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Πρόλογος
Το ελληνικό υπέδαφος είναι πλού-

σιο µε ορυκτά, που όµως η χώρα δεν
µπόρεσε κατά το 19ο αι. να τα αξιο-
ποιήσει. Μερικά ορυκτά περιέχουν
σηµαντικά µέταλλα σε αναλογία, που
συµφέρει οικονοµικά η εκµετάλλευσή
τους. Στην παρούσα εργασία θα ανα-
φερθούµε στα σιδηρονικελιούχα µε-
ταλλεύµατα, που αφθονούν στην πε-
ριοχή της Λοκρίδας, από τα οποία πα-
ράγεται το νικέλιο.

Οι προσπάθειες που έγιναν τόσο
για τον εντοπισµό, αλλά και την από-
κτηση τεχνογνωσίας, ώστε από το µε-
τάλλευµα, µε τη λειτουργία του εργο-
στασίου ΛΑΡΚΟ, να παραχθεί το νικέ-
λιο, θα δοθούν µε ιστορική συνέχεια,
αλλά µε όσο γίνεται συνοπτικό και
κατανοητό τρόπο.

1. Το νικέλιο
Είναι σηµαντικό µέταλλο1 µε πολλές εφαρµογές. Υπάρχει µόνο

σε ορυκτά µεταλλεύµατα, κυρίως ενωµένο µε το σίδηρο (σιδηρο-
νικέλιο) σε αναλογία 20-40 % σε νικέλιο. Στην Ελλάδα σηµαντικά

κοιτάσµατα2 υπάρχουν στη
Φθιώτιδα (περιοχή Λοκρίδας),
Βοιωτία, Εύβοια και Καστοριά.

Το νικέλιο και τα κράµατά
του είναι πολύτιµα για την α-
ντοχή, ελαστικότητα, καλή
θερµική και ηλεκτρική αγωγι-
µότητα, αντοχή στη διάβρωση,
µαγνητικές ιδιότητες και ως κα-
ταλύτης3. Χρησιµοποιείται κυ-

ρίως για παραγωγή ανοξείδωτου χάλυβα, σε άλλα κράµατα, σε ε-
πιµετάλλωση, χύτευση µετάλλων και σε συσσωρευτές.

2. Μεταλλευτικές προσπάθειες
στη Στερεά Ελλάδα κατά το Μεσοπόλεµο

Στη διάρκεια του πρώτου τετάρτου του 20ού αι. (1900-1925), οι
µεταλλευτικές επιχειρήσεις ασχολήθηκαν περισσότερο µε την εξό-
ρυξη και τη διάθεση φυσικών µεταλλευµάτων, παρά µε την εκκα-
µίνευση και τον εµπλουτισµό τους. Έτσι, οι πρώτες ύλες, ακατέργα-
στες όπως έβγαιναν, έφευγαν στο εξωτερικό, όπου µετατρέπονταν
σε προϊόντα από τα οποία αγόραζε η Ελλάδα, σε ακριβές µάλιστα
τιµές.

Από το 19ο αι. οι ελληνικές πρώτες ύλες δεν µπορούσαν να α-
ξιοποιηθούν για οικονοµικούς λόγους και έπρεπε να προσελκυ-
σθεί το ξένο κεφάλαιο. Για αυτό το σκοπό, από ειδικούς, γράφτη-
καν4 ειδικές εκθέσεις και πραγµατείες, που στάλθηκαν στο εξωτερι-
κό, για να δείξουν στους Ευρωπαίους κεφαλαιούχους τον µεταλ-
λευτικό πλούτο της χώρας.

Από το 1910, στη Λάρυµνα, η µεταλλευτική εταιρία «Λοκρίς» εί-
χε ανακαλύψει τα νικελιούχα µεταλλεύµατα της περιοχής. Μέχρι
το 1918 εξόρυξε 85.997 τόνους µεταλλεύµατα, τα οποία µε την
τότε µέση τιµή των 39,08 δρχ. τον τόνο (FOB Λάρυµνα), απέφεραν
έσοδα 3.360.000 δρχ.

Μετά τους Βαλκανικούς πολέµους και τον Α’ Παγκόσµιο, η πα-
ραγωγή µεταλλευµάτων άρχισε να δείχνει άνοδο σε διάφορα µε-
ταλλεύµατα. Το 1918, στις µεταλλευτικές επιχειρήσεις της χώρας
µας εργάζονταν 9.202 εργάτες, από τους οποίους οι 4.424 δούλευ-
αν σε υπόγειες εκµεταλλεύσεις και 4.778 σε επιφανειακές. Το µέσο
µεροκάµατο ήταν 6,12 δρχ.

Μάλιστα, στις κυριότερες µεταλλευτικές επιχειρήσεις το 1918 κα-
ταγράφονται η εταιρία «Λοκρίς» στη Λάρυµνα και η «Εταιρία Με-
ταλλείων Αταλάντης» στην Αταλάντη για σιδηροµεταλλεύµατα.

Μετά τη Μικρασιατική καταστροφή (1922), οι κακουχίες κατά
την επιστροφή του στρατού µας, το προσφυγικό πρόβληµα, που
δέσποζε στην κυβερνητική πολιτική και η έλλειψη έµπειρων εργα-
τικών χεριών δεν επέτρεψαν στις ελληνικές µεταλλευτικές5 επιχει-
ρήσεις να αυξήσουν την παραγωγή τους. Η περίοδος 1926-32 χα-
ρακτηρίζεται από έντονες εσωτερικές πολιτικές αναστατώσεις, την
παγκόσµια διεθνή κρίση 1929-1930, αλλά υπήρξαν και συνθήκες
µε σταθερή Κυβέρνηση (1928-1932).

Στη Λάρυµνα, το 1932, έχουµε παραγωγή νικελιούχων µεταλ-
λευµάτων. Το 1936 η παραγωγή τους αυξήθηκε σε 50.195 τόνους.
∆υστυχώς, την περίοδο της Κατοχής σταµάτησε κάθε ουσιαστική
µεταλλευτική δραστηριότητα.

Το 1946 στο Μετσόβειο Πολυτεχνείο ιδρύθηκε το Τµήµα Μηχα-
νικών Μεταλλειολόγων - Μεταλλουργών, που µπόρεσε να καλύ-
ψει αργότερα τις ανάγκες της χώρας σε µηχανικούς µεταλλείων.

Μετά την Κατοχή, όπως και κατά το παρελθόν, η κρατική πολιτι-
κή στον τοµέα της έρευνας ήταν ουσιαστικά ανύπαρκτη. Αντιθέτως
η πρωτοβουλία, το θάρρος και η τόλµη, που έδειξαν τότε οι µεγά-
λες µεταλλευτικές επιχειρήσεις στην έρευνα και στον εκσυγχρονι-
σµό των εγκαταστάσεών τους, ήταν πράγµατι αξιέπαινη. Προπά-
ντων οι µεταλλευτικές επιχειρήσεις Μποδοσάκη, Σκαλιστήρη, Η-
λιοπούλου και Μπάρλου.

Μετά το 1947, στην ανασυγκρότηση των µεταλλείων βοήθησαν
οι παροχές της αµερικάνικης βοήθειας (A.M.A.G.), το σχέδιο Mar-
shall και η UNRRA, που το αρµόδιο κλιµάκιό της για τα ελληνικά
µεταλλεία πείσθηκε για την µεταλλοφορία του ελλαδικού χώρου.

3. Μεταπολεµικό µεγάλο ενδιαφέρον
για το σιδηρονικέλιο

Μετά τον πόλεµο, την Κατοχή και την εσωτερική αιµατηρή ανα-
ταραχή, που κράτησε ως τον Αύγουστο του 1949, το ιδιωτικό εν-
διαφέρον για την αξιοποίηση του ορυκτού πλούτου χαλαρώθηκε

σοβαρά, όσο και η σχετική δραστηριότητα των αρµοδίων κρατι-
κών υπηρεσιών. ∆εν µπορούσε όµως να γίνει σωστή ανοικοδόµη-
ση, χωρίς εκβιοµηχάνιση της χώρας.

Στην αρχή, µε το πρόβληµα αυτό ασχολήθηκαν περισσότερο οι
οικονοµολόγοι και λιγότερο οι τεχνικοί. Γρήγορα, όµως, η ανάπτυ-
ξη της βαριάς βιοµηχανίας6 συνδυάσθηκε µε την ανάπτυξη του ο-
ρυκτού πλούτου, οπότε πήραν θέση και επιστήµονες πλησιέστεροι
προς το αντικείµενο «υπέδαφος της χώρας». Το ενδιαφέρον των ι-
διωτών για τη µεταλλεία εκδηλώθηκε έντονα και χορηγήθηκαν
πάρα πολλές άδειες µεταλλευτικών ερευνών.

Στις µεταπολεµικές δεκαετίες, πρωτοπόροι και τολµηροί µεταλ-
λευτές είναι επιχειρηµατίες όπως οι: Μποδοσάκης, Σκαλιστήρης,
Πόρτολος, Ηλιόπουλος, Μπάρλος, κ.ά. Τον κορµό7 της µεταλλευ-
τικής βιοµηχανίας στην Ελλάδα αποτέλεσαν ο λευκόλιθος (µαγνη-
σίτης), ο βωξίτης και το σιδηρονικέλιο.

Την ίδια εποχή ο Πρόδροµος Μποδοσάκης Αθανασιάδης απέ-
κτησε την πλειοψηφία των µετοχών της «Α.Ε.Ε.Χ.Π. και Λιπασµά-
των», που µε τη δραστηριότητά του της έδωσε πνοή, τονώνοντας ι-
διαίτερα τον µεταλλευτικό της κλάδο. Η επιχείρηση αυτή το 1952,
µετά από πλειοδοτικό διαγωνισµό, απέκτησε τα µεταλλευτικά δι-
καιώµατα των δηµοσίων νικελιούχων µεταλλείων στη Λάρυµνα,
όπου και δηµιούργησε µεταλλουργική µονάδα, οργανώνοντας την
αξιοποίηση των µεταλλευµάτων σε νέα βάση.

Συγκεκριµένα στις 16 Ιουλίου 1952 το Ελληνικό ∆ηµόσιο υπέ-
γραψε σύµβαση µε την Α.Ε.Ε.Χ.Π. & Λιπασµάτων µε την οποία της
εκµισθώνει για περίοδο 36 ετών, µετά από δηµόσιο διαγωνισµό
στον οποίο πλειοδότησε ο Μποδοσάκης, τα δικαιώµατα µεταλλει-
οκτησίας των νικελιούχων σιδηροµεταλλευµάτων των µεταλλείων
της περιοχής Λάρυµνας στην Α.Ε.Ε.Χ.Π. & Λιπασµάτων.

Ακολούθησε µία µακρά περίοδος διαπραγµατεύσεων πρώτα µε
την Καναδική Εταιρία INCO (µε σκοπό την πώληση) και στη συνέ-
χεια µε την Γαλλική Le Nickel. Το 1963 συστάθηκε η ΛΑΡΚΟ.

Ο τοπικός τύπος8 µε δηµοσιεύµατα αναδεικνύει τον ορυκτό
πλούτο του νοµού Φθιωτιδοφωκίδος. Ενδεικτικά γράφει “Ο υπό-
γειος πλούτος της επαρχίας Λοκρίδος είναι σηµαντικός. Εις τον Πα-
λιόµυλον απαντάται τιτανιούχος µαγνητίτης, εις την Λάρυµναν νι-
κέλιον, λειµωνίτης και νουµεΐτης”. … “Από το νικελιοφόρο κοίτα-
σµα9 Λάρυµνας εξάγονται ετησίως κατ’ ελάχιστον 130.000 τόνοι νι-
κελίου, µε µεγάλη ζήτηση από την παγκόσµια βιοµηχανία.”

Η αρχικά εφαρµοσθείσα µέθοδος Krupp-Renn για παραγωγή µε-
ταλλικού σιδηρονικελίου µε περιεκτικότητα 5% σε νικέλιο, παρά
τις προσπάθειες, απέτυχε και εγκαταλείφθηκε, αφού όµως είχε δη-
µιουργήσει ζηµιές πάνω από 25 εκατ. $. Τα µεταλλεία Λάρυµνας ε-
παναλειτούργησαν, µε νέα µέθοδο παραγωγής νικελιούχου σιδή-
ρου. Συγκεκριµένα εφαρµόστηκε νέα µέθοδος που προήλθε από
τον καθηγητή του Πολυτεχνείου κ. Μούσαλο, που ήταν και τεχνι-
κός σύµβουλος των επιχειρήσεων Μποδοσάκη-Αθανασιάδη. Έγινε
εκκαµίνευση και εµπλουτισµός του νικελιούχου µεταλλεύµατος, οι
δε δοκιµές10 ήταν επιτυχείς. Τις παρακολούθησαν τεχνικοί του γερ-
µανικού οίκου Κρουπ. Η νέα µέθοδος αποδείχθηκε ευκολότερη
και οικονοµικότερη κατά 20% σε µικρότερη θερµοκρασία και µι-
κρότερα καµίνια.

Στη νεότερη µεταλλευτική ιστορία της Ελλάδος η περίοδος
1961-1979 είναι η σηµαντικότερη. Η ελληνική µεταλλεία στην πε-
ρίοδο αυτή πήρε τις πιο σηµαντικές διαστάσεις και καταδείχθηκε,
ότι το υπέδαφος του ελλαδικού χώρου έχει πάνω από 50 είδη ο-
ρυκτών υλών, που 20 απ’ αυτά - ανάµεσα τους και πολλά στρατη-
γικής σηµασίας - είναι οικονοµικά εκµεταλλεύσιµα. Παράλληλα, οι
επενδύσεις κεφαλαίων για τον εκσυγχρονισµό των µεταλλευτικών
εγκαταστάσεων αυξήθηκαν γρήγορα κι αυτές, ενώ άρχισαν να
παίρνονται αποφασιστικά µέτρα για την προστασία του περιβάλλο-
ντος.

Ο Πρόδροµος Μποδοσάκης-Αθανασιάδης στις 31-7-1961 ανα-
κοίνωσε την οριστική συµφωνία της Ελληνικής Εταιρείας Λιπασµά-
των και της γαλλικής Εταιρείας “Λε Νικέλ” για την ίδρυση11 εται-
ρείας, που θα εκµεταλλευτεί τα σιδηρονικελιούχα κοιτάσµατα και
θα τα επεξεργάζεται για την παραγωγή νικελίου και χάλυβα. Υπάρ-
χουν ήδη ιδιόκτητες εγκαταστάσεις της Εταιρείας Λιπασµάτων στη
Λάρυµνα. Στη νέα εταιρεία θα µετέχουν η Εταιρεία Λιπασµάτων
και η γαλλική Λε Νικέλ (µε ποσοστό 21,5%). Η συνεργασία της νέ-
ας εταιρείας µε την Λε Νικέλ θα ήταν τεχνική και εµπορική.

Τα µεταλλουργικά προβλήµατα κατά την κατεργασία στα δυσε-
περγέργαστα µεταλλεύµατα λύθηκαν πλήρως και επιτυχώς µε τις
µεθόδους του καθηγητή του ΕΜΠ κ. Μούσαλου. Με βάση αυτές,
η νέα εταιρεία θα ολοκληρώσει τις εγκαταστάσεις της στη Λάρυ-
µνα, ώστε από τα µεταλλεύµατα να παράγει 4.000 τόνους µεταλλι-
κού νικελίου και 90.000 τόνους χυτοχάλυβα. Η ωφέλεια στην ε-
θνική οικονοµία υπολογίστηκε σε 14 εκατ. $ ετησίως.

4. Ίδρυση και λειτουργία
της ΛΑΡΚΟ

Το 1963, η εταιρεία «Α.Ε.Ε.Χ.Π.12

και Λιπασµάτων» ιδρύει ανεξάρτη-
το φορέα για την εκµετάλλευση
και τη µεταλλουργική επεξεργασία
των νικελιούχων µεταλλευµάτων
στη Λάρυµνα και στην Εύβοια. Εί-
ναι η “Α.Ε. ΛΑΡΚΟ”. Συστάθηκε
µε συµµετοχή της γαλλικής εται-
ρείας “Le Nickel” κατά 21,5%. Η
συµµετοχή των Γάλλων στη ΛΑΡ-
ΚΟ διήρκεσε µέχρι το 1968, οπότε
και απεχώρησαν. Στο διάστηµα ό-

µως αυτό ο Μποδοσάκης πέτυχε την µεταφορά τεχνογνωσίας στη
µεταλλουργία Λάρυµνας.

Η ΛΑΡΚΟ µε αλµατώδη ρυθµό ανέπτυξε µεταλλευτική και µε-
ταλλουργική δραστηριότητα κι αξιοποίησε τους πτωχούς σε περιε-
κτικότητα νικελίου λατερίτες, µε ελληνική τεχνολογία, παράγοντας
απ’ αυτούς σιδηρονικέλιο.

Μεταξύ του Πρόδροµου Μποδοσάκη-Αθανασιάδη και της γαλ-
λικής εταιρείας «Νικέλ» υπογράφηκε το Καταστατικό για τη σύστα-
ση της Α.Ε. για αξιοποίηση των νικελιούχων µεταλλευµάτων13 Λά-
ρυµνας. Το κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε 7 εκατ. $ (5,5 εκατ. $
η Εταιρεία Λιπασµάτων και 1,5 εκατ. $ η Νικέλ) . Η νέα βιοµηχανία
ΛΑΡΚΟ θα παρήγαγε14 4.000 τόνους καθαρό νικέλιο και 90.000
τόνους χάλυβα το χρόνο.

Το 1966 ολοκληρώθηκε η κατασκευή του εργοστασίου στη Λά-
ρυµνα. Μέχρι το 1968 ολοκληρώθηκε και η κατασκευή του οικι-
σµού για τους εργαζοµένους και τις οικογένειές τους. ∆ηµιουργή-
θηκαν ακόµη και σχολεία.

Το ίδιο έτος (1968) η γαλλική εταιρεία Le Nikel αποχώρησε από
τη ΛΑΡΚΟ. Στη διάρκεια της 7ετίας που συµµετείχε, έγινε σηµαντι-
κή µεταφορά τεχνογνωσίας στη µεταλλουργία Λάρυµνας. Η παρα-
γωγή νικελίου αυξανόταν συνεχώς, από 109 τόνους το 1966, έ-
φτασε στους 2.300 τόνους το 1967 και στους 16.500 τόνους το
1976!

Από το 1969 αρχίζουν τη λειτουργία τους - σε πλήρη εκµετάλ-
λευση - τα µεταλλεία της Εύβοιας. Στα κοιτάσµατα που εκµεταλ-
λευόταν η εταιρεία γινόταν επιφανειακή εξόρυξη (µέθοδος ανοι-
κτού φρέατος) ενώ µόνο στο 2% γινόταν υπόγεια εξόρυξη. Το τε-
λικό αποτέλεσµα ήταν κοκκοποιηµένο σιδηρονικέλιο υψηλής κα-
θαρότητας και χαµηλής περιεκτικότητας σε άνθρακα, το οποίο
χρησιµοποιείτο αποκλειστικά στην παραγωγή ανοξείδωτου χάλυ-
βα και διακινείτο από το λιµάνι της Λάρυµνας.

Τη διετία 1970-72 προστέθηκαν στην παραγωγή 2 νέες περι-
στροφικές κάµινοι, που αύξησαν την παραγωγή σε 15.000 τόν. νι-
κελίου. Ακολούθησε µεγάλη επένδυση (τη διετία 1977-78) για αύ-
ξηση του δυναµικού της ΛΑΡΚΟ. Εγκαταστάθηκε η πρώτη σε µή-
κος µεταφορική ταινία στην Ευρώπη, µε µήκος 7,5χλµ., ώστε να
µειώσει το κόστος µεταφοράς του µεταλλεύµατος µε φορτηγά αυ-
τοκίνητα.

Στις αρχές της δεκαετίας του ’80, οι δυσµενείς συγκυρίες στις διε-
θνείς αγορές µεταλλευµάτων κυρίως, αλλά και οι ανακατατάξεις
που σηµειώθηκαν σ’ αυτές, οδήγησαν µία σειρά από µεταλλευτι-
κές και µεταλλουργικές επιχειρήσεις σε µαρασµό, στην υπαγωγή
τους στην κατηγορία των προβληµατικών επιχειρήσεων και ορι-
σµένες από αυτές σε κλείσιµο. Η πλήρης ένταξη της Ελλάδας στην
Ευρωπαϊκή κοινότητα επηρέασε και την ελλαδική µεταλλεία. Την ί-
δια δεκαετία οι εξαγωγές νικελίου αποτελούσαν το 29,2% του συ-
νόλου της αξίας των εξαγωγών των µεταλλευτικών - µεταλλουργι-
κών προϊόντων φτάνοντας στο ύψος ρεκόρ για τα ελληνικά δεδο-
µένα των 30 δις δρχ. το έτος 1989.

Το 1989 έγινε εκκαθάριση στη ΛΑΡΚΟ και άλλαξε το ιδιοκτησια-
κό καθεστώς, µε νέους µετόχους την Εθνική Τράπεζα Ελλάδος, τη
∆ΕΗ και τον ΟΑΕ (Οργανισµός Ανασυγκρότησης Επιχειρήσεων).

Το 1992 η ΛΑΡΚΟ άνοιξε νέο ορυχείο στη θέση Ιεροπηγή Κα-
στοριάς. Επίσης η εταιρεία απέκτησε πιστοποίηση ISO 9000 για την
ποιότητα του προϊόντος της.

Η ύφεση που κληροδότησε η προηγούµενη δεκαετία συνεχίστη-
κε στο πρώτο ήµισυ της δεκαετίας ’90 δηµιουργώντας σοβαρά
προβλήµατα. Τα βασικά προβλήµατα των κατ’ εξοχήν εξαγωγικού
προσανατολισµού, ελληνικών µεταλλευτικών επιχειρήσεων ήταν :
(α) η παρατεταµένη διατήρηση χαµηλών τιµών των µεταλλευτικών
και µεταλλουργικών προϊόντων, (β) η συνεχιζόµενη αδυναµία α-
πορρόφησης ελληνικών προϊόντων από παραδοσιακές αγορές σε
συνδυασµό µε τον αθέµιτο ανταγωνισµό των προϊόντων µας από
χώρες του τρίτου κόσµου και (γ) η έλλειψη «κοινοτικής συµπαρά-
στασης» για τα επί κοινοτικού εδάφους παραγόµενα µεταλλευτικά
προϊόντα.

5. Η ΛΑΡΚΟ στον 21ο αι. και το αβέβαιο µέλλον
Τη διετία 2000-01 η εταιρεία υλοποίησε επενδυτικό πρόγραµµα

στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Ενέργειας (ΕΠΕ) ύ-
ψους 20 εκατ. €, που αφορούσε την ανακατασκευή και τον εκσυγ-
χρονισµό βασικών µεταλλουργικών µονάδων παραγωγής. Πα-
ράλληλα η ΛΑΡΚΟ πέτυχε κερδοφορία.

Την περίοδο µέχρι το 2009, και ιδιαίτερα µέχρι το πρώτο εξάµη-
νο του 2008 όλος ο κλάδος της εξορυκτικής βιοµηχανίας έζησε
µέρες ιδιαίτερης άνθησης. Η ζήτηση των πρώτων υλών στις πα-

Άρθο
Τετάρτη 17 Φεβρουαρίου 2016

Νοµίσµατα από νικέλιο της ΕΣΣ∆
(ρούβλια) (δεκαετία’80)

Πρόδ. Μποδοσάκης-Αθανασιάδης

Το εργοστάσιο της ΛΑΡΚΟ

Γράφει ο
Κωνσταντίνος Αθαν. Μπαλωµένος

φυσικός

Ο ορυκτός πλούτος της Λοκρίδας

Μεταλλεύµατα νικελίου στην
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Άρθο - Ανακοινώσεις

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙ∆ΑΣ

∆ΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ
Αταλάντη 16/2/2016
Αριθµ. Πρωτ. 1701

Ο ∆ήµος Λοκρών, µε την
2/31/2016 απόφαση του ενηµερώ-
νει ότι: εγκρίνει τη τοποθέτηση ε-
λαστικών κολωνακίων στην συµ-
βολή των οδών Θεοφανοπούλου
και Ελ. Βενιζέλου για την αποτρο-
πή στάθµευσης, προκειµένου να

διευκολύνεται η κυκλοφορία των
οχηµάτων, καθώς λόγω της ύπαρ-
ξης επιχειρήσεων (κυλινδρόµυλος,
σουπερ µάρκετ) στην περιοχή, πα-
ρατηρείται µεγάλος φόρτος κίνη-
σης πέριξ αυτών των οδών και η
στάθµευση οχηµάτων δυσκολεύει
αρκετά την κυκλοφορία και δηµι-
ουργεί προβλήµατα ασφάλειας για
πεζούς και οχήµατα που κινούνται
επί των συγκεκριµένων οδών,
σύµφωνα µε την 8/2015 απόφασή
του Συµβουλίου της ∆ηµοτικής
Κοινότητας Αταλάντης και την
1/5/2016 απόφαση της Ε.Π.Ζ.

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΛΟΚΡΩΝ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΙΟΛΙΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙ∆ΑΣ

∆ΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ
Αταλάντη 16/2/2016
Αριθµ. Πρωτ. 1692

Ο ∆ήµος Λοκρών, µε την
2/30/2016 απόφαση του ενηµερώ-
νει ότι: εγκρίνει τη δηµιουργία 2
θέσεων στάθµευσης 7Χ2,5 µέτρα
σύµφωνα µε την εισήγηση της

Τεχνικής Υπηρεσίας του ∆ήµου
Λοκρών επί της οδού Θεοφανο-
πούλου της ∆.Κ. Αταλάντης,
προκειµένου να διευκολύνεται
στη λειτουργία της και συγκεκρι-
µένα στις φορτοεκφορτώσεις
προϊόντων και εµπορευµάτων ο
κυλινδρόµυλος ιδιοκτησίας Γ. Α-
νεστάκου, σύµφωνα µε την
8/2015 απόφασή του Συµβουλίου
της ∆ηµοτικής Κοινότητας Αταλά-
ντης και την 1/4/2016 απόφαση
της Ε.Π.Ζ.

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΛΟΚΡΩΝ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΙΟΛΙΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙ∆ΑΣ

∆ΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ
Αταλάντη 16/2/2016
Αριθµ. Πρωτ. 1684

Ο ∆ήµος Λοκρών, µε την
2/29/2016 απόφαση του ενηµερώ-
νει ότι: εγκρίνει τη τοποθέτηση µε-

ταλλικής µπάρας στην είσοδο του
1ου ∆ηµοτικού σχολείου Αταλά-
ντης για την καλύτερη προστασία
των µαθητών από τα διερχόµενα
οχήµατα κατά την έξοδό τους α-
πό το σχολείο, σύµφωνα µε την
5/14/2015 απόφασή του Συµβου-
λίου της ∆ηµοτικής Κοινότητας Α-
ταλάντης και την 1/6/2016 απόφα-
ση της Ε.Π.Ζ.

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΛΟΚΡΩΝ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΙΟΛΙΟΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ – 2.002 –
Απόσπασµα της υπ' αριθµόν

2.000/2015 Έκτης Στ΄ Επαναληπτι-
κής Περίληψης µου Κατασχετήριας
΄Εκθεσης Ακινήτου Περιουσίας Για
∆ιενέργεια Πλειστηριασµού της Ι-
ΟΥΛΙΑΣ ΧΑΤΖΗΤΣΟΠΑΝΗ του ΣΩ-
ΤΗΡΙΟΥ και της ΑΝΝΑΣ, συζ. ΝΙ-
ΚΟΛΑΟΥ ΠΑΠΟΥΤΣΗ, κατοίκου
ΓΑΛΑΤΙΣΤΑΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ Χαλκιδι-
κής. Επισπεύσει της Ανώνυµης
Τραπεζικής Εταιρίας µε την επωνυ-
µία «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.», µε
έδρα την Αθήνα, οδός Αµερικής 4,
νόµιµα εκπροσωπούµενης, ως ει-
δικής διαδόχου των περιουσιακών
στοιχείων του υπό ειδική εκκαθά-
ριση πιστωτικού ιδρύµατος µε την
επωνυµία «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ Α.Ε.», που εδρεύει
στην Αθήνα, νόµιµα εκπροσωπού-
µενου. Εγώ ο ∆ικαστικός Επιµελη-
τής του Πρωτοδικείου Λαµίας Α-
ντώνης ∆ηµ. Φαϊτάς που έχω την
έδρα µου στη Λαµία οδός Καποδι-
στρίου αρ. 23. Σας γνωρίζω ότι :
Στις 09-3-2016, ηµέρα Τετάρτη και
από ώρα 16:00 έως 17:00 το από-
γευµα, στο Κατάστηµα του Ειρηνο-
δικείου Λαµίας που βρίσκεται στο
∆ικαστικό Μέγαρο επί της οδού
Καποδιστρίου αρ. 10, ενώπιον της
συµβολαιογράφου Λαµίας ΘΕΟ-
∆ΩΡΑΣ ΖΑΧΟΥ ΠΟΛΙΤΟΠΟΥΛΟΥ,
µε έδρα τη Λαµία (οδός Καποδι-
στρίου αρ. 23) ή εν κωλύµατι αυ-
τής ενώπιον του νοµίµου αναπλη-
ρωτή της θα βγει σε δηµόσιο ανα-
γκαστικό πλειστηριασµό η παρα-
κάτω περιουσία που κατασχέθηκε
µε την υπ' αριθµ. 1.938/2014 εκθέ-
σεως µου αναγκαστικής κατασχέ-
σεως ακινήτου περιουσίας η οποία
λεπτοµερώς αναφέρεται στην πα-
ραπάνω έκθεση και είναι η εξής: Έ-
να αγροτεµάχιο, κείµενο στην κτη-
µατική περιφέρεια του χωρίου Με-
γάλης Βρύσης Φθιώτιδας, της τέως

οµωνύµου κοινότητας και νυν του
∆ήµου Λαµιέων, υποθηκοφυλα-
κείου Λαµίας και στην ειδικότερη
θέση «Γλύνες», συνολικής εκτάσε-
ως [930,15µ2], βρίσκεται εκτός
σχεδίου, είναι δε άρτιο και οικοδο-
µήσιµο σύµφωνα µε τις κείµενες
πολεοδοµικές διατάξεις, συνορευ-
όµενο γύρω Βόρεια µε ιδιοκτησία
αδελφών Χατζητσοπάνη, Ανατολι-
κά µε ιδιοκτησία Άννας Μονοπάτη,
Νότια µε την Π.Ε.Ο. Λαµίας – Βό-
λου και ∆υτικά µε ιδιοκτησία Σω-
τηρίου Χατζητσοπάνη. Τιµή πρώ-
της προσφοράς κατά την ηµέρα
του πλειστηριασµού και για την έ-
ναρξή του ορίζεται σύµφωνα µε
την υπ’αριθµ. 240/2014 Απόφαση
του Μονοµελούς Πρωτοδικείου
Λαµίας το ποσό σαράντα χιλιάδων
(40.000) ευρώ. Σε βάρος της παρα-
πάνω ακίνητης περιουσίας υπάρ-
χουν οι παρακάτω εγγραφές: (2) υ-
ποθήκες και (1) κατάσχεση. Ο
πλειστηριασµός θα διενεργηθεί
σύµφωνα µε τους όρους του
Κ.Πολ.∆ικ. και κάθε σχετικού νό-
µου. Με αυτούς τους όρους και
συµφωνίες θα γίνει ο πλειστηρια-
σµός αυτός και γνωρίζεται στο
ΚΟΙΝΟ και καλούνται όσοι επιθυ-
µούν να γίνουν αγοραστές, να έρ-
θουν την ηµέρα και την ώρα που
αναφέρεται παραπάνω, στον τόπο
του πλειστηριασµού και να πλειο-
δοτήσουν συµµορφούµενοι µε τις
διατάξεις του Νόµου. Γράφτηκε και
εκδόθηκε το παρόν απόσπασµα
στη Λαµία σήµερα στις 15-2-2016
ηµέρα ∆ευτέρα και υπογράφεται
από εµένα νόµιµα .-

Ο ∆ηλοποιών
∆ικαστικός Επιµελητής

(ΤΣ) Αντώνης ∆ηµ. Φαϊτάς
Ακριβές Αντίγραφο -

Λαµία Αυθηµερόν
Ο ∆ικαστικός Επιµελητής

Αντώνης ∆ηµ. Φαϊτάς

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Με την υπ'αριθµό 1/2016 από-
φαση του Ειρηνοδικείου Αταλάντης
(∆ιαδικασία Εκούσιας ∆ικαιοδο-
σίας) εγκρίθηκε η αναγνώριση (και
διατάσσονται και οι σχετικές νόµι-
µες δηµοσιεύσεις και η εγγραφή
στο δηµόσιο βιβλίο σωµατείων του
Ειρηνοδικείου Αταλάντης) του από
16-12-2015 αποτελούµενου από 21
άρθρα καταστατικού του εδρεύο-
ντος στην Αγία Παρασκευή Λοκρί-

δος και συγκεκριµένα στο πρώην
Κατάστηµα της Κοινότητας σωµατεί-
ου µε την επωνυµία “ΠΟΛΙΤΙΣΤΙ-
ΚΟΣ, ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΕΞΩΡΑΪΣΤΙ-
ΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ Α-
ΓΙΟΠΑΡΑΣΚΕΥΙΩΤΩΝ ΛΟΚΡΙ∆ΟΣ –
ΦΘΙΩΤΙ∆ΑΣ” και του οποίου ο σκο-
πός δεν είναι κερδοσκοπικός, ούτε
αντίθετος στους νόµους που ισχύ-
ουν, την ηθική και τη δηµόσια τά-
ξη, και είναι: Ο καλλωπισµός και ε-
ξωραϊσµός του χωριού της Αγίας
Παρασκευής Λοκρίδος µε την εκτέ-
λεση έργων που απαιτούνται, η µε-

λέτη των προβληµάτων του χωρι-
ού και η δραστηριοποίηση των µε-
λών και των φίλων του σωµατείου
και όλων των κατοίκων του χωριού
για την επίλυση τους, η έρευνα και
η προώθηση της ιστορίας, των
γραµµάτων, της τέχνης, γλώσσας
και των εθίµων του τόπου, η προα-
γωγή και άνοδος του µορφωτικού
και εκπολιτιστικού επιπέδου των
µελών, φίλων του σωµατείου και
όλων των κατοίκων του χωριού, η
καλλιέργεια του πνεύµατος αλλη-
λεγγύης και η ανάπτυξη των σχέσε-

ων µεταξύ των κατοίκων του χωρι-

ού καθώς και των καταγόµενων α-

πό αυτό, η ανάπτυξη και αξιοποίη-

ση µε κάθε πρόσφορο µέσο του

πολιτιστικού επιπέδου του χωριού,

η συµµετοχή στις παντός είδους νό-

µιµες, τοπικές και µη εκδηλώσεις.

Αθήνα, 8-2-2016

Ο Πληρεξούσιος ∆ικηγόρος

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΙΧ. ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ

γκόσµιες αγορές αυξήθηκε όπως αυξήθηκαν και οι τιµές τους, ενώ
στην εσωτερική αγορά, λόγω των Ολυµπιακών αγώνων και των
κατασκευαστικών έργων αλλά και της άνθησης των οικοδοµικών
δραστηριοτήτων, η παραγωγή αδρανών και γενικότερα δοµικών
υλικών έφτασε σε σηµαντικά ύψη µέχρι και το 2005.

Έτσι από το 2004 η ΛΑΡΚΟ περνάει ξανά σε νέα περίοδο κερδο-
φορίας και πετυχαίνει µεγάλη παραγωγή σιδηρονικελίου, από τις
µεγαλύτερες της Ευρώπης, που εξάγεται όλη στις ευρωπαϊκές βιο-
µηχανίες ανοξείδωτου χάλυβα. Παράλληλα προσπάθησε να ανα-
νεώσει τον εργοστασιακό εξοπλισµό της. Το 2005 η ΛΑΡΚΟ ήταν
η µόνη ευρωπαϊκή εταιρεία που παρήγαγε νικέλιο από αυτόχθο-
νες πηγές, ενώ κάλυπτε το 6% της πανευρωπαϊκής ζήτησης σε νι-
κέλιο.

Την περίοδο 2005-07 Υη ΛΑΡΚΟ υλοποίησε ένα δεύτερο επεν-
δυτικό πρόγραµµα στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράµµα-
τος Ανταγωνιστικότητας (ΕΠΑΝ) ύψους 40 εκατ. ευρώ, που αφο-
ρούσε στην ολοκλήρωση της ανακατασκευής και εκσυγχρονι-
σµού των µονάδων παραγωγής του Μεταλλουργικού Εργοστασί-
ου της Λάρυµνας.

Ακολούθησαν επιχειρηµατικά λάθη. Το 2006 από την τότε διοί-
κηση15, έγινε προπώληση της παραγωγής ποσοτήτων νικελίου
που θα παρήγαγε η εταιρεία στα επόµενα χρόνια, επειδή η ΛΑΡΚΟ
είχε ελάχιστη ρευστότητα (µόλις 1 εκατ. €) και ήταν αφερέγγυα α-
πό τις τράπεζες. Οι τιµές προπώλησης για µεν το 2008 ήταν 19.500
$/τόνο και για το 2009 ήταν 23.000 $/τόνο. Όµως οι διεθνείς τιµές
πήραν την ανηφόρα και εκτοξεύτηκαν στα 30.000 δολάρια ανά
τόνο. Έτσι η ΛΑΡΚΟ έχασε πολλά χρήµατα (εκτιµήθηκαν σε 76 ε-
κατ. € στο 2006). Το 2007 η ΛΑΡΚΟ παρουσίασε ζηµιές 73 εκατ.
€.

Το 2008 ξέσπασε η διεθνής χρηµατοπιστωτική κρίση η οποία
περνώντας στην πραγµατική οικονοµία, παρέσυρε τα πάντα, αφή-
νοντας σοβαρό αρνητικό αποτύπωµα στη διεθνή ανάπτυξη.

Στο έτος αυτό (2008) εµφάνισε ζηµιές πλέον των 120 εκατ. €,
δηλώνοντας αδυναµία να πληρώσει τους πιστωτές της, ενώ το ∆η-
µόσιο απλώς εγγυήθηκε τη µισθοδοσία. Η διοίκηση16 κατηγορή-
θηκε για οικογενειακά και φιλικά ρουσφέτια, καθώς και για αλόγι-
στες σπατάλες εν µέσω κρίσης και για ζηµιογόνο πορεία. Έτσι, µέ-
σα στη διεθνή κρίση, µε πεσµένες τις τιµές νικελίου στα 9-12 χιλ.
$/τόνο, για οικονοµική ρευστότητα17, η διοίκηση18 της ΛΑΡΚΟ
προπώλησε19 νικέλιο µε 10.000 $/τόνο, όταν η παραγωγή της κό-
στιζε 20-22.000 $ τον τόνο!

Το έτος 2009 συνέβησαν δύο αλλεπάλληλα ατυχήµατα, µετά α-
πό εκρήξεις σε καµίνους, που οφείλονταν κυρίως στην παλαιότη-
τα του εξοπλισµού. Ως αποτέλεσµα ήταν να δοθεί εντολή για προ-
σωρινή αναστολή λειτουργίας στις καµίνους, προκειµένου να ε-
λεγχθούν.

Η ελληνική οικονοµία εισήλθε σε ύφεση. Στα µεταλλευτικά–µε-
ταλλουργικά προϊόντα καταγράφηκε σηµαντική µείωση της παρα-
γωγής σιδηρονικελίου, η οποία έφτασε σε ιστορικά χαµηλά, µε
βασική αιτία τη χαµηλή ζήτηση και τις µειωµένες τιµές, παρασύρο-
ντας πτωτικά την εξόρυξη των σιδηρονικελιούχων µεταλλευµά-
των.

Το 2012 ήταν η χρονιά των εξαιρετικών επιδόσεων της εταιρεί-
ας, εφόσον η παραγωγή ανήλθε σε 18.600 τόνους νικελίου και οι
πωλήσεις στους 19.071 τόνους σηµειώνοντας ιστορικό ρεκόρ! Το
επόµενο έτος 2013 η παραγωγή έπεσε κατά 10% σε σχέση µε το
περασµένο έτος. Οι εξαγωγές στο 2013 ανήλθαν σε 17.054 τόνους
νικελίου, µε παράλληλη εξάντληση των αποθεµάτων ετοίµου
προϊόντος.

Στις 9/12/2013 έγινε ένα ατύχηµα, στο οποίο ένας 41χρονος έ-
χασε τη ζωή του πέφτοντας από ύψος 20 µέτρων.

Στο α’ εξάµηνο του 2014 η ΛΑΡΚΟ είχε 29 εκατ. $ ζηµία, ενώ
συνολικά στο έτος αυτό η ζηµία έφτασε τα 75 εκατ. $. Στο 2015 η
πτώση της τιµής του νικελίου στα 8.650$/τόνο από τα 14.823
&/τόνο τον Ιανουάριο 2015 (δηλ. απώλεια 41%) έχει ως αποτέλε-
σµα η ΛΑΡΚΟ, µε κόστος παραγωγής 14.000 $/τόνο, να χάνει
300.000 $/ηµέρα (παράγοντας 50 τόνους νικέλιο περίπου) ή 8 ε-
κατ. $/µήνα! Στα προβλήµατα20 καταγράφονται το υψηλό κόστος
ηλεκτρικής ενέργειας (οφείλει πολλά χρήµατα21 στη ∆ΕΗ), επένδυ-
ση για εκσυγχρονισµό της και µείωση του κόστους παραγωγής.

Στα τελευταία χρόνια ακολούθησε σειρά ατυχηµάτων. Στις 28
∆εκεµβρίου 2015 έγινε έκρηξη22 σε καµίνι της ΛΑΡΚΟ - ευτυχώς -
χωρίς τραυµατισµό. Στις 18 Ιανουαρίου 2016 έγινε νέο εργατικό α-
τύχηµα23 µε 2 τραυµατίες από έκρηξη σε κάδο µεταλλεύµατος.
Προκλήθηκαν εγκαύµατα.

Επίλογος
Είναι προφανές ότι τα τελευταία πιο συχνά ατυχήµατα έχουν

προκαλέσει έντονη ανησυ-
χία στους εργαζόµενους
για το µέλλον της εταιρεί-
ας, µε το υψηλό κόστος
παραγωγής, την τιµή του
νικελίου σε χαµηλά επίπε-
δα, τα σωρευµένα χρέη και

τα σχέδια εξυγίανσης.
Τα φτωχά κοιτάσµατα σε νικέλιο, του ελλαδικού χώρου αποτε-

λούν ένα πρόβληµα, όσο και οι υπάρχουσες ποσότητες αυτών. Α-
ναζητούνται και νέα κοιτάσµατα µε υψηλότερη περιεκτικότητα. Ε-
πιπλέον όµως απαιτείται µια πιο φτηνή πηγή ενέργειας, ακριβώς ε-
πειδή η χρησιµοποιούµενη µεταλλουργική µέθοδος είναι εξαιρετι-
κά ενεργοβόρος (εφόσον δουλεύει σε θερµοκρασίες 900°C-
1.500°C) επιµερίζοντας το µισό και πλέον του συνολικού κόστους
παραγωγής για ενέργεια.

Χρειάζονται άµεσα αποφάσεις για το µέλλον της εταιρείας. Το
ελληνικό ∆ηµόσιο έχει τον πρώτο λόγο εφόσον είναι ο κύριος µέ-
τοχος (µε 55,19%). Οι άλλοι µέτοχοι είναι η Εθνική Τράπεζα µε
33,36% και η ∆ΕΗ µε 11,45%. Άραγε το πετυχηµένο έργο του
Μποδοσάκη εγκαταλείφθηκε στην τύχη του; Σε χαλεπούς καιρούς
οικονοµικά και µε χαµηλή την τιµή του νικελίου, πόσο ελκυστική
παραµένει η ΛΑΡΚΟ για τον υποψήφιο επενδυτή;

Φέτος συµπλήρωσε µισό αιώνα ζωής (1966-2016). Για την αξιο-
ποίηση του ορυκτού µας πλούτου και τη στήριξη της ελληνικής
οικονοµίας η ΛΑΡΚΟ µας χρειάζεται. Ελπίζουµε για το καλό…

1. Μεταλλικό νικέλιο µαζί µε σίδηρο βρέθηκε σε µετεωρίτες.
2. Οι ορυκτοί πόροι λατεριτικών σιδηρονικελιούχων κοιτασµάτων που

υπάρχουν στη χώρα µας υπερβαίνουν τους 240 εκατοµµύρια τόνους
3. Π.χ. για υδρογόνωση των ελαίων στη παρασκευή µαργαρίνης, λι-

πών.
4. Όπως ο Ανδρέας. Κορδέλλας (1836-1909), µηχανικός-µεταλλειολό-

γος µε σπουδές στη Γερµανία, που από το 1860 µε εκθέσεις προετοί-
µασε το νόµο περί µεταλλείων. Ήταν µηχανικός παραγωγής στα µε-
ταλλεία Λαυρίου.

5. Το 1924 ιδρύθηκε ο «Σύνδεσµος Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων»
(Σ.Μ.Ε.), στην Ελλάδα.

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

7. “Η ανάπτυξη της µεταλλευτικής βιοµηχανίας στην Ελλάδα (1830-
2007)”, κεφ. 5.

8. εφ. ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΓΩΝ, φ. 1078, σελ. 1, 18-6-1959, Λαµία.
9. εφ. ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΓΩΝ, φ. 1.084, σελ. 1, 9-7-1959, Λαµία.
10.εφ. ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΓΩΝ, σ. 4, 12-2-1959, Λαµία.
11.εφ. ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΓΩΝ, σελ. 1, 1-10-1961, Λαµία.
12.του Προδρόµου Μποδοσάκη Αθανασιάδη.
13.Το µετάλλευµα που γίνεται αντικείµενο εκµετάλλευσης από την εται-

ρεία είναι ο νικελιούχος λειµωνίτης.
14.εφ. ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΓΩΝ, σ. 4, 28-3-1963, Λαµία.
15.Πρόεδρος ήταν ο Βασίλειος Τσίπρας (πρώην πολιτευτής Ευρυτανίας

της Ν∆) και διευθύνων σύµβουλος ήταν ο Κωνσταντίνος Θανάσου-
λας, φίλος και συνεργάτης του Πέτρου ∆ούκα (τότε υπουργού σε κυ-
βέρνηση της Νέας ∆ηµοκρατίας).

16.Με τους Αθαν. Σκρέκα και Απ. Τσουκαλά.
17.Για το σκοπό αυτό η διοίκηση “έσπασε” τα συµβόλαια αντιστάθµισης

κινδύνων.
18.Από τον Αθαν. Σκρέκα, παλαιό βουλευτή Τρικάλων της Ν.∆., ως πρό-

εδρο και τον Απ. Τσουκαλά ως διευθύνοντα σύµβουλο.
19.Η προπώληση της παραγωγής του νικελίου της ΛΑΡΚΟ γινόταν µέ-

σω τραπεζικών οργανισµών (JΡ Μorgan, Βarclays, Ηypo και Goldman
Sachs) που είχαν εµπλακεί τότε στην πώληση των δοµηµένων οµο-
λόγων στα ασφαλιστικά ταµεία.

20.“Οι άριστοι µεταλλειολόγοι του Πολυτεχνείου (επί Μποδοσάκη) δεν
προσλαµβάνονται πια. Ο µεγαλύτερος εχθρός της εταιρείας είναι η α-
δράνεια…” [Από άρθρο του Χάρη Φλουδοπούλου, µε τίτλο “Αλή-
θειες και ψέµατα για την κατάσταση στη ΛΑΡΚΟ ”, εφ. ΛΑΜΙΑΚΟΣ
ΤΥΠΟΣ, φ. 21010, σελ. 7, 24 ∆εκ. 2015, Λαµία.]

21.Το 2009 χρωστούσε πάνω από 40 εκατ. €.
22.εφ. ΗΜΕΡΑ, φ. 1512, σελ. 6, 29-12-2015, Λαµία.
23.εφ. ΗΜΕΡΑ, φ.1523, σελ. 9, 19-1-2016, Λαµία.

ΑΝΑΦΟΡΕΣ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ-ΙΣΤΟΣΕΛΙ∆ΕΣ
1. εφ. ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΓΩΝ ετών 1959, 1961, 1963, Λαµία.
2. εφ. ΛΑΜΙΑΚΟΣ ΤΥΠΟΣ, 1915, Λαµία.
3. εφ. ΗΜΕΡΑ, 1915, 1916, Λαµία.
4. Σύνδεσµος Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων (ΣΜΕ). Ιστοσελίδα

http://www.sme.gr
5. Ιστοσελίδα www.oryktosploutos.net/
6. Τσιραµπίδης Ανανίας : “Κοιτάσµατα µετάλλων και ανάπτυξη Εθνικής

Οικονοµίας”, ΕΛΙΑΜΕΠ, 9-5-2013, Αθήνα.
7. Ιστοσελίδα Ιδρύµατος Μποδοσάκη : http://www.bodossaki.gr
8. Ιστοσελίδα εταιρείας ΛΑΡΚΟ : http://www.larco.gr/el.
9. Χάρη Φλουδοπούλου : “Αλήθειες και ψέµατα για την κατάσταση στη

ΛΑΡΚΟ ”, εφ. ΛΑΜΙΑΚΟΣ ΤΥΠΟΣ, φ. 21010, σελ. 7, 24 ∆εκ. 2015,
Λαµία.

10.Ιστοσελίδα www.in.gr
11.wikipedia

Ελλάδα και ΛΑΡΚΟ
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