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Οι στόχοι του προγράμματος 

 
• Ανάπτυξη της ικανότητας των μαθητών στην παρατήρηση, καταγραφή και 

επεξεργασία πληροφοριών που συνέλεξαν. 

• Συνειδητοποίηση από τους μαθητές των κρίσιμων περιβαλλοντικών 

προβλημάτων και ανάπτυξη της ιδέας της διατήρησης και της βελτίωσης 

της ποιότητας του περιβάλλοντος. 

• Επαφή των μαθητών με τα πολιτιστικά και οικονομικά δρώμενα της κάθε 

περιοχής. Στόχος η κατανόηση της πολύπλοκης δομής του περιβάλλοντος 

καθώς αυτή διαφαίνεται μέσα από την αλληλεπίδραση των βιολογικών, 

φυσικών, κοινωνικών, οικονομικών και πολιτιστικών παραγόντων.  

• Καλλιέργεια της συλλογικής, ομαδικής  δράσης των μαθητών, οικοδόμηση 

βιωματικών σχέσεων «κοινότητας» μεταξύ τους και ανάπτυξη δεξιοτήτων 

επίλυσης προβλημάτων που απορρέουν από την πολυήμερη συγκατοίκηση 

και κοινή δράση.    

 
Αποτελέσματα 

 
• Οι μαθητές μας εξοικειώθηκαν στην βιβλιογραφική αναζήτηση 

πληροφοριών και στην επεξεργασία αυτών. 

• Έμαθαν να συνεργάζονται, να ακούνε, να αξιολογούν και να 

συνδιαμορφώνουν το πλαίσιο μελέτης. 

• Διαμόρφωσαν και ανέπτυξαν μέσα από την βιωματική προσέγγιση 

περιβαλλοντική συνείδηση. 

• Μελέτησαν τον Αλέξανδρο Παπαδιαμάντη, βαδίζοντας στα μονοπάτια της 

Σκιάθου. 

• Απελευθέρωσαν τα συναισθήματά τους, εξέφρασαν τις σκέψεις τους, άνοιξαν 

την ψυχή τους. 

• Καθηγητές και μαθητές γνωριστήκαμε, μάθαμε ο ένας τον άλλο, ζήσαμε 

όμορφες και ανεπανάληπτες στιγμές.  

 
Συμπερασματικά 

 
Η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και η υλοποίηση παρόμοιων διαθεματικών 

προγραμμάτων αποτελεί ένα νέο εκπαιδευτικό σύστημα ικανό να διαμορφώσει 

συνειδητούς πολίτες, με γνώσεις, ευαισθησία, φαντασία και επίγνωση των σχέσεων 

που συνδέουν το φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον, έτοιμους να προτείνουν 

λύσεις και να μετέχουν στη λήψη και εκτέλεση δύσκολων αποφάσεων, που θα 

εξασφαλίζουν την αειφόρο ανάπτυξη. 

 

ΟΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ 

ΚΙΤΣΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ, ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ 

ΜΑΡΤΙΝΟΥ ΑΝΝΑ, ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ 

ΚΕΡΑΜΑΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, ΒΙΟΛΟΓΟΣ 



 3 

ΛΙΣΤΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ 

 

ΤΜΗΜΑ 1
ο
 ΤΜΗΜΑ 2

ο
 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 
ΟΜΑΔΑ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 

ΟΜΑΔΑ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Αναστασοπούλου Έφη  4
η
, 5

η
  Ζέκια Αγγελική 5

η
  

Αλλαγιάννης 

Κωνσταντίνος 
1

η
, 2

η
, 3

η
  Ιατρού Ευαγγελία 4

η
, 5

η
  

Αντώνη Κριστιάνα 4
η
 , 5

η
  Καραπάνου Ηλιάνα 1

η
, 2

η
, 3

η
  

Βίλα Μαρία 4
η
, 5

η
  Κολιαδήμα Σοφία 5

η
  

Δαρζέντα Μαρία 4
η
, 5

η
  Λιούμης Μιχαήλ 1

η
, 2

η
, 3

η
  

Ζερβός Σπυρίδων 1
η
, 2

η
, 3

η
  Μανώλης Γεώργιος 1

η
, 2

η
, 3

η
  

Ζερβουδάκης Γεώργιος 1
η
, 2

η
, 3

η
  Μεγαγιάννης Μάριος 1

η
, 2

η
, 3

η
  

Ζώτο Ντεσάρα 4
η
, 5

η
 Μωραΐτη Φλώρα 1

η
, 2

η
, 3

η
  

Κορεντζέλου Ασημίνα 4
η
, 5

η
  Νικολάου Γεώργιος 1

η
, 2

η
, 3

η
  

Κυριακόπουλος 

Ευάγγελος 1
η
, 2

η
, 3

η
  Πρίφτη Μαρία 4

η
, 5

η
  

Κυριακοπούλου Γεωργία 1
η
, 2

η
, 3

η
  Παπανικολάου Ευαγγελία 1

η
, 2

η
, 3

η
  

Τσέρη Μαρία 1
η
, 2

η
, 3

η
    

Χατζηνικολάου Δήμητρα 4
η
, 5

η
    

 

ΤΜΗΜΑ 3
ο
 ΤΜΗΜΑ 4

ο
 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 
ΟΜΑΔΑ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 

ΟΜΑΔΑ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Μπότη Μιχαέλα 4
η
, 5

η
  Κορρέ Κερασία 4

η
, 5

η
  

Μωραΐτου Κωνσταντίνα-

Μαρία 
4

η
, 5

η
  Παπανικολάου Πολυτίμη 5

η
  

Σκούφος Ανδρέας 1
η
, 2

η
, 3

η
  Πολύζου Χριστίνα 4

η
, 5

η
  

  
Πρίφτη Κωνσταντίνα-

Ειρήνη 
5

η
  

  Ρώμα Μαρία 4
η
, 5

η
  

  Τέγα Μαρία 4
η
, 5

η
  

  Τούντα Κωνσταντίνα 5
η
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ΟΜΑΔΑ 1
η
-2

η
-3

η
: Γη και θάλασσα, μελέτη ανάγλυφου, υποβάθμιση και ρύπανση των 

ακτών, μεταλλεία και ορυκτός πλούτος, αρχαιομεταλλουργικά ευρήματα. λατομία, 

ρύπανση από τη λειτουργία των μεταλλείων. 

 

ΟΜΑΔΑ 4
η
,5

η
: Λογοτεχνικές αναφορές για τη περιοχή της Κερατεάς-Λαυρεωτικής, 

ιστορικές και πολιτιστικές καταγραφές, συμβολή της Λαυρεωτικής στην ανάπτυξη της 

Αρχαίας Αθήνας, μελέτη των χαρακτήρων και της ζωής των νησιωτών όπως 

παρουσιάζεται στο έργο του Παπαδιαμάντη. 

 

ΟΛΕΣ ΟΙ ΟΜΑΔΕΣ: Δραματοποίηση διηγήματος του Παπαδιαμάντη στη Σκιάθο 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

 

 

 
1. ΟΡΥΚΤΑ ΚΑΙ ΠΕΤΡΩΜΑΤΑ. 

2. ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ. 

3. ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ. 

4. ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΠΟ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΕΣ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ. 

5. Η ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΑΡΧΑΙΟΥΣ ΧΡΟΝΟΥΣ 

6. ΜΕΤΑΛΛΩΡΥΧΟΙ 

7. Η ΘΑΛΑΣΣΑ ΣΤΗ ΔΙΗΓΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 

ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 5 

 

 

 

 

 

ΟΡΥΚΤΑ ΚΑΙ ΠΕΤΡΩΜΑΤΑ 
 
 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΜΙΧΑΕΛΑ ΜΠΟΤΗ  

ΜΑΡΙΕΝΤΙΝΑ ΜΩΡΑΪΤΗ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 6 

 

Περιεχόμενα 
 

 

1. ΟΡΥΚΤΑ 
1.1 Σύστημα κρυστάλλωσης 

1.2 Φυσικές Ιδιότητες 

1.2.1 Λάμψη 

1.2.2 Υφή 

1.2.3 Χρώμα 

1.2.4 Σκληρότητα 

1.2.5 Γραμμή κόνεως 

1.2.6 Πυκνότητα 

1.2.7 Συνεκτικότητα 

1.2.8 Σχισμός 

1.2.9 Θραύση 

1.2.10 Λοιπές φυσικές ιδιότητες 

1.3 Διάδοση 

1.4 Χρήσεις 

1.5 Χρυσόκολλα 

1.6 Χρυσός  

1.6.1 Χρήσεις 

2. ΠΕΤΡΩΜΑΤΑ 
2.1 Εκρηξιγενές πέτρωμα 

2.2 Ιζηματογενές πέτρωμα 

2.3 Μεταμορφωσιγενές πέτρωμα 

2.4 Γρανίτης 

2.5 Γαληνίτης 

3. ΜΕΤΑΛΛΕΥΜΑΤΑ ΤΗΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 
3.1 Η Γεωλογική δομή της Λαυρεωτικής 

3.2 Πού και πότε σχηματίστηκαν τα μεταλλεύματα. 

3.3 Μεταλλευτική δραστηριότητα στη Λαυρεωτική 

3.3.1 Στάδια εξέλιξης μεταλλευτικής δραστηριότητας 

3.3.2 Το Λαύριο αναδεικνύεται σε ένα σπουδαίο μεταλλευτικό-

μεταλλουργικό κέντρο. 
 

 

 

 

 



 7 

1. ΟΡΥΚΤΑ 
 

Ορυκτό ονομάζεται κάθε χημικό στοιχείο ή ανόργανη ένωση φυσικής προέλευσης, που 

βρίσκεται στο έδαφος ή στο υπέδαφος ή, υπό μορφή διαλύματος, στο νερό, αποτελώντας 

συστατικό των πετρωμάτων, από τα οποία αποτελείται ο στερεός φλοιός της Γης. 

Ορισμένα ορυκτά, όπως για παράδειγμα το διαμάντι, το θείο και ο χρυσός είναι καθαρά 

χημικά στοιχεία. Τα περισσότερα, όμως, αποτελούνται από κάποια ανόργανη ένωση. Ο 

βωξίτης, για παράδειγμα, είναι πέτρωμα που αποτελείται από τα ορυκτά βαιμίτη, 

γιββσίτη και διάσπορο των οποίων το κύριο (αλλά όχι το μοναδικό) συστατικό είναι το 

οξείδιο του αργιλίου (Al2O3), ενώ ο γαληνίτης είναι θειούχος μόλυβδος (PbS). Τέτοιου 

είδους ορυκτά βρίσκονται στα πετρώματα, αποτελώντας τα συστατικά τους ενώ άλλα, 

όπως το χλωριούχο νάτριο(αλάτι) αφθονούν τόσο στη θάλασσα όσο και σε ποταμούς ή 

λίμνες. Ωστόσο, σπάνια ένα ορυκτό βρίσκεται αυτούσιο στην Φύση. Τα περισσότερα 

ορυκτά περιέχουν και προσμίξεις άλλων ορυκτών. 

Το ορυκτό που αξιοποιείται ως πρώτη ύλη για την εξαγωγή κάποιου στοιχείου 

ονομάζεται μετάλλευμα. Για παράδειγμα ο γαληνίτης είναι μετάλλευμα του μολύβδου. 

Τα ορυκτά αποτελούν κύριο αντικείμενο μελέτης της Ορυκτολογίας. 

1.1 Σύστημα κρυστάλλωσης 

Αφορά στη συμμετρία που εμφανίζουν οι κρύσταλλοι των ορυκτών. Τα συστήματα 

κρυστάλλωσης είναι τα εξής: 

 Κυβικό  

 Τετραγωνικό  

 Ρομβικό  

 Τριγωνικό  

 Εξαγωνικό  

 Μονοκλινές  

 Τρικλινές 

Το σύστημα κρυστάλλωσης είναι χαρακτηριστικό για κάθε ορυκτό. Σε πολλές 

περιπτώσεις, που δεν είναι δυνατός ο καθορισμός της κρυσταλλικής συμμετρίας ενός 

ορυκτού λόγω μικρού μεγέθους ή κακού σχηματισμού των κρυστάλλων του, 

χρησιμοποιείται ειδικός τύπος μικροσκοπίου. Η κρυσταλλική δομή των ορυκτών (και όχι 

μόνο) αποτελεί αντικείμενο της Κρυσταλλογραφίας. 

Να σημειωθεί ότι υπάρχουν αρκετά ορυκτά, τα οποία δεν εμφανίζουν καθόλου 

κρυστάλλους (άρα στερούνται και συμμετρίας, ως στερεά). Αυτά τα ορυκτά 

χαρακτηρίζονται άμορφα, όπως, π.χ., ο αλλοφανής, ο λιγνίτης κ. ά. 

1.2 Φυσικές Ιδιότητες 

1.2.1 Λάμψη 

Λάμψη (αγγλ. luster) είναι η όψη που παρουσιάζει ένα ορυκτό όταν το φως αντανακλά 

στην επιφάνειά του. Ο γαληνίτης, ο γραφίτης και ο σιδηροπυρίτης έχουν λάμψη 

μεταλλική. Τα περισσότερα όμως έχουν λάμψη υαλώδη (χαλαζίας, τοπάζιο κ.ά.) Άλλα, 

όπως το ζιρκόνιο και το διαμάντι, ανακλούν τις φωτεινές ακτίνες και λάμπουν ζωηρά. 

Άλλα έχουν ρητινώδη λάμψη, ενώ υπάρχουν ορυκτά μεταξώδη, μαργαριτώδη, 

γαλακτόχροα, γαιώδη ή λιπαρά. 
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 1.2.2 Υφή 

Η υφή (αγγλ. texture) είναι το χαρακτηριστικό που εμφανίζουν τα αθροίσματα των 

κρυστάλλων ενός ορυκτού. Μπορεί, για παράδειγμα, τα συσσωματώματα να μοιάζουν 

με τσαμπί σταφυλιού, (βοτρυοειδής υφή), με βελόνες (βελονοειδής), με ισχυρά 

συνεκτική δομή (συμπαγής), με κόκκους (κοκκώδης), με επιφλοιώσεις (φλοιώδης) κτλ. 

 1.2.3 Χρώμα 

To χρώμα των περισσοτέρων ορυκτών εξαρτάται από πολλές συνθήκες. Ωστόσο, μερικά 

ορυκτά δεν μεταβάλλουν το χρώμα τους: (ο σιδηροπυρίτης έχει το κίτρινο του 

ορείχαλκου, ο γαληνίτης είναι γκρίζος και ο χρυσός κίτρινος). 

 1.2.4 Σκληρότητα 

H σκληρότητα είναι η αντίσταση που εμφανίζουν τα ορυκτά σε εξωτερικές κρούσεις. Τα 

ορυκτά είναι τόσο σκληρότερα όσο τα άτομά τους είναι μικρότερα και πυκνότερα. Για 

τη μέτρηση της ιδιότητας αυτής χρησιμοποιείται η δεκάβαθμη σκληρομετρική 

κλίμακα Μος (Mohs). Κατά τη κλίμακα αυτή, ο τάλκης φέρεται ως το μαλακότερο 

ορυκτό (σκληρότητα 1), ενώ το διαμάντι ως το σκληρότερο (σκληρότητα 10). 

Αναλυτικότερα η κλίμακα αυτή, που επινοήθηκε από τον Μος (γι' αυτό και φέρει το 

όνομά του), αποτελείται από τα εξής δέκα ορυκτά, κατά σειρά από το μαλακότερο προς 

το σκληρότερο: 

 1. Τάλκης,  

 2. Γύψος,  

 3. Ασβεστίτης,  

 4. Φθορίτης ή αργυροδάμας,  

 5. Απατίτης,  

 6. Άστριοι,  

 7. Χαλαζίας,  

 8. Τοπάζιο,  

 9. Κορούνδιο,  

 10. Αδάμας ή Διαμάντι. 

 

 

1.2.5 Γραμμή κόνεως 

 
H γραμμή κόνεως (αγγλ. streak) είναι η γραμμή που αφήνει ένα ορυκτό όταν τρίβεται επάνω 

σε λευκή επιφάνεια από (όχι λειασμένη) πορσελάνη. Πολλές φορές το χρώμα της γραμμής 

κόνεως διαφέρει σημαντικά από εκείνο της φυσικής του κατάστασης. Για παράδειγμα, ο 

σιδηροπυρίτης δίνει μαύρη γραμμή κόνεως, ενώ ο αιματίτης, του οποίου το χρώμα είναι 

γκρίζο μεταλλικό ή μαύρο, δίνει γραμμή κόνεως αιματέρυθρη (εξ ου και το όνομά του). Γι' 

αυτό και το χαρακτηριστικό αυτό χρησιμεύει, πολλές φορές, για την ταυτοποίηση ενός 

ορυκτού. Όπως είναι εμφανές, γραμμή κόνεως με πλακίδιο πορσελάνης είναι δυνατό να 

ληφθεί μόνο για ορυκτά χαμηλότερης σκληρότητας από το ίδιο το πλακίδιο (6,5). Το χρώμα 

κόνεως είναι σταθερό για κάθε ορυκτό, αποτελώντας ασφαλέστερο δείκτη για την 

αναγνώριση ενός ορυκτού σε σχέση με το χρώμα του. 

file:///D:/wiki/%25CE%2593%25CF%258D%25CF%2588%25CE%25BF%25CF%2582
file:///D:/wiki/%25CE%2591%25CF%2583%25CE%25B2%25CE%25B5%25CF%2583%25CF%2584%25CE%25AF%25CF%2584%25CE%25B7%25CF%2582
file:///D:/wiki/%25CE%25A6%25CE%25B8%25CE%25BF%25CF%2581%25CE%25AF%25CF%2584%25CE%25B7%25CF%2582
file:///D:/wiki/%25CE%2591%25CF%2580%25CE%25B1%25CF%2584%25CE%25AF%25CF%2584%25CE%25B7%25CF%2582
file:///D:/wiki/%25CE%2586%25CF%2583%25CF%2584%25CF%2581%25CE%25B9%25CE%25BF%25CE%25B9
file:///D:/wiki/%25CE%25A7%25CE%25B1%25CE%25BB%25CE%25B1%25CE%25B6%25CE%25AF%25CE%25B1%25CF%2582
file:///D:/wiki/%25CE%25A4%25CE%25BF%25CF%2580%25CE%25AC%25CE%25B6%25CE%25B9%25CE%25BF
file:///D:/wiki/%25CE%259A%25CE%25BF%25CF%2581%25CE%25BF%25CF%258D%25CE%25BD%25CE%25B4%25CE%25B9%25CE%25BF
file:///D:/wiki/%25CE%2594%25CE%25B9%25CE%25B1%25CE%25BC%25CE%25AC%25CE%25BD%25CF%2584%25CE%25B9
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 1.2.6 Πυκνότητα 

H πυκνότητα αποτελεί ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του ορυκτού, αφού είναι το πηλίκο του 

βάρους του με το βάρος ίσου όγκου νερού. Ποικίλλει ανάλογα με την ποσότητα και το είδος 

των προσμίξεων αλλά και τις παραλλαγές στη χημική σύσταση του ορυκτού.  

 1.2.7 Συνεκτικότητα 
H συνεκτικότητα (αγγλ. tenacity) είναι η αντίσταση που παρουσιάζει ένα ορυκτό σε 

χτύπημα, κάμψη ή κοπή. Τα περισσότερα ορυκτά θραύονται και κονιορτοποιούνται σε 

χτυπήματα. Εξαίρεση αποτελεί ο μοσχοβίτης που είναι ελαστικός και ξαναπαίρνει την 

αρχική του θέση πριν την κάμψη. 

 1.2.8 Σχισμός 

O σχισμός (αγγλ. cleavage) είναι η ιδιότητα των ορυκτών κρυστάλλων να σχίζονται σε 

παράλληλα επίπεδα που καθορίζονται από τα κρυσταλλικά συστήματα. Δεν εμφανίζεται σε 

όλα τα ορυκτά, ενώ σε άλλα αποτελεί ιδιαίτερο χαρακτηριστικό, με βάση το οποίο 

ταυτοποιούνται (π.χ. ο μοσχοβίτης). 

 1.2.9 Θραύση 

Θραύση ή και θραυσμός (αγγλ. fracture): Όταν τα ορυκτά θραύονται, εμφανίζουν επιφάνειες 

θραύσης ποικίλων σχημάτων. Οι επιφάνειες θραύσης του οψιδιανού είναι κογχοειδείς και 

ανώμαλες, ενώ ο μαγνητίτης παρουσιάζει επιφάνεια θραύσης οδοντωτή. 

 1.2.10 Λοιπές φυσικές ιδιότητες 

O μαγνητισμός είναι το φαινόμενο που εμφανίζουν ορισμένα ορυκτά όπως ο μαγνητίτης 

και ο ιλμενίτης, τα οποία είναι φυσικοί μαγνήτες. 

H ραδιενέργεια εμφανίζεται στα ορυκτά που περιέχουν ουράνιο, θόριο ή άλλα 

ραδιενεργά στοιχεία. 

H διαλυτότητα στο νερό που παρατηρείται στον αλίτη καθώς και σε μερικά άλλα ορυκτά 

που χαρακτηρίζονται ακόμα και από την γεύση τους. 

O φθορισμός, ιδιότητα που έχουν ορισμένα ορυκτά να επανεκπέμπουν την ακτινοβολία 

που δέχονται, σε άλλο, όμως, μήκος κύματος. 

Ο πλεοχρωισμός είναι η ιδιότητα των κρυστάλλων ενός ορυκτού να εμφανίζουν 

διαφορετικό χρώμα όταν, φωτιζόμενοι με γραμμικά πολωμένο λευκό φως, κάθετα ή 

παράλληλα με τους οπτικούς τους άξονες (πρέπει να διαθέτουν τουλάχιστον δύο 

οπτικούς άξονες για να εμφανιστεί πλεοχρωισμός), εμφανίζουν περισσότερες από 

δύο αποχρώσεις. Ο πλεοχρωισμός δεν εμφανίζεται σε όλα τα ορυκτά, ιδιαίτερα 

απουσιάζει σε όσα έχουν ισχυρή συμμετρία και εμφανίζουν μονάξονες κρυστάλλους, 

απουσιάζει, όμως, και από ορισμένα ορυκτά με διάξονες κρυστάλλους, όπως ο 

ημιμορφίτης. 

O χρωματισμός φλόγας αποτελεί και έναν από τους τρόπους αναγνώρισης των ορυκτών 

και στηρίζεται στην αντίστοιχη χαρακτηριστική ιδιότητα που εμφανίζουν τα στοιχεία 

(πυροχημική ανίχνευση): Όταν ένα ορυκτό τεθεί σε φλόγα φωταερίου, την 

χρωματίζει με χαρακτηριστικό χρώμα. Έτσι, τα ορυκτά του νατρίου χρωματίζουν την 

φλόγα κίτρινη (όπως συμβαίνει για όλες τις ενώσεις του νατρίου), του χαλκού 

πράσινη κτλ. 

Η διαφάνεια αποτελεί, επίσης, ένα χαρακτηριστικό των ορυκτών. Υπάρχουν ορυκτά 

ολοσχερώς διαφανή, ημιδιαφανή και αδιαφανή, αλλά δεν είναι σπάνιο το ίδιο ορυκτό 

file:///D:/wiki/%25CE%259C%25CE%25B1%25CE%25B3%25CE%25BD%25CE%25B7%25CF%2584%25CE%25B9%25CF%2583%25CE%25BC%25CF%258C%25CF%2582
file:///D:/wiki/%25CE%259C%25CE%25B1%25CE%25B3%25CE%25BD%25CE%25B7%25CF%2584%25CE%25AF%25CF%2584%25CE%25B7%25CF%2582
file:///D:/wiki/%25CE%2599%25CE%25BB%25CE%25BC%25CE%25B5%25CE%25BD%25CE%25AF%25CF%2584%25CE%25B7%25CF%2582
file:///D:/wiki/%25CE%25A1%25CE%25B1%25CE%25B4%25CE%25B9%25CE%25B5%25CE%25BD%25CE%25AD%25CF%2581%25CE%25B3%25CE%25B5%25CE%25B9%25CE%25B1
file:///D:/wiki/%25CE%259F%25CF%2585%25CF%2581%25CE%25AC%25CE%25BD%25CE%25B9%25CE%25BF
file:///D:/wiki/%25CE%2598%25CF%258C%25CF%2581%25CE%25B9%25CE%25BF
file:///D:/wiki/%25CE%2594%25CE%25B9%25CE%25B1%25CE%25BB%25CF%2585%25CF%2584%25CF%258C%25CF%2584%25CE%25B7%25CF%2584%25CE%25B1
file:///D:/wiki/%25CE%2591%25CE%25BB%25CE%25AF%25CF%2584%25CE%25B7%25CF%2582
file:///D:/wiki/%25CE%25A6%25CE%25B8%25CE%25BF%25CF%2581%25CE%25B9%25CF%2583%25CE%25BC%25CF%258C%25CF%2582
file:///D:/wiki/%25CE%259C%25CE%25AE%25CE%25BA%25CE%25BF%25CF%2582_%25CE%25BA%25CF%258D%25CE%25BC%25CE%25B1%25CF%2584%25CE%25BF%25CF%2582
file:///D:/w/index.php%3ftitle=%25CE%25A0%25CE%25BB%25CE%25B5%25CE%25BF%25CF%2587%25CF%2581%25CF%2589%25CE%25B9%25CF%2583%25CE%25BC%25CF%258C%25CF%2582&action=edit&redlink=1
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να εμφανίζει και τις τρεις καταστάσεις διαφάνειας, όπως, π.χ., ο ασβεστίτης. 

 1.3 Διάδοση 

Δεν είναι όλα τα ορυκτά το ίδιο διαδεδομένα στην επιφάνεια ή στο υπέδαφος της Γης. 

Ορισμένα είναι ιδιαίτερα άφθονα, όπως, π.χ., ο ασβεστίτης, άλλα είναι ιδιαίτερα σπάνια, 

όπως, π.χ. ο γαδολινίτης, ο αδάμας κτλ. Η σπανιότητά τους μπορεί να οφείλεται είτε στη 

χημική τους σύσταση (π.χ. ορυκτά των σπανίων γαιών) είτε στον τρόπο σχηματισμού 

τους (π.χ. διαμάντι). 

Περιοχές όπου ανευρίσκονται ορυκτά σε εκμεταλλεύσιμες ποσότητες ονομάζονται 

ορυχεία ή, λιγότερο ορθά, μεταλλεία. 

 1.4 Χρήσεις 

Οι χρήσεις των ορυκτών είναι γνωστή από την αρχή της Ιστορίας του ανθρώπου. 

Χρησιμοποιήθηκαν όπως και σήμερα, ενώ, σε ορισμένες περιπτώσεις, τους αποδόθηκαν 

και χρήσεις που σήμερα έχουν καταργηθεί, όπως, π.χ., η χρήση μαγνησίτη για την 

καταπολέμηση της υπερχλωρυδρίας (κοινώς καούρας) του στομάχου κ.τ.λ., ενώ 

χρησιμοποιήθηκαν και ως παρασιτοκτόνα (θείο), χρήση που γίνεται, σε περιορισμένο 

βαθμό, και σήμερα. 

Τα ορυκτά αποτελούν σημαντική πρώτη ύλη για τη βιομηχανία. Από αυτά παράγονται, 

σε μικρή ή μεγάλη κλίμακα, όλα τα χημικά στοιχεία που χρησιμοποιούνται για την 

κατασκευή αντικειμένων τόσο για την καθημερινή ζωή όσο και για ειδικές χρήσεις. Για 

παράδειγμα, από αιματίτη και ιλμενίτη παράγεται σίδηρος, από γαληνίτη παράγεται 

μόλυβδος, από σιδηροπυρίτη παρασκευάζεται θειικό οξύ, ενώ άλλα ορυκτά 

χρησιμοποιούνται απευθείας ως έχουν σε βιομηχανικές εφαρμογές, όπως ο μπεντονίτης, 

και ονομάζονται βιομηχανικά ορυκτά. 

Εκτός από την ευρεία χρήση τους ως πρώτων υλών, λόγω της ομορφιάς που 

παρουσιάζουν πολλά από αυτά, αλλά και της μεγάλης σκληρότητάς τους, 

χρησιμοποιούνται ως πολύτιμοι λίθοι, όπως το ζαφείρι, το σμαράγδι, το διαμάντι κ. ά. 

στην κοσμηματοποιία ή ως υλικά κατασκευής διακοσμητικών αντικειμένων 

(ημιπολύτιμοι λίθοι), όπως ο αχάτης, ο οπάλιος, ο μαλαχίτης κ. ά. 

Ακόμη και ορυκτά που είναι, λόγω σκληρότητας, θραύσης ή διαλυτότητας (ορισμένες 

φορές και ραδιενέργειας) ακατάλληλα για αυτές τις χρήσεις, γίνονται αντικείμενα 

συλλογής από συλλέκτες, καθώς παρουσιάζουν πολύ όμορφους κρυσταλλικούς 

σχηματισμούς, ποικιλία χρωμάτων (ορισμένες φορές έντονων) και διαφάνειας. 

 

1.5 Χρυσόκολλα 

 

Η χρυσόκολλα (αγγλ. chrysocolla) είναι ένυδρο πυριτικό ορυκτό του χαλκού και του 

αργιλίου. Το όνομά της προέρχεται από τις ελληνικές λέξεις «χρυσός» και «κόλλα», 

λόγω της ομοιότητάς της με το υλικό που ήταν, κατά την αρχαιότητα, σε χρήση για τις 

συγκολλήσεις χρυσού. Είναι γνωστή από την αρχαιότητα (την αναφέρει ο Θεόφραστος 

ήδη από το 315 π.Χ.) και τη χρησιμοποιούσαν ως υλικό κατασκευής κοσμημάτων και 

διακοσμητικών αντικειμένων, αν και εμφανίζει μειωμένη αντοχή, λόγω της χαμηλής της 

σκληρότητας. 

Αποτελεί δευτερογενές ορυκτό του χαλκού, προερχόμενο από οξείδωση πρωτογενών 

ορυκτών του, και συνήθως συνδέεται με άλλα δευτερογενή ορυκτά του (όπως ο 
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file:///D:/wiki/%25CE%2594%25CE%25B9%25CE%25B1%25CE%25BC%25CE%25AC%25CE%25BD%25CF%2584%25CE%25B9
file:///D:/wiki/%25CE%25A3%25CF%2580%25CE%25AC%25CE%25BD%25CE%25B9%25CE%25B5%25CF%2582_%25CE%25B3%25CE%25B1%25CE%25AF%25CE%25B5%25CF%2582
file:///D:/wiki/%25CE%2594%25CE%25B9%25CE%25B1%25CE%25BC%25CE%25AC%25CE%25BD%25CF%2584%25CE%25B9
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file:///D:/w/index.php%3ftitle=%25CE%259C%25CE%25B1%25CE%25B3%25CE%25BD%25CE%25B7%25CF%2583%25CE%25AF%25CF%2584%25CE%25B7%25CF%2582&action=edit&redlink=1
file:///D:/wiki/%25CE%2598%25CE%25B5%25CE%25AF%25CE%25BF
file:///D:/wiki/%25CE%2591%25CE%25B9%25CE%25BC%25CE%25B1%25CF%2584%25CE%25AF%25CF%2584%25CE%25B7%25CF%2582
file:///D:/wiki/%25CE%2599%25CE%25BB%25CE%25BC%25CE%25B5%25CE%25BD%25CE%25AF%25CF%2584%25CE%25B7%25CF%2582
file:///D:/wiki/%25CE%25A3%25CE%25AF%25CE%25B4%25CE%25B7%25CF%2581%25CE%25BF%25CF%2582
file:///D:/wiki/%25CE%2593%25CE%25B1%25CE%25BB%25CE%25B7%25CE%25BD%25CE%25AF%25CF%2584%25CE%25B7%25CF%2582
file:///D:/wiki/%25CE%259C%25CF%258C%25CE%25BB%25CF%2585%25CE%25B2%25CE%25B4%25CE%25BF%25CF%2582
file:///D:/wiki/%25CE%25A3%25CE%25B9%25CE%25B4%25CE%25B7%25CF%2581%25CE%25BF%25CF%2580%25CF%2585%25CF%2581%25CE%25AF%25CF%2584%25CE%25B7%25CF%2582
file:///D:/wiki/%25CE%2598%25CE%25B5%25CE%25B9%25CE%25B9%25CE%25BA%25CF%258C_%25CE%25BF%25CE%25BE%25CF%258D
file:///D:/w/index.php%3ftitle=%25CE%259C%25CF%2580%25CE%25B5%25CE%25BD%25CF%2584%25CE%25BF%25CE%25BD%25CE%25AF%25CF%2584%25CE%25B7%25CF%2582&action=edit&redlink=1
file:///D:/wiki/%25CE%2592%25CE%25B9%25CE%25BF%25CE%25BC%25CE%25B7%25CF%2587%25CE%25B1%25CE%25BD%25CE%25B9%25CE%25BA%25CE%25AC_%25CE%25BF%25CF%2581%25CF%2585%25CE%25BA%25CF%2584%25CE%25AC
file:///D:/w/index.php%3ftitle=%25CE%25A0%25CE%25BF%25CE%25BB%25CF%258D%25CF%2584%25CE%25B9%25CE%25BC%25CE%25BF%25CE%25B9_%25CE%25BB%25CE%25AF%25CE%25B8%25CE%25BF%25CE%25B9&action=edit&redlink=1
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μαλαχίτης και ο τενορίτης), ανευρισκόμενη σε υαλώδους υφής βοτρυοειδή 

συσσωματώματα ή ως πομφολυγοειδείς επιφλοιώσεις. Απαντά επίσης σε πολύ μικρούς 

βελονοειδείς κρυστάλλους ινώδους υφής. Συχνά συγχέεται με αλλοφανή 

((Al2O3)(SiO2)1,3-2 . 2,5-3H2O, που είναι επίσης άμορφος και έχει παρόμοιο χρώμα και 

ίδιο τρόπο σχηματισμού. 

Απαντά σε πολλές περιοχές της Γης. Κυριότερες εμφανίσεις της είναι στα Ουράλια όρη 

(περιοχή Nizhni Tagil) της Ρωσίας, τη Σλοβακία, τη Βρετανία, το Ισραήλ, την περιοχή 

Κατάνγκα του Ζαΐρ, την Αυστραλία, τη Χιλή, το Μεξικό και τις Πολιτείες Αριζόνα και 

Γιούτα των ΗΠΑ. 

1.6 Χρυσός  

Το χημικό στοιχείο χρυσός είναι ένα μέταλλο με ατομικό αριθμό 79 και ατομικό βάρος 

196,9665 . Έχει θερμοκρασία τήξης 1064,43 C° και θερμοκρασία βρασμού 2807 C°. 

Είναι μαλακό, πολύ ελατό και όλκιμο μέταλλο, μπορεί δηλαδή να γίνει (με κατεργασία) 

πάρα πολύ λεπτά φύλλα και λεπτά σύρματα. Θεωρείται το κατ' εξοχήν «ευγενές» 

μέταλλο, πράγμα που από χημική άποψη σημαίνει ότι έχει μεγάλη χημική αδράνεια, π.χ. 

δεν σκουριάζει (οξείδωση) και δεν προσβάλλεται από ισχυρά οξέα, με εξαίρεση το 

βασιλικό ύδωρ. Είναι, μαζί με τον χαλκό τα μοναδικά έγχρωμα μέταλλα. 

 1.6.1 Χρήσεις 

 Κοσμηματοποιία 

Μεγάλη είναι η αξία του χρυσού στην κατασκευή κοσμημάτων. Εκεί ελάχιστα 

χρησιμοποιείται καθαρός αλλά με προσμίξεις. Η καθαρότητά του μετράται είτε με 

καράτια (24 καράτια είναι ο καθαρός χρυσός) είτε με χιλιοστά (1000 χιλιοστά ο καθαρός 

χρυσός). Στα κοσμήματα χρησιμοποιείται η ποιότητα των 14 καρατιών (585 χιλιοστά) 

και η ποιότητα 18 καρατιών (750 χιλιοστά). Συνήθως είναι αποδεκτή μία φύρα 10% 

χρυσού για την επεξεργασία και το γυάλισμα των κοσμημάτων. Η αξία ενός κοσμήματος 

συνήθως καθορίζεται από το βάρος του καθαρού χρυσού, την εργασία του και την αξία 

των πολύτιμων λίθων που περιέχει. Πολλές φορές η αξία των λίθων αυτών είναι 

πολλαπλάσια του χρυσού. 

 

2. ΠΕΤΡΩΜΑΤΑ 

 
Γενικά ως πετρώματα ονομάζονται τα υλικά από τα οποία αποτελείται ο στερεός φλοιός 

της Γης, το ανώτερο δηλ. στρώμα της λιθόσφαιρας. Μερικά εξ αυτών εμφανίζονται κατά 

συμπαγείς μάζες όπως ο γρανίτης ή ο ασβεστόλιθος. Άλλα είναι δυνατόν ν΄ 

αποτελούνται από μαλακότερα ή «ευκίνητα» υλικά όπως η άμμος, η άργιλος κλπ, ενώ 

κάποια άλλα είναι ρευστά, όπως το νερό και το πετρέλαιο. 

Τα πετρώματα σχηματίζονται από ένα ή περισσότερα ορυκτολογικά συστατικά. 

Ανάλογα με τον τρόπο σχηματισμού τους τα πετρώματα διακρίνονται σε τρεις 

κατηγορίες: 

 Τα εκρηξιγενή ή πυριγενή ή μαγματικά πετρώματα  

 Τα ιζηματογενή πετρώματα και  

 Τα μεταμορφωσιγενή πετρώματα. 

Από τη παραπάνω ονομαστική σειρά των κατηγοριών των πετρωμάτων καθίσταται 
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file:///D:/wiki/%25CE%2592%25CF%2581%25CE%25B5%25CF%2584%25CE%25B1%25CE%25BD%25CE%25AF%25CE%25B1
file:///D:/wiki/%25CE%2599%25CF%2583%25CF%2581%25CE%25B1%25CE%25AE%25CE%25BB
file:///D:/w/index.php%3ftitle=%25CE%259A%25CE%25B1%25CF%2584%25CE%25AC%25CE%25BD%25CE%25B3%25CE%25BA%25CE%25B1&action=edit&redlink=1
file:///D:/wiki/%25CE%2596%25CE%25B1%25CE%2590%25CF%2581
file:///D:/wiki/%25CE%2591%25CF%2585%25CF%2583%25CF%2584%25CF%2581%25CE%25B1%25CE%25BB%25CE%25AF%25CE%25B1
file:///D:/wiki/%25CE%25A7%25CE%25B9%25CE%25BB%25CE%25AE
file:///D:/wiki/%25CE%259C%25CE%25B5%25CE%25BE%25CE%25B9%25CE%25BA%25CF%258C
file:///D:/wiki/%25CE%2591%25CF%2581%25CE%25B9%25CE%25B6%25CF%258C%25CE%25BD%25CE%25B1
file:///D:/wiki/%25CE%2593%25CE%25B9%25CE%25BF%25CF%258D%25CF%2584%25CE%25B1
file:///D:/wiki/%25CE%2597%25CE%25A0%25CE%2591
file:///D:/wiki/%25CE%25A7%25CE%25B7%25CE%25BC%25CE%25B9%25CE%25BA%25CE%25AC_%25CF%2583%25CF%2584%25CE%25BF%25CE%25B9%25CF%2587%25CE%25B5%25CE%25AF%25CE%25B1
file:///D:/wiki/%25CE%259C%25CE%25AD%25CF%2584%25CE%25B1%25CE%25BB%25CE%25BB%25CE%25B1
file:///D:/wiki/%25CE%2591%25CF%2584%25CE%25BF%25CE%25BC%25CE%25B9%25CE%25BA%25CF%258C%25CF%2582_%25CE%25B1%25CF%2581%25CE%25B9%25CE%25B8%25CE%25BC%25CF%258C%25CF%2582
file:///D:/wiki/%25CE%2591%25CF%2584%25CE%25BF%25CE%25BC%25CE%25B9%25CE%25BA%25CF%258C_%25CE%25B2%25CE%25AC%25CF%2581%25CE%25BF%25CF%2582
file:///D:/wiki/%25CE%2598%25CE%25B5%25CF%2581%25CE%25BC%25CE%25BF%25CE%25BA%25CF%2581%25CE%25B1%25CF%2583%25CE%25AF%25CE%25B1_%25CF%2584%25CE%25AE%25CE%25BE%25CE%25B7%25CF%2582
file:///D:/wiki/%25CE%2598%25CE%25B5%25CF%2581%25CE%25BC%25CE%25BF%25CE%25BA%25CF%2581%25CE%25B1%25CF%2583%25CE%25AF%25CE%25B1_%25CE%25B2%25CF%2581%25CE%25B1%25CF%2583%25CE%25BC%25CE%25BF%25CF%258D
file:///D:/wiki/%25CE%259F%25CE%25BE%25CE%25B5%25CE%25AF%25CE%25B4%25CF%2589%25CF%2583%25CE%25B7
file:///D:/wiki/%25CE%2592%25CE%25B1%25CF%2583%25CE%25B9%25CE%25BB%25CE%25B9%25CE%25BA%25CF%258C_%25CF%258D%25CE%25B4%25CF%2589%25CF%2581
file:///D:/wiki/%25CE%25A7%25CE%25B1%25CE%25BB%25CE%25BA%25CF%258C%25CF%2582
file:///D:/wiki/%25CE%259A%25CF%258C%25CF%2583%25CE%25BC%25CE%25B7%25CE%25BC%25CE%25B1
file:///D:/w/index.php%3ftitle=%25CE%25A0%25CF%2581%25CF%258C%25CF%2583%25CE%25BC%25CE%25B9%25CE%25BE%25CE%25B7&action=edit&redlink=1
file:///D:/w/index.php%3ftitle=%25CE%259A%25CE%25B1%25CF%2581%25CE%25AC%25CF%2584%25CE%25B9&action=edit&redlink=1
file:///D:/w/index.php%3ftitle=%25CE%25A0%25CE%25BF%25CE%25BB%25CF%258D%25CF%2584%25CE%25B9%25CE%25BC%25CE%25B7_%25CE%25BB%25CE%25AF%25CE%25B8%25CE%25BF%25CF%2582&action=edit&redlink=1
file:///D:/wiki/%25CE%2593%25CE%25B7
file:///D:/wiki/%25CE%259B%25CE%25B9%25CE%25B8%25CF%258C%25CF%2583%25CF%2586%25CE%25B1%25CE%25B9%25CF%2581%25CE%25B1
file:///D:/wiki/%25CE%2593%25CF%2581%25CE%25B1%25CE%25BD%25CE%25AF%25CF%2584%25CE%25B7%25CF%2582
file:///D:/wiki/%25CE%2591%25CF%2583%25CE%25B2%25CE%25B5%25CF%2583%25CF%2584%25CF%258C%25CE%25BB%25CE%25B9%25CE%25B8%25CE%25BF%25CF%2582
file:///D:/wiki/%25CE%2586%25CE%25BC%25CE%25BC%25CE%25BF%25CF%2582
file:///D:/w/index.php%3ftitle=%25CE%2586%25CF%2581%25CE%25B3%25CE%25B9%25CE%25BB%25CE%25BF%25CF%2582&action=edit&redlink=1
file:///D:/wiki/%25CE%259D%25CE%25B5%25CF%2581%25CF%258C
file:///D:/wiki/%25CE%25A0%25CE%25B5%25CF%2584%25CF%2581%25CE%25AD%25CE%25BB%25CE%25B1%25CE%25B9%25CE%25BF
file:///D:/wiki/%25CE%259F%25CF%2581%25CF%2585%25CE%25BA%25CF%2584%25CF%258C
file:///D:/wiki/%25CE%2595%25CE%25BA%25CF%2581%25CE%25B7%25CE%25BE%25CE%25B9%25CE%25B3%25CE%25B5%25CE%25BD%25CE%25AD%25CF%2582_%25CF%2580%25CE%25AD%25CF%2584%25CF%2581%25CF%2589%25CE%25BC%25CE%25B1
file:///D:/wiki/%25CE%2599%25CE%25B6%25CE%25B7%25CE%25BC%25CE%25B1%25CF%2584%25CE%25BF%25CE%25B3%25CE%25B5%25CE%25BD%25CE%25AD%25CF%2582_%25CF%2580%25CE%25AD%25CF%2584%25CF%2581%25CF%2589%25CE%25BC%25CE%25B1
file:///D:/wiki/%25CE%259C%25CE%25B5%25CF%2584%25CE%25B1%25CE%25BC%25CE%25BF%25CF%2581%25CF%2586%25CF%2589%25CF%2583%25CE%25B9%25CE%25B3%25CE%25B5%25CE%25BD%25CE%25AD%25CF%2582_%25CF%2580%25CE%25AD%25CF%2584%25CF%2581%25CF%2589%25CE%25BC%25CE%25B1
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έκδηλος και ο τρόπος δημιουργίας αυτών.  

Μερικά είδη κομματιών πέτρας που συναντώνται στην επιφάνεια της γης είναι: 

 πέτρα: υλικό το οποίο δημιουργείται από γεωλογικές διαδικασίες και προέρχεται 

από πετρώματα. Είναι το πρώτο υλικό που χρησιμοποίησε τεχνολογικά ο 

άνθρωπος για την κατασκευή εργαλείων στην παλαιολιθική εποχή και νεολιθική 

εποχή.  

 βράχος: μεγάλο κομμάτι πέτρας αποσπασμένο κατά φυσικό τρόπο  

 βράχια: συστάδα από βράχους, συνήθως συναντάται σε χαράδρες και σε άγριες 

βραχώδεις ακτές.  

 κροκάλα: Πέτρα κατακερματισμένη και σμιλευμένη από γλυκά νερά, 

συναντάται σε κοίτες ποταμών, Δέλτα ποταμών και στα βάθη λιμνών, από όπου 

εξορύσσεται για εμπορικούς σκοπούς.  

 βότσαλο: Πέτρα κατακερματισμένη και σμιλευμένη από αλμυρά νερά, 

συναντάται σε παράκτιες περιοχές και είναι ενδιάμεσο στάδιο κατακερματισμού 

και διάβρωσης απότομων παράκτιων πλαγιών και κροκαλών σε χοντρή και ψιλή 

άμμο.  

 χαλίκι: Πέτρα κατακερματισμέη με τεχνητούς τρόπους (με σπαστήρες). 

 

2.1 Εκρηξιγενές πέτρωμα 
 

Τα εκρηξιγενή ή πυριγενή πετρώματα αποτελούν και το μεγαλύτερο μέρος των 

πετρωμάτων επί των οποίων και δημιουργήθηκαν τα ιζηματογενή. Αποτελούν μια από 

τις τρεις κύριες ομάδες των πετρωμάτων, (η τρίτη ομάδα είναι τα μεταμορφωσιγενή 

πετρώματα), που παρατηρούνται στους γεωλογικούς σχηματισμούς. 

Τα πετρώματα αυτά δημιουργήθηκαν από διάπυρο υλικό (μάγμα), που στερεοποιήθηκε 

στο εσωτερικό ή τελικά καλύφθηκε από άλλα πετρώματα του εξωτερικού φλοιού της 

Γης. Μερικά από αυτά τα μάγματα περιέχουν πολύ πυρίτιο, είναι πυκνόρρευστα όπως 

όταν λιώνει το γυαλί. Σε άλλες περιπτώσεις το μάγμα έχει διεισδύσει σε πτυχώσεις, 

σχισμές βράχων σε μεγάλο μήκος. Τα μάγματα αρχίζουν να προβάλλουν στην επιφάνεια 

της γης μετά πολύ καιρό από τη σκλήρυνσή τους όταν πλέον η διάβρωση καταστρέψει 

τα υπερκείμενα πετρώματα από τα οποία καλύπτονται. 

Τα μάγματα καθώς ψύχονται απελευθερώνουν αέρια που περιέχουν. Εάν αυτή η ψύξη 

γίνει αργά τότε η ολοκλήρωσή της θ΄ απαιτήσει ίσως χιλιάδες χρόνια. Οι κρύσταλλοι 

των ορυκτών που σχηματίζονται σ΄ αυτή τη περίπτωση είναι κατά πολύ μεγαλύτεροι από 

εκείνους της ταχείας ψύξης και, επειδή είναι εμφανείς με γυμνό μάτι χαρακτηρίζονται 

ως φαινοκρύσταλλοι. Συνεπώς όλα τα υαλώδη εκρηξιγενή πετρώματα ή αυτά που 

περιέχουν πολύ μικρούς κρυστάλλους (κρυπτοκρυστάλλους) έχουν υποστεί 

στερεοποίηση πολύ κοντά στην επιφάνεια της Γης και τα πετρώματα ονομάζονται 

κρυπτοκρυσταλλικά. 

Εάν οι κρύσταλλοι στο ίδιο πέτρωμα εμφανίζουν με δύο διαφορετικά μεγέθη τότε το 

πέτρωμα καλείται πορφυροειδές. 

Το μάγμα που ψύχεται σε μεγάλα βάθη δίνει γένεση στα λεγόμενα πλουτώνεια 

πετρώματα (γρανίτης, γάββρος). 

Το μάγμα που ψύχεται διεισδύοντας σε ρωγμές, πτυχώσεις κτλ. δίνει γένεση σε 

πετρώματα που ονομάζονται φλεβικά (ή μέσου βάθους), (πορφυρίτες). 

Τέλος, το μάγμα που ψύχεται πολύ κοντά ή στην επιφάνεια του γήινου φλοιού δίνει 

file:///D:/wiki/%25CE%25A0%25CE%25B1%25CE%25BB%25CE%25B1%25CE%25B9%25CE%25BF%25CE%25BB%25CE%25B9%25CE%25B8%25CE%25B9%25CE%25BA%25CE%25AE_%25CE%25B5%25CF%2580%25CE%25BF%25CF%2587%25CE%25AE
file:///D:/wiki/%25CE%259D%25CE%25B5%25CE%25BF%25CE%25BB%25CE%25B9%25CE%25B8%25CE%25B9%25CE%25BA%25CE%25AE_%25CE%25B5%25CF%2580%25CE%25BF%25CF%2587%25CE%25AE
file:///D:/wiki/%25CE%259D%25CE%25B5%25CE%25BF%25CE%25BB%25CE%25B9%25CE%25B8%25CE%25B9%25CE%25BA%25CE%25AE_%25CE%25B5%25CF%2580%25CE%25BF%25CF%2587%25CE%25AE
file:///D:/wiki/%25CE%25A0%25CE%25BF%25CF%2584%25CE%25AC%25CE%25BC%25CE%25B9
file:///D:/wiki/%25CE%2586%25CE%25BC%25CE%25BC%25CE%25BF%25CF%2582
file:///D:/wiki/%25CE%25A0%25CE%25AD%25CF%2584%25CF%2581%25CF%2589%25CE%25BC%25CE%25B1
file:///D:/wiki/%25CE%2599%25CE%25B6%25CE%25B7%25CE%25BC%25CE%25B1%25CF%2584%25CE%25BF%25CE%25B3%25CE%25B5%25CE%25BD%25CE%25AD%25CF%2582_%25CF%2580%25CE%25AD%25CF%2584%25CF%2581%25CF%2589%25CE%25BC%25CE%25B1
file:///D:/wiki/%25CE%259C%25CE%25B5%25CF%2584%25CE%25B1%25CE%25BC%25CE%25BF%25CF%2581%25CF%2586%25CF%2589%25CF%2583%25CE%25B9%25CE%25B3%25CE%25B5%25CE%25BD%25CE%25AD%25CF%2582_%25CF%2580%25CE%25AD%25CF%2584%25CF%2581%25CF%2589%25CE%25BC%25CE%25B1
file:///D:/wiki/%25CE%259C%25CE%25B5%25CF%2584%25CE%25B1%25CE%25BC%25CE%25BF%25CF%2581%25CF%2586%25CF%2589%25CF%2583%25CE%25B9%25CE%25B3%25CE%25B5%25CE%25BD%25CE%25AD%25CF%2582_%25CF%2580%25CE%25AD%25CF%2584%25CF%2581%25CF%2589%25CE%25BC%25CE%25B1
file:///D:/wiki/%25CE%2593%25CE%25B5%25CF%2589%25CE%25BB%25CE%25BF%25CE%25B3%25CE%25B9%25CE%25BA%25CF%258C%25CF%2582_%25CF%2583%25CF%2587%25CE%25B7%25CE%25BC%25CE%25B1%25CF%2584%25CE%25B9%25CF%2583%25CE%25BC%25CF%258C%25CF%2582
file:///D:/wiki/%25CE%259C%25CE%25AC%25CE%25B3%25CE%25BC%25CE%25B1
file:///D:/wiki/%25CE%25A0%25CF%2585%25CF%2581%25CE%25AF%25CF%2584%25CE%25B9%25CE%25BF
file:///D:/wiki/%25CE%2593%25CF%2585%25CE%25B1%25CE%25BB%25CE%25AF
file:///D:/wiki/%25CE%259A%25CF%2581%25CF%258D%25CF%2583%25CF%2584%25CE%25B1%25CE%25BB%25CE%25BB%25CE%25BF%25CF%2582
file:///D:/wiki/%25CE%2593%25CF%2581%25CE%25B1%25CE%25BD%25CE%25AF%25CF%2584%25CE%25B7%25CF%2582
file:///D:/w/index.php%3ftitle=%25CE%2593%25CE%25AC%25CE%25B2%25CE%25B2%25CF%2581%25CE%25BF%25CF%2582&action=edit&redlink=1
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γένεση στα αποκαλούμενα ηφαιστειακά πετρώματα, (οψιδιανός). 

 Βαθόλιθοι ονομάζονται τα μάγματα που βρίσκονται σε βάθος μέχρι ενός 

χιλιομέτρου.  

 Λακόλιθοι ονομάζονται τα μάγματα σχήματος φακού ή μανιταριού με πλατιά 

βάση και βρίσκονται σε μικρότερο βάθος.  

 Φλεβοστρώματα λέγονται οι διεισδύσεις μάγματος σε μεγάλες πλάκες 

παράλληλες προς τη διεύθυνση των γύρω πετρωμάτων.  

 Εγκάρσιες φλέβες ονομάζονται οι διατάξεις εκείνες πάχους από μερικά 

εκατοστόμετρα μέχρι 150 μέτρων και τέμνουν οριζόντια τα περιβάλλοντα 

πετρώματα. Γενικά ως φλέβα ονομάζεται κάθε ακανόνιστη διείσδυση. 

Όταν το μάγμα φθάσει στην επιφάνεια δημιουργεί τη λάβα, τα δε πετρώματα που 

σχηματίζονται απ΄ αυτή χαρακτηρίζονται ηφαιστειακά εκρηξιγενή πετρώματα ή 

ηφαιστειογενή πετρώματα. Υπάρχουν οροπέδια τέτοιας λάβας όπως του Όρεγκον στις 

ΗΠΑ και του Ντεκκάν στην Ινδία που καλύπτουν εκτάσεις χιλιάδων τετραγωνικών 

χιλιομέτρων. 

Σημειώνεται πως η λάβα από ένα κρατήρα μπορεί να συσσωρευτεί κατά στρώματα 

(Pillow-lava)[1] δημιουργώντας έτσι "γεωλογικές ασπίδες", όπως εκείνη των νήσων 

Χαβάη 

 Η λάβα μπορεί να δώσει γένεση σε πετρώματα ανοιχτόχρωμα ή σκούρα, υαλώδη 

ή μικροκρυσταλλικά, συνεκτικά ή εύθρυπτα. 

 

2.2 Ιζηματογενές πέτρωμα 
 

Τα ιζηματογενή πετρώματα είναι μια από τις τρεις κύριες ομάδες πετρωμάτων (οι 

άλλες δυο είναι τα εκρηξιγενή ή πυριγενή πετρώματα και τα μεταμορφωσιγενή 

πετρώματα), που παρατηρούνται στους γεωλογικούς σχηματισμούς. Τα ιζηματογενή 

πετρώματα αποτελούνται από υλικά που έχουν συνήθως μεταφερθεί από τον τόπο 

προέλευσής τους στον τόπο απόθεσής τους, παρατηρούμενα συνήθως ως προσχώσεις. Οι 

κυριότερες κατηγορίες ιζηματογενών πετρωμάτων είναι: 

 Κλαστικά ή μηχανικά ιζήματα: Πολλές τέτοιες προσχώσεις παρατηρούνται στη 

θάλασσα και σε λίμνες, σε εκβολές ποταμών, αλλά και σε πρόποδες βουνών, σε 

κοιλάδες ή σε κοίτες ποταμών και λιμνών. Οι προσχώσεις αυτές προέρχονται από 

την αποσάθρωση πετρωμάτων που υπήρχαν προηγουμένως. Έτσι, μεγάλες 

βραχώδεις μάζες μετασχηματίζονται σε στρογγυλεμένους όγκους μέχρι πολύ 

απλούστερες μάζες όπως η άμμος και η άργιλος που μεταφέρονται εύκολα από 

το νερό, τη βροχή, τον πάγο και τον άνεμο (αιολικές αποθέσεις). Στο σημείο που 

μεταφέρονται, αποτίθενται σε στρώματα. Εκεί τα υλικά αυτά παραμένουν 

ευκίνητα είτε ως λάσπη ή άμμος είτε συσσωματώνονται με τη βοήθεια του 

χαλαζία, αβεστόλιθου, αιματίτη, λειμωνίτη κλπ όπως οι ψαμμίτες, με διαδικασία 

που είναι γνωστή ως διαγένεση. 

 Χημικά ιζήματα: Άλλες αποθέσεις ιζηματογενών πετρωμάτων σχηματίζονται με 

την εξάτμιση του νερού που περιέχει διαλυμένες διάφορες χημικές ουσίες, όπως 

είναι το ορυκτό αλάτι, η γύψος κλπ., ενώ άλλα σχηματίζονται με χημική 

κατακρήμνιση, όπως ο ασβεστόλιθος. 

 Οργανογενή ή οργανικά ιζήματα: Σχηματίζονται από την εναπόθεση 

υπολειμμάτων ζωντανών οργανισμών, όπως π.χ. κελύφη μαλακίων, σκελετούς 

file:///D:/wiki/%25CE%259F%25CF%2588%25CE%25B9%25CE%25B4%25CE%25B9%25CE%25B1%25CE%25BD%25CF%258C%25CF%2582
file:///D:/w/index.php%3ftitle=%25CE%259B%25CE%25AC%25CE%25B2%25CE%25B1&action=edit&redlink=1
file:///D:/w/index.php%3ftitle=%25CE%2597%25CF%2586%25CE%25B1%25CE%25B9%25CF%2583%25CF%2584%25CE%25B5%25CE%25B9%25CE%25BF%25CE%25B3%25CE%25B5%25CE%25BD%25CE%25AE_%25CF%2580%25CE%25B5%25CF%2584%25CF%2581%25CF%258E%25CE%25BC%25CE%25B1%25CF%2584%25CE%25B1&action=edit&redlink=1
file:///D:/wiki/%25CE%258C%25CF%2581%25CE%25B5%25CE%25B3%25CE%25BA%25CE%25BF%25CE%25BD
file:///D:/wiki/%25CE%2597%25CE%25A0%25CE%2591
file:///D:/w/index.php%3ftitle=%25CE%259D%25CF%2584%25CE%25B5%25CE%25BA%25CE%25BA%25CE%25AC%25CE%25BD&action=edit&redlink=1
file:///D:/wiki/%25CE%2599%25CE%25BD%25CE%25B4%25CE%25AF%25CE%25B1
file:///D:/ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ%20ΥΛΙΚΟ-ΥΠΕΠΘ/ΓΥΜΝΑΣΙΟ%20ΚΕΡΑΤΕΑΣ/ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ%20ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ/ΓΗ%20και%20ΘΑΛΑΣΣΑ%20-%20ΥΛΙΚΟ/ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ-VIDEO/ΚΕΙΜΕΝΑ/l
file:///D:/wiki/%25CE%2593%25CE%25B5%25CF%2589%25CE%25BB%25CE%25BF%25CE%25B3%25CE%25B9%25CE%25BA%25CE%25AE_%25CE%25B1%25CF%2583%25CF%2580%25CE%25AF%25CE%25B4%25CE%25B1
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υδρόβιων όντων, ακόμη και την καταπλάκωση μεγάλων εκτάσεων με ζωντανούς 

οργανισμούς από μεγάλους όγκους άλλων πετρωμάτων. Παραδείγματα τέτοιων 

πετρωμάτων είναι οι οργανογενείς ασβεστόλιθοι, η γη διατόμων, οι ορυκτοί 

άνθρακες κτλ. 

Σημαντικό χαρακτηριστικό των ιζηματογενών πετρωμάτων είναι η διάταξή τους σε 

επάλληλα στρώματα (strata, ενικός stratum), τα οποία είναι αντικείμενα μελέτης της 

στρωματογραφίας. Συχνή είναι, επίσης, η παραμόρφωση αυτών των στρωμάτων, λόγω 

ενδογενών δυνάμεων, οπότε σχηματίζονται οι πτυχώσεις, οι οποίες δεν παρατηρούνται 

στις άλλες κατηγορίες πετρωμάτων, παρά μόνο στα μεταμορφωσιγενή που προέρχονται 

από μεταμόρφωση ιζηματογενών, αλλά και πάλι σε πολύ μικρότερο βαθμό. Εφόσον τα 

πετρώματα δεν έχουν υποστεί ισχυρή παραμόρφωση, η αλληλουχία των επάλληλων 

στρωμάτων ορίζει και την (σχετική) ηλικία τους. Επειδή τα ιζηματογενή πετρώματα 

είναι οι κύριοι φορείς των απολιθωμάτων, ο συνδυασμός τους δίνει μια σχετικά ακριβή 

εικόνα της γεωλογικής ιστορίας των περιοχών στις οποίες απαντούν. 

 

2.3 Μεταμορφωσιγενές πέτρωμα 
 

Στη κατηγορία των μεταμορφωσιγενών ή κρυσταλλοσχιστωδών πετρωμάτων 

ανήκουν τα πετρώματα εκείνα που έχουν ανακρυσταλλωθεί, δηλαδή έχουν 

μετασχηματισθεί κάτω από θερμότητα και πίεση σε βαθμό τέτοιο, ώστε να εμφανίζουν 

μορφή πολύ διαφορετική από τα αρχικά πετρώματα. 

Συνεπώς και οι τρεις κατηγορίες των πετρωμάτων (ιζηματογενή, εκρηξιγενή και 

μεταμορφωσιγενή) υπόκεινται σε μετασχηματισμούς. Κατά το στάδιο των 

μετασχηματισμών αυτών τα εντός αυτών ορυκτά παίρνουν νέο προσανατολισμό και 

σχηματίζουν κάθετες σειρές προς τη διεύθυνση της ασκουμένης πίεσης. Το αποτέλεσμα 

είναι μια φυλλοειδής μορφή του πετρώματος, που καταμερίζεται σε λεπτά φυλλάρια. 

Ο Γνεύσιος, το πιο κοινό από τα μεταμορφωσιγενή πετρώματα παρουσιάζει 

χαρακτηριστική τη φυλλοειδή αυτή όψη. 

Οι μαρμαρυγιακοί σχιστόλιθοι είναι μεταμορφωσιγενή πετρώματα που σχηματίσθηκαν 

από μαρμαρυγία και χαλαζία με πολύ εμφανή αυτή την φυλλοειδή όψη. 

Επίσης τα ορυκτά που εμφανίζουν επίπεδους κρυστάλλους όπως ο μοσχοβίτης, ο 

Βιοτίτης και ο χλωρίτης βρίσκονται στα συνήθη μεταμορφωσιγενή πετρώματα στα 

οποία βεβαίως ανήκουν τα μάρμαρα, οι χαλαζίες και μερικοί γραφίτες. 

Ανάλογα με τον βαθμό της μεταμόρφωσης, διακρίνονται σε πετρώματα ισχυρής 

μεταμόρφωσης και πετρώματα ήπιας μεταμόρφωσης. Συνήθως, η ισχυρή μεταμόρφωση 

λαμβάνει χώρα με την άμεση επίδραση μάγματος (μεταμόρφωση επαφής), ενώ η ήπια 

γίνεται σε μεγαλύτερες από το μάγμα αποστάσεις ή υπό την επίδραση υπέρθερμων 

διαλυμάτων υπόγειου νερού. 

 

2.4 Γρανίτης 
 

Ο Γρανίτης είναι όξινο φυσικό πέτρωμα με μεγάλη σκληρότητα που σχηματίστηκε από 

ηφαιστειακό μάγμα. Ανήκει στα εκρηξιγενή πετρώματα και δημιουργήθηκε από την 

πήξη και κρυσταλλοποίηση του μάγματος. Ο γρανίτης αποτελείται από αλκαλιούχους 

αστρίους, πλαγιόκλαστο, μικροκλινή, ορθόκλαστο,μαρμαρυγίες, χαλαζία και, σε πολύ 

μικρότερα ποσοστά, άλλα ορυκτά. Η σύστασή του καθορίζει και το χρώμα του. 
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Χρησιμοποιείται ως διακοσμητικό υλικό σε κτήρια. 

Είδη 

Ο γρανίτης χωρίζεται σε πολλά είδη με δύο βασικές ομάδες: στους πλουτωνίτες, που 

κατά την άνοδο του μάγματος από το εσωτερικό της γης δεν βγήκε στην επιφάνεια και 

ψύχθηκε σε μεγάλο βάθος υπό υψηλή πίεση χωρίς διαφυγή αερίων, και στους φλεβικούς 

γρανίτες, που προέρχονται από το μάγμα που ναι μεν δεν βγήκε στην επιφάνεια, αλλά 

σχημάτισε φλέβες που διείσδυσαν και ψύχθηκαν σε σχετικά χαμηλή ατμοσφαιρική πίεση 

και σε συντομότερο χρόνο, σε σχέση με τους πλουτωνίτες, μετά από την διαφυγή των 

αερίων. Ανάλογα με τα ορυκτολογικά του συστατικά ο γρανίτης χωρίζεται σε πολλές 

υποομάδες. Στην Ελλάδα μεγάλες ποσότητες γρανίτη υπάρχουν στην Μακεδονία, στη 

Θράκη και σε ηφαιστειογενή νησιά του Αιγαίου. 

Χρήση 

Λόγω της σκληρότητάς του, ο γρανίτης χρησιμοποιείται ευρέως ως διακοσμητικό υλικό. 

Χρησιμοποιείται, επίσης, για την κατασκευή ειδικού σκυροδέματος, στην οδοποιία και 

σε άλλες δομικές κατασκευές. Μετά από επεξεργασία και λείανση χρησιμοποιείται για 

τη διακόσμηση κτιρίων και κυρίως με την εσωτερική και εξωτερική επένδυση 

προσόψεων, επίσης στη διακόσμηση τζακιών, σε κουζίνες και σπανίως σε δάπεδα λόγω 

της ακριβής τιμής του. Επίσης, λόγω της σκληρότητας, του χρησιμοποιείται για την 

κατασκευή αγαλμάτων. 

 

2.5 Γαληνίτης 
 

Ο Γαληνίτης (αγγλ. Galena) είναι ορυκτό και το κυριότερο μετάλλευμα του μολύβδου. 

Έχει χημικό τύπο PbS (θειούχος μόλυβδος). 

 Γενικά 

Απαντά σε μεγάλη ευρύτητα γεωλογικών περιβαλλόντων, όπως σε υδροθερμικές 

φλέβες, σε αποθέσεις μεταμόρφωσης επαφής, σε πηγματίτες (σπάνια) και σε 

ασβεστολιθικούς - δολομιτικούς σχηματισμούς. Συνηθέστερα απαντά μαζί με 

μαρκασίτη, χαλκοπυρίτη, χαλαζία, ασβεστόλιθο, δολομίτη, βαρύτη και ορυκτά του 

αργύρου, του οποίου επίσης αποτελεί ένα από τα κυριότερα μεταλλεύματα. Γαληνίτες με 

υψηλή περιεκτικότητα σε άργυρο παρουσιάζουν έντονο λεπιοειδή σχισμό με ελαφρά 

κάμψη, ενώ με υψηλή περιεκτικότητα σε βισμούθιο παρουσιάζουν οκταγωνικό σχισμό. 

Ανευρίσκεται σε εκμεταλλεύσιμες ποσότητες στις ΗΠΑ (κυρίως στις πολιτείες Αιντάχο 

και Κολοράντο), στην Τσεχία, στην Σαξωνία της Γερμανίας. Στην Ελλάδα ανευρίσκεται 

όπου υπάρχουν μικτά θειούχα (Λαύριο, Στρατώνι Χαλκιδικής (αργυρομιγής), Ανατολική 

Μακεδονία και Θράκη). 

Συνηθέστερες προσμίξεις του είναι με άργυρο, χαλκό, βισμούθιο και σίδηρο. Ο 

γαληνίτης εξαλλοιώνεται σε κερουσίτη και αγγλεσίτη (δευτερογενή ορυκτά του 

μολύβδου). 

Χρήση 

Ο γαληνίτης είναι ημιαγωγός και μπορεί να χρησιμοποιηθεί, σε συνδυασμό με ένα λεπτό 

σύρμα, για να σχηματιστεί μια δίοδος επαφής σημείου. Η ιδιότητά του αυτή είναι 

χρήσιμη για την φώραση των ραδιοφωνικών κυμάτων και την κατασκευή απλών 
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file:///D:/wiki/%25CE%2591%25CF%2583%25CE%25B2%25CE%25B5%25CF%2583%25CF%2584%25CF%258C%25CE%25BB%25CE%25B9%25CE%25B8%25CE%25BF%25CF%2582
file:///D:/wiki/%25CE%2594%25CE%25BF%25CE%25BB%25CE%25BF%25CE%25BC%25CE%25AF%25CF%2584%25CE%25B7%25CF%2582
file:///D:/wiki/%25CE%259C%25CE%25B1%25CF%2581%25CE%25BA%25CE%25B1%25CF%2583%25CE%25AF%25CF%2584%25CE%25B7%25CF%2582
file:///D:/wiki/%25CE%25A7%25CE%25B1%25CE%25BB%25CE%25BA%25CE%25BF%25CF%2580%25CF%2585%25CF%2581%25CE%25AF%25CF%2584%25CE%25B7%25CF%2582
file:///D:/wiki/%25CE%25A7%25CE%25B1%25CE%25BB%25CE%25B1%25CE%25B6%25CE%25AF%25CE%25B1%25CF%2582
file:///D:/wiki/%25CE%2592%25CE%25B1%25CF%2581%25CF%258D%25CF%2584%25CE%25B7%25CF%2582
file:///D:/wiki/%25CE%2586%25CF%2581%25CE%25B3%25CF%2585%25CF%2581%25CE%25BF%25CF%2582
file:///D:/wiki/%25CE%2597%25CE%25A0%25CE%2591
file:///D:/w/index.php%3ftitle=%25CE%2591%25CE%25B9%25CE%25BD%25CF%2584%25CE%25AC%25CF%2587%25CE%25BF&action=edit&redlink=1
file:///D:/wiki/%25CE%259A%25CE%25BF%25CE%25BB%25CE%25BF%25CF%2581%25CE%25AC%25CE%25BD%25CF%2584%25CE%25BF
file:///D:/wiki/%25CE%25A4%25CF%2583%25CE%25B5%25CF%2587%25CE%25AF%25CE%25B1
file:///D:/wiki/%25CE%25A3%25CE%25B1%25CE%25BE%25CF%2589%25CE%25BD%25CE%25AF%25CE%25B1
file:///D:/wiki/%25CE%2593%25CE%25B5%25CF%2581%25CE%25BC%25CE%25B1%25CE%25BD%25CE%25AF%25CE%25B1
file:///D:/wiki/%25CE%259B%25CE%25B1%25CF%258D%25CF%2581%25CE%25B9%25CE%25BF
file:///D:/wiki/%25CE%25A3%25CF%2584%25CF%2581%25CE%25B1%25CF%2584%25CF%258E%25CE%25BD%25CE%25B9_%25CE%25A7%25CE%25B1%25CE%25BB%25CE%25BA%25CE%25B9%25CE%25B4%25CE%25B9%25CE%25BA%25CE%25AE%25CF%2582
file:///D:/wiki/%25CE%259C%25CE%25B1%25CE%25BA%25CE%25B5%25CE%25B4%25CE%25BF%25CE%25BD%25CE%25AF%25CE%25B1
file:///D:/wiki/%25CE%2598%25CF%2581%25CE%25AC%25CE%25BA%25CE%25B7
file:///D:/wiki/%25CE%25A7%25CE%25B1%25CE%25BB%25CE%25BA%25CF%258C%25CF%2582
file:///D:/wiki/%25CE%2592%25CE%25B9%25CF%2583%25CE%25BC%25CE%25BF%25CF%258D%25CE%25B8%25CE%25B9%25CE%25BF
file:///D:/wiki/%25CE%25A3%25CE%25AF%25CE%25B4%25CE%25B7%25CF%2581%25CE%25BF%25CF%2582
file:///D:/wiki/%25CE%259A%25CE%25B5%25CF%2581%25CE%25BF%25CF%2585%25CF%2583%25CE%25AF%25CF%2584%25CE%25B7%25CF%2582
file:///D:/wiki/%25CE%2591%25CE%25B3%25CE%25B3%25CE%25BB%25CE%25B5%25CF%2583%25CE%25AF%25CF%2584%25CE%25B7%25CF%2582
file:///D:/wiki/%25CE%2597%25CE%25BC%25CE%25B9%25CE%25B1%25CE%25B3%25CF%2589%25CE%25B3%25CF%258C%25CF%2582
file:///D:/w/index.php%3ftitle=%25CE%2594%25CE%25AF%25CE%25BF%25CE%25B4%25CE%25BF%25CF%2582_%25CE%25B5%25CF%2580%25CE%25B1%25CF%2586%25CE%25AE%25CF%2582_%25CF%2583%25CE%25B7%25CE%25BC%25CE%25B5%25CE%25AF%25CE%25BF%25CF%2585&action=edit&redlink=1
file:///D:/w/index.php%3ftitle=%25CE%25A6%25CF%258E%25CF%2581%25CE%25B1%25CF%2583%25CE%25B7&action=edit&redlink=1
file:///D:/w/index.php%3ftitle=%25CE%25A1%25CE%25B1%25CE%25B4%25CE%25B9%25CE%25BF%25CF%2586%25CF%2589%25CE%25BD%25CE%25B9%25CE%25BA%25CE%25AC_%25CE%25BA%25CF%258D%25CE%25BC%25CE%25B1%25CF%2584%25CE%25B1&action=edit&redlink=1
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ραδιοφωνικών δεκτών, των λεγόμενων ραδιοφώνων κρυστάλλου. Πρόκειται για πολύ 

απλά κυκλώματα, τόσο στο σχεδιασμό όσο και στην υλοποίηση, που επιτρέπουν, 

ωστόσο, ακρόαση ραδιοφωνικών σταθμών στις περισσότερες κυματικές ζώνες (bands), 

και μάλιστα χωρίς τη χρήση ηλεκτρικού ρεύματος, καθώς ο δέκτης αντλεί την ενέργεια 

που χρειάζεται από τα ραδιοφωνικά κύματα. Τέτοιοι δέκτες κατασκευάστηκαν ευρέως 

στις πρώτες δεκαετίες του 20ού αιώνα, ενώ συνεχίζουν να κατασκευάζονται ως σήμερα 

από ραδιοερασιτέχνες. Κατά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο αποτέλεσαν, λόγω της 

απλότητας της κατασκευής τους και της δυνατότητας χρήσης τους οπουδήποτε, τρόπο 

ακρόασης ραδιοφωνικών σταθμών σε περιοχές ή περιστάσεις που η χρήση άλλων 

ραδιοφώνων ήταν απαγορευμένη ή αδύνατη. 

 

 

3. ΜΕΤΑΛΛΕΥΜΑΤΑ ΤΗΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 
 

 
3.1 Η Γεωλογική δομή της Λαυρεωτικής 

 

Η Λαυρεωτική ανήκει στην Πελαγονική γεωτεκτονική ενότητα της Ελλάδας που 

αποτελείται από μεταμορφωμένα μεσοζωικά πετρώματα (μάρμαρα και σχιστόλιθους) 

και που αποτελούν το αυτόχθονο σύστημα. Λιθοστρωματογραφικά αποτελείται από: 

• το Κατώτερο Μάρμαρο (α1) 

• τους Μαρμαρυγιακούς Σχιστόλιθους (α2) 

• το Ανώτερο Μάρμαρο (α3) 

Πάνω από αυτό έχει απωθηθεί το αλλόχθονο σύστημα που αποτελείται από λιγότερο 

μεταμορφωμένα πετρώματα όπως φυλλίτες και πρασινίτες (=μεταμορφωμένοι 

οφιόλιθοι). 

Στην εικόνα δίνεται μία συνοπτική λιθοστρωματογραφική τομή των δύο μεγάλων 

ενοτήτων, η θέση των λιθοστρωματογραφικών οριζόντων, οι θέσεις σχηματισμού του 

μεταλλεύματος κ.α. 

Πέραν αυτών, στο Λαύριο υπάρχουν και άλλα πετρώματα όπως  

• Γρανίτης (στην περιοχή της Πλάκας ηλικίας 10 εκατομμυρίων ετών περίπου) 

• Το μετάλλευμα που συνδέεται με τα διαλύματα που συνόδευαν τον γρανίτη 

(πυριγενές πέτρωμα). Το μετάλλευμα βρίσκεται μέσα σε μάρμαρα και στην επαφή προς 

τους υπερκείμενους σχιστόλιθους. 

file:///D:/w/index.php%3ftitle=%25CE%25A1%25CE%25B1%25CE%25B4%25CE%25B9%25CF%258C%25CF%2586%25CF%2589%25CE%25BD%25CE%25BF_%25CE%25BA%25CF%2581%25CF%2585%25CF%2583%25CF%2584%25CE%25AC%25CE%25BB%25CE%25BB%25CE%25BF%25CF%2585&action=edit&redlink=1
file:///D:/wiki/%25CE%2597%25CE%25BB%25CE%25B5%25CE%25BA%25CF%2584%25CF%2581%25CE%25B9%25CE%25BA%25CF%258C_%25CF%2581%25CE%25B5%25CF%258D%25CE%25BC%25CE%25B1
file:///D:/wiki/%25CE%2592%25CE%2584_%25CE%25A0%25CE%25B1%25CE%25B3%25CE%25BA%25CF%258C%25CF%2583%25CE%25BC%25CE%25B9%25CE%25BF%25CF%2582_%25CE%25A0%25CF%258C%25CE%25BB%25CE%25B5%25CE%25BC%25CE%25BF%25CF%2582
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3.2 Πού και πότε σχηματίστηκαν τα μεταλλεύματα. 

 

Τα μεταλλεύματα: 

i. Βρίσκονται μέσα σε κοιλώματα του μαρμάρου και στην επαφή με τους υπερκείμενους 

σχιστόλιθους 

ii. Η γένεση τους συνδέεται με τα υδροθερμικά διαλύματα που συνόδευαν τους γρανίτες. 

Όλες αυτές οι διεργασίες έγιναν πριν 10 εκατομμύρια χρόνια περίπου. 

 

Η Μεταλλοφορία 

Διακρίνεται σε δύο είδη: 

i. Από τη σιδηρομαγγανιούχο που αποτελείται κυρίως από τα ορυκτά αγγερίτη, 

ροδοχρωσίτη, βαρύτη και φθορίτη. 
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ii. Από τα μικτά θειούχα που αποτελούνται κυρίως από τα ορυκτά σφαλερίτη, 

σιδηροπυρίτη και γαληνίτη. Από την οξείδωση των θειούχων αυτών ορυκτών, που είναι 

πρωτογενή, έχει προέλθει και μια σειρά άλλων ορυκτών όπως ο κερουσίτης, ο 

σμισθονίτης, ο αγγλεσίτης, ο μαλαχίτης και πολλά άλλα. 

Από όλα αυτά τα ορυκτά, τους αρχαίους ενδιέφεραν μόνον ο γαληνίτης (PbS) δηλαδή ο 

θειούχος μόλυβδος, και ο κερουσίτης (PbCO3) δηλαδή ο ανθρακικός μόλυβδος, επειδή 

τα ορυκτά αυτά ήταν τα μόνα αργυρούχα. 

Έχει διαπιστωθεί ότι η περιεκτικότητα σε Άργυρο του μεταλλεύματος κυμαίνεται από 

500 έως 5000 gr ανά τόνο. 

iii. Από άλλα ορυκτά (σε μικρότερες αναλογίες) του αρσενικού, του βισμούθιου, του 

χαλκού, του νικελίου, του κοβαλτίου κ.α. 

 

 

3.3 Μεταλλευτική δραστηριότητα στη Λαυρεωτική 

 
 3.3.1 Στάδια εξέλιξης μεταλλευτικής δραστηριότητας 

 

• Δεν είναι γνωστό πότε άρχισε. Υπάρχουν ενδείξεις ότι άρχισε στο Βελατούρι του 

Θορικού, με την εκμετάλλευση μιας επιφανειακής εμφάνισης.  

Περίοδος Πεισιστρατιδών 

 - Πολύ μεγάλη ανάπτυξη αλλά και μεγάλος αριθμός δούλων. 

 - Κοπή πρώτων νομισμάτων = αργυρά τετράδραχμα. 

5ος αιώνας 

 - Κλεισθένης, Θεμιστοκλής, Περικλής. 

 - Μέγιστη παραγωγή. 20.000 δούλοι εργάζονται. 

 - Τα μεταλλεία άνηκαν στο κράτος. 

 - Υπήρχε ειδική Μεταλλευτική Νομοθεσία που ρύθμιζε την εκμίσθωση των 

μεταλλευτικών περιοχών, το ενοίκιο κ.λπ. 

Ένας νόμος του Λυκούργου προέβλεπε την ποινή του θανάτου για όποιον κατέστρεφε τα 

φυσικά υποστηρίγματα των στοών για να πάρει το μετάλλευμα. 

Περίοδος Μηδικών Πολέμων 

 - Οι Αθηναίοι, μετά από πρόταση του Θεμιστοκλή, παραιτούνται από το μερίδιό τους 

και με τα χρήματα ναυπηγήθηκαν 200 τριήρεις με τις οποίες αντιμετώπισαν τους Πέρσες 

στη Σαλαμίνα. 

 - Τα αθάνατα μνημεία της Ακρόπολης πληρώθηκαν από τον άργυρο του Λαυρίου. 

Μετά τον Πελοποννησιακό Πόλεμο 

- Το Λαύριο αρχίζει να φθίνει κατά τον 4ο και 3ο αιώνα π.Χ. κατά την κυριαρχία των 

Μακεδόνων. 

- Μικρή αναλαμπή παρατηρείται μεταξύ 338 και 320 π.Χ. 

 Ρωμαϊκή Εποχή (2ος αιών π.Χ. – 4ος αιών μ.Χ.) 

 - Με την υποδούλωση στους Ρωμαίους τα μεταλλεία κλείνουν. 

 - Πιθανώς έγινε εκκαμίνευση παλαιών εκβολάδων τη Ρωμαϊκή Εποχή του 4ου μ.Χ. 

αιώνα. 

• 19ος αιώνας μ.Χ. 

 - Η εκμετάλλευση των μεταλλευμάτων αναζωογονείται εκ νέου. 
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3.3.2 Το Λαύριο αναδεικνύεται σε ένα σπουδαίο μεταλλευτικό-μεταλλουργικό 

κέντρο. 

 

Η ανακάλυψη των μεταλλοφόρων κοιτασμάτων της Καμάριζας έγινε το  483 π.X. 

Έχει υπολογισθεί ότι η συνολική παραγωγή των αρχαίων μεταλλευτών στο Λαύριο κατά 

τους προχριστιανικούς αιώνες (7
ος

 –1
ος

 π. Χ. αι.) ήταν κατ’ ελάχιστον 3500 τόνοι 

αργύρου και 1. 400. 000 τόνοι μολύβδου. 

Η περιεκτικότητα του μεταλλεύματος σε άργυρο (Ag) κυμαινόταν στο αρχαίο Λαύριο 

από 40 έως 25.000 γραμμάρια Ag ανά τόνο μολύβδου (Pb), ενώ σήμερα είναι μόλις 40-

250 γραμμάρια Αg ανά τόνο Pb, Η ετήσια παραγωγή ανερχόταν σε 1.000 αργυρό 

τάλαντα, δηλαδή 27 περίπου τόνους αργύρου, ο τίτλος καθαρότητας του οποίου ήταν 

97,8%. 

Απ’ τον 1
ο
 αι. π. Χ. μέχρι και τον 6

ο
 αι. μ. Χ. οι εργασίες είναι υποτονικές, 

περιορίζονται με φθίνουσα πορεία στην επεξεργασία των εκβολάδων, των 

μεταλλευτικών απορριμμάτων, την ανάτηξη των σκωριών, των μεταλλουργικών 

καταλοίπων - ότι απέμενε, δηλαδή, ως άχρηστο μέρος μετά την τήξη του 

μεταλλεύματος- και σε σπάνιες περιπτώσεις γίνεται εξόρυξη μεταλλευμάτων. Οι 

εκβολάδες είναι τα μεταλλεύματα που είχαν «εκβάλει»  ως φτωχά οι αρχαίοι 

μεταλλευτές, είτε ως χονδρά εντός των υπογείων έργων, ψευδαργυρούχα, μη χρήσιμα γι’ 

αυτούς, είτε εκτός, επί της επιφανείας, ως χονδρά και ως τετριμμένα-οι πλυνίτες, τα 

απορρίμματα των πλυντηρίων-, κυρίως αργυρομολυβδούχα. 

Μετά τη μακρά παύση των εργασιών, 7
ος

  αι. μ. Χ. έως το 1865, στη νεότερη εποχή, 

1865-1989, το Λαύριο αναδεικνύεται σε ένα σπουδαίο μεταλλευτικό-μεταλλουργικό 

κέντρο, ανάμεσα στα παρόμοια της Ευρώπης, παραγωγής μεταλλικού αργυρούχου 

μολύβδου και μεταλλευμάτων, εμπλουτισμένης-πυρωμένης καλαμίνας, σιδήρου και 

σιδηρομαγγανιούχων. Αργότερα θα παράγονται και τα υποπροϊόντα του σκληρού 

μολύβδου, μαλακός μόλυβδος, αρσενικώδες οξύ, μόλυβδος σε φύλλα, λιθάργυρος, μίνιο 

και άργυρος. 

Το 1860, ο Ιταλός Σερπιέρι πληροφορείται την ύπαρξη των μεταλλευμάτων του 

Λαυρίου από ένα κομμάτι σμισθονίτη που είχε  απορριφθεί από το έρμα ενός πλοιαρίου 

σε μια ακτή της Σαρδηνίας ή κατ' άλλους της Μασσαλίας. Το κομμάτι αυτό προερχόταν 

από τα απορρίμματα των μεταλλείων του αρχαίου Λαυρίου. Το 1864 ο Σερπιέρι ιδρύει 

την ιταλογαλλική μεταλλευτική εταιρεία "Serpieri Roux de Fraissinet", ενώ το 1873 

αποζημιώνεται με το ποσό των 35.000.000 φράγκων και παραχωρεί τα δικαιώματα της 

εταιρείας, πάνω στις σκωρίες και στα άλλα απορρίμματα του αρχαίου Λαυρίου, στην 

Τράπεζα Κωνσταντινουπόλεως, που εκπροσωπούνταν από τον Ανδρέα Συγγρό.  

Τελικά, τον ίδιο χρόνο ιδρύεται και λειτουργεί η «Ελληνική Εταιρεία 

Μεταλλουργείων Λαυρίου» και το 1875 η «Γαλλική Εταιρεία Μεταλλείων Λαυρίου», οι 

οποίες αντικατέστησαν την αρχική εταιρεία του Σερπιέρι. Από τις εταιρείες αυτές, η 

πρώτη λειτούργησε ως το 1917, οπότε απορροφήθηκε από την επίσης ελληνική εταιρεία 

«Mediterranean Mines Inc», ενώ η δεύτερη συνέχισε τις δραστηριότητές της ως τη 

δεκαετία του 1970, οπότε σταμάτησε την εξόρυξη, επειδή έκρινε ότι εξαντλήθηκαν τα 

απολήψιμα αποθέματα. Το 1983, η εταιρεία κρατικοποιήθηκε και επαναλειτούργησε με 

τη συμμετοχή της τοπικής Αυτοδιοίκησης, κάτω από την επωνυμία "Μεταλλουργική-

Μεταλλευτική Εταιρεία Λαυρίου".  
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Η σταδιακή εξάντληση των μεταλλευμάτων του Λαυρίου οδήγησε μεταπολεμικά 

στην έρευνα με βαθιές γεωτρήσεις, για την ανακάλυψη νέων βαθύτερων τομέων 

μεταλλοφορίας. Οι γεωτρήσεις αυτές έγιναν στις περιοχές μεταξύ Πλάκας και 

Καμάριζας, στο Σούνιο, στο Βρωμοπούσι, δυτικό της Καμάριζας και αλλού. Από τις 

έρευνες, μεταλλευτικό ενδιαφέρον παρουσίασε η περιοχή Βρωμοπούσι, στη 

βορειοανατολική ακτή του Λαυρίου. Στη θέση αυτή απαντά μετάλλευμα από γαληνίτη 

και σφαλερίτη, το οποίο, παρά τη μικρή περιεκτικότητά του σε μόλυβδο και 

ψευδάργυρο, παρέχει δυνατότητα εκμετάλλευσης με τις σύγχρονες τεχνικές εξόρυξης 

και εμπλουτισμού των φτωχών μεταλλευμάτων ωστόσο, δεν δημιουργήθηκε κανένας 

νέος μεταλλευτικός τομέας, έτσι η παραγωγή εξακολούθησε ως τα τελευταία χρόνια να 

γίνεται σε περιορισμένη κλίμακα στα παλιό μεταλλευτικό κέντρα.  

Αυτή η μεγάλη σε διάρκεια, έκταση και ένταση βαρειά ανθρώπινη δραστηριότητα-

επέμβαση πάνω στη φύση, άφησε επίσης τα εκτεταμένα σημάδια της∙ υλικά τεκμήρια, 

αρχαία και νεότερα, της μεταλλευτικής και μεταλλουργικής τεχνικής. Ορύγματα, στοές 

που ξεκινούν απ’ την επιφάνεια, μεταλλευτικά φρέατα βάθους μέχρι και 100 m-στη 

νεότερη εποχή μέχρι και 340 m βάθους- και από εκεί στοές πολλών χιλιομέτρων, κι 

ακόμη τα μεταλλικά εργαστήρια επεξεργασίας των μεταλλευμάτων, τα πλυντήρια 

καθαρισμού τους, δεξαμενές νερού, εγκαταστάσεις καμίνων, εκατοντάδες χιλιάδες τόνοι 

στείρου υλικού από τη διάνοιξη των στοών και των φρεάτων.  Αυτός ο υπόγειος 

λαβύρινθος σώζεται, όπως και τα περισσότερα φρέατα, και αποτελούν ένα τεράστιο 

μνημείο της εξορυκτικής τεχνικής και της πολύμοχθης εργασίας το μήκος μόνον των 

στοών του μεταλλευτικού τομέα της Καμάριζας είναι περί τα 80 km. Κατά τις 

προφορικές μαρτυρίες των παλιών μεταλλωρύχων του Λαυρίου το συνολικό μήκος των 

στοών του Λαυρίου πρέπει να υπερβαίνει τα 150 km∙ αν δε προσθέσουμε και το μήκος 

των 1.000 φρεάτων με 100 m, κατά μέσο όρο, βάθος, δηλαδή 100 km, υπερβαίνουμε 

συνολικά τα 250 km και αντιλαμβάνεται κανείς το τιτάνιο εξορυκτικό έργο των αρχαίων 

και των νεότερων μεταλλωρύχων. Επίσης σώζονται και οι υπαίθριες εγκαταστάσεις, οι 

αποθήκες των μεταλλευμάτων, οι μεταλλικές εγκαταστάσεις των μεταλλευτικών 

φρεάτων με τις κτιριακές και μηχανολογικές υποδομές τους, τα νεότερα μεταλλουργικά 

συγκροτήματα, ιδιαίτερα αυτό της πρώην Γαλλικής Εταιρείας. 
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1. Aρχαία Ελληνική Τεχνολογία 
 
1.1 Έκταση και σημασία των αρχαιοελληνικών τεχνολογικών 
επιτευγμάτων 
 
 
Επιστήμη 
 
 Στον 6ο αιώνα π.Χ εμφανίζεται η επιστήμη. Χάρη σ’ αυτήν 

κατασκευάζονται μηχανές με βάση τους αριθμούς και τους φυσικούς 
νόμους. 

 Τώρα χάρη στην τεχνολογία κατασκευάζονται και ακριβή μετρητικά 
όργανα: Διόπτρες, χωροβάτες, οδόμετρα, αστρολάβοι, υδραυλικά 
ωρολόγια, και ζυγοί ακριβείας. 
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Στρατιωτική Τεχνική 
 
Στην Αρχαία Ελλάδα περιλαμβάνονται φλογοβόλα (Θουκυδίδης), το χαλκότονον 
όπλο (Κτησίβιος), η Ελέπολις (Επίμαχος), το πολυβόλον (Διονύσου εκ 
Μαγνησίας). Το εντυπωσιακότερο αμυντικό όπλο ήταν η γερανοί του Αρχιμήδη.  
 
Τεχνικά Έργα και Μηχανολογία 
 
 Από  τα σημαντικότερα έργα της αρχαιότητας:  

 
 Κυματοθραύστης Σάμου (βάθος 35μ. και μήκος 335μ.) 
 Σήραγγα Σάμου (ύψος 2,5μ και μήκος 835μ.) 
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  Αποξηραμένη λίμνη των Πτυχών (της λίμνης Δύστου στην νότια Εύβοια) 
 Κατασκευή αποχετευτικών αγωγών  
 Γέφυρα της Βαλύρας (άνω Πάμισος).    

 
 Η μηχανολογία (βαρύτερη τεχνολογία) περιλαμβάνει: 

 
 Εργαλεία (πολύσπαστα, συγκόλληση σιδήρου, τόρνος μεταλλικών 

αντικειμένων) 
 Μηχανήματα (μεταλλικά ελατήρια, καταπέλτες, ισχυροί οδοντωτοί τροχοί 

για γερανούς, εμβολοφόρες αντλίες, ποικίλοι αυτοματισμοί). 
 
 
Ναυπηγική 
 
 Αθηναϊκή Τριήρης: συνδύαση πολλών τεχνολογιών 
 (40μ.πλοίο με διακόσιους άνδρες ήταν ικανό να αναπτύξει την ταχύτητα 

των 20 km/h). 

 
Μηχανολογικές Κατασκευές  
 
 Βάση για την ανάπτυξη των μηχανολογικών κατασκευών είναι η ανάπτυξη 

εργαλείων και εργαλειομηχανών. 
 Παραδείγματα απ’ την Aρχαία Ελλάδα: 

 Τροχαλίες και πολύσπαστα χρησιμοποιήθηκαν για τ Eρεχθείον, στο τέλος 
του 5ου αι. Αλλά και απ’ τον 6ο αι. έχουμε μεγάλου βάρους λίθινα στοιχεία με 
εντορμίες που δηλώνουν σφήνες για τη χρήση μηχανών αναρτήσεως. 
 
 Σκληρά Κράματα περιλαμβάνουν: 
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 Ξύλινα μηχανήματα (μεταφορικά και ανυψωτικά) 
 Χαλκός, Κασσίτερος, Σίδηρος 

  
 Έτσι έγιναν εφικτές ορισμένες σημαντικές εξελίξεις, χάρις στην κατασκευή 
ισχυρών οδοντωτών τροχών και μεταλλικών ελατηρίων 
 παντός τύπου. 
 
Αντλίες Νερού 
 
 Αντλίες νερού χρησιμοποιούνταν ευρέως: 
 Ελικοειδείς αντλίες (άρδευση και μεταλλεία)(10 κυβικά μ./ώρα). 
 Τύμπανον (άρδευση)(30 κυβικά μ./ώρα). 
 Εμβολοφόρος αντλία (1τ.μ. από 4μ.βάθος). 
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Μορφές Ενέργειας 
 
 Η δύναμη του Ανέμου: «ανεμογεννήτρια» που κινούσε μιαν εμβολοφόρο 

αντλία η οποία λειτουργούσε μια ύδραυλιν. 
 Η δύναμη του Νερού: υδροτροχός. 
 Η δύναμη της Φωτιάς: αιολόσφαιρα με την χρήση ατμού. 
 Η δύναμη του Ηλεκτρισμού: «ήλεκτρον» (το κεχριμπάρι) που έλκει 

διάφορα υλικά ακριβώς όπως ο μαγνήτης έλκει το σίδηρο. 
 
 
Οργανωμένα Συστήματα Επικοινωνίας  
 
Tα πρώτα μέσα της επικοινωνίας που χρησιμοποίησε ήταν η φωνή, τα 
συρίγματα, οι κινήσεις των χεριών, το κέρας, οι φωτιές, κ.ά. Όταν οι σχέσεις 
μεταξύ των διαφόρων κοινωνικών ομάδων αναπτύχθηκαν, δημιουργήθηκε η 
ανάγκη να εξευρεθούν αποτελεσματικότερα μέσα. Στην πρώτη αυτή περίοδο οι 
αρχαίοι Έλληνες χρησιμοποιούσαν τας πυράς προς μετάδοση σημάτων. 
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Αρχαία Ναυπηγική  
 
 Oι αρχαίοι όμως έχτιζαν τα καράβια τους με έναν τρόπο τελείως 

διαφορετικό. Ξεκινούσαν απο την τοποθέτηση μιας κυρτής καρίνας και τη 
συνδέανε με τα δύο ποδοστήματα. Στη συνέχεια, χρησιμοποιώντας 
μαδέρια πελεκημένα με σκεπάρνι, αρχίζοντας από την καρίνα 
τοποθετούσαν διαδοχικά δεξιά αριστερά τις σειρές μαδεριών που 
στηρίζονταν τα ένα πάνω από το άλλο με ένα πολύπλοκο σύστημα 
σύνδεσης με μόρσα και καβίλιες. Έκτιζαν πρώτο το κέλυφος του σκαριού 
και αργότερα μόνο το ενίσχυαν εσωτερικά με νομείς που δεν στηρίζονταν 
στην καρίνα, αλλά απλώς καρφώνονταν από έξω προς τα μέσα. 

 
 
 
Οι Αρχαίοι Νεώσοικοι 
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 Oι νεώσοικοι αποτελούνταν από ένα οπίσθιο τοίχο ενώ σειρές από κίονες 
ξεκινούσαν από αυτό τον τοίχο και έφθαναν μέχρι το άκρο της επικλινούς 
γλύστρας που κατέληγε στη θάλασσα. Oι κίονες αυτοί στήριζαν τη στέγη. 
Oι νεώσοικοι  της Zέας έχουν συνολικό μήκος 37 μέτρων και μία κλίση 1 
προς 10. Tο πλάτος ανάμεσα στους κίονες είναι ελαφρώς κατώτερο των 6 
μέτρων. 
 

 
 
 
Αρχαία Ελληνικά Αυτόματα 
 
 Αυτόματα είναι αυτά που έχουν ψυχή, δηλαδή αυτά που κινούνται μόνα 

τους. 
 Αυτόματες πύλες ναού (θερμαινόμενος αέρας κάτω από το βωμό)  
 Αυτόματη κλίνη (Στα δοχεία που βρίσκονται κάτω από την κρήνη 

ελέγχεται η στάθμη του νερού με δύο αξονικά υδραυλικά σιφώνια.) 
 Σφαίρα Αιόλου (H αιολόσφαιρα του Ήρωνα, που αξιοποιεί την πίεση του 

ατμού και τη μετατρέπει σε κινητήρια περιστροφική δύναμη.) 
 Το κινητό αυτόματο (Στα κινητά αυτόματα θέατρα συμβαίνουν τα εξής: 

κατασκευάζονται ναοί ή βωμοί μετρίου μεγέθους, ικανοί να μετακινούνται 
αυτόματα και να στέκονται μετά σε καθορισμένες θέσεις.) 

 
 
 
 

2. Τεχνολογία Μετάλλου 
 

2.1 H μεταλλευτική και μεταλλουργική δραστηριότητα στο 
αρχαίο Λαύριο. 
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 Oι Aρχαίοι Aθηναίοι στο Λαύριο,για την παραγωγή αργύρου ανέπτυξαν 
μία μοναδική για την εποχή τεχνική στη μεταλλευτική και μεταλλουργία 
του αργύρου, που προκαλεί θαυμασμό και συγκίνηση για το εφευρετικό 
πνεύμα τους. Tα μεταλλεύματα που εκμεταλλεύθηκαν εντατικά ήταν 
εκείνα του αργυρούχου μολύβδου και συγκεκριμένα δύο είδη: τα 
οξειδωμένα μεταλλεύματα μολύβδου (κερουσίτης) και τα θειούχα 
μεταλλεύματα μολύβδου (γαληνίτης). 

 
 Oι αρχαίοι για να πάρουν τον πολύτιμο άργυρο από τα αργυρούχα 

μεταλλεύματα ακολουθούσαν μια σειρά εργασιών, οι οποίες γινόντουσαν 
με την εφαρμογή μεθόδων και τεχνικών που δεν έχουν ουσιαστικά 
αλλάξει. Oι διάφορες φάσεις αφορούν την εξόρυξη και εμπλουτισμό του 
μεταλλεύματος. 

 
Εξόρυξη 
 
 Oι αρχαίοι για να ανιχνεύσουν αν υπήρχε μετάλλευμα στην περιοχή που 

τους ενδιέφερε άνοιγαν στοές μικρής διατομής (0,70x0,90 μ.). 
 O εργάτης εργαζόταν στη στοά μισοξαπλωμένος ή γονατιστός και 

χρησιμοποιούσε σφυρί και καλέμι. 
 Όταν με μια ερευνητική στοά έφταναν στο μετάλλευμα με απλά εργαλεία, 

σφυριά, φτυάρια, καλέμια, διαμόρφωναν τα μέτωπα εκμεταλλεύσεως 
αποσπώντας το πλούσιο μετάλλευμα και αφήνοντας στύλους από το ίδιο 
το μετάλλευμα για την υποστήριξη της ροής του μεταλλείου. 

 Tο μετάλλευμα κόβεται σε σκαλοπάτια. Tο μετάλλευμα έπειτα από μια 
πρόχειρη επί τόπου διαλογή το τοποθετούσαν σε κοφίνια και το 
μετέφεραν στην επιφάνεια μέσω των στοών και των φρεάτων, όπου 
πιθανόν χρησιμοποιούσαν και βαρούλκα. 

 Tο πλούσιο μετάλλευμα πήγαινε κατ’ ευθείαν για τήξη. Tο φτωχό έπρεπε 
να εμπλουτιστεί, δηλαδή ν’ απαλλαγή απ τα στείρα πετρώματα που το 
συνόδευαν. 

 
Εμπλουτισμός 
 
 O εμπλουτισμός άρχιζε με τη θραύση και τη λειοτρίβηση του 

μεταλλεύματος. H θραύση γινόταν με σιδερένιους κοπάνους επάνω σε 
μαρμάρινους όγκους. Για τη λειοτρίβηση χρησιμοποιούσαν τα επίπεδα 
τριβεία. Tο λεπτοτριβημένο μετάλλευμα το έπλεναν με νερό σε ειδικές 
εγκαταστάσεις στα πλυντήρια πάνω σε ξύλινα ρείθρα. Oι βαρύτεροι 
κόκκοι του μεταλλεύματος διαχωρίζονταν από τους ελαφρύτερους του 
στείρου και συλλέγονταν κατάλληλα. 

 
 Για να εμπλουτιστεί το μετάλλευμα χρειάζεται πολύ νερό. H εξασφάλιση 

του απαραίτητου νερού υπήρξε μεγάλο πρόβλημα, αφού η Λαυρεωτική 
είναι μία από τις περισσότερες άνυδρες περιοχές της ώρας. Έτσι, 
αναγκάζονταν να συγκεντρώνουν το νερό της βροχής σε μεγάλες 
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δεξαμενές στεγανοποιημένες με ειδικό κονίαμα, αλλά, κυρίως, κατά τη 
λειτουργία των πλυντηρίων, επιτύγχαναν επανακυκλοφορία του νερού 
μέσα από ένα κλειστό σύστημα δεξαμενών και καναλιών. 

 
Πλυντήρια 
 
 Το κύριο μέσο για την παραγωγή του αργύρου στην Λαυρεωτική κατά 

τους κλασικούς χρόνους ήταν το πλυντήριο του μεταλλεύματος. Τα 
μεταλλοφόρα κοιτάσματα της περιοχής του Λαυρίου ήταν κατά κανόνα 
ανάμεικτα, δηλαδή σιδηρούχα, ψευδαργυρούχα, χαλκούχα κ.λ.π., αλλά οι 
μεταλλευτές, επειδή αναζητούσαν κυρίως τα μέταλλα που περιείχαν 
αργυρούχο μόλυβδο, δηλαδή γαληνίτη και κερουσίτη, για να τα 
ξεχωρίσουν από το εξορυχθέν μετάλλευμα, τα άλεθαν σε μύλους μέχρις 
ότου οι κόκκοι τους να αποκτήσουν διάμετρο 0,001 μ. ή και μικρότερη.  

 
 Tα πλυντήρια αρχικά ήταν επίπεδα. Στα τέλη του 4ου αιώνα 

κατασκευάστηκαν τα ελικοειδή μαρμάρινα πλυντήρια αυξάνοντας το 
μήκος ροής. 
 
Το εμπλουτισμένο μετάλλευμα ύστερα από πλινθοποίηση το στέλνανε να 

τακεί σε καμίνους τήξεως μορφής μικρών υψικαμίνων. Ως καύσιμη ύλη 
χρησιμοποιούσαν ξυλοκάρβουνα. Τον αέρα εμφυσούσαν στην κάμινο με 
φυσερά. Από την τήξη του μεταλλεύματος παράγονταν  αργυρούχος 
μόλυβδος και η σκουριά. 
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 Εν συνεχεία, τα έφερναν στο Ορθογώνιο πλυντήριο μεταλλεύματος 
Τύπου Ι και εκεί μέσα σε ειδικές πήλινες λεκάνες, που τις κινούσαν για 
λίγο κυκλικά και έντονα το νερό παρέσερνε τους κόκκους όλων των 
άλλων συστατικών του μεταλλεύματος, επειδή ήταν ελαφρότεροι και 
άφηνε στον πυθμένα τους μόνον τους κόκκους του αργυρούχου 
μολύβδου (δηλαδή του γαληνίτη ή του κερουσίτη), που ήταν οι βαρύτεροι 
απ’ όλους. Οι παρασυρόμενοι κόκκοι των ελαφρών συστατικών 
αιωρούνταν μέσα στο νερό. Ακολούθως άδειαζαν με προσοχή το νερό της 
κάθε λεκάνης μέσα στην δεξαμενή του πλυντηρίου τους δε κόκκους του 
αργυρούχου μολύβδου που είχαν κατακαθίσει στον πυθμένα της τους 
άπλωναν στο Στεγνωτήριο του πλυντηρίου για να στεγνώσουν. 
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 Ο κύριος σκοπός του πλυντηρίου ήταν ο περιορισμός σε μεγάλο βαθμό 
της κατανάλωσης του νερού κατά τον καθαρισμό του μεταλλεύματος από 
τα μη χρήσιμα συστατικά του. Επινοήθηκε δε στην Λαυρεωτική, επειδή 
ακριβώς η περιοχή αυτή ήταν σχεδόν άνυδρη. Η χρήση του πλυντηρίου 
άρχισε εκεί πιθανότατα κατά τα τέλη του 6ου π.Χ. αιώνα και αποτέλεσε 
σταθμό στην εκμετάλλευση της περιοχής, επειδή επέτρεψε στους 
μεταλλευτές να εκμεταλλεύονται πλέον και τα κοιτάσματά της, που ήταν 
φτωχά σε αργυρούχο μόλυβδο. Το μεγαλύτερο μέρος του ορυκτού 
πλούτου της Λαυρεωτικής, αποτελούνταν από παρόμοια φτωχά 
κοιτάσματα, τα οποία έως τότε δεν ήταν εκμεταλλεύσιμα. 

 
 

Τα Αρχαία υδατοστεγανά επιχρίσματα 
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2.2 Παραγωγή Νομισμάτων 
 
Οι γνώσεις που υπάρχουν γύρω από την παραγωγή των νομισμάτων 
βασίζονται κυρίως σε διάφορα αντικείμενα που έχουν βρεθεί σε διάφορες 
χρονικές περιόδους, αλλά σε γενικές γραμμές το σύνολο τον νομισμάτων της 
Ελληνικής αρχαιότητας παράγονταν κτυπητά , δηλαδή βάζανε το πέταλο 
(κομμάτι μέταλλου), το οποίο το είχαν κατασκευάσει με χύτευση σε ειδικά 
διαμορφωμένα καλούπια , ανάμεσα σε δύο σφραγίδες στις οποίες ήταν 
χαραγμένες οι παραστάσεις του εμπροσθότυπου και του οπισθότυπου και 
χτυπώντας είχανε το επιθυμητό αποτέλεσμα. Αυτό γινόταν μέχρι και τους 
νεώτερους χρόνους , μετά γενικεύτηκε η χρήση της πρέσας. Κάθε νόμισμα 
εντυπωνόταν με το χέρι σε μια προσεχτικά προετοιμασμένη μήτρα στην 
οποία έχυναν τους μεταλλικούς δίσκους που είχαν ακριβώς το ίδιο βάρος. 
  
Ο δίσκος θερμαινόταν για να φτάσει στη σωστή θερμοκρασία και ο εργάτης 
του νομισματοκοπείου τον χτυπούσε ανάμεσα σε δύο σκληρές μήτρες οι 
οποίες τον εξανάγκαζαν να δεχθεί τις εικόνες που αντιστοιχούσαν στις δύο 
του επιφάνειες. Η διαδικασία αυτή είναι θαυμαστή εάν λάβουμε υπ' όψη μας 
πως πρέπει να επαναλαμβανόταν χιλιάδες φορές την ημέρα. Σε μερικά 
νομίσματα βλέπουμε μια συνειδητή προσπάθεια να ευθυγραμμιστούν οι 
εικόνες των δύο πλευρών. Αυτό θα μπορούσε να γίνει από την 
αλληλεξάρτηση των δύο μητρών.  
  
Τα Ελληνικά όμως νομίσματα παράγονταν από μήτρες που δεν ήταν 
αλληλοεξαρτώμενες. Οι μήτρες ήταν από μπρούντζο, σίδηρο ή ορείχαλκο τις 
οποίες προετοίμαζαν ενώ ακόμη ήταν μαλακές και κατόπιν τις σκλήρυναν. 
Μια συγκεκριμένη έκδοση νομίσματος για μια μεγάλη πόλη ή ένα βασίλειο, 
μπορεί να περιελάμβανε εκατοντάδες, χιλιάδες ή ακόμη και εκατομμύρια 
νομίσματα. Αυτό βέβαια απαιτούσε μια καλά οργανωμένη και εντατική 
προσπάθεια. Επειδή η ζωή μιας μήτρας ήταν μάλλον περιορισμένη, 
μπορούσε να παράγει 10.000-30.000 νομίσματα, οι περισσότεροι 
νομισματικοί τύποι παράγονταν από έναν αριθμό μητρών. Καθώς οι μήτρες 
θρυμματίζονταν κατά τη διάρκεια της παραγωγής, τις έστελναν στον 
νομισματογλύπτη για αντικατάσταση. 
  
Υπάρχουν περιπτώσεις μητρών ενός κυβερνήτη οι οποίες αντιγράφηκαν για 
να χρησιμοποιηθούν στο νόμισμα του διαδόχου του. Αυτό σημαίνει πως 
τουλάχιστον στην αρχαία Ελληνική περίοδο η χάραξη μητρών ήταν ένα 
δαπανηρό στοιχείο στην παραγωγή. Τα στοιχεία του σχεδίου είχαν σχέση με 
τις τεχνικές ανάγκες της παραγωγής. Αυτό σημαίνει, πως φρόντιζαν το σχέδιο 
να έχει τέτοια μορφή, ώστε κατά το χτύπημα το μέταλλο που αντιστοιχούσε 
στην αντίθετη μήτρα, να χυθεί σε όλα τα σημεία. Η οπίσθια μήτρα 
τοποθετούνταν σε έναν άκμωνα και η εικόνα η οποία χαρασσόταν είχε ένα 
ελαφρό βαθούλωμα ενώ η άλλη πλευρά ήταν κυρτή. Με τον τρόπο αυτό 
μείωναν το γλίστρημα ανάμεσα στις δύο μήτρες.  
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Το νομισματοκοπείο ήταν ένα μικρό κτίσμα που περιείχε μία κάμινο, ενώ για 
εργαλεία είχε μια ζυγαριά (πλάστιγξ) για τη ζύγιση των κερμάτων που θα 
μεταβάλλονταν σε νομίσματα, μια γλυφίδα (γλύφανον) και ένα στιγέα 
(χαρακτήρ) για την χάραξη των τύπων καθώς και μια λαβίδα, για να 
τοποθετείται το κέρμα στον άκμονα, στον οποίο ήταν τοποθετημένη η 
ορειχάλκινη μήτρα του εμπρόσθιου τύπου (ακμωνίσκος). Στο κέρμα ετίθετο 
ένας στιγεύς (χαρακτήρ) που στη μια άκρη του ήταν χαραγμένη η οπίσθια 
πλευρά του νομίσματος. Την άλλη άκρη χτυπούσε ο τεχνίτης με ένα σφυρί. 
Έτσι το κέρμα πιεζόμενο μεταξύ άκμωνος και στιγέως μεταβαλλόταν σε 
νόμισμα. Οι ακμωνίσκοι και οι χαρακτήρες φυλάσσονταν σε ένα ξύλινο 
σκευοθέσιο.  
  
Στην αρχή τα κέρματα πριν μετατραπούν σε νομίσματα, ήταν βώλοι 
μετάλλου. Με την ανάπτυξη των τεχνικών μεθόδων χύνονταν σε καλούπια ή 
κόβονταν με σιδεροπρίονο από ράβδους μετάλλου, τα άπλαστα κέρματα 
χύνονταν σε στρογγυλά κοιλώματα. Στην αρχαία νομισματοκοπία απαιτείτο 
μεγαλύτερος αριθμός χαρακτήρων παρά ακμωνίσκων λόγω της προστασίας 
που τους εξασφάλιζε ο άκμων μέσα στον οποίο ήταν τοποθετημένοι. Κατά 
την γενίκευση του νομισματικού χρήματος στον Ελληνικό κόσμο συνέβαινε οι 
τεχνίτες κάποιου αργυροκοπείου να χρησιμοποιήσουν τα ήδη εν κυκλοφορία 
νομίσματα κάποιας άλλης πόλης. Τα νομίσματα αυτά ονομάζονταν 
επικεκομμένα ή επίτυπα.  
  

Άλλοτε πάλι τα νομίσματα μιας πόλης περιλαμβάνονταν στις επίσημες 
συναλλαγές μιας άλλης, αφού πρώτα τα σφράγιζαν μ' έναν μικρό στιγέα. Πρέπει 
πάντα να θυμόμαστε πως τα αρχαία νομίσματα αποτυπώνονταν με το χέρι, ένα 
κάθε φορά και η ομορφιά τους είναι συνάρτηση της φροντίδας που έδειχνε ο 
εργάτης στην παραγωγή, όπως και της καλλιτεχνικής ικανότητος του 
νομισματογλύφου. Ο σκοπός της έκδοσης είχε σημαντική επίδραση στην 
ποιότητα της παραγωγής ενός νομισματοκοπείου.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



 38 

 

 

 

 

 

 

 

Aρχαία Ελληνική Τεχνολογία  
  

 

 

 

 

 
- Η τεχνολογία των όπλων 

- Δρυτόμοι και ξυλουργοί - Nαυπηγική 

- Υφαντική τέχνη 

- Μηχανισμός Αντικυθήρων 

- Ιατρική τεχνολογία 

- Αμαξήλατη τεχνολογία 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Λιούμης Μιχάλης 

 

 

 

 

 



 39 

Η τεχνολογία των όπλων 

 
Ατομικός οπλισμός: H υπέροχη των αμυντικών και επιθετικών οπλών των 

αρχαίων ελλήνων.    

 

O πόλεμος αποτελούσε σημαντικό μέρος της ζωής των αρχαίων  ελλήνων. Eπομένως, 

τα όπλα ήταν μέσα στη ζωή τους, καθώς στις ειρηνικές περιόδους ασκούνταν στη χρήση 

τους και στις εμπόλεμες αποτελούσαν το κύριο μέσον διατήρησης ελευθερίας και της 

υπέροχης. Σε πολλούς Έλληνες που εργάζονταν  ως μισθοφόροι, τα όπλα αποτελούσαν 

απαραίτητο εφόδιο. H οπλοποιία ήταν ανεπτυγμένη στην Αθήνα. H τεχνολογία των 

όπλων ήταν εντυπωσιακά προηγμένη. Μαρτυρείται η πράξη εξειδικευμένων 

εργαστηρίων στην Aθήνα, την Kόρινθο, το Άργος, τη Θήβα, τη Σπάρτη, τη Xαλκίδα κ.α. 

Φημισμένα ήταν τα κορινθιακά κράνη, οι αργολικές ασπίδες, τα χαλκιδικά ξίφη, οι 

Βοιωτικές ασπίδες και τα Βοιωτικά κράνη. Στόχος ήταν η στερεή και αποτελεσματική 

κατασκευή των οπλών, όμως τους ενδιέφερε ιδιαίτερα η καλαίσθητη εμφάνιση και η 

διακόσμηση τους με πολύτιμα υλικά, ώστε να ξεχωρίζουν από τα όπλα. 

 

 
 

Πολυτελή όπλα 

 

Στις αρχαίες πηγές υπάρχουν πληροφορίες για πολυτελή όπλα. Oι αξιωματικοί και οι 

βασιλείς ξεχώριζαν στη μάχη από τη λαμπρότητα των όπλων τους. Aναφέρουμε την 

περίφημη πανοπλία του Aχιλλέα, την ασπίδα του Αλκιβιάδη, τη χρυσοπόρφυρη ασπίδα 

του Nικία και τα λαμπρά όπλα του Mεγάλου Aλεξάνδρου, ο οποίος στη μάχη των 

Γαυγαμήλων φορούσε πανοπλία στολισμένη με πολύτιμους λίθους. 

H χρυσελεφάντινη ασπίδα, το χρυσοποίκιλτο ξίφος και η επίχρυση επένδυση της 

φαρέτρας, τα οποία βρέθηκαν στον μακεδονικό τάφο II της Bεργίνας, που αποδόθηκε 

στον Βασιλιά Φίλιππο B΄ ή στον Φίλιππο Γ΄ τον Aρριδαίο, είναι από τα καλύτερα 

παραδείγματα καταστόλιστων οπλών που σώθηκαν. Πρέπει να τονιστεί ότι όλα τα όπλα, 

είτε απλά είτε με πολυτελή διακόσμηση, ήταν κατασκευασμένα αποκλειστικά για 

πολεμική χρήση. Δεν υπήρχαν τελετουργικά όπλα. Τα όπλα της Bεργίνας, τα οποία 

αναφέρθηκαν, είναι κατασκευές με τις προδιαγραφές αποτελεσματικότητας που 

προβλεπόταν για όλα τα όπλα. Oι ανάγλυφες προσόψεις στο έμβλημα της ασπίδας δεν 

αποτελούσαν εμπόδιο για τον χειρισμό της στον πόλεμο, καθώς η κατάσκευή τους ήταν 

πολύ στερεή. 
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Αποτελεσματικά όπλα 

 

Ουσιαστικό στοιχείο της κατάσκευής των οπλών δεν ήταν η διακόσμηση, αλλά η 

αποτελεσματικότητα και η ανθεκτικότητα τους. Tα ελληνικής κατασκευής όπλα 

υπερίσχυαν μεταξύ των οπλών του τότε γνωστού κόσμου. O Ηρόδοτος τονίζει ότι οι 

νίκες των Ελλήνων εναντίον των Περσών οφείλονταν όχι μόνο στην ανδρεία των 

Ελλήνων, αλλά και στην υπεροχή των οπλών τους. Από τα όπλα που διασώθηκαν 

μπορούμε να παρακολουθήσουμε την εφαρμογή και την εξέλιξη της τεχνολογίας, η 

οποία ήταν εντυπωσιακή στον τομέα αυτό. H κατασκευή ενός όπλου δεν ήταν απλώς 

έργο ενός χειροτέχνη σιδηρουργού, αλλά αποτέλεσμα συνδυασμού επιστημονικών 

στοιχείων και της τεχνολογικής εφαρμογής τους. H κατασκευή ξιφών, λογχών και βελών 

προφανώς είχε μελετηθεί ιατρικώς ώστε να έχουν θανατηφόρο αποτέλεσμα. 

 

Ανθεκτικότητα - προσαρμογή  

 

Εφαρμογή γνώσεων χημείας διαπιστώνεται από την επιλογή των δοράτων που 

επιλέγονταν σε κάθε περίπτωση, ώστε να εξασφαλιστεί η μέγιστη ανθεκτικότητα και το 

ελάχιστο βάρος του μετάλλου, καθώς και από την ειδική επεξεργασία τους, όπως είναι η 

βαφή (ατσάλωμα). Eπίσης, είναι προφανής η χρήση της γεωμετρίας και των 

μαθηματικών στην επιλογή του σήματος κάθε όπλου, στον υπολογισμό των αναλογιών 

των επιμέρους στοιχείων του, τον προσδιορισμό του κέντρου βάρους και στην ενέργεια 

για την εκτέλεση του σχεδίου. Επιπλέον, μεριμνούσαν ώστε ο σχεδιασμός του οπλισμού 

να ανταποκρίνεται στην ανατομία του σώματος, να παρέχει ελευθέρια κινήσεων και να 

είναι εύχρηστος. 

Για την καλύτερη προσαρμογή των οπλών στο σώμα και για την άμβλυνση των 

εχθρικών πληγμάτων χρησιμοποιούσαν επενδύσεις από δέρμα, ύφασμα ή σπόγγο, σε 

κράνη, περιτραχήλια, θώρακες και κνημίδες. Για να ανταποκριθούν σ’ αυτές τις 

απαιτήσεις, στα εργαστήρια οπλοποιίας εργαζόταν πολυάριθμο προσωπικό ποικίλων 

ειδικοτήτων (σιδηρουργοί, ξυλουργοί, μεταλλοτεχνίτες, σκυτοτόμοι, γλύπτες, 

ζωγράφοι). 

H μελέτη της οπλοποιίας μας δίνει στοιχεία για τα τεχνολογικά επιτεύγματα των 

Αρχαίων Ελλήνων που αφορούν την κατασκευή των οπλών, τα οποία διασφάλισαν την 
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άνθηση του ελληνικού πολιτισμού και  την δύναμη αλλά και προϋπόθεση για τη διάδοση 

του. 

 

Δρυτόμοι και ξυλουργοί - Nαυπηγική. 
 

Τα ευθυτενή ξυλά του κυπαρισσιού και του έλατου δίνουν τα δοκάρια των οικιών, τα 

κουπιά και τα κατάρτια των πλοίων. Oι ξυλουργοί (και ιδιαίτερα οι κατασκευαστές των 

πλοίων) εργάζονται κάτω από την έμπνευση της Αθηνάς. Τα δέντρα που κατεξοχήν 

χρησιμοποιούνται στην κατασκευή πλοίων είναι η δρυς, το πεύκο, η λεύκα, και το έλατο. 

Aξιζει να σχολιαστεί η επιλογή του είδους πεύκου στην κατασκευή της καρίνας των 

πλοίων. 

 

 
 

H πίεση που δέχτηκαν τα ελατοδάση από την ανάπτυξη της ναυτικής ισχύος των 

Ελλήνων γίνεται ακόμη εντονότερη όταν στην ακμή του αθηναϊκού στόλου η κάθε 

τριήρης είχε 170 ελάτινα κουπιά. Ωστόσο, ενώ οι ουσίες διαπλάσεις των χαμηλών 

υψομέτρων, που κύρια τροφοδοτούσαν με καύσιμη ύλη τις ανθρώπινες δραστηριότητες, 

υποβαθμίστηκαν έντονα μετά τη μακροχρόνια αποψίλωσή τους, τα ελατοδάση 

αντέδρασαν γεννώντας ένα νέο παιδί, που σήμερα κυριαρχεί στα βουνά της Πίνδου είναι 

η ελληνική ελατή. 

 

Υφαντική τέχνη 

 
«Eίματα ευποίητα» 

 
 Η τέχνη της ύφανσης είναι μια από τις βασικές, τις σταθερές τεχνικές που 

αναπτύσσονται ή μεταβάλλονται με ρυθμούς σταθερούς, διαπερνούν κοινωνικές 

ανακατατάξεις και ελάχιστα επηρεάζονται από ιστορικές τύχες. Αλλάζουν και 

υιοθετούνται ή διαδίδονται με μεγαλύτερη βραδύτητα από ότι άλλες τεχνολογίες αιχμής.  

Οι αλλαγές και οι καινοτομίες δείχνουν όμως μια μακροβιότητα. Για παράδειγμα, ο 

κάθετος αργαλειός με βάρη, ο βασικός τύπος αργαλειού στην αρχαιότητα, επιβίωσε ως 

τα μέσα του 20
ου

 αιώνα στη Σκανδιναβία.  
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O μηχανισμός των Αντικυθήρων 
 

Το παλαιότερο όργανο που χρησιμοποιούσε μαθηματικούς συνειρμούς οδοντωτών 

τροχών και κατά συνέπεια ο αρχαιότερος υπολογιστής είναι το γνωστό εύρημα 

μηχανισμός των Aντικυθήρων, που αδιαμφισβήτητα χρονολογήθηκε ότι ανήκει στην 

προ του 80 π.X. εποχή. Τέσσερα κύρια θραύσματα του μηχανισμού αυτού βρέθηκαν το 

Πάσχα του 1900 από ομάδα σφουγγαράδων, που εξόκειλαν στο νησί των Αντικυθήρων 

στη διάρκεια του ταξιδιού της επιστροφής τους από τα νερά της Λιβύης, όπου αλίευαν 

σφουγγάρια, στην πατρίδα τους τη Σύμη. Σε καταδύσεις διερευνητικές οι σφουγγαράδες 

βρέθηκαν μπροστά σε ένα ναυάγιο της ρωμαϊκής εποχής, που έκρουε θησαυρούς 

αρχαιολογικούς, μεταξύ των οποίων τα θραύσματα αυτά. Τα θραύσματα αρχικά δεν 

προκάλεσαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς τα άλλα ευρήματα ήταν πιο εντυπωσιακά. 

Όμως ήταν τα μονα που έφεραν επιγραφές και επομένως τα μόνα  που επέτρεπαν σε 

πρώτη προσέγγιση τον προσδιορισμό της χρονολογίας του ναυαγίου. Aπο τις επιγραφές 

αυτές, και ιδιαίτερα απο την επιγραφή του παραπήγματος, προκύπτει πως ο μηχανισμός 

συνδεόταν με αστρονομικές μετρήσεις. 

H αποτίμηση των θραυσμάτων έγινε σχεδόν αμέσως απο τον καθηγητή B. Σπάη, τον 

νομισματολόγο I. Σβορώνο και τον ανθυποπλοίαρχο Π. Pεδιάδη. Oι δύο τελευταίοι 

σημειώνουν ότι ο μηχανισμός είναι αστρολάβος ως εκ της αντιπαράθεσης των 

επιγραφών με την αντίστοιχη περιγραφή του Φιλόπονου. O K. Pάδος θεώρησε ότι το 

όργανο ήταν πλέον πολύπλοκο απλού αστρολάβου.  

Η πλέον σύγχρονη μελέτη έγινε από τον καθηγητή Price που βασίστηκε στις 

ραδιογραφικές έρευνες του Χ. Καράκαλου. Από τις ραδιογραφίες προέκυψε ότι ο 

μηχανισμός περιείχε 32 οδοντωτούς τροχούς. 

Στην εμπρόσθια όψη έφερε δύο ομόκεντρους δίσκους ενδείξεων, όπου ένας δείκτης 

δείχνει τη θέση του Ήλιου σε σχέση με τους απλανείς (το αστρικό έτος) και την 

ημερομηνία. Ένας δεύτερος δείκτης δείχνει τη θέση της σελήνης ως προς  τους απλανείς 

(αστρικός μήνας). 

Στην οπίσθια όψη υπάρχουν δύο δίσκοι ενδείξεων, που καθένας αποτελείται από έναν 

αριθμό ομόκεντρων δακτυλίων. O χαμηλότερος δίσκος φέρει 59 διαιρέσεις, που 

αντιστοιχούν στις 29,5 μέρες του συνοδικού (σεληνιακού) μήνα. Ένας μικρός 
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συμπληρωματικός δείκτης μετρά τους δώδεκα συνοδικούς μήνες. Tο πλέον σημαντικό 

ήταν να συνδυάζει το Mετωνικό κύκλο με τους μήνες. Ένα επιπλέον στοιχείο είναι ο 

δρακονικός ή κομβικός μήνας, που είναι η γραμμή της τομής του επιπέδου της τροχιάς 

της σελήνης γύρω από τη γη με την εκλειπτική, γιατί αυτός καθορίζει τις εκλείψεις. Με 

το συνδυασμό αυτόν οδηγούμαστε στο κύκλο Σάρος, δηλαδή τον κύκλο των εκλείψεων, 

που αποδεικνύεται από την ανάγνωση των επιγραφών της οπίσθιας πλάκας (γραμμή 42, 

όπου ο αριθμός 223 προφανώς υποδηλώνει τους συνοδικούς μήνες όπου συμβαίνουν 19 

εκλείψεις).  

Οι αριθμοί των δοντιών των τροχών και ο συνδυασμος σε συρμούς, όπως δόθηκε από 

τον Price και μετά από τον Bromley επιτρέπει να αποδώσουμε στον μηχανισμό 

λειτουργίες που συνδέονται με την κίνηση της σελήνης, του ήλιου και των μεταξύ τους 

σχέσεων (εκλείψεις), που όμως απαιτούν υπολογισμούς που πρέπει να εκτιμούν μέχρι 

και έξι δεκαδικά ψηφία. Π.χ. ο συνδυασμός 19 ετών (Mετωνικός κύκλος) με τους 223 

συνοδικούς μήνες και τους 242 δρακόντειους μήνες, οπου ο δρακόντειος μήνας ισούται 

με 27,212220 μέρες και 0,921493 συνοδικούς μοίρες, δείχνει την απαιτούμενη ακρίβεια 

που έπρεπε να εκφράζει ο μηχανικός αυτός υπολογιστής.  
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Ιατρική τεχνολογία 
 

Τα πρώτα σπέρματα της Ιατρικής Τεχνολογίας ανευρίσκονται μέσα στην ελληνική 

αρχαιότητα, στο μινωικό και μυκηναϊκό πολιτισμό και στη γεωγραφική περιοχή του 

Αιγαίου, όπως μαρτυρούν αναρίθμητα αρχαιολογικά ευρήματα που κοσμούν αρκετά 

φημισμένα μουσεία. Οι ακλόνητες όμως ρίζες της, όπως προκύπτει από την αναδρομική 

ιστοριογραφική έρευνα της Ιατρικής Τεχνολογίας, εντοπίζονται κυρίως μέσα στα 

ιπποκρατικά κείμενα και σε άλλα ευρήματα εκείνης της εποχής· και δεν είναι τυχαίο, 

ούτε συμπτωματικό, ότι πρόκειται για την περίοδο του Χρυσού Αιώνα. Ήταν η περίοδος 

εκείνη κατά την οποία η ελληνική ιατρική εναγκαλίστηκε για πρώτη φορά τον 

φιλοσοφικό στοχασμό και ενστερνίσθηκε το τεχνολογικό πνεύμα που είχε ήδη αρχίσει 

να διαμορφώνεται στην Ιωνία και την Κάτω Ιταλία. H ιπποκρατική τέχνη άρχισε να 

γίνεται επιστήμη, χωρίς όμως να απομακρύνεται από το «βαθύτατο ανθρωπιστικό 

χαρακτήρα της...» 

H ιπποκρατική εργαλειοθήκη 

Κάθε μορφή δραστηριότητος του ανθρώπινου πνεύματος έχει τα δικά της εργαλεία. Το 

ίδιο ακριβώς δεν θα μπορούσε να μη συμβαίνει και με την ιατρική, η οποία «πάντα πάλαι 

υπάρχει». Mε κύριο και χαρακτηριστικό παράδειγμα τη χειρουργική (χειρουργία = έργον 

χειρός). 

Στο σημείο αυτό πρέπει να διευκρινιστεί ότι στην αρχαιότητα τα περισσότερα εργαλεία 

(έκτος φυσικά από τα ιατρικά εργαλεία της λίθινης εποχής) ήταν κατασκευασμένα 

κυρίως από χαλκό (ή από διάφορα κράματα του χαλκού με άλλα μέταλλα) και από 

σίδηρο. 

Η Ιπποκρατική εργαλειοθήκη είναι πλούσια σε χειρουργικά εργαλεία. Οι μελετητές της 

κυριολεκτικά εντυπωσιάζονται! Ενδεικτικά, σκόρπια και στην τύχη, σημειώνονται 

ονομαστικά τα μαχαίρια (νυστέρια), οι μήλες (στειλεοί), τα άγκιστρα, οι βελόνες 

(ακίδες), τα ράμματα, οι διαστολείς, οι σμίλες, οι λαβίδες, οι αυλοί, οι καθετήρες 

(σιδήρια), οι καθετήρες, οι κατοπτήρες, οι οστάγρες (οστεόκοποι), οι οδοντάγρες 

(ριζάγρες), οι σταφυλάγρες, οι νάρθηκες και οι σικύες (βεντούζες), που αποτελούν 

μερικά απο τα πάμπολλα διαγνωστικά και θεραπευτικά της εξαρτήματα. 

H τεχνολογική εξάπλωση 

Οι εφευρέσεις εργαλείων και οργάνων, οι επινοήσεις μεθόδων και οι ανακαλύψεις 

μηχανημάτων –που είχαν τις καταβολές τους στην ιπποκρατική ιατρική– συνεχίστηκαν, 

εμπλουτίστηκαν και πολλαπλασιάστηκαν στους Αλεξανδρινούς και τους Ρωμαϊκούς 

χρόνους, με πρωταγωνιστές Έλληνες ιατρούς και κορυφαίο ηγέτη τον επονομασθέντα 

«δεύτερο Ιπποκράτη», τον ενδοξότατο Γαληνό. 

 

Aμαξήλατη επικοινωνία 
 

Oι Αρχαίοι Έλληνες, γνωστοί ήδη από τα τόσα τους επιτεύγματα στο χώρο της 

τεχνολογίας, δεν θα μπορούσαν να υστερούν στον τομέα της χερσαίας επικοινωνίας και 

των μεταφορών. Οι πρόσφατες συναφείς έρευνες αποδεικνύουν την πρόοδο τους στην 

οδοποιία και αναδεικνύουν τα άξια θαυμασμού στα έργα τους. Aνέπτυξαν και 

δημιούργησαν πυκνότατο οδικό δίκτυο, τελείως ιδιότυπο και ρηξικέλευθο, 

εξασφαλίζοντας έτσι την απρόσκοπτη αμαξηλάτη επικοινωνία σε όλο σχεδον τον 

ελλαδικό χώρο. Οι δρόμοι που διέσχιζαν την ελληνική ύπαιθρο –αλλά και αυτήν των 



 45 

αποικιών– ήταν δύο ειδών: αυτός που προοριζόταν μόνο για πεζοπόρους και υποζύγια, 

ένα δηλαδή στενό πολυπαθημένο μονοπάτι, και αυτός που είχε κατασκευασθεί για 

άμαξες. 

 

Aμαξήλατη επικοινωνία 

 

Οι αρχαίοι Eλληνες, λοιπόν, είχαν δημιουργήσει ένα εντελώς δικό τους σύστημα 

αμαξηλάτης επικοινωνίας: Xάραζαν στα «βραχώδη» μέρη αυλάκια παντού και πάντοτε 

με σταθερό μετατρόχιο 1.40 μ., μέσα στα οποία κινιόταν η δίτροχη ή τετράτροχη άμαξα. 

Οι αρχαίοι ονόμαζαν αυτά τα αυλάκια αρματροχιές ή αμαξοτροχιές. H άμαξα είχε 

προκαθορισμένη διαδρομή και κινιόταν με τους τροχούς μέσα στις αρματροχιές, χωρίς 

να μπορεί να λοξοδρομήσει. Αυτό ήταν και το μείζον επίτευγμα των Eλλήνων οδοποιών. 

Στην πραγματικότητα, παραλληλίζοντας το σύστημά τους με τα σημερινά δεδομένα, θα 

λέγαμε ότι επρόκειτο για ένα είδος σιδηρόδρομου· όπως ο σιδηρόδρομος έχει τους 

τροχούς επάνω στις ράγες, αντιστοίχως οι αρχαίοι Eλληνες είχαν την άμαξα να κινείται 

σταθερά μέσα στις αρματροχιές. Προφανώς η δυνατότητα να διασταυρωθούν δύο 

άμαξες σε τόπο δύσκολο ήταν αδύνατη και γινόταν μόνο σε επιλεγμένα σημεία. Aν 

θυμηθούμε μάλιστα τη γνωστή ιστορία της οδικής διαμάχης Οιδίποδος και Λαΐου [Σοφ. 

OT 800–812], γίνεται κατανοητό ότι εφάμιλλες με τις σημερινές θα ήταν οι διαμάχες 

των αμαξηλατών, όταν ξαφνικά ευρίσκονταν αντιμέτωποι. Oι διακλαδώσεις, εκτροπές 

κατά τους αρχαίους, μάλιστα είναι ίδιες με τα «ψαλίδια» του σιδηροδρόμου, ώστε να 

καθίσταται εφικτή η αλλαγή πορείας της άμαξας. 
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ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ 

 
 

 
ΖΕΡΒΟΣ ΣΠΥΡΟΣ 

 
 
 
 
 
 

 
1. Σουλφίδια - Θειοάλατα 

Βρίσκονται στην δεύτερη κατηγορία στον πινάκα των ορυκτών. Ο χημικός τύπος 
των σουλφιδίων είναι Α(=μέταλλο μικρό άτομο) Χ=S (As, Sb, Bi, Se, Te) μεγάλο 
άτομο. Τα σουλφίδια χωρίζονται ανάλογα με: 
           το δεσμό: 

Ιοντικός (σε μερικά απλά σουλφίδια) 
Ομοιοπολικός (στο καθαρό ZnS) 
 Μεταλλικός (σε άλλα σουλφίδια που είναι κράματα) 
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τη δομή: παρόμοια σε σουλφίδια και Θειοάλατα 
το φως:  αδιαφανή ή με πολύ μεγάλο δείκτη διάθλασης 
και την σκληρότητα:  1- 6,5 

Α2Χ Ακανθίτης  Ag2S 
 Χαλκοσίνης  Cu2S 
Α3Χ2 Βορνίτης  Cu5FeS4 
ΑΧ Γαληνίτης  PbS 
 Σφαλερίτης  ZnS 
 Χαλκοπυρίτης  CuFeS2 
 Εναργίτης  Cu3AsS4 
 Τετραεδρίτης  Cu12SbS13 
 Νικελίνης  NiAs 
 Μαγνητοπυρίτης  Fe1-xS 
 Μιλλερίτης  NiS 
 Κινναβαρίτης  HgS 
 Κόκκινη σανδαράχη  AsS  
Α2Χ3 Κίτρινη σανδαράχη As2S3 
 Αντιμονίτης  Sb2S3 
ΑΧ2 Σιδηροπυρίτης  FeS2 
 Μαρκασίτης  FeS2 
 Μολυβδενίτης  MoS2 
 Αρσενοπυρίτης  FeAsS 
 Κοβαλτίνης  CoAsS 
 Σκουτερουδίτης  CoAs3 
 Καλαβαρίτης  AuTe2 
 Συλβανίτης  (Au,Ag)Te2 
Α3Χ4 Πυραργυρίτης  Ag3SbS3 
 Προυστίτης  Ag3AsS3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ - ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΕΣ ΠΡΩΤΕΣ 
ΥΛΕΣ 

 
Η εξαγωγική μεταλλουργία είναι ο τομέας της Επιστήμης και της 
Τεχνολογίας που έχει σκοπό την παραγωγή μετάλλων ή ενδιάμεσων 
προϊόντων από τις κατάλληλες μεταλλουργικές πρώτες ύλες. 
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2.1 Μεταλλουργικά προϊόντα 
Συμπυκνώματα: Προϊόντα που προέρχονται από την επεξεργασία 
μεταλλευμάτων και περιέχουν το χρήσιμο συστατικό σε μεγαλύτερη 
περιεκτικότητα από αυτό του μεταλλεύματος πχ μικτά θειούχα. 
Ενδιάμεσα προϊόντα: Προϊόντα που προκύπτουν από την υγροχημική ή 
πυροχημική κατεργασία μεταλλευμάτων ή συμπυκνώματος πχ αλουμίνα 
Μέταλλα: Προϊόντα που αποτελούνται εξ ολοκλήρου ή σχεδόν εξ ολοκλήρου 
από μεταλλικά στοιχεία 
Κράματα: Στερεά διαλύματα μεταλλικών στοιχείων                                
 2.2 Πώς γίνεται 
Αυτό επιτυγχάνεται με τη μελέτη των απαραίτητων φυσικών και χημικών 
μοναδιαίων διεργασιών και των συνδυασμών τους, η οποία καταλήγει στο 
βέλτιστο για κάθε περίπτωση από οικονομική και περιβαλλοντική σκοπιά 
σχεδιασμό της κατεργασίας, που οδηγεί στην παραγωγή του επιθυμητού 
προϊόντος από μια δεδομένη πρώτη ύλη 
 
2.3 Βασικά Χαρακτηριστικά Μεταλλουργικών Πρώτων Υλών 
 
α) Χημική Σύσταση: Περιεκτικότητα του Μεταλλεύματος σε χημικά στοιχεία ή σε 
οξείδια ή θειούχες ή άλλες ενώσεις 
β) Ορυκτολογική Σύσταση: Περιεκτικότητα του Μεταλλεύματος σε ορυκτά 
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2.4 Τι είναι Μετάλλευμα; 
 
Υλικό του στερεού φλοιού της γης το οποίο περιέχει το μέταλλο σε μεγαλύτερη 
περιεκτικότητα από εκείνη με την οποία το μέταλλο απαντάται στο περιβάλλον. 
Η περιεκτικότητα του Οξειδίου του Αλουμινίου στο στερεό φλοιό της γης είναι 8% 
ενώ στο Βωξίτη είναι 55%. 
                                                                                                    
 Τα μέταλλα πλην ορισμένων εξαιρέσεων μέσα στα ορυκτά δεν βρίσκονται σε 
μεταλλική μορφή, αλλά σαν χημικές ενώσεις πχ οξείδια, σουλφίδια, οι οποίες 
ανάλογα με το σύστημα που κρυσταλλώνονται δημιουργούν τα αντίστοιχα 
ορυκτά. 
Ενώσεις της ίδιας χημικής σύστασης μπορεί να κρυσταλλώνονται σε διαφορετικά 
ορυκτά τα οποία έχουν τελείως διαφορετική συμπεριφορά. 
Τα πλούσια μεταλλεύματα σιδήρου μπορεί να περιέχουν μέχρι 60% σίδηρου. 
Μεταλλεύματα με περιεκτικότητα μέχρι 25% θεωρούνται εκμεταλλεύσιμα. 
Τα πλούσια μεταλλεύματα αλουμινίου περιέχουν μέχρι και 55% αλουμίνα. Η 
ορυκτολογική μορφή που βρίσκεται το αλουμίνιο έχει τεράστια σημασία γιατί 
μπορεί να αλλάξει τελείως την τεχνολογία παραγωγής του. 
Η ελάχιστη περιεκτικότητα για να είναι ένα μετάλλευμα μολύβδου 
εκμεταλλεύσιμο είναι 4%. Τα μεταλλεύματα μολύβδου περιέχουν συνήθως και 
ψευδάργυρο, χαλκό, άργυρο και χρυσό. 
 
  2.5 Παλαιά μέταλλα  
  Μεταλλικά υλικά που προκύπτουν από την ανακύκλωση μεταλλικών 
αντικειμένων που έχουν ολοκληρώσει τον κύκλο της ζωής τους. Το 50% του 
χάλυβα, το 40% του χαλκού, το 15% του νικελίου, το 45% του μολύβδου, το 12% 
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του κασσιτέρου και το 25% του ψευδαργύρου προέρχεται από την κατεργασία 
παλαιών μετάλλων. 
Σημαντικό πλεονέκτημα της χρήσης παλαιών μετάλλων είναι η πολύ μικρή 
ενεργειακή κατανάλωση σε σχέση με εκείνη της κατεργασίας πρωτογενούς 
μεταλλεύματος. 
                          
2.6 Μεταλλουργικές κατεργασίες 
Πυρομεταλλουργικές κατεργασίες: Η κατεργασία της πρώτης ύλης γίνεται σε 
ψηλές θερμοκρασίες, συνήθως σε ατμοσφαιρική πίεση και οι φάσεις που 
εμφανίζονται είναι στερεές, αέριες ή τήγματα. 
Παραδείγματα πυρομεταλλουργικών διεργασιών αποτελούν η ξήρανση, η 
πύρωση, η φρύξη, η τήξη, η απόσταξη, και η ηλεκτρόλυση τήγματος 
Παραδείγματα μετάλλων που παράγονται πυρομεταλλουργικά: Σίδηρος, χαλκός, 
νικέλιο, μόλυβδος, ψευδάργυρος. 
Υδρομεταλλουργικές κατεργασίες: Η κατεργασία της πρώτης ύλης γίνεται σε 
υδατική φάση, σε χαμηλές θερμοκρασίες, σε ατμοσφαιρική πίεση ή σε ψηλή 
πίεση (αυτόκλειστα) και οι φάσεις που εμφανίζονται είναι, υγρές, στερεές και 
αέριες. 
Παραδείγματα υδρομεταλλουργικών διεργασιών αποτελούν η εκχύλιση, 
διαχωρισμός υγρής – στερεής φάσης, η καταβύθιση και η κρυστάλλωση, η 
κατεργασία με οργανικό διαλύτη και η ηλεκτρόλυση υδατικού διαλύματος. 
Παραδείγματα μετάλλων που παράγονται υδρομεταλλουργικά: Αλουμίνιο, 
μαγνήσιο, Χαλκός, νικέλιο. 
 
 
 
 
 

3.  Πως πρέπει ν να κατεργαστώ τα Σουλφίδια 
 
Τρεις είναι οι βασικοί δρόμοι που μπορώ να κατεργαστώ τα θειούχα 
μεταλλεύματα: 
α) Οξείδωση του σουλφιδίου σε οξείδιο και ακολούθως αναγωγή του οξειδίου με 
άνθρακα, μονοξείδιο του άνθρακα ή υδρογόνο σε μέταλλο. Η μέθοδος αυτή 
εφαρμόζεται στην παραγωγή μετάλλων όπως ο μόλυβδος και ο ψευδάργυρος. 
β) Οξείδωση του σουλφιδίου σε θειικό άλας, διαλυτοποίηση του άλατος με νερό 
και ανάκτηση του μετάλλου με ηλεκτρόλυση. 
γ) Οξείδωση του σουλφιδίου απευθείας σε μέταλλο. Η μέθοδος αυτή 
εφαρμόζεται σε μέταλλα που έχουν χαμηλή χημική συγγένεια με το οξυγόνο 
όπως ο Χαλκός. 

 

 



 51 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 



 52 

   
 
 
 
3.1 Φρύξη Πρώτων Υλών και Μεταλλευμάτων 
 
Σκοπός της Φρύξης (Roasting) είναι συνήθως η απομάκρυνση του θείου από 
τις θειούχες ενώσεις ή γενικότερα η αλλαγή του χημικού χαρακτήρα της πρώτης 
ύλης ή του μεταλλεύματος. 
Η φρύξη είναι μια διεργασία που διεξάγεται σε ψηλή θερμοκρασία χωρίς όμως 
να φθάνει στη θερμοκρασία τήξης των υλικών. 
Ανάλογα με το σκοπό η φρύξη μπορεί να είναι οξειδωτική, θειωτική, 
αναγωγική, χλωριωτική ή ακόμη να συνοδεύεται και από συσσωμάτωση. 
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4. ΑΡΓΥΡΟΣ (Ag) 

4.1 Γενικά για τον Ag  
 Αργυρά νομίσματα (πάντοτε περιέχουν μικρές ποσότητες Cu). Η μαύρη 

"πατίνα" οφείλεται στο σχηματισμό Ag2S.Μέταλλο γνωστό από την 

αρχαιότητα. Αργυρά αντικείμενα που βρέθηκαν στη Μικρά Ασία και στα 

νησιά του Αιγαίου καταδεικνύουν ότι ο άνθρωπος γνώριζε τον τρόπο 

διαχωρισμού του Ag από τα ορυκτά του μολύβδου ήδη από το 3000 π.Χ. 

Oνομασία ελληνικής /λατινικής προέλευσης: "argentum" - "άργυρος". 

Μαλακό, ελατό και όλκιμο μέταλλο, ημιευγενές, προσβάλλεται από το θείο 

και θειούχες ενώσεις, όπως και από το όζον που μαυρίζουν την 

αστραφτερή ανακλαστική του επιφάνεια. Ο καλύτερος αγωγός του 

ηλεκτρισμού και της θερμότητας.  

 Διαλύεται εύκολα σε νιτρικό οξύ [V01], ενώ δεν προσβάλλεται από αραιό 

υδροχλωρικό, αραιό θειικό οξύ και διαλύματα καυστικών αλκαλίων.  

 Αμιγή ορυκτά του αργύρου όπως ο αργεντίτης, Ag2S [F01] και ο 

χλωραργυρίτης, AgCl [F02] είναι σχετικώς σπάνια (Μεξικό, Καναδάς, 

ΗΠΑ, Περού).  
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 Σπανιότατα βρίσκεται και ως μεταλλικός Ag [F03]. Λαμβάνεται κυρίως 

ως παραπροϊόν παραγωγής άλλων μετάλλων (Cu, Pb) στα θειούχα 

ορυκτά των οποίων, όπως π.χ. ο γαληνίτης, PbS [F04], όπου βρίσκεται 

σε πολύ μικρές αλλά εκμεταλλεύσιμες ποσότητες (όπως π.χ. κατά το 

παρελθόν, στα μεταλλεία του Λαυρίου).  

 Παγκοσμίως παράγονται περίπου 20 χιλ. τόννοι τον χρόνο (στοιχεία 

2007). Κυριότερες παραγωγοί χώρες: Περού, Μεξικό, Κίνα, Χιλή, ΗΠΑ και 

Καναδάς.  

 Κυριότερες εφαρμογές: κοσμήματα, αργυρά αντικείμενα οικιακής χρήσης 

(ως κράμα με Cu: 92,5% Ag + 7,5% Cu), φωτογραφικά φιλμ (ως 

φωτοευαίσθητος AgBr), ηλεκτρολογικά εξαρτήματα, καθρέπτες. Οι 

ενώσεις του (κυρίως ο AgNO3) χρησιμοποιούνται ως χημικά 

αντιδραστήρια και ως μικροβιοκτόνα. Βομβίδες με εκρηκτικό μίγμα AgIO3 

+ C, χρησιμοποιούνται για την παραγωγή τεχνητής βροχής. Ο 

εμβολιασμός του σύννεφου με τον παραγόμενο (κατά την έκρηξη) AgI έχει 

ως αποτέλεσμα τη συμπύκνωση των υδρατμών και παραγωγή βροχής  
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F01. Αργεντίτης, Ag2S 
F02. Χλωραργυρίτης, AgCl

F03. Μεταλλικός άργυρος ("αυτοφυής") F04. Γαληνίτης, PbS (+ ίχνη Ag2S) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Το Αρχαίο Λαύριο 
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 Λαύριο ή Λαυρεωτική ονομαζόταν στην αρχαιότητα η χερσόνησος στο ΝΑ 

άκρο της Αττικής. Το εξαιρετικά πλούσιο σε μεταλλεύματα υπέδαφός της 

έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο στην ιστορία της Αρχαίας Αθήνας: στο ασήμι 

των ορυχείων του Λαυρίου χρωστάει η Αθήνα τις 200 τριήρεις που της 

έδωσαν τη νίκη στη ναυμαχία της Σαλαμίνας και, σε μεγάλο βαθμό, το 

χρυσό αιώνα της. Σήμερα, διάσπαρτες σε μια εκτεταμένη περιοχή 

βρίσκονται μαρτυρίες των αρχαίων μεταλλευτικών δραστηριοτήτων αλλά 

και των πιο σύγχρονων, του 19ου και του 20ου αιώνα. Μαζί με τον 

απόηχο παρελθούσης ευημερίας και εργατικών εξεγέρσεων, έχουν 

αφήσει πίσω τους και σοβαρά περιβαλλοντικά προβλήματα.  

 
5.1 ΓΕΩΛΟΓΙΑ – ΟΡΥΚΤΑ 
 

 Σε πολλές περιπτώσεις, οι μεταλλοφόροι ορίζοντες σχηματίζονται όταν  

χημικές  ενώσεις μετάλλων οι οποίες μεταφέρονται διαλυμένες σε θερμό 

νερό υπό πίεση, εναποτίθενται στις επαφές διαφορετικών  πετρωμάτων. 

Στο φαινόμενο αυτό, το οποίο ονομάζεται υδροθερμική μεταλλογένεση 

[Κονοφάγος (1980), σελ. 158], οφείλεται και η μεταλλοφορία της 

Λαυρεωτικής.  

 Στο υπέδαφος της Λαυρεωτικής εναλλάσσονται διαδοχικά σχιστόλιθος και 

μάρμαρο. Σημαντική μεταλλοφορία εμφανίζεται σε τρεις διαδοχικές 

επαφές μεταξύ των δύο αυτών πετρωμάτων. Το πάχος του επιφανειακού 

στρώματος σχιστόλιθου ποικίλλει, σε μερικά μάλιστα σημεία, όπως στο 

Θορικό (όπου φτιάχτηκε και η πρώτη μεταλλευτική στοά), η πρώτη επαφή 

σχιστόλιθου-μαρμάρου φτάνει στην επιφάνεια του εδάφους.  
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 Τα κύρια χρήσιμα ορυκτά για τους αρχαίους ήταν ο κερουσίτης 

(ανθρακικός μόλυβδος - PbCO3) και ο γαληνίτης (θειούχος μόλυβδος - 

PbS). Ο άργυρος (Ag), που ενδιέφερε κυρίως τους αρχαίους περιέχεται 

στο πλέγμα του μολύβδου. Η αναλογία εκμετάλλευσης των δύο αυτών 

ορυκτών από τους αρχαίους εκτιμάται σε 9:1 [Κονοφάγος (1980), σελ. 

302]. Στους νεότερους χρόνους εξορύσσονται επιπλέον σφαλερίτης 

(θειούχος ψευδάργυρος - ZnS), σιδηροπυρίτης (θειούχος σίδηρος - FeS2) 

και σμισθονίτης ή καλαμίνα (ανθρακικός ψευδάργυρος - ZnCΟ3). Όπως 

είπαμε, οι αρχαίοι ενδιαφέρονταν  κυρίως για Αg. Επί πλέον, ήξεραν ότι o 

ZnCΟ3 είναι επιβλαβής για την επεξεργασία της τήξης, επειδή κάνει 

δύστηκτη τη σκουριά,  η οποία δυσκολεύεται να τρέξει έξω από το καμίνι. 

Για αυτόν το λόγο, διαχώριζαν το σμισθονίτη ήδη στις σήραγγες, κι έτσι 

βρέθηκαν σημαντικές εσωτερικές εκβολάδες ZnCΟ3 μέσα στις στοές.  

 Γενικότερα, στο Λαύριο απαντάται πολύ μεγάλη ποικιλία ορυκτών, όχι 

μόνο πρωτογενών, αλλά και δευτερογενών. Τα δευτερογενή ορυκτά 

σχηματίστηκαν από τη μακροχρόνια παραμονή των παραπροϊόντων 

τήξης (σκουριές) που οι αρχαίοι πετούσαν και μέσα στη θάλασσα (slag 

minerals).  

 Οι Αρχαίοι Έλληνες ξέρουν ότι η εκμετάλλευση των μεταλλείων του 

Λαυρίου είχε ξεκινήσει από πολύ παλιά, αλλά, όπως γράφει ο 

Ξενοφώντας, "κανείς δεν επιχειρεί να πει από ποια εποχή άρχισε". 

Ευρήματα λιθαργύρου (PbO), σε χρονολογημένη στρωματογραφία στη 

Μακρόνησο, τοποθετούν την παραγωγή αργύρου τουλάχιστον στο 3000 

π.Χ. Τον 7ο αιώνα εμφανίζονται τα νομίσματα. Πιθανά το 546 π.Χ. ο 

Πεισίστρατος κόβει τα πρώτα αθηναϊκά νομίσματα με τη γλαύκα και τη 

θεά Αθηνά. Το 483 γίνεται γνωστό στην Αθήνα [Κονοφάγος (1980), σελ. 
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85] ότι ένα καινούριο κοίτασμα είναι πολύ πλούσιο. Πρόκειται για την 

ανακάλυψη της τρίτης, και βαθύτερης, επαφής  σχιστόλιθου-μάρμαρου 

κοντά στην επιφάνεια, στην περιοχή Μαρώνεια (σημερινή Καμάριζα-Aγιος 

Κωνσταντίνος). Η παραγωγή του αργύρου αυξάνεται στα 20.000 Κg το 

χρόνο. Εννιά χρόνια πριν τη λήξη του Πελοποννησιακού πολέμου, 20.000 

δούλοι εξεγείρονται και περνάνε στο πλευρό των  Σπαρτιατών, αφού 

έχουν λάβει υπόσχεση πως θα ελευθερωθούν. Πιθανώς, οι μισοί ή και 

περισσότεροι εξ αυτών να είναι εργάτες στο Λαύριο. Η παραγωγή 

αργύρου καταρρέει. Το Λαύριο συνεχίζει με μειωμένη δραστηριότητα 

μέχρι και τους ρωμαϊκούς χρόνους και εγκαταλείπεται τον 1ο αιώνα π.Χ.  

 Τα υπολείμματα της κατεργασίας των μεταλλευμάτων της Λαυρεωτικής 

από τους αρχαίους είναι τεράστια: 1,5 εκ. τόνοι σκουριάς και 10 εκ. τόνοι 

εκβολάδες. Από την κατεργασία αυτών των παραπροϊόντων ξεκινάει η 

νεότερη περίοδος μεταλλευτικών δραστηριοτήτων στη Λαυρεωτική, στη 

δεκαετία του 1860, και συνεχίζεται με επέκταση και περαιτέρω 

εκμετάλλευση των μεταλλείων.  

5.2 Ορυχεία και εκμετάλλευση (Αρχαίοι χρόνοι) 

 Τα αρχαία μεταλλεία εκτείνονται σε μια περιοχή μήκους 15 χλμ (στη 

βόρεια-νότια διεύθυνση, από το ύψος της Κερατέας μέχρι το σημερινό 

Άνω Σούνιο, 2 χλμ βόρεια του ναού στο Σούνιο) και πλάτους 7,5 χλμ. 

Κάθετα μεταλλευτικά φρέατα συναντούσαν υπόγειες στοές διαστάσεων 

0,7 - 0,9 μέτρων. Έχουν βρεθεί πολλά χιλιόμετρα στοών και πάνω από 

1000 πηγάδια (ερευνητικά, απομάκρυνσης μεταλλεύματος, είσοδοι-έξοδοι 

στοών). Μετά την εξόρυξη, η επεξεργασία περιλάμβανε τα στάδια του 

εμπλουτισμού, της τήξης και της κυπέλλωσης.  

 Τα αρχαία μεταλλεία εκτείνονται σε μια περιοχή μήκους 15 χλμ (στη 

βόρεια-νότια διεύθυνση, από το ύψος της Κερατέας μέχρι το σημερινό 

Άνω Σούνιο, 2 χλμ βόρεια του ναού στο Σούνιο) και πλάτους 7,5 χλμ. 

Κάθετα μεταλλευτικά φρέατα συναντούσαν υπόγειες στοές διαστάσεων 

0,7 - 0,9 μέτρων. Έχουν βρεθεί πολλά χιλιόμετρα στοών και πάνω από 

1000 πηγάδια (ερευνητικά, απομάκρυνσης μεταλλεύματος, είσοδοι-έξοδοι 

στοών). Μετά την εξόρυξη, η επεξεργασία περιλάμβανε τα στάδια του 

εμπλουτισμού, της τήξης και της κυπέλλωσης.  

5.2.1 Πώς γινόταν η εκμετάλλευση 
 
Η παραγωγή του Αργύρου (Ag) και του Μολύβδου (Pb) στην Λαυρεωτική 

ακολούθησε τρία διαδοχικά στάδια: 
Πρώτο στάδιο: Εντοπισμός και εξόρυξη του αργυρούχου μεταλλεύματος. 
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Για την εξόρυξη χρησιμοποιούσαν: 
− Επιφανειακά σκάμματα 
− Μεταλλευτικά φρέατα 
− Υπόγειες στοές (Εικ. 3) 
Δεύτερο στάδιο: Ο πλήρης καθαρισμός και ο εμπλουτισμός του 

εξορυχθέντος μεταλλεύματος. 
Τρίτο στάδιο: Η τήξη του εμπλουτισμένου μεταλλεύματος για την παραγωγή 

των μετάλλων. 

 
                                    Εικ. 3: Είσοδος μεταλλευτικής στοάς στη Σούριζα. 
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Συγκεκριμένα στο δεύτερο στάδιο: 
• Το πλούσιο μετάλλευμα που περιείχε γαληνίτη πάνω από 45% οι αρχαίοι το 

εκκαμίνευαν αμέσως, χωρίς να προηγηθεί διαλογή (παλαιότερες εποχές). 
• Στα φτωχότερα μεταλλεύματα ακολουθούν οι ακόλουθες εργασίες: 
   1. Πρώτη χονδρική διαλογή εντός του μεταλλείου – Τα σκάρτα υλικά 
ονόμαζαν «εκβολάδες». 
   2. Θραύση και τρίψιμο του μεταλλεύματος. 
   3. Λειοτρίβηση πάνω σε τριβεία (μαρμάρινες πλάκες) μέχρι 1 χιλιοστό. 
   4. Πλύσιμο όπου γινόταν εμπλουτισμός. Οι κόκκοι του λειοτριμμένου 

μεταλλεύματος ρίχνονταν σε ρεύμα νερού όπου, ανάλογα με το ειδ. βάρος, 
γινόταν η καθίζηση. 

 
Τα πλυντήρια 
• Εγκαταστάσεις όπου γίνεται επεξεργασία και εμπλουτισμός του 
μεταλλεύματος μετά τη λειοτρίβηση που γινόταν στους μύλους. 
• Υπήρχαν 2 ειδών πλυντήρια τα επίπεδα και τα ελικοειδή: 
 
1. Τα επίπεδα πλυντήρια με ρείθρα και δεξαμενή νερού δίπλα ή πολύ 

κοντά. (Εικ.5, Εικ.6) 
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2. Τα ελικοειδή 
Τα ρείθρα τους ήσαν κυκλικά και λαξευμένα πάνω σε μάρμαρα. (Εικ. 7). 
 

 
 
Εικ. 7: Ελικοειδές πλυντήριο στο Δημιολάκι. 
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Το πλυντήριο αποτελεί τεχνολογική εξέλιξη αφού πολλαπλασίασε τα 
εκμεταλλεύσιμα κοιτάσματα του Λαυρίου. 

Η επινόηση του πλυντηρίου υπήρξε ορόσημο στην μεταλλευτική 
δραστηριότητα στην Λαυρεωτική επειδή κατέστησε εκμεταλλεύσιμα ακόμα και τα 
πιο φτωχά τα αργυρούχα κοιτάσματα,. 

Τα πλυντήρια πολλαπλασίασαν τον «ορυκτό θησαυρό των Αθηναίων» 
(Αισχύλος: Πέρσαι). 
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Ο εμπλουτισμός περιλάμβανε θραύση με κόπανους και τρίψιμο μέχρι οι 
κόκκοι να γίνουν μικρότεροι από 1 χιλιοστό και ξέπλυμα σε πλυντήρια, όπου 
κατακρατούνταν το βαρύτερο κλάσμα, αφού το νερό παρέσυρε το πιο ελαφρύ. 
Εκατοντάδες πλυντήρια έχουν βρεθεί στη Λαυρεωτική, συνήθως τοποθετημένα 
κοντά σε ρεματιές. Το νερό αποθηκευόταν σε δεξαμενές στεγανοποιημένες με 
μια διπλή στρώση: πρώτα ένα κονίαμα με διαπερατότητα παρόμοιας του μπετόν 
και μετά ένα επίχρισμα λιθαργύρου [τοποθετημένο με πινέλο κατά τον Κονοφάγο 
(1980), σελ 255] πάχους 1 χιλιοστόμετρου, με πρακτικά μηδενική 
διαπερατότητα. 

 
5.2.2 Νερό και δεξαμενές 
 
• Η Λαυρεωτική από αρχαιοτάτων χρόνων είναι από τις πιο άνυδρες περιοχές 

της Ελλάδας. 
• Το νερό που ήταν αναγκαίο για τα πλυντήρια, αρχικά, το έπαιρναν από τα 

μικρά ποτάμια ή ρυάκια. Αργότερα, όταν αυξήθηκε η εκμετάλλευση, 
κατασκεύασαν δεξαμενές (μέχρι 600 κυβικά μέτρα) όπου συγκέντρωναν το 

νερό της βροχής. (Εικ. 8) 
• Οι δεξαμενές είχαν εσωτερικό επίχρισμα από ασβεστοκονίαμα πάχους 2 – 3 

εκατ. και πάνω από αυτό λεπτό επίχρισμα πάχους μερικών χιλιοστών, 
απρόσβλητο από τις καιρικές μεταβολές. Έτσι επιτυγχάνετο πλήρης στεγανότης. 
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Εικ. 8: Δεξαμενή νερού 
 

 
Εικ. 10: Αναπαράσταση αρχαίας «φρεατώδους» καμίνου τήξεως. Εσωτερική 

διάμετρος 1 μέτρο περίπου και ύψος που δεν υπερέβαινε τα 4 μέτρα. Από 
ΚΟΝΟΦΑΓΟΣ (1980) 
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Εικ. 11: Η αρχαία ελληνική μέθοδος κυπελλώσεως με εμβάπτιση σιδερένιων ράβδων. Μορφή 

λιθαργύρων σωληνωτή. Από ΚΟΝΟΦΑΓΟΣ (1980) 

 
Εργαστήρια Καθαρισμού 
• Τα πλυντήρια και τις δεξαμενές τις κατασκεύαζαν πλέον κοντά στα 

μεταλλεία, δημιουργώντας ολόκληρα Εργαστήρια Καθαρισμού που ήταν 
αυθύπαρκτες και ολοκληρωμένες παραγωγικές μονάδες και αποτελούντο από: 

 1. τράπεζα θραύσης του μεταλλεύματος, 
 2. μύλους για άλεσμα, 
 3. κτίσματα για την αποθήκευση της παραγωγής, 
 4. οικήματα για τη μόνιμη διαμονή του προσωπικού, όπου κατοικούσαν και 

γυναίκες και παιδιά, 
 5. υπόγειες δεξαμενές πόσιμου νερού. 
• Τα εργαστήρια καθαρισμού αποτελούσαν μια μικρή οικιστική μονάδα που 

οι κάτοικοί της πρέπει να επιδίδονταν και σε άλλες δραστηριότητες όπως 
γεωργικές, κτηνοτροφικές κλπ. (Εικ. 12) 

 
Εικ. 12: Κάτοψη ενός Εργαστηρίου Καθαρισμού από την περιοχή τη Αγριλέζας (βουνό 

Μιχάλης) (κατά J.E. Jones). 
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Τρίτο στάδιο 
Τήξη του εμπλουτισμένου μεταλλεύματος που γίνεται στην κάμινο. 
4 
5.2.3 Η κάμινος 
 
• Ήταν κτισμένη από σχιστόλιθους και όχι από μάρμαρο επειδή αντέχουν στις 

υψηλές θερμοκρασίες. 
• Εσωτερικά την άλειφαν με άργιλο, που όταν ψηθεί μετατρέπεται σε 

πυρίμαχο υλικό. 
• Με φυσερά ανέβαζαν την θερμοκρασία (Εικ.9). 
• Έτσι έλιωνε το μέταλλο και παραγόταν ο αργυρούχος μόλυβδος (Εικ.10). 
• Η τροφοδοσία γινόταν συνεχώς, μέρα – νύχτα. 
  

 
 Τα εμπλουτισμένα μεταλλεύματα (δηλ. το βαρύτερο κλάσμα) έλειωνε 

μέσα σε κατακόρυφα καμίνια τήξης (βλ. αναπαράσταση), ενόσω ένα 

ισχυρό ρεύμα αέρα εμφυσιόταν με φυσερά. Ο μόλυβδος (μαζί με τον 

άργυρο που διαλύεται τέλεια στον μόλυβδο), έβγαινε από μία τρυπούλα 

στον πάτο του καμινιού, μαζί με τα υπόλοιπα (αναμειγμένα) υλικά της 

τήξης. Αυτά τα παραπροϊόντα τήξης ονομάζονται σκωρία ή σκουριά 
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(slag).. Ο Κονοφάγος (σελ. 284) αναφέρει σαν τυπική σύσταση σκουριάς 

μια περιεκτικότητα 70-75% σε οξείδια του πυριτίου, του σιδήρου και του 

ασβεστίου. Όλα τα λειωμένα υλικά συλλέγονταν σε λακκούβα, κάτω ο 

βαρύς μόλυβδος και πάνω η σκουριά, και διαχωρίζονταν εύκολα μετά τη 

στερεοποίηση. Ερείπια εγκαταστάσεων καμινιών τήξης (τα περισσότερα 

δίπλα σε λιμανάκια) μπορεί κανείς να δει στο χώρο των εγκαταστάσεων 

της ΔΕΗ στον όρμο Αγίου Νικολάου, βόρεια από το Θορικό, και στον 

Πάνορμο, μεταξύ Λαυρίου και Σουνίου.  

 Κατά την τελική διαδικασία, την κυπέλλωση (που εφαρμοζόταν μέχρι 

πρόσφατα), ο μόλυβδος διαχωρίζόταν από τον άργυρο με οξείδωση σε 

πυρίμαχο σκεύος (κύπελλο) τοποθετημένο σε ειδική θολωτή κάμινο 

κυπελλώσεως. Ο οξειδωμένος μόλυβδος ή λιθάργυρος (λίθος αργύρου) 

έρεε έξω από την κάμινο, ενώ ο άργυρος που δεν οξειδώνεται παρέμενε 

σε αυτή. Κάμινοι κυπέλλωσης δεν έχουν βρεθεί, ή ύπαρξή τους συνάγεται 

από τα ευρήματα λιθαργύρου. Ο άργυρος καθαριζόταν περαιτέρω πριν 

κοπούν τα νομίσματα. Τέλος ο μόλυβδος εξαγόταν από τον λιθάργυρο με 

ανάτηξη (στα ίδια καμίνια τήξης).  

5.2.4 Αρχαίες Σκωρίες 
 
Με το όνομα σκωρίες, αποκαλείται ένα σύνολο υλικών (στείρα υλικά) που 

προέρχεται από την καμίνευση των αρχαίων μεταλλευμάτων και περιέχει σε 
μικρές ποσότητες αργυρούχο μόλυβδο (γαληνίτη), καθώς και κάποια άλλα 
μεταλλεύματα. Τα στείρα αυτά υλικά είχαν αποτεθεί με μορφή σωρών, αρχικά 
κοντά στις θέσεις του μεταλλεύματος όπου γίνονταν και οι εκκαμινεύσεις, ενώ 
κατά τον 4ο π.Χ. αιώνα τα συναντάμε κοντά στα λιμάνια όπου είχε μεταφερθεί το 
σύνολο των μεταλλουργικών δραστηριοτήτων. 

Ο διαχωρισμός του αργύρου από τον αργυρούχο μόλυβδο γινόταν με την 
κυπέλλωση. 

• Κυπέλλωση = όταν οξειδώνεται ο αργυρούχος μόλυβδος με ισχυρό ρεύμα 
αέρος, ο άργυρος μένει απρόσβλητος. Η οξείδωση γινόταν σε δοχείο, το 
κύπελλο. 

• Η κυπέλλωση γινόταν σε χαμηλούς θολωτούς φούρνους (Εικ. 11) 
• Ο τελικός καθαρισμός του αργύρου, μετά την απομάκρυνση του λιθαργύρου, 

γινόταν με συνεχή θέρμανση του αργύρου μέσα στο κύπελλο. 
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ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΠΟ   

ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
 

 

 
 

      

     Καραπάνου Ηλιάνα 

                 Κυριακοπούλου Γεωργία 

   Κυριακόπουλος Ευάγγελος 

                                         Μωραΐτη Φλώρα 
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1. Επιπτώσεις στο Περιβάλλον από την Εξόρυξη Θειούχων     

Μεταλλευμάτων – Η εμπειρία από τα μεταλλεία στη Χαλκιδική. 

 
Το εικονίδιο "ΣΤΑΜΑΤΗΣΤΕ ΤΗΝ ΕΞΟΡΥΞΗ 

ΘΕΙΟΥΧΩΝ" προέρχεται από το site: 

www.savethewildup.org  και αντικατοπτρίζει μια 

πραγματικότητα: ότι δεν υπάρχει κανένα μεταλλείο 

θειούχων πετρωμάτων, πουθενά στον κόσμο, που να μην 

έχει προκαλέσει ζημία στο περιβάλλον και να έχει πετύχει 

πραγματική περιβαλλοντική αποκατάσταση.  

Αυτό το γνωρίζουμε απλά γιατί μας το είπε η ίδια η μεταλλευτική βιομηχανία. Το 

1998, η Πολιτεία του Wisconsin πρόσθεσε έναν επιπλέον όρο στη διαδικασία 

αδειοδότησης των μεταλλείων θειούχων ορυκτών (Act 171/1997): η εταιρεία που ζητά 

αδειοδότηση πρέπει να υποδείξει ένα μεταλλείο θειούχων στις ΗΠΑ ή τον Καναδά, που 

να έχει λειτουργήσει για τουλάχιστον 10 χρόνια ή να έχει κλείσει εδώ και 

τουλάχιστον 10 χρόνια χωρίς να έχει προκαλέσει ρύπανση των υδροφορέων με βαρέα 

μέταλλα ή όξινη απορροή. Εδώ και μια δεκαετία, καμία εταιρεία δεν κατάφερε να 

ικανοποιήσει αυτά τα, λογικά κατά τη γνώμη μας, κριτήρια. 

 

 

 

 

 

 

 

Bάβδος Χαλκιδικής 
 

 

 

Πολλές από τις επιπτώσεις της μεταλλευτικής εκμετάλλευσης είναι κοινές σε όλα 

τα μεταλλεία, ανεξάρτητα από τη φύση του πετρώματος ή τη μέθοδο παραγωγής. 

Πολλές από αυτές είναι κοινός τόπος ακόμα και στα κοινά λατομεία αδρανών ή 

βιομηχανικών ορυκτών. Η καταστροφή του φυσικού περιβάλλοντος και η αλλοίωση της 

μορφολογίας του εδάφους είναι συχνά τόσο εκτεταμένη που οι υποσχέσεις για 

«αποκατάσταση» μόνο γέλιο μπορούν να προκαλέσουν. Το σεληνιακό τοπίο των 

εξορύξεων λευκολίθου στο Βάβδο Χαλκιδικής καλύπτει μια έκταση 6.000 τ.μ. Σε 

περίπτωση που επιχειρούνταν αποκατάσταση είναι πολύ πιθανό ότι το συνολικό της 

κόστος θα υπερκάλυπτε τα κέρδη που πραγματοποιήθηκαν κατά τα χρόνια λειτουργίας 

του. Κοινές επίσης είναι οι επιπτώσεις στη σταθερότητα του εδάφους (καθιζήσεις, 

κατολισθήσεις) και η αποστράγγιση των υδατικών αποθεμάτων διότι τα νερά 

χάνονται μέσα από το κατακερματισμένο πλέον έδαφος προς τα χαμηλότερα επίπεδα.  

 

1.1 Μικτά θειούχα - τα "κακοήθη" πετρώματα 
 
Πρόκειται για κοιτάσματα με εξαιρετικά υψηλή περιεκτικότητα σε θείο (τυπική 

περιεκτικότητα 30%) και επιπλέον πολυμεταλλικά. Περιέχουν, σε μεγαλύτερες ή 

http://www.savethewildup.org/
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μικρότερες ποσότητες, όλα τα γνωστά βαρέα μέταλλα: μόλυβδο, ψευδάργυρο, κάδμιο, 

αρσενικό, χαλκό, αλουμίνιο, μαγγάνιο, φώσφορο, σίδηρο, σελήνιο, αντιμόνιο, 

υδράργυρο, πιθανόν ουράνιο, και επίσης χρυσό και άργυρο. Οι μέθοδοι εξόρυξης και 

μεταλλουργίας τους διαφέρουν, ανάλογα με το επιθυμητό μέταλλο και τη συγκέντρωση 

υπάρχει. Όμως, οι σοβαρότερες περιβαλλοντικές επιπτώσεις προκύπτουν από την ίδια 

τη δηλητηριώδη φύση του μεταλλεύματος, ενώ η επεξεργασία τους για την ανάκτηση 

του μετάλλου, επιβαρύνει ακόμη περισσότερο την ήδη τραγική περιβαλλοντικά 

κατάσταση 
 

1.2 Όξινη απορροή 

 

 Μόλις αρχίσουν να ανοίγουν τρύπες σε περιβάλλον μικτών θειούχων, αρχίζουν τα 

σοβαρά προβλήματα. Η έκθεση θειούχων πετρωμάτων στην ατμόσφαιρα, προκαλεί το 

φαινόμενο της όξινης απορροής (AMD: acid mine drainage) που θεωρείται ως το 

σημαντικότερο πρόβλημα της μεταλλευτικής βιομηχανίας διεθνώς. Στην περιοχή των 

μεταλλείων μικτών θειούχων Χαλκιδικής έχει ήδη λάβει εκρηκτικές διαστάσεις. Το 

θείο αντιδρά με το νερό παρουσία αέρα και σχηματίζει θειϊκό οξύ, το οποίο ως 

ισχυρότατος διαλύτης, διαλυτοποιεί βαρέα μέταλλα από τα πετρώματα στο νερό. Το 

φαινόμενο είναι αυτοκαταλυόμενο και αν ξεκινήσει δεν μπορεί να σταματήσει με καμιά 

γνωστή μέθοδο. Ρωμαϊκά μεταλλεία στη Μ. Βρετανία συνεχίζουν να παράγουν οξύτητα 

2000 χρόνια αφού έχει σταματήσει κάθε δραστηριότητα. Η όξινη απορροή 

μεταναστεύει και καταστρέφει τους υδροφορείς ακόμα και σε μεγάλες αποστάσεις, 

λόγω της υπόγειας επικοινωνίας των υπόγειων νερών που μεταφέρουν τα τοξικά 

προϊόντα.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Παρά το όμορφο χρώμα του είναι σκέτο 

δηλητήριο: όξινα στραγγίσματα από το φράγμα 

απόθεσης αποβλήτων "Καρακόλι" στη Χαλκιδική 

 

 

 

Ισχυρίζονται οι εταιρείες χρυσού ότι στις περιοχές όπου επικρατούν τα μικτά 

(πολυμεταλλικά) θειούχα κοιτάσματα υπάρχει φυσική όξινη απορροή, λόγω του 

χημισμού των πετρωμάτων (και άρα δεν θα ευθύνονται οι ίδιες όταν μετά από μερικά 

χρόνια στις περιοχές της δράσης τους το νερό θα έχει pH 2 ή 3). Η πραγματικότητα είναι 
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πολύ διαφορετική. Τα πετρώματα αυτά, όταν βρίσκονται στη φυσική τους θέση, 

οξειδώνονται μόνο επιφανειακά δηλαδή μόνο εκεί που έρχονται σε επαφή με τον αέρα 

και το νερό. Όμως, η λειοτρίβηση των πετρωμάτων, δηλαδή η άλεσή τους σε μορφή 

πούδρας που είναι το απαραίτητο στάδιο πριν τον εμπλουτισμό και τη μεταλλουργία, 

αυξάνει δραματικά την όξινη απορροή, διότι πολλαπλασιάζει κατά εκατομμύρια 

φορές την διαθέσιμη επιφάνεια αντίδρασης πετρωμάτων-ατμόσφαιρας - οξείδωση. 

(Ένα ανάλογο παράδειγμα: ένα μεγάλο κούτσουρο στο τζάκι καίγεται λίγο επιφανειακά 

και μετά σβήνει. Αν κοπεί στα δυο καίγεται πιο εύκολα. Κι αν γίνει πριονίδι, καίγεται 

αμέσως σαν πυροτέχνημα). 

 

  

 

 

 

 

Υγρά απόβλητα του μεταλλείου των Μαύρων 

Πετρών χύνονται στη θάλασσα μπροστά στο 

Στρατώνι 

 

 

Σε ένα μεταλλείο σαν αυτό της Χαλκιδικής, όξινη απορροή γεννάται όπου τα νερά 

έρχονται σε επαφή με μεταλλευτικά απόβλητα κάθε είδους, αλλά και μέσα στο δίκτυο 

των υπόγειων μεταλλευτικών έργων- και εκεί είναι πλήρως ανεξέλεγκτη. Τα νερά 

που αντλούνται από τις στοές είναι έντονα όξινα και φορτωμένα με βαρέα μέταλλα και 

χαρακτηρίζονται "υγρά απόβλητα". Για την εξουδετέρωση τους απαιτείται ειδικό 

εργοστάσιο επεξεργασίας των νερών, το οποίο θα πρέπει να λειτουργεί στην αιωνιότητα.  

 

1.3 Εμπλουτισμός 
 

Ένα από τα στάδια επεξεργασίας του μεταλλεύματος είναι ο εμπλουτισμός, η 

παραγωγή δηλαδή ενός συμπυκνώματος με υψηλή περιεκτικότητα στο επιθυμητό 

μέταλλο. Ο εμπλουτισμός γίνεται με μηχανικές (βαρυτομετρικές) και χημικές μεθόδους 

και το τελικό συμπύκνωμα μπορεί να πωληθεί απευθείας ή να οδηγηθεί σε μεταλλουργία 

για την τελική ανάκτηση του μετάλλου.  

Στα Μεταλλεία Κασσάνδρας Χαλκιδικής, από το 1953 ο εμπλουτισμός για την 

παραγωγή συμπυκνωμάτων μολύβδου και ψευδαργύρου, γίνεται με κυανιούχο νάτριο 

(NaCN) που είναι φτηνό και δίνει υψηλές περιεκτικότητες και υψηλά κέρδη. Τα 

χρήσιμα συμπυκνώματα είναι περίπου το 20% του εξορυχθέντος μεταλλεύματος ενώ το 

υπόλοιπο, που περιέχει όλο το κυάνιο που χρησιμοποιήθηκε στον εμπλουτισμό και όλα 

τα ανεπιθύμητα τοξικά βαρέα μέταλλα, είναι απόβλητο της διαδικασίας και οδηγείται 

προς απόθεση.  

Είναι προφανές ότι ακόμα και χωρίς τη μεταλλουργία χρυσού, οι περιβαλλοντικές 

επιπτώσεις από την εξόρυξη και τον εμπλουτισμό (που είναι απαραίτητος για να είναι 

εμπορεύσιμο το προϊόν) θειούχων πετρωμάτων είναι τρομακτικές. Οι τοξικές βόμβες 

των χώρων απόθεσης Στρατωνίου και Ολυμπιάδας, και τα 12 εκατ. τόνοι τοξικά 

απόβλητα που βρίσκονται στη θάλασσα του κόλπου Ιερισσού, είναι απόβλητα που 
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παρήχθησαν χωρίς μεταλλουργία χρυσού. Τα κόκκινα νερά που βγαίνουν στο Στρατώνι 

είναι αποτέλεσμα μιας δραστηριότητας που δεν έπρεπε ποτέ να έχει αρχίσει.  

 

1.4 Φράγματα αποβλήτων 

 

Επικίνδυνα φράγματα με τοξικά, επικίνδυνο περιεχόμενο... 

 

 

Οι χώροι απόθεσης αποβλήτων "Καρακόλι" (το 

φράγμα) και "Σεβαλιέ" στο Στρατώνι 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οι ειδικοί αποκαλούν κάθε φράγμα συγκράτησης αποβλήτων "ένα ατύχημα που 

περιμένει να συμβεί" και η ζοφερή αυτή πρόβλεψη επαληθεύεται με ανησυχητική 

συχνότητα καθώς τουλάχιστον ένα τέτοιο φράγμα το χρόνο καταρρέει, κάπου στον 

κόσμο.  
Ένας μακρύς κατάλογος των φραγμάτων μεταλλευτικών αποβλήτων που έχουν 

καταρρεύσει ανά τον κόσμο είναι αναρτημένος στη σελίδα http://www.wise-

uranium.org/mdaf.html - από το Uranium Project.  

Στην περιοχή των Μεταλλείων Κασσάνδρας υπάρχουν δύο τέτοια φράγματα, ένα 

στην Ολυμπιάδα και ένα στο Στρατώνι (θέση Καρακόλι), με το δεύτερο να αποτελεί 

εξαιρετικά επικίνδυνη περίπτωση. 

 

 

1.4.1 Το φράγμα «Καρακόλι»  

 

Το φράγμα Καρακόλι, μόλις 2 χλμ. από τη θάλασσα, κατασκευάστηκε από την 

Α.Ε.Ε.Χ.Π.&Λ. από στείρα του μεταλλείου και απόβλητα εμπλουτισμού, σε περιοχή με 

πολύ έντονο ανάγλυφο και πάνω στο ενεργό σεισμικό ρήγμα Στρατωνίου-Βαρβάρας. 

Η κατασκευή του φράγματος ξεκίνησε γύρω στο 1983, με υλικό κατασκευής τα στείρα 

του μεταλλείου και απόβλητα εμπλουτισμού, και ανυψώθηκε σταδιακά για να δεχθεί 

τις νέες παραγόμενες ποσότητες αποβλήτων. Η μέθοδος ανύψωσης ήταν η φτηνότερη, 

αλλά και η χειρότερη δυνατή: η λεγόμενη "ανύψωση προς τα ανάντι" (upstream dam), 

όπου κάθε νέος "όροφος" του φράγματος εδράζεται στην επιφάνεια των τελμάτων που 

έχουν αποτεθεί από κάτω, θεωρώντας τα ως σταθερό έδαφος (βλέπε παρακάτω σχήμα). 
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Τύποι φραγμάτων διαδοχικής 

ανύψωσης: 

α. Ανύψωση προς τα ανάντι 

(περίπτωση φραγμάτων Στρατωνίου και 

Ολυμπιάδας) 

β. Ανύψωση προς τα κατάντι 

γ. Με κεντρικό άξονα 

 

 

 

 

Αυτού του τύπου τα φράγματα είναι τα πιο συνηθισμένα στον κόσμο (αφού είναι τα 

πιο φτηνά) είναι όμως εξαιρετικά επικίνδυνα, ειδικά σε σεισμογενείς περιοχές. 

Χαρακτηριστικά αναφέρεται η περίπτωση της ταυτόχρονης κατάρρευσης ούτε ενός, 

ούτε δύο, αλλά έξι (!) φραγμάτων απόθεσης αποβλήτων χαλκού στη Χιλή, κατά τη 

διάρκεια σεισμού στις 28 Μαρτίου 1695. 

Ήδη από το 1992, η Α.Ε.Ε.Χ.Π.&Λ. ζητούσε να της παραχωρηθεί νέος χώρος 

απόθεσης αποβλήτων διότι "το Καρακόλι είχε πληρωθεί". Αυστηρός όρος της Σύμβασης 

Πώλησης των Μεταλλείων Κασσάνδρας στην TVX ήταν η «αποφόρτιση του φράγματος 

τελμάτων του Καρακολίου, η αποφυγή της παραμικρής ανύψωσής του και η άμεση 

εκτέλεση εργασιών βελτίωσης και ενίσχυσης του προς αποφυγή ρηγμάτων ή κατάρρευσης ή 

υπερχείλισης». Φαινόμενα υπερχείλισης του φράγματος έχουν συμβεί στο παρελθόν. 

Μέσα σε έξι χρόνια η εταιρεία TVX πρόσθεσε στο φράγμα άλλα 10 μέτρα ύψους 

(μέχρι τα σημερινά 50 μέτρα) και άλλα δύο εκατομμύρια τόνους τοξικών 

αποβλήτων!   

Το φράγμα, το οποίο σήμερα συγκρατεί πάνω από 3 εκατομμύρια τόνους τοξικών 

αποβλήτων, παρουσιάζει εκτεταμένη διάβρωση και οξειδώσεις σε όλες του τις 

πλευρές. Όμως, ακόμα κι αν δεν καταρρεύσει, το Καρακόλι σκορπίζει γύρω του το 

θάνατο. Οξέα και τοξικά μέταλλα διαρρέουν στους υδροφορείς της περιοχής από τον 

πυθμένα του, ενώ με κάθε δυνατό αέρα, σύννεφα τοξικής σκόνης σκεπάζουν το 

Στρατώνι. 

To ευρωπαϊκό πρόγραμμα e-Ecorisk “REGIONAL ENTERPRISE NETWORK 

DECISION SUPPORT SYSTEM FOR ENVIRONMETAL RISK AND DISASTER 

MANAGEMENT OF LARGE SCALE INDUSTRIAL SPILLS” (EU 5th Framework 

Project) μελέτησε φράγματα απόθεσης μεταλλευτικών αποβλήτων, τα οποία κρίθηκαν 

επικίνδυνα την πρόκληση μεγάλης έκτασης ρύπανσης με τοξικές ουσίες. Σαν case 

studies, μαζί με άλλα φράγματα σε Ιταλία, Ισπανία και Πορτογαλία,  ερευνήθηκαν τα 

φράγματα Στρατωνίου και Ολυμπιάδας των Μεταλλείων Κασσάνδρας. 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα του προγράμματος που παρουσιάστηκαν επισήμως 

στις 2.3.2007 στο ΕMΠ:  

- Τα απόβλητα από το φράγμα Καρακόλι περιέχουν μόλυβδο (Pb) 10-15 φορές και 

αρσενικό (As) 7-35 φορές πάνω από τα όρια που θέτει η Αμερικανική ΕΡΑ 
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(Environmental Protection Agency) για φράγματα με επικίνδυνα απόβλητα. Το κάδμιο 

είναι πάνω από το όριο των 100 mgr/kg. 

- Τα απόβλητα από το φράγμα Ολυμπιάδας περιέχουν μόλυβδο 3-9 φορές και 

αρσενικό 40 φορές πάνω από τα όρια της ΕΡΑ.  

Ο λόγος που οι μετρηθείσες τιμές συγκρίνονται με τα αμερικανικά πρότυπα 

ποιότητας είναι ότι η Ελληνική νομοθεσία δεν δίνει ανώτατες τιμές μετάλλων στα 

στερεά απόβλητα (δίνει μόνο για τα υγρά)! Ιδιαίτερα υψηλές είναι οι υδατοδιαλυτές 

μορφές των μετάλλων που είναι και οι πλέον επικίνδυνες σε περίπτωση αστοχίας. Ειδικά 

οι ενώσεις του αρσενικού είναι υδατοδιαλυτές σε ποσοστό που προσεγγίζει το 

100%. 

Με βάση τα ανωτέρω, το e-Ecorisk χαρακτηρίζει τα φράγματα Στρατωνίου και 

Ολυμπιάδας ως "υψηλής επικινδυνότητας" (high hazard dams) και τα περιεχόμενα 

απόβλητα ως "επικίνδυνα".  

 

1.5 Τοξικότητα τελμάτων 
 

 

 

Σωροί τελμάτων 

εμπλουτισμού στο 

φράγμα Καρακόλι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εντελώς αυθαίρετα, η Ελληνική νομοθεσία θεωρεί τα απόβλητα των 

Μεταλλείων Κασσάνδρας ως "μη επικίνδυνα" (ΚΥΑ 14312/1302/00). Χημικές 

αναλύσεις δεν κάνει κανένας επίσημος φορέας. Ανώτατες επιτρεπτές τιμές ρύπων στα 

στερεά απόβλητα, όπως προαναφέραμε, δεν υφίστανται. Αυτό το θεσμικό πλαίσιο 

επιτρέπει στην εκάστοτε εκμεταλλεύτρια εταιρεία να διαχειρίζεται τα απόβλητα σαν 

αδρανή.  
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Το γενικό συμπέρασμα είναι ότι: 

Τα τέλματα εμπλουτισμού, αλλά και το σύνολο των μεταλλευτικών αποβλήτων των 

Μεταλλείων Κασσάνδρας, είναι πηγές όξινης απορροής και εκχυλίζουν 

(απελευθερώνουν) βαρέα μέταλλα στο περιβάλλον. Όλα τα ανωτέρω απόβλητα 

χαρακτηρίζονται ως επικίνδυνα και πρέπει να εφαρμοσθούν για τη διαχείρισή τους 

όλα όσα ορίζονται για τα επικίνδυνα απόβλητα από την Εθνική και την Κοινοτική 

Νομοθεσία.  

 

 

1.6 Λιθογόμωση: ένεση δηλητηρίων στον υδροφόρο ορίζοντα 

 

Σημαντικό ποσοστό (περίπου 70%) των τελμάτων εμπλουτισμού επαναφέρονται στα 

υπόγεια των μεταλλείων, αναμιγμένα με 4-10% τσιμέντο και νερό, για την πλήρωση των 

εξοφλημένων από μετάλλευμα στοών. Η μέθοδος αυτή ("λιθογόμωση") υποτίθεται ότι 

προσδίδει σταθερότητα στις στοές, εμποδίζει την κυκλοφορία των όξινων νερών και 

μηδενίζει τον κίνδυνο καθιζήσεων. 

ΟΜΩΣ, η λιθογόμωση πρέπει να γίνεται μόνο με αδρανή και μη τοξικά υλικά - η 

χρήση του αποβλήτου του εμπλουτισμού, που περιέχει μεγάλες ποσότητες θείου, 

βαρέων τοξικών μετάλλων και κυανίου, μόνο σαν εγκληματική πράξη μπορεί να 

χαρακτηριστεί. H παρουσία των θειούχων αποβλήτων στα υπόγεια επιδεινώνει 

δραματικά την όξινη απορροή. Επιπλέον, λόγω της κυκλοφορίας των όξινων νερών 

(pH 2- 4,5), το λιγοστό τσιμέντο του υλικού της λιθογόμωσης αποσαθρώνεται και η 

αντοχή του πρακτικά μηδενίζεται. 

Τι είναι δηλαδή η λιθογόμωση; Είναι μια εξαιρετικά βολική λύση στο πρόβλημα της 

δραματικής έλλειψης χώρων απόθεσης αποβλήτων. Αφού το Καρακόλι κοντεύει να 
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ξεχειλίσει και άλλοι χώροι δεν υπάρχουν, βαφτίζουμε τα τέλματα "αδρανή" και τα 

θάβουμε στα υπόγεια! 

Ποτέ δεν έγινε αναφορά στο γεγονός ότι η λιθογόμωση συντελείται στον πυρήνα της 

υδροφορίας της ευρύτερης περιοχής των Μεταλλευτικών Εγκαταστάσεων 

Στρατωνίου-Στρατονίκης. Με δεδομένο ότι η πλουτωνική προέλευση των πετρωμάτων 

της περιοχής, ο λαβύρινθος των υπόγειων μεταλλευτικών έργων και οι ανατινάξεις που 

πραγματοποιούνται επί δεκαετίες από την εξορυκτική δραστηριότητα έχουν ανοίξει 

διόδους κυκλοφορίας των νερών, το αρσενικό, το κυάνιο και οι υπόλοιπες 

υδατοδιαλυτες ενώσεις των τοξικών στοιχείων διαχέονται σε μεγάλες αποστάσεις. 

Το φαινόμενο αυτό δεν έχει μέχρι σήμερα ερευνηθεί. 

  

1.6.1 Κυάνιο και αρσενικό 

 

 

 Απίστευτο κι όμως αληθινό...  

Κοπάδι αγελάδες βόσκουν (?) 

πάνω στα τοξικά απόβλητα του 

μεταλλείου της Ολυμπιάδας! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Το CN (κυάνιο) έτσι και το As (αρσενικό) είναι ένα από τα πιο βλαπτικά στοιχεία που 

μπορεί να αποβληθούν είτε στο νερό είτε στην ατμόσφαιρα. Οι σιδηροπυρίτες-

αρσενοπυρίτες που αποθηκεύονται σε υπαίθριες αποθήκες για μακροχρόνια παραμονή 

πρέπει απαραίτητα να προφυλάγονται από τη βροχή, τον ήλιο και τον αέρα διότι εκτός από 

τη ρύπανση της σκόνης, μπορεί να προκαλέσουν και τοξική ρύπανση στους υδροφόρους 

ορίζοντες.   

Οι αποθήκες αρσενικούχων ιζημάτων πρέπει να βρίσκονται μακριά από κατοικημένες 

περιοχές, από υδραγωγεία, αγωγούς μεταφοράς νερού ναι μη γειτνιάζουν με 

υδροφόρους ορίζοντες. 

Κατά τον εμπλουτισμό χρησιμοποιούνται 72 κιλά κυανίου (CN) ανά 1000 τόνους 

μεταλλεύματος και καταλήγουν συνολικά στο τέλμα και το νερό των τελμάτων.  

Είναι αποδεκτό ότι λόγω της μεγάλης τοξικότητας των κυανιούχων απαγορεύεται να 

απορριφθούν κυανιούχα απόνερα σε φύση και αποδέκτες ή να αποθηκευθούν ελεύθερα σε 

σωρούς κυανιούχα απορρίμματα». 

Κι όμως στην Ελλάδα, λόγω απουσίας ανώτερων επιτρεπτών τιμών στα στερεά 

απόβλητα, τα κυανιούχα στερεά κατάλοιπα της μεταλλουργίας απορρίπτονται στη 

φύση  ως αδρανή! Η ανίχνευση του κυανίου είναι μια σύνθετη διαδικασία. Η 

αδιαμφισβήτητη παρουσία του σε συγκεντρώσεις 3 κιλών ανά ώρα λειτουργίας του 
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εργοστασίου επίπλευσης και στη συνέχεια στα στερεά και υγρά απόβλητα εμπλουτισμού 

είναι εκρηκτικά ρυπογόνα για το περιβάλλον και τους υδροφόρους ορίζοντες. 

Σε 619 τόνους πολφού λιθογόμωσης περιέχονται 470 τόνοι τελμάτων. Δηλαδή σε 

1000 τόνους λιθογόμωσης περιέχονται 759 τόνοι τελμάτων που περιέχουν 11.000 

κιλά μολύβδου, 25.600 κιλά αρσενικού, 180 κιλά καδμίου, 140.000 κιλά θείου, 

καθώς επίσης και 56 κιλά κυανίου! 

 

 

2. Μεταλλοφορία της Λαυρεωτικής 

 
Στο υπέδαφος  της Λαυρεωτικής εναλλάσσονται διαδοχικά σχιστόλιθος και μάρμαρο. 

Σημαντική μεταλλοφορία εμφανίζεται σε τρεις διαδοχικές επαφές μεταξύ των δύο αυτών 

πετρωμάτων. Το πάχος του επιφανειακού στρώματος σχιστόλιθου ποικίλλει, σε μερικά 

μάλιστα σημεία, όπως στο Θορικό (όπου φτιάχτηκε και η πρώτη μεταλλευτική στοά), η 

πρώτη επαφή σχιστόλιθου – μαρμάρου φτάνει στην επιφάνεια του εδάφους. Τα κύρια 

χρήσιμα ορυκτά για τους αρχαίους ήταν ο κερουσίτης (ανθρακικός μόλυβδος), ο 

γαληνίτης (θειούχος μόλυβδους) και ο άργυρος. Στους νεότερους χρόνους εξορύσσονται 

επιπλέον σφαλειρίτης (θειούχος σίδηρος), σιδηροπυρίτης (θειούχος σίδηρος) και 

σμισθονίτης ή καλαμίνα (ανθρακικός ψευδάργυρος). Γενικότερα, στο Λαύριο απαντάται 

πολύ μεγάλη ποικιλία ορυκτών, όχι μόνο πρωτογενών, αλλά και δευτερογενών. 

Τα αρχαία μεταλλεία εκτείνονται σε μια περιοχή μήκους 15 χλμ., από το ύψος της 

Κερατέας μέχρι το σημερινό Άνω Σούνιο. Έχουν βρεθεί πολλά χιλιόμετρα στοών και 

πάνω από 1000 πηγάδια. Μετά την εξόρυξη  γίνεται επεξεργασία.  Αν το μετάλλευμα 

είχε λιγότερο από 7% μόλυβδο, το άφηναν στα ορυχεία. Αν είχε 7-30 % το έφερναν στην 

επιφάνεια για μια πρόχειρη διαλογή και εμπλουτισμό. Τα πλούσια μεταλλεύματα 

πήγαιναν κατ’ ευθείαν για τήξη. Ας σημειωθεί ότι ένας τόνος μολύβδου δίνει 0,5 έως 5 

κιλά αργύρου.            

 

 

2.1 Σκωρίες 

 

Οι μεταλλουργικές σκωρίες αποτελούνται κυρίως από ύαλο και κρυσταλλικά ορυκτά 

που διακρίνονται ως ξεχωριστές φάσεις της μικροδομής. Οι πιο συνηθισμένες από αυτές 

τις φάσεις που απαντούν σε σκωρίες σιδήρου είναι: α) οξείδια (όπως ο βουστίτης και ο 

μαγνητίτης), β) ενώσεις πυριτίου (όπως ο φαϋαλίτης), γ) μέταλλα υπό μορφή 

εγκλεισμάτων (όπως σίδηρος, αρσενικό κ. α). Κατά τη δημιουργία του σπογγώδους 

σιδήρου τα μη-μεταλλικά ορυκτά με χαμηλό σημείο τήξης ρευστοποιούνται πρώτα και 

διαμορφώνουν τη ρευστή σκωρία. 
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2.2 Περιβαλλοντικά θέματα 

 

Η εκμετάλλευση των μεταλλευμάτων κατά κανόνα δημιουργεί διατάραξη του 

φυσικού περιβάλλοντος σε μεγάλη κλίμακα και σύνθετα περιβαλλοντικά προβλήματα. 

Κατά τις διαδικασίες του εμπλουτισμού και της τήξης παράγονται τεράστιες ποσότητες 

απορριμμάτων, τα υδαρή (νερουλά) απόβλητα εμπλουτισμού με επίπλευση, που 

συνήθως συλλέγονται σε φράγματα απόθεσης και οι σκουριές που περιέχουν τα άχρηστα 

συστατικά που στερεοποιούνται μετά την τήξη. Το Λαύριο ως προς την παλαιότητα 

είναι ένα από τα τρία αρχαιότερα κέντρα. Αρσενικό συναντάμε συχνά σε μεταλλεία 

μολύβδου. Η παρουσία αρσενικού στο μόλυβδο είναι ιδιαίτερα ευνοϊκή για μια 

συγκεκριμένη κατεργασία του μολύβδου. Η εμπειρία των Ηνωμένων Πολιτειών της 

Αμερικής μας δίνει ποσοτικές πληροφορίες για τις πιθανές περιβαλλοντικές επιπτώσεις. 

Πολλές περιοχές που έχουν χαρακτηριστεί ως περιβαλλοντικές προτεραιότητες από την 

αμερικανική υπηρεσία προστασία του περιβάλλοντος, ήταν ορυχεία μολύβδου.  

Η εκμετάλλευση του ορυκτού πλούτου της Λαυρεωτικής, από τα αρχαία ακόμη 

χρόνια, είχε ως αποτέλεσμα τη διαταραχή του οικοσυστήματος, τόσο στη χέρσο όσο και 

στους γύρω όρμους. Τα υλικό που άφησαν οι αρχαίοι Έλληνες μετά την εκμετάλλευση 

των πλουσιότερων μεταλλευμάτων είναι οι σκωρίες, οι εκβολάδες, οι πλυνίτες και ο 

λιθάργυρος. Οι σκωρίες, που εμφανίζονται σε μεγαλύτερο ποσοστό, είναι το υλικό που 

έμενε στις καμίνους μετά την τήξη του μεταλλεύματος για την παραλαβή του 

αργυρούχου μολύβδου. Οι εκβολάδες αποτελούσαν το φτωχό μετάλλευμα που άφηναν 

οι αρχαίοι μετά τη χειροδιαλογή μέσα στις επιμήκεις υπόγειες στοές, ενώ οι πλυνίτες 

ήταν το στείρο τριμμένο μετάλλευμα που προερχόταν από τον εμπλουτισμό με έκπλυση 
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του πτωχού μεταλλεύματος. Τέλος, ο λιθάργυρος (οξείδιο του μολύβδου) περιλάμβανε 

τα υπολείμματα του μολυβδούχου αργύρου, μετά την παραλαβή του αργύρου με τη 

μέθοδο της κυπέλλωσης. Τα υλικά αυτά για δύο περίπου χιλιετίες επηρέασαν την 

ιζηματογένεση των όρμων της Λαυρεωτικής.  

Από το 1868 και έπειτα παρατηρήθηκε συσσώρευση νέων υλικών και εξαφάνιση των 

παλιότερων που είχαν απομείνει στην επιφάνεια. Τα νέα αυτά υλικά προέρχονταν από 

την επεξεργασία των παλιών σκωριών και των εκβολάδων, καθώς και από την 

εκμετάλλευση του πτωχού σε άργυρο, αλλά πλούσιου σε ψευδάργυρο, σίδηρο και 

χαλκό, μεταλλεύματος που άφησαν οι αρχαίοι Έλληνες. 

Σήμερα, τα άχρηστα υλικά που προέρχονταν από την επεξεργασία των 

μεταλλευμάτων απορρίπτονταν στους όρμους γύρω από το Λαύριο, με αποτέλεσμα τη 

διαταραχή του ευρύτερου θαλάσσιου περιβάλλοντος, Κυρίως στον Δίαυλο 

Mακρονήσου, από την παλαιότερη, πολύ έντονη μεταλλευτική (πρωτογενή και 

δευτερογενή) δραστηριότητα διατηρούνται μέχρι σήμερα εγκαταστάσεις παραγωγής 

μαλακού αντιμονιούχου μολύβδου, μολυβδοφύλλων, μολυβδοσωλήνων, λιθαργύρου, 

μινίου, αρσενικού, αργύρου, ψευδαργύρου και οξειδίου του ψευδαργύρου. Το 1977 

έκλεισαν οριστικά τα μεταλλεία.  Οι μεταλλουργικές εγκαταστάσεις του Λαυρίου 

λειτουργούσαν μέχρι το 1989 όπου μεταφέρονται για επεξεργασία μεταλλεύματα από 

άλλες περιοχές. Το 1992 οι εγκαταστάσεις της Γαλλικής εταιρίας αγοράστηκαν από το 

ελληνικό κράτος, με σκοπό τη δημιουργία ενός Τεχνολογικού-Πολιτιστικού Πάρκου, 

εγχείρημα που το ανέλαβε το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο 

  

 

3. ΡΥΠΑΝΣΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΛΑΥΡΙΟΥ 

 

3.1 Μεταλλουργικά και μεταλλευτικά κατάλοιπα 

 

Κατ’ αρχήν τα μεταλλουργικά και μεταλλευτικά κατάλοιπα των αρχαίων στην 

επιφάνεια, οι 1.500.000 τόνοι σκωρίες, με 10% κατά μέσον όρο περιεκτικότητα σε 

μόλυβδο και 500 gr αργύρου κατά τόνο περιεχομένου μολύβδου και οι 7.700.000 τόνοι 

εκβολάδες, περιεκτικότητας κατά μ.ό. 7% σε μόλυβδο και 2.000 gr σε άργυρο κατά τόνο 

περιεχομένου μολύβδου, αποτελούσαν μεγάλα παραγωγικά πλεονεκτήματα απ’ την 

άποψη των μεταλλευτικών πόρων, ένα σχετικά έτοιμο επεξεργασμένο απόθεμα για 

περαιτέρω αξιοποίηση. Ακόμη να προσθέσουμε τους χιλιάδες τόνους ψευδαρχυρούχου 

καλαμίνας που είχαν εξορύξει και απορρίψει με χειροδιαλογή μέσα στα υπόγεια έργα οι 

αρχαίοι μεταλλευτές, επειδή αγνοούσαν τη χρήση του ψευδαργύρου. Πρόκειται για 

υπόγειες εκβολάδες, τις οποίες εκμεταλλεύθηκε δεόντως η γαλλική εταιρεία, αφού είχε 

παραχωρημένο σχεδόν όλο το υπέδαφος του Λαυρίου. Όλοι αυτοί οι πόροι συνιστούσαν, 

μια μεταλλούχο «προίκα» που κληροδότησαν οι αρχαίοι στους νεότερους μεταλλευτές. 

Αυτή η επανεπεξεργασία των αρχαίων μεταλλουργικών και μεταλλευτικών 

απορριμμάτων, των σκωριών και των εκβολάδων, είχε και τις θετικές περιβαλλοντικές 

επιπτώσεις στην ευρύτερη περιοχή του Λαυρίου. Οι νεότεροι μεταλλευτές, δηλαδή, για 

να μπορέσουν να κατεργασθούν αυτά τα μεταλλευτικά αποθέματα έπρεπε να τα 

συγκεντρώσουν στα μεταλλουργικά τους εργοστάσια στο Λαύριο, μεταφέροντάς τα από 

τις διάφορες θέσεις στις οποίες ήσαν διασκορπισμένα και αφημένα σε επί μέρους 

σωρούς σε όλη την έκταση του μεταλλοφόρου Λαυρίου, ή και ανασύροντάς τα ακόμη 



 85 

και απ’ τη θάλασσα. Απ’ τις παράκτιες θέσεις ανασύρθηκαν 275.000 τόνοι αρχαίων 

σκωριών, στο διάστημα από το 1886-1910. Στην προκειμένη περίπτωση θα λέγαμε ότι οι 

άνθρωποι “αλίευαν” με τόση μανία σαν να ήλπιζαν να φέρουν μέσα απ’ τη θάλασσα 

στην επιφάνεια τον ίδιο τον Ποσειδώνα Κατά ανάλογο τρόπο στην Αρχαιότητα, Ο 

Στράβων αναφέρεται στην πεισματική, μετά το 317 π.Χ., μεταλλευτική δραστηριότητα 

στο Λαύριο «..οὕτω συντόνως ὀρύττειν τούς ἀνθρώπους, ὡς ἂν προσδοκώντων αὐτόν 

ἀνάξειν τόν Πλούτωνα». Έτσι η Ελληνική Εταιρεία αντικατέστησε τους δύτες, οι οποίοι 

εργολαβικά ανέσυραν σκωρίες από τη θάλασσα, αλλά αναγκαστικά σε ελάχιστες 

ποσότητες, με ειδικό μηχάνημα ανάσυρσης των σκωριών, τη βυθοκόρο. Επομένως, εξ 

ανάγκης, και φυσικά όχι από περιβαλλοντικές ευαισθησίες, οι εταιρείες, αντικειμενικά, 

πραγματοποίησαν ένα έργο περιβαλλοντικής απορρύπανσης της ευρύτερης περιοχής του 

Λαυρίου,  μετακινώντας τους σωρούς των απορριμμάτων και συγκεντρώνοντάς τους σε 

μικρότερη και ελεγχόμενη  έκταση. 

 

3.2 Μεταλλευτικά απορρίμματα 

 

Σήμερα στην ευρύτερη περιοχή του Λαυρίου υπάρχουν τρεις κατηγορίες 

απορριμμάτων απ’ την αρχαία και νεότερη επεξεργασία των μεταλλευμάτων, του 

εμπλουτισμού, δηλαδή, και της τήξης τους: 

α) Οι σκωρίες που περιζώνουν σήμερα, ως σιωπηλά βιομηχανικά-καμινευτικά 

κατάλοιπα, τον νότιο λόφο του λιμανιού έχουν προέλθει απ’ την ανακαμίνευση των 

αρχαίων σκωριών, απ’ την εταιρεία Ilarion Roux et Cie, απ’ το 1865 και απ’ την 

καμίνευση των υπολοίπων αρχαίων σκωριών και των εκβολάδων απ’ τη διάδοχο 

Ελληνική Εταιρεία. Η ποσότητα αυτών των σκωριών ανερχόταν μέχρι πρότινος σε 500. 

000 τόνους με περιεκτικότητα 1-2 % μόλυβδο, 7 % ψευδάργυρο και 21-25 % σίδηρο1,  

αλλά λόγω της χρησιμοποίησής τους τα τελευταία χρόνια σε λιμενικά και άλλα έργα έχει 

κάπως μειωθεί. Στη βόρεια είσοδο της πόλης στην περιοχή Καβοδόκανος, κείνται οι 

σκωρίες της Γαλλικής Εταιρείας, που έχουν προέλθει, ως μεταλλουργικό απόρριμμα απ’ 

την τήξη αργυρομολυβδούχων μεταλλευμάτων στη νεότερη εποχή∙ ανέρχονται στους 

400.000 τόνους περίπου, με ανάλογες περιεκτικότητες ως προηγουμένως. Οι απόψεις 

των ειδικών διίστανται σχετικά με το περιβαλλοντοφθόρο ή μη των σκωριών∙ άλλοι 

θεωρούν ότι είναι αδρανείς και ακίνδυνες για το περιβάλλον, ενώ νεότερες απόψεις 

αναφέρονται στην ανάγκη περαιτέρω έρευνας. Όλοι όμως συγκλίνουν-και μέχρι να 

υπάρξουν οριστικά αποτελέσματα- στο ότι εάν δεν μετακινούνται οι σκωρίες για 

διάφορα είδους έργα και παραμένουν ως έχουν στη θέση τους και, αφού δεν διέρχεται 

από κάτω υδροφόρος ορίζοντας, δεν διασκορπίζονται, στον αέρα, στο έδαφος και στη 

θάλασσα, οι ποσότητες των σκωριών που ευρίσκονται σε κοκκοποιημένη μορφή 

ανάμεσα στις συμπαγείς σκωρίες, δεν υφίσταται περιβαλλοντικό πρόβλημα, πράγμα που 

συμβαίνει στην αντίθετη περίπτωση.  

β) Οι άλλοι αμμώδεις σωροί -οξειδωμένα απορρίμματα βαρυμετρικού εμπλουτισμού- 

που κείνται σήμερα στη δυτική πλευρά της κοιλάδας της Νόριας, είναι ανεπεξέργαστες 

αρχαίες εκβολάδες, στη δε θέση Πράσινη Αλεπού και στη νότια πλευρά της συνοικίας 

Σαντορινέικα είναι  ό, τι απέμεινε μετά τον εμπλουτισμό των εκβολάδων απ’ τα 

Πλυντήρια στη θέση Νόρια της Ελληνικής Εταιρείας, όπως και η  μολυβδούχος ιλύς, τα 
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μολυβδούχα τέλματα ευρισκόμενα ανατολικά της λεωφόρου Λαυρίου-Αθηνών στο ύψος 

του Κυπριανού. Η ποσότητα των αμμωδών σωρών ανέρχεται περίπου σε 2.190.008 

τόνους με μόλυβδο 2,75 % , ψευδάργυρο 3 % , και άργυρο 55 gr ανά τόνο και ίσως στο 

μέλλον να αποτελέσει επίσης ένα μελλοντικό προς κατεργασία απόθεμα∙ επίσης η ιλύς 

των Πλυντηρίων ανέρχεται σε 350.000-400.000 τόνους με μόλυβδο 3,5%, ψευδάργυρο 

4% και άργυρο 70 gr ανά τόνο. Οι περιεκτικότητες σε μόλυβδο, ψευδάργυρο, κάδμιο 

είναι τέτοιες που καθιστούν αυτά τα μεταλλευτικά απορρίμματα ιδιαίτερα τοξικά, διότι, 

εκτός των άλλων, μεταφέρονται στα φυτά και από εκεί στην τροφική αλυσίδα, είναι 

γεγονός βέβαια σε περιορισμένη κλίμακα. Έχουν γίνει έρευνες σε Εργαστήρια και στο 

πεδίο αυτής της ρυπασμένης περιοχής του Λαυρίου, απ’ το  ΕΜΠ και το ΙΓΜΕ και 

πιλοτικά έργα εφαρμογής τεχνικών αποκατάστασης. Υπάρχει ανάγκη ενός έργου μακράς 

πνοής απορρύπανσης της περιοχής. 

γ) Τα θειούχα απορρίμματα απ’ τον εμπλουτισμό των μικτών θειούχων 

μεταλλευμάτων (B.P.G.), μέσω της μεθόδου της επίπλευσης (flotation), εντός της 

Γαλλικής Εταιρείας, στη βόρεια πλευρά στη θέση Καβοδόκανος και στη νότια ακτή του 

κόλπου του Θορικού∙ αυτά τα θειούχα απορρίμματα είναι κυρίως της Γαλλικής 

Εταιρείας και ολιγότερο της Αμερικανικής, λόγω διαφορετικής έντασης, έκτασης και 

διάρκειας των έργων τους. Ανέρχονται περίπου σε 800.000 m3. Αποτελούν και αυτά 

βασική αιτία ρύπανσης του περιβάλλοντος, με τιμές σε μόλυβδο, κάδμιο, ψευδάργυρο 

και αρσενικό που υπερβαίνουν τα ανεκτά όρια. 

 

 

3.3 Επίδραση των μεταλλευτικών καταλοίπων στο περιβάλλον και την υγεία των 

ανθρώπων 

  

3.3.1 Ιστορικές αναφορές 

 

Ήδη απ’ την αρχαιότητα γνώριζαν την καταστροφική επίδραση στα ζώα και στον 

άνθρωπο των μολυβδούχων και αρσενικούχων καπνών∙ προκαλούν την ασθένεια της 

μολυβδίασης. Ο Στράβων (1
ος

 αι. π.Χ.) αναφέρει ότι : «τάς δέ τοῦ ἀργύρου (σ.σ εννοεί 

τού αργυρούχου μολύβδου) καμίνους ποιοῦσιν ὑψηλάς, ὥστε τήν ἐκ τῶν βώλων λιγνύν 

(καπνόν) μετέωρον ἐξέρχεσθαι∙ βαρεῖα γάρ ἐστι καί ὀλέθριος.»2. Το ίδιο αναφέρει και ο 

Πλίνιος  (1
ος

 αι. μ. Χ.): «Κατά την τήξη πρέπει να κλείνει κανείς τα σημεία διαφυγής των 

ατμών αλλιώς θ’ αναπνέει ατμούς μολύβδου που είναι τοξικοί και ολέθριοι. (Οι ατμοί 

του μολύβδου) είναι βλαβεροί στους σκύλους με ιδιαίτερη ταχύτητα». Να σημειώσουμε 

ότι η μεταλλουργία του αργυρούχου μολύβδου σταμάτησε οριστικά στο Λαύριο το 

1989. Η εξόρυξη είχε σταματήσει το 1977. Τις επιπτώσεις δεν τις υφίστατο μόνον το 

περιβάλλον του Λαυρίου, αλλά και η πόλη ολόκληρη, ιδιαίτερα όταν εργάζονταν και οι 

δύο μεταλλευτικές και μεταλλουργικές εταιρείες, η Ελληνική και η Γαλλική. Η 

τοποθέτηση των καμινάδων, όσο και αν είχε ληφθεί πρόνοια να είναι υψηλές και σε 

τέτοια θέση, ώστε οι καπνοί να μην την επηρεάζουν, αυτό τελικά ήταν αδύνατο, γιατί αν 

φύσαγε σιγανός βοριάς,  η πόλη δεχόταν αυτούς τους καπνούς της Γαλλικής Εταιρείας, 

αν δε φύσαγε νοτιάς κατακλυζόταν απ’ τους καπνούς της Ελληνικής. Ευαίσθητοι 

λογοτέχνες και δημοσιογράφοι της εποχής έχουν αποτυπώσει το γεγονός της 
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δηλητηρίασης των ανθρώπων και της ρύπανσης της φύσης. Ενδεικτικά  αναφέρουμε 

κατά το 1882: 

      «Ο δηλητηριώδης καπνός των καμίνων φερόμενος υπό του ανέμου εις απόστασιν 

πολλών χιλιομέτρων, και καταπίπτων εις παιπάλην επί της γης, εδηλητηρίασε την ζωήν 

της φύσεως, εθανάτωσε τα έντομα, εμάρανε το χόρτον, και τα άνθη του αγρού, απεδίωξε 

τα ποίμνια και τα πτηνά, φεύγοντα ατμόσφαιραν πλήρη λιγνύος και ατμών αρσενικού.»3      

Και το 1910: 

«...ολάκερη η κακομοίρα η πολιτεία, δρόμοι, σπίτια, και μαγαζιά πνίγονται 

μπουκωμένα φαρμάκι...Από τ’ άλλα μπορείς όσο να ’ναι και ξεφεύγεις, βάνεις το νου 

σου να μη συλλογιέται και τα ξεχνάς, μα σαν αρχίσει ο καπνός του μολυβιού δεν έχει 

πια να ξεφύγεις. Κατηφορίζει ήσυχος και μελανωπός σε κύματα απανωτά από το στόμα 

του φουγάρου, και δεν είναι τίποτα που να μπορεί να τον μποδίσει -σου πουμώνει όλα τα 

σωθικά, και σαν καταπίνεις νιώθεις στο λάρυγγά σου την υπόγλυκη γεύση του 

δηλητήριου. Και τα μάτια τσούζουν, και το μυαλό σκοτίζεται, και τα πνευμόνια βήχουν 

μην καταφέρνοντας να ξεδιαλέξουνε λιγάκι αγέρα. Περισσότερο από τους ανθρώπους 

πειράζει τα κάθε λογής ζωντανά πρώτ’ απ’ όλα τις γάτες. Και σε πιάνει αλήθεια κρυερός 

φόβος, κρυερός φόβος να θωρείς τα κακότυχα τούτα ζούδια, που μπορεί να ’ναι κι 

όμορφα και να τ’ αγαπάς, να τα βλέπεις να χτυποβολιούνται σα σεληνιασμένα πέρα 

δώθε στα ντουβάρια, γυρεύοντας ανώφελα να γλιτώσουν...Οι κατσίκες πάλι δεν τρέχουν, 

αυτές σωριάζουνται χάμου με κατακόκκινα μάτια ορθάνοιχτα κι αγκομαχούνε και 

βγάνουν αφρούς». 

Μια άλλη σημαντική παράμετρος που πρέπει να αναφερθεί είναι η επίδραση της 

μεταλλευτικής δραστηριότητας στο πευκοδάσος της λαυρεωτικής. Στην αρχαιότητα οι 

μεταλλευτές κατέστρεψαν τα δάση της Λαυρεωτικής, επειδή ήταν η πρώτη ύλη για την 

παραγωγή ξυλοκάρβουνου, απαραίτητου στη λειτουργία των καμίνων. Στην μεγάλη 

παύση, των 1.200 χρόνων, απ’ τον 7
ο
 αι. έως και το 1865, η φύση έστησε το βασίλειό 

της, και τα πεύκα κάλυψαν σχεδόν τα πάντα. Σήμερα το πευκοδάσος της Λαυρεωτικής 

αντέχει καλά, μια πευκοθάλασσα, που επιμένει να κυματίζει και να οργά∙ αναδασώνεται 

κυρίως με φυσικό τρόπο, αλλά και τεχνητό, παρά τις δύο καταστροφικές πυρκαγιές της 

τελευταίας 20ετίας.  

 

3.3.2 Η σημερινή κατάσταση στο Λαύριο 

 

Το Λαύριο αποτελεί τη μοναδική στην Ελλάδα περίπτωση ρύπανσης μιας 

περιοχής, ως συνέπεια της μεταλλευτικής εκμετάλλευσης, που είναι επαρκώς 

μελετημένη.  Μετά την οριστική παύση της εξόρυξης και μεταλλουργίας το 1989, 

διαπιστώθηκε (το 1989!) ότι το Λαύριο ήταν μια από τις πλέον ρυπασμένες περιοχές της 

Ελλάδας και ανατέθηκε στο ΙΓΜΕ και στο Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο το έργο 

"Αποκατάσταση Εδάφους στο Δήμο Λαυρίου", με χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα 

LIFE του Γ' ΚΠΣ και το Ελληνικό Δημόσιο. 

Στην πραγματικότητα, δεν επρόκειτο για «Αποκατάσταση του εδάφους» αλλά για 

«ΜEΛΕΤΗ αποκατάστασης». Οι στόχοι του έργου ήταν  η εκτίμηση της ρύπανσης του 

εδάφους, η εφαρμογή σε κλίμακα επίδειξης κατάλληλων τεχνικών για την 

αποκατάσταση της έντονα ρυπασμένης βιομηχανικής περιοχής και η ανάπτυξη ενός 
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ολοκληρωμένου σχεδίου περιβαλλοντικής διαχείρισης για την αστική περιοχή του 

Λαυρίου. Τα αποτελέσματα αυτού του έργου, καθώς και της «Περιβαλλοντικής 

Γεωχημικής Μελέτης Λαυρεωτικής Χερσονήσου Αττικής» που εκπονήθηκε επίσης από 

το ΙΓΜΕ, κατέδειξαν την έκταση και τη σοβαρότητα της ρύπανσης της περιοχής και τις 

δραματικές επιπτώσεις στην υγεία του τοπικού πληθυσμού, που αναφέρονται συνοπτικά 

παρακάτω. 

Οι μελετητές τονίζουν ότι: 

«η αποκατάσταση της Λαυρεωτικής χερσονήσου και 

ιδιαίτερα της ευρύτερης αστικής περιοχής του Λαυρίου 

θεωρείται άκρως επείγουσα δράση, διαφορετικά πρέπει να 

εξεταστεί σοβαρά η μετεγκατάσταση του πληθυσμού ...Το 

κόστος της αποκατάστασης ή μεταφοράς του πληθυσμού σε 

καλύτερο περιβάλλον πρέπει να το επιβαρυνθεί το Ελληνικό 

Κράτος και η Ευρωπαϊκή Ένωση». 

Σε άλλες περιοχές της Ελλάδας όπου υπάρχουν μέχρι 

σήμερα παρόμοιες εκμεταλλεύσεις και είναι μαθηματικά 

βέβαιο ότι υπάρχουν και ανάλογα προβλήματα - προφανώς 

μιλάμε για τα μεταλλεία της Χαλκιδικής – δεν έχει γίνει 

καμία μελέτη από κρατικό φορέα για τις επιπτώσεις στο 

περιβάλλον και τους κατοίκους.  

Όπως τονίζουν οι μελετητές του Λαυρίου, θα έπρεπε τα αποτελέσματα της έρευνάς 

τους να χρησιμοποιηθούν ως «..……. βάση για την αποτελεσματική εφαρμογή της 

περιβαλλοντικής πολιτικής και στρατηγικής», στην κατεύθυνση της προστασίας και 

βελτίωσης της ποιότητας του περιβάλλοντος και της προστασίας της υγείας του 

ανθρώπου. Θα έπρεπε τα αποτελέσματα αυτών των ερευνών να αξιοποιηθούν 

κατάλληλα ώστε να μην υπάρξει άλλο "Λαύριο".  

 

3.3.3 Η «Αρχαία Σκουριά» του Λαυρίου 
 

 
 
 
 
 
 
To αρχαίο πλυντήριο του Λαυρίου 
 

 

 

H μεταλλευτική δραστηριότητα στο Λαύριο ξεκίνησε πριν από το 3500 π.Χ. και 

συνετέλεσε αποφασιστικά στο μεγαλείο της Αθηναϊκής Δημοκρατίας μεταξύ 6ου και 

4ου αιώνα π.Χ. Τα υπό εκμετάλλευση μεταλλεύματα ήταν μικτά θειούχα: γαληνίτης (με 

περιεχόμενο άργυρο), σφαλερίτης, σιδηροπυρίτης – ακριβώς τα ίδια που παράγουν μέχρι 

σήμερα τα μεταλλεία της Χαλκιδικής (δείτε και τη σελίδα «Επιπτώσεις μεταλλείων – 

Μικτά θειούχα). Όσον αφορά τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις, αν και οι αρχαίες 

εργασίες της εξόρυξης και εκκαμίνευσης ήσαν σημαντικότερες σε έκταση και ένταση, 
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δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να συγκριθούν με τις καταστροφικές συνέπειες 

της νεότερης εκμετάλλευσης, που άρχισε το 1865 και τελείωσε το 1989. 

Μεγάλο τμήμα της Λαυρεωτικής χερσονήσου και της αστικής περιοχής του Λαυρίου 

ιδιαίτερα καλύπτεται από διαφόρων ειδών μεταλλουργικά απόβλητα (απορρίμματα 

επίπλευσης, σκουριές, πυρίτες), με εξαιρετικά υψηλές συγκεντρώσεις σε τοξικά 

στοιχεία όπως μόλυβδο (Pb), ψευδάργυρο (Zn), αρσενικό (As), αντιμόνιο (Sb), κάδμιο 

(Cd), χαλκό (Cu), υδράργυρο (Hg), βηρύλλιο (Be) κ.ά.  Αυτά τα επικίνδυνα και κάθε 

άλλο παρά αδρανή υλικά χρησιμοποιήθηκαν ευρύτατα ως δομικά υλικά, υπόστρωμα 

δρόμων, υλικό αμμοβολής κ.λ.π. Πάνω τους χτίστηκε μεγάλο μέρος της σημερινής 

πόλης του Λαυρίου, έγιναν σχολεία και γήπεδα όπου παίζουν παιδιά, φυτεύτηκαν 

λαχανικά, αμπέλια και ελαιόδεντρα. 

Η διάβρωση των σωρών των απορριμμάτων  και η μεταφορά τους από τον άνεμο, τη 

βροχή και τον άνθρωπο, είχαν ως αποτέλεσμα την εξάπλωση της ρύπανσης και τη 

δημιουργία μίας εκτεταμένης δευτερεύουσας πηγής ρύπανσης, που είναι το ίδιο το 

επιφανειακό έδαφος. Επίσης, η σκόνη στον αέρα που αναπνέεται από τους κατοίκους 

και μεταφέρεται σε όλους τους οικιστικούς χώρους είναι έντονα επιβαρυμένη με τα 

ίδια τοξικά στοιχεία. Οι αναλύσεις δείχνουν την έναρξη της επιβάρυνσης των 

υπόγειων νερών, καθώς και την πρόσληψη τοξικών χημικών στοιχείων από τα φυτά. 

 

Η ημιζωή των βαρέων μετάλλων στα εδάφη 

ποικίλει από μερικά χρόνια μέχρι μερικές χιλιάδες 

χρόνια. Έτσι, η ρύπανση των εδαφών της 

Λαυρεωτικής χερσονήσου και της αστικής 

περιοχής του Λαυρίου μπορεί να θεωρηθεί ότι 

είναι σχεδόν μόνιμη. 

Οι επιπτώσεις της έκθεσης του πληθυσμού στις 

τοπικές αντίξοες περιβαλλοντικές συνθήκες 

διαπιστώνονται από τις υψηλές συγκεντρώσεις 

μολύβδου στο αίμα και στα νεογιλά δόντια των 

παιδιών, καθώς και του αρσενικού στα ούρα των 

παιδιών και των ενηλίκων του Λαυρίου. 

 

3.4 Βασικά συμπεράσματα 

 

1. Η πολυστοιχειακή ρύπανση του εδαφικού καλύμματος της Λαυρεωτικής 

χερσονήσου και της αστικής περιοχής του Λαυρίου είναι πολύ υψηλή, παρουσιάζει μη-

αποδεκτό κίνδυνο για την ποιότητα ζωής του τοπικού πληθυσμού και είναι δυνητικά 

επικίνδυνη για τα φυτά και τα ζώα.  

2. Μόνο το 27,4% της έκτασης της Λαυρεωτικής χερσονήσου θεωρείται 

ασφαλές για κατοικίες. Το υπόλοιπο 72,6% κρίνεται ακατάλληλο για οικιστική 

ανάπτυξη με Δείκτη Επικινδυνότητας που φθάνει μέχρι και 846,6 φορές πάνω από το 

νομοθετημένο όριο ασφαλείας για τα οκτώ τοξικά χημικά στοιχεία (αρσενικό, κάδμιο, 

χρώμιο, χαλκό, νικέλιο, μόλυβδο, αντιμόνιο, ψευδάργυρο  

3. Μόλις το 1% της έκτασης της Λαυρεωτικής χερσονήσου θεωρείται ασφαλές 

για καλλιέργειες, ενώ το υπόλοιπο 99% έχει Δείκτη Επικινδυνότητας, μέχρι και 

1428,86 φορές πάνω από τα φυτοτοξικά επίπεδα για τα οκτώ τοξικά χημικά στοιχεία.  

 

http://www.flickr.com/photos/26998734@N04/2641558577/
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4. Η έκθεση του πληθυσμού στους περιβαλλοντικούς ρύπους πρέπει να μειωθεί σε 

αποδεκτά όρια. Κατά συνέπεια, η αποκατάσταση της Λαυρεωτικής χερσονήσου και 

ιδιαίτερα της ευρύτερης αστικής περιοχής του Λαυρίου θεωρείται επείγουσα δράση, 

διαφορετικά πρέπει να εξεταστούν σοβαρά εναλλακτικές λύσεις, όπως η 

μετεγκατάσταση του πληθυσμού σε καλύτερο και πιο υγιές περιβάλλον.  

5. Ο τοπικός πληθυσμός πρέπει να ενημερωθεί για τις αρνητικές επιπτώσεις στην 

υγεία του, οι οποίες οφείλονται στην πολύ μεγάλη περιβαλλοντική ρύπανση, καθώς και 

να του γίνουν υποδείξεις για την προσωρινή προστασία του.  

6. Όλες οι αγροτικές δραστηριότητες στη Λαυρεωτική χερσόνησο πρέπει να 

σταματήσουν άμεσα, διότι όλα τα εδώδιμα φυτά έχουν υψηλές συγκεντρώσεις τοξικών 

στοιχείων.  

7. Ο Δήμος Λαυρεωτικής πρέπει να διασφαλίσει τη μη χρησιμοποίηση των 

απορριμμάτων εμπλουτισμού (σαβούρα) και των μη-σιδηρούχων σκουριών στην 

κατασκευαστική βιομηχανία, καθώς και τη μη μεταφορά τους εκτός της πόλης του 

Λαυρίου, λόγω της υψηλής περιεκτικότητάς τους σε τοξικά στοιχεία.  

8. Να ελέγχεται τακτικά η γεωχημική ποιότητα του υπόγειου νερού.  

9. Να παρακολουθείται συνεχώς η υγεία των παιδιών και των ενηλίκων.  

10. Κάθε νέος οικιστικός σχεδιασμός στη Λαυρεωτική χερσόνησο πρέπει να 

λαμβάνει σοβαρά υπ’ όψη το πρόβλημα του ρυπασμένου εδάφους και τις επιπτώσεις του 

στην ποιότητα ζωής του πληθυσμού.  

11.  Οι Δήμοι της περιοχής 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. Διαφορετικά, είναι δυνατόν να αντιμετωπίσουν μελλοντικά δικαστικές 

διεκδικήσεις και την καταβολή αποζημιώσεων στους ενδιαφερομένους.   

 
3.5 Οδηγός Επιβίωσης στο Λαύριο 
 
Οι φορείς του έργου «Αποκατάσταση εδάφους στο Δήμο Λαυρίου» εξέδωσαν ένα 

φυλλάδιο με βασικές οδηγίες προς τους κατοίκους, ώστε να μειωθεί η έκθεσή τους στους 

τοξικούς ρύπους. Ιδού ο "Οδηγός Επιβίωσης στο Λαύριο": 

1. Να μην καλλιεργούνται λαχανικά, ελιές και αμπέλια διότι όλα αυτά τα φυτά 

προσλαμβάνουν μεγάλες ποσότητες τοξικών στοιχείων.  

2. Να μη συλλέγονται άγρια χόρτα από την περιοχή, διότι και αυτά τα φυτά 

προσλαμβάνουν μεγάλες ποσότητες τοξικών στοιχείων επικίνδυνων για την υγεία.  

3. Το καθάρισμα του σπιτιού να γίνεται με ηλεκτρική σκούπα ή με σφουγγάρισμα 

και όχι με κοινή σκούπα, λόγω του ότι σηκώνεται σκόνη η οποία εισπνέεται και επί 

πλέον μεταφέρεται εύκολα σε άλλους χώρους του σπιτιού.  

4. Να μην τινάζονται τα χαλιά και οι κουρελούδες.  

5. Να μη γίνεται το ξεσκόνισμα με φτερό, αλλά με ελαφρώς βρεγμένο πανί.  

6. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με το χώμα, γιατί εκτός από την εισπνοή, τα 

τοξικά στοιχεί μπορούν να εισέλθουν στον οργανισμό τους με κατάποση, λόγω της 

συνήθειάς τους να βάζουν τα χέρια τους στο στόμα, καθώς και μέσω του δέρματος.  

7. Τα παιδιά να πλένουν συχνά τα χέρια τους και ιδιαίτερα πριν το φαγητό.  

Το φαγητό να σκεπάζεται και να μη μένει ποτέ εκτεθειμένο στη σκόνη. 
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3.6 Προσπάθειες απορρύπανσης 

 

Η πρώτη εφαρμογή αντιρρυπαντικών τεχνικών σε μολυσμένο έδαφος, πρωτοποριακή 

για την Ελλάδα, έγινε την περίοδο 1995-1996 απ’ την ομάδα του αείμνηστου καθηγητή 

του ΕΜΠ, Α. Κοντόπουλου, με επικεφαλής τον ίδιο, σε 25 στρέμματα απόθεσης 

θειούχων απορριμμάτων, μέσα στην πρώην Γαλλική Εταιρεία, με άριστα μέχρι σήμερα 

αποτελέσματα αποκατάστασης αυτού του εδάφους, το οποίο είναι πλήρως 

αδρανοποιημένο και δεν παρουσιάζει κανένα περιβαλλοντικό πρόβλημα για την 

περιοχή.  

Ανάλογη περιβαλλοντική αποκατάσταση μολυσμένου εδάφους, από θειούχα 

απορρίμματα έγινε στην περιοχή Καβοδόκανος, με τη συνεργασία του ΙΓΜΕ και του 

ΕΜΠ, το 1996, σε ένα τριετές πρόγραμμα 1994-1997. 

Πρόσφατα εγκρίθηκε και έχει δρομολογηθεί έργο περιβαλλοντικής αποκατάστασης 

εδαφών εντός του πρώην μεταλλουργικού συγκροτήματος της Γαλλικής Εταιρείας-

σήμερα Τεχνολογικό και Πολιτιστικό Πάρκο Λαυρίου του ΕΜΠ- με την ευθύνη του 

τελευταίου. Εκτός των σχετικών έργων που έχουν σχεδιασθεί, προβλέπεται και ίδρυση, 

εντός του ΤΠΠΛ, Πρότυπου Περιβαλλοντικού Εργαστηρίου για μετρήσεις της 

ποιότητας του εδάφους, του νερού και του αέρα, απαραίτητη προϋπόθεση για μια 

σταδιακή και τελικά οριστική λύση του περιβαλλοντικού προβλήματος του Λαυρίου, η 

οποία κατά τους ειδικούς πρέπει να περιλαμβάνει μέτρα που να πειθαρχούν σε μια 

ολοκληρωμένη στρατηγική με : 1) έργα αδρανοποίησης των πηγών ρύπανσης και 2) 

έργα εξυγίανσης των μολυσμένων εδαφών. Το Πρότυπο Περιβαλλοντικό Εργαστήριο 

και το νεοϊδρυθέν Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στο Λαύρειο, εντός του 

ΤΠΠΛ, πρέπει, εκτός των άλλων, να αποτελέσουν την περιβαλλοντική συνείδηση του 

Λαυρίου.  

 

3.7 Το Νέο Λαύριο 
 
Το 1992, το βιομηχανικό συγκρότημα του Λαυρίου χαρακτηρίστηκε διατηρητέο 

μνημείο και παραχωρήθηκε στο ΕΜΠ, με σκοπό να μετατραπεί σε ένα σύγχρονο 

Τεχνολογικό -Πολιτιστικό Πάρκο (Τ.Π.Π.Λ.), με έμφαση στις νέες τεχνολογίες. 

  

 Σήμερα, στο Τεχνολογικό Πάρκο Λαυρίου 

είναι εγκατεστημένες εταιρείες που 

ασχολούνται με τις τεχνολογίες αιχμής -

πληροφορική, τηλεπικοινωνίες, συσκευές 

υψηλής τεχνολογίας, ανανεώσιμες πηγές 

ενέργειας, προϊόντα θερμικού ψεκασμού. Στο 

Τ.Π.Π.Λ. λειτουργεί μεγάλο συνεδριακό-

εκθεσιακό κέντρο ενώ προγραμματίζεται για 

το άμεσο μέλλον και η δημιουργία Μουσείου 

Μεταλλείας- Μεταλλουργίας. Το 1998 εγκαινιάστηκε στην περιοχή του Λαυρίου ο νέος 

σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με καύση φυσικού αερίου, συνολικής ισχύος 

570 MW. Τέλος, η νέα μαρίνα σκαφών αναψυχής που κατασκευάστηκε στο Λαύριο 

είναι η μεγαλύτερη της Ελλάδας. 
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Η βοήθεια της Πολιτείας προς το Λαύριο, εκτός από την χρηματοδότηση των 

μελετών, περιορίστηκε στην παροχή κινήτρων, με τα οποία πράγματι το Λαύριο 

ανέκαμψε οικονομικά και ξεπέρασε την έκρηξη της ανεργίας που ακολούθησε το 

κλείσιμο των μεταλλείων. Η οικονομική ευημερία κάλυψε όλα τα άλλα, δυσάρεστα 

ζητήματα. Το σημερινό Λαύριο αναπτύσσεται γοργά, προσελκύει επισκέπτες και 

προσπαθεί να ξεχάσει τι βρίσκεται κάτω από τα πόδια του. 

Τα μεταλλουργικά και μεταλλευτικά απορρίμματα των αρχαίων μεταλλευτών 

και τα αποτυπωμένα έργα τους στο υπόγειο και επιφανειακό περιβάλλον του 

Λαυρίου, δεν είχαν σχέση μόνον με τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις, αλλά 

απετέλεσαν βασικό συντελεστή του δομημένου περιβάλλοντος (βιομηχανικού και 

οικιστικού), γενικότερα της νεότερης ιστορίας του, ακόμη και της σημερινής του 

εξέλιξης∙ και όχι μόνον. Είχαν ευρύτερες επιχειρηματικές, τεχνολογικές συνέπειες, 

αλλά και νομικές, διπλωματικές, πολιτικές και μάλιστα σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. 

 

Βιβλιογραφία 
 

 "Η ΡΥΠΑΝΣΗ ΤΗΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΛΑΥΡΙΟΥ ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΑ-

ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΤΟΥ 

ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ" (Αλ. Δημητριάδης, Αικ. Βέργου, και Ν. Βλαχογιάννης- 

ΙΓΜΕ, 2000)  

 Η ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΗΣ 

ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ (Αλ. 

Δημητριάδης, Αικ. Βέργου, Π. Τσόμπος και Μ. Στεφούλη - IΓΜΕ, 2002)  

 "Καθαρίζοντας την Αρχαία Σκουριά" - την τοξική κληρονομιά του Λαυρίου 

(ΗΜΕΡΗΣΙΑ/ΠΡΙΣΜΑ, τεύχος 48, 5-6 Φεβρουαρίου 2000). 
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Η ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ 

ΑΡΧΑΙΟΥΣ ΧΡΟΝΟΥΣ 
 
ΤΑ ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ ΤΟΥ ΛΑΥΡΙΟΥ 

 
Ο όρος Λαυρεωτική αναφέρεται σ ε μια μεγάλη περιοχή της Ν.Α. Αττικής , η οποία 

εκτείνεται νότια της γραμμής που ενώνει τον όρμο του Δασκαλειού Κερατέας με τον 

όρμο της Αναβύσσου και όπου επικεντρώθηκε η δραστηριότητα της εξόρυξης του 

αργυρούχου μεταλλεύματος. 

 

 

http://1.bp.blogspot.com/_tEC_bEpojPU/Sx5qs6PVLRI/AAAAAAAABdY/Z3F0Woo1YVE/s1600-h/map.jpg
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Η περιοχή κατοικείται ήδη από τα προϊστορικά χρόνια. Η μεταλλευτική δραστηριότητα 

ξεκινά στα προϊστορικά χρόνια στο Θορικό και αναπτύσσεται τον 6
ο
 αιώνα π[.Χ. με τη 

συμβολή του Πεισίστρατου. Η εκμετάλλευση εντείνεται στις αρχές του 5
ου

  π.Χ. αιώνα  

όταν σύμφωνα με αναφορά του Αριστοτέλη στην «Αθηναίων Πολιτεία», 

ανακαλύπτονται τα πλούσια κοιτάσματα της Μαρώνειας. Πρόκειται για τον εντοπισμό 

των βαθύτερων κοιτασμάτων τα οποία βρίσκονται ανάμεσα σε στρώματα μαρμάρου και 

σχιστόλιθου. Τα στρώματα εφάπτονται μεταξύ τους και στα σημεία επαφής εντοπίζεται 

το αργυρούχο μετάλλευμα. 

 

 

 
 

Η αρχική εκμετάλλευση ήταν επιφανειακή, ενώ η αναζήτηση αργυρούχου μολύβδου στα 

βαθύτερα στρώματα οδήγησε στη διάνοιξη των στοών εξόρυξης που φθάνουν σε βάθη 

τα 120 μέτρα. 

 

Τα αρχαία μεταλλεία βρίσκονταν διάσπαρτα στις εξής περιοχές της Λαυρεωτικής: 

 

Λαύριο, Θορικό, Αγριλέζα, Σπιθαροπούσι, Μπερτσέκο, Μεγάλα Πεύκα, Δημολιάκι, 

Στεφάνι, Καμάριζα (Αρχαία  Μαρώνεια). 

 

Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ 

 

Τα μεταλλεία ανήκαν στο δήμο Αθηναίων, ο οποίος τα μίσθωνε σε ελεύθερους πολίτες, 

Αθηναίους ή μετοίκους.Τα έργο της μίσθωσης το αναλάμβαναν άρχοντές που 

ονομάζονταν  «πωληταί» και τα συμβόλαια των μισθώσεων αναγράφονταν σε λίθινες 

στήλες τοποθετημένες στην Αγορά των Αθηνών όπου και βρέθηκαν. 

Τα μεταλλεία του Λαυρίου λειτούργησαν εντατικά κατά την κλασσική εποχή κα 

αποτέλεσαν τη βάση της πολιτικής, οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης του 

Αθηναϊκού κράτους. 
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Από τον 3
ο
 π.Χ. αιώνα αρχίζει η κάμψη της παραγωγής του λαυρεωτικού αργύρου. Από 

τον 1
ο
 αιώνα π.Χ. μέχρι τον 6

ο
 αιώνα μ.Χ. οι εργασίες είναι υποτονικές. Σύμφωνα με 

μαρτυρία του 6
ου

 αιώνα μ.Χ. , άργυρος της Λαυρεωτικής χρησιμοποιήθηκε στην 

κατασκευή του ναού της Αγίας Σοφίας. 

 

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΤΟΥ 

ΛΑΥΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ-

ΚΡΑΤΟΥΣ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ 

 
Στην τραγωδία του Αισχύλου «Πέρσαι» το Λαύριο χαρακτηρίζεται «Αργύρου Πηγή» 

και «Θησαυρός Χθονός». Από το 447 ο άργυρος του Λαυρίου αποτελεί τη βασική 

οικονομική πηγή για τη δημιουργία των αθάνατων μνημείων στην Ακρόπολη της 

Αθήνας και άλλων της Αττικής, στα πλαίσια του μεγαλόπνοου οικοδομικού 

προγράμματος του Περικλή. Στα μέσα του 5
ου

  αιώνα ανεγείρονται ο ναός του 

Ποσειδώνα στο Σούνιο καθώς και ο ναός της Σουνιάδας Αθηνάς. 
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Όπως μας πληροφορεί ο Αριστοτέλης το 483 π.Χ. με τα έσοδα  από την εκμετάλλευση 

των κοιτασμάτων της Μαρώνειας η Αθήνα κέρδισε 100 τάλαντα με τα οποία 

ναυπηγήθηκαν 100 τριήρεις που κατατρόπωσαν τον περσικό στόλο στη Ναυμαχία της 

Σαλαμίνας το 480 π.Χ. και εξουδετέρωσαν οριστικά την περσική απειλή κατά της 

ελευθερίας της Ελλάδας. 

Με τη νίκη της Σαλαμίνας η Αθηναϊκή Δημοκρατία καθιερώθηκε ως μεγάλη ναυτική και 

στρατιωτική δύναμη με ισχυρή ηγετική θέση μεταξύ των Ελλήνων. Τότε ίδρυσε και την 

πρώτη Αθηναϊκή Συμμαχία. 

 

 
 

javascript:winopen()
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http://3.bp.blogspot.com/_F6CO8amyU5g/Sr-jpvnLzZI/AAAAAAAAAGI/gxvRnz-V3WA/s1600-h/Themistocles.jpg
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ΤΟ ΑΘΗΝΑΙΚΟ ΝΟΜΙΣΜΑ 

 
Τα πρώτα νομίσματα της αρχαιότητας ήταν από ήλεκτρο ή χρυσό και αργότερα από 

άργυρο. Η αξία των αργυρών νομισμάτων ήταν επίσης μεγάλη και για αυτό οι πόλεις 

που είχαν δικά τους μεταλλεία αργύρου και έκοβαν δικό τους νόμισμα εξελίχθηκαν πολύ 

διαφορετικά από εκείνες που δεν είχαν. Η Αθήνα είχε την τύχη να διαθέτει τα αργυρεία 

του Λαυρίου που ήταν τα σπουδαιότερα του Ελληνικού κόσμου, και αυτό σφράγισε  

ανεξίτηλα την εξέλιξή της. Όπως έγραψε ο Ξενοφών, αυτά για την Αθήνα ήταν θείο 

δώρο. 

 

Τα πρώτα αργυρά Αθηναϊκά νομίσματα εκδόθηκαν επί της τυραννίας του Πεισίστρατου 

τον 6
ο
 αιώνα π.Χ. και η κυκλοφορία τους ήταν περιορισμένη στα όρια της Αττικής. 

Το 508 π.Χ. γεννιέται από τον Κλεισθένη η Αθηναϊκή Δημοκρατία, η οποία σχετίζεται 

με τα λαμπρότερα επιτεύγματα του αρχαίου Ελληνικού πολιτισμού σε όλους τους 

τομείς. 

 

Το νέο καθεστώς εξέδωσε νέου τύπου νόμισμα το οποίο στον εμπροσθότυπο φέρει 

παράσταση της κεφαλής της Αθηνάς, και στον οπισθότυπο παράσταση γλαύκας, του 

ιερού πτηνού της θεάς μαζί με κλαδί ελιάς κα με την επιγραφή ΑΘΕ που δήλωνε το 

όνομα της πόλης της Αθήνας. Τα νομίσματα αυτού του τύπου ήταν κυρίως τετράδραχμα 

και ονομάζονταν «Λαυρεωτικαί γλαύκες» επειδή τα μέταλλά τους προέρχονταν από τα 

μεταλλεία του Λαυρίου. 

 

 
 

Οι Λαυρεωτικές γλαύκες έγιναν ένα από τα πιο ισχυρά νομίσματα της εποχής, 

περιζήτητα σε όλες τις χώρες της Μεσογείου. Αυτό οφείλεται πρωτίστως στο ότι είχαν 

μεγάλη καθαρότητα αργύρου και σταθερό βάρος, δηλαδή μεγάλη και σταθερή αξία. 

Από το 500 π.Χ. οι Αθηναίοι με την επινόηση του πλυντηρίου μεταλλεύματος 

κατάφεραν να εκμεταλλευτούν τον ορυκτό πλούτο του Λαυρίου και να παράγουν 

μεγάλη ποσότητα αργύρου. 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%BF:SNGCop_039.jpg
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Το Αθηναϊκό νόμισμα έγινε διεθνές στα μέσα του 5
ου

  π.Χ. αιώνα όταν οι Αθηναίοι 

επέβαλαν στα μέλη της Αθηναϊκής Συμμαχίας να χρησιμοποιούν μόνο το Αθηναϊκό  

νόμισμα καθώς και τα Αθηναϊκά μέτρα και σταθμά. Έτσι οι Αθηναϊκές γλαύκες έγιναν 

το πρώτο «ευρώ» στην ιστορία της Ευρώπης. 

 

Η έκδοση άλλων αργυρών νομισμάτων απαγορεύτηκε. Τα νομισματοκοπεία των άλλων 

πόλεων έκλεισαν και ορίστηκαν βαριές ποινές για τους παραβάτες. 

 

Η παντοδυναμία της Αθήνας και του νομίσματός της όμως δεν κράτησε πολύ. Ο 

Πελοποννησιακός Πόλεμος προκάλεσε την πτώση της Αθηναϊκής δύναμης το 404 π.Χ.. 

 

 

Η ΠΟΛΥΤΙΜΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΔΟΥΛΩΝ ΣΤΑ 

ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ ΤΟΥ ΛΑΥΡΙΟΥ  

 
Οι κοινωνίες στην αρχαιότητα ήταν δουλοκτητικές. Δουλοκτητική ήταν η κοινωνία της 

πόλης-κράτους των Αθηνών. Η χειρωνακτική εργασία στηριζόταν στους δούλους. Η 

δουλεία βοήθησε στη γεωργική παραγωγή, στη μεταλλευτική παραγωγή και γενικά στην 

ανάπτυξη της οικονομίας της Δημοκρατίας της Αθήνας. 

 

 
 

Στο αρχαίο Λαύριο οι Αθηναίοι παρήγαγαν 3.500 τόνους αργύρου και 1.400.000 τόνους 

μολύβδου. Ο αριθμός των δούλων στο Λαύριο κατά τον 5
ο
 αιώνα π.Χ. ανερχόταν σε 

15.000 και τον 4
ο
 αιώνα π.Χ. σε 10.000 άτομα. Σε όλη την Αττική υπολογίζεται ότι ήταν 

γύρω στις 100.000 κατά τα κλασσικά χρόνια. Την ίδια εποχή οι ελεύθεροι ενήλικες 

πολίτες της Αθήνας ήταν 30.000 περίπου. Με τα γυναικόπαιδα ανέρχονταν σε 80.000. 

 

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 

Η εργασία στο Λαύριο, ιδιαίτερα στα μεταλλεία, ήταν σκληρή. Και οι δούλοι που 

διάλεγε ο μεταλλευτής να εργαστούν σε αυτά έπρεπε να είναι ανθεκτικοί. Οι δούλοι 

μεταλλωρύχοι ήταν ιδιαίτερα επιλεγμένοι λόγω ειδικότητας. Οι κύριοι στο Λαύριο δεν 

είχαν συμφέρον να επιδιώκουν την αύξηση των δούλων με γάμους αλλά με την αγορά 

ενηλίκων ανδρών από τις αγορές δούλων. 
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Στα μεταλλεία εργάζονταν και παιδιά για τη μεταφορά μεταλλεύματος από τις στενές 

γαλαρίες προς τα έξω.  

 

Οι ώρες εργασίας ήταν 12 την ημέρα. Οι ημέρες αργίας στο Λαύριο ήταν λιγότερες από 

εκείνες των Αθηνών. Και αυτό γιατί η ζωή τν ανθρώπων εκεί ήταν συνδεδεμένη με ένα 

βασικό πράγμα: την παραγωγή αργύρου.    Οι εργάσιμες ήταν πιθανότατα 360. 

Ο μέσος όρος ζωής των εργαζομένων στα μεταλλεία του Λαυρίου ήταν μικρότερος από 

το συνηθισμένο λόγω του είδους της εργασίας. Όταν πέθαινε  ένας δούλος ο οποίος δεν 

είχε οικογένεια, ο κύριος του φρόντιζε πάντα τη ταφή του.  

Στα κλασσικά χρόνια δεν παρατηρήθηκαν ομαδικές επαναστάσεις δούλων στο Λαύριο, 

Διάφοροι μελετητές παρουσιάζουν τη συμπεριφορά των Αθηναίων απέναντι σους 

δούλους ανάλογη προς αυτή των Ρωμαίων και χρησιμοποιούν ως επιχείρημα το γεγονός 

ότι βρέθηκε «οστούν ποδιού» με ένα σιδερένιο κρίκο. Αυτό δεν μας οδηγεί στο 

συμπέρασμα ότι οι δούλοι στο Λαύριο εργάζονταν με αλυσίδες, γιατί απλούστατα αυτές 

θα τους εμπόδιζαν στην εργασία τους. 

 

ΕΙΔΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ 

 

Στο Λαύριο υπήρχε μια ιδιαίτερη κοινωνία ανθρώπων. Οι δούλοι συγκεντρώνονταν σε 

ένα μικρό χώρο τον οποίο διηύθυνε ένας μικρός αριθμός ελεύθερων πολιτών. Σε κάθε 

ελεύθερο πολίτη αντιστοιχούσαν 40 δούλοι ενώ στην Αθήνα 5. Οι σχέσεις εκεί των 

δούλων και των ελεύθερων πολιτών ήταν ασφαλώς ειδικές. Ο ελεύθερος πολίτης στο 

Λαύριο ένιωθε δέσμιος από ένα μεγάλο πλήθος δούλων. Ήταν αναγκασμένος να 

συμπεριφέρεται καλά και να συμμετέχει στην ίδια εργασία με αυτούς. Οι δούλοι του 

Λαυρίου πήγαιναν στο θέατρο. Η αρχαιολογική σκαπάνη αποκάλυψε το αρχαίο θέατρο 

του Θορικού το οποίο βρίσκεται δίπλα στα πλυντήρια το μεταλλεύματος. Αυτό δηλώνει 

ότι η συμπεριφορά των ελεύθερων πολιτών προς τους δούλους του Λαυρίου ήταν καλή. 

Οι ανασκαφές σε χώρους διαμονής των εργαζομένων στο Λαύριο καθώς και σε 

νεκροταφεία επιβεβαιώνουν ότι το επίπεδο διαβίωσης τους δεν μπορεί να ήταν άθλιο.  

Συμπερασματικά λοιπόν θα λέγαμε ότι η πολύτιμη εργασία των δούλων του Λαυρίου 

μαζί με τις πολιτικές προσωπικότητες των Αθηνών συνέβαλαν στην οικονομική άνοδο 

της πόλης-κράτους της Αθήνας και στην ισχυροποίηση της Αθηναϊκής Δημοκρατίας. 

 

ΤΟ ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΤΟΥ ΘΟΡΙΚΟΥ 
 

 

http://3.bp.blogspot.com/_ZxbyPoAbMJE/S0zkiQUbHEI/AAAAAAAAAJQ/M8nJNElq1mA/s1600-h/lavrio_thorikos_ancient_theatre_005.jpg
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Το θέατρο, ένα από τα αρχαιότερα, είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον για τις ιδιορρυθμίες του. 

Χτίστηκε στο 3ο τέταρτο του 5ου αιώνα 

Εδώ άνθησε το δράμα, «κάλλιστον εύρημα των Ελλήνων». Η Αμερικανική Σχολή 

Κλασικών Σπουδών διενήργησε το 1886 την πρώτη ανασκαφική έρευνα. 

Δύο κλίμακες το χωρίζουν σε τρεις ανισομεγέθεις κερκίδες. Μετά την επέκτασή του με 

το ανώτερο κοίλον προστέθηκε διάζωμα. Επίσης διευκολύνθηκε η πρόσβαση στο 

ανώτερο κοίλον με δύο εισόδους ανατολικά και δυτικά (μέσα του 4ου π.Χ. αι.). Η 

χωρητικότητα του θεάτρου ήταν γύρω στους 4.000 θεατές. Δυτικά της ορχήστρας 

σώζεται η βάση μικρού ναού αφιερωμένου στο Διόνυσο (μέσα του 5ου π.Χ. αι.), σε 

ευθυγράμμιση με τη δυτική πάροδο αποκαλύφθηκε οικία την οποία χρησιμοποιούσαν οι 

ιερείς και μια αίθουσα που χρησίμευε ως σκηνοθήκη. Η σκηνή ήταν ξύλινη και δεν 

αντικαταστάθηκε αργότερα από λίθινη κατασκευή όπως έγινε σε άλλα θέατρα. Δύο 

μονόλιθοι που εντοπίστηκαν στο αμέσως παρακείμενο αρχαίο νεκροταφείο, με μεγάλες 

υποδοχές στο κέντρο τους χρησιμοποιήθηκαν για τη στήριξη των δοκών που 

συγκρατούσαν τη σκηνή  

Η έναρξη του χρόνου λειτουργίας του θεάτρου στα τέλη του 6ου π.Χ. αι. του δίνει 

πρωτεύουσα θέση στην ιστορία του δράματος διότι αποτελεί το ορατό τεκμήριο της 

μετάβασης απ’ τις αρχικές διονυσιακές τελετές στις δραματικές. Σαφέστατα μας 

ζωντανεύει την εποχή – απ’ τα μέσα του 6ου αι και μετά – κατά την οποία ο πατέρας του 

δράματος, ο Θέσπις απ’ το Δήμο Ικαρίας (σημερινό Διόνυσο) της Αττικής δημιούργησε 

το «Άρμα Θέσπιδος», τον πρώτο περιοδεύοντα θίασο στον κόσμο, και έδινε 

παραστάσεις στους Δήμους της Αττικής, προφανώς και στο Θορικό. 

Τις δραματικές παραστάσεις παρακολουθούσαν εκτός των ελευθέρων ανδρών και των 

γυναικών τους και πολλοί δούλοι του Λαυρίου, όπως υποστηρίζεται τελευταία, 

καθήμενοι στα εδώλια πάνω απ’ το διάζωμα. Οι άρχοντες, οι επίσημοι, κάθονταν σε 

ειδικές θέσεις, στα πρώτα ξεχωριστά εδώλια του θεάτρου στο ίδιο ύψος της ορχήστρας. 

Εκτός από το θέατρο, έχουν βρεθεί ερείπια τειχών που χρονολογούνται στο 409 π.Χ., 

τμήματα στοάς, ενώ πολύ σημαντικό είναι τα τμήματα της κλασικής πόλης του Θορικού, 

που έχουν ανασκαφεί από το 1963 από Βέλγους αρχαιολόγους, και ειδικότερα της 

βιοτεχνικής της συνοικίας.  

http://1.bp.blogspot.com/_ZxbyPoAbMJE/S0zknsskj-I/AAAAAAAAAJY/ePNS4gSJDLY/s1600-h/lavrio_thorikos_ancient_theatre_006.jpg
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Μεταξύ άλλων βρέθηκε εργαστήριο καθαρισμού και πλυσίματος του μεταλλεύματος, 

που αποτελείται από περίπλοκο σύστημα δεξαμενών και αγωγών και το οποίο ήταν σε 

χρήση μέχρι τα τέλη του 5ου αιώνα. Τέλος, από το νεκροταφείο της πόλης ανασκάφηκαν 

συνολικό 72 τάφοι, γεωμετρικών, αρχαϊκών και κλασικών χρόνων.  

 

 

ΤΟ ΝΕΩΤΕΡΟ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΟ ΛΑΥΡΙΟ 

 
Η ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΣΕ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 

ΣΤΑ ΤΕΛΗ ΤΟΥ 19
ΟΥ

 ΑΙΩΝΑ 

 

Το 1863 ο ιταλός επιχειρηματίας Serpieri έρχεται στο Λαύριο και το 1864 ιδρύει στη 

θέση εργαστήρια, την ιταλογερμανική εταιρία Roux-Serpieri-Fressynet. 

 

Μετά από πολλούς αιώνες σιγής, παράγεται πάλι στο Λαύριο αργυρούχος μόλυβδος. Η 

πόλη του Λαυρίου αποκτά πολυάνθρωπο σφρίγος. Υπολογίζεται ότι κατά το έτος 1900, 

9.000 εργάτες Έλληνες, Ιταλοί και Ισπανοί εργάζονταν στις μεταλλευτικές 

εγκαταστάσεις. Η βοή της πόλης ακουγόταν δυνατά. Ήχοι μηνών, φωνές ανθρώπων, ο 

θόρυβος του τραίνου στις ράγες, το σφύριγμα των πλοίων στο λιμάνι αλλά και οι ήχοι 

από τις φιλαρμονικές έδειχναν τη ζωή και τη ακμή του Λαυρίου. 

 

  
 

Το 1873 η ιταλογερμανική εταιρία μετονομάζεται σε εταιρία των μεταλλουργείων του 

Λαυρίου και αγοράζεται από τον Έλληνα επιχειρηματία Ανδρέα Συγγρό. 

 

Το 1875 ο Serpieri ιδρύει τη γαλλική εταιρία Companie Francaise de Mines du Laurium.   



 104 

To 1917 η ελληνική εταιρία περικόπτει τις εργασίες της και το 1930 εκποιεί τις 

εγκαταστάσεις της. Αντίθετα η γαλλική εταιρία λειτουργεί μέχρι το 1982. Στη συνέχεια 

οι εγκαταστάσεις ενοικιάζονται από την ελληνική μεταλλουργική εταιρία η οποία 

λειτουργεί μέχρι το 1989. Τα ο έτος αυτό σημαίνει την οριστική παύση των 

μεταλλουργικών εργασιών στο Λαύριο. 

 

 

 

ΟΙ ΕΡΓΑΤΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ – ΟΙ ΜΕΓΑΛΕΣ 

ΑΠΕΡΓΙΕΣ 
Το Λαύριο ήταν από τα σπουδαιότερα μεταλλευτικά κέντρα της Ευρώπης στα τέλη του 

19
ου

 και στις αρχές το 20
ου

 αιώνα. Στον ελλαδικό χώρο η βιομηχανική επανάσταση 

εκδηλώθηκε εκεί με τον πιο ρωμαλέο τρόπο. Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι κατά 

το 1899 κατέπλευσαν στο λιμάνι του 231 ατμόπλοια. 

 

 

http://wapedia.mobi/el/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%BF:Layrewtiki.jpg
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Στο βιομηχανικό Λαύριο σημειώθηκαν έντονοι εργατικοί αγώνες. Τρείς σημαντικές 

απεργίες έλαβαν χώρα στη περιοχή κατά τα έτη: 1896, 1929 και 1964. 

 

Η ΑΠΕΡΓΙΑ ΤΗΣ ΚΑΜΑΡΙΖΑΣ ΤΟ 1896 

 

Τα αιτήματα των απεργών: 

1) Να καταργηθούν οι εργολάβοι ως ενδιάμεσοι μισθωτές και να πληρώνονται οι 

εργάτες κατευθείαν από την εταιρία. 

2) Να αυξηθούν τα μεροκάματά τους σε 3,5 δραχμές. 

3) Να κατασκευασθεί νοσοκομείο στη Καμάριζα ή τουλάχιστον φαρμακείο. 

4) Να τεθεί  από την εταιρία στη διάθεση των εργατών σούστα για να μεταφέρονται οι 

τραυματίες νοσοκομείο του Θορικού καθώς μεταφερόμενοι με το κάρο πέθαιναν στη 

διαδρομή. 

ΟΙ ΑΠΕΡΓΟΙ 

 

Στην απεργία της Καμάριζας έλαβαν μέρος κυρίως Έλληνες εργάτες ενώ οι ξένοι, 

Ισπανοί και Ιταλοί, έμειναν αμέτοχοι ή ήταν διστακτικοί. 

Η εξέλιξη της απεργία ς καθορίστηκε από την επέμβαση της αστυνομίας η οποία 

πυροβόλησε το πλήθος. Ο θάνατος δύο απεργών κι τραυματισμός πολλών άλλων 

εξαγρίωσε του ς εργάτες οι οποίοι επιτέθηκαν με πέτρες, μεταλλεύματα, ξύλα και 

βρισιές στους αστυνομικούς, τους μηχανικούς, τους εργολάβους και στον διευθυντή της 

εταιρίας. Αυτοί πανικόβλητοι έτρεξαν να κρυφτούν ή να διαφύγουν με τρόπους που 

θυμίζουν ανέκδοτο. Δηλαδή, ακόμα και με τη χρήση μεταμφιέσεων. Τέλος οι 

μεταλλωρύχοι χρησιμοποίησαν δυναμίτιδα για να ανατινάξουν τα γραφεία της εταιρίας, 

τις αποθήκες και κάποια σπίτια μηχανικών. 
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Η ΔΙΚΗ ΤΩΝ ΑΠΕΡΓΩΝ  

 

Η δίκη που πραγματοποιήθηκε το Δεκέμβριο του 1896 αθώωσε και τους 15 

κατηγορούμενους απεργούς. Η απεργία τελείωσε χωρίς κέρδος για τους εργάτες, οι 

οποίοι επανήλθαν στη δουλειά τους χωρίς όρους.Μετά την απεργία εγκαταστάθηκε στην 

Καμάριζα μόνιμο στρατιωτικό σώμα για να αποτρέψει τους εργάτες από νέες εξεγέρσεις. 

 

Η ΑΠΕΡΓΙΑ ΤΟΥ 1929 

 

 
 

Η απεργία αυτή είχε διάρκεια 48 ημερών. Ήταν πολύ μαχητική και ενδυναμώθηκε από 

συγκεντρώσεις τόσο στο Λαύριο, όσο και στην Αθήνα. Σε αυτές έπαιρναν μέρος 

εργάτες, εργάτριες αλλά και οι οικογένειες τους (γυναίκες και παιδιά). 

Η στρατιωτική δύναμη του Λαυρίου έκανε πολλές συλλήψεις ενώ στη συγκέντρωση που 

έγινε στις 14 Μαρτίου τραυματίστηκαν 30 εργάτες που ήταν στη πρώτη γραμμή. 

 

 

 

Ο εργάτης Γ.Δ. Συρίγος που δολοφονήθηκε 

από αστυνομικό στη μεγάλη απεργία των με 

ταλλωρύχων του Λαυρίου, στο χώρο της 

καμινίας της C.F.M.L στις 3 Φεβρουαρίου του 

1929. 
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Ο τότε πρωθυπουργός Ελευθέριος Βενιζέλος επισκέφτηκε το Λαύριο και υποσχέθηκε 

στους απεργούς να τους αποκαταστήσει με χωράφια, επειδή δεν μπορούσε να πείσει τη 

γαλλική εταιρία να αυξήσει τους μισθούς. Δημιουργήθηκε έτσι ο συνεταιρισμός 

μεταλλωρύχων του Λαυρίου που ανέλαβε να υλοποιήσει το πρόγραμμα Βενιζέλου. 

 

 
 

Στο συνεταιρισμό μπήκαν 58 άτομα από το Λαύριο, 102 από τη Καμάριζα, 16 από τα 

Λεγραινά  και 35 από την Κερατέα. Πολλοί εργάτες δεν μπήκαν στο συνεταιρισμό, είτε 

γιατί δεν διέθεταν 50 δρχ για να εγγραφούν, είτε γιατί θεώρησαν τα κτήματα άγονα. Το 

πρόγραμμα Βενιζέλου απέτυχε παταγωδώς. Τελικά δόθηκαν μόνο 40 στρέμματα γης σε 

50 περίπου άτομα. Οι μεταλλωρύχοι δεν έγιναν γεωργοί. Τα κτήματα αυτά έμειναν 

ακαλλιέργητα και κατέληξαν να πουληθούν ως οικόπεδα στη δεκαετία του 1960.  
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ΜΕΤΑΛΛΩΡΥΧΟΙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

       ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 
Μεταλλωρύχοι  

φωτογραφία του 1948 

 
Μεταλλείο 

 
Μηχανή 

 
Βαγόνια για την μεταφορά  

μεταλλεύματος 
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Εργασία στα μεταλλεία 

Ειδικότερα, στα μεταλλεία δούλευαν παιδιά από τα δεκατρία τους, αν και στην 

πλειοψηφία τους ήταν μεταξύ των δεκαπέντε με δεκαεφτά χρόνων. Αξίζει να αναφερθεί 

πως τα παιδιά θεωρούσαν σημαντικό «επίτευγμα» την εξασφάλιση εργασίας, αφού 

προσέδιδε το κύρος στον ανήλικο.   

Τα παιδιά τοποθετούνταν σε διάφορες εργασίες του μεταλλείου, στην εξόρυξη διαφόρων 

μορφών  μεταλλεύματος είτε αυτή γινόταν στην επιφάνεια είτε κάτω από την γη. 

Ανάλογα με το φύλο, την ηλικία και τη σωματική διάπλαση του παιδιού γινόταν και η 

κατανομή των εργασιών.   

Για τις διάφορες εργασίες που γίνονταν στα μεταλλεία, οι «φαλιαδώροι» ή αλλιώς 

εργολάβοι, ομάδες έμπειρων μεταλλωρύχων επόπτευαν τους έμμισθους εργάτες και 

κατά τα πρώτα χρόνια λειτουργίας των μεταλλείων ήταν υπεύθυνοι και για την πληρωμή 

τους. Αργότερα, όμως, επειδή σημειώθηκαν κάποιες «παρατυπίες», οι εργάτες 

πληρώνονταν απευθείας από την εταιρεία στην οποία ήταν υπάλληλοι. 

Στα υπόγεια μεταλλεία, στις αρχές του 20ου αιώνα, στα σημεία που υπήρχε μετάλλευμα, 

οι μεταλλωρύχοι με απλά εργαλεία, «όπως το σμυλάρι, η αξίνα, ο κασμάς (κούσπος), η 

μάτσα, και ο λοστός(λιβέρι)» άνοιγαν τρύπες με δυο μέχρι δυόμισι πόδια η κάθε μια. 

Αργότερα, όμως, δημιουργήθηκαν οι «φαλιαδώροι», οι οποίοι με τη βοήθεια ενός 

μηχανήματος, της «φαλιομηχανής», έβγαζαν τρύπες, «φάλιες» στα σημεία που υπήρχε 

μετάλλευμα για να τοποθετήσουν εκρηκτικές ύλες. Το άνοιγμα των φιαλών με ή χωρίς 

τη βοήθεια της φαλιομηχανής ήταν μια ιδιαίτερα «δύσκολη και σκληρή» δουλειά, την 

οποία ανέθεταν και σε παιδιά.  

 

Αμέσως μετά την έκρηξη των φαλιών, ακολουθούσε η διαδικασία μαζέματος, 

φορτώματος του μεταλλεύματος στα βαγόνια και η αποστολή του στην επιφάνεια του 

μεταλλείου. Για τη μεταφορά του μεταλλεύματος   από τις γαλαρίες στην επιφάνεια, την 

εποπτεία είχαν οι εργολάβοι. 
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Μετά την ολοκλήρωση της εξόρυξης, τα συνεργεία στα οποία συμμετείχαν και παιδιά 

αναλάμβαναν τη στήριξη «των τοιχωμάτων του μεταλλείου για να προστατεύονται από 

τυχόν γκρεμίσματα πετρών και όγκων χωμάτων». Στους διαδρόμους, όμως, των 

μεταλλείων  ή στις κεντρικές γαλαρίες κάποιες φορές τοποθετούνταν βαριά ξύλα και 

άλλες καλούπια από τσιμέντο. Για τους μεταλλωρύχους η στήριξη των τοιχωμάτων με 

βαριά ξύλα,  ήταν γνωστή ως καλούπωμα ή «ζαίξεις».  

 

Εκτός από το καλούπωμα, τα συνεργεία άνοιγαν γαλαρίες για να ενώσουν το «ένα 

επίπεδο γαλαρίας με ένα άλλο για σκοπούς συγκοινωνίας αλλά κυρίως για εξαερισμό 

των γαλαριών». 
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Στα μεταλλεία επιφάνειας, ακολουθείτο μια διαφορετική οργάνωση εργασιών. 

Συγκεκριμένα, ο κάθε εργολάβος αναλάμβανε να εργαστεί σε μια «μίνια», ένα κομμάτι 

γης μαζί με τους εργάτες ή ακόμα και την οικογένεια του – τη γυναίκα και  τα παιδιά 

του.  

Για την εργασία στις μινιές, είναι πολύ χαρακτηριστική η περιγραφή: « Αφού ο πατέρας, 

ο εργολάβος της μινιάς, έβγαζε το μετάλλευμα σκάβοντας τη γη, η μητέρα και τα παιδιά 

της οικογένειας μάζευαν αυτά με φτυάρια  και γούρνες και γέμιζαν τα βαγόνια που 

βρίσκονταν πάνω σε ράγιες και τα έστελναν στο επόμενο συνεργείο».  

 

Ακολούθως, μια άλλη ομάδα στην οποία υπήρχαν και πάλι παιδιά, αφαιρούσε από τα 

βαγόνια τα άχρηστα κομμάτια. Στη συνέχεια τα βαγόνια μεταφέρονταν στα εργοστάσια 

επεξεργασίας του μεταλλεύματος. Η μεταφορά των φορτωμένων βαγονιών τα πρώτα 

χρόνια λειτουργίας του μεταλλείου ήταν ιδιαίτερα επίπονη, αφού όταν δεν τα έσπρωχναν 

μουλάρια, ενήλικες και παιδιά αναλάμβαναν και την εργασία αυτή. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πλύση Μεταλλευμάτων 

Πρόκειται για επίπεδες και ελικοειδείς κατασκευές, που γέμιζαν με νερό από λαξευμένες 

στο βράχο ή χτιστές δεξαμενές. Σε αυτές τις κατασκευές μεταφέρονταν τα μεταλλεύματα 

μετά το θρυμματισμό και το κοσκίνισμά τους για να καθαριστούν καλύτερα. Όταν το 

μετάλλευμα έμπαινε στο πλυντήριο, απομακρύνονταν τα άχρηστα υλικά και παρέμενε 

μόνο ο αργυρούχος μόλυβδος και τα άλλα μεταλλικά στοιχεία. Αυτά μαζεύονταν και 

μεταφέρονταν στα καμίνια, όπου γινόταν ο τελικός διαχωρισμός. 
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Διαλογή και  μεταφορά μεταλλευμάτων  

Τα περισσότερα παιδιά ασχολούνταν με τη διαλογή των μεταλλευμάτων και μεταφορά 

των βαγονιών. Είτε έσπρωχναν τα βαγόνια είτε οδηγούσαν τα ζώα, γαϊδούρια και 

μουλάρια βοηθώντας τα να σπρώξουν τα βαγόνια.  

Βοηθοί των εργολάβων 

Τα παιδιά συχνά είχαν το ρόλο του βοηθού στην εκτέλεση των εργασιών, «μετέφεραν 

εργαλεία από τα συνεργεία επιδιόρθωσης στους εργολάβους, βοηθούσαν στην 

κατασκευή γραμμών για τα βαγόνια, κουβαλούσαν νερό από τα υπόγεια προς την 

επιφάνεια, και εφοδίασαν με πόσιμο νερό τους μεταλλωρύχους στα υπόγεια».   

 

Για τη μεταφορά  μάλιστα πόσιμου νερού στους μεταλλωρύχους που δούλευαν στις 

γαλαρίες προσελάμβαναν παιδιά ηλικίας δεκατριών με δεκατεσσάρων χρόνων, τα οποία 

«φορτώνονταν παγούρια δεμένα με ιμάντες από την επιφάνεια και πήγαιναν στα 

υπόγεια, στα συνεργεία των εργολάβων για να τους πάρουν νερό». 

Συνθήκες εργασίας 

Οι συνθήκες εργασίας στα μεταλλεία ήταν άθλιες, αφού οι μεταλλωρύχοι ήταν 

υποχρεωμένοι να εργάζονται σκληρά σε ένα ιδιαίτερα ανθυγιεινό περιβάλλον όπου «τα 

μέτρα που λαμβάνονταν και τα μέσα που προσφέρονταν στους μεταλλωρύχους ήταν 

ανεπαρκή ή δεν υπήρχαν καθόλου». 

Αρχικά, ο εξοπλισμός των μεταλλωρύχων ήταν κράνος και λαστιχένιες μπότες, τις 

οποίες κάποιοι δεν είχαν καν τη δυνατότητα να τις αγοράσουν. Ακόμα, όμως, και όταν 

υπήρχαν οι μπότες αυτές δεν μπορούσαν να αποτρέψουν τους τραυματισμούς στα πόδια 

από τις κατολισθήσεις πετρών. Από τη δεκαετία του ’60 λήφθηκαν νέα μέτρα 

ασφαλείας. Συγκεκριμένα, οι μεταλλωρύχοι υποχρεώθηκαν να φορούν ειδική μάσκα και 

γυαλιά, κράνος αλλά και παπούτσια ασφαλείας.  
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Παρά τις προσπάθειες των μεταλλωρύχων να προστατεύσουν τους εαυτούς τους, 

εντούτοις οι επιπτώσεις στην υγεία τους ήταν σοβαρές. Σαφέστερα, οι μεταλλωρύχοι 

προσπαθούσαν να περιορίσουν τη σκόνη που εισέπνεαν, δένοντας μπροστά από τη μύτη 

και το στόμα τους ένα σφουγγάρι. Δυστυχώς, όμως, το σφουγγάρι ήταν αδύνατο να τους 

προστατεύσει από τη βλαβερή σκόνη. Το ίδιο και οι χάρτινες μάσκες που στη συνέχεια 

αντικατέστησαν τα σφουγγάρια. Οι μεταλλωρύχοι υπέφεραν από τη ζέστη, «έβηχαν 

συνέχεια, έκαναν εμετούς πολλές φορές με αίμα, και τα μάτια και οι μύτες τους 

υπέφεραν από τσούξιμο». Η σκόνη που εισέπνεαν οι μεταλλωρύχοι που δούλευαν στις 

γαλαρίες αλλά και αυτοί που δούλευαν στην επιφάνεια των μεταλλείων ήταν μια 

θανατηφόρα ασθένεια, η πνευμοκονίαση.  

Οι μεταλλωρύχοι που εργάζονταν στις γαλαρίες έρχονταν αντιμέτωποι με άλλο ένα 

κίνδυνο. Πάνω στους μεταλλωρύχους  έπεφταν αναμμένα κάρβουνα αλλά και 

«καλαγκάθια». Τα κάρβουνα ήταν παλιά κομμάτια από ξύλα που άναβαν μετά την 

έκρηξη δυναμιτών και τα καλαγκάθια, το  θειικό οξύ. Αυτά προκαλούσαν εγκαύματα και 

πληγές στους μεταλλωρύχους που δύσκολα επουλώνονταν, αφού οι σκόνες του 

μεταλλεύματος έκαναν τις πληγές ακόμη χειρότερες. Για τα δυστυχήματα που 

γινόντουσαν στα μεταλλεία: «τα δυστυχήματα ήταν στην καθημερινή ζωή των 

μεταλλωρύχων και συνέβαιναν σε όλη τη διαδικασία εξόρυξης και επεξεργασίας των 

μεταλλευμάτων...Δεν ήταν μόνο οι μεταλλωρύχοι που δούλευαν στις γαλαρίες που 

διέτρεχαν κινδύνους αλλά και οι υπόλοιποι στα βαγόνια, στις γραμμές των τραίνων, 

στην διαδικασία επιλογής, στη διαδικασία επεξεργασίας και στη φόρτωση του τελικού 

προϊόντος στα βαγόνια, στις γραμμές των τραίνων».  
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Από τα δυστυχήματα που γινόντουσαν στα μεταλλεία, αρκετοί τραυματίζονταν σοβαρά 

ή ακρωτηριάζονταν, έχαναν τα πόδια ή τα χέρια τους. Δεν είναι λίγοι οι  μεταλλωρύχοι 

που τραυματίζονταν από τις κατολισθήσεις  που δημιουργούνταν από τις εκρήξεις, ενώ 

κάποιοι άλλοι πιο άτυχοι εγκλωβίζονταν και πέθαιναν στις υπόγειες γαλαρίες.  

Ο φωτισμός των υπογείων γαλαριών 

Για το φωτισμό των υπόγειων γαλαριών χρησιμοποιούσαν «λίχνους» ή αλλιώς λιχνάρια, 

οι οποίοι άναβαν με πετρέλαιο. Στη συνέχεια, επειδή οι λίχνοι ήταν ανθυγιεινός τρόπος 

φωτισμού λόγω της καύσης πετρελαίου αντικαταστάθηκαν με κεριά γνωστά ως 

«παρμαζιέττα» και αυτά πρώτα με λάμπες ασετιλίνης ή αλλιώς καρπάϊν και αργότερα με 

φανάρια με μπαταρίες. 

Αμοιβή των ενήλικων και ανήλικων μεταλλωρύχων  

Όπως προαναφέρθηκε, ένας από τους λόγους που οδηγούσε πολλά παιδιά να εργαστούν 

στα μεταλλεία είναι ότι εξασφάλιζε στους εργαζόμενους ένα τακτικό εισόδημα, το οποίο 

ήταν και ψηλότερο από πολλά επαγγέλματα της εποχής.  Η αμοιβή ήταν διαφορετική 

ανάλογα με την εργασία που έκανε ο κάθε μεταλλωρύχος. Συγκεκριμένα, οι 

μεταλλωρύχοι που δούλευαν στις γαλαρίες αμείβονταν υψηλότερα από τους 

υπόλοιπους.  Για αυτό και αυτοί που είχαν μεγάλη ανάγκη από χρήματα επέλεγαν να 

εργαστούν στις γαλαρίες.   

 

Επίσης, υπήρχε ένα «ενθαρρυντικό σύστημα εργασίας», ειδικότερα, όποιος από τους 

μεταλλωρύχους κατάφερνε να γεμίσει περισσότερα από τα οχτώ βαγόνια, που ήταν ο 

χαμηλότερος αριθμός βαγονιών που έπρεπε να γεμίσουν για να λάβουν το μεροκάματό 

τους, έπαιρνε πρόσθετη αμοιβή. Το μεροκάματο των ενήλικων μεταλλωρύχων 

κυμαινόταν από τα δυόμιση μέχρι τα τρία σελίνια τη μέρα, ενώ των ανήλικων και των 

γυναικών ήταν χαμηλότερο παρόλο που η εργασία ήταν ίδια..  
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Από τη δεκαετία του ’40, τα θέματα μισθοδοσίας αλλά και κοινωνικών παροχών 

άρχισαν να βελτιώνονται. Έτσι, το μεροκάματο στην επιφάνεια των μεταλλείων 

αυξήθηκε αρχικά στα δέκα σελίνια και στη συνέχεια στα δεκατέσσερα σελίνια.  

Υπήρχαν περιπτώσεις που από τον μισθό των μεταλλωρύχων αποκόπτονταν κάποια 

χρήματα για τυχόν φθορές ή απώλειες των εργαλείων. Αυτό συνέβαινε γιατί τα εργαλεία 

ήταν χρεωμένα από την εταιρεία στους εργολάβους.   

Όσο αφορά το μισθό των ανήλικων παιδιών ή των νεαρών ενήλικων –δεκαοχτώ με 

είκοσι χρονών- δινόταν στους γονείς τους. Υπήρχαν, όμως, φορές, που ανήλικοι 

εκμεταλλεύονταν οι ίδιοι το μισθό τους. Για παράδειγμα, κάποιοι ανήλικοι δούλευαν 

τους καλοκαιρινούς μήνες για να εξασφαλίσουν τα απαραίτητα χρήματα για τη φοίτηση 

τους στο γυμνάσιο.  

Τα ωράρια εργασίας 

Στα μεταλλεία οι μεταλλωρύχοι δούλευαν σε βάρδιες. Κάποιοι δούλευαν πρώτη βάρδια 

από τις οχτώ το πρωί μέχρι τις τέσσερις, ενώ κάποιοι άλλοι δεύτερη βάρδια από τις 

τέσσερις μέχρι τις δώδεκα τα μεσάνυχτα από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή και το Σάββατο 

μέχρι το μεσημέρι. Υπήρχαν, όμως, και μερικοί που δούλευαν τρίτη βάρδια, οι οποίοι 

μάλιστα «έμεναν έξω από τις γαλαρίες».  

Οι περισσότεροι μεταλλωρύχοι χρειαζόταν να διανύσουν καθημερινά με τα πόδια 

μεγάλες αποστάσεις, αφού συχνά ερχόντουσαν από γειτονικά χωριά.  

Επιπρόσθετα, έπρεπε προτού αρχίσουν αλλά και αφού ολοκληρώσουν τη δουλεία στα 

μεταλλεία να ακολουθήσουν μια συγκεκριμένη διαδικασία, η οποία περιλάμβανε την 

αλλαγή ρούχων στα λουτρά - όπου αυτά υπήρχαν -, την παραλαβή της κάρτας εργασίας 

από το γραφείο και των χρήσιμων  εργαλείων ή υλικών. Η διαδικασία αυτή διαρκούσε 

περίπου από ενάμιση μέχρι δυο ώρες επιπρόσθετες στο οχτάωρο.  

Αρκετά μάλιστα παιδιά πριν ή μετά την εργασία στα  μεταλλεία αναγκάζονταν να 

δουλέψουν και αλλού. Άλλα παιδιά βοηθούσαν τους γονείς τους κυρίως σε γεωργικές 

εργασίες ενώ άλλα «να κάνουν δουλειά επί πληρωμή, όπου χρειαζότανε».  
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ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 
ΚΕΡΑΤΕΑΣ 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Η ΘΑΛΑΣΣΑ ΣΤΗ ΔΙΗΓΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 

ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗ 
 

ΕΤΟΣ   2009 - 2010 
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ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 
 

   Ο Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης γεννήθηκε στη Σκιάθο το 1851. Ήταν γιος 

του ιερέα Αδαμάντιου Εμμανουήλ και της Γκιουλώς Μωραΐτη. Το επώνυμό 

του αποτελεί συνδυασμό της ιδιότητας του και του ονόματος του πατέρα 

του. Τα πρώτα γράμματα τα έμαθε στην πατρίδα του και αργότερα φοίτησε 

σε σχολεία της Σκοπέλου, της Αθήνας και του Πειραιά. To 1872 έκανε μια 

πολύμηνη επίσκεψη στο Άγιον Όρος. Το 1874 γράφτηκε στη φιλοσοφική 

σχολή όπου παρακολούθησε μαθήματα αλλά δεν πήρε ποτέ πτυχίο. Έμαθε 

μόνος του Γαλλικά και Αγγλικά και μελέτησε ξένη λογοτεχνία. Έζησε στην 

Αθήνα για μεγάλο χρονικό διάστημα και εργάστηκε σε εφημερίδες, όπου 

δημοσίευε πολλά διηγήματά του. Ασχολήθηκε επίσης με μεταφράσεις 

έργων ξένης λογοτεχνίας. Παράλλληλα ήταν ψάλτης στο μικρό εκκλησάκι 

του Αγίου Ελισσαίου στο Μοναστηράκι. Ήταν άνθρωπος σεμνός, 

μοναχικός, λιτός , εσωστρεφής. Ένας πραγματικός κοσμοκαλόγερος. 

Πέθανε πάμπτωχος από πνευμονία στο αγαπημένο του νησί, τη Σκιάθο, στις 

2 Ιανουαρίου 1911. 
 

ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ 

   Ο Α. Παπαδιαμάντης ασχολήθηκε με το ηθογραφικό διήγημα. Στα έργα 

του παρουσιάζει κυρίως τη ζωή των απλοϊκών ανθρώπων της Σκιάθου της 

εποχής του. Η συγγραφέας Μυρτιώτισσα γράφει για το έργο του 

Παπαδιαμάντη: 

΄΄…Ο Παπαδιαμάντης δεν είναι μόνο ο μεγαλύτερος διηγηματογράφος της 

εποχής του, αλλά και όλων των εποχών. Με ελάχιστα τεχνικά μέσα, ανέβασε 

το έργο του στην απόλυτη τελειότητα. Είναι ο πιο απλός, ο πιο ταπεινός, ο πιο 

ανθρώπινα ειλικρινής συγγραφέας που έβγαλε ο τόπος μας. 

Στο έργο του μιλάει αποκλειστικά και μόνο για τους «ανθρώπους του», για 

αυτούς που τους αισθάνεται τέλεια δικούς του, και μας μιλάει για αυτούς 

όπως κανένας πατέρας δε μίλησε για τα παιδιά του. Είναι άπειρη η στοργή 

που τους έχει. Έξω όμως από αυτό τον τόπο των ταπεινών, τίποτα άλλο 

σχεδόν δεν τον ενδιαφέρει θα έλεγε κανείς πως δεν πρόσεξε τίποτα άλλο, πως 

δεν έριξε ούτε καν μια ματιά στις άλλες τάξεις των ανθρώπων. 

Η προσοχή του κι όλη του η αγάπη συγκεντρώθηκε στο νησί του. Το 

τοποθέτησε στο πρώτο πλάνο της ζωής, και το έργο του αντλεί απ΄αυτό τη 

λαμπρότητα του. Απ΄τη φτώχεια του νησιώτη πλουτίζεται, απ΄ την άγια του 

υπομονή στη δυστυχία και στο θάνατο στεριώνεται, απ΄ την αγνότητα της 

Σκιαθίτισσας κοπέλας εξαϋλώνεται και φτάνει εκεί που λίγοι κατάφεραν να 

φτάσουν…΄΄ 
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Ο ίδιος μιλώντας για το έργο του αναφέρει: 

΄΄Το επ΄εμοί, ενόσω ζώ και αναπνέω και σωφρονώ, δεν θα παύσω πάντοτε 

να υμνώ μετά λατρείας το Χριστό μου, να περιγράφω μετ΄έρωτος την φύσιν 

και να ζωγραφώ μετά στοργής τα γνήσια ελληνικά ήθη΄΄ 

 
 

ΕΠΙΛΕΞΑΜΕ ΚΑΙ ΔΙΑΒΑΣΑΜΕ ΤΑ ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ 

 

1. Το μοιρολόγι της φώκιας 

2. Έρως – Ήρως 

3. Το άνθος του γιαλού 

4. Έρωτας στα χιόνια 

5. Όνειρο στο κύμα 

6. Το αγνάντεμα 

7. Στο Χριστό στο κάστρο 

8. Η φόνισσα 

 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΑΜΕ ΤΑ ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ 

 

1. Το μοιρολόγι της φώκιας    :     Έλλη Ιατρού 

2. Έρως – Ήρως                         :     Κωνσταντίνα Τούντα, Έλλη Ιατρού 

3. Το άνθος του γιαλού           :     Κορίνα Πρίφτη, Αγγελική Ζέκια,  

                                                       Πολυτίμη Παπανικολάου  

4. Έρωτας στα χιόνια               :     Ασημίνα Κορεντζέλου, Μαρία Βίλα,  

                                                       Μαρία Τέγα 

5. Όνειρο στο κύμα                  :     Μαρία Πρίφτη      

6. Το αγνάντεμα                       :     Σοφία Κολιαδήμα, Χριστίνα Πόλύζου 

7. Στο Χριστό στο κάστρο       :     Ρώμα Μαρία, Κορρέ Κερασία 

8. Η φόνισσα                            :     Δήμητρα Χατζηνικολάου 

 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ Α. 

ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗ : 

Ρώμα Μαρία, Έλλη Ιατρού, Αντώνη Κριστιάνα 
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Η  θάλασσα στη διηγηματογραφία του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη 

 

   Η θάλασσα είχε κυρίαρχη θέση στη ζωή των τω Σκιαθιτών. Ήταν πηγή 

ζωής για τους ψαράδες του μικρού νησιού. Σα μάνα τους έδινε γενναιόδωρα 

τον πλούτο της και αυτοί σε ανταπόδοση της πρόσφεραν την αγάπη και την 

ευγνωμοσύνη τους. 

   Το νησί όμως είχε και πολλούς Καπεταναίους Καραβοκύρηδες που 

όργωναν το Αιγαίο και τη Μεσόγειο με τα εμπορικά ιστιοφόρα πλοία τους. 

Και τα πληρώματα των πλοίων ήταν έμπειροι ναυτικοί από το νησί που 

γνώριζαν να κουμαντάρουν τα πλοία και να δαμάζουν τα φουρτουνιασμένα 

κύματα. 

   Κάθε Σκιαθίτης από μικρός ζούσε κοντά στη θάλασσα. Τα μικρά παιδιά 

την απολάμβαναν κολυμπώντας ή παίζοντας θαλασσινά παιχνίδια. Οι 

έφηβοι ζούσαν τους πρώτους αγνούς εφηβικούς έρωτες κοντά της, 

μαγεμένοι από την ομορφιά της. 

   Η θάλασσα όμως έκρυβε και πολλά μυστικά και μυστήρια που η αγνή και 

απλοϊκή ψυχή του Σκιαθίτη τα έβλεπε με δέος. Έτσι γεννήθηκαν οι 

θαλασσινοί θρύλοι που τους ήξεραν τα σοφά γραΐδια και τους διηγούνταν 

στους νεότερους.   
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ΤΟ ΚΑΣΤΡΟ ΤΗΣ ΣΚΙΑΘΟΥ ΚΑΙ ΤΑ ΚΑΣΤΡΙΝΑ ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ 

 

    

   Το κάστρο της Σκιάθου κατασκευάστηκε για να προστατεύει την πόλη 

της Σκιάθου από τους πειρατές κατά τη διάρκεια του Μεσαίωνα. Η 

Μεσαιωνική πόλη κατοικήθηκε από τα μέσα του ΙΔ’ αιώνα μέχρι την 

Απελευθέρωση το 1829. Ο Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης ένιωθε μεγάλη 

αγάπη για το Κάστρο, γι΄ αυτό και 12 τουλάχιστον διηγήματα αναφέρονται 

σε αυτό. Ο Παπαδιαμάντης γνώρισε το κάστρο ερειπωμένο, και η 

περιγραφή της ζωής των ανθρώπων σε αυτό προερχόταν από τις διηγήσεις 

των γεροντότερων κατοίκων της νέας πόλης. Στα διηγήματα του τα 

ονομαζόμενα «Καστρινά», η κοινωνία των ανθρώπων που ζούσε στην 

Καστρινή πολιτεία διασώζει αγιότητα, τιμιότητα, εργατικότητα, καλοσύνη. 

Αντίθετα στα διηγήματά του που περιγράφουν τη ζωή των ανθρώπων στην 

παραθαλάσσια νέα πόλη, έχουν αρχίσει να υπάρχουν καταστάσεις 

απάνθρωπες και με έλλειμμα αξιών. 
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Από τα Καστρινά διηγήματα ξεχωρίσαμε: 

 

1. Το αγνάντεμα 

2. Στο Χριστό στο Κάστρο 

 

 

ΨΑΡΑΔΕΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΚΟΙ 

 

   Στο διήγημα «Το αγνάντεμα» παρουσιάζεται η ζωή των ναυτικών της 

Σκιάθου και των οικογενειών τους. Οι ναυτικοί τους χειμερινούς μήνες 

αράζουν τα πλοία τους στο λιμάνι και ξεκουράζονται κοντά στις 

οικογένειες τους. Όταν έρθει η Άνοιξη, μετά τις Απόκριες, φεύγουν για να 

οργώσουν το Αιγαίο και τη Μεσόγειο με τα εμπορικά ιστιοφόρα πλοία 

τους: σκούνες, βρατσέρες, βρίκια, γολέτες. 

 

«Ως τόσον αι γυναίκες των θαλασσινών αγνάντευαν. Ιδού το βρίκι του καπετάν 

Λιμπέριου του Λιμνιού· είχε σηκωθή στα πανιά αργά την νύκτα· με το απόγειο της 

νυκτός ηύρε το ρέμα και απεμακρύνθη κ' εχώνεψε. Κατευόδιο καλό. Η προσευχή 

των μικρών παιδιών του ας είναι ως πνοή στα πανιά, στα ξάρτια του καραβιού 

σας... στο καλό, στο καλό! 

   Ιδού το καράβι του καπετάν Σταμάτη του Σύρραχου. Υπερήφανα, καμαρωμένα, 

αδελφωμένα τα δύο, αυτό κι ο πλοίαρχός του, πάνε να μας φέρουν καλά, να μας 

φέρουν στολίδια. Στο καλό, πουλί μου, στο καλό. 

   Ιδού και η γολέτα του καπετάν Μανώλη του Χατζηχάνου... Η ψυχή μου, η πνοή 

μου να είναι πάντα στα πανιά σου, ωσάν λαμπάδα του Επιταφίου, να διώχνη τα 

μαύρα, τα κατακόκκινα τελώνια, πριν προφτάσουν να κατακαθίσουν στα πινά σου. 

Σύρε, πουλί μου, στο καλό, και στην καλή την ώρα! Στο καλό!» 

   Να κ' η σκούνα του καπετάν Αποστόλη του Βιδελνή, καινούργιο σκαρί, η τετάρτη 

ή πέμπτη, την οποία κατορθώνει εντός δεκαετίας να σκαρώση, μ' όλην της τύχης 

την καταδρομήν. Έπεσε πολύ γιαλό, δεν την ηύρε καλά το απόγειο κι άργησε. 

Διακρίνεται το πλήρωμα, οι άνθρωποι σαν ψύλλοι, που πηδούν εμπρός κι οπίσω 

στην κουβέρτα. Δούλευέ τα, καπετάνιο μου! (Η) Παναγιά μπροστά σας! Στο καλό, 

στο καλό!» 
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Όλες οι γυναίκες, μάνες, αδελφές, γυναίκες, κόρες των ναυτικών 

αγναντεύουν τα πλοία των δικών τους από το βράχο όπου βρίσκεται το 

εκκλησάκι της Παναγίας της Κατευοδώτρας. Εκεί ανάβουν ευλαβικά το 

κεράκι τους και παρακαλούν την Παναγία να ευλογεί και να προστατεύει 

τους αγαπημένους τους: 

«Τον άλλον καιρόν ήρχοντο, συνήθως την άνοιξιν, γυναίκες ναυτικών και 

θυγατέρες, κάτω από την χώραν, με σκοπόν ν' ανάψουν τα κανδήλια, και 

παρακαλέσουν την Παναγίαν την Κατευοδώτραν να οδηγήση και κατευοδώση τους 

θαλασσοδαρμένους συζύγους και τους πατέρας των. Ωραίες κοπέλες με υποκάμισα 

κόκκινα μεταξωτά, με τραχηλιές ψιλοκεντημένες, με τους χυτούς βραχίονας και τα 

στήθη τα γλαφυρά, ήρχοντο να ικετεύσουν δια τ' αδελφάκια των που 

εθαλασσοπνίγοντο δι' αυτάς, δια να τις φέρουν προικιά από την Πόλιν, στολίδια 

από την Βενετιάν, κειμήλια από την Αλεξάνδρειαν. "Πάντα νά'ρχωνται, πάντα να 

φέρνουν"». Βοϊδάκια λογικά, που ώργωναν αντί της ξηράς την θάλασσαν· φρόνιμα 

όπως τα δύο εκείνα τέκνα της ιερείας της Δήμητρος, τα μακαρισθέντα. Νεαραί 

γυναίκες ρεμβάζουσαι και μητέρες συλλογισμέναι ήρχοντο δια να καθίσουν και 

αγναντέψουν». 
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ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΗΓΗΜΑ «ΣΤΟ ΧΡΙΣΤΟ ΣΤΟ ΚΑΣΤΡΟ» 

 

 

 

Ο καπετάν Στεφανής ο Μπέρκας. Τολμηρός και έμπειρος ναυτικός. 

Ανταποκρίνεται χωρίς δισταγμό στο αίτημα του παπα-Φραγκούλη να 

μεταφέρουν με τη μικρή βάρκα του εφόδια στους ξυλοκόπους που είχαν 

αποκλειστεί στο Κάστρο. 
 

«Βῆμα ἠκούσθη εἰς τὸν πρόδομον. Ἠνοίχθη ἡ θύρα καὶ εἰσῆλθεν ὁ μπαρμπα-

Στεφανὴς ὁ Μπέρκας, ὑψηλός, στιβαρός, σχεδὸν ἑξηκοντούτης, μὲ παχὺν 

φαιὸν μύστακα, μὲ σκληρὸν καὶ ἠλιοκαὲς δέρμα, φορῶν πλατὺν κοῦκκον καὶ 

καμιζόλαν μαλλίνην βαθυκύανον, μὲ τὸ ζωνάρι κόκκινον, δυὸ πιθαμὲς πλατύ». 

 
 
 
 
 
 
 

 

  

 
 

Ερείπια της περιοχής του Κάστρου 
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Στα επόμενα αποσπάσματα φαίνεται και η Σκιαθίτικη διάλεκτος την οποία 

χρησιμοποιεί ο Παπαδιαμάντης στους διαλόγους των απλών χωρικών για να 

παρουσιάσει με παραστατικότητα το ήθος και την ιδιοσυγκρασία τους. 

 

«Ἀλλ᾿ ὁ μπάρμπα-Στεφανής, μόλις ήκουσε τὴν ἐρώτησιν τοῦ ἱερέως, καὶ 

χωρὶς νὰ σκεφθῆ πλέον τοῦ δευτερολέπτου, μὲ τὴν χονδρήν, ταχεῖαν κι 

ἐμπερδεμένην προφοράν του, ἀνέκραξε: 

«Μπράβο, μπράβο! Ἀκοῦς, ἀκοῦς! Στὸ Κάστρο; μετὰ χαρᾶς! Ὄρεξη νὰ ᾿χης, 

ὄρεξη νὰ ᾿χης, παπά!» 

«Νὰ ἄνθρωπος!» εἶπεν ὁ παπάς. «Ἔτσι σὲ θέλω, Στεφανή! Τί λές, εἶναι 

κίνδυνος;» 

«Κίντυνος, λέει; Ντὶπ καταντίπ, καθόλ᾿! Ἐγώ σας παίρνω ἀπάνου μ᾿, παπά. 

Μοναχὰ πὼς μπορεῖ νὰ κρυώσετε, τίποτε ἄλλο. Θὰ ᾿ρθῆ κι ἡ παπαδιά, θὰ 

᾿ρθῆ κι ἄλλος κόσμος, πολὺς κόσμος; Ἡ βάρκα εἶναι μεγάλη, κατάλαβες, 

παίρνει κι τριάντα νομάτοι, κι σαράντα νομάτοι, κι μ᾿ ούλες τὶς κουμπάνιες 

σᾶς, μὲ τὰ σέγια σας, μὲ τὰ πράματά σας. Κι ἡ φουρτοῦνα τώρα, κατάλαβες, 

ὅσο πάει κι πέφτ᾿. Ταχιὰ θὰ ᾿χουμε καλωσύνη, μπονάτσα, κάλμα. Ὅλο κι 

καλωσ᾿νεύει, νά, τώρα καλωσύνεψε!» 
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ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΚΑΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ 

Εμπειρίες και τόλμη των ναυτικών 

Από το διήγημα « Στο Χριστό στο Κάστρο» 
 

«Ήδη ὁ ήλιος, επιφανεὶς ακόμη μίαν φοράν, έκλινε προς την δύσιν. Ήτο τρίτη 

και ημίσεια ώρα. Και ὁ ήλιος εχαμήλωνε, εχαμήλωνε. Και ἡ βαρκούλα του 

μπαρμπα-Στεφανή, με το ανθρώπινον φορτίον της, εχόρευεν, εχόρευεν επάνω 

εις το κύμα, πότε ανερχομένη εις υγρὰ όρη, πότε κατερχομένη εις ρευστάς 

κοιλάδας, νυν μεν εις την ακμὴν να καταποντισθή εις την άβυσσον, νυν δε 

ετοίμη να κατασυντριβή κατά της κρημνώδους ακτής. Και ὁ ιερεὺς έλεγε μέσα 

του την παράκλησιν όλην, από το «Πολλοίς συνεχόμενος» έως το «Πάντων 

προστατεύεις». Κι ὁ μπαρμπα-Στεφανής εστενοχωρείτο, μὴ δυνάμενος επὶ 

παρουσία του παπά να εκχύση ελευθέρως τας αφελείς βλασφημίας του, τας 

οποίας εμάσα κι έπνιγε μέσα του, ὑποτονθορύζων: «Σκύλιασε ὁ διαολόκαιρος, 

λύσσαξε! Θα σκάσης, αντίχριστε, Τούρκο! Το Μουχαμετη σου, μέσα!» Κι ἡ θειὰ 

το Μαλαμώ, ποιούσα το σημείον του Σταυρού, έλεγε το «Θεοτόκε Παρθένε», κι 

επανελάμβανεν: «Έλα, κ᾿στὲ μ᾿! Βοήθα, Παναΐα μ᾿!» Και τα κύματα έπληττον 

την πρώραν, έπληττον τα πλευρὰ του σκάφους, και εισορμώντα εις το κύτος 

εκτύπων τα νώτα, εκτύπων τους βραχίονας των ἐπιβατών. Και ὁ ήλιος 

εχαμήλωνεν, εχαμήλωνε. Και ἡ βαρκούλα εκινδύνευε ν᾿ αφανισθή. Και η 

απορρώξ βραχώδης ακτὴ εφαίνετο διαφιλονικούσα την λείαν προς τον βυθὸν 

της θαλάσσης». 

 «Τέλος, ήρχισε νὰ σκοτεινιάζῃ. Ἐνύκτωσεν ἀκριβῶς τὴν στιγμὴν καθ᾿ ἣν θὰ 

ἐβλεπον ἀντίκρυ τὸ Κάστρον, οὗ ἀπεῖχον τώρα δυὸ ἀκόμη μίλια. Νέφη 

συσσωρευμένα πρὸς ἀνατολάς ἠμπόδιζον νὰ φανῆ τὸ παρήγορον φέγγος τῆς 

σελήνης. Ἀλλ᾿ ὁ ἄνεμος, ἀντὶ νὰ πέση, ἐδυνάμωνε καὶ ἀγρίευε καὶ ἐθέριευε, καὶ 

ὁ πλοῦς κατέστη ἀδύνατός του λοιποῦ. Δὲν έβλεπον πλέον οὔτε ἐμπρὸς οὔτε 

δεξιὰ τίποτε, εἰμή δυὸ όγκους φαιούς, ἀμαυρούς. Εὐτυχῶς, ὁ μπαρμπα-

Στεφανής ἐγνώριζε καλὰ τὸ μέρος. 

«Ἐδῶ, ἐδῶ εἶν᾿ ἕνα λιμανάκι, παπά, κατ᾿ ἀπ᾿ τὸ Πρυΐ, ἀποκατ᾿ ἀπ᾿ τὴν Ἅγια 

Ἀναστασία, στὰ Μποστάνια». 

«Θυμᾶσαι καλά, Στεφανή;» 

«Ὅπως ξερ᾿ς ἡ ἁγιωσύνη σ᾿ τὰ γράμματα τσ᾿ ἐκκλησιᾶς ἀπ᾿ ὀξου, παπά, ἔτσι κι 

ἐγὼ τὰ ξέρω ἀπ᾿ ὀξου ὅλα τὰ λιμανάκια, τοὺς κάβους, κι τ᾿ς ἀμμουδιές, ὅλες 

τὶς ξέρες κι τὰ γκρίφια κι τὰ θαλάμια». 

Καὶ προσήγγισαν μὲ πολὺν κόπον καὶ ἀγῶνα καὶ βάσανον, βρεγμένοι, 

θαλασσοπνιγμένοι, μισοπαγωμένοι».  
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Από το διήγημα «Έρως – Ήρως» 

 

1. Ο Γιώργης ο Μπούρμπας (ψαράς) 

2. Ο Καπετάν Σιγουράντσας 

 

   «Ο Σιγουράντσας είχε κάμει πολλά ταξίδια, και πριν περάσει στα χαρτιά 

κυβερνήτης με τη φελούκαν αυτή. Είχε φάγει την θάλασσαν με την φούχταν. 

Απέκτησε δύο ή τρείς βρατσέρας ιδικάς του, έπεσεν έξω ή εβούλιαξεν και με 

τις τρείς, και τώρα ήτο μόνον δια ‘τα χαρτιά’ καραβοκύρης. Η βάρκα αυτή,η 

Ελεούσα, όπως την ωνόμαζαν, ήτο κτήμα του Γιώργη του Μπούρμπα. Την 

είχεν αποκτήσει με τους κόπους του, όχι από κληρονομίαν, ούτε από στραβού 

διαβόλου, ούτε από κελεπούρι. Μικρός-μικρός, από τότε που εγύριζε 

ξυπόλυτος μ’ ένα βρακί αιωνίως ανασηκωμένον ως τα γόνατα, μ’ ένα 

υποκάμισον έως τους αγκώνας ανασκουμπωμένον, κρατών μικρόν γάνζτον με 

καλαμιάν, τον οποίον παρολίγον θα εχρειάζετο να μαθη ο ίδιος την γύφτικην 

τέχνην δια να τον κατασκευάση αφού επί εβδομάδας και μήνας 

επαρακαλούσεν τον Γιαλανδρίτσαν, τον γύφτον του ναυπηγείου, να του τον 

φτιάση, προσφέρων αυτός τον σίδερον, τον οποίον είχε κλέψει από τον 

πεσμένον έξω σκελετόν μιας σκούνας, και δεν τον έπειθε,τέλος, μετά πολλά, 

μίαν Κυριακήν πρωί, επέτυχε να τον εύρη ξεμέθυστον, και τον εκατάφερε να 

σφυρηλατήση το σίδερον, αναλαβών αυτός να δουλεύη τας φύσας, και ούτω 

ηξιώθη ν' αποκτήση γάντζον· από τότε, λέγω, που εγύριζε με τον γάντζον του 

από ακρογιαλιάν εις ακρογιαλιάν, θαλασσωμένος μέχρι μηρών και 

βουβώνων, κυνηγών τα οχταπόδια, εβγάζων κοχύλια και σκουλήκια διά 

δολώματα, πηγαίνων ως μούτσος με όλες τες βάρκες και τες ψαροπούλες, 

από τότε είχεν αρχίσει να πιάνη λεπτά. Και εικοσαετής ήδη είχεν αποκτήσει 

την βάρκαν αυτήν με τον ιδρώτα του». 
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Η ΓΛΩΣΣΑ ΤΩΝ ΝΑΥΤΙΚΩΝ 

Από τα κείμενα :  «Στο Χριστό στο Κάστρο» 

                          «Έρως – Ήρως» 

                      «Το αγνάντεμα» 

ΟΙ ΑΝΕΜΟΙ   

Γραίγος           :    Βορειοανατολικός 

Λεβάντες         :    Ισχυρός ανατολικός 

Πουνέντες       :    Δυτικός 

Μαΐστρος        :    Βορειοδυτικός 

Τραμουντάνα :     Βόρειος 

Σιρόκος           :     Νοτιοανατολικός 

Όστρια             :    Νότιος 

ΝΑΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

Να είστε αλέστα = να είστε έτοιμοι 

Ασένιο = έτοιμος 

Γκρίφια = αιχμηρές προεξοχές βράχων 

Διαναστάει η βάρκα = μπορεί να προσεγγίσει η βάρκα στην ακρογιαλιά 

Δούλευέ τα = τράβα γερά τα κουπιά 

Θαλασσώνω = μπαίνω στη θάλασσα ως τα γόνατα 

Κιαμέτ = μεγάλη τρικυμία 

Μπαρούμα = σχοινί της βάρκας 

Μπουντέρνω = κάμπτω το ακρωτήριο 

Ο κόρφος μπουκάρει = ο άνεμος του κόλπου δυναμώνει 

Τον εξούριασε = ο άνεμος παρέσυρε το πλοίο 

Τα πινά = κεραίες τοποθετημένες καθέτως προς τους ιστούς 

Σαγανίδι = ελαφρύς και αδύνατος άνεμος 

Σοφράν (ιταλικό sopra vento) = ΒΑ σημείο εκτεθειμένο στον άνεμο 

Σταβέτ (ιταλικό sotto vento) = ΝΔ σημείο προστατευμένο από τον άνεμο, 

υπήνεμο 

Φρεσκάρει = ο άνεμος δυναμώνει 

Πίρος της βάρκας = μικρή σφήνα η οποία κλείνει οπή στην καρίνα της βάρκας 
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Η περιγραφή του Κάστρου 

 

   «Τὸ φρούριον τοῦτο, ὅπερ ἀλλαχοῦ περιεγράψαμεν, ἦτο γιγαντιαῖος 

βράχος, φυτρωμένος ἐκεῖ παρὰ τὸ πέλαγος, προεκβολὴ τῆς γῆς πρὸς τὸν 

πόντον, ὡς νὰ έδειχνεν ἡ ξηρὰ τὸν γρόνθον εἰς τὴν θάλασσαν καὶ νὰ τὴν 

προεκάλει· φοβερός, μονοκόμματος γρανίτης, ἁλίκτυπος, ὅπου γλαῦκες καὶ 

λάροι ἠριζον περὶ κατοχῆς, διαφιλονικούντες ποὺ ἀρχίζει ἡ κυριότης τοῦ 

ἑνὸς καὶ ποὺ σταματᾷ ἡ δικαιοδοσία τοῦ ἄλλου. Προσφιλὴς σκοπὸς τοῦ 

βορρᾶ καὶ τῶν γειτόνων του, τοῦ Καικίου καὶ τοῦ Αργέστου, ὧν τὸ στάδιον 

εὐρὺ ἐκτείνεται ἀνάμεσον τῆς Χαλκιδικής, τοῦ Θερμαϊκού, τοῦ Ὀλύμπου καὶ 

τοῦ Πηλίου μεμονωμένος ὑψιτενής βράχος, ἐφ᾿ οὗ οἱ κάτοικοι ἐξ ἀνάγκης 

εἰχον κλεισθῆ διὰ φύλαξιν κατὰ τῶν πειρατῶν καὶ τῶν βαρβάρων, 

ἐγκαταλιπόντες αὐτὸν ἔρημον μετὰ τὸ 1821, ὅτε ἐκτίσθη ἡ σημερινὴ 

μεσημβρινὴ πολίχνη». 
 

 

               
 

ΤΟ  ΚΑΣΤΡΟ 
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Η περιγραφή του ναού της Χριστού γεννήσεως  

(κείμενο: «Στο Χριστό στο Κάστρο»)       

   « …Ὁ ναὸς τῆς Χριστοῦ Γεννήσεως ἦτο ἡ παλαιὰ μητρόπολις τοῦ φρουρίου. Ὁ 

ναΐσκος, πρὸ ἑκατονταετηρίδων κτισθείς, ἵστατο ἀκόμη εὐπρεπὴς καὶ όχι πολὺ 

ἐφθαρμένος. Ὁ παπα-Φραγκούλης καὶ ἡ συνοδεία τοῦ φθάσαντες εἰσήλθον τέλος 

εἰς τὸν ναὸν τοῦ Χριστοῦ, καὶ ἡ καρδία τῶν ἠσθάνθη θάλπος καὶ γλυκύτητα 

ἄφατον. Ὁ ἱερεὺς ἐψιθύρισε μετ᾿ ἐνδομύχου συγκινήσεως τὸ «Εἰσελεύσομαι εἰς τὸν 

οἶκον σου», κι ἡ θειὰ τὸ Μαλαμῶ, ἀφοῦ ἤλλαξε τὴν φ᾿στὰνα της τὴν βρεγμένην κι 

ἐφόρεσεν ἄλλην, στεγνήν, καὶ τὸ γ᾿νάκι της τὸ καλό, τὰ ὁποῖα εὐτυχῶς εἰχεν εἰς 

ἀβασταγὴν καλῶς φυλαγμένα ὑπὸ τὴν πρῷραν τῆς βάρκας, ἔδεσε μέγα σάρωθρον 

ἐκ στοιβῶν καὶ χαμοκλάδων καὶ ἠρχισε νὰ σαρώνῃ τὸ ἔδαφος τοῦ ναοῦ, ἐνῷ αἱ 

γυναῖκες αἱ ἄλλαι ἤναπταν ἐπιμελῶς τὰ κανδήλια, καὶ ἠναψαν μέγα πλῆθος 

κηρίων εἰς δυὸ μανουάλια, καὶ παρεσκεύασαν μεγάλην πυρὰν μὲ ξηρὰ ξύλα καὶ 

κλάδους εἰς τὸ προαύλιον τοῦ ναοῦ, ὅπου ἐσχηματίζετο μακρὸν στένωμα 

παράλληλον τοῦ μεσημβρινοῦ τοίχου, κλειόμενον ὑπὸ σῳζομένου ὀρθοῦ τοιχίου 

γείτονος οἰκοδομῇς, κι ἐγέμισαν ἄνθρακας τὸ μέγα πύραυνον, τὸ σῳζόμενον ἐντὸς 

τοῦ Ἱεροῦ Βήματος, καὶ ἔθεσαν τὸ πύραυνον ἐν τῷ μέσῳ τοῦ ναοῦ, ρίψασαι 

ἄφθονον λίβανον εἰς τοὺς ἄνθρακας. Καὶ ὠσφράνθη Κύριος ὁ Θεὸς ὀσμὴν εὐωδίας.  

   Ἔλαμψε δὲ τότε ὁ ναὸς ὅλος, καὶ ἠστραψεν ἐπάνω εἰς τὸν θόλον ὁ Παντοκράτωρ 

μὲ τὴν μεγάλην κι ἐπιβλητικὴν μορφήν, καὶ ἠκτινοβόλησε τὸ ἐπίχρυσον καὶ 

λεπτουργημένον μὲ μυρίας γλυφὰς τέμπλον, μὲ τὰς περικαλλεῖς τῆς ἀρίστης 

Βυζαντινῆς τέχνης εἰκόνας του, μὲ τὴν μεγάλην εἰκόνα τῆς Γεννήσεως, ὅπου 

«Παρθένος καθέζεται τὰ Χερουβεὶμ μιμουμένη», ὅπου θεσπεσίως μαρμαίρουσιν αἱ 

μορφαὶ τοῦ Θείου Βρέφους καὶ τῆς ἀμώμου Λεχοῦς, ὅπου ζωνταναί παρίστανται αἱ 

ὄψεις τῶν ἀγγέλων, τῶν μάγων καὶ τῶν ποιμένων, ὅπου νομίζει τὶς ὅτι στίλβει ὁ 

χρυσός, εὐωδιάζει ὁ λίβανος καὶ βαλσαμώνει ἡ σμύρνα, καὶ ὅπου, ὡς ἐὰν ἡ γραφικὴ 

ἐλάλει, φαντάζεται τὶς ἐπὶ μίαν στιγμὴν ὅτι ἀκούει τὸ «Δόξα ἐν ὑψίστοις Θεῷ»!  

   Ἐν τῷ μέσῳ δὲ κρέμαται ὁ μέγας ὀρειχάλκινος καὶ πολύκλαδος πολυέλαιος, καὶ 

ὁλόγυρα ὁ κρεμαστὸς χορός, μὲ τὰς εἰκόνας τῶν Προφητῶν καὶ Ἀποστόλων, ὑφ᾿ ὃν 

ἐτελοῦντο τὸ πάλαι οἱ σεμνοὶ γάμοι τῶν χριστιανικών ἀνδρογύνων. Καὶ ὁλόγυρα αἱ 

μορφαὶ τῶν Μαρτύρων, Ὁσίων καὶ Ὁμολογητῶν». 
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Η αγάπη την νέων για τη θάλασσα 

Από το «Όνειρο στο κύμα» 

 

«Εγύρισα οπίσω, κατέβην πάλιν τον κρημνόν, κ έφθασα κάτω εις την 

θάλασσαν. Την ώραν εκείνην είχε βασιλέψει ο ήλιος, και το φεγγάρι σχεδόν 

ολόγεμον ήρχισε να λάμπη χαμηλά, ως δύο καλαμιές υψηλότερα από τα 

βουνά της αντικρινής νήσου. Ο βράχος ο δικός μου έτεινε προς βορράν, και 

πέραν από τον άλλον κάβον προς δυσμάς, αριστερά μου, έβλεπα μίαν πτυχήν 

από την πορφύραν του ήλιου, που είχε βασιλέψει εκείνην την στιγμήν. 

Ήτον η ουρά της λαμπράς αλουργίδος που σύρεται οπίσω, ή ήτον ο 

τάπης, που του έστρωνε, καθώς λέγουν, η μάννα του, διά να καθίση να 

δειπνήση. 

 

*  *  * 

Επέταξα αμέσως το υποκάμισον μου, την περισκελίδα μου, κ' έπεσα εις 

την θάλασσαν. Επλύθην, ελούσθην, εκολύμβησα επ' ολίγα λεπτά της ώρας. 

Ησθανόμην γλύκαν, μαγείαν άφατον, εφανταζόμην τον εαυτόν μου ως να 

ήμην έν με το κύμα, ως να μετείχαν της φύσεως αυτού, της υγράς και αλμυράς 

και δροσώδους. Δεν θα μου έκανε ποτέ καρδιά να έβγω από την θάλασσαν, 

δεν θα εχόρταινα ποτέ το κολύμβημα, αν δεν είχα την έννοιαν του κοπαδιού 

μου. 

*  *  * 

      Την ανεγνώρισα πάραυτα εις το φως της σελήνης το μελιχρόν, το 

περιαργυρούν όλην την άπειρον οθόνην του γαληνιώντος πελάγους, και 

κάμνον να χορεύουν φωσφορίζοντα τα κύματα. Είχε βυθισθή άπαξ καθώς 

ερρίφθη εις την θάλασσαν, είχε βρέξει την κόμην της, από τους βοστρύχους 

της οποίας ως ποταμός από μαργαρίτας έρρεε το νερόν, και είχεν αναδύσει· 



 131 

έβλεπε κατά τύχην προς το μέρος όπου ήμην εγώ, κ' εκινείτο εδώ κ' εκεί 

προσπαίζουσα και πλέουσα. Ήξευρε καλώς να κολυμβά». 
 

 
 

 
 
Έτσι φανταστήκαμε τη Μοσχούλα  
(κείμενο: «Όνειρο στο κύμα») 
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ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ 

1) ΤΟ ΜΟΙΡΟΛΟΓΙ ΤΗΣ ΦΩΚΙΑΣ : Ο πνιγμός της Ακριβούλας  

«Κ' η φώκη, καθώς είχεν έλθει έξω εις τα ρηχά, ηύρε το μικρόν πνιγμένον σώμα της 

πτωχής Ακριβούλας, και ήρχισε να το περιτριγυρίζη και να το μυρολογά, πριν αρχίση το 

εσπερινόν δείπνον της. 

Το μοιρολόγι της φώκης, το οποίον μετέφρασεν εις ανθρώπινα λόγια εις γέρων 

ψαράς, εντριβής εις την άφωνον γλώσσαν των φωκών, έλεγε περίπου τα εξής: 

  

Αυτή ήτον η Ακριβούλα 

η εγγόνα της γριά-Λούκαινας. 

Φύκια 'ναι τα στεφάνια της, 

κοχύλια τα προικιά της... 

Κ' η γριά ακόμα μοιρολογά 

τα γεννοβόλια της τα παλιά. 

Σαν νά 'χαν ποτέ τελειωμό 

τα πάθια κ' οι καημοί του κόσμου». 

 

 

 

Τα «Μνημούρια», ο τόπος όπου πνίγηκε η Ακριβούλα. 
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 2) Η ΦΟΝΙΣΣΑ : Ο πνιγμός της φόνισσας 

«Η γραία Χαδούλα εύρε τον θάνατο εις το πέραμα του Αγίου Σώστη, εις τον λαιμόν τον 

ενώνοντα τον βράχον του ερημητηρίου με την ξηράν, εις το ήμισυ του δρόμου, μεταξύ της 

θείας και της ανθρωπίνης δικαιοσύνης». 

 

ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΙ ΘΡΥΛΟΙ 

1) Άνθος του Γιαλού   :  Ο θρύλος της Λουλούδως 

2) Το αγνάντεμα          :  Ο θρύλος της Φλανδρώς 
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ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ ΝΗΣΙΩΤΩΝ 

 

1. «Στο Χριστό στο Κάστρο» 

      «Όνειρο στο κύμα» 

 

Βοσκοί, γεωργοί και ξυλοκόποι. Άνθρωποι απλοϊκοί, αγνοί στην ψυχή, 

δεμένοι με τη φύση την οποία αγαπούν σα μάνα. Με βαθιά πίστη στο θεό 

που τον έχουν μοναδικό στήριγμα και καταφυγή στη δύσκολη ζωή τους. 

Ευσεβείς ιερείς όπως ο Παπά-Φραγκούλης, οι οποίοι στέκονται πάντα 

δίπλα στο ποίμνιό τους με όποια μέσα διαθέτουν. Αυτοί ενδυναμώνουν την 

πίστη στο Θεό και την αλληλεγγύη μέσα στην κλειστή κοινωνία της 

Σκιάθου. 

 

2. «Όνειρο στα χιόνια» 

 

Απόμαχοι ναυτικοί, όπως ο μπάρμπα-Γιαννιός ο Έρωντας, που έχουν βρει 

στερνό καταφύγιο στο νησί, προσπαθώντας να ξεχάσουν τα παλιά τους 

βάσανα και να επουλώσουν τις πληγές της βασανισμένης τους ζωής. 
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           «Φόνισσα» 

           «Έρως – Ήρως» 

 

Καραβομαραγκοί στους ταρσανάδες της Σκιάθου, όπου κατασκευάζονταν 

με εξαιρετική τέχνη όλα τα γοργοτάξιδα σκαριά των ιστιοφόρων. 

 

Γυναίκες βασανισμένες με πολυμελείς οικογένειες, καταπιεσμένες, 

ταλαιπωρημένες αλλά και δυνατές. Υφαίνουν τις προίκες των κοριτσιών, 

βοηθούν στη γέννα τις επίτοκες, γιατρεύουν με βότανα τους αρρώστους 

(Φραγκογιαννού). 

 

Κορίτσια συνεσταλμένα, ευαίσθητα και υπάκουα. Η μάνα τους τους 

βρίσκει ένα «καλό γαμπρό» για να τις αποκαταστήσει. Εκείνες εκτελούν 

την εντολή της μάνας χωρίς να έχουν το δικαίωμα να εκφράσουν την 

προσωπική τους γνώμη ή τα αισθήματά τους (Αρχοντούλα) στο κείμενο: 

«Έρως – Ήρως». 

 

Κουτσομπόλες γειτόνισσες που με κάθε ευκαιρία βγαίνουν για να 

σχολιάσουν τους συγχωριανούς τους (Έρως – Ήρως). 
 
 

 



 136 

ΗΘΗ – ΕΘΙΜΑ – ΤΡΟΠΟΣ ΖΩΗΣ 

 

 

Από το κείμενο: «Έρως – Ήρως» 

 

1. Τα έθιμα του γάμου και οι ευχές προς τους νεόνυμφους. 

2. Οι θαλάσσιες μεταφορές με βάρκες και η επικοινωνία με τις απέναντι 

ακτές του Παγασητικού. 

3. Τα παιχνίδια των παιδιών κοντά στη θάλασσα. Τα αγόρια από μικρά 

παίζουν με βάρκες και καΐκια και μαθαίνουν όλες τις μεθόδους 

ψαρέματος. 

 

 

Από τα κείμενα: «Το αγνάντεμα» 

                            «Στο Χριστό στο Κάστρο» 

 

1. Οι λειτουργίες σε μακρινά ξωκλήσια. Τα τάματα των πιστών. 

2. Τα «βλογούδια», δηλαδή η προσφορά άρτων σφραγισμένων με 

σταυρό στις οικογένειες των ιερέων κατά τη διάρκεια του 

Σαρανταημέρου. 

 

 

Από το κείμενο: «Έρωτας στα χιόνια» 

 

1. Το άλεσμα των σιτηρών σε Χειρόμυλους. 

2. Οι ερωτευμένοι εκφράζουν τα αισθήματά τους προς την αγαπημένη 

τους με τραγουδάκια όπως στην περίπτωση του μπάρμπα-Γιάννου: 

                                    «Σοκάκι μου μακρύ-στενο με τη κατεβασιά σου 

                                   Κάμε κι εμένα γείτονα με τη γειτόνισσά σου» 

 

 

Από το κείμενο: «Όνειρο στο κύμα» 

 

1. Οι βοσκοί παίζουν σουραύλι καθώς βόσκουν τα πρόβατά τους. 

2. Τα «φιλέματα». Η Μοσχούλα φιλεύει το βοσκόπουλο πετιμέζι για να 

τον ευχαριστήσει όταν εκείνος της παίζει έναν ωραίο σκοπό με το 

σουραύλι του.   
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ΔΡΑΜΑΤΟΠΟΙΗΣΑΜΕ ΤΟ ΔΙΗΓΗΜΑ: «ΈΡΩΣ – ΉΡΩΣ» 

 

 

Η ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΜΑΣ ΟΜΑΔΑ: 

 

 

ΓΙΩΡΓΗΣ ΜΠΟΥΡΜΠΑΣ :    ΖΕΡΒΟΥΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΣΙΓΟΥΡΑΝΤΖΑΣ             :     ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ                 :     ΜΩΡΑΙΤΗ ΦΛΩΡΑ 

ΓΡΑΙΑ ΜΠΟΥΡΜΠΑΙΝΑ :     ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 

ΓΡΑΙΑ ΜΑΡΟΥΔΙΤΣΑ     :     ΠΡΙΦΤΗ ΜΑΡΙΑ 

                                              ΑΝΤΩΝΗ ΚΡΙΣΤΙΑΝΑ 

ΓΕΙΤΟΝΙΣΣΑ                 :     ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΟΛΥΤΙΜΗ 

ΓΑΜΠΡΟΣ                      :      ΑΛΛΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 

ΦΙΛΟΣ ΓΙΩΡΓΗ              :      ΛΙΟΥΜΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 

ΦΙΛΕΝΑΔΕΣ ΤΗΣ 

ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑΣ              :      ΖΕΚΙΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 

                                                ΠΟΛΥΖΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 

                                                 ΠΡΙΦΤΗ ΚΟΡΙΝΑ 

                                                 ΚΟΡΡΕ ΚΕΡΑΣΙΑ 

                                                 ΡΩΜΑ ΜΑΡΙΑ 

                                                 ΚΟΛΙΑΔΗΜΑ ΣΟΦΙΑ 

                                                ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΟΛΥΤΙΜΗ 

 

ΑΦΗΓΗΤΡΙΕΣ                  :        ΙΑΤΡΟΥ ΕΛΛΗ 

                                                 ΚΟΡΡΕ ΚΕΡΑΣΙΑ 
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ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΠΕΥΘΥΝΑΜΕ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥΣ 

ΣΚΙΑΘΙΤΕΣ 

 

 

Α.  ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΑΙ ΣΚΙΑΘΟΣ 

 

1. Διαβάζουν οι σύγχρονοι Σκιαθίτες και κυρίως οι νέοι τα έργα του 

Παπαδιαμάντη ; 

2. Μπορούμε να βρούμε σήμερα στη Σκιάθο τα Τοπωνύμια που 

συναντήσαμε στα διηγήματα ; 

3. Τα πρόσωπα των διηγημάτων καθώς και τα ονόματα είναι 

πραγματικά ή φανταστικά ; 

4. Υπάρχουν σήμερα παραδοσιακά επαγγέλματα όπως ψαράς, βοσκός, 

ξυλοκόπος, μυλωνάς, καραβομαραγκός ; 

5. Τηρούνται ακόμα τα ήθη και έθιμα που γνωρίσαμε στα κείμενα του 

Παπαδιαμάντη ; 

6. Γνώρισαν κάποιοι πρόγονοί σας τον Παπαδιαμάντη ; 

7. Υπάρχουν πληροφορίες για τη ζωή του στη Σκιάθο ; 

Σε ποιο ναό εκκλησιαζόταν ; 

Σε ποιο καπηλειό σύχναζε ; 

Με ποιους συναναστρεφόταν ; 

 

 

 

Β. Η ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΣΚΙΑΘΟΣ 

 

1. Ποιες είναι οι πηγές εισοδήματος στη σύγχρονη Σκιάθο ; 

2. Υπάρχει τουρισμός (εξωτερικός – εσωτερικός) ; Ποιος υπερισχύει 

3. Προστατεύονται τα δάση της Σκιάθου ; Με ποιους τρόπους ; 

4. Υπάρχουν προβλήματα ρύπανσης των ακτών ή των εδαφών της 

Σκιάθου ; 

5. Πώς διαχειρίζεστε τα απορρίμματα ; 

6. Υπάρχει βιολογικός καθαρισμός των λυμάτων ; 

7. Γίνεται ανακύκλωση ; 
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Ερωτήσεις που απευθύναμε προς στους σκιαθίτες 
και οι απαντήσεις που πήραμε! 

 
1. Διαβάζουν οι σύγχρονοι σκιαθίτες, και κυρίως τα νέα παιδιά, τα έργα 

του Παπαδιαμάντη;      
           
Μας απάντησαν δυο άνθρωποι: ο πρώτος είπε, πως οι νεότεροι όχι τόσο, 

επειδή βαριούνται αλλά οι παλαιότεροι των 50 και ανά ετών, ναι. Ο δεύτερος 
είπε, πως ναι, διαβάζονται από τους νέους και διαβάζονται και στα σχολεία της 
Σκιάθου. Επίσης διαβάζονται και κάθε Κυριακή στις εκδηλώσεις που γίνονται στο 
πολιτιστικό κέντρο. 

    
2. Μπορούμε να βρούμε σήμερα στη Σκιάθο τα τοπωνυμία που 

συναντήσαμε στα διηγήματα; 
       
Λάβαμε απάντηση από έναν άνθρωπο ο όποιος είπε πως ναι, υπάρχουν. 

(π.χ. το κάστρο από το διήγημα ''στο χριστό στο κάστρο'' υπάρχει.)      
                                                              
3. Τα πρόσωπα των διηγημάτων, καθώς και ονόματα, είναι πραγματικά 

ή φανταστικά; 
                                    
Μας απάντησαν δυο άνθρωποι: οι απαντήσεις και των δυο ήταν πως είναι 

πραγματικά και πήγαζαν από τη καταγραφή του Παπαδιαμάντη, την οποία έκανε 
παρακολουθώντας τους ανθρώπους γύρω του. ‘Όμως, άλλες φορές τα ονόματα 
ήταν φανταστικά.   

 
4. Υπάρχουν σήμερα παραδοσιακά επαγγέλματα όπως ψαράς, βοσκός, 

ξυλοκόπος, μυλωνάς, καραβομαραγκός; 
  
Υπάρχουν, αλλά σιγά- σιγά εξαφανίζονται.      
 
5. Τηρούνται ακόμα τα ήθη και τα έθιμα που γνωρίσαμε στα κείμενα του 

Παπαδιαμάντη;        
 
Τα περισσότερα ναι. Για παράδειγμα οι ιεροτελεστίες συνεχίζονται ακόμα. Στα 

εξωκλήσια το χειμώνα μαζεύεται το χωριό και ψέλνουν. Ο επιτάφιος διαρκεί από 
1,5-3,5 ώρες και διασχίζουν τα σοκάκια μέχρι να συναντηθούν οι δύο εκκλησίες. 
Ακόμα, υπάρχουν σύλλογοι γυναικών που ασχολούνται με τη Σκιάθο.    

 
6. Γνώρισαν κάποιοι πρόγονοι σας τον Παπαδιαμάντη;       
 
Μια απάντηση που πήραμε ήταν πως και βέβαια τον γνώρισαν πρόγονοι του 

όπως η μητέρα του και η θεία του, οι οποίες του είχαν πει πως ήταν ο μόνος 
συνήθως μεθύστακας, πως κάπνιζε και πως κρυφάκουγε και κατέγραφε διάφορα 
προβλήματα των χωρικών. Άλλος μας είπε πως δεν έχει ακούσει κάτι, ενώ άλλοι 
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μας απάντησαν όχι διότι η καταγωγή τους δεν ήταν από τη Σκιάθο.     
 
7. Υπάρχουν πληροφορίες για τη ζωή του στη Σκιάθο; Σε ποιο ναό 

εκκλησιαζόταν; Σε ποιό καπηλειό σύχναζα; Με ποιούς συναναστρεφόταν;        
 
Μας απάντησαν πως ναι, υπάρχουν. Συγκεκριμένα συναναστρεφόταν με 

φτωχούς και περιθωριακούς ανθρώπους. Επίσης, σύχναζε σε μια ταβέρνα 
ακριβώς απέναντι από το σπίτι του και ήταν πολύ μοναχικός. Επίσης, στην 
εκκλησία του πατέρα του που έψελνε και το καπηλειό που σύχναζε ονομαζόταν 
«Μαρουσιώτη». 

 
8. Ποιές είναι οι πηγές εισοδήματος στη σύγχρονη Σκιάθο;              
  
Η απάντηση που πήραμε ήταν ο τουρισμός και η αλιεία σε πολύ μικρό 

βαθμό, ενώ παλιότερα η γεωργία, η κτηνοτροφία και η αλιεία. 
 
9. Υπάρχει τουρισμός (εξωτερικός-εσωτερικός); Ποιός υπερισχύει; 
 
Πήραμε μια απάντηση πως ναι υπάρχει και οι περισσότεροι είναι ξένοι 

άνθρωποι. ‘Άλλοι, όμως, μας απάντησαν ότι και οι δύο υπερισχύουν.     
 
10. Προστατεύονται τα δάση της Σκιάθου; Με ποιους τρόπους; 
 
Πήραμε μια απάντηση πως ναι, προστατεύονται και επιπλέον πως είναι 

ενταγμένα σε Ευρωπαϊκά προγράμματα όπως το natura κ.α.. Άλλοι μας 
απάντησαν πως δεν προστατεύονται όσο θα έπρεπε. 

 
11. Υπάρχουν προβλήματα ρύπανσης των ακτών ή των εδαφών της 

Σκιάθου; 
 
Πήραμε μια απάντηση πως όχι σε μεγάλο βαθμέ, αφού οι ακτές 

προστατεύονται. 
 
12. Πως διαχειρίζονται τα απορρίμματα; 
 
    Τα διαχειρίζονται με βιολογικό καθαρισμό. 
 
13. Υπάρχει βιολογικός καθαρισμός των λυμάτων; 
 
Λάβαμε μια απάντηση πως ναι υπάρχει και μάλιστα τελειώνει και ο δεύτερος. 
 
14. Γίνεται ανακύκλωση; 
 
Μας απάντησαν πως όχι, δεν υπάρχει εξαιτίας της κακής οργάνωσης. 

Γίνεται, όμως, ανακύκλωση στον βιολογικό καθαρισμό. 
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ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ – ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ 

ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΣΤΗ ΣΚΙΑΘΟ 

 
ΠΡΙΦΤΗ ΜΑΡΙΑ 

ΠΟΛΥΖΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 

ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 

ΤΟΥΝΤΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 

ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 

ΔΑΡΖΕΝΤΑ ΜΑΡΙΑ 
 

 

 
ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

 
 

 

 

ΜΑΡΤΙΝΟΥ ΑΝΝΑ 

ΚΙΤΣΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 

ΚΕΡΑΜΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
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Σκέψεις και ιδέες… 
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