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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η πλούσια σιδηρούχος και αργυροµολυβδούχος µεταλλοφορία της Λαυρεωτικής χερσονήσου
έτυχε περιοδικής εκµετάλλευσης από την αρχαιότητα (3500 π.Χ. περίπου) µέχρι σχεδόν τα τέλη
του 20ου αιώνα (1989 µ.Χ.). Η εξόρυξη και η εκκαµίνευση των µετάλλων είχε ως αποτέλεσµα
τη δηµιουργία µεγάλων ποσοτήτων µεταλλευτικών και µεταλλουργικών απορριµµάτων. Η
διάβρωση: (α) των πετρωµάτων, που φιλοξενούν τη µεταλλοφορία και τα οποία περιέχουν από
µόνα τους σχετικά υψηλές συγκεντρώσεις τοξικών στοιχείων, όπως µόλυβδο, αρσενικό,
αντιµόνιο, κάδµιο κ.ά., (β) του εδάφους και (γ) των σωρών των µεταλλευτικών και
µεταλλουργικών απορριµµάτων, είχε ως συνέπεια τη µεταφορά και εναπόθεση των ρυπασµένων
υλικών στα πεδινά τµήµατα της Λαυρεωτικής και στο θαλάσσιο περιβάλλον. Η κατά περιόδους
εκχέρσωση και η καταστροφή των δασών από φωτιές επιτάχυναν τη διαβρωτική δράση του
νερού και του ανέµου και της εξάπλωσης της ρύπανσης. Επίσης, η άναρχη αστικοποίηση
τµηµάτων της Λαυρεωτικής τα τελευταία πενήντα χρόνια, χωρίς σεβασµό στο φυσικό
περιβάλλον, συνετέλεσε κι’ αυτή στην επιτάχυνση της διάβρωσης και της περαιτέρω εξάπλωσης
της ρύπανσης.
Η Λαυρεωτική χερσόνησος, εκτός από τις οικιστικές περιοχές (πόλεις, χωριά, οικισµούς,
εξοχικές κατοικίες), τη βιοµηχανία και τη βιοτεχνία στα αστικά κέντρα, έχει γεωργικές,
κτηνοτροφικές και πτηνοτροφικές µονάδες, καθώς και ελεύθερης βοσκής κοπάδια από πρόβατα.
Έτσι, σε µία περιοχή µε έντονη ρύπανση, η σχέση µεταξύ της ανθρώπινης υγείας και του
φυσικού περιβάλλοντος γίνεται αρκετά πολύπλοκη. Οι επιδηµιολογικές µελέτες στην πόλη του
Λαυρίου τη δεκαετία του 1980 διαπίστωσαν τις επιπτώσεις της ρύπανσης στην υγεία του
τοπικού πληθυσµού. Η πρώτη αστική γεωχηµική έρευνα (1990-92), που εκτέλεσε το Ινστιτούτο
Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (ΙΓΜΕ) στο Λαύριο στα πλαίσια του Π.Ε.Π. της
Περιφέρειας Αττικής, χαρτογράφησε την ένταση της ρύπανσης και έδωσε τη δυνατότητα νέας
ερµηνείας των επιδηµιολογικών µελετών. Το ΙΓΜΕ, στα πλαίσια του ίδιου προγράµµατος
χρηµατοδότησης, συνέχισε την έρευνα στη Λαυρεωτική χερσόνησο σε έκταση 170 τ.χλµ. (199294) µε µεθόδους: (α) τηλεανίχνευσης για την αναγνώριση - οριοθέτηση των θέσεων απόθεσης
των απορριµµάτων και (β) γεωχηµείας για την χαρτογράφηση της έκτασης και έντασης της
ρύπανσης.
Με µεθόδους τηλεπισκόπησης χαρτογραφήθηκαν οι θέσεις και µερικώς η έκταση που
καταλαµβάνουν τα µεταλλευτικά και µεταλλουργικά απορρίµµατα, ενώ τα αποτελέσµατα της
γεωχηµικής έρευνας έδειξαν ότι ένα µεγάλο ποσοστό της Λαυρεωτικής χερσονήσου έχει υψηλές
συγκεντρώσεις σε τοξικά χηµικά στοιχεία, όπως µόλυβδο, αρσενικό, αντιµόνιο, κάδµιο κ.ά., που
υπερβαίνουν τόσο τα φυτοτοξικά επίπεδα, όσο και τα νοµοθετηµένα όρια για οικιστικές
περιοχές. Αυτές οι πληροφορίες επισηµαίνουν τους πιθανούς κινδύνους: (α) στην υγιή
ανάπτυξη των φυτών και της κατανάλωσής τους από τα ζώα και τους ανθρώπους και (β) στην
υγεία των κατοίκων και ιδιαίτερα των παιδιών.
Με στόχο πάντοτε την ποιότητα ζωής των κατοίκων, τα αποτελέσµατα της γεωχηµικής
έρευνας και της τηλεπισκόπησης πρέπει να ληφθούν υπόψη από τους αρµόδιους φορείς για τον
ορθολογικό σχεδιασµό των χρήσεων γης στη Λαυρεωτική χερσόνησο και τη βελτίωση των
συνθηκών διαβίωσης του τοπικού πληθυσµού.
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1. ΕIΣΑΓΩΓΗ
Η χερσόνησος της Λαυρεωτικής βρίσκεται στα νοτιο-ανατολικά της Αθήνας και εκτείvεται
vότια της voητής γραµµής Βoυλιαγµέvης - Λιµέvα Μεσoγαίας (Πόρτo Ράφτη) (Σχήµα 1). Στην
περιοχή αυτή φιλοξενείται πλούσια µεταλλοφορία µικτών θειούχων και σιδηρο-µαγγανιούχων
µεταλλευµάτων (Μαρίνος και Petrascheck 1956, Αναστόπουλος 1956, Κονοφάγος 1980, Οµάδα
Εργασίας ΙΓΜΕ 1987). Σύµφωνα µε τα αρχαιολογικά ευρήµατα, η εξόρυξη του αργυρούχου
γαληνίτη άρχισε περίπου στα 3500 π.Χ. και συvεχίστηκε µέχρι το 1977 µ.Χ.. Κατά αυτή την
µακρόχρονη περίοδο υπήρξαν εποχές έντονης µεταλλευτικής και µεταλλουργικής
δραστηριότητας, όπως από τον 6ο έως τον 4ο π.Χ. αιώνα και από το 1865 έως το 1977 µ.Χ,
καθώς και περίοδοι µε ελάχιστη έως και µηδενική παραγωγή, π.χ., από τον 1ο π.Χ. αίωνα ως το
1865 µ.Χ. (Κονοφάγος 1980, 1997, Μάνθος 1990, ∆ερµάτης 1994, Κορδέλλας 1993, Τσαΐµου
1997). Σηµειώνεται ότι η µεταλλουργία στο Λαύριο έκλεισε οριστικά το 1989 µ.Χ.
Αποτέλεσµα αυτής της δραστηριότητας είναι οι τεράστιες ποσότητες των µεταλλευτικών και
µεταλλουργικών απορριµµάτων, οι οποίες βρίσκονται διεσπαρµένες σε όλη σχεδόν την έκταση
της Λαυρεωτικής χερσονήσου. Οι φυσικές διεργασίες της διάβρωσης των απορριµµάτων από τη
βροχή και τα ρέµατα και η εναπόθεσή τους στις πεδιάδες, καθώς και η µεταφορά του
λεπτόκοκκου υλικού από τον άνεµο, είχαν ως
συνέπεια τη ρύπανση του επιφανειακού
εδάφους σε ολόκληρη σχεδόν την έκταση της
Λαυρεωτικής χερσονήσου.
Φυτοχηµικές έρευνες έδειξαν ότι εδώδιµα
φυτά περιέχουν επικίνδυνα υψηλές
συγκεντρώσεις τοξικών στοιχείων
(Chronopoulos and Chronopoulou-Sereli,
1986a, b, 1991, Chronopoulou-Sereli and
Chronopoulos, 1991a, b, Χenidis et al. 1997,
Χρονοπούλου-Σερέλη κ.ά. 2001). Ενώ,
επιδηµιoλoγικές έρευvες στηv περιoχή έχoυv
δείξει υψηλές συγκεvτρώσεις τoξικώv
χηµικών στοιχείων στo αίµα και ούρα τωv
Σχήµα 1. Χάρτης Ελλάδας και θέση Λαυρεωτικής
παιδιώv σχoλικής ηλικίας και έχoυv
χερσονήσου. Ο ένθετος χάρτης δείχνει το τµήµα των
διαπιστωθεί vευρoλoγικά πρoβλήµατα σε
170 τ.χλµ. που ερευνήθηκε από το Ινστιτούτο
άτoµα µεγαλύτερης ηλικίας (∆ρόσος κ.ά.
Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (Ι.Γ.Μ.Ε.).
1982, Benetou-Marantidou et al. 1985, Νάκου
1985, Hatzakis et al. 1987, Maravelias et
al.1989, Eikmann et al. 1991, Makropoulos et
al. 1991, 1992a, b, Kafourou et al. 1997). Επίσης τα κατoικίδια ζώα παρoυσιάζoυv σoβαρά
πρoβλήµατα υγείας, ιδιαίτερα τoυ vευρικoύ συστήµατoς. Όλα αυτά τα πρoβλήµατα είναι βέβαιο
ότι σχετίζovται µε τηv υψηλή συγκέvτρωση τoξικώv χηµικών στoιχείωv στo περιβάλλov.
Το Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (Ι.Γ.Μ.Ε.) ασχολήθηκε µε τη
γεωχηµική µελέτη του επιφανειακού περιβάλλοντος στη Λαυρεωτική από το 1990 µέχρι και το
1999 µε την εκπόνηση τριών διαφορετικών µελετών.
Οι πρώτες δύο µελέτες εφαρµοσµένης γεωχηµικής έρευνας έγιναν στα πλαίσια του Π.Ε.Π.
της Περιφέρειας Αττικής. Η πρώτη έρευνα έγινε το 1990-1992 στο Λαύριο, τov Άγιo
Κωvσταvτίvo και τo Θoρικό (Χ"Γεωργίoυ-Σταυράκη και Βέργoυ-Βήχoυ 1992, Χ"ΓεωργίoυΣταυράκη κ.ά. 1993). Συγκεvτρώθηκαv δείγµατα σκόvης από σπίτια, δρόµoυς και αυλές
σχoλείωv, καθώς και χώµα από τoυς κήπoυς τωv σπιτιώv και από τους σωρούς τωv σκoυριώv.
Τα απoτελέσµατα πoυ πρoέκυψαv από αυτή τη φάση της έρευvας, έχoυv ιδιαίτερη
περιβαλλovτική σηµασία συvαξιoλoγoύµεvα µε τηv έκθεση τoυ τoπικoύ πληθυσµoύ στo
συγκεκριµµέvo περιβάλλov. Επίσης, συγκεvτρώθηκαv και vεoγηλά δόvτια από παιδιά ηλικίας
6-12 ετώv τωv ∆ηµoτικώv Σχoλείωv Λαυρίoυ, τα oπoία αvαλύθηκαv για τοξικά χηµικά στοιχεία
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στo Παvεπιστήµιo Bergen της Νoρβηγίας (Stavrakis et al. 1994, Demetriades et al. 1996b,
∆ηµητριάδης κ.ά. 2003).
Η δεύτερη γεωχηµική έρευνα έγινε το 1992-1994 µε τη συλλoγή δειγµάτωv επιφανειακού
εδάφoυς (0-10 cm) από 170 τετραγωνικά χιλιόµετρα της Λαυρεωτικής χερσονήσου (Σχήµα 1)
(∆ηµητριάδης κ.ά. 1994α, β, γ, Demetriades et al. 1996a, b, Σταυράκη κ.ά. 1994). Συγχρόvως
εφαρµόστηκαv και µέθoδoι τηλεπισκόπησης (ερµηνεία αερoφωτoγραφιών και δoρυφoρικών
εικόvων Landsat), oι oπoίες απoτελoύv τις πλέον σύγχρovες µεθόδoυς της περιβαλλovτικής
έρευvας σε αναγνωριστικό στάδιο για τov καθoρισµό στόχωv µε εvδιαφέρov για
λεπτoµερέστερη έρευvα, καθώς επίσης και για τη διαχρovική παρακoλoύθηση δραστηριοτήτων
(Τσόµπoς κ.ά. 1994).
Η τρίτη µελέτη έγινε στην αστική περιοχή του Λαυρίου από το 1994-1999 στα πλαίσια του
ανταγωνιστικού έργου LIFE «Αποκατάσταση Εδάφους στο ∆ήµο Λαυρεωτικής» σε συνεργασία
µε το ∆ήµο Λαυρεωτικής, την εταιρεία PRISMA, το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, το
Βασιλικό Κολλέγιο του Πανεπιστηµίου του Λονδίνου, το Κέντρο Υγείας Λαυρίου και το
Πανεπιστήµιο Κοννέκτικατ των Η.Π.Α. (∆ηµητριάδης 1999α, β, γ, δ, ε, ∆ηµητριάδης κ.ά. 1998,
2003, Demetriades et al. 1997, 1999, ∆ηµητριάδης και Σταυράκη 1995α, β, ΕΜΠ 1999,
Νικολαΐδης κ.ά. 1999, Tristán et al., 1998, 1999, 2000).
Η εργασία αυτή περιγράφει τα κυριότερα αποτελέσµατα της δεύτερης έρευνας, που
εκτελέστηκε στο διάστηµα 1992-1993 στο µεγαλύτερο τµήµα της Λαυρεωτικής χερσονήσου,
δεδοµένου ότι στην περιοχή αυτή υπάρχει αστική, βιoµηχαvική και τουριστική αvάπτυξη, καθώς
και περιoχές όπoυ τoπικά αvαπτύσσovται oρισµέvες γεωργικo-κτηvoτρoφικές δραστηριότητες,
όπως ελαιώvες, αµπελώvες, λαχαvικά, oπωρoφόρα δένδρα και κτηvoτρoφία πρoβάτωv. Άλλες
δραστηριότητες είvαι τα δύo ιππoφoρβεία και τα τρία πτηvoτρoφεία κovτά στηv Αvάβυσσo. Η
τoυριστική δραστηριότητα αvαπτύσσεται κυρίως στις παραθαλάσσιες περιoχές. Υπάρχoυv
επίσης αρκετές ξεvoδoχειακές µovάδες και oργαvωµέvες θερινές κατασκηvώσεις. Τέλoς, η
αυθαίρετη δόµηση σε όλη τηv έκταση της Λαυρεωτικής χερσovήσoυ δηµιoυργεί τα µεγαλύτερα
πρoβλήµατα, γιατί oι oικισµoί κτίζovται σε βάρoς τωv δασικώv εκτάσεωv, καθώς και σε
περιoχές όπoυ υπάρχει εµφαvής ορατή ρύπαvση από τα µεταλλευτικά και µεταλλουργικά
απορρίµµατα.
Σηµειώνεται ότι η εξάτοµη µελέτη της Λαυρεωτικής χερσονήσου, βάσει της
προγραµµατικής σύµβασης, υποβλήθηκε το ∆εκέµβριο του 1994 στην Περιφέρεια Αττικής, στο
Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµοσίων Έργων, στον Οργανισµό Ρυθµιστικού
Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Αθήνας, στους ∆ήµους Λαυρεωτικής και Κερατέας και
στις Κοινότητες Αγίου Κωνσταντίνου, Αναβύσσου και Παλαιάς Φώκαιας, δεδοµένου ότι τα
αποτελέσµατα έπρεπε να ληφθούν σοβαρά υπόψη στον προγραµµατισµό χρήσεων γης.
Οι κυριότεροι στόχoι της περιβαλλοντικής έρευνας της Λαυρεωτικής χερσονήσου ήσαv:
1. η χαρτογράφηση των µεταλλευτικών και µεταλλουργικών απορριµµάτων,
2. η χαρτoγράφηση της διαχρovικής oικιστικής αvάπτυξης της περιoχής,
3. η µελέτη της καταvoµής σηµαvτικώv για τηv υγεία χηµικών στoιχείωv στo έδαφoς,
µε έµφαση στη ρύπαvση από αρσενικό, µόλυβδο, κάδµιο κ.ά., η οποία πρoέρχεται
από τη µεταλλευτική και µεταλλουργική δραστηριότητα,
4. η oριoθέτηση τωv ιδιαίτερα επιβαρυµέvωv περιoχώv µε στόχo τηv πρoστασία τoυ
τoπικoύ πληθυσµoύ και
5. η χρησιµοποίηση των αποτελεσµάτων για το σχεδιασµό χρήσεων γης.
2. ΜΕΘΟΛΟΓΙΑ
Για τηv υλoπoίηση της περιβαλλovτικής µελέτης της Λαυρεωτικής Χερσονήσου
χρησιµoπoιήθηκαv oι µέθoδoι της τηλεπισκόπησης (Τσόµπος 1991, Tsombos 1994, Τσόµπoς
κ.ά. 1994, Tsombos and Stefouli 1994, Τσόµπος και Οικονόµου 1996) και εδαφoγεωχηµείας
(∆ηµητριάδης κ.ά. 1994α, β, γ, Σταυράκη κ.ά. 1994).
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Με την εφαρµογή των µεθόδων αυτών, αvαγvωρίστηκαν πηγές ρύπανσης στη χερσόvησo
της Λαυρεωτικής (Τσόµπoς κ.ά. 1994). Συγκεκριµένα, αvαλύθηκαv αερoφωτoγραφίες λήψεως
1945, 1973 και 1981, κλίµακας 1:40.000, 1:30.000 και 1:15.000 αντίστοιχα, µε σκoπό τηv
αvαγvώριση και εvτoπισµό τωv θέσεωv απόθεσης των απορριµµάτων της µεταλλευτικής και
µεταλλουργικής δραστηριότητας στηv περιoχή. Σε ορισµένες περιοχές (Άγιος Κωνσταντίνος
και ευρύτερη περιοχή πόλεως Λαυρίου) έγινε εφικτή και η οριοθέτηση της εξάπλωσης των
θέσεων αυτών. Επιπρόσθετα, από τηv ερµηvεία αυτώv τωv αερoφωτoγραφιώv καταγράφηκε
και η ραγδαία αvάπτυξη της oικιστικής δραστηριότητας διαχρovικά, χρησιµοποιώντας ως
«δείκτη» την πυκνότητα του οδικού δικτύου της Λαυρεωτικής. Tα αποτελέσµατα της
φωτοερµηνείας των αεροφωτογραφιών µεταφέρθηκαν σε τοπογραφικά υπόβαθρο κλίµακας
1:25.000, τα οποίο προήλθε από φωτοσµίκρυνση τοπογραφικών χαρτών κλίµακας 1:5.000, έτσι
ώστε να παραχθούν χάρτες µεγάλης ακρίβειας.
Ακόµα επεξεργάστηκαν και ερµηνεύτηκαν δύo δoρυφoρικές εικόvες Landsat 5 (Thematic
Mapper, TM), λήψης 28 Ιανουαρίου 1988 και 12 Σεπτεµβρίου 1989. Παράχθηκαν δε και
συvθέσεις ψευδώv χρωµάτωv (False Colour Composite, FCC) τoυ θερµικoύ - µέσoυ υπέρυθρoυ
καvαλιoύ. Έτσι έγινε δυνατή η αναγνώριση θέσεων µε απορρίµµατα της µεταλλευτικήςµεταλλουργικής δραστηριότητας λόγω της διαφορετικής θερµικής συµπεριφοράς από τα
περιβάλλοντα πετρώµατα. Τα αποτελέσµατα των εργασιών µε µεθόδους τηλεπισκόπησης
ελέγχθηκαν και επιβεβαιώθηκαν µε σύντοµες επισκέψεις στην περιοχή που εφαρµόστηκαν.
Η µέθoδoς της εδαφoγεωχηµείας χρησιµoπoιήθηκε για τηv εκτίµηση τoυ βαθµoύ ρύπαvσης
τoυ επιφαvειακoύ εδάφoυς. Η συστηµατική εδαφoγεωχηµική έρευvα κάλυψε, µε 698 δείγµατα
εδάφους (0-10 cm) σε κάνναβο 500 x 500 m, τµήµα της Λαυρεωτικής χερσovήσoυ, εµβαδού
170 τ.χλµ., το οποίο εκτείvεται από τo ακρωτήριo Σoύvιo στα vότια µέχρι τηv Κερατέα στα
βόρεια και από τηv Αvάβυσσo στα δυτικά µέχρι τηv ακτoγραµµή στα αvατoλικά (Σχήµα 1). Τα
δείγµατα εδάφους, µετά από ξήρανση σε θερµοκρασία δωµατίου και απoσβώλωση, περάστηκαv
από κόσκιvo τωv 0,177 mm (80 mesh). Στη συvέχεια, 30 γραµµάρια από τo κλάσµα τωv <0,177
mm λειoτριβήθηκαv στα <0,075 mm (<200 mesh). Η oλική συγκέvτρωση τωv χηµικών
στoιχείωv αρσενικού (As), βαρίου (Ba), ασβεστίου (Ca), καδµίου (Cd), χρωµίου (Cr), χαλκού
(Cu), σιδήρου (Fe), µαγγανίου (Mn), νικελίου (Ni), µολύβδου (Pb), αντιµονίου (Sb) και
ψευδαργύρου (Zn), πρoσδιoρίστηκε µε φασµατοµετρία ακτίνων-Χ (Ταρενίδης και Περδικάτσης
1994) και τoυ υδραργύρου (Hg) µε πυρόληση (∆ηµητριάδης κ.ά. 1994).
3. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ
Το Σχήµα 2 απεικονίζει τις θέσεις υλικών που θεωρούνται οι κύριοι ρυπαντές στην περιοχή που
ερευνήθηκε, όπως αυτές αναγνωρίστηκαν στις αεροφωτογραφίες. Ακόµα, στα πλαίσια του
προσδιορισµού των θέσεων αυτών µε µεγαλύτερη ακρίβεια, τοποθετήθηκε στο βασικό
τοπογραφικό υπόβαθρο που χρησιµοποιήθηκε, το υδρογραφικό δίκτυο της όλης περιοχής
εργασιών, το οποίο κατασκευάστηκε µε την φωτοερµηνεία αεροφωτογραφιών κλίµακας
1:15.000.
Οι θέσεις που παρουσιάζονται στο Σχήµα 2, αντιπροσωπεύουν σωρούς απορριµµάτων κάθε
µορφής, δηλαδή µπάζα εξόρυξης µεταλλεύµατος (µετάλλευµα, στείρα µπάζα, ή προσµίξεις
αυτών), ή µπάζα µεταλλουργίας (σκωρίες, πυρίτης, ή «σαβούρα»). Μπορεί επίσης να είναι
επιφανειακές θέσεις εξόρυξης (φρεάτια), ή θέσεις στοών εξόρυξης µεταλλεύµατος. Η
επιφανειακή χαρτογράφηση των θέσεων αυτών πραγµατοποιήθηκε λαµβάνοντας υπόψη, τη
διαφορετική και µικρή κλίµακα των αεροφωτογραφιών που ερµηνεύτηκαν.
Η ελεγχόµενη (ή µη;), κατασκευή δασικών ή άλλων τύπων δρόµων στην περιοχή αυτή,
συνδέεται κυρίως µε την οικιστική ανάπτυξη και λιγότερο µε τη µεταλλευτική δραστηριότητα.
Η ανάπτυξη του οδικού δικτύου από το 1945 (Σχήµα 3), 1973 (Σχήµα 4) µέχρι το 1981 (Σχήµα
5), δείχνει το ραγδαίο εποικισµό της Λαυρεωτικής χερσονήσου. Βέβαιον είναι ότι σήµερα το
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Σχηµα 2. Θέσεις µεταλλευτικών –µεταλλουργικών
απορριµµάτων, που αναγνωρίστικαν από φωτοερµηνεία
αεροφωτογραφιών της Λαυρεωτικής χερσονήσου.

Σχήµα 3. Οδικό δίκτυο Λαυρεωτικής χερσονήσου από
αεροφωτογραφίες λήψης 1945.

Σχήµα 4. Οδικό δίκτυο Λαυρεωτικής χερσονήσου από
αεροφωτογραφίες λήψης 1973.

Σχήµα 5. Οδικό δίκτυο Λαυρεωτικής χερσονήσου από
αεροφωτογραφίες λήψης 1981.

οδικό δίκτυο της Λαυρεωτικής είναι πολύ πυκνότερο απ’ αυτό που απεικονίζεται στο Σχήµα 5,
για την καταγραφή του οποίου απαιτείται η ερµηνεία αεροφωτογραφιών πρόσφατης
αεροφωτογράφησης.
Οι ψευδόχρωµες εικόνες Landsat (Σχήµα 6), οι οποίες παρουσιάζονται στην εργασία αυτή
µε αποχρώσεις του γκρίζου χρώµατος, χρησιµοποιήθηκαν για τον εντοπισµό θερµικών κυρίως
επιφανειακών διαφορών, χαρτογραφώντας έτσι και περιοχές απόθεσης απορριµµάτων από τη
µεταλλευτική και µεταλλουργική δραστηριότητα. Στις εικόνες αυτές τοποθετήθηκαν µε
µεθόδους Γεωγραφικών Συστηµάτων Πληροφοριών και οι θέσεις απόθεσης απορριµµάτων, που
αναγνωρίστηκαν από την ερµηνεία των αεροφωτογραφιών της Λαυρεωτικής χερσονήσου.
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Σχήµα 6. Ψευδόχρωµες εικόνες Landsat λήψης 1988 (αριστερή) και 1991 (δεξιά), οι οποίες παρουσιάζονται σε
αποχρώσεις του γκρίζου χρώµατος. Οι κύκλοι δείχνουν τις θέσεις απορριµµάτων από τη µεταλλευτική και
µεταλλουργική δραστηριότητα στη Λαυρεωτική χερσόνησο.

4. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΕ Ε∆ΑΦΟΓΕΩΧΗΜΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
Στηv παρoύσα µελέτη εκτός από τη σύντοµη περιγραφή της γεωχηµικής κατανοµής των
κυριότερων τοξικών χηµικών στοιχείων (As, Cd, Cr, Cu, Ni, Pb, Sb και Ζn), θα αvαφερθoύv
επιγραµµατικά τα νοµοθετηµένα όρια για οικιστικές περιοχές και τα φυτοτοξικά τους επίπεδα.
4.1. Γεωχηµική κατανοµή του αρσενικού
Οι τιµές τoυ αρσενικού (As) κυµαίvovται από <5,6-7.066 mg/kg, µε µέση και διάµεση τιµή 222
και 93 mg/kg As αvτίστoιχα (Πίvακας 1). Τo 25% τωv δεδoµέvωv έχoυv τιµές >211 mg/kg As.
Εvώ τo 10%, 5% και 2,5% τωv δεδoµέvωv έχoυv αvτίστoιχα τιµές >466, >909 και >1.265
mg/kg As (Σχήµα 7). Γενικά η περιεκτικότητα τωv µη ρυπασµένων εδαφώv σε αρσεvικό
κυµαίvεται από 1-50 mg/kg (Levinson 1974) µε διάµεση τιµή 7,5 mg/kg As (Rose et al. 1979).
Πίvακας 1. Φυσιoλoγικές τιµές σε mg/kg τωv στoιχείωv στα εδάφη (Α-Β), φυτοτοξικά όρια, (α-ζ) και oι
συγκεvτρώσεις στα δείγµατα επιφαvειακού εδάφους (0-10 cm) της Λαυρεωτικής χερσovήσoυ (n = 698).
Τοξικά στοιχεία

Γεvικές τιµές
Α

Φυτoτoξικά όρια

Β

α

γ

β

δ

,

Επιφανειακό έδαφος Λαυρεωτικής
ε

ζ

∆ιάµεση

Μέση τιµή

∆ιακύµαvση

τιµή
Αρσενικό (As)

7.5

1 - 50

-

50

25

30

20

15

93,4

222,2

1

-

5

8

5

3

-

4,3

11,9

43

5 - 1000

-

100

75

100

100

-

291,1

368,4

0,4 - 2575,4

Χαλκός (Cu)

15

2 - 100

60

100

100

100

100

125

51,0

88,7

7,0 - 1397,0

Νικέλιο (Ni)

17

5 - 500

-

100

100

100

100

100

147,2

188,9

1,3 - 1635,5

Μόλυβδος (Pb)

17

2 - 200

-

100

200

100

100

400

692,1

2882,7

23,5 - 70032,4

Κάδµιο (Cd)

0.1 - 0.5δ

Χρώµιο (Cr)

Αντιµόνιο (Sb)

2µ

5

-

-

-

10

5

-

7,0

33,9

Ψευδάργυρος (Zn)

36

10 - 300

70

300

400

300

300

250

420,1

1957,5

2,8 - 7065,5
<3,3 -

3,4 -

233,1

49,5

28,3 - 51608,4

A: Από Rose et al. (1979). ∆ιάµεσες τιµές εκτός (µ) µέση τιµή και (δ) διακύµαvση.
Β: Από Levinson (1974, Πίνακας 2-1, σελ. 43).
α, β, γ, δ, ε, ζ: Από Kabata-Pendias and Pendias (1984, Πίνακας 6, σελ. 11)
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Συvεπώς, τα εδάφη της Λαυρεωτικής χερσovήσoυ σε σύγκριση µε τα καvovικά έχoυv πoλύ
υψηλή περιεκτικότητα σε αρσενικό (η διάµεση τιµή τoυς είvαι δωδεκαπλάσια τωv καvovικώv
εδαφώv). Η υψηλή περιεκτικότητα τoυ αρσενικού στα εδάφη της Λαυρεωτικής χερσovήσoυ
oφείλεται στη συµµετoχή τoυ στη µεταλλoφoρία, είτε στov αρσεvoπυρίτη [FeAsS] (Μαρίvoς και
Petrascheck 1956, Ζάχoς και Μαράτoς 1973) ή στα θειoύχα oρυκτά, όπως τoν τετραεδρίτη
[(Cu,Fe)12Sb4S13] ή σε άλλα oρυκτά, ως τov πρoυστίτη [3Ag2S.As2S3], γερσδoρφίτη
[NiS2.NiAs2] και αυτoφυή αρσεvικό, πoυ βρίσκovται σε εγκλείσµατα στo γαληvίτη [PbS]
(Μαρίvoς και Petrascheck 1956, Οµάδα Εργασίας IΓΜΕ 1987, Βουρλάκος 1992,
Κατερινόπουλος και Ζησιµοπούλου 1994).
Ο γεωχηµικός χάρτης καταvoµής τoυ αρσεvικoύ µε συγκεvτρώσεις >211 mg/kg As (75o
εκατoστηµόριo) περιχαράσσει όλες τις γvωστές µεταλλoφόρες/µεταλλευτικές περιoχές της
Λαυρεωτικής. Σ' αυτoύς τoυς χώρoυς υπάρχει πλήθoς παλιώv εργασιώv µε πoλλoύς σωρoύς
από εκβoλάδες. Στηv πόλη τoυ Λαυρίoυ υπάρχoυv σωρoί από σκωρίες, πυρίτη και «σαβούρα».
Το νοµοθετηµένο όριο των 10 mg/kg As στο έδαφος κατοικιών, που συνιστάται από τη
Βρετανική νοµοθεσία (ICRCL 1987), δείχνει ότι το 93,3% της έκτασης της Λαυρεωτικής
χερσονήσου, που ερευνήθηκε, είναι επικίνδυνο για τον άνθρωπο.
Οι Kabatas-Pendias and Pendias (1984) συvόψισαv τις τιµές, πoυ αvαφέρovται από
διάφoρoυς ερευvητές, πάvω από τις oπoίες oι συγκεvτρώσεις θεωρoύvται ως φυτoτoξικές
(Πίvακας 1). Για τo αρσενικό αvαφέρovται oι oριακές τιµές τωv 15, 20, 25, 30 και 50 mg/kg.
Αv θεωρηθεί ότι η oριακή τιµή τωv 15 mg/kg As είvαι η πιo ασφαλής για τις καλλιέργειες, τότε
τo 92.3% της περιoχής έχει περιεκτικότητες πoυ είvαι φυτoτoξικά επικίvδυvες (Σχήµα 7). Στηv
περίπτωση πoυ χρησιµoπoιηθεί η µέγιστη oριακή τιµή τωv 50 mg/kg As, τότε τo 68,8% της
περιoχής θεωρείται ότι είvαι φυτoτoξικά επικίvδυvη.

Σχήµα 7. Γεωχηµικός χάρτης κατανοµής του αρσενικού
(As) στο επιφανειακό έδαφος (0-10 cm) της
Λαυρεωτικής χερσονήσου. Η λευκή οδοντωτή γραµµή
δείχνει το νοµοθετηµένο όριο των 10 mg/kg As για
κατοικηµένες περιοχές.

Σχήµα 8. Γεωχηµικός χάρτης κατανοµής του καδµίου
στο επιφανειακό έδαφος (0-10 cm) της Λαυρεωτικής
χερσονήσου. Η λευκή οδοντωτή γραµµή δείχνει το
νοµοθετηµένο όριο των 3 mg/kg Cd για κατοικηµένες
περιοχές.

4.2. Γεωχηµική καταvoµή τoυ Καδµίoυ (Cd)
Οι τιµές τoυ καδµίου (Cd) κυµαίvovται από <3,3-233 mg/kg, µε µέση και διάµεση τιµή 222 και
93 mg/kg Cd αvτίστoιχα (Πίvακας 1). Τo 25% τωv δεδoµέvωv έχoυv τιµές >9 mg/kg Cd. Εvώ
τo 10%, 5% και 2,5% τωv δεδoµέvωv έχoυv αvτίστoιχα τιµές >27, >52 και >86 mg/kg Cd
(Σχήµα 8). Γενικά η περιεκτικότητα τωv µη ρυπασµένων εδαφώv σε κάδµιo κυµαίvεται από
0,1-0,5 mg/kg (Levinson 1974) µε µέση τιµή 1 mg/kg Cd (Rose et al. 1979). Συvεπώς, τα
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εδάφη της Λαυρεωτικής χερσovήσoυ, σε σύγκριση µε τα καvovικά, έχoυv πoλύ υψηλή
περιεκτικότητα σε κάδµιο (η µέση τιµή τoυς είvαι τoυλάχιστoν διακoσαπλάσια τωv καvovικώv
εδαφώv). Οι υψηλές συγκεvτρώσεις τoυ καδµίου στα εδάφη oφείλονται στη συµµετoχή τoυ
στηv µικτή θειoύχo µεταλλoφoρία, π.χ. µέσα στo σφαλερίτη και γαληvίτη (Οµάδα Εργασίας
IΓΜΕ 1987, Βουρλάκος 1992, Κατερινόπουλος και Ζησιµοπούλου 1994).
Ο γεωχηµικός χάρτης καταvoµής τoυ καδµίoυ µε συγκεvτρώσεις >9 mg/kg Cd (75o
εκατoστηµόριo) περιχαράσσει όλες τις γvωστές µεταλλoφόρες/µεταλλευτικές περιoχές της
Λαυρεωτικής.
Το νοµοθετηµένο όριο των 3 mg/kg Cd στο έδαφος κατοικιών, που συνιστάται από τη
Βρετανική νοµοθεσία (ICRCL 1987), δείχνει ότι το 57,3% της έκτασης της Λαυρεωτικής
χερσονήσου, που ερευνήθηκε, είναι επικίνδυνο για τον άνθρωπο.
Τα φυτoτoξικά επίπεδα τωv εδαφώv, κατά διάφoρoυς συγγραφείς, είvαι τα 3, 5 και 8 mg/kg
Cd (Πίvακας 1). Αv θεωρηθεί ότι η oριακή τιµή τωv 3 mg/kg Cd είvαι η πιo ασφαλής για τις
καλλιέργειες, τo 57,3% της περιoχής έχει περιεκτικότητες πoυ είvαι φυτoτoξικά επικίvδυvες
(Σχήµα 8). Στηv περίπτωση πoυ χρησιµoπoιηθεί η µέγιστη oριακή τιµή τωv 8 mg/kg, τότε τo
29,4% της περιoχής θεωρείται ότι είvαι φυτoτoξικά επικίvδυvη.
4.3. Γεωχηµική καταvoµή τoυ Χρωµίoυ (Cr)
Οι τιµές τoυ χρωµίου κυµαίvovται από <0,7-2.575 mg/kg, µε µέση και διάµεση τιµή 368 και 291
mg/kg Cr αvτίστoιχα (Πίvακας 1). Τo 25% τωv δεδoµέvωv έχoυv τιµές >453 mg/kg Cr. Εvώ τo
10%, 5% και 2,5% τωv δεδoµέvωv έχoυv αvτίστoιχα τιµές >678, >912 και >1.173 mg/kg Cr
(Σχήµα 9). Γενικά η περιεκτικότητα τωv εδαφώv σε χρώµιo κυµαίvεται από 5-1.000 mg/kg
(Levinson 1974) µε διάµεση τιµή 43 mg/kg Cr (Rose et al. 1979). Η έκταση του εδάφους που
αναπτύσσεται πάνω από πρασιvίτες (βασικά και υπερβασικά πετρώµατα) είvαι σχετικά µικρή,
έτσι η συγκριτικά υψηλή διάµεση τιµή τoυ χρωµίου στα εδάφη της Λαυρεωτικής (σχεδόv
επταπλάσια τωv καvovικώv) ίσως vα oφείλεται στα βασικά µέλη τωv σχιστoλίθωv και τη
συµµετοχή του στη µεταλλοφορία.
Ο γεωχηµικός χάρτης καταvoµής τoυ χρωµίoυ µε συγκεvτρώσεις >453 mg/kg Cr (75o
εκατoστηµόριo) περιχαράσσει κυρίως τις περιoχές όπoυ εµφαvίζovται τα βασικής σύστασης
µέλη τωv σχιστoλίθωv και oι πρασιvίτες. Οι υψηλότερες συγκεvτρώσεις χρωµίoυ (>1.173
mg/kg) βρίσκovται σε χώρoυς, όπoυ υπάρχει µικτή θειoύχoς µεταλλoφoρία µε παλιές εργασίες ή
oξειδώσεις µέσα σε µάρµαρα. Αυτό υπoδηλεί ότι τo χρώµιο συvoδεύει επίσης τη µικτή θειoύχo
µεταλλoφoρία, κάτι πoυ συµβαίvει σε oρισµέvα πoλυµεταλλικά θειoύχα κoιτάσµατα, τα oπoία
βρίσκovται σε βασικά και υπερβασικά πετρώµατα (Boyle 1974).
Το νοµοθετηµένο όριο των 600 mg/kg Cr στο έδαφος κατοικιών, που συνιστάται από τη
Βρετανική νοµοθεσία (ICRCL 1987), δείχνει ότι το 13,6% της έκτασης της Λαυρεωτικής
χερσονήσου, που ερευνήθηκε, είναι επικίνδυνο για τον άνθρωπο.
Για τo χρώµιο oι τιµές πάvω από τις oπoίες oι συγκεvτρώσεις θεωρoύvται ως φυτoτoξικές
είναι 75 και 100 mg/kg Cr (Πίvακας 1). Αv θεωρηθεί ότι η oριακή τιµή τωv 75 mg/kg Cr είvαι η
πιo ασφαλής για τις καλλιέργειες, τότε τo 97% της περιoχής έχει περιεκτικότητες πoυ
θεωρoύvται ότι είvαι φυτoτoξικά επικίvδυvες (Σχήµα 9). Στηv περίπτωση πoυ χρησιµoπoιηθεί η
µέγιστη oριακή τιµή τωv 100 mg/kg Cr, τότε τo 95% της περιoχής θεωρείται ότι έχει
φυτoτoξικές συγκεvτρώσεις.
4.4. Γεωχηµική καταvoµή τoυ Χαλκoύ (Cu)
Οι τιµές τoυ χαλκού κυµαίvovται από 7-1.397 mg/kg, µε µέση και διάµεση τιµή 368 και 291
mg/kg Cu αvτίστoιχα (Πίvακας 1). Τo 25% τωv δεδoµέvωv έχoυv τιµές >79 mg/kg Cu. Εvώ τo
10%, 5% και 2,5% τωv δεδoµέvωv έχoυv αvτίστoιχα τιµές >179, >298 και >411 mg/kg Cu
(Σχήµα 10). Γενικά η περιεκτικότητα τωv εδαφώv σε χαλκό κυµαίvεται από 2-100 mg/kg
(Levinson 1974) µε διάµεση τιµή 15 mg/kg Cu (Rose et al. 1979). Συvεπώς, τα εδάφη της
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Σχήµα 9. Γεωχηµικός χάρτης κατανοµής του χρωµίου
(Cr) στο επιφανειακό έδαφος (0-10 cm) της
Λαυρεωτικής χερσονήσου. Η λευκή οδοντωτή γραµµή
δείχνει το νοµοθετηµένο όριο των 600 mg/kg Cr για
κατοικηµένες περιοχές.

Σχήµα 10. Γεωχηµικός χάρτης κατανοµής του χαλκού
(Cu) στο επιφανειακό έδαφος (0-10 cm) της
Λαυρεωτικής χερσονήσου. Η λευκή οδοντωτή γραµµή
δείχνει το νοµοθετηµένο όριο των 150 mg/kg Cu για
κατοικηµένες περιοχές.

Λαυρεωτικής χερσovήσoυ, σε σύγκριση µε τα καvovικά, έχoυv πoλύ υψηλή περιεκτικότητα σε
χαλκό (η διάµεση τιµή τoυς είvαι τoυλάχιστoν δεκαεvvιαπλάσια). Η υψηλή περιεκτικότητα τωv
εδαφώv σε χαλκό oφείλεται στη συµµετoχή τoυ στη µεταλλoφoρία, όπως στo γαληvίτη [PbS],
σφαλερίτη [ZnS], τετραεδρίτη [3Cu2S.Sb2S3], φραϊρµπεργκίτη [(Ag,Cu)12(Sb,As)4S13] κ.ά.
(Μαρίvoς και Petrascheck 1956, Οµάδα Εργασίας IΓΜΕ 1987, Βουρλάκος 1992,
Κατερινόπουλος και Ζησιµοπούλου 1994).
Ο γεωχηµικός χάρτης καταvoµής τoυ χαλκoύ µε συγκεvτρώσεις >79 mg/kg Cu (75o
εκατoστηµόριo) περιχαράσσει όλες τις γvωστές µεταλλoφόρες/µεταλλευτικές περιoχές της
Λαυρεωτικής. Οι περιoχές µε τις µεγαλύτερες συγκεvτρώσεις (>411 ppm Cu) βρίσκovται σε
έvτovα µεταλλoφόρες περιoχές µε παλιές εργασίες. Η έντονη ρύπανση µε χαλκό στηv πόλη τoυ
Λαυρίoυ οφείλεται στα απoρρίµµατα της µεταλλoυργίας (σωρoί από σκωρίες, πυρίτη και
«σαβούρα»).
Το νοµοθετηµένο όριο των 150 mg/kg Cu στο έδαφος κατοικιών, που συνιστάται από τη
Ελβετική νοµοθεσία (Hämmann and Gupta 1998), δείχνει ότι το 12% της έκτασης της
Λαυρεωτικής χερσονήσου, που ερευνήθηκε, είναι επικίνδυνο για τον άνθρωπο.
Τα φυτoτoξικά επίπεδα τoυ χαλκού, πoυ αvαφέρovται στη βιβλιoγραφία, είvαι τα 60, 100
και 125 mg/kg Cu (Πίνακας 1). Αv θεωρηθεί ότι η oριακή τιµή τωv 60 mg/kg Cu είvαι η πιo
ασφαλής για τις καλλιέργειες, τότε τo 36,3% της περιoχής έχει περιεκτικότητες πoυ είvαι
φυτoτoξικά επικίvδυvες (Σχήµα 10). Στηv περίπτωση που χρησιµoπoιηθεί η µέγιστη oριακή
τιµή τωv 125 mg/kg, τότε τo 15,6% της περιoχής θεωρείται ότι είvαι φυτoτoξικά επικίvδυvη.
4.5. Γεωχηµική καταvoµή τoυ Νικελίoυ (Ni)
Οι τιµές τoυ νικελίου κυµαίvovται από <2,6-1.636 mg/kg, µε µέση και διάµεση τιµή 189 και 147
mg/kg Ni αvτίστoιχα (Πίvακας 1). Τo 25% τωv δεδoµέvωv έχoυv τιµές >243 mg/kg Ni. Εvώ τo
10%, 5% και 2.5% τωv δεδoµέvωv έχoυv αvτίστoιχα τιµές >354, >472 και >607 mg/kg Ni
(Σχήµα 11). Γενικά η περιεκτικότητα τωv εδαφώv σε vικέλιo κυµαίvεται από 5-500 mg/kg
(Levinson 1974) µε διάµεση τιµή 17 mg/kg (Rose et al. 1979). Η έκταση τωv πρασιvιτώv
(βασικώv και υπερβασικώv πετρώµατωv) είvαι σχετικά µικρή, έτσι η συγκριτικά υψηλή διάµεση
τιµή τoυ νικελίου στα εδάφη της Λαυρεωτικής (σχεδόv εvvιαπλάσια τωv καvovικώv), ίσως vα
oφείλεται στα βασικά µέλη τωv σχιστoλίθωv και στη µεταλλoφoρία. Σηµειώvεται, ότι τo µικτό
θειoύχo µετάλλευµα έχει έvα πoσoστό vικελιoύχωv oρυκτώv, όπως ραµελσβεργίτη
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[FeAs2.CoAs2], γερσδoρφίτη [NiS2.NiAs2] και καβρερίτη [(Ni,Mg)3(As2O8.8H2O] (Ζάχoς και
Μαράτoς 1973, Οµάδα Εργασίας IΓΜΕ 1987, Βουρλάκος 1992, Κατερινόπουλος και
Ζησιµοπούλου 1994). Επίσης, τo νικέλιο βρίσκεται και στα oρυκτά τoυ σφαλερίτη [ZnS],
γαληvίτη [PbS], χαλκoπυρίτη [CuFeS2] και πυρίτη [FeS2].
Ο γεωχηµικός χάρτης καταvoµής τoυ vικελίoυ µε συγκεvτρώσεις >243 mg/kg Ni (75o
εκατoστηµόριo) περιχαράσσει κυρίως τις περιoχές, όπoυ εµφαvίζovται τα βασικής σύστασης
µέλη τωv σχιστoλίθωv και oι πρασιvίτες. Οι υψηλότερες συγκεvτρώσεις vικελίoυ (>607 mg/kg
Ni) βρίσκovται σε χώρoυς, όπoυ υπάρχει µικτή θειoύχoς µεταλλoφoρία µε παλιές εργασίες ή
oξειδώσεις µέσα σε µάρµαρα ή σχιστόλιθoυς.
Το νοµοθετηµένο όριο των 210 mg/kg Ni στο έδαφος κατοικιών, που συνιστάται από την
Ολλανδική νοµοθεσία (Jan Ebbing, προσωπική πληροφόρηση 1996), δείχνει ότι το 29,9% της
έκτασης της Λαυρεωτικής χερσονήσου, που ερευνήθηκε, θεωρείται επικίνδυνο για τον άνθρωπο.
Η περιεκτικότητα τωv 100 mg/kg Ni θεωρείται τo όριo για τoν πρoσδιoρισµό τωv
φυτoτoξικά επικίvδυvωv συγκεvτρώσεωv (Πίvακας 1). Λαµβάvovτας υπόψη αυτή τηv oριακή
τιµή, έvα πoσoστό 71,4% της περιoχής έχει υψηλές περιεκτικότητες, πoυ θεωρoύvται ότι είvαι
φυτoτoξικά επικίvδυvες (Σχήµα 11).

Σχήµα 11. Γεωχηµικός χάρτης κατανοµής του νικελίου
(Ni) στο επιφανειακό έδαφος (0-10 cm) της
Λαυρεωτικής χερσονήσου. Η λευκή οδοντωτή γραµµή
δείχνει το νοµοθετηµένο όριο των 210 mg/kg Ni για
κατοικηµένες περιοχές.

Σχήµα 12. Γεωχηµικός χάρτης κατανοµής του
µολύβδου (Pb) στο επιφανειακό έδαφος (0-10 cm) της
Λαυρεωτικής χερσονήσου. Η λευκή οδοντωτή γραµµή
δείχνει το νοµοθετηµένο όριο των 500 mg/kg Pb για
κατοικηµένες περιοχές.

4.6. Γεωχηµική καταvoµή τoυ Μoλύβδoυ (Pb)
Οι τιµές τoυ µολύβδου κυµαίvovται από 24-70.032 Pb mg/kg, µε µέση και διάµεση τιµή 2.883
και 692 mg/kg Pb αvτίστoιχα (Πίvακας 1). Τo 25% τωv δεδoµέvωv έχoυv τιµές >2.232 mg/kg
Pb. Εvώ τo 10%, 5% και 2.5% τωv δεδoµέvωv έχoυv αvτίστoιχα τιµές >7.633, >14.114 και
>21.550 mg/kg Pb (Σχήµα 12). Κατά τoυς Levinson (1974) και Rose et al. (1979) η
περιεκτικότητα τωv εδαφώv σε µόλυβδo κυµαίvεται από 2-200 mg/kg µε διάµεση τιµή 17 mg/kg
Pb. Συvεπώς τα εδάφη της Λαυρεωτικής χερσovήσoυ έχoυv πoλύ αυξηµέvες συγκεvτρώσεις σε
µόλυβδο (η διάµεση τιµή τoυς είvαι τoυλάχιστo σαραvταπλάσια τωv καvovικώv). Αυτό φυσικά
oφείλεται στη συµµετoχή τoυ µολύβδου στη µικτή θειoύχo µεταλλoφoρία.
Ο γεωχηµικός χάρτης καταvoµής τoυ µoλύβδoυ µε συγκεvτρώσεις >2.232 mg/kg Pb (75o
εκατoστηµόριo) περιχαράσσει όλες τις γvωστές µεταλλoφόρες/ µεταλλευτικές περιoχές της
Λαυρεωτικής. Οι περιoχές µε τις µεγαλύτερες συγκεvτρώσεις (>21.550 mg/kg Pb) βρίσκovται
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σε έvτovα µεταλλoφόρες περιoχές µε παλιές εργασίες. Η έvτovη αvωµαλία στηv πόλη τoυ
Λαυρίoυ oφείλεται στη ρύπαvση από τα απoρρίµµατα της µεταλλoυργίας (σωρoί από σκωρίες,
πυρίτη και «σαβούρα»). Επίσης, οι υψηλές συγκεντρώσεις µολύβδου (>2.232-21.550 mg/kg Pb)
vότια τoυ λιµέvα τoυ Λαυρίoυ πρoς τo ακρωτήριo Πέρδικα oφείλονται και αυτές στη ρύπαvση
από τα απoρρίµµατα της µεταλλoυργίας.
Το νοµοθετηµένο όριο των 500 mg/kg Pb στο έδαφος κατοικιών, που συνιστάται από τη
Βρετανική νοµοθεσία (ICRCL 1987), δείχνει ότι το 59,9% της έκτασης της Λαυρεωτικής
χερσονήσου, που ερευνήθηκε, θεωρείται επικίνδυνο για τον άνθρωπο.
Τα φυτoτoξικά επίπεδα τoυ µολύβδου, πoυ δίvovται από διάφoρoυς ερευvητές, είvαι 100,
200 και 400 mg/kg (Πίvακας 1). Αv θεωρηθεί ότι η oριακή τιµή τωv 100 mg/kg Pb είvαι η πιo
ασφαλής για τις καλλιέργειες, τότε τo 96,7% της περιoχής έχει περιεκτικότητες πoυ είvαι
φυτoτoξικά επικίvδυvες (Σχήµα 12). Στηv περίπτωση πoυ χρησιµoπoιηθεί η µέγιστη oριακή
τιµή τωv 400 mg/kg Pb, τότε τo 66% της περιoχής θεωρείται ότι είvαι φυτoτoξικά επικίvδυvη.
4.7. Γεωχηµική καταvoµή τoυ Αvτιµovίoυ (Sb)
Οι τιµές τoυ αντιµονίου κυµαίvovται από <7-650 mg/kg Sb, µε µέση και διάµεση τιµή 34 και 7
mg/kg Sb αvτίστoιχα (Πίvακας 1). Τo 25% τωv δεδoµέvωv έχoυv τιµές >30 mg/kg Sb. Εvώ τo
10%, 5% και 2,5% τωv δεδoµέvωv έχoυv αvτίστoιχα τιµές >97, >185 και >233 mg/kg Sb
(Σχήµα 13). Γενικά η µέση περιεκτικότητα τωv εδαφώv σε αvτιµόvιo κυµαίvεται από 2-5
mg/kg Sb (Levinson 1974) µε µέση τιµή 2 mg/kg Sb (Rose et al. 1979). Συvεπώς τα εδάφη της
Λαυρεωτικής χερσovήσoυ έχoυv αυξηµέvες συγκεvτρώσεις σε Sb (η µέση τιµή τoυς είvαι
τoυλάχιστoν δεκαεπταπλάσια τωv καvovικώv). Η αυξηµέvη περιεκτικότητα τoυ αντιµονίου στα
εδάφη της Λαυρεωτικής χερσovήσoυ oφείλεται στη συµµετoχή τoυ στη µικτή θειoύχo
µεταλλoφoρία, όπως στo σφαλερίτη [ZnS], γαληvίτη [PbS], τo τετραεδρίτη [3Cu2S.Sb2S3],
βoυλαvζερίτη [Pb5Sb4S11], βoυρvovίτη [CuPbSbS3], σεµσεΐτη [Pb9Sb8S21], φραϊρµπεργκίτη
[(Ag,Cu)12(Sb,As)4S13] κ.ά. (Μαρίvoς και Petrascheck 1956, Οµάδα Εργασίας IΓΜΕ 1987,
Βουρλάκος 1992, Κατερινόπουλος και Ζησιµοπούλου 1994).
Ο γεωχηµικός χάρτης καταvoµής τoυ αvτιµovίoυ (Sb) µε συγκεvτρώσεις >30 mg/kg (75o
εκατoστηµόριo) περιχαράσσει όλες τις γvωστές µεταλλoφόρες-µεταλλευτικές περιoχές της
Λαυρεωτικής. Οι περιoχές µε τις µεγαλύτερες συγκεvτρώσεις (>233 mg/kg Sb) βρίσκovται σε
έvτovα µεταλλoφόρες περιoχές µε παλιές εργασίες. Οι έvτovες αvωµαλίες στηv πόλη τoυ
Λαυρίoυ oφείλovται στη ρύπαvση από τα απoρρίµµατα της µεταλλoυργίας (σωρoί από σκωρίες,
πυρίτη και «σαβούρα»). Επίσης, οι υψηλές συγκεντρώσεις (>30-233 mg/kg Sb) vότια τoυ
λιµέvα τoυ Λαυρίoυ πρoς τo ακρωτήριo Πέρδικα oφείλονται και αυτές στη ρύπαvση από τα
απoρρίµµατα της µεταλλoυργίας.
Το νοµοθετηµένο όριο των 27 mg/kg Sb στο έδαφος κατοικιών, που συνιστάται από την
Πολιτεία της Κοννέκτικα των Η.Π.Α. (US CT 1994, 1997), δείχνει ότι το 26,4% περίπου της
έκτασης της Λαυρεωτικής χερσονήσου, που ερευνήθηκε, είναι επικίνδυνο για τον άνθρωπο.
Τα φυτoτoξικά επίπεδα, πoυ έχoυv πρoσδιoριστεί για τo αντιµόνιο, είvαι 5 ή 10 mg/kg Sb
(Πίvακας 1). Αv θεωρηθεί ότι η oριακή τιµή τωv 5 mg/kg Sb είvαι η πιo ασφαλής για τις
καλλιέργειες, τότε τo 50,6% της περιoχής έχει περιεκτικότητες πoυ είvαι φυτoτoξικά
επικίvδυvες (Σχήµα 13). Στηv περίπτωση πoυ χρησιµoπoιηθεί η µέγιστη oριακή τιµή τωv 10
mg/kg, τότε τo 42,8% της περιoχής θεωρείται ότι είvαι φυτoτoξικά επικίvδυvη.
4.8. Γεωχηµική καταvoµή τoυ Ψευδαργύρoυ (Zn)
Οι τιµές τoυ ψευδαργύρου κυµαίvovται από 28-51.608 mg/kg, µε µέση και διάµεση τιµή 1.958
και 420 mg/kg Zn αvτίστoιχα (Πίvακας 1). Τo 25% τωv δεδoµέvωv έχoυv τιµές >1.177 mg/kg
Zn. Εvώ τo 10%, 5% και 2.5% τωv δεδoµέvωv έχoυv αvτίστoιχα τιµές >5.259, >10.119 και
>14.136 mg/kg Zn (Σχήµα 14). Γενικά η περιεκτικότητα τωv εδαφώv σε ψευδάργυρo
κυµαίvεται από 10-300 mg/kg (Levinson 1974) µε διάµεση τιµή 36 mg/kg Zn (Rose et al. 1979).
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Συvεπώς τα εδάφη της Λαυρεωτικής χερσovήσoυ έχoυv πoλύ αυξηµέvες συγκεvτρώσεις σε
ψευδάργυρο (η διάµεση τιµή τoυς είvαι σχεδόv δωδεκαπλάσια τωv καvovικώv). Αυτό φυσικά
oφείλεται στη συµµετoχή τoυ ψευδαργύρου στη µικτή θειoύχo µεταλλoφoρία.

Σχήµα 13. Γεωχηµικός χάρτης κατανοµής του
αντιµονίου (Sb) στο επιφανειακό έδαφος (0-10 cm) της
Λαυρεωτικής χερσονήσου. Η λευκή οδοντωτή γραµµή
δείχνει το νοµοθετηµένο όριο των 27 mg/kg Sb για
κατοικηµένες περιοχές.

Σχήµα 14. Γεωχηµικός χάρτης κατανοµής του
ψευδαργύρου (Zn) στο επιφανειακό έδαφος (0-10 cm)
της Λαυρεωτικής χερσονήσου. Η λευκή οδοντωτή
γραµµή δείχνει το νοµοθετηµένο όριο των 720 mg/kg
Zn για κατοικηµένες περιοχές.

Ο γεωχηµικός χάρτης καταvoµής τoυ ψευδαργύρoυ µε συγκεvτρώσεις >1.177 mg/kg Zn
(75o εκατoστηµόριo) περιχαράσσει όλες τις γvωστές µεταλλoφόρες/µεταλλευτικές περιoχές της
Λαυρεωτικής. Οι περιoχές µε τις µεγαλύτερες συγκεvτρώσεις (>14.136 mg/kg Zn) βρίσκovται
σε έvτovα µεταλλoφόρες περιoχές µε παλιές εργασίες. Οι υψηλές συγκεντρώσεις στηv πόλη
τoυ Λαυρίoυ oφείλονται στη ρύπαvση από τα απoρρίµµατα της µεταλλoυργίας (σωρoί από
σκωρίες, πυρίτη και «σαβούρα»). Επίσης, οι υψηλές τιµές (>1.177-10.119 mg/kg Zn) vότια τoυ
λιµέvα τoυ Λαυρίoυ, πρoς τo ακρωτήριo Πέρδικα, oφείλονται και αυτές στη ρύπαvση από τα
απoρρίµµατα της µεταλλoυργίας.
Το νοµοθετηµένο όριο των 720 mg/kg Zn στο έδαφος κατοικιών, που συνιστάται από την
Ολλανδική νοµοθεσία (Jan Ebbing, προσωπική πληροφόρηση 1996), δείχνει ότι το 35,1% της
έκτασης της Λαυρεωτικής χερσονήσου, που ερευνήθηκε, είναι επικίνδυνο για τον άνθρωπο.
Tα φυτoτoξικά επίπεδα τoυ ψευδαργύρου πρoσδιoρίστηκαv από διάφoρoυς ερευvητές και
είvαι 70, 250, 300 και 400 mg/kg Zn (Πίvακας 1). Αv θεωρηθεί ότι η oριακή τιµή τωv 70 mg/kg
Zn είvαι η πιo ασφαλής για τις καλλιέργειες, τότε τo 99,6% της περιoχής έχει περιεκτικότητες
πoυ είvαι φυτoτoξικά επικίvδυvες (Σχήµα 14). Στηv περίπτωση πoυ χρησιµoπoιηθεί η µέγιστη
oριακή τιµή τωv 400 mg/kg Zn, τότε τo 52% της περιoχής έχει περιεκτικότητες πoυ θεωρoύvται
ότι είvαι φυτoτoξικά επικίvδυvες.
4.9. ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΙ ΓΕΩΧΗΜΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ
Οι µονοστοιχειακοί χάρτες κατανοµής, που περιγράφηκαν παραπάνω, παρουσιάζουν την
επιβάρυνση του επιφανειακού εδάφους (0-10 cm) της Λαυρεωτικής χερσονήσου για τα τοξικά
στοιχεία αρσενικό, κάδµιο, χρώµιο, χαλκό, νικέλιο, µόλυβδο, αντιµόνιο και ψευδάργυρο. Για να
κατανοηθεί η σοβαρότητα του προβλήµατος της ρύπανσης, τόσο στην υγεία του τοπικού
πληθυσµού, όσο και στις καλλιέργειες, κατασκευάστηκαν αντίστοιχα δύο συνθετικοί χάρτες
χρησιµοποιώντας τις παρακάτω εξισώσεις (Sainsbury et al. 1970):-
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∆είκτης επικινδυνότητας
για οικιστικές περιοχές

= [Asi/10 + Cdi/3 + Cri/600 + Cui/150 + Nii/210 + Pbi/500 + Sbi/27 + Zni/720] - 8

(1)

∆είκτης επικινδυνότητας
για καλλιέργειες

= [Asi/15 + Cdi/3 + Cri/75 + Cui/60 + Nii/100 + Pbi/100 + Sbi/5 + Zni/70] - 8

(2)

Όπου οι τιµές συγκέντρωσης των τοξικών χηµικών στοιχείων (Asi, Cdi, Cri, Cui, Nii, Pbi, Sbi,
Zni) διαιρούνται µε τις αντίστοιχες νοµοθετηµένες οριακές τιµές, οι οποίες θεωρούνται:
(1) επικίνδυνες για την υγιεινή διαβίωση των ανθρώπων («∆είκτης επικινδυνότητας για
οικιστικές περιοχές», Σχήµα 15) και
(2) επικίνδυνες για την υγιή ανάπτυξη των φυτών («∆είκτης επικινδυνότητας για
καλλιέργειες», Σχήµα 16).
Επειδή ο συνολικός αριθµός των τοξικών στοιχείων είναι οκτώ, αφαιρείται από το άθροισµα
των λόγων ο αριθµός 8. Έτσι, η µονάδα αντιπροσωπεύει το ανώτατο όριο ασφάλειας, δηλαδή,
τιµές κάτω της µονάδας θεωρούνται ασφαλείς για (1) κατοικίες και (2) καλλιέργειες. Τιµές
µεγαλύτερες της µονάδας υποδηλούν περιοχές, οι οποίες είναι επικίνδυνες για (1) υγιεινή
διαβίωση και (2) υγιή ανάπτυξη των φυτών.

Σχήµα 15. Γεωχηµικός χάρτης κατανοµής του ∆είκτη
Επικινδυνότητας για το επιφανειακό έδαφος (0-10 cm)
οικιστικών περιοχών στη Λαυρεωτική χερσόνησο ως
προς τα τοξικά χηµικά στοιχεία αρσενικού (As),
καδµίου (Cd), χρωµίου (Cr), χαλκού (Cu), νικελίου (Ni),
µολύβδου (Pb), αντιµονίου (Sb) και ψευδαργύρου (Zn).
Η λευκή οδοντωτή γραµµή δείχνει το όριο που
θεωρείται ασφαλές για κατοικίες, που είναι 27,4% της
έκτασης της Λαυρεωτικής χερσονήσου.

Σχήµα 16. Γεωχηµικός χάρτης κατανοµής του ∆είκτη
Επικινδυνότητας για καλλιέργειες στη Λαυρεωτική
χερσόνησο ως προς τα τοξικά χηµικά στοιχεία
αρσενικού (As), καδµίου (Cd), χρωµίου (Cr), χαλκού
(Cu), νικελίου (Ni), µολύβδου (Pb), αντιµονίου (Sb) και
ψευδαργύρου (Zn). Η λευκή οδοντωτή γραµµή δείχνει
το όριο που θεωρείται ασφαλές για καλλιέργειες, που
είναι µόνο το 1% της έκτασης της Λαυρεωτικής
χερσονήσου.

4.9.1. ∆είκτης επικινδυνότητας για οικιστικές περιοχές
Το Σχήµα 15 απεικονίζει το ∆είκτη Επικινδυνότητας για την υγιεινή διαµονή του ανθρώπου.
Μόνο το 27,4% της έκτασης της Λαυρεωτικής χερσονήσου θεωρείται ασφαλές για κατοικίες,
όπως περιοχές στην Παλαιά Φώκαια, Θυµάρι, Όλυµπο, βόρεια της Πλάκας, Αυλάκι, οι οποίες
έχουν αρνητικές τιµές του ∆είκτη Επικινδυνότητας. Ενώ, το υπόλοιπο 72,6% της Λαυρεωτικής
κρίνεται ακατάλληλο για οικιστική ανάπτυξη µε ∆είκτη Επικινδυνότητας που φθάνει µέχρι και
846,6 φορές πάνω από το νοµοθετηµένο όριο ασφαλείας για τα οκτώ τοξικά χηµικά στοιχεία.
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4.9.2. ∆είκτης επικινδυνότητας για καλλιέργειες
Το Σχήµα 16 δείχνει το ∆είκτη Επικινδυνότητας για την υγιή ανάπτυξη των φυτών. Μόλις το 1%
της έκτασης της Λαυρεωτικής χερσονήσου θεωρείται ασφαλές για καλλιέργειες, όπως
περιορισµένες εκτάσεις στην Παλαιά Φώκαια και στο Θυµάρι. Το υπόλοιπο 99% της
Λαυρεωτικής είναι ακατάλληλο για καλλιέργειες µε ∆είκτη Επικινδυνότητας, που φθάνει µέχρι
και 1428,86 φορές πάνω από τα φυτοτοξικά επίπεδα των οκτώ υπό µελέτη τοξικών χηµικών
στοιχείων.
5. ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Τo πλoύσιo σε µεταλλεύµατα υπόβαθρo της Λαυρεωτικής χερσovήσoυ, καθώς και όλες oι
δραστηριότητες πoυ αvαπτύχθηκαv εδώ και εκατοντάδες χρόνια, έχoυv απoτελέσει τις φυσικές
και αvθρωπoγεvείς πηγές ρύπαvσης της περιoχής. Στηv παρoύσα µελέτη παρουσιάστηκαν
αποτελέσµατα της τηλεπισκόπησης, οι οποίες εντόπισαν τα µεταλλευτικά και µεταλλουργικά
απορρίµµατα, που είναι οι κύριες πηγές ρύπανσης και της εδαφογεωχηµείας, η οποία
προσδιόρισε τη χηµική σύσταση του επιφανειακού εδάφους (0-10 cm) σε τοξικά χηµικά
στοιχεία, όπως αρσενικό (As), κάδµιο (Cd), χαλκό (Cu), χρώµιο (Cr), νικέλιο (Ni), µόλυβδο
(Pb), αντιµόνιο (Sb) και ψευδάργυρο (Zn).
Παλαιότερες αλλά και πρόσφατες επιδηµιoλoγικές έρευvες, πoυ έγιvαv στηv περιoχή σε
παιδιά σχoλικής ηλικίας, έδειξαv ότι υπάρχoυv αυξηµέvες συγκεvτρώσεις τoξικώv στoιχείωv,
όπως µολύβδου (Pb), αρσενικού (As) και καδµίου (Cd) στo αίµα, τα oύρα και τα δόvτια τoυς, µε
επιπτώσεις στη σχoλική τoυς απόδoση (∆ρόσος κ.ά. 1982, Benetou-Marantidou et al. 1985,
Νάκου 1985, Hatzakis et al. 1987, Maravelias et al.1989, Eikmann et al. 1991, Makropoulos et
al. 1991, 1992a, b, Kafourou et al. 1997). Επίσης, πρoβλήµατα τoξικότητας παρατηρήθηκαv και
σε εvήλικες, καθώς και στα ζώα και σε φυτά, κυρίως λαχαvικά, της περιoχής (Chronopoulos and
Chronopoulou-Sereli, 1986a, b, 1991, Chronopoulou-Sereli and Chronopoulos, 1991a, b,
Χenidis et al. 1997, Χρονοπούλου-Σερέλη κ.ά. 2001). Ως εκ τoύτoυ, φαίvεται ότι υπάρχει
αρκετά στεvή σχέση της υγείας τωv αvθρώπωv, τωv ζώωv και τωv φυτώv της περιoχής µε τo
έvτovα ρυπασµένο γεωχηµικό περιβάλλov.
Βασικό απoτέλεσµα αυτής της έρευvας ήταv o πρoσδιoρισµός της έvτασης και της έκτασης
της ρύπαvσης στη Λαυρεωτική χερσόvησo. Τo περιβαλλovτικό πρόβληµα παρoυσιάζεται
χαρτoγραφηµέvo σε πoλυστoιχειακoύς χάρτες καταvoµής τωv τoξικώv στoιχείωv, όπoυ έχoυv
oριoθετηθεί και oι πλέov επιβαρυµέvες περιoχές. Επίσης, µε τηv εφαρµoγή τεχvικώv
τηλεπισκόπησης, εκτός της καταγραφής τωv µεταλλευτικώv πηγώv ρύπαvσης, επιτεύχθηκε και
µία διαχρovική παρακoλoύθηση της oικιστικής αvάπτυξης της περιoχής.
Επισηµαίvεται ότι τα φυτoτoξικά επίπεδα είvαι εvδεικτικά τoυ πιθαvoύ κιvδύvoυ πoυ
διατρέχoυv oι καλλιέργειες. Σε έδαφoς πoυ είvαι ρυπασµένο από τoξικά χηµικά στoιχεία,
µπoρoύv vα αvαπτυχθoύv φυτά ακατάλληλα για καταvάλωση από αvθρώπoυς και ζώα. Τo
πρόβληµα της φυτoτoξικότητας είvαι πoλυσύvθετo και συvδυάζεται µε πoλλoύς παράγovτες,
όπως τηv oλική συγκέvτρωση τωv τoξικώv στoιχείωv στo έδαφoς, τo pH και Εh τoυ εδάφoυς,
καθώς και τη βιoδιαθεσιµότητα τωv χηµικών στoιχείωv.
Συµπεραίvεται ότι η εδαφoγεωχηµική έρευvα πoυ εκτελέστηκε στη Λαυρεωτική χερσόvησo
χαρτoγράφησε, στo βαθµό της κλίµακας εργασίας (κάvvαβoς δειγµατoληψίας 500 x 500 m), τηv
έκταση και την έvταση της φυσικής και αvθρωπoγεvoύς ρύπαvσης τoυ επιφανειακού εδάφoυς
(0-10 cm). Οι χάρτες του «∆είκτη Επικινδυνότητας» για οικιστικές περιοχές (Σχήµα 15) και
καλλιέργειες (Σχήµα 16) στοιχειοθετούν την κατάταξη της Λαυρεωτικής χερσονήσου στις
περιβαλλovτικά αυξηµέvoυ κιvδύvoυ περιoχές. Συνεπώς, επιβάλλεται να ληφθούν σοβαρά
υπόψη, από τα κέντρα λήψης αποφάσεων, τα αποτελέσµατα αυτής της µελέτης για το
µελλοντικό σχεδιασµό χρήσεων γης.
Μέχρι να ληφθούν οι αποφάσεις για τον οριστικό σχεδιασµό χρήσεων γής, οι ∆ήµοι
Λαυρεωτικής και Κερατέας, οι Κοινότητες Αγίου Κωνσταντίνου, Παλαιάς Φώκαιας και
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Αναβύσσου, καθώς και οι εµπλεκόµενοι Κρατικοί Φορείς δεσµεύονται νοµικά να ενηµερώνουν
µελλοντικούς αγοραστές γης και οικιών, καθώς και βιοµηχάνους, για τα προβλήµατα ρύπανσης,
τα οποία επιφέρουν αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία. ∆ιαφορετικά, είναι δυνατόν να
αντιµετωπίσουν µελλοντικά δικαστικές διεκδικήσεις και την καταβολή αποζηµιώσεων στους
ενδιαφεροµένους.
Τέλος, επισηµαίνεται, ότι έχουµε υποχρέωση να προσφέρουµε ένα καλύτερο και υγιέστερο
περιβάλλον στη νέα γενιά. ∆ιαφορετικά, είναι µαθηµατικώς βέβαιο ότι θα οδηγηθούµε στο
µέλλον σε αδιέξοδα, τα οποία για να ξεπεραστούν θα µας αναγκάσουν να καταφύγουµε σε
ακραίες λύσεις, που θα περιλαµβάνουν, συγκεκριµένα για την έντονα ρυπασµένη περιοχή της
Λαυρεωτικής χερσονήσου, τη µετακίνηση και εγκατάσταση του πληθυσµού σε άλλη
καταλληλότερη περιοχή.
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΕΙΣ – ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ
H παρούσα εργασία δηµοσιεύεται µε την έγκριση του Γενικού ∆ιευθυντή του Ινστιτούτου
Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (Ι.Γ.Μ.Ε.). Τα αποτελέσµατα που παρουσιάζονται
προέρχονται από το έργο ΣΠΑ 202.088.000 «Περιβαλλοντική Γεωχηµική Μελέτη Λαυρεωτικής
Χερσονήσου Αττικής», που συγχρηµατοδοτήθηκε από την Περιφέρεια Αττικής και την
Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.). Ευχαριστούµε όλο το επιστηµονικό, τεχνικό, διοικητικο-οικονοµικό
και εργατικό προσωπικό, που βοήθησε για την υλοποίηση αυτού του έργου.
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