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Μεταλλείο χρυσού στο Πέραμα Εβρου 

 Η εταιρία Χρυσωρυχεία Θράκης Α.Μ.Β.Ε. επανήλθε (μετά το 
2000) στην πρότασή της για λειτουργία μεταλλουργίας χρυσού στο 
Πέραμα Εβρου. 

 Υπέβαλε ΠΠΜ για το εν λόγω έργο προτείνοντας έναν νεωτερισμό 
(στα πλαίσια κυάνωσης του πετρώματος) στην παραγωγική 
διαδικασία. 

 Ο Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης κ. Ευάγγελος Λαμπάκης ζήτησε 
την παρουσία μου στη συζήτηση του Δημοτικού Συμβουλίου 
σήμερα με έγγραφη εισήγηση για το θέμα. 

 Είναι τιμή για μένα να εκφέρω τη γνώμη μου, μετά την ημερίδα 
για τις επιπτώσεις της μεταλλουργίας χρυσού στις 13-2-2011 στην 
Αλεξανδρούπολη, με πρωτοβουλία πάλι του κ. Λαμπάκη. 
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Κυάνωση για παραγωγή χρυσού (1) 
 Επί χιλιετίες ο άνθρωπος εκμεταλλεύθηκε το χονδρομερή χρυσό 

στα ποτάμια που τον μάζευε με βαρυτομετρικές μεθόδους. 
 
 Από τα τέλη του 19ου αιώνα ο χρυσός αυτός άρχισε να εξαντλείται 

οπότε άρχισαν να βάζουν χέρι το λεπτομερή χρυσό που βρίσκεται 
εμποτισμένος στα διάφορα πετρώματα. 

 
 Συναντάται σε περιεκτικότητες μερικών γραμμαρίων στον τόνο 

του μητρικού πετρώματος (ppm). 
 
 Για την Ελλάδα (αλλά και ολόκληρη τη βαλκανική) η 

περιεκτικότητα αυτή είναι η μέση περιεκτικότητα του 
στερεού φλοιού της γης (ppb). 

 
 Οπότε η γη ολόκληρη καθίσταται αυτόματα κυανιούχο 

σκουπίδι. 
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Κυάνωση για παραγωγή χρυσού (2) 
 Γιγαντιαίες εξορύξεις πετρωμάτων επιλεκτικά όπου υπάρχουν τα ppm 

του χρυσού. Τυπική διάμετρος εκσκαφής τα 500 m, βάθος 300 - 500 m. 
 
 Λειοτρίβηση (άλεση) των πετρωμάτων…πρωτόγνωρη για τη Θράκη!!!!! 

 
 Εκχύλιση των πετρωμάτων για διαλυτοποίηση του χρυσού στα 

μπάνια κυανίου.  
 

 Είναι υδρομεταλλουργία και απαιτεί τεράστιες ποσότητες νερού σε 
μία χώρα που το έχει δραματικά ανάγκη για την επιβίωση. 

 
 Απόθεση του κυανιούχου σκουπιδιού..…. όπου στη γη υπάρχει τρύπα 

ανοιχτή…….αποθέωση της πολιτικής της ΕΕ και του ΥΠΕΚΑ… 
 
 ΚΥΑ 39624/2209/Ε103 στο ΦΕΚ 2076 Β της 25/9/2009. 
 
 Σας ενημέρωσαν ποτέ με διαβούλευση από το ΥΠΕΚΑ για το 

θέμα;…..Πάνε 10 χρόνια…….…Δεν θα σας ενημερώσουν; 
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Κυάνωση για παραγωγή χρυσού (3) 
 Στα υδατικά διαλύματα το κυάνιο έχει μία μοναδική ιδιότητα…..σχηματίζει 

υδατοδιαλυτές ενώσεις (μεταλλοκυανιούχα σύμπλοκα) με τα μέταλλα 
των πετρωμάτων!!!! 

 
 Δηλαδή….κινητοποιεί τα βαριά μέταλλα….τα καθιστά υδατοδιαλυτά!!! 

 
 Ετσι κ ινητοποιεί και το χρυσό….αλλά και πολλά άλλα μέταλλα που έχει 

το πέτρωμα. 
 

 Αυτά μετά από 24 ώρες ανάδευση στα μπάνια της κυάνωσης γίνονται 
υδατοδιαλυτά!!! 

 
 Ξεχωρίζουν τότε εύκολα το νερό από το αλεσμένο πέτρωμα (τη 

«λάσπη»)…..Νερό 50% - λάσπη 50% περίπου. 
 
 Και με «κατακρήμνιση» παίρνουν τα μέταλλα!!! Τη λάσπη….δηλαδή το 

αλεσμένο βουνό…..το πετούν στο… .νεκροταφείο του… .στη λίμνη 
τέλματος!!!...Αφού βέβαια κάνουν….αποτοξικοποίηση του κυανίου!!! 
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Κυάνωση για παραγωγή χρυσού (4) 

 Να λοιπόν οι «λίμνες με τα κυάνια του ΥΠΕΚΑ»….της ΚΥΑ 
39624/2209/Ε103 στο ΦΕΚ 2076 Β της 25/9/2009. 

 
 Καταλάβατε τι μαγείρευαν πέντε χρόνια οι κύριοι στην 

Αθήνα του ΥΠΕΚΑ με τους κ.κ. Δήμα και Verheugen της ΕΕ. 
 
 Αυτό πρότεινε και η εταιρία για το Πέραμα το 2000. 
 
 Τι κακό έχουν όμως θα έχουν οι λίμνες τέλματος αφού το κυάνιο θα 

έχει αποτοξικοποιηθεί; 
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Η λίμνη τέλματος (1) 
 Αποτοξικοποίηση των κυανιόντων…δηλαδή μετατροπή τους σε ενώσεις 

του αζώτου χαμηλότερης τοξικότητας….είναι εφικτή σε κάποιο μέτρο 
μόνον για την υδατική φάση του πολφού της μεταλλουργίας του χρυσού. 
Αυτό κάνει και η μέθοδος INCO. 

 
 Στη στερεά φάση όμως (δηλαδή στη στερεά λάσπη) παραμένουν 

προσροφημένες στην επιφάνεια των κόκκων μεγάλες ποσότητες 
κυανίου. 
 

 Αυτές πέφτουν στο χώρο τέλματος και δεν υπάρχει επιστημονική 
προσέγγιση για το πώς και πότε θα επανέλθουν σε υδατοδιαλυτή μορφή 
στα νερά της βροχής που θα κατεισδύουν στο τέλμα!!!!!! 
 

 Το υλικό του τέλματος από την άποψη αυτή είναι χημικά πλήρως 
απροσδιόριστο…. 
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Η λίμνη τέλματος (2) 
 Να λοιπόν η χημεία του υλικού της λίμνης τέλματος του ΥΠΕΚΑ  και 

της εταιρίας: 
 
 Προσροφημένα κυάνια 
 
 Μετατροπή των κυανιόντων σε ενώσεις του αζώτου 

ανεξέλεγκτα διότι το φαινόμενο εξαρτάται από το pH και η τιμή του 
όπως είπαμε είναι περιβαλλοντικά εξαρτώμενη… 

 
 Νίτρωση των νερών…..μην ξεχνάτε ότι τα νιτρικά λιπάσματα 

απαγορεύθηκαν στη γεωργία!!!! 
 
 Και σχηματισμός υδατοδιαλυτών μεταλλοσυμπλόκων 

ανεξέλεγκτα με όσα μέταλλα έμειναν στη λάσπη!!! 
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Υδροκυάνιο στα νερά… . 
Ανεξάρτητα της συγκέντρωσης του NaCN!!!! 
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Kαι οι συνθήκες εξάτμισής του.....0,05%  NaCN στα μπάνια 
Σημείο βρασμού o ι 26 οC!!!!! 

 Τα ppm υδροκυανίου αμέσως επάνω από την επιφάνεια των μπάνιων κυάνωσης. 
Σε pH 10,5  είναι 100 ppm στους 18 οC. Στους 25 οC πόσα είναι; Ας σας 
απαντήσει το ΥΠΕΚΑ στα πλαίσια της διαβούλευσης. 
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Τι σημαίνει για το νερό η παρουσία του κυανίου 

 Η ουσία αυτή είναι περιβαλλοντικά εγκληματική. 
 
 Σκοτώνει κάθε έμβιο οργανισμό στο νερό. 
 
 Ασχετα με την αποτοξικοποίηση το νερό πια είναι για τον 

άνθρωπο νεκρό. 
 
 Μετρούν τα ppm κυανίου και το επαναφέρουν στα φυσικά 

συστήματα διότι δεν έχουν τι να το κάνουν (να η…….ΕΕ!!). 
 
 Είναι περιβαλλοντικοί εγκληματίες. 
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Τι ζητούν οι εταιρίες 

 Eίπα στους εκπροσώπους της ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ ΑΕ 
ότι ppm χρυσού έχουν τα πετρώματα στη μισή Βόρεια 
Ελλάδα!!!! 

 
 Με διόρθωσαν χαριτολογώντας……σ΄ ολόκληρη είπε η 

Κα Γαζέα!!!!! 
 
 Και το θέλετε ΟΛΟΝ; 
 
 Τα θέλουμε ΌΛΑ… ..(Πέτρος 

Στρατουδάκης!!!)… ..ό,τι ισχύει για το αλουμίνιο 
και το νικέλιο θα ισχύσει και για το χρυσό 
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Τι σημαίνει αυτό……κτυπούν τον ίδιο το Θεό!! 

 Αφαίρεση λοιπόν του χρυσού (και πολλών άλλων μετάλλων μέσω 
της κυάνωσης και της παραγωγής χρυσού Dore) από τα 
πετρώματα σημαίνει: 

 
 ΑΓΡΙΑ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΝΕΡΩΝ. 
 
 ΘΑ ΣΤΕΡΗΘΕΙ ΠΙΑ ΑΠΌ ΤΑ ΠΟΛΥΤΙΜΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ 

ΜΕΤΑΛΛΑ…σημασία του γινομένου διαλυτότητας της χημείας!!!! 
 
 ΝΑ Η ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΙΔΕΑΣ! 

 
 Και ζητούν να εφαρμοσθεί ανελέητα στη Θράκη με αρχή το 

μεταλλείο Περάματος. 
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Η νέα πρόταση της εταιρίας (1) 
κυάνωση… .αλλά χωρίς λίμνη τελμάτων!!! 

 Η απόρριψη της κυάνωσης στις αρχές της δεκαετίας του 2000 
οδήγησε την εταιρία στην υποβολή νέας πρότασης. 

 Θα γίνει κυάνωση στο πέτρωμα αλλά θα ακολουθηθεί από 
αφύγρανση του πολφού σε παχυντή και ακόλουθα σε πρέσσες. 

 Η περιεκτικότητα σε υγρασία του αφυγραμένου πολφού θα είναι 
85%. 

 Τα υδατικά εκπλύματα της αφύγρανσης θα συγκεντρώνονται σε 
λίμνη από όπου θα επανακυκλώνονται στη διαδικασία. 

 Στο νερό αυτό θα προστίθενται μικρές ποσότητες καθαρού 
νερού (από γεώτρηση ή από βροχές). Αναλογία 80% - 20%. 

 Δηλαδή θα εφαρμόζεται κλειστό κύκλωμα διαχείρισης του 
νερού, δεν θα υπάρχει λίμνη τέλματος οπότε οι απαιτήσεις σε 
καθαρό νερό μειώνονται σημαντικά. 
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Η διαχείριση του αφυγραμένου πολφού (filter cake) 
 Το αφυγραμένο τέλμα (filter cake) θα μεταφέρεται με φορτηγά αυτοκίνητα και θα 

αποτίθεται σε κατάλληλα κατασκευασμένο χώρο απόθεσης τελμάτων συνολικής 
ωφέλιμης αποθηκευτικής χωρητικότητας 6,9 Mm3, από τα οποία τα 1,8 Mm3 κάτω 
από το επίπεδο της στέψης του κύριου αναχώματος (195 m ά.ε.θ.) και 5,1 Mm3 
πάνω απ’ αυτή.  

 
 Το συνολικό ύψος του θα είναι 40 m με τελικό επίπεδο στέψης στα 195 m ά.ε.θ. 
 
 Για την τοποθέτηση του αφυγραμένου τέλματος (filter cake) μετά τα 195m 

προβλέπεται η δημιουργία εσωτερικών αναχωμάτων, χρησιμοποιώντας ως υλικό 
κατασκευής μεταλλευτικά οξειδωμένα στείρα.  
 

 Τα αναχώματα θα κατασκευάζονται σε δύο στάδια, θα έχουν ύψος 5m και θα 
διαμορφώνουν ένα περιμετρικό σύστημα συγκράτησης του αφυγραμένου τέλματος 
(filter cake).  
 

 Προβλέπεται η κατασκευή 8 αναχωμάτων, με τα οποία θα επιτευχθεί η ανύψωση 
της εγκατάστασης από τα 195m στα 235m.  
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Πως θα διαμορφωθούν τα αναχώματα 
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Η κριτική του νεωτερισμού του filter cake (1) 

 Δεν μπορεί να υπάρχει κλειστό κύκλωμα νερού σε μία τέτοια 
διαδικασία. 

 Δεν είναι συγκρίσιμο με αυτό που όλος ο κόσμος εννοεί ως 
κλειστό κύκλωμα νερού στα συστήματα κεντρικής θέρμανσης. 

 Στην κεντρική θέρμανση το νερό κυκλοφορεί για απεριόριστο 
πρακτικά χρόνο χωρίς να δημιουργούνται χημικές ουσίες 
κατά την κυκλοφορία του. Μόνον για λόγους διάβρωσης γίνεται 
επέμβαση στο κύκλωμα. 

 Στην περίπτωση του filter cake σε κάθε φόρτιση του συστήματος με 
πέτρωμα και με την κυάνωση που τη συνοδεύει (24 ώρες) θα 
δημιουργείται μία σωρεία τοξικών χημικών ενώσεων. 

 Αυτές κατά το 90% περίπου θα μένουν στο σύστημα. 
 Η παρουσία τους εκεί θα έχει σωρρευτικό χαρακτήρα κάθε μέρα. 
 Γρήγορα το νερό θα κορεσθεί από διάφορες ουσίες και δεν 

θα μπορεί να λειτουργήσει η κυάνωση. 
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Η κριτική του νεωτερισμού του filter cake (2) 
 

 Τότε το νερό θα πρέπει να πεταχθεί και το σύστημα να 
φορτισθεί με καθαρό νερό. 

 
 Που να το πετάνε; 
 
 Βρείτε ανάλογα παραδείγματα από την καθημερινή σας ζωή. 
 
 Μπορείτε να πλύνετε κάθε μέρα τα άπλυτα ρούχα σας στο νερό μίας 

λεκάνης με απορρυπαντικό χωρίς να το αλάζετε κάθε λίγο; 
 
 Επομένως η επίκλυση του κλειστού κυκλώματος νερού είναι 

ελιγμός για δημιουργία εντυπώσεων!!! 
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Η κριτική του νεωτερισμού του filter cake (3) 
 Στα απόνερα των πρεσσών σφύγρανσης θα υπάρχουν μεγάλες 

ποσότητες λεπτομερούς υλικού το οποίο θα πέφτει στη λίμνη 
επανακύκλωσης. 

 
 Εκεί αυτό θα καθιζάνει και γρήγορα θα επέρχεται πλήρωση της 

λίμνης. 
 
 Επομένως θα πρέπει να καθαρίζεται τακτικά από το υλικό αυτό, 

το οποίο από χημικής άποψης θα είναι τοξικότατο. 
 
 Πως θα το διαχειρίζονται δεν θα μας το πουν; Πάντως στην 

ΠΠΜ δεν γίνεται λόγος για το απλό αυτό θέμα. 
 

 Αν δεν την αδειάζουν τη λίμνη τότε θα πρέπει να δημιουργήσουν και 
νέα λίμνη. Πόσες τέτοιες θα απαιτηθούν συνολικά; 
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Η κριτική του νεωτερισμού του filter cake (4) 

 
 Στο χώρο απόθεσης το filter cake θα δέχεται την 

επίδραση των ατμοσφαιρικών συνθηκών, ιδιαίτερα των 
βροχών. 

 Η παρουσία του βρόχινου νερού θα επαναφέρει την 
κατάσταση από πλευράς χημείας σε μεγάλο βαθμό όπως 
στις κλασικές λίμνες τελμάτων. 

 Το υλικό από πλευράς χημείας θα είναι βέβαια ίδιο με το 
υλικό της κλασικής κυάνωσης. 

 Πόσο θα διαφέρει τότε ο χώρος αφυγραμένου 
τέλματος από την κλασική λίμνη τέλματος; 
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Η κριτική του νεωτερισμού του filter cake (5) 

 
 

 Η ανύψωση φραγμάτων για ανάλογους σκοπούς μπορεί 
να γίνει με διάφορους τρόπους. 

 
 Ο συγκεκριμένος της ΠΠΕ είναι αυτός που 

συγκεντρώνει τα μειονεκτήματα όλων των άλλων 
που εφαρμόζονται διεθνώς. Είναι ο πιο φθηνός αλλά με 
τα μεγαλύτερα ρίσκα για αστοχία!!!!! 

 
 Δείτε μερικά παραδείγματα. 
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Ανύψωση φραγμάτων - τεχνικές 
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Aνύψωση κατά τα «ανάντη»  
Xαμηλό κόστος… αλλά με το μέγιστο ρίσκο!!!!! 

http://www.wise-uranium.org/img/udamr.gif
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Oι κ ίνδυνοι για αστοχία του!!! 
Από σεισμούς… . 
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Oι κ ίνδυνοι για αστοχία του!!! 
Από ανύψωση της στάθμης νερών βροχής… . 
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Oι κ ίνδυνοι για αστοχία του!!! 
Από υπερχείλιση της στάθμης νερών βροχής… . 

http://www.wise-uranium.org/img/mdfo.gif
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Oι κ ίνδυνοι για αστοχία του!!! 
Ο ρόλος του αστάθμητου περιεχόμενου υλικού 

http://www.wise-uranium.org/img/mdfp.gif
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Φίλοι δημοτικοί σύμβουλοι 

 Στα σημερινά πλαίσια οικονομικής αποσταθεροποίησης της χώρας η 
κεντρική της διοίκηση παρέδωσε τη διαχείριση τέτοιων θεμάτων για 
όλη τη Μακεδονία και τη Θράκη στη διεθνή επικυριαρχία. 

 Αντιλαμβάνεσθε όλοι ότι η κυάνωση για παραγωγή χρυσού είναι η 
πλέον προσφερόμενη πρακτική για γρήγορο πλουτισμό 
αδιαφορώντας για την καταστροφή του τόπου. 

 Το μεταλλείο Περάματος και με τη νέα πρόταση εξακολουθεί να 
επιχειρεί την είσοδο της περιοχής στον «αστερισμό» του κυανίου. 

 Ημουν από το 2000 μάντης «κακών». Δεν δίστασα να το κάνω και 
να το στηρίξω. 

 Η προκήρυξη διαβούλευσης από το ΥΠΕΚΑ για τέτοια μεταλλεία στο 
«Καλλιντήρι» δικαιώνει την ανησυχία που εξέφρασα, «αδειάζει» τον 
κ. Γ. Παπανδρέου και παραδίνει τη Θρακική γη στο έλεος του 
κυανίου. 
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Φίλοι δημοτικοί σύμβουλοι 

 Η σημερινή σας απόφαση για την τύχη της 
ΠΠΕ της μεταλλουργίας χρυσού 
Περάματος μπορεί να σώσει κάτι για τον 
τόπο από το αύριο που μας το 
κλέβουν σήμερα ασύστολα. 

 
 Για το καλό των παιδιών μας. 
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Σας ευχαριστώ  
για την προσοχή σας 

 
 
 

Γιώργος Κ. Τριανταφυλλίδης 
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