
Η Ελλάδα είναι χώρα κυρίως ορεινή, το δε έδαφός της πέρασε
πολλές γεωλογικές µεταβολές. Αποτέλεσµα αυτών ήταν ο σχηµατι-
σµός σηµαντικών ορυκτών, που περιέχουν µέταλλα σε µεγάλες συ-
γκεντρώσεις. Στην παρούσα περίπτωση µας ενδιαφέρει το αλουµί-
νιο, ένα πολύ σηµαντικό µέταλλο, που παράγεται από ένα µετάλ-
λευµα το βωξίτη1, µε σηµαντικά κοιτάσµατα2 στην Ελλάδα (τα µεγα-
λύτερα της Ευρώπης).

Η ανακάλυψη και αξιοποίηση του ελληνικού βωξίτη είναι το θέµα
της παρούσης εργασίας και θα αποδοθεί όσο γίνεται µε συνοπτικό και
κατανοητό τρόπο.

1. Το αλουµίνιο
Στα παλαιότερα χρόνια ήταν άγνωστο. Ουσιαστικά είναι το µέταλλο

του 20ού αιώνα. Κι όµως είναι από τα πλέον άφθονα συστατικά3 του
πλανήτη µας. Ελεύθερο αλουµίνιο (στη Χηµεία λέγεται αργίλιο) δεν υ-
πάρχει, αλλά ενωµένο µε άλλα χηµικά στοιχεία βρίσκεται σε 270 και

πλέον ορυκτά. Για βιοµηχανική
παραγωγή του αλουµινίου, η κύ-
ρια πηγή είναι ο βωξίτης.

Για πρώτη φορά, ως χηµικό
στοιχείο, το αλουµίνιο ανακαλύ-
φθηκε το 1808 από τον άγγλο χη-
µικό Ντέιβι (Davy). Ο ∆ανός Χανς
Έρστεντ (1825) και ο Γερµανός Βέ-
λερ (1827) το αποµόνωσαν. Ο Γάλ-
λος Πιέρ Μπερτιέ (Berthier) πρώ-
τος ανακάλυψε και αποµόνωσε το
αλουµίνιο από το βωξίτη.

Το 1886 οι Hall & Heroult ανα-
κάλυψαν µέθοδο βιοµηχανικής
παραγωγής του αλουµινίου από
µίγµα αλουµίνας (οξείδιο του αργι-
λίου) και κρυολίθου4 σε µορφή
τήγµατος. Αυτό ηλεκτρολύεται µε

συνεχές ηλεκτρικό ρεύµα 150.000 Αµπέρ. Το τηγµένο (λιωµένο) αλου-
µίνιο συλλέγεται στο βυθό µιας ηλεκτρολυτικής λεκάνης (πισίνας). Η η-
λεκτρόλυση είναι εξαιρετικά ενεργοβόρα διαδικασία. Ένα µέσο εργοστά-
σιο αλουµινίου καταναλώνει ρεύµα όσο µια µικρή πόλη.

Ο βωξίτης είναι µίγµα ορυκτών, µε κυριότερο το µετάλλευµα µε αργί-
λιο (ή αλουµίνιο). Οικονοµικά εκµεταλλεύσιµος θεωρείται όταν έχει πε-
ρισσότερο από 45-50% οξείδιο του αργιλίου (αλουµίνα) και λιγότερο α-
πό 20% σκουριά (σιδήρου).

Από το βωξίτη, µε τη µέθοδο Bayer (1889) παράγεται καθαρή αλουµί-
να (µε καυστικό νάτριο). Σε παγκόσµια κλίµακα από το 1900 άρχισε η
παραγωγή µεγάλων ποσοτήτων αλουµινίου, µε 8.000 τόνους. Το 1999
η παραγωγή έφτασε τα 24 εκατ. τόνους.

2. Μεταλλευτικές προσπάθειες
στη Στερεά Ελλάδα στο Μεσοπόλεµο

Στο πρώτο τέταρτο του 20ού αι., οι µεταλλευτικές επιχειρήσεις ασχο-
λήθηκαν περισσότερο µε την εξόρυξη και τη διάθεση φυσικών µεταλ-
λευµάτων, παρά µε την εκκαµίνευση και τον εµπλουτισµό τους. Έτσι, οι
πρώτες ύλες, ακατέργαστες όπως έβγαιναν, έφευγαν στο εξωτερικό, ό-
που µετατρέπονταν σε προϊόντα από τα οποία αγόραζε η Ελλάδα, σε α-
κριβές µάλιστα τιµές.

Την περίοδο αυτή η ελληνική οικονοµία δεν µπορούσε να ανταπο-
κριθεί στην αξιοποίηση των ελληνικών πρώτων υλών κι έπρεπε να
προσελκυσθεί το ξένο κεφάλαιο. Για το σκοπό αυτό γράφτηκαν5 από ει-
δικούς, ειδικές εκθέσεις και πραγµατείες, που στάλθηκαν στο εξωτερικό,
για να δείξουν στους Ευρωπαίους κεφαλαιούχους τον µεταλλευτικό
πλούτο της χώρας.

Μετά τους Βαλκανικούς πολέµους 1912-13 και τον Α’ Παγκόσµιο Πό-
λεµο, το έτος 1918, η παραγωγή µεταλλευµάτων άρχισε να δείχνει άνο-
δο σε διάφορα µεταλλεύµατα (σιδήρου, σιδηροµαγγανίου, µολύβδου,
ψευδάργυρου, σιδηροπυρίτη, χαλκού, λευκολίθου, σµύριδας και λιγνί-
τη). Στην ίδια χρονική περίοδο είχαν παραχθεί 15.194 τόνοι προϊόντων
από εκκαµίνευση. Τα 75% περίπου όλης αυτής της παραγωγής πουλή-
θηκαν στο εξωτερικό, µε συνάλλαγµα αξίας 26.044.822 δρχ. της εποχής
εκείνης. Στις µεταλλευτικές επιχειρήσεις εργάζονταν τότε 9.202 εργάτες,
από τους οποίους οι 4.424 δούλευαν σε υπόγειες εκµεταλλεύσεις και
4.778 σε επιφανειακές. Το µέσο µεροκάµατο ήταν 6,12 δρχ.

Από το 1917 οι Ιωάννης και Γεώργιος Μπάρλος, είχαν επισηµάνει
τους βωξίτες της περιοχής ∆ιστόµου- Αντικύρας- Ελικώνα. Αυτοί έστει-
λαν και δείγµατα στη Γερµανία (Πανεπιστήµιο του Μπρεσλάου), που α-
πό την ανάλυσή τους αποδείχθηκε, ότι τα ως τότε θεωρούµενα φτωχά
µεταλλεύµατα σιδήρου των περιοχών ήταν µεταλλεύµατα βωξίτη, µε τη
σηµαντική (όπως αποδείχθηκε αργότερα) αξία τους.

Μετά τη Μικρασιατική καταστροφή (1922), οι κακουχίες κατά την επι-
στροφή του στρατού µας, το προσφυγικό πρόβληµα, που δέσποζε στην
κυβερνητική πολιτική, και η έλλειψη έµπειρων εργατικών χεριών δεν ε-
πέτρεψαν στις ελληνικές µεταλλευτικές επιχειρήσεις να αυξήσουν την
παραγωγή τους.

Το 1924 ιδρύθηκε ο ελληνικός «Σύνδεσµος Μεταλλευτικών Επιχειρή-
σεων» (Σ.Μ.Ε.). Το 1925 εµφανίσθηκε στο µεταλλευτικό χώρο η πρώτη
εταιρία για βωξίτες «Αδελφοί Λ. Μπάρλου», µε µια µικρή παραγωγή για
τον χρόνο εκείνο (3.700 τόνων).

Την περίοδο 1926-32 τη χαρακτηρίζουν έντονες πάλι εσωτερικές πο-
λιτικές αναστατώσεις, η παγκόσµια διεθνής κρίση 1929-1930, αλλά και
συνθήκες µε σταθερή Κυβέρνηση (1928-1932). Έγιναν τότε διάφορα α-
ναπτυξιακά έργα υποδοµής, που όµως τα ανέκοψαν και κατέστρεψαν σε
µεγάλο βαθµό ο Β’ Παγκόσµιος Πόλεµος και η τριπλή κατοχή.

Το 1927 ο Ευρ. Μαυροµµάτης µετά από έρευνα τριών χρόνων ανακά-
λυψε στην περιοχή Παρνασσού - Γκιώνας - Οίτης την ύπαρξη «πτωχού
σιδηροµεταλλεύµατος», που ήταν βωξίτης. Στη νεοσύστατη εταιρεία, το
φθινόπωρο του 1933, εκχωρήθηκαν τα πρώτα µεταλλευτικά δικαιώµα-
τα. Πρωτεργάτες του συγκροτήµατος ήταν ο Ευριπίδης Μαυροµµάτης
και οι Ηλίας και Γεώργιος Ηλιόπουλος αρχικά, ενώ πέντε χρόνια αργότε-
ρα συµµετέχει και ο Αθανάσιος Ηλιόπουλος (ο τρίτος αδελφός), οι οποί-
οι συγκροτούν την Ανώνυµο Εταιρεία Μεταλλείων Βωξίται Παρνασσού
(Α.Ε.Μ. “Βωξίται Παρνασσού”).

Έτσι από το 1932, που ιδρύθηκε η εται-
ρεία αυτή, άρχισε η παραγωγή µε εξόρυ-
ξη µικρών αρχικά ποσοτήτων βωξίτη στη
∆εσφίνα της Άµφισσας και στο ∆ίστοµο.
Βέβαια οι βωξίτες αυτοί ήταν γνωστοί από
παλιά σαν φτωχό σιδηροµετάλλευµα, αλ-
λά ήταν µια αρχή. Το έργο που ξεκίνησαν
οι Ευρ Μαυροµάτης και Ηλ. Ηλιόπουλος
συνέχισαν και προώθησαν ο Γεώρ. Ηλιό-
πουλος µε στενό συνεργάτη τον Αθαν. Η-
λιόπουλο.

Η αρχή έγινε. Την ίδια χρονική περίοδο
αρχίζουν την εξόρµηση αρκετές µεταλλευ-
τικές επιχειρήσεις παραγωγής βωξίτη. Αυ-
τές είναι :

1. «Α.Ε. Μεταλλείων Βωξίτου Παρνασσού»,
2. «Αδελφοί Λ. Μπάρλου» (από το 1928),
3. «Α.Ε. Μπάρλου Βωξίται Ελλάς»,
4. «Α.Ε. Μεταλλείων και Σιδηροδρόµων ΟΤΑΒΙ»,
5. «Α.Ε.Μ. Βωξίται ∆ελφών» και το
6. «Τεχνικό Γραφείο ∆ηµητρίου Σκαλιστήρη».
To 1934, το «Τεχνικό Γραφείο ∆ηµητρίου Σκαλιστήρη» που το διεύθυ-

νε ο ∆ηµήτριος Σκαλιστήρης σαν ατοµική του επιχείρηση, άρχισε να α-
σχολείται µε µεταλλευτικές έρευνες στην περιοχή της Ελευσίνας, όπου
ανακάλυψε τα εκεί βωξιτικά κοιτάσµατα. Από τότε γεννήθηκε το συ-
γκρότηµα Σκαλιστήρη µε τις διάφορες µετέπειτα επιχειρήσεις του.

Το 1935 άρχισε η συστηµατική παραγωγή βωξίτη, βασικά από την
«Α.Ε. Μεταλλείων Βωξίται Παρνασσού», που η παραγωγή της το 1936
έφθασε στους 129.898 τόνους, εγκαινιάζοντας έναν από τους πιο σηµα-
ντικούς κλάδους της σύγχρονης ελληνικής µεταλλείας.

Την περίοδο 1935-36 ο ∆ηµήτριος Μ. Σκαλιστήρης βρήκε κοιτάσµατα
βωξίτη6 στην Ελευσίνα και άρχισε την εκµετάλλευση. Τον βωξίτη που-
λούσε στη Γερµανία. Από το 1941 όµως οι Γερµανοί κατέσχεσαν όλα τα
αποθέµατα βωξίτη.

Η παραγωγή βωξίτη από τα µεταλλεία του Παρνασσού, από τους
5.000 τόνους το έτος 1935 εκτοξεύτηκε στους 180.000 τόνους το 1938,
µια ποσότητα που αντιστοιχούσε, µε βάση τα δεδοµένα της εποχής, στο

5% της παγκόσµιας παραγωγής!
Η µεταφορά του µεταλλεύµατος γινόταν µε εναέριο τελεφερίκ, αλλά

και µε φορτηγά, προς το λιµάνι της Ιτέας. Χρησιµοποιήθηκε επίσης και
εξέδρα που κατασκευάστηκε τη δεκαετία του ’30 στην Αγία Μαρίνα Στυ-
λίδας. Οι κτιστές βάσεις που έχουν πλέον αποµείνει (µετά την ανατίναξη
από τους κατακτητές Γερµανούς) φαίνονται σε φωτογραφία που παρατί-
θεται.

Προπολεµικά, η γερµανική εταιρεία ΟΤΑΒΑ (µε εργοστάσιο Αλουµινί-
ου στη Γερµανία) είχε υπό την κατοχή της µεταλλεία βωξίτη στην Παρ-
νασσίδα (στις θέσεις “πλαγιά”, “κοροµηλιά”, “ελέφαντες”, “δέκα δέν-
δρα Μανανά”) στην περιφέρεια Γραβιάς, που ήταν γερµανική περιουσία
(µε τη µεσεγγύηση του ελληνικού κράτους).

Ήρθε όµως η Κατοχή. Την περίοδο 1941-44 σταµάτησε κάθε ουσια-
στική µεταλλευτική δραστηριότητα. Ο πόλεµος και η Κατοχή είχαν κατα-
στρεπτικά αποτελέσµατα για τις εταιρείες του συγκροτήµατος “Βωξίται
Παρνασσού”, που εξαναγκάστηκαν να πουλήσουν τα µεταλλεία του
βωξίτη στους Γερµανούς.

Ακολούθησε ο Εµφύλιος.

3. Μεταπολεµική ανάπτυξη της µεταλλείας βωξίτη
Το 1946 ιδρύθηκε το Τµήµα Μηχανικών Μεταλλειολόγων - Μεταλ-

λουργών στο Μετσόβειο Πολυτεχνείο, που µπόρεσε να καλύψει αργό-
τερα τις ανάγκες της χώρας σε µηχανικούς µεταλλείων.

Η κρατική πολιτική από το 1947 στον τοµέα της έρευνας ήταν ουσια-
στικά ανύπαρκτη. Η πρωτοβουλία όµως, το θάρρος και η τόλµη, που έ-
δειξαν τότε οι µεγάλες µεταλλευτικές επιχειρήσεις στην έρευνα και στον
εκσυγχρονισµό των εγκαταστάσεών τους, ήταν όντως αξιέπαινη. Ιδιαίτε-
ρα αναφέρουµε τις µεταλλευτικές επιχειρήσεις Μποδοσάκη, Σκαλιστή-
ρη, Ηλιόπουλου και Μπάρλου.

Μετά το 1947 βοήθησαν στην ανασυγκρότηση των µεταλλείων οι πα-
ροχές της αµερικάνικης βοήθειας (A.M.A.G.), το σχέδιο Marshall και η
UNRRA, που το αρµόδιο κλιµάκιό της για τα ελληνικά µεταλλεία πεί-
σθηκε για την µεταλλοφορία του ελλαδικού χώρου. Έτσι το 1950 το ελ-
ληνικό ∆ηµόσιο εκµίσθωσε στην ΑΕ Βωξίται Παρνασσού τα πρώην δικά
της µεταλλεία.

Μετά τον πόλεµο, την Κατοχή και την εσωτερική αιµατηρή αναταρα-
χή, που κράτησε ως τον Αύγουστο του 1949, το ιδιωτικό ενδιαφέρον
για την αξιοποίηση του ορυκτού πλούτου χαλαρώθηκε σοβαρά, όπως
και η σχετική δραστηριότητα των αρµοδίων κρατικών υπηρεσιών. ∆εν
µπορούσε όµως να γίνει σωστή ανοικοδόµηση χωρίς εκβιοµηχάνιση της
χώρας.

Με το πρόβληµα αυτό στην αρχή ασχολήθηκαν περισσότερο οι οικο-
νοµολόγοι και λιγότερο οι τεχνικοί. Γρήγορα όµως, η ανάπτυξη της βα-

ριάς βιοµηχανίας7

συνδυάσθηκε µε την
ανάπτυξη του ορυ-
κτού πλούτου, οπό-
τε πήραν θέση και ε-
πιστήµονες που εί-
χαν άµεση σχέση µε
το αντικείµενο «υπέ-
δαφος της χώρας».
Το ενδιαφέρον των
ιδιωτών για µεταλ-
λεία εκδηλώθηκε έ-
ντονα και χορηγή-
θηκαν πάρα πολλές
άδειες µεταλλευτι-
κών ερευνών.

Το 1951 ιδρύθηκε η «Α.Ε. Μεταλλεία Βωξίτου Ελευσίνος» από το Συ-
γκρότηµα Σκαλιστήρη. Το 1971 η εταιρία αυτή µετονοµάστηκε σε «Α.Ε.
Μεταλλεία Βωξίτου Ελευσίνος - Μεταλλευτικαί, Βιοµηχανικαί και Ναυτι-
λιακαί Εργασίαι», µε αντικείµενο τα µεταλλεύµατα βωξίτη και µαγγανί-
ου.

Στις αρχές του 19518, ο κ. Ποκ, διευθυντής της γερµανικής εταιρείας
ΟΤΑΒΑ επισκέφτηκε την περιοχή για παραχώρηση των µεταλλείων. Πα-
ράλληλα δόθηκε άδεια εξόρυξης στην ελληνική εταιρεία Καστρινάκη
για 5.000 τόνους βωξίτη µε προορισµό την εξαγωγή του στη Γερµανία α-
πό την Α.Ε. Βωξίται Παρνασσού. Σύντοµα άρχισαν οι εργασίες, από 200
εργάτες. Το µετάλλευµα µε αυτοκίνητα µεταφερόταν στην Ιτέα για φόρ-
τωση.

Στις µεταπολεµικές δεκαετίες, πρωτοπόροι και τολµηροί µεταλλευτές
ήταν επιχειρηµατίες όπως οι: Μποδοσάκης, Σκαλιστήρης, Πόρτολος, Η-
λιόπουλος, Μπάρλος, κ.ά. Τον κορµό9 της µεταλλευτικής βιοµηχανίας
στην Ελλάδα αποτέλεσαν ο λευκόλιθος (µαγνησίτης), ο βωξίτης και το
σιδηρονικέλιο.

Το 1955 η Α.Ε.Μ. Βωξίτες Ελευσίνας άρχισε10 την κατασκευή εγκατα-
στάσεων φόρτωσης βωξίτη στο λιµένα Αγκάλη (παρά την Ιτέα), µε αγο-
ρά 100 στρεµµάτων. Η εταιρεία αυτή κατείχε το µεταλλείο βωξίτη Βουνι-
χώρας, Πανουργιά και Στρώµης. ∆όθηκε άδεια για κατασκευή προβλή-
τας φόρτωσης βωξίτη (ήταν επένδυση 100.000 $).

Το 1956 είναι η σηµαντικότερη ίσως µεταπολεµική χρονιά του µε-
ταλλευτικού συγκροτήµατος Ηλιόπουλου – Κυριακόπουλου. Υπογρά-
φει το πρώτο της συµβόλαιο πώλησης βωξίτη στην ΕΣΣ∆11, που από το
1933 προσπαθούσε να πετύχει. Στη διάρκεια των επόµενων 35 χρόνων
οι εξαγωγές προς τη Σοβιετική Ένωση θα ξεπεράσουν τα 10 εκατοµµύ-
ρια τόνους. Η εταιρεία επί σειρά δεκαετιών αποτελούσε προνοµιακό ε-
ταίρο της Σοβιετικής Ένωσης και της Ρουµανίας. Αυτό το γεγονός ήταν η
αιτία δηµιουργίας σοβαρών προβληµάτων, µετά την κατάρρευση των
καθεστώτων της Ανατολικής Ευρώπης στα τέλη της δεκαετίας του 1980.
Χρειάστηκαν 2 χρόνια προσαρµογής για αναζήτηση σε νέες αγορές,
που έφτασαν έως την Ιαπωνία. Πάντως πρέπει να σηµειωθεί ότι το σύ-
νολο της παραγωγής της ΑΕΜ Βωξίται Παρνασσού µέχρι το έτος 2000

εξαγόταν.
Αποδείχθηκε λοιπόν περίτρανα ότι ο νοµός12 Φθιωτιδο-φωκίδος είναι

πλούσιος σε ορυκτά και µεταλλεύµατα. Το 1960, µεταξύ άλλων εταιρει-
ών, διακρίθηκαν για τη δραστηριότητά τους και πέντε επιχειρήσεις, που
εκµεταλλεύονταν βωξίτες στον Παρνασσό, στο ∆ίστοµο, στον Ελικώνα,
στη Μάνδρα Ελευσίνας και στη Γραβιά. Το 1960 ο Γεώργιος Λ. Μπάρλος
αποχώρησε από την «Α.Μ.Ε. Μπάρλου Βωξίται Ελλάς» και ίδρυσε ατο-
µική επιχείρηση αρχικά, που το 1964 µετέτρεψε σε «Α.Ε. Ελληνικοί Βω-
ξίται Ελικώνος Γεώργιος Λ. Μπάρλος».

Η περίοδος 1961-1979 είναι η σηµαντικότερη στη νεότερη µεταλλευ-
τική ιστορία της Ελλάδος. Η ελληνική µεταλλευτική δραστηριότητα στην
περίοδο αυτή πήρε τις µεγαλύτερες διαστάσεις και καταδείχθηκε, ότι το
υπέδαφος του ελλαδικού χώρου έχει πάνω από 50 είδη ορυκτών υλών,
που 20 απ’ αυτά - ανάµεσά τους και πολλά στρατηγικής σηµασίας - είναι
οικονοµικά εκµεταλλεύσιµα. Παράλληλα, οι επενδύσεις κεφαλαίων για
τον εκσυγχρονισµό των µεταλλευτικών εγκαταστάσεων αυξήθηκαν γορ-
γά κι αυτές ενώ άρχισαν να παίρνονται αποφασιστικά µέτρα για την προ-
στασία του περιβάλλοντος.

Το 1967 ιδρύθηκε η «Α.Β.Μ.Ε. Ελληνικοί Βωξίται ∆ιστόµου».

1. Η Αυστραλία είναι η µεγαλύτερη παραγωγός χώρα σε βωξίτη στον κόσµο.
2. Στη ζώνη Παρνασσού-Γκιώνας-Οίτης και σε µικρότερα κοιτάσµατα στον Ελι-

κώνα, στη Χαλκιδική, στην περιοχή Ελευσίνας, στην Εύβοια και στα νησιά
Αµοργό και Σκόπελο.

3. Είναι το πιο άφθονο µέταλλο, ενώ από τα χηµικά στοιχεία είναι το τρίτο σε
αφθονία στη φύση (µετά το οξυγόνο και το πυρίτιο). Αποτελεί περίπου το
8% του στερεού φλοιού της Γης κατά βάρος.

4. Είναι φθοριούχο άλας του νατρίου και του αργιλίου (Na3AlF6).
5. Όπως ο Ανδρέας. Κορδέλλας (1836-1909), µηχανικός-µεταλλειολόγος µε

σπουδές στη Γερµανία, που από το 1860 µε εκθέσεις προετοίµασε το νόµο
περί µεταλλείων. Ήταν µηχανικός παραγωγής στα µεταλλεία Λαυρίου.

6. Από συνέντευξη του Μιχάλη ∆. Σκαλιστήρη, που δόθηκε στις 4-2-2007
στην Αθήνα.

7. ∆ηµ. Μπάτση (1916-1952): “Η βαρειά βιοµηχανία στην Ελλάδα”, εκδ. ΚΕ-
∆ΡΟΣ, 1977, Αθήνα.

8. εφ. “ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΓΩΝ”, σελ. 3, 4-2-1951, Λαµία.
9. “Η ανάπτυξη της µεταλλευτικής βιοµηχανίας στην Ελλάδα (1830-2007)”,

κεφ. 5.
10. εφ. ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΓΩΝ, σ. 3, 11-2-1956, Λαµία.
11. ΕΣΣ∆ (Ένωση Σοβιετικών Σοσιαλιστικών ∆ηµοκρατιών).
12. εφ. “ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΓΩΝ” , 18-6-1959, Λαµία.

Τέλος 1ου µέρους
συνεχίζεται στο αυριακό µας φύλλο
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Συνέχεια από το χθεσινό µας φύλλο

4. Εργοστάσιο αλουµίνας
και αλουµινίου

Το 1960 µεταξύ του Ελληνικού ∆ηµο-
σίου και των αναδόχων εταιρειών
(Pechiney - Compadec - O.B.A. - Όµιλος
Νιάρχου) υπογράφηκε το Πρωτόκολλο
για την ίδρυση εργοστασίου αλουµίνας-
αλουµινίου,. Το επόµενο έτος (1961) ι-
δρύθηκε η εταιρία «Αλουµίνιον της Ελλά-
δος Α.Ε.Β.Ε.», µε σκοπό από τα µεταλ-
λεύµατα βωξίτη να παράγει αλουµίνα και
αλουµίνιο, που η ζήτησή τους στην πα-
γκόσµια αγορά αυξανόταν γρήγορα.

Στις 7 Απριλίου 1963, ο τότε πρωθυπουργός Κωνσταντίνος Καραµαν-
λής, συνοδευόµενος από τους υπουργούς Συντονισµού, Βιοµηχανίας,
Γεωργίας και τον Πρόεδρο της Βουλής, θεµελίωσε13 το εργοστάσιο στην
παραλία του ∆ιστόµου. Η συνολική επένδυση ήταν 3 δις δρχ. Θα απα-

σχολούσε 1.000 εργάτες. Οι εργα-
σίες κατασκευής των βιοµηχανι-
κών εγκαταστάσεων στον Άγιο Νι-
κόλαο Βοιωτίας άρχισαν αµέσως.

Το 1965 έγινε η προνοµιακή
σύµβαση της εταιρείας µε τη ∆ΕΗ
για παροχή ηλεκτρικής ενέργειας

σε χαµηλή τιµή, διάρκειας 40 ετών (λήξη το 2005). Το επόµενο έτος
(1966) το εργοστάσιο εγκαινιάστηκε και άρχισε τη λειτουργία του παρά-
γοντας αλουµίνα και αλουµίνιο από ελληνικό βωξίτη. Μέχρι το τέλος
του 20ού αι. είναι το µοναδικό εργοστάσιο στον κόσµο που παράγει α-
λουµίνα και αλουµίνιο (πρόκειται για 2 εργοστάσια). Από 4 τόνους βω-
ξίτη παράγει 2 τόνους αλουµίνας και τελικά 1 τόνο αλουµίνιο. Σε πλήρη
ανάπτυξη, προς το τέλος του 20ού α., καθηµερινά κατανάλωνε τόσο
ρεύµα, όσο το νησί της Κρήτης!

Η δεκαετία του ’70 που ακολούθησε
ήταν περίοδος ακµής και ανάπτυξης
του εργοστασίου, που επεκτάθηκε και
διπλασίασε την παραγωγή αλουµίνας
και αλουµίνιου. Τότε ξεκίνησαν και τα
πρώτα περιβαλλοντικά έργα.

Το 1971 έγινε ένα σοβαρό ατύχηµα.
Από έκρηξη χειροβοµβίδας στα µεταλ-
λεία βωξίτη Παρνασσίδος, κοντά στη
θέση Αποστολιά Αγίου Βασιλείου φο-
νεύθηκαν14 2 άτοµα και τραυµατίστη-
καν άλλα 4. Συγκεκριµένα φονεύθη-
καν οι Χρ. Φουσέκης 50 ετών (που
βρήκε τη χειροβοµβίδα) και Γεώρ. Σωτηρόπουλος 26 ετών. Τραυµατί-
στηκαν σοβαρά οι Ι. Καπούρης 50 ετών, Α. Μπαλωµένος 56 ετών και ε-
λαφρότερα οι Α. Κοροµπίλης και Ν. Παρατσόκας.

Το 1972 εγκαινιάστηκε15 η πρώτη µονάδα εµπλουτισµού βωξίτη στις
εγκαταστάσεις της Α.Ε. “Βωξίτες Παρνασσού” στην Ιτέα. Παρέστησαν ο
τότε αντιπρόεδρος της κυβερνήσεως Νικ. Μακαρέζος, κ.ά. Μίλησε ο
πρόεδρος του ∆.Σ. της εταιρείας Αθ. Ηλιόπουλος. Η παραγωγή βωξίτη
τότε ξεπερνούσε τα 2,5 εκατ. τόνους. Με τη µονάδα εµπλουτισµού, ο
φτωχός σε µετάλλευµα (λόγω των προσµίξεων) βωξίτης γινόταν εµπο-
ρεύσιµο µετάλλευµα.

Το 1973 η µετοχή της «ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ» ξεκινά να δια-
πραγµατεύεται στο Χρηµατιστήριο Αθηνών.

Στο µεταλλείο του Συγκροτήµατος Σκαλιστήρη, ο βωξίτης της Λαµίας
από τότε αξιοποιείται και εκατοντάδες συµπολίτες έχουν σταθερή εργα-
σία µε καλή αµοιβή. Μεταξύ των αναπτυξιακών έργων ενός νέου επεν-
δυτικού προγράµµατος (από το 1974) του Συγκροτήµατος Σκαλιστήρη
είχε περιληφθεί και το εργοστάσιο16 διαλογής-ταξινοµήσεως βωξίτη
στην Αγία Μαρίνα Στυλίδος.

Στις 7 Φεβρουαρίου 1975, σε στοά των µεταλλείων Οίτης φονεύθη-
κε17 ο εργάτης - γοµωτής Βασ. Παπαµίχος, ετών 51, χτυπηµένος από
κοµµάτι µεταλλεύµατος που έπεσε.

Από τον Ιούλιο του 1976, η εταιρεία ΑΕΜ ΒΩΞΙΤΑΙ ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ, που
ανήκει στην οικογένεια Κυριακοπούλου άρχισε να καλύπτει όλους τους
εργαζοµένους στην εταιρεία ασφαλιστικά και για ασθένεια18 (ιατροφαρ-
µακευτική και νοσοκοµειακή περίθαλψη).

Στη δεκαετία του ’80, αρχίζει η ύφεση στην αγορά των µεταλλευτικών
προϊόντων, που συνεχίστηκε και στο πρώτο ήµισυ της δεκαετίας του
’90, δηµιουργώντας σοβαρά προβλήµατα. Αιτίες ήταν : η παρατεταµένη
διατήρηση χαµηλών τιµών των µεταλλευτικών και µεταλλουργικών
προϊόντων, η συνεχιζόµενη αδυναµία απορρόφησης ελληνικών προϊό-
ντων από παραδοσιακές αγορές σε συνδυασµό µε τον αθέµιτο ανταγω-
νισµό των προϊόντων µας από χώρες του τρίτου κόσµου, καθώς και η
έλλειψη19 «κοινοτικής συµπαράστασης» για τα επί κοινοτικού εδάφους
παραγόµενα µεταλλευτικά προϊόντα. Αυτά αποτέλεσαν τα βασικά προ-
βλήµατα της κατ’ εξοχήν εξαγωγικού προσανατολισµού ελληνικής µε-
ταλλείας. Μία σειρά από µεταλλευτικές και µεταλλουργικές επιχειρή-
σεις-µέλη του ΣΜΕ οδηγήθηκαν σε µαρασµό, στην υπαγωγή τους στην
κατηγορία των προβληµατικών επιχειρήσεων και ορισµένες από αυτές
σε κλείσιµο.

5. Μεταλλεία βωξίτη - εργοστάσιο αλουµινίου
και περιβαλλοντικά προβλήµατα

Από το 1977 άρχισαν να αναδεικνύονται τα περιβαλλοντικά προβλή-
µατα που δηµιουργούσε το Εργοστάσιο. Το αέριο φθόριο, που παράγε-
ται και ελευθερώνεται στην ατµόσφαιρα, επέφερε αλλαγές στη βλάστη-

ση και κυρίως έφερε µεγάλη µείωση στην τοπική κτηνοτροφία. Μετά α-
πό κινητοποιήσεις και δικαστικές αγωγές των κτηνοτρόφων, σκεπάστη-
καν οι λεκάνες ηλεκτρόλυσης, ώστε να δεσµεύεται το φθόριο. Επιπλέον
τέθηκε το άλυτο πρόβληµα µε το παραγόµενο Βάριο. Επίσης η λάσπη
κοκκινοχώµατος που αποβάλλεται στη θάλασσα και έφερνε προβλήµα-
τα στην αλιεία. Επιπλέον η εξόρυξη του µεταλλεύµατος από τον Ελικώ-
να που γίνεται χωρίς την αναγκαία - µετά - αποκατάσταση του χώρου.
Τέλος αναφέρθηκαν τα κοινωνικά προβλήµατα που δηµιουργούνται µε
το καθεστώς ιδιοκτησίας της πόλης Άσπρα Σπίτια, από την εταιρία Πεσι-
νέ.

Στο µεταξύ το έτος 2009 εντάθηκαν οι διαµαρτυρίες των κατοίκων της
Φωκίδας στην περιοχή της Γκιώνας (όπως αντίστοιχα στην Οίτη και Παρ-
νασσό) µε επικεφαλής το δραστήριο Σύλλογο «Κίνηση για τη σωτηρία
της Γκιώνας», που αντιδρούσαν στην εντατικοποίηση της µεταλλευτικής
δραστηριότητας.

Συγκεκριµένα, οι κάτοικοι δεν ζητούσαν το κλείσιµο των µεταλλείων,
αλλά τήρηση των όρων που έθετε η άδεια εκµετάλλευσης (να µην γίνο-
νται αυθαιρεσίες). Πολύ σηµαντική θεωρήθηκε (και είναι) η αποκατά-
σταση και ανάπλαση του τοπίου, που µέχρι τότε δεν γινόταν καθόλου ή
γινόταν πληµµελώς. Οι εταιρίες, µε επιφανειακές εξορύξεις στις προη-
γούµενες δεκαετίες, εγκαταλείποντας τη δραστηριότητα, άφηναν εκεί
ανοιχτές πληγές20 (νταµάρια). Πολλά σηµεία που αποτελούν προστα-
τευόµενες περιοχές NATURA έγιναν αντικείµενο εξορυκτικής εκµετάλ-
λευσης, ενώ «το ΥΠΕΧΩ∆Ε αµελούσε επιµελώς να ιδρύσει Φορέα ∆ια-
χείρισης της Γκιώνας µε συνέπεια να µην ασκείται κανένας έλεγχος».
Παράλληλα, αναφέρθηκε εκτεταµένη χρήση εκρηκτικών στη διαδικα-
σία εξόρυξης.

Τα αδρανή απορρίµµατα (µπάζα) της εξόρυξης, σε πολλές περιπτώ-
σεις συσσωρεύονταν στους πρόποδες των βουνών «πιέζοντας» ασφυ-
κτικά τα γειτονικά χωριά. Η σκόνη που εκλύεται κατά την εξόρυξη, αλ-
λά κυρίως κατά τη µεταφορά του κοιτάσµατος, ταλαιπωρούσε τον πλη-
θυσµό της περιοχής, ειδικά το καλοκαίρι, εγκυµονώντας σοβαρούς κιν-
δύνους για την υγεία τους (από µικροσωµατίδια που ελευθερώνονταν).
Η εταιρεία ΑΜΕ ∆ίστοµο - Παρνασσός από την πλευρά της υποστήριζε
ότι τα τελευταία δέκα χρόνια κάνει αποκλειστικά υπόγεια εκµετάλλευση
και ότι σε πολλές περιπτώσεις γίνεται αποκατάσταση του τοπίου.

Τα παλαιότερα χρόνια, οποιαδήποτε φωνή διαµαρτυρίας «σιγούσε»
χάρη στις ανταποδοτικές µεθόδους των εταιρειών. «Μας έκτιζαν ένα υ-
δραγωγείο, µια παιδική χαρά ή µας ενίσχυαν οικονοµικά», θυµάται ο κ.
Κόλλιας, «έτσι ο κόσµος υπαναχωρούσε από τις διεκδικήσεις του. Έ-
φθασε, όµως, το πλήρωµα του χρόνου».

Η εταιρεία ΕΛΜΙΝ, που πραγµατοποιούσε αποκλειστικά υπόγεια εξό-
ρυξη βωξίτη απασχολούσε περίπου 100 εργαζοµένους. Το 2011 κατέ-
γραψε καθαρά κέρδη 79.000 ευρώ. Το 2012 είχε καθαρή ζηµία 1,65 ε-
κατ. ευρώ. Το 2011 οι δασικές αρχές της Φθιώτιδας, είχαν εγείρει αµφι-
σβητήσεις σχετικά µε τη νοµιµότητα ορισµένων αδειών λειτουργίας της
εταιρείας, αλλά η επιχείρηση συνέχισε τις δραστηριότητές της µε απόφα-
ση της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Φορείς της περιοχής, οι οποίοι ασχολούνται µεταξύ άλλων µε την
προστασία του Εθνικού ∆ρυµού της Οίτης, αντιτίθενται στην επέκταση
των δραστηριοτήτων της ELMIN, η οποία έχει εµπλακεί σε δικαστικές
διαφορές, κατηγορούµενη για φθορά δασικής έκτασης και υποβάθµιση
του περιβάλλοντος. Η εταιρία21 αρνείται τις σχετικές κατηγορίες και έχει
στραφεί δικαστικώς εναντίον ορισµένων επικριτών της.

13. εφ. ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΓΩΝ, σ. 3, 14-4-1963, Λαµία.
14. εφ. ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΓΩΝ, σ. 3, 24-10-1971, Λαµία.
15. εφ. ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΓΩΝ, σ. 3, 29-6-1972, Λαµία.
16. εφ. ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΓΩΝ, φ. 2.604, σ. 1, 20-6-1974, Λαµία.
17. εφ. ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΓΩΝ, σελ. 4, 9-2-1975, Λαµία.
18. εφ. ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΓΩΝ, σ. 3, 12-8-1976, Λαµία.
19. Αποτέλεσµα της πλήρους ένταξης της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή κοινότη-

τα.
20. Μέχρι το 1977, οι µεταλλευτικές εταιρείες κατέβαλαν ένα ποσοστό από το

κέρδος των εξορύξεων στο κράτος και αυτό µετά όφειλε να επιµεληθεί την
ανάπλαση της περιοχής. Προφανώς τα χρήµατα αυτά κατέληξαν αλλού και
τα νταµάρια ξεχάστηκαν.

21. Η εταιρία διαθέτει µεταλλευτικές παραχωρήσεις και στους νοµούς Εύβοιας
και Βοιωτίας. ∆ιερευνά επέκταση των µεταλλευτικών δραστηριοτήτων της
στην Ελλάδα και σε άλλα ορυκτά (συµπεριλαµβανοµένων των κοιτασµά-
των νικελίου).
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το 1907... συνεχίζονται οι
σφοδρές συγκρούσεις µετα-
ξύ των ελληνικών στρατευ-
µάτων και των Βουλγάρων
κοµιτατζήδων.

το 1912... ο πρωθυπουρ-
γός Ελευθέριος Βενιζέλος
δηλώνει ότι, η Τουρκία δεί-
χνει να επιθυµεί την ειρήνη
και δεν βλέπει προβλήµατα
για την Κρήτη, τονίζοντας
παράλληλα ότι, η Ελλάδα ε-
πιµένει για όλα τα νησιά του
Αιγαίου

το 1932... ο πρωθυπουρ-
γός Ελευθέριος Βενιζέλος α-
ναχωρεί για την Ευρώπη, ελ-
πίζοντας να πετύχει δάνειο
ύψους 3 εκατοµµυρίων λι-
ρών.

το 1953... η Ελένη Σκούρα
γίνεται η πρώτη Ελληνίδα,
που διαβαίνει ως βουλευτής
το κατώφλι της Βουλής.

το 1959... στο Παρίσι, Ελ-
λάδα και Τουρκία συµφω-
νούν ως προς τα βασικά ση-
µεία θεµελίωσης του ανε-
ξάρτητο κυπριακού κράτους.

το 1976... ιδρύεται ο Πα-
νελλήνιος Σύλλογος Αµειβο-
µένων Ποδοσφαιριστών
(ΠΣΑΠ), µε πρόεδρο τον Μί-
µη ∆οµάζο.

το 1982... γεννιέται το
πρώτο "παιδί του σωλήνα"
στην Ελλάδα.

το 1984... πεθαίνει σε ηλι-
κία 91 ετών ο λογοτέχνης,
ποιητής, ιστορικός και πεζο-
γράφος Γιάννης Σκαρίµπας.

το 1988... πεθαίνει, σε ηλι-
κία 76 ετών, η χορογράφος
∆ώρα Στράτου.

το 1992... το ΠΑΣΟΚ απο-
χωρεί από τη Βουλή, αρνού-
µενο να αποδεχθεί απόφαση
του προέδρου Τσαλδάρη,
για έκπτωση από το βουλευ-
τικό αξίωµα του ∆ηµήτρη
Τσοβόλα.

το 1994... την ιδιωτικοποί-
ηση όλων των καζίνο και την
ίδρυση Τράπεζας Τουρισµού,
ανακοινώνει ο υπουργός
Τουρισµού ∆ιονύσης Λιβα-
νός.

το 1997... την παρέµβαση
του Αρείου Πάγου προκαλεί
η συνέχιση της απεργίας των
ναυτικών και τα επεισόδια
που σηµειώνονται στα λιµά-
νια της χώρας.

το 2002... γίνονται δεκα-
ψήφιοι όλοι οι τηλεφωνικοί
αριθµοί στις αστικές και τις
υπεραστικές κλήσεις. Οι α-
ριθµοί κινητών τηλεφώνων
δεν αλλάζουν.

Σαν σήµερα

ΑΣΤΡΟ ΤΗΣ ΑΥΓΗΣ

Άστρο χρυσό της χαραυγής
να ξεπροβάλεις µην αργείς,

το πρωινό είναι θαµπό,
δεν βρίσκω πόρτα για να µπω,

δεν έχω άλλο τι να πω,
και µέχρι πού θ’ αντέξω.

Με τα τερτίπια τα γνωστά
από την τσάντα τα λεφτά
κι απ’ το κορµί τα ρούχα.
Και σε απρόσµενη στιγµή
µου πήραν το λίγο ψωµί
και µ’ έριξαν στο γιούχα.

Άστρο, αστράκι της αυγής
είµαστε όντα της οργής
άνθρωποι της οδύνης.

Μ’ όλη µας την αποκοτιά
σάµπως φιστίκια, στη φωτιά

θα µπούµε, της Αιγίνης.

Άστρο αστράκι βγες και δες
να αναπέµπονται ωδές,
απάνω στην Οµόνοια
να σκίζονται µνηµόνια

κι ασύµφορες συνθήκες.
Και να ανάβουν πιστολιές

απ’ τις πιστολοθήκες.

Άστρο χρυσή περιστερά
µε µία σου στερνή φορά

βοήθα µας εν τέλει.
Η Ευρώπη να µας φοβηθεί

κι η Γερµανία να βρεθεί
µε την ουρά στα σκέλη.

ΤΑΚΗΣ ΚΟΛΙΑΒΑΣ - ΜΩΛΙΟΤΑΚΗΣ

ΕΠΙΚΑΙΡΟΙ ΣΑΤΙΡ ΙΚΟΙ ΣΤ ΙΧΟΙ



Συνέχεια από το χθεσινό µας φύλλο

6. Ο ελληνικός βωξίτης
και αλουµίνιο στον 21ο αι.
Την περίοδο 2000-09 και ιδιαίτερα µέ-

χρι το πρώτο εξάµηνο του 2008 όλος ο
κλάδος της εξορυκτικής βιοµηχανίας έζη-
σε µέρες ιδιαίτερης άνθησης. Η ζήτηση22

των πρώτων υλών στις παγκόσµιες αγο-
ρές αυξήθηκε, όπως αυξάνονταν και οι τι-
µές τους. Την ίδια περίοδο, η µεγαλύτερη
παραγωγή της χώρας είναι σε βωξίτη, µε
εγχώρια παραγωγή αλουµίνας – αλουµι-
νίου και σηµαντικό εξαγωγικό προϊόν.

Το έτος 2000 ιδρύθηκε η εταιρεία ΕΛΜΙΝ. Από το 2011 υλοποιεί 10ε-
τές επενδυτικό πρόγραµµα εξόρυξης βωξίτη, κόστους 20 εκατ. €, µε
σκοπό τον τριπλασιασµό της παραγωγής και κάλυψη της ζήτησης στο ε-
ξωτερικό. Το σύνολο σχεδόν της τρέχουσας παραγωγής της εξάγεται
στην Ευρώπη, την Αφρική και την Αµερι-
κή, µέσω εγκαταστάσεων επεξεργασίας και
φόρτωσης σε µονάδα στην Αγία Μαρίνα
Φθιώτιδας.

Το 2003 η εταιρία ALCAN αγόρασε το
εργοστάσιο αλουµινίου από την εταιρία
ΠΕΣΙΝΕ. Το ∆εκέµβρη του 2004 η ελληνι-
κή εταιρεία «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ» αγόρασε το
53 % του εργοστασίου. Η λήξη του συµ-
βολαίου 40 ετών µε τη ∆ΕΗ για προνοµια-
κή τιµή ηλεκτρικού ρεύµατος οδήγησε
στην απόφαση για κατασκευή µονάδας πα-
ραγωγής ηλεκτρικού ρεύµατος23 από φυ-
σικό αέριο (κόστος 200.000 €).

Το 2008 ξεσπά η διεθνής χρηµατοπιστω-
τική κρίση η οποία περνώντας στην πραγ-
µατική οικονοµία, παρασύρει τα πάντα, α-
φήνοντας σοβαρό αρνητικό αποτύπωµα
στη διεθνή ανάπτυξη. Από το 2009 η ελ-
ληνική οικονοµία εισήλθε σε ύφεση. Στα
µεταλλευτικά-µεταλλουργικά προϊόντα κα-
ταγράφηκε σηµαντική µείωση παραγωγής
πρωτόχυτου αλουµινίου, που έφτασε σε ι-
στορικά χαµηλά, µε βασική αιτία τη χαµηλή ζήτηση και τις µειωµένες τι-
µές, παρασύροντας πτωτικά την εγχώρια παραγωγή βωξίτη.

Το 2011, για τη δραστηριότητα της εταιρίας S&B - Βιοµηχανικά Ορυ-
κτά (εταιρία Κυριακόπουλου) στους βωξίτες εκδηλώθηκε ενδιαφέρον α-
πό τον όµιλο Μυτιληναίος (Αλουµίνιον), αλλά η διαδικασία δεν κατέλη-
ξε σε συµφωνία.

Η ελληνική µεταλλευτική εταιρεία ELMIN (Ελληνικές Μεταλλευτικές
Επιχειρήσεις), τρίτη µεγαλύτερη εταιρεία εξόρυξης βωξίτη στη χώρα, ε-
λέγχεται πλέον, κατά πλειοψηφία, από γαλλικά κεφάλαια. Στη διάρκεια
του 2012, επήλθε συµφωνία - µε κατάλληλες εγγυήσεις των ελληνικών
αρχών - ώστε το 53 % των µετοχών της ανήκει στο γαλλικό βιοµηχανι-
κό συγκρότηµα24 Kerneos. Το υπόλοιπο 47% των µετοχών της παραµέ-
νει στους επιχειρηµατίες Ιω. Σ. Βαρδινογιάννη και Λ. Πολυχρονόπουλο,

που το 2000 απέκτησαν από το Ελληνικό ∆ηµόσιο τις µεταλλευτικές ε-
γκαταστάσεις και παραχωρήσεις µεταλλευτικών δικαιωµάτων, τις οποίες
κατείχε η άλλοτε ιδιωτική και ισχυρή (αλλά µετέπειτα προβληµατική και
υπό δηµόσιο έλεγχο) εταιρεία «Μεταλλεία Βωξίτη Ελευσίνας», αρχικής
ιδιοκτησίας της οικογένειας Σκαλιστήρη, στους πρόποδες των οροσει-
ρών Γκιώνας και Οίτης, σε Φωκίδα και Φθιώτιδα αντίστοιχα. Η συνολική
αξία της επιχείρησης αποτιµήθηκε το 2012, στο πλαίσιο της εξαγοράς,
σε 60 εκατ. ευρώ.

Το 2015 ο γαλλικός πολυεθνικός όµιλος Kerneos25, απέκτησε το
100% της εταιρείας “Ευρωπαϊκοί Βωξίτες Α.Ε.”, που ανήκε στην οικογέ-
νεια Κυριακόπουλου (S&B Βιοµηχανικά Ορυκτά26). Πρόθεση των Γάλ-
λων είναι να προχωρήσουν στη συγχώνευση της εταιρίας “Ευρωπαϊκοί
Βωξίτες Α.Ε.” µε την εταιρεία εξόρυξης βωξίτη «ΕΛΜΙΝ - Ελληνικές Με-
ταλλευτικές Επιχειρήσεις».

Επίλογος
Στον ελληνικό χώρο, η ζώνη Ελικώνα – Παρνασσού – Γκιώνας διαθέ-

τει τα σηµαντικότερα γνωστά κοιτάσµατα βωξίτη27, που εκτιµώνται σε
περίπου 100 εκ. τόνους. Η αξιοποίηση του βωξίτη έγινε µε δύο τρόπους
: (α) µε εµπόριο (πώληση) του µεταλλεύµατος (βωξίτη) στο εξωτερικό,
που έδωσε εργασία σε µεταλλωρύχους και κράτησε τον πληθυσµό των
χωριών της Φωκίδας κυρίως στον τόπο τους. Η συνολική παραγωγή

βωξίτη των ελληνικών εταιρειών28 το 2011 ήταν 2,3 εκατ. τόνοι. (β) µε
τη µετατροπή του βωξίτη σε αλουµίνα ή καλύτερα σε αλουµίνιο, που έ-
δωσε σηµαντική προστιθέµενη αξία σ’ ένα δώρο της φύσης.

Η συµβολή του µοναδικού ελληνικού εργοστασίου της εταιρείας Α-
λουµίνιον Α.Ε. είναι πραγµατικά ανεκτίµητη. Επεξεργάζεται περισσότε-
ρο από 1,5 εκατ. τόνους βωξίτη το χρόνο. Τότε κρίθηκε αναγκαίο να ε-
πιδοτηθεί από το ελληνικό δηµόσιο (µέσω της ∆ΕΗ) µε προνοµιακά χα-
µηλή τιµή ηλεκτρικής ενέργειας για 40 χρόνια. Όµως άλλαξε την απα-
σχόληση των κατοίκων, δηµιούργησε το νέο οικισµό των Άσπρων Σπι-
τιών, έφερε χρήµατα στον τόπο, κινήθηκε το εµπόριο, δηµιουργήθηκαν
νέα επαγγέλµατα. Έτσι, συνέβαλε σηµαντικά στο ΑΕΠ (ποσοστό 1%). Οι
κανόνες ασφαλείας που εφαρµόζονται σε όλους τους χώρους, µε διά-
φορα µέσα έχουν ελαχιστοποιήσει (µέχρι µηδενίσει) τα εργατικά ατυχή-
µατα.

Βέβαια στη χρονική διαδροµή του δηµιούργησε και περιβαλλοντικά
προβλήµατα µε τις καµινάδες, τις λεκάνες και τα απόβλητα (κόκκινη λά-
σπη). ∆όθηκαν κάποιες λύσεις σ’ αυτά.

Η καλή πορεία της αξιοποίησης του ελληνικού βωξίτη, µε σηµαντικό
προϊόν το αλουµίνιο και τις πολλές εφαρµογές του θα συνεχιστεί και

στο µέλλον. Ο ορυκτός πλούτος της ελληνικής γης θα έχει σηµαντική
συµβολή στην ανέλιξη της οικονοµίας µας. Η αποκατάσταση ή η προ-
στασία του περιβάλλοντος είναι αυτονόητη ανάγκη.

Τέλος

22. Στην εσωτερική αγορά, λόγω των Ολυµπιακών αγώνων και των κατα-
σκευαστικών έργων αλλά και της άνθισης των οικοδοµικών δραστηριοτή-
των, η παραγωγή αδρανών και γενικότερα δοµικών υλικών φτάνει σε ση-
µαντικά ύψη µέχρι και το 2005.

23. Εφόσον το 2006 έληγε η ειδική προνοµιούχος σύµβαση (διάρκειας 40 ε-
τών) για προµήθεια φτηνής ηλεκτρικής ενέργειας από τη ∆ΕΗ.

24. Το συγκρότηµα Kerneos, µε τη σειρά του, ελέγχεται από τη γαλλική επεν-
δυτική εταιρεία Wendel (που είναι εισηγµένη στο Χρηµατιστήριο του Παρι-
σιού).

25. Η Kerneos ελέγχεται από το γαλλικό επενδυτικό σχήµα Astorg Partners.
26. Απέκτησε τον έλεγχο η πολυεθνική εταιρία Imerys. Η Imerys είναι µια από

τις µεγαλύτερες εταιρείες βιοµηχανικών ορυκτών µετάλλων στον κόσµο,
εισηγµένη στο Χρηµατιστήριο του Παρισιού µε κεφαλαιοποίησή της τάξης
των 4,3 δισ. ευρώ. Αρχικοί µέτοχοι ήταν η οικογένεια Ρότσιλντ, το δε 56%
του µετοχικού της κεφαλαίου ελέγχεται από τον βελγο-καναδικό όµιλο G-
BL. ∆ραστηριοποιείται σε 50 χώρες µε περισσότερους από 16.000 εργαζό-
µενους. Η οικογένεια Κυριακοπούλου γίνεται ο τρίτος µεγαλύτερος µέτο-
χος στην Imerys µε ποσοστό 4,4%.

27. Ο ελληνικός βωξίτης είναι διασπορικού τύπου και αποτελείται από 1 µό-
ριο κρυσταλλικού νερού ανά 1 µόριο αλουµίνας (οξείδιο του αργιλίου).

28. Το 2011 ήταν 3 εταιρείες : Η “S&B Βιοµηχανικά Ορυκτά Α.Ε.”, η “∆ΕΛΦΟΙ
∆ΙΣΤΟΜΟΝ Α.Μ.Ε.”, θυγατρική της εταιρείας ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ Α.Ε. και η
“ΕΛΜΙΝ”.
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Άρθρο

Γράφει ο
Κωνσταντίνος Αθαν. Μπαλωµένος

φυσικός

1189... Γαλλία και Αγγλία
ξεκινούν τη συγκέντρωση
στρατευµάτων για την Γ‘
Σταυροφορία.

1899... ξεκινά τη λειτουρ-
γία της η εταιρία κατασκευής
αυτοκινήτων Opel.

1924... γεννιέται ο Άγγλος
κωµικός Μπένι Χιλ.

1929... οι ελληνικές εκλο-
γές Γερουσιαστών κηρύσσο-
νται για τις 3 Μαρτίου.

1939... συνεχίζεται µε επι-
τυχία η εξόρµηση για την α-
νάπτυξη του πρασίνου στην
Αθήνα και σε άλλες πόλεις
της χώρας.

1941... κατά τη διάρκεια
του Β’ Παγκοσµίου Πολέ-
µου, οι συµµαχικές δυνάµεις
της Αυστραλίας και της Βρε-
τανίας επιτίθενται στην πόλη
Τοµπρούκ της Λιβύης.

1942... κατά τη διάρκεια
του Β’ Παγκοσµίου Πολέ-
µου, στη Βόρεια Αφρική, οι
γερµανικές δυνάµεις υπό τον
Ρόµελ απωθούν τους Βρετα-
νούς προς τα Ανατολικά.

1943... 34 παιδιά σε σχο-
λείο του Λονδίνου σκοτώνο-
νται από αεροπορική επι-
δροµή των Ναζί.

1948... πεθαίνει ο Ιταλός
συνθέτης της όπερας, Ερµά-
νο Γουλφ Φεράρι.

1950... γεννιέται ο µουσι-
κός Μπίλι Όσεαν.

1951... στην Κορέα, τα
κοµµουνιστικά στρατεύµατα,
µετά από 12ωρη επίθεση, υ-
ποχρεώνουν τα στρατεύµατα
του ΟΗΕ να εγκαταλείψουν
την πόλη Ινσόν.

1957... γεννιέται η Αµερι-
κανίδα ηθοποιός, Τζίνα Ντέι-
βις.

1960... οι Έλληνες αγρότες
ζητούν την εξασφάλιση των
προς το ζην.

1975... στις φυλακές Κο-
ρυδαλλού οδηγούνται οι
πρωτεργάτες του πραξικοπή-
µατος της 21ης Απριλίου µε-
τά την ολοκλήρωση της ανά-
κρισης.

1977... ο Πρόεδρος των Η-
ΠΑ, Τζίµι Κάρτερ, απονέµει
χάρη στους περισσότερους
στρατιώτες, που αρνήθηκαν
να συµµετάσχουν στον Πό-
λεµο του Βιετνάµ.

1982... νοµοθετική ρύθµι-
ση για την αποποινικοποίη-
ση της µοιχείας απορρίπτεται
από την Εκκλησία της Ελλά-
δας.

1989... εγκαινιάζεται στην
Παιανία το πολυτελές ξενο-
δοχείο 35 δωµατίων του Πα-
ναθηναϊκού. Η περιοχή του
Καρελλά στην Παιανία έχει
ξεκινήσει από το 1980 να
διαµορφώνεται σταδιακά µε
σκοπό τη δηµιουργία ενός
σύγχρονου κέντρου προε-
τοιµασίας της οµάδας. Το
1993, µε τη µεταφορά των
γραφείων της ΠΑΕ, θα ολο-
κληρωθεί το κέντρο, που εί-
ναι ένα από τα καλύτερα
στην Ευρώπη και κατά και-
ρούς θα φιλοξενήσει µεγά-
λες οµάδες για προετοιµα-
σία, όπως ο Άγιαξ, η Σπάρ-
τακ Μόσχας και η Εθνική
Κουβέιτ.

1994... επιστρέφουν οι 70
από τους 100 άντρες του ελ-
ληνικού εκστρατευτικού σώ-
µατος, που είχε ενταχθεί
στην πολυεθνική ειρηνευτι-
κή δύναµη του ΟΗΕ στη Σο-
µαλία.

1996... ανακοινώνεται η
σύνθεση της νέας κυβέρνη-
σης, υπό την πρωθυπουργία
του Κώστα Σηµίτη.

2002... πεθαίνει η τραγου-
δίστρια της τζαζ, Πέγκι Λι.

Σαν σήµερα
Εργοστάσιο “Αλουµίνιο της Ελλάδος”

Μεταφορά βωξίτη (1967, Vagonetto)

Ο ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΙ Ο ΑΛΕΞΗΣ
Καλώς ώρισες Κυριάκο
Καλώς σε βρήκα Αλέξη

για το ασφαλιστικό
θα πούµε καµµιά λέξη;

Είναι το θέµα που πονάει
πολλές γενιές Ελλήνων

γι’ αυτό κανείς απ΄ τους παληούς
το θέµα δε το έχει λύσει

Εµείς οι δυο αγαπητέ
φίλτατε Μητσοτάκη

τη λύση του ασφαλιστικού
έχουµε στο τσεπάκι

θ’ αυξήσουµε τις εισφορές
εργοδοτών κι εργαζοµένων
θα κάνουµε τη χώρα µας
µια χώρα πεινασµένων

∆ε θα σ’ αφήσω Αλέξη µου
αυτά να δοκιµάσεις

γιατί όταν γίνουν εκλογές
φοβάµαι πως θα χάσεις

∆εν είδες κε πρωθυπουργέ
τις νέες δηµοσκοπήσεις;
τώρα αν γίνουν εκλογές
την εξουσία θ’ αφήσεις

θα κλάψουνε Αλέξη µου
των Συριζαίων οι µανάδες
τώρα που βγήκα αρχηγός

περνάω τρισήµισυ µονάδες

Εκτός αυτού κυρ πρόεδρε
µη σε πιάνει τσατίλα

θα πάρω τωρα στο κόµµα µου
Γρηγοράκο και Φωτήλα

κι όποιον θελήσει άλλον να ‘ρθει
στη Νέα ∆ηµοκρατία

του κάνω αµέσως µεταγραφή
του δίνω τα πρωτεία

Τον άκουσε προσεκτικά
µε σκέψη ο Αλέξης

Κυριάκο, αυτά που θα σου πω
πρέπει να τα προσέξεις

Πέρασαν κι άλλοι από εδώ
και µούλεγαν τα ίδια

γι’ αυτό να κάνεις ότι θες
και µη µου πρήζεις τα καρύδια

Εµένα εξέλεξε ο λαός
να τον υπηρετήσω

µα κωλοτούµπα έκανα
θέλω να τον καβαλήσω

Γιαυτό Κυριάκο αν θες καλά
φίλε µου να τα πάµε

πάρε τους φιλελεύθερους
γιατί εµείς εδώ πηδάµε

Fragian
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