
  

 

Αθήνα, 30 Μαρτίου 2020 

ΕΡΩΤΗΣΗ 

Προς τον κ. Υπουργό Υγείας 

Θέμα: «Η ζωή στον Καναδα αξίζει περισσότερο από τη ζωή στη Χαλκιδική;» 

Από τα ξημερώματα της 25ης Μαρτίου και έως τις 13 Απριλίου, τα ορυχεία της Eldorado Gold 

στο Κεμπέκ του Καναδά, όπως και κάθε άλλο ορυχείο στην περιοχή, λειτουργούν με 

προσωπικό ασφαλείας. Η κεντρική κυβέρνηση έδωσε εντολή για κλείσιμο όλων των μη 

αναγκαίων επιχειρήσεων, στην προσπάθεια της να μειώσει τη διασπορά του κορωνοϊού. Οι 

εξορυκτικές δραστηριότητες βρίσκονται στον κατάλογο των απαραίτητων επιχειρήσεων, 

όμως η τοπική κυβέρνηση στο Κεμπέκ, περιοχή στην οποία δραστηριοποιούνται μεγάλες 

μεταλλευτικές εταιρείες, εξέδωσε οδηγία για λειτουργία τους με προσωπικό ασφαλείας, 

προκειμένου να διασφαλίσει ότι δεν θα κινδυνεύσει η δημόσια υγεία και η υγεία των 

μεταλλεργατών.  

Έτσι ο CEO της Eldorado Gold, κ. Burns, μπορεί να δηλώνει «αναστέλλουμε προσωρινά τις 

εργασίες στο ορυχείο της Λαμάρκ (σ.σ.η περιοχή στο Κεμπέκ που βρίσκεται το ορυχείο) 

αλλά θα συνεχίσουμε να τρέχουμε τις εργασίες μας παγκόσμια με λελογισμένη μείωση του 

εργατικού δυναμικού». Και μπορεί να είναι σίγουρος ο κ. Burns ότι «τα αποθέματα χρυσού, 

οι εμπορικοί δρόμοι, και οι χρόνοι παράδοσης θα παραμείνουν ανεπηρέαστοι», αφού και τα 

ορυχεία στις Σκουριές της Χαλκιδικής συνεχίζουν αμείωτα την εξόρυξη. 

Στη δια περιφοράς συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στο δήμο Αριστοτέλη Χαλκιδικής 

τη Δευτέρα 23 Μαρτίου, τέθηκε ως κατεπείγον το θέμα «Αναστολή δραστηριοτήτων της 

εταιρείας Ελληνικός Χρυσός για αποφυγή εξάπλωσης του κορωνοϊού» από το σύνολο 

της αντιπολίτευσης. Και ενώ 1600 άτομα από 16 χωριά του Δήμου και τις γύρω περιοχές 

συνεχίζουν να θέτουν σε κίνδυνο την υγεία τους στις στοές των ορυχείων και τη δημόσια 

υγεία στις κοινότητές τους, ο Δήμαρχος αποφάσισε να ζητήσει ενημέρωση από την εταιρεία 

για τα μέτρα προστασίας που εφαρμόζει και εν συνεχεία να θέσει αυτή την ενημέρωση 

υπόψη του Υπουργείου Υγείας και του ΕΟΔΥ. 

Η απάντηση της Ελληνικός Χρυσός προς το Δήμαρχο, κ. Στυλιανό Βαλιάνο, στις 23 Μαρτίου 

2020, ήταν η απαρίθμηση σειράς μέτρων προστασίας που έχει λάβει η εταιρεία για να 

διασφαλίσει την «επιχειρησιακή της συνέχεια και λειτουργία». Η εμπειρία, όμως, από την 

Ιταλία, την Ισπανία, τις Ηνωμένες Πολιτείες, έχει ήδη δείξει πως κανένα μέτρο προστασίας 

δεν μπορεί να σταματήσει τη διασπορά του ιού στα εργοστάσια, στις αποθήκες και στα 

ορυχεία, εκτός από την αναστολή λειτουργίας και την παράλληλη διασφάλιση των 

δικαιωμάτων των εργαζομένων. Η καθυστέρηση αυτής της απόφασης οδήγησε στους 
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χιλιάδες νεκρούς στον ιταλικό βιομηχανικό βορρά και δεν έχουμε κανένα δικαίωμα να 

επαναλάβουμε το ίδιο λάθος στην Ελλάδα. 

Η απάντηση της Ελληνικός Χρυσός έχει κοινοποιηθεί από το Δήμο Αριστοτέλη στο 

Υπουργείο Υγείας και στον ΕΟΔΥ, από τις 24 Μαρτίου 2020. Μέχρι σήμερα, 30 Μαρτίου 

2020, καμία απάντηση δεν έχει σταλεί από το αρμόδιο όργανο και Υπουργείο ως προς την 

επάρκεια ή όχι των μέτρων που έχει υιοθετήσει η εταιρεία. 

Υπό το πρίσμα των όσων αναφέρονται, και δεδομένου ότι ο χρόνος είναι πολύτιμος σε 

εποχές πανδημίας, η ζωή πολυτιμότερη από τον χρυσό που εξορύσσεται, και η αξία της ίδια 

στο Κεμπέκ και στη Χαλκιδική,  

Ερωτάται ο κ. Υπουργός 

1. Σκοπεύει να αποφασίσει την προσωρινή αναστολή λειτουργίας των ορυχείων της 

Ελληνικός Χρυσός ΑΕ στη Χαλκιδική; 

 

Ο ερωτών βουλευτής 

 

Κρίτων Αρσένης 

 

 

  

  

  

  

  

 


