ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
«ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΕΣ – ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ
ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ» ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ Α.Ε.
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Σκοπός του παρόντος υπομνήματος είναι να δοθεί μία απάντηση από τους
μηχανικούς συνεργάτες της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ Α.Ε. σε όλα τα
θέματα που προβάλλονται στην εισήγηση της Ομάδας Εργασίας του ΤΕΕ-ΤΚΜ.
Μία απάντηση που να περιορίζεται σε «αυστηρά επιστημονικό πλαίσιο», όπως
αρμόζει στους μηχανικούς, και όπως προβλέπεται από τον κώδικα
επιστημονικής δεοντολογίας που διαθέτουν ή τουλάχιστον θα έπρεπε να
διαθέτουν όλοι οι μηχανικοί.
Όσον αφορά τα όσα προβάλλονται στο Α. ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΟΥ
ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ
Δυστυχώς, δεν μπορούμε να αφήσουμε ασχολίαστη τη δήλωση που κάνει η
επιτροπή στο προοίμιο της εισήγησής της περί «θετικής τοποθέτησής της σε
επενδυτικές πρωτοβουλίες στο δευτερογενή τομέα και στη μεταποίηση».
Αναρωτιόμαστε, εσείς οι «συνάδελφοι» της Ο.Ε. του ΤΕΕ-ΤΚΜ, εσείς που
σύμφωνα με το καταστατικό ίδρυσης του ΤΕΕ είστε και ο επίσημος τεχνικός
σύμβουλος του κράτους, αυτό οραματίζεστε και εισηγείστε; Εισηγείστε την
Ελλάδα να είναι ο «μεταποιητής» της Ευρώπης; Εμείς, πάντως
οραματιζόμαστε μία Ελλάδα παραγωγική και όχι μεταποιητική, που μπορεί να
στηρίζεται στα δικά της πόδια και όχι να είναι η «πατερίτσα» των άλλων. Και
η Ελλάδα έχει δικά της πόδια. Και η Ελλάδα έχει δικό της ορυκτό πλούτο που
μπορεί να τον αξιοποιήσει με κατάλληλες επενδύσεις. Και μία τέτοια επένδυση
σχεδιάσαμε και προτείνουμε εμείς οι Έλληνες μηχανικοί συνεργάτες της
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ για την ανάπτυξη του μεταλλευτικού δυναμικού της Β.
Χαλκιδικής. Ένας σχεδιασμός που έγινε όχι απλά με κάποια κριτήρια αλλά με
αποκλειστικό γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και την αειφορία.
Χαιρόμαστε που οι «συνάδελφοι» της Ο.Ε. του ΤΕΕ-ΤΚΜ αναγνωρίζουν ότι η
προτεινόμενη επένδυση είναι πολύ σημαντική. Μόνο που δεν κατανοούμε τα
λεγόμενά τους περί εσπευσμένων, ατεκμηρίωτων, ελλιπών και μη σύννομων
προσεγγίσεων. Μάλλον οι «συνάδελφοι» είναι η πρώτη φορά που
ασχολούνται με το θέμα. Γιατί αν είχαν ασχοληθεί δημιουργικά με το θέμα, θα
γνώριζαν ότι η επενδυτική πρόταση κατατέθηκε αρχικά τον Ιανουάριο του
2006 στο τότε Υπουργείο Ανάπτυξης από το οποίο και έλαβε θετική
γνωμοδότηση ως προς την τεχνικοοικονομική προσέγγιση. Ακολούθως τον
Απρίλιο του 2006 υπεβλήθη η προβλεπόμενη από την εθνική και ευρωπαϊκή
νομοθεσία
μελέτη
Προκαταρκτικής
Περιβαλλοντικής
Εκτίμησης
και
Αξιολόγησης για την οποία εκδόθηκε τον Σεπτέμβριο του 2009 θετική
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γνωμοδότηση από το τότε Υπουργείο ΠΕΧΩΔΕ μετά από την σύμφωνη γνώμη
όλων των συναρμόδιων υπουργείων. Η ΜΠΕ που ακολούθησε κατατέθηκε τον
Αύγουστο του 2010. Επομένως, πρόκειται για μία επένδυση που βρίσκεται σε
αξιολόγηση εδώ και πέντε (5) ολόκληρα χρόνια, έχει δε αξιολογηθεί από τις
αρμόδιες υπηρεσίες όλων των συναρμόδιων υπουργείων τουλάχιστον 2
φορές. Σίγουρα, αυτό κανείς δεν το χαρακτηρίζει ούτε εσπευσμένο (5
ολόκληρα χρόνια), ούτε ατεκμηρίωτο και ελλιπές (σύμφωνα με τα
προβλεπόμενα από την §2 του άρθρου 4 της ΚΥΑ 11014/703/Φ104/2003 οι
υπηρεσίες του ΥΠΕΚΑ ελέγχουν την πληρότητα του φακέλου πριν τον
διαβιβάσουν στους συναρμόδιους φορείς για αξιολόγηση) και προφανώς ούτε
μη σύννομο.
Τέλος, όσον αφορά τη δομή της μελέτης, αυτή έχει δομηθεί σύμφωνα με τα
προβλεπόμενα από την §1 του άρθρου 5 του Ν. 1650/1986 όπως
τροποποιήθηκε από το άρθρο 3 του Ν. 3010/2002, την §1 του άρθρου 4 της
ΚΥΑ 11014/703/Φ104/2003 και τον Πίνακα 1 της ΚΥΑ 69269/5387/1990.
Όσον
αφορά
τα
όσα
προβάλλονται
επιστημονικών δεδομένων και επιπτώσεων

στο

Α.1

Παρουσίαση

Προβάλλεται ότι «Όλα τα απόβλητα χαρακτηρίζονται χωρίς την απαιτούμενη

τεκμηρίωση ως μη επικίνδυνα».

Απ’ ότι φαίνεται η Ο.Ε. του ΤΕΕ-ΤΚΜ δεν διάβασε την πλήρη μελέτη, αντ’
αυτού περιορίστηκε στην «μη τεχνική περίληψη». Για ενημέρωσή της
αναφέρεται ότι ο περιβαλλοντικός χαρακτηρισμός των στερεών αποβλήτων
των ΜΕΣ αλλά και των σχεδιαζόμενων υποέργων Σκουριών, Ολυμπιάδας και
Μεταλλουργίας έχει εκπονηθεί από δύο (2) εργαστήρια των δύο μεγαλύτερων
πανεπιστημιακών ιδρυμάτων της Ελλάδος, και συγκεκριμένα από το
πιστοποιημένο κατά ISO 17025 Εργαστήριο Μεταλλουργίας του Ε.Μ.Π. και το
εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας του ΑΠΘ. Αναλυτική παρουσίαση του
περιβαλλοντικού χαρακτηρισμού των αποβλήτων δίνεται στα ακόλουθα σημεία
της μελέτης:
Κυρίως μελέτη, Κεφάλαιο 5:
σελ. 5.2-61 έως 64 για το υποέργο Μαύρων Πετρών
σελ. 5.3-107 έως 115 για το υποέργο Σκουριών
σελ. 5.4-47 έως 54 για το υποέργο Ολυμπιάδας
σελ. 5.5-28 έως 31 για το υποέργο Μεταλλουργίας
Παράρτημα IV: Περιβαλλοντικός Χαρακτηρισμός Δειγμάτων, μεγέθους 408
σελίδων
Παράρτημα V: Σχέδιο Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων – Μέρος Ι:
Εγκατάσταση Απόθεσης Κοκκινόλακκα, Κεφ. 3.4, σελ 25-32 και Μέρος ΙΙ:
Εγκαταστάσεις Απόθεσης Σκουριών, Κεφ. 3.4, σελ. 24-28.
Εάν απλά αθροίσουμε τις παραπάνω σελίδες, προκύπτει ότι στη μελέτη
υπάρχουν 448 σελίδες με στοιχεία περιβαλλοντικού χαρακτηρισμού

2

των αποβλήτων, στοιχεία τα οποία προέρχονται αποκλειστικά από
εργαστήρια των 2 μεγαλύτερων πανεπιστημιακών ιδρυμάτων της χώρας, του
ΑΠΘ και του ΕΜΠ. Ιδρύματα από τα οποία αποφοιτήσαμε η πλειονότητα των
Ελλήνων μηχανικών και όλοι εμείς. Αλλά εάν αυτό δεν είναι τεκμηρίωση, τότε
τι είναι;
Προβάλλεται ότι «Η επιβάρυνση της ατμόσφαιρας από την σκόνη αξιολογείται

ως αμελητέα».

Και βέβαια η επιβάρυνση της ατμόσφαιρας από την σκόνη αξιολογείται ως
αμελητέα διότι είναι αμελητέα. Και είναι αμελητέα λόγω του είδους (υπόγεια
εκμετάλλευση στα μεταλλεία Ολυμπιάδας και Μαύρων Πετρών, υπόγεια
εκμετάλλευση στα ¾ του μεταλλείου Σκουριών, επιφανειακή εκμετάλλευση
μόλις στο ¼ του μεταλλείου των Σκουριών, επαναφορά του μεγαλύτερου
ποσοστού των τελμάτων εμπλουτισμού στα κενά των εκμεταλλεύσεων ως
συστατικό του υλικού λιθογόμωσης, επιφανειακή απόθεση της περίσσειας των
τελμάτων υπό σχεδόν ξηρή μορφή με υγρασία 20%, θραύση-λειοτρίβηση με
συστήματα συλλογής σκόνης, εμπλουτισμός σε μορφή πολφού, πλήρως
σκεπαστές πλατείες αποθήκευσης πρώτων υλών και προϊόντων, διακίνηση
πρώτων υλών και προϊόντων σε ασφαλτοστρωμένους δρόμους, κλπ.) και του
μεγέθους των εργασιών (μέγιστη επιφανειακή εκσκαφή 24.000 τόνοι από το
επιφανειακό των Σκουριών το οποίο σημαίνει <10.000 κυβικά μέτρα). Και η
εκπομπή σκόνης αποδεικνύεται αμελητέα από την μαθηματική προσομοίωση
που έγινε από τον καθ. Π. Κασσωμένο του Πανεπιστημίου των Ιωαννίνων για
την συνέργεια όλων των επιμέρους εργασιών που προγραμματίζεται να
λάβουν χώρα (εκσκαφές μεταλλεύματος και στείρων, διάτρηση και ανατίναξη
μετώπων εξόρυξης, εκπομπές σκόνης από την πρόθραυση μεταλλεύματος,
μεταφορά μεταλλεύματος και στείρων, μεταφορά προϊόντων και αποβλήτων,
χρήση ιδιωτικών αυτοκινήτων, αερισμός υπόγειων μεταλλείων, απαέρια
μεταλλουργίας και μονάδας θειικού οξέος, εκπομπές από τα πλοία στο λιμάνι
Στρατωνίου) τόσο στη φάση κατασκευής όσο και στη φάση πλήρους
λειτουργίας και μάλιστα υπό τις δυσμενέστερες δυνατές συνθήκες από άποψη
ταυτόχρονης μεγιστοποίησης της δραστηριότητας σε όλα τα επιμέρους
υποέργα και ακραίων μετεωρολογικών συνθηκών – από άπνοια έως ΒΔ άνεμο
ισχυρής έντασης 6 m/s. Τα δεδομένα αυτά και οι αντίστοιχες προσεγγίσεις
αποτυπώνονται στην κυρίως μελέτη, κεφάλαιο 5, σελ. 5.2-45, σελ. 5.3-104
έως 106, σελ. 5.4-44 έως 46, σελ. 5.5-7 έως 8, σελ. 5.5-37 έως 39, σελ. 7.111 έως 42 και τέλος στο Παράρτημα VI: Εκτίμηση διασποράς σωματιδίων και
αερίων ρύπων 51 σελίδες.
Τέλος, δεν είναι κατανοητή η επιχειρηματολογία περί αδυναμίας ελέγχου της
εκπομπής σκόνης από μία δραστηριότητα. Είμαστε και είναι μηχανικοί,
επιστήμονες που υπηρετούμε και αναπτύσσουμε την τεχνολογία. Και ξέρουμε
όλοι πολύ καλά ότι τεχνικές και τεχνολογίες όχι μόνο για την αντιμετώπιση
αλλά ακόμα και για την πρόληψη εκπομπών σκόνης, υπάρχουν. Προφανώς.
Προβάλλεται ότι «Υπάρχουν υποβαθμισμένα ως προς το μέγεθος στοιχεία για

ύψη βροχής»
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Δεν είναι κατανοητός ο όρος «υποβαθμισμένα» μεγέθη ύψους βροχής. Τα
στοιχεία
που
παρατίθενται
στη
μελέτη
προέρχονται
από
τους
μετεωρολογικούς σταθμούς Αρναίας που διαχειρίζεται από το ΕΘΙΑΓΕ,
Μεγάλης Παναγίας και Πλανάς που διαχειρίζονται από το Υπουργείο Αγροτικής
Ανάπτυξης
και
Τροφίμων,
Στρατωνίου
που
διαχειρίζεται
από
το
Αστεροσκοπείο Αθηνών και 4 ιδιόκτητους μετεωρολογικούς σταθμούς της
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ
ΧΡΥΣΟΣ
στην
ευρύτερη
περιοχή
των
μεταλλευτικών
εγκαταστάσεων της ΒΑ Χαλκιδικής. Τα δεδομένα των σταθμών για το ύψος
βροχής παρατίθενται στην κυρίως μελέτη, Κεφάλαιο 3, σελ. 3.2-1 έως 4, στο
Παράρτημα ΙΙΙ.1.1 Κλιματικά και μετεωρολογικά χαρακτηριστικά, σελ. 5 έως 8
και στο Παράρτημα ΧΙ: Υδρογεωλογικές Μελέτες, 1. Μαύρων Πετρών και
Μαντέμ Λάκκου σελ. ΙΙ-19 έως 26, 2. Ολυμπιάδας σελ. 16-20 και Σκουριών
σελ. 19-23.
Προβάλλεται ότι «Υπάρχουν ελάχιστα για τις λιμενικές εγκαταστάσεις».
Ο βαθμός ανάλυσης της περιγραφής που δίνεται στη ΜΠΕ ενός έργου
προβλέπεται σαφώς από την κείμενη νομοθεσία. Και ο βαθμός ανάλυσης της
περιγραφής περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο σε πληροφορίες για το χώρο
εγκατάστασης του έργου, το σχεδιασμό του έργου και το μέγεθος του έργου.
Και αυτός ο βαθμός ανάλυσης έχει δοθεί στην εν θέματι περιγραφή, όχι μόνο
για την προτεινόμενη αναβάθμιση των λιμενικών εγκαταστάσεων Στρατωνίου
αλλά και για το σύνολο της επένδυσης.
Μόνο που θα έπρεπε να γνωρίζουν οι «συνάδελφοι» της Ο.Ε. του ΤΕΕ-ΤΚΜ
πως για να φτάσεις να συντάξεις μια ΜΠΕ για ένα έργο, πρέπει (α) να
εκπονηθούν τεχνικές προμελέτες για όλες τις εναλλακτικές λύσεις,
τεχνολογικές και χωροταξικές, όλων των επιμέρους δομικών συστατικών του
έργου, (β) να αξιολογηθούν όλες οι εναλλακτικές με βάση περιβαλλοντικά και
τεχνικοοικονομικά κριτήρια, (γ) να εκπονηθούν όλες οι μελέτες βάσης για την
λύση που θα προκριθεί από το στάδιο (β) π.χ. στην περίπτωση των λιμενικών
εγκαταστάσεων Στρατωνίου γεωτεχνική μελέτη, κυματική μελέτη, μελέτη
ακτομηχανικών επιπτώσεων, οι οποίες αποτελούν τη βάση για την εκπόνηση
της (δ) τελικής τεχνικής μελέτης. Οι μελέτες αυτές υποβάλλονται για έγκριση
στις αρμόδιες υπηρεσίες μετά την περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου.
Γιατί αυτή η απομείωση;
Προβάλλεται ότι «Υπάρχει Έλλειψη ισοζυγίου υδατικών πόρων».
Και πάλι αποσπασματική ανάγνωση της μελέτης. Στα περιεχόμενα της μελέτης
είναι εμφανές ξεχωριστό κεφάλαιο ισοζυγίου υδατικών πόρων για κάθε
επιμέρους στοιχείο της επένδυσης. Ενδεικτικά αναφέρεται:
•
•

Υδατικό ισοζύγιο για το υποέργο των Μαύρων Πετρών: Κεφάλαιο 5.2.6,
σελ. 5.2-39 έως 43
Υδατικό ισοζύγιο για το υποέργο των Σκουριών: Κεφάλαιο 5.3.7, σελ.
5.3-94 έως 101
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•
•

Υδατικό ισοζύγιο για το υποέργο της Ολυμπιάδας: Κεφάλαιο 5.4.6, σελ.
5.4-37 έως 41
Υδατικό ισοζύγιο για το υποέργο της Μεταλλουργίας: Κεφάλαιο 5.5.2.5,
σελ. 5.5-33 έως 35

Προβάλλεται ότι «Δεν γίνεται αναφορά στις ποσότητες βαρέων μετάλλων στο

υπέδαφος».

Ενδεικτικά αναφέρεται ότι στην μελέτη γίνεται όχι μόνο αναφορά στις
ποσότητες βαρέων μετάλλων στο υπέδαφος αλλά αντίθετα έχουν εκπονηθεί
εκτεταμένες και πολύ αναλυτικές γεωχημικές μελέτες εδαφών με λήψη
δειγμάτων όχι μόνο επιφανειακών (bulk) αλλά και με τρανσέρες αλλά και με
δειγματοληπτικές γεωτρήσεις βάθους. Όπως:
•
•

Κεφάλαιο 3.2.4 Έδαφος, σελ. 3.2-15 έως 31, και
Παράρτημα ΙΙΙ.1.3 Έδαφος (Ανάλυση Υφιστάμενης Κατάστασης,
Φυσικά Χαρακτηριστικά εδαφών, Αποτίμηση ποιότητας εδαφών στην
ευρύτερη περιοχή Στρατωνίου, Έκθεση ποιότητας εδαφών Ολυμπιάδας,
Προκαταρκτική γεωχημική διασκόπηση εδαφών της λεκάνης Πιάβιτσας,
Πίνακες οριακών τιμών για την αξιολόγηση της ποιότητας των
εδαφών), 142 σελίδες

Προβάλλεται ότι «Δεν εξετάζεται το φαινόμενο της όξινης απορροής στο

μέλλον ενώ και σήμερα είναι 300 κ.μ. την ώρα στο Στρατώνι».

Είναι στοιχειωδώς γνωστό
ότι το φαινόμενο της όξινης απορροής σε
μεταλλεία μεικτών θειούχων δημιουργείται εάν και μόνο εάν η μέθοδος
εκμετάλλευσης είναι τύπου κατακρήμνισης οροφής και δημιουργούνται
συνθήκες ταυτόχρονης παρουσίας αέρα (το οξυγόνο του οποίου θα οξειδώσει
τα θειούχα σε θειικά), νερού (το οποίο θα λειτουργήσει ως το μέσο για την εν
συνεχεία διαλυτοποίηση των θειικών) και απουσία αλκαλικών ορυκτών.
Στο κοίτασμα των Σκουριών δεν τίθεται θέμα δημιουργίας όξινης απορροής
καθώς η μέθοδος εκμετάλλευσης είναι αυτή των εναλλασσόμενων κοπών και
λιθογομώσεων (cut and fill) (βλ. κεφάλαιο 5.3.9.3, σελ. 5.3-107 έως 115), η
περιεκτικότητα του θείου είναι ιδιαίτερα μικρή (<1%) και τα πετρώματα
περιέχουν περίσσεια αλκαλικών ορυκτών (βλ. κεφ. 5.3.2.2, σελ. 5.3-29 έως
42).
Στο κοίτασμα της Ολυμπιάδας δεν τίθεται θέμα δημιουργίας όξινης απορροής
ούτε σήμερα (αφού είναι ένα αργούν μεταλλείο όπου συνεχίζεται η άντληση
των νερών μεταλλείου) ούτε στο μέλλον καθώς και εδώ η μέθοδος
εκμετάλλευσης είναι αυτή των εναλλασσόμενων κοπών και λιθογομώσεων
(cut and fill) (βλ. κεφάλαιο 5.4.2, σελ. 5.4-3 έως 27), τα δε πετρώματα
περίσσεια
αλκαλικών
(το περιβάλλον
πέτρωμα
καθαρός
περιέχουν
ασβεστόλιθος, βλ. Κεφ. 5.4.8.3, σελ. 5.4-47 έως 54).
Τέλος, για το κοίτασμα των Μαύρων Πετρών επίσης δεν τίθεται θέμα
δημιουργίας όξινης απορροής ούτε σήμερα (και αποδεικνύεται από την
ποιότητα των νερών των σύγχρονων εκμεταλλεύσεων) ούτε στο μέλλον
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καθώς και εδώ η μέθοδος εκμετάλλευσης είναι αυτή των εναλλασσόμενων
κοπών και λιθογομώσεων (cut and fill) (βλ. κεφάλαιο 5.2.2, σελ. 5.2-5 έως
22).
Σήμερα πράγματι στο Στρατώνι υπάρχουν 300 κ.μ. όξινων νερών μεταλλείου.
Μόνο που πρόκειται για νερά που προέρχονται από παλαιές εκμεταλλεύσεις
του Μαντέμ Λάκκου και των Μαύρων Πετρών, εκμεταλλεύσεις προ του 1987,
όταν η μέθοδος εκμετάλλευσης ήταν αυτή της κατακρήμνισης οροφής. Και το
κλείσιμο των παλαιών αυτών εκμεταλλεύσεων με λιθογόμωση (έχουν ήδη
λιθογομωθεί >120.000 κ.μ. κενών) σε συνδυασμό με μεγάλες επενδύσεις για
τη διευθέτηση των επιφανειακών νερών στις περιοχές των καθιζήσεων (π.χ.
Γιάνναβος), που σημαίνει δράσεις για την αντιμετώπιση των προγενέστερων
προβλημάτων στην πηγή τους και έχουν ήδη ενταχθεί στην υφιστάμενη
δραστηριότητα της ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ με χειροπιαστά αποτελέσματα στα
ποιοτικά χαρακτηριστικά των απορροών (βλ. κεφάλαιο 5.2.8.2, σελ. 5.2-52
έως 58).
Προβάλλεται ότι «Υπάρχουν ασάφειες για το χρόνο λειτουργίας και την

αποκατάσταση».

Δεν είναι κατανοητές οι ασάφειες που επικαλούνται για το χρόνο λειτουργίας
της επένδυσης. Η επένδυση που προτείνεται αφορά τα πρώτα 30 χρόνια
λειτουργίας (+2 χρόνια κατασκευής) των σήμερα βεβαιωμένων κοιτασμάτων
της περιοχής. Και αυτό είναι αποτυπωμένο καθαρά και ξάστερα σε πάρα
πολλά σημεία της μελέτης. Ενδεικτικά αναφέρεται το κεφάλαιο 5.10.2:
Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης έργου, σελ. 5.10-2 και 3.
Το ίδιο ισχύει και για τις ασάφειες που επικαλούνται για την αποκατάσταση.
Υπάρχει ένα ολόκληρο κεφάλαιο στην κυρίως μελέτη, το κεφάλαιο 6, που
πραγματεύεται τον σχεδιασμό του τρόπου αποκατάστασης τόσο για τις
περιοχές στις οποίες σχεδιάζεται να γίνει επέμβαση από την ανάπτυξη και
λειτουργία της προτεινόμενης επένδυσης όσο και για τις περιοχές όλων των
παλαιών χώρων και περιοχών που έχουν διαταραχθεί από την προγενέστερη
μακρόχρονη μεταλλευτική δραστηριότητα που έχει λάβει χώρα στην περιοχή.
Προβάλλεται ότι «Δεν αναφέρεται καμία επίπτωση στο υποκείμενο έδαφος και

στον υδροφόρο από την πίεση των υπερκείμενων βουνών (> 100 μ)
αποβλήτων».
Προφανώς γιατί δεν υπάρχει. Ο όρος όμως «βουνό» από μηχανικούς
δημιουργεί θέμα επιπέδου. Στον κόσμο μας αυτό λέγεται στατική επάρκεια και
έχει εξαντληθεί.
Προβάλλεται ότι «Δεν εξετάζεται το ενδεχόμενο ενεργοποίησης κάποιου

ρήγματος από εκρήξεις, καθιζήσεις λόγω εξόρυξης και άντλησης πολύ
μεγάλων ποσοτήτων υπόγειου ύδατος».
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Το θέμα της ενεργοποίησης κάποιου ρήγματος από εκρήξεις, έχει
επιστημονικά εξαντληθεί. Η δευτερογενής σεισμικότητα που μπορεί να
προκληθεί από την εξορυκτική δραστηριότητα των κοιτασμάτων Μαύρων
Πετρών, Ολυμπιάδας και Σκουριών υστερεί σημαντικά (κατά 3 έως 5 μονάδες
έντασης) από την πρωτογενή σεισμικότητα της περιοχής και είναι πρακτικά
ασήμαντη (εντός των ορίων τον αέναου "σεισμικού θορύβου" που προέρχεται
από τον στερεό φλοιό της γης) για το βάθος (<<1 km από την επιφάνεια της
γης) και την μέθοδο εκμετάλλευσης των κοιτασμάτων (λιθογόμωσης).
Ομοίως, όσον αφορά την επίκληση καθιζήσεων λόγω εξόρυξης και άντλησης
πολύ μεγάλων ποσοτήτων υπογείου νερού, το θέμα έχει εξαντληθεί λόγω της
φύσης της μεθόδου εκμετάλλευσης και του είδους των πετρωμάτων.
Προβάλλεται ότι «Δεν γίνεται καμία αναφορά στις επιπτώσεις σε άλλες

δραστηριότητες καθώς και στις αξίες των ακίνητων περιουσιών λόγω της
υποβάθμισης της ποιότητας του περιβάλλοντος και της (βαριάς)
βιομηχανοποίησης της περιοχής».

Δεν είναι κατανοητό το πώς οι δραστηριότητες του «άλλου μοντέλου»
ανάπτυξης δεν έχουν ανάγκη εκτίμησης των επιπτώσεων τους στην
μεταλλευτική, η οποία προϋπήρχε, ενώ το αντίθετο όχι, αλλά και γιατί οι
επιπτώσεις είναι κατά θέσφατο αρνητικές. Σε κάθε περίπτωση θεωρείται
αθροιστική οικονομική διάσταση κάθε δραστηριότητα στην περιοχή εφόσον
σχεδιάζεται γι αυτό, χωρίς να παραβλέπεται το συγκριτικό πλεονέκτημα των
φυσικών πόρων κάθε περιοχής και η αξιοποίηση όσο το δυνατόν
περισσότερης από την υπεραξία τους.
Όσον αφορά τα όσα προβάλλονται στο Α.2. Εφαρμογή μεθόδων πιλοτική διακρίβωση
Προβάλλεται ότι «δεν τεκμηριώνεται πώς θα εφαρμοστεί στη συγκεκριμένη

περίπτωση η μέθοδος της ακαριαίας τήξης (flashsmelting) που προτείνεται για
την εξαγωγή του χρυσού χωρίς κυάνιο. Παγκόσμια αναφέρεται σαν μέθοδος
παραλαβής χαλκού και νικελίου. Πώς θα αποχωριστεί χρυσός απ’ το
δυσκατέργαστο (refractory) αρσενοπυρίτη. Δεν αναφέρεται παγκόσμια
μονάδα flashsmelting για ανάκτηση χρυσού από δυσκατέργαστους
αρσενοπυρίτες, με ή χωρίς κυάνιο».

Η τεκμηρίωση της μεθόδου εφαρμογής της ακαριαίας τήξης για την εξαγωγή
χαλκού, χρυσού και αργύρου δίνεται στην Κυρίως Μελέτη, κεφάλαιο 5.5.2,
σελ. 5.5-10 έως 27.
Και βέβαια η μέθοδος της ακαριαίας τήξης εφαρμόζεται παγκοσμίως για την
παραγωγή κατά κύριο λόγο χαλκού (> 50% της παγκόσμιας παραγωγής
χαλκού) και δευτερευόντως νικελίου (>30% της παγκόσμιας παραγωγής
νικελίου). Μόνο που οι «συνάδελφοι» της Ο.Ε. του ΤΕΕ-ΤΚΜ δεν μπήκαν στον
κόπο να δουν ότι σε όλες τις μονάδες ακαριαίας τήξης για την παραγωγή
χαλκού ανά τον κόσμο, παράγονται σαν παραπροϊόντα και χρυσός και
άργυρος. Με τον ίδιο ακριβώς τρόπο στην προτεινόμενη μονάδα ακαριαίας
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τήξης στον Μαντέμ Λάκκο θα παράγεται ως κύριο προϊόν ο χαλκός και ως
παραπροϊόντα και ο χρυσός και ο άργυρος.
Και προφανώς λόγω της θερμοκρασίας των 1350◦C της καμίνου ακαριαίας
τήξης δεν έχουν επιστημονική βάση τα όσα προβάλλουν περί δυσκατέργαστου
αρσενοπυρίτη (το σημείο τήξης του ορυκτού του αρσενοπυρίτη είναι 11771188◦C) πολύ δε περισσότερο τα όσα προβάλλουν περί χρήσης κυανίου σε
πυρομεταλλουργική διεργασία!
Τέλος, για άλλη μια φορά επισημαίνεται ότι το flashsmelting δεν εφαρμόζεται
για παραγωγή χρυσού ως κύριο μέταλλο, αλλά ως παραπροϊόν της παραγωγής
χαλκού. Και για αυτό το λόγο η κάμινος τροφοδοτείται με μίγμα
συμπυκνώματος χαλκού Σκουριών και πυριτών Ολυμπιάδας. Αν δεν υπήρχε το
κοίτασμα χαλκού των Σκουριών δεν θα επιλεγόταν η μέθοδος της ακαριαίας
τήξης γιατί απλά δεν θα υπήρχε ο χαλκός που λειτουργεί ως συλλέκτης του
χρυσού και του αργύρου.
Προβάλλεται ότι «ο ισχυρισμός της σταθεροποίησης και στερεοποίησης του

αρσενικού (Αs) στη μορφή του κρυσταλλικού “σκοροδίτη” μπορεί να
αποδειχθεί αβάσιμος κάτω από πραγματικές συνθήκες».
Ότι έχουμε σχεδιάσει προέρχεται από πολυετή ενασχόληση με το αντικείμενο
και σε συνεργασία με έγκριτους πανεπιστημιακούς φορείς και κολοσσιαίες
διεθνώς καταξιωμένες εταιρείες παροχής τεχνολογίας. Δεν πρόκειται επομένως
να σχολιάσουμε εικασίες του τύπου «μπορεί να αποδειχθεί αβάσιμο το ένα ή
το άλλο». Σημειώνουμε μόνο, ότι η πρόταση μας δεν είναι έκθεση ιδεών αλλά
σχεδιασμός επένδυσης υψηλής χρηματοδότησης.
Προβάλλεται ότι «για τις εκπομπές διοξειδίου του θείου (SO2) από τη μονάδα

μεταλλουργίας, αναφέρεται ότι θα είναι μόνο 0,002%, χωρίς να περιγράφεται
η τεχνική που θα ακολουθηθεί ώστε να εξασφαλίζεται αυτό το αποτέλεσμα».

Η τεχνική που θα ακολουθηθεί σαφώς και περιγράφεται στην κυρίως μελέτη,
κεφάλαιο 5.5.2, σελ. 5.5-21 έως 26 και περιλαμβάνει διπλά συστήματα
έκπλυσης των αερίων.
Προβάλλεται ότι «δεν αναφέρεται καν σε ποια μορφή θα συνυπάρχουν τα

μέταλλα και το κυάνιο στις λίμνες τελμάτων, όπου η χημεία είναι ακόμα
αδιευκρίνιστη και μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τις συστάσεις και τις
συνθήκες διαχείρισης. Π.χ. πόσο υδροκυάνιο θα εξατμίζεται;»
Διακρίνουμε μία σύγχυση στις προσεγγίσεις. Δεν υπάρχουν λίμνες τελμάτων,
οι εγκαταστάσεις είναι ξηρής απόθεσης. Δεν υπάρχει κυάνιο στην
μεταλλουργία που προτείνουμε, η μέθοδος είναι πυρομεταλλουργία χαλκού.
Από πού λοιπόν θα προέλθει το υδροκυάνιο;
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Όσον αφορά
βλαβών

τα

όσα

προβάλλονται

στο

Α.3.

Αναστρεψιμότητα

Προβάλλεται ότι «Αναφέρεται στις επί μέρους εκτιμήσεις που γίνονται στη

μελέτη ότι σε πολλές περιπτώσεις οι επιδράσεις στο περιβάλλον θα είναι
μερικώς αναστρέψιμες, άρα δέχεται ότι θα υπάρξει μόνιμη βλάβη του
περιβάλλοντος χωρίς να προσδιορίζει το μέγεθος της βλάβης (μείωση
απορροών
και
υδατικών
αποθεμάτων
υδροφορέων,
φυσικοχημικά
χαρακτηριστικά επιφανειακών υδάτων, επιβάρυνση ποιότητας επιφανειακών
και υπόγειων νερών, διαρροές από χώρους απόθεσης και γραμμές μεταφοράς
κλπ). Παρ’ όλα αυτά, είναι χαρακτηριστικό το γεγονός ότι στους τελικούς
πίνακες αξιολόγησης δεν γίνεται πουθενά η επιλογή «μη αναστρέψιμη».
Τελικά είναι ή δεν είναι και πόσο; Η μόνη επίδραση που επιλέγεται ως μη
αναστρέψιμη είναι αυτή που αφορά στο κοινωνικό και οικονομικό περιβάλλον
της περιοχής και που προδιαγράφεται ως βιομηχανοποιημένο.»
Από το σχόλιο αυτό και μόνο προκύπτει επιλεκτική «ανάγνωση» της Ο.Ε.
Περιορίστηκε στους τελικούς πίνακες των συνεργιστικών επιπτώσεων της
συνολικής επένδυσης που δίνεται στο τέλος του κάθε υποκεφαλαίου.
Προτείνεται η ανάγνωση συγκεκριμένα του κεφαλαίου 7 (ενδεικτικά
αναφέρονται οι σελ. 7.3-2, 7.3-5, 7.3-6, 7.4-5, 7.4-7, 7.4-9, 7.4-10, 7.4-11,
7.4-20, 7.4-21, 7.4-22, 7.5-12, 7.5-14, 7.5-21, 7.5-23, 7.5-24, 7.6-15, 7.6-16,
7.10-4, 7.10-9, 7.10-15, 7.10-16, 7.10-17, 7.10-18, 7.10-19, 7.10-20, 7.1027, 7.10-37). Διότι και το μέγεθος της επίπτωσης, όπου αυτή υπάρχει,
ποσοτικοποιείται και η εκτίμηση «μη αναστρέψιμη», όπου αυτή εκτιμάται ως
τέτοια, εμφανίζεται.
Αλλά, ναι πράγματι οι συνεργιστικές / αθροιστικές επιπτώσεις όλου του
προτεινόμενου επενδυτικού σχεδίου σε όλες τις άλλες περιβαλλοντικές
παραμέτρους πλην της οικονομικής δεν είναι μη αναστρέψιμες και είμαστε
πολύ περήφανοι για αυτό. Καταφέραμε δηλαδή να σχεδιάσουμε την ανάπτυξη
του σημαντικού μεταλλευτικού πεδίου της ΒΑ Χαλκιδικής με τεχνικές
προτάσεις που προστατεύουν το περιβάλλον και δεν του δημιουργούν «μη
αναστρέψιμες» επιπτώσεις. Αυτός ήταν, είναι και θα είναι ο στόχος μας. Γιατί
σ’ αυτό το περιβάλλον ζούμε εμείς οι μηχανικοί συνεργάτες της ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ
ΧΡΥΣΟΣ, εμείς και τα παιδιά μας. Δεν σχεδιάσαμε από ένα γραφείο στη
Θεσσαλονίκη.
Τέλος, ναι, πράγματι οι συνολικές επιδράσεις του έργου στο κοινωνικό και
οικονομικό περιβάλλον αξιολογούνται ως θετικές, σημαντικές, και μη
αναστρέψιμες και λόγω του μακρόχρονου χρονοδιαγράμματος του έργου
(μεγαλύτερου των 30 ετών) χαρακτηρίζονται και ως μόνιμες. Και εάν
θεωρείται «βιομηχανοποιημένο περιβάλλον» η αύξηση της ζήτησης των
προϊόντων του πρωτογενούς τομέα, η τόνωση των κατασκευαστικών
επιχειρήσεων, η ενίσχυση του εμπορίου λόγω της αύξησης του μέσου
εισοδήματος των κατοίκων της, η βελτίωση του τομέα παροχής υπηρεσιών
(κυρίως του χρηματοοικονομικού), η προσέλκυση σημαντικού αριθμού
ελευθέρων επαγγελμάτων, η τόνωση των δορυφορικών δραστηριοτήτων του
έργου (στις κατασκευαστικές επιχειρήσεις, στις υποστηρικτικές υπηρεσίες συνεργεία επισκευών και συντήρησης), η κοινωνική ευμάρεια της περιοχής, η
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επέκταση συναφών δραστηριοτήτων όπως ξενοδοχείων και χώρων εστίασης
(εστιατορίων), η αύξηση των παρεχόμενων υπηρεσιών της στο τουριστικό
κοινό και την προσφορά επιλογών για διαμονή και δραστηριότητες κατά τη
διάρκεια της τουριστικής περιόδου, η δημιουργία πόλου έλξης όχι μόνο
τουριστικών αλλά και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, τότε ΝΑΙ πιστεύουμε
ότι είναι επιτυχία.
Προβάλλεται ότι «Επίσης χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι δεν αναφέρεται

ούτε ένα παράδειγμα ατυχήματος από μεταλλευτική δραστηριότητα
(συχνότητα: 2/έτος παγκόσμια) ενώ αντίθετα αναφέρεται σε ατυχήματα από
άσχετες δραστηριότητες».
Ναι, πράγματι αυτή είναι η προσέγγιση. Και αυτή επιβάλλεται να είναι η
προσέγγιση. Διότι όπως τεκμηριώνεται στην Κυρίως Μελέτη, Κεφάλαιο 5.7 με
βάση τα στατιστικά των βιομηχανικών ατυχημάτων, στη μεταλλευτική και
γενικότερα στη βιομηχανία των μετάλλων συμβαίνει μόλις το 6% των
ατυχημάτων, ενώ αντίθετα στην χημική και πετροχημική βιομηχανία συμβαίνει
το 50% των βιομηχανικών ατυχημάτων.
Όσον αφορά τα όσα προβάλλονται στο Α.4. Τήρηση Προδιαγραφών
και όρων των μελετών- Μηχανισμοί ελέγχου
Προβάλλεται ότι «Α. Αρνητικό προηγούμενο αποτελεί η μη τήρηση των

περιβαλλοντικών όρων για τις προηγούμενες επενδύσεις της εταιρείας στην
περιοχή. Το “nonpaper” της 13-7-2010 των επιθεωρητών περιβάλλοντος (βλ.
Παράρτημα), περιγράφει χαρακτηριστικά την κατάσταση που επικρατεί στα
μεταλλεία Χαλκιδικής, καταδεικνύοντας συγχρόνως και την υποτυπώδη
λειτουργία των μηχανισμών ελέγχου του κράτους.
Στις υπό εξέταση περιοχές, λόγω των μεταλλευτικών δραστηριοτήτων,
παλαιότερα, αλλά και πρόσφατα, καθώς και της σύστασης του εδάφους,
διαπιστώνονται επιβαρύνσεις του περιβάλλοντος, κυρίως με μέταλλα και
βαρέα μέταλλα, τόσο στο έδαφος, όσο και στα νερά, επιφανειακά και
υπόγεια».
Θα μας ήταν χρήσιμη η συγκεκριμενοποίηση της διαφοροποίησης των
στοιχείων που επικαλούνται από τα στοιχεία που εμείς έχουμε προσωπικά
συλλέξει για την υφιστάμενη κατάσταση του περιβάλλοντος και έχουμε
παραθέσει αναλυτικά τόσο στη ΜΠΕ σελίδες 3.2-15 έως 31 (υφιστάμενη
ποιότητα εδαφών), 3.4-31 έως 67 (υφιστάμενη ποιότητα επιφανειακώνυπόγειων-θαλάσσιων υδατικών πόρων), 3.4-70 έως 77 (υφιστάμενη ποιότητα
ατμοσφαιρικού περιβάλλοντος), 3.4-86 έως 92 (υφιστάμενη ποιότητα
ακουστικού περιβάλλοντος), 3.4-93 έως 96 και 98 έως 99 (πιέσεις της
μεταλλευτικής δραστηριότητας στο περιβάλλον), 8.1-1 έως 8.11.2 (μέτρα
αντιμετώπισης περιβαλλοντικών επιπτώσεων), στο Παράρτημα ΙΙΙ της ΜΠΕ
αλλά και στις ετήσιες τεχνικές εκθέσεις στοιχείων ποιότητας περιβάλλοντος
που υποβάλλουμε όχι μόνο στις αρμόδιες υπηρεσίες αλλά και στην Τ.Α.
Διεύθυνση
Περιβάλλοντος
/
Ειδική
Υπηρεσία
(Υ.Π.Ε.Κ.Α./Γενική
Περιβάλλοντος (ΕΥΠΕ), ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ / Γεν.
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Δ/νση Δημ. Υγείας / Δ/νση Υγειονομικής Μηχανικής & Υγιεινής Περιβάλλοντος,
Υ.Π.Ε.Κ.Α./Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος, ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ
ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ Β. ΕΛΛΑΔΑΣ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ /
Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής / Δ/νση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής
Μέριμνας, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ / Περιφερειακή Ενότητα
Χαλκιδικής / Τμήμα Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας, Επιτροπή ΕΠΙΤΗΡΩ,
Δήμο Αριστοτέλη).
Προβάλλεται ότι «Σύμφωνα με την έκθεση της ΕΠΙτροπής για την ΤΗρηση

των περιβαλλοντικών όΡΩν (ΕΠΙΤΗΡΩ), από τους 121 περιβαλλοντικούς όρους
που περιλαμβάνουν οι ΕΠΟ του 1999 και του 2005, τηρούνται χωρίς
αποκλίσεις οι 99, οι 11 τηρούνται μερικώς και 11 δεν τηρούνται καθόλου. Οι
αποκλίσεις από την τήρηση των όρων αφορούν κυρίως στη διαχείριση των
στερεών αποβλήτων και την αποκατάσταση των χώρων απόθεσης».
Γίνεται αναφορά στα συμπεράσματα της 4 ης τεχνικής έκθεσης της επιτροπής
ελέγχου ΕΠΙΤΗΡΩ. Μόνο που για ευνόητους λόγους οι «συνάδελφοι» της Ο.Ε.
του ΤΕΕ-ΤΚΜ απομόνωσαν επιλεκτικά τους αριθμούς από το κείμενο. Για την
ανάδειξη του επιδιωκόμενου σκοπού, που αποκρύπτεται. Για την
αποκατάσταση της επιστημονικής αλήθειας και μόνο, παραθέτουμε αυτούσια
τα συμπεράσματα της 4 ης έκθεσης της ΕΠΙΤΗΡΩ:

«Το γενικό συμπέρασμα είναι ότι η μεγάλη πλειοψηφία των περιβαλλοντικών
όρων, που προβλέπονται από την σχετική ΚΥΑ, τηρούνται σε ικανοποιητικό
βαθμό. … Οι κυριότερες καθυστερήσεις και παραλείψεις αφορούν στους όρους
που αναφέρονται στην αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών προβλημάτων και
επιπτώσεων (αυξημένη παρουσία βαρέων μετάλλων και όξινης απορροής) που
προκαλούνται από την παρουσία δυναμικών πηγών ρύπανσης από
ανεξέλεγκτα διάσπαρτα και εκτεθειμένα στον χώρο μεταλλευτικά απόβλητα
και παραπροϊόντα που συνδέονται με προγενέστερη της σημερινής
μεταλλευτική δραστηριότητα. Η διεξοδική αντιμετώπιση της «αστοχίας»
αυτής προϋποθέτει την ασφαλή συγκέντρωση, μεταφορά και απόθεση τους σε
χώρους που είναι κατάλληλοι και πληρούν τις προδιαγραφές χωματερών
επικινδύνων αποβλήτων. Οι συγκεκριμένοι χώροι απουσιάζουν σήμερα από
την περιοχή, αφού αυτοί που υπάρχουν δεν είναι επαρκείς για να δεχθούν,
μαζί με τα τέλματα που παράγει η τρέχουσα παραγωγική διαδικασία, τον
μεγάλο όγκο όλων των «στοκαρισμένων» απόβλητων. Για την οριστική
επίλυση του προβλήματος απαιτείται η άμεση έγκριση της μελέτης του
συνολικού επενδυτικού σχεδίου που περιλαμβάνει και την αδειοδότηση
κατασκευής νέου χώρου, κατάλληλου για την απόθεση επικίνδυνων
αποβλήτων. Σε κάθε περίπτωση η προοδευτική εξέλιξη και οριστική
διευθέτηση του θέματος αυτού, σε συνδυασμό με την λειτουργική
σταθερότητα της μεταλλευτικής παραγωγής, είναι μείζονος σημασίας για τον
έλεγχο και την προστασία του περιβάλλοντος, αλλά και την διασφάλιση της
κοινωνικής συνοχής, σε μια εποχή που σύμφωνα με νέα σχετική Πολιτική και
άλλες στρατηγικές επιλογές, η βιώσιμη αξιοποίηση των Ορυκτών Πρώτων
Υλών της Ευρώπης επανέρχεται δυναμικά στο αναπτυξιακό προσκήνιο».

11

«Για τη διασφάλιση της σωστής λειτουργίας κάθε
βιομηχανικής δραστηριότητας, είναι αναγκαία η ύπαρξη και η αποτελεσματική
λειτουργία των μηχανισμών ελέγχου της πολιτείας, καθώς και η
θεσμοθετημένη ενημέρωση (με τα αποτελέσματα των ελέγχων) της Τ.Α. Θα
πρέπει να εξασφαλιστεί η στελέχωση και η επάρκεια των τοπικών μηχανισμών
ελέγχου».
Προβάλλεται

ότι

Εδώ υπάρχει μια έκδηλη αντίφαση. Δεν ευσταθεί η στην αμέσως προηγούμενη
παράγραφο επίκληση στοιχείων της επιτροπής ελέγχου ΕΠΙΤΗΡΩ και αμέσως
μετά να αμφισβητείται η ύπαρξη επιτροπών ελέγχου.
Επιπλέον, η Τ.Α. ενημερώνεται θεσμοθετημένα όχι μόνο από την ΕΠΙΤΗΡΩ
αλλά και από την ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ μέσω των ετήσιων τεχνικών εκθέσεων
στοιχείων ποιότητας περιβάλλοντος που όπως προαναφέραμε υποβάλλονται
όχι μόνο στις αρμόδιες υπηρεσίες αλλά και στην Τ.Α.
Μόνο που σκοπίμως αμφισβητείται η αξιοπιστία ελέγχου, είτε αυτού που
γίνεται από εμάς του μηχανικούς της ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ είτε αυτού που
γίνεται από την ΕΠΙΤΗΡΩ. Ο έλεγχος φαίνεται θα νομιμοποιείτο μόνον εάν
έφερε τη δική τους σφραγίδα! Λυπούμαστε αλλά η πραγματικότητα δεν
χρειάζεται
ούτε
γυρολόγους
αυτόκλητους
θεματοφύλακες
ούτε
ευαισθητοποιημένους καλοκαιρινούς τουρίστες. Και βεβαίως δεν χαρίζουμε
τον ρόλο.
Προβάλλεται ότι «Β. Η εκμετάλλευση των μεταλλείων στην περιοχή Μαύρες

Πέτρες, κάτω από τον οικισμό Στρατονίκης, γίνεται μέχρι και σήμερα με
χρήση εκρηκτικών εξ ολοκλήρου και όχι με μηχανικά μέσα σε ποσοστό 75%,
όπως προέβλεπε ή μελέτη εκμετάλλευσης. Η παραβίαση αυτή του βασικού
όρου εκμετάλλευσης, είναι σε γνώση των οργάνων της Πολιτείας, η οποία
παρόλα αυτά παράτεινε πρόσφατα την ισχύ της άδειας λειτουργίας και
εκμετάλλευσης των Μεταλλείων.
Η επιλογή όμως αυτή του τρόπου εξόρυξης με εκρηκτικά πιθανόν θα ήταν και
λόγος απόρριψης της Μ.Π.Ε. και της άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας
στην αρχική φάση της επένδυσης πριν δέκα χρόνια.
Το γεγονός αυτό, είναι πολύ πιθανόν να έχει σοβαρές διαταράξεις και
επιπτώσεις στη συμπεριφορά των εδαφικών στρωμάτων στην περιοχή και κατ’
επέκταση στον υπερκείμενο οικισμό Στρατονίκης μακροπρόθεσμα».
Πράγματι η εκμετάλλευση του Μεταλλείου Μαύρων Πετρών γίνεται μέχρι και
σήμερα με χρήση εκρηκτικών και όχι με μηχανικά μέσα σε ποσοστό 70% που
προέβλεπε ο ειδικός όρος 6β της εγκριτικής απόφασης της τεχνικής μελέτης
εκμετάλλευσης. Σε απάντηση αυτών των αιτιάσεων παραθέτουμε αυτούσιο
απόσπασμα από το υπ’ αρ. Δ8/Γ/Φ.12.7/οικ. 25835/4577/14.12.09 έγγραφο
του ΥΠΕΚΑ:
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Μάλλον είναι θέμα άλλης οπτικής γωνίας.
Όσον αφορά τα όσα προβάλλονται στο Α.5. Αλλαγή αναπτυξιακού
προτύπου για την περιοχή
Προβάλλεται ότι «Το προτεινόμενο έργο συνδέεται άμεσα με τα αναπτυξιακά

χαρακτηριστικά της περιοχής αλλά και της Περιφέρειας συνολικά, με
δευτερογενείς επιπτώσεις στην απασχόληση και στην τοπική κοινωνία και
παράλληλες επιπτώσεις στην ποιότητα του περιβάλλοντος.
Προφανώς και το προτεινόμενο έργο θα συμβάλλει στην ανάπτυξη όχι μόνο
της Β. Χαλκιδικής και της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας αλλά και της
χώρας. Ένα έργο συμβατό με τις κατευθύνσεις του Γενικού Πλαισίου
Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης (ΦΕΚ 128/Α/03.07.2008)
για την ανάπτυξη εξορυκτικών και βιομηχανικών δραστηριοτήτων στην
Ελλάδα με σαφή αναφορά στο μεταλλευτικό δυναμικό της Β. Χαλκιδικής,
καθώς επίσης και με τις προβλέψεις του Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού
Σχεδιασμού
και
Αειφόρου
Ανάπτυξης
για
τη
Βιομηχανία
(ΦΕΚ
151/ΑΑΠ/13.04.2009) με επίσης σαφή αναφορά στο μεταλλευτικό δυναμικό
της Β. Χαλκιδικής. Επιπρόσθετα, η συνύπαρξη του προτεινόμενου έργου με
άλλες χρήσεις και ειδικά με τον τουρισμό είναι εφικτή υπό προϋποθέσεις που
προβλέπονται στο Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου
Ανάπτυξης για τον Τουρισμό (ΦΕΚ 1138/Β/11.06.2009). Τέλος, και το
Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης
Κεντρικής Μακεδονίας (ΦΕΚ 218/Β/2004) αναφέρεται ρητά στο προτεινόμενο
έργο και στη λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση των επιπτώσεών του στο
περιβάλλον.
Με την ευκαιρία, χρήζει σχολιασμού η έκφραση των «συναδέλφων» του ΤΕΕΤΚΜ περί «δευτερογενών επιπτώσεων στην απασχόληση και στην τοπική
κοινωνία». Σημειώνουμε μόνο ότι η εργασία συνδέεται και πρωτογενώς και
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δευτερογενώς και τριτογενώς και…. με την αξιοπρέπεια και όχι με τις
επιπτώσεις
Προβάλλεται ότι «Η όποια μεταλλευτική δραστηριότητα θα μπορούσε να

χαρακτηρισθεί ως αειφορική, εφόσον δεν εκμηδενίσει τα περιθώρια ανάπτυξης
του αγροτικού, του τουριστικού και άλλων τομέων ήπιας μορφής ανάπτυξης
της περιοχής».
Εδώ φαίνεται η υιοθέτηση της πολιτικής της ΕΕ περί βιώσιμης μεταλλείας,
δηλαδή ότι μπορούμε να αναπτύξουμε και να λειτουργήσουμε ένα
μεταλλευτικό έργο με περιβαλλοντικά πλήρως αποδεκτό τρόπο. Μία πολιτική
της ΕΕ που περιλαμβάνει πληθώρα οδηγιών, κανονισμών και πρωτοβουλιών
για την διασφάλιση της προστασίας του περιβάλλοντος (νερά, εδάφη,
ατμόσφαιρα, φύση, κλπ) όχι μόνο από κάθε ανθρωπογενή δραστηριότητα
αλλά και ειδικά από τη μεταλλευτική δραστηριότητα:
•

•
•
•
•
•
•
•

Οδηγία NATURA 2000, που έχει σημαντικές επιχειρησιακές επιπτώσεις
σε νέα και ενεργά μεταλλεία, ec. europa.eu / environment / nature /
legislation / habitatsdirective / index_en.htm. Πρόσφατα δημοσιεύθηκε
πόρισμα σχετικά με την επιχειρησιακή και λειτουργική σχέση της
Οδηγίας NATURA 2000 με την εκμετάλλευση των ΜΕΟΠΥ, http:
//ec.europa.eu /environment/ nature/ natura2000/ management/
docs/neei_n2000_guidance.pdf.
Οδηγία SEVESOII (96/82/EC) για τον έλεγχο μεγάλων βιομηχανικών
ατυχημάτων. Διαδικασίες εκτίμησης και διαχείρισης κινδύνου, ec.
europa. eu /environment/ seveso / index.htm.
Οδηγία για την διαχείριση αποβλήτων της εξορυκτικής βιομηχανίας
http: //ec.europa.eu / environment /waste / mining / index. htm.
Πρωτοβουλίες για την ορθολογική χρήση γης, e.g. INSPIRE, ESDP
Θέματα υγιεινής, ασφάλειας και κατάρτισης στον εργασιακό χώρο,
ec.europa.eu / employment_social / health_safety / strategies_en.htm.
Έλεγχος χημικής επικινδυνότητας καταναλωτικών προϊόντων (οδηγία
REACH), ec.europa.eu / environment /chemicals / reach.htm.
Ευρύτερη κοινωνική αποδοχή για την εφαρμογή σε κάθε περίπτωση της
βέλτιστης διαθέσιμης τεχνολογίας (BAT– Best Available Technology),
ec.europa.eu / environment / waste / mining / bat.htm.
Δημόσιος διάλογος, στο πλαίσιο της βιώσιμης ανάπτυξης με βασικούς
συντελεστές τις απαιτήσεις για εταιρική ευθύνη την κοινωνική
συναίνεση. Ανοικτή επικοινωνιακή αναφορά στους ενδεχόμενους
κινδύνους. Συμμετοχή ΜΚΟ

Και αυτό, διότι η ΕΕ κατάλαβε προφανώς ότι το «μακριά από την αυλή μου»
(not in my backyard – NIMBY) έχει περιορισμένο χρονικό ορίζοντα (και οι
άλλοι ξυπνούν), αλλά και είναι στρατηγικής σημασίας.
Και προφανώς εμείς οι μηχανικοί συνεργάτες της ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ
σχεδιάσαμε ένα έργο με βάση την αειφόρο μεταλλεία. Διότι αειφόρος
μεταλλεία είναι η εφαρμογή υπόγειας μεθόδου εναλλασσόμενων κοπών και
λιθογομώσεων (cut and fill) στο κοίτασμα των Σκουριών προκειμένου να μην
υποθηκευτεί η περιμετρική επέκταση της εκμετάλλευσης στις χαμηλότερες
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περιεκτικότητες όταν τα οικονομοτεχνικά δεδομένα το επιτρέψουν, διότι
αειφόρος μεταλλεία είναι η ενοποίηση δανειοθαλάμου παραγωγής αδρανών
για την κατασκευή φραγμάτων με τον χώρο απόθεσης του κυρίως όγκου των
αποβλήτων και με την εξόρυξη του άνω τμήματος του κοιτάσματος των
Σκουριών, διότι αειφόρος μεταλλεία είναι η συγκέντρωση της μεταλλευτικής –
μεταλλουργικής δραστηριότητας Ολυμπιάδας – Μαύρων Πετρών και
Στρατωνίου στον Μαντέμ Λάκκο, διότι αειφόρος μεταλλεία είναι να
αποκαθιστάς το περιβάλλον το οποίο έχει διαταραχθεί από την μακρόχρονη
μεταλλευτική δραστηριότητα που έχει λάβει χώρα στην περιοχή από την
εποχή του Μεγάλου Αλεξάνδρου, διότι αειφόρος μεταλλεία είναι να
επαναφέρεις τα εξορυκτικά απόβλητα στα κενά της εκμετάλλευσης, διότι
αειφόρος μεταλλεία είναι να αξιοποιείς τα εξορυκτικά απόβλητα σε άλλες
χρήσεις, διότι αειφόρος μεταλλεία είναι η εφαρμογή υψηλού κόστους
τεχνολογίας για την αφύγρανση των προς απόθεση εξορυκτικών αποβλήτων,
διότι αειφόρος μεταλλεία είναι η καθετοποίηση της παραγωγής μετάλλων στον
τόπο εξόρυξής τους για την μεγιστοποίηση της προστιθέμενης αξίας τους,
διότι αειφόρος μεταλλεία είναι η ενοποίηση των εργοστασίων εμπλουτισμού
Ολυμπιάδας και Στρατωνίου σε ένα στον Μαντέμ Λάκκο, διότι αειφόρος
μεταλλεία είναι η κατασκευή μίας μεταλλουργίας που έχει τη δυνατότητα να
κατεργαστεί όσο το δυνατόν περισσότερα μεταλλεύματα της περιοχής, διότι
αειφόρος μεταλλεία είναι η αποκατάσταση της περιοχής να έχει ολοκληρωθεί
με την τελευταία κουβαδιά εξόρυξης μεταλλεύματος, διότι αειφόρος μεταλλεία
είναι η απελευθέρωση της παραλιακής ζώνης Ολυμπιάδας – ΣτρατωνίουΙερισσού, διότι, διότι, διότι.
Και προφανώς κατά τον σχεδιασμό του προτεινόμενου έργου μελετήσαμε
εξαντλητικά όλες τις εναλλακτικές λύσεις, τεχνολογίας και χωροθέτησης, όλων
των επί μέρους δομικών στοιχείων του έργου, τις οποίες και αξιολογήσαμε με
αποκλειστικά περιβαλλοντικά κριτήρια με στόχο να βρούμε και να προτείνουμε
την βέλτιστη περιβαλλοντικά λύση προκειμένου να συμβιώσουμε και με την
γεωργία, και με τον τουρισμό και με όποια άλλη ήπιας μορφής ανάπτυξης. Και
αυτό προκύπτει με σαφήνεια από τη μελέτη ισοζυγίου κόστους / οφέλους που
έχει εκπονηθεί για το εν λόγω έργο.
Αλήθεια, τόσα χρόνια που υπάρχει μεταλλευτική δραστηριότητα στην περιοχή
έχει θιγεί η γεωργία ή ο τουρισμός ή άλλη μορφής ανάπτυξη;
Εκτός εάν θεωρείται ως άλλη μορφή ανάπτυξης «ένας περίπατος» στην
περιοχή του προτεινόμενου έργου. Μόνο που και σε αυτή την περίπτωση
υπάρχει ισοζύγιο κόστους / οφέλους για τον ούτως ή άλλως ανεμπόδιστο
περίπατο σε σχέση με την οικονομική απόδοση της αξιοποίησης του ορυκτού
πλούτου!
Προβάλλεται ότι «Στη ΜΠΕ δεν αξιολογείται η τεράστια έκταση της επέμβασης

σε μια όχι αχανή, αλλά μικρή και πυκνοκατοικημένη, περιοχή που βιοπορίζει
κυρίως από το φυσικό της περιβάλλον το οποίο είναι ιδιαίτερου φυσικού
κάλλους».
Κατ’ αρχήν δεν κατανοούμε τον όρο «τεράστια». Ως μηχανικοί που είμαστε
ξέρουμε να εκφραζόμαστε μόνο με αριθμούς και όχι με επίθετα. Και κάνοντας
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χρήση των αριθμών να ξεκαθαρίσουμε ότι όπως αναφέρεται και στη ΜΠΕ
σελίδες 5.10-1, 6.6-2, 6.8-3, 6.8-4, 7.5-5 έως 7, οι νέες εγκαταστάσεις του
έργου θα καταλάβουν συνολικά έκταση 3.238,28 στρεμμάτων. Από αυτά, τα
770 στρ. βρίσκονται σε διαπλάσεις μακκίας βλάστησης, τα 345,7 στρ. σε
δρυοδάση και τα 2.001,3 στρ. σε δάση οξιάς.
Με τι κριτήρια αξιολογούν ως «τεράστια» την έκταση κατάληψης του έργου οι
«συνάδελφοι» της Ο.Ε. του ΤΕΕ-ΤΚΜ; Μήπως την συγκρίνουν με τα 745.000
στρέμματα που είναι η έκταση του Δήμου Αριστοτέλη (ποσοστό 0,44%);
Με τι κριτήρια αξιολογούν οι «συνάδελφοι» της Ο.Ε. του ΤΕΕ-ΤΚΜ την
«τεράστια» επίπτωση του έργου στο φυσικό περιβάλλον της περιοχής; Μήπως
την συγκρίνουν με τα 266.000 στρέμματα μακκίας βλάστησης του Δήμου
Αριστοτέλη από την οποία για το έργο θα αποψιλωθεί το 0,29%; Μήπως με τα
352.000 στρέμματα δρυοδασών του Δήμου Αριστοτέλη από τα οποία για το
έργο θα αποψιλωθεί το 0,01%; Μήπως με τα 91.000 στρέμματα δασών οξιάς
του Δήμου Αριστοτέλη από τα οποία για το έργο θα αποψιλωθεί το 2,2%; Ή
μήπως με τα 31.000 στρέμματα δασών καστανιάς από τα οποία για το έργο
δεν θα αποψιλωθεί ούτε ένα δεντράκι;
Και αναρωτιόμαστε, είναι δεοντολογικά ορθό οι «συνάδελφοι» της Ο.Ε. του
ΤΕΕ-ΤΚΜ να αποσιωπούν το ότι ενώ οι νέες εγκαταστάσεις στον Μαντέμ
Λάκκο θα καταλάβουν 651 στρέμματα, αποκατάσταση θα γίνει παράλληλα με
τη λειτουργία σε 1007; Ή ακόμα να αποσιωπούν το ότι ενώ οι νέες
εγκαταστάσεις στην Ολυμπιάδα θα καταλάβουν μόλις 2 στρέμματα,
αποκατάσταση και μάλιστα κατά προτεραιότητα (στα πρώτα χρόνια του
έργου) θα γίνει σε 201 στρέμματα; Αλλά αυτά δεν τους εξυπηρετούν.
Και προφανώς στη ΜΠΕ έχουμε εκτιμήσει τις επιπτώσεις και στις χρήσεις γης
(βλέπε σελίδες 7.6-1 έως 18), και στα οικοσυστήματα (σελίδες 7.5-1 έως 25)
και στο κοινωνικό-οικονομικό περιβάλλον (σελίδες 7.8-1 έως 11).
Προβάλλεται ότι «Η επέκταση γνωστών κοιτασμάτων θεωρείται δεδομένη

σύμφωνα με τη ΜΠΕ. Τα γνωστά κοιτάσματα, που αναφέρονται και στο
Επενδυτικό Σχέδιο Ανάπτυξης είναι (πλην των Σκουριών) αυτά της Φισώκας,
Τσικάρας και Πιάβιτσας.
Το επενδυτικό σχέδιο για τη συνέχιση και επέκταση των μεταλλευτικών
δραστηριοτήτων, πρέπει να αξιολογηθεί στο σύνολό του. Το πρόβλημα είναι
ένα αδιάσπαστο πολυπαραμετρικό σύστημα. Κατά συνέπεια οφείλει να
αντιμετωπισθεί ενιαία, να ληφθεί υπόψη η αποτίμηση της υπάρχουσας
κατάστασης καθώς επίσης και η μακροπρόθεσμη αντιμετώπιση των
περιβαλλοντικών επιπτώσεων (κλείσιμο μεταλλείων και αποκατάσταση)».
Η εν θέματι ΜΠΕ αφορά αποκλειστικά και μόνο την εξόρυξη και κατεργασία
των συγκεκριμένων τόνων μεταλλεύματος από τα συγκεκριμένα τρία (3)
κοιτάσματα Μαύρων Πετρών – Ολυμπιάδας – Σκουριών που προδιαγράφονται
στην μελέτη.
Η ανάπτυξη και λειτουργία νέων εκμεταλλεύσεων σε τυχόν νέα κοιτάσματα
που θα διαπιστωθούν από την έρευνα που θα διεξάγεται παράλληλα με την
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ανάπτυξη και λειτουργία των τριών προδιαγεγραμμένων κοιτασμάτων δεν
αποτελεί αντικείμενο της εν θέματι ΜΠΕ. Εάν και εφόσον εντοπιστούν νέα
κοιτάσματα, η αξιοποίησή τους θα αποτελέσει αντικείμενο άλλης
αδειοδότησης.
Όσον αφορά τα όσα προβάλλονται στο Α.6.Μηδενική λύση
Προβάλλεται ότι «Η ΜΠΕ εξετάζει και συγκρίνει μόνο δυο εναλλακτικές

λύσεις. Ή την έγκριση της επένδυσης που προτείνεται, ή την άμεση διακοπή
κάθε μεταλλευτικής δραστηριότητας την οποία αδικαιολόγητα χαρακτηρίζει ως
μηδενική λύση, αντί της ορθής που είναι η συνέχιση των υφιστάμενων
μεταλλευτικών δραστηριοτήτων, (και πιθανά πιο ήπια επέκταση σε άλλες
περιοχές) με στόχο την διασφάλιση των θέσεων εργασίας και της
δυνατότητας αποκατάστασης του περιβάλλοντος από την προηγούμενη
χρήση.
Η ΜΠΕ αφορά την επενδυτική πρόταση της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ
Α.Ε. για την συνολική ανάπτυξη του μεταλλευτικού δυναμικού της ευρύτερης
περιοχής των Μεταλλείων Κασσάνδρας. Η μελέτη αυτή εκπονήθηκε και
κατατέθηκε στις αρμόδιες υπηρεσίες του Ελληνικού Δημοσίου σε εφαρμογή
του άρθρου 3 της υπ’ αρ. 22.138/12.12.03 σύμβασης μεταβίβασης του
συνόλου των στοιχείων του ενεργητικού της προηγούμενης μεταλλειοκτήτριας
εταιρείας στην Ελληνικός Χρυσός Α.Ε. η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 52 του
Ν. 3220/2004 (ΦΕΚ 15Α/28.01.04).
Αντί της επενδυτικής πρότασης της Ελληνικός Χρυσός Α.Ε. το Ελληνικό
Δημόσιο δύναται να επιλέξει την εναλλακτική της «μηδενικής λύσης», που
σημαίνει να επιλέξει την προσέγγιση της ματαίωσης της συνολικής
επενδυτικής πρότασης της Ελληνικός Χρυσός Α.Ε. Για το Ελληνικό Δημόσιο
αυτό σημαίνει «μη εκπλήρωση των υποχρεώσεων» που έχει αναλάβει με την
υπ’ αρ. 22.138/12.12.03 σύμβαση μεταβίβασης. Σύμφωνα όμως με το άρθρο
4 της εν λόγω σύμβασης, η «μη εκπλήρωση των υποχρεώσεων» συνιστά λόγο
καταγγελίας της σύμβασης που συνεπάγεται λύση της σύμβασης και
αναστροφή της μεταβίβασης σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης. Και
βέβαια και στην περίπτωση αυτή ισχύουν τα προβλεπόμενα από το άρθρο 1.3
της σύμβασης περί μη ευθύνης της Ελληνικός Χρυσός Α.Ε. για βλάβες του
περιβάλλοντος από την προγενέστερη μεταλλευτική δραστηριότητα, η οποία
σημειωτέον ότι χρονολογείται από τις αρχές του 19 ου αιώνα αν όχι από την
εποχή και του Μ. Αλεξάνδρου.
Τέλος, επισημαίνεται ότι
για την εταιρεία Ελληνικός Χρυσός Α.Ε.
μηδενική λύση είναι η ματαίωση της συνολικής επενδυτικής
πρότασης, που περιλαμβάνει όχι μόνο ματαίωση των σχεδιαζόμενων
νέων εγκαταστάσεων αλλά και άμεση διακοπή της υφιστάμενης
μεταλλευτικής δραστηριότητας. Μηδενική λύση για την Ελληνικός
Χρυσός δεν είναι ούτε η σαλαμοποίηση των νέων εγκαταστάσεων
ούτε η συνέχιση της υφιστάμενης δραστηριότητας. Και αυτή η
προσέγγιση του «do nothing» έχει συμπεριληφθεί σαν εναλλακτική
της επενδυτικής της πρότασης στην εν θέματι ΜΠΕ.
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Προβάλλεται ότι «Η διακοπή κάθε μεταλλευτικής δραστηριότητας στο βαθμό

που θεωρείται ως εναλλακτική λύση, δεν συνεπάγεται αυτόματα ότι το κόστος
αποκατάστασης της μέχρι τώρα ρύπανσης και εν γένει καταστροφής του
περιβάλλοντος θα βαρύνει αποκλειστικά το Ελληνικό Δημόσιο καθώς ήδη
υπάρχει προηγούμενο δικαστικών αποφάσεων (αποφ. 1895/2004 τριμ.
Πλημ/κείου Χαλ/κής) με το οποίο αμφισβητείται η συνταγματικότητα του
Ν.3220/2004 (ΦΕΚ 15Α’/28.01.2004) με τον οποίο απαλλάσσεται η TVX Gold
Hellas για βλάβες που προκάλεσε στο περιβάλλον την περίοδο 1996-2003» .
Όσον αφορά τις ήδη διαταραγμένες από την μακρόχρονη προγενέστερη
μεταλλευτική δραστηριότητα περιοχές, σύμφωνα με το άρθρο 1.3 της
σύμβασης μεταβίβασης προβλέπεται ότι «Για βλάβες του περιβάλλοντος ή
ζημίες τρίτων, οι οποίες επήλθαν ή τα γενεσιουργά αίτια ανάγονται σε χρόνο
πριν από τη δημοσίευση της σύμβασης η Ελληνικός Χρυσός Α.Ε. δε φέρει
οιαδήποτε ευθύνη».
Παρ’ όλα αυτά, στην επενδυτική πρόταση της Ελληνικός Χρυσός Α.Ε.
προβλέπεται παράλληλα με την ανάπτυξη και λειτουργία των υφιστάμενων και
σχεδιαζόμενων νέων εγκαταστάσεων και την ταυτόχρονη σταδιακή
αποκατάσταση των ήδη διαταραγμένων από την μακροχρόνια προγενέστερη
μεταλλευτική δραστηριότητα περιοχών.
Και βέβαια στην εναλλακτική περίπτωση διακοπής κάθε μεταλλευτικής
δραστηριότητας, η ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ Α.Ε., όπως και κάθε εταιρεία που
σέβεται τον εαυτό της, θα αποκαταστήσει τις περιοχές που είχαν δομικό
χαρακτήρα στην δραστηριότητά της στην περιοχή. Μία δραστηριότητα που
ξεκίνησε μόλις τον Δεκέμβριο του 2005 μετά την επαναδειοδότηση του
Μεταλλείου Μαύρων Πετρών και όχι τις περιοχές που έχουν διαταραχθεί από
την εποχή του Μεγάλου Αλεξάνδρου που χρονολογείται η μεταλλευτική
δραστηριότητα στην περιοχή. Και το σημείο αναφοράς της ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ
ΧΡΥΣΟΣ είναι ξεκάθαρα αποτυπωμένο στην «Μελέτη Απογραφής Υφιστάμενης
Κατάστασης Περιβάλλοντος στην ευρύτερη περιοχή των Μεταλλείων
Κασσάνδρας» που εκπονήθηκε κατ’ εφαρμογή του περιβαλλοντικού όρου
Δ.1.3.2 της Κ.Υ.Α 143088/11.04.2005 και κατατέθηκε τον Νοέμβριο του 2005
στις αρμόδιες υπηρεσίες, πριν την έναρξη οιασδήποτε δραστηριότητας της
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ.
Όσον αφορά τα όσα προβάλλονται στο Β. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ
Β.1.1. Διαδικασία Δημόσιας Διαβούλευσης-ΠΠΕ-ΠΠΕΑ
Προβάλλεται ότι σύμφωνα με την απόφαση 998/2205 του ΣτΕ η Διοίκηση

υποχρεούται να τηρήσει τις περί της Δημόσιας Διαβούλευσης διαδικασίες πριν
εκδοθεί η ΠΠΕΑ και ότι μέχρι την θετική γνωμοδότηση της ΠΠΕΑ του εν
θέματι έργου δεν έγινε καμία ενημέρωση των τοπικών κοινωνιών ή
οποιαδήποτε μορφής Δημόσια Διαβούλευση.
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Για την αποκατάσταση της αλήθειας και μόνο παραθέτουμε αυτούσια τα
ακόλουθα αποσπάσματα από την επικαλούμενη απόφαση του ΣτΕ 998/2005:
•

•

το
πόρισμα
της
απόφασης:
«Ακύρωση
πράξης
έγκρισης
περιβαλλοντικών όρων εκμετάλλευσης λιγνιτωρυχείου της ΔΕΗ στην
Πτολεμαΐδα Ν. Κοζάνης, για το λόγο ότι πριν την έκδοσή της δεν
εξετάσθηκαν στην οικεία μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων όλα τα
απαραίτητα στοιχεία, αλλά θεωρήθηκε δεδομένη η χωροθέτηση του
ορυχείου».
την μοναδική αναφορά της απόφασης σε θέμα ενημέρωσης του κοινού:
«Κατά τη διαδικασία εξ άλλου εγκρίσεως κατά τις ειδικές αυτές
διατάξεις των περιβαλλοντικών όρων ασκήσεως της εξορυκτικής
δραστηριότητος τηρούνται επίσης και όλες οι απαιτήσεις της
κοινοτικής και εθνικής νομοθεσίας για την εξέταση εναλλακτικών
λύσεων και για την ενημέρωση και συμμετοχή του κοινού στη
διαδικασία εγκρίσεως του οικείου σχεδίου».

Στην αγωνία των «συναδέλφων» του ΤΕΕ-ΤΚΜ να εξυπηρετήσουν τον
προαποφασισμένο στόχο τους, καταφεύγουν ακόμα και σε τεχνάσματα
διαστρέβλωσης νομικών κειμένων. Τα συμπεράσματα δικά σας.
Προβάλλεται ότι « Μέχρι σήμερα καμιά διαβούλευση δεν έγινε για τη ΜΠΕ».
Μας κάνει εντύπωση ο ισχυρισμός αυτός. Για τον πολύ απλό λόγο ότι
τουλάχιστον 2 εκ των όσων απαρτίζουν την Ο.Ε. του ΤΕΕ-ΤΚΜ παρευρέθησαν
και πήραν τον λόγο τόσο στην Δημόσια Διαβούλευση που έγινε στον
Πολύγυρο στις 26 Νοεμβρίου του 2010 όσο και στο Νομαρχιακό Συμβούλιο
που έγινε επίσης στον Πολύγυρο στις 10 Δεκεμβρίου του 2010. Αυτά δεν ήταν
δημόσιες διαβουλεύσεις;
Όσον αφορά τα όσα προβάλλονται στο Β.1.2. Περιεχόμενο της ΜΠΕ
Προβάλλεται ότι « Στη ΜΠΕ, δεν δίνονται όπως θα έπρεπε στοιχεία για την

κατάταξη του έργου κατά την περιβαλλοντική θεώρηση, πράγμα που αποτελεί
ουσιώδη παράλειψη ».

Οι αναφερόμενες πληροφορίες έχουν δηλωθεί και αποτυπωθεί από την
Ελληνικός Χρυσός στην Προμελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Έργου,
στην απόφαση Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης και Αξιολόγησης
(ΠΠΕΑ) και στην παρούσα μελέτη δίνονται στα διοικητικά έγγραφα που την
συνοδεύουν. Η αναφερόμενη ως «ουσιώδης παράλειψη» δεν αποτελεί καν
τυπική παράλειψη της μελέτης, καθώς η κατηγορία της μελέτης με βάση την
περιβαλλοντική νομοθεσία υποδηλώνεται από την ίδια την διαδικασία που
ακολουθείται (δηλ. όταν η αρμόδια αρχή για την περιβαλλοντική αδειοδότηση
είναι το ΥΠΕΚΑ, το έργο κατατάσσεται στην κατηγορία Α1 1). Επιπλέον, από τα
περιεχόμενα και τη δομή της μελέτης (βλ. παρ. 1.4) προκύπτει ότι τα
1

Με την εξαίρεση των έργων Α2 που βρίσκονται εντός περιοχών Natura 2000, οπότε και
αυτές αδειοδοτούνται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΥΠΕΚΑ
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περιεχόμενα ακολουθούν
69269/5387/24.10.1990.

τις

απαιτήσεις

του

πίνακα

1

της

ΚΥΑ

να συνυποβάλλεται μαζί με την Π.Π.Ε. και
προκαταρκτική μελέτη ασφαλείας, που θα περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τον
προσδιορισμό των ζωνών προστασίας από Μεγάλο Βιομηχανικό Ατύχημα
(ΒΑΜΕ) της υπό εγκατάσταση μονάδας ».
Προβάλλεται

ότι

« πρέπει

Η κατάθεση της ΜΠΕ έγινε το 2006, οπότε και δεν ίσχυε η πρόβλεψη για
κατάθεση
προκαταρκτικής
μελέτης
ασφάλειας
της
ΚΥΑ
11508/ΦΕΚ151/ΑΑΠΘ/2009
«Έγκριση
ειδικού
πλαισίου
χωροταξικού
σχεδιασμού και αειφόρου ανάπτυξης για τη βιομηχανία και της στρατηγικής
μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων αυτού.». Στην απόφαση ΠΠΕΑ που
έλαβε η ΠΠΕ, καθορίζονται ακριβώς οι όροι υπό τους οποίους θα συνεχιστεί η
διαδικασία
περιβαλλοντικής
αδειοδότησης,
μεταξύ
των
οποίων
περιλαμβάνονται και ‘σχέδιο διαχείρισης ασφάλειας’ και ‘εσωτερικό σχέδιο
έκτακτης ανάγκης’, τα οποία και περιλαμβάνονται αυτούσια στη ΜΠΕ
(παράγραφοι 5.7.4 και 5.7.5 αντίστοιχα). Επιπλέον στο Άρθρο 13
(Μεταβατικές διατάξεις) της προβλέπεται ότι: «Διαδικασίες αδειοδότησης
βιομηχανικών μονάδων ή οργανωμένων υποδοχέων σε εξέλιξη, κατά τη
δημοσίευση της παρούσας απόφασης, ακολουθούν τις προϋφιστάμενες
διατάξεις». Συνεπώς η αδειοδότηση απαλλάσσεται των προβλέψεων της ΚΥΑ.
Φυσικά συνεχίζει να υφίσταται η υποχρέωση για υποβολή μελέτης ασφάλειας,
όμως αυτή πρέπει να γίνει μετά την απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών
όρων.
Σημειώνεται ότι η νομοθεσία SEVESOII (ΚΥΑ 12044/613/2007) αφορά μόνο
βιομηχανικές δραστηριότητες και όχι το σύνολο των μεταλλευτικών
δραστηριοτήτων. Ως εκ τούτου στην ίδια τη μελέτη αποτυπώνεται καθαρά
ποια τμήματα του Έργου αποτελούν δραστηριότητες τύπου SEVESOII (§ 5.7).
Σημειώνεται δε με βάση τις χρησιμοποιούμενες ποσότητες επικινδύνων ότι οι
μόνες δραστηριότητες που εμπίπτουν στη SEVESOII είναι η μεταλλουργία και
οι λιμενικές εγκαταστάσεις αποθήκευσης θειικού οξέος. Οι υπόλοιπες
δραστηριότητες δεν εμπίπτουν στη σχετική νομοθεσία.
Όσον αφορά τους ισχυρισμούς περί εφαρμογής ΒΔΤ .
Με την ΜΠΕ έχει κατατεθεί ειδικό Παράρτημα ΧΙΙ στο οποίο περιγράφεται
σημείο προς σημείο ποιες ΒΔΤ έχουν υιοθετηθεί.
Όσον αφορά στο θέμα της μη εκπόνησης Στρατηγικής Εκτίμησης των
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων .
Καταρχήν θα πρέπει να καταστεί σαφές, ότι το προτεινόμενο έργο είναι μεν
ένα σύνθετο και σημαντικό και πολυεπίπεδο έργο αλλά σε καμία περίπτωση
δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι αποτελεί ένα πρόγραμμα ή σχέδιο μεταλλευτικής
δραστηριότητας σε μια ευρεία γεωγραφική ενότητα (προφανώς πολύ
μεγαλύτερη από αυτή που προτείνεται). Η διαδικασία της Στρατηγικής
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Εκτίμησης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων εφαρμόζεται σε προγράμματα ή
σχέδια που όπως αναφέρεται στην ΚΥΑ 107017/2006 περιλαμβάνονται στο
Παράρτημα Ι του άρθρου 11 της συγκεκριμένης ΚΥΑ. Όπως είναι προφανές το
προτεινόμενο έργο δεν σχετίζεται με κανένα από τα σχέδια ή/και
προγράμματα που περιέχονται στο Παράρτημα Ι του άρθρου 11 της
προαναφερόμενης ΚΥΑ.
Επιπλέον, τόσο στην ΚΥΑ αριθμ. ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/οικ. 107017 όσο και στην
οδηγία 2001/42/ΕΚ αναφέρεται ότι «… πραγματοποιείται εκτίμηση
περιβαλλοντικών επιπτώσεων για όλα τα σχέδια προγράμματα… β) για όλα τα
σχέδια και προγράμματα τα οποία στο σύνολό τους ή εν μέρει εφαρμόζονται
σε περιοχές του εθνικού σκέλους του Ευρωπαϊκού Οικολογικού Δικτύου
Natura 2000 (Τόποι Κοινοτικής Σημασίας (Τ.Κ.Σ.) και Ζώνες Ειδικής
Προστασίας (Ζ.Ε.Π.) και τα οποία ενδέχεται να τις επηρεάσουν σημαντικά».
Όπως προκύπτει από τη ΜΠΕ (βλ. παρ΄. 7.5.3 και χάρτη 8), το προτεινόμενο
έργο βρίσκεται εκτός των ορίων περιοχών που έχουν ενταχθεί στο Δίκτυο
Natura ενώ και οι εκτιμώμενες επιπτώσεις στο πλαίσιο της μελέτης, σε καμία
περίπτωση δεν μπορούν να θεωρηθούν ως σημαντικές.
Προβάλλεται ότι «Στα ΓΠΣ των πρώην Δήμων […]Δεν

προβλέπεται πουθενά
περιοχή
μεταλλευτικής
ιδιοκτησίας
ή
χωροθέτησης
οποιασδήποτε
μεταλλευτικής μεταλλουργικής δραστηριότητας» .
Τα εν λόγω ΓΠΣ περιλαμβάνουν περιοχές οι οποίες με βάση χωροταξικά
σχέδια υπερκείμενου σχεδιασμού (περιφερειακό, ειδικό χωροταξικό πλαίσιο
για τη βιομηχανία) προβλέπουν μεταλλευτική δραστηριότητα και ως εκ
τούτου, οποιοδήποτε χωροταξικό κείμενο υποκείμενου σχεδιασμού θα πρέπει
να είναι συμβατό με αυτά. Επιπλέον, χαρακτηρίζει τις περιοχές αυτές ως
δασικές. Με βάση την ισχύουσα νομοθεσία δεν είναι δυνατόν να εμποδιστεί η
μεταλλευτική δραστηριότητα, από τη στιγμή που νόμιμα θα αδειοδοτηθεί,
διότι επιβάλλεται από χωροταξικές αποφάσεις υψηλότερης ισχύος σε περιοχές
που βάσει δασικού νόμου δεν υπάρχει απαγόρευση.
Προβάλλεται ότι «Απαγορεύεται επίσης ο καθορισμός λατομικών περιοχών σε

ακτίνα 2000 μ από χώρους που έχουν κηρυχθεί αρχαιολογικοί ή
προστατευόμενες ζώνες […] Η χωροθέτηση αυτή παραβιάζει όλες τις σχετικές
με τις αποστάσεις μεταλλουργικών και χημικών συγκροτημάτων από οικισμούς
διατάξεις ».

Κατ’ αρχήν θα πρέπει να γίνει σαφής διαχωρισμός των λατομικών ζωνών που
δεν αποτελούν αντικείμενο της συγκεκριμένης μελέτης και της ΜεταλλευτικήςΜεταλλουργικής Δραστηριότητας που αποτελεί αντικείμενο της συγκεκριμένης
μελέτης. Επιπλέον, οι βιομηχανικές δραστηριότητες, όπως αναφέρεται και από
το ΤΕΕ-ΤΚΜ γίνονται εντός βιομηχανικών περιοχών του ΠΔ 18.10.1979 «Περί
καθορισμού χώρου βιομηχανικών εγκαταστάσεων εις την εκτός του
εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου περιοχή Ν. Χαλκιδικής και τροποποιήσεως
των από 1.7.1977 ΠΔ/τος» (ΦΕΚ 614/Δ/31.10.1979). Τέλος, θα πρέπει να
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καταστεί σαφές, ότι οι διατάξεις για περιορισμό αποστάσεων από τις
προτεινόμενες δραστηριότητες καλύπτονται στο έπακρο.
Προβάλλεται ότι « Δεν έχει ληφθεί υπόψη το ειδικό χωροταξικό για τη
βιομηχανία […]»
Από την ανάγνωση της ΜΠΕ προκύπτει ότι το σύνολο των σχετικών με το
έργο χωροταξικών σχεδιασμών έχει ληφθεί υπ’ όψιν, όπως αναλυτικά
παρουσιάζεται στην παράγραφο 7.6.1 της ΜΠΕ.
Όσον αφορά
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ

τα

όσα

προβάλλονται

στο

Β.2

ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ

Προβάλλεται ότι « Ο Χρυσούχος Αρσενοπυρίτης Ολυμπιάδας χαρακτηρίζεται ως

«εξαιρετικά δυσκατέργαστος» (refractory) και η παραγωγική του διαδικασία
παρουσιάζει δύο βασικά προβλήματα:
α. Την αναγκαιότητα οξειδωτικής προεργασίας πριν από την τελική ανάκτηση
του Au με εκχύλιση με διάλυμα κυανίου (CN) σε άνθρακα (Carbon-in-leach)
β. Την εξαιρετικά υψηλή περιεκτικότητα (12%) σε Αρσενικό (As) »
Συμφωνούμε με τους «συναδέλφους» του ΤΕΕ-ΤΚΜ. Μόνο που αυτά ίσχυαν
και ισχύουν εάν και μόνο εάν προσεγγίσει κανείς μεμονωμένα την
ανάκτηση του χρυσού μόνο από το συμπύκνωμα πυριτών Ολυμπιάδας. Η
ειδοποιός διαφορά της προτεινόμενης μεταλλουργικής μεθόδου είναι ότι δεν
περιορίζεται στην εξαγωγή χρυσού από το συμπύκνωμα πυριτών Ολυμπιάδας
αλλά προσανατολίζεται στην καθετοποίηση της παραγωγής του συνολικού
μεταλλευτικού δυναμικού της περιοχής. Αυτό σημαίνει ότι κατεργάζεται όχι
μεμονωμένα το συμπύκνωμα πυριτών Ολυμπιάδας αλλά σε συνδυασμό με το
συμπύκνωμα χαλκού των Σκουριών. Και για αυτήν την συνδυαστική
μεταλλουργική καθετοποίηση της αξιοποίησης των ορυκτών πρώτων υλών της
χώρας μας περιμέναμε από συναδέλφους μηχανικούς τουλάχιστον να μας
επικροτήσουν. Αντίθετα, φαίνεται η μη υιοθέτηση της έννοιας καθετοποίησης
της παραγωγής των ορυκτών πρώτων υλών στην Ελλάδα, ενώ υποστηρίζεται
μόνο η μεταπρατική προσέγγιση.
Προβάλλεται ότι «Η πυρομεταλλουργία είναι η πλέον ρυπαντική Βιομηχανική

δραστηριότητα».

Δεν νοούνται από επιστήμονες μηχανικούς αφορισμοί για την τεχνολογία. Δεν
νοείται το κλείσιμο ματιών στην εξέλιξη της τεχνολογίας για την
βελτιστοποίηση των βιομηχανικών διεργασιών. Είναι αντικείμενο της
επιστήμης τους η ανάπτυξη και εφαρμογή σύγχρονων τεχνολογιών
προστασίας του περιβάλλοντος από τη βιομηχανία. Είναι λυπηρό να
υιοθετούνται αφορισμοί για την επιστήμη από αυτούς που την «υπηρετούν».
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Προβάλλεται ότι «Για την κατανόηση του ζητήματος είναι χρήσιμη μία

σύντομη επισκόπηση της πρόσφατης ιστορίας σε σχέση με την ανάκτηση
χρυσού από το μετάλλευμα της Ολυμπιάδας. Επισημαίνεται ότι η τιμή βάσης
υπολογισμών για τον Χρυσό ( POG=Price Of Gold) ήταν το 1987 POG: US$
450/ουγγία (oz ) και η ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ τον Αύγουστο 2010 και στην ΜΠΕ
του Επενδυτικού της Σχεδίου λαμβάνει ως τιμή χρυσού POGUS$ 425.»
Τα οικονομικά στοιχεία ενός έργου δεν αποτελούν αντικείμενο μιας ΜΠΕ. Αυτό
που ενδιαφέρει την Διοίκηση αλλά και την κοινωνία είναι η διασφάλιση της
βιωσιμότητας μιας επενδυτικής πρότασης. Διότι απλά η βιωσιμότητα μιας
επένδυσης είναι ο καλύτερος εγγυητής της προστασίας του περιβάλλοντος,
ανθρωπογενούς και φυσικού. Και προφανώς αφού η συγκεκριμένη επένδυση
είναι βιώσιμη με τιμή χρυσού 425$, ο βαθμός ασφάλειας της βιωσιμότητας θα
είναι πολύ μεγαλύτερος εάν η κάθε φορά τιμή είναι μεγαλύτερη της τιμής
σχεδιασμού. Είναι τουλάχιστον προσβλητικό να αφορίζεται και να
ποινικοποιείται η βιωσιμότητα μιας επένδυσης!
ότι « 1. Η πρώτη αναφορά Μεταλλουργίας Χρυσού στα
«Μεταλλεία Κασσάνδρας» γίνεται στην ΜΠΕ «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑΣ
ΧΡΥΣΟΥ
ΟΛΥΜΠΙΑΔΑΣ/ΜΕΤΒΑ
1987
από
την
ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε. Ως βέλτιστη μέθοδος
οξείδωσης επιλέχθηκε από τη ΜΕΤΒΑ η «Υδατική οξείδωση υπό πίεση»
(SHERRIT-GORDON). Εξετάστηκε επίσης η «Μέθοδος Θειωτικής φρύξης
OUTOKUMPU» η οποία απορρίφθηκε λόγω χαμηλής ανάπτυξης της
τεχνολογίας, αδυναμίας οικονομικών εκτιμήσεων λόγω μη παροχής στοιχείων
από τον κάτοχο της τεχνολογίας και επί πλέον λόγω της παραγωγής από την
καύση εξαιρετικά μεγάλων ποσοτήτων SO2 και Α2 Ο3 ( ΜΠΕ ΜΕΤΒΑ σελ.15).
H μέθοδος αυτή σε παραλλαγή/εξέλιξη είναι η επιλεγείσα από την ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ
ΧΡΥΣΟΣ «ακαριαία τήξη» (flashsmelting) με καύση του εμπεριεχόμενου στο
συμπύκνωμα Θείου .
Προβάλλεται

2. Η TVΧ επέλεξε την αυτή με την MEΤΒΑ μέθοδο στην αρχική ΜΠΕ/1997 και
στην συνέχεια κατέληξε στην εκλογή της «Βακτηριδιακής Οξείδωσης» (ή BioOxidation)».
Η αξιολόγηση των ιστορικών προσπαθειών αξιοποίησης που έγιναν στο
παρελθόν, τόσο από την θετική όσο και από την αρνητική τους πλευρά,
αποτέλεσε ένα από τα βασικά κριτήρια που ελήφθησαν υπόψη στον
σχεδιασμό της πρότασής μας. Για άλλη μία φορά θα επαναλάβουμε ότι οι
προτάσεις που έγιναν στο παρελθόν, είτε από την ΜΕΤΒΑ είτε από την TVX
ήταν προσανατολισμένες στην καθετοποίηση μόνο του χρυσού από το
συμπύκνωμα πυριτών Ολυμπιάδας σε αντίθεση με την δική μας προσέγγιση,
που αφορά την καθετοποίηση του συνολικού μεταλλευτικού δυναμικού της
περιοχής.
Απλά για λόγους επιστημονικής δεοντολογίας στη συνέχεια παραθέτουμε
ορισμένα στοιχεία σε αντιπαραβολή των όσων προβάλλονται από τους
«συναδέλφους» του ΤΕΕ-ΤΚΜ για την αποκατάσταση της επιστημονικής
αλήθειας και μόνο. Συγκεκριμένα:
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1. Θέλουμε
να
πιστεύουμε
ότι
η
επιχειρούμενη
ταύτιση
της
μεταλλουργικής μεθόδου της θειωτικής φρύξης με αυτήν της ακαριαίας
τήξης οφείλεται σε επιστημονική άγνοια των «συναδέλφων» του ΤΕΕΤΚΜ και όχι σε σκοπιμότητα. Βέβαια, το γεγονός ότι στην Ο.Ε. του
ΤΕΕ-ΤΚΜ συμμετέχουν και ένας χημικός μηχανικός και ένας
μεταλλειολόγος μηχανικός, μάλλον γέρνει την πλάστιγγα προς την
σκοπιμότητα και παραπλάνηση των άλλων «συναδέλφων» της Ο.Ε.
Βέβαια, στην σημερινή εποχή της σύγχρονης τεχνολογίας και οι
«παραπλανημένοι συνάδελφοι» της Ο.Ε. του ΤΕΕ-ΤΚΜ θα μπορούσαν
με ένα απλό search στο internet να καταλάβουν την διαφορά. Φαίνεται
ότι δεν ήθελαν ή καλύτερα δεν τους ενδιέφερε.
2. Για την αποκατάσταση και μόνο της επιστημονικής αλήθειας
παραθέτουμε την αρχή λειτουργίας των δύο μεταλλουργικών μεθόδων:
Θειωτική φρύξη ως μέθοδος προκατεργασίας πριν την κυάνωση
που εξετάστηκε ως μία εκ των εναλλακτικών τεχνολογιών από
την ΜΕΤΒΑ για την ανάκτηση χρυσού (A. Kontopoulos & M.
Stefanakis, Process options for refractory sulfide gold ores: Technical,
Environmental and Economic Aspects, EPD Congress ’90, The Minerals,
Metals and Materials Society, 1990, page 399): Πρόκειται για μία
μέθοδο γνωστή ως «Sulphatizing Volatilization Process» που
αναπτύχθηκε από τους H. Tuovinen and P. Setala (Removal of harmful
impurities from iron, copper, nickel and cobalt concentrates and ores,
TMS Paper Selection A82-4), στην οποία τα συμπυκνώματα
αρσενικούχων πυριτών (FeS-FeAsS) θερμαίνονται σε ατμόσφαιρα
αέριου θείου με πίεση ατμών θείου 0,05 – 1 bar και σε θερμοκρασία
500-900◦C. Υπό αυτές τις συνθήκες, το Αs εξαχνώνεται, απομακρύνεται
και ανακτάται υπό τη μορφή ενός πολυμερούς Αs-S το οποίο
χαρακτηρίζεται από μικρή διαλυτότητα. Το προϊόν της θειωτικής
φρύξης είναι FeS το οποίο περιέχει και τον Au. Και προφανώς για την
ανάκτηση του Au από το FeS εφαρμόζεται η συμβατική μέθοδος της
κυάνωσης.
Ακαριαία τήξη (από το βιβλίο του καθ. Μούσουλου
«Μεταλλουργία
Χαλκού»,
Αθήνα
1976,
σελ.
30,
που
διδαχθήκαμε τουλάχιστον όλοι οι μεταλλειολόγοι μηχανικοί στα
φοιτητικά μας χρόνια): «Εισήχθη προ τινών ετών και επεξετάθη
σήμερον ευρέως η διεξαγωγή της τήξεως εντός αντιδραστήρος Flash.
Πρόκειται περί της μεθόδου Outokumpu, συμφώνως προς την οποίαν
το συμπύκνωμα, αφού προηγουμένως ξηρανθή και αναμιχθεί μετά των
καταλλήλων συλλιπασμάτων, αποστέλλεται εντός θαλάμου καύσεως
μετ’ αέρος προθερμανθέντος εις 500 ◦ C. Η αναπτυσσόμενη θερμοκρασία
είναι τόσον υψηλή, ώστε το φορτίον να τήκεται. Το τήγμα
συγκεντρούται εις τον πυθμένα της υποκειμένης καμίνου, όπου
διαχωρίζεται εις τας δύο φάσεις: σκωρία και matte. Η κατά τα ανωτέρω
λαμβανομένη matte συνίσταται βασικών εκ θειούχου χαλκού (Cu2S) και
θειούχου σιδήρου (FeS) μετά μικράς ποσότητος μαγνητικού οξειδίου
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του σιδήρου (Fe3O4). Συμπαρασύρει μετ’ αυτής μέταλλα, ως το
νικέλιο, ο χρυσός, ο άργυρος, εφ’ όσον ταύτα συνυπάρχουν εντός του
αρχικού μεταλλεύματος. Ο μετασχηματισμός της matte ταύτης εις
μεταλλικόν χαλκό, δηλαδή η παραγωγή του blister copper, συνεπάγεται
την απομάκρυνση του θείου και του σιδήρου δι’ οξειδώσεως τούτων
εντός ειδικού μεταλλάκτου. Ο χρυσός και ο άργυρος παραμένουν εντός
του blister και ανακτώνται κατά τα ακολουθούντα στάδια καθαρισμού.
Στο στάδιο καθαρισμού του χαλκού blister, του οποίου η περιεκτικότης
ευρίσκεται μεταξύ 98,5 και 99,5% Cu, επιδίωξις είναι η απαλλαγή του
από διαφόρους προσμίξεις και περιορισμός του συνόλου τούτων κάτω
του 0,25%. Δια την μείωσιν των ακαθαρσιών εις τα ως άνω επίπεδα ο
χαλκός blister τήκεται εις κατάλληλον κάμινον και εμφυσάται αήρ εντός
του λουτρού προς οξείδωσιν και απομάκρυνσιν των διαφόρων
προσμίξεων. Κατά την εμφύσησιν ταύτην ποσότης χαλκού οξειδούται
προς CuO 2 . Ακολουθεί φάσις αναγωγή του οξειδίου του χαλκού προς
επαναφορά της περιεκτικότητας οξυγόνου εις τα παραδεκτά όρια και
απόχυσιν του καθαρού μετάλλου. Τα στοιχεία κοβάλτιο (Co), σελήνιον
(Se), τελλούριον (Te) ασήμαντον μεταβολήν υφίστανται, ο δε χρυσός
(Αu) ουδεμίαν – Πάντα ταύτα παραμένουν μετά του χαλκού. Απαιτείται
κατ’ ουσίαν ηλεκτρόλυσις δια τον διαχωρισμό του χρυσού (Au),
αργύρου (Ag), σεληνίου (Se) και τελλουρίου (Te)».
3. Το 1997 δεν κατατέθηκε καμία ΜΠΕ από την TVX για μεταλλουργία και
ποτέ δεν επέλεξε την «αυτήν με την ΜΕΤΒΑ μέθοδο».
4. Η TVX δεν κατέληξε στην επιλογή της Βακτηριακής Οξείδωσης. Η TVX
κατέληξε στην επιλογή (α) οξειδωτικής προκατεργασίας του
συμπυκνώματος πυριτών Ολυμπιάδας με συνδυασμό Βιοοξείωσης και
Υδατικής Οξείδωσης υπό πίεση προκειμένου να μετατραπούν οι
θειούχες ενώσεις σε θειικές με ταυτόχρονη αποδέσμευση του
υπομικροσκοπικού χρυσού ακολουθούμενο από (β) εκχύλιση με
κυανιούχο νάτριο προκειμένου να ανακτηθεί ο περιεχόμενος χρυσός.
ότι «3. Η ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ παρουσίασε αρχικά στο
‘’Επενδυτικό Σχέδιο’’/2006 και στην ΠΠΕ/2006 την επιλογή της “ακαριαίας
τήξης (Flash Smelting) της OUTOKUMPU ως μέθοδο μεταλλουργικής
ανάκτησης του Χρυσού, μόνον από τους Αρσενοπυρίτες Ολυμπιάδας (και
«Μαύρων Πετρών») χωρίς εκχύλιση με κυάνιο. Για τον Χρυσό του
Χαλκοπυρίτη ( Πορφύρη) των «Σκουριών» παρουσίαζε ότι η ανάκτηση του
ελεύθερου Αu (30%) του συνολικού θα γίνει βαρυτομετρικά ενώ το υπόλοιπο
70% ως συμπύκνωμα Au-Cu θα μεταφερθεί προς μεταλλουργική κατεργασία
σε ειδικές πυρομεταλλουργίες του εξωτερικού. Η αρχική αυτή παρουσίαση της
μεθόδου Flash Smelting στον «εξαιρετικά δυσκατέργαστο» Αρσενοπυρίτη για
ανάκτηση του Χρυσού χωρίς Κυάνωση, γεννά εύλογα ερωτηματικά καθώς η
μέθοδος της OUTOKUMPU εφαρμόζεται εκτεταμένα παγκόσμια για ανάκτηση
Χαλκού και Νικελίου και δεν είναι λογική η μεταφορά του συμπυκνώματος AuCu για μεταλλουργική επεξεργασία στο εξωτερικό όταν σε απόσταση μόλις 10
Προβάλλεται
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Km η Εταιρεία λειτουργεί το εξαιρετικά δαπανηρό συγκρότημα Flash Smelting,
ιδανικό για ανάκτηση του Χαλκού.
4. Οι προθέσεις της Εταιρείας αποσαφηνίζονται στην ΜΠΕ που κατέθεσε τον
Αύγουστο 2010: Το πυρομεταλλουργικό συγκρότημα Flash Smelting θα
χρησιμοποιηθεί για μεταλλουργική ανάκτηση Χρυσού, Χαλκού, Μολύβδου,
Αργύρου και Ψευδαργύρου. Η ανάκτηση Pb, Ag και Zn από τα συμπυκνώματα
γαληνίτη και σφαλερίτη δεν αναφέρεται ρητώς στη ΜΠΕ, όμως είναι μέσα στις
δυνατότητες της μεθόδου και είναι σύμφωνη με την Οικονομική/Στρατηγική
Επιλογή της εταιρείας για “αξιοποίηση του συνόλου του μεταλλευτικού
δυναμικού της περιοχής”. Το προτεινόμενο Συγκρότημα στον «Μ. Λάκκο» θα
περιλαμβάνει εκτός των πυρομεταλλουργικών Εγκαταστάσεων και μονάδα
παραγωγής Κρυογεννητικού Οξυγόνου και Εργοστάσιο παραγωγής 450.000
ton H2SO4 ετησίως. Ως εναλλακτικές τεχνολογίες που εξέτασε η Ελληνικός
Χρυσός για την μεταλλουργία είναι οι ακόλουθες:
• Μέθοδος συνδυασμού Φρύξης και Υδατικής Οξείδωσης υπό πίεση που
αναπτύχθηκε από τον καθ. Α. Κοντόπουλο του ΕΜΠ.
• Μέθοδος της Υδατικής Οξείδωσης υπό Πίεση, που είχε αρχικά επιλεγεί από
την ΜΕΤΒΑ
Και οι δύο αυτές συνεπάγονται χρήση κυανιούχων διαλυμάτων.
Ενδεικτικά να αναφέρουμε ότι σύμφωνα με τον Πίνακα 4.4.1-1. το κόστος
εγκατάστασης και λειτουργίας για τις τρεις μεθόδους όπως παρουσιάζονται
στη σειρά βρίσκεται σε αναλογία 2,7:1,7:2
Πραγματικά ως μηχανικοί δεν κατανοούμε τα ως άνω. Οι «συνάδελφοι» της
Ο.Ε. του ΤΕΕ-ΤΚΜ μπήκαν στη διαδικασία να γράψουν μία ολόκληρη σελίδα
για να μας κατηγορήσουν για ποιο πράγμα;
Από πότε μία μεταλλουργική κατεργασία που δύναται να αξιοποιήσει το
σύνολο του μεταλλευτικού δυναμικού της περιοχής χαρακτηρίζεται ως
έγκλημα; Από πότε μία μεταλλουργική κατεργασία που δεν χρησιμοποιεί
κυανιούχα διαλύματα χαρακτηρίζεται ως έγκλημα; Από πότε μία
μεταλλουργική κατεργασία που έχει υψηλότερο κόστος εγκατάστασης και
λειτουργίας από τις εναλλακτικές χαρακτηρίζεται ως έγκλημα;
Και βέβαια, αναρωτιόμαστε κύριοι «συνάδελφοι» της Ο.Ε. του ΤΕΕ-ΤΚΜ, εάν
είναι τυχαία η επιλεκτική αναφορά μόνο στην παράμετρο κόστους
εγκατάστασης και λειτουργίας της προτεινόμενης μεταλλουργίας έναντι των
εναλλακτικών μεθόδων που δίνεται στον Πίνακα 4.4.1-1. Αναρωτιόμαστε
γιατί δεν κάνετε ταυτόχρονη αναφορά και στις άλλες παραμέτρους
αξιολόγησης της προτεινόμενης μεθόδου έναντι των δύο εναλλακτικών που
αναφέρονται στον ίδιο Πίνακα; Επειδή ίσως κάποιοι να ενδιαφέρονται για όλες
τις παραμέτρους που αξιολογηθήκαν, παραθέτουμε αυτούσιο όλο τον Πίνακα
4.4.1-1.
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Πίνακας 4.4.1-1. Τεχνολογική και Περιβαλλοντική σύγκριση
μεθόδων (από ΜΠΕ, σελ. 4.4-8).
Ακαριαία Τήξη

Συνδυασμός Φρύξης –
Υδατικής Οξείδωσης υπό πίεση

Υδατική οξείδωση υπό
πίεση

Τεχνολογικά χαρακτηριστικά
Εφαρμογές βιομηχανικής κλίμακας
των επιμέρους σταδίων.

Εφαρμογές βιομηχανικής κλίμακας
των επιμέρους σταδίων

Εφαρμογές βιομηχανικής
κλίμακας

Ανάκτηση όλων των περιεχομένων
αξιών: Χαλκός, χρυσός, άργυρος
και θείο προς παραγωγή θειικού
οξέος. Δυνατότητα ανάκτησης
ενέργειας

Ανάκτηση: Χρυσού, θείου προς
παραγωγή θειικού οξέος,
μικρότερη ανάκτηση αργύρου.

Ανάκτηση χρυσού και
μερική αργύρου. Απώλεια
θείου και ενέργειας

Ύπαρξη κατασκευαστικής και
λειτουργικής εμπειρίας

Ύπαρξη κατασκευαστικής και
λειτουργικής εμπειρίας

Ύπαρξη κατασκευαστικής
και λειτουργικής εμπειρίας

Υψηλή ανάκτηση χαλκού (96%),
χρυσού (92%) και αργύρου (87%)

Υψηλή ανάκτηση χρυσού (94%)

Υψηλή ανάκτηση χρυσού
(96%)

Δυνατότητα ανάκτησης ενέργειας.

Συγκριτικά Οικονομικά χαρακτηριστικά
Πάγιο κόστος

Πάγιο κόστος

Πάγιο κόστος

1,5

1,0

1,0

Λειτουργικό κόστος

Λειτουργικό κόστος

Λειτουργικό κόστος

1,2

0,7

1,0

Περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά
Αέριες εκπομπές - Υγρά απόβλητα
Μηδενικές εκπομπές υγρών

Μηδενικές εκπομπές υγρών

Μηδενικές εκπομπές υγρών

Δυνατότητα ελέγχου αέριων
εκπομπών εντός των
θεσμοθετημένων ορίων

Δυνατότητα ελέγχου αέριων
εκπομπών εντός των
θεσμοθετημένων ορίων

Μηδενικές εκπομπές αερίων

Στερεά απόβλητα - Διαχείριση
Σκωρία : 0,4t/t τροφοδοσίας –
Δυνατότητα αξιοποίησης
Στερεό απόβλητο εξουδετέρωσης:
1,0 t/t τροφοδοσίας - Απόθεση σε
στεγανοποιημένο χώρο

Στερεό απόβλητο κατεργασίας και
απόβλητα εξουδετέρωσης: 1,8/t
τροφοδοσίας Απόθεση σε στεγανοποιημένο
χώρο

Στερεό απόβλητο
κατεργασίας και απόβλητα
εξουδετέρωσης: 3,5 t/t
τροφοδοσίας Απόθεση σε
στεγανοποιημένο χώρο

Τοξικότητα
χρησιμοποιούμενων
αντιδραστηρίων
Όχι

Ναι

Ναι
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μας απασχόλησε η «πρωτοτυπία» της
ανάκτησης χρυσού από μίγμα Χρυσούχων συμπυκνωμάτων Χαλκοπυρίτη του
Μεταλλείου ‘’Σκουριές’’ και Αρσενοπυρίτη των μεταλλείων ‘’Ολυμπιάδα’’ και Μ.
Πέτρες’’ χωρίς την περαιτέρω εκχύλιση με κυανιούχο διάλυμα και άνθρακα ».
Προβάλλεται

ότι

« Υποχρεωτικά

Ευτυχώς που χρησιμοποιήθηκαν εισαγωγικά στην λέξη πρωτοτυπία. Γιατί
ανάμιξη χρυσοφόρων πυριτών/αρσενοπυριτών με συμπύκνωμα χαλκοπυρίτη
γίνεται σε όλα τα εργοστάσια που χρησιμοποιούν την τεχνολογία της
ακαριαίας τήξης.
Προβάλλεται ότι « Στο κεφ.5.5.2.2 γίνεται μία παρουσίαση των χημικών

διεργασιών που εκτελούνται που όμως σε κανένα άλλο τμήμα της ΜΠΕ δεν
τεκμηριώνεται με παρουσίαση αποτελεσμάτων από πιλοτικές δοκιμές ».
Όπως πολύ σωστά αναφέρεται, η παρουσίαση της μεταλλουργίας και των
χημικών διεργασιών που λαμβάνουν χώρα δίνεται στο κεφάλαιο 5.5.2.2,
σελίδες 5.5-10 έως 5.5-43. Δηλαδή, δίνεται μία τεχνική περιγραφή της
μεταλλουργίας, έκτασης 34 σελίδων, στο κεφάλαιο 5: Περιγραφή έργου, όπως
προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία περί δομής και περιεχομένου μιας
ΜΠΕ.
Μόνο που θα έπρεπε να γνωρίζουν οι «συνάδελφοι» της Ο.Ε. του ΤΕΕ-ΤΚΜ
ότι για να φτάσει ένας επενδυτής να συντάξει και να υποβάλλει μια ΜΠΕ για
μία επένδυση, προφανώς και έχει προηγουμένως εκπονήσει τεχνικοοικονομική
μελέτη τουλάχιστον σε επίπεδο «προμελέτης», όπου πέραν της απόδοσης της
μεθόδου με δοκιμές πιλοτικής (ημιβιομηχανικής) κλίμακας περιλαμβάνεται και
υπολογισμός των καταναλώσεων αντιδραστηρίων, και ισοζύγια μάζας, και
δοκιμές περιβαλλοντικού χαρακτηρισμού στερεών αποβλήτων, και σχεδιασμός
π.χ. των απαιτούμενων ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, των
απαιτούμενων δομικών έργων, του κόστους εγκατάστασης αλλά και του
κόστους λειτουργίας με ακρίβεια μεγαλύτερη του ±30%. Ανάλογες τεχνικές
μελέτες έχουν εκπονηθεί για κάθε επιμέρους εγκατάσταση της συνολικής
επενδυτικής πρότασης. Και εάν ενδιαφέρονταν οι «συνάδελφοι» της Ο.Ε. του
ΤΕΕ-ΤΚΜ, προφανώς θα μπορούσαμε να τους στείλουμε όχι μόνο την τεχνική
μελέτη για την μεταλλουργία αλλά και όλες τις τεχνικές μελέτες που
εκπονήθηκαν στο πλαίσιο της προτεινόμενης επένδυσης. Αρκεί να μας την/τις
ζητούσαν. Μόνο που δεν μπήκαν στον κόπο να μας την/τις ζητήσουν,
προφανώς γιατί θα τους αποδυνάμωνε τα όσα προσπαθούν εναγωνίως να
«χτίσουν» στο βωμό της αμφισβήτησης. Και πάλι κρίμα.
Προβάλλεται ότι « Σε αντίθεση με όσα αναφέρονται στον Πίνακα 4.4.1-1 της

Κύριας Μελέτης, από την σχετική έρευνα που διενεργήσαμε προκύπτει ότι η
επιλεγείσα μέθοδος πουθενά στον κόσμο δεν έχει εφαρμοσθεί για ανάκτηση
Χρυσού από αρσενοπυρίτες, ούτε με κυάνωση και φυσικά ούτε χωρίς
κυάνωση, ούτε ακόμα στην πατρίδα της Φινλανδία. To μεταλλείο χρυσού
Kittila της εταιρείας Agnico-Eagle στη Φινλανδία όπου το μετάλλευμα είναι
κυρίως αρσενοπυρίτης χρησιμοποιεί “παραδοσιακή” υδατική οξείδωση υπό
πίεση με κυάνωση ».
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Η τεχνολογία που επιλέχθηκε για την κατεργασία των σιδηροπυριτών
Ολυμπιάδας έγινε με βάση την πολυμεταλλικότητα των κοιτασμάτων της
περιοχής σε συνεργασία με τον κάτοχο της τεχνογνωσίας την Φιλανδική
εταιρεία Outotec (πρώην Outokumpu). Τα κριτήρια που χρησιμοποίησε η
εταιρεία Agnico-Eagle για την επιλογή της τεχνολογίας για την κατεργασία του
μεταλλεύματος από το μεταλλείο Kittila δεν μας είναι γνωστά. Αλλά εφόσον
την θεωρούν ως «παραδοσιακή» την τεχνολογία της υδατικής οξείδωσης υπό
πίεση και ανάκτησης του χρυσού με την μέθοδο της κυάνωσης και επιθυμούν
να εφαρμοστεί η ίδια τεχνολογία και για την κατεργασία των σιδηροπυριτών
Ολυμπιάδας δεν έχουν παρά να το δηλώσουν δημόσια.
Προβάλλεται ότι « Τα παραπάνω επιβεβαιώνονται από την παρουσίαση της

μεθόδου από τον Επ. Καθ. του ΕΜΠ κ. Δ. Πάνια, στην ημερίδα που
διοργανώθηκε από το Τμήμα Γεωλογίας του Α.Π.Θ. με τίτλο «Η Συμβολή του
Ορυκτού Πλούτου της Βόρειας Ελλάδας στην Ανάπτυξη της Εθνικής
Οικονομίας», όπου ως βασικό μειονέκτημα εμφανίζεται η μη ύπαρξη
προηγούμενης εμπειρίας διεθνώς για απόληψη χρυσού. Στην ίδια παρουσίαση
ως βασικά μειονεκτήματα εμφανίζονται:
1. η μεγάλη πολυπλοκότητα
2. το υψηλό κόστος εγκατάστασης και λειτουργίας
3. η μεγάλη επιφάνεια εγκατάστασης

4. το υψηλό κόστος συντήρησης (σημειώνεται η μεγάλη σημασία της
συντήρησης σε μια τέτοια εγκατάσταση )
5. είναι ζήτημα η δυνατότητα απορρόφησης από την αγορά του θειικού
οξέος » .
Το κατά πόσο τα μειονεκτήματα που παρουσίασε ο Επ. Καθ. του ΕΜΠ κ. Δ.
Πάνιας στην εν λόγω ημερίδα «επιβεβαιώνουν» τα όσα ισχυρίζονται οι
«συνάδελφοι» της Ο.Ε. του ΤΕΕ-ΤΚΜ περί ακαταλληλότητας της
προτεινόμενης μεταλλουργίας, το αφήνουμε στην δική σας κρίση. Απλά
παραθέτουμε αυτούσια και τα ταυτόχρονα πλεονεκτήματα που παρουσίασε ο
Επ. Καθ. Κ. Δ. Πάνιας στην ίδια ημερίδα, στην ίδια παρουσίαση, στην ίδια
διαφάνεια:
«Πλεονεκτήματα
1. Έχει τεχνολογική αρτιότητα γιατί χρησιμοποιεί state-of-the-art
τεχνολογίες για την επεξεργασία θειούχων μεταλλευμάτων που
αποτελούν βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές.
2. Επιλύει το πρόβλημα εκπομπών του S μετατρέποντάς το σε πυκνό
διάλυμα H2SO4 που είναι ένα εμπορικό προϊόν.
3. Επιλύει με την καλύτερη διαθέσιμη τεχνολογία σήμερα το πρόβλημα
των εκπομπών του As σταθεροποιώντας το στη μορφή του
κρυσταλλικού σκοροδίτη και αποθέτοντάς το με ασφάλεια σε σύγχρονο
χώρο απόθεσης βιομηχανικών απορριμμάτων
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4. Τα στερεά παραπροϊόντα (σκωρίες) είναι αδρανή και μπορούν είτε να
αξιοποιηθούν είτε να εναποτεθούν με ασφάλεια στο χώρο απόθεσης
βιομηχανικών απορριμμάτων
5. Το νερό επαναχρησιμοποιείται σχεδόν ολοκληρωτικά στην ίδια τη
βιομηχανική μονάδα με συνέπεια την ύπαρξη περιορισμένων υγρών
αποβλήτων
6. Δεν χρησιμοποιεί τοξικά αντιδραστήρια».
Τα παραπάνω είναι προς διάψευση. Αναμένουμε.
Προβάλλεται ότι « Κατά τη συνάντηση της Ο.Ε. με τα στελέχη της εταιρείας

την Τετάρτη 9 Μαρτίου, ερωτήθηκαν οι εκπρόσωποι της εταιρείας αν
οπουδήποτε στον κόσμο λειτουργεί μονάδα flashsmelting για ανάκτηση
χρυσού από αρσενοπυρίτες χωρίς κυάνωση. Μας διαβεβαίωσε ότι λειτουργεί
μια στη Φινλανδία (Harjavalta) και μια στη Βουλγαρία (Pirdop).

Kαι οι δυο αυτές μονάδες είναι μεταλλουργίες χαλκού και δεν έχουν καμία
σχέση με αρσενοπυρίτες. Μάλιστα στο site της εταιρείας Dundee Precious
Metals (www.dundeeprecious.com), ιδιοκτήτριας του μεταλλείου χαλκούχρυσού Chelopech, αναφέρεται το εξής: “Μέχρι το 1990, η μεταλλουργία του
Pirdop, επτά χιλιόμετρα ανατολικά του Chelopech, δεχόταν τα υψηλής
περιεκτικότητας σε θείο συμπυκνώματα του Chelopech και τα αναμίγνυε με
χαλκούχα συμπυκνώματα από τα γειτονικά μεταλλεία ElatsiteMed και
AssarelMedet. Η σχετικά υψηλή περιεκτικότητα των συμπυκνωμάτων χαλκού
του Chelopech σε αρσενικό οδήγησαν την Βουλγαρική κυβέρνηση να εκδώσει
απόφαση στις 1 Απριλίου 1990 με την οποία απαγόρευσε εις το εξής την
κατεργασία των συμπυκνωμάτων του Chelopech στη μεταλλουργία του
Pirdop” ».
Φαίνεται ότι τα μέλη της Ο.Ε. του ΤΕΕ-ΤΚΜ στην συνάντηση που είχαν με
στελέχη της εταιρείας καταλάβαιναν αυτά που ήθελαν να καταλάβουν και να
χρησιμοποιήσουν την εν λόγω συνάντηση ως άλλοθι, ότι ακούστηκαν και
αξιολογήθηκαν οι θέσεις της εταιρείας. Έτσι λοιπόν μπορούν ελεύθερα να
διαστρεβλώνουν οτιδήποτε ακούστηκε στην εν λόγω συνάντηση. Όλα αυτά
θα είχαν λυθεί εάν είχαν το θάρρος τα μέλη της Ο.Ε. του ΤΕΕ-ΤΚΜ να
στείλουν εγγράφως στην εταιρεία τα ερωτήματά τους, πράγμα που ενώ το
υποσχέθηκαν μετά το αναίρεσαν. Έτσι λοιπόν θα τους επαναλάβουμε, τι
ειπώθηκε στην εν λόγω συνάντηση. Όλες οι μεταλλουργίες χαλκού
παγκοσμίως αναμιγνύουν τα συμπυκνώματα χαλκού που κατεργάζονται με
σιδηροπυρίτες/αρσενοπυρίτες, αφ’ ενός μεν για να ρυθμίσουν την
περιεκτικότητα της τροφοδοσίας σε θειάφι, αφ’ ετέρου η κατεργασία των
πυριτών τους προσδίδει έσοδα από την ανάκτηση του περιεχομένου στους
πυρίτες χρυσού. Αυτό συμβαίνει και στα εργοστάσια της Harjavaltα στη
Φινλανδία και στο Pirdop της Βουλγαρίας. Για τον ίδιο λόγο η μεταλλουργία
χαλκού της Aurubis (πρώην NorddeutscheAffinerie) στο Αμβούργο της
Γερμανίας είναι η μεγαλύτερη εταιρεία παραγωγός χρυσού στην Ευρώπη με
ετήσια παραγωγή για το 2010, 38 t χρυσού και 1.339 t ασημιού.
Αλλά η παραπληροφόρηση καλά κρατεί. Αναφέρονται σε στοιχεία του 1990
για την μεταλλουργία χαλκού του Pirdop όταν τους γνωστοποιήθηκε ότι το εν
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λόγω εργοστάσιο επωλήθη από την Βουλγαρική κυβέρνηση, αγοράστηκε από
την
εταιρεία
Cumerio
που
συγχωνεύτηκε
με
την
εταιρεία
NorddeutscheAffinerie σήμερα Aurubis όπου πραγματοποιήθηκαν επενδύσεις
800 εκατ. ευρώ και σήμερα είναι μία από τις πλέον σύγχρονες μεταλλουργίες
χαλκού παγκοσμίως.
Τέλος, θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι η μέθοδος ανάκτησης του χρυσού από
τους πυρίτες Ολυμπιάδας έγινε σε συνεργασία με την φιλανδική εταιρεία
Outotec, που κατέχει την τεχνογνωσία του Flash Smelting ύστερα από
εκτεταμένες δοκιμές ημιβιομηχανικής κλίμακας. Θέλουμε όμως απλά να
θέσουμε το ερώτημα, εάν κανένα μέλος της Ο.Ε. έχει ποτέ επισκεφτεί
μεταλλουργία χαλκού, που να χρησιμοποιεί τεχνολογία Flash Smelting, και
ποιά;
Προβάλλεται ότι « Συνεκτιμώντας όσα παρουσιάζονται ως εδώ, φαίνεται ότι η

ακαριαία τήξη ως μέθοδος απόληψης χρυσού είναι επιστημονικά
ενδιαφέρουσα, αλλά σε βιομηχανική κλίμακα ο Χρυσούχος Αρσενοπυρίτης
μόνον με κυάνωση μπορεί να αποδώσει χρυσό ».

Μετά από 2,5 σελίδες απεγνωσμένης προσπάθειας απομείωσης της πρότασής
μας για τη χρήση της ακαριαίας τήξης ως μεθόδου μεταλλουργικής
κατεργασίας για την καθετοποίηση της παραγωγής από το συμπύκνωμα Au-Cu
των Σκουριών σε συνδυασμό με το συμπύκνωμα χρυσοφόρων πυριτών
Ολυμπιάδας, καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι πρόκειται για μία
«επιστημονικά ενδιαφέρουσα μέθοδο». Τους ευχαριστούμε για την
αναγνώριση.
Παρόλα αυτά εξακολουθούν να μένουν εγκλωβισμένοι στο λάθος
συμπέρασμα, ότι «σε βιομηχανική κλίμακα ο χρυσούχος αρσενοπυρίτης μόνον
με κυάνωση μπορεί να αποδώσει χρυσό». Όπως πολλάκις προαναφέρθηκε, η
επένδυση της μεταλλουργίας δεν προσεγγίζει μεμονωμένα το συμπύκνωμα
χρυσοφόρων πυριτών Ολυμπιάδας, αλλά την συγκατεργασία του με το
συμπύκνωμα Au-Cu Σκουριών. Με απλά λόγια μεταλλουργία χαλκού
προτείνουμε για την εξαγωγή χαλκού, χρυσού και αργύρου, όπως
όλες οι μονάδες ακαριαίας τήξης χαλκού ανά τον κόσμο. Μία μέθοδος
που είναι γνωστό τοις πάσι, ότι:
•

Βασίζεται στην εκλυόμενη ενέργεια από την ταχεία οξείδωση των
θειούχων ενώσεων των μετάλλων με τη βοήθεια οξυγόνου, η οποία
λειώνει ακαριαία το θειούχο μετάλλευμα.

•

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όσα μέταλλα μπορούν να δημιουργήσουν
matte, που μετά την τήξη του μεταλλεύματος κατακάθεται στον
πυθμένα της καμίνου, όπως στην προκειμένη περίπτωση.

•

Στην περίπτωση μας, το μόνο που διαφοροποιείται είναι η μεγαλύτερη
περιεκτικότητα της τροφοδοσίας σε σίδηρο που, όμως, είναι χρήσιμος
στην εξουδετέρωση του Αρσενικού.
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Προβάλλεται ότι « Από την περιγραφή της ΜΠΕ και από τα όσα υποστήριξαν οι

εκπρόσωποι της εταιρείας διαφαίνεται ότι οι αρσενοπυρίτες θα αποτελούν
καύσιμο της μονάδας ακαριαίας τήξης. Η κάμινος θα τροφοδοτείται σε ετήσια
βάση με 30.000 t συμπυκνώματος Σκουριών και 250.000 t συμπυκνώματος
Ολυμπιάδας και Μαύρων Πετρών. (ΜΠΕ σελ. 5.5-12) και θα συντελείται
οξειδωτική φρύξη και των δύο. Το παραγόμενο θείο θα δεσμεύεται προς
θειικό οξύ ενώ το αρσενικό θα καταλήγει μέσω των απόνερων σε σκοροδίτη ».
Απλά και μόνο για να ακριβολογούμε επιστημονικά, καύσιμο της μονάδας
ακαριαίας τήξης δεν αποτελούν ούτε οι αρσενοπυρίτες, ούτε οι σιδηροπυρίτες,
ούτε
οποιοιδήποτε
άλλοι
πυρίτες.
Το
θείο
που
περιέχεται
στα
τροφοδοτούμενα στην κάμινο ακαριαίας τήξης συμπυκνώματα είναι αυτό που
κατά την αντίδρασή του με το οξυγόνο που επίσης τροφοδοτείται στην
κάμινο, λόγω του εξώθερμου χαρακτήρα της αντίδρασης, εκλύει ενέργεια.
Προβάλλεται ότι « Σύμφωνα με την ΜΠΕ, η λειτουργία της μονάδας μπορεί να

αρχίσει από το τρίτο έτος της επένδυσης, η παραγωγή συμπυκνώματος Cu-Au
από το ίδιο έτος και η μεταφορά συμπυκνώματος Ολυμπιάδας από το πέμπτο
έτος, μετά την αποπεράτωση της στοάς. Κατά τον πίν. 5.5.2-5 (ΜΠΕ σελ. 5.531) για τα πρώτα 15 χρόνια λειτουργίας της μονάδας θα γίνει τροφοδοσία της
με 400.000 τόνους συμπυκνώματος Cu-Au ενώ η ετήσια παραγωγή
συμπυκνώματος από τα 8 εκ. Τόνους ROM μεταλλεύματος που θα
εξορύσσεται θα είναι 160.000 τόνοι και η παραγωγή των 15 ετών
8Χ160.000=1.280.000 τόνοι! Παράλληλα το συμπύκνωμα Ολυμπιάδας θα είναι
ετήσια 800.000Χ16.7%=134.000 τόνοι και συνολικά από το 5ο έτος ως το
τέλος των βεβαιωμένων αποθεμάτων 10.400.000Χ16,7%=1.737.000 τόνοι.
Η ετήσια τροφοδοσία της καμίνου είναι 30.000 τόνοι συμπυκνώματος Cu-Au
και 250.000 τόνοι συμπυκνώματος αρσενοπυρίτη (ΜΠΕ σελ. 5.5-12). Δηλαδή
ετήσια θα υπάρχει έλλειμμα 250.000-134.000=116.000 τόνοι συμπυκνώματος
αρσενοπυρίτη
και
περίσσευμα
160.000-30.000=130.000
τόνοι
συμπυκνώματος Cu-Au! »
Οι «συνάδελφοι» της Ο.Ε. του ΤΕΕ-ΤΚΜ, στην προσπάθειά τους να
εμποδίσουν με κάθε τρόπο την επενδυτική μας πρόταση, περιέπεσαν ακόμα
και στο σφάλμα να αλλοιώσουν τις παραγωγές μεταλλευμάτων, τις
περιεκτικότητές τους σε αξιοποιήσιμα μέταλλα, τα χρονοδιαγράμματα
κατασκευής των εγκαταστάσεων κλπ. κλπ. κλπ. Για την αποκατάσταση της
επιστημονικής αλήθειας και μόνο:
•

•

Η λειτουργία της μεταλλουργίας προγραμματίζεται τον 7 ο χρόνο από
την έναρξη υλοποίησης της επένδυσης, όταν δηλαδή θα έχει
ολοκληρωθεί η στοά προσπέλασης του μεταλλείου Ολυμπιάδας από τον
Μαντέμ Λάκκο (βλέπε σελίδες 5.8-10, 5.10-3).
Δεν μεταφέρεται συμπύκνωμα στην μεταλλουργία από την Ολυμπιάδα
ούτε πριν ούτε μετά την περάτωση της στοάς Ολυμπιάδας – Μαντέμ
Λάκκου. Διότι απλά το εργοστάσιο εμπλουτισμού προβλέπεται να
κατασκευαστεί στο Μαντέμ Λάκκο, δίπλα στην είσοδο της στοάς και
δίπλα στην μεταλλουργία (βλέπε σελίδες 5.4-1, 5.4-5, 5.5-1).
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•

•

•

•

•

•

•
•

Η εξόρυξη μεταλλεύματος από το μεταλλείο των Σκουριών είναι 8 εκ.
τόνοι ROM μόνο τα χρόνια 3 έως και 10 από την έναρξη υλοποίησης
του έργου. Από το χρόνο 11 και μέχρι το χρόνο 29, που η
εκμετάλλευση επικεντρώνεται στα υπόγεια, η εξόρυξη μεταλλεύματος
ανέρχεται κατά μέγιστο σε 4,5 εκ. τόνοι ROM (βλέπε σελίδες 5.3-69
έως 71).
Το συμπύκνωμα Cu-Au που θα παράγεται στο εργοστάσιο
εμπλουτισμού των Σκουριών, τα χρόνια 3 έως 10 ανέρχεται πράγματι
σε 157.600 τόνους, αλλά τα χρόνια 11 έως 29 ανέρχεται σε 88.660
τόνους (λόγω της προαναφερθείσας μείωσης του εξορυσσόμενου
μεταλλεύματος, βλέπε σελίδες 5.3-69 έως 71).
Από το παραγόμενο συμπύκνωμα Σκουριών, τα χρόνια 7 έως και 21,
ένα μέρος μόνο, της τάξεως των 30.000 τόνων θα τροφοδοτείται στην
μεταλλουργία του Μαντέμ Λάκκου μαζί με 250.000 τόνους
συμπυκνώματος χρυσοφόρων πυριτών Ολυμπιάδας. Το υπόλοιπο θα
εξάγεται σε μεταλλουργίες του εξωτερικού (βλέπε σελίδες 5.3-1, 5.352, 5.3-60, 5.8-3, 5.8-9, 5.8-13).
Αντίθετα, τα χρόνια 22 και μετά, και εφόσον δεν βρεθούν από την
παράλληλη έρευνα κοιτάσματα τύπου Ολυμπιάδας, στη μεταλλουργία
θα τροφοδοτείται το σύνολο του συμπυκνώματος Cu-Au των Σκουριών
(βλέπε σελίδες 5.3-1, 5.5-12).
Το συμπύκνωμα χρυσοφόρων πυριτών Ολυμπιάδας αποτελεί το 32%
του μεταλλεύματος Ολυμπιάδας και όχι το 16,7% (βλέπε σελίδες 5.4-33
έως 36). Το ετήσια λοιπόν παραγόμενο συμπύκνωμα χρυσοφόρων
πυριτών Ολυμπιάδας είναι 256.000 τόνοι. Και επί τη ευκαιρία,
ομολογούμε ότι βασανιστήκαμε πολύ να βρούμε από πού προέρχεται το
νούμερο 16,7% που ισχυρίζονται οι «συνάδελφοι» της Ο.Ε. του ΤΕΕΤΚΜ, αλλά δεν τα καταφέραμε. Μας πέρασε από το μυαλό μήπως λόγω
άγνοιας θεωρήσανε το ποσοστό του θείου που περιέχεται στο
μετάλλευμα, αλλά ακόμα και αυτό είναι μεγαλύτερο (19,6%, βλέπε
σελίδα 5.8-7).
Δεν υπάρχει έλλειμμα συμπυκνώματος χρυσοφόρων πυριτών το
διάστημα των προγραμματιζόμενων πρώτων 15 ετών λειτουργίας της
μεταλλουργίας αφού όπως αναφέρθηκε αμέσως παραπάνω η ετήσια
παραγωγή ανέρχεται σε 256.000 τόνους.
Συνολικά από το 7 ο έτος ως το τέλος των βεβαιωμένων αποθεμάτων
Ολυμπιάδας θα παραχθούν 10.400.000 x 32% = 3.328.000 τόνοι
συμπυκνώματος χρυσοφόρων πυριτών Ολυμπιάδας.
Υπάρχει περίσσευμα συμπυκνώματος Cu-Au από το μεταλλείο των
Σκουριών, το οποίο ανέρχεται σε 160.000 τόνους τα χρόνια 3 έως 6, σε
130.000 τόνους τα χρόνια 7 έως 21 ενώ εάν δεν βρεθεί κοίτασμα
παρόμοιο με αυτό της Ολυμπιάδας, δεν θα υπάρχει καθόλου
περίσσευμα τα χρόνια 22 έως 29. Και το περίσσευμα αυτό θα διατίθεται
προς εξαγωγή (βλέπε σελίδες 5.8-3 και 5.8-13).

Προβάλλεται ότι «Η ΜΠΕ δεν απαντάει σχετικά στα αυτονόητα ερωτήματα

που προκύπτουν από τα πιο πάνω:
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-

Από που θα εισάγονται
αρσενοπυρίτη»;

Δεν χρειάζεται
παραπάνω).

εισαγωγή

ετήσια

116.000

συμπυκνώματος

τόνοι

πυριτών

συμπυκνώματος

(Βλέπε

και

αμέσως

σύνολο των 1.737.000 τόνων συμπυκνώματος
αρσενοπυρίτη θα εξαντληθεί σε 1.737.000/134.000=13 χρόνια. Στα υπόλοιπα
χρόνια θα απαιτούνται 250.000 τόνοι /έτος».
Προβάλλεται

ότι

« Το

Οι 3.328.000 τόνοι συμπυκνώματος χρυσοφόρων πυριτών Ολυμπιάδας,
λαμβάνοντας υπόψη ότι η ετήσια απαίτηση της μεταλλουργίας είναι 250.000
τόνοι, θα εξαντληθούν σε 15 χρόνια.
Προβάλλεται ότι Το μεταλλείο “Πιάβιτσα” και άλλες τοποθεσίες στην περιοχή

που διερευνώνται για μεταλλευτική εκμετάλλευση, είναι αποθέματα
αρσενοπυρίτη “τύπου Ολυμπιάδας”. Πόσο συμπύκνωμα αρσενοπυρίτη θα
εισαχθεί και πόσο θα παραχθεί από τα κοιτάσματα των Μεταλλείων
Κασσάνδρας »;
Από τα προκαταρκτικά διαθέσιμα στοιχεία γεωλογικής έρευνας που έχουμε
στη διάθεσή μας (κυρίως γεωφυσικές μελέτες, επιφανειακά γεωλογικά
δείγματα και ιστορικές γεωτρήσεις από την εποχή της ΑΕΕΧΠ&Λ) φαίνεται ότι
η περιοχή Πιάβιτσα εμφανίζει ενδιαφέρον. Για να είμαστε σε θέση να μιλάμε
για μεταλλοφορία στην περιοχή, και πολύ περισσότερο για τύπο κοιτάσματος
και εάν μοιάζει με αυτό της Ολυμπιάδας, απαιτείται λεπτομερής γεωτρητική
έρευνα σε κάνναβο τουλάχιστον 50x50 m, με χημικές αναλύσεις ανά μέτρο
καρότου, με αξιολόγηση των χημικών αναλύσεων κ.ο.κ. Και για να γίνει αυτό
χρειάζεται να επενδυθούν και πολλά χρόνια και πολλά χρήματα. Και η όποια
έρευνα θα γίνει μόνο παράλληλα με την εκμετάλλευση των 3 βεβαιωμένων
σήμερα κοιτασμάτων Μαύρων Πετρών, Σκουριών και Ολυμπιάδας.
Προβάλλεται ότι « Πώς θα αξιοποιείται το υπόλοιπο των 130.000 τόνων
συμπυκνώματος Cu-Au του κοιτάσματος Σκουριές »;
Στην μελέτη προτείνουμε εξαγωγή της υπόλοιπης ποσότητας συμπυκνώματος
Cu-Au (βλέπε και παραπάνω, βλέπε και ΜΠΕ σελίδες 5.3-1, 5.3-52, 5.3-60,
5.8-3, 5.8-9, 5.8-13).
Προβάλλεται ότι « Δεδομένου ότι τα μεταλλεία “Τσικάρα”, “Φισώκα” και άλλες

τοποθεσίες στην περιοχή είναι “τύπου Σκουριών” πώς θα αξιοποιηθούν οι
επιπλέον ποσότητες συμπυκνωμάτων Cu-Au; Από τα αναφερόμενα σχετικά
στην ΜΠΕ προκύπτει ότι η οριακή ποσότητα της ετήσιας τροφοδοσίας της με
30.000 τόνους συμπυκνώματος Cu-Au επιβάλλεται από την παραγωγή
134.000 τόνων/έτος συμπυκνώματος αρσενοπυρίτη και την πρόβλεψη
δυνατότητας εξεύρεσης (από τα Μεταλλεία Κασσάνδρας ή από εισαγωγή) των
υπόλοιπων 116.000 τόνων ».
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Είναι και πάλι πολύ πρώιμο να μιλάμε για μεταλλεία στην Τσικάρα, στην
Φισώκα και σε όποιες άλλες τοποθεσίες. Και για αυτές τις δύο περιοχές
ισχύουν τα όσα προαναφέρθηκαν για την περιοχή της Πιάβιτσας.
Και προφανώς θα ήταν ευχής έργον η μεταλλευτική έρευνα στις εν λόγω
περιοχές να αποδώσει πρόσθετα νέα κοιτάσματα. Και προφανώς είναι ευχής
έργον να διαπιστωθεί ότι ο ορυκτός πλούτος της περιοχής είναι μεγαλύτερος
από αυτόν που έχουμε σήμερα ως βεβαιωμένα μεταλλευτικά αποθέματα. Και
προφανώς εάν αυτές οι περιοχές δώσουν νέα κοιτάσματα τύπου Σκουριών, θα
αξιοποιηθούν για την επέκταση της λειτουργίας της μεταλλουργίας και μετά
τα πρώτα 30 χρόνια που προτείνουμε στην μελέτη μας. Εκτός εάν κατά τη
γνώμη των «συναδέλφων» του ΤΕΕ-ΤΚΜ η αξιοποίηση του ορυκτού πλούτου
της χώρας μας αποτελεί «ποινικό αδίκημα».
Και τέλος, από κανένα σημείο της μελέτης μας δεν προκύπτει, ότι η οριακή
ποσότητα της ετήσιας τροφοδοσίας της προτεινόμενης μεταλλουργίας
επιβάλλεται από την παραγωγή συγκεκριμένων τόνων (250.000 είναι, όχι
134.000) συμπυκνώματος πυριτών Ολυμπιάδας. Αντίθετα, η οριακή ποσότητα
σε συμπύκνωμα χαλκού ισχύει όσο διαρκεί η παραγωγή συμπυκνώματος
πυριτών Ολυμπιάδας. Όπως επανειλημμένα έχουμε προαναφέρει, εάν μετά
την εξάντληση του μεταλλεύματος Ολυμπιάδας δεν βρεθούν νέα κοιτάσματα
τύπου Ολυμπιάδας, η τροφοδοσία της μεταλλουργίας θα γίνεται αποκλειστικά
με συμπύκνωμα Cu-Au Σκουριών ή τύπου Σκουριών.
Προβάλλεται ότι « Από τον ίδιο πιν. 5.5.2-5 προκύπτουν τα πιο κάτω

ενδιαφέροντα στοιχεία:
-

Σε 15 χρόνια λειτουργίας της μεταλλουργίας θα καταναλωθούν 3,05 εκ.
τόνοι αντιδραστηρίων ».

Προφανώς και στα 15 χρόνια λειτουργίας της μεταλλουργίας θα
καταναλωθούν 3,05 εκ. τόνοι αντιδραστηρίων για να κατεργαστούμε 3,75 εκ.
τόνους συμπυκνώματος χρυσοφόρων πυριτών Ολυμπιάδας και χαλκού-χρυσού
Σκουριών. Μόνο που στον ίδιο Πίνακα αναφέρεται και τι είναι αυτοί οι 3,05
εκ. τόνοι αντιδραστηρίων, που αποκρύπτουν οι «συνάδελφοι» της Ο.Ε. του
ΤΕΕ-ΤΚΜ παρά αρέσκονται σε «ατάκες» τύπου 3 εκ. τόνοι αντιδραστήρια!!!
Και για την αποκατάσταση της επιστημονικής αλήθειας και μόνο παραθέτουμε
αυτούσιο όλο τον Πίνακα 5.5.2-5 από όπου προκύπτει σαφώς ότι από τα 3,05
εκ. τόνους αντιδραστήρια το 65% είναι οξυγόνο που παράγεται από την
επιτόπου μονάδα παραγωγής οξυγόνου, το 25% είναι θειικό οξύ το οποίο
παράγεται ως παραπροϊόν της μεταλλουργίας, και το οποίο ουσιαστικά
ανακυκλώνεται στην παραγωγική διαδικασία και τέλος μόνο το 12% είναι
συλλίπασμα (δηλαδή χαλαζιακή άμμος, SiO 2 ). Επομένως, από τα 3,05 εκ.
τόνους που δήθεν θα καταναλωθούν στην μεταλλουργία, θα εισέλθουν στη
περιοχή από άλλες παραγωγικές μονάδες της ευρύτερης περιοχής μόνο 3,05t x
12% = 366.000 τόνοι χαλαζιακή άμμος συνολικά σε 15 χρόνια ή 70t/ημέρα.
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Πίνακας 5.5.2-5. Συνολικό ισοζύγιο μαζών μεταλλουργίας για τα πρώτα 15
χρόνια λειτουργίας της (από ΜΠΕ, σελίδες 5.5-31 & 32)
Περιγραφή

Ξηρό βάρος

Τρόπος διαχείρισης
Αξιοποίηση

Απόθεση

Πρώτες ύλες
Συμπύκνωμα πυριτών
Ολυμπιάδας

3,35 Mt

Συμπύκνωμα χαλκούχρυσού Σκουριών

0,40 Mt

Αντιδραστήρια

3,05 Mt

Για την κατεργασία στην
μεταλλουργία

100.453 t

100.453 t

(63% Ο 2 - 25% Η 2 SO 4 12% συλλίπασμα)

3,75 Μt
κατεργασία στη μεταλλουργία για
ανάκτηση Cu, Au, Ag

Προϊόντα
Cu

προϊόν προς πώληση
Αu

87 t

87 t
προϊόν προς πώληση

Ag

93 t

93 t
προϊόν προς πώληση

S σαν Θειικό οξύ

1,38 Mt

1,38 Mt με τη μορφή θειικού οξέος
Μέρος αξιοποιείται ως πρώτη ύλη
στη μεταλλουργία ενώ το υπόλοιπο
προϊόν προς πώληση

Στερεά απόβλητα
Σκωρία μεταλλουργίας

1,62 Mt

ΕΚΑ: 01 06 01

Ιλύς μεταλλουργίας

1,62 Mt
αξιοποίηση σε άλλα έργα

3,70 Mt

3,70 Mt

ΕΚΑ: 01 06 06*

Σύνολο μεταλλευτικών
υλικών

6,80 Mt

3,10 Mt

3,70 Mt

Προβάλλεται ότι « Θα παραχθούν μόνο 1,38 εκ. τόνοι θειικού οξέος από το

οποίο μόνο ένα μέρος θα πουληθεί. Αυτό σημαίνει μέση ετήσια παραγωγή
θειικού οξέως 1.380.000/15=92.000 τόνοι, έναντι της δυναμικότητας της
μονάδας που είναι 450.000 τόνοι/έτος. Στη ΜΠΕ σελ 5.5-26 αναφέρεται ότι “η
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ημερήσια παραγωγή θειικού οξέος ανέρχεται σε 1.000 τόνους κατά τα πρώτα
15 χρόνια λειτουργίας. Ακόμα και για το σενάριο κατεργασίας μόνο
συμπυκνώματος Cu-Au Σκουριών η ημερήσια παραγωγή είναι 1434 τόνοι
θειικού οξέος” ».
Ο αριθμός 1,38 εκ. τόνοι δεν είναι θειικό οξύ, είναι θείο (S) με τη μορφή
θειικού οξέος (H2SO4), βλέπε και παραπάνω Πίνακα 5.5.2-5. Αν μετατραπεί
λοιπόν το S σε H2SO4, ξέρετε, αυτά που μαθαίναμε στην 1 η Λυκείου με τα
ατομικά βάρη, απλά πολλαπλασιάζοντας το 1,38 τόνους x98/32 = 4,3 εκ.
τόνοι Η2SO4 στην δεκαπενταετία ή ισοδύναμα περίπου 330.000 τόνους
ετησίως ή ισοδύναμα περίπου 330.000 τόνοι το χρόνο: 330 ημέρες
λειτουργίας το χρόνο = 1.000 τόνους την ημέρα (βλέπε σελίδες 5.5-29 έως
32).
Προβάλλεται ότι « Τελικά παραμένει αδιευκρίνιστο το θέμα της προμήθειας

πρώτης ύλης καυσίμου ως επίσης και το θέμα της παραγωγής θειικού οξέος.
Το μείζον όμως ερώτημα που δεν βρίσκει απάντηση τόσο από την ΜΠΕ όσο
και από τα στελέχη της Ελλ. Χρυσός είναι: Πώς ανακτάται ο χρυσός από το
συμπύκνωμα του “εξαιρετικά δυσκατέργαστου” αρσενοπυρίτη τύπου
Ολυμπιάδας »;
Πιστεύουμε ότι μετά από όσα παραθέσαμε και εξηγήσαμε λεπτομερώς
παραπάνω, να λύθηκαν όλες οι απορίες των «συναδέλφων». Αν όχι,
λυπούμαστε.
Περί «Διοξείδιο του θείου (SO2) από τη μονάδα μεταλλουργίας»
Προβάλλεται ότι « Το SO2 αποτελεί αέριο που μπορεί να προκαλέσει, εκτός

από αναπνευστικά προβλήματα (σε επίπεδα ppb) και όξινη βροχή με
σημαντικές επιπτώσεις στη χλωρίδα. Σύμφωνα με τη ΜΠΕ οι εκπομπές SO2
από τη μονάδα θειικού οξέος στο Μαντέμ Λάκκο θα είναι 148 τόνοι ανά έτος
και η συγκέντρωση στην ατμόσφαιρα μετά τη διασπορά θα είναι μερικά
mg/m3. Αυτή η μάζα προκύπτει με ποσοστό μη μετατραπέντος (στην
καμινάδα διασποράς) SO2 ίσο με 0,002% δηλ. ποσοστό μετατροπής του SO2
ίσο με 99,998% (κύρια μελέτη 5.5-38 και στο ‘εκτίμηση εκπομπών SO2’,
Παράρτημα VI). Άρα μπορούμε να συμπεράνουμε ότι ποσοστό 0,002% μη
μετατραπέντος SO2 αντιστοιχεί σε εκπομπές SO2 από την καμινάδα
διασποράς ίσες με 148 τόνους ανά έτος. Αν και δεν δίνονται αναλυτικά οι
υπολογισμοί παρά μόνο αποτελέσματα (‘εκτίμηση εκπομπών SO2’, Παράρτημα
VI), κάνουμε την υπόθεση ότι οι υπολογισμοί έγιναν σωστά. Υπάρχουν
ωστόσο σοβαρές ενστάσεις για τις παραδοχές που έγιναν ώστε να προκύψει
το αποτέλεσμα της κατά 99,998% μετατροπής του SO2 ».
Εδώ διαπιστώνεται σοβαρή ανάγνωση της μελέτης. Ο συντελεστής
μετατροπής του SΟ2 σε θειικό οξύ δεν προκύπτει από υπολογισμούς αλλά από
τα ισοζύγια μαζών που δίνονται στην τεχνική μελέτη της OUTOTEC για την
μεταλλουργία με το συγκεκριμένο διπλό σύστημα ψύξης και έκπλυσης των
απαερίων και την συγκεκριμένη μονάδα ανάκτησης του περιεχομένου θείου
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προς παραγωγή
απορρόφησης.

θειικού

οξέος

με

την

3+1

διαδικασία

της

διπλής

Προβάλλεται ότι « i. ‘Χρησιμοποιήθηκε η καταστατική εξίσωση των τελείων

αερίων’ (Μη τεχνική περίληψη, 5-23). Η παραδοχή αυτή αν και είναι ισχυρή
για υψηλές θερμοκρασίες υποεκτιμά τον όγκο των ‘πραγματικών’ αερίων στις
χαμηλές θερμοκρασίες μετά την ψύξη, και στην καμινάδα διασποράς ».
Όπως αναφέρεται στην κυρίως μελέτη, κεφάλαιο 7.11: Εκτίμηση επιπτώσεων
στο ατμοσφαιρικό περιβάλλον, σελίδα 7.11-6 όλα είναι υπολογισμένα σε
κανονικές συνθήκες (θερμοκρασία περιβάλλοντος).
Προβάλλεται ότι « ii. Αναφέρεται ότι θα χρησιμοποιηθούν για την μετατροπή

(οξείδωση) του SO2 προς SO3 καταλυτικές κλίνες που έχουν βάση τους το
V2O5 (πεντοξείδιο του βαναδίου) που πραγματικά αποτελεί StateoftheArt
καταλύτη για την εφαρμογή αυτή. Υπάρχει όμως πλούσια παγκόσμια
βιβλιογραφία για τη δραστική απενεργοποίηση του καταλύτη αυτού από το
αρσενικό που συνυπάρχει με τα απαέρια, γεγονός που δεν λαμβάνεται υπ’
όψη στη σχετική μελέτη αν και το ποσοστό του αρσενικού στα απαέρια είναι
πολύ υψηλό στην περίπτωση χρήσης αρσενοπυριτών της Ολυμπιάδας ».
Επιτέλους αναγνωρίζεται έστω και τμήμα της προτεινόμενης μεταλλουργίας
ως τεχνολογία «state of the art». Αλλά, και πάλι γίνεται προσπάθεια να
«επινοηθούν» προβλήματα «κατά την λειτουργία» προς εξυπηρέτηση του
στόχου να βγει η προτεινόμενη επένδυση προβληματική. Στην προκειμένη
περίπτωση, «γίνεται επίκληση» παρουσίας As στα απαέρια που οδηγούνται
στη μονάδα επαφής του θειικού οξέος προκειμένου να προκαταληφθεί η
«απενεργοποίηση» του καταλύτη. Μόνο που το Αs έχει ήδη απομακρυνθεί
πλήρως, λόγω των διπλών συστημάτων ψύξης έκπλυσης, πολύ πριν μπει η
αέρια φάση που περιέχει πλέον μόνο SO2 στη μονάδα επαφής του θειικού
οξέος. Και τα διπλά συστήματα ψύξης έκπλυσης των αερίων είναι αυτά που
αυξάνουν το κόστος εγκατάστασης και λειτουργίας της προτεινόμενης
μεταλλουργίας. Μόνο που και αυτό θεωρήθηκε προηγουμένως μειονέκτημα
της επενδυτικής πρότασης!
Προβάλλεται ότι « iii. Στο παράρτημα ΧΙΙ της ΜΠΕ, Βέλτιστες Διαθέσιμες

Τεχνικές, αναφέρεται ότι «λαμβάνονται υπόψη οι Βέλτιστες Διαθέσιμες
Τεχνικές του Draft Reference Document on Best Available Techniques for the
Non – Ferrous Metals Industries, July 2009». Η μονάδα του πίνακα 2.17 της
παραπάνω ΒΔΤ ταυτίζεται λειτουργικά και περιβαλλοντικά, όπως αναφέρεται,
με την εν λόγω μονάδα και προβλέπει μετατροπές SO2 ίσες με 99,9% με
τροφοδοσίες εισόδου SO2 6-8%. Παρακάτω αναφέρεται ότι η υπό μελέτη
διαδικασία αναφέρεται στην κατηγορία b της παραπάνω ΒΔΤ για υψηλές
συγκεντρώσεις SO2 όπου η πιο συνηθισμένη μέθοδος είναι αυτή της διπλής
επαφής (σαν αυτή που θα εφαρμοστεί) με ποσοστό μετατροπής του SO2 από
98,0% έως 99,7%. Επιπλέον στο ‘εκτίμηση εκπομπών SO2’, Παράρτημα VI, η
περιεκτικότητα SO2 στα ‘απαέρια μεταλλουργίας από κύκλωμα καθαρισμού
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προς μονάδα παραγωγής θειικού οξέος’ θα είναι 26,60% δηλ. υπερτριπλάσια
συγκέντρωση από αυτή της ΒΔΤ ».
Στο παράρτημα ΧΙΙ της ΜΠΕ αναφέρονται τα εξής:
Λαμβάνοντας υπόψη την τεχνολογία Flash Smelting που έχει υιοθετηθεί για
την μεταλλουργική κατεργασία, το είδος της τροφοδοσίας που είναι
συμπύκνωμα χαλκού εμπλουτισμένο με συμπύκνωμα χρυσοφόρων πυριτών
και την ονομαστική δυναμικότητα της μεταλλουργίας που είναι 280.000
τ/έτος, η μεταλλουργία και η συναφής μονάδα παραγωγής θειικού οξέος
ταυτίζεται (λειτουργικά και περιβαλλοντικά) με την ακόλουθη μονάδα του
Πίνακα 2.17 του Draft Reference Document on Best Available Techniques for
the Non – Ferrous Metals Industries, July 2009:

Μονάδα

Πηγή
SO 2

Δυναμικότητα
(t/d)

Τύπος
διαδικασίας

Είσοδος
SO 2
Όγκος %

Ποσοστό
μετατροπής
%

Ετήσιο
SO 2
mg/m 3

SO 2
max
1/2h
mg/m 3

KGHM
Glogow
2

Flash
furnace
(για Cu)

900

Διπλή επαφή /
Διπλή
απορρόφηση

6 έως 8

99,9

323

800

Περαιτέρω, στις γενικές αρχές καθορισμού των ΒΔΤ, η υπό μελέτη διαδικασία
ανήκει στην κατηγορία b – Αέρια από υψηλές συγκεντρώσεις SO 2, της
παραγράφου 2.11.3.1 του εν λόγω BREF. Συγκεκριμένα, η παραγωγή θειικoύ
οξέος, μέσω οξείδωσης του θείου για παραγωγή SO 2 , είναι μια εγκαθιδρυμένη
χημική διεργασία. Οι εγκαταστάσεις παραγωγής θειικού οξέος είναι
περισσότερο αποτελεσματικές όταν λειτουργούν με υψηλές και σταθερές
συγκεντρώσεις SO 2 . Σε τέτοιες περιπτώσεις, η πιο συνηθισμένη μέθοδος για
την αποτελεσματική μετατροπή του SO 2 είναι αυτή της διπλής επαφής με το
ποσοστό μετατροπής (και άρα και αποτελεσματικότητας) κυμαίνεται από 98 %
έως 99,7 %, χαρακτηριστικά που έχουν υιοθετηθεί και στη μονάδα
παραγωγής θειικού οξέος του υπό μελέτη έργου.
Όπως είναι γνωστό τα χαρακτηριστικά μεγέθη για την αξιολόγηση μιας
τεχνικής ως «Βέλτιστη Διαθέσιμη Τεχνική» στη συγκεκριμένη δραστηριότητα
είναι αφενός μεν το ποσοστό μετατροπής του S καθώς και οι συγκεντρώσεις
που επιτυγχάνονται στην ατμόσφαιρα μετά τα συστήματα αντιρρύπανσης και
την έξοδο από την καμινάδα της εγκατάστασης. Όλα τα άλλα μεγέθη, όπως
για παράδειγμα το ποσοστό του S στην είσοδο της εγκατάστασης δεν
μπορούν να αποτελέσουν κριτήρια καθορισμού μιας τεχνολογίας ως BAT,
δεδομένου ότι εξαρτώνται από μια σειρά από άλλες παραμέτρους (π.χ. τη
στοιχειομετρία του μεταλλεύματος, την παροχή των αερίων, κλπ). Ως εκ
τούτου είναι λάθος να θεωρείται ότι η προτεινόμενη εγκατάσταση δεν θα
πληροί τις απαιτήσεις της νομοθεσίας όσον αφορά στις εκπομπές SO2 επειδή
η είσοδος των αερίων έχει μεγαλύτερη συγκέντρωση S από αυτή που
εμφανίζεται ως παράδειγμα στο σχετικό BREF.
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Ειδικότερα, στην προτεινόμενη εγκατάσταση, όπως παρουσιάζεται και στο
σχήμα της σελίδας 10 του παραρτήματος VI, το ποσοστό του S στην είσοδο
της εγκατάστασης θειικού οξέος είναι 26,60% (ή 13,49 tn/h), από το οποίο
δεσμεύονται περίπου 13,48 tn/h για την παραγωγή θειικού οξέος και
κατευθύνονται στην ατμόσφαιρα περίπου 0,0094 tn/h (ή 0,002% SO2).
Συνεπώς, επιτυγχάνεται ποσοστό μετατροπής του S ίσο με 99,93%, δηλαδή
ποσοστό μετατροπής μεγαλύτερο από αυτό που έχει καταγραφεί στην Μονάδα
KGHM Glogow 2, κάτι που καθιστά την προτεινόμενη τεχνολογία ΒΑΤ.
Επιπλέον, με βάση τις εκπεμπόμενες ποσότητες S στην ατμόσφαιρα και αφού
ληφθούν υπόψη μια σειρά από παραμέτρους που επηρεάζουν τις τελικές
συγκεντρώσεις στην ατμόσφαιρα (π.χ. ταχύτητα και θερμοκρασία απαερίων,
ύψος καμινάδας, κλπ) προκύπτει ότι οι συγκεντρώσεις SO2 που
υπολογίστηκαν από το μοντέλο είναι της τάξης των μερικών μg/m3, κυρίως
στην περιοχή του εργοστασίου H2SO4, με όριο που έχει τεθεί από ΕΕ για το
συγκεκριμένο ρύπο να είναι 200 μg/m3.
Προβάλλεται ότι « Μέχρι πριν 15 περίπου χρόνια οι αντίστοιχες μονάδες

μεταλλουργίας δεν μετέτρεπαν το SO2 σε θειικό οξύ και το απέρριπταν στην
ατμόσφαιρα ενώ σήμερα (μετά από θέσπιση περιβαλλοντικών όρων) οι
γνωστές αντίστοιχες μονάδες που λειτουργούν παγκόσμια βρίσκονται περίπου
στο 98% μετατροπής του SO2. Με βάση τα παραπάνω μπορούμε να
συμπεράνουμε ότι τα στοιχεία που παρέχονται από τη ΜΠΕ δεν τεκμηριώνουν
τον στόχο των 148 τόνων SO2 ανά έτος στην καμινάδα διασποράς και ότι η
αναμενόμενη εκπομπή SO2 θα είναι κατά τάξεις μεγέθους μεγαλύτερη, δηλ.
θα εκπέμπονται αρκετές χιλιάδες τόνοι SO2 ανά έτος με ό,τι συνέπειες θα έχει
αυτό ».
Εδώ απλά γίνονται εκτιμήσεις καταστροφής. Με φτηνό λαϊκισμό, ενώ στην
αμέσως προηγούμενη παράγραφο γίνεται μνεία για υφιστάμενες μονάδες με
απόδοση μετατροπής 98-99,7%, χρησιμοποιείται το χειρότερο σενάριο των
υφιστάμενων μονάδων, το μικρότερο ποσοστό μετατροπής, δηλαδή το 98%
και όχι το 99,7% ή ισοδύναμα το ποσοστό μη μετατροπής 2% και όχι 0,3%
των υφιστάμενων και με τον απλοϊκό τρόπο – που όμως δεν ταιριάζει σε
μηχανικούς – συμπεραίνεται ότι οι τόνοι που θα βγαίνουν θα είναι x 1000. Η
κλασσική αυτή
κινδυνολογία απαξιώνει την εξέλιξη της τεχνολογίας
προκειμένου να εξυπηρετηθεί προαποφασισμένος στόχος, προφανώς.
Όσον αφορά τα όσα προβάλλονται στο Β.3 ΧΡΗΣΗ ΚΥΑΝΙΟΥ
Αφού στις προηγούμενες 5 σελίδες της εισήγησής τους οι «συνάδελφοι» της
Ο.Ε. του ΤΕΕ-ΤΚΜ προσπάθησαν να «απαξιώσουν» την πρότασή μας για
μεταλλουργία με ακαριαία τήξη, έφτασαν να βγάλουν το αυθαίρετο
συμπέρασμα «άρα θα χρησιμοποιήσετε κυάνιο». Εξάλλου, ήταν εμφανές, ότι
όλη η αγωνία τους ήταν να καταλήξουν, ακόμα και με μυθοπλασία, στη χρήση
κυανίου καθώς είναι το κύριο θέμα που βαραίνει στην τοπική κοινωνία, αφ’
ενός, και η επιχειρηματολογία του έχει στηθεί χρόνια πριν από τους ίδιους και
δεν πρέπει να πάει χαμένη, αφ’ ετέρου. Φαίνεται ότι επειδή δεν τους δώσαμε
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στην μελέτη μας άλλα όπλα να την πολεμήσουν, χρησιμοποιείται η
πιθανολογική χρήση κυανίου, σε σημείο μάλιστα να επικαλούνται πιθανές
προθέσεις. Κρίμα και πάλι κρίμα.
Η απάντησή μας σε όλο το δισέλιδο της εισήγησής τους περί χρήσης κυανίου
θα έπρεπε να περιοριστεί σε μία απλή πρόταση του τύπου «Κύριοι, δεν μας
αφορά» ή του τύπου «Κύριοι εμείς δεν το χρησιμοποιούμε, διότι απλά και
μόνο δεν το χρειάζεται η ενιαία μεταλλουργική προσέγγιση που επιλέξαμε».
Για λόγους επιστημονικής όμως δεοντολογίας στη συνέχεια αντικρούουμε τις
κινδυνολογίες περί κυανίου, γιατί πολύς λόγος έχει γίνει περί αυτού, χωρίς να
του αξίζει.
Προβάλλεται ότι « Υπάρχουν πλήθος διαβεβαιώσεων (δηλώσεις, συνεντεύξεις

κλπ) της εταιρείας για τη μη χρήση κυανίου στις μεταλλουργικές διαδικασίες
στην εν λόγω επένδυση. Είναι αποδεδειγμένο ότι τα κυανιούχα προκαλούν
σοβαρές και ανέκκλητες βλάβες στο περιβάλλον και στον άνθρωπο, με πιο
πρόσφατη την τεκμηρίωση από το «Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
σχετικά με τη γενική απαγόρευση της εφαρμογής τεχνικών εξόρυξης με χρήση
κυανιδίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση» (Μάιος 2010). Αυτό ωστόσο δεν
νομοθετήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή κυρίως με το σκεπτικό της ήδη
χρήσης κυανίου από λειτουργούσες μεταλλευτικές επιχειρήσεις χρυσού που η
συνέχιση της λειτουργίας τους θα ετίθετο εν αμφιβόλω. Η Ευρωπαϊκή Ένωση
Μεταλλουργικών Επιχειρήσεων (Euromine) αναφέρει εξάλλου μεταξύ των
άλλων σε δελτίο τύπου (Ιούνιος 2010): «....δεν υπάρχουν ασφαλέστεροι και
πιο φιλικοί στο περιβάλλον τρόποι επεξεργασίας σε βιομηχανική κλίμακα
σήμερα, από αυτούς με κυανιούχα διαλύματα καλίου ή νατρίου»».
Για λόγους αποκατάστασης της αλήθειας, στη συνέχεια παρατίθεται αυτούσιο
το σκεπτικό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την μη νομοθέτηση του
ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου:
«Mr. Potočnik
on behalf of the Commission
(23.6.2010)
The resolution of the Parliament calling for a general ban on the use of cyanide mining
technologies in the European Union has received the full attention of the Commission.
After an in depth analysis of the issue, the Commission considers that a
general ban of cyanide in mining activities is not justified from environmental
and health point of views. Existing legislation notably on the management of
extractive waste (Directive 2006/21/EC) includes precise and strict
requirements ensuring an appropriate safety level of the mining waste
facilities. The limit values for cyanide storage as defined in the Directive are
the most stringent possible and implies in practice a destruction step of
cyanide used before its storage.
Due to the lack of better (in the sense of causing less impact on the environment)
alternative technologies, a general ban on cyanide use would imply the closure of
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existing mines operating in safe conditions. This would be detrimental to employment
without additional environmental and health added value.
The Commission intends to continue to closely follow the possible technological
developments in this sector in order to ensure that "best available techniques" are
applied in practice as required by the Directive.
In addition, the Commission considers that the priority should be set on ensuring full
application of the Directive by the Member States. As guardian of the Treaty, the
Commission intends to take all necessary measures within its remit to ensure that the
Directive is fully and correctly applied in practice».
Και
αν
μεταφράσουμε
την
παράγραφο
με
τους
έντονους
και
υπογραμμισμένους χαρακτήρες: «Μετά από διεξοδική ανάλυση του θέματος η
Επιτροπή θεωρεί ότι δεν μπορεί να τεκμηριωθεί η γενική απαγόρευση του
κυανίου στην εξορυκτικές δραστηριότητες ούτε από περιβαλλοντικής απόψεως
ούτε από απόψεως υγιεινής. Η νομοθεσία που υπάρχει ειδικά για τη διαχείριση
των εξορυκτικών αποβλήτων (Οδηγία 2006/21/ΕΚ) περιλαμβάνει ακριβή και
αυστηρά όρια τα οποία διασφαλίζουν ένα ορθό επίπεδο ασφάλειας στις
εγκαταστάσεις εξορυκτικών αποβλήτων. Οι οριακές τιμές για απόθεση κυανίου
που ορίζονται από την Οδηγία, είναι οι αυστηρότερες δυνατές και πρακτικά
προϋποθέτουν τη χρήση ενός σταδίου καταστροφής των χρησιμοποιούμενων
κυανιούχων πριν την απόθεσή τους».
Τα συμπεράσματα και πάλι δικά σας.
Προβάλλεται ότι « Η χρήση κυανίου είναι κοινωνικά και περιβαλλοντικά

απορριπτέα, αλλά ταυτόχρονα είναι και η πιο οικονομική και αποδοτική
μέθοδος. Η αντίφαση αυτή συχνά οδηγεί τους επενδυτές στην προσπάθεια
απόκρυψης της χρήσης του για λόγους εύκολης αδειοδότησης και περιορισμού
των αντιδράσεων των τοπικών κοινωνιών και όχι μόνο. Η Ο.Ε. δεν είναι
δυνατόν να προχωρήσει σε δίκη προθέσεων αλλά δεν πρέπει και να αγνοήσει
την εμπειρία από την ίδια εταιρεία ‘Ελληνικός Χρυσός’ στην περίπτωση της
έγκρισης Περιβαλλοντικών όρων στην περιοχή Μαύρες Πέτρες. Όπου η
υποχρέωση, σύμφωνα με την αντίστοιχη ΜΠΕ, για χρήση Road Header
(‘μετροπόντικα’) κατά 70% και η χρήση εκρηκτικών κατά 30% υπόγεια της
Στρατονίκης μετατράπηκε σε αποκλειστική χρήση εκρηκτικών χωρίς να
υπάρξει τελικά καμία επίπτωση για τη μη συμμόρφωση
Σύμφωνα με τους εκπροσώπους της εταιρείας στην τελευταία συνάντηση με
την Ο.Ε. «δεν αναλήφθηκε ποτέ τέτοια υποχρέωση αλλά αυτή θα απέρρεε
από τις μετρήσεις των δονησιομέτρων», αν αυτά δηλ. έδειχναν από τις
εκρήξεις τιμές που θα υπερέβαιναν τα όρια που είχαν θέσει. Με το ίδιο
σκεπτικό σήμερα δηλώνουν δημόσια ότι δεν θα χρησιμοποιηθεί κυάνιο. Στην
ίδια συνάντηση οι εκπρόσωποι της ‘Ελληνικός Χρυσός’ υποστήριξαν ότι θα
γίνει χρήση κυανίου στον εμπλουτισμό στο νέο εργοστάσιο εμπλουτισμού στο
Μαντέμ Λάκκο αλλά η ποσότητά του δεν θα είναι ανιχνεύσιμη όπως και
σήμερα. Τι διαβεβαίωση υπάρχει , κατ’ αντιστοιχία με τα δονησιόμετρα, ότι
στην περίπτωση εκτεταμένης χρήσης κυανίου δεν θα υπάρξουν αιτιολογήσεις
του τύπου «δεν αναλήφθηκε ποτέ τέτοια υποχρέωση αλλά αυτή θα απέρρεε
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από τις μετρήσεις των μετρητών κυανίου και αυτοί ποτέ δεν δείχνουν
ανιχνεύσιμη τιμή».
Εδώ οι «συνάδελφοι» της Ο.Ε. του ΤΕΕ-ΤΚΜ υπερβαίνουν εαυτούς. Ενώ στην
αμέσως προηγούμενη παράγραφο επικαλούνται την άποψη της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής περί «....δεν υπάρχουν ασφαλέστεροι και πιο φιλικοί στο

περιβάλλον τρόποι επεξεργασίας σε βιομηχανική κλίμακα σήμερα, από αυτούς
με κυανιούχα διαλύματα καλίου ή νατρίου», έρχονται στην παράγραφο αυτή,
ως ειδικοί ΚΥΑΝΟΛΟΓΟΙ ειδικότεροι όλων των άλλων επιστημόνων της
Ευρώπης, για να αποφανθούν ότι η χρήση κυανίου είναι πέραν των άλλων και
περιβαλλοντικά απορριπτέα.

Και βέβαια, ως ειδικοί ΚΥΑΝΟΛΟΓΟΙ δεν περιορίζονται μόνο στην «κριτική»
του κυανίου, αλλά κάνουν και πρόβλεψη προθέσεων αλλά και πρόβλεψη
απόκρυψης στοιχείων. Θα περιμέναμε τουλάχιστον μία πιο σοβαρή στάση.
Ακόμη είναι απαράδεκτο να επανέρχεται η χρήση του Road Header για να
«τεκμηριωθεί» η ασυνέπεια του επενδυτή και εξ’ αυτής να «αντληθούν»
πρόθεση-στόχος.
ότι « Στη συγκεκριμένη δραστηριότητα η χρήση κυανίου
εμφανίζεται σαφώς σε μια περίπτωση (σύμφωνα με τη ΜΠΕ) και
υπολανθάνουσα σε δυο περιπτώσεις (όπου ενδεχομένως αποκρύπτεται
σύμφωνα με την παραπάνω αιτιολόγηση). Υπάρχουν και οι επεκτάσεις της
εξορυκτικής δραστηριότητας σε άλλες τρεις περιοχές (πλην των Σκουριών) με
βεβαιωμένα χρυσοφόρα κοιτάσματα αδιευκρίνιστης ορυκτολογικής, προς το
παρόν, σύστασης (της Πιάβιτσας διευκρινίστηκε πολύ πρόσφατα, βλ. κεφ. για
επεκτάσεις) και άρα αδιευκρίνιστης μεθόδου συμπύκνωσης και εξαγωγής του
χρυσού όπου δεν αποκλείεται η χρήση κυανιούχων».
Προβάλλεται

Εδώ πρέπει να συγκεράσουμε την πραγματικότητα, την φαντασία και την
«ελπίδα». Η πραγματικότητα λέει ότι Κυανιούχο Νάτριο θα χρησιμοποιηθεί
στο εργοστάσιο εμπλουτισμού στον Μαντέμ Λάκκο, όπως και εδώ και 50
χρόνια στο Στρατώνι. Η φαντασία λέει ότι «ενδεχομένως αποκρύπτεται» στη
μεταλλουργία και τον εμπλουτισμό των Σκουριών. Η ελπίδα λέει ότι «δεν
αποκλείεται» στην Πιάβιτσα και αλλού. Οι «συνάδελφοι» της Ο.Ε. του ΤΕΕΤΚΜ επιχειρηματολογούν λοιπόν εναντίον της
«λανθάνουσας χρήσης
κυανίου». Εμείς πάλι γνωρίζουμε ότι το Κυανιούχο Νάτριο στον Στρατώνι
χρησιμοποιείται σε πολύ μικρές ποσότητες, επειδή η επίπλευση είναι
διαφορική, και με στοιχεία μετρήσεων ΔΕΝ ανιχνεύεται, στην μεταλλουργία
δεν χρησιμοποιείται γιατί ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ σε καμιά φάση και στην Πιάβιστα
και αλλού δεν ξέρουμε αν, πόσο και τι κοίτασμα έχουμε για να μελετήσουμε
την όποια διεργασία απαιτείται. Ξέρουμε ακόμη ότι η μεταλλουργία που
προτείνουμε είναι η πιο συμβατή με το μεταλλευτικό πεδίο της ΒΑ Χαλκιδικής,
άρα θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε πιθανά νέα κοιτάσματα, ΧΩΡΙΣ
ΚΥΑΝΙΟ.
Ας σοβαρευτούμε όμως κάποια στιγμή, γιατί θα γίνουμε χειρότεροι και από
παιδική χαρά. Στην ουσία οι «συνάδελφοι» της Ο.Ε. του ΤΕΕ-ΤΚΜ,
φαντάζονται πρώτα, ελπίζουν ύστερα, και κινδυνολογούν μετά για την

43

εικονική αυτή πραγματικότητα, σε
πραγματικότητα δεν τους δικαιώνει.

ένα

θέμα,

για

το

οποίο

η

ίδια

Αλλά είναι απορίας άξιον, πώς μπορούν επιστήμονες άνθρωποι από τη μια να
επικαλούνται βεβαιωμένα κοιτάσματα και από την άλλη να λένε ότι είναι
αδιευκρίνιστη η ορυκτολογική τους σύσταση. Τα συμπεράσματα δικά σας.
Προβάλλεται ότι « i. Στη ΜΠΕ ( Κύρια Μελέτη 5.5-2-5) αναφέρεται ως μέθοδος

επίπλευσης του γαληνίτη (PbS) αυτή με διαλύματα NaCN. Σε άλλο σημείο της
μελέτης αναφέρονται και οι ποσότητες NaCN που θα χρησιμοποιηθούν.»
Για την αποκατάσταση της επιστημονικής αλήθειας και μόνο, το διάλυμα
NaCN δεν χρησιμοποιείται ούτε ως μέθοδος ούτε ως αντιδραστήριο για την
επίπλευση του γαληνίτη. Χρησιμοποιείται για την καταστολή άλλων θειούχων
ορυκτών (όπως στην περίπτωσή μας ο σφαλερίτης στο μετάλλευμα των
Μαύρων Πετρών και της Ολυμπιάδας) που συνυπάρχουν στο μετάλλευμα
ώστε να μην επιπλεύσουν ταυτόχρονα με τον γαληνίτη.
Και για να διευκολύνουμε τον αναγνώστη, η χρήση NACN αναφέρεται στα
ακόλουθα σημεία της ΜΠΕ:
-

Κεφάλαιο 5.3.3: Λειτουργία υφιστάμενου εργοστασίου εμπλουτισμού
Στρατωνίου, σελίδες 5.2-23 έως 25
Κεφάλαιο 5.5.1: Νέο εργοστάσιο εμπλουτισμού Μαντέμ Λάκκου, σελ.
5.5-3 έως 5
Κεφάλαιο 5.7.2: Ανάλυση επικινδυνότητας, σελίδες 5.7-3 και 7
Κεφάλαιο 5.8: Πρώτες ύλες και προϊόντα, σελίδα 5.8-8

ότι « ii. Σκουριές: “Δεδομένου του μεγάλου όγκου του
κοιτάσματος, θα πρέπει να αφήνεται η δυνατότητα εξελιγμένων τεχνολογιών
στο μέλλον" (μη τεχνική περίληψη). Μάλιστα φαίνεται ότι η εταιρεία θεωρεί
εκμεταλλεύσιμες και πολύ μικρές περιεκτικότητες σε χρυσό, αφού στις
Σκουριές, ως όριο των έργων θέτει την ισοπεριεκτική καμπύλη των 0,45 g
χρυσού ανά τόνο εξορυσσόμενου εδαφικού υλικού για την υπόγεια εξόρυξη
και 0,18 g ανά τόνο για την επιφανειακή εξόρυξη. Και επιπλέον «Να γίνει όσο
το δυνατόν μεγαλύτερη απόληψη του κοιτάσματος ώστε να μην υποθηκευτεί
η επέκταση της εκμετάλλευσης στις χαμηλότερες περιεκτικότητες όταν τα
οικονομοτεχνικά δεδομένα επιτρέψουν κάτι τέτοιο» (Κύρια Μελέτη 2.2.-5),
δηλ. απόληψη και σε άκρως ψηγματική χρυσοφορία. Τα ερωτήματα που
τίθενται είναι πως θα είναι αυτή η απόληψη οικονομικά συμφέρουσα με μόνο
υπόγεια εκμετάλλευση (που έχει πέντε φορές μεγαλύτερο κόστος από την
επιφανειακή) και πως θα γίνει δυνατή η ανάκτηση χρυσού χωρίς τη χρήση
κυανίου σε τόσο ψηγματικές περιεκτικότητες στο μέλλον αφού αυτός είναι
μόνος τρόπος που εφαρμόζεται παγκόσμια και αποτελεί την πιο εξελιγμένη
τεχνολογία. Με την τήρηση των ισοπεριεκτικών καμπυλών που προτείνονται,
ένα ποσοστό μόλις 30% θα ανακτάται με βαρυτομετρικό τρόπο στο
εργοστάσιο εμπλουτισμού των Σκουριών σύμφωνα με τη ΜΠΕ. Το ποσοστό
αυτό θα εκμηδενιστεί στην περίπτωση απόληψης χρυσού σε πιο χαμηλές
περιεκτικότητες.»
Προβάλλεται
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Να τα πάρουμε ένα προς ένα:
1. Μη τεχνική περίληψη, σελ. 3-9:
«Το κοίτασμα των Σκουριών είναι πλήρως διερευνημένο και αποτελείται
από έναν κατακόρυφο κυλινδρικό πορφυριτικό κορμό που περιβάλλεται
από σχιστόλιθο, ο οποίος όμως λόγω εμποτισμού αποτελεί κοίτασμα με
συνεχώς απομειούμενη ακτινικά περιεκτικότητα σε χρήσιμα μέταλλα.
Για τον σχεδιασμό της εκμετάλλευσής έγιναν οι εξής παραδοχές:
•

Να γίνει όσο το δυνατόν μεγαλύτερη απόληψη του κοιτάσματος

•

Να μην υποθηκευτεί η επέκταση της εκμετάλλευσης στις
χαμηλότερες περιεκτικότητες όταν τα οικονομοτεχνικά δεδομένα
επιτρέψουν κάτι τέτοιο

•

Να περιοριστούν κατά το δυνατόν οι χώροι επέμβασης, είτε με τη
μορφή εκσκαφών είτε με τη μορφή αποθέσεων

•

Δεδομένου του μεγάλου όγκου του κοιτάσματος, να αφήνεται
δυνατότητα εφαρμογής εξελιγμένων τεχνολογιών στο μέλλον ακόμη
και στον χρονικό ορίζοντα του προτεινόμενου έργου»

Στην εκμετάλλευση του κοιτάσματος αναφέρεται η πρόταση, όχι στην
εξαγωγή του περιεχομένου χρυσού ή χαλκού. Και λέει ότι απλά κάναμε
μία υπερβατική προσέγγιση, σχεδιάσαμε μία υπόγεια εκμετάλλευση με
την μέθοδο εναλλασσόμενων κοπών και λιθογομώσεων (cut and fill)για
το μεγαλύτερο τμήμα του κοιτάσματος προκειμένου τα περιβάλλοντα
της εκμετάλλευσης πετρώματα να μην διαταραχθούν από την δική μας
εκμετάλλευση ώστε εάν μετά από 30, 100, 1000 χρόνια οι ανάγκες της
ανθρωπότητας το φέρουν να μπορούν οι τότε γενιές να έρθουν να το
εκμεταλλευτούν. Εάν πηγαίναμε με μία άλλη μέθοδο εκμετάλλευσης,
υπόγεια αλλά χωρίς λιθογόμωση, πολύ απλά θα διαταρασσόταν και το
περιβάλλον πέτρωμα (π.χ. μέθοδος blockcaving για να μην πούμε την
κατακρήμνιση της οροφής) και δεν θα ήταν προσβάσιμο από τις
επόμενες γενεές.
εάν
μία
περιεκτικότητα
είναι
εκμεταλλεύσιμη,
εξαρτάται
2. Το
αποκλειστικά και μόνο από το εάν η τιμή του παραγόμενου μετάλλου
είναι μεγαλύτερη από το κόστος εξόρυξης και επεξεργασίας του.
3. Περιέργως αγνοείται το στάδιο εμπλουτισμού του μεταλλεύματος από
το οποίο παράγεται στην συγκεκριμένη περίπτωση ένα συμπύκνωμα
που περιέχει 26% χαλκό και 27 g/t χρυσό. Επομένως, το εάν το
μετάλλευμα έχει αρχική περιεκτικότητα 0,18 ή 0,45 g/t χρυσό, πάλι το
ίδιο συμπύκνωμα θα παραχθεί, με περιεκτικότητα 27 g/t. Η μόνη
διαφορά θα είναι το κόστος κατεργασίας ανά τόνο παραγόμενου
συμπυκνώματος.
4. Και για να τελειώνουμε με αυτή την σφαίρα της επιστημονικής
φαντασίας. Αναρωτιέστε πώς θα γίνει δυνατή η ανάκτηση χρυσού,
χωρίς τη χρήση κυανίου σε τόσο ψηγματικές περιεκτικότητες στο
μέλλον. Μήπως ξεχνάτε ότι πρόκειται για το κοίτασμα χαλκού - χρυσού
των Σκουριών; Μήπως ξεχνάτε, ότι θα υπάρχει ήδη μία μεταλλουργία
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ακαριαίας τήξης στο Μαντέμ Λάκκο; Μήπως ξεχνάτε ότι το 50% της
παραγωγής χαλκού ανά τον κόσμο γίνεται με την ακαριαία τήξη; Μήπως
ξεχνάτε ότι ο χρυσός ανακτάται ως παραπροϊόν του χαλκού από την εν
λόγω μεταλλουργία;
Προβάλλεται ότι « iii. Στο νέο εργοστάσιο μεταλλουργίας στο Μαντέμ Λάκκο

προβλέπεται η συγκατεργασία δυσκατέργαστων αρσενοπυριτών της
Ολυμπιάδας με χρυσούχα συμπυκνώματα χαλκού από τις Σκουριές με τη
μέθοδο της ακαριαίας τήξης (flashsmelting), ακόλουθα απομάκρυνση θείου
και σιδήρου, και τέλος απόληψη αργού χαλκού (που εμπεριέχει άργυρο και
χρυσό). Η απόληψη του χαλκού θα γίνεται ακόλουθα ηλεκτρολυτικά με
ανοδική οξείδωσή του και ο αποχωρισμός αργύρου από χρυσό με μη
κυανιούχα διαλυτοποίηση. Το θέμα είναι πως φτάνουμε μέχρι το σημείο αυτό
χωρίς χρήση κυανίου. Με τα δεδομένα ότι: α) η μέθοδος δεν έχει εφαρμοστεί
πουθενά σε χρυσοφόρα δυσκατέργαστα (refractory) συμπυκνώματα β) δεν
υπάρχουν διαθέσιμες πιλοτικές δοκιμές (αν και η εταιρεία ισχυρίζεται ότι έχει
κάνει η Οutotec αλλά δεν τις παρουσιάζει) γ) η διαθέσιμη βιβλιογραφική
έρευνα (και ελληνική) δείχνει ότι ο χρυσός δεν αποχωρίζεται από το πλέγμα
των refractory’s χωρίς κυάνωση ανεξάρτητα από την προκατεργασία (φρύξη,
ακαριαία τήξη κλπ) δ) δημόσιες δηλώσεις τεχνικών στελεχών της εταιρείας ότι
«η μέθοδος φαίνεται ότι θα πετύχει», ε) τα λοιπά μειονεκτήματα της μεθόδου
όπως παρουσιάστηκαν στο κεφ 3, μπορούμε αν όχι να συμπεράνουμε,
τουλάχιστον να υποθέσουμε ότι το σενάριο των κυανιούχων λουτρών είναι
εξαιρετικά πιθανό (βλ και κεφάλαιο 2 Μεταλλουργική επεξεργασία).»
Εδώ οι «συνάδελφοι» της Ο.Ε. του ΤΕΕ-ΤΚΜ καταθέτουν «διδακτορικό». Ας
το αξιολογήσουμε:
α) Η μέθοδος δεν έχει σχέση με δυσκατεργασιμότητες και refractory. Έχει
σχέση με την χρησιμοποίηση της ενέργειας από την καύση του θείου για
τήξη. Δυστυχώς ή ευτυχώς, θείο έχει το χρυσοφόρο συμπύκνωμα της
Ολυμπιάδας και το χαλκούχο συμπύκνωμα των Σκουριών. Αυτό έχει
εφαρμοσιμότητα ΠΑΝΤΟΥ στον κόσμο.
β) Δοκιμές υπάρχουν προφανώς και είναι μάλιστα κατατεθειμένες με το
Επιχειρηματικό Σχέδιο. Οι δοκιμές αυτές δεν έγιναν όμως για την
εφαρμοσιμότητα της μεθόδου, γιατί αυτό είναι δεδομένο, έγιναν για να
προσδιοριστεί η σχέση του θείου στην τροφοδοσία και για τον καθορισμό των
αναλογιών που θα έδιναν τον καλύτερο διαχωρισμό και άρα την μεγαλύτερη
ανάκτηση μετάλλων.
γ) Σε καμιά βιβλιογραφία, ούτε Ελληνική ούτε ξένη, δεν αναφέρεται η λέξη
ΜΟΝΟ για την «κυάνωση». Για τον απλούστατο λόγο, ότι η τήξη προφανώς
διασπά το πλέγμα οποιουδήποτε υλικού, αλλιώς δεν θα ήταν τήξη.
Παρακολουθώντας την «δημιουργική φαντασία» των «συναδέλφων του ΤΕΕΤΚΜ, φανταζόμαστε και μείς, ότι για να κοροϊδέψουμε την κοινωνία,
χρησιμοποιούμε δύο μεθόδους ταυτόχρονα για τον ίδιο σκοπό, υποτασσόμενοι
στην νομοτέλεια των απόψεων γνωστού κυανολόγου. Νομίζουμε, ότι αξίζει η
αναζήτηση της λέξης «ντροπή» στα συγγράμματα του Μπαμπινιώτη, από
όποιον νομίζει ότι κάτι χρωστά στον εαυτό του.
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δ) Ας ρίξουμε τα ζάρια. Βεβαίως και η μέθοδος φαίνεται από μόνη της ότι θα
πετύχει. Βεβαίως και θα αναζητούνται τρόποι αύξησης της ανάκτησης
μετάλλων. Βεβαίως και θα αναζητούνται αναλογίες κατάλληλες στην
διαφοροποιούμενη σύσταση των συμπυκνωμάτων τροφοδοσίας. Βεβαίως και
θα αναζητούνται τρόποι ενεργειακής αξιοποίησης. Βεβαίως βεβαίως….. Τα
ζάρια σταμάτησαν. Εξάρες. Στο παιγνίδι των εντυπώσεων είναι πιθανό να
χρησιμοποιηθούν κυανιούχα λουτρά.
Όσον αφορά τα όσα προβάλλονται στο Β.4 ΟΞΙΝΗ ΑΠΟΡΡΟΗ ΚΑΙ
ΛΙΘΟΓΟΜΩΣΗ
Προβάλλεται ότι « Είναι κεντρικό φαινόμενο επιμόλυνσης των υπόγειων νερών

στις εκμεταλλεύσεις μεταλλείων μικτών θειούχων πετρωμάτων. Ονομάζεται
«Όξινη Απορροή Μεταλλείων» (ΟΑΜ). Πρόκειται από χημική άποψη για
οξείδωση των πυριτών και δημιουργία τελικά θειικού οξέος στα νερά. Αυτό με
τη σειρά του διαλυτοποιεί βαρέα τοξικά μέταλλα. Το όλο αποτέλεσμα είναι το
νερό να είναι ρυπασμένο.
Η χημική αντίδραση οξείδωσης των πυριτών απαιτεί την ταυτόχρονη
συνύπαρξη θειούχου μεταλλεύματος (Χαλκιδική οι πυρίτες), νερού και
ατμοσφαιρικού οξυγόνου. Στις ελεύθερες περιβαλλοντικές συνθήκες όμως οι
τρεις αυτοί παράγοντες δεν θα αντιδράσουν από μόνοι τους. Απαιτείται
κατάλυση του φαινομένου από βακτηρίδια (μύκητες της ΟΑΜ) τα οποία τα
δημιουργεί η φύση από μόνη της.
Με την παρουσία των μυκήτων επέρχεται οξείδωση του θείου προς διοξείδιο
του θείου και τελικά προς θειικό οξύ στα υπόγεια νερά (ΟΑΜ). Το φαινόμενο
αρχίζει να εξελίσσεται κινητικά μετά από παρέλευση κάποιου χρονικού
διαστήματος το οποίο αποκαλείται περίοδος εκκόλαψης (incubationperiod) ».
Στις παραπάνω παραγράφους επιχειρείται μία απλοϊκή παρουσίαση του
φαινομένου της όξινης απορροής μεταλλείων. Και θέλουμε να πιστεύουμε ότι
τα όποια λάθη οφείλονται αποκλειστικά και μόνο στην προσπάθεια να
περιγραφεί το θέμα, απλά ώστε να γίνει κατανοητό από τους μη ειδικούς.
Επιγραμματικά αναφέρουμε:
•

•

Για να δημιουργηθεί ΟΑΜ πρέπει να συντρέχουν όχι μόνο οι τρεις λόγοι
που αναφέρονται στο κείμενο των «συναδέλφων» του ΤΕΕ-ΤΚΜ,
δηλαδή ταυτόχρονη παρουσία πολυμεταλλικών θειούχων ορυκτών,
νερού και οξυγόνου αλλά και απουσία αλκαλικών ορυκτών τα οποία
καταναλώνουν την οξύτητα και δημιουργούν δυναμικό αλκαλικότητας.
Διότι εάν και μόνο εάν υπάρχει και νερό και οξυγόνο και πλεόνασμα
θειούχων ορυκτών σε σχέση με τα αλκαλικά, τότε και μόνο τότε η
παραγόμενη απορροή θα είναι όξινη. Εάν όμως υπάρχει και νερό και
οξυγόνο και θειούχα ορυκτά αλλά τα αλκαλικά ορυκτά είναι
περισσότερα των θειούχων, η απορροή δεν είναι όξινη. Και το πλέον
σύνηθες αλκαλικό ορυκτό είναι ο ασβεστίτης (CaCO 3 ), ο οποίος
απαντάται ως κύριο συστατικό στα περιβάλλοντα πετρώματα των
κοιτασμάτων της εν λόγω περιοχής.
Η γένεση της ΟΑΜ δεν επέρχεται από οξείδωση του θείου προς
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διοξείδιο του θείου και τελικά προς θειικό οξύ στα υπόγεια νερά (ΟΑΜ)
που λένε οι «συνάδελφοι» της Ο.Ε. του ΤΕΕ-ΤΚΜ. Η αντίδραση
περιλαμβάνει την ανοδική οξείδωση του ιόντος S 22− , που περιέχει το
θείο στην οξειδωτική βαθμίδα –1, σε θειική ρίζα, SO 24− , στην οποία το
θείο βρίσκεται στην οξειδωτική βαθμίδα +6:

S 22- + 8H 2 O → 2SO 24- +16H + + 14e -

(1)

Η αντίδραση συνοδεύεται από καθοδική αναγωγή του διαλυμένου O 2 :

O 2 (aq) + 4H + + 4e − → 2H 2 O

(2)

Αθροίζοντας τις αντιδράσεις (1) και (2), παίρνουμε τη συνολική
οξειδοαναγωγική (redox) αντίδραση:

2S22− + 7O 2 (aq) + 2H 2 O → 4SO 24− + 4H +

(3)

Σύμφωνα με την παραπάνω αντίδραση, η οξείδωση του σιδηροπυρίτη
γράφεται σαν:

7
FeS2 (s) + O2 (aq)+ H2O → Fe2+ + 2H+ + 2SO242

(4)

Αυτή η αντίδραση παράγει δισθενή σίδηρο (Fe 2+ ) και οξύτητα
πρωτονίων (Η + ). Αν διατηρηθεί το οξειδωτικό δυναμικό, θα επέλθει
οξείδωση του Fe 2+ σε Fe 3+ με κατανάλωση μέρους της οξύτητας που
παρήχθη:
Fe 2+ +

1
1
O 2 (aq) + H + → Fe 3+ + H 2 O
4
2

(5)

Επίσης ο Fe 3+ που παράγεται από την αντίδραση (5) θα οξειδώσει επί
πλέον ποσότητα σιδηροπυρίτη κατά την έμμεση αντίδραση:

FeS2 (s) + 14Fe3+ + 8H 2 O → 15Fe 2+ + 2SO 24− + 16H +

(6)

Ο παραγόμενος Fe 2+ θα οξειδωθεί σε Fe 3+ με την αντίδραση (5) και
θα καταστεί διαθέσιμος για περαιτέρω οξείδωση του σιδηροπυρίτη
(αυτοκατάλυση).
•

Πράγματι υπάρχουν δύο γένη βακτηριδίων, τα Thiobacillus και τα
Leptospirilium,
τα
οποία
συμμετέχουν
στην
οξείδωση
του
σιδηροπυρίτη, αλλά μόνο έμμεσα. Δηλαδή δεν είναι αυτά που
οξειδώνουν το θείο κλπ., αλλά αυτό που κάνουν είναι να επιταχύνουν
την οξείδωση στην υδατική φάση του Fe 2+ (που έχει ήδη δημιουργηθεί
σε προηγούμενη φάση) σε Fe 3+ . Το παραγόμενο Fe 3+ στη συνέχεια
οξειδώνει τον σιδηροπυρίτη έμμεσα κατά την αντίδραση (6).

Προβάλλεται ότι « Στη ΜΠΕ για τις νέες δραστηριότητες το φαινόμενο δεν
περιγράφεται. Ο όρος ΟΑΜ δεν αναφέρεται πουθενά στο κείμενο ».
Και προφανώς για τις νέες δραστηριότητες δεν αναφέρεται πουθενά ο όρος
ΟΑΜ, διότι πολύ απλά σε καμία νέα δραστηριότητα δεν συντρέχουν οι 4
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προϋποθέσεις γένεσης ΟΑΜ που προανέφεραν οι «συνάδελφοι» της Ο.Ε. του
ΤΕΕ-ΤΚΜ. Συγκεκριμένα:
•

Και στα 3 υπόγεια μεταλλεία, Μαύρων Πετρών – Σκουριών Ολυμπιάδας, όπως αναφέρεται στις σελίδες 5.2-8 &9, 5.3-29 έως 42 και
5.4-13
έως
17,
αντίστοιχα,
εφαρμόζεται
η
μέθοδος
των
εναλλασσόμενων κοπών και λιθογομώσεων (cut and fill). Όπως κατά
λέξη αναφέρεται στις προαναφερθείσες σελίδες (π.χ. 5.2-8):
o «Με τη μέθοδο των εναλλασσόμενων κοπών και λιθογομώσεων
(cut and fill) διασφαλίζεται η διατήρηση της σταθερότητας των
πετρωμάτων που υπέρκεινται της μεταλλοφορίας και αποφυγή
καθιζήσεων ή ρωγματώσεών τους, περιορισμός στο ελάχιστο των
ανακατανομών των τάσεων στα περιβάλλοντα πετρώματα,
ελαχιστοποίηση της ποσότητας του αέρα που κυκλοφορεί στις
εξοφλημένες περιοχές του μεταλλείου, αποφυγή της κατείσδυσης
επιφανειακών νερών στο χώρο της εκμετάλλευσης και της
επαφής τους με το μη απολαμβανόμενο μετάλλευμα (απώλειες
εκμετάλλευσης), περιορισμός στο ελάχιστο των κινήσεων των
υπογείων υδάτων και της αποστράγγισής των, αποφυγή
δημιουργίας συνθηκών οξείδωσης του μη απολαμβανομένου
μεταλλεύματος (απώλειες εκμετάλλευσης) και κατά συνέπεια
αποφυγή της υποβάθμισης της ποιότητας των υπόγειων νερών
του μεταλλείου λόγω του φαινομένου της όξινης απορροής,
υψηλές ανακτήσεις (90 έως 95%) σε εξορυσσόμενο μετάλλευμα,
με πολύ χαμηλή αραίωση με απόβλητο εξόρυξης υλικό (10%),
περιορισμός της ποσότητας των στερεών αποβλήτων, που
παράγονται στη συνέχεια, υπό μορφή αποβλήτων εμπλουτισμού
του μεταλλεύματος, πλήρωση των δημιουργούμενων κενών από
την εξόρυξη του μεταλλεύματος με ένα συνεκτικό αδρανές υλικό
που αποτελείται από απόβλητο εμπλουτισμού, τσιμέντο και νερό,
ανακύκλωση
του
μεγαλύτερου
μέρους
των
αδρομερών
αποβλήτων εμπλουτισμού που προέρχονται από τον εμπλουτισμό
της τρέχουσας παραγωγής του μεταλλεύματος στα υπόγεια έργα
ως συστατικό του υλικού λιθογόμωσης μειώνοντας τις ανάγκες
της δραστηριότητας σε χώρους επιφανειακής απόθεσης
αποβλήτων εμπλουτισμού».

•

Στο άνω τμήμα του κοιτάσματος των Σκουριών που θα εξορυχθεί
επιφανειακά, η επιφάνεια που παραμένει μετά την εξόρυξη είναι στείρο
υλικό. Οι πρότυπες δοκιμές περιβαλλοντικού χαρακτηρισμού που
εκπονήθηκαν τόσο από το ΕΜΠ όσο και από το ΑΠΘ, ακόμα και σε
λειοτριβημένο αντιπροσωπευτικό δείγμα, οι οποίες παραθέτονται στις
σελίδες 5.3-110 έως 113 και στο Παράρτημα IV, καταδεικνύουν, ότι τα
στείρα των Σκουριών χαρακτηρίζονται ως αδρανή. Ενδεικτικά
παραθέτουμε τα αποτελέσματα περιβαλλοντικού χαρακτηρισμού
λειοτριβημένου δείγματος στείρων Σκουριών (<4 mm) από την
σελίδα 5.3-111 της ΜΠΕ:
o

Το pH του πολφού είναι αλκαλικό (7,5-8,5)
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o

Η δοκιμή συμμόρφωσης για αποστράγγιση αποβλήτων υλικών
κοκκώδους μορφής και ιλύων, Compliance test for leaching of
granular waste materials and sludges (EN 12457-04) έδειξε ότι
όλα τα ιόντα και τα στοιχεία (τα θειικά ιόντα, τα χλωριούχα
ιόντα, τα φθοριούχα ιόντα και τα As, Ba, Cd, Cr, Cu, Μο, Ni, Pb,
Sb, Se, Zn και Hg) έχουν συγκέντρωση μικρότερη από αυτή που
έχει θεσπιστεί από την 2003/33 για την απόθεση σε χώρους
υγειονομικής ταφής αδρανών αποβλήτων.

o

Η δοκιμή διέλευσης του νερού μέσα από στήλη του δείγματος με
ανοδική ροή (CEN/TS 14405) έδειξε ότι στο πρώτο κλάσμα
έκπλυσης με L/S 0,1, όλα τα ιόντα και τα στοιχεία (τα θειικά
ιόντα, τα χλωριούχα ιόντα, τα φθοριούχα ιόντα και τα As, Ba,
Cd, Cr, Cu, Μο, Ni, Pb, Sb, Se, Zn και Hg) έχουν συγκέντρωση
μικρότερη από αυτή που έχει θεσπιστεί από την 2003/33 για την
απόθεση σε χώρους υγειονομικής ταφής αδρανών αποβλήτων.

• Τέλος, όσον αφορά το υλικό λιθογόμωσης και στα 3 μεταλλεία, Μαύρων
Πετρών – Σκουριών – Ολυμπιάδας, όπως επίσης περιγράφεται στη ΜΠΕ
(π.χ. σελίδες 5.4-53 & 54 και Παράρτημα IV), όπως αποδεικνύεται από
τις δοκιμές ΝΕΝ 7375 που έχουν αναπτυχθεί για τον έλεγχο μονολίθων,
το υλικό λιθογόμωσης δεν διαλυτοποιείται.
Προβάλλεται ότι «Η άλεση αυξάνει κατά πολλές τάξεις μεγέθους την

ικανότητα έκλυσης μετάλλων και θειικού οξέος στο νερό αφού η άλεση
αυξάνει ραγδαία τη διαθέσιμη επιφάνεια για αντίδραση» .
Για το λόγο αυτό όλες οι πρότυπες δοκιμές ελέγχου της εκχυλισιμότητας
γίνονται σε λειοτριβημένο δείγμα, δηλαδή μετά από λειοτρίβηση του
δείγματος σε μέγεθος <4 mm προκειμένου να ελέγξει το χειρότερο δυνατό
σενάριο. Οι δοκιμές έγιναν σε λειοτριβημένα δείγματα ακόμα και για τα στείρα
εξόρυξης όλων των μεταλλείων, παρά το γεγονός ότι τα στείρα όταν
εξορύσσονται έχουν στην πράξη μέγεθος από μερικά cm έως και 1-2 m!
Προβάλλεται ότι « Επιπλέον η εκχύλιση με κυανιούχα διαλύματα για διάλυση

των ιχνών χρυσού (που είναι δεδομένη για τον εμπλουτισμό στο Μαντέμ
Λάκκο), η οποία πρέπει να έχει και μεγαλύτερη ένταση εξαιτίας των θειούχων,
είναι ευνόητο ότι διασπάει και τα βαρέα τοξικά μέταλλα από τα μεταλλικά
ορυκτά (μόλυβδο, αρσενικό, κάδμιο, αντιμόνιο, βισμούθιο, τελλούριο, χρώμιο,
νικέλιο, ψευδάργυρος κ.ά.) ».
Οι «συνάδελφοι» της Ο.Ε. του ΤΕΕ-ΤΚΜ θα έπρεπε ίσως να γνωρίζουν, ότι η
κατεργασία του εμπλουτισμού δεν είναι χημική αλλά φυσικοχημική που
διεξάγεται σε κανονικές συνθήκες δηλαδή σε θερμοκρασία περιβάλλοντος και
ατμοσφαιρική πίεση. Τα αντιδραστήρια που προστίθενται κατά τον
εμπλουτισμό δεν αντιδρούν με τα ορυκτά του μεταλλεύματος, δεν τα
εκχυλίζουν. Προσροφώνται στην επιφάνεια των κόκκων των ορυκτών για να
τα καταστήσουν επιλεκτικά υδρόφοβα ή υδρόφιλα προκειμένου να
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επιπλεύσουν ή να κατασταλούν (βλέπε ΜΠΕ σελίδες 5.2-23 έως 25 για το
υφιστάμενο εργοστάσιο εμπλουτισμού Στρατωνίου και 5.5-2 έως 5 για το νέο
εργοστάσιο εμπλουτισμού στο Μαντέμ Λάκκο όπου θα κατεργάζεται και το
μετάλλευμα Μαύρων Πετρών και το μετάλλευμα της Ολυμπιάδας).
Αλήθεια, οι «συνάδελφοι» της Ο.Ε. του ΤΕΕ-ΤΚΜ, ενώ στις προηγούμενες
παραγράφους οι ίδιοι επικαλούνται την δυσκατέργαστη φύση του
μεταλλεύματος τόσο της Ολυμπιάδας όσο και των Μαύρων Πετρών, έρχονται
εδώ να μας πουν ότι το κυάνιο θα εκχυλίσει τον περιεχόμενο χρυσό σε
θερμοκρασία περιβάλλοντος και ατμοσφαιρική πίεση; Λίγη σοβαρότητα δεν θα
έβλαπτε.
Προβάλλεται ότι « Το αρσενικό, το κάδμιο, το χρώμιο, το νικέλιο, το αντιμόνιο
και ο ψευδάργυρος περνούν τα όρια υψηλής επικινδυνότητας στην περιοχή ».
Θα
ήταν
ενδιαφέρον
να
συγκεκριμενοποιηθούν
τα
όρια
υψηλής
επικινδυνότητας, στα οποία αναφέρονται και σε ποια περιοχή αναφέρονται. Σε
άλλη περίπτωση τα στοιχεία αυτά εντάσσονται στις «ατάκες», που όμως δεν
ταιριάζουν σε μηχανικούς.
Προβάλλεται ότι « Επομένως και τα λεγόμενα στείρα αλλά και ο κυανιούχος

πολτός που θα οδηγηθεί στις λίμνες τελμάτων (και τη λιθογόμωση) είναι εν
δυνάμει αποβολείς θειικού οξέος και βαρέων-τοξικών μετάλλων. Κάθε επαφή
τους με το νερό είτε βρόχινο είτε του εργοταξίου είτε υπόγειο θα δημιουργεί
εκροή θειικού οξέος και βαρέων-τοξικών μετάλλων ».
Όσον αφορά τα όσα επικαλούνται για τα στείρα, με βάση τις πρότυπες
δοκιμές περιβαλλοντικού χαρακτηρισμού που έγιναν από το ΑΠΘ και το ΕΜΠ:
•

Για τα στείρα των Μαύρων Πετρών, όπως περιγράφεται στη σελίδα 5.263 και στο Παράρτημα IV, συνίστανται κατά κύριο λόγο από πυριτικά
ορυκτά, όπως χαλαζία (SiO 2 , 31%) και χλωρίτη (Mg 6 Si 4 O 10 (OH) 8 , 25%),
αλλά και ανθρακικά όπως ασβεστίτη (CaCO 3 , 24%) και ανκερίτη
(Ca(Fe +2 ,Mg)(CO 3 ) 2 , 6%). Η περιεκτικότητά τους σε S είναι αμελητέα
(0,5-1%) και δεν παρουσιάζει τάση παραγωγής οξύτητας καθότι ο
λόγος ΝP/AP είναι >4 (5,5). Η ενδεικτική σύγκριση με τα κριτήρια της
απόφασης 2003/33/ΕΚ υποδεικνύει, ότι ικανοποιεί όλα τα κριτήρια (As,
Ba, Cd, Cr, Cu, Hg, Mo, Ni, Pb, Sb, Se, Zn, Cl-, F- και SO4=) για
αποδοχή σε ΧΥΤΑ αδρανών και με τη δοκιμή ΕΝ 12457.04 αλλά και με
τη δοκιμή CΕN 14405.

•

Για τα στείρα της Ολυμπιάδας, όπως περιγράφεται στις σελίδες 5.4-49
έως 51 και στο Παράρτημα IV, συνίσταται κατά κύριο λόγο από
πυριτικά ορυκτά, όπως χαλαζία (SiO 2 , 20%), πλαγιόκλαστο (NaAlSi 3 O 8 ,
14%), καλιούχο άστριο (KAlSi 3 O 8 , 20%) και ανθρακικά ορυκτά όπως
ασβεστίτης (CaCO 3 , 16%). Τα αποτελέσματα της χημικής ανάλυσης
συνάδουν με τα αντίστοιχα της ορυκτολογικής (0,14-0,16% S, 1,11,6% Fe, 6,7% Ca, 1,2-1,3% Mg, ίχνη Αs (έως 0,02%), ίχνη Pb (έως
0,06%), ίχνη Mn (έως 0,06%), και ίχνη Zn (έως 0,05%) και 76-80%
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αδιάλυτα πυριτικά). Το pH του πολφού είναι αλκαλικό (8,5-8,7). Η
περιεκτικότητά τους σε S είναι αμελητέα (0,14-0,16%) και δεν
παρουσιάζει τάση παραγωγής οξύτητας καθότι ο λόγος ΝP/AP είναι >4
(33,99). Η δοκιμή EN 12457-02 έδειξε ότι τα θειικά ιόντα, τα
χλωριούχα ιόντα, τα φθοριούχα ιόντα και τα Ba, Cd, Cr, Cu, Μο, Ni, Zn,
Hg έχουν συγκέντρωση μικρότερη από αυτή που έχει θεσπιστεί για
απόθεση σε χώρους υγειονομικής ταφής αδρανών αποβλήτων ενώ οι
συγκεντρώσεις των ιόντων των As και Sb είναι ελαφρά μεγαλύτερες
από τα όρια απόθεσης αδρανών αποβλήτων αλλά μικρότερες από τα
όρια απόθεσης σε χώρους υγειονομικής ταφής μη επικίνδυνων
αποβλήτων. Τέλος, η δοκιμή CEN/TS 14405 έδειξε ότι τα θειικά ιόντα,
τα χλωριούχα ιόντα, τα φθοριούχα ιόντα και τα ιόντα των μετάλλων
Ba, Cd, Cr, Cu, Mo, Ni, Sb, Se, Zn, Hg έχουν συγκέντρωση μικρότερη
από αυτή που έχει θεσπιστεί για απόθεση σε χώρους υγειονομικής
ταφής αδρανών αποβλήτων ενώ η συγκέντρωση του As βρέθηκε και
από τα δύο εργαστήρια να είναι μεγαλύτερη από τα όρια απόθεσης
αδρανών αποβλήτων αλλά μικρότερη από τα όρια απόθεσης σε χώρους
υγειονομικής ταφής μη επικίνδυνων αποβλήτων.
• Για τα στείρα των Σκουριών, όπως προαναφέρθηκε και όπως
περιγράφεται στις σελίδες 5.3-110 έως 115 και στο Παράρτημα IV,
χαρακτηρίζονται ως κατάλληλα για απόθεση σε χώρους αδρανών καθώς
έχουν μικρή περιεκτικότητα σε θείο (0,58-1,1%), αλκαλικό pH πολφού,
τις συγκεντρώσεις όλων των στοιχείων και των ιόντων στα εκπλύματα
των δοκιμών ΕΝ 12457 και CEN 14405 μικρότερες των ορίων που έχουν
θεσπιστεί από την 2003/33 για απόθεση σε χώρους υγειονομικής ταφής
αδρανών αποβλήτων.
Τέλος, όσον αφορά τον «επικαλούμενο» κυανιούχο πολτό, οι «συνάδελφοι»
της Ο.Ε. του ΤΕΕ-ΤΚΜ πάλι πιάστηκαν αδιάβαστοι:
•

•

Όσον αφορά τον όρο πολτό, σε όλη την μελέτη αναφέρεται και ξανααναφέρεται ότι ΔΕΝ υπάρχουν πολτοί αποβλήτων. Όλα τα τέλματα
εμπλουτισμού, και προφανώς και τα τέλματα του εργοστασίου
εμπλουτισμού του Μαντέμ Λάκκου, λόγω χρήσης φιλτροπρεσσών,
αποτίθενται σε σχεδόν ξηρή μορφή (βλέπε ΜΠΕ, σελίδες 5.2-3, 5.2-15,
5.2-17, 5.2-30, 5.2-33, 5.2-48, 5.2-60, 5.4-29, 5.5-3, 5.5-28, 5.5-47,
5.5-49, 5.5-63, 5.5-67, κλπ).
Όσον αφορά τον όρο κυανιούχο, με βάση τις πρότυπες δοκιμές
περιβαλλοντικού
χαρακτηρισμού,
που
όπως
προαναφέραμε,
εκτελέστηκαν από εργαστήρια του ΑΠΘ και του ΕΜΠ, σε κανένα δείγμα
τέλματος εμπλουτισμού ΔΕΝ βρέθηκε CNWAD (με όριο ανίχνευσης της
μεθόδου το 0,001 ppm). Τα παραπάνω έχουν περιληφθεί στη ΜΠΕ,
σελίδες 5.2-62 & 63 για τέλματα Μαύρων Πετρών και 5.4-52 & 53 για
τέλματα Ολυμπιάδας αλλά και αναλυτικά στο Παράρτημα IV. Και για
φιλολογικούς και μόνο λόγους η Οδηγία 2006/21/ΕΚ «σχετικά με τη
διαχείριση των αποβλήτων της εξορυκτικής βιομηχανίας και την
τροποποίηση της οδηγίας 2004/35/ΕΚ» η οποία ενσωματώθηκε στην
εθνική νομοθεσία με την ΚΥΑ 39624/2209/Ε103/2009 προβλέπουν ως
όριο για ασφαλή απόθεση την τιμή 10 ppm.
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Λιθογόμωση
Προβάλλεται ότι «Είναι προφανές ότι το υλικό της λιθογόμωσης θα είναι

‘χαλαρό’ (περίπου η μισή πυκνότητα από ό,τι το συμπαγές πέτρωμα) και
επιπλέον λειοτριβημένο και άρα η δημιουργία συνθηκών για ΟΑΜ (νερό +
οξυγόνο) θα είναι αρκετά εύκολη. Η μελέτη προβλέπει ότι το αδρομερές
απόβλητο θα χρησιμοποιηθεί για λιθογόμωση (δηλ. κυανιούχα για κλείσιμο
των στοών) Όταν λοιπόν τα υλικά που αναφέρθηκαν παραπάνω
χρησιμοποιηθούν για λιθογόμωση με ένα μικρό ποσοστό (5-10%) τσιμέντο,
όλα τα κλεισμένα ορύγματα θα αρχίσουν αργά γρήγορα να εκβάλλουν στον
υδροφόρο και στη θάλασσα θειικό οξύ και βαρέα τοξικά μέταλλα. Μέσα στα
κλεισμένα με λιθογόμωση ορύγματα η κατάσταση στο μέλλον θα είναι
ανεξέλεγκτη και φυσικά ούτε το τσιμέντο θα αντέξει στο θειικό οξύ» .
Και αφού εξαντλήθηκε όλη η φαντασία στον τομέα της χημείας, εισερχόμαστε
τώρα σε μία άλλη σφαίρα φαντασίας, την «χαλαρότητα» λέει του υλικού
λιθογόμωσης λόγω της «μισής» λέει πυκνότητας του υλικού λιθογόμωσης σε
σχέση με το μητρικό πέτρωμα. Μήπως αρκεί το εννοιολογικό, άλλο
διαπερατότητα και άλλο πυκνότητα;
Μήπως πρέπει να αναζητήσουμε απάντηση στην σχολική φυσική;
Ή μήπως το μπετόν, αυτό που χρησιμοποιείται στα δομικά έργα, στις
οικοδομές, είναι διαπερατό; Διότι την ίδια περιεκτικότητα σε τσιμέντο έχει το
δομικό μπετόν με το υλικό λιθογόμωσης.
Πιθανότατα δεν βολεύει, αλλά το υλικό λιθογόμωσης ούτε διαπερατό είναι
(υδραυλική αγωγιμότητα <10 -5 cm/sec), ούτε διαλυτοποιείται.
Και εμείς το διαπιστώνουμε αυτό όχι μόνο από τις πρότυπες δοκιμές ελέγχου
αλλά και από την ίδια την πράξη. Διότι και οι σύγχρονες εκμεταλλεύσεις των
Μαύρων Πετρών και το μεταλλείο της Ολυμπιάδας που χρησιμοποιούν
λιθογόμωση, δεν έχουν όξινη απορροή μεταλλείων. Και το επιχείρημά περί
«αργά – γρήγορα» επίσης καταρρίπτεται αφού π.χ. το μεταλλείο Ολυμπιάδας,
μετά από 30 χρόνια λειτουργίας, δεν παράγει όξινα νερά.
Προβάλλεται ότι « Χαρακτηριστική περίπτωση η περιοχή του Στρατωνίου όπου

η ΟΑΜ είναι το κύριο περιβαλλοντικό πρόβλημα. Τα μεταλλεία αυτά επί
δεκαετίες λειτουργούσαν ως μεταλλεία «Μαντέμ Λάκκου» με παραγωγή
γαληνίτη (PbS) και σφαλερίτη (ZnS). To μετάλλευμα όμως περιέχει μεγάλες
ποσότητες σιδηροπυρίτη η διάθεση του οποίου ως αποβλήτου δεν υπόκειται
σε κανέναν έλεγχο. Η κατάσταση σήμερα εκεί είναι ανεξέλεγκτη. Ο ίδιος
σιδηροπυρίτης μαζί με τα κυανιούχα χρησιμοποιείται ως υλικό λιθογόμωσης. Η
επέκταση της εξορυκτικής δραστηριότητας τα τελευταία 10 χρόνια οδήγησε
σε δραματική αύξηση των ποσοτήτων υπόγειων επιμολυσμένων νερών τα
οποία επιβάλλεται να αντλούνται. Κατασκευάσθηκε και δεύτερο εργοστάσιο
επεξεργασίας τους με υδράσβεστο πριν την απόρριψή τους στο περιβάλλον.
Αντλούνται 300 m3 την ώρα θειικό οξύ με pH 2,5 και υφίστανται
επεξεργασία ».
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Εδώ μπαίνει θέμα γνώσης της ιστορίας των μεταλλείων του Στρατωνίου και
της τρέχουσας μεταλλευτικής δραστηριότητας. Πράγματι το φαινόμενο της
ΟΑΜ στα παλαιά μεταλλεία Μαύρων Πετρών και Μαντέμ Λάκκου του
Στρατωνίου είναι το κύριο περιβαλλοντικό πρόβλημα. Μόνο που αυτό
προέρχεται από τα νερά που αποστραγγίζουν από τις παλαιές εκμεταλλεύσεις,
αυτές που χρονολογούνται προ του 1987, περίοδος που εφαρμοζόταν η
παλαιά μέθοδος εκμετάλλευσης με κατακρήμνιση οροφής. Και η
δραστηριότητα των τελευταίων τουλάχιστον ετών από την Ελληνικός Χρυσός
από το 2006 μέχρι σήμερα, όπως προκύπτει από τα όσα παραθέτονται στη
ΜΠΕ, σελίδες 5.2-52 έως 58, όχι μόνο δεν οδήγησε σε αύξηση των
ποσοτήτων υπογείων επιμολυσμένων υδάτων:
Τροφοδοσία Μονάδας Εξουδετέρωσης

Τελική απορροή

Γραμμική (Τροφοδοσία Μονάδας Εξουδετέρωσης)

600,0

500,0

Q ( m3/h )

400,0

300,0

200,0

100,0

10/12/2009

22/8/2009

16/10/2009

28/6/2009

4/5/2009

10/3/2009

14/1/2009

20/11/2008

26/9/2008

2/8/2008

8/6/2008

14/4/2008

19/2/2008

26/12/2007

7/9/2007

1/11/2007

14/7/2007

20/5/2007

26/3/2007

30/1/2007

4/12/2006

9/10/2006

15/8/2006

17/6/2006

21/4/2006

1/1/2006

25/2/2006

0,0

Ημερομηνία

ΜΠΕ, Σχήμα 5.2.8-2. Μεταβολή της παροχής συναρτήσει του χρόνου
αλλά αντίθετα:
•

Η ποιότητά τους παρουσιάζει διαχρονική βελτίωση καθώς οι
συγκεντρώσεις όλων των κύριων ρυπαντών, περιλαμβανομένων μεταξύ
άλλων του ολικού σιδήρου και των διαλελυμένων ψευδαργύρου,
μαγγανίου και μολύβδου, βαίνουν μειούμενες.

•

Η βελτίωση των ποιοτικών χαρακτηριστικών είναι άμεση και
αναμενόμενη, λόγω της συνέχισης της λιθογόμωσης στο εξοφλημένο
μεταλλείο του Μαντέμ Λάκκου (βλ. ΜΠΕ, Σχήμα 5.2.8-7).
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ΜΠΕ, Σχήμα 5.2.8-7. Μεταβολή των αθροιστικών κενών που
λιθογομώθηκαν και της κατανάλωσης της υδρασβέστου συναρτήσει του
χρόνου.
Τα συμπεράσματα δικά σας.
Προβάλλεται ότι « Πόσα m3 θειικό οξύ διασπείρονται ταυτόχρονα ανεξέλεγκτα
στα υπόγεια χωρίς επεξεργασία διότι πρακτικά είναι αδύνατο να γίνει »;
Οι «συνάδελφοι» της Ο.Ε. του ΤΕΕ-ΤΚΜ θα έπρεπε ίσως να γνωρίζουν ότι
όταν κάνεις συνεχή άντληση σε μία περιοχή, απομαστεύεται το νερό από την
εν λόγω περιοχή και λόγω των κενών των πόρων που δημιουργείται έρχεται
το νερό από την περιβάλλουσα της περιοχής και καταλαμβάνει αυτά τα κενά
και με αυτόν τον τρόπο συνεχίζεται κυκλικά η διαδικασία που είναι και γνωστή
ως κώνος πτώσης στάθμης. Όταν λοιπόν αντλείς συνεχώς τα όξινα νερά από
τις παλαιές εκμεταλλεύσεις, αυτά συγκεντρώνονται συνεχώς και αποκλειστικά
στο σύστημα άντλησης.
Προβάλλεται ότι « Η εξόρυξη γίνεται με εκρηκτικά. Ποια η επίδρασή τους στην

τεκτονική των υπόγειων πετρωμάτων και στην κατείσδυση επιμολυσμένων
νερών σ’ αυτά »;
Όπως επανειλημμένα προαναφέρθηκε, τα «επικαλούμενα» φαινόμενα (α) της
ανακατανομής των τάσεων και (β) μολυσμένα νερά στα πετρώματα που
περιβάλλουν το κοίτασμα δεν λαμβάνουν χώρα στη μέθοδο εκμετάλλευσης
της μεθόδου εναλλασσόμενων κοπών και λιθογομώσεων (cut and fill).
Προβάλλεται ότι « Έχει χαρτογραφηθεί η έκταση της παρουσίας μικτών
θειούχων στα υπόγεια μετά την εκμετάλλευση »;
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Προφανώς και έχει χαρτογραφεί, και μάλιστα σε μεγάλη λεπτομέρεια, σε κάθε
πάτωμα, σε κάθε όροφο. Διότι ο σκοπός της εκμετάλλευσης είναι η μέγιστη
δυνατή απόληψη, δηλαδή η μέγιστη δυνατή εξόρυξη του μεταλλεύματος που
υπάρχει σε κάθε όροφο. Και επειδή στα μεικτά θειούχα Μαύρων Πετρών και
Ολυμπιάδας υπάρχουν δύο χαρακτηριστικά (1) δεν υπάρχει διαφοροποίηση
στην ποιότητα του μεταλλεύματος, που σημαίνει ότι δεν υπάρχει φτωχό και
πλούσιο μετάλλευμα, το μετάλλευμα είναι ένα και (2) υπάρχει σαφές
γεωλογικό όριο μεταξύ του κοιτάσματος και των στείρων που το περιβάλλουν
(δεν είναι τύπου Σκουριών που έχει γίνει διάχυση του χαλκού και στο
περιβάλλον του πορφύρη πέτρωμα), είναι ξεκάθαρο το που τελειώνει το
μετάλλευμα του κάθε ορόφου εκμετάλλευσης. Απώλειες εκμετάλλευσης
υπάρχουν μόνο στην περίπτωση που στην επαφή του κοιτάσματος με το
στείρο, και συγκεκριμένα στο ταβάνι της μεταλλοφορίας, λόγω της παρουσίας
του ρήγματος το μετάλλευμα δύναται να έχει κακά γεωτεχνικά
χαρακτηριστικά. Σε αυτή την περίπτωση και μόνο δεν εξορύσσεται το
μετάλλευμα αλλά οπισθοχωρεί το μέτωπο με λιθογόμωση. Επομένως, το
μετάλλευμα που δεν εξορύσσεται δεν μένει εκτεθειμένο σε αέρα και δεν
παράγει ΟΑΜ.
Προβάλλεται ότι « Τι έχει γίνει για να μελετηθεί η παρουσία μυκήτων στις
περιοχές με «φτωχό» μετάλλευμα που εγκαταλείφθηκαν στα υπόγεια »;
Δεν έχει νόημα το ερώτημα καθώς όπως προαναφέρθηκε δεν υπάρχει φτωχό
και πλούσιο μετάλλευμα. Γι’ αυτό και στο κεφάλαιο 5.1 της ΜΠΕ, στον
υπολογισμό των μεταλλευτικών αποθεμάτων των Μαύρων Πετρών και της
Ολυμπιάδας, δεν χρησιμοποιείται ο όρος cut off grade (οριακή
περιεκτικότητα), βλέπε ΜΠΕ σελίδες 5.1-2 και 5.1-8, αντίστοιχα.

λοιπόν στο Μαντέμ Λάκκο υπήρχε απλός
σιδηροπυρίτης, στις Μαύρες Πέτρες (που είναι η γεωγραφική εξέλιξη της
εκμετάλλευσης κάτω από τη Στρατονίκη) υπάρχει πια αρσενοπυρίτης με 4%
αρσενικό. Χρησιμοποιείται στη λιθογόμωση αρσενοπυρίτης με προσροφημένο
κυανιούχο νάτριο. Πρόκειται για ανεξέλεγκτη εκχύλιση αρσενικού από το
κυάνιο ».
Προβάλλεται

ότι

« Ενώ

Εδώ καταγράφεται μια νέα χημική αντίδραση: εκχύλιση αρσενικού από το
κυάνιο. Ανεξαρτήτως του γεγονότος ότι το κυάνιο δεν ανιχνεύεται ούτε στα
τέλματα που χρησιμοποιούνται ως συστατικό του υλικού λιθογόμωσης ούτε
στο ίδιο το υλικό λιθογόμωσης, καθαρά από περιέργεια αναζητήσαμε στην
βιβλιογραφία να βρούμε την «επικαλούμενη» αντίδραση διαλυτοποίησης του
αρσενικού από το κυάνιο. Εμείς δεν καταφέραμε να βρούμε καμία αντίδραση.
Μήπως οι «συνάδελφοι» κυανολόγοι μπορούν να μας την δώσουν;;;
Προβάλλεται ότι « Στη Χαλκιδική τα τελευταία χρόνια εμφανίζεται αρσενικό

στις γεωτρήσεις υδροληψίας και τις κλείνουν τη μία μετά την άλλη.
Μελετήθηκε το φαινόμενο ενδεχόμενης επικοινωνίας των υπόγειων νερών
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Στρατωνίου με τους υπόλοιπους υδροφορείς στη Χαλκιδική; Ποια άλλη πηγή
εκπομπής αρσενικού σε τέτοια επίπεδα λειτουργεί στη Χαλκιδική »;
Για να δούμε τι μας λένε εδώ οι «συνάδελφοι» της Ο.Ε. του ΤΕΕ-ΤΚΜ: Ότι το
όποιο As εντοπίζεται ανά την Χαλκιδική, προέρχεται από το Στρατώνι! Όχι,
δεν προέρχεται από την σύσταση των γεωλογικών σχηματισμών του
αντίστοιχου υδροφορέα, αλλά το As ξεκινάει από το Στρατώνι, και αντί να
πάει στο Κρυονέρι που είναι και οι εκβολές της λεκάνης των μεταλλείων
Στρατωνίου (για όσους δεν ξέρουν το Κρυονέρι είναι η αλλουβιακή λεκάνη
από όπου υδροδοτείται μεγάλο μέρος του πρώην Δήμου Σταγείρων – Ακάνθου
στην οποία ποτέ δεν ανιχνεύθηκε αρσενικό), παίρνει την ανηφόρα, διασχίζει
100 χιλιόμετρα και σκάει στην Τρίγλια!
Στον βωμό δηλαδή εξυπηρέτησης προαποφασισμένου σκοπού, απαξιώνεται η
επιστήμη και υποτιμάται η νοημοσύνη του απλού ανθρώπου.
Η αλήθεια είναι, ότι έχουν ξανακουστεί επώνυμα και διακριτά τέτοιες
ασυναρτησίες από γνωστούς γυρολόγους. Η προσυπογραφή τους όμως,
ελπίζουμε, να οφείλεται σε αβλεψία. Αν όχι, τότε το θέμα αφορά γενικότερα
την πανεπιστημιακή κοινότητα.
ΟΑΜ και Λιθογόμωση για τις Σκουριές
Προβάλλεται ότι « Είναι γεγονός ότι η περιεκτικότητα σε θειούχο πέτρωμα στις

Σκουριές είναι χαμηλή σε σχέση με το Στρατώνι (περίπου 1%). Η εξορυκτική
επέμβαση όμως προβλέπεται να είναι 25 φορές μεγαλύτερη ».

Από την μία αναγνωρίζεται επιτέλους η πολύ μικρή περιεκτικότητα των
πετρωμάτων στις Σκουριές σε θείο. Από την άλλη «όμως, η εξορυκτική
επέμβαση 25 φορές μεγαλύτερη από του Στρατωνίου». Δεν καταλαβαίνουμε
το «όμως». Σε κάθε περίπτωση, η γένεση της ΟΑΜ δεν εξαρτάται από το
μέγεθος της εκμετάλλευσης παρά μόνο από την ταυτόχρονη δράση των
προαναφερθέντων 4 παραγόντων:
1.
2.
3.
4.

παρουσία σιδηροπυρίτη ή/και άλλων θειούχων ορυκτών, και
πλεόνασμα των θειούχων ορυκτών σε σχέση με τα αλκαλικά, και
αέρας, και
νερό

Εάν ένας από τους παράγοντες δεν συντρέχει, απλά δεν είναι δυνατή η
γένεση ΟΑΜ.
Προβάλλεται ότι « Το φαινόμενο άλλωστε δεν εξαρτάται από το ποσοστό

παρουσίας πυριτών στα πετρώματα. Οι απαιτούμενοι παράγοντες όταν
συνυπάρχουν το δημιουργούν, έστω και εάν οι πυρίτες είναι παρόντες σε
γραμμάρια στον τόνο πετρώματος ».
Θα συμφωνήσουμε με τους «συναδέλφους» του ΤΕΕ-ΤΚΜ μόνο που θα πρέπει
να καταγραφεί ότι στα πετρώματα της περιοχής απαντώνται παντού αλκαλικά
ορυκτά. Οπότε, προφανώς δεν έχει σημασία το ποσοστό παρουσίας των
πυριτών στα πετρώματα αλλά έχει πολύ μεγάλη σημασία το ισοζύγιο θειούχων
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και αλκαλικών ορυκτών. Λόγω λοιπόν της ευρείας παρουσίας των αλκαλικών
ορυκτών, εάν η περιεκτικότητα των πετρωμάτων είναι πολύ μικρή, τότε το
ισοζύγιο προφανώς και θα είναι υπέρ των αλκαλικών ορυκτών που σημαίνει
ότι δε συντρέχουν οι συνθήκες γένεσης ΟΑΜ.
Προβάλλεται ότι « Αποκρύπτεται λοιπόν το γεγονός, προφανώς διότι εάν

αναδειχθεί θα πρέπει να προβλεφθεί η επίδραση όλων των παραγόντων που
προαναφέρθηκαν (μύκητες κλπ) οι οποίοι το συντηρούν ».
Δυστυχώς η ζωή είναι αμείλικτη. Διότι απλά εκμεταλλεύσεις, έστω και
δοκιμαστικές υπάρχουν στις Σκουριές είτε με τη μορφή της παλαιάς
επιφανειακής εκσκαφής από τη δεκαετία του 1960, είτε με τη μορφή της
παλαιάς ερευνητικής στοάς από τη δεκαετία του 1970, είτε με την μορφή της
ερευνητικής στοάς της TVX από το 1997. Και όπως αποδεικνύεται από τη
ΜΠΕ, σελίδες 3.4-46 έως 50 και το Παράρτημα ΙΙΙ.1.4, ποτέ μα ποτέ δεν
καταγράφηκε ΟΑΜ σε κανένα από αυτά τα μεταλλευτικά έργα και σε κανένα
φυσικό αποδέκτη της περιοχής (επιφανειακά και υπόγεια ύδατα). Προκαλούμε
οποιονδήποτε να μας διαψεύσει. Η ερευνητική στοά της TVX είναι εκεί και έχει
απορροή μέρα και νύχτα, για ένα δείγμα προς χημική ανάλυση.
Είναι γνωστές επώνυμες καταγγελίες εναντίον τόσο της Ελληνικός Χρυσός όσο
και της προηγούμενης μεταλλειοκτήτριας TVX για παροχέτευση του νερού που
αποστραγγίζει από την ερευνητική στοά της TVX στις Σκουριές προς τον
οικισμό της Μεγάλης Παναγίας. Τότε το νερό της στοάς ήταν πόσιμο και αντί
να το πάει η TVX και στην συνέχεια η Ελληνικός Χρυσός στην Μ. Παναγία,
πήγαινε «χαμένο» (στο παρακείμενο ρέμα του Καρατζά Λάκκου). Τώρα,
επειδή προτείνεται ανάπτυξη ενός μεταλλευτικού έργου στην περιοχή, το
νερό που θα προαποστραγγίζει περιμετρικά της περιοχής (ούτε καν μέσα από
τα μεταλλευτικά έργα) δεν θα είναι πόσιμο, θα είναι όξινο;
Προβάλλεται ότι « Το φαινόμενο αυτό επιβεβαιώνεται και από τις χημικές

αναλύσεις και φυσικοχημικές μετρήσεις σε μεταλλευτικά υλικά των
Μεταλλείων
Κασσάνδρας
(ΜΠΕ,
Παράρτημα
IV,
Περιβαλλοντικός
Χαρακτηρισμός Δειγμάτων, ΑΠΘ, Εργ. Αναλ. Χημ., Επιτροπή Ερευνών ΑΠΘ,
Τεχνική Έκθεση,: 6.2.Δείγμα 12 Μετάλλευμα (Σκουριές) και 6.3.Δείγμα 13
Στείρα (Σκουριές) όπου η δυνατότητα παραγωγής οξύτητας κρίνεται ‘δυνατή’
και ‘πιθανή’ για τις δυο περιπτώσεις αντίστοιχα) ».
Διακρίνεται άγνοια της μεθοδολογίας που εφαρμόζεται για τον περιβαλλοντικό
χαρακτηρισμό των εξορυκτικών αποβλήτων. Θα προτείναμε να υπάρχει
ενημέρωση πριν τα συμπεράσματα. Διότι σύμφωνα με το ευρωπαϊκό και
εθνικό θεσμικό πλαίσιο για τον χαρακτηρισμό των εξορυκτικών αποβλήτων
(BAT document for Management of Tailings and Waste-Rock in Mining
Activities, January 2009, Οδηγία 2006/21/2006, Απόφαση 2009/360/ΕΚ, ΚΥΑ
39624/2209/Ε103/2009), οι στατικές δοκιμές στα δείγματα Μετάλλευμα
Σκουριών και Στείρα Σκουριών που «επικαλούνται» οι «συνάδελφοι» της Ο.Ε.
του ΤΕΕ-ΤΚΜ αποτελούν προκαταρκτικό στάδιο εκτίμησης του δυναμικού
γένεσης ΟΑΜ ενώ για την οριστική εκτίμηση πρέπει να διεξάγονται κινητικές
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δοκιμές οι οποίες ορίζονται από την Οδηγία 2003/33 και είναι οι ΕΝ12457 και
CEN 14405. Και οι κινητικές δοκιμές ΕΝ12457 και CEN 14405 κατέδειξαν ότι
το δείγμα Στείρα Σκουριών πληροί τις προδιαγραφές για απόθεση σε χώρο
αδρανών.
Προβάλλεται ότι «Η εταιρεία ισχυρίζεται ότι με την αποστράγγιση του
Κάκκαβου θα περιορισθεί το φαινόμενο» .
Σε κανένα σημείο της ΜΠΕ δεν αναφέρεται ότι η προαποστράγγιση του
μεταλλείου θα περιορίσει το φαινόμενο της ΟΑΜ στις Σκουριές. Αυτό που
αναφέρουμε είναι ότι με την προαποστράγγιση του χώρου περιμετρικά του
μεταλλείου έναντι της άντλησης των νερών μέσα από τα υπόγεια έργα
προλαμβάνεται η επιβάρυνση των νερών π.χ. από αιωρούμενα στερεά λόγω
κίνησης του μεταλλευτικού εξοπλισμού.
Και το μεταλλείο και κατ’ επέκταση η περιοχή που θα αποστραγγιστεί δεν
βρίσκεται στο όρος Κάκκαβος. Το μεταλλείο βρίσκεται σε απόσταση
μεγαλύτερη των 4 km από το όρος Κάκκαβος.
Προβάλλεται ότι « Αφού τέτοιες μέθοδοι μπορούν να εφαρμοσθούν τίθεται το

εύλογο τεχνικό ερώτημα γιατί δεν αποστραγγίζεται ο Μαντέμ Λάκκος ώστε να
ανακοπεί εκεί η ΟΑΜ και τελικά το υπόγειο νερό να πίνεται; Γιατί δεν
αποδεικνύεται σήμερα η αποτελεσματικότητα της μεθόδου πριν γίνει
επέμβαση σε κλίμακα 100 φορές μεγαλύτερη σε όλη τη Βόρεια Χαλκιδική; Η
αποστράγγιση όμως των ορεινών όγκων είναι μια ανέκκλητη διαδικασία (βλ.
κεφάλαιο 5. για υδατικούς πόρους και για αποστράγγιση ορεινών όγκων) ».
Προφανώς διότι έχουμε άλλο στόχο. Αυτός ο στόχος λέγεται επαναφορά του
υδροφόρου ορίζοντα στην αρχική του κατάσταση. Αναγνωρίζουμε όμως και
έναν άλλο στόχο. Να διατηρείται το σκηνικό αμφισβήτησης και μάλιστα με το
να πληρώνει «άλλος» το κόστος άντλησης.
Και μια ερώτηση: Σε περίπτωση «μηδενικής λύσης», ο αποδέκτης, δηλαδή το
Δημόσιο, θα λύσει το πρόβλημα αντλώντας συνεχώς;
Και μια άλλη ερώτηση: Αφού η αποστράγγιση των ορεινών όγκων είναι
«ανέκκλητη διαδικασία», τι θα συμβεί αν σταματήσει η αιτία της
αποστράγγισης δηλαδή η άντληση; Προφανώς θα παραμείνουν «ανοικτά» τα
νερά της Ερυθράς Θάλλασας.
Όσον αφορά τα όσα προβάλλονται στο Β.5. Επιπτώσεις στους
Υδατικούς Πόρους
Αποστράγγιση ορεινών όγκων
Προβάλλεται ότι « Σύμφωνα με τις ΜΠΕ/TVX 1996 και ΜΠΕ/ΕΛΛ. ΧΡΥΣΟΣ 2005

για τις Μ. Πέτρες η ετήσια άντληση υπολογίζεται σε 2,5 εκατ. m 3 /έτος ενώ η
αναπλήρωση σε μόλις 500.000 m 3 /έτος. Αυτό το γεγονός προσδιορίζει
απώλεια συμπαγούς όγκου στο υπέδαφος ειδικά της ευρύτερης περιοχής της
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οικισμών Στρατονίκης - Σταγείρων περί τα 2.000.000 ιτι3 πλέον των
150.000ΓΠ3 των εξορυσσόμενων μεταλλευμάτων + στείρων!»
Διευκρινίζεται ότι με βάση την «ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΑΥΡΩΝ ΠΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΜΑΔΕΜ ΛΑΚΚΟΥ Ν. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ» που
έχει εκπονηθεί από τον Υδρογεωλόγο Ν. Βεράνη του ΙΓΜΕ (Περιφερειακή
Μονάδα Κεντρικής Μακεδονίας) το 2009 προκύπτει ότι:
«Η περιοχή μελέτης παρουσιάζει θετικό υδατικό ισοζύγιο με ολική απορροή
που φθάνει τα 7,10x10 6 m 3 /χρόνο. Από αυτά, τα 4,37x10 6 m 3 /χρόνο
απαντώνται ως επιφανειακά νερά ενώ τα υπόλοιπα 2,73x10 6 m 3 /χρόνο
οδηγούνται μέσω βαθιάς κατείσδυσης στους υδροφόρους.»
Ως εκ τούτου δεν υπάρχει κανένα θέμα υπεράντλησης του υδροφορέα.
Η συζήτηση περί αφαιρέσεως συμπαγούς όγκου δεν μπορεί κατά την γνώμη
μας να στηριχθεί επιστημονικά, καθώς η μείωση κενών λόγω άντλησης είναι
φαινόμενο που συναντάται στα κοκκώδη εδάφη και όχι στα βραχώδη, όπως
είναι η συγκεκριμένη περιοχή. Επιπλέον, το πρόβλημα καθιζήσεων της
Στρατονίκης σχετίζεται με την παλαιά εφαρμοζόμενη μέθοδο κατακρήμνισης
οροφής και όχι με την σύγχρονη μέθοδο εναλλασσόμενων κοπών και
λιθογομώσεων (cut and fill) η οποία έχει στόχο (και η πράξη στην περιοχή
έχει δείξει ότι το καταφέρνει) να βελτιώσει τις μηχανικές ιδιότητες του
πετρώματος.
Επιπλέον, οι αντλήσεις στο μεταλλείο Μαύρων Πετρών βαίνουν μειούμενες
επειδή ακριβώς εφαρμόζεται η μέθοδος των εναλλασσόμενων κοπών και
λιθογομώσεων (cut and fill) η οποία από τη μια πλευρά εμποδίζει την
δημιουργία όξινης απορροής και από την άλλη πλευρά αναστρέφει την
περιβαλλοντική ζημιά του παρελθόντος.
Όσον αφορά την περιοχή Ολυμπιάδας, ο ισχυρισμός ότι: « το μέγεθος της

παρέμβασης αυτής είναι εξαιρετικά μεγάλο και οι επιπτώσεις απρόβλεπτες[…]
είναι πιθανόν να προκαλέσει αστάθεια του εδάφους και καθιζήσεις » αποτελεί

αβάσιμη και αστήρικτη επιστημονικά άποψη διότι:
•
•
•

Η στάθμη του υπόγειου νερού στον υδροφορέα γνευσίου –μαρμάρου
της Ολυμπιάδας βρίσκεται ήδη στο -230 χωρίς να έχουν παρατηρηθεί
οποιουδήποτε είδους καθιζήσεις
Οι καθιζήσεις στην περιοχή του Μπασδέκη Λάκκου σχετίζονται με την
παλαιά μέθοδο κατακρήμνισης οροφής που εφαρμοζόταν στο παρελθόν
(προ του 1987) και όχι στην ταπείνωση της στάθμης
Στις προσχώσεις της πεδιάδας της Ολυμπιάδας οι οποίες έχουν
ξεχωριστή υδροφορία δεν έχει καταγραφεί καμία αλλαγή τα τελευταία
20 χρόνια, παρά την ύπαρξη του κώνου καταβιβασμού στάθμης

Ως εκ τούτου, δεν υπάρχει κανένα στοιχείο το οποίο να τεκμηριώνει την
ανωτέρω «επιστημονική» άποψη του ΤΕΕ.
Όσον αφορά στη διαχείριση νερών στην περιοχή Σκουριών, σημειώνονται τα
ακόλουθα.
1. Για το σχόλιο ότι « η ΜΠΕ επικαλούμενη υδρογεωλογικές μελέτες της

περιοχής αναγνωρίζει την πολυπλοκότητα των συστημάτων υπόγειων
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υδροφορέων, τα οποία διαφοροποιούνται λόγω των εναλλαγών των
γεωλογικών σχηματισμών και δημιουργούν ερωτηματικά, τα οποία
καταγράφει η ΜΠΕ, σχετικά ακόμα και με την υδραυλική επικοινωνία
μεταξύ τους. Σε ένα τέτοιο ασαφές τοπίο είναι αδύνατον να
ποσοτικοποιηθούν» : Η ποσοτικοποίηση της παρέμβασης έγινε στη

μελέτη: «Υδρολογικές και υδρογεωλογικές συνθήκες στη λεκάνη
απορροής Ασπρόλακκα με έμφαση στην περιοχή Σκουριές, Ν.
Χαλκιδικής» που έχει εκπονηθεί από τον Υδρογεωλόγο Ν. Βεράνη του
ΙΓΜΕ (Περιφερειακή Μονάδα Κεντρικής Μακεδονίας) το 2010, στο
πλαίσιο της οποίας έγινε και σύνταξη υδρογεωλογικού μοντέλου της
περιοχής Σκουριών (Παράρτημα ΧΙ της ΜΠΕ) αποτελέσματα του οποίου
ενσωματώνονται και στην εκτίμηση των επιπτώσεων στα νερά
(§ 7.10.3 της ΜΠΕ).
2. Για το σχόλιο ότι « Είναι τουλάχιστον δυσνόητη η διαδικασία της επί

μακρόν "αποθήκευσης" εκατομμυρίων m 3 νερού και της εισπίεσης του
αργότερα (;) στον αρχικό του υδροφορέα.»: Όπως αναλυτικά

περιγράφεται στο κείμενο της ΜΠΕ, ο επανεμπλουτισμός του
υδροφορέα θα γίνεται χωρίς να προηγηθεί αποθήκευση ποσοτήτων
νερού. Στο Έργο δεν προβλέπεται αντίστοιχο τεχνικό και τα νερά θα
επανεισπιέζονται χωρίς επαφή. Οπωσδήποτε θα αφαιρούνται ποσότητες
νερού που είτε θα χρησιμοποιούνται στο εργοστάσιο εμπλουτισμού,
είτε θα δίνονται στην τοπική κοινωνία όταν και εφόσον ζητηθούν, αλλά
σε καμία περίπτωση δεν προβλέπεται αποθήκευση εκατομμυρίων m 3
νερού.
3. Για το σχόλιο ότι « η συγκεκριμένη διάταξη αναφέρει την προτεινόμενη

διαδικασία ως κατ' εξαίρεση επιτρεπόμενη πρακτική για την
‘επανέγχυση υπόγειων υδάτων που αντλούνται από ορυχεία και
λατομεία’ »: Πρέπει να αναφερθεί ότι η έννοια της «κατ΄ εξαίρεση»

διάθεσης, κατ’ αρχήν δεν υπάρχει στην 2000/60/ΕΚ. Επιπλέον, στο
ΠΔ51/2007 η έννοια αυτή διατυπώνεται για την «επανέγχυση ύδατος
το οποίο χρησιμοποιείται για γεωθερμικούς σκοπούς στον ίδιο
υδροφόρο ορίζοντα». Η «επανέγχυση των υπογείων υδάτων που
αντλούνται από ορυχεία και λατομεία ή που συνδέονται με την
κατασκευή ή τη συντήρηση έργων πολιτικού μηχανικού» αφήνεται από
την οδηγία στη διακριτική ευχέρεια των Κρατών Μελών και υιοθετείται
από το ΠΔ51/2007 ως μέθοδος υπόγειας διάθεσης που δεν
απαγορεύεται (ως εκ τούτου δεν εμπίπτει στην απαγόρευση του
εδαφίου ι, άρα επιτρέπεται). Επιπλέον, αποτελεί βέλτιστη πρακτική υπό
την έννοια ότι η λήψη άδειας για την εφαρμογή της υποδηλώνει, ότι η
ποιότητα νερού που θα διατεθεί είναι τουλάχιστον ίδια ή καλύτερη από
αυτή του αποδέκτη (άρα το αποτέλεσμα είναι βέλτιστο ως προς την
ποιότητα των νερών του αποδέκτη)
4. Για το σχόλιο ότι « Η ποσότητα νερού που προβλέπεται να αντληθεί για

την επίτευξη του απαιτούμενου καταβιβασμού της στάθμης του
υδροφορέα είναι ιδιαίτερα μεγάλη και κυμαίνεται σύμφωνα με τις
εκτιμήσεις της μελέτης μεταξύ 4.4 και 5.1 εκατομμύρια m 3 ανά έτος
[…]Η ποσότητα αυτή είναι ανάλογη αυτής που απαιτείται για την
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ύδρευση του συνόλου των μόνιμων κατοίκων του Νομού Χαλκιδικής για
το ίδιο διάστημα, δηλαδή για ένα έτος »:

Όπως αναλυτικά αναφέρεται στη ΜΠΕ η ποσότητα των νερών που θα
αντληθούν σε ένα μεγάλο ποσοστό τους επαναεγχύονται στον
υδροφόρο ορίζοντα. Ειδικότερα, όπως αναφέρεται στην παρ. 7.10.3.2
«… πλευράς κατανάλωσης, περί τα 78 m 3 /h έως 150 m 3 /h (περί τα 0,7
έως 1,3 hm 3 ετησίως) υπόγειου νερού θα χρησιμοποιούνται στην
παραγωγική διαδικασία του εργοστασίου εμπλουτισμού (§ 5.3.2.2)
έναντι των περίπου 7 hm 3 που αποτελούν την τροφοδοσία των
συστημάτων υπογείων υδάτων Γνευσίων Βερτίσκου (GR10-Ι) και
Αμβιβολιτών Βερτίσκου (GR10-ΙΙ) στην περιοχή Σκουριών 2, ήτοι 10%20%.»
Σημειώνεται ότι τα νερά αυτά δεν έχουν σήμερα κάποια ουσιαστική
χρήση ούτε προβλέπεται κάποια χρήση τους με βάση το διαχειριστικό
σχέδιο υδάτων του ΥΠΑΝ (Ανάπτυξη συστημάτων και εργαλείων
διαχείρισης υδατικών πόρων υδατικών διαμερισμάτων Δυτικής
Μακεδονίας, Κεντρικής Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας και
Θράκης) και τις επιμέρους περιβαλλοντικές μελέτες των φραγμάτων
Χαβρία, Ολύνθιου, Πετρενίων οι οποίες λήφθηκαν υπόψη στη ΜΠΕ.

Επιπτώσεις στους επιφανειακούς υδατικούς πόρους
Προβάλλεται ότι « Η διακοπή του ποτάμιου υδατικού συστήματος από τις

προβλεπόμενες δραστηριότητες οδηγεί σε έντονες παρεμβάσεις όπως
εκτροπές ρεμάτων, μεταβολή των συνθηκών επιφανειακής απορροής,
κατασκευή σήραγγας εκτροπής κλπ. Οι παρεμβάσεις αυτές είναι εξαιρετικά
σημαντικές και μεταβάλλουν πλήρως το σύστημα επιφανειακής απορροής της
περιοχής» .
Κατά τη γνώμη μας, δεν θα πρέπει να συγχέεται η επίπτωση στα υδατικά
συστήματα μιας περιοχής με επιπτώσεις στη λειτουργία της λεκάνης. Στον
Κοκκινόλακκα αναμένεται να θιγεί τμήμα του ρέματος το οποίο είναι ήδη
υδρομορφολογικά τροποποιημένο με σκοπό να αποκατασταθεί και να
αποθηκευθεί με ασφάλεια η ιστορική ρύπανση όλης της λεκάνης του
Κοκκινόλακκα. Αντίστοιχα στις Σκουριές, η κατάληψη κλάδων του Καρόλακκα
συνιστά επέμβαση στους κλάδους, αλλά δεν θα επηρεάσει ουσιαστικά την
οικολογική λειτουργία και υδρομορφολογία του υδατικού συστήματος
Καρόλακκα, το οποίο είναι πολύ μεγαλύτερο αλλά και εύρωστο.

Επιπλέον, είναι προφανές ότι ο συντελεστής απορροής μιας λεκάνης δεν
εξαρτάται μόνο από το αν αποψιλώνεται ένα μικρό ούτως ή άλλως τμήμα της
(π.χ. 3,3% της έκτασης της λεκάνης Καρόλακκα), αλλά από το πώς θα γίνει η
διαχείριση των απορροών επί της έκτασης που θα αποψιλωθεί και φυσικά από
το είδος της αποκατάστασης που θα ακολουθήσει. Όσον αφορά τη διαχείριση
απορροών, ο σχεδιασμός του έργου προβλέπει όλα εκείνα τα μέτρα ελέγχου
2

Συνολική έκταση 126 km 2 , μέση ετήσια βροχόπτωση 719 mm και εκτιμώμενη μέση ετήσια
κατείσδυση 8%.
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περιμετρικών και εσωτερικών απορροών που θα εξασφαλίσουν την καλή
ποιότητα νερού και την ελεγχόμενη αποδέσμευσή τους κατάντη, ώστε να
γίνεται ανάσχεση πλημμυρικών φαινομένων και όχι ενίσχυσή τους.
Όσον αφορά την αποκατάσταση, στην περίπτωση τόσο του άνω ρου του
Κοκκινόλακκα, όσο και των ρεμάτων Καρατζά Λάκκος και Λοτσάνικο, το
σύνολο της επιφάνειας που θα καταληφθεί, θα αποκαθίσταται με το πέρας της
λειτουργίας της κάθε εγκατάστασης απόθεσης αποβλήτων εμπλουτισμού και
έτσι δεν θα λειτουργούν αθροιστικά, αλλά διαδοχικά. Τα νέα χαρακτηριστικά
φυτοκάλυψης θα είναι αντίστοιχα με τα αρχικά, οπότε από πλευράς
υδρολογικής συμπεριφοράς η τελική κατάσταση θα είναι ίδια με την αρχική.
Τέλος, όσον αφορά τις επισημάνσεις του καθηγητή Καραμούζη, θα πρέπει να
αναφερθούν τα εξής:
•
•
•
•

Δεν θα γίνει οποιαδήποτε εκροή από τους χώρους των μεταλλείων προς
τα υδατορρέματα
Δεν θα γίνει οποιαδήποτε διάθεση νερών μεταλλείου (ελεγχόμενη ή
ανεξέλεγκτη) προς τα υπόγεια νερά
Τα ρέματα δεν θα γίνουν αποδέκτες νερών από μεταλλευτικές οι άλλες
εγκαταστάσεις
Τα επιφανειακά νερά που θα φτάνουν στις εκβολές του Ασπρόλακκα θα
είναι τα ίδια από πλευράς ποσότητας και ποιότητας με σήμερα

Όσον αφορά τα όσα προβάλλονται στο Β.6. Αέρια ρύπανση
Προβάλλεται ότι « οι εκπομπές αυτές είναι συγκρίσιμες σε μέγεθος με τις

εκπομπές ΡΜ10 από τις οδικές μεταφορές για όλες τις κατηγορίες οχημάτων
(IX, φορτηγά, λεωφορεία, δίκυκλα) στην Θεσσαλονίκη ».

Όπως είναι προφανές αυτό που αποτελεί παράμετρο αξιολόγησης της
επίπτωσης είναι οι συγκεντρώσεις των ρύπων ή των σωματιδίων και όχι οι
εκπομπές, δεδομένου ότι οι ίδιες εκπομπές σε διαφορετικές γεωγραφικές
περιοχές μπορεί να δίνουν σημαντικά διαφορετικές συγκεντρώσεις. Αυτή είναι
και η περίπτωση του συγκεκριμένου έργου, όπου τις εκπομπές θα τις έχεις
εντός ενός ανοιχτού μεταλλείου με σημαντικό βάθος ενώ ταυτόχρονα μπορείς
να πάρεις μέτρα για τη σημαντική μείωση τους (π.χ. διαβροχή) κάτι που δεν
μπορείς να κάνεις εύκολα σε μια περιοχή όπως η Θεσσαλονίκη. Σε κάθε
περίπτωση, όπως προκύπτει από τα μοντέλα διασποράς ρύπων για την
περιοχή, όπως προαναφέρθηκε, δείχνουν μηδενική όχληση σε αποστάσεις
μικρότερες των 500 m από τις εγκαταστάσεις Σκουριών.
Προβάλλεται ότι «τα επίπεδα As εμφανίζουν τις μέγιστες τιμές κοντά στις

περιοχές μεταλλευτικών δραστηριοτήτων και στα τέλματα αλλά παραμένουν
σε υψηλά επίπεδα στο σύνολο της περιοχής, κυρίως λόγω μεταφοράς από τον
άνεμο».

Θα πρέπει να καταστεί σαφές ότι οι συγκεκριμένες μετρήσεις αφορούν τις
διάσπαρτες αποθέσεις της περιοχής Μαντέμ Λάκκου – Στρατωνίου –
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Στρατονίκης, οι οποίες δημιουργήθηκαν ιστορικά χωρίς καμία πρόβλεψη για
περιβαλλοντική προστασία.
Η Ελληνικός Χρυσός, όχι μόνο προτίθεται να παρακολουθεί και να ελέγχει την
ίδια της τη δραστηριότητα, αλλά θα αποκαταστήσει και όλες τις παλιές
περιβαλλοντικές βλάβες οι οποίες οδηγούσαν στην εκπομπή βαρέων μετάλλων
στα νερά και την ατμόσφαιρα. Παράλληλα θα εφαρμόσει μεθόδους ασφαλούς
αποθήκευσης του As (καταβύθιση As σε μορφή σκοροδίτη, ξηρή απόθεση,
εγκατάσταση με προδιαγραφές ΧΥΤΕΑ), προκειμένου φαινόμενα του
παρελθόντος να μην διαιωνίζονται.
Ο ισχυρισμός περί της «ανεπαρκούς μεθοδολογίας και των υπολογισμών που
αφορούν μόνο τέσσερα μετεωρολογικά σενάρια». Θα πρέπει να αναφερθεί ότι
με βάση τις αρχές της επιστήμης και της τεχνικής, σημασία δεν έχει ο αριθμός
των σεναρίων αλλά ο στόχος καθενός από αυτά. Η ερευνητική ομάδα του
καθηγητή Π. Κασσωμένου του Πανεπιστημίου των Ιωαννίνων εξέτασε
στατιστικά τις επικρατούσες μετεωρολογικές συνθήκες στην περιοχή και
εξέτασε στα σενάρια τις δυσμενέστερες από αυτές, υπό τις δυσμενέστερες
συνθήκες εκπομπών. Το αποτέλεσμα ήταν σε όλες τις περιπτώσεις εκπομπές
κάτω από τα όρια και μηδενικές οχλήσεις στους οικισμούς.
Η βεβαιότητα ότι «σε πολλές περιπτώσεις θα παραβιάζονται οι ημερήσιες
οριακές τιμές για τα ΡΜ10 (50 μg/m 3 )» το συμπέρασμα αυτό έρχεται σε
αντίθεση με τις εκτιμήσεις που προκύπτουν από την προσομοίωση της
κατάστασης του ατμοσφαιρικού περιβάλλοντος που προκύπτει από το μοντέλο
που χρησιμοποιήθηκε, το οποίο θα πρέπει να αναφερθεί ότι αποτελεί μοντέλο
εγκεκριμένο από την Αμερικανική Υπηρεσία Περιβάλλοντος.
Η κατακλείδα της σχετικής παραγράφου και η θεωρία «για παρερμηνεία της

νομοθεσίας που αφορά την ποιότητα του αέρα (ΠΥΣ 34/30.5.2002, ΦΕΚ
125Α/5-6-2002)» δεν ευσταθεί όπως προκύπτει και από την προσεκτική
ανάγνωση της ΜΠΕ.

Όσον αφορά τα όσα προβάλλονται στο Β.7. ΑΠΟΒΛΗΤΑ

Απόθεση Αρσενικού με άλλα
Σταθερότητας του Σκοροδίτη

Στερεά

Απόβλητα

και

η

Υπόθεση

της

Προβάλλεται ότι «Σύμφωνα με την ΜΠΕ η ημερήσια παραγωγή μεταλλεύματος

ROM (RunofMine) θα είναι 3.000 t στην Ολυμπιάδα και 1.000 t στις Μ.
Πέτρες. Το εμπεριεχόμενο As είναι 3% ήτοι 3%x4.000t= 120t ημερήσια.
ΜΠΕ σελ. 5.5-2.2: “Μονάδα καθαρισμού του βιομηχανικού νερού. Για την
απομάκρυνση του αρσενικού από το βιομηχανικό νερό της μεταλλουργίας και
την σταθεροποίησή του υπό μορφή κρυσταλλικού σκοροδίτη για την
περιβαλλοντικά ασφαλή απόθεσή του, εφαρμόζεται μια μέθοδος η οποία
αναπτύχθηκε από το Εργαστήριο Μεταλλουργίας του ΕΜΠ στο πλαίσιο
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σχεδιασμού της παρούσας επένδυσης”. Πρόκειται δηλαδή για μια εντελώς νέα
μέθοδο που ενώ δεν έχει εφαρμοσθεί ούτε πιλοτικά, θα εφαρμοστεί στη
μονάδα του Μαντέμ Λάκκου όπου θα καίγονται την ημέρα 120 τόνοι
αρσενικού.
Από τη μεταλλουργική διαδικασία της ακαριαίας τήξης παράγονται
αρσενικούχα διαλύματα (βιομηχανικό νερό που προκύπτει από την έκπλυση
των απαερίων της μεταλλουργικής διαδικασίας). Σύμφωνα με τη ΜΠΕ, για τον
καθαρισμό τους θα εφαρμοσθεί η μέθοδος της καταβύθισης του αρσενικού
υπό μορφή κρυσταλλικού σκοροδίτη, σε υψηλή θερμοκρασία (150-160°C) και
πίεση, με οξείδωση του περιεχομένου αρσενικού στην πεντασθενή βαθμίδα σε
ατμοσφαιρικές συνθήκες με την διαβίβαση μίγματος SO2/O2 που είναι ΒΑΤ
(BestAvailableTechnology). Σύμφωνα με τη ΜΠΕ, το σύνολο του αρσενικού
καταβυθίζεται ως σκοροδίτης (αρσενικικός σίδηρος FeAsO4.2H2O) ενώ
παράγεται και γύψος. Η ιλύς σκοροδίτη-γύψου, αφού διηθηθεί μέχρι τελικής
υγρασίας <20% κ.β., οδηγείται στην εγκατάσταση απόθεσης στον
Κοκκινόλακκα».
Στα παραπάνω έχουμε να κάνουμε τις ακόλουθες παρατηρήσεις-διορθώσεις:
1. Όπως αναφέρεται στη ΜΠΕ σελίδες 5.4-1, 28, 34, 37, 44, 56, 5.8-7
κλπ, η μέγιστη ετήσια παραγωγή μεταλλεύματος από την Ολυμπιάδα,
από τον χρόνο 7 και μετά που προβλέπεται να τεθεί σε λειτουργία η
μεταλλουργία ανέρχεται σε 800.000 υγρούς τόνους ROM/έτος ή
ισοδύναμα (7% υγρασία, 10 αργίες, 2,8% καθυστερήσεις) 2.160
ξηρούς τόνους ROM/ημέρα. Η περιεκτικότητα του μεταλλεύματος
Ολυμπιάδας σε As είναι 4,4%. Από τον εμπλουτισμό του μεταλλεύματος
πέραν των συμπυκνωμάτων γαληνίτη (με Αs 0,5-2%) και σφαλερίτη (με
As 0,06-0,23%) ανακτάται και συμπύκνωμα πυριτών (με As 9%) το
οποίο είναι το 32% του ROM. Επομένως, το συμπύκνωμα πυριτών
Ολυμπιάδας που τροφοδοτεί ημερησίως την μεταλλουργία είναι 2.160t
x 0,32 = 690 t/ημέρα ή ισοδύναμα 220.000 t/έτος. Περαιτέρω, το Αs
που περιέχεται στην τροφοδοσία της μεταλλουργίας είναι 690 t/ημέρα
συμπυκνώματος πυριτών x 9% = 62 τόνοι/ημέρα As και όχι 120
που επικαλούνται οι «συνάδελφοι» της Ο.Ε. του ΤΕΕ-ΤΚΜ.
2. Στην μεταλλουργία, δεν τροφοδοτείται συμπύκνωμα πυριτών
Μαύρων Πετρών για τον πολύ απλό λόγο ότι μέχρι το έτος 7 που
προβλέπεται να τεθεί σε λειτουργία η μεταλλουργία, με βάση τα
σημερινά βεβαιωμένα μεταλλευτικά αποθέματα των Μαύρων Πετρών
αναμένεται ότι αυτά θα έχουν εξαντληθεί.
3. Είμαστε ιδιαίτερα περήφανοι για το Εργαστήριο Μεταλλουργίας της
Σχολής Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών του ΕΜΠ που ανέπτυξε
την μέθοδο σταθεροποίησης του As. Τους επικροτούμε και τους
συγχαίρουμε που συνεχίζουν εποικοδομητικά την έρευνα στην
κατεύθυνση ανάπτυξης τεχνολογίας για την βελτιστοποίηση της
παραγωγικής διαδικασίας. Αλλά εσείς «συνάδελφοι» της Ο.Ε. του ΤΕΕΤΚΜ, αντί να κάνετε κριτική στους συναδέλφους ακαδημαϊκούς, μήπως
θα έπρεπε να τους επικροτήσετε και εσείς με τη σειρά σας; Εκτός εάν
πιστεύετε ότι τα πανεπιστήμιά μας είναι μόνο για να διαβιβάζουν
«μασημένη» τροφή στους φοιτητές τους!
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Προβάλλεται ότι «α) Δεν διευκρινίζεται ο τρόπος παρασκευής του δείγματος

ιλύος που υποβλήθηκε σε περιβαλλοντικό χαρακτηρισμό δεδομένου ότι
πρόκειται για μελλοντικό απόβλητο. Η ιλύς σκοροδίτη-γύψου, που αποτελεί το
70% των στερεών αποβλήτων, μπορεί να αποδειχτεί άκρως επικίνδυνη λόγω
υψηλής εκπλυσιμότητας του As κάτω από πραγματικές συνθήκες».
Ο τρόπος παρασκευής του δείγματος ιλύος που υποβλήθηκε σε
περιβαλλοντικό χαρακτηρισμό είναι ακριβώς ο ΙΔΙΟΣ με τον τρόπο
παρασκευής όλων των άλλων δειγμάτων μελλοντικών αποβλήτων (τέλματα
Σκουριών,
αδρομερές
και
λεπτομερές
τέλμα
Ολυμπιάδας,
σκωρία
μεταλλουργίας): το απόβλητο από τις αντίστοιχες δοκιμές. Και προφανώς
αυτά υπάρχουν στην αντίστοιχη τεχνική προμελέτη, η οποία είναι διαθέσιμη.

«β) Οι συνθήκες ‘αποθήκευσης’ του σκοροδίτη είναι
επισφαλείς σε ακραία φαινόμενα και αστοχίες (που επιτείνονται από τον
τρόπο εκτροπής του Κοκκινόλακα, βλ. κεφ. εκτροπής και οριοθέτησης
ρεμάτων). Το ενδεχόμενο εκροής ιόντων As στον υδροφόρο και στη θάλασσα
θα είναι όχι μόνο καταστρεπτικό για τα νερά και τις θαλάσσιες
δραστηριότητες αλλά και άκρως επικίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία. Γι’αυτό
το λόγο το ΥΠΕΚΑ σε σχετικό ερώτημά του αναφέρει «Το εν λόγω ίζημα
(σκοροδίτης) είναι επικίνδυνο, παρά το γεγονός ότι στη ΜΠΕ δεν
χαρακτηρίζεται ως τέτοιο. Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν ότι στον Κοκκινόλακα
απορρίπτονται μαζί επικίνδυνα και μη επικίνδυνα απόβλητα»».
Προβάλλεται

ότι

Θα πρέπει να καταστεί σαφές ότι η Ελληνικός Χρυσός, παρ’ όλο που στις
σχετικές μελέτες ΕΜΠ και ΑΠΘ δεν τεκμηριώνεται η επικινδυνότητα του
Σκοροδίτη, επιλέγει συνειδητά να αντιμετωπίσει το σύνολο των αποβλήτων,
που θα καταλήγουν στην νέα εγκατάσταση απόθεσης αποβλήτων
Κοκκινόλακκα, ως ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ. Για το λόγο αυτό θα κατασκευάσει την εν
λόγω εγκατάσταση με προδιαγραφές Χώρου Υγειονομικής Ταφής Επικίνδυνων
Αποβλήτων (ΧΥΤΕΑ), όπως αναλυτικά περιγράφεται στην παράγραφο 5.5.4
της ΜΠΕ. Το ΥΠΕΚΑ υπογραμμίζει ακριβώς αυτήν την ιδιαιτερότητα.
ότι «γ) Το λεπτομερές κυανιούχο απόβλητο από τον
εμπλουτισμό της Ολυμπιάδας θα αποτεθεί στο νέο τέλμα του Κοκκινόλακκα
μαζί με τον σκοροδίτη. Οι εκπρόσωποι της εταιρείας στην τελευταία
συνάντηση με την Ο.Ε. παραδέχτηκαν ότι υπάρχει πρόβλημα, ότι θα
προβλεφτεί ‘διαμερισματική’ απόθεση του σκοροδίτη μετά την ΑΕΠΟ ενώ κάτι
τέτοιο δεν διευκρινίζεται στη ΜΠΕ και ότι ο Κοκκινόλακκας έχει γίνει με
προδιαγραφές επικίνδυνων. Να σημειώσουμε βέβαια ότι δεν περιγράφεται με
ποιο τρόπο θα ξεπεραστεί το πρόβλημα από την ύπαρξη παλαιών αποθέσεων
εντός της επιλεγείσας έκτασης, οι οποίες θα λειτουργούν ως χοάνες διήθησης
επικίνδυνων αποβλήτων προς το υπέδαφος».
Προβάλλεται

Έχουμε να κάνουμε τις ακόλουθες παρατηρήσεις:
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1. Όπως επανειλημμένα έχουμε προαναφέρει, στο λεπτομερές κλάσμα του
τέλματος εμπλουτισμού του μεταλλεύματος Ολυμπιάδας, όπως
αναφέρεται στη ΜΠΕ σελίδα 5.4-52 αλλά και στο Παράρτημα IV, ούτε
καν ανιχνεύεται το CNWAD, δηλαδή είναι μικρότερο του 0,03 ppm, για
το οποίο το θεσμοθετημένο όριο για ασφαλή απόθεση είναι τα 10 ppm.
Επομένως, το λεπτομερές τέλμα εμπλουτισμού του μεταλλεύματος
Ολυμπιάδας δεν είναι κυανιούχο.
2. Για να ακριβολογούμε, το λεπτομερές κλάσμα των τελμάτων
εμπλουτισμού του μεταλλεύματος Ολυμπιάδας δεν θα αποτεθεί στο νέο
τέλμα του Κοκκινόλακκα , θα αποτεθεί στο νέο χώρο απόθεσης
Κοκκινόλακκα. Και. όπως φαίνεται και στον πίνακα 5.5.4-1 στις σελίδες
5.5-56 και 57 της ΜΠΕ, το λεπτομερές αυτό τέλμα, το οποίο σε όλη τη
διάρκεια ζωής της προτεινόμενης επένδυσης ανέρχεται σε 1 εκ. m 3 , θα
αποτεθεί στον νέο χώρο απόθεσης Κοκκινόλακκα με άλλα 9 εκ. m 3
αποβλήτων μεταξύ των οποίων είναι και 2,6 εκ. m 3 παλαιά θειούχα
απόβλητα, τα οποία θα απομακρυνθούν από τους παλαιούς χώρους
απόθεσης που βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή Στρατωνίου –
Στρατονίκης – Ολυμπιάδας και αποτελούν σήμερα την κύρια πηγή ΟΑΜ.
Αναρωτιόμαστε λοιπόν, πώς γίνεται οι «συνάδελφοι» της Ο.Ε. του ΤΕΕΤΚΜ να «προβληματίζονται» για την συναπόθεση του σκοροδίτη με το
1 εκ. m 3 αλκαλικών λεπτομερών τελμάτων, τα οποία μάλιστα έχουν
χαρακτηριστεί ως μη επικίνδυνα, και περιέργως να αγνοούν τα 2,6 εκ.
m 3 όξινων παλαιών τελμάτων, τα οποία έχουν χαρακτηριστεί ως
επικίνδυνα. Τα συμπεράσματα δικά σας.
3. Και όλα τα σχετικά περί συναπόθεσης αλκαλικών και όξινων ή
επικινδύνων ή μη δεν έχουν καμία απολύτως σημασία καθώς ο νέος
χώρος απόθεσης Κοκκινόλακκα σχεδιάστηκε με τις προδιαγραφές των
εγκαταστάσεων απόθεσης της ΚΥΑ 24944/1159/2006 (ΦΕΚ 791Β/06)
«Έγκριση Γενικών Τεχνικών Προδιαγραφών για την διαχείριση
επικινδύνων αποβλήτων», ΜΠΕ σελίδες 5.5-60 και 61.
4. Και για να πάμε ένα βήμα παρακάτω, η «διαμερισματοποίηση» των
αποθέσεων εντός του νέου χώρου απόθεσης Κοκκινόλακκα είναι
λειτουργικό στοιχείο και όχι δομικό και προφανώς όχι περιβαλλοντικό.
Και ως λειτουργικό στοιχείο άπτεται του επόμενου σταδίου
αδειοδότησης, της Τεχνικής Μελέτης που αποτελεί και την άδεια
λειτουργίας των εγκαταστάσεων.
5. Τέλος, και μόνο από τα όσα επικαλούνται οι «συνάδελφοι» της Ο.Ε.
του ΤΕΕ-ΤΚΜ περί «λειτουργίας των παλαιών χώρων που βρίσκονται
εντός της έκτασης του νέου χώρου απόθεσης Κοκκινόλακκα ως χοάνες
διήθησης επικίνδυνων αποβλήτων προς το υπέδαφος» φαίνεται η
πρόθεσή τους περί διαστρέβλωσης της προτεινόμενης επένδυσης. Απλά
αγνοούν, και αυτή τη φορά φαίνεται έντονα η σκοπιμότητά τους, ότι
όπως επανειλημμένα αναφέρεται στη ΜΠΕ (5.1-8, 5.2-3, 5.4-1, 5.4.47,
5.5-49 έως 53, 5.5-53 έως 57, 5.5-66, 5.10-1 έως 3, 6.1-3, 6.5-1 έως
4, 6.6-10, 6.8-1 έως 5, κλπ) όλοι οι παλαιοί χώροι απόθεσης που
βρίσκονται όχι μόνο στην περιοχή κατασκευής του νέου χώρου
απόθεσης Κοκκινόλακκα, αλλά και στην ευρύτερη περιοχή Στρατωνίου
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– Στρατονίκης – Ολυμπιάδας, απομακρύνονται, καθαρίζονται και
αποκαθίστανται, τα δε επιβαρυμένα υλικά των αποκαταστάσεων
(τέλματα και εδάφη) αποτίθενται εντός του νέου χώρου Κοκκινόλακκα.
Προβάλλεται ότι «δ) Υπάρχουν σοβαρές επιφυλάξεις για τη σταθερότητα του

κρυσταλλικού σκοροδίτη στις συνθήκες συναπόθεσής του με άλλα στερεά
απόβλητα.

i. Υπάρχει πλούσια βιβλιογραφία για κρυσταλλικές ενώσεις που είναι σταθερές
κάτω από εξιδανικευμένες εργαστηριακές συνθήκες και σε περιορισμένα
χρονικά όρια που όμως χάνουν την κρυσταλλικότητα και τη σταθερότητά τους
σε βάθος χρόνου κάτω από πραγματικές συνθήκες.
ii. Δεν παρουσιάζονται μελέτες κινητικής, δηλαδή προέκταση στο χρόνο της
σταθερότητας του σκοροδίτη κάτω από τουλάχιστον κάποιες εμφανείς
περιπτώσεις συνύπαρξης με άλλα απόβλητα κυρίως κυανιούχα και αλκαλικά. Η
συνύπαρξη με κυανιούχα είναι βέβαια αφού (βλ. κεφ. 3. για χρήση κυανίου)
στον ίδιο χώρο θα απορρίπτονται και κυανιούχα από τη διαδικασία της
επίπλευσης. Επιπλέον (βλ. κεφ. 11. για διαβαλκανική μεταλλουργία) πόσα
κυανιούχα θα περιέχουν τα ‘εισαγόμενα’ συμπυκνώματα;
iii. Το ουδέτερο-αλκαλικό pH μπορεί να οδηγήσει σε επαναδιάλυση του
αρσενικού, ενώ πιθανές αναγωγικές συνθήκες μπορεί να μετατρέψουν το
πεντασθενές As στην πιο ευδιάλυτη και τοξική μορφή του τρισθενούς As. Στη
ΜΠΕ (Κύρια μελέτη 4.4-16), επισημαίνεται ότι κατά την απόθεση του
κρυσταλλικού σκοροδίτη πρέπει να προβλεφθούν ελεγχόμενες συνθήκες και
ότι στις εγκαταστάσεις απόθεσης πρέπει να αποφευχθεί η ανάμιξη του
σκοροδίτη με αλκαλικά υλικά ή η δημιουργία αναγωγικών συνθηκών που
μπορούν να ευνοήσουν τη χημική ή μικροβιακή αναγωγή του πεντασθενούς
As στην ευδιάλυτη μορφή του τρισθενούς αρσενικού».
Συνεχίζεται απλά η προσπάθεια να «εφευρεθούν» επιχειρήματα εναντίον της
προτεινόμενης επένδυσης. Και βέβαια όλα αυτά απαντήθηκαν στην αμέσως
προηγούμενη παράγραφο (γ).
Χώρος απόθεσης τελμάτων “Κοκκινόλακας”

ΜΠΕ σελ. 5.5-47 χάρτης 17.2
ότι «Το ρέμα συνεχούς ροής “Κοκκινόλακκας” είναι το
μεγαλύτερο της ευρύτερης περιοχής Στρατονίκης-Στρατωνίου. Ως ένας από
τους βασικούς λόγους επιλογής της λεκάνης του άνω ρου του Κοκκινόλακκα
ως χώρου απόθεσης αποβλήτων των μεταλλευτικών/μεταλλουργικών
δραστηριοτήτων αναφέρεται ότι “Η περιοχή είναι ήδη κατειλημμένη και κατ'
επέκταση και διαταραγμένη από την προγενέστερη μακροχρόνια μεταλλευτική
δραστηριότητα”.
Προβάλλεται

Η πραγματικότητα είναι ότι μόνο τμήμα μήκους περίπου 400 μ. στην
ανατολική όχθη του ρέματος και σε απόσταση περίπου 1000 μ.
καταλαμβάνεται από γραφεία και κτιριακές εγκαταστάσεις της εταιρείας ενώ οι
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χώροι απόθεσης αποβλήτων “Σεβαλιέ” και “Καρακόλι” βρίσκονται ανατολικά
του ρέματος και σε απόσταση περίπου 300 μ. Ολόκληρη η δυτική όχθη και το
μείζον της ανατολικής είναι πυκνό δάσος.
Το τέλμα απείχε μόλις 1,0 χλμ
και 2,0 από τη θάλασσα. Από
το φράγμα απέχει μόνο 50
απόσταση από το Στρατώνι 3,5

από το Στρατώνι, 1,5 χλμ από τη Στρατονίκη
την Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης-Ουρανούπολης
μ. Σχετικά η ΜΠΕ (σελ. 5.5-51) αναφέρει
χλμ και από τη Στρατονίκη 4,0 χλ»!

Ένας από τους λίγους ισχυρισμούς του ΤΕΕ-ΤΚΜ με απόπειρα τεκμηρίωσης
είναι ο εξής: « μόνο τμήμα μήκους περίπου 400 μ. στην ανατολική όχθη του

ρέματος και σε απόσταση περίπου 1000 μ. καταλαμβάνεται από γραφεία και
κτιριακές εγκαταστάσεις της εταιρείας ενώ οι χώροι απόθεσης αποβλήτων
"Σεβαλιέ" και "Καρακόλι" βρίσκονται ανατολικά του ρέματος και σε απόσταση
περίπου 300 μ. Ολόκληρη η δυτική όχθη και το μείζον της ανατολικής είναι
πυκνό δάσος ».
Όπως προκύπτει από μια επίσκεψη στην περιοχή, πλέον των 2 km κοίτης του
Κοκκινόλακκα έχουν μπαζωθεί για να χρησιμοποιηθούν ως έδραση
εγκαταστάσεων (π.χ. παλαιά μονάδα λιθογόμωσης, συνεργεία, γραφεία,
κορυφή φρέατος κλπ). Η κύρια επίχωση έχει γίνει από την ανατολική πλευρά
της όχθης, ενώ η δυτική πλευρά έχει διαμορφωθεί, ώστε να μπορεί να
παραλάβει πλημμυρικές απορροές. Έτσι η κοίτη από την μονάδα λιθογόμωσης
έως την γέφυρα του Κοκκινόλακκα κατάντη των εγκαταστάσεων είναι πλήρως
εγκιβωτισμένη, παρ’ όλο που ρέει παράλληλα με δάσος (δυτική όχθη). Οι
παλαιές αποθέσεις βρίσκονται στο ανατολικό πρανές της λεκάνης και ξεκινούν
από την κοίτη (επίχωση βάσης) και φτάνουν έως τον υδροκρίτη της λεκάνης,
στα ανάντη των εγκαταστάσεων.
Όπως είναι προφανές η ρύπανση από τα πρανή της λεκάνης εν τέλει
καταλήγει στο ποτάμι, και ο μόνος τρόπος για να καθαρισθεί και να
αποκατασταθεί η λεκάνη του Κοκκινόλακκα είναι να κατασκευαστεί η
εγκατάσταση απόθεσης η οποία θα παραλάβει τα εν δυνάμει επικίνδυνα
απόβλητα των παλαιών αποθέσεων.
Προβάλλεται ότι «Στεγάνωση: Λόγω της επικινδυνότητας των αποθέσεων που

προαναφέρθηκε, είναι αναγκαία η στεγανότητα του ταμιευτήρα. Από τους
περίπου 15 εκ. τόνους των αρσενοσιδηροπυριτών των μεταλλείων
Ολυμπιάδας και Μαύρων Πετρών, με μέση περιεκτικότητα σε αρσενικό ~3%,
θα καταλήξουν στα τέλματα 450.000 τόνοι αρσενικού σε διάφορες χημικές
μορφές (σύμφωνα με τη ΜΠΕ, μόνο στη μορφή του κρυσταλλικού
σκοροδίτη). Παράλληλα μόνο στον εμπλουτισμό των 15 εκατ. τόνων του
μεταλλεύματος θα χρησιμοποιηθούν 15.000Χ120=1.800.000 κιλά NaCN. Η
ΜΠΕ δεν πείθει στο θέμα της τελικής ανάκτησης του χρυσού από τους
δυσκατέργαστους πυρίτες, όπου ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν επίσης
μεγάλες ποσότητες NaCN. Στον ίδιο ταμιευτήρα του Κοκκινόλακκα θα
καταλήξουν με τα απόβλητα άγνωστες ποσότητες και άλλων τοξικών χημικών
ουσιών και αντιδραστηρίων».

69

Στα όσα προβάλλονται
παρατηρήσεις:

παραπάνω,

έχουμε

να

κάνουμε

τις

ακόλουθες

1. Όταν δεν υπάρχουν ψεγάδια στον σχεδιασμό, ανασύρονται
μυθοπλασίες και επαναλήψεις.
2. Δεν κατανοούμε το υπονοούμενο της πρώτης πρότασης. Οι
«συνάδελφοι» της Ο.Ε. του ΤΕΕ-ΤΚΜ αμφισβητούν την ύπαρξη
στεγάνωσης στο νέο χώρο απόθεσης Κοκκινόλακκα; Έχουμε
επανειλημμένα αναφέρει, ότι ο χώρος σχεδιάστηκε με τις προδιαγραφές
των εγκαταστάσεων απόθεσης της ΚΥΑ 24944/1159/2006 (ΦΕΚ
791Β/06) «Έγκριση Γενικών Τεχνικών Προδιαγραφών για την διαχείριση
επικινδύνων αποβλήτων», ΜΠΕ σελίδες 5.5-60 και 61.
3. Δεν είναι 15 εκ. τόνοι οι αρσενοσιδηροπυρίτες της Ολυμπιάδας και των
Μαύρων Πετρών. Είναι 13,16 εκ. τόνοι το μετάλλευμα μεικτών
θειούχων Ολυμπιάδας (11,52 εκ. τόννοι, βλ. ΜΠΕ σελ.5.1-9) και
Μαύρων Πετρών (1,64 εκ. τόννοι, βλ. ΜΠΕ σελ. 5.1-3). Άλλο
μετάλλευμα
μεικτών
θειούχων
και
άλλο
μετάλλευμα
αρσενοσιδηροπυριτών!
4. Το πόσο As θα καταλήξει όχι μόνο στα τέλματα αλλά στο σύνολο των
αποβλήτων της παραγωγικής δραστηριότητας (περιλαμβανομένων
τελμάτων εμπλουτισμού και αποβλήτων μεταλλουργίας) προκύπτει
εύκολα με ένα απλό πολλαπλασιασμό της ποσότητας του τέλματος που
παράγεται από τον εμπλουτισμό του μεταλλεύματος και των δύο
κοιτασμάτων επί την περιεκτικότητά τους σε As. Έτσι:
a. Για το μεταλλείο Μαύρων Πετρών (ΜΠΕ, Πίνακας 5.2.4-1, σελ.
5.2-36 και 5.2-62):
i. Αδρομερές τέλμα: 1.044.332 t αδρομερούς x 2% As =
20.887 t As
Το αδρομερές τέλμα πάει στη ΛΙΘΟΓΟΜΩΣΗ
ii. Λεπτομερές τέλμα: 170.008 t λεπτομερούς x 1,8% As =
3.060 t As
Το λεπτομερές τέλμα, αν δεν αξιοποιηθεί, πάει στο νέο
χώρο Κοκκινόλακκα
b. Για το μεταλλείο Ολυμπιάδας (ΜΠΕ, Πίνακες 5.4.4-1, 5.4.4-2 και
5.4.5-1, σελ. 5.4-33 έως 36 και 5.4-51 έως 53:
i. Αδρομερές τέλμα: 4.643.889 t αδρομερούς x 0,4% As =
18.576 t As
Το αδρομερές τέλμα πάει στη ΛΙΘΟΓΟΜΩΣΗ
ii. Λεπτομερές τέλμα: 1.160.972 t λεπτομερούς x 0,2% Αs =
2.322 t As
Το λεπτομερές τέλμα, αν δεν αξιοποιηθεί, πάει στο νέο
χώρο Κοκκινόλακκα
c. Για τη μεταλλουργία Μαντέμ Λάκκου (ΜΠΕ, Πίνακες 5.5.2-3,
5.5.2-4 και 5.5.2-5, σελ. 5.5-29 έως 32, 5.5-17 και 5.5-23:
i. Σκωρία: 1.622.641 t σκωρίας x 0,03% As = 487 t As
Η σκωρία, αν δεν αξιοποιηθεί, πάει στο νέο χώρο
Κοκκινόλακκα
ii. Ιλύς κατεργασίας: 3.704.952 t ιλύος / 11,55 g ιλύος ανά g
Αs = 320.775 t As
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Η ιλύς κατεργασίας των διαλυμάτων της μεταλλουργίας
οδηγείται προς απόθεση στο νέο χώρο Κοκκινόλακκα
Από τα παραπάνω δεδομένα καταδεικνύεται ότι η ποσότητα του Αs στο
σύνολο των αποβλήτων της προτεινόμενης παραγωγικής διαδικασίας
και
στο
σύνολο
της
επένδυσης
θα
ανέλθει
σε
20.887+3.060+18.576+2.322+487+320.775=366.106 t As, και όχι
450.000 t που επικαλούνται οι «συνάδελφοι» της Ο.Ε. του ΤΕΕ-ΤΚΜ.
Και βέβαια, εξ αυτών, στο νέο χώρο απόθεσης Κοκκινόλακκα θα
αποτεθούν οι 3.060+2.322+487+320.775=326.644 t. Αυτά για την
αποκατάσταση της αλήθειας και μόνο.
5. Η συνολική ποσότητα NaCN που θα χρησιμοποιηθεί για τη διαφορική
επίπλευση των μεικτών θειούχων Μαύρων Πετρών και Ολυμπιάδας
είναι:
a. Για τον εμπλουτισμό του μεταλλεύματος Μαύρων Πετρών, όπως
αναφέρεται στη ΜΠΕ σελ. 5.8-2, η κατανάλωση θα είναι 0,08
kgNaCNx 1,64 εκ. tROM = 131.200 kgNaCN
b. Για τον εμπλουτισμό του μεταλλεύματος Ολυμπιάδας, όπως
αναφέρεται στη ΜΠΕ, Πίνακας 5.8.3-4, σελ. 5.8-8, η
κατανάλωση θα είναι 0,08 kgNaCNx 11,52 εκ. tROM = 921.600
kgNaCN
Επομένως, η συνολική ποσότητα NaCN στα 30 χρόνια λειτουργίας της
επένδυσης θα ανέλθει στα 131.200 + 921.600 = 1.052.800 kg NaCN
και ΟΧΙ 1.800.000 kg που επικαλούνται οι «συνάδελφοι» της Ο.Ε. του
ΤΕΕ-ΤΚΜ. Και πάλι αυτά τα αναφέρουμε μόνο για να αποκατασταθεί η
αλήθεια.
6. Δεν μας απασχολεί, αν πείθουμε ή όχι. Θα μας ενδιέφερε όμως η δική
σας εναλλακτική πρόταση.
7. ΠΡΟΚΑΛΟΥΜΕ τους «συναδέλφους» του ΤΕΕ-ΤΚΜ να δηλώσουν
δημόσια, ποια είναι τα «επικαλούμενα κατ’ αυτούς άλλα τοξικά
αντιδραστήρια – χημικές ενώσεις που θα καταλήξουν στον
Κοκκινόλακκα». Το πια αντιδραστήρια θα χρησιμοποιήσουμε εμείς τα
έχουμε παραθέσει ένα προς ένα στη ΜΠΕ, σελ. 5.8-1 έως 12.
Προβάλλεται ότι «Μεταξύ των άλλων υλικών στεγάνωσης αναφέρεται η

επίστρωση όλων των εσωτερικών επιφανειών του ταμιευτήρα με συμπιεσμένη
άργιλο πάχους 0,60 μ. (σελ. 5.5-60). Για τα περίπου 1.000.000 τ.μ. της
επιφάνειας θα απαιτηθούν 600.000 κ.μ. συμπαγούς αργίλου. Και δεδομένου
ότι ένα μεγάλο φορτηγό αυτοκίνητο μεταφέρει 20 τόνους ήτοι το πολύ 10
κ.μ. συμπαγούς αργίλου, θα απαιτηθούν 60.000 δρομολόγια.Δεν εξηγεί η ΜΠΕ
ειδικά πού θα είναι ο “δανειοθάλαμος” των 600.000 κ.μ. Αργίλου και σε ποια
διαδρομή θα πραγματοποιηθούν 60.000 δρομολόγια με επιστροφή (120.000
δρομολόγια), στο μικρό διάστημα των μηνών που θα διαρκέσει η διαμόρφωση
των εσωτερικών επιφανειών του ταμιευτήρα, πριν από οποιαδήποτε εργασία
κατασκευής του κυρίου φράγματος».
Πάλι λαϊκισμός και σκοπιμότητα.
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Για την αποκατάσταση και μόνο της αλήθειας έχουμε να παρατηρήσουμε τα
ακόλουθα:
1. Η «κεκλιμένη» επιφάνεια κατάληψης δεν είναι 1.000.000 m 2 αλλά
410.000 m 2 (βλέπε Σχέδιο 17-3).
2. Επομένως, οι απαιτήσεις σε άργιλο δεν είναι 600.000 m 3 αλλά 246.000
m3.
3. Όπως αναφέρεται στη ΜΠΕ, σελίδα 5.5-53, στους γεωλογικούς
σχηματισμούς που απαντώνται στην περιοχή κατάληψης του νέου
χώρου απόθεσης είναι και ο μανδύας αποσάθρωσης του αμφιβολιτικού
υποβάθρου, πάχους 1,5 έως 10 m, αργιλοαμμώδους έως αργιλώδους
σύστασης.
4. Όπως επίσης αναφέρεται στη ΜΠΕ, σελ. 5.5-57, οριοθετείται εντός της
περιοχής κατάληψης της εγκατάστασης απόθεσης δανειοθάλαμος
υλικών.
5. Το μεγαλύτερο λοιπόν μέρος από το αργιλικό υλικό που απαιτείται για
την κατασκευή του αργιλικού φραγμού θα προέλθει από την ίδια την
περιοχή κατάληψης. Το υπόλοιπο απλά από τους ντόπιους
προμηθευτές. Ή μήπως και αυτό είναι κακό για τους «συναδέλφους»
του ΤΕΕ-ΤΚΜ;
6. Τέλος, όπως αναφέρεται στη ΜΠΕ, σελίδες 5.5-65 και 66, η κατασκευή
του νέου χώρου απόθεσης δεν γίνεται «με μιας» αλλά σε τρία στάδια.
Προβάλλεται ότι «Βροχομετρικά δεδομένα: Παραδόξως απουσιάζουν από το

κεφάλαιο αυτό οποιεσδήποτε αναφορές σε βροχομετρικά δεδομένα! Στην
πλημμύρα της 10 Φεβρουαρίου 2010 το ύψος της βροχής ήταν 210 mm, ενώ
στην πλημμύρα που έπληξε την περιοχή στις 7 και 8 Οκτωβρίου 2000 το ύψος
της βροχής στο βροχομετρικό σταθμό της Μ. Παναγίας ήταν 410 mm όταν
599 mm είναι η μέση ετήσια βροχόπτωση.
Διαχείριση απορροών: Τα νερά της άνω λεκάνης του Κοκκινόλακκα θα
εκτρέπονται μέσω σήραγγας που κατά την ΜΠΕ “εξασφαλίζει τη διευθέτηση
πλημμυρικών παροχών με περίοδο επαναφοράς 1:200 χρόνια που είναι η
μέγιστη πιθανή πλημμύρα” (σελ. 5.5-63). Με διατομή της σήραγγας 9,55 τ.μ.
προβλέπεται ελεύθερη με βαρύτητα ροή των νερών.
Περιμετρικά κανάλια: Προβλέπονται για την παρεμπόδιση εισροής
επιφανειακών απορροών στον χώρο απόθεσης. Καμία αναφορά σε
βροχομετρικά δεδομένα δεν αναφέρεται σχετικά!»
Ξανά το αποτέλεσμα επιφανειακής «ανάγνωσης» της μελέτης. Απλά
να παρατηρήσουμε τα ακόλουθα:
•

•

έχουμε

Τα βροχομετρικά δεδομένα που χρησιμοποιήθηκαν στο σχεδιασμό
ΟΛΩΝ των επιμέρους δομικών στοιχείων της επένδυσης είναι αυτά που
παρουσιάζονται συνοπτικά στο Κεφάλαιο 3 της ΜΠΕ, σελίδες σελ. 3.2-1
έως 4 και αναλύονται στο Παράρτημα ΙΙΙ.1.1 Κλιματικά και
μετεωρολογικά χαρακτηριστικά, σελ. 5 έως 8.
Προφανώς τα έργα ΔΕΝ ΣΧΕΔΙΑΖΟΝΤΑΙ με τα βροχομετρικά δεδομένα
ενός ακραίου καιρικού φαινομένου.
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•

•

Η υδραυλική διαστασιολόγηση όλων των έργων, έγινε με βάση τις
προδιαγραφές του Π.Δ.696/74, με τις εξειδικεύσεις και επεκτάσεις των
ΟΣΜΕΟ της ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. (αναθεώρηση Α3). Στο πλαίσιο αυτό
τα περιμετρικά κανάλια σχεδιάστηκαν για πλημμυρικές παροχές με
περίοδο επαναφοράς 1:25 χρόνια, η σήραγγα εκτροπής για πλημμυρικές
παροχές με περίοδο επαναφοράς 1:200 χρόνια και οι υπερχειλιστές των
φραγμάτων για πλημμυρικές παροχές με περίοδο επαναφοράς 1:10.000
χρόνια. Θα μας ενδιέφερε να ακούσουμε την εναλλακτική
πρόταση των «συναδέλφων» του ΤΕΕ-ΤΚΜ .
Τέλος, η παράθεση των υψών βροχής που επιχειρείται από τους
«συναδέλφους» του ΤΕΕ-ΤΚΜ, χωρίς την διάρκεια αυτής δεν έχει καμία
επιστημονική αξία. Για να δώσουμε λοιπόν, σε όσους ενδιαφέρονται,
την σωστή επιστημονική διάσταση, αναφέρουμε ότι όσον αφορά το
πλημμυρικό φαινόμενο της 10 ης Φεβρουαρίου 2010:
o Για την περιοχή του Μαντέμ Λάκκου, με βάση τα στοιχεία του
μετεωρολογικού σταθμού που βρίσκεται εκεί, το βροχομετρικό
ύψος σε ένα 24ωρο ανήλθε στα 247,1 mm (το οποίο αντιστοιχεί
στο 40% του ετήσιου βροχομετρικού ύψους της περιοχής που
είναι 650 mm) και η μέγιστη ένταση της βροχής στα 65,4
mm/hr.
o Για την περιοχή του Στρατωνίου, με βάση την τεχνική μελέτη
«Διερεύνηση των αιτιών του πλημμυρικού επεισοδίου της 10 ης
Φεβρουαρίου 2010 στο Στρατώνι Χαλκιδικής» που εκπονήθηκε
από Ομάδα Εργασίας του Τμήματος Κεντρικής Μακεδονίας του
ΤΕΕ τον Ιούνιο του 2010, τα μεγέθη της βροχόπτωσης στον
οικισμό ήταν βροχομετρικό ύψος 163,4 mm και ένταση βροχής
70 mm/h.
Αντίστοιχα, όσον αφορά το πλημμυρικό φαινόμενο της 7 ης – 8 ης
Οκτωβρίου 2000, για την περιοχή της Μεγάλης Παναγίας, με βάση τα
ιστορικά στοιχεία του εκεί μετεωρολογικού σταθμού, το συνολικό
βροχομετρικό ύψος των δύο 24ωρων ανήλθε στα 253,9 mm, και η
μέγιστη ένταση της βροχής στα 37,5 mm/hr.

Προβάλλεται ότι «Διαχείριση του φράγματος μετά την αποχώρησης της

εταιρείας: Το κεφάλαιο αυτό αποτελεί γενικό ερωτηματικό του Επενδυτικού
Σχεδίου και της σχετικής ΜΠΕ. Σχετικά με τη διαχείριση του χώρου απόθεσης
“Κοκκινόλακκας” γίνεται η γενική αναφορά “πέρα από την τακτική επιθεώρηση
του χώρου, η συστηματική παρακολούθηση διαφόρων παραμέτρων με την
τοποθέτηση ειδικών καταγραφικών οργάνων, τόσο εντός των εγκαταστάσεων
όσο και στην ευρύτερη περιοχή, προβλέπεται για την επιβεβαίωση των
κριτηρίων σχεδιασμού και τη διασφάλιση της περιβαλλοντικά ασφαλούς
λειτουργίας της εγκατάστασης” και παρατίθεται πλήθος διαδικασιών (σελ. 5.567). Αλλά ποιοι, με ποια κονδύλια και μέχρι πότε θα απασχολούνται με όλα
αυτά; Δεν δίνεται απάντηση».

Ο ισχυρισμός ότι η διαχείριση του φράγματος μετά την αποχώρηση της
εταιρείας « αποτελεί γενικό ερωτηματικό του Επενδυτικού Σχεδίου και της
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σχετικής ΜΠΕ » δεν ευσταθεί καθώς η ΜΠΕ αμέσως μετά τις αναφορές που

αναπαράγονται στην έκθεση του ΤΕΕ-ΤΚΜ αναφέρει: «Για γεωτεχνικούς και
περιβαλλοντικούς όρους, η συστηματική παρακολούθηση των παραπάνω
μεταβλητών θα συνεχιστεί και μετά την παύση της λειτουργίας της
εγκατάστασης, για διάστημα 10 ετών». Κατά συνέπεια, η Ελληνικός Χρυσός
πρώτα θα εξασφαλίσει ότι όλα βαίνουν καλώς για τα 10 χρόνια μετά το
κλείσιμο και εν συνεχεία θα αποδώσει την περιοχή στην τοπική κοινωνία.
Όσον αφορά τα όσα προβάλλονται στο Β.8. ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΑΚΡΑΙΩΝ
ΦΥΣΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ – ΑΣΤΟΧΙΕΣ
Προβάλλεται ότι « Η ΜΠΕ δεν ασχολείται και δεν αξιολογεί την επίδραση
απρόβλεπτων φυσικών φαινομένων όπως πλημμύρες και σεισμός ».
Η ως άνω «παρατήρηση» συνιστά άλλη μία απόδειξη ότι στο βωμό της
απαξίωσης θυσιάζονται ακόμα και οι θεμελιώδες κανόνες της επιστήμης.
Και θεμελιώδεις κανόνες της επιστήμης είναι ότι τα έργα σχεδιάζονται για
ορισμένες παραμέτρους, μεταξύ των οποίων η βροχόπτωση της περιοχής και
η σεισμική δραστηριότητα της περιοχής.
Και το για ποια βροχόπτωση σχεδιάστηκαν, αναφέρουμε το παράδειγμα των
χώρων απόθεσης των Σκουριών, ΜΠΕ, σελίδα 5.3-73 «Για την αποτελεσματική
διαχείριση των επιφανειακών νερών αλλά και την υδραυλική προστασία των
εγκαταστάσεων απόθεσης, ακόμα και σε πλημμυρικές καταστάσεις, ο
σχεδιασμός του έργου προβλέπει περιμετρικά κανάλια γύρω από τις λεκάνες
απόθεσης για την εκτροπή των επιφανειακών νερών των λεκανών ανάντη των
εγκαταστάσεων απόθεσης και απόδοσή τους στο ρέμα Καρόλακκας, κατάντη
των εγκαταστάσεων απόθεσης», και σελίδα 5.3-83 «Έργα περιμετρικής
υδραυλικής προστασίας: Για την αντιπλημμυρική προστασία των δύο
εγκαταστάσεων απόθεσης αλλά και για την κατά το δυνατό μικρότερη
μεταβολή
της
απορροής
στα
κατάντη
των
φραγμάτων
ρέματα,
κατασκευάζονται περιμετρικές τάφροι αντιπλημμυρικής προστασίας, οι οποίες
συλλέγουν τα επιφανειακά νερά ανάντη των εγκαταστάσεων απόθεσης και τα
αποδίδουν στα κατάντη των φραγμάτων, στο κύριο ρέμα της περιοχής.
Προβλέπονται τρεις περιμετρικές τάφροι, ορθογωνικής ή τραπεζοειδούς
διατομής, επενδεδυμένες με σκυρόδεμα οπλισμένο με δομικό πλέγμα.
Η μία τάφρος (ΚΤ1) κατασκευάζεται στα ΝΑ της εγκατάστασης απόθεσης του
Καρατζά Λάκκου, με μήκος 3267 m, ορθογωνικής διατομής διαστάσεων
4mx1m (πλάτος x βάθος).
Η δεύτερη (ΚΤ2) κατασκευάζεται εν μέρει εντός της διατομής του
εργοταξιακού δρόμου προς τον πόδα των δύο φραγμάτων ενώ σε ένα τμήμα
της διαμορφώνεται επί του υφιστάμενου φυσικού αναγλύφου στην
κορυφογραμμή μεταξύ των εγκαταστάσεων απόθεσης των δύο φραγμάτων
και προστατεύει τις λεκάνες και των δύο φραγμάτων από τις απορροές των Β
και ΒΔ λεκανών απορροής. Το συνολικό μήκος της είναι 3885 m και
αποτελείται από 3 τμήματα, ορθογωνικής διατομής εκ των οποίων τα δύο
είναι διαστάσεων 1,5mx2m (πλάτος x βάθος) και το τρίτο 5mx1m.
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Τέλος, η τρίτη τάφρος (ΛΤ1) αποτελείται από δύο τμήματα, με το πρώτο να
οδεύει επί του δρόμου πρόσβασης προς τον πόδα των φραγμάτων ενώ το
δεύτερο να διαμορφώνεται επί του υφιστάμενου φυσικού αναγλύφου για την
ένωση του έργου με τον υπερχειλιστή τελικού σταδίου του φράγματος
Λοτσάνικου και την τελική εκφόρτωση στο φυσικό αποδέκτη. Το συνολικό
μήκος των δύο τμημάτων αυτής της τάφρου είναι 2521m με διαστάσεις το
πρώτο 1,5mx2m (πλάτος x βάθος) και το δεύτερο 2,0mx2,0m».
Και το για ποιο σεισμό σχεδιάστηκαν, αναφέρουμε πάλι το παράδειγμα των
χώρων απόθεσης των Σκουριών, ΜΠΕ, σελίδα 5.3-74 & 75 «Σύμφωνα με τα
στοιχεία του Ελληνικού Αντισεισμικού Κανονισμού (Ε.Α.Κ.- 2000 του
Ο.Α.Σ.Π.) η περιοχή μελέτης κατατάσσεται στη Ζώνη ΙΙ Σεισμικής
Επικινδυνότητας με οριζόντια «ενεργή» σεισμική επιτάχυνση εδάφους Αh=αg,
όπου α=0,24. Για τις ανάγκες του έργου, εκπονήθηκε Ειδική Σεισμοτεκτονική
Μελέτη, σύμφωνα με την οποία ο σεισμός με περίοδο επαναφοράς 475 έτη,
έχει μέγεθος Μ=6,8 και μέγιστη σεισμική επιτάχυνση PGA ίση με 0,47g. Ο
Μέγιστος Αναμενόμενος Σεισμός που δύναται να προκληθεί από ενεργοποίηση
του ρήγματος του Στρατωνίου έχει μέγεθος 7,3 και η μέγιστη εδαφική
επιτάχυνση PGA στην περιοχή μελέτης είναι ίση με 0,56g. Τέλος, εκπονήθηκε
επιπρόσθετη διερεύνηση για το Μέγιστο Αναμενόμενο Σεισμό, σύμφωνα με
την οποία αυτός εκτιμήθηκε με μέγεθος Μ=7,5 και ονομαστική πιθανότητα
υπέρβασης 1/10.000, ενώ η μέγιστη εδαφική επιτάχυνση για το συγκεκριμένο
μέγεθος σεισμού και για την περιοχή των εγκαταστάσεων απόθεσης του
μεταλλείου Σκουριών, βρέθηκε ίση με PGA=0,85g, αυξημένη δηλαδή κατά
50% συγκριτικά με την αντίστοιχη της Ειδικής Σεισμοτεκτονικής Μελέτης».
Και τέλος, θεμελιώδεις κανόνες της επιστήμης είναι και το ότι όλες οι μελέτες
επικινδυνότητας ενός έργου εξετάζουν την ασφάλεια του έργου σε συνθήκες
(α) πλημμυρικών φαινομένων και (β) σεισμικών φαινομένων. Και γνωρίζουν
πολύ καλά οι «συνάδελφοι» της Ο.Ε. του ΤΕΕ-ΤΚΜ ότι έχουν εκπονηθεί
μελέτες επικινδυνότητας για όλα τα επιμέρους δομικά στοιχεία του έργου
(π.χ. σελίδες 5.3-84 & 85 και 5.7-8 έως 15 για τους χώρους απόθεσης στις
Σκουριές).
Πλημμύρες- Αντιπλημμυρική προστασία
Προβάλλεται ότι « Η περιοχή έχει σοβαρά πλημμυρικά φαινόμενα τα τελευταία

χρόνια (2 υπερ-500 mm βροχής το οκτάωρο την τελευταία δεκαετία, ενώ η
ΜΠΕ αναφέρεται σε 90 (!) mm μια φορά) ».
Τα πραγματικά δεδομένα τα παραθέσαμε παραπάνω. Ας δημοσιοποιηθούν τα
επίσημα στοιχεία των οποίων γίνεται επίκληση.
Προβάλλεται ότι « Δέχεται ωστόσο ότι σε περίοδο έντονων βροχοπτώσεων η
διαχείριση υδάτων δεν θα είναι αποτελεσματική ».
Ποιός ακριβώς δέχεται και τι δέχεται;
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Προβάλλεται ότι « Επιπλέον θα υπάρχει έκπλυση των αποθέσεων στερεών

αποβλήτων και υπερχείλιση των λιμνών τελμάτων με αποτέλεσμα η θάλασσα
να είναι αποδέκτης βαρέων μετάλλων, θειικού οξέος, κυανιούχων και
αρσενικούχων ».
Η καταστροφολογία πάλι σε όλο της το μεγαλείο! Επειδή λοιπόν δεν υπάρχουν
επιχειρήματα φτάνουμε στο σημείο ακραίων περιπτώσεων, την περίπτωση
μίας βροχόπτωσης με περίοδο επαναφοράς ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΤΩΝ 10.000 ΕΤΩΝ
(θυμίζουμε ότι ο σχεδιασμός του υπερχειλιστήρα των φραγμάτων έγινε για
αυτό το πλημμυρικό φαινόμενο) για να μιλάμε για «έκπλυση αποθέσεων»!!!
Και πάλι γίνεται επίκληση λιμνών τελμάτων, ΕΝΩ η απόθεση είναι υπό ξηρή
μορφή (βλέπε ΜΠΕ, σελίδες 5.2-3, 5.2-15, 5.2-17, 5.2-30, 5.2-33, 5.2-48,
5.2-60, 5.4-29, 5.5-3, 5.5-28, 5.5-47, 5.5-49, 5.5-63, 5.5-67, κλπ)
Και πάλι γίνεται επίκληση ότι τα τέλματα θα τα παρασύρει στη θάλασσα που
βρίσκεται 10 και 20 χιλιόμετρα μακριά, ΕΝΩ τα τέλματα λόγω ακριβώς της
ξηρής απόθεσης δεν μπορούν να ταξιδέψουν ούτε 1 χιλιόμετρο.
Και πάλι γίνεται επίκληση για κυανιούχα, ΕΝΩ δεν χρησιμοποιείται κυάνιο ούτε
στη μεταλλουργία (βλέπε ΜΠΕ, σελίδες 5.5-10 έως 27) ούτε στο εργοστάσιο
εμπλουτισμού των Σκουριών (βλέπε ΜΠΕ, σελίδες 5.3-52 έως 66).
κλπ. κλπ…
Προβάλλεται ότι « Θα έπρεπε να αξιολογηθεί αν οι προτεινόμενες χρήσεις γης

(μεταλλευτικές δραστηριότητες) είναι συμβατές με τις ζώνες επικινδυνότητας
στην περίπτωση πλημμύρας στις λεκάνες απορροής των υδάτων, όπως
προβλέπεται από την πολύ πρόσφατη νομοθεσία για την αξιολόγηση και
διαχείριση των κινδύνων πλημμύρας λεκανών απορροής υδατικών
συστημάτων της περιοχής».
Η ευρωπαϊκή νομοθεσία «για την αξιολόγηση και την διαχείριση των κινδύνων
πλημμύρας», η οποία συμπυκνώνεται στην Οδηγία 2007/60/ΕΚ και
ενσωματώνεται στο ελληνικό δίκαιο με την ΚΥΑ H.Π. 31822/1542/Ε103/2010
(ΦΕΚ1108/Β/2010) ορίζει ότι είναι ευθύνη των κρατών μελών και των
κυβερνήσεών τους – στο πλαίσιο του εθνικού προγράμματος διαχείρισης των
κινδύνων πλημμύρας - η χαρτογράφηση των κινδύνων πλημμύρας και ο
καθορισμός ζωνών εντός των οποίων, σε περιπτώσεις πλημμυρικής
διακινδύνευσης, θα πρέπει να λαμβάνονται μέτρα προστασίας στη βάση
Σχεδίων Διαχείρισης. Η εκπλήρωση των παραπάνω αφορά το ελληνικό κράτος
και όχι τους ιδιωτικούς φορείς των έργων όπως η Ελληνικός Χρυσός ΑΕ. Παρ΄ όλα
αυτά η Ελληνικός Χρυσός ΑΕ έχει εξασφαλίσει την ασφάλεια του κοινού και των
προτεινόμενων έργων της με σειρά από δικλείδες ασφαλείας. Αναλυτικά:
•

Στο σχεδιασμό των υδραυλικών τεχνικών έργων που περιλαμβάνονται στο
προτεινόμενο Έργο (π.χ. υπερχειλιστές, αποστραγγιστικά έργα κλπ) έχουν
ληφθεί υπ΄ όψιν περίοδοι επαναφοράς πλημμυρικών φαινομένων σύμφωνα
με τη νομοθεσία, ενώ όπου δεν υπάρχει σχετική νομοθεσία ακολουθήθηκαν
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τα καθοδηγητικά κείμενα αρμόδιων διεθνών επιτροπών και οργανισμών
(π.χ. ICOLD για τα φράγματα των εγκαταστάσεων απόθεσης αποβλήτων).
•

Έχουν εκπονηθεί από εξειδικευμένες μελετητικές εταιρείες μελέτες
ανάλυσης επικινδυνότητας (Risk Assessment Studies) για τις εγκαταστάσεις
διάθεσης αποβλήτων εμπλουτισμού, στις οποίες έχουν συνεκτιμηθεί εκτός
των άλλων και οι κίνδυνοι από αστοχίες των σχετικών υδραυλικών έργων.

•

Έχουν εκπονηθεί από την Ελληνικός Χρυσός ΑΕ και εγκριθεί από τις
αρμόδιες υπηρεσίες (Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Ν.Α. Χαλκιδικής και ΓΓ
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, ΦΕΚ 944/Δ/1.11.06, ΦΕΚ 298/Δ/1.7.08,
κλπ) μελέτες οριοθέτησης των βασικών υδατορρευμάτων της περιοχής
μελέτης (Καρόλακκας-Ασπρόλακκας, Κοκκινόλακκας και Μαυρόλακκας)
προκειμένου να προσδιοριστούν οι γραμμές πλημμύρας. Καθ΄ υπέρβαση
της απαίτησης της νομοθεσίας για εκτίμηση σε περίοδο επαναφοράς 50
ετών, έχει γίνει εκτίμηση και προσδιορισμός γραμμών πλημμύρας για
πλημμύρα με περίοδο επαναφοράς 200 ετών. Οι εγκαταστάσεις της
Ελληνικός Χρυσός βρίσκονται όλες ανάντη των πλημμυρικών πεδίων και
εκτός γραμμών πλημμύρας των υδατορρευμάτων της περιοχής.

Από τα παραπάνω γίνεται σαφές ότι η Ελληνικός Χρυσός ΑΕ, παρά τις μεγάλες
ελλείψεις στη διαχείριση πλημμυρών στην Ελλάδα, έχει δώσει ιδιαίτερο βάρος
στην αντιπλημμυρική θωράκιση του προτεινόμενου Έργου, ώστε να εξασφαλίσει
την μακροβιότητά του.

Προβάλλεται ότι «Τα φράγματα απόθεσης τελμάτων σχεδιάστηκαν με ένα

περιθώριο ασφάλειας 5m. Δηλαδή η ανώτατη στάθμη ύδατος απέχει από την
τελική στέψη του φράγματος 5m. Στον όγκο που συγκεντρώνεται ανάντη των
φραγμάτων δεν έχουν συνυπολογιστεί οι πλημμυρικές παροχές που
προέρχονται από τις λεκάνες απορροής των φραγμάτων. Αντ’ αυτού έχουν
σχεδιαστεί περιμετρικές τάφροι με βάθος που κυμαίνεται από 1 έως 2.5m οι
οποίες καλούνται να παραλάβουν το σύνολο των απορροών και να το
εκτρέψουν στα κατάντη των φραγμάτων. Λαμβάνοντας υπόψη όμως,
• το μέγεθος των λεκανών απορροής,
• την έντονη κλίση του εδάφους και τις μεγάλες ταχύτητες ροής που
αναπτύσσονται,
• το γεγονός ότι οι επιφανειακές απορροές θεωρείται ότι μπορούν να
αλλάξουν απότομα διεύθυνση ροής στις θέσεις των περιμετρικών τάφρων
• τις μεγάλες πλημμυρικές παροχές και τα έντονα επεισόδια βροχόπτωσης που
εμφανίζονται στατιστικά στην περιοχή και τέλος
• το μικρό περιθώριο ασφάλειας των φραγμάτων,
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θεωρείται πολύ πιθανόν οι τάφροι αυτές να μην είναι σε θέση να παραλάβουν
τις πλημμυρικές παροχές, λόγω των μεγάλων ταχυτήτων ροής σε συνδυασμό
με την αναμενόμενη έμφραξη των τάφρων αυτών λόγω μεταφοράς φερτών
(ακόμα και από μικρότερα επεισόδια βροχής) με αποτέλεσμα μικρό ή
μεγαλύτερο μέρος των πλημμυρικών παροχών να καταλήξει τελικά στις
λεκάνες κατάκλισης των φραγμάτων αυξάνοντας έτσι την στάθμη του νερού.
Είναι προφανές ότι εάν η στάθμη του νερού ξεπεράσει την στέψη του
φράγματος αυτό θα έχει καταστροφικές και ανεπανόρθωτες συνέπειες στο
σύνολο της κατάντη περιοχής μέσω του ρέματος Ασπρόλακκα και μέχρι τον
τελικό αποδέκτη που είναι ο κόλπος της Ιερισσού.
Η επανάληψη είναι μητέρα της μάθησης. Το μάθημα είναι η «καταστροφή»
του αιώνα. Τα συμπεράσματα δικά σας.
Σεισμός
Προβάλλεται ότι «Η Χαλκιδική είναι μια ιδιαίτερα σεισμογόνος περιοχή (2

υπερ-7 ρίχτερ: 1920 και 1932)

Η ΜΠΕ δεν εξετάζει τις επιπτώσεις από ένα ενδεχόμενο σεισμό, όπως η
καταστροφή μεμβρανών στεγάνωσης των τελμάτων, φραγμάτων και των
αγωγών θειικού οξέος ή ακόμη την ενεργοποίηση υπόγειων ρηγμάτων με
κίνδυνο οριστικής αποστράγγισης των υπόγειων νερών στο μέλλον.
Με αφορμή τα πρόσφατα γεγονότα του σεισμού στο Τόκιο και την αστοχία
της μελέτης των πυρηνικών εγκαταστάσεων, σημειώνουμε ότι το ρήγμα
Στρατωνίου-Βαρβάρας εφάπτεται του ανατολικού ορίου του φράγματος
“Κοκκινόλακκας”. Το φράγμα αυτό , θα χρησιμοποιείται ως χώρος απόθεσης
επικίνδυνων εγκιβωτισμένων στερεών καταλοίπων μέγιστης χωρητικότητας
της τάξεως των 12 Mm3.
Σύμφωνα με τον Καθηγητή Γεωφυσικής του Α.Π.Θ. Β.Κ. Παπαζάχο, «η
σεισμική διέγερση παρουσιάζει ευαίσθητη εξάρτηση ακόμα κι από ασθενείς
διεγέρτες , όπως είναι η ανθρωπογενής δράση (τεχνητή μεταβολή
υδροστατικής πίεσης, εξορύξεις ορυκτών, κλπ)». Το επιστημονικό αυτό
συμπέρασμα πρέπει να λαμβάνεται σοβαρά υπόψη κατά την πραγματοποίηση
τέτοιων τεχνικών έργων σε σεισμογόνους περιοχές, όπως είναι η ανατολική
Χαλκιδική.’
Διεθνώς είναι καταγεγραμμένα πολλά ατυχήματα σε μεταλλεία.
περισσότερα προέκυψαν από αστοχίες φραγμάτων και τελμάτων».

Τα

Μία απλή ανάγνωση του Πίνακα Περιεχομένων και μόνο της ΜΠΕ θα έβγαζε
τους «συναδέλφους» του ΤΕΕ-ΤΚΜ από την όποια «αγωνία» μπορεί να έχουν
για τα σεισμικά χαρακτηριστικά που ελήφθησαν υπόψη στον σχεδιασμό του
έργου. Υπάρχει πλήρης ειδική σεισμοτεκτονική μελέτη που εκπονήθηκε για το
συγκεκριμένο έργο η οποία εκπονήθηκε από το ΑΠΘ και η οποία έχει
παρατεθεί αυτούσια στο Παράρτημα Χ της ΜΠΕ. Μάλλον αγνοήθηκε!
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Όσον αφορά
περιβάλλοντος

τα

όσα

προβάλλονται

στο

Β.9.

Αποκατάσταση

Στην έκθεση ΤΕΕ-ΤΚΜ αναφέρεται εδάφιο της μελέτης περί των επιπτώσεων:

για την περιβαλλοντική παράμετρο «Μορφολογικά χαρακτηριστικά»
εκτιμήθηκε ότι οι επιπτώσεις που θα επιφέρει το υπό μελέτη έργο, είναι στην
περιοχή των Σκουριών σημαντικές, μόνιμες και μερικώς αναστρέψιμες (κυρίως
εξαιτίας των χώρων απόθεσης των στερεών αποβλήτων αλλά και της
κατασκευής των οδών πρόσβασης και μεταφοράς ). Οι γράφοντες σχολιάζουν
ότι «ο ισχυρισμός αυτός δεν ευσταθεί καθώς μετά την αποκατάσταση έχουμε
μια βίαιη αλλοίωση των μορφολογικών χαρακτηριστικών της περιοχής ».
Όπως επιστημονικά τεκμηριώνεται στη ΜΠΕ, από την υλοποίηση του έργου
αναμένεται να υπάρχει αλλοίωση της εικόνας, την οποία δεν αμφισβητεί
κανείς, εξ ου και η μονιμότητα των επιπτώσεων. Παρ΄ όλα αυτά, αναμένεται
πλήρης μορφολογική αποκατάσταση σε πολλά σημεία του Έργου και ως εκ
τούτου μερικώς οι επιπτώσεις θα αναστραφούν. Το ανάγλυφο θα επανέλθει
(π.χ. επιφανειακό όρυγμα Σκουριών) και το δάσος θα ξαναγίνει δάσος.

Δασικός πλούτος – οικοσύστημα
Η Ο.Ε. προβάλλει ότι « Αυτό βέβαια προσκρούει στην δηλωμένη πρόθεση της

εταιρείας να επεκτείνει την εκμετάλλευση σε παρακείμενες περιοχές με
βεβαιωμένα κοιτάσματα πολλαπλάσια αυτού των Σκουριών », εννοώντας την

μετακίνηση πανίδας στις Σκουριές προς όμορα ενδιαιτήματα. Όμως είναι
προφανές, γνωρίζοντας αφ’ ενός τη φύση της μεταλλευτικής δραστηριότητας
και αφ’ ετέρου τη διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης, προκύπτει ότι:
•
•

Η επέκταση της μεταλλευτικής δραστηριότητας σε μία όμορη ή
γειτονική περιοχή δεν σημαίνει κατ΄ ανάγκη νέες επεμβάσεις, ειδικά
στις υπόγειες εκμεταλλεύσεις
Η περιβαλλοντική αδειοδότηση η οποία ζητείται με την ΜΠΕ φυσικά
ΔΕΝ περιλαμβάνει τίποτε άλλο πλην όσον ρητά αναφέρονται σε αυτή.
Σε περίπτωση μελλοντικής επέκτασης είναι προφανές ότι θα απαιτηθεί
νέα διαδικασία και εκ νέου εκτίμηση επιπτώσεων, στην οποία θα
συνεκτιμηθούν και οι συνεργιστικές επιπτώσεις

Αποκατάσταση υδατικών πόρων
Προβάλλεται ότι « είναι εμφανές πως το ισοζύγιο νερού θα είναι αρνητικό και
η μείωση των υδατικών αποθεμάτων μόνιμη ». Δεν ισχύει η άποψη αυτή, αφού
όπως αναφέρεται και στη ΜΠΕ ότι «οι επιπτώσεις του Έργου στην περιοχή
μελέτης συνολικά εκτιμάται ότι θα είναι αρνητικές, μετρίως σημαντικές,
ωστόσο μόνιμες και μερικώς αναστρέψιμες»
Επιπλέον, επαναλαμβάνουμε πως ο ισχυρισμός ότι «Στην περιοχή της
Ολυμπιάδας η ταπείνωση της στάθμης του νερού στο -660μ από την
επιφάνεια της θάλασσας δεν αποκλείεται να επιφέρει μη αντιστρεπτά
αποτελέσματα με εισροή αυτής στον υδροφορέα» είναι επιστημονικά αίολος,
καθώς όπως προαναφέραμε εδώ και 20 έτη η στάθμη του υδροφορέα
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γνευσίου – μαρμάρου είναι στο -230 m χωρίς να έχουν παρατηρηθεί
αντίστοιχα φαινόμενα στον προσχωματικό υδροφορέα.

Αποκατάσταση των στοών με λιθογόμωση
Το θέμα έχει ήδη εξετασθεί και εξαντληθεί σε προηγούμενη παράγραφο

Κόστος αποκαταστάσεων
Επισημαίνεται ότι η άποψη ότι « η δαπάνη

που προβλέπεται για την
αποκατάσταση της έκτασης (10.000€/στρ) είναι πολύ μικρή » θα πρέπει να

αναφερθεί ότι η εκτίμηση αυτή έχει προκύψει με βάση το «ενιαίο τιμολόγιο
έργων πρασίνου» και το οποίο περιλαμβάνει τιμές δημοσίου και όχι
πραγματικές τιμές ελεύθερης αγοράς οι οποίες είναι πολύ μικρότερες, και
φυσικά όχι τιμές κόστους, με τις οποίες λειτουργεί μία εταιρεία η οποία θα
κάνει την αποκατάσταση με ίδια μέσα. Συνεπώς, τα ποσά είναι ήδη σημαντικά
αυξημένα και όχι «πολύ μικρά».
Ακόμα, οι «συνάδελφοι» της Ο.Ε. του ΤΕΕ/ΤΚΜ ισχυρίζονται ότι « Δεν

αντιμετωπίζεται από την ΜΠΕ το ζήτημα της αποκατάστασης των βλαβών στο
περιβάλλον στην πολύ πιθανή περίπτωση της μη ολοκλήρωσης της επένδυσης
από εξωγενείς παράγοντες (όμως εξαιρετικά πιθανούς λόγω της ρευστότητας
του οικονομικού τοπίου) πχ. πτώχευση της εταιρείας». Ο σκοπός της ΜΠΕ δεν

είναι να εξετάζει τις επιπτώσεις Έργων και δραστηριοτήτων στο πλαίσιο του
επιχειρηματικού κινδύνου. Οι εγγυήσεις τις οποίες θα καταβάλει η Ελληνικός
Χρυσός
στο
πλαίσιο
της
περιβαλλοντικής
αδειοδότησης
(για
τις
αποκαταστάσεις) του έργου θεωρούμε ότι είναι οι αναγκαίες ασφαλιστικές
δικλείδες.

Τέλος, αν και «από την σχετική σύμβαση με το Ελληνικό Δημόσιο δεν

προκύπτει κάποια δέσμευση για το πόσα χρόνια θα λειτουργήσει η εταιρεία.
Ούτε προκύπτουν κάποιες υποχρεώσεις μετά την αποχώρηση της», στη ΜΠΕ

του έργου, η Ελληνικός Χρυσός προτείνει και δεσμεύεται για το πόσα χρόνια
θα λειτουργήσει με αναλυτικό χρονοδιάγραμμα τόσο στο επενδυτικό της
σχέδιο, όσο και στην περιβαλλοντική της αδειοδότηση, ενώ παράλληλα θέτει
υποχρεώσεις στο πλαίσιο της εταιρικής κοινωνικής της ευθύνης για μετά το
κλείσιμο του Έργου.
Όσον αφορά τα όσα προβάλλονται στο Β.10. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Οι μακροπρόθεσμες προοπτικές της οικονομίας θα υπαγορεύσουν νέες
επενδύσεις στην εξορυκτική δραστηριότητα (Παυλίδης Σπύρος- Καθ.
Γεωλογίας ΑΠΘ_εκδήλωση «η αντικειμενική ενημέρωση είναι χρυσός»
21/02/11)
Προβάλλεται ότι «Το κρίσιμο δεδομένο για την αξιολόγηση από οικονομική

σκοπιά της επένδυσης είναι ο προσδιορισμός των εκμεταλλεύσιμων ορυκτών

80

πόρων και ο προσδιορισμός αυτός συναρτάται άμεσα από τις τρέχουσες
αγοραίες τιμές των μετάλλων. Όσο ανεβαίνει η τιμή αυτή αντιστρόφως
ανάλογα μειώνεται η περιεκτικότητα των μετάλλων ανά τόνο εξορυσσόμενου
υλικού για την οποία κρίνεται οικονομικά συμφέρουσα η εξόρυξη».
Είναι πραγματικά εκπληκτική η τοποθέτηση «συναδέλφων» που σίγουρα
έχουν ασχοληθεί με σύνταξη ΜΠΕ, να συνδέουν την περιβαλλοντική διάσταση
μίας ΜΠΕ με τις αυξομειώσεις τιμών προϊόντων, αγνοώντας ότι η λογική
σύνταξης μίας ΜΠΕ είναι οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις από μία
δραστηριότητα, όπως αυτή ακριβώς περιγράφεται σε μία ΜΠΕ.
Προβάλλεται ότι « Η συγκεκριμένη ΜΠΕ συντάχθηκε για να διερευνήσει τις

επιπτώσεις της επένδυσης που σχεδιάστηκε με θεωρούμενο ως κοίτασμα
(δηλαδή ορυκτό που συμφέρει να εξορυχθεί) μετάλλευμα με περιεκτικότητα
0,45 g χρυσού ανά τόνο εξορυσσόμενου εδαφικού υλικού για την υπόγεια
εξόρυξη και 0,18 g ανά τόνο για την επιφανειακή εξόρυξη. Ο προσδιορισμός
του κοιτάσματος έγινε λαμβάνοντας ως βάση υπολογισμού την τιμή χρυσού
τα 425US$/oz (ουγγία). Η σημερινή τιμή ανέρχεται ήδη περίπου στα
1400US$/oz. Ακόμη και με μια πιθανή μελλοντική «διόρθωση» οι
μεσοπρόθεσμες προοπτικές της παγκόσμιας οικονομίας υπαγορεύουν την
διατήρησή της σε πολύ υψηλότερα επίπεδα από τις παραδοχές του
σχεδιασμού».
Είναι πραγματικά εκπληκτική η διάρθρωση σκέψης «συναδέλφων», που με μία
καθαρά καπιταλιστική λογική προσπαθούν να αγνοήσουν την λογική άποψη
μακροχρόνιας διακύμανσης της τιμής του χρυσού που έχει αξιολογηθεί βάση
μελετών έγκριτων οίκων του εξωτερικού και επικεντρώνουν σε μία στιγμιαία
βέλτιστη τιμή του χρυσού, αγνοώντας ότι μία ΜΠΕ, πάνω απ’ όλα, εξετάζει τις
περιβαλλοντικές επιπτώσεις μιας δραστηριότητας. Εξάλλου, η κοινή λογική
υπαγορεύει ότι «ο καλύτερος προστάτης του περιβάλλοντος είναι η υγεία της
επένδυσης».
Προβάλλεται ότι « Τίποτε δεν δεσμεύει την εταιρία στην διατήρηση των

αρχικών παραδοχών απεναντίας είναι υποχρεωμένη απέναντι στους μετόχους
της στην αναθεώρηση επί του αποδοτικότερου του σχεδιασμού της
επένδυσης», αγνοώντας, πιστεύουμε λόγω άγνοιας και όχι ηθελημένα, το ότι
μία μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, όταν εγκριθεί, συνοδεύεται από
όρους, που είτε τους τηρείς και εργάζεσαι, είτε δεν τους τηρείς και σου
αφαιρείται η άδεια. Άδειες-λάστιχο ή άδειες-μαϊμού δεν δίνονται κατά
βούληση.

Προβάλλεται ότι « Εξάλλου όπως προκύπτει από την ΜΠΕ η εταιρεία θεωρεί

εκμεταλλεύσιμες και πολύ μικρές περιεκτικότητες σε χρυσό, δηλ. απόληψη και
σε άκρως ψηγματική χρυσοφορία. «Να γίνει όσο το δυνατόν μεγαλύτερη
απόληψη του κοιτάσματος ώστε να μην υποθηκευτεί η επέκταση της
εκμετάλλευσης στις χαμηλότερες περιεκτικότητες όταν τα οικονομοτεχνικά
δεδομένα επιτρέψουν κάτι τέτοιο» (Κύρια Μελέτη 2.2.-5)».
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Είναι πραγματικά εκπληκτικό ότι, ενώ ξοδεύτηκε τόση φαιά ουσία από τους
«συναδέλφους» του ΤΕΕ-ΤΚΜ για να συνταχθεί η πρόταση αυτή, δεν μπήκανε
στον κόπο να κατανοήσουν ότι με την παράγραφο αυτή, και όχι μόνο, η ΜΠΕ
δημιουργεί συνθήκες αειφόρου ανάπτυξης (για την οποία τόσο κόπτονται
κάποιοι) μη υποθηκεύοντας τμήματα που θα μπορούνε σε κάποιο μελλοντικό
χρόνο και από επόμενες γενεές να θεωρηθούν αξιοποιήσιμα μεταλλευτικά.
Κρίμα!!!
Προβάλλεται ότι « Οι εκπρόσωποι της εταιρίας στη συνάντηση της 09/03 δεν

απάντησαν πειστικά στο ερώτημα που τους τέθηκε σε σχέση με τα παραπάνω.
Συγκεκριμένα απάντησαν ότι τα παραπάνω πιθανόν αφορούν σε μία νέα
επένδυση, από την ίδια ή άλλη εταιρία, για την οποία θα υποβληθεί νέα ΜΠΕ.
Τουναντίον την 16/03 στην επίσημη ιστοσελίδα της εταιρίας επιβεβαιώθηκε η
εκτίμηση για αναπροσαρμογή της υπό εξέταση ΜΠΕ με βάση τις τρέχουσες
τιμές χρυσού».
Η ανωτέρω πρόταση πραγματικά δείχνει μία απίστευτη ελαφρότητα στην
αντιμετώπιση των μελλοντικών προοπτικών για την μεταλλευτική ανάπτυξη
της περιοχής, απαξιώνοντας πραγματικά το ρόλο του μηχανικού ως ερευνητή,
μελετητή, και πάνω απ’ όλα ως παραγωγική μονάδα πρώτης γραμμής.
Προβάλλεται ότι « Έτσι όμως τίθεται εν αμφιβόλω όλη η γεωμετρία της

προτεινόμενης εκσκαφής και οι διαστάσεις (επιφανειακές και υπόγειες) του
ορύγματος στις Σκουριές με σκοπό αυτές να επανέλθουν στις αρχικά
προτεινόμενες στην ΠΠΕ και στο ΕΣΑ (περίπου διπλασιασμός των μεγεθών)».

Είναι φανερό ότι οι «συνάδελφοι» της Ο.Ε. του ΤΕΕ δεν έχουν προχωρήσει σε
ανάγνωση ούτε της ΠΠΕ ούτε του ΕΣΑ που η Ελληνικός Χρυσός υπέβαλλε
πριν πέντε χρόνια και έτσι ελαφρά τη καρδία λένε ότι: Τίποτε από τα

προβλεπόμενα στην ΜΠΕ δεν πατάει στη νέα πραγματικότητα που
διαμορφώνει η αλλαγή αυτή. Η πραγματικότητα δυστυχώς τους διαψεύδει και
ακόμα μία φορά.

Προβάλλεται ότι «Στο παράρτημα ΙΧ παρατίθεται ένας ακαδημαϊκός τρόπος

για την εκτίμηση της απόδοσης της επένδυσης στην εθνική οικονομία».

Για άλλη μια φορά φαίνεται ότι δεν υπάρχει γνώση στους «συναδέλφους» που
συνέταξαν το πόρισμα της μεταλλευτικής νομοθεσίας γενικότερα. Στην ΜΠΕ
περιγράφεται η περιβαλλοντική επίπτωση μιας μεταλλευτικής δραστηριότητας
και γίνεται μία καταρχήν εκτίμηση της οικονομικότητάς της και εν συνεχεία,
αφού εγκριθεί η ΜΠΕ, υποβάλλονται τεχνικές μελέτες σύμφωνα με των
Κώδικα Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών όπου, ανά δραστηριότητα
φαίνεται πλήρως το οικονομικό μέγεθος και το οικονομικό αποτέλεσμα και
τότε η εκάστοτε κυβέρνηση δίνει ή όχι την έγκρισή της για μια δραστηριότητα
αφού κρίνει το αν συμφέρει γενικά την Εθνική Οικονομία. Γιατί λοιπόν η
βιασύνη αυτή σε τόσο πρώιμο στάδιο; Είναι για δημιουργία εντυπώσεων ή
λόγω άγνοιας; Ίσως για αυτό το λόγο προχωρούν στην παρακάτω τοποθέτηση
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που αν μη τι άλλο δείχνει ότι δεν έγινε αντιληπτό (αρκετά περίεργο για
νοήμονες «συναδέλφους») το περιεχόμενο της συζήτησης μαζί μας και έτσι
λένε: « Στη συνάντηση με τους εκπροσώπους της εταιρίας διευκρινίστηκε ότι η

μεθοδολογία που αναπτύσσεται δεν χρησιμοποιεί πραγματικά στοιχεία για τα
κόστη και τα έσοδα από την επένδυση κι έτσι μπορεί να ελεγχθεί μόνο σε
θεωρητικό επίπεδο. O τρόπος που παρουσιάζονται κάποια αριθμητικά
δεδομένα δεν είναι σαφής με αποτέλεσμα να είναι εύκολες οι παρανοήσεις».
Αλήθεια, είναι «θεωρητικό» το τρέχον ετήσιο κόστος των 42.000 ευρώ ανά
εργαζόμενο της ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ; Ή μήπως η «μαύρη εργασία» κοστίζει
42.000 ευρώ / εργαζόμενο το χρόνο;
Προβάλλεται ότι « Γνώμη μας είναι ότι στο σημείο που έχει φθάσει η μελέτη

για την πλήρη ανάπτυξη της επένδυσης θα έπρεπε στην ΜΠΕ να
περιλαμβάνονται και στοιχεία από την πραγματική οικονομία της επένδυσης
(κόστη εγκατάστασης και λειτουργίας και οφέλη με σημερινές τιμές).
Σύμφωνα με εκτιμήσεις της κ. Μ. Καραβασίλη – γ.γ.ΥΠΕΚΑ το συνολικό
κόστος της επένδυσης, σύμφωνα με την ΠΠΕ του επενδυτικού σχεδίου
εκτιμάται σε 2,8 δις. €, συμπεριλαμβανομένου του λειτουργικού κόστους
(περίπου 2 δις. € για την περίοδο μίας 20ετίας) και η αξία των προϊόντων που
θα παραχθούν κατά την 20ετή λειτουργία του έργου (χρυσός και
εμπλουτισμένα μεταλλεύματα) ανέρχεται σε 13 δις € περίπου, σε σημερινές
τιμές.
Σύμφωνα με εκτιμήσεις του κ. Ι. Πασπαλιάρη - Καθ. Μεταλλειολόγος ΕΜΠ που
παρουσιάστηκαν στην εκδήλωση «η αντικειμενική ενημέρωση είναι χρυσός» η
αξία των προϊόντων που θα παραχθούν μετά από τη μεταλλουργία θα είναι
μεγαλύτερη των 10 δις και τα ετήσια έσοδα της τάξης των 450 εκατ. ευρώ.
Υπάρχει επομένως ένα περιθώριο κέρδους 7-10 δις € από την εκμετάλλευση
του ορυκτού πλούτου της περιοχής, για το οποίο, ωστόσο, δεν προβλέπεται
από την σύμβαση παραχώρησης, κάποια υποχρέωση της εταιρείας για
απόδοση μέρους του στο ελληνικό δημόσιο (πχ. ως μίσθωμα), παρά μόνο
μέσω του μηχανισμού φορολόγησης».
Είναι πραγματικά αξιοσημείωτη η επανάληψη στερεότυπων κλισέ που αγνοούν
τη
διαφορά
μεταξύ
μελέτης
περιβαλλοντικών
επιπτώσεων
και
οικονομοτεχνικών μελετών. Παρόλα αυτά, δεν θα αντισταθούμε στον
πειρασμό να αναφερθούμε σε οικονομικά μεγέθη, λαμβάνοντας υπόψη το
αρχικά υποβληθέν από την Ελληνικός Χρυσός ΕΣΑ (το οποίο κατά κόρον
δηλώνουν ότι έχουν μελετήσει), στο οποίο φαίνεται ξεκάθαρα ότι τα πιθανά
κέρδη της συγκεκριμένης επένδυσης (800 εκατ. € επενδυτικό κόστος και
2.050 εκατ. € με έσοδα 3.700 εκατ. €) δίνουν ένα πιθανό καθαρό κέρδος
1.700 εκατ. € που πολύ απέχει από τα 7 έως 10 δις. € που αναφέρουν οι
«συνάδελφοι» παραπάνω καθώς ηθελημένα αγνοούν την μέση τιμή των
μετάλλων για μια διάρκεια ζωής 30 ετών και βεβαίως αγνοώντας ότι τα έσοδα
της αυριανής επένδυσης μόνο κατά 50% επηρεάζονται από την τιμή του
χρυσού (όμως ο χρυσός είναι πιασιάρικο θέμα επικοινωνιακά και καλό είναι για
κάποιους να αγνοείται η συμμετοχή στα έσοδα των άλλων μετάλλων δηλ. του
χαλκού, του μολύβδου, του ψευδαργύρου, του αργύρου).
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Προβάλλεται ότι « Τα πολύ υψηλά ποσοστά κερδοφορίας δεν δικαιολογούν την

μονομέρεια από πλευράς της Εταιρίας με την οποία προτείνεται μια τόσο
εκτατική και εντατική εκμετάλλευση, καθώς είναι προφανές ότι θα υπήρχε
περιθώριο σημαντικής κερδοφορίας και με μία πιο ήπια εκμετάλλευση».
Είναι πρώτιστα αντισυναδελφικό να προβάλλεται η κατηγορία ότι εμείς οι
μηχανικοί της Ελληνικός Χρυσός προτάσσουμε την κερδοφορία της εταιρείας
πριν από το οποιοδήποτε δημόσιο όφελος καταστρατηγώντας τόσο αυτά που
μάθαμε τόσα χρόνια στα θρανία των πανεπιστημίων όσο και την
επαγγελματική μας αξιοπρέπεια που πάνω από όλα κατακτήσαμε μέσα από την
καθημερινή επαφή με εργοταξιακά πεδία και όχι πάνω σε γραφεία κάνοντας
ασκήσεις επί χάρτου. Επιτρέψτε μας να ξέρουμε τι σημαίνει ήπια
εκμετάλλευση, την οποία εσείς οι ίδιοι πριν κάποια χρόνια θεωρούσατε
ληστρική (βλ. εκμετάλλευση Μαύρων Πετρών).
Προβάλλεται ότι: «Επιπτώσεις στον πρωτογενή τομέα. Οι επιπτώσεις σε

γεωργία, κτηνοτροφία, μελισσοκομία, αλιεία, δασοπονία δεν μελετώνται
επαρκώς. Η ΜΠΕ δεν ασχολείται καθόλου με τα φαινόμενα των όξινων
απορροών και της όξινης βροχής που επηρεάζουν τις περισσότερες από τις
ανωτέρω δραστηριότητες. Κτηνοτροφία, μελισσοκομία και δασοπονία θα
επηρεαστούν αρνητικά από τις μεγάλης κλίμακας επιφανειακές εξορύξεις και
την εγκατάσταση βαριάς βιομηχανίας μέσα σε δασικές εκτάσεις. Η γεωργία θα
θιγεί επιπλέον από την μείωση των υδατικών αποθεμάτων.
• Επιπτώσεις στον τουρισμό. Δεν εντοπίσαμε στη μελέτη επαρκή δεδομένα για
την διερεύνηση των επιπτώσεων στον τουρισμό (Στατιστικά στοιχεία
διανυκτερεύσεων – κλινών – εγχωρίου προϊόντος υπηρεσιών εστίασης κλπ).
Από τα λίγα στοιχεία που παραθέτει γίνεται σαφέστατα προσπάθεια να
περιορίσει τις επιπτώσεις σε μία μικρή γεωγραφικά περιοχή. Είναι ταυτόχρονα
εμφανής η προσπάθεια υποβάθμισης των δυνατοτήτων της περιοχής, για
ανάπτυξη υψηλής ποιότητας τουριστικού προϊόντος, το οποίο μάλιστα λόγω
του εξαίρετου συνδυασμού του δασώδους ορεινού τοπίου και της θάλασσας,
των σημαντικών αρχαιολογικών τόπων και της εγγύτητας με το Άγιο Όρος, θα
εξασφάλιζε πολύ μεγάλη τουριστική περίοδο (έως 12μηνών). Συνέπεια των
παραπάνω είναι η μη συνεκτίμηση στα οφέλη της εθνικής οικονομίας, της
πιθανής απώλειας θέσεων εργασίας από τις ήδη υπάρχουσες στον τουρισμό,
λόγω της αναπόφευκτής σταδιακής υποβάθμισης της ανταγωνιστικότητας της
περιοχής ως ενταγμένη σε ζώνη βαριάς βιομηχανίας, καθώς και η κατάργηση
της προοπτικής για δημιουργία νέων . Ο θεματικός (μεταλλευτικός) τουρισμός
που αναφέρεται ως αντιστάθμισμα δεν είναι δυνατόν να καλύψει αυτή την
απώλεια».
Στις παραπάνω δύο παραγράφους οι «συνάδελφοι» της Ο.Ε. του ΤΕΕ-ΤΚΜ
προσπαθούν να αποδομήσουν τη ΜΠΕ όσον αφορά τις επιπτώσεις στον
πρωτογενή τομέα αλλά και στον τουρισμό αγνοώντας επιδεικτικά ότι σε δύο
εκτεταμένα κεφάλαια της μελέτης (Κεφάλαιο 3, σελ. 3.4-1 έως 3.4-26 και
Κεφάλαιο 7, σελ. 7.8-1 έως 7.8-19) γίνεται καταγραφή τόσο της υπάρχουσας
κατάστασης στο ανθρωπογενές περιβάλλον (Χρήσεις Γης, Πολεοδομικός
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Σχεδιασμός, Ιστορικά και Πολιτιστικά χαρακτηριστικά, Οικονομικό και
Κοινωνικό Περιβάλλον, Στοιχεία απασχόλησης, Τεχνικές Υποδομές κ.λ.π.) όσο
και εκτίμηση των επιπτώσεων σε όλους αυτούς τους τομείς (Κοινωνικό και
Οικονομικό Περιβάλλον, Πρωτογενής Τομέας, Δευτερογενής Τομέας,
Τριτογενής Τομέας, Απασχόληση, Τεχνικές Υποδομές κ.λ.π.) όπου βεβαίως
όλα αυτά που περιγράφονται στο πόρισμα των «συναδέλφων» μπορούν
ακίνδυνα να χαρακτηριστούν αφελή. Επίσης, θα θέλαμε να τονίσουμε όχι
μόνο σαν συνεργάτες μηχανικοί της Ελληνικός Χρυσός αλλά και ως κάτοικοι
της περιοχής, γνωρίζουμε πολύ καλά τις δυνατότητές της αλλά και της
αδυναμίες της και ας μας επιτραπεί να έχουμε πολύ καλύτερη εικόνα από
κάποιους «συναδέλφους» που μας θυμούνται μόνο το καλοκαίρι και αυτό για
λίγες μέρες και περιστασιακά για το τι φταίει και το τι μπορεί να διορθωθεί.

αμέλεια θεωρούμε το γεγονός ότι δεν
εξετάζονται καθόλου οι επιπτώσεις από την εκμετάλλευση, τόσο στον
πρωτογενή τομέα όσο και στον τουρισμό των Δήμων Πολυγύρου (Όρμύλια)
και Σιθωνίας , παρ’ όλο που είναι εμφανές ότι η εξόρυξη στις Σκουριές - με
τους πιο επιεικείς όρους - γειτνιάζει επικίνδυνα με την λεκάνη απορροής του
Χαβρία από όπου αυτοί σχεδιάζεται να υδροδοτηθούν».
Προβάλλεται

ότι

« Σημαντική

Ούτε εδώ μπορούμε να αντισταθούμε στον πειρασμό να σχολιάσουμε την
έννοια επικίνδυνα για το ρέμα Χαβρία που όσοι κατοικούμε στην περιοχή
ξέρουμε πλέον πολύ καλά από ποια λύματα ρυπαίνεται σήμερα (αστικά) και σε
ποια λεκάνη καταλήγει, η οποία είναι τόσο επιβαρημένη από λιπάσματα (να
μια εφαρμογή χρήσης του θειικού οξέως για την οποία τόση αγωνία
εκφράζετε παρακάτω) αλλά και τόσο υπεραντλημένη σε μορφή ληστρικής
πραγματικά άντλησης.

της μεθόδου της ακαριαίας τήξης
περιγράφεται η παρασκευή Η2SΟ4 το οποίο ως παραπροϊόν διοχετεύεται στην
αγορά. Από την διαδικασία όμως αυτή παράγονται σύμφωνα με τη μελέτη
(κεφ.5.5-26) καθημερινά 1000 ton, που είναι μία πολύ μεγάλη ποσότητα (στο
κεφ.5.7-4 της κύριας μελέτης αναφέρονται 920ton). Δεν εμφανίζεται πουθενά
στη μελέτη μία έρευνα για τις δυνατότητες απορρόφησης από την αγορά
αυτής της ποσότητας. Δεν είναι απίθανο αυτή τελικά να μείνει αδιάθετη και
δυστυχώς στη μελέτη δεν υπάρχει επαρκής πρόβλεψη για την αποθήκευσή
της».
Προβάλλεται

ότι « Στην παρουσίαση

Η αγωνία των «συναδέλφων» της Ο.Ε. του ΤΕΕ-ΤΚΜ για την ύπαρξη ή μη
αγοράς θειικού οξέως μπορεί κάλλιστα να απαντηθεί από εκείνους, οι οποίοι
κόπτονται για το Χαβρία αλλά υπέρμετρα χρησιμοποιούν λιπάσματα για την
εύκολη κερδοφορία!!!
Όσον αφορά τα όσα προβάλλονται στο Β.11. Έρευνα και Επεκτάσεις
της
Μεταλλευτικής
Δραστηριότητας
και
η
Προοπτική
της
Διαβαλκανικής Μεταλλουργίας – ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
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Προβάλλεται ότι «Από τη μη τεχνική περίληψη της ΜΠΕ: «To έργο σε εθνική

και διεθνή κλίμακα αποτελεί μια σημαντική δραστηριότητα, καθώς
επαναπροσδιορίζει για την περιοχή εν όλω ή εν μέρει τα οικονομικά
χαρακτηριστικά και το αναπτυξιακό πρότυπο μέσω πλήρους αξιοποίησης των
καταγεγραμμένων κοιτασμάτων, και την παράλληλη έρευνα για την επέκταση
των γνωστών κοιτασμάτων και τον προσδιορισμό νέων» και
«Η έρευνα, είτε επέκτασης γνωστών κοιτασμάτων είτε προσδιορισμού νέων,
εξελίσσεται παράλληλα με την όλη δραστηριότητα» (Κύρια μελέτη 2.2-17).
Ομολογούμε ότι ΕΜΕΙΣ, οι συνεργάτες μηχανικοί της ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ,
είμαστε ιδιαίτερα ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ για την ως άνω προσέγγισή μας. Είμαστε
περήφανοι που συμμετείχαμε στον σχεδιασμό μιας ολιστικής προσέγγισης για
την αξιοποίηση του ορυκτού ΠΛΟΥΤΟΥ της περιοχής. Είμαστε περήφανοι που
σχεδιάσαμε μία επένδυση ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ, όχι μόνο σε τοπική κλίμακα, αλλά,
όπως αναφέρουμε στην μη τεχνική περίληψη της ΜΠΕ, και σε εθνική, αλλά
ακόμα και σε διεθνή κλίμακα. Είμαστε περήφανοι που σχεδιάσαμε μία
επένδυση που αξιοποιώντας τα γνωστά κοιτάσματα (τα βεβαιωμένα
μεταλλευτικά αποθέματα), θα συμβάλει στην ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ όχι
μόνο της άμεσης περιοχής της επένδυσης αλλά και ολόκληρης της χώρας. Και
τέλος είμαστε περήφανοι που τα κέρδη της ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ που θα
προέλθουν από την αξιοποίηση των σημερινών βεβαιωμένων μεταλλευτικών
αποθεμάτων, αντί να «πάνε στις τσέπες των επενδυτών» θα ΕΠΕΝΔΥΟΝΤΑΙ
στην έρευνα για την ανεύρεση νέων μεταλλευτικών αποθεμάτων τα οποία θα
αποτελέσουν την πρώτη ύλη για την συνέχιση της μεταλλευτικής
δραστηριότητας και κατ’ επέκταση τη συνέχιση της οικονομικής ανάπτυξης
της περιοχής και της χώρας και ΜΕΤΑ από τα πρώτα 30 χρόνια, που είναι η
διάρκεια ζωής της παρούσας επενδυτικής πρότασης.
Λυπούμαστε που οι «συνάδελφοι» της Ο.Ε. του ΤΕΕ-ΤΚΜ μέσα από την
παρούσα εισήγησή τους επιχειρούν ακόμα και την ΠΟΙΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ του
ορυκτού ΠΛΟΥΤΟΥ!!!
Προβάλλεται ότι «Η επέκταση της εξόρυξης προβλέπεται εξάλλου και στα

κοιτάσματα που αφορούν αποκλειστικά στο αντικείμενο της ΜΠΕ. Για τις
Σκουριές αναφέρεται ότι στις επιδιώξεις είναι «Να γίνει όσο το δυνατόν
μεγαλύτερη απόληψη του κοιτάσματος ώστε να μην υποθηκευτεί η επέκταση
της
εκμετάλλευσης
στις
χαμηλότερες
περιεκτικότητες
όταν
τα
οικονομοτεχνικά δεδομένα επιτρέψουν κάτι τέτοιο» (Μη τεχνική περίληψη),
δηλ. η ισοπεριεκτική καμπύλη-δέσμευση των 0,45 g χρυσού ανά τόνο
εξορύγματος αμφισβητείται από την ίδια τη ΜΠΕ αν η τιμή του χρυσού το
επιτρέψει τη δεδομένη χρονική στιγμή. Έτσι όμως αμφισβητείται και όλη η
γεωμετρία της προτεινόμενης εκσκαφής (βλ κεφ.10)».
Για την αποκατάσταση της αλήθειας και μόνο, στην μη τεχνική περίληψη της
ΜΠΕ και συγκεκριμένα στη σελίδα 3-9 αναφέρεται ότι για το κοίτασμα των
Σκουριών, όχι απλώς οι επιδιώξεις, αλλά «οι ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ με τις οποίες
σχεδιάστηκε η εκμετάλλευση του είναι:
•

Να γίνει όσο το δυνατόν μεγαλύτερη απόληψη του κοιτάσματος
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•

Να μην υποθηκευτεί η επέκταση της εκμετάλλευσης στις χαμηλότερες
περιεκτικότητες όταν τα οικονομοτεχνικά δεδομένα επιτρέψουν κάτι τέτοιο

•

Να περιοριστούν κατά το δυνατόν οι χώροι επέμβασης, είτε με τη μορφή
εκσκαφών είτε με τη μορφή αποθέσεων

•

Δεδομένου του μεγάλου όγκου του κοιτάσματος, να αφήνεται δυνατότητα
εφαρμογής εξελιγμένων τεχνολογιών στο μέλλον ακόμη και στον χρονικό
ορίζοντα του προτεινόμενου έργου»

Διότι απλά, η «όσο το δυνατόν μεγαλύτερη απόληψη του κοιτάσματος»
σηματοδοτεί την ορθολογική και μη ληστρική εκμετάλλευση του κοιτάσματος.
Διότι απλά, η «μη υποθήκευση της επέκτασης της εκμετάλλευσης στις
χαμηλότερες περιεκτικότητες όταν τα οικονομοτεχνικά δεδομένα επιτρέψουν
κάτι τέτοιο» που σημαίνει να εφαρμοστεί μια μέθοδος εκμετάλλευσης που δεν
θα διαταράξει το περιβάλλον πέτρωμα, όπως είναι η επιλεγείσα μέθοδος των
εναλλασσόμενων κοπών και λιθογομώσεων (cut and fill), ώστε η επόμενη
γενιά και εφόσον είναι οικονομικά βιώσιμο να έχει ασφαλή πρόσβαση για να
εξορύξει το πέτρωμα που βρίσκεται γύρω από τη λιθογόμωση το οποίο
σηματοδοτεί όχι μόνο την ορθολογική εκμετάλλευση αλλά και την προστασία
του περιβάλλοντος (προστασία της συνεκτικότητας των περιβαλλόντων
πετρωμάτων, περιορισμός της περιοχής επέμβασης της εκμετάλλευσης στα
όρια του μεταλλείου, πρόληψη εισροής νερών στα υπόγεια έργα, κλπ). Διότι
απλά, το «να περιοριστούν κατά το δυνατόν οι χώροι επέμβασης, είτε με τη
μορφή εκσκαφών είτε με τη μορφή αποθέσεων» που σημαίνει να αξιοποιηθεί
η ανοιχτή εκσκαφή και σαν δανειοθάλαμος για την παραγωγή των σκύρων
που απαιτούνται για την κατασκευή των φραγμάτων των χώρων απόθεσης και
σαν χώρος απόθεσης τελμάτων ή να εφαρμοστεί μια μέθοδος όπως η
επιλεγείσα των εναλλασσόμενων κοπών και λιθογομώσεων (cut and fill) για
την επαναφορά τελμάτων και στα υπόγεια σηματοδοτεί και πάλι την
προστασία του περιβάλλοντος. Και τέλος, διότι απλά το «να αφήνεται
δυνατότητα εφαρμογής εξελιγμένων τεχνολογιών στο μέλλον ακόμη και στον
χρονικό ορίζοντα του προτεινόμενου έργου» σηματοδοτεί όχι μόνο την
ορθολογική εκμετάλλευση αλλά ταυτόχρονα και την προστασία του
περιβάλλοντος. Προκαλούμε τους «συναδέλφους» του ΤΕΕ-ΤΚΜ να
δημοσιοποιήσουν τον αντίλογό τους στις παραπάνω παραμέτρους σχεδιασμού
της εκμετάλλευσης του κοιτάσματος των Σκουριών, εάν βέβαια έχουν.
Προβάλλεται ότι « Η απάντηση της εταιρείας (συνάντηση με Ο.Ε. ΤΕΕ/ΤΚΜ)

ότι αυτό το ενδεχόμενο αφήνεται για άλλους επενδυτές στο μέλλον, δεν
ευσταθεί τεχνικά. Αφού θα έχει γίνει η απόληψη και θα έχουν κλείσει τα
ορύγματα ποιος επενδυτής θα άνοιγε στο μέλλον ξανά τις κλειστές στοές για
να κάνει απόληψη σε π.χ. 0,20 g χρυσού ανά τόνο ενώ ήδη βρίσκονταν εκεί
παλιότερα και μάλιστα τη στιγμή που αυτή η περιεκτικότητα θεωρούνταν
κοίτασμα;»
Ελπίζουμε η αφέλεια της αιτιολόγησης της «τεχνικής αδυναμίας» που
προβάλλουν οι «συνάδελφοι» της Ο.Ε. του ΤΕΕ-ΤΚΜ να οφείλεται στην
άγνοιά τους και όχι σε σκοπιμότητα. Προφανώς και δεν χρειάζεται «ο
μελλοντικός επενδυτής να ανοίξει κλειστές στοές για να εξορύξει το τυχόν
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κοίτασμα που θα βρίσκεται γύρω από το λιθογομωμένο τμήμα του
κοιτάσματος. Το μόνο που ενδεχομένως να μπορεί να χρησιμοποιήσει «ο
μελλοντικός επενδυτής» από την προηγούμενη εκμετάλλευση θα είναι τα έργα
προσπέλασης (το πηγάδι και η ράμπα) και τίποτα άλλο. Και προφανώς και δεν
μπορεί «ο νυν επενδυτής» να πάρει περισσότερο κοίτασμα από αυτό που έχει
ήδη προδιαγράψει στη ΜΠΕ διότι πολύ απλά όλος ο σχεδιασμός του έργου
είναι ισοσταθμισμένος. Ενδεικτικά σας παραπέμπουμε στην «Μη Τεχνική
Περίληψη» της ΜΠΕ, σελίδες 3-14 & 15:
«Για την ελαχιστοποίηση της επιφάνειας κατάληψης του συνολικού έργου, το
βάθος του ενοποιημένου επιφανειακού ορύγματος του ανώτερου ορίζοντα του
κοιτάσματος καθορίστηκε με γνώμονα την ισοστάθμιση:
•

των αποβλήτων εξόρυξης που παράγονται με τα υλικά που απαιτούνται
για την κατασκευή των φραγμάτων των εγκαταστάσεων απόθεσης και
την αποκατάσταση της τελικής επιφάνειας των εγκαταστάσεων
απόθεσης και του επιφανειακού ορύγματος,

•

των αποβλήτων που παράγονται από την κατεργασία του
μεταλλεύματος του ενοποιημένου επιφανειακού ορύγματος με την
χωρητικότητα των εγκαταστάσεων απόθεσης που δημιουργούνται και

•

των αποβλήτων που παράγονται από την κατεργασία του
μεταλλεύματος της υπόγειας εκμετάλλευσης με την αθροιστική
χωρητικότητα των κενών του ενοποιημένου επιφανειακού ορύγματος
και της υπόγειας εκμετάλλευσης.

Με τον τρόπο αυτό αποφεύγεται η δημιουργία: (1) ξεχωριστού χώρου
απόθεσης αποβλήτων εξόρυξης, (2) πρόσθετου δανειοθαλάμου στην περιοχή
για υλικό κατασκευής φραγμάτων και (3) μεγαλύτερου χώρου απόθεσης, η
οποία λόγω της μορφολογίας της περιοχής, θα οδηγούσε σε κατάληψη της
λεκάνης του κυρίως ρέματος της περιοχής».
Προβάλλεται ότι « Για τη νέα στοά προσπέλασης Ολυμπιάδας από Μαντέμ

Λάκκο προβλέπονται επικίνδυνες για κίνηση οχημάτων κλίσεις 15% (κάτι που
πιθανά θα την καταστήσει άχρηστη για αυτό το σκοπό), ώστε αυτή να διέλθει
από επιθυμητά σημεία στα οποία προβλέπονται και εγκάρσιες στοές. Όλα
αυτά δείχνουν ότι δεν πρόκειται μόνο για στοά προσπέλασης αλλά και για
στοά που εξυπηρετεί και μεταλλευτικές επεκτάσεις στο κοίτασμα της
Ολυμπιάδας κατά παράβαση όσων προβλέπονται στη ΜΠΕ».
Αυτό το σχόλιο κάπου το έχουμε ξαναδεί. Είναι αντιγραφή από την αντίστοιχη
«εισήγηση» του Συμβουλίου Περιβάλλοντος του ΑΠΘ που με έναν περίεργο
τρόπο μόνο «διέρρευσε» από την ομάδα του σε κάποια blogs, χωρίς ποτέ,
τουλάχιστον μέχρι τώρα, να εγκριθεί από τις Πρυτανικές Αρχές όπως
τουλάχιστον προβλέπει το καταστατικό λειτουργίας του.
Για να βάλουμε όμως τα πράγματα στη θέση τους, η εν λόγω σήραγγα θα
χρησιμεύσει ως εργαλείο για την απαλλαγή της περιοχής Στρατωνίου –
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Μαντέμ Λάκκου - Ολυμπιάδας από την ανάγκη συνεχών επιφανειακών
μεταφορών μεταλλεύματος και αποβλήτων εμπλουτισμού.
Η σήραγγα Μαντέμ Λάκκου – Ολυμπιάδας ΕΙΝΑΙ περιβαλλοντικό έργο, καθώς
δεν απαλλάσσει απλώς το τοπικό οδικό δίκτυο από την επιφανειακή κίνηση
βαρέων οχημάτων μεταφοράς μεταλλευτικών υλικών. Και αυτό διότι το εν
λόγω οδικό δίκτυο ΤΥΓΧΑΝΕΙ να διέρχεται (1) από την παραλιακή ζώνη
Ολυμπιάδας – Στρατωνίου (2) των ορίων του οικισμού Ολυμπιάδας και (3)
πλησίον δύο αρχαιολογικών χώρων (Αρχαία Στάγειρα και Θέση Βίνα).
Όσον αφορά τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά σχεδιασμού της σήραγγας,
πράγματι η χάραξή της έγινε λαμβάνοντας υπόψη μεταξύ άλλων και τη
δυνατότητα προσέγγισης περιοχών ερευνητικού ενδιαφέροντος. Μόνο που
αφορά την οριζοντιογραφική χάραξη της σήραγγας και όχι την μηκοτομική
(καμία σχέση δεν έχουν λοιπόν οι κλίσεις).
Όσον αφορά το ερώτημα γιατί δεν καταλήγει η στοά σε μεγαλύτερο
υψόμετρο, είναι γνωστό σε όλους τους μηχανικούς μεταλλείων, από το 5ο
μόλις εξάμηνο των προπτυχιακών σπουδών τους, που διδάσκονται το μάθημα
«Προσπέλαση Μεταλλείων», ότι όταν η μέθοδος που επιλέγεις για την
εκμετάλλευση του μεταλλείου είναι η ανερχόμενη λιθογόμωση, το έργο πρέπει
να προσπελαύνει το χαμηλότερο σημείο του κοιτάσματος (ανερχόμενη
εκμετάλλευση = εκμετάλλευση από κάτω προς τα πάνω, ελαχιστοποίηση
κόστους μεταφοράς εξορυσσόμενων προϊόντων λόγω αξιοποίησης της
βαρύτητας με τα λούκια μεταφοράς και ελαχιστοποίηση δαπανών αερισμού,
αντλήσεως των υδάτων, διακίνησης προσωπικού, κ.α.)
Επιπλέον, όσον αφορά τις εγκάρσιες στοές (μήκους 12 m, διαστάσεων 6x6 m)
που προβλέπονται να κατασκευαστούν ανά 300 m προχώρησης της σήραγγας,
είναι γνωστό τοις πάσι στον κατασκευαστικό τομέα των τεχνικών έργων, ότι
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ μεγάλου μήκους σηράγγων, όπως είναι αυτή του
Μαντέμ Λάκκου – Ολυμπιάδας, είναι απαραίτητη η παράλληλη κατασκευή
εγκαρσίων στοών για την διευκόλυνση και επιτάχυνση της κατασκευής της
σήραγγας αυτής καθ’ εαυτής, καθότι διασφαλίζουν (1) δυνατότητα
προσωρινής απόθεσης των προϊόντων εκσκαφής από την προχώρηση της
σήραγγας, (2) χώρο για φορτοεκφόρτωση υλικών και προϊόντων εκσκαφής,
(3) χώρο για αναστροφή οχημάτων και (4) δυνατότητα στάθμευσης
οχήματος, χωρίς να εμποδίζει την κυκλοφορία των οχημάτων εντός της
σήραγγας.
Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι οι κανόνες ασφαλείας στην κίνηση των
οχημάτων θα τηρηθούν απαρεγκλίτως.
Σημειώνεται, τέλος, ότι η υλοποίηση οποιασδήποτε δραστηριότητας δεν
περιγράφεται στην ΜΠΕ και στην ΑΕΠΟ, απαιτεί τροποποίηση της
περιβαλλοντικής άδειας με διαδικασίες που προβλέπεται από το ΥΠΕΚΑ,
ειδάλλως είναι παράνομη. Η κατηγορία ότι η Ελληνικός Χρυσός συμβάλει στην
επιτέλεση παράνομων πράξεων αποτελεί και αυτή με τη σειρά της παράνομη
πράξη.
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Προβάλλεται ότι « Η επέκταση γνωστών κοιτασμάτων θεωρείται δεδομένη

σύμφωνα με τη ΜΠΕ. Τα γνωστά κοιτάσματα, που αναφέρονται και στο
Επενδυτικό Σχέδιο Ανάπτυξης είναι (πλην των Σκουριών) αυτά της Φισώκας,
Τσικάρας και Πιάβιτσας όπως φαίνονται στο χάρτη. Πολύ πρόσφατα η
εταιρεία επιβεβαίωσε εκμεταλλευσιμότητα του κοιτάσματος της Πιάβιτσας, με
χαρακτηριστικά ίδια με αυτό της Ολυμπιάδας δηλ. δυσκατέργαστους
αρσενοπυρίτες. Οι περαιτέρω έρευνες αλλά και επεκτάσεις εξόρυξης για άλλα
κοιτάσματα προϊδεάζουν για μια ακόμη μεγαλύτερη μεταλλευτική
δραστηριότητα. Σημειωτέον ότι τα μελλοντικά κοιτάσματα είναι επιφανειακά,
ψηγματικής χρυσοφορίας και δεκάδες φορές μεγαλύτερα σε έκταση από αυτό
των Σκουριών».
Η επέκταση του ορυκτού πλούτου της περιοχής δεν θεωρείται δεδομένη,
θεωρείται «θεού δώρο». Οι περιοχές Φισώκα, Τσικάρα και Πιάβιτσα δεν
θεωρούνται γνωστά κοιτάσματα, θεωρούνται περιοχές με μεταλλευτικό
ενδιαφέρον. Αναφερθήκαμε εκτενώς στην αρχή του παρόντος κειμένου, ότι
από τις ενδείξεις που έχει κανείς με τη λήψη εδαφικών δειγμάτων και την
γεωφυσική διασκόπιση μιας περιοχής μέχρι να διαπιστωθεί, ότι αυτό είναι
εκμεταλλεύσιμο κοίτασμα απαιτείται και πολύ δουλειά (γεωτρήσεις σε
κάνναβο, χημικές αναλύσεις ανά 1 m κλπ.) και πολύς χρόνος και πολύ χρήμα.
Και θα έπρεπε κάθε έλληνας πολίτης να αισθανόταν περήφανος και πολύ
τυχερός εάν οι γεωτρήσεις βρουν πρόσθετα αποθέματα ορυκτού πλούτου.
Διότι απλά, το λέει και η λέξη. Ορυκτός ΠΛΟΥΤΟΣ!!!
Προβάλλεται ότι «Γενομένης της αρχής στις Σκουριές θεωρείται σχεδόν βέβαια

η μελλοντική επέκταση σε αυτές τις περιοχές.

Εάν και εφόσον η έρευνα διαπιστώσει την ύπαρξη νέων κοιτασμάτων στην
ευρύτερη περιοχή των Σκουριών, προφανώς και η αξιοποίησή τους δεν
εξαρτάται από την αξιοποίηση του κοιτάσματος των Σκουριών. Η μόνη
σύνδεση των τυχόν νέων κοιτασμάτων με την παρούσα επένδυση είναι η
δυνατότητα της «καθετοποίησης της παραγωγής» με την αξιοποίηση της
μεταλλουργίας του Μαντέμ Λάκκου η οποία έτσι και σχεδιάστηκε.
Προβάλλεται ότι «Η εταιρεία θεωρεί σαν βιώσιμη εκμετάλλευση την επέκταση

της μεταλλευτικής δραστηριότητας σε οποιοδήποτε σημείο της έκτασης των
317.000 στρεμμάτων, που της έχουν παραχωρηθεί».
Για την αποκατάσταση της αλήθειας και μόνο, οι μεταλλευτικές παραχωρήσεις
της ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ στην ΒΑ Χαλκιδική είναι συνολικής έκτασης 264.000
στρεμμάτων και όχι 317.000 στρεμμάτων. Και βέβαια, το ότι στην εν λόγω
περιοχή τα 264.000 στρέμματα έχουν χαρακτηριστεί μεταλλευτικές
παραχωρήσεις δεν σημαίνει ότι είναι κοιτάσματα. Σε άλλη περίπτωση θα ήταν
κοίτασμα όλη η Ελλάδα αφού το σύνολό της σχεδόν είναι μεταλλευτικές
παραχωρήσεις
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Προβάλλεται ότι «Όλος σχεδόν ο Δήμος Αριστοτέλη θα είναι περιοχή

μεταλλευτικής δραστηριότητας και θα αλλάξει αμετάκλητα το περιβάλλον
(προς κατεύθυνση ανέκκλητης υποβάθμισης) και το αναπτυξιακό πρότυπο της
περιοχής χωρίς οι τοπικές κοινωνίες να έχουν ερωτηθεί αν επιθυμούν μια
τέτοια προοπτική.
Η όποια μεταλλευτική δραστηριότητα θα μπορούσε να χαρακτηρισθεί ως
αειφορική, εφόσον δεν θα αλλάξει το χαρακτήρα της περιοχής, η οποία
διαθέτει πλούσιο και μοναδικό φυσικό περιβάλλον, αξιόλογο ιστορικό και
πολιτισμικό τοπίο και μεγάλα περιθώρια βιώσιμης ανάπτυξης. Επειδή η
μεταλλευτική δραστηριότητα θα υπερβεί τη φέρουσα ικανότητα της περιοχής
θα εκμηδενίσει τα περιθώρια ανάπτυξης του αγροτικού, του τουριστικού και
άλλων τομέων ήπιας μορφής ανάπτυξης. Η περιοχή έχει μια ιστορική
μεταλλευτική δραστηριότητα επί 3000 χρόνια. Η επέμβαση όμως που
πρόκειται να συμβεί στα επόμενα 20 χρόνια θα είναι απείρως μεγαλύτερη από
αυτή όλων των προηγούμενων 3000 χρόνων, όχι με σκαπάνη και κόσκινα,
αλλά με εκρηκτικά και χημικά στη μισή σχεδόν έκτασή της. Δεν αξιολογείται η
τεράστια έκταση της επέμβασης σε μια όχι αχανή, αλλά μικρή και
πυκνοκατοικημένη, περιοχή που βιοπορίζει κυρίως από το φυσικό της
περιβάλλον το οποίο είναι ιδιαίτερου φυσικού κάλλους. Ο πολύ υψηλός λόγος
αποβλήτων προς τελικά προϊόντα, λόγω της μικρής περιεκτικότητας του
μεταλλεύματος σε χρυσό, επιδεινώνει περαιτέρω την κατάσταση και δεν
αιτιολογείται πως η περιοχή του δήμου Αριστοτέλη θα μπορέσει να επουλώσει
τις πληγές που θα προκληθούν από τις μη αναστρέψιμες βλάβες σε νερά,
δάση και θάλασσες μέσα σε ορατό χρονικό διάστημα. Είναι αυταπόδεικτο το
γεγονός ότι μόνο λόγω της ύπαρξης της δραστηριότητας, εξαιτίας του
αντικειμένου της και της υψηλής όχλησής της, δημιουργούνται αρνητικά
αντανακλαστικά στους επισκέπτες της περιοχής».
Η αξιοποίηση του μεταλλευτικού δυναμικού της ΒΑ Χαλκιδικής συνιστά
ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ. Και αυτό το λέμε εμείς, οι μηχανικοί συνεργάτες της
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ.
Και βέβαια αυτό το λένε ΚΑΙ οι αρμόδιες υπηρεσίες της Διοίκησης αυτής της
χώρας.
Ενδεικτικά
παραθέτουμε
απόσπασμα
από
το
υπ’
αρ.
144824/24.09.2009 έγγραφο γνωμοδότησης της ΕΥΠΕ/ΥΠΕΧΩΔΕ (σελ. 6-7):
•

«Το έργο είναι συμβατό με τις κατευθύνσεις του Γενικού Πλαισίου
Χωροταξικού
Σχεδιασμού
και
Αειφόρου
Ανάπτυξης
(ΦΕΚ
128/Α/03.07.2008) για την ανάπτυξη εξορυκτικών και βιομηχανικών
δραστηριοτήτων, καθώς επίσης και με τις προβλέψεις του Ειδικού
Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τη
Βιομηχανία (ΦΕΚ 151/ΑΑΠ/13.04.2009). Επίσης, η συνύπαρξή του με
άλλες χρήσεις και ειδικά με τον τουρισμό είναι εφικτή υπό
προϋποθέσεις που προβλέπονται στο Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού
Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τον Τουρισμό (ΦΕΚ
1138/Β/11.06.2009).
Επιπρόσθετα,
το
Περιφερειακό
Πλαίσιο
Χωροταξικού
Σχεδιασμού
και
Αειφόρου
Ανάπτυξης
Κεντρικής
Μακεδονίας (ΦΕΚ 218/Β/2004) αναφέρεται ρητά στο έργο και στη λήψη
αναγκαίων για την αντιμετώπιση των επιπτώσεών του στο περιβάλλον.
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Τέλος, τα έργα στις περιοχές Μαύρων Πετρών/Στρατωνίου και
Ολυμπιάδας χωροθετούνται σε περιοχές που σχεδόν στο σύνολό τους
εμπίπτουν στις αντίστοιχες βιομηχανικές ζώνες του Π.Δ. της 18.10.1979
(ΦΕΚ 614/Δ/31.10.1979). Το μεγαλύτερο μέρος της περιοχής των
Σκουριών βρίσκεται εντός των ορίων του εγκεκριμένου ΓΠΣ του Δήμου
Παναγίας (ΦΕΚ 420/ΑΑΠ/13.09.2007), το οποίο σύμφωνα με τις
διατάξεις του Ν. 2742/99 «Χωροταξικός Σχεδιασμός και αειφόρος
ανάπτυξη και άλλες διατάξεις» θα πρέπει να επικαιροποιηθεί,
λαμβάνοντας υπόψη τις κατευθύνσεις του Ειδικού Πλαισίου
Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τη Βιομηχανία
(ΦΕΚ 151/ΑΑΠ/13.04.2009)».
Προβάλλεται ότι «Είναι χαρακτηριστικό ότι από τη ΜΠΕ δεν φαίνεται να

επιχειρείται διάλυση των εγκαταστάσεων της βαριάς βιομηχανίας
μεταλλουργίας και παραγωγής θειικού οξέος αφού αναφέρεται μόνο σε
διάλυση των επιφανειακών εγκαταστάσεων των επιμέρους εξορυκτικών
δραστηριοτήτων.(η διάλυση της μεταλλουργίας αναφέρεται μόνο σαν τίτλος:
Κύρια Μελέτη 6.1.2 και 6.3: πώς βαριά βιομηχανία μεταλλουργίας και
παραγωγής θειικού οξέος διαλύεται με έναν τίτλο;). Αυτό είναι και τεχνικά
φυσιολογικό αφού μια βαριά βιομηχανία δεν εγκαθίσταται με προοπτική μόνο
20 ετών. Αντίθετα, η ύπαρξη των εργοστασίων στην περιοχή δίνει μελλοντικά
τη δυνατότητα για μεταφορά και επεξεργασία μεταλλευμάτων από Ελλάδα και
γειτονικές χώρες. Αυτό αναφέρεται καθαρά (Κύρια Μελέτη 5.5-12):
«Στο σημείο αυτό θα πρέπει να επισημανθεί ότι τα στοιχεία που παρατίθενται
στην παρούσα ενότητα αφορούν τη λειτουργία της μεταλλουργίας για το
χρονικό διάστημα που παράγεται συμπύκνωμα πυριτών Ολυμπιάδας από το
νέο εργοστάσιο εμπλουτισμού Μαντέμ Λάκκου και μέχρι την εξόφληση των
σημερινών βεβαιωμένων μεταλλευτικών αποθεμάτων της Ολυμπιάδας, που
σημαίνει τουλάχιστον 15 χρόνια. Εάν τα αποθέματα της Ολυμπιάδας
επεκταθούν από την σχεδιαζόμενη παράλληλη μεταλλευτική έρευνα, η
λειτουργία της μεταλλουργίας για την κατεργασία μίγματος συμπυκνώματος
πυριτών Ολυμπιάδας και συμπυκνώματος χαλκού-χρυσού Σκουριών θα
επεκταθεί αντίστοιχα. Εάν όμως δεν βρεθούν πρόσθετα αποθέματα
κοιτάσματος τύπου Ολυμπιάδας, τότε και πάλι η λειτουργία της μεταλλουργίας
θα επεκταθεί τουλάχιστον μέχρι της εξάντλησης των σημερινών βεβαιωμένων
αποθεμάτων του κοιτάσματος των Σκουριών, που σημαίνει για άλλα 10 χρόνια
τουλάχιστον, μόνο που τότε στη μεταλλουργία θα τροφοδοτείται μόνο
συμπύκνωμα χαλκού-χρυσού, χωρίς να αποκλείεται και η χρήση άλλων
συμπυκνωμάτων είτε από τον Ελληνικό χώρο είτε από το εξωτερικό
προκειμένου να καλύπτεται η δυναμικότητα της μονάδας, αποτελώντας έτσι
μια αυτόνομη οικονομικά βιομηχανική μονάδα. Εξάλλου αυτή η δυνατότητα
της εύκολης προσαρμογής σε διαφοροποιημένες τροφοδοσίες αποτελεί και το
βασικό κριτήριο επιλογής της»».
Ευχαριστούμε που καταλάβατε την ολιστική προσέγγισή μας. Ευχαριστούμε
που καταλάβατε, ότι το επενδυτικό σχέδιο αποσκοπεί στην διαχειριστική
προσέγγιση του συνόλου του Μεταλλευτικού δυναμικού της ΒΑ Χαλκιδικής
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ενταγμένο σε μια γενική και όχι αποσπασματική ή κατά περίπτωση λογική.
Ευχαριστούμε που αναγνωρίζετε ότι ο όλος σχεδιασμός αποσκοπούσε στην
συνδυαστική προσέγγιση, όχι μόνο του σήμερα αλλά και του αύριο.
Εκτός εάν αυτό οι «συνάδελφοι» της Ο.Ε. του ΤΕΕ-ΤΚΜ δεν το θεωρούν
βιώσιμη ανάπτυξη! Εκτός εάν οι «συνάδελφοι» της Ο.Ε. του ΤΕΕ-ΤΚΜ
θεωρούν βιώσιμη την αποσπασματική προσέγγιση – σαλαμοποίηση του
μεταλλευτικού δυναμικού μιας περιοχής! Εκτός εάν οι «συνάδελφοι» της Ο.Ε.
του ΤΕΕ-ΤΚΜ θεωρούν βιώσιμη την κατασκευή μιας μεταλλουργίας για το
σήμερα, ποινικοποιώντας την αξιοποίησή της και κατ’ επέκταση την συνέχεια
της οικονομικής ανάπτυξης του αύριο!
Τέλος, προβάλλεται ότι «Επομένως εκτός από τα όσα αναφέρθηκαν για τον

χαρακτήρα και την αειφορία της περιοχής, τίθεται και το ερώτημα αν αυτή η
αδειοδότηση περιλαμβάνει και εκμετάλλευση εξορύξεων από άλλες περιοχές
της Χαλκιδικής και μεταφορά και επεξεργασία συμπυκνωμάτων από άλλες
περιοχές της Ελλάδας και της Βαλκανικής με ό,τι αυτό συνεπάγεται (τοξικό
περιεχόμενο, τρόποι και τόποι διάθεσης αποβλήτων κλπ)».

Έχουμε επανειλημμένα αναφέρει, ότι η παρούσα ΜΠΕ αφορά την παρούσα
επενδυτική πρόταση και μόνο που σημαίνει για τα πρώτα 30 χρόνια
λειτουργίας και μόνο. Εάν και εφόσον βρεθούν νέα κοιτάσματα στην
ευρύτερη περιοχή και το πώς αυτά θα αξιοποιηθούν ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ της παρούσας επένδυσης και θα αντιμετωπιστούν προφανώς
στα πλαίσια νέας αδειοδότησης
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