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Υπόγραψε να µη γίνει η Ίµβρος χρυσωρυχείο! 

   Εντοπίστηκε χρυσός στην Ίµβρο, αλλά οι κάτοικοι του νησιού που επιδίδονται στη 

βιολογική γεωργία ξεκίνησαν εκστρατεία συγκέντρωσης υπογραφών ενάντια στην 

εκµετάλλευση χρυσού. Οι ίδιοι δηλώνουν: «Μέχρι να αναπτυχθεί µια µέθοδος για την 

εξόρυξη χρυσού η οποία δε θα βλάπτει το περιβάλλον πείτε όχι στην εξόρυξη χρυσού 

στην Ίµβρο».  

   Η Ίµβρος αποτελεί το µεγαλύτερο νησί της Τουρκίας. Από την άποψη των 

υδάτινων πηγών είναι το τέταρτο νησί παγκοσµίως και το πιο πλούσιο στο Αιγαίο. 

Είναι µία από τις λίγες περιοχές που προστατεύει την ποικιλία στο Αιγαίο όσον 

αφορά την παράκτια αλιεία. Μπορεί να εφαρµοστεί βιολογική γεωργία σε ολόκληρο 

το νησί, καθώς ο αέρας, το νερό και το χώµα του είναι ακόµη καθαρά. Ωστόσο, αυτά 

τα χαρακτηριστικά της Ίµβρου αντιµετωπίζουν σοβαρή απειλή, αφού η ∆ιεύθυνση 

Αναζήτησης Ορυκτών που εδώ και κάποιο διάστηµα διεξάγει εργασίες αναζήτησης 

ορυκτών εντόπισε κοιτάσµατα χρυσού.  

   Οι κάτοικοι του νησιού που µέχρι να αναπτυχθεί µια µέθοδος για την εξόρυξη 

χρυσού η οποία δε θα βλάπτει το περιβάλλον αντιτίθενται στην εκµετάλλευση 

ορυκτών στην Ίµβρο, ξεκίνησαν εκστρατεία συγκέντρωσης υπογραφών. Το κείµενο 

της πρόσκλησης για συµµετοχή στην εκστρατεία υπογραφών είναι το ακόλουθο: 

«Πληροφορηθήκαµε ότι στις αρχές του 2012 θα ξεκινήσει δηµόσιος διαγωνισµός για 

την εξόρυξη χρυσού που εντοπίστηκε στην Ίµβρο. Είµαστε άκρως θορυβηµένοι… 

   Στην Ίµβρο υπάρχουν πέντε µικρές λίµνες, τις οποίες χρησιµοποιούµε για ύδρευση και 

άρδευση. ∆ε θέλουµε η έκτη, έβδοµη, όγδοη, ένατη, ακόµα και η δέκατη λίµνη στην 

Ίµβρο να γίνουν λίµνες κυανίου που είναι απαραίτητες για το διαχωρισµό του χρυσού 

(από το πέτρωµα).  
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   Λένε ότι για να διαχωριστεί ένα γραµµάριο χρυσού απαιτείται περίπου ένας τόνος 

πέτρας. ∆ε θέλουµε να µετατραπούν οι µοναδικοί λοφίσκοι του νησιού µας σε σωρούς 

από πέτρες οι οποίες θα έχουν πρώτα βουτηχτεί σε δεξαµενές κυανίου.  

Γνωρίζουµε ότι για τη διαµόρφωση 35-40 εκατοστών γόνιµου εδάφους το οποίο θα 

µπορεί να καλλιεργηθεί απαιτούνται 20.000 χρόνια. ∆ε θέλουµε να χάσουµε αυτούς 

τους πολύτιµους τόνους γόνιµου εδάφους που βρίσκονται πάνω στις πέτρες. 

   Σε µια εποχή που η τεχνολογία εξελίσσεται µε τόση ταχύτητα, ίσως να αναπτυχθεί µια 

άλλη, ολοκαίνουρια και µη βλαβερή για το περιβάλλον µέθοδος για την εξόρυξη 

χρυσού. Θέλουµε να έχουµε εµπιστοσύνη στην τεχνολογία και να αναβάλουµε την 

εξόρυξη του χρυσού που υπάρχει στο νησί µας. Παρακαλούµε, µέχρι να αναπτυχθεί µια 

µέθοδος για την εξόρυξη χρυσού η οποία δε θα βλάπτει το περιβάλλον πείτε όχι στην 

εξόρυξη χρυσού στην Ίµβρο. 

   Ας στηρίξουµε το νησί µας. Μην ξεχνάτε πως ο άνθρωπος δεν µπορεί να τραφεί µε 

χρυσό. Ωστόσο, είναι στο χέρι µας να µεγαλώσουµε υγιείς και ευτυχισµένες γενιές µε 

προϊόντα που καλλιεργούνται στην Ίµβρο…». 

   


