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Εισαγωγή 

 Μια ειδική κατηγορία αρχαιολογικών ευρημάτων ήταν 
πάντα τα αντικείμενα από μέταλλο, τόσο γιατί είναι 
σχετικά σπάνια (το μεγαλύτερο ποσοστό των μεταλλικών 
αντικειμένων ανακυκλωνόταν και δεν φτάνει στα χέρια 
των αρχαιολόγων) όσο και επειδή αρκετές φορές είναι 
αντικείμενα εξαιρετικής σημασίας, ομορφιάς και 
τεχνολογικής αρτιότητας.  

 Τα μέταλλα χρειάζονται μια πολύπλοκη σειρά 
εξειδικευμένων τεχνολογικών βημάτων για να εξαχθούν 
από το μετάλλευμα που τα περιέχει αλλά και για να 
πάρουν την τελική τους μορφή, γεγονός που καθιστά τη 
μεταλλουργία μια καθοριστικής σημασίας τέχνη και 
τεχνική για τον ανθρώπινο πολιτισμό.        
 



ΠΟΤΕ ΚΑΙ ΠΟΥ 



Η πρώτη χρήση των μετάλλων 

 Τα πρώτα αρχαιολογικά ευρήματα 
που σχετίζονται με μέταλλα και 
ορυκτά είναι μια χάντρα από το 
νότιο Ισραήλ (Rosh Horesha) και 
ένα περίαπτο από το βόρειο Ιράκ 
(σπήλαιο Shanidar), και τα δυο 
από μαλαχίτη (πρωτο-νεολιθική 
εποχή – 11η χιλιετία π.Χ.). 

 Η χρήση αυτοφυούς χαλκού 
ανάγεται στα τέλη της 9ης 
χιλιετίας (Cayonu Tepesi – Α. 
Τουρκία) – ο χαλκός με 
πυράκτωση (‘ανόπτηση’) 
σχηματοποιήθηκε σε μια σειρά 
από χάντρες και περόνες. 
 
 

 Αντίστοιχα ευρήματα υπάρχουν κι 
από άλλες θέσεις στην Εγγύς και 
τη Μέση Ανατολή, ιδιαίτερα από 
την 7η χιλιετία π.Χ. και μετά. 
 
 

Can Hasan - σκήπτρο 





Κατεργασία εν ψυχρώ  

 Κατά τις πρώτες χιλιετίες της νεολιθικής εποχής κάποια 
ορυκτά και μέταλλα ήταν μεν γνωστά, αλλά ο άνθρωπος 
τα επεξεργαζόταν κυρίως εν ψυχρώ ή χρησιμοποιώντας 
τη φωτιά σε θερμοκρασίες του περιβάλλοντος ή μερικών 
εκατοντάδων βαθμών Κελσίου.  

 Με μηχανικές τεχνικές όπως η σφυρηλάτηση, το κόψιμο, 
η λείανση, η σμίλευση, η ελασματοποίηση και με 
περιορισμένη χρήση της φωτιάς (που έκανε το μέταλλο 
πιο εύπλαστο) δημιούργησε τα πρώτα αντικείμενα (π.χ. 
οπείς, περόνες, χάντρες).  

 Επίσης, κάποια από τα ορυκτά χρησιμοποιήθηκαν ως 
χρωστικές ουσίες. 



Οι αρχές της μεταλλουργίας 

 Ωστόσο, πραγματική μεταλλουργία 
υπάρχει από τη στιγμή που ο 
άνθρωπος παύει να αντιμετωπίζει τα 
ορυκτά και τα αυτοφυή μέταλλα ως 
‘ιδιαίτερες πέτρες’ και αναγνωρίζει ότι 
με τη χρήση της φωτιάς μπορεί να 
εξάγει τον χαλκό από τα μεταλλεύματα 
του και να του δώσει το σχήμα που 
θέλει. 

 Η συμβολή της πυροτεχνολογίας που 
ήδη εξασκούνταν στην κεραμική 
θεωρείται καθοριστική. 

 Και είναι πιθανό η ανακάλυψη της 
μεταλλουργίας να είναι προϊόν μιας 
τυχαίας αρχικά παρατήρησης που την 
ακολούθησαν πολλά στάδια 
πειραματισμού. 

Πειραματισμός στο Plocnic 



Εκκαμίνευση 

 Με τα σημερινά δεδομένα, η 
πρωιμότερη μαρτυρία για την 
εκκαμίνευση του χαλκού ανάγεται 
στην 5η χιλιετία π.Χ. (5000-4600) 
και προέρχεται από την ανατολική 
Σερβία (Belovode). Αντίστοιχα 
ευρήματα, αλλά όχι καλά 
χρονολογημένα (6η-5η χιλιετία) 
προέρχονται και από το Ιράν και 
την Τουρκία. 

 
 Όσον αφορά το μόλυβδο, το 

αρχαιότερο αντικείμενο είναι ένα 
βραχιόλι από το βόρειο Ιράκ 
(Yarim Tepe I) που χρονολογείται 
γύρω στο 6000 π.Χ. και μαρτυρά 
διαδικασίες εξαγωγής του 
μετάλλου από τα ορυκτά του. 
 

Εκκαμίνευση: έβαζαν μικρά κομμάτια  
ορυκτών μαζί με κομμάτια κάρβουνο σε 
πήλινο αγγείο (χωνευτήρι) – μετά το  
τοποθετούσαν στο καμίνι, όπου με φυσερά 
ανέβαζαν τη θερμοκρασία στους 1000-1200 
βαθμούς Κελσίου – τότε ο χαλκός απελευ- 
θερωνόταν και έρεε ενώ σχηματίζονταν και 
κομμάτια σκουριάς 

Πειραματισμός στο Feynan 



Χαλκολιθική εποχή 

 Η ανακάλυψη της 
εκκαμίνευσης έδωσε νέες 
δυνατότητες στους 
μεταλλουργούς για μεγαλύτερη 
παραγωγή. 

 Έτσι, η ποσότητα των 
μετάλλων που βρισκόταν σε 
κυκλοφορία αυξήθηκε 
κατακόρυφα, καθώς πλέον δε 
βασιζόταν στα περιορισμένα 
αποθέματα του αυτοφυούς 
χαλκού, ενώ τα ίδια τα 
αντικείμενα έγιναν 
ογκωδέστερα και πιο συμπαγή.  
 

 Από τα μέσα της 5ης χιλιετίας 
τα μεταλλικά ευρήματα 
πολλαπλασιάζονται και 
συνυπάρχουν με τα λίθινα 
εργαλεία (π.χ. σουβλιά, σμίλες, 
πελέκεις, αξίνες, εγχειρίδια 
κ.α.). 

 Κατά συνέπεια, είναι δόκιμος ο 
όρος Χαλκολιθική Εποχή για να 
εκφράζει πληρέστερα τις 2 
χιλιετίες μέχρι την συμβατική 
έναρξη της Εποχής του 
Χαλκού.    
 





  

 Nahal-Mishmar 

   (Ισραήλ) 

 

 



Ποιοι ανακάλυψαν τη 
μεταλλουργία; 

 Η ανακάλυψη της μεταλλουργίας είναι ένα ζήτημα 
πολυσυζητημένο, καθώς η τεχνολογική αυτή πρόοδος 
θεωρείται ουσιαστικής σημασίας για την εξέλιξη του 
πολιτισμού και των κοινωνιών. 

 Οι αρχαιολογικές μαρτυρίες, αν και είναι αρκετά 
αποσπασματικές, τείνουν να υποστηρίξουν την ιδέα ότι η 
μεταλλουργία δεν ανακαλύφθηκε άπαξ στην Ανατολή και 
από εκεί διαδόθηκε στον υπόλοιπο ‘παλαιό’ κόσμο 
(θεωρία V. Gordon Childe) αλλά ότι εφευρέθηκε 
ανεξάρτητα σε πολλά και διαφορετικά σημεία της 
Ευρασίας (θεωρία C. Renfrew) χωρίς να υπάρξει 
ουσιαστική αλληλεπίδραση μεταξύ τους. 

 



Στον χώρο του Αιγαίου 

 Το πότε ακριβώς εμφανίστηκε η 
μεταλλουργία δεν είναι εύκολο να 
απαντηθεί. 

 Τα πρώτα χάλκινα ευρήματα 
χρονολογούνται στα μέσα της 6ης 
χιλιετίας (π.χ. Μακρύγιαλος Πιερίας), 
ενώ οι πρώτες μαρτυρίες για 
εκκαμίνευση χαλκού εμφανίζονται λίγο 
αργότερα (π.χ. Προμαχώνας, Φτελιά, 
Σιταγροί, Κεφάλα Κέας).     

 Τα μεταλλικά ευρήματα – από χαλκό, 
χρυσό και άργυρο -   έχουν πλέον 
μεγάλη διασπορά στον ελλαδικό χώρο. 

 Πριν από μια 15τία θα λέγαμε ότι είναι 
σποραδική η εμφάνιση τους – τώρα 
μπορούμε να πούμε ότι αποτελούν 
προϊόντα μιας αξιόλογης 
μεταλλουργίας. 

 



ΓΙΑΤΙ 



Η συμβολή των μετάλλων στην 
εξέλιξη του πολιτισμού  

 Από μέταλλα κατασκευάστηκαν πιο 
ισχυρά κι ανθεκτικά εργαλεία που 
βελτίωσαν αλματωδώς την παραγωγή 
(π.χ. γεωργία, ξυλουργική, ναυπηγική, 
οικοδομική, κατεργασία λίθων).  

 Τα όπλα έγιναν κι αυτά πιο δυνατά, 
ενώ η δυνατότητα τους για 
διακόσμηση έδωσε κύρος σε αυτούς 
που τα έφεραν  τα μεταλλικά 
αντικείμενα συσχετίζονται με τους 
κατόχους εξουσίας και αποτελούν 
συχνά αντικείμενα κύρους για τους 
αρχηγούς.   

 Η μεταλλουργία και η μεταλλοτεχνία 
απαιτούν ιδιαίτερες τεχνικές γνώσεις, 
προϋποθέτουν πείρα και χρόνο, και 
κατά συνέπεια η εργασία 
εξειδικεύτηκε, γεγονός που οδήγησε 
στην κοινωνική διαστρωμάτωση. 



Τα πλεονεκτήματα των μετάλλων 

 Το γεγονός ότι τα μέταλλα 
διατηρούνται και αποθηκεύονται 
εύκολα οδήγησε στην  αποθησαύριση 
τους και τους έδωσε υψηλή 
ανταλλακτική αξία. 

 Διευρύνθηκαν έτσι οι 
ανταλλακτικές/εμπορικές διαδικασίες – 
τόσο οι πρώτες ύλες όσο και τα ίδια τα 
αντικείμενα  ταξίδευαν μακρινές 
αποστάσεις και αποτέλεσαν βασικά 
ανταλλακτικά προϊόντα.  

 Επίσης, τα μέταλλα ξαναλιώνουν και 
ανακυκλώνονται. 

 Τέλος, ο μετασχηματισμός των 
ορυκτών σε χρήσιμα μέταλλα θα 
πρέπει να συντέλεσε σε μια νέα σχέση 
με το φυσικό περιβάλλον και στον 
τρόπο αντιμετώπισης του από τον 
άνθρωπο. 
 



ΠΩΣ 



Ποια μέταλλα γνώριζε ο άνθρωπος;  

 Χαλκός, χρυσός, άργυρος, μόλυβδος, κασσίτερος ήταν γνωστά 
μέταλλα ήδη από τη νεολιθική εποχή. 

 Η χρήση τους γενικεύτηκε στην Εποχή του Χαλκού, οπότε 
εμφανίζεται και ο σίδηρος. 

 Αρχικά χρησιμοποιήθηκε σίδηρος προερχόμενος από μετεωρίτες 
(π.χ. εννέα μικρές χάντρες από τη βόρεια Αίγυπτο που 
χρονολογούνται στα 3200 π.Χ. και αποτελούν την παλαιότερη 
μαρτυρούμενη χρήση του μετάλλου αυτού) – ο σίδηρο στα χρόνια 
αυτά ήταν ακόμα ένα ‘εξωτικό’ μέταλλο. 

 Η χρήση του σιδήρου γενικεύτηκε από τη 1η χιλιετία και μετά, όταν 
αντικατέστησε τον χαλκό και τα κράματα του στην κατασκευή μιας 
πληθώρας χρηστικών αντικειμένων. 

 Η διαδικασία παραγωγής χαλκού διαφέρει ριζικά από αυτή του 
σιδήρου και του χάλυβα.     



Χαλκός  

 Ο χαλκός τήκεται 
στους 1083°C  

 Αυτοφυής χαλκός 

 Χαρακτηριστικά 
ορυκτά του είναι: 
μαλαχίτης, 
αζουρίτης, 
χαλκοπυρίτης, 
κυπρίτης κ.α. 

 (οξυγονούχα, 
ανθρακούχα, 
θειούχα) 

 



ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑ ΧΑΛΚΟΥ 

Η ιστορία της κατεργασίας του χαλκού μπορεί σχηματικά να συνοψιστεί 
στα ακόλουθα εξελικτικά στάδια: 

 Σφυρηλάτηση – κόψιμο – λείανση αυτοφυούς χαλκού χωρίς τη 
χρήση φωτιάς 

 Σφυρηλάτηση με χρήση φωτιάς 
 Εκκαμίνευση οξυγονούχων και ανθρακούχων μεταλλευμάτων 

χαλκού 
 Τήξη του παραγόμενου μετάλλου και χύτευση σε μήτρες 
 Παρασκευή κραμάτων 
 Εκκαμίνευση θειούχων μεταλλευμάτων χαλκού 
 Χύτευση σε καλούπια με τη τεχνική της κηρόχυσης  
 
Τα στάδια αυτά ορίζουν με γραμμικό τρόπο διαδικασίες που μπορεί να 

συνυπήρξαν ή και να μην απασχόλησαν όλες τις προϊστορικές 
κοινωνίες 



Εξόρυξη 

 Όταν τα επιφανειακά 
αποθέματα των αυτοφυών 
μετάλλων εξαντλήθηκαν, ο 
άνθρωπος άρχισε να αναζητά 
τα ορυκτά στο υπέδαφος και 
έτσι αναπτύχθηκαν οι πρώτες 
εξορυκτικές διαδικασίες. 

 Μαρτυρίες για εξόρυξη του 
χαλκού που ανάγεται στην 6η 
και 5η χιλιετία π.Χ. έχουν 
αποκαλυφθεί στη Rudna Glava 
και στο Ai Bunar στα Βαλκάνια, 
καθώς και στην Timna και το 
Feynan στο Ισραήλ και την 
Ιορδανία.      

 Στο χώρο του Αιγαίου, οι 
αρχαιολογικές μαρτυρίες, άμεσες ή 
έμμεσες, βεβαιώνουν την  εξόρυξη 
μεταλλευμάτων χαλκού στην 
Κύθνο, τη Σέριφο και το Λαύριο 
και μεταλλευμάτων αργύρου και 
μολύβδου στο Λαύριο και τη 
Σίφνο (από 3η χιλιετία π.Χ.). 

 Δεν υπάρχουν αρχαιολογικές 
μαρτυρίες για εξόρυξη 
μεταλλευμάτων σε πρωιμότερες 

εποχές.   



Καμίνια 
 Αρχικά το λιώσιμο των μετάλλων 

πρέπει να πραγματοποιούνταν σε 
κοιλότητες στο χώμα 

 Μετά, εφευρέθηκε μια πήλινη 
κατασκευή που επέτρεπε την 
εισαγωγή αέρα για να ανεβαίνει η 
θερμοκρασία της φωτιάς 

 Κάπως έτσι πρέπει να φτιάχτηκε 
το πρώτο καμίνι μου μπορεί 
αρχικά να έμοιαζε με ανοιχτό 
πιθάρι με οπές στα τοιχώματα για 
να φυσάνε τη φωτιά 

 Στο εσωτερικό έβαζαν στρώσεις 
από κάρβουνα και θρυμματισμένο 
μετάλλευμα ενώ στον πυθμένα 
υπήρχε μια οπή για να ρέει το 
λιωμένο μέταλλο 

 Το παραπροϊόν της εκκαμίνευσης, 
οι σκωρίες, έμεναν στον πυθμένα 

 Τα καμίνια ήταν συνήθως 
πρόχειρες εγκαταστάσεις σε 
υψώματα για να λαμβάνουν 
ισχυρά ρεύματα αέρα 



Εργαλεία 

 Φυσερό 

 Χοάνη – χωνευτήρι 

 Μήτρα - καλούπι 



Χύτευση 

 

(τα πρώτα χυτά αντικείμενα χρονολογού- 
νται στην 5η χιλιετία π.Χ.)  



Κράματα χαλκού 

Ο χαλκός εκτός από καθαρός 
βρισκόταν ως το κύριο 
μέταλλο στα ακόλουθα 
κράματα: 

 Χαλκός + αρσενικό σε 
μικρά ποσοστά  
αρσενικούχος χαλκός ή 
μπρούτζος  το κράμα 
προερχόταν από την κοινή 
εκκαμίνευση 
μεταλλευμάτων χαλκού και 
αρσενικού   συνειδητό 
και σκόπιμο κράμα ή όχι; 

 Χαλκός + κασσίτερος  
μπρούτζος ή κρατέρωμα  

πρόσθεταν στο τήγμα 
χαλκού μια υπολογισμένη 
ποσότητα κασσιτέρου 

 Χαλκός + κασσίτερος + 
μόλυβδος  τριμερές 

κράμα 

 Χαλκός + ψευδάργυρος  

ορείχαλκος 

 



Λαύριο και μέταλλα 

 Το Λαύριο, πλούσιο σε ορυκτά και 
μεταλλεύματα, είναι μια περιοχή 
που ακόμη και σήμερα φέρει τα 
σημάδια της εκμετάλλευσης του 
υπεδάφους της. 

 Η εξόρυξη γαληνίτη και κερουσίτη 
ανάγεται στις αρχές της 3ης 
χιλιετίας π.Χ. και πρέπει να 
συνεχίστηκε σχεδόν αδιάλειπτα ως 
τα ρωμαϊκά χρόνια. 

 Εκτός από άργυρο και μόλυβδο, 
εξορύχθηκαν και μεταλλεύματα 

χαλκού αλλά και σίδηρος.   
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