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Το μεταλλείο μεικτών θειούχων Άγιος Φίλιππος, 6 km βορειοανατολικά της Κίρκης και 

ιδιαίτερα το εργοστάσιο επεξεργασίας του μεταλλεύματος, 3 km ανατολικά της Κίρκης, 
δημιούργησαν σημαντικά περιβαλλοντικά προβλήματα κατά τη σχετικά μικρή διάρκεια 
λειτουργίας τους τα έτη 1974–80 και 1990–97. Τέλματα εμπλουτισμού στις κατεστραμμένες 
λεκάνες απόθεσης και σε άλλους χώρους της περιοχής του εργοστασίου, μεταλλευτικά συ-
μπυκνώματα, σωροί ακατέργαστου μεταλλεύματος και πλήθος κατεστραμμένων και σκου-
ριασμένων βαρελιών χημικών αντιδραστηρίων, μεταξύ άλλων και κυανιούχου νατρίου α-
πειλούν άμεσα τη δημόσια υγεία. Όλα αυτά είναι εκτεθειμένα στη διαβρωτική δράση των 
βρόχινων νερών και αποτελούν μια διαρκή πηγή ρύπων, οι οποίοι μεταφέρονται στον παρα-
κείμενο μικρό ποταμό Ειρήνη που εκβάλλει 23 km νότια, στο Θρακικό Πέλαγος, ανατολικά 
της Αλεξανδρούπολης.  
Η μη περιβαλλοντικά ορθή διαχείριση των απορριμμάτων εμπλουτισμού οδήγησε σε ση-

μαντική επιβάρυνση της περιοχής με τοξικά απόβλητα και τοξικά στοιχεία, όπως Pb, As, 
Cd κ.ά. Η οξείδωση των θειούχων ορυκτών των τελμάτων και συμπυκνωμάτων παρουσία 
οξυγόνου και νερού οδηγούν στο σχηματισμό όξινης απορροής και ανάλογα με τις συνθήκες 
και δευτερογενών προϊόντων, όπως θειικά άλατα, τα οποία μπορούν να διαλυτοποιηθούν 
εύκολα και να εντείνουν την εκπομπή τοξικών στοιχείων στο υδρολογικό σύστημα. Τα τοι-
χώματα των έξι λεκανών καθίζησης τελμάτων είναι διαρρηγμένα με αποτέλεσμα τα τέλμα-
τα και τα θειικά άλατα να διαρρέουν στο διπλανό ρέμα (ρέμα Κιρκάλων) και στον παρακεί-
μενο ποταμό Ειρήνη.  
Στα πλαίσια του α΄ μέρους της εργασίας αυτής πραγματοποιήθηκε δειγματοληψία και 

ορυκτοχημική μελέτη (1) των τελμάτων εμπλουτισμού και (2) των υπολειμμάτων μεταλ-
λευτικών συμπυκνωμάτων εντός και εκτός του εργοστασίου εμπλουτισμού. Στο β΄ μέρος 
της εργασίας περιγράφονται τα αποτελέσματα της αντίστοιχης μελέτης των εδαφών και 
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των ποτάμιων ιζημάτων. Για τη γεωχημική μελέτη των τελμάτων εμπλουτισμού και συ-
μπυκνωμάτων πραγματοποιήθηκαν συνολικά 60 χημικές αναλύσεις των κύριων στοιχείων 
και ιχνοστοιχείων με τις μεθόδους TXRF και AAS. Στην παρούσα εργασία παρουσιάζονται 
τα αποτελέσματα της χημικής ανάλυσης των στοιχείων Fe, Mn, Pb, Zn, Cu, As και Cd που 
υπάρχουν στο εξορυχθέν ή κατεργασμένο μετάλλευμα.  
Τα τέλματα εμπλουτισμού των λεκανών παρουσιάζουν ανώτερες τιμές συγκέντρωσης Pb 

14.600 ppm, Zn 22.740 ppm, Cu 3.900 ppm, As 940 ppm και Cd 193 ppm. Οι τιμές αυτές εί-
ναι υψηλότερες στην επιφάνεια των τελμάτων λόγω διεργασιών οξείδωσης, διάλυσης και 
επανακαταβύθισης δευτερογενών θειικών αλάτων. Στα επιφανειακά δείγματα μετρήθηκαν 
ανώτερες τιμές Pb 51.450 ppm, Zn 57.830 ppm, Cu 5.570 ppm, As 1.190 ppm και Cd 
1.070 ppm. Οι αντίστοιχες τιμές συγκέντρωσης είναι πολλαπλάσιες στα μεταλλευτικά συ-
μπυκνώματα, τα οποία είναι διασκορπισμένα στους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους 
του εργοστασίου.  
Μεγάλη σημασία αποδίδεται στα θειικά ορυκτά άλατα των ομάδων αλοτριχίτη–

διετριχίτη και μποϋλεΐτη–ροζενίτη, τα οποία σχηματίζονται από την οξείδωση των τελμά-
των και συμπυκνωμάτων. Τα ορυκτά αυτά έχουν την ιδιότητα να προσροφούν μεγάλες πο-
σότητες Zn, Cd, Pb, Cu και επειδή είναι ευδιάλυτα στο νερό, αποτελούν ιδανικό μέσον εκ-
πομπής των μετάλλων αυτών στο περιβάλλον και στο υδρολογικό σύστημα. Λόγω υψηλών 
περιεκτικοτήτων σε θείο, εντείνουν επίσης την όξινη απορροή. 

 

1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

1.1 Ιστορικό των Μεταλλείων Κίρκης 

Η Κίρκη είναι ένα χωριό του Νομού Έβρου, 17 km ΒΒΔ της Αλεξανδρούπολης. 
Βόρεια έως βορειοανατολικά της Κίρκης υπάρχουν πολλές μεταλλοφόρες εμφανίσεις, 
από τις οποίες οι πιο γνωστές, εκτός αυτής του Αγίου Φιλίππου, είναι οι King Arthur, 
Αρμουτσούκ, Αχατκιόι, Επτάδενδρο, Αχλά Ταρλά, Παγώνη Ράχη κ.ά. [1–5]. 

Το μεταλλείο Άγιος Φίλιππος είναι γνωστό ήδη από τον 19ο αι. Η σοβαρότερη ό-
μως μεταλλευτική δραστηριότητα υπήρξε στο διάστημα μεταξύ 1932 και 1939 από μία 
βρετανική εταιρεία. Αποτέλεσμα της εξόρυξης ήταν η δημιουργία ενός δικτύου στοών 
συνολικού μήκους περίπου 1600 m. Το μετάλλευμα μετά την εξόρυξή του στελνόταν 
ακατέργαστο στην Ευρώπη από το σιδηροδρομικό σταθμό της Κίρκης. 

Κατά τη διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, οι Γερμανοί σε μία πρωτοφανή 
προσπάθεια, κινητοποιώντας μεγάλο ανθρώπινο δυναμικό, πραγματοποίησαν σε διά-
στημα τριών ετών πολλές μεγάλες εγκαταστάσεις, έχοντας όπως φαίνεται σαν σκοπό 
την εγκαθίδρυση μιας εκτεταμένης μεταλλευτικής και μεταλλουργικής βιομηχανίας στη 
περιοχή Κίρκης. Κατασκεύασαν και εξόπλισαν 3 km ανατολικά της Κίρκης, πλησίον της 
σιδηροδρομικής γραμμής, ένα για την εποχή εκείνη σύγχρονο εργοστάσιο εμπλουτισμού 
μεταλλευμάτων, αποτελούμενο από δύο μεγάλα κτίρια για τη κατεργασία του μεταλ-
λεύματος του Αγίου Φιλίππου που περιελάμβανε μονάδες θραύσης, λειοτρίβησης, ε-
μπλουτισμού με τη μέθοδο επίπλευσης κ.λπ. Για τη μεταφορά του μεταλλεύματος από 
το μεταλλείο Αγίου Φιλίππου μέχρι το εργοστάσιο εμπλουτισμού, συνολικής απόστασης 
6 km, κατασκευάστηκε σύστημα εναέριας μεταφοράς. Στο μεταλλείο Αγίου Φιλίππου 
διευρύνθηκε το δίκτυο στοών σε συνολικό μήκος περίπου 3500 m.  

Οι εγκαταστάσεις, εκτός από το μεταλλείο Άγιος Φίλιππος και το εργοστάσιο ε-
μπλουτισμού του μεταλλεύματος, περιελάμβαναν και δύο μονάδες παραγωγής ηλεκτρι-
κού ρεύματος, κτίρια για διάφορα συνεργεία, χημικά εργαστήρια και αποθήκες, καθώς 
επίσης και πολλά οικήματα για το εργατικό και υπαλληλικό προσωπικό, μεταξύ των 
οποίων και πολυτελείς βίλες για το ανώτατο προσωπικό. Όλα τα ανωτέρω δημιούργη-
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σαν αργότερα στη μεταπολεμική περίοδο πολλούς μύθους γύρω από αυτή τη δραστηριό-
τητα και από την οικονομικότητα των κοιτασμάτων της περιοχής.  

Με το τέλος του πολέμου το 1945 και την εσπευσμένη οπισθοχώρηση των Γερμα-
νών και Βουλγάρων (η Θράκη ήταν υπό βουλγαρική κατοχή), όλες αυτές οι εγκαταστά-
σεις εγκαταλείφθηκαν και περιήλθαν στη δικαιοδοσία του Ελληνικού Κράτους. Στη 
συγκεχυμένη μεταπολεμική περίοδο και με τη συγκυρία του Εμφυλίου Πολέμου, ακο-
λούθησαν διάφορες ανεξέλεγκτες επεμβάσεις και λεηλασίες που σε συνδυασμό με την 
φυσική διάβρωση είχαν καταστρεπτικές συνέπειες στις εγκαταλελειμμένες εγκαταστά-
σεις, ιδιαίτερα σε αυτές των ξύλινων οικημάτων. Σήμερα παραμένουν μόνο τα οικήματα 
από πέτρινο υλικό σε μεγάλο βαθμό κατεστραμμένα, όπως και τα κτίσματα του εργο-
στασίου εμπλουτισμού μεταλλευμάτων. 

Οι προσπάθειες της αμερικάνικης εταιρίας Mediterranean Mines στο διάστημα με-
ταξύ 1951 και 1953 και της Ελληνικής Τράπεζας Βιομηχανικής Ανάπτυξης (ΕΤΒΑ) στη 
δεκαετία του 1960 να δημιουργήσουν μεταλλευτική βιομηχανία, δεν καρποφόρησαν. Το 
έτος 1974, απέκτησε τα μεταλλευτικά δικαιώματα της περιοχής ένας ιδιώτης, ο Κυπριά-
δης, ο οποίος ίδρυσε τη μικρή εταιρία Κίρκη Μεταλλευτική ΕΠΕ και άρχισε την υπόγεια 
εξόρυξη του κοιτάσματος στο μεταλλείο Άγιος Φίλιππος. Το συγκρότημα Κυπριάδη 
έθεσε σε λειτουργία και το εργοστάσιο εμπλουτισμού καθώς επίσης και το εναέριο σύ-
στημα για τη μεταφορά του μεταλλεύματος από το μεταλλείο Αγίου Φιλίππου. Η ετήσια 
παραγωγή ανήλθε τα έτη 1975 και 1976 σε 40.000 τόνους μεταλλεύματος και 3.000 
τόνους συμπυκνωμάτων γαληνίτη και σφαλερίτη–βουρτσίτη [6].  

Η μη εφαρμογή όλων των απαραίτητων μέτρων ασφάλειας, έγιναν αιτία, ύστερα 
από μια ισχυρή βροχόπτωση το καλοκαίρι του 1977, να πάθει καθίζηση και τελικά να 
καταρρεύσει το κεντρικό σύστημα στοών. Το ατύχημα έγινε ευτυχώς τη νύχτα και δεν 
υπήρξαν ανθρώπινα θύματα. Ενώπιον αυτής της απελπιστικής κατάστασης άρχισε η 
επίπονη επιφανειακή εξόρυξη προς βαθύτερα σημεία του μεταλλοφόρου ρήγματος. Οι 
προσπάθειες όμως αυτές δεν είχαν τα αναμενόμενα οικονομικά αποτελέσματα με απο-
τέλεσμα να σταματήσουν οι εργασίες το έτος 1980.  

Στα μέσα της δεκαετίας του 1980 άρχισαν ερευνητικές εργασίες του ΙΓΜΕ για τον 
εντοπισμό νέων μεταλλοφόρων εμφανίσεων, με αποθαρρυντικά όμως αποτελέσματα. Το 
1989 απέκτησε πάλι ο ίδιος επιχειρηματίας τα μεταλλευτικά δικαιώματα της περιοχής. 
Οι ποσότητες και η ποιότητα του μεταλλεύματος από την επιφανειακή εξόρυξη περιορί-
σθηκαν αισθητά. Το φτωχό αυτό μετάλλευμα μεταφερόταν με φορτηγά οχήματα (αντί 
της μεταφοράς με τον εναέριο σιδηρόδρομο) για την κατεργασία του στο εργοστάσιο 
εμπλουτισμού. Τα σε πολύ μεγαλύτερες ποσότητες εξορυχθέντα στείρα εκμετάλλευσης 
αποτέθηκαν γύρω από το ορυχείο (Εικόνα 1). Το επιφανειακό ορυχείο απέκτησε με την 
πάροδο του χρόνου μεγάλες διαστάσεις. Το δυτικό, σχεδόν κατακόρυφο τοίχωμά του 
έφτασε το ύψος των 50 m περίπου δημιουργώντας άμεσο κίνδυνο για την τύχη των 
εργαζομένων σε περίπτωση κατακρήμνισης. Στο βαθύτερο μέρος της εκσκαφής συγκε-
ντρώθηκαν και λίμνασαν επιφανειακά νερά τα οποία παρά τις αντλήσεις δημιουργούσαν 
μεγάλες δυσκολίες στην εξόρυξη με αποτέλεσμα να διακόπτονται συχνά οι εργασίες που 
οδήγησαν το 1997 οριστικά στην παύση της μεταλλευτικής δραστηριότητας. 
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Εικόνα 1:  Απόψεις του μεταλλείου Αγίου Φιλίππου. 1.1: Επιφανειακό μεταλλείο. 

1.2: Λεπτομέρεια της Eικόνας 1.1: τμήμα τελευταίων εξορύξεων. 1.3: Η 
είσοδος της κεντρικής στοάς της παλαιάς υπόγειας εξόρυξης. 1.4: Ερεί-
πια κτιριακών εγκαταστάσεων (στο βάθος) και σιλό φόρτωσης μεταλ-
λεύματος (1) στον εναέριο σιδηρόδρομο (2). 1.5: Βαγονέτα του εναέρι-
ου σιδηρόδρομου εν μέρει γκρεμισμένα στο έδαφος. 

Figure 1:  Views of the Agios Filippos mining area. 1.1: Open pit. 1.2: Detail of 
Figure 1.1, part of recent mining works. 1.3: The entrance of the central 
gallery at the old underground excavations. 1.4: Ruins of the buildings 
(at the back side) and the loading silos (1) at the aerial railway (2). 
1.5: Wagons of the aerial railway, partly on the ground.  
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Η παραγωγή του μεταλλείου κατά την πρώτη περίοδο των εργασιών τα έτη 1974–
1980 ήταν συνολικά 159.000 τόνοι μεταλλεύματος από το οποίο ανακτήθηκαν 12.000 
τόνοι συμπυκνώματος (Mining Annual Rewiew 1976–80, αναφορά από [6]). Η μεγαλύ-
τερη ετήσια παραγωγή σημειώθηκε τα έτη 1975 και 1976 με 40.000 τόνους μετάλλευμα 
και 3.000 τόνους συμπυκνώματα, κυρίως γαληνίτη και σφαλερίτη–βουρτσίτη. Μετά την 
κατάρρευση του υπογείου συστήματος και την έναρξη της επιφανειακής εξόρυξης το 
1977, η παραγωγή μειώθηκε στους 22.000 τόνους μεταλλεύματος και 700 τόνους συ-
μπυκνώματος. Πριν τη λήξη του έργου το 1980 η ετήσια παραγωγή κατέληξε να είναι 
μόνο 3.000 τόνους μετάλλευμα και 270 τόνους μεικτό συμπύκνωμα. Από τις κατά τον 
ίδιο τρόπο εργασίες που ακολούθησαν με συχνές διακοπές στην περίοδο 1990–1997 δεν 
υπάρχουν στοιχεία, αλλά λαμβάνοντας υπόψη την εξέλιξη παραγωγής των προηγούμε-
νων ετών η εξόρυξη είναι πιθανόν να μην είχε υπερβεί τους 50.000 τόνους μεταλλεύμα-
τος. 

Στο μεταλλείο Άγιος Φίλιππος εξορύχθηκαν συνολικά περίπου 200.000–220.000 
τόνοι μεταλλεύματος που υπέστη επεξεργασία στο εργοστάσιο εμπλουτισμού. Ουσια-
στικά πρόκειται για ένα σχετικά μικρό μεταλλευτικό έργο, το οποίο όμως δημιούργησε 
σημαντικά περιβαλλοντικά προβλήματα. 

1.2 Σκοπός της μελέτης 

Η μεταλλευτική δραστηριότητα στο μεταλλείο Άγιος Φίλιππος και η κατεργασία 
του μεταλλεύματος στις εγκαταστάσεις εμπλουτισμού, 6 km NNA του μεταλλείου Αγί-
ου Φιλίππου και 3 km ανατολικά της Κίρκης, δημιούργησαν κατά τα διαστήματα 1974–
1980 και 1990–1997 μεγάλα περιβαλλοντικά προβλήματα, τα οποία παραμένουν σαν 
διαρκής επιβάρυνση της περιοχής μεταξύ μεταλλείου και Αλεξανδρούπολης. Στην Εικό-
να 2 εμφανίζεται ο χάρτης της περιοχής μελέτης με την Κίρκη, το μεταλλείο Άγιος Φί-
λιππος, το εργοστάσιο εμπλουτισμού μεταλλεύματος (επίπλευση ή «Flotation») και την 
Αλεξανδρούπολη. 

Όπως αναφέρθηκε, η υπόγεια εξόρυξη στο μεταλλείο Αγίου Φιλίππου οδήγησε το 
καλοκαίρι του 1977 στην κατακρήμνιση του κεντρικού κόμβου των στοών, ενώ η εν 
συνεχεία προσπάθεια επιφανειακής εξόρυξης οδήγησε σε ανεξέλεγκτες εκσκαφές και 
συσσωρεύσεις στείρων εκμετάλλευσης που περιέχουν θειούχα ορυκτά. Αποτέλεσμα των 
ενεργειών αυτών ήταν η παραμόρφωση του φυσικού τοπίου της περιοχής και η συμβολή 
στην εμφάνιση όξινης απορροής.  

Μια ακόμη πηγή τοξικών στοιχείων και άκρως επικίνδυνων χημικών υλικών για την 
υγεία και τη ζωή ανθρώπων και ζώων, αποτελούν τα υλικά που βρίσκονται στους χώ-
ρους του εργοστασίου εμπλουτισμού του μεταλλεύματος (Εικόνα 2). Μετά την τελική 
παύση της μεταλλευτικής δραστηριότητας εγκαταλείφθηκαν στο εργοστάσιο και στους 
γύρω χώρους μεγάλες ποσότητες διαφόρων υλικών και αποβλήτων. Οι λεκάνες των 
τελμάτων εμπλουτισμού, τα διασκορπισμένα μεταλλευτικά συμπυκνώματα, το ερει-
πωμένο εργοστάσιο και άλλα κτίρια, κυριολεκτικά κορεσμένα με χημικά αντιδραστήρια 
και μεταλλευτικά υπολείμματα, αποτελούν διαρκή πηγή εκπομπής τοξικών υλικών στην 
περιοχή και στο υδρολογικό σύστημα (ρέμα Κιρκάλων, ποταμός Ειρήνη) και χαρακτη-
ρίζουν την άθλια κατάσταση που επικρατεί ακόμη, χωρίς να ληφθούν οποιαδήποτε στοι-
χειώδη μέτρα ασφάλειας. Σημειώνεται ότι όλα αυτά τα υλικά είναι προσιτά σε οποιον-
δήποτε έρθει σε επαφή μαζί τους διακινδυνεύοντας την υγεία και τη ζωή του. 
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Εικόνα 2:  Περιοχή μελέτης μεταξύ Κίρκης, μεταλλείου Αγίου Φιλίππου και Αλε-

ξανδρούπολης. Για την περιοχή της επεξεργασίας του μεταλλεύματος 
(επίπλευση ή «Flotation»), βλ. Εικόνα 3. 

Figure 2: Area under investigation among Kirki, Agios Philippos mine and Alex-
androupolis. For the area around the beneficiation plant, see Figure 3. 

 
 
Η κατάσταση αυτή έγινε αφορμή για την εκπόνηση μελετών από επιστημονική ο-

μάδα εργασίας των Ινστιτούτων Ορυκτολογίας, Πετρογραφίας και Εδαφολογίας του 
Πανεπιστημίου του Αμβούργου Γερμανίας. Στο πρώτο στάδιο επικεντρώθηκε η έρευνα 
στη γεωχημική μελέτη των ιζημάτων κατά μήκος του ποταμού Ειρήνης μέχρι την εκβο-
λή του στο Θρακικό Πέλαγος [7, 8]. Στο δεύτερο στάδιο, η έρευνα επεκτάθηκε στη 
γεωχημεία των εγκαταλειμμένων μεταλλευτικών τελμάτων και συμπυκνωμάτων και των 
επιβαρημένων εδαφών της περιοχής του εργοστασίου επεξεργασίας του μεταλλεύμα-
τος [9]. Στα πλαίσια αυτά, υποβλήθηκε πρόσφατα στη Σχολή Γεωεπιστημών του Πανε-
πιστημίου του Αμβούργου σχετική διατριβή από τους Asfahani και Nowak [10]. 

Η παρούσα εργασία ασχολείται κυρίως με την αξιοποίηση αυτών των νέων στοιχεί-
ων και αποτελεί μια συνοπτική σύνθεση των μέχρι τώρα μελετών της ομάδας εργασίας 
του Αμβούργου με σκοπό να συμβάλει στην επιστημονική δημόσια πληροφόρηση για 
τις εν λόγω περιβαλλοντικές επιπτώσεις και να δώσει εποικοδομητικά κίνητρα για μελ-
λοντικές αποκαταστάσεις στη επιβαρημένη αυτή περιοχή.  

2 ΤΟ ΜΕΤΑΛΛΕΙΟ AΓΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 

2.1 Η εμφάνιση και η ορυκτολογική σύσταση του κοιτάσματος  

Η μεταλλοφορία στο μεταλλείο Άγιος Φίλιππος είναι επιθερμικού τύπου και περιο-
ρίζεται σε μία ζώνη ρηγμάτων μήκους περίπου 1500 m και πλάτους από μερικά μέτρα 
έως 40 m [5, 11–13]. Τα μεταλλοφόρα ρήγματα αποτελούνται συνήθως από πυριτιωμέ-
νο λατυποπαγές και μυλονιτιωμένο υλικό και διασχίζουν μια σειρά Τριτογενών πετρω-
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μάτων, κυρίως προπυλιτιωμένα ιζήματα με ενδιάμεσες ενστρώσεις κροκαλοπαγών, 
εξαλλοιωμένους υποηφαιστείτες (δακιτοειδείς ανδεσίτες) και προπυλιτιωμένους μονζο-
νίτες [11, 14]. Κατά μήκος των μεταλλοφόρων ρηγμάτων απαντώνται επίσης συντεκτο-
νικοί φλεβικοί ρυόλιθοι. 

Για την εργασία αυτή έχει σημασία να αναφερθεί ότι το εξορυχθέν πέτρω-
μα/μετάλλευμα, εκτός από το κυρίαρχο χαλαζιακό υλικό, περιέχει συχνά τα φυλλοπυρι-
τικά ορυκτά υδροθερμικής εξαλλοίωσης καολινίτη, πυροφυλλίτη και σπανιότερα σερικί-
τη, τα οποία εμφανίζονται συχνά και στα μεταλλευτικά τέλματα. Κατά τις μεταλλευτικές 
δραστηριότητες το ενδιαφέρον συγκεντρωνόταν στην ανάκτηση συμπυκνωμάτων των 
κύριων θειούχων ορυκτών του μολύβδου (κυρίως γαληνίτης) και του ψευδαργύρου 
(σφαλερίτης και βουρτσίτης). Το κοίτασμα όμως του Αγίου Φιλίππου είναι πολυμεταλ-
λικό και περιέχει μέχρι περίπου 20 θειούχα ορυκτά. Λεπτομέρειες για το γεωλογικό 
περιβάλλον, την γένεση και σύσταση του κοιτάσματος δίνονται σε άλλες εργασίες [2, 5, 
6, 13, 15–18].  

Ο Πίνακας 1 παρουσιάζει τη σύσταση του πολυμεταλλικού κοιτάσματος του Αγίου 
Φιλίππου και διασαφηνίζει ποια μεταλλικά ορυκτά και τοξικά χημικά στοιχεία μπορούν 
να μεταφερθούν από το μεταλλείο στο ρέμα Κιρκάλων και από τα μεταλλευτικά τέλμα-
τα του εργοστασίου επεξεργασίας του μεταλλεύματος στο υδρογραφικό δίκτυο του 
ποταμού Ειρήνη, μέχρι την Αλεξανδρούπολη στο Θρακικό Πέλαγος.  

Από τα ορυκτά που παρουσιάζονται στον Πίνακα 1 προέρχονται τα εξής, εν μέρει 
τοξικά, χημικά στοιχεία: Fe, Zn, Pb, Cu, As, Cd, Sb, Bi και φυσικά άφθονο θείο (S). 
Πρέπει να σημειωθεί ότι το αρσενικό (As) συμμετέχει σε πολλά μεταλλικά ορυκτά και 
ανήκει έτσι μαζί με τον ψευδάργυρο, μόλυβδο και χαλκό στα κύρια χημικά στοιχεία του 
κοιτάσματος και των μεταλλευτικών συμπυκνωμάτων και τελμάτων. Αναλύσεις που 
έγιναν κατά τη διάρκεια λειτουργίας του εργοστασίου εμπλουτισμού [12], έδειξαν σε 
δείγμα συμπυκνώματος Cu περιεκτικότητα As μέχρι 11,3% κ.β. Το δεύτερο πολύ τοξικό 
στοιχείο, το κάδμιο (Cd), συμμετέχει στην σύνθεση των κύριων μεταλλικών ορυκτών 
του σφαλερίτη και ιδιαίτερα του βουρτσίτη. Στις διάφορες περιοχές μεταλλοφορίας 
θειούχων ορυκτών της Θράκης, η περιεκτικότητα σφαλερίτη σε κάδμιο είναι συνήθως 
μεγαλύτερη από 0,5% κ.β. Η περιεκτικότητα του Cd στον βουρτσίτη του Αγίου Φιλίπ-
που βρέθηκε 1,3% κ.β. [15] ή 2,6% κ.β. [19] και στο συμπύκνωμα ψευδαργύρου του 
εργοστασίου εμπλουτισμού μέχρι 5.400 ppm (0,54% κ.β.) [12]. Σε συμπυκνώματα σφα-
λερίτη–βουρτσίτη αναφέρονται  επίσης υψηλές περιεκτικότητες σε γάλλιο (Ga) έως 
2.860 ppm, γερμάνιο (Ge) έως 810 ppm και ίνδιο (In) έως 1.090 ppm [12, 13]. 

 
Πίνακας 1 

Τα μεταλλικά ορυκτά του κοιτάσματος Αγίου Φιλίππου [16]. 
 

Κύρια ορυκτά  Δευτερεύοντα ορυκτά 
Όνομα Τύπος  Όνομα Τύπος 

σιδηροπυρίτης FeS2  κεστερίτης Cu2ZnSnS4 
σφαλερίτης ZnS  χαλκοπυρίτης CuFeS2 
βουρτσίτης ZnS  μαρκασίτης FeS2 
γαληνίτης PbS  βισμουθινίτης Bi2S3 
κιρκιΐτης Pb10Bi3As3S19  κοζαλίτης PbBi2S5 
ιορδανίτης Pb14As6S23  εναργίτης Cu3AsS4 

Bi-ιορδανίτης Pb14BiAs5S23  λουζονίτης Cu3SbS4 
τενναντίτης Cu12As4S13  σελιγμαννίτης CuPbAsS3 
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3 ΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΛΛΕΥΜΑΤΟΣ 

 Στην Εικόνα 3, εμφανίζεται η γενική διάταξη του συγκροτήματος και της περιοχής 
του εργοστασίου επεξεργασίας του μεταλλεύματος. Εκτός από τα δύο κτίρια του εργο-
στασίου, διατηρούνται επίσης το κτίριο του εργοστασίου παραγωγής ηλεκτρικού ρεύμα-
τος με τμήμα του εξοπλισμού του, το χημείο, η αποθήκη και τρία άλλα κτίρια, μεταξύ 
των οποίων και η κατοικία του διευθυντή στο υψηλότερο μορφολογικό σημείο της περι-
οχής. Τα κτίρια αυτά βρίσκονται σε ερειπωμένη κατάσταση, ενώ ορισμένα ξύλινα κτίρια 
που προορίζονταν για γραφεία και κατοικίες υπαλληλικού προσωπικού έχουν κυριολε-
κτικά ισοπεδωθεί. 
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Εικόνα 3:  Τοπογραφικό σχήμα της περιοχής του εργοστασίου επεξεργασίας με-
ταλλεύματος (επίπλευση ή «Flotation»). 1 και 2: εργοστάσιο επεξεργα-
σίας μεταλλεύματος, 3: εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος, 
4: χημείο, 5: αποθήκη, Β1–Β6: λεκάνες τελμάτων. 

Figure 3:  Topographic map of the flotation-plant area. 1 & 2: beneficiation plant, 
3: power station, 4: laboratory, 5: warehouse, B1–B6: tailing ponds. 

 
 
Το συγκρότημα του εργοστασίου εμπλουτισμού αποτελείται από: 
  

α) Την πλατφόρμα εκφόρτωσης του μεταλλεύματος από τα βαγονέτα του εναερίου 
σιδηρόδρομου και το κτίριο θραύσης και λειοτρίβησης του μεταλλεύματος. Το 
θραυσμένο μετάλλευμα μεταφερόταν με ταινία κατά μήκος μια κλειστής γέφυρας 
στον επάνω όροφο του δεύτερου κτιρίου για τη λειοτρίβησή του (Εικόνα 4.1).  

β) Το τμήμα εμπλουτισμού του μεταλλεύματος με τη μέθοδο της επίπλευσης. Στους 
δύο χαμηλότερους ορόφους του κτιρίου βρίσκονται ακόμη τα υπολείμματα 40 κυ-
ψελών επίπλευσης (20 κυψέλες σε κάθε όροφο, Εικόνες 4.2 και 4.3).  
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Εικόνα 4:  Απόψεις του εργοστασίου εμπλουτισμού μεταλλεύματος.  4.1: Άποψη 
του εργοστασίου από ΒΑ. 1Α: εγκατάσταση εκφόρτωσης εναερίου σι-
δηρόδρομου, 1Β: κτίριο εγκαταστάσεων θραύσης μεταλλεύματος, 2: 
κτίριο εγκαταστάσεων λειοτρίβησης και εμπλουτισμού μεταλλεύματος, 
Μ: σωροί ακατέργαστου μεταλλεύματος, Β5: λεκάνη απόθεσης τελμά-
των (βλ. Εικόνα 9.4). 4.2: Τμήμα του ισόγειου ορόφου του εργοστασίου 
με 20 κυψέλες τελικού σταδίου εμπλουτισμού μεταλλεύματος (στο χώ-
ρο αυτό βρίσκονται ακόμη αρκετοί σωροί εγκαταλειμμένων συμπυ-
κνωμάτων, βλ. Εικόνα 12.1). 4.3: Σύστημα άλλων 20 κυψελών επί-
πλευσης στον α όροφο του εργοστασίου.  

Figure 4:  Views of the beneficiation plant. 4.1: View of the plant from northeast. 
1A: unloading area of the aerial railway, 1B: crushing plant, 2: milling 
and beneficiation plant, M: stocks of unprocessed material, B5: tailing 
pond (see Figure 9.4). 4.2: Part of the plant’s ground-floor with 20 cells 
of the final beneficiation stage (in this area there are still many stock-
piles of concentrates, see Figure 12.1). 4.3: Another 20 flotation cells at 
the 1st floor of the plant.  

 
Η ανάκτηση των μεταλλικών ορυκτών από το κοίτασμα ήταν προβληματική, επειδή 

το κοίτασμα του Αγίου Φιλίππου είναι πολυμεταλλικό και δυσκατέργαστο. Η Δή-
μου [16], ύστερα από αναλυτική ορυκτολογική μελέτη, υποστηρίζει τα εξής για το πρό-
βλημα επεξεργασίας του μεταλλεύματος του Αγίου Φιλίππου:  

«Γενικά είναι ένα ιδιαίτερα δύσκολο μετάλλευμα για εμπλουτισμό, όχι τόσο για τον λε-
πτομερή ενίοτε ιστό που παρουσιάζει, όσο για την σύνθετη ορυκτολογική του σύσταση. Δη-
λαδή τα διάφορα στοιχεία (χρήσιμα ή βλαπτικά) κατανέμονται σε πολλά ταυτόχρονα ορυκτά, 
συχνά με διαφορετικές ιδιότητες.»  

Ο ανεπαρκής διαχωρισμός του μεταλλεύματος φαίνεται και από τις χημικές αναλύ-
σεις διαφόρων συμπυκνωμάτων κατά το διάστημα παραγωγής τους [12]. Ορισμένες 
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αναλύσεις δείχνουν σαφώς ότι το συμπύκνωμα ενός ορισμένου μετάλλου περιείχε μεγά-
λες ποσότητες και των άλλων μετάλλων, όπως π.χ. το συμπύκνωμα ψευδαργύρου (μέχρι 
14% μόλυβδο) ή το συμπύκνωμα χαλκού (12,1% ψευδάργυρο και 9,3% μόλυβδο). 

Έχοντας υπόψη τις παραπάνω αναφερόμενες δυσκολίες στην κατεργασία του με-
ταλλεύματος, μπορεί εύκολα να συμπεράνει κανείς ότι μεγάλες ποσότητες μολύβδου, 
ψευδαργύρου, χαλκού, αρσενικού, καδμίου και άλλων στοιχείων κατέληγαν μαζί με τα 
θειούχα, θειικά, κυανιούχα και άλλα αντιδραστήρια στους χώρους εναπόθεσης τελμά-
των.  

 Για τον εμπλουτισμό των μεταλλικών ορυκτών χρησιμοποιούνταν διάφορα χημικά 
αντιδραστήρια για τη ρύθμιση των φυσικών ιδιοτήτων (καταβύθισης, επίπλευσης) των 
διαφόρων ορυκτών του μεταλλεύματος. Η βιβλιογραφία περιγράφει πληθώρα τέτοιων 
αντιδραστηρίων. Παρακάτω αναφέρονται μόνο μερικές κύριες ουσίες που χρησιμοποι-
ούνταν στο εν λόγω έργο και οι οποίες είναι ακόμη διασκορπισμένες σε διάφορους χώ-
ρους των εγκαταστάσεων του εργοστασίου, όπως ξανθάτες (οργανικά θειούχα άλατα), 
διάφορα έλαια, καυστικό νάτριο, θειούχο νάτριο, θειικός ψευδάργυρος και κυανιούχο 
νάτριο.  

Όλες οι παραπάνω χημικές ουσίες, με περισσότερο σημαντικό το άκρως δηλητη-
ριώδες κυανιούχο νάτριο, βρίσκονταν στον πολφό που διοχετεύονταν στις λίμνες από-
θεσης μετά την ανάκτηση των μεταλλικών συμπυκνωμάτων. Για καλύτερη κατανόηση 
των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τα χρησιμοποιηθέντα χημικά αντιδραστήρια, 
παρουσιάζονται ορισμένες χαρακτηριστικές εικόνες (Εικόνες 5, 6 και 7).  

 
 

5.1 

5.4

5.2

5.3 5.5  
 
Εικόνα 5:  Παραδείγματα εγκαταλειμμένων χημικών αντιδραστηρίων στο εσωτε-

ρικό του εργοστασίου. Λήψη φωτογραφιών τον Αύγουστο 2001 (5.1–
5.3) και τον Σεπτέμβριο 2005 (5.4–5.5). 

Figure 5:  Examples of abandoned chemical reagents at the plant’s interior. Pho-
tos taken in August 2001 (5.1–5.3) and September 2005 (5.4–5.5). 
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6.1 6.2

6.3 6.4  
 

Εικόνα 6:  Παραδείγματα εγκαταλειμμένων χημικών αντιδραστηρίων γύρω από το 
εργοστάσιο. Λήψη φωτογραφιών τον Μάιο 2002 (6.1) και τον Σεπτέμ-
βριο 2005 ( 6.2−6.4). 

Figure 6:  Examples of abandoned chemical reagents around the processing plant. 
Photos taken in May 2002 (6.1) and September 2005 (6.2−6.4).  

 
 

7.1 7.2

7.3 7.4 7.5  
 
Εικόνα 7:  Εγκαταλειμμένα χημικά αντιδραστήρια σε αποθήκη, 100 m νότια του 

εργοστασίου (Λήψη φωτογραφιών τον Σεπτέμβριο 2005). 
Figure 7:  Abandoned chemical reagents at a storehouse, 100 m south from the 

plant (Photos taken in September 2005). 
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4 ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ  

4.1. Μέθοδοι έρευνας και ανάλυσης 

Οι χημικές αναλύσεις έγιναν στο Ινστιτούτο Εδαφολογίας του Πανεπιστημίου του 
Αμβούργου. Για τη γεωχημική μελέτη των τελμάτων εμπλουτισμού και των συμπυκνω-
μάτων πραγματοποιήθηκαν συνολικά 60 χημικές αναλύσεις μιας σειράς κυρίων στοι-
χείων και ιχνοστοιχείων. Οι χημικές αναλύσεις αυτές έγιναν μετά από διαλυτοποίηση 
των δειγμάτων με HCl και ΗΝΟ3 (βασιλικό ύδωρ) και μέτρηση των στοιχείων Ca, K, 
Na, Mg, Fe, Mn Ba, Sr, Rb, Pb, Zn, Cu, Co, Cr και Ni στο υδατικό διάλυμα με τη μέθο-
δο της ολικής φασματομετρίας φθορισμού ακτίνων Χ (Total Reflection X-Ray 
Fluorescence ή TXRF). Για τις αναλύσεις As και Cd ακολουθήθηκε η μέθοδος της φα-
σματομετρίας ατομικής απορρόφησης, η οποία ενδείκνυται για τα δύο αυτά στοιχεία. 

 Για λόγους απλοποίησης παρουσιάζονται στην παρούσα εργασία μόνο τα βασικά 
μεταλλικά στοιχεία: Fe, Mn, Pb, Zn, Cu, As, Cd, τα οποία προέρχονται από το κοίτασμα 
του Αγίου Φιλίππου. Τα υπόλοιπα αναλυθέντα στοιχεία είτε δεν θεωρούνται τοξικά είτε 
ορισμένα από αυτά, όπως π.χ. το Cr και το Ni, δεν είναι μέταλλα που έχουν μεγάλη 
γεωχημική σημασία στα μεικτά θειούχα κοιτάσματα του Αγίου Φιλίππου και της ευρύ-
τερης περιοχής και όπως αναμένεται οι περιεκτικότητες τους στα περισσότερα δείγματα 
κυμαίνονται γύρω από τα επιτρεπτά όρια.  

Τέλος, δόθηκε μεγάλη έμφαση στην ορυκτολογική μελέτη που πραγματοποιήθηκε 
με τη βοήθεια περιθλασίμετρου ακτίνων Χ τύπου Philips PW 3710 στο Ινστιτούτο Ορυ-
κτολογίας–Πετρογραφίας του Πανεπιστημίου του Αμβούργου.  

Οι τρόποι δειγματοληψίας και ορισμένες λεπτομέρειες μεθοδολογίας εργασιών πε-
ριγράφονται στα εκάστοτε ειδικά κεφάλαια. 

4.2 Η σημερινή κατάσταση στην περιοχή του μεταλλείου Άγιος Φίλιππος 

Οι διαστάσεις του επιφανειακού μεταλλείου στον Άγιο Φίλιππο είναι περίπου 
200 m μήκος και 70 m πλάτος. Το δυτικό του τοίχωμα έχει, όπως αναφέρθηκε σε προη-
γούμενες παραγράφους, ύψος περίπου 50 m. Το μεταλλείο (Εικόνα 1), τα στείρα εκμε-
τάλλευσης και οι αποθέσεις μεταλλεύματος παλαιότερων εξορύξεων στην ΝΑ προέκτα-
ση του ορυχείου βρίσκονται μέσα στη λεκάνη απορροής του ρέματος Κιρκάλων και 
καταλαμβάνουν επιφάνεια περίπου 40.000 m2. Τα νερά των βροχών ξεπλένουν τα διά-
φορα μεταλλικά συστατικά και τα μεταφέρουν στο ρέμα Κιρκάλων, το οποίο ύστερα 
από ροή έξι περίπου χιλιομέτρων εκβάλλει στον ποταμό Ειρήνη, πλησίον του εργοστα-
σίου εμπλουτισμού. Εκτός της προκαλούμενης όξινης απορροής, η σκόνη από τα τοξικά 
αυτά υλικά διασκορπίζεται συνεχώς από τους ανέμους στη γύρω δασική περιοχή. 

Η Eικόνα 1 δείχνει το επιφανειακό ορυχείο και μερικές άλλες εγκαταστάσεις στο 
εγκαταλειμμένο μεταλλείο Άγιος Φίλιππος.  

 
Η μεταφορά τοξικών μετάλλων στο ρέμα Κιρκάλων — Σταθερά μεγάλη επιβάρυνση 
στο ρέμα Κιρκάλων σε τοξικά στοιχεία προέρχεται από τη συνεχή εκροή νερού από την 
υψομετρικά χαμηλότερη στοά του μεταλλείου Αγίου Φιλίππου, η οποία διανοίχθηκε την 
περίοδο 1941–43 για την αποστράγγιση των υπερκείμενων στοών εξόρυξης. Η έξοδος 
της στοάς αυτής είναι περίπου 500 m νότια και υψομετρικά περίπου 50 m χαμηλότερα 
από το σημερινό επιφανειακό μεταλλείο.  

Τα νερά αυτά έχουν κόκκινη έως κίτρινη απόχρωση, επειδή περιέχουν μεγάλες πο-
σότητες οξειδωμένου σιδήρου και αφήνουν σαν ίζημα στα πρώτα 2–3 km ροής ένα 
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αργιλικό κολλοειδές υλικό (στα ακτινογραφήματα παρουσιάζεται σχεδόν άμορφο, μη 
προσδιορίσιμου χαρακτήρα). Ο Πίνακας 2 δίνει την χημική σύνθεση του αργιλικού 
αυτού υλικού που καθιζάνει στην έξοδο της αποστραγγιστικής στοάς (δείγμα Ζ5) και σε 
άλλες τέσσερις θέσεις στο ρέμα Κιρκάλων. 

Οι υπερβολικά μεγάλες τιμές του αρσενικού και του καδμίου δείχνουν τα επίπεδα 
τοξικότητας των υλικών που μεταφέρονται από τα υπόγεια νερά του μεταλλείου Αγίου 
Φιλίππου. Οι τιμές του μολύβδου στο πρώτο δείγμα (0,35% κ.β.) ιζήματος και ιδιαίτερα 
του ψευδαργύρου (έως 8,1% κ.β.) λαμβάνουν διαστάσεις «κοιτάσματος». Οι εξαιρετικά 
μεγάλες ποσότητες σιδήρου (έως 27,3% κ.β.) δικαιολογούν τον έντονο χρωματισμό του 
νερού και του ιζήματός του. Η ελάττωση των τιμών του σιδήρου και των άλλων μετάλ-
λων και η μείωση της κόκκινης έως κίτρινης απόχρωσης, οφείλονται στην αραίωση των 
υλικών κατά τη ροή του νερού αλλά και σε δύο μικρά φράγματα (το πρώτο περίπου 100 
μ. πριν τη θέση του δείγματος Ζ7 και το δεύτερο πριν τη θέση του δείγματος Ζ8), τα 
οποία συγκρατούν μέρος του λεπτομερούς υλικού καταβύθισης. 
 

Πίνακας 2 
Χημική ανάλυση αργιλικού υλικού που καθιζάνει στο ρέμα Κιρκάλων από τα νερά της 

αποστραγγιστικής στοάς του μεταλλείου Αγίου Φιλίππου.  
  

 Περιεκτικότητα (ppm) 
Δείγμα Fe Pb Zn Cu As Cd 

Z5 273.306 3.470 81.486 7.140 1.711 503 
Z6 83.586 407 81.991 1.322 331 209 
Z7 22.799 320 47.476 88 27 263 
Z8 31.086 505 2.262 114 24 70 

Σημείωση: Ζ5 δείγμα στην έξοδο της στοάς, Ζ6, Ζ7 και Ζ8 σε απόσταση 
περίπου 2, 3 και 5 km αντίστοιχα από το σημείο Ζ5. 

 

4.3 Η σημερινή κατάσταση στην περιοχή του εργοστασίου εμπλουτισμού  

Το εργοστάσιο και οι λεκάνες των τελμάτων βρίσκονται σε σχετικά υψηλό επίπεδο 
με αποτέλεσμα τα τοξικά προϊόντα που ξεπλένονται από τα βρόχινα νερά να καταλή-
γουν αναπόφευκτα στον ποταμό Ειρήνη. Δίπλα στο κτίριο του εργοστασίου παραμένουν 
συσσωρευμένες αρκετές ποσότητες ακατέργαστου μεταλλεύματος (Εικόνα 4) και στο 
χώρο μεταξύ εργοστασίου και του ποταμού Ειρήνης είναι διασκορπισμένα μεταλλευτικά 
συμπυκνώματα και άλλα απόβλητα η προέλευση των οποίων δεν έχει προσδιορισθεί.  

Το εργοστάσιο είναι σήμερα ένα εγκαταλειμμένο ερείπιο με σπασμένα παράθυρα 
και κατεστραμμένες πόρτες που επιτρέπουν στους περαστικούς να εισέρχονται στο 
εσωτερικό του, το οποίο είναι κυριολεκτικά κορεσμένο με συμπυκνώματα και διάφορα 
δηλητηριώδη χημικά αντιδραστήρια. Πρέπει να σημειωθεί ότι οι κίνδυνοι αυξάνονται 
όταν οι ουσίες αυτές έρθουν σε επαφή με νερό. Με δεδομένο ότι η σκεπή του εργοστα-
σίου είναι κατεστραμμένη, τα νερά των βροχών ξεπλένουν διαρκώς τα ευδιάλυτα συ-
στατικά των συμπυκνωμάτων και τα αντιδραστήρια που είναι διασκορπισμένα στα πα-
τώματα του εργοστασίου.  
 
Τα εγκαταλειμμένα χημικά αντιδραστήρια — Οι Εικόνες 5 δίνουν μερικά αντιπροσω-
πευτικά παραδείγματα της δραματικής κατάστασης που παρουσιάστηκε κατά διαστήμα-
τα την τελευταία πενταετία στους εσωτερικούς χώρους του εργοστασίου. Μετά την 
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παύση του έργου το 1997, εγκαταλείφθηκαν όπως είχαν μεγάλες ποσότητες χημικών 
αντιδραστηρίων. Οι Εικόνες 5.1–5.3 δείχνουν εγκαταλειμμένα κλειστά, κατεστραμμένα  
και ανοιχτά βαρέλια κυανιούχου νατρίου και σακιών θειούχου νατρίου. Ύστερα από μία 
σχετική ειδησεογραφία στα τοπικά μέσα ενημέρωσης το τέλος Σεπτεμβρίου 2001, ακο-
λούθησε μια πρωτοφανής δράση από άγνωστα άτομα και άγνωστο εντολέα, τα οποία 
απομάκρυναν ορισμένα βαρέλια κυανιούχου νατρίου (όπως και αυτά των Εικόνων 5.1–
5.3). Μέχρι σήμερα, παραμένει άγνωστος ο τρόπος διαχείρισής τους. 

Με την απομάκρυνση ορισμένων βαρελιών δεν εξαλείφτηκαν φυσικά οι κίνδυνοι 
από τα τοξικά χημικά αντιδραστήρια. Οι Αρίκας κ.ά. [8] δείχνουν παραστατικά μια 
περίπτωση χυμένων κυανιούχων αλάτων που παρέμειναν στο δάπεδο του εργοστασίου 
μετά την απομάκρυνση ενός αποσαθρωμένου βαρελιού. Εκτός αυτών υπάρχουν ακόμη 
βαρέλια χημικών αντιδραστηρίων και οι πρόσφατες εικόνες (φωτογραφήσεις τον Σε-
πτέμβριο του 2005) των αποσαρθρωμένων και κατεστραμμένων βαρελιών με χυμένες 
σκόνες κυανιούχου (Εικόνα 5.4) και ισοπροπυλοξανθικού νατρίου (Εικόνα 5.5) εκφρά-
ζουν έντονα την άκρως επικίνδυνη κατάσταση στο εσωτερικό τού εργοστασίου. 

 Έξω από το χώρο του εργοστασίου υπάρχουν και άλλα βαρέλια με χυμένα χημικά 
αντιδραστήρια στο έδαφος. Παρατηρήθηκαν και εδώ κατά διαστήματα διάφορες μετα-
βολές και μετακινήσεις αντικειμένων. Οι εικόνες που παρουσιάστηκαν παλαιότερα [8] 
έχουν σήμερα μεταβληθεί και οι τότε εικονιζόμενες σκόνες που ήταν χυμένες στο έδα-
φος ξεπλύθηκαν φυσικά από τα βρόχινα νερά. Οι Εικόνες 6.1 και 6.2 δίνουν ένα άλλο 
παράδειγμα αυθαίρετης μετακίνησης βαρελιών, εν μέρει με κυανιούχο υλικό και οι 
Εικόνες 6.3 και 6.4 δείχνουν πολυάριθμα κατεστραμμένα βαρέλια, εν μέρει με χυμένο 
περιεχόμενο άγνωστων χημικών αντιδραστηρίων στο χώρο δυτικά του εργοστασίου. Ας 
σημειωθεί ότι πολυάριθμα υπολείμματα βαρελιών βρίσκονται επίσης στην ανατολική 
πλευρά και σε άλλα σημεία της περιοχής του εργοστασίου. Σε πολλά από αυτά, παρά 
την προχωρημένη οξείδωση, διακρίνονται ακόμη οι επιγραφές του είδους του υλικού 
που περιέχουν («Natrium Cyanide») και τα χαρακτηριστικά σήματα επικινδυνότητάς 
του. 

Ο τρίτος χώρος εγκαταλειμμένων χημικών αντιδραστηρίων βρίσκεται σε ένα ουσι-
αστικά κατεστραμμένο κτίριο αποθήκης περίπου 100 m νότια του εργοστασίου. Στο 
χώρο αυτό είναι συγκεντρωμένα σε κακή κατάσταση περίπου 60 ξύλινα και μεταλλικά 
βαρέλια. Σχεδόν όλα τα βαρέλια είναι ανοιχτά, κατεστραμμένα και πολλά πεσμένα με 
χυμένο το περιεχόμενό τους στο δάπεδο της αποθήκης. Πρέπει να σημειωθεί ότι όλα τα 
παράθυρα είναι σπασμένα ή ανοικτά και η σκεπή στο ανατολικό τμήμα της αποθήκης 
κατεστραμμένη, δηλαδή τα χημικά αντιδραστήρια στη θέση αυτή είναι προσβάσιμα από 
τα βρόχινα νερά. Η απειλητική αυτή κατάσταση κορυφώνεται από το γεγονός ότι από 
τον Ιούνιο 2005 ο τοίχος της αποθήκης έχει εν μέρει καταρρεύσει και ένα μεγάλο άνοιγ-
μα (Εικόνα 7.1) επιτρέπει την ελεύθερη είσοδο στον εσωτερικό χώρο (Εικόνες 7.2–7.5). 

Πρόσφατα έγινε δειγματοληψία σε υλικό τεσσάρων βαρελιών του ανατολικού τμή-
ματος της αποθήκης. Από την ακτινογραφική ανάλυση, προέκυψε ότι και τα τέσσερα 
δείγματα αποτελούνται από ένυδρο θειικό ψευδάργυρο. Οι πρώτες αυτές αναλύσεις 
μερικών μόνο δειγμάτων δεν εξηγούν φυσικά την σύσταση των χημικών αντιδραστηρί-
ων στο σύνολο, διότι υπάρχουν διάφορα είδη βαρελιών χωρίς επιγραφή και δεν απο-
κλείεται ένα μέρος των μεταλλικών βαρελιών να περιέχουν κυανιούχες ενώσεις. 

Στο δυτικό τμήμα της αποθήκης, βρέθηκε μισογεμάτο μεταλλικό βαρέλι κυανιού-
χου νατρίου με ευανάγνωστη επιγραφή δίπλα σε στιβάδα σακιών θειούχου νατρίου 
(Εικόνες 7.4 και 7.5). Πάνω στη διασκορπισμένη σκόνη των χημικών αυτών υλικών 
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βρέθηκε επίσης ένα απλωμένο στρώμα το οποίο αποτελεί ένδειξη ότι ο χώρος πιθανόν 
να χρησιμοποιήθηκε ως κατάλυμα διανυκτέρευσης.  

 
Η εναπόθεση των μεταλλευτικών τελμάτων — Στα πρώτα χρόνια μετά την έναρξη  των 
μεταλλευτικών δραστηριοτήτων του συγκροτήματος Κυπριάδη (1974), τα απόβλητα 
από τον εμπλουτισμό μεταλλευμάτων τοποθετούνταν σε έναν επίπεδο χώρο περίπου 
200 m νοτιοανατολικά του εργοστασίου, δίπλα στον ποταμό Ειρήνη (Εικόνες 8.1 και 
8.2). Από εμφανίσεις ροής αποβλήτων (Εικόνα 8.3), συμπεραίνεται ότι ο πολφός οδη-
γούνταν από την ανατολική πλευρά του εργοστασίου σε αυλάκι προς τον επίπεδο αυτό 
χώρο. Επίσης, παρατηρούνται υπολείμματα κατασκευής καναλιού (Εικόνα 8.4) για να 
διευκολύνεται η ροή του πολφού αποβλήτων κατευθείαν προς τον ποταμό Ειρήνη, ο 
οποίος εκείνο το διάστημα, σύμφωνα με τις πληροφορίες των κατοίκων της Κίρκης, είχε 
απόλυτα νεκρωθεί από πανίδα και χλωρίδα. 

Αργότερα, και κατά την δεύτερη περίοδο των εργασιών (1990–1997), διοχετεύο-
νταν ο πολφός των τελμάτων από το εργοστάσιο σε λεκάνες απόθεσης τελμάτων. Οι 
Εικόνες 9.1–9.4 και οι περιγραφές τους ολοκληρώνουν την πληροφόρηση σχετικά με τις 
λεκάνες αυτές απόθεσης τελμάτων. Κατασκευάστηκαν έξι κυκλικές έως ελλειψοειδείς 
λεκάνες (Β1–Β6) διαμέτρου περίπου 50 έως 150 m (Εικόνα 3). Τέσσερις λεκάνες βρί-
σκονται στη δυτική και βόρεια πλευρά του εργοστασίου, στο χώρο που εκτείνεται προς 
το ρέμα Κιρκάλων. Οι δύο μάλιστα λεκάνες (Β1 και Β4) βρίσκονται δίπλα στο ρέμα 
Κιρκάλων, 300 και 100 m αντίστοιχα πριν την εκβολή του στον ποταμό Ειρήνη. Η πέμ-
πτη λεκάνη βρίσκεται από την άλλη πλευρά, ανατολικά του εργοστασίου. Αξιοσημείωτη 
είναι τέλος η περίπτωση της έκτης λεκάνης μέσα στο χώρο της προηγούμενης αυθαίρε-
της εναπόθεσης αποβλήτων για την οποία έγινε ήδη λόγος. Μέρη των τοιχωμάτων της 
ψευτολεκάνης αυτής, που ουσιαστικά αποτελούνταν από το υλικό παλαιοτέρων αποβλή-
των, έχουν ήδη παρασυρθεί από τα βρόχινα νερά. 

Τα τοιχώματα των λεκανών αποτελούνται από το υλικό αναχωμάτωσης του αυτό-
χθονου εδάφους/πετρώματος. Για τη στεγανότητά τους, που είναι ιδιαίτερα σημαντικό 
γεγονός, δεν ελήφθησαν ούτε τα στοιχειώδη μέτρα, όπως η χρήση στεγανών αργιλικών 
υλικών ή γεωμεμβράνης. Πρέπει να σημειωθεί ότι η περιοχή αποτελείται από κροκαλο-
παγή πετρώματα με χαλαρή αδροκοκκώδη ψαμμιτική συνδετική ύλη, δηλαδή υλικά που 
είναι αδύνατον να στεγανοποιήσουν τα τοιχώματα και τον πυθμένα των λεκανών. 

Κατά διαστήματα έγιναν ανυψώσεις των τοιχωμάτων κατά τον πιο εύκολο τρόπο, 
δηλαδή με το υλικό αυτών των ίδιων των τελμάτων. Τα τοιχώματα αντί λοιπόν να απο-
μονώνουν τα τέλματα αποτέλεσαν πρόσθετη πηγή εκπομπής τοξικών στοιχείων. Τα 
ανυψωμένα τμήματα των τοιχωμάτων με υλικό των μεταλλευτικών τελμάτων διακρίνο-
νται εύκολα από τα χαρακτηριστικά ξασπρίσματα λόγω σχηματισμού θειικών αλάτων. 

Οι Εικόνες 10.1–10.4 δίνουν μερικά χαρακτηριστικά παραδείγματα μεταφοράς των 
μεταλλευτικών αποβλήτων από τις λεκάνες αυτές στο ρέμα Κιρκάλων: Τα υλικά των 
τοιχωμάτων και των τελμάτων είναι ασταθή. Ολισθήσεις, αυλακώσεις και θραύσεις των 
τοιχωμάτων εντείνουν τη μεταφορά των τελμάτων στο ρέμα Κιρκάλων και στη συνέχεια 
στον ποταμό Ειρήνη. Τα ευδιάλυτα σε νερό θειικά άλατα, τα οποία εμπλουτίζονται στη 
επιφάνεια των τελμάτων, εντείνουν κατά το πολλαπλάσιο την εκπομπή τοξικών μετάλ-
λων και με την προσφορά άφθονου θείου αυξάνουν την όξινη απορροή στο υδρολογικό 
σύστημα. Οι εξωτερικές πλευρές των τοιχωμάτων τριών λεκανών (Β1, Β3 και Β4) έχουν 
μεγάλη κλίση προς το ρέμα Κιρκάλων και παρουσιάζουν εμφανείς αυλακώσεις διάβρω-
σης και άλλα σημεία που διευκολύνουν τη διαρροή των μεταλλοφόρων τοξικών απο-
βλήτων. Είναι πλέον πολύ πιθανόν μια ασυνήθιστη, καταρρακτώδης βροχή να παρασύ-
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ρει και αυτά τα ψευτοτοιχώματα ώστε να ολοκληρωθεί η ελεύθερη ροή των αποβλήτων 
στο ρέμα Κιρκάλων και στη συνέχεια στον ποταμό Ειρήνη. 

 
 
 
 

8.1 8.2

8.3 8.4  
 
 

Εικόνα 8:  Εναπόθεση των τελμάτων εμπλουτισμού κατά την περίοδο 1974–1980. 
8.1: Η επίπεδη περιοχή απόθεσης των τελμάτων μεταξύ του ποταμού 
Ειρήνης (θέση φωτογράφησης) και εργοστασίου (στο βάθος). 8.2: Ά-
ποψη της περιοχής απόθεσης από βόρεια. Τα βέλη (Ε) δείχνουν τη ροή 
του ποταμού Ειρήνης. Εδώ κατασκευάσθηκε αργότερα η λεκάνη Β6, 
της οποίας τα τοιχώματα από τον χρόνο της φωτογράφησης αυτής, τον 
Μάιο 2000, μέχρι σήμερα παρασύρθηκαν κατά το μεγαλύτερο μέρος 
από τα βρόχινα νερά. 8.3: Η εικόνα δείχνει τη διοχέτευση (μεταφορά) 
του πολφού τελμάτων από την ανατολική πλευρά του εργοστασίου (αρ-
γότερα λεκάνη Β5) προς τη λεκάνη Β6. 8.4: Υπολείμματα καναλιού δι-
οχέτευσης του πολφού τελμάτων προς τον ποταμό Ειρήνη. 

Figure 8:  Disposal of tailings during the period 1974–1980. 8.1: The flat area of 
tailings disposal, between Eirini river (place where the photo was taken 
from) and the plant (at the back side). 8.2: A view of the disposal area 
looking south. The arrows (E) show the flow direction of the Eirini 
river. At this place the tailings pond B6 was constructed. The dam of 
this pond has been eroded by the rainwater along the years, since 2000, 
when this photo was taken. 8.3: This picture shows the free flowing of 
the tailings pulp from the eastern part of the plant (later position of the 
tailings pond B5) to the tailings pond B6. 8.4: Channel used for the 
flowing of the tailings pulp into Eirini river. 
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9.1 

9.3 9.4

Tίγρης 

9.2 

 
 
 
Εικόνα 9:  Οι λεκάνες απόθεσης τελμάτων. 9.1: Πανοραματική εικόνα της περιο-

χής του εργοστασίου και των λεκανών απόθεσης τελμάτων Β1–Β6. Οι 
διακεκομμένες άσπρες γραμμές δείχνουν τη ροή του ρέματος Κιρκάλων 
και του ποταμού Ειρήνης. Φωτογράφηση από ΒΔ (λόφος «Τίγρης»). 
9.2: Οι λεκάνες Β1, Β2, Β3 και τμήμα της Β4 Β έως Δ του εργοστασί-
ου. Λήψη φωτογραφιών 9.2–9.4 από το ύψος της εγκατάστασης εκφόρ-
τωσης του εναέριου σιδηρόδρομου. 9.3: Η λεκάνη Β4 Δ του εργοστα-
σίου, δίπλα στο ρέμα Κιρκάλων (KR) και τμήμα της λεκάνης Β3. 9.4: 
Οι λεκάνες Β5 Α και Β6 ΝΑ του εργοστασίου (Ε: ροή ποταμού Ειρή-
νης). 

Figure 9:   The tailing disposal areas. 9.1: Panoramic view of the plant and tailings 
disposal areas B1−B6. The dashed white lines show the flow direction 
of Kirkalon stream and Eirini river. Photos taken from the north-
western side (tophill “Tigris”). 9.2: The tailing ponds B1, B2, B3 and 
part of B4 along the NE area of the plant. Photos 9.2−9.4 taken from the 
unloading facilities of the air-railway.  9.3: The tailing pond B4 at the 
W side of the plant, by the Kirkalon stream (KR) and part of the pond 
B3. 9.4: The tailing ponds B5 and B6 situated at the E and the SE sides 
of the flotation plant (E: flow direction of Eirinis river). 
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Εικόνα 10: Μεταφορά μεταλλευτικών τελμάτων και θειικών αλάτων στο ρέμα Κιρ-
κάλων. 10.1: Ολίσθηση μεταλλευτικών τελμάτων από τη λεκάνη Β3 
προς στο ρέμα Κιρκάλων (ΚR). 10.2: Άποψη της λεκάνης Β3 όπου δια-
κρίνεται ο σχηματισμός θειικών αλάτων λευκού χρώματος στην επιφά-
νεια, τα οποία με τα βρόχινα νερά μεταφέρονται στο ρέμα Κιρκάλων 
(KR). 10.3: Παρουσία θειικών αλάτων κατά μήκος αυλακώσεων στο 
βόρειο τμήμα της λεκάνης Β4. Το βέλος δείχνει άνοιγμα του τοιχώμα-
τος και ελεύθερη ροή των θειικών αλάτων στο ρέμα Κιρκάλων (KR). 
10.4: Βαθιές αυλακώσεις και θραύση του τοιχώματος στη λεκάνη Β4 
επιτρέπουν ελεύθερη μεταφορά των μεταλλευτικών τελμάτων στο ρέμα 
Κιρκάλων.  

Figure 10:  Flowing of the tailings pulp and salt sulphates to the Kirkalon stream. 
10.1: Sliding of the tailings pulp from the pond B3 to the Kirkalon 
stream (KR). 10.2: A view of the pond B3 showing an intense whiten-
ing of the area due to the deposition of salt sulphates, part of which, 
evidently, are also transported to the Kirkalon stream (KR). 10.3: 
Transportation of the white coloured salt sulphates along channels situ-
ated at the northern part of the pond B4. The arrow shows a free open-
ing at the wall with a consequent flowing into the Kirkalon stream 
(KR). 10.4: Deep truncations and broken walls at the pond B4 allow a 
“free” transportation of the tailings to the Kirkalon stream. 

 
 
 

Οι έξι λεκάνες έχουν συνολικά εμβαδόν περίπου 27.000 m2. Τα βάθη τους κυμαίνο-
νται μεταξύ 2 και 4 m. Ο όγκος των εμπεριεχόμενων μεταλλευτικών αποβλήτων στις 
λεκάνες υπολογίστηκε περίπου στα 77.000 m3. Ένα μεγάλο μέρος των αποβλήτων βρί-
σκεται εκτός των λεκανών, σε χώρους μεταξύ του εργοστασίου και του ποταμού Ειρήνη. 
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Όπως αναφέρθηκε, μεγάλες ποσότητες μεταλλευτικών αποβλήτων μεταφέρθηκαν από 
τον ποταμό Ειρήνη στα πρώτα χρόνια της μεταλλευτικής δραστηριότητας στα μέσα της 
δεκαετίας του 1970, πριν κατασκευαστούν οι λεκάνες απόθεσης. Η επιβάρυνση των 
ιζημάτων του ποταμού Ειρήνης και των παράπλευρων αναβαθμίδων από τα μεταλλευτι-
κά τέλματα περιγράφεται στο 2ο μέρος της εργασίας αυτής.  
 
Ορυκτολογία-γεωχημεία των μεταλλευτικών τελμάτων — Για την ορυκτολογική και 
χημική ανάλυση των τελμάτων, πραγματοποιήθηκε δειγματοληψία και στις έξι λεκάνες 
σε κάθετες τομές βάθους μέχρι 80 cm με τη βοήθεια χειροκίνητου δειγματολήπτη εδά-
φους. Στη λεκάνη Β4, έγινε δειγματοληψία κατά μήκος τομής βάθους 110 cm σε αυλάκι 
που είχε δημιουργηθεί από τα βρόχινα νερά (Εικόνα 10.4). Μετά τη διαπίστωση ότι 
ορισμένα δευτερεύοντα ορυκτά προϊόντα συγκεντρώνονταν ιδιαίτερα στην επιφάνεια 
των τελμάτων, συλλέχθηκε από διάφορα σημεία των λεκανών υλικό βάθους μόνο μέχρι 
περίπου 2 cm. Μερικά από αυτά τα δείγματα αποτελούνται μάλιστα μόνο από επιφανει-
ακό φλοιό πάχους μερικών mm. Ένα από αυτά (Β-35) αποτελείται από αμιγές εύθρυπτο 
λευκό υλικό επιφάνειας. 

 Τα ακτινογραφήματα των δειγμάτων παρουσιάζουν, όπως αναμένεται, τα κύρια 
ορυκτά εξαλλοιώσεων του εξορυχθέντος πετρώματος/μεταλλεύματος, όπως χαλαζία, 
καολινίτη, πυροφυλλίτη, γύψου και σερικίτη. Τα σε μικρή αναλογία μεταλλικά θειούχα 
ορυκτά, όπως σιδηροπυρίτης, γαληνίτης και σφαλερίτης/βουρτσίτης εμφανίζουν ανα-
κλάσεις χαμηλών εντάσεων ώστε ο προσδιορισμός τους να είναι ασαφής στο σύνολο 
των ορυκτών των δειγμάτων. Εκτός αυτού ένα μέρος των θειούχων αυτών ορυκτών 
είναι ήδη οξειδωμένο σε διάφορα θειικά άλατα, τα οποία προσδιορίζονται καλύτερα σε 
επιλεγμένα δείγματα (π.χ. συγκεντρώσεις στη επιφάνεια των λεκανών) ή σε ειδικά δια-
χωρισμένα κλάσματα δείγματος.  

Στην Ενότητα 3, περιγράφηκαν οι δυσκολίες επεξεργασίας του εξορυχθέντος υλι-
κού λόγω του πολυμεταλλικού του χαρακτήρα. Ένα μεγάλο μέρος των θειούχων ορυ-
κτών μολύβδου, ψευδαργύρου, χαλκού, αρσενικού, καδμίου κ.ά. κατέληγαν μαζί με τα 
κυανιούχα και θειούχα αντιδραστήρια στους χώρους αποβλήτων. Εκείνο που έχει περι-
βαλλοντικά ιδιαίτερη σημασία είναι ότι από τη διάβρωση και εξαλλοίωση των τελμάτων 
σχηματίζονται σε μεγάλες ποσότητες λευκά θειικά ορυκτά άλατα της ομάδας αλοτριχί-
τη-διετριχίτη (halotrichite-dietrichite: (Fe, Mn, Zn)Al2(SO4)4·22H2O) και ροζενίτη-
μποϋλεΐτη (rozenite-boyleite): (Zn, Fe, Mn)SO4·4H2O, τα οποία δεσμεύουν μεγάλες 
ποσότητες Cu, Pb και ιδιαίτερα Zn και Cd. Σε ορισμένα δείγματα προσδιορίσθηκε κατά 
την ακτινογραφική ανάλυση μολυβδοζαροσίτης (PbFe6(SO4)4(OH)12) και αγγλεσίτης 
(PbSO4).  

 Τα ορυκτά θειικά άλατα σε περιόδους υγρασίας διαλυτοποιούνται, αναδύονται σαν 
διάλυμα και συγκεντρώνονται στην επιφάνεια των τελμάτων, ενώ επανακαταβυθίζονται 
σε περιόδους ξηρασίας και δημιουργούν ένα εντυπωσιακό λευκό τοπίο (Εικόνες 9.2, 9.3 
και 10.1–10.4). Πρέπει να σημειωθεί ότι τα θειικά αυτά προϊόντα είναι ευδιάλυτα στο 
νερό, γεγονός που έχει δραματικές επιπτώσεις στην εκπομπή μετάλλων και ιδιαίτερα του 
πολύ τοξικού καδμίου κατά την έκπλυσή τους από τα βρόχινα νερά. Θραύσεις και ολι-
σθήσεις των τοιχωμάτων των λεκανών (Εικόνες 10.1–10.4) επιδεινώνουν τη δραματική 
αυτή κατάσταση.  
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Πίνακας 3 
Χημικές αναλύσεις των τελμάτων κατά μήκος κάθετων τομών στις λεκάνες Β1 έως  

Β6. Οι σκιασμένες τιμές είναι οι υψηλότερες τιμές της κάθε τομής. 
  

  Βάθος Περιεκτικότητα (ppm) 
Λεκάνη Δείγμα (cm) Mn Fe Pb Zn Cu As Cd S 

B-4 0–20 10.186 31.036 3.147 7.786 352 207 90 15.687 
B-5 20–40 9.346 28.098 3.217 8.367 346 196 90 12.661 B1 
B-6 40–60 7.307 30.827 3.325 8.744 694 262 93 13.491 
B-7 0–20 415 20.405 2.844 3.495 122 72 28 13.581 
B-8 20–40 4.490 25.020 5.378 7.614 200 133 99 20.901 B2 

Τομή α 
B-9 40–60 6.758 28.750 4.251 11.718 208 110 102 23.734 

B-10 0–10 10.532 26.987 5.791 14.831 262 121 118 30.695 
B-11 10–30 4.028 27.002 5.659 8.169 153 119 57 20.169 
B-12 30–50 5.269 32.374 3.760 9.382 244 98 65 31.418 

B2 
Τομή β 

B-13 50–70 9.793 31.572 2.570 13.273 176 86 101 35.067 
B-20 0–20 5.600 27.192 5.861 11.399 240 139 109 24.353 
B-21 20–40 10.722 44.049 7.950 20.190 388 135 132 41.081 B3 
B-22 40–60 6.291 24.874 4.024 8.861 174 99 77 24.657 
B-27 0–6 609 25.707 4.801 3.724 254 142 30 20.129 
B-28 6–10 150 25.417 4.341 1.528 168 139 13 11.695 
B-29 10–26 95 20.451 4.348 802 150 104 5 8.491 
B-30 26–39 128 20.317 5.331 1.082 153 138 10 8.460 
B-31 39–45 163 19.854 9.111 3.522 121 113 35 22.488 
B-32 45–65 177 23.179 5.530 1.805 200 143 16 10.345 
B-33 65–85 393 20.352 12.496 3.571 391 193 46 24.115 
B-34 85–100 268 15.964 6.710 1.779 223 110 19 10.828 

B4 

B-39 0–10 1.106 51.313 6.481 4.411 609 173 22 10.237 
B-40 0–20 7.029 39.450 8.192 10.342 2.346 634 71 27.328 
B-41 20–40 6.177 35.679 8.355 11.834 3.895 944 106 28.084 B5 
B-42 40–60 5.208 40.821 14.599 22.740 2.579 620 193 44.723 
B-44 0–20 197 28.391 8.767 10.434 483 255 80 15.387 
B-45 20–40 532 27.425 8.414 11.230 556 199 93 21.406 
B-46 40–60 1.565 30.844 10.136 17.024 491 202 135 29.925 B6 

B-47 60–80 2.450 30.546 9.375 17.595 506 234 188 30.206 
 

 
Ο Πίνακας 3 παρουσιάζει αντιπροσωπευτικά τη χημική σύσταση των τελμάτων στα 

βασικά μεταλλικά στοιχεία. Ο Pb και ο Zn προέρχονται αντίστοιχα κυρίως από τα με-
ταλλικά ορυκτά του γαληνίτη και σφαλερίτη–βουρτσίτη. Ο σίδηρος (Fe) δεν βρίσκεται 
όλος με τη μορφή του σιδηροπυρίτη, διότι σε αυτήν την περίπτωση με βάση τη στοιχει-
ομετρία των θειούχων ενώσεων θα έπρεπε να προκύπτουν θεωρητικές τιμές περιεκτικό-
τητας θείου (S) κατά 10 έως 44% υψηλότερες από αυτές που προσδιορίστηκαν με τη 
χημική ανάλυση. Ένα μέρος λοιπόν του σιδήρου βρίσκεται με τη μορφή άλλων οξειδω-
μένων προϊόντων σιδηροπυρίτη.  

Οι εξαλλοιώσεις των θειούχων μεταλλικών ορυκτών και ιδιαίτερα η οξείδωση του 
σιδηροπυρίτη στα τέλματα οδηγούν στη μετανάστευση του θείου από το σύστημα (όξινη 
απορροή). Ένα μέρος του θείου καταλήγει στα νεοσχηματισθέντα θειικά ορυκτά άλατα, 
τα οποία, όπως έχει ήδη αναφερθεί, είναι ευδιάλυτα στο νερό και ενισχύουν την εκπο-
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μπή του θείου και των εμπεριεχόμενων μετάλλων Pb, Cu και ιδιαίτερα του Zn και του 
πολύ τοξικού Cd στο υδρολογικό/οικολογικό σύστημα.  

 Από τις χημικές αναλύσεις, προκύπτουν επιπλέον τα εξής γενικά συμπεράσματα: 
 

α)  Οι τιμές του Πίνακα 3 παρουσιάζουν τη χημική σύνθεση των τελμάτων από την 
επεξεργασία μεταλλεύματος των επιφανειακών εξορύξεων, το οποίο ήταν σχετικά 
φτωχό σε θειούχα μεταλλικά ορυκτά.  

β)  Ύστερα από την επεξεργασία ενός τέτοιου φτωχού μεταλλεύματος, οι περιεκτικό-
τητες των τελμάτων στα κύρια μεταλλικά στοιχεία, Pb και Zn είναι σχετικά υψηλές 
(Pb έως 1,5% κ.β. που αντιστοιχεί σε 1,7% γαληνίτη και Zn έως 2,3% κ.β. που α-
ντιστοιχεί σε 3,4% σφαλερίτη–βουρτσίτη). Αυτό χαρακτηρίζει την μη αποτελεσμα-
τική λειτουργία της διαδικασίας εμπλουτισμού με αποτέλεσμα να σημειώνονται 
σχετικά μεγάλες απώλειες μεταλλεύματος. Σ’ αυτό συνηγορεί και η σύσταση των 
συμπυκνωμάτων που βρέθηκαν στο χώρο του εργοστασίου τα οποία χαρακτηρίζο-
νται από υψηλό ποσοστό απώλειας θειούχων μεταλλικών ορυκτών (40–55% κ.β.). 
Από τη σύγκριση των συγκεντρώσεων των επιμέρους μεταλλικών στοιχείων προ-
κύπτει ότι η διακύμανση περιεκτικότητας του As συνδέεται με αυτήν του Pb και Cu, 
αλλά κυρίως με αυτήν του Cu, γεγονός που εκδηλώνει τη δέσμευσή του στα χαλ-
κούχα ορυκτά. Έτσι για παράδειγμα τα τέλματα της λεκάνης Β5 παρουσιάζουν τις 
υψηλότερες τιμές περιεκτικότητας Cu (2.350–3.900 ppm) αλλά και As (620–940 
ppm). Περισσότερο εμφανής είναι η σχέση του καδμίου με τα θειούχα ορυκτά του 
ψευδαργύρου (του σφαλερίτη–βουρτσίτη). Οι γεωχημικές σχέσεις μεταξύ Cd και 
Zn, καθώς μεταξύ As και Cu ή Pb τόσο στα τέλματα όσο και στα μεταλλευτικά συ-
μπυκνώματα παρουσιάζονται συγκεντρωτικά στην Εικόνα 11.  

γ)  Στον Πίνακα 4 παρουσιάζονται ενδεικτικά οι τιμές συγκέντρωσης μετάλλων τριών 
δειγμάτων από την εξωτερική πλευρά του τοιχώματος των λεκανών Β3 και Β4 με 
κλίση προς το ρέμα Κιρκάλων. Οι συγκεντρώσεις των μετάλλων και στα τρία δείγ-
ματα είναι όμοιες και εν μέρει ανώτερες από αυτές των τελμάτων στις αντίστοιχες 
λεκάνες. Το γεγονός αυτό αποδίδεται στο ότι, όπως προαναφέρθηκε, τα τοιχώματα 
των λεκανών αποτελούνται εν μέρει από το ίδιο το υλικό των τελμάτων, με αποτέ-
λεσμα, αντί να απομονώσουν τα τέλματα, εντείνουν τη μεταφορά των τοξικών τους 
στοιχείων στο παρακείμενο ρέμα Κιρκάλων. 

 
 

Πίνακας 4 
Χημικές αναλύσεις δειγμάτων από την εξωτερική πλευρά του τοιχώματος της λεκάνης 

Β-3 και Β-4. 
 

  Βάθος Περιεκτικότητα (ppm) 
Λεκάνη Δείγμα (cm) Mn Fe Pb Zn Cu As Cd S  

3  B-17 0–5  429 29.678 4.292 3.377 237 91 28 9.495 
3  B-18 0–5 56 15.750 7.432 844 561 207 3 9.762 
4  B-19 0–5 2.161 36.616 8.944 6.620 355 217 135 27.858 
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Εικόνα 11:  Κατανομή περιεκτικοτήτων και συσχέτιση των στοιχείων Pb, Zn, Cu, 

As και Cd:  Αριστερά (Α): στα μεταλλευτικά τέλματα. Δεξιά (Β): στα 
μεταλλευτικά συμπυκνώματα. 

Figure 11:  Distribution and correlation of the trace elements Pb, Zn, Cu, As and 
Cd. Left (A) : from the tailing ponds.  Right (B) : from the mineral con-
centrate piles. 

 
 
 
δ)  Από τον Πίνακα 5, φαίνεται ότι τα επιφανειακά δείγματα παρουσιάζουν κατά το 

πλείστον υψηλότερες τιμές περιεκτικότητας Fe, Zn, Cd και S απ’ ότι τα βαθύτερα 
δείγματα των τομών στις εκάστοτε λεκάνες (Πίνακας 3). Αυτό, όπως έχει ήδη ανα-
φερθεί, οφείλεται στην ανοδική κίνηση του νερού των πόρων και επανακαταβύθιση 
των διαλελυμένων στοιχείων σε περιόδους ξηρασίας. Στα δείγματα Β-14, Β-24 και 
Β-48, τα οποία παρουσιάζουν σχετικά υψηλές τιμές συγκέντρωσης των χημικών 
αυτών στοιχείων, ταυτοποιήθηκε στα ακτινογραφήματα η παρουσία θειικών ορυ-
κτών αλάτων, κυρίως ροζενίτη–μποϋλεΐτη. Το δείγμα Β-35 αποτελείται αποκλειστι-
κά από το λευκό αυτό υλικό της επιφάνειας τελμάτων με ορυκτολογική σύσταση 
αλοτριχίτη–διετριχίτη και ροζενίτη–μποϋλεΐτη, που παρουσιάζει υψηλές τιμές περι-
εκτικότητας Mn, Fe, Pb, Cu και ιδιαίτερα υψηλές τιμές συγκέντρωσης Zn (327.000 
ppm ή 32,7%) και Cd (2.250 ppm). 
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Πίνακας 5 
Χημικές αναλύσεις δειγμάτων επιφάνειας των τελμάτων (βάθος 0–2 cm) στις λεκάνες 
Β1 έως Β6. Οι σκιασμένες τιμές είναι οι ανώτερες και από τις υψηλότερες τιμές της 

εκάστοτε αντίστοιχης λεκάνης που παρουσιάζονται στον Πίνακα 3. 
 

 Περιεκτικότητα (ppm) 
 Λεκάνη / Δείγμα Mn Fe Pb Zn Cu As Cd S  

B-1 8.723 29.916 1.960 4.151 230 192 33 16.289 B1 B-2 7.003 35.265 4.486 7.007 1.153 461 60 11.612 
B-14 30.745 34.472 2.901 42.959 252 71 236 76.669 B2 B-15 2.619 61.137 3.777 12.903 231 145 87 52.491 
B-16 13.520 16.501 4.173 17.802 264 171 347 29.664 
B-23 7.005 42.752 8.477 13.970 519 128 137 34.231 B3 
B-24 46.063 17.833 2.646 57.833 249 86 1.070 79.595 
B-25 4.319 41.270 7.240 23.826 874 182 531 69.730 
B-26 894 28.171 8.198 3.515 408 235 20 16.977 

  B-35* 36.828 15.796 1.379 189.360 2.050 30 2.253 327.070 
B-36 3.095 18.647 6.590 19.695 524 100 179 39.025 

B4 

B-37 1.557 35.735 9.464 5.863 413 201 59 22.719 
B5 B-43 2.425 62.079 12.693 6.775 1.313 488 61 27.472 
B6 B-48 2.101 123.462 51.452 53.930 5.750 1.185 267 109.865 

* Δείγμα Β-35: σχεδόν καθαρό λευκό θειικό άλας 
 
 
 
Ορυκτολογία-γεωχημεία των εγκαταλελειμμένων μεταλλευτικών συμπυκνωμάτων — 
Μέσα στο ερειπωμένο εργοστάσιο και στους γύρω εξωτερικούς χώρους εγκαταλείφθηκε 
μεγάλη ποσότητα συμπυκνωμάτων, τα οποία είναι εκτεθειμένα στα βρόχινα νερά και 
στις διαβρωτικές διεργασίες. Πιο συγκεκριμένα: 
 
α)  Στους εσωτερικούς χώρους του εργοστασίου εγκαταλείφθηκε ο εξοπλισμός ως είχε, 

πληρωμένος με τα συμπυκνώματα. Τα πατώματα του εργοστασίου παρέμειναν κα-
λυμμένα με μεταλλευτικά συμπυκνώματα και διάφορα χημικά αντιδραστήρια [8]. 
Σωροί συμπυκνωμάτων βρίσκονται στον ισόγειο χώρο της τελευταίας διαδικασίας 
του εμπλουτισμού (νοτιότερο και χαμηλότερο τμήμα του εργοστασίου). Από τους 
σωρούς συμπυκνωμάτων (Εικόνα 12.1) λήφθηκαν και αναλύθηκαν τα δείγματα Κ1 
έως Κ7 (Πίνακας 6). 

β)  Σε απόσταση 30 έως 100 m νότια και νοτιοανατολικά του εργοστασίου βρίσκονται 
επίσης σωροί συμπυκνωμάτων στους χώρους που χρησιμοποιούνταν παλαιότερα 
για τη συγκέντρωση, ταξινόμηση και μεταφορά των εμπορεύσιμων αυτών μεταλ-
λευτικών προϊόντων (Εικόνες 12.2–12.6). Οι χημικές αναλύσεις Κ8 και Κ8α (Πίνα-
κας 6) αντιπροσωπεύουν αντίστοιχα δείγματα από το φαιό εσωτερικό μέρος και από 
το επιφανειακό λευκό υλικό θειικού άλατος ενός σωρού συμπυκνώματος (Εικόνα 
12.5). 

γ) Σε διάφορα σημεία της ευρύτερης περιοχής του εργοστασίου έχουν αποτεθεί και 
παρασυρθεί συμπυκνώματα από τα βρόχινα νερά. Στον Πίνακα 7 παρουσιάζονται 
ενδεικτικά οι αναλύσεις τριών δειγμάτων αυτής της κατηγορίας. 
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Εικόνα 12:  Εγκαταλειμμένα συμπυκνώματα στο εσωτερικό του εργοστασίου και 
στην ευρύτερη περιοχή.  

Figure 12:  Abandoned mineral concentrates inside the plant and at the surrounding 
area. 

 
 

Από την ορυκτολογική μελέτη προκύπτει ότι ένα μεγάλο μέρος των σωρών στον 
ισόγειο χώρο του εργοστασίου αποτελείται από μη μεταλλικά ορυκτά. Από τα μη με-
ταλλικά ορυκτά κυριαρχεί ο χαλαζίας. Σε μικρές περιεκτικότητες προσδιορίστηκαν 
ακτινογραφικά καολινίτης, πυροφυλλίτης και γύψος. 

Όπως και στην περίπτωση των τελμάτων, περιβαλλοντική σημασία έχουν τα θειικά 
ορυκτά άλατα σαν προϊόντα εξαλλοίωσης των μεταλλικών θειούχων ορυκτών. Βρέθηκε 
ότι κυριαρχούν τα θειικά ορυκτά της ομάδας μποϋλεΐτη–ροζενίτη ((Zn,Fe)SO4·4H2O), 
τα οποία, όπως και στα τέλματα, συγκεντρώνονται ιδιαίτερα στην επιφάνεια των συμπυ-
κνωμάτων (Εικόνες 12.2–12.6). Οι χημικές αναλύσεις δύο δειγμάτων (Κ3α και Κ8α, 
Πίνακας 6) δείχνουν ότι τα ορυκτά αυτά άλατα δεσμεύουν μεγάλες ποσότητες Pb, Cu 
και ιδιαίτερα Zn και Cd.  

 Η εκτίμηση της περιεκτικότητας του S με βάση τα στοιχεία Fe, Pb, Zn και Cu έδω-
σε, αντίθετα απ’ ό,τι στα τέλματα των λεκανών, τιμές περιεκτικότητας σε θείο παρόμοι-
ες με τις μετρηθείσες τιμές που παρουσιάζονται στον Πίνακα 6. Αυτό σημαίνει ότι όλη 
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σχεδόν η ποσότητα του σιδήρου είναι με τη μορφή του σιδηροπυρίτη και ότι στα αναλυ-
θέντα δείγματα διατηρείται κατά κάποιο τρόπο το ισοζύγιο σε θείο παρά τις εξαλλοιώ-
σεις των θειούχων μεταλλικών ορυκτών. 
 

Πίνακας 6 
Χημικές αναλύσεις εγκαταλειμμένων μεταλλευτικών συμπυκνωμάτων.  

 
 Περιεκτικότητα (ppm) 

Δείγμα* Co Mn Fe Pb Zn Cu As Cd S  
K1 268 616 51.970 31.818 75.193 2.282 783 579 94.594 
K2 216 12.753 100.641 35.274 56.393 5.026 1.830 400 147.853 
K3 201 11.009 83.492 32.542 43.606 2.787 1.106 378 114.901 
K3a 267 21.882 77.580 33.006 139.814 6.376 1.880 1.267 176.528 
K4 100 7.743 53.793 29.311 41.705 1.269 591 465 84.628 
K5 296 5.554 112.140 34.365 106.799 17.651 5.243 683 196.781 
K6 372 7.685 123.741 36.081 188.745 10.220 2.581 1.020 254.233 
K7 273 8.367 60.847 37.678 176.142 2.175 620 1.135 175.688 
K8 299 619 67.396 31.572 169.748 9.397 3.773 1.353 156.562 
K8a 187 1.197 20.824 23.951 254.855 2.460 415 2.553 140.766 

* Κ1–Κ7  Από σωρούς συμπυκνωμάτων στον ισόγειο όροφο του εργοστασίου (Εικόνα 12.1).  
  Κ8  Από σωρό συμπυκνώματος στο χώρο εναπόθεσης (Εικόνες 12.3, 12.4) περίπου 50–70 m νότια 

του εργοστασίου.  
  Κ3a, K8a Δείγματα από την διαβρωμένη επιφάνεια των αντίστοιχων σωρών Κ3 και Κ8, τα οποία αποτε-

λούνται κυρίως από δευτερεύοντα θειικά ορυκτά άλατα 
 
 

Πίνακας 7 
Χημικές αναλύσεις εδαφικών δειγμάτων από τρία σημεία της περιοχής του εργοστασίου 

στα οποία το έδαφος ήταν επιβαρημένο με υπολείμματα μεταλλευτικού 
συμπυκνώματος. 

 
 Περιεκτικότητα (ppm) 

Δείγμα Co Mn Fe Pb Zn Cu As Cd S  
K9 92 3.531 31.519 28.093 33.502 313 297 253 63.033 
K10 125 174 59.277 28.507 12.880 4.165 2.826 104 91.034 
K11 98 1.751 37.950 31.728 39.422 793 417 304 62.578 

 
Από τα αναλυθέντα δείγματα συμπυκνωμάτων τέσσερις σωροί παρουσιάζουν (α-

ντίστοιχες αναλύσεις Κ5 έως Κ8) τις υψηλότερες περιεκτικότητες σε Fe, Pb, Zn και Cu. 
Από τον υπολογισμό των κύριων θειούχων ορυκτών βάσει των χημικών αυτών στοιχεί-
ων, προκύπτει ότι το σύνολο: σιδηροπυρίτης + γαληνίτης + σφαλερίτης–βουρτσίτης (τα 
χαλκούχα ορυκτά παίζουν ποσοτικά δευτερεύοντα ρόλο) ανέρχεται σε τρία δείγματα 
γύρω στα 45% και μόνο στο δείγμα Κ6 περίπου στα 60%. Από τις υπόλοιπες αναλύσεις 
(Κ1 έως Κ4) υπολογίστηκαν αισθητά χαμηλότερες περιεκτικότητες θειούχων ορυκτών 
(σύνολο περίπου 20 έως 35%). Εκτός αυτών το ποσοστό του ανεπιθύμητου για τη με-
ταλλουργική δραστηριότητα σιδηροπυρίτη έναντι του γαληνίτη + σφαλερίτη–βουρτσίτη 
είναι σε δύο δείγματα 22% και 33% και ανέρχεται στα υπόλοιπα έξι δείγματα από 42% 
έως 64%.  

Στην Εικόνα 11 παρουσιάζεται συγκεντρωτικά η κατανομή των περιεκτικοτήτων 
Zn, Pb, Cu, As και Cd και η συσχέτιση των στοιχείων αυτών μεταξύ τους στα τέλματα 
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και συμπυκνώματα. Σαφής είναι και στις δύο περιπτώσεις η γεωχημική σχέση μεταξύ 
Cd και Zn. Οι διακυμάνσεις περιεκτικοτήτων του As συνδέονται με αυτές του Pb και 
Cu. Το As συσχετίζεται όμως καλύτερα με το Cu, γεγονός που υποδηλώνει την πιθανή 
δέσμευσή του στα χαλκούχα ορυκτά.  

Στον Πίνακα 7 παρουσιάζονται τα επίπεδα της ρύπανσης του εδάφους της περιοχής 
του εργοστασίου από τα συμπυκνώματα.  

5 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Η παρούσα ορυκτολογική-γεωχημική μελέτη που έγινε στην ευρύτερη περιοχή των 
μεταλλείων Κίρκης στο Νομό Έβρου, αναδεικνύει το τεράστιο πρόβλημα από την ανε-
ξέλεγκτη διάθεση των αποβλήτων, κυρίως της μονάδας εμπλουτισμού, από τη δεκαετία 
του 1970 έως το 1997. 

Καταρχάς, η παραμόρφωση του φυσικού τοπίου στο επιφανειακό μεταλλείο του Α-
γίου Φιλίππου έλαβε δυσανάλογα μεγάλες διαστάσεις σχετικά με το πενιχρό μετάλλευ-
μα που εξορύχθηκε κατά τις μεταλλευτικές δραστηριότητες της εταιρίας Κυπριάδη. Η 
επιβάρυνση του ρέματος Κιρκάλων από τα μέταλλα του κοιτάσματος ενισχύεται ιδιαίτε-
ρα από τα μεταλλοφόρα νερά που εξέρχονται από την αποστραγγιστική στοά στα νότια 
του μεταλλείου. Τα κόκκινα έως κίτρινα αυτά νερά περιέχουν μεγάλες ποσότητες οξει-
δωμένου σιδήρου και αφήνουν σαν ίζημα ένα αργιλικό–κολλοειδές υλικό. Οι περιεκτι-
κότητές του σε Fe φθάνουν έως 273.300 ppm (27,3% κ.β.), σε Pb έως 3.470 ppm, σε Zn 
έως 81.990 ppm, σε Cu έως 7.140 ppm, σε As έως 1.710 ppm και σε Cd έως 500 ppm. 
Παρά την αραίωση των υλικών στο αιώρημα κατά μήκος της έξι χιλιομέτρων διαδρομής 
του ρέματος Κιρκάλων, ο ποταμός Ειρήνη δέχεται από το ρέμα αυτό αρκετές ποσότητες 
τοξικών μετάλλων που προέρχονται κατ’ ευθείαν από το μεταλλείο Άγιος Φίλιππος. Η 
ρύπανση του περιβάλλοντος ενισχύεται και με την όξινη απορροή που υπάρχει στην 
περιοχή λόγω της οξείδωσης των θειούχων ορυκτών. Επίσης, υπάρχει μεγάλος κίνδυνος 
κατάρρευσης στις εγκαταστάσεις του μηχανοστασίου και στα άλλα κτίρια του μεταλλεί-
ου στον Άγιο Φίλιππο καθώς στον εναέριο σιδηρόδρομο με τα βαγονέτα και τους στύ-
λους στήριξης, βάρους πολλών τόνων, απειλώντας τους διερχόμενους από την περιοχή. 

Οι πρόχειρες λεκάνες τελμάτων και οι άλλοι ρυπασμένοι χώροι μέσα και γύρω από 
το εργοστάσιο αποτελούν μια διαρκή πηγή έκλυσης τοξικών μετάλλων και υλικών. Οι 
περιεκτικότητες των τελμάτων στα κύρια μεταλλικά στοιχεία είναι Pb έως 14.600 ppm 
(1,46% κ.β), Zn έως 22.700 ppm (2,27% κ.β.), Cu έως 3.900 ppm και As έως 940 ppm. 
Τα τοιχώματα των λεκανών αυτών αποτελούνται εν μέρει από το ίδιο το υλικό των τελ-
μάτων και έχουν καταστραφεί σε ορισμένα σημεία. Είναι πολύ πιθανό μια καταρρακτώ-
δης βροχόπτωση να παρασύρει μαζικά τα τοιχώματα και το περιεχόμενο των λεκανών 
και να δημιουργηθεί μία ανεξέλεγκτη, περιβαλλοντικά μη αναστρέψιμη, κατάσταση. 
Μεγάλη είναι επίσης η επιβάρυνση από τα μεταλλευτικά συμπυκνώματα που είναι δια-
σκορπισμένα στο εσωτερικό και στη γύρω περιοχή του εργοστασίου. 

Μια πολύ επικίνδυνη πηγή τοξικών μετάλλων αποτελούν τα δευτερογενή ορυκτά 
θειικά άλατα με πολύπλοκη ορυκτοχημεία (βλ. Κεφ. 4.3.3), τα οποία σχηματίζονται από 
τη χημική διάβρωση των μεταλλευτικών τελμάτων και συμπυκνωμάτων. Τα θειικά αυτά 
άλατα περιέχουν μεγάλες ποσότητες χαλκού (έως 6.370 ppm), μολύβδου (έως 33.000 
ppm) και ιδιαίτερα ψευδαργύρου (έως 25,5%), καδμίου (έως 2.550 ppm) και θείου (έως 
23,7%) και επειδή είναι ευδιάλυτα στο νερό, αποτελούν ιδανικό μέσο μεταφοράς των 
χημικών αυτών στοιχείων στο περιβάλλον. 
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Κατά το παρελθόν, για τον εμπλουτισμό των μεταλλικών ορυκτών χρησιμο-
ποιήθηκαν διάφορα τοξικά και βλαβερά στην υγεία χημικά αντιδραστήρια, όπως ξανθά-
τες (οργανικές θειικές ουσίες), καυστική σόδα, θειούχο νάτριο, θειικός ψευδάργυρος και 
το εξαιρετικά επικίνδυνο κυανιούχο νάτριο, που είναι ακόμη διασκορπισμένα σε διάφο-
ρους χώρους. Τα υλικά αυτά παραμένουν εγκαταλελειμμένα με προφανείς κινδύνους. 

Είναι γνωστό, ότι κατά τη διάρκεια λειτουργίας της μονάδας εμπλουτισμού ο ποτα-
μός Ειρήνη είχε κυριολεκτικά νεκρωθεί, ιδιαίτερα κατά την ανεξέλεγκτη και χωρίς μέ-
τρα προστασίας διάθεση των μεταλλευτικών αποβλήτων δίπλα και κατευθείαν στον 
ποταμό κατά την μεταλλευτική δραστηριότητα της πενταετίας 1974–79. Δεν είναι βέ-
βαια δυνατόν να υπολογισθούν οι επιπτώσεις που είχε στη δημόσια υγεία η μεταφορά 
των τοξικών μετάλλων και χημικών αντιδραστηρίων μέχρι την Αλεξανδρούπολη 
σ’ αυτό το χρονικό διάστημα, αφού δεν έχει γίνει καμία σχετική μελέτη. 

Εκτός των παραπάνω παραμένουν και ορισμένα σημαντικά ερωτήματα, προκειμέ-
νου να εκτιμηθεί το σύνολο των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από το συγκρότημα Με-
ταλλείων Κίρκης, όπως τις επιπτώσεις από την αέρια διάβρωση και μεταφορά της τοξι-
κής σκόνης και αφετέρου την όξινη απορροή και τις διαρροές τοξικών διαλυμάτων στον 
υδροφόρο ορίζοντα.  

Για την επικινδυνότητα των αποβλήτων του μεταλλείου Κίρκης έγιναν επανειλημ-
μένες ενέργειες για την ενημέρωση των Δημοσίων Υπηρεσιών και δημοσιεύματα στα 
μέσα ενημέρωσης κατά την τελευταία πενταετία, αλλά μέχρι τώρα δεν έγιναν αποτελε-
σματικές επεμβάσεις, ώστε να ληφθούν τουλάχιστο μερικά στοιχειώδη μέτρα ασφάλει-
ας. Είναι γνωστό ότι από το 2008 η Ευρωπαϊκή Ένωση θα εγκαλεί στην τάξη όποια 
χώρα παραβαίνει τους κοινοτικούς κανονισμούς σε σχέση με τη ρύπανση. Ήδη η Ελλά-
δα είναι υπόδικη για θέματα προστασίας περιβάλλοντος. Η υπόθεση του μεταλλείου 
Κίρκης είναι ήδη γνωστή και οι ελληνικές υπηρεσίες κινούνται με αργούς ρυθμούς, με 
αποτέλεσμα σε πολλές περιπτώσεις η καταδίκη και η επιβολή βαρύτατου προστίμου να 
θεωρείται βέβαιη. Μέχρι την τελική διευθέτηση του θέματος όμως η συνεχής και ανεξέ-
λεγκτη μεταφορά από τους χώρους του μεταλλείου και του εργοστασίου εμπλουτισμού 
επικίνδυνων χημικών αντιδραστηρίων και τοξικών μετάλλων όπως ο μόλυβδος, το κάδ-
μιο, ο ψευδάργυρος, το αρσενικό, και ο χαλκός εκθέτουν την ανθρώπινη υγεία σε μεγά-
λο κίνδυνο. 
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The Kirki mine in Evros Prefecture, NE Greece, and 
considerations on the environmental impact 

 
Part I: Geochemical and mineralogical study of the tailing 

ponds and mineral concentrates 
 

— Research paper — 
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ABSTRACT 

 
The mixed-sulphides mine of Agios Philippos, located 6 km northeastern, and particu-

larly the flotation plant, located 3 km eastern of Kirki, have caused a great environmental 
damage during the relatively short operation at periods 1974–80 and 1990–97. The mining 
wastes at the cracked tailing ponds and at other places of the plant, the remains of the min-
ing concentrates, the piles of the unprocessed ore and the big number of the destroyed and 
weathered barrels with chemical reagents, including sodium sulphates, are a great risk for 
the public health. All these wastes are exposed at the rain-water and constitute a permanent 
source of toxic metals and other materials, which are transported in the adjacent small 
river of Eirini which flows to the south and after 23 km discharges in the Thrakikon Sea, 
east of the Alexandroupolis city. 

The irresponsible management during the excavation and the mineral process of the past, 
as well as the arbitrary deposition of the mining wastes, the chemical reagents and other 
toxic materials, led to a disproportionate environmental charge of the region with toxic out-
casts and toxic metals, such as Pb, As, Cd and others. The oxidation and the erosion of the 
sulphides at the tailing ponds and at the mineral concentrates lead to the formation of new 
sulphate minerals, increasing the acid drainage and the emission of the toxic metals in the 
hydrologic system. 
Τhe walls of the six roughly-manufactured tailing ponds have been cracked, resulting in 

the discharge of the metal-bearing wastes and the salt sulphates in the stream of Kirkalon 
and in the adjacent Eirini river. In addition, the mining area is saturated by scattered min-
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ing wastes and mineral concentrates, as well as by a big number of damaged barrels with 
various chemicals reagents, including sodium cyanide. 

The first part of the work involves sampling and mineralogical-geochemical study at: 1) 
the tailing ponds and 2) the remains of the mineral concentrates, inside and outside of the 
flotation plant. The second part of this work includes the estimation of the toxic and heavy 
metals in the soils and the river sediments. The geochemical study is based on a total of 180 
chemical analyses for major and trace elements, measured with the methods TXRF and 
AAS. The results focus on the basic metallic elements: Fe, Mn, Pb, Zn, Cu, As and Cd, 
which are present in the mined and processed ore. In this paper, 60 chemical analyses are 
used for the geochemical study of the tailing ponds and the mineral concentrates. 

The tailing ponds contain up to 14,600 ppm Pb, up to 22,740 ppm Zn, up to 3,900 ppm 
Cu, up to 940 ppm As and up to 193 ppm Cd. These contents are higher in the surface of 
the tailing ponds basins due to the erosion and to the high concentration of the secondary 
salt sulphates. The surface samples contain Pb: up to 51,450 ppm, Zn: up to 57,830 ppm, 
Cu: up to 5,570 ppm, As: up to 1,190 ppm and Cd: up to 1,070 ppm. These results are even 
higher in the mineral concentrates, which are scattered within and around the plant. 

The new secondary salt sulphates of halotrichite–dietrichite group and rozenite–boyleite 
group, which are formed by the erosion of the mining wastes and the mineral concentrates, 
are considered to be of big importance for the environmental charge of the area. This is 
caused because one of their characteristics is to absorb high concentrations of Pb, Cu and 
mainly S, Zn and Cd, and as they are water soluble, they play a major role in the emission 
of these metals in the environment and in the hydrologic system. In addition, due to the 
high sulphur contents, they increase the acid drainage. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 


