαλή και περιβαλλοντικά υπεύθυνο τρόπο προς όφελος των µετόχων, των εργαζοµένων 
και των κοινωνικών εταίρων».52 

Στην παραπάνω φράση, η κύρια πρόταση αφορά και περιγράφει αυτό που η TVX  και κάθε 
επιχείρηση επιδιώκει να είναι: «µια κερδοφόρα επιχείρηση ... µε χαµηλό κόστος». Στην συγκεκριµένη 
φράση όµως αυτό που παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον είναι η δευτερεύουσα πρόταση: «που 
λειτουργεί µε ασφαλή και περιβαλλοντικά υπεύθυνο τρόπο» που αναδεικνύει το ζήτηµα του τρόπου 
λειτουργίας της επιχείρησης και δεσµεύεται να είναι αυτός ασφαλής και περιβαλλοντικά υπεύθυνος. Η 
δέσµευση αυτή για τον τρόπο λειτουργίας, αφορά στους εργαζόµενους (σχετικά µε την ασφάλεια) και 
την κοινωνία γενικά ( περιβαλλοντικά υπεύθυνο). Στον προσδιορισµό που ακολουθεί: «προς όφελος των 
µετόχων, των εργαζοµένων και των κοινωνικών εταίρων» το «προς όφελος των µετόχων» είναι η λογική 
συνέχεια της πρότασης σύµφωνα µε το παραπάνω σκεπτικό, όταν αναφερόµαστε σε εταιρείες µετοχικού 
κεφαλαίου όπως η TVX. Τα οφέλη των εργαζοµένων και των κοινωνικών εταίρων απορρέουν σίγουρα 
από την δευτερεύουσα πρόταση, ενώ σε σχέση µε το περιεχόµενο της κύριας πρότασης µπορεί να 
βρίσκονται σε συµφωνία ή να έρχονται αντιµέτωπα. Για να γίνει κατανοητό αυτό, αρκεί να πούµε πως η 
επίτευξη του χαµηλού κόστους που είναι προς όφελος της επιχείρησης πολύ πιθανόν να έρχεται σε 
αντίθεση µε τα συµφέροντα των εργαζοµένων53 ενώ αν η επιχείρηση είναι κερδοφόρα το όφελος τους 
είναι πως εξασφαλίζουν τον µισθό τους. 

Η πρόταση που εκφράζει την δεδηλωµένη αποστολή της TVX θα µπορούσε να γραφτεί µε το 
κυρίως και τα δευτερεύοντα στοιχεία διαχωρισµένα για την καλύτερη κατανόηση της. Σ’ αυτήν την 
σχηµατική αλλαγή η κυρία πρόταση θα ήταν: «Να είµαστε µια κερδοφόρα επιχείρηση παραγωγής 
χρυσού µε χαµηλό κόστος προς όφελος των µετόχων» και η δευτερεύουσα: «που λειτουργεί µε ασφαλή 
και περιβαλλοντικά υπεύθυνο τρόπο, προς όφελος των εργαζοµένων και των κοινωνικών εταίρων». Η 
µόνη ένσταση σ’ αυτό το σχήµα, θα µπορούσε να αφορά στην δευτερεύουσα πρόταση, υποστηρίζοντας 
βάσιµα πως οι εργαζόµενοι και κάποιοι κοινωνικοί εταίροι έχουν όφελος από την κερδοφορία της 
επιχείρησης, αλλά αυτή η ένσταση δεν είναι αρκετή για να καταρρίψει το βασικό σχήµα.  

Αυτή η λογική σχηµατική παρουσίαση υποδεικνύει αυτό που αναφέρθηκε πριν όσον αφορά στην 
περιβαλλοντική πολιτική της επιχείρησης, πως δηλαδή λόγω της ισχυρής κριτικής που δέχονται οι 
εταιρείες και της επίπτωσης που έχει αυτό το γεγονός στα κέρδη τους, προσπαθούν να αναδείξουν 
περιβαλλοντικό και κοινωνικό πρόσωπο.  
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52 TVX Hellas, Έντυπος απολογισµός χρήσης του 1997.  
53 Ανάλογα µε τη θέση τους στην επιχείρηση. Για την διερεύνηση αυτής της θέσης, η αναγνώστρια/ ο 
αναγνώστης παραπέµπεται στο: Samuel Bowles, Richard Edwards, Κατανοώντας τον καπιταλισµό, Gutenberg, 
1994.    
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Ο ΛΟΓΟΣ ΚΑΙ Η ∆ΡΑΣΗ ΤΗΣ TVX Hellas ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ  

 

Όσο φειδωλή σε πληροφορίες και αναφορές στο περιβάλλον είναι η ιστοσελίδα της εταιρείας 
στο διαδίκτυο, τόσο πλούσιος σε αυτά τα ζητήµατα είναι ο λόγος που εκφέρει η TVX Hellas, ειδικά την 
διετία 1996-1997. Σε όλες τις έντυπες -ειδικές ή σταθερές- εκδόσεις της TVX Hellas, είναι έκδηλη η 
ενασχόληση και ο τονισµός αυτή της θεµατικής. Σ’ αυτό το κεφάλαιο θα γίνει µια προσπάθεια να 
συγκεντρωθεί και να σχηµατοποιηθεί αυτός ο λόγος και τα χαρακτηριστικά του. Πριν όµως από αυτό, 
θα αναφερθούµε σ΄ ένα διακριτό εισαγωγικό τµήµα, στα έργα περιβάλλοντος που πραγµατοποιήθηκαν 
από την εταιρεία, στην πρώτη διετία παρουσίας της στην περιοχή καθώς και τις άλλες δράσεις της για 
την προστασία του περιβάλλοντος. Αυτό θα γίνει γιατί τα έργα αυτά, αναφέρονται και τονίζονται σε 
µεγάλη συχνότητα και ένταση στον λόγο της εταιρείας για το περιβάλλον και βρίσκονται στην βάση της 
επιχειρηµατολογίας της. Μετά από αυτήν την παρουσίαση θα ακολουθήσει η κριτική διερεύνηση του 
λόγου και των έργων της εταιρείας για το περιβάλλον. 

 

ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  

Ο παρακάτω πίνακας της TVX Hellas παρουσιάζει τους διαφορετικούς τοµείς στους οποίους 
πραγµατοποιήθηκαν τα έργα και το ποσοστό της συνολικής δαπάνης που απορρόφησε κάθε 
ξεχωριστός τοµέας.1      

                                                         ∆ιάγραµµα 1 
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Παρατηρούµε πως το µεγαλύτερο ποσοστό της συνολικής δαπάνης (>50%) απορροφήθηκε για 
την αναβάθµιση των παραγωγικών µονάδων, ενώ σηµαντικά ποσά δαπανήθηκαν για την αποτίµηση/ 
παρακολούθηση της περιβαλλοντικής κατάστασης (23,5%) και για έργα αποκατάστασης περιβάλλοντος 
(14,7%). 

Έργα αναβάθµισης του συστήµατος διαχείρισης αποβλήτων 

Τα κυριότερα έργα αποκατάστασης και αναβάθµισης του υπάρχοντος συστήµατος διαχείρισης υγρών 
και στερεών αποβλήτων που ολοκληρώθηκαν µέσα στη διετία 1996-1997 είναι:2 

 Κατασκευή διαφραγµατικού τοίχου στη λίµνη Σεβαλιέ 2: Η λίµνη αυτή είναι ο χώρος απόρριψης των 
στερεών αποβλήτων του εµπλουτισµού από τις εγκαταστάσεις του Στρατωνίου και της λάσπης 
εξουδετέρωσης που παράγεται από την κατεργασία των όξινων νερών του µεταλλείου και 
παρουσίασε έντονη διαρροή τον Σεπτέµβρη του 1996. Κατασκευάστηκε για την στεγανοποίηση 
της, διαφραγµατικός τοίχος περιµετρικά της λίµνης. 

 Επιφανειακή εκτροπή των νερών του χειµάρρου Γιανναβού: Ο χείµαρρος περνούσε µέσα από µια 
περιοχή µε έντονες καθιζήσεις και ρηγµατώσεις που οφείλονταν στην παλαιότερα 
χρησιµοποιούµενη µέθοδο της κατακρήµνισης οροφής. Τα νερά του χειµάρρου εισχωρούσαν στα 
υπόγεια µεταλλευτικά έργα και µολύνονταν, ενώ έβαζαν σε κίνδυνο ακόµη και την ζωή των 
εργαζοµένων. Υλοποιήθηκε ένα έργο συλλογής των νερών, επιφανειακής εκτροπής τους µε σωλήνες 
και απόρριψης τους εκτός της περιοχής των καθιζήσεων.  

 ∆ιαχείριση των καθαρών νερών µεταλλείου Μαύρων Πετρών: ∆ιαχωρίστηκαν τα καθαρά νερά από το 
επίπεδο +175 m του µεταλλείου από τα επιβαρηµένα νερά που διατίθενται στην µονάδα 
εξουδετέρωσης Στρατωνίου. Υπήρξε µείωση (30%) της ποσότητας των υδάτων προς επεξεργασία 
και συντελέστηκε βελτίωση στις συνθήκες ασφαλείας στο µεταλλείο. 

 Αναβάθµιση της µονάδας εξουδετέρωσης Στρατωνίου: Αυξήθηκε η δυναµικότητα της µονάδας από 250 
σε 400 m3/h εξασφαλίζοντας έτσι τη δυνατότητα επεξεργασίας του συνόλου των νερών του 
µεταλλείου κατά την διάρκεια της χειµερινής περιόδου όταν αυτά είναι αυξηµένα. Σηµειώνεται ότι 
πριν το έργο, κάθε επιπλέον ποσότητα των 250 m3/h απορρίπτονταν στο περιβάλλον 
ανεπεξέργαστη. 

Έργα αποκατάστασης του περιβάλλοντος 

Τα έργα αποκατάστασης που πραγµατοποιήθηκαν την ίδια περίοδο µε στόχο την αντιµετώπιση της 
περιβαλλοντικής υποβάθµισης που προήλθε από την προηγούµενη µεταλλευτική δραστηριότητα είναι:3 

 Κλείσιµο του χώρου απόθεσης σιδηροπυρίτη στην Πλατεία Καρρά Στρατωνίου: Οι πλεονάζουσες ποσότητες 
σιδηροπυρίτη που είχαν αποθεµατοποιηθεί και συγκεντρωθεί στην πλατεία Καρρά Στρατωνίου 
(350.000 τόνοι) κατά τα προηγούµενα χρόνια, αποµονώθηκαν από τα νερά της βροχής και τον 
αέρα, ενώ εξασφαλίστηκε η φυσική σταθερότητα του σωρού. Κατασκευάστηκε επίχωµα 
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αντιστήριξης και δίκτυο αποστράγγισης. Η επιφάνεια διαµορφώθηκε µε ήπιες κλίσεις και καλύφθηκε 
µε αδιαπέραστο συνθετικό υλικό και στη συνέχεια µε στρώµα φυσικής γης.  

 Καθαρισµός επιφανειακών εγκαταστάσεων: Εκατοντάδες τόνοι βιοµηχανικών αποβλήτων και 
απορριµµάτων µεταφέρθηκαν στον ελεγχόµενο χώρο διάθεσης βιοµηχανικών αποβλήτων της 
Θεσσαλονίκης. 

 Κάλυψη αποθεµάτων αρσενοπυρίτη Ολυµπιάδας: Για την πρόληψη της οξείδωσης του συµπυκνώµατος 
αρσενοπυρίτη Ολυµπιάδας και τη δηµιουργία όξινης απορροής, πραγµατοποιήθηκαν εργασίες 
ελέγχου και αποκατάστασης του υφιστάµενου καλύµµατος πολυαιθυλενίου. 

 Καθαρισµός ρέµατος Πόρτο: Αποµακρύνθηκαν 6.000 κυβικά µέτρα παλαιών αποβλήτων µεταλλείων 
από την κοίτη του ρέµατος και µεταφέρθηκαν στον χώρο απόθεσης Σεβαλιέ. 

 Αποκατάσταση καθιζήσεων και αναδάσωση της περιοχής Λειβαδάκια Στρατονίκης: Σ’ αυτήν την περιοχή 
και για τους ίδιους λόγους όπως και στο Μόντεµ Λάκκος είχαν προκληθεί έντονες διαταραχές της 
επιφάνειας του εδάφους. Αποκαταστάθηκαν οι επιφανειακές ρωγµές και η περιοχή περιφράχθηκε 
και αναδασώθηκε. 

 Αποκατάσταση και ανάπλαση πάρκου και παιδικής χαράς Στρατωνίου: Καθώς στο παρελθόν τα απόβλήτα 
από τις εγκαταστάσεις εµπλουτισµού απορρίπτονταν απ’ ευθείας στον κόλπο του Στρατωνίου, το 
πάρκο και η παιδική χαρά, είχαν χτισθεί ουσιαστικά πάνω σε παλιά απόβλητα. Η περιεκτικότητα σε 
βαρέα µέταλλα υπερέβαινε το επιτρεπόµενο όριο και η εταιρεία αποµάκρυνε το επιφανειακό 
έδαφος, τοποθέτησε στρώµα ασβεστόλιθού, πρόσθεσε καθαρό χώµα από δασική περιοχή και 
φύτεψε δέντρα. Πραγµατοποιήθηκαν τέλος κατασκευαστικά έργα και αρχιτεκτονική παρέµβαση. 

 Καθαρισµός ρεµάτων Στρατωνίου: Αποµακρύνθηκαν οι διάσπαρτοι παλιοί οξειδωµένοι σωροί µπάζων 
που βρίσκονταν κατά µήκος του ρέµατος της Καρβουνόσκαλας και έγιναν έργα εκβάθυνσης της 
κοίτης. Παράλληλα έγιναν εργασίες καθαρισµού στο ρέµα της Αργυρώς από τις µεγάλες ποσότητες 
αστικών απορριµµάτων. 

Μετά το τέλος του 1997 δεν αναφέρονται µε την ίδια ένταση και συχνότητα από την εταιρεία 
άλλα έργα για το περιβάλλον. Ακόµη κι αν υπάρχει ένα ενδεχόµενο να µην είναι στην διάθεση της 
µελέτης τα στοιχεία για πιθανά έργα που µπορεί να πραγµατοποιήθηκαν, από την παρακολούθηση της 
εφηµερίδας της TVX Hellas για τους εργαζόµενους της, προκύπτει πως η περίοδος µετά το τέλος του 
1997 δεν ήταν δηµιουργική προς αυτήν την κατεύθυνση. Συνολικά παρουσιάζεται µια φθίνουσα πορεία 
στον αριθµό και στην ειδική σηµασία των περιβαλλοντικών προγραµµάτων, δηλαδή µέχρι το 1999 
αναφέρονται λίγα σχετικά προγράµµατα και όχι ανάλογα µε τα σηµαντικά έργα της πρώτης περιόδου κι 
έπειτα κανένα. 

Στοιχεία υπάρχουν στην διάθεση της εργασίας για την αποκατάσταση ενός πρώην οικοπέδου 
της ΜΕΤΒΑ, όπου η ΑΕΕΧΠ&Λ αποθήκευε σιδηροπυρίτη. Οι εργασίες αποκατάστασης 
πραγµατοποιήθηκαν στις αρχές του 1998 και περιελάµβαναν εκσκαφή της επιφάνειας, µεταφορά των 
σωρών στη λίµνη αποβλήτων και διάστρωση µε υγιές εδαφικό υλικό.4 
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Στις 05/06/98 την θεσµοθετηµένη ετήσια παγκόσµια ηµέρα περιβάλλοντος έγινε η έναρξη από 
την εταιρεία προγράµµατος ανακύκλωσης αλουµινίου και χαρτιού σε συνεργασία µε τις κοινότητες 
Μεγάλης Παναγιάς και Στρατωνίου. 

Τον Νοέµβριο του 1998 ξεκίνησε το πρόγραµµα περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης των 
εργαζοµένων «µε στόχο την ενηµέρωση των εργαζοµένων σε θέµατα ορθολογικής διαχείρισης και 
προστασίας περιβάλλοντος τόσο στον χώρο εργασίας όσο και στην καθηµερινή ζωή».5 

Αποτίµηση – Παρακολούθηση Περιβαλλοντικής κατάστασης και εκπόνηση των µελετών βάσης 

Για την εκπόνηση των µελετών βάσης που πραγµατοποιήθηκαν παράλληλα και αλληλένδετα µε 
την παρακολούθηση της περιβαλλοντικής κατάστασης δραστηριοποιήθηκε η διεύθυνση περιβάλλοντος 
της TVX Hellas. Για το πρόγραµµα και την εκπόνηση των µελετών εγκαταστάθηκαν: 

 τέσσερις Μετεωρολογικοί σταθµοί 

 εξήντα επτά σταθµοί µετρήσεως επιφανειακών υδάτων 

 πενήντα ένας σταθµοί µέτρησης νερών µεταλλείων 

 εκατόν εννιά σταθµοί ελέγχου υπόγειων υδάτων 

 δεκαπέντε σταθµοί µετρήσεως ποιότητας του αέρα.6 

µε στόχους του προγράµµατος: 

 την εκτίµηση της ποιότητας του περιβάλλοντος στην ευρύτερη περιοχή µελέτης 

 την ανάπτυξη βάσης δεδοµένων των υφιστάµενων περιβαλλοντικών συνθηκών 

 την εκτίµηση εποχιακών-παροδικών διακυµάνσεων 

 τον εντοπισµό των πιθανών εστιών ρύπανσης στην περιοχή 

 την εκτίµηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των παλαιότερων και σύγχρονων µεταλλευτικών 
δραστηριοτήτων. 

Τα συµπεράσµατα της ολοκληρωµένης περιβαλλοντικής µελέτης βάσης, αποτέλεσαν την βάση 
εκτίµησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τις προτεινόµενες δραστηριότητες και την λήψη 
µέτρων πρόληψης της περιβαλλοντικής επιβάρυνσης. Παράλληλα αποτέλεσαν σηµαντικά στοιχεία για 
την εκπόνηση των µελετών σκοπιµότητας των έργων Ολυµπιάδας και Σκουριών καθώς και των µελετών 
περιβαλλοντικής αδειοδότησης. 

Αφού αναφέρθηκε η διεύθυνση περιβάλλοντος της TVX Hellas, σηµειώνεται σ’ αυτό το σηµείο 
πως η εταιρεία δηµιούργησε ανεξάρτητη διεύθυνση περιβάλλοντος και ποιοτικού ελέγχου, η οποία 
στελεχώθηκε από 30 επιστήµονες και ειδικούς.7 Οι στόχοι του τµήµατος ήταν: 

 Η αναβάθµιση των υφιστάµενων εγκαταστάσεων και η εξασφάλιση της ασφαλούς λειτουργίας τους. 

 Η αποκατάσταση των επιπτώσεων στο περιβάλλον από την προηγούµενη µεταλλευτική 
δραστηριότητα. 
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 Ο περιβαλλοντικά συµβατός προγραµµατισµός και  σχεδιασµός των έργων Ολυµπιάδας και 
Σκουριών βάσει των αντίστοιχων Περιβαλλοντικών Μελετών Βάσης (Environmental Base Line 
study E.B.L) 

 Ο αποτελεσµατικός ποιοτικός έλεγχος και η εφαρµογή προγράµµατος περιβαλλοντικής 
παρακολούθησης (ποιότητας υδάτων, αέρα και εδάφους). 

Οι δραστηριότητες του τµήµατος επικεντρώθηκαν στα παραπάνω, στην περιβαλλοντική 
αδειοδότηση και στην συµµετοχή στα προγράµµατα ενηµέρωσης και δηµοσίων σχέσεων. Στην 
διάρκεια των ετών που η εταιρεία παρέµεινε στην περιοχή, πραγµατοποιήθηκαν συνέδρια και ηµερίδες 
στα οποία συµµετείχε, διοργάνωνε ή επιχορηγούσε η TVX Hellas και παρουσιαζόταν ο λόγος και η 
δράση της εταιρείας για το περιβάλλον συνήθως από στελέχη της διεύθυνσης περιβάλλοντος.  

Τον Νοέµβρη του 1997 πραγµατοποιείται στην Θεσσαλονίκη τριήµερο σεµινάριο για το 
περιβάλλον και την εκπαίδευση που διοργανώνεται από την Νοµαρχιακή Επιτροπή Παιδείας. Το 
σεµινάριο απευθύνεται σε καθηγητές µέσης εκπαίδευσης και έχει ως βασικό χορηγό και εισηγητή την 
TVX Hellas. Η εισήγηση τελικά δεν πραγµατοποιείται καθώς µετά από αντίδραση των καθηγητών 
διακόπτεται και το βήµα δίνεται σε µέλη της Ε.Α. που αναλύουν τις θέσεις των κατοίκων.8 

Τον Νοέµβρη του 1998 πραγµατοποιείται στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο 
Αθηνών ηµερίδα µε θέµα «Συνεργασία εργαστηρίων του πανεπιστηµίου Αθηνών µε επιχειρήσεις: 
προβλήµατα και προοπτικές», όπου εκπρόσωπος της TVX Hellas παρουσιάζει εισήγηση µε θέµα: 
«Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού σε ∆ίκτυα Συνεργασίας Α.Ε.Ι. – Επιχειρήσεων».9 

Στις 19-21/11/98 πραγµατοποιείται στο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης το 1ο τριήµερο Βαλκανικό 
συνέδριο µε θέµα: «Εκπαίδευση και έρευνα στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης: η περίπτωση του 
περιβάλλοντος» όπου παρουσιάστηκε το έργο της  TVX Hellas για το περιβάλλον.10 

Στις 22/09/99 πραγµατοποιείται η 8ο ευρωπαϊκή συνδιάσκεψη EURECO ‘99 της οποίας 
χορηγός µεταξύ άλλων είναι και η TVX Hellas.11 

Είναι πολύ πιθανόν λόγω της άρνησης συνεργασίας της εταιρείας στην παροχή στοιχείων, να 
έχουν πραγµατοποιηθεί και άλλες τέτοιες εκδηλώσεις-συνέδρια τα οποία συνδιοργάνωσε ή στα οποία 
συµµετείχε η εταιρεία και η πληροφόρηση γι’ αυτά να µην είναι στην διάθεση της εργασίας. 

 

Ο ΛΟΓΟΣ ΤΗΣ TVX HELLAS ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

Το κεφάλαιο αυτό εστιάζει σε πτυχές της δράσης, των θεωρητικών  δεσµεύσεων, των γενικών 
πολιτικών  και του ενδιαφέροντος που επέδειξε για την περιβαλλοντική προστασία η εταιρεία TVX 
Hellas.  

Ένας από τους κύριους άξονες της επιχειρηµατολογίας της TVX Hellas για το περιβάλλον, 
όπως έχει ήδη σχολιαστεί, αναφέρεται και τονίζει τα έργα της πρώτης διετίας, υποστηρίζοντας πως η 
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υλοποίηση τους αποδεικνύει πως «η προστασία του περιβάλλοντος είναι από τους στόχους που λαµβάνει 
σοβαρά υπόψη η TVX Hellas στις δραστηριότητες της». Τονίζεται πως «.αυτό δεν είναι µια απλή 
διακήρυξη, αλλά µπορεί να το δει ο καθένας στα έργα που έχουν πραγµατοποιηθεί».12 Η TVX Hellas 
πηγαίνει ένα βήµα παραπέρα υποστηρίζοντας για τα έργα αυτά πως «εκτός από την σηµαντική συµβολή 
τους στην αποκατάσταση επιβαρηµένων περιοχών, συνεισφέρουν στην παροχή εγγυήσεων για την 
περιβαλλοντικά συµβατή µεταλλευτική δραστηριότητα της TVX Hellas- Ελληνικός Χρυσός».13 Τα 
έργα που πραγµατοποιήθηκαν, προβάλλονται ως εχέγγυα, ως στοιχεία που εξασφαλίζουν την 
περιβαλλοντική προστασία εκ µέρους της εταιρείας όχι µόνον στο παρόν αλλά και στο µέλλον. 

Παράλληλα µε την περιγραφή και την αναφορά των περιβαλλοντικών έργων, τονίζονται από την 
επιχείρηση ιδιαίτερα έντονα τα ποσά των χρηµάτων που διέθεσε η εταιρεία για την υλοποίηση τους τα 
οποία έφτασαν το 1.8 δις δραχµές. Το ποσό αυτό αναφέρεται πάµπολλες φορές στον λόγο της εταιρείας 
και το ∆ιάγραµµα 1 που περιέχει τα χρηµατικά ποσά που δαπανήθηκαν εµφανίζεται συχνά στις έντυπες 
εκδόσεις. Αυτό που όµως δεν αναφέρεται παρά σε ένα µόνο σηµείο από την εταιρεία, είναι πως η 
δαπάνη αυτού ακριβώς του ποσού για την πραγµατοποίηση των έργων αποτελούσε συµβατική 
υποχρέωση της TVX Hellas που απέρρεε από την ίδια την σύµβαση για την παραχώρηση των 
µεταλλείων.14 Πιο συγκεκριµένα στην σύµβαση αναφέρεται πως: « Η αγοράστρια υποχρεούται να 
εκπονήσει πλήρη περιβαλλοντική µελέτη η οποία θα γίνει από µελετητή διεθνούς κύρους, για την 
υφιστάµενη σήµερα κατάσταση και ΜΠΕ σχετικά µε τα µεταλλεία Κασσάνδρας και να προβεί σε 
εργασίες προστασίας και άµεσης αποκατάστασης του περιβάλλοντος µε δαπάνη που θα ανέλθει σε 
τουλάχιστον 3.000.000 $ ΗΠΑ…µετά δε την ολοκλήρωση της µελέτης αυτής, να εφαρµόσει 
επιχειρησιακό πρόγραµµα αναβάθµισης των λειτουργικών µεθόδων σε διεθνώς αποδεκτά 
περιβαλλοντικά πρότυπα µε δαπάνη υλοποίησης του προγράµµατος αυτού 4.300.000 $ ΗΠΑ».15 

Ουσιαστικά, όπως καταχωρείται στον απολογισµό του 1997, « οι δαπάνες για τους ανωτέρω 
τοµείς όπως προκύπτουν από τα οικονοµικά στοιχεία της εταιρείας κατά την διάρκεια των ετών 1996 
και 1997 ανέρχονται σε 7.200.000$» 

Γίνεται λοιπόν σαφές πως σε ότι αφορά τα έργα και τα ποσά που δαπανήθηκαν γι’ αυτά, η TVX 
Hellas σε επίπεδο λόγου τα χρησιµοποιεί για να αυτοπροβληθεί ως περιβαλλοντικά υπεύθυνη και να 
αποδείξει πως «η περιβαλλοντική προστασία είναι ένα αναπόσπαστο στοιχείο των δραστηριοτήτων 
της».16 Κι αυτό, παρά το γεγονός του ότι είναι υποχρέωση της µε βάση τον νόµο, ο οποίος 
διαµορφώθηκε έτσι για να εξασφαλίσει την αποκατάσταση της περιοχής η οποία αντιµετώπιζε σοβαρά 
περιβαλλοντικά προβλήµατα και γι’ αυτό καθορίστηκε από την πλευρά του κράτους η πραγµατοποίηση 
των έργων να έχει χαρακτήρα υποχρεωτικό. Η εταιρεία από την πλευρά της, θα χρησιµοποιήσει και 
αργότερα τις καλές εντυπώσεις που θεωρεί πως έδρεψε µε την πραγµατοποίηση των έργων: «Άλλωστε 
στα πέντε χρόνια που δραστηριοποιείται η εταιρεία TVX Hellas  στην περιοχή των µεταλλείων 
Κασσάνδρας, παρ’ όλες τις αντίξοες συνθήκες, οι περιβαλλοντικές της παρεµβάσεις έχουν αξιολογηθεί 
και εκτιµηθεί από την τοπική κοινωνία, µε τον πιο θετικό τρόπο».17 

Ένα στοιχείο που είναι σηµαντικό είναι πως µετά από την διετία 1996-1997 όπου και 
εντοπίζεται η υποχρέωση της εταιρείας για την πραγµατοποίηση των έργων, όπως αναφέρθηκε σταδιακά 
παύει σχεδόν κάθε δραστηριότητα σχετικά µε την προστασία του περιβάλλοντος. Σε δύο από τα 
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προγράµµατα που δεν ανήκουν στην πρώτη, «υποχρεωτική» περίοδο ο λόγος που εκφέρει η εταιρεία γι’ 
αυτά παρουσιάζεται ποιοτικά διαφορετικός. Στην πραγµατοποίηση του προγράµµατος περιβαλλοντικής 
ευαισθητοποίησης εργαζοµένων, το νέο στοιχείο είναι πως τονίζεται µια άλλη διάσταση της 
αντιµετώπισης του περιβαλλοντικού ζητήµατος που είναι αυτή που ορίζεται από την φράση: «Η 
προστασία του περιβάλλοντος είναι υπόθεση όλων µας».18  Με την ίδια λογική αντιµετωπίζεται και το 
πρόγραµµα ανακύκλωσης για το οποίο αναφέρεται πως: «η εφαρµογή του θα δώσει την δυνατότητα σε 
όλους τους συµµετέχοντες, ν΄ αντιληφθούν ότι η προστασία του περιβάλλοντος αποτελεί ευθύνη όλων 
µας» και πως «η συµµετοχή στο πρόγραµµα ανακύκλωσης αποτελεί µια µικρή συνεισφορά στην κοινή 
προσπάθεια να κάνουµε τον κόσµο µας καλύτερο».19 

Άλλο ένα απόσπασµα από τον λόγο της εταιρείας για το πρόγραµµα ανακύκλωσης είναι 
ενδεικτικό της αλλαγής στην στόχευση του λόγου: «Η ευαισθητοποίηση όλων όσων συµµετέχουν σε 
προγράµµατα προστασίας του περιβάλλοντος έχει σαν αποτέλεσµα την δηµιουργία περιβαλλοντικής 
συνείδησης και συναίσθησης της ατοµικής και συλλογικής ευθύνης για ορθολογική περιβαλλοντική 
διαχείριση».20 

Συντελείται ουσιαστικά µια αλλαγή, ή καλύτερα µια προσθήκη στην στόχευση του λόγου, καθώς 
από την περιβαλλοντική υπευθυνότητα που επιδεικνύει η TVX Hellas ως παραγωγός στην πρώτη διετία, 
οδηγούµαστε στην υπευθυνότητα που πρέπει να επιδείξουν όλοι: εργαζόµενοι και κάτοικοι. Αυτή η 
αντίληψη επικεντρώνει ουσιαστικά την σχέση κοινωνίας περιβάλλοντος στις αντιλήψεις και την 
συµπεριφορά του ατόµου γύρω από το περιβάλλον και συνεπώς στην περιβαλλοντική παιδεία. Όµως «η 
αντίληψη αυτή υποδηλώνει έµµεσα ότι υπεύθυνος της υποβάθµισης του περιβάλλοντος είναι το άτοµο 
ως χρήστης των οικοσυστηµάτων και ως καταναλωτής των προϊόντων που παράγονται από τις διάφορες 
ρυπογόνες δραστηριότητες.  Έτσι παραβλέπεται ο κρίσιµος ρόλος των οργανωµένων συµφερόντων του 
παραγωγικού συστήµατος και του κράτους στην επιλογή του τρόπου και του βαθµού εκµετάλλευσης του 
περιβάλλοντος».21 

Η παρατήρηση αυτή αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον στο πλαίσιο που σχολιάζαµε καθώς έρχεται 
να επιβεβαιώσει αυτό που αναφέρθηκε για το ότι η εταιρεία µετά το τέλος του 1997 επιδεικνύει 
σταδιακά όλο και λιγότερες δράσεις για το περιβάλλον. Στο επίπεδο του εκφερόµενου λόγου, τα 
παραπάνω σχόλια της εταιρείας που αναδεικνύουν την ατοµική και κοινωνική συλλογική ευθύνη έναντι 
της εταιρικής µπορούν να θεωρηθούν επιπλέον ένδειξη πως η εταιρεία θεωρεί πως έχει αποδείξει την 
περιβαλλοντική της υπευθυνότητα -µέσα από το µέχρι τότε έργο της- και αναµένει από τους κατοίκους 
και το κράτος να επιδείξουν την ανάλογη υπευθυνότητα. 

Ένας άλλος άξονας του λόγου της επιχείρησης για το περιβάλλον, που σχετίζεται άµεσα µε όλα 
τα προαναφερθέντα αλλά αναδεικνύει και µια νέα διάσταση, είναι η δηµιουργία της  ∆ιεύθυνσης 
περιβάλλοντος και ποιοτικού ελέγχου σαν αυτόνοµο τµήµα της TVX Hellas. Ας παρατηρήσουµε 
µερικά χαρακτηριστικά αποσπάσµατα από τον λόγο της εταιρείας γι’ αυτό το ζήτηµα: «...Η εταιρεία 
µερίµνησε για την ίδρυση-οργάνωση ιδιαίτερης ∆ιεύθυνσης περιβάλλοντος και ποιοτικού ελέγχου µε 
σκοπό την υλοποίηση ενός προγράµµατος προστασίας και αποκατάστασης του περιβάλλοντος από την 
µεταλλευτική δραστηριότητα στην περιοχή. Το γεγονός ότι υπάρχει ξεχωριστή διεύθυνση για την 
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υλοποίηση αυτού του προγράµµατος, η οποία ελέγχεται απευθείας από τον γενικό διευθυντή της 
εταιρείας, αποδεικνύει την προτεραιότητα που δίνει η εταιρεία στην προστασία του περιβάλλοντος».22 

Άλλο απόσπασµα µε το οποίο δεν µπορεί κανείς παρά να µειδιάσει  µε τον χαρακτηρισµό που 
αποδίδεται στους επιστήµονες της εταιρείας είναι το παρακάτω: «Με ευαισθησία για το περιβάλλον, 
επιστήµονες µε εξοπλισµό τελευταίας τεχνολογίας κάθε στιγµή ελέγχουν την ποιότητα της ατµόσφαιρας 
και των επιφανειακών νερών κοντά στις εγκαταστάσεις της εταιρείας. Κέρβεροι  πραγµατικοί για την 
προστασία του περιβάλλοντος, παρέχουν την πιο προωθηµένη εγγύηση για συµβολή της εταιρείας στην 
αναβάθµιση και όχι στην υποβάθµιση της ποιότητας ζωής».23 

Η «αγωνία» της εταιρείας ν’ αποδείξει την  περιβαλλοντική της ευαισθησία είναι κάτι παραπάνω 
από προφανής µέσα από την προηγούµενη φράση.... Το πιο εύγλωττο όµως και ουσιαστικό απόσπασµα 
του λόγου της TVX Hellas, υπάρχει σ’ ένα δελτίο τύπου της όπου αφού αναφέρεται η δηµιουργία της 
αυτόνοµης διεύθυνσης περιβάλλοντος, σηµειώνεται: «Τα ισχυρά και επιστηµονικά τεκµηριωµένα 

επιχειρήµατα µας για την προστασία του περιβάλλοντος δεν έχουν αντικρουστεί µέχρι στιγµής από 

εκείνους που αντιδρούν στην επένδυση, γιατί δεν υπάρχουν επιστηµονικά στοιχεία που να 

στηρίζουν τις απόψεις τους. Κατά τον σχεδιασµό των έργων οι περιβαλλοντικοί στόχοι της TVX 
Hellas - Ελληνικός χρυσός επιτυγχάνονται µε την επιλογή και εφαρµογή σύγχρονης και συµβατής µε 
το περιβάλλον τεχνολογίας,  σε συνεργασία µε έλληνες και ξένους ειδικούς. Για την TVX Hellas-
Ελληνικός Χρυσός η  περιβαλλοντική προστασία είναι αναπόσπαστο στοιχείο των δραστηριοτήτων 
της».24 Αυτό που παρατηρείται στο παραπάνω απόσπασµα, είναι η χρήση του επιστηµονικού λόγου και 
της σύγχρονης τεχνολογίας για την υπεράσπιση και προώθηση των θέσεων της εταιρείας όσον αφορά 
στην πραγµατοποίηση της επένδυσης. Αν και δεν θα αναλυθεί τελικά στα πλαίσια αυτής της εργασίας το 
ζήτηµα του πως χρησιµοποιείται ο επιστηµονικός λόγος σε περιπτώσεις περιβαλλοντικών συγκρούσεων 
(environmental conflicts), το οποίο είναι σηµαντικό και κρίσιµο,25 θα γίνει µια αναφορά µε την 
ευκαιρία του παραπάνω αποσπάσµατος. Στις περιπτώσεις περιβαλλοντικών συγκρούσεων, όπου σε 
µεγάλο βαθµό συγκρούονται δυο τουλάχιστο διαφορετικές απόψεις για ένα θέµα, είναι εύλογο ο 
επιστηµονικός λόγος µε το κατοχυρωµένο κύρος της «αντικειµενικότητας» που φέρει στην κοινωνία -
παρά τις σχετικές αµφισβητήσεις του- να είναι ένα µέσο µε µεγάλη ειδική αξία στην χρήση του από τα 
εν αντιπαραθέσει µέρη και σε πολλές περιπτώσεις να παίζει βασικό ρόλο στην τελική έκβαση της 
σύγκρουσης. Από την πλευρά µιας εταιρείας, όπως η TVX Hellas στην περίπτωση µας,  είναι µε την 
σειρά του λογικό, µια και έχει τις οικονοµικές δυνατότητες να το πράξει, να χρησιµοποιεί εργαλειακά 
τον επιστηµονικό λόγο για την εξυπηρέτηση των σκοπιµοτήτων της. Αυτό είναι άλλωστε αυτό που 
παρατηρείται καθαρά στο παραπάνω απόσπασµα. 

Επιστρέφοντας στο θέµα µας, είναι σαφές από τα παραπάνω αποσπάσµατα χωρίς περαιτέρω 
ανάλυση πως χρησιµοποιείται η δηµιουργία της διεύθυνσης περιβάλλοντος ως αποδεικτικό στοιχείο για 
την περιβαλλοντική ευαισθησία και υπευθυνότητα της επιχείρησης στο παρόν αλλά και στο µέλλον. Και 
στην περίπτωση αυτή όµως ισχύει περίπου ότι αναφέρθηκε και για τα έργα περιβάλλοντος της πρώτης 
διετίας. Είναι δηλαδή άλλου τύπου αναγκαιότητα και δεν απορρέει από την περιβαλλοντική της 
ευαισθησία η δηµιουργία της διεύθυνσης περιβάλλοντος. Σηµειώνεται πως όλες σχεδόν οι µελέτες, τόσο 
της περιβαλλοντικής παρακολούθησης-αποτίµησης όσο και των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των 

 137



 

µελλοντικών έργων της TVX Hellas και η Μ.Π.Ε. του έργου Ολυµπιάδας πραγµατοποιήθηκαν από 
αυτό το τµήµα. Μόνον οι τέσσερις πρώτες µελέτες εκπονήθηκαν από την Καναδική εταιρεία 
συµβούλων περιβάλλοντος Klohn Crippen. Οι µελέτες αυτές ήταν: Καταγραφή της  περιβαλλοντικής 
κατάστασης, Μελέτη καθίζησης εδαφών, Μελέτη διαχείρισης υδάτινων πόρων και Μελέτη διαχείρισης 
στερεών αποβλήτων,26 αυτές δηλαδή οι µελέτες για τις οποίες ο νόµος-σύµβαση όριζε ότι πρέπει να 
πραγµατοποιηθούν από «µελετητή διεθνούς κύρους». Όλες οι υπόλοιπες µελέτες για τις οποίες ο νόµος 
δεν όριζε σαφώς ότι πρέπει να γίνουν από εξωτερικό µελετητή, πραγµατοποιήθηκαν από το τµήµα 
περιβάλλοντος της εταιρείας, πράγµα που σίγουρα είχε σαν αποτέλεσµα την µείωση του κόστους για 
την TVX Hellas και οπωσδήποτε συνέφερε την εταιρεία και από την άποψη του ότι είχε πιο άµεσο 
έλεγχο στις µελέτες από ότι αν τις ανέθετε σε εξωτερικούς συνεργάτες. Επίσης όπως αναφέρθηκε ένα 
σηµαντικό τµήµα των δηµοσίων σχέσεων και της προβολής της επιχείρησης διεκπεραιωνόταν από το 
τµήµα, ενώ το γεγονός της πρόσληψης επιστηµονικού προσωπικού για τις ανάγκες της ∆ιεύθυνσης 
περιβάλλοντος, οπωσδήποτε έκανε πιο προσιτή και άµεση την χρήση του επιστηµονικού λόγου από την 
εταιρεία. 

Στα αποσπάσµατα που παρατέθηκαν, θίγεται και άλλος ένας άξονας ανάπτυξης της 
επιχειρηµατολογίας της TVX Hellas για το περιβάλλον, ο οποίος βρίσκεται σε άµεση συνάφεια µε τον 
λόγο που εκφέρεται για την ∆ιεύθυνση περιβάλλοντος. Ο άξονας αυτός είναι η «χρήση σύγχρονης και 
συµβατής µε το περιβάλλον τεχνολογίας», η οποία σε συνδυασµό µε την ύπαρξη των ειδικών 
επιστηµόνων, διαφυλάσσει σύµφωνα µε την TVX Hellas την περιβαλλοντική προστασία. Εκτός από τα 
παραπάνω αποσπάσµατα υπάρχουν διάσπαρτες αναφορές στα κείµενα της TVX Hellas για την «υψηλή 
τεχνολογία που χρησιµοποιείται για την µέγιστη προστασία του περιβάλλοντος».27  Μάλιστα οι στόχοι 
του περιβαλλοντικού προγράµµατος της εταιρείας (περιβαλλοντικά συµβατή λειτουργία παραγωγικών 
µονάδων, βελτίωση υπάρχουσας κατάστασης, σχεδιασµός νέων έργων µε βάση την ασφαλή 
περιβαλλοντική διαχείριση) θεωρείται ακριβώς πως «επιτυγχάνονται µε την εφαρµογή σύγχρονης και 
ασφαλούς προς το περιβάλλον τεχνολογίας».28  

Το σχήµα που χρησιµοποιεί η TVX Hellas στην επιχειρηµατολογία της για την 
περιβαλλοντική προστασία, χρησιµοποιείται από την ίδια και για άλλα πεδία που έχουν γι’ αυτήν 
ανάλογη σηµασία για την προβολή υπεύθυνου προσώπου και την επίτευξη της κοινωνικής συναίνεσης. 
Τέτοια ζητήµατα είναι για παράδειγµα το εργασιακό όπου προβάλει έντονα την παροχή εργασίας που 
παρέχει και η οποία συµβάλλει στην αντιµετώπιση του προβλήµατος της ανεργίας της περιοχής και 
στην τόνωση της τοπικής και εθνικής οικονοµίας. Και σ’ αυτά τα πεδία η επιχειρηµατολογία βασίζεται 
στην λογική του ότι εφόσον η πρακτική της εταιρείας στο παρόν είναι θετική, κατοχυρώνεται ως 
εγγύηση και για την µελλοντική της πρακτική. Η εργασία δεν θα απαντήσει σ’ αυτές τις αιτιάσεις όπως 
θα κάνει για τα ζητήµατα περιβάλλοντος, γι’ αυτόν τον λόγο και δεν θα επεκταθούµε εδώ. 

Σ’ αυτό το σηµείο, ολοκληρώνεται η ανάπτυξη των γενικών θέσεων της εταιρείας πάνω στο 
ζήτηµα της προστασίας του περιβάλλοντος και θα γίνει µια προσπάθεια να αναφερθούµε ειδικότερα 
στον λόγο της εταιρείας σχετικά µε την µεταλλουργία χρυσού και τις απαντήσεις της στις κριτικές που 
δέχεται. Για την κατανόηση των όρων και των τεχνικών που θα αναφερθούν θεωρείται απαραίτητη και 
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δεδοµένη η γενική πληροφόρηση που ενσωµατώθηκε στο κεφάλαιο: «Η Εξορυκτική Βιοµηχανία και η 
Μεταλλουργία Χρυσού διεθνώς». 

Θα αφήσουµε σ’ αυτό το σηµείο να «µιλήσουν» αυτούσια αποσπάσµατα του λόγου της εταιρείας 
για το έργο της Ολυµπιάδας. «Η θέση της TVX Hellas Ελληνικός Χρυσός Α.Ε η οποία έχει εκφραστεί 
επανειληµµένα , είναι εάν το εργοστάσιο ρυπαίνει, είναι σαφές πως δεν µπορεί να εγκατασταθεί πουθενά. 
Ούτε στην µικροκλίµακα της Ολυµπιάδας αλλά ούτε και σε άλλη τοποθεσία της ευρύτερης περιοχής. 
Από τα ανωτέρω πιστεύουµε ότι αποδεικνύεται η κρυστάλλινη θέση της εταιρείας µας για την 
προστασία του  περιβάλλοντος και την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονοµιάς της περιοχής».29 

Σε άλλο απόσπασµα που αναδεικνύει το πώς χρησιµοποιούνται οι µελέτες που πραγµατοποίησε 
το τµήµα περιβάλλοντος της εταιρείας, η εταιρεία υποστηρίζει πως: «Από τις µελέτες βάσης οι οποίες 
εκπονήθηκαν και παρουσιάστηκαν στην εγκεκριµένη ΜΠΕ του έργου Ολυµπιάδας είναι σαφές ότι 
ουδεµία σηµαντική και ανεπανόρθωτη βλάβη προκαλείται στο περιβάλλον από την κατασκευή και 
λειτουργία του, δεδοµένου ότι ο συνολικός σχεδιασµός του έργου έγινε µε κριτήριο την εξασφάλιση της 
αρχής της βιώσιµης ανάπτυξης».30  

Σύµφωνα µε την εταιρεία: «µόνο η δηµιουργία του εργοστασίου χρυσού θα αποτρέψει την περαιτέρω 
βλάβη του περιβάλλοντος από την παρούσα ανεξέλεγκτη κατάσταση για την οποία η εταιρεία δεν φέρει καµία 
ευθύνη».31 

Προκύπτει από τα παραπάνω πως η εταιρεία υιοθετεί ως προς την µεταλλουργία χρυσού µια 
άποψη που ισχυρίζεται πως δεν έχει σαν δραστηριότητα σοβαρές αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον, 
αλλά αντίθετα ειδικά για την συγκεκριµένη επένδυση που γίνεται σε ήδη επιβαρηµένη από την 
προηγούµενη µεταλλευτική δραστηριότητα περιοχή, θα έχει ευεργετική επίδραση. Ο απορρυπαντικός 
χαρακτήρας της επένδυσης τονίζεται σε κάθε ευκαιρία, καθώς υποστηρίζεται πως: «Η επεξεργασία του 
αρσενοπυρίτη και των παλαιών τελµάτων θα εξουδετερώσει πλήρως τις περιεχόµενες θειούχές ενώσεις, 
θα αδρανοποιήσει το αρσενικό και θα προφυλάξει το περιβάλλον. Τα δε νέα παραγόµενα τέλµατα θα 
είναι σε αντίθεση µε τα συµπυκνώµατα του αρσενοπυρίτη, περιβαλλοντικά σταθερά και µη τοξικά, όπως 
αποδεικνύεται από τα αποτελέσµατα πληθώρας πρότυπων δοκιµών περιβαλλοντικού χαρακτηρισµού».32 

Το κεντρικό όπως είδαµε για την κριτική που δέχονται οι εταιρείες παραγωγής χρυσού ζήτηµα 
της χρησιµοποίησης της µεθόδου της κυάνωσης, αντιµετωπίζεται από την εταιρεία ως η µόνη δυνατή 
λύση. «Η κυάνωση αποτελεί την µόνη διεθνώς εφαρµοζόµενη βιοµηχανική µέθοδο για την ανάκτηση 
χρυσού από ορυκτές πρώτες ύλες … Εφαρµόζεται σε όλες ανεξαιρέτως τις χώρες παραγωγής χρυσού ( 
ΗΠΑ, Αυστραλία, Καναδά κλπ) ενώ µονάδες κυάνωσης υπάρχουν βέβαια και στην Ευρώπη (Γαλλία, 
Ισπανία, Ιταλία κ.α.)» 33  

Η εταιρεία υποστηρίζει πως η παραλλαγή της µεθόδου της κυάνωσης που επιλέχθηκε τελικά και 
θα εφαρµοστεί στο έργο της Ολυµπιάδας για την παραγωγή κράµατος χρυσού/ αργύρου εξασφαλίζει 
την απόλυτη προστασία του περιβάλλοντος. Η µέθοδος αυτή αποτελείται από ένα κύκλωµα 
κατεργασίας των χρυσοφόρων πυριτών µε τον εν σειρά συνδυασµό των δύο υδατοµεταλλουργικών 
µεθόδων οξειδωτικής κατεργασίας, ακολουθούµενο από το στάδιο της κυάνωσης, καταστροφή  
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κυανιόντων, ανακύκλωση νερού διεργασίας και διαχείριση στερεών και υγρών αποβλήτων και έχει 
συµπεριληφθεί στις Βέλτιστες ∆ιαθέσιµες Τεχνικές για την παραγωγή χρυσού από θειούχα 
µεταλλεύµατα (∆ιάγραµµα 2). Η εταιρεία επικαλείται συµπέρασµα του Ινστιτούτου της Σεβίλλης IPTS 
(Institute for Prospective Technological Studies) το οποίο αποτελεί ερευνητικό κέντρο της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και ασχολείται µε την ανάπτυξη και εφαρµογή τεχνικών για την βιώσιµη ανάπτυξη 
και καταχωρεί την συγκεκριµένη µέθοδο στις Βέλτιστες ∆ιαθέσιµες Τεχνολογίες ΒΑΤ.34  

 

∆ιάγραµµα 2 

Αξίζει να γίνει σ’ αυτό το σηµείο µια αναφορά στον τρόπο µε τον οποίο κατοχυρώθηκε η 
µέθοδος που προτάθηκε τελικά για την επεξεργασία του χρυσοφόρου κοιτάσµατος, για την οποία η 
εταιρεία υποστηρίζει παραπάνω πως επιλέχθηκε µε γνώµονα την περιβαλλοντική προστασία. Ενώ η 
εταιρεία όπως αναφέρθηκε στο κεφάλαιο των γεγονότων εµφανίστηκε ήδη από το 1996 µε την 
προοπτική να επενδύσει άµεσα, η µελέτη του ΙΓΜΕ του 1997 αποκαλύπτει πως «η TVX  δεν έχει 
ακόµα καταλήξει σε λεπτοµερή µέθοδο παραγωγικής διαδικασίας και τώρα µόλις εκπονεί προµελέτη 
σκοπιµότητας».35 Μόλις τον Ιανουάριο του 1999 πραγµατοποιείται από επιστηµονική επιτροπή έξι 
καθηγητών πανεπιστηµίου, µελέτη συγκριτικής αξιολόγησης παραγωγικών διαδικασιών και των 
περιβαλλοντικών παραµέτρων για το έργο της Ολυµπιάδας στην σύνοψη της οποίας οι καθηγητές 
αναφέρουν «ελλείψεις στοιχείων» και «µειωµένη τεκµηρίωση» από πλευράς TVX Hellas.36 Τελικά τον 
Μάιο του 1999 η TVX σε ανακοίνωση της ανέφέρε πως η µέθοδος που τελικά θα χρησιµοποιούνταν, 
είναι ένας συνδυασµός των µεθόδων υδατικής οξείδωσης και βιοοξείδωσης, που ήταν οι δύο µέθοδοι 
που είχαν συγκριτικά αξιολογηθεί από την επιστηµονική επιτροπή. Η εταιρεία αναφέρει πως η µέθοδος 
καθορίστηκε «σε στενή συνεργασία της TVX Hellas µε την ελληνική κυβέρνηση…ως βέλτιστη για την 
ικανοποίηση και την διαδικασία έκδοσης των αδειών από την ελληνική κυβέρνηση και το ενδιαφέρον για 
την βιωσιµότητα του σχεδίου».37 Γίνεται σαφές από το τελευταίο απόσπασµα, πως η ανησυχία για την 
διαδικασία έκδοσης των αδειών και τις περιβαλλοντικές ενστάσεις για την µέθοδο, είναι αυτή που τελικά 
οδήγησε στην επιλογή του προτεινόµενου συνδυασµού των µεθόδων. 
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Για τον κατευνασµό του φόβου που δηµιουργεί στο κοινό η χρήση του κυανίου αναφέρεται πως 
η χρήση του στην µεταλλευτική βιοµηχανία αποτελεί µόνο το 18% από την συνολική παραγωγή 
κυανίου διεθνώς και πως ο µεγαλύτερος παραγωγός κυανίου βρίσκεται στην Ευρώπη, στην Γερµανία 
χωρίς να αντιµετωπίζει προβλήµατα από το κράτος ή τις περιβαλλοντικές οργανώσεις.38 Αναφέρεται 
τέλος πως « Όσον αφορά τα κατάλοιπα της κυάνωσης…αυτά πριν την απόθεση τους στην νέα λίµνη 
τελµάτων θα υφίστανται ολοκληρωµένη κατεργασία για την καταστροφή των κυανιόντων».39  Η µέθοδος 
που χρησιµοποιείται θεωρείται και σ’ αυτή την περίπτωση η βέλτιστη, καθώς: « µε την µέθοδο INCO 
εξασφαλίζεται η πλήρης καταστροφή των κυανιούχων ιόντων».40 Απαντώντας τέλος στην κριτική που 
αναφέρει πως «για µερικά γραµµάρια χρυσού µετακινούµε βουνά»41 υπενθυµίζεται πως «το έργο της 
Ολυµπιάδας αποτελεί την συνέχεια µιας υφιστάµενης µεταλλευτικής δραστηριότητας για την εξόρυξη 
βασικών θειούχων µεταλλευµάτων που συνιστούν το 20% κατά βάρος του εξορυσσόµενου 
µεταλλεύµατος».42 

Τέλος όσον αφορά στον χωροταξικό σχεδιασµό και την επιλογή του τόπου όπου θα 
δηµιουργηθεί η µεταλλουργία χρυσού, πεδίο στο οποίο η εταιρεία δέχθηκε σφοδρή κριτική, η TVX 
Hellas υποστηρίζει πως έχει επιλεχθεί η βέλτιστη θέση από όλες τις σκοπιές και ειδικά από την 
περιβαλλοντική. Σύµφωνα µε την ίδια, ο τόπος επιλέχθηκε µε βάση τα πορίσµατα σηµαντικού αριθµού 
µελετών και µε κριτήριο την ελαχιστοποίηση της επέκτασης σε αδιατάρακτες περιοχές, και η απόφαση 
προέγκρισης χωροθέτησης εκδόθηκε µετά από εξαντλητική αξιολόγηση της µελέτης από τα πέντε 
συναρµόδια υπουργεία (ΥΠΕΧΩ∆Ε), Ανάπτυξης, Υγείας, Γεωργίας και Πολιτισµού).43 
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Μέσα από το κεφάλαιο των γεγονότων όµως, έχουµε παρακολουθήσει την διαδικασία που 
κατέληξε στην επιλογή της τελικής χωροθέτησης, η οποία δεν συνάδει σε καµία περίπτωση µε τους 
παραπάνω ισχυρισµούς της εταιρείας. Αναφέρθηκε πως η θέση που τόσο η ΜΕΤΒΑ, όσο και η TVX 
Hellas και το ελληνικό κράτος προέκριναν ως βέλτιστη και δεδοµένη, αξιολογήθηκε από την µελέτη του 
ΙΓΜΕ ως η χειρότερη µεταξύ δεκατριών εναλλακτικών θέσεων όσον αφορά στην γεωτεχνική 
αξιολόγηση.44 Οι εντονότατες πιέσεις των κατοίκων προς την κατεύθυνση αυτή δεν µπορούν να 
παραβλεφτούν, όπως και δεν µπορεί να παραµερισθεί το παρασκήνιο γύρω από την µελέτη του ΙΓΜΕ 
που ακόµη παραµένει θαµµένη στις βιβλιοθήκες των σχετικών ιδρυµάτων.   

Ξεφεύγοντας από το πεδίο του άµεσου ενδιαφέροντας της έρευνας, είναι σηµαντικό να 
σηµειωθεί πως η ίδια η λογική υπεράσπισης των πράξεων της εταιρείας, χρησιµοποιείται και στα άλλα 
πεδία -εκτός από την προστασία του περιβάλλοντος- στα οποία δέχεται κριτική. ∆ύο κεντρικά τέτοια 
επίπεδα είναι το ζήτηµα του αρχαιολογικού ενδιαφέροντος της περιοχής και αυτό της τουριστικής 
ανάπτυξης που ακολουθεί η περιοχή του Στρυµονικού και η κριτική αφορά στις επιπτώσεις που µπορεί 
να έχει η εγκατάσταση του εργοστασίου χρυσού σ’ αυτά. Επιγραµµατικά µπορούµε να παρατηρήσουµε 
πως η εταιρεία υποστηρίζει και εδώ πως δεν θα υπάρχουν δυσµενείς επιπτώσεις στην τουριστική κίνηση 
της περιοχής και στην προβολή των αρχαιολογικών θησαυρών της… Οι άξονες της επιχειρηµατολογίας 
που χρησιµοποιείται, παρουσιάζουν εκπληκτική οµοιότητα µ’ αυτούς που αναφέρθηκαν για το 
περιβάλλον. Η εταιρεία υποστηρίζει πως η προηγούµενη δραστηριοποίηση της σ’ αυτούς τους τοµείς 
και η υπεύθυνη γενική πολιτική της αποδεικνύουν το ενδιαφέρον της και το ότι δεν θα υπάρξουν 
αρνητικές επιπτώσεις. Το ενδιαφέρον της για την διατήρηση της πολιτιστικής κληρονοµιάς 
αποδεικνύεται από την πολιτιστική της δράση και το γεγονός πως έχει συµβάλει καθοριστικά στην 
αύξηση της οικονοµικής δραστηριότητας στην περιοχή, την µείωση της ανεργίας και η γενική πολιτική 
της εξασφαλίζει πως η µεταλλευτική δραστηριότητα θα συνυπάρξει µε τον τουρισµό. Αναφέρει δε και το 
ότι η κοινωνική της πολιτική βασίζεται στο να λαµβάνει υπόψη τις θέσεις των κοινοτήτων.  
Χαρακτηριστικό απόσπασµα: « Η TVX Hellas αποδεικνύει καθηµερινά σε όλους τους κατοίκους της 
Χαλκιδικής ότι είναι ο καλός γείτονας, ο καλός συµπολίτης και η δύναµη που µπορεί και θέλει να 
αναπτύξει ολόκληρη την περιοχή».45 

Μάλιστα και σ’ αυτά τα πεδία η TVX Hellas προχωρά ένα βήµα παραπάνω, υποστηρίζοντας 
πως όχι µόνο δεν θα υπάρξουν αρνητικές επιπτώσεις αλλά αντιθέτως θα υπάρξει σηµαντική βελτίωση 
της υπάρχουσας κατάστασης… Αυτό θα συµβεί µε τον συνδυασµό της µεταλλευτικής δραστηριότητας 
µε τον τουρισµό και την τόνωση του δεύτερου µέσω του µεταλλευτικού τουρισµού, σε µια περιοχή που 
θα έχει να επιδείξει µεταλλευτική ιστορία από την αρχαιότητα ως την σύγχρονη µονάδα χρυσού.46  Για 
τις σηµαντικές αρχαιότητες της περιοχής υποστηρίζεται πως όχι µόνο δεν θα δυσφηµισθούν, αλλά θα 
τονωθεί το ενδιαφέρον γι’ αυτές µέσα από την ίδια διαδικασία. Και για τα δυο επίπεδα τέλος, 
υποστηρίζεται πως υπάρχουν οι αντικειµενικές µελέτες και εγκρίσεις (αναφέρονται οι ανασκαφές και η 
έγκριση του κεντρικού αρχαιολογικού συµβουλίου) που αποδεικνύουν το ενδιαφέρον και εξασφαλίζουν 
την µελλοντική προστασία των εν λόγω αγαθών. Σε αντιπαράθεση, θα υπενθυµιστεί εδώ ενδεικτικά, η 
καταδίκη από δικαστήριο του Πολυγύρου του τότε προέδρου της TVX Hellas σε τετράµηνη φυλάκιση 
µε αναστολή, για την καταστροφή αρχαιοτήτων από την εταιρεία.  
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Αν και δεν θα γίνει αναλυτική παρουσίαση της κοινωνικής πολιτικής της εταιρείας, µπορούµε να 
παρακολουθήσουµε αυτούσια αποσπάσµατα του λόγου της εταιρείας τα οποία «µιλούν από µόνα τους» 
µετά τα όσα είναι ήδη γνωστά και καταδεικνύουν την ευθεία οµοιότητα–αναλογία της 
επιχειρηµατολογίας. 

« Η εταιρεία TVX Hellas- Ελληνικός χρυσός είναι εταιρία σύγχρονη, κοινωνικά υπεύθυνη και ευαίσθητη. 
∆ίνουµε έµφαση στην ανάπτυξη πολύ καλών σχέσεων µε την τοπική κοινωνία, υπερβαίνοντας µάλιστα 
τους γνωστούς παραδοσιακούς και λίγο πολύ τυπικούς τρόπους. Η εταιρεία µας επικοινωνεί µε τις 
κοινότητες της περιοχής και εφαρµόζει µια πολιτική µέσω της οποίας: 

 Πληροφορεί για τις προθέσεις της 

 Ενηµερώνει για τις µεταλλευτικές κατεργασίες, την διαχείριση του περιβάλλοντος και την κοινωνική 
πολιτική της. 

 Λαµβάνει υπόψη τις απόψεις και θέσεις των κοινοτήτων κατά τον σχεδιασµό και υλοποίηση των 
επενδυτικών δραστηριοτήτων της. Στρατηγικοί µας στόχοι στην κοινωνική µας παρέµβαση είναι η 
ενεργός υποστήριξη προγραµµάτων εκπαίδευσης, αθλητισµού, βελτίωσης της ποιότητας ζωής, 
πολιτιστικών εκδηλώσεων και αρχαιολογικών ανασκαφών στην περιοχή. Μέχρι το τέλος του 1997, η 
εταιρεία µας έχει συνεισφέρει πάνω από 700 χιλιάδες δολάρια για υποστήριξη κοινωνικών 
προγραµµάτων».47 

«Η διεθνής πρακτική της µητρικής εταιρείας (TVX Gold Inc.) όσο και τα έργα που έχει ήδη 
πραγµατοποιήσει η TVX Hellas-Ελληνικός Χρυσός για τον εκσυγχρονισµό των µεταλλείων και την 
αποκατάσταση του περιβάλλοντος, αποδεικνύουν ότι η εταιρεία εγγυάται την δραστηριοποίηση της µε 
κοινωνική υπευθυνότητα».48     

 

Η ∆ΡΑΣΗ ΤΗΣ TVX HELLAS ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

Αφού παρουσιάστηκε διεξοδικά ο λόγος της µητρικής εταιρείας για το περιβάλλον ας δούµε 
πως λειτούργησε η εταιρεία στο δοσµένο και πραγµατικό πλαίσιο που συνάντησε στην Χαλκιδική. 
Έχουν ήδη παρουσιαστεί στο κοµµάτι των έργων όλα τα έργα αποκατάστασης του περιβάλλοντος και 
αναβάθµισης των εγκαταστάσεων, που πραγµατοποίησε στην πρώτη διετία λειτουργίας της η εταιρεία 
στην Ελλάδα. Αναµφίβολα τα έργα αποκατάστασης συνέβαλαν δραστικά στην βελτίωση ή καλύτερα την 
µη περαιτέρω επιβάρυνση του περιβάλλοντος. Τα έργα αναβάθµισης των υφιστάµενων εγκαταστάσεων 
µε την σειρά τους, σίγουρα συνέβαλαν προς την ίδια κατεύθυνση όσον αφορά στην λειτουργία των 
µεταλλείων, για τα οποία όλες οι αναφορές που περιγράφουν την κατάσταση από το 1991 έως το 1995 
υποστηρίζουν πως βρίσκονταν σε άθλιο επίπεδο τόσο λειτουργικότητας όσο και συνθηκών εργασίας και 
προστασίας του περιβάλλοντος. 

Αυτό όµως που έχει ιδιαίτερη σηµασία γι’ αυτά τα έργα και δεν τονίζεται σχεδόν καθόλου από 
την εταιρεία, είναι πως αυτά αποτελούσαν συµβατική της υποχρέωση που απέρρεε από την σύµβαση 
παραχώρησης. Έχει αναφερθεί εξάλλου στο κεφάλαιο των γεγονότων, πως ένα από τα σηµαντικά 
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προβλήµατα που συνόδευαν την κατάσταση των µεταλλείων Κασσάνδρας και προβληµάτιζαν την 
κυβέρνηση ήταν και η κατάσταση του περιβάλλοντος από την µεταλλευτική δραστηριότητα της 
ΑΕΕΧΠ&Λ. Η ελληνική κυβέρνηση δεν µπορούσε λοιπόν παρά να επιζητήσει την διασφάλιση, πως η 
νέα εταιρεία θα αντιµετώπιζε κάποια από αυτά τα σηµαντικά προβλήµατα. Το νέο στοιχείο που 
προκύπτει από αυτό είναι πως η υλοποίηση των έργων αυτών δεν εναποτέθηκε στην περιβαλλοντική 
ευαισθησία της TVX Hellas, αλλά ήταν υπόθεση καλυµµένη νοµικά από την ρήτρα της σύµβασης και 
άρα ήταν κάτι που έπρεπε οπωσδήποτε να πράξει η TVX Hellas αν ήθελε να ισχύσει η σύµβαση και να 
έχει την δυνατότητα να προχωρήσει µε το επενδυτικό της πλάνο. Επιπλέον σχετικά µε τα έργα 
αναβάθµισης των εγκαταστάσεων, πέρα από το ότι ήταν τµήµα της υποχρέωσης (µάλιστα χρηµατικά 
ήταν το σηµαντικότερο 4,3εκ $ από τα 7,3 εκ $ της συνολικής οικονοµικής υποχρέωσης) ήταν κάτι που 
σε µεγάλο βαθµό θα έπρεπε να πράξει η εταιρεία έτσι και αλλιώς, για να φέρει σε λειτουργικό και 
αποδοτικό επίπεδο τα παραπαίοντα µεταλλεία Κασσάνδρας. 

Ο υποχρεωτικός χαρακτήρας πραγµατοποίησης των έργων, καταρρίπτει το τµήµα εκείνο της 
επιχειρηµατολογίας της TVX Hellas που υποστηρίζει πως η πραγµατοποίηση των έργων για το 
περιβάλλον και η επένδυση 1.8 δις δραχµών γι’ αυτόν τον σκοπό αποτελεί απόδειξη του ενδιαφέροντος 
της γι’ αυτό και εγγύηση για το µέλλον. 

Η απόδειξη και η εγγύηση που προκύπτει από τα παραπάνω, είναι µόνο πως η επιχείρηση 
εκπληρεί τις υποχρεώσεις της σύµφωνα µε τον νόµο. Η διαπίστωση αυτή ενισχύεται από το γεγονός που 
έχει ήδη σχολιαστεί, πως εκτός από αυτά τα έργα δεν πραγµατοποιήθηκαν ουσιαστικά άλλα εκτός των 
συµβατικών της υποχρεώσεων. Άλλωστε όπως προκύπτει στην συνέχεια, ακόµη και αυτή η ελάσσονα 
εγγύηση µπορεί να πάψει αν αλλάξουν κύρια οι οικονοµικές συνθήκες που επικρατούν για την εταιρεία. 

Αυτό συµβαίνει ξεκάθαρα στην περίπτωση µας, καθώς ισχύει η παρατήρηση των κατοίκων και 
δηµοσιογράφων που πολύ αργότερα έρχεται να επιβεβαιώσει και ο πρόεδρος του Συνδέσµου 
Βιοµηχάνων Ελλάδος πως: «η TVX Hellas έκανε σπατάλες εκτός πραγµατικότητας»,49 οι οποίες 
εντοπίζονται κύρια στην πρώτη τριετία-τετραετία παρουσίας καθώς ήδη από το 1999 η κατάσταση είχε 
αρχίσει να αλλάζει για την εταιρεία. Τότε έχουµε τις πρώτες απολύσεις και λίγο αργότερα, το 2000 
διακόπτεται η ροή κεφαλαίων από την µητρική και η TVX Hellas υποχρεώνεται να αποκτήσει θετικό 
οικονοµικό ενεργητικό οπότε και ακολουθούν περικοπές και εξελίξεις στο ζήτηµα της περιβαλλοντικής 
προστασίας τις οποίες θα παρακολουθήσουµε αναλυτικά. 

Συνεχίζοντας, ανάλογα υποχρεωτικός είναι και ο χαρακτήρας που έχουν οι µελέτες βάσης που 
πραγµατοποιούνται ουσιαστικά για την καταγραφή του περιβάλλοντος της περιοχής και τις ανάγκες -της 
απαραίτητης από τον νόµο- ΜΠΕ για τα µελλοντικά έργα της επιχείρησης. Βάσιµα βέβαια θα 
µπορούσε να υποστηριχθεί πως παρόλο που ήταν υποχρεώσεις της εταιρείας, αυτή θα µπορούσε να µην 
συµµορφωθεί πλήρως µ' αυτές. Πέρα από το ότι –όπως και για πολλά άλλα σηµεία- δεν γνωρίζουµε 
επακριβώς αν όντως και µε ποιόν τρόπο εκπλήρωσε στο ακέραιο τις υποχρεώσεις της, αν δεχτούµε ότι 
όντως αυτές εκπληρώθηκαν, δεν µπορούµε να παραγνωρίσουµε την συµβολή της κοινωνικής 
κινητοποίησης προς αυτήν την κατεύθυνση. Η συµβολή της κινητοποίησης προς την κατεύθυνση του 
περιορισµού, της συµµόρφωσης και της προσπάθειας της εταιρείας να εµφανίζεται ως καλός κοινωνικός 
εταίρος είναι ιδιαίτερα σηµαντική και θα αναλυθεί σε πολλά σηµεία, αλλά µπορούµε να ξεκινήσουµε 
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από αυτό. Εδώ λοιπόν µε βάση όσα γνωρίζουµε µέχρι στιγµής είναι λογικό να υποστηριχθεί πως υπό το 
βάρος της κριτικής των κατοίκων και της ανοικτής αντιπαράθεσης, αλλά και της αρνητικής εικόνας που 
έχει δηµιουργηθεί για την µεταλλουργία χρυσού διεθνώς, η TVX Hellas ήταν κατά κάποιο τρόπο 
υποχρεωµένη να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της για να µπορεί να εµφανίζεται δηµόσια µε θετικό 
τρόπο και να κερδίσει τις βασικές εντυπώσεις. Αυτό αντικατοπτρίζεται καθαρά στην δήλωση του 
προέδρου της: «Πιστεύουµε ότι η περίοδος των συγκρούσεων αποτελεί παρελθόν. Το παρόν και το 
µέλλον ανήκουν στην καλή και αποδοτική συνεργασία µε την τοπική κοινωνία και τους εκπροσώπους 
της».50 

Είναι εµφανές πως πολλές από τις κινήσεις της TVX Hellas, συνδέονται άµεσα µε την πίεση που 
δηµιούργησε η σύγκρουση και µε την προσπάθεια αυτή να προσπεραστεί. Η διάθεση της εταιρείας να 
επιτύχει την κοινωνική συναίνεση και οι κινήσεις της προς αυτήν την κατεύθυνση δηλώνονται ρητά 
άλλωστε από την ίδια. Στο κεφάλαιο Κοινωνική Πολιτική-Περιφερειακή Ανάπτυξη του απολογισµού 
χρήσης του 1997 υπάρχει παράγραφος µε τον σαφή τίτλο «Η επιδίωξη της κοινωνικής συναίνεσης». Σ’ 
αυτήν, αφού σχολιάζεται πως « µια µικρή οµάδα κατοίκων και παραγόντων της περιοχής, συνεχίζει να 
δηµιουργεί προβλήµατα στην πορεία ανάπτυξης των δραστηριοτήτων µας», αναφέρεται ότι: 
«Πιστεύουµε ότι πολύ σύντοµα, και δουλεύουµε σκληρά γι’ αυτό, θα µπορέσουµε να αποδείξουµε τα 
οφέλη που θα προκληθούν από την επένδυση και το γεγονός ότι η εκτέλεση του έργου δεν θα 
διαταράξει την ποιότητα της ζωής των κατοίκων στην περιοχή, αλλά αντίθετα θα βελτιώσει το βιοτικό 
επίπεδο όλων και ταυτόχρονα θα αναδείξει τις οµορφιές της µοναδικής φύσης της Χαλκιδικής. Μετά 
από δύο ετών παρουσίας στην περιοχή, έχουµε ήδη δώσει απτές αποδείξεις για την ειλικρίνεια των 
προθέσεων και τις δυνατότητες επίτευξης των στόχων που θέτουµε».  

∆ύο κυρίως στοιχεία, η πίεση της αντιπαράθεσης µε τους κατοίκους και το γεγονός της ύπαρξης 
υποχρεώσεων, προσδιορίζουν και επεξηγούν την περίοδο της πρώτης διετίας-τριετίας όσον αφορά στο 
περιβάλλον, και τον λόγο και τις δράσεις που πραγµατοποιεί η εταιρεία γι’ αυτό. Όσον αφορά τον λόγο 
που εκφέρεται αυτός και µετά την τριετία διατηρεί τα ίδια βασικά χαρακτηριστικά, σε µια συνέχεια της 
προσπάθειας να µειώσει τις επιπτώσεις από την κριτική των κατοίκων η οποία παραµένει έντονη. Σε 
επίπεδο δράσεων όµως για το περιβάλλον, πέρα από αυτό που ήδη έχει αναφερθεί, πως δηλαδή τα έργα 
µειώθηκαν αισθητά, συµβαίνουν την επόµενη περίοδο κάποια γεγονότα, τα οποία έχουν να µας 
παρέχουν πολλά και ενδιαφέροντα στοιχεία και τα ανάλογα συµπεράσµατα. Ας τα 
παρακολουθήσουµε… 

ΣΚΟΥΡΙΕΣ 

Όπως αναφέρθηκε στο κεφάλαιο όπου περιγράφηκαν τα γεγονότα, η εταιρεία ξεκίνησε το 1997 
και ολοκλήρωσε µέσα στο 1998 την διάνοιξη διερευνητικής στοάς στην περιοχή Σκουριές, µε 
αποτέλεσµα την οριστική υποβάθµιση των νερών της περιοχής -λόγω της δηµιουργίας όξινης 
απορροής- καθώς και την δηµιουργία έκτοτε σοβαρών προβληµάτων επάρκειας νερού στην 
υδροδότηση του χωριού Μεγάλη Παναγιά, ειδικά την θερινή περίοδο. Είναι σαφές από την περιγραφή 
των γεγονότων πως µ’ αυτήν της την πράξη υποβάθµισε ανεπανόρθωτα51 µια εντελώς αδιατάρακτη 
φυσική περιοχή, αν εξαιρέσουµε την αρχαία µεταλλευτική δραστηριότητα και την οργανωµένη 
υλοτόµηση. ∆ηµιούργησε ταυτόχρονα ένα σοβαρότατο πρόβληµα σε µια πολυπληθή και φιλικά 
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διακείµενη προς αυτήν τοπική κοινότητα η οποία ήταν γνωστή στην περιοχή για τα πολλά της νερά. 
Στην συνέχεια δε, κατάφωρα καταπάτησε τον νόµο που υποχρεώνει την άντληση των νερών των στοών 
και την επεξεργασία τους.52  Και η ιστορία δεν τελειώνει  εδώ, αφού µέσα στο 1999 και ως συνέχεια του 
ίδιου έργου, κόπηκαν χιλιάδες δέντρα για να δηµιουργηθεί µια φαρδιά ζώνη για να περάσουν πυλώνες 
της ∆ΕΗ που θα µετέφεραν ρεύµα στην σήραγγα. Χωρίς να υποστηρίζεται πως σ’ αυτήν την τελευταία 
περίπτωση έγινε κάποια σηµαντική οικολογική καταστροφή, αφού ευτυχώς το δάσος είναι υγιές στην 
περιοχή και αναβλασταίνει πλήρως, διερωτάται κανείς τόσο για τον παράλογο όσο και για τον µη 
σχεδιασµένο χαρακτήρα της κίνησης αυτής που πιθανώς και να είχε άλλη σκοπιµότητα εκείνη τη 
συγκεκριµένη περίοδο. Η εταιρεία σταµάτησε µόνη της αυτές τις εργασίες, οι πυλώνες δεν 
τοποθετήθηκαν ποτέ και στην περιοχή απέµεινε προσωρινά κάτι σαν µια ζώνη πυροπροστασίας, χωρίς 
κανέναν όµως προφανώς σχεδιασµό για κάτι τέτοιο. 

Ιδωµένη συνολικά µάλιστα, όλη η κίνηση της διάνοιξης της διερευνητικής στοάς και ο τρόπος 
µε τον οποίο πραγµατοποιήθηκε υποδεικνύει τόσο προβληµατικό περιβαλλοντικό σχεδιασµό όσο και 
παντελή ασυνέπεια µε τον λόγο της επιχείρησης για το περιβάλλον. Ο προβληµατικός σχεδιασµός πέρα 
από το προφανές του ότι η κατάπτυστη µελέτη που υπολόγιζε την ποσότητα του νερού που θα 
προέκυπτε αποδείχθηκε τραγικά λανθασµένη, αφορά στο συνολικό σκεπτικό της πραγµατοποίησης του 
έργου. Για διερευνητικούς σκοπούς ως προς το κοίτασµα στις Σκουριές, και χωρίς να έχει κινηθεί για να 
εξασφαλίσει καµιά άδεια για το πιθανό-µελλοντικό παραγωγικό εργοστάσιο, διανοίχτηκε µια τεράστια 
σήραγγα,53 της οποίας οι επιπτώσεις δεν προβλέφθηκαν σωστά ή θεωρήθηκαν αµελητέες και τέλος δεν 
έγινε καµιά ουσιαστική προσπάθεια για να µετριαστούν αυτές αφότου έγιναν εµφανείς. Αντίθετα 
µάλιστα, το έργο εγκαταλείφθηκε πλήρως µε τα γνωστά αρνητικά αποτελέσµατα. Η  προσπάθεια δε της 
εταιρείας για «περιβαλλοντική αποκατάσταση»  µπορεί κάλλιστα να θεωρηθεί κωµικοτραγική, καθώς 
συνίσταται στην φύτευση κάποιων καχεκτικών δέντρων µπροστά στην στοά και στην τοποθέτηση ενός 
στοιχειώδους φίλτρου που δεν έχει καµιά άλλη πρακτική λειτουργία παρά µόνον να κάνει διαυγές το 
νερό που απορρέει, για να µην είναι εµφανής στους κατοίκους η ποιότητα του. Η κοινωνική διάσταση, 
µάλλον καλύπτεται µε την τοποθέτηση µικρής εκκλησούλας -ανάλογη µ’ αυτές που βρίσκονται στην 
άκρη των επαρχιακών οδών της ελληνικής επικράτειας- αφιερωµένης στην Αγία Βαρβάρα, την 
προστάτιδα των µεταλλωρύχων δίπλα στην είσοδο της στοάς.54  

Όσον αφορά δε στο ζήτηµα των νερών της Μεγάλης Παναγιάς, είναι τραγικό να αναλογιστεί 
κανείς πως µια κοινότητα µε άφθονα νερά -από τις πλουσιότερες ίσως της Χαλκιδικής- βρίσκεται µε 
προβλήµατα στην υδροδότηση της τους καλοκαιρινούς µήνες καθώς τα νερά της ευρύτερης περιοχής 
εκφορτίζονται από την στοά και υπάρχει ανεπιβεβαίωτος µελλοντικός κίνδυνος για επίδραση του 
φαινοµένου της όξινης απορροής και στον βαθύτερο υδροφόρο και άρα την επιβάρυνση του.  

Μετά την κατάθεση όλων των παραπάνω στοιχείων είναι περιττολογία να αναφερθεί, πως 
προκύπτει µια εξαιρετικά υποκριτική στάση της TVX Hellas σε σχέση µε όλες τις διακηρύξεις της για 
την προστασία του περιβάλλοντος αλλά και την σχέση της µε την τοπική κοινωνία. Η αντινοµία αυτή θα 
διερευνηθεί διεξοδικότερα αφού παρουσιαστούν και τα άλλα γεγονότα αυτού του κεφαλαίου, στα οποία 
εµφανίζεται, εδώ όµως θα γίνει η προσπάθεια να σχολιαστούν τα επιµέρους ιδιαίτερα χαρακτηριστικά 
των λόγων για τους οποίους είναι πιθανό να προκύπτει η αντινοµία στο συγκεκριµένο γεγονός. Γι αυτόν 
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τον σκοπό θα γίνει χρήση των γνώσεων που παρατέθηκαν στο κεφάλαιο των γεγονότων για την σχετική 
περίοδο και την στρατηγική θέση της επιχείρησης. 

Κατά την διάρκεια του 1998 που κυρίως πραγµατοποιείται το έργο, υπάρχει έντονη 
δραστηριότητα από πλευράς TVX Hellas σχετικά µε τις µελέτες οικονοµικής σκοπιµότητας για τα δύο 
έργα και την προσπάθεια για λήψη των απαραίτητων αδειών για την έναρξη των δραστηριοτήτων στην 
Ολυµπιάδα. Η εταιρεία προσπαθεί να προσπεράσει την περίοδο των συγκρούσεων και να προχωρήσει 
στην υλοποίηση του σχεδίου της. Αυτή η περίοδος µέχρι και το 1999, είναι ταυτόχρονα η περίοδος της 
εµφάνισης των πρώτων σηµαντικών οικονοµικών προβληµάτων για την µητρική, που σαφώς επηρεάζει 
και την TVX Hellas και το αντίστροφο, ενώ κλιµακώνεται η προσπάθεια ν’ αποδείξει στους µετόχους 
της πως «όλα πάνε καλά και θα πάνε πολύ καλύτερα»55 στην Ελλάδα όπου άλλωστε έχει ρίξει το βάρος 
της δραστηριοποίησης της. Η ιστοσελίδα της εταιρείας στο διαδίκτυο, η οποία όπως αναφέρθηκε ήδη, 
περιείχε έτσι και αλλιώς πολλές –σχετικά µε τα υπόλοιπα µεταλλεία της- πληροφορίες, κυριολεκτικά 
βοµβαρδίζεται από θετικές πληροφορίες που φτάνουν από την Ελλάδα την διετία 1998-1999.56 

Σ’ αυτές τις θετικές πληροφορίες, σηµαντικό ρόλο παίζουν τα στοιχεία από τις γεωτρήσεις και 
τις έρευνες για τα αποθέµατα στην Ολυµπιάδα, αλλά κυρίως στις Σκουριές57  που αναδεικνύεται ως ένα 
δεύτερο αποδοτικότατο επενδυτικό σχέδιο για το οποίο µάλιστα δεν υπάρχει τόσο έντονη ή γνωστή 
τουλάχιστον αντίδραση των κατοίκων. Έτσι αν και η εταιρεία αποφασίζει να προχωρήσει πρώτα µε το 
έργο στην Ολυµπιάδα,58 είναι προφανώς ιδιαίτερα σηµαντικό να προβάλλεται η ύπαρξη και δεύτερου 
επενδυτικού πλάνου, µάλιστα τόσο προσοδοφόρου όσο των Σκουριών και να φαίνεται πως το 
συγκεκριµένο έργο, δεν είναι στάσιµο όπως αυτό της Ολυµπιάδας, το οποίο αν και δεν παρουσιάζεται 
στάσιµο, είναι γνωστό πως υπάρχουν λόγοι για να καθυστερεί. Στο πλαίσιο άρα αυτών των δύο 
χαρακτηριστικών, της οικονοµικής πίεσης και της προσπάθειας να αποδείξει την µη στασιµότητα των 
ελληνικών αναπτυξιακών σχεδίων, πραγµατοποιείται και η διάνοιξη της στοάς στις Σκουριές. 

Ανεξάρτητο αλλά σχετικό µε τα παραπάνω είναι πως οι Σκουριές βρίσκονται σ’ ένα ιδιαίτερα 
αποµονωµένο σηµείο, µακριά από κοινότητες και στην φιλικά διακείµενη στην εταιρεία νότια 
υποπεριοχή και οι επιπτώσεις του έργου παρόλο που είναι σοβαρές και διευρυµένες στον χώρο,59 
εντούτοις δεν γίνονται άµεσα αντιληπτές από τους κατοίκους και µ’ αυτήν την έννοια δεν πλήττουν 
απευθείας το φιλοπεριβαλλοντικό και κοινωνικό πρόσωπο της TVX Hellas. Έτσι και αλλιώς όµως, όπως 
θα δούµε στην συνέχεια, ήδη δεν βρισκόµαστε µακριά από την περίοδο που η TVX Hellas αρχίζει να 
κινείται χωρίς καµία σχεδόν επιφύλαξη, µε τρόπο απροκάλυπτο και περιβαλλοντικά επιζήµιο για την 
περιοχή. 

ΚΗΠΟΥΡΙΣΤΡΑ 

Η επόµενη περίπτωση που η TVX Hellas θα κινηθεί µε ανάλογο όπως στις Σκουριές τρόπο, 
είναι όταν το καλοκαίρι του 1999 ξεκινά διάνοιξη δρόµων προς την Κηπουρίστρα µε σκοπό την 
πραγµατοποίηση γεωτρήσεων. Η εταιρεία κινείται µε βάση άδειες κρατικών υπηρεσιών οι οποίες εν 
τέλει θα ανακληθούν και κατά την διάνοιξη, όχι µόνο εκριζώνονται δέντρα αλλά και τα µπάζα που 
παράγονται ρίχνονται δίπλα στον ειδυλλιακό καταρράκτη της Κηπουρίστρας.60 Η κίνηση αυτή της 
εταιρείας, προφανώς εντάσσεται στο ίδιο πλαίσιο που αναλύθηκε για το έργο στις Σκουριές σε σχέση µε 
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την γενική στρατηγική της περιόδου. Η διαφορά είναι όµως πως εδώ οι εργασίες πραγµατοποιούνται 
κοντά στην Ολυµπιάδα και αφορούν στο ευαίσθητο έργο της Ολυµπιάδας και έτσι συναντούν την 
έντονη και οργανωµένη αντίδραση των κατοίκων. 

Η ίδια υποκριτική στάση αναδεικνύεται και σ’ αυτήν την περίπτωση,  ειδικά όταν µόλις ενάµιση 
χρόνο νωρίτερα, τον Γενάρη του 1998, η γεωτρητική έρευνα που πραγµατοποιήθηκε τότε στην 
Κηπουρίστρα, διαφηµιζόταν από την εταιρεία ως φιλοπεριβαλλοντική δραστηριότητα καθώς: 
«αξιοσηµείωτο ήταν πως η µεταφορά των γεωτρύπανων σε δυσπρόσιτες, µη προσπελάσιµες θέσεις 
γεωτρήσεων έγινε µε µουλάρια. Με αυτόν τον τρόπο µεταφοράς δεν απαιτήθηκε να γίνει κοπή 
δέντρων». Αναφέρεται ακόµη τότε «η επιµέλεια και η καθαριότητα του χώρου», ενώ τονίζεται το γνωστό 
µοτίβο πως «θέτοντας πάνω από όλα την ασφάλεια των εργαζόµένων και την προστασία του 
περιβάλλοντος , µε την υλοποίηση του παραπάνω έργου η εταιρεία µας απέδειξε για µια ακόµη φορά 
την ευαισθησία και τον τρόπο µε τον οποίο αντιµετωπίζει τα παραπάνω δύο, πολύ σηµαντικά θέµατα».61 
Ας αφήσουµε εδώ ασχολίαστη την θέση αυτή, υπενθυµίζοντας µόνο, πως για να σταµατήσει η κοπή των 
δέντρων το 1999, χρειάστηκε να µπουν επανειληµµένα οι κάτοικοι µπροστά στις µπουλντόζες -τις 
υπερασπιζόµενες από τα ΜΑΤ- και να ανακληθούν οι  άδειες του ∆ασαρχείου και της Γενικής 
∆ιεύθυνσης ∆ασών µετά από προσβολή τους από την ΕΑΣτΑκ. 
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ΣΤΡΑΤΟΝΙΚΗ 

Στην ίδια κατηγορία γεγονότων που παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την αντινοµία που 
εµφανίζεται µεταξύ λόγου και δράσης της TVX Hellas, ανήκει και η επέκταση  των στοών του 
µεταλλείου Μάντεµ Λάκκος κάτω από το χωριό της Στρατονίκης και η αντιπαράθεση που προέκυψε µε 
τους κατοίκους.  

Αν και το θέµα που προκύπτει εδώ, είναι κοινωνικής φύσης και η περιβαλλοντική διάσταση δεν 
έχει κεντρικό χαρακτήρα, είναι χρήσιµο να αναλυθεί, καθώς παρέχει επιπρόσθετα σηµαντικά στοιχεία 
για το υπό µελέτη θέµα. Οι πρακτικές απόψεις του ζητήµατος, αναφέρθηκαν στο κεφάλαιο των 
γεγονότων, έτσι σ’ αυτό το σηµείο µπορούµε άµεσα να ασχοληθούµε µε το ζήτηµα της αντινοµίας 
λόγου και δράσης. Η TVX Hellas µ’ αυτήν της την κίνηση, όχι µόνον δεν « λαµβάνει υπόψη τις απόψεις 
και τις θέσεις των κοινοτήτων κατά τον σχεδιασµό και υλοποίηση των έργων της» όπως διατείνεται 
ευθαρσώς, αλλά στρέφεται ενάντια σε κάθε έννοια συµφέροντος –ενάντια θα µπορούσε να υποστηριχθεί 
στην ίδια την ύπαρξη- της κοινότητας Στρατονίκης. Ότι και να ειπωθεί για την αξιολόγηση αυτής της 
απαράδεκτης µεταλλευτικά και ηθικά κίνησης, θα ήταν µάλλον λίγο αν αναλογιστεί κανείς πως 
αναστάτωσε µέρα-νύχτα την ζωή της κοινότητας για περισσότερο από ένα χρόνο, επέφερε σοβαρές 
ζηµιές σε ιδιωτικά και κοινόχρηστα κτίρια του χωριού και δηµιούργησε φόβο και ανησυχία για 
χειρότερες καταστροφές ή ακόµη και απειλή ανθρώπινων ζωών.62  Είναι προφανές πως µια τέτοια 
κίνηση από την πλευρά της επιχείρησης, έρχεται σε ευθεία αντίθεση µε το πνεύµα των όσων θεωρητικά 
υποστηρίζει για την κοινωνική ευαισθησία κλπ, καθώς και τις συγκεκριµένες διακηρύξεις της για την 
«επικοινωνία µε τις τοπικές κοινότητες». Αυτή η τελευταία µάλιστα, αποτελούσε ξεχωριστό κεφάλαιο 
στο έντυπο του απολογισµού χρήσης του 1997 και η παρουσίαση του τρόπου δράσης της TVX Hellas 
σε σχέση µ’ αυτό το ευαίσθητο ζήτηµα, ήταν παραπάνω από υποδειγµατική. Τι άραγε άλλαξε από τότε 
τόσο ριζικά που να δικαιολογεί µια τέτοια µεταστροφή;  

Οι παροχές στις κοινότητες, η ανακατασκευή της παιδικής χαράς, η παροχή του υπολογιστικού 
κέντρου αλλά και οι πολιτιστικές εκδηλώσεις που οργάνωνε η εταιρεία τα προηγούµενα χρόνια στις 
φιλικά διακείµενες κοινότητες, κατέληξαν στην απειλή της ίδιας της ύπαρξης µιας από αυτές ακριβώς 
κοινότητες. Ακόµη και η έντονη αντινοµία µεταξύ της πληθώρας των δράσεων «κοινωνικής 
υπευθυνότητας» της εταιρείας τα προηγούµενα χρόνια και της κατάστασης που δηµιουργείται στην 
Στρατονίκη, έχει µια πολύ λογική εξήγηση που εστιάζεται στην αναζήτηση των διαφορετικών για την 
εταιρεία χαρακτηριστικών των περιόδων που συµβαίνουν αυτά τα φαινοµενικά αντιφατικά γεγονότα. 

Ας παρακολουθήσουµε λοιπόν τι συµβαίνει σ’ αυτό το επίπεδο. Η εξόρυξη κάτω από την 
Στρατονίκη ξεκινά προς το τέλος του 2001, την πρώτη δηλαδή χρονιά που η TVX Hellas αποτελεί 
ανεξάρτητη οικονοµική µονάδα και είναι αναγκασµένη να είναι κερδοφόρα, καθώς η µητρική διέκοψε 
την αποστολή χρηµάτων. Προφανώς όπως προκύπτει και από την προσπάθεια για περικοπές δαπανών 
και απολύσεις τον ∆εκέµβρη του 2000, το γεγονός της διακοπής των παροχών από την µητρική, έφερε 
σε δύσκολη οικονοµική θέση και πίεσε την θυγατρική η οποία δεν ήταν κερδοφόρα καµία από τις 
προηγούµενες χρονιές. Η εταιρεία υποχρεώθηκε να διασφαλίσει την κερδοφορία της, από την µόνη 
τότε υφιστάµενη µεταλλευτική δραστηριότητα, που περιορίζονταν στο µεταλλείο Μαύρες Πέτρες, 
καθώς το Μάντεµ Λάκκος είχε ήδη εξαντληθεί και τεθεί εκτός λειτουργίας ενώ η λειτουργία του 
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µεταλλείου της Ολυµπιάδας είχε απαγορευτεί από το ΣτΕ το 1999.  Η εταιρεία προχώρησε σ’ αυτήν της 
την κίνηση κάτω από οικονοµική πίεση και για να εξασφαλίσει την κερδοφορία της. Από τα παραπάνω, είναι 
σαφές πως εδώ έχουµε την πιο τυπική και απροκάλυπτη περίπτωση σύγκρουσης συµφερόντων µεταξύ 
της εταιρείας και των κατοίκων. 

ΤΟ «ΑΤΥΧΗΜΑ» ΤΟΥ ∆ΕΚΕΜΒΡΗ 2002 

Τελευταίο γεγονός σ’ αυτήν την κατηγορία είναι το «ατύχηµα» του ∆εκεµβρίου του 2002 που µε 
την σφραγίδα του έκλεισε η δραστηριότητα της TVX Hellas, αφού λιγότερο από ένα µήνα αργότερα η 
εταιρεία κηρύσσει «λοκ άουτ λόγω ανωτέρας βίας».  Παρατηρώντας πιο διεξοδικά τις συνθήκες κάτω 
από τις οποίες συνέβη το «ατύχηµα», εντοπίζοντας το στον χρόνο, και διερευνώντας τα χαρακτηριστικά 
αυτής της τελευταίας περιόδου για την εταιρεία, αυτό το γεγονός διαφαίνεται υπό το φως µιας άλλης 
προοπτικής. Ας συγκεντρώσουµε τα στοιχεία αυτά για να γίνει πιο σαφής η συλλογιστική. Όπως έχει 
ήδη αναλυθεί στο κεφάλαιο των γεγονότων, η TVX Hellas έχει ήδη συσσωρευµένα προβλήµατα από 
όλη την διάρκεια της παρουσίας της στην περιοχή και µάλιστα έχει υπονοµεύσει η ίδια την θετική 
διάθεση της νότιας υποπεριοχής µε το ζήτηµα της Στρατονίκης και της ύδρευσης της µεγάλης 
Παναγιάς (λόγω Σκουριών). Πέρα όµως από αυτά η κατάσταση στην Ελλάδα για την εταιρεία είναι 
πλέον αδιέξοδη, καθώς η µόνη της ελπίδα για συνέχιση της µεταλλευτικής δραστηριότητας και άρα της 
στοιχειώδους κερδοφορίας της είναι υπό αναίρεση. Το «ατύχηµα» συµβαίνει εν αναµονή της ήδη 
ειληµµένης απόφασης του ΣτΕ  που απαγορεύει την συνέχιση των εργασιών στο µεταλλείο Μαύρες 
Πέτρες, ενώ δεν υπάρχει καµία άλλη παραγωγική προοπτική στο κοντινό µέλλον. Η εγκατάσταση 
µεταλλουργίας χρυσού στην περιοχή που αποτέλεσε τον στόχο και τον λόγο δραστηριοποίησης της 
εταιρείας (αλλά και κάθε νέας πιθανής ) εταιρείας στην Ελλάδα στερείται των βασικών προϋποθέσεων 
για την πραγµατοποίηση της, ενώ ακόµη και αν υποτεθεί ότι αυτές υπήρχαν ή µπορούσαν να 
διασφαλιστούν θα ήταν µια «δύσκολη» επένδυση µε δεδοµένη την αντίθεση των κατοίκων. 

Αυτά συµβαίνουν στην Ελλάδα όταν όσο αφορά στη µητρική, τα οικονοµικά της προβλήµατα 
είναι πλέον πολύ σοβαρά και ήδη από το 2001 δεν παρέχει χρήµατα στην θυγατρική, η οποία δεν 
µπορεί πλέον να αναµένει καµία βοήθεια και από αυτή την κατεύθυνση. Κοµβικής σηµασίας δε, είναι το 
γεγονός πως αποµένουν λιγότερο από δύο µήνες για την τυπική οριστικοποίηση της πώλησης και 
ενσωµάτωσης της εταιρείας από την New Kinross, εξέλιξη που σηµατοδοτεί άλλωστε και την διάλυση 
της πολυεθνικής TVX Gold Inc.Υπό αυτούς τους όρους, η διακοπή των εργασιών της TVX Hellas είναι 
δεδοµένη και επιβάλλεται από εξωτερικούς παράγοντες ότι θα συµβεί. 

Αλλά και η διακοπή των εργασιών και η αποχώρηση από την Ελλάδα δεν είναι µια διαδικασία 
απλή και χωρίς υποχρεώσεις. ∆ύο είναι τα κεντρικά ζητήµατα για την εταιρεία που σχετίζονται µε την 
πιθανή διακοπή των εργασιών: 

 η διαχείριση των όξινων νερών των στοών πριν την απόρριψη τους στο περιβάλλον της περιοχής  

 η τύχη του εργατικού δυναµικού της επιχείρησης 

Σε µια τέτοια περίπτωση διακοπής όλων των εργασιών, η εταιρεία ή οι µετακάτοχοι της είναι 
υποχρεωµένοι να διατηρήσουν σε λειτουργία το εργοστάσιο εξουδετέρωσης το οποίο επεξεργάζεται τα 
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γνωστά για την επιβάρυνση τους νερά των στοών. Σύµφωνα µε τα όσα αναφέρθηκαν στο κεφάλαιο της 
εξορυκτικής βιοµηχανίας για το φαινόµενο της όξινης απορροής, αυτό πρέπει να συµβαίνει για 
απροσδιόριστα µεγάλο χρονικό διάστηµα. Είναι βέβαια γνωστό από την διεθνή πρακτική των 
µεταλλευτικών επιχειρήσεων, πως σε λίγες περιπτώσεις συµβαίνει όντως κάτι τέτοιο. Στις περισσότερες 
των ανάλογων περιπτώσεων, οι εταιρείες, µετά το τέλος των κερδοφόρων δραστηριοτήτων τους ή όποτε 
συναντήσουν οικονοµικά προβλήµατα, βρίσκουν τρόπους ν’ αποποιηθούν αυτήν τους την ευθύνη και τα 
όξινα νερά διοχετεύονται ανεπεξέργαστα στους παρακείµενους φυσικούς αποδέκτες, κληροδοτώντας 
παράλληλα και άλλα περιβαλλοντικά προβλήµατα στις περιοχές που τις φιλοξενούσαν.63 Ειδικά στις 
περιπτώσεις εκείνες όπου δεν έχει διασφαλιστεί µε οικονοµικές ρήτρες και ασφαλιστικά µέτρα η 
περιβαλλοντική αποκατάσταση, είναι σύνηθες το φαινόµενο να κηρύσσουν πτώχευση οι εταιρείες και να 
αποχωρούν χωρίς καµία αποκατάσταση. Μια και ακόµη και διεθνείς οργανισµοί όπως η Ευρωπαϊκή 
Τράπεζα για την Ανοικοδόµηση και την Ανάπτυξη (European Bank for Reconstruction and 
Development EBRD)  και η Ασιατική Τράπεζα Ανάπτυξης(Asian Development Bank ADB) που είναι 
καταλυτικοί επενδυτές της εξορυκτικής βιοµηχανίας παγκοσµίως, δεν απαιτούν τέτοιες ρήτρες όπως 
ούτε και οι νοµοθεσίες των περισσοτέρων ασιατικών, νοτιοαµερικάνικων και αφρικάνικων χωρών στις 
οποίες εντοπίζονται πολλές εκµεταλλεύσεις, το παραπάνω φαινόµενο είναι συχνό ακόµη και χωρίς να 
κηρύξουν πτώχευση οι εταιρείες.64 Είναι όµως παραπλανητικό να θεωρείται πως τέτοια φαινόµενα 
παρατηρούνται µόνο στον «µη ανεπτυγµένο κόσµο». Μια πληθώρα παραδειγµάτων εγκατάλειψης 
µεταλλείων µαζί µε όλα τους τα περιβαλλοντικά προβλήµατα, στις ΗΠΑ ακόµη και µέσα στην δεκαετία 
του 1990 αποδεικνύει περίτρανα το αντίθετο.65     

Το άλλο σχετικό ζήτηµα, είναι το τι θα συµβεί µε τους εργαζόµενους που απασχολούνταν στην 
εταιρεία. Είναι εύλογο πως η εταιρεία δεν µπορεί να τους µισθώνει πλέον και όπως και κάθε εταιρεία, 
επιθυµεί ν’ αποφύγει το ενδεχόµενο να χρειαστεί να κάνει νόµιµες απολύσεις και άρα να επωµιστεί το 
οικονοµικό βάρος των αποζηµιώσεων τους. Είναι γνωστό το φαινόµενο από την διεθνή πρακτική  
κηρύσσοντας οι εταιρείες πτώχευση, να αποφεύγουν την εκπλήρωση των οικονοµικών υποχρεώσεων 
προς τους εργαζοµένους τους. Όσο και αν έχουν επαινεθεί οι εργαζόµενοι σε άλλες παραγωγικές 
περιόδους, όπως αυτοί της  TVX Hellas για τους οποίους λεγόταν πως είναι η «δύναµη και πηγή 
δηµιουργίας της TVX Hellas- Ελληνικός Χρυσός», σε µια τέτοια περίπτωση χάνουν την δουλεία τους 
χωρίς να αποζηµιωθούν στοιχειωδώς. 

∆ευτερεύον ζήτηµα -οικονοµικής επίσης φύσης- είναι και το ότι η εταιρεία φέρεται να 
«εφάρµοσε κατ’ ουσία στάση πληρωµών, ενώ δεν παρέλαβε και παραγγελίες που είχε ήδη δώσει» ήδη 
από τον Οκτώβρη του 2002. Σύµφωνα µε εκτιµήσεις, το ποσό που η εταιρεία χρωστά σε προµηθευτές 
της από την αγορά της Θεσσαλονίκης, κυµαίνεται από 15 έως 20 εκατοµµύρια ευρώ.66 

Συνοψίζοντας τα παραπάνω, η TVX Hellas είναι αναγκασµένη να διακόψει τις εργασίες της, ενώ 
ακόµα και µετά την διακοπή τους έχει υποχρεώσεις οικονοµικής φύσης, απέναντι στους εργαζόµενους 
και τους προµηθευτές της και περιβαλλοντικής  απέναντι στους κατοίκους και την πολιτεία. Ουσιαστικά 
µε αυτά τα δεδοµένα καλείται να αποχωρήσει από τη περιοχή, πράγµα που όντως κάνει µε την 
αναστολή των εργασιών. Τι συµβαίνει όµως µε τις υποχρεώσεις και την τήρηση τους; Όπως διαφάνηκε 
από την περιγραφή των εξελίξεων ούτε για την TVX Hellas, ούτε για την µετακάτοχο της, Kinross, οι 
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υποχρεώσεις αυτές καθίστανται δεσµευτικές µε οποιονδήποτε τρόπο και άρα δεν πραγµατοποιούνται 
ποτέ. Σ’ αυτήν την κατεύθυνση συµβάλλει έντονα και µε «ύποπτα ενδιαφέροντα τρόπο» το «ατύχηµα» 
που συµβαίνει ένα µήνα πριν από την οριστική λήξη των εργασιών. Ο ύποπτος χαρακτήρας του 
ατυχήµατος, οφείλεται στο ότι εξυπηρετεί αποτελεσµατικά –όπως αποδείχθηκε στην συνέχεια- πολλές 
σκοπιµότητες της εταιρείας και του µετακατόχου της, σχετικά µε τις υποχρεώσεις τους.  

Αναλυτικά η εταιρεία δηλώνει και τονίζει πως έχει εξαντληθεί οικονοµικά, επειδή αντιµετώπισε 
το συµβάν, δαπανώντας µεγάλα ποσά για την παραγγελία υδράσβεστου και σόδας και επικεντρώνοντας 
την δραστηριότητα όλων των εργαζοµένων της από την παραγωγική-κερδοφόρα δραστηριότητα στο 
µεταλλείο Μαύρες Πέτρες στην αντιµετώπιση του «ατυχήµατος». Ιδιαίτερα  επίσης τονίζεται από την 
ίδια πως το «ατύχηµα» προέρχεται και οφείλεται στις παλαιότερες στοές που δεν χρησιµοποίησε η TVX 
Hellas και άρα δεν έχει ευθύνη σύµφωνα µε την σύµβαση πώλησης. Η εταιρεία φτάνει µάλιστα να 
ζητήσει χρήµατα από το ελληνικό κράτος ενώ στελέχη της σε επίσκεψη κατοίκων και µελών της 
«Οικολογικής Κίνησης Θεσσαλονίκης» τονίζουν το επιχείρηµα πως τα πράγµατα θα ήταν πολύ 
χειρότερα αν δεν βρίσκονταν εκεί η εταιρεία για την αντιµετώπιση του «ατυχήµατος».67 

Το συµπέρασµα που προκύπτει αν δεχτεί κανείς τους ισχυρισµούς της εταιρείας, είναι 
θετικότατο για την εταιρεία και είναι πως η εταιρεία στην προσπάθεια της να φερθεί περιβαλλοντικά 
υπεύθυνα και να αντιµετωπίσει το «ατύχηµα» για το οποίο µάλιστα δεν φέρει την ευθύνη και µην 
έχοντας την συνδροµή του κράτους, εξαντλείται οικονοµικά. Είναι εύλογο στην συνέχεια πως µια 
οικονοµικά εξαντληµένη εταιρεία δεν δύναται να αντιµετωπίσει και να σταθεί στο ύψος των κάθε τύπου 
υποχρεώσεων της. Έτσι οι θέσεις εργασίας και οι αποζηµιώσεις που δικαιούνται οι εργαζόµενοι που 
αποτελούν µείζον θέµα, καθώς και η έρευνα και αποκατάσταση κάτω από την Στρατονίκη, κατά κάποιο 
τρόπο δεν µπορούν να θεωρούνται υποχρεώσεις της TVX Hellas ούτε και της Kinross.68 Ακόµη 
ελάχιστοι είναι όσοι/ όσες µετά από όλα αυτά παρατηρούν πως ακόµη και µετά την αντιµετώπιση του 
«ατυχήµατος» και την επιστροφή των νερών της θάλασσας στο φυσιολογικό τους χρώµα, τα νερά των 
µεταλλείων δεν υφίστανται καµία επεξεργασία και µέχρι και σήµερα παροχετεύονται στον κατακόκκινο 
ξανά Κοκκινόλακκα, µε όλες τις αρνητικές επιπτώσεις που έχουν σχολιαστεί.  Εξάλλου, µαζί µε την 
«δικαιολογία του ατυχήµατος», η TVX Hellas έχει και την δικαιολογία της εταιρείας που «δεν άφησαν 
να επενδύσει». Η απόδοση των ευθυνών για την µη πραγµατοποίηση της επένδυσης στο «κράτος που 
δεν παρείχε τις απαραίτητες άδειες» και δεν στήριξε οικονοµικά την εταιρεία στην αντιµετώπιση του 
ατυχήµατος και στην «µικρή µερίδα κατοίκων που αντιδρούσαν αδικαιολόγητα» δίνει το άλλοθι στην 
εταιρεία να κινείται ανεξέλεγκτα.69 

Με βάση όλα τα παραπάνω είναι εύλογο να υποστηριχθεί, πως το «ατύχηµα» συµφέρει την 
εταιρεία σ’ αυτήν την φάση και δεν αποκλείεται να πρόκειται για εσκεµµένη ενέργεια, για ένα 
«ελεγχόµενο ατύχηµα» για την εξυπηρέτηση των παραπάνω σκοπιµοτήτων. Εξάλλου παγκοσµίως, 
εταιρείες χρυσού έχουν κατηγορηθεί για την «πρόκληση ατυχηµάτων» προς εξυπηρέτηση 
σκοπιµοτήτων. Μια από αυτές -που ήδη έχει αναφερθεί είναι η εταιρεία Cambior, στις εγκαταστάσεις 
της οποίας έγινε το τραγικό «ατύχηµα» του Omai στην Νέα Γουινέα. Ο γεωλόγος και 
περιβαλλοντολόγος από την Νέα Γουινέα Gustav Jackson αναφέρει γι’ αυτό το «ατύχηµα»: « Κατά 
τρόπο ενδιαφέροντα, η κηλίδα επέτρεψε στα µεταλλεία να επαναλειτουργήσουν σε 6 µήνες, ενώ πριν 
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είχαν απειλήσει πως αν δεν τους επιτρεπόταν να «εκτονώσουν την λίµνη αποβλήτων», θα υποχρεώνονταν 
να κλείσουν τελείως, περίπου την ίδια περίοδο που συνέβη το «ατύχηµα» του Αύγούστου».70 Αν και στην 
περίπτωση του ατυχήµατος του ∆εκέµβρη, όπως και σε κάθε ανάλογη περίπτωση, είναι πολύ δύσκολο 
να αποδειχθεί και να υποστηριχθεί στοιχειοθετηµένα µια τέτοια εκτίµηση, αφού αυτό θα απαιτούσε µια 
έρευνα σε βάθος και εντοπισµένη αποκλειστικά στο συγκεκριµένο θέµα, µε δεδοµένη την πολύ δύσκολη 
πρόσβαση σε κάθε σχετικό στοιχείο. 

Η εκτίµηση αυτή υποστηρίζεται από ελάχιστους κατοίκους, έµµεσα από το ∆ίκτυο 
Πανελλήνιων Οικολογικών Οργανώσεων71 και φέρεται να την υποστηρίζει –ανεπίσηµα βέβαια- και ο 
πρώην πρόεδρος της εταιρείας.72 Το µόνο που µπορούµε να παρατηρήσουµε είναι πως πρόκειται για 
µια εκτίµηση που έρχεται να εξηγήσει ερωτήµατα-σηµεία για την φύση του «ατυχήµατος» για τα οποία  
-σε πρώτο πάντα επίπεδο ανάλυσης- δεν υπάρχουν αξιόπιστες ερµηνείες, αν το δεχθούµε όντως ως 
τέτοιο. Τέτοια ερωτήµατα είναι τα παρακάτω: 

 Αφού η εταιρεία είχε αναβαθµίσει την µονάδα εξουδετέρωσης Στρατωνίου για να µπορεί να 
επεξεργάζεται κάθε επιπλέον ποσότητα όξινων νερών πως συνέβη το «ατύχηµα»;  

 Ειδικά πως έτυχε και συνέβη ακριβώς την συγκεκριµένη περίοδο, αφού οι βροχοπτώσεις του 
∆εκέµβρη, δεν ήταν περισσότερες από άλλους χειµώνες της εξαετίας δραστηριοποίησης της 
εταιρείας;73  

 Γιατί δεν αντιµετωπίστηκε πιο άµεσα και απορρίπτονταν όξινα νερά για 14 τουλάχιστον ηµέρες 
στον κόλπο του Στρατωνίου; 

 Γιατί µετά το «ατύχηµα» τα όξινα νερά διοχετεύονται ανεπεξέργαστα στον Κοκκινόλακκα; 

Ακόµη και αν το «ατύχηµα» γίνει αποδεκτό ως τέτοιο -µιας και χωρίς έρευνα δεν µπορεί να 
υποστηριχθεί η παραπάνω εκτίµηση ως δεδοµένο-  είναι χρήσιµο για την εξαγωγή µιας σειράς 
συµπερασµάτων για το θέµα που απασχολεί την εργασία. 

Το πρώτο από αυτά τα συµπεράσµατα είναι πως παρά τις δηλώσεις και τις περί του αντιθέτου 
διαβεβαιώσεις, προκύπτει πως υπάρχει έλλειψη των απαραίτητων µέτρων ασφαλείας και τα συστήµατα 
παρακολούθησης και άµεσης επέµβασης της TVX Hellas σε περίπτωση περιβαλλοντικών κινδύνων ήταν 
ανύπαρκτα ή δεν λειτουργούσαν την συγκεκριµένη χρονική στιγµή.  

Η φοβερή ανεπάρκεια και ολιγωρία της TVX Hellas στην αντιµετώπιση του «ατυχήµατος», αν 
δεν δικαιολογηθεί µε βάση τον ενδεχόµενο δόλο και την σκοπιµότητα που υποδηλώνει η εκτίµηση περί 
«υπολογισµένου ατυχήµατος», οδηγεί στο συµπέρασµα πως η κοινωνική και περιβαλλοντική της 
ανευθυνότητα και ανεπάρκεια έχει διαστάσεις σκανδάλου. Οι «προηγµένες τεχνολογίες στην υπηρεσία 
της προστασίας του περιβάλλοντος» και «οι ειδικοί επιστήµονες-Κέρβεροι» αποδεικνύονται και αυτοί 
ανύπαρκτοι, στείρες ευφηµολογίες. Στο πιθανό επιχείρηµα προς υποστήριξη του αντιθέτου, που θα 
ανέφερε πως κάτι τέτοιο δεν θα συνέβαινε εάν η εταιρεία είχε αφεθεί να επενδύσει και ήταν υγιής 
οικονοµικά, η απάντηση είναι πως τέτοια «ατυχήµατα» είναι ανεπίτρεπτα υπό οιεσδήποτε συνθήκες, και 
το ενδεχόµενο µια εταιρεία να αντιµετωπίζει οικονοµικά προβλήµατα στο υπάρχον ανταγωνιστικό και 
απαιτητικό καπιταλιστικό πλαίσιο δεν είναι καθόλου σπάνιο. Το επιχείρηµα αυτό δεν καταρρίπτει την 
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αλήθεια του ισχυρισµού πως όποιες και αν είναι οι συνθήκες, ένα συµβάν όπως το «ατύχηµα» του 
∆εκέµβρη αποδεικνύει κατάπτυστη κοινωνική και περιβαλλοντική ανευθυνότητα για την εταιρεία που 
είναι υπεύθυνη. Μπορεί να αναλογιστεί κανείς –έχοντας εν γνώσει και παραδείγµατα ατυχηµάτων από 
τον διεθνή χώρο-ποιες θα ήταν οι επιπτώσεις αν κάτι ανάλογο συνέβαινε σε ένα εν λειτουργία µεταλλείο 
χρυσού όπως αυτό που οραµατιζόταν η εταιρεία για την περιοχή. 

Από την άλλη η υιοθέτηση της εκτίµησης περί «εσκεµµένου ατυχήµατος» εξηγεί όλα τα 
παραπάνω µε την λογική πως δεν ξέφυγε κάτι από την επιχείρηση η οποία έδρασε υπολογισµένα, αλλά 
αναδεικνύει άλλα ζητήµατα για την στρατηγική και την λογική µε την οποία κινήθηκε η TVX Hellas 
όπως η πιθανότητα εσκεµµένου δόλου και χρησιµοποίησης του περιβάλλοντος για την εξυπηρέτηση 
σκοπιµοτήτων σχετικών µε οικονοµικά ζητήµατα. Μια τέτοια πιθανή διαπίστωση δεν θα αποτελούσε 
παρά την κορύφωση της επιχειρηµατολογίας πως αξίες όπως η προστασία του περιβάλλοντος και το 
δικαίωµα στην εργασία «θυσιάζονται στον βωµό του εταιρικού συµφέροντος» που όπως σχολιάστηκε 
δεν είναι άλλο από την µεγιστοποίηση του κέρδους.   

Τελειώνοντας µε τον σχολιασµό των γεγονότων που στάθηκαν χρήσιµα για την εξαγωγή 
συµπερασµάτων για τον λόγο και την στρατηγική της TVX Hellas αναδεικνύεται έντονα αυτή ακριβώς 
η θεµατική: η σχέση της προστασίας του περιβάλλοντος και του λόγου που εκφέρει η επιχείρηση γι’ αυτήν µε το 
άµεσο αλλά και το µελλοντικό ή έµµεσο κέρδος που θέλει να επιτύχει.  

Η αναλυτική σύνδεση τόσο των έργων που πραγµατοποιήθηκαν για το περιβάλλον την πρώτη 
διετία όσο και των γεγονότων της επόµενης περιόδου που είχαν αρνητική επίδραση στο περιβάλλον, µε 
την οικονοµική κατάσταση, τους διαφορετικούς στόχους και τις επιδιώξεις της κάθε περιόδου για την 
TVX Hellas είναι σαφής και οδηγεί σε  συµπεράσµατα που ορίζουν την άµεση σχέση τους. 

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Αν και τα συµπεράσµατα για το ειδικό πεδίο ενδιαφέροντος της εργασίας, έχουν ήδη προκύψει 
µέσα στην ανάπτυξη του κειµένου, τελειώνοντας το κεφάλαιο -και πριν περάσουµε στις βιβλιογραφικές 
αναφορές- θα συνοψιστεί ο βασικός κορµός τους. 

Όσον αφορά στην σχέση της επιχείρησης µε το περιβάλλον, µέσα από το παράδειγµα της TVX 
Hellas, διαφαίνεται καθαρά, το ότι επιστρατεύτηκε ο λόγος και η δράση της επιχείρησης προς την 
κατεύθυνση της απόδειξης και επίδειξης περιβαλλοντικά υπεύθυνου προσώπου. Η προσπάθεια αυτή 
απορρόφησε χρηµατικά κονδύλια και ήταν ιδιαίτερα έντονη, την περίοδο που η επίτευξη µεγάλων 
κερδών θεωρούνταν βέβαιη και η µητρική εταιρεία επένδυε στην µεταλλουργία χρυσού της 
Ολυµπιάδας, προκρίνοντας την σαν αναπτυξιακό µοχλό για όλη την πορεία της πολυεθνικής. Ειδικά 
µέσα από τα έργα αποκατάστασης του περιβάλλοντος από την προηγούµενη µεταλλευτική 
δραστηριότητα που πραγµατοποίησε η εταιρεία την πρώτη διετία, το περιβάλλον της περιοχής 
ευνοήθηκε θετικά, καθώς περιορίστηκαν οι επιπτώσεις κάποιων βασικών περιβαλλοντικών 
προβληµάτων. Η προσπάθεια για την κατοχύρωση, ενός περιβαλλοντικά υπεύθυνου πρόσωπου 
στηρίζεται κύρια στην προβολή αυτών των έργων και την παρουσίαση τους ως εχέγγυα και για την 
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µελλοντική της συµπεριφορά. Η στοιχειοθέτηση της εγγύησης αυτής είναι όµως σαθρή, καθώς όπως 
αναφέρθηκε τα έργα έχουν χαρακτήρα υποχρεωτικό -γεγονός που αποκρύπτει η εταιρεία- και ως εκ 
τούτου η πραγµατοποίηση τους δεν αποδεικνύει  παρά την συµµόρφωση της επιχείρησης µε τις 
υποχρεώσεις της. Το γεγονός του ότι η συµπεριφορά και ο λόγος γίνεται προσπάθεια να προσεγγίζουν 
το υποδειγµατικό, συνδέεται άµεσα µε την ύπαρξη ή την προοπτική του κέρδους74 και σαν στρατηγική 
της επιχείρησης υπαγορεύεται κάτω από την  έντονη σκιά της κοινωνικής κινητοποίησης  που στέκεται 
στον δρόµο της TVX Hellas προς το κέρδος. 

Η εταιρεία δηλώνει πως επιζητεί την κοινωνική συναίνεση και είναι εµφανές πως ο λόγος και η 
πράξεις της στο πεδίο της περιβαλλοντικής προστασίας υπαγορεύονται από αυτήν την λογική, που 
στοχεύει στο να πειστούν οι κινητοποιούµενοι και η κοινή γνώµη, πως η εταιρεία είναι κοινωνικά και 
περιβαλλοντικά υπεύθυνη, για να αποδυναµωθεί ή να αρθεί η αντίσταση τους. 

Προκύπτει  πως η σηµασία και ο ρόλος της κοινωνικής κινητοποίησης στον καθορισµό της στρατηγικής 
της επιχείρησης ειδικά για τα ζητήµατα περιβάλλοντος είναι καθοριστικός. Η κινητοποίηση αναδεικνύει το 
τοπικό περιβαλλοντικό ζήτηµα, αναγκάζει την εταιρεία να πάρει θέση και να απαντήσει στις κατηγορίες 
που τις εκτοξεύονται και την πιέζει συνεχώς, υποχρεώνοντας την να προσέχει ιδιαίτερα τις κινήσεις της, 
για να επιτύχει την κοινωνική συναίνεση στο επενδυτικό της σχέδιο. Καθώς τα σχέδια της έρχονται σε 
ευθεία αντιπαράθεση µε την τοπική κοινωνία της βόρειας υποπεριοχής η οποία και διατηρεί κάθετα 
αρνητική στάση, προσπαθεί να αποκτήσει συµµάχους και συµπαραστάτες και το επιτυγχάνει µε τις 
κοινότητες της νότιας υποπεριοχής, µε τις οποίες εµφανίζεται να έχει κοινό συµφέρον την ανάπτυξη του 
εργοστασίου. Η TVX Hellas καλλιεργεί αυτές τις σχέσεις -που στηρίζονται από την µεριά των 
κοινοτήτων στην εργασιακή τους εξάρτηση από τα µεταλλεία- µε την εφαρµογή ειδικής πολιτικής 
προσλήψεων και αυξηµένων παροχών προς τις κοινότητες αυτές, τα πρώτα χρόνια της 
δραστηριοποίησης της στην περιοχή.  

Στη συνέχεια όµως -µετά την πρώτη διετία- καθώς η προοπτική των κερδών αποµακρύνεται, αν 
και η προσπάθεια της αυτοπροβολής της επιχείρησης ως περιβαλλοντικά υπεύθυνης µέσα από τον λόγο 
της δεν αναιρείται, η δραστηριοποίηση σε πρακτικό επίπεδο στην περιοχή, αποδεικνύει ξεκάθαρα το 
αντίθετο όσων αφορά στην υπευθυνότητα της. 

Η ουσιώδης διαφορά ανάµεσα στις δύο περιόδους έγκειται στο ότι η πρώτη διετία είναι 
περίοδος αισιοδοξίας για το κερδοφόρο µέλλον της επένδυσης παρά την αντίδραση των κατοίκων. 
Αισιοδοξία που συνοδεύεται από την τήρηση των υποχρεώσεων, την εµφάνιση και προβολή 
«υποδειγµατικής συµπεριφοράς» και χρηµατικές σπατάλες όπως αναφέρθηκε. Μετά το 1998 όµως, η 
κατάσταση αρχίζει σταδιακά να αλλάζει, η καθυστέρηση πλέον είναι µεγάλη, η αντίσταση των κατοίκων 
δεν φαίνεται να κάµπτεται αν και έχουν χρησιµοποιηθεί «όλα τα µέσα» (συµπεριλαµβανοµένης της 
κρατικής καταστολής και βίας) και το κερδοφόρο µέλλον της µεταλλουργίας φαντάζει όλο και πιο 
µακρινό και απλησίαστο.75 Το αντίκτυπο στις κινήσεις της TVX Hellas σε σχέση µε το περιβάλλον είναι 
άµεσο. Οι ενέργειες της εταιρείας σε πρώτο επίπεδο, παύουν να είναι τόσο προσεκτικές όσον αφορά στο 
περιβάλλον.  
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Καθώς περνά ο χρόνος η οικονοµική κατάσταση της µητρικής γίνεται ολοένα και πιο δύσκολη 
και αβέβαιη, καθώς δεν έχει άλλο «µοχλό ανάπτυξης» εκτός από τις κτήσεις στην Χαλκιδική, οι οποίες 
όχι µόνο δεν επιτελούν αυτήν την λειτουργία αλλά απεναντίας απορροφούν κονδύλια. Όταν πλέον -µετά 
τον Γενάρη του 2001- η TVX Hellas υποχρεώνεται πλέον να είναι κερδοφόρα, καθώς η µητρική δεν 
την στηρίζει πια, τα προσχήµατα καταρρέουν εντελώς και οι αρνητικές επιπτώσεις αυτής της αλλαγής, 
είναι παραπάνω από έντονες σε πολλά επίπεδα, ακόµα και για τις φιλικά διακείµενες προς την εταιρεία 
κοινότητες.  

Σε επίπεδο λόγου για το περιβάλλον, είναι ενδιαφέρον ότι δεν αλλάζει κάτι δραστικά -παρά τις 
εξελίξεις- καθώς η εταιρεία συνεχίζει να αυτοπροβάλλεται ως περιβαλλοντικά υπεύθυνη, αφού στην 
ιστοσελίδα της δεν αναφέρεται τίποτα για τα γεγονότα που αποδεικνύουν το αντίθετο, ενώ στην Ελλάδα 
αντικρούει κάθε κατηγορία ως ψευδή και ανυπόστατη. Κι όµως στην πράξη είναι σαφές πως στην 
περίπτωση της Στρατονίκης στρέφεται ευθέως ενάντια σε κάθε έννοια συµφέροντος αλλά και στην ίδια 
την ύπαρξη της κοινότητας, ενώ στην περίπτωση του «ατυχήµατος» προσβάλλει και υποβαθµίζει 
πιθανώς και εσκεµµένα το περιβάλλον της περιοχής. Ότι και να υποστηρίζεται περί κοινωνικής και 
περιβαλλοντικής υπευθυνότητας µετά από αυτά είναι διάτρητο και αναδεικνύει την σαθρότητα της 
επιχειρηµατολογίας. Το πρόβληµα βρίσκεται ακριβώς στην σχέση της επιχειρηµατικής δραστηριότητας 
και του κέρδους µε την προστασία του περιβάλλοντος, καθώς παρατηρούµε στην περίπτωση της TVX 
Hellas πως όταν το κέρδος απειλείται και περιορίζονται οι µελλοντικές προοπτικές του, τα  
προσχήµατα καταρρέουν, και τα γεγονότα αποδεικνύουν πως το ενδιαφέρον για την προστασία του 
περιβάλλοντος και η κοινωνική υπευθυνότητα συρρικνώνονται και αυτά. Οι επιπτώσεις για το 
περιβάλλον και τις τοπικές κοινότητες, από αυτήν τη «συρρίκνωση» του ενδιαφέροντος της TVX Hellas 
τα τελευταία χρόνια έχουν ήδη σχολιαστεί στο κεφάλαιο αυτό και δεν θα επαναληφθούν εδώ. 

Στην αµέσως επόµενη ενότητα, τα παραπάνω συµπεράσµατα που προέκυψαν από την 
περίπτωση της TVX στην Χαλκιδική θα συναρθρωθούν µε τις βιβλιογραφικές αναφορές πάνω στην 
θεµατική αυτή και θα επιχειρηθεί η θεωρητικοποίηση και η γενίκευση. 
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11 ∆ηµόσιο Γράµµα που απέστειλαν οι πρόεδροι των τριών δήµων της περιοχής 22/09/99 
12  Άρθρο της διευθύντριας του τµήµατος περιβάλλοντος και ποιοτικού ελέγχου µε τίτλο «Τι κάνουµε για το 
περιβάλλον». Εφηµερίδα  Χρυσαλίδα- Ελληνικός Χρυσός, Τεύχος 6 Απρίλης 1997 
13 Ελληνικός Χρυσός, Τεύχος 13, Φεβρουάριος 1998 
14  Αναφέρεται µόνο στον απολογισµό χρήσης της εταιρείας του 1997. 
15  Η σύµβαση δηµοσιεύτηκες στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως ΦΕΚ 192, 21/08/96 και το δεσµευτικό 
σχόλιο βρίσκεται στο άρθρο 12.02 στην σελίδα 3549 
16 Ελευθεροτυπία 07/12/97, δελτίο τύπου της TVX Hellas µε τίτλο « Η προστασία του περιβάλλοντος µια από 
τις πρώτες µας προτεραιότητες» 
17 Τεχνογράφηµα 01/05/01 άρθρο του ∆ηµήτρη ∆ηµητριάδη «Μύθοι και πραγµατικότητα για το εργοστάσιο 
χρυσού στην Ολυµπιάδα». 
18 Ελληνικός Χρυσός, τεύχος 18, Ιανουάριος 1999 
19 Ελληνικός Χρυσός, Τεύχος 15, Ιούνιος 1998 
20  Στο ίδιο. 
21 Μαρία Κούση, Μια κοινωνιολογική θεώρηση των περιβαλλοντικών προβληµάτων στην Ελλάδα,, κείµενο από 
το βιβλίο: Μ.Σ Σκούρτος- Κ.Μ. Σοφούλης (επιµέλεια) Η περιβαλλοντική πολιτική στην Ελλάδα, Τυπωθήτω, 
1995 
22 Ελληνικός Χρυσός, Τεύχος 9, Αύγουστος 1997 
23 Ελληνικός Χρυσός, Τεύχος 17, Οκτώβρης 1998 
24 Ελευθεροτυπία  07/12/1997 Ο τονισµός είναι της εταιρείας από το δελτίο τύπου της 
25 Ο αρχικός προγραµµατισµός για την συγκεκριµένη εργασία ήταν αυτό το θέµα να είναι το δεύτερο κεντρικό 
θέµα µαζί µε αυτό που τελικά αναλύεται εδώ. Για λόγους πρακτικούς αυτό δεν πραγµατοποιήθηκε. 
26 Ελληνικός Χρυσός, Τεύχος 9, Αύγουστος 1997 
27 Ελευθεροτυπία 30/1/97, ανοικτή επιστολή της TVX Hellas Α.Ε Ελληνικός Χρυσός 
28 Ελληνικός Χρυσός, Τεύχος 9, Αύγουστος 1997 
29 Νέα Οικολογία, Μάρτης 1997 Άρθρο της TVX Hellas µε τίτλο: «χρυσάφι και περιβαλλοντική προστασία» 
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30 Το απόσπασµα προέρχεται από ένα από τα ελάχιστα έγγραφα που µου παραδόθηκαν στα χέρια από 
εργαζόµενο του τµήµατος περιβάλλοντος της TVX Hellas. Αναφέρεται σε απαντήσεις που δόθηκαν από 
εκπρόσωπο της εταιρείας σε γερµανικό περιοδικό µε το όνοµα Νέαφον. Το έγγραφο δεν είχε τα απαραίτητα 
στοιχεία για την πλήρη βιβλιογραφική αναφορά του και µια και η επαφή µε την εταιρεία διακόπηκε τα στοιχεία 
δεν έφτασαν στα χέρια µου. Θα αναφέρεται στο εξής όπως επιγράφεται δηλαδή: «Απαντήσεις από Νέαφον» 
31 Ελευθεροτυπία 08/07/01 άρθρο του τότε προέδρου της εταιρείας Ιωάννη ∆ραπανιώτη µε τίτλο: «Ο αντίλογος 
για τον χρυσό». 
32 Απαντήσεις από Νέαφον 
33 Στο ίδιο. 
34 Ελευθεροτυπία 08/07/01 Άρθρο του Ιωάννη ∆ραπανιώτη µε τίτλο: «Ο αντίλογος για το χρυσάφι» 
35 Α’ Φάση µελέτης του ΙΓΜΕ, 1997 
36 Επιστηµονική Επιτροπή (Α. Βουλγαρόπουλος, ∆. Κέκος, ∆. Μαρίνος, Ν. Πανόπουλος, Ι. Πασπαλιάρης, Μ. 
Τσέζος), Συγκριτική αξιολόγηση εναλλακτικών παραγωγικών διαδικασιών και των περιβαλλοντικών παραµέτρων 
για την εκµετάλλευση των χρυσοφόρων σιδηροπυριτών Ολυµπιάδας Χαλκιδικής από την TVX Hellas, 
Ιανουάριος 1999 
37 Ανακοίνωση τύπου της εταιρείας  12/05/1999 
38 Ελευθεροτυπία 08/07/01 Άρθρο του Ιωάννη ∆ραπανιώτη µε τίτλο: «Ο αντίλογος για το χρυσάφι»  
39 Απαντήσεις για Νέαφον. 
40 TVX Hellas, Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων έργου Ολυµπιάδας, 1999  
41 Έκφραση που χρησιµοποιείται στο απαντήσεις για Νέαφον 
42 Ελευθεροτυπία 08/07/01 Άρθρο του Ιωάννη ∆ραπανιώτη µε τίτλο: «Ο αντίλογος για το χρυσάφι» 
43 Στο  ίδιο.  
44 Μελέτη του ΙΓΜΕ Ά Φάση,1997 
45 Τα στοιχεία που χρησιµοποιήθηκαν για τις απαντήσεις της εταιρείας όσον αφορά στο αρχαιολογικό 
ενδιαφέρον και την τουριστική ανάπτυξη, προέκυψαν από διάφορα έντυπα της τα οποία έχουν ήδη αναφερθεί για 
το περιβάλλον. Το συγκεκριµένο απόσπασµα περιέχεται στον απολογισµό χρήσης της επιχείρησης για το 1997 
46 Έκδοση της TVX Hellas: «Μετά από 2.500 χρόνια η Χαλκιδική γίνεται πάλι παραγωγός χρυσού» 
47 Απολογισµός χρήσης της εταιρείας για το 1997 
48 Έκδοση της TVX Hellas: «Μετά από 2.500 χρόνια η Χαλκιδική γίνεται πάλι παραγωγός χρυσού» 
49 Εφηµερίδα ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ 13/06/03 δηλώσεις του Οδυσσέα Κυριακόπουλου 
50 Στον απολογισµό χρήσης της εταιρείας για το 1997 στο εισαγωγικό κοινό µήνυµα προέδρου και γενικού 
διευθυντή 
51 Ο όρος «ανεπανόρθωτα» σ’ αυτήν την περίπτωση δεν αποτελεί υπερβολή αν εξετάσει κανείς τα όσα ειπώθηκαν 
στο κεφάλαιο για την µεταλλουργία χρυσού για το φαινόµενο της όξινης απορροής και την διάρκεια του. 
52 Προσωπική επικοινωνία µε µέλος του παρατηρητηρίου µεταλλευτικών δραστηριοτήτων και επίσκεψη στην 
περιοχή. 
53 Προφανώς µε την λογική να χρησιµοποιηθεί στο µέλλον ως παραγωγική. 
54 Προσωπική επίσκεψη.  
55 Ελληνικός χρυσός, Τεύχος 16, Ιούλιος-Αύγουστος 1998. Μ’ αυτήν την έκφραση κλείνει το άρθρο του ο 
πρόεδρος της TVX Hellas  
56 Ενδεικτικά αναφέρονται οι ανακοινώσεις τύπου µε ηµεροµηνίες: 13/05/98, 13/08/98, 27/10/98, 05/11/98, 
11/03/99, 12/05/99, 12/08/99, 19/10/99, 05/11/99 Ειδικά δε τον Μάρτη του 1998 υπάρχουν οι  
υπεραισιοδοξίες ανακοινώσεις της εταιρείας για διπλασιασµό των αποθεµάτων της που έχουν ήδη αναφερθεί. 
57 Πραγµατοποιήθηκαν 73.000 µέτρα γεωτρήσεων. 
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58 Σύµφωνα µε την εταιρεία αυτό οφείλεται στις συνθήκες που επικρατούν στην µεταλλευτική αγορά 
59 Καθώς επηρεάζονται άµεσα τα νερά της υδροκριτικής λεκάνης του Ασπρόλακκα αλλά και τα υπόγεια νερά της 
κοινότητας Μεγάλης Παναγιάς.  
60 Ριζοσπάστης 29/09/99 και Ανάλυση της θέσης της ΕΑΣ για το θέµα των µεταλλείων Κασσάνδρας σε 
αντιπαράθεση µε την θέση της ΕΑ ΣτΑκ 04/01/2000 
61 Ελληνικός Χρυσός, Τεύχος 12, Ιανουάριος 1998 
62 Συµπεράσµατα από επίσκεψη και συνοµιλία µε κατοίκους του χωριού για διαπίστωση των ρωγµών στα σπίτια 
από την εξόρυξη κάτω από το χωριό. 
63 Carlos Da Rossa, Overburdened, Mineral Policy Center, 1999.  Είναι διαθέσιµο στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 
www.mineralpolicy.org 
64 Στο ίδιο. 
65 Στην ίδια µελέτη µεταξύ αρκετών άλλων περιπτώσεων, αναφέρεται και η γνωστή περίπτωση του χρυσωρυχείου 
Summitville που λειτουργούσε από το 1986 στο Colorado των ΗΠΑ µε πολλά τεχνικά και κυρίως 
περιβαλλοντικά προβλήµατα, έως ότου το 1992, η καναδική εταιρεία Galactic Resources κήρυξε πτώχευση και 
το εγκατέλειψε κληροδοτώντας όλα τα περιβαλλοντικά προβλήµατα στην Υπηρεσία Περιβάλλοντος των ΗΠΑ 
και τους φορολογούµενους που κλήθηκαν να πληρώσουν $120 εκατοµµύρια δολάρια  για την αποκατάσταση.  
66 Αγγελιοφόρος 19/04/2003.  
67 Προσωπική επικοινωνία µε κάτοικο της περιοχής που ήταν παρούσα. 
68 Ειδικά η Kinross δεν θέλησε να εµφανιστεί ουσιαστικά στην Χαλκιδική προφανώς εκτιµώντας πως η 
πραγµατοποίηση της επένδυσης δεν είναι εφικτή και για να µην εµπλακεί µε τις υποχρεώσεις της προκατόχου. 
69 Οι εκφράσεις σε εισαγωγικά ανήκουν στην TVX Hellas. 
70 Στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://saxakali.com/saxakali-magazine/saxmag3e1.htm 
71 Αγγελιοφόρος 23/ 12/02 
72 Σε φιλική, τηλεφωνική του συνοµιλία µε κάτοικο της περιοχής. 
73 Εκτιµήσεις των κατοίκων του Στρατωνίου σε κουβέντες κατά την επίσκεψη στην περιοχή. 
74 Ύπαρξη από την βελτίωση της τιµής της µετοχής λόγω της απόκτησης των υποσχόµενων µεταλλείων και 
προοπτική από την πραγµατοποίηση της επένδυσης. 
75 Γι’ αυτήν την αλλαγή στο κλίµα που επικρατούσε µέσα στην επιχείρηση, αναφέρθηκε εργαζόµενος της 
διεύθυνσης περιβάλλοντος σε συνέντευξη που πάρθηκε από τον γράφοντα. 
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ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΣΥΝΑΡΘΡΩΣΗ 

 

Στο παράδειγµα της δραστηριοποίησης της πολυεθνικής εταιρείας TVX στην Χαλκιδική, 
παρατηρήθηκε πως η αποτυχία της να επενδύσει -πέρα από οτιδήποτε άλλο- οφείλεται στην κοινωνική 
κινητοποίηση των κατοίκων της περιοχής η οποία µε την ένταση, την δυναµικότητα και την 
αποφασιστικότητα της πέτυχε τελικά όχι µόνο την δεδηλωµένη βλέψη της να ακυρώσει το επενδυτικό 
πλάνο της Ολυµπιάδας, αλλά να µαταιώσει συνολικά την επένδυση της µεταλλουργίας χρυσού στην 
Χαλκιδική. Συνολικά η TVX, η µικρή αυτή µεταλλευτική εταιρεία που επιχείρησε να επεκταθεί και να 
συµπεριληφθεί στις µεγάλες πραγµατικά επιχειρήσεις του κλάδου, απέτυχε µε ορόσηµο την επένδυση 
της Κασσάνδρας στην οποία και είχε κύρια εναποθέσει την αισιοδοξία της και  τελικά έσβησε από τον 
χάρτη των µεταλλευτικών επιχειρήσεων.1 Ο πρόεδρος του Συνδέσµου Ελλήνων Βιοµηχάνων (ΣΕΒ) 
εύστοχα παρατήρησε πως: « ∆εν υπάρχει µεταλλευτική εταιρεία στον κόσµο που να µην γνωρίζει την ιστορία της 
TVX, άρα δεύτερο κορόιδο δεν θα βρούµε».2 Η δήλωση αυτή παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς 
υποδηλώνει πως το γενικό πλαίσιο µέσα στο οποίο είναι αναγκασµένες να κινούνται οι πολυεθνικές 
εταιρείες του χρυσού, ορίζεται σε παγκόσµιο επίπεδο και υπάρχει ανησυχία για τις αντιδράσεις. 

Το πλαίσιο αυτό, που διαµορφώνεται καταλυτικά από την περιβαλλοντική κριτική που  ασκείται 
και από τις αντιδράσεις που συναντούν τα επενδυτικά  σχέδια των εταιρειών, έχει ήδη παρουσιαστεί στα 
κεφάλαια για την εξορυκτική και την βιοµηχανία χρυσού και µέσα από αυτό, είναι σαφές πως οι 
επιχειρήσεις του χρυσού αλλά και γενικά οι µεταλλευτικές επιχειρήσεις έχουν διεθνή εµπειρία σε τέτοια 
θέµατα. 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.3 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».4 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.5 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.6 
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Μέσα από την παράθεση των παραπάνω στοιχείων κατανοείται πως οι οργανώσεις και άρα και 
οι επιχειρήσεις που τις απαρτίζουν παγκοσµίως, αφιερώνονται σε µια προσπάθεια κατοχύρωσης 
κοινωνικά και περιβαλλοντικά υπεύθυνου προσώπου έναντι της ευρύτερης κοινής γνώµης, όπως άλλωστε 
επιδίωξε να πράξει και η TVX Hellas στο παράδειγµα µας. Προκύπτει άµεσα από τα παραπάνω πως η 
περίπτωση της TVX στον Στρυµονικό κόλπο δεν είναι παρά µια περίπτωση, µέσα σε ένα σύνολο 
περιπτώσεων µε ανάλογα χαρακτηριστικά που όλες µαζί, ορίζονται από τον κοινό παρονοµαστή της 
αντιπαράθεσης που προκύπτει ανάµεσα στην  επιδίωξη για κέρδος µιας µεταλλευτικής εταιρείας µέσα 
από ένα επενδυτικό σχέδιο και της κοινωνικής αντίδρασης που αυτό συναντά, µε γνώµονα την 
προστασία του περιβάλλοντος.7   

Το ζήτηµα της επιδίωξης για κέρδος µιας επιχείρησης και της κοινωνικής αντίδρασης σε σχέση 
µε την προστασία του περιβάλλοντος, δεν αφορά όµως µε την σειρά του µόνο σε µεταλλευτικές 
επιχειρήσεις. Αν και κύρια η κριτική του περιβαλλοντικού κινήµατος, κατευθύνει τις αιχµές της προς 
επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε ιδιαίτερα επικίνδυνους για το περιβάλλον τοµείς όπως ο 
µεταλλευτικός, ο τοµέας της χηµικής βιοµηχανίας, της βιοµηχανίας υγρών καυσίµων, της 
βιοτεχνολογίας και των µεταλλαγµένων κλπ, οι επιχειρήσεις καθώς διαχειρίζονται σε παγκόσµιο 
επίπεδο την καπιταλιστική παραγωγή, συµβάλουν στο σύνολο τους στην υποβάθµιση του 
περιβάλλοντος. Στην συνέχεια της θεωρητικής διερεύνησης, θα αναφερθούµε συνολικά  στις 
επιχειρήσεις, το κέρδος, τον καπιταλισµό, και την σχέση της κοινωνικής αντίδρασης µ’ αυτά, 
γενικεύοντας και αναλύοντας τις αιτιακές σχέσεις που αναπτύσσονται µεταξύ αυτών των εννοιών και 
µορφωµάτων σε παγκόσµιο επίπεδο.  

Σύµφωνα µε τον Κορνήλιο Καστοριάδη, «ο καπιταλισµός δεν είναι απλώς η συσσώρευση για 
την συσσώρευση, η συνεχής επανάληψη της παραγωγής, του εµπορίου, του χρήµατος, της 
κατανάλωσης… Ενσαρκώνει  µια καινούργια φαντασιακή σηµασία, την απεριόριστη επέκταση της 
«ορθολογικής κυριαρχίας», µια σηµασία που «διαπερνά την ολότητα της κοινωνικής ζωής και 
υλοποιείται σε έναν νέο τύπο γραφειοκρατικής οργάνωσης, την επιχείρηση». Με αυτήν την έννοια η 
επιχείρηση χαρακτηρίζεται ως «ο πυρηνικός καπιταλιστικός θεσµός»  και καταδεικνύεται η άµεση- 
αναπόσπαστη συνάφεια των όρων καπιταλισµός και επιχείρηση.8 

Αναφορικά µε την σχέση της έννοιας της επιχείρησης και του κέρδους κι εδώ η σχέση είναι 
σχέση αναπόσπαστης συνάφειας, αφού ακόµα και στα σχολικά βιβλία είναι σαφές πως: «Αντικειµενικός 
σκοπός της επιχείρησης και οδηγός της στην λήψη των διάφορων αποφάσεων είναι η µεγιστοποίηση του 
κέρδους».9 Ένα ανώτατο στέλεχος µεγάλης επιχείρησης, είναι αρκετά πιο γλαφυρό στην περιγραφή του 
και µας παρέχει περισσότερα στοιχεία: «Μια εταιρεία είναι µια επιχειρησιακή δοµή, ο µόνος λόγος 
ύπαρξης της οποίας είναι η αποκόµιση κερδών µέσω της παραγωγής προϊόντων µε όσο το δυνατόν 
χαµηλότερο κόστος και πώλησης τους όσο το δυνατόν ακριβότερα. ∆εν ενδιαφέρει αν το προϊόν κάνει 
καλό ή κακό...».10 

∆ύο διαπιστώσεις πάνω στην φύση του καπιταλισµού από διαφορετικές πηγές, έρχονται να 
συµπληρώσουν τον κύκλο των βασικών αλληλεπιδράσεων συνάφειας ανάµεσα στις τρεις έννοιες- 
µορφώµατα επιχείρηση- κέρδος- καπιταλισµός. Σύµφωνα µε την πρώτη, συνολικά: «Ο καπιταλισµός 
είναι ένα οικονοµικό σύστηµα το οποίο χαρακτηρίζεται από την παραγωγή εµπορευµάτων µε σκοπό το 
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κέρδος, καθώς επίσης και την χρήση µισθωτής εργασίας και κεφαλαιουχικών αγαθών ατοµικής 
ιδιοκτησίας».11 Σύµφωνα µε την δεύτερη: «Ο καπιταλισµός είναι το καθεστώς που αποσκοπεί στο να 
αυξάνει µε όλα τα µέσα την παραγωγή –µια κάποια παραγωγή- και να περιορίζει µε όλα τα µέσα το 
κόστος».12 

Συνάδει από τα παραπάνω πως, το καθοριστικό στοιχείο της επιδίωξης του µεγαλύτερου δυνατού 
κέρδους δεν αποτελεί «κακό ιδίωµα» της µιας ή της άλλης ή µιας συγκεκριµένης κατηγορίας επιχειρήσεων. Ως 
αναγκαία επιδίωξη χαρακτηρίζει κάθε επιχείρηση µέσα στο καπιταλιστικό σύστηµα παραγωγής, η οποία 
κατά ένα τρόπο δεν µπορεί να συνεχίσει να υπάρχει αν δεν αυτοκαθορίζεται από αυτόν τον στόχο.13 
Ακόµη κι αν υποθέσουµε πως για κάποιο περίεργο λόγο µια επιχείρηση επιθυµούσε να ξεφύγει από 
αυτό το πλαίσιο, αυτό δεν µπορεί να συµβεί, γιατί οι συνθήκες ανταγωνισµού που αναπτύσσονται µέσα 
στην καπιταλιστική οικονοµία απλά δεν το επιτρέπουν.14 « Ο ανταγωνισµός περιορίζει αυτό που µπορεί 
να κάνει ο κάθε καπιταλιστής…. ∆ιαµορφώνει ακόµη αυτό που θέλουν να κάνουν όλοι οι καπιταλιστές 
(ως οµάδα)».15 

O ανταγωνισµός επιβάλλει µια αυστηρή πειθαρχία στις επιχειρήσεις, σε βασικούς άξονες όπως ο 
περιορισµός του κόστους, η επιδίωξη της αύξησης των εσόδων και η ανάγκη για επέκταση-επένδυση και 
καινοτοµία. Οι καπιταλιστές πρέπει να ανταγωνίζονται για κέρδη και το κάνουν προσπαθώντας να 
βελτιώνουν τους προσδιοριστικούς παράγοντες των δικών τους ποσοστών κέρδους. Ο ανταγωνισµός, 
αµείβει µόνο τον κερδοφόρο και άρα το ουσιώδες για µια επιχείρηση είναι η κερδοφορία και όχι 
απαραίτητα η αποδοτικότητα.16 Ο ανταγωνισµός είναι εγγενώς δυναµικός, µεταβάλλει σταθερά κάθε 
κατάσταση της αγοράς αλλά µεταβάλλει και τον εαυτό του. «Ακόµη και για να πετύχουν το µέσο 
ποσοστό κέρδους οι επιχειρήσεις πρέπει να παλεύουν συνεχώς. Τίποτε δεν είναι σίγουρο. Κάθε µέθοδος 
µείωσης του κόστους πρέπει να επιδιωχθεί».17 Παρατηρείται πως ο ανταγωνισµός έχει διττή επίδραση 
στους καπιταλιστές-στις επιχειρήσεις, αφενός τους  περιορίζει σαφώς ως προς το τι µπορούν να πράξουν, 
και αφετέρου, µέσα από την δυναµική κατάσταση που δηµιουργεί, τους υποχρεώνει να βρίσκονται σε 
συνεχή εγρήγορση και να επινοούν συνεχώς νέες κινήσεις-κατευθύνσεις για να προσανατολίσουν την 
προσπάθεια τους για αύξηση του κέρδους. «Οι επιχειρήσεις εκείνες που δεν κατορθώνουν να 
επωφελούνται από τις ευκαιρίες για ανάπτυξη, θα ξεπεραστούν από άλλες επιχειρήσεις που θα το 
κατορθώσουν. ∆εν υπάρχει ανάπαυλα για τον αποκαµωµένο αλλά ούτε και για τους νικητές».18 

Είναι εύλογο πως τα παραπάνω σχόλια αποκτούν ιδιαίτερη ισχύ και περιγράφουν µε 
µεγαλύτερη ακρίβεια τις πραγµατικές συνθήκες ανταγωνισµού, όταν αναφερόµαστε σε µεγάλου 
µεγέθους επιχειρήσεις οι οποίες δραστηριοποιούνται σε εθνικό ή και υπερεθνικό επίπεδο, και όχι σε 
επιχειρήσεις µικρής κλίµακας όπως για παράδειγµα το µπακάλικο της γειτονιάς, χωρίς αυτό να σηµαίνει 
βέβαια πως το µπακάλικο δεν επηρεάζεται από αυτούς τους όρους. Κι αυτό γιατί σε µεγάλο βαθµό, 
στην µικρή κλίµακα εµφανίζονται ή και υπερισχύουν  χαρακτηριστικά που επιβάλλονται µε µη 
οικονοµικούς όρους και δεν εξηγούνται  καθαρά µέσω της οικονοµικής θεωρίας. Τέτοια µπορεί να είναι 
η πιθανή προσωπική γνωριµία-επικοινωνία ή συµπάθεια µε τον µπακάλη, η εγγύτητα στην κατοικία, η 
δύναµη της συνήθειας κλπ. Πρόκειται για χαρακτηριστικά που εν µέρει καταρρίπτουν τον αρχετυπικό 
ορισµό-µύθο της οικονοµικής επιστήµης για τον Homo economicus και την επικράτηση της λογικής 
του οικονοµικού συµφέροντος σε όλα τα επίπεδα της ανθρώπινης ζωής. Κάτι ανάλογο συµβαίνει και µε 
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µορφώµατα που θα µπορούσαµε να ονοµάσουµε «επιχειρήσεις ειδικού τύπου», πίσω από την 
δηµιουργία των οποίων υπάρχει µια ειδική συνθήκη που τις διαφοροποιεί από τον ορισµό της 
επιχείρησης ως οικονοµικό µόρφωµα µε στόχο την µεγιστοποίηση του κέρδους. Αυτή η συνθήκη 
µπορεί να σχετίζεται µε µια ιδέα και την εφαρµογή-προώθηση της στην κοινωνία. Τέτοιες π.χ. είναι οι 
«δηµοκρατικές επιχειρήσεις»19 που ανήκουν στους εργάτες τους, επιχειρήσεις που ασχολούνται µε την 
προστασία του περιβάλλοντος κλπ. 

Είναι δεδοµένο πως αυτές οι «εξαιρέσεις στον κανόνα», λόγω της ύπαρξης των ειδικών συνθηκών 
που τις διαφοροποιούν από τις υπόλοιπες, δεν καταρρίπτουν τον κανόνα και όσο διαφορετικές και αν 
είναι, δεν µπορούν να διαφύγουν από την -ευρεία µεν αλλά- νόρµα της καπιταλιστικής οικονοµίας µε τα 
χαρακτηριστικά που αναφέρθηκαν. Επηρεάζονται και διαµορφώνονται κι αυτές λοιπόν από το 
παραπάνω λογικό σχήµα αλλά οι επιπτώσεις του δεν είναι τόσο έντονες και άµεσες όσο σε µια 
πολυεθνική για παράδειγµα επιχείρηση. 

Μια και η περίπτωση υπό µελέτη αναφέρεται σε µια πολυεθνική επιχείρηση, την TVX Gold 
Inc. θα συνεχίσουµε να χρησιµοποιούµε τον όρο εταιρεία και επιχείρηση για να υποδηλώσουµε µια πολυεθνική και 
θα ασχοληθούµε µε αυτού του τύπου τις επιχειρήσεις στην συνέχεια.  

«Ως πολυεθνική χαρακτηρίζεται µια επιχείρηση που έχει δύο βασικά χαρακτηριστικά:20 

 Πραγµατοποιεί σηµαντικό µέρος των επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων της (πωλήσεις, διανοµή, 
εκµετάλλευση, παραγωγή, έρευνα και ανάπτυξη) εκτός της χώρας καταγωγής της. 

 Οι αποφάσεις της διοικούσας αρχής βασίζονται σε περιφερειακές ή παγκόσµιες επιλογές». 

Εκτός από αυτά τα δύο κοινά-βασικά χαρακτηριστικά, υπάρχουν πολλές διαφοροποιήσεις 
ανάµεσα σ’ αυτού του τύπου τις επιχειρήσεις, όχι µόνο ανάλογα µε τον τοµέα ή τους τοµείς 
δραστηριοποίησης τους, αλλά και µε το αν συναλλάσσονται οι µετοχές της ή όχι και σε πόσα 
χρηµατιστήρια και ποιοι είναι οι κάτοχοι, µια οικογένεια, ιδιώτες ή θεσµικοί επενδυτές (τράπεζες, 
ασφαλιστικές εταιρείες κλπ). 

Ένα µείζον ζήτηµα που τίθεται σχετικά µε τις πολυεθνικές επιχειρήσεις σε παγκόσµιο επίπεδο 
είναι αυτό της οικονοµικής συγκέντρωσης που παρατηρείται στα χέρια τους και της αναπόφευκτα 
µεγάλης πολιτικής ισχύος που αυτή συνεπάγεται.21 Το βασικό ερώτηµα που απασχολεί την κοινή γνώµη 
µπορεί να σχηµατοποιηθεί ως εξής: 

«Οι ουσιαστικές αποφάσεις για την πορεία των γενικών οικονοµικό-πολιτικών 
εξελίξεων σε παγκόσµιο επίπεδο, λαµβάνονται από τους πολίτες µέσα από 
δηµοκρατικές διαδικασίες και καθεστώτα όπως ορίζει το θεωρητικό σχήµα της 
δηµοκρατίας; Ή από πολυεθνικές επιχειρήσεις–κολοσσούς και κυβερνήσεις 
διεφθαρµένες ή έρµαια των προηγούµενων µε βάση ένα κοντόφθαλµο οικονοµικό 
συµφέρον;» 

Για την επίδραση της πολιτικής επιρροής των πολυεθνικών επιχειρήσεων, στις αποφάσεις των 
διεθνών οργανισµών ενδεικτικά µπορεί να αναφερθεί, «το φαινόµενο της περιστρεφόµενης πόρτας» 
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(revolving door phenomenon) όπου επικεφαλείς δηµόσιων διεθνών οργανισµών (όπως για παράδειγµα 
ο ΠΟΕ, Παγκόσµια Τράπεζα κα.) προέρχονται και επιστρέφουν στην ηγεσία πολυεθνικών.22 Άλλο 
ενδεικτικό παράδειγµα είναι και η -µετά από έντονες πιέσεις- µεταστροφή του ΟΗΕ ο οποίος είχε µια 
στρατηγική σχετικής αντιπαράθεσης µε τα µεγάλα οικονοµικά συµφέροντα την οποία 
επαναπροσδιορίσε προσφέροντας στις επιχειρήσεις το «Παγκόσµιο Συµβόλαιο», που ζητά από τις 
επιχειρήσεις να εφαρµόσουν εθελοντικά 9 βασικές αρχές, µε στόχο όπως δήλωσε ο πρόεδρος του 
οργανισµού: «να δώσουµε ανθρώπινο πρόσωπο στην παγκόσµια αγορά».23 

Τα νούµερα που αφορούν στην οικονοµική συγκέντρωση που έχει πραγµατωθεί την τελευταία 
δεκαετία µέσα από τις αυξήσεις µετοχικών κεφαλαίων, τις συνεχείς συγχωνεύσεις και εξαγορές, είναι 
αποκαλυπτικά και ο στοχασµός πάνω σ’ αυτά εγείρει έντονα τις ανάλογες ανησυχίες. Με βάση στοιχεία 
από την έκθεση της διάσκεψης του Οργανισµού Ηνωµένων Εθνών για το εµπόριο και την ανάπτυξη, 
συνολικά οι 60.000 πολυεθνικές µε τις 500.000 θυγατρικές τους φέρονται να ελέγχουν το 25% της 
παγκόσµιας παραγωγής, ενώ ανάµεσα τους υπάρχουν 100 κολοσσοί των οποίων η ισχύς είναι αναλογικά 
τεράστια.24 

Αναλογιζόµενοι πως οι πολυεθνικές δραστηριοποιούνται και σε µεγάλο βαθµό, λόγω των 
οικονοµικών τους µεγεθών, ελέγχουν την αγορά ειδικά σε τοµείς- κλειδιά για την λειτουργία του 
βιοµηχανικού συστήµατος παραγωγής, γίνεται συνείδηση πως µέσα από τον έλεγχο των κοµβικών 
αυτών λειτουργιών, έχουν την δυνατότητα να επιδρούν κεντρικά στην καπιταλιστική οικονοµία. Για να 
γίνει καλύτερα κατανοητό το παραπάνω σχόλιο, αναφέρεται πως βασικοί τοµείς στους οποίους 
δραστηριοποιούνται µεγάλες πολυεθνικές επιχειρήσεις είναι: εξόρυξη και επεξεργασία ορυκτών 
καυσίµων, µεταλλουργία, φαρµακοβιοµηχανία, αυτοκινητοβιοµηχανία, ενέργεια και γεωργική 
παραγωγή.25 Ακόµα και σε τοµείς όπως ο πολιτισµός, είναι παγκόσµια πλέον η επιρροή των 
πολυεθνικών π.χ. µέσα από την βιοµηχανία του κινηµατογράφου και την µουσική βιοµηχανία.  Ο ρόλος 
των επιχειρήσεων είναι αναπόφευκτα καθοριστικός και στο επίπεδο των πολιτικών αποφάσεων και 
έµµεσα συνολικά στην διαµόρφωση του χαρακτήρα του βιοµηχανικού συστήµατος, καθώς από τα 
παραπάνω είναι σαφές πως έχουν τεράστια οικονοµική, κοινωνική και πολιτισµική επιρροή.  

Καθώς ο ρόλος τους στην παγκόσµια παραγωγή είναι κυρίαρχος, ανάλογη θα είναι και η 
συµβολή τους στην περιβαλλοντική υποβάθµιση, την εξάντληση των φυσικών πόρων και την δηµιουργία 
παγκόσµίου επιπέδου περιβαλλοντικών ζητηµάτων, όπως είναι η υπερθέρµανση του πλανήτη µε το 
φαινόµενο του θερµοκηπίου. 

Τόσο για την άµεση υποβάθµιση του περιβάλλοντος µέσω των δραστηριοτήτων τους, όσο και για την 
έµµεση –µέσα από τις αποφάσεις που προωθούν σε παγκόσµιο επίπεδο-26 οι πολυεθνικές επιχειρήσεις γίνονται 
αντικείµενο σφοδρής κριτικής27 αλλά και πιο δυναµικών αντιδράσεων.28 ∆εν είναι βέβαια µόνο περιβαλλοντικού 
ενδιαφέροντος οι τοµείς στους οποίους δέχονται κριτική, αλλά αφορούν και εργασιακά ζητήµατα: 
συνθήκες εργασίας και εκµετάλλευση στον µη αναπτυγµένο κόσµο, φυλετικά ζητήµατα (gender issues) 
στην εργασία κλπ. Για τα ενδιαφέροντα της εργασίας η εστίαση θα παραµείνει στα περιβαλλοντικά 
ζητήµατα, τα οποία είναι και από τα βασικότερα. 
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Σ’ αυτό το σηµείο θα ανοίξει µια παρένθεση που στόχο της έχει την σκιαγράφηση των πιέσεων 
που δέχονται οι επιχειρήσεις να αναδιαµορφώσουν τα συστήµατα διαχείρισης τους (management 
systems) και την ειδική σηµασία στην διαµόρφωση των πιέσεων που έχουν οι κοινωνικές κινητοποιήσεις 
και το περιβαλλοντικό κίνηµα. Εξαιρετικά χρήσιµο για την κατανόηση αυτού του πεδίου είναι το άρθρο 
µε τίτλο: «Υπευθυνότητα: Η νέα επιχειρηµατική προσταγή»29 από το οποίο και αντλούνται τα παρακάτω 
στοιχεία. Το άρθρο ξεκινά υπογραµµίζοντας πως: 

«Οι επιχειρήσεις σήµερα βιώνουν βαθιές πιέσεις να αναµορφώσουν και να βελτιώσουν τις 
πρακτικές τους που είναι σχετικές µε τους συµµετόχους (stakeholders)30  και τις επιπτώσεις τους στους 
συµµετόχους και το φυσικό περιβάλλον, εν συντοµία να διαχειριστούν-διοικήσουν (manage) υπεύθυνα 
και ταυτόχρονα κερδοφόρα». Οι πιέσεις για την διεύρυνση από την έµφαση στο κέρδος στην υπεύθυνη 
διοίκηση  (responsible management) απορρέουν από τρεις κυρίως πηγές:  

 τους πρωτεύοντες συµµετόχους (primary stockholders)  όπως οι ιδιοκτήτες, οι υπάλληλοι, οι 
πελάτες και οι προµηθευτές, 

 τους δευτερεύοντες συµµετόχους (secondary stockholders)  όπως ΜΚΟ, ακτιβιστές κοινότητες και 
κυβερνήσεις  

 τις γενικές κοινωνικές τάσεις (general societal trends) και τις θεσµικές δυνάµεις (institutional 
forces) 

Στο άρθρο αναφέρεται πως: «Για να απαντήσουν σε αυτές τις πιέσεις πολλές πολυεθνικές 
επιχειρήσεις ξεχωριστά, αναπτύσσουν µια συστηµική προσέγγιση που ονοµάζεται: «∆ιαχείριση Oλικής 
Yπευθυνότητας (Total Responsibility Management, TRI) για να διαχειριστούν τις ευθύνες τους 
απέναντι στους συµµετόχους τους και το φυσικό περιβάλλον» 

Ως ∆ιαχείριση Ολικής Υπευθυνότητας ορίζεται η αναγνώριση και η ενσωµάτωση αυτής της 
τριπλής απόδοσης που αναφέρθηκε, δηλαδή οικονοµική- κοινωνική- περιβαλλοντική. Το άρθρο 
αναφέρει πως οι πιέσεις στις πολυεθνικές αυξήθηκαν µέσα στην δεκαετία του ‘90 καθώς από τις αρχές 
της δεκαετίας, πολυάριθµες αποκαλύψεις που αφορούσαν σε εφαρµογή εκµεταλλευτικών εργασιακών 
πρακτικών σε παγκόσµιες αλυσίδες προµηθευτών τις πίεσαν να υιοθετήσουν επιχειρηµατικούς κώδικες 
ελέγχου (corporate codes of control). Αργότερα στην δεκαετία, οι πιέσεις από τους συµµετόχους και 
οι απαιτήσεις από τους κοινωνικούς φορείς αυξήθηκαν περαιτέρω, οδηγώντας τις εταιρείες, να πιέζουν 
και τους προµηθευτές τους να υιοθετήσουν ανάλογους κώδικες. Το άρθρο αναφέρει ακόµη, πως οι 
πιέσεις αυξήθηκαν µε την πρόσφατη κατάρρευση -λόγω διαφθοράς- της Enron που οδήγησε σε νέες 
εκκλήσεις για µεγαλύτερη εταιρική αξιοπιστία. Έχει ενδιαφέρον να τονιστεί πως αυτό συνέβη γιατί: 
«παρόλο που η ενεργή αποδοχή και ενσωµάτωση από την Enron πολιτικών προστασίας του 
περιβάλλοντος, προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωµάτων και πολιτικών για την προστασία του 
παγκόσµιου κλίµατος, οι πραγµατικές τους πρακτικές και η οικονοµική τους κατάσταση ήταν 
διάτρητες».31 

Με τις αποκαλύψεις που ακολούθησαν την κατάρρευση της επιχείρησης δόθηκε ισχύς στην 
κριτική, πως αυτού του είδους οι στρατηγικές είναι προκάλυµµα για τις εταιρείες, αφού µια από τις 
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«πρωτοπόρες» προς αυτήν την κατεύθυνση επιδείκνυε σαφώς υποκριτική στάση. Έτσι, είναι άλλες 
εταιρείες, που επιζητούν και πιέζουν σήµερα να τηρούνται τα όσα δηλώνονται και να ενσωµατωθούν και 
συστήµατα αναφοράς των νέων συστηµάτων διαχείρισης µε µεγαλύτερη διαφάνεια. 

Οι µελετητές, υποστηρίζοντας την θέση τους πως η διαχείριση ολικής υπευθυνότητας είναι η νέα 
επιχειρηµατική προσταγή, αναφέρουν πως: «Πιστεύουµε πως η  διαχείριση ολικής υπευθυνότητας 
µπορεί να είναι µια σηµαντική πηγή ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος για τις πρωτοπόρες επιχειρήσεις». 
Στο άρθρο έπειτα υποδεικνύονται αναλυτικά οι πιέσεις που προέρχονται από τις τρεις πηγές και εδώ θα 
παρουσιαστούν συνοπτικά τα όσα αναφέρονται, αφού παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον καθώς αν και 
σχεδόν άγνωστα φαινόµενα για τον ελλαδικό χώρο, είναι φαινόµενα έντονα στον ευρωπαϊκό και ακόµα 
περισσότερο στον χώρο των ΗΠΑ, στις οποίες και κυρίως αναφέρεται το άρθρο. Τα παρεχόµενα 
στοιχεία έχουν ιδιαίτερη αξία αφού πρόκειται για εξαιρετικά πρόσφατο άρθρο (δηµοσιεύτηκε τον Μάιο 
του 2002) και οι εξελίξεις σε αυτά τα πεδία όπως ήδη έχει διαφανεί είναι συνεχείς. Μια και σε ανάλογους 
τοµείς, οι εξελίξεις στο κέντρο των πολιτικών εξελίξεων µεταφέρονται -µε κάποια χρονική καθυστέρηση 
και φυσικά µε πολλές διαφορές λόγω των ιδιαιτεροτήτων της- και  στην περιφέρεια, έχει ενδιαφέρον να 
τις παρακολουθήσουµε εκ των προτέρων. 

Οι πιέσεις από τους πρωτεύοντες συµµετόχους αναφέρονται σε: 

Πιέσεις από επενδυτές (ιδιοκτήτες) 

Πέρα από τις γνωστές και λογικότατες πιέσεις των µετόχων για οικονοµική απόδοση και άρα 
επιστροφή κερδών από την επένδυση τους, υπάρχουν αναπτυσσόµενες πιέσεις µετόχων που επεκτείνουν 
την έννοια της εταιρικής υπευθυνότητας. Αναφέρεται το κίνηµα της κοινωνικής επένδυσης (social 
investment movement) που αφορά επενδύσεις που γίνονται µε κοινωνικά ενδεδειγµένους δείκτες  
(socially screened indexes). Οι επενδύσεις αυτές φέρονται να έχουν θετικές ή ουδέτερες αποδόσεις µε 
τις µη ενδεδειγµένες. Ακόµη αναφέρεται ο µετοχικός ακτιβισµός (shareholder activism) που αφορά σε 
οργανώσεις ακτιβιστών ή θεσµικών επενδυτών και οµάδων, οι οποίοι καταδεικνύουν µετοχές εταιρειών 
που θεωρούν πως η συµπεριφορά τους δεν είναι υπεύθυνη στα ζητήµατα που ενδιαφέρουν την κάθε 
οργάνωση (περιβαλλοντικά, εργασιακά, φυλετικά κλπ.). Οι παραπάνω πιέσεις ενισχύονται από το 
γεγονός πως υπάρχουν ολοένα και περισσότερα διαθέσιµα στοιχεία για τις πρακτικές των εταιρειών και 
το πώς αντιδρά η  κάθε εταιρεία στα ζητήµατα εργασίας, περιβάλλοντος, κοινοτικά κ.α. και η πρόσβαση 
σε αυτά είναι εύκολη. Υπάρχουν πλέον µεγάλοι θεσµικοί επενδυτές και σύµβουλοι κοινωνικών 
επενδύσεων που συλλέγουν τέτοια στοιχεία και τα πωλούν σε όσους επιθυµούν να επενδύσουν 
«υπεύθυνα».32 

Πιέσεις από εργαζόµενους 

Η πίεση εδώ µπορεί να προέρχεται είτε από τις απόψεις-προτιµήσεις των ειδικευµένων και 
ταλαντούχων εργαζοµένων που κάθε εταιρεία επιθυµεί να προσλάβει, είτε από οργανώσεις που µάχονται 
για την ευθυγράµµιση των εργασιακών πρακτικών σε κάθε τόπο µε τα διεθνή στάνταρ. Σχετικά µε τους 
«πολύτιµους» αυτούς εργαζοµένους, υπάρχει ανταγωνισµός µεταξύ των εταιρειών για την πρόσληψη 
τους, γι΄ αυτό και οι προτιµήσεις τους αποκτούν ιδιαίτερη σηµασία. 
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Πιέσεις από πελάτες 

Οι πελάτες πιέζουν όλο και περισσότερο προς την κατεύθυνση της υπευθυνότητας µέσω της 
αγοραστικής τους δύναµης. Το άρθρο αναφέρει µελέτες που καταδεικνύουν πως είναι πιθανότερο οι 
καταναλωτές να αγοράσουν προϊόντα από εταιρείες που θεωρούν πως δρουν υπεύθυνα, ενώ πλέον 
υπάρχουν πολλά «βραβεία υπευθυνότητας» που προσφέρουν θετική δηµοσιότητα ενώ και άλλα που 
απονέµονται από περιβαλλοντικές ή άλλου τύπου οργανώσεις που δίνουν αρνητική δηµοσιότητα.33 Από 
µια έρευνα που δηµοσιεύτηκε το 1990, προκύπτει η εκτίµηση πως το 50% των Γάλλων, το 67% των 
Ολλανδών και το 82% των ∆υτικογερµανών υιοθετούσαν περιβαλλοντικά κριτήρια την στιγµή της 
αγοράς ενός προϊόντος».34 

Πιέσεις από προµηθευτές 

Οι πιέσεις για ενσωµάτωση της διαχείρισης ολικής υπευθυνότητας µέσα σε όλη την αλυσίδα 
παραγωγής γιγαντώθηκαν, έναντι του κινήµατος της αντί-παγκοσµιοποίησης (anti-globalization 
movement) που προκάλεσε πολύ αρνητική δηµοσιότητα για κάποιες αλυσίδες προµηθευτών µεγάλων 
εταιρειών οι οποίες και επηρεάστηκαν σοβαρά. 

Οι πιέσεις από τους δευτερεύοντες συµµετόχους αναφέρονται σε: 

Πιέσεις από Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις και ακτιβιστές  

Οι ΜΚΟ και ακτιβιστές βοηθούµενοι από την παγκόσµια ευκολία χρήσης και διαφάνεια της 
ηλεκτρονικής επικοινωνίας, είναι πηγές πίεσης για ενσωµάτωση υπεύθυνων συστηµάτων διαχείρισης. «Η 
δυνατότητα των ακτιβιστών να κινητοποιούν τους ίδιους τους τους πόρους (sources), να διασπείρουν 
αρνητική πληροφορία για εταιρείες και να λαµβάνουν συγκεκριµένη δράση έναντι πρακτικών που 
θεωρούν προσβλητικές ή προβληµατικές δεν ήταν ποτέ µεγαλύτερη». Οι διαδηλωτές δεν είναι παρά 
µόνο µια από τις πολλές πηγές πίεσης. Ο περιβαλλοντικός ακτιβισµός (environmental activism) µέσα 
από ευρεία δηµόσια ενηµέρωση, εντατικοποιεί τις πιέσεις στις εταιρείες να εφαρµόσουν περιβαλλοντικά 
υπεύθυνες πρακτικές.  

Πιέσεις από κοινότητες και κυβερνήσεις  

Οι επιχειρήσεις ολοένα και περισσότερο θα βρίσκουν απαραίτητο να δρουν ως και να γίνουν  
«καλοί- προτιµητέοι γείτονες» (neighbors of choice) επιδεικνύοντας ποιοτική συµπεριφορά σε σχέση µε 
τις κοινότητες τους». Η πρακτική αυτή εφαρµόζεται αν θέλουν οι εταιρείες να προωθούν τις δικές τους 
πρακτικές προτάσεις-επενδύσεις έναντι άλλων, άλλων εταιρειών. 

Αυτή η στρατηγική έχει σηµασία για την προώθηση των επενδυτικών σχεδίων των εταιρειών 
τόσο σε κυβερνητικό όσο και σε τοπικό επίπεδο. Μια κυβέρνηση θα προτιµήσει να παραδώσει ένα 
εργοστάσιο ή µια περιοχή στα χέρια µιας εταιρείας µε καλή φήµη, παρά στα χέρια µιας άλλης που δεν 
την έχει, αν αναµένεται πως αυτή η κίνηση θα προκαλέσει πιθανά αντιδράσεις. Κατά τον ίδιο τρόπο µια 
τοπική κοινωνία είναι ευκολότερο να συναινέσει να αποδεχτεί την δραστηριοποίηση µιας εταιρείας στην 
περιοχή της αν έχει πειστεί για την υπευθυνότητα της τελευταίας. Είναι δε σαφές πως τα παραπάνω 
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αποκτούν ιδιαίτερη σηµασία ειδικά για εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε τοµείς παραγωγής 
ευαίσθητους όσον αφορά στα περιβαλλοντικά ζητήµατα. 

Τις τελευταίες δεκαετίες πληροφορούµαστε για ένα πλήθος τοπικών κινητοποιήσεων µε 
περιβαλλοντικό χαρακτήρα σε όλον τον κόσµο. Ενδεικτικά, ειδικά για την περιοχή της νότιας Ευρώπης, 
υπάρχει η µελέτη της Μαρίας Κούση που αναφέρεται σε τοπικές περιβαλλοντικές κινητοποιήσεις ( 
Local Environmental Mobilizations)  στην Ισπανία, την Ελλάδα και την Πορτογαλία η οποία ανιχνεύει 
4.500 περιπτώσεις τοπικών περιβαλλοντικών κινητοποιήσεων, από την λήξη των δικτατορικών τους 
περιόδων µέχρι και το 1994!35 Γνωρίζουµε ακόµη ότι ήδη «κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1980 
ειδικά στις ΗΠΑ παρατηρείται µια αξιόλογη τοπική αύξηση στον αριθµό των κινητοποιήσεων που 
οργανώνονται από τοπικές οικολογικές οµάδες».36 «Μελετητές του οικολογικού κινήµατος στην Ελλάδα 
συµφωνούν ότι από το 1981 κι έπειτα το κίνηµα επεκτάθηκε ποιοτικά και ποσοτικά».37 Μια από τις 
σηµαντικότερες διαστάσεις του κινήµατος είναι οι τοπικές περιβαλλοντικές κινητοποιήσεις που 
αντιτίθενται σε σχέδια πολυεθνικών, εθνικών ή κρατικών βιοµηχανιών. Για την Ελλάδα και την δεκαετία 
του ’70, αναφέρεται πως: «Μια σειρά κινητοποιήσεων που εξέφραζαν αντίθεση σε προγραµµατιζόµενες 
σηµαντικές βιοµηχανικές επενδύσεις εκδηλώθηκαν σε διάφορα µέρη της χώρας».38 Στο διαδίκτυο δε 
παρουσιάζεται πληθώρα περιπτώσεων τοπικών κινητοποιήσεων στις ιστοσελίδες περιβαλλοντικών η 
άλλου είδους οργανώσεων.39  

Κοινωνικές και θεσµικές πιέσεις και τάσεις 

Θεσµικές (Institutional) εξελίξεις οδηγούν σε πιέσεις και δηµιουργούν την ανάγκη για 
µεγαλύτερη διαφάνεια και ευθύνη για τις εταιρικές επιπτώσεις. Αυτές οι πιέσεις έγιναν ακόµη πιο 
επιτακτικές µετά την κατάρρευση της Enron, εν µέρει γιατί όπως αναφέρθηκε, παρά τις διακηρύξεις της, 
οι πραγµατικές πρακτικές και η οικονοµική της κατάσταση ήταν διάτρητες. 

Οι σύγχρονες θεσµικές πιέσεις απορρέουν από: 

 Την προσοχή και την προβολή που δίνεται στις επιδόσεις των εταιρειών όσον αφορά στα ειδικά 
βραβεία που κατοχυρώνονται και αναδεικνύουν τις θετικές αποδόσεις στους τοµείς περιβάλλοντος, 
εργασιακής ασφάλειας κ.λ.π.. 

 Μια διογκούµενη πλατφόρµα από αρχές και παγκόσµια στάνταρ που προωθούνται από µεγάλους 
παγκόσµιους διεθνείς οργανισµούς. 

 Σχετικές πρωτοβουλίες αναφοράς και υπευθυνότητας που επεκτείνουν την εταιρική υπευθυνότητα 
προς την τριπλή απόδοση. Αναφέρεται πως οι πρωτοβουλίες οφείλονται στο ότι η εθελοντική φύση 
των περισσότερων εταιρικών δεσµεύσεων επιφέρει την κριτική ειδικά των ακτιβιστών και των ΜΚΟ. 
Εδώ πρέπει να τονισθεί και η σηµασία που αποκτά ο ανταγωνισµός µεταξύ των εταιρειών και το πώς 
οδηγείται η εξέλιξη αναγκαστικά προς αυτήν την κατεύθυνση. 

Καταλήγοντας σε ένα συµπέρασµα µετά την διερεύνηση των πιέσεων και την σχέση τους µε την 
περιβαλλοντική κινητοποίηση, παρατηρείται πως κατά κάποιο τρόπο -άµεσο ή έµµεσο- πίσω από όλες 
τις πηγές της πίεσης που δέχονται οι επιχειρήσεις βρίσκεται κατά κάποιο τρόπο η κοινωνική αντίδραση 
µε περιβαλλοντικό χαρακτήρα, τα κοινωνικά κινήµατα (περιβαλλοντικό, εργασιακό κ.λ.π.)  και οι 
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αντιλήψεις που έχουν καταχωρηθεί στο ευρύ κοινό, ως αποτέλεσµα  της δράσης και της κριτικής αυτών 
των κινηµάτων. Αυτό ισχύει εµφανώς άµεσα όσον αφορά στις πιέσεις από εργαζόµενους, πελάτες, 
προµηθευτές και τους δευτερεύοντες συµµέτοχους τις ΜΚΟ και τους ακτιβιστές, τις κοινότητες και τις 
κυβερνήσεις. Η συµβολή του κινήµατος είναι άµεση, επηρεάζει τις προτιµήσεις των εργαζοµένων, των 
πελατών, ενώ οι δευτερεύοντες συµµέτοχοι είναι κοµµάτι του κινήµατος, εκτός από τις κυβερνήσεις που 
συνήθως δρουν όπως αναφέρθηκε,  υπό το πολιτικό βάρος της κινητοποίησης και το πολιτικό κόστος 
που θα είχαν πολιτικές που πιθανώς θα ερµηνεύονταν ως µη φιλοπεριβαλλοντικές. Όσο για τις πιέσεις 
από τους επενδυτές, είναι και εκεί σαφές, πως η πίεση προέρχεται είτε από τµήµατα του κινήµατος που 
επιλέγουν να κινηθούν µέσα από πρακτικές που µπορούν να επηρεάσουν άµεσα το χρηµατιστήριο 
ασκώντας µε αυτό τον τρόπο οικονοµική πίεση στις επιχειρήσεις που δεν συµµορφώνονται, είτε από την 
επίδραση στις αντιλήψεις των µετόχων ως πωλητών που είχε η ανάδειξη του περιβαλλοντικού ζητήµατος 
από το κίνηµα. Αυτή ακριβώς η επίδραση στις αντιλήψεις, είναι αυτό που δηµιουργεί τις κοινωνικές 
τάσεις, οι οποίες αναφέρονται ως πηγές πίεσης και που µε την σειρά τους επιφέρουν τις θεσµικές πιέσεις 
µέσα από το νέο ανταγωνιστικό πλαίσιο που δηµιουργούν µε τις επιχειρήσεις και την επίδραση στην 
νοµοθεσία κλπ. 

Η πίεση που ασκείται στις επιχειρήσεις, έχει δυο βασικές συνιστώσες. Η πρώτη είναι άµεσα 
οικονοµική και αφορά στην  επίδραση που έχει η περιβαλλοντική κινητοποίηση και η αναγκαιότητα για 
προστασία του περιβάλλοντος που προβάλει σαν αίτηµα προς την επιχείρηση, στα κέρδη της 
τελευταίας. Η επίδραση αυτή, σε ένα πρώτο επίπεδο ανάλυσης επιδρά στους δυο παρακάτω συντελεστές 
του ποσοστού κέρδους:40 

 στον συντελεστή κεφάλαιο ανά ώρα απασχολούµενης εργασίας (cg), καθώς συνήθως η απαίτηση για 
προστασία του περιβάλλοντος απαιτεί περισσότερο κεφαλαιουχικό εξοπλισµό που δεν είναι 
παραγωγικός όπως π.χ. αντιρρυπαντικός τεχνολογικός εξοπλισµός, 

 στον λόγο χρησιµοποίησης παραγωγικής ικανότητας, ή ποσοστό κατεχόµενου κεφαλαίου που 
χρησιµοποιείται πραγµατικά (cu), καθώς η απαίτηση για προστασία του περιβάλλοντος συχνά απαιτεί 
την διακοπή ή περιορισµούς στην λειτουργία υφιστάµενων εγκαταστάσεων ή όπως στην περίπτωση 
της TVX να µην εκκινήσουν νέες παραγωγικές διαδικασίες. 

Η δεύτερη συνιστώσα αφορά στο ότι -λόγω της κριτικής που δέχονται- οι επιχειρήσεις και η 
αγορά γενικά, αντιµετωπίζουν µια «κρίση νοµιµοποίησης»,41 που αναφέρεται στην διαδεδοµένη άποψη 
πως οι πολυεθνικές επιχειρήσεις είναι ανεύθυνοι κολοσσοί που υποβαθµίζουν το περιβάλλον, 
εκµεταλλεύονται τους εργαζοµένους τους στον µη αναπτυγµένο κόσµο και µέσω της επιρροής τους 
έχουν γίνει τα νέα αφεντικά του πλανήτη. Η ευρεία διάδοση αυτής της αντίληψης είναι προβληµατική 
για τις επιχειρήσεις γιατί: « Η κοινωνία είναι αυτή που δίνει νοµιµοποίηση και δύναµη σε µια εταιρεία. 
Μακροπρόθεσµα όσες εταιρείες δεν χρησιµοποιούν αυτήν την εξουσία µε τρόπο που να είναι 
υπεύθυνος, θα τείνουν να την χάσουν».42 Αυτή η «απώλεια εξουσίας» όπως χαρακτηρίζεται, µεταφράζεται 
άµεσα και κύρια σε απώλεια κερδών και φυσικά ότι αυτό συνεπάγεται περαιτέρω για µια επιχείρηση. 

 169



 

Οι επιπτώσεις της κρίσης νοµιµοποίησης δεν αφορούν µόνο κάθε επιχείρηση ξεχωριστά, αλλά 
το σύνολο των επιχειρήσεων και τον καπιταλισµό σαν σύστηµα συνολικά. Ο µηχανισµός µέσω του 
οποίου επηρεάζεται συνολικά το σύστηµα εξηγείται µέσα από το παρακάτω σκεπτικό. 

Ο καπιταλισµός είναι το πρώτο κοινωνικό καθεστώς που παράγει µια ιδεολογία σύµφωνα µε την 
οποία το ίδιο το καθεστώς είναι «ορθολογικό». Είναι αυτή ακριβώς η ιδεολογία, η οποία καθιστά 
αναµφισβήτητο το καθεστώς. Ως κριτήριο δε της ορθολογικότητας γνωρίζουµε την συµφωνία της 
πράξης µε τον σκοπό της. Αυτό όµως σε τίποτα δεν µας εµποδίζει να αναρωτηθούµε για την 
ορθολογικότητα του ίδιου του σκοπού, αλλά και για τον στόχο της ορθολογικότητας ο οποίος 
παρουσιάζεται να είναι η ευηµερία… Μια ευηµερία που στον καπιταλισµό µεταφράζεται ως οικονοµικό 
µέγιστο, καθώς το οικονοµικό κίνητρο τείνει να υποκαταστήσει όλα τα άλλα και η οίκο-νοµική 
διάσταση των ανθρώπινων δραστηριοτήτων µετριέται και θεωρείται πως εκφράζεται µόνο µε 
χρηµατικούς όρους.43 

Υπό το φως των παραπάνω σκέψεων και µε δεδοµένο αυτό που έχει ήδη αναφερθεί, πως η 
επιχείρηση είναι το µόρφωµα στο οποίο υλοποιείται η κοινωνική φαντασιακή σηµασία της 
«ορθολογικής κυριαρχίας», αποκαλύπτεται πως η κρίση νοµιµοποίησης που αντιµετωπίζουν οι 
επιχειρήσεις, εντοπίζεται σε ένα ευαίσθητο σηµείο του καπιταλιστικού συστήµατος συνολικά. Η 
αµφισβήτηση που αφορά στον τρόπο λειτουργίας-στην «συµπεριφορά» των επιχειρήσεων, βρίσκεται 
δυνητικά ένα µόλις βήµα πριν από την κριτική για τον σκοπό της αέναης παραγωγής, κατανάλωσης και 
συσσώρευσης. Κριτική η οποία αν πιθανά συναντιόταν µε σχετικές πρακτικές, θα δηµιουργούσε 
καταστάσεις που θα απειλούσαν ακόµη περισσότερο τα κέρδη των επιχειρήσεων και την σταθερότητα 
του συστήµατος του σύγχρονου καπιταλισµού.  

Σε όλη αυτή την διαδικασία βέβαια οι επιχειρήσεις (και το καπιταλιστικό σύστηµα συνολικά) 
δεν παραµένουν στατικές αλλά αναδιατάσσονται και επαναπροσδιορίζουν τις στρατηγικές τους για να 
αντιµετωπίσουν τις προκλήσεις που δηµιουργούνται από τις πιέσεις που δέχονται. Παρουσιάζουν 
ενδιαφέρον και συµβάλλουν στην καλύτερη κατανόηση του θέµατος, ορισµένες πληροφορίες για την 
στρατηγική των επιχειρήσεων γι’ αυτό και θα παρατεθούν εδώ. « Η έννοια της στρατηγικής των 
επιχειρήσεων, είναι ανάλογη µε την αντίστοιχη έννοια του πολέµου. Η στρατηγική σαν περιοχή του 
management, ενδιαφέρεται για την γενική κατεύθυνση και τη µακροπρόθεσµη πολιτική της 
επιχείρησης, σε αντιδιαστολή µε τις βραχυπρόθεσµες ενέργειες και την καθηµερινή δραστηριότητα. 
Έτσι, η στρατηγική µιας επιχείρησης µπορεί να ορισθεί σαν  µακροπρόθεσµοι στόχοι και, σε γενικές 
γραµµές µέσα µε την χρήση των οποίων αποβλέπει στην πραγµάτωση τους…Ένα σπουδαίο στοιχείο  
της στρατηγικής της επιχείρησης είναι η ανάγκη να διερευνηθούν οι αντιδράσεις άλλων σε οποιαδήποτε 
πρωτοβουλία της εταιρείας, ειδικά οι αντιδράσεις του ανταγωνισµού, αλλά παράλληλα και των σωµάτων 
(οµάδων) όπως τα συνδικάτα, εθνικές και τοπικές κυβερνήσεις και νοµοθετικά σώµατα. Κατ’ αυτήν την 
έννοια, υπάρχει στενή σχέση µε την έννοια της στρατιωτικής στρατηγικής, όταν αυτή προσπαθεί να 
εκτιµήσει την πιθανή αντίδραση του εχθρού και παράλειψη αυτής της κίνησης είναι συχνά πηγή 
επιχειρηµατικής αποτυχίας». Ακόµη µαζί µε τα συµφέροντα των µετόχων, εργαζοµένων κλπ αναφέρεται 
πως «οπωσδήποτε πολύ σηµαντικά, είναι τα groups δηµόσιας πίεσης, είτε καλά οργανωµένα όπως οι 
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οµάδες προστασίας του περιβάλλοντος ή δηµιουργούµενα εκ των ενόντων σαν αντίδραση σε τοπικές 
ιδιαιτερότητες».44 

Στην αρνητική επίδραση που έχει το περιβαλλοντικό κίνηµα και οι αντιλήψεις για την 
προστασία του περιβάλλοντος που έχει διαχύσει στην κοινωνία, στους  «προσδιοριστικούς παράγοντες» 
του ποσοστού κέρδους, οι επιχειρήσεις απαντούν µέσα από την προσπάθεια για τον περιορισµό της 
επίδρασης αυτής  µε την στρατηγική αντιµετώπιση της. Στην αντιµετώπιση δε αυτή, σύµφωνα µε όσα 
ήδη αναφέρθηκαν για την σχέση της επιχείρησης µε το κέρδος -άρα και το κόστος- βασικός άξονας δεν 
µπορεί παρά να είναι η επιδίωξη του σχετικά µικρότερου κόστους. Ο όρος σχετικά χρησιµοποιείται γιατί 
µπορεί κάποιες ενέργειες να έχουν µεν µεγαλύτερο κόστος από κάποιες άλλες, πλην όµως να επιφέρουν 
µεγαλύτερη επίδραση–προώθηση στα κέρδη, τα οποία πιθανώς να ανασχέονταν λόγω των πιέσεων. 
Μάλιστα θα παρακολουθήσουµε πως η αναδιάρθρωση των επιχειρήσεων, σε ορισµένες περιπτώσεις 
είναι τόσο επιτυχηµένη, ως προς τις «απαιτήσεις της εποχής», ώστε να επιτύχουν να µετατρέψουν τους 
παράγοντες που επηρέαζαν αρνητικά τα κέρδη τους σε προωθητικούς παράγοντες για επιπλέον 
κερδοφορία.45 Ας παρακολουθήσουµε όµως την διαδικασία της αναδιάρθρωσης των επιχειρήσεων, η 
οποία µε βάση τα όσα υποστηρίχθηκαν για την επίδραση της κοινωνικής πίεσης που σκιαγραφήθηκε και 
στο καπιταλιστικό σύστηµα γενικότερα, ήταν λογικό να έχει την στήριξη -µέσω παράλληλων ενέργειων- 
και του κεντρικού πολιτικού κατεστηµένου, το οποίο συνέβαλε και συνέπραξε µέσα από τις πολιτικές 
ηγεσίες σε κρατικό και διακρατικό επίπεδο και τους διεθνείς οργανισµούς.. 

Όπως σχολιάστηκε στην εισαγωγή, ήδη από τις αρχές της δεκαετίας του 1970, υπό την πίεση 
του ριζοσπαστικού οικολογικού κινήµατος που αποκτούσε ισχύ και της γενικής κοινωνικής τάσης (social 
trend), οι επιχειρηµατικοί και κυβερνητικοί παράγοντες αναγκάστηκαν να αποδεχθούν και να εκφέρουν 
άποψη πάνω στα διογκούµενα περιβαλλοντικά προβλήµατα του πλανήτη. Το γνωστό πόρισµα της 
Λέσχης της Ρώµης την δεκαετία του ’70, δεν ήταν παρά η πρώτη ουσιαστικά αντίδραση των µεγάλων 
εταιρειών και των κεντρικών πολιτικών παραγόντων στο κίνηµα αυτό. Η λέσχη της Ρώµης 
χρηµατοδοτήθηκε από τις εταιρείες Fiat, Volkswagen και Ford46 και αποτελούνταν από επιστήµονες 
(οικολόγους, οικονοµολόγους και ειδικούς του κοινωνικού ελέγχου), επιφορτισµένους να δώσουν 
απαντήσεις στο επιτακτικό ερώτηµα: πως θα διαχειριστούµε το περιβαλλοντικό πρόβληµα και πως θα 
διαχειριστούµε την αυξανόµενη δυσαρέσκεια και το περιβαλλοντικό κίνηµα. Η απάντηση δόθηκε 
αρκετά αργότερα και ονοµάστηκε αειφόρος ή βιώσιµη ανάπτυξη και έγινε, γίνεται και θα γίνεται µάλλον 
ακόµη πολύς λόγος γι’ αυτήν. Κατά την δεκαετία του ’90 όταν η δυσαρέσκεια και νέες κινηµατικές 
µορφές µε προεξάρχουσες τις ΜΚΟ αντιστρατεύονται και δηµιουργούν εκ νέου προβλήµατα στις 
πολυεθνικές, επικρατεί στροφή των επιχειρήσεων σ’ αυτό που ονοµάζεται «πράσινος καπιταλισµός» µε 
την ενσωµάτωση λόγου και δράσεων για την προστασία του περιβάλλοντος από τις εταιρείες και την 
αποδοχή και προβολή του ιδεολογήµατος της βιώσιµης ανάπτυξης. Χαρακτηριστικό αυτής της εξέλιξης 
είναι πως από το 1995 υπάρχει το Παγκόσµιο Επιχειρηµατικό Συµβούλιο για την Βιώσιµη Ανάπτυξη 
(World Business Council for Sustainable Development, WBCSD) που χαρακτηρίζεται και ως το 
«πράσινο στρατηγείο» των κορυφαίων πολυεθνικών µε πρόεδρο τον πρόεδρο της αµερικάνικης χηµικής 
πολυεθνικής Du Pont (η οποία παρασκευάζει και κυάνιο) και αντιπρόεδρο τον πρόεδρο της γνωστής 
Ιαπωνικής Toyota. Εσωτερικό έγγραφο του συµβουλίου προς τις εταιρείες-µέλη του, αναφέρει 
αποκαλύπτοντας την φύση του συµβουλίου: «Οι δραστηριότητες µας υπέρ των επιχειρήσεων µας 
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επιτρέπουν να προλαµβάνουµε µάλλον, παρά να αντιδρούµε εκ των υστέρων στην ατζέντα των άλλων 
«συµµέτοχων» στην κοινωνία. Με το να µας συµβουλεύονται στην πορεία, µπορούµε να επηρεάσουµε 
τις προτεραιότητες και την σκέψη τους και έτσι τελικά να διαµορφώσουµε το τελικό αποτέλεσµα».47  

Στα πλαίσια του «πρασινίσµατος» της συµπεριφοράς των εταιρειών, παρατηρείται πως απέναντι 
στην επιβολή εξωτερικών περιορισµών, προτάσσουν την λογική της «αυτορρύθµισης» µε την εθελοντική 
υιοθέτηση πράσινων κωδίκων συµπεριφοράς και την ιδέα αλλά και το κίνηµα της περιβαλλοντικής 
ηθικής (environmental ethics).48 Οι πιο προχωρηµένες εταιρείες δηλώνουν πως αναδιατάσσουν τους 
κώδικες τους µε βάση την νέα ιδέα της τριπλής οικονοµικής- κοινωνικής- περιβαλλοντικής (triple 
bottom line) απόδοσης, έναντι της παλαιότερης γνωστής µονοδιάστατης οικονοµικής απόδοσης και 
σταδιακά πιεζόµενες από τις εξελίξεις αναγκάζονται και οι υπόλοιπες να πράξουν το ίδιο.49 Στόχος: να 
γίνουν αυτό που είδαµε να αναφέρει και η TVX για την ίδια, «ο καλός εταιρικός πολίτης» . Η έννοια της 
επιχειρηµατικής ηθικής που πρωτοεµφανίστηκε µε την µορφή φιλανθρωπίας από πλούσιους 
επιχειρηµατίες των ΗΠΑ στις αρχές του 20ου αιώνα,50 αναβαθµίζεται και χρησιµοποιείται για να δώσει 
λύσεις στο πρόβληµα της «κρίσης νοµιµοποίησης». Στο ζήτηµα της επιχειρηµατικής ηθικής θα 
αναφερθεί η εργασία εκτενώς στην συνέχεια, αφού αναφερθεί σε κάποια ακόµη ζητήµατα της νέας 
στρατηγικής αντιµετώπισης της κοινωνικής αντίδρασης, σε σχέση µε το ίδιο το κίνηµα που την 
εκφράζει.  

Η νέα «πράσινη» στρατηγική των επιχειρήσεων, αποτελεί εξέλιξη και ποιοτική αναβάθµιση  της 
«αµυντικής τακτικής των παραγωγών» απέναντι στην κοινωνική σύγκρουση που δηµιουργείται για 
θέµατα περιβαλλοντικά. Ένα θεωρητικό σχήµα που περιγράφει την τακτική αυτή, πρότεινε ο Shnaiberg 
το 1987 για να περιγράψει το φαινόµενο στα πλαίσια της θεωρίας των «κεκτηµένων συµφερόντων» 
(vested interests)  η οποία ερµηνεύει την κοινωνική σύγκρουση για θέµατα περιβάλλοντος ως µια 
πολιτική πάλη ανάµεσα σε τυχερούς και αδικηµένους στο µέλλον από την ανισοµερή κατανοµή των 
κινδύνων και των ωφελειών των διάφορων έργων στο πληθυσµό.51 «Η κοινωνική σύγκρουση σε θέµατα 
ανάπτυξης περιβάλλοντος θεωρείται αποτέλεσµα της τάσης του παραγωγικού συστήµατος, αφενός µεν 
να διατηρεί και να επεκτείνει την πρόσβαση του στα διάφορα οικοσυστήµατα, τα οποία είναι πηγές 
παραγωγικών πόρων και αποδέκτες λυµάτων, αφετέρου δε να αποφεύγει συστηµατικά την ανάληψη 
κόστους προστασίας τους.  Οι καταναλωτές αντίθετα επιδιώκουν την πρόσβαση στα οικοσυστήµατα για 
κατοικία και αναψυχή.  Η παραπάνω δοµή συµφερόντων συνθέτει ένα πλαίσιο σύγκρουσης µέσα στο 
οποίο κάθε κοινωνική απαίτηση των καταναλωτών δηµιουργεί ανταπαίτηση των παραγωγών σε 
συνεργασία µε το κράτος, ακολουθώντας την εξής ιεράρχηση αµυντικής πρακτικής εκ µέρους των 
τελευταίων:  

1. ∆εν δηµιουργείται οικολογική ανισορροπία. 

2. Η τυχόν δηµιουργούµενη οικολογική ανισορροπία είναι ασήµαντη και η εξακρίβωσή της 
δαπανηρή. 

3. Η δηµιουργούµενη µικρό-οικολογική ανισορροπία δεν είναι κοινωνικό παράγωγο. 

4. Η οικολογική ανισορροπία είναι ένα αναπόφευκτο παράγωγο της κοινωνικής προόδου. 
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5. ∆εν υπάρχει δυνατότητα ελέγχου της οικολογικής ανισορροπίας και απαιτείται δαπανηρή έρευνα 
προκειµένου να δοθεί βαρύτητα στις αποφάσεις παραγωγής. 

6. Τα υπάρχοντα διορθωτικά µέσα είναι δαπανηρά και χρειάζεται να δοθούν κίνητρα στους 
παραγωγούς. 

7. Το κόστος των διορθωτικών µέσων είναι πολύ µεγαλύτερο από το οποιοδήποτε όφελος τους».52 

Χωρίς να είναι στην διάθεση της εργασίας ή στις δυνατότητες της να προτείνει κάποιο άλλο 
ακριβές σχήµα που να περιγράφει την µοντέρνα αµυντική τακτική των παραγωγών-επιχειρήσεων είναι 
σηµαντική η εστίαση σε κάποιες εξελίξεις που έχουν πραγµατοποιηθεί από τότε. 

Σήµερα, καµιά επιχείρηση δεν θα «τολµούσε» να υποστηρίξει «πως η οικολογική ανισορροπία 
είναι ένα αναπόφευκτο παράγωγο της κοινωνικής προόδου» ή πως «δεν υπάρχει δυνατότητα ελέγχου της 
οικολογικής ανισορροπίας» ή τέλος πως «τα διορθωτικά µέσα είναι δαπανηρά». Οι επιχειρήσεις µπορεί 
να υποστηρίζουν και σήµερα σε πολλές περιπτώσεις, πως από τις δραστηριότητες τους, ουσιαστικά δεν 
δηµιουργείται οικολογική ανισορροπία αλλά αυτό συµβαίνει –σύµφωνα µε τις ίδιες- γιατί παίρνουν όλα 
τα απαραίτητα µέτρα προφύλαξης, χρησιµοποιούν περιβαλλοντικά φιλικές τεχνολογίες και έχουν να 
υποδείξουν  περιβαλλοντικά υπεύθυνα συστήµατα διαχείρισης.  Υπό το βάρος της ευρέως διαδεδοµένης 
άποψης για τις επιχειρήσεις-κολοσσούς που καταστρέφουν το περιβάλλον και εκµεταλλεύονται τους 
εργαζόµενούς τους και την απειλή για ακόµη µεγαλύτερη απώλεια κοινωνικής νοµιµοποίησης, η θέση 
που υποστήριζαν παλιότερα οι επιχειρήσεις, σήµερα είναι αδιανόητο να υποστηριχθεί δηµόσια. Σήµερα 
ακόµη, υπό την σκιά όσων έχουν περιγραφεί για την κοινωνική αντίδραση και τις επιπτώσεις της, δεν 
µπορεί ανοιχτά να υποστηριχθεί πως «το κόστος των διορθωτικών µέσων είναι µεγαλύτερο από το 
οποιοδήποτε όφελός τους». 

Υποστηρίζεται απεναντίας πως οι επιχειρήσεις είναι διατεθειµένες να υποστούν όλα τα 
απαραίτητα κόστη για την προστασία του περιβάλλοντος, σε αρµονική συνεργασία µε τους κοινωνικούς 
τους εταίρους! Τί είδους εξέλιξη είναι αυτή; Αποδέχθηκαν ξαφνικά και επωµίζονται οι επιχειρήσεις το 
εξωτερικό κόστος των δραστηριοτήτων τους, που µέχρι σήµερα επωµίζονταν οι πολίτες µέσω της 
υποβάθµισης του περιβάλλοντος; Προφανώς και όχι.  

Αυτό που συµβαίνει, είναι πως οι εταιρείες έχουν µεταλλάξει την αµυντική τους στρατηγική 
προς την κατεύθυνση της µερικής αποδοχής των ευθυνών τους, ερχόµενοι σε συνεργασία µε κάποιους 
τουλάχιστον από τους «πρώην αντιδρώντες», οι οποίοι έχουν αποδεχτεί τον ρόλο του κοινωνικού 
εταίρου-συµµετόχου. Η ριζοσπαστική κριτική και η ανοιχτή αντιπαράθεση, ενσωµατώνεται σε ένα 
συναινετικό κλίµα συνεργασίας και προβάλλεται η προστασία του περιβάλλοντος ως κοινός ενωτικός 
σκοπός για τον οποίον πρέπει «όλοι να παλέψουµε µαζί». Το παλιό-καλό ρητό όλων των 
αυτοκρατοριών, το γνωστό: «∆ιαίρει και βασίλευε» έχει το αποτέλεσµα που περιγράφει επί των 
αντιδρώντων και  όντως οδηγεί στην διατήρηση της εξουσίας.  Είναι πολλές οι οργανώσεις- κοινότητες- 
τάσεις του περιβαλλοντικού κινήµατος  που αποδέχονται τον συµβιβασµό ( που µπορεί κάποιες να 
αποδέχονται ως νίκη-επιτυχία) και κάθονται στο «τραπέζι των διαπραγµατεύσεων, συνδιαµορφώνοντας» 
µε τις πολυεθνικές, ενώ άλλες συνεχίζουν στην ριζοσπαστική λογική τους, επιµένουν στην ανοιχτή 
αντιπαράθεση, βλέποντας όµως την επιχειρηµατολογία τους αποδυναµωµένη και την σχετική ισχύ τους 
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να περιορίζεται από αυτόν τον τακτικό ελιγµό. Τον ρόλο που είχε η εισαγωγή της οικοαναπτυξιακής 
θεώρησης στον µετριασµό του περιβαλλοντικού κινήµατος που άνθησε την δεκαετία του 1970, τον 
οποίο ανέλαβε να επιτελέσει µε ανάλογο στόχο η εισαγωγή της προσέγγισης της βιώσιµης ανάπτυξης 
την δεκαετία του ‘80, αναλαµβάνει σήµερα αυτή η νέα στρατηγική επιλογή των επιχειρήσεων. Επιλογή 
που όπως σχολιάστηκε, συνδυάζεται µε την αποδοχή και την ενίσχυση της από διεθνείς οργανισµούς  
και κυβερνήσεις και δεν αντικαθιστά, αλλά συµπληρώνει την προσέγγιση της βιώσιµης ανάπτυξης και 
στόχο έχει τον µετριασµό του ποιοτικά νέου περιβαλλοντικού κινήµατος της δεκαετίας του 1990 για το 
οποίο ήδη σχολιάσαµε µε ποιο τρόπο έθιξε τα συµφέροντα των µεγάλων επιχειρήσεων. Ακόµη µια και 
«Το θέµα του περιβάλλοντος χρησιµοποιήθηκε  συχνά από τις κυβερνήσεις δηµοκρατικών καθεστώτων 
ως µέθοδος ενσωµάτωσης και απορρόφησης της ανερχόµενης αµφισβήτησης στη διάρκεια της 
δεκαετίας του ‘60 και στις αρχές της δεκαετίας του ‘70»,53 τίποτα δεν αποκλείει να συµβαίνει και σήµερα 
το ίδιο ή κάτι ανάλογο. Κινήµατα µε δυνατότητα ανάπτυξης συνολικής κριτικής και αµφισβήτησης του 
καπιταλιστικού συστήµατος και των παραδοχών που το στηρίζουν, είναι πολύ πιθανό να εγκλωβίζονται 
σε µια «συµβιβαστική στρατηγική» στην προσπάθεια τους να υπερασπιστούν µε τρόπο πρακτικό και 
άµεσο το περιβάλλον από την δράση των εταιρειών.  

Η αλλαγή της συµπεριφοράς των επιχειρήσεων, µεταθέτει ουσιαστικά το κεντρικό ζήτηµα, από 
το θέµα του σκοπού και της ψευδοορθολογικότητας, σε ένα επίπεδο «καλύτερων τρόπων 
συµπεριφοράς», βελτίωσης του τρόπου διαχείρισης και όχι αλλαγή της διαχείρισης ριζικά. Αυτή η 
µετατόπιση θέτει στο απυρόβλητο το κεντρικό-κρίσιµο κάθε φορά ζήτηµα και εστιάζει στο πως θα γίνει 
καλύτερα αυτό που ήδη συµβαίνει, ακόµη κι αν αυτό που συµβαίνει είναι προβληµατικό από την βάση 
του. Στο παράδειγµα µας της παραγωγής χρυσού, το κρίσιµο ζήτηµα είναι  το γιατί να χρειάζεται να 
εξορύσσεται η γη, και να χρησιµοποιούνται τόσα χηµικά για να παραχθεί χρυσός, ποια η χρησιµότητα 
και ποια τα κοινωνικά οφέλη, το οποίο σαν ζήτηµα παραµερίζεται για να συνεχισθεί  η εξόρυξη χρυσού 
στο υπάρχον επίπεδο παραγωγής, µε µόνο ουσιαστικό στόχο την συνέχιση της κερδοφορίας των 
επιχειρήσεων του κλάδου και την απρόσκοπτη κίνηση της καπιταλιστικής µηχανής. 

Η αλλαγή της στρατηγικής προτρέπει την πρόληψη έναντι της θεραπείας και µειώνει κατ’ αυτόν 
τον τρόπο την απώλεια κερδών που πιθανώς να είχε η κάθε επιχείρηση. ∆ιατηρείται έτσι ο «αέναος 
τροχός της παραγωγής» (treadmill of production) στην ύπαρξη του οποίου στηρίζουν οι επιχειρήσεις 
τα κέρδη τους αλλά είναι και αυτός που δηµιουργεί τα περιβαλλοντικά προβλήµατα.54 Ο ελιγµός αυτός 
του πυρηνικού καπιταλιστικού θεσµού, συνδυάζεται µε την συνολική προσπάθεια αναµόρφωσης του 
καπιταλισµού µέσα από το ιδεολόγηµα της βιώσιµης-αειφόρου ανάπτυξης και του «πράσινου και 
ανθρώπινου» καπιταλισµού για να απαντήσει τόσο στις συνθήκες που διαµορφώνει το σύγχρονο 
περιβαλλοντικό πρόβληµα, όσο και στην κριτική και την πίεση των κοινωνικών κινηµάτων προς την 
κατεύθυνση της προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος. 

Μια εναλλακτική εξήγηση-ερµηνεία των φαινοµένων που σκιαγραφήθηκαν µέσα από την 
εργασία, στηρίζεται στην αποδοχή των αντιλήψεων, των εκτιµήσεων και των προσδοκιών του «κινήµατος 
της επιχειρηµατικής ηθικής» (business ethics movement). Για τον λόγο αυτό, θα γίνει σ’ αυτό το 
σηµείο, στο τέλος της θεωρητικής αναζήτησης της εργασίας, µια προσπάθεια να αντικρουστεί η 
επιχειρηµατολογία και η λογική του, σε µια λογική εδραίωσης των συµπερασµάτων και της 
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συλλογιστικής της µελέτης.55 Είναι εξάλλου ενδιαφέρον και από την άποψη του ότι µέσα από την 
αντίκρουση αναδεικνύονται πολλά επιµέρους ζητήµατα σχετικά µε την θεµατική της µελέτης, τα οποία 
επιλέχθηκε να µην µελετηθούν λόγω της επικέντρωσης στο βασικό ζήτηµα.  

Με βάση τα στοιχεία, που έχουν ήδη δοθεί αναλυτικά, για τις εξωτερικές πιέσεις στις οποίες 
υπόκεινται οι επιχειρήσεις, είναι σαφές νοµίζω,  πως οι κινήσεις των εταιρειών προς την κατεύθυνση της 
περιβαλλοντικής, της κοινωνικής ή της ολικής υπευθυνότητας, δεν προέκυψαν για τις επιχειρήσεις, από 
καµία «εσωτερική ανάγκη» –πολύ λιγότερο ηθική εσωτερική ανάγκη αλλά από µια αναγκαιότητα που 
δηµιουργήθηκε από τις πιέσεις εξωτερικών προς την κάθε επιχείρηση παραγόντων. 

Ο Michael Hoffman θεωρεί παρόλα αυτά πως: «Αν κάπου µας οδήγησε το κίνηµα της 
επιχειρηµατικής ηθικής (business ethics movement) τα τελευταία 15 χρόνια είναι στην θέση πως η 
αγορά-επιχείρηση (business) έχει µια ηθική ευθύνη να γίνει πιο ενεργός εταίρος στην αντιµετώπιση των 
κοινωνικών ανησυχιών».56 

Παρατηρείται εδώ πως αποδίδονται ηθικές ευθύνες άρα και ηθικό σκεπτικό σ’ αυτά τα 
οικονοµικά µορφώµατα της καπιταλιστικής ιστορίας που ονοµάζονται επιχειρήσεις και 
αυτοκαθορίζονται από την επιδίωξη του µέγιστου κέρδους. 

Νοµίζω πως µέσα από το παράδειγµα της TVX προκύπτει πως η βασική και µόνη «ηθική»57 της 
επιχείρησης, είναι η επιδίωξη του κέρδους και οι υπόλοιπες «ηθικές αξίες»58 και τα δικαιώµατα που 
απορρέουν από αυτές, δεν είναι άλλο από προφάσεις στην επανεξέταση των στρατηγικών που 
προσαρµόζονται στα δεδοµένα και τις αντιδράσεις της εποχής. Το διαφηµιστικό σχέδιο της Coca-Cola 
να προβάλλει το λογότυπο της στο φεγγάρι, έµεινε στο συρτάρι όχι γιατί επικράτησε η «ηθική στάση» 
για την αυταξία και την σηµασία του φεγγαριού στην ανθρώπινη ποίηση, µυθολογία, ιστορία και 
καθηµερινότητα, αλλά επειδή προβλέφθηκε πως οι αντιδράσεις θα ήταν πολύ σοβαρές και ανάλογες θα 
ήταν οι επιπτώσεις στην επιχείρηση και τα κέρδη της.59 Η εταιρεία Shell δεν σταµάτησε να 
χρηµατοδοτεί έµµεσα τους παραστρατιωτικούς-στρατιώτες της δικτατορίας της Νιγηρίας για να 
επιβάλλουν –δολοφονώντας ιθαγενείς- την «τάξη» στην περιοχή δραστηριοποίησης της εταιρείας, επειδή 
άλλαξε ξαφνικά το ηθικό της σκεπτικό και επαναπροσδιόρισε την στάση της. Αυτό δεν έγινε παρά µόνο 
µετά την διεθνή κατακραυγή και τα διεθνή  µποϋκοτάζ στα προϊόντα της µετά την δολοφονία-εκτέλεση 
του συγγραφέα και πρόεδρου του Κινήµατος για την Επιβίωση του Λαού των Ογκόνι (MOSOP) από 
την στρατιωτική δικτατορία της χώρας, η οποία πήρε µεγάλη δηµοσιότητα σε όλο τον κόσµο µετά από 
την κινητοποίηση διαφόρων ΜΚΟ.60 Κατά την ίδια λογική δεν µπορεί να υποστηριχθεί πως η ίδια 
ουσιαστικά επιχείρηση έχει µια ηθική στάση στον ένα τόπο, στο ίδιο ζήτηµα και την ίδια χρονική 
στιγµή και για το ίδιο ζήτηµα, σε άλλο τόπο έχει µια άλλη. Στις αρχές της δεκαετίας του 1990 πήραν 
δηµοσιότητα –όχι από την εξοµολόγηση των εταιρειών- αλλά µετά από καταγγελίες, µια σειρά από 
κρούσµατα εργασιακής υπερεκµετάλλευσης σε θυγατρικές και προµηθευτές µεγάλων πολυεθνικών, σε 
περιοχές του µη ανεπτυγµένου κόσµου, τα οποία ανέδειξαν αυτήν την αντινοµία. Ήταν άλλη η «ηθική 
αντίληψη» των πολυεθνικών στον «προηγµένο και ανεπτυγµένο» κόσµο –µε τα υπολογίσιµα κοινωνικό-
πολιτικά και περιβαλλοντικά κινήµατα- και άλλη στον «αναπτυσσόµενο» –τον µαστιζόµενο από τόσο 
πολλά προβλήµατα και άρα πιο δεκτικό; Μάλλον όχι είναι η απάντηση κι αυτό γιατί δεν πρόκειται για 
ένα ζήτηµα ηθικής, αλλά για την στρατηγική και τον σχεδιασµό των δράσεων κάθε εταιρείας. 
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Άλλωστε: «Αν και καµία επιχείρηση δεν είναι απρόσβλητη από τις δυνάµεις που περιγράφηκαν παραπάνω 
(εννοεί τις εξωτερικές πιέσεις που παρατέθηκαν), ειρωνικά είναι οι εταιρείες των οποίων οι φήµες έχουν αµαυρωθεί 
πιο πολύ οι οποίες έχουν πιθανώς κινηθεί πιο µακριά στο να εφαρµόσουν συστήµατα υπεύθυνης διαχείρισης και να 
τα κάνουν οριακά διαφανή».61 Ως φαινόµενο, είναι µεν ειρωνικό, πλην όµως απόλυτα λογικό σύµφωνα µε 
τα όσα υποστηρίχθηκαν σε αυτήν την εργασία για την επίδραση της κοινωνικής αντίδρασης στα κέρδη 
και συνεπώς στην αλλαγή στρατηγικής της επιχείρησης. 

Ας δούµε όµως την συνέχεια του σκεπτικού του Hoffman, ο οποίος αφού καταδεικνύει την 
ηθική ευθύνη που θεωρεί πως πρέπει να έχουν οι επιχειρήσεις παραθέτει µια σειρά παραδειγµάτων που 
καταδεικνύουν πως η αλλαγή στην «ηθική» των επιχειρήσεων που παρατηρείται συνδέεται άµεσα µε την 
αναζήτηση του κέρδους. Αναφέρει ως προβληµατικό για το «κίνηµα» το γεγονός πως η αγορά υιοθετεί 
την άποψη πως ο καλός περιβαλλοντισµός είναι καλή business (good environmentalism is good 
business) και πως παίρνει φιλοπεριβαλλοντικές αποφάσεις, όπου διαβλέπει πως θα δηµιουργηθούν 
κέρδη. Το γεγονός πως αυτή η θέση αποκτά ισχύ αποδεικνύεται σύµφωνα µε τον ίδιο π.χ. από το ότι 
ήδη από το 1988 η αναφορά της Επιχειρηµατικής Στρογγυλής Τράπεζας (Business Roundtable) για 
την επιχειρηµατική ηθική (corporate ethics report) δηλώνει ότι: «Η επιχειρηµατική ηθική είναι ένα 
στρατηγικό κλειδί στην επιβίωση και την κερδοφορία σ’ αυτήν την εποχή του σκληρού ανταγωνισµού, 
σε µια παγκόσµια οικονοµία». Ακόµη πιο αποκαλυπτική είναι η κυκλοφορία του βιβλίου «Η δύναµη της 
ηθικής διοίκησης»62 που στο εξώφυλλο αναγράφει: «Η αξιοπιστία πληρώνει. ∆εν χρειάζεται να 
κοροϊδεύεις για να κερδίσεις». Στο εσώφυλλο δε, υπόσχεται πως το βιβλίο «δίνει πρακτικές ηθικές 
στρατηγικές που χτίζουν κέρδη, παραγωγικότητα και µακροπρόθεσµη επιτυχία». Έπειτα από την 
αναφορά των παραπάνω ο Hoffman αποκαλύπτει την απογοήτευση του: «Ποίος θα φανταζόταν πως το 
κίνηµα της επιχειρηµατικής ηθικής θα έφερνε όλα αυτά! Μ’ αυτόν τον τρόπο η επιχειρηµατική ηθική 
πουλιέται στην αγορά ως η νεότερη θεραπεία γι’ αυτά που ταλαιπωρούν την επιχειρηµατική Αµερική». 

Οποία απογοήτευση αλλά και αθωότητα από την πλευρά του υπέρµαχου του κινήµατος της 
επιχειρηµατικής ηθικής που αντιλαµβάνεται πως η προσπάθεια του γίνεται αντικείµενο οικονοµικής 
εκµετάλλευσης… Ο ίδιος, τέλος, διατυπώνει την ανησυχία του για το ότι αν χρειαστεί να κινηθούν 
«ηθικά» οι επιχειρήσεις εκεί όπου δεν υπάρχει κέρδος ή αντίθετα απαιτείται πραγµατική οικονοµική 
συµβολή από πλευράς τους, απλά δεν θα το πράξουν.  

Άλλοι µελετητές φθάνουν βέβαια πολύ πιο µακριά απ’ αυτήν την «αθώα απορία-ανησυχία» στο 
να καταδείξουν την επικινδυνότητα που επιφυλάσσεται για την κοινωνική ζωή από την δράση των 
εταιρειών στα πλαίσια της «υπευθυνότητας» τους, που µπορεί να συνεπάγεται την υποκατάσταση των 
δηµόσιων στάνταρ, της δηµόσιας εξουσίας και του ελέγχου από τα αντίστοιχα ιδιωτικά.63 O καθηγητής 
φιλοσοφίας G. Brenkert αναφέρει πως ο κίνδυνος είναι µεγάλος, καθώς οι πολυεθνικές έχουν ήδη 
τεράστια ευθύνη για την οποία δεν λογοδοτούν στο κοινό, ενώ «η επιχειρηµατική ευθύνη για την 
κοινωνική ευηµερία απειλεί να µειώσει, αλλάξει και σε κάποιες περιπτώσεις εξοντώσει σηµαντικές 
δηµόσιες διαστάσεις της κοινωνικής ζωής». Αναφέρεται δε στις εκκλήσεις για επιχειρηµατική 
υπευθυνότητα, ως οµολογία του ότι η περιοχή του δηµοσίου ή του πολιτικού έχει διαρρηχθεί ή 
διαρρηγνύεται». Αν και η σκέψη αυτή είναι κρίσιµη, ανοίγει ένα πολύ σηµαντικό ζήτηµα του οποίου η 
διερεύνηση δεν µπορεί να πραγµατοποιηθεί σ’ αυτό το σηµείο. Αξίζει να απλώς να αναφερθεί πως όσον 
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αφορά στην περίπτωση µελέτης, κάτι τέτοιο φαίνεται να συµβαίνει στην κοινότητα του Στρατωνίου µε 
την άµεση σύνδεση της µε τα µεταλλεία και την κάθε εταιρεία, η οποία από επισκεύαζε παιδικές χαρές 
µέχρι οργάνωνε σε µεγάλο βαθµό την πολιτιστική ζωή της κοινότητας, επιθυµούσε να στήσει 
ραδιοφωνικό σταθµό και έχει στην ιδιοκτησία της αρκετά από τα κατοικήσιµα σπίτια της 
κοινότητας…64 

Συνεχίζοντας πάνω στο ζήτηµα της επιχειρηµατικής ηθικής, θα υποστηρίξω όπως και οι 
υπέρµαχοι της επιχειρηµατικής ηθικής, την θέση του Mark Sagoff πως «σίγουρα τα περιβαλλοντικά 
ζητήµατα – η προστασία της άγριας ζωής, των βιοτόπων, του νερού, του εδάφους και του αέρα όπως και 
η πολιτική προς την περιβαλλοντική ασφάλεια και την υγεία- αφορούν ηθικές και αισθητικές αξίες και 
όχι µόνο οικονοµικές».65 Θα συµφωνήσω ακόµη περισσότερο δε µε την άποψη που προωθεί ο 
συγγραφέας στο άρθρο του, πως τα περιβαλλοντικά ζητήµατα είναι κατεξοχήν πολιτικά και δεν 
µπορούν να µειώνονται στο πεδίο των οικονοµικών για την διερεύνηση και κυρίως την λύση τους.66 H 
οικονοµίστικη λογική επιζητεί να µετρήσει τα πάντα µε χρηµατικούς όρους, υποβαθµίζοντας την 
βασική πολιτική διάσταση των κοινωνικών ζητηµάτων. Ταυτόχρονα δε υποβαθµίζει και την δυνατότητα 
της κοινωνίας να αυτοκαθορίζεται και να καθορίζει την σχέση της µε το περιβάλλον της. Σύµφωνα µε 
αυτήν την θέση, κάθε πρόβληµα είναι ένα οικονοµικό πρόβληµα µε οικονοµική λύση. Έτσι σύµφωνα µε 
τον Larry E.Ruff η µόλυνση είναι ένα πρόβληµα που πρέπει να γίνει κατανοητό µε οικονοµικούς όρους 
καθώς οι άλλες προσεγγίσεις αποτυγχάνουν και υπάρχει αυτό που ονοµάζεται «βέλτιστο επίπεδο για την 
µόλυνση» (optimal level of pollution) και ορίζεται από την οικονοµική επιστήµη.67 Άλλο ένα 
παράδειγµα για την σκιαγράφηση αυτής της άποψης είναι η προσπάθεια για να αποδοθεί µια τιµή σε 
κάθε τι, µέχρι για παράδειγµα και στην αξία της ζωής και της ύπαρξης των δελφινιών! Οι οικονοµολόγοι 
υποστηρίζουν πως µια τέτοια αξία  µπορεί να προσδιοριστεί οικονοµικά για εργαλειακή χρήση, µέσα 
από τον υπολογισµό του ποσού που είναι διατεθειµένοι οι πολίτες να επωµιστούν για την διατήρηση 
τους. Αυτή η κοντόφθαλµη και βάρβαρη λογική, που υποβιβάζει την απόφαση σε κάποιου είδους 
ανάλυση «κόστους-οφέλους» (cost-benefit analysis) δεν είναι παρά σηµάδι της εποχής του γενικευµένου 
κοµφορµισµού68 αλλά και της υποταγής στην κυρίαρχη αξιωµατική θεωρία του συµφέροντος ακόµη και 
για σηµαντικό κοµµάτι των επιστηµών, φυσικών και κοινωνικών.69 Ο Mark Sagoff πολύ εύστοχα 
καταδεικνύει πως: «Η ερώτηση αν η ανάλυση κόστους-οφέλους θα έπρεπε να παίζει ένα αποφασιστικό 
ρόλο στην διαµόρφωση πολιτικών δεν είναι για να απαντηθεί από την ανάλυση κόστους-οφέλους. Μια 
αντίθεση µεταξύ αξιών –µεταξύ αντιτιθέµενων απόψεων της καλής κοινωνίας- δεν µπορεί να 
διακανονιστεί ρωτώντας πόσα είναι διατεθειµένοι οι παρτιζάνοι να πληρώσουν για τα πιστεύω τους». Η 
υποτιθέµενη αµεροληψία και ουδετερότητα των οικονοµολόγων και της λογικής τους, είναι κάτι 
παραπάνω και ασύγκριτα πιο επικίνδυνο από οποιονδήποτε µύθο. Ο Mark Sagoff συνεχίζοντας µε 
ιδιαίτερα εύστοχο τρόπο, υποστηρίζει πως το γεγονός πως η αγορά αποφασίζει για το πόσα φρίσµπυ και 
πόσα γιο-γιο πρέπει να παραχθούν δεν σηµαίνει πως για όλες τις δηµόσιες ερωτήσεις πρέπει να 
υιοθετήσουµε µια προσέγγιση αγοράς ή υποθετικής αγοράς. Ήταν ο πόλεµος στο Βιετνάµ 
δικαιολογηµένος; Είναι καλή η θανατική ποινή; Τι γίνεται µε την έκτρωση κ.ο.κ. Οι απαντήσεις σ’ αυτές 
τις ερωτήσεις όπως και στα περιβαλλοντικά θέµατα: «αφορούν θέµατα γνώσεων, σοφίας, ηθικής και 
γούστου που αποδέχονται  για καλό και για κακό, σωστό ή λάθος, αληθινό ή ψεύτικο και αυτές οι 
έννοιες διαφέρουν από αυτές του οικονοµικού βέλτιστου».70   
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Κλείνοντας εδώ την παρένθεση και επιστρέφοντας στο θέµα της επιχειρηµατικής ηθικής, η 
δίκαιη απόρριψη της µονολιθικής αυτής άποψης είναι από την άλλη, προβληµατικό να καταλήγει στην 
ανακήρυξη της επιχείρησης ως µόρφωµα µε δυνατότητες ηθικής συµπεριφοράς και να καταφεύγει για 
την αναζήτηση λύσεων στην απόδοση ηθικών ευθυνών και την αναµονή για το πότε θα τις αποδεχτεί και 
θα πράξει σύµφωνα µε αυτές. Μ' αυτόν τον τρόπο παραγνωρίζεται και υποβαθµίζεται η κυρίαρχη 
πολιτική και κοινωνική διάσταση των περιβαλλοντικών ζητηµάτων µε την ανακήρυξη των τεράστιων 
πολυεθνικών κολοσσών που ελέγχουν σε µεγάλο βαθµό την παγκόσµια οικονοµική και πολιτική 
σκακιέρα σε «κοινωνικούς εταίρους». Όσο υποκειµενική και αν µπορεί να είναι η διαισθητική 
προδηλότητα, είναι να απορεί κανείς πως αυτή η απαράδεκτη άποψη γίνεται αποδεκτή. Όχι µόνον αυτό, 
αλλά επιδεικνύεται και ένας καινοφανής αγνωστικισµός σε σχέση µε την ιστορική εξέλιξη του 
οικονοµικού µορφώµατος που ονοµάζεται επιχείρηση και άρνηση για κριτική σκέψη πάνω στον ρόλο 
που επιτελεί σήµερα στην παγκόσµια πλέον καπιταλιστική αγορά. Με ουσιαστική θεωρητική βάση, 
γενικολογίες του τύπου: «Η κοινωνία χρειάζεται την ηθική µατιά και την συνεργασία όλων των παιχτών 
της (players) για να λύσει τα πιο επείγοντα της προβλήµατα, ειδικά αυτά που αφορούν στην ίδια την 
επιβίωση του πλανήτη», υποστηρίζεται πως «θα έπρεπε (η επιχείρηση) να πιέσει πολιτικά για καλή 
περιβαλλοντική νοµοθεσία. και πρέπει να αναπτύξει και να επιδείξει ηθική πρωτοπορία».71 Η θέση αυτή 
δεν µπορεί παρά να χαρακτηριστεί ως ευχολόγιο, µια και εναποθέτει την αλλαγή στην στρατηγική και 
την δράση µιας εταιρείας στην ηθική συνειδητοποίηση και την ηθική αλλαγή που θα έχει προηγηθεί…  

Οι υλοτοµικές εταιρείες που αποδασώνουν τα τροπικά δάση του πλανήτη,72 θα παύσουν ή θα 
περιορίσουν τις δραστηριότητες τους, συνειδητοποιώντας το µέγεθος της καταστροφής για τα τροπικά 
οικοσυστήµατα της Ινδονησίας, της Αφρικής και της Λατινικής Αµερικής και την ισορροπία του 
πλανήτη. Οι χιλιάδες επιχειρήσεις που κατασκευάζουν από τα πιο «αθώα µπιχλιµπίδια» για τον δυτικό 
καταναλωτή, µέχρι καταναλωτικά αγαθά όπως ρούχα, αυτοκίνητα κλπ, θα µειώσουν την παραγωγή τους 
ή θα πάψουν να τα κατασκευάζουν µε ηµεροµηνία λήξης -φτιαγµένα κατά τέτοιον τρόπο ώστε να 
φθείρονται ή να αχρηστεύονται και να µην είναι επισκευάσιµα- κι όλα αυτά, όταν θα αναλογιστούν την 
εξάντληση των φυσικών πόρων του πλανήτη και την σπατάλη ενέργειας που πραγµατοποιείται…Σε 
ηθική συµφωνία µαζί τους, οι επιχειρήσεις του µεταλλευτικού κλάδου, θα µειώσουν τους ρυθµούς 
εξόρυξης και παραγωγής ορυκτών και η αλυσίδα θα παρασύρει και τους υπόλοιπους ή κάτι τέτοιο….  

Όσο για την λίγο πιο µοντέρνα και προχωρηµένη άποψη που υποστηρίζει πως οι επιχειρήσεις 
δεν µπορούν να  πραγµατοποιήσουν την αλλαγή µόνες τους, αλλά χρειάζονται και την συµβολή των 
καταναλωτών, αναφέρεται µε αφέλεια στο ότι οι καταναλωτικές προτιµήσεις πρέπει να αλλάξουν σαν να 
µην είναι οι εταιρείες -µέσα από τον πανίσχυρο ιδεολογικό µηχανισµό της διαφήµισης- που σε πολύ 
µεγάλο βαθµό ορίζουν την κατεύθυνση αυτών των προτιµήσεων.  Παρεκτός αν ζητείται από  τον δυτικό 
ή µη καταναλωτή να αποκηρύξει από πάνω του την µαγνητική επίδραση που έχει πάνω του π.χ. µια 
διαφήµιση για το νέο σπορ ή πολυτελές αυτοκίνητο που παρουσιάζεται τόσο πολύτιµο και απαραίτητο 
και τόσο εύκολα αποκτήσιµο, ώστε αυτός τρέχοντας προς την αντιπροσωπεία δεν µπορεί να πάψει να 
αναρωτιέται γιατί δεν το είχε αγοράσει ήδη… Για να µην αναφέρουµε ότι πρέπει στην προσπάθεια του 
να το κάνει, να αναζητήσει, να εντοπίσει και να θέσει υπό κριτική µατιά τα βαθύτερα ένστικτα του στα 
οποία στοχεύει ο επαγγελµατίας διαφηµιστής µε ειδικές πολυετείς σπουδές –µεταξύ άλλων-πάνω σ’ 
αυτόν ακριβώς τον τοµέα. Αν δεν µεσολαβήσει κάποιο εξωτερικό ερέθισµα που να προκαλέσει µια 
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συνειδητοποίηση και µια αλλαγή στο παράδειγµα του καταναλωτή µας, είναι το ίδιο απίθανο να του 
συµβεί κάτι τέτοιο όπως και το να «φωτιστεί ηθικά» ξαφνικά µια επιχείρηση. 

Τελειώνοντας µε το θέµα της επιχειρηµατικής ηθικής θα παρατεθεί το παράδειγµα µιας 
περίπτωσης την οποία παρουσιάζει -σε άλλο του άρθρο- ο ίδιος ο Michael Hoffman και η οποία είναι  
-και για τον ίδιο-  πηγή προβληµατισµού πάνω στα ευαίσθητα ζητήµατα της επιχειρηµατικής ηθικής.73 
Το παράδειγµα αφορά στην κυκλοφορία από την γνωστή εταιρεία Ford ενός µοντέλου αυτοκινήτου, του 
Ford Pinto το οποίο η Ford κυκλοφόρησε στην αγορά την δεκαετία του ’70, προσπαθώντας να 
κατακτήσει την αγορά του µικρού προσοδοφόρου αυτοκινήτου, για την οποία τότε ανταγωνιζόταν µε 
την Volkswagen. Παρόλο που οι ανώτεροι της εταιρείας γνώριζαν πως το ντεπόζιτο της βενζίνης του 
µοντέλου αυτού, είχε το µειονέκτηµα να εκρήγνυται στις µπροστινές συγκρούσεις, κυκλοφόρησαν έτσι 
το αυτοκίνητο για να µην αλλάξουν την ήδη έτοιµη αλυσίδα παραγωγής και πιεζόµενοι από τον 
ανταγωνισµό µε την Volkswagen. Τα αποτελέσµατα: ένα οκταετές lobbying από την πλευρά της 
εταιρείας για την καθυστέρηση εφαρµογής νέων προστατευτικών ρυθµίσεων που θα την υποχρέωναν να 
αποσύρει το µοντέλο, 70 νεκροί καµένοι αµερικάνοι πολίτες τον χρόνο και εκατοντάδες 
παραµορφωµένοι74 µέσα σε Ford Pinto και η πρώτη δίκη για εγκληµατική ανθρωποκτονία έναντι µιας 
επιχείρησης στην Αµερική. Γύρω από την δίκη εκτυλίχθηκε µια µεγάλη µάχη -αντιθετικών µεταξύ τους- 
στατιστικών για να καταλήξει η δίκη στην αθώωση της εταιρείας µε την κινητοποίηση του πανίσχυρου 
µηχανισµού της. Μια ετυµηγορία που επέφερε: «την δυνατή ζητωκραυγή του διευθυντικού συµβουλίου 
της Ford και αναµφίβολα τουλάχιστον έναν αναστεναγµό ανακούφισης από τις άλλες επιχειρήσεις του 
έθνους». Ένα επιπλέον ενδιαφέρον στοιχείο για την ηθική της αξιότιµης και συµβολικής για την εξέλιξη 
του αµερικάνικου καπιταλισµού εταιρείας, είναι πως στην δίκη αυτή η εταιρεία παρουσίασε µια ανάλυση 
κόστους-οφέλους µε τίτλο: «∆υστυχήµατα σχετιζόµενα µε διαρροές και αναφλέξεις υγρών καυσίµων 
λόγω συγκρούσεων». O Michael Hofffman αναφέρει γι’  αυτήν: «Αυτή η µελέτη προφανώς έπεισε την 
Ford και είχε πρόθεση να πείσει και την οµοσπονδιακή κυβέρνηση πως µια τεχνολογική βελτίωση µε 
κόστος 11 δολαρίων ανά αυτοκίνητο, η οποία θα είχε αποτρέψει την τόσο εύκολη διάρρηξη των ντεπόζιτων της 
βενζίνης, δεν ήταν cost-effective για την κοινωνία». Στο άρθρο ακολουθεί η παράθεση του πίνακα της µελέτης 
της εταιρείας µε τα κόστη και τα οφέλη (sic!) όπου στα κόστη µονάδας αναγράφεται το ποσό των 
$200.000 για κάθε θάνατο το οποίο αναλυµένο75 περιέχει $132.000 από άµεσες µελλοντικές απώλειες 
παραγωγικότητας (direct future productivity losses) που αφορούν κάθε νεκρό που δεν θα είναι στο 
µέλλον παραγωγικός εργαζόµενος) $900 για την κηδεία, $10.000 πόνος και ταλαιπωρία του 
θύµατος…και $5.000 για περιουσιακά στοιχεία (assets- lost consumption) κ.α.  

Αυτά περί ηθικής.. Ηθικής του χρήµατος…. 

Μέσα από µια προσγειωµένη και σαφώς συντηρητική οικονοµική λογική, ο βραβευµένος µε 
νόµπελ οικονοµολόγος Milton Freedman δίνει µια καθαρή εικόνα του τι όντως συµβαίνει.76 
Υποστηρίζοντας την θέση πως: «Η κοινωνική ευθύνη της επιχείρησης είναι να αυξήσει τα κέρδη της» 
ξεκαθαρίζει πως: «Φυσικά, πρακτικά η doctrine της κοινωνικής υπευθυνότητας είναι συχνά ένας µανδύας 
για πράξεις που δικαιολογούνται σε άλλη βάση παρά σε ένα λόγο γι’ αυτές τις πράξεις». Αναφέρει, σαν 
παράδειγµα για να γίνει κατανοητό τι ακριβώς εννοεί, πως µπορεί να είναι στο µακροχρόνιο συµφέρον 
µιας επιχείρησης που είναι ο κύριος εργοδότης σε µια µικρή κοινότητα να αφιερώνει πόρους για να 
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παρέχει πράγµατα που κάνουν ευχάριστη τη ζωή παιδικές χαρές, βιβλιοθήκη κτλ ή να βελτιώσει την 
διακυβέρνηση (της κοινότητας). Αυτό µπορεί να κάνει ευκολότερη την πρόσληψη των επιθυµητών 
εργαζόµενων, να διατηρήσει χαµηλά τους µισθούς ή να ελαχιστοποιήσει τις απώλειες από το σαµποτάζ 
ή τις µικροκλοπές ή να έχει άλλα συµφέροντα αποτελέσµατα. Ή µπορεί οι µέτοχοι µ’ αυτόν τον τρόπο 
να συνεισφέρουν ένα ποσό που αλλιώς θα πληρώνονταν ως επιχειρηµατικός φόρος.  

«Σε κάθε µια -και πολλές παρόµοιες- περιπτώσεις υπάρχει µια ισχυρή πρόκληση για 
εκλογίκευση αυτών των δράσεων σαν εξάσκηση ’’κοινωνικής υπευθυνότητα’’. Στο παρόν κλίµα της κοινής 
γνώµης µε την ευρέως διαδεδοµένη αποστροφή για τον καπιταλισµό, τα κέρδη, την άψυχη επιχείρηση κλπ, αυτός 
είναι ένας τρόπος για την επιχείρηση να δηµιουργήσει καλό όνοµα (και πελατεία) σαν ένα παραπροϊόν δαπανών που 
είναι απόλυτα δικαιολογηµένες για τα ίδια της τα κέρδη».77 Μ’ αυτήν την φράση-κλειδί κλείνει και το κεφάλαιο 
της θεωρητικής έρευνας… 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 
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προέρχεται από την εισαγωγή του ICME 
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την αντιπαράθεση στην ίδια διεύθυνση. 
8 Κορνήλιος Καστοριάδης,  Ο Θρυµµατισµένος Κόσµος, Εκδόσεις Ύψιλον, 1992 
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11 Samuel Bowles-Richard Edwards, Κατανοώντας τον καπιταλισµό, Gutenberg 1994 
12 Κορνήλιος Καστοριάδης, Η ορθολογικότητα του καπιταλισµού, Ύψιλον,  
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αναφέρεται στον ανταγωνισµό για τα κέρδη. 
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Μέσα από την παρούσα µελέτη πάνω στην περίπτωση της αντιπαράθεσης της πολυεθνικής 
εταιρείας TVX Gold και των κατοίκων του Στρυµονικού κόλπου, 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. Το ζήτηµα αυτό 
επιγραµµατικά, ορίζεται από την σχέση Επιχείρησης- Περιβάλλοντος και Κοινωνικής Κινητοποίησης 
και εµπίπτει στα ενδιαφέροντα της κεντρικής θεµατικής Περιβάλλον-Κοινωνία. 

Μεθοδολογικά, επιχειρήθηκε µέσω της εκτενούς, αναλυτικής εισαγωγικής παρουσίασης της 
περίπτωσης και του πλαισίου στο οποίο εντάσσεται, να δοθεί µια  διαλεκτική προσέγγιση στην 
περίπτωση. Με την αναλυτική χρήση αυτού του είδους της προσέγγισης-βάσης,  αναδύθηκε το 
συγκεκριµένο συµπέρασµα για την σχέση επιχειρηµατικής δραστηριότητας, κέρδους και 
περιβαλλοντικής προστασίας. Η βάση αυτή αποτελείται από ποιοτικά χρήσιµα στοιχεία, δεµένα µε 
στοιχειώδεις αιτιολογικές συνδέσεις, χωρίς την παρεµβολή αξιολογικών1 κρίσεων και αποτελεί ως εκ 
τούτου κάτι  πολύ πιο σύνθετο από µια απλή βάση δεδοµένων. Είναι αυτός της ο χαρακτήρας που µας 
επιτρέπει να την ονοµάσουµε «συλλογιστική βάση»2 και δίνει την δυνατότητα γι’ αυτό που ο Yin 
ονοµάζει «αναλυτική γενίκευση» 3 για την εξαγωγή των συµπερασµάτων. Πάνω στην ίδια ποιοτική βάση 
θα κινούνταν µια πιθανή προσπάθεια για την εξαγωγή συµπερασµάτων και σε άλλες -σχετικές µε το 
ζήτηµα- θεµατικές. Η ενηµέρωση βέβαια, της βάσης µε περισσότερα στοιχεία, επικεντρωµένα στο 
συγκεκριµένο θέµα και τις ανάλογες αιτιακές συνδέσεις και αλληλεπιδράσεις µε τα γεγονότα θα ήταν 
απαραίτητη σε µια τέτοια περίπτωση. Τέτοιες θεµατικές µε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την διερεύνηση 
των κοινωνικών διαστάσεων του περιβαλλοντικού προβλήµατος θα µπορούσαν να είναι όσον αφορά 
στην συγκεκριµένη περίπτωση: 

 ο ρόλος του επιστηµονικού λόγου σε µια τέτοιου είδους διαµάχη4  

 η σχέση εργασίας/ ανεργίας και περιβαλλοντικής προστασίας,  

 ο ρόλος του κράτους και η σχέση που αναπτύσσει µε την επιχείρηση και την κινητοποίηση.  

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 των χωριών του Στρυµονικού, 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 
πολυεθνικής TVX και παρέλυσαν την επένδυση. Χωρίς σαφή γνώση για τις ακριβείς περιβαλλοντικές 
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διαστάσεις του θέµατος της µεταλλουργίας χρυσού, θεώρησαν πως είχαν καθήκον να υπερασπίσουν τον 
τόπο τους και το µέλλον των παιδιών τους.5 

«Αυθαίρετες κρίσεις», όπως θα έλεγε ίσως ένας οικονοµολόγος όπως οι παραπάνω (πχ η 
µεταλλουργία χρυσού είναι κακή) τους υπαγόρευσαν -µεταξύ άλλων- να αντιδράσουν στην εγκατάσταση. 
Ζώντας σε µια κοινωνία που όπως υποστηρίζει ο Ίβαν Ίλλιτς: «θεωρεί την διεργασιακή επαλήθευση 
ανώτερη από την διαισθητική προδηλότητα»,6 η παρούσα εργασία -χωρίς να έχει από πριν κανένα 
τέτοιο σκοπό- στην συγκεκριµένη περίπτωση αποτελεί µια χρήση της πρώτης, για την υποστήριξη της 
δεύτερης, η οποία βάλλεται ως οπισθοδροµική από οικονοµολόγους και τεχνοκράτες κάθε τύπου. Η 
ειρωνεία βέβαια γι’ αυτούς τους ανθρώπους, που θεωρούν εαυτούς πρακτικούς και αντικειµενικούς, είναι 
πως µπορεί να ισχύει για την περίπτωση τους το σχόλιο του γνωστού οικονοµολόγου Keynes πως: «Οι 
πρακτικοί άνθρωποι, που πιστεύουν ότι είναι εντελώς ανεπηρέαστοι από λόγιες επιρροές, είναι συνήθως 
σκλάβοι κάποιου µακαρίτη οικονοµολόγου»7 ή θα προσέθετα, σκλάβοι ενός συλλογικού κατεστηµένου 
φαντασιακού που σχετίζεται µε την απόλυτη αναγκαιότητα της επιδίωξης µιας άκριτης οικονοµικής 
ανάπτυξης, της κερδοφορίας κλπ. 

Το επιτακτικό περιβαλλοντικό πρόβληµα που αντιµετωπίζει ο πλανήτης και η ανθρωπότητα 
σήµερα, ορίζεται από την κίνηση του καπιταλιστικού συστήµατος της αγοράς, η διατήρηση του οποίου 
στηρίζεται στην παραπάνω κατοχυρωµένη φαντασιακή σηµασία και στην επιβολή µέσω της ισχύος. 
«Κάθε προηγούµενη κυριαρχία ωχριά µπροστά στο σήµερα. Οι διεθνικές φίρµες, η χρηµατιστηριακή 
κερδοσκοπία και οι µαφίες κουρσεύουν τον πλανήτη, οδηγούµενες αποκλειστικά από την 
βραχυπρόθεσµη θέα των κερδών τους».8 Παρά τις διαστάσεις της κυριαρχίας βέβαια, οι κοινωνικές 
αντιδράσεις για ζητήµατα περιβάλλοντος δεν είναι απούσες. Οι εµφανείς διαστάσεις του προβλήµατος 
ανέδειξαν ήδη από την δεκαετία του ’60 ένα κίνηµα αµφισβήτησης, κριτικής και δράσης πάνω σε 
περιβαλλοντικά θέµατα το οποίο µετεξελίσσεται και µε διάφορα χαρακτηριστικά υφίσταται και σήµερα.  
Μια από τις σηµαντικότερες συνεισφορές αυτού του κινήµατος είναι και η κατοχύρωση µιας διάχυτης 
κοινωνικής αντίληψης για την ανάγκη προστασίας του περιβάλλοντος, µε ευρεία αποδοχή και 
καθοριστικό ρόλο στην διαµόρφωση της σχετικής κοινωνικής τάσης (social trend). Η τάση αυτή 
αποκρυσταλλώθηκε στο θεσµικό-νοµοθετικό και σε όλα τα επίπεδα της κοινωνικής δραστηριότητας 
διαµορφώνοντας µια σηµαντική κοινωνική πηγή πίεσης προς τους παραγωγούς και το κράτος.  

Ειδικά οι πολυεθνικές επιχειρήσεις λόγω του µεγάλου ειδικού βάρους των δραστηριοτήτων τους 
καταδείχτηκαν και στηλιτεύτηκαν ως στον µεγαλύτερο βαθµό υπεύθυνες για την υποβάθµιση του 
περιβάλλοντος σε παγκόσµιο επίπεδο. Οι επιχειρήσεις αυτές, έγιναν αποδέκτες της κοινωνικής 
κατακραυγής για τις εξόφθαλµες δραστηριότητες τους, τις πρακτικές τους και τις αποφάσεις που 
προωθούν σε πολιτικό επίπεδο. 

Υπό το βάρος της σοβαρής πίεσης που συνιστούν τα παραπάνω µε την άµεση ή έµµεση 
επίδραση στα κέρδη τους, οι πολυεθνικές αναγκάστηκαν να περιορίσουν τις εξόφθαλµα επιβαρυντικές 
δραστηριότητες τους, αρχικά στον «ανεπτυγµένο βορά», όπου και εντοπίζεται το κίνηµα, αλλά όπως 
είδαµε υπό την πίεση των ακτιβιστών και του διαδικτύου,  και στον «αναπτυσσόµενο».  

Οι επιχειρήσεις για να αποφύγουν την επιδείνωση της κατάστασης και να την προλάβουν, 
αναδιαµορφώνουν το management τους προς την κατεύθυνση της «υπευθυνότητας». Ειδικά την 
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δεκαετία του ’90, παρατηρούµε την αναδιαµόρφωση των στρατηγικών τους για να ανταποκριθούν στις 
«νέες απαιτήσεις της εποχής». Προβάλλουν και χρησιµοποιούν  µηχανισµούς αυτορρύθµισης έναντι των 
εξωτερικών ελέγχων, και «πρασινίζουν» τους εταιρικούς κώδικες συµπεριφοράς. Η διαδικασία αυτή 
βρίσκεται σε συµφωνία και άρρηκτη σύνδεση µε τις εξελίξεις σε κεντρικό πολιτικό επίπεδο όπου 
προβάλλεται η αναδιαµόρφωση του καπιταλισµού, µέσα από την επιχειρηµατολογία της βιώσιµης 
ανάπτυξης.    

∆ιατηρείται έτσι στο απυρόβλητο ο πυρήνας του προβλήµατος, η ορθολογικότητα του σκοπού 
της µεγιστοποίησης της κερδοφορίας και µετατίθεται το ζήτηµα από τον πυρήνα, στις δορυφορικές του 
εκφάνσεις ή αλλιώς – αν το φανταστούµε ως δέντρο- από την ρίζα του στα κλαδιά και τα φύλλα του. Το 
ζήτηµα, το ουσιαστικό, κρίσιµο ζήτηµα  που είναι η βασική αντινοµία µεταξύ ενός άλογου συστήµατος 
του κέρδους, της απληστίας και της επέκτασης που έχει αυτοανακηρυχθεί σε «ορθολογικό και αξιών 
όπως αρµονική συνύπαρξη µε το περιβάλλον, κοινωνική αρµονία κλπ παραµερίζεται και τίθεται στο 
απυρόβλητο. 

Το ιδεολόγηµα του «τέλους της ιστορίας» µετά την κατάρρευση των χωρών του «Υπαρκτού 
σοσιαλισµού» ενδυνάµωσε περισσότερο την ήδη διαδεδοµένη άποψη και στον επιστηµονικό χώρο, πως 
το υπάρχον είναι το αδιαµφισβήτητο σύστηµα και δεν έχει νόηµα η προσπάθεια κριτικής θεώρησης ως 
προς τις βάσεις του. Η άποψη αυτή που υπενθυµίζει την πτώση του γραφειοκρατικού σοσιαλισµού, 
χρησιµοποιώντας την ως ένα συντριπτικό στοιχείο που θα έπρεπε,  από µόνο του να αποστοµώσει κάθε 
προσπάθεια ριζοσπαστικής κριτικής εκφράζεται από επιστήµονες- «σκλάβους κάποιου µακαρίτη 
οικονοµολόγου» ή   εµπλεκόµενους άµεσα στο σύστηµα, µε ενοχικά όµως σύνδροµα.9 

Πιο κοντά στο να ερµηνεύει τις πραγµατικές συνθήκες, είναι η άποψη που αντιλαµβάνεται πως 
στα πλαίσια της δύναµης ενσωµάτωσης που έχει ο καπιταλισµός, σχεδόν καµία κριτική, δεν είναι και 
τόσο επικίνδυνη. Η δύναµη ενσωµάτωσης –ακόµη και της ίδιας  της αµφισβήτησης του- που 
παρουσιάζει το καπιταλιστικό σύστηµα είναι όντως εντυπωσιακή. Τα όσα αναφέρθηκαν για τον 
συµβιβασµό και την τελική ενσωµάτωση σε σχετικά ακίνδυνες µορφές της πολιτικής αµφισβήτησης των 
δεκαετιών του ’60 και ’70 µέσω των ζητηµάτων περιβάλλοντος και την κίνηση που παρατηρείται την 
τελευταία δεκαετία προς την κατεύθυνση της ενσωµάτωσης των ΜΚΟ είναι ένα µικρό δείγµα αυτής της 
δύναµης. Το αντίκτυπο της δύναµης αυτής στον επιστηµονικό χώρο και τον χώρο των διανοούµενων 
είναι το φαινόµενο της «υποχώρησης στον κοµφορµισµό».10 Παρατηρείται ακόµα: «∆ιανοούµενοι να 
εγκαταλείπουν την κριτική τους λειτουργία και να προσχωρούν ενθουσιωδώς σ’ αυτό που υπάρχει, 
απλώς επειδή υπάρχει» και συνολικά ισχύει πως «Η συµµόρφωση, η στειρότητα και η κοινοτοπία, το 
οτιδήποτε είναι τα κύρια χαρακτηριστικά της εποχής».   

Ο φόβος και ο κίνδυνος δεν µπορεί να προέρχεται για το σύστηµα από την κριτική σαν τέτοια, 
αλλά από την πιθανή µεταφορά κάποιας ριζοσπαστικής κριτικής σε πρακτική και ενεργητική πρόταση. 
Θεωρώ πως µια κίνηση προς την κατεύθυνση της προστασίας από ένα τέτοιο ενδεχόµενο (της 
αυτοπροστασίας δηλαδή των επιχειρήσεων και του καπιταλισµού συνολικά) είναι και αυτή για την 
αναδιαµόρφωση της στρατηγικής των εταιρειών, έναντι του κινήµατος που αντιµετωπίζουν και 
περισσότερο ίσως έναντι ενός υποθετικού-δυνητικού και καθόλου απίθανου να πραγµατωθεί κινήµατος. 
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Αν, όπως αναφέρθηκε: « ο καπιταλισµός είναι το καθεστώς που αποσκοπεί στο να  αυξάνει µε 
κάθε µέσο την παραγωγή -µια κάποια παραγωγή– και να µειώνει µε κάθε µέσο το κόστος», το ποια 
µέσα µπορεί να χρησιµοποιεί για την µείωση του κόστους, ορίζεται από τις αντιδράσεις- προκλήσεις 
που συναντά, στις οποίες απαντά ελισσόµενος και αναδιαµορφωνόµενος. Γιατί είναι «άλλος ο 
καπιταλισµός που αναπτύσσεται αναγκασµένος να αντιµετωπίσει έναν συνεχή αγώνα και άλλος αυτός 
που η επέκταση του δεν συναντά κανένα πρόβληµα».11 

Σήµερα έχοντας σχεδόν εξαντλήσει ο καπιταλισµός τα όρια της επέκτασης σε νέες περιοχές 
στον πλανήτη, πέρα από την «πολεµική διαχείριση της κρίσης» (καταστροφή υποδοµών και 
ανοικοδόµηση και άνοιγµα νέων αγορών) οδηγείται προς µια προσπάθεια «ποιοτικής επέκτασης» 
αγγίζοντας και επιχειρώντας να συµπεριλάβει και άλλες βασικές σφαίρες της ανθρώπινης ζωής, ακόµη 
και την ίδια την ζωή (µε την γενετική και την βιοτεχνολογία). 

Σ’ αυτήν του την κίνηση, στηρίζεται –έναντι των αµφισβητήσεων-στην διάδοση και κατοχύρωση 
της ιδεολογίας που έχει σαν βασική παραδοχή πως δεν υπάρχει άλλη αξιόπιστη, εφαρµόσιµη πρόταση 
οργάνωσης του κόσµου,  εκτός από την καπιταλιστική. Ο κεντρικός πυρήνας αυτής της ιδεολογίας είναι 
καλυµµένος µε αξιωµατικές παραδοχές, των οποίων η ισχύς αλληλοτροφοδοτείται µε την πρακτική- 
καθηµερινή ύπαρξη και λειτουργία του συστήµατος. Ενδεικτικά για την κατανόηση της παραπάνω 
πρότασης, είναι δύσκολο να αµφισβητηθεί µε βάσιµα-υποστηρίξιµα στοιχεία, πως η αξιωµατική έννοια 
του συµφέροντος –και σαν συνέπεια του ιδεολογήµατος του homo economicus- δεν περιγράφει την 
αχρονική φύση του ανθρώπου ως είδος, αλλά την επικρατούσα (ευτυχώς όχι απόλυτα) κατάσταση 
σήµερα.  Κι όµως, επειδή είναι ιδιαίτερα δύσκολα να έχει κανείς «ιστορική συνείδηση της εποχής στην 
οποία ζεί»12 είναι δύσκολη η αµφισβήτηση των βασικών της παραδοχών καθώς αυτές αλληλεξαρτώνται 
σε µεγάλο βαθµό από τις συνθήκες στις οποίες γεννιούνται και αναπτύσσονται οι άνθρωποι. Κι αυτό 
γιατί «ο ωφελιµισµός έχει πλέον ταυτισθεί µε το ίδιο το κυρίαρχο (καπιταλιστικό) φαντασιακό».13  

Απέναντι σ’ αυτού του τύπου τα φαινόµενα που δυναστεύουν την καθηµερινή ζωή και 
συσκοτίζουν την κριτική αντιµετώπιση των ζητηµάτων «Πρέπει να έχουµε ιστορική συνείδηση της 
κατάστασης στην οποία ζούµε» και « πρέπει να βεβαιωθούµε για τον τύπο της πραγµατικότητας µε την 
οποία είµαστε αντιµέτωποι».14 

Η κριτική ανάλυση του κόσµου στον οποίο ζούµε, είναι µεγάλο φιλοσοφικό -και πολιτικό- 
καθήκον,15 έναντι της προβληµατικής σηµερινής κατάστασης, ειδικά για τα ζητήµατα περιβάλλοντος.  

Καταλήγοντας, δεν θα µπω στον πειρασµό να σχολιάσω τις εναλλακτικές λύσεις στο παγκόσµιο 
σύστηµα, ούτε τις δυνητικές ουτοπικές κατευθύνσεις που θεωρώ πως µπορούν να βγάλουν την 
ανθρωπότητα από το τέλµα στο οποίο βρίσκεται σήµερα. ∆εν θα το πράξω µε συναίσθηση πως αυτό 
δεν είναι χρέος της συγκεκριµένης εργασίας, αλλά επίσης πως δεν είναι δουλειά κανενός επαγγελµατία 
ειδικού -ούτε της αλλαγής ή της επανάστασης-  όσο επιστήµονας και αν δηλώνει, αλλά ενός ζωντανού και δυναµικού 
κοινωνικού κινήµατος ανεξάρτητων ανθρώπων- πολιτών, τα χαρακτηριστικά και την κατεύθυνση του οποίου θα 
ορίσει το ίδιο και µόνο το ίδιο. 

Καταθέτω τέλος ευθέως και κλείνω µ΄ αυτό, την ελπίδα µου να χρησιµεύσει, έστω και λίγο, η 
παρούσα εργασία προς την κινηµατική αυτή κατεύθυνση.  
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 

                                                 
1 Όσο αυτό είναι δυνατό, καθώς άρρητες αξιολογικές κρίσεις µπορεί να εµπεριέχονται και σε φαινοµενικά 
«αθώες»  και «αντικειµενικές» προτάσεις κάθε επιστηµονικής µελέτης. Η σύγχρονη  επιστηµολογική βιβλιογραφία 
βεβαιώνει κάτι τέτοιο. Ενδεικτικά παραπέµπεται ο αναγνώστης/ η αναγνώστρια στο: Γεράσιµος Κουζέλης- 
Κοσµάς Ψυχοπαίδης (Επιµέλεια), Επιστηµολογία των Κοινωνικών Επιστηµών, Νήσος, 1996 
2 Ο όρος αυτός χρησιµοποιείται εδώ και θεωρώ πως είναι δόκιµος αν και δεν τον έχω συναντήσει πουθενά στην 
βιβλιογραφία. 
3 Yin. K Robert, Case study research Design and methods, The London Sage, 1994. 
4 Η διερεύνηση του ζητήµατος αυτού ήταν προγραµµατισµένο να περιλαµβάνεται στην παρούσα µελέτη αλλά για 
λόγους πρακτικούς δεν ολοκληρώθηκε. 
5 ∆ιαπιστώσεις από συνοµιλίες σε διάφορες επισκέψεις στην περιοχή µε κατοίκους. Καθοριστική ήταν η επίσκεψη 
στο φυλάκιο της Ολυµπιάδας  τον Μάιο του 1999 και η συνοµιλία µε τις ηλικιωµένες και  τους ηλικιωµένους  που 
«είχαν βάρδια». 
6 Ίβαν Ίλλιτς, Για τις ανάγκες του ανθρώπου σήµερα, Νησίδες, 1999. 
7 Αναφέρεται στο: Samuel Bowles, Richard Edwards, Κατανοώντας τον καπιταλισµό, Gutenberg, 1994     
8 Κορνήλιος Καστοριάδης, Η Ορθολογικότητα του Καπιταλισµού, Εκδόσεις Ύψιλον. 
9 Αναφέροµαι σ’ αυτήν την άποψη παρά την µικρή της ειδική σηµασία, επειδή έχει συχνά παρεµβληθεί µε τέτοιο 
τρόπο, σε προσπάθειες µου να εκφράσω ψήγµατα µιας ριζοσπαστικής κριτικής στον Πανεπιστηµιακό χώρο του 
τµήµατος Περιβάλλοντος . 
10 Κορνήλιος Καστοριάδης, Θρυµµατισµένος Κόσµος, Ύψιλον, 1992 
11 Κορνήλιος Καστοριάδης, Θρυµµατισµένος Κόσµος, Ύψιλον, 1992 
12 Michel Foucault, Η Μικροφυσική της Εξουσίας, Εκδόσεις Ύψιλον 
13 Ελευθεροτυπία 17/ 03/ 1996, σε άρθρο του Θανάση Γιαλκετσή µε τίτλο «Η γλώσσα του συµφέροντος» που 
στηρίζεται στο βιβλίο του Αλέν Καγέ :«Critique de la raison utilitaire» (La Decouverte, 1989).   
14 Michel Foucault, Η Μικροφυσική της Εξουσίας, Εκδόσεις Ύψιλον. 
15 Στο ίδιο. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
 
 
Η ΒΛΑΣΤΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 
 

Συγκεκριµένα η βλάστηση της περιοχής µελέτης, διακρίθηκε στις παρακάτω κατηγορίες: 1 

 

Παράκτια βλάστηση. 

Αµµόφιλοι τύποι οικοτόπων (θίνες) και συγκεκριµένα εµβρυώδεις µετακινούµενες θίνες (Κωδ.2110),  
µετακινούµενες θίνες,(ή άσπροι αµµόλοφοι Κωδ.2120) και σταθερές θίνες (γκρίζοι αµµόλοφοι Κωδ. 
2210) 

Αλλοφυτικοί τύποι οικοτόπων και συγκεκριµένα Μεσογειακοί αλατούχοι λειµώνες (Κωδ. 1410). 

Τύποι οικοτόπων των βραχωδών ακτών και ειδικά Παραθαλάσσιοι γκρεµοί µε βλάστηση των Μεσογειακών 
ακτών (µε ενδηµικά Limonium spp., Κωδ . 1240) 

 

Υδρόφιλη και παραποτάµια βλάστηση  

∆άση ανατολικής πλατάνου (Platanion orientalis) (Κωδ. 92CO) Στο ρέµα της Ρεντίνας αναπτύσσεται ο 
πρώτος και στο ρέµα της Ολυµπιάδας (Μπασδέκη Ρέµα) ο δεύτερο αξιόλογος βιότοπος πλατάνου ενώ 
µια συστάδα αναπτύσσεται στην παραλία Σταυρού. 

∆άση Salix alba και Populus alba (Κωδ. 92ΑΟ),  

Καλαµώνες 

 

Αείφυλλη- σκληρόφυλλη θαµνώδης µεσογειακή βλάστηση  

Είναι καλά διαµορφωµένη στο λοφώδες παραθαλάσσιο τµήµα. ∆ιακρίνονται οι  

Τυπικοί θαµνώνες αείφυλλων δρυών (κωδ. 6310), οι οποίοι αποτελούνται σε υψηλό ποσοστό από τους 
αειθαλείς δρυς Quercus ιlex και Quercus coccifera οι οποίοι συνοδεύονται από χαρακτηριστικά είδη 
αειθαλών θάµνων και συνοδευτικά µερικούς φυλλοβόλους θάµνους και φρυγανώδη είδη.  

 

Βλάστηση των φυλλοβόλων πλατύφυλλων 

Η βλάστηση των φυλλοβόλων πλατύφυλλων εντοπίζεται στις ορεινές εκτάσεις του Στρατωνικού Όρους 

 ∆άση οξιάς µε Asperulo-Fagetum (κωδ. 9130), στον οποίο απαντούν οι ακόλουθοι τύποι βλάστησης : 

∆άση οξιάς της φυτοκοινωνικής ένωσης Melico-Fagetum, µε την εµφάνιση της ανατολικής οξιάς (Fagus 
orientalis), την κυριαρχία της  (Fagus moesiaca), είδη δρυός και καστανιάς και υποόροφο συνήθως από 
τα είδη Rubus idaeus και πτέρη (Pteridium aquilinum) . 
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∆άση οξιάς της φυτοκοινωνικής ένωσης Melico-Fagetum µε Castanea sativa, ενδιάµεσος οικότοπος 
µεταξύ του Melico fagetum και του δάσους καστανιάς. 

 

∆άση καστανιάς (κωδ.9260) όπου χαρακτηριστική είναι η καλή ανάπτυξη της καστανιάς (Castanea sativa) 
µέχρι την θάλασσα 

∆άση µε Quercus frainetto (κωδ.9280), στον οποίο απαντούν οι ακόλουθοι τύποι βλάστησης 

Θερµόφιλα δάση οξιάς της Quercion frainetto 

Ελληνικά δάση πλατύφυλλης δρυός της Quercion frainetto 

Ελληνικά δάση πλατύφυλλης δρυός της Quercion frainetto µε αείφυλλους θάµνους 

 

Τεχνητές αναδασώσεις κωνοφόρων που πραγµατοποιήθηκαν σε περιοχές  αειφύλλων- σκληροφύλλων 
κυρίως αριάς 

Φυτείες µε ευρωπαϊκά είδη κωνοφόρων (Pinus maritime, Pinus brutia) 

Πρόκειται για αναδασώσεις στην χερσόνησο της Μπροστόµιτσας 

Φυτείες µε ξενικά είδη κωνοφόρων (Pinus radiata) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Ε. Κουτράκης-Ε. Λαζαρίδου- Ε. Μιχαλάτου-Κ. Σκορδάς-Μ. Αργυροπούλου Αξιολόγηση 
Υφιστάµενης Κατάστασης στην Παράκτια Ζώνη των Κόλπων Στρυµονικού και Ιερισσού και Προτάσεις 
∆ιαχείρισης. Ινστιτούτο αλιευτικής Έρευνας- Εθνικό Ίδρυµα Αγροτικής Έρευνας- Ελληνικό κέντρο 
Βιοτόπων Υγροτόπων- Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας, 2000Σε παρένθεση δίνεται ο 
αντίστοιχος κωδικός Natura 
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Κάθε προηγούµενη κυριαρχία ωχριά µπροστά στο σήµερα. Οι διεθνικές φίρµες, η

χρηµατιστηριακή κερδοσκοπία και οι µαφίες κουρσεύουν τον πλανήτη, 

οδηγούµενες αποκλειστικά απ’ την βραχυπρόθεσµη θέα των κερδών τους. 

  

   

    

Κορνήλιος Καστοριάδης 
 

 




