
  

∆∆υυννααττόόττηηττεεςς  ααννάάππττυυξξηηςς  
σσττοο  ΒΒόόρρεειιοο  ΈΈββρροο::  ΠΠοολλιιττιισσµµόόςς,,  οορρυυκκττοοίί  

ππόόρροοιι  κκααιι  ππεερριιββάάλλλλοονν  
 

ΠΡΑΚΤΙΚΑ 
ΕΕΠΠΙΙΣΣΤΤΗΗΜΜΟΟΝΝΙΙΚΚΗΗΣΣ  ΗΗΜΜΕΕΡΡΙΙ∆∆ΑΑΣΣ  

ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ, 
ΟΡΥΚΤΟΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΩΧΗΜΕΙΑΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 
 

ΣΥΝ∆ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ:  
∆ΗΜΟΣ ΤΡΙΓΩΝΟΥ 

ΚΑΙ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΕΒΡΟΥ 
  

ΣΣττoo  ππλλααίίσσιιoo  ττωωνν  εεκκδδηηλλώώσσεεωωνν  
ΤΡΙΓΩΝΙΩΤΙΚΟ ΑΝΤΑΜΩΜΑ- 

5η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΤΡΙΓΩΝΙΩΤΩΝ 
  

 
Επιµέλεια πρακτικών:  

Μιχάλης Βαβελίδης, Βασίλης Μέλφος & Άγγελος Χοτζίδης 
 

Μύλος Πετρωτών 
Πετρωτά Τριγώνου Έβρου 
Σάββατο, 4 Αυγούστου 2007 

 
 
 
 

 



  

 



  

 
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΗΜΕΡΙ∆ΑΣ 

 
 

Πρόεδρος: Μιχάλης Βαβελίδης 
Καθηγητής Γεωλογίας, Α.Π.Θ. 
 

Αντιπρόεδρος: Ευάγγελος Σωτηρούδης 
Αντιδήµαρχος, ∆ήµος Τριγώνου Έβρου 
 

Γραµµατέας: Χρυσούλα Ιωανίδου 
Πρόεδρος ∆ΗΜΕΤΑΤ, ∆ήµος Τριγώνου 
Έβρου 
 

Ταµίας:  Βασίλης Μέλφος 
∆ιδάκτορας Γεωλογίας, Α.Π.Θ 

 
Μέλη: Άγγελος Χοτζίδης 

∆ηµήτρης Κελεµίδης 
Ζωή Καραδήµου 
Γιάννης Τσοµπανίδης 

 

 



  

∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
ΤΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ, 

ΟΡΥΚΤΟΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΩΧΗΜΕΙΑΣ 
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 

 
 

Πρόεδρος: Μιχάλης Βαβελίδης 
Καθηγητής Γεωλογίας, Α.Π.Θ. 
 

Γραµµατέας: Γεώργιος Χριστοφίδης 
Καθηγητής Γεωλογίας, Α.Π.Θ. 
 

Ταµίας: 
 
 

Μέλη:  

Βασίλης Μέλφος 
∆ιδάκτορας Γεωλογίας, Α.Π.Θ. 
 
Μιχάλης Σταµατάκης 
Καθηγητής Γεωλογίας, Πανεπιστήµιο 
Αθηνών 
 
Κασσιανή Παπανικολάου 
∆ιδάκτορας Γεωλογίας, ΙΓΜΕ 
 

 



  

∆ΗΜΟΣ ΤΡΙΓΩΝΟΥ 
 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ 
ΧΑΤΖΗΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 

 
 

∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 
 

1. Σωτηρούδης Ευάγγελος Αντιδήµαρχος 

2. Τσελεµπής ∆ηµήτριος Αντιδήµαρχος 

3. Νάτσης Μανώλης Αντιδήµαρχος 

4. Κεραµίτσης Ζήησης Πρόεδρος ∆.Σ. 

5. Φραγγούδη Βάγια Πρόεδρος Κ.Κ.Μ. 

6. Ιωαννίδου Χρυσούλα Πρόεδρος ∆ΗΜΕΤΑΤ 

7. Μπελτσίδης Πασχάλης Υπεύθυνος Πολ.Εκδ. 

8. Ζηκίδου Αναστασία Αντιπρόεδρος Κ.Κ.Μ 

9. Γροϊδης ∆ηµήτριος Αντιπρόεδρος ∆ΗΜΕΤΑΤ 

10. Γραµµενίδης Ιωάννης ∆ηµοτικός Σύµβουλος 

11. Γουτκίδης Πασχάλης ∆ηµοτικός Σύµβουλος 

12. Κρατίδης ∆ηµήτριος ∆ηµοτικός Σύµβουλος 

13. Γραµµατίκης Γεώργιος ∆ηµοτικός Σύµβουλος 

14. Εχιάδης ∆ηµοσθένης ∆ηµοτικός Σύµβουλος 

15. Ρωσσίδης ∆ηµήτριος ∆ηµοτικός Σύµβουλος 

16. ∆ολαψής Βασίλειος ∆ηµοτικός Σύµβουλος 

17. Βυζαντζίκης Θεόδωρος ∆ηµοτικός Σύµβουλος 
 

 

 



  

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ 
 

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΕΒΡΟΥ 
∆ΗΜΟΣ ΤΡΙΓΩΝΟΥ 

 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ 

GEO-VET Ν. Αλεξανδρίδης & Σια Ο.Ε. 
Polymorphic Power - Ελληνικός Φυσικός Ζεόλιθος 

Πούλκος Νικόλαος 
Βιοτεχνία κουφοµάτων – Συστήµατα Αλουµινίου 

Ορµένιο – ∆ίκαια Έβρου 

Ευρωθήραµα Α.Ε. 
Αγροτουριστικές Επιχειρήσεις 

Μακατσώρης Σ. - Χαρισίου ∆. Ο.Ε. 
Οικοδοµικές επιχειρήσεις 

∆ηµητριάδης Α.Τ.Ε. 
Τεχνική εταιρεία 

Ιωαννίδης Πέτρος 
Μάρµαρα, πλακάκια, τζάκια, είδη υγιεινής 

Genesis Consulting 
Σύµβουλοι Επιχειρήσεων-Επενδύσεων 

Ολοκληρωµένα Συστήµτα ∆ιαχείρησης ποιότητας 

∆ηµητριάδης Στέργιος 
Χωµατουργικά 

Ξενοδοχείο Μορφέας 
Μπαρδούκα Ευδοξία 

Αγροτουριστικός συνεταιρισµός γυναικών Τριγώνου η «ΓΑΙΑ» 

ΕΒΡΙΤΙΚΑ ΚΕΛΛΑΡΙΑ Α.Ε. 
Οινοποιία, Μαράσια Έβρου 

 
 

 



  

 
  
ΠΡΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΕ∆ΡΟ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ Α.Π.Θ. 
ΜΙΧΑΛΗ ΒΑΒΕΛΙ∆Η 

 
Εκλεκτοί Προσκεκληµένοι, 
 
Ως πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής, νιώθω ιδιαίτερη τιµή, χαρά και 

συγκίνηση που µου δόθηκε η ευκαιρία, µέσα από τη συνεργασία του ∆ήµου 
Τριγώνου και του Α.Π.Θ. να οργανώσω µαζί µε τους συµπατριώτες µου, την 
επιστηµονική αυτή εκδήλωση, στο πλαίσιο της 5ης συνάντησης των απανταχού 
Τριγωνιωτών.  

 Την Ηµερίδα αυτή διοργανώνει σήµερα η Επιτροπή Οικονοµικής Γεωλογίας, 
Ορυκτολογίας, και Γεωχηµείας της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρείας, σε 
συνεργασία µε το ∆ήµο Τριγώνου και έχει ως θέµα τις δυνατότητες ανάπτυξης στο 
Βόρειο Έβρο µέσα από τον πολιτισµό, τον ορυκτό πλούτο και το περιβάλλον.  

Η οργάνωση αυτής της ηµερίδας έχει τρείς κυρίως στόχους: 
Ο πρώτος στόχος είναι να φέρει σε άµεση επικοινωνία Έλληνες επιστήµονες 

που ασχολούνται µε θέµατα του πολιτισµού, του ορυκτού πλούτου και του 
περιβάλλοντος στη Θράκη. 

Ο δεύτερος στόχος είναι η κοινωνική επαφή όλων των απανταχού 
Τριγωνιωτών, που κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων αυτών θα έχουν την 
ευκαιρία να ακούσουν και να ενηµερωθούν από τους προσκεκληµένους 
επιστήµονες πάνω στα παραπάνω θέµατα που αφορούν τον τόπο τους. 

Ο τρίτος στόχος είναι να επισηµάνει στην Ελληνική πολιτεία τη σηµασία της 
ιστορίας, της πολιτιστικής και πολιτισµικής µας κληρονοµιάς καθώς και τις 
δυνατότητες αξιοποίησης των ορυκτών πόρων και του φυσικού περιβάλλοντος 
στην ανάπτυξη του Βόρειου Έβρου. 

Στην ηµερίδα έχουµε την τιµή να φιλοξενούµε σήµερα 10 διακεκριµένους 
επιστήµονες από το χώρο της Αρχαιολογίας, της Ιστορίας και των Γεωεπιστηµών, 
που θα παρουσιάσουν τα νεότερα δεδοµένα των ερευνών τους στο Βόρειο Έβρο. 
Το ακριτικό αυτό κοµµάτι γης αποτέλεσε και αποτελεί σηµαντικό µονοπάτι µεταξύ 
Ευρώπης και Ασίας. Η θέση του αυτή υπήρξε καθοριστική στη µακραίωνη 
ιστορική διαδροµή του, όπως δηλώνουν τα ιδιαίτερης σηµασίας ιστορικά κείµενα, 
µνηµεία και αρχαιολογικά ευρήµατα από την αρχαιότητα µέχρι και την περίοδο 
της οθωµανικής κυριαρχίας.  

Η χρηµατοδότηση του αρχαιολογικού έργου στο Βόρειο Έβρο πιστεύουµε θα 
αυξήσει τις γνώσεις µας σχετικά µε την ιστορία και θα αποτελέσει µοχλό 
ανάπτυξης για την περιοχή.  

Η εξόρυξη και εκµετάλλευση της πέτρας στο Βόρειο Έβρο αποτέλεσε ένα 

 



  

ακόµη σηµαντικό οικονοµικό παράγοντα και συνέβαλε γενικότερα στην οίκηση 
και την ανάπτυξη της περιοχής. Η πέτρα χρησιµοποιήθηκε ως δοµικό υλικό για την 
κατασκευή σηµαντικών µνηµείων της ευρύτερης περιοχής καθώς και για την 
κατασκευή µυλόλιθων και άλλων αντικειµένων οικιακής χρήσης µέχρι τα µέσα του 
20ου αιώνα.  

Η δηµιουργία λοιπόν ενός µουσείου σε συνδυασµό µε την ανάδειξη χώρων 
ιδιαίτερου γεωλογικού και φυσικού κάλους µπορούν να αποτελέσουν τη βάση για 
µια δυναµική προοπτική εναλλακτικού τουρισµού. 

Η Οργανωτική Επιτροπή γνωρίζοντας ακόµη τη σηµασία που µπορεί να έχει ο 
ορυκτός πλούτος και η εκµετάλλευσή του για την οικονοµία και ανάπτυξη µιας 
χώρας, επέλεξε δύο κατηγορίες Βιοµηχανικών ορυκτών που µπορούν να τύχουν 
εκµετάλλευσης στην περιοχή: το ζεόλιθο και τα αδρανή υλικά. Ο φυσικός ζεόλιθος 
είναι ένα βιοµηχανικό ορυκτό µε πολύπλευρη χρήση, στη βιοµηχανία, στη 
γεωργία, στην κτηνοτροφία και το περιβάλλον. Τα αδρανή υλικά µε τη σειρά τους 
χρησιµοποιούνται για την παρασκευή σκυροδεµάτων και κονιαµάτων, στην 
οδοποιία και γενικότερα στις κατασκευές.  

Η ορθολογική εξόρυξη και εκµετάλλευση των ορυκτών αυτών πρώτων υλών 
µπορεί στο πλαίσιο ενός σωστού επενδυτικού προγράµµατος να συµβάλει στην 
οικονοµία και στην ανάπτυξη της περιοχής. 

Η Θράκη στην πορεία της µακρόχρονης ιστορίας της γνώρισε περιόδους 
ευηµερίας, αλλά και περιόδους επιδροµών, πολέµων και φυσικών καταστροφών, 
όπως οι σεισµοί. Ένας σηµαντικός σεισµός στη Θράκη που προξένησε βλάβες 
στην Αδριανούπολη και ερήµωσε πολλές πόλεις στην Ανατολική και Βόρεια 
Θράκη έγινε το 1752. Αν και υπάρχουν ενεργά ρήγµατα στη Θράκη και πολλές 
πόλεις είναι χτισµένες σε χαλαρά ιζήµατα, δεν έχουν γίνει σηµαντικές µελέτες 
προς την κατεύθυνση αυτή.  

Η επικινδυνότητα µειώνεται και ελαχιστοποιείται όταν η πολιτεία επενδύσει 
στην έρευνα και την σωστή εφαρµογή του Αντισεισµικού Κανονισµού. Για την 
ανάπτυξη αυτού του ζωτικής σηµασίας θέµατος, η Οργανωτική Επιτροπή είχε την 
τιµή να καλέσει έναν από τους πρωτοπόρους επιστήµονες στον τοµέα της 
σεισµολογίας και της αντισεισµικής προστασίας στη χώρα µας και διεθνώς, τον 
Οµότιµο καθηγητή του Τµήµατος Γεωλογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου 
Θεσσαλονίκης κ.Βασίλη Παπαζάχο.  

Η Οργανωτική Επιτροπή έδωσε ιδιαίτερη σηµασία και κατέβαλε µεγάλη 
προσπάθεια ώστε να εκδοθεί και ο τόµος των πρακτικών µε το πλήρες κείµενο των 
σηµερινών εργασιών και προτάσεων. Ο τόµος αυτός θα κυκλοφορήσει σ’ όλο τον 
Ελλαδικό χώρο και τους συµπατριώτες µας στο εξωτεικό. 

Θα θέλαµε ακόµη να εκφράσουµε τις ειλικρινείς ευχαριστίες µας σε όλους 
όσους στήριξαν ηθικά και οικονοµικά τη διοργάνωση της ηµερίδας. 

Αρχίζοντας µε τη Νοµαρχία Έβρου και το ∆ήµο Τριγώνου, το Υπουργείο 
Μακεδονίας-Θράκης, τη Βιοτεχνία κουφωµάτων αλουµινίου Ν. Πούλκος, την 

 



  

Ευρωθήραµα Α.Ε.-Αγροτουριστικές Επιχειρήσεις, την GEO-VET Αλεξανδρής και 
Σια ΑΕ, τις Οικοδοµικές επιχειρήσεις Μακατσώρης-Χαρισίου Ο.Ε., τα Εβρίτικα  
Κελάρια, τον Αγροτουριστικό συνεταιρισµός γυναικών Τριγώνου η «ΓΑΙΑ», την 
εταιρία Μάρµαρα, Πλακάκια, Τζάκια και είδη υγιεινής Πέτρου Ιωαννίδη, την 
Τεχνική Εταιρεία ∆ηµητριάδης Α.Τ.Ε, την εταιρεία Genesis Consulting, την 
∆ηµητριάδης Στ. Χωµατουργικά και το Ξενοδοχείο Μορφέας-Μπαρδούκα 
Ευδοξία.  

Επιτρέψτε µου ακόµη να ευχαριστήσω θερµά όλους όσους πήραν µέρος στη 
διοργάνωση αυτής της ηµερίδας, για τη συλλογική προσπάθεια που καταβλήθηκε 
κατά το χρονικό διάστηµα της προετοιµασίας. 

Η Οργανωτική Επιτροπή λοιπόν µε αισθήµατα εκτίµησης σας υποδέχεται στο 
Μύλο Πετρωτών και σας ευχαριστεί για τη σηµερινή σας παρουσία και σας 
εύχεται καλή διαµονή στο ∆ήµο Τριγώνου. 

 



  

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ∆ΗΜΑΡΧΟ ΤΡΙΓΩΝΟΥ  
κ. ΜΑΝΩΛΗ ΧΑΤΖΗΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ 

 
Κύριε πρόεδρε της Οργανωτικής Επιτροπής, κυρίες και κύριοι σύνεδροι, 

αγαπητοί συντοπίτες, 
 
Αισθάνοµαι ιδιαίτερη χαρά που ο ακριτικός µας ∆ήµος, στο πλαίσιο της 5ης 

συνάντησης των Απανταχού Τριγωνιωτών, σε συνεργασία µε το Αριστοτέλειο 
Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, φιλοξενεί σήµερα στο χώρο του Μύλου των 
Πετρωτών την Ηµερίδα µε θέµα: «∆υνατότητες Ανάπτυξης στο Βόρειο Έβρο: 
Πολιτισµός, Ορυκτός Πλούτος και Περιβάλλον». 

Ο ∆ήµος Τριγώνου αποτελεί ως γνωστόν το τελευταίο κοµµάτι της ελληνικής 
γης στο βορειοανατολικό τµήµα της χώρας µας, στα όρια τριών χωρών ανάµεσα 
στην Ευρώπη και την Ασία, µε πλούσιο πολιτισµό και µακρόχρονη ιστορία . 

Από την αρχαιότητα η περιοχή µας αποτέλεσε λόγω της γεωγραφικής της 
θέσης, σταυροδρόµι του εµπορίου µε σηµαντικές πλουτοπαραγωγικές πηγές στη 
γεωργία και την κτηνοτροφία. 

Σήµερα η πλειονότητα από τους εναποµείναντες κατοίκους του ∆ήµου 
ασχολούνται κυρίως µε τη γεωργία χωρίς να υπάρχουν σηµαντικές δυνατότητες 
επαγγελµατικής αποκατάστασης ιδιαίτερα  για τους νέους. 

Στη σηµερινή εποχή η επιστήµη και η τεχνολογία δίνουν τη δυνατότητα στον 
άνθρωπο να χρησιµοποιεί τους φυσικούς πόρους ορθολογικά και να βελτιώνει τις 
συνθήκες διαβίωσής του, προστατεύοντας το περιβάλλον και τον ίδιο, ιδιαίτερα 
από φυσικές καταστροφές. 

Η ιστορία της περιοχής, τα αρχαιολογικά ευρήµατα, ο ορυκτός πλούτος και το 
φυσικό περιβάλλον του τόπου µας είναι αναγκαίο να αναδειχθούν και να 
προβληθούν για την προσέλευση επισκεπτών από την Ελλάδα αλλά και τις 
γειτονικές χώρες. Σε συνδυασµό µε τα τοπικά παραδοσιακά µας αγροτικά και 
κτηνοτροφικά προϊόντα µπορούν να αποφέρουν οικονοµικά οφέλη στην περιοχή 
και να αποτελέσουν αφετηρία στην ανάπτυξη του τόπου µας. 

Εύχοµαι τα αποτελέσµατα της σηµερινής ηµερίδας να συµβάλλουν στην 
επίτευξη των στόχων και να διευκολύνουν δράσεις προς την ορθολογική 
διαχείριση των ορυκτών πόρων, του φυσικού περιβάλλοντος της ευρύτερης 
περιοχής, την ανάδειξη της ιστορίας µας, των αρχαίων και νεότερων µνηµείων, 
συµβάλλοντας έτσι στην πρόοδο του τόπου και γενικότερα της χώρας µας. 

Με τις σκέψεις αυτές σας καλωσορίζω στο δήµο µας και εύχοµαι καλή επιτυχία 
στις εργασίες σας. 
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ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΒΟΡΕΙΟ ΕΒΡΟ: 
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∆ιαµαντής Τριαντάφυλλος
Επίτιµος Έφορος Αρχαιοτήτων 
 

Η γεωγραφική θέση του βόρειου Έβρου ανάµεσα στην Ευρώπη και την Ασία, 
πάνω σε χερσαίους δρόµους που οδηγούσαν από τη δύση στην ανατολή και από το 
Αιγαίο στον Εύξεινο Πόντο, υπήρξε καθοριστική στη µακραίωνη ιστορική της 
πορεία (Εικ. 1). Ο ποταµός Έβρος, που ήταν πλωτός από την αρχαιότητα, έπαιξε 
σηµαντικό ρόλο στην επικοινωνία των κατοίκων και τις εµπορικές τους 
ανταλλαγές σε όλες τις ιστορικές περιόδους. Υπήρξε νευραλγική αρτηρία για τη 
µεταφορά προϊόντων και ελληνικών έργων τέχνης από την περιοχή της Αίνου στο 
Αιγαίο ως την καρδιά της Θράκης, πέρα από τη Φιλιππούπολη, όπου υπήρχαν 
ελληνικοί εµπορικοί σταθµοί, όπως η Πίστυρος κατά τον 4ο αι. π.Χ.1 Από την 
εποχή της εγκατάστασης των θρακικών φύλων ως τα νεότερα χρόνια γνώρισε 
µετακινήσεις και συγκρούσεις φυλετικών οµάδων, εγκαταστάσεις αποίκων, 
επιδροµές κατακτητών, πολέµους, διώξεις, ξεριζωµούς κατοίκων και καταστροφές. 

Μάρτυρες της ιστορικής πορείας του βόρειου Έβρου και της αρχαίας Θράκης 
γενικότερα αποτελούν τα µνηµεία, τα ευρήµατα και οι αρχαιολογικοί χώροι που 
είναι εγκατεσπαρµένοι από το Αιγαίο, την Προποντίδα και το Βόσπορο ως τον 
∆ούναβη και από τον Εύξεινο Πόντο ως τη γειτονική Μακεδονία. Τα αρχαία 
µνηµεία στο χώρο της Θράκης έχουν ιδιαίτερη και µοναδική σηµασία, γιατί µε 
βάση τις πληροφορίες που παρέχουν συµπληρώνονται τα κενά των γραπτών 
πηγών, σχετικά µε τη ζωή και τον πολιτισµό των κατοίκων, κενά τα οποία είναι 
πολύ µεγαλύτερα από τα αντίστοιχα των άλλων περιοχών του ελλαδικού χώρου. 
Πρέπει να σηµειωθεί επίσης ότι η ανασκαφική έρευνα στους αρχαιολογικούς 
χώρους της Θράκης και η προστασία των µνηµείων άρχισε σχεδόν ένα και πλέον 
αιώνα αργότερα, σε σχέση µε τους µεγάλους και γνωστούς χώρους της νότιας 

                                                 
1 J. Bouzek, M. Domaradzki, Z. H. Archibald (eds), Pistiros 1, Excavations and Studies, 

Prague 1996. J. Bouzek, L. Domaradzka, Z. H. Archibald (eds), Pistiros 2, Excavations and 
Studies, Prague 2002. L. Loukopoulou, Sur le statut et l’ importance de l’ emporion de 
Pistiros, BCH 123, 1999, 359-371. 
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Ελλάδας, αφού η ενσωµάτωση της Θράκης στο ελληνικό κράτος έγινε ένα αιώνα 
µετά την απελευθέρωση των πρώτων ελληνικών εδαφών. Στην περιοχή µάλιστα 
του βόρειου Έβρου οι πρώτες έρευνες άρχισαν στα µέσα της δεκαετίας του 80 και 
περιορίστηκαν κυρίως σε σωστικές ανασκαφές ταφικών τύµβων, που είχαν ως 
στόχο τη διάσωση τάφων και ευρηµάτων από τις παράνοµες επεµβάσεις κυνηγών 
θησαυρών και αρχαιοκαπήλων, από τα δηµόσια έργα και από τη µηχανική 
καλλιέργεια των αγρών. Η µοναδική ανασκαφή σε οικισµό των ιστορικών χρόνων 
άρχισε πριν από τριάντα χρόνια στη ρωµαϊκή Πλωτινόπολη, πάνω στο δίδυµο µε 
το ∆ιδυµότειχο λόφο της Αγίας Πέτρας και συνεχίζεται µε περιορισµένες πάντα 
πιστώσεις τα τελευταία χρόνια2. 

Πριν σας παρουσιάσω µερικά από τα µνηµεία και ευρήµατα των ανασκαφών 
του βόρειου Έβρου, τονίζοντας παράλληλα τη σηµασία που έχουν για την 
ανάπτυξη της περιοχής, είναι σκόπιµο να αναφερθώ σε ένα σύντοµο, σχεδόν 
τηλεγραφικό, ιστορικό διάγραµµα, που θα αποτελέσει το χρονολογικό πλαίσιο, 
µέσα στο οποίο θα τοποθετηθούν τα δηµιουργήµατα των διαφόρων εποχών. 

Στην παλαιολιθική εποχή (40000-7000 π.Χ.) οι κάτοικοι της περιοχής ήταν 
νοµάδες και εξασφάλιζαν την τροφή τους µε το κυνήγι, το ψάρεµα και τη συλλογή 
καρπών. Στη νεολιθική περίοδο (6000-3000 π.Χ.) ο άνθρωπος άρχισε να κατοικεί 
σε µόνιµους οικισµούς, να καλλιεργεί τη γη και να παράγει την τροφή του, ενώ 
συγχρόνως άρχισε να αναπτύσσει την κοινωνική ζωή. Οικισµοί αυτής της 
περιόδου έχουν εντοπιστεί κοντά στα χωριά Παλιούρι, Σπήλαιο, Λάδη, Βρύση, 
∆ίκαια και Πτελέα. Στο τέλος της εποχής του χαλκού και στην αρχή της πρώιµης 
εποχής του σιδήρου (11ος αι. π.Χ.) σε όλο το χώρο της νοτιοανατολικής 
χερσονήσου του Αίµου εγκαταστάθηκαν τα θρακικά φύλα, τα οποία την εποχή του 
Ηροδότου θα γίνουν γνωστά µε συγκεκριµένα ονόµατα, όπως οι Βίστονες και οι 
Κίκονες µεταξύ Νέστου και Έβρου και οι Οδρύσες που κατοικούσαν στην περιοχή 
µας. Οικισµοί, οχυρωµατικοί περίβολοι, νεκροταφεία, λαξευτοί τάφοι και υπαίθρια 
ιερά µε λαξευµένες κόγχες, κοιλότητες, βραχογραφίες και βωµούς στα βουνά της 
Ροδόπης και του Ισµάρου µαρτυρούν το επίπεδο του πολιτισµού των Θρακών 
αυτής της εποχής. Κατάλοιπα οικισµών αυτής της περιόδου έχουν εντοπιστεί µε τις 
ανασκαφές και τις επιφανειακές έρευνες σε ταφικούς τύµβους και σε άλλες θέσεις, 
όπως στα Πετρωτά, Μαράσια, Πλάτη, Ρίζια, Σπήλαιο, Σαύρα, ∆ιδυµότειχο και 
Ρήγιο.  

Το 7ο αι. π.Χ. άρχισε η ίδρυση των ελληνικών αποικιών στα παράλια της 
Θράκης από Έλληνες των νησιών του ανατολικού Αιγαίου και των παραλίων της 
Μικράς Ασίας3. Οι άποικοι εγκατέλειπαν τις εστίες τους για να γλυτώσουν από την 
περσική δουλεία ή αναζητούσαν µια νέα πατρίδα µε στόχο τη συσσώρευση 
πλούτου από την εκµετάλλευση των πλουτοπαραγωγικών πηγών και την ανάπτυξη 

                                                 
2 G. Bakalakis-D. Triandaphyllos, Excavations at Plotinopolis 1977, Balkan Studies 19, 

1974, 239-247.  
3 B. Isaac, The Greek Settlements in Thrace until the Macedonian Conquest, Leiden 

1986. 
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του εµπορίου και της ναυτιλίας. Οι περισσότερες αποικίες εξελίχθηκαν σε ισχυρές 
πόλεις-κράτη που είχαν υπό τον έλεγχό τους µεγάλα τµήµατα της ενδοχώρας και 
έπαιζαν πάντοτε σηµαντικό ρόλο ανάµεσα στις εκάστοτε µεγάλες δυνάµεις, όπως η 
Αθήνα, το βασίλειο των Οδρυσών, το βασίλειο των Μακεδόνων και η ρωµαϊκή 
αυτοκρατορία. Όλες εκτός από εµπορικά κέντρα, έγιναν εστίες διαρκούς 
ακτινοβολίας και διάδοσης του ελληνικού πολιτισµού προς τα θρακικά φύλα του 
εσωτερικού. 

Μετά τους περσικούς πολέµους ιδρύθηκε από τον Τήρη (480-460 π.Χ.) το 
ισχυρό βασίλειο των Οδρυσών, στο οποίο υπαγόταν η περιοχή µας4. Οι βασιλείς 
των Θρακών ανέπτυξαν εµπορικές και διπλωµατικές σχέσεις µε τις ελληνικές 
πόλεις και ευνόησαν µε κάθε τρόπο τον εκπολιτισµό και εξελληνισµό των 
υπηκόων τους. Η ελληνική θρησκεία, η ελληνική γλώσσα, οι ελληνικοί θεσµοί και 
τα δηµιουργήµατα της ελληνικής τέχνης γνώρισαν µεγάλη διάδοση στο βασίλειο 
των Οδρυσών. Η Σευθούπολη, πρωτεύουσα του οδρυσικού κράτους τις τελευταίες 
δεκαετίες του 4ου αι. και τις πρώτες του 3ου αι. π.Χ. δεν διέφερε σε τίποτε από µια 
τυπική ελληνική πόλη. 

Ο βασιλιάς της Μακεδονίας Φίλιππος, ενόψει της εκστρατείας εναντίον των 
Περσών, έπρεπε να υποτάξει τους ανυπότακτους Θράκες για να εξασφαλίσει την 
ασφάλεια του κράτους του. Με αλλεπάλληλες εκστρατείες στη Θράκη κατέλαβε 
τις ελληνικές πόλεις των παραλίων και διέλυσε το ισχυρό κράτος των Οδρυσών. 
Ίδρυσε φρούρια σε στρατηγικές θέσεις για τον έλεγχο δρόµων και διαβάσεων, 
αλλά και πόλεις, οι οποίες εποικίστηκαν από Μακεδόνες και άλλους Έλληνες των 
πόλεων της Μακεδονίας και της Θράκης. Στα χρόνια των ∆ιαδόχων του Μεγάλου 
Αλεξάνδρου, στη Θράκη δηµιουργήθηκε το βασίλειο του Λυσιµάχου (323-281 
π.Χ.) 

Η ήττα του Περσέα από τους Ρωµαίους (168 π.Χ.) έφερε τη ρωµαϊκή 
επικυριαρχία στη Θράκη, η οποία ενσωµατώθηκε στην πρώτη µερίδα µε 
πρωτεύουσα την Αµφίπολη. Οι συχνές επεµβάσεις των Ρωµαίων οδήγησαν στην 
κατάλυση του θρακικού κράτους και την ανακήρυξη της Θράκης ως ρωµαϊκής 
επαρχίας το 46 µ.Χ. Ακολούθησε στα χρόνια του Τραϊανού και Αδριανού η ίδρυση 
των µεγάλων αστικών κέντρων, της Τραϊανούπολης, της Πλωτινόπολης και της 
Αδριανούπολης. Η Εγνατία οδός και οι άλλοι δρόµοι προς το εσωτερικό της 
Θράκης συνέβαλαν στην ταχύτερη µετακίνηση ατόµων και αγαθών, µε 
αποτέλεσµα την οικονοµική και πολιτιστική πρόοδο. Σε µια µακρά περίοδο 
ειρήνης και ανάπτυξης διαδόθηκε παντού η ελληνική γλώσσα και όχι η λατινική, 
όπως θα ήταν φυσικό για µια ρωµαϊκή επαρχία. Επικράτησαν παράλληλα οι 
θεσµοί των ελληνικών πόλεων και γενικά η ελληνική παιδεία, η τέχνη και ο 
ελληνικός πολιτισµός. 

Με τα σηµερινά δεδοµένα της αρχαιολογικής έρευνας θα µπορούσαν να 
αναδειχθούν και να προβληθούν ορισµένα από τα αρχαία µνηµεία της περιοχής, τα 
οποία σε συνδυασµό µε τα µνηµεία των βυζαντινών και µεταβυζαντινών χρόνων, 

                                                 
4 Z. H. Archibald, The Odrysian Kingdom of Thrace, Oxford 1998. 
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αλλά και µε τις φυσικές οµορφιές του τόπου, θα αποτελούσαν σταθµούς ενός 
πολιτιστικού δικτύου διαδροµών, ώστε οι επισκέπτες να παραµένουν στην 
περιοχής τουλάχιστον 4-5 µέρες. Θα σας παρουσιάσω σύντοµα ορισµένα µνηµεία 
που µε µικρές ή µεγαλύτερες επεµβάσεις µπορούν να δεχτούν επισκέπτες. 

Στην Πλωτινόπολη του ∆ιδυµοτείχου έχει αποκαλυφθεί κτιριακό συγκρότηµα 
λουτρού µε εντυπωσιακά ψηφιδωτά δάπεδα, στα οποία εικονίζονται παραστάσεις, 
όπως η Λήδα µε τον Κύκνο, οι δώδεκα άθλοι του Ηρακλή και άλλα διακοσµητικά 
σχέδια5 (Εικ. 2). ∆ίπλα ακριβώς βρίσκεται ένα µοναδικό στον ελλαδικό χώρο 
υδραγωγείο µε πηγάδι, χτισµένο µε µεγάλους γωνιόλιθους και στεγασµένο θάλαµο 
για την άντληση του νερού. Τα µνηµεία αυτά χρονολογούνται στο 2ο αι. µ.Χ. Για 
να παραµείνουν ακάλυπτα και να είναι προσιτά στους επισκέπτες πρέπει να 
συντηρηθούν, να στερεωθούν και να προστατευτούν µε µόνιµο ειδικό στέγαστρο. 

Στο ∆ιδυµότειχο, όπως έχει ήδη ανακοινωθεί επισήµως από το Υπουργείο 
Πολιτισµού, πρόκειται να ιδρυθεί αρχαιολογικό Μουσείο. Το έργο της κατασκευής 
του κτιρίου αναµένεται να χρηµατοδοτηθεί από το ∆΄ ΚΠΣ. Το Μουσείο θα είναι 
βασικά Βυζαντινό, θα έχει όµως συγχρόνως διαχρονικό χαρακτήρα, ώστε να 
εκτεθούν και ευρήµατα άλλων ιστορικών περιόδων και ειδικότερα αυτά που 
προέρχονται από τις ανασκαφές σε ταφικούς τύµβους της περιοχής του βόρειου 
Έβρου. 

Στο Ρήγιο έχουν αποκαλυφθεί σε δυο τύµβους κτιστοί κιβωτιόσχηµοι τάφοι, 
συληµένοι και κατεστραµµένοι, οι οποίοι χρονολογούνται στον 4ο αι. π.Χ.6 Ο 
τάφος του πρώτου τύµβου είναι κατασκευασµένος µε πλάκες µαλακού 
ασβεστόλιθου, που είναι τοποθετηµένες σε δυο οριζόντιες σειρές (Εικ. 3). Στην 
ανατολική πλευρά υπάρχει η είσοδος του τάφου µε κατώφλι, παραστάδες και 
υπέρθυρο. Το άνοιγµα έκλεινε µε ειδική λαξευµένη πέτρα. Ο τάφος σκεπαζόταν 
αρχικά µε οριζόντιες πλάκες. Μπροστά στην είσοδο δυο µικροί τοίχοι σχηµατίζουν 
διάδροµο, µια µικρογραφία του γνωστού «δρόµου» των µακεδονικών τάφων. 
Γύρω από τον τάφο είχαν συσσωρευτεί πέτρες και χώµατα που αποτέλεσαν τον 
πυρήνα του τύµβου. Ο τάφος του δεύτερου τύµβου είναι όµοιος, αλλά η 
κατασκευή του είναι πιο επιµεληµένη (Εικ. 4). Μπροστά από τον θάλαµο 
διαµορφώνεται ένα είδος δρόµου και προθαλάµου. Ο θάλαµος σκεπαζόταν µε 
µεγάλες ορθογώνιες πλάκες. Τα τοιχώµατά του έχουν κατασκευαστεί µε καλά 
επεξεργασµένους γωνιόλιθους, ενώ το δάπεδό του είναι στρωµένο µε πλάκες. Στην 
είσοδο υπάρχει κατώφλι, παραστάδες και υπέρθυρο. Οι δυο τάφοι προστατεύονται 

                                                 
5 Ε. Σκαρλατιδου, Ανασκαφή Πλωτινόπολης 1983, ΑΑΑ 16, 1983, 42-50 και 

Ανασκαφές στην αρχαία Πλωτινόπολη, Πρακτικά Συµποσίου Η ιστορική, αρχαιολογική 
και λαογραφική έρευνα για την Θράκη (Ξάνθη-Κοµοτηνή-Αλεξανδρούπολη 5-9 
∆εκεµβρίου 1985), Θεσσαλονίκη 1988, 109-126. 

Μ. Κουτσουµανής, Η αρχαιολογική έρευνα στην Πλωτινόπολη ∆ιδυµοτείχου, ΑΕΜΘ 
15, 2001, 19-31. 

6  Α∆ 50, 1995, Β2, 662-663. ∆. Τριαντάφυλλος-∆. Τερζοπούλου, Ανασκαφή ταφικών 
τύµβων στο Ρήγιο ∆ιδυµοτείχου, ΑΕΜΘ 9, 1995, 473-482. 
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σήµερα µε µεταλλικό στέγαστρο, ενώ οι χώροι των τύµβων έχουν περιφραχθεί µε 
σιδερένιους πασσάλους και δικτυωτό συρµατόπλεγµα. Η είσοδος είναι ελεύθερη 
για τους ενδιαφερόµενους, πρέπει όµως να τοποθετηθούν πινακίδες µε σχέδια, 
φωτογραφίες και µικρά κείµενα για να ενηµερώνονται οι επισκέπτες. 

Ο µεγάλος κτιστός τάφος κοντά στο χωριό ∆άφνη, είχε βρεθεί συληµένος και 
έγινε γνωστός ως τάφος του Ελαφοχωρίου από τον αείµνηστο Καθηγητή και 
εξερευνητή της Θράκης Γεώργιο Μπακαλάκη7 (Εικ. 5). Ο τύµβος στον οποίο 
βρίσκεται είναι κατασκευασµένος µε αµµοχάλικο. Είναι κτισµένος µε γωνιόλιθους 
από µαλακό πωρόλιθο της περιοχής των Μεταξάδων. Έχει µικρό δρόµο, 
τραπεζιόσχηµο προθάλαµο και ορθογώνιο θάλαµο. Ο δρόµος και ο προθάλαµος 
καλύπτονται µε οροφή σχήµατος κόλουρης πυραµίδας και ο θάλαµος µε 
ηµικυλινδρική καµάρα. Στη βόρεια πλευρά του θαλάµου υπάρχει νεκρική κλίνη 
απλής µορφής, ενώ στο δάπεδο κιβωτιόσχηµος τάφος, σήµερα ανοικτός. Πρόκειται 
για ένα τάφο µακεδονικού τύπου µε τοπικές ιδιαιτερότητες στην αρχιτεκτονική του 
µορφή. Έχει χρονολογηθεί, µε βάση τα αρχιτεκτονικά του στοιχεία, στο δεύτερο 
µισό του 4ου αι. π.Χ. Παλαιότερα έγιναν εργασίες για τη στεγανοποίηση του 
τάφου. Έγινε επίσης περίφραξη του χώρου και τοποθετήθηκε πρόχειρη ξύλινη 
βάση στο άνοιγµα του δαπέδου. Η επίσκεψη του τάφου είναι ελεύθερη. Πρέπει 
όµως να γίνει νέα περίφραξη, να διαµορφωθεί η πρόσβαση στο µνηµείο, να 
ελεγχθεί η στατική επάρκεια, να γίνουν εργασίες στερέωσης και συντήρησης, να 
αποκατασταθεί το δάπεδο του θαλάµου και να τοποθετηθεί πινακίδα µε εποπτικό 
υλικό για την ενηµέρωση των επισκεπτών. 

Ο τύµβος της Μικρής ∆οξιπάρας-Ζώνης έγινε γνωστός στην Ελλάδα και το 
εξωτερικό για τα σηµαντικά του ευρήµατα, µε δηµοσιεύµατα του τύπου, µε 
εκποµπές στην τηλεόραση, µε οµιλίες και διαλέξεις, µε ανακοινώσεις σε συνέδρια, 
µε ιστοσελίδα στο διαδίκτυο8. Οι ανασκαφές έφεραν στο φως τέσσερις καύσεις 
νεκρών µε πλούσια κτερίσµατα (Εικ. 6), πέντε άµαξες µαζί µε τα δέκα άλογά τους 
(Εικ. 7), δυο ταφές πέντε βοηθητικών αλόγων (Εικ. 8), δυο επιτάφιοι βωµοί και 
πολλά σηµεία µε πυρές και εναγισµούς, δηλαδή θυσίες και προσφορές προς τους 
νεκρούς. Οι νεκροί ήταν µέλη µιας πλούσιας οικογένειας γαιοκτηµόνων και 
ενταφιάστηκαν σταδιακά από το τέλος του 1ου ως τις πρώτες δεκαετίες του 2ου αι. 
µ.Χ. Λόγω της µοναδικότητας των ευρηµάτων, της ιστορικής και διεπιστηµονικής 

                                                 
7 Γ. Μπακαλάκης, Αρχαιολογικές έρευνες στη Θράκη 1959-1960, Θεσσαλονίκη 1961, 

26-27. Α∆ 31, 1976, Β2, 315-316. 
8 ∆. Τριαντάφυλλος-∆. Τερζοπούλου, Άµαξες και καύσεις νεκρών στον τύµβο της 

Μικρής ∆οξιπάρας-Ζώνης του ∆ήµου Κυπρίνου, ΑΕΜΘ 17, 2003, 1-12. D. Triantaphyllos-
D. Terzopoulou, Le tumulus funéraire de Mikri Doxipara-Zoni à Kyprinos (Thrace, Grèce) 
in Armelle Gardeisen (ed.) Les équidés dans le monde méditerranéen antique, Actes du 
colloque organize par l’Ecole française d’Athènes, le Centre Camille Jullian, et l’UMR 
5140 du CNRS (Athènes 26-28 Novembre 2003), Lattes, 11-27. D. Triantaphyllos-D. 
Terzopoulou, Wagons and horse burials in the Roman Age tumuli in Greek Thrace, Eirene 
XLII, 2006, 167-182.  
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τους σηµασίας, αλλά και της συµβολής τους στην ανάπτυξη της περιοχής, 
αποφασίστηκε η κατασκευή εκθεσιακού µουσειακού χώρου και η ανακατασκευή 
του τύµβου µε στόχο την προστασία και την ανάδειξη των ευρηµάτων. Η 
συντήρηση του πλήθους των ευρηµάτων, κυρίως µεταλλικών, γίνεται σε ειδικό 
εργαστήριο που οργανώθηκε και εξοπλίστηκε στο χώρο του τύµβου. Έγινε επίσης 
τρισδιάστατη σάρωση µε ειδικό µηχάνηµα και άρχισε η κατασκευή των 
αντιγράφων που θα τοποθετηθούν στο έδαφος στη θέση των πρωτοτύπων για να 
µη χαθεί η ανασκαφική εικόνα που εντυπωσιάζει τους επισκέπτες. Τα πρωτότυπα 
αντικείµενα, µετά τον καθαρισµό και τη συντήρησή τους, θα εκτίθενται δίπλα στα 
αντίγραφα. Θα γίνουν επίσης ανασυνθέσεις αµαξών, θα τοποθετηθούν δηλαδή όλα 
τα πρωτότυπα µεταλλικά εξαρτήµατα πάνω σε σκελετούς από σύγχρονο υλικό, 
ώστε ο επισκέπτης να βλέπει πως ήταν οι αρχαίες άµαξες όρθιες πριν 
ενταφιαστούν. Πιστεύουµε ότι ο τύµβος της Μικρής ∆οξιπάρας-Ζώνης µπορεί να 
προσφέρει πολλά στην ανάπτυξη της περιοχής. Ήδη οι επισκέπτες από την αρχή 
της ανασκαφής, µαζί µε τους µαθητές των σχολείων, είναι µέχρι σήµερα που 
είµαστε ακόµα εργοτάξιο, πάρα πολλοί. Έχουν ξεπεράσει τις 13.000. Μόνο τον 
Απρίλιο και τον Μάιο είχαµε 3.500 επισκέπτες. Είναι ανάγκη εποµένως η πολιτεία 
να ενισχύσει άµεσα την προσπάθειά µας, ώστε µε γρήγορους ρυθµούς να 
ολοκληρώσουµε το έργο της ανάδειξης των ευρηµάτων. Η µεγάλη προσέλευση 
των επισκεπτών και το έντονο ενδιαφέρον που όλοι δείχνουν για τα ευρήµατα 
αποτελεί ζωντανό παράδειγµα για τη δύναµη που έχουν τα µνηµεία να συµβάλουν 
στην εκπαίδευση µαθητών και ενηλίκων, αλλά και στην οικονοµική ανάπτυξη του 
τόπου, αρκεί να υπάρξει ενδιαφέρον για την προστασία και ανάδειξή τους.  

Για να γίνουν γνωστά και να προβληθούν τα ευρήµατα από τις ανασκαφές 
ταφικών τύµβων του βόρειου Έβρου αποφασίστηκε πριν από αρκετά χρόνια η 
δηµιουργία µιας εκπαιδευτικής αρχαιολογικής Έκθεσης στο υπόγειο του 
Αναψυκτηρίου του Σπηλαίου. Η Έκθεση αυτή αν και είχε φτάσει στο τελικό 
στάδιο προετοιµασίας, δεν έχει ακόµα ολοκληρωθεί. Η είσοδος νερών και η 
διάχυτη υγρασία στο χώρο κατέστρεψε τα δάπεδα και τα επιχρίσµατα των τοίχων. 
Η παλιά ∆ηµοτική αρχή στεγανοποίησε εξωτερικά το χώρο. Η νέα ∆ηµοτική αρχή 
έχει αναλάβει τη δέσµευση να συµβάλει οικονοµικά στον ευπρεπισµό και τον 
εξαερισµό του υπόγειου χώρου. Στην έκθεση αυτή θα εκτεθούν εκµαγεία αρχαίων 
αντικειµένων, όπως αγγεία από τον τάφο του Άρζου9 (Εικ. 9), το ανάγλυφο των 
Κοµάρων (Εικ. 10), και το άγαλµα της ∆όξας (Εικ. 11), το κεφάλι του Ιανού (Εικ. 
12) και το ψηφιδωτό της Λήδας µε τον Κύκνο από την Πλωτινόπολη κά., χάρτες, 
κείµενα, φωτογραφίες και σχέδια των ανασκαφών και των ευρηµάτων, αλλά και 
µακέτες των τάφων Ελαφοχωρίου και Ρηγίου. Τα ευρήµατα προέρχονται από 
έρευνες και ανασκαφές σε ταφικούς τύµβους προϊστορικών και κλασικών χρόνων, 
αλλά κυρίως της ρωµαϊκής περιόδου που έγιναν στην Ορεστιάδα10, ∆ίκαια11(Εικ. 

                                                 
9 Α∆ 30, 1975, Β2, 302-303. 
10 Α∆ 29, 1973-74, Β3, 823. 
11 Α∆ 46, 1991, 336. 
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13), Ρίζια12, Καναδάς, Πεντάλοφος13(Εικ. 14), Αµπελάκια14, Παταγή15, Λεπτή16, 
Ρήγιο17, Κυανή18, Σπήλαιο19 (Εικ. 15), Λάδη20 και Μικρή ∆οξιπάρα-Ζώνη. Η 
έκθεση αυτή θα έχει έντονο εκπαιδευτικό χαρακτήρα και θα βοηθήσει πολύ τους 
µαθητές των Σχολείων της περιοχής να γνωρίσουν µε επισκέψεις και εκπαιδευτικά 
µαθήµατα τα µνηµεία και την ιστορία του τόπου που ζουν. 

Σηµαντικός χώρος και µνηµείο είναι στην περιοχή του ∆ήµου Τριγώνου ο 
µεγάλος τύµβος Ελιάς-Σπηλαίου. Πρόκειται για τύµβο των ιστορικών χρόνων 
που έχει κατασκευαστεί στη θέση ενός προϋπάρχοντος προϊστορικού οικισµού µε 
διάρκεια ζωής από τη νεολιθική εποχή ως την πρώιµη εποχής σιδήρου. Από το 
χώρο αυτό προέρχονται λίθινα εργαλεία, πήλινα υφαντικά βάρη, πήλινα ειδώλια 
ανθρώπων και ζώων (Εικ. 16) και πολλά θραύσµατα χειροποίητων αγγείων µε 
εγχάρακτη, εµπίεστη και πλαστική διακόσµηση21 (Εικ. 17). Ο τύµβος δεν είναι 
γνωστό τι είδος τάφου καλύπτει. Μια διασκόπηση µε γεωραντάρ έδειξε 
παράλληλες και κάθετες γραµµές που θα µπορούσαν να ανήκουν πιθανότατα σε 
τοίχους κτιστού τάφου. Το µυστικό του τύµβου µόνο µε τη διενέργεια ανασκαφής 
θα αποκαλυφθεί. Για να αρχίσει βέβαια η έρευνα του τύµβου και του οικισµού 
χρειάζονται πιστώσεις και προσωπικό. Αξίζει όµως πολιτεία και ∆ήµος µαζί να 
επενδύσουν στην έρευνα αυτή, γιατί τα ευρήµατα αναµένεται να είναι σηµαντικά 
και θα υπάρξει ανταπόδοση στον επιστηµονικό, τουριστικό και οικονοµικό τοµέα. 

Όλοι οι χώροι και µνηµεία που προαναφέρθηκαν, µαζί µε άλλα βυζαντινά και 
µεταβυζαντινά µνηµεία, όπως το φρούριο και οι ναοί του ∆ιδυµοτείχου, οι πύργοι 
του Πυθίου, οι ναοί του Αλεποχωρίου, των Μεταξάδων, της Παταγής, τα κατά 
τόπους Λαογραφικά Μουσεία κά. µαζί µε τα τοπία φυσικού κάλλους, όπως είναι η 
περιοχή των Μαρασίων, κοντά στη συµβολή του Άρδα µε τον Έβρο, όλα µαζί θα 
αποτελέσουν κόµβους, όπως προανέφερα, ενός πολιτιστικού δικτύου που θα 

                                                 
12 ∆. Τριαντάφυλλος, Ανασκαφή στα Ρίζια Έβρου, ΠΑΕ 1984 Α΄, 95-106. ΑΕΜΘ 1, 

1987, 487-495. Α∆ 46, 1991, 337-338.  
13 ∆. Τριαντάφυλλος, Σωστικές και δοκιµαστικές ανασκαφές 1993. Στρύµη, 

Πεντάλοφος, Κοµνηνά, ΑΕΜΘ 7, 1993, 605-606. 
14 Α∆ 49, 1994, Β2, 620-621. ∆. Τριαντάφυλλος, Ανασκαφή ταφικών τύµβων στην 

περιοχή Ορεστιάδας, ΑΕΜΘ 8, 1994, 349-353. 
15 Α∆ 49, 1994, Β2, 621. ΑΕΜΘ 8, 1994, 353-354. 
16 Α∆ 33, 1978, Β2, 303. 
17 ∆. Τριαντάφυλλος-∆. Τερζοπούλου, Ανασκαφή ταφικών τύµβων στο Ρήγιο 

∆ιδυµοτείχου, ΑΕΜΘ 9, 473-476. 
18 Α∆ 52, 1997, Β3, 873-874. 
19 ∆. Τριαντάφυλλος, Ένας διαχρονικός τύµβος στο Σπήλαιο Έβρου, ΑΕΜΘ 11, 1997, 

625-632.  
20 ∆. Τριαντάφυλλος, Λάδη ∆ιδυµοτείχου. Τύµβος αυτοκρατορικών χρόνων σε θέση 

νεολιθικού οικισµού, ΑΕΜΘ 14, 2000, 1-7.∆. Τερζοπούλου, Ταφικός τύµβος στη Λάδη 
∆ιδυµοτείχου, ΑΕΜΘ 12, 1998, 19-29. Α∆ 52, 1997, 875. 

21 Τα ευρήµατα αυτά έχει περισυλλέξει κατά καιρούς ο Γραµµατέας άλλοτε της 
Κοινότητας Σπηλαίου και τώρα του ∆ήµου Τριγώνου ∆ηµήτρης Θεοχαρίδης. 
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προσελκύει επισκέπτες και θα τους δηµιουργεί την επιθυµία να παραµείνουν και 
να γνωρίσουν την ιστορία, τα µνηµεία και το φυσικό περιβάλλον του βόρειου 
Έβρου. Στο ίδιο δίκτυο θα µπορούσαν να ενταχθούν και ορισµένα παλιά 
νεκροταφεία του βόρειου Έβρου µε επιτύµβιες στήλες και πλάκες του 17ου-19ου 
αιώνα που παρουσιάζουν ιδιαίτερο ιστορικό, θρησκευτικό και λαογραφικό 
ενδιαφέρον22. Το δίκτυο αυτό µπορεί να συνδεθεί µάλιστα µε αρχαιολογικούς 
χώρους και µνηµεία των γειτονικών χωρών. Τέτοια µνηµεία είναι στη Βουλγαρία η 
ρωµαϊκή αγροικία στη θέση Αλµύρα23 και το φρούριο Λιούτιτσα του 
Ιβαήλοβγκραντ, ο τύµβος στο χωριό Σβιράκι, το φρούριο στο χωριό Σλάβεβο, ο 
τάφος του Μεζέκ24 και το γειτονικό του φρούριο. Τους χώρους αυτούς θα τους 
επισκέπτεται κανείς ευκολότερα, όταν κατασκευαστεί ο δρόµος που θα συνδέσει 
τον Κυπρίνο µε το Ιβαήλοβγκραντ. Στην Τουρκία είναι το Αρχαιολογικό Μουσείο 
της Αδριανούπολης, τα µεγαλιθικά µνηµεία στο Λαλάπασα25 και άλλα µνηµεία 
στην περιοχή της. 

Τα αρχαία µνηµεία διαθέτουν µια λανθάνουσα δύναµη, µε την οποία 
µεταδίδουν στον επισκέπτη, που θα τα πλησιάσει µε προσοχή και ενδιαφέρον, 
ήθος, αυτογνωσία, αίσθηση του µέτρου, αισθητική και παιδεία. Του προσφέρουν 
επίσης γνώσεις για την καθηµερινή ζωή και τον πολιτισµό των ανθρώπων, που 
έζησαν στον ίδιο χώρο πολύ πριν από µας. Μέσα από τα µνηµεία η ιστορία ενός 
τόπου αναδύεται πιο ζωντανή και αντικειµενική, χωρίς την αλλοίωση του 
ιστορικού υλικού που επιφέρει τις περισσότερες φορές η προσωπική και 
υποκειµενική επεξεργασία των ιστορικών. Για τους λόγους αυτούς έχει µεγάλο 
χρέος κάθε πολιτεία και περισσότερο από κάθε άλλη η ελληνική, που είναι 
κληρονόµος µοναδικής πολιτιστικής κληρονοµιάς, να φροντίζει χωρίς να φείδεται 
χρηµάτων για την αποκάλυψη των µνηµείων, τη µελέτη και την ανάδειξή τους και 
κυρίως για την προστασία τους από τη φθορά του χρόνου και από κάθε άλλο 
κίνδυνο που τα απειλεί. Η φροντίδα αυτή για τα µνηµεία δεν µένει χωρίς 
ανταπόδοση. Τα µνηµεία ανταποδίδουν και προσφέρουν πολλά στην περιοχή και 
στη χώρα, στην οποία βρίσκονται. Υπάρχουν πολλά παραδείγµατα αρχαιολογικών 
χώρων και µνηµείων στην Ελλάδα, τα οποία αποτέλεσαν τον µοναδικό µοχλό 
ανάπτυξης µιας συγκεκριµένης περιοχής. Το ίδιο µπορεί να συµβεί και στη Θράκη. 
Τα αρχαιολογικά έργα (ανασκαφές, συντηρήσεις, αναστηλώσεις, διαµορφώσεις 
και αναδείξεις) διαρκούν πολύ περισσότερο σε σχέση µε άλλα και δεν αποδίδουν 
άµεσα. Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο έπονται σε χρηµατοδοτήσεις όλων 
των άλλων δηµόσιων έργων. Η πολιτεία όµως έχει το υπέρτατο χρέος να µεριµνά 

                                                 
22 ∆. Τριαντάφυλλος, Επιτύµβια επιγράµµατα νεωτέρων χρόνων από το χώρο της 

Θράκης, Θρακική Επετηρίδα 1981, 341-387.  
23 J. Mladenova, The Ancient Villa «Armira» near Ivailovgrad, Sofia 1991. G. 

Kabakčieva, Neue untersuchungen an der römischen villa “Armira” in der provinz 
Thrakien, Balácai Közlemények III, 1994, 344-358.  

24 B. Filov, Kupolnite grobnici pri Mezek, BIAB XI, 1937, 1-107. 
25 S. A. Kansu, Edirne’ de bulunan Dolmenler ve Dikilitaslar Hakkinda Yeni Gözlemler, 

Belleten 28, 1969, 577-579. B. Erdogu, R. Erdogu, I. Chapman, Kirikköy-The Largest 
Megalithic Complex in Turkish Thrace, Antaeus 25, 2002, 547-569. 
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για τα µνηµεία και µαζί για το φυσικό και ιστορικό τους περιβάλλον, ώστε να τα 
παραδώσει αλώβητα στις επερχόµενες γενιές. Αυτό επιτάσσουν άλλωστε και οι 
σχετικές διατάξεις του Συντάγµατος. 

Οι αρχαιολογικοί χώροι της Θράκης χρειάζονται κατά κύριο λόγο 
ανασκαφές, για να αποκαλυφθούν σε ικανοποιητική έκταση τα κατάλοιπα 
οικισµών και πόλεων. Οι ανασκαφές θα αυξήσουν τις γνώσεις µας σχετικά µε την 
ιστορία της Θράκης, ενώ παράλληλα θα δηµιουργήσουν επισκέψιµους χώρους, οι 
οποίοι θα συµβάλουν στην τουριστική ανάπτυξη της περιοχής. Πρόκειται βέβαια 
για έργο, το οποίο δεν ολοκληρώνεται εύκολα ούτε σύντοµα, γι’ αυτό και δεν 
θεωρείται άµεσα παραγωγικό. Σε άλλους µεγάλους χώρους της Ελλάδος (∆ελφοί, 
Ολυµπία, Μυκήνες, ∆ήλος, Κνωσός και άλλοι), οι ανασκαφές άρχισαν από το 19ο 
αιώνα και ολοκληρώθηκαν µετά από πολλά χρόνια, σήµερα όµως υποδέχονται 
χιλιάδες επισκέπτες. 

Θα ολοκληρώσω την ανακοίνωση αυτή µε την παρουσίαση ενός χάλκινου 
νοµίσµατος της Αδριανούπολης, της εποχής του Μάρκου Αυρηλίου (161-180 µ.Χ.) 
που βρέθηκε σε λάκκο καύσης, στον τύµβο των Ριζιών (Εικ. 18). Στην πίσω 
πλευρά του νοµίσµατος εικονίζονται τρεις γεροντικές µορφές που συµβολίζουν τα 
τρία ποτάµια της Θράκης, τον Έβρο, τον Άρδα και τον Τόνζο (Τούντζα). Κάτω 
από τις µορφές ένα ιστιοφόρο πλέει στα νερά του ποταµού. Η παράσταση αυτή 
αποτελεί µια επί πλέον µαρτυρία, πέρα από τις γραπτές πηγές, ότι ο Έβρος ήταν 
από την αρχαιότητα ως τα χρόνια της οθωµανικής αυτοκρατορίας πλωτός. Θα 
µπορούσε σήµερα να ξαναγίνει πλωτός; Είναι µια σκέψη που την έχω αναφέρει κι 
άλλες φορές και πρόσφατα σε συζήτηση µε τον ∆ήµαρχο Τριγώνου. ∆εν είµαι 
ειδικός και δεν µπορώ να εκτιµήσω πόσο δύσκολο είναι ένα τέτοιο εγχείρηµα. 
Πιστεύω όµως ότι, αν συµφωνήσουν οι τρεις γειτονικές χώρες, θα µπορούσε να 
γίνει, και µάλιστα στο πλαίσιο µιας γενικότερης µελέτης για τον έλεγχο και τη 
διαχείριση των υδάτων του Έβρου, τα οποία όπως γνωρίζουµε όλοι, έχουν πολλές 
φορές προξενήσει µεγάλες καταστροφές σε καλλιεργήσιµες εκτάσεις και έχουν 
απειλήσει γειτονικά χωριά. Εάν γινόταν ξανά ο Έβρος πλωτός, θα µπορούσε να 
προσφέρει πολλά στον τουριστικό και τον οικονοµικό τοµέα και εποµένως στην 
ανάπτυξη των παραποτάµιων περιοχών των τριών γειτονικών χωρών. 
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Εικ. 1. Χάρτης 
Βόρειου Έβρου µε 
αρχαιολογικές θέσεις 
και µνηµεία. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Εικ. 2. Πλωτινόπολη. Ψηφιδωτό µε άθλους 
Ηρακλή. Ηρακλής και Λερναία Ύδρα. 
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Εικ. 3. Ρήγιο. Ο πρώτος 
κιβωτιόσχηµος τάφος. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Εικ. 4. Ρήγιο. Ο δρόµος και 
η είσοδος του δεύτερου 
τάφου. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Εικ. 5. Ελαφοχώρι. Ο 
θάλαµος του κτιστού τάφου. 
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Εικ. 6. Τύµβος Μικρής 
∆οξιπάρας-Ζώνης. Λάκκος 
µε την καύση γυναίκας. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Εικ. 7. Τύµβος Μικρής 
∆οξιπάρας-Ζώνης. Άµαξα 
µε τα υποζύγιά της. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Εικ. 8. Τύµβος Μικρής 
∆οξιπάρας-Ζώνης. Ταφή 
τριών βοηθητικών αλόγων. 
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         Εικ. 9. Άρζος. Ασηµένια οινοχόη.            Εικ. 10. Κόµαρα. Ανάγλυφο Ήρωα Ιππέα. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Εικ. 11. ∆όξα. Κορµός γυναικείου αγάλµατος. 

Εικ. 12. Πλωτινόπολη. Μαρµάρινο κεφάλι του θεού Ιανού. 
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Εικ. 13. Τύµβος ∆ικαίων. 
Κεραµοσκεπής τάφος. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Εικ. 14. 
Πεντάλοφος. 
Ασηµένιο 
νόµισµα 
Σπαραδόκου. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Εικ. 15. Τύµβος Σπηλαίου. 
Λάκκος καύσης νεκρού. 
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Εικ. 16. Προϊστορικός οικισµός Ελιάς-Σπηλαίου. 
Κεφάλι πήλινου ειδωλίου. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Εικ. 17. Προϊστορικός 
οικισµός Ελιάς-Σπηλαίου. 
Θραύσµατα αγγείων. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Εικ. 18. Ρίζια. Χάλκινο 
νόµισµα Αδριανούπολης 
µε τις µορφές του Έβρου, 
του Άρδα και του Τόνζου. 
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Με την παρούσα εργασία επιχειρείται να περιγραφούν µε συντοµία τα όρια του 
γεωγραφικού χώρου που από την αρχαιότητα αποκλήθηκε «Θράκη», να 
επισηµανθούν οι διοικητικές µεταβολές που αυτός υπέστη, να εντοπισθούν οι 
σηµαντικότερες πόλεις και τα εµπορικά κέντρα και να καταγραφούν τα προϊόντα 
που παρήγε η περιοχή. Στο κείµενο που ακολουθεί υπάρχουν αναφορές στην 
αρχαιότητα, το Βυζάντιο και την περίοδο της οθωµανικής κυριαρχίας.  

Η γεωγραφική έκταση που καταλάµβανε η Θράκη στην κλασική αρχαιότητα 
εκτεινόταν από τον Στρυµόνα έως τον Ίστρο, παραπόταµο του ∆ούναβη. Στα µέσα 
του 4ου αι. π.Χ. µε τις κατακτήσεις του Φιλίππου Β΄ τα διοικητικά όρια της Θράκης 
µετατοπίστηκαν ανατολικότερα, στον ποταµό Νέστο. Ωστόσο, γεωγραφικό σύνορο 
της Θράκης από τη Μακεδονία παρέµενε ο Στρυµόνας.1  

Η πολιτική γεωγραφία της Θράκης είχε διαµορφωθεί ουσιαστικά στην αρχαϊκή 
                                                 

* Θερµές ευχαριστίες οφείλονται στο µηχανικό ηλεκτρονικών υπολογιστών κ. Σωκράτη 
Λάσδα για την επεξεργασία του φωτογραφικού υλικού.  

1 Α. Αδαµαντίου, «Αι γεωγραφικαί περιπέτειαι του ονόµατος Θράκη. Συµβολή εις την 
ιστορικήν γεωγραφίαν», Θρακικά 1 (1928), σσ. 375-378, Ν. Μοσχόπουλου, «Η ελληνική 
Θράκη. Μέρος Α΄. Γεωγραφία και Εθνολογία», Αρχείον του Θρακικού Λαογραφικού και 
Γλωσσικού Θησαυρού 15 (1948-1949), σσ. 7-8, Κ.∆. Στεργιόπουλου, «Οι αρχαίοι 
συγγραφείς και τα όρια της Θράκης», Αρχείον Θράκης 36 (1973), σσ. 7-33, Κ.Μ. 
Αποστολίδη, «Περί των ορίων της Θράκης», Θρακικά 4 (1982-1984), σσ. 187-188, Β. 
Παπούλια, «Η Αρχαία Θράκη ως ιστορική ενότητα», Θράκη, Γενική Γραµµατεία 
Περιφέρειας Ανατ. Μακεδονίας-Θράκης, Αθήνα 1994, σσ. 13-34, Χ.Α. Κυριαζόπουλου, Η 
Θράκη κατά τους 10ο-12οαιώνες. Συµβολή στη µελέτη της πολιτικής, διοικητικής και 
εκκλησιαστικής της εξέλιξης, Θεσσαλονίκη 2000, σσ. 47-51. Για το νοτιοδυτικό γεωγραφικό 
όριο της Θράκης βλ. Χρ. Βεληγιάννη-Τερζή, Οι Ελληνίδες πόλεις και το βασίλειο των 
Οδρυσών. Από Αβδήρων πόλεως µέχρι Ίστρου ποταµού, Θεσσαλονίκη 2004, σ. 11, υπ. 9. 
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εποχή µε την ίδρυση πολυάριθµων ελληνικών αποικιών στα παράλια, οι οποίες 
διατηρούσαν το καθεστώς της πόλης-κράτους που ίσχυε για τις µητροπόλεις τους, 
ενώ στην ενδοχώρα κατοικούσαν ανεξάρτητα θρακικά φύλα. Οι σηµαντικότερες 
από τις επιθαλάσσιες ελληνικές πόλεις, που ιδρύθηκαν από µητροπόλεις της 
κυρίως Ελλάδας, των νησιών του Αιγαίου και της δυτικής Μ. Ασίας ήταν: στην 
περιοχή του βορείου Αιγαίου, τα Άβδηρα, η Μαρώνεια, η Αίνος· στη βόρεια ακτή 
της Προποντίδας, η Πέρινθος, το Βυζάντιο, η Σηλυβρία· στη δυτική ακτή του 
Ευξείνου Πόντου, η Απολλωνία, η Μεσηµβρία, η Οδησσός, η ∆ιονυσόπολις, η 
Κάλλατις, η Τόµις (οι Τόµοι), η Ιστρία.2

Ο αθηναϊκός αποικισµός της Θρακικής Χερσονήσου αποτελεί χαρακτηριστική 
περίπτωση πρώιµου εξελληνισµού θρακικού πληθυσµού. Οι Αθηναίοι 
εγκαταστάθηκαν στη Χερσόνησο υπό την ηγεσία του Μιλτιάδου του Κυψέλου σε 
προϋπάρχουσες αιολικές και ιωνικές αποικίες, των οποίων οι συνθήκες και η 
χρονολογία ίδρυσης δεν παραδίδονται. Ο Μιλτιάδης επανίδρυσε την Καρδία, ενώ 
προχώρησε στην ίδρυση της Κριθώτης και της Πακτύης και ίσως της Χερσονήσου 
(Αγοράς) και του Ελαιούντος. Σηµάδι εξελληνισµού του θρακικού πληθυσµού της 
Χερσονήσου είναι το γεγονός ότι η κόρη του Θρακός βασιλέως Ολόρου, γυναίκα 
του δεύτερου Μιλτιάδη, έφερε το ελληνικό όνοµα Ηγησιπύλη· κυρίως όµως το ότι 
η Χερσόνησος σπάνια χαρακτηρίζεται στους αρχαίους συγγραφείς ως θρακική µε 
πιο απτό παράδειγµα τον ∆ηµοσθένη, που χρησιµοποιούσε τον γεωγραφικό 
προσδιορισµό «η προς Θράκην» ή την ανέφερε απλώς ως Χερσόνησο.3

Στη θρακική ενδοχώρα κατοικούσαν ανεξάρτητα και αυτοδιοικούµενα θρακικά 
φύλα. Το πρώτο κρατικό µόρφωµα δηµιουργήθηκε στην περιοχή στο τελευταίο 
τέταρτο του 5ου αι. π.Χ. Επρόκειτο για το βασίλειο των Οδρυσών.4 Ιδρυτής του 
βασιλείου των Οδρυσών ήταν ο Τήρης Α΄, πατέρας του Σιτάλκη. Ο Τήρης5 
ενοποίησε το φύλο των Οδρυσών υπό την ηγεσία του και επεξέτεινε το χώρο 

                                                 
2 Βεληγιάννη-Τερζή, ό.π., σσ. 11-12. Για τις ελληνικές αποικίες που ιδρύθηκαν από τον 

Στρυµόνα έως τον Ίστρο βλ. τη µελέτη του Β. Isaac, The Greek settlements in Thrace until 
the Macedonian conquest, Leiden 1986. Ειδικότερα για τις αποικίες των παραλίων του 
Ευξείνου Πόντου βλ. G.R. Tsetskhladze (επιµ.), The Greek Colonisation of the Black Sea 
Area: historical interpretation of archaeology (Historia: Einzelschriften, 121), Stuttgart 
1998, J.M. Fossey, Proceedings of the First International Conference on the Archaeology 
and History of the Black Sea (McGill University, 22-24 November 1994), Amsterdam 
1997, D.V. Grammenos & E.K. Petropoulos (επιµ.), Ancient Greek colonies in the Black 
Sea, v. I-II, Θεσσαλονίκη 2003 (Publications of the Archaeological Institute of Northern 
Greece, nr. 4). 

3 Βεληγιάννη-Τερζή, ό.π., σσ. 33-36. 
4 Για το κράτος των Οδρυσών Θρακών πληρέστατη είναι η µελέτη της Χρ. Βεληγιάννη-

Τερζή, Οι Ελληνίδες πόλεις και το βασίλειο των Οδρυσών. Από Αβδήρων µέχρι Ίστρου 
ποταµού, Θεσσαλονίκη 2004. Επίσης Ζ.Η. Archibald, The Odrysian kingdom of Thrace, 
New York 1998, Ch.M. Danov, Altthrakien, Berlin 1976, σσ. 98-134. 

5 Βεληγιάννη-Τερζή, ό.π., σ. 116. 
26 



  

κυριαρχίας τους πέρα από τα εδαφικά όρια του φύλου, που περιορίζονταν 
πιθανότατα στην περιοχή του κάτω και µέσου Άρδα ή του κάτω Τόνζου.6 Τα όρια 
του βασιλείου των Οδρυσών είναι γνωστά µόνον επί βασιλείας Σιτάλκη Α΄. Ως 
απώτατα χερσαία όρια της επικράτειας του Σιτάλκη το 429 π.Χ. κατέγραψε ο 
Θουκυδίδης το Βυζάντιο και το φύλο των Λαιαίων Παιόνων, ενώ ως έσχατα 
θαλάσσια όρια τα Άβδηρα και τον Εύξεινο Πόντο µέχρι τον ποταµό Ίστρο. Στην 
επικράτεια του Σιτάλκη περιλαµβάνονταν τα πλησίον της ακτής εγκατεστηµένα 
θρακικά φύλα, όχι όµως οι επιθαλάσσιες ελληνικές πόλεις.7 Το βασίλειο των 
Οδρυσών καταλύθηκε το 341 π.Χ. από τον Φίλιππο Β΄.8

Η διείσδυση του Φιλίππου Β΄ στη θρακική ενδοχώρα έθεσε τις βάσεις για µια 
µονιµότερη και αρκετά παγιωµένη µακεδονική παρουσία στην περιοχή. Από την 
άνοιξη του 353 ως το 340 π.Χ. ο Φίλιππος Β΄ εισέβαλε τέσσερις φορές στη Θράκη, 
όπου ίδρυσε µια σειρά από πόλεις στον άνω Έβρο στη θέση προϋπαρχόντων, ίσως 
θρακικών, κέντρων. Το 335 π.Χ. ο Μέγας Αλέξανδρος µε ισχυρό στρατό νίκησε, 
στις ορεινές και δύσβατες περιοχές του Αίµου, τους γενναίους αλλά ανοργάνωτους 
Θράκες και έφθασε, καταδιώκοντάς τους, στο ∆ούναβη. Οι αντίπαλοί του 
αναγκάστηκαν να αποσυρθούν πέρα από το ∆ούναβη, και τα θρακικά φύλα και οι 
σκυθικές φυλές της περιοχής υποχρεώθηκαν σε συνθηκολόγηση.9

Στη διάρκεια της εκστρατείας του Μ. Αλεξάνδρου στην Ασία ξέσπασαν στη 
Θράκη επαναστάσεις υποκινούµενες από τοπικούς ηγεµόνες, που επιδίωκαν την 
ανασύσταση του οδρυσικού κράτους. Τις επαναστάσεις αυτές κατέπνιξε ο 
στρατηγός του Αλεξάνδρου Λυσίµαχος, ο οποίος ανέλαβε τη στρατηγία της 
Θράκης το 323 π.Χ. και το 305 π.Χ. ανακηρύχτηκε βασιλιάς της. Μετά το θάνατο 
του Λυσιµάχου (281 π.Χ.) εισέβαλαν στη Θράκη οι Γαλάτες, που ίδρυσαν το 278 
π.Χ. το γαλατικό βασίλειο της Τύλιδας στην περιοχή της Φιλιππούπολης. Στα τέλη 
του 3ου αι. π.Χ. ύστερα από αρκετές επαναστάσεις κάποιοι Θράκες δυνάστες 
κατέλυσαν το γαλατικό βασίλειο και στα ερείπια του επανίδρυσαν το οδρυσικό. 

Η υποταγή της Μακεδονίας στους Ρωµαίους οδήγησε στην απώλεια της 
ανεξαρτησίας της Θράκης. Ο τότε βασιλιάς των Οδρυσών Κότυς Β΄ (171-162 
π.Χ.) σύναψε συνθήκη υποτέλειας µε τους Ρωµαίους. Οι µακεδονικές κτήσεις στη 
Θράκη µεταξύ των ποταµών Νέστου και Έβρου -µε εξαίρεση τις παραλιακές 
πόλεις Άβδηρα, Μαρώνεια και Αίνο- υπήχθησαν σύµφωνα µε τη διοικητική 
µεταρρύθµιση των Ρωµαίων το 167 π.Χ. στην πρώτη από τις τέσσερις «µερίδες» 
στις οποίες διαίρεσαν τη Μακεδονία, η οποία περιλάµβανε την περιοχή της 
Ανατολικής Μακεδονίας και είχε πρωτεύουσα την Αµφίπολη. 

Με την εγκαθίδρυση του αυτοκρατορικού καθεστώτος στη Ρώµη, η Θράκη 
                                                 

6 Στο ίδιο, σσ. 9-10, υπ. 5. 
7 Στο ίδιο, σσ. 126-134.  
8 Για τις σχέσεις του Φιλίππου Β΄ µε το βασίλειο των Οδρυσών και την κατάκτηση της 

Θράκης βλ. στο ίδιο, σ. 261-299. 
9 Κυριαζόπουλου, ό.π., σσ. 90-91. 
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µετατράπηκε από τον Αύγουστο -πιθανώς το 16 π.Χ.- σε «πελατειακό» βασίλειο 
της Ρώµης. Η µεταβολή αυτή και κυρίως η επιβολή ρωµαϊκής «κηδεµονίας» από 
τον αυτοκράτορα Τιβέριο ισοδυναµούσαν µε την υπαγωγή της Θράκης σε 
καθεστώς παρόµοιο µε αυτό που επικράτησε «προτεκτοράτα» των νεοτέρων 
χρόνων. Η Θράκη µετατράπηκε ξανά -για τελευταία φορά- σε «πελατειακό» 
βασίλειο το 37 µ.Χ. µετά την ανάρρηση στο ρωµαϊκό θρόνο του Καλιγούλα, ο 
οποίος εγκατέστησε βασιλιά της Θράκης τον παιδικό του φίλο Ροιµητάλκη Γ' (37-
45 µ.Χ.), γιο του Κότυος. 

To 46 µ.Χ. ο αυτοκράτορας Κλαύδιος κατέλυσε οριστικά το θρακικό 
«πελατειακό» βασίλειο και στη θέση του ίδρυσε τη ρωµαϊκή επαρχία «Θράκη» 
(romana provincia Thracia). Η ρωµαϊκή επαρχία της Θράκης εκτεινόταν από την 
οροσειρά του Αίµου έως τις ακτές του Θρακικού Πελάγους και από τον ποταµό 
Νέστο ως τις ακτές της Προποντίδας και του Ευξείνου Πόντου.10

Με την ίδρυση της ρωµαϊκής επαρχίας προωθήθηκε η αστικοποίηση της 
Θράκης, που είχε ξεκινήσει στα παράλια την αρχαϊκή εποχή και επεκτάθηκε στην 
ενδοχώρα µε τη µακεδονική κατάκτηση και την ίδρυση νέων (µακεδονικών) 
αποικιών. Η διαδικασία της αστικοποίησης ολοκληρώθηκε τον 2ο αιώνα µ.Χ., 
καθώς αναβαθµίστηκαν παλαιά φυλετικά κέντρα (λ.χ. η Σαρδική, σηµ. Σόφια), ενώ 
ιδρύθηκαν νέες πόλεις ελληνικού τύπου (Τραϊανούπολη κ.ά.). Τα σηµαντικότερα 
αστικά κέντρα στην επαρχία της Θράκης από το δεύτερο µισό του 2ου αιώνα µ.Χ. 
ήταν η Σαρδική, η Παυταλία, η Νικόπολη, η Τόπειρος, η Αδριανούπολη, η 
Πλωτινούπολη και άλλα.11

Οι επαρχίες «Θράκη» και «Κάτω Μοισία» -η τελευταία συγκροτήθηκε επί 
Αυγούστου και εκτεινόταν βόρεια της οροσειράς του Αίµου- συνενώθηκαν µε τις 
µεταρρυθµίσεις του ∆ιοκλητιανού (284-305) και αποτέλεσαν µια ευρύτερη ενιαία 
διοικητική περιφέρεια, τη διοίκηση της Θράκης (dioecesis Thracia).12 Η διοίκηση 
της Θράκης διαιρέθηκε στις ακόλουθες επαρχίες: επαρχία Θράκης (Thracia), 
επαρχία Ροδόπης (Rhodopa), επαρχία Ευρώπης, επαρχία Αιµιµόντου, επαρχία 
Μυσίας IΙ (Moesia Secunda) ή Κάτω Μυσίας (Moesia Inferior), επαρχία Μικράς 
Σκυθίας.13

Η ευφορία και τα φυσικά αγαθά που παρήγε η θρακική γη κατά την ελληνική 
και ρωµαϊκή αρχαιότητα µαρτυρούνται από τους αρχαίους συγγραφείς. Την πρώτη 
θέση στην παραγωγή κατείχε η καλλιέργεια δηµητριακών (σιταριού, κριθαριού, 
κεχριού, σικάλεως). Εµπορικά πλοία, που διακινούσαν δηµητριακά από τις 

                                                 
10 ∆.Κ. Σαµσάρη, Ιστορική γεωγραφία της δυτικής Θράκης κατά τη ρωµαϊκή αρχαιότητα, 

Θεσσαλονίκη 2005, σσ. 8-12, Α. Αβραµέα, «Η Θράκη κατά τη ρωµαϊκή αρχαιότητα», 
Θράκη, Γενική Γραµµατεία Περιφέρειας Ανατ. Μακεδονίας-Θράκης, Αθήνα 1994, σσ. 
135-136.  

11 Σαµσάρη, ό.π., σ. 13. 
12 Στο ίδιο, σ. 12. 
13 Κυριαζόπουλου, ό.π., σσ. 79-80. 
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αποικίες της Μαύρης Θάλασσας, µπορούσαν να πλεύσουν µε ούριο άνεµο µέσα σε 
εννέα ηµέρες από την Αζοφική Θάλασσα στη Ρόδο και να εφοδιάσουν -κυρίως µε 
σιτάρι αλλά και κριθάρι- την Ιωνία και την κυρίως Ελλάδα. Η έκβαση του 
Πελοποννησιακού πολέµου υπέρ των Σπαρτιατών σε ένα βαθµό κρίθηκε από τον 
αποκλεισµό των ∆αρδανελίων που πραγµατοποίησαν οι Σπαρτιάτες για τα 
αθηναϊκά φορτηγά πλοία, που µετέφεραν δηµητριακά από την περιοχή.14

Πολύ διαδεδοµένη στη Θράκη ήταν και η αµπελοκαλλιέργεια. Την ανάπτυξη 
της στην περιοχή τεκµηριώνουν αναφορές αρχαίων συγγραφέων στον εξαιρετικής 
ποιότητας ισµαρικό οίνο ή οίνο της Μαρώνειας, για τον οποίο ο Πλίνιος (1ος αι. 
µ.Χ.) υποστήριζε ότι διατηρούσε αναλλοίωτα και στη ρωµαϊκή εποχή όλα τα 
χαρακτηριστικά του και ο οποίος ήταν τόσο δυνατός, ώστε σε είκοσι µέρη νερού 
να αναµιγνύεται ένα µέρος οίνου. Επίσης η ευρεία διάδοση της λατρείας του 
∆ιονύσου, του κατεξοχήν θεού του οίνου, στη Θράκη συνδεόταν µε την 
καλλιέργεια της αµπέλου στην περιοχή.15

Οι Θράκες ήταν άλλωστε φηµισµένοι φίλοι του κρασιού και πολύ καλοί πότες 
Ο Ξενοφώντας (5ος/4ος αι. π.Χ.) στην Κύρου Ανάβαση αναφέρει ότι 
χρησιµοποιούσαν ως ποτήρια κέρατα βοδιών ή άλλων ζώων, κατάλληλα 
σµιλευµένα. Αφηγούµενος το συµπόσιο που παρέθεσε ο Θράκας βασιλιάς Σεύθης 
στον ίδιο και τους Έλληνες αντιπροσώπους αναφέρει ότι µόλις µπήκαν στην 
αίθουσα υποδοχής τούς πρόσφεραν οίνο σύµφωνα µε τη θρακική συνήθεια σε 
κέρατα οίνου.16  

Ο λατίνος ποιητής Βιργίλιος στα Γεωργικά του (29 π.Χ.) εγκωµίασε την υψηλή 
ποιότητα του σιδήρου, τη δυνατή µυρωδιά του ελαιόλαδου και την ξυλεία πεύκων, 
που µετέφεραν τα ρωµαϊκά πλοία από τις ελληνικές αποικίες του Ευξείνου 
Πόντου. Οι ξηροί καρποί, που αφθονούν ακόµη και σήµερα σε ολόκληρη τη 
νοτιοανατολική ακτή του Ευξείνου Πόντου, µεταφέρονταν µε πλοία έως την 
Αλεξάνδρεια. Την ποιότητα των ψαριών που αλιεύονταν στην περιοχή 
αποκαλύπτει η µαρτυρία του ∆ιόδωρου του Σικελιώτη (1ος αι. π.Χ.) ότι ένα βάζο 
µε παστωµένα ψάρια από την περιοχή του Ευξείνου Πόντου ήταν δυνατό να 
στοιχίζει στη Ρώµη όσο η µίσθωση ενός εργάτη για µια µέρα. Βέβαια, στις 
ελληνικές αποικίες του Ευξείνου Πόντου παράγονταν προϊόντα που δεν είχαν 
πάντα ευεργετικές συνέπειες για τον ανθρώπινο οργανισµό. Ο Ξενοφώντας και οι 
Έλληνες µισθοφόροι του Κύρου, που διέσχισαν τη νότια ακτή, ανακάλυψαν ότι το 
θεσπέσιο µέλι της περιοχής προκαλούσε τρέλα.17

                                                 
14 Ch. King, The Black Sea. A History, Oxford 2004, σ. 32.  
15 J. Wiesner, Die Thraker. Studien zu einem versunkenen Volk des Balkanraumes, 

Stuttgart 1963, σσ. 31-32, St. Casson, Macedonia, Thrace and Illyria: their relations to 
Greece from the earliest times down to the time of Philip son of Amyntas, Oxford 1926, σσ. 
53-55. 

16 Ξενοφών, Κύρου Ανάβαση, 7, 2, 23.  
17 King, ό.π., σσ. 32-33. 
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Η Θράκη παρήγε, εξάλλου, στη διάρκεια της αρχαιότητας και σηµαντικές 
ποσότητες ξυλείας χάρη στα πυκνά δάση που υπήρχαν στους ορεινούς όγκους της 
θρακικής ενδοχώρας. Ο Ηρόδοτος παραδίδει ότι ο στρατηγός του ∆αρείου 
Μεγάβαζος πληροφόρησε τον Πέρση βασιλιά ότι η περιοχή του κάτω Στρυµόνα 
γύρω από την πόλη Μύρκινο ήταν πλούσια σε ξυλεία και ασήµι. Ο Θουκυδίδης 
αναφέρει ότι η πτώση της Αµφίπολης το 424 π.Χ. στον Σπαρτιάτη στρατηγό 
Βρασίδα στέρησε την Αθήνα από την κύρια πηγή προµήθειας ξυλείας για την 
κατασκευή πλοίων.18 Την ξυλεία που χρησίµευε στην κατασκευή πλοίων εν µέρει 
χρησιµοποιούσαν επί τόπου στην Αµφίπολη, καθώς ήταν δαπανηρή και σε 
περιόδους πολέµου επισφαλής η µεταφορά της στη νότια Ελλάδα. 

Η Αµφίπολη είχε αναδειχθεί σε µεγάλο εµπορικό κέντρο στην κλασική εποχή. 
Πλοία, που εµπορεύονταν προϊόντα µεταξύ της νότιας Ελλάδας και της κοιλάδας 
του Στρυµόνα, συναντούσαν στην Αµφίπολη ένα σηµαντικό κέντρο ανταλλαγής 
προϊόντων. Οι µεγάλοι ιδιοκτήτες γης της Αµφίπολης προµήθευαν τους εµπόρους 
µε κρασί, ελαιόλαδο, λαχανικά, ψωµί και άλλα αγαθά πρώτης ανάγκης. Σε 
αντάλλαγµα οι τελευταίοι πλήρωναν διάφορους φόρους. Αυτούς πρέπει να 
καρπώνονταν αποκλειστικά οι Αθηναίοι άποικοι της Αµφίπολης, καθώς µεγάλα 
χρηµατικά ποσά έφθαναν στην Αθήνα.19 Σηµαντικές θέσεις εκµετάλλευσης 
ορυκτού πλούτου (χρυσός, µόλυβδος-άργυρος, χαλκός κ.ά.) κατά την αρχαιότητα 
στη Θράκη εντοπίζονται στο Παγγαίο όρος, στη Σκαπτή Ύλη (περιοχή Παλαιάς 
Καβάλας), στη Θάσο, στους ποταµούς Έβρο και Άρδα, στη Μαρώνεια κ.α.20  

Τη διεξαγωγή του εµπορίου διευκόλυναν σηµαντικές ρωµαϊκές αρτηρίες που 
διέρχονταν από τη Θράκη και είχαν κατασκευαστεί στη θέση προϋπαρχουσών 
οδών, οι οποίες εξυπηρετούσαν κυρίως στρατιωτικούς σκοπούς. Η σηµαντικότερη 
οδική αρτηρία που συνέδεε Ανατολή και ∆ύση ήταν η Εγνατία οδός. Η Εγνατία 
ξεκινούσε από το ∆υρράχιο στα παράλια της Αδριατικής και διερχόταν από την 
Αχρίδα, την Έδεσσα, τη Θεσσαλονίκη· αφού περνούσε τη γέφυρα του Στρυµόνα 
και την Αµφίπολη, έφθανε στους Φιλίππους. Από εκεί περνούσε στη Χριστούπολη 
(σηµ. Καβάλα), από όπου κατευθυνόταν ανατολικά. Στη συνέχεια διερχόταν από 
την Τραϊανούπολη, τα Κύψελλα, την Ηράκλεια και κατέληγε στην 
Κωνσταντινούπολη. ∆ιακλαδώσεις της Εγνατίας διευκόλυναν την επικοινωνία µε 

                                                 
18 Casson, ό.π., σσ. 52-53. 
19 Isaac, ό.π., σ. 41. 
20 Βλ. Casson, ό.π., σσ. 59 κ.εξ. και Μ. Βαβελίδης, «Κοιτάσµατα χρυσού και αρχαία 

µεταλλευτική δραστηριότητα στη Μακεδονία και τη Θράκη», Θεσσαλονικέων Πόλις 14 
(Απρ. – Ιούν. 2004), 74-93, όπου και άλλες βιβλιογραφικές αναφορές. Επίσης: V. Melfos, 
M. Vavelidis, G. Christofides & E. Seidel, “Origin and evolution of the Tertiary Maronia 
porphyry copper-molybdenum deposit, Thrace, Greece”, Mineral. Deposita, 37 (2002), 648-
668, M. Vavelidis, Ch. Stamoudi, S. Sklavounos & I. Boboti-Tsitlakidou, “Das 
Seifengoldvorkommen von Ardas-Fluss, Praefektur Evros, Griechisch-Thrazien”, Eur. J. 
Miner., 2 (1990), 270-271. 
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το εσωτερικό της Θράκης. 
Από τη Θράκη διερχόταν µια ακόµη σηµαντική ρωµαϊκή οδική αρτηρία, ο 

διαγώνιος δρόµος Singidunum (σηµ. Βελιγράδι) - Byzantion, ο οποίος οδηγούσε 
µέσω της Σαρδικής και της Αδριανούπολης στο Βυζάντιο, όπου τερµατιζόταν και 
η Εγνατία οδός. Η οδός αυτή απέκτησε µεγάλη σπουδαιότητα από τον 4ο αι. µ.Χ., 
όταν η Κωνσταντινούπολη έγινε πρωτεύουσα και το κέντρο βάρους της 
Αυτοκρατορίας µετατοπίστηκε στην Ανατολή.21  

 Κατά τη βυζαντινή περίοδο, γύρω στα 680, χρονολογείται η ίδρυση του 
θέµατος της Θράκης, η οποία συναρτάται µε την οριστική εγκατάσταση των 
Βουλγάρων νότια του ∆ούναβη. Το 802 οι πηγές µνηµονεύουν για πρώτη φορά το 
θέµα της Μακεδονίας, στο οποίο θα περιληφθούν αµέσως ορισµένες γνωστές 
πόλεις της Θράκης, όπως η Αδριανούπολη, η Φιλιππούπολη και άλλες. 
Πρωτεύουσα του θέµατος ήταν η Αδριανούπολη, ενώ το θέµα της Θράκης, 
κολοβωµένο και περιορισµένο, είχε πρωτεύουσα την Αρκαδιούπολη. Η διοικητική 
διχοτόµηση των θρακικών εδαφών στα θέµατα της Θράκης και της Μακεδονίας -
το τελευταίο θεωρείται προέκταση ή δυτικό παράρτηµα της Θράκης- αποτελούσε 
ένα ευέλικτο σύστηµα στρατιωτικής κινητοποίησης για την απόκρουση του 
βουλγαρικού κινδύνου (ο Ιωάννης Σκυλίτσης, συγγραφέας του τέλους του 11ου 
αιώνα, χρησιµοποιεί τον όρο «Βουλγαρία» και όχι «Μυσία» σε αντιπαράθεση µε 
τον όρο «Θράκη», διακρίνοντας έτσι δύο διαφορετικές χώρες). Τα θέµατα Θράκης 
και Μακεδονίας ενώθηκαν µάλλον κατά το δεύτερο µισό του 11ου αι. µε το γενικό 
όνοµα «θέµα Θράκης και Μακεδονίας» µε κέντρο ή πρωτεύουσα την 
Αδριανούπολη, ως τα τέλη του 12ου αι. Από το θέµα αυτό αφαιρούνταν κατά 
περίπτωση διάφορες περιοχές. 

Ακολούθησε ακόµη µεγαλύτερη διάσπαση του θρακικού χώρου. Τα θέµατα 
αντικατέστησαν µικρότερες διοικητικές και φορολογικές περιφέρειες, όπως οι 
πόλεις, οι επισκέψεις, τα κατεπανίκια και τα προάστια. Οι Σταυροφορίες 
ολοκλήρωσαν τον κατακερµατισµό της Θράκης, η οποία δεν επρόκειτο να 
αποτελέσει ξανά µία µεγάλη και ενιαία διοικητική ενότητα στο πλαίσιο του 
βυζαντινού κράτους. 

Το 13ο αι. οι όροι «Θράκη και Μακεδονία» αποσυνδέθηκαν και διοικητικά. Η 
Θράκη αποτελούσε µια ιδιαίτερη και µάλλον ασαφή γεωγραφική ενότητα, που 
επεκτεινόταν ή συρρικνωνόταν σε κάθε µνεία των πηγών ανάλογα µε τις προθέσεις 
του εκάστοτε βυζαντινού συγγραφέα. Το 14ο αιώνα η Θράκη ως µοναδική 
διοικητική και γεωγραφική επαρχία του Βυζαντίου διαιρείται σε παράλια και 

                                                 
21 Σαµσάρη, ό.π., σσ. 57-68, Κυριαζόπουλου, ό.π., σσ. 53-54, Ι. Dimitroukas, Reisen 

und Verkehr im Byzantinischen Reich vom Anfang des 6. Jhr. bis zur Mitte des 11. Jhr., 
Αθήνα 1997, τ. Α΄, σσ. 256 κ.εξ. και τ. Β΄, σσ. 637-638, ∆.Κ. Σαµσάρη, Ο εξελληνισµός της 
Θράκης κατά την ελληνική και ρωµαϊκή αρχαιότητα, Θεσσαλονίκη 1980, σσ. 85-87. Επίσης 
βλ. σχετικά Π. Τσατσοπούλου-Καλούδη, Εγνατία Οδός. Ιστορία και διαδροµή στο χώρο της 
Θράκης, Αθήνα 2005.  
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µεσόγεια χώρα, «της άνω Θράικης και της παραλίου µέχρι και αυτού του 
Βυζαντίου», σύµφωνα µε έκφραση του Ιωάννη Καντακουζηνού. Οι εµφύλιες 
διαµάχες των αυτοκρατόρων του Βυζαντίου, οι επιδροµές των Βουλγάρων και των 
Τούρκων κατέστησαν τη ζωή των γηγενών δύσκολη. «Ταλαιπώρους Θράικας» 
χαρακτήρισε, περίπου στα µέσα του 14ου αι., τους κατοίκους της περιοχής ο 
Νικηφόρος Γρηγοράς, αποδίδοντας µε το χαρακτηρισµό αυτόν την έκρυθµη 
κατάσταση που επικρατούσε. Η διείσδυση των Τούρκων στην Ευρώπη (το 1354 
κατέλαβαν την Καλλίπολη) και η άλωση της Αδριανούπολης το 1368/1369, την 
οποία αναγόρευσαν σε πρωτεύουσά τους, σηµατοδότησαν και την οριστική 
απώλεια της Θράκης για το Βυζάντιο.22

 Ως κέντρα αγροτικής παραγωγής στη βυζαντινή Θράκη φηµίζονταν οι 
περιοχές γύρω από τις πόλεις Αδριανούπολη, ∆ιδυµότειχο, Αγχίαλο, Μεσηµβρία, 
Φιλιππούπολη και Βερόη καθώς και οι εκτάσεις στην περιοχή του ∆έλτα του 
ποταµού Έβρου.23 Την εποχή της ηγεµονίας του Σαµουήλ και αργότερα επί 
Βασιλείου Β΄ κάθε Βούλγαρος που είχε στην κατοχή του ένα ζευγάρι βοδιών ήταν 
υποχρεωµένος να καταβάλλει ως φόρο ένα µόδιο σταριού, ένα µόδιο κεχριού και 
µια κανάτα µε κρασί. Το καθεστώς αυτό φορολόγησης µετέβαλε πριν το 1040 ο 
Ιωάννης Ορφανοτρόφος, ο οποίος αντικατέστησε τα δηµητριακά µε χρυσό. 

 Για την παραγωγή κρασιού που συνεχιζόταν στη Θράκη και κατά τη 
βυζαντινή περίοδο αναφέρεται ότι πολλά µοναστήρια κατείχαν αµπελώνες και οι 
µοναχοί µπορούσαν να γεύονται συχνά τον οίνο. Για να εµποδίσει µάλιστα την 
υπερκατανάλωση του οίνου που οδηγούσε στον αλκοολισµό, ο Βούλγαρος 
ηγεµόνας Κρούµος ίσως καθιέρωσε την κατάργηση των αµπελώνων. Ωστόσο, 
τέτοιου είδους µέτρα δεν είχαν συνήθως κανένα αποτέλεσµα. 

Μεγάλης σηµασίας ήταν για τη Θράκη την περίοδο του Βυζαντίου η 
κτηνοτροφία. Το 1173 ο Γρηγόριος Αντίοχος, ενοχληµένος από το θόρυβο των 
προβάτων, αγελάδων, κατσικών και γουρουνιών, µάλλον στην περιοχή της 
Σαρδικής, αποφαίνεται ότι µόνο το γάλα και το τυρί µπορούσαν να πωληθούν από 
τους Βουλγάρους εύκολα και φτηνά, τονίζοντας έτσι τον πλούτο των 
γαλακτοκοµικών προϊόντων της περιοχής. Επίσης, ίχνη εξόρυξης και κατεργασίας 
µετάλλων αφήνουν αρχαιολογικές µαρτυρίες της βυζαντινής περιόδου, ενώ στην 

                                                 
22 Τ.Κ. Λουγγή, «Η ιστορική διαδροµή της Θράκης στα πλαίσια της Βυζαντινής 

αυτοκρατορίας», Ε.Ι.Ε. (εκδ.), Θράκη. «Ιστορικές και γεωγραφικές προσεγγίσεις», Αθήνα 
2000, σσ. 77-106. Σχετικά µε τις αναφορές του Νικηφόρου Γρηγορά στη Θράκη βλ. 
ενδεικτικά Π.Κ. Βλαχάκου, Νικηφόρος Γρηγοράς. Φυσική γεωγραφία και 
ανθρωπογεωγραφία στο έργο του, Θεσσαλονίκη, 2003, σσ. 179-180 και 190. 

23 Για την παραγωγή δηµητριακών και την κτηνοτροφία στη βυζαντινή Θράκη βλ. Κ. 
Παπαθανάση-Μουσιοπούλου, «Συµβολή στη διερεύνηση της οικονοµίας της Θράκης κατά 
τη Βυζαντινή περίοδο», Ch. Bakirtzis (επιµ.), First International Symposium for Thracian 
Studies ‘‘Byzantine Thrace’’. Image and character (Komotini, May 28th – 31th), τ. Α΄, 
Amsterdam 1989, σσ. 511-526, κυρίως σσ. 518-519. 
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Αδριανούπολη λειτουργούσε στις αρχές του 5ου αιώνα εργαστήριο κατασκευής 
όπλων.24

Τα λιµάνια του Ευξείνου Πόντου, Αγχίαλος, Μεσηµβρία, Σωζόπολη και 
Αγαθόπολη, διαδραµάτισαν τον σηµαντικότερο ρόλο για τη διεξαγωγή του 
εµπορίου στο ανατολικό τµήµα της Θράκης την πιο πάνω περίοδο. ∆ιαµέσου 
αυτών των λιµανιών έµποροι από την ιταλική χερσόνησο δραστηριοποιήθηκαν 
έντονα κατά το πρώτο µισό του 13ου αιώνα προκειµένου να εισάγουν από τις 
περιοχές της Θράκης και της Βουλγαρίας δηµητριακά, κερί από µέλισσες, µέλι 
αλλά και δέρµατα και τοµάρια ζώων. Παράλληλα, εξήγαν στη Θράκη υφάσµατα, 
όπλα και άλλα µεταλλικά αντικείµενα καθώς και είδη πολυτελείας, όπως υαλικά, 
σαπούνι, κοσµήµατα και µπαχαρικά. Αντίστοιχα, για το εµπόριο της ∆υτικής 
Θράκης και της περιοχής της Ροδόπης ανάλογη µε τα λιµάνια του Ευξείνου 
Πόντου ήταν η σηµασία της Θεσσαλονίκης.25

Κατά την οθωµανική περίοδο, τα φυσικά όρια της Θράκης ορίζονταν από τους 
Έλληνες γεωγράφους ως εξής: προς βορρά η οροσειρά του Αίµου, προς ανατολάς 
η Μαύρη Θάλασσα, προς νότο η Προποντίδα και το Θρακικό Πέλαγος και προς 
δυσµάς ο ποταµός Νέστος. Ο γεωγραφικός αυτός χώρος διακρινόταν σαφώς από 
τη Βουλγαρία, η οποία περιγράφεται ως χωριστή επαρχία της «Ευρωπαίας 
Τουρκίας».26

Σηµαντικά δηµογραφικά και οικονοµικά κέντρα αναπτύχθηκαν στη Θράκη τον 
17ο και τον 18ο αιώνα: η Κωνσταντινούπολη, η Αδριανούπολη, η Φιλιππούπολη, 
το ∆ιδυµότειχο, η Ραιδεστός, η Σηλυβρία και άλλα.27 Σύµφωνα µε τον Νικόλαο 
Λωρέντη, συγγραφέα της Νεωτάτης διδακτικής Γεωγραφίας, οι κάτοικοι της 
Αδριανούπολης ανέρχονταν σε 120.000 και ενεργούσαν επίσηµο εµπόριο φυσικών 
και τεχνικών προϊόντων, το οποίο διεξαγόταν διαµέσου του ποταµού Έβρου, 
καθώς τα περισσότερα εµπορεύµατα µετακινούνταν διά του ποταµού στην 
παραθαλάσσια πόλη Αίνο. Η πλειονότητα των κατοίκων της Αδριανούπολης ήταν 
Έλληνες και σχηµάτιζαν δικές τους συντεχνίες και εµπορικές κλάσεις.28

Ο Γάλλος περιηγητής C. Sayger, ο οποίος επισκέφτηκε την Αδριανούπολη το 
1829, µια δεκαετία σχεδόν νωρίτερα από την έκδοση της Γεωγραφίας του 
Λωρέντη, θεώρησε τον παραπάνω αριθµό υπερβολικό. Ο ίδιος αναφέρει ότι ο 
πληθυσµός της Αδριανούπολης την εποχή εκείνη ανερχόταν σε 105.200, από τους 

                                                 
24 P. Soustal, Thrakien (Thrake, Rodope und Haimimontos) [Tabula Imperil Byzantini], 

Wien 1991, σσ. 149-152. 
25 Στο ίδιο, σ. 153. 
26 Κ.Κ. Χατζόπουλου, «Η Θράκη κατά τους Έλληνες γεωγράφους της οθωµανικής 

εποχής», Περί Θράκης 1 (2001), σ. 105. 
27 Ι. Βιγγοπούλου, «Περιηγητικά κείµενα. Πηγές της Ιστορίας της Θράκης», Εθνικό 

Ίδρυµα Ερευνών (εκδ.), Θράκη. «Ιστορικές και γεωγραφικές προσεγγίσεις», Αθήνα 2000, σ. 
150. 

28 Ν. Λωρέντη, Νεώτατη διδακτική γεωγραφία, τ. Β΄, Βιέννη 1838, σ. 407. 
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οποίους 94.200 ήταν µόνιµοι κάτοικοι, 3.000 αποτελούσαν τη φρουρά της πόλης 
σε περίοδο ειρήνης και 8.000 ήταν διερχόµενοι αλλά και ξένοι. Η κατανοµή του 
µόνιµου πληθυσµού της πόλης σε θρησκευτικές οµάδες σύµφωνα µε τον Γάλλο 
περιηγητή είχε ως εξής: 63.500 ήταν Μουσουλµάνοι, 24.200 ορθόδοξοι χριστιανοί 
(Έλληνες και Βούλγαροι), ενώ στην πόλη κατοικούσαν ακόµη Αρµένιοι, Εβραίοι, 
Αθίγγανοι29. Η ευνοϊκή θέση της Αδριανούπολης, που επέτρεπε τη διακίνηση 
εµπορευµάτων µεταξύ Ευρώπης, Ασίας και Αιγύπτου, δικαιολογούσε σε µεγάλο 
βαθµό τη δηµογραφική της ακµή. Ο Sayger παρατήρησε ωστόσο την απουσία 
αξιόλογων ιδιωτικών κτιρίων µε εξαίρεση τα αυτοκρατορικά τεµένη από την 
Αδριανούπολη, τη δεύτερη µετά την Κωνσταντινούπολη σπουδαιότερη πόλη της 
Ευρωπαϊκής Τουρκίας έως τα µέσα του 19ου αιώνα, ενώ χαρακτήρισε τους 
δρόµους της βρώµικους και την όψη της πόλης άθλια.30

Για τη Φιλιππούπολη ο Λωρέντης αναφέρει ότι κατοικούνταν από 30.000 έως 
40.000 χιλιάδες κατοίκους, από τους οποίους οι περισσότεροι ήταν Έλληνες και 
Βούλγαροι, που ασχολούνταν µε το εµπόριο. Έτσι δικαιολογείται άλλωστε και η 
ύπαρξη αξιόλογων εριουργείων, βαµβακουργείων, µεταξουργείων και άλλων 
εργοστασίων που λειτουργούσαν στην πόλη.31

Ωστόσο, παρά την ανάπτυξη σηµαντικών αστικών και εµπορικών κέντρων στη 
Θράκη την περίοδο της οθωµανικής κυριαρχίας, οι πλουτοπαραγωγικές πηγές της 
παρέµειναν σε µεγάλο βαθµό ανεκµετάλλευτες. Γι’ αυτό κάποιοι από τους Έλληνες 
γεωγράφους της εποχής τονίζουν την άσχηµη οικονοµική κατάσταση στην οποία 
βρισκόταν η Θράκη. Κύρια ασχολία των κατοίκων της Θράκης την περίοδο αυτή 
ήταν η γεωργία. Το 1791 οι συγγραφείς της Νεωτερικής Γεωγραφίας, Γρηγόριος 
Κωνσταντάς και ∆ανιήλ Φιλιππίδης, σηµειώνουν ότι ο τόπος της Θράκης ήταν 
πολύ εύφορος σε δηµητριακά, αµπέλια και οπωροφόρα δέντρα. Συγκρίνοντας 
όµως τη Θράκη µε την Ολλανδία καταλήγουν στο συµπέρασµα ότι η Θράκη 
µπορεί να υπερτερούσε στο κλίµα και την ευφορία του εδάφους, αλλά οι κάτοικοί 
της διαφοροποιούνταν αισθητά έναντι των Ολλανδών στον τρόπο και τις µεθόδους 
εκµετάλλευσης.32 Ο Αθανάσιος Ψαλίδας στη γεωγραφική περιγραφή της Τουρκίας 
των αρχών του 19ου αιώνα, έργο που συνέγραψε γύρω στο 1810 και έµεινε 
αδηµοσίευτο στην εποχή του, τονίζει: «Ο περισσότερος τόπος της είναι πεδινός και 
καρπερός πλην η Γεωργική είναι αµεληµένη».33 Ωστόσο, τη δεκαετία του 1840 

                                                 
29 C. Sayger, Relation d’ un voyage en Romélie, Paris 1834, σσ. 71-72. 
30 Στο ίδιο, σ. 73. Για την πληθυσµιακή σύνθεση και την αγροτική οικονοµία της 

Ανατολικής και της ∆υτικής Θράκης στα τέλη του 19ου και τις αρχές του 20ού αι. βλ. Ά.Α. 
Χοτζίδη, «Η αγροτική οικονοµία του βιλαετίου της Αδριανούπολης (1878-1912): Η 
προσπάθεια για την εντατικοποίηση της παραγωγής», Περί Θράκης 6 (2007) (υπό έκδοση). 

31 Λωρέντη, ό.π., σσ. 408-409. 
32 ∆. Φιλιππίδη - Γρ. Κωνσταντά, Γεωγραφία Νεωτερική, Αθήνα 1988 (α΄ έκδ. Βιέννη 

1791), σ. 211. 
33 Α. Ψαλίδα, «Η Τουρκία κατά τας αρχάς του ΙΘ΄ αιώνος», Ηπειρωτικά Χρονικά 6 
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αναφέρεται µεγάλη παραγωγή δηµητριακών, µέρος του πλεονάσµατος της οποίας 
εξαγόταν, µεταξύ άλλων, στη Γαλλία από τα λιµάνια του Πύργου, της Βάρνας και 
του Μπαλτζίκ.34   

Από τη µελέτη της οικονοµίας της Θράκης που προηγήθηκε προκύπτει ότι η 
περιοχή ανέκαθεν αποτελούσε ένα εύρωστο σύνορο του ελληνικού χώρου προς 
βορρά. Οι σηµαντικότερες πλουτοπαραγωγικές πηγές της ήταν διαχρονικά η 
γεωργία (κυρίως παραγωγή δηµητριακών και αµπελοκαλλιέργεια) και η 
κτηνοτροφία. Η οικονοµική ανάπτυξη που γνώρισε η Θράκη αντανακλάται στη 
δηµιουργία σηµαντικών αστικών και εµπορικών κέντρων.  

                                                                                                                            
(1931), σ. 48. 

34 A. Viquesnel, Voyage dans la Turquie d’ Europe. Description physique et géologique 
de la Thrace, τ. Α΄, Paris 1868, σσ. 269-271.  
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1. ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΙ ΝΕΟΤΕΡΑ ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΣΤΗ ΘΡΑΚΗ  

 
Οι αρχαιότερες θέσεις εξόρυξης στη Θράκη εντοπίζονται κυρίως στις περιοχές 

των Πετρωτών του Νοµού Ροδόπης, της Μάκρης, της Μαρώνειας, της 
Μεσηµβρίας/Ζώνης, της Σαµοθράκης, των Πετρωτών Έβρου και της νήσου 
Θάσου. Στα Πετρωτά του Νοµού Ροδόπης και στη Μάκρη στα δυτικά της 
Αλεξανδρούπολης έχουµε επιφανειακές λατοµικές εργασίες πυριτόλιθου και 
σκληρών ηφαιστειακών και πλουτωνικών πετρωµάτων για την κατασκευή 
εργαλείων. Η δραστηριότητα αυτή χρονολογείται, για τη Μάκρη και Σαµοθράκη, 
από τη Νεολιθική εποχή.  

Χαρακτηριστικές περιπτώσεις χρήσης πλουτωνικού πετρώµατος έχουµε στο 
τείχος της µεγαλιθικής ακρόπολης της Ισµάρας, νοτιοανατολικά της Μαρώνειας, 
που χρονολογείται από τους 9ο και 8ο αι. π.Χ., καθώς και σε αυτό της γειτονικής 
αρχαίας Μεσηµβρίας/Ζώνης.1 Τα αρχαία λατοµεία µαρµάρου της Μαρώνειας (7ος-
4ος αι. π.Χ.) εντοπίζονται σε επτά θέσεις 5 χλµ. νοτιοανατολικά του χωριού πολύ 
κοντά στην αρχαία πόλη. Η δραστηριότητα αυτή συνεχίστηκε και αργότερα κατά 
την ελληνιστική και ρωµαϊκή εποχή. 

Τα λατοµεία ασβεστόλιθου της αρχαίας Μεσηµβρίας/Ζώνης εντοπίζονται 
                                                 

1 Β. Μέλφος & Μ. Βαβελίδης, «Η κατεργασία του λίθου και η λατοµική 
δραστηριότητα κατά την αρχαιότητα: ίχνη λατόµευσης στη Μαρώνεια του Νοµού 
Ροδόπης», Θεσσαλονικέων Πόλις 2 (Μάιος 2000), 63-76 και Μ. Βαβελίδης, Β. Μέλφος, Ε. 
Κιουρτζόγλου & Π. Τσατσοπούλου, «Λατοµική δραστηριότητα στην περιοχή 
Μεσηµβρίας-Ζώνης Έβρου κατά την αρχαιότητα», ΑΕΜΘ 15 (2001), 33-45. 
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περίπου 1 χλµ. δυτικά και 500 µέτρα βορειοδυτικά της αρχαίας πόλης. Στη Θάσο η 
εξόρυξη µαρµάρου ξεκίνησε επίσης στις αρχές του 7ου αι. π.Χ. από Πάριους 
αποίκους στο βορειανατολικό τµήµα του νησιού και αργότερα στα νοτιοανατολικά 
στην περιοχή Αλυκή. Το λατοµείο αυτό λειτούργησε ασταµάτητα από τον 6ο αι. 
π.Χ. έως τον 6ο αι. µ.Χ. και τροφοδότησε µε πρώτη ύλη αρχικά τα νησιά, 
Σαµοθράκη και Λέσβο, τα παράλια της Θράκης και της Μ. Ασίας και αργότερα σε 
µεγάλο βαθµό τη Ρώµη. 

Στα Πετρωτά Έβρου η εξόρυξη ηφαιστειακών και ψαµµιτικών πετρωµάτων 
γινόταν από την κλασική αρχαιότητα µέχρι τα µέσα του 20ου αιώνα, ενώ στους 
Μεταξάδες η εκµετάλλευση πέτρας βεβαιώνεται κατά την περίοδο της οθωµανικής 
κυριαρχίας.  
 
 
2. ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ∆ΟΜΗ ΤΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΒΡΟΥ 

 
Η περιοχή του Βόρειου Έβρου ανήκει γεωτεκτονικά στη Μάζα της Ροδόπης και 

καλύπτεται κατά το µεγαλύτερο µέρος από ιζήµατα. Ένα σηµαντικό µέρος 
καταλαµβάνουν επίσης τα µεταµορφωµένα πετρώµατα (σχιστόλιθοι, φυλλίτες), 
ενώ ένα µικρότερο τα ηφαιστειακά πετρώµατα. Η Μάζα της Ροδόπης καλύπτεται 
τεκτονικά από τρεις οµάδες πετρωµάτων, Άνω Ηωκαινικής ηλικίας: α. την 
Ανώτερη Ψαµµιτική Σειρά Πετρωτών β. τη Σειρά Πενταλόφου και γ. τη Σειρά 
Κοµάρων. 

Τα πετρώµατα της Ανώτερης Ψαµµιτικής Σειράς αποτελούνται από 
λεπτόκοκκους κιτρινοπράσινους έως τεφρούς ψαµµίτες που εξορύσσονταν κατά 
θέσεις για να χρησιµοποιηθούν ως δοµικό υλικό. Μέσα στα πετρώµατα αυτά 
βρέθηκαν απολιθώµατα από κοράλλια και τρηµατοφόρα. 

H Σειρά Πενταλόφου αναπτύσσεται στα Πετρωτά και τον Πεντάλοφο  σε µια 
ζώνη βορειοδυτικής διεύθυνσης που καταλήγει στην περιοχή της Λιχωνιάς 
(Φυλάκιο 612) στα ελληνοβουλγαρικά σύνορα. Η Σειρά αυτή έχει 
ηφαιστειοϊζηµατογενή προέλευση και αποτελείται από τρεις τύπους πετρωµάτων: 
1. από ένα πράσινου έως τεφροπράσινου χρώµατος συνεκτικό ψηφιτολατυποπαγές 
γνωστό ως «πουτίγκα». Το πέτρωµα αυτό χρησιµοποιήθηκε κυρίως ως δοµικό 
υλικό µέχρι και την δεκαετία του 1950 και περιέχει ζεόλιθο, 2. από ένα χαλαρό 
λατυποπαγές που αποτελείται κυρίως από γωνιώδεις λατύπες χωρίς ταξινόµηση 
και κατά θέσεις από ογκόλιθους και 3. από ένα ρυολιθικής σύστασης πέτρωµα και 
ηφαιστειακούς τόφφους. Ο ρυόλιθος χρησιµοποιήθηκε επίσης ιδιαίτερα ως δοµικό 
υλικό και για την κατασκευή µυλόλιθων. 

Τέλος, η Σειρά Κοµάρων καταλαµβάνει ένα πολύ µεγάλο τµήµα του Βόρειου 
Έβρου που αρχίζει από το Θεραπιό, τα Κόµαρα και συνεχίζει δυτικά και 
νοτιοδυτικά των Πετρωτών και Πενταλόφου µέχρι τα ελληνοβουλγαρικά σύνορα. 
Η Σειρά αυτή αποτελείται από αδρόκοκκους ψαµµίτες και κροκαλοπαγή οι οποίοι 
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χρησιµοποιήθηκαν ως δοµικό υλικό, για την κατασκευή µυλόλιθων, και 
αντικειµένων οικιακής χρήσης. Σε ορισµένες τοποθεσίες έχουµε αποθέσεις ενός 
υφάλµυρου γεωλογικού σχηµατισµού που οι κάτοικοι τον ονόµαζαν «Αλµυρή 
Πέτρα». Μέσα στη Σειρά Κοµάρων εντοπίζονται ακόµη µικρές εµφανίσεις λιγνίτη 
και πυριτιωµένων κορµών δέντρων. Στα ανώτερα στρωµατογραφικά τµήµατα 
υπάρχουν ιζήµατα του Τεταρτογενούς όπως άµµοι, άργιλοι και χαλίκια καθώς 
κόκκινοι έως κίτρινοι άργιλοι, άµµοι και χαλαρά κροκαλοπαγή Πλειο-
Πλειστοκαινικής ηλικίας. 
 
 
3. ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΕΞΟΡΥΞΗΣ ΤΗΣ ΠΕΤΡΑΣ 

 
Η εξόρυξη και εκµετάλλευση της πέτρας ιδιαίτερα στα Πετρωτά αποτέλεσε 

σηµαντικό οικονοµικό παράγοντα και συνέβαλε γενικότερα στην ανάπτυξη της 
περιοχής. Οι κυριότερες θέσεις εξόρυξης πέτρας (Εικ. 1) ήταν η περιοχή από το 
Παλιόκαστρο έως το ρέµα της Καλαθιάς, στις τοποθεσίες «Μαύρη Πέτρα» 
(Καρακόπετρα), «Πετρωτά», Μαντινούδια καθώς επίσης και στο ρέµα της 
«Κάµισας» (Κάλαµου) στην τοποθεσία Γκάζου Μύλος. Τα παλαιότερα από αυτά 
είναι της Μαύρης Πέτρας και του Γκάζου Μύλου, ενώ ένα από τα µεγαλύτερα 
λατοµεία εξόρυξης πέτρας ήταν αυτό της «∆ραµπλιάς τα µαντένια» (Αυραµηλιάς) 
όπου µάλιστα γινόταν εκτός από επιφανειακή και υπόγεια εξόρυξη (Εικ. 2,3). Σε 
ορισµένες θέσεις βρέθηκαν και εδώ ίχνη παλαιότερης δραστηριότητας, τα οποία 
έχουν σε µεγάλο βαθµό καταστραφεί από την έντονη εκµετάλλευση. Εξόρυξη 
πέτρας από τους κατοίκους του Πενταλόφου γινόταν στην περιοχή Μεταλλείο.  

Στην περιοχή κατά µήκος της Μπαραµπρούς (Περδικόρρεµα) λειτουργούσε, 
µέχρι το τέλος της δεκαετίας 1940, µια σειρά υδρόµυλων οι οποίοι, µε µια 
διεύθυνση από νοτιοανατολικά προς βορειοδυτικά, ήταν οι γνωστοί ως 
Τζαφιράδες, Λιµπουρτίκα, Καλιάτη, Καπουσούζη, Ζέτσιου και Μόσχου. 

Οι Πετρωτιώτες εκµεταλλεύονταν την εξορυσσόµενη πέτρα, όχι µόνο ως 
µυλόπετρα (Εικ. 4,5) αλλά και ως δοµικό υλικό καθώς επίσης και για να 
κατασκευάσουν ποτίστρες για τα ζώα, στόµια πηγαδιών και «ταµπάνια» (πλάκες 
ως βάσεις για τα στόµια των πηγαδιών), γουδιά, χειρόµυλους και άλλα αντικείµενα 
οικιακής χρήσης. Για σκεπές και δάπεδα, όπως και για βρύσες, προσφέρονταν οι 
σχιστολιθικές πλάκες που εξορύσσονταν επιφανειακά στην περιοχή της Γυαλιάς. Η 
λεγόµενη «Αλµυρή Πέτρα» χρησιµοποιούνταν εκτός από δοµικό υλικό και από 
τους σιδεράδες ως συλίπασµα, καθώς το πέτρωµα αυτό έχει την ιδιότητα να 
µειώνει το σηµείο τήξης του µετάλλου, ώστε να µπορεί ο σιδεράς να το 
επεξεργαστεί πιο εύκολα. 

Η εξόρυξη της πέτρας γινόταν µε τον παρακάτω τρόπο: Οι τεχνίτες έκαναν 
επιτόπου το σχέδιο της πέτρας, το οποίο ποίκιλε ανάλογα µε το σκοπό για τον 
οποίο θα την χρησιµοποιούσαν. Χάρασσαν την πέτρα και εκεί τοποθετούσαν 
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πέταλα και ανάµεσα στα πέταλα έβαζαν σιδερένιες σφήνες και τις χτυπούσαν µε το 
βαρυό (Εικ. 6). Η µετακίνηση γινόταν µε ξύλινους και µεταλλικούς µοχλούς 
(“µανέλες”) κάνοντας µια τρύπα στο µέσο της πέτρας, όπου τοποθετούσαν το 
µοχλό και σήκωναν την πέτρα “στο ποδάρι”. Για την επεξεργασία µικρότερων 
λίθων χρησιµοποιούσαν τη βαριοπούλα. 
 
 
4. ΜΝΗΜΕΙΑ ΣΤΟ ΒΟΡΕΙΟ ΕΒΡΟ 

 
Ένα σηµαντικό ερώτηµα για το Βόρειο Έβρο και ιδιαίτερα για την ευρύτερη 

περιοχή των Πετρωτών είναι τι σχέση είχαν τα λατοµεία µε την ανάπτυξη και 
οίκηση αυτής στις διάφορες ιστορικές περιόδους. Για το λόγο αυτό η οµάδα µας 
υπέβαλε το 1998 στο ∆ήµο Τριγώνου µία πρόταση µε τίτλο: Μελέτη των παλαιών 
λατοµείων στην ευρύτερη περιοχή Πετρωτών Έβρου. Ο ρόλος των λατοµείων στη 
διατήρηση της γεωλογικής-λατοµικής και πολιτιστικής κληρονοµιάς, η οποία 
χρηµατοδοτήθηκε από το ∆ήµο Τριγώνου στο πλαίσιο συνεργασίας µε το Α.Π.Θ. 
(πρόγραµµα ΙΝΤΕRREG). Για την υλοποίηση αυτού του προγράµµατος 
επισκεφθήκαµε διάφορα µνηµεία της ευρύτερης περιοχής σε µία ακτίνα περίπου 
10 χλµ. σε ευθεία γραµµή στα ανατολικά, βόρεια και δυτικά του χωριού σε 
ελληνικό και βουλγαρικό έδαφος. Τα µνηµεία αυτά είναι: 

1. Ο αρχαίος θρακικός τάφος στο Μεζέκ (µέσα 4ου αι. π.Χ.) 
2. Το βυζαντινό κάστρο στο Μεζέκ (περ. 1000)  
3. Το µεταβυζαντινό κάστρο «Παλαίκαστρο» κοντά στα Πετρωτά (περ. 1500) 
4. Η γέφυρα του Μουσταφά Πασά στο Σβίλενγκραντ (1529) 
5. Η εκκλησία των Παµµεγίστων Ταξιαρχών Μιχαήλ και Γαβριήλ στα 

Πετρωτά (1834) 
6. Η εκκλησία του Αγίου Αθανασίου στο Μάλκο Γκραντίστε (1844) 
7. Η εκκλησία στη Μονή Αγίων Αποστόλων (Λαµπούς) (α΄ µισό 19ου αι.) 
8. Η εκκλησία στο Μεζέκ (περ. 1860) 
9. Η εκκλησία των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης στον Πεντάλοφο (1858) 
10. Η εκκλησία στη Μηλιά (19ος αι.) 
11. Η εκκλησία Κοιµήσεως της Θεοτόκου στο Θεραπειό (1895) 
Από τα λατοµεία των Πετρωτών και τα προαναφερθέντα µνηµεία έγινε 

συστηµατική δειγµατοληψία, προκειµένου να προσδιοριστεί η ορυκτολογική, 
πετρολογική και χηµική σύσταση των πετρωµάτων και µε τον τρόπο αυτό να 
διαπιστωθεί κατά πόσο αυτά παρουσιάζουν οµοιότητες µεταξύ τους. Η 
εργαστηριακή έρευνα µε πολωτικό και ηλεκτρονικό µικροσκόπιο, µε ακτίνες-Χ 
και ατοµική απορρόφηση έδειξε ότι µεγάλο µέρος του υλικού των 
προαναφερόµενων µνηµείων είναι όµοιο µε αυτό των λατοµείων των Πετρωτών. 
Πρόκειται κυρίως για διάφορους τύπους ψαµµίτη αλλά και ορισµένα είδη 
συνεκτικού ψηφιτολατυποπαγούς πετρώµατος καθώς και ηφαιστειακών 
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πετρωµάτων που υπάρχουν στην ευρύτερη περιοχή των Πετρωτών.  
Από τα ρυολιθικής σύστασης ηφαιστειακά πετρώµατα και τους ηφαιστειακούς 

τόφφους των λατοµείων των Πετρωτών (θέσεις Μαύρη Πέτρα, Γκάζου Μύλος) 
κατασκευάστηκε, σε µικρή απόσταση (περίπου 2 χλµ.) από το σηµείο εξόρυξης, ο 
θρακικός θολωτός (µε κυψελοειδές σχήµα) τάφος στον τύµβο Μαλ Τεπέ στο 
Μεζέκ της Βουλγαρίας (Εικ.7,8,9,10) που χρονολογείται στο β΄ µισό του 4ου αι. 
π.Χ. Mε συνολικό µήκος 29,95 µ. o τάφος αυτός είναι ένας από τους µεγαλύτερους 
του ανατολικού τµήµατος των Βαλκανίων.2 Η τούµπα Μαλ Τεπέ έχει διάµετρο 
περίπου 90 µέτρα και ύψος 14 µέτρα ενώ ο τάφος περιβάλλεται από λίθινη 
κρηπίδα. Η τοιχοδοµή του τάφου είναι ισοδοµική. Αποτελείται από τέσσερα µέρη: 
ένα δρόµο, έναν περίπου τετράγωνο προθάλαµο, ένα δεύτερο περίπου τετράγωνο 
προθάλαµο και ένα κυκλικό θόλο. Ο θόλος έχει µορφή παραβολοειδή, ξεκινάει 
από το δάπεδο και σχηµατίζεται µε 13 εκφορικές στρώσεις οµαλά λαξευµένων, 
στην εσωτερική τους επιφάνεια, λίθων. Στο θόλο, απέναντι από την είσοδο, 
υπάρχει πέτρινη κλίνη (Εικ. 10). Η µακεδονικού τύπου θύρα του θόλου ήταν 
χάλκινη και δίφυλλη (Εικ. 9), η θύρα του δεύτερου προθαλάµου ήταν πέτρινη και 
µονόφυλλη, ενώ µία πέτρινη ορθογώνια πλάκα χώριζε τον πρώτο προθάλαµο από 
το δρόµο και η είσοδος του τάφου ήταν κλεισµένη έως ένα ορισµένο ύψος µε 
πέτρες.3  

Τα διάφορα ευρήµατα (χρυσά κοσµήµατα κ.ά.) µεταφέρθηκαν, µετά την 
ανακάλυψη του τάφου το 1931, στο Εθνικό Μουσείο της Σόφιας.4 Ο βούλγαρος 
αρχαιολόγος Bogdan D. Filov,5 ο οποίος µελέτησε τον τάφο και τα ευρήµατα από 
το 1931 έως το 1933, ανέφερε ότι σχεδόν όλα τα ευρήµατα του τάφου, εκτός από 
ένα σιδερένιο µηνίσκο, είχαν ελληνικό χαρακτήρα,6 ενώ, σύµφωνα και µε νεότερες 

                                                 
2 Ivan Venedikov & Todor Gerassimov, Thrakische Kunst, Λειψία 1976, σ. 52. 
3 Για την περιγραφή του τάφου του Μεζέκ βλ. Venedikov & Gerassimov, ό.π., σ. 52-53 

και 56 (απ’ όπου παρατίθενται και οι διαστάσεις των τµηµάτων του), Β. Filov, “Kupolnite 
grobnici pri Mezek”, Izvestija na Bulgarskija Archeologiceski Institut 11 (1937), 1-107, του 
ιδίου “The Bee-hive Tombs of Mezek”, Antiquity, 11,43 (1937), 300-305 και Αναστάσιος 
Κ. Ορλάνδος, Τα υλικά δοµής των αρχαίων Ελλήνων και οι τρόποι εφαρµογής αυτών κατά 
τους συγγραφείς, τας επιγραφάς και τα µνηµεία, Τεύχος 2, Τα µέταλλα, το ελεφαντοστούν, τα 
κονιάµατα και οι λίθοι, Αθήνα 1958 σ. 304-305. Για τους ταφικούς τύµβους της ελληνικής 
Θράκης βλ. ∆. Τριαντάφυλλος & ∆. Τερζοπούλου, «Ταφικοί τύµβοι της Θράκης. 
Συµπεράσµατα ανασκαφικών ερευνών», ΑΕΜΘ 10 Β (1996), 927-948. 

4 Filov, “The Bee-hive Tombs…”, 300. 
5 Ο Bogdan D. Filov γεννήθηκε το 1883 στη Στάρα Ζαγόρα, σπούδασε στη Γερµανία 

από το 1901 έως το 1906 και ήταν διευθυντής του Βουλγαρικού Αρχαιολογικού 
Ινστιτούτου από το 1920 έως το 1940. Κατά το Β’ Παγκόσµιο Πόλεµο διετέλεσε 
πρωθυπουργός της Βουλγαρίας (1940-1943) και αντιβασιλέας (1943-44) και γι’ αυτό, µετά 
την επικράτηση των κοµµουνιστών, καταδικάστηκε σε θάνατο και εκτελέστηκε στη Σόφια 
την 1η Φεβρουαρίου 1945. 

6 R.F. Hoddinott, Οι Θράκες, Αθήνα 2000, σ. 206-207. Σύµφωνα µε τον Filov, αλλά και 
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έρευνες, κατά την κατασκευή του τάφου εργάστηκαν Έλληνες τεχνίτες, µάλλον 
από την Ιωνία.7 Πάντως, το κυκλικό σχήµα του θαλάµου (θόλος), επιτρέπει τη 
χρονολόγησή του µετά τα µέσα του 4ου αι. π.Χ., καθώς έως τότε οι θρακικοί τάφοι 
είχαν µόνο τετράγωνους θαλάµους, ενώ στη συνέχεια κατασκευάζονταν και 
κυκλικοί και τετράγωνοι θάλαµοι.8 Επίσης, στο Αρχαιολογικό Μουσείο της 
Κωνσταντινούπολης φυλάσσεται ένα χάλκινο άγαλµα αγριόχοιρου ύψους 0,80 µ. 
και µήκους 1,08 µ., το οποίο βρέθηκε το 1903 έξω από την είσοδο του τάφου. Το 
άγαλµα ανακαλύφθηκε από έναν βοσκό, ονόµατι Αγγελή, κάτοικο του Μεζέκ, και 
ύστερα από αρκετές περιπέτειες µεταφέρθηκε στο Μουσείο της 
Κωνσταντινούπολης τον Αύγουστο του 1907.9  

Σε κοντινή απόσταση από τα λατοµεία των Πετρωτών κατασκευάστηκε 
περίπου στα µέσα του 4ου αι. π.Χ. και ο θολωτός (µε κυψελοειδές σχήµα) τάφος 
στον τύµβο του Κουρτ Καλέ (Βάλτσεπολ) (Εικ. 11), οποίος δεν έχει δρόµο και 
αποτελείται από έναν τετράγωνο προθάλαµο και µία θολωτή αίθουσα. Ο τάφος 
στο Κουρτ Καλέ βρέθηκε συληµένος και τα µόνα ευρήµατα σε αυτόν ήταν 
θραύσµατα αµφορέων και ένα δοχείο µε οστά αλόγου.10  

Το βυζαντινό κάστρο στο Μεζέκ (περ. 1000), όπως και το µεταβυζαντινό 
κάστρο στη θέση Παλαίκαστρο στα Πετρωτά (περ. 1500), φαίνεται ότι 
εξυπηρετούσαν την προστασία των κατοίκων των γειτονικών χωριών, αλλά και τη 
διασφάλιση των συγκοινωνιών και των µεταφορών στην ευρύτερη περιοχή. Όπως 
προκύπτει από τις µέχρι τώρα έρευνες του αρχαιολόγου ∆ιαµαντή Τριαντάφυλλου 
στο χώρο του κάστρου στο ύψωµα Παλαίκαστρο (Εικ. 12), σε απόσταση 3 χλµ. 
νότια των Πετρωτών, υπάρχουν τµήµατα ασβεστόχτιστου περιβόλου 
µεταβυζαντινής περιόδου ενώ βρέθηκαν και ευρήµατα ρωµαϊκής εποχής. Μάλιστα, 
έως τις αρχές της δεκαετίας του 1970 ο περίβολος σωζόταν σε ύψος περίπου 1 έως 
2 µέτρων. Η θέση στην οποία ήταν κτισµένο το κάστρο περιβάλλεται στα δυτικά, 
νότια και ανατολικά από το χείµαρρο Μπαραµπρού και ήταν ιδανική για την 
επιτήρηση της γύρω περιοχής.  

Το κάστρο στο Μεζέκ (Εικ.13) έχει ακανόνιστη τοιχοδοµή µε µικρές πέτρες και 
                                                                                                                            

τον Hoddinott, ο τάφος στο Μεζέκ είναι παρόµοιας κατασκευής µε το θρακικό τάφο που 
ανακαλύφθηκε το 1891 στην Ανατολική Θράκη στις Σαράντα Εκκλησιές (γνωστός ως 
Κιρκλαρελί Β), βλ. Hoddinott, ό.π., σ. 208 και Filov, “The Bee-hive Tombs…”, 303. 

7 Gocha R. Tsetskhladze, “Who Built the Scythian and Thracian Royal Elite Tombs?”, 
Oxford Journal of Archaeology 17,1 (Μάρτ. 1998), 55-92, κυρίως 66-73 και σηµ. 32, 33. 

8 Στο ίδιο, 69. 
9 O. Hamdy, “Le sanglier de Meuzek”, Revue Archéologique 11 (Ιαν. - Ιούν. 1908), 1-3 

και Venedikov & Gerassimov, ό.π., σ. 337. Παρά τις ανασκαφές που πραγµατοποιήθηκαν 
τότε από αρχαιολόγους του Μουσείου της Κωνσταντινούπολης, δεν ανακαλύφθηκε ο 
τάφος (Filov, “The Bee-hive Tombs…”, 300). 

10 Hoddinott, ό.π., σ. 207 και Venedikov & Gerassimov, ό.π., σ. 57. Για το Βάλτσεπολ 
βλ. και Peter Soustal, Thrakien (Thrake, Rodope und Haimimontos), Tabula Imperii 
Byzantini 6, Βιέννη 1991, σσ. 492-493.  
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παρεµβαλλόµενες ζώνες πλίνθων και κονιάµατος, ενώ µεταξύ των εννέα πύργων 
υπάρχουν τοξοτές κόγχες. Οι διαστάσεις του είναι περίπου 110x60 µέτρα και το 
εµβαδόν του περίπου 6.500 τ.µ.11 Πιθανολογείται ότι στα τέλη του 12ου αι. το 
Μεζέκ ονοµαζόταν Νεούτζικον.12

Επίσης, και στο Ορµένιο, γνωστό ως Τζερνοµιάνου πόλις κατά τη βυζαντινή 
περίοδο, υπήρχε φρούριο, το οποίο αναφέρεται ήδη από τον 14ο αιώνα, ενώ το 17ο 
αιώνα µαρτυρείται η ύπαρξη τετράγωνου κάστρου. Στη µάχη του Ορµενίου στις 26 
Σεπτεµβρίου 1371 τα στρατεύµατα των Ιωάννη Ούγγλεση και Βουκασίν 
ηττήθηκαν από τις οθωµανικές δυνάµεις του Μουράτ Α΄. Σε ύψωµα κοντά στο 
Ορµένιο αναφέρθηκε η ύπαρξη υπολειµµάτων της βυζαντινής οχύρωσης, µεταξύ 
άλλων, τµήµα ενός πύργου (αποτελούµενο από µεγάλες κατεργασµένες πέτρες και 
κονίαµα) καθώς και τµήµατα του τείχους.13

Από την περιοχή του Βορείου Έβρου, ήδη από τη ρωµαϊκή περίοδο, διερχόταν 
η σηµαντική εµπορική και στρατιωτική οδός (Via Diagonalis) που συνέδεε την 
Κωνσταντινούπολη και την Αδριανούπολη µε τη Φιλιππούπολη, τη Σόφια 
(Σαρδική) και το Βελιγράδι (Singidunum).14 H Via Diagonalis ήταν µαζί µε τη Via 
Egnatia, που συνέδεε το ∆υρράχιο µε την Κωνσταντινούπολη, οι σηµαντικότερες 
εµπορικές και στρατιωτικές οδοί στα Βαλκάνια από τη ρωµαϊκή έως και την 
οθωµανική περίοδο. Τµήµα της οδού αποτελούσε και η γέφυρα του Μουσταφά 
Πασά στο Σβίλενγκραντ (Εικ.14), η οποία έχει µήκος 295 µ. και πλάτος 6,30 µ. και 
πιθανολογείται ότι είναι έργο του διάσηµου αρχιτέκτονα Σινάν. Τουλάχιστον ένα 
µέρος της γέφυρας , που σήµερα αποτελεί µνηµείο παγκόσµιας κληρονοµιάς από 
την UNESCO, κατασκευάστηκε και από πέτρα λατοµείων των Πετρωτών και στην 
κατασκευή της συµµετείχαν, σύµφωνα µε την προφορική παράδοση, Έλληνες 
τεχνίτες πέτρας από την Ήπειρο που εγκαταστάθηκαν τότε στα Πετρωτά (παλ. 

                                                 
11 Ως πιθανή περίοδος κατασκευής του κάστρου στο Μεζέκ αναφέρεται το διάστηµα 

από τον 8ο έως τις αρχές του 12ου αι. Soustal, ό.π., σ. 361. 
12 Στο ίδιο, σσ. 360-361 και 374. 
13 Πιθανή αναφορά του Ορµενίου ως Timiyanus ή Timanus το 12ο αιώνα. Περίπου το 

1550 αναφέρεται η παρακµή της πόλης Ciermenium, πιθανόν εξαιτίας της κατασκευής της 
γέφυρας στο Σβίλενγκραντ, είκοσι χρόνια πριν, γεγονός που είχε ως αποτέλεσµα την 
ανάπτυξη του Σβίλενγκραντ και την παρακµή του Ορµενίου. Στο ίδιο, σ. 489.  

14 Για τη Via Diagonalis βλ. Ι. Dimitroukas, Reisen und Verkehr im Byzantinischen 
Reich vom Anfang des 6. Jhr. bis zur Mitte des 11. Jhr., τ. 2, Aθήνα 1997, τ. Α΄, σ. 256 κ.ε. 
και τ. Β΄, σ. 637-638 αλλά και Constantin Jos. Jireček, Die Heerstrasse von Belgrad nach 
Constantinopel und die Balkanpässe. Eine historisch-geographische Studie, Πράγα 1877. 
Για τη σύνδεση της Via Diagonalis µε τη Via Egnatia βλ. ∆ηµήτρης Κων. Σαµσάρης, 
Ιστορική γεωγραφία της ∆υτικής Θράκης κατά τη ρωµαϊκή αρχαιότητα, Θεσσαλονίκη 2005, 
σ. 67 και Χρίστος Α. Κυριαζόπουλος, Η Θράκη κατά τους 10ο – 12ο αιώνες. Συµβολή στη 
µελέτη της πολιτικής, διοικητικής και εκκλησιαστικής της εξέλιξης, Θεσσαλονίκη 2000, σσ. 
53-54. 
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ονοµ. Καραµπάγ).15 Μάλιστα, οι Πετρωτιώτες ανέφεραν το Σβίλενγκραντ ως 
«Γιοφύρι». Από µαρµάρινη επιγραφή που σώζεται στη γέφυρα προκύπτει ότι το 
έργο ολοκληρώθηκε µεταξύ 15 Σεπτεµβρίου 1528 και 4 Σεπτεµβρίου 1529.16  

Φαίνεται ότι η γέφυρα χρησιµοποιήθηκε για τη µεταφορά οθωµανικών 
στρατευµάτων που πολιόρκησαν τη Βιέννη από τις 27 Σεπτεµβρίου έως τις 14 
Οκτωβρίου 1529. Η κατασκευή της είχε καταστεί αναγκαία, προκειµένου 
στρατιωτικές δυνάµεις προερχόµενες από την Κωνσταντινούπολη και την 
Αδριανούπολη να διαπερνούν µε ασφάλεια τον ποταµό Έβρο στο δρόµο προς τη 
Σόφια και το Βελιγράδι, καθώς ήδη από το 1521, και κυρίως από το 1526, τα 
στρατεύµατα του Σουλεϊµάν Α΄ (1520-1566), του λεγόµενου Μεγαλοπρεπή, 
δραστηριοποιούνταν αρχικά στη βόρειο Βαλκανική και αργότερα την Ουγγαρία.17 
Μάλιστα, η κατασκευή της γέφυρας επισφράγισε τον, ύστερα από αιώνες, έλεγχο 
της Via Diagonalis, σε όλο της το µήκος, από ένα κράτος, την Οθωµανική 
Αυτοκρατορία.18 Ο γερµανός περιηγητής Hans Dernschwam, που πέρασε στις 18 
Αυγούστου 1553 από το Σβίλενγκραντ, παρατήρησε ότι η γέφυρα έµοιαζε µε αυτές 
της Πράγας και ότι είχε αρκετό πλάτος ώστε να περνούν ταυτόχρονα δύο άµαξες.19 
Επίσης, πιθανολογείται ότι το Σβίλενγκραντ ταυτίζεται µε το βυζαντινό 
Βουρδέπτω, στο οποίο στα µέσα του 6ου αι., επί Ιουστινιανού Α΄, υπήρχε µία 
οχύρωση.20  
 
 

                                                 
15 Σύµφωνα µε την προφορική παράδοση, οι Ηπειρώτες τεχνίτες που εγκαταστάθηκαν 

το 1529 στα Πετρωτά είχαν εργαστεί προηγουµένως και στη Μάλτα. Για την 
εκµετάλλευση και την εµπορία της πέτρας από τα λατοµεία των Πετρωτών κατά τη 
διάρκεια της οθωµανικής κυριαρχίας βλ. Μ. Βαβελίδης, Ά. Χοτζίδης & Β. Μέλφος, 
«Λατοµεία και λατόµοι στη Θράκη από την αρχαιότητα έως τη σύγχρονη εποχή», ΑΕΜΘ 
21 (2007), υπό έκδοση.  

16 Για την περιγραφή της γέφυρας βλ. Stratimir Dimitrov & Boris Nedkov, “Nadpist na 
mosta pri Svilengrad”, Arheologija 1 (1963), 46-51 και Jireček, ό.π., σ. 132.  

17 Για τη δραστηριοποίηση των οθωµανικών στρατευµάτων στη βόρειο Βαλκανική και 
την Ουγγαρία τη δεκαετία του 1520 βλ. Ι.Κ. Χασιώτης, Οι ευρωπαϊκές δυνάµεις και η 
Οθωµανική Αυτοκρατορία. Το πρόβληµα της κυριαρχίας στην ανατολική Μεσόγειο από τα 
µέσα του 15ου  ως τις αρχές του 19ου αιώνα, Θεσσαλονίκη 2005, σ. 69-72. 

18 Ο M. Popović επιλέγει την ονοµασία Via Traiana, επειδή αυτή αναφέρεται από 
πολλούς δυτικούς περιηγητές του 16ου αιώνα. Βλ. Mihailo Popović, Von Budapest nach 
Istanbul. Dia Via Traiana im Spiegel der Reiseliteratur des 14. bis 16. Jahrhunderts, 
Λειψία 2006, σ. 38-39.  

19 Franz Babinger (επιµ.), Hans Dernschwam’s Tagebuch einer Reise nach 
Konstantinopel und Kleinasien (1553/55), Βερολίνο 1986, σ. 23 

20 Soustal, ό.π., σ. 224-225. 
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5. Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΤΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
ΤΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΒΡΟΥ 

 
Η εξόρυξη, η επεξεργασία αλλά και η εµπορία της πέτρας ήταν από τις 

κυριότερες ασχολίες των κατοίκων στα Πετρωτά και στους Μεταξάδες του Έβρου 
κατά τη διάρκεια της οθωµανοκρατίας και κυρίως από τον 16ο έως και τα µέσα του 
20ου αιώνα, γεγονός που πιστοποιεί τη σηµασία της πέτρας για την οικονοµική 
ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής.  

Έχοντας, λοιπόν, ως αφετηρία το 1529, έτος κατασκευής της γέφυρας του 
Σβίλενγκραντ, µπορούµε, λαµβάνοντας υπόψη τα σωζόµενα µνηµεία, την 
προφορική παράδοση αλλά και γραπτές πηγές, µπορούµε να πούµε ότι κατά τη 
διάρκεια της οθωµανοκρατίας οι κάτοικοι των Πετρωτών εργάστηκαν στα 
πολυάριθµα λατοµεία της περιοχής εξορύσσοντας την πέτρα, την οποία στη 
συνέχεια επεξεργάζονταν ώστε αυτή να αποτελέσει δοµικό υλικό για εκκλησίες 
και κατοικίες καθώς και πρώτη ύλη για µυλόπετρες, στόµια πηγαδιών, 
χερόµυλους, γουδιά και άλλα αντικείµενα οικιακής χρήσης (Εικ.15).  

Εκτός από την παραγωγή οι Πετρωτιώτες ασχολήθηκαν και µε την εµπορία της 
πέτρας. Η δραστηριότητα αυτή ενισχύθηκε από το 1872 και εξής µε την 
κατασκευή της σιδηροδροµικής γραµµής Αδριανούπολης - Αλεξανδρούπολης 
(τότε ∆εδέαγατς) και Αδριανούπολης - Φιλιππούπολης (όπως και την επέκταση 
αυτής έως τη Σόφια το 1888). Η λειτουργία της σιδηροδροµικής γραµµής είχε ως 
αποτέλεσµα τη σχεδόν πλήρη παύση της µεταφοράς εµπορευµάτων µε πλοιάρια 
στον ποταµό Έβρο από τη Φιλιππούπολη και την Αδριανούπολη έως την Αίνο. Η 
µεταφορά των µυλόλιθων µπορούσε να γίνει πλέον σε µεγαλύτερες αποστάσεις, 
όπως το Σκρεµπέλεβο της Βουλγαρίας, όπου εστάλη στις 29 Ιουλίου 1911 ένα 
ζεύγος µυλόλιθων (µε τα αρχικά «ΣΚ» χαραγµένα σε αυτούς), συνολικού βάρους 
1.200 κιλών από τον τότε έµπορο πέτρας Κώστα Βαβελίδη γνωστό ως «Κωτιούδι» 
(Εικ. 16,17,18).21 Η εµπορία της πέτρας σχεδόν σταµάτησε τη δεκαετία του 1920 
µε τη συνεχή επέκταση της χρήσης µύλων µε κυλίνδρους, κυρίως από τις αρχές 
του 20ου αι. 

Σήµερα, στις αρχές του 21ου αι., και ενώ η πλειονότητα των κατοίκων του 
Τριγώνου Έβρου έχει µεταναστεύσει στη Γερµανία αλλά και σε άλλες περιοχές της 
Ελλάδος, µε αποτέλεσµα οι λίγοι εναποµείναντες κάτοικοι να ασχολούνται κυρίως 
µε τη γεωργία, χωρίς να έχουν άλλες δυνατότητες επαγγελµατικής 
δραστηριοποίησης, τα λατοµεία, οι αρχαιολογικοί χώροι και τα µνηµεία µπορούν 
να αξιοποιηθούν στο πλαίσιο δράσεων για τον αγροτουρισµό, σε συνδυασµό µε τη 
δηµιουργία ενός Μουσείου Πέτρας και ενός Μονοπατιού σε χώρους ιδιαίτερου 
γεωλογικού και φυσικού κάλλους. 

                                                 
21 Βλ. συνοδευτικό έγγραφο της Compagnie d’ Exploitation des Chemins de Fer 

Orientaux (Μουσταφά Πασά, 29 Ιουλίου 1911), Από το Αρχείο του Μιχάλη Βαβελίδη. Τα 
αρχικά «ΣΚ» αναφέρονται προφανώς στον τόπο προορισµού των µυλόπετρων 
(Σκρεµπέλεβο, δυτικά του Ντιµίτροβγκραντ, στον ποταµό Έβρο).  
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Εικ. 1. Τοπογραφικός χάρτης περιοχής Πετρωτών και οι κυριότερες θέσεις εξόρυξης 
πέτρας 
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Εικ. 2. Θέση αρχαίας εκµετάλλευσης στην 
περιοχή Μαύρη Πέτρα, Πετρωτά 
 

 
 
               
 
 
 
 
Εικ. 3. Νεότερη υπόγεια 
εκµετάλλευση Πέτρας στην 
περιοχή Καλαθιάς ρέµα, 
Πετρωτά  
 
                                                                      
 
 
 
 
 
 
Εικ. 4. Χάραξη και 
επεξεργασία Μυλόπετρας 
επί τόπου, Καλαθιάς ρέµα, 
Πετρωτά. 
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Εικ. 5. Χάραξη και επεξεργασία 
Μυλόπετρας επί τόπου, 
Καλαθιάς ρέµα, Πετρωτά 
 
 

                                                                                                
 
 
 
 
 
 
 
 
Εικ. 6. Εργαλεία λατόµησης και 
επεξεργασίας πέτρας 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Εικ. 7. Σχεδιάγραµµα Θρακικού τάφου, Μαλ Τεπέ του Μεζεκ, Βουλγαρία (B. Filov, 1937). 
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Εικ. 8. ∆ρόµος στο Θρακικό τάφο, Μαλ Τεπε του Μεζεκ, Βουλγαρία. 
Εικ. 9. Χάλκινη δίφυλλη θύρα στο Θρακικό τάφο, Μαλ Τεπέ στο Μεζέκ (B. Filov, 1937). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Εικ. 10. Πέτρινη κλίνη, στο 
Θρακικό τάφο, του Μαλ Τεπέ 
του Μεζέκ, Βουλγαρία 
 
                                                                                

 
 
 
 
 
 
Εικ. 11. Σχεδιάγραµµα του τάφου στο Κουρτ Καλέ, 
Βουλγαρία (B. Filov, 1937). 
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Εικ. 12. Ερείπια από το χώρο 
του κάστρου στο ύψωµα 
Παλαιόκαστρο, Πετρωτών 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Εικ. 13. Τµήµα του τοίχους 
στο κάστρου του Μεζέκ, 
Βουλγαρία 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Εικ. 14. Η γέφυρα του 
Μουσταφά Πασά στο 
Σβίλενγκραντ, Βουλγαρία 
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Εικ. 15. Αντικείµενα και προϊόντα επεξεργασίας πέτρας, Πετρωτά 
 

Εικ. 16. Κωνσταντίνος Ι. Βαβελίδης (1853-1927), έµπορος πέτρας από τα Πετρωτά. ∆ελτίο 
ταυτότητας, Ορεστιάδα, 25 Αυγούστου 1923.  
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Εικ. 17. Άδεια µετακίνησης του Κωνσταντίνου Βαβελίδη στο εξωτερικό, που εκδόθηκε επι 

Οθωµανοκρατίας στο Μουσταφά Πασά, στις 29 Σεπτεµβρίου 1901 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Εικ. 18. Έγγραφο µεταφοράς µυλόλιθων προς το Σκρεµπέλεβο Βουλγαρίας, στις 29 
Ιουλίου 1911 
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 
Η δηµιουργία ενός Mουσείου Πέτρας, σε συνδυασµό µε τη χάραξη µιας 

∆ιαδροµής (µονοπατιού) µε θέσεις ιδιαίτερου γεωλογικού και φυσικού κάλλους 
(γεωτόπων) µέσα στα όρια του ∆ήµου Τριγώνου Έβρου (Εικ. 1), είναι µία ιδέα της 
οµάδος µας που προέκυψε το 1998. Η ιδέα αυτή προτάθηκε από τότε 
επανειληµµένα στις δηµοτικές αρχές και πιστεύουµε ότι πλέον ωρίµασε και µπορεί 
να αποτελέσει τη βάση για µία δυναµική προοπτική για το ∆ήµο Τριγώνου στην 
προσέλκυση ειδικού και εναλλακτικού τουρισµού στην περιοχή. Στο πλαίσιο του 
ερευνητικού προγράµµατος Μελέτη των παλαιών λατοµείων στην ευρύτερη περιοχή 
Πετρωτών Έβρου. Ο ρόλος των λατοµείων στη διατήρηση της γεωλογικής-λατοµικής 
και πολιτιστικής κληρονοµιάς αναπτύχθηκε µία ερευνητική δραστηριότητα µε 
στόχο τη µελέτη της ιστορίας, της λατοµικής δραστηριότητας και των µνηµείων 
της ευρύτερης περιοχής των Πετρωτών Έβρου, εντός και εκτός των ελληνικών 
συνόρων. Τα αντικείµενα της µελέτης περιλάµβαναν υπαίθρια και εργαστηριακή 
έρευνα σε λατοµεία και µνηµεία στην ευρύτερη περιοχή, βιβλιογραφική και 
αρχειακή έρευνα στην Ελλάδα και το εξωτερικό.  

Συγκεκριµένα οι τοµείς µε τους οποίους ασχολήθηκε η ερευνητική οµάδα ήταν: 
1. Γεωλογική δοµή της ευρύτερης περιοχής των Πετρωτών. 
2. Ιστορία των Πετρωτών από τον 16ο έως τον 20ο αιώνα. 
3. Λατοµεία και λατόµηση στη Θράκη από την αρχαία έως τη σύγχρονη εποχή.  
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4. Λατοµική δραστηριότητα (εξόρυξη και επεξεργασία πέτρας) στα Πετρωτά 
Έβρου κατά την αρχαιότητα και τους νεότερους χρόνους. 

5. Ορυκτός πλούτος στην περιοχή του ∆ήµου Τριγώνου και προοπτικές 
εκµετάλλευσης. 

6. Παραδοσιακά επαγγέλµατα στα Πετρωτά κατά τον 20ο αιώνα. 
7. Αρχαία και νεότερα µνηµεία της ευρύτερης περιοχής Πετρωτών. 
Οι δραστηριότητες της οµάδας εργασίας ξεκίνησαν το 1998 στο πλαίσιο της 

συνεργασίας µε την τότε 6η Εδαφική Περιφέρεια του Νοµού Έβρου και 
συνεχίζονται έως σήµερα µε το ∆ήµο Τριγώνου.  

 
2. ΜΟΥΣΕΙΟ ΠΕΤΡΑΣ 

 
Η δηµιουργία ενός επιστηµονικά δοµηµένου Μουσείου στα Πετρωτά είναι 

πλέον απαραίτητη, αφού η οικονοµική και κοινωνική ζωή της περιοχής βασίστηκε 
από την αρχαιότητα έως και τον 20ο αι. στην εξόρυξη, επεξεργασία και διακίνηση 
της πέτρας. Το Μουσείο αυτό θα προσφέρει στον επισκέπτη µία πολύπλευρη 
γνώση σχετικά µε τις χρήσεις της πέτρας διαχρονικά. Θα εκτίθενται εργαλεία 
λατόµησης και επεξεργασίας καθώς και χρηστικά λίθινα αντικείµενα (µυλόπετρες, 
χειροµύλια, κόπανοι, στόµια πηγαδιών, τριπτήρες, γουδιά κ.ά.), ενώ θα υπάρχει 
και πληροφοριακό υλικό για αρχιτεκτονικά οικοδοµήµατα της ευρύτερης περιοχής 
που διατηρούνται µέχρι σήµερα. Παράλληλα, για όλες τις φάσεις λατόµησης, 
επεξεργασίας και µεταφοράς της πέτρας θα υπάρχουν posters ώστε οι επισκέπτες 
να ενηµερώνονται για τη σηµασία της πέτρας στην οικονοµική ζωή της περιοχής. 

Επίσης, σε άλλα posters θα παρουσιάζονται γνωστά και σηµαντικά µνηµεία της 
περιοχής στην Ελλάδα και τη Βουλγαρία στα οποία χρησιµοποιήθηκε πέτρα από 
τα λατοµεία των Πετρωτών. Τέτοια µνηµεία είναι η γέφυρα του Μουσταφά Πασά 
στον ποταµό Έβρο στο Σβίλενγκραντ, ο αρχαίος θρακικός τάφος στην τούµπα 
Μαλ Τεπέ στο Μεζέκ (Εικ. 2), το βυζαντινό κάστρο και η εκκλησία στο Μεζέκ, η 
εκκλησία Παµµεγίστων Ταξιαρχών στα Πετρωτά, η εκκλησία Αγίου Αθανασίου 
στο Μάλκο Γκραντίστε, η Μονή Αποστόλων Πέτρου και Παύλου και πιθανώς ο 
παλαιός οικισµός στην περιοχή Λαµπούς στη Βουλγαρία, η εκκλησία στο 
Καµίλσκι Ντολ, το µεταβυζαντινό κάστρο στη θέση Παλαιόκαστρο (Ν.∆. των 
Πετρωτών), καθώς επίσης εν µέρει και οι εκκλησίες Αγίων Κωνσταντίνου και 
Ελένης στον Πεντάλοφο και Κοιµήσεως της Θεοτόκου στο Θεραπειό όπως και 
αυτή της Μηλιάς. 

Παράλληλα, µε τα εκθέµατα που σχετίζονται µε τη χρήση της πέτρας, θα 
δηµιουργηθεί µία ορυκτολογική και πετρολογική συλλογή (Εικ. 3), στην οποία θα 
εκτίθενται δείγµατα από όλα τα ορυκτά και πετρώµατα της ευρύτερης περιοχής 
του Βορείου Έβρου µε ειδικές πληροφορίες, ώστε ο επισκέπτης να αντιλαµβάνεται 
τόσο το γεωλογικό περιβάλλον όσο και τη γεωτεκτονική εξέλιξη της περιοχής 
µέσα από χάρτες και επεξηγηµατικά σχήµατα. 
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Μία σηµαντική διάσταση του Μουσείου θα είναι η παρουσίαση των 
απολιθωµάτων της περιοχής του Βορείου Έβρου (Εικ. 4), καθώς είναι γνωστό ότι 
στους γεωλογικούς σχηµατισµούς σε διάφορες περιοχές, όπως στα Πετρωτά, τον 
Πεντάλοφο, το Ορµένιο και τα ∆ίκαια, εντοπίζονται κατάλοιπα φυτικών και 
ζωικών οργανισµών, που έζησαν πριν από πολλά εκατοµµύρια χρόνια και 
διατηρήθηκαν µέχρι σήµερα ως απολιθώµατα. Απολιθωµένα ξύλα, κοράλλια, 
οστά, γαστερόποδα και άλλοι οργανισµοί είναι µερικά µόνο δείγµατα από τα 
προτεινόµενα εκθέµατα. Με επεξηγηµατικές πινακίδες (posters) θα δίνονται 
πληροφορίες για την εξέλιξη των οργανισµών αυτών, τις διεργασίες που οδήγησαν 
στη δηµιουργία των απολιθωµάτων, καθώς και την αναπαράσταση του 
παλαιοπεριβάλλοντος εκατοµµύρια χρόνια πριν. 

Τα οφέλη ενός οργανωµένου από ειδικούς Μουσείου Πέτρας στα Πετρωτά, σε 
συνδυασµό µε τα αρχαιολογικά ευρήµατα στο Μουσείο του Σπηλαίου και από τις 
υπόλοιπες ανασκαφές στο ∆ήµο Τριγώνου και ιδιαίτερα  στη Μικρή ∆οξιπάρα, θα 
είναι πολλαπλά για όλη την περιοχή του Τριγώνου. Η δηµιουργία του Μουσείου 
θα προσελκύσει τουρίστες εναλλακτικού και εκπαιδευτικού τουρισµού, όχι µόνο 
από την περιοχή του Έβρου αλλά και από όλη την Ελλάδα. Παράλληλα, µέσα στο 
Μουσείο µπορεί να λειτουργήσει ένα κέντρο περιβαλλοντικής κατάρτισης, όπως 
συµβαίνει ήδη σε Μουσεία Φυσικής Ιστορίας σε άλλες περιοχές της Ελλάδας και 
του εξωτερικού (Εικ. 3), γεγονός που θα συµβάλει στην εκπαίδευση, την αύξηση 
της απασχόλησης των κατοίκων της περιοχής, αλλά και γενικότερα στην 
οικονοµική ανάπτυξη του τόπου, αρκεί να υπάρχει το ενδιαφέρον από την πολιτεία 
και το ∆ήµο. 
 
 
3. ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΧΑΡΑΞΗ ΜΙΑΣ ∆ΙΑ∆ΡΟΜΗΣ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ 
Ι∆ΙΑΙΤΕΡΟΥ ΓΕΩΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΛΛΟΥΣ 

 
Το πλούσιο γεωλογικό περιβάλλον, σε συνδυασµό µε τους εκπληκτικούς 

γεωτόπους, καθιστά το ∆ήµο Τριγώνου ως ένα χώρο ιδιαίτερου γεωλογικού 
κάλλους. Ταυτόχρονα τα λατοµεία, αλλά και τα µνηµεία της περιοχής, 
αναδεικνύουν και συνθέτουν την πλούσια ιστορική φυσιογνωµία της περιοχής. Για 
τους λόγους αυτούς προτείνεται η προστασία, διατήρηση και ανάδειξη αυτών των 
γεωτόπων που αποτελούν τµήµα της πολιτιστικής µας κληρονοµιάς. Αυτό θα 
οδηγήσει και στην αξιοποίηση των χώρων αυτών στο πλαίσιο του αγροτουρισµού. 

Για τους λόγους αυτούς προτείνεται µία σειρά από δραστηριότητες στα 
λατοµεία και τους γεωτόπους: 

1. Επίσκεψη και καταγραφή όλων των λατοµείων στα Πετρωτά, όπως στο 
Γκάζο Μύλο, την Καρακόπετρα (Μαύρη Πέτρα) και της Καλαθιάς το Ρέµα (Εικ. 
5). Φωτογράφηση, µελέτη και δηµιουργία χάρτη µε όλες τις θέσεις.  
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2. Μελέτη της τεχνικής και των ιχνών εξόρυξης, προσδιορισµός των φάσεων 
εξόρυξης και λεπτοµερής χρονολόγηση των χώρων εκµετάλλευσης. 

3. Ανάδειξη των χώρων των λατοµείων ώστε να καταστούν επισκέψιµοι και 
τοποθέτηση ενηµερωτικών πινακίδων. 

4. Χάραξη ∆ιαδροµής µε µονοπάτια από τα Πετρωτά, στον Ανεµόµυλο, στην 
Μαύρη Πέτρα, στα λατοµεία Καλαθιάς Ρέµα, στο Φράγµα Περωτών και από εκεί 
σε Γυαλιά, Μπάρα, Μηλιά και Θεραπειό, συνολικά περίπου 10 χιλιοµέτρων. 

Σηµαντική θα είναι και η διάνοιξη και ανάδειξη διακρατικών µονοπατιών στα 
πλαίσια συµφωνιών και διακρατικών σχέσεων µε τις γειτονικές χώρες (Βουλγαρία 
και Τουρκία). Συγκεκριµένα, προτείνεται η χάραξη των παλαιών δρόµων της 
πέτρας: α. Πετρωτά-Μεζέκ-Σβίλενγκραντ (Εικ. 2) και β. Πετρωτά-Ορµένιο-
∆ίκαια-Μαράσια-Κάραγατς-Αδριανούπολη, διαδροµή γνωστή στα Πετρωτά ως  
«Καστρινή Στράτα» (Εικ. 6). Μέσα από αυτές τις διαδροµές οι κάτοικοι από τις 
γειτονικές χώρες θα έχουν τη δυνατότητα καλύτερης γνωριµίας και συνεργασίας.  
 
 
4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 
Από όσα αναφέρθηκαν πιο πάνω, η περιοχή του ∆ήµου Τριγώνου έχει ένα 

σηµαντικό προβάδισµα σε σχέση µε άλλες περιοχές της Θράκης για µία δυναµική 
ανάπτυξη στον τοµέα του τουρισµού και της προσέλκυσης επισκεπτών µε 
ενδιαφέροντα σε εναλλακτικά πεδία. Με την δηµιουργία Μουσείου Πέτρας και την 
ανάδειξη και προστασία των παλιών λατοµείων και γεοτόπων της περιοχής, σε 
συνδυασµό µε τα αρχαιολογικά ευρήµατα και τα µνηµεία, ο ∆ήµος Τριγώνου θα 
προσελκύσει τουρισµό όχι µόνο από την Ελλάδα αλλά και από τις γειτονικές 
χώρες. Τα διακρατικά µονοπάτια θα αποτελέσουν την «αιχµή του δόρατος» σ’ 
αυτήν την κατεύθυνση. 

Είναι όµως απαραίτητο οι Τοπικές Αρχές να αντιληφθούν την πλούσια 
γεωλογική και πολιτιστική κληρονοµιά της περιοχής και πόσο σηµαντική είναι για 
την ανάπτυξη του τόπου, και να δηµιουργήσουν τις κατάλληλες συνθήκες, µε 
απορρόφηση οικονοµικών πόρων και µε χρησιµοποίηση ειδικών επιστηµονικών 
µελετών, ώστε αυτή η όµορφη και ιδιαίτερη γωνιά της Θράκης να µη χάσει την 
ευκαιρία και τη δυνατότητα και την προοπτική στην ανάπτυξη. 
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Εικ. 1. Γεώτοπος Μάυρης 
Πέτρας, άποψη προς 
νοτιανατολικά 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Εικ. 2. Στο βάθος τύµβος 
Μεζέκ, Βουλγαρία. Άποψη από 
τον ανεµόµυλο, Πετρωτά 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Εικ. 3. Ορυκτολογικό και 
µεταλλευτικό µουσείο στο 
Freiberg, Σαξωνία Γερµανίας 
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Εικ. 4. Απολιθωµένος κορµός 
δέντρου, Πετρωτά 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Εικ. 5. Θέση εξόρυξης 
µυλόπετρας, µε εγχάρακτη 
ηµεροµηνία 1907, στο Ρέµα 
Καλαθιάς. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Εικ. 6. «Καστρινή Στράτα» που 
οδηγούσε στην Αδριανούπολη
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ΣΕΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
 
Βασίλης Κ. Παπαζάχος
Οµότιµος Καθηγητής Γεωφυσικής Α.Π.Θ. 
 

 
Η Σεισµολογία γεννήθηκε µαζί µε τη Φιλοσοφία και τη ∆ηµοκρατία τον 6ο π.Χ. 

αιώνα στις ελληνικές πόλεις της Μικράς Ασίας από τους προσωκρατικούς 
φιλοσόφους, αφού αυτοί (Θαλής, Πυθαγόρας, Αναξίµανδρος, κλπ) για πρώτη φορά 
απέδωσαν τους σεισµούς σε φυσικά αίτια. Προηγούµενα επικρατούσαν 
θεοκρατικές αντιλήψεις για τα αίτια γένεσης των σεισµών και γι’ αυτό οι µεγάλοι 
µας ποιητές (Όµηρος, Ησίοδος) θεωρούσαν ότι ο Ποσειδώνας προκαλεί τους 
σεισµούς και τον αποκαλούσαν «γεήοχο». Αργότερα ο Αριστοτέλης διατύπωσε µια 
γενικευµένη υπόθεση για τη γένεση των σεισµών που απέδιδε τους σεισµούς σε 
«άνεµο» που εισέρχεται µε ορµή στη Γη και εξέρχεται επίσης µε ορµή. Αυτή η 
υπόθεση του Αριστοτέλη δέσποσε επί δύο χιλιετίες. 

Το 1906, µετά το µεγάλο σεισµό του Αγίου Φραγκίσκου στην Καλιφόρνια, 
διαπιστώθηκε για πρώτη φορά (από τον αµερικανό σεισµολόγο Harry Reid) ότι οι 
σεισµοί γεννώνται σε ρήγµατα του φλοιού της γης. Το 1935 βρέθηκε (από τον 
Charles Richter) τρόπος µέτρησης των σεισµών και στις αρχές τις δεκαετίας του 
1960 ανακαλύφθηκε (από διάφορες οµάδες γεωφυσικών) ότι οι σεισµοί οφείλονται 
σε βραδείες κινήσεις (π.χ. 5 εκατοστά το έτος) των λιθοσφαιρικών πλακών. 

Στο σχήµα (1) φαίνεται το ρήγµα που προκάλεσε το σεισµό µεγέθους Μ=6.3 
στις 4 Μαρτίου του 1981 στον κόλπο των Αλκυονίδων. Το σχήµα (2) παριστάνει 
τις κινήσεις των λιθοσφαιρικών πλακών που προκαλούν τους σεισµούς στο 
ελληνικό χώρο (λιθοσφαιρικές πλάκες του Αιγαίου, της Ανατόλιας της Απούλιας, 
της Ευρασίας, της Αφρικής). 

Η Σεισµολογία ασχολήθηκε πολύ λίγο µε το πρόβληµα της αντισεισµικής 
προστασίας µέχρι το 1950. Μέχρι τότε ασχολήθηκε µε το πρόβληµα της δοµής και 
σύστασης του εσωτερικού της Γης (φλοιός, µανδύας, πυρήνας) και µε την 
αποτελεσµατική αναζήτηση κοιτασµάτων πετρελαίου και άλλων ορυκτών (όλα 
τα γνωστά σήµερα µεγάλα κοιτάσµατα πετρελαίου έχουν ανακαλυφθεί µε 
σεισµικές µεθόδους). 

Οι πρώτοι κανονισµοί για την αντοχή των τεχνικών έργων (κτιρίων, γεφυρών, 
κλπ) στους σεισµούς άρχισαν να θεσµοθετούνται στη δεκαετία του 1950 και 
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βασίζονται στη χωρική κατανοµή των σεισµών. Έτσι ο πρώτος ελληνικός 
αντισεισµικός κανονισµός έγινε νόµος του κράτους το 1959 και βασίζεται στο 
χωρισµό του Ελλαδικού χώρου σε τρεις ζώνες σεισµικής επικινδυνότητας, που 
φαίνονται στο σχήµα (3), όπως έχουν διαµορφωθεί πρόσφατα. Έτσι, ο 
ακρογωνιαίος λίθος της αντισεισµικής µας προστασίας είναι ο αντισεισµικός 
κανονισµός µέχρι σήµερα, επειδή η σεισµολογική γνώση περιοριζόταν στη χωρική 
κατανοµή των σεισµών αφού ήταν περιορισµένη η γνώση της χρονικής µεταβολής 
της σεισµικότητας. 

Όµως, ο αντισεισµικός κανονισµός αποτελεί ένα µακροπρόθεσµο µέτρο 
αντισεισµικής προστασίας και αφορά τις µελλοντικές τεχνικές κατασκευές και ένα 
ποσοστό (20%) των υπαρχουσών κατασκευών, αφού η πλειονότητα των 
υπαρχουσών σήµερα κατασκευών (το 80%) δε σχεδιάσθηκαν µε σύγχρονο 
αντισεισµικό κανονισµό ώστε να αντέχουν σε ισχυρούς σεισµούς. Σήµερα, όµως, η 
µελέτη της χρονικής µεταβολής της σεισµικότητας (µεσοπρόθεσµη πρόγνωση) έχει 
προχωρήσει σηµαντικά και γνωρίζουµε που αναµένονται ισχυροί σεισµοί κατά τα 
επόµενα έτη (π.χ. κατά την επόµενη πενταετία) ώστε εκεί να εστιαστούν πρόσθετα 
µέτρα (έλεγχος κτιρίων, κλπ) που αφορούν και τα κτίρια που δε σχεδιάστηκαν µε 
σύγχρονο αντισεισµικό κανονισµό. 

Ως παράδειγµα της προόδου της έρευνας που αφορά τη χρονική µεταβολή της 
σεισµικότητας αποτελεί η πρόγνωση του σεισµού των Κυθήρων µεγέθους Μ=6.9 
που έγινε στις 8 Ιανουαρίου 2006 και αποτελεί την πρώτη επιστηµονική έγκυρη 
µεσοπρόθεσµη πρόγνωση σεισµού στον ελληνικό χώρο. Αυτή δηµοσιεύθηκε το 
2002 στο µεγάλο επιστηµονικό περιοδικό Bulletin Seismological Society of 
America και ο Οργανισµός Αντισεισµικού Σχεδιασµού και Προστασίας (ΟΑΣΠ) 
ενηµερώθηκε για τον επερχόµενο στα Κύθηρα σεισµό µε σχετική έκθεση στις 17 
∆εκεµβρίου 2002. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Σχ. 1. Το επιφανειακό ίχνος του ρήγµατος που προκάλεσε 
το σεισµό µεγέθους Μ=6.3 στις 4 Μαρτίου 1981 στον 
κόλπο των Αλκυονίδων. 
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Σχ. 2. Οι κινήσεις των λιθοσφαιρικών πλακών που προκαλούν τους σεισµούς στον 
Ελληνικό χώρο. 
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Σχ. 3. Ο χάρτης των τριών ζωνών σεισµικής επικινδυνότητας που περιλαµβάνεται στον 
Ελληνικό Αντισεισµικό Κανονισµό. 
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Μεταξύ των σηµαντικότερων γνωστών ιστορικών σεισµών της Θράκης 
παρατίθενται στη συνέχεια οι ακόλουθοι: Ο µεγαλύτερος σε µέγεθος σεισµός του 
1752, Μ 7.5, που προκάλεσε βλάβες στην Ανδριανούπολη και ερήµωσε πολλές 
πόλεις της Ανατολικής Θράκης και της Βουλγαρίας. Με το σεισµό αυτό πιθανώς 
συνδέεται το ρήγµατα του Άρδα και οι πολύ καλά διατηρηµένες διαρρήξεις στον 
τύµβο της Μικρής ∆οξιπάρας-Ζώνης. Η γεωλογική εξέλιξη και κυρίως η σεισµική 
δράση του ενεργού ρήγµατος στην ευρύτερη περιοχή του τύµβου της µικρής 
∆οξιπάρας –Ζώνης Έβρου (ρήγµα Άρδα) είναι ανάγκη να κατανοηθεί µε 
συστηµατική επιστηµονική διερεύνηση.  

Ο σεισµός της Κοµοτηνής του 1784 Μεγέθους 6,7 που  προκάλεσε την 
κατάρρευση, µέχρι τα θεµέλια, 500 σπιτιών, καθώς και ο επίσης ισχυρότατος 
σεισµός της Ξάνθης του 1829. Ένας άλλος καλά γνωστός σεισµός είναι του 1893. 
Μεγέθους 6,8 που έπληξε τη Σαµοθράκη στο βόρειο τµήµα της οποίας 
παρατηρήθηκαν µεταβολές στον υδροφόρο ορίζοντα και καταρρεύσεις βράχων. 
Εµφανίσθηκαν τότε και ρηγµατώσεις στην επιφάνεια του εδάφους µεταξύ των 
χωριών Θερµών και Κήπων στους πρόποδες του βουνού, και στην ίδια τοποθεσία 
παρατηρήθηκε καθίζηση της παραλίας, η οποία κατακλύσθηκε από θαλάσσιο κύµα 
ύψους 5 µέτρων. Στην παραλία Άγκιστρο της Σαµοθράκης, καταγράφηκε τότε 
ασθενές θαλάσσιο σεισµικό κύµαtsunami ύψους 1 µέτρου όπως και στην παραλία 
της Αλεξανδρούπολης που προχώρησε στην ακτή σε βάθος 40 µέτρων. Ο σεισµός 
του 1860, Μεγέθους 6,2 που προκάλεσε µικρότερες βλάβες στο νησί της 

                                                 
* Το εκλαϊκευµένο αυτό µικρό άρθρο που παραθέτει ορισµένα βασικά γεωλογικά 

στοιχεία για τα πιθανά ενεργά ρήγµατα της Θράκης και για ορισµένους σεισµούς της 
περιοχής αποτελεί µια µικρή συµβολή της διασποράς της γνώσης στους κατοίκους της 
ιδιαίτερης πατρίδας µου. 
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Σαµοθράκης ενώ η σεισµική ακολουθία του 2003, µε µέγιστο µέγεθος 5,7 στην 
ανατολική ακτή της Σαµοθράκης δεν προκάλεσε ζηµιές. Οι τελευταίοι αυτοί 
σεισµοί συσχετίζονται µε το ρήγµα του Γάνου (Καλλίπολη-Κόλπος Σάρου-Τάφρος 
Βορείου Αιγαίου), το οποίο συνδέεται µε πολύ καταστρεπτικούς σεισµούς στην 
περιοχή της ∆υτικής Τουρκίας. Η δυτική προέκταση αυτού του ρήγµατος αποτελεί  
έµµεση απειλή για τις περιοχές της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης. 

Επίσης ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η σεισµικότητα που παρατηρήθηκε 
το καλοκαίρι του 2004 στην περιοχή των Λουτρών και πιθανώς συνδέεται µε ένα 
µικρότερο ρήγµα, των Λουτρών, ή µια σειρά επίσης µικρών ρηγµάτων βόρεια και 
ανατολικά της Αλεξανδρούπολης. Τέλος, η περιοχή του βόρειου Έβρου 
επηρεάστηκε από τη δραστηριοποίηση του ρήγµατος της Φιλιππούπολης (Plovdiv) 
µε τους δύο ισχυρούς και καταστροφικούς σεισµούς του 1928 µεγέθους 6,8 και 7,0 
αντίστοιχα. Τα ρήγµατα της Φιλιππούπολης οριοθετούν προς τα βόρεια τον ορεινό 
όγκο της Ροδόπης. 

Μεταξύ των πιθανών σεισµικών πηγών της Θράκης αποτελούν τα γνωστά και 
άγνωστα ενεργά ρήγµατα της ευρύτερης περιοχής. Σηµαντικότερο είναι το ρήγµα 
Ξάνθης-Κοµοτηνής που οριοθετεί τον ορεινό όγκο της Ροδόπης µε την πεδιάδα της 
Κοµοτηνής. Το Ρήγµα Σαππών και ιδιαίτερα το παράκτιο ρήγµα Μαρώνειας-
Μάκρης, το οποίο ανατολικότερα φτάνει µέχρι την Αλεξανδρούπολη και φυσικά 
το µεγάλο ρήγµα της τάφρου του βορείου Αιγαίου, νότια της Σαµοθράκης, που 
αποτελεί µια από τις πλέον ενεργές περιοχές του Ελλαδικού χώρου. Τέλος τα 
ρήγµατα Λουτρών και του βόρειου Έβρου, τα οποία δεν έχουν µελετηθεί 
ικανοποιητικά, αποτελούν εν δυνάµει πιθανές σεισµικές πηγές για το απώτερο 
µέλλον. Αν και δεν υπάρχουν πολλά επιστηµονικά στοιχεία  για να τεκµηριώνουν 
την ενεργό δράση των ρηγµάτων της Θράκης, φαίνεται ότι είναι ρήγµατα µε πολύ 
µεγάλη περίοδο επανάληψης σεισµών και για το λόγο αυτό για µεγάλο χρονικό 
διάστηµα παραµένουν αδρανή. 

Πόλεις, λιµενικές εγκαταστάσεις, µεγάλα τεχνικά έργα και οικοδοµές που είναι 
χτισµένες σε χαλαρά εδάφη όπως η Κοµοτηνή, αρκετές περιοχές της 
Αλεξανδρούπολης και της Ορεστιάδας είναι ιδιαίτερα εκτεθειµένες σε µια 
µελλοντική σεισµική δόνηση. 

Η επικινδυνότητα µειώνεται, ελαχιστοποιείται όσο η κοινωνία επενδύει σε 
γνώση, οργάνωση, προπαρασκευή. Η Θράκη, αν και είναι µια περιοχή χαµηλής 
σεισµικότητας, δεν πρέπει να εφησυχάζει.  
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Σχ. 1. Οι κυριότεροι γνωστοί ιστορικοί σεισµοί της Θράκης 
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Σχ. 2. Πρόσφατη σεισµικότητα (27/06/2004 – 01/07/2004) στην περιοχή Λουτρών 
Αλεξανδρούπολης (από Κυρατζή και τους συνεργάτες της). 

 

 
 

Σχ. 3. Χάρτης των ενεργών ρηγµάτων του Βορείου Αιγαίου και της ευρύτερης περιοχής. 
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Infrared LANDSAT image 
with the main faults of 
the area.  
Σχ. 4. ∆ορυφορική εικόνα LANDSAT στην υπέρυθρη µπάντα µε τα κύρια ρήγµατα της 
περιοχής του βορείου Έβρου. ∆ιακρίνονται τα ρήγµατα  κατά µήκος του ποταµού Άρδα.. 
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1. Α∆ΡΑΝΗ ΥΛΙΚΑ 
 

Ως αδρανή χαρακτηρίζονται τα φυσικά υλικά (π.χ. χαλίκια, άµµοι, όστρακα, 
κίσσηρη, σκωρία, ηφαιστειακή τέφρα, θρυµµατισµένα πετρώµατα κ.ά.) ή τα 
επεξεργασµένα (π.χ. σχιστοπηλοί, άργιλοι, αργιλικοί σχιστόλιθοι, βερµικουλίτες, 
περλίτες, διατοµίτες κ.ά.) ή συνδυασµοί αυτών που χρησιµοποιούνται σε µίγµατα 
ποικίλων κοκκοµετρικών διαβαθµίσεων µε ένα συγκολλητικό ή βιτουµενιούχο 
υλικό για παρασκευή σκυροδεµάτων, κονιαµάτων, προκατασκευασµένων δοµικών 
στοιχείων κ.λπ. Τα παραπάνω αδρανή υλικά προσφέρουν όγκο και υψηλότερη 
αντοχή στα τελικά κατασκευαστικά προϊόντα. Ονοµάστηκαν αδρανή, γιατί δεν 
αντιδρούν χηµικά µε τις διάφορες συγκολλητικές ύλες. Τα φυσικά αδρανή 
µπορούν επίσης να χρησιµοποιηθούν αυτούσια σε οδικά ή σιδηροδροµικά 
υποστρώµατα, σε τοίχους αντιστήριξης πρανών, σε φράγµατα, σε κατασκευές 
αναβαθµίδων ποταµών, σε λιµενικές κατασκευές, για προστασία ακτών, σε στέγες 
κτιρίων, σε ταφικά µνηµεία, ως ευτηκτικά σε βιοµηχανικές επεξεργασίες, ως 
φίλτρα διήθησης ή καθαρισµού π.χ. νερών κ.ά. 

Τα αδρανή διακρίνονται σε: 
α. Φυσικά ή επεξεργασµένα ελαφρά αδρανή µε υψηλή σκληρότητα και 

φαινόµενο ειδικό βάρος µικρότερο από 2.500 kg/m3. 
β. Φυσικά ή τεχνητά θρυµµατισµένα αδρανή µε µέση έως υψηλή σκληρότητα 

και φαινόµενο ειδικό βάρος µεγαλύτερο από 2.500 kg/m3. 
Σύµφωνα µε τις Βρετανικές ή Γερµανικές προδιαγραφές και ανάλογα µε το 

µέγεθος των κόκκων τους τα φυσικά ή τεχνητά θρυµµατισµένα αδρανή 
διακρίνονται σε: παιπάλη (<0,075 mm), λεπτόκοκκα αδρανή (0,075 - 5,00 mm) και 
αδρόκοκκα αδρανή (>5,00 mm). Ο όρος χάλικες αφορά πετρώµατα που έχουν 
θρυµµατιστεί φυσικά, ενώ οι όροι σκύρα, σύντριµµα και γαρµπίλι αφορούν 
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αδρανή που έχουν δηµιουργηθεί από τεχνητή θραύση. 
Πολύ σηµαντικός είναι ο προσδιορισµός της κοκκοµετρικής τους σύνθεσης, 

αλλά και της πυκνότητάς τους. Η ποιότητα των διάφορων κονιαµάτων εξαρτάται 
κυρίως από την πυκνότητα αυτών των αδρανών. Η µέγιστη πυκνότητα 
πετυχαίνεται, όταν περιλαµβάνονται όλα τα κοκκοµετρικά µεγέθη, από τα 
λεπτότερα µέχρι τα αδροµερέστερα, ώστε να καταλαµβάνουν όλα τα κενά που 
υπάρχουν στο ρευστό κονίαµα. Η κοκκοµετρία προσδιορίζεται µε µια σειρά 
πρότυπων κόσκινων και αφού το αρχικό υλικό ξεραθεί στους 110οC, ώστε να 
αφαιρεθεί όλη η υγρασία του. 

Τα ελαφρά αδρανή, φυσικά ή επεξεργασµένα, παρουσιάζουν σχετικά µεγάλο 
εύρος τιµών του φαινόµενου ειδικού βάρους τους που όµως πάντα είναι 
χαµηλότερο από το αντίστοιχο των βαριών αδρανών (Πίν. 1) (Τσιραµπίδης 2005). 

 
Πίνακας 1. Φαινόµενο ειδικό βάρος ελαφρών και βαριών αδρανών υλικών. 
 
Ελαφρό αδρανές Φαιν. ειδ. βάρος

kg/m3
Βαρύ αδρανές Φαιν. ειδ. βάρος 

kg/m3

Βερµικουλίτης1

Περλίτης1

Κίσσηρη 
Σκωρία 
Ιπτάµενη τέφρα 
Σχιστοπηλός2

Άργιλος2

Αργιλ. Σχιστόλιθος2

Σχιστοπηλός3

Άργιλος3

∆ιατοµίτης 
Γύψος 
Σκωρία υψικαµίνων 

60-190 
80-180 

400-480 
400-480 
550-850 

1.200-1.840 
1.200-1.840 
1.200-1.840 
1.440-1.920 
1.440-1.920 
2.000-2.300 
2.300-2.400 
2.160-2.400

Ανθρακικά 
Άµµος 
Σκύρα 
Βωξίτες 
Γρανίτες 
Ηφαιστίτες 
Περιδοτίτες 
Σχιστόλιθοι 
Σερπεντινίτες 
Χαλαζίτες 
 

2.600-2.850 
2.600-2.800 
2.600-2.800 
2.650-2.850 
2.550-2.750 
2.500-2.700 
2.600-2.800 
2.820-2.900 
2.680-2.780 
2.600-2.700 

1πυροεπεξεργασµένος, 2πυροεπεξεργασµένος σε περιστρεφόµενο κλίβανο, 
3πυροεπεξεργασµένος  σε µηχανή τεφροποίησης 

 
Άµµος είναι ένα αδρανές υλικό µη λιθοποιηµένων κόκκων ορυκτών ή 

πετρωµάτων µεγέθους 2-0,063 mm. Αποτελείται κυρίως από χαλαζία και 
αστρίους. Οι κόκκοι της άµµου προέρχονται από την αποσάθρωση των 
πετρωµάτων. Με βάση τo επικρατέστερo oρυκτό συστατικό της ή τo είδoς της 
συγκoλλητικής ύλης ή τo είδoς τoυ υλικoύ πλήρωσης η άµµος χαρακτηρίζεται ως 
χαλαζιακή, ασβεστιτική, ιλυώδης ή αργιλώδης. Σε συσχέτιση µε το µέγεθος των 
κόκκων τους, οι άµµοι µαζί µε αδροµερέστερα και λεπτοµερέστρα χαλαρά ιζήµατα 
κατατάσσονται σε : (Πίν. 2) (Τσιραµπίδης 1993). 
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Πίνακας 2. Κατηγορίες άµµου ανάλογα µε το µέγεθος των κόκκων της. 
 

Κατηγορία Μέγεθος κόκκων (mm)
Κροκάλες + Λατύπες 
Πολύ αδρόκοκκη άµµος 
Αδρόκοκκη άµµος 
Μεσόκoκκη άµµoς 
Λεπτόκoκκη άµµoς 
Πoλύ λεπτόκoκκη άµµoς 
Ιλύς + Άργιλος  

> 2 
2 - 1 

1 - 0,5 
0,5 - 0,25 

0,25 - 0,125 
0,125 - 0,063 

<0,063
 

Ο Friedman (1961) διαχωρίζει τις άµµους θινών, ποταµών, λιµνών και 
θαλασσών µε βάση τα παρακάτω κριτήρια: 

α. Ο µέσος όρος του µεγέθους των κόκκων είναι µικρότερος στις άµµους των 
θινών. 

β. Οι άµµοι των θινών είναι περισσότερο οµοιοµεγέθεις. 
γ. Οι άµµοι των ποταµών παρουσιάζουν περισσότερους πληθυσµούς κόκκων. 
δ. Το µέγεθος των κόκκων των άµµων των θινών είναι συνήθως <0,35 mm, ενώ 

των άµµων των θαλασσών ή λιµνών είναι κατά 40% µεγαλύτερο από αυτή την 
τιµή. 
 
 
2. Ι∆ΙΟΤΗΤΕΣ 
 

Οι κύριες φυσικές ιδιότητες που είναι ουσιώδεις για την παραγωγή θραυστού 
πετρώµατος είναι η αντοχή, το πορώδες µε το µέγεθος των πόρων και η 
σταθερότητα του όγκου των κενών, όταν υποβάλλεται σε ποικίλες συνθήκες 
διύγρανσης ή ψύξης ή τήξης. Επίσης, σηµαντική θεωρείται η τάση να θραύεται σε 
ίσου µεγέθους περίπου κυβικού σχήµατος τεµαχίδια. 

Οι χηµικές ιδιότητες ενός φυσικού πετρώµατος θεωρούνται σηµαντικές στον 
προσδιορισµό της ποιότητας µιας απόθεσής του για παραγωγή θραυστού υλικού. 
Μερικά φυσικά πετρώµατα περιέχουν ορυκτά που είναι χηµικά δραστικά στο 
τσιµέντο, στο βιτουµενιούχο σκυρόδεµα κ.ά. Επίσης, θραυστό πέτρωµα µε µεγάλο 
περιεχόµενο σε SiO2 µε τη µορφή φυσικού γυαλιού, χαλκηδόνιου, οπάλιου, 
κερατόλιθου ή λεπτοκρυσταλλικού χαλαζία, µπορεί να είναι δραστικό σε 
αλκαλιούχο τσιµέντο. Τα σουλφίδια (κυρίως σιδηροπυρίτης, µαρκασίτης και 
πυροτίτης) αντιδρούν µε οξυγόνο και νερό και σχηµατίζουν υδροξείδια του Fe και 
θειικά άλατα, άρα η παρουσία τους είναι ανεπιθύµητη στο θραυστό πέτρωµα. 

Τα περισσότερα φυσικά πετρώµατα καταστρέφονται σε ποικίλο βαθµό στο 
αποσαθρωτικό περιβάλλον. Οι άστριοι εξαλλοιώνονται σε αργιλικά ορυκτά, τα 
φεµικά ορυκτά σε οξείδια του Fe και άλλα δευτερογενή ορυκτά, ο ασβεστίτης και 
ο δολοµίτης διαλύονται και τα σουλφίδια οξειδώνονται. Σχεδόν όλες αυτές οι 
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αλλαγές µειώνουν τις αντοχές των πετρωµάτων και τείνουν να τα καταστήσουν 
λιγότερο ιδανικά για παραγωγή θραυστού υλικού. 

Οι προδιαγραφές χρήσης ενός θραυστού πετρώµατος για κατασκευαστικές 
εφαρµογές περιλαµβάνουν δοκιµές αντοχής στην τριβή, υγείας, κοκκοµετρικής 
διαβάθµισης, ελέγχου παρουσίας δηλητηριωδών υλικών (π.χ. οργανική ύλη, 
γαιάνθρακας, σχιστοπηλός, άργιλος, κερατόλιθος κ.ά.), χρώµατος, προσδιορισµού 
ποσοστού λεπτοµερών (<75 µm), ειδικού βάρους, υδαταπορρόφησης και σχήµατος 
κόκκων, καθώς και δοκιµές παραγωγής σκυροδέµατος και αντοχής στην 
ολισθηρότητα. 

Τα αδρανή για έργα οδοποιίας πρέπει: 
α. Να αποτελούνται από γωνιώδη και χαµηλού βαθµού ταξινόµησης 

θραύσµατα (πολλοί πληθυσµοί θραυσµάτων ή τεµαχιδίων). Το <75 µm κλάσµα 
(παιπάλη) πρέπει να αφαιρείται. 

β. Να παρουσιάζουν υψηλές αντοχές στην κυκλοφορία των οχηµάτων. 
γ. Να παρουσιάζουν υψηλές αντοχές σε ακραίες καιρικές συνθήκες (π.χ. 

παγετός). 
δ. Να παρουσιάζουν υψηλές φυσικοµηχανικές αντοχές. 
Οι αντοχές ποικίλλουν ανάλογα µε την τελική χρήση του προϊόντος στο οποίο 

συµµετέχει το αδρανές υλικό. Οι προδιαγραφές για ποικίλα ελαφρά ή βαριά 
αδρανή υλικά κατά χρήση καθορίζονται από διάφορα διεθνή πρότυπα: 
Αµερικανικό (ASTM), Γερµανικό (DIN), Ιταλικό (UNI), Βρετανικό (BS), ∆ιεθνές 
(ΙSO) και στην Ελλάδα από τις αντίστοιχες προδιαγραφές του τέως Υπουργείου 
∆ηµοσίων Έργων (ΦΕΚ 70/8.2.85) ή τον ΕΛΟΤ. 

Η άµµος και τα σκύρα του χαλαζία πρέπει να ικανοποιούν ορισµένα 
χαρακτηριστικά όπως κατανοµή και σχήµα των κόκκων, αντοχή απόξεσης και 
ποσοστό ξένων προσµίξεων (ιλύς και άργιλος) πριν τη χρήση τους σε ποικίλες 
κατασκευές. 

Το σύστηµα καθαρισµού νερού, για αφαίρεση των στερεών ή φυτικών 
σωµατιδίων, αποτελείται από ένα ανώτερο στρώµα λεπτοµερούς πυριτικής άµµου 
(0,15-0,35 mm) και από τρία κατώτερα διαβαθµισµένα στρώµατα πυριτικών 
σκύρων (2-8 mm, 8-16 mm και 16-32 mm). 

Η µέση χηµική σύσταση της οικοδοµικής άµµου είναι (Pettijohn et al. 1973): 
84,9% SiO2, 6,0% Al2O3, 2,2% Fe2O3, 1,1% K2O, 1,0% CaO, 1,8% H2O, 3,0% 
λοιπά. 

Μερικοί τύποι χαλαζιακής άµµου µε σφαιρικό σχήµα κόκκων µπορούν να 
χρησιµοποιηθούν ως σφαιρίδια ριπής βοηθώντας στη διάνοιξη των σχισµών και 
κενών πορωδών πετρωµάτων βελτιώνοντας έτσι το πορώδες τους και τις ταχύτητες 
ροής διάφορων ρευστών όπως του αερίου και του πετρελαίου. 

Η χαλαζιακή άµµος ή ο χαλαζίας είναι ανθεκτικά σε θερµοκρασία µέχρι 
περίπου 1.470οC και αποτελούν τις οικονοµικότερες πηγές του πυριτίου που 
χρησιµοποιείται στην παραγωγή ειδών υαλουργίας και κεραµικής, αλλά και ως 
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πηγή στην παραγωγή χηµικών προϊόντων πυριτίου. 
Η πυριτία είναι σχετικά φτηνή, σκληρή, αδρανής, µε κογχοειδή θραυσµό και 

παρουσιάζει χαµηλή ελαιοαπορροφητικότητα και ικανότητα κονιοποίησης. 
Μπορεί να χρησιµοποιηθεί ως υλικό αµµοβολής ή σκόνη καθαρισµού. Η πυριτία 
είναι το κύριο υλικό στην παρασκευή των απλούστερων ειδών υαλουργίας, µε 
τήξη στους 1.700οC. Όταν όµως προσθέτεται ως ευτηκτικό υλικό το Na2O 
σχηµατίζεται γυαλί στους 1.450-1.500οC. 

Τα πυριτικά κεραµικά έχουν ως κύρια συστατικά άργιλο, χαλαζία, άστριο, 
καθώς και µικρές ποσότητες προσθετικών όπως τάλκη, CaCO3, οστέινη τέφρα, 
βολαστονίτη κ.ά. Το µίγµα κονιοποιείται µέχρι το µέγεθος των κόκκων του να 
γίνει <40 µm, προσθέτεται 30-35% νερό και αντιθροµβωτικά όπως πυριτικό 
νάτριο. Σχηµατοποιείται και πυρώνεται σε θερµοκρασίες >800οC, οπότε 
παίρνονται τα λευκά και ηµιυαλώδη προϊόντα. 
 
 
3. ΠΑΡΑΓΩΓΗ 
 

Η πυριτία (SiO2) και οι ενώσεις της παράγονται και καταναλώνονται στις πε-
ρισσότερες χώρες του κόσµου. Η ετήσια παραγωγή υψηλής µέχρι µέσης ποιότητας 
πυριτίας είναι περίπου 120-150 εκατ. τόνοι, από τους οποίους περισσότερο του 
ενός τετάρτου προέρχεται από τις ΗΠΑ. Προϊόντα συνθετικής πυριτίας παράγονται 
στις περισσότερο προηγµένες οικονοµίες και καταναλώνονται στη βιοµηχανία. 
Στην παραγωγή του µετάλλου πυριτίου κυριαρχεί η Κίνα µε 45%. Όλοι οι κρύ-
σταλλοι χαλαζία που χρησιµοποιούνται σε ηλεκτρονικές συσκευές είναι συνθετι-
κοί. Ηµιπολύτιµες ποικιλίες χαλαζία παράγονται από σχετικά χαµηλού κόστους 
λειτουργίας επιχειρήσεις στη Βραζιλία (αχάτης, αµέθυστος), Μαδαγασκάρη (ρο-
δόχροος χαλαζίας), Μεξικό (αχάτης) και Ζάµπια (αµέθυστος). 

Παγκόσµια παραγωγή πυριτικής άµµου έτους 2000 
110.000.000 τόνοι

ΗΠΑ
27%

Παραγουάη
9%

Γερµανία
7%Αυστρία

6%
Ισπανία

6%
Γαλλία

6%

Αγγλία
4%

Άλλες*
35%

 
*περιλαµβάνονται η Ιταλία, Ιαπωνία, Βραζιλία, Αυστραλία, Βέλγιο, Ν. Αφρική (Harben 2002). 
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Ενώ η παρουσία της ακατέργαστης ύλης είναι σηµαντική, οι περισσότερες 

µονάδες επεξεργασίας ελαφρών αδρανών απαιτούν να βρίσκονται κοντά σε 
µονάδες παρασκευής σκυροδεµάτων και ασφαλτικών για να είναι οικονοµικά 
βιώσιµες. 

Στη χώρα µας η παραγωγή σκληρών αδρανών, π.χ. από πυριγενή (πλουτωνικά ή 
ηφαιστειακά) ή µεταµορφωµένα πετρώµατα, είναι πολύ περιορισµένη, εξαιτίας του 
κόστους επεξεργασίας, αλλά και της περιορισµένης ζήτησης. Έτσι, σχεδόν όλα τα 
αδρανή υλικά είναι ανθρακικής προέλευσης που ικανοποιούν τις περισσότερες 
προδιαγραφές, αλλά υστερούν στη φθορά από τριβή και στη δυνατότητα 
κατασκευής αντιολισθηρών οδοστρωµάτων. 

Τα αποθέµατα των πετρωµάτων που είναι κατάλληλα για την παραγωγή 
αδρανών υλικών στην Ελλάδα, είναι απεριόριστα. Η ετήσια παραγωγή του 
συνόλου των αδρανών (ανθρακικά και χαλαζιακά σκύρα και άµµος) υπερβαίνει τα 
70 εκατοµ. τόνους. Η ακαθάριστη αξία αυτών ξεπερνά τα 300 εκατοµ. ευρώ, µε 
µέση ετήσια αύξηση τα τελευταία χρόνια 6%. 

Στην Ελλάδα ο αριθµός των λειτουργούντων λατοµείων σκύρων και άµµου το 
2001 ήταν 311, µε συνολικό αριθµό εργαζόµενων 2894 άτοµα (ΕΣΥΕ 2005). Η 
ποσοστιαία συµµετοχή αυτού του κλάδου στην εξορυκτική δραστηριότητα ήταν 
42% µε βάση τον αριθµό των παραγωγικών µονάδων και 20% µε βάση το 
συνολικό αριθµό των απασχολούµενων. Μόνο στη Μακεδονία και Θράκη το 2005 
λειτουργούσαν (Τσιραµπίδης 2005): 

 9 µεταλλεία (από 24). 
 39 λατοµεία βιοµηχανικών ορυκτών (68). 
 80 λατοµεία αδρανών υλικών (320). 
 160 λατοµεία µαρµάρων (240). 

 
 
4. ΧΡΗΣΕΙΣ 
 

Ανάλογα µε τη φύση των συστατικών της, η άµµος χρησιµοποιείται µε πολλούς 
τρόπους. Η άµµος που αποτελείται από κόκκους καθαρού διοξειδίου του πυριτίου 
χρησιµοποιείται στην υαλουργία για την παρασκευή του γυαλιού. Η δοµική άµµος 
που χρησιµοποιείται στα κονιάµατα είναι προϊόν προσχωσιγενές. Χαλαζιακή 
άµµος εξορύσσεται από ορυχεία επιφάνειας που λέγονται αµµωρυχεία. Η άµµος 
των χυτηρίων, που χρησιµεύει για την κατασκευή µητρών πρέπει να παρουσιάζει 
ειδικές ιδιότητες, κυρίως πλαστικότητα και συνοχή, για να είναι οι µήτρες λεπτές 
και διαρκείας. Επίσης, να είναι πυρίµαχη, να µην αποσυνθέτεται ή παραµορφώ-
νεται, εξαιτίας επαφής µε το λιωµένο σίδηρο, να είναι πορώδης και περατή. 

Ο συνεκτικός ψαµµίτης µπορεί να θρυµµατιστεί και χρησιµοποιηθεί ως 
αδρανές, στην παρασκευή σκυροδέµατος και ασφαλτοµίγµατος, ενώ αν είναι 
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αισθητικά ελκυστικός, µπορεί να κοπεί, επεξεργαστεί και χρησιµοποιηθεί ως λίθος 
δόµησης ή πλακίδιο δαπέδου ή τοίχου. 

Οι καθαρές ποικιλίες του κονιοποιηµένου ψαµµίτη, της χαλαζιακής άµµου και 
του χαλαζίτη είναι οι πηγές της χηµικής πυριτίας (SiO2) η οποία χρησιµοποιείται 
στην υαλουργία και κεραµική, στην παρασκευή ποικίλων χηµικών προϊόντων και 
ως ευτηκτικό υλικό στην παραγωγή σιδήρου και χάλυβα. 

Η χαλαζιακή άµµος χρησιµοποιείται ως υλικό αµµοβολής στον καθαρισµό 
πλοίων, δεξαµενών και γεφυρών, ενώ η πυριτική σκόνη στην παρασκευή ποικίλων 
υγρών καθαριστικών. Επίσης, ως υλικό χυτηρίου στην παραγωγή χάλυβα, ελατού 
σιδήρου και κραµάτων αλουµινίου και χαλκού. Ακόµη, η χαλαζιακή άµµος και τα 
σκύρα για τον καθαρισµό αστικών ή βιοµηχανικών απόβλητων. Η αλευροµερής 
πυριτία χρησιµοποιείται ως πληρωτικό υλικό στην παρασκευή χρωµάτων, 
πλαστικών, ελαστικών, συγκολλητικών, στεγανωτικών και στόκου. Η χαλαζιακή 
άµµος χρησιµοποιείται ως πυρίµαχο υλικό στην παραγωγή χάλυβα και σιδήρου, 
στην κεραµική, στην υαλουργία και σε κλιβάνους τσιµέντου. Επίσης, στην 
παρασκευή υαλοπινάκων και φιαλών, θερµοµονωτικού υαλοβάµβακα, 
υαλονήµατος και βοριοπυριτικών σκευών µαγειρικής. 

Ο όρος πυριτία αναφέρεται στην άµορφη πυριτία (SiO2) και στο µικροκρυ-
σταλλικό χαλαζία (κρύσταλλοι µεγέθους <10 µm). 

Ο όρος Lascas αναφέρεται σε άµορφο ή µικροκρυσταλλικό SiO2 που χρησιµο-
ποιείται ως πρώτη ύλη για την παρασκευή συνθετικών κρυστάλλων χαλαζία. 

Στον πίνακα 3 παρουσιάζονται οι σηµαντικές ποιοτικές απαιτήσεις για χρήση 
της χαλαζιακής άµµου σε διάφορες εφαρµογές. 
 
 
5. Α∆ΡΑΝΗ ΥΛΙΚΑ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣ 
 

Στα σκυροδέµατα όπου η συµµετοχή των αδρανών καταλαµβάνει το 75-80% 
της µάζας τους, ο ρόλος τους στην δηµιουργία ενός ανθεκτικού και συνεκτικού 
ιστού που θα παραλάβει τα φορτία της κατασκευής, αλλά και θα αντέξει στις 
φυσικοχηµικές επιδράσεις του περιβάλλοντος, είναι καθοριστικός. 

Η καταλληλότητα των αδρανών που χρησιµοποιούνται για την παραγωγή 
σκυροδέµατος προδιαγράφεται από τις απαιτήσεις του ΕΛΟΤ 408 και του ΚΤΣ 97, 
ενώ αντίστοιχα η καταλληλότητα των αδρανών σύµφωνα µε τις Ευρωπαϊκές 
Προδιαγραφές καθορίζεται στο πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ12620. Βασική διαφορά των 
Ευρωπαϊκών από τις Ελληνικές Προδιαγραφές είναι ότι οι πρώτες καθορίζουν 
περιοχές απαιτήσεων που πρέπει να πληρούν για τις περισσότερες φυσικές 
απαιτήσεις και όχι µονοσήµαντα όρια όπως οι δεύτερες π.χ. Los Angeles από 15 
έως 50, αντίσταση σε τριβή και φθορά από 18% έως 32%. 

Οι ιδιότητες που πρέπει να πληρούν ελέγχονται ως προς τα εξής 
χαρακτηριστικά: 
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Πίνακας 3. Κύριες ποιοτικές απαιτήσεις για χρήση της χαλαζιακής άµµου µε βάση τη 
χηµική της σύσταση (κ.β. %) (Τσιραµπίδης 2005). 
 

Υαλουργίας >98,5% SiO2, 0,2-1,6% Al2O3 και Fe2O3 <0,04% (υαλοπίνακες), 
<0,03% (φιάλες), <0,3% (υαλοβάµβακας), ίχνη χρωστικών 
στοιχείων & πυρίµαχων ορυκτών. 

Κεραµική Μέγεθος κόκκων <75 µm, >97,5% SiO2, <0,55% Al2O3, <0,2% 
Fe2O3.

∆ιηθητική Χωρίς σκόνη, άργιλο, οργανική ύλη. Μέγεθος κόκκων 0,15-0,35 
mm, σχήµα γωνιώδες. 

Χυτηρίου Μέσο µέγεθος κόκκων 75 µm, >98% SiO2, ελάχιστο CaO και 
MgO. 

Ριπής Ελάχιστη παρουσία προσµίξεων (<0,3% αδιάλυτα), µέγεθος 
σφαιριδίων (3,35 mm έως 0,106 mm). 

Πυρίµαχη 95-99% SiO2.

Αλευροµερής Μέσο µέγεθος κόκκων 60 µm, λαµπρότητα >89%, <0,38% 
Al2O3, <0,10% για καθένα από τα Na2O, K2O και Fe2Ο3.

Πηγή Si Μέγεθος αδρανών >2,5 cm, >98,5% SiΟ2, <1,5% Fe2Ο3 <0,2 
(CaO+MgO+Α.Π.), <0,15% Al2O3, καθόλου As ή P. 

Lascas 15-20 ppm Al, 2-25 ppm Na, 2-10 ppm K, 2-5 ppm Fe, 1 ppm 
για καθένα από τα Ca, Mg, Li, Ti. Ποιότητα 1: κατά 90% καθαρό 
σε γυµνό µάτι, χωρίς εγκλείσµατα. Ποιότητα 2: κατά 50-60% 
καθαρό στο γυµνό µάτι, µε φυσαλίδες, χωρίς εγκλείσµατα. 
Ποιότητα 3: ηµιδιαφανές στο φως. Ποιότητα 4: αδιαφανές. 

Α.Π. = απώλεια πύρωσης 
 

1. Γεωµετρικά χαρακτηριστικά που επηρεάζουν τη σύνθεση και 
αντλησιµότητα του σκυροδέµατος: 

α) Συνολική επιφάνεια των κόκκων των αδρανών.  
β) Μέγεθος των κόκκων. 
γ) Σχήµα των κόκκων κ.ά.  
Ανάλογα µε το σχήµα τους οι κόκκοι διακρίνονται σε σφαιρικούς, κυβικούς, 

πλακώδεις, επιµήκεις ή γωνιώδεις. Το πρότυπο ΕΛΟΤ 408 απαιτεί το ποσοστό των 
κόκκων µε λόγο µεγαλύτερης προς µικρότερη διάσταση 3:1 να µην υπερβαίνει το 
50% για χρήση στο σκυρόδεµα. 

2. Φυσικά χαρακτηριστικά που επηρεάζουν την αντοχή και ανθεκτικότητα 
του σκυροδέµατος: 

α) Αντοχή µητρικού πετρώµατος. Πρέπει να έχει θλιπτική αντοχή τουλάχιστον 
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65 Mpa. 
β) Αντοχή σε επιφανειακή φθορά και κρούση. Με τη µέθοδο Los Angeles δεν 

υπερβαίνει το 40%. 
γ) Ανθεκτικότητα σε αποσάθρωση (υγεία). Η άµµος πρέπει να παρουσιάζει 

απώλεια µικρότερη από 10% και τα σκύρα µικρότερη του 12%. 
δ) Ειδικό βάρος. Οι τιµές του για αδρανή σκυροδέµατος πρέπει να βρίσκονται 

µεταξύ 2,4 και 3,0. 
ε) Πορώδες. Η τιµή του προσδιορίζεται µε µέτρηση της 

υδατοαπορροφητικότητάς τους. Για τον προσδιορισµό της πρέπει προηγουµένως 
να έχει πλυθεί το υλικό στο κόσκινο των 0,063 mm. 

στ) Κοκκοµετρική διαβάθµιση. Τα αδρανή ανάλογα µε το µέγεθος των κόκκων 
τους κατατάσσονται σε 4 βασικές κατηγορίες: α) Άµµος (0-4 mm), β) Ρυζάκι (4-8 
mm), γ) Γαρµπίλι (8-16 mm) και δ) Χαλίκι (16-31,5 mm). Χρειάζεται προσοχή 
στην ύπαρξη παιπάλης (µέγεθος κόκκων <0,075 mm) στην άµµο, που δεν πρέπει 
να υπερβαίνει το 16% στα θραυστά και το 5% στα φυσικά αδρανή. 

3. Φυσικά και χηµικά χαρακτηριστικά (καθαρότητα): 
∆εν πρέπει να επηρεάζουν δυσµενώς την πήξη, σκλήρυνση, αντοχή, 

σταθερότητα του όγκου και προστασία του οπλισµού από τη διάβρωση. Οι 
παρακάτω ενώσεις θεωρούνται επιβλαβείς: 

α) Οι ενώσεις θείου (π.χ. ανυδρίτης, γύψος) προκαλούν διόγκωση. Η 
περιεκτικότητα σε S03 πρέπει να είναι <1%. 

β) Οι ενώσεις σιδήρου προκαλούν διόγκωση και κηλίδες. 
γ) Τα νιτρικά άλατα και αλογόνα προκαλούν διάβρωση. Η περιεκτικότητα σε 

Cl πρέπει να είναι <0,2%. 
δ) Οι ενώσεις µολύβδου ή ψευδαργύρου προκαλούν επιτάχυνση ή επιβράδυνση 

µε µείωση της αντοχής. 
ε) Οι χλωριούχες ή φωσφορικές ενώσεις επιδρούν στο χρόνο πήξης. 
στ) Τα αποσαθρώσιµα συστατικά (π.χ. σιδηροµαγνησιούχα ορυκτά) ή οργανικά 

υλικά προκαλούν µείωση αντοχής και καθυστέρηση στην πήξη. 
ζ) Οι γαιάνθρακες προκαλούν µείωση αντοχής. Η περιεκτικότητα τους πρέπει 

να είναι <1%. 
η) Οι κερατόλιθοι πρέπει να µην υπερβαίνουν το 5%. 
θ) Το ποσοστό των εύθρυπτων και µαλακών κόκκων να είναι <3% και οι 

σβώλοι αργίλου <0,25%. 
Στα φυσικά αδρανή θαλάσσιας προέλευσης η περιεκτικότητα σε άνυδρο 

χλωριούχο ασβέστιο πρέπει να είναι <1% του βάρους του τσιµέντου. Επίσης, η 
δυνατότητα βλαπτικότητας των αδρανών κατά την αλκαλοπυριτική αντίδραση 
πρέπει να εξετάζεται πριν τη χρήση τους στο σκυρόδεµα. Τέλος, οι προδιαγραφές 
συνιστούν να αποφεύγονται πετρώµατα όπως οπάλιο, ανδεσίτης, ρυόλιθος και 
δολοµίτης, γιατί προκαλούν διόγκωση, καθώς και πετρώµατα περιέχουν οπάλιο 
και ζεόλιθους, εξαιτίας αντίδρασης αυτών µε τα αλκάλια του τσιµέντου. 
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Για τον προσδιορισµό των παραπάνω απαιτούνται εργαστηριακοί έλεγχοι 
(χηµική ανάλυση, ορυκτολογική και πετρογραφική εξέταση).  

Το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ12620 ανάλογα µε τις απαιτήσεις του έργου στο οποίο 
θα ενσωµατωθούν τα αδρανή και την προέλευσή τους, καθορίζει γι’ αυτά µια 
σειρά δοκιµών που πρέπει να εκτελεστούν και τα αποτελέσµατά τους να δηλωθούν 
από τον παραγωγό σε τυποποιηµένο πιστοποιητικό. Μερικές είναι: 

Περιεκτικότητα σε χλωροϊόντα (<1%). 
Σύνολο θειικών (<1%). 
Ύπαρξη συστατικών που επηρεάζουν το ρυθµό πήξης και ξήρανσης του 

σκυροδέµατος. 
Περιεκτικότητα σε ανθρακικά. 
Εκποµπή ραδιενέργειας. 
∆ιαφυγή βαρέων µετάλλων. 
∆ιαφυγή πολυαρωµατικών ανθράκων. 
∆ιαφυγή άλλων επιβλαβών ουσιών. 
Η δειγµατοληψία των αδρανών ανάλογα µε τη χρήση τους και για διάφορους 

ελέγχους απαιτεί ανάλογες ποσότητες δείγµατος για κάθε τύπο δοκιµής και σε 
ανάλογη µε τις προδιαγραφές συχνότητα. Το δείγµα µπορεί να λαµβάνεται είτε 
στον τόπο παραγωγής του υλικού (από σταµατηµένη µεταφορική ταινία) είτε από 
σωρούς από το µέσο του ύψους τους και από τουλάχιστον 10 σηµεία περιφερειακά 
του σωρού. 

 
 
6. ΛΑΤΟΜΕΙΑ 
 

Βασική υποχρέωση των λατοµείων είναι να λειτουργούν νόµιµα σύµφωνα µε 
την ισχύουσα νοµοθεσία (Νόµος 2115/93), σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του ΚΜΛΕ 
(Κώδικας Μεταλλευτικών Λατοµικών Εργασιών) και να παράγουν προϊόντα 
σύµφωνα µε τις προδιαγραφές (ΕΛΟΤ 408 και ΚΤΣ 97 για το σκυρόδεµα). 

Η καταλληλότητα των αδρανών πετυχαίνεται µε την επιλογή των θέσεων 
εξόρυξης ανάλογα µε την απαίτηση των προδιαγραφών, τη σωστή παραγωγική 
διαδικασία, τον κατάλληλο εξοπλισµό µε τον χειρισµό του από εκπαιδευµένο 
προσωπικό, τον ποιοτικό έλεγχο των παραγόµενων αδρανών και την εποπτεία της 
λειτουργίας του λατοµείου από διπλωµατούχο µηχανικό. Προσοχή απαιτείται στην 
αλλαγή µετώπου εξόρυξης, όταν παρουσιάζονται αλλαγές πετρωµάτων, όπου 
σύµφωνα µε τους κανονισµούς απαιτείται νέα εργαστηριακή εξέταση για την 
καταλληλότητα τους και κοινοποίηση των αποτελεσµάτων της εξέτασης στον 
πελάτη που τα προµηθεύεται. 

Κάθε φορτίο, πλην του δελτίου αποστολής, πρέπει σύµφωνα µε τον ΚΤΣ να 
συνοδεύεται µε ενυπόγραφο δελτίο κοκκοµετρικής διαβάθµισης των αδρανών που 
θα υπογράφεται από τον υπεύθυνο του λατοµείου. Αποκλίσεις µεγαλύτερες από τις 
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δηλωθείσες στις κοκκοµετρίες του Λατοµείου (ανάλογα µε το είδος του 
αδρανούς), καθιστούν µη αποδεκτά τα φορτία από τον παραγωγό σκυροδέµατος. 

Ως προς την αποθήκευσή τους το λατοµείο υποχρεούται να εξασφαλίζει ότι θα 
γίνεται διαχωρισµός τους, δεν θα αναµιγνύονται µεταξύ τους τα διάφορα είδη και 
θα εξασφαλίζεται η µη ρύπανση κατά τη φόρτωση τους. 

Πρέπει να επισηµανθεί ότι η οδηγία 89/106/ΕΟΚ που αφορά τα δοµικά 
προϊόντα είναι µια οδηγία νέας προσέγγισης, στα πλαίσια της οποίας απαιτείται τα 
υλικά που χρησιµοποιούνται να καλύπτουν ουσιώδεις απαιτήσεις στους τοµείς της 
Υγείας, Ασφάλειας και Προστασίας του καταναλωτή. Την παραπάνω Οδηγία έχει 
ενσωµατώσει η Ελλάδα στο Εθνικό ∆ίκαιο µε το Π∆ 334/94 µε βάση το οποίο 
απαιτείται η έκδοση ΚΥΑ των ΥΠΑΝ και ΥΠΕΧΩ∆Ε, για την Εφαρµογή της 
σήµανσης CE στα δοµικά προϊόντα (= προϊόντα που κατασκευάζονται για να 
ενσωµατωθούν κατά τρόπο µόνιµο και διαρκή σε δοµικά έργα). Επίσης, µε την 
απόφαση 1/596/ΕΚ ορίζεται το σύστηµα βεβαίωσης της πιστότητας για τα αδρανή 
και τις ανακοινώσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δηµοσιεύτηκαν στην επίσηµη 
εφηµερίδα της ΕΕ στις 27/02/03. 

Η εφαρµογή των Ευρωπαϊκών Τεχνικών Προδιαγραφών είναι υποχρεωτική για 
τα κράτη µέλη, τα οποία λαµβάνουν όλα τα κατάλληλα µέτρα για τη διάθεση στην 
Αγορά µόνο των καταλλήλων για τη χρήση που αυτά προορίζονται και που φέρουν 
υποχρεωτικά τη σήµανση CE. Επίσης, στις τεχνικές προδιαγραφές των συµβάσεων 
οι αναθέτουσες αρχές υποχρεούνται να αναφέρονται στα Ευρωπαϊκά Πρότυπα, 
εφόσον αυτά υπάρχουν και έχουν εναρµονιστεί σύµφωνα µε τις οδηγίες 92/50 και 
93/37. 

Τα λατοµικά προϊόντα που κυκλοφορούν σήµερα στην Ελλάδα (χωρίς καµιά 
πιστοποίηση από τον παραγωγό) υπόκεινται σε ελέγχους µόνο από τον 
κατασκευαστή ανάλογα µε τη χρήση τους και σύµφωνα µε τις προδιαγραφές 
ΕΛΟΤ 408 και ΚΤΣ 97 για το σκυρόδεµα και ΠΤΠ Ο150-Α250 κ.ά. για την 
οδοποιία. 

∆εν έχει ακόµα εκδοθεί για τα ΚΥΑ αδρανή που να αφορά την υποχρεωτική 
πιστοποίηση συµµόρφωσης των προϊόντων, αν και η καταληκτική ηµεροµηνία 
σύµφωνα µε την Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ήταν η 1/6/2004 και δεν 
έχουν δηµιουργηθεί Εθνικά προσαρτήµατα για τα πρότυπα που αφορούν τα 
αδρανή, ενώ για ορισµένα δοµικά υλικά όπως το τσιµέντο, τα πρόσθετα 
σκυροδέµατος κ.ά. αυτά ήδη κυκλοφορούν στη χώρα µας µε σήµανση CE.  

Οι Νόµοι (N), τα Νοµοθετικά (Ν.∆.) και Προεδρικά ∆ιατάγµατα (Π.∆.) και οι 
Υπουργικές Αποφάσεις (Υ.Α.) για την έρευνα και εκµετάλλευση λατοµικών 
προϊόντων και µαρµάρων, παρουσιάζονται στον πίνακα 4. 
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Πίνακας 4. Νόµοι (N), Νοµοθετικά (Ν.∆.) και Προεδρικά ∆ιατάγµατα (Π.∆.) και 
Υπουργικές Αποφάσεις (Υ.Α.) για την έρευνα και εκµετάλλευση λατοµικών προϊόντων και 
µαρµάρων. 
 
Περιεχόµενο Νόµος ΦΕΚ 
Περί Μεταλλευτικών Ερευνών….διατάξεων Ν.∆. 4433 

(1964) 
 

Περί Μεταλλευτικού Κώδικος Ν.∆. 210 ΦΕΚ 277Α/1973 
Περί ιδρύσεως Ινστιτούτου Γεωλογικών….(ΙΓΜΕ) Ν. 272 ΦΕΚ 50Α/1976 
Περί τροποποιήσεως του Ν.∆. 4433 Ν. 273 ΦΕΚ 50Α/1976 
Περί τροποποιήσεως του Μεταλλευτικού Κώδικος Ν. 274 ΦΕΚ 50Α/1976 
Περί εκµεταλλεύσεως λατοµείων….Πεντελικού 
όρους 

Ν. 386 ΦΕΚ 188Α/1976 

Περί εκµεταλλεύσεως λατοµείων Ν. 669 ΦΕΚ 241Α/1977 
Περί εκµισθώσεως δηµοσίων 
λατοµείων….µαρµάρων 

Π.∆. 285 ΦΕΚ 83Α/1979 

Περί προστασίας των δασών….χώρας Ν. 998 ΦΕΚ 289Α/1979 
Περί επικυρώσεως τεχνικών….περιβάλλοντος Υ.Α. ΦΕΚ 820Β/1980 
Εκµετάλλευση λατοµείων αδρανών….διατάξεις Ν. 1428 ΦΕΚ 43Α/1984 
Κανονισµός Μεταλλευτικών & Λατοµικών 
εργασιών 

Υ.Α. ΦΕΚ 931Β/1984 

Για την προστασία του περιβάλλοντος Ν. 1650 ΦΕΚ 160Α/1986 
Περιεχόµενο Μελέτης Περιβαλλοντικών 
Επιπτώσεων 

Υ.Α. ΦΕΚ 678Β/1990 

Τροποποίηση, αντικατάσταση και 
συµπλήρωση….Ν. 1428 

 
 
Ν. 2115 

ΦΕΚ 15Α/1993 

Όροι και διαδικασία εκµισθώσεως, …. αδρανών 
υλικών 

Υ.Α. ΦΕΚ 917Β/1993 

∆ιάφορες ρυθµίσεις …. και άλλες διατάξεις Ν. 2702 ΦΕΚ 70Α/1999 
Ρύθµιση θεµάτων ανταγωνισµού …. και άλλες 
διατάξεις 

Ν. 2837 ΦΕΚ 178Α/2000 

Εναρµόνιση Ν. 1650 µε οδηγίες 96/61 & 97/11 
Ε.Ε. 

Ν. 3010 ΦΕΚ 91Α/2002 

Κίνητρα Ιδιωτικών Επενδύσεων….Σύγκλιση Ν. 3299 ΦΕΚ 261Α/2004 
Έλεγχος……. Ρύθµιση θεµάτων Υπουργείου 
Ανάπτυξης 

Ν. 3335 ΦΕΚ 95Α/2005 
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Ειδικότερα, για την εξόρυξη άµµου, αµµοχώµατος, λίθων, χαλίκων κ.λπ., 
εφαρµόζονται οι διατάξεις: 

α. Του Α.Ν. 1219/38. 
β. Της παρ. 1, του άρθρου 49, του Ν. 1416/84. 
γ. Των παρ. 5 και 6, του άρθρου 33, του Ν. 1473/84. 
δ. Της παρ. 10, του άρθρου 7, του Ν. 2307/95. 
ε. Της Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Υ.Α.) Οικονοµικών, Μεταφορών, 

Υγείας, Τουρισµού και ∆ιοικητή Πρωτεύουσας, αριθµού 42279/24-11-1938 (ΦΕΚ 
267/38 τ.Β). 

Για την έκδοση απόφασης της Επιτροπής Αµµοληψίας από χείµαρρο, ποταµό ή 
κοινόχρηστη έκταση (χερσολίβαδο κ.λπ.) απαιτείται η υποβολή προς την 
Κτηµατική Υπηρεσία: 

α. Αίτησης του οικείου Ο.Τ.Α. µετά από απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. 
β. Περιβαλλοντικής µελέτης. 
γ. Απόφασης Νοµάρχη ή Γενικού Γραµµατέα Περιφέρειας για τους 

περιβαλλοντικούς όρους. 
δ. ∆ιαγραµµάτων σε 5 αντίτυπα, θεωρηµένων από την ∆.Τ.Υ. της Νοµαρχίας ή 

τη ∆ΕΚΕ. 
ε. Σύµφωνης γνώµης του οικείου ∆ασαρχείου. 

Η απόφαση της Επιτροπής Αµµοληψίας διαβιβάζεται στον αντίστοιχο Ο.Τ.Α. και 
στη ∆ιεύθυνση Περιβάλλοντος της Ν.Α. για έκδοση Απόφασης Νοµάρχη µε την 
οποία παραχωρείται τελικά το δικαίωµα εκµετάλλευσης του χώρου αµµοληψίας. 
 
 
7. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΝΟΣ ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ 
 

Οι απαραίτητες συνθήκες για την ανάπτυξη ενός λατοµείου θραυστών υλικών 
είναι: 

α. Να παρουσιάζουν υψηλές φυσικοµηχανικές αντοχές. 
β. Να βρίσκονται σε σηµαντικά αποθέµατα για διάρκεια εκµετάλλευσης 

τουλάχιστο 10 χρόνων και κατά προτίµηση περισσότερο των 20 χρόνων. 
γ. Να είναι εξασφαλισµένη η διάθεση της παραγωγής. 
δ. Να είναι ανταγωνιστικό το κόστος µεταφοράς, άρα η απόσταση µικρή 

από κάποιο αστικό κέντρο. 
ε. Οι επιπτώσεις στο περιβάλλον από την εξόρυξη, κατεργασία και 

µεταφορά πρέπει να είναι µέσα σε αποδεκτά όρια. 
στ. Η εξόρυξη, κατεργασία και µεταφορά του θραυστού υλικού να 

επιτρέπεται από τις αρµόδιες κρατικές αρχές και να είναι σύµφωνη µε την 
ισχύουσα νοµοθεσία. 

Η ύπαρξη ενός κοιτάσµατος είναι αναγκαία, αλλά δεν είναι και ικανή προϋπό-
θεση για την ανάπτυξη ενός λατοµείου. Τουλάχιστον τρεις άλλοι παράγοντες 
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εξετάζονται για την απόφαση ανάπτυξης µιας τέτοιας µονάδας (∆ασκαλάκης 
2002): 

Ο πρώτος παράγοντας είναι οι υποδοµές στην περιοχή του κοιτάσµατος όπως 
εργατοτεχνικό δυναµικό, ενέργεια, νερό και προσπέλαση (δρόµοι, σιδηρόδροµος, 
λιµάνι, αεροδρόµιο κ.λπ.). Εφόσον υπάρχουν οι βασικές υποδοµές πιο εύκολα 
συµπληρώνονται και προσαρµόζονται στις ανάγκες. Μέρος αυτού του 
προβλήµατος συνδέεται µε την απόσταση. Μεγαλύτερη απόσταση συνεπάγεται 
υψηλότερα κόστη µεταφορών. Συνεπώς, για την ανάπτυξη ενός µακρινού 
λατοµείου πρέπει τα γεωλογικά και αποθεµατικά δεδοµένα του κοιτάσµατος να 
οδηγούν σε χαµηλό κόστος παραγωγής, ώστε να καλύπτονται τα έξοδα κεφαλαίου 
και µεταφορών προς τα κέντρα των αγορών. 

Ο δεύτερος παράγοντας είναι η τοπική συσσώρευση οικονοµιών. Η 
συσσώρευση οδηγεί στην παρουσία εργατοτεχνικού δυναµικού µε εξειδικευµένα 
προσόντα, µε υψηλή διαθεσιµότητα ποικίλων υπηρεσιών, αγαθών, πρώτων υλών, 
µηχανηµάτων, ανταλλακτικών, νέων τεχνολογιών και γενικότερα τεχνολογικής 
γνώσης. Οι νέες επιχειρήσεις κερδίζουν, όταν έχουν καλούς γείτονες και έχουν τη 
δυνατότητα άµεσης επιλογής. Επίσης, κερδίζει το εργατικό δυναµικό και συνολικά 
κερδίζει η τοπική οικονοµία, αφού όλοι έχουν καλύτερες εναλλακτικές λύσεις και 
προοπτικές. Η συσσώρευση, µε τον ανταγωνισµό, εξελίσσεται σε µοχλό παραπέρα 
ανάπτυξης και αποτελεσµατικότερης λειτουργίας των κοινωνιών.  

Ο τρίτος παράγοντας είναι η ιστορική κληρονοµιά. Η ύπαρξη ενός παλαιού 
λατοµείου σε µια περιοχή σηµατοδοτεί τις περισσότερες φορές την ύπαρξη των 
κατάλληλων υποδοµών που αναφέρθηκαν και επιπλέον σηµατοδοτεί τη θετική 
άποψη της τοπικής κοινωνίας. Οι βασικές οικονοµικές δοµές συνεχίζουν να 
υπάρχουν και µετά το προσωρινό κλείσιµο του λατοµείου και αυτές αποτελούν 
πλεονέκτηµα έναντι ενός ισοδύναµου κοιτάσµατος µιας άλλης περιοχής. 

Ο ορυκτός πλούτος της Ελλάδος είναι ιδιαίτερα σηµαντικός. Ο κλάδος όµως 
που ασχολείται µε την εκµετάλλευση και επεξεργασία αυτού δεν έχει ευχέρεια επι-
λογής του τόπου δραστηριοποίησής του δεσµευµένος από πολλούς παράγοντες 
(π.χ. νοµοθετικό πλαίσιο, έργα υποδοµής, φορολογικό πλαίσιο κ.ά.). Η εξορυκτική 
επιχείρηση πρέπει να εγκατασταθεί εκεί που υπάρχουν τα ορυκτά και 
µεταλλεύµατα. Το που θα λειτουργήσει περιορίζεται αυστηρά και µόνο από τη 
γεωλογία. Αξίζει να σηµειωθεί ότι σε αντίθεση µε τις λαϊκές αντιλήψεις, οι 
περισσότερες εξορυκτικές επιχειρήσεις λειτουργούν στις αναπτυγµένες χώρες, 
παρά στις χώρες του τρίτου κόσµου. Το λατοµείο χρησιµοποιεί συνήθως µια 
σχετικά µικρή περιοχή, στην οποία συνεισφέρει µεγάλη οικονοµική δύναµη για 
µεγάλο χρονικό διάστηµα. Για να λειτουργήσει µια µονάδα χρειάζεται αξιόλογη 
οικονοµική δραστηριότητα. Πριν την έναρξη απαιτείται µια σειρά από υποστηρι-
κτικές εργασίες υποδοµών και µετά απαιτούνται πρώτες ύλες, ενέργεια, νερό, 
τροφή, στέγη κ.λπ. 
 

82 



  

8. ΕΙ∆Η Α∆ΡΑΝΩΝ 

8.1. Κίσσηρη (ελαφρόπετρα) 
Ανοιχτόχρωµο υαλώδες ηφαιστειακό πέτρωµα µε σκωριώδη υφή και φαινόµενο 

ειδικό βάρος 400-480 kg/m3. Αποτελείται από 70-75% SiO2, 12-14% Al2O3, 1-2% 
Fe2O3 και αλκάλεα. Θεωρείται πολύ σηµαντικό υλικό ως ελαφρό αδρανές, καθώς 
και ως αποξεστικό, µονωτικό ή διηθητικό υλικό. Επίσης, χρησιµοποιείται για την 
κατασκευή τεχνητών λίθων. Οι προδιαγραφές για χρήση της στην παρασκευή 
τσιµέντου περιγράφονται στη δοκιµή ASTM C330. Στην Ελλάδα βρίσκεται στα 
νησιά  Θήρα, Μήλο και Γυαλί. 
 
8.2. Ποζολάνη 

Είναι ηφαιστειακά υλικά πλούσια σε SiO2 και φτωχά σε Ca. Χρησιµοποιούνται 
σχεδόν αποκλειστικά στα τσιµέντα σε ποσοστά 10% έως 20%. Η ετήσια παραγωγή 
ποζολάνης στη Μήλο είναι κατά µέσο όρο 900.000 τόνοι. 

 
8.3. Τόφφοι 

Έχουν µέγεθoς κόκκωv <3 mm και µεγάλo πoρώδες. Ειδικότερα, η 
ηφαιστειακή τέφρα έχει µέγεθoς κόκκωv 3-0,06 mm και η ηφαιστειακή σκόvη 
<0,06 mm. 

Τo υλικό τωv τoφφιτώv µπoρεί vα είvαι θραυσµατoγεvές, κρυσταλλικό ή 
υαλώδες. Οι τoφφίτες συvήθως περιέχoυv µικρά πoσά µη ηφαιστειακώv υλικώv, 
oπότε ovoµάζovται αµµώδεις, ιλυώδεις ή αργιλώδεις τoφφίτες, αvάλoγα µε τo 
µέγεθoς τωv κόκκωv τoυς. Αvτίθετα, όταv τo πoσό τoυ τoφφικoύ υλικoύ είvαι 
µικρότερo τωv άλλωv κλαστικώv υλικώv, τότε τα πετρώµατα αυτά ovoµάζovται 
τoφφικoί ψαµµίτες ή τoφφικoί ιλύες ή τoφφικoί άργιλoι. Από τηv εξαλλoίωση τωv 
τoφφιτώv σχηµατίζεται τo αργιλικό πέτρωµα µπεvτovίτης πoυ απoτελείται κυρίως 
από τo oρυκτό σµεκτίτης. Οι τoφφίτες συvoδεύovται συvήθως από γραoυβάκες και 
πoλλές φoρές περιέχoυv ζεόλιθoυς. 

Η θηραϊκή γη είvαι έvας χαλαρός τoφφίτης, πoυ καλύπτει σχεδόv όλη τηv 
επιφάvεια τoυ vησιoύ Θήρας, καθώς και τωv γειτovικώv της µικρώv vησιώv. 
Απoτελείται κυρίως από άµoρφo SiO2 (περίπoυ 65%) και διάφoρα oξείδια 
µετάλλωv. Στo παρελθόv χρησιµoπoιήθηκε κυρίως στηv oικoδoµική (ως 
ποζολάνη), εξαιτίας τωv άριστωv υδραυλικώv ιδιoτήτωv της. 

 
8.4. Ανθρακικά αδρανή 

Τα επιµέρους προϊόντα περιλαµβάνουν: 
α. Τα σχετικά ακατέργαστα, αδρόκοκκα και φτηνά ανθρακικά αδρανή που 

χρησιµοποιούνται για ποικίλες κατασκευαστικές εφαρµογές. 
β. Τα µέσου µεγέθους κόκκων και µέσου βαθµού ποιότητας ανθρακικά 

αδρανή που χρησιµο-ποιούνται ως πληρωτικά για λεύκανση ή λαµπρότητα (>80%) 
και για παρασκευή στόκου ή σφραγιστικών υλικών. 
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γ. Τα πολύ λεπτοµερή ανθρακικά αδρανή που χρησιµοποιούνται ως 
πληρωτικά γνωστά ως "λειτουργικά" µε ειδικές απαιτήσεις στην καθαρότητά τους: 
λαµπρότητα >90%, αδιαφάνεια, σχήµα κόκκων, ρεολογικές ιδιότητες και ιξώδες, 
απορρόφηση νερού και ελαίου και ολική πυκνότητα για παρασκευή του χάρτου, 
των χρωµάτων, των πλαστικών και του ελαστικού. 

Στη φύση βρίσκονται πολλοί τύποι ασβεστολιθικών ή δολοµιτικών πετρωµάτων 
που ανάλογα µε το περιεχόµενό τους σε SiO2 (χαλαζίας ή χαλκηδόνιος), δολοµίτη 
και ασβεστίτη χαρακτηρίζονται διαφορετικά. Τα σηµαντικότερα ανθρακικά 
αδρανή είναι οι ασβεστόλιθοι, η κρητίδα, οι τραβερτίνες, οι πωρόλιθοι και οι 
δολοµίτες. 

 
8.5. Χαλαζιακή άµµος 

Ο χαλαζίας είναι σχετικά φθηνός, χηµικά ουδέτερος, έχει κογχοειδή θραυσµό 
και σκληρότητα 7.  Παρουσιάζει υψηλή λευκότητα, χαµηλή απορροφητικότητα 
ελαίου και ικανότητα κονιοποίησης σε ειδικά µεγέθη κόκκων. Γι΄ αυτό η 
χαλαζιακή άµµος µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως υλικό πλήρωσης, λείανσης ή 
διήθησης, καθώς και σε ποικίλες κατασκευές. Επίσης, παρουσιάζει πυριµαχότητα 
(σηµείο τήξης 1470οC) και χρησιµοποιείται ως άµµος χυτηρίων. Στον πίνακα 4 
παρουσιάζονται οι σηµαντικές ποιοτικές απαιτήσεις για χρήση της χαλαζιακής 
άµµου σε διάφορες εφαρµογές. 

 
8.6. Χαλίκια 

Τα χαλίκια αvήκουν στα κλαστικά ιζήµατα µε συστατικά γωνιώδη µεγέθους >2 
mm. Όταv είvαι συγκoλληµέvα χαρακτηρίζονται ως λατυποπαγή πετρώµατα. 
Θραύσµατα πετρωµάτωv >2 cm ονοµάζονται φερτoί λίθoι. Στα λατυπoπαγή τα 
κλαστικά συστατικά είvαι τεµάχια πετρωµάτωv, εvώ τo υλικό πλήρωσης είvαι 
συvήθως ψαµµιτικό. Όταv τα κλαστικά τεµάχια εφάπτovται µεταξύ τoυς τo υλικό 
πλήρωσης απλά γεµίζει τα διάκεvα πoυ µέvoυv ή όταv τo υλικό πλήρωσης 
υπερτερεί, τότε περιβάλλει κάθε κλαστικό κόκκo µε απoτέλεσµα αυτός vα µηv 
εφάπτεται µε τoυς γειτovικoύς τoυ. Τo συγκoλλητικό υλικό, άµoρφo ή 
µικρoκρυσταλλικό, µπoρεί vα είvαι πυριτικό, ασβεστιτικό ή αιµατιτικό. 

 
8.7. Ψαµµίτες και κερατόλιθοι 

Οι ψαµµίτες είναι συµπαγή ιζηµατογενή πετρώµατα µε µέγεθoς κλαστικώv 
συστατικώv 2-1/16 mm. Αvάλoγα µε τo επικρατέστερo oρυκτό συστατικό τoυς ή 
τo είδoς της συγκoλλητικής ύλης ή τo είδoς τoυ υλικoύ πλήρωσης 
χαρακτηρίζovται ως χαλαζιακoί, ασβεστιτικoί, ιλυώδεις ή αργιλώδεις. 
Μακρoσκoπικά oι απoθέσεις ψαµµιτώv παρoυσιάζoυv κατά καvόvα χαρακτηριστι-
κή στρωµάτωση. Τo χρώµα τoυς είvαι συvήθως αvoικτό τεφρό, κίτριvo ή 
ερυθρoκασταvό. Η υφή τoυς είvαι κoκκώδης και τραχιά. Ο συνεκτικοποιηµένος 
ψαµµίτης µπορεί να θρυµµατο-ποιηθεί για παραγωγή αδρανών υλικών και αν 
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αισθητικά είναι ελκυστικός µπορεί να κοπεί και χρησιµοποιηθεί ως διακοσµητικό 
πέτρωµα. 

Τα κύρια συστατικά τωv ψαµµιτώv είvαι: κόκκoι χαλαζία, κόκκoι αστρίωv, 
θραύσµατα πετρωµάτωv, υλικό πλήρωσης και συγκoλλητικό υλικό. Επίσης, 
περιέχoυv µoσχoβίτη, γλαυκo-vίτη, απατίτη και βαριά oρυκτά. Η oρυκτoλoγική 
σύσταση τωv ψαµµιτώv αvτικατoπτρίζει σε µεγάλo βαθµό τηv πετρoλoγική 
σύσταση και τις κλιµατικές συvθήκες της περιoχής πρoέλευσης τωv κλαστικώv 
υλικώv. Σε πoλλές παλιές και ώριµες άµµoυς πoυ έχoυv αvακατεργαστεί πoλλές 
φoρές, oι χαλαζιακoί κόκκoι απoτελoύv τo µεγαλύτερo πoσoστό τωv συστατικώv 
τoυς. 

Οι κερατόλιθοι είναι σκληρά, εξαιρετικά συµπαγή, ηµι-υαλώδη πετρώµατα πoυ 
απoτελoύ-vται από κρυπτoκρυσταλλικό SiO2 (κυρίως ιvώδη χαλκηδόvιo) µε 
µικρότερα πoσά µικρo- ή κρυπτoκρυσταλλικoύ χαλαζία και άµoρφoυ SiO2 
(oπάλιoς). Μερικές φoρές περιέχoυv ξέvες πρoσµίξεις όπως ασβεστίτη, αιµατίτη, 
αργιλικά oρυκτά και λείψαvα πυριτικώv oργαvισµώv. Έχoυv τραχύ και κoγχoειδή 
θραυσµό και πoικίλα χρώµατα. Βρίσκovται κυρίως µε µoρφή κovδυλωδώv µαζώv 
µέσα σε ασβεστόλιθoυς ή δoλoµίτες και σε µικρότερo πoσoστό µε µoρφή 
εκτεταµέvωv στρωµατωµένων απoθέσεωv. Τo υλικό τoυς µπoρεί vα είvαι 
oργαvικής ή αvόργαvης πρoέλευσης ή πρoϊόv µερικής αvτικατάστασης. 

Ο σχηµατισµός τωv περισσότερωv κερατόλιθωv oφείλεται στη χηµική εvέργεια 
τωv oργαvι-σµώv, oι σπoυδαιότερoι τωv oπoίωv είvαι τα διάτoµα, oι ραδιoλάριες 
και oι σπόγγoι. Ακόµη, υπαίθριες παρατηρήσεις έδειξαv ότι oρισµέvες απoθέσεις 
κερατόλιθωv δηµιoυργήθηκαv από άµεση καθίζηση άµoρφoυ SiO2 τωv θαλάσσιωv 
ή λιµvαίωv vερώv. Επίσης, η παρoυσία κovδύλωv κερατόλιθoυ µέσα σε 
ασβεστoλιθικά πετρώµατα απoδεικvύει αvτικατάσταση τoυ CaCO3 από SiO2 κατά 
τη διάρκεια της διαγέvεσης. Τέλoς, τo αvαγκαίo SiO2 για τo σχηµατισµό πυριτικώv 
ιζηµάτωv µπoρεί vα πρoέρθει άµεσα ή έµµεσα από ηφαιστειακή εvέργεια. 

 
8.8. Χαλαζίτες 

Είναι µονόµικτα µεταµορφωµένα πετρώµατα µε χρώµα συνήθως τεφρόλευκο 
και κύριο συστατικό το χαλαζία. Σε µικρές ποσότητες µπορεί να περιέχουν 
µαρµαρυγίες, χλωρίτη, αστρίους, κυανίτη, γρανάτες, επίδοτο κ.ά. Οι χαλαζίτες 
είναι προϊόντα περιοχικής µεταµόρφωσης που προέρχονται από αρχικά ψαµµιτικά 
πετρώµατα, χαλαζιούχους φλεβικούς σχηµατισµούς ή σχηµατισµούς πυριτιόλιθων. 
 
 
9. ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΧΑΛΑΖΙΑΚΗΣ ΑΜΜΟΥ 
 

Τα περισσότερα πυριγενή, ιζηµατογενή και µεταµορφωµένα πετρώµατα 
περιέχουν χαλαζία και πολλά από αυτά χρησιµοποιούνται ως εµπορικές πηγές της 
πυριτίας (SiO2). Ιδιαίτερα, η χαλαζιακή άµµος και ο ψαµµίτης είναι πολύ 
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συνηθισµένες πηγές, µε καθαρότητα που ποικίλλει από τον αρκόζη (>60% 
χαλαζίας) µέχρι τον ορθοχαλαζίτη (>95% χαλαζίας). Άµµος και σκύρα 
σχηµατίζονται σε ποτάµια και ρεύµατα.  

Ο χαλαζίας είναι το πιο διαδοµένο ορυκτό µετά τους αστρίους. Κρυσταλλικός 
και µαζοειδής χαλαζίας είναι συνηθισµένος σε πηγµατίτες και υδροθερµικές 
φλέβες, καθώς και σε προσχωσιγενείς αποθέσεις. Ωραίοι κρύσταλλοι χαλαζία 
συνοδεύουν πολλές φορές τα κοιτάσµατα µικτών θειούχων, οπότε είναι δυνατό να 
έχουν µεγαλύτερη οικονοµική αξία. Οι έγχρωµες ποικιλίες του χαλαζία 
θεωρούνται συνήθως πολύτιµοι λίθοι όπως ο κιτρίνης (κίτρινος µέχρι πορτοκαλί), 
ο αµέθυστος (ιώδης), ο κρυσταλλικός (διαυγής), ο γαλακτώδης (λευκός), ο 
ροδόχροος (ρόδινες χροιές) και ο καπνίας (τεφρόµαυρος). 

Οι χαλαζιακές φλέβες είναι φλέβες καθαρότατου γαλακτώδους χαλαζία µε 
99,9% SiO2. Αν και η κονιοποίηση χαλαζία είναι εξαιρετικά δαπανηρή, εξαιτίας 
της µεγάλης σκληρότητάς του, η εκµετάλλευση του είναι ευρεία, γιατί αποτελεί 
βασικό συστατικό των ειδών πορσελάνης και αναγκαίο υλικό στη χαλυβουργία και 
υαλουργία. 

Η χαλαζιακή άµµος θεωρείται προϊόν αποσάθρωσης και επεξεργασίας όλων 
των κατηγοριών των πετρωµάτων κυρίως από το νερό και τον άνεµο. Ο βαθµός 
εµπλουτισµού της σε χαλαζία και η καλή ταξινόµηση αυτής εξαρτάται από τη 
διάρκεια και την ένταση των παραγόντων αποσάθρωσης και µεταφοράς των 
θραυσµάτων ή κόκκων, καθώς και από την παρουσία πλούσιων σε χαλαζία 
µητρικών πετρωµάτων. Οι κύριες πηγές προέλευσης της χαλαζιακής άµµου είναι 
τα πλούσια σε χαλαζία πυριγενή ή µεταµορφωµένα πετρώµατα. Ακολουθούν σε 
αναλογία οι ψαµµίτες και οι κερατόλιθοι µε τις διάφορες ποικιλίες τους. Χαλαζι-
ακή άµµος µε άλλες προσµίξεις (κυρίως αργίλου) χρησιµοποιείται στην οικοδο-
µική. 
 
 
10. ΧΑΛΑΖΙΟΥΧΕΣ ΕΜΦΑΝΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΟΙΤΑΣΜΑΤΑ ΕΛΛΑ∆ΟΣ 

10.1. Χαλαζιακή άµµος 
Στην Ελλάδα, ενώ υπάρχουν πολλές περιοχές µε στρώµατα χαλαζιακής άµµου 

καλής ποιότητας, δεν αξιοποιούνται, αλλά εισάγεται από το εξωτερικό.  
Χαλαζιακές άµµοι χερσαίας ή ποτάµιας προέλευσης για οικοδοµική χρήση, του 

Νεογενούς και Τεταρτογενούς, υπάρχουν άφθονες σε πολλές περιοχές της χώρας. 
Πολλές εταιρίες απόληψης και επεξεργασίας άµµου είναι εγκαταστηµένες σε 
παρόχθιες περιοχές µεγάλων και µικρών ποταµών της χώρας. Έρευνες του ΙΓΜΕ 
(Περιφερειακή Μονάδα ∆υτ. Μακεδονίας) έχουν διαπιστώσει την παρουσία 1,2 
εκατ. τόνων χαλαζιακής άµµου στο Σκαλοχώρι Βοΐου Κοζάνης, καθώς και 400.000 
τόνων χαλαζιακών κροκαλών στην περιοχή Μελίτης-Αχλάδας Φλώρινας. Οι 
αποθέσεις χαλαζαικών κροκαλών και άµµων στη µολασσική λεκάνη των 
Γρεβενών είναι τεράστιες. Όλα τα έργα για τους Ολυµπαικούς Αγώνες του 2004 
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έγιναν µε άµµο του ποταµού που θεωρείται ποιτικά η καλύτερη χαλαζιακή άµµος 
της Ελλάδας. Η εταιρία Thrakon πραγµατοποίησε απόληψη χαλαζιακής άµµου από 
τον ποταµό Άρδα που χρησιµοποείται στην παραγωγή των µονωτικών λίθων 
Ytong. 

Χαλαζιακή άµµος χερσαίας ή ποτάµιας προέλευσης υψηλών προδιαγραφών δεν 
έχει βρεθεί µέχρι σήµερα στην Ελλάδα. Ακόµη και οι σχετικά άφθονοι ψαµµίτες 
της κρίνονται ανώριµοι και φτωχοί σε περιεχόµενο χαλαζία, γιατί δεν έχουν ολο-
κληρώσει, κατά κανόνα, ένα κύκλο ιζηµατογένεσης. 

 
10.2. Χαλαζίας 

Κρυσταλλικές µορφές χαλαζία (ορεία κρύσταλλος, αµέθυστος κ.ά.) έχουν βρε-
θεί κατά το παρελθόν στα δύο σπουδαιότερα κοιτάσµατα µικτών θειούχων της 
Ολυµπιάδος-Στρατωνίου Χαλκιδικής και Λαυρίου Αττικής. Μικρές εµφανίσεις 
αµέθυστου και οπάλιου έχουν εντοπιστεί και στα ηφαιστειακά πετρώµατα του 
Έβρου (Αισύµη, Λευκίµµη, ∆αδιά κ.ά.). 

Μεγάλος αριθµός φλεβών χαλαζία, συνήθως µικρών διαστάσεων, διατέµνει τα 
κρυσταλλο-σχιστώδη πετρώµατα της Ροδοπικής, Σερβοµακεδονικής, Πελαγονικής 
και Αττικοκυκλαδικής Ζώνης. Σήµερα, ο γαλακτώδης και φλεβικής προέλευσης 
χαλαζίας,  καλύπτει µερικώς τις ανάγκες των ελληνικών κεραµικών βιοµηχανιών.  

Τα κοιτάσµατα που εκµεταλλεύονται βρίσκονται στους νοµούς Θεσσαλονίκης 
(Εξαµίλι Λαγκαδά), Κιλκίς, Χαλκιδικής και Λάρισας, ενώ έχουν ήδη δροµολογη-
θεί οι απαιτούµενες διαδικασίες για την εκµετάλλευση νέων αξιόλογων κοιτασµά-
των στους νοµούς Τρικάλων, Κοζάνης και Ηµαθίας. Η ετήσια παραγωγή χαλαζία 
στην Ελλάδα είναι τα τελευταία χρόνια περίπου 15.000 τόνοι. 

 
10.3. Κερατόλιθοι 

Πυριτιόλιθος έχει εντοπιστεί µέσα σε Ολιγοκαινικούς σχηµατισµούς στο ∆ορί-
σκο Έβρου. Αποτελείται από άµορφο SiO2 έως µεσοκρυσταλλικό χαλαζία (>94%) 
και <1% Fe2O3. 

Πορσελανίτες του Τριτογενούς έχουν εντοπιστεί στην Αριδαία, Κοζάνη, Λευ-
κάδα, Ζάκυνθο, Σουσάκι, Αίγινα, Ερµιόνη Αργολίδος, Μήλο, Σάµο και Λήµνο. 
Περιέχουν πολύµορφους κρυστάλλους SiO2, βιογενούς και µη βιογενούς προέλευ-
σης. 
 
10.4. Πυριτία 

Άµορφη πυριτία µε τη µορφή του οπάλιου-Α και οπάλιου-CT βρίσκεται στη 
Μήλο, σχηµατίζοντας σηµαντικές αποθέσεις σε δύο θέσεις. Είναι προϊόν υδροθερ-
µικής εξαλλοίωσης των όξινων ηφαιστειακών πετρωµάτων. Οι αποθέσεις 
περιέχουν >92% SiO2, που σχεδόν όλο είναι άµορφο, µε µεγάλη δραστικότητα και 
µεγάλη ειδική επιφάνεια (25-30 m2/g για µεγέθη κόκκων <65 µm). Τα πιθανά 
αποθέµατα είναι περίπου 1 εκατ. τόνοι.  
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Μικροκρυσταλλικός α-χαλαζίας (κρύσταλλοι <10 µm) υδροθερµικής προέλευ-
σης βρίσκεται στο ανατολικό τµήµα της Μήλου. Το λατοµείο βρίσκεται 12 km ΝΑ 
του χωριού Αδάµας και έχει ετήσια ικανότητα παραγωγής 120.000 τόνους. 
Παράγονται δύο κύριοι βαθµοί: ένα λευκό (SSL10) και ένα τεφρό προϊόν (SSL20). 
Χρησιµοποιείται ως ακατέργαστο υλικό στην παραγωγή τσιµέντου και κεραµικών. 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Τα ποιοτικά χαρακτηριστικά ζεόλιθων του ∆ήµου Τριγώνου (5 περιοχές στο χωριό 
Πετρωτά και 3 στο χωριό Πεντάλοφος), παρουσιάζουν έντονες διαφοροποιήσεις από 
περιοχή σε περιοχή. Η περιεκτικότητα του ζεόλιθου κυµαίνεται από 35 έως 89% για τις 
περιοχές των Πετρωτών και 42 έως 85% για τις περιοχές του Πενταλόφου. Η ιοντο-
ανταλλακτική ικανότητα (CEC) κυµαίνεται από 80 έως 229 meq/100g για τις περιοχές των 
Πετρωτών και από 82 έως 208meq/100g για τις περιοχές του Πενταλόφου. Σήµερα, 
διεθνώς χρησιµοποιούνται ευρέως φυσικοί ζεόλιθοι τύπου-ΗΕU µε περιεκτικότητα >70% 
και ιοντο-ανταλλακτική ικανότητα >140 meq/100g. Τα καλύτερα ορυκτολογικά και 
φυσικοχηµικά χαρακτηριστικά παρουσιάζουν οι φυσικοί ζεόλιθοι της περιοχής (Ε) των 
Πετρωτών. 

Ο φυσικός ζεόλιθος της περιοχής (Ε) των Πετρωτών περιέχει, 89% ζεόλιθο τύπου-HEU 
(Ca,K,Mg,Na -κλινοπτιλόλιθο) και παρουσιάζει 226 meq/100g ιοντο-ανταλλακτική 
ικανότητα. Η ορυκτολογική σύσταση και οι φυσικοχηµικές ιδιότητες, καθιστούν τον 
φυσικό ζεόλιθο της περιοχής (Ε) των Πετρωτών, από τα καταλληλότερα υλικά παγκοσµίως 
για πολυάριθµες βιοµηχανικές, αγροτικές, κτηνοτροφικές και περιβαλλοντικές εφαρµογές, 
όπως: καθαρισµό αστικών (λυµάτων) και βιοµηχανικών υγρών αποβλήτων, κατεργασία 
λυµατολάσπης, βελτίωση ποιότητας πόσιµου νερού, αποσµητικό υλικό, ιχθυοκαλλιέργειες, 
ζωοτροφές, βελτιωτικό αγροτικών καλλιεργειών, βελτιωτικό όξινων και αλκαλικών 
εδαφών, υποστρώµατα θερµοκηπίων, υποστρώµατα ανθοκοµικής, καθαρισµός και 
ξήρανση αερίων, οξυγόνωση υδάτινων οικοσυστηµάτων, τεχνητούς υγροβιότοπους και 
λοιπές µονάδες διαχείρισης υδάτων. 

Η χρήση του στη κατεργασία αστικών λυµάτων, έδωσε άοσµη και συνεκτική 
λυµατολάσπη, η οποία µπορεί να αποτεθεί µε ασφάλεια ή να χρησιµοποιηθεί ως λίπασµα 
στις αγροτικές καλλιέργειες, συµβάλλοντας θετικότατα στη µείωση του προβλήµατος του 
ευτροφισµού, στην προστασία του υπόγειου ύδατος, καθώς επίσης στην εξοικονόµηση 
µέχρι και 50%, του ύδατος άρδευσης. Η ανάµειξή της στα αγροτικά εδάφη, βελτιώνει τις 
φυσικοχηµικές και θρεπτικές ικανότητες του εδάφους, µειώνει τις ασθένειες στο ριζικό 
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σύστηµα των φυτών, αυξάνοντας την παραγωγή και ποιότητα των αγροτικών προϊόντων. Η 
κατεργασία των λυµάτων, έδωσε διαυγές νερό µε ουδέτερο pH και πλούσιο σε οξυγόνο, 
απαλλαγµένο από οσµές και επιβλαβείς ουσίες, κατάλληλο για διάθεση σε φυσικό 
αποδέκτη. 

Η χρήση του στη κατεργασία βιοµηχανικών υγρών αποβλήτων (βυρσοδεψείο και 
βαφείο) έδωσε διαυγές νερό, κατάλληλο για διάθεση σε φυσικό αποδέκτη. Επίσης, η 
κατεργασία έδωσε άοσµη και συνεκτική λάσπη µε ουδέτερο pH, έτοιµη για ασφαλή 
απόθεση. 

Η χρήση του στις αγροτικές καλλιέργειες, εκτός της ποιοτικής βελτίωσης των καρπών, 
έδωσε αύξηση παραγωγής κατά: 30-57% στο σιτάρι, 34% στο ρύζι, 50% στο καλαµπόκι, 
17% στο βαµβάκι, 73% στο σταφύλι, 48-52% στη ντοµάτα και 45% στο ακτινίδιο, καθώς 
και 25% αύξηση ανθοφορίας στα γαρύφαλλα. Η χρήση του στην κτηνοτροφία, εκτός της 
ποιοτικής βελτίωσης των προϊόντων ζωικής προέλευσης, έδωσε 7% αύξηση βάρους σε 
κοτόπουλα και 17% αύξηση γαλακτοπαραγωγής σε αγελάδες. 
 
 
1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

 
Το ΙΓΜΕ µετά από έρευνα και λαµβάνοντας υπόψη τη βιβλιογραφία και όλες 

τις µέχρι τότε µελέτες, εντόπισε τέσσερα (4) είδη βιοµηχανικών ορυκτών σε 
περιοχές του ∆ήµου Τριγώνου: α) Ηφαιστειακό λατυποπαγές µε ενστρώσεις 
ιγνιµπρίτη, στην περιοχή (Β) του Πενταλόφου (Βουγιούκας 1979). β) Άµµο στα 
χωριά ∆ίκαια, Πτελέα, Σπήλαιον και Κροιός, γ) Πηγµατίτες µε µαρµαρυγία στο 
χωριό Μηλέα και δ) Αργιλικά πετρώµατα µε αργιλικά ορυκτά, χαλαζία, αστρίους 
και δολοµίτη στο χωριό Κόµαρα (Κοσιάρης & Βουγιούκας 1980). 

Από τότε (1980), το βιοµηχανικό ορυκτό <ζεόλιθος> αναφέρεται στις 
παρακάτω µελέτες που αφορούν τον ∆ήµο Τριγώνου, ανά ίδρυµα και περιοχές των 
Πετρωτών (Πίνακας 1.1) και του Πενταλόφου (Πίνακας 1.2), στους οποίους 
πίνακες αναφέρονται η ιοντο-ανταλλακτική ικανότητά (CEC), ο τύπος και το 
ποσοστό του ζεόλιθου. Σήµερα στη διεθνή αγορά, χρησιµο-ποιούνται φυσικοί 
ζεόλιθοι τύπου-ΗΕU µε CEC >140 meq/100g και ποσοστό ζεόλιθου >70%. 

Η ορυκτολογική σύσταση διαφέρει έντονα από περιοχή σε περιοχή, η 
περιεκτικότητα του ζεόλιθου κυµαίνεται από 35 έως 89% για τις περιοχές των 
Πετρωτών (Πίνακας 1.1) και 42 έως 85% για τις περιοχές του Πενταλόφου 
(Πίνακας 1.2). Έντονη επίσης διαφοροποίηση παρατηρείται και στα υπόλοιπα 
ορυκτά. Η περιεκτικότητα του µαρµαρυγία + αργιλικά ορυκτά κυµαίνεται από 1 
έως 18%. Το ποσοστό των µικροπορωδών ορυκτών (ζεόλιθος + µαρµαρυγίας + 
αργιλικά ορυκτά) κυµαίνεται από 44 έως 92%. Σε ορισµένες περιοχές  υπάρχει και 
η παρουσία άµορφου υλικού, σε ποσοστά από 5 έως 14%. Η τιµή της δεσµευτικής 
ικανότητας (ιοντο-ανταλλακτικής ικανότητας - CEC) κυµαίνεται από 80 έως 229 
meq/100g για τις περιοχές των Πετρωτών και από 82 έως 208 meq/100g για τις 
περιοχές του Πενταλόφου. 
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Πίνακας 1.1. Ιοντο-ανταλλακτική ικανότητα (CEC, meq/100g), Oρυκτολογία (%κ.β.) και 

Ιστορικό των ζεόλιθων του χωριού Πετρωτά του ∆ήµου Τριγώνου. 
Περιοχή CEC HEU Mi+Cl ΣΜΟ A Βιβλιογραφία 

101 35 18 53 - ΑΠΘ 14, 15, 16 (2002, 
2002, 2006) Α 

101 43 18 61 - ΑΠΘ 27 (2007) 
80 42 2 44 10 ΙΓΜΕ 1 (1994) 
95 40 ? ? ? ΙΓΜΕ 3 (2002) 

132 54 1 55 - ΑΠΘ 14, 15, 16 (2002, 
2002, 2006) 

132 63 3 66 - ΑΠΘ 27 (2007) 

Β 

? 67 1 68 - ΕΚΠΑ 1, 2 (1998, 2000) 
? 54 1 55 8 ΙΓΜΕ 1 (1994) 

95 40 ? ? ? ΙΓΜΕ 3 (2002) 
? 76 1 77 - ΑΠΘ 1-7 (1989-2001) 

185 79 6 85 - ΑΠΘ 14, 15, 16 (2002, 
2002, 2006) 

186 83 5 88 - ΑΠΘ 27 (2007) 

Γ 

? 67 1 68 - ΕΚΠΑ 1, 2 (1998, 2000) 
? 43 2 45 11 ΙΓΜΕ 1 (1994) 

95 40 ? ? ? ΙΓΜΕ 3 (2002) 
? 54 3 57 - ΑΠΘ 1-7 (1989-2001) 

167 69 6 75 - ΑΠΘ 14, 15, 16 (2002, 
2002, 2006) 

167 75 6 81 - ΑΠΘ 27 (2007) 

∆ 

? 67 1 68 - ΕΚΠΑ 1, 2 (1998, 2000) 
226 89 3 92 - ΑΠΘ 17-20 (2002, 2005, 

2005, 2006) 
229 89 3 92 - ΑΠΘ 25, 26 (2005, 2007) Ε 

? 88 4 92 - ΑΠΘ 28 (2005) 
CEC: Ιοντο-ανταλλακτική ικανότητα, HEU: Ζεόλιθος, Mi+Cl: Μαρµαρυγίας + αργιλικά 
ορυκτά, ΣMΟ: Σύνολο µικροπορωδών ορυκτών (ζεόλιθος + µαρµαρυγίας + αργιλικά 
ορυκτά), A: Άµορφα. 
ΙΓΜΕ: Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (1: Μάραντος & Περδικάτσης 
1994, 3: Koshiaris et al. 2002). ΑΠΘ: Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης (1: Kirov 
et al. 1989, 2: Kirov et al. 1990, 3: Filippidis et al. 1995, 4: Φιλιππίδης κ.α. 1997, 5: 
Φιλιππίδης & Κασώλη-Φουρναράκη 2000, 6: Filippidis & Kassoli-Fournaraki 2000, 7: 
Barbieri et al. 2001, 14: Φιλιππίδης & Κασώλη-Φουρναράκη 2002, 15: Kantiranis et al. 
2002, 16: Kantiranis et al. 2006, 17: Φιλιππίδης & Καντηράνης 2002, 18: Φιλιππίδης 
2005α, 19: Φιλιππίδης 2005β, 20: Φιλιππίδης κ.α. 2006, 25: Filippidis & Kantiranis 2005, 
26: Filippidis & Kantiranis 2007, 27: Filippidis et al. 2007, 28: Deligiannis et al. 2005). 
ΕΚΠΑ: Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών (1: Stamatakis et al. 1998, 2: 
Hall et al. 2000). 

91 



  

 
Πίνακας 1.2. Ιοντο-ανταλλακτική ικανότητα (CEC, meq/100g), Oρυκτολογία (%κ.β.) και 

Ιστορικό των ζεόλιθων του χωριού Πεντάλοφος του ∆ήµου Τριγώνου. 
Περιοχή CEC HEU Mi+Cl ΣΜΟ A Βιβλιογραφία 

82 47 2 49 14 ΙΓΜΕ 1 (1994) 
Α 100 67 1 68 - ΕΚΠΑ 1,2,3,4 

(1998,2000,2001,2002) 
208 77 13 90 6 ΑΠΘ 24 (2005) 
202 74 14 88 7 ΑΠΘ 27 (2007) 
126 77 8 85 - ΠΙ 1, 2, 3, 4 (1997, 2001, 

2002, 2003) Β 

115 67 1 68 - ΕΚΠΑ 1,2,3,4 
(1998,2000,2001,2002) 

88 42 3 45 5 ΙΓΜΕ 1 (1994) 
180 ? ? ? ? ΙΓΜΕ 2 (1998) 
133 70 12 82 - ΑΠΘ 8, 9, 10 (1997, 2000, 

2006) 
150 77 8 85 - ΑΠΘ 11, 12, 13 (1997, 

2000, 2002) 
124 63 18 81 - ΑΠΘ 14, 15, 16 (2002, 

2002, 2006) 
140 85 ? ? ? ΑΠΘ 21, 22, 23 (2002, 

2002, 2002) 
184 73 12 85 - ΑΠΘ 24 (2005) 
150 69 17 86 - ΑΠΘ 27 (2007) 
170 ? ? ? ? ΕΜΠ 1, 2 (2000, 2000) 
116 85 6 91 - ΕΜΠ 3 (2001) 
133 ? ? ? ? ΕΜΠ 4, 5, 6 (2002, 2003, 

2004) 
150 85 4 89 - ΕΜΠ 7 (2003) 
167 77 ? ? ? ΕΜΠ 8, 9, 10 (2004, 2004, 

2005) 
? 67 1 68 - ΕΚΠΑ 1, 2 (1998, 2000) 
? 85 ? ? ? ΓΠΑ 1 (2004) 

145 85 ? ? ? ΠΚ 1 (2003) 

Γ 

130 78 4 82 - ΕΘΙΑΓΕ 1 (1997) 
CEC: Ιοντο-ανταλλακτική ικανότητα, HEU: Ζεόλιθος, Mi+Cl: Μαρµαρυγίας + αργιλικά 
ορυκτά, ΣMΟ: Σύνολο µικροπορωδών ορυκτών (ζεόλιθος + µαρµαρυγίας + αργιλικά 
ορυκτά), A: Άµορφα. 
ΙΓΜΕ: Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (1: Μάραντος & Περδικάτσης 
1994, 2: Arvanitidis 1998). ΑΠΘ: Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης (8: Kassoli-
Fournaraki et al. 1997, 9: Kassoli-Fournaraki et al. 2000, 10: Warchol et al. 2006, 11: 
Yannakopoulos et al. 1997, 12: Yannakopoulos et al. 2000, 13: Kyriakis et al. 2002, 14: 
Φιλιππίδης & Κασώλη-Φουρναράκη 2002, 15: Kantiranis et al. 2002, 16: Kantiranis et al. 
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2006, 21: Παπαϊωάννου 2002, 22: Papaioannou et al. 2002a, 23: Papaioannou et al. 2002b, 
24: Φιλιππίδης & Καντηράνης 2005, 27: Filippidis et al. 2007). Π.Ι.: Πανεπιστήµιο 
Ιωαννίνων (1: Vlessidis & Evmiridis 1997, 2: Vlessidis et al. 2001, 3: Katranas et al. 2002, 
4: Katranas et al. 2003). ΕΜΠ: Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (1: Zorpas et al. 2000a, 2: 
Zorpas et al. 2000b, 3: Moirou et al. 2001, 4: Perraki et al. 2002, 5: Perraki et al. 2003, 6: 
Perraki & Orfanoudaki 2004, 7: Krestou et al. 2003, 8: Inglezakis et al. 2004, 9: Inglezakis 
& Grigoropoulou 2004, 10: Inglezakis et al. 2005). ΕΚΠΑ: Εθνικό και Καποδιστριακό 
Πανεπιστήµιο Αθηνών (1: Stamatakis et al. 1998, 2: Hall et al. 2000, 3: Stamatakis et al. 
2001, 4: Savvas et al. 2002). ΓΠΑ: Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών (1: Fokas et al. 
2004). ΠΚ: Πολυτεχνείο Κρήτης (1: Christidis et al. 2003). ΕΘΙΑΓΕ: Εθνικό Ίδρυµα 
Αγροτικής Έρευνας (1: Tsadilas et al. 1997). 
 

Ορισµένοι φυσικοί ζεόλιθοι παρουσιάζουν µοναδικές φυσικοχηµικές ιδιότητες 
και εµφανίζουν ευρεία πεδία εφαρµογής στη βιοµηχανική, αγροτική, κτηνοτροφική 
και περιβαλλοντική τεχνολογία (Tsitsishvili et al. 1992, Carr 1994, Ming and 
Mumpton 1995, Φιλιππίδης κ.α. 1997, Colella and Mumpton 2000, Filippidis and 
Kassoli-Fournaraki 2000, Bish and Ming 2001, Φιλιππίδης 2001, 2005β, Harben 
2002, Φιλιππίδης & Κασώλη-Φουρναράκη 2002, Φιλιππίδης & Καντηράνης 2005, 
Φιλιππίδης κ.α. 2006, Filippidis and Kantiranis 2007). Για τον ∆ήµο Τριγώνου, τα 
καλύτερα ορυκτολογικά και φυσικοχηµικά χαρακτηριστικά παρουσιάζουν οι 
φυσικοί ζεόλιθοι της περιοχής (E) του χωριού Πετρωτά. 
 
2. ΟΡΥΚΤΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
ΖΕΟΛΙΘΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ (Ε) ΤΩΝ ΠΕΤΡΩΤΩΝ 

 
2.1. Πετρογραφία 

Τα ορυκτά που αναγνωρίστηκαν στο πολωτικό µικροσκόπιο διερχοµένου 
φωτός είναι: Κλινοπτιλόλιθος(σε shards), άστριοι, µαρµαρυγίας, αργιλικά ορυκτά 
και χαλαζίας (Φωτ. 2.1.1). 
 

(α)   (β) 
Φωτ. 2.1.1. Φωτογραφίες Πολωτικού Μικροσκοπίου. (α) Cpt: Κλινοπτιλόλιθος, Fs: 
Άστριος, Qz: Χαλαζίας, Micas+Clays: Αργιλικά ορυκτά. (β) Cpt: Κρύσταλλοι 
κλινοπτιλόλιθου. 
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2.2. Μορφολογία 

Τυπικοί πλακώδεις κρύσταλλοι κλινοπτιλόλιθου µεγέθους ~5-25 µm, 
παρουσιάζονται στις µικροφωτογραφίες του Σαρωτικού Ηλεκτρονικού 
Μικροσκοπίου - SEM (Φωτ. 2.2.1). 

 

 Φωτ. 2.2.1. SEM: Κρύσταλλοι Κλινιπτιλόλιθου. 
 
2.3. Πορώδες 

Το πορώδες που µετρήθηκε µε συσκευή υπερήχων και κυµαίνεται από 4,8 έως 
5,9%κ.ο., µε µέση τιµή 5,4%κ.ο. (Πίνακα 2.3.1). 
 
Πίνακας 2.3.1. Πορώδες (%κ.ο.) 
∆είγµα Α1 Α2 Α3 Α4 Α5 Μέση Τιµή 
Πορώδες 4,8 5,3 5,9 5,2 5,6 5,4 

 
2.4. Φαινόµενο Ειδικό Βάρος 

Το φαινόµενο ειδικό βάρος, που µετρήθηκε σε τρία κυβικά δοκίµια (10 cm) από 
κάθε δείγµα, κυµαίνεται από 2040–2060 Kg/m3, µε µέση τιµή 2050 Kg/m3 
(Πίνακας 2.4.1.). 
 
Πίνακας 2.4.1. Φαινόµενο ειδικό βάρος (Kg/m3) 
∆είγµα Α1 Α2 Α3 Α4 Α5 Μέση 

Τιµή 
Φαινόµενο ειδικό βάρος  2051 2048 2040 2051 2060 2050 

 
2.5. Ορυκτολογία 

Η ορυκτολογική σύσταση προσδιορίστηκε µε τη µέθοδο XRPD. Η 
περιεκτικότητα σε κλινοπτιλόλιθο, κυµαίνεται από 87 έως 93%, µε µέση τιµή 89%. 
Το σύνολο των µικροπορωδών ορυκτών (ζεόλιθος+µαρµαρυγίας+αργιλικά 
ορυκτά) είναι κατά µέσο όρο 92% (Πίνακας 2.5.1). 
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Πίνακας 2.5.1. Ηµιποσοτική ορυκτολογική σύσταση (%κ.β.) 
Ορυκτά / ∆είγµατα Α1 Α2 Α3 Α4 Α5 Μέση Τιµή 
Ζεόλιθος (Κλινοπτιλόλιθος) 89 88 93 90 87 89 
Μαρµαρυγίες + αργιλικά ορυκτά 3 4 2 2 3 3 
Άστριοι 6 5 3 6 8 6 
Χαλαζίας 2 3 2 2 2 2 
ΣΥΝΟΛΟ 100 100 100 100 100 100 
Σύν. µικροπορωδών ορυκτών 92 92 95 92 90 92 
Σύν. Μη-µικροπορωδών ορυκτών 8 8 5 8 10 8 

 
2.6. Θραύση - Κοκκοµετρία 

Με τη θραύση του υλικού σε κοκκοµετρία <1,5 mm, παρατηρείται 
ισοκατανοµή µεταξύ των κλασµάτων (εκτός του 1,5-1,0), µε υψηλότερη τιµή στο 
κλάσµα <0,063 mm (Πίνακας 2.6.1). 

 
Πίνακας 2.6.1. Κοκκοµετρική ανάλυση (%κ.β.) 
Μέγεθος κόκκων (mm) Α1 Α2 Α3 Α4 Α5 Μέση Τιµή 
1,5 - 1,0 4 2 3 5 6 4 
1,0 - 0,5 18 18 20 18 19 19 
0,5 - 0,25 19 20 19 21 19 20 
0,25 - 0,125 19 19 19 17 16 18 
0,125 - 0,063 19 19 17 18 19 18 
< 0,063 21 22 22 21 21 21 
Σύνολο 100 100 100 100 100 100 

 
2.7. Χηµική Σύσταση Κύριων Στοιχείων 

Τα κύρια στοιχεία αναλύθηκαν µε τη µέθοδο ICP-OES και οι περιεκτικότητές 
τους είναι χαµηλότερες (εκτός SiO2) από αυτές του µέσου όρου του φλοιού της γης 
(Πίνακας 2.7.1). 

 
Πίνακας 2.7.1. Χηµική σύσταση (% κ.β.) 
 Μ.Ο. φλοιού  γης Α1 Α2 Α3 Α4 Α5 Μέση ιµή 
SiO2 59,29 67,29 67,55 67,76 70,22 70,26 68,62 
TiO2 0,73 0,04 0,02 0,01 0,01 0,01 0,02 
Al2O3 15,36 11,82 11,90 12,00 11,61 11,65 11,80 
Fe2O3 tot 7,15 0,11 0,07 0,12 0,04 0,03 0,07 
MnO 0,12 0,03 0,03 0,04 0,01 0,01 0,02 
MgO 3,47 1,02 1,13 0,98 0,30 0,30 0,75 
CaO 5,08 3,08 3,37 2,95 0,64 0,64 2,14 
Na2O 3,81 0,71 0,66 0,80 1,74 1,76 1,13 
K2O 3,12 1,64 1,55 1,94 4,74 4,75 2,92 
P2O5 0,24 0,02 0,02 0,03 0,07 0,07 0,04 
L.O.I. - 13,82 13,61 13,05 10,60 10,60 12,34 
Σύνολο - 99,58 99,91 99,68 99,98 100,08 99,85 
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2.8. Χηµική Σύσταση Ιχνοστοιχείων 
Τα ιχνοστοιχεία αναλύθηκαν µε τη µέθοδο ICP-MS και οι περιεκτικότητές τους 

είναι χαµηλότερες από αυτές του µέσου όρου του φλοιού της γης (Πίνακας 2.8.1). 
 
Πίνακας 2.8.1. Περιεκτικότητα  ιχνοστοιχείων (ppm) 
 Μ.Ο. 

φλοιού γης 
Α1 Α2 Α3 Α4 Α5 Μέση 

Τιµή 
Ba 425 53,05 54,52 50,06 46,93 44,18 49,75 
Co 25 0,95 0,79 0,68 0,57 0,46 0,69 
Cr 100 10,14 9,95 8,94 7,73 6,22 8,60 
Cu 55 6,00 8,00 6,58 5,37 4,12 6,01 
Gd 5,4 1,41 1,53 0,53 0,77 0,71 0,99 
Ge 1,5 0,33 0,29 0,10 0,16 0,14 0,20 
Ho 1,2 0,33 0,39 0,16 0,09 0,19 0,23 
La 30 13,26 15,79 5,52 6,63 7,90 9,82 
Li 20 3,31 3,36 1,65 1,68 1,12 2,22 
Mo 1,5 0,15 0,17 0,04 0,08 0,07 0,10 
Nb 20 2,05 1,48 0,52 0,73 1,02 1,16 
Ni 75 12,00 11,00 8,22 4,04 3,93 7,84 
Sc 22 2,80 3,50 4,83 5,20 1,86 3,64 
Sm 6,0 1,33 1,53 0,64 0,52 0,75 0,95 
Sn 2,0 1,62 0,57 0,79 0,28 0,16 0,68 
Sr 375 230,23 238,32 98,34 115,10 119,11 160,22 
Ta 2 0,29 0,23 0,14 0,11 0,07 0,17 
V 135 1,52 0,54 0,74 0,16 0,25 0,64 
Y 33 10,89 10,66 5,13 4,24 5,40 7,26 
Yb 3,4 1,29 1,36 0,65 0,42 0,60 0,86 
Zr 165 85,51 81,38 42,67 34,12 40,08 56,75 

 
2.9. Ορυκτοχηµεία 

 Οι µικροαναλύσεις του κλινοπτιλόλιθου, που πραγµατοποιήθηκαν µε 
SEM-EDS, έδειξαν ότι πρόκειται για ασβεστούχο-καλιούχο κλινοπτιλόλιθο, µε 
βασικά ανταλλάξιµα κατιόντα το Ca, K, Mg και Na (Πίνακα 2.9.1). 
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Πίνακας 2.9.1. Μικροαναλύσεις του Κλινοπτιλόλιθου (% κ.β.) 
 Α1 Α2 Α3 Α4 Α5 Μέση Τιµή 
SiO2 67,18 67,54 67,46 68,58 68,59 67,87 
TiO2 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 
Al2O3 11,88 11,92 11,84 12,23 12,28 12,03 
Fe2O3 tot < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 
MnO < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 
MgO 0,91 0,90 0,99 0,82 0,83 0,89 
CaO 3,16 3,52 3,34 2,74 2,74 3,10 
Na2O 0,61 0,50 0,33 0,55 0,56 0,51 
K2O 2,49 1,87 2,18 2,91 2,95 2,48 
H2O by dif. 13,77 13,75 13,86 12,17 12,05 13,12 
Σύνολο 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Αριθµός κατιόντων µε βάση τα 72 οξυγόνα 
Si 29,81 29,84 29,87 29,87 29,84 29,85 
Ti - - - - - - 
Al 6,21 6,21 6,18 6,28 6,30 6,24 
Fe3+ - - - - - - 
Mn - - - - - - 
Mg 0,60 0,59 0,65 0,53 0,54 0,58 
Ca 1,50 1,67 1,58 1,28 1,28 1,46 
Na 0,52 0,43 0,28 0,46 0,47 0,43 
K 1,41 1,05 1,23 1,62 1,64 1,39 
H2O 20,38 20,26 20,47 17,68 17,49 19,26 
Χηµικός τύπος Κλινοπτιλόλιθου: Ca1,5K1,4Mg0,6Na0,5Al6,2Si29,8O72

 .20H2O 
 

2.10. Ιοντο-Ανταλλακτική Ικανότητα 
Ο προσδιορισµός της ιοντο-ανταλλακτικής ικανότητας των δειγµάτων έγινε µε 

τη µέθοδο του κορεσµού σε οξικό αµµώνιο (AMAS). Η Ιοντο-Aνταλλακτική 
Ικανότητα κυµαίνεται από 218–234 meq/100g, µε µέση τιµή 226 meq/100g, από 
την υψηλότερη που παρατηρήθηκε σε φυσικούς ζεόλιθους στον Κόσµο (Πίνακας 
2.10.1). 

 
Πίνακας 2.10.1. Ιοντο-Aνταλλακτική Ικανότητα (meq/100g) 
∆είγµα Α1 Α2 Α3 Α4 Α5 Μέση Τιµή 
Ιοντο-ανταλλακτική 
Ικανότητα  

229 223 234 227 218 226 
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2.11.1. Πειράµατα Εξουδετέρωσης pH 
Πειράµατα εξουδετέρωσης σε έξι διαφορετικούς χρόνους (0,5, 10, 30, 60 και 

180 min) πραγµατοποιήθηκαν µε το νερό της λίµνης Κορώνειας (pH 9,5) και µε το 
νερό του ρέµατος Κοκκινόλακκα (pH 5,5). Ο φυσικός ζεόλιθος της περιοχής (Α) 
των Πετρωτών, παρουσιάζει εξαιρετική ικανότητα να ρυθµίζει προς το ουδέτερο 
το pH των όξινων (σε χρόνο < 1 min) και αλκαλικών (σε χρόνο < 10 min) υδάτων 
(Σχήµα 2.11.1.) 

 
Σχήµα 2.11.1. Ρύθµιση του pH µε φυσικό ζεόλιθο της περιοχής (Α) των Πετρωτών 

 
2.12. Πειράµατα ∆έσµευσης 

Ποσότητα φυσικού ζεόλιθου του δείγµατος Α1 και διάλυµα 10 ml 
ανακινήθηκαν σε θερµοκρασία δωµατίου. Η αρχική συγκέντρωση των διαλυµάτων 
για Ag, Pb και NO-

3, ήταν 100 mg/l. Το υπερκείµενο καθαρό διάλυµα, µετρήθηκε 
µε τη µέθοδο ICP-MS για  Ag και Pb, ενώ τα NO-

3 µετρήθηκαν µε τη χρήση 
φασµατοφωτοµέτρου τύπου Hach DR2000. Ο φυσικός ζεόλιθος της περιοχής (Α) 
των Πετρωτών έχει την ικανότητα να αποµακρύνει ανιόντα και κατιόντα, σε 
ποσοστό από 57 - 79% (Πίνακας 2.12.1). 
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Πίνακας 2.12.1. Πειράµατα δέσµευσης µε φυσικό ζεόλιθο (δείγµα Α1) 
 Αρχική συγκέντρωση 

διαλύµατος (mg/l) 
Τελική συγκέντρωση 
διαλύµατος (mg/l) 

Ποσοστό 
αποµάκρυνσης (%) 

Ag 100 21 79 
Pb 100 26 74 
NO-

3 100 43 57 
 
 
3. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 
Τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των ζεόλιθων του ∆ήµου Τριγώνου (πέντε 

περιοχών των Πετρωτών και τριών του Πενταλόφου) του Νοµού Έβρου, 
παρουσιάζουν έντονες διαφοροποιήσεις από περιοχή σε περιοχή. Η περιεκτικότητα 
του ζεόλιθου κυµαίνεται από 35 έως 89% για τις περιοχές των Πετρωτών και 42 
έως 85% για τις περιοχές του Πενταλόφου. Έντονη επίσης διαφοροποίηση 
παρατηρείται και στα υπόλοιπα ορυκτά. Η περιεκτικότητα του µαρµαρυγία + 
αργιλικά ορυκτά κυµαίνεται από 1 έως 18%. Το ποσοστό των µικροπορωδών 
ορυκτών (ζεόλιθος + µαρµαρυγίας + αργιλικά ορυκτά) κυµαίνεται από 44 έως 
92%. Σε ορισµένες περιοχές  υπάρχει και η παρουσία άµορφου υλικού, σε ποσοστά 
από 5 έως 14%. Η τιµή της ιοντο-ανταλλακτικής ικανότητας κυµαίνεται από 80 
έως 229 meq/100g για τις περιοχές των Πετρωτών και από 82 έως 208 meq/100g 
για τις περιοχές του Πενταλόφου. 

Ο φυσικός ζεόλιθος τύπου-HEU, δεσµεύει ανόργανα, οργανικά, 
οργανοµεταλλικά, αέρια συστατικά, µέταλλα και ραδιονουκλίδια από τα υδατικά 
τους διαλύµατα. Η ρόφηση των ουσιών στους µίκρο- µέσο- και µάκρο πόρους του 
φυσικού ζεόλιθου, οφείλονται σε διεργασίες απορρόφησης, προσρόφησης και 
επιφανειακής επικάθισης (Misaelides et al. 1993, 1995, Godelitsas et al. 1996a&b, 
1999, 2001, 2003). ∆εσµεύοντας αέριες φάσεις, εµπλουτίζει την ατµόσφαιρα µε 
οξυγόνο και µειώνει έντονα τη δυσοσµία. Επίσης, ρυθµίζει το pH των υδάτων προς 
το ουδέτερο, αυξάνοντας ή µειώνοντας αυτό, ανάλογα µε την οξύτητα ή 
αλκαλικότητα των υδάτων (Carr 1994, Ming and Mumpton 1995, Filippidis et al. 
1996, Charistos et al. 1997, Colella and Mumpton 2000, Φιλιππίδης 2001, 
Φιλιππίδης κ.α. 2006). 

Σήµερα, διεθνώς για τις διάφορες εφαρµογές, χρησιµοποιούνται ευρέως 
φυσικοί ζεόλιθοι τύπου-ΗΕU, όπου το ποσοστό του ζεόλιθου τύπου-HEU είναι 
>70%, ενώ η ιοντο-ανταλλακτική ικανότητά τους (CEC) είναι >140 meq/100g. Τα 
καλύτερα ορυκτολογικά και φυσικοχηµικά χαρακτηριστικά παρουσιάζουν οι 
φυσικοί ζεόλιθοι της περιοχής (Ε) των Πετρωτών. 

Ο φυσικός ζεόλιθος της περιοχής (Ε) των Πετρωτών περιέχει, 89% ζεόλιθο 
τύπου-HEU κυρίως εντός shards, κρυστάλλους µεγέθους 5-25 µm ασβεστούχου-
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καλιούχου κλινοπτιλόλιθου µε Ca, K, Mg και Na ως ανταλλάξιµα κατιόντα, 
χαµηλότερες περιεκτικότητες ιχνοστοιχείων και κύριων στοιχείων (εκτός SiO2) 
από το µέσο όρο του φλοιού της γης, ενώ παρουσιάζει 5,4% πορώδες, 2050 Kg/m3 
φαινόµενο ειδικό βάρος, 226 meq/100g ιοντο-ανταλλακτική ικανότητα, 57-79% 
ικανότητα αποµάκρυνσης ανιόντων-κατιόντων και ρυθµίζει προς το ουδέτερο το 
pH των υδάτων. Η ορυκτολογική του σύσταση και οι φυσικοχηµικές του ιδιότητες, 
καθιστούν τον φυσικό ζεόλιθο της περιοχής (Ε) των Πετρωτών, από τα 
καταλληλότερα υλικά παγκοσµίως, για βελτίωση της παραγωγής και της ποιότητας 
των παραγόµενων προϊόντων σε πολυάριθµες βιοµηχανικές, αγροτικές, 
κτηνοτροφικές και περιβαλλοντικές εφαρµογές, όπως: καθαρισµό αστικών 
(λυµάτων) και βιοµηχανικών υγρών αποβλήτων, κατεργασία λυµατολάσπης, 
βελτίωση ποιότητας πόσιµου νερού, αποσµητικό υλικό, ιχθυοκαλλιέργειες, 
ζωοτροφές, βελτιωτικό αγροτικών καλλιεργειών, βελτιωτικό όξινων και 
αλκαλικών εδαφών, υποστρώµατα θερµοκηπίων, υποστρώµατα ανθοκοµικής, 
καθαρισµός και ξήρανση αερίων, οξυγόνωση υδάτινων οικοσυστηµάτων, 
τεχνητούς υγροβιότοπους και λοιπές µονάδες διαχείρισης υδάτων. 

Η χρήση του στη κατεργασία αστικών λυµάτων, έδωσε ως κατακάθι άοσµη, 
συνεκτική και χρήσιµη λυµατολάσπη, φιλική προς τα φυτά, το περιβάλλον και τον 
άνθρωπο. Το υλικό αυτό µπορεί µε τη σειρά του να αποτεθεί µε ασφάλεια ή να 
χρησιµοποιηθεί ως λίπασµα στις αγροτικές καλλιέργειες (Φωτ. 3.1α). Η χρήση του 
υλικού αυτού στα αγροτικά εδάφη, αποτρέπει την έκπλυση και µετακίνηση 
ιχνοστοιχείων και επιβλαβών ουσιών (τοξικά εδάφη εξαιτίας της αλόγιστης χρήσης 
φυτοφαρµάκων και λιπασµάτων) από το χερσαίο στο υδάτινο περιβάλλον, 
συµβάλλοντας θετικότατα στη µείωση του προβλήµατος του ευτροφισµού των 
υδάτων, στην προστασία του υπόγειου ύδατος, καθώς επίσης στην εξοικονόµηση 
µέχρι και 50% του ύδατος άρδευσης στις αγροτικές καλλιέργειες. Ταυτόχρονα η 
ανάµειξη του υλικού αυτού στα εδάφη των αγροτικών καλλιεργειών, βελτιώνει 
έντονα τις φυσικοχηµικές και θρεπτικές ικανότητες του εδάφους, ρυθµίζει το pH 
των εδαφών προς το ουδέτερο, αυξάνοντας ή µειώνοντας αυτό, ανάλογα µε την 
οξύτητα ή αλκαλικότητα των εδαφών, µειώνει τις ασθένειες στο ριζικό σύστηµα 
των φυτών (Φωτ. 3.2), αυξάνοντας έτσι την παραγωγή και ποιότητα των 
αγροτικών προϊόντων. Επίσης, η κατεργασία των λυµάτων έδωσε διαυγές νερό 
(Φωτ. 3.1α), µε ουδέτερο pH, πλούσιο σε οξυγόνο, απαλλαγµένο από οσµές καθώς 
και πολλαπλώς µειωµένες περιεκτικότητες σε ανόργανα, οργανικά, 
οργανοµεταλλικά, αέρια συστατικά και µέταλλα, µε τελικές περιεκτικότητες κάτω 
από το ανώτατο επιτρεπτό όριο των εθνικών και ευρωπαϊκών προδιαγραφών, για 
διάθεση σε φυσικό αποδέκτη. 

Η χρήση του στη κατεργασία  βιοµηχανικών υγρών αποβλήτων (βυρσοδεψείο 
και βαφείο) έδωσε διαυγές νερό (Φωτ. 3.1β), µε ουδέτερο pH, πλούσιο σε 
οξυγόνο, απαλλαγµένο από οσµές καθώς και πολλαπλώς µειωµένες 
περιεκτικότητες σε ανόργανα, οργανικά, οργανοµεταλλικά, αέρια συστατικά και 
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µέταλλα, µε τελικές περιεκτικότητες κάτω από το ανώτατο επιτρεπτό όριο των 
εθνικών και ευρωπαϊκών προδιαγραφών, για διάθεση σε φυσικό αποδέκτη. Επίσης, 
η κατεργασία έδωσε ως κατακάθι άοσµη και συνεκτική λάσπη (Φωτ. 3.1β) µε 
ουδέτερο pH, έτοιµη για ασφαλή απόθεση. 

 

(α)   (β) 
Φωτ. 3.1. Λύµατα (αριστερά), άοσµη και συνεκτική λυµατολάσπη (κέντρο), καθαρό νερό 

(δεξιά) 
(α) αστικά λύµατα βιολογικής µονάδας και (β) βιοµηχανικά υγρά απόβλητα βαφείου. 

 

(α)   (β) 
Φωτ. 3.2. Ριζικό σύστηµα αγγουριάς (α): έδαφος, (β): 15% φυσικός ζεόλιθος + 85% 

έδαφος. 
 

Η χρήση του σε µονάδες διαχείρισης υδάτων, σε λίµνες και λοιπά 
κλειστά υδάτινα συστήµατα εµπλουτίζει σε οξυγόνο το νερό (οξυγονούχα 
ρεύµατα), µειώνει την ανάπτυξη φυτοπλαγκτού και φυκιών, συµβάλλοντας 
στη µείωση του προβλήµατος του ευτροφισµού των υδάτων. 

Η χρήση του στις αγροτικές καλλιέργειες, εκτός της ποιοτικής βελτίωσης 
των καρπών, έδωσε αύξηση παραγωγής κατά: 30-57% στο σιτάρι, 34% στο 
ρύζι, 50% στο καλαµπόκι, 17% στο βαµβάκι, 73% στο σταφύλι, 48-52% 
στη ντοµάτα και 45% στο ακτινίδιο, καθώς και 25 % αύξηση ανθοφορίας 
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στα γαρύφαλλα. 
Η χρήση του στην κτηνοτροφία, εκτός της ποιοτικής βελτίωσης των 

προϊόντων ζωικής προέλευσης, έδωσε 7% αύξηση βάρους σε κοτόπουλα 
και 17% αύξηση γαλακτοπαραγωγής σε αγελάδες. 
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ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΙ∆ΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 
 
Ιωάννης Βορδογιάννης & Σάββας Φιλιππίδης 
GEO-VET, Ν. Αλεξανδρίδης & Σια Ο.Ε., Γέφυρα, 570 11 Θεσσαλονίκη. 
 
 
1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ 

 
Αρχάς του έτους 1995, ξεκίνησε η συλλογή δειγµάτων σε δύο νέες περιοχές του 

χωριού Πετρωτά, µια που οι µέχρι τότε µελέτες  (Kirov et al. 1989, 1990, 
Μάραντος & Περδικάτσης 1994, Filippidis et al. 1995) παρουσίαζαν άνευ 
οικονοµικής σηµασίας εµφανίσεις ζεόλιθων σε τρεις περιοχές, µε ποιοτικά 
χαρακτηριστικά 42-54% ζεόλιθο και ιοντο-ανταλλακτική ικανότητα 80 meq/100g. 
Στη διεθνή αγορά, η διακίνηση ζεόλιθου για διάφορες χρήσεις απαιτούσαν 
περιεκτικότητα σε ζεόλιθο >70% και ιοντο-ανταλλακτική ικανότητα >140 
meq/100g,  

Το έτος 1996, µετά από αναλύσεις στο Α.Π.Θ. και στην Ισπανία, προέκυψαν τα 
πρώτα θετικά αποτελέσµατα. Ακολούθησε δειγµατοληψία συγκεκριµένης περιοχής 
και το 2002 τα δείγµατα αναλύθηκαν για πέντε (5) ποιοτικά χαρακτηριστικά του 
φυσικού ζεόλιθου στο Α.Π.Θ. (Φιλιππίδης & Καντηράνης 2002). Τα 
αποτελέσµατα ήταν πολύ θετικά και το ίδιο έτος ιδρύεται η εταιρεία GEO-VET Ν. 
Αλεξανδρίδης & Σια Ο.Ε., µε σκοπό την εκµετάλλευση του φυσικού ζεόλιθου. 
Ταυτόχρονα, η εταιρία ξεκίνησε την έρευνα εφαρµογών και αγοράς και 
δηµιούργησε το πρώτο της ενηµερωτικό φυλλάδιο και στο οποίο πρότεινε 11 
χρήσεις του υλικού  (Σχήµα 1). 

Αρχάς του έτους 2004 έγινε η δέσµευση της συγκεκριµένης περιοχής (Ε) στην 
∆ιεύθυνση Σχεδιασµού & Ανάπτυξης της Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας-
Θράκης. Μέχρι το έτος 2004, όπου η  GEO-VET Ν. Αλεξανδρίδης & Σια Ο.Ε. 
δέσµευσε την περιοχή (Ε), ουδείς είχε µελετήσει την περιοχή (Ε), όπως 
αποδεικνύεται από τον παρακάτω πίνακα 1, όπου τα ποιοτικά χαρακτηριστικά 
µεταξύ των περιοχών παρουσιάζουν πολύ µεγάλες διαφορές. 
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Σχήµα 1. Πρώτο ενηµερωτικό φυλλάδιο της 
GEO-VET Ν. Αλεξανδρίδης & Σια Ο.Ε., (2002). 

Πίνακας 1. Μελέτες για ζεόλιθους στο χωριό Πετρωτά έως το 2004. 

Περιοχή 
Ιοντο-Ανταλλακτική 

Ικανότητα (ΙΑΙ) 
meq/100g

(%) Ζεόλιθος 
τύπου-HEU

Μελέτες 
Ίδρυµα (έτος)  

Α 101 35 ΑΠΘ (2002) 
80 42 ΙΓΜΕ (1994) 
95 40 ΙΓΜΕ (2002) 

132 54 ΑΠΘ (2002) Β 

? 67 ΕΚΠΑ (1998, 2000) 
? 54 ΙΓΜΕ (1994) 

95 40 ΙΓΜΕ (2002) 
? 76 ΑΠΘ (1989-2001) 

185 79 ΑΠΘ (2002) 
Γ 

? 67 ΕΚΠΑ (1998, 2000) 
? 43 ΙΓΜΕ (1994) 

95 40 ΙΓΜΕ (2002) 
? 54 ΑΠΘ (1989-2001) 

167 69 ΑΠΘ (2002) 
∆ 

? 67 ΕΚΠΑ (1998, 2000) 
Ε 226 89 ΑΠΘ (2002) 

ΑΠΘ: Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης (Kirov et al. 1989, 1990, Filippidis et al. 
1995, Φιλιππίδης κ.α. 1997, Φιλιππίδης & Κασώλη-Φουρναράκη 2000, 2002 Filippidis 
& Kassoli-Fournaraki 2000, Barbieri et al. 2001, Kantiranis et al. 2002, Φιλιππίδης & 
Καντηράνης 2002). 

ΙΓΜΕ: Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (Μάραντος & Περδικάτσης 
1994, Koshiaris et al. 2002). 

ΕΚΠΑ: Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών (1: Stamatakis et al. 1998, 2: 
Hall et al. 2000). 
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Τα πολύ ενθαρρυντικά αποτελέσµατα της έρευνας, ιδιαίτερα στα σιτηρά και 
ρύζια λόγω υψηλής περιεκτικότητας καλίου στον κλινιπτιλόλιθο, οδήγησαν την 
εταιρία στη δηµιουργία του δεύτερου ενηµερωτικού φυλλαδίου (Σχήµα 2). 
 

 

Σχήµα 2. ∆εύτερο ενηµερωτικό φυλλάδιο της 
GEO-VET Ν. Αλεξανδρίδης & Σια Ο.Ε., (2004). 

 
Αρχάς του έτους 2005 ελήφθησαν όλες οι απαραίτητες συναινέσεις 

ερευνητικών εργασιών από όλες της εµπλεκόµενες υπηρεσίες όπως, ∆ιεύθυνση 
Τουρισµού, Εφορία Κλασικών Αρχαιοτήτων, ∆.Ε.Η., Γ.Ε.Σ., Πολεοδοµία, 
∆ιεύθυνση Τοπογραφικής, Εφορία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, Τ.Υ.∆.Κ., 
∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, ∆ασική Υπηρεσία και Επιθεώρηση Μεταλλείων. 

Η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) εγκρίνετε από τη Νοµαρχία 
Έβρου και Περιφέρεια το έτος 2005. Ταυτόχρονα υποβλήθηκε η αίτηση 
χορήγησης άδειας εκµετάλλευσης για λατοµείο βιοµηχανικού ορυκτού (ζεολίθου) 
στην περιοχή (E) του ∆.∆. Πετρωτών, ∆ήµου Τριγώνου, Νοµού Έβρου. 

Ταυτόχρονα, έγινε ανάλυση δώδεκα (12) ποιοτικών χαρακτηριστικών του 
φυσικού ζεόλιθου (Φιλιππίδης 2005). Τα αποτελέσµατα των αναλύσεων και των 
δοκιµών που έγιναν για πολυάριθµες βιοµηχανικές, αγροτικές, κτηνοτροφικές και 
περιβαλλοντικές εφαρµογές, έδειξαν ότι το υλικό έχει εξαιρετικές ορυκτολογικές 
και φυσικοχηµικές ιδιότητες, µε πολύπλευρες και πολυµορφικές δράσεις, που το 
καθιστούν ένα από τα καταλληλότερα παγκοσµίως υλικά για πολυάριθµες 
εφαρµογές. Έτσι στο τρίτο ενηµερωτικό φυλλάδιο της εταιρίας, το υλικό 
ονοµάστηκε Πολυµορφική ∆ύναµη <Polymorphic Power> και για την οποία 
προτείνονται 13 χρήσεις (Σχήµα 3). 
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Η εταιρεία ήδη από το έτος 2002, σε συ
µελέτησε και συνεχίζει να µελετά τη χρήση 
αγροτικές, κτηνοτροφικές και περιβαλλοντι
εκάστοτε αρχές της Περιφέρειας, της Νοµα
πολύ καλή. Βεβαίως µέχρι σήµερα πολλά
τηρήθηκε το χρονοδιάγραµµα της επένδυσης
 
 
2. ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΟ ΣΧΕ∆ΙΟ 
 

Το επενδυτικό πρόγραµµα της εταιρείας π
- λατοµείο, την επεξεργασία - διακίνηση του
ερευνητικού κέντρου. 
 
2.1. Εξόρυξη - Λατοµείο 
 Σύµφωνα µε την τεχνική µελέτη, η ε
µέθοδο των ορθών διαδοχικών βαθµίδων, µ
εργασιών στο επίπεδο της κατώτερης βαθµ
από τα υψοµετρικά υψηλότερα στα χαµηλό
δεν θα υπερβαίνει τα 8 µέτρα. Εκεί που
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Σχήµα 3. Τρίτο ενηµερωτικό φυλλάδιο της 
GEO-VET Ν. Αλεξανδρίδης & Σια Ο.Ε., (2005). 
νεργασία µε επιστήµονες του Α.Π.Θ., 
του υλικού σε διάφορες βιοµηχανικές, 
κές εφαρµογές. Η συνεργασία µε τις 
ρχίας και του ∆ήµου, ήταν και είναι 
 έχουν γίνει, ταυτόχρονα όµως δεν 
, όχι µε υπαιτιότητα της εταιρίας.

εριλαµβάνει τρία στάδια, την εξόρυξη 
 φυσικού ζεόλιθου και την δηµιουργία 

κµετάλλευση θα είναι υπαίθρια, µε τη 
ε διαµόρφωση της κεντρικής πλατείας 
ίδας. Οι βαθµίδες θα αναπτύσσονται 
τερα σηµεία. Το ύψος κάθε βαθµίδας 
 εξαντλείται το κοίτασµα ξεκινά η 

 



  

αποκατάσταση του περιβάλλοντος σύµφωνα µε τη Μελέτη Περιβαλλοντικών 
Επιπτώσεων. 
 
2.2. Επεξεργασία-∆ιακίνηση φυσικού ζεόλιθου 
Οι εγκαταστάσεις επεξεργασίας θα γίνουν κοντά στο λατοµείο, στο οποίο θα 
υπάρχουν γραφεία, χώροι απόθεσης του ζεόλιθου, σπαστήρες, κόσκινα, 
αποθηκευτικοί χώροι και χώροι ενσάκισης. Η συνολικοί έκταση των 
εγκαταστάσεων θα ξεπερνά τα 20.000 τ.µ. Οι απαιτούµενες θέσεις εργασίας 
εκτιµήθηκαν περίπου στις τριάντα (30). Επίσης, αποθηκευτικοί χώροι διακίνησης 
του υλικού θα δηµιουργηθούν και στον Νοµό Θεσσαλονίκης. 
 
2.3 ∆ηµιουργία ερευνητικού κέντρου 
 Μεγάλη έµφαση δίδεται στην έρευνα. Έτσι στον σχεδιασµό της εταιρίας 
είναι και η δηµιουργία ερευνητικού κέντρου στον ∆ήµο Τριγώνου, µε βασικό 
στόχο την έρευνα για χρήσεις του ζεόλιθου, που µέχρι σήµερα δεν έχουν 
ερευνηθεί. Ευελπιστούµε στη συνεχή καλή συνεργασία µε τους επιστήµονες του 
Α.Π.Θ., καθώς και µε επιστήµονες άλλων ερευνητικών κέντρων και ινστιτούτων, 
µε στόχο την διεύρυνση των χρήσεων του Ελληνικού Φυσικού Ζεόλιθου 
Πετρωτών. 
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