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Νέοι άνθρωποι συμμετέχουν ενεργά. Παρά τα προβλήματα, βρίσκονται νέα ικανά 
άτομα να στηρίξουν και να βοηθήσουν τον αγώνα. Ήδη από την προηγούμενη χρονιά 
υπάρχει η δυνατότητα να παρακολουθούμε τις κινήσεις της εταιρείας από τη σελίδα της στο 
διαδίκτυο, να γνωρίζουμε τις ανακοινώσεις της, τις σκέψεις των μετόχων κ.λ.π. 
       Συνειδητοποιημένοι και μορφωμένοι 
πολίτες δημοσιεύουν άρθρα τους σε 
περιοδικά υποστηρίζοντάς μας (Δρ Σοφία 
Παπασωτηρίου του Πολυτεχνείου 
Θεσσαλονίκης στη «Νέα Οικολογία»). 
       

 Η Ελένη Πανίδου πολιτική 
επιστήμονας και καθηγήτρια της 
γερμανικής γλώσσας, πρώην υπάλληλος 
στα συνδικάτα της Γερμανίας για τους 
μετανάστες, είναι ο άνθρωπος που μπορεί 
να μας φέρει σε επαφή με το κίνημα της 
Γερμανίας κατά των μεταλλουργιών 
χρυσού. 
 

 
 

Σοφία Παπασωτηρίου, Ελένη Πανίδου, 
Λιάνα Κανέλλη, στα αρχαία Στάγιρα. 

 
       Αποκτάμε τη δυνατότητα γι’ ακόμα μεγαλύτερη πληροφόρηση για τον αγώνα που 
γίνεται σε άλλα μέρη του κόσμου με τις μεταλλουργίες χρυσού, τις καταστροφές που 
υπήρξαν κύρια από το σπάσιμο φραγμάτων (αστοχία) και τη διαρροή τοξικών αποβλήτων 
στα νερά ποταμών, στη θάλασσα κ.λ.π. 
       Αρχίζει να υπάρχει συνεργασία και ανταλλαγή απόψεων με ανθρώπους, φορείς και 
οργανώσεις που στήριζαν το μέτωπο εναντίον των μεταλλουργιών σε όλο τον κόσμο.  
 Το Μάη του 1998, γίνεται η πρώτη ουσιαστική επαφή από την κοινότητα της 
Ολυμπιάδας με μέλη οργανώσεων στην Γερμανία που συμμετείχαν στις κοινοποιήσεις κατά 
των μεταλλουργιών χρυσού στην Τουρκία. 
       

Η Πέτρα Ζάουερλαντ, πρόεδρος της FIAN είναι ο συνδετικός κρίκος των επαφών 
αυτών. Διαβάζει το συνοπτικό κείμενο που αναφέρεται στο ιστορικό του αγώνα μας και 
ξεκινά η συνεργασία μαζί της. 
      Ερχόμαστε μέσω της Πέτρα σε επαφή με τον Σεφά Τασκίν, δήμαρχο της Περγάμου, για 
να μας πληροφορήσει για τον αγώνα στην Τουρκία.  
       Σε επιστολή του, ο τούρκος δήμαρχος καταλήγει με μια παροιμία της πατρίδας του, 
«έχουν και τα μυρμήγκια αδέλφια». 
       

Επίσης γνωρίζουμε πλέον για το τι έχει συμβεί στην Πέργαμο, στην Τσεχία, τον Καναδά 
και τη Γερμανία.  
      Από το διαδίκτυο ερχόμαστε σε επαφή με την περιβαλλοντική οργάνωση «Friend of 
Earth». Η έδρα της οργάνωσης βρίσκεται στο Τορόντο του Καναδά, εκατό μέτρα από το 
γραφεία της εταιρείας «T.V.X. Gold». Παράλληλα έχει ομάδες σε 60 χώρες του κόσμου. 
       Η αντίστοιχη οργάνωση της Τσεχίας είναι εκείνη η οποία πρωτοστατεί εναντίον της 
εταιρείας «T.V.X. Gold», για την εξόρυξη στο Κασπέρσκι Χόρυ. Σε ανακοίνωση τους 
πληροφορούμαστε πως η εταιρεία έχει προχωρήσει σε καταπατήσεις δημοσίων εκτάσεων, 
έχει ρυπάνει την περιοχή όπου δραστηριοποιείται και μάλιστα έχει καταδικαστεί γι’ αυτές τις 
ενέργειες από τα δικαστήρια της Τσεχίας. Η εκμετάλλευση πρόκειται να γίνει στα παρθένα 
δάση, στα σύνορα της Τσεχίας με τη Γερμανία. Οι αντιδράσεις επόμενο είναι να φτάσουν 
μέχρι τη Γερμανία για το φόβο επιπτώσεων από τη μεταλλευτική χρήση στα δάση της 
Βαυαρίας. 

Από την πλήρη εσωστρέφεια, βρισκόμαστε σε ένα περιβάλλον που σου δίνει 
πληροφορίες, προτάσεις, βοήθεια, λύσεις. Αντιλαμβανόμαστε πως ανήκαμε σε ένα 
μεγαλύτερο κίνημα και θα έπρεπε να συμμετέχουμε στον αγώνα κατά των μεταλλουργιών 
χρυσού σε όλο τον κόσμο.   
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       Νέα στοιχεία. Εξαιτίας των επαφών αυτών καινούργια στοιχεία                             
έρχονται στην επιφάνεια. Αποδεικνύεται περίτρανα πως το Αιγαίο είναι η περιοχή εκείνη 
στον οποίο οι πολυεθνικές εταιρείες προτίθενται να στήσουν ένα τρελό φαγοπότι. 
       Την «Eurogold»,  η οποία δραστηριοποιείται στην Τουρκία, την αποτελούν οι εταιρείες: 
η καναδική «Inmet Mining Corp»., η γαλλική «Source Compagnie Miniere», και η 
αυστραλιανή «Normandy Mining Ltd». Την ίδια εποχή εμφανίζεται ως από μηχανής θεός 
για την ανάπτυξη στη Θράκη, την εκμετάλλευση των χρυσοφόρων κοιτασμάτων της κ.λ.π. 
μια αυστραλιανή εταιρεία. Είναι η ίδια εταιρεία η «Normandy Mining Ltd».  
 Η υποκρισία των κυβερνητικών παραγόντων αρχίζει πλέον να αποδεικνύεται περίτρανα. 
Από τη μια αντιδρούν κατά των μεταλλουργιών στη γειτονική χώρα. Από την άλλη τις ίδιες 
εταιρείες που καταγγέλλουν στην Ε.Ε. για την Τουρκία, τις αποδέχονται μετά «Βαΐων και 
Κλάδων» στην Ελλάδα. 
 
      Η επαφή που είχαμε αποκτήσει με το ευρωπαϊκό κίνημα κατά των μεταλλουργιών από 
την πρώτη στιγμή αρχίζει να αποδίδει καρπούς. 
            1ο Από άρθρο του περιοδικού “Freitag” της Γερμανίας και την Πέτρα Ζάουερλαντ, 
ενημερωθήκαμε για τις εξελίξεις στο ζήτημα μεταλλουργίας χρυσού στην Πέργαμο. 
            2ο Τέλη Μαΐου εκδόθηκε η απόφαση του τουρκικού ανώτατου διοικητικού 
δικαστηρίου με την οποία ακυρώνεται η άδεια λειτουργίας του εργοστασίου χρυσού της 
“Eurogold” (αφού η κατασκευή του εργοστασίου ήδη είχε πραγματοποιηθεί). Η αιτία ήταν η 
προστασία της υγείας των κατοίκων και η διατήρηση υγιούς περιβάλλοντος, από την 
επικίνδυνη βιομηχανική δραστηριότητα με τη χρήση του κυανίου. Επίσης η προστασία των 
παραδοσιακών οικονομικών δραστηριοτήτων των κατοίκων της περιοχής, από τους οποίους 
οι περισσότεροι ήταν ελαιοπαραγωγοί και γεωργοί. Την προσφυγή σε βάρος της “Eurogold” 
κατέθεσαν 700 πολίτες από 17 χωριά της περιοχής.      

3ο Ενημερωθήκαμε επίσης για τα αποτελέσματα συνεδρίου που πραγματοποιήθηκε 
στην Κωνσταντινούπολη της Τουρκίας στα τέλη του Ιούνη 1997, με την παρουσία 
εκπροσώπων και της “Eurogold” και από την άλλη των καθηγητών του Τμήματος Χημείας 
του Πανεπιστημίου του Μονάχου Φ. Κόρτε και Σπιτέλλερ και του τούρκου καθηγητή της 
Χημείας Ισμαήλ Ντουμάν. Θέμα η επικινδυνότητα της χρήσης κυανίου στην παραγωγή του 
χρυσού. Το συνέδριο κατέληξε: στο συμπέρασμα:  

«με βάση το σημερινό επίπεδο γνώσης είναι απαράδεκτη η προγραμματισμένη 
παραγωγή χρυσού στην Πέργαμο. Παγκόσμια εργάζονται οι εταιρείες παραγωγής 
χρυσού όπως προβλέπεται για την Τουρκία, όπως στο νησί Μιντανάο στις 
Φιλιππίνες, στο Περού, στο Western Sho – Shone στη Νεβάδα, στην Ολυμπιάδα 
στην Ελλάδα».  

4ο Ο καθηγητής Κόρτε, μοναδικού επιστημονικού κύρους, σύμβουλος της Ε.Ε. σε 
ζητήματα Χημείας Περιβάλλοντος κ.λ.π. και γενικά αποδεκτός στον Ευρωπαϊκό χώρο ως 
μοναδικής επιστημονικής αυθεντίας, είχε ήδη εκδώσει μελέτη με τίτλο «Το δίλημμα της 
επεξεργασίας χρυσού με κυανίδια» το οποίο μας κοινοποιείται. 

5ο Τη χρηματοδότηση της “Eurogold” είχε αναλάβει η μεγάλη γερμανική τράπεζα 
«Ντρέσνα Μπάνκ». Από τις κινητοποιήσεις των γερμανών ακτιβιστών, κατατέθηκε μομφή 
σε βάρος των μελών του δ.σ. της τράπεζας για τη χρηματοδότηση δραστηριοτήτων που 
προφανώς στρέφονται σε βάρος του περιβάλλοντος. Κατάφεραν και σε λίγο η τράπεζα 
απέσυρε την υποστήριξή της.  

6ο Κατόρθωσαν επίσης οι γερμανοί ακτιβιστές μετά την καμπάνια για την Πέργαμο 
την υπογραφή «συμφωνίας τιμής» μεταξύ των μεγάλων επιχειρήσεων της Γερμανίας για τη 
μη χρηματοδότηση στο μέλλον δραστηριοτήτων που προφανώς στρέφονται εναντίον του 
περιβάλλοντος, μεταξύ των οποίων συμπεριλαμβάνονται και δραστηριότητες που γίνονται με 
χρήση κυανίου.  

7ο Μας κοινοποιείται η απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 17ης Νοε 1994 
με την οποία καταδικάζεται το τουρκικό κράτος για την κατασκευή και λειτουργία της 
μεταλλουργίας χρυσού στην Πέργαμο. 
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Το δίλημμα που τίθεται. Αγώνας κατά της μεταλλουργίας χρυσού ολομέτωπα, με την 
ενίσχυση αλά και τη βοήθεια του πανευρωπαϊκού μετώπου κατά των μεταλλουργιών ή ναι 
στην επένδυση εκεί όπου υπάρχει κοινωνική συναίνεση;  

Η πρώτη θέση συμβάδιζε με τις θέσεις της Επιτροπής Αγώνα κατά της 
μεταλλουργίας της «ΜΕΤΒΑ» και ήταν αυτή που ακολουθούσε για τις υφιστάμενες 
εγκαταστάσεις του μεταλλείου η Ολυμπιάδα. Προβληματιζόσουν για το κυάνιο, τα τοξικά 
απόβλητα, για την εξουθένωση των υδάτινων πόρων, για την εξόφληση εκατομμυρίων τόνων 
γης κ.λ.π.  Είχε ηθικό έρεισμα, γεγονός και συγκέντρωνε και την συμπάθεια της κοινής 
γνώμης. Μπορούσε να καλυφθεί από επιστημονικό δυναμικό μεγάλης επιστημονικής αξίας 
και γενικότερης αποδοχής. Επίσης συγκέντρωνε και μια συγκροτημένη επιχειρηματολογία 
στο νομικό επίπεδο δικαστικής διερεύνησης της υπόθεσης. 

Από την άλλη η θέση της επιτροπής του Στρυμονικού «ναι στην επένδυση, όχι στο 
δικό μας υδροκρίτη, εκεί που θα υπάρχει κοινωνική συναίνεση». Την εποχή που 
διατυπώθηκε, μπορούσε να δικαιολογηθεί. Ένα εχθρικό περιβάλλον σ όλη τη Χαλκιδική, με 
τους εργαζόμενους εξεγερμένους και με δεδομένη την εχθρική συμπεριφορά των πολιτών 
στην ορεινή κύρια Χαλκιδική ή το λιγότερο αδιάφορους. Σήμερα όμως θα έπρεπε να 
επανεκτιμηθεί, με την γνώση που είχαμε και τα καινούργια δεδομένα. 

 
Διστακτικός στην ύπαρξη συνεργασίας με ειδικούς επιστήμονες ήταν και ο πρόεδρος 

της Ολυμπιάδας Νίκος Μήτσιου, ο οποίος από το 1989 είχε ταλαιπωρηθεί με τις 
παλινδρομήσεις επιστημόνων καθηγητών πανεπιστημίων, για την επιστημονική υποστήριξη 
των θέσεών μας. Ήδη από το 1989 είχε προχωρήσει και παρέμενε στην πολιτική θέση, «η 
τοπική κοινωνία δεν αποδέχεται τη δραστηριότητα». Ήδη πλησίαζε και το διάστημα 
υποβολής των μελετών για έγκριση από την εταιρεία. Η μοναδική μελέτη που υπήρχε ήταν 
αυτή του δρ. Πολιτικού Μηχανικού Υγιεινολόγου Οδυσσέα Πλανάκη, για τη 
μεταλλουργία χρυσού και τις επιπτώσεις από τις υφιστάμενες εγκαταστάσεις των 
μεταλλείων. Η μελέτη Πλανάκη δεν εκτιμήθηκε όσο άξιζε. Χωρίς να έχει τη δυνατότητα να 
αξιολογήσει την μεταλλουργία χρυσού και τις συνέπειες από την κατασκευή και λειτουργία 
της, ήταν μια καταπληκτική δουλειά, σχετικά με τις μέχρι τώρα επιπτώσεις από τη 
λειτουργία των μεταλλείων. Ήταν πάντως και η μοναδική που υπήρχε αυτό το διάστημα και 
αυτή χρησιμοποιήθηκε για την αίτηση ακύρωσης για τις υφιστάμενες εγκαταστάσεις.  

 
       Όπως από την αρχή είχαμε συνειδητοποιήσει, ο χώρος της εξόρυξης χρυσού, εκτός των 
άλλων δίνει τη δυνατότητα για τυχοδιωκτικά σχέδια και επιδιώξεις των διαφόρων 
καιροσκόπων, κύρια του χρηματιστηρίου. 
        Έτσι στις 06.05.1997 διαβάζουμε στην «Εξουσία». «Έκθεση – καταπέλτης για το νέο 
Κλοντάικ της Ινδονησίας». 

                     «Η ανακάλυψη του πλουσιότερου κοιτάσματος χρυσού του 20 αιώνα 
στη ζούγκλα της νήσου Βόρνεο στην Ινδονησία αποδείχθηκε μια άνευ 
προηγουμένου απάτη. Η είδηση προκάλεσε σοκ στην αγορά των πολύτιμων 
μετάλλων, ενώ μάλλον θα σημάνει το τέλος της μικρής καναδικής εταιρείας «Bre – 
X», που είχε εντοπίσει τη χρυσοφόρο φλέβα 
                     Το χρονικό του Θρίλερ. Η «Bre – X» ανακοίνωσε το 1993 ότι 
βρίσκεται στα ίχνη ενός χρυσωρυχείου στην περιοχή Μπουσάνγκ της Ινδονησίας. 
Η πορεία της στη συνέχεια ήταν μετεωρική, τον περασμένο χρόνο εισήχθη στο 
χρηματιστήριο του Τορόντο και η μετοχή της άρχισε να ανεβαίνει καθώς οι 
προοπτικές της ήταν ρόδινες. Τα πρώτα σύννεφα στον ορίζοντα άρχισαν να 
φαίνονται στις 19 Μαρτίου 97, όταν ο επικεφαλής της επιστημονικής ομάδας 
Μίκαελ Ντε Γκούζμαν σκοτώθηκε πέφτοντας στο κενό από το ελικόπτερο στο 
οποίο επέβαινε. Η «αυτοκτονία του» άφησε πολλά ερωτηματικά. Λίγες μέρες 
αργότερα η συνεταίρος της «Bre – X», «Freeport», ανακοίνωσε ότι οι ποσότητες 
χρυσού στα δείγματα ήταν ασήμαντες. Πανικός στο χρηματιστήριο του Τορόντο και 
βουτιά της μετοχής της εταιρείας. Το Ελντοράντο της Ινδονησίας αποδείχθηκε 
αέρας, προϊόν της μεγαλύτερης απάτης του αιώνα». 
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           Η Ολυμπιάδα συμβαδίζει με τα νέα δεδομένα. Η νομική λοιπόν σκέψη που 
αναπτύσσεται στο Σ.τ.Ε., η πλήρης γνώση για τις μεταλλουργίες χρυσού, η εμπειρία από την 
πρακτική των κατοίκων που αγωνίζονται σε άλλα μέρη του κόσμου, η δυνατότητα 
εξοπλισμού των απόψεών μας με επιστημονικό δυναμικό παγκόσμιας ακτινοβολίας, αλλά 
κύρια η ηθική πλευρά αντιμετώπισης του ζητήματος, βάζουν σε κριτική την πολιτική που 
ακολουθείται  στην Επιτροπή Αγώνα του Στρυμονικού. 

Η άρνηση μιας δραστηριότητας σε μια περιοχή από τους τοπικούς φορείς και η 
μετάθεση του προβλήματος σε μια άλλη περιοχή, γειτονική, έστω αναφέροντας και την 
κοινωνική συναίνεση, ώστε να απαλλαγούμε εμείς από το πρόβλημα, είναι μια θέση η οποία 
έχει πλέον αξιολογηθεί από την νομική επιστήμη και σκέψη. Θεωρείται όχι απλώς ένα 
αδύναμο νομικό επιχείρημα αλλά υποκριτική, απορριπτέα και κατακριτέα. 

Μάλιστα στη διεθνή νομική ορολογία έχει μια συγκεκριμένη ονομασία «Knock in 
backyard», ενώ στην ελληνική νομική ορολογία «πισώπλατη μαχαιριά» ή «τα σκουπίδια 
στην αυλή του γείτονα». Το νομικό αυτό θεώρημα το ανέπτυξε ιδιαίτερα εύστοχα ο επίτιμος 
αντιπρόεδρος του Σ.τ.Ε. Δεκλερής, στο συνέδριο της σχολής δικαστών (Σεπ. 2001).  

 
Ήταν η πρακτική την οποία είχαν ακολουθήσει όλα αυτά τα χρόνια οι κοινότητες της 

ορεινής Χαλκιδικής, υποδεικνύοντας μάλιστα συγκεκριμένα την Ολυμπιάδα. Ήταν η θέση 
που πλήγωνε κύρια τους κατοίκους της Ολυμπιάδας και του Στρυμονικού.  

Η θέση του Στρυμονικού, ναι στην επένδυση εκεί όπου υπάρχει κοινωνική 
συναίνεση, ήταν βέβαια και μια απάντηση στις προκλήσεις που δεχόταν η περιοχή του 
Στρυμονικού από τις κοινότητες της ορεινής Χαλκιδικής. Σήμερα όμως παρουσιαζόμασταν 
με νέα δεδομένα και αυτά ήταν η Ιερισσός. Ήθελε για τον δικό της τόπο, ότι και εμείς για το 
δικό μας. Και βέβαια υπήρχε και η αγανάκτηση για την προηγούμενη συμπεριφορά της 
Ιερισσού ή ακόμα και για την αδιαφορία των πολιτών της. Δεν θα μπορούσε όμως  η 
συμπεριφορά του Στρυμονικού να ήταν εκδικητική. Εξάλλου κατανοούσαμε όλοι πολύ καλά 
πως πλησιάζαμε και σε μια δικαστική αναμέτρηση, η οποία θα ήταν χαμένη αν δεν 
συνοδευόταν και από τα αντίστοιχα επιστημονικά επιχειρήματα. Έπρεπε λοιπόν ή να 
αποδεχτούμε το αυτονόητο γεγονός και να συμπορευτούμε ή να αφήνουμε να υπάρχει 
καχυποψία και αντιπαλότητα στις μεταξύ μας σχέσεις. Και δυστυχώς αυτή η άποψη φαίνεται 
πως κυριάρχησε μεταξύ ορισμένων μελών του Στρυμονικού, όπως αποδεικνύεται στη 
συνέχεια. 

Παράλληλα με τη θέση του Στρυμονικού, παρουσιαζόμασταν διαλλακτικοί, μας 
άνοιγε τις πόρτες να συζητάμε με το νομάρχη, την κυβέρνηση κ.λ.π. Από την άλλη όμως 
αποδυνάμωνε πλήρως κάθε επιτυχία σε ένα προσεχή δικαστικό αγώνα και σε μια προσεχή 
επίσης καταγγελία στην Ε.Ε. και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ήδη η απάντηση της 
Επιτροπής της Ε.Ε. στους γερμανούς πράσινους, αποτύπωνε το μέγεθος του προβλήματος, 
όταν απάντησε η Επιτροπή πως υπάρχει κοινωνική συναίνεση για τη μεταλλουργία.   

Επιβράβευε παράλληλα την κυβερνητική πολιτική, με το να διαφημίζουμε τη 
μεταλλουργία χρυσού και να αποδεχόμαστε να συζητάμε για τη «μεγαλύτερη επένδυση του 
αιώνα». 

Συμπεριφορά η οποία είχε φτάσει στα όριά της και έπρεπε ήδη και με όλα αυτά τα 
νέα στοιχεία να διαφοροποιηθεί, λαμβάνοντας υπόψη και τις εξελίξεις όπως 
προαναφέρθηκαν για τη μελέτη του «ΙΓΜΕ», την αδιαμφισβήτητη και επαναδιατυπωμένη 
επιλογή της «T.V.X.» αλλά και του υπ. Ανάπτυξης της περιοχής Ολυμπιάδας – Βαρβάρας ως 
θέσης για την κατασκευή της μεταλλουργίας.  

Αλλαγή στάσης στην οποία χωρούσαν μέσα και ο Στρυμονικός και η Ιερισσός, αλλά  
και κάθε πολύπαθη περιοχή της Ελλάδας όπως η Μήλος, η Θράκη, το Κιλκίς κ.λ.π. Ήδη οι 
μεταλλευτικές εταιρείες είχαν γεμίσει την Ελλάδα. Και εμείς συνεχίζαμε να συζητάμε ναι 
στην επένδυση αλλά…. 
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          Καταγγελία της «Κοινότητας Ολυμπιάδας» για παράνομη λειτουργία των  «Μ.Κ.» 
Η περίοδος της χάριτος είχε τελειώσει πλέον για την εταιρεία. Η δεκαοχτάμηνη παράταση 
των αδειών των μεταλλευτικών εγκαταστάσεων Ολυμπιάδας – Στρατωνίου τελείωνε το 
Φεβρουάριο. Αδειών οι οποίες όπως προαναφέρθηκε δεν υπήρχαν σύμφωνα με την 
περιβαλλοντική νομοθεσία, κενό που προσπάθησε να καλύψει ο νόμος μεταβίβασης των 
μεταλλείων, που προσυπέγραψαν τα πολιτικά κόμματα πλην του Κ.Κ.Ε. 

 
Στο σημείο αυτό πρέπει να αναφερθεί η παρέμβαση πάλι της Δ/νσης Περιβάλλοντος 

του ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ. Κεντρικής Μακεδονίας, σε συνέχεια της καταγγελίας μας για την 
παράνομη απόθεση στείρων υλικών σε δασικές εκτάσεις. Η Δ/νση Περιβάλλοντος στις 
20.01.1998 επιβεβαιώνει την αλήθεια των ισχυρισμών μας, αναφέρει το γεγονός της 
έλλειψης αδειών από την προηγούμενη εταιρεία και την υποχρέωση της νέας ιδιοκτήτριας 
εταιρείας να προχωρήσει σε μελέτες και εγκρίσεις αδειών για τη συνέχιση των 
δραστηριοτήτων του μεταλλείου. 

 
Ο πρόεδρος της Ολυμπιάδας στις 03.031998 (α.π. 73), τρεις μόνο μέρες από την 

ημερομηνία λήξης των αδειών, καταγγέλλει σε κάθε δημόσια αρχή το γεγονός της 
παράνομης λειτουργίας του μεταλλείου, αφού η κατ επίφαση παράταση είχε δοθεί για να 
μπορέσει η εταιρεία να ακολουθήσει τις νόμιμες διαδικασίες να υποβάλλει μελέτες, να 
εγκριθούν κ.ο.κ. 

 
Με αφορμή το έγγραφο της «κ. Ο.», η Επιθεώρηση Μεταλλείων (17.03.98) 

απευθύνει ερώτημα στο Υπ. Αν. και το ΥΠΕΧΩΔΕ αν έχουν υποβληθεί μελέτες από την 
«T.V.X.» μετά την παρέλευση του δεκαοχτάμηνου και αν όχι σε ποιο στάδιο βρίσκεται η 
διαδικασία έγκρισης μελετών. 

 
Η Νομαρχία Χαλκιδικής / Τμήμα Περιβάλλοντος, (29/4/98) αρνείται να τοποθετηθεί 

και αναφέρει πως το συγκεκριμένο είναι ένα λεπτά νομικό ζήτημα που θα λυθεί από τα 
υπουργεία στα οποία απευθύνθηκε η «κ. Ο.». 

 
Μέσα σε ένα μήνα η «T.V.X.» αναγκάζεται να συντάξει και υποβάλλει Μ.Π.Ε. για 

τις υφιστάμενες εγκαταστάσεις. Ήταν μια αντιγραφή ουσιαστικά των μελετών της εταιρείας 
«ΑΕΕΧΠ κ. Λ΄» με το πρόσθετο στοιχείο, ότι πλέον μην θέλοντας προφανώς να αναλάβει 
καμία ευθύνη από αστικές απαιτήσεις για δραστηριότητες της προηγούμενης εταιρείας, 
διαπίστωνε τα περιβαλλοντικά προβλήματα που υπήρχαν από τη λειτουργία των μεταλλείων 
όπως ακριβώς τα είχε συμπεριλάβει στις προηγούμενες καταγγελίες της η «κ. Ο.» 

Επίσης ένα άλλο γεγονός ήταν πως γι’ ακόμα μια φορά η εταιρεία αποδεικνύεται 
πλήρως ανέτοιμη να προχωρήσει στην υποβολή μελέτης στην οποία θα περιλαμβανόταν η 
μεταλλουργία χρυσού, αφού δεν είχε καταλήξει καν στη μέθοδο. 

Εμείς επιδιώκαμε παράλληλα να διασπαστούν οι μελέτες της εταιρείας, σχετικά με 
τις υφιστάμενες εγκαταστάσεις και τη μεταλλουργία χρυσού, υπολογίζοντας πως μπορεί να 
ήταν μια επιπλέον βοήθεια στο νομικό αγώνα που ξεκινούσαμε καθώς όταν θα έλθει το θέμα 
αυτό υπό κρίση στο Σ.τ.Ε., η υποβολή τμημάτων των Μ.Π.Ε. από μόνο του θα ήταν ένα 
γεγονός που θα μπορούσε να ακυρώσει τις άδειες, όπως ήδη έπραξε το Σ.τ.Ε. στο ζήτημα του 
Αχελώου. 

 
Η «κ. Ο.» παραλαμβάνει τη Μ.Π.Ε. την 1 Απρίλη και καταθέτει τις αντιρρήσεις της 

την 10 Απρίλη 98. Ας σημειωθεί πως η προθεσμία υποβολής αντιρρήσεων είναι δεκαπέντε 
μέρες από την δημοσίευση της ανακοίνωσης και πρόσκλησης των πολιτών.  

Στις 12 Μαΐου 98 υποβάλλει αντιρρήσεις και η κοινότητα της Βαρβάρας, 
εκπροσωπώντας και την επιτροπή του Στρυμονικού. 

Στο έγγραφο τίθεται από την Επιτροπή το ερώτημα. «Αν δεν υλοποιηθεί η 
μεταλλουργία χρυσού τι θα γίνει με τις περιβαλλοντικές συνέπειες που θα προκύψουν;». Οι 
θέσεις πλέον της Ολυμπιάδας και του Στρυμονικού έχουν απομακρυνθεί εντελώς.  
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Το Κ.Κ.Ε.  συντονίζεται στις θέσεις μας και καταθέτει αναφορά με τους βουλευτές 
Σταύρο Παναγιώτου και Μαρία Μπόσκου (ΠΑΒ 4879/12.5.98) ερωτώντας τα υπουργεία 
ΠΕΧΩΔΕ, Ανάπτυξης και Υγείας αν γνωρίζουν πως αυτή τη στιγμή τα «Μεταλλεία 
Κασσάνδρας» λειτουργούν παράνομα. 

 
Το Τμήμα Περιβάλλοντος εισηγούμενο στο Νομαρχιακό Συμβούλιο Χαλκιδικής τη 

Μ.Π.Ε. για τις υφιστάμενες εγκαταστάσεις του μεταλλείου Ολυμπιάδας προτείνει την 
έγκριση της μελέτης. 

 
Το Νομαρχιακό Συμβούλιο συνεδριάζει στις 18.05.1998 και με το δεδομένο πως 

παράλληλα δεν αντιμετωπίζεται και η μεταλλουργία χρυσού και επιθυμώντας τη συνολική 
αντιμετώπιση του ζητήματος αναβάλει την απόφαση για τις υφιστάμενες εγκαταστάσεις. 
Δίδεται λοιπόν μιας πρώτης τάξεως ευκαιρία, όπως αναμενόταν εξάλλου, να μην τοποθετηθεί 
ή εγκρίνει το Νομαρχιακό Συμβούλιο τη Μ.Π.Ε. για τις υφιστάμενες εγκαταστάσεις. 
Εξάλλου τον Οκτώβρη βαδίζαμε για Νομαρχιακές Δημοτικές εκλογές. 

 
Στις 15.06.1998 την Ολυμπιάδα επισκέπτεται και ο επίτιμος Πρόεδρος του Κ.Κ.Ε. 

Χαρίλαος Φλωράκης. Η προτροπή του παλαίμαχου πολιτικού σαφής: «προστατέψτε τον 
τόπο σας που τόσο όμορφο δεν έχω ξαναδεί αν και έχω περπατήσει όλη την Ελλάδα»                                

 
Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, εγκρίνει την 

πραγματοποίηση ερευνητικού προγράμματος γεωτρήσεων σε περιοχή 40 στρεμμάτων στην 
περιοχή Ξεράδα Ολυμπιάδας. Ας σημειωθεί πως το Νομαρχιακό συμβούλιο Χαλκιδικής όσες 
φορές είχε υποβληθεί Μ.Π.Ε. στο Νομαρχιακό Συμβούλιο για πρόγραμμα γεωτρήσεων από 
την «Τ.V.X.», της απέρριπτε καθώς δεν επέτρεπε καμιά δραστηριότητα έως ότου κατατεθεί η 
Μ.Π.Ε. για τη μεταλλουργία χρυσού και αντιμετωπισθεί συνολικά το ζήτημα. 

Ο νομάρχης Χαλκιδικής, ιδιαίτερα ευφυής παρέπεμπε στο διηνεκές διάφορα 
ζητήματα που του έθετε επιτακτικά η εταιρεία, κατανοώντας πως είναι ανίκανη και ανέτοιμη 
να προχωρήσει στο πρόγραμμα μεταλλουργίας χρυσού. 

Το ίδιο έπραξε και όταν ήλθε για συζήτηση στο Νομαρχιακό Συμβούλιο Χαλκιδικής, 
η Μ.Π.Ε. της «T.V.X.» για την πραγματοποίηση 114 γεωτρήσεων στην περιοχή Ολυμπιάδας, 
αλλά και Σταγίρων,  Σκουριών και Μεγάλης Παναγιάς. 

Στις Μ.Π.Ε. αυτές για την περιοχή της Ολυμπιάδας, καταθέτει τις αντιρρήσεις της η 
«κοινότητα Ολυμπιάδας» στις 12.05.98, ενώ για τις υπόλοιπες περιοχές Σκουριές, Στάγιρα, 
αλλά και Ολυμπιάδα, υποβάλλει τις αντιρρήσεις της η Επιτροπή της Ιερισσού 15.05.98. 

 
Στις αρχές του Φλεβάρη, η δεύτερη αίθουσα του φυλακίου, που είχε δημιουργηθεί 

για τις συνεδριάσεις, καίγεται μετά από εμπρησμό. 
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        Σκουριές, το νέο ΕΛΝΤΟΡΑΝΤΟ. Το «ΙΓΜΕ», αλλά και τα Μεταλλεία Κασσάνδρας, 
ήδη είχαν πραγματοποιήσει ερευνητικές γεωτρήσεις από την προηγούμενη δεκαετία στην 
ορεινή Β. Χαλκιδική. Ήταν γνωστές πολλές περιοχές οι οποίες είχαν πλούσια αποθέματα σε 
χαλκοπυρίτη, σιδηροπυρίτη όπως η Φισώκα, οι Παπάδες, ο Ζέπκος, η Αρναία κ.λ.π. 
πάντοτε με την ύπαρξη χρυσού και αργύρου. Πολλά από τα στοιχεία αυτά ανακοινώθηκαν 
και στην «ημερίδα για τον ορυκτό πλούτο της Χαλκιδικής» Μάης 1994. 

Στην «T.V.X.» με την μεταλλειοκτησία που της παραχωρήθηκε περιέχεται και η 
δυνατότητα εκμετάλλευσης και των Σκουριών. Μιας περιοχής με μεγάλες δυνατότητες 
εκμετάλλευσης και οικονομικά ιδιαίτερα συμφέρουσας. Η περιοχή αυτή βρίσκεται στα 
διοικητικά όρια της Μεγάλης Παναγιάς. 

Για την εκμετάλλευση των Σκουριών η «T.V.X.» αναφέρει στοιχεία στη σελίδα της 
στο διαδίκτυο, διαφημίζοντας το πρόγραμμα. 

Μεταξύ άλλων αναφέρει: 
«Οι μεταλλευτικές δραστηριότητες θα προκαλέσουν κάποια υποχώρηση του 

εδάφους σε μια περιορισμένη περιοχή γύρω από το πηγάδι. Τα στείρα θα 
χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή χώρου απόθεσης τελμάτων ή θα 
τοποθετηθούν σε σωρούς. Η εγκατάσταση θα γίνει στην περιοχή του 
Εκκλησιαστικού Μύλου (θέση Κερασιά). 

Τα υπόγεια νερά βρίσκονται 17 με 31 μ. από την επιφάνεια στον πάτο της 
κοιλάδας και 130μ. στις πλαγιές. Οι απαιτήσεις του νερού είναι 570κ.μ. νερού την 
ώρα». 

 
Από πληροφορίες που η ίδια η εταιρεία δίνει το υπάρχον μετάλλευμα για εξόρυξη το 

οποίο και συμφέρει οικονομικά είναι της τάξης των 150.000.000. τόνων, σε ένα συνολικό 
400.000.000 τόνων. Οι αποθέσεις των στείρων και των αποβλήτων θα απαιτήσουν χώρο της 
τάξης των 10.000 στρεμμάτων, σε βάθος δεκάδων μέτρων στις πλαγιές του όρους 
Χολομώντα και του Στρατωνικού όρους, φτάνοντας κοντά στις ακτές Γοματίου και 
Πυργαδικίων. 

Θα γίνει δε η εκμετάλλευση πάνω ακριβώς από την υπόγεια υδροφορία του 
Κάκαβου, ο οποίος έχει μοναδική υδροφορία για την περιοχή του κόλπου της Ιερισσού. 

Η εταιρεία προσδοκά με τα υπάρχοντα μεταλλεύματα να εξάγει 8.000.000 ουγκιές 
χρυσού. 

Γεννιέται από μετόχους η απορία αφού είναι έτσι γιατί η μετοχή της εταιρείας έχει 
πέσει κάτω από τα επτά δολάρια. «Το πρόγραμμα των Σκουριών τοποθετείται σε μια ιστορική 
μεταλλευτική περιοχή που περιέχει κατά μέσο όρο 0,48 gr/t χρυσού και 0,48% χαλκού. Θα 
εξορυχτεί σε διάστημα 20 χρόνων με ρυθμό 18.000 t/d. Το ορυχείο θα είναι ένα ανοικτό πηγάδι 
για τα πρώτα πέντε χρόνια λειτουργίας του. Οι τελικές διαστάσεις του πηγαδιού θα είναι 600μ. 
στη διάμετρο και 200μ κάτω από το επίπεδο του εδάφους». 

 
Η «T.V.X.» αναθέτει σε Ισπανό εργολάβο την πραγματοποίηση ερευνητικής στοάς 

στις Σκουριές. Στη Μ.Π.Ε. της ερευνητικής στοάς, προβλέπονται απώλειες νερών της τάξης 
των 35 κ.μ. νερού/ώρα. Σήμερα η στοά εξάγει δεκαπλάσια ποσότητα νερού από τα σπλάχνα 
του Στρυμονικού όρους.  

Αφού προχωρούν στην εκχέρσωση δασών, χωρίς άδειες, για τη μεταφορά 
ηλεκτρικού ρεύματος και ρίχνουν ανεξέλεγκτα τα νερά  στους φυσικούς αποδέκτες, στη 
συνέχεια η στοά εγκαταλείπεται. Νομαρχία και δήμος Μ. Παναγίας δεν ενδιαφέρονται για 
την καταστροφή στις Σκουριές.  

Όλες αυτές οι ενέργειες καταγγέλλονται από τον Τόλη Παπαγεωργίου, μέλος της 
Επιτροπής της Ιερισσού, με σειρά εγγράφων στο Νομάρχη Χαλκιδικής.  

 
Η εκμετάλλευση που θα γίνει στις Σκουριές, εφόσον συμβεί, είναι πολλαπλάσια αυτή 

της Ολυμπιάδας και πολύ πιο επίπονη και καταστροφική για το περιβάλλον. Το γεωλογικό 
υλικό που θα εξαχθεί είναι τεράστιο και απροσδιόριστο. (Βέβαια αποθέματα περί τις 
200.000.000 τόνους και πιθανά περί τα 500.000.000 τόνους!!!!). 
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Ο εμπλουτισμός και η μεταλλουργία χρυσού προβλέπεται να γίνει στον 
«Εκκλησιαστικό Μύλο». Η διαδικασία θα είναι απλή (ακόμα και η φρύξη μπορεί να επιλεγεί, 
μέθοδος που ισχύει για πάνω από εκατό χρόνια δημιουργώντας τα γνωστά προβλήματα στις 
μεταλλουργίες χρυσού) και το πιο πιθανό, θα πραγματοποιείται η ανάκτηση του χρυσού σε 
ανοικτές λεκάνες. Το μετάλλευμα είναι σχετικά φτωχό, αλλά μπορεί να εξορυχτεί πολύ 
εύκολα.  

Η ίδια η «T.V.X.» αναφέρει με τον πρόεδρό της Μπατίστα, πως το κόστος 
παραγωγής δεν θα ξεπεράσει τα 100$ U.S. την ουγκιά.  Με την αναφορά μόνον αυτή είναι 
κατανοητή πια θα είναι η ευαισθησία της εταιρείας για το περιβάλλον. 

 
Μια άλλη παράμετρος που διαφαίνεται είναι πως ο «Εκκλησιαστικός Μύλος» στα 

σχέδια της «T.V.X.» θεωρείται επιλογή για την εκμετάλλευση των Σκουριών. Είναι απίθανο 
να κατασκευαστεί στο χώρο αυτό και η μεταλλουργία χρυσού για την Ολυμπιάδα. 

Κοινή μεταλλουργία αποκλείεται επίσης καθώς εκ των πραγμάτων είναι διαφορετική 
η σύσταση των δυο μεταλλευμάτων. Της Ολυμπιάδας είναι δυσκατέργαστο και σχετικά 
πλούσιο, των Σκουριών εύκολο για κατεργασία και σχετικά φτωχό. 

Οι επιπτώσεις από τη δραστηριότητα αυτή θα επιβαρύνουν την περιοχή του κόλπου 
της Ιερισσού, αλλά και τον Τορωναίο κόλπο. 

Η Επιτροπή της Ιερισσού αναφέρει «όχι σε νέες εκμεταλλεύσεις». 
 
 

 
 

Η ερευνητική στοά στις Σκουριές. 
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           Το Νομαρχιακό Συμβούλιο αποφασίζει τον περιορισμό στις Μεταλλευτικές 
Ζώνες. Το Νομαρχιακό Συμβούλιο Χαλκιδικής συνεδριάζει στις 07.08.1998 για τη 
χωροταξική μελέτη του νόμου. Παρόντες ο δήμαρχος Ιερισσού Φλωρίνης, ο αντιδήμαρχος 
Τομέ,  οι κοινοτάρχες Ολυμπιάδας, Στρατονίκης και εκπρόσωποι της Επιτροπής της Ιερισσού 
Γιώργος Ζουμπάς (δημοτικός σύμβουλος Ιερισσού) και Τόλης Παπαγεωργίου. 

Οι προτάσεις του δημάρχου, της Επιτροπής Αγώνα της Ιερισσού και του Ν. Μήτσιου 
ήταν ο περιορισμός της μεταλλευτικής ζώνης, αποκλειστικά και μόνο γύρω από τους χώρους 
που ασκούνται οι μεταλλευτικές δραστηριότητες και όχι να καταλάβει όλο σχεδόν το 
Στρατονικό όρος, από τη Βαρβάρα και τη Στρατονίκη, μέχρι την Ιερισσό και Ουρανούπολη. 

Το Nομαρχιακό Συμβούλιο υπερψήφισε τον περιορισμό των ζωνών και ζήτησε μέχρι 
της 20.08.1998 την πρόταση των ενδιαφερομένων μερών για τον περιορισμό της ζώνης.   

 
           ΝΕΑ ΓΟΥΙΑΝΑ – Τεράστια οικολογική καταστροφή από την αστοχία 
φράγματος. Τζώρτζτάουν 22.08.98. Στο ορυχείο χρυσού στο Ομάι έσπασε το φράγμα  της 
λεκάνης αποβλήτων, με αποτέλεσμα να χυθούν στον ποταμό Εσεκουίμπο 60.000 κυβικά 
πόδια τοξικών αποβλήτων. Ο ποταμός αυτός διασχίζει σε απόσταση 215.000 χιλιομ., ενώ τα 
νερά του χρησιμοποιούνται και για οικιακούς σκοπούς. Ο Εσεκουίμπο ενώνεται λίγα 
χιλιόμετρα πιο κάτω με τον ποταμό Ομάι.  

Οι εταιρείες στις οποίες ανήκαν τα μεταλλεία, είναι οι καναδέζικες “Cambior Inc.” 
και “Goldstar Resources”. Η οικολογική καταστροφή δεν μπόρεσε να εκτιμηθεί εξαιτίας της 
καθυστέρησης της κυβέρνησης να ειδοποιήσει για το ατύχημα. Το πλήγμα ήταν τεράστιο 
αφού οι αμερικανο – ινδιάνοι κάτοικοι μιας τεράστιας έκτασης έχασαν τη δυνατότητα να 
χρησιμοποιούν το νερό των ποταμών για τις ανάγκες των σπιτιών τους. Ήταν η μεγαλύτερη 
ξένη επένδυση στη Γουιάνα με μετοχές που άξιζαν περί τα 224 εκατ. δολ. 

 
 

          Ξεκινά η διαδικασία αδειοδότησης της μεταλλουργίας χρυσού. Τον Απρίλη η 
«T.V.X.»  φαίνεται να διοχετεύει στον τύπο την πληροφορία: «Ολοκληρώνεται η μελέτη της 
μονάδας χρυσού – «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΒΟΡΡΑΣ» - 22.04.98, «Σε ένα μήνα η μελέτη για τον 
τόπο εγκατάστασης» - «ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ» - 22.04.98. 

Με παρέλευση ορισμένων μηνών πληροφορούμαστε «Χωροθετείται εντός των 
ημερών η νέα χρυσή μονάδα» - «ΙΣΟΤΙΜΙΑ» 6 – 7 Ιουνίου 98.  

«Μέσα στον Ιούλιο η εγκατάσταση της μονάδας χρυσού» - «ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ» - 
11.06.98.  

Μετά από λίγο αρχίζει να υπάρχει απελπισία και έτσι το «ΚΕΡΔΟΣ» στις 16.06.98 
αναφέρει «άγνωστη η θέση του εργοστασίου». Η εταιρεία λοιπόν προσπαθούσε να 
ολοκληρώσει μια στοιχειώδη μελέτη για την προέγκριση χωροθέτησης της μεταλλουργίας 
χρυσού. 

 Ήδη υπήρχε ειδικό δοκιμαστήριο στο Στρατώνι για να εξετασθεί το μετάλλευμα της 
Ολυμπιάδας και τον τρόπο που αυτό μπορούσε να κατεργαστεί. Αξιοσημείωτο το γεγονός 
πως η δοκιμές γινόταν στο εργοστάσιο εμπλουτισμού του Στρατωνίου και όχι της 
Ολυμπιάδας, όπως επεδίωκε η εταιρεία στα επεισόδια του 96 – 97, γεγονός που αποφεύχθηκε 
με την επιμονή κύρια του Μήτσιου. 

 
Την ανικανότητα της εταιρείας αποδεικνύει πλέον στις 30.10.1998 έγγραφο του 

ΥΠΕΧΩΔΕ που απευθύνεται στην εταιρεία. Διαπιστώνεται πως είναι ελλιπής ο φάκελος που 
κατέθεσε και ζητά νέες πληροφορίες σε είκοσι σημεία για την λειτουργία της μεταλλουργίας 
χρυσού και την παραγωγική διαδικασία.  

Πιστοποιείται πως η μέθοδος παραγωγής χρυσού αλλάζει, γίνεται «βιοξείδωση» και 
είναι πλέον εντελώς διαφορετική από εκείνη της «υδατικής οξείδωσης», η οποία κατά τον 
υπουργό Πάχτα θα απορρύπανε το περιβάλλον. 

Στην εισηγητική έκθεση της Βουλής ήταν εξάλλου βασική προϋπόθεση για τη 
μεταβίβαση των μεταλλείων, όπως βασική προϋπόθεση ήταν και στο Υπόμνημα Προσφοράς 
της Εθνικής Κεφαλαίου. Από μόνο του το γεγονός αυτό αποτελούσε ένα μεγάλο σκάνδαλο. 
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          Η απόφασή για την «ALFA GROUP». Στις 15.10.1998 εκδίδεται από δικαστήριο 
του Τορόντο η απόφαση της αγωγής που κατέθεσε η «Alfa Group» σε βάρος της «T.V.X. 
Gold». Η Alfa ήταν όπως προαναφέρθηκε η εταιρεία που δημιουργήθηκε από στελέχη της 
«Κάρα», η οποία είχε έλθει να αναλάβει τα μεταλλεία το 1991. Μη καταφέρνοντας, για τους 
λόγους που ήδη αναφέρθηκαν, να αναλάβει τα «Μεταλλεία Κασσάνδρας» έψαξε στη διεθνή 
αγορά και συνεταιρίσθηκε με την T.V.X. Gold, η οποία στη συνέχεια αθέτησε τη συμφωνία 
που μεταξύ τους είχαν συνάψει.   

Το δικαστήριο δικαιώνει την «Alfa» και της δίνει ένα ποσοστό 12% από τη συνολική 
περιουσία των «Μεταλλείων Κασσάνδρας» και άλλο ένα δικαίωμα 12% για εξαγορά του 
μεταλλείου. Οι εξελίξεις στην «T.V.X.» είναι ραγδαίες. Στις 23.10.1998 παραιτείται ο David 
Murray πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της «T.V.X.» για την αποτυχία να προχωρήσει 
τα ελληνικά προγράμματα. Την παραίτησή του ακολουθεί πτώση της αξίας της μετοχής της 
εταιρείας. Αρχίζει πλέον να ζητείται το ενδεχόμενου και νέου εταίρου για την προώθηση των 
ελληνικών προγραμμάτων. Στις 27.10.98 η «T.V.X.» παρουσιάζει τη μελέτη σκοπιμότητας 
στο Τορόντο και στη Νέα Υόρκη, αλλά όχι στην Ελλάδα. 

Ο «ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ» ενόψει των εξελίξεων αναφέρει: 28.10.1998 «ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ 
ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ – Στη δίνη της εγκληματικής πολιτικής. – Σε διεθνή δικαστήρια αναζητείται 
πλέον σε ποιόν ανήκουν τα μεταλλεία και σε ποιόν οι πολυδιαφημισμένοι Καναδοί 
επενδυτές.» 

Το «ΠΑΡΟΝ» σε άρθρο του 25.10.98 ρωτά: «Τι διευκόλυνση θα παρείχε;» «Η 
υπόθεση έφτασε στα πολιτικά δικαστήρια όταν η «T.V.X.» σύμφωνα με τις υπάρχουσες 
πληροφορίες αθέτησε συμφωνία με την «Alfa» για να «διευκολύνει» η δεύτερη την προσέγγισή 
της «T.V.X.»  με την ελληνική κυβέρνηση για το θέμα του χρυσού της Χαλκιδικής, αντί βεβαίως 
μετοχικού ανταλλάγματος. Δικαιολογημένα μένει άναυδος όποιος διαβάσει της είδηση αυτή».  

Τις εξελίξεις στην εταιρεία καταγγέλλει και ερωτά την Υπουργό Ανάπτυξης το 
Κ.Κ.Ε. και οι βουλευτές του Σταύρου Παναγιώτου και Μαρία Μπόσκου 06.11.1998. Επίσης 
στην ίδια ερώτηση καταγγέλλεται η αλλαγή της παραγωγικής διαδικασίας και η αδιαφάνεια 
σχετικά με τα τεχνικά στοιχεία της ανάκτησης του χρυσού. 

Η «T.V.X.» κατανοεί πως έχει αποτύχει και με τη μέθοδο πρόσληψης προσωπικού 
από την περιοχή της Β.Α. Χαλκιδικής. Έτσι αποφασίζει να προχωρήσει στη μη ανανέωση 
της τρίμηνης σύμβασης σε 75 εργαζόμενους, παραμονές Χριστουγέννων. 

Για το θέμα αυτό επίσης το Κ.Κ.Ε. και οι βουλευτές Σταύρος Παναγιώτου και 
Μαρία Μπόσκου υποβάλλουν ερώτηση στους Υπουργούς Ανάπτυξης και Εργασίας για τις 
απολύσεις των εργαζομένων και τα εκβιαστικά διλήμματα που τίθενται. 

Επίσης καταγγέλλεται το γεγονός της αναξιοπιστίας της εταιρείας και το ενδεχόμενο 
μεταβίβασης ποσοστού η ολόκληρης της επιχείρησης και των Μεταλλείων Κασσάνδρας. 

 
Παρόλα αυτά τα οικονομικά κύρια έντυπα, την ανικανότητα της εταιρείας να 

συντάξει μια τυπικά υποφερτή Μ.Π.Ε., την ρίχνουν στη γραφειοκρατία. Έτσι «Η 
ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ» στις 19.12.1998 αναφέρει: «Η γραφειοκρατία φρενάρει την T.V.X. 
Hellas», «ΕΞΠΡΕΣ» - 24.12.1998 «Γιατί καθυστερεί η περιβαλλοντική άδεια;» 

Στα ίδια έντυπα όμως, φαίνονται και τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η εταιρεία. 
«ΚΕΡΔΟΣ» - 14.11.1998 «T.V.X. Gold» – Καθήλωση κερδών. Η μητρική «T.V.X.» 
ανακοίνωσε κέρδη ύψους μόλις 0,1 εκ. δολ. για το τρίτο τρίμηνο, έναντι 1,6 της αντίστοιχης 
περσινής χρονιάς. 

«ΙΣΟΤΙΜΙΑ» - 14.11.1998 – Ποια προβλήματα αντιμετωπίζει η «T.V.X.» Η 
εξέλιξη δικαιολογείται από την πτώση των τιμών, τις δικαστικές διεκδικήσεις του ομίλου 
«Alfa», την απομάκρυνση του προέδρου. Η μετοχή έπεσε στα δυο δολάρια στη Ν. Υόρκη. 
Ακόμα και η αλλαγή ιδιοκτησιακού καθεστώτος είναι πλέον ορατή. Σύμφωνα με τον οίκο 
«Ν. Μ. Rotchild and Sons», η κατασκευαστική φάση της μεταλλουργίας μπορεί να 
χρηματοδοτηθεί από δάνεια ύψους 75 – 100 εκ. δολ.     

«ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ» - 16.11.1998 – Αύξηση παραγωγής χρυσού – μείωση 
κερδών. Δεδομένο θεωρείται για την αγορά των μεταλλείων το ενδιαφέρον της αμερικάνικης 
εταιρείας Χόμστέικ».           
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          Τα αρχαία Στάγιρα απασχολούν τα διεθνή Μ.Μ.Ε. Ο αγώνας των κατοίκων αρχίζει 
και βρίσκει νέους και μεγαλύτερους συμπαραστάτες.  

Βασική αιτία η σοβαρή ανασκαφική δουλειά που γίνεται, όπως επίσης και το 
επιστημονικό έργο που παράγεται από την ΙΣΤ΄Ε.Κ.Π.Α. Η αποκάλυψη της πατρίδας του 
Αριστοτέλη αρχίζει και ξεπερνά τα όρια της πατρίδας μας. Η κρατική τηλεόραση ήδη 
παρουσιάζει το χρονικό της ανασκαφής και των ευρημάτων. Αρχίζουν επίσης να υπάρχουν 
άρθρα σε έγκυρες εφημερίδες σχετικά με την αποκάλυψη των Σταγίρων και παράλληλα 
γίνεται και αναφορά στο ανοσιούργημα της ελληνικής κυβέρνησης να κατασκευάσει 
μεταλλουργία χρυσού δίπλα στον ιστορικό αυτό χώρο. Ο τέως ΥΠΠΟ Θ. Μικρούτσικος και 
οι αρχαιολόγοι δικαιώνονται. Η Ελλάδα αρχίζει να δέχεται την παγκόσμια κατακραυγή για 
όσα γίνονται στην Ολυμπιάδα. 

 
Έτσι η “GUARDIAN” σε άρθρο αναφέρεται στην κατασκευή μεταλλουργίας 

χρυσού στα αρχαία Στάγιρα. Σάββατο 29 Νοε. 1997. 
 
Επίσης ο γερμανικός ταξιδιωτικός οδηγός “DUMONT” στη σελίδα 114 – 115 

αναφέρει τα αρχαία ευρήματα που πλέον προσδιορίζουν τη θέση της πατρίδας του 
Αριστοτέλη στη θαλάσσια περιοχή της Ολυμπιάδας, όπως επίσης και την πρόθεση της 
ελληνικής κυβέρνησης να κατασκευάσει μεταλλουργία χρυσού στον τόπο αυτό, παρ όλες τις 
αντιδράσεις των κατοίκων. 
 
           Νέες εξελίξεις για τις μεταλλουργίες στην Ελλάδα. Ο χρυσός λάμπει στη Θράκη. 
Από τις αρχές της χρονιάς υπάρχουν σειρά από άρθρα, ανακοινώσεις κ,λ,π, σχετικά με τη νέα 
χρυσοφόρα περιοχή της Θράκης.  

«ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» 18.04.98 – Φλέβα χρυσού στη Θράκη. 
«ΙΣΟΤΙΜΙΑ» 17.04.98 - Τι διευκρινίζει για το χρυσό της Θράκης η «Βαρυτίνη». 
Ενώ με τον τίτλο «Ο χρυσός λάμπει στη Θράκη» ο «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ» – 24.12.98, 

υποδέχεται τη μεγάλη ευκαιρία για τη Θράκη. «Ανακάλυψη(;) κοιτάσματος χρυσού από την 
κοινοπραξία «Χρυσωρυχεία Θράκης», θέτουν τις βάσεις για την ανάπτυξη της περιοχής και 
την εξέλιξή της σε χρυσοπαραγωγό περιφέρεια της Ευρώπης».  

Στο άρθρο φιλοξενούνται δηλώσεις του γενικού διευθυντή της κοινοπραξίας Σπύρου 
Μεγαπάνου. 

Μέτοχοι οι εταιρείες «Αργυρομεταλλευμάτων και Βαρυτίνης» και η γνωστή 
«Normandy Source SAS». Η μέτοχος της κοινοπραξίας της «Eurogold» που τη διώκει 
λυσσαλέα η ελληνική κυβέρνηση για τη μεταλλουργία της Περγάμου και που την υποδέχεται 
«μετά Βαΐων και Κλάδων» στην Ελλάδα και τη Θράκη. Η ελληνική υποκρισία συνεχίζεται. 
 
          Νέο σκηνικό στους ΟΤΑ της περιοχής του Στρυμονικού. Από τις αρχές του 1999 
και μετά τις εκλογές του περασμένου Οκτώβρη, η διοίκηση πλέον των ΟΤΑ περνά στους 
νέους δήμους, με το νόμο «Καποδίστρια». 

Η κοινότητα Ολυμπιάδας ανήκει στο δήμο Σταγίρων Ακάνθου, με έδρα την Ιερισσό, 
δήμαρχος ο παλιός δήμαρχος της Ιερισσού, ο Παναγιώτης Φλωρίνης. Αντιδήμαρχος και 
υπεύθυνος για το ζήτημα των μεταλλείων αναλαμβάνει ο Παύλος Τομέ, έως πρότινος 
νομαρχιακός σύμβουλος, με θέσεις που συμπορευόταν με τις θέσεις των κατοίκων της 
Ολυμπιάδας, παλιό στέλεχος των «Μεταλλείων Κασσάνδρας» και κάτοικος Στρατονίκης. Ο 
Μήτσιου παραμένει πρόεδρος στο Δ.Δ. Ολυμπιάδας. 

Στις νομαρχιακές εκλογές που πραγματοποιούνται ταυτόχρονα, η Ολυμπιάδα 
ψηφίζει πρώτο τον εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας Β. Βασιλάκη με 228 ψήφους και 
ποσοστό 58,4% και δεύτερο τον υποψήφιο του Κ.Κ.Ε. Παρθενιώτη με 161 ψήφους και 
ποσοστό 30% παίρνοντας το κόμμα αυτό το μεγαλύτερο ποσοστό στη Χαλκιδική. 
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          Το πόρισμα της επιτροπής των καθηγητών για τη μεταλλουργία. Η T.V.X. είχε 
πλέον από τις συνθήκες αναγκασθεί να υποβάλλει τη μελέτη  για τη μέθοδο επεξεργασίας 
του χρυσού. Επειδή βέβαια υπήρξε δεδομένη η αλλαγή της μεθόδου, (βακτηριδιακή ή 
βιοξείδωση αντί της υδατικής οξείδωσης), σύμφωνα με τη σύμβαση μεταβίβασης των 
μεταλλείων, αυτή θα έπρεπε να εγκριθεί από επιστημονική επιτροπή. Στην επιτροπή αυτή 
συμμετείχε ο Μαρίνος Κουρής που με τον Κοντόπουλο είχαν συντάξει τις μελέτες της 
ΜΕΤΒΑ και ασχολήθηκε ως ερευνητής με τη μέθοδο της υδατικής οξείδωσης. 

Επίσης ο Μάριος Τσέζος ο οποίος ως καθηγητής στο Mac Master University του 
Καναδά, το Μάρτη του 1989, επίσης συντάχθηκε με τη ΜΕΤΒΑ και είχε βοηθήσει στην 
επιστημονική κάλυψη του ζητήματος. Και οι δύο καθηγητές στο Μετσόβειο και ο δεύτερος 
στη συνέχεια πρόεδρος στο ΙΓΜΕ.  

Η επιτροπή λοιπόν αυτή αξιολογεί τη μέθοδο που προτείνει η T.V.X., ως 
ανεξερεύνητη επιστημονικά, αφού αντίστοιχο εργοστάσιο που λειτουργεί με αυτή τη μέθοδο 
με τη μεγαλύτερη παραγωγή, βρίσκεται στην Γκάνα και πάλι όμως η δυναμικότητα της 
μονάδας είναι πολύ μικρότερη από αυτή της Ολυμπιάδας. Αντιμετωπίζοντας και τα 
επιστημονικά συγκριτικά στοιχεία των δυο μεθόδων, απορρίπτει τη μέθοδο της εταιρείας, σε 
σύγκριση με αυτή της υδατικής οξείδωσης.  

Κανένας όμώς πολιτικός από ΠΑΣΟΚ και Νέα Δημοκρατία δεν αντιδρά, δεν 
διαμαρτύρεται καθώς η μέθοδος της υδατικής οξείδωσης, για την οποία επίσης υπήρχαν 
μεγάλες αντιρρήσεις από εμάς, αποτέλεσε ένα από τις βασικές προϋποθέσεις για την 
κατασκευή της μεταλλουργίας στην Ολυμπιάδα κατά την κύρωση της σύμβασης πώλησης 
των μεταλλείων στη Βουλή από τα κόμματά τους. 

 
Στις 08.01.1999 η T.V.X. ζητά παράταση χρόνου γι ακόμα μια φορά για την 

υποβολή και καινούργιων στοιχείων, ώστε να μην υπάρξει εμπλοκή στη Μ.Π.Ε. της 
μεταλλουργίας. Η παράταση δίνεται στις 29.01.99 από το ΥΠΕΧΩΔΕ.  

Μέσω του τύπου η εταιρεία γνωστοποιεί πως στα τέλη Φεβρουαρίου θα έχει γίνει η 
προέγκριση χωροθέτησης της μεταλλουργίας. «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» - 14.01.1999 και  
«ΗΜΕΡΗΣΙΑ» -26.01.1999. Μάλιστα προσδιορίζει ως χρόνο ολοκλήρωσης των 
χωματουργικών εργασιών το καλοκαίρι του 1999. 
 
          Η T.V.X. πωλείται. Η εταιρεία βγάζει πωλητήριο. Προκηρύσσει διαγωνισμό για την 
πώληση ποσοστού από τα μεταλλεία στην Ελλάδα.  
Τη διαδικασία πώλησης αναλαμβάνει ο χρηματοοικονομικός σύμβουλος «N. M. Rothcild 
Inc.»  

«Στην εταιρεία αυτή καταλογίζονται τα χρηματιστηριακά παιχνίδια που 
παίχθηκαν με τη διάθεση αποθεμάτων στην αγορά από κεντρικές ευρωπαϊκές τράπεζες, 
που είχε ως αποτέλεσμα την πτώση διεθνώς των τιμών του χρυσού και την αύξηση των 
δεικτών στα χρηματιστήρια». («ΑΔΕΣΜΕΥΤΟΣ» – 02.08.1999) . 
 
Η «ΜΕΤΚΑ» του Μυτιληναίου, από άρθρα του τύπου, φέρεται να ενδιαφέρεται να 

αγοράσει ποσοστό της εταιρείας. 
Η T.V.X. ο μεγάλος μεταλλευτικός κολοσσός υποτίθεται, που μόλις πριν από ένα 

χρόνο φαινόταν έτοιμη να αγοράσει την ποδοσφαιρική ομάδα του ΠΑΟΚ, ψάχνει τώρα με 
αγωνία να βρει αγοραστή να πάρει ένα ποσοστό από το πακέτο μετοχών της εταιρείας. 

«ΜΕΤΟΧΟΣ» 22.01.1999. ΜΕΤΚΑ: Έως 1η Φεβρουαρίου οι προσφορές για την 
T.V.X.  

«ΙΣΟΤΙΜΙΑ» Φεβρ. 1999. Τα νέα σχέδια της Μυτιληναίος.  
Στις 05.03.1999 η «ΗΧΩ ΤΗΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ» επισημαίνει το ενδιαφέρον της 

νοτιοαφρικανικής «ANGLOAMERICAN». 
Τελικά η NORMANDY της Τουρκίας και της Θράκης, είναι η εταιρεία που 

αγοράζει το 50% των ποσοστών των μεταλλείων της Αμερικής της T.V.X. έναντι 200 εκατ. 
δολαρίων. Ήταν δεδομένη όμως για εμάς η συνεργασία των εταιρειών αυτών και για τη 
Χαλκιδική. Αφού το μεγάλο στοίχημα για τις εταιρείες ήταν τα «Μεταλλεία Κασσάνδρας».  

«ΚΕΡΔΟΣ» 27.04.1999 Στρατηγική συμμαχία της T.V.X. με αυστραλιανή εταιρεία. 
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          Ο δήμος Σταγίρων Ακάνθου μπροστά στις εξελίξεις. Στο δήμο Σταγίρων Ακάνθου, 
τις πρώτες μέρες ανάληψης της νέας δημοτικής αρχής, σε έκτακτη συνεδρίαση 
(3/19.01.1999), ανανεώνεται η επιτροπή αγώνα Ιερισσού, στην οποία συμμετέχουν ο 
δήμαρχος Π. Φλωρίνης, ο αντιδήμαρχος Π.Τομέ, ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου Γ. 
Λαγόντζιος, ο Γιώργος Ζουμπάς αρχηγός συνδυασμού και δημοτικός σύμβουλος, ο 
πρόεδρος του δημοτικού διαμερίσματος Ολυμπιάδας Ν. Μήτσιου, δημοτικοί σύμβουλοι 
μεταξύ των οποίων και οι Β. Τσαμπουρίδης, μέλος σε όλες τις επιτροπές αγώνα από 
κατοίκους της Ολυμπιάδας και ο Δ. Καραντώνας εργαζόμενος στα μεταλλεία. Η απόφαση: 

 «καμιά νέα μεταλλευτική δραστηριότητα στα όρια του δήμου. Συνέχιση της 
υφιστάμενης μεταλλευτικής δραστηριότητας έως ότου αντικατασταθεί η προσφορά 
απασχόλησης στα μεταλλεία με άλλες εργασίες και παράλληλα δρομολογηθεί 
πρόγραμμα απορρύπανσης της περιοχής». 

 Το δεδομένο πλέον είναι πως ο δήμος Σταγίρων Ακάνθου δεν έχει μόνο υδροκρίτη 
αυτό της Ιερισσού, αλλά και του Στρυμονικού. 

Στις 28.04.1999 δικάζονται στον Πολύγυρο 24 μηνύσεις, σε βάρος 38 
κατηγορουμένων. Είναι ευκαιρία για τον Γ. Δράκο, σύμβουλο επικοινωνίας της εταιρείας να 
στείλει το δικό του μήνυμα στους διωκόμενους πολίτες. 

«Η εταιρεία πάντοτε έχει την πρόθεση και τη διάθεση να κάνει κάθε ενέργεια 
ακόμα και την απόσυρση των μηνύσεων, με απλή ένδειξη. Δεν ζητάμε έκφραση 
συγνώμης, βγάλτε τα μπλόκα….».  ΤΥΠΟΣ ΤΗΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 29.04.1999. 

Παράλληλα η T.V.X. φέρεται να έχει την πρόθεση να απολύσει 200 εργαζόμενους. 
Οι ποινικές δίκες σε βάρος των κατοίκων έχουν προχωρήσει. Σε βάρος του προέδρου 

της Ολυμπιάδας Νίκου Μήτσιου έχουν συνολικά επιβληθεί, σε πρώτο βαθμό, οκτώ χρόνια 
φυλάκισης, ενώ στα μέλη του δημ. διαμ. Ολυμπιάδας Γ. Καρακιτσάκη και Δ. Βενετάκη και 
το δημοτικό σύμβουλο από την Ολυμπιάδα Β. Τσαμπουρίδη πολλοί μήνες φυλάκισης.  

Ο βουλευτής του Κ.Κ.Ε., Σταύρος Παναγιώτου, πάντα και μοναδικά στεκούμενος 
στο πλευρό των κατοίκων της Ολυμπιάδας, στη βιομηχανία των ερωτήσεών του με τις οποίες 
βομβαρδίζει την κυβέρνηση, ρωτά τον υπουργό δικαιοσύνης πως θα αντιμετωπίσει η 
κυβέρνηση τις ποινικές διώξεις των κατοίκων.  

Στην απάντησή του ο υπουργός Δικαιοσύνης Βαγγέλης Γιαννόπουλος, απαντά άλλα 
αντί άλλων. Συγχέει μάλιστα τις διώξεις των κατοίκων που κατηγορούνται για τον αγώνα 
τους εναντίον της μεταλλουργίας, με τις ποινικές δίκες από τις αγροτικές κινητοποιήσεις. 

Έτσι πολύ σωστά ο «ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ» - 06.02.1999 σατιρίζει την άγνοια του 
υπουργού με τίτλο «Γεια σου Γιάννη, κουκιά σπέρνω. Ρωτήθηκε για τις διώξεις των 
κατοίκων της Χαλκιδικής, για τις αγροτικές κινητοποιήσεις απάντησε». Ενώ ο Σταύρος 
Παναγιώτου στη Βουλή δηλώνει: Αντιλαϊκή πολιτική και χτύπημα των δικαιωμάτων 
πάνε μαζί».  
 
           Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων (Ε.Π.Ο.) για τις υφιστάμενες εγκαταστάσεις 
Ολυμπιάδας – Στρατωνίου. Στις 14.01.1999 εγκρίνονται οι περιβαλλοντικοί όροι για τις 
υφιστάμενες εγκαταστάσεις της Ολυμπιάδας και του Στρατωνίου. Η έγκριση περιελάμβανε 
ακριβώς τις ίδιες δραστηριότητες, τις ίδιες μεθόδους, με αυτές που ίσχυαν και από την 
προηγούμενη εταιρεία, σε πολλαπλάσιο μάλιστα μέγεθος και με τις οποίες διαφωνούσαμε για 
περισσότερο από μια δεκαετία για τις επιπτώσεις στο περιβάλλον. Είχαμε μάλιστα 
προσπαθήσει να ακυρώσουμε αρκετές από τις δραστηριότητες, χαρακτηρίζοντας αυτές 
παράνομες. Απόθεση αρσενοπυριτών, στείρων σε δασικές εκτάσεις, συνέχιση λειτουργίας 
λεκάνης αποβλήτων κ.λ.π. Ήταν επίσης η στιγμή που επιτέλους, μετά από δώδεκα χρόνια, η 
διοίκηση των μεταλλείων, εξαναγκάσθηκε, σύρθηκε καλύτερα να υποβάλλει μελέτη για τις 
υφιστάμενες εγκαταστάσεις Ολυμπιάδας. Επουδενί δεν έπρεπε να χαθεί αυτή η ευκαιρία. 

Η T.V.X. μάλιστα στη Μ.Π.Ε. αποδεχόταν όλες τις επισημάνσεις για περιβαλλοντική 
ρύπανση από το χώρο των μεταλλείων, όπως τα κατήγγειλε τόσα χρόνια η κοινότητα της 
Ολυμπιάδας για τους αρσενοπυρίτες, τα στείρα, τη λεκάνη απόθεσης κ.λ.π. Επίσης παρόλο 
που ανέφερε και επεσήμαινε τα περιβαλλοντικά προβλήματα, ζητούσε τη συνέχιση των 
δραστηριοτήτων αυτών σε πολλαπλάσια έκταση. 
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Η στάση του δήμου Σταγίρων Ακάνθου. Με την έγκριση των όρων, και με πρόταση 

του αντιδημάρχου Παύλου Τομέ, και ενώπιον των δημοτικών συμβούλων του δήμου, 
παραβρεθήκαμε με τον πρόεδρο της Ολυμπιάδας και το μέλος της Επιτροπής Αγώνα 
Ιερισσού, Τόλη Παπαγεωργίου να αναπτύξουμε τις θέσεις μας.  

Ζητήσαμε να επιτραπεί η έρευνα της νομιμότητας των δραστηριοτήτων του 
μεταλλείου, τις οποίες εμείς για τόσα χρόνια θεωρούμε παράνομες. Τουλάχιστον να μην 
επιτραπεί η κατ έθιμο και συνήθεια λειτουργία του μεταλλείου. Να ελεγχθούν δικαστικά οι 
αντιρρήσεις μας. Να εκτιμηθούν οι φόβοι και ο αγώνας της κοινότητας της Ολυμπιάδας 
σχετικά με χαρακτηρισμένες, ως βλαπτικές περιβαλλοντικά δραστηριότητες, που με την 
έγκριση των όρων νομιμοποιούνται.   

Όλα αυτά που αναφέρθηκαν στα μέλη του δημοτικού συμβουλίου, έγιναν αποδεκτά 
χωρίς την παραμικρή αντίρρηση ή διαφοροποίηση, παρόλο που η θέση της Επιτροπής της 
Ιερισσού ήταν αρνητική στις νέες δραστηριότητες και μόνο. Έτσι μου ανατέθηκε η 
διερεύνηση του καταλληλότερου δικηγόρου για να συνεργαστούμε στην αναμενόμενη 
δικαστική μας παρέμβαση στο Σ.τ.Ε. Καταλήξαμε στην Αγγελική Χαροκόπου η οποία 
γνώριζε την υπόθεσή μας από το 1988 – 89 και η οποία είχε αρκετές επιτυχίες όλα αυτά τα 
χρόνια σε υποθέσεις στο Σ.τ.Ε. παραπλήσιες με τη δική μας.  

 
Ενώ έγιναν αποδεκτές οι θέσεις μας για την Ε.Π.Ο. της Ολυμπιάδας, δεν έγινε το ίδιο 

για την Ε.Π.Ο. Στρατωνίου καθώς και οι εκλεγμένοι πρόεδροι Στρατωνίου, Σταγίρων, 
Στρατονίκης δεν απαίτησαν κάτι τέτοιο. Εξάλλου οι θέσεις της Επιτροπής Ιερισσού και του 
δήμου ήταν όχι στις νέες μεταλλευτικές δραστηριότητες. Εξαίρεση αποτέλεσε η Ολυμπιάδα 
για την οποία ζητήσαμε όπως προαναφέρθηκε, να γίνει η δικαστική διερεύνηση της 
νομιμότητας λειτουργίας των υφιστάμενων εγκαταστάσεων. Η αίτηση ακύρωσης, 
κατατέθηκε στις 07.04.1999. 

 
Στην πρωτοβουλία της κ.Ο και του δήμου που ανήκε πλέον, η  στάση ορισμένων 

μελών της Επιτροπής του Στρυμονικού αποδείχτηκε απαράδεκτη. Η χρήση απρεπών και 
συκοφαντικών ισχυρισμών και διάφορων εικασιών έδιναν και έπαιρναν. Αναμενόταν η 
απάντηση από το Στρυμονικό. Το τραγικό σφάλμα λοιπόν που βρέθηκε, ήταν η έκφραση που 
χρησιμοποιήθηκε στο δικόγραφο, σχετικά με τη μελέτη του ΙΓΜΕ, πως αυτή ακόμα «δεν είχε 
συνταχθεί» κ.λ.π. Αναφέρθηκαν όσα είχαν συμβεί για τη μελέτη του ΙΓΜΕ, την οποία η ίδια 
η υφυπουργός Ανάπτυξης θεώρησε ελλιπή και μάλιστα παρέπεμπε και την επιλογή της 
χωροθέτησης και την ολοκλήρωσή της μελέτης στην ίδια την T.V.X.  

Σε συνάντηση που προκάλεσε ο αντιδήμαρχος Παύλος Τομέ, με την παρουσία της 
δικηγόρου Χαροκόπου, (Ιούλιος 1999) δημοτικών συμβούλων του δήμου Σταγίρων 
Ακάνθου, του Νίκου Μήτσιου, του Τόλη Παπαγεωργίου, των Ναούμ και Μελισσά της 
Επιτροπής του Στρυμονικού και πολιτών από την Ιερισσό, για την στήριξη από κοινού της 
αίτησης ακύρωσης για τη μεταλλουργία χρυσού, εισαγωγικά ζητήθηκε από τον Τομέ να 
λυθεί η διαφορά αυτή σχετικά με τη μελέτη του ΙΓΜΕ κ.λ.π..  

Ζήτησα να τοποθετηθούν οι υποτιθέμενοι κατήγοροι για όσα συκοφαντικά 
διατύπωσαν. Η απάντησή τους ήταν για όλα αυτά η απόλυτη σιωπή.  

Φαινόταν πάντως πως θα υπήρχε ταύτιση και συμπόρευση των δυο επιτροπών για τις 
προσφυγές στο Σ.τ.Ε.  

 
Η στάση της T.V.X. Στον αντίποδα και τις εσωτερικές γελοιότητες, θα πρέπει να 

δούμε πως δέχθηκε η ίδια η εταιρία την Ε.Π.Ο. Ολυμπιάδας και Στρατωνίου.  
Η εταιρεία εκ των προτέρων θεώρησε πολύ βαρείς τους όρους που είχαν τεθεί από το 

ΥΠΕΧΩΔΕ, οι περισσότεροι για την προστασία των αρχαιοτήτων αλλά και κάποιους 
περιβαλλοντικούς και ζήτησαν με αίτηση θεραπείας την τροποποίηση της ΕΠΟ για όφελος 
της εταιρείας!!!! πράγμα που δεν έγινε αποδεκτό από το ΥΠΕΧΩΔΕ, το Ανάπτυξης και το 
ΥΠΠΟ.  

Στη συνέχεια τόλμησαν και υπέβαλλαν αίτηση ακύρωσης στο Σ.τ.Ε. για την ανατροπή 
των όρων που είχαν τεθεί από τα υπουργεία. 
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Γίνεται λοιπόν κατανοητό πια θα ήταν η θέση της περιοχής, αν δεν είχε καταθέσει την 
αίτηση ακύρωσης. Θα ερχόταν ουραγός να υπερασπίζεται την Έγκριση Περιβαλλοντικών 
Όρων από τα αρμόδια υπουργεία, αν και είχε αντιρρήσεις στο σύνολό της, επειδή η εταιρεία 
ήθελε να την κάνει ακόμα πιο ευνοϊκή για τα συμφέροντά της.  

Εισηγήτρια στο Ε. Τμήμα του Σ.τ.Ε. η σύμβουλος Καραμανώφ. Η πρώτη ενέργεια της 
Καραμανώφ ήταν να ζητήσει την άποψη των υπηρεσιών του ΥΠΠΟ σχετικά με τους 
περιορισμούς που είχαν τεθεί. Επιβεβαιώνεται η ύπαρξη αρχαιολογικών ευρημάτων στην 
περιοχή των μεταλλείων, η οποία είχε ερευνηθεί ελάχιστα. (ΙΣΤ΄ ΕΚΠΑ 25.06.1999 και 10η 
Ε.Β.Α. 29.06.1999).  

Παράλληλα το ΥΠΕΧΩΔΕ εγκρίνει την ΕΠΟ για την έρευνα στην περιοχή Βαρβάρας, 
Ολυμπιάδας, Σταγίρων, Στρατονίκης 10.03.1999. Η T.V.X. είχε ήδη καθυστερήσει πολύ στο 
να πραγματοποιήσει το ερευνητικό πρόγραμμα γεωτρήσεων, εξαιτίας των κινητοποιήσεων 
του κόσμου, πάνω από πέντε χρόνια.  
 
           Συζήτηση στο Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο (ΚΑΣ) για τη μεταλλουργία. 
Ενόψει της προέγκρισης χωροθέτησης της μεταλλουργίας, το ΚΑΣ συνέρχεται για να 
αποφασίσει αν θα επιτρέψει ή όχι τη χωροθέτηση. Στη συζήτηση παραβρέθηκε και η 
αγωνίστρια κατά των μεταλλουργιών στην Τουρκία, Ε. Παπαζώη ως υπουργός Πολιτισμού, 
υπεραμυνόμενη με την παθητική της στάση, τις ελληνικές μεταλλουργίες. Η συζήτηση κρατά 
5 ώρες.  

Το ΚΑΣ εγκρίνει με ψήφους 7 με 5 να εγκρίνει τη χωροθέτηση. Θα επανέλθει όταν θα 
τεθεί πλέον προς συζήτηση η ΜΠΕ για τη μεταλλουργία.  

Η πρωτομαγιά βρίσκει τους εργαζόμενους της εταιρείας και τους κατοίκους του 
Στρατωνίου να διασκεδάζουν με συμμετοχή και επιχορήγηση της γιορτής από την T.V.X. 

Με υπόδειξη του ΥΠΠΟ, στα τέλη Σεπτέμβρη, ξεκινά ερευνητικό ανασκαφικό έργο 
στο χώρο των μεταλλείων. Από την πρώτη στιγμή τα αποτελέσματα δείχνουν την ύπαρξη 
σημαντικών αρχαιολογικών ευρημάτων. Επίσης στο χώρο της Κηπουρίστας αναδεικνύονται 
οι θεμελιώσεις από σπίτια, μύλο κ.λ.π. των βυζαντινών χρόνων.  

Την ανασκαφή στο χώρο των μεταλλείων πραγματοποιεί ο υπεύθυνος της ανασκαφής 
των αρχαίων Σταγίρων, δρ. Κώστας Σισμανίδης και η ΙΣΤ  ́ΕΚΠΑ. Στην Κηπουρίστα η 10η  
ΕΒΑ με υπεύθυνο τον αρχαιολόγο Ταβλάκη.  
 

 
 

Το ανασκαφικό έργο στα μεταλλεία Ολυμπιάδας. (Από την αφίσα της ΙΣΤ  ́Ε.Π.Κ.Α.) 
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           Προέγκριση χωροθέτησης μεταλλουργίας χρυσού. Στις 14.05.1999 το ΥΠΕΧΩΔΕ 
προχωρά στην προέγκριση χωροθέτησης της μεταλλουργίας χρυσού. Η θέση πλέον της 
μεταλλουργίας χρυσού είναι δεδομένη, Ολυμπιάδα και Κηπουρίστα ο χώρος κατασκευής του 
εργοστασίου και της λεκάνης αποβλήτων αντίστοιχα.  

Η μοίρα παίζει άσχημα παιχνίδια. Την αταλάντευτη στάση τόσων χρόνων του ΥΠΠΟ 
και των υπηρεσιών του και τον ξεχωριστό αγώνα που έκαναν για την προστασία των 
αρχαίων Σταγίρων, με συνέδρια, αποφάσεις, δημοσιεύματα, ψηφίσματα, έρχεται τώρα μετά 
και από τη θετική πλέον εισήγηση του ΚΑΣ να την ανατρέψει η αγωνίστρια κατά των 
μεταλλουργιών στην Τουρκία, αλλά και στη Μήλο, όχι όμως στην Ολυμπιάδα, η Ε. 
Παπαζώη. (ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ 16/36369/2314/30.07.1999).  

 
          Προσέγγιση Επιτροπών Ιερισσού και Στρυμονικού. Με αφορμή την προέγκριση 
χωροθέτησης στην Ολυμπιάδα, υπάρχει πλέον και προσέγγιση των δυο επιτροπών. Στις 
14.06.1999 συνεδριάζουν από κοινού και αποφασίζουν να συνεργαστούν. Δημιουργείται 
μάλιστα και μικρή επιτροπή με τους Α. Φραντζή, Γ. Στοίτσα, Μελισσά, Ναούμ, Μήτσιου, 
Παπαγεωργίου, Τομέ.  

Κατατίθεται λοιπόν αίτηση ακύρωσης κατά της προέγκρισης χωροθέτησης και από 
τους τρεις δήμους. Σταγίρων Ακάνθου, Ρεντίνας, Ασπροβάλτας.  

Την εκπροσώπηση στο Σ.τ.Ε. αναλαμβάνει η Αγγελική Χαροκόπου, ήδη δικηγόρος για 
το Σ.τ.Ε. του δήμου Σταγίρων Ακάνθου.  

 
         Οι αναρχικές ομάδες συμμετέχουν. Από τις αρχές του 1997 ομάδες της 
εξωκοινοβουλευτικής αριστεράς και του οικολογικού κινήματος, συμμετέχουν και 
ενδιαφέρονται για τις κινητοποιήσεις των κατοίκων του Στρυμονικού σε Αθήνα και 
Θεσσαλονίκη. Μάλιστα σε πορείες και ομιλίες συμμετέχουν και είναι ομιλητές μέλη της 
Επιτροπής Αγώνα του Στρυμονικού.  

    
 

Οι ομάδες αποφασίζουν να πραγματοποιήσουν συγκέντρωσή την Ολυμπιάδα. Έτσι 
ώστε να συζητήσουν από κοινού με τους κατοίκους της Ολυμπιάδας και να ενημερώσουν τον 
κόσμο για το κίνημα συμπαράστασης του φυλακισμένου Νίκου Μαζιώτη. Μέσα Ιούνη 
πραγματοποιείται η συνάντηση των αναρχικών ομάδων στην Ολυμπιάδα. Ορισμένοι πάλι 
δημιουργούν ένα κλίμα αρνητικό, θεωρώντας πως θα δημιουργηθούν επεισόδια και 
υποδεικνύουν πάλι υποκινητές των ομάδων αυτών τον ίδιο και τον Παπαγεωργίου. 

Τα μέλη των ομάδων που συμμετείχαν στις εκδηλώσεις δεν δημιούργησαν κανένα 
απολύτως πρόβλημα, μοίρασαν έντυπα και αποχώρησαν, χωρίς προφανώς να κατανοήσουν 
το τι είχε συμβεί έχοντας αντιμετωπίσει την ψυχρή έως και εχθρική συμπεριφορά των 
κατοίκων.  
 



 17 

Η απόφαση της Επιτροπής Αναστολών του Σ.τ.Ε. για τις υφιστάμενες 
εγκαταστάσεις της Ολυμπιάδας. Παράλληλα με την αίτηση ακύρωσης, ο δήμος Σταγίρων 
Ακάνθου, είχε καταθέσει και αίτημα αναστολής των εργασιών στις 27.06.1999. Ήδη είχε 
προχωρήσει η εξέταση της υπόθεσης για τις υφιστάμενες εγκαταστάσεις Ολυμπιάδας. Η 
Επιτροπή Αναστολών του Σ.τ.Ε. με την 589/1999 απόφασή του, δικαιώνει τις θέσεις του 
δήμου Σταγίρων Ακάνθου και  

«απαγορεύει τη λειτουργία του μεταλλείου Ολυμπιάδας προσωρινά, εξαιτίας της 
ζημιάς που μπορεί να προκληθεί στο φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον από 
τη συνέχιση των μεταλλευτικών δραστηριοτήτων, το οποίο είχε υποστεί 
βλάβη από την προηγούμενη δραστηριότητα».  

 
Τι σήμαινε αυτό; Πως η συγκεκριμένη αίτηση ακύρωσης είχε πετύχει το σκοπό της.  
Μέχρι να εκδικασθεί η υπόθεση και να εκδοθεί απόφαση, θα είχε παρέλθει το 

διάστημα που προέβλεπε η ΕΠΟ να δουλέψει το μεταλλείο. Ο προσδιορισμένος χρόνος  ήταν 
ένα έτος από την απόφαση. Άρα το μεταλλείο θα παρέμενε κλειστό.  

Δεν θα μπορούσαν να δημιουργηθούν τετελεσμένα γεγονότα και για τη λειτουργία των 
παλιών εγκαταστάσεων  αλλά και για τη μεταλλουργία χρυσού, εφόσον δε θα λειτουργούσε 
το μεταλλείο.  

Ήταν η πρώτη δικαστική απόφαση μετά από δώδεκα χρόνια με την οποία δικαιωνόταν 
ο αγώνας μας.  

Πανηγυρισμοί, αλλά και προβληματισμοί στο φυλάκιο, από τους ίδιους 
«καχύποπτους» ανθρώπους που καλούν σε επαγρύπνηση τον κόσμο και σκοπό να  
προσγειώσουν αυτούς που πανηγύριζαν, προβλέποντας δυσοίωνη εξέλιξη στο Σ.τ.Ε. Πόσο 
ανάγκη όμως  είχε ο πολύπαθος κόσμος από το να πανηγυρίσει κι αυτός, όταν διώκεται όλα 
αυτά τα χρόνια. 

 
Η αντίδραση της T.V.X. άμεση. Απειλεί με απολύσεις εργαζομένων. Οι εργαζόμενοι 

τίθενται σε καθεστώς κυκλικής εργασίας και χάνουν ορισμένα μεροκάματα το μήνα. 
Παράλληλα ζητά την ανάκληση της απόφασης της Ε.Α. του Σ.τ.Ε. (27.09.1999). 

 
Ο τύπος καταγράφει με έκπληξη τα νέα δεδομένα.  
«ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ» - 29.09.1999. Βόμβα στο χρυσό της T.V.X.  
- «ΒΗΜΑ» 30.10.1999. Αναφέρει την καταγγελία των επιτροπών για καθυστερήσεις 

στην υλοποίηση της επέμβασης!! που μεθοδεύεται από την κυβέρνηση, τη νομαρχία, την 
εταιρεία. 

 - «ΑΔΕΣΜΕΥΤΟΣ» 05.10.1999. Επιτίθεται εναντίον του Πάχτα και του ζητά να 
πάψει αυτός και η κυβέρνησή του να παίζει κρυφτούλι.  

 
Στις 01.10.1999 ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Β. Πάπας έρχεται σε επαφή με τις 

επιτροπές αγώνα και τα σωματεία των εργαζομένων. Μια ακόμη άχρωμη και άοσμη 
συμπεριφορά από εκπρόσωπο βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας στο νομό και βέβαια χωρίς 
κανένα αποτέλεσμα. 
 
 
          Η 8η Ευρωπαϊκή Οικολογική Συνάντηση. Στις 22.09.1999 πραγματοποιείται η 8η 
Ευρωπαϊκή Οικολογική Συνάντηση στο Πόρτο Καράς. Ομιλήτρια στη συζήτηση και η 
Κατερίνα Αδάμ της T.V.X. για να προβάλλει το έργο της εταιρείας. 

Ο Τ. Παπαγεωργίου παρεμβαίνει στη συζήτηση και ενημερώνει για τα προβλήματα της 
περιοχής από τη μεταλλευτική δραστηριότητα. Μοιράζεται παράλληλα και ενημερωτικό 
φυλλάδιο στα μέλη του συνεδρίου.  

Ομάδα καθηγητών από το «FACULTY OF TECHNOLOGY» του «NOVISAD» , 
ζητά με έγγραφό της να συνεργαστεί με την επιτροπή. Καμιά απάντηση όμως από την 
επιτροπή.  
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          Επεισόδια στην Κηπουρίστα. Ο παραλογισμός της T.V.X. και του ελληνικού 
δημοσίου αποδεικνύεται περίτρανα από την πρόθεση να πραγματοποιήσει γεωτρήσεις 
εδαφοτεχνικές στην Κηπουρίστα. Χωρίς να ακολουθηθούν οι νόμιμες διαδικασίες, 
αυθαίρετα, προχωρά στη διάνοιξη δρόμων. Με απλή άδεια του δασάρχη Αρναίας 
(5382/02.07.1999), καταστρέφουν δάσος και αρχαιότητες για τη διάνοιξη των δρόμων. 
Προκαλούν μάλιστα καταστροφές στην κοίτη του Κηπουρίστα, μπροστά στο γραφικό 
ομώνυμο καταρράκτη, οι οποίες σε μεγάλο ποσοστό ευθύνονται για τις καταστροφές της 
πλημμύρας του 2000.   

Ο Τόλης Παπαγεωργίου, ως απλός πολίτης, είναι εκείνος που υποβάλλει μήνυση σε 
βάρος του δασάρχη, αναγκάζοντάς τον να αναιρέσει την προηγούμενη έγκρισή του, για να 
συνταχθεί Μ.Π.Ε.  

Τη λύση στη συνέχεια δίνει η Δ/νση Περιβάλλοντος Κεντρικής Μακεδονίας 
(5592/08.07.1999). Ονομάζει τους δρόμους «οδούς προσπέλασης» και σύμφωνα με το 
ν.2436/96 επιτρέπει τη διάνοιξη των δρόμων. Στη συνέχεια η ίδια υπηρεσία 
(5413/08.09.1999), εμμένει στο ορθό της άποψής της, αλλά εν τέλει «εξαιτίας της 
ιδιαιτερότητας της περιοχής και της ευαισθησίας που έχουμε γι αυτή» ζητά να υποβληθεί 
ΜΠΕ!!!!  Είναι σειρά τώρα του νομάρχη Χαλκιδικής. Ο Β. Βασιλάκης με την 698 – 
699/09.09.1999 απόφασή του, επιτρέπει τη διάνοιξη των δρόμων.  

Στις 11.09.1999, οι κοινές πλέον επιτροπές, εκδίδουν δελτίου τύπου με το οποίο 
καταγγέλλουν το ΔΙΠΕΧΩ Κεντρικής Μακεδονίας και το νομάρχη Χαλκιδικής. 

  Στην Κηπουρίστα επανεμφανίζονται τα ΜΑΤ. Η αστυνομική δύναμη περιφρουρεί γι 
ακόμα μια φορά την εταιρεία από προφανείς παράνομες δραστηριότητες που προσπαθεί να 
πραγματοποιήσει. Όλο αυτό το διάστημα υπάρχει κινητοποίηση των κατοίκων. Ο Ν. 
Μήτσιου, ο Τ. Παπαγεωργίου, οι Β. Τσαμπουρίδης και Δ. Καραντώνας δημοτικοί σύμβουλοι 
του δήμου Σταγίρων Ακάνθου, οι Γ. Καρακιτσάκης και Δ. Βενετάκης  σύμβουλοι του 
τοπικού διαμερίσματος Ολυμπιάδας, μηνύονται για παράνομη βία κ.λ.π. Μήνυση 
υποβάλλεται και εναντίον του Κώστα Μανωλούδα και του Β. Ναούμ.  

Στις 13.09.1999 υποβάλλεται μηνυτήρια αναφορά από τους δημάρχους για τις 
καταστροφές στο δάσος. 

Στις 21.09.1999 υποβάλλεται αίτηση ακύρωσης στο Σ.τ.Ε. κατά των αποφάσεων της 
Δ/νσης Δασών Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και του δασαρχείου Αρναίας για τη 
διάνοιξη των δρόμων. Η T.V.X. ασκεί παρέμβαση υπέρ των αποφάσεων της 
διοίκησης.(06.10.1999).  

Η κοινή επιτροπή καταγγέλλει (27.09.1999) γι ακόμα μια φορά την προσπάθεια για την 
καταστροφή του δάσους, αλλά και χαιρετίζει την απόφαση της Επιτροπής Αναστολών για 
την προσωρινή διακοπή της λειτουργίας των εγκαταστάσεων Ολυμπιάδας. 

 
Ο Μήτσιου στην διασταύρωση για την Κηπουρίστα. 
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          Οι εργαζόμενοι ξεσηκώνονται. Στις 09.10.1999 οι εργαζόμενοι, μετά την απόφαση 
της Επιτροπής Αναστολών του Συμβουλίου της Επικρατείας, αρχίζουν να ανησυχούν. 
Εκδίδουν ψήφισμα για την υλοποίηση του προγράμματος της μεταλλουργίας χρυσού. Στο 
πλευρό τους και στο πλευρό της εταιρείας το Εργατικό Κέντρο Πολυγύρου με τον πρόεδρό 
του, και η ίδια η ΓΕΣΕΕ με τον πρόεδρό της Πολυζωγόπουλο, ο οποίος επισκέπτεται τον 
Πολύγυρο και τα μεταλλεία. 

 

 
Κινητοποιήσεις εργαζομένων. 

 
Επίσης το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Χαλκιδικής, το Εργατικό Κέντρο Χαλκιδικής, η 

ΓΕΣΕΕ, τα σωματεία των εργαζομένων στα μεταλλεία, ο δημοτικός σύμβουλος του δήμου 
Σταγίρων Ακάνθου, Γ. Λαμπράκης, ο πρόεδρος του δ.δ. Στρατωνίου Γ. Παπαδημητράκης, ο 
δήμος Μ. Παναγίας και διάφοροι πολίτες υποβάλλουν παρέμβαση στο Σ.τ.Ε. υπέρ της 
εταιρείας.  

Στις 22.10.1999 οι διοικήσεις των σωματείων ενημερώνουν με ανακοίνωσή τους για 
την αναβολή συζήτησης στο Σ.τ.Ε. με το οποίο είχε ζητηθεί η ακύρωση της απόφασης της 
Επιτροπής Αναστολών από την T.V.X. και η οποία ήταν να πραγματοποιηθεί αρχές 
Οκτώβρη, ζητούν να μη τεθούν σε διαθεσιμότητα εργαζόμενοι και να υπογραφεί διμερής 
συμφωνία.  
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          Παρεμβάσεις υπέρ του αγώνα μας. Την πιο κρίσιμη στιγμή το κύμα συμπαράστασης 
που αναμέναμε γεμίζει ανακούφιση τις ψυχές και τον αγώνα μας.  
           Το πρόγραμμα μεταλλουργίας, ως γνωστό είχε ενταχθεί στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα 
για τη βιομηχανία. Ένας τομέας που θα έπρεπε να σταθούμε είναι να στραφούμε στο πάγωμα 
κάθε χρηματοδότησης καθώς πρόκειται για δραστηριότητα καταστροφικής για το 
περιβάλλον. Έτσι ο ίδιος ο καθηγητής Κόρτε αποστέλλει επιστολή στον πρόεδρο της 
Επιτροπής της Ε.Ε., Ρομάνο Πρόντι, ζητώντας να πληροφορηθεί για το τι θέση θα πάρει η 
Επιτροπή.  
 

 
 
 
Στις 11.10.1999 ο προϊστάμενος του γραφείου του Προέδρου της Επιτροπής Ντέιβιντ 

Ο Σάλιβαν, απαντά πως: 
«δεν υπάρχει τέτοια πρόθεση από την Ε.Ε. και η T.V.X. δεν έλαβε καμιά 

χρηματοδότηση από την Ε.Ε., η οποία στην παρούσα φάση μελετά την 
τροποποίηση του υπάρχοντος νομικού καθεστώτος για τη διαχείριση των 
αποβλήτων των μεταλλείων».  

Ο καθηγητής Κόρτε επανέρχεται λέγοντας πως «οι ανακοινώσεις της εταιρείας στη Νέα 
Υόρκη βεβαιώνουν για το αντίθετο πράγμα. Γεγονός το οποίο οδηγεί στην εξαπάτηση των 
μετόχων της εταιρείας. Την Υπόθεση θα παρακολουθήσουν οι συνάδελφοι από το MINERAL 
POLICY CENTER στην Ουάσιγκτον».  

Το ίδιο διάστημα το Κ.Κ.Ε. και ο Σταύρος Παναγιώτου, στις 08.10.1999 καταθέτει 
επίκαιρη ερώτηση και καταγγέλλει το ξεπούλημα του μεταλλείου, τα όσα διαδραματίζονται 
με τις μυστικές συμφωνίες και την «ALFA GROUP» και το στυγνό εκβιασμό στη 
μεταχείριση των εργαζομένων. 

Το Υπ. Ανάπτυξης 27.10.1999, γι ακόμα μια φορά κάνει τον ανήξερο: «Η κυβέρνηση 
παρακολουθεί από κοντά και είναι ενήμερη για την πορεία και τα οικονομικά στοιχεία της 
T.V.X.» Επίσης το ΥΠΕΧΩΔΕ 25.10.1999 πληροφορεί πως δεν έχει υποβληθεί ακόμα ΜΠΕ 
από την εταιρεία. 

Στο γενικό κλίμα της αμφισβήτησης της εταιρείας το «ΒΗΜΑ» 07.11.1999 έχει τίτλο 
σε μακροσκελές άρθρο του, «άνθρακες ο χρυσός της Κασσάνδρας – επιβεβαιώνονται οι 
Κασσάνδρες της Κασσάνδρας. Πώς η περιοχή αυτή από Ελντοράντο θα γίνει Φαρ Ουέστ.»  

Ο ευρωβουλευτής του Συνασπισμού, Μ. Παπαγιαννάκης, ρωτά τη Δ/νση 
Περιβάλλοντος της Επιτροπής σχετικά με την κατασκευή μεταλλουργίας χρυσού στην 
Ολυμπιάδα, με πολλαπλάσια μάλιστα παραγωγή (Δεκ. 1999). Η Επίτροπος Βάλστρομ 
απαντά: «οι ελληνικές αρχές γνωστοποίησαν στην Επιτροπή ότι το σχέδιο εγκαταλείφθηκε και 
ως εκ τούτου η υπόθεση έκλεισε. Η Επιτροπή θα έρθει σε επαφή με τις ελληνικές αρχές».   

 
           Στην αλληλογραφία σχετικά με την ερώτηση, η Επιτροπή της Ε.Ε., ρωτά και ελέγχει 
την ελληνική κυβέρνηση μέσω του πρέσβη στην Ε.Ε., Λουκά Τσίλα, σχετικά με τις 
καταγγελίες για την επανεργοποίηση των μεταλλείων και την πρόθεση κατασκευής 
μεταλλουργίας χρυσού. 
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            Νέα δικαίωση στο Συμβούλιο Επικρατείας. Μετά την απόφαση του Σεπτέμβρη, 
της Επιτροπής Αναστολών του Συμβουλίου της Επικρατείας, όπως προαναφέρθηκε, η T.V.X. 
είχε υποβάλλει ήδη αίτημα ανακοπής της απόφασης. Εξαιτίας της σημασίας της υπόθεσης, η 
οποία θα ήταν και πρόκριμα και για άλλες περιοχές στην Ελλάδα, για την εκμετάλλευση του 
χρυσού, η υπόθεση παραπέμπεται από το Ε΄Τμήμα του Σ.τ.Ε. στην Ολομέλεια.  

Για μας, υποθέσαμε πως θα ήταν μια δυσμενής εξέλιξη καθώς το Ε΄ Τμήμα που 
δίκαζε υποθέσεις για το περιβάλλον είχε δημιουργήσει καταπληκτική νομολογία, 
καλύπτοντας ένα τεράστιο κενό που υπήρχε στην ελληνική περιβαλλοντική νομοθεσία. 
Εξάλλου όλοι οι σύνεδροι είχαν επηρεαστεί από την παρουσία και την έντονη 
προσωπικότητα του μέχρι πρότινος προέδρου του Ε  ́ Τμήματος Μ. Δεκλερή, κατά την 
περίοδο της προεδρίας του οποίου υπήρξαν αποφάσεις που αποτελούσαν πλέον νομολογία 
και για το ευρωπαϊκό περιβαλλοντικό δίκαιο.  

Η Ολομέλεια από την άλλη θα ήταν πιο επιρρεπής κατά την άποψή μας στον 
κυβερνητικό επηρεασμό.  

 
Εισηγητής αναλαμβάνει ο σύμβουλος Επικρατείας Ρίζος, ενώ στην καινούργια 

συσταθείσα επιτροπή αναστολών πρόεδρος αναλαμβάνει ο πρόεδρος του Συμβουλίου 
Επικρατείας.  

 
Παραμονές των Φώτων του 2000 εκδίδονται οι πρώτες αποφάσεις της Επιτροπής 

Αναστολών της Ολομέλειας του Σ.τ.Ε. με αριθμό 1,2,3/2000.  
Η Επιτροπή Αναστολών δέχεται να παραμείνει ως έχει η προηγούμενη απόφαση 

(589/1999) της επιτροπής καθόσον:  
«εξαιτίας των κατά των στο παρελθόν προκληθεισών βλαβών στο 

περιβάλλον, η συνέχιση της λειτουργίας θα επιδεινώσει το βεβαρημένο 
περιβάλλον της περιοχής, συνεπώς συντρέχει λόγος αναστολής». 

 Στη συνέχεια απορρίπτει μεν την αίτηση για τη χωροθέτηση της 
μεταλλουργίας και τη διάνοιξη δρόμων, επειδή όπως αναφέρεται:  

«η υπουργική απόφαση (της Παπαζώης) δεν επιτρέπει προς το παρόν την 
εκτέλεση οιασδήποτε εδαφοτεχνικής εργασίας στην ευρύτερη περιοχή της 
Ολυμπιάδας, επίσης δεν επιτρέπει και τη διάνοιξη νέων δρόμων». 

           
           Το Σ.τ.Ε. λοιπόν απορρίπτοντας την αίτησή μας, κάνει δεκτά τα αιτήματά μας και 
προσδιορίζει ευθέως ως παράνομες όλες τις διοικητικές πράξεις που ακολουθήθηκαν 
για την επέμβαση στο δάσος με τη διάνοιξη δρόμων κ.λ.π. 

Ως μάρτυρας υπεράσπισης των θέσεων των τριών δήμων εξετάσθηκε πάλι ο Τόλης 
Παπαγεωργίου παραμονές Χριστουγέννων, καθώς αυτή ήταν και επιλογή της δικηγόρου. 
Επιλογή που διαφωνούσε όμως η επιτροπή του Στρυμονικού. Παράλληλα περιμέναμε την 
ευνοϊκή έκβαση της συνεργασίας μας με την ομάδα των καθηγητών από τη Γερμανία για τη 
συζήτηση στην Ολομέλεια της υπόθεσής μας, όπου ευελπιστούσαμε στη δική τους παρουσία 
και επιστημονική κάλυψη.  

Άρχισε πλέον να γίνεται  σιγουριά, η δικαίωσή μας στο Σ.τ.Ε. εφόσον στο επίπεδο 
αυτό θα είχαμε και την παρουσία όλου του επιστημονικού δυναμικού με το οποίο είχαμε 
συνεργαστεί με απόλυτη επιτυχία. Παράλληλα η δικηγόρος με απόλυτη σιγουριά και φορτική 
λεπτομέρεια στις ενέργειες της, δεν άφηνε το παραμικρό περιθώριο λάθους. 

 
Νωρίτερα βέβαια ο Παπαγεωργίου είχε περάσει από ιερά εξέταση στο Σταυρό, όταν 

αρχές Δεκέμβρη 1999 πραγματοποιήθηκε συνάντηση με πρωτοβουλία της Επιτροπής του 
Στρυμονικού, για τη διάλυση ουσιαστικά της κοινής επιτροπής, επειδή ο Παπαγεωργίου είχε 
ήδη παραστεί ως μάρτυρας στο Σ.τ.Ε., αν και με επιτυχία και αν και ήταν η καλύτερη 
επιλογή της Χαροκόπου. Η διάλυση προς το παρόν αποφεύχθηκε. 
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          Το τέλος της κοινής Επιτροπής. Ο Τόλης Παπαγεωργίου ήταν ο επιστημονικός 
συνεργάτης του δήμου Σταγίρων Ακάνθου, πολιτικός μηχανικός, ήταν εκείνος που ανέλαβε 
να γεφυρώσει παράλληλα και τις κινητοποιήσεις Χαλκιδικής με Θράκη.  

Η Επιτροπή του Στρυμονικού προσπαθεί να παρέμβει στη διαδικασία στο Σ.τ.Ε. και 
ζητά με επιστολή στη δικηγόρο Α. Χαροκόπου «να μην εξετασθεί ως μάρτυρας ο 
Παπαγεωργίου και να ζητήσει η δικηγόρος αναβολή της συζήτησης!!!» Παράλληλα δεν 
προτείνουν καλύτερη λύση, πλην όμως απορρίπτουν.  

 
Η Χαροκόπου όμως επιλέγει και εξετάζει ως μάρτυρα τον Παπαγεωργίου.  
Στη συνέχεια, βλέποντας όχι απλά την αδράνεια, αλλά και την αντιπαλότητα και τις 

διενέξεις των μελών των Επιτροπών, αποστέλλει σημείωμα στους δήμους 16.11.1999 με την 
οποία ζητά για τη σωστή έκβαση της υπόθεσης στο Σ.τ.Ε. 

1. Να δημιουργηθεί σελίδα στο διαδύκτιο, 
2. Να υπάρξει συνεργασία με δυο πανεπιστημιακούς τουλάχιστον για την 

υπεράσπιση των θέσεών μας, θεωρώντας τον καθηγητή Κόρτε την καλύτερη επιλογή. 
3. Ενημέρωση της Ιεράς Επιστασίας του Αγίου Όρους. 
4. Να σταλούν στοιχεία για χρυσωρυχεία και μεταλλουργίες από όλο τον κόσμο και 

λοιπά πληροφοριακά στοιχεία.  
 
Ο ίδιος ο Παπαγεωργίου ο οποίος προφανώς θίγεται από την συγκεκριμένη  

συμπεριφορά, δίνοντας παράλληλα συνέχεια στην εσωστρέφεια και τη φαγωμάρα, απαντά 
στα μέλη της Επιτροπής του Στρυμονικού με επιστολή. 

Έτσι αρχές της χρονιάς, θεωρώντας επιτυχή την έκβαση μέχρι στιγμής των 
προσφυγών στο Σ.τ.Ε. θέλοντας να υποστηρίξει πιθανά τις κακόβουλες και συκοφαντικές σε 
βάρος του κατηγορίες, προχωρά στην κοινοποίηση επιστολής που αναφέρεται σε 
συγκεκριμένες κατηγορίες σε βάρος των μελών της Επιτροπής του Στρυμονικού. 

Η Επιτροπή του Στρυμονικού δε χάνει την ευκαιρία και στις 10.01.2000 στέλνει 
επιστολή προς την Επιτροπή της Ιερισσού και ζητά ξεκαθάρισμα λογαριασμών. Η Επιτροπή 
της Ιερισσού δεν ανταποκρίνεται, ήδη πριν ένα μήνα είχε υπάρξει παρόμοια συγκέντρωση 
στο Σταυρό και μετά βίας αποφεύχθηκε η διάλυση.  

Την ίδια ημερομηνία 10.01.2000   μέλος της Επιτροπής του Στρυμονικού απαιτεί από 
τη δικηγόρο: να σταλούν οι «πλήρεις» αποφάσεις του Σ.τ.Ε. (μήπως τυχόν υποκρύπτονταν 
κάτι;), ήθελε την «εκτίμησή της» για τις αποφάσεις και πως έβλεπε τα πράγματα από δω και 
πέρα να εξελίσσονται. Αν υπάρχει δικηγόρος που μπορεί να προδικάσει ένα αποτέλεσμα σε 
μια τέτοια υπόθεση.   

Τέλος σημειώνεται 
«θα ήθελα να μάθω αν πριν την έκδοση των αποφάσεων αυτών έγινε 

κάποια συζήτηση στο Σ.τ.Ε. και πότε και αν εκδόθηκαν αυτές με μόνες τις 
συζητήσεις – ενημερώσεις των εισηγητών από αυτή». Δεν ενδιέφερε λοιπόν τόσο 
η μέχρι στιγμής εξέλιξη, αλλά αν εξετάσθηκε ή όχι ο Παπαγεωργίου ως 
μάρτυρας.  

 
Στις 17.01.2000 η Επιτροπή του Στρυμονικού στέλνει νέα επιστολή στην Επιτροπή 

της Ιερισσού. Το μέτρο πλέον είχε χαθεί εντελώς.  
«Η συγκεκριμένη και προσεκτικά επιλεγμένη αυτή στόχευση (επιστολή 

Παπαγεωργίου), «δένει» αρμονικά με τους πανηγυρισμούς για το ότι όλα πάνε 
καλά. Είναι το απαραίτητο αναισθητικό για να αποκοιμηθεί ο κόσμος κυρίως 
της Ολυμπιάδας».     

 
Στις 21.02.2000 συνέρχονται επιτέλους οι επιτροπές. Τίθεται το ζήτημα 

απομάκρυνσης του Παπαγεωργίου και της αλλαγής συμπεριφοράς από τον Μήτσιου. Ο 
αντιδήμαρχος Παύλος Τομέ με ήπιο τρόπο αποφεύγει την αντιδικία και τις προκλήσεις, 
καλύπτει όμως τον Παπαγεωργίου και δεν συμφωνεί με την απομάκρυνσή του από την 
Επιτροπή της Ιερισσού.  
 



 23 

             Τα αποτελέσματα της αρχαιολογικής έρευνας στο χώρο των μεταλλείων. Μετά 
από ερώτηση του βουλευτή Σταύρου Παναγιώτου του Κ.Κ.Ε. σχετικά με τα αποτελέσματα 
της έρευνας της αρχαιολογικής υπηρεσίας στο χώρο των μεταλλείων, κατατίθεται στη Βουλή 
η έκθεση του αρχαιολόγου της ΙΣΤ  ́ΕΠΚΑ δρ. Κώστα Σισμανίδη. Νέος καταπέλτης στην 
πρόθεση για την κατασκευή μεταλλουργίας χρυσού στην Ολυμπιάδα. 
 

«….. Η αρχαιολογική έρευνα που βρίσκεται ακόμη σε αρχικό στάδιο και, 
κατά τη γνώμη μας πρέπει να συνεχισθεί, έχει όπως είδαμε, αποκαλύψει ήδη 
σημαντικά ευρήματα της οχύρωσης, αυτής της πόλης, ένα μεγάλο θυσιαστήριο, 
τμήματα λιθόστρωτων δρόμων, σπίτια, εργαστηριακούς και αποθηκευτικούς 
χώρους. 

Η πόλη των αρχαίων Σταγίρων (που ανασκάπτεται συστηματικά ήδη από 
δεκαετίας), καταστρέφεται ολοσχερώς από τον Φίλιππο το Β΄το 349 π.Χ.Με την 
παρέμβαση όμως του Αριστοτέλη, … η πόλη επανιδρύεται σε λίγα χρόνια από το 
Φίλιππο Πλουτάρχου Αλέξανδρος Ζ΄). 

 Η έκφραση που χρησιμοποιεί ο αρχαίος ιστορικός για την επανίδρυση των 
Σταγίρων είναι «συνώκισεν την πόλιν και τους διαφυγόντας ή δουλεύοντας των 
πολιτών απεκατέστησεν» και τούτο μπορεί κάλλιστα να οδηγεί στο συμπέρασμα ότι 
η επανίδρυση των Σταγίρων έγινε όχι στην ορεινή και δυσπρόσιτη θέση της 
αρχαιότερης πόλης, αλλά στην πεδινή περιοχή του «Μαυρόλακκα», όπου και οι 
αγροί και τα μεταλλεύματα και η  ξυλεία, που ενδιέφεραν κατεξοχή τους 
Σταγιρίτες, ήταν πολύ εγγύτερα. 

Μετά τα παραπάνω προκύπτει αβίαστα η επιστημονική εκτίμηση (που για 
τον ανασκαφέα με βάση την ανασκαφική εμπειρία και τη γνώση της ευρύτερης 
περιοχής  τείνει να γίνει βεβαιότητα) ότι, στο χώρο που η T.V.X. Hellas σκοπεύει 
να εγκαταστήσει το εργοστάσιο χρυσού, εντοπίζεται η επανιδρυθείσα από το 
Φίλιππο Β΄ πόλη των Σταγίρων.  

Στην άποψη αυτή, εκτός από τις ιστορικές πηγές, συνηγορεί και το γεγονός 
ότι στο σύνολο αρχιτεκτονικών και κινητών ευρημάτων της ανασκαφικής έρευνας 
χρονολογείται στη μετά το Φίλιππο εποχή».  

 
Τα αποτελέσματα της ανασκαφής ανακοινώνονται επίσημα στη διάρκεια συνεδρίου 

του ΥΠΠΟ για το «αρχαιολογικό έργο στη Μακεδονία και Θράκη» από τον αρχαιολόγο, στο 
κατάμεστο αμφιθέατρο της παλιάς Φιλοσοφικής του Α.Π.Θ. 18.02.2000. 
 
             Η συνεργασία αποδίδει καρπούς. Η συνεργασία με το επιτελείο των γερμανών 
επιστημόνων γίνεται πλέον σε μόνιμη βάση. Το κρατικό κανάλι της γερμανικής τηλεόρασης 
«ZDF» δεύτερο πρόγραμμα, έρχεται στη Χαλκιδική και παρουσιάζει εκτενή αποσπάσματα 
από την υπόθεση της Χαλκιδικής και τις ποινικές δίκες στον Πολύγυρο.  

Πληροφορούμαστε επίσης πως η Ντόιτσε Μπάνκ θα χρηματοδοτήσει τη 
μεταλλουργία της T.V.X. Έτσι με πρωτοβουλία των γερμανών αρχίζει να υπάρχει 
ενημέρωση των μετόχων της τράπεζας και της γερμανικής κοινής γνώμης.  

Ήδη γνωρίζουμε πως στη Γερμανία οι τράπεζες έχουν προχωρήσει σε διακήρυξη για 
την προστασία του περιβάλλοντος. (UNEP).  

Στις 05.01.2000 ο καθηγητής Σπιτέλλερ ευχαριστεί για τη συνεργασία και ζητά 
περισσότερες πληροφορίες. Η απάντησή μας αποστέλλεται στις 19.01.2000 υπογραμμένη 
από το τοπικό συμβούλιο Ολυμπιάδας και όχι το δήμο της Ιερισσού, ο οποίος συνεχίζει 
αδικαιολόγητα να κρατά επιφυλακτική στάση.   

 
Η δικηγόρος Χαροκόπου η οποία συμμετέχει ως μέλος του δ.σ. της διεθνούς 

οργάνωσης «ICOMOS», η οποία έχει σκοπό τη διαφύλαξη και προβολή της παγκόσμιας 
πολιτιστικής κληρονομιάς, καταφέρνει και παίρνει ψήφισμα κατά της μεθόδευσης της 
ελληνικής κυβέρνησης να αποδεχθεί την κατασκευή μεταλλουργίας χρυσού στην Ολυμπιάδα. 
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Το Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο ανακηρύσσει τον Καταρράκτη Κηπουρίστα, εκεί 
όπου θα κατασκευαζόταν το φράγμα τελμάτων, ως μια από τις ομορφότερες περιοχές της 
πατρίδας μας και μια από τις επτά φυσικού κάλλους του νομού Χαλκιδικής. (πρόγραμμα 
EVIREG). 

 
Ξεσηκώνονται και άλλες περιοχές της Ελλάδας. Η δρ. Παπασωτηρίου έρχεται σε 

επαφή και συνεργασία με την Επιτροπή της Μήλου. Από εκεί εξάλλου κατάγεται και η ίδια. 
«Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΜΗΛΟΥ» ΔΕΚ. 1999 δημοσιεύει την ομόφωνη απόφαση των φορέων και 
του δήμου της Μήλου με την οποία απαγορεύεται και η έρευνα για το χρυσό, που 
προγραμμάτιζε η εταιρεία «ΜΗΔΑΣ» στην οποία συμμετέχει η «Βαρυτίνη 
Αργυρομεταλλευμάτων». Η γνωστή Παπαζώη αναφέρει «Η Μήλος δεν αντέχει άλλη 
εξόρυξη». Παράλληλα η δρ. Παπασωτηρίου έχει συλλέξει όλες τις πληροφορίες για 
ατυχήματα που έχουν συμβεί σε ορυχεία και μεταλλουργίες χρυσού. 

Η Μαρία Καδόγλου, δημιουργεί σελίδα στο διαδίκτυο με όνομα «ANTIGOLD 
HELLAS» και υπάρχει πλέον καθημερινή ενημέρωση της σελίδας για ζητήματα που 
αφορούν όχι μόνο τη Χαλκιδική, αλλά τη Θράκη και τη Μήλο. 

Η συνεργασία πλέον με τους γερμανούς είναι δεδομένη. Ο Τ. Παπαγεωργίου έρχεται 
σε επαφή με το λέκτορα του Πολυτεχνείου Θεσσαλονίκης δρ. Γιώργο Τριανταφυλλίδη, ο 
οποίος συνεργάζεται πλέον σε μόνιμη βάση με Κόρτε, Σπιτέλλερ, Ντουμάν κ.λ.π. 

Παράλληλα από τον Τ. Παπαγεωργίου, ενημερώνεται και συμμετέχει στον αγώνα μας 
η διεθνής οργάνωση «MINERAL POLICY CENTER» στην οποία πρόεδρος είναι ο 
Ντεσπόζιτο, που χαίρει παγκόσμιας εκτίμησης. Για την Οργάνωση την επαφή εμ την 
Ελλάδα, αναλαμβάνει ο Μπομπ Μοράν, γεωλόγος, ο οποίος έρχεται και στην Ελλάδα.  

Ερχόμαστε σε επαφή με την «Ιερά Επιστασία» του Αγίου Όρους η οποία όμως 
αρνείται ως συνήθως να τοποθετηθεί.  

 
Έχουμε πλέον στα χέρια μας μεταφρασμένη, τη μελέτη του καθηγητή Friedhelm 

Corte και Frenderick Coulston, για την επίδραση των χημικών στο περιβάλλον. Επίσης τη 
μελέτη για την παραγωγική διαδικασία της «BIONIC».  

Αρχές του Μάη 2000 έρχεται ο καθηγητής της χημείας των μετάλλων στο 
Πανεπιστήμιο της Κωνσταντινούπολης Ισμαήλ Ντουμάν, στενός συνεργάτης του Καθηγητή 
Κόρτε. Έχει ήδη επισκεφθεί 36 μεταλλουργίες χρυσού σ όλο τον κόσμο και έχει ασχοληθεί 
με τη χημεία μεταλλουργίας και αποβλήτων. Ενημερώνεται για το τι συμβαίνει στην 
Ολυμπιάδα, μεταφράζονται στα αγγλικά οι μελέτες για να ετοιμασθεί η επιστημονική θέση 
μας στο δικαστικό αγώνα.  

Μας ενημερώνει πως η μεγαλύτερη παραγωγός κυανίου στον κόσμο, η 
«ΝΤΕΓΚΟΥΣΑ» βρίσκεται σε διωγμό στη Γερμανία από το περιβαλλοντικό κίνημα.  

Ο Γιώργος Τριανταφυλλίδης, σύμβουλος του Τ.Ε.Ε. Θράκης, πραγματοποιεί 
μελέτη για το υλικό της λιθογόμωσης των μεταλλείων και καταλήγει: 

 «το υλικό αυτό χαρακτηρίζεται ως δηλητήριο, και σας εκφράζω την 
κατάπληξή μου για το πώς χρησιμοποιήθηκε ως λιθογόμωση». 

 
Στο μέτωπο κατά των μεταλλουργιών συμμετέχουν και οι καθηγητές Κώστας 

Ουζούνης του Δημοκρίτειου Πανεπιστήμιου Θράκης και Κυριάκος Αρίκας από το 
Πανεπιστήμιο του Αμβούργου. 

Η Πέτρα Ζάουερλαντ της οργάνωσης «FIAN» επισκέπτεται άλλη μια φορά την 
Ολυμπιάδα.  
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           Το ατύχημα στη Ρουμανία.  Στις αρχές Φλεβάρη 2000 γίνεται και το μεγάλο 
ατύχημα στη Ρουμανία από την ρουμανοαυστραλιανή εταιρεία «ΕΣΜΕΡΑΛΝΤΑ». 
Μολύνεται ο παραπόταμος του Δούναβη «Τίσα» και στη συνέχεια ο «Δούναβης» από 
τεράστιες ποσότητες λάσπης με κυάνιο. Η μόλυνση κυρίως πλήττει την γειτονική Ουγγαρία. 
Η οικολογική καταστροφή είναι ανεξέλεγχτη  

Η Επίτροπος Περιβάλλοντος της Ε.Ε.  Βάλστρομ επισκέπτεται το χώρο του 
ατυχήματος και επισημαίνει πως θα πρέπει να αλλάξει πλέον η νομοθεσία που ισχύει για τα 
απόβλητα των μεταλλείων και των μεταλλουργιών χρυσού.  

Τη μεταλλουργία στη Ρουμανία χρηματοδοτούσε η γερμανική Ντρέσνα Μπάνκ (δες 
Πέργαμο). Στις 19 Μάη 2000, οι μέτοχοι της τράπεζας υποβάλλουν μομφή κατά του δ.σ. της 
τράπεζας και ζητούν να τους απαγγελθούν κατηγορίες για τη χρηματοδότηση μιας τόσο 
καταστροφικής για το περιβάλλον δραστηριότητα.    

Η εταιρεία «ΕΣΜΕΡΑΛΝΤΑ» πτωχεύει, προφανώς για να μην υποστεί τις νομικές 
συνέπειες από το ατύχημα. Πάγια τακτική των μεταλλουργιών χρυσού.  
 
         Τελικές εγκρίσεις για τη μεταλλουργία χρυσού – Η Επιτροπή του Στρυμονικού 
παραιτείται από το δικαστικό αγώνα. Στις 15.05.2000 συνέρχεται εκ νέου το Κεντρικό 
Αρχαιολογικό Συμβούλιο. Στη συνάντηση παρευρίσκεται η Χαροκόπου, ενώ αφαιρείται 
ενώπιον του ΚΑΣ η πληρεξουσιότητα της Χαροκόπου ως νομικού εκπροσώπου του δήμου  
Αγίου Γεωργίου. Ο νέος δικηγόρος του δήμου που παρευρίσκεται εκείνο που αναφέρει είναι 
πως το ζήτημα θα λυθεί με δημοψήφισμα!!!  

Ο προϊστάμενος της 10ης Εφορίας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων Ταβλάκης, αποδέχεται 
κατά τη διάρκεια της συζήτησης την κατασκευή της λεκάνης αποβλήτων στην Κηπουρίστα, 
παρόλο που βρέθηκαν αρχαιολογικά ευρήματα της υστεροβυζαντινής περιόδου. Αναφέρει 
μάλιστα πως: «μπορούν να διατηρηθούν εν καταχώσει»!!!! 

Η ΙΣΤ  ́ ΕΠΚΑ δια του αρχαιολόγου της, δρ. Κώστα Σισμανίδη, παραμένει στην 
πρώτη και αταλάντευτη θέση της για την προστασία των αρχαιοτήτων. 

Στις 7 Απριλίου 2000 η Παπαζώη τρεις μέρες πριν τις βουλευτικές εκλογές εγκρίνει τη 
συνέχιση των εργασιών της αρχαιολογικής υπηρεσίας, ώστε να περατωθεί η έρευνα.   

 
23 Μάη 2000 το ΚΑΣ συνέρχεται εκ νέου. Η Χαροκόπου είχε υποβάλλει υπόμνημα 

για το δήμο Σταγίρων Ακάνθου, αλλά και το δήμο Ρεντίνας.  
 
Εναντίον της μεταλλουργίας χρυσού τάσσονται με αποφάσεις τους, γι ακόμα μια φορά 

το δ.δ. Βαρβάρας και ο δήμος Αρναίας, στις 21.06.2000 και 22.06.2000 αντίστοιχα.  
 
 

           
Ο καταρράκτης και η κοιλάδα της Κηπουρίστρας. 
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Στόχος ο Μήτσιου. Στις 24.05.2000 ο δήμος Σταγίρων Ακάνθου με αφορμή τα νέα 
αρχαιολογικά ευρήματα εκδίδει δελτίο τύπου. Με αφορμή το κείμενο αυτό και όσα 
αναφέρονται, η επιτροπή του Στρυμονικού συνεδριάζει στην Ολυμπιάδα σε καφενείο 
απέναντι από το κοινοτικό κατάστημα Ολυμπιάδας, και ρίχνει την ευθύνη στον Μήτσιου 
κυρίως και στον Παπαγεωργίου, για το απαράδεκτο όπως χαρακτηρίζει κείμενο, εξαιτίας 
κάποιων εκφράσεων που δεν ήταν αρεστές.  

Είναι τώρα η σειρά του ίδιου του Μήτσιου. Εκτός από τη συμμετοχή του στις 
διατυπώσεις του κειμένου κατηγορείται και για οικονομικές ατασθαλίες. Ισχυρισμοί που 
τουλάχιστον είναι για γέλια. Μόνο που το κρίσιμο αυτό διάσημα, μόνο για γέλια δεν 
ήμασταν. 

Η συνέλευση αυτή πραγματοποιείται παραμονές ποινικής δίκης σε βάρος πολιτών και 
του ίδιου του Μήτσιου (25.05.2000 – είχε ήδη δέκα χρόνια φυλάκισης) και δέκα μέρες πριν 
τη συζήτηση στο Σ.τ.Ε. (04.06.2000). Τον υπέρ πάντων αγώνα. Ο πόλεμος που γίνεται στο 
εσωτερικό μέτωπο είναι καθαρά προσωπικός και με αυτές τις συνθήκες  θα έπρεπε να 
πορευθούμε στη συζήτηση στο Σ.τ.Ε. 

 
Στις 16.06.2000 ο νέος υπουργός Πολιτισμού Πάγκαλος εγκρίνει την Μ.Π.Ε. της 

μεταλλουργίας.  
Στις 23.06.2000 συνέρχεται το Νομαρχιακό Συμβούλιο Χαλκιδικής και εγκρίνει 

πλέον με αντισταθμιστικά οφέλη τη Μ.Π.Ε. της μεταλλουργίας χρυσού. Τα στελέχη της 
T.V.X. και οι συνδικαλιστές των εργατών πανηγυρίζουν.  

Το ίδιο διάστημα η ΙΣΤ΄ ΕΠΚΑ και το ΥΠΠΟ, προχωρούν σε μηνύσεις σε βάρος της 
διοίκησης της εταιρείας για καταστροφές αρχαιοτήτων και αρχαιοκαπηλία που συνέβη 
στην Ολυμπιάδα, στο χώρο των μεταλλείων και στην Κηπουρίστα.  

 
Δημιουργείται μέτωπο κατά της μεταλλουργίας χρυσού της Ολυμπιάδας στη 

Γερμανία. Γερμανοί μέτοχοι της «ΝΤΟΙΤΣΕ ΜΠΑΝΚ» παρευρίσκονται στη γενική 
συνέλευση των μετόχων της τράπεζας και ζητούν να μη χρηματοδοτηθεί η μεταλλουργία. 
Στη συνέλευση συμμετέχει και μιλά η Ελένη Πανίδου. Την ομάδα των γερμανών 
εκπροσωπεί ο Henry Mathews. Η Ελένη με δικά της έξοδα φεύγει στη Γερμανία και 
επισκέπτεται παράλληλα και τον καθηγητή Κόρτε. Φιλοξενείται σε εκκλησιαστικό ίδρυμα 
και έχει την συμπαράσταση της Πέτρα Ζάουερλαντ. 

 

 
Η Ελένη Πανίδου μιλά στη συνέλευση των μετόχων της Ντόιτσε Μπανκ. 
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Στις 30.08.2000 η T.V.X. ανακοινώνει την πρόσληψη του χρηματοοικονομικού 
συμβούλου Ρότσιλντ, με έδρα την Ολλανδία για να διαπραγματευτεί τη συνολική πώληση 
πλέον των μεταλλείων στη Χαλκιδική.  

Στις 18.09.2000 το ΥΠΕΧΩΔΕ εγκρίνει πλέον τη Μ.Π.Ε. της μεταλλουργίας χρυσού 
στην Ολυμπιάδα.  

Στις 15.11.2000 κατατίθεται η αίτηση ακύρωσης κατά της απόφασης του ΥΠΕΧΩΔΕ. 
Η αίτηση κατατίθεται μόνο από το δήμο Σταγίρων Ακάνθου. Η Επιτροπή του Στρυμονικού 
απέχει. Στο σημείο αυτό όμως υπάρχει από την μια απόλυτη μοναξιά, αλλά και πλήρης 
σιγουριά όχι για την έκβαση της υπόθεσης αλλά για την μεθόδευση και το χειρισμό που 
φιλοδοξήσαμε να έχουμε και την οποία είχαμε πετύχει στον απόλυτο βαθμό. 

Απέναντι από το δήμο μας βρίσκονται 20 παρεμβαίνοντες υπέρ του κύρους της 
απόφασης του ΥΠΕΧΩΔΕ με 6 δικηγόρους. 
 
           Το συνέδριο του Τ.Ε.Ε. Θράκης. Το Τ.Ε.Ε. Θράκης σε συνεργασία με το δήμο 
Σταγίρων Ακάνθου πραγματοποιεί συνέδριο με θέμα τις μεταλλουργίες χρυσού, τη 
διαδικασία παραγωγής του χρυσού, τοξικά απόβλητα, περιβαλλοντικές συνέπειες. Το 
συνέδριο δεν πραγματοποιήθηκε στην έδρα του δήμου μας εξαιτίας των εσωτερικών 
προβλημάτων και του μεγάλου κόστους. 

Στις 14 και 15 Οκτώβρη 2000 πραγματοποιείται η διημερίδα της Κομοτηνής. Ήταν 
το μεγαλύτερο συνέδριο που πραγματοποιήθηκε παγκόσμια για τις μεταλλουργίες χρυσού. 

Παρευρέθηκαν από τη Γερμανία οι καθηγητές Κόρτε, και Σπιτέλλερ από το 
Πανεπιστήμιο του Μονάχου. Ο Αρίκας από το Πανεπιστήμιο του Αμβούργου. Ο Ισμαήλ 
Ντουμάν από το Πανεπιστήμιο της Κωνσταντινούπολης. Από την διεθνή οργάνωση με 
έδρα της Η.Π.Α. «MINERAL POLICY CENTER», ο αντιπρόεδρος Μπόμπ Μοράν, η 
πρόεδρος της διεθνούς οργάνωσης με έδρα το Μόναχο «FIAN», η Πέτρα Ζάουερλαντ. 
Από το δικό μας πανεπιστημιακό χώρο ο Κώστας Ουζούνης, ο Γιώργος Τριανταφυλλίδης 
κ.ά. Επίσης το νομικό σκέλος κάλυψε ο επίτιμος αντιπρόεδρος του Συμβουλίου της 
Επικρατείας Μ. Δεκλερής. Ομιλητές και ο Τόλης Παπαγεωργίου και εκπρόσωπος του 
εναλλακτικού περιοδικού «ΟΙΚΟΤΟΠΙΑ» το οποίο στα δυο πρώτα του τεύχη αναφέρθηκε 
για το πρόβλημα της μεταλλουργίας χρυσού στην Ολυμπιάδα από τη «ΜΕΤΒΑ».  

Από την άλλη μεριά παραστάθηκαν και μίλησαν οι Δ. Κωνσταντινίδης (πρώην 
σύμβουλος της Διαμαντοπούλου) και Σανούδος εκπρόσωποι των δυο εταιρειών, ο Μ. 
Τσέζος ως πρόεδρος του ΙΓΜΕ, ο γνωστός Αρβανιτίδης από το ΙΓΜΕ, εκπρόσωπος της 
μεθόδου «INCO» κ.ά  

 
Σωτηρίου, Κόρτε, Σπιτέλερ σο συνέδριο της Κομοτηνής. 
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Δεν ήταν καθόλου δύσκολο να νικηθούν κατά κράτος οι υπέρμαχοι των 
μεταλλουργιών χρυσού. Μάλιστα στο συνέδριο αν και παραβρέθηκε όλη η επιστημονική 
ομάδα της T.V.X. (Αδάμ. Δημητριάδης, Γαζέα κ.ά) δεν τόλμησαν να πάρουν ούτε για μια 
φορά το λόγο, αν και το κακό παράδειγμα καθ όλη τη διάρκεια του συνεδρίου ήταν τα 
«Μεταλλεία Κασσάνδρας» και η «T.V.X.».  

 
Η απόφαση του Τ.Ε.Ε., αντίστοιχη του κλίματος που επικράτησε στο συνέδριο.  

«Είναι επικίνδυνη η δραστηριότητα που ασκείται με κυάνωση. Ενώ η 
δραστηριότητα αυτή δημιουργεί σημαντικά περιβαλλοντικά προβλήματα. 
Παράλληλα δεν υπάρχει κανένα δημόσιο όφελος για την τοπική κοινωνία».  

 
 
           Η διακήρυξη του Βερολίνου. Λίγο μετά, στο Βερολίνο, πραγματοποιείται ημερίδα 
εμπειρογνωμόνων για τις μεταλλουργίες χρυσού. Με την παρουσία της γερμανίδας 
υφυπουργού περιβάλλοντος Τζίλα Άλντμαν και υπό τη διεύθυνση του καθηγητή Πώλ 
Μύλλερ οι καθηγητές Κόρτε, Ντουμάν, Τόμας Ρούντ, η Πέτρα Ζάουερλαντ και πλήθος 
συνέδρων, προχωρούν στη «διακήρυξη του Βερολίνου», αποδεκτή πλέον κατεύθυνση και 
για τη γερμανική κυβέρνηση.  

   «Δεν υπάρχει μακροπρόθεσμα κανένα θετικό αποτέλεσμα. Τα όποια 
βραχυπρόθεσμα οφέλη από τις θέσεις εργασίας καταλήγουν στη μόνιμη 
υποβάθμιση της περιοχής. Η ανάκτηση του χρυσού βρίσκεται σε αντίθεση με τις 
συνθήκες του Ρίο του 1992. Η μέθοδος της κυάνωσης καταστρέφει τις βάσεις της 
ζωής και φέρνει σε κίνδυνο το δικαίωμα στη διατροφή». Βερολίνο 27.10.2000.  

 
 

          Η συζήτηση στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Ήμασταν πλέον έτοιμοι για την 
εξέταση στο Συμβούλιο Επικρατείας. Η αφρόκρεμα της επιστημονικής κοινότητας στην 
Ευρώπη και τον κόσμο ολόκληρο ήταν δίπλα μας. Την αμφιβολία, αρχίζει να την υποκαθιστά 
η σιγουριά και η ελπίδα για την ευοίωνη κατάληξη της υπόθεσής μας. Απαντούσαμε πλέον 
με τον πλέον έγκυρο τρόπο σε όλα τα ερωτήματα και απόψεις των θέσεών μας. Απεναντίας 
οι εκπρόσωποι της εταιρείας ως μοναδικό επιχείρημα είχαν το ζήτημα των θέσεων εργασίας.  

Την παραμονή της συζήτησης στο Σ.τ.Ε., στις 11.01.2001, έρχονται εκ νέου στην 
Ελλάδα ο καθηγητής Κόρτε  με το συνεργάτη του Νίκο Σωτηρίου. Μαζί με το λέκτορα του 
Πολυτεχνείου Θεσσαλονίκης Γ. Τριανταφυλλίδη (μεταλλειολόγος) και τον Κ. Αρίκα από 
το Αμβούργο (καθηγητής Ορυκτολογίας) εξετάζονται ως επιστημονικοί συνεργάτες του 
δήμου Σταγίρων Ακάνθου από τον εισηγητή σύμβουλο του Επικρατείας Ράντο.  

Ο καθηγητής Κόρτε καταλήγει:  
«Η μέθοδος της κυάνωσης για την παραγωγή του χρυσού χαρακτηρίζεται 

ως απαράδεκτη. Ακολουθείται σε υποανάπτυκτες χώρες και σε μικρής 
δυναμικότητας μεταλλουργίες…. Η συγκεκριμένη μέθοδος είναι πλέον παράνομη 
για την Ε.Ε.»  

 
Την ίδια μέρα ακολουθεί και συνέντευξη τύπου από τους καθηγητές.  
Στις 12.01.2001, γίνεται η συζήτηση στο Σ.τ.Ε. Από το δήμο Σταγίρων Ακάνθου 

παρακολούθησαν σε κλίμα τρομοκρατίας από συγκεντρωμένους εργάτες τη συζήτηση ο 
Τόλης Παπαγεωργίου και ο δημοτικός σύμβουλος Δημήτρης Καραντώνας.  

Ο εισηγητής αν και ανέπτυξε τις απόψεις του, ως να ήταν συνήγορος του δήμου μας, 
κατέληξε αδικαιολόγητα πλήρως, στην απόρριψη των αιτήσεών μας. 

Οι αιτήσεις ακυρώσεως αφορούσαν τη χωροθέτηση και την Ε.Π.Ο. της 
μεταλλουργίας χρυσού, την απόφαση της Δ/νσης Δασών Χαλκιδικής για τη διάνοιξη 
δρόμων, την απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού.   

Περιμέναμε πλέον την απόφαση. 
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           Πλημμύρα στην Ολυμπιάδα. Πάλι γεωτρύπανα. Στις 7 και 8 Οκτώβρη 2000 μετά 
από έντονες βροχοπτώσεις πλημμυρίζει ο κάμπος στην Ολυμπιάδα και δημιουργείται βιβλική 
καταστροφή. Ο κάμπος γεμίζει με δυο μέτρα τουλάχιστον νερό. Κινδυνεύουν άνθρωποι, 
καταστρέφονται περιουσίες, πλημμυρίζουν σπίτια. Η θάλασσα της Ολυμπιάδας γεμίζει 
αιωνόβια πλατάνια και σκλήθρα, έλατα κ.λ.π.  

Από τις καταστροφές που είχε προκαλέσει η T.V.X. στην Κηπουρίστα μεταφέρονται 
κομμένα δέντρα, βράχοι κ.λ.π. τα οποία δημιουργούν φράγματα στο Μαυρόλακκα και 
σπάζοντας τα φράγματα, δημιουργούν αυτή τη βιβλική καταστροφή, μετά την εκτόνωση 
χιλιάδων κυβικών μέτρων νερού.  

 

 
 

 
 

8/10/2000 Πλημμύρα στην Ολυμπιάδα 
 
Στο Μαυρόλακκα και το Μπασδέκι ρέμα εξαφανίζεται η κοίτη των ποταμών. Το δ.δ. 

Ολυμπιάδας υποβάλλει μήνυση κατά της διοίκησης των μεταλλείων, θεωρώντας τους 
υπεύθυνους για την καταστροφή.   

Στις 26.10.2000 η T.V.X. προσπαθεί εκ νέου να πραγματοποιήσει γεωτρήσεις. Πάλι 
παρέμβαση των κατοίκων με το Νίκο Μήτσιου και πάλι νέες μηνύσεις σε βάρος τους.  
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          Η Θράκη πρωτοπορεί.  Στις 23.01.2001 το ΤΕΕ Θράκης οργάνωσε εκδήλωση για 
την παρουσίαση των απομαγνητοφωνημένων πρακτικών του συνεδρίου. 

 «Οι μεταλλουργίες χρυσού θα οδηγήσουν  στην περιβαλλοντική πτώχευση 
των περιοχών όπου θα εγκατασταθούν».  

Στις 24.01.2001 στην Αλεξανδρούπολη, όλη η Θράκη καταψηφίζει τη μεθόδευση για 
την κατασκευή μεταλλουργιών χρυσού στην περιοχή της. Οι δήμοι Σαππών και Μαρώνειας 
ήδη έχουν καταθέσει αίτηση ακύρωσης στο Σ.τ.Ε. για τις μεταλλουργίες.  

Στις 27.02.2001 ο Κυριάκος Αρίκας απευθύνει επιστολή στον Πρωθυπουργό: 
 «το κέρδος θα είναι η περιβαλλοντική πτώχευση του τόπου».  
Στις 11.02.2001, Κυριακή Πανθρακικό συλλαλητήριο αποκλείει το δρόμο 

Αλεξανδρούπολης Κομοτηνής στη διασταύρωση Αύρας Κομαρίου.  
 

 
Από το πανθρακικό συλλαλητήριο. 

 
            Τα ποντίκια πηδούν από τα πλοίο. Στις 09.03.2001 αποχωρούν από την T.V.X. ο 
πρόεδρός της Μπατίστα και ο δεύτερος μεγαλομέτοχος ο ουγροεβραίος Σόρος. Ο πρώτος 
είχε στην κατοχή του τουλάχιστον 18.000.000 μετοχές. Ασχολείται στη συνέχεια με 
εμφιαλωμένα νερά. Την ίδια νύχτα όμως αλλάζουν χέρια περίπου 2.000.000 μετοχές δίνοντας 
ιδιαίτερα κέρδη σ όσους έκαναν τη μεταβίβαση. Τα ποντίκια πηδούν πλέον από το πλοίο. 
Είχαν φαίνεται ήδη πληροφορηθεί την αρνητική εξέλιξη για την εταιρεία στο Σ.τ.Ε.  
 

Η Ντόιτσε Μπάνκ ήταν η επόμενη που εγκατέλειψε τη μεταλλουργία.  Στις 15.05.2001 
το δ.δ. Ολυμπιάδας αποστέλλει νέα επιστολή ενόψει της γενικής συνέλευσης της τράπεζας, 
για τη χρηματοδότηση της μεταλλουργίας από την τράπεζα.  

Η συνέλευση πραγματοποιείται και ο Henry Mathews λαμβάνοντας το λόγο μπροστά 
σε 3000 μετόχους, κατηγόρησε γι ακόμα μια φορά το προεδρείο για τη χρηματοδότηση της 
μεταλλουργίας χρυσού Ολυμπιάδας. Τότε μόνο ο πρόεδρος της τράπεζας Rolf Breuer, 
ανέφερε: «Η προθεσμία χρηματοδότησης του έργου έχει εκπνεύσει. Δεν έχουμε πλέον 
καμιά σχέση με την T.V.X.». 

 
Ο Henry Mathews με σεμνότητα σημειώνει στο διαδίκτυο.  

«Η εξαιρετική συνεργασία μεταξύ της τοπικής κοινωνίας και της μικρής 
μας πρωτοβουλίας εδώ, (στη Γερμανία) έτρεψε σε φυγή τη μεγαλύτερη 
τράπεζα της Ευρώπης».    
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           Η συζήτηση των συμβούλων του Σ.τ.Ε. και η απόφαση στην Ολομέλεια. Στις 11. 
Απρίλη 2001 πραγματοποιείται η κλειστή συνεδρίαση των συμβούλων του Σ.τ.Ε. της 
Ολομέλειας. Πληροφορούμαστε την ευνοϊκή για μας κατάληξη του θέματος με μεγάλη 
μάλιστα πλειοψηφία (20 με 7).  

Ο τύπος  αναφέρει:  
«ΒΗΜΑ» 22.04.2001 Χρυσό φιάσκο στη Χαλκιδική. 
«ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ». 23.04.2001 Βράζει η Χαλκιδική. Πρωτομαγιά στο Στρατώνι. Το μικρό 
ιστορικό μιας μεγάλης ιστορίας.  

Ο Γ. Τριανταφυλλίδης αρθρογραφεί στο «ΤΕΧΝΟΓΡΑΦΗΜΑ» για τα 
περιβαλλοντικά προβλήματα των μεταλλουργιών χρυσού 1η  Μάρτη 2001 Μεταλλείο χρυσού 
στη Χαλκιδική – Αδρανές τέλμα – Τοξική σκέψη. 16η  Μάη 2001 Προβληματισμοί και 
ερωτηματικά – Η κυάνωση των μεταλλευμάτων σε Θράκη και Ολυμπιάδα Χαλκιδικής.  

Ενώ στο τεύχος της 1ης Μάη 2001 υπάρχει απάντηση του Δημητριάδη και ένα άρθρο 
του Κ. Σισμανίδη για τα αρχαία Στάγιρα.    

 
Ο «ΙΟΣ» της «ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑΣ» από τον Ιούνη 2001 παρουσιάζει σειρά 

άρθρων για τα προβλήματα, αλλά και συνολικά το ζήτημα της μεταλλουργίας χρυσού. 
24. Ιούνη 2001. Όταν ο χρυσός δεν λάμπει  
22 Ιούλη 2001. Η κυάνωση της Θράκης. 
10 Μάρτη 2002 Κλιμακώνεται ο αγώνας των κατοίκων κατά της T.V.X. 
 
Στις 23 Απρίλη 2001 ο Γ. Βότσης ο οποίος το 1996 είχε ενημερωθεί με επιστολή μας 

για τα προβλήματα από τη μεταλλουργία, παρουσιάζεται ως μετά Χριστό προφήτης.  
«Δεν μπορούν οι τεχνολογικά πρώτοι στον κόσμο Αμερικάνοι και μπορούν 

οι ημέτεροι (αρ)πάχτες που αντιστάσεως μη ούσης (δεν άκουσε φαίνεται τίποτε όλα 
αυτά τα χρόνια ο Βότσης) συνεχίζουν να ασελγούν πάνω στον ευλογημένο τούτο 
τόπο». 

Και εξυμνεί τον καθηγητή Γ. Ζερεφό από το Α.Π.Θ. ο οποίος βέβαια καμιά συμμετοχή 
δεν είχε στον αγώνα αυτό.  

 
Στις 17 Δεκέμβρη 2001 ένα ακόμα καταπληκτικό άρθρο υπήρχε για τα αρχαία Στάγιρα 

στο παγκόσμιας κυκλοφορίας περιοδικό «ARXΑEΟLOGY» με τίτλο «χρυσός και 
Αριστοτέλης».  

Τότε κυκλοφορεί και το βιβλίο «Μια ανθοδέσμη για το Μήδα», από τον Γερμίδη. 
Ένα μυθιστόρημα με βάση την ιστορία της Ολυμπιάδας, αλλά και με πολύ μυθοπλασία από 
τον πρώην διοικητή της «Εθνικής Τράπεζας». Βέβαια ο Γερμίδης αναφέρεται στην περίοδο 
μετά το 1994, και όχι την πιο ταραγμένη περίοδο από πλευράς συνεννοήσεων και ίντριγκας 
που ήταν η περίοδος 1990 – 1993 όπου και ο ίδιος ήταν ο διοικητής της Τράπεζας που κίνησε 
ουσιαστικά τις διαδικασίες της πώλησης.       

 
Δημοσιεύεται η απόφαση του Σ.τ.Ε. Στις 2 Μάρτη 2002 δημοσιεύεται και η 

απόφαση του Σ.τ.Ε. Ακυρώνεται η Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων της 
Μεταλλουργίας Χρυσού Ολυμπιάδας επειδή: 

-θα πρέπει να γίνει σε δασικό χώρο με σημαντική βλάστηση «χωρίς δυνατότητα 
αποκατάστασης», 

-η περιοχή εγκατάστασης γειτνιάζει με τα αρχαία Στάγιρα,  
-η περιοχή είναι σεισμογενής,  
-υπάρχει κίνδυνος αστοχίας του φράγματος,  
-η μέθοδος παραγωγής είναι ιδιαίτερα επικίνδυνη,  
-δεν υφίσταται δημόσιο όφελος  
-και βέβαια θα πρέπει να εφαρμοστούν οι αρχές της «αειφόρου ανάπτυξης». 
 
Συνολική παραδοχή των ισχυρισμών μας και ακύρωση της απόφασης του ΥΠΕΧΩΔΕ.  
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           Τρομοκρατία σε βάρος των πρωτεργατών της κινητοποίησης. Μετά την απόφαση, 
ο εφησυχασμός που δημιουργούσε κύρια ο Πάχτας στους εργάτες, προεξοφλώντας ακόμα 
και τη δικαστική απόφαση, μετατρέπεται σε βία.  

Έρχονται ανώνυμες επιστολές με απειλές για τη ζωή τη δική μας και των οικογενειών 
μας. Δεχόμαστε απειλητικά τηλεφωνήματα.  

 
Σε συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου του δήμου Σταγίρων Ακάνθου (14 Δεκ. 

2001), 150 περίπου εργάτες, μπαίνουν απροειδοποίητα και κτυπούν τον Παπαγεωργίου, ο 
οποίος σώθηκε από την παρέμβαση μελών του δημοτικού συμβουλίου και ελάχιστους 
αστυνομικούς,  ενώ ο Νίκος Μήτσιου καταπλακώνεται από την πόρτα του δημαρχείου που 
γκρεμίζεται και λιποθυμά. 

Η βία αλλάζει μορφή.  
Παρ όλα αυτά οι κινητοποιήσεις των κατοίκων συνεχίζονται με έδρα πλέον τη 

Στρατονίκη. Τα φουρνέλα και οι κατακρημνίσεις σε εδάφη και οι ρωγματώσεις στα σπίτια, 
στην εκκλησία του χωριού, στην εκκλησία κ.λ.π. βγάζουν τους κατοίκους στο δρόμο και 
δημιουργούνται νέες έντονες κινητοποιήσεις. Πάλι τα ΜΑΤ, πάλι τα ποινικά δικαστήρια 
είναι η γνωστή μέθοδος για να αντιμετωπισθεί η κινητοποίηση. 
  
          Οι ποινικές δίκες σε βάρος των κατοίκων. Το κλίμα τρομοκρατίας σε βάρος των 
κατοίκων ως αιχμή δόρατος είχε τις ποινικές διώξεις. Το μέρος αυτό είναι ένα ξεχωριστό και 
μεγάλο κεφάλαιο. Το βάρος πάλι το σήκωσαν οι κάτοικοι της Ολυμπιάδας, αλλά και της 
Βαρβάρας και του Στρυμονικού. Ο πρόεδρος της Ολυμπιάδας σε πρώτο βαθμό αρχές του 
2001 είχε ήδη καταδικαστεί σε 15 χρόνια φυλάκισης, από πίσω οι εκπρόσωποι του δ.δ. 
Ολυμπιάδας και δημοτικοί σύμβουλοι του δήμου από την Ολυμπιάδα, Γιώργος 
Καρακιτσάκης, Δ. Βενετάκης, Β. Τσαμπουρίδης Κ. Μανωλούδας κ.ά.  

Μετά την απόφαση όμως του Σ.τ.Ε., η μεταχείριση ήταν διαφορετική. Αθωώσεις ή 
καταδίκες με αναστολή ήταν η φυσιολογική πλέον εξέλιξη.    

Έτσι πλέον κλείνει ένας ακόμα κύκλος για τους κατοίκους της Ολυμπιάδας, του 
Στρυμονικού, της Ιερισσού. Εφόσον όμως συνεχίζει να υπάρχει η παραχώρηση της 
μεταλλειοκτησίας μέχρι το 2078, πολύ πιθανά να επανέρχεται συνέχεια το πρόβλημα της 
εκμετάλλευσης.  
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 ΕΠΙΛΟΓΟΣ 
Ως  ημερολόγιο των κινητοποιήσεων, δεν θα μπορούσε να ξεφύγει από την αναφορά 

των εγγράφων και των ανακοινώσεων και δημοσιεύσεων που υπήρξαν χωρίς επίσης να 
μπορούν να συμπεριληφθούν όλα..  

Αφαιρέθηκαν όσα σημεία αποτελούσαν εκτιμήσεις και προσωπικούς προβληματισμούς 
και συμπεράσματα. Ούτως ή άλλως υπάρχει και η άλλη άποψη, η οποία όμως εκ του 
αποτελέσματος δεν γνωρίζουμε που θα οδηγούσε. Καλό βέβαια θα ήταν όσοι από εμάς, που 
άλλοι περισσότερο και άλλοι λιγότερο επηρέασαν τον αγώνα αυτό, θα έπρεπε με 
νηφαλιότητα να κάνουμε την αυτοκριτική μας. Προσωπικά δεν μπορώ να καταλογίσω 
ευθύνες σε άλλες απόψεις και συμπεριφορές από δόλο, παρά από κακή εκτίμηση ή και 
ανικανότητα.   

Σε δυο σημεία θα ήθελα να σταθώ.  
Στην συνέπεια και τη μαζικότητα της συμμετοχής των κατοίκων του Στρυμονικού, που 

στήριξαν τον ολοκληρωτικό αγώνα των κατοίκων της Ολυμπιάδας και της Βαρβάρας, σαν 
όμοια δικό τους και που κατάφεραν και διατήρησαν αναμμένο το καντήλι του φυλακίου στις 
πιο δύσκολες στιγμές.  

Και δεύτερο, την καρτερικότητα, τη νηφαλιότητα και την μετριοπάθεια των 
Ιερισσιωτών, χαρακτηριστικά με τα οποία κατάφεραν, να φέρουν σε πέρας το δύσκολο έργο 
της δικαστικής αναμέτρησης, εντελώς μόνοι.  Ενός αγώνα που το μοναδικό αποτέλεσμα που 
θα μπορούσε να έχει ήταν η επιτυχία.  

 
Και στο τέλος αυτής της αναφοράς, ας μη ξεχνάμε το λεβεντόπαιδο από την 

Ολυμπιάδα, το Γιώργο τον Καρακιτσάκη,  
τον ιδιόρρυθμο ευπατρίδη με την πάντα παιδική ψυχή, τον αντάρτη, παλιά αλλά και 

τώρα, το  Νίκο Οδυσσέα Πλανάκη  από το Στρατώνι 
 και τον πολυαγαπημένο «φίλο μας», το Σταύρο Παναγιώτου, από τις Σέρρες, που 

αγάπησε τον τόπο μας,  σα δική του πατρίδα  
και που λείπουν πλέον από κοντά μας.     


