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Οι επιπτώσεις στην υγεία, τόσο των άµεσα εργαζόµενων σε ορυχεία
χρυσού, όσο και του πληθυσµού που ζει και εργάζεται σε περιοχές όπου
αναπτύσσονται αντίστοιχες δραστηριότητες, αντιµετωπίζονται συνήθως
ως ήσσονος σηµασίας ή και ως «αναγκαστικές θυσίες για την ανάπτυξη
της περιοχής».
Παρόλα αυτά η µακρόχρονη διεθνής επιδηµιολογική έρευνα και τα
δεδοµένα από αντίστοιχες εφαρµογές σε όλο τον κόσµο τεκµηριώνουν
ότι οι συγκεκριµένες µεταλλευτικές δραστηριότητες παράγουν
πολυεπίπεδες και πολυπαραγοντικές εκθέσεις του ανθρώπινου
πληθυσµού σε ποικίλους παράγοντες κινδύνου οι οποίοι συσχετίζονται
µε αυξηµένη νοσηρότητα και θνησιµότητα.
Η τελική έκβαση (νόσηµα και βαρύτητα του) καθορίζεται από το
συνδυασµό της ποιότητας και πυκνότητας της έκθεσης (δόση) και του
συνολικού χρόνου αυτής. Για αυτόν ακριβώς το λόγο η πρώτη οµάδα
πληθυσµού που εµφανίζει επιβάρυνση της υγείας της είναι οι ίδιοι οι
εργαζόµενοι ως µεταλλωρύχοι στα ορυχεία χρυσού. Αν και αποτελούν
µια οµάδα πληθυσµού κατά συνθήκη νέων και υγιών ατόµων (για να
αντέξουν τη βαρύτητα της εργασίας), έχουν διεθνώς καταγραφεί
σηµαντικές επιπτώσεις στην υγεία τους µετά από µακρόχρονες
παρατηρήσεις σε διάφορες περιοχές όπως στη Βόρειο Αµερική, την
Αυστραλία, Νότια Αµερική και Αφρική.
Συνοπτικά οι εργαζόµενοι στα µεταλλεία χρυσού έχουν µικρότερο
προσδόκιµο επιβίωσης και εµφανίζουν συχνότερα από το γενικό
πληθυσµό καρκίνο της τραχείας και των βρόγχων, του πνεύµονος, του
στοµάχου και του ήπατος. Εµφανίζουν επίσης πνευµονική φυµατίωση,
πυριτίαση και νοσήµατα του υπεζωκότα καθώς και νοσήµατα που
µεταδίδονται µε έντοµα όπως ελονοσία και δάγκειος πυρετός, απώλεια
ακοής από το θόρυβο, αυξηµένο επιπολασµό βακτηριακών και ιογενών
λοιµώξεων και νοσήµατα του αίµατος, του δέρµατος και του
µυοσκελετικού συστήµατος (Eisler R.2003, Ross MH 2004).
Οι τεραστίων διαστάσεων παρεµβάσεις στο περιβάλλον και η
αποδεδειγµένα µη αναστρέψιµη αποδιάρθρωσή του επεκτείνουν τις
πιθανές εκθέσεις και βλαβερές επιπτώσεις στην υγεία όλων των έµβιων
πληθυσµών στις θιγόµενες περιοχές.
Η διαδικασία εξόρυξης(χρήση εκρηκτικών, συνεχείς εκσκαφές,
φορτώσεις υλικού κ.λπ.) αλλά και η µετέπειτα απόθεση των
µεταλλευτικών καταλοίπων επιβαρύνει µε συνεχή και µακρόχρονη
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εκποµπή σκόνης τις γειτονικές περιοχές. Η χρόνια εισπνοή των
παραγόµενων αιωρούµενων σωµατιδίων σκόνης συσχετίζεται µε
διάφορες
πνευµονοπάθειες
(βρογχίτιδα,
χρόνια
αποφρακτική
πνευµονοπάθεια µέχρι πνευµονική ίνωση και καρκίνο του πνεύµονα)
ανάλογα µε την ποιότητα και τη σύνθεση των σωµατιδίων αυτών. Η
σύνθεση των τοπικών πετρωµάτων καθορίζει κατά περίπτωση και το
εύρος του κινδύνου καθότι στα σωµατίδια σκόνης µπορεί να υπάρχουν
προσµίξεις αδρανών υλικών αλλά και γνωστών καρκινογόνων όπως το
αρσενικό, το κάδµιο, καθώς και ραδιενεργά υλικά όπως ο ραδιενεργός
άνθρακας και το ουράνιο.
Η όξινη απορροή, αποτέλεσµα επαφής (µετά την εξόρυξη) του θείου των
ορυκτών µε νερό, αέρα και µικρόβια, ενώ είναι ένα φυσικό φαινόµενο,
µετατρέπεται ποσοτικά σε µια µη αναστρέψιµη καταστροφή µε την
εφαρµοζόµενη τεχνική εντατικοποιηµένης εξόρυξης. Το παραγόµενο
«κόκκινο νερό» καταλήγει στον υδροφόρο ορίζοντα µεταφέροντας τόσο
την οξύτητα του όσο και τα βαρέα µέταλλα που αποσπά από τα
πετρώµατα όπως το αρσενικό, µόλυβδος, κάδµιο, υδράργυρος,
ψευδάργυρος, χρώµιο, κ.α.
Η έκθεση στο αρσενικό συσχετίζεται µε σειρά νοσηµάτων από την
υπερκεράτωση του δέρµατος και αναιµία µέχρι
και διαφόρων
εντοπίσεων καρκίνων όπως του δέρµατος, του ήπατος, πνεύµονα,
νεφρών, ουροδόχου κύστεως (WHO-IARC Monographs on the
Evaluation of Carcinogenic Risks to Humans 1987).
Η µόλυνση του υδροφόρου ορίζοντα µε αρσενικό αποτελεί σήµερα το
βασικότερο πρόβληµα επιβίωσης ολόκληρων πληθυσµών όπως στο
Bangladesh, ενώ οι επιπτώσεις της διευρύνονται ανησυχητικά από
πρόσφατες παρατηρήσεις υψηλών πυκνοτήτων αρσενικού σε είδη
διατροφής και παιδικές τροφές (Rahman MA, Hasegawa H, 2011, Brian
P. Jackson et al, 2012).
Η εξάντληση των υδάτινων πόρων που επιφέρει η βιοµηχανική αυτή
δραστηριότητα σε συνδυασµό µε την καταστροφή του φυσικού
περιβάλλοντος οδηγεί σε ερήµωση της περιοχής µε µη αναστρέψιµες
βλάβες στη χλωρίδα και πανίδα της περιοχής και ανυπολόγιστη
αποδόµηση της ύδρευσης και διατροφής του τοπικού πληθυσµού.
Τα δηµιουργούµενα απόβλητα από τη µεταλλευτική διαδικασία
εµπεριέχουν ποικίλες επικίνδυνες εκθέσεις για το περιβάλλον και τον
άνθρωπο ανάλογα µε τις χρησιµοποιούµενες τεχνικές, όπως παλαιότερα ο
υδράργυρος και σήµερα τα κυανίδια καθώς και άλλες τοξικές ουσίες
(ξανθογονικά άλατα κ.λπ.).

. Τραγικό παράδειγµα µη ανατάξιµων καταστροφών αποτελούν τα
χρυσορυχεία της Νότιας Καλιφόρνιας που έκλεισαν το 1884, αφού
έριξαν στο περιβάλλον τόνους υδραργύρου. Πάνω από ένα αιώνα µετά,
συνεχίζουν να υφίστανται οι περιβαλλοντικές και οικονοµικές επιπτώσεις
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από τη µόλυνση των ποταµών και τη βιοσυσσώρευση στα ψάρια και τον
άνθρωπο. Η εµπειρία αυτή όµως δεν απέτρεψε αντίστοιχη επέλαση στον
Αµαζόνιο τη δεκαετία του 1970 µε αποτέλεσµα την καταγραφή
σηµαντικών προβληµάτων του κεντρικού Νευρικού Συστήµατος και
άλλες νευρολογικές παθήσεις ιδιαίτερα στα παιδιά των ιθαγενών.
Η χρησιµοποίηση διαλυµάτων κυανιδίων για την επεξεργασία των
κονιοποιηµένων πετρωµάτων φαίνεται ότι είναι ιδιαίτερα δηµοφιλής στις
σχετικές επιχειρήσεις, προφανώς λόγω υψηλής αποτελεσµατικότητας και
κερδοφορίας. Η εκπληση των πετρωµάτων µε διαλύµατα κυανιδίων και η
απόθεση των καταλοίπων αυτής της επεξεργασίας στα τέλµατα
αποβλήτων, οχι µόνο δεν είναι ασφαλής, αλλά έχει δώσει τραγικά
παραδείγµατα των επιπτώσεων αυτής της τεχνικής σε όλο τον κόσµο.
Είτε από κακό και φτηνό σχεδιασµό είτε µε τη βοήθεια φυσικών
φαινοµένων (σεισµοί, πληµµύρες) η υπερχείλιση ή και η κατάρρευση
φραγµάτων συγκράτησης των τελµάτων αυτών έχει ήδη προκαλέσει
ανυπολόγιστες καταστροφές σε παγκόσµιο επίπεδο. Από τη Βραζιλία το
2001 όπου κατάρρευση φράγµατος προκάλεσε το θάνατο πέντε
ανθρώπων και κατάστρεψε τον ποταµό Green River µέχρι την απόρριψη
100000 κυβικών µέτρων κυανιούχων αποβλήτων στο ∆ούναβη στην
περιοχή Baia Mare της Ρουµανίας το 2000 που προκάλεσε τον άµεσο
θάνατο κάθε υδρόβιας ζωής σε µήκος 250 µιλίων του ποταµού.
Χαρακτηριστικό παράδειγµα είναι και στην περιοχή Eşme της Τουρκίας
που γειτνιάζει µε µεγάλο χρυσωρυχείο µετά από έντονη νεροποντή το
βράδυ 26 Ιουνίου 2006 και τις επόµενες ηµέρες µέχρι τις 30 Ιουνίου 2006
προσήλθαν 1500 ασθενείς στις υπηρεσίες υγείας για αναπνευστικά
προβλήµατα και υπερβολική κόπωση. Η σχετική έρευνα που έγινε µετά
από πρωτοβουλία του Τουρκικού Ιατρικού Συλλόγου κατέληξε στο
συµπέρασµα ότι επρόκειτο για
«δηλητηρίαση από κυάνιο που
αποδίδεται στη έκκληση κυανίου από τα απόβλητα του ορυχείου χρυσού
Kışladağ».
Στην ίδια περιοχή έχει καταγραφεί και σηµαντική αύξηση των συγγενών
διαµαρτιών στους πληθυσµούς των αµνοεριφίων η οποία αποδίδεται στην
έκθεση των ζώων σε νερό µολυσµένο από κυανιούχα συµπλέγµατα
βαρέων µετάλλων.
Η χρησιµοποίηση τεχνικών που χρησιµοποιούν την καύση και τήξη έχει
ως αποτέλεσµα την αέριο ρύπανση µε διάφορους επιβλαβείς για τη υγεία
των ανθρώπινων πληθυσµών ρύπους όπως το διοξείδιο του θείου. Στην
αέρια ρύπανση συµβάλλουν επίσης σηµαντικά και τα οξείδια του αζώτου
που συνεχώς εκλύονται από την καθηµερινή σε τέτοια ορυχεία χρήση
εκρηκτικών. Και σε αυτό το σηµείο η διεθνής εµπειρία αποδεικνύει ότι
παρά τις διατάξεις και τα µέτρα που πιθανόν λαµβάνονται η ρύπανση
είναι σοβαρή.
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Με βάση τα παραπάνω συνοπτικά δεδοµένα τεκµηριώνεται η - ιδιαίτερα
επικίνδυνη για την υγεία του ανθρώπινου πληθυσµού - διάσταση των
βιοµηχανικών δραστηριοτήτων για την εξόρυξη χρυσού. Σε όλες τις
επιµέρους διαδικασίες εντοπίζονται σοβαροί κίνδυνοι για την άµεση
έκθεση τόσο των εργαζοµένων όσο και των γειτονικών πληθυσµών ενώ
πολλαπλασιάζονται οι καταστροφικές και για την υγεία των ανθρώπων
συνέπειες της περιβαλλοντικής ερήµωσης και υποβάθµισης.
Ιδιαίτερης σηµασίας είναι ο συνδυασµός της έκθεσης αυτής καθαυτής σε
ποικίλους παράγοντες κινδύνου µε τη διάσταση του χρόνου. Η
µακρόχρονη έκθεση σε αυτούς πολλαπλασιάζει τις πιθανότητες
εµφάνισης διαφόρων χρόνιων νοσηµάτων και ευνοεί κυρίως τους
µηχανισµούς καρκινογένεσης. Η τελική λοιπόν έκβαση µπορεί να
καταγραφεί αρκετό χρονικό διάστηµα µετά την αρχική έκθεση αλλά θα
είναι πια αµείλικτη και µη αναστρέψιµη. Η ίδια ακριβώς διάσταση αφορά
και την περιβαλλοντική επιβάρυνση και αποδιάρθρωση, η οποία µετά την
ολοκλήρωση της παραγωγικής διαδικασίας θα αναδειχθεί µε τραγικό
τρόπο ως µια µη αναστρέψιµη πλέον καταστροφή.
Η µακρόχρονη επίδραση των παραγόντων κινδύνου, σε συνδυασµό µε το
χαρακτηριστικό της µη αναστρεψιµότητας των βλαβών που θα
προκληθούν στην υγεία του ανθρώπινων πληθυσµών από τις
δραστηριότητες αυτές, αποτελούν κατά τη γνώµη µου τον κύριο λόγο για
την αποτροπή ακόµη και της έναρξης οιωνδήποτε σχετικών εργασιών.
Η χρυσοθηρία βλάπτει σοβαρά την υγεία.
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