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Π Ρ Ο Ο Ι Μ Ι Ο  

Οη νξγαλσηέο ζέιεζαλ λα πξνβάισ ζηελ αγάπε ζαο κηα κεηαιιεπηηθή εηαηξεία 

πνπ δξαζηεξηνπνηήζεθε ζε κία πεξηνρή παξόκνηα κε ηε δηθή καο, κε ζεηνύρα 

κεηαιινθνξία, ώζηε λα δείηε ηηο νκνηόηεηεο πνπ ππάξρνπλ κε ην πξόβιεκα πνπ 

αληηκεησπίδνπκε ζηελ πεξηνρή καο.     

Ζ πεξηνρή είλαη ε Λαπξεσηηθή ρεξζόλεζνο, ην Λαύξην θαη ε κεηαιιεπηηθή εηαηξεία 

είλαη ε Γαιιηθή Δηαηξεία Μεηαιιείσλ Λαπξίνπ ηνπ ηηαινύ επηρεηξεκαηία εξπηέξη. 

           Ι  Σ Ο Ρ Ι Κ Ο 

Όπσο θαη ζηε Υαιθηδηθή, έηζη θαη ζην Λαύξην, από αξραηνηάησλ ρξόλσλ, 2.500 

π.Υ. (ίζσο θαη πεξηζζόηεξν), άξρηζε ε ζπληεξεηηθή κεηαιιεπηηθή δξαζηεξηόηεηα. Ζ 

εμόξπμε γηλόηαλ όπσο θη εδώ παιηά, κε ηνλ θαζκά, κε ζθπξί θαη θαιέκη θαη θάησ 

από   

ιαδνιύρλαξα, θαη σο κεηαθνξηθά κέζα είραλ ηα δεκπίιηα θαη ηα άινγα. Αλ θαη νη 

αξραίεο απηέο κεηαιιεπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο ήηαλ ζεκαληηθέο ζε έθηαζε 

(θαηαιάκβαλαλ ζε κία πεξηνρή 170 η.ρκ. 40.000 ζηξέκκαηα), νη θαηαζηξνθηθέο 

ζπλέπεηεο ήηαλ όπσο θαη ζε εκάο εδώ όινπο απηνύο ηνπο αηώλεο, θάπσο 

πεξηνξηζκέλεο. 

Απηό όκσο θξάηεζε κέρξη ην 1864, όπνπ ην θξάηνο ησλ Αζελώλ  ζέιεζε λα θέξεη 

ηνλ Γάιιν επελδπηή ζην Λαύξην, γηα λα εθαξκόζεη έλα εθηεηακκέλν επελδπηηθό 

ζρέδην αλάπηπμεο κεηαιινπξγίαο, όπσο αθξηβώο θάλεη θαη κε εκάο ζήκεξα, κε ηνλ 

Καλαδό. 

Σν 1864 ην ειιεληθό δεκόζην κεηαβίβαζε ηε κεηαιιεπηηθή πεξηνρή ηνπ Λαπξίνπ 

ζηε γαιιηθή εηαηξεία, ε νπνία αλαιακβάλνληαο πξνθεηκέλνπ λα πείζεη ηνλ 

πιεζπζκό -όπσο αθξηβώο θάλεη θη εδώ ε θαλαδηθή εηαηξεία- ηξία πξάγκαηα 

πξόβαιε θαη πάλσ ζε απηά πξνζπάζεζε λα ζεκειηώζεη θαη λα εδξαηώζεη ηελ 

παξνπζία ηεο ζηελ πεξηνρή. Δίλαη κηα πάγηα ηαθηηθή όισλ ησλ κεηαιιεπηηθώλ 

εηαηξεηώλ απηή:  

α) Πξόβαιε όηη ε επέλδπζε ζα θέξεη ζηνλ ηόπν πνιύ κεγάιε αλάπηπμε, ζε 

θαηξνύο πνπ ε άιιε Διιάδα πεηλνύζε.  



2 

 

β) Σελ πεξίνδν πνπ ηελ Διιάδα ηε κάζηηδε ε αλεξγία, ε εηαηξεία ππνζρόηαλ 

ρηιηάδεο ζέζεηο άκεζεο θαη έκκεζεο εξγαζίαο θαη  

γ) βεβαίσλε όηη όιε ε κεηαιιεπηηθή δξαζηεξηόηεηα ζα δηεμαρζεί κε ζεβαζκό θαη 

απνθαηάζηαζε ηνπ πεξηβάιινληνο. Παλνκνηόηππε πεξίπησζε κε ηε δηθή καο, θαη 

κε θάζε κεηαιιεπηηθή πεξίπησζε πάλσ ζηνλ πιαλήηε. 

       -------------------------------- 

       Η ΤΠΟΥΟΜΔΝΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ 

                               Μεγαιύηεξε  βηνκεραληθή  κνλάδα 

Σν 1864 ε γαιιηθή εηαηξεία άξρηζε ηελ πινπνίεζε ηνπ επελδπηηθνύ ηεο ζρεδίνπ 

πνπ ήηαλ εγθεθξηκέλν από ην ειιεληθό δεκόζην, (ελώ ζηε δηθή καο πεξίπησζε 

δελ έρεη κέρξη ζήκεξα εγθξηζεί θαη πινπνηείηαη παξαλόκσο).   

Γεκηνύξγεζε ηε κεγαιύηεξε θαη ζεκαληηθόηεξε βηνκεραλία ζηελ Διιάδα. Οη 

κεηαιινπξγηθέο εγθαηαζηάζεηο θαηαιάκβαλαλ 45.000 η.κ. κε θακίλνπο, πιπληήξηα, 

κεραλνπξγεία θ.ι.π. Ξεθίλεζε ακέζσο εληαηηθή εθκεηάιιεπζε ησλ θνηηαζκάησλ κε 

παξαγσγή αξγπξνύρνπ κνιύβδνπ, αξρίδνληαο από ηελ επεμεξγαζία ησλ αξραίσλ 

κεηαιιεπηηθώλ θαηαινίπσλ θαη απνβιήησλ  (όπως κάνει και η εηαιρεία εδώ με ηα 

ζηοκ ηοσ τρσζούτοσ αρζενοπσρίηη και ηοσ ηέλμαηος ηης Ολσμπιάδος), θαη ελ 

ζπλερεία μεθίλεζε ηηο εληαηηθέο εμνξύμεηο. 

Ξεθηλώληαο λα εμνξύζζεη ηνλ νξπθηό πινύην, άξρηζε ηαπηόρξνλα λα πινπνηεί 

όλησο ηελ ππνζρόκελε αλάπηπμε. 

1) Πξνέβε ζε ζεκαληηθά έξγα θνηλσληθήο ππνδνκήο, ίδξπζε θαη ιεηηνύξγεζε 

λνζνθνκείν, ζρνιεία, θαξκαθεία. Γεκηνύξγεζε ηνλ πξώην εξγαηηθό νηθηζκό πνπ 

έγηλε απ’ αξρήο ζην λενζύζηαην ειιεληθό θξάηνο, θαηά ην πξόηππν κηαο 

«company town» (πόιε πνπ αλήθεη ζηελ εηαηξεία). 

2)  Έθεξαλ ζην Λαύξην ηελ πξώηε ειεθηξνδόηεζε, ην  ειεθηξνδόηεζαλ κε ηηο ηόηε 

πεξίθεκεο ιάκπεο βνιηατθνύ ηόμνπ. 

3)  Γεκηνύξγεζαλ ηνλ πξώην αηηηθό ζηδεξόδξνκν, πνπ ζπλέδεε ην Λαύξην κε ηελ 

πξσηεύνπζα ηεο Διιάδνο. 
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4)  Δίλαη ραξαθηεξηζηηθό όηη ζην θαθελείν «Ζ σξαία Διιάο», έγηλε ε πξώηε ελ 

Διιάδη ρξεκαηηζηεξηαθή πξάμε, ειιείςεη ρξεκαηηζηεξίνπ. 

ην Λαύξην ινηπόλ, όλησο πινπνηείην κία επέλδπζε πνπ παξνπζίαδε  ηαπηόρξνλα 

κηα πξσηνθαλή γηα ηα ειιεληθά δεδνκέλα αλάπηπμε. Έλα κηθξό κέξνο από ηνλ 

εμνξπζζόκελν νξπθηό πινύην ηνλ δηέζεηε ε εηαηξεία γηα ηελ ηνπηθή θνηλσλία, 

θηηάρλνληαο ην θνηλσληθό ηνπο πξνθίι, όπσο ήδε θάλεη θαη ε εηαηξεία εδώ. 

    ----------------------------------- 

  Χ ΠΡΟ ΣΙ ΘΔΔΙ  ΔΡΓΑΙΑ  

Ζ εηαηξεία έθαλε ην Λαύξην όλησο πόιν έιμεο γηα ρηιηάδεο αλζξώπνπο όρη κόλν 

από ην Λαύξην, αιιά θαη από πνιιά κέξε ηεο Διιάδνο, πνπ δεηνύζαλ λα 

εμαζθαιίζνπλ κέζα ζηελ έξεκν ηεο αλεξγίαο, κία ζέζε εξγαζίαο. Σξία ρξόληα 

κεηά ηε ιεηηνπξγία ηεο εηαηξείαο, απαζρνινύζε ήδε 1200 εξγάηεο· γηα ηελ επνρή 

εθείλε ήηαλ ηεξάζηηνο αξηζκόο γηα ηα κεγέζε απαζρόιεζεο ζε εζληθό επίπεδν· θαη 

θπζηθά ρηιηάδεο ήηαλ θαη νη έκκεζεο ζέζεηο εξγαζίαο. 

    -------------------------------- 

     ΠΑΝΣΟΓΤΝΑΜΙΑ ΣΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΜΔΧ ΣΟΤ ΠΛΟΤΣΟΤ 

Όπσο είλαη θαηαλνεηό, ε εηαηξεία άξρηζε κε ηξία νπζηώδε ζηνηρεία λα θαζίζηαηαη 

παληνδύλακε θαη λα απνηειεί «θξάηνο ελ θξάηεη». 

1) ε έλα ππό πηώρεπζε ππαλάπηπθην θξάηνο, παξνπζίαδε παξνηκηώδε 

αλάπηπμε. 

2) ε έλα θξάηνο πνπ καζηηδόηαλ από αλεξγία, δεκηνύξγεζε ρηιηάδεο ζέζεηο 

εξγαζίαο, ρηιηάδεο νηθνγέλεηεο απνηεινύζαλ πιένλ ηελ «αζπίδα» ηεο εηαηξείαο, 

απηνί θαηέπληγαλ θάζε θσλή ινγηθήο δηακαξηπξίαο, θαη 

3) ε έλα ππό πηώρεπζε θξάηνο, όπνπ ζσηήξεο ήηαλ θαη ηόηε δαλεηζηέο, ε 

εηαηξεία εμόξπζζε θαζεκεξηλά ηνλ νξπθηό πινύην, είρε ηεξάζηηα νηθνλνκηθή 

ξεπζηόηεηα θαη ήηαλ πάκπινπηε θαη κε ην ρξήκα πιένλ θπβεξλνύζε. 

Αλάπηπμε –  ρηιηάδεο ζέζεηο εξγαζίαο – ρξήκα άθζνλν, έλα ηξίπηπρν πνπ ζηε 

δπγαξηά αλέηξεπε κε ην βάξνο ηνπ ηα όζα αθνξνύζαλ ην πεξηβάιινλ θαη ηηο 
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επηπηώζεηο ηνπ, ην πεξηβάιινλ θαη νη ζπλέπεηεο κε ηε βνύιεζε ησλ θαηνίθσλ είρε 

πεξάζεη ζε δεύηεξε κνίξα. 

Ζ κεηαιιεπηηθή πεξηνρή θαηέζηε πιένλ απξόζηηε ζηηο θπβεξλεηηθέο ειεγθηηθέο 

ππεξεζίεο. Πνηνο ζα ηνικνύζε λα πάεη θόληξα ζηελ πάκπινπηε θαη παληνδύλακε 

πιένλ «Απηνθξαηνξία», πνπ παξείρε ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΔΡΓΑΙΑ, ΠΛΟΤΣΟ; Πνηα ζα 

ήηαλ ελ ζπλερεία ε ηύρε ηνπ ζε έλα θξάηνο δηεθζαξκέλν πνπ εμνξίδεη ηνλ Γίθαην 

Αξηζηείδε, ζαλαηώλεη ηνλ σθξάηε θαη πνπ απνθαιεί «εγθιεκαηηθή νξγάλσζε» 

εζάο πνπ θαηαγγέιιεηε ηηο παξαλνκίεο; 

Ζ εηαηξεία αθνύ θαηέζηε παληνδύλακε θαη είρε πιένλ δεκηνπξγήζεη ηελ ηέιεηα 

«αζπίδα» ηεο Αλάπηπμεο, ηνπο ρηιηάδεο εξγαδνκέλνπο κε ηηο νηθνγέλεηέο ηνπο, θαη 

ηνλ πινύην πνπ έξεε, ήξζε ζε ζύγθξνπζε θαη κε ην ίδην ην ειιεληθό θξάηνο. Έρεη 

κείλεη γλσζηή ηζηνξηθά πιένλ ε ζύγθξνπζε σο ην «Λαπξεσηηθό Εήηεκα» 

(δηεθδίθεζε αξραίσλ κεηαιιεπηηθώλ απνξξηκάησλ). 

Οη ζπλζήθεο εξγαζίαο ησλ κεηαιισξύρσλ είραλ θαηαζηεί πιένλ ζθιεξέο θαη 

άζιηεο. Έθαλαλ αιεπάιιειεο απεξγίεο γηα ηελ εμαζθάιηζε κε ζαλεηεθόξσλ 

ζπλζεθώλ εξγαζίαο θαη γηα έλα κεξνθάκαην αμηνπξέπεηαο. Δίλαη πιένλ ηα γλσζηά 

γεγνλόηα σο «Λαπξεσηηθά»  

Οη κεηαιισξύρνη θαηά εθαηνληάδεο πέζαηλαλ  από ηε ραιίθσζε, αθήλνληαο πίζσ 

ρήξεο θαη νξθαλά. Απηνί πνπ πξνθεηκέλνπ λα εδξαησζεί ε εηαηξεία, είραλ αλαιάβεη 

αξρηθά ηνλ ξόιν αζπίδαο ηεο εηαηξείαο, απηνί πνπ είραλ ζπκκεηάζρεη ζηελ 

πινπνίεζε ηεο αλάπηπμεο, απηνί πνπ ζπλέβαιαλ ζηελ θαηαζηξνθή ηνπ ηόπνπ 

ηνπο, θαη όπσο ζα δνύκε ζηε ζπλέρεηα, δεκηνύξγεζαλ ηελ ππνδνκή γηα λα 

πεζαίλνπλ ηα παηδηά ηνπο, ηα εγγόληα ηνπο, ηα ηξηζέγγνλά ηνπο, άξρηζαλ πξώηνη λα 

πιεξώλνπλ ην ηίκεκα κε ηελ ίδηα ηνπο ηε δσή, θαη θπζηθά ήηαλ κόλνη θαη 

αβνήζεηνη απέλαληη ζε κία θαηαζηξνθηθή Απηνθξαηνξία, ηελ νπνία νη ίδηνη 

δέρζεθαλ λα ππεξεηήζνπλ. 

-------------------------------- 

        ΑΝΑΠΣΤΞΗ  ΜΔ  ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ  ΛΗΞΗ 
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Ζ κεηαιιεία δελ είλαη αλάπηπμε βηώζηκε. Όηαλ έρεηο κηα θαιιιηεξγήζηκε έθηαζε 

θαιιηεξγείο, ζπέξλεηο, ζεξίδεηο θ.ι.π. Απηό ην θάλεηο επί ρηιηάδεο έηε, θαη ε έθηαζε 

παξάγεη αελάσο εηο ηνπο αηώλαο ησλ αηώλσλ. 

Όηαλ μειεύεηο  έλα δάζνο, απηό ζε 10 ρξόληα είλαη πάιη δάζνο. Σν μαλαμειεύεηο 

θ.ν.θ. Καη απηό είλαη κία βηώζηκε δηαδηθαζία, παξάγεη μύια αελάσο… Αληηζέησο, ε 

κεηαιιεία αθνξά έλα ζπγθεθξηκέλν θνίηαζκα ζε κηα ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή θαη ζε 

κηα ζπγθεθξηκέλε πνζόηεηα, ε εμόξπμε ηνπ νπνίνπ εμαξηάηαη αλ είλαη 

ζπκθέξνπζα, από ηελ ηξέρνπζα εθάζηνηε ρξεκαηηζηεξηαθή ηηκή ησλ κεηάιισλ. 

Δίλαη ινηπόλ θαηαλνεηό όηη ε ππνζρόκελε «αλάπηπμε» ζηε κεηαιιεία, έρεη από ηελ 

αξρή ηεο εκεξνκελία ιήμεο. Όηαλ ηειεηώζεη ε απόιεςε ηνπ θνηηάζκαηνο, απηό 

σο γλσζηόλ δελ αλαλεώλεηαη όπσο ηα δάζε, νη θαιιηέξγεηεο θ.ι.π. 

Έηζη ζην Λαύξην από ην 1920, 46 ρξόληα κεηά, ε εηαηξεία θαη ε αλάπηπμε άξρηζε 

λα βξίζθεηαη αληηκέησπε κε ηνπο δπν βαζηθνύο κνλαδηθνύο αιεζηλνύο ερζξνύο 

ηεο: α) κε ηελ πηώζε ησλ ηηκώλ ησλ παξαγόκελσλ κεηάιισλ θαη β) θαη 

θπξηόηεξνλ, κε ηε θπζηθή ζηαδηαθή εμάληιεζε ησλ θνηηαζκάησλ. Πάλσ από ην 

20% ηνπ πιεζπζκνύ ηνπ Λαπξίνπ εγθαηέιεηςε ηελ πόιε ιόγσ αλεξγίαο θαη 

κεηαλάζηεπζε. Από ην 1920 ε εηαηξεία ππνιεηηνπξγνύζε. Σν 1989 (δει. πξηλ 25 

ρξόληα από ζήκεξα), έθιεηζε νξηζηηθά ππό πηώρεπζε, αθήλνληαο πίζσ ηεο κηα 

θόιαζε. 

-------------------------------- 

              ΠΑΡΔΓΧΔ  ΜΙΑ  ΚΟΛΑΗ 

Οη θάηνηθνη άξρηζαλ λα πεζαίλνπλ από δηάθνξεο αζζέλεηεο, ηα παηδηά 

αξξώζηαηλαλ, ηα θαηνηθίδηα δώα λα παξνπζηάδνπλ λεπξνινγηθήο θύζεσο 

πξνβιήκαηα, όκσο θαλείο δελ ελδηαθεξόηαλ. Όηαλ νη γνλείο άξρηζαλ λα πεγαίλνπλ 

ηα παηδηά ηνπο ζηα λνζνθνκεία, δηελεξγήζεθαλ εμεηάζεηο ζηα άξξσζηα παηδηά 

ηνπο θαη βξέζεθαλ πςειέο ζπγθεληξώζεηο κνιύβδνπ θαη ινηπώλ βαξέσλ κεηάιισλ 

ζην αίκα, αξζεληθνύ ζηα νύξα θ.ι.π., ηόηε ζπλεηδεηνπνίεζαλ όηη ήξζε ε ώξα λα 

πιεξώζνπλ απηνί θαη ηα παηδηά ηνπο πιένλ ην ηίκεκα ηεο «αλάπηπμεο» πνπ 

επέιεμαλ (είηε νη ίδηνη είηε νη παηεξάδεο ηνπο), θνηηώληαο κόλν πξνο ην πξνζσξηλό 
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νηθνλνκηθό ηνπο ζπκθέξνλ θαη αδηαθνξώληαο γηα ην θπζηθό πεξηβάιινλ (γε, λεξό, 

δάζνο, αέξα, ζάιαζζα), πνπ ηνπο παξείρε ηα αλαγθαία ζπζηαηηθά ηεο δσήο απηήο. 

Σόηε κόλν θαηάιαβαλ όηη όια απηά ηα ρξόληα, ηα βαξέα κέηαιια δξνύζαλ ζηνλ 

νξγαληζκό ηνπο ζσξεπηηθά θαη όηαλ ην αληηιήθζεθαλ, νη βιάβεο ήηαλ πιένλ κε 

αλαζηξέςηκεο. 

Σόηε κόλν θαη κεηά από ηηο ελαγώληεο εθθιήζεηο ησλ θαηνίθσλ, ην θξάηνο έζηεηιε 

ζηε Λαπξεσηηθή ρεξζόλεζν ηηο αξκόδηεο ειεγθηηθέο ππεξεζίεο (ποσ ήηαν απούζες 

όλα ηα τρόνια  ηης μεηαλλεσηικής δραζηηριόηηηας), γηα λα θάλνπλ θπζηθά ηε 

λεθξνςία ηνπ λεθξνύ Λαπξίνπ. 

-------------------------------- 

 

       ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΣΗ ΝΔΚΡΟΦΙΑ 

ύκθσλα κε ηα επίζεκα απνηειέζκαηα ησλ εξεπλώλ ηνπ Δζληθνύ Μεηζνβίνπ 

Πνιπηερλείνπ θαη ηνπ Ηλζηηηνύηνπ Γεσινγηθώλ θαη Μεηαιιεπηηθώλ Δξεπλώλ.      

Κιείλνληαο ην εξγνζηάζηό ηεο ην 1989 (δει. πξηλ 25 ρξόληα), ε εηαηξεία άθεζε 

εληόο ησλ εξγνζηαζηαθώλ ηεο εγθαηαζηάζεσλ κηα ηνμηθή βόκβα 150 ηόλλσλ 

άθξσο επηθίλδπλσλ ηνμηθώλ νπζηώλ.  

Μέζα ζε έλα κόλν θηίξην, απηό ηνπ «Κσλνθάγνπ», ήηαλ εξηκκέλνη 141 ηόλλνη 

κνιύβδνπ, θαδκίνπ θαη άιισλ ζαλαηεθόξσλ νπζηώλ, 9  ηόλλνη αξζεληθνύ θαη κηα 

γε «θόιαζε», γηα ηα νπνία ζήκεξα ην θξάηνο ζε πεξίνδν πηώρεπζήο ηνπ μνδεύεη 

εθαηνκκύξηα επξώ (εμείς οι πολίηες καλούμεθα να ηα πληρώζοσμε) γηα κειέηεο γηα 

κεξηθή εμνπδεηέξσζε θαη εληαθηαζκό πνιύ επηθίλδπλσλ απνβιήησλ.  

1) Σν έδαθνο ηεο Λαπξεσηηθήο θηινμελεί εληόο ηνπ 1000 κεηαιιεπηηθέο ζηνέο θαη 

ηζάξηζκα θξεάηηα. Όιν ην Λαύξην είλαη από θάησ ζθακκέλν. 

Ζ Λαπξεσηηθή ρεξζόλεζνο θαιύπηεηαη από βνπλά κε εθηεζεηκέλα ηνμηθά 

κεηαιινπξγηθά απόβιεηα, πνπ είλαη απόβιεηα επίπιεπζεο εκπινπηηζκνύ 

κεηαιιεύκαηνο, απόβιεηα πξνεξρόκελα από ηελ ηήμε ηνπ κεηαιιεύκαηνο γηα ηελ 

εμαγσγή ηνπ αξγπξνύρνπ κνιύβδνπ.  



7 

 

Όια απηά ηα βνπλά ησλ κεηαιιεπηηθώλ απνξξηκκάησλ πεξηέρνπλ πςειέο 

ζπγθεληξώζεηο ηνμηθώλ ζηνηρείσλ (κόιπβδν, αξζεληθό, θάδκην, αληηκόλην θαη ινηπά 

βαξέα κέηαιια). Σα δε απόβιεηα εκπινπηηζκνύ, νη γλσζηνί ζηδεξνππξίηεο, 

νμεηδώλνληαη κε ηελ επίδξαζε ηνπ αέξα θαη ηεο βξνρήο θαη δεκηνπξγνύλ όμηλεο 

απνξξνέο θαη δειεηεξηάδνπλ ηνπο επαίζζεηνπο απνδέθηεο, κεηαηξέπνληαο ηα λεξά 

ζε όμηλα. 

Γπζηπρώο, θαλέλαο δελ είρε πνηέ ελεκεξώζεη ηνπο θαηνίθνπο ηνπ Λαπξίνπ γηα ηελ 

επηθηλδπλόηεηα απηώλ ησλ απνξξηκκάησλ θαη ηελ ηνμηθόηεηά ηνπο. Οη θάηνηθνη ηα 

ρξεζηκνπνηνύζαλ σο πιηθό ακκνβνιήο, γηα επίζηξσζε ησλ δξόκσλ, επίζηξσζε 

απιώλ ζρνιείσλ, λεπηαγσγείσλ, ζπηηηώλ, σο πιηθό πιήξσζεο ζηα ζεκέιηα 

θηηξίσλ, ζηελ θαηαζθεπή ηνπ λένπ ιηκαληνύ θαη ζε πνιιά άιια κέξε!! 

-------------------------------- 

       «ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ» ΜΔ ΦΤΣΙΚΗ ΓΗ 

ΦΧΣΟΓΡΑΦΗΔ 

ΠΙΣΙΑ ΚΣΙΜΔΝΑ ΣΑ ΑΠΟΒΛΗΣΑ 

ΦΧΣΟΓΡΑΦΗΔ 

ΣΟ ΛΑΤΡΙΟ ΚΣΙΜΔΝΟ ΠΑΝΧ ΣΑ ΑΠΟΒΛΗΣΑ 

ΦΧΣΟΓΡΑΦΗΔ 

ΚΗΠΟΙ, ΥΧΡΑΦΙΑ, ΚΑΛΛΙΔΡΓΙΔ ΣΑ ΑΠΟΒΛΗΣΑ 

ΦΧΣΟΓΡΑΦΗΔ 

ΚΟΛΑΜΔΝΔ ΠΑΡΑΛΙΔ 

ΒΗΝΣΔΟ ΜΔ ΣΖΝ ΠΑΡΑΛΗΑ ΚΑΗ ΦΧΣΟΓΡΑΦΗΔ 

ΓΑΗ ΜΔ ΑΠΟΒΛΗΣΑ 

ΦΧΣΟΓΡΑΦΗΔ 

   ------------------------------ 
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                        99%  ΑΚΑΣΑΛΛΗΛΗ Η ΛΑΤΡΔΧΣΙΚΗ ΓΗ 

Οη ράξηεο πνπ ζα δείηε ζηε ζπλέρεηα, είλαη από ην Ηλζηηηνύην Γενινγηθώλ & 

Μεηαιιεπηηθώλ Δξεπλώλ (ην ΗΓΜΔ).   

XAΡΣΗ ΓΙΑ ΣΟ 99%     

Ζ κεηαιιεπηηθή δξαζηεξηόηεηα θαηέζηεζε ην 99% ηεο Λαπξεσηηθήο ρεξζνλήζνπ 

αθαηάιιειν γηα θαιιηέξγεηεο. Ο δείθηεο επηθηλδπλόηεηαο θζάλεη 1428 θνξέο πάλσ 

από ηα θπηνηνμηθά επίπεδα ησλ νθηώ ηνμηθώλ ρεκηθώλ ζηνηρείσλ πνπ ζα αλαθέξσ 

πην θάησ. Μόλν ην 1% ηεο Λ.Υ. ζεσξείηαη αζθαιέο γηα θαιιηέξγεηα (ζηελ Παι. 

Φώθαηα θαη ζην Θπκάξη). 

Ζ γε δει. θαηαζηξάθεθε, δελ άθεζε ε κεηαιιεπηηθή δξαζηεξηόηεηα θακκία 

δπλαηόηεηα αλάπηπμεο ζηνπο ελαπνκείλαληεο θαηνίθνπο, ηέξκα ε γεσξγία, ε 

θηελνηξνθία, ε νηθηζηηθή αλάπηπμε· ζήκεξα δελ ππάξρεη νύηε έλα μελνδνρείν 

ζην Λαύξην. 

ΜΟΛΤΝΗ ΑΠΟ ΜΟΛΤΒΓΟ 

Ζ λνκνζεηεκέλε ηηκή ηνπ νιηθνύ κνιύβδνπ ζην έδαθνο είλαη 500Μg/kg. Από ηηο 

κεηξήζεηο πνπ έρνπλ γίλεη ζηε Λαπξεσηηθή γε, δείρλνπλ όηη νη ζπγθεληξώζεηο ηνπ 

νιηθνύ κνιύβδνπ θπκαίλνληαη από 810 έσο 151.579 Μg/kg.  

Όπσο βιέπεηε θαη ζηνλ ράξηε, δελ ππάξρεη κέξνο γεο κε θαλνληθά όξηα 

κνιύβδνπ. Ζ κόιπλζε νθείιεηαη ζηηο εθπνκπέο από ηηο κνλάδεο εθθακίλσζεο ηνπ 

κεηαιιεύκαηνο, από ηα εθηεζεηκέλα βνπλά κεηαιινπξγηθώλ απνξξηκκάησλ εθ ησλ 

νπνίσλ κεηαθέξεηαη ην ιεπηόθνθθν πιηθό από ηνλ αέξα, ηε βξνρή, ηνπο 

ρεηκάξνπο, θαη έρνπλ επηβαξύλεη θαη ηηο πην απνκαθξπζκέλεο πεξηνρέο, όπσο ην 

Πάλνξκν θαη Βηιαλότξα. 

Σν 96,7% ησλ εδαθώλ ηεο Λαπξεσηηθήο ρεξζνλήζνπ είλαη θπηνηνμηθά επηθίλδπλα 

ιόγσ κνιύβδνπ θαη αθαηάιιεια γηα θαιιηέξγεηεο.    

-ΥΑΡΣΗ  ΜΟΛΤΒΓΟΤ 

Ζ εκηδσή θαη δηάξθεηα ηνπ κνιύβδνπ ζην έδαθνο είλαη 5.900 έηε, δει. ζα 

εμαιεηθζεί κε ηελ Γεπηέξα Παξνπζία όηαλ ζα γίλεη θαηλή θηίζε! 
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     ---------------------------- 

ΥΑΡΣΗ ΓΙΑ ΚΟΝΗ   

Τςειέο ζπγθεληξώζεηο κνιύβδνπ κέζα ζηα ζπίηηα όπνπ θζάλεη έσο 18.617 

Μg/kg. Απηή εηζπλέεηαη θαη εηζέξρεηαη ζηνλ νξγαληζκό ησλ ελνίθσλ. 

XAΡΣΗ ΓΙΑ ΑΙΜΑ ΠΑΙΓΙΧΝ    

90% ησλ παηδηώλ έρεη ηδηαίηεξα πςειέο ζπγθεληξώζεηο κνιύβδνπ ζην αίκα 

θαη αξξσζηαίλνπλ από κνιπβδίαζε 

ηα πξναύιηα ησλ ζρνιείσλ ν κόιπβδνο βξέζεθε 12.701 ppm (24 θνξέο 

πάλσ….). 

Μόιπλζε από αξζεληθό 

Σα εδάθε ηεο Λαπξεσηηθήο ρεξζνλήζνπ έρνπλ –όπσο θαη ηα δηθά καο- πςειέο 

ζπγθεληξώζεηο ζε αξζεληθό, θαη νθείιεηαη ζηελ κεηαιινθνξία ζηνλ αξζελνππξίηε 

θαη ηα ζεηνύρα νξπθηά.  

XAΡΣΖ  ΑΡΔΝΗΚΟΤ 

Αηηία ηεο κόιπλζεο είλαη ηα κεηαιιεπηηθά απόβιεηα ηεο ηήμεο  ησλ κεηαιιεπκάησλ, 

ηα απνξξίκκαηα εκπινπηηζκνύ ηνπ κεηαιιεύκαηνο.  

Σν 93% ηεο Λαπξεσηηθήο ρεξζνλήζνπ είλαη θπηνηνμηθά επηθίλδπλα γηα ηνλ 

άλζξσπν, ιόγσ κόιπλζεο εθ ηνπ αξζεληθνύ. 

Σν λνκνζεηεκέλν όξην είλαη 10mg/kg ζην έδαθνο. Οη αληρλεπζείζεο ηηκέο 

αξζεληθνύ θζάλνπλ 7.066 Μg/kg. Σν 37% ησλ θαηνίθσλ έρνπλ πςειέο 

ζπγθεληξώζεηο αξζεληθνύ ζηα νύξα. Σν 8,4% ησλ παηδηώλ, ην ίδην. 

   --------------------------- 

 

Όια απηά ελώ από ην 1989 (δει. εδώ θαη 25 νιόθιεξα έηε),  έρεη θιείζεη ε 

εηαηξεία, όκσο ηα κεηαιινπξγηθά απνξξίκκαηα ζπλερίδνπλ λα απνδεζκεύνπλ 

αξζεληθό, ην νπνίν έρεη εκηδσή ζην έδαθνο 2000 έηε. 
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--------------------------- 

ΥΑΡΣΖ ΚΑΓΜΗΟΤ  

Σν 57,3% ηεο Λαπξεσηηθήο ρεξζνλήζνπ είλαη θπηνηνμηθά επηθίλδπλν γηα ηνλ 

άλζξσπν, ιόγσ θαδκίνπ, ην νπνίν έρεη εκηδσή ζην έδαθνο 1100 έηε.   

----------------------------   

ΝΙΚΔΛΙΟ    - ΥΑΡΣΖ 

Σν 29,9 % ηεο Λαπξεσηηθήο ρεξζνλήζνπ είλαη θπηνηνμηθά επηθίλδπλν γηα ηνλ 

άλζξσπν, ιόγσ ληθειίνπ.  

                                       ----------------------------   

ΑΝΣΙΜΟΝΙΟ  - ΥΑΡΣΖ  

Σν 26,4 % ηεο Λαπξεσηηθήο ρεξζνλήζνπ είλαη θπηνηνμηθά επηθίλδπλν γηα ηνλ 

άλζξσπν, ιόγσ αληηκνλίνπ.   

                           ---------------------------     

          ΦΔΤΓΑΡΓΤΡΟ - ΥΑΡΣΗ   

Σν 35,1 % ηεο Λαπξεσηηθήο ρεξζνλήζνπ είλαη θπηνηνμηθά επηθίλδπλν γηα ηνλ 

άλζξσπν, ιόγσ ΦΔΤΓΑΡΓΤΡΟΤ, o oπνίνο έρεη εκηδσή ζην έδαθνο 510 έηε. 

----------------------------  

ΥΑΛΚΟ  -  ΥΑΡΣΗ   

Σν 12% ηεο Λαπξεσηηθήο ρεξζνλήζνπ είλαη θπηνηνμηθά επηθίλδπλν γηα ηνλ 

άλζξσπν, ιόγσ ΥΑΛΚΟΤ, ν νπνίνο έρεη εκηδσή ζην έδαθνο 1500 έηε.   

---------------------------- 

         ΥΡΧΜΙΟ  -  ΥΑΡΣΗ   

Σν 13,6% ηεο Λαπξεσηηθήο ρεξζνλήζνπ είλαη θπηνηνμηθά επηθίλδπλν γηα ηνλ 

άλζξσπν, ιόγσ ΥΡΧΜΗΟΤ.  
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    -------------------------------- 

    Ν Δ Ρ Α 

Λόγσ ηεο ππεξάληιεζεο, δηείζδπζε ην ζαιαζζηλό λεξό θαη αληρλεύνληαη πςειέο 

ζπγθεληξώζεηο ζεητθώλ αιάησλ θαη βαξέσλ κεηάιισλ. Ήδε πέληε ρξόληα  πξηλ 

θιείζεη ε εηαηξεία ην 1984, επεηδή ην Λαύξην δελ είρε λεξό, ην ζπλέδεζαλ κε ην 

θεληξηθό δίθηπν ηεο ΔΤΓΑΠ από όπνπ πδξεύεηαη θαη ε Αζήλα. 

-------------------------------- 

  ΤΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΙ 

Οη δήκνη Λαπξεσηηθήο θαη Κεξαηέαο, νη θνηλόηεηεο Αγ. Κσλζηαληίλνπ, θαζώο θαη νη 

εκπιεθόκελνη θξαηηθνί θνξείο θαη νη ζπκβνιαηνγξάθνη, δεζκεύνληαη πιένλ λνκηθά 

λα ελεκεξώλνπλ ηνπο ππνςήθηνπο αγνξαζηέο γεο θαη νηθηώλ, γηα ηα πξνβιήκαηα 

ηεο ξύπαλζεο ηεο πεξηνρήο, πνπ επηθέξνπλ αξλεηηθέο επηπηώζεηο ζηελ πγεία (θαη 

λα αλαγξάθεηαη εληόο ησλ ζπκβνιαίσλ), ώζηε λα κε δηθαηνύληαη λα πξνβνύλ 

κειινληηθά ζε δηθαζηηθέο δηεθδηθήζεηο θαη λα κε δεηήζνπλ θαηαβνιή 

απνδεκηώζεσλ. 

-------------------------------- 

     ΟΡΟΙ ΓΙΑΒΙΧΗ 

Πξνο δε ηνπο θαηνίθνπο ηνπ Λαπξίνπ, νη αξκόδηνη θνξείο έρνπλ δώζεη ηηο θάησζη 

βαζηθέο νδεγίεο:  

- Να κελ θαιιηεξγνύληαη ιαραληθά, ειηέο θαη ακπέιηα. Δίλαη γλσζηό, όηη όια απηά 

ηα θπηά πξνζιακβάλνπλ κεγάιεο πνζόηεηεο ηνμηθώλ ζηνηρείσλ. 

- Να ζηακαηήζεη ε ζπιινγή άγξησλ ρόξησλ από όιε ηελ πεξηνρή, δεδνκέλνπ 

όηη θαη απηά ηα θπηά πξνζιακβάλνπλ κεγάιεο πνζόηεηεο ηνμηθώλ ζηνηρείσλ, νη 

νπνίεο είλαη επηθίλδπλεο γηα ηελ πγεία καο. 

- Σν θαζάξηζκα ηνπ ζπηηηνύ πξέπεη λα γίλεηαη κε ειεθηξηθή ζθνύπα ή κε 

ζθνπγγάξηζκα θαη όρη κε ηνλ παξαδνζηαθό ηξόπν, δει. κε θνηλή ζθνύπα, ιόγσ 

ηνπ όηη ζεθώλεηαη ζθόλε, ε νπνία εηζπλέεηαη, θαη επηπιένλ κεηαθέξεηαη εύθνια ζε 

άιινπο ρώξνπο ηνπ ζπηηηνύ. 
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- Να κελ ηηλάδνληαη ηα ραιηά θαη νη θνπξεινύδεο. 

- Γελ πξέπεη λα γίλεηαη ην μεζθόληζκα κε θηεξό, αιιά λα ρξεζηκνπνηείηαη 

ειαθξώο βξεγκέλν παλί. 

- Όηαλ θπζάεη, δελ πξέπεη λα αλνίγνπλ πόξηεο θαη παξάζπξα. 

- Σα παηδηά δελ πξέπεη λα παίδνπλ κε ην ρώκα, γηαηί εθηόο από ηελ εηζπλνή, ηα 

ηνμηθά ζηνηρεία κπνξνύλ λα εηζέιζνπλ ζηνλ νξγαληζκό ηνπο κε θαηάπνζε, ιόγσ 

ηεο ζπλήζεηάο ηνπο λα βάδνπλ ηα ρέξηα ηνπο ζην ζηόκα, θαζώο θαη κέζσ ηνπ 

δέξκαηνο. Σα παηδηά πξέπεη λα κάζνπλ λα πιέλνπλ επηκειώο θαη ζπρλά ηα ρέξηα 

ηνπο. 

- Σν θαγεηό πξέπεη λα ζθεπάδεηαη θαη λα κελ κέλεη πνηέ εθηεζεηκέλν ζηε ζθόλε. 

- Να κέλνπλ ηα παπνύηζηα θαη ξππαζκέλα ξνύρα εθηόο ζπηηηνύ  

- Να απνθεύγνπλ ηα γαιαθηνθνκηθά πξντόληα ηεο πεξηνρήο. 

- Να γίλεηαη ζπρλό πιύζηκν θαη βνύξηζηζκα ησλ θαηνηθίδησλ εθηόο ζπηηηνύ. 

- Να θαιύπηνπλ ηα εδάθε ησλ απιώλ ηνπο κε γθαδόλ.  

-------------------------------- 
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              «ΟΠΟΙΟ ΠΙΣΔΤΔΙ ΟΣΙ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΣΟ ΣΔΛΟ  

                ΜΙΑ ΔΠΙΦΑΝΔΙΑΚΗ ΔΞΟΡΤΞΗ ΥΡΤΟΤ, 

       ΘΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΗΔΙ ΣΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΔΙΝΑΙ ΒΛΑΞ». 

                             Δπίηηκνο Πξόεδξνο ηνπ Δ΄ Σκήκαηνο ηνπ ηΔ, 

                                                             Μ. ΓΔΚΛΔΡΖ 

 

Ζ ππόζεζε ηεο θαηάζηαζεο ηεο Λαπξεσηηθήο ρεξζνλήζνπ ζήκεξα, 25 νιόθιεξα 

έηε κεηά ην θιείζηκν ηεο εηαηξείαο, δελ είλαη κόλνλ απηή πνπ κέζα ζηνλ ιίγν 

ρξόλν πνπ είρα, ζαο πξόβαια. Δίλαη ηεξάζηηα θαη πνιιά απνθξύπηνληαη, νη 

θάηνηθνη εθεί παξακέλνπλ αβνήζεηνη. Σν θξάηνο γηα λα ηνπο «βνεζήζεη», 

πξνζπάζεζε ζηνλ όκνξν Γήκν ηεο Κεξαηέαο λα θάλεη θαη ηε ρσκαηεξή ηνπ 

ιεθαλνπεδίνπ ησλ Αζελώλ, κε ηηο γλσζηέο πιένλ αληηδξάζεηο ησλ θαηνίθσλ ηεο 

Κεξαηέαο, πνπ είλαη θαη αιιειέγγπνη ζηνλ δηθό καο αγώλα. 

Απηά πνπ πξνβιήζεθαλ, ήηαλ θαζαξά ζέιεκα ησλ Δπηηξνπώλ Αγώλα λα 

πξνβιεζνύλ, ηα κέιε ησλ νπνίσλ απνζθνπνύλ αθ’ελόο κελ λα άξνπλ θάζε ίρλνο 

άγλνηαο από εζάο, αθ’εηέξνπ δε λα ελεξγνπνηήζνπλ ην θηιόηηκό καο γηα έλαλ 

αγώλα νπζηαζηηθό. 

Δδώ ηειείσζα ηελ παξέκβαζε πνπ κνπ αλεηέζε.  

ην βίληεν πνπ παξαζέηνπκε ππάξρεη επίινγνο ηνπ π. Υξηζηνδνύινπ πνπ δελ 

θαηαγξάθεηαη εδώ, θαη αμίδεη λα ηνλ δείηε. 

    ---------------------------------- 

 


