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  Χημεία και Καθημερινή ζωή 

 
1. Η επιμετάλλωση στα παλιά χρόνια. Το επάγγελμα του γανωτή  
 
 
Τα παλιά χρόνια, τα περισσότερα σκεύη που χρησιμοποιούσαν οι άνθρωποι για τις 
καθημερινές τους δουλειές και ιδιαίτερα στη μαγειρική ήταν χάλκινα (μπακιρένια). 
Αυτά με τον καιρό και με τη μεγάλη χρήση οξειδώνονταν και γινόταν επικίνδυνα για 
δηλητηριάσεις. Τότε, ήταν επιβεβλημένο το γάνωμα, δηλαδή έπρεπε να σκεπαστεί 
όλη η επιφάνεια του σκεύους με ειδικό μέταλλο. Αυτό ήταν το "καλάι", ο κασσίτερος 
δηλαδή.  
 
Το γάνωμα γινόταν από τους ειδικούς τεχνίτες, τους γανωτήδες ή καλαϊτζήδες, στην 
τουρκική γλώσσα.  
Το μεσαιωνικό ρήμα γανώνω (= επικαλύπτω χάλκινο σκεύος με κασσίτερο για να το 
προφυλάξω από την οξείδωση), προέρχεται από το ρήμα της αρχαίας γανόω, -ώ (= 
γυαλίζω, στιλπνώνω, επικασσιτερώνω). Γάνα ονομάζεται η συνήθως πρασινωπή 
σκουριά που επικαλύπτει τα σκεύη που δεν έχουν γανωθεί, γαλβανιστεί και 
γανωματάς/ γανωματής/ γανωτής ή γανωτζής αυτός που γανώνει τα σκεύη. 
 
Το επάγγελμα του γανωτή είναι από τα πιο παλιά που υπάρχουν. Λένε ότι 
καθιερώθηκε στην εποχή του Βυζαντίου και ήταν χρήσιμη η δουλειά τους, γιατί 
έσωζαν τους ανθρώπους από το θάνατο που προκαλούσαν τα αγάνωτα χάλκινα σκεύη. 
Η τέχνη του γανωτή χάνεται στα βάθη των αιώνων και είναι από τα πιο παλιά 
επαγγέλματα που υπάρχουν. Αν και η χρήση του κασσίτερου είναι γνωστή από την 
αρχαιότητα, το επάγγελμα καθιερώθηκε στα τέλη της Ρωμαϊκής αυτοκρατορίας και 
γνώρισε την ακμή του στην εποχή του Βυζαντίου. Οι περισσότεροι γανωτήδες ήταν 
αυτοδίδακτοι ή συνέχιζαν τη δουλειά από γενιά σε γενιά.  

΄Ηταν πλανόδιοι και γύριζαν τις γειτονιές και τα χωριά μ’ ένα τσουβάλι στον ώμο, 
κατάμαυρο από την πολλή χρήση, όπου έβαζαν τα σκεύη που ήταν για γάνωμα. 
Τραχιά και δυνατή η φωνή τους, θα αντηχεί ακόμη στα αυτιά όσων πρόλαβαν 
«Γανωωωτής! Μπακίρια γανώνωωωωω! Γανωωωτής». Έφερναν οι νοικοκυρές τα 
σκεύη τους που ήθελαν γάνωμα (τετζερέδες, τηγάνια, κουταλοπίρουνα, ταψιά, 
μπρίκια κ.ά.), άπλωνε ο γανωτής τα μαυρισμένα από τη μουτζούρα χέρια του και 
γέμιζε το τσουβάλι. ΄Υστερα έπαιρνε το δρόμο της επιστροφής. Ξαναγύριζε μετά από 
μια-δυο μέρες, για να επιστρέψει τα γανωμένα σκεύη. 
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Μερικοί από αυτούς είχαν μαζί τους τα απαραίτητα υλικά και εργαλεία, και 
εξυπηρετούσαν τον κόσμο επί τόπου. Σ’ αυτή την περίπτωση μετακινούνταν με 
κάποιο ζώο  (άλογο ή γαϊδούρι) ή με κάρο, όπου μετέφεραν τα σύνεργά τους. Η 
πληρωμή τους γινόταν πολλές φορές σε είδος (σιτάρι, καλαμπόκι, αυγά). 

 
 
 
Το εργαστήριο του γανωτή 
 

Το επάγγελμα του γανωτή 

Γάνωμα χρειαζόταν όλα τα χάλκινα σκεύη (τεντζερέδες, τηγάνια, κουτάλια, πιρούνια, 
ταψιά, μπρίκια ταψιά, κατσαρόλες καζάνια, 
κλπ.). Το εργαστήριό του γανωτή είχε όλα τα 
απαραίτητα υλικά και εργαλεία. Το καλάι, 
(κασσίτερος), το σπίρτο (υδροχλωρικό οξύ), το 
αμόνι, η μασιά με την οποία κρατούσε το 
σκεύος πάνω από τη φωτιά και ο ταβάς, ένα 
μεγάλο ταψί, που μέσα έριχνε τα 
περισσεύματα από το καλάι, για να τα 
ξαναχρησιμοποιήσει. Σε μια άκρη είχε τη 
φουφού, φωτιά δηλαδή που ζέσταινε τα σκεύη. 
Ο γανωτής πρώτα καθάριζε καλά τα σκεύη 
από τις σκουριές και τις πράσινες σκιές. Το 

μέσα μέρος το καθάριζε με το σπίρτο (κεζάπι) κι 
έπειτα το έτριβε με άμμο ή με τριμμένο κρεμμύδι. Μετά κρατούσε το σκεύος με την 
τσιμπίδα πάνω από τη φωτιά και έριχνε μέσα το νησαντήρι (=χλωριούχο αμμώνιο), 
για να στρώσει καλύτερα το καλάι πάνω στο χάλκωμα. Στη συνέχεια, το σκούπιζε 
καλά και μετά άπλωνε το λιωμένο καλάι σε όλη την επιφάνεια του σκεύους με τη 
βοήθεια ενός χοντρού βαμβακερού υφάσματος. Για να παγώσει πιο γρήγορα το καλάι 
έριχνε κρύο νερό και το σκουπίζει με καθαρό βαμβάκι για να γυαλίσει. 

 
Τα εργαλεία και τα υλικά που χρησιμοποιούσε 
 
Τα εργαλεία της τέχνης του ήταν: το χαλκόσφυρο, ο διαβήτης, δυο είδη μασιάς 
(τσιμπίδια), η φουφού, ο χαλκός, το νιτρικό οξύ, ο κασσίτερος (καλάι), το αμόνι (δυο 
είδη), το υδροχλωρικό οξύ. Τα είδη που γάνωνε ήταν, ταψιά, κατσαρόλες και καζάνια. 
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Πώς έφτιαχνε τα καινούρια σκεύη από χαλκό 
 

Με ένα σφυρί χτυπούσε τα χάλκινο μέταλλο μέχρι αυτό να 
πάρει ένα ημικυκλικό σχήμα και στη συνέχεια με το ψαλίδι 
έκοβε τις άκρες του και τις ένωνε με κόλληση από 
μπρούτζο. Αυτό αποτελούσε την περιφέρεια του σκεύους. 
Για να βάλει τον πάτο, σχημάτιζε έναν κύκλο πάνω στο 
χάλκινο φύλλο, σύμφωνα με το προηγούμενο μέγεθος και 
το έκοβε πάλι με το ψαλίδι. Αυτά τα δυο μέταλλα πάλι τα 
κολλούσε με μπρούτζο. Μετά έλιωνε καλάι που το έριχνε 
μέσα και το άπλωνε με ένα ύφασμα βαμβακερό, μέχρι να 
κλείσουν όλες οι τρύπες και να γυαλίσει καλά όλη η μέσα 

επιφάνεια. Στο τέλος πρόσθετε και τα ανάλογα χερούλια. Έτσι κατασκευαζόταν τα 
μπακιρτζάκια.  
Σήμερα, η δουλειά του γανωτή δεν υπάρχει πλέον. Χάθηκε από τότε που 
εμφανίστηκαν τα ανοξείδωτα και τα εμαγιέ σκεύη. Μπακιρένια σκεύη θα βρει κανείς 
μόνο για διακόσμηση ή σε λαογραφικά μουσεία και συλλογές. 
 
 
 
 
2. Βιομηχανική επιμετάλλωση με σκοπό το χρωματισμό κοσμημάτων 
 
Με τη διαδικασία αυτή, επιτυγχάνονται ποικίλοι χρωματισμοί 
όπως μπλε, κίτρινο, κόκκινο, πράσινο, κτλ. 
 
 
2. Βιομηχανική γαλβανική επικάλυψη διαφόρων αντικειμένων για 
προστατευτικό και διακοσμητικό ρόλο 

 
Η ηλεκτρολυτική εναπόθεση μετάλλων από τα υδατικά 
διαλύματα των αλάτων τους εφαρμόζεται τεχνολογικά για την 
επιχάλκωση, επινικέλωση, επαργύρωση, επιχρύσωση κ.λ.π. 
διαφόρων αντικειμένων.  
Στην επιχάλκωση για παράδειγμα το 
εξάρτημα που πρόκειται να 
επιμεταλλωθεί, τοποθετείται με 
ανάρτηση ως κάθοδος σε υδατικό 

διάλυμα CuSO4. Στην κάθοδο συμβαίνει αναγωγή των Cu2+ του διαλύματος σύμφωνα 
με την αντίδραση : Cu2+ +2e- → Cu   
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Ο χαλκός που παράγεται εναποτίθεται πάνω στο 
εξάρτημα. 
Στην άνοδο τοποθετείται 
ένας χάλκινος οπλισμός τα 
άτομα του οποίου 
υφίστανται οξείδωση 

σύμφωνα με την αντίδραση:   Cu → Cu2+ + 2e-

 
 
 
Έτσι ιόντα χαλκού εισέρχονται συνεχώς στο διάλυμα και μετακινούνται προς την 
κάθοδο. Το διάλυμα CuSO4 ανανεώνεται συνεχώς, ενώ η χάλκινη άνοδος διαλύεται. 

 

  

Τα μοντέρνα επίσης κοσμήματα επαργυρώνονται 
και επιχρυσώνονται με αυτή τη μέθοδο. 
 
 
 

 
3.  Βιομηχανικές εφαρμογές γαλβανικής επικάλυψης με ψευδάργυρο 
 
To κύριο συστατικό του γαλβανίσματος είναι ο ψευδάργυρος. Αυτή η ζωτική ουσία 
έχει χρώμα ασημίζον μπλε-γκρί και εκτιμάται ότι καταλαμβάνει το 0.004% του 
φλοιού της γης.  
Ο ψευδάργυρος είναι ουσιώδης για την ανάπτυξη και 
εξέλιξη της ζωής. Αναρίθμητα καταναλωτικά προϊόντα 
όπως φάρμακα για κρύωμα, αντηλιακά, κρέμες και 
συμπληρώματα διατροφής περιέχουν χρήσιμες ποσότητες 
ψευδαργύρου, κυρίως σε μορφή οξειδίων. 

 
 

Ο ψευδάργυρος είναι απόλυτα ανακυκλώσιμος, με τον 
τρόπο που χρησιμοποιείται στο γαλβάνισμα. Η ενέργεια 
που χρησιμοποιείται για την τήξη του ψευδαργύρου 
σχετίζεται αντιστρόφως ανάλογα με την ποσότητα του 
ψευδαργύρου που ανακυκλώνεται.  
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Με την ιδιότητα του ψευδαργύρου να προστατεύει το σίδερο / 
χάλυβα από τη διάβρωση, προστατεύονται κτίρια, αυτοκίνητα, 
πλοία, δρόμοι, γέφυρες και άλλες μεταλλικές κατασκευές από 
την ατμόσφαιρα, το νερό, το χώμα .Με αυτόν τον τρόπο το 
γαλβάνισμα μεγαλώνει τη διάρκεια ζωής του χάλυβα κι έτσι 
προστατεύει τις επενδύσεις. Μία τυπική επίστρωση 
ψευδαργύρου ενός γαλβανισμένου αντικειμένου μπορεί πλέον 
να αντέξει πάνω από 100-150 χρόνια χωρίς καμία συντήρηση 

και φθορά, στις περισσότερες ατμόσφαιρες πόλεων. Επιπλέον, με τον καιρό, το 
γαλβάνισμα διατηρεί την ακεραιότητα των σιδερένιων / χαλύβδινων κατασκευών, κι 
έτσι αυτές είναι πιό ασφαλείς.  

 
Υπάρχουν εταιρίες και στην Ελλάδα τέτοιες 
όπως Η ΧΑΛΥΒΔΟΦΥΛΛΩΝ , Η 
ΤΣΙΝΓΚΟ ΕΛΛΑΣ, που  διαθέτουν μία 
σύγχρονη και υψηλής τεχνολογίας 
γαλβανιστική γραμμή, όπου γαλβανίζονται 
όλα τα εμπορικά είδη σιδήρου και χάλυβα , 
είδη οδικής ασφάλειας (στηθαία), στύλοι 
σήμανσης, ειδικές μεταλλικές κατασκευές, 
κάγκελα κλπ. Το γαλβάνισμα είναι υψίστης 
ποιότητας και αντοχής στη διάβρωση. 

 
Η οικονομική και τεχνολογική ανάπτυξη μιας χώρας εξαρτάται ως κάποιο βαθμό και 
από τη σταθερότητα των μηχανών και γενικότερα των μεταλλικών κατασκευών κάτω 
από την επίδραση των δυσμενών σημερινών περιβαλλοντικών συνθηκών. Το 
συνολικό κόστος από τη διάβρωση των μετάλλων στις τεχνολογικά προηγμένες χώρες 
είναι τεράστιο, γι’ αυτό ο έλεγχος και η αποφυγή της διάβρωσης των μετάλλων 
αποτελούν ένα θέμα με τεράστια τεχνολογική και οικονομική σημασία.  
Η συμμετοχή της ηλεκτροχημείας στην πρόληψη και «θεραπεία» της διάβρωσης των 
μεταλλικών κατασκευών είναι σημαντική και πολύτιμη, κυρίως γιατί συνδυάζει τη 
μείωση του κόστους και την αειφορία των κατασκευών με μεθόδους αυστηρών 
προδιαγραφών ώστε να είναι φιλικές προς το περιβάλλον. 
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