
O όμιλός μας, στα πλαίσια του προαιρετικού προγράμματος «Με τα μάτια των 

φυσικών επιστημών», πηγαίνει στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης  

Λαυρίου 13/02/2014 

….Και έτσι ξεκινήσαμε μια, ευτυχώς, ηλιόλουστη μέρα για το πρόγραμμα 

περιβαλλοντικής στο Λαύριο. Σας παρουσιάζουμε την «περιπέτειά μας με λίγα 

λόγια» 

Το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης  Λαυρίου 

Το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης φιλοξενείται στο Τεχνολογικό Πάρκο 

Λαυρίου. Το Τεχνολογικό Πάρκο έχει δημιουργηθεί και  λειτουργεί με την ευθύνη 

του ΕΜΠ και βρίσκεται στο χώρο των εγκαταστάσεων της Γαλλικής Μεταλλευτικής 

Εταιρείας  στο Λαύριο.  

Οι υπεύθυνοι του ΚΠΕ μας ξενάγησαν στο χώρο και μας  είπαν ότι ο χώρος 

φιλοξενεί εταιρείες με καινοτόμες τεχνολογίες , εργαστήρια του Πολυτεχνείου 

καθώς και πολιτιστικές εκδηλώσεις κυρίως κατά τη θερινή περίοδο. Το ΚΠΕ 

στεγάζεται στον ξενώνα που διατηρούσε η γαλλική εταιρεία και είναι ένα άριστα 

διατηρημένο κτήριο με ψηλά ταβάνια και όμορφο κήπο.  

Στη συνέχεια, μας παρουσίασαν την ιστορία των μεταλλείων και των χώρων 

επεξεργασίας του μεταλλεύματος από την αρχαιότητα μέχρι τον 19ο αιώνα. Στην 

αρχαιότητα παράγονταν άργυρος και με αυτόν κατασκεύαζαν οι  Αθηναίοι 

νομίσματα, τις γλαύκες. Με την παρουσίαση καταλάβαμε πως από τα ορυκτά που 

πιάσαμε στα χέρια μας  μετά από επίπονη επεξεργασία παράγονταν το πολυπόθητο 

ασήμι.  Αφού φάγαμε με όρεξη το σάντουιτς  που μας προσέφεραν σε μια όμορφη 

τραπεζαρία, ξεκινήσαμε την περιήγησή μας! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Πρώτος σταθμός μας  η ΝΑΝΟPHOS μέσα στο Τεχνολογικό Πάρκο 

Λαυρίου. 

 

 

 

 

 

 

Τι είναι όμως το νανόμετρο;  1 νανόμετρο =10-9μέτρα. Για να το καταλάβουμε, μας 

είπε ότι 1 νανόμετρο είναι τόσες φορές μικρότερο από το μέτρο όσο ένα μήλο από 

τη διάμετρο της γης!  Αυτά τα πολύ μικρά σωματίδια κάνουν κυριολεκτικά 

θαύματα. Είδαμε τι  σημαίνει  αυτό στην πράξη. Για παράδειγμα, σε ένα κομμάτι 

τσιμέντου που έχει επικάλυψη με το υλικό αυτό το νερό που πέφτει επάνω δεν 

απλώνεται αλλά γίνεται μικρά μπαλάκια και «κυλάει». Το αποτέλεσμα είναι η 

πλήρης αδιαβροχοποίηση του τσιμέντου και άρα η μεγαλύτερη αντοχή του στο 

χρόνο.   Άλλα προϊόντα κρατάνε μακριά τους λεκέδες  ή τη σκόνη και τα καυσαέρια. 

Δηλαδή, μπορείς να μην  πλένεις ποτέ τα τζάμια και να γίνεται οικονομία στο 

πολύτιμο νερό και περιορισμός των επιβλαβών για τα οικοσυστήματα 

απορρυπαντικών. 

Επισκεφθήκαμε το εργαστήριο της εταιρείας προϊόντων νανοτεχνολογίας που 

ονομάζεται ΝΑΝΟPHOS. Η εταιρεία  παράγει χρώματα, μονωτικά και 

καθαριστικά δομικών υλικών που έχουν όμως πολύ βελτιωμένες ιδιότητες σε 

σχέση με τα αντίστοιχα συμβατικά προϊόντα. Ο υπεύθυνος της εταιρείας μας 

εξήγησε τι είναι η νανοτεχνολογία και τα νάνο_υλικά. Πρόκειται για προϊόντα 

που περιέχουν σωματίδια πάρα πάρα πολύ μικρά περίπου όσο 100 

νανόμετρα 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μετά μπήκαμε σε ένα σύγχρονο χημικό εργαστήριο με χιλιάδες δείγματα προϊόντων 

και πολλές συσκευές.  Αυτό που μας εντυπωσίασε ήταν ο τρόπος που γίνεται ο έλεγχος  

ποιότητας των προϊόντων. Για παράδειγμα πώς μπορείς να γνωρίζεις ποιά φθορά θα 

υποστεί ένα προϊόν σε επτά χρόνια χωρίς όμως να περιμένεις επτά χρόνια;   

Υποβάλλουν το προϊόν σε συνθήκες έντονου φωτισμού και υψηλής θερμοκρασίας  για 

λίγο χρόνο και έτσι μπορούν να προβλέψουν τι θα πάθει εάν εκτεθεί σε πιο ήπιες 

συνθήκες  για πολύ μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Μας  εντυπωσίασαν ακόμη 

ορισμένα όργανα όπως ή λάμπα υπερύθρου ακτινοβολίας  που οδηγεί σε μεγαλη 

αύξηση της θερμοκρασίας. 

 



Δεύτερος  σταθμός : «Από τα ψυχαγώγεια στο παρόν». 

Μετά την επίσκεψη στην τεχνολογία του 21ου αιώνα το πρόγραμμα προέβλεπε 

επίσκεψη σε στοές  εξόρυξης  μεταλλεύματος  και άλλες…  δραστηριότητες. Πριν 

μπούμε στο πούλμαν, καταλάβαμε ότι  ο περίπατος θέλει «κουβάλημα».  

 

 

 Έτσι, μεταφέραμε μεγάλα κοφίνια με κράνη, γάντια  και κουτιά εργαλείων στο 

λεωφορείο και ξεκινήσαμε για τον εθνικό δρυμό του Σουνίου. Σταματήσαμε μαρκιά 

από τη στοά και χάρη στον καλό καιρό  απολαύσαμε μια σχεδόν ανοιξιάτικη 

διαδρομή. Καθώς περπατούσαμε,  συναντούσαμε  πηγάδια,  τα «ψυχαγώγεια»,  με 

τα οποία οι στοές των μεταλλείων εξασφάλιζαν  αέρα, φώς,  δίοδο διαφυγής και 

μεταφοράς μεταλλεύματος. 



 

 

 

 Όταν φτάσαμε στη στοά,  σταθήκαμε στο χώρο πριν την είσοδό της, το «παρόν», 

εκεί δηλαδή που έδιναν το παρόν όσοι έβγαιναν ζωντανοί μετά την καθημερινή 

τους δουλειά.  Φορέσαμε τα κράνη και μπήκαμε στην είσοδο όπου είδαμε τοίχους 

κατασκευασμένους με πέτρα και ξύλινα δοκάρια για αντιστήριξη, στέρνα για το 

νερό των ζώων που χρησιμοποιούσαν για μεταφορά υλικού και ίχνη από σκαπτικά 

εργαλεία. Οι στοές έφταναν τα 120 μέτρα και ακολουθούσαν τη φλέβα του 

μεταλλεύματος που διακρίνονταν χάρη στο σκούρο χρώμα του ορυκτού. Οι στοές 

ανοίγονταν από δούλους που δεν πληρώνονταν και στην αρχαία εποχή χωρούσαν 

έναν άνθρωπο γονατιστό. Η θερμοκρασία μέσα στη στοά είναι περίπου 10 0C και 

συνέχεια στάζει  νερό. Το περιβάλλον ήταν πολύ ανθυγειινό καθώς υπήρχε έλλειψη 

οξυγόνου, φωτός και οι εργάτες αν δεν καταπλακώνονταν από το έδαφος, 

κινδύνευαν να πεθάνουν από ασθένειες όπως  πνευμονοκονίαση ή μολύβδίαση 

λόγω των ορυκτών του μολύβδου.  



 

Αφού δώσαμε όλοι μας το παρών έξω από τη στοά χωριστήκαμε σε ομάδες  

επεξεργασίας του μεταλλεύματος.  

 



Κάποιοι έκαναν τη χειροδιαλογή,  δηλαδή διάλεγαν τις πέτρες με σκούρο χρώμα , 

κάποιοι άλλη τη θραύση τους σε μικρότερα κομμάτια με βαριά εργαλεία, ενώ μια 

άλλη ομάδα ανέλαβε το τρίψιμο σε ορειχάλκινο  γουδί, ώστε το μετάλλευμα να 

γίνει σκόνη.  

 



 

 

Η τέταρτη ομάδα έκανε την πιο ελαφριά εργασία της έκπλυσης που κανονικά 

γινόταν στο χώρο των «πλυντηρίων». Για το λόγο αυτό μας έδωσαν μια σανίδα που 

στη μια πλευρά είχε αυλακώσεις. Τη στερεώσαμε στο έδαφος έτσι ώστε  να έχει μια 

κλίση με αυτό και  ρίξαμε μια μικρή ποσότητα της σκόνης  του μεταλλεύματος  στην 

ανώτερη πλευρά της σανίδας και η σκόνη συγκρατήθηκε στην πρώτη αυλάκωση . 

Μετά αρχίσαμε να ρίχνουμε νερό με ένα μπουκαλάκι στην πάνω πλευρά. Όπως 

έτρεχε το νερό,  παρέσυρε την σκόνη από τα πιο ελαφριά υλικά ενώ αυτά που ήταν 

μεταλλοφόρα συγκρατούνταν στις αυλακώσεις. Έτσι περίπου γινόταν ο 

εμπλουτισμός του μολυβδούχου μεταλλεύματος σε άργυρο και  στα «πλυντήρια» 

που θα επισκεπτόμαστε στη συνέχεια. 



 Τρίτος σταθμός : ένα ιδιοφυές σύστημα επαναχρησιμοποίησης του 

νερού!  

 

 

Το αρχαίο πλυντήριο που επισκεφθήκαμε στη θέση Σούριζα ήταν ένα από τα πολλά 

διάσπαρτα σε όλη τη περιοχή του εθνικού δρυμού Λαυρίου. Ο  χώρος αυτός έχει 

συντηρηθεί από την Αχαιολογική Υπηρεσία και είναι  επισκέψιμος  ύστερα από 

συνεννόηση. Οι υπεύθυνοι του ΚΠΕ μας εξήγησαν πως ακριβώς  γινόταν η έκπλυση 

μέσω ενός συστήματος δεξαμενών  και αυλακιών για την κυκλοφορία, τη  

συγκέντρωση και τον καθαρισμό του νερού των εκπλύσεων. Τα πλυντήρια τα 

έκτιζαν με πέτρες και μάρμαρο  σε κοιλάδες,  διότι στα μέρη αυτά έρρεαν  όμβρια  

ύδατα από το επικλινές έδαφος. Τα νερά της βροχής συγκεντρώνονταν σε μια πολύ 

μεγάλη δεξαμενή σκαμμένη στο έδαφος και  μονωμένη με ειδικό κονίαμα,  για να 

είναι στεγανή.Το κυρίως πλυντήριο είχε τετράγωνο σχήμα και μεγέθος όσο δυο 

μεγάλες σχολικές  τάξεις και στις  δύο κορυφές είχαν σκάψει βαθιές δεξαμενές . Σε 

όλες του τις πλευρές είχε αυλάκι για τη ροή του νερού. 



 

 Στην πλευρά απέναντι από τις δεξαμενές είχε μια τεράστια λεκάνη νερού  που η 

μια κάθετη  πλευρά της είχε μικρές τρύπες . Μπροστά από κάθε τρύπα στερέωναν 

μια σανίδα σαν αυτή που χρησιμοποιήσαμε πριν για την έκπλυση και έριχναν στην 

πάνω πλευρά το τριμμένο μετάλλευμα. Μετέφεραν με δοχεία νερό από τη μεγάλη 

δεξαμενή ομβρίων και γέμιζαν την λεκάνη του νερού, αφού έκλειναν τις τρύπες με 

πώματα. Όταν άνοιγαν τις τρύπες,  έτρεχε το νερό και παρέσυρε τα ελαφρά υλικά. 

Το νερό αυτό διοχετεύονταν με αυλάκια στη μια από τις δεξαμενές του πλυντηρίου 

και τα άχρηστα χώματα καθίζαναν στον πυθμένα. Όταν η στάθμη ανέβαινε πάνω 

από ένα ύψος,  το νερό διοχετεύονταν με αυλάκι στη δεύτερη μικρή δεξαμενή και 

τα χώματα καθίζαναν πάλι. Τέλος,  το νερό πολύ καθαρό πια με άλλο αυλάκι 

επέστρεφε στην δεξαμενή συλλογής ομβρίων. Με τον τρόπο αυτό  χάνονταν μόνο 

το 3% του διαθέσιμου βρόχινου νερού που στη Μεσόγειο είναι λιγοστό.  

Ύστερα από μια μέρα γεμάτη εμπειρίες και εικόνες έπρεπε να γυρίσουμε πίσω στο 

Κορωπί. Το μόνο  που μας στεναχωρούσε ήταν που χάσαμε το σχολικό μάθημα! 


