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Lavreotike, 
archaeological site 
of Drymos 
The archaeological site of Drymos lies in the northernmost of a series of valleys 
that stretch to the great valley of Souriza. It is at a distance of 4 km south of the 
town of Aghios Konstantios (Kamariza). 
The peninsula of Lavreotike, the southernmost part of Attica, is a semi mountainous 
area rich in argentiferous ores, which were systematically exploited during the 
antiquity. Thanks to the silver mines of Lavreotike the city – state of Athens evolved 
to a leading power during the Classical period (5th and 4th cent. BC). Dense evidence 
of mining (wells, galleries) and metallurgical procedures (workshops for cleansing 
and smelting of the ores) is found in the area.

The archaeological site was rendered accessible to visitors through a project 
financed by the European Union (3rd Community Support Framework) and executed 
by the Hellenic Ministry of Culture.

THE MONUMENTS OF THE SITE
Mining
In the fenced site of Drymos thirteen mining wells (Φ1 – Φ13), tentatively dug out 
to reach the vein of the argentiferous ore, have been found. There also exist the 
openings of galleries for the extraction of the ores.

Metallurgical workshops
Seven metallurgical workshops (E1 – E7) for the cleansing of ores have been revealed. 
They date to the 5th and 4th cent. BC and mark progress in size and technology used. 
Furnaces are located in other parts of Lavreotike.
The main parts of a cleansing workshop were the washery and the big open cistern. 
The cleansing of the ores from the non argentiferous constituents was necessary 
to achieve complete melting and good quality metal. The invention of the washery 
and its continuous evolution furthered the huge production of silver and lead in the 
Classical period. Its operation depended on the gathering and use of the rain water, 
which was recycled in order to be economized. 
Along the south side of the valley a big trench was dug out to drain the rain water 
whence water also flowed into the cisterns. The trench has been reconstructed for the 
protection of the site.
In the west part there exists a big subterranean reservoir for drinking water, and on 
the slope at the NW a rectangular war tower, on top of a preexisting workshop (E1). 
The tower is most probably connected to the effort of the Athenians to protect the 
area after the slaves of the mines escaped (413 BC) during the Peloponnesian War.
In the east part, at the confluence with the great valley, extends a big cemetery 
plundered in the past.  

Ο αρχαιολογικός χώρος του Δρυμού βρίσκεται στην βορειότερη 
από μια σειρά μικρών κοιλάδων που καταλήγουν στη μεγάλη κοιλάδα 
της Σούριζας. Απέχει περίπου 4 χλμ. νότια από τον Άγιο Κωνσταντίνο 
(Καμάριζα). Ονομάσθηκε έτσι συμβατικά, επειδή περιλαμβάνεται 
μέσα στα όρια του Εθνικού Δρυμού Σουνίου. 

Η χερσόννησος της Λαυρεωτικής, το νοτιότερο τμήμα της Αττικής, 
είναι ημιορεινή περιοχή με υπέδαφος πλούσιο σε μεταλλεύματα 
αργυρούχου μόλυβδου. Η εκμετάλλευσή τους υπήρξε συστηματική 
στους αρχαίους χρόνους. Χάρις στα αργυρωρυχεία της Λαυρεωτικής 
αναδείχθηκε η πόλη – κράτος των Αθηνών σε ηγεμονεύουσα δύναμη 
κατά την Κλασική περίοδο (5ος και 4ος αι. π.Χ.). Η περιοχή είναι 
διάσπαρτη με πυκνά τα τεκμήρια της εξορύξεως του μεταλλεύματος 
(φρέατα, υπόγειες στοές/γαλαρίες) και μεταλλουργίας (εργαστήρια 
καθαρισμού και τήξεως αργυρούχων μεταλλευμάτων).

Ο αρχαιολογικός χώρος κατέστη επισκέψιμος με την εκτέλεση 
από το Υπουργείο Πολιτισμού, έργου ενταγμένου στο Επιχειρησιακό 
Πρόγραμμα ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 2000 – 2006 με χρηματοδότηση από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση (Γ΄ Κ.Π.Σ.). 

ΤΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ
Εξόρυξη μεταλλεύματος

Μέσα στον περιφραγμένο χώρο του Δρυμού εντοπίσθηκαν δέκα 
τρία μεταλλευτικά φρέατα (Φ1 – Φ13), τα οποία διανοίγονταν 
διερευνητικά για τον εντοπισμό του μεταλλοφόρου κοιτάσματος. 
Επίσης, υπάρχουν στόμια υπόγειων στοών για την εξόρυξη του 
μεταλλεύματος.

Λαυρεωτική, 
αρχαιολογικός χώρος του Δρυμού  

Επεξεργασία του μεταλλεύματος
Αποκαλύφθηκαν επτά μεταλλουργικά εργαστήρια (Ε1-Ε7) για τον καθαρισμό 

του μεταλλεύματος. Χρονολογούνται στον 5ο και 4ο αι. π.Χ. και παρουσιάζουν 
εξελικτική πρόοδο ως προς το μέγεθος και την εφαρμοζόμενη τεχνολογία. 
Εργαστήρια τήξεως βρίσκονται σε άλλα μέρη της Λαυρεωτικής.

Τα κύρια στοιχεία του εργαστηρίου ήταν το πλυντήριο ή καθαριστήριο 
κατά τους αρχαίους, και η μεγάλη υπαίθρια δεξαμενή. Ο καθαρισμός του 
μεταλλεύματος από τα περιττά γεώδη στοιχεία ήταν βασική προϋπόθεση 
για την επιτυχία πλήρους τήξεως και καλής ποιότητας μετάλλου. Η επινόηση 
του πλυντηρίου και η συνεχής τελειοποίησή του συνέτειναν στην κολοσσιαία 
παραγωγή αργύρου και μολύβδου στους Κλασικούς χρόνους. Η λειτουργία τους 
βασιζόταν στη συγκέντρωση και χρήση του βρόχινου νερού και την ανακύκλωσή 
του, ώστε να γίνεται η μεγαλύτερη δυνατή οικονομία του. 

Κατά μήκος της νότιας πλευράς της κοιλάδας είχε κατασκευασθεί μεγάλη 
τάφρος απορροής των βρόχινων νερών, από την οποία τροφοδοτούντο και τα 
πρόστερνα των δεξαμενών. Η τάφρος ανακατασκευάσθηκε για την προστασία 
των μνημείων από τη χειμαρρώδη ροή των νερών. 

Στα δυτικά υπάρχει μεγάλη υπόγεια δεξαμενή για πόσιμο νερό, και στην πλαγιά 
στα ΒΔ ορθογώνιος πολεμικός πύργος, πάνω σε εργαστήριο (Ε1) που προϋπήρχε, 
αχρηστεύοντάς το. Ο πύργος πιθανώς εντάσσεται σε μια προσπάθεια των 
Αθηναίων να εξασφαλίσουν την περιοχή μετά τη μεγάλη απόδραση των δούλων 
από τα μεταλλεία (413 π.X.), κατά την διάρκεια του Πελοποννησιακού πολέμου. 

Ανατολικά, στην έξοδο της μικρής κοιλάδας προς τη μεγάλη, υπάρχει 
εκτεταμένο νεκροταφείο, λεηλατημένο από αρχαιοκαπήλους στο παρελθόν.
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Το αργυρό νόμισμα των Αθηνών,  
η περίφημη γλαύκα, 
από τα ισχυρότερα και πιο 
περιζήτητα του τότε γνωστού 
κόσμου.

The silver coin of Athens, the famous 
owl, one of the most powerful and 
demanded coins of the then-known 
world.


