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Τα Μεταλλεία της Κύπρου είναι μια προσπάθεια συμβολής στην καταγρα-
φή, περιγραφή και διάσωση των κυριότερων στοιχείων της Μεταλλευ-
τικής Βιομηχανίας της Κύπρου. Η βιομηχανία αυτή άρχισε να αναπτύσ-
σεται τις πρώτες δεκαετίες του εικοστού αιώνα και έδωσε την ευκαιρία 
σε μεγάλη μερίδα του πληθυσμού να εξασφαλίσει μόνιμη εργοδότηση 
και σταθερό εισόδημα και να βελτιώσει το βιοτικό της επίπεδο. Μέχρι 
τα μέσα του εικοστού αιώνα ήταν η σημαντικότερη βιομηχανία της Κύ-
πρου και συνέβαλε ουσιαστικά στην οικονομική της ανάπτυξη. 

Τα μεταλλεύματα που εξορύχθηκαν συνδέονται όλα με το γεωλο-
γικό σύμπλεγμα του Τροόδους. Ήσαν χαλκούχοι πυρίτες και άλλα χαλ-
κούχα ορυκτά, χρυσοφόρα και αργυροφόρα μεταλλεύματα, αμίαντος, 
χρωμίτης και μαγνησίτης. Για την εκμετάλλευσή τους δημιουργήθηκαν 
δεκάδες μικρά και μεγάλα επιφανειακά και υπόγεια μεταλλεία, εγκατα-
στάσεις εμπλουτισμού και παραγωγής τελικών προϊόντων και εγκατα-
στάσεις για τη φόρτωση και την εξαγωγή τους σε βιομηχανικά κέντρα 
του εξωτερικού. Για κάθε μεταλλείο δίδονται τα βασικά χαρακτηριστικά 
των έργων εκμετάλλευσης, σύντομη αναφορά στη διαδικασία παραγω-
γής των εμπορεύσιμων προϊόντων και τα στατιστικά στοιχεία παραγω-
γής και εξαγωγών. Αναπόφευκτα η μεταλλευτική δραστηριότητα, κυρί-
ως η επιφανειακή, έχει επηρεάσει το φυσικό περιβάλλον. 

Για τη συγγραφή του βιβλίου αυτού ο συγγραφέας του Γεώργιος Μα-
λιώτης αξιοποίησε το πλούσιο τεχνικό αρχείο της Ελληνικής Μεταλλευ-
τικής Εταιρείας (ΕΜΕ) στην οποία εργάστηκε για σαράντα τρία χρόνια 
από το 1969 αρχικά ως γεωλόγος υπογείου μεταλλείου μέχρι τη θέση 
του διευθυντού της έως το 2012, οπότε και αφυπηρέτησε. Το αρχείο 
αυτό περιλαμβάνει τα στοιχεία της ίδιας της ΕΜΕ, αλλά και των άλλων 
ανενεργών πλέον μεταλλευτικών οργανισμών που δραστηριοποιήθη-
καν στο παρελθόν στην Κύπρο.
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