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Μεταξύ των µύθων που συνοδεύουν την Χώρα στη βύθισή της σε µια από τις µεγαλύτερες κρίσεις 

της νεωτέρας ιστορίας της, είναι και ο µύθος ότι η Ελλάδα έχει ένα πλούτο πολυτίµων ορυκτών τα 

οποία συνωµοτούν να της υφαρπάσουν ποικιλώνυµοι εχθροί της, φανεροί, κρυφοί ή απλώς 

φανταστικοί.  Μεταξύ των ορυκτών αυτών υπάρχουν και πολύτιµα τα οποία αφθονούν στην 

περιοχή της Μακεδονίας και Θράκης.  Τα ορυκτά αυτά, λέει ο µύθος, είναι ικανά να καταστήσουν 

την Ελλάδα πλούσια χώρα.  Εις µάτην γίνονται κατά καιρούς διαψεύσεις των µύθων αυτών ή 

διαφόρων στοιχείων των.  Εις µάτην γίνονται διαψεύσεις και εκκλήσεις στην απλή λογική, διότι 

επικρατούν συνωµοσιολογικοί µύθοι οι οποίοι αναρριπίζουν διαρκώς τις προσδοκίες που 

εκτρέφουν οι µύθοι αυτοί.  Περιοχή του µύθου που αφορά στον θρυλούµενο χρυσό της Ελλάδος 

είναι ιδίως η Χερσόνησος της Χαλκιδικής, ένθα ο µύθος παραµένει πάντοτε εδραίος λόγω της 

πραγµατικής βάσεώς του, που ανατρέχει στην αρχαιότητα.   

 

Το Επιµελητήριο έχει επανειληµµένως ασχοληθεί µε τον µύθο του Χρυσού της Χαλκιδικής.  Έχει 

δε πάντοτε τονίσει ότι, και αν υποτεθεί ότι και σήµερα υπολείπονται ίχνη του µυθικού αυτού 

χρυσού, πάντως το φυσικό κόστος που απαιτείται για την ανάκτηση των ψηγµάτων υπερβαίνει 

κατά πολύ την αξία του, εις τρόπον ώστε να µην δύναται να θεωρηθεί µε κανένα τρόπο ως 

βιώσιµο εγχείρηµα η εξόρυξή του.  Στην τελευταία υπόθεση που ο χρυσός της Χαλκιδικής 

απασχόλησε το Επιµελητήριο, οι επίδοξοι χρυσοθήρες ισχυρίζονται ότι θα πραγµατοποιήσουν 

βιώσιµη εξόρυξη διότι θα αποκαταστήσουν λάθη του παρελθόντος.  Παραµένει όµως γεγονός ότι 

για την υποτιθεµένη αυτή επέµβαση θα καταστραφούν και άλλο φυσικό ανάγλυφο και πολύτιµα 

δάση.  Καταστραφέν ανάγλυφο δεν αποκαθίσταται πράγµατι και απλώς το τραύµα της φύσεως 

µεγεθύνεται.   

 

Το Επιµελητήριο κάνει έκκληση προς πάντα αρµόδιο να πάψει επιτέλους η συνεχιζοµένη 

καταστροφή της φύσεως της Χαλκιδικής.  Και αν υποτεθεί ότι ανευρίσκοντο και νέα αποθέµατα 

χρυσού, που δεν υπάρχουν πράγµατι, η καταστροφή που έχει γίνει µέχρι σήµερα στην Χαλκιδική 

αποκλείει να χαρακτηρισθεί βιώσιµο ένα νέο ανασκαφικό έργο που θα συνεπάγεται νέες φυσικές 

καταστροφές στην ιστορική και ωραία φύση της Χαλκιδικής.  Η Χαλκιδική δεν ανήκει στους 

επίδοξους χρυσοθήρες της, αλλά στην ιστορία της και τους σηµερινούς κατοίκους της, που είναι 

αναπόσπαστο στοιχείο του φυσικού οικοσυστήµατός της. 
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