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Οι ελληνικές σπάνιες γαίες και η γεωπολιτική τους σημασία 
 

 

Χρήστος Γ. Μαλτέζος * 

 
     Τα τελευταία δέκα χρόνια χαρακτηρίζονται από ραγδαίες 
εξελίξεις τόσο στην υψηλή τεχνολογία όσο και την «πράσινη» 
ανάπτυξη. Όλοι μας χρησιμοποιούμε τις ευεργετικές εφαρμογές 
της ψηφιακής τεχνολογίας και γενικότερα της υψηλής 
τεχνολογίας.  
Ο ρυπογόνος λιγνίτης καταργείται και γίνεται χρήση 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ) για την προστασία του 
περιβάλλοντος. Τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα σταδιακώς 
αντικαθιστούν τα αυτοκίνητα βενζίνης, πετρελαίου για τον ίδιο 
λόγο. Το μόνο καύσιμο που δεν είναι ρυπογόνο είναι το 
«πράσινο» υδρογόνο, το οποίο παράγεται με ηλεκτρόλυση του 
νερού από ΑΠΕ. 
     Η «πράσινη» ανάπτυξη ονομάζεται και αειφόρος ή βιώσιμη 
ανάπτυξη. Αυτό σημαίνει ότι η ανάπτυξη πρέπει να είναι βιώσιμη, 
δηλαδή να εξασφαλίζεται η επάρκεια ενέργειας για πολύ μεγάλο 
χρονικό διάστημα. Για να παραχθούν προϊόντα υψηλής 
τεχνολογίας και «πράσινη» ενέργεια, απαραίτητες είναι οι  
κρίσιμες ορυκτές πρώτες ύλες (ΚΟΠΥ). Αυτές είναι «κρίσιμες», 
διότι βρίσκονται σε περιορισμένα αποθέματα ή διάθεση σε σχέση 
με την ολοένα αυξανόμενη χρήση τους. Στην κατηγορία αυτή 
ανήκουν και οι σπάνιες γαίες.  
 

1. Τι είναι οι σπάνιες γαίες  
 
     Είναι μια ομάδα 17 μετάλλων που περιλαμβάνουν, τις 15 
λανθανίδες, το ύττριο και το σκάνδιο. Στην διεθνή βιβλιογραφία 
είναι γνωστά και ως rare earth elements (REE). Τα μέταλλα αυτά 
έχουν παρόμοιες φυσικές και χημικές ιδιότητες. Πολύ δύσκολα 
εντοπίζονται σε ποσότητες τέτοιες που να αποτελούν 
αξιοποιήσιμα κοιτάσματα, δηλαδή να βρίσκονται σε φυσικές 
συγκεντρώσεις ώστε να είναι δυνατή η εξόρυξή τους με 
οικονομικό όφελος και μειωμένες περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Γι’ 
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αυτό και η ονομασία τους «σπάνιες γαίες» αναφέρεται 
περισσότερο στην περιορισμένη διάθεση τους στην αγορά, παρά 
στα συνολικά αποθέματα του φλοιού της Γης.  
 
     Ο όρος λανθανίδες προέρχεται από το όνομα του πρώτου 
στοιχείου της ομάδας αυτής στον περιοδικό πίνακα, το λανθάνιο 
(La). Στον περιοδικό πίνακα της εικόνας 1 βλέπουμε τις σπάνιες 
γαίες (REE) να χωρίζονται σε δυο κύριες ομάδες. Η πρώτη 
ομάδα (πορτοκαλί χρώμα) περιλαμβάνει  τις ελαφριές σπάνιες 
γαίες (LREE): το σκάνδιο1 (Sc) και 7 λανθανίδες2, ήτοι: λανθάνιο 
(La), δημήτριο ή σέριο3 (Ce), πρασεοδύμιο (Pr), νεοδύμιο (Nd), 
προμήθειο4 (Pm), σαμάριο (Sm) και ευρώπιο (Eu). 
 

 
 

Εικόνα 1: Οι σπάνιες γαίες (REE),  ελαφριές (LREE) και βαριές (HREE),  
στον περιοδικό πίνακα των στοιχείων. [6] 

 
     Η δεύτερη ομάδα (μωβ χρώμα) αφορά τις βαριές σπάνιες 
γαίες (HREE): το ύττριο5 (Yt) και 8 λανθανίδες6, ήτοι: γαδολίνιο 

 
1 Το σκάνδιο (ατομικός αριθμός 21) ταξινομείται στις σπάνιες γαίες, αλλά όχι στις 
λανθανίδες 
2 Οι λανθανίδες με ατομικούς αριθμούς από 57 έως 63 
3 Το σύμβολο του δημητρίου ή σέριου (Ce) προέρχεται από το λατινικό όνομα της θεάς 
Δήμητρας, Ceres. 
4 Το προμήθειο (Pm) είναι ραδιενεργό και εξαιρετικά σπάνιο. Χημικώς ανήκει στις  
λανθανίδες και γι’ αυτό  περιλαμβάνεται στις σπάνιες γαίες.  
5 Το ύττριο {Yt) έχει παρόμοιες χημικές ιδιότητες με τις λανθανίδες, εμφανίζεται στα ίδια 
μεταλλεύματα (ορυκτά σπάνιων γαιών) και εξορύσσεται  με τις ίδιες διαδικασίες. Εντάσσεται 
στην ομάδα βαρέων σπανίων γαιών (HREE) λόγω του μεγέθους των ιόντων του, αν και έχει 
μικρότερη ατομική μάζα. (με ατομικό αριθμό 39) 
6 Οι λανθανίδες με ατομικούς αριθμούς από 64 έως 71. 
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(Gd), τέρβιο (Tb), δυσπρόσιο (Dy), όλμιο (Ho), έρβιο (Er), θούλιο 
(Tm), υτέρβιο (Yb) και λουτήσιο (Lu). Οι βαριές σπάνιες γαίες 
είναι εξαιρετικά δυσεύρετες σε σχέση με τις ελαφριές. Στην φύση 
αυτά τα μέταλλα (εικόνα 2) βρίσκονται υπό μορφή οξειδίων που 
έχουν γαιώδη μορφή και σε αυτήν την ιδιότητα οφείλεται η 
ονομασία τους. 
 

 
 

Εικόνα 2: δείγματα σπανίων γαιών (εκτός Pm) [7] 

 
2. Που χρησιμοποιούνται οι σπάνιες γαίες 

    
      Οι μοναδικές και αποκλειστικές βιομηχανικές εφαρμογές και 
χρήσεις τους στην κατασκευή προϊόντων υψηλής τεχνολογίας και 
στην «πράσινη» τεχνολογία έχουν καταστήσει τις σπάνιες γαίες 
απαραίτητες στην παγκόσμια βιομηχανία και συνεπώς η ζήτησή 
τους αυξάνεται με ραγδαίους ρυθμούς. Για παράδειγμα η χρήση 
του νεοδυμίου στους κοινούς μαγνήτες αύξησε κατά 10 φορές 
την ισχύ τους και βελτίωσε τις ιδιότητές τους. Επιπλέον οι 
μαγνήτες απέκτησαν πιο εξειδικευμένες δυνατότητες με την 
προσθήκη δυσπροσίου και σαμαρίου, όπως αντοχή σε υψηλές 
θερμοκρασίες, διευρύνοντας σημαντικά το πεδίο εφαρμογών 
τους. Οι μαγνήτες απορροφούν το 21% της συνολικής 
παραγωγής των σπανίων γαιών παγκοσμίως και 
χρησιμοποιούνται σε αμέτρητες εφαρμογές όπως σε σκληρούς 
δίσκους υπολογιστών και DVD, στην μαγνητική τομογραφία, στην 
ορθοδοντική, στα ηλεκτρονικά τσιγάρα, στα ηχεία, στα ακουστικά 
με πολύ μικρό μέγεθος, στα μαγνητικά φίλτρα, στα ασύρματα 
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εργαλεία, στους λαμπτήρες χαμηλής κατανάλωσης, σε παιχνίδια 
κ.ά.  
     Η «πράσινη» τεχνολογία βασίζεται σχεδόν εξολοκλήρου στην 
χρήση των σπανίων γαιών, όπως στις μπαταρίες και άλλα μέρη 
των υβριδικών ηλεκτροκίνητων αυτοκινήτων (εικόνα 3), αλλά και 
στις ΑΠΕ όπως στα φωτοβολταϊκά συστήματα, και στους 
κινητήρες  των ανεμογεννητριών. 
 

 
 

Εικόνα3: Οι σπάνιες γαίες σε υβριδικό επιβατικό αυτοκίνητο. [24] 
 

 
 

     Επίσης, οι σπάνιες γαίες αποτελούν τις μοναδικές και 
αναντικατάστατες πρώτες ύλες στην αεροναυπηγική, στην 
διαστημική τεχνολογία, στον αμυντικό εξοπλισμό, στην 
μεταλλουργία, στην επεξεργασία γυαλιού, πυρηνικούς 
αντιδραστήρες, καταλύτες αυτοκινήτων, διυλιστήρια πετρελαίου, 
γυαλιά οράσεως, λέιζερ, κινητά τηλέφωνα, επίπεδες οθόνες 
υγρών κρυστάλλων, δορυφόρους, οπτικές ίνες, κινητήρες 
αεροσκαφών, κεραμικά, κράματα, ραντάρ και σε αμέτρητα άλλα 
προϊόντα. 
     Στην ιατρική χρησιμοποιούνται εκτός από τους μαγνητικούς 
τομογράφους, για την ακτινοβολία σε καρκινοπαθείς, για 
χειρουργικές επεμβάσεις, στα όργανα ακτινογραφιών με ακτίνες 
Χ, στα ιατρικά λέιζερ και σε βηματοδότες.  
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Εικόνα 4: Οι πολλές χρήσεις των σπάνιων γαιών. [8]  
 

     Στην εικόνα 4 φαίνονται κάποιες από τις πολλές χρήσεις των 
σπανίων γαιών.      
          Τα «έξυπνα» κινητά τηλέφωνα νέας γενεάς, δηλ. τα 
smartphones, δεν μπορούν να κατασκευαστούν χωρίς τις 
σπάνιες γαίες (εικόνα 5). Το 2020, υπολογίζεται ότι υπάρχουν 
συνολικά 5,3 δισεκατομμύρια συνδέσεις smartphones σε όλο τον 
κόσμο που αντιστοιχούν σε παραπλήσιο αριθμό συσκευών.  
 

 
 

Εικόνα 5: Οι σπάνιες γαίες σε smartphone. [9] 
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Ο αριθμός αυτός προβλέπεται ότι θα ξεπεράσει τα 6 
δισεκατομμύρια το 2023. Το κάθε κινητό τηλέφωνο περιέχει 
περίπου 0,25 g σε σπάνιες γαίες και αυτό σημαίνει ότι οι 
ποσότητες που απαιτούνται είναι τεράστιες.[1] 
 
 

3. Σπάνιες γαίες και εξελίξεις στην παγκόσμια γεωπολιτική   
 
     Τα σημαντικότερα κοιτάσματα σπανίων γαιών εντοπίζονται 
στην Κίνα, με το μεγαλύτερο κοίτασμα, να βρίσκεται στα ορυχεία 

της βιομηχανικής περιοχής Bayunebo, της πόλης Baotou στην 

Βόρειο Κίνα, με αποθέματα πάνω από 3,5 εκατομμύρια τόνους 
σε σπάνιες γαίες (εικόνα 6). Η Κίνα, λοιπόν, ελέγχει την 
παγκόσμια παραγωγή σπανίων γαιών αφού έχει τα 
σημαντικότερα κοιτάσματα στον κόσμο.   
 

 
 

Εικόνα 6: ορυχείο σπάνιων γαιών στη περιοχή ορυχείων  

Bayunebo της πόλης Baotou στη Βόρειο Κίνα. [10] 

 
     Όταν το 1980 η Κίνα άρχισε την εξόρυξη και παραγωγή 
σπανίων γαιών, άλλες χώρες που ήταν από τους μεγαλύτερους 
παραγωγούς σε σπάνιες γαίες όπως Βραζιλία, Ινδία, ΗΠΑ και η 
Νότια Αφρική μείωσαν και κάποιες διέκοψαν τις εξορύξεις για 
αυτά τα μέταλλα. Έτσι οι αγορές στράφηκαν προς την Κίνα η 
οποία την  δεκαετία του 2010, εκμεταλλευόμενη τα συγκριτικά της 
πλεονεκτήματα, καθώς διαθέτει το 50% των παγκοσμίων 
αποθεμάτων, κατάφερε να αναδειχθεί σε απόλυτο μονοπώλιο 



7 
 

παράγοντας το 97% των σπανίων γαιών που διατίθενται στην 

παγκόσμια αγορά και να τις εξάγει σε σχετικά χαμηλές τιμές.  
     Αξίζει να σημειωθεί ότι το χαμηλό κόστος εξόρυξης στην Κίνα 
βασίστηκε σε δύο παράγοντες που έλειπαν στις υπόλοιπες 
χώρες παραγωγής: α. εξαιρετικά χαμηλά ημερομίσθια και β.  
διαχείριση των αποβλήτων χωρίς να λαμβάνονται τα κατάλληλα 
μέτρα περιβαλλοντικών επιπτώσεων.[1]     
     Ο αρχιτέκτονας των μεταρρυθμίσεων στην Κίνα, Ντενγκ 
Χσιαοπίνγκ, είχε αποκαλέσει τις σπάνιες γαίες, ήδη από τη δεκαετία 

του 1970: «το πετρέλαιο της Κίνας».  Από την δεκαετία του 1980 

η Κίνα επένδυσε σε κάτι που η Δύση δεν το είχε προβλέψει: στην 
έρευνα για την κατασκευή καινοτόμων προϊόντων τεχνολογίας με 
βάση τις σπάνιες γαίες. Όταν οι ΗΠΑ και η Ε.Ε. άρχισαν να 
κατανοούν τον σπουδαίο ρόλο των σπάνιων γαιών στη 
βιομηχανία, η Κίνα ήδη προηγείτο κατά δυο δεκαετίες με 
επενδύσεις σε έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη. Είχε ήδη 
αποκτήσει ένα γεωστρατηγικό πλεονέκτημα ασκώντας ασφυκτική 
πίεση στην ευρωπαϊκή, αμερικανική και γιαπωνέζικη καινοτόμο 
βιομηχανία.  
     Το 2010 η Κίνα διαπίστωσε ότι με τον συνεχώς αυξανόμενο 
ρυθμό εξαγωγών θα εξαντλούσε πολύ σύντομα τα αποθέματά 
της, γι’ αυτό εφάρμοσε μια αυστηρή πολιτική ελέγχου των 
εξαγωγών σε σπάνιες γαίες. Αφορμή για αυτό υπήρξε ένα 
διπλωματικό επεισόδιο7 μεταξύ Κίνας και Ιαπωνίας στο 

διαφιλονικούμενο αρχιπέλαγος  Σενκάκου για τους Ιάπωνες ή 

Ντιαόγιου για τους Κινέζους στις 7 Σεπτεμβρίου του 2010. Η 

Κίνα μπλόκαρε χωρίς καμία προειδοποίηση ή επίσημη 
ανακοίνωση την φόρτωση των σπανίων γαιών προς τα ιαπωνικά 
λιμάνια. Έδειχνε με αυτόν τον τρόπο για πρώτη φορά ότι διαθέτει 
ένα ακαταμάχητο μέσο πίεσης προς ολόκληρο τον κόσμο: τις 
σπάνιες γαίες.[1]  
     Έτσι, από το 2010 η δραστική μείωση της διάθεσης σε 
σπάνιες γαίες από την Κίνα προς τον υπόλοιπο κόσμο κατά 40% 
προκάλεσε σημαντική αύξηση στις τιμές τους με κορύφωση το 

2011, που είναι γνωστή και ως η «κρίση των σπάνιων γαιών». 

Τότε πολλές χώρες και κυρίως οι ΗΠΑ, ξεκίνησαν έρευνες για 
επαναπροσδιορισμό των παλαιών και για ανακάλυψη νέων 
αποθεμάτων. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα το 2020 το μερίδιο 

 
7 Στην θαλάσσια περιοχή του Σενκάκου (ή Ντιαόγιου) υπάρχουν οκτώ έρημα νησιά που τα 
διεκδικούν η Κίνα, η Ιαπωνία και η Ταϊβάν. Ένα κινέζικο αλιευτικό περικυκλώθηκε από 
σκάφη της ιαπωνικής ακτοφυλακής και στην προσπάθειά του να διαφύγει, εμβόλισε ένα 
από αυτά. Το πλήρωμα του αλιευτικού συνελήφθη και η Κίνα θέλησε να πιέσει την Ιαπωνία 
για να απελευθερώσει τους συλληφθέντες.  
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αγοράς της Κίνας να έχει πλέον μειωθεί από 97% στο 62%, ενώ 
αυξήθηκαν οι εξορύξεις και παραγωγή σπανίων γαιών στις ΗΠΑ 
(12%), στην Αυστραλία (10%) και στην Μιανμάρ (10%). Η 
Βραζιλία και το Βιετνάμ έχουν τεράστια αποθέματα χωρίς όμως 
να τα εξορύσσουν εντατικά. Στο διάγραμμα της εικόνας 7 
φαίνεται η κατανομή παραγωγής οξειδίων σπανίων γαιών ανά 
χώρα. 
     Το 2018 η Ιαπωνία ανακοίνωσε την ανακάλυψη στα χωρικά 
της ύδατα στον Ειρηνικό, ενός τεράστιου υποθαλάσσιου 
κοιτάσματος σπάνιων γαιών, ικανό να καλύψει επί εκατοντάδες 
χρόνια τις ανάγκες της παγκόσμιας οικονομίας, καταργώντας έτσι 
το μονοπώλιο της Κίνας. Οι έρευνες για την επόμενη πενταετία 
έχουν σκοπό να διαπιστώσουν κατά πόσο θα είναι οικονομικά 
βιώσιμη. Η απόληψη μετάλλων μέσα από μια θαλάσσια λάσπη 
πάχους εκατοντάδων μέτρων είναι μια εξαιρετικά δαπανηρή 
δραστηριότητα και δεν είναι καθόλου σίγουρο ότι θα 
αποδώσει.[1] 

 
Εικόνα 7: Παραγωγή οξειδίων σπανίων γαιών ανά χώρα. [5]  

 
     Η ανεξέλεγκτη στάση της Κίνας οδήγησε εταιρείες υψηλής 
τεχνολογίας (Hi Tech) σε προσπάθεια μείωσης της εξάρτησής 
τους από σπάνιες γαίες, αν και κάτι τέτοιο είναι πολύ δύσκολο 
λόγω των μοναδικών τους ιδιοτήτων. Έτσι για παράδειγμα, η 
Hitachi βρήκε έναν τρόπο να χρησιμοποιεί λιγότερο δυσπρόσιο 
για τους μαγνήτες στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Επίσης, η 
Panasonic ανέπτυξε τεχνική για την ανακύκλωση νεοδυμίου από 
παλιές ηλεκτρονικές συσκευές. Εντούτοις τα ποσοστά ανάκτησης 
των σπανίων γαιών από ανακύκλωση παραμένουν ακόμη πολύ 
χαμηλά, ενώ η ζήτηση για τα επόμενα χρόνια θα αυξάνεται 
υπερβαίνοντας τα διαθέσιμα αποθέματα.[1] 
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     Στην Κίνα ακόμη και σήμερα οι τιμές των σπανίων γαιών είναι 
χαμηλές και αυτό σχετίζεται με το γεγονός ότι οι έλεγχοι των 
εξαγωγών δεν λειτούργησαν ικανοποιητικά και δεν ήταν πλήρως 
αποτελεσματικοί. Πολλές μικρές παράνομες κινέζικες εταιρείες 
βρήκαν τρόπο ώστε να παρακάμψουν την απαγόρευση του 
2010. Σύμφωνα με πρόχειρες εκτιμήσεις στην Κίνα εξορύσσονται 
παράνομα πάνω από 20.000 τόνοι σπανίων γαιών κάθε χρόνο, 
δηλαδή  το 1/3 των εξαγωγών της Κίνας σε σπάνιες γαίες.[1] 
     ‘Όλα αυτά λοιπόν έχουν προκαλέσει έναν αθέμιτο οικονομικό 
και γεωπολιτικό ανταγωνισμό σε παγκόσμιο επίπεδο, λόγω της 
εξάρτησης από την πολιτική της Κίνας. Ο ανταγωνισμός αυτός 
είναι πιο έντονος με τις ΗΠΑ αφού η Κίνα ελέγχει το εμπόριο και 
την διακίνηση μεγάλου αριθμού προϊόντων για την κατασκευή 
των οποίων απαιτούνται σπάνιες γαίες που είναι αναγκασμένη η 
Αμερική να εισάγει. Επίσης στις ΗΠΑ δεν υπάρχει η κατάλληλη 
τεχνογνωσία ούτε και εργοστάσιο για την επεξεργασία της 
εγχώριας παραγωγής σπανίων γαιών. Έτσι όση ποσότητα 
εξορύσσεται στην Αμερική, στέλνεται στην Κίνα για την τελική 
κατεργασία. Η Κίνα όμως έχει επιβάλλει δασμούς σε αυτές τις 
εισαγωγές, αυξάνοντας σημαντικά το τελικό κόστος της πρώτης 
ύλης που επανεισάγεται στις ΗΠΑ.[1]     
     Ήδη οι ΗΠΑ βρίσκονται σε διαπραγματεύσεις με την 
Αυστραλία ώστε να κατασκευαστεί εκεί ένα εργοστάσιο 
κατεργασίας σπανίων γαιών8. Η Αυστραλία είναι ο μεγαλύτερος 
προμηθευτής σπάνιων γαιών στις ΗΠΑ μετά την Κίνα και 
σχεδιάζει να διευρύνει σημαντικά την παραγωγή της, μέσα στα 
επόμενα χρόνια, παρά τα μικρά σχετικά αποθέματα που έχει.  
 

4. Οι σπάνιες γαίες στην Ευρώπη   
 
     Κοιτάσματά σε σπάνιες γαίες έχουν εντοπιστεί στις 
σκανδιναβικές χώρες και στην Ελλάδα, τα οποία όμως  δεν έχουν 
αξιοποιηθεί, με αποτέλεσμα η ΕΕ να εισάγει το 98% των 
σπανίων γαιών. Η Ελλάδα συγκαταλέγεται μεταξύ των 5 χωρών 
στις οποίες η Ε.Ε. έχει στηρίξει τις προσδοκίες της για σπάνιες 
γαίες: Ελλάδα, Γροιλανδία, Σουηδία, Φινλανδία και Νορβηγία. 

     Στις 23 Φεβρουαρίου 2021, η πρόεδρος  της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν στην ομιλία της για τις 
ημέρες Βιομηχανίας της ΕΕ για το 2021, πρότεινε την δημιουργία 

 
8 Τον Φεβρουάριο του 2021, το αμερικανικό υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ υπέγραψε συμφωνία 
με τον αυστραλιανό εξορυκτικό γίγαντα Lynas Corporation, που είναι ο μεγαλύτερος 
παραγωγός σπανίων γαιών εκτός Κίνας. 
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μιας Ευρωπαϊκής συμμαχίας για τις πρώτες ύλες. Η ακόλουθη 
περικοπή από την ομιλία της είναι χαρακτηριστική:[11] 
 

[….Οι «πράσινες» και ψηφιακές τεχνολογίες εξαρτώνται επί του 

παρόντος από έναν αριθμό σπάνιων πρώτων υλών …Το 98% 

των στοιχείων σπάνιων γαιών που χρειαζόμαστε προέρχεται 

από έναν μόνο προμηθευτή: την Κίνα. Αυτό δεν είναι βιώσιμο. 

Πρέπει λοιπόν να διαφοροποιήσουμε τις αλυσίδες εφοδιασμού 

μας.  

     Ταυτόχρονα, πρέπει να επενδύσουμε σε κυκλικές τεχνολογίες 

που επαναχρησιμοποιούν πόρους αντί να τους εξάγουν συνεχώς. 

Αυτός είναι ο στόχος του σχεδίου δράσης μας για κρίσιμες 

πρώτες ύλες. Γι 'αυτό έχουμε προτείνει τη δημιουργία μιας 

Ευρωπαϊκής Συμμαχίας Πρώτων Υλών9.] 
 

       Η Σουηδία, η Φιλανδία και η Δανία στην Γροιλανδία έχουν 
ήδη προχωρήσει με εξαιρετικά γοργά βήματα. Στον χάρτη της 
εικόνας 8 φαίνονται οι κοιτασματολογικοί τύποι και έργα σπανίων 
γαιών στην ΕΕ και την Γροιλανδία. Οι μπλε «σταγόνες» δείχνουν 
την τοποθεσία κοιτασμάτων σπάνιων γαιών, όπου υπάρχουν 
προχωρημένα έργα εξερεύνησης,  στην Γροιλανδία και Σουηδία. 
Η γκρι «σταγόνα» δείχνει την τοποθεσία εργοστασίου 
επεξεργασίας σπανίων μετάλλων και σπανίων γαιών της 
Εταιρείας NPM Silmet AS στην Εσθονία. Θεωρείται ότι τα 
αξιοποιήσιμα αποθέματα σπανίων γαιών στα κοιτάσματα 

Kvanefjeld, Kringlerne στη Γροιλανδία και Nora Karr στην 

Σουηδία μπορούν από μόνα τους να καλύψουν τις ανάγκες της 
Ευρώπης στις επόμενες δεκαετίες. 
     Αναφορικά με την πιο πάνω περικοπή από την ομιλία της 
Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, o βασικός μέτοχος στο συγκεκριμένο 
εξορυκτικό έργο της Γροιλανδίας είναι κινεζική εταιρεία. Το 2019, 
η συγκεκριμένη κινεζική εταιρεία είχε συνάψει κοινοπραξία με την 
China National Nuclear Corporation [12], ώστε οι σπάνιες γαίες 
από το συγκεκριμένο έργο της Γροιλανδίας να πηγαίνουν στην 
Κίνα προς τελική κατεργασία. Το συγκεκριμένο (ουσιαστικά 
κινεζικό) έργο είχε ενταχθεί από την ΕΕ στην προαναφερθείσα 
«Ευρωπαϊκή Συμμαχία Πρώτων Υλών» [21]. 

 
9 ERMA (European Raw Materials Alliance)  
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Εικόνα 8: Κοιτασματολογικοί τύποι και έργα σπανίων γαιών στην ΕΕ 

και την Γροιλανδία. [19] 
 

     Σύμφωνα με όσους κατοίκους της Γροιλανδίας εναντιώνονται σε 
αυτό το έργο, θα υπάρξει μεγάλη επιβάρυνση στο περιβάλλον, 
καθώς η κινεζική εταιρεία πρόκειται να εναποθέσει χωρίς καμία 
κατεργασία τεράστιους όγκους τοξικών και ραδιενεργών 
αποβλήτων στο έδαφος της Γροιλανδίας, κάτι που πράττει εδώ και 
δεκαετίες στις περιοχές εξόρυξης κινέζικων σπάνιων γαιών, της 

πόλης Baotou [23].   

     Όσον αφορά το σημείο της ίδιας ομιλίας της Ούρσουλα φον 

ντερ Λάιεν σχετικά με «κυκλικές τεχνολογίες», οι ποσότητες 

ανάκτησης των σπάνιων γαιών από ανακύκλωση στην ΕΕ δεν 
αφήνουν περιθώρια αισιοδοξίας, διότι είναι εξαιρετικά χαμηλές. 
     Για παράδειγμα, η εικόνα 9 δείχνει τις εν δυνάμει διαθέσιμες 
ποσότητες ανάκτησης (σε τόνους) τριών σπανίων γαιών 
(νεοδύμιο, πρασεοδύμιο και δυσπρόσιο) από ανακύκλωση 
ηλεκτρικών οχημάτων (μέσης διάρκειας ζωής 9-13 έτη) για τις 27 
χώρες της ΕΕ και το ΗΒ, έως το 2050.  
     Σε κάθε διάγραμμα το γαλάζιο μέρος των ράβδων είναι για το 
σενάριο υψηλών απαιτήσεων και το μπλε για το σενάριο 
χαμηλών απαιτήσεων. Η κόκκινη γραμμή παριστά την κάλυψη 
των ποσοτήτων ανάκτησης, με βάση τους τρέχοντες ρυθμούς 
ανακύκλωσης.  
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Εικόνα 9: Ποσότητες ανάκτησης στην ΕΕ-27 και ΗΒ από ανακύκλωση των 
σπανίων γαιών: νεοδύμιο, πρασεοδύμιο και δυσπρόσιο. [5]  

 

5. Οι προοπτικές για τις ελληνικές σπάνιες γαίες     
 

    Η Ελλάδα είναι μια χώρα με σημαντικό δυναμικό σε ορυκτό 

πλούτο, και το γεωλογικό και γεωτεκτονικό περιβάλλον είναι 

ιδιαίτερα πρόσφορο για την παρουσία σπανίων γαιών. Όμως οι 

επενδύσεις για έρευνες που θα δείξουν ποια ακριβώς μέταλλα 

υπάρχουν στο υπέδαφός μας και αν βρίσκονται σε 

εκμεταλλεύσιμες ποσότητες, είναι σχεδόν ανύπαρκτες. 

     Το 1ο Ευρωπαϊκό συνέδριο για κοιτάσματα σπάνιων γαιών 

διεξήχθη 4 – 7 Σεπτεμβρίου 2014, στην Μήλο [13]. Το διάστημα 6 

- 9 Σεπτεμβρίου 2014, μία εξαμελής κινεζική αντιπροσωπεία, 

αποτελούμενη από γεωλόγους και μηχανικούς μεταλλείων από 

τη γεωλογική υπηρεσία της Κίνας και δύο εκπροσώπους της 

μεταλλουργικής εταιρείας China Minmetals, επισκέφθηκε στην 

Ελλάδα τις εγκαταστάσεις της Αλουμίνιον της Ελλάδος10 και την 

Μήλο [14]. Αμέσως μετά, ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας 

και Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ), Γιάννης Μανιάτης, είχε 

 
10 Όπου γίνονται έρευνες με θετικά αποτελέσματα για σπάνιες γαίες στα μεταλλευτικά 
απόβλητα που ονομάζονται «κόκκινη λάσπη», από την επεξεργασία του βωξίτη κατά την 
μεταλλουργία αλουμινίου. 
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συνάντηση με τον Πρέσβη της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας 

στην Ελλάδα, Zou Xiaoli, ο οποίος συνοδευόταν από την εν λόγω 

αντιπροσωπεία, στο πλαίσιο της στρατηγικής της Ε.Ε. για την 

έρευνα και ανάπτυξη των σπανίων γαιών11. 

     Σε εκείνη τη συνάντηση, ο Υπουργός Γιάννης Μανιάτης, σε 
δηλώσεις του προς τους εκπροσώπους του Τύπου ανέφερε:[15] 

     «Ο ορυκτός πλούτος αποτελεί ένα σημαντικό συγκριτικό 

πλεονέκτημα της χώρας. Ιδιαίτερα οι σπάνιες γαίες που 

αποτελούν ένα ανεκτίμητης αξίας τμήμα του ορυκτού πλούτου, 

έχουν αποκτήσει τα τελευταία χρόνια πολύ μεγάλη γεωπολιτική, 

αλλά και οικονομική αξία. Η Ελλάδα είναι και σε αυτόν τον 

τομέα προικισμένη με σπάνιες γαίες. Όλες οι ενδείξεις είναι 

ενθαρρυντικές. 

     Ανήκουμε στις μόλις πέντε ή έξι ευρωπαϊκές χώρες όπου οι 

ενδείξεις, πράγματι, δίνουν θετικά αποτελέσματα. Ελλάδα, 

Νορβηγία, Σουηδία, Φινλανδία και Γροιλανδία είναι οι χώρες 

που μπορεί να στηριχτεί η ευρωπαϊκή βιομηχανία για να 

παράξει σπάνιες γαίες. 

     Σήμερα, με την παρουσία του κ. Πρέσβη, ανοίξαμε έναν πολύ 

σημαντικό δρόμο συνεργασίας ανάμεσα στην Ελλάδα και την 

Κίνα και σε αυτόν τον τομέα. Χαίρομαι γιατί συμμετέχουν και 

Πανεπιστήμια και Ινστιτούτα αλλά και ο ιδιωτικός τομέας, 

γεγονός που θα μας βοηθήσει αναμφισβήτητα να ανταλλάξουμε 

επιστημονικές γνώσεις, τεχνογνωσία και ασφαλώς να δούμε 

πως μπορούμε να συνεργαστούμε, στο πλαίσιο πάντα της 

Ευρωπαϊκής πολιτικής που προτείνει συγκεκριμένες δράσεις για 

την αξιοποίηση των σπάνιων γαιών σε Ευρωπαϊκό επίπεδο.» 

 
     Τα τελευταία 10 χρόνια υπάρχει μια κινητικότητα για έρευνες 
σχετικά με την ύπαρξη ή όχι των μοναδικών αυτών μετάλλων σε 
διάφορα μέρη της Ελλάδας. Το Ινστιτούτο Γεωλογικών και 
Μεταλλευτικών Ερευνών (ΙΓΜΕ) σε συνεργασία με το Ελληνικό 
Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ), καθώς και τα Ελληνικά 
Πανεπιστήμια, διενεργούν αυτές τις έρευνες, μερικές από τις 
οποίες διεξάγονται στα πλαίσια Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, 
όπως το EURARE. Στην Βόρεια Ελλάδα, και κυρίως στην 
περιοχή από το Κιλκίς και την Χαλκιδική έως τον Έβρο, 

 
11 Το έργο EURARE διήρκησε 5 έτη: από το 2013 έως το 2017 
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εντοπίζεται μεγάλος αριθμός γρανιτικών και ηφαιστειακών 
πετρωμάτων, τα οποία περιέχουν ορυκτά που είναι 
εμπλουτισμένα σε σπάνιες γαίες12. Με την διάβρωση τα ορυκτά 
αυτά απομακρύνονται από τα πετρώματα και μεταφέρονται με τα 
ποτάμια και τους χείμαρρους στις προσχώσεις κατά μήκος των 
ακτών. Αν και είναι πολύ νωρίς ακόμη, τα αποτελέσματα των 
ερευνών του ΙΓΜΕ στα ιζήματα της υφαλοκρηπίδας του Βορείου 
Αιγαίου για σπάνιες γαίες (εικόνα 10) είναι ενθαρρυντικά.[1] 
 
 

 
 

Εικόνα 10: Η περιοχή των ερευνών για σπάνιες γαίες στο Β. Αιγαίο. [1] 
 

     Έτσι το ενδιαφέρον έχει επικεντρωθεί σε μια μεγάλη έκταση 
του Βορείου Αιγαίου και συγκεκριμένα στα ιζήματα της 
υφαλοκρηπίδας με πλάτος έως τρία ναυτικά μίλια από την ακτή. 
Η έρευνα αφορά κυρίως στην αναζήτηση τέτοιων ορυκτών με 
μεγάλο ειδικό βάρος.  
     Οι γεωχημικές έρευνες αποκάλυψαν έως και 1 γραμμάριο ανά 
τόνο ιζημάτων σε σπάνιες γαίες, κυρίως σε ελαφριές (LREE). Η 
αναζήτηση δεν περιορίζεται μόνο στον βυθό, αλλά επεκτείνεται 
και σε βάθος 5-7 μέτρων με γεωτρήσεις. Τα πρώτα 
αποτελέσματα έδειξαν σχετικά υψηλές περιεκτικότητες σε 
σπάνιες γαίες στον Στρυμονικό κόλπο, στην υφαλοκρηπίδα από 
τον ποταμό Στρυμόνα έως την Καβάλα, περιμετρικά της 
Σαμοθράκης και στα Δέλτα των ποταμών Νέστου και Έβρου.[1] 
     Αν και τα πρώτα αποτελέσματα είναι ενθαρρυντικά, 
απαιτούνται περισσότερες έρευνες προκειμένου να διαπιστωθεί 

 
12 όπως τα ορυκτά αλλανίτης, μοναζίτης, ζιρκονίτης και απατίτης 
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εάν αυτές οι συγκεντρώσεις είναι οικονομικά βιώσιμες σε πιθανή 
μελλοντική εξόρυξη.[1] 
     Είναι πολύ πιθανό οι πρωτογενείς πηγές των σπανίων γαιών 
να σχετίζονται με τους γρανίτες της Καβάλας και του Παγγαίου. 
Πρόσφατα, σε μεταλλουργική σκωρία από παλιούς φούρνους 
τήξης, πιθανώς από την οθωμανική περίοδο, στο όρος Παγγαίο, 
βρέθηκε τεράστια ποσότητα σε σπάνιες γαίες με 2 γραμμάρια 
ανά τόνο σε λανθάνιο, δημήτριο (σέριο), πρασεοδύμιο, νεοδύμιο, 
σαμάριο και ευρώπιο. Περαιτέρω γεωλογική και γεωχημική 
έρευνα θα μπορούσε να βοηθήσει στον εντοπισμό της πηγής των 
εξαιρετικά υψηλών ποσοτήτων στους γρανίτες αυτούς.[1] 
   Μεγάλης σημασίας για την αναζήτηση στην Ελλάδα των 
μοναδικών αυτών πρώτων υλών με τις εξαιρετικές ιδιότητες, είναι 
και τα κοιτάσματα βωξίτη στον Παρνασσό με σπάνιες γαίες 
συνολικά έως 0,6 γραμμάρια ανά τόνο, οι αποφύσεις του γρανίτη 
της Πλάκας στο Λαύριο με περιεκτικότητες έως 1,5 γραμμάριο 
ανά τόνο, και το πορφυριτικό πέτρωμα χαλκού και χρυσού [25] 
στην Βάθη Κιλκίς του οποίου οι περιεκτικότητες φθάνουν έως 0,2 
γραμμάρια ανά τόνο.[1] Έρευνες γίνονται επίσης στα 
μεταλλευτικά απόβλητα που ονομάζονται «κόκκινη λάσπη» από 
την επεξεργασία του βωξίτη κατά την μεταλλουργία αλουμινίου, 
λόγω των θετικών αποτελεσμάτων μέχρι σήμερα.[1] Στον χάρτη 
της εικόνας 11 φαίνονται οι περιοχές με τις κρίσιμες ορυκτές 
πρώτες ύλες (ΚΟΠΥ) όπου μεταξύ άλλων έχουν μέταλλα της 
ομάδας πλατίνας (ΣPGE) και σπάνιες γαίες (ΣREE). 
 
     Όλα τα παραπάνω απλά αποτελούν ενθαρρυντικές ενδείξεις. 
Θα πρέπει με βάση τις έρευνες που διεξάγονται να διαπιστωθεί 
αν οι ποσότητες που υπάρχουν σε σπάνιες γαίες είναι 
αξιοποιήσιμες. Παρά την αξία που μπορεί να έχουν οι σπάνιες γαίες 
που βρίσκονται στην ελληνική επικράτεια – κάποιοι τις ανεβάζουν στα 
40 δισ. Ευρώ – η εξόρυξη και η επεξεργασία τους είναι ιδιαίτερα 

δαπανηρή και ενέχει τεράστιους περιβαλλοντικούς κινδύνους. Για τον 
λόγο αυτό θα πρέπει να ολοκληρωθούν οι ειδικές μελέτες και 
επιπλέον να εξακριβωθούν οι συγκεντρώσεις θορίου και άλλων 
ραδιενεργών στοιχείων που ενδέχεται να προκαλέσουν 
σημαντικά περιβαλλοντικά προβλήματα, όταν περιέχονται σε 
ορυκτά σπανίων γαιών.[1] 
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Εικόνα 11: Χάρτης με ΚΟΠΥ όπως μέταλλα της ομάδας πλατίνας 
(ΣPGE) και σπάνιες γαίες (ΣREE). [18] 

 
6. Επίλογος 
 
     Όσο τα προϊόντα προηγμένης τεχνολογίας και η «πράσινη» 
ενέργεια εξαρτώνται από τις σπάνιες γαίες, τόσο οι τιμές τους θα 
αυξάνονται και ο δυτικός κόσμος θα αναζητεί διέξοδο από το 
μονοπώλιο της Κίνας. Η συστηματική  έρευνα θα οδηγήσει στην 
ανακάλυψη νέων κοιτασμάτων που αν είναι οικονομικά βιώσιμα, 
θα αποτελέσουν το αντίβαρο στην παντοκρατορία της Κίνας. 
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     Είναι δεδομένη η ισχυρή γεωπολιτική θέση στην οποία θα 
βρεθεί όποια ευρωπαϊκή χώρα στο υπέδαφος της οποίας θα 
εντοπιστούν και αξιοποιηθούν κοιτάσματα σπανίων γαιών. 
     Οι Βρυξέλλες  δεν πέτυχαν απεξάρτηση από την Κίνα, με 
παράδειγμα τη Γροιλανδία [21], στην έως τώρα προσπάθεια 
ανάπτυξης των ορυκτών πόρων σπανίων γαιών, εντός της ΕΕ. 
Αναμένεται να φανούν τα αποτελέσματα και στο θέμα των 
ελληνικών σπανίων γαιών, με ίσως αναπόφευκτη ανάμειξη της 
Κίνας σε εξορυκτικές δραστηριότητες στη χώρα μας.  
     Η Ελλάδα θα μπορούσε να παίξει έναν στρατηγικό ρόλο, λόγω 
των θετικών ενδείξεων που υπάρχουν από τις μέχρι τώρα 
έρευνες. Όμως ακόμη και αν καλύπτονται οι συνθήκες 
αξιοποίησης των ελληνικών σπάνιων γαιών, το ζήτημα με την 
υφαλοκρηπίδα μπορεί να δημιουργήσει πρόσθετα προβλήματα 
είτε λόγω των ειδικών περιβαλλοντικών ζητημάτων είτε λόγω 
διεκδικήσεων από την γειτονική Τουρκία. 
     Ο ανταγωνισμός για σπάνιες γαίες  μεταξύ των προηγμένων 

οικονομιών των βιομηχανικών χωρών είναι γεωστρατηγικός [22] και 
η Ελλάδα θα κληθεί να παίξει σημαντικό ρόλο. Γι’ αυτό, η χώρα μας 
δεν πρέπει να παραμείνει στο περιθώριο των εξελίξεων, αλλά να 
επιλύσει τυχόν γραφειοκρατικά ή/και γεωπολιτικά προβλήματα για 
το εθνικό της συμφέρον.  
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