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   Εισαγωγή   

 

«Hydraulic fracturing» ή, για συντομία, «fracking», δηλαδή υδραυλική 

ρηγμάτωση ή ρωγμάτωση, ή ρώγμωση, ή διάρρηξη (στό εξής 

υδρορρηγμάτωση),1 αποκαλείται μία μέθοδος εξορύξεως, φυσικού αερίου 

κυρίως και πετρελαίου. Η χρήση της έγκειται στή διοχέτευση, με υψηλή 

πίεση, υδάτινου αιωρήματος στό υπέδαφος, προκειμένου να προκληθούν 

ρωγμές, από τίς οποίες θα διαφύγει, για να συλλεγεί στή συνέχεια, τό 

φυσικό αέριο που βρίσκεται παγιδευμένο εντός τών πετρωμάτων. 

Η μέθοδος αυτή χρησιμοποιείται σε πετρώματα σχιστής αργίλου, που 

βρίσκονται σε βάθος 1.000-2.500 μέτρων. Η σχιστή άργιλος είναι πέτρωμα, 

όχι πολύ συμπαγές, που σχηματίζεται κατά τήν πρώτη φάση διαγενέσεως – 

δηλαδή λιθοποιήσεως – ιζημάτων αργίλου. (Σε επόμενη φάση διαγενέσεως 

προκύπτει ο σχιστόλιθος). 2  Πολλά τέτοια πετρώματα, με κοιτάσματα 

φυσικού αερίου, έχουν εντοπιστεί στή Βόρειο Αμερική, και ιδίως στίς ΗΠΑ. 

Η μέθοδος τής υδρορρηγματώσεως, πρωτοεμφανίζεται στά τέλη τής 

δεκαετίας τού ’40. 3  Μέχρι όμως και τά τέλη τής δεκαετίας τού ’90, η 

κατάσταση τής γεωτρητικής ιδίως τεχνολογίας (σε συνδυασμό με τή σχετική 

αφθονία ορυκτών καυσίμων και τή χαμηλή τιμή τους στήν αγορά) ήταν 

τέτοια, που οι γεωτρήσεις για τήν εκμετάλλευση κοιτασμάτων ορυκτών 

καυσίμων παγιδευμένων σε σχιστή άργιλο, και συνεπώς τών εν λόγω 

κοιτασμάτων τής Βορείου Αμερικής, ήταν οικονομικώς ασύμφορες. Η 

κατάσταση αυτή έχει αλλάξει. Σήμερα η υδρορρηγμάτωση εφαρμόζεται σε 

συνδυασμό με γεωτρήσεις μη συμβατικές, όπως λέγονται, δηλαδή 

γεωτρήσεις που αλλάζουν κατεύθυνση υπογείως, προκειμένου, με μία 

                                                           
1 Βλ. http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=208267.0, 

http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=197790.0, 

http://lexilogia.gr/forum/showthread.php?10284 (έγκυρες Φεβ.2013). 
2 Βλ. http://www.geo.auth.gr/106/theory/pet_sedimentary.htm, 

http://pangea.gr/gr/natural_stones2.shtml, http://www.geodifhs.com/4/post/2010/04/85.html (έγκ. 

Φεβ.2013).  
3 Για τήν προϊστορία τής υδρορρηγματώσεως βλ. http://aoghs.org/technology/shooters-well-fracking-

history/ (έγκ. Φεβ.2013). 



http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=208267.0
http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=197790.0
http://lexilogia.gr/forum/showthread.php?10284
http://www.geo.auth.gr/106/theory/pet_sedimentary.htm
http://pangea.gr/gr/natural_stones2.shtml
http://www.geodifhs.com/4/post/2010/04/85.html
http://aoghs.org/technology/shooters-well-fracking-history/
http://aoghs.org/technology/shooters-well-fracking-history/


 

 
  
 

γεώτρηση, να μπορεί κανείς να φτάσει σε περισσότερα σημεία και να 

εκμεταλλευτεί έτσι πολλά, μικρά έστω τό καθένα, κοιτάσματα. 

Χαρακτηριστικά λοιπόν, προκειμένου να εξορύξουμε φυσικό αέριο 

από πετρώματα σχιστής αργίλου όπως τά προαναφερθέντα, τρυπάμε 

καθέτως, μέχρι να φτάσουμε μέσα στό πέτρωμα, και έπειτα συνεχίζουμε 

οριζοντίως. Ακολούθως, με ολοκληρωμένη τή γεώτρηση, η οποία ιδεωδώς 

φτάνει σε όλο τό μήκος τού πετρώματος, επιστρώνουμε τό εσωτερικό της 

με ατσάλι και τσιμέντο. Τοποθετούμε εκρηκτικά στό οριζόντιο τμήμα τής 

γεωτρήσεως, η έκρηξη τών οποίων θα δημιουργήσει τρύπες στή γεώτρηση· 

από τίς τρύπες αυτές θα διοχετεύσουμε μέσα στό πέτρωμα υγρό μίγμα, η 

πίεση τού οποίου θα επιφέρει τά ρήγματα που θα επιτρέψουν στό φυσικό 

αέριο να διαφύγει εντός τής γεωτρήσεως και να κατευθυνθεί προς τήν 

επιφάνεια. 

Τό υγρό αυτό μίγμα αποτελείται κυρίως από νερό. Περιέχει επίσης 

άμμο, ή άλλο αιώρημα, ο ρόλος τού οποίου είναι να κρατά ανοιχτά τά 

ρήγματα στή σχιστή άργιλο, εμποδίζοντάς τα να κλείσουν από τήν πίεση 

τής βαρύτητας τού πετρώματος. Περιέχει ακόμα διάφορες χημικές ουσίες, 

όπως πολυμερή, τασιενεργά, υδροχλωρικό οξύ, λιπαντικά, βιοκτόνες 

ουσίες και γαλακτοματοποιητές, που παίζουν διαφόρους ρόλους, όπως να 

διευκολύνουν τήν ρηγμάτωση μέσω θρυμματισμού ή να σταθεροποιούν τό 

υγρό, καθώς και ραδιενεργά ισότοπα κάποιες φορές, που χρησιμεύουν 

στόν εντοπισμό στή συνέχεια τών ρηγμάτων. Η ακριβής σύνθεση τού 

μίγματος συχνά δεν γίνεται γνωστή, αλλά αποτελεί βιομηχανικό απόρρητο. 

Μαζί με τό φυσικό αέριο, στήν επιφάνεια επιστρέφουν ως λύματα τά 

υγρά τής γεωτρήσεως και άλλες υγρές και αέριες ουσίες, που, όπως και τό 

φυσικό αέριο, ήταν παγιδευμένες μέσα στή σχιστή άργιλο. Τά λύματα αυτά 

αποθέτονται, σε πρώτη φάση τουλάχιστον, σε λάκκους ή δεξαμενές.4 

Η μέθοδος τής υδρορρηγματώσεως (με ή χωρίς μη συμβατικές 

γεωτρήσεις) χρησιμοποιείται σήμερα στό 90% τής εξορύξεως φυσικού 

αερίου και πετρελαίου στίς ΗΠΑ.5 

                                                           
4 Για περισσότερες εγκυκλοπαιδικές πληροφορίες, βλ. στή Wikipedia, ιδίως τά λήμματα «hydraulic 

fracturing», «directional drilling», «hydraulic fracturing proppants» (ή «proppant»). 
5 Σύμφωνα με Jackson, Pearson κ.ά., Research and Policy Recommendations for Hydraulic 

Fracturing and Shale-Gas Extraction, (Center on Global Change, Duke Uni. 2011) σελ.2. Βλ. τό 

άρθρο και γενικότερα, στήν 

http://www.nicholas.duke.edu/cgc/HydraulicFracturingWhitepaper2011.pdf (έγκ.Φεβ.2013).  

http://www.nicholas.duke.edu/cgc/HydraulicFracturingWhitepaper2011.pdf


 

 
  
 

 

   Ανάλυση   

 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ 

Τό φυσικό αέριο είναι τό λιγότερο ρυπογόνο από τά εν χρήσει ορυκτά 

καύσιμα. Χρησιμοποιούμενο αντί πετρελαίου ή, μάλιστα, κάρβουνου, εκλύει 

πολύ λιγότερους απ’ όλων τών ειδών τούς ρύπους. Σε ό,τι αφορά τά αέρια 

τού φαινομένου τού θερμοκηπίου, τό φυσικό αέριο εκλύει 45% λιγότερο 

διοξείδιο τού άνθρακα απ’ ό,τι τό κάρβουνο και 30% λιγότερο διοξείδιο τού 

άνθρακα απ’ ό,τι τό πετρέλαιο, για τήν παραγωγή τού ιδίου έργου. Στό 

βαθμό που οι βασικές επιλογές στίς ΗΠΑ εμφανίζονται να είναι, είτε χρήση 

πετρελαίου, είτε εξαγωγή, με υδρορρηγμάτωση, φυσικού αερίου, τό 

γεγονός ότι τό φυσικό αέριο είναι πολύ πιο καθαρό κατά τήν καύση, 

θεωρείται σημαντικό θετικό περιβαλλοντικό επακόλουθο τής 

υδρορρηγματώσεως.6 

Από τήν άλλη, σε σχέση πάντα με τό φαινόμενο τού θερμοκηπίου, τό 

βασικό συστατικό τού φυσικού αερίου είναι τό μεθάνιο, τό οποίο είναι 20 

φορές πιο δραστικό, ως ατμοσφαιρικό αέριο, στή διατήρηση τής 

θερμότητας τής γης, απ’ ό,τι τό διοξείδιο τού άνθρακα, σε μια περίοδο 100 

ετών. Οι διαρροές φυσικού αερίου στήν ατμόσφαιρα, πριν τήν καύση, είναι 

λοιπόν εξόχως επιβαρυντικές. 7  Και η μέθοδος τής υδρορρηγματώσεως 

συντείνει σε μεγαλύτερες εκλύσεις μεθανίου, απ’ ό,τι όταν 

χρησιμοποιούνται συμβατικότερες μέθοδοι εξορύξεως, διότι στήν 

υδρορρηγμάτωση τό μεθάνιο συμβαίνει να αναμιχθεί με τό υγρό που 

επιστρέφει στήν επιφάνεια και να διαρρεύσει στή συνέχεια. Η βιομηχανία 

φυσικού αερίου είναι σήμερα η μεγαλύτερη πηγή ατμοσφαιρικού μεθανίου 

στίς ΗΠΑ. 8  Περαιτέρω με τήν υδρορρηγμάτωση μοιάζει να προκύπτει 

σημαντική διαρροή μεθανίου και στόν υδροφόρο ορίζοντα· σύμφωνα με 

έρευνα τού 2011, τά λόγω εξορύξεως επίπεδα μεθανίου στό νερό τών 

πηγαδιών που βρίσκονταν σε ακτίνα ενός χιλιομέτρου από ενεργή 

                                                           
6 Βλ. http://www.naturalgas.org/environment/naturalgas.asp, 

http://www.triplepundit.com/2012/04/natural-gas-pros-cons, 

http://www.kcet.org/news/rewire/technology/is-fracking-renewable.html (έγκ.Φεβ.2013). 
7 Βλ. http://www.epa.gov/climatechange/ghgemissions/gases/ch4.html (έγκ.Φεβ.2013).  
8 Ό.π. 



http://www.naturalgas.org/environment/naturalgas.asp
http://www.triplepundit.com/2012/04/natural-gas-pros-cons
http://www.kcet.org/news/rewire/technology/is-fracking-renewable.html
http://www.epa.gov/climatechange/ghgemissions/gases/ch4.html


 

 
  
 

υδρορρηγματωτική δραστηριότητα, ήταν κατά μέσο όρο 17 φορές 

υψηλότερα.9 

Οι δραστηριότητες εξορύξεως πετρελαίου και φυσικού αερίου 

συνεπάγονται ούτως ή άλλως εκτεταμένες οδικές μεταφορές, οι οποίες 

ρυπαίνουν τήν ατμόσφαιρα. Ήδη οι υδρορρηγματωτικές εξορύξεις έχουν 

προκαλέσει μεγάλη αστική ατμοσφαιρική ρύπανση σε μη αστικές περιοχές. 

Αν και αγροτική περιοχή, η λεκάνη τού Άνω Πράσινου ποταμού τού 

Γουαϊόμινγκ είχε, λόγω τών εξορυκτικών δραστηριοτήτων, τόν Μάρτιο 2011, 

ατμοσφαιρικό όζον υψηλότερο απ’ ό,τι παρατηρήθηκε οποτεδήποτε μέσα 

στό 2010 στό Λος Άντζελες, πόλη εμβληματική για τήν ατμοσφαιρική 

ρύπανση και μάλιστα σε ό,τι αφορά τά επίπεδα τού όζοντος.10 

Οι δραστηριότητες υδρορρηγματώσεως καταλαμβάνουν μεγάλες 

εκτάσεις, συχνά καταστρέφοντας δάση που βρίσκονται πάνω από τούς 

σχηματισμούς σχιστής αργίλου (σε αντίθεση με τό σύνηθες για συμβατικά 

κοιτάσματα). Σε τέτοιες δασικές περιοχές, όπως στήν Πενσυλβανία, τό 

μεγαλύτερο μέρος τής οποίας βρίσκεται πάνω από τόν σχηματισμό 

Μάρκελλο, υπολογίζεται ότι για κάθε γεώτρηση απαιτούνται κατά μέσο όρο 

36 αποδασωμένα στρέμματα. Οι γεωτρήσεις συνεπάγονται 

αποθηκευτικούς χώρους, δεξαμενές ή λάκκους για τά λύματα, αγωγούς, 

δρόμους κλπ. Η όλη δραστηριότητα συνολικά συνεπάγεται περαιτέρω 

απώλεια ή κατακερματισμό ενδιαιτημάτων για τήν άγρια πανίδα, μόλυνση 

τού νερού, μείωση λιμνών και ποταμών και αύξηση τής σεισμικής 

δραστηριότητας.11 

 

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ 

Στίς ΗΠΑ έχουν εμφανιστεί πολλοί άνθρωποι ως θύματα 

χειροτερεύσεως τής δημόσιας υγείας, λόγω μολύνσεως τού νερού κυρίως, 

από υδρορρηγματωτικές δραστηριότητες στήν ευρύτερη περιοχή κατοικίας 

τους. Οι σχετικοί ισχυρισμοί αμφισβητούνται ποικιλοτρόπως από τήν άλλη, 

από τή μεριά τών υποστηρικτών τής περαιτέρω εκμεταλλεύσεως τών 

                                                           
9 Βλ. http://www.nicholas.duke.edu/hydrofracking/methane-levels-17-times-higher-in-water-wells-

near-hydrofracking-sites (έγκ. Φεβ.2013). 
10 Βλ. http://www.huffingtonpost.com/2011/03/08/wyoming-ait-pollution-gas-drilling_n_833027.html 

(έγκ. Φεβ.2013). 
11 Βλ. αναλυτικά για τήν εξόρυξη στήν Πενσυλβανία, N.Johnson, Pennsylvania Energy Impacts 

Assessment (The Nature Conservancy, Nature.org, Νοέμ. 2010), σελ.8-30, στήν 

http://www.nature.org/media/pa/pa_energy_assessment_report.pdf (έγκ.Φεβ.2013). 

http://www.nicholas.duke.edu/hydrofracking/methane-levels-17-times-higher-in-water-wells-near-hydrofracking-sites
http://www.nicholas.duke.edu/hydrofracking/methane-levels-17-times-higher-in-water-wells-near-hydrofracking-sites
http://www.huffingtonpost.com/2011/03/08/wyoming-ait-pollution-gas-drilling_n_833027.html
http://www.nature.org/media/pa/pa_energy_assessment_report.pdf


 

 
  
 

κοιτασμάτων. Οι διάφορες επιστημονικές έρευνες είναι ακόμη λίγες και δεν 

θεωρείται ότι έχουν καταλήξει σε βέβαια συμπεράσματα.12 

Οπωσδήποτε η υδρορρηγμάτωση παράγει λύματα, τόσο λόγω τής 

επιστροφής τού υγρού μίγματος που χρησιμοποιείται για τή ρηγμάτωση τού 

πετρώματος, όσο και λόγω απελευθερώσεως, μαζί με τό φυσικό αέριο, 

νερού, που βρίσκεται επίσης παγιδευμένο εντός τού πετρώματος, και τό 

οποίο αναμιγνύεται, σε κάποιο βαθμό, με τό ανωτέρω υγρό μίγμα. Τό νερό 

αυτό είναι επίσης ακάθαρτο· περιλαμβάνει πολύ αλάτι (είναι κατά πολύ 

αλμυρότερο από τό θαλασσινό) και άλλα στερεά. Υπάρχουν οι εξής 

συνήθεις επιλογές για τά λύματα: ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση σε 

περαιτέρω υδρορρηγμάτωση, επεξεργασία και απόρριψη στά επιφανειακά 

ύδατα, εναπόθεση στό υπέδαφος, απόθεση σε ανοιχτούς λάκκους, και 

χρήση στούς δρόμους για τή σκόνη ή τόν πάγο. Όταν δεν γίνεται κατάλληλη 

μεταχείριση τών λυμάτων, μπορούν αυτά να κυλήσουν στά επιφανειακά 

ύδατα ή να μολύνουν τά τοπικά αποθέματα νερού και τόν υδροφόρο 

ορίζοντα. Η ποσότητα τού υγρού μίγματος που χρειάζεται για κάθε 

γεώτρηση εξαρτάται από τόν συγκεκριμένο σχηματισμό σχιστής αργίλου 

προς ρηγμάτωση, και κυμαίνεται από τά 8 ώς τά 38 μεγατόλιτρα 

(εκατομμύρια λίτρα). Κάπου 15-40% από αυτό τό νερό επανέρχεται στήν 

επιφάνεια κατά τήν εξόρυξη, μαζί με νερό τού πετρώματος· τό υπόλοιπο 

παραμένει στό υπέδαφος. Θεωρείται επικίνδυνο απόβλητο και απαιτεί 

ειδική μεταχείριση, η οποία είναι απαραίτητη για τήν προστασία τών 

αποθεμάτων πόσιμου νερού στίς γύρω περιοχές.13 

Η ακριβής σύνθεση τού υγρού μίγματος που χρησιμοποιείται για τήν 

ρηγμάτωση είναι πολλές φορές άγνωστη στό κοινό, ως βιομηχανικό 

μάλιστα απόρρητο. Αυτό σημαίνει ότι συχνά είναι δύσκολο ή και αδύνατο 

να ανιχνευτούν οι συγκεκριμένες ουσίες που ενδέχεται να σχετίζονται με τά 

προβλήματα υγείας που αναφέρονται. Η σχετική σύγκρουση συμφερόντων 

που προκύπτει δεν επιλύεται κατ’ ανάγκην υπέρ τής δημόσιας υγείας. Η 

νομοθεσία δεν είναι όμοια σε όλες τίς ΗΠΑ, αλλά διαφέρει από πολιτεία σε 

πολιτεία. Αν και υπάρχει νομοθεσία σε ομοσπονδιακό επίπεδο για τήν 

                                                           
12 Βλ. http://www.huffingtonpost.com/frances-beinecke/more-research-needed-to-u_b_1942910.html 

(έγκ.Φεβ.2013). Σχετικά με τούς κινδύνους από τήν ατμοσφαιρική ρύπανση στίς περιοχές 

υδρορρηγματωτικών εξορύξεων, βλ. McKenzie, Witter κ.άλ. Human health risk assessment of air 

emissions from development of unconventional natural gas resources 

(http://dx.doi.org/10.1016/j.scitotenv.2012.02.018). 
13 Βλ. http://www.nrdc.org/media/2012/120509.asp και, αναλυτικά, R.Hammer & J.VanBriesen, In 

Fracking’s Wake (Natural Resources Defence Council, Μάιος 2012) στήν 

http://www.nrdc.org/energy/files/Fracking-Wastewater-FullReport.pdf (έγκ.Φεβ.2013). 

http://www.huffingtonpost.com/frances-beinecke/more-research-needed-to-u_b_1942910.html
http://dx.doi.org/10.1016/j.scitotenv.2012.02.018
http://www.nrdc.org/media/2012/120509.asp
http://www.nrdc.org/energy/files/Fracking-Wastewater-FullReport.pdf


 

 
  
 

προστασία τού περιβάλλοντος και τών αποθεμάτων νερού ειδικότερα, οι 

δραστηριότητες εξορύξεως πετρελαίου και φυσικού αερίου έχουν εξαιρεθεί 

από τό πεδίο εφαρμογής σειράς σχετικών βασικών νομοθετημάτων, σε 

κάποια από τά οποία προστέθηκαν τέτοιες εξαιρέσεις τήν τελευταία 

δεκαετία, ακριβώς για τή διευκόλυνση τής υδρορρηγματωτικής εξορύξεως 

φυσικού αερίου και ως αποτέλεσμα επιχειρηματικών πιέσεων. 14  Ούτε 

υπάρχει ομοσπονδιακή νομοθεσία που να επιβάλλει στίς πετρελαϊκές 

εταιρείες τήν αποκάλυψη τών συστατικών που χρησιμοποιούν για τήν 

υδρορρηγμάτωση. Τό κατά πόσον οι τελευταίες έχουν τέτοια υποχρέωση 

εξαρτάται από τό σε ποια πολιτεία λαμβάνει χώρα η συγκεκριμένη 

δραστηριότητα. Πολλές πολιτείες έχουν επιβάλει μια τέτοια υποχρέωση, 

κατά κανόνα όμως μαζί με τή δυνατότητα να εξαιρεθούν από τήν 

κοινοποίηση κάποιες ουσίες, για τήν προστασία τού βιομηχανικού 

απορρήτου. Κάποιες φορές υπάρχει ειδικότερη υποχρέωση 

γνωστοποιήσεως στίς αρχές ή σε γιατρούς, που όμως δεσμεύονται στή 

συνέχεια από υποχρέωση εχεμύθειας.15 

Πάντως οι πετρελαϊκές εταιρείες αντιτείνουν ότι είναι αβάσιμοι οι 

φόβοι ότι μπορεί να μολυνθεί ο υδροφόρος ορίζοντας από τίς χημικές 

ουσίες που περιέχονται στά υγρά μίγματα τών υδρορρηγματώσεων, διότι οι 

υδρορρηγματώσεις λαμβάνουν χώρα πολύ πιο κάτω από τόν υδροφόρο 

ορίζοντα και οι χημικές αυτές ουσίες δεν είναι παρά ένα πολύ μικρό 

ποσοστό τών μιγμάτων.16 

 

ΤΑ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΥΔΡΟΡΡΗΓΜΑΤΩΣΕΩΣ 

                                                           
14 Για τίς εξαιρέσεις από τήν ομοσπονδιακή νομοθεσία, βλ. τή δουλειά τής Jessica Helm στήν 

http://connect.sierraclub.org/app/render/go.aspx?g=4258d489-0312-45f1-91e1-

131e008a61a3&xsl=tp_SocialObjects_ObjectType_SIERRA_CLUB_ONLINE_COMMUNITIES_P

ROJECT_PUBLIC.xslt&id=4258D489-0312-45F1-91E1-

131E008A61A3&cons_id=&ts=1361620647&signature=f7eea5ace7945d4787c9b13ceb31b352 (έγκ. 

Φεβ.2013). 
15 Βλ. http://www.nytimes.com/2012/05/31/business/energy-environment/seeking-disclosure-on-

fracking.html, http://www.theatlantic.com/health/archive/2012/03/for-pennsylvanias-doctors-a-gag-

order-on-fracking-chemicals/255030 (έγκ.Φεβ.2013). 
16 Βλ. http://www.ohio.com/editorial/robert-w-chase-five-myths-about-fracking-1.257129, 

http://blogs.bakerhughes.com/reservoir/2012/01/23/hydraulic-fracturing-an-environmentally-

responsible-technology-for-ensuring-our-energy-future-i-of-iii/ (συνεχίζεται σε άλλα δύο μέρη, στό 

ίδιο ιστολόγιο). (Έγκ. Φεβ.2013). Γενικώς για τούς κινδύνους τής υδρορρηγματώσεως, βλ. μια καλή, 

μάλλον αντικειμενική περίληψη στήν 

http://www.sciencenews.org/view/feature/id/343202/description/The_Facts_Behind_the_Frack. 

http://connect.sierraclub.org/app/render/go.aspx?g=4258d489-0312-45f1-91e1-131e008a61a3&xsl=tp_SocialObjects_ObjectType_SIERRA_CLUB_ONLINE_COMMUNITIES_PROJECT_PUBLIC.xslt&id=4258D489-0312-45F1-91E1-131E008A61A3&cons_id=&ts=1361620647&signature=f7eea5ace7945d4787c9b13ceb31b352
http://connect.sierraclub.org/app/render/go.aspx?g=4258d489-0312-45f1-91e1-131e008a61a3&xsl=tp_SocialObjects_ObjectType_SIERRA_CLUB_ONLINE_COMMUNITIES_PROJECT_PUBLIC.xslt&id=4258D489-0312-45F1-91E1-131E008A61A3&cons_id=&ts=1361620647&signature=f7eea5ace7945d4787c9b13ceb31b352
http://connect.sierraclub.org/app/render/go.aspx?g=4258d489-0312-45f1-91e1-131e008a61a3&xsl=tp_SocialObjects_ObjectType_SIERRA_CLUB_ONLINE_COMMUNITIES_PROJECT_PUBLIC.xslt&id=4258D489-0312-45F1-91E1-131E008A61A3&cons_id=&ts=1361620647&signature=f7eea5ace7945d4787c9b13ceb31b352
http://connect.sierraclub.org/app/render/go.aspx?g=4258d489-0312-45f1-91e1-131e008a61a3&xsl=tp_SocialObjects_ObjectType_SIERRA_CLUB_ONLINE_COMMUNITIES_PROJECT_PUBLIC.xslt&id=4258D489-0312-45F1-91E1-131E008A61A3&cons_id=&ts=1361620647&signature=f7eea5ace7945d4787c9b13ceb31b352
http://www.nytimes.com/2012/05/31/business/energy-environment/seeking-disclosure-on-fracking.html
http://www.nytimes.com/2012/05/31/business/energy-environment/seeking-disclosure-on-fracking.html
http://www.theatlantic.com/health/archive/2012/03/for-pennsylvanias-doctors-a-gag-order-on-fracking-chemicals/255030
http://www.theatlantic.com/health/archive/2012/03/for-pennsylvanias-doctors-a-gag-order-on-fracking-chemicals/255030
http://www.ohio.com/editorial/robert-w-chase-five-myths-about-fracking-1.257129
http://blogs.bakerhughes.com/reservoir/2012/01/23/hydraulic-fracturing-an-environmentally-responsible-technology-for-ensuring-our-energy-future-i-of-iii/
http://blogs.bakerhughes.com/reservoir/2012/01/23/hydraulic-fracturing-an-environmentally-responsible-technology-for-ensuring-our-energy-future-i-of-iii/
http://www.sciencenews.org/view/feature/id/343202/description/The_Facts_Behind_the_Frack


 

 
  
 

Η μείωση τής καταναλώσεως πετρελαίου μέσω τής αντικαταστάσεώς 

του με φυσικό αέριο θεωρείται εν γένει θετική εξέλιξη για τήν προστασία τού 

περιβάλλοντος. Η συζήτηση πάντως στίς ΗΠΑ εστιάζει κυρίως στά εξής 

τρία σημαντικά επιχειρήματα υπέρ τής εξορύξεως με υδρορρηγμάτωση τών 

μη συμβατικών εγχωρίων αποθεμάτων φυσικού αερίου. 

Τό ένα έχει να κάνει με τήν ενεργειακή ανεξαρτησία τών ΗΠΑ. Ήδη, 

χάρη στήν αύξηση τής παραγωγής φυσικού αερίου, έχει λάβει χώρα 

σημαντική μείωση στίς εισαγωγές πετρελαίου και υπάρχει δυνατότητα για 

μεγαλύτερη μείωση στό μέλλον, στό βαθμό που εξελίσσεται περαιτέρω η 

εκμετάλλευση τών κοιτασμάτων. Με όλη τή μείωση τών εισαγωγών 

πετρελαίου όμως, ακόμα σήμερα οι ΗΠΑ εισάγουν σχεδόν τό μισό από τό 

αργό πετρέλαιο που χρειάζονται (είτε για εγχώρια κατανάλωση, είτε για 

επεξεργασία και εξαγωγή πετρελαϊκών προϊόντων στή συνέχεια). Τό 

μεγαλύτερο μέρος αυτού προέρχεται από τόν Καναδά και άλλες δυτικές 

χώρες, ένα σεβαστό ποσοστό όμως προέρχεται από χώρες τού ΟΠΕΚ, 

πράγμα που γεννά πολύ μικρότερη αίσθηση ασφάλειας. Οι εισαγωγές 

φυσικού αερίου αντιθέτως είναι πολύ χαμηλές και αναμένεται να μειωθούν 

περαιτέρω και να υπερκεραστούν με εξαγωγές, παρόλη τήν αύξηση 

καταναλώσεως φυσικού αερίου που αναμένεται. Η μετάβαση στό φυσικό 

αέριο ως βασικό καύσιμο αντί τού πετρελαίου, αναμένεται να μειώσει τήν 

έκθεση τών ΗΠΑ στίς αυξομειώσεις τής διεθνούς τιμής και τής διεθνούς 

ζήτησης τού πετρελαίου, καθώς και στή μεταβλητότητα τής πολιτικής 

άλλων κρατών.17 

Ένα άλλο βασικό επιχείρημα είναι η ουσιωδώς φτηνότερη τιμή τού 

φυσικού αερίου από αυτή τού πετρελαίου. Η αύξηση τής χρήσεως 

αυτοκινήτων φυσικού αερίου στή θέση τών βενζινοκινήτων ή 

πετρελαιοκινήτων θα σημάνει πολύ χαμηλότερη τιμή ανά χιλιόμετρο για τό 

κράτος και τόν πληθυσμό. Τό ίδιο αναμένεται να συμβεί και με άλλες 

χρήσεις τού φυσικού αερίου στή θέση τού πετρελαίου. Εξαγωγές φυσικού 

αερίου, στή θέση μάλιστα τών εισαγωγών αργού πετρελαίου, θα 

συνεπάγονται περαιτέρω οικονομικό όφελος για τίς ΗΠΑ. 

Τό τρίτο επιχείρημα, που προβάλλεται μάλιστα πάρα πολύ εν μέσω 

οικονομικής κρίσεως και υψηλής ανεργίας, είναι τό επιχείρημα τής 

δημιουργίας θέσεων εργασίας. Ήδη πολλοί άνθρωποι βρίσκουν δουλειά 

στήν όλη βιομηχανία φυσικού αερίου, η οποία αναμένεται να αυξήσει κατά 

                                                           
17 Βλ. http://www.businessweek.com/news/2012-08-23/u-dot-s-dot-oil-imports-to-seen-hitting-20-

year-low-42-percent-of-use, http://www.eia.gov/todayinenergy/detail.cfm?id=770 (έγκ. Φεβ.2013). 

http://www.businessweek.com/news/2012-08-23/u-dot-s-dot-oil-imports-to-seen-hitting-20-year-low-42-percent-of-use
http://www.businessweek.com/news/2012-08-23/u-dot-s-dot-oil-imports-to-seen-hitting-20-year-low-42-percent-of-use
http://www.eia.gov/todayinenergy/detail.cfm?id=770


 

 
  
 

πολύ, στό κοντινό μέλλον, τίς προσφερόμενες θέσεις εργασίας, όχι μόνο 

στίς υδρορρηγματώσεις σχιστής αργίλου, αλλά και σε άλλους τομείς τής 

οικονομίας. Περαιτέρω, τό μέσο ωρομίσθιο στίς εργασίες 

υδρορρηγματώσεως εμφανίζεται να είναι υψηλότερο επί τού παρόντος από 

τό μέσο ωρομίσθιο εν γένει, τουλάχιστον στήν πολιτεία τής Βόρειας 

Καρολίνας, όπου και θα εστιάσουμε στή συνέχεια.18 

 

                                                           
18 Βλ. http://naturalgascaucus.murphy.house.gov/natural-gas-facts/, 

http://www.forbes.com/sites/robertbradley/2012/07/18/a-north-carolina-politician-commits-a-happy-

fracking-blunder/ (έγκ. Φεβ.2013). 

http://naturalgascaucus.murphy.house.gov/natural-gas-facts/
http://www.forbes.com/sites/robertbradley/2012/07/18/a-north-carolina-politician-commits-a-happy-fracking-blunder/
http://www.forbes.com/sites/robertbradley/2012/07/18/a-north-carolina-politician-commits-a-happy-fracking-blunder/


 

 
  
 

 

   Κύριο σενάριο   

  

ΒΟΡΕΙΑ ΚΑΡΟΛΙΝΑ 

Η Βόρεια Καρολίνα βρίσκεται στήν ανατολική πλευρά τών ΗΠΑ. 

Περιλαμβάνεται μεταξύ τών νοτίων πολιτειών. Αγροτική παλαιότερα 

οικονομία, που έχει τά τελευταία 50 χρόνια αναπτύξει εντυπωσιακά τούς 

τομείς τής τεχνολογίας και τής επιστημονικής έρευνας, παραμένει αραιά 

κατοικημένη (ακόμα και για τά δεδομένα τής Βορείου Αμερικής), χωρίς 

πυκνά δομημένες πόλεις, με όμορφο, συχνά δασωμένο φυσικό τοπίο, 

ακόμα και μέσα στόν αστικό ιστό. Μέχρι σήμερα δεν είχε καμμία 

δραστηριότητα στήν εξόρυξη ορυκτών καυσίμων. Αλλά, όπως στίς 

περισσότερες τών Ηνωμένων Πολιτειών, έτσι και εκεί, υπάρχουν στό 

υπέδαφος κάποιοι σχηματισμοί σχιστής αργίλου, που θεωρείται ότι πρέπει 

να περιέχουν μια όχι πολύ μεγάλη, σε σχέση μάλιστα με άλλες περιοχές 

τών ΗΠΑ, αλλά σεβαστή ποσότητα φυσικού αερίου. Από τό 2009, όταν και 

δημοσιεύτηκαν οι πρώτες γεωλογικές εκτιμήσεις για τήν ύπαρξη 

εκμεταλλεύσιμων κοιτασμάτων στή Βόρειο Καρολίνα, ξεκίνησε μία έντονη 

συζήτηση, σχετικά με τό επιθυμητό τής εκμεταλλεύσεως τών κοιτασμάτων 

με υδρορρηγμάτωση, και προς τήν κατεύθυνση τής τροποποιήσεως τού 

σχετικού νομικού πλαισίου, που τήν απαγόρευε.19 Πράγματι υπάρχουν στή 

Βόρειο Καρολίνα νόμοι, από εποχές προ τής εξαπλώσεως τής τεχνικής τής 

υδρορρηγματώσεως, οι οποίοι απαγορεύουν ή απαγόρευαν, α) τή 

γεώτρηση σε κατεύθυνση που παρεκκλίνει από τήν κάθετο (επιτρέπεται 

απόκλιση μόλις 3 μοιρών μεταξύ τής κορυφής και τού πάτου τής 

γεωτρήσεως), β) τά πηγάδια εγχύσεως (με κάποιες εξαιρέσεις που δεν 

ενδιαφέρουν εδώ και για τίς οποίες όμως δίνεται άδεια υπό τόν όρο ότι η 

πίεση θα είναι αρκετά χαμηλή, ώστε να μην υπάρχει κίνδυνος 

ρηγματώσεως) και, γ) τήν απόθεση υδάτων σε υπέδαφος ικανό να 

παραγάγει πετρέλαιο ή φυσικό αέριο.20 

Τό 2012 θεσπίστηκε ένας νέος νόμος, προς τήν κατεύθυνση τού να 

επιτραπεί η εξόρυξη ορυκτών καυσίμων με υδρορρηγμάτωση, που 

                                                           
19 Βλ. http://www.eenews.net/public/energywire/2012/05/24/2 (έγκ. Φεβ.2013). 
20 Βλ. Oil and Gas Conservation Act §§113-378 έως 113-415, ιδίως §113-389(14)(f) §113-390, §113-

393(d). Επίσης Rule15A NCAC 02C.0209, 0213 και 05D.0107(e) και, προχείρως, στήν 

http://www.cwfnc.org/documents/Current-State-of-Fracking-Regulation-in-NC.pdf (έγκ. Φεβ.2013). 



http://www.eenews.net/public/energywire/2012/05/24/2
http://www.cwfnc.org/documents/Current-State-of-Fracking-Regulation-in-NC.pdf


 

 
  
 

τιτλοφορείται «Καθαρή ενέργεια και οικονομική ασφάλεια» και ο οποίος 

εστιάζει στήν εκεί κρατική αρχή μεταλλείων, τήν οποία και μετονομάζει σε 

Επιτροπή Μεταλλείων και Ενέργειας. 21  Η επιτροπή αυτή έχει στο εξής 

επιφορτιστεί με τήν αποστολή να εκπονήσει (μαζί με άλλες, και πιο τοπικές 

αρχές) νέα ρύθμιση τών δραστηριοτήτων εξορύξεως πετρελαίου και 

φυσικού αερίου, συμπεριλαμβανομένων τών οριζοντίων γεωτρήσεων και 

υδρορρηγματώσεων, αφού μελετήσει τά ενδεχόμενα οφέλη και τούς 

κινδύνους τής υδρορρηγμάτωσης. Στήν αποστολή τής επιτροπής 

περιλαμβάνεται η ενίσχυση τής προστασίας τών ιδιοκτητών γης και τού 

κοινού, σχετικά με τίς δραστηριότητες αυτού τού είδους. Οι σχετικές 

εκθέσεις τής επιτροπής οφείλουν να παραδοθούν μέσα στό 2013 (η αρχική 

προθεσμία έληγε μέσα στό Γενάρη, αλλά παρετάθη για τόν Οκτώβριο). Στή 

συνέχεια προβλέπεται να υιοθετηθεί νέα νομοθεσία, μέχρι τόν Οκτώβριο 

2014. Στό μεταξύ, αν και προβλέπεται η εξουσία τής Επιτροπής να 

επιτρέπει υδρορρηγματωτικές γεωτρήσεις, απαγορεύεται η έκδοση τέτοιων 

αδειών.22 

Ο νόμος αυτός έχει ήδη εξαιρέσει πάντως τίς υδρορρηγματωτικές 

γεωτρήσεις φυσικού αερίου από τή γενική απαγόρευση οριζοντίων 

γεωτρήσεων. 

Η διαμάχη στή Βόρεια Καρολίνα γύρω από τήν απαγόρευση ή τό 

επιτρεπτό τής υδρορρηγμάτωσης ήταν και παραμένει πολύ έντονη, και η 

ιστορία τού πώς υιοθετήθηκε τό ανωτέρω νομοθέτημα είναι ενδεικτική προς 

τούτο. Οι προσκείμενοι στό ρεπουμπλικανικό κόμμα πολιτικοί είναι γενικώς 

αναφανδόν υπέρ τής εξορύξεως, με υδρορρηγμάτωση, τού φυσικού αερίου, 

και υποστήριξαν εξ αρχής τό νομοσχέδιο αυτό, για οικονομικούς λόγους. Οι 

πολιτικοί που πρόσκεινται στό δημοκρατικό κόμμα από τήν άλλη 

αντιτέθηκαν, ως επί τό πλείστον, και συνεχίζουν (με λιγότερο όμως ζήλο 

μετεκλογικά) να αντιτίθενται στήν υδρορρηγμάτωση, για λόγους 

περιβαλλοντικούς και προστασίας τών συμφερόντων τών κατοίκων που θα 

θιγούν από τήν εξόρυξη. Υπήρξαν πάντως και ρεπουμπλικανοί, 

προερχόμενοι από τίς περιοχές όπου είναι να γίνει εξόρυξη, που 

αντιτέθηκαν αρχικά στό νομοσχέδιο, ενώ υπάρχουν και αρκετοί 

δημοκρατικοί που δεν αντιτίθενται, προκρίνοντας τό αναμενόμενο 

οικονομικό όφελος και ιδίως τή μείωση τής ανεργίας. Από τήν πλευρά τών 

                                                           
21 Session Law 2012-143, Senate Bill 820. Βλ. στήν 

http://www.ncleg.net/Sessions/2011/Bills/Senate/PDF/S820v6.pdf (έγκ. Φεβ.2013). 
22 Η ιστοσελίδα τής Επιτροπής στήν http://portal.ncdenr.org/web/mining-and-energy-commission/ 

(έγκ. Φεβ.2013). 

http://www.ncleg.net/Sessions/2011/Bills/Senate/PDF/S820v6.pdf
http://portal.ncdenr.org/web/mining-and-energy-commission/


 

 
  
 

σφοδρών πολεμίων τής υδρορρηγματώσεως βρίσκονται φυσικά 

περιβαλλοντιστές και ομάδες κατοίκων τών κυρίως θιγομένων περιοχών, 

αλλά και πολλοί απλοί πολίτες. Από τήν άλλη πλευρά μεγάλη πίεση υπέρ 

τής υδρορρηγματώσεως και τού νομοσχεδίου άσκησαν και ασκούν διάφορα 

επιχειρηματικά συμφέροντα· χαρακτηριστικό είναι ότι οι υπέρ τής 

υδρορρηγματώσεως πολιτικοί έλαβαν τρεις φορές τήν οικονομική βοήθεια 

που έλαβαν οι πολέμιοι αυτής, κατά τήν προεκλογική τους εκστρατεία 

ενόψει τών εκλογών τού φθινοπώρου 2012.23 

Τό νομοσχέδιο πέρασε από τήν Γερουσία τής Βορείου Καρολίνας τόν 

Μάιο 2012, και, με μικρές τροποποιήσεις, από τήν Βουλή τών 

Αντιπροσώπων τόν Ιούνιο. (Και στά δύο σώματα πλειοψηφούσαν οι 

ρεπουμπλικανοί). Στή συνέχεια έπρεπε να γίνει δεκτό και από τόν 

Κυβερνήτη.24 Κυβερνήτης ήταν η Μπέβερλυ Περντύ, τού δημοκρατικού μεν 

κόμματος, η οποία όμως είχε υποστηρίξει τήν εξόρυξη φυσικού αερίου με 

υδρορρηγμάτωση, με τή λογική τής δημιουργίας θέσεων εργασίας και τής 

προτιμήσεως καθαρότερης ενέργειας. Ευρισκομένη υπό μεγάλη πίεση, 

τόσο από τούς υποστηρικτές, όσο και από τούς πολεμίους τής 

υδρορρηγμάτωσης, κατέληξε να προβάλει βέτο, επί τώ λόγω ότι δεν 

υπήρχε ακόμα επαρκής διασφάλιση για τήν καθαρότητα τού ποσίμου νερού, 

τούς ιδιοκτήτες τής γης και γενικώς τή δημόσια υγεία. Θεώρησε ότι δεν 

αρκούσε η πρόβλεψη ότι θα έπρεπε να ληφθούν σχετικές πρόνοιες μέχρι 

τόν Οκτώβριο τού 2014 (οπότε και προβλεπόταν να αρχίσει να επιτρέπεται 

η εξόρυξη με υδρορρηγμάτωση), αλλά ότι θα έπρεπε να υπάρχουν ήδη 

αρκετές διασφαλίσεις προτού αποφασιστεί ένα συγκεκριμένο 

χρονοδιάγραμμα.25 

Για να παρακαμφθεί τό βέτο απαιτείτο αυξημένη πλειοψηφία (3/5) σε 

κάθε ένα από τά δύο νομοθετικά σώματα. Στή Γερουσία οι ρεπουμπλικανοί 

είχαν αυτή τήν πλειοψηφία και πράγματι, στίς 2 Ιουλίου, υπερψηφίστηκε 

άνετα η παράκαμψη. Στή Βουλή τών Αντιπροσώπων όμως δεν αρκούσαν 

για τήν παράκαμψη οι δεδηλωμένοι υποστηρικτές, και πέρασε όλη η (ίδια) 

μέρα με προσπάθειες αυτών να μεταπείσουν αμφιταλαντευομένους 

                                                           
23 Βλ. http://www.southernstudies.org/2012/05/fracking-interests-spent-heavily-to-influence-nc-

lawmakers.html, και, για τήν αρχική έρευνα, 

http://www.ncvce.org/sites/ncvce.org/files/NCVCE%20Fracking%20Report%202012%20wo%20pre

ss%20release_0.pdf (έγκ. Φεβ.2013). 
24 Για τή νομοθετική διαδικασία στή Βόρεια Καρολίνα, βλ. http://www.ncleg.net/NCGAInfo/Bill-

Law/bill-law.html και http://www.ncleg.net/NCGAInfo/educational/structure.html (έγκ. Φεβ.2013). 
25 Βλ. τήν απάντησή της στήν http://www.ncleg.net/sessions/2011/S820Veto/govobjections.pdf (έγκ. 

Φεβ.2013). 
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http://www.ncvce.org/sites/ncvce.org/files/NCVCE%20Fracking%20Report%202012%20wo%20press%20release_0.pdf
http://www.ncleg.net/NCGAInfo/Bill-Law/bill-law.html
http://www.ncleg.net/NCGAInfo/Bill-Law/bill-law.html
http://www.ncleg.net/NCGAInfo/educational/structure.html
http://www.ncleg.net/sessions/2011/S820Veto/govobjections.pdf


 

 
  
 

δημοκρατικούς. Τελικώς, με περαιτέρω τροποποιήσεις επί τού νομοσχεδίου 

για να πεισθούν κάποιοι δημοκρατικοί ακόμα, πέρασε η παράκαμψη, στίς 

11μ.μ., με μία ψήφο, η οποία μάλιστα δόθηκε κατά λάθος· η Μπέκυ Κάρνεϋ, 

βουλευτής στήν πλευρά τών δημοκρατικών, και πολέμιος τής 

υδρορρηγμάτωσης, πάτησε τό λάθος κουμπί και ακολούθως δεν τής 

επετράπη να αλλάξει τήν ψήφο της.26 

Η διαμάχη δεν έχει σταματήσει. Στή συνέχεια πέρασε στίς επιτροπές, 

που θα πρέπει να συντάξουν εκθέσεις σχετικά με τούς κανόνες που θα 

πρέπει να τεθούν για τήν προστασία τού περιβάλλοντος, τής δημόσιας 

υγείας και τών συμφερόντων τών ιδιοκτητών γης, προτού ξεκινήσει η 

εξόρυξη. Κρίσιμη είναι η σύνθεση αυτών και οι πολέμιοι τής 

υδρορρηγμάτωσης παραπονούνται ότι οι επιτροπές είναι γεμάτες από 

υποστηρικτές τής υδρορρηγματώσεως, που έχουν σχετικά οικονομικά 

συμφέροντα, και ότι εν γένει η πρωτοβουλία για τούς σχετικούς κανόνες 

έχει δοθεί στήν πλευρά τής βιομηχανίας εξορύξεων.27 

Εν τώ μεταξύ στίς εκλογές τού Νοεμβρίου αυξήθηκε η πλειοψηφία τών 
ρεπουμπλικανών και στά δύο νομοθετικά σώματα.28 Η Περντύ αρνήθηκε να 
ξαναθέσει υποψηφιότητα για κυβερνήτης και στή θέση της εξελέγη ο Πατ 
ΜακΚρόρυ, ρεπουμπλικανός υπέρμαχος τής υδρορρηγμάτωσης. 29  Οι 
συζητήσεις στίς επιτροπές συνεχίζονται, όμως προωθείται στή Γερουσία 
νέο νομοσχέδιο για να διευκολυνθεί περαιτέρω η υδρορρηγμάτωση και να 
επιταχυνθεί η έναρξη τών γεωτρήσεων. Τό νομοσχέδιο, μεταξύ άλλων, 
επιβάλλει στή θέσπιση περιβαλλοντικών κανόνων να προωθούνται και οι 
επιχειρηματικές ευκαιρίες και απαγορεύει στίς δημοτικές αρχές τήν επιβολή 
φόρων στίς εταιρείες έρευνας φυσικού αερίου. Αναμένεται να συζητηθεί στή 
Γερουσία στίς αρχές Μαρτίου.30 

 

                                                           
26 Βλ. http://www.charlotteobserver.com/2012/07/03/3357704/state-senate-overrides-gov-

perdues.html (έγκ. Φεβ.2013). 
27 Βλ. http://www.charlotteobserver.com/2012/06/07/3296713/heres-whats-wrong-with-the-

fracking.html, http://www.camelcitydispatch.com/north-carolina-mining-and-energy-commission-

begins-making-fracking-rules/, http://www.newsobserver.com/2012/09/05/2319982/new-fracking-

panel-set-to-begin.html, (έγκ. Φεβ.2013). 
28 Βλ. http://www.ncleg.net/library/Documents/GAPartyAffiliations.pdf (έγκ. Φεβ.2013). 
29 Βλ. http://www.ncconservationnetwork.org/frackingstatements (έγκ. Φεβ.2013).  
30 Βλ. http://www.newsobserver.com/2013/02/21/2696785/senate-committee-votes-to-end.html, 

http://www.nbcnews.com/id/50782987/ns/us_news-environment/#.USvKV1fzU4F (έγκ. 25 

Φεβ.2013). 
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   Δραστηριότητες   

 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

1) Ποιοι είναι οι «συμμέτοχοι», άλλως καλούμενοι «ομάδες 
ενδιαφέροντος» (στά αγγλικά «stakeholders»), στό θέμα τής 
υδρορρηγματωτικής εξορυκτικής δραστηριότητας στή Βόρειο Καρολίνα; 
2) Τό πόσο υπέρ ή κατά τής υδρορρηγματώσεως είναι κανείς στή Βόρειο 
Καρολίνα, μοιάζει να σχετίζεται με τό πού μένει και τό αν προσδοκά 
οικονομικά οφέλη. Πόση σημασία είναι λογικό να έχει για τήν στάση τού 
καθενός τό αν αναμένει να ωφεληθεί οικονομικά ο ίδιος, ή να βλαφτεί από 
τίς υδρορρηγματώσεις; Είναι θεμιτό αυτοί που λαμβάνουν τά μεγαλύτερα 
οικονομικά οφέλη να ζουν σε απόσταση ασφαλείας από τήν εξορυκτική 
δραστηριότητα; 
3) Πόσο εύλογο είναι να επιτραπεί μια δραστηριότητα σαν τήν 
υδρορρηγμάτωση σχιστής αργίλου, αν αυτοί που αναμένεται να θιγούν 
περισσότερο από αυτήν, όντας κάτοικοι τών περιοχών όπου πρόκειται να 
γίνουν οι γεωτρήσεις, αντιτίθενται, αλλά μειοψηφούν; 
4) Πόση σημασία έχει κατά τή γνώμη σας μια ανάλυση κόστους – 
οφέλους για τή λήψη αποφάσεως σχετικά με τήν έναρξη 
υδρορρηγματώσεως; 
5) Στή Βόρειο Καρολίνα, οι πολιτικοί που υποστηρίζουν τήν 
υδρορρηγμάτωση έλαβαν πολλά χρήματα από επιχειρήσεις, προκειμένου 
να βοηθηθούν στήν εκλογή τους για να προωθήσουν τήν απόφαση να 
δοθούν άδειες υδρορρηγματωτικών εξορύξεων. Πόσο θεμιτή είναι, από τήν 
οπτική γωνία τής επιχειρήσεως, η διοχέτευση χρημάτων για τόν επηρεασμό 
τής πολιτικής διαδικασίας, προκειμένου να παρθεί μια συμφέρουσα 
απόφαση; 
6) Ένα σημαντικό ζήτημα από τήν οπτική γωνία τής δημόσιας υγείας και 
μάλιστα για εκείνους που ενδέχεται να ασθενούν ως αποτέλεσμα 
υδρορρηγματωτικών δραστηριοτήτων, μοιάζει να είναι τό ότι δεν μπορούν 
να ξέρουν τί ουσίες ακριβώς εγχέονται από τήν βιομηχανία στό υπέδαφος. 
Πόσο θεμιτή είναι, από τήν οπτική γωνία τής επιχειρήσεως, η διατήρηση 
τού βιομηχανικού απορρήτου σε αυτή τήν περίπτωση; Έχει σημασία ως 
προς αυτό τό αν είναι λίγες οι πιθανότητες να οφείλονται πράγματι στήν 
υδρορρηγμάτωση οι βλάβες στήν υγεία; 
7) Έχετε υπόψη σας αντίστοιχες περιπτώσεις στήν Ελλάδα; Τί ξέρετε για 
τά ορυχεία χρυσού στίς Σκουριές τής Χαλκιδικής; Ποιες οι ομοιότητες και 
ποιες οι διαφορές, σε σχέση με τό πώς λαμβάνονται οι πολιτικές αποφάσεις, 





 

 
  
 

από τή μια στή Βόρειο Καρολίνα για τήν υδρορρηγμάτωση, και από τήν 
άλλη στήν Ελλάδα για τήν εξόρυξη χρυσού; 

 

 

 

   Παραρτήματα   

 

 

 

 

   Ενδεικτική βιβλιογραφία   

 

● Ελληνόγλωσση Βιβλιογραφία 

 

● Ξενόγλωσση Βιβλιογραφία 

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΓΙΑ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΜΕΛΕΤΗ 

(Διευθύνσεις έγκυρες τόν Φεβ. 2013) 

 North Carolina Geological Survey, Information Circular 36, «Natural Gas 

and Oil in North Carolina». J. Reid, Μάρτιος 2009: 

http://www.geology.enr.state.nc.us/pubs/PDF/NCGS_IC_36_Oil_and_Gas.

pdf.  

 Frack-Free NC: http://frackfreenc.org/resources/.  

 Adair, Pearson et al, «Considering shale gas extraction in North Carolina: 

Lessons from other States», in Duke Environmental Law and Policy Forum, 

Vol.22:257: http://biology.duke.edu/jackson/delpf2012.pdf.  

 «In North Carolina, fracking rights rise to surface»: 

http://blogs.reuters.com/events/2013/02/08/in-north-carolina-fracking-

rights-rise-to-surface/. 
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 T.Lucas, «In the midst of a fracking firestorm», in DukeEnvironment 

magazine, Fall 2011: http://www.nicholas.duke.edu/dukenvironment/f11/in-

the-midst-of-a-fracking-firestorm. 

 Bernard D. Goldstein – Point Of View – «Unconventional Natural Gas 

Drilling»: http://worldinfo.org/2012/01/point-of-view-unconventional-natural-

gas-drilling/. 

 International Energy Agency, «Golden rules for a golden age of gas», 

Special report on unconventional gas, 2012: 

http://www.worldenergyoutlook.org/media/weowebsite/2012/goldenrules/W

EO2012_GoldenRulesReport.pdf.  

 WikiMarcellus: http://waytogoto.com/wiki/index.php/Main_Page.  

 «Hydraulic fracturing produces less wastewater per unit of gas, but more 

overall»: http://www.nicholas.duke.edu/news/hydraulic-fracturing-produces-

less-wastewater-per-unit-of-gas-but-more-overall.  
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● Οδηγός διδασκαλίας για την μελέτη περίπτωσης 

 

 

● Σύνοψη  

 

Η μελέτη αυτή παρουσιάζει τή μέθοδο τής υδρορρηγματώσεως, σε 
συνδυασμό με μη συμβατικές γεωτρήσεις, για τήν εξόρυξη φυσικού αερίου, 
και τή συζήτηση και διαμάχη που έχει ανακύψει, πρωτίστως στίς ΗΠΑ, 
γύρω από τό θεμιτό και σκόπιμο ή μη τής χρήσεώς της, ενόψει τών 
ανησυχιών που έχει προκαλέσει για τή δημόσια υγεία και τό περιβάλλον. 
Εστιάζει στή Βόρειο Καρολίνα και στίς προσπάθειες που έλαβαν χώρα, 
προκειμένου να τροποποιηθεί η νομοθεσία και να καμφθούν παλαιές 
απαγορεύσεις και σύγχρονες αντιδράσεις, ούτως ώστε να επιτραπεί η 
βιομηχανική αυτή δραστηριότητα – ή, από τήν άλλη, προκειμένου να 
προστατευτεί τό περιβάλλον και οι άνθρωποι από τήν επέλαση τής 
βιομηχανίας ορυκτών καυσίμων. 
Τό ζήτημα αυτό γενικότερα, καθώς και τό συγκεκριμένο ιστορικό κομμάτι 

τής διαμάχης, αποτελούν χαρακτηριστικά παραδείγματα επεμβάσεως στό 

περιβάλλον και στή δημόσια υγεία, από σύγχρονες μεθόδους οικονομικής 

εκμεταλλεύσεως και μάλιστα εξορύξεως. Τό ίδιο σε ό,τι αφορά τίς 

αντιδράσεις που γεννιούνται, και βεβαίως τόν προβληματισμό, γύρω από 

τήν απόφαση τής εκμεταλλεύσεως ενόψει τών συνεπειών, και γύρω από 

τόν τρόπο υλοποιήσεως τής αποφάσεως στή λογική τής υπεύθυνης 

επιχειρηματικότητας. 

 

● Εκπαιδευτικοί στόχοι  

 

Σκοπός είναι πρωτίστως η έρευνα τού θέματος, ως παραδείγματος τών 

ζητημάτων κοινωνικής ευθύνης, που γεννιούνται από τέτοιου είδους 

μεγάλης κλίμακας επεμβάσεις, στό φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον. 

Πρόκειται για ανεξάρτητη μελέτη, που δεν απαιτεί αναφορά σε άλλες 
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μελέτες περίπτωσης, αφού πραγματεύεται αυτοτελώς τό θέμα της. Θα 

παρουσιαστεί ως πραγματική κατάσταση, με βάση στοιχεία που έχουν 

συλλεγεί από δημόσιες πηγές. Δίνει έμφαση στήν απόκτηση νέας γνώσεως 

από τούς φοιτητές, και σε τέτοιο μαθησιακό αποτέλεσμα αποσκοπεί κατ’ 

αρχάς· όχι όμως αυτοτελώς, αλλά σε συνδυασμό με τήν ανάλυση τών υπέρ 

και τών κατά, προκειμένου να αποφασιστούν ή όχι τέτοιου είδους 

επιχειρηματικές επεμβάσεις, ή να επιλεγούν τρόποι, ούτως ώστε να 

αμβλυνθούν οι αρνητικές εντεύθεν συνέπειες. 

 

 

● Θεματολογία συζήτησης  

 

Τά «θέματα για συζήτηση», που βρίσκονται στό τέλος τής μελέτης, 
είναι πολλά και κυρίως εκτεταμένα, από άποψη περιεχομένου, καθώς 
εμπλέκουν πολλά ηθικά και πολιτικά ζητήματα. Μπορούν να καλύψουν 
μεγάλα χρονικά διαστήματα, και είναι αναμενόμενο να μην αρκέσει για αυτό 
μία ώρα διδασκαλίας. Επειδή η διδασκαλία τής μελέτης θα πρέπει να 
αποσκοπήσει ακριβώς στή συζήτηση, η οποία προϋποθέτει τή μελέτη, και 
επειδή η μελέτη περιλαμβάνει περίπλοκα και τεχνικά ζητήματα, είναι αρκετά 
σημαντικό να δοθεί στούς φοιτητές να τήν μελετήσουν μόνοι τους, στό 
χρόνο τους, πριν από τή συνάντηση στήν αίθουσα διδασκαλίας, ο χρόνος 
εντός τής οποίας θα πρέπει να αφιερωθεί στή συζήτηση. 
Στό πλαίσιο τής συζητήσεως μπορεί κάλλιστα, κατά τήν κρίση τού 
εκπαιδευτή, να χωριστούν οι εκπαιδευόμενοι σε δύο ομάδες, υπέρ και κατά 
τής υδρορρηγματώσεως, προκειμένου να προβάλουν χωριστά τά σχετικά 
επιχειρήματα. 
 
 

● Βιβλιογραφία 

 

● Ελληνόγλωσση Βιβλιογραφία 

  

● Ξενόγλωσση Βιβλιογραφία 

   


