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ΠΔΡΙΛΗΦΗ
Σηηο πξνγξακκαηηδόκελεο εθκεηαιιεύζεηο ρξπζνύ ζηηο Σθνπξηέο ππάξρεη επη πιένλ ην
πξόβιεκα “ακηάληνπ“ ηεο ζεηξάο “ηξεκνιίηε-αθηηλνιίηε“κε απεηιεηηθέο επηπηώζεηο ζηε
δεκόζηα πγεία. Η ίδηα ε εηαηξεία αλαθέξεη πεξηεθηηθόηεηεο ηξεκνιίηε έωο 9% ζηα εμνξύμηκα
πεηξώκαηα θαη ζηα κεηαιιεπηηθά ηέικαηα. “Ακίαληνο“ είλαη ε ζπιινγηθή νλνκαζία γηα
νξηζκέλα ππξηηηθά νξπθηά κε ηλώδε θξπζηαιιηθή δνκή πνπ εκπεξηέρνληαη ζε βαζηθά θαη
ππεξβαζηθά πεηξώκαηα, ηα νπνία αθζνλνύλ ζηε Χαιθηδηθή. Η εηζπλνή ηλώλ ηωλ νξπθηώλ
ακηάληνπ πξνθαιεί ζνβαξέο παζήζεηο: “κεζνζειίωκα“, “θαξθίλν ηνπ πλεύκνλα“,
“πλεπκνλνθνλίαζε“ θ.ά. Τα ζπζζωκαηώκαηα ηξεκνιίηε-αθηηλνιίηε είλαη αθίλδπλα ελ όζω
παξακέλνπλ έηζη όπωο έρνπλ ζηα ζπκπαγή πεηξώκαηα, ζα γίλνπλ όκωο εμαηξεηηθά επηθίλδπλα
ύζηεξα από ηα ζνθ ηωλ εθξήμεωλ, ηελ ιεηνηξίβεζε ηωλ εμνξπρζέληωλ πεηξωκάηωλ, θαη ζηα
δηαθνξα ζηάδηα επεμεξγαζίαο θαη δηαρείξηζεο ηωλ κεηαιιεπηηθώλ ηεικάηωλ. Θα
ζρεκαηίδνληαη γηγαληηαίεο πνζόηεηεο ζθόλεο κε ηηο εηζπλεύζηκεο ίλεο ακηαληνύρωλ νξπθηώλ,
νη νπνίεο ζα αηωξνύληαη ζηελ αηκόζθαηξα ζε αθηίλα πνιιώλ ρηιηνκέηξωλ, πηζαλόλ κέρξη
πέξαλ Θεζζαινλίθεο θαη ζε άιιεο γεηηνληθέο πεξηνρέο ηεο Χαιθηδηθήο. Σηηο Σθνπξηέο ζα
εμνξπρζνύλ 146 εθαηνκκύξηα ηόλνη πεηξώκαηνο. Με βάζε ηελ από ηελ εηαηξεία δεδνκέλε
πεξηεθηηθόηεηα ηξεκνιίηε (5 έωο 9%), ππνινγίδεηαη όηη ε δηάζεζε ηνπ θαξθηλνγόλνπ απηνύ
ακηάληνπ ζην πεξηβάιινλ ζα αλέιζεη ζηα 7 έωο 13 εθαηνκκύξηα ηόλνπο.
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ABSTRACT
The gold mining project planned in Skouries provides another serious danger that has not been
largely discussed yet. Due to the geological conditions in the area, the emission of Asbestos
(Tremolite-Actinolite) is expected to be a large scale threat to public health. Publications of the
mining company mention a proportion up to 9% Tremolite in the rock where the gold is found.
Asbestos is a general term for certain silicate minerals with fibrous crystalline texture. These
are contained in the basic- and ultrabasic rocks that are widespread in the area of Chalkidiki.
Inhaling these minerals causes serious illnesses such as “mesothelioma“, “lung cancer“ and“
lung Asbestosis“. The Asbestos is harmless when it stays in the ground but will cause
dangerous effects as soon as the rocks are blasted and grinded in the process of mining. As a
result huge amounts of health damaging dust will be spread into the atmosphere, seriously
affecting the population of a large area which can even include the city of Thessaloniki and
many other neighbouring districts. In total 146 million tons of rock are planned to be mined in
Skouries. Considering the numbers released by the company 5 to 9% of this rock is Tremolite.
As a result 7 up to 13 million tons of cancer-causing minerals will be emitted into the
environment.

1. ΔΙΑΓΧΓΗ
Σα πνιιαπιά θαη πνηθηιόηξνπα πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα θαη νη επηθηλδπλόηεηεο ζηε
δεκόζηα πγεία από ηελ πξνγξακκαηηδόκελε εθκεηάιιεπζε ρξπζνύ ζηηο θνπξηέο θηλεηνπνίεζαλ
δξαζηηθά ηελ ηνπηθή θνηλσλία ελάληηα ζηηο κεηαιιεπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο ζηε Υαιθηδηθή. Δπ’
απηώλ ππάξρεη αθόκε ην πξόβιεκα ηνπ “Αμιάνηος“, ζην νπνίν επηθεληξώλεηαη ε παξνύζα
εηζήγεζε.
Από ηα γεσινγηθά, πεηξνγξαθηθά θαη νξπθηνινγηθά δεδνκέλα πξνθύπηεη όηη νη εμνξύμεηο, ε
κεηαιινπξγηθή δηεξγαζία θαη ε δηαρείξηζε ησλ κεηαιιεπηηθώλ ηεικάησλ ζηηο θνπξηέο ζα
πξνθαιέζνπλ αλεμέιεγθηεο εθπνκπέο θαξθηλνγόλσλ ηλώλ ακηάληνπ κε πξνβιεπόκελεο θαη
δπζκελείο επηπηώζεηο ζηε δεκόζηα πγεία.
Η ζπδήηεζε επί ηνπ ζέκαηνο εληείλεηαη θαη από ην γεγνλόο όηη ε ίδηα ε “Μελέηη
Πεπιβαλλονηικών Δπιπηώζεων” (Μ.Π.Δ[1]) ηεο εηαηξείαο “Δλληνικόρ Υπςζόρ”(Δ.Υ) αλαθέξεη
ην νξπθηό ακηάληνπ, ηνλ «Σπεμολίηη», λα ζπκκεηέρεη κε έσο πεξίπνπ 10%, ζηα εμνξύμηκα
πεηξώκαηα θαη ζηα κεηαιιεπηηθά απόβιεηα ηεο πξνγξακκαηηδόκελεο εθκεηάιιεπζεο θνπξηώλ.
2. ΓΔΓΟΜΔΝΑ ΣΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ Δ.Υ. ΣΗΝ Μ.Π.Δ. ΓΙΑ ΣΟΝ ΣΡΔΜΟΛΙΣΗ
Η Μ.Π.Δ ηεο Δ.Υ. πεξηγξάθεη ζηε ζει. 5.3-109/110 ζπλνπηηθά ηελ νξπθηνινγηθή ζύζηαζε α)
ηνπ εμνξύμηκνπ θνηηάζκαηνο β) ησλ απνβιήησλ ηεο επεμεξγαζίαο, γ) ησλ «ζηείξσλ» απνβιήησλ
εμόξπμεο θαη δ) θνθθνκεηξηθώλ θιαζκάησλ «ζηείξσλ», θαη αλαθέξεη πεπιεκηικόηηηερ ζε
ηπεμολίηη 3%, 8%, 7% και 6-9% αληίζηνηρα.
Σν ζέκα “Σξεκνιίηε” δελ πεξηνξίδεηαη κόλν ζηελ άκεζε πεξηνρή θνπξηώλ αιιά επεθηείλεηαη
θαη ζηελ επξύηεξε πεξηνρή ησλ κεηαιιεπηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ. ύκθσλα κε ηε Μ.Π.Δ. ππάξρεη
ηξεκνιίηεο ζηελ Οιπκπηάδα: 5% ζηα ζηείξα θαη 2% ζηα αδξνκεξή θαη ιεπηνκεξή απόβιεηα
(ΜΠΔ ζει. 5.4-51,52), ζηηο Μαύξεο Πέηξεο 7-9% ζην ηέικα (ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ IV ζει. 32-33) θαη
5-7% ζηα ζηείξα (ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ IV ζει. 39-41).
Σα δεδνκέλα απηά ηεο Δ.Υ. απνθηνύλ ηδηαίηεξε έλλνηα αλαθνξηθά κε ηνπο θηλδύλνπο γηα ηε
δεκόζηα πγεία, εάλ ιάβεη θαλείο ππ’ όςε ηηο γηγαληηαίεο πνζόηεηεο ησλ 146 εθαηνκκπξίσλ
πεηξώκαηνο πνπ πξνγξακκαηίδνληαη γηα εμόξπμε. Πεξηεθηηθόηεηα ηξεκνιίηε έσο 9% ζεκαίλεη:
δηάζεζε ζην πεξηβάιινλ έσο πάλσ από 13 εθαηνκκύξηα (!!!) ηόλνπο ακηάληνπ (βι. θεθ. 8 ).
3. ΚΑΡΚΙΝΟΓΟΝΑ ΟΡΤΚΣΑ ΑΜΙΑΝΣΟΤ
“Αμίανηορ”είλαη ε ζπιινγηθή νλνκαζία γηα νξηζκέλα θπζηθά αλόξγαλα ππξηηηθά νξπθηά κε
πνιύπινθε ρεκηθή ζύλζεζε θαη ηλώδε θξπζηαιιηθή δνκή. Σα νξπθηά απηά ρσξίδνληαη ζε δύν
νκάδεο, ηελ ομάδα “εππενηινών” θαη ηελ ομάδα “Αμθιβόλων”. Σα νξπθηά ακηάληνπ
ραξαθηεξίδνληαη από έλαλ παγθνζκίσο απνδεθηό αξηζκό CAS (Chemical Abstract Service).
Αμιάνηορ καηηγοπίαρ “εππενηινών”:
Υξπζνηίιεο Mg3Si2O5(OH)4 (αξηζ. CAS 12001-29-5)
Οπςκηά αμιάνηος καηηγοπίαρ “Αμθιβόλων”:
Kξνθηδόιηζνο Na2Fe2+3Fe3+2 Si8O22(OH,F)2 (αξηζ.CAS 12001-28-4)
Aκoζίηεο (Fe,Mg)7Si8O22(OH)2 (αξηζ. CAS 12172-73-5)
Aλζνθπιιίηεο (Mg,Fe)7Si8O22(OH,F)2 (αξηζ.CAS 77536-67-5)
Aθηηλνιίηεο Ca2 (Fe,Mg)5Si8O22(OH)2 (αξηζ.CAS 77536-66-4)
Tξεκνιίηεο Ca2Mg5Si8O22(OH)2 (αξηζ. CAS 77536-68-6)
Γηα θαιύηεξε θαηαλόεζε ησλ παξαθάησ πεξηγξαθώλ δηεπθξηλίδεηαη, όηη ηα δύν ηειεπηαία
νξπθηά ακηάληνπ, ν ηπεμολίηηρ (ή γπαμμαηίηηρ) θαη ν ακηινολίηηρ (ή ακηινόλιθορ) έρνπλ ηελ
ίδηα θξπζηαιιηθή δνκή, θαη αλήθνπλ ζηελ ίδηα ππννκάδα ακθηβόισλ, ε νπνία απνηειεί πιήξε
ηζόκνξθε ζεηξά πνπ θαζνξίδεηαη ρεκηθώο από ηε βαζκηαία ηξνπνπνίεζε ηεο ζρέζεο
καγλεζίνπ/ζηδήξνπ (Mg/Fe). O ηξεκνιίηεο απνηειεί ινηπόλ ην καγλεζηνύρν κέινο ηεο ηζόκνξθεο
ζεηξάο ηνπ“Αθηηλνιίηε”.

Ο ρξπζνηίιεο ζρεκαηίδεη εύθακπηεο ίλεο νη νπνίεο έρνπλ ηελ δπλαηόηεηα λα ππνδηαηξνύληαη
ζε κηθξνζθνπηθά ηλίδηα. Σα νξπθηά ηεο νκάδαο ακθηβόισλ ζρεκαηίδνπλ επζείεο ίλεο κε δνκή πνπ
κνηάδεη κε κηθξά ίζηα μπιαξάθηα (βι. Δηθ. 1).
Η εηζπλνή ησλ νξπθηώλ απηώλ ηλώλ πξνθαιεί ζνβαξέο παζήζεηο, όπσο “αμιάνηωζη”
“μεζοθηλίωμα”, “καπκίνο ηος πνεύμονα”, “πνεςμονοκονίαζη”κ.ά. Γελ ζα ζηαζνύκε εδώ ζε
ιεπηνκέξεηεο ησλ αζζελεηώλ απηώλ, δηόηη δελ απνηεινύλ ην θύξην ζέκα ηεο παξνύζαο εηζήγεζεο
(πνιιέο πιεξνθνξίεο επ’ απηνύ πξνζθέξνληαη άιισζηε θαη ζην internet), παξά ζα δώζνπκε κόλν
κεξηθά ζηνηρεία γηα ην “μεζοθηλίωμα”, ηελ πην ζεκαληηθή αζζέλεηα ζε άκεζε ζρέζε κε ηνλ
ακίαλην: “Μεζοθηλίωμα” είλαη θαξθίλνο είηε ηεο κεκβξάλεο ηεο ζσξαθηθήο θνηιόηεηαο
(pleuralmesothelioma)
είηε
ηεο
κεκβξάλεο
ηεο
θνηιόηεηαο
ηνπ
ππνγαζηξίνπ
(peritonealmesothelioma). Απηόο ν ηύπνο θαξθίλνπ αναπηύζζεηαι παγδαία και είναι πάνηοηε
θαναηηθόπορ.
Οη βιαπηηθέο επηδξάζεηο ηνπ ακηάληνπ δηαπηζηώζεθαλ κελ ήδε ζηε δεθαεηία ηνπ 1920 αιιά
δεθαεηίεο αξγόηεξα νδήγεζαλ ζηε ιήςε απζηεξώλ κέηξσλ ρξήζεο θαη ζηε ζηαδηαθή απαγόξεπζή
ηνπ. ηελ Διιάδα ε λνκνζεζία ζέζπηζε απζηεξό πιαίζην γηα ηε ρξήζε ηνπ ακηάληνπ κε ην
πξνεδξηθό δηάηαγκα ΠΓ 70α/1998 θαη ΠΓ 175/97. Με ηελ νδεγία 1999/77 ηεο ΔΔ απαγοπεύεηαι
ζηιρ σώπερ μέλη η διάθεζη ζηην αγοπά και η σπήζη όλων ηων μοπθών αμιάνηος και ηων
πποϊόνηων πος ηον πεπιέσοςν.
4. ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ ΓΙΑ ΣΟΝ ΑΜΙΑΝΣΟ ΣΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ “AΜΦΙΒΟΛΧΝ”
Ο ρξπζνηίιεο ηεο νκάδαο ζεξπεληηλώλ είλαη κελ ην πην ζπρλό θαη γη’ απηό ίζσο ην πην γλσζηό
νξπθηό ακηάληνπ, αιιά ο αμίανηορ ηηρ καηηγοπίαρ αμθιβόλων εγκςμονεί μεγαλύηεποςρ
κινδύνοςρ για ηην ςγεία ηων ανθπώπων. Δπί ηνπ ζέκαηνο παξαζέηνπκε παξαθάησ νξηζκέλεο
αμηνινγήζεηο κηαο δηαηξηβήο [2] ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ, ζεκειησκέλεο ζε βηβιηνγξαθηθά
δεδνκέλα πνιιώλ εηδηθώλ εξεπλεηώλ (Α. Νηθνιάνπ: Δπηθηλδπλόηεηεο ηνπ ακηάληνπ, Πάηξα 2009,
290 ζει.) Οη παξαθάησ παξαζέζεηο θαη νη ζρεηηθέο εηθόλεο βξίζθνληαη ζηηο ζει. 26 έσο 30 ηεο ελ
ιόγσ δηαηξηβήο:
► «Ο βαζκόο θηλδύλνπ (παζνγέλεηα) γηα ηελ πξόθιεζε ακηάλησζεο, θαξθίλνπ ησλ πλεπκόλσλ θαη
κεζνζειηώκαηνο ζπζρεηίδεηαη κε ηνλ ηύπν ησλ ηλώλ θαη ηελ θαηαλνκή κεγέζνπο ησλ ηλώλ».
► «Γηάθνξνη εξεπλεηέο έρνπλ θαηαιήμεη ζην ζπκπέξαζκα όηη ππάξρνπλ επαξθή ζηνηρεία γηα λα
θαηαδείμνπλ όηη ν ρξπζνηίιεο είλαη ιηγόηεξν επηθίλδπλνο από ηνπο ακθηβνιηηηθνύο ακίαληνπο»
(δίλνληαη 9 βηβιηνγξαθηθέο αλαθνξέο).
► «Ο ρξπζνηίιεο ηεκαρίδεηαη γξήγνξα ζε πνιύ θνληέο ηλώδεηο κνξθέο πνπ κπνξνύλ εύθνια λα
θαγνθπηηαξσζνύλ θαη λα απνκαθξπλζνύλ από ηνλ πλεύκνλα (Churg, 1994), (....) ελώ ην
απνηέιεζκα από ηνλ ακθηβνιηηηθό ακίαλην απεηθνλίδεη ηελ αδηάιπηε ηλώδε δνκή ηνπ».

Δικόνα 1. Οξπθηά ακηάληνπ ζην ζαξσηηθό ειεθηξνληθό κηθξνζθόπην (SRM), απν αξηζηεξά πξνο
δεμηα: α) ζγνπξέο ίλεο ρξπζνηίιε, επζείεο ίλεο β) ηξεκνιίηε, θαη γ) αλζνθπιιίηε πνπ ελ κέξεη
ζπαδνπλ ζηα άθξα (απν Α. Νηθνιάνπ 2009, ζει. 30)
► «Οη ζγνπξέο-θπκαηνεηδείο ίλεο ρξπζνηίιε (Δηθ. 1α) έρνπλ κηθξή αληνρή ζηελ θάκςε θαη ζηελ
πεξηέιημε (…). Αληίζεηα, νη ίλεο ηνπ ακθηβνιηηηθνύ ακίαληνπ είλαη επζύγξακκεο θαη αηρκεξέο (Δηθ.

1β,γ) κε κεγάιε αληνρή ζηελ θάκςε θαη ζηελ πεξηέιημε θαη έηζη δηεηζδύνπλ επθνιόηεξα θαη
κεηαθέξνληαη κε ξεύκα αέξα ζηελ πεξηθέξεηα ηνπ πλεύκνλα» (δίλνληαη 3 βηβι. αλαθνξέο).
► «Μηα νκάδα 406 αηόκσλ πνπ απαζρνιήζεθαλ πξηλ από ην 1963 γηα ηνπιάρηζηνλ έλα έηνο ζε έλα
νξπρείν βεξκηθνπιίηε ζηε Μνληάλα παξαθνινπζήζεθε κέρξη ηνλ Ινύιην ηνπ 1983. Τν κεηάιιεπκα
βεξκηθνπιίηε πεξηείρε 4-6% ακθηβνιηηηθέο ίλεο ηεο ζεηξάο ηνπ ηξεκνιίηε. Σύκθσλα κε ηηο εθηηκήζεηο
ηεο κειέηεο από ηνπο McDonaldetal. (1986), ε ζλεζηκόηεηα ηεο νκάδαο από θαξθίλν ησλ
πλεπκόλσλ θαη από κεζνζήιηνπο όγθνπο ήηαλ πςειόηεξε από απηήλ ζηελ εμόξπμε ρξπζνηίιε».
5. ΠΗΓΔ ΟΡΤΚΣΧΝ ΑΜΙΑΝΣΟΤ ΣΗ ΥΑΛΚΙΓΙΚΗ
Καη νη δύν θαηεγνξίεο ακηάληνπ, ησλ ζεππενηινών και ηων αμθιβόλων, ζςνδέονηαι με
βαζικά και ςπεπβαζικά πεηπώμαηα ηα νπνία αθζνλνύλ ηόζν ζην δπηηθό όζν θαη ζην αλαηνιηθό
ηκήκα ηεο Υαιθηδηθήο. Μεηαβαζικά θαη μεηαϋπεπβαζικά πεηξώκαηα ζπκκεηέρνπλ ζην
αλαηνιηθό ηκήκα ηεο Υαιθηδηθήο, ζηηο ζεηξέο κεηακνξθσκέλσλ πεηξσκάησλ «Κεπδςλλίων» θαη
«Βεπηίζκος», νη νπνίεο θηινμελνύλ ηηο καγκαηηθέο δηεηζδύζεηο θαη ηηο κεηαιινθνξίεο ηνπ
Οιηγνθαίλνπ (βι. γεσινγηθό ράξηε. Δηθ. 2).
Δηδηθά ε ζεηξά Βεπηίζκος πνπ πεξηβάιιεη ηνλ πνξθύξε ησλ θνπξηώλ πεξηέρεη, εθηόο ησλ
καξκαξπγηαθώλ γλεπζίσλ, πιεζώξα βαζηθώλ (θαη ππεξβαζηθώλ) πεηξσκάησλ. Κύξην ζύγγξακκα
ηεο «Γεσινγίαο ηεο Διιάδνο» ([3], ζει. 191) παξαζέηεη π.ρ. ηελ εμήο γεληθή παξαηήξεζε: «Σηε
ζεηξά Βεξηίζθνπ αλαπηύζζνληαη εθηεηακέλα ζπκπιεγκαηα ακθηβνιηηώλ – κεηαγάββξσλ (…).
Δπηπιένλ απαληώληαη ηζρπξά ζεξπεληηλησκέλα ππεξβαζηθά πεηξώκαηα». Άιιε επηζηεκνληθή
δηαηξηβή [4] ζπλνςίδεη ώο εμήο: «Η ζεηξά Βεξηίζθνπ ζπλίζηαηαη από κηα αθνινπζία γλεπζίσλ,
καξκαξπγηαθώλ ζρηζηνιίζσλ θαη ιεπηώλ ζηξσκάησλ καξκάξσλ, ελώ ζηνπο αλώηεξνπο ηδίσο
νξίδνληεο επηθξαηνύλ νη κεηαγάββξνη-κεηαδηαβάζεο θαη ακθηβνιίηεο, πνπ πξνήιζαλ από
κεηακόξθσζε βαζηθώλ καγκαηηθώλ. Σπρλά παξεκβάιινληαη κε ηεθηνληθέο επαθέο κέζα ζε άιια
πεηξώκαηα ζεξπεληηληθά ζώκαηα. Μέζα ζηε ζεηξά ηνπ Βεξηίζθνπ (….) ππάξρνπλ θαη ηα νθηνιηζηθά
ζπκπιεγκαηα ηνπ Γνκαηίνπ (…)»[4, ζει. 40].
Γελ ζα ζηαζνύκε άιιν ζε βηβιηνγξαθηθέο αλαθνξέο, αξθεί λα αλαθέξνπκε ηελ εμήο, κε ηα
επάλσ βηβιηνγξαθηθά δεδνκέλα νκόθσλε παξάζεζε ηεο Μ.Π.Δ., ζει. 3.2-9 ηεο Δ.Υ.: «Σην
ζρεκαηηζκό ηνπ Βεξηίζθνπ ζπρλά ζπλαληάηαη ε αθνινπζία ησλ κεηαβαζηθώλ (από γάββξνπο,
δηαβάζεο) θαη κεηαϋπεξβαζηθώλ (από δνπλίηεο, ραξηδβνπξγίηεο, ππξνμελίηεο) πεηξσκάησλ».
Από ηηο επάλσ παξαζέζεηο ζπλάγνληαη ηα εμήο ζπκπεξάζκαηα: Σα κεηαβαζηθά
κεηακνξθσκέλα πεηξώκαηα, όπσο νη ακθηβνιίηεο, απνηεινύλ δπλεηηθέο πεγέο νξπθηώλ ακηάληνπ
ηεο νκάδαο ακθηβόισλ, ηα δε «κεηαϋπεξβαζηθά από δνπλίηεο θ.ά.» πεξηέρνπλ ζεξπεληηλησκέλα
πεηξώκαηα, από ηα νπνία πεγάδεη ν ζεξπεληηληθόο ακίαληνο, ν ρξπζνηίιεο.
Ο ππναιθαιηθνο πνξθύξεο θνπξηώλ, ν νπνίνο δηείζδπζε ζην λνηηναλαηνιηθό ηκήκα ηνπ
ζρεκαηηζκνύ Βεξηίζθνπ έρεη πιεπξηθέο απνθύζεηο πιάηνπο 10 κ. θαη κήθνπο κέρξη 90 κ. (Μ.Π.Δ.,
ζει. 5.1-4). Οη πεξηβάιινληεο ζρηζηόιηζνη κε ηηο κεηαβαζηθέο θαη κεηαϋπεξβαζηθέο παξεκβνιέο
πνπ αλαθέξνληαη επάλσ (ακθηβνιίηεο δηαθόξσλ ζπζηάζεσλ, δηάθνξα ππεξβαζηθά κε ηηο
εμαινηώζεηο ηνπο ζε ζεξπεληηλίηε θ.ά.) ζα εμνξύζζνληαη επίζεο, δηόηη «ιόγσ εκπνηηζκνύ κε
ρξήζηκα κέηαιια απνηεινύλ επίζεο θνίηαζκα» (βι. ΜΠΔ ζει. 5.1-4).
ε απηό ην πιαίζην πξέπεη λα αλαθεξζεί ην νθηνιηζηθό ζύκπιεγκα ζεξπεληηληηώλ ηνπ
Γνκαηίνπ ζε απόζηαζε κόλν 6-7 ρηιηνκέηξσλ από ηηο θνπξηέο. Δίλαη άγλσζην ην πσο
αλαπηύζζεηαη ην νθηνιηζηθό απηό ζύκπιεγκα ζε βαζύηεξα επίπεδα. Σν πξνγξακκαηηδόκελν
νξπρείν ζηηο θνπξηέο ζα πάξεη κεγάιεο δηαζηάζεηο κε βάθορ μέσπι 800!! κέηξα θαη είλαη πνιύ
πηζαλόλ νη εμνξύμεηο λα ζπλαληήζνπλ ζε βάζνο ζώκαηα ησλ γεηηνληθώλ ππεξβαζηθώλ
πεηξσκάησλ θαη ζεξπεληηλώλ.

Δικόνα 2. Γεσινγηθόο ράξηεο Αλ. Υαιθηδηθήο. Σκ: Πεξηνρή Σθνπξηώλ
(Απόζπαζκα από ηνλ γεωινγηθό ράξηε Χαιθηδηθήο, 1:300.000, B.G.R. Hannover [5] ).
Τεηαρηογενές - Νεογενές: 1 Αιινύβηα (λέεο απνζέζεηο), 2 θξνθαιινπαγή, άκκνη, άξγηινη,
Μεηαμορθωμένα πεηρώμαηα
Μεζοδωικό: 3 νξζνγλεύζηνη, 4 θπιιίηεο, δηαβάζεο, ζρηζηόιηζνη, 5 θξπζηαιιηθνί αζβεζηόιηζνη, 6 αζβεζηηηηθνί
ςακκίηεο, ραιαδίηεο, θπιιίηεο κε θαθνύο αζβεζηνιίζσλ, 7 θπιιίηεο, 8 κάξκαξα
Παλαιοδωικό: α) Σειρά Βερηίζκοσ: 9* γλεύζηνη, καξκαξπγηαθνί ζρηζηόιηζνη, ακθηβνιίηεο ζε ελαιιαγέο κε γλεπζίνπο,
10* ακθηβνιίηεο, κεηαγάββξνη, β) Σειρά Κερδιλίων: 11* βηνηηηηθνί γλεύζηνη κε θιέβεο πεγκαηηηώλ,
ακθηβνιίηεο θαη γλεύζηνη ζε ελαιιαγέο, κηγκαηηηώλ, 12 κάξκαξα
Μαγμαηικά πεηρώμαηα
Παλαιογενές: 13 γξαλνδηνξηηηθόο-δηνξίηηθνο πνξθύξεο, βηνηηηηθόο-θεξνζηηιβηθόο γξαλνδηνξίηεο (Σηξαηώλη), βηνηηηηθόο(θεξνζηηιβηθόο) γξαλίηεο (Ιεξηζζόο), 14 δηνξίηεο
Μεζοδωικό: 15 γξαλίηεο, 16 γλεύζηνο κε πιαγηόθιαζην θαη κηθξνθιηλή, 17 δηνξίηεο (ζπκπιεγκα Γεξαθηλήο), 18*
γάββξνη, νιηβηληθνί γάββξνη, λνξίηεο, 19* ππξνμελίηεο, δνπλίηεο, ζεξπεληηλίηεο
Προ-Μεζοδωικό: 20* ππεξβαζηθά πεηξώκαηα, ζεξπεληηλίηεο
*Γεσινγηθνί ζρεκαηηζκνί κε δπλεηηθέο πεγέο νξπθηώλ ακηάληνπ από ακθηβνιίηεο, ζεξπεληηλίηεο θαη άιια βαζηθάππεξβαζηθά πεηξώκαηα (εμαιινησκέλνη γάββξνη, δνπλίηεο ππξνμελίηεο θ.ά.)

6. Η ΑΝΣΙΓΡΑΗ ΣΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ Δ.Υ. ΚΑΙ Η «ΔΚΘΔΗ ΚΑΡΠΔΛΗ»
Όηαλ ην ζέκα ακηάληνπ έγηλε αληηθείκελν δεκόζηαο ζπδήηεζεο θαη θξηηηθήο, ε Δ.Υ.,
πξνθαλώο ελνριεκέλε από ηε λέα απηή εμέιημε, πξνζπάζεζε κε κηα «θαηά παξαγγειία»
γλσκάηεπζε [6] λα απνδείμεη όηη δελ ππάξρνπλ ηλώδε νξπθηά ακηάληνπ ζηα πεηξώκαηα ηεο
πεξηνρήο θνπξηώλ θαη αλέζεζε ζηνλ θαζεγεηή θνηηαζκαηνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ θ.
Ν. θαξπέιε ηε δηεξεύλεζε παξνπζίαο ηξεκνιίηε ζε δείγκαηα ππξήλσλ δύν γεσηξήζεσλ, ηεο
SOP-139 πνπ ηέκλεη ηα πεξηβάιινληα ηνλ «πνξθύξε» πεηξώκαηα θαη ηεο SOP-134 πνπ ηέκλεη ηνλ
ίδην ηνλ πoξθύξε.
Αλαθνξηθά κε ηα δείγκαηα ησλ δύν γεσηξήζεσλ ζαλ αληηθείκελα κειέηεο εθ κέξνπο ηνπ θ.
θαξπέιε είλαη απαξαίηεηεο νη εμήο παξαηεξήζεηο:
► Καη’ αξρήλ είλαη ακθίβνιε ε αλαδήηεζε νξπθηώλ ακηάληνπ ζε πέηξσκα ηεο νξπθηνινγηθήο
ζύζηαζεο ελόο «πνξθύξε», όπσο ηεο γεώηξεζεο SOP-134, δηόηη έλα ηέηνην καγκαηηθό πέηξσκα

πεξηέρεη κόλν ζε νξηζκέλεο πεξηπηώζεηο πδξνζεξκηθήο εμαιινίσζεο νξπθηά ακηάληνπ. Ήηαλ
ινηπόλ αλακελόκελν ην όηη ν κειεηεηήο δελ δηεπίζησζε ηξεκνιίηε ζηελ ελ ιόγσ γεώηξεζε (βι.
επίζεο παξαθάησ).
► Αλη’ απηνύ ζα ήηαλ απαξαίηεην λα επεθηαζεί ε κειέηε θαη ζε άιιεο γεσηξήζεηο πνπ ηέκλνπλ
ηα πεξηβάιινληα ηνλ πνξθύξε πεηξώκαηα, δηόηη απηά εκπεξηέρνπλ κεηακνξθσκέλα βαζηθά θαη
ππεξβαζηθά πεηξώκαηα, ηα νπνία όλησο είλαη δπλεηηθέο πεγέο νξπθηώλ ακηάληνπ (βι. επάλσ).
Άιισζηε δελ αξθεί ε κειέηε κεξηθώλ δεηγκάησλ κίαο κόλν γεώηξεζεο, δηόηη δελ είλαη δπλαηόλ
κεξηθά δείγκαηα λα αληηπξνζσπεύνπλ εθαηνκκύξηα ηόλνπο εμνξπρζέλησλ πεηξσκάησλ.
Δίλαη επλόεην όηη ε Δ.Υ. ζην πιαίζην ηεο γλσζηήο ηαθηηθήο ηεο λα παξνπζηάδεη ηα
εμνξπρζέληα πεηξώκαηα εληειώο αλώδπλα, αλέζεζε πξνθαλώο ηνλ θ. θαξπέιε λα εμαιείςεη ην
ζέκα ακηάληνπ από ηε δεκόζηα ζπδήηεζε θαη λα απαιιάμεη ηελ εηαηξεία από ηελ θαηεγνξία όηη
θαηά ηελ εμόξπμε θαη επεμεξγαζία πεηξσκάησλ θαη ελαπόζεζε κεηαιιεπηηθώλ ηεικάησλ ζα
εθπέκπεη ζθόλε θαξθηλνγόλνπ ακηάληνπ κε αλεμέιεγθηεο επηπηώζεηο ζηε δεκόζηα πγεία.
Η πξνζπάζεηα απηή ηνπ θ. θαξπέιε όρη κόλν απέηπρε αιιά έθεπε ζηο πποζκήνιο επιπλέον
ηο οπςκηό ηος αμιάνηος ηηρ ίδιαρ ομάδαρ, ηον “Ακηινολίηη”, γεγνλόο πνπ απνβαίλεη
νπζηαζηηθά εηο βάξνο ηεο εηαηξείαο.
Ο κειεηεηήο αλέζεζε, όπσο αλαθέξεη, «ζε αλαιπηηθό εξγαζηήξην ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Stuttgart
Γεξκαλίαο» λα δηεξεπλήζεη ηε ρεκηθή ζύζηαζε ακθηβόισλ νξηζκέλσλ δεηγκάησλ ηεο γεώηξεζεο
θαη είλαη “εηξσλεία ηεο ηύρεο“, όηη νη κηθξναλαιύζεηο από ην ελ ιόγσ εξγαζηήξην νδήγεζαλ ζε
έλα κεγάιν θηάζθν ηόζν γηα ηνλ κειεηεηή θ. θαξπέιε όζν θαη γηα ηελ εηαηξεία Δ.Υ., δηόηη νη 81
από ηηο 106 ρεκηθέο κηθξναλαιύζεηο πξνζδηόξηζαλ ηνπο ακθηβόινπο ζαλ «Ακηινολίηη», ν νπνίνο
– όπσο θαη ν ηξεκνιίηεο – καηασωπείηαι ζηα οπςκηά αμιάνηος (βι. επάλσ, θεθ. 2).
Ο κειεηεηήο παξεξκήλεπζε ην απνηέιεζκα ηεο ρεκηθήο απηήο ηαμηλόκεζεο θαη πξνέβε ζηε
παξαπιαλεηηθή δήισζε: «δελ ππάξρεη ηξεκνιίηεο» ζηα πεηξώκαηα ηεο πεξηνρήο θνπξηώλ (βι.
παξαθάησ) . Έηζη απιά θαη απζαίξεηα απέθιεηζε ινηπόλ ηνλ ηξεκνιίηε, ζε αληίθαζε κάιηζηα θαη
κε ηελ Μ.Π.Δ. ηεο Δ.Υ. ε νπνία πξνβάιιεη ηνλ ηξεκνιίηε επαλεηιεκκέλα ζαλ κόληκν ζπζηαηηθό
ζηνηρείν ζηα εμνξύμηκα πεηξώκαηα, ζηα ζηείξα θαη ζηα ηέικαηα ζηηο θνπξηέο θαη ζε άιινπο
κεηαιιεπηηθνύο ρώξνπο (βι. επάλσ, θεθ. 3).
Ο κειεηεηήο αγλόεζε παληειώο βαζηθά νξπθηνινγηθά θξηηήξηα, όηη ν αθηηλνιίηεο
[Ca2(Fe,Mg)5Si8O22(OH)2] ζρεκαηίδεη πλήπη ιζόμοπθη ζειπά κε ηνλ ζηδεξναθηηλνιίηε
[Ca2Fe5Si8O22(OH)2] θαη ηνλ ηξεκνιίηε [Ca2Mg5Si8O22(OH)2]. Σν δηάγξακκα ηαμηλόκεζεο θαηά
Leake et al. (1997), πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ έθζεζε θαξπέιε, πξνζδηνξίδεη: αθηηλνιίηε
Mg/Mg+Fe=0,5-0,9 θαη ηξεκνιίηε Mg/Mg+Fe=0,9-1,0. εκεηώλεηαη όηη νη αλαιύζεηο ηεο κειέηεο
θαξπέιε (παξάξηεκα ηεο έθζεζεο) παξνπζηάδνπλ ηηκέο Mg/Mg+Fe=0,78-0,87, δειαδή
θαηαρσξνύληαη ζην κεηαβαηηθό ζηάδην αθηηλνιίηε-ηξεκνιίηε. Άιισζηε, ηα ζηελά απηά όξηα
ρεκηζκνύ ζην κεηαβαηηθό ζηάδην αθηηλνιίηε – ηξεκνιίηε δελ παίδνπλ ξόιν ζηελ θξπζηαιιηθή
κνξθνινγία θαη ζπγθεθξηκέλα ζηνλ ηλώδε ραξαθηήξα ηεο ηζόκνξθεο απηήο ζεηξάο. Η έκθεζη
καππέλη με ηιρ σημικέρ μικποαναλύζειρ επικςπώνει οςζιαζηικά και κάνει πιο ζςγκεκπιμένη
ηην ύπαπξη ηων οπςκηών αμιάνηος αμθιβόλων ηηρ ζειπάρ ακηινολίηη – ηπεμολίηη.
Ο πξνζδηνξηζκόο ινηπόλ ησλ ακθηβόισλ ζαλ “Αθηηλνιίηε” ζην «αλαιπηηθό εξγαζηήξην ηνπ
Παλεπηζηεκίνπ Stuttgart» δεκηνύξγεζε πξνθαλώο έλα επηπιένλ πξόβιεκα ζηνλ θ. θαξπέιε, ν
νπνίνο θαηόπηλ θαηέβαιιε πεξίζζηα πξνζπάζεηα λα βγεί από ην αδηέμνδν απηό θαη κε παξάδνμεο
«κεηξήζεηο» ηνπ κήθνπο θαη πιάηνπο νξηζκέλσλ (ηεο δηθήο ηνπ επηινγήο) θξπζηάιισλ, επηρείξεζε
λα απνδείμεη όηη εηδηθά απηνί νη αθηηλνιίηεο δελ έρνπλ ηλώδε ραξαθηήξα θαη έηζη δελ είλαη
ακηαληόκνξθνη. Δπ’ απηώλ νη εμήο παξαηεξήζεηο:
● Ο κειεηεηήο εμέηαζε ηε κνξθνινγία ησλ θξπζηάιισλ αθηηλνιίηε κε θιαζζηθό πνισηηθό
κηθξνζθόπην, ην νπνίν όκσο δελ είλαη ην θαηαιιειόηεξν όξγαλν γηα ηε δηεξεύλεζε ηνπ ηλώδε θαη
γεληθά ηνπ ακηαληόκνξθνπ ραξαθηήξα ακθηβόισλ.
● Δμέηαζε αθηηλνιίηεο ζε ιεπηέο-ζηηιπλέο ηνκέο ζηεξεώλ πεηξσκάησλ, ζηα νπνία ηα νξπθηά είλαη
ζπγθνιιεκέλα κεηαμύ ησλ ζε ζπκπαγή ζύκθπζε. Οη «θξύζηαιινη» αθηηλνιίηε απνηεινύλ
ζπλήζσο ζπζζσκαηώκαηα ηλώλ ίδηνπ πξνζαλαηνιηζκνύ θαη παξνπζηάδνπλ έηζη ηαπηόζηκεο

νπηηθέο ηδηόηεηεο πνπ δίλνπλ ηελ εηθόλα κηαο εληαίαο θξπζηαιιηθήο επηθάλεηαο [7] . Ο μοιπαίορ
διαμελιζμόρ ηων ζςζζωμαηωμάηων ζε αμιανηικέρ ίνερ πποκαλείηαι ύζηεπα από ηα ζοκ ηων
εκπήξεων, ηιρ μεηακινήζειρ καιηην πεπαιηέπω επεξεπγαζία ηων εξοπύξιμων πεηπωμάηων (βι.
επίζεο θεθ. 8). Έηζη ινηπόλ, ε θσηνγξαθηθή εηθόλα 5 ηεο έθζεζεο θαξπέιε (ε ίδηα εηθόλα
εκθαλίδεηαη θαη ζην παξάξηεκα ηεο έθζεζεο), πνπ παξνπζηάδεη ελδεηθηηθά ηε κέηξεζε κήθνπο θαη
πιάηνπο θξπζηάιινπ αθηηλνιίηε ζε πνισηηθό κηθξνζθόπην δηεξρνκέλνπ θσηόο, είλαη
επηζηεκνληθά απαξάδεθηε (ζηελ εηθόλα θαίλεηαη κάιηζηα ε γξακκή πιάηνπο λα ηέκλεη έλαλ
επηπιένλ γεηηνληθό θξύζηαιιν).
ρεηηθά κε ην πεξηερόκελν θαη ηε δηάξζξσζε ηεο έθζεζεο θαξπέιε (θαη ηνπ παξαξηήκαηόο
ηεο) αλαθνηλώζεθε ήδε αλαιπηηθή θξηηηθή [8]. Δδώ αξθνύλ κόλν κεξηθέο παξαηεξήζεηο:
Η έθζεζε θαξπέιε παξνπζηάδεη ζπλνιηθά 11 ζειίδεο θείκελν (+ κηα ζειίδα βηβιηνγξαθηθέο
αλαθνξέο). Σν κεγαιύηεξν κέξνο ηεο έθζεζεο (πεξίπνπ 7 ζειίδεο) αθηεξώλεηαη ζε πεξηγξαθέο
γεληθνύ θαη ζεσξεηηθνύ πεξηερνκέλνπ πνπ ζηελ πιεηνλόηεηα δελ έρνπλ άκεζε ζρέζε κε ηε κειέηε
ησλ δεηγκάησλ. Η πεξηγξαθή ησλ δεηγκάησλ αξρίδεη νπζηάζηηθά ζηελ 8ε ζειίδα (θεθ. «5.
Απνηειέζκαηα») θαη πεξηνξίδεηαη ζε ηξεηο ζειίδεο, όπνπ πεξηγξάθεηαη θαη ε «γεώηξεζε SOP134», πνπ ηέκλεη ηνλ πνξθύξε, θαη, όπσο αλαθέξζεθε επάλσ, δελ ήηαλ απαξαίηεην λα γίλεη ζε
απηή δηεξεύλεζε ηξεκνιίηε.
ην ηειεπηαίν θεθάιαην «Παξαηεξήζεηο», ν θ. θαξπέιεο αλαθεθαιαηώλεη ζε δύν ζεκεία ηα
ζπκπεξάζκαηά ηνπ θαη δίλεη κε απζεληηθό ηόλν ηελ εμήο εληνιή (επί ιέμεη): «Α. Σε θάζε
πεξίπησζε αλαθνξάο ζηνλ ηξεκνιίηε από ηξίηνπο λα ηνλίδεηαη σο απάληεζε όηη „δελ ππάξρεη
ηξεκνιίηεο“» θαη «Β. Σε πεξίπησζε ηζρπξηζκνύ γηα ύπαξμε αθηηλνιίηε λα ηνλίδεηαη (….) όηη ε
παξνύζα έθζεζε δελ απνθάιπςε ύπαξμε ακηαληόκνξθνπ αθηηλνιίηε». Αθήλεηαη ινηπόλ ζηε
θξίζε ηνπ αλαγλώζηε λα ζπκπεξάλεη, πνην ζθνπό εμππεξεηεί ηειηθά ε έθζεζε θαξπέιε.
7. ΣΟ Ι.Γ.Μ.Δ. ΓΙΑΠΙΣΧΝΔΙ ΑΜΙΑΝΣΟΜΟΡΦΑ ΟΡΤΚΣΑ ΣΙ ΚΟΤΡΙΔ
Σνλ Απξίιην 2016 εθδόζεθε έθζεζε ηνπ Ι.Γ.Μ.Δ. [9] κε νξπθηνινγηθή-πεηξνγξαθηθή πεξηγξαθή
15 δεηγκαησλ από ην όξπγκα θνπξηώλ. Η έθζεζε αλαθέξεη κεηαμύ άιισλ ηελ εκθάληζε
ακθηβόισλ κε ζύζηαζε: «ακηινολίηη ή ανθοθσλλίηη με κρσζηάλλοσς ποσ έτοσν ακανόνιζηα
άκρα ή ζε βελονοειδείς ή ινώδεις μορθές (με ταρακηηριζηικά αμιάνηοσ)».
Η έθζεζε ηνπ Ι.Γ.Μ.Δ. ζπλνδεύεηαη θαη από έλα πίλαθα κε ηνλ πεηξνγξαθηθό ραξαθηεξηζκό
θαη ηε πνζνηηθή νξπθηνινγηθή ζύζηαζε ησλ 15 δεηγκάησλ. Σα 6 από απηά (βηνηηηηθνί γλεύζηνη θαη
ακθηβνιηθνί-καξκαξπγηαθνί ζρηζηόιηζνη) πεξηέρνπλ 5 έσο 11% αθηηλνιίηε θαη 3 δείγκαηα 4 – 5 %
αλζνθπιιίηε. πκέξαζκαηα: α) Η έθζεζε Ι.Γ.Μ.Δ. επηβεβαηώλεη ηελ ύπαξμε ακηαληόκνξθνπ
αθηηλνιίηε – ηξεκνιίηε θαη β) θέξλεη ζην πξνζθήλην έλα επηπιένλ νξπθηό ακηάληνπ, ηνλ
αλζνθπιιίηε, όπσο ήδε ππνζέζακε ζε πξνεγνύκελε κειέηε καο [10].
Σέινο, ην Ι.Γ.Μ.Δ. πξνεηδνπνηεί επη ιέμεη: «Η παξνπζία εγθισβηζκέλσλ ζην πέηξσκα
ηλσδώλ νξπθηώλ ακθηβόισλ (αθηηλόιηζνπ ή αλζνθπιιίηε) πξέπεη λα αληηκεησπηζζεί κε
πξνζνρή, εάλ ηα δείγκαηα πξνέξρνληαη από εξγαζηαθνύο ρώξνπο (γηα ηνπο νπνίνπο ηζρύνπλ νη
πξνϋπνζέζεηο ηνπ Π.Γ. 212/20016 γηα ηελ πξνζηαζία ησλ εξγαδόκελσλ κε έιεγρν ηνπ αέξα).
8. ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ
Σα κε κεραληθά απνζπληεζεηκέλα ζπζζσκαηώκαηα αθηηλνιίηε-ηξεκνιίηε (θαη αλζνθπιιίηε),
κπνξεί λα κελ είλαη επηθίλδπλα σο έρνπλ, ζα γίλνπλ όκσο εμαηξεηηθά επηθίλδπλα, επεηδή
αλαπόηξεπηα ζα κεηαπέζνπλ ζε εηζπλεύζηκεο θαη θαξθηλνγόλεο ακηαληηθέο ίλεο όηαλ ηα
πεξηέρνληα πεηξώκαηα ππνζηνύλ ην θαηαζηξνθηθό ζνθ ησλ εθξήμεσλ (ειεπζέξσζε ζηελ
αηκόζθαηξα ησλ ηεξάζηησλ πνζνηήησλ ηεο παξαγόκελεο ζθόλεο κε ηνλ ηξεκνιίηε-αθηηλνιίηε),
θαηά ηε δηάξθεηα ηεο κεηαθίλεζεο ησλ εμνξπγκάησλ, θαηά ηε ιεπηνκεξέζηαηε έπεηηα ιεηνηξίβεζή
ηνπο, θαη ηέινο θαηά θαη κεηά ηελ ηειηθή ελαπόζεζε ησλ απνβιήησλ ζηελ αλνηθηή γηγαληηαία
ιεθάλε κεηαιιεπηηθώλ ηεικάησλ.
Ο ακηαληνπνηεκέλνο αθηηλνιίηεο-ηξεκνιίηεο ζα δεκηνπξγεί ζπλερώο πξόβιεκα θαη ζηνπο
ρώξνπο απόζεζεο ησλ κεηαιιεπηηθώλ απνβιεησλ κε ηελ πεξίθεκε "πάζηα" ηέικαηνο ε νπνία ζα

πξέπεη λα ζηεγλώλεη γηα λα πέζεη ε επόκελε ζηξώζε. Η ζθόλε ζα είλαη πινύζηα ζε ίλεο ακηάληνπ,
όπσο εμάιινπ θαη ην λεξό κεηά ηελ όπνηα θαηάβξεμε.
Λακβάλνληαο ππόςε ην πεηξνινγηθό πεξηβάιινλ, αλακέλνληαη εθηόο ηνπ αθηηλνιίηεηξεκνιίηε θαη άιια νξπθηά ακηάληνπ: Ο «Αλζνθπιιίηεο» (ηεο νκάδαο ακθηβόισλ) αλαθέξζεθε
ζε πξνεγνύκελε εηζήγεζή καο [10] θαη επηθπξώζεθε ζηελ έθζεζε ηνπ Ι.Γ.Μ.Δ [9]. Γελ
απνθιείεηαη θαη ζεξπεληηθόο ακίαληνο (ρξπζνηίιεο) από ζεξπεληηλησκέλα ππεξβαζηθά πηξώκαηα.
Σνλίδεηαη πάιη όηη νη ακηαληνύρνη ακθίβνινη, ζηνπο νπνίνπο αλήθεη ν αθηηλνιίηεοηξεκνιίηεο θαη αλζνθπιιίηεο είλαη ηδηαίηεξα επηθίλδπλνη, δηόηη νη εηζπλεύζηκεο ίλεο ηνπο είλαη
άθακπηεο θαη αηρκεξέο θαη πξνθαινύλ πην έληνλα θαξθίλνπο πλεπκόλσλ θαη κεζνζήιηνπο όγθνπο.
Τπελζπκίδεηαη όηη ζύκθσλα κε ηα δεδνκέλα ηεο ίδηαο ηεο εηαηξείαο ζα εμνξπρζνύλ ζηηο
θνπξηέο 146 εθαηνκκύξηα ηόλνη πεηξώκαηνο. Έζησ θαη εάλ ιάβνπκε ππ’ όςε κόλν ηε δεδνκέλε
πεξηεθηηθόηεηα ηξεκνιίηε ζηελ Μ.Π.Δ., έσο 9 %, εύθνια ππνινγίδεηαη όηη ε δηάζεζε ηνπ
θαξθηλνγόλνπ απηνύ ακηάληνπ ζην πεξηβάιινλ ζα αλέιζεη έσο πάλσ από 13 εθαηνκκύξηα ηόλνπο.
Δπηπιένλ ππνινγίδνληαη 2-3 εθαηνκκύξηα ηόλνη ηξεκνιίηε από ηελ εμόξπμε ησλ 36 εθαηνκκπξίσλ
ηόλσλ «ζηείξσλ» (Μ.Π.Δ., Πηλ. 5.3.2-11, ζει. 5.3-51).
ύκθσλα πάιη κε ηε Μ.Π.Δ. ηεο Δ.Υ. (Πηλ. 5.3.9-3 θαη 5.3.9.3, ζει. 5.3-105) ε παξαγσγή
ζθόλεο από εθξήμεηο θαη εμνξύμεηο ζηνπο ρώξνπο ηνπ αλνηρηνύ επηθαλεηαθνύ νξπρείνπ ζηηο
θνπξηέο ζα θηάλεη ζηα δύν πξώηα ρξόληα ζηνπο 954 ηόλνπο ηελ ώξα θαη ζηα επόκελα 9 ρξόληα
ηνπο 2.162 ηόλνπο ηελ ώξα. Δύθνια ππνινγίδεηαη (24 ώξεο ηελ εκέξα επί 345 κέξεο),
όηη ε παξαγσγή ζθόλεο ζηα 11 ρξόληα ζα αλέιζεη ζηα 180 εθαηνκκύξηα ηόλνπο. Αθήλεηαη ινηπόλ
ζηε θξίζε ηνπ αλαγλώζηε λα εθηηκήζεη ηε δηάρπζε θαξθηλνγόλσλ νξπθηώλ ακηάληνπ.
Η αηώξεζε ζθόλεο κε ίλεο ακηάληνπ θαη άιισλ ηνμηθώλ νξπθηώλ ζσκαηηδίσλ ζε αθηίλα
πνιιώλ ρηιηνκέηξσλ ζα απεηιεί ηελ πγεία ησλ θαηνίθσλ ηεο Υαιθηδηθήο, ηεο Θεζζαινλίθεο θαη
άιισλ γεηηνληθώλ πεξηνρώλ. Γηα ηηο κεγάιεο απνζηάζεηο αεξίσλ κεηαθνξώλ είλαη ραξαθηεξηζηηθό
ην παξάδεηγκα ηεο «ζθόλεο ηεο αράξαο».
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