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Οδηγός άσκησης 

Υπεύθυνος: Καθηγητής Νικ. Σκαρπέλης 

1. Εισαγωγή 

Η περιοχή της Λαυρεωτικής χερσονήσου, έως το τέλος της δεκαετίας του ΄80, ήταν 

γνωστή παγκοσμίως σχεδόν αποκλειστικά για τη μεταλλευτική δραστηριότητα που είχε 

αναπτυχθεί τόσο κατά την αρχαιότητα (πριν από το 1000π.Χ. έως και περίπου κατά τον 

1
ο
 αιώνα μ.Χ.), όσο και κατά τους νεώτερους χρόνους (από 1864 έως 1978). Ολη αυτή η 

δραστηριότητα έγινε στο πλαίσιο ανάπτυξης της οικονομίας και απασχόλησης εργατικού 

δυναμικού. Από τη δεκαετία του ’90 με το ενδιαφέρον της παγκόσμιας κοινωνίας να 

στρέφεται στην προστασία του περιβάλλοντος, καταβλήθηκαν σημαντικές προσπάθειες 

μελέτης των επιπτώσεων που έχει στο περιβάλλον αυτή καθ’ εαυτή η παρουσία των 

μεταλλευμάτων στην επιφάνεια και στο υπέδαφος της Λαυρεωτικής, όσο και των 

επιπτώσεων των μεταλλευτικών και μεταλλουργικών δραστηριοτήτων κατά τους 

νεώτερους χρόνους. Οι προσπάθειες αυτές είχαν στόχο:  

 την καταγραφή των επιπτώσεων από γεωγενείς διεργασίες 

 την καταγραφή των επιπτώσεων από τις κάθε είδους ανθρωπογενείς 

δραστηριότητες (π.χ. παλαιές μεταλλευτικές - μεταλλουργικές) 

 την εφαρμογή αποτελεσματικών τεχνικών αποκατάστασης 

 τη λήψη μέτρων προστασίας του τοπικού πληθυσμού  

Διαχρονικά η  εκμετάλλευση των θειούχων μεταλλευμάτων Pb-Ag-Zn των κοιτασμάτων 

της περιοχής περιέλαβε δραστηριότητες εξόρυξης, εμπλουτισμού και μεταλλουργικής 

κατεργασίας. ‘Ηδη από την αρχαιότητα η προσπάθεια παραγωγής αργύρου και μολύβδου 

οδήγησε στην εφαρμογή τεχνολογικά πρωτοπόρων μεθόδων για την εξόρυξη του 

μεταλλεύματος, τον εμπλουτισμό του και τη μεταλλουργία, όπως μπορεί κανείς να 

πληροφορηθεί στο βιβλίο του Κωνσταντίνου Κονοφάγου «Το Αρχαίο Λαύριο και η 
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Ελληνική Τεχνική παραγωγής του Αργύρου» (1980). Τα αρχαία μεταλλεία, οι 

εγκαταστάσεις εμπλουτισμού του 

μεταλλεύματος («πλυντήρια») και 

οι κάμινοι (καμίνια) για τη μεταλ-

λουργική κατεργασία του εμπλου-

τίσματος γαληνίτη  αποτέλεσαν 

τη βαριά βιομηχανία, στην οποία 

στηρίχθηκε σε μεγάλο βαθμό η 

οικονομία της Αθηναϊκής Πολι-

τείας.  

Τα κοιτασματολογικά και γεωλο-

γικά χαρακτηριστικά της Λαυ- 

ρεωτικής και η μακρά μεταλλευ-

τική δραστηριότητα καθιστούν 

την περιοχή κατάλληλη για την 

κατανόηση από τους φοιτητές της 

δυνατότητας ελαχιστοποίησης 

των επιπτώσεων στο περιβάλλον 

από παλαιές εκμεταλλεύσεις, οι 

οποίες γίνονταν σε εποχές κατά τις οποίες δεν υπήρχε γνώση για τις επιπτώσεις στην 

υγεία των ανθρώπων από τοξικά στοιχεία, ούτε και νομικό πλαίσιο περιβαλλοντικής 

αδειοδότησης ή έλεγχος λειτουργίας των διαφόρων βιομηχανικών μονάδων. 

2. Σκοπός 

Με την άσκηση αυτή επιδιώκεται : 

1. Να κατανοήσει ο φοιτητής τις επιπτώ-

σεις στο περιβάλλον από καθαρά γεωγε-

νείς διεργασίες (οξείδωση θειούχων με-

ταλλοφοριών) και να αποκτήσει βασική 

εμπειρία αναγνώρισης φαινομένων οξεί-

δωσης θειούχου μεταλλοφορίας και δη-

μιουργίας όξινης απορροής.   

2. Να δει στην πράξη τι προβλήματα μπο-

ρεί να δημιουργήσει η ανεξέλεγκτη από-

θεση μεταλλευτικών αποβλήτων.  

3. Να ενημερωθεί πάνω στις προσπάθειες 

που έχουν γίνει για την καταγραφή περι- 

βαλλοντικών προβλημάτων και  για τα 

μέτρα αποκατάστασης τα οποία έχουν 

ληφθεί σε χώρους ρυπασμένους από 

παλαιές εκμεταλλεύσεις. 

4. Να εκπαιδευθεί στη λήψη δειγμάτων 

από σωρούς μεταλλευτικών αποβλήτων και να ενημερωθεί για τις δοκιμές που 

γίνονται για τον περιβαλλοντικό χαρακτηρισμό τους σύμφωνα με την υπάρχουσα 

νομοθεσία. Τα δείγματα εξετάζονται ορυκτολογικά και χημικά (γιά επιλεγμένα 

Σημαντικό: Ο πρώτος νόμος για την προστασία του 

περιβάλλοντος στην Ελλάδα ψηφίσθηκε το 1979 

[Νόμος 998/79 (ΦΕΚ 289 Α'): Περί προστασίας 

των δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων].  

Η χώρα μας προσαρμόζει την περιβαλλοντική 

νομοθεσία της στην Ευρωπαϊκή.   Χαρακτηριστικά 

αναφέρεται ότι σήμερα, ακόμη και για ερευνητικές 

γεωτρήσεις σε μεταλλευτική περιοχή, πρέπει να 

υπάρχει Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 

και αδειοδότηση από το αρμόδιο Υπουργείo. 

Στο τέλος της άσκησης ο φοιτητής 

πρέπει να έχει κατανοήσει τι απο-

φεύγει σήμερα η μεταλλευτική βιο-

μηχανία εφαρμόζοντας τις βέλτι-

στες διαθέσιμες τεχνικές γαι την 

προστασία του περιβάλλοντος. 

Επίσης να έχει κατανοήσει το ρόλο 

του γεωλόγου που απασχολείται 

σήμερα στη μεταλλευτική βιομη-

χανία για περιβαλλοντικά θέματα.  
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στοιχεία) στο εργαστήριο. Τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων και η 

ερμηνεία τους αποτελούν τμήμα εργασίας την οποία υποβάλλουν για τη βαθμολόγησή 

τους στο μάθημα.  

 

                           

3. Ορολογία - λέξεις  κλειδιά 

Μεταλλευτικά απόβλητα, μεταλλουργική σκωρία, όξινη απορροή μεταλλείου, 

υπεργενετική μεταλλοφορία, απόβλητα υδρομηχανικού εμπλουτισμού, απόβλητα 

επίπλευσης, αποκατάσταση ρυπασμένων «εδαφών», επιδημιολογικές μελέτες, 

αιωρούμενα σωματίδια (PM). 

4. Γεωγενείς διεργασίες (οξείδωση θειούχου μεταλλοφορίας – όξινη απορροή) 

Oι γεωγενείς διεργασίες και οι επιπτώσεις στο περιβάλλον σε περιοχές θειούχων 

μεταλλοφοριών αναλύονται στα μαθήματα της γεωχημείας και της κοιτασματολογίας.  

Επιπτώσεις στο περιβάλλον από φαινόμενα οξείδωσης θειούχου μεταλλοφορίας γίνονται 

σήμερα αντιληπτές στην περιοχή της Λαυρεωτικής από: 

i. Την ανάπτυξη επανθημάτων σε σημεία όπου θειούχος μεταλλοφορία είναι 

εκτεθειμένη στους ατμοσφαιρικούς παράγοντες στην επιφάνεια ή σε υπόγεια έργα. 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η οξείδωση μεταλλεύματος  πυρροτίτη στην 

Πλάκα ή η οξείδωση διάσπαρτων θειούχων Fe (κυρίως σιδηροπυρίτη, πυρροτίτη και 

μαρκασίτη) στο μεταλλοφόρο σώμα συμπαγούς μαγνητίτη στην εκσκαφή βορείως της 

εκκλησίας των Αγίων Αναργύρων Πλάκας.   

ii. Τη διαπίστωση χαμηλών τιμών pH σε απορρέοντα ύδατα στην επιφάνεια και σε 

υπόγεια έργα και η απόθεση κυρίως υδροξειδίων Fe ή θειϊκών ορυκτών (Εικ. 1, 2, Πιν. 1).   

iii. Τη διαπίστωση υψηλού φορτίου τοξικών μετάλλων (e.g. Pb, Cd, Zn, Ni) σε 

υδροφόρους ορίζοντες της Λαυρεωτικής (e.g. Stamatis et al., 2001). 

  
Εικ. 1. Αριστερά: Οξινη απορροή στο υπόγειο μεταλλείο της Πλάκας. Δεξιά: Απόθεση γύψου και 

δεβιλλινίτη από απορρέοντα νερά μέσα σε μάρμαρα (επίπεδο 50 της Καμάριζας, φωτογραφίες: 

Σκαρπέλης 2004).  
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Πίν. 1: Τιμές pH και συγκεντρώσεις διαλελυμένων ιόντων και θειϊκών (mg/lt) σε δείγματα 

απορρέοντος νερού στα υπόγεια έργα Καμάριζας (KA) και Πλάκας (PL) σε σύγκριση με όρια 

E.U. και U.S.-E.P.A. (αντιπροσωπευτικές αναλύσεις). 

 
 

Εικ. 2:  Προβολή μεταλλικού φορτίου των δειγμάτων νερού προς pH κατά Ficklin et al. (1992). 

(από Skarpelis et al. 2004). 

 

Η οξείδωση των θειούχων μεταλλευμάτων της Λαυρεωτικής είναι γεωλογικό φαινόμενο 

που άρχισε ενδεχομένως κατά το Πλειόκαινο και συνεχίζεται με ένταση και σήμερα. 

Συμπαγή σώματα θειούχου μεταλλεύματος ανέπαφα από οξείδωση δεν είναι συνήθη. Το 

πάχος της ζώνης οξείδωσης υπερβαίνει τα 270m, αν ληφθεί υπόψιν ότι οξειδωμένα 

μεταλλεύματα είχαν εξορυχθεί με υπόγεια έργα σε επίπεδα χαμηλότερα της στάθμης της 

θάλασσας. Το πάχος αυτό δικαιολογείται από το γεγονός ότι πριν ~18000 BC η στάθμη 

της θάλασσας ήταν 125m χαμηλότερα από τη σημερινή και ανέβηκε λόγω παγκόσμιας 

κλιματικής αλλαγής. Συνέπεια της οξείδωσης της πλούσιας σε σιδηροπυρίτη θειούχου 

μεταλλοφορίας ήταν η δημιουργία ισχυρά όξινων και πλούσιων σε μέταλλα υδάτων, τα 

οποία με την κατείσδυσή τους προκάλεσαν διάλυση του μαρμάρου και άνοιγμα ρωγμών 

με δημιουργία καρστικού τύπου εγκοίλων. Τα ευδιάλυτα μέταλλα επαναποτέθηκαν σε 

αυτά τα δευτερογενή ανοίγματα σαν διακριτά υπεργενετικά ορυκτά ή προσροφήθηκαν σε 

επιφάνειες άλλων. Στην περίπτωση π.χ. του Fe και Zn η διαδικασία αυτή οδήγησε στη 

Sampling 
points 

pH 
  

As 
  

Cd 
  

Co 
  

Cu 
  

Fe 
  

Ni 
  

Mn 
  

Pb 
  

Zn 
  

SO
4
 

  

KA 1-02 2 2.99 15.17 0.24 48 1250 0.85 55 0.07 4446 8600 
KA 3-03 3.5 0.21 9.42 0.24 11.4 28.6 0.59 33 0.47 1919 185000 
PL 7-02 7 b.d.l. 0.01 0.01 0.01 0.01 0.04 0.04 0.01 0.6 780 
PL 7-03 6.5 b.d.l. 0.01 b.d.l. 0.01 0.09 0.03 0.06 0.01 1.4 2900 

E.U. std 6.5-8.5 0.05 0.005 - 0.1 0.2 0.05 0.05 0.05 0.1 250 
U.S.-E.P.A  

std 6.5-8.5 0.05 0.005 - 0.13 0.3 - 0.05 0.015 5 250 
b.d.l.: below detection limit                                       Sb < 0.02 mg/lt 
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δημιουργία μεταλλοφόρων σωμάτων σιδηρομεταλλεύματος και καλαμίνας αντίστοιχα 

(Εικ. 3) συμβάλλοντας στην ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων στο περιβάλλον.  

 

 

 

Τα ορυκτά τα οποία προσδιορίζονται στα υπεργενετικά μεταλλεύματα της Λαυρεωτικής 

ταξινομούνται στις ακόλουθες ομάδες: οξείδια, υδροξείδια, θειϊκά, ανθρακικά, 

υδροξυανθρακικά, αρσενικικά, φωσφορικά, πυριτικά και αυτοφυή μέταλλα. Τα πλέον 

συνήθη είναι: γκαιτίτης, αιματίτης, κερουσσίτης, αγκλεσίτης, γύψος, τζαροσίτης, 

σμιθσονίτης, ημιμορφίτης, υδροζινκίτης, μολυβδο-τζαροσίτης, αδαμίνης, μαλαχίτης, 

ανναβεργίτης, σκοροδίτης, κοβελίνης, αγκερίτης.  

 Eικ. 3. Α. Απόθεση καλαμίνας (Sm) με μορφή επικάλυψης των τοιχωμάτων ενός 

εγκοίλου «καρστικού» τύπου στο κατώτερο μάρμαρο (Καμάριζα), Β. Βοτρυοειδής 

απόθεση σμιθσονίτη σε μάζα υδροξειδίων Fe.  

5. Ιστορικό μεταλλευτικής δραστηριότητας:  απαραίτητες πληροφορίες 

 

Σύντομο ιστορικό λειτουργίας των μεταλλείων: Από τη δραστηριότητα εξόρυξης 

και κατεργασίας μεταλλεύματος κατά την αρχαιότητα είναι γνωστό ότι έμειναν στο 

έδαφος ή στο υπέδαφος σημαντικές ποσότητες σκωριών και μεταλλευτικών αποβλήτων 

(στείρων). Η περιβαλλοντική επίπτωση από την έκθεση στους ατμοσφαιρικούς 

παράγοντες αυτών των υλικών επί περισσότερο από 2200 χρόνια δεν είναι δυνατόν να 

εκτιμηθεί. Πρέπει να σημειωθεί ότι σε αυτά τα υλικά στηρίχθηκε η μεταλλευτική 

δραστηριότητα από το 1864 και γι αυτό το λόγο έγινε σχολαστική συλλογή των 

σκωριών και των μεταλλευτικών αποβλήτων για κατεργασία. Η κατά τους νεώτερους 

χρόνους εξόρυξη και επεξεργασία μεταλλευμάτων στην Λαυρεωτική οφείλεται στη 

λειτουργία πληθώρας ιδιωτικών εταιρειών από το 1864. Η ασυνήθιστα έντονη 

μεταλλευτική δραστηριότητα κατά το τέλος του 19
ου

 αιώνα μετέτρεψε σε βιομηχανική 

κωμόπολη μία έρημη περιοχή στην οποία κατεύφευγαν ληστές. Στο Λαύριο οι εταιρείες 

έκαναν σημαντικά έργα υποδομής όπως σχολεία, νοσοκομεία, ηλεκτροφωτισμό  και τον 

Αττικό Σιδηρόδρομο Λαυρίου-Αθηνών. Με τον τρόπο αυτό η περιοχή έγινε πόλος έλξης 

 

Οποιαδήποτε συσχέτιση των επιπτώσεων στο περιβάλλον της Λαυρεωτικής από 

φυσική οξείδωση των θειούχων με τις επιπτώσεις από τη μεταλλευτική 

δραστηριότητα είναι τουλάχιστον ατυχής 
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για εξασφάλιση εργασίας για χιλιάδες ανθρώπους από νησιά, την Ηπειρωτική Ελλάδα 

και την Πελοπόννησο. Η πρώτη Εταιρεία ήταν η «Hilarion Roux et cie», η οποία από το 

1864 με τήξη των αργυρούχων αρχαίων σκωριών παρήγαγε άργυρο. Η παράλληλη 

εκμετάλλευση από το 1869 και των μεταλλευτικών αποβλήτων των αρχαίων εξορύξεων 

(εκβολάδων) προκάλεσε σύγκρουση με το ελληνικό δημόσιο και πολιτική κρίση 

(Λαυρεωτικό Ζήτημα). Το πρόβλημα αυτό λύθηκε το 1873 με την αγορά των 

εγκαταστάσεων της «Hilarion Roux et cie» από έλληνες κεφαλαιούχους με επικεφαλής 

τον Ανδρέα Συγγρό με την ίδρυση της «Ελληνικής Εταιρείας Μεταλλουργείων 

Λαυρίου», που είχε δικαιώματα αξιοποίησης τόσο των αρχαίων σκωριών όσο και των 

εκβολάδων. Η εταιρεία αυτή είχε εγκαταστάσεις στο μυχό του κόλπου του Λαυρίου και 

στη γύρω περιοχή (βλ. Εικ. 4) και ουσιαστικά έπαυσε να λειτουργεί περί το 1917 μετά 

την εξάντληση των αποθεμάτων «εκβολάδων» και αρχαίων σκωριών. Το 1875 ιδρύθηκε 

η «Γαλλική Εταιρεία Μεταλλείων Λαυρίου», η οποία είχε δικαιώματα εκμετάλλευσης 

των εκτεταμένων παραχωρήσεων του J.B. Serpieri και άρχισε η κατασκευή μονάδας 

επεξεργασίας μεταλλεύματος και μεταλλουργικής κατεργασίας στη θέση Κυπριανού, 

όπου το σημερινό Τεχνολογικό και Πολιτιστικό Πάρκο Λαυρίου. Από τότε η πόλη 

οργανώθηκε αναπόφευκτα γύρω από αυτές τις δύο μεγάλες εταιρείες. Οι μεταβολές των 

τιμών των μετάλλων και η συνεπακόλουθη επίδραση στις δραστηριότητες των 

εταιρειών επηρέαζε σταθερά την οικονομία της πόλης του Λαυρίου και τις 

δραστηριότητες των κατοίκων της έως την οριστική παύση λειτουργίας του 

μεταλλουργικού εργοστασίου το 1989. Από το 1978, οπότε και έπαυσε κάθε εξόρυξη 

μεταλλεύματος στην περιοχή, το μεταλλουργικό εργοστάσιο λειτουργούσε με 

εισαγόμενο μετάλλευμα.   

 

Πιν. 2.  Απασχόληση εργαζομένων στις μεταλλευτικές 

εταιρείες του Λαυρίου έως το 1917 (Δερμάτης, 2003) 

1868 1500 

1878 2870 

1899 8571 

1910 4309 

1917 1724 

 

Για την παραγωγή τελικών προϊόντων στο Λαύριο δημιουργήθηκαν μονάδες 

εμπλουτισμού και μεταλλουργικής επεξεργασίας. Συνέπεια της δραστηριότητας αυτής 

ήταν η παραγωγή αποβλήτων, των οποίων τα περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά 

καθορίζονται από το είδος της πρώτης ύλης και την τεχνική επεξεργασίας.  

 

    Η επεξεργασία του μεταλλεύματος και οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις: Τα 

μεταλλευτικά απόβλητα που παρήχθησαν σε όλο το διάστημα της λειτουργίας των 

μονάδων στο νεώτερο Λαύριο ταξινομούνται σε τρεις κατηγορίες: 

α. Μεταλλουργικές σκωρίες 

β. Απόβλητα υδρομηχανικού εμπλουτισμού 

γ. Απόβλητα μονάδων επίπλευσης θειούχου μεταλλεύματος 

Την εξάπλωση των σωρών των μεταλλευτικών αυτών αποβλήτων δείχνει ο χάρτης της 

Εικ. 7. Η οικιστική εξέλιξη του Λαυρίου περιγράφεται σαν μία συνεχής μεταβολή από 
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την παλαιά βιομηχανική-μεταλλουργική κωμόπολη προς μία πόλη με κατοίκους πολλών 

επαγγελματικών δραστηριοτήτων. Πρέπει να σημειωθεί ότι ο σημερινός οικιστικός ιστός 

αναπτύχθηκε ανεξέλεγκτα χωρίς να υπάρξει πρόνοια για την προστασία της υγείας των 

κατοίκων έως τουλάχιστον τη δεκαετία του ΄90. 

Πιν. 3.   Πρώτη ύλη, τεχνική επεξεργασίας, παραγόμενα απόβλητα και τελικό προϊόν 

 στους νεώτερους χρόνους 

Πρώτη ύλη Επεξεργασία Παραγόμενα 

απόβλητα 

Παραγόμενο 

προϊόν 

Αργυρούχες σκωρίες των 

αρχαίων  

Τήξη Σκωρία Ag 

Απόβλητα αρχαίων 

μεταλλείων 

(εκβολάδες*) 

Εμπλουτισμός 

και κατεργασία 

Απόβλητα από 

θειούχα και 

συνδρομα ορυκτά 

του μεταλλεύματος 

 Ag-Pb  

 

 Συμπύκνωμα 

σφαλερίτη 

Καλαμίνα Εμπλουτισμός - φρύξη Απόβλητα από 

σύνδρομα ορυκτά  

Φρυγμένη 

καλαμίνα 

Εξορυγμένο 

μετάλλευμα 

θειούχων**  

Θραύση, λειοτρίβηση, 

εμπλουτισμός, 

κατεργασία 

Απόβλητο θειούχων 

και συνοδών 

ορυκτών της 

μεταλλοφορίας 

 Ag-Pb 

 Αg  

 Συμπύκνωμα  

σφαλερίτη 

 Οξείδιο As 

   * Στείρα των αρχαίων εξορύξεων      ** Ενίοτε μερικώς οξειδωμένο 

    Τεχνικές εμπλουτισμού 

Εικόνες από την παραγωγική διαδικασία κατά τους νεώτερους χρόνους στην Λαυρεωτική 

δίνονται στις Εικ. 4 και 5.  

Από το 1864 έως το 1925 o εμπλουτισμός των μεταλλευμάτων γινόταν με χειροδιαλογή 

και διά βαρύτητος (υδρομηχανικός εμπλουτισμός). Οι εγκαταστάσεις υδρομηχανικού 

εμπλουτισμού ονομάζονταν «πλυντήρια» ή «μεταλλοπλύσια». Το  1925 η  «Γαλλική 

Εταιρεία Μεταλλείων Λαυρίου» εφάρμοσε τη μέθοδο εμπλουτισμού με επίπλευση 

(flotation). Την ίδια μέθοδο εφάρμοσε μετά τον 2
ο
 Παγκόσμιο Πόλεμο και η 

«Mediterranean Mines», που είχε αναλάβει την επαναλειτουργία της «Ελληνικής 

Εταιρείας Μεταλλουργείων Λαυρίου».  

     Επιδημιολογικά δεδομένα: Επιδημιολογικές μελέτες κατά το 1987 στην ευρύτερη 

περιοχή του Λαυρίου απέδειξαν ότι 95% των παιδιών παρουσίαζαν υψηλότερες 

συγκεντρώσεις Pb στο αίμα από το όριο των 100 mg/l που έχει τεθεί από τον Παγκόσμιο 

Οργανισμό Υγείας (World Health Organisation) (Makropoulos et al., 1991, 1992; 

Kafourou et al., 1997). Δεδομένου ότι όταν έγινε η μελέτη αυτή λειτουργούσε ακόμη η 

μεταλλουργία, ότι από το 1989 έπαυσε κάθε απασχόληση κατοίκων σε σχετικές μονάδες 

και ότι έχουν γίνει αρκετές αποκαταστάσεις στην περιοχή, δεν είναι βέβαιο ότι η εικόνα 

αυτή εκφράζει την παρούσα κατάσταση.  

[Το ιστορικό των επιδημιολογικών μελετών στην περιοχή και τα 

αποτελέσματά τους αναζητείστε τα στην εργασία  του Demetriades (2010) 

από p. 370 έως p. 377 και σε σχετικές αναφορές μέσα σε αυτήν]. 
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Eικ. 4. Εικόνες από το βιομηχανικό Λαύριο στο τέλος του 19
ου

 αιώνα. Α. Οι εγκαταστάσεις 

υδρομηχανικού εμπλουτισμού της «Ελληνικής Εταιρείας Μεταλλουργείων Λαυρίου», Β. Η σκάλα 

φόρτωσης της «Γαλλικής Εταιρείας Μεταλλείων Λαυρίου», C. Το προσωπικό στις εγκαταστάσεις 

καμινείας (Μάνθος, 1990). D. Ο κόλπος του Λαυρίου με τις εγκαταστάσεις της «Ελληνικής 

Εταιρείας Μεταλλουργείων Λαυρίου», τον αγωγό καπναερίων στο λόφο νοτίως του λιμανιού και 

τον σωρό μεταλλουργικής σκωρίας (ζωγραφική αποτύπωση Αρ. Σκαρπέλη από γκραβούρα). 
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Εικ. 5. Α. Κάμινοι πύρωσης καλαμίνας της Γαλλικής Εταιρείας (δεν σώζονται),  Β. 

Εγκαταστάσεις μονάδας εμπλουτισμού, Γ. και Δ. Κυψέλες επίπλευσης, Ε. Κάμινοι τήξης 

Γαλλικής Εταιρείας (από Μάνθο, 1990). 
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Eικ. 6. Α. Αποψη του χώρου των εγκαταστάσεων της Γαλλικής Εταιρείας, όπως έχει διαμορφωθεί σήμερα, και 

της παραλίας του κόλπου Θορικού. Β: Σωρός οξειδωμένου σιδηροπυρίτη και άλλων θειούχων με ανάπτυξη 

μολυβδο-τζαροσίτη, γύψου, ανγκλεσίτη, γκαννινγκίτη. Γ. Σωρός σιδηροπυρίτη και λυσίμετρο στη θέση της 

δοκιμαστικής αποκατάστασης από ΕΜΠ στον Καβοδόκανο. Δ. Σχηματική απεικόνιση του καλύμματος για την 

αποκατάσταση του σωρού των αποβλήτων σιδηροπυρίτη εντός του χώρου του ΤΠΠΛ (από Adam, 2003). Ε. Η 

παραλία Θορικού με την εξάπλωση θειούχων (κυρίως σιδηροπυρίτη) και προϊόντων οξείδωσης.  

Α 

Β

Α 

Γ 

Δ

Α 

Ε

Α 
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6. ΟΙ  ΘΕΣΕΙΣ  ΤΗΣ  ΑΣΚΗΣΗΣ  ΚΑΙ  ΤΑ  ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ  

 
 

Θέση 1η. Χώρος των εγκαταστάσεων της «Γαλλικής Εταιρείας Μεταλλείων 

Λαυρίου» (σημερινό Τεχνολογικό Πολιτιστικό Πάρκο Λαυρίου - ΤΠΠΛ) 

 

 Ξενάγηση σε τμήματα των μονάδων της μεταλλουργίας που έχουν διασωθεί. 

 Φαινόμενα όξινης απορροής από την οξείδωση μεταλλευτικών αποβλήτων.   

 Επίσκεψη* στον υπόγειο χώρο που κατασκευάσθηκε με μελέτη και επίβλεψη του 

ΕΜΠ, στον οποίο προβλέπεται αποθήκευση τοξικών υλικών από την 

αποκατάσταση ορισμένων μονάδων του συγκροτήματος (*εφόσον υπάρχει 

δυνατότητα ξενάγησης από την Δνση του ΤΠΠΛ). 

 Επίσκεψη του χώρου ταφής ρυπασμένων εδαφών (ΧΥΤΡΕ): Στόχος και τρόπος 

κατασκευής (βλ. Εικ. 8 για την τεχνική και τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν). 

 Επίσκεψη του χώρου αποκατάστασης σωρού σιδηροπυρίτη εντός του ΤΠΠΛ και 

του αντίστοιχου στον Καβοδόκανο. 

  

 

Εικ. 7. Χάρτης της πόλης του Λαυρίου στον οποίο φαίνεται η έκταση των σωρών 

μεταλλευτικών αποβλήτων (Γρυπιώτη, 2009) 
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Εικ. 8. Διαδοχικά στάδια κάλυψης του σωρού των ρυπασμένων εδαφών εντός του ΤΠΠΛ με 

γεωύφασμα και φυτική γή έως τη σημερινή μορφή του, και σχηματική απεικόνιση της 

κατασκευής του ΧΥΤΡΕ (βλ. λεπτομέρειες για το έργο ΧΥΤΡΕ εις Καλιαμπάκος, 2007) (Σημ. Το 

χαλίκι κοκκομετρικής διαβάθμισης είναι <16mm).  
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Θέση 2η. Σωροί μεταλλευτικών αποβλήτων υδρομηχανικού εμπλουτισμού. 

 Δειγματοληψία για ορυκτολογική και χημική εξέταση. 

 Συζήτηση για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις από την παρουσία τους. 

 Το πρόβλημα της μεταφοράς αιωρούμενων σωματιδίων στην πόλη 

     (βλ. Εικ. 9 και 10). 

 

 

Εικ. 9. Κόκκοι σκωρίας επί των φίλτρων κονιομέτρου (Ανω). Κόκκοι κερουσσίτη στη σκόνη που 

συλλέχθηκε πάνω σε ελεύθερες επιφάνειες σε διάφορα σημεία της πόλης (Κάτω). Σημειώστε ότι το 

μέγεθος των σωματιδίων είναι μικρότερο των 10μm (εισπνεύσιμα σωματίδια) (από Γρυπιώτη, 2009 

και Skarpelis et al. 2009). 

Θέση 3η.  Παραλία Θορικού 

• Το πρόβλημα της ρύπανσης και η πρόταση για αποκατάσταση.[βλ. Panagopoulos 

et al., 2007, για την αποτύπωση των περιβαλλοντικών προβλημάτων στη θέση 

αυτή και πρόταση αποκατάστασης]. 

  

Θέση 4η.  Καμάριζα (εναλλακτικά στο Αδάμι Πλάκας) 

 Σωρός μεταλλευτικών αποβλήτων (στείρα μεταλλείου): Διαδικασία για την 

εκτίμηση της επικινδυνότητας και την ταξινόμηση του υλικού σύμφωνα με τη 

νομοθεσία περί μεταλλευτικών αποβλήτων 
.
  οι εργασίες του γεωλόγου.  
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Εικ. 10.  Α. Σωρός αποβλήτων μεταλλείου στοάς 80 στο Αδάμι, Β. Σωρός μεταλλουργικής σκωρίας (έχει 

καλυφθεί), Γ. Σωρός αποβλήτων υδρομηχανικού εμπλουτισμού (Δυτικό τμήμα πόλης Λαυρίου). Στη 

φωτογραφία τμήματος της πόλης του Λαυρίου (Δ)  φαίνεται πως αναπτύχθηκε ο οικιστικός ιστός ανάμεσα 

στους σωρούς μεταλλευτικών αποβλήτων και στις μεταλλουργικές εγκαταστάσεις του τέλους του 19
ου

 αιώνα.  

 
 

 

 

Α Β 

Γ 

Δ 
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Eικ. 11. Xάρτες εξάπλωσης των μεταλλευτικών αποβλήτων στο Λαύριο το 2009 και το 1999.        

Είναι σαφής η μείωση της έκτασης των σωρών. 
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