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Αγαπητοί, 

Θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή σας για το πολύ σοβαρό ζήτημα επαναλειτουργίας του 
Μεταλλείου στην περιοχή Στρογγυλός. Οι επιπτώσεις στο περιβάλλον και την υγεία μας θα 
είναι τεράστιες και μη αναστρέψιμες. Θα είναι επιπτώσεις που θα επηρεάσουν όχι μόνο τα 
άτομα με περιουσίες εκεί γύρω αλλά και όλο το χωρίο.  

Παρακάτω παραθέτονται οι λόγοι για τους οποίους όλοι θα έπρεπε να θορυβηθούμε και να 
παλέψουμε για τη μη επαναλειτουργία του μεταλλείου: 

 Ο μεγαλύτερος πνεύμονας οξυγόνου στο χωρίο θα αφανιστεί. Με βάσει την ίδια 
την μελέτη της εταιρείας HCM πέντε (5) δεκάρια πευκόφυτων καθώς και άλλης 
βλάστησης θα εκριζωθούν αφού βρίσκονται στα σημεία που θα δραστηριοποιηθεί 
η Hellenic Copper Mines (HCM). Αυτό από μόνο του αντιστοιχεί στην αποκοπή 
πέραν των 2.000  πεύκων. 

Όπως καταλαβαίνετε η ζημιά που θα επέλθει θα είναι μη αποκαταστήσιμη ή και αν 
θα αποκατασταθεί, θα περάσουν σύμφωνα με ειδικούς πάνω από 100 χρόνια. 

 Η χλωρίδα και η πανίδα θα επηρεαστούν σε μεγάλη ακτίνα τόσο από τους 
θορύβους των εκρήξεων όσο και από την τοξική σκόνη. Η ποιότητα των αγαθών 
θα αλλοιωθεί, καθώς θα θεωρούνται ακατάλληλα για κατάποση. Η τοξική σκόνη 
θα μεταφέρεται σε όλα τα δέντρα και πηγές με νερό μέσω των σωματιδίων του 
αέρα. Σε σχέση με την πανίδα, η εταιρεία HCM δεν αναφέρεται πουθενά στα δύο 
είδη νυχτερίδας που είναι προστατευόμενα και ζουν στις γαλαρίες. Υπάρχει 
μεγάλη πιθανότητα αυτά τα είδη να εξαφανιστούν μια για πάντα.  

Η σκόνη που θα παράγεται από την εξόρυξη χρυσού είναι τοξική. Η εισπνοή 
των παραγόμενων αιωρουμένων σωματιδίων σκόνης συσχετίζεται με διάφορες 
πνευμονοπάθειες όπως βρογχίτιδα, πνευμονική ίνωση αλλά και καρκίνο του 
πνεύμονα. Κατά τη διεξαγωγή των εργασιών στο υφιστάμενο μεταλλείο, βαρέα 
μέταλλα (αρσενικό, θείο, υδράργυρος, κάδμιο, ραδιενεργός άνθρακας κτλ.) που 
υπάρχουν σε μεταλλειογενή εδάφη (ΔΕΣ ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΚΑΙ 
ΟΛΥΜΠΙΑΔΑΣ ), θα απελευθερωθούν στην ατμόσφαιρα και με τη μορφή 
σκόνης θα μεταφερθούν σε όλη την περιοχή. Οι εξοχικές κατοικίες, μόνιμες 
κατοικίες, οι γεωργικές και κτηνοτροφικές εκτάσεις, τα στρατόπεδα καθώς 
και το υπόλοιπο χωρίο θα επηρεαστούν άμεσα. Τα τελευταία ογδόντα χρόνια 
όπου το μεταλλείο δεν λειτουργεί, στο χωρίο τα ποσοστά ασθενειών είναι μικρά. 
Με την εν λόγω επαναλειτουργία αυτά το ποσοστά θα αυξηθούν. Αυτό από μόνο 
του είναι τρομακτικό. 



Πέραν των περιβαλλοντικών επιπτώσεων θα βρεθούμε αντιμέτωποι και με άλλα ζητήματα 
όπως: 

 Καθημερινή κυκλοφοριακή συμφόρηση στο δρόμο Μαθιάτη – Αγίας Βαρβάρας 
από τις διεξαγωγές οχτώ (8) διαδρομών των τεσσάρων (4) φορτηγών δύο φορές την 
ημέρα. Αυτό σημαίνει δεκαέξι (16) μονές διαδρομές βαρέων φορτηγών.  

 Άμεσος κίνδυνος τροχαίων ατυχημάτων με απρόβλεπτα συνεπακόλουθα καθώς η 
όδευση των φορτηγών έστω και παραπλεύρως της κοινότητας θα καθιστά σημεία 
του δρόμου άκρως επικίνδυνα.  

 Θα προκληθεί οχληρία και από τις εκρήξεις αλλά και από τις διακινήσεις των 
βαρέων οχημάτων.  

 Η αξία των περιουσιών γύρω από την περιοχή καθώς και ολόκληρης της 
κοινότητας θα μειωθεί. Το χωρίο θα υποβαθμιστεί και κανένας δεν θα θέλει να 
επενδύσει σε μια κοινότητα που θα υπολείπεται βασικών παραγόντων όπως η 
διασφάλιση της υγείας, της ακεραιότητας καθώς και της ηρεμίας των πολιτών της.  

Μελετώντας την περιβαλλοντική μελέτη της εταιρείας σε συνδυασμό με τη νομοθεσία για 
επαναλειτουργία του μεταλλείου, πέρα από το τίμημα που καλούμαστε να πληρώσουμε 
σε σχέση με την υγεία μας και το περιβάλλον, διαπιστώσαμε ότι ούτε οικονομικά οφέλη 
θα έχουμε από αυτή την ιστορία. Τα κέρδη πολλών εκατομμυρίων θα πάνε στην εταιρεία 
HCM ενώ στην κοινότητά μας το αστείο ποσόν των δεκαέξι χιλιάδων ευρώ (€16.000). Σας 
υπενθυμίζουμε ότι η HCM κατά την παρουσίαση της μελέτης στην αίθουσα της εκκλησίας 
απέφυγε να δεσμευτεί για οποιανδήποτε άλλη βοήθεια στην κοινότητα. Αξιοσημείωτο 
είναι το γεγονός ότι η κοινότητα μας έχει αναλογικά πολύ περισσότερα οικονομικά 
οφέλη από τα λίγα φορτηγά ΟΥΜΠΡΑΣ (πέτρωμα για κατασκευή χρωμάτων) που 
λατομεύει άλλη εταιρεία σε σημείο εντός ορίων της κοινότητας.  

Σας υπενθυμίζουμε ότι η εταιρεία HCM κατά την παρουσίασή της μελέτης της, ανέφερε 
ότι σε περίπτωση που παρουσιαστούν επιπλέον εκμεταλλεύσιμα κοιτάσματα στο χωριό, 
θα αιτηθεί παράταση των εργασιών στην περιοχή. Μήπως τελικά υπάρχουν άλλα 
σχέδια στα επιτελεία της; Μήπως το χρονικό διάστημα των τριών με τεσσάρων 
χρόνων θα παρατείνεται  συνεχώς;  

Η εν λόγω εταιρεία δεν έχει προβεί σε τροποποίηση της αίτησης της με την οποία να 
αποσύρει τόσο το αίτημά της για να προβαίνει σε εκρήξεις όσο και στην μείωση της υπό 
εκμίσθωση γης από τα 60.000 m2 σε 6.000 m2 που λέει ότι θα δραστηριοποιηθεί. Επίσης 
δεν έχει δεσμευθεί για οποιαδήποτε ασφαλτόστρωση των δρόμων που θα 
χρησιμοποιηθούν. 

Θα θέλαμε επίσης να αναφερθούμε σε ένα σπουδαίο παράδειγμα της γειτονικής περιοχής 
του Λυθροδόντα. Το χωρίο εκεί σύσσωμο και ενωμένο, απέτρεψε τη δραστηριοποίηση 
τριών λατομείων όπου κατά τη λειτουργία τους τα οικονομικά οφέλη θα ήταν πολύ 
περισσότερα καθώς και οι επιπτώσεις στο περιβάλλον και την υγεία των κατοίκων 
μικρότερες. Θα θέλαμε να ξέρουμε, αν ο φυσικός πλούτος καθώς και η υγεία των 
κατοίκων του Λυθροδόντα έχει μεγαλύτερη αξία από αυτήν του Μαθιάτη; Είναι άραγε 
οι κάτοικοι του Λυθροδόντα περισσότερο άξιοι από εμάς ; 

Αναμένουμε από τον κοινοτάρχη και το Κοινοτικό Συμβούλιο όπως αντιστάθηκαν και 
απέτρεψαν τη χρήση του μεταλλείου στο δρόμο Μαθιάτη – Αγίας Βαρβάρας έτσι και τώρα 
να μας στηρίξουν και να αγωνιστούν μαζί μας για την αποτροπή αυτού του 



κακουργήματος.  Ζητούμε να μπει σε πρώτη μοίρα το κοινό καλό και όφελος της 
κοινότητας μας που ασφυκτιά και φθίνει και όχι τα οφέλη μιας ιδιωτικής και ξένης 
προς την κοινότητά μας εταιρείας. 

Αναμένουμε από το Κοινοτικό Συμβούλιο να καλέσει ολιγομελή αντιπροσωπεία μας για 
ανταλλαγή απόψεων και κοινό προβληματισμό. 

 

Με εκτίμηση, 

Εκ της ομάδας προστασίας της περιοχής Στρογγυλού 

   

 

 

 

 

 

 


