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Η συμβολή της Γεωλογίας

Παραγωγή χαλκού στην αρχαιότητα

Η γεωλογία της Κύπρου έπαιξε σημαντικό ρόλο στη
διαμόρφωση του φυσικού της περιβάλλοντος και κατ'
επέκταση στην ιστορική και πολιτιστική της εξέλιξη. Οι
ορυκτοί πόροι της Κύπρου, που αποτέλεσαν προϊόν
εκμετάλλευσης από την αρχαιότητα, προήλθαν κατά το
πλείστον από την οροσειρά του Τροόδους και συνδέονται
άμεσα με τη γεωλογική του δομή και εξέλιξη. Η γεωλογική
αυτή εξέλιξη συνοδεύτηκε με πλούσια μεταλλοφορία, που
περιλαμβάνει κοιτάσματα χρωμίου, το μεγαλύτερο
κοίτασμα αμιάντου στην Ευρώπη και πλούσια κοιτάσματα
χαλκούχων σιδηροπυριτών.

Η ύπαρξη των κοιτασμάτων αυτών έγινε αντιληπτή από την
αρχαιότητα λόγω της λεγόμενης διαφορικής ανύψωσης του
Τροόδους μέσα στον γεωλογικό χρόνο. Δηλαδή η
ανύψωση, σε συνδυασμό με τη διάβρωση, έφερε τα
κοιτάσματα πιο κοντά στην επιφάνεια. Στη συνέχεια αυτά
υπέστησαν οξείδωση με αποτέλεσμα τον σχηματισμό
εκτεταμένων σιδηρών καλυμμάτων (gossans), κυρίως από
υδροξείδια και οξείδια του σιδήρου με εντυπωσιακά
κόκκινα και κίτρινα χρώματα. Οι οξειδώσεις προσέλκυσαν
τους αρχαίους και βοήθησαν στη γρήγορη ανακάλυψη των
κοιτασμάτων και στην εκτεταμένη εκμετάλλευσή τους.
Επιπλέον, η διεργασία της οξείδωσης οδήγησε στη μερική
διάλυση του χαλκού που ήταν μέσα στα κοιτάσματα και
στην εναπόθεσή του στις ζώνες δευτερογενούς
εμπλουτισμού, οι οποίες χαρακτηρίζονται από πολύ υψηλή
περιεκτικότητα σε χαλκό.

Για τρεις χιλιάδες χρόνια η Κύπρος ήταν το μεγαλύτερο
κέντρο παραγωγής και εμπορίας χαλκού και δικαίως έγινε
συνώνυμη με το μέταλλο χαλκός. Ο χαλκός ανακαλύφθηκε
το 5000 π.Χ. (Ανατολία, Ιορδανία, Ιράν) αλλά δεν έτυχε
εμπορίας. Το εμπόριο άρχισε με τη βιομηχανική
επανάσταση του χαλκού, όταν οι Κύπριοι μεταλλουργοί
κατάφεραν να παραγάγουν χαλκό με πυρομεταλλουργική
επεξεργασία των θειούχων ενώσεών του, οπότε ο χαλκός
αντικατέστησε τα πέτρινα εργαλεία. Η μεγάλη παραγωγή
χαλκού συνέβαλε στη μετάβαση του ανθρώπου από τη
Χαλκολιθική Εποχή στην Εποχή του Χαλκού. Πολύ
γρήγορα η παραγωγή επεκτάθηκε, καθιστώντας έτσι την
Κύπρο ως το μεγαλύτερο κέντρο παραγωγής και εξαγωγής
χαλκού από τις αρχές της δεύτερης χιλιετίας μέχρι την
πτώση της ΡωμαϊκήςΑυτοκρατορίας το 500 μ.Χ.

Πειστικές μαρτυρίες για αυτό αποτελούν οι αναφορές σε
αρχαία κείμενα που αρχίζουν από το 1782 π.Χ. (Μαρί της
Μεσοποταμίας και Βαβυλώνα), οι στοές και τα εργαλεία
των αρχαίων, που βρέθηκαν σε όλα τα μεταλλεία της
Κύπρου (στο Μεταλλείο Κοκκινογιών βρέθηκαν αρχαίες
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Τα κοιτάσματα μεικτών θειούχων
μεταλλευμάτων, όπως του σιδηροπυρίτη
και του χαλκοπυρίτη, είναι συνδεδεμένα
με τον Οφιόλιθο Τροόδους και ειδικότερα
με τους ορίζοντες των προσκεφαλοειδών
λαβών (pillow lavas). Λεπτομερείς
γεωλογικές, γεωχημικές και ορυκτο-
λογικές μελέτες δείχνουν ότι τα θειούχα
κοιτάσματα της Κύπρου σχηματίστηκαν
στον πυθμένα της Τηθύος Θάλασσας κατά
μήκος της λεγόμενης μεσοωκεάνιας
ράχης, δηλαδή κατά μήκος του άξονα
διεύρυνσης του ωκεάνιου πυθμένα.
Τέτοια κοιτάσματα σχηματίζονται και
σήμερα στον Ατλαντικό, Ειρηνικό και
Ινδικό Ωκεανό και είναι γνωστά ως
κοιτάσματα «τύπου Κύπρου».

Τα κοιτάσματα αυτά σχηματίζονται από
την κυκλοφορία υδροθερμικών διαλυ-
μάτων που είναι πλούσια σε μέταλλα. Τα
διαλύματα αυτά προέρχονται από
θαλάσσιο νερό (κύρια πηγή θείου), το
οποίο διεισδύει στα πετρώματα του
ωκεάνιου φλοιού διά μέσου ρωγμών που
σχηματίζονται στις ζώνες διεύρυνσης του
πυθμένα. Το θαλάσσιο νερό που διεισδύει,
θερμαίνεται από ανερχόμενους θύλακες
μάγματος, αποπλένει μεταλλικά στοιχεία
που περιέχονται στα πετρώματα του
ωκεάνιου φλοιού και ανέρχεται. Με την
εκβολή των υδροθερμικών διαλυμάτων
στον θαλάσσιο πυθμένα υπό μορφή
μαύρων καπνοδόχων (black smokers)
ευνοείται η απόθεση / καθίζηση θειούχων
ενώσεων του χαλκού, σιδήρου και
ψευδαργύρου, ως αποτέλεσμα των
επικρατουσών φυσικοχημικών συνθηκών
(π.χ. πτώση της θερμοκρασίας, pH, Eh).
Τέτοιες μαύρες καπνοδόχοι δημιουρ-
γούνται και σήμερα στους ωκεανούς.

Μαύρη καπνοδόχος (black smoker)

Μεταλλείο Φουκάσας, Σκουριώτισσα Μεταλλικός χαλκός από ηλεκτρόλυση

ΣΩΡΕΙΤΙΚΑ

Μεταλλείο θειούχων κοιτασμάτων

Σωρός αρχαίων σκουριών
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Ανώτερος και κατώτερος ορίζοντας λαβών

και ορίζοντας βάσης
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ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ,

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Κανναβιούς και Πέρα Πεδίου

Συγχαρίου, Δικώμου και Καντάρας



ΝΕΩΤΕΡΟΙ  ΧΡΟΝΟΙ
στοές με βάθος εκμετάλλευσης 180 ), και αρχαία ναυάγια
με τάλαντα χαλκού που βρέθηκαν σε πολλές μεσογειακές
χώρες (ιδιαίτερα μετά το 1500 π.Χ.). Η πιο πειστική όμως
μαρτυρία για την έκταση και τη διάρκεια της μεταλλευτικής
βιομηχανίας παραγωγής χαλκού αποτελούν οι 40 σωροί
αρχαίων σκουριών που βρέθηκαν διάσπαρτες στην Κύπρο,
η συνολική ποσότητα των οποίων εκτιμήθηκε σε 4
εκατομμύρια τόνους, που αντιπροσωπεύουν μια παραγωγή
200.000 τόνων μεταλλικού χαλκού. Ο μεγαλύτερος σωρός
(2 εκατομμύρια τόνοι) βρέθηκε στη Σκουριώτισσα, κοντά
στο μεταλλείο της Φουκάσας. Ο δεύτερος σε έκταση σωρός
(750.000 τόνοι) βρέθηκε κοντά στο μεταλλείο Πέτρα της
περιοχής Καλαβασού. Άλλοι μικρότεροι σωροί βρέθηκαν
στο Μιτσερό, τη Λίμνη, τα Βρέτσια, τους Τρούλλους και
αλλού. Αυτές οι ποσότητες παράχθηκαν σε μια περίοδο
3.500 χρόνων, όσο δηλαδή διάρκεσε η μεταλλευτική και
μεταλλουργική βιομηχανία των αρχαίων στην Κύπρο.

Στα προϊόντα της οξείδωσης των θειούχων μεταλλευμάτων
της Κύπρου περιλαμβάνονται μεγάλες συγκεντρώσεις
ένυδρων θειικών αλάτων των μετάλλων σιδήρου, χαλκού
και ψευδαργύρου. Τα έντονα χρώματά τους προσέλκυσαν
τους αρχαίους, που γρήγορα διαπίστωσαν και αξιοποίησαν
τις αντισηπτικές τους ιδιότητες καθιστώντας έτσι την
Κύπρο ως ένα από τα πρώτα κέντρα άσκησης θεραπευτικής
ιατρικής στην αρχαιότητα.

Η πρώτη γραπτή μαρτυρία άσκησης επαγγελματικής
ιατρικής δραστηριότητας στην αρχαία Κύπρο προέρχεται
από την ορειχάλκινη πινακίδα που βρέθηκε στο ιερό της
Αθηνάς στο Ιδάλιο και σήμερα βρίσκεται στην Εθνική
Βιβλιοθήκη στο Παρίσι. Στην κυπροσυλλαβική γραφή
παρατίθεται η συμφωνία μεταξύ του ιατρού Ονάσιλου και
του Βασιλέα του Ιδαλίου Στασίκυπρου, όπου αναφέρονται
οι τρόποι πληρωμής του για τη θεραπεία των πληγωμένων
στρατιωτών κατά την πολιορκία του Ιδαλίου από τους
Πέρσες και τους Κιτιείς το 479 π.Χ. Κατά πάσα πιθανότητα,
τα φάρμακα για τη θεραπεία ήταν μεταλλικά άλατα χαλκού,
σιδήρου και ψευδαργύρου που αφθονούσαν στα γειτονικά
μεταλλεία της περιοχής Μαθιάτη. Πλήθος αρχαίων
κειμένων, επιγραφών, αφιερώσεων και αρχαιολογικών
ευρημάτων αποτελούν πειστικές μαρτυρίες για μια
αξιόλογη ιατρική παράδοση στο νησί, που άρχισε με τον
Ονάσιλο και διάρκεσε εννέα αιώνες. Με την καθιέρωση της
χειρουργικής ιατρικής στους ελληνορωμαϊκούς χρόνους, η
χρήση των κυπριακών ορυκτών φαρμάκων επεκτάθηκε,
ιδιαίτερα μετά τη δημοσίευση του «Περί Ύλης Ιατρικής»
έργου του Διοσκουρίδη, θεμελιωτή της φαρμακολογίας,
γεγονός που συνέβαλε ώστε το νησί να καταστεί το
μεγαλύτερο κέντρο παραγωγής και εμπορίας ορυκτών
φαρμάκων. Η ζήτηση αυξήθηκε ακόμη περισσότερο με τις
εργασίες του Πλίνιου και του Γαληνού. Για την κάλυψη της
μεγάλης ζήτησης οι αρχαίοι Κύπριοι εφάρμοσαν πυρο-
μεταλλουργικές και υδρομεταλλουργικές τεχνικές για την
παραγωγή των μεταλλικών φαρμάκων.

m

Κοιτάσματα χαλκού και ιατρική στην αρχαιότητα

Το ενδιαφέρον για την έρευνα και εκμετάλλευση των κυπριακών ορυκτών πόρων επαναρχίζει με την
παραχώρηση του νησιού στη Βρετανία από την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Το 1882 αρχίζουν οι έρευνες στην
περιοχή Λίμνης, όπου ακολουθώντας τις αρχαίες γαλαρίες η έρευνα εντόπισε το 1908 χαλκούχο κοίτασμα, τα
αποθέματα του οποίου εκτιμήθηκαν σε περίπου τριάμισι εκατομμύρια τόνους με μέση περιεκτικότητα χαλκού
1,1%. Η εκμετάλλευση άρχισε το 1937 από την εταιρεία Cyprus Sulphur and Copper Company. Ακολούθησε ο
εντοπισμός του κοιτάσματος της Φουκάσας (Σκουριώτισσα) το 1914, τα αποθέματα του οποίου εκτιμήθηκαν σε
έξι εκατομμύρια τόνους με μέση περιεκτικότητα χαλκού 2,5%. Η εκμετάλλευσή του άρχισε το 1920 από την
Cyprus Mines Corporation. Το 1919 η εταιρεία ανακάλυψε το μεγαλύτερο και πλουσιότερο κοίτασμα που
ανακαλύφθηκε ποτέ στην Κύπρο, αυτό του Μαυροβουνίου. Τα αποθέματά του εκτιμήθηκαν στα 17 εκατομμύρια
τόνους με μέση περιεκτικότητα χαλκού 4,5%.

Με τον εντοπισμό αυτών των κοιτασμάτων η Κύπρος προσέλκυσε το ενδιαφέρον και άλλων μεταλλευτικών
εταιρειών. Έτσι εντοπίστηκαν τα κοιτάσματα στις περιοχές Σιας-Μαθιάτη και Καλαβασού και άρχισε η
αξιοποίησή τους από την Ελληνική Μεταλλευτική Εταιρεία. Η μεταλλευτική βιομηχανία χαλκού άρχισε όμως να
αντιμετωπίζει οικονομικά προβλήματα κατά την οικονομική κρίση του 1931, οπότε και στράφηκε στην
εκμετάλλευση χρυσού και αργύρου. Στην περίοδο 1934-1944 παρήχθησαν 5.500 κιλά χρυσού και 3.000 κιλά
αργύρου. Μετά το 1950 η μεταλλευτική δραστηριότητα στην Κύπρο κορυφώθηκε ως αποτέλεσμα της
μηχανοποίησης και εφαρμογής επιφανειακών μεθόδων εκμετάλλευσης. Η περίοδος 1950-1970 αποτελεί τη χρυσή
εποχή της μεταλλευτικής βιομηχανίας, όπου οι εξαγωγές μεταλλευμάτων αντιπροσώπευαν σημαντικό ποσοστό
των συνολικών εξαγωγών του νησιού. Η μείωση των τιμών των μετάλλων, η σταδιακή εξάντληση των γνωστών
κοιτασμάτων και η αποτυχία εντοπισμού νέων μεγάλων και πλούσιων κοιτασμάτων οδήγησε βαθμιαία σε
μαρασμό της μεταλλευτικής βιομηχανίας.

το 1878

Το 1996 άρχισε η εκμετάλλευση του μεταλλείου «Φοίνιξ» στη Σκουριώτισσα από την Hellenic Copper Mines, όπου
για πρώτη φορά από την αρχαιότητα παράχθηκε μεταλλικός χαλκός στην Κύπρο, με την εφαρμογή της
υδρομεταλλουργίας. Το μετάλλευμα τοποθετείται σε σωρούς και διαβρέχεται με όξινο διάλυμα πλούσιο σε
χημειολιθοτροφικά βακτήρια. Το υδατικό διάλυμα που προκύπτει διοχετεύεται σε εργοστάσιο εξαγωγής θειικού
χαλκού με οργανικό διαλύτη και στη συνέχεια σε μονάδα ηλεκτρόλυσης, όπου παράγεται μεταλλικός χαλκός.

Η μεταλλευτική βιομηχανία συνέτεινε, μεταξύ άλλων, στην εισαγωγή σχετικής τεχνολογίας στο νησί με τον ερχομό
των πρώτων μηχανικών και άλλων επιστημόνων, καθώς και βαρέων μηχανημάτων. Ταυτόχρονα, η συγκέντρωση
και απασχόληση τόσων ανθρώπων κάτω από άσχημες συνθήκες εργασίας δημιούργησε την ανάγκη ίδρυσης
συντεχνιών και γενικά οδήγησε στην κοινωνική ανάπτυξη. Τα πρώτα γεωτρύπανα ήρθαν στην Κύπρο για σκοπούς
κοιτασματολογικών ερευνών (48 γεωτρήσεις το 1915-18 στη Σκουριώτισσα) και αργότερα χρησιμοποιήθηκαν στις
υδρογεωλογικές μελέτες, όπου άρχισε η γεωργική επανάσταση με τις αρδευόμενες καλλιέργειες στη Μεσαορία.

Το μεταλλείο Φοίνιξ Σωροί εκχύλισης χαλκούχου μεταλλεύματος

Mονάδα εξαγωγής CuSO με οργανικό διαλύτη4 Δέσμες μεταλλικού χαλκού περιεκτικότητας 99,999% Cu

Σιδηρούν κάλυμμα (gossan) στο
οποίο διακρίνονται αρχαίες γαλαρίες

(μεταλλείο Νότιου Μαθιάτη).

Πλούσιο χαλκούχο μετάλλευμα
(20% Cu) από το μεταλλείο
Κοκκινόγια. Τα ορυκτά είναι
χαλκοπυρίτης, χαλκοσύνης,
βορνίτης και κοβελλίνης.

Αρχαία γαλαρία σε σιδηρούν
κάλυμμα (gossan) με ξύλινα
υποστυλώματα και εργαλεία

που χρησιμοποιούντο από τους
αρχαίους μεταλλωρύχους.

Κλίβανος εκκαμίνευσης με
εσωτερική μόνωση για την

παραγωγή χαλκού στην αρχαιότητα

Τάλαντο από χαλκό σε σχήμα δοράς
βοδιού από την αρχαία Έγκωμη. Τέτοια

τάλαντα εμφανίστηκαν τον 16ο αιώνα π.Χ.,
εξαφανίστηκαν όμως μετά τον 11ο αιώνα π.Χ.

Τάλαντα χαλκού και άλλα αρχαία
αντικείμενα (του 13ου αιώνα π.Χ.),

που βρέθηκαν σε ναυάγιο στα
νότια παράλια της Τουρκίας.

Ο θεός του ταλάντου
που βρέθηκε στην Έγκωμη

(12ος αιώνας π.Χ.).

Μεγάλος σωρός σκουριάς στη
Σκουριώτισσα. Χρονολόγηση με

C έδειξε πυρομεταλλουργική
δραστηριότητα από το 2000 π.Χ.

μέχρι το 500 μ.Χ.
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