
 ΣΚΟΥΙΕΣ 
Μεγάλθ Παναγία, Χαλκιδικι, Ελλάδα. 



 Εντόσ του κόκκινου κφκλου είναι οι αρχαιολογικοί χϊροι  των κουριϊν.  

(ΙΣ Εφορεία αρχαιοτιτων αρ. πρωτ. 9347/7/9/2006. 
725/22-3-2007) 



κουριζσ, ανοιχτό όρυγμα , google 2004.  
φμφωνα με τθν αυτοψία του ΚΑ 2008, ο αρχαιολόγοσ Κ. Παπαςτάκθσ αναφζρει πωσ «ζχει εντοπιςτεί 

αρχαιολογικόσ χϊροσ  χωρίσ να ζχει κθρυχτεί. ε ζκταςθ περίπου 2 ςτρεμμάτων εντοπίηονται ςε μεγάλθ 
πυκνότθτα ςκωρίεσ που προζρχονται από εκκαμίνευςθ κατά τθν αρχαιότθτα.  τον ίδιο χϊρο, υπάρχει 

κεραμικι που χρονολογείται από τα κλαςικά ζωσ τα ρωμαϊκά χρόνια κακϊσ και άλλα υπόλοιπα τθσ 
μεταλλευτικισ δραςτθριότθτασ , ακροφφςια και τριπτιρεσ». 

 



1θ Μαΐου 2011. κουριζσ, ανοιχτό όρυγμα .  
Ζτςι ιταν ο χϊροσ πριν ξεκινιςουν οι εργαςίεσ τθσ Ελλθνικόσ Χρυςόσ. 

Διακρίνονται οι δυο βράχοι του μεταλλοφόρου κοιτάςματοσ, Μνθμεία τθσ Φφςθσ, που αποτζλεςαν το λόγο 
εγκατάςταςθσ τθσ μεταλλουργίασ χαλκοφ του 2ου αιϊνα π.Χ.  

 Αριςτερά, ςτα 30 μζτρα ο αρχαιολογικόσ χϊροσ. 



5 Απριλίου του 2012. 
Από τθν επίςκεψθ του Α. Σςίπρα ςτισ κουριζσ. Ο εργαςίεσ τθσ Ελλθνικόσ Χρυςόσ δεν  ζχουν ξεκινιςει ςτο 

χϊρο.  Αριςτερά διακρίνεται ζνασ από τουσ δφο βράχουσ. 



Ζνα μινα μετά… Μάιοσ 2012. Οι μπουλντόηεσ τθσ εταιρείασ αποπειρϊνται να καταςτρζψουν τα δυο βράχια. 
Σε απόςταςθ 30 μζτρων γίνεται θ αναςκαφι του εντοπιςμζνου  αρχαιολογικοφ χϊρου  ςφμφωνα με τα 

ζγγραφα,  
αρ. Πρωτ. 9347/7/9/2006, 725/22-3-2007 τθσ  ΙΣ Εφορείασ Αρχαιοτιτων. 

 



Μάιοσ 2012. Απόςπαςμα από  το ντοκιμαντζρ του Γ. Αυγερόπουλου  
Ο ΘΗΑΤΡΟ ΣΗ ΚΑΑΝΔΡΑ, Eξάντασ. 



Ρριν τθν κάλυψθ των βράχων με 
μπάηα, ο αρχαιολόγοσ βρικε μια 
υποτυπϊδθ ςτοά μζςα ςτον  
νότιο βράχο. (Αναφζρεται ςτο βίντεο 
τθσ παρουςίαςθσ του αρχαιολογικοφ 
χϊρου των κουριϊν, από τον  Κ. 
Παπαςτάκθ που ζγινε τον Μάρτιο 2015 
ςτο πολιτιςτικό κζντρο τθσ Μεγάλθσ 
Παναγίασ, Χαλκιδικισ). 

Τπεφκυνθ διλωςθ του γραμματζα του χωριοφ 
Μεγάλθσ Παναγίασ Χαλκιδικισ, κ. Ιωάννθ 
Αδραχτά, που βεβαιϊνει ότι  από το 1940, 
υπιρχαν οι μεταλλουργικζσ ςτοζσ ςτισ βάςεισ 
των δυο βράχων του μεταλλοφόρου 
κοιτάςματοσ. Ο κ. Αδραχτάσ ξενάγθςε για 15 
μζρεσ το 1954 τον  γνωςτό αρχαιολόγο τθσ 
Οξφόρδθσ, Τεοντόρ Καντοφ ςτουσ 
αρχαιολογικοφσ χϊρουσ τθσ περιοχισ για 

επιτόπια ζρευνα.  



Μάρτιοσ 2012. Οπωσ αναφζρει ο αρχαιολόγοσ, ζχει ξεκινιςει θ αναςκαφι του αρχαιολογικοφ χϊρου. Η 
ζκταςθ που δεςμεφει αρχικά  ιταν 8 ςτρζμματα,  ςφμφωνα με τθν ζκκεςθ του. Τελικά, αποφαςίηεται να 

περιοριςτεί θ αναςκαφι ςτα 2 ςτρζμματα  και εξαιροφνται οι βράχοι από τθν περιοχι ζρευνασ.  
Για ποιο λόγο εξαιρζκθκαν; ενϊ ςτθ βάςθ τουσ υπιρχαν μεταλλουργικζσ ςτοζσ;  

 Ζχει ερευνθκεί θ ςτοά που χαρακτθρίςτθκε «υποτυπϊδθσ» από τον αρχαιολόγο;  
Αν ναι, ποιά είναι τα αποτελζςματα; 



                                                                                                                     Φεβρουάριοσ 2013. Η επίςκεψθ του                                       
                                                                                                                        Τπουργοφ Δθμόςιασ τάξθσ, κ. Δζνδια,                                
                                                                                                                        μετά τον εμπρθςμό του εργοταξίου.              

                                                                                                                          Ζχει ιδθ ξεκινιςει θ  εκςκαφι των βράχων . 



Ιοφνιοσ 2013.  Ζτςι δείχνει από ψθλά ο αρχαιολογικόσ χϊροσ.  
Δεξιά διακρίνονται οι βράχοι ωσ αναπόςπαςτο μζροσ του. 

 



2014. Αριςτερά φαίνεται κακαρά ο αρχαιολογικόσ χϊροσ και γφρω του  ςυνεχίηονται οι εντατικζσ  εργαςίεσ 
τθσ Εταιρείασ ακόμθ και πάνω ςτισ κζςεισ των βράχων.  

Γιατί ενϊ ςυνεχιηόταν θ  αναςκαφι ςτον αρχαιολογικό χϊρο, δεν εφαρμόςτθκε ο αρχαιολογικόσ  νόμοσ  
που απαγορεφει τισ εργαςίεσ χωρίσ άδεια από το ΚΑΣ επί και πλθςίον του μνθμείου; 

 
 



Αφγουςτοσ 2015. Ο αρχαιολογικόσ χϊροσ, βρίςκεται ςτο μζςο του ανοιχτοφ ορφγματοσ εξόρυξθσ τθσ εταιρείασ 
Ελλθνικόσ Χρυςόσ.  Οι βράχοι εντόσ τθσ εντοπιςμζνθσ αρχικά αναςκαφικισ περιοχισ 8 ςτρεμμάτων, ζχουν 
εξαφανιςτεί.  Η Εταιρεία ζχει αποκζςει μπάηα εντόσ και περιμετρικά του αρχαιολογικοφ χϊρου ςε φψοσ 30-40 
μζτρων. 
Γιατί  δεν εφαρμόςτθκε ο αρχαιολογικόσ νόμοσ και επετράπθ το μπάηωμα του χϊρου; 
Γιατί δεν ςταμάτθςαν οι εργαςίεσ τθσ εταιρείασ ϊςτε να προςτατευκεί το μνθμείο; 



Σελικά  όμωσ φαίνεται πωσ οι βράχοι είναι αναπόςπαςτο μζροσ του αρχαιολογικοφ χϊρου και  για τον 
αναςκαφζα. Ενϊ  το 2014  επετράπθ ςτθν  εταιρεία να τουσ καταςτρζψει (;)  να τουσ μπαηϊςει(;) ςτθν 

ςχεδιαςτικι αναπαράςταςθ του  αρχαιολογικοφ χϊρου ,  απεικονίηονται ωσ αναπόςπαςτο κομμάτι τθσ 
αρχαίασ εγκατάςταςθσ μεταλλουργίασ χαλκοφ του 2ου αιϊνα π. Χ. 

Γιατί επετράπθ ςτθν εταιρεία να τουσ εξαφανίςει; Είναι μπαηωμζνοι ι ζχουν καταςτραφεί; 



 
 Η ΔΑΑΜ ςτο ςχετικό ζγγραφό τθσ ( ΔΑΑΜ/ΣΜΑΜ/37586/3944/325/135), προσ τθν Εφορεία  Χαλκιδικισ και 

Αγίου Ορουσ ςε πρϊτθ φάςθ προτείνει τθν κατάχωςθ του αρχαιολογικοφ χϊρου,  για μελλοντικζσ ζρευνεσ. 
Αναφζρει: ο χϊροσ ζχει αποκαλφψει ζνα «εργαςτιριο μεταλλοτεχνίασ» ωσ ζνα ςφνολο, κυρίωσ ανοιχτϊν 
χϊρων εργαςίασ,  που ςυγκροτείται κατ ουςίαν από τα ςτοιχεία εκείνα που θ ειςιγθςι του αρχαιολόγου 

κεωρεί ωσ μθ διατθρθτζα, ιτοι τα δάπεδα με τα ίχνθ τθσ εργαςτθριακισ δραςτθριότθτασ , τουσ 
μεταλλευτικοφσ λάκκουσ, τα υπολείμματα μεταλλευτικϊν κλιβάνων, τισ λικόςτρωτεσ επιφάνειεσ, τισ 

παςςαλότρυπεσ, τον χϊρο αποκικευςθσ νεροφ(?). Σα παραπάνω κατάλοιπα προςδιορίηουν αντίςτοιχουσ 
χϊρουσ εργαςίασ, όπωσ, προετοιμαςίασ, λοκοτρίβιςθσ, εμπλουτιςμοφ και εκκαμίνευςθσ μεταλλεφματοσ, 

δεξαμενζσ νεροφ ι πρόχειρα ςτζγαςτρα και κατά ςυνζπεια αποτελοφν αναπόςπαςτα τμιματα του 
μνθμείου»  

 
Για ποιο λόγο  θ ΕΦΑ Χαλκιδικισ και Αγίου Προυσ κρίνει πωσ δεν είναι αναπόςπαςτα τμιματα του 

μνθμείου όλα τα παραπάνω  και ειςθγείται τθν μθ διατιρθςι τουσ; Γνωρίηει πωσ ειςθγείται τθν οριςτικι 
καταςτροφι τουσ, που κα ςτεριςει για πάντα τθν ιςτορία από ζνα πολφ ςθμαντικό, ςπάνιο και μοναδικό 

αρχαιολογικό χϊρο, όπωσ αναφζρεται ςτθν ειςιγθςι τθσ; 

 



 τθν αναςκαφι ζχουν αποκαλυφκεί επίςθσ, ζνασ ωοειδισ λάκκοσ και κανάλια πικανόν για τθ διαχείριςθ του 
νεροφ. Ο   αναςκαφζασ  ςτθν παρουςίαςθ του χϊρου  ανζφερε πωσ δεν ζχει βρει ακόμθ τθν εξιγθςθ. Επίςθσ 

δεν μπορεί  να ςυςχετίςει όπωσ είπε τα πολυτελι ςκεφθ που ζχει αποκαλφψει θ αναςκαφι, με τθν  
« προϊςτορικισ μεκόδου» εγκατάςταςθ αρχαίασ μεταλλουργίασ χαλκοφ του 2ου αιϊνα π.Χ. 

Για ποιο λόγο θ ΕΦΑ δεν  ηθτά περαιτζρω ζρευνεσ με τθ ςυνδρομι εξειδικευμζνων αρχαιομεταλλουργϊν, 
ϊςτε να καταλιξει ςε αςφαλι ςυμπεράςματα;  



Ο αρχαιολογικόσ χϊροσ  αποκάλυψε ζνα μεγάλο όρυγμα, 8.5 Χ 5 μ. και βάκοσ 2 μ. ςτα νότια του αρχαιολογικοφ 
χϊρου γεμάτο ςκωρίεσ.  

 Ο κ. Μ. Βαβελίδθσ, κακθγθτισ Γεωλογίασ του ΑΡΘ,  αναφζρεται ωσ ςυνεργάτθσ τθσ αναςκαφισ των Σκουριϊν. 
Ρραγματοποίθςε αρχαιομεταλλουργικι ζρευνα, αντίςτοιχθ με τθν  ζρευνα ςτθν Κθπουρίςτρα τθσ Ολυμπιάδασ το 

2009, ςε ςυνεργαςία με  τθν  ΕΦΑ Χαλκιδικισ και Αγίου Προυσ; 
 Χρονολόγθςε τισ ςκωρίεσ των Σκουριϊν, από τισ τρεισ διαφορετικζσ κζςεισ που βρζκθκαν από το 2007-08-09; 

 Αν ζγινε αυτι θ ζρευνα  για ποιο λόγο δεν ανακοινϊκθκαν τα αποτζλεςμά τθσ;  
 

https://www.google.gr/?gfe_rd=cr&ei=15z2Vv76AdCz8wfD7LygCA&gws_rd=ssl#q=%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%B9%CE%BF%CF%87%CF%81%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CF%8C
%CE%B3%CE%B7%CF%83%CE%B7+%CF%83%CE%BA%CF%89%CF%81%CE%B9%CF%8E%CE%BD 



 
Γιατί απ όλα τα ακίνθτα μνθμεία που αποκαλφφκθκαν, θ ΕΦΑ ειςθγείται τθ μεταφορά  του ςυγκεκριμζνου 

κτιρίου;  
Το κτίριο είναι ναόσχημο. Υπάρχει περίπτωςθ να ιταν άλλθ θ χριςθ του;  

 



Επιςθμαίνεται πωσ ςτθν ειςιγθςθ τθσ ΕΦΑ Χαλκιδικισ & Αγίου Προυσ δεν υπάρχει λεπτομερισ αναφορά 
των  κινθτϊν ευρθμάτων  (π.χ. πολυτελι ςκεφθ),  εκτόσ από νομίςματα. 



 Η ΕΦΑ δεν αναφζρει επίςθσ τίποτα ςτθν ειςιγθςι τθσ για κατάλοιπα κεραμικισ των κλαςικϊν χρόνων που  
είχαν αναφερκεί ςτθν αυτοψία του ΚΑΣ το 2008.  

Γιατί δεν τα ςυςχετίηει με τα κεραμικά που αποκάλυψε θ αναςκαφι;  
Δεν εντοπίςτθκαν λφχνοι του  5ου αιϊνα π.Χ.; 

 



Μάρτιοσ 2016. Ο αρχαιολογικόσ χϊροσ εντόσ του ανοιχτοφ ορφγματοσ.  
Μπάηα 30-40 μζτρων ςτισ τρεισ πλευρζσ και εντόσ του χϊρου. 

  Οι βράχοι  του μεταλλοφόρου κοιτάςματοσ – μνθμεία τθσ Φφςθσ, δεν φαίνονται πια. 



Σον Αφγουςτο του 2015, το Παρατθρθτιριο μεταλλευτικϊν δραςτθριοτιτων (antigoldgr.org) κάνει μια εναζρια 
φωτοαποτφπωςθ. Η φωτοαποτφπωςθ  αποκαλφπτει ζναν δεφτερο αρχαιολογικό χϊρο, ςε απόςταςθ 900 

μζτρων, από τον πρϊτο. Ο δεφτεροσ αρχαιολογικόσ χϊροσ δεν αναφζρεται ςτθν ειςιγθςθ  τθσ εφορείασ  
Αρχαιοτιτων Χαλκιδικισ και Αγίου Όρουσ. 

 Γιατί δεν αναφζρεται και δεν ςυςχετίηεται με τον πρϊτο, όταν ζχουν βρεκεί και εκεί ςωροί ςκωριϊν;  Στο 
Λαφριο αντίςτοιχα οι αρχαιολογικοί χϊροι αποτελοφν ζνα ενοποιθμζνο μεταλλευτικό πάρκο, ενϊ απζχουν 

αρκετά χιλιόμετρα μεταξφ τουσ. 



Ο δεφτεροσ αρχαιολογικόσ χϊροσ και δίπλα κτίρια τθσ Ελλθνικόσ Χρυςόσ.  
Γιατί  επετράπθ να ανεγερκοφν αυτά τα κτίςματα χωρίσ  τθ γνωμοδότθςθ από το ΚΑΣ και ςχετικι απόφαςθ 

του Υπουργοφ Ρολιτιςμοφ, κακϊσ  θ ανζγερςθ αυτϊν των κτιςμάτων αποτελεί παρζμβαςθ πλθςίον 
μνθμείων; 



 
 
 

« Η Διεφκυνςθ αναςτιλωςθσ Αρχαίων Μνθμείων, λόγω τθσ ςθμαςίασ που ζχει θ ςυνζχιςθ των εργαςιϊν 
τθσ Εταιρείασ Ελλθνικόσ Χρυςόσ για τθν ντόπια οικονομία, ςυνθγορεί με τθν πρόταςθ απόςπαςθσ και 

μεταφοράσ των καταλοίπων τθσ αρχαίασ μεταλλουργίασ». 15.12.2015 
Οφείλουμε να ενθμερϊςουμε το ΚΑΣ, πωσ 140 επαγγελματικζσ ενϊςεισ τθσ Χαλκιδικισ και τθσ Ελλάδασ που 

αρικμοφν χιλιάδεσ επαγγελματίεσ και εργαηόμενουσ, μεταξφ αυτϊν θ Ζνωςθ Ξενοδόχων Χαλκιδικισ, 12 
Δαςικοί Συνεταιριςμοί, Ζνωςθ Εμπειροτεχνϊν, Επαγγελματοβιοτζχνεσ,  Αλιείσ, θ Ρανελλινια ζνωςθ 

παραγωγϊν Μελιςςοκόμων,  θ Ομοςπονδία κτθνοτρόφων Ελλάδοσ,  το Οικονομικό Επιμελθτιριο Ελλάδοσ, 
Ρολιτικοί φορείσ, και ςφλλογοι, ο Διμοσ Αριςτοτζλθ, το ΑΡΘ, και 36 Διμαρχοι απ όλοι τθ Μακεδονία, 

διαφωνοφν με τον ιςχυριςμό ότι θ Εταιρεία Ελλθνικόσ χρυςόσ ςυμβάλει ςτθν ντόπια οικονομία και 
τάςςονται κατά τθσ  

« επζνδυςθσ», κατά τθσ εξόρυξθσ χρυςοφ. 
 
 
 

 
 

 

 

 



 Υπάρχει και τρίτοσ αρχαιολογικόσ χϊροσ ςτισ Σκουριζσ 1000 μ από τον 2 αρχαιολογικό χϊρο.  

 Το Καςτελοφδι.  
Ζχει ξεκινιςει αναςκαφι θ Αρχαιολογικι υπθρεςία;  
Γιατί ςτθ κζςθ του εντοπιςμζνου αρχαιολογικοφ χϊρου Καςτελοφδι , θ εταιρεία Ελλθνικόσ  Χρυςόσ 
καταςκευάηει ιδθ δυο κθριϊδθ φράγματα φψουσ 150 μζτρων για τθν απόκεςθ τοξικϊν αποβλιτων; 
 Είναι  ενιμερθ θ  Αρχαιολογικι  υπθρεςία;  Ζχει δϊςει τθ ςχετικι άδεια; 



 Τπάρχουν 34 εντοπιςμζνοι αρχαιολογικοί 

χϊροι, ςε ακτίνα 6 χιλιομζτρων,  από τουσ 
τρεισ  αρχαιολογικοφσ χϊρουσ των κουριϊν. 

Βρίςκονται εντόσ και περιμετρικά τθσ Μεγάλθσ 
Παναγίασ και ςυγκροτοφν μαηί με τα Αρχαία 
Στάγειρα, ( τάφοσ Αριςτοτζλθ),  τθν αρχαία 

Άκανκο,  τθν Ελλθνιςτικι πόλθ των 
Σταγείρων και το Νζπωςι,   

το δεφτερο Λαφριο. 
 

φμφωνα με τον κ. Μ. Βαβελίδθ κακθγθτι 
Γεωλογίασ του ΑΠΘ,  

« Η ΒΑ Χαλκιδικι μαηί με το Λαφριο, 
αποτελοφν τα ςθμαντικότερα μεταλλευτικά 
κζντρα  ςτθν Ελλάδα, κατά τθν αρχαιότθτα» 

 



Ευριματα που κατά καιροφσ παραδόκθκαν από κατοίκουσ τθσ Μεγάλθσ Ραναγίασ, ςτθν αρχαιολογικι 
υπθρεςία. 



φμφωνα με το Γενικό Πολεοδομικό χζδιο Μεγάλθσ 
Παναγίασ, (ΦΕΚ 95 ΑΑΠ/28-3-2012) υπάρχουν εντοπιςμζνοι 
χϊροι αρχαιολογικοφ ενδιαφζροντοσ, όπωσ και ο 
αρχαιολογικόσ χϊροσ των Σκουριϊν,  που επεκτείνεται και 
ςτα πζριξ και επιβάλλεται να κθρυχτεί επιςιμωσ ωσ 
Αρχαιολογικόσ. 
Η δε περιοχι κατοικείται ανελλιπϊσ από το 1500 π.Χ.  ζωσ και 
ςιμερα. 
 
Ζχουμε ιςχυροφσ λόγουσ να πιςτεφουμε πωσ θ Αρχαία  Άρνθ,  
πόλθ που αναφζρει ο Θουκυδίδθσ ςε ςχζςθ με τθ διάβαςθ 
του Βραςίδα, δεν ιταν ςτθ κζςθ τθσ ςθμερινισ Αρναίασ, ( 
όπου ο Δανόσ αρχαιολόγοσ Καρλ Κίνχ τοποκετεί με πειςτικά 
επιχειριματα τθν αρχαία πόλθ Αυγαία),  αλλά ςφμφωνα με 
όλεσ τισ ενδείξεισ, θ πόλθ Άρνθ, βρίςκεται ςτθν περιοχι των 
Σκουριϊν. 
 
 
 
 κουριζσ, Καμιλα, Φράγκα, Προςκφνθμα, Νζπωςι 1500 π.Χ, Προφιτθσ 
Ηλίασ,  Κόνιαρθ, Αςπρόλακκασ, Κάκκαβοσ, Κακκαβοφδι, Σοφμπα, Κάςτρο, 
Αγία Μαρίνα, Κοιμθτιρια, Καςτζλι, Βατςινιά, Γρατςιό, Μαρμαράδικα, 
Παλιόχωρα, Νταμπίη, Παλιομζτοχο, Ραχϊνα, Αμαξάδεσ, Παναγοφδα, 
Καρινάδικεσ καλφβεσ, Σςουλάδικεσ καλφβεσ, 2οσ αρχαιολογικόσ, 
Κάτςουρασ, Χειμαδιό, Αρςινά,  3οσ αρχαιολογικόσ-Κςτελοφδι, Κακόλλακασ, 
Μαργαρτάδικο. 
 

.  
 
 
 



Θεωρείτε ότι ο αρχαιολογικόσ χϊροσ των Σκουριϊν, δεν είναι ςθμαντικόσ,  
 ϊςτε να προτείνει θ Αρχαιολογικι υπθρεςία τθ μθ διατιρθςι του και τθν οριςτικι 

καταςτροφι του; 
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