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Ορυκτά είναι τα ομογενή φυσικά συστατικά του στερεού φλοιού της 
Γης που κάτω από συγκεκριμένες φυσικοχημικές συνθήκες έχουν 
καθορισμένη χημική σύσταση και κρυσταλλική δομή. Επομένως το 
κάθε ορυκτό έχει ορισμένες φυσικές σταθερές και ιδιότητες. 

χαλαζίας  

χημική σύσταση: SiO2  
κρυσταλλική δομή: τριγωνικό σύστημα 

Τι είναι τα ορυκτά; 



Είναι αποδεκτό ότι ζούμε σε ένα κόσμο ορυκτών. Όλα σχεδόν τα υλικά 
που χρησιμοποιούμε και τα προϊόντα που παράγουμε αποτελούνται από 

μέταλλα, βιομηχανικά ορυκτά και λατομικά προϊόντα.  



Ο όρος ορυκτό: προέρχεται από το ρήμα «ορύσσω» ή 
«ορύττω» που σημαίνει σκάβω. 



Το μέγεθος τους είναι σχετικά μικρό και 
κυμαίνεται από μερικά μικρά του μέτρου 

(μm) έως και μερικά μέτρα (m). 

Συνολικά υπάρχουν περίπου 4.000 ορυκτά 



Κρυσταλλικότητα = η 
κανονική τοποθέτηση των 
ατόμων ή ιόντων σε ένα δομικό 
πλέγμα που παρουσιάζει 
κανονικό γεωμετρικό σχήμα.  

Κάτω από ορισμένες συνθήκες και όταν υπάρχει ο 
κατάλληλος χώρος για να αναπτυχθεί ένα ορυκτό κατά 

το σχηματισμό του, δημιουργούνται πολυεδρικά σώματα 
που ονομάζονται κρύσταλλοι. 

Η λέξη κρύσταλλος έχει τις ρίζες της στις αρχαίες λέξεις 
«κρύος» και «στέλλεσθαι» (=στερεοποιούμαι) «ορεία 

κρύσταλλος». 

Τι είναι οι κρύσταλλοι; 



Αποτελούν πολύτιμες και σπάνιες ποικιλίες κοινών ορυκτών που βρίσκονται 
στη φύση σε μεγάλη κλίμακα.  

Τι είναι οι πολύτιμοι λίθοι; 

Οι πολύτιμοι λίθοι είναι ορυκτά με χαρακτηριστική ομορφιά και 
εξαιρετικές ιδιότητες, που εκτιμούνται ιδιαίτερα από τον άνθρωπο και 

χρησιμοποιούνται, μετά από κατεργασία, ως κοσμήματα ή διακοσμητικά 
πετράδια. 



Τι είναι οι ορυκτοί πόροι; 

Οι ορυκτοί πόροι είναι τα αυτοφυή στοιχεία, τα ορυκτά και τα 
πετρώματα που μπορούν να τύχουν εκμετάλλευσης. 

Τα κοιτάσματα ορυκτών πόρων περιέχουν χρήσιμα συστατικά σε 
μεγάλες συγκεντρώσεις, με αποτέλεσμα να είναι οι μοναδικές και 

άμεσες πηγές πολλών χρήσιμων πρώτων υλών και πηγών ενέργειας. 



Η Ελλάδα έχει μία εξαιρετική γεωλογική ιστορία που έχει προκαλέσει το 
σχηματισμό σημαντικών πετρωμάτων και ορυκτών. 



Αίγινα, Μέθανα, 
Πόρος 

Μήλος, Κίμωλος,  
Πολύαιγος, Αντίμηλος 

Σαντορίνη, Κολούμπο 
Χριστιάνια 

Κως, Νίσυρος, 
Γυαλί 

Ενεργό Ηφαιστειακό Τόξο του Νοτίου Αιγαίου 



«Τα ηφαίστεια όμως δεν ήσαν μόνο πρόξενοι κακών. Χάρη στη 
δράση τους είχαν διαμορφωθεί κοιτάσματα πετρωμάτων και 

μεταλλευμάτων που ευθύς ως ο άνθρωπος εγνώρισε τις ιδιότητές 
τους τα έθεσε στην υπηρεσία του. Και μέσα στο Αιγαίο δεν είναι 
λίγα τα νησιά που, χάρη στην ηφαιστειογενή προέλευσή τους, 

έδωσαν τη δυνατότητα στους κατοίκους τους όχι απλώς να 
επιβιώσουν αλλά συχνά και να μεγαλουργήσουν».  

 
Καθηγητής Αρχαιολογίας Χρ. Ντούμας (2011) 



Στο Αιγαίο αναπτύχθηκε ένα πλήθος πολιτισμών από τα Προϊστορικά 
χρόνια και από τότε η θάλασσα δεν έμεινε στιγμή αταξίδευτη και οι 
άνθρωποι αναζήτησαν στα νησιά και στα παράλια πρώτες ύλες, 

γόνιμα εδάφη και ασφαλή αγκυροβόλια, μετατρέποντας τους 
υδάτινους δρόμους της σε διαύλους επικοινωνίας, εμπορικών 

συναλλαγών και γνώσης. 



Ένα από τα πρώτα προηγμένα φυσικά υλικά που χρησιμοποίησε ο άνθρωπος 
του Αιγαίου ήταν ο οψιδιανός της Μήλου.  Η εξόρυξη και η χρήση του 

χρονολογούνται τουλάχιστον από το 9.000 π.Χ  έως το τέλος της Εποχής του 
Χαλκού. 

 
 

 

Οψιδιανός Μήλου 
Προϊστορική Εποχή 

Εργαλεία από οψιδιανό της Μήλου στη 
Νεολιθική «Σπηλιά της Δράκαινας» 

στην Κεφαλονιά [αρχείο Γ. Στρατούλη]  

Αιχμή βέλους από οψιδιανό της 
Μήλου στο Νεολιθικό Δισπηλιό 
Καστοριάς (5.280 π.Χ.) [αρχείο 

ανασκαφής Δισπηλιού]  



Ο οψιδιανός είναι πέτρωμα και αποτελεί φυσικό ηφαιστειακό γυαλί, 
που σχηματίστηκε από την απότομη ψύξη της λάβας όταν χύθηκε από 

τα έγκατα της Γης στην ψυχρή θάλασσα. 

Οψιδιανός της Μήλου 



Είναι ένα σκληρό υλικό, μαύρο και γυαλιστερό, και χρησιμοποιήθηκε 
εξαιτίας της ανθεκτικότητάς του για την κατασκευή λεπίδων με 

κοφτερές ακμές, που χρησίμευαν ως μαχαίρια, ξέστρες και ξυράφια. 

Εργαλεία από οψιδιανό της Μήλου 



Ο οψιδιανός αναφέρεται για πρώτη φορά από τον Πλίνιο (1ος αι. μ.Χ.) 
[lapis Obsidianus ή Obsianus] και στα Ορφικά Λιθικά [οψιανός λίθος]. 

Οψιδιανός της Μήλου 



Μήλος 

Αδάμαντας 



Μήλος 

Αδάμαντας 

Προϊστορικά ορυχεία οψιδιανού, θέση «Νύχια», Αδάμαντας, Μήλος 



Προϊστορικά ορυχεία οψιδιανού, θέση «Νύχια», Αδάμαντας, Μήλος 



Προϊστορικά ορυχεία οψιδιανού, θέση «Νύχια», Αδάμαντας, Μήλος 



Προϊστορικά ορυχεία οψιδιανού, θέση «Νύχια», Αδάμαντας, Μήλος 



Προϊστορικά ορυχεία οψιδιανού, θέση «Νύχια», Αδάμαντας, Μήλος 



Προϊστορικά ορυχεία οψιδιανού, θέση «Νύχια», Αδάμαντας, Μήλος 



Από τη Μήλο ο οψιδιανός διακινήθηκε σε όλο το Αιγαίο και την ευρύτερη 
περιοχή κατά τη Νεολιθική περίοδο και την Εποχή του Χαλκού 



Από τη Μήλο ο οψιδιανός διακινήθηκε σε όλο το Αιγαίο και την ευρύτερη 
περιοχή κατά τη Νεολιθική περίοδο και την Εποχή του Χαλκού 



Από τη Μήλο ο οψιδιανός διακινήθηκε σε όλο το Αιγαίο και την ευρύτερη 
περιοχή κατά τη Νεολιθική περίοδο και την Εποχή του Χαλκού 



Ένα από τα πρώτα λίθινα εργαλεία που κατασκεύασε και χρησιμοποίησε ο 
άνθρωπος ήταν ο μυλόλιθος για την άλεση των δημητριακών, την επεξεργασία 
των καρπών και της ελιάς, για τη θραύση των ορυκτών και μεταλλευμάτων. Ο 
μυλόλιθος έπαιξε έτσι πρωταρχικό ρόλο στην παραγωγική οικονομία του 

ανθρώπου, από την Προϊστορική περίοδο έως τη σύγχρονη εποχή. 

 
 

 

Μυλόπετρες 
Προϊστορική Εποχή έως πρόσφατα 

Προϊστορική μυλόπετρα, Θράκη 

Μυλόπετρα υδρόμυλου, Αλμωπία 
Χειρομύλι (photo Nelly’s) 



Eξόρυξη πέτρας για την κατασκευή 
μυλόλιθων γινόταν στη Μήλο, την Κίμωλο, 
την Πολύαιγο, τη Σαντορίνη, τη Νίσυρο, 
τη Σκύρο, την Αίγινα, τον Πόρο, τη 
Μεθώνη, τη Λήμνο, τη Μυτιλήνη. Η 
διακίνησή τους κάλυπτε όλη τη Μεσόγειο. 

Οι μυλόπετρες από τη Μήλο και την Κίμωλο 
είχαν άριστη ποιότητα, και για αυτό ήταν 
ακριβότερες. Την εξαιρετική ποιότητά τους 
την αναφέρει σε έγγραφό του ο Ενετός 
χαρτογράφος Μαρίνος Σανούδος ο 
Πρεσβύτερος το1321 (Βάος και Νομικός 
1993). 

Μυλόπετρες 
Προϊστορική Εποχή έως πρόσφατα 

Μυλόπετρα από τραχείτη της Μήλου 

Το 1700 γινόταν εξαγωγή και στην Κωνσταντινούπολη, την Ιταλία και την 
Αίγυπτο. 



Μυλόπετρα από τραχείτη της Λήμνου 



Λατομείο εξόρυξης τραχείτη στη Μήλο, για την κατασκευή μυλόλιθων (Βάος και Νομικός 1993) 



Μυλόπετρα από τραχείτη της Μήλου 



Λατομείο εξόρυξης ψαμμίτη στη Σκύρο, για την κατασκευή μυλόλιθων 



Λατομείο εξόρυξης ψαμμίτη στη Σκύρο, για την κατασκευή μυλόλιθων 



Αρχαίο λατομείο εξόρυξης ψαμμίτη στη Ρόδο, για την κατασκευή μυλόλιθων 



Αρχαίο λατομείο εξόρυξης ψαμμίτη στη Ρόδο, για την κατασκευή μυλόλιθων 



Αρχαίο λατομείο εξόρυξης ψαμμίτη στη Ρόδο, για την κατασκευή μυλόλιθων 



Η ανάγκη του ανθρώπου να απεικονίσει τη φύση με χρώματα χρονολογείται από 
την Προϊστορική εποχή. Οι λόγοι που οδήγησαν τον προϊστορικό άνθρωπο του 

Αιγαίου στην ζωγραφική δεν είναι γνωστοί.  

Οι πρώτες ύλες είναι συγκεκριμένες και ποικίλουν ανάλογα με το χρώμα.  

 
 

 

Γαίες και Χρωστικές ύλες 
Προϊστορική Εποχή έως πρόσφατα 



Γαίες και Χρωστικές ύλες 
Προϊστορική Εποχή έως πρόσφατα 

Πιθανές πηγές προέλευσης χρωστικών 

Αιματίτης: Λήμνος, Κύθνος, Κέα, Σέριφος, Θάσος, Σάμος [κόκκινη] 

Λειμωνίτης: Σκύρος, Θάσος, Σέριφος [καστανή] 

Αζουρίτης: Λαύριο, Κύθνος, Σίφνος [μπλε] 

Μαλαχίτης: Λαύριο, Θάσος, Σέριφος, Κύπρος [πράσινη] 

Κόκκινη Σανδαράχη: Σαντορίνη, Λαύριο [κόκκινη] 

Κιννάβαρι: Νάξος, Χίος, Σάμος, Εύβοια [κόκκινη] 

Πυρολουσίτης: Μήλος, Κίμωλος, Θάσος [μαύρη] 



Στο τέλος 4ου αι. π.Χ., ο Θεόφραστος στο «Περί Λίθων» 
κάνει αναφορές σε λίθους από τους οποίους 

κατασκευάζονται οι χρωστικές και οι γραφείς χρîνται 
(δηλαδή που χρησιμοποιούν οι ζωγράφοι). 

«Όλα αυτά βρίσκονται στα μεταλλεία χρυσού και αργύρου και μερικά στου 
χαλκού όπως "σανδαράκη, αρρενικό, χρυσόκολλα, μίλτος, ώχρα, 
κυανός". Ο τελευταίος βρίσκεται σπάνια και σε μικρά κομμάτια, ενώ τα 
άλλα βρίσκονται σε φλέβες και η ώχρα λένε πως βρίσκεται άφθονη».  

σανδαράκη= κόκκινη σανδαράχη 
αρρενικό = κίτρινη σανδαράχη 
χρυσόκολλα = μαλαχίτης 

μίλτος = αιματίτης (ερυθρά ώχρα)  
ώχρα = λειμωνίτης (κίτρινη ώχρα) 
κυανός = αζουρίτης 

Γαίες και Χρωστικές ύλες 
Προϊστορική Εποχή έως πρόσφατα 



Στο προϊστορικό ορυχείο στις Τζίνες της νότιας Θάσου γινόταν εξόρυξη κόκκινης 
ώχρας (αιματίτη). Η εκμετάλλευση αυτή αποτελεί την παλαιότερη υπόγεια μεταλλευτική 
δραστηριότητα στην Ευρώπη, αφού τα οστέινα εργαλεία που βρέθηκαν στους χώρους 
εξόρυξης στην τοποθεσία, χρονολογούνται στα 20.000 π.Χ. Εξόρυξη ώχρας γινόταν και 

στην θέση Ελιά|(Koukouli-Chrysanthaki et al. 1988, Βαβελίδης κ.ά. 2001). 

Γαίες και Χρωστικές ύλες 
Προϊστορική Εποχή έως πρόσφατα 



Για την εξόρυξη της ώχρας χρησιμοποιήθηκαν κέρατα ελαφιών και οστά ζώων 
καθώς και λίθινα εργαλεία, όπως κροκάλες και λεπίδες πυριτόλιθων, ενώ ίχνη 
από κεράτινα εργαλεία εντοπίστηκαν στα τοιχώματα και στην οροφή των στοών 

του ορυχείου (Koukouli-Chrysanthaki et al. 1988). 

Γαίες και Χρωστικές ύλες 
Προϊστορική Εποχή έως πρόσφατα 

Προϊστορικά εργαλεία στο ορυχείο στις Τζίνες (Koukouli-Chrysanthaki et al. 1988) 



ΑΖΟΥΡΙΤΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΛΑΥΡΙΟ 

Ζαΐμης Στ. (2010) 



Γαίες και Χρωστικές ύλες 
Προϊστορική Εποχή έως πρόσφατα 

Ο Θεόφραστος στο «Περί Λίθων», 4ος αι. π.Χ. σημειώνει: 

«Τα φυσικά χώματα που ξεχωρίζουν και είναι χρήσιμα είναι τρία ή τέσσερα. Η 
"Μηλιάς" (= καολίνης Μήλου) και η "Κιμωλία" (= καολίνης Κιμώλου) και η 
"Σαμία" (= πιθανόν μπεντονίτης Σάμου) και η τετάρτη η "Τυμφαϊκή" ή 
"γύψος" (= γύψος από την Τυμφαία στην Ήπειρο).  

Οι ζωγράφοι χρησιμοποιούν μόνο "τη Μηλιάδι", όχι όμως "τη Σαμία" αν 
και είναι όμορφη, λόγω του ότι είναι λιπαρή και πηκτή και λεία». 



Γαίες και Χρωστικές ύλες 
Προϊστορική Εποχή έως πρόσφατα 

Ο Πλίνιος στη «Φυσική Iστορία», 1ος αι. μ.Χ., κάνει ιδιαίτερη 
αναφορά στις Γαίες που τις περιγράφει ως Terrae: 

Terra Chia : Γαία από τη Χίο - λευκή με θεραπευτικές ιδιότητες 

Terra Samia: Σαμία Γη – δύο ειδών με λευκό χρώμα και θεραπευτικές 
ιδιότητες 

Terra Εretria: Γη από την Ερέτρια – λευκή και τεφρή με θεραπευτικές 
ιδιότητες και ως χρωστική 



Γαίες και Χρωστικές ύλες 
Προϊστορική Εποχή έως πρόσφατα 

Terra Cimoliae - Κιμωλία Γη: Καολίνης, λευκό και ιώδες χρώμα, με 
θεραπευτικές ιδιότητες και χρήσεις στην υφαντουργία και σαν 
απορρυπαντικό. 

Η «Κιμωλία Γη» οφείλει το όνομά της στη νήσο Κίμωλο από όπου 
εξορυσσόταν κατά την αρχαιότητα και μέχρι τον 19ο αιώνα. 

«Κιμωλία Γη», νήσος Κίμωλος  



Γαίες και Χρωστικές ύλες 
Προϊστορική Εποχή έως πρόσφατα 

Κιμωλία Γη: Αποτελεί ένα αργιλικό υλικό που προέρχεται από την έντονη 
υδροθερμική εξαλλοίωση των ηφαιστειακών πετρωμάτων. Ορυκτολογικά 
αποτελείται κυρίως από καολινίτη [Al2Si2O5(OH)4]. 

Αναφέρεται από τον Θεόφραστο στο Περί λίθων, τον Στράβωνα στα 
Γεωγραφικά και τον Πλίνιο στη Φυσική Ιστορία. 

«Κιμωλία Γη», νήσος Κίμωλος  



Γαίες και Χρωστικές ύλες 
Προϊστορική Εποχή έως πρόσφατα 

Κιμωλία Γη: Η «κιμωλία γη» δεν έχει καμία σχέση με την γνωστή κιμωλία. Η 
κιμωλία αυτή αποτελείται από ένα είδος ασβεστόλιθου που ονομάζεται 
κρητίδα [CaCO3].  

Οι Ρωμαίοι ονόμαζαν «κιμωλία» τα λευκά εύθρυπτα πετρώματα που είχαν 
παρόμοιες ιδιότητες και διαφορετική προέλευση. Ο Πλίνιος στην αναφορά 
του για την «κιμωλία γη» περιγράφει και άλλες φυσικές γαίες, όπως αυτές 
από τη Σαρδηνία, τη Θεσσαλία, τη Λυκία, την Umbria της Ιταλίας, καθώς και 
την Κρητίδα (Create) από την Κρήτη (Μέλφος 2011). 

«Κιμωλία Γη», νήσος Κίμωλος  Κιμωλία, κρητίδα 



Η «Μηλία Γη» ήταν καολινίτης από τη Μήλο χρησιμοποιήθηκε για την 
κατασκευή σπάνιων αγγείων πολυτελείας στη Νεολιθική Νέα Μάκρη της 
Αττικής ενώ αργότερα, στις αρχές της 3ης χιλιετίας π.Χ., αποτέλεσε την 
παχύρρευστη μάζα που έδινε έμφαση στην εγχάρακτη διακόσμηση των 
πρωτοκυκλαδικών αγγείων. Ήταν επίσης ξακουστή στον αρχαίο κόσμο 
για την πολύ καλή ποιότητα στην ζωγραφική.  

Γαίες και Χρωστικές ύλες 
Προϊστορική Εποχή έως πρόσφατα 

Εξόρυξη καολινίτη στις αρχές του 20ου αι. Καολινίτης Μήλου 



Η «Λημνία Γη» (Terra Lemnia) ήταν αργιλικό ηφαιστειακό πέτρωμα με 
πολύ σίδηρο από τη θέση Αγιόχωμα στη Λήμνο. Χρησιμοποιήθηκε σαν 
φάρμακο με ευρύτατη διάδοση από την αρχαιότητα μέχρι το 19ο αιώνα. 

Γαίες και Χρωστικές ύλες 
Προϊστορική Εποχή έως πρόσφατα 

Θέση εξόρυξης της Λημνίας Γης 



Εξορυσσόταν με τελετουργικό τρόπο και μετά από κατεργασία, 
συσκευαζόταν σε δισκία και σφραγιζόταν με τη μορφή μιας αίγας ή της θεάς 
Άρτεμης (Terra Sigillata - Γη Σφραγισμένη). Υπήρξε το πρώτο 
τυποποιημένο φάρμακο στην ιστορία της ιατρικής (Παξιμαδάς 2002). 

Γαίες και Χρωστικές ύλες 
Προϊστορική Εποχή έως πρόσφατα 

Σφραγίδες Λημνίας Γης κατά την Οθωμανική περίοδο, Belon (1555) 



Η «Θηραϊκή Γη», σπουδαίο οικοδομικό υλικό από την Σαντορίνη. Περιέχει 
οξείδια του πυριτίου σε σύμπλοκα άλατα μετάλλων που ισχυρό κονίαμα, το 
οποίο σκληραίνει σε συνθήκες υγρασίας, ακόμη και στο νερό (διώρυγα του 
Σουέζ, λιμάνι της Αλεξάνδρειας, λιμάνι της Κωστάντζας). 

Γαίες και Χρωστικές ύλες 
Προϊστορική Εποχή έως πρόσφατα 



Γαίες και Χρωστικές ύλες 
Προϊστορική Εποχή έως πρόσφατα 

Ορυχεία Θηραϊκής Γης στη Σαντορίνη 



Η «Στυπτηρία Γη» ή στύψη, ήταν ένα θειϊκό άλας που ονομάζεται αλουνίτης 
και βρίσκεται σε όλα τα ηφαιστειακά νησιά. Εξορύχθηκε σε πολλά 
ηφαιστειογενή νησιά (Μήλος, Λήμνος, Μυτιλήνη, Νίσυρος) κατά την αρχαιότητα 
για φαρμακευτικές κυρίως χρήσεις. 

Γαίες και Χρωστικές ύλες 
Προϊστορική Εποχή έως πρόσφατα 



Μάρμαρα 
Εποχή του Χαλκού έως Ρωμαϊκή περίοδος 

Το μάρμαρο ήταν στενά συνδεδεμένο με τις κοινωνικές, θρησκευτικές 
και οικονομικές εκδηλώσεις της ζωής των αρχαίων Ελλήνων από την 

προϊστορική περίοδο. 
Οι αρχαίοι Έλληνες γνώριζαν πολύ καλά τα φυσικά και τεχνικά 

χαρακτηριστικά του μαρμάρου. Έτσι μπορούσαν να εκφράσουν την αρμονία 
και  τις αναλογίες στην αρχιτεκτονική και στη γλυπτική. 



Κυκλαδικός πολιτισμός – 3.000 - 2.000 π.Χ. 
Τα περίφημα κυκλαδικά ειδώλια "ο Αυλητής" και "ο Αρπιστής" (2.800 - 2.300 π.Χ.)  

που βρέθηκαν στη Κέρο είναι από μάρμαρο Πάρου. 



Κυκλαδικός πολιτισμός – 3.000 - 2.000 π.Χ. 
Τα περίφημα κυκλαδικά ειδώλια "ο Αυλητής" και "ο Αρπιστής" (2.800 - 2.300 π.Χ.)  

που βρέθηκαν στη Κέρο είναι από μάρμαρο Πάρου. 



Κυκλαδικός πολιτισμός – 3.000 - 2.000 π.Χ. 
Τα περίφημα κυκλαδικά ειδώλια "ο Αυλητής" και "ο Αρπιστής" (2.800 - 2.300 π.Χ.)  

που βρέθηκαν στη Κέρο είναι από μάρμαρο Πάρου. 



Μάρμαρα 
Αρχαϊκή εποχή έως Ρωμαϊκή περίοδος 

Το Αιγαίο είναι μία περιοχή με εκτεταμένες 
εμφανίσεις μαρμάρου και έτσι υπήρχε άφθονη 

πρώτη ύλη 



Μάρμαρα 
Αρχαϊκή εποχή έως Ρωμαϊκή περίοδος 

Φημισμένα λατομεία λευκού μαρμάρου που λειτούργησαν κατά την 
αρχαιότητα από τους Έλληνες 

1. Πεντέλη 
2. Υμηττός 
3. Δολιανά 
4. Πάρος 
5. Νάξος 
6. Κάρυστος 
7. Σκύρος 
8. Θάσος 
9. Προκόννησος 
10. Δοκιμία 
11. Έφεσος 
12. Αφροδισιάς 
13. Λαοδίκεια 



Νίκη της Σαμοθράκης Αφροδίτη της Μήλου 



Από παριανό μάρμαρο 



Αρχαίο λατομείο, Πάρος 



Αρχαίο λατομείο, Απόλλωνας Νάξου 



Αρχαίο λατομείο, Αλυκή Θάσου 



Αρχαίο λατομείο, Αλυκή Θάσου 



Αρχαίο λατομείο, Κάρυστος, Εύβοια 



«Καρύστιος Λίθος» κατά τον Στράβωνα 



Πράσινος οφιτασβεστίτης της Τήνου 



Αρχαίο λατομείο, Μάγειρας, Λέσβος 



(από Βαρτή - Ματαράγκα και Ματαράγκα 2005) 



Αρχαίο λατομείο, Φούρνοι Ικαρίας 



Αρχαίο λατομείο, Πουριά Σκύρου 



Αρχαίο λατομείο, Ρόδος 



Αρχαίο λατομείο, Σάμος 



Αρχαία Μακεδονία:  
μεταλλεία χρυσού και αργύρου στο Παγγαίο, στην Θάσο, στην 
Παλαιά Καβάλα, στη Χαλκιδική. 

Αρχαία Αθήνα:  
μεταλλεία αργύρου στο Λαύριο 

Ο Αρχαίος Ελληνικός Πολιτισμός  
στηρίχθηκε στον ορυκτό πλούτο. 

Μέταλλα 
Εποχή του Xαλκού έως Ρωμαϊκή περίοδος 



Αρχαίο μεταλλείο (5ος αι. π.Χ.) 

Μέταλλα 
Εποχή του Xαλκού έως Ρωμαϊκή περίοδος 

Au (χρυσός) 

Ag (άργυρος) 

Fe (σίδηρος) 

Pb (μόλυβδος) 

Cu (χαλκός) 

Sn (κασσίτερος) 



(Wagner and Pernicka 1982) 

Αρχαιότητα 
•Κέα - Μεταλλεία χαλκού, μολύβδου 
και σιδήρου, από την 4η χιλιετία 
•Άνδρος - Μεταλλεύματα χαλκού 
•Πάρος - Μεταλλεύματα  χαλκού 
•Καλιανοί Εύβοιας - Μεταλλεία 
χρυσού και μολύβδου-αργύρου  
•Ερέτρια Εύβοιας - Μεταλλεία 
σιδήρου 
•Κύθνος - Μεταλλεία χαλκού και 
σιδήρου 

Μέταλλα 
Εποχή του Xαλκού έως Ρωμαϊκή περίοδος 



(Wagner and Pernicka 1982) 

Αρχαιότητα 
•Σέριφος - Μεταλλεία χαλκού και 
σιδήρου  
•Σίφνος - Μεταλλεία χρυσού και 
αργύρου  
•Μήλος και Κίμωλος - Μεταλλεία 
αργύρου  
•Μυτιλήνη - Μεταλλεία 
•Σάμος - Μεταλλεία  
•Θάσος - Μεταλλεία χρυσού, χαλκού 
και μολύβδου-αργύρου 

Μέταλλα 
Εποχή του Xαλκού έως Ρωμαϊκή περίοδος 



Αρχαίο μεταλλείο,  Λαύριο 



Αρχαία μεταλλεία και μεταλλουργικές εγκαταστάσεις στη Θάσο (Wagner and Pernicka 1982, Vavelidis et al. 1988) 

Μέταλλα 
Εποχή του Xαλκού έως Ρωμαϊκή περίοδος 



Αρχαία μεταλλεία χρυσού, Λιμενάρια, Θάσος 

Μέταλλα 
Εποχή του Xαλκού έως Ρωμαϊκή περίοδος 



Ηρόδοτος (5ος π.Χ.) για τα μεταλλεία της Θάσου: Έχω δει αυτά τα 
μεταλλεία και τα πιο εντυπωσιακά είναι αυτά που ανακάλυψαν οι Φοίνικες. Τα 
μεταλλεία αυτά βρίσκονται ανάμεσα σε μία περιοχή που ονομάζεται Αινύρα 
και στα Κοίνυρα, απέναντι από τη Σαμοθράκη. Ολόκληρο το βουνό 
αναποδογυρίστηκε στην αναζήτηση χρυσού (Βιβλίο 6ο, 47). 

Αρχαία μεταλλεία χρυσού, Λιμενάρια, Θάσος  

Μέταλλα 
Εποχή του Xαλκού έως Ρωμαϊκή περίοδος 



  

Μέταλλα 
Νεότεροι χρόνοι 

Τα μεταλλεία στο Αιγαίο 
εκτείνονται σε περισσότερα 
από τριάντα νησιά, 
δημιούργημα 200 ελληνικών 
και ξένων επιχειρήσεων. 
Χιλιάδες εργαζόμενοι, ντόπιοι 
ή ξένοι εργάστηκαν σε έναν 
από τους βαρύτερους 
κλάδους της βιομηχανίας 
φέρνοντας στην επιφάνεια 
τα πολύτιμα ορυκτά. 

Σύνδεσμος Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων 1979 



Μέταλλα 
Νεότεροι χρόνοι 

14ος-20ος αι. 
•Σέριφος - Μεταλλεία σιδήρου 
•Μήλος - Μεταλλεία μαγγανίου, σιδήρου και αργύρου 
•Κίμωλος - Μεταλλεία αργύρου 
•Σκύρος, Αντίπαρος, Κύθνος, Τζια, Σίφνος, Σκόπελος, Άνδρος, Σύρος, 
Νάξος, Σαντορίνη, Τήνος, Ικαρία, Δήλος, Κέα, Μύκονος, Κίμωλος, 
Σαμοθράκη, Σάμος, Ανάφη - Μεταλλεία σιδήρου, χαλκού, μαγγανίου, 
μολύβδου 
•Χίος - Μεταλλεία αντιμονίου 
•Αμοργός - Μεταλλεία Βωξίτη 
•Ρόδος, Σκύρος - Μεταλλεία χρωμίτη 



Μεταλλείο στη Σέριφο (e-serifos.com) 

Μεταλλείο στη Σαμοθράκη 

Μεταλλείο στο Σωτήρα, Θάσος 



Μεταλλείο μαγγανίου στη Μήλο (Βάνι) 



Μεταλλείο μαγγανίου στη Μήλο (Βάνι) 

Πυρολουσίτης (MnO2) από τη Μήλο (Βάνι) 



Σκάλα φόρτωσης στο Βάνι, Μήλος 



Μέταλλα 
Νεότεροι χρόνοι 

Τα μεταλλεύματα εξορύσσονταν και μεταφέρονταν με πλοία στη Σύρο και στον 
Πειραιά, το Ρόττερνταμ, το Λίβερπουλ, τη Βρέμη, το Αμβούργο, την Αμβέρσα, 
τη Χάβρη, την Αίγυπτο και τη Μαύρη Θάλασσα, τη Βοστώνη και τη Νέα Υόρκη.  

Σκάλα φόρτωσης στη Σέριφο 



Μέταλλα 
Νεότεροι χρόνοι 

Οι εξαγωγές μετάλλων από το Αιγαίο τροφοδοτούσαν τη μεταλλουργική 
βιομηχανία, τη χημική βιομηχανία, τη βιομηχανία των οικοδομικών υλικών. 

Σκάλα φόρτωσης στα μεταλλεία βαρύτη - ΜΥΚΟΜΠΑΡ ΑΕ, 1958, Λούλος, Μύκονος 
(Συλλογή Λουίζου Παρασκευαΐδη) 



Μέταλλα 
Νεότεροι χρόνοι 

Τα μοιραία ατυχήματα, τα χαμηλά μεροκάματα και το εξαντλητικό ωράριο 
εργασίας οδήγησαν στις πρώτες μεγάλες απεργίες στην Ελλάδα, στο Λαύριο 
το 1896 και στη Σέριφο το 1916 που πήραν διαστάσεις εξέγερσης με αιματηρές 
συγκρούσεις και νεκρούς (Σπέρας 1919). 

Μεταλλωρύχοι στο Λαύριο, 1898 (Πηγή: Μάνθος, 1990) 



Μεταλλωρύχοι στη Σέριφο, 1895 (Πηγή: Εθνικό Ιστορικό Μουσείο) 



Εγκαταστάσεις στα μεταλλεία της Θάσου, Λιμενάρια, 20ος αι. 

Μέταλλα 
Νεότεροι χρόνοι 



Ορυκτά και Πετρώματα 
Νεότεροι χρόνοι 

Το Αιγαίο και ο ορυκτός πλούτος προσελκύουν το ενδιαφέρον του Δημοσίου 
και ιδιωτών και ήδη από τη δεκαετία του 1830 θεσπίζεται ειδική νομοθεσία 
για εκμετάλλευση των ορυχείων από το Δημόσιο και το 1861 ψηφίζεται 
μεταλλευτική νομοθεσία για τις παραχωρήσεις σε ιδιώτες. 

Μύκονος: Βαρύτης 
Λέσβος: Στύψη 
Τήνος: Τάλκης 
Θάσος: Καλαμίνα 
Λέσβος: Λευκόλιθος 
Σάμος: Σμύριδα 
Νίσυρος-Γυαλί: Θειάφι, μπετονίτης, ελαφρόπετρα 
Κίμωλος: πωρόλιθος, μυλόπετρες, βαρύτης 
Μήλος: Στύψη, βαρύτης 
Αμοργός: Βωξίτης 
Εύβοια: Λευκόλιθος 



Θειορυχεία Μήλου 

Από τα θειορυχεία της Μήλου εξορύσσονταν μεγάλες ποσότητες θείου κατά τους 
Κλασικούς χρόνους αλλά και μέχρι πριν από λίγες δεκαετίες. Χρησιμοποιήθηκε για 

απολυμαντικούς και αντισυπτικούς σκοπούς και την κατασκευή πυρίτιδας.  



Θειορυχεία Μήλου 



Θειάφι Μήλου 



Θειάφι σε φουμαρόλη Μήλος 



Ορυχεία καολινίτη, Μήλος 



Ορυχεία καολινίτη, Μήλος 



Ορυχεία σμύριδας, Νάξος 



Η σμύριδα Νάξου ήταν ένα από τα καλύτερα λειαντικά υλικά και άρχισε 
να εξορύσσεται από την αρχαιότητα. Ήταν περιζήτητη και είχε ιδιαίτερα 
ψηλή τιμή. Από το 1852 μέχρι σήμερα εξορύσσεται για λογαριασμό του 

Δημοσίου και αποτελεί Ελληνικό Μονοπώλιο. 



Σήμερα ο «μεταλλευτικός πυρετός» του παρελθόντος στο Αιγαίο έχει 
σταματήσει. Ελάχιστες επιχειρήσεις συνεχίζουν σήμερα να λειτουργούν 

ορυχεία στα νησιά, όπως στη Θάσο, τη Μήλο και τη Νίσυρο. 

Μήλος 

Ορυκτός πλούτος 
Σήμερα 



Σήμερα 
εξορύσσεται 
μπετονίτης, 
περλίτης, 

καολινίτης, 
ποζολάνη και 

βαρύτης. 



Ορυχείο μπετονίτη, Μήλος 



Ορυχείο περλίτη, Μήλος 



Ορυχείο ελαφρόπετρας, Γυαλί, Νίσυρος  



Ορυχείο ελαφρόπετρας, Γυαλί, Νίσυρος  



Λατομείο μαρμάρου, Λιμένας, Θάσος 



Πράσινος χαλαζίας, Σέριφος 



Πράσινος χαλαζίας, Σέριφος 



Ανναβεργίτης (Annabergite) - Ni3(AsO4)2.8H2O 

ΟΡΥΚΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΛΑΥΡΙΟ 

Ζαΐμης Στ. 2010 



Μαλαχίτης, Θάσος 



Χαλαζίας, Σαμοθράκη 



Χαλαζίας, Σαμοθράκη 



Θείο, Μήλος 



Ορυκτός πλούτος 
Μέλλον 

Ενεργό Ηφαιστειακό Τόξο του Νοτίου Αιγαίου 

Angelier 1979 



Ορυκτός πλούτος 
Μέλλον 

Sillitoe 2010 

Κάτω από τα ηφαίστεια του Αιγαίου δημιουργούνται σήμερα  
μεγάλα κοιτάσματα πολύτιμων και σπανίων μετάλλων. 



Ορυκτός πλούτος 
Μέλλον 

Photo: ΙΜΠΗΣ. 

Το υποθαλάσσιο ηφαίστειο του Κολούμπου βρίσκεται περίπου 8 km ΒΑ της 
Σαντορίνης. Η καλδέρα έχει ελλειπτικό σχήμα με διάμετρο 3 km και βάθος 500 

m. Υπάρχουν άλλοι 12 περίπου μικρότεροι κώνοι. 

http://ismosav.santorini.net/index.php?id=621&L=1


NOAA, Thera Expedition. Sigurdsson et al. 2006 Ηφαίστειο Κολούμπο, Αιγαίο 



NOAA, Thera Expedition. Sigurdsson et al. 2006 Ηφαίστειο Κολούμπο, Αιγαίο 



Χρυσός, αντιμόνιο, θάλιο, άργυρος, αρσενικό, υδράργυρος, ψευδάργυρος. 

Kilias et al. 2013, Nature Scientific Reports, Volume 3, id. 2421. Ηφαίστειο Κολούμπο, Αιγαίο 



Τα ορυκτά συνδέονται άμεσα με την εξέλιξη του πολιτισμού μας και είναι 
απαραίτητα στη σύγχρονη τεχνολογία. Θα πρέπει όμως η εξόρυξη και η 
εκμετάλλευσή τους να γίνονται βιώσιμα και με σεβασμό στο περιβάλλον, 

όπως ορίζουν οι νόμοι. 



Τα βιομηχανικά και μεταλλευτικά τοπία του παρελθόντος αποτελούν μέρος της 
ταυτότητας του Αιγαίου και αξίζει να προστατευθούν και να αναδειχθούν. 
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