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Α. Ορυκτά 

 
Τα ορυκτά είναι φυσικά στερεά ανόργανα σώματα, με χημική σύσταση. Παρουσιάζουν  ομοιογένεια 
ως προς τις φυσικές και χημικές ιδιότητες και αποτελούν τα συστατικά των πετρωμάτων δηλαδή 
ολόκληρου του στερεού περιβλήματος της γης 
 
Ο όρος ορυκτό: προέρχεται από το ρήμα ορύσσω ή ορύττω που σημαίνει σκάβω. 
 
Συνολικά υπάρχουν περίπου 4.000 ορυκτά. Το μέγεθος τους είναι σχετικά μικρό και κυμαίνεται από μερικά 
μικρά του μέτρου (μm) έως και μερικά μέτρα (m). 

Τι είναι οι κρύσταλλοι ; 

 

 
 
Κρυσταλλικότητα= η κανονική τοποθέτηση των ατόμων ή ιόντων σε ένα δομικό πλέγμα που παρουσιάζει 
κανονικό γεωμετρικό σχήμα. Κάτω από ορισμένες συνθήκες και όταν υπάρχει ο κατάλληλος χώρος για να 
αναπτυχθεί ένα ορυκτό κατά το σχηματισμό του, δημιουργούνται πολυεδρικά σώματα που ονομάζονται 
κρύσταλλοι. 
 
Η λέξη κρύσταλλος έχει τις ρίζες της στις αρχαίες λέξεις «κρύος» και «στέλλεσθαι» (=στερεοποιούμαι) 
«ορεία κρύσταλλος». 

Τι είναι οι πολύτιμοι λίθοι; 

Οι πολύτιμοι λίθοι είναι ορυκτά με χαρακτηριστική ομορφιά και εξαιρετικές ιδιότητες, που εκτιμούνται 
ιδιαίτερα από τον άνθρωπο και χρησιμοποιούνται, μετά από κατεργασία, ως κοσμήματα ή διακοσμητικά 
πετράδια. 
Αποτελούν πολύτιμες και σπάνιες ποικιλίες κοινών ορυκτών που βρίσκονται στη φύση σε μεγάλη κλίμακα. 

Ποια είναι τα χαρακτηριστικά των πολύτιμων λίθων; 

Για να χαρακτηριστεί ένα ορυκτό ως πολύτιμος λίθος θα πρέπει να πληροί κάποιες προϋποθέσεις, να έχει 
δηλαδή κάποιες συγκεκριμένες ιδιότητες και χαρακτηριστικά: 
 

 η μεγάλη σκληρότητα 
 το χρώμα 
 η διαύγεια  
 ο μεγάλος δείκτης διάθλασης  
 η σπανιότητα 

Βασικός διαχωρισμός των ορυκτών 
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1.Πρωτογενή ορυκτά 
2.Δευτερογενή ορυκτά 

Φυσικές ιδιότητες ορυκτών 

1.Λάμψη 
2.Χρώμα 
3.Γραμμή σκόνης 
4.Σχισμός 
5.Σκληρότητα 
6.Αντοχή 
7.Χημική σύσταση 
 
Λάμψη: Η λάμψη αναφέρεται στη γενική εμφάνιση μιας επιφάνειας ενός ορυκτού ανεξάρτητα από το 
χρώμα του, και οφείλεται κυρίως στο ποσό του φωτός που ανακλάται από την επιφάνεια αυτή. 
 Διακρίνεται σε:  
1.μεταλλική:Όταν το ορυκτό έχει λαμπρή εμφάνιση, που δίνει την εντύπωση μετάλλου. 
2.μη μεταλλική: Ανάλογα με την εντύπωση που δίνει το ορυκτό χαρακτηρίζεται υαλώδης, αδαμαντώδης, 
ρητινώδης, στεατώδης, μαργαριτώδης, μεταξώδης, κηρώδης, αλαμπής. 
3.ημιμεταλλική: Ενδιάμεση λάμψη μεταξύ της μεταλλικής και μη μεταλλικής. 
 
Χρώμα: Τα ορυκτά ανάλογα με το χρώμα τους διακρίνονται σε: 
1.Ιδιοχρωματικά:Το χρώμα του ορυκτού παραμένει σταθερό (π.χ. Μαλαχίτης). 
2.Αλλοχρωματικά: Το χρώμα του ορυκτού μεταβάλλεται (π.χ. Γρανάτες). 
 
Γραμμή σκόνης: Είναι το χρώμα της σκόνης ενός ορυκτού ή το χρώμα της γραμμής που αφήνει το ορυκτό, 
όταν τριφτεί σε ένα πλακίδιο ακατέργαστης πορσελάνης. 
1. Αυτόχροα: Τα ορυκτά που δίνουν γραμμή σκόνης χρωματισμένη. 
2.Ετερόχροα: Τα ορυκτά που δίνουν γραμμή σκόνης λευκή ή άχρωμη  
 
Σχισμός: Σχισμό ονομάζουμε την τάση που έχει ένα ορυκτό να σπάζει μετά από μηχανική κρούση κατά 
ορισμένες διευθύνσεις που είναι παράλληλες πάντοτε σε δυνατές κρυσταλλικές έδρες.  
 
Σκληρότητα: Είναι η αντίσταση που παρουσιάζει μία λεία επιφάνεια ενός ορυκτού όταν προσπαθούμε να 
τη χαράξουμε. Για τον προσδιορισμό της σκληρότητας χρησιμοποιούμε την κλίμακαMohs. Για την κατά 
προσέγγιση εύρεση της σκληρότητας χρησιμοποιούμε το νύχι (~2,5), ένα χάλκινο νόμισμα (~3), ένα σουγιά 
(~5,5), ένα κομμάτι τζάμι (~5,5) ή μια λίμα ατσάλινη (~6,5-7).  
 

Κλίμακα Mohs 
1.Τάλκης 
2.Γύψος 
3.Ασβεστίτης 
4.Φθορίτης 
5.Απατίτης 
6.Ορθόκλαστο 
7.Χαλαζίας 
8.Τοπάζι 
9.Κορούνδιο 
10.Διαμάντι 
 
Αντοχή: Αντοχή είναι η ιδιότητα των ορυκτών που αναφέρεται στην ποιότητα της συνοχής των μορίων της 
ύλης και εκδηλώνεται σαν συνεκτικότητα δηλαδή σαν αντίσταση των ορυκτών στο σπάσιμο, θραυσμό, 
κόψιμο, λύγισμα, κ.λ.π. 
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Πρωτογενή ορυκτά 

      

Μοσχοβίτης                           Χαλαζίας                             Ορθόκλαστο                 
 

     
 
Ολιβίνης                             Κεροστίλβη                       Αυγίτης 
   
Δευτερογενή ορυκτά 
 

    
Ασβεστίτης                                             Γύψος 
 

Β. ΠΕΤΡΩΜΑΤΑ 
Πετρώματα είναι φυσικά στερεά υλικά σε συμπαγή ή χαλαρή μορφή, που αποτελούνται  από ένα ή 
περισσότερα ορυκτά και συμμετέχουν στη δομή του φλοιού της Γης. Τα πετρώματα διακρίνονται σε 
μονόμεικτα δηλαδή από ένα ορυκτό και σε πολύμεικτα αποτελούνται από περισσότερα ορυκτά. Τα 
πετρώματα χαρακτηρίζονται: α) από αυτοτέλεια. Αναπτύσσονται με τα ίδια χαρακτηριστικά σε σημαντική 
συνήθως έκταση και βάθος. β) από ορυκτολογική σύσταση. Κάθε πέτρωμα έχει συγκεκριμένη ορυκτολογική 
σύσταση. γ) από ετερογένεια..Τα πετρώματα είναι ετερογενή συσσωματώματα από ένα ή περισσότερα 
ορυκτολογικά συστατικά. 
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Βασικός διαχωρισμός των πετρωμάτων 

 
Ο τρόπος γένεσης των πετρωμάτων αποτελεί το καλύτερο κριτήριο για τη συστηματική κατάταξη των 
πετρωμάτων. 
Διακρίνονται τρεις κατηγορίες πετρωμάτων: 
 1.Εκρηξιγενή ή Μαγματογενή ή Πυριγενή πετρώματα 
2.Μεταμορφωμένα πετρώματα 
3.Ιζηματογενή πετρώματα 
 

 
 
 

Πετρολογικός κύκλος  

 

         
 
Εκρηξιγενή ή Πυριγενή ή μαγματογενή  

Οφείλουν τη γένεσή τους στον μαγματισμό. Σχηματίζονται από τη στερεοποίηση του μάγματος στο 
εσωτερικό του φλοιού ή πάνω στην επιφάνεια της Γης. Το μάγμα είναι τήγμα που προέρχεται από το 
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εσωτερικό της Γης. Τα μαγματογενή πετρώματα διακρίνονται σε τρεις μεγάλες κατηγορίες, ανάλογα με τις 
συνθήκες κρυστάλλωσης του μάγματος: 
1.Στα πλουτώνια μαγματογενή πετρώματα, τα οποία έχουν κρυσταλλωθεί υπό πλουτώνιες συνθήκες, σε 
μεγάλο δηλαδή βάθος στο εσωτερικό της γης. 
 2.Στα ηφαιστειακά μαγματογενή πετρώματα, τα οποία έχουν κρυσταλλωθεί στην επιφάνεια της γης ή 
πολύ κοντά στην επιφάνειά της.  
3.Στα φλεβικά μαγματογενή πετρώματα, τα οποία στερεοποιήθηκαν σε μικρό βάθος. 
 

 
 
 
Πλουτωνίτες 

 
 
Γρανίτης                          Διορίτης                          Γάββρος 
 
Ηφαιστίτες 
 

   
 
Βασάλτης                         Ρυόλιθος                     Ανδεσίτης 

 
Μεταμορφωμένα πετρώματα 
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Τα Μεταμορφωμένα πετρώματα προέρχονται από ιστολογική, ορυκτολογική ή/και χημική μεταβολή 
προϋπαρχόντων πετρωμάτων, πυριγενών, ιζηματογενών ή ακόμα και μεταμορφωμένων, σε συνθήκες 
διαφορετικές από αυτές που επικρατούν στην επιφάνεια της γης, παραμένοντας όλως συνεχώς σε στερεή 
κατάσταση. Οι αλλαγές αυτές γίνονται στο βάθος της γης κάτω από την επίδραση της αύξησης των πιέσεων 
και θερμοκρασιών και ρευστών ουσιών χωρίς τα πετρώματα να τηχθούν.  
Μεταμορφωμένα πετρώματα καλύπτουν ένα μεγάλο τμήμα του ελλαδικού χώρου όπως της Κεντρικής και 
Δυτικής Μακεδονίας, Ανατολικής Θεσσαλίας, Αττικής, Κυκλάδων νήσων κ.λ.π. Χρησιμοποιήθηκαν και 
χρησιμοποιούνται λόγω της ιδιαίτερης ανθεκτικότητάς αλλά και ομορφιάς τους ως δομικοί λίθοι. Το σύνολο 
των διεργασιών που οδηγούν στο σχηματισμό των μεταμορφωμένων πετρωμάτων ονομάζεται 
Μεταμόρφωση.  
Οι κυριότεροι παράγοντες μεταμόρφωσης είναι η Πίεση και η Θερμοκρασία και η χρονική διάρκεια 
«έκθεσης» ενός πετρώματος στις συγκεκριμένες συνθήκες μεταμόρφωσης. Οι δύο κύριοι παράγοντες δεν 
δρουν συνήθως με την ίδια βαρύτητα, αλλά ανάλογα με το γεωτεκτονικό περιβάλλον αλλού υπερισχύει η 
πίεση και αλλού η θερμοκρασία 

Κυριότερες ομάδες μεταμόρφωσης 

1.Δυναμική μεταμόρφωση: παρατηρείται σε παροξυσμικές φάσεις σύγκρουσης των λιθοσφαιρικών 
πλακών, δηλαδή σε ορογενετικές φάσεις. Η υψηλή πίεση που παρατηρείται, είναι αθροιστικό αποτέλεσμα 
της στατικής ή λιθοστατικής (κατακόρυφης) και της κατευθυνόμενης (οριζόντιας), που είναι μεγαλύτερη. 
Σχηματίζονται κυρίως κρυσταλλικοί σχιστόλιθοι. 
 

 
 
2.Καθολική μεταμόρφωση: προκαλείται από τη δράση όλων των παραγόντων -πίεση, θερμοκρασία, 
παραμορφωτικές τάσεις και κατά κανόνα σχετίζεται και με ορογενετική δράση. Παρατηρείται σε μεγάλη 
έκταση και αρχίζει από το πιο χαμηλό μέχρι το πιο υψηλό στάδιο μεταμόρφωσης ανάλογα με το βάθος που 
συντελείται. Σχηματίζονται κρυσταλλικοί σχιστόλιθοικαι μειγματίτες. Είναι η πιο συχνή μεταμόρφωση και 
τα προϊόντα της είναι μεγάλου όγκου. Σχετίζεται με την ορογενετική δράση. 
 
Μεταμορφωσιγενή Πετρώματα 
 

    
Γνεύσιος                             Χαλαζίτης                  Μάρμαρο 
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Σχιστόλιθοι 

 
Α                         Β 
 
Α. Πριν την μεταμόρφωση  Β. Μετά την μεταμόρφωση 
 
 

 
 

Άσπρο μάρμαρο Διονύσσου--Πεντέλης 
 

 
Πράσινο μάρμαρο Τήνου 

 

 
Κόκκινο μάρμαρο Ερέτριας 
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Καφέ μάρμαρο Χίου 

 

 
 

Πράσινο μάρμαρο Στύρων 
 

 
Καρναζέικο μάρμαρο 

 
Εξωγενείς δυνάμεις και η επίδρασή τους στη διαμόρφωση της επιφάνειας της Γης 

Έτσι η επιφάνεια του πλανήτη μας αλλοιώνεται από ενδογενείς και εξωγενείς παράγοντες. 
ΕνΕνδογενείςδογενείςδυναμικοίδυναμικοίγεωλογικοίγεωλογικοίπαράγοντεςπαράγοντεςονομάζονταιεκείνοι
πουπροέρχονταιαπότοεσωτερικότηςης, όπως είναι η ηφαιστειότητα, η σεισμική δράση κ.λ.π.  
Εξωγενείς δυναμικοί γεωλογικοί παράγοντες ονομάζονται εκείνοι που εδράζονται στο εξωτερικό περίβλημα 
της γης, δηλαδή στην ατμόσφαιρα και τη βιόσφαιρα. Οι παράγοντες αυτοί, οι οποίοι είναι κυρίως το νερό, ο 
αέρας, η θερμοκρασία που προκαλείται από την ακτινοβολία του ήλιου και ο οργανικός κόσμος, με τη 
δράση τους προκαλούν αποσάθρωση και διάβρωση των πετρωμάτων. Κατά τη διάβρωση τα προϊόντα της 
φθοράς μεταφέρονται και τοποθετούνται σε κάποια θέση μακρύτερα. 
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Ιζηματογενή Πετρώματα 

Τα ιζηματογενή πετρώματα σχηματίζονται από υλικό το οποίο προκύπτει από την καταστροφή άλλων 
πετρωμάτων στην επιφάνεια της γης. Τα πετρώματα τα οποία καταστρέφονται μπορεί να είναι είτε 
μαγματογενή είτε ιζηματογενή είτε μεταμορφωμένα.  
Γενική ταξινόμηση των ιζηματογενών πετρωμάτων 
A.Μηχανικά ή κλαστικά: τα υλικά που προκύπτουν από τη μηχανική αποσάθρωση είναι κλάσματα 
(κομμάτια) του μητρικού πετρώματος και σχηματίζουν τα μηχανικά ή κλαστικά ιζηματογενή πετρώματα. 
Ανάλογα με το μέγεθος των κλασμάτων ταξινομούνται σε διάφορες κατηγορίες. 
B.Χημικά: τα υλικά που προκύπτουν από τη χημική αποσάθρωση είναι χημικά διαλύματα από το μητρικό 
πέτρωμα. Αυτά τα διαλύματα όταν αυξηθεί η συγκέντρωση μέσα σε θάλασσες και λίμνες κατακάθονται και 
σχηματίζουν τα χημικά ιζηματογενή πετρώματα. 
Γ. Βιογενή: τα πετρώματα αυτά σχηματίζονται από τα υπολείμματα των διαφόρων οργανισμών και κυρίως 
από κελύφη, σκελετούς και εκκρίσεις ζωικών μικροοργανισμών. 
 
Τα τρία βασικά στάδιατου σχηματισμού των ιζηματογενών πετρωμάτων είναι τα ακόλουθα: 
1.Αποσάθρωση --Διάβρωση, που είναι οι φυσικοχημικές και βιολογικές διεργασίες που υφίστανται τα 
προϋπάρχοντα πετρώματα με αποτέλεσμα την καταστροφή τους. Ανάλογα με τους παράγοντες που 
προκαλούν την αποσάθρωση αυτή διακρίνεται σε, α) φυσική ή μηχανική αποσάθρωση β) χημική 
αποσάθρωση γ) βιολογική ή οργανική αποσάθρωση 
2.Μεταφορά(απομάκρυνση του υλικού αποσάθρωσης από τον τόπο σχηματισμού τους) και η απόθεση του 
υπό μορφή ιζήματος. Μεταφορά των υλικών που προέκυψαν από την αποσάθρωση, με τον άνεμο και το 
νερό των ποταμών και των θαλασσών.  
3.Απόθεση των υλικών που βρίσκονται σε αιώρηση ή διάλυση. Η απόθεση γίνεται σε διαδοχικά 
στρώματα. Ανάλογα με το περιβάλλον απόθεσης του υλικού αποσάθρωσης τα ιζήματα διακρίνονται σε, α) 
χερσαία ιζήματα (απόθεση στην επιφάνεια της ξηράς) β) λιμναία ιζήματα (απόθεση σε λίμνες) γ) θαλάσσια 
ιζήματα (απόθεση σε θάλασσες) 
4.Η διαγένεση, η διαδικασία με την οποία ένα χαλαρό ίζημα μετατρέπεται σε συμπαγές πέτρωμα, με τη 
βοήθεια της πίεσης των υπερκείμενων στρωμάτων και της φυσικής συνδετικής ύλης.  
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Διαδικασίες σχηματισμού ιζηματογενών πετρωμάτων 
 

 
 

 
Νεογενή ιζήματα: Εναλλαγές μαργών, ψαμμιτών και κροκαλοπαγών 

 
Κυριότερα ιζηματογενή πετρώματα 

1. Κλαστικά ιζηματογενή 

 

Κροκαλοπαγή και Λατυποπαγή 

 

Τα κροκαλοπαγή είναι συμπαγή πετρώματα που προκύπτουν από συγκόλληση κροκαλών 
(αποστρογγυλεμένα κομμάτια πετρώματος), ενώ τα λατυποπαγή από συγκόλληση λατυπών 
(γωνιώδη). Η συγκολλητική ύλη συνήθως είναι ασβεστιτική ή χαλαζιακή. Ο κύριος σχηματισμός 
τους γίνεται όταν έχουμε επίκλυση ή απόσυρση της θάλασσας. 
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Ψαμμίτης 

 

Ο ψαμμίτης είναι συμπαγές πέτρωμα που προκύπτει από διαγένεση της άμμου. Το συνδετικό 
υλικό ποικίλει, και χαρακτηρίζει το πέτρωμα (χαλαζιακό, ασβεστιτικό, αργιλικό). Το μέγεθος των 
κλαστικών κόκκων κυμαίνεται από 2mm έως 1/16mm. O χαλαζίας κατέχει το μεγαλύτερο 
ποσοστό συμμετοχής και ακολουθούν οι άστριοι, ο μοσχοβίτης, ο γλαυκονίτης, ο ασβεστίτης και 
άλλα σε μικρές ποσότητες. Οι ψαμμίτες που είναι πλούσιοι σε αστρίους ονομάζονται αρκόζες. 

 

  

Πηλόλιθος 

 

Ο πηλόλιθος είναι το αφθονότερο κλαστικό ιζηματογενές πέτρωμα στην επιφάνεια της Γης. 
Κύρια συστατικά του είναι αργιλικά ορυκτά, χαλαζίας, άστριοι, ασβεστίτης και οργανική ύλη. Το 
μέγεθος των συστατικών του κυμαίνεται από 0.063 mm μέχρι 0.004 mm. 

  

Αργιλος 

 

Η άργιλος είναι κλαστικό ίζημα που αποτελείται κατά το πλείστον από ορυκτά της αργίλου 
(καολινίτης, μοντμοριλλονίτης, ιλλίτης) και χλωρίτη. Το μέγεθος των κόκκων των ορυκτών είναι 
μικρότερο των 0.002 mm. Στη συνηθισμένη του εμφάνιση το πέτρωμα έχει χαλαρή έως 
ημισυμπαγή υφή. Με τη διαγένεση της αργίλου σχηματίζεται η σχιστή άργιλος και με 
μεταμόρφωση αυτής ο αργιλικός σχιστόλιθος. 

  

Μάργα 

 

Η μάργα είναι ιζηματογενής σχηματισμός, που χημικά και ορυκτολογικά κυμαίνεται μεταξύ 
ασβεστολίθου και αργίλου. Η τυπική μάργα περιέχει 35-65% άργιλο. Μπορούν να βρεθούν όλες 
οι ενδιάμεσες συστάσεις μεταξύ ασβεστολίθου και μάργας. 

  

Φλύσχης και Μολάσσα 

 

Ο όρος φλύσχης δεν αναφέρεται σ' ένα συγκεκριμένο πέτρωμα, αλλά χρησιμοποιείται για να 
δηλώσει θαλάσσια ιζηματογενή φάση. Χαρακτηρίζεται από παχιά ακολουθία ιζημάτων που 
αποτελούνται κυρίως από εναλλαγές μαργών, ασβεστολίθων, κροκαλοπαγών, και αδρόκκοκων 
ψαμμιτών. Είναι ένας προορογενετικός σχηματισμός και αντιπροσωπεύει το σύνολο των 
πετρογραφικών φάσεων που αποτίθενται στις λεκάνες στο τελευταίο στάδιο πλήρωσης του 
γεωσυγκλίνου. 

 

Η μολάσσα είναι περιγραφικός όρος παράλιας ιζηματογενούς φάσης. Αποτελείται από 
απολιθωματοφόρα στρώματα κροκαλοπαγών, ψαμμιτών, πηλολίθων και μαργών. Ο 
σχηματισμός της χαρακτηρίζει μία μετα-ορογενετική περίοδο. 
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Λατερίτης και Βωξίτης 

 

Είναι προϊόντα έντονης αποσάθρωσης γάββρων, γρανιτών, γνευσίων και άλλων, σε τροπικά 
μέχρι εύκρατα κλίματα. Ο βωξίτης είναι πλούσιος σε άμορφα ή κρυσταλλικά αργιλιούχα οξείδια 
και υδροξείδια. Διακρίνονται σε αυτόχθονους όταν βρίσκονται στην αρχική τους θέση και 
ετερόχθονους όταν έχουν μεταφερθεί. Βωξιτικά και λατεριτικά κοιτάσματα υπάρχουν στην 
κεντρική Ελλάδα, στη Χαλκιδική και στην περιοχή Βέροιας - Έδεσσας. 

  

Τόφφοι 

 

Οι τόφφοι είναι πετρώματα που σχηματίζονται από την καθίζηση υλικών, που εκτινάσσονται 
από διάφορα ηφαίστεια. Διακρίνονται ανάλογα με τον τύπο της λάβας σε βασαλτικούς τόφφους, 
ρυολιθικούς τόφφους, τραχειτικούς κ.λ.π.). 

  

2. Χημικά και Βιογενή ιζηματογενή 

  

Ασβεστόλιθος 

 

Ο ασβεστόλιθος είναι μονόμεικτο πέτρωμα αποτελούμενο κυρίως από ασβεστίτη. Η απόθεση 
του ανθρακικού ασβεστίου μπορεί να είναι είτε χημική (κορεσμός λόγω εξάτμισης ή αύξησης 
συγκέντρωσης ή αλλαγής φυσικοχημικών σταθερών) είτε βιογενής από συσσώρευση και 
συμπαγοποίηση των σκελετικών στοιχείων διαφόρων ζωικών ή φυτικών οργανισμών μετά το 
θάνατό τους. Είναι πολύ διαδεδομένο πέτρωμα και υπάρχει άφθονο στη χώρα μας ιδιαίτερα στη 
δυτική Ελλάδα. 

 

  

Τραβερτίνης 

 

Ο τραβερτίνης είναι πέτρωμα ανθρακικό, με ανοιχτό, καστανοκίτρινο χρώμα και με 
χαρακτηριστική πορώδη υφή. Το ανθρακικό ασβέστιο αποτίθεται γύρω από φυτικά μέρη, τα 
οποία μετά την αποσύνθεσή τους απομακρύνονται και αφήνουν τους πόρους στο πέτρωμα. Στη 
Β. Ελλάδα υπάρχει στην περιοχή της Έδεσσας - Νάουσας και Σκρα Κιλκίς. 

  

Κρητίς (κιμωλία) 

 

Η κρητίς (κιμωλία) είναι λευκό, λεπτομερές, στιφρό, ασβεστολιθικό πέτρωμα που σχηματίζεται 
από λείψανα τρηματοφόρων. 
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Δολομίτης 

 

Ο δολομίτης είναι πέτρωμα μονόμεικτο, το οποίο αποτελείται κυρίως από δολομίτη. 
Σχηματίζεται όταν ένα μέρος του ασβεστίου του CaCO3 του ασβεστολίθου αντικατασταθεί από 
μαγνήσιο (δολομιτίωση). Μπορεί να υπάρχουν όλα τα ενδιάμεσα σε σύσταση πετρώματα 
μεταξύ ασβεστολίθου και δολομίτη. 

  

Κερατόλιθοι 

 

Οι κερατόλιθοι είναι σκληρά, πολύ συμπαγή ιζήματα που αποτελούνται κατά το πλείστον από 
κρυπτοκρυσταλλικό και άμορφο διοξείδιο του πυριτίου με διάφορες ξένες προσμίξεις (αιματίτη, 
ασβεστίτη, αργιλικά ορυκτά). Το υλικό μπορεί να είναι οργανικής (διάτομα, ραδιολαρίτες, 
σπόγγοι) ή ανόργανης προέλευσης. Συνήθως είναι βαθυπελαγικοί σχηματισμοί. 

  

Ορυκτοί άνθρακες 

 

Οι ορυκτοί άνθρακες είναι προϊόντα αλλοίωσης φυτικών λειψάνων τα οποία βρίσκονται 
ενδιαστρωμένα μέσα σε άλλα ιζήματα. Τα "θαμμένα" φυτά μετατρέπονται σε ορυκτούς 
άνθρακες με τη διαδικασία της εξανθράκωσης (απομάκρυνση Ο, Η, Ν με τη βοήθεια της πίεσης, 
της θερμοκρασίας και του γεωλογικού χρόνου). Ανάλογα με το βαθμό εξανθράκωσης 
διακρίνονται οι εξής τύποι: 
Tύρφη: Διατηρεί ακόμη το ξυλώδη ιστό των φυτών. Περιέχει 30-60% άνθρακα. 
Λιγνίτης: Είναι πιο συμπαγής από την τύρφη και περιέχει 60-75% άνθρακα. 
Λιθάνθρακας: Περισσότερο συμπαγής, παλαιότερος και με ποσοστό άνθρακα από 75-85%. 
Ανθρακίτης: Έχει υποστεί εξανθράκωση πολύ υψηλού βαθμού και περιέχει 85-95% άνθρακα. 
Στην Ελλάδα μεγάλα κοιτάσματα λιγνίτη υπάρχουν στις λεκάνες της Πτολεμαϊδας, Αμυνταίου, 
Αλιβερίου και Μεγαλούπολης, και τύρφης στη λεκάνη των Φιλίππων. 

Ιδιότητες πετρωμάτων 

 
Σχιστότητα:  
Είναι η ιδιότητα που παρουσιάζουν πολλά πετρώματα να αποχωρίζονται εύκολα σε πλάκες λόγω στρώσεως 
που έχει προκύψει από την επίδραση κατευθυνόμενης πίεσης πάνω στο πέτρωμα. Η πίεση μπορεί να είναι 
τεκτονική ή να οφείλεται στο βάρος των υπερκείμενων πετρωμάτων. Ένα στρώμα παρουσιάζει στρώση εάν 
οι κόκκοι των ορυκτών είναι προσανατολισμένοι, περισσότερο ή λιγότερο καλά προς μία ή περισσότερες 
κατευθύνσεις (παράλληλος ιστός) ή όταν παρουσιάζει εναλλαγές στρωματιδίων διάφορης κοκκομετρικής ή 
ορυκτολογικής σύστασης, οι οποίες οφείλουν τη γένεση τους στην ιζηματογένεση. 
 
Πορώδες: 
 Μία από τις κυριότερες φυσικές ιδιότητες των πετρωμάτων, που καθορίζει τις σχέσεις τους με το νερό είναι 
το πορώδες, δηλαδή η παρουσία πόρων ή άλλων κενών χώρων μέσα στη μάζα του άσχετα από τον τρόπο 
δημιουργίας τους. Οι πόροι των πετρωμάτων πληρούνται από κάποιο αέριο (ατμοσφαιρικό αέρα, CO2, 
γήινο αέριο), ή υγρό (νερό, πετρέλαιο). Η γνώση του πορώδους των πετρωμάτων έχει μεγάλη σημασία για 
πολλά τεχνικά έργα, δεδομένου ότι οι τιμές του επηρεάζουν πολλές άλλες φυσικές και μηχανικές ιδιότητες 
π.χ. το μέτρο συμπιεστότητας, την υδροαπορροφητικότητα, τη διαπερατότητα, την αντοχή σε φθορά από 
παγετό, κ.ά. Οι πόροι των πετρωμάτων μπορεί να έχουν ποικίλη μορφή, ακόμη μπορεί να είναι 
μεμονωμένοι ή να επικοινωνούν μεταξύ τους. Ένα αέριο ή ένα υγρό μπορεί να διεισδύει μέσα στους πόρους 
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που επικοινωνούν μεταξύ τους. Επομένως αυτοί είναι .που ρυθμίζουν την κυκλοφορία του νερού, του 
πετρελαίου και των γήινων αερίων μέσα στα πετρώματα. 
 
Υδροαπορροφητικότητα:  
Είναι η ικανότητα που έχει ένα πέτρωμα να απορροφά νερό. Ισούται με το λόγο του βάρους του 
απορροφημένου Η2O προς το βάρος του πετρώματος σε ξηρή κατάσταση. Όταν ένα δείγμα πετρώματος 
βυθιστεί στο Η2O, δεν απορροφά τόσο Η2O όσο απαιτείται για την πλήρωση όλων των πόρων του, 
δεδομένου ότι πολλοί πόροι είναι απομονωμένοι και δεν μπορούν να γεμίσουν με νερό. Επίσης κατά τη 
βύθιση, μέρος του αέρα των πόρων παγιδεύεται από το νερό και δε μπορεί να απομακρυνθεί. Εξάλλου η 
άργιλος που υπάρχει μέσα στους πόρους με τη διαβροχή της διογκώνεται και εμποδίζει την παραπέρα 
διείσδυση Η2O. Επομένως πετρώματα με το ίδιο πορώδες δεν έχουν πάντα την ίδια ικανότητα να 
απορροφούν Η2O. 
 
Διαπερατότητα: 
 Όταν οι πόροι και τα κενά ενός πετρώματος συγκοινωνούν μεταξύ τους είναι δυνατόν ένα υγρό ή ένα αέριο 
να κυκλοφορήσει μέσα σ' αυτό. Η ταχύτητα κινήσεως κατά την κυκλοφορία αυτή εξαρτάται από τις 
ιδιότητες του ρευστού, την θερμοκρασία και την πίεση, αλλά και το πλήθος, το μέγεθος τη διαμόρφωση και 
τη φύση των εσωτερικών επιφανειών των πόρων. Πολύ διαπερατά πετρώματα, έχουν πάντοτε μεγάλο 
πορώδες, ενώ αντίθετα, πολύ πορώδη πετρώματα είναι δυνατό να είναι λίγο ή καθόλου διαπερατά.  
Σε περίπτωση που οι πόροι του πετρώματος είναι πολύ λεπτοί, η διαπερατότητα σε υγρά επηρεάζεται και 
από τις τριχοειδείς δυνάμεις που μερικές φορές είναι τόσο ισχυρές, ώστε όχι μόνο να προκαλείται ανακοπή 
της κίνησης του νερού προς τα κάτω λόγω βαρύτητας, αλλά και προς τα πάνω κίνηση αυτού. Η 
διαπερατότητα των πετρωμάτων σε Η2Ο ονομάζεται υδροπερατότητα και έχει μεγάλη σημασία για τα 
προβλήματα των μηχανικών. 
 
Αντοχή:  
Η αντοχή ενός πετρώματος εξαρτάται από την αντοχή κάθε ορυκτού συστατικού του πετρώματος, την 
αντοχή συνδέσεων των κόκκων στο πέτρωμα, τον ιστό του πετρώματος (μέγεθος κόκκων, διάταξη, κ.λ.π.), 
τις υπάρχουσες επιφάνειες μικρής συνοχής (ρωγμές, φλέβες, ενστρώσεις) και το πορώδες και την 
περιεκτικότητα σε νερό. Η αντοχή όμως εξαρτάται και από έναν αριθμό εξωτερικών παραγόντων όπως ο 
τύπος και η τοπική κατανομή των εξωτερικών φορτίων (μονοαξονική ή πολυαξονική φόρτιση κ.λ.π.), ο 
τρόπος επιβολής των φορτίων (σταθερή φόρτιση, κατά βαθμίδες αύξηση της φόρτισης κ.λ.π.) και άλλες 
φυσικές και χημικές συνθήκες όπως θερμοκρασία, υγρασία, κ.ά. 
Τα πετρώματα στο έδαφος θεμελιώσεως των τεχνικών έργων, δέχονται την επίδραση στατικών κατά το 
πλείστον δυνάμεων που παράγουν στα πετρώματα ελαστικές τάσεις τριών ειδών που τείνουν να τα 
θραύσουν: 1) θλιπτικές που τείνουν να ελαττώσουν τον όγκο του υλικού (το πέτρωμα άρα παρουσιάζει 
αντοχή στη θλίψη σε, 2)διατμητικές που τείνουν να μετακινήσουν τμήμα του υλικού σε σχέση προς το 
υπόλοιπο (αντοχή σε διάτμηση) και 3)εφελκυστικές που έχουν την τάση να μεγαλώσουν τον όγκο και να 
προκαλέσουν σχισμές και ρωγμές στο υλικό (αντοχή σε εφελκυσμό). 
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Ορυκτοί Πόροι της Ελλάδας - Γενικά 
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Η Ελλάδα, σε σχέση με πολλές άλλες χώρες ανάλογης έκτασης, θεωρείται πολύ προνομιούχα για τον 
ορυκτό πλούτο που διαθέτει. Σήμερα παράγει και εξάγει μαγνησίτη, μπεντονίτη, περλίτη, κίσσηρη και 
χουντίτη. Επιπλέον, εξορύσσει περίπου 58 εκατ./χρόνο λιγνίτη που διαθέτεται αποκλειστικά για την 
παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Επίσης παράγει και εξάγει ακατέργαστο βωξίτη και αλουμίνα, 
συμπυκνώματα γαληνίτη και σφαλερίτη και σιδηρονικέλιο. Παραγωγή χαλκού, αργύρου και χρυσού 
αναμένεται το 2015.  

 
Ο ορυκτός πόρος είναι συγκέντρωση υλικού με οικονομικό ενδιαφέρον σε τέτοια μορφή, ποιότητα και 

ποσότητα που να υπάρχουν λογικές προσδοκίες για τελική εξόρυξη. Με αύξηση της γεωλογικής 
βεβαιότητας οι ορυκτοί πόροι χαρακτηρίζονται ως υποθετικοί ή ενδεικτικοί ή μετρημένοι, ενώ τα ορυκτά 
αποθέματα ως πιθανά ή βέβαια. Επομένως, για να χαρακτηριστούν πιθανά ή βέβαια τα αποθέματα ενός 
ορυκτού πόρου πρέπει να υπάρχουν μετρημένα ποσοτικά και ποιοτικά στοιχεία, καθώς και μελέτες 
εκμεταλλευσιμότητας και βιωσιμότητας αυτών των αποθεμάτων σε χρόνο συγκεκριμένο, λαμβάνοντας 
υπόψη όλες τις μεταβλητές παραμέτρους όπως κόστος εξόρυξης και επεξεργασίας, διεθνείς αγορές, 
νομικούς, περιβαλλοντικούς, κοινωνικούς και κυβερνητικούς παράγοντες κ.ά.  

 
Τα πιθανά και ενδεικτικά αποθέματα των ορυκτών πόρων της Ελλάδος που σήμερα εκμεταλλεύονται, 

αλλά και εκείνοι οι πόροι που παρουσιάζουν καλές προοπτικές εκμετάλλευσης, έχουν συνολική ακαθάριστη 
αξία περίπου 1,5 τρισεκ. €. Το μικροκρυσταλλικό ανθρακικό ασβέστιο, τα ανθρακικά αδρανή, τα 
ανθρακικής σύστασης διακοσμητικά πετρώματα, οι σχιστόλιθοι και οι πηλοί-άργιλοι κεραμοποιίας που 
υπάρχουν σε ανεξάντλητα αποθέματα και δεν συνυπολογίζονται.  

 
Η συνολική ακαθάριστη αξία των πιθανών και ενδεικτικών αποθεμάτων των Βιομηχανικών Ορυκτών & 

Πετρωμάτων είναι 60 δισεκ. € και των αντίστοιχων των Μεταλλικών Ορυκτών (με το βωξίτη) είναι 79 
δισεκ. €. Η συνολική ακαθάριστη αξία των πιθανών και ενδεικτικών αποθεμάτων των Ενεργειακών 
Ορυκτών Πρώτων Υλών είναι 1.362 δισεκ. € από τα οποία τα 268 δισεκ. € ανήκουν στους λιγνίτες. Τα 
υποθετικά αποθέματα πετρελαίου είναι 10 δισεκ. βαρέλια με ακαθάριστη αξία 685 δισεκ. € και τα 
αντίστοιχα του φυσικού αερίου 3,5 τρισεκ. m

3 
με ακαθάριστη αξία 409 δισεκ. €. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 Το 2010 η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) υιοθέτησε την πρωτοβουλία της βιώσιμης παραγωγής εγχώριων 

πρώτων υλών, της βιώσιμης κατανάλωσης και της ανακύκλωσης. Στο περιεχόμενο αυτής της πρωτοβουλίας 
14 ορυκτά χαρακτηρίστηκαν ως κρίσιμα και στρατηγικής σπουδαιότητας για την Ευρωπαϊκή βιομηχανία. 
Τα περισσότερα από αυτά βρίσκονται στην Ελλάδα, αλλά χρειάζονται επιπλέον έρευνες για να 
προσδιοριστούν τα βέβαια αποθέματα. Το Φεβρουάριο του 2012 η Ελληνική Πολιτεία ψήφισε ένα νέο 
μεταλλευτικό νόμο, σε συμφωνία με την Ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για τις πρώτες ύλες (πρωτοβουλία 
Verheugen), για να περιορίσει τις μελέτες και δράσεις που απαιτούν οι περιβαλλοντικές άδειες, για να 
μειώσει το χρόνο αδειοδότησης στο μέσο όρο της ΕΕ (σήμερα είναι μέχρι πενταπλάσιος) και για να 
αφαιρέσει την προμελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Η μεταλλευτική αδειοδότηση στην Ελλάδα 
ακολουθεί τους κανονισμούς που έχουν καθιερωθεί με οδηγίες της ΕΕ. Η ανάπτυξη της μεταλλευτικής και 
μεταλλουργικής βιομηχανίας στην Ελλάδα παρουσιάζει ένα ισχυρό συγκριτικό πλεονέκτημα σε σχέση με 
άλλες χώρες της ΕΕ και αυτό θα μπορούσε να ωφελήσει την εθνική οικονομία.  

 
Τα σχέδια των μεταλλευτικών εταιριών στην Ελλάδα ποικίλλουν ανάλογα με το μέγεθός τους, το εύρος 

των προϊόντων, τις φιλοδοξίες των ιδιοκτητών κ.λπ. Τα τελευταία χρόνια το προφίλ του κλάδου άρχισε να 
αλλάζει γρήγορα με συγχωνεύσεις, εξαγορές και χρηματοδοτήσεις με εγγραφή στα χρηματιστήρια. Όμως οι 
περισσότερες μεταλλευτικές εταιρίες χρειάζεται να δημιουργήσουν ή να διευρύνουν τις στρατηγικές 
συμμαχίες με διεθνείς επιχειρήσεις στην τεχνογνωσία και εμπορία. Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι η 
μεταλλευτική βιομηχανία στην Ελλάδα έχει σημαντικές αντοχές. Όμως πρέπει να εντοπίσει και διερευνήσει 
τις τάσεις και ευκαιρίες του διεθνούς επιχειρηματικού περιβάλλοντος εφόσον επιθυμεί να παραμείνει 
ανταγωνιστική και να βελτιώσει παραπέρα τη θέση και τις προοπτικές της.  

 
Τα πλεονεκτήματα της Ελλάδας είναι η γεωστρατηγική θέση της, που δίνει τη δυνατότητα πρόσβασης σε 

αγορές 170 εκατ. καταναλωτών της Βαλκανικής. Το δίπτυχο ήλιος-θάλασσα ευνοεί επενδύσεις στον 



23 
 

τουρισμό, όπου υπάρχουν ακόμη πολλά περιθώρια ανάπτυξης, αλλά και στη γεωργία, εμπόριο, ναυτιλία, 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ), καθώς και στην εκμετάλλευση ορυκτών πρώτων υλών που μέχρι 
σήμερα παραμένουν ανεκμετάλλευτες (π.χ. πετρέλαιο, φυσικό αέριο, χρυσός κ.ά.). Τα αρνητικά της χώρας 
περιλαμβάνουν: γραφειοκρατικά εμπόδια στην ίδρυση και λειτουργία νέων επιχειρήσεων, αδιαφάνεια, 
υψηλή φορολογία και συνεχείς τροποποιήσεις στο θεσμικό πλαίσιο. Οι αλλαγές σ’ αυτούς τους τομείς είναι 
επείγουσες.  

 
Η πρώτη εργασία καταγραφής του ορυκτού πλούτου της Ελλάδος ήταν εκείνη της UNRRA το 1947. Από 
τότε έχει διαπιστωθεί πως η Ελλάδα, σε σχέση με πολλές άλλες χώρες ανάλογης έκτασης, θεωρείται πολύ 
προνομιούχα για τον ορυκτό πλούτο που διαθέτει. Μεγάλη ποικιλία, κυρίως βιομηχανικών και μεταλλικών 
ορυκτών, αλλά και ενεργειακών ορυκτών πρώτων υλών ό-πως οι λιγνίτες, βρίσκονται στο υπέδαφός της. 
Σήμερα παράγει και εξάγει μαγνησίτη, μπεντονίτη, περλίτη, κίσσηρη και χουντίτη. Επιπλέον, εξορύσσει 
περίπου 58 εκατ./χρόνο λιγνίτη που διαθέτεται αποκλειστικά για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. 
Επίσης, παράγει και εξάγει ακατέργαστο βωξίτη και αλουμίνα, συμπυκνώματα γαληνίτη και σφαλερίτη και 
σιδηρονικέλιο. Παραγωγή χαλκού, αργύρου και χρυσού αναμένεται το 2015. Tα πιθανά και βέβαια 
αποθέματα πετρελαίου και φυσικού αερίου της Ελλάδος είναι άγνωστα, αφού απουσιάζουν οι λεπτομερείς 
έρευνες (π.χ. γεωφυσικές διασκοπήσεις, γεωτρήσεις, χημικές αναλύσεις κ.ά.). Επιπλέον, δεν υπάρχουν 
πρόσφατες μελέτες βιωσιμότητας για τους περισσότερους ορυκτούς πόρους της Ελλάδος. Όμως, 
ακολουθώντας τους κανόνες που καθιερώθηκαν από τον Κώδικα PERC παρουσιάζουμε εδώ τα ενδεικτικά 
αποθέματα και την ακαθάριστη αξία των ορυκτών πόρων της Ελλάδος που ανέρχεται περίπου σε 1,5 τρισεκ. 
€ από τα οποία τα 1,36 τρισεκ. € ανήκουν σε ενεργειακούς ορυκτούς πόρους (π.χ. γαιάνθρακες, φυσικό 
αέριο, πετρέλαιο). Επομένως, ακόμη και μόνη της η ορθολογιστική εκμετάλλευση του ορυκτού πλούτου 
μας μπορεί, σε χρονικό ορίζοντα μόλις  20-25 ετών, να αποσβέσει πλήρως το δημόσιο χρέος της χώρας (360 
δισεκ. € περίπου). Η τιμή ενός επεξεργασμένου ορυκτού ξεπερνά σε πολλές περιπτώσεις και το 20πλάσιο 
της τιμής του ακατέργαστου. Έτσι, καθετοποιημένες μονάδες εξόρυξης και επεξεργασίας, οι οποίες έχουν 
τη δυνατότητα παραγωγής τελικών προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας, θα συμβάλλουν πολύ πιο 
σύντομα στην εξάλειψη αυτού του χρέους και επομένως στη ραγδαία ανάπτυξη της Εθνικής Οικονομίας.  

Ο ορυκτός πλούτος της χώρας μπορεί να συμβάλλει σημαντικά στη δημιουργία μιας βιώσιμης και 
ανταγωνιστικής οικονομίας στην Ευρώπη. 

 

Βιομηχανικά ορυκτά & πετρώματα  
A=Αταπουλγίτης, B=Μπεντονίτης, C=Λευκά ανθρακικά, D=Διατομίτης, F=Άστριοι, G=Γρανάτης, 
Gr=Γραφίτης, Gy=Γύψος, H=Ορυκτό άλας, Hu=Χουντίτης, K=Καολίνης, Mg=Μαγνησίτης, O=Ολιβίνης, 
P=Φωσφορίτες, Pe=Περλίτης, Po=Ποζολάνη, Pu=Κίσσηρη, Q=Χαλαζίας, Si=Άμορφη πυριτία, T=Τάλκης, 
V=Βερμικουλίτης, W=Βολαστονίτης, Z=Ζεόλιθος.  
 
Μάρμαρα-Διακοσμητικά πετρώματα  
M=Λευκά έως έγχρωμα μάρμαρα, δολομίτες, τραβερτίνες, όνυχες, αλάβαστρο, ψαμμίτες, σχιστόλιθοι, 
ηφαιστειακά πετρώματα, ζεολιθοφόροι τόφοι.  
 
Μεταλλεύματα  
Ag=Άργυρος, Au=Χρυσός, Bx=Βωξίτης, Cu=Χαλκός, Cr=Χρώμιο, Fe=Σιδηροξείδια, Mn=Μαγγάνιο, 
Ni=Νικέλιο, Pb=Μόλυβδος, Py=Σιδηροπυρίτης, Zn=Ψευδάργυρος.  
 
Ενεργειακοί ορυκτοί πόροι  
Co=Γαιάνθρακες, O-G=Πετρέλαιο-Φυσικό αέριο, U=ουρανιούχο κοίτασμα.  
 



24 
 

 

 
Ορυκτοί πόροι Ελλάδος 
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1. Αδρανή  
 

 

Αδρανή υλικά ονομάζονται τα λίθινα, φυσικά ή βιομηχανικά υλικά που χρησιμοποιούνται στα τεχνικά 
έργα είτε με άλλο συγκολλητικό υλικό ή αυτούσια. Ανάλογα με την προέλευση τους χωρίζονται σε φυσικά, 
συλλεκτικά, τεχνητά ή ανακυκλωμένα. Τα συνηθέστερα αδρανή υλικά είναι η άμμος (άμμος σπαστός), η 
αμμακωνία (άμμος θαλάσσης), ο περλίτης ,το χαλίκι, ελαφρόπετρα, αμίαντος κτλ. Αδρανή ονομάστηκαν 
γιατί όταν αναμειχθούν με τσιμέντο ή άλλο υλικό δεν συμμετέχουν ενεργά στην τήξη του κονιάματος. 
Ανάλογα με το μέγεθος των κόκκων κατατάσσονται σε διάφορες κατηγορίες, για τον καθορισμό του 
μεγέθους χρησιμοποιούνται μεγάλα κόσκινα. Για την παρασκευή μπετόν τα αδρανή υλικά περνούν από 
ελέγχους της χημικής τους σύστασης πριν χρησιμοποιηθούν. Η ακαθάριστη αξία παραγωγής ανθρακικών 
σκύρων και άμμου ξεπερνά τα 300 εκατ. €, με μέση ετήσια αύξηση 6% μέχρι το 2009. Ο αριθμός των 
ενεργών και αργούντων λατομείων είναι 222. Η συνολική παραγωγή του 2011 ήταν 38 εκατ. τόνοι, η 
χαμηλότερη της τελευταίας 10ετίας. Η ποσοστιαία συμμετοχή αυτού του κλάδου στην εξορυκτική 
δραστηριότητα είναι περίπου 40%.  Τα τελευταία χρόνια έχουν εντοπιστεί διάφορα πετρώματα κατάλληλα 
για την παραγωγή σκληρών αδρανών υψηλής ποιότητας για αντιολισθηρά οδοστρώματα. Τέτοια πετρώματα 
είναι κυρίως ανδεσίτες, διαβάσες και γάβροι. Σήμερα, αντίστοιχα λατομεία λειτουργούν στη Λήμνο, 
Πολύκαστρο, Γιαννιτσά και Μικροκλεισούρα Γρεβενών. Η ετήσια παραγωγή σκληρών αδρανών είναι 
περιορισμένη, αν και η ζήτησή τους είναι μεγάλη. Επιπρόσθετα, στην Ελλάδα λειτουργούν 45 εταιρίες 
παραγωγής δομικών υλικών, 3 τσιμεντοβιομηχανίες, 80 εταιρίες σκυροδέματος και 43 εταιρίες προϊόντων 
τσιμέντου. Αυτές οι εταιρίες καταναλώνουν σχεδόν το σύνολο της παραγωγής των ανθρακικών αδρανών 
υλικών. Ένα λατομείο εξόρυξης και μονάδα τήξης αμφιβολιτών, αλλά και άλλων πετρωμάτων, για την 
παραγωγή πετροβάμβακα, λειτουργεί από το 2001 στην Τερπνή Σερρών.  Τα αποθέματα των ανθρακικών 
αδρανών είναι ανεξάντλητα, ενώ εκείνα των σκληρών αδρανών υψηλών προδιαγραφών είναι περιορισμένα. 
Οι τιμές των αδρανών κυμαίνονται από 4€/t (ανθρακικά) έως 10€/t (σκληρά). 

 
2. Άστριοι 

 
 

Οι άστριοι (αγγλ. feldspars) είναι μια ομάδα τηκτοπυριτικών ορυκτών, που διακρίνεται σε δύο υποομάδες: 
Τους αλκαλιούχους αστρίους και τα πλαγιόκλαστα. Ο αγγλικός (διεθνής) όρος προέρχεται από τις 
γερμανικές λέξεις "Feld" (πεδίο) και "Spat" (κρυσταλλικό υλικό).  
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Πλαγιόκλαστα  plagioclase

 

Τύπος:  NaAlSi3O8  Αλβίτης (Ab)  An0-10     

      Ολιγόκλαστο  An10-30  Όξινα  

      Ανδεσίνης  An30-50     

      Λαβραδόριο  An50-70     

      Βυτωβνίτης  An70-90  Βασικά  

   CaAl2Si2O8  Ανορθίτης (An)  An90-100     

Σύστημα:  Τρικλινές  

Κατηγορία:  Τεκτοπυριτικά (πλαγιόκλαστα)  

 

 

 

 

  

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ  

Λάμψη:  Υαλώδης, μαργαριτώδης.  

Χρώμα:  Αχρωμο, λευκό, τεφρό. Επίσης υποκύανο, υποπράσινο, σαρκόχρωμο. Στο λαβραδόριο και τον 
ανδεσίνη παρατηρείται συχνά ένα όμορφο παιχνίδισμα χρωμάτων (κυανό, πράσινο) γνωστό ως 
λαβραδορισμός.  

Γραμμή σκόνης:  Λευκή.  

Σκληρότητα:  6  

Ειδικό βάρος:  2,6 - 2,8  

Σχισμός:  (001) τέλειος, (010) καλός.  
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Διαφάνεια:  Διαφανή έως ημιδιαφανή.  

Τηκτικότητα:  4 - 4,5  

Παρατηρήσεις:  Κρύσταλλοι σύνήθως πλακώδεις κατά (010). Ενίοτε επιμήκεις παράλληλα στο b. Οι πιο 
συνηθισμένες έδρες είναι είναι οι (001), (010), (110), (-110) και (-101). Πολύ συχνά βρίσκονται 
σε ακανόνιστους κόκκους και σχισμογενείς μάζες. Σχεδόν πάντα σχηματίζουν πολυδύμους κατά 
τον αλβιτικό νόμο (επίπεδο διδυμίας το (010)) και το περικλινικό νόμο (άξονας διδυμίας b). 
Επίσης εμφανίζονται συχνά οι διδυμίες Carlsbad, Manebach και Baveno.  Αλλοιώνονται σε 
καολινίτη (καολινίωση) και σερικίτη (σερικιτίωση). Τα όξινα πλαγιόκλαστα είναι πιο ανθεκτικά 
στην αλλοίωση από τα βασικά πλαγιόκλαστα που μετατρέπονται σε ένα μείγμα ζοϊσίτη, 
ασβεστίτη, σερικίτη και αλβίτη (σωσσυριτίωση). Επίσης αλλοιώνονται σε καολινίτη (καολινίωση) 
και σερικίτη (σερικιτίωση). Είναι τα πιο διαδεδομένα πετρογενετικά ορυκτά και βρίσκονται στα 
πυριγενή, στα μεταμορφωμένα και πιο σπάνια στα ιζηματογενή πετρώματα. Ο αλβίτης και το 
ολιγόκλαστο χρησιμοποιούνται στην κεραμική. Το λαβραδόριο χρησιμοποιείται ως διακοσμητικό 
υλικό λόγω της ωραίας μεταλλαγής των χρωμάτων.  

Μέλη:  Τα πλαγιόκλαστα είναι ισόμορφες παραμείξεις μεταξύ των ακραίων μελών αλβίτη NaAlSi3O8 
(Ab) και ανορθίτη CaAl2Si2O8 (An). Τα πλαγιόκλαστα που έχουν λιγότερο από 50% An 
ονομάζονται όξινα και αυτά που έχουν περισσότερο από 50% An ονομάζονται βασικά. Τα 
πλαγιόκλαστα διαιρούνται στα ακόλουθα μέλη: 
Αλβίτης: βρίσκεται κυρίως σε γρανιτικά και συηνιτικά πετρώματα καθώς και σε πηγματιτικές 
φλέβες. Κλιβελανδίτης είναι η πλακώδης ποικιλία του αλβίτη.  
Ολιγόκλαστο: βρίσκεται κυρίως σε γρανίτες, γρανοδιορίτες, μονζονίτες και αντίστοιχα έκχυτα. 
Ηλιόλιθος (sunstone) ονομάζεται μία χρυσοκίτρινη ποικιλία ολιγοκλάστου με λαμπυρίζουσα όψη 
λόγω εγκλεισμάτων αιματίτη. 
Ανδεσίνης: βρίσκεται κυρίως σε γρανοδιορίτες, μονζονίτες, διορίτες και αντίστοιχα έκχυτα. 
Λαβραδόριο: αποτελεί το βασικό άστριο στους γάββρους και βασάλτες καθώς και ανορθοσίτες. 
Χαρακτηριστικό του είναι ο ιριδισμός, όμορφο παιχνίδισμα χρωμάτων γνωστό ως λαβραδορισμός. 
Βυτωβνίτης: απαντάται σπάνια, κυρίως σε γάββρους. 
Ανορθίτης: είναι σπάνιος και βρίσκεται σε μερικούς γάββρους και σε κρυσταλλικούς 
ασβεστόλιθους μεταμορφωμένους εξ επαφής.  

Όνομα:  Πλαγιόκλαστο: από τις ελληνικές λέξεις πλάγιος και κλάσις = σπάσιμο, επειδή οι δύο σχισμοί 
τέμνονται υπό γωνία δηλαδή πλάγια. 
Αλβίτης: από τη λατινική λέξη albus = λευκός λόγω του χρώματός του. 
Ολιγόκλαστο: από τις ελληνικές λέξεις ολίγος και κλάσις = σπάσιμο, διότι θεωρήθηκε ότι είχε 
λιγότερο τέλειο σχισμό από τον αλβίτη. 
Ανδεσίνης: από την οροσειρά των Ανδεων, όπου βρέθηκε σε ανδεσιτικές λάβες στο Marmato, 
Βολιβία. 
Λαβραδόριο: από την περιοχή Labrador, Καναδάς όπου βρέθηκε. 
Βυτωβνίτης: από την περιοχή Bytown, Ontario, Καναδάς (τη σημερινή Οττάβα) όπου βρέθηκε. 
Ανορθίτης: από το στερητικό α και τη λέξη ορθός, επειδή οι κρύσταλλοί του που ανήκουν στο 
τρικλινές είναι πλάγιοι (μη ορθοί).  

Μικροσκοπικές 
ιδιότητες:  

Πλαγιόκλαστα 

 
 
Αλκαλιούχοι Αστριοί 
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Σανίδινο  sanidine

Ορθόκλαστο  orthoclase

Μικροκλινής  microcline

 

Τύπος:  KAlSi3O8  Σανίδινο  Μονοκλινές  

   KAlSi3O8  Ορθόκλαστο  Μονοκλινές  

   KAlSi3O8  Μικροκλινής  Τρικλινές  

Κατηγορία:  Τεκτοπυριτικά (αλκαλιούχοι άστριοι)  

 

 

 

 

  

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ  

Λάμψη:  Υαλώδης, ενίοτε μαργαριτώδης σε επιφάνειες σχισμού..  

Χρώμα:  Αχρωμο, λευκό. Επίσης σαρκόχρωμο, ρόδινο, τεφρό, υποκίτρινο, υποπράσινο. Η ποικιλία του 
μικροκλινή αμαζονίτης έχει λαμπρό πράσινο χρώμα. Σεληνόλιθος (moonstone) ονομάζεται κάποια 
ποικιλία ορθοκλάστου που εμφανίζει ιριδισμό (φαινόμενο schiller). 

Γραμμή σκόνης:  Λευκή.  

Σκληρότητα:  6  

Ειδικό βάρος:  2,5 - 2,6  

Σχισμός:  (001) τέλειος, (010) καλός.  

Διαφάνεια:  Διαφανή έως ημιδιαφανή.  

Τηκτικότητα:  5  
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Παρατηρήσεις:  Κρύσταλλοι βραχυπρισματικοί επιμηκυσμένοι παράλληλα στον a ή παράλληλα στο c και πλατιοί 
κατά (010). Οι έδρες που επικρατούν είναι οι (001), (010) και (110). Το σανίδινο είναι συνήθως 
πλατύ κατά (001). Βρίσκονται κυρίως σε σχισμογενείς μάζες. Κοινή διδυμία κατά Carlsbad 
(άξονας διδυμίας a, c και επίπεδο σύμφυσης το (010)), λιγότερο κοινή κατά Manebach (επίπεδο 
διδυμίας το (001)) και κατά Baveno (επίπεδο διδυμίας το (021). Επιπλέον ο μικροκλινής 
σχηματίζει τη μικροκλινική διδυμία που είναι συνδυασμός της αλβιτικής διδυμίας (επίπεδο 
διδυμίας το (010)) και της περικλινικής διδυμίας (άξονας διδυμίας b). Αλλοιώνονται σε καολινίτη 
(καολινίωση) και σερικίτη (σερικιτίωση). Βρίσκονται ως επί το πλείστον σε όξινα και ενδιάμεσα 
πυριγενή πετρώματα, σε πολλά μεταμορφωμένα και σε ορισμένα ιζηματογενή. Χρησιμοποιούνται 
στη βιομηχανία της πορσελάνης, του σμάλτου και του γυαλιού. Ο αμαζονίτης και ο σεληνόλιθος 
χρησιμοποιούνται ως διακοσμητικά υλικά.  

Μέλη:  Σανίδινο: βρίσκεται σε όξινα και ενδιάμεσα ηφαιστειακά πετρώματα (ρυόλιθοι, τραχείτες κλπ.). 
Ορθόκλαστο: βρίσκεται σε όξινα και ενδιάμεσα πλουτωνικά πετρώματα (γρανίτες, συηνίτες, 
μονζονίτες κλπ.). 
Μικροκλινής: βρίσκεται σε όξινα πλουτωνικά πετρώματα (γρανίτες) αλλά κυρίως σε φλεβικά 
(πηγματίτες και υδροθερμικές φλέβες).  

Όνομα:  Αστριος: αναφέρεται από το Διοσκουρίδη ως άστριος και από τον Πλίνιο ως άστριον = λίθος 
αστερίτης. 
Σανίδινο: από την ελληνική λέξη σανίς λόγω της συνηθισμένης πλακώδους μορφής του. 
Ορθόκλαστο: από τις ελληνικές λέξεις ορθός και κλάσις = σπάσιμο, επειδή η γωνία των δύο 
σχισμών είναι ορθή. 
Μικροκλινής: από τις ελληνικές λέξεις μικρός και κλίσις, επειδή η γωνία των δύο σχισμών 
παρουσιάζει μικρή απόκλιση από την ορθή.  

Μικροσκοπικές 
ιδιότητες:  Σανίδινο, Ορθόκλαστο, Μικροκλινής 

 
Πετρώματα πλούσια σε αστρίους υπάρχουν στον Έβρο (Κόρυμβος, Πρωτοκκλησιά, Σαμοθράκη), Δράμα 

(Παρανέστι), Θεσσαλονίκη (Καρτερές) και Χαλκιδική (Πλατανοχώρι, Αρναία, Ιερισσός, Σιθωνία). Συνήθως 
είναι διατεμνόμενες πηγματιτικές φλέβες μεγάλου πάχους και μεγάλου μήκους. Μεταξύ όλων των αστρίων 
των παραπάνω πετρωμάτων οι άστριοι του Παρανεστίου είναι πλουσιότεροι σε κάλιο (K

2
O μέχρι 6%).  

Οι ετήσιες ανάγκες της ελληνικής βιομηχανίας κεραμικών σε αστριούχα προϊόντα είναι περίπου 40.000 
τόνοι. Το 2011 παρήχθησαν 10.250 τόνοι, από τους οποίους 7.350 τόνοι ήταν ποιότητας Α που καλύπτουν 
μερικώς τις ανάγκες των εγχώριων βιομηχανιών προϊόντων υγιεινής και υαλουργίας.  

 Οι περισσότερο διαδομένοι άστριοι στην Ελλάδα είναι οι νατριούχοι, ενώ οι πλούσιοι σε κάλιο είναι 
πολύ σπάνιοι. Οι τιμές των αστρίων εξαρτώνται από τη χημική σύστασή τους, το μέγεθος των κόκκων, τη 
θέση εξόρυξης, την επιχειρηματική συνέπεια κ.ά. Η Τουρκία είναι ο μεγαλύτερος ανταγωνιστής της 
Ελλάδος στην προμήθεια αστρίων στην ΕΕ.  Τα ενδεικτικά αποθέματα αστρίων της Ελλάδος είναι 80 εκατ. 
τόνοι και η ακαθάριστη αξία τους 1,2 δισεκ. €. 

 
3. Αταπουλγίτης  
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Ο ατταπουλγίτης είναι ένα ένυδρο αργιλοπυριτικό ορυκτό και χαρακτηρίζεται από σύνθετη σύσταση 
πλούσια σε πυριτικά άλατα μαγνησίου και αργιλίου, με ιδιαίτερα ανοικτή δομή και επιμήκεις κρυστάλλους. 
Ο χημικός τύπος του ατταπουλγίτη είναι:  
Mg1.5Al0.5Si4O10(OH)∙4(H2O)  
 
Ο ατταπουλγίτης είναι πλούσιος σε μαγνήσιο και εμφανίζεται συνήθως με ινώδη-επιμήκη μορφή. 
Σχηματίζεται κάτω από ειδικές συνθήκες με παρουσία διαλυμάτων πλούσιων σε μαγνήσιο όπως είναι οι 
πυθμένες των αλμυρών λιμνών ή από την αποσάθρωση σερπεντινικών πετρωμάτων. Σε μικρές ποσότητες 
βρίσκονται σε σύγχρονους θαλάσσιους πηλόλιθους που συνδέονται με ηφαιστειακή δραστηριότητα.  
 
Δομή  
Το ορυκτό ατταπουλγίτης (ή παλιγορσκίτης) αποτελεί σημαντικό βιομηχανικό, αργιλικό ορυκτό λόγω της 
ιδιαίτερης κρυσταλλικής του δομής. Πρόκειται για φυλλοπυριτικό ορυκτό (2:1), που παρουσιάζει ενδιάμεση 
διοκταεδρική και τριοκταεδρική δομή. Το πλέγμα του αποτελείται από συνεχείς, αλυσίδες τετραέδρων 
SiO4, που εκτείνονται παράλληλα στον x-άξονα (ινώδηςδομή) και ενώνονται με ανεστραμμένους δεσμούς 
Si-O-Si, δημιουργώντας ένα συνεχές τετραεδρικό και ένα ασυνεχές οκταεδρικό φύλλο. Οι οκταεδρικές 
θέσεις καταλαμβάνονται κύρια από ιόντα Mg2+ με μερική αντικατάσταση από Al3+ ή Fe3+. Η ασυνεχής 
οκταεδρική δομή, δημιουργεί ελεύθερα κανάλια (free channels), που πληρώνονται με μόρια ζεολιθικού 
νερού. Ο συνδυασμός ινώδους δομής, καναλιών, μικροπόρων (διαμέτρου 200 Å) και χαμηλής κοκκομετρίας 
εξασφαλίζει μεγάλη ειδική επιφάνεια στο ορυκτό, καθιστώντας τον ισχυρά προσροφητικό υλικό ακόμα και 
στη φυσική του μορφή.   
 
Ιδιότητες  
Ο ατταπουλγίτης είναι αργιλικό ορυκτό με δομή τύπου αλυσίδας, σχηματίζοντας βελονοειδείς ή 
ελασματοειδείς κρυστάλλους παρά λεπιδοειδείς (μπεντονίτης) ή πλακώδεις (καολίνης). Έτσι, όταν 
διασπείρεται, οι βελονοειδείς ελασματοειδείς κρύσταλλοι (1μm μήκος, 0,01μm πλάτος) είναι αδρανείς και 
δεν διογκώνονται, αλλά σχηματίζουν ένα τυχαίας διάταξης δικτυωτό πλέγμα παγιδεύοντας υγρά και 
παρέχοντας πυκνωτικές, ανασταλτικές και θιξοτροπικές (κολλοειδείς) ιδιότητες. Αντίθετα προς το 
νατριούχο μπεντονίτη, ο ατταπουλγίτης δεν κροκιδώνεται από ηλεκτρολύτες και είναι σταθερός σε υψηλές 
θερμοκρασίες με αποτέλεσμα να είναι κατάλληλος για χρήση ως πολφοί γεώτρησης όταν το νερό είναι 
πλούσιο σε άλατα ή ακόμη και σε γεωτρήσεις γεωθερμικών πηγών. Ο ατταπουλγίτης έχει μια εξαιρετική 
πορώδης δομή και το χαλαρά συγκροτημένο νερό του μπορεί να απομακρυνθεί μέσω θέρμανσης. Υπάρχει 
μία γενική σειρά για την ικανότητα προσρόφησης του ατταπουλγίτη που είναι: νερό > αλκοόλες > οξέα > 
αλδεϋδες > κετόνες > ολιφίνες > φυσικοί εστέρες > αρωματικές ενώσεις > κυκλοπαραφίνες > παραφίνες 
[αποχρωματιστικά λάδια].  
 
Χρήσεις  
Η πορώδης υφή και η μεγάλη περιοχή επιφάνειας του ατταπουλγίτη τον καθιστά κατάλληλο υλικό για την 
προσρόφηση υγρών καθώς και βαρέων μετάλλων. Επίσης λόγω της πορώδης υφής του χρησιμοποιείται ως 
απορρυπαντικό για την απομάκρυνση λιπών και ελαίων, όπως χρησιμοποιείται και ως αποχρωστική γαία 
λιπαντικών και παραφινών κάτι το οποίο το καθιστά χρήσιμο σε ραφιναρίες και σε διυλιστήρια. Χάρη στις 
κολλοειδής του ιδιότητες ο ατταπουλγίτης μπορεί να σχηματίζει πηκτώματα με αποτέλεσμα μα αποτέλεσμα 
να βρίσκει εφαρμογή σε βαφές ελαιοχρωματισμού, συγκολλητικά και σφραγιστικά υλικά. Χρησιμοποιείται 
επίσης ως πληρωτικό υλικό στην παραγωγή χαρτιού, ελαστικών και πολυμερών. 
 
Μεγάλα αποθέματα υψηλής ποιότητας αταπουλγίτη υπάρχουν ΝΑ των Γρεβενών, στη λεκάνη του Βεντζίου. 
Ο αταπουλγίτης συνοδεύεται από σαπωνίτη (Mg-Fe-σμεκτίτης). Τα δύο ορυκτά παρουσιάζουν εξαιρετικές 
απορροφητικές και θιξοτροπικές ιδιότητες.  
Τα ενδεικτικά αποθέματα του αταπουλγίτη είναι 6 εκατ. τόνοι, του σαπωνίτη 4 εκατ. τόνοι και της 
ενδοστρωματωμένης φάσης τους 3 εκατ. τόνοι. Η συνολική ακαθάριστη αξία τους είναι 260 εκατ. €. 
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4. Γύψος/Ανυδρίτης  
 

 

Τύπος:  CaSO4·2H2O  

Σύστημα:  Μονοκλινές  

Κατηγορία:  Θειΐκά  

 

 

 

   

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ  

Λάμψη:  Υαλώδης, μαργαριτώδης, μεταξώδης.  

Χρώμα:  Αχρωμο, λευκό, τεφρό, διάφορες αποχρώσεις του κίτρινου, κόκκινου, καστανού.  

Γραμμή σκόνης:  Λευκή.  

Σκληρότητα:  2  

Ειδικό βάρος:  4,5  

Σχισμός:  (010) τέλειος, (100), (011) καλός.  

Διαφάνεια:  Διαφανές, ημιδιαφανές.  
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Τηκτικότητα:  3  

Παρατηρήσεις:  Κρύσταλλοι πλακώδεις, πρισματικοί. Χαρακτηριστικοί δίδυμοι κατά (100) (ουρά χελιδώνος). 
Συσσωματώματα σχισμογενή, κοκκώδη, ινώδη, γεηρά, στηλοειδή, δενδριτικά, ροδακοειδή. Η 
συμπαγής λεπτόκοκκη ποικιλία ονομάζεται αλάβαστρο, και χρησιμοποιείται για διακοσμητικούς 
σκοπούς. Βρίσκεται σε ιζηματογενή πετρώματα με άλλους εβαπορίτες όπως αλίτη, ανυδρίτη, 
συλβίνη κ.ά.  

Όνομα:  Ο όρος γύψος ήταν γνωστός από την αρχαιότητα και περιελάμβανε και το ορυκτό γύψος και τον 
ασβέστη. Σήμαινε τη γεώδη ύλη την οποία όταν την έψηναν και ανακάτευαν με νερό γινόταν 
σκληρή και συμπαγής. Γι' αυτό τη χρησιμοποιούσαν στην οικοδομική, την κατασκευή εκμαγείων, 
στα υφάσματα, στην κατεργασία του οίνου και στη ζωγραφική. Επίσης γύψος σήμαινε και το 
αλάβαστρο αν και ο αλαβαστρίτης λίθος ήταν μάλλον ασβεστιτικής σύστασης (Θεόφραστος).  

Η γύψος, (αγγλ. gypsum) ή αλαβαστρίτης λίθος ή αλάβαστρο, είναι ορυκτό του ασβεστίου με χημικό τύπο 
CaSO4.2H2O (διένυδρο θειικό ασβέστιο). Η γύψος όταν ψηθεί και ανακατευτεί με το νερό γίνεται σκληρός 
και συμπαγής. Χρησιμοποιήθηκε από τους αρχαίους χρόνους στην οικοδομική, στην κατασκευή εκμαγείων, 
στα υφάσματα, στην κατεργασία του οίνου και στη ζωγραφική. Επίσης η λέξη γύψος φαίνεται πως σήμαινε 
και το αλάβαστρο, αν και ο αλαβαστρίτης λίθος ήταν μάλλον ασβεστιτικής σύστασης σύμφωνα με τον 
Θεόφραστο. 

Φυσικά χαρακτηριστικά 

Η ορυκτή γύψος (CaSO4·2H2O) ανήκει στα θειϊκά ορυκτά και είναι άχρωμος, λευκός, τεφρός ή έχει 
διάφορες αποχρώσεις του κίτρινου, κόκκινου, καστανού. Οι κρύσταλλοί του είναι πλακώδεις ή/και 
πρισματικοί. Φέρει συσσωματώματα σχισμογενή, κοκκώδη, ινώδη, γεηρά, στηλοειδή, δενδριτικά, 
ροδακοειδή. Η συμπαγής λεπτοκοκκώδης ποικιλία του ονομάζεται αλάβαστρο και χρησιμοποιείται ως 
υλικό κατασκευής διακοσμητικών αντικειμένων και μικροκοσμημάτων. Απαντά σε ιζηματογενή πετρώματα 
μαζί με άλλους εβαπορίτες όπως ο αλίτης, ο ανυδρίτης, ο συλβίνης κ.ά. Η σκληρότητά της είναι 2 και ο 
σχισμός της κατά την θραύση θεωρείται καλός έως τέλειος. Το ειδικό βάρος της είναι περίπου 2,5 g/cm3. 

Αυτό που γνωρίζουμε σήμερα ως γυψοκονίαμα με τις ευρύτατες χρήσεις του στην ορθοπεδική, την 
οδοντοτεχνία, στις βιομηχανίες φαρμάκων, στα υλικά οικοδομών, τη γεωργία, τη διακόσμηση κτλ., 
παράγεται μετά από θερμική επεξεργασία και καθαρισμό της ορυκτής γύψου (CaSO4 + 2ΧH2Ο), η οποία 
αφυδατώνεται μερικώς για να παραγάγει μια ημιένυδρη ουσία (CaSO4 + ½ H2Ο). Η χημική αντίδραση που 
δημιουργεί το γυψοκονίαμα είναι: 

2CaSO4 + 4 H2O + θερμότητα → 2CaSO4 . ½ H2O + 3H2O 

Αρχαιολογία 

 

Σεληνίτης. Προέλευση: Τσιχουάουα, Μεξικό 
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Πέραν της προφανούς χρήσης του στην οικοδομική και την κατασκευή των ομώνυμων αγγείων -τα οποία 
βέβαια κατασκευάζονταν και από γυαλί, άργιλο ή μέταλλο - φαίνεται πως χρησιμοποιείτο επίσης στην 
αρχαιότητα και ως φάρμακο για τους στομαχικούς πόνους, ανακατεμένος με κηρωτή. Τα παλαιότερα ίχνη 
γυψοκονιάματος είναι 9.000 έτη παλαιά, και βρέθηκαν στην Ανατολία και τη Συρία. Επίσης είναι γνωστό 
ότι 5.000 έτη πριν, οι Αιγύπτιοι έκαιγαν τη γύψο με φωτιά στο εξωτερικό περιβάλλον και ύστερα την 
έτριβαν σε σκόνη, την οποία στη συνέχεια ενυδάτωναν και την χρησιμοποιούσαν για τη συγκόλληση 
τμημάτων των μνημείων. Επίσης, χρησιμοποιούσαν τη γύψο για να κατασκευάζουν εκμαγεία, 
χρησιμοποιώντας ως πρότυπο το ίδιο το ανθρώπινο σώμα. Στην αρχαία Ελλάδα εκτός από την κατασκευή 
αγαλματιδίων η γύψος στη διάφανη μορφή της (σεληνίτης) χρησιμοποιήθηκε για την κατασκευή εκμαγείων 
σε αντίγραφα ελληνικών αγαλμάτων. 

Η Ελλάδα φιλοξενεί μεγάλα και υψηλής ποιότητας αποθέματα γύψου και ανυδρίτη, σε θέσεις 
προσβάσιμες για εξόρυξη. Επομένως, ο γύψος μπορεί να θεωρηθεί ως ένας επενδυτικός στόχος χαμηλού 
κινδύνου.  

Αποθέσεις γύψου ηλικίας Τριαδικού έως και Τεταρτογενούς υπάρχουν στα Επτάνησα, Βρυσέλλα 
Ηγουμενίτσας, Πρέβεζα, Αιτωλοακαρνανία, Καρδίτσα, Ηλεία, Κρήτη, Ρόδο κ.α. Οι αποθέσεις αυτές 
δημιουργήθηκαν από καταβύθιση αλάτων στον πυθμένα κλειστών θαλασσών. Τριτογενείς αποθέσεις μέσα 
σε μαργαϊκούς σχηματισμούς βρίσκονται στον Άνω Βιάννο Κρήτης, Κάρπαθο, Κατούνα Αιτωλοακαρνανίας 
και στο νησάκι Γουβάλια στον Αμβρακικό Κόλπο. Επίσης, Τριτογενής γύψος βρίσκεται μέσα σε 
μεταλπικούς σχηματισμούς της Δ. Ελλάδος, Επτανήσων, Κρήτης και Καριανής Καβάλας. Εξαίρεση 
αποτελούν οι εμφανίσεις γύψου στο Σουσάκι και Λαύριο που συνδέονται με υδροθερμική δραστηριότητα 
και φαινόμενα εξαλλοίωσης.  

Σήμερα γύψος εξορύσσεται κυρίως στο Αλτσί Σητείας (ανατολική Κρήτη) και Κατούνα 
Αιτωλοακαρνανίας. Περιοδικά γίνονται μικρές εξορύξεις στη δυτική Κρήτη, Σκοπό Ζακύνθου, καθώς και 
στο Αιτωλικό και Αμφιλοχία Αιτωλοακαρνανίας. Το εξορυσσόμενο υλικό από το Αλτσί είναι κατά 85-
90% γύψος, ενώ τα στείρα υλικά του αποτελούνται από SiO
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, Fe

2
O

3
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2
O

3
και ανθρακικά ορυκτά του Ca 

και Mg. 
Η απόθεση της Κατούνας αποτελείται από τεφρό έως λευκότεφρο γύψο καθαρότητας 80-93%. Οι 

εταιρίες που εξορύσσουν εδώ είναι: η KNAUF, θυγατρική της αντίστοιχης Γερμανικής και η 
ΒΙΟΓΥΨ ΚΑΡΒΕΛΗΣ. Η παραγωγή γύψου στην Ελλάδα εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την 
τσιμεντοβιομηχανία, επειδή είναι ο κύριος καταναλωτής της. Η ζήτηση γύψου για κατασκευαστικές 
εφαρμογές παρουσιάζει τα τελευταία χρόνια συνεχή μείωση, εξαιτίας της οικονομικής κρίσης. Η συνολική 
παραγωγή το 2011 ήταν 590.000 τόνοι .  Τα ενδεικτικά αποθέματα γύψου είναι 350 εκατ. τόνοι και η 
ακαθάριστη αξία τους 2,1 δισεκ. €.  
 
 
5. Καολίνης/Άργιλος  
 

Τύπος:  Al4Si4O10(OH)8  
Σύστημα:  Τρικλινές  
Κατηγορία:  Φυλλοπυριτικά (ορυκτά της αργίλου)  
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ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ  
Λάμψη:  Μαργαριτώδης σε καλά κρυσταλλωμένο υλικό, αλαμπής σε συσσωματώματα.  
Χρώμα:  Λευκό. Συχνά υποκίτρινο, κοκκινωπό, καστανωπό, τεφρό εξαιτίας προσμείξεων. Λευκή 

στεατώδης ποικιλία είναι ο νακρίτης.  
Γραμμή σκόνης:  Λευκή μέχρι υποκίτρινη.  
Σκληρότητα:  2 - 2½. Η μικρότερη σκληρότητα που παρουσιάζει μερικές φορές οφείλεται στα εύθρυπτα 

συσσωματώματά του.  
Ειδικό βάρος:  2,6.  
Σχισμός:  Πολύ τέλειος κατά (001). Δεν φαίνεται με γυμνό μάτι.  
Διαφάνεια:  Οι κρύσταλλοι είναι ημιδιαφανείς ενώ οι μάζες αδιαφανείς.  
Τηκτικότητα:     
Παρατηρήσεις:  Μικρά, λεπτά ρομβικά ή ψευδοεξαγωνικά πλακίδια ορατά με το μικροσκόπιο. Συνήθως όμως 

βρίσκεται σε συμπαγή ή εύθρυπτα συσσωματώματα. Ο καολινίτης αποτελεί το κύριο ορυκτό 
συστατικό του καολίνη και της αργίλου. Είναι πάντοτε δευτερογενές ορυκτό, προϊόν αλλοίωσης 
άλλων αργιλοπυριτικών ορυκτών, κυρίως αστρίων, είτε με αποσάθρωση είτε με υδροθερμική 
δραστηριότητα (καολινίωση αστρίων). Ο καολίνης έχει λιπαρή αφή, κολλά στη γλώσσα, γίνεται 
πλαστικός όταν υγρανθεί, μυρίζει άργιλο όταν εκπνεύσουμε πάνω του. Χρησιμοποιείται στην 
κατασκευή πορσελάνης, δύστηκτων υλικών, χαρτιού, χρωμάτων, λαστίχων, πλαστικών και 
κεραμικών.  

Όνομα:  Από την κινέζικη λέξη kao-ling = ψηλή ράχη που είναι η ονομασία του βουνού κοντά στο Jaucha 
Fa, Jianxi (Κίνα) όπου βρέθηκε.  

 

 

Άργιλος, αργιλώδες χώμα ή πηλός είναι ένας γενικός όρος που χρησιμοποιείται για να περιγράψει ένυδρα 
αργιλιούχα φυλλοπυριτικά ορυκτά που περιέχουν διάφορες ποσότητες μετάλλων, μεταλλικών οξειδίων και 
οργανικών ενώσεων. Τα κεραμικά υλικά βασίζονται στο αργιλώδες χώμα, που είναι και η πρώτη ύλη της 
κατασκευής τους. 

Το αργιλώδες χώμα ή άργιλος προέρχεται από τη φθορά πετρωμάτων, κυρίως πυριτιούχων, εξαιτίας της 
παρουσίας ανθρακικού οξέων και άλλων διαλυτών. Άλλες αιτίες της διάβρωσης είναι η κίνηση του νερού 
και του αέρα στην ατμόσφαιρα, η διέλευση ενός ποταμού και σε μικρότερη κλίμακα κάποιες γεωλογικές 
αιτίες που προξένησαν πιέσεις και απότομες αυξομειώσεις της θερμοκρασίας στα πετρώματα. Τα 
πετρώματα διαλύονται σε πολύ λεπτά σωματίδια (σχεδόν σε μοριακή μορφή). Το μέγεθος των κόκκων της 
αργίλου διαφοροποιείται ανάλογα με την ποιότητα του υλικού. 

Τα βασικά συστατικά του πηλού είναι το αργίλιο, το πυρίτιο και νερό. Η ονομασία του είναι ένυδρο 
πυριτικό αργίλιο (Al2O3.2SiO3.2H2O). Η καθαρότερη μορφή αργίλου είναι ο καολίνης. 

Τοποθεσίες 

Την άργιλο τη συναντάμε στην επιφάνεια ή στο υπέδαφος σε μορφή κοιτασμάτων τα οποία διαφέρουν στην 
ποιότητα, στην καθαρότητα, στη σύνθεση, στο χρώμα και σε πολλές άλλες ιδιότητες οι οποίες 
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εναλλάσσονται διαδοχικά ακόμα και μέσα στο ίδιο το κοίτασμα. Τα κοιτάσματα αυτά προήλθαν από την 
εναπόθεση σε στρώματα θετών υλικών τα οποία μπορούν να ξεχωρίζουν μεταξύ τους χρωματικά και από 
μεγάλη απόσταση. Με αυτόν τον τρόπο οποιοδήποτε μπορεί να διαλέξει την ποιότητα που θα του χρειαστεί 
ανάλογα με τα προϊόντα που θα θελήσει να κατασκευάσει. 

Εναπόθεση σε στρώματα 

 

Στρώματα αργίλου σε εργοτάξιο 

Η εναπόθεση των κοιτασμάτων σε στρώματα γίνεται διαδοχικά, σε διαφορετικές χρονιές ή γεωλογικές 
περιόδους και σε συνδυασμό με εναλλασσόμενες κλιματολογικές συνθήκες όπου επικράτησαν. Αυτό είχε 
ως αποτέλεσμα τη μεταφορά των στρωμάτων της αργίλου και το καθένα με διαφορετική σύνθεση. Οι 
περιοχές οι οποίες σήμερα περιέχουν κοιτάσματα αργίλου σχεδόν πάντα ήσαν φυσικές λεκάνες όπου 
συσσωρεύονταν βρόχινα ή ποταμίσια νερά. 

Αυτά τα φερτά υλικά κατά τη διαδρομή τους σε αυτές τις φυσικές λεκάνες ήρθαν σε επαφή με άλλες ξένες 
ουσίες προερχόμενες από τη διάβρωση πετρωμάτων, από εδάφη με διαφορετική σύνθεση και σύσταση 
υλικών. Έτσι η άργιλος που βρίσκεται στα διάφορα στρώματα διαφοροποιείται και αυτή ως προς τη 
σύνθεση της μάζας και ως προς τις φυσικές και τεχνικές ιδιότητες όπως η πλαστικότητα, 
απορροφητικότητα, μηχανική αντοχή, χρώμα κ.τ.λ. Για παράδειγμα αν κατά τη διάρκεια κάποιας 
καταιγίδας, κάποιος χείμαρρος προξένησε διάβρωση σε κάποια εδάφη τα οποία ήταν πλούσια σε σίδηρο, η 
άργιλος η οποία μεταφέρθηκε στη λεκάνη, πριν κατακαθίσει, θα εμπλουτιστεί με κόκκινο χρώμα. 

Ξένα σώματα 

Στη διαδικασία της εναπόθεσης των διαφόρων στρωμάτων αργίλου, σε πολλές περιπτώσεις υπάρχουν και 
υλικά ανεπιθύμητα. Αυτά μπορούν να είναι μεγάλη ποσότητα άμμου και πέτρες, τα οποία μεταφέρονται με 
την ίδια διαδικασία. Μπορούμε επίσης να βρούμε μεγάλη ποσότητα ασβεστίου η οποία προέρχεται από 
διάφορα οστρακοειδή, τα οποία ζούσαν στο βυθό της λίμνης ή του ποταμού και σε πολλές περιπτώσεις 
βρίσκονται ολόκληρα. Ανάμεσα στις ξένες ύλες μπορούμε να έχουμε και οργανικά υλικά. 

Τα οργανικά αυτά υλικά στην πλειοψηφία τους προέρχονται από φυτά τα οποία τοποθετήθηκαν ανάμεσα 
στα στρώματα των κοιτασμάτων σαν ιζήματα παρασυρμένα από ρέματα (επιφανειακά νερά). Κατόπιν 
σαπίζουν ανάμεσα στην αργιλώδη μάζα και κατακάθονται. Σε ευσταθή εδάφη είναι πιθανόν να βρούμε και 
κομμάτια φυτών, κυρίως ρίζες και ξύλα όπως έχουν. Οι οργανικές ουσίες μέσα στον πηλό συνήθως 
τροποποιούν το χρώμα του κοιτάσματος και το κάνουν να φαίνεται πιο σκούρο, γκρίζο, μολυβί, μπλε, κ.τ.λ. 
λόγο του άνθρακα ο οποίος εμπεριέχεται. Μετά το ψήσιμο οι μάζες που περιέχουν οργανικές ύλες δίνουν 
προϊόντα ελαφρύτερα και απορροφητικότερα λόγο των κενών που δημιουργούνται ανάμεσα στα μόρια της 
πάστας. Στην επεξεργασία της μια πάστα είναι πιο πλαστική από μια άλλη. Στην αρχαιότητα κατασκεύαζαν 
κεραμικά δοχεία για φίλτρα αναμιγνύοντας τεχνητές οργανικές ύλες ανάμεσα στην πάστα υπό μορφής 
σκόνης. Τέτοια υλικά μπορεί να ήταν αλεύρι, πριονίδι, διάφοροι σπόροι κ.τ.λ. 
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Εξόρυξη-Κατεργασία 

Ο πηλός βρίσκεται σε κοιτάσματα, με μορφή στρωμάτων. Όπως τον παίρνουμε από το βουνό με σκαπτικά 
εργαλεία, είναι ενσωματωμένος σε μικρούς ή μεγάλους σβόλους και με πολλά άλλα ξένα σώματα. 

Το πρώτο πράγμα που έχουμε να κάνουμε είναι να σπάσουμε τους σβόλους σε όσο το δυνατόν μικρότερα 
κομμάτια και κατόπιν να τους βάλουμε να λιώσουν σε δεξαμενές με νερό. Με τη διαδικασία της καθίζησης 
του ιζήματος όπου τα χοντρότερα κομμάτια όπως πέτρες, χαλίκια και άμμος κατακάθονται στον πυθμένα 
της δεξαμενής, ενώ το ωφέλιμο στρώμα της μάζας δημιουργείται επιφανειακά. Το επόμενο στάδιο είναι να 
αφαιρεθεί σχεδόν όλη η ποσότητα του νερού που απέμεινε στην επιφάνεια της λεκάνης και στη συνέχεια να 
αφαιρεθεί το ωφέλιμο ίζημα. 

Αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία του καθαρισμού, ο πηλός κατεργάζεται έτσι ώστε να πάρει την εμπορική 
του μορφή. Μερικές εμπορικές μορφές πηλού είναι: 

1. Σε στεγνή μορφή σαν χώμα που είναι και ο καλύτερος τρόπος μαζικής μεταφοράς του. 
2. Υπό μορφής πάστας με αρκετή πλαστικότητα και συσκευάζεται σε πακέτα. 
3. Υπό μορφής ρευστής μάζας (χυλού) μέσα σε πλαστικά δοχεία. 

Ταξινόμηση 

Μπορούμε να ταξινομήσουμε την άργιλο σε τρεις μεγάλες κατηγορίες ανάλογα με τις ιδιότητές τους 

 Καθαρή άργιλος (καολίνης). Περιέχει ξένες ουσίες ή προσμείξεις σε τόσο μικρή πυκνότητα έτσι που 
το σημείο που αρχίζει να λιώνει είναι πάντοτε ψηλότερο από 1600°C. Μπορούμε να πούμε ότι έχει 
πυρίμαχες ιδιότητες. Αντέχει δηλαδή σε πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Συνήθως διαιρείται σε δύο 
υποκατηγορίες, τους καολίνες και τα πυρίμαχα χώματα, τα οποία μπορούν να αντέχουν και σε πολύ 
μεγάλες διακυμάνσεις της θερμοκρασίας σε σύντομο χρόνο. 

 Αδιάβροχη άργιλος (gress, πορσελάνη). Περιέχουν συστατικά τα οποία υαλοποιούνται σε 
θερμοκρασίες άνω των 1150°C με αποτέλεσμα να προκύπτει αδιαβροχοποίηση της μάζας. Η 
ουσιαστική διαφορά με τα άλλα προϊόντα είναι ότι τα κατασκευασμένα αντικείμενα διατηρούν το 
σχήμα τους κατά το στάδιο της υαλοποίησης. 

 
 
 

Πηλοί και άργιλοι κεραμοποιίας και αγγειοπλαστικής υπάρχουν σε όλη την Ελλάδα, όπου λειτουργούν 
εκατοντάδες μονάδες παραγωγής ποικίλων αντίστοιχων προϊόντων, καθώς και άλλων οικοδομικών υλικών.  

Εμφανίσεις καολίνη υπάρχουν στα νησιά Λέσβο, Κίμωλο, Κω και Θήρα, καθώς και στις Σάπες Ροδόπης 
και Γρίβα Κιλκίς . Όμως καολίνης εξορύσσεται περιοδικά μόνο στη Μήλο και στα Λευκόγεια Δράμας. Τα 
δύο κοιτάσματα διαφέρουν στην προέλευση.  
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Ο καολίνης της Μήλου δημιουργήθηκε από υδροθερμική εξαλλοίωση ηφαιστειοκλαστικών πετρωμάτων 
κάτω από όξινες συνθήκες. Εκτός των άλλων συστατικών περιέχει 13-20% Al
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3 
και 0,3-0,6% Fe
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. Η 

χαμηλή ποιότητα του καολίνη της Μήλου οφείλεται κυρίως στην παρουσία οπαλιοειδούς πυριτίας και 
αλουνίτη (θειούχο ορυκτό). Ο καολίνης των Λευκογείων είναι υπολειμματικού τύπου και έχει σχηματιστεί 
από αποσάθρωση γνευσίων και σχιστολιθικών γνευσίων. Εκτός του κύριου ορυκτού καολινίτη υπάρχουν 
χαλαζίας, άστριοι και μαρμαρυγίες. Εκτός των άλλων συστατικών περιέχει (μέσες τιμές): 18% Al

2
O

3 
και 

2,5% Fe
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Τα ορυκτολογικά και χημικά χαρακτηριστικά και των δύο τύπων καολίνη τα καθιστούν ακατάλληλα για 
υψηλής ποιότητας επικαλυπτικά και πληρωτικά υλικά. Το μεγαλύτερο ποσοστό (80%) της παραγωγής της 
Μήλου καταναλώνεται, σε ακατέργαστη μορφή, στην εγχώρια τσιμεντοβιομηχανία, ενώ μικρό μέρος (10%) 
εξάγεται για την παραγωγή λευκού τσιμέντου. Από το 1995 η παραγωγή καολίνη έχει περιοριστεί 
δραματικά, εξαιτίας κυρίως της έλλειψης καλής ποιότητας αποθεμάτων. Πηλοί και άργιλοι κεραμοποιίας 
και αγγειοπλαστικής υπάρχουν σε ανεξάντλητα αποθέματα σε όλη την Ελλάδα. Τα χαμηλής ποιότητας 
ενδεικτικά αποθέματα καολίνη (κυρίως της Μήλου και Λευκογείων) είναι 50 εκατ. τόνοι και η αξία τους 
750 εκατ. €. 

6. Κίσσηρη / Ποζολάνη 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η Κίσσηρη ή ελαφρόπετρα, είναι ηφαιστειογενές πέτρωμα το οποίο χαρακτηρίζεται από τη σπογγώδη υφή 
του. Σε μερικές περιπτώσεις ο όγκος των πόρων μπορεί να φτάσει το 50% του συνολικού. Η παρουσία των 
πόρων αυτών οφείλεται στην ταυτόχρονη ταχεία ψύξη του μάγματος και τη ταχεία αποσυμπίεση που 
προκάλεσε την ταχεία επίσης αποβολή των πτητικών ουσιών, στη θέση των οποίων απέμειναν τα κενά των 
φυσαλίδων.  Ο ανόργανος χαρακτήρας της, οι κατάλληλες κοκκομετρικές διαβαθμίσεις, η ανθεκτικότητα 
της στο χρόνο, οι χημικές και μηχανικές ιδιότητες και το χαμηλό κόστος αποτελούν σημαντικά 
πλεονεκτήματα για τη χρησιμοποίηση της σε πλήθος εφαρμογών όπως η γεωργία (υδροπονικές και μη 
καλλιέργειες), εφαρμογές καλοτεχνίας, οι γεωτεχνικές κατασκευές, οι φαρμακευτικές - καλλυντικές 
χρήσεις.  
Η ελαφρόπετρα είναι εύθραυστη, αλλά οι κόκκοι της πολύ σκληροί, γιατί αποτελούνται από πυριτικό υλικό. 
Γι' αυτό χρησιμοποιείται σαν άριστο και μοναδικό υλικό στη διαδικασία πετροπλυσίματος υφασμάτων 
(jeans).  Η κίσσηρη αποδεικνύεται ότι είναι ένα ιδιαίτερα ανταγωνιστικό υλικό προσφέρει λύσεις ακόμα και 
σε δύσκολα προβλήματα εφαρμογών. 
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Στις φυσικές ποζολάνες ανήκουν η κίσσηρη, η ηφαιστειακή σποδός ή τέφρα, οι διατομίτες κ.ά. που 
συνήθως βρίσκονται σε εκτεταμένα στρώματα με πάχη που φτάνουν τα 40 m. Στην Ελλάδα η ποζολάνη 
είναι γνωστή με το όνομα Θηραϊκή γη (περιέχει περίπου 65% άμορφο SiO2), εξαιτίας των μεγάλων και 
χαλαρών αποθέσεών της στο ομώνυμο νησί και στα γειτονικά νησάκια. 
Η κίσσηρη (ελαφρόπετρα) είναι από τα σπουδαιότερα βιομηχανικά ακατέργαστα υλικά της Ελλάδος. Η 
εγχώρια παραγωγή κίσσηρης το 2010 ήταν 413.000 τόνοι, μειωμένη περίπου κατά 50% σε σχέση με το 
2007.  Αποθέσεις ποζολανικών γαιών έχουν εντοπιστεί στο Νομό Έβρου (Μέστη, Λευκίμμη, Δαδιά και 
Πετρωτά). Σήμερα ποζολάνη εξορύσσεται στα νησιά Μήλο και Κίμωλο, καθώς και στο Νομό Πέλλας (Νέα 
Ζωή, Προφήτης Ηλίας, Άψαλος, Ξιφιανή). Η ετήσια παραγωγή ποζολανικών γαιών στην Ελλάδα τη 
δεκαετία 2000-2009 ήταν 1,0-1,5 εκατ. τόνοι. Όμως το 2010 έπεσε στους 540 χιλ. τόνους που ήταν η 
χαμηλότερη των τελευταίων ετών. Σχεδόν όλη καταναλώνεται από την τσιμεντοβιομηχανία. Τα ενδεικτικά 
αποθέματα κίσσηρης και άλλων ποζολανικών γαιών είναι 400 εκατ. τόνοι και η αξία τους 4 δισεκ. €. 

7. Μαγνησίτης ή Λευκόλιθος  

Τύπος:  MgCO3  

Σύστημα:  Τριγωνικό  

Κατηγορία:  Ανθρακικά  

 

 

 

   

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ  

Λάμψη:  Υαλώδης, αλαμπής.  

Χρώμα:  Λευκό, άχρωμο, τεφρό, κιτρινωπό, καστανωπό.  

Γραμμή σκόνης:  Λευκή.  

Σκληρότητα:  3½ - 5  

Ειδικό βάρος:  2,9 - 3,1  

Σχισμός:  (10-11) τέλειος.  

Διαφάνεια:  Διαφανές, ημιδιαφανές, αδιαφανές.  
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Τηκτικότητα:  7  

Παρατηρήσεις:  Κρύσταλλοι ρομβοεδρικοί σπάνιοι. Συνήθως σε κρυπτοκρυσταλλικά στιφρά αλαμπή 
συσσωματώματα με χαρακτηριστικό κογχώδη θραυσμό (λευκόλιθος). Επίσης σε γεηρά, κοκκώδη 
συσσωματώματα και σε σχισμογενείς μάζες. Αναβράζει με θερμό υδροχλωρικό οξύ. Βρίσκεται με 
τη μορφή φλεβών ή ακανόνιστων μαζών σε περιδοτίτες και σερπεντίνες.  

Όνομα:  Μαγνησίτης: από τη σύστασή του.  
Λευκόλιθος: λόγω του χρώματός του.  

 
O μαγνησίτης (λευκόλιθος) (MgCO3), είναι το σημαντικότερο από τα ορυκτά του μαγνησίου. Είναι 
ανθρακικό άλας του μαγνησίου και είναι ένα από τα σημαντικότερα μη πυριτικά ορυκτά του Mg. 

 

 

 

 

 

 

To χρώμα του μαγνησίτη, όταν δεν περιέχει ξένες προσμίξεις, είναι άσπρο και μοιάζει με τον ασβεστίτη. Γι' 
αυτό, ενώ το ορυκτό μαγνησίτης ήταν γνωστό πριν από πολλούς αιώνες, δεν είχε διακριθεί από τον 
ασβεστίτη και μόνο το 1755 αναγνωρίστηκε σαν ένα ξεχωριστό ορυκτό. Στη φύση ο μαγνησίτης συναντάται  
σε δύο μορφές, τον στιφρό μαγνησίτη ή λευκόλιθο και τον κρυσταλλικό μαγνησίτη. 
Ο μαγνησίτης χρησιμοποιείται στη βιομηχανία πυρίμαχων υλικών. Με την προσθήκη πυρίμαχου χρωμίτη 
,παράγονται τα χρωμιο-μαγνησιούχα πυρίμαχα, τα οποία βρίσκουν ευρεία χρήση στην επένδυση 
εσωτερικών επιφανειών φούρνων.  Ο μαγνησίτης χρησιμοποιείται, επίσης, στη βιομηχανία χάλυβα, στην 
τσιμεντοβιομηχανία, στη βιομηχανία θειικού οξέος και ζάχαρης, στην κατασκευή λιπασμάτων, στη 
φαρμακοβιομηχανία, στην κατασκευή ελαστικών, στη παραγωγή μεταλλικού μαγνησίου κ.λ.π.  
Μετά από ειδική επεξεργασία δίνει βιομηχανικά κράματα όπως: 
- Ηλεκτρονικά μέταλλα με 90% Mg και το υπόλοιπο με Al, Zn, Mn και άλλα στοιχεία. 
- Μαγνάλιο με 10-30% Al και 90-70% Mg. 
- Ντουραλουμίνιο με 0,5-2% Mg και το υπόλοιπο Al και λίγο Si. 
 
Τα Ελληνικά κοιτάσματα μαγνησίτη είναι φλεβικού τύπου ή ιζηματογενή. Τα σπουδαιότερα φλεβικού τύπου 
κοιτάσματα (stockwork) υπάρχουν στη Χαλκιδική (Βασιλικά, Βάβδος, Πολύγυρος, Γερακινή, Ορμύλια, 
κ.α.) και είναι τα μοναδικά σε εκμετάλλευση. Παρόμοια κοιτάσματα υπάρχουν και στη Β. Εύβοια 
(Μαντούδι, Λίμνη, Τρούπι, Πετισούνας, Αφράτι, Παππάδες κ.α.). Επίσης, υπάρχουν εμφανίσεις στο Γομάτι 
και Ν. Ρόδα Χαλκιδικής, Νιγρίτα, Κοζάνη, Γρεβενά, Αταλάντη, Ερμιόνη, Λέσβο κ.α. Τα ιζηματογενή 
κοιτάσματα μαγνησίτη στην Ελλάδα, που σήμερα δεν εκμεταλλεύονται, βρίσκονται στη λεκάνη Σερβίων-
Αιανής και στη Βαρβάρα και Καρκάρα Χαλκιδικής και φιλοξενούνται μέσα σε αργιλομαργαϊκά ιζήματα. 
Το οφιολιθικό σύμπλεγμα της Χαλκιδικής έχει μήκος περίπου 70 km. Σχεδόν σε όλο αυτό το μήκος τα 
υπερβασικά μέλη του φιλοξενούν και μαγνησίτη. Στο μεγαλύτερο τμήμα του παρατηρείται πλήρης 
ανάπτυξη του κοιτάσματος και στο υπόλοιπο, εξαιτίας αποσάθρωσης, ένα μέρος της stockwork 
μεταλλοφορίας λείπει. Το μέσο πάχος αυτών των υπερβασικών πετρωμάτων είναι τουλάχιστον 2 km, το 
μέσο βάθος της εκμεταλλεύσιμης μεταλλοφορίας 50-60 m και το φαινόμενο ειδικό βάρος του μαγνησίτη 3 
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g/cm3. Στην Εύβοια ο λευκόλιθος απαντά, επίσης, μέσα σε περιδοτίτες σερπεντινιωμένους. Καταλαμβάνει 
μια ζώνη μήκους 18Km και πάχους 200-250 m και απαντά με τη μορφή φακών, φλεβών ή stockworks. 
Ιζηματογενούς προέλευσης, δευτερογενές κοίτασμα, στον Ελληνικό χώρο είναι το κοίτασμα στην Αιανή 
Κοζάνης όπου, όμως, ο λευκόλιθος απαντά σε στρώματα εναλλασσόμενα με μάργες, αργίλους και ψαμμίτες, 
τα οποία δημιουργούν μεγάλο πρόβλημα στον εμπλουτισμό.   
Με αυτά τα δεδομένα βεβαιώνεται η παρουσία τεράστιων αποθεμάτων μαγνησίτη που είναι αρκετά να 
ικανοποιήσουν τις ανάγκες της Ευρωπαϊκής αγοράς για τις επόμενες δύο τουλάχιστον 100ετίες. Ο 
μαγνησίτης της Χαλκιδικής είναι εξαιρετικής ποιότητας και καλύτερος από τους ευρωπαϊκούς [46,7% MgO, 
1,9% SiO2, 0,5% CaO και 0,2% (Fe2O3+Al2O3)]. Επίσης, η δίπυρη μαγνησία που παράγεται είναι άριστης 
ποιότητας, αφού τα πυρίμαχα τούβλα που κατασκευάζονται από αυτήν παρουσιάζουν σημείο τήξης 2.100-
2.300οC. Τα ενδεικτικά αποθέματα μαγνησίτη είναι 280 εκατ. τόνοι (170 εκατ. τόνοι στη Χαλκιδική, 70 
εκατ. τόνοι στα Σέρβια Κοζάνης και 40 εκατ. τόνοι στην Εύβοια) και η συνολική αξία τους 9,8 δισεκ. €. 

8. Μπεντονίτης 

 

 

 

 

 

 

 
Ο “μπεντονίτης” είναι ένα αργιλικό πέτρωμα, με  κύριο  συστατικό, το ορυκτό μοντμοριλλονίτη , σε 
ποσοστό μεγαλύτερο από 80%.  Οταν η περιεκτικότητα σε μοντμοριλλονίτη είναι μικρότερη (60-80%), το 
υλικό χαρακτηρίζεται ως  “μπεντονιτική άργιλος”. Πήρε το όνομά του από την τοποθεσία Fort Benton της 
πολιτείας Yoming των Η.Π.Α., όπου πρωτοανακαλύφθηκε και άρχισε να εξορύσσεται.  
Η ευρεία χρήση του οφείλεται στις χαρακτηριστικές του ιδιότητες (μεγάλη προσροφητική ικανότητα, υψηλή 
πλαστικότητα, δυνατότητα ιοντοανταλλαγής, θιξοτροπία σε ιξώδη αιωρήματα, δυνατότητα να δρα σαν 
συνδετικό υλικό  κ.λ.π).  
Τις ιδιότητες του αυτές οφείλει, κυρίωςστο βασικό ορυκτολογικό του συστατικό, τον μοντμοριλλονίτη, 
όπως  και στα άλλα, συνυπάρχοντα ορυκτά της ομάδας των σμεκτιτών. 
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η χρήση του μπεντονίτη στην απομάκρυνση και την ταφή  των 
ραδιενεργών αποβλήτων. Λόγω της πυροσυσσωμάτωσης (sintering), που παρουσιάζει ο μοντμοριλλονίτης  
κατά την πύρωση στους 900 οC - 1000οC, χάνει την ιοντοανταλλακτική του ικανότητα και έτσι συγκρατεί 
σταθερά τα ραδιενεργά κατιόντα, τα οποία έχει προσλάβει λόγω ιοντοανταλλαγής, σε χαμηλές 
θερμοκρασίες. Στις ιδιότητές του αυτές στηρίζεται η χρήση του στην απομάκρυνση ραδιενεργών 
αποβλήτων  
Ο μπεντονίτης χρησιμοποιείται στην ταφή των ραδιενεργών αποβλήτων, κυρίως: 
1) Λόγω της πλαστικής παραμόρφωσης την οποία παρουσιάζει, εμποδίζεται η μετάδοση υπερβολικών 
πιέσεων στα δοχεία με τα ραδιενεργά απόβλητα . 
2) Λόγω της υδατοστεγανότητας του, περιορίζει την προσβολή των δοχείων που περιέχουν τα ραδιενεργά 
απόβλητα από το νερό για πάνω από 1000 χρόνια. 
3) Λόγω της ιοντοανταλλακτικής του ικανότητας, αυξάνεται ο χρόνος που απαιτείται ώστε οι ραδιενεργές 
ουσίες να διασχίσουν το στρώμα του μπεντονίτη (από 104 χρόνια, σε 106 χρόνια). 
Ο μπεντονίτης χρησιμοποιείται επίσης: 
- στη στεγανοποίηση φραγμάτων με στεγανοποιητικές τσιμεντενέσεις 
- στην παρασκευή διαυγαστικών και αποχρωστικών γαιών 
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- Στην κεραμική 

Η Ελλάδα είναι η δεύτερη χώρα μετά τις Η.Π.Α. στην παραγωγή μπεντονίτη που το 2009 ήταν 1,25 εκατ. 
τόνοι. Η εξόρυξη γίνεται κυρίως στη Μήλο και σε μικρότερες ποσότητες στην Κίμωλο. Ο μπεντονίτης της 
Μήλου περιέχει κυρίως Ca-μοντμοριλονίτη (>80%), χαλαζία, αστρίους, καολινίτη και αναλλοίωτο 
ηφαιστειακό γυαλί (Christidis 1992). Αποθέσεις μπεντονίτη έχουν εντοπιστεί στα νησιά Λέσβο και Χίο, 
καθώς και στην ευρύτερη περιοχή Μέστης – Συκορράχης Έβρου (Christidis 1992, Κοσιάρης & Μιχαήλ 
1995).  Προβλέπεται ότι στα επόμενα χρόνια οι ερευνητικές δραστηριότητες θα εντατικοποιηθούν για να 
εξασφαλιστούν πρόσθετα και υψηλής ποιότητας αποθέματα μπεντονίτη. Αυτό θα συμβεί όχι μόνο στη 
Μήλο, αλλά και στην Κίμωλο, Λέσβο και Θράκη. 
Η τιμή του μπεντονίτη εξαρτάται από το βαθμό επεξεργασίας, το μέγεθος των κόκκων και τη συσκευασία. 
Τα ενδεικτικά αποθέματα μπεντονίτη είναι 100 εκατ. τόνοι και η αξία τους 3,5 δισεκ. €. 

9. Ολιβίνης / Δουνίτης 

Τύπος:   Mg2SiO4  Φορστερίτης  

 
(Mg,Fe)2SiO4  Ολιβίνης  

 
Fe2SiO4  Φαϋαλίτης  

Σύστημα:  Ρομβικό  

Κατηγορία:  Νησοπυριτικά (ομάδα ολιβίνη)  

 

 

 

  

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ  

Λάμψη:  Υαλώδης.  

Χρώμα:  Συνήθως ελαιοπράσινο. Επίσης κιτρινοπράσινο, καστανό, γκρίζο. Ο φορστερίτης (μαγνησιούχος 
ολιβίνης) είναι λευκός, ενώ ο φαϋαλίτης (σιδηρούχος ολιβίνης) καστανός μέχρι μαύρος.  

Γραμμή σκόνης:  Λευκή.  

Σκληρότητα:  6½ - 7  
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Ειδικό βάρος:  3,3 - 4,4  

Σχισμός:  (010) ασαφής, κογχώδης θραυσμός.  

Διαφάνεια:  Διαφανές, ημιδιαφανές.  

Τηκτικότητα:  Ατηκτος  

Παρατηρήσεις:  Είναι ισόμορφη παράμειξη μεταξύ των ακραίων μελών φορστερίτη Mg2SiO4 (Fo) και φαϋαλίτη 
Fe2SiO4 (Fa).  Κρύσταλλοι βραχυπρισματικοί, πλακώδεις. Συσσωματώματα κοκκώδη με 
ζαχαρώδη υφή. Αλλοιώνεται προς σερπεντίνη, μαγνησίτη, τάλκη και σιδηροξείδεια. Είναι κύριο 
συστατικό των βασικών (γάββροι, βασάλτες, δολερίτες) και υπερβασικών πετρωμάτων 
(περιδοτίτες) και το μόνο των δουνιτών. Συνοδεύεται από πυροξένους, βασικά πλαγιόκλαστα, 
σερπεντίνη, τάλκη, χρωμίτη σπινέλλιο κ.ά. Χρησιμοποιείται για την κατασκευή πυρίμαχων 
υλικών. Η καθαρή ανοικτοπράσινη ποικιλία ονομάζεται περίδοτο και χρησιμοποιείται ως 
ημιπολύτιμος λίθος.  

Όνομα:  Ολιβίνης: από το ελαιοπράσινο χρώμα του (olive-green = ελαιοπράσινο). 
Φορστερίτης: προς τιμήν του Αγγλου συλλέκτη και εμπόρου Adolarius Jacob Forster (1793-
1806). 
Φαϋαλίτης: από το νησί Fayal στις Αζόρες όπου βρέθηκε.  

Μικροσκοπικές 
ιδιότητες:  Ολιβίνης  

 

Με τον όρο ολιβίνης (αγγλ. olivine) εννοείται ισόμορφη παράμιξη που προκύπτει από τα ορυκτά 
φορστερίτη (Mg2SiO4) και Φαϋαλίτη (Fe+2

2SiO4) και, επισήμως, δεν αποτελεί, ως παράμιξη, αυτοτελές 
ορυκτό. Ο ολιβίνης είναι βιομηχανικό ορυκτό που χρησιμοποιείται σαν πυρίμαχο υλικό. Το όνομά του 
προέρχεται από το ελαιοπράσινο (olive-green) χρώμα του. Αποτελεί κυρίαρχο συστατικό των βασικών 
(βασάλτης, γάββρος, δολερίτης) και των υπερβασικών πυριγενών πετρωμάτων (περιδοτίτης, δουνίτης. 
Συνδέεται με ορυκτά της ομάδας του πυροξένου, πλαγιόκλαστα, τάλκη και, ιδιαίτερα, σερπεντίνη, προς τον 
οποίο και εξαλλοιώνεται. Απαντά, επίσης, και σε μεταμορφωμένα πετρώματα, κυρίως πράσινο μάρμαρο 
(ολιβινικά μάρμαρα). Δεν είναι δυνατό να συνυπάρξει με πετρώματα που περιέχουν χαλαζία (διοξείδιο του 
πυριτίου, SiO2), επειδή θα αντιδρούσε με αυτό προς ενστατίτη (MgSiO3): 

Mg2SiO4 + SiO2 → 2MgSiO3 

Λόγω της υψηλής του ανθεκτικότητας στην θερμότητα χρησιμοποιείται στην κατασκευή βασικών 
πυρίμαχων υλικών μέτριας προς υψηλής αντοχής, παρόλο που δεν έχει την πυριμαχικότητα της μαγνησίας. 
Είναι ευρύτατα διαδεδομένος, καθώς αποτελεί συστατικό συχνά εμφανιζόμενων πετρωμάτων. Έχει 
ανιχνευθεί δε και στη Σελήνη, στον Άρη και γενικά σε πλανήτες και μετεωρίτες[1]. Αναφέρεται δε ως ένα 
σημαντικό συστατικό πλανητών τύπου γης[2]. Συνώνυμό του είναι το ορυκτό χρυσοπάλιος (chrysopal). 
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Μια διαφανής πράσινη ποικιλία του είναι το περίδοτο (αγγλ. peridote), το οποίο χρησιμοποιείται ως 
ημιπολύτιμος λίθος. Η καλή ποιότητα περιδότου περιέχει λιγότερο από 15% σίδηρο, ενώ μπορεί να περιέχει 
και ίχνη χρωμίου ή νικελίου, που συμβάλλουν στον χρωματισμό του. Το περίδοτο βρέθηκε για πρώτη φορά 
στο νησί Ζαμπαργκάντ (Zabargad) της Ερυθράς θάλασσας, κοντά στην Αίγυπτο. Έχει, επίσης, ανευρεθεί 
στους σιδηρονικελιούχους μετεωρίτες (παλλασίτες, pallasites). 

 

 

Στην Ελλάδα ολιβίνης περιέχεται σε ποικίλα ποσοστά στους οφιολιθικούς σχηματισμούς ή συμπλέγματα 
που περιλαμβάνουν δουνίτες, ολιβινίτες και περιδοτίτες. Υπάρχουν σε δύο υποπαράλληλες γεωτεκτονικές 
ζώνες: του Αξιού (ανατολικό σύμπλεγμα) και Υποπελαγονικής (δυτικό σύμπλεγμα) που διασχίζουν την 
κεντροδυτική Μακεδονία από ΒΔ προς ΝΑ. Αποθέσεις υψηλής ποιότητας ολιβίνη έχουν εντοπιστεί στο 
Βάβδο Χαλκιδικής, Λιβάδι Θεσ/νίκης, Βούρινο Κοζάνης και Περιβόλι Γρεβενών. Αυτά τα ελαιοπράσινα 
πετρώματα εμφανίζονται συνήθως εξαλλοιωμένα και όχι. Η μελλοντική εκμετάλλευση και των αποθέσεων 
δουνίτη του Βάβδου Χαλκιδικής φαίνεται πολύ θετική. Τα ενδεικτικά αποθέματα δουνίτη των δύο περιοχών 
είναι 50 εκατ. τόνοι και η αξία τους 500 εκατ. €. 

10. Περλίτης 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο περλίτης είναι άμορφο ηφαιστειακό γυαλί με σχετικά υψηλή περιεκτικότητα σε νερό. Βρίσκεται στη 
φύση και έχει την ασυνήθιστη ιδιότητα να διογκώνεται όταν βρεθεί σε αρκετά υψηλή θερμοκρασία. 

Ιδιότητες και χρήσεις 
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Όταν φτάσει τους 650-900 °C ο περλίτης μαλακώνει (δεδομένου ότι είναι γυαλί) και το νερό, το οποίο είναι 
παγιδευμένο στην δομή του, διαφεύγει και αυτό δημιουργεί τη διόγκωση του υλικού από 7 έως 15 φορές. Ο 
διογκωμένος περλίτης έχει εκτυφλωτικό λευκό χρώμα, λόγω της ανακλαστικότητας των παγιδευμένων 
φυσαλίδων. Η φαινόμενη πυκνότητα του αδιόγκωτου περλίτη είναι περίπου 1100 kg/m³ (1.1 g/cm³). 
Αντίστοιχα η φαινόμενη πυκνότητα του διογκωμένου περλίτη είναι μεταξύ των τιμών 30–150 kg/m³ (0.03-
0.15 g/cm³). Λόγω της χαμηλής φαινόμενης πυκνότητας του διογκωμένου περλίτη, έχουν αναπτυχθεί 
πολλές εμπορικές εφαρμογές του. Σε οικοδομικά υλικά χρησιμοποιείται σε ελαφροβαρή κονιάματα, 
μονωτικά υλικά, θερμο-ηχομονωτικές πλάκες οροφής και ως βοηθητικό υλικό φίλτρων. Σε αγροτικές 
εφαρμογές κάνει τα φυτοχώματα πιο χαλαρά, επιτρέποντας την είσοδο του αέρα, ενώ έχει αρκετά καλή 
κατακράτηση νερού. Είναι ιδανικό μέσο για υδροπονικές καλλιέργειες. Ο περλίτης χρησιμοποιείται επίσης 
σε χυτήρια και σε κρυογενικές μονώσεις. 

 

Η Ελλάδα είναι μια από τις πρώτες χώρες στην παραγωγή αυτού του υλικού που αποδείχθηκε φιλικό προς 
το περιβάλλον και προσφιλές σε όσους θέλουν να οικοδομούν οικολογικά. Είναι ένα υαλώδες ηφαιστειακό 
πέτρωμα από οξείδιο του πυριτίου και αργιλίου και με εγκλωβισμένο  κρυσταλλικό νερό σε αναλογία κάπου 
2%-6%, ενώ η εμφάνισή του στο μικροσκόπιο κάνει κάποιον να νομίζει πως το αποτελούν αναρίθμητες 
σφαιρικές χάντρες, δηλαδή πέρλες, παίρνοντας από εκεί το όνομά του. Θερμαίνεται απότομα σε 
κατάλληλους φούρνους, ώστε το νερό στο εσωτερικό του γίνεται ατμός και διογκώνει το υλικό.  

Χρήσεις 

Εκτός από τις χρήσεις του στη γεωργία και στην κηπουρική και σαν φίλτρο, ο περλίτης είναι πλέον πολύ 
προσφιλής στην οικολογική δόμηση, αφού δίνει σε ανάμειξη με τσιμέντο και νερό ένα πολύ πιο ελαφρύ 
υλικό για στρώσιμο δαπέδων και οροφών με θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες. Αρα η χώρα μας 
που διαθέτει μεγάλα κοιτάσματα στη Μήλο, στην Κίμωλο και στο Γυαλί (νησίδα κοντά στη Νίσυρο) μπορεί 
να αισιοδοξεί για μια αυξανόμενη κατανάλωση διεθνώς στο εγγύς μέλλον, και μάλιστα σε καλές τιμές.  

 

Η Ελλάδα είναι πρώτη στις εξαγωγές και δεύτερη στην παραγωγή περλίτη χώρα στον κόσμο. Ο 
περισσότερος από τον εξορυσσόμενο περλίτη επεξεργάζεται (θρυμματισμός, κοσκίνιση, ξήρανση) και το 
50% αυτού εξάγεται. Μόνο μικρό μέρος του κοσκινισμένου περλίτη στη διογκωμένη μορφή του 
καταναλώνεται στην εγχώρια αγορά. Η Ελλάδα είναι ο κύριος προμηθευτής της Ευρώπης, με ανταγωνί-
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στριες χώρες την Τουρκία, Ιταλία, Ουγγαρία και Αρμενία. Επίσης, εξάγεται στις Η.Π.Α., τη Μέση και Άπω 
Ανατολή. Eξορύσσεται στα νησιά Μήλο και Κω. Επίσης, αποθέσεις περλίτη βρίσκονται στα νησιά Λέσβο, 
Γυαλί και Αντίπαρο, καθώς και στον Έβρο (Λευκίμμη, Λυκόφως, Δαδιά). Ο περλίτης εξορύσσεται κυρίως 
στη Μήλο, όπου τα ενδεικτικά αποθέματα είναι 1.000 εκατ. τόνοι.Τη δεκαετία 1996-2005 η μέση 
παγκόσμια παραγωγή περλίτη ήταν 1,6 εκατ. τόνους/χρόνο. Γεωγραφικά κατανέμεται κατά 30% στις ΗΠΑ, 
45% στην Ευρώπη (κυρίως Ελλάδα, Τουρκία και Ουγγαρία) και 20% στην Άπω Ανατολή (κυρίως Ιαπωνία 
και Κίνα).  Η ζήτηση αναμένεται να αυξηθεί, εξαιτίας της κατανάλωσης περλίτη σε νέες εφαρμογές, εκτός 
των κατασκευών, όπως στη γεωργία, παραγωγή φίλτρων, κρυογενείς εφαρμογές κ.ά. 
Το 2010 η παραγωγή ακατέργαστου περλίτη ήταν 760 χιλ. τόνοι, ενώ του κατεργασμένου 480 χιλ. τόνοι. Tο 
45% της συνολικής παραγωγής εξήχθη στην ευρωπαϊκή αγορά και το 44% στη Β. Αμερική.   Ο οικοδομικός 
τομέας (π.χ. δομικά υλικά και επιχρίσματα) καταναλώνει το 58%, οι γεωργικές χρήσεις (π.χ. υδροπονία και 
παραγωγή ανθοκομικών μιγμάτων) το 28% και οι άλλες χρήσεις (π.χ. διηθητικά μέσα, κρυογενείς 
μονώσεις) το υπόλοιπο 14%. 
Τα ενδεικτικά αποθέματα περλίτη είναι 1.200 εκατ. τόνοι και η αξία τους 12 δισεκ. €. 

11. Χαλαζίας 

Τύπος:  SiO2  

Σύστημα:  Τριγωνικό (α-χαλαζίας) - Εξαγωνικό (β-χαλαζίας)  

Κατηγορία:  Τεκτοπυριτικά (ομάδα SiO2)  

 

 

  

   

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ  

Λάμψη:  Υαλώδης σε μακροκρυσταλλικές ποικιλίες, συνήθως στεατώδης ή αλαμπής σε 
κρυπτοκρυσταλλικές ποικιλίες.  

Χρώμα:  Συνήθως άχρωμο ή λευκό. Συχνά όμως περιέχει πολύ μικρά εγκλείσματα που τον χρωματίζουν με 
διάφορα χρώματα, όπως γαλακτώδες, ιώδες, καστανό, κόκκινο, κίτρινο, πράσινο, μαύρο κ.λ.π.  

Γραμμή σκόνης:  Λευκή.  

Σκληρότητα:  7  

Ειδικό βάρος:  2,65, χαμηλότερο σε κρυπτοκρυσταλλικές ποικιλίες (~2,6).  

Σχισμός:  Κογχώδης θραυσμός.  
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Διαφάνεια:  Διαφανής έως ημιδιαφανής.  

Τηκτικότητα:  7  

Παρατηρήσεις:  Μορφή πρισματική, ρομβοεδρική που μοιάζει με πυραμιδική. Οι πρισματικές έδρες συνήθως με 
οριζόντιες ραβδώσεις. Βρίσκεται σε κρυστάλλους και σε συμπαγείς μάζες. Επίσης συναντάται σε 
γεώδη. Διδυμία κατά τον νόμο του Dauphine με άξονα διδυμίας τον c και κατά το νόμο της 
Βραζιλίας με επίπεδο διδυμίας το (11-20). Πιο σπάνια κατά τον Ιαπωνικό νόμο με επίπεδο 
διδυμίας το(11-22). Οι διδυμίες του χαλαζία δύσκολα εκφράζονται στην εξωτερική μορφή του 
κρυστάλλου. Ο χαλαζίας είναι πολύ κοινό και διαδεδομένο ορυκτό. βρίσκεται σε πολλά πυριγενή 
και μεταμορφωμένα πετρώματα και επειδή είναι ανθεκτικός στη μηχανική και χημική 
αποσάθρωση βρίσκεται σε πολλά ιζηματογενή πετρώματα και στην άμμο. Έχει πολλές και 
ποικίλες χρήσεις. Οι διάφορες παραλλαγές του χρησιμοποιούνται ως πολύτιμοι και ημιπολύτιμοι 
λίθοι (αμέθυστος, κίτρινο, πράσιο, αχάτης). Η χαλαζιακή άμμος χρησιμοποιείται ως λειαντικό, 
καθώς και στη βιομηχανία γυαλιού και πυριτικών τούβλων. Σε κατάσταση σκόνης έχει εφαρμογή 
στη βιομηχανία πορσελάνης και χρωμάτων και ως πέτρωμα (ψαμμίτης, χαλαζίτης) για 
οικοδομικούς σκοπούς. Χρησιμοποιείται σε επιστημονικά οπτικά όργανα (φακοί, πρίσματα) και 
λόγω των ισχυρών πιεζοηλεκτρικών και πυροηλεκτρικών ιδιοτήτων του χρησιμοποιείται στις 
ραδιοσυχνότητες, στην κατασκευή ψηφιακών ρολογιών, στη μέτρηση ψηλών πιέσεων κ.λ.π.  

Μακροκρυσταλλικές 
ποικιλίες:  

Ορεία κρύσταλλος: άχρωμη και διαυγής ποικιλία του χαλαζία. Βρίσκεται συνήθως σε 
μονοκρυστάλλους. 
Αμέθυστος: ιώδης ποικιλία του χαλαζία. Βρίσκεται συνήθως σε κρυστάλλους μέσα σε γεώδη. Το 
χρώμα αποδίδεται σε μικρά ποσά B ή BPO4 ή κατ' άλλους Fe3+. 
Ροδόχρωμος χαλαζίας: ρόδινη έως ροδοκόκκινη ποικιλία του χαλαζία. Είναι χονδροκρυσταλλικός 
και βρίσκεται σπάνια σε κρυστάλλους. Το χρώμα αποδίδεται σε μικρά ποσά Mn3+ ή σε βελονίδια 
ρουτιλίου (περιέχει Ti4+). 
Καπνίας: σκοτεινόχρωμη σε χρώμα καπνιάς, καστανή, τεφρή έως μαύρη ποικιλία του χαλαζία. Η 
μαύρη ποικιλία ονομάζεται μόριον. Διαφανής έως ημιδιαφανής, αδιαφανής. Βρίσκεται συνήθως 
σε κρυστάλλους. Το χρώμα αποδίδεται σε ελεύθερα ιόντα Si που σχηματίζονται με έκθεση του 
χαλαζία σε ακτινοβολία ραδιενεργών ορυκτών. 
Κιτρίνης: κίτρινη, διαφανής ποικιλία του χαλαζία που μοιάζει με τοπάζιο. Το χρώμα αποδίδεται 
σε υπομικροσκοπική κατανομή κολλοειδούς υδροξειδίου Fe3+. 
Γαλακτόχρωμος χαλαζίας: λευκή, γαλακτόχρωμη ποικιλία του χαλαζία. Σχεδόν αδιαφανής με 
στεατώδη λάμψη. Βρίσκεται σε μεγάλες μάζες σε φλέβες και σε πηγματίτες. Το χρώμα αποδίδεται 
σε πολυάριθμα υπομικροσκοπικά ρευστά εγκλείσματα. 
Κυανός χαλαζίας: κυανή ποικιλία του χαλαζία. Ιδιαίτερη ποικιλία που απαντάται κυρίως στην 
Ανδαλουσία της Ισπανίας. Βρίσκεται συνήθως σε κρυστάλλους. Το χρώμα αποδίδεται σε 
εγκλείσματα αερινίτη (κυανό πυριτικό ορυκτό). 
Σιδηρούχος χαλαζίας: ερυθρωπή, καστανωπή, κιτρινωπή ποικιλία του χαλαζία. Το χρώμα 
αποδίδεται σε εγκλείσματα σιδηροξειδίων. 
Χαλαζίας με εγκλείσματα: διάφορα ορυκτά όπως βελόνες ρουτιλίου (σαγενίτης), τουρμαλίνης κλπ. 
εγκλείονται σε κρυστάλλους χαλαζία προσδίδοντας ασυνήθιστη εμφάνιση. 
Αβεντουρίνης: λεπτά προσανατολισμένα φυλλάρια χρωμιούχου μαρμαρυγία (πράσινο) και 
αιματίτη (κόκκινο) εγκλείονται και αντανακλούν το φως προσδίδοντας ακτινοβόλο λάμψη. 

Όνομα:  Χαλαζίας: στην αρχαιότητα (Θεόφραστος) και ως τα μέσα του 17ου αιώνα ο διαυγής άχρωμος 
χαλαζίας ονομάζονταν κρύσταλλος = πάγος, από τις ελληνικές λέξεις κρύος και στέλλω, εξ ου και 
ορεία κρύσταλλος = πάγος των ορέων. Αναφέρεται επίσης ως χαλαζίας, χαλάζιος, χαλαζίτης λίθος. 
Η ξένη ονομασία quartz έχει γερμανική και προγενέστερα πιθανόν σλαβική προέλευση και 
σημαίνει σκληρή και άχρηστη μεταλλευτικά ουσία που βρισκόταν συχνά σε φλεβικά κοιτάσματα. 
Αμέθυστος: από το στερητικό α και της λέξης μεθύσκω διότι στην αρχαιότητα πιστευόταν ότι 
προστάτευε από τη μέθη. 
Καπνίας: από το μελανό καπνοκαστανό χρώμα. 
Κιτρίνης: από τη λατινική λέξη citrus = κίτρο λόγω του λεμονοκίτρινου χρώματός του. 
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Αβεντουρίνης: λόγω της τυπικής ακτινοβόλου λάμψης του.  

Μικροσκοπικές 
ιδιότητες:  

Χαλαζίας  

 

Ο χαλαζίας είναι ορυκτό του πυριτίου, συγκεκριμένα πολύ καθαρό οξείδιο πυριτίου το δεύτερο πιο 
διαδεδομένο ορυκτό στη φύση. Είναι σημαντικό ορυκτό της λιθόσφαιρας και συμμετέχει στα συστατικά της 
σε ποσοστό περίπου 12%. Επίσης είναι το μοναδικό ορυκτό που αποτελείται αποκλειστικά από πυρίτιο και 
οξυγόνο. Τα ιόντα του χαλαζία είναι πολύ ισχυρά συνδεδεμένα και για αυτό έχει μεγάλη σκληρότητα. 
Απαντάται σε πολλές και ποικίλες μορφές, έχοντας χρώμα από σκούρο καφέ-μαύρο (καπνιάς) έως τελείως 
διαφανές. Στα πετρώματα συναντάται σε κοκκώδη ή κρυσταλλική μορφή. Αποτελεί ορυκτολογικό 
συστατικό των όξινων εκρηξιγενών πετρωμάτων, όπως και μεταμορφωσιγενών και ιζηματογενών 
πετρωμάτων. Είναι γνωστός διεθνώς με το όνομα "Quartz", όρος που προέρχεται από την παλαιά γερμανική 
λέξη "Quarz" αγνώστου ετυμολογίας. Εμφανίζει πιεζοηλεκτρικές ιδιότητες. 

Μορφές 

 Αμέθυστος: Ιώδης ημιπολύτιμη μορφή χαλαζία 
 Κιτρίνης: Κίτρινη ημιπολύτιμη μορφή. Σπάνιος στη φύση, δημιουργείται με θέρμανση αμεθύστου 
 Καπνίας: Σκούρος καφέ έως μελανόφαιος. Ημιπολύτιμος λίθος. 
 Πρασεόλιθος: Πρασινωπή ημιπολύτιμη μορφή, σπάνια στη φύση. 
 Ορεία κρύσταλλος: Διάφανη, μονοκρυσταλλική μορφή χαλαζία που παρουσιάζει το φαινόμενο της 

διπλοθλαστικότητας. 
 Ροδοειδής χαλαζίας: Ημιπολύτιμη μορφή χαλαζία σε χρώμα ροζ, οφειλόμενο σε ιόντα μαγγανίου. 
 Κοινός χαλαζίας: Συνήθως ημιδιάφανος, ενίοτε και αδιαφανής, θυμίζει, σε μορφή, λευκά νέφη. 
 Αβεντουρίνης: Χαλαζίας με έγκλειστα μαρμαρυγία ή αιματίτη, τα οποία προσδίδουν έγχρωμη 

έντονη λάμψη στους κρυστάλλους. 

Μέλη της ομάδας του χαλαζία είναι: 

 Χαλαζίας, SiO2 
 Τριδυμίτης (Trydimite), SiO2 
 Χριστοβαλίτης (Cristobalite), SiO2 
 Χαλκηδόνιος (Chalcedony), SiO2  

o Αχάτης 
 Οπάλιος (Opal), SiO2·νH2O 
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Ωρολογοποιία 

Ο χαλαζίας εξαιτίας της ιδιότητάς του να πάλλεται με συχνότητα 32.768 κύκλους ανά δευτερόλεπτο όταν 
τον διαπερνά ηλεκτρικό ρεύμα, έχει αποτελέσει σημαντικό υλικό στην ωρολογοποιΐα. Είχε χρησιμοποιηθεί 
από παλιά ως δονητής σε ηλεκτρονικά κυκλώματα, αλλά το 1969 κατασκευάστηκε το πρώτο εμπορικό 
ρολόι μπαταρίας με χαλαζία που χρησιμοποιούσε επίσης ένα μικροσκοπικό ολοκληρωμένο κύκλωμα (ΙC) 
για να μεταδώσει κίνηση στους δείκτες. Σήμερα είναι πολύ δημοφιλής για την χρησιμοποίησή του σε 
ρολόγια τα οποία φέρουν και το λογότυπο Quartz. Σήμερα πολλά ρολόγια με χαλαζία έχουν ψηφιακή 
ένδειξη και δεν χρησιμοποιούν καθόλου κινητά μέρη. 

Χρήσεις 

Αυτούσιος χρησιμοποιείται για την κατασκευή ωρολογίων και ωρολογιακών μηχανισμών και σε 
ηλεκτρονικά κυκλώματα χρονισμού. Χρησιμεύει, επίσης, για την παρασκευή πυριτίου, ενώ οι ημιπολύτιμες 
μορφές του χρησιμεύουν στην διακοσμητική και την κοσμηματοποιία. Η ορεία κρύσταλλος χρησιμοποιείται 
για την κατασκευή οπτικών συσκευών. Χρησιμεύει, επίσης, για την παρασκευή γυαλιού, υπό μορφή κόνεως 
(χαλαζιακή άμμος) ως λειαντικό, λόγω της υψηλής σκληρότητάς του, ως συστατικό στην παρασκευή 
ορισμένων τύπων πορσελάνης και, ως πέτρωμα (ψαμμίτες, χαλαζίτης) στην οικοδομική. 

 

 
α. Χαλαζιακή άμμος 

Άφθονες χαλαζιακές άμμοι χερσαίας ή ποτάμιας προέλευσης για οικοδομική χρήση υπάρχουν σε πολλές 
περιοχές της Ελλάδος. Αμμορυχεία με ή χωρίς άδειες λειτουργούν σε παρόχθιες περιοχές σχεδόν όλων των 
ποταμών της. Έχει εντοπιστεί χαλαζιακή άμμος 1,2 εκατ. τόνων στο Σκαλοχώρι Κοζάνης, που μετά από 
επεξεργασία έδωσε 94-96% SiO2 και 0,04-0,08% Fe. Επίσης, μικρές αποθέσεις χαλαζιακής άμμου έχουν 
εντοπιστεί στο Άργος Ορεστικό Καστοριάς και χαλαζιακών κροκαλών 400.000 τόνων στην Αχλάδα 
Φλώρινας . 
Όλα τα έργα για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004 στην Αθήνα έγιναν με χαλαζιακή άμμο του ποταμού 
Αξιού που θεωρείται ποιοτικά η καλύτερη της χώρας. 

 
β. Χαλαζίας 

Μεγάλος αριθμός χαλαζιακών φλεβών, συνήθως μικρών διαστάσεων, διατέμνει τα κρυσταλλοσχιστώδη 
πετρώματα της Ροδοπικής, Σερβομακεδονικής, Πελαγονικής και Αττικοκυκλαδικής Ζώνης. Επιπλέον, 
πυριτιόλιθος έχει εντοπιστεί στο Δορίσκο Έβρου και πορσελανίτες στην Αριδαία και Κοζάνη. Ο χαλαζίας 
της Ρούσσας Έβρου είναι πολύ καλής ποιότητας, δεν έχει όμως αξιοποιηθεί ακόμη.  
Σήμερα, ο γαλακτώδης χαλαζίας φλεβικής προέλευσης καλύπτει μερικώς τις ανάγκες των ελληνικών 
κεραμικών βιομηχανιών. Τα κοιτάσματα που εκμεταλλεύονται βρίσκονται στους Νομούς Θεσσαλονίκης 
(Εξαμίλι), Κιλκίς, Χαλκιδικής και Λάρισας, ενώ έχουν ξεκινήσει οι απαιτούμενες διαδικασίες για την 
εκμετάλλευση νέων αξιόλογων κοιτασμάτων στους νομούς Τρικάλων, Κοζάνης και Ημαθίας. 
Η ετήσια παραγωγή χαλαζία είναι περίπου 15.000 τόνοι. Οι ετήσιες ανάγκες σε χαλαζία των ελληνικών 
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βιομηχανιών κεραμικών και υαλουργίας είναι περίπου 80.000 τόνοι. Τα ενδεικτικά αποθέματα χαλαζία και 
άμορφης πυριτίας είναι 5 εκατ. τόνοι και η αξία τους 100 εκατ. €. 

 

12. Αλίτης 

Τύπος:  NaCl  

Σύστημα:  Κυβικό  

Κατηγορία:  Αλογονίδια  

 

 

 

   

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ  

Λάμψη:  Υαλώδης.  
 

Χρώμα:  Αχρωμο, λευκό. Επίσης κίτρινο, κυανό, κόκκινο, ιώδες.  
 

Γραμμή σκόνης:  Λευκή.  
 

Σκληρότητα:  2½  
 

Ειδικό βάρος:  2,2  
 

Σχισμός:  (100) τέλειος.  
 

Διαφάνεια:  Διαφανές, ημιδιαφανές.  
 

Τηκτικότητα:  7  
 

Παρατηρήσεις:  Κρύσταλλοι κυβικοί, συχνά με χοανοειδή μορφή. Συσσωματώματα συμπαγή, κοκκώδη. Διαλυτός 
στο νερό. Αλμυρή γεύση. Βρίσκεται μαζί με συλβίνη, γύψο και άλλους εβαπορίτες. Είναι πηγή 
νατρίου και χλωρίου.  

Όνομα:  Από την ελληνική λέξη άλς = άλας, αλάτι.  
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Ο αλίτης, (αγγλ. halite), γνωστός και ως ορυκτό αλάτι είναι ορυκτό χλωριούχο νάτριο. Το όνομά του 
προέρχεται από την ομηρική λέξη "αλς" = θάλασσα, από την οποία, κατά την αρχαιότητα (και μέχρι 
σήμερα) λαμβανόταν. 

Χαρακτηριστικά 

Είναι ορυκτό ιζηματογενούς προελεύσεως, χαρακτηριζόμενο ως "εβαπορίτης", επειδή προέρχεται από 
εξάτμιση υδάτινων μαζών, στις οποίες υπήρχε διαλυμένο. Γι' αυτό συνδέεται και με άλλους εβαπορίτες, 
όπως ο συλβίνης, η γύψος, ο ανυδρίτης και ο δολομίτης. Διαλύματά του συνδέονται, επίσης, με την 
εμφάνιση πετρελαίου, ανευρισκόμενα στην βάση του πετρελαιοφόρου κοιτάσματος. Η φύση του ορυκτού 
μπορεί να διαπιστωθεί με απλή γευστική δοκιμασία. Ωστόσο, αυτή πρέπει να γίνεται ως εξής: Ο δοκιμαστής 
βρέχει ένα από τα δάκτυλά του, με το βρεγμένο δάκτυλο τρίβει ελαφρά το ορυκτό και στην συνέχεια 
δοκιμάζει την γεύση από το δάκτυλο. Αυτό γίνεται επειδή η απευθείας επαφή του ορυκτού με την γλώσσα 
μπορεί να προκαλέσει διάλυση μεγαλύτερης ποσότητάς του και, καθώς η σύσταση του δείγματος είναι 
άγνωστη, είναι πιθανόν να περιέχει δηλητηριώδεις προσμίξεις. 

Ο αλίτης απαντά σε πολλά μέρη ανά τον κόσμο. Οι πλέον γνωστές εμφανίσεις του είναι στην περιοχή του 
Σάλτσμπουργκ (Αυστρία, η πόλη οφείλει το όνομά της στον (αλμυρό) ποταμό Σάλτσα (Salza) που την 
διασχίζει, αφού πρώτα διέλθει από αποθέσεις αλίτη), στην Γερμανία, στην Σιλεσία της Πολωνίας, όπου 
παρουσιάζονται κοιτάσματα με πολύ όμορφους κρυστάλλους, στην Ισπανία, στην Ρουμανία, στον Καναδά, 
στο Μεξικό. Στην περιοχή της Μυλούζ της Γαλλίας εμφανίζονται χαρακτηριστικές ινώδεις μορφές του, ενώ 
στην Αυστραλία απαντά σταλακτιτική παραλλαγή του. Στις ΗΠΑ εκτεταμένες εμφανίσεις αλίτη υπάρχουν 
κατά μήκος των Απαλαχίων ορέων αλλά και κατά μήκος των ακτών του Τέξας και της Λουϊζιάνα. Το 
μεγαλύτερο, όμως, κοίτασμα στον κόσμο απαντά στην περιοχή Σαλάρ ντε Ουγιούνι (Salar de Uyuni) της 
Βολιβίας,[1] το οποίο δεν έχει τύχει, ακόμη, εντατικής εκμετάλλευσης. 

Ο αλίτης σπάνια χρησιμοποιείται ως εδώδιμος. Οι βασικές του χρήσεις είναι στα ψυκτικά μίγματα 
(καταβιβάζει το σημείο πήξης του νερού) και, γι' αυτό, ρίπτεται στα παγωμένα οδοστρώματα, για να 
προκαλέσει τήξη του πάγου. Αν είναι αρκετά καθαρός, χρησιμοποιείται και στην βιομηχανία για την 
παρασκευή νατρίου, χλωρίου, υδροχλωρίου, αλάτων του νατρίου και υποχλωριωδών αλάτων. 
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Εκμετάλλευση ορυκτού άλατος στην Ελλάδα πραγματοποιήθηκε στο παρελθόν (πριν το 1900) μόνο στο 
Βορδό Ιωαννίνων με πρωτόγονα μέσα. Σήμερα, εξετάζεται η δυνατότητα εκμετάλλευσης του ορυκτού 
άλατος (75-90% NaCl), που έχει εντοπιστεί στο Μονολίθι Ιωαννίνων μέσα σε υφαλογενείς ασβεστόλιθους. 
Περίπου το 66% των αναγκών της χώρας καλύπτεται από την παραγωγή των οκτώ αλυκών της Κρατικής 
εταιρίας Ελληνικές Αλυκές Α.Ε. (ιδρύθηκε το 1988), με δυναμικότητα 260.000 τόνων/έτος. Αυτές οι αλυκές 
είναι: Μεσολογγίου (παράγει περίπου το 50% του συνόλου), Μέσης Ροδόπης, Νέας Κεσσάνης Ξάνθης, 
Κίτρους Πιερίας, Αγγελοχωρίου Θεσσαλονίκης, Καλλονής και Σκάλας Λέσβου και Μήλου.  
Τα ενδεικτικά αποθέματα ορυκτού άλατος είναι 20 εκατ. τόνοι και η αξία τους 80 εκατ. €. 

13. Βερμικουλίτης 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ο βερμικουλίτης (Vermiculite) εντάσσεται στα πυριτικά ορυκτά και συγκεκριμένα  στην υποομάδα των 
φυλλοπυριτικών ορυκτών (phyllosilicates). Καθώς τα φυλλοπυριτικά ορυκτά κατηγοριοποιούνται, ο 
βερμικουλίτης κατατάσσεται στην ομάδα των αργίλων (clay minerals) με γενικότερο χημικό τύπο:  
(ΟΗ)4(Μg⋅Ca)X(Si8-X⋅AlX)(Mg⋅Fe)6O20⋅yH20  
όπου x = 1 – 1.4 και y = περίπου 8.  
Σε μια πιο δομική κατάταξη των αργίλων, ο βερμικουλίτης ανήκει στους κρυσταλλικούς αργίλους με 
φυλλοειδή δομή, η οποία αποτελείται από δύο στρώματα τετραέδρων πυριτίου και ένα κεντρικό 
διοκταεδρικό ή τριοκταεδρικό στρώμα (τύπος τριών στρωμάτων) με τη διαστολή του κρυσταλλικού 
πλέγματος του βερμικουλίτη να συμβαίνει ισοδιάστατα.Ο βερμικουλίτης συναντάται παντού στον κόσμο 
αλλά τα σημαντικότερα σημεία εξόρυξής του σήμερα βρίσκονται στη Νότιο Αφρική, Κίνα, Ζιμπάμπουε, 
Βραζιλία και Η.Π.Α. 
 
Δομή  
Στη δομή του έχει δύο τετράεδρα Si με ένα ενδιάμεσο φύλλο οκταέδρου Al. Στα οκτάεδρα Al υπάρχει 
ισόμορφη αντικατάσταση του Mg2+ από Al ή Fe2+. Χαρακτηριστικό του βερμικουλίτη είναι ότι δεσμεύει 
ενδοστοιβαδικό K+ και το καθιστά μη διαθέσιμο για τη θρέψη των φυτών. Ο βερμικουλίτης αποτελείται 
από φύλλα τριοκταεδρικής μίκας (ή τάλκη) διαχωριζόμενα από στρώματα μορίων νερού,  τα οποία 
καταλαμβάνουν ένα συγκεκριμένο χώρο της τάξης των 4,98Α, που είναι περίπου το πάχος δύο μορίων 
νερού. Στη φυσική του μορφή, το ορυκτό αποτελείται από μια αλλοιωμένη μορφή μίκας και διπλά 
στρώματα νερού. Η δομή του χαρακτηρίζεται από ανεπάρκεια φορτίου και είναι ανισόρροπη λόγω των 
αντικαταστάσεων Si4+ από Al3+. Η ανεπάρκεια φορτίου εξαλείφεται από κατιόντα τα οποία βρίσκονται 
κυρίως μεταξύ των στρωμάτων μίκας και είναι ιδιαίτερα εναλλάξιμα. Στο φυσικό ορυκτό, το κατιόν που 
εξισορροπεί την ανεπάρκεια φορτίου είναι το Mg2+ με την παρουσία, μερικές φορές μικρής ποσότητας 
Ca2+. Με τη θέρμανση του βερμικουλίτη σε θερμοκρασία 500οC, το νερό ανάμεσα στα στρώματα μίκας 
απομακρύνεται, αλλά το ορυκτό ενυδατώνεται πολύ σύντομα με την έκθεση του σε υγρασία σε 
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θερμοκρασία δωματίου. Το νερό υπάρχει σε δύο μορφές, “δεσμευμένο” και “αδέσμευτο”. Το δεσμευμένο 
νερό υπάρχει γύρω από το μαγνήσιο ως ένας φάκελος ενυδάτωσης από έξι μόρια νερού ανά Μg2+, και το 
πιθανότερο παίρνει τη μορφή μιας οκταεδρικής ομάδας. Το αδέσμευτο νερό γεμίζει τα κενά μεταξύ των 
οκταεδρικών μονάδων νερού. Η ιοντοεναλλακτική χωρητικότητα του βερμικουλίτη παρουσιάζεται η 
υψηλότερη από όλα τα αργιλοπυριτικά ορυκτά. Η ικανότητα ιοντοεναλλαγής των αργίλων οφείλεται σε 
τρεις λόγους:  
• η ύπαρξη σπασμένων δεσμών γύρω από τις άκρες των πυριτικών μονάδων, κάτι που δημιουργεί 
πλεόνασμα φορτίου το οποίο εξουδετερώνεται από κατιόντα τα οποία προσροφώνται.  
• οι αντικαταστάσεις ιόντων που λαμβάνουν χώρα στο κρυσταλλικό πλέγμα και πιο συγκεκριμένα, στο 
τεραεδρικό στρώμα γίνεται αντικατάσταση τετρασθενούς πυριτίου με ιόντα τρισθενούς αργιλίου και στο 
οκταεδρικό στρώμα γίνονται αντικαταστάσεις ιόντων αργιλίου με ιόντα μικρότερου σθένους, κυρίως 
μαγνησίου.  
• η αντικατάσταση υδρογόνων κάποιων εκτεθειμένων υδροξονίων από κατιόντα, τα οποία είναι εναλλάξιμα. 

Ιδιότητες  

Ο βερμικουλίτης χαρακτηρίζεται από υψηλή ικανότητα ιοντοεναλλαγής, ενώ ο  όγκος του είναι δυνατόν να 
αυξηθεί ως και 100 φορές σε σχέση με τον αρχικό του,  όταν το ορυκτό θερμαίνεται.  Άλλες ιδιότητες του 
βερμικουλίτη είναι οι ακόλουθες:  

• Ικανότητα ανταλλαγής κατιόντων αρκετά υψηλή (65-140meq/100g), που σημαίνει ότι μπορεί να 
αποθηκεύει θρεπτικά στοιχεία  
• Ειδικό βάρος 0.9-1.4 g/cm3, πορώδες 96%, pH 7-7.2  
• Όταν χρησιμοποιηθεί μαζί με τύρφη και άμμο στα υποστρώματα φυτικών καλλιεργειών μειώνει την 
απώλεια αζώτου, φωσφόρου και καλίου λόγω απορροής  
• Σε μίγμα με τύρφη παρέχει την δυνατότητα συγκράτησης και απόδοσης μεγάλων ποσοτήτων νερού ( μέχρι 
και 35% του βάρους του σε νερό).  

Χρήσεις  

Ο μη επεξεργασμένος βερμικουλίτης χρησιμοποιείται για τον καθαρισμό του νερού π.χ. για την 
προσρόφηση τοξικών μετάλλων, όπως Cr, Cu, Pb, Zn, Cd. Ο θερμικά επεξεργασμένος βερμικουλίτης 
χρησιμοποιείται σε ορισμένους τομείς της βιομηχανίας, στις οικοδομικές εργασίες, στη γεωργία και στο 
περιβάλλον. Παρασκευάζεται με έντονη θέρμανση στους 800οC, μέσω της οποίας επιτυγχάνεται μια 
πολλαπλή διαστολή του όγκου του υλικού. Οι χρήσεις του θερμικά επεξεργασμένου βερμικουλίτη 
εξαρτώνται απ’ το μέγεθος των κόκκων του υλικού και κατά συνέπεια από το βαθμό μηχανικής άλεσης που 
έχει υποστεί. 

Οι αποθέσεις του βερμικουλίτη περιορίζονται στις περιοχές του Ζιδανίου Κοζάνης, Ασκού Θεσσαλονίκης, 
στα όρη Κρούσια του Κιλκίς, στο Βάβδο και Γερακινή Χαλκιδικής. Η σειρά του Βερτίσκου είναι πολύ 
ενδιαφέρουσα, όπου παράλληλα με τα σώματα τάλκη εντοπίζονται και αποθέσεις βερμικουλίτη στην 
περιοχή του Ασκού . Υπάρχουν 300 χιλ. τόνοι βερμικουλίτη, που περιέχει 0-2,5% K2O και αυτό το ορυκτό 
εντοπίζεται μέχρι βάθος 30 m. Μετά από αυτό το βάθος το K2O βαθμιαία αυξάνεται και αποθέσεις 
υδροφλογοπίτη ή υδροβιοτίτη μπορεί να αποτελούν επιπρόσθετους ορυκτούς πόρους. Αυτός ο 
βερμικουλίτης παρουσιάζει επιθυμητές ιδιότητες για την παρασκευή ορισμένων δομικών, γεωργικών και 
κηπουρικών προϊόντων και δείχνει υψηλή ικανότητα αφαίρεσης βαρέων μετάλλων από υδάτινα διαλύματα. 
Τα ενδεικτικά αποθέματα βερμικουλίτη στη Μακεδονία είναι 500.000 τόνοι και η αξία τους 20 εκατ. €. 
Περισσότερο ενθαρρυντικές είναι οι προοπτικές εκμετάλλευσης του βερμικουλίτη του Ασκού 
Θεσσαλονίκης. 

14. Βολαστονίτης 
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Τύπος:  CaSiO3  

Σύστημα:  Τρικλινές  

Κατηγορία:  Ινοπυριτικά (πυροξενοειδή)  

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ  

Λάμψη:  Υαλώδης και σε σχισμογενείς επιφάνειες μαργαριτώδης. Σε μερικές ινώδεις ποικιλίες μεταξώδης.  

Χρώμα:  Λευκό, άχρωμο, τεφρό.  

Γραμμή σκόνης:  Λευκή.  

Σκληρότητα:  4½ - 5  

Ειδικό βάρος:  2,8 - 2,9  

Σχισμός:  (100) τέλειος, (001) και (-102) καλός. Ανώμαλος, σκληθρώδης θραυσμός.  

Διαφάνεια:  Ημιδιαφανής.  

Τηκτικότητα:  4  

Παρατηρήσεις:  Μορφή πινακοειδής, βελονοειδής, ινώδης. Οι κρύσταλλοι είναι συνήθως ανεπτυγμένοι 
παράλληλα στον άξονα b. Συνήθως σε σχισμογενείς και ινώδεις μάζες και σε μερικές περιπτώσεις 
σε συμπαγή κοκκώδη συσσωματώματα. Βρίσκεται συνήθως στη ζώνη θερμομεταμόρφωσης 
επαφής ασβεστολίθων (skarn). Συνοδεύεται από ασβεστίτη, διοψίδιο, ανδραδίτη, γροσσουλάριο, 
τρεμολίτη, βεζουβιανό, επίδοτο κλπ. Βρίσκεται επίσης σε υψηλού βαθμού μεταμορφωμένα 
πετρώματα. Χρησιμοποιείται στην κεραμευτική και στη χρωματουργία.  

Όνομα:  Προς τιμήν του William Hyde Wollaston (1766-1828) Aγγλου χημικού και ορυκτολόγου.  
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Αποθέσεις βολαστονίτη υπάρχουν στα Κιμμέρια Ξάνθης (με ενδεικτικά αποθέματα 500 χιλ. τόνων και 
ανακτήσιμο βολαστονίτη 50%) και στο Πανόραμα Δράμας (με ενδεικτικά αποθέματα 700.000 τόνων και 
ανακτήσιμο βολαστονίτη 50%). Και τα δύο παρουσιάζουν καλές προοπτικές. Τα ενδεικτικά αποθέματα 
βολαστονίτη είναι 500.000 τόνοι και η αξία τους 20 εκατ. €. 

15. Γρανάτης 

 

Τύπος:  X3
2+Υ2

3+(SiO4)3  

   (X=Mg, Fe, Mn, Ca), (Y=Al, Cr, Fe)  

Σύστημα:  Κυβικό  

Κατηγορία:  Νησοπυριτικά  

 

Πυραλσπίτες  Ουγρανδίτες  

Πυρωπό  Mg3Al2(SiO4)3  Ουβαροβίτης  Ca3Cr2(SiO4)3  

Αλμανδίνης  Fe3Al2(SiO4)3  Γροσσουλάριος  Ca3Al2(SiO4)3  

Σπεσσαρτίνης  Mn3Al2(SiO4)3  Ανδραδίτης  Ca3Fe2(SiO4)3  

  
   

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ  

Λάμψη:  Υαλώδης, ρητινώδης.  
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Χρώμα:  Εξαρτάται από τη σύσταση. Το πιο κοινό είναι το κόκκινο, κοκκινοκάστανο. Πυρωπό: κόκκινο 
έως σχεδόν μαύρο. Αλμανδίνης: κόκκινο, κοκκινοκάστανο. Σπεσσαρτίνης: πορτοκαλί έως σκούρο 
κόκκινο ή καστανό. Ουβαροβίτης: σμαραγδοπράσινο. Γροσσουλάριος: λευκός, κίτρινος, 
πράσινος, καστανός. Ανδραδίτης: κίτρινος, πρασινοκίτρινος, πρασινοκάστανος, μαύρος.  

Γραμμή σκόνης:  Λευκή ή με ελαφρά απόχρωση του χρώματος του ορυκτού.  

Σκληρότητα:  6½ - 7½  

Ειδικό βάρος:  3,5 - 4,3. Εξαρτάται από τη σύσταση.  

Σχισμός:  Δεν έχει.  

Διαφάνεια:  Διαφανές, ημιδιαφανές.  

Τηκτικότητα:  3 - 3,5 (εκτός από τον ουβαροβίτη που είναι άτηκτος).  

Παρατηρήσεις:  Κρύσταλλοι ρομβοδωδεκαεδρικοί, εικοσιτετραεδρικοί. Σε αποστρογγυλεμένους κόκκους και 
κοκκώδη συσσωματώματα. Αλλοιώνονται προς τάλκη, χλωρίτη, σερπεντίνη, σκαπόλιθο, 
ασβεστίτη και λειμωνίτη. Χρησιμοποιούνται ως λειαντικά μέσα (λόγω σκληρότητας) και μερικές 
διαυγείς χρωματισμένες ποικιλίες ως ημιπολίτιμοι λίθοι. Είναι τυπικά ορυκτά των 
μεταμορφωμένων πετρωμάτων, βρίσκονται ενίοτε και σε πυριγενή.  

Μέλη:  Πυρωπό: Σχετικά σπάνιος. Σε υπερβασικά πετρώματα και σερπεντινίτες που προκύπτουν από 
αυτά. Επίσης σε μεταμορφωμένα πετρώματα πλούσια σε Mg. 
Αλμανδίνης: Ο πιο διαδεδομένος γρανάτης σχιστολίθων και γνευσίων. Επίσης σε γρανίτες, 
ρυόλιθους και πηγματίτες. 
Σπεσσαρτίνης: Σε πηγματίτες και μεταμορφωμένα πετρώματα πλούσια σε Mn. 
Ουβαροβίτης: Σπάνιος. Σε χρωμιούχα κοιτάσματα μαζί με χρωμίτη και σερπεντίνη. 
Γροσσουλάριος: Τυπικό ορυκτό θερμομεταμόρφωσης επαφής ασβεστολίθων (skarn). Συνοδεύεται 
από ασβεστίτη, επίδοτο, βεσουβιανό, βολλαστονίτη. 
Ανδραδίτης: Σε μεταμορφωμένους εξ επαφής ασβεστόλιθους (skarn). Επίσης σε συηνίτες, 
σερπεντινίτες, χλωριτικούς σχιστόλιθους. Ποικιλίες του ανδραδίτη είναι ο αδαμαντοειδής 
(χρωμιούχος ανδραδίτης, σμαραγδοπράσινος έως κιτρινοπράσινος), ο τοπαζόλιθος (πράσινος), ο 
μελανίτης (τιτανιούχος ανδραδίτης, μαύρος).  

Όνομα:  Γρανάτης: από τη λατινική λέξη granatus = ρόδι, ροδιά λόγω της ομοιότητας των κρυστάλλων 
στο σχήμα και το χρώμα με κόκκους ροδιού. Στην αρχαιότητα ήταν γνωστός ως άνθραξ ή 
ανθράκιο, όνομα που αποδίδονταν στους κόκκινους πολύτιμους λίθους. 
Πυρωπό: από την ελληνική λέξη πυρρός = έχων το χρώμα της φωτιάς λόγω του κόκκινου 
χρώματός του.  
Αλμανδίνης: ο Πλίνιος τον ονόμαζε carbunculus alabandicus = αλαβαντινό ανθράκιο όνομα που 
προέρχεται από την πόλη Αλαβάντα της Καρίας στη Ν.Δ. Μικρά Ασία.  
Σπεσσαρτίνης: από την περιοχή Spessart στη Βαυαρία (Γερμανία) όπου βρέθηκε.  
Ουβαροβίτης: προς τιμήν του Κόμη Sergey Semeonovich Uvarov (1786-1855) Ρώσου επιστήμονα 
και δημόσιου άνδρα προέδρου της Ακαδημίας της Αγίας Πετρούπολης. 
Γροσσουλάριος: από τη λατινική λέξη grossularia = γροσσουλαρία, ριβήσιο, φραγκοστάφυλο λόγω 
της ομοιότητας των ανοικτοπράσινων κρυστάλλων με τους καρπούς του φυτού. 
Ανδραδίτης: προς τιμήν του José Bonifacio d'Andrada e Silva (1763-1838) Βραζιλιάνου γεωλόγου 
και δημόσιου άνδρα που πρώτος εξέτασε και περιέγραψε το ορυκτό.  

Μικροσκοπικές 
ιδιότητες:  

Γρανάτες 
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Οι γρανάτες (αγγλ. garnet) είναι ομάδα πυριτικών ορυκτών με γενική χημική σύσταση 

A3B2(SiO4)3, όπου: 

Α = ασβέστιο, σίδηρος, μαγνήσιο, μαγγάνιο 

Β = αργίλιο, σίδηρος, χρώμιο, μαγγάνιο 

ενώ σε περισσότερο σπάνιες παραλλαγές μπορεί να είναι τιτάνιο, βανάδιο, ζιρκόνιο και πυρίτιο. 

Το όνομα γρανάτης προέρχεται από τη λατινική λέξη "grantum", η οποία αποδίδεται ως «ρόδι». Η ονομασία 
αποδόθηκε λόγω της ομοιότητας των κρυστάλλων με τους σπόρους του καρπού τόσο σε σχήμα όσο και σε 
χρώμα. Παλαιότερη ονομασία τους (κατά την αρχαιότητα) ήταν «ανθράκιον», όρος που χαρακτήριζε όλα τα 
ερυθρού χρώματος ορυκτά. Μολονότι η ευρεία αντίληψη είναι ότι όλοι οι γρανάτες είναι κόκκινοι, αυτό δεν 
αληθεύει. Τα περισσότερα μέλη έχουν πράγματι ως χρώμα αποχρώσεις του ερυθρού, ωστόσο 
παρατηρούνται όλα τα χρώματα (με εξαίρεση το μπλε), ενώ ο ουβαροβίτης είναι κατά κύριο λόγο 
σμαραγδοπράσινος. 

Οι γρανάτες προέρχονται κατά κύριο λόγο από μεταμορφωμένα πετρώματα, (γνευσίους σχιστολίθους και 
μεταμορφωμένους εξ επαφής ασβεστολιθικούς σχηματισμούς (skarn)), απαντούν, ωστόσο, και σε αρκετά 
μαγματογενή. Εξαλλοιώνονται προς τάλκη, χλωρίτες, σερπεντίνη και ασβεστίτη. Παραγενέσεις και λοιπές 
ιδιότητες, καθώς και εμφανίσεις στα επιμέρους λήμματα. 

Ανευρίσκονται σχεδόν παντού στον κόσμο. Στην Ελλάδα απαντώνται στα νησιά Σύρο, 
Σέριφο,Σίκινο,Μήλος, στο σκάρν της Νισύρου και στο ορυχείο «Μαδέμ Λάκκος» των μεταλλείων 
Κασσάνδρας, την Αλιστράτη Σερρών και τις περιοχές «Κιμμέρια» και «Λευκόπετρα» της Ξάνθης. 

Λόγω της υψηλής σκληρότητάς τους χρησιμοποιούνται κυρίως ως λειαντικά μέσα. Οι πολύ διαυγείς και 
έγχρωμες ποικιλίες χρησιμοποιήθηκαν από την αρχαιότητα στην κοσμηματοποιία, ενώ είναι και 
αντικείμενο συλλογής από συλλέκτες ορυκτών. Ο γρανάτης είναι ένα από τα κοινότερα φυσικά αποξεστικά 
ορυκτά. Γρανάτες έχουν εντοπιστεί σε θέσεις μεταμόρφωσης επαφής στη Ροδόπη (Μαρώνεια, Στροφή), 
Ξάνθη (Κιμμέρια, Διάσπαρτο, Θέρμες), Δράμα (Πολυνέρι, Πανόραμα), Βερτίσκο Θεσσαλονίκης, 
Χαλκιδική, Όλυμπο, Λαύριο, Σέριφο κ.ά. Οι γρανατίτες των Κιμμερίων Ξάνθης και της Σερίφου είναι 
κατάλληλοι ως υλικά αμμοβολής, παρουσιάζοντας καλές προοπτικές εκμετάλλευσης . Επιπλέον, δοκιμές με 
το γρανάτη της Σερίφου που έγιναν στις ΗΠΑ έδειξαν ότι το υλικό είναι κατάλληλο ως λειαντικό ξύλινων 
επιφανειών, δερμάτων ή κεραμικών προϊόντων. Επίσης, εξαιτίας των ποιοτικών χαρακτηριστικών του 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως διηθητικό υγρών. Τα ενδεικτικά αποθέματα γρανατών είναι 1.300 χιλ. τόνοι 
και η αξία τους 40 εκατ. €. 

16. Γραφίτης 
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Τύπος:  C  

Σύστημα:  Εξαγωνικό  

Κατηγορία:  Αυτοφυή στοιχεία  

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ  

Λάμψη:  Μεταλλική, ενίοτε θαμπή.  
 

Χρώμα:  Μαύρο, σιδηρόμαυρο έως σκούρο χαλυβδότεφρο.  
 

Γραμμή σκόνης:  Μαύρη μεταλλίζουσα, τεφρόμαυρη.  
 

Σκληρότητα:  1 - 2. Αποβάφει στο χέρι και γράφει στο χαρτί.  
 

Ειδικό βάρος:  2,1 - 2,2  
 

Σχισμός:  (0001) τέλειος.  
 

Διαφάνεια:  Αδιαφανής.  
 

Τηκτικότητα:  7  
 

Παρατηρήσεις:  Κρύσταλλοι ασυνήθεις, εξαγωνικοί πλακώδεις. Συνήθως σε φυλλώδη, λεπιδοειδή και κοκκώδη 
συσσωματώματα. Επίσης σε ακτινωτές, στηλοειδείς, ακανόνιστες και γεηρές μάζες. Είναι κοινό 
ορυκτό κρυσταλλοσχιστωδών πετρωμάτων που προκύπτουν από γενική ή μεταμόρφωση επαφής. 
Βρίσκεται σε μάρμαρα, γνευσίους, σχιστολίθους, χαλαζίτες και μεταμορφωμένα στρώματα 
λιθάνθρακα. Χρησιμοποιείται στην κατασκευή πυρίμαχων χωνευτηρίων, στη βιομηχανία χάλυβα 
και ορείχαλκου, στην κατασκευή μπαταριών, ηλεκτροδίων κ.ά.  

Όνομα:  Ο Werner το 1789 έδωσε στο γραφίτη τη σημερινή ονομασία του από τη λέξη γράφω λόγω της 
χρήσης του.  

 

 

 

 

 

 

 

Ο γραφίτης  είναι ορυκτή πολυμορφική μορφή του άνθρακα. Το όνομά του προέρχεται από το αρχαίο 
ελληνικό γράφειν, λόγω της ιδιότητας του να αποβάφει όταν τρίβεται σε μαλακή επιφάνεια. Ο γραφίτης 
εμφανίζεται μαλακός και σχίζεται σε φυλλάρια (νιφάδες) πολύ εύκολα, ενώ οι συνήθεις σχηματισμοί του 
στη φύση είναι επίσης πλακώδεις. Εμφανίζεται, όμως, και σε στηλοειδείς, ακτινωτές και ακανόνιστες 
συμπαγείς μάζες. 
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Χρησιμοποιείται, υπό μορφή παχέων πλακών, στους πυρηνικούς αντιδραστήρες, ως επιβραδυντής 
νετρονίων. Είναι, επίσης, το βασικό συστατικό για την κατασκευή των κοινών μολυβιών. Σημαντικές 
χρήσεις του είναι, επίσης, η κατασκευή ηλεκτροδίων (η ηλεκτρόλυση αλουμίνας για την Παρασκευή 
αργιλίου πραγματοποιείται με ηλεκτρόδια από γραφίτη), στην βιομηχανία χάλυβα και ορειχάλκου, στην 
κατασκευή μπαταριών (οι κοινές μπαταρίες έχουν ηλεκτρόδιο ανόδου από γραφίτη)  και στην κατασκευή 
πυρίμαχων υλικών. Γραφίτης έχει εντοπιστεί μέσα σε μάρμαρα, γνεύσιους και σχιστόλιθους της μάζας της 
Ροδόπης. Ειδικότερα, οι γρανατούχοι σχιστόλιθοι του Πολυνερίου Δράμας περιέχουν κατά μέσο όρο 3% 
γραφίτη, ενώ υποδεέστερες είναι οι εμφανίσεις στην Υψηλή Ράχη και Άγιο Παντελεήμονα. Επίσης, 
μικροκρυσταλλικός (άμορφος) γραφίτης με μορφή φακών έχει εντοπιστεί στην ενότητα της Μάκρης μέσα 
σε ανθρακικούς σχηματισμούς. Στην περιοχή Διάσπαρτου και Θερμών Ξάνθης οι γρανατούχοι – κυανιτικοί 
γνεύσιοι περιέχουν ένα γραφιτικό ορίζοντα με φυλλάρια γραφίτη σε αναλογίες από 3% έως 12% και 
αποθέματα που υπερβαίνουν τους 600.000 τόνους. Από αυτόν τον ορίζοντα έγινε παραγωγή 
συμπυκνώματος γραφίτη με περιεχόμενο σε άνθρακα 80-85%. Όμως απαιτείται συμπύκνωμα γραφίτη με 
>95% άνθρακα, για να είναι δυνατή η εκμετάλλευση αυτών των αποθέσεων. 
Τα ενδεικτικά αποθέματα γραφίτη είναι 650.000 τόνοι και η αξία τους 20 εκατ. €. 

17. Διαμάντια 

Διαμάντι (αδάμας) 

 
Ακατέργαστο διαμάντι 

Γενικά 

Κατηγορία Αυτοφυή στοιχεία 

Χημικός τύπος C 

Ορυκτολογικά χαρακτηριστικά 

Πυκνότητα 3,5 gr/cm3 

Χρώμα 
Άχρωμο, κίτρινο, γαλαζωπό, πορφυρό έως ερυθρό, 

μαύρο 
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Σύστημα 

κρυστάλλωσης 

Κυβικό 

Κρύσταλλοι Συχνά οκταεδρικοί 

Υφή - 

Σκληρότητα 10 

Σχισμός {111} τέλειος 

Θραύση Κογχοειδής 

Λάμψη Αδαμάντινη 

Γραμμή κόνεως Λευκή 

Πλεοχρωισμός Όχι 

Διαφάνεια 

Συχνά διαφανής, ενίοτε ημιδιαφανής, σπανιότατα 

αδιαφανής 

Το διαμάντι (αρχ. ελληνικά αδάμας = αήττητος, ακατανίκητος, λόγω της μεγάλης σκληρότητάς του) είναι 
περίφημο ορυκτό για την ισχυρή λάμψη του και την πολύ μεγάλη σκληρότητά του, με ιδιαίτερη διεθνή 
εμπορική αξία. Ανήκει στην οικογένεια των αυτοφυών στοιχείων. Αποτελείται δε από καθαρό άνθρακα. 
Λόγω της σκληρότητας αυτής χρησιμοποιείται σε βιομηχανικές εφαρμογές, ενώ η λαμπρότητα του το κάνει 
τον πιο γνωστό και περιζήτητο πολύτιμο λίθο. Το βάρος του μετράται σε καράτια (1 καράτι = 200 χιλιοστά 
του γραμμαρίου). 

Ιστορία 

 

Διάφορα διάσημα διαμάντια 
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Το όνομα του προέρχεται από την ελληνική λέξη δαμάζω + το στερητικό ‘α’, καθώς στην αρχαιότητα όλες 
οι σκληρές πέτρες, που ήταν αδύνατον να υποστούν κατεργασία, αποκαλούνταν αδάμαντες. Κατά πάσα 
πιθανότητα τα πρώτα διαμάντια ανακαλύφθηκαν στην Ινδία, καθώς υπάρχουν αναφορές σε βιβλία 
Οικονομίας και Νομοθεσίας του 4ου π.Χ. αιώνα. Η αξιολόγηση των διαμαντιών και των διαφόρων 
πολύτιμων λίθων αποτέλεσε προοδευτικά την τέχνη της γεμολογίας (gemology), ενώ τα διαμάντια 
υποβάλλονταν σε φόρο και γινόταν και τελωνειακός έλεγχος. Επίσης, κατά τους Ινδούς, το διαμάντι είχε 
μαγικές ιδιότητες και θεωρούσαν ότι μέσα από αυτό κάποιος μπορούσε να δει τους διάφορους κινδύνους 
και να τους απομακρύνει. Το εμπόριο και η διακίνηση των διαμαντιών στον υπόλοιπο κόσμο υπολογίζεται 
ότι ξεκίνησε τον 1ο π.Χ. αιώνα, όταν από την Ινδία πέρασε στην Κίνα, στη συνέχεια στην Αραβία, στην 
Περσία και, τέλος, στην Ευρώπη. Κατά τον 14ο αιώνα τα διαμάντια διακινούνταν από την Ινδία στον 
υπόλοιπο κόσμο μέσω δύο οδών. Η πρώτη, η θαλάσσια, ξεκινούσε από τον κόλπο Καμπάυ, στη συνέχεια 
περνούσε από τον Περσικό κόλπο, την Αιθιοπία και έφτανε στο Κάιρο και την Αλεξάνδρεια. Η δεύτερη 
ξεκινούσε από το σημαντικό εμπορικό κέντρο Ορμούζ και στη συνέχεια διασχίζοντας τη Περσία και την 
Αρμενία έφτανε στην Μικρά Ασία ή στο Χαλέπι της Συρίας και από εκεί τα διαμάντια προωθούνταν στη 
Βενετία και την Κωνσταντινούπολη. Η Βενετία κατά τον 13ο έως τον 16ο αιώνα έγινε το σπουδαιότερο 
κέντρο διακίνησης διαμαντιών, ενώ την ίδια περίοδο εμφανίζονται οι πρώτες μικρές βιοτεχνίες κατεργασίας 
στη Φλάνδρα. Μέχρι τον 16ο αιώνα η Μπριζ ήταν το μεγαλύτερο κέντρο κατεργασίας διαμαντιών στον 
κόσμο. Κατά τον 16ο αιώνα, αφού ανακαλύφθηκε νέα θαλάσσια οδός από την Ινδία μέσω του Ακρωτηρίου 
της Καλής Ελπίδας έκανε την Λισσαβόνα κομβικό σημείο διακίνησης διαμαντιών, ενώ την θέση της Μπριζ 
ως σπουδαιότερου σημείου κατεργασίας κατέλαβε η Αμβέρσα, η οποία έλεγχε το 40% του παγκόσμιου 
εμπορίου. Στις αρχές του 18ου αιώνα, εκτός από την Αμβέρσα σημαντικό κέντρο κατεργασίας και εμπορίας 
διαμαντιών έγινε και το Άμστερνταμ, ενώ ξεκίνησε η ανάπτυξη και στο Λονδίνο. Μάλιστα στο 
Άμστερνταμ, το 1822, ιδρύθηκαν τα πρώτα εργοστάσια με ατμοκίνητες μηχανές κατεργασίας. Παράλληλα 
ανακαλύφθηκαν νέα κοιτάσματα διαμαντιών στον ποταμό Ντος Μαρίνιος της Βραζιλίας, τα οποία στην 
αρχή θεωρήθηκαν ψεύτικα, αλλά στην συνέχεια αποδείχτηκε ότι αυτό γινόταν για λόγους ανταγωνισμού. 
Κατά τα μέσα του 19ου αιώνα ανακαλύφθηκαν μεγάλα κοιτάσματα διαμαντιών στην Νότια Αφρική. Το 
πρώτο διαμάντι, 10,73 καρατίων, με την ονομασία «Εύρηκα» ανακαλύφθηκε τυχαία το 1866 στις όχθες του 
ποταμού Οράγγη και το 1869 ανακαλύφθηκε ένα μεγάλο διαμάντι, το «άστρο της Νοτίου Αφρικής» 47,75 
καρατίων, που έγινε η βασική αιτία η περιοχή να γεμίσει από "κυνηγούς" διαμαντιών. Το μεγαλύτερο 
διαμάντι που είναι γνωστό μέχρι και σήμερα είναι ο Cullinan που βρέθηκε το 1905 στο Τράνσβααλ (Ν. 
Αφρική) και ζύγιζε πριν την κατεργασία του 3.106 καράτια (= 612,2 g). Η οργάνωση της παραγωγής και η 
χρησιμοποίηση νέων και σύγχρονων μεθόδων άρχισε μετά το 1871, όταν βρέθηκαν κοιτάσματα στην 
περιοχή Κίμπερλι (Kimberley) και τότε εμφανίστηκε η πρώτη εταιρεία εξόρυξης διαμαντιών με την 
επωνυμία Ντε Μπέερς. Στη συνέχεια, το 1930, ο Έρνεστ Οπενχάιμερ οργάνωσε τη σύγχρονη παγκόσμια 
αγορά διαμαντιών, που ως όργανο ελέγχου έχει τον Κεντρικό Οργανισμό Πωλήσεων με έδρα το Λονδίνο. 
Στις 8 Σεπτεμβρίου του 2008 ανακαλύφθηκε στο Λεσότο ένα διαμάντι 478 καρατίων, που αποτελεί και ένα 
από τα μεγαλύτερα στον κόσμο.  

Κοιτάσματα 

Τα κοιτάσματα διαμαντιών διακρίνονται σε πρωτογενή και δευτερογενή. Στα πρωτογενή κοιτάσματα το 
διαμάντι είναι διάσπαρτο μέσα σε φλέβες ή επίγειες φυσικές σωληνώσεις που είναι γεμάτες από πυριγενές 
πέτρωμα με την ονομασία κιμπερλίτης (από την περιοχή Κίμπερλυ (Kimberley) της Νοτίου Αφρικής). Τα 
δευτερογενή κοιτάσματα προέρχονται από την αποσάθρωση των πρωτογενών και τη μεταφορά των υλικών 
της αποσάθρωσης. Θεωρείται ότι τα διαμάντια σχηματίστηκαν σε βάθος μεγαλύτερο από 100 χιλιόμετρα 
κάτω από τη γη και είναι προϊόν κρυστάλλωσης ενός μάγματος κιμπερλιτικής σύστασης. Επειδή ο 
κιμπερλίτης τήκεται στους 1500 βαθμούς Κελσίου, η αρχική κρυστάλλωση των διαμαντιών έγινε κάτω από 
μεγάλη πίεση και υψηλή θερμοκρασία. Μέσα στις φλέβες τα διαμάντια βρίσκονται διάσπαρτα σε 
θραύσματα, μικρά ή μεγάλα. 

Κύριες χώρες παραγωγής διαμαντιών σήμερα είναι η Ρωσία, η Κίνα, η Ινδία, το Ζαΐρ, η Νότια Αφρική, η 
Βραζιλία και η Αυστραλία. 
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Κίτρινο διαμάντι 

Ιδιότητες 

Τα διαμάντια στη φυσική τους κατάσταση είναι ημιδιαφανή, διαφανή ή ακόμα και αδιαφανή και οι 
χρωματισμοί τους ποικίλουν. Άχρωμα, γκρίζα, μπλε, κόκκινα, κίτρινα, πράσινα ή και μαύρα. Αυτά που 
χρησιμοποιούνται στην κατασκευή κοσμημάτων είναι διαφανή και άχρωμα. Αν το διαμάντι βομβαρδιστεί 
με ακτινοβολία, ο χρωματισμός του μπορεί να αλλάξει. Συχνά οι κρύσταλλοι του διαμαντιού περιέχουν και 
άλλα ορυκτά, όπως γραφίτη, χλωρίτη, ζιρκόνιο, αιματίτη κ. ά. Επίσης, το διαμάντι παρουσιάζει κάποια 
οπτική ανισορροπία εξαιτίας της ύπαρξης των άλλων προσμίξεων, καθώς και διάφορες ωραίες αναλαμπές 
στις οποίες οφείλεται και ο χαρακτηρισμός του σαν πολύτιμος λίθος. Ωστόσο, το ακατέργαστο διαμάντι δεν 
εμφανίζει ούτε λάμψη ούτε κανένα από τα γνωστά του χαρακτηριστικά, τα οποία αποκτά με την 
επεξεργασία. Η απουσία προσμίξεων, όπως οι παραπάνω, δίνει μεγαλύτερη αξία στο διαμάντι. Το διαμάντι 
κρυσταλλώνεται στο κυβικό σύστημα. 

Ο βαθμός σκληρότητάς του στην κλίμακα Mohs είναι 10 και ακολουθεί το κορούνδιο με βαθμό 
σκληρότητας 9. Η σκληρότητα του κάθε διαμαντιού είναι δυνατό να διαφέρει και σε αυτό παίζουν ρόλο 
τόσο οι προσμίξεις όσο και η κατεύθυνση του κρυστάλλου. Έτσι, είναι ευκολότερη η επεξεργασία των 
διαφόρων επιφανειών του. Αν και είναι το σκληρότερο ορυκτό που υπάρχει, το διαμάντι είναι εύθραυστο, 
όπως όλα τα σκληρά υλικά. Έτσι, αν ένα μεγάλο σχετικά διαμάντι πέσει επάνω σε μια σκληρή επιφάνεια, 
μπορεί να σπάσει σε μικρότερα κομμάτια. Είναι αδιάλυτο σε διάφορα οξέα, προσβάλλεται όμως από μίγμα 
θειϊκού οξέος και διχρωμικού καλίου. Σε υψηλή θερμοκρασία αναφλέγεται και, ως καθαρός άνθρακας, 
καίεται εντελώς προς διοξείδιο του άνθρακα, χωρίς υπολείμματα στάχτης. 

Χρήσεις 

Τα καθαρά, ημιδιαφανή ή διαφανή διαμάντια χρησιμοποιούνται στην κατασκευή κοσμημάτων. Το ποσοστό 
της συνολικής παραγωγής, που καταλήγει στην κατεργασία για την κατασκευή κοσμημάτων, ανέρχεται 
περίπου στο 3 έως 5%. Τα υπόλοιπα χρησιμοποιούνται για την κατασκευή εργαλείων κοπής και λείανσης 
άλλων σκληρών υλικών. Χαρακτηριστικά γνωστά εργαλεία είναι τα αδαμαντοτρύπανα (ακόμη και για 
οικιακή χρήση) και τα εργαλεία κοπής υαλοπινάκων (κοινώς τζαμοκόφτες). Τα εργαλεία κοπής και 
λείανσης έχουν πολύ σημαντικές εφαρμογές στην βιομηχανία. Ορισμένοι τύποι διαμαντιών έχουν 
χρησιμοποιηθεί για την κατασκευή ειδικών οπτικών οργάνων, λόγω της υψηλής ανακλαστικότητάς τους. 
Σήμερα κατασκευάζονται και συνθετικά (τεχνητά) διαμάντια, κύρια για χρήση σε εργαλεία. 

Περιοχές της Βόρειας Ελλάδος, όπου εμφανίζονται μεταμορφωμένα πετρώματα υπέρ-υψηλών πιέσεων, με 
υψηλό δυναμικό σε διαμάντια, περιλαμβάνουν τους ορεινούς όγκους των νομών Θεσσαλονίκης και Κιλκίς 
και μία στενή ζώνη που εκτείνεται ασυνεχώς και κατά μήκος 100 km και πλέον από το Κάτω Νευροκόπι 
Δράμας μέχρι τον Έβρο. Γραφιτικά διαμάντια μεγέθους 2-300 μm που εγκλείονται μέσα σε γρανάτη, 
χαλαζία, αμφίβολο και γραφίτη μεταμορφωμένων πετρωμάτων έχουν εντοπιστεί στην Κεντρική Μακεδονία 
(Λιβάδι, Γαλαρινός, Μαραθούσα).Επίσης, μεταμορφικά ορυκτά-δείκτες υπερ-υψηλής πίεσης όπως ο 
κοεσίτης, το διαμάντι και ο γρανάτης, εντοπίστηκαν σε εκλογίτες και γνεύσιους στην κεντρική και 
ανατολική Μάζα της Ροδόπης. Το διαμάντι εμφανίζεται σε υπομικροσκοπικούς κρυστάλλους μεγέθους <20 
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μm μέσα σε πορφυροβλάστες γρανατών στις περιοχές Πιλήματος Ξάνθης, Κύμης-Σμιγάδας Ροδόπης και 
Σιδήρως Έβρου . 

18. Διατομίτης 

Τύπος:  SiO2·nH2O  
Σύστημα:  Αμορφο  
Κατηγορία:  Τεκτοπυριτικά (ομάδα SiO2)  

 

 

   
ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ  
Λάμψη:  Υαλώδης, κηρώδης, στεατώδης έως ρητινώδης.  
Χρώμα:  Ο κοινός οπάλλιος είναι συνήθως σε αποχρώσεις του κίτρινου, καστανού, κόκκινου, πράσινου, 

τεφρού και κυανού. Οι σκούροι χρωματισμοί οφείλονται σε λεπτόκοκκα εγκλείσματα. Επίσης 
άχρωμο ή λευκό (υαλίτης). Στην ευγενή οπαλλίζουσα ποικιλία παρατηρείται ιριδισμός 
(οπαλλισμός) και ωραίο παιχνίδισμα των χρωμάτων.  

Γραμμή σκόνης:  Λευκή.  
Σκληρότητα:  5½ - 6½  
Ειδικό βάρος:  2,0 - 2,2  
Σχισμός:  Κογχώδης θραυσμός.  
Διαφάνεια:  Διαφανής έως αδιαφανής.  
Τηκτικότητα:  Ατηκτος. Με πύρωση δίνει νερό σε κλειστό σωλήνα..  
Παρατηρήσεις:  Συνήθως σε συμπαγείς ακανόνιστες μάζες, σε σφαιροειδείς επιφλοιώσεις, σε βοτρυοειδή και 

σταλακτιτοειδή συσσωματώματα και σε ψευδομορφώσεις κατά απολιθώματα και απολιθωμένο 
ξύλο. Αποτίθεται σε θερμές πηγές σε μικρά βάθη από μετεωρικό νερό ή χαμηλής θερμοκρασίας 
υπογενή διαλύματα. Περιβάλλει ή γεμίζει κοιλότητες πετρωμάτων παντός τύπου και αντικαθιστά 
ξύλα και κελύφη. Οι μεγαλύτερες συγκεντρώσεις οπαλλίου βρίσκονται στα πυριτικά κελύφη 
οργανισμών που εκκρίνουν διοξείδιο του πυριτίου (σπόγγοι, ραδιολάριες, διάτομα). Συχνά 
εμφανίζει παιχνίδισμα χρωμάτων γνωστό ως οπαλλισμό . Οι ευγενείς ποικιλίες (οπαλλίζουσα, 
υαλίτης, πυροπάλλιος) χρησιμοποιούνται ως ημιπολύτιμα και πολύτιμα πετράδια. Ο διατομίτης 
χρησιμοποιείται ως φίλτρο της ζάχαρης, χυμών και άλλων ποτών, στα λιπάσματα, στα χρώματα, 
ως μονωτικό και αντιηχητικό και ως μαλακό λειαντικό. Υπάρχει και συνθετικός οπάλλιος με τις 
ίδιες φυσικές και χημικές ιδιότητες με το φυσικό.  

Ποικιλίες:  Κοινός οπάλλιος: συνήθως σε αποχρώσεις του κίτρινου, καστανού, κόκκινου, πράσινου, τεφρού 
και κυανού. 
Ευγενής οπάλλιος: ευγενής οπαλλίζουσα ποικιλία με παιχνίδισμα χρωμάτων κόκκινου, πορτοκαλί, 
πράσινου και κυανού. Το σώμα είναι συνήθως λευκό, κυανόλευκο, κίτρινο ή μαύρο. 
Πυροπάλλιος: με έντονες πορτοκαλί ή κόκκινες ανταύγειες. 
Μαύρος οπάλλιος: μαύρος. 
Υαλίτης: άχρωμος και διαφανής με βοτρυοειδή ή σφαιροειδή συσσωματώματα. 
Ξυλοπάλλιος: απολιθωμένο ξύλο όπου το πυριτικό υλικό είναι οπάλλιος. 
Υδροφανής: γίνεται διαφανής όταν βυθίζεται στο νερό. 
Βρυώδης οπάλλιος: με δενδριτικά εγκλείσματα. 
Γκεϊζερίτης: οπάλλιος που αποτίθεται σε θερμές πηγές και γκέιζερ. 
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Διατομίτης ή γη διατόμων: λεπτόκοκκα ιζήματα που μοιάζουν με κιμωλία. Σχηματίζονται από 
συσσώρευση κελυφών διατόμων στο θαλάσσιο πυθμένα.  

Όνομα:  Γνωστός από την αρχαιότητα. Αναφέρεται ως οπάλλιος (Διοσκουρίδης) και opalus (Πλίνιος). Το 
όνομα προέρχεται από τη σανσκριτική λέξη upala = πολύτιμος λίθος.  

 

 

 

 

 

 

Είναι ένα ανοικτόχρωμο, ελαφρό, εύθρυπτο «πέτρωμα», που αποτελείται από τα πυριτικά κελύφη 
μικροσκοπικών υδρόβιων φυτών, που καλούνται διάτομα. Κάθε διάτομο αποτελείται από μικρή ποσότητα 
πρωτοπλάσματος κλεισμένη μέσα σε κέλυφος από άμορφο πυρίτιο. Το κέλυφος αυτό διαιρείται σε δύο ίσα 
τμήματα και αποτελούν μια ιδιαίτερη κατηγορία πλανγκτονικών οργανισμών που συγκεντρώνουν πυρίτιο 
από το νερό. Επιπλέουν στο νερό, αλλά όταν το διάτομο πεθαίνει το αδιάλυτο πυριτικό κέλυφος καθιζάνει 
στον πυθμένα. Ετσι μπορούν να συσσωρεύονται κατά δισεκατομμύρια. Ενα κυβικό εκατοστό διατομίτη 
μπορεί να περιέχει πάνω από 40.000.000 κελύφη. Στο ηλεκτρονικό μικροσκόπιο παίρνουμε εκπληκτικές 
εικόνες σχετικά με τη μικροδομή τους και αυτή η ποικιλία στο σχήμα είχε για τον παρατηρητικό άνθρωπο 
και βιολογική και οικονομική αξία, αφού παρουσιάζουν μεγάλη εξωτερική επιφάνεια και χαλαρή σύνδεση 
συνιστώντας ένα εξαιρετικά πορώδες υλικό ικανό να προσροφά λάδια άρα να μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
στην παρασκευή ειδικών χρωμάτων όπου τα γωνιώδη κομμάτια διατόμων εξέχουν από τη μεμβράνη της 
μπογιάς διαχέοντας το φως που πέφτει στη χρωματισμένη επιφάνεια δίνοντας την αίσθηση του επιπέδου, να 
απορροφά ουσίες από τις ακαθαρσίες των ζώων, να γίνεται συστατικό του χαρτιού. Τους διατομίτες αφού 
τους λειοτριβήσουν τους χρησιμοποιούν έτσι όπως είναι ή τους θερμαίνουν πρώτα στους 1.000 βαθμούς 
Κελσίου συμπυκνώνοντας και σκληραίνοντας το υλικό, δημιουργώντας μικροσκοπικά, συμπαγή 
συσσωματώματα.  

Εκτός από την κατασκευή ποιοτικών μονωτικών τούβλων, λόγω της χαμηλής θερμικής αγωγιμότητας του 
διατομίτη, μπορείς να ανακατέψεις τη σκόνη αυτή με 2%-3% πριονίδι και νερό, να τους δώσεις τη μορφή 
πλαστικών σφαιριδίων με τη χρήση περιστροφικού κλιβάνου. Στους 1.200 βαθμούς Κελσίου καίγεται το 
πριονίδι και παίρνουμε σε μορφή διογκωμένων σφαιριδίων ένα πορώδες υλικό σαν ελαφρόπετρα στο 
εσωτερικό, αλλά με εντελώς λεία εξωτερική επιφάνεια. Ενα υλικό δηλαδή προχωρημένο, που πληρώνεται 
ανάλογα στην αγορά της μοντέρνας δόμησης. Οι αργιλώδεις διατομίτες του Σαρανταπόρου Ελασσόνας, με 
ικανότητα απορρόφησης 130%, δίνουν και στην Ελλάδα μια δυνατότητα να είναι μέσα σε αυτή την αγορά 
και βοηθούν μεταξύ άλλων και στο να παραμένουν καθαρά τα απόβλητα, όπως των ελαιοτριβείων, 
γαλακτοβιομηχανιών και να γίνεται επεξεργασία των νερών στα ιχθυοτροφεία.  

Αποθέσεις διατομιτών στην Ελλάδα, ανάλογα με το περιβάλλον σχηματισμού, υπάρχουν: στις λεκάνες 
Κλειδίου Φλώρινας, Κομνηνών Πτολεμαϊδος, Γιαννωτών Ελασσόνος και Μεγαλόπολης (γλυκού νερού), 
στις λεκάνες Αιανής Κοζάνης και Μυτιληνιών Σάμου (αλατούχου-αλκαλικής λίμνης), στην Αίγινα, Μήλο, 
Γαύδο και στις λεκάνες Καστελλίου και Ηρακλείου Κρήτης (αβαθούς θάλασσας) και στη Ζάκυνθο (βαθιάς 
θάλασσας). Τα ενδεικτικά αποθέματα διατομιτών είναι 100 εκατ. τόνοι και η αξία τους 2,5 δισεκ. €. 
Περίπου το 50% αυτών υπάρχουν στις λεκάνες Κλειδίου Φλώρινας, Κομνηνών Πτολεμαΐδος, Αιανής 
Κοζάνης και Γιαννωτών Ελασσόνος με καλές προοπτικές εκμετάλλευσης. 
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19. Ζεόλιθοι 

 

Οι ζεόλιθοι είναι αργιλοπυριτικά ορυκτά, τα οποία ανήκουν στην ομάδα των τεκτοπυριτικών. Οι ζεόλιθοι 
είναι λευκοί ή άχρωμοι όταν είναι καθαροί, ενώ η παρουσία προσμίξεων (π.χ. λεπτομερέστατων οξειδίων 
σιδήρου) καθιστά πολλούς από αυτούς έγχρωμους. Η πυκνότητά τους κυμαίνεται από 2-2,3 gr/cm3, ενώ 
ποικιλίες ζεόλιθων πλούσιες σε Βα έχουν πυκνότητα που κυμαίνεται από 2,5-2,8 gr/cm3. Η μικρή σχετικά 
πυκνότητά τους οφείλεται στην παρουσία του νερού, που πληρεί τους διαύλους του πλέγματος. 

ΧΡΗΣΕΙΣ 

Ο ζεόλιθος χρησιμοποιείται κυρίως για 

1.τον εμπλουτισμό της ατμόσφαιρας σε οξυγόνο λόγω της εκλεκτικής ικανότητας των ζεόλιθων να 
απορροφούν το άζωτο 2.από την ατμόσφαιρα   
τον καθαρισμό διαφόρων τύπων λυμάτων  (αστικά, βιομηχανικά  ,γεωργικά ραδιενεργά απόβλητα) 
3.την απορρύπανση εδαφών                                                          4.την  οικοδόμηση κτιρίων, τόσο ως 
δομικοί λίθοι όσο και στην παραγωγή τσιμέντων, ως υποκατάστατα του περλίτη και της κίσσηρης  
5.την υποκατάσταση  των φωσφάτων  
6.την αποσκλήρυνση του νερού, όπου επέρχεται αντικατάσταση των ιόντων ασβεστίου-μαγνησίου, από 
ιόντα νατρίου 
7. τη βελτίωση της απόδοσης του εδάφους  
8.την ταφή ραδιενεργών αποβλήτων  
9.την συντήρηση των ιχθυοκαλλιέργιων και των καλλιέργειων μυδιών  
10.την  αντικατάσταση των αργίλων στην χαρτοβιομηχανία ως πληρωτικό υλικό  
11.την αποθήκευση ηλιακής ενέργειας 

 

Οι φυσικοί ζεόλιθοι απαντούν σε περισσότερα από 80 είδη. Για τις διάφορες χρήσεις αποφεύγονται οι 
ινώδεις (π.χ. εριονίτης, μορδενίτης, σκολεσίτης, μεσόλιθος, νατρόλιθος) και προτείνονται αυτοί που η 
περιεκτικότητά τους στο ζεολιθοφόρο πέτρωμα είναι >70%, ενώ χαμηλότερης περιεκτικότητας 
προτείνονται για χρήση ως δομικοί λίθοι. Σύμφωνα με τα αποθέματα, τον τύπο και την περιεκτικότητα σε 
ζεόλιθο, το οικονομικό ενδιαφέρον επικεντρώνεται κυρίως στο Νομό Έβρου (θέσεις «Ρέμα Ντρίστα» και 
«Μαύρη Πέτρα» Πετρωτών, και «Κύριες Τούμπες» και «Τύμπανο» Πενταλόφου), με πιθανά αποθέματα 
480 εκατ. τόνους, 120 εκατ. τόνοι για κάθε θέση. 
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Εμφανίσεις ζεολίθων που δεν παρουσιάζουν οικονομικό ενδιαφέρον (χαμηλή περιεκτικότητα ή συμμετοχή 
ινωδών ζεολίθων ή άγνωστα αποθέματα) απαντούν στους Νομούς Έβρου, Ροδόπης, Σάμου και Κυκλάδων. 
Φυσικοί ζεόλιθοι που δεν περιέχουν ινώδη μέλη και με καθαρότητα >70%, είναι κατάλληλα υλικά για 
πολυάριθμες περιβαλλοντικές, βιομηχανικές, γεωργικές, κτηνοτροφικές και υδατικές εφαρμογές, όπως 
καθαρισμό αστικών λυμάτων και βιομηχανικών υγρών αποβλήτων, παραγωγή άοσμης και συνεκτικής 
ζεολυματολάσπης, κατεργασία λυματολάσπης και βιομηχανικής λάσπης για ασφαλή απόθεση, εξυγίανση 
και οξυγόνωση υδάτινων οικοσυστημάτων, δέσμευση και απομάκρυνση κυανοβακτηρίων, εξασθενούς 
χρωμίου και ραδιονουκλιδίων, βελτίωση τεχνητών υγροβιότοπων και μονάδων διαχείρισης υδάτων, 
βελτίωση ποιότητας πόσιμου νερού, ιχθυοκαλλιέργειες, αποσμητικά υλικά, μετατροπή κοπριάς σε άοσμο 
λίπασμα, καθαρισμό και ξήρανση αερίων, ζωοτροφές, εδαφοβελτιωτικά γεωργικών καλλιεργειών, 
βελτιωτικά όξινων και αλκαλικών εδαφών, διαχείριση αποβλήτων μεταλλείων και επιστροφή εδαφών σε 
γεωργική χρήση, υποστρώματα θερμοκηπίων και ανθοκομικής, υγιεινή και ασφάλεια τροφίμων, βελτίωση 
γεύσης και ποιότητας τροφίμων, ανθεκτικότερο και υγιέστερο γρασίδι, συμπληρώματα διατροφής, κ.α. 
Σήμερα δεν γίνεται εκμετάλλευση φυσικών ζεολίθων στην Ελλάδα. Ανάλογα με την ποιότητα, την 
κοκκομετρία και το βαθμό επεξεργασίας οι τιμές των φυσικών ζεολίθων κυμαίνονται από 10 €/t έως 500 €/t. 
Επεξεργασμένος, σε ειδικά προϊόντα (άμμοι υγιεινής, συμπληρώματα διατροφής) από 1 €/kg έως 48 €/kg. 
Τα ενδεικτικά αποθέματα των φυσικών ζεολίθων της Θράκης είναι 600 εκατ. τόνοι και η αξία τους 18 
δισεκ. €. 

20. Μαρμαρυγίες 

Μαρμαρυγίες 

 
Μαρμαρυγίες 

Γενικά 

Κατηγορία Φυλλοπυριτικά 
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Χημικός τύπος 

(K,Na,Ca,Ba,Cs,(NH4))(Al,Li,Fe,Zn.Cr,V,Ti,Mn,Mg)2,3(Al,Be,B,Fe+3, 

Si)4O10(O, F, OH)2 

Ορυκτολογικά χαρακτηριστικά 

Πυκνότητα 2,5 - 2,8 gr/cm3 

Χρώμα Ποικίλλει 

Σύστημα 

κρυστάλλωσης 

Μονοκλινές 

Κρύσταλλοι Φυλλώδεις 

Υφή Φυλλώδης, συμπαγής 

Διδυμία Συχνή, αστεροειδείς δίδυμοι 

Σκληρότητα 2 - 3 

Σχισμός Τέλειος 

Λάμψη Υαλώδης, ρητινώδης, ενίοτε κηρώδης 

Γραμμή 

κόνεως 

Λευκή 

Διαφάνεια Διαφανείς, ημιδιαφανείς 

Οι μαρμαρυγίες (Micas) είναι μια κατηγορία φυλλοπυριτικών ορυκτών με γενικό χημικό τύπο: 

(K,Na,Ca,Ba,Cs,(NH4))(Al,Li,Fe,Zn.Cr,V,Ti,Mn,Mg)2,3(Al,Be,B,Fe+3, Si)4O10(O, F, OH)2 

Η λέξη μαρμαρυγίας προέρχεται από την αρχαία ελληνική μαρμαίρω, που σημαίνει «λάμπω με 
τρεμοσβήματα». Την ίδια ετυμολογία έχει και η λέξη «μάρμαρο». Στην ομάδα αυτή ανήκουν τα εξής μέλη: 

 Βιοτίτης (Biotite) K(Mg,Fe)3(AlSi3)O10(OH)2 
 Γλαυκονίτης (Glauconite) (K,Na)(Mg,Fe,Al)2(Si,Al)4O10)(OH)2 
 Ζιννβαλδίτης (Zinnwaldite) K(Fe1-0,5Li1-1,5Al)(Al1-0,5Si3-3,5)O10(OH,F)2 
 Λεπιδόλιθος (Lepidolite) K(Li,Al)3(Al,Si)4O10(F,OH)2 
 Μαργαρίτης (Margarite) CaAl2(Al2Si2)O10(OH)2 
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 Μοσχοβίτης (Muscovite) KAl2(AlSi3)O10(OH)2 
 Ταινιόλιθος (Tainiolite) KLiMg2Si4O10F2 
 Φλογοπίτης (Phlogopite) KMg3(AlSi3)O10(OH)2 

(αναφέρονται μόνο τα κυριότερα μέλη) 

Οι μαρμαρυγίες κρυσταλλώνονται, κατά πλειοψηφία, στο μονοκλινές σύστημα. Ανευρίσκονται σε όλες τις 
κατηγορίες πετρωμάτων, ωστόσο η αρχική τους προέλευση είναι, κυρίως, πυριγενής. Ορισμένα ορυκτά 
εξαλλοιώνονται, επίσης, σε κάποιες μορφές μαρμαρυγιών, όπως οι τουρμαλίνες (προς βιοτίτη) και οι 
καλιούχοι άστριοι (προς μοσχοβίτη). Είναι ευρύτατα διαδεδομένοι ανά τον κόσμο. 

 

Στη Μακεδονία και Θράκη υπάρχουν πολλά όξινα πλουτωνικά, πηγματιτικά και περιοχικής μεταμόρφωσης 
πετρώματα που περιέχουν αρκετές φορές μεγάλους κρυστάλλους μαρμαρυγιών. Μέχρι το 2006 μόνο στο 
Μυρτόφυτο Καβάλας (Σύμβολο Όρος) γινόταν περιοδική εξόρυξη σερικίτη που αποτελεί προϊόν 
υδροθερμικής εξαλλοίωσης των περιεχόμενων αστρίων στους γρανίτες. Η επεξεργασία και ο εμπλουτισμός 
γινόταν στα Βρασνά Θεσσαλονίκης. Τα ενδεικτικά αποθέματα μαρμαρυγιών είναι 800.000 τόνοι και η αξία 
τους 20 εκατ. €. 

21. Τάλκης 

Τύπος:  Mg3Si4O10(OH)2  

Σύστημα:  Μονοκλινές  

Κατηγορία:  Φυλλοπυριτικά  
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ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ  

Λάμψη:  Μαργαριτώδης, λιπαρή, αλαμπής.  

Χρώμα:  Ανοικτοπράσινο, λευκό, τεφρό. Ενίοτε κιτρινωπό, κοκκινωπό και καστανό από σιδηροξείδια.  

Γραμμή σκόνης:  Λευκή.  

Σκληρότητα:  1. Το μαλακότερο ορυκτό στην κλίμακα Mohs. Στη συμπαγή ποικιλία στεατίτη έχουμε 
μεγαλύτερη σκληρότητα 1½ - 2½.  

Ειδικό βάρος:  2,7 - 2,8  

Σχισμός:  Τέλειος κατά (001). Ανώμαλος θραυσμός στις συμπαγείς ποικιλίες.  

Διαφάνεια:  Ημιδιαφανής.  

Τηκτικότητα:  5  

Παρατηρήσεις:  Κρύσταλλοι σπάνιοι πινακοειδείς, ψευδοεξαγωνικοί. Συνήθως σε φυλλώδεις μάζες ή φυλλώδη 
ακτινωτά συσσωματώματα. Επίσης σε κοκκώδεις και συμπαγείς μάζες. Λιπαρή αφή. Τα φυλλάρια 
είναι εύκαμπτα αλλά όχι ελαστικά. Ο τάλκης είναι δευτερογενές ορυκτό, προϊόν αλλοίωσης 
συστατικών υπερβασικών κυρίως πετρωμάτων. Είναι συστατικό πετρωμάτων χαμηλού έως μέσου 
βαθμού μεταμόρφωσης και αποτελεί το κύριο συστατικό των ταλκικών σχιστολίθων. Ο τάλκης 
έχει πολλές εφαρμογές με κύρια την κατασκευή πούδρας. Έχει μικρή θερμική και ηλεκτρική 
αγωγιμότητα, είναι ανθεκτικός στη φωτιά και δεν προσβάλλεται από οξέα. Γι' αυτούς τους λόγους 
έχει εφαρμογή σε πολλές βιομηχανίες όπως φαρμακευτική, χρωματουργία, χαρτοβιομηχανία, 
βιομηχανία ελαστικών, κεραμικών, εντομοκτόνα και αλλού.  

Όνομα:  Από την αραβική λέξη talq = αγνός (λευκός;) πιθανόν λόγω του χρώματος της σκόνης του.  

Μικροσκοπικές 
ιδιότητες:  Τάλκης 

 

 

 

 

 

 

Ο τάλκης (αγγλ. talc, λέξη Περσικής προέλευσης) είναι πυριτικό ορυκτό του μαγνησίου με χημικό τύπο 
Mg3Si4O10(OH)2. Περιέχει, επίσης, και ίχνη σιδήρου και αργιλίου. Το όνομά του προέρχεται από την 
αραβική λέξη talq (=αγνός), πιθανότατα λόγω του λευκού του χρώματος. Είναι το μαλακότερο από όλα τα 
ορυκτά, χαράσσεται εύκολα με το νύχι και αφήνει λευκή γραμμή όταν συρθεί επάνω σε χαρτί. Η αφή του 
είναι, πολλές φορές, λιπαρή. Οι (σπάνιοι) κρύσταλλοί του είναι φυλλώδεις και κάμπτονται εύκολα, δεν 
παρουσιάζουν, ωστόσο, καμία ελαστικότητα. Παραλλαγή του τάλκη είναι ο στεατίτης. 
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Ανευρίσκεται σε σχιστολίθους (ταλκικοί σχιστόλιθοι) και αποτελεί δευτερογενές ορυκτό μεταμόρφωσης 
χαμηλών θερμοκρασιών μαγνησιούχων και σιδηρούχων ορυκτών, συστατικών των υπερβασικών 
πετρωμάτων. Σχετίζεται με ακτινόλιθο, τρεμολίτη, σερπεντίνη, δολομίτη και ασβεστίτη. Απαντά, επίσης, σε 
πρασινοσχιστόλιθους επιφανειακής μεταμόρφωσης κατά την σερπεντινίωσή τους και σε μεταμόρφωση 
πυριτικών δολομιτών. Η εμφάνισή του είναι παγκόσμια. Δείγματα υψηλής καθαρότητας με εμφάνιση 
κρυστάλλων ανευρίσκονται στο Αυστριακό Τιρόλο, στην Άνω Αδίγη (Alto Adige) της Ιταλίας, στην 
Γαλλία, στην Βαυαρία, στην Νορβηγία, στην Σιβηρία και σε πολλές περιοχές των ΗΠΑ. 

Ο τάλκης χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά στη Βασσόρα το 870 μ.Χ. Στην αρχαιότητα ονομαζόταν 
μαγνητική λίθος (Θεόφραστος: Λίθοι, 315 π.Χ.). Είναι άχρωμος, λευκός, ανοικτοπράσινος, 
σκουροπράσινος ή καστανίζων, ανάλογα με τις προσμίξεις που περιέχει σε διάφορα ιχνοστοιχεία.  Έτσι, το 
χρώμιο, το νικέλιο και ο δισθενής σίδηρος του δίνουν διάφορες αποχρώσεις του πράσινου, ενώ ο χαλκός 
του προσδίδει πρασινο-μπλε χρώμα. Ενώ η σκληρότητα του είναι πολύ μικρή (1 στην κλίμακα Mohs), όταν 
πυρωθεί χάνει το νερό από το πλέγμα του και σκληρύνεται. 
Είναι το κύριο συστατικό πετρωμάτων, τα οποία είναι γνωστά ως σαπωνόλιθοι  ή στεατίτες που έχουν 
ευρεία χρήση στη διακοσμητική και κυρίως, στην παρασκευή θερμο- και ηλεκτρομονωτικών. 
 
Πιο συγκεκριμένα, ο τάλκης χρησιμοποιείται σε διάφορους τομείς της παρασκευής βιομηχανικών 
προιόντων, όπως: 
- Στη βιομηχανία ελαστικών.  
 -Στη χημική βιομηχανία.  
-Στη φαρμακευτική βιομηχανία, όπως επίσης και στη βιομηχανία καλλυντικών (σαπούνια, οδοντόκρεμες, 
πούδρες κ.λ.π.), 
-Στην υφαντουργία 

Πολυάριθμες αποθέσεις τάλκη έχουν εντοπιστεί στην Ελλάδα, μερικές των οποίων παρουσιάζουν 
οικονομικό ενδιαφέρον. Αυτές βρίσκονται συνήθως με μορφή φλεβών και φακών μέσα σε σερπεντινίτες και 
οφιόλιθους που έχουν δεχθεί υδροθερμική ή μεταμορφική επίδραση. Ο τάλκης συνοδεύεται από χλωρίτη, 
τρεμολίτη, μαγνητίτη, ασβεστίτη και χαλαζία. Αποθέσεις τάλκη υπάρχουν στη Σίφνο, Σύρο, Εύβοια, 
Λάρισα, Άρνισσα Πέλλας, Δίβουνο Κιλκίς, στη Ροδόπη (Οργάνη, Μυρτίσκη, Χλόη) κ.α.. Εκμετάλλευση 
κοιτασμάτων τάλκη γινόταν στο παρελθόν στην Τήνο, Ιεράπετρα Κρήτης και Χορτιάτη Θεσσαλονίκης. 
Σήμερα, ιδιαίτερου ενδιαφέροντος είναι τα άφθονα σερπεντινικά σώματα της σειράς του Βερτίσκου (Σερβο-
μακεδονική Ζώνη) και ιδιαίτερα της περιοχής Ασκού Θεσσαλονίκης που είναι πλούσια σε βερμικουλίτη και 
τάλκη. Στον Ασκό τα αποθέματα τάλκη (με 2,5-5,5% Fe2O3) είναι περίπου 700 χιλ. τόνοι. Δοκιμές 
βελτίωσης που πραγματοποιήθηκαν, περιόρισαν το περιεχόμενο του Fe2O3 στο 2,5-3%.  
Τα ενδεικτικά αποθέματα τάλκη είναι 1 εκατ. τόνοι και η αξία τους 20 εκατ. €. 

22. Φωσφορίτες 

Απατίτης  apatite

 

Τύπος:  Ca5(PO4)3(OH,F,Cl)  

Σύστημα:  Εξαγωνικό  

Κατηγορία:  Φωσφορικά  
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ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ  

Λάμψη:  Υαλώδης, ρητινώδης, αλαμπής.  

Χρώμα:  Κυανοπράσινο, πράσινο, κυανό, ιώδες, καστανό, λευκό, άχρωμο.  

Γραμμή σκόνης:  Λευκή.  

Σκληρότητα:  5  

Ειδικό βάρος:  3,1 - 3,2  

Σχισμός:  (0001) ασθενής, κογχώδης θραυσμός.  

Διαφάνεια:  Διαφανές, ημιδιαφανές.  

Τηκτικότητα:  5 - 5,5  

Παρατηρήσεις:  Κρύσταλλοι εξαγωνικοί, πρισματικοί, πλακώδεις. Συσσωματώματα κοκκώδη, γεηρά, 
σταλακτιτοειδή, βοτρυοειδή. Βρίσκεται ως επουσιώδες ορυκτό στα πυριγενή και μερικά 
μεταμορφωμένα πετρώματα. Επίσης σε πηγματιτικές και πνευματολυτικές φλέβες και σε 
ιζηματογενή πετρώματα. Συνοδεύεται από κασσιτερίτη, βολφραμίτη, χαλαζία, φθορίτη, 
μαγνητίτη, ασβεστίτη κ.ά.  

Όνομα:  Από την ελληνική λέξη απατώ διότι, λόγω της πρισματικής μορφής και της ποικιλοχρωμίας του, 
ομοίαζε και συχνά συγχεόταν με άλλα ορυκτά, όπως η βήρυλλος, ο χαλαζίας, ο ασβεστίτης, ο 
διοπτάσιος κλπ.  

Μικροσκοπικές 
ιδιότητες:  

Απατίτης 

 

 

 

 

 

 

Ο απατίτης είναι φωσφορικό ορυκτό του ασβεστίου, που συνήθως αναφέρεται ως κατηγορία, που 
περιλαμβάνει τα επιμέρους ορυκτά υδροξυαπατίτης, φθοροαπατίτης και χλωροαπατίτης, των οποίων τα 
ονόματα προήλθαν από υψηλές συγκεντρώσεις τους σε ιόντα υδροξυλίου, ιόντα φθορίου και ιόντα χλωρίου 
αντιστοίχως. Ο γενικός μοριακός τύπος του απατίτη μπορεί να γραφεί ως Ca5(PO4)3(OH, F, Cl). Οι τύποι 
των επιμέρους ορυκτών είναι Ca5(PO4)3(OH), Ca5(PO4)3F και Ca5(PO4)3Cl, αντιστοίχως. Επειδή το άτομο 
του φθορίου είναι ελαφρότερο από αυτό του χλωρίου, ο χλωροαπατίτης περιέχει κατά βάρος 6,81% χλώριο, 
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ενώ ο φθοροαπατίτης μόνο 3,78% κατά βάρος φθόριο. Σε κάποιες παραλλαγές απατίτη, μέρος του Ca 
αντικαθίσταται από μαγνήσιο, σίδηρο ή μαγγάνιο, το χλώριο με θειικά ή ανθρακικά ιόντα και ο φωσφόρος 
από πυρίτιο. Το όνομά του προέρχεται από την ελληνική λέξη απατώ, επειδή συχνά συγχέεται με άλλα 
ορυκτά, κυρίως ασβεστίτη και χαλαζία. 

Κρυσταλλική δομή και αποχρώσεις 

Ο απατίτης είναι κρυσταλλωμένος στο εξαγωνικό σύστημα και συγκεκριμένα σε ημιεδρικούς 
(διπυραμιδικούς) πρισματικούς κρυστάλλους. Τα κρυσταλλικά του συσσωματώματα έχουν διάφορες 
μορφές: συμπαγή, κοκκιώδη, ινώδη, ακτινωτά, ωολιθικά, κλπ., ή λεπτού φλοιού, που μοιάζει με χαλκηδόνιο 
πάνω σε άλλα ορυκτά ή πετρώματα. Στην τελευταία περίπτωση είναι γνωστός με την ονομασία 
σταφφελίτης. Ο απατίτης μπορεί να είναι από διαφανής ως ημιδιαφανής, ενώ παρατηρήθηκαν και 
αδιαφανείς ποικιλίες του. Το χρώμα του είναι συνήθως πράσινο ή πράσινο λαδί και σπανιότερα είναι 
άχρωμος, κιτρινωπός, ιώδης (γνωστός ως «αμέθυστος βασαλτίνης» χωρίς να έχει κάποια σχέση με το 
ορυκτό αμέθυστος), κυανός, κυανοπράσινος, κεραμιδοκόκκινος έως καφέ ή ρόδινος. 

Φωσφορίτης 

Ο φαινομενικά άμορφος απατίτης (στην πραγματικότητα κρυπτοκρυσταλλικός) με προσμίξεις ονομάζεται 
φωσφορίτης. Ο φωσφορίτης παρουσιάζεται στη φύση σε κολλοειδείς μάζες, με υφή κυψελοειδή, 
βοτρυοειδή - νεφροειδή, σφαιροειδή ή στιφρή. Περιέχει ως προσμίξεις σίδηρο και ανθρακικό ασβέστιο. Ο 
φωσφορίτης που βρίσκεται σε μεγάλα κοιτάσματα έχει σημαντική οικονομική αξία, γιατί είναι η μόνη πηγή 
στην ανόργανη φύση από την οποία μπορεί ο άνθρωπος να πάρει φωσφόρο με τη μορφή φωσφορικού 
οξέος, για να παρασκευάσει φωσφορικά λιπάσματα, απορρυπαντικά, πρόσθετα τροφίμων και άλλα 
προϊόντα. 

Φυσικές ιδιότητες 

Ο απατίτης είναι ελαφρώς διπλοθλαστικός κρύσταλλος με δείκτες διαθλάσεως 1,634 έως 1,638 (+0,012 / -
0,006). Το ειδικό βάρος του κυμαίνεται από 3,16 ως 3,22. Ο απατίτης λιώνει δύσκολα στη φωτιά, είναι 
αδιάλυτος στο νερό αλλά προσβάλλεται εύκολα από τα οξέα. Είναι πιεζοηλεκτρικό ορυκτό. Η σκληρότητά 
του είναι 5 στην κλίμακα Mohs. Ο απατίτης εμφανίζει το φαινόμενο του φθορισμού: ο κίτρινος φθορίζει με 
μοβ ως ροζ φως, ο κυανός με γαλάζιο, ο πράσινος με κιτρινοπράσινο και ο ιώδης με κιτρινοπράσινο στα 
μεγάλα μήκη κύματος και με ανοικτό βιολετί φως στα μικρά μήκη κύματος. 

 

Η βιολογική σημασία του απατίτη 

Ο απατίτης είναι ένα από τα λίγα ορυκτά που παράγονται και χρησιμοποιούνται από βιολογικά συστήματα 
σε μικροπεριβάλλοντα. Ο υδροξυαπατίτης είναι το κυριότερο συστατικό του σμάλτου των δοντιών. Μια 
σχετικώς σπάνια μορφή απατίτη, στην οποία οι περισσότερες υδροξυλομάδες λείπουν και η οποία περιέχει 
πολλές αντικαταστάσεις από ανθρακικά και όξινα φωσφορικά ιόντα, αποτελεί ένα μεγάλο ποσοστό της 
μάζας των οστών. Ο φθοροαπατίτης είναι ανθεκτικότερος στα οξέα από ό,τι ο υδροξυαπατίτης. Για τον 
λόγο αυτό, η οδοντόκρεμες συνήθως περιέχουν κάποια ένωση που δρα ως πηγή ανιόντων φθορίου (π.χ. 
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φθοριούχο νάτριο), ώστε με το βούρτσισμα των δοντιών ένα μέρος του υδροξυλίου του υδροξυαπατίτη τους 
να αντικαθίσταται με ιόντα φθορίου. Με εντελώς όμοιο τρόπο, η προσθήκη φθορίου στο πόσιμο νερό 
επιτρέπει την ανταλλαγή ιόντων υδροξυλίου των δοντιών με ιόντα φθορίου. Ωστόσο, υπερβολική ποσότητα 
φθορίου οδηγεί σε οδοντική ή/και σκελετική φθορίωση. Στις ΗΠΑ ο απατίτης χρησιμοποιείται συχνά ως 
λίπασμα στην καλλιέργεια του καπνού: μειώνει την πρόσληψη αζώτου από το φυτό, κάτι που δίνει στα 
αμερικανικά τσιγάρα ένα διαφορετικό άρωμα από αυτό των τσιγάρων που γίνονται με καπνά άλλων χωρών. 

Χρησιμότητα-οικονομική σημασία 

Τα συντηκτικά ίχνη στον απατίτη χρησιμοποιούνται συχνά για την εύρεση της θερμικής ιστορίας των 
ορογενετικών ζωνών και των ιζημάτων στις ιζηματογενείς λεκάνες. Ο μεγαλοκρυσταλλικός απατίτης, 
αντίθετα από τον φωσφορίτη που βρίσκεται σε μεγάλα κοιτάσματα, δεν έχει στις συνηθισμένες του 
συγκεντρώσεις μεγάλη οικονομική αξία. Από τον απατίτη εξάγεται φωσφόρος. Γενικά πάντως, και τα 
περισσότερα άγρια φυτά στη Φύση παίρνουν τον απαραίτητο φωσφόρο για την ανάπτυξή τους κυρίως από 
τον απατίτη του εδάφους. 

Ο απατίτης ως ημιπολύτιμος λίθος 

Ο απατίτης χρησιμοποιείται κάποιες φορές (όχι συχνά) ως ημιπολύτιμος λίθος. Διαφανή δείγματα μπορούν 
να κοπούν σε πολυεδρικά σχήματα, ενώ δείγματα με ιδιαίτερη λάμψη (σατουαγιάν) απλώς λειαίνονται 
(«απατίτης - μάτι της γάτας»). Τα διαφανή πράσινα πετράδια είναι γνωστά ως ασπαραγόλιθος, ενώ τα 
κυανά ως μοροζίτης (moroxite). Τα περισσότερα δείγματα από απατίτη ποιότητας ημιπολύτιμου λίθου 
προέρχονται από τη Βραζιλία, τη Βιρμανία και το Μεξικό, ενώ βρίσκονται και στον Καναδά, στη Γερμανία, 
στην Ινδία, στη Μαδαγασκάρη, στη Μοζαμβίκη, στη Νορβηγία, στη Νότια Αφρική, στην Ισπανία, στη Σρι 
Λάνκα και στις ΗΠΑ. 

Βρίσκονται σε τρεις διαφoρετικoύς oρίζovτες πoυ αvήκoυv στo Άvω Κρητιδικό (Ζώvη Παρvασσoύ-
Γκιώvας), στo Ηώκαιvo και στo Ολιγόκαιvo (Ζώvη Iόvιoς). Στον Πάρνωνα έχουν τη μορφή κρυσταλλικού 
φθοριοαπατίτη, ενώ στον Κιθαιρώνα έχει εντοπιστεί μικρή εμφάνιση ουρανοβαναδιούχου φωσφορίτη. Στη 
Ζώvη Παρvασσoύ-Γκιώvας oι εμφαvίσεις βρίσκovται στην επαφή ασβεστόλιθων με φλύσχη στo Δίστoμo, 
Αράχοβα και Αvτίκυρα και είvαι κατατμημέvες, εξαιτίας της διάβρωσης. Στην Ιόνιο Ζώνη έχουν εντοπιστεί 
εμφανίσεις Μειοκαινικών φωσφοριτών στις περιοχές Κτισμάτων και Αργυροχωρίου Ηπείρου, στην 
Κέρκυρα και Κεφαλονιά. Στηv ίδια Ζώνη υπάρχουν Ανωκρητιδικοί φωσφορίτες κυρίως στην 
Αιτωλοακαρνανία, Πρέβεζα και Δελβιvάκι Iωαvvίvωv, όπoυ οι αποθέσεις εκτείνονται σε μήκoς 15 km και 
πάχoς 2-4 m και το περιεχόμενό τους σε P2O5 είναι 10-25% (Βέκιος & Χιώτης 1993, Arvanitidis 1998). 
Εξαιτίας της χαμηλής περιεκτικότητας σε P2O5, η εκμετάλλευση αυτών των αποθέσεων είναι αδύνατη με 
τις σημερινές τεχνικο-οικονομικές συνθήκες. Τα ενδεικτικά αποθέματα σε P2O5 είναι 500.000 τόνοι και η 
αξία τους 10 εκατ. €. 

23. Βαρύτης 
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Βαρύτης 

 
Βαρύτης. Προέλευση: Περού 

Γενικά 

Κατηγορία Θειικά. Ομάδα βαρύτη 

Χημικός τύπος BaSO4 

Ορυκτολογικά χαρακτηριστικά 

Πυκνότητα 4,5 gr/cm3 

Χρώμα Άχρωμο, λευκό, κυανό, κόκκινο, κίτρινο, ενίοτε σε ζώνες 

Σύστημα 

κρυστάλλωσης 

Ρομβικό 

Κρύσταλλοι 
Πρισματικοί, τραπεζοειδείς. Παρατηρημένες 

περισσότερες από 70 μορφές 

Υφή 

Ειδική (ρόδο ερήμου), συμπαγής, ινώδης, ενίοτε 

σταλακτιτική, στιφρή ή κοκκώδης. 

Διδυμία Όχι 

Σκληρότητα 3 - 3,5 

Σχισμός {001} τέλειος, {010} ατελής 
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Θραύση Ανώμαλη 

Λάμψη Υαλώδης έως ρητινώδης, ενίοτε μαργαριτώδης 

Γραμμή κόνεως Λευκή 

Πλεοχρωισμός Ασθενής 

Διαφάνεια Διαφανής έως ημιδιαφανής 

Ο βαρύτης (αγγλ. barite και baryte) είναι θειικό ορυκτό του βαρίου. Το όνομά του προέρχεται από την 
ελληνική λέξη "βαρύς", λόγω του υψηλού ειδικού βάρους του. Σχηματίζει μια ιδιάζουσα υφή, κατά την 
οποία οι τραπεζοειδείς ή πρισματικοί κρύσταλλοι τοποθετούνται ομοκεντρικά, αυξάνοντας σε μέγεθος όσο 
απομακρύνονται από το κέντρο. Η υφή αυτή είναι μοναδική για τον βαρύτη και ονομάζεται "ρόδο της 
ερήμου" (desert rose). Έχει χημικό τύπο BaSO4 (θειικό βάριο). 

Εμφάνιση, παραγενέσεις 

Είναι από τα πλέον κοινά ορυκτά και συχνά συγχέεται με τον σελεστίνη (SrSO4), ο οποίος έχει ίδια 
κρυσταλλική συμμετρία και παρόμοιο τύπο κρυστάλλων. Η μακροσκοπική διάκριση των δύο ορυκτών είναι 
πρακτικά αδύνατη και επιτυγχάνεται μόνο με την βοήθεια φλόγας λύχνου Bunsen: Ρίπτοντας στην φλόγα 
κονιοποιημένο δείγμα, η φλόγα χρωματίζεται πράσινη, αν πρόκειται για βαρύτη, ή κόκκινη, αν πρόκειται 
για σελεστίνη. Ανευρίσκεται σε υδροθερμικές φλέβες χαμηλών θερμοκρασιών, σε υπολειμματικές 
αποθέσεις προερχόμενες από αποσαθρωμένους βαρυτικούς ασβεστολίθους, σε αποθέσεις θερμών πηγών 
και, ως συμπληρωματικό ορυκτό εκρηξιγενών πετρωμάτων. Επίσης ως πρωτεύον συστατικό μαζών γύρω 
από υποθαλάσσια ηφαίστεια, μαζί με άλλα θειικά ορυκτά. Σχετίζεται με απατίτη, ασβεστίτη, ροδοχρωσίτη, 
γύψο, αντιμονίτη, γαληνίτη και σφαλερίτη, ενώ συχνά περιέχει άργυρο, αντιμόνιο, κοβάλτιο, μαγγάνιο, 
μόλυβδο και χαλκό. Είναι ευρύτατα διαδεδομένο ορυκτό. Σημαντικές αποθέσεις του απαντούν στην Ελλάδα 
(νήσοι Μύκονος, Μήλος, Κίμωλος), όπου είναι αργυρομιγής και ονομάζεται "βαρυτίνη".[1] Μεγάλοι 
κρύσταλλοί του ευρίσκονται, επίσης, στην Γερμανία, στην Ρουμανία, την Αγγλία, την Τσεχία, τη Νότια 
Αφρική, τον Καναδά και σε πολλές πολιτείες των ΗΠΑ. 

Χρήσεις 

Ο βαρύτης χρησιμοποιείται για την παρασκευή πολτού εκπλύσεως γεωτρήσεων αντλήσεως πετρελαίου, του 
οποίου αυξάνει το ειδικό βάρος. Χρησιμοποιείται, επίσης, στην υαλουργία, στην βιομηχανία ελαστικών, 
στην χαρτοβιομηχανία και στην χημική βιομηχανία. 

24. Φθορίτης 
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Ο φθορίτης (αγγλ. fluorite) ή αργυροδάμας είναι ορυκτό του ασβεστίου με χημικό τύπο CaF2. Οφείλει το 
όνομά του στο συστατικό του, φθόριο, το δε αγγλικό όνομα προέρχεται από τα λατινικά (fluor = ρέω) και 
σχετίζεται με την ικανότητά του να χαμηλώνει το σημείο τήξεως όταν προστίθεται σε άλλα ορυκτά 
(συλλίπασμα). 

Εμφανίζει ποικιλία χρωμάτων, συχνά σε ζώνες. Η ιώδης ποικιλία του συγχέεται συχνά με αμέθυστο, από 
τον οποίο διακρίνεται λόγω χαμηλότερης σκληρότητας. Συχνά οι κρύσταλλοί του παρουσιάζουν φθορισμό 
κάτω από υπεριώδη ακτινοβολία σε ποικιλία χρωμάτων. Τυπικό χρώμα φθορισμού είναι το μπλε, εμφανίζει, 
όμως, φθορισμό σε κίτρινο, πράσινο, κόκκινο, λευκό και πορφυρό, ενώ το χρώμα φθορισμού μπορεί να 
αλλάζει ανάλογα με το μήκος κύματος της υπεριώδους ακτινοβολίας. Ορισμένοι κρύσταλλοι, που περιέχουν 
το στοιχείο Ευρώπιο (Eu) εμφανίζουν ασθενή φωσφορισμό. Η (σπάνια) παραλλαγή του χλωροφανής, που 
απαντά στην Βιρτζίνια και στην Αριζόνα των ΗΠΑ παρουσιάζει το φαινόμενο του θερμοφθορισμού, 
φθορίζει, δηλαδή σε πρασινογάλαζο χρώμα, όταν θερμανθεί. Μετά την ψύξη, το φαινόμενο αυτό 
εξαφανίζεται από το συγκεκριμένο δείγμα. Η μεγάλη χρωματική του ποικιλία έχει ως συνέπεια να είναι από 
τα πλέον περιζήτητα από συλλέκτες ορυκτά, ενώ, λόγω της ποικιλοχρωμίας του και της εμφάνισης 
ζωνώδους χρωματισμού, χρησιμοποιείται και ως ημιπολύτιμος λίθος, παρά την χαμηλή του σκληρότητα. 
Ανευρίσκεται ως συνοδό ορυκτό σε γρανίτες, γρανιτικούς πηγματίτες και συηνίτες, καθώς και σε 
φουμαρόλες. Οι οικονομικά εκμεταλλεύσιμες εμφανίσεις του είναι σε μέσης και χαμηλής θερμοκρασίας 
υδροθερμικές φλέβες και στρωματοειδείς αποθέσεις. Συχνά αποτελεί το υλικό διασύνδεσης στους ψαμμίτες. 

Συνδέεται με χαλαζία, μικτά θειούχα, ασβεστίτη, βαρύτη, κασσιτερίτη, βολφραμίτη, απατίτη, σεελίτη και 
τοπάζιο. Απαντά σε πολλά σημεία του πλανήτη. Παραλλαγές του, εκτός από τον χλωροφανή, είναι ο 
Υττριοφθορίτης ( (Ca,Y)F2, ο Υττριοδημητρίτης ((Ca,Ce,Y)F2) και ο Αντοζωνίτης, ο οποίος, όταν 
θραυσθεί ή κονιοποιηθεί, αναδίδει περίεργη οσμή και ο "bluejohn", που εμφανίζει χαρακτηριστικά ζωνώδη 
χρωματισμό.  

Φθορίτης 

 
Φθορίτης. Προέλευση: Γαλλία 

Γενικά 

Κατηγορία Αλογονίδια 

Χημικός τύπος CaF2 

Ορυκτολογικά χαρακτηριστικά 

Πυκνότητα 3,2 gr/cm3 
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Χρώμα 

Ποικίλλει. Άχρωμο, λευκό, πορφυρό, μπλε, πράσινο, 

κίτρινο, πορτοκαλί, κόκκινο, καστανό, ιώδες, συχνά σε 

ζώνες. 

Σύστημα 

κρυστάλλωσης 

Κυβικό 

Κρύσταλλοι Κυβικοί, οκταεδρικοί, σπάνια δωδεκαεδρικοί 

Υφή 

Συμπαγής ή κοκκώδης, ενίοτε βοτρυοειδής, σπανίως 

ινώδης 

Διδυμία {111} συνδιαβλαστάνουσα 

Σκληρότητα 4 

Σχισμός Τέλειος κατά {111} σε τέλεια οκτάεδρα 

Θραύση Υποκογχοειδής έως ακανόνιστη 

Λάμψη Υαλώδης 

Γραμμή κόνεως Λευκή 

Πλεοχρωισμός - 

Διαφάνεια Διαφανής έως ημιδιαφανής 

Παρατηρήσεις Εμφανίζει φθορισμό σε υπεριώδη ακτινοβολία 

 

Αποθέσεις φθορίτη υπάρχουν στο Λαύριο (Καμάριζα έως Σούνιο), Σέριφο, Μεταλλικό Κιλκίς και Δράμα 

25. Πυρίτο- Si 
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Το πυρίτιο είναι το όγδοο  κατά σειρά αφθονίας μάζας στοιχείο στο σύμπαν και δεύτερο στο φλοιό της Γης, 
αποτελώντας συγκεκριμένα το 25,7% της μάζας του, όπου όμως σπάνια βρίσκεται σε ελεύθερη στοιχειακή 
κατάσταση. Η πιο συνηθισμένη μορφή του είναι στη διαστρική σκόνη, σε αστεροειδείς, δορυφόρους και 
πλανήτες είναι το διοξείδιο του πυριτίου (SiO2) και διάφορες πυριτικές ενώσεις . 

Βιομηχανικές χρήσεις 

Το πυρίτιο και οι ενώσεις του έχουν πολλές βιομηχανικές χρήσεις. Το ίδιο το πυρίτιο είναι κύριο συστατικό 
των περισσότερων ημιαγωγικών συστημάτων και των μικροτσίπ. Οι ημιαγωγικές ιδιότητες των ημιαγωγών 
πυριτίου παραμένουν σε υψηλότερες θερμοκρασίες σε σύγκριση με των αντίστοιχων του γερμανίου. 
Ακόμη, το φυσικό του οξείδιο είναι πιο εύχρηστο και έτσι σχηματίζεται καλύτερο ζεύγος ημιαγωγών - 
διηλεκτρικών, σε σχέση με κάθε άλλο γνωστό υλικό. Ακόμη, στη μορφή του χαλαζία και διαφόρων 
πυριτικών ενώσεων σχηματίζει χρήσιμα υαλικά, τσιμέντα και κεραμεικά προϊόντα. Είναι ακόμη ένα κύριο 
συστατικό των σιλικονών, μια τάξη πολυμερών που περιέχουν πυρίτιο, άνθρακα,οξυγόνο και υδρογόνο. 
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Μάρμαρα - Διακοσμητικά Πετρώματα 
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1. Μάρμαρα 

 

Φυσικό (ακατέργαστο) μάρμαρο. Προέλευση: Σλοβακία 

Το μάρμαρο είναι πέτρωμα αποτελούμενο κατά το μέγιστο ποσοστό του από ασβεστίτη. Είναι προϊόν 
ανακρυστάλλωσης ασβεστολίθων. Η λέξη ετυμολογείται από την αρχαιοελληνική μάρμαρος, δηλαδή 
«λαμπερός λίθος». 

Φυσικά χαρακτηριστικά 

Το μάρμαρο χαρακτηρίζεται από κοκκοβλαστικό ιστό. Τα μάρμαρα με μικρό ποσοστό μαρμαρυγιών 
χαρακτηρίζονται ως σιπολίνες. Οι διαφορετικές ποικιλίες του μαρμάρου είναι, αρχικά, προϊόντα 
ιζηματογένεσης του ασβεστίτη (μιας αργής διαδικασίας γεωλογικού σχηματισμού) και διαφέρουν μεταξύ ως 
προς το χρώμα, τη σύσταση και τη χημική σύνθεση. Η σκληρότητά του είναι 3-4, ανάλογα με τη σύνθεσή 
του και η θραύση του ακανόνιστη, ενώ το ειδικό βάρος του ποικίλλει από 1,8 - 2,85 περίπου. Το μάρμαρο 
έχει τη χημική σύνθεση του ανθρακικού ασβεστίου ή ασβεστίτη (CaCO3) ή του δολομίτη ((Ca,Mg) (CO3)2) 
ή και συνδυασμό των δύο ορυκτών. Ο καθαρός ασβεστίτης είναι λευκός, αλλά ορυκτές προσμίξεις 
προσθέτουν χρώμα σε τυχαία πρότυπα. Για παράδειγμα ο αιματίτης προσθέτει το κόκκινο χρώμα. Όλα τα 
άλατα ανθρακικών οξέων, δεχόμενα την άμεση επίθεση των οξέων, παράγουν διαλυτά οξέα και διοξείδιο 
του άνθρακα. Συνεπώς, η όξινη βροχή αποτελεί τον μεγαλύτερο εχθρό των μαρμάρων μαζί με την 
ατμοσφαιρική μόλυνση. 

Αρχαιολογία 

Η εικόνα που συνδέεται συνήθως με την αρχαιοελληνική μνημειακή γλυπτική είναι αγάλματα και 
οικοδομήματα από λευκό μάρμαρο. Μια εικόνα λανθασμένη, ωστόσο, γιατί αφενός το μάρμαρο ως υλικό 
διαθέτει τόση λευκότητα όση του επιτρέπουν οι προσμίξεις του, αφετέρου γιατί η θέαση του λευκού 
μαρμάρου στην αρχαία Ελλάδα ισοδυναμούσε σχεδόν με ιεροσυλία. Οι φιλολογικές μαρτυρίες για τους 
τρόπους εξόρυξης των μαρμάρων είναι λιγοστές έως ανύπαρκτες. Τα διάφορα ευρήματα ή οι όποιες 
διαπιστώσεις μας προκύπτουν από έρευνες στα αρχαία λατομεία και από πειραματικές εφαρμογές μεθόδων 
που διατηρούνταν ως πρόσφατα –στις αρχές του περασμένου αιώνα- για την εξόρυξη του μαρμάρου. Εν 
γένει τα αρχαία λατομεία διακρίνονταν σε επιφανειακά ή υπόγεια, σε συγκυριακά ή μόνιμα. Τα συγκυριακά 
εξυπηρετούσαν μάλλον τις ανάγκες ενός συγκεκριμένου έργου, ενώ στα μόνιμα οργανωμένα λατομεία 
εξορυσσόταν ορυκτό για διάφορα έργα που μεταφερόταν ενίοτε σε μεγάλες αποστάσεις. Στα υπαίθρια 
λατομεία η θραύση και αποκοπή του υλικού γινόταν με κατακόρυφες και οριζόντιες αυλακιές με πριόνι και 
άμμο. Στη συνέχεια άνοιγαν σε αυτά υποδοχές για μεταλλικές ή ξύλινες σφήνες, προκειμένου να 
αποσπάσουν τον όγκο από το μητρικό πέτρωμα. Σύμφωνα με τον Τόνι Κόζελιτς, της γαλλικής 
αρχαιολογικής σχολής, οι αρχαίοι λατόμοι χρησιμοποιούσαν μεταλλικές σφήνες, 25-27 εκ., στα λατομεία 
μαρμάρου. Με την εξόρυξη του όγκου ακολουθούσε η πρώτη λάξευση ή «πελέκησις». Με αυτόν τον τρόπο 
έφευγε το περιττό βάρος και γινόταν ευκολότερη η μεταφορά. Τα κιονόκρανα, οι στήλες και διάφορα 
μισοτελειωμένα αγάλματα που βρέθηκαν σε αρχαία λατομεία μαρμάρου, ενισχύουν αυτή την πεποίθηση. 
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Η μεταφορά των ογκόλιθων από το λατομείο στο εργαστήριο ονομάζονταν από τους αρχαίους λιθαγωγία ή 
κομιδή και δεν ήταν πάντα εύκολη, γιατί πολύ συχνά η απόσταση ήταν μεγάλη και το έδαφος ορεινό και 
ανώμαλο, ενώ άλλες φορές μεσολαβούσε η θάλασσα. Συνήθως για μικρές και οριζόντιες αποστάσεις και για 
όγκους όχι μεγάλους χρησιμοποιούσαν φάλαγγες ή σκυτάλες, δηλαδή ξύλινους κυλίνδρους. Εν γένει 
φθηνότερη μεταφορά θεωρείτο θαλάσσια και γινόταν με "φορτηγίδες λιθαγωγούς" στις οποίες στοίβαζαν 
τους μικρότερους όγκους, ενώ τους μεγαλύτερους -για να είναι ελαφρύτεροι μέσω της άνωσης - τους 
κρεμούσαν στο νερό από ξύλινα δοκάρια, που στηριζονταν σε δυο αμφίπρυμνες φορτηγίδες. 
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Τα ολόλευκα, λεπτόκοκκα και ομογενή ασβεστιτικά μάρμαρα, όπως είναι αυτά της Πεντέλης και της 
Πάρου, είναι πολύ σπάνια. Η θαυμάσια εμφάνιση αυτών οφείλεται στη διαφάνειά τους, καθώς και στην 
ικανότητά τους να αντανακλούν το φως. Λειτουργούν όμως εκατοντάδες λατομεία που παράγουν 
κατώτερης ποιότητας μάρμαρα. 

Η βιομηχανία μαρμάρου, συμπεριλαμβανομένων και των άλλων φυσικών διακοσμητικών πετρωμάτων, 
συνεχίζει να είναι ένας από τους πλέον παραγωγικούς τομείς της ελληνικής οικονομίας. Σήμερα, η 
βιομηχανία μαρμάρου περιλαμβάνει περίπου 3.000 επιχειρήσεις (εξόρυξη, επεξεργασία, εμπορία). Ως μια 
αμιγής παραγωγική βιομηχανία υπολογίζεται ότι απασχολεί άμεσα και έμμεσα περίπου 25.000 άτομα σε 
ολόκληρη την χώρα. Το 60% της συνολικής παραγωγής και δραστηριότητας αναπτύσσεται στη Μακεδονία. 
Τα σημαντικότερα κέντρα λευκών μαρμάρων βρίσκονται στις Περιφερειακές Ενότητες Δράμας και 
Καβάλας (συμπεριλαμβάνεται και η Θάσος που είναι παγκόσμια γνωστή για τους χιονόλευκους δολομίτες). 
Σήμερα, τα λειτουργούντα λατομεία μαρμάρων είναι περισσότερα από 300.  Από το 2002 συνεχίζονται με 
αυξανόμενο ρυθμό οι εισαγωγές μαρμάρου, εξαιτίας της υψηλής ζήτησης στην εγχώρια αγορά και των 
περιορισμών ανάπτυξης νέων λατομείων στην Ελλάδα. Επιπλέον, αρκετές μεγάλες επιχειρήσεις μαρμάρων 
αναπτύσσουν δραστηριότητες στο εξωτερικό, εξαιτίας των περιορισμών για νέες αδειοδοτήσεις και της 
κρατικής γραφειοκρατίας.  

 

Οι τιμές των προϊόντων μαρμάρου εξαρτώνται από το χρώμα, την ομογένεια στη σύσταση και στο 
κρυσταλλικό μέγεθος, τη ζήτηση και άλλους παράγοντες. Συνήθως τα ολόλευκα, λεπτόκοκκα και ομογενή 
μάρμαρα παρουσιάζουν υψηλότερες τιμές. Η παραγωγή μαρμάρων το 2011 ήταν 1,1 εκατ. τόνοι. Ορισμένες 
ενδεικτικές τιμές προϊόντων ανθρακικών πετρωμάτων είναι:  Αδρανή: 4-10 €/t, πληρωτικά: 70-100 €/t, 
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ακατέργαστοι όγκοι: 200-1.300 €/t,  Πλακίδια διαστάσεων 30x30 cm ή 40x40 cm και πάχους 1 cm έως 2 
cm: 20-80 €/m

2
. Τα αποθέματα των κοινών ασβεστιτικών μαρμάρων και δολομιτών είναι ανεξάντλητα. 

2. Δολομίτες 

Δολομίτης 

 
Δολομίτης επι Μαγνητίτη. Προέλευση: Ισπανία 

Γενικά 

Κατηγορία Ανθρακικά. Ομάδα δολομίτη 

Χημικός τύπος CaMg(CO3)2 

Ορυκτολογικά χαρακτηριστικά 

Πυκνότητα 2,8 gr/cm3 

Χρώμα 
Άχρωμο, λευκό (συνηθέστερα), κίτρινο, καστανό, ανοικτό 

ροζ, ενίοτε και μέλαν 

Σύστημα 

κρυστάλλωσης 

Τριγωνικό[1] 

Κρύσταλλοι Κάθε μορφής και τύπου 

Υφή 

Συμπαγής, κοκκώδης, σταλακτιτική, στηλοειδής. 

Σχηματίζει εκτεταμένες αποθέσεις 

Διδυμία Επαφής {0001}, {1010} ή {1120} 
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Σκληρότητα 3,5 - 4 

Σχισμός Τέλειος {1011} 

Θραύση Ατελώς κογχοειδής 

Λάμψη Υαλώδης έως μαργαριτώδης 

Γραμμή κόνεως Λευκή 

Πλεοχρωισμός Όχι 

Διαφάνεια Διαφανής έως ημιδιαφανής 

Ο δολομίτης (αγγλ. dolomite) είναι ανθρακικό ορυκτό του ασβεστίου και του μαγνησίου. Οφείλει το όνομά 
του στον Γάλλο φυσιοδίφη και γεωλόγο Ντεοντά Ντολομιέ (Déodat Sylvain Guy Tancrède de Gratet de 
Dolomieu, 1750–1801), ο οποίος ήταν από τους πρώτους που προέβη σε περιγραφή του βασικού 
συστατικού του πετρώματος με το ίδιο όνομα. 

Ο δολομίτης σχηματίστηκε από διαγένεση ή υδροθερμική μετασωμάτωση του ασβεστίτη σε υπεραλατούχες 
ιζηματογενείς αποθέσεις. Ανευρίσκεται, όμως, και σε αρκετά μεταμορφωμένα πετρώματα, όπως το 
μάρμαρο και ως σχηματισμός σε υδροθερμικές φλέβες. Επίσης σε καρμπονατίτες και υπερβασικά 
πετρώματα. Ορισμένες ποικιλίες του ανευρίσκονται να περιέχουν και μαγγάνιο ή σίδηρο. Η νικελιούχος 
παραλλαγή του ονομάζεται γκουροφίτης (Guhrofite) και έχει ερυθρωπό χρώμα, ενώ έχει ανευρεθεί και 
ένυδρη παραλλαγή του δολομίτη, που ονομάζεται υδροδολομίτης. Είναι ένα από τα βασικότερα μη 
πυριτικά πετρογενετικά ορυκτά. Αποτελεί κυρίαρχο συστατικό του ομώνυμου πετρώματος, το οποίο είναι 
ιζηματογενούς προελεύσεως και ιδιαίτερα διαδεδομένο, σχηματίζοντας ολόκληρα τμήματα ορέων (π.χ οι 
Δολομιτικές Άλπεις στην Κεντρική Ευρώπη). Το παράδοξο αυτού του ορυκτού (και συνακόλουθα του 
πετρώματος που σχηματίζει) αποκαλείται «πρόβλημα του δολομίτη»: Ενώ και σήμερα παρατηρούνται 
σχηματισμοί ψαμμιτών, σχιστολίθων και ασβεστολίθων, ο δολομίτης δεν σχηματίζεται πλέον, απαντώντας 
μόνο σε αποθέσεις προηγουμένων γεωλογικών περιόδων. Αυτό καταδεικνύει ότι οι αρχικές αποθέσεις ήταν 
ασβεστιτικές - αραγονιτικές, που, μέσω διαγένεσης, μετατράπηκαν σε δολομίτες. Μακροσκοπικά μοιάζει 
ιδιαίτερα με τον ασβεστίτη, με τον οποίο είναι στενά συνδεδεμένος και από τον οποίο, μακροσκοπικά, 
μπορεί να διακριθεί μόνο με ένα μέσο: Όταν και τα δύο ορυκτά κονιοποιηθούν και στην κονιοποιημένη 
μάζα επιδράσει αραιό και ψυχρό υδροχλωρικό οξύ (HCl), ο ασβεστίτης εμφανίζει έντονο αναβρασμό, ενώ ο 
δολομίτης ασθενέστατο ή καθόλου. Συνδέεται, επίσης, με μικτά θειούχα, φθορίτη, βαρύτη, χαλαζία, ορυκτά 
της ομάδας των μικτών θειούχων υδροθερμικής προέλευσης, σιδηρίτη, μαγνησίτη, βολλαστονίτη 
(μεταμορφωσιγενούς προελεύσεως), ανκερίτη, σελεστίνη και γύψο. 
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Συναντάται σε παγκόσμια κλίμακα. Περιοχές που αξίζει να αναφερθούν λόγω των πολύ καλά 
σχηματισμένων και ευμεγέθων κρυστάλλων είναι η Ιταλία (Πιεμόντε), η Ναβάρα στην Ισπανία, το Τιρόλο 
στην Αυστρία, η χερσόνησος Κόλα στη Ρωσία, η περιοχή Minas Gerais στη Βραζιλία (όπου σχετίζεται και 
με αυτοφυή χρυσό) και αρκετές Πολιτείες των ΗΠΑ. 

Πολύ καθαροί δολομίτες, με MgO>20%, είναι άφθονοι στην Ελλάδα. Αν και τα αποθέματά τους στις 
περισσότερες των περιπτώσεων είναι κατάλληλα για μεγάλο εύρος εφαρμογών, όπως παραγωγή καυστικής 
μαγνησίας και πυρίμαχων μαζών, η διαθεσιμότητα υψηλής ποιότητας μαγνησίτη εμποδίζει τη χρήση του 
δολομίτη σε τέτοιες εφαρμογές. Οι υγιείς δολομίτες χρησιμοποιούνται ως λίθοι διακόσμησης 

3. Τραβεντίνης 

 
 
Τραβερτίνης είναι μια μορφή ασβεστόλιθου κατατεθεί από ιαματικές πηγές , ιδιαίτερα θερμές 
πηγές . Τραβερτίνη έχει συχνά μια ινώδη ή ομόκεντρη εμφάνιση και υπάρχει σε λευκό, μπεζ και κρεμ 
ποικιλίες. Σχηματίζεται με μία μέθοδο ταχείας καταβύθιση του ανθρακικού ασβεστίου , συχνά στο στόμα 
του ένα ζεστό άνοιξη ή σε ένα σπήλαιο ασβεστόλιθο. Στην τελευταία, μπορεί να 
σχηματίσει σταλακτίτες , σταλαγμίτες , και άλλα σπηλαιοθεμάτων .Είναι συχνά χρησιμοποιείται 
στην Ιταλία και αλλού ως οικοδομικό υλικό. 
Τραβερτίνης είναι μια επίγεια ιζηματογενή πετρώματα , που σχηματίζεται από 
την καθίζηση των ανθρακικών ορυκτών από το διάλυμα στα υπόγεια και επιφανειακά νερά, και / 
ή γεωθερμικά θερμαίνεται ιαματικές πηγές .  παρόμοια (αλλά πιο μαλακό και εξαιρετικά πορώδη) 
καταθέσεις που διαμορφώνονται από τη θερμοκρασία περιβάλλοντος- θερμοκρασία του νερού είναι γνωστή 
ως ηφαιστειακή τέφρα . 

Μορφές τραβερτίνη από γεωθερμικές πηγές και συχνά συνδέεται με πυριτικά συστήματα που 
αποτελούν πυριτικά συσσωμάτωσης . Μακρόφυτα , βρυόφυτα ,άλγη , κυανοβακτήρια , και άλλους 
οργανισμούς συχνά αποικίζουν την επιφάνεια του τραβερτίνη και σώζονται, δίνοντας τραβερτίνη διακριτικό 
πορώδες του. 

Μερικές πηγές έχουν θερμοκρασία αρκετά υψηλή ώστε να αποκλείσει μακρόφυτα και βρυόφυτα από τις 
καταθέσεις. Κατά συνέπεια, οι καταθέσεις είναι, σε γενικές γραμμές, λιγότερο πορώδεις από ηφαιστειακή 
τέφρα . θερμόφιλο μικρόβια είναι σημαντικά σε αυτά τα περιβάλλοντα και στρωματολιθικό υφάσματα είναι 
κοινά. Όταν είναι προφανές ότι οι καταθέσεις στερούνται βιολογικό συστατικό, που συχνά αναφέρεται 
ως ασβεστολιθικά συσσωμάτωσης  
Είναι σκληροί, λεπτοκρυσταλλικοί, συμπαγείς ή μαζώδεις και συχνά συγκριματικοί, χρώματος λευκού 
μέχρι καστανού. Χρησιμοποιούνται ως λίθοι διακόσμησης.  με το φως χρησιμοποιείται σε εντυπωσιακέτασκευές και 

διακοσμήσεις. 
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4. Ψαμμίτες 

 
Δείγμα κόκκινου ψαμμίτη. 

. Ο ψαμμίτης είναι κλαστικό ιζηματογενές πέτρωμα που αποτελείται από κόκκους άμμου που 
συγκρατούνται μαζί με ορυκτές συγκολλητικές ουσίες και κόκκους πετρωμάτων. Οι κόκκοι έχουν μέγεθος 
από 2 μέχρι 0,06 χιλιοστά. Συνήθως οι κόκκοι είναι από χαλαζία ή άστριο, επειδή είναι πολύ άφθονοι στο 
φλοιό της Γης, ενώ επίσης μπορεί να υπάρχουν κόκκοι καολίνη ή μοσχοβίτη, οι οποίοι δίνουν αντίστοιχα 
τον καολινικό ψαμμίτη και τον μαρμαρυγιακό ψαμμίτη. Το συνδετικό υλικό ποικίλει και μπορεί να είναι 
άργιλος ή αργιλικός σχιστόλιθος ή ανθρακικό ορυκτό όπως ο ασβεστίτης ή σπανιότερα ο δολομίτης. Οι 
ψαμμίτες πλούσιοι σε κόκκους αστρίου λέγονται αρκόζες. Ο ψαμμίτης, όπως και η άμμος έχει πολλά 
χρώματα, αλλά συνήθως είναι καφέ, κόκκινος, κίτρινος, γκρι, ροζ ή μαύρος.  

Ο ψαμμίτης είναι πορώδης και έχει την ιδιότητα να φιλτράρει και να αποθηκεύει μεγάλες ποσότητες υγρών 
και γι' αυτόν το λόγο είναι πολύτιμος για τη δημιουργία αποθεμάτων νερού και πετρελαίου. Σχηματίστηκε 
εκεί που κάποτε υπήρχαν μικρές θάλασσες. Οι ψαμμίτες παρουσιάζονται σε πολλά σημεία της Γης, 
συχνότερα στις ερήμους ή σε ξηρά μέρη, όπως η Σαχάρα, η Αραβική έρημος, η αυστραλιανή έρημος και οι 
ανατολικές Ηνωμένες πολιτείες. Χρησιμοποιείται στην κατασκευή κτιρίων, τόσο ως δομικό υλικό, όσο και 
ως διακοσμητικό στοιχείο σε δάπεδα και τοίχους. Εξορύσετται κυρίως σε ογκόλιθους από ορυχεία ανοικτού 
λάκκου και στη συνέχεια μεταποιείται σε εργοστασιακές μονάδες. Ως υλικό είναι ευαίσθητο στην 
αποσάθρωση, αν και οι μηχανικές του αντοχές διαφέρουν ανάλογα με τη σύσταση του πετρώματος. Στην 
κοιλάδα των Μνημείων, τα στρώματα ψαμμίτη διαβρώθηκαν και σχημάτισαν τους χαρακτηριστικούς 
απότομους λόφους, ενώ στο εθνικό πάρκο Αψίδων από τη δράση του αέρα σχηματίστηκαν πέτρινες αψίδες. 
Ο ψαμμίτης μπορεί να μετατραπεί σε χαλαζίτη με θέρμανση και πίεση, η οποία συνήθως ασκείται στις 
τεκτονικές κινήσεις κατά την ορογένεση. 

Λατομεία διάφορων τύπων ψαμμίτη λειτουργούν στο Νεστόριο Καστοριάς, Δεμάτι Μετσόβου και 
Μεσολόγγι 

 

5. Υδρομαγνησίτης-Χουντίτης 
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Είναι ιζηματογενείς αποθέσεις ορυκτών του μαγνησίου, που βρίσκονται στην περιοχή της Κοζάνης,σε 
πάχος έως 5 μέτρων. Η λευκότητά τους δημιουργεί ένα μάλλον εξωγήινο τοπίο από ολόλευκες «κηλίδες» 
μέσα σε κιτρινωπές- πρασινωπές αργίλους. Το φυσικό αυτό μείγμα ορυκτών που είναι πολύ λεπτόκοκκο, 
σαν ζάχαρη άχνη, είναι από τις πλέον φιλικές στο περιβάλλον πρώτες ύλες και μπαίνει ως πρόσθετο στο 
υλικό κατασκευής των καλωδίων και των πλαστικών για επιβράδυνση της φωτιάς σε περίπτωση ανάφλεξης. 
Αποτελούν «πράσινα» ορυκτά, διότι δεν δημιουργούν τοξικές αντιδράσεις και δοκιμάστηκαν με σχετική 
επιτυχία ως επιβραδυντικά των δασικών πυρκαγιών. Επειδή τα όξινα παράγωγα των θερμικών διασπάσεων 
των αμμωνιακών αλάτων προξενούν περιβαλλοντικά προβλήματα, το γεγονός αυτό σε συνδυασμό με το 
σχετικά χαμηλό κόστος της φυσικής εξόρυξης υδρομαγνησίτη- χουντίτη από τα ελληνικά ορυχεία ενισχύει 
σε σημαντικό βαθμό το ενδεχόμενο της εμπορικής τους χρησιμοποίησης ως επιβραδυντικών.  

Υπάρχει σε λιμναίους σχηματισμούς της λεκάνης της Κοζάνης. Οι συγκεντρώσεις χουντίτη-υδρομαγνησίτη 
επικρατούν στο ΝΑ τμήμα της λεκάνης, όπου Μεσοζωικοί δολομιτικοί ασβεστόλιθοι και δολομίτες 
αποτελούν το υπόβαθρο. Αυτά τα ανθρακικά ορυκτά έχουν κλαστικό χαρακτήρα και βρίσκονται μέσα σε 
στρώματα ποταμολιμναίων φάσεων.  Το υλικό που εξάγεται είναι μίγμα χουντίτη-υδρομαγνησίτη σε 
ποσοστό 60% και 40%, αντίστοιχα. Όλη η παραγωγή του ακατέργαστου χουντίτη και το 80% του 
κατεργασμένου εξάγεται. Η παραγωγή του 2011 ήταν 23.800 τόνοι.  Οι τιμές του χουντίτη κυμαίνονται από 
40 €/t (ακατέργαστος) έως 300 €/t (επεξεργασμένος). Τα ενδεικτικά αποθέματα χουντίτη στα Λεύκαρα 
Κοζάνης είναι 4 εκατ. τόνοι και η ακαθάριστη αξία τους 160 εκατ. €. 

6. Γρανίτης 

 

Ο Γρανίτης είναι ένα διαδεδομένο, φυσικό πυριγενές, πλουτώνιο πέτρωμα με κοκκώδη ιστό και όξινη 
σύσταση με μεγάλη σκληρότητα. Ανήκει στα πλουτώνια πυριγενή πετρώματα επειδή δημιουργήθηκε από 
την στερεοποίηση και κρυστάλλωση του μάγματος στο εσωτερικό του φλοιού σε μεγάλο βάθος, γι' αυτό 
διαθέτει ολοκρυσταλλικό, κοκκώδη ιστό. Το όνομά του μάλιστα προέρχεται από την λατινική λέξη granum, 
δηλαδή κόκκος και οφείλεται στην κοκκώδη υφή του. Ένα πλουτώνιο πέτρωμα, για να χαρακτηριστεί ως 
γρανίτης, πρέπει υποχρεωτικά να περιέχει αστρίους, (αλκαλικούς αστρίους και πλαγιόκλαστα) και χαλαζία, 
συνήθως όμως, εκτός από τα υποχρεωτικά συστατικά, οι γρανίτες περιέχουν σιδηρομαγνησιούχα ορυκτά, 
(μαρμαρυγίες, αμφιβόλους, πυροξένους κ.α.) και σύνδρομα, (ζιρκόνια, απατίτη, τιτανίτη κλπ.). Η σύστασή 
του καθορίζει και το χρώμα του. Χρησιμοποιείται κυρίως ως διακοσμητικό υλικό σε κτήρια. 
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Είδη 

Ο γρανίτης χωρίζεται σε πολλά είδη με δύο βασικές ομάδες: στους πλουτωνίτες, που κατά την άνοδο του 
μάγματος από το εσωτερικό της γης δεν βγήκε στην επιφάνεια και ψύχθηκε σε μεγάλο βάθος υπό υψηλή 
πίεση χωρίς διαφυγή αερίων, και στους φλεβικούς γρανίτες, που προέρχονται από το μάγμα που ναι μεν δεν 
βγήκε στην επιφάνεια, αλλά σχημάτισε φλέβες που διείσδυσαν και ψύχθηκαν σε σχετικά χαμηλή 
ατμοσφαιρική πίεση και σε συντομότερο χρόνο, σε σχέση με τους πλουτωνίτες, μετά από την διαφυγή των 
αερίων. Ανάλογα με τα ορυκτολογικά του συστατικά ο γρανίτης χωρίζεται σε πολλές υποομάδες. Στην 
Ελλάδα μεγάλες ποσότητες γρανίτη υπάρχουν στην Μακεδονία, στη Θράκη και σε ηφαιστειογενή νησιά του 
Αιγαίου. 

Χρήση 

Λόγω της σκληρότητάς του, ο γρανίτης χρησιμοποιείται ευρέως ως διακοσμητικό υλικό. Χρησιμοποιείται, 
επίσης, για την κατασκευή ειδικού σκυροδέματος, στην οδοποιία και σε άλλες δομικές κατασκευές. Μετά 
από επεξεργασία και λείανση χρησιμοποιείται για τη διακόσμηση κτιρίων και κυρίως με την εσωτερική και 
εξωτερική επένδυση προσόψεων, επίσης στη διακόσμηση τζακιών, σε κουζίνες και σπανίως σε δάπεδα 
λόγω της ακριβής τιμής του. Επίσης, λόγω της σκληρότητας, του χρησιμοποιείται για την κατασκευή 
αγαλμάτων. 

Γρανιτικά πετρώματα προαλπικής ηλικίας υπάρχουν στο Πισοδέρι Φλώρινας, στο Βερτίσκο 
Θεσσαλονίκης, στο Όρος Κερκίνη, στη Δυτική Ροδόπη, Σαμοθράκη, Μύκονο, Δυτική Ικαρία, ΒΔ Νάξο κ.α. 
Επίσης, γρανιτικά πετρώματα αλπικής ηλικίας υπάρχουν στο Παρανέστι Δράμας, Καβάλα, στη Βροντού 
Σερρών, στη Θεσσαλονίκη (Ν. Απολλωνία, Σταυρό), στη Χαλκιδική (Πλατανοχώρι, Αρναία, Ιερισσός, 
Σιθωνία), στη Σέριφο, Τήνο, Άγιο Κήρυκο Ικαρίας, Λαύριο κ.α. Σήμερα στην Ελλάδα δεν πραγματοποιείται 
εξόρυξη γρανιτικών πετρωμάτων, αν και ορισμένες μελέτες αποδείξανε ότι υπάρχει αυτή η δυνατότητα 
όπως στο Πισοδέρι και Άγιο Γερμανό Φλώρινας με 3,5 εκατ. m

3
αποθεμάτων γρανιτικών πετρωμάτων  και 

στη Βροντού Σερρών. 
 

7. Σχιστόλιθοι 

 

Ο Σχιστόλιθος είναι πέτρωμα που έχει την ιδιότητα να σχίζεται εύκολα σε παράλληλα επίπεδα. Οι 
σχιστόλιθοι ανήκουν στην κατηγορία των ιζηματογενών και των κρυσταλλοσχιστωδών πετρωμάτων. 
Προκύπτουν από ιζηματογενή πετρώματα, κυρίως αργιλικά, και από πυριγενή, κυρίως περιδοτίτες.  

Διακρίνονται σε : 

 Αργιλικούς σχιστόλιθους,  

που προέκυψαν με τη διαγένεση από τη λεπτόκοκκη άργιλο, αφού πρώτα σχηματίστηκε η ενδιάμεση μορφή 
(σχιστή άργιλος). Είναι πετρώματα με ομοιόμορφη σύσταση και παρουσιάζουν τέλεια σχιστότητα.  
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Φυλλίτες και μαρμαρυγιακούς σχιστόλιθους.  

Οι πρώτοι είναι ημιμεταμορφωμένα πετρώματα, ενώ οι δεύτεροι μεταμορφωμένα που προέκυψαν από τα 
πρώτα. Αρχικά υλικά και για τα δύο ήταν οι άργιλοι και οι αργιλικοί σχιστόλιθοι. Περιέχουν χαλαζία, 
μαρμαρυγίες, αργιλοπυριτικές ενώσεις και λίγους ή καθόλου αστρίους. Οι φυλλίτες σχίζονται κατά φύλλα, 
ενώ οι μαρμαρυγιακοί σ. είναι πιο συμπαγή πετρώματα.  

 Αμφιβολιτικούς σχιστόλιθους,  

πετρώματα που προέκυψαν από περιδοτίτες και έχουν ως κύρια συστατικά τους αμφίβολους. Ανάλογα με το 
μέλος της ομάδας που επικρατεί παίρνουν και το όνομά τους, π.χ. γλαυκοφανής, γλαυκοφανιτικός 
σχιστόλιθος, κεροστίλβη, κεροστιλβικός σ. κ.ο.κ.  

 Χλωριτικούς σχιστόλιθους,  

που είναι και αυτοί μεταμορφωμένα πετρώματα που είχαν ως αρχικό υλικό τους περιδοτίτες. Κύριο 
ορυκτολογικό τους συστατικό είναι ο χλωρίτης. Το διοξίδιο του πυριτίου κυμαίνεται σ` αυτούς από 30 
μέχρι 60%.  

 Ταλκικούς σχιστόλιθους,  

που προήλθαν, όπως και οι δύο προηγούμενοι, από μεταμόρφωση περιδοτιτών. Κύριο συστατικό τους είναι 
ο τάλκης. Το διοξίδιο του πυριτίου βρίσκεται στην ίδια αναλογία όπως και στους δύο προηγούμενους. Οι 
ταλκικοί και οι χλωριτικοί σ. μοιάζουν με το σερπεντινίτη.  

Σήμερα θεωρείται ως πιθανότερο ότι οι σχιστόλιθοι σχηματίστηκαν κάτω από την επίδραση ενός 
συνδυασμού γεωλογικών διεργασιών. Ο σχηματισμός του γίνεται συνήθως στις μέσες θερμοκρασίες 
(μεσοζώνη), αλλά και στις μεγάλες (καταζώνη), ενώ στην επιζώνη (χαμηλές θερμοκρασίες) σχηματίζονται 
κύρια φυλλίτες κι ο σερικιτικός σχιστόλιθος.  

Εξαιτίας της μεγάλης ποικιλίας τους είναι δύσκολη η συστηματική τους κατάταξη. Η διάκρισή τους από τα 
άλλα κρυσταλλοσχιστώδη πετρώματα είναι επίσης δύσκολη γιατί πάντα υπάρχουν κι ενδιάμεσοι τύποι. 
Στην Ελλάδα οι σχιστόλιθοι είναι διαδεδομένοι σε ευρεία κλίμακα. Χρησιμοποιούνται κύρια στη δομική. 
Εταιρίες λατόμησης και επεξεργασίας σχιστολίθων λειτουργούν στην Ελευθερούπολη Καβάλας, στο Πήλιο 
και στην Κάρυστο Εύβοιας. 
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8. Σερπεντινίτης 

 

Βασικό πέτρωμα που ανήκει στην κατηγορία των μεταμορφωσιγενών. Κύριο ορυκτολογικό συστατικό του 
είναι ο σερπεντίνης, που προκύπτει από αλλοίωση (σερπεντινίωση) σιδηρομαγνησιούχων ορυκτών, όπως 
είναι ο ολιβίνης, οι πυρόξενοι και οι αμφίβολοι.  

Προκύπτει από τη μετατροπή των βασικών και υπερβασικών πυριγενών πετρωμάτων, κυρίως από τους 
περιδοτίτες γάβρο, ανορθοσίτη κ.ά., τα οποία περιέχουν σε μεγάλες ποσότητες ολιβίνη.  Σερπεντινίτες 
συναντούνται σε περιοχές με συγκεντρώσεις βασικών και υπερβασικών πυριγενών πετρωμάτων και είναι 
πολύ στενά συνδεμένοι με τους λευκόλιθους. Άλλο χαρακτηριστικό ορυκτό του σ. είναι ο μαγνησίτης, που 
προέρχεται και αυτός από αλλοίωση ορυκτών πυριγενών πετρωμάτων. Ο σ. έχει ωραίο πράσινο χρώμα και 
παρουσιάζει πολλές αποχρώσεις και ποικιλίες. Ορισμένες ποικιλίες με ικανοποιητική σκληρότητα και 
ωραία χρώματα στη διακοσμητική ως πρώτη ύλη για την κατασκευή κομψών αντικειμένων, καθώς επίσης 
και στην οικοδομική ως δομικά υλικά.  

Οι σ. είναι άφθονοι στις Άλπεις και σε όλες τις οροσειρές που συνδέονται γεωλογικά μ` αυτές (αλπικού 
κύκλου). Στην Ελλάδα είναι συχνοί στα κοιτάσματα λευκόλιθων κυρίως.  Λατομεία σερπεντινικών 
μαρμάρων λειτουργούν στη Φυτιά Ημαθίας και στην Τήνο 

9. Ανθρακικό ασβέστιο 

 

ανθρακικό ασβέστιο 

Ανθρακικό ασβέστιο ονομάζεται ανόργανο άλας με χημικό τύπο . 

Το ανθρακικό ασβέστιο παράγεται επί εκατομμύρια χρόνια ακόμη και σήμερα από οστρακόδερμα ως 
συστατικό του εξωσκελετού τους. Επίσης, αυτή η ουσία συσσωρεύεται στους κοραλλιογενείς υφάλους και 
αποτελεί το κύριο συστατικό της βάσης τους. Αποτελεί κύριο συστατικό μερικών ορυκτών όπως του 
ασβεστίτη και των μαρμάρων, το οποίο οφείλεται στα απολιθωμένα όστρακα και τους απολιθωμένους 
κοραλλιογενείς υφάλους, καθώς και του λεβητολίθου ως προϊόν της καθαλάτωσης. Το υλικό είναι άσπρο 
πορώδες στερεό σε κανονικές συνθήκες, γενικά σκληρό αλλά εύθραυστο, αν και οι ιδιότητές του 



91 
 

εξαρτώνται από τη μορφή στην οποία συναντάται (σκόνη, πέτρωμα (ασβεστόλιθος), ορυκτό (ασβεστίτης)). 
Το μάρμαρο χρησιμοποιείται κυρίως για διακοσμητικούς σκοπούς. Το ανθρακικό ασβέστιο χρησιμοποιείται 
ως υλικό οικοδομών, αποτελεί το κύριο συστατικό του σοβά, ο οποίος προκύπτει με αντίδραση με το 
οξυγόνο της ατμόσφαιρας. Από ανθρακικό ασβέστιο αποτελείται και η κρητίς (φυσική κιμωλία). 
Χρησιμοποιείται επίσης ως προσθετικό τροφών, ως χρωστική για το λευκό χρώμα (Ε170). Το ανθρακικό 
ασβέστιο αντιδρά σχετικά εύκολα με άλλα οξέα απελευθερώνοντας διοξείδιο του άνθρακα, εξαιτίας του 
ανθρακικού οξέος που παράγεται. Έτσι, είναι ευαίσθητο στην όξινη βροχή. Το ανθρακικό ασβέστιο στα 
μάρμαρα αντιδρά με το θειικό οξύ αντικαθιστώντας το με θειικό ασβέστιο, το οποίο αντιστοιχεί στο υλικό 
γύψος. Αυτό το φαινόμενο είναι γνωστό ως γυψοποίηση των μαρμάρων. 

 

Λευκοί εύθρυπτοι μικροκρυσταλλικοί ασβεστόλιθοι υπάρχουν στη Ζάκυνθο (Κουναφάς και Μαρίνα) και 
Κεφαλονιά (Μήνυες) τα οποία είναι τα κύρια κέντρα παραγωγής λευκών ανθρακικών προϊόντων. Αυτοί οι 
ασβεστόλιθοι, δολομιτικά και ασβεστιτικά μάρμαρα, καθώς και χουντίτης, είναι τα ακατέργαστα υλικά που 
χρησιμοποιούνται στην παραγωγή ανθρακικών πληρωτικών στην Ελλάδα.  
Τα αποθέματά του είναι ανεξάντλητα. 

10. Ασβεστόλιθος 

 

Απολιθωματοφόρος ασβεστόλιθος 

Ο ασβεστόλιθος είναι ιζηματογενές πέτρωμα, του οποίου το βασικό συστατικό είναι ο ασβεστίτης 
(CaCO3). Συχνά περιέχει απολιθώματα, από τα οποία μπορεί να εκτιμηθεί η ηλικία και η προέλευσή του. Η 
μεταμόρφωση του ασβεστόλιθου δίνει στο πέτρωμα εντονότερο κρυσταλλικό χαρακτήρα σχηματίζοντας το 
μάρμαρο. 

Σύσταση 

Ο ασβεστόλιθος, εκτός του ασβεστίτη, συχνά περιέχει πυριτικές προσμίξεις, όπως κρυπτοκρυσταλλικές 
μορφές του χαλαζία (πυριτόλιθο ή χαλαζίτη), άργιλο και άμμο και μικρές ποσότητες μεταλλικών αλάτων. Ο 
σχηματισμός του μπορεί να οφείλεται στην χημική αντίδραση ευδιάλυτων αλάτων του ασβεστίου με 
διοξείδιο του άνθρακα, όπως π.χ. στην αντίδραση: 

CaCl2 + H2O + CO2 → CaCO3 + 2HCl 

Το CaCO3, ως αδιάλυτο στο νερό, καταβυθίζεται και αποτίθεται, συγκολλώμενο με άλλα συστατικά του 
περιβάλλοντος με την διαδικασία της διαγένεσης. Ο ασβεστόλιθος που δημιουργείται με αυτόν τον τρόπο 
χαρακτηρίζεται ως "χημικό ίζημα". Ειδική μορφή αυτού του τύπου ασβεστολίθου είναι οι σταλακτίτες και 
οι σταλαγμίτες των σπηλαίων (σταλακτιτικός ασβεστόλιθος). Μια ακόμη μορφή αυτού του τύπου είναι ο 
τραβερτίνης, ασβεστολιθική απόθεση σε κοίτες θερμών υδάτων, των οποίων η διαλυτική ικανότητα, καθώς 
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ψύχονται, ελαττώνεται, με συνέπεια να αποθέτουν τα ως τότε διαλυμένα συστατικά τους. Σε άλλες 
περιπτώσεις, ο ασβεστόλιθος μπορεί να σχηματιστεί από σκελετούς ή κελύφη υδροβίων οργανισμών: Μετά 
τον θάνατο του οργανισμού, το κέλυφός του καταβυθίζεται στον πυθμένα και το οργανικό τμήμα του 
οργανισμού καταστρέφεται, ενώ το κέλυφος (ή ο σκελετός) παραμένει. Τα ασβεστιτικά αυτά υπολείμματα 
συγκολλώμενα με την διαγένεση δημιουργούν την ασβεστολιθική απόθεση. Ο ασβεστόλιθος που 
δημιουργείται κατ' αυτό τον τρόπο χαρακτηρίζεται ως "οργανογενής" και, όπως είναι λογικό, είναι πιο 
πλούσιος σε απολιθώματα. Μορφές αυτού του τύπου ασβεστολίθου αποτελούν η κρητίς (κοινώς κιμωλία) 
και ο ωολιθικός ασβεστόλιθος, ο οποίος εμφανίζεται να αποτελείται από μικρά, συγκολλημένα μεταξύ τους 
σφαιρίδια, τους ωολίθους. Το βασικό συστατικό του πετρώματος έχει λευκό χρώμα, γι' αυτό και ο 
ασβεστόλιθος είναι λευκός ή ανοικτόχρωμος γκρίζος. Ανάλογα με τις προσμίξεις του, όμως, εμφανίζεται 
σχεδόν σε κάθε χρώμα, συνηθέστερα γκρίζο σκούρο ή και κοκκινωπό (σιδηρομιγής ασβεστόλιθος). 

Σχηματισμοί 

Χαρακτηριστικοί σχηματισμοί που απαντώνται στα ασβεστολιθικά φαινόμενα χαρακτηρίζονται ως 
καρστικά φαινόμενα: Σε μεγάλες, αρχικά συμπαγείς μάζες ασβεστολίθου παρατηρούνται κοιλώματα, 
σπήλαια, ποικίλα φλεβοειδή ανοίγματα, σχηματισμοί χύτρας κτλ., που οφείλονται στην διάβρωση. Οι 
ασβεστόλιθοι που περιέχουν ως κύριο συστατικό εκτός από ασβεστίτη και δολομίτη (CaMg(CO3)2) 
συνιστούν τους δολομιτικούς ασβεστολίθους, όπως συμβαίνει στις Δολομιτικές Άλπεις της Κεντρικής 
Ευρώπης. 

Η οροσειρά των Άλπεων στην Ευρώπη είναι σχεδόν εξ ολοκλήρου σχηματισμένη από ασβεστόλιθο. 
Συνέπεια αυτού του γεγονότος είναι και όλες οι ελληνικές οροσειρές να αποτελούνται, κατά κύριο λόγο, 
από ασβεστόλιθο. 

Είδη ασβεστολίθων 

Οι ασβεστόλιθοι ανάλογα της υφής τους αλλά και των διαφόρων ξένων προσμίξεων που παρουσιάζουν, 
διακρίνονται, αλφαβητικά, σε: 

1. Αργιλικοί ασβεστόλιθοι 
2. Αμμούχοι ασβεστόλιθοι 
3. Ασβεστολιθικά ιζήματα 
4. Ασβεστολιθικοί σχιστόλιθοι 
5. Γλαυκονιτικοί ασβεστόλιθοι 
6. Δολομιτικοί ασβεστόλιθοι 
7. Κοκκιοπαγείς ασβεστόλιθοι 
8. Κυψελώδεις ασβεστόλιθοι 
9. Πισσασφαλτούχοι ασβεστόλιθοι 
10. Πυριτικοί ασβεστόλιθοι 
11. Στυφροί ασβεστόλιθοι 
12. Ωολιθικοί ασβεστόλιθοι 

Χρήση 

Η βασική χρήση του ασβεστολίθου είναι στην αρχιτεκτονική, όπου χρησιμοποιείται ως οικοδομικό υλικό 
είτε αυτούσιος, σε λιγότερο ή περισσότερο λαξευμένα τμήματα, είτε σε μίγμα για την κατασκευή του 
σκυροδέματος (τόσο η άμμος όσο και το χαλίκι στο κοινό σκυρόδεμα είναι ασβεστολιθικής σύστασης). 
Αμιγείς ή μαργαϊκοί ασβεστόλιθοι υπάρχουν σε όλη τη χώρα. Οι υγιείς ασβεστόλιθοι χρησιμοποιούνται για 
την παραγωγή λίθων δόμησης ή διακόσμησης, ενώ οι πτυχωμένοι ή κατακερματισμένοι για την παραγωγή 
αδρανών υλικών ή άλλων προϊόντων 
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1. Άργυρος 
 

Άργυρος 

Παλλάδιο ← Άργυρος → Κάδμιο 

Χαλκός 
↑ 
Ag 
↓ 

Χρυσός 

 
 

 

 
      

 

 
      

 

 
               

 

 
               

                              

                              

Περιοδικός Πίνακας 
 

 
Κρύσταλλοι Ag καθαρότητας >99,95% 

Ιστορία 

Ανακαλύφθηκε Πριν το 5000 π.Χ. 

Ταυτότητα του στοιχείου 

Όνομα, σύμβολο Άργυρος (Ag) 

Ατομικός αριθμός (Ζ) 47 

Κατηγορία μέταλλα 

ομάδα, περίοδος, 
τομέας 

11 ,5, d 

Σχετική ατομική 
μάζα (Ar)  

107,8682 

Ηλεκτρονική 
διαμόρφωση 

[Kr] 4d10 5s1 
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Αριθμός EINECS  231-131-3 

Αριθμός CAS  7440-22-4 

Ατομικές ιδιότητες 

Ατομική ακτίνα 160 pm 

Ομοιοπολική ακτίνα 145 pm 

Ακτίνα van der Waals 172 pm 

Ηλεκτραρνητικότητα 1,93 

Κυριότεροι αριθμοί 
οξείδωσης 

+1 

Ενέργειες ιονισμού 

1η:731 ΚJ/mol 
2η:2070 KJ/mol 
3η:3361 KJ/mol 

Φυσικά χαρακτηριστικά 

Κρυσταλλικό σύστημα κυβικό 

Κρυσταλλικό πλέγμα 

ολοεδρικά κεντρωμένο  

 

Σημείο τήξης 961,78°C, 1234,93K, 1763,2°F 

Σημείο βρασμού 2162°C, 2435K, 3924°F 

Πυκνότητα 10,497 g/cm3 

Ενθαλπία τήξης 11,28 KJ/mol 

Ενθαλπία εξάτμισης 250,58 KJ/mol 

Ειδική θερμοχωρητικότητα 25350 J/mol·K 

Μαγνητική συμπεριφορά διαμαγνητικό[1] 

Ειδική ηλεκτρική 
αντίσταση 

(20°C) 1,6·10-8 Ω·m 

Ειδική ηλεκτρική αγωγιμότητα 6,2·107 S/m 
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Ειδική θερμική 
αγωγιμότητα 

430 W/m·K[2] 

Σκληρότητα Mohs 2,5 - 3 

Σκληρότητα Vickers 251 MPa 

Σκληρότητα Brinell 206 MPa 

Μέτρο ελαστικότητας 
(Young's modulus) 

83 GPa 

Μέτρο διάτμησης 
(Shear modulus) 

30 GPa 

Μέτρο ελαστικότητας όγκου 
(Bulk modulus) 

100 GPa 

Λόγος Poison 0,37 

Ταχύτητα του ήχου 

3640 m/s (διαμήκης ταχύτητα) 
1690 m/s (εγκάρσια ταχύτητα)[3] 

Επικινδυνότητα 

Κίνδυνοι κατά 
NFPA 704 

 

0 

1 

0 

  

Η κατάσταση αναφοράς είναι η πρότυπη κατάσταση (25°C, 1 Atm) 
εκτός αν σημειώνεται διαφορετικά 

  

Το χημικό στοιχείο άργυρος ή ασήμι (λατινικά:argentum, αγγλικά:silver) είναι βαρύ, σπάνιο, μαλακό 
μέταλλο με έντονη μεταλλική λάμψη. Ο ατομικός αριθμός του είναι 47 και η σχετική ατομική μάζα του 
107,8682(2). Το χημικό του σύμβολο είναι Ag και ανήκει στην ομάδα 11 (IΒ, με την παλαιότερη 
ταξινόμηση) του περιοδικού πίνακα, στην περίοδο 5, στον τομέα d και στη 2η κύρια σειρά των στοιχείων 
μετάπτωσης. Έχει θερμοκρασία τήξης 961,78°C και θερμοκρασία βρασμού 2162°C.  

Το ασήμι είναι ένα από τα πρώτα μέταλλα που χρησιμοποίησε ο άνθρωπος. Ήταν γνωστό ήδη από την 
προϊστορική εποχή στους λαούς που κατοικούσαν στη Μεσοποταμία, στον Ελλαδικό Χώρο, στη Μέση 
Ανατολή και στην Αίγυπτο. Το σημερινό όνομά του το πήρε από τη λατινική λέξη argentum ή και την 
ελληνική αργυρός και είναι το μόνο χημικό στοιχείο από το οποίο ονομάστηκε ένα κράτος, η Αργεντινή. 
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Θεωρείται ευγενές μέταλλο μαζί με το ρουθήνιο, το ρόδιο, το ιρίδιο, το παλλάδιο, το όσμιο, το λευκόχρυσο 
και το χρυσό. Για τις χρηματιστηριακές συναλλαγές μετράται με την ουγγιά  και τίθεται υπό 
διαπραγμάτευση, όπως και τα άλλα πολύτιμα μέταλλα στις διεθνείς χρηματαγορές. Το ασήμι έχει τη 
μεγαλύτερη ηλεκτρική και θερμική αγωγιμότητα καθώς και τη μεγαλύτερη ανακλαστικότητα στο ορατό 
τμήμα του φάσματος από όλα τα χημικά στοιχεία. Είναι ελατό, έχει δηλαδή την ιδιότητα να σφυρηλατείται 
ή να μετατρέπεται εύκολα σε ελάσματα, και όλκιμο, μπορεί δηλαδή να μετατραπεί σε σύρματα ή νήματα. 
Όταν εκτίθεται στον ατμοσφαιρικό αέρα, μαυρίζει από το θειούχο άργυρο που σχηματίζεται λόγω της 
ύπαρξης ιχνών θείου στον αέρα από τα καυσαέρια των αυτοκινήτων. Δεν επηρεάζεται από το υδροχλωρικό 
οξύ, διαλύεται όμως στο πυκνό θειικό οξύ και στο αραιό και πυκνό νιτρικό οξύ. Η περιεκτικότητα του 
στερεού φλοιού της Γης σε ασήμι είναι μεταξύ 0,07 και 0,08 γραμμάρια ανά τόνο (g/t ή μέρη στο 
εκατομμύριο, ppm). Σπάνια βρίσκεται ως αυτοφυές και πολλές φορές συνυπάρχει με χρυσό. Λαμβάνεται 
κυρίως ως παραπροϊόν παραγωγής και ηλεκτρολυτικής επεξεργασίας άλλων μετάλλων (χαλκού, μολύβδου, 
ψευδαργύρου) στα θειούχα ορυκτά των οποίων βρίσκεται σε πολύ μικρές αλλά εκμεταλλεύσιμες ποσότητες. 
Βρίσκεται και σε ορυκτά όπως ο αργεντίτης και ο χλωραργυρίτης. Το 2010, πάνω από 50 χώρες σε όλο τον 
κόσμο διατηρούσαν ορυχεία αργύρου. Οι κυριότερες χώρες παραγωγής αργύρου είναι μεταξύ άλλων τo 
Μεξικό, το Περού, η Κίνα, η Αυστραλία, η Χιλή, η Πολωνία, η Ρωσία, η Βολιβία και οι Ηνωμένες 
Πολιτείες. Ο άργυρος χρησιμοποιείται για να κατασκευασθούν κοσμήματα, νομίσματα, σκεύη τραπεζιού, 
κυρίως μαχαιροπίρουνα (τα οποία συλλογικά καλούνται ασημικά), φωτογραφικά φιλμ (όπου υπάρχει στα 
φωτοευαίσθητα αλογονούχα άλατα) και καθρέπτες. Η περιεκτικότητα σε άργυρο ενός κοσμήματος συνήθως 
μετριέται με τους «βαθμούς»  που συμβολίζονται με °. Για παράδειγμα ένα κόσμημα 925° περιέχει 92,5 % 
άργυρο, ένα κόσμημα 950° περιέχει 95 % άργυρο και ούτω καθεξής. Οι ενώσεις του αργύρου, κυρίως ο 
νιτρικός άργυρος, χρησιμοποιούνται ως χημικά αντιδραστήρια, ως μικροβιοκτόνα και ως απολυμαντικά. 
Βομβίδες με εκρηκτικό μείγμα ενώσεων αργύρου και άνθρακα χρησιμοποιούνται για την παραγωγή 
τεχνητής βροχής. Χρησιμοποιείται επίσης σε ηλεκτρικές επαφές και αγωγούς και ως καταλύτης χημικών 
αντιδράσεων. 

Ο φυσικός άργυρος αποτελείται από δύο σταθερά ισότοπα : 107Ag και 109Ag. 

Το όνομα του μετάλλου 

Ο άργυρος πήρε το σημερινό του όνομα από το θέμα αργ- που προέρχεται από την Ινδοευρωπαϊκή ρίζα 
«arg-u-ro» (= λαμπερό μέταλλο) και σχετίζεται με τη Σανσκριτική λέξη arj-una (= φως, φωτεινός). Εκτός 
από τον άργυρο στα Ελληνικά, η ρίζα έδωσε στα Λατινικά τη λέξη argentum που με τη σειρά της πέρασε 
στις υπόλοιπες λατινογενείς γλώσσες (argent στα Γαλλικά, argento στα Ιταλικά).  Η αρχαία αιγυπτιακή 
λέξη για τον άργυρο ήταν «K-S-F (kesef)» που ήταν παρόμοια με τη λέξη που χρησιμοποιούσαν οι 
Χαναναίοι και οι Εβραίοι και λέγεται ότι σήμαινε «να είσαι λευκός». Έμοιαζε ακουστικά με τη λέξη 
«kasham» που χρησιμοποιούσαν οι Βαβυλώνιοι για τον άργυρο και σήμαινε «λευκός χρυσός». Οι αρχαίοι 
Ασσύριοι, λαός Σημιτικής καταγωγής, χρησιμοποιούσαν τη λέξη sapru ενώ και η αρχαία προελληνική λέξη 
για τον άργυρο στην μινωική Κρήτη ήταν sa-ya που ξεκινούσε επίσης με το «sa».  Ο άργυρος στη γλώσσα 
των Αζτέκων λεγόταν arizuma, λέξη από την οποία πήρε και το όνομά της η πολιτεία Αριζόνα των Η.Π.Α.  
Ενδιαφέρον παρουσιάζει η αντιστοιχία μεταξύ γερμανικών, σλαβικών και γλωσσών των χωρών της 
Βαλτικής. Από το silba της αρχαίας γερμανικής γλώσσας έδωσε τα Silber (Γερμανικά), silver (Αγγλικά) και 
zilver (Ολλανδικά), ενώ το παλαιοσλαβικό silebro, το σερβοκροάτικο srebro και το λιθουανικό sidabras 
μαρτυρούν μια κοινή καταγωγή από άγνωστη μέχρις στιγμής γλώσσα της περιοχής.[9] Ο άργυρος ανήκει στα 
δέκα στοιχεία των οποίων το όνομα στις βορειοευρωπαϊκές γλώσσες, και ειδικότερα στα αγγλικά, δεν έχει 
σχέση με το χημικό σύμβολο. Τα υπόλοιπα εννέα στοιχεία είναι το αντιμόνιο (antimony, Sb), ο χαλκός 
(copper, Cu), ο χρυσός (gold, Au), ο μόλυβδος (lead, Pb), το κάλιο (potassium, K), το νάτριο (sodium, Na), 
ο κασσίτερος (tin, Sn), ο υδράργυρος (mercury, Hg) και το βολφράμιο (tungsten, W). Τα στοιχεία αυτά 
είναι γνωστά στον άνθρωπο από τα αρχαία χρόνια και το όνομά τους έχει λατινική ρίζα.  Στα Ισπανικά και 
Πορτογαλικά ο άργυρος λέγεται plata που στα Μεσαιωνικά Λατινικά σημαίνει πλάκα, κομμάτι από μέταλλο 
πιθανόν από την Ελληνική λέξη πλατύς,[6] ενώ στα Ουαλικά ο άργυρος λέγεται arian, Κελτική λέξη που 
πιθανόν σχετίζεται με το άργυρος. Στα Ρωσικά είναι Серебро (Serebro) με άλλη ρίζα.  Η ονομασία ασήμι 
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προέρχεται από τον άσημο άργυρο των αρχαίων Αθηναίων (άργυρος χωρίς σήμανση, άργυρος που δεν έχει 
γίνει νόμισμα).  

Ιστορία 

Από την Αρχαιότητα μέχρι τον Μεσαίωνα 

 

 

Ο μηνίσκος (μισοφέγγαρο) συμβόλιζε τα αρχαία χρόνια το ασήμι και τη Σελήνη. 

Το ασήμι είναι γνωστό στον άνθρωπο από την προϊστορική εποχή. Η αρχαιότερη αναφορά στο μέταλλο 
εμφανίζεται στον Όμηρο : ἐξ Ἀλύβης, ὅθεν ἀργύρου ἐστὶ γενέθλη (από την Αλύβη, όπου γεννιέται ο άργυρος, 
Ιλιάδα Β 857). Είναι ένα από τα πρώτα έξι μέταλλα που χρησιμοποιήθηκαν από τον άνθρωπο, μαζί με το 
χρυσό και το χαλκό που θεωρούνται παλαιότερα μέταλλα χρονολογούμενα από το 6000 π.Χ. και 4200 π.Χ. 
αντίστοιχα αλλά και το μόλυβδο (3500 π.Χ.), τον κασσίτερο (1750 π.Χ.) και το σίδηρο (1.500 π.Χ.). Τα 
πρώτα αργυρά αντικείμενα χρονολογούνται από το 4000 π.Χ. και έχουν βρεθεί στην Ελλάδα και στην 
Ανατολία, όπου ήταν η αρχική περιοχή παραγωγής αργύρου. Αργυρά ευρήματα στην σουμεριακή πόλη Κις 
και στη πόλη Μοχέντζο-ντάρο στη κοιλάδα του Ινδού χρονολογούνται από το 3000 π.Χ.,[6] περίοδο κατά 
την οποία χρονολογούνται και οι πρώτες προσπάθειες εξόρυξης αργύρου. Στα μέσα της τρίτης χιλιετίας οι 
Χαλδαίοι ανακάλυψαν την τεχνική της κυπέλλωσης για να διαχωρίσουν τον άργυρο από τα μεταλλεύματα 
μολύβδου, μέθοδο που περιγράφεται και στη Βίβλο. Στην αρχαία Αίγυπτο, επειδή ο άργυρος έπρεπε να 
απομονωθεί ήταν πιο σπάνιος και συνεπώς ακριβότερος από το χρυσό που ήταν αυτοφυής. Σημαντική 
ζήτηση αργύρου υπήρχε και κατά τη διάρκεια της 2η χιλετίας από τους πολιτισμούς του ελληνικού χώρου, 
το Μινωικό και το Μυκηναϊκό, καθώς και της Μικράς Ασίας. Ο άργυρος προερχόταν από ορυχεία στην 
σημερινή Αρμενία, αλλά με την παρακμή αυτών των πολιτισμών το επίκεντρο εκμετάλλευσης αργύρου 
άλλαξε τοποθεσία, με τα μεταλλεία Λαυρίου να είναι πλέον η κύρια θέση εξόρυξης αργύρου παγκοσμίως 
για τα επόμενα περίπου χίλια χρόνια. Εκτιμάται ότι περί το 2000 π.Χ. η συνολική παγκόσμια παραγωγή 
αργύρου ήταν περίπου 3.100 τόνοι.  

 

Το αργυρό τετράδραχμο της Αθήνας ήταν το νόμισμα με τη μεγαλύτερη κυκλοφορία κατά την αρχαιότητα. 
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Ασημένιος Στατήρας που απεικονίζει το Φαρνάβαζο ως Σατράπη της Κιλικίας (379-374 πΧ) 

Ο άργυρος χρησιμοποιήθηκε για τη κατασκευή νομισμάτων περίπου το 600 π.Χ. από τους Λυδούς, οι 
οποίοι χρησιμοποίησαν ένα κράμα χρυσού και αργύρου, το ήλεκτρον, το οποίο περιέχει από 25 % έως 55 % 
Ag και έχει υποκίτρινο χρώμα. Το ήλεκτρο ήταν αυτοφυές στην κοίτη του ποταμού Πακτωλού, η οποία 
ήταν μια από τις σπουδαιότερες πηγές ήλεκτρου στην αρχαιότητα.[17] Τα πρώτα αργυρά νομίσματα ήταν 
σβώλοι αργύρου με τη σφραγίδα της πόλης. Κάθε πόλη είχε το δικό της νόμισμα και μονάδα βάρους. Η 
αργυρή δραχμή της Αίγινας ήταν το πρώτο νόμισμα που καθιερώθηκε ως νομισματικό πρότυπο, ενώ, μετά 
την ανάπτυξη της Αθήνας, το Αττικό Τετράδραχμο χρησιμοποιήθηκε ως πρότυπο. Μία Αττική Δραχμή 
ισοδυναμούσε με 4,36 γραμμάρια αργύρου και το αργυρό Τετράδραχμο της Αθήνας εθεωρείτο το νόμισμα 
με τη μεγαλύτερη κυκλοφορία στην αρχαιότητα. Υπήρχαν όμως σε κυκλοφορία και άλλα ασημένια 
νομίσματα όπως το Αττικό Δεκάδραχμο και ο Οβολός που ήταν και το πιο μικρό, περιείχε 0,72 γραμμάρια 
αργύρου ενώ 6 Οβολοί ισοδυναμούσαν με μια Αττική Δραχμή. Τα μεταλλεία Λαυρίου, στην Αττική, τα 
οποία παρήγαγαν άργυρο και μόλυβδο, θεωρούνταν ένα από τα σημαντικότερα μεταλλευτικά κέντρα της 
αρχαιότητας, όπου εφαρμόστηκαν διάφορες τεχνικές εξόρυξης. Θεωρείται ότι τα ορυχεία του Λαυρίου 
ώθησαν την Αρχαία Αθήνα στην ακμή της κατά τη διάρκεια των κλασσικών χρόνων, αφού ο άργυρος που 
εξορυσσόταν χρησιμοποιούνταν για τη κοπή νομισμάτων. Τα ορυχεία αυτά λειτούργησαν από το 600 π.Χ. 
έως το 300 π.Χ. παράγοντας περίπου 30 τόνους αργύρου το χρόνο ενώ υπολογίζεται ότι από τον 7ο μέχρι 
τον 1ο αιώνα π.Χ. εξορύχθηκαν τουλάχιστον 3.500 τόνοι αργύρου.  Ο άργυρος επίσης χρησιμοποιούνταν σε 
πολυτελή οικιακά σκεύη και βρισκόταν κυρίως στη κατοχή των πλούσιων ιδιωτών. 

Σε αντίθεση με τους Έλληνες, οι Ετρούσκοι και οι Φοίνικες δεν ενδιαφέρονταν ιδιαίτερα για τα μεταλλικά 
νομίσματα. Οι Ετρούσκοι χρησιμοποιούσαν τον άργυρο για πολυτελή οικιακά σκεύη, ενώ τα πρώτα αργυρά 
ετρούσκικα νομίσματα εμφανίστηκαν στις αρχές του 5ου αιώνα π.Χ. και είχαν ως πρότυπα τα ελληνικά 
αργυρά νομίσματα που κυκλοφορούσαν στις ελληνικές αποικίες της Ιταλίας και της Σικελίας. Οι Ρωμαίοι 
αντίθετα χρησιμοποιούσαν μπρούτζινα νομίσματα, ενώ η εισαγωγή του αργύρου στη ρωμαϊκή 
νομισματοποιία έλαβε χώρα το 214 π.Χ. με αργυρό νόμισμα το δηνάριο, μετά την επαφή των Ρωμαίων με 
πλουσιότερους λαούς, ενώ άρχισαν να κατασκευάζουν και περισσότερα αργυρά αντικείμενα, αρκετά από τα 
οποία ήταν καθημερινής χρήσης. Ο Πλίνιος ο Πρεσβύτερος (23-79 μ.Χ.) έκανε αρκετές αναφορές σε 
μέταλλα, μεταξύ των οποίων και ο άργυρος και στην κατεργασία τους.  Κατά την ρωμαϊκή εποχή τα 
μεγαλύτερα ορυχεία αργύρου βρίσκονταν στην Ισπανία, που ήταν τότε ρωμαϊκή επαρχία. Μετά την 
κατάκτηση της Ισπανίας από τους Άραβες, τον 8ο αιώνα, τα ορυχεία βρίσκονταν διάσπαρτα σε χώρες της 
κεντρικής Ευρώπης. Τα ορυχεία αργύρου της Ισπανίας προσέφεραν το ασήμι που ήταν απαραίτητο για την 
αγορά μπαχαρικών. Ο Αυτοκράτορας Αύγουστος έπαψε να χρησιμοποιεί τα αργυρά νομίσματα ως 
νομισματικό πρότυπο και αντ' αυτού εισήγαγε χρυσά νομίσματα. Με το καιρό, τα αργυρά νομίσματα 
υποτιμήθηκαν σε σχέση με τα χρυσά και τελικά σταμάτησαν να παράγονται τους πρώτους Βυζαντινούς 
χρόνους.  Κατά τη διάρκεια του Μεσαίωνα ενώ ο αριθμός των ορυχείων αυξήθηκε, επειδή βρέθηκαν νέες 
τοποθεσίες πλούσιες σε άργυρο στη κεντρική Ευρώπη, βελτιώθηκαν η παραγωγή και η τεχνολογία, με 
αποτέλεσμα να αυξηθεί ο ρυθμός παραγωγής του αργύρου.[14] Ο διάσημος Πέρσης Τζαμπίρ Ιμπν Χαγιάν 
(Γκέμπερ), ο οποίος θεωρείται ο πατέρας της Αλχημείας, μεταξύ άλλων ανακαλύψεων τον 8ο αιώνα, βρήκε 
και έναν τρόπο διαχωρισμού του χρυσού από τον άργυρο με τη βοήθεια οξέων.[12] Στο Μεσαίωνα, ο 
άργυρος χρησιμοποιούνταν και για τις αντιμικροβιακές ιδιότητές του, οι οποίες είναι γνωστές από την 
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αρχαιότητα. Πολλά από τα φάρμακα που χρησιμοποιούνταν μέχρι τα μέσα του 20ου αιώνα είχαν ως βάση 
άλατα του αργύρου. Τον 12ο αιώνα ο Δομινικανός μοναχός και επίσκοπος Μάγκνους πειραματίστηκε με 
φωτοευαίσθητες ουσίες, όπως ο νιτρικός άργυρος.  

1500-σήμερα 

 

Αλχημιστικά σύμβολα του 1775. Διακρίνεται στην 3η στήλη και στην τρίτη γραμμή το σύμβολο του 
αργύρου 

Το γεγονός που αύξησε ξανά την αξία του αργύρου ήταν η ανακάλυψη και η κατάκτηση της Αμερικής από 
τους Ισπανούς. Στοιχεία για την εξόρυξη του αργύρου στην Αμερική δείχνουν ότι υπήρχε μια μικρή 
παραγωγή του μετάλλου στο Μεξικό (600 μ.Χ.) και τη Βολιβία (1000 μ.Χ.). Με την κατάκτηση της 
Λατινικής Αμερικής από τους Ισπανούς, η εξόρυξη αργύρου ανήλθε σε πρωτοφανή επίπεδα. Μεταξύ του 
1500 και του 1800, η παραγωγή ασημιού στη Βολιβία, το Περού και το Μεξικό έφτασε το 85% της 
παγκόσμιας παραγωγής. Από το ορυχείο αργύρου στο Ποτοσί της Βολιβίας εξορύχθησαν σε 220 χρόνια 
41.000 τόνοι ασημιού, ενώ η λέξη Ποτοσί έγινε συνώνυμο του πλούτου. Το υπόλοιπο 15 % προερχόταν 
κυρίως από τη Γερμανία, την Ουγγαρία και τη Ρωσία. Μετά το 1850 ανακαλύφθηκαν σημαντικά αποθέματα 
του μετάλλου στο Κόμστοκ Λοντ, στη Νεβάδα τα οποία ήταν και τα πρώτα σημαντικά αποθέματα 
μεταλλευμάτων αργύρου που βρέθηκαν στις Ηνωμένες Πολιτείες.  Παράλληλα με την ανακάλυψη νέων 
κοιτασμάτων αργύρου εμφανίστηκαν νέες τεχνικές απομόνωσής του. Στις αρχές του 15ου αιώνα 
καθιερώθηκε το νιτρικό οξύ στο βιομηχανικό διαχωρισμό χρυσού-αργύρου, ενώ τον 16 αιώνα ο 
διαχωρισμός αυτός είχε διαδοθεί σε ολόκληρη την Ευρώπη. Ο διαχωρισμός των δύο αυτών μετάλλων με 
διαλυτοποίηση του αργύρου σε θειικό οξύ πραγματοποιήθηκε το 1802 από το Γάλλο χημικό ντ'Αρσέ (Jean-
Pierre-Joseph d'Arcet, 1777- 1844). To 1887 κατοχυρώνεται ως πατέντα η σημαντική μέθοδος κυανίωσης 
για τη διαλυτοποίηση χρυσού και αργύρου, παρόλο που η μέθοδος ήταν γνωστή ήδη από το 1783.  Νέες 
ανακαλύψεις πηγών αργύρου σε όλο το κόσμο, μαζί με βελτιώσεις στις τεχνικές παραγωγής και εξόρυξης, 
όπως οι ατμοκίνητες μηχανές, αύξησαν σταδιακά την παγκόσμια παραγωγή αργύρου μέχρι τους 6.000 
τόνους ετησίως το 1920. Το τελευταίο αιώνα νέες τεχνικές εξόρυξης του αργύρου από μεταλλεύματα 
αύξησαν την παραγωγή σε πάνω από 20.000 τόνους ετησίως κατά μέσο όρο, παρά την εξάντληση των 
περισσότερων πηγών πλουσίων σε άργυρο. Οι τεχνικές αυτές είναι η μαζική εξόρυξη, επιφανειακή ή 
υπόγεια, μεταλλευμάτων με μικρότερη περιεκτικότητα στο μέταλλο, η διύλιση των μεταλλευμάτων, η 
«επίπλευση αφρού» και η ηλεκτροδιύλιση. Αυτές οι τεχνικές επιτρέπουν την εξαγωγή αργύρου από 
μεταλλεύματα άλλων μετάλλων, όπως ο ψευδάργυρος, ο μόλυβδος και ο χαλκός.  

Εμφανίσεις 

O άργυρος είναι πολύ σπάνιο μέταλλο. Η περιεκτικότητά του στο στερεό φλοιό της Γης κυμαίνεται μεταξύ 
0,07 - 0,08 ppm (0,07 - 0,08 g/t).[24] Είναι 67ο στοιχείο σε φθίνουσα σειρά περιεκτικότητας στη λιθόσφαιρα 
μεταξύ όλων των χημικών στοιχείων και 25 φορές αφθονότερος από το χρυσό. 
Σε ιζηματογενή πετρώματα η περιεκτικότητα του μετάλλου κυμαίνεται κατά μέσο όρο μεταξύ 0,05 g/t - 
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0,12 g/t. Η περιεκτικότητά του σε ηφαιστειογενής σχηματισμούς είναι κατά μέσο όρο 0,07 g/t. Η 
συνηθέστερη περιεκτικότητα του αργύρου στα επιφανειακά εδάφη είναι μεταξύ 0,06 g/t και 0,4 g/t ενώ η 
περιεκτικότητα κοιτασμάτων άνθρακα σε Ag μπορεί να φθάσει και τα 19 g/t, ενώ στο αργό πετρέλαιο είναι 
μεταξύ 0,06 g/t και 0,3 g/t. Στους ωκεανούς και στις θάλασσες, η περιεκτικότητα του αργύρου είναι μεταξύ 
10 μg/L και 300 μg/L. Στην τέφρα του άνθρακα, η περιεκτικότητα είναι μεταξύ 1 g/t και 5 g/t ενώ στην 
ιπτάμενη τέφρα, κάτω από 15 g/t.  
Στους μετεωρίτες η περιεκτικότητα του αργύρου είναι 0,14 g/t.  

Γεωχημεία του αργύρου 

Η γεωλογική εξέλιξη της Γης δημιούργησε μικρές αλλά διάσπαρτες εναποθέσεις αργύρου στις οποίες το 
μέταλλο βρίσκεται σε πολύ μεγαλύτερες συγκεντρώσεις από τη μέση περιεκτικότητά του στο φλοιό της Γης 
(0,07 - 0,08 g/t)  
Σύμφωνα με την επικρατούσα γεωχημική ταξινόμηση των στοιχείων του ορυκτολόγου Γκόλντσμιντ (Victor 
Moritz Goldschmidt, 1888-1947), ο άργυρος έχει ισχυρά χαλκόφιλο χαρακτήρα προτιμά δηλ. τη συνύπαρξη 
με θειούχα ορυκτά και είναι συμβατός με το θειούχο τήγμα παρά με το πυριτικό μάγμα. Επομένως δεν 
παρουσιάζει ιδιαίτερη γεωχημική συγγένεια με όξινα ή αλκαλικά μάγματα. Εμφανίζεται ως ιχνοστοιχείο 
πολύ συχνά μέσα σε θειούχα ορυκτά όπως ο γαληνίτης, ο σφαλερίτης, ο τετραεδρίτης και ο χαλκοπυρίτης 
τα οποία περιέχουν και άλλα χαλκόφιλα στοιχεία όπως Pb, Co, Ni, Sb και As. Η παρουσία αργύρου σε μια 
περιοχή αποτελεί ισχυρή ένδειξη ότι υπάρχουν κοιτάσματα χρυσού καθώς και ιζηματογενείς υδροθερμικές 
ή ηφαιστειακές εναποθέσεις κοιτασμάτων σουλφιδίων. Αυξημένη περιεκτικότητά του σε ιζηματογενείς 
σχηματισμούς μπορεί να οφείλεται στο pH του εδάφους, την παρουσία οργανικών υλικών καθώς και στην 
προέλευση των ιζημάτων.  

 

Ράβδος αργύρου 1000 ουγγιών (~30 Κg) 

Τα άλατα του αργύρου είναι περισσότερο διαλυτά σε όξινες συνθήκες (pH < 4) και σε οξειδωτικά 
περιβάλλοντα όπου το μέταλλο συνοδεύεται κυρίως από Cu, Hg, As, Se, Pb, Bi, Sb, Ge, Tl, παρά σε 
αλκαλικές ή ουδέτερες γεωχημικές συνθήκες όπου η κινητικότητα του Ag είναι μέτρια και στις οποίες 
συνοδεύεται από στοιχεία όπως As, Se, Pb, Bi, Sb. Σε αλκαλικές συνθήκες μπορεί να παρατηρηθεί 
καταβύθιση όξινων και βασικών αλάτων καθώς και οξειδίων ή ένυδρων οξειδίων.[32] Σε συνθήκες χαμηλής 
οξύτητας, το κατιόν Ag+ μπορεί να αντικαταστήσει το κατιόν Κ+ σε αργιλικά ορυκτά που περιέχουν κάλιο 
όπως ο ιλλίτης.[26] Η κινητικότητα του αργύρου επηρεάζεται σημαντικά από το λόγο Fe2+/Fe3+ στο διάλυμα. 
Ο Ag καταβυθίζεται σε υψηλές συγκεντρώσεις Fe2+ ενώ παραμένει στο διάλυμα σε υψηλές συγκεντρώσεις 
Fe3+. Παρόμοιος είναι και ο ρόλος του μαγγανίου. Σε αναγωγικά περιβάλλοντα δεν παρατηρείται 
κινητικότητα του αργύρου.  
Η διαλυτότητα του αργύρου αυξάνεται με την παρουσία θειικών, νιτρικών και διττανθρακικών ανιόντων και 
ελαττώνεται με την παρουσία φωσφορικών, χρωμικών, αρσενικικών ή ιόντων των αλογόνων, ενώ η 
παρουσία υδροθείου ή θειούχων ιόντων καταβυθίζει το μέταλλο.  

Εξόρυξη αργύρου - Σημαντικότερα κοιτάσματα και ορυχεία 
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Μεσαιωνικό ορυχείο αργύρου 

Πάνω από τα 3/4 της παγκόσμιας ετήσιας παραγωγής αργύρου προέρχονται από κοιτάσματα στα οποία το 
κύριο προϊόν είναι ο χρυσός ή κάποιο από τα βασικά μέταλλα χαλκός, μόλυβδος, ψευδάργυρος στα 
κοιτάσματα των οποίων ο άργυρος περιέχεται σε ορυκτά όπως τετραεδρίτης, φραϊμπεργκίτης και 
τενναντίτης. Σημαντικά ποσοστά Ag μπορεί να περιέχονται στο γαληνίτη, αλλά και σε αρκετά θειούχα 
ορυκτά Ag-Sb-Pb όπως ο πυραργυρίτης, ο στεφανίτης, ο μιαργυρίτης, ο ανδορίτης, ο ακανθίτης, ο 
πυροστιλπνίτης κ.ά. Μικρότερα ποσοστά μπορεί να περιέχονται στο σιδηροπυρίτη και στο χαλκοπυρίτη ενώ 
ο σφαλερίτης ηφαιστειακών κοιτασμάτων των προηγούμενων βασικών μετάλλων περιέχει κατά μέσο όρο 
περίπου 25 ppm αργύρου.  Σε πορφυριτικά κοιτάσματα χαλκού, ο Ag εμφανίζεται στην κύρια 
κοιτασματολογική ζώνη που περιέχει το πρωτογενές μετάλλευμα. Αυτό δέχεται επεξεργασία κυρίως με 
επίπλευση για την παραγωγή συμπυκνωμάτων χαλκού και για την ανάκτηση παρα-προϊόντων χρυσού και 
αργύρου.  

Εξόρυξη αργύρου 

Οι τύποι εξόρυξης αργύρου είναι δύο ειδών : Η επιφανειακή εξόρυξη ή εξόρυξη ανοικτού φρέατος (open pit 
mining) και η υπόγεια εξόρυξη (underground mining). Στον πρώτο τύπο, το έδαφος που καλύπτει το 
κοίτασμα απομακρύνεται με μπουλντόζες και εκσκαφείς και το μετάλλευμα που αποκαλύπτεται 
κονιορτοποιείται με εκρηκτικά και μεταφέρεται στους χώρους επεξεργασίας. Στην υπόγεια εξόρυξη, οι 
τεχνικές εξόρυξης καθορίζονται από παράγοντες όπως η θέση, το μέγεθος, η μορφή και το σχήμα του 
κοιτάσματος, το είδος των γειτονικών πετρωμάτων κ.ά. Παρόλο που ορυχεία αργύρου υπάρχουν σε πολλά 
μέρη του κόσμου, τα περισσότερα βρίσκονται στην Αμερικάνικη ήπειρο.  

Κοιτάσματα και ορυχεία 

Κοίτασμα Κάννινγκτον στο Ορυχείο Μπίλλιτον 

Tο μεγαλύτερο κοίτασμα αργύρου στον κόσμο είναι το μεταμορφωμένο πυριγενές μονοστρωματικό 
κοίτασμα σουλφιδίων ψευδαργύρου-μολύβδου Κάννινγκτον (Cannington), ηλικίας 1,677 δισεκατομμυρίων 
ετών που βρίσκεται στην επαρχία Κουίνσλαντ (Queensland) της βορειοανατολικής Αυστραλίας. Το 
κοίτασμα ανακαλύφθηκε το 1990 και η εκμετάλλευσή του άρχισε το 1998, ενώ έχει έκταση 0,42 Km2, 
μήκος 1,8 Km και πλάτος 0,3 Km. Είναι κοίτασμα τύπου Μπρόκεν Χίλλ (Broken Hill) με ορισμένα 
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και η υψηλή περιεκτικότητα σε άργυρο σχετίζεται με την παρουσία αργυρούχου 
γαληνίτη και φραϊμπεργκίτη. Τα διαθέσιμα αποθέματα είναι περίπου 44.000.000 τόνοι μεταλλεύματος με 
περιεκτικότητες 11,6 % μόλυβδο, 4,4 % ψευδάργυρο και 538 g/t άργυρο. Η εξόρυξη είναι υπόγειου τύπου 
και το ορυχείο ανήκει στην εταιρεία Μπίλλιτον (BHP Billiton). Είναι το μεγαλύτερο ορυχείο του κόσμου 
και αναμένεται να παραμείνει σε λειτουργία μέχρι περίπου το 2033, με μια ετήσια παραγωγή 750 τόνων 
αργύρου, 265.000 τόνων μολύβδου και 110.000 τόνων ψευδαργύρου. Στο ορυχείο λειτουργεί και μονάδα 
εμπλουτισμού των μεταλλευμάτων μολύβδου-ψευδαργύρου-αργύρου[37] και το 2011 η βασική εξόρυξη 
αργύρου[Σημ. 4] ανήλθε σε 1000 τόνους 
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Κοιτάσματα Μεξικού στο Ορυχείο Φρεσνίγιο 

Στα κοιτάσματα του Μεξικού, που είναι ο μεγαλύτερος παραγωγός αργύρου στον κόσμο, το βασικό 
μέταλλο εξόρυξης είναι ο άργυρος. Τα περισσότερα από τα κοιτάσματα είναι φλεβικά ρωγμώδη τυπικά 
επιθερμικά χρυσού-αργύρου και πολλά είναι πολυμεταλλικά, η εκμετάλλευση των οποίων διατηρείται λόγω 
των υψηλών τιμών του αργύρου. Σε μερικές φλέβες κυριαρχεί το ορυκτό ακανθίτης (Ag2S) και ο αυτοφυής 
άργυρος και σε άλλες υπάρχουν θειούχα άλατα του Ag όπως πυραργυρίτης και προυστίτης ή ο άργυρος 
βρίσκεται στο ορυκτό τετραεδρίτης. Αντιπροσωπευτικό των Μεξικάνικων κοιτασμάτων είναι το Λα 
Κολοράδα (La Colorada) στην πολιτεία Σακατέκας (Zacatecas) στο κεντρικό Μεξικό. Είναι κοίτασμα 
σουλφιδίων ψευδαργύρου-μολύβδου που φιλοξενούνται μέσα σε ανθρακικά πετρώματα ηλικίας 32,5 
εκατομμυρίων ετών.  To 2011 αξιοποιήθηκαν 405.000 τόνοι μεταλλεύματος με 369 g/t άργυρο, 0,43 g/t 
χρυσό, 2,36 % ψευδάργυρο και 1,18 % μόλυβδο. Τα βεβαιωμένα και πιθανά αποθέματα του κοιτάσματος 
ήταν στις 31/12/2011, 1.372 τόνοι αργύρου, ενώ τα βεβαιωμένα και πιθανά αποθέματα μεταλλεύματος είναι 
26,4 εκατομμύρια τόνοι με 455,1 g/t Ag και 0,61 g/t Au. Εκεί βρίσκεται και το πλουσιότερο σε άργυρο 
ορυχείο, το Φρεσνίγιο (Fresnillo), στο οποίο η εξόρυξη είναι υπόγειου τύπου. Το ορυχείο, που είναι το 
δεύτερο σε μέγεθος μετά το BHP Billiton, βρίσκεται σε λειτουργία από το 1554. Η μεταλλοφορία 
φιλοξενείται σε επιθερμικές φλέβες οι οποίες σχηματίστηκαν πριν 29 - 30 εκατομμύρια χρόνια σε 
ηφαιστειογενείς εναποθέσεις του Ιουρασικού- Άνω Κρητιδικού.  

Ορυκτά 

Ο αυτοφυής άργυρος παρόλο που υπάρχει στη φύση είναι πολύ σπάνιος. Πιθανόν σχηματίστηκε στη Γη από 
την αντίδραση θειούχων ορυκτών με νερό : 

3Ag2S + 2H2O → 6Ag + 2H2S + SO2. 

Βρίσκεται συχνά μαζί με χρυσό και εναποτίθεται στα τοιχώματα των ρωγμών μέσα σε μεταμορφωμένους 
ασβεστίτες, φθορίτες και χαλαζίες ενώ μπορεί να εντοπιστεί και σε αρσενίδια του νικελίου ή του κοβαλτίου.  
Ο άργυρος εμφανίζεται μέσα σε μεγάλο αριθμό ορυκτών, πολλά από τα οποία όμως δεν τον έχουν ως κύριο 
συστατικό. Ορισμένα χαρακτηριστικά ορυκτά του αργύρου είναι :  

Ο αργεντίτης και ο ακανθίτης έχουν τον ίδιο χημικό τύπο, Ag2S αλλά οι κρύσταλλοι του πρώτου 
σχηματίζονται σε θερμοκρασία πάνω από 173°C ενώ του δεύτερου σε θερμοκρασία μέχρι 173°C. Ο 
αργεντίτης κρυσταλλώνεται στο κυβικό και ο ακανθίτης στο μονοκλινές ψευδο-ορθορομβικό κρυσταλλικό 
σύστημα. Είναι μαλακά ορυκτά και έχουν μεγάλη περιεκτικότητα σε άργυρο, 87 %. Ο ακανθίτης δεν είναι 
πολύ κοινό ορυκτό του αργύρου αλλά οι εμφανίσεις του έχουν αξία λόγω της περιεκτικότητάς του σε Ag.[43] 

O πυραργυρίτης με τύπο Ag3SbS3 και ο προυστίτης με τύπο Ag3AsS3 κρυσταλλώνονται στο ρομβοεδρικό 
και είναι σχετικά σπάνια ορυκτά. Ο πυραργυρίτης είναι λιγότερο σπάνιος και σε αρκετές περιοχές είναι 
σημαντικό ορυκτό του αργύρου, όπως στη Βολιβία και σε ένα από τα μεγαλύτερα ορυχεία αργύρου του 
κόσμου, το Σακατέκας στο Μεξικό.  

Ο χλωραργυρίτης ή κεραργυρίτης ή κέρας αργύρου με τύπο AgCl είναι πολύ μαλακό ορυκτό με 
σκληρότητα 2 - 3 στην κλίμακα Mohs και κόβεται με μαχαίρι. Σε ορισμένες περιοχές είναι σημαντικό 
ορυκτό του αργύρου. Στους κρυστάλλους του ο Σουηδός χημικός Καρλ Βίλελμ Σέελε παρατήρησε για 
πρώτη φορά την επίδραση του φωτός στα αλογονίδια του αργύρου. Ο βρωμαργυρίτης (AgBr) έχει την ίδια 
σκληρότητα. Αντίθετα ο ιωδαργυρίτης (AgI) είναι πιο μαλακός, 1,5 στην κλίμακα Mohs.  

Ο τετραεδρίτης περιέχει στη δομή του πολλά χημικά στοιχεία και βρίσκεται στη φύση με πολλές ποικιλίες 
κάθε μια από τις οποίες έχει δικό της όνομα. Ο γενικός τύπος είναι (Cu,Fe,Ag,Zn)12(Sb,As)4S13. Αν το 
αρσενικό (As) πάρει τη θέση όλου του αντιμονίου (Sb), το ορυκτό ονομάζεται τενναντίτης, ενώ η ποικιλία 
με τη μεγαλύτερη περιεκτικότητα σε άργυρο λέγεται φραϊμπεργκίτης.  
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Χρήσεις - Εφαρμογές 

Συνάλλαγμα - Νομίσματα 

Τα πολυτίμα μέταλλα, όπως ο χρυσός και ο άργυρος, χρησιμοποιούνταν ως μέσα συναλλαγής από την 
αρχαιότητα και τα πρώτα νομίσματα κατασκευάστηκαν στην Λυδία από ένα αυτοφυές κράμα αργυρού και 
χρυσού, το ήλεκτρο. 

Κοσμήματα και ασημικά 

Το μειονέκτημά των μαχαιροπίρουνων από ασήμι υψηλής καθαρότητας είναι ότι έχουν την τάση να 
μαυρίζουν και λέγεται ότι συγκρατούν και οσμές τροφών κυρίως θαλασσινών.[8] Εντούτοις, οι σύγχρονες 
επεξεργασίες και η προσθήκη μετάλλων, κυρίως χαλκού, αποτρέπουν το μαύρισμα και έτσι τα ασημένια 
μαχαιροπίρουνα χρησιμοποιούνται και σήμερα. 

Ιατρικές και οδοντιατρικές χρήσεις 

Ο άργυρος είναι γνωστός από την αρχαιότητα ως αντισηπτική ουσία ενώ ασημένια χειρουργικά εργαλεία 
χρησιμοποιούνταν στην Ευρώπη ήδη από το Μεσαίωνα. 

Ο άργυρος χρησιμοποιείται και στην οδοντιατρική. Τα συμβατικά οδοντιατρικά αμαλγάματα που 
χρησιμοποιούνται στα σφραγίσματα των δοντιών περιέχουν, εκτός από υδράργυρο, σημαντικά ποσοστά 
αργύρου που μπορεί να φθάνουν και πάνω από το 30 %. 

Φωτογραφικά υλικά 

Στο φιλμ ο βρωμιούχος άργυρος υπάρχει ως κατιόντα αργύρου και ανιόντα βρωμίου. Όταν ένα φωτόνιο 
συγκρουστεί με ανιόν βρωμίου, τότε αυτό διεγείρεται και, αποβάλλοντας ένα ηλεκτρόνιο, μετατρέπεται σε 
άτομο βρωμίου. Το ελεύθερο ηλεκτρόνιο απορροφάται από το κατιόν αργύρου με αποτέλεσμα το δεύτερο 
να μετατραπεί σε ουδέτερο άτομο. Κατά τη διαδικασία της εμφάνισης γίνεται η αδρανοποίηση των αλάτων 
του αργύρου και η στερέωση του ειδώλου και των χρωμάτων. Φιλμ με άργυρο χρησιμοποιούνται και στις 
ακτινογραφίες για την παράγωγη και αποτύπωση της εικόνας που παράγεται από τις ακτίνες Χ που έχουν 
διαπεράσει το σώμα 

Βιομηχανικές χρήσεις 

Ανακύκλωση του αργύρου 

Ο άργυρος που προέρχεται από ανακύκλωση (δευτερογενής άργυρος) αποτελεί ένα σημαντικό ποσοστό της 
συνολικής παραγωγής του μετάλλου. Στις Ηνωμένες Πολιτείες μόνο, παράχθηκαν 1.700 τόνοι 
δευτερογενούς αργύρου.[147] Το μεγαλύτερο μέρος προέρχεται από την κατασκευή και χρήση των 
φωτογραφικών υλικών, των ηλεκτρικών διακοπτών και των καταλυτών καταλύτες. Ο ανακυκλωμένος 
άργυρος όμως που προέρχεται από άλλες χρήσεις είναι ελάχιστος ή είναι αντιοικονομική η παραγωγή του. 
Έτσι, δεν παράγεται δευτερογενής άργυρος από κοσμήματα, ασημικά σκεύη, νομίσματα και μετάλλια διότι 
αυτά τα υλικά πολύ σπάνια ανακυκλώνονται.  

Ενώ τα αργυρούχα ορυκτά αντιπροσωπεύονται με μια σχετικά μεγάλη ποικιλία και συχνότητα σε διάφορους 
τύπους μεταλλοφορίας, αυτοφυής άργυρος εντοπίστηκε μόνον στην Αγριλέζα Λαυρίου, Ασημότρυπες 
Παγγαίου και Πάνορμο Τήνου. Ο Ag-ούχος γαληνίτης του Λαυρίου αποτέλεσε κατά την αρχαιότητα την 
πηγή της οικονομικής άνθισης του Αθηναϊκού Κράτους. Επίσης, άργυρος έχει εντοπιστεί στη Χαλκιδική 
(Ολυμπιάς, Στρατώνι), Έβρο (Πέραμα, Κίρκη), Θάσο, Σκρα Κιλκίς, κ.α. Στο Σκρα Κιλκίς τα πιθανά 
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αποθέματα των βασικών και πολύτιμων μετάλλων περιλαμβάνουν: 4,7 εκατ. τόνους σουλφιδίων με 7,7% 
Zn+Pb, που περιέχουν 172.000 τόνους Zn, 113.000 τόνους Pb και 80 τόνους Ag. Τα ενδεικτικά αποθέματα 
αυτών των σουλφιδίων είναι 12 εκατ. τόνοι με τις ίδιες συγκεντρώσεις μετάλλων.  Η πρώτη παραγωγή 
αργύρου αναμένεται στην Ελλάδα το 2015. Τα πιθανά και ενδεικτικά αποθέματα αργύρου από τη 
Χαλκιδική και Έβρο είναι περίπου 131,6 εκατ. ουγκιές (4.093 τόνοι) και η ακαθάριστη αξία τους 3,454 
δισεκ. €. 

 
2. Μαγγάνιο 
 

 
Το χημικό στοιχείο Μαγγάνιο (Manganum) είναι μέταλλο με ατομικό αριθμό 25 και ατομικό βάρος 
54,9380 . Έχει θερμοκρασία τήξης 1245 C° και θερμοκρασία βρασμού 1962 C°. Το σύμβολό του είναι Mn. 
Ανήκει στην ομάδα της 1ης κύριας σειράς των στοιχείων μετάπτωσης. Μπορεί να βρεθεί σε ελεύθερη 
μορφή στη φύση (συνήθως σε συνδυασμό με το σίδηρο) και σε πολλά μεταλλεύματα. Ως ελεύθερο στοιχείο, 
το μαγγάνιο είναι μέταλλο και έχει σημαντική βιομηχανική χρήση, όταν είναι σε κράματα, ειδικά στο 
ανοξείδωτο ατσάλι. 

Προέλευση 

Το μαγγάνιο αποτελεί περίπου 1000 ppm (0,1%) της επιφάνειας της Γης, άρα είναι το δωδέκατο πιο 
συνηθισμένο στοιχείο στην επιφάνειά της. Το χώμα περιέχει 7 ως 9000 ppm μαγγανίου με μέσο όρο 440 
ppm. Το θαλασσινό νερό περιέχει μόνο 10 ppm μαγγανίου και η ατμόσφαιρα περιέχει 0,01 μg/m3. 
Κυριότερα ορυκτά του μαγγανίου είναι ο μαγγανίτης, ο ροδοχρωσίτης, ο πυρολουσίτης και ο κρυπτομέλας. 

Xρήσεις : Το μαγγάνιο είναι ένα διατροφικό μικροστοιχείο, του οποίου η αξία στη διατροφή δεν είναι πάρα 
πολύ γνωστή. Παρ όλα αυτά, το μαγγάνιο εκτός των αντιοξειδωτικών του ιδιοτήτων, είναι σημαντικό -
μεταξύ άλλων- και για την καλή πέψη της τροφής και τη σωστή δομή των οστών. 

Η Μάζα της Δυτικής Ροδόπης στη ΒΑ Ελλάδα περιέχει ένα σημαντικό αριθμό αποθέσεων οξειδίων του Mn 
τύπου «μπαταρίας». Αυτές αναπτύσσονται καλύτερα στις περιοχές Δράμας (Νευροκόπι, Γρανίτης, 
Περιθώριο κ.α.) και Χαλκιδικής (Βαρβάρα, Στρατονίκη κ.α.). Η παραγένεση των ορυκτών σχηματίστηκε με 
αποσάθρωση υδροθερμικών φλεβών οι οποίες γενετικά σχετίζονται με το μαγματισμό του Ολιγόκαινου. Το 
οικονομικά σημαντικό κοίτασμα Γρανίτη Δράμας έχει μέγιστο πάχος 40 m, μήκος 70-90 m και περιεχόμενο 
σε Mn 22-29%. Εμφανίσεις αποθέσεων μαγγανίου υπάρχουν επίσης στη Θάσο, Σέρρες, Πετρωτό Κοζάνης, 
Όρος Όθρυς, Όρος Πίνδος, Ζάρκο Τρικάλων, Σέσκουλο Μαγνησίας, Ερέτρια Εύβοιας, Αργολίδα, κ.α.  

Υποθαλάσσιες αποθέσεις μαγγανίου με μορφή κονδύλων έχουν αναφερθεί στην Ελλάδα. Κόνδυλοι 
μαγγανίου, σφαιροειδείς ή στηλοειδείς στο σχήμα, μέχρι 7 cm, έχουν βρεθεί σε πελαγικούς ασβεστόλιθους 
στον Πάνορμο Φωκίδας. Αυτοί οι κόνδυλοι χαρακτηρίζονται από υψηλό λόγο Mn/Fe και χαμηλές 
συγκεντρώσεις ιχνοστοιχείων (π.χ. Ni, Co, Pb, Zn κ.ά.).  

Η μοναδική Ελληνική μεταλλευτική εταιρία φυσικού μαγγανίου εκμεταλλεύτηκε το κοίτασμα στο 
Γρανίτη Δράμας μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του 1990. Η εκμετάλλευση μαγγανιούχων κοιτασμάτων στην 
Ελλάδα διακόπηκε στα μέσα της δεκαετίας του ΄90, αν και είναι η μοναδική χώρα στην ΕΕ που διαθέτει 
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φυσικά αποθέματα αυτού του μετάλλου.  Τα ενδεικτικά αποθέματα μαγγανίου είναι περίπου 2,25 εκατ. 
τόνοι και η ακαθάριστη αξία τους 5,22 δισεκ. €. 
 
 
3. ΝΙΚΕΛΙΟ 

 

 

Το χημικό στοιχείο Νικέλιο είναι μέταλλο με ατομικό αριθμό 28 και ατομικό βάρος 58,71, Ειδικό βάρος 
8,9 , θερμοκρασία τήξης 1453 C° και θερμοκρασία βρασμού 2732 C°. Χημικό σύμβολο: Ni. 

Το σύνηθες νικέλιο είναι μίγμα 5 ισοτόπων των: 58 (66,4%), 60 (26,7%), 61 (1,6%), 62 (3,7%) και 64 
(1,6%). Ανήκει στη κατηγορία των στοιχείων μετάπτωσης του Περιοδικού πίνακα (1η κύρια σειρά). 

To Ni είναι αργυρόλευκο και κάτω από τους 385 βαθμούς ελαφρώς μαγνητικό μέταλλο. Είναι σκληρό όπως 
ο σίδηρος ή και σκληρότερο. Επίσης είναι ελατό, ανθεκτικότερο του σιδήρου και αμετάβλητο στον αέρα ως 
συμπαγές. Στιλβωμένο αποκτά ισχυρή λάμψη. Διαλύεται στο νιτρικό οξύ, ενώ στο υδροχλωρικό οξύ 
διαλύεται αργά και "εν βρασμώ". Δεν αντιδρά με τα αλκάλια. Επειδή σε λεπτό διαμερισμό διαλύει το 
υδρογόνο σε ποσοστό 17 φορές τον όγκο του, χρησιμοποιείται ευρύτατα ως καταλύτης υδρογόνωσης των 
ελαίων στη παρασκευή λιπών. Κατ΄ αρχήν το Ni απαντάται ως μεταλλικό μαζί με τον Fe στους μετεωρίτες. 
Ως ορυκτά νικελίου ενδιαφέρον έχουν ο νικελίνης και η παραλλαγή του μιλλερίνης NiS, το αρσενονικέλιο 
NiAs, το αντιμονονικέλιο NiSb, ο αρσενονικελοπυρίτης (Ni,Fe)AsS, ο αντιμονονικελοπυρίτης NiSbS, ο 
χλωανθίτης (Ni,Co,Fe)As2 κ.ά. 

Μεταλλεύματα 

Κυριότερα μεταλλεύματα του νικελίου είναι το ορυκτό γαρνιερίτης, ένυδρο πυριτικό άλας, που απαντάται 
κυρίως στη Νέα Καληδονία και οι σιδηροπυρίτες (πεντλανδίτες) του Καναδά που περιέχουν 3% νικέλιο. 
Στην Ελλάδα απαντάται ο γαρνιερίτης με 1-3% νικέλιο στη περιοχή της Λάρυμνας όπου από το 1953 
βρίσκονται εγκαταστάσεις παρασκευής σιδηρονικελίου με ταυτόχρονη εκμετάλλευση και του σιδηρούχου 
μεταλλεύματος μέσα στο οποίο απαντάται και το νικέλιο. 

Χρήσεις 

Εκτός της χρήσης του ως καταλύτη σε μικρές ποσότητες, σε μεγαλύτερες χρησιμοποιείται κυρίως σε 
κράματα με το χάλυβα (νικελιοχάλυβας) για την αύξηση της σκληρότητας και της ανθεκτικότητάς του. 
Έτσι, από αυτό παρασκευάζονται πυροσωλήνες (πυροβόλων όπλων) και θωρακίσεις αρμάτων μάχης. 
Χαρακτηριστική επίσης είναι και η επινικέλωση διαφόρων υλικών κυρίως οικιακής χρήσης για προστασία 
από τη διάβρωση. Άλλες χρήσεις του είναι στη κατασκευή διαφόρων εργαλείων, αντικειμένων πολυτελείας, 
χημικών οργάνων, εξαρτήματα ραδιοφώνων και ηλεκτρονικών συσκευών, ασυρμάτων, στην Χημεία ως 
καταλύτης και, τέλος, στη παραγωγή ειδικών κραμάτων νικελίου. Χρησιμοποιείται, επίσης, για την ασφαλή 
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μεταφορά υδρογόνου (διαλύεται στο νικέλιο), ιδιαίτερα σε οχήματα που χρησιμοποιούν το υδρογόνο ως 
καύσιμο. 

Κράματα Νικελίου 

Τα κράματα του Νικελίου είναι πολυάριθμα, αν και δεν κατασκευάζονται σε μεγάλες ποσότητες, λόγω των 
ειδικών τους χρήσεων. Καθένα από αυτά βρίσκει ευρεία αφαρμογή λόγω των ιδιαίτερων ιδιοτήτων που 
εμφανίζει. Πολλά απ' αυτά περιέχουν μικρές ποσότητες πυριτίου, μαγγανίου, άνθρακος και θείου. Tο όνομα 
των περισσοτέρων προέρχεται από τα στοιχεία που τα συγκροτούν. Σημαντικότερα κράματα του Νικελίου 
είναι: 

 Χρωμονικέλιο (Ni+Cr) 
 Ινκονέλ (Ni+Fe+Cr). Ανθεκτικό στη θερμότητα και διάβρωση, χρησιμοποιείται σε εγκαταστάσεις 

γαλακτοκομίας. 
 Περμαλλόυ (Ni+Fe) 
 Nichrome (Ni+Fe+Cr) διάφορο του "ινκονέλ". Χρησιμοποιείται στα σύρματα αντιστάσεων. 
 Χαστελλόυ (Ni+Fe+Mo). Ανθεκτικό στα οξέα. 
 Χιμπερνίκ (Ni+Fe), διάφορο του "περμαλλόυ". 
 Κονσταντάν (Ni+Cu). Eμφανίζει σταθερή αντίσταση στο ηλεκτρικό ρεύμα σε όλες τις 

θερμοκρασίες. 
 Ινβάρ (Ni+Fe), διάφορο των "περμαλλόυ" και "χιμπερνίκ". Έχει χαμηλό συντελεστή θερμικής 

διαστολής και χρησιμοποιείται στα πρότυπα μέτρων και σταθμών ως και στους διμεταλλικούς 
θερμοστάτες. 

 Έλινβαρ . Χρησιμοποιείται στη κατασκευή ελατηρίων ρολογιών και οργάνων ακριβείας. 
 Θερμοανθεκτικό Ni (Ni+Fe+Cr), διάφορο των "Ινκονέλ" και "Nichrome". 
 Alnico (Al+Ni+Co) κράμα για κατασκευή οπλισμού ηλεκτρομαγνητών 
 Χαλκονικέλιο (Ni+Cu), διάφορο του "Κονσταντάν" και τέλος το 
 Νικέλιο κερμάτων ή "νικέλινα κέρματα" (Ni+Cu). 

Άλλα κράματα του νικελίου είναι ο νικελιούχος ορείχαλκος και ο αλπακάς ή νεάργυρος. Επίσης, κράμα 
νικελίου και αργύρου χρησιμοποιείται για επιμετάλλωση, η οποία δίνει επικαλύμματα ανώτερα του 
αργύρου. Το κράμα "μονέλ" λαμβάνεται από τα ορυκτά που περιέχουν θειούχο χαλκό και θειούχο νικέλιο. 

Ενώσεις νικελίου 

Στις ενώσεις του το νικέλιο παρουσιάζεται κυρίως ως δισθενές και πολύ σπάνια ως τετρασθενές. Όλα τα 
απλά άλατα του Ni καθώς και τα υδατικά διαλύματα αυτών είναι ανοικτοπράσινα. Τα άνυδρα άλατα 
συνήθως έχουν άλλο χρώμα. Επίσης, όλα τα άλατα του στοιχείου αυτού σχηματίζουν σύμπλοκες ενώσεις. 
Σπουδαιότερες αυτών είναι: 

 το Οξείδιο του νικελίου, 
 το Υδροξείδιο του νικελίου, 
 τα Ανώτερα νικελιοξείδια, 
 το Θειούχο νικέλιο, 
 το Νικελιοκαρβονύλιο, 
 το Χλωριούχο νικέλιο, 
 το Νιτρικό νικέλιο 
 το Θειϊκό νικέλιο και 
 τα Αμωνιακά άλατα νικελίου. 

Στην Ελλάδα έχουν εντοπιστεί περισσότερες από 110 εμφανίσεις Fe-Ni-ούχων αποθέσεων οι οποίες 
προέρχονται από λατεριτική αποσάθρωση οφιολίθων και περιέχουν επιπλέον Cr και Co (Κοζάνη, Πέλλα, 
Όρος Πάρνηθα, Σκύρος, Μυτιλήνη κ.ά.). 
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Λεπτομερής πετρογραφική και ορυκτολογική έρευνα λατεριτικών φλοιών αποσάθρωσης σε υπερβασικά 
πετρώματα στα ΝΔ Βαλκάνια έδειξε τυπική ανάπτυξη των ζωνών: υπόβαθρο, σαπρόλιθος, αργιλική ζώνη, 
συμπαγής γκετίτης και σιδηρομιγής πισσόλιθος. Τα συνδεόμενα Fe-Ni-ούχα κοιτάσματα αποτελούνται από 
σιδηρομιγή σφαιροειδή τεμαχίδια, σιλκρίτη, σαπρόλιθο και θραύσματα ορυκτών και θεωρούνται κλαστικά 
ιζήματα. Υπάρχουν εκτεταμένα λατεριτικά Fe-Ni-ούχα κοιτάσματα. Εκείνα της Αρτάκης Εύβοιας, Αγίου 
Ιωάννη Βοιωτίας, Λοκρίδας Φθιώτιδας και Καστοριάς (Μεσοποταμίας και Ιεροπηγής) θεωρούνται 
οικονομικά πολύ σημαντικά. Τα βεβαιωμένα αποθέματα νικελίου είναι περίπου 1,392 εκατ. τόνοι και η 
ακαθάριστη αξία τους 19,965 δισεκ. €. 
 

4. Χαλκός 
 

Χαλκός 

Νικέλιο ← Χαλκός → Ψευδάργυρος 

- 
↑ 
Cu 
↓ 
Ag 

 

 
 

  

 
      

  

 
      

  

 
               

  

 
               

                               

                               

Περιοδικός Πίνακας 
 

 
Αυτοφυής χαλκός. Προέλευση: ΗΠΑ 

Ιστορία 

Ταυτότητα του στοιχείου 

Όνομα, σύμβολο Χαλκός (Cu) 

Ατομικός αριθμός (Ζ) 29 

Κατηγορία Στοιχεία μετάπτωσης 

ομάδα, περίοδος, 
τομέας 

11 ,4, d 

Σχετική ατομική 63,546 g/mol 
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μάζα (Ar)  

Ατομικές ιδιότητες 

Φυσικά χαρακτηριστικά 

Η κατάσταση αναφοράς είναι η πρότυπη κατάσταση (25°C, 1 Atm) 
εκτός αν σημειώνεται διαφορετικά 

Το χημικό στοιχείο Χαλκός (Cuprum) είναι μέταλλο με ατομικό αριθμό 29 και ατομικό βάρος 63,546 . Έχει 
θερμοκρασία τήξης 1084,6 °C και θερμοκρασία βρασμού 2567 °C. Το σύμβολό του είναι Cu. Έχει 
κοκκινωπό χρώμα και είναι όλκιμος και ελατός. Ανήκει στην ομάδα της 1ης κύριας σειράς των στοιχείων 
μετάπτωσης. 

Ιστορία 

Σύμφωνα με τους αρχαιολόγους ο χαλκός είναι το πρώτο από τα μέταλλα που χρησιμοποίησε ο άνθρωπος 
για την κατασκευή σκευών, εργαλείων και όπλων. Εκτιμάται ότι ο χαλκός έγινε γνωστός περίπου το 9.000 
π.Χ., πιθανόν επειδή απαντά ως αυτοφυής και δεν απαιτεί μεταλλουργική διαδικασία για την παρασκευή 
του σε καθαρή μορφή. 
H χρήση καθαρού χαλκού ήταν γνωστή στη Μικρά Ασία από το 6.500 π.Χ. ενώ από τα μέσα της 4ης 
χιλιετίας άρχισε ν΄ αναπτύσσεται η μεταλλουργία που προκάλεσε και την αστικοποίηση της Μεσοποταμίας. 
Περί το 3.000 π.Χ. η χρήση χαλκού ήταν πλήρως διαδεδομένη στην Εγγύς Ανατολή. Η χρήση του 
ορείχαλκου ήταν ευρύτερα διαδεδομένη στη 2η χιλιετία μέχρι την 1η όπου ακολολύθησε η ευρύτερη χρήση 
του σιδήρου. Το αγγλικό του όνομα copper προκύπτει από το λατινικό Cuprum, λέξη η οποία με τη σειρά 
της προέρχεται από το νησί της Κύπρου, όπου και εξορυσσόταν κατά την ρωμαϊκή εποχή. 

Προέλευση 

Ανευρίσκεται αυτοφυής στην Φύση, ωστόσο σήμερα τα κοιτάσματα αυτοφυούς χαλκού είναι είτε 
περιορισμένα είτε μη οικονομικά εκμεταλλεύσιμα, όπως το αποκαλούμενο "Desseminated Copper Ore" 
στην Μοντάνα και άλλες Πολιτείες των ΗΠΑ. Κυριότερα ορυκτά του χαλκού είναι ο Χαλκοπυρίτης (Cu2S), 
ο χαλκοσίνης, o βορνίτης, ο κυπρίτης, ο μαλαχίτης και ο αζουρίτης (τα δύο τελευταία είναι ημιπολύτιμοι 
λίθοι). 

Παρασκευή 

Συνήθως παρασκευάζεται με φρύξη μεταλλεύματος θειούχου χαλκού, οπότε παράγεται οξείδιο του χαλκού, 
το οποίο αντιδρά με τον θειούχο και δίνει καθαρό χαλκό: 

2Cu2S + 3O2 → 2Cu2O + 2SO2 

2Cu2O + Cu2S → 6Cu + SO2 

Ο παραγόμενος χαλκός δεν έχει μεγάλο βαθμό καθαρότητας. Γι' αυτό υφίσταται ηλεκτρόλυση, οπότε η 
καθαρότητά του φθάνει το 99,9%, ενώ στο ηλεκτρόδιο επικάθονται σίδηρος και άργυρος. 

Φυσικές ιδιότητες 

Είναι μέταλλο με χαρακτηριστικό χρώμα (ερυθρό του χαλκού) και χαρακτηριστική μεταλλική λάμψη. Είναι 
επίσης μαλακός (σκληρότητα 2.5-3 στην Κλίμακα Mohs δύστηκτος (σημείο τήξεως 1084,6° C, σημείο 
βρασμού 2562° C), ιδιαίτερα ελατός και όλκιμος, πολύ καλός αγωγός της θερμότητας και του ηλεκτρισμού. 
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Λόγω της ιδιότητάς του όταν είναι τηγμένος να απορροφά ατμοσφαιρικό αέρα, τον οποίο αποβάλλει 
ψυχόμενος, δεν μπορούν να κατασκευασθούν χυτά αντικείμενα από χαλκό. Δεν εμφανίζει σχιστότητα, ενώ 
έχει ανώμαλη θραύση. Είναι τελείως αδιαφανής, ακόμη και σε λεπτά ελάσματα. Δεν εμφανίζει μαγνητικές 
ιδιότητες. Σε επαφή με άλλα μέταλλα εμφανίζει διαφορά δυναμικού (φαινόμενο Galvani). 

Χημικές ιδιότητες 

Ο χαλκός εμφανίζει δύο αριθμούς οξείδωσης (+1 και +2). Δεν είναι ιδιαίτερα δραστικό μέταλλο γι' αυτό και 
δεν αντιδρά εύκολα με άλλα στοιχεία και δεν χρησιμοποιείται ευρέως ως αναγωγικό. Στον ατμοσφαιρικό 
αέρα καλύπτεται αρχικά από οξείδιό του, το οποίο, με το διοξείδιο του άνθρακα μετατρέπεται σε ανθρακικό 
χαλκό, προσδίνοντάς του πρασινωπό χρώμα. Αντιδρά με οξυγόνο, θείο και αλογόνα προς τις αντίστοιχες 
ενώσεις. Δεν προσβάλλεται από αραιά οξέα ούτε από πυκνό θειικό οξύ, προσβάλλεται από το νιτρικό οξύ 
(HNO3). 

Κύριο λήμμα: Ισότοπα του χαλκού 

Έχει δύο σταθερά ισότοπα το 63Cu και το 65Cu. 

Βιολογική σημασία 

Είναι απαραίτητο ιχνοστοιχείο, τόσο στα ζώα όσο και στα φυτά. Ανευρίσκεται σε ποικιλία ενζύμων, όπως 
την υπεροξειδάση του Κυτοχρώματος C και την υπεροξειδισμουτάση. Ορισμένα μαλάκια και αρθρόποδα 
έχουν ως μεταφορική ουσία των αναπνευστικών αερίων την αιμοκυανίνη (αντί της αιμοσφαιρίνης), η οποία 
περιέχει χαλκό. Στα ανώτερα ζώα έχει διαπιστωθεί ότι η παρουσία χαλκού διευκολύνει την απορρόφηση 
σιδήρου από τον οργανισμό. H υπερβολική απόθεση χαλκού στους ιστούς προκαλεί την Νόσο του Wilson, 
ενώ χρόνια έλλειψη χαλκού προκαλεί δυσλειτουργία στην σύνθεση δοπαμίνης, με συνέπεια την εμφάνιση 
κατάθλιψης, στην σύνθεση μελανίνης από τα δερματικά κύτταρα καθώς και δυσλειτουργίες στον 
μεταβολισμό των λιπών και των τριγλυκεριδίων. 

Χρήσεις 

Ηλεκτρονική 

Η βιομηχανία ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών ειδών κάνει ευρεία χρήση χαλκού, από τον οποίο 
κατασκευάζει πάσης φύσεως αγωγούς (καλώδια), ηλεκτρονικά εξαρτήματα, όπως πλακέτες τυπωμένων 
κυκλωμάτων, πηνία, ηλεκτρομαγνήτες πάσης φύσεως για ηλεκτροκινητήρες και γεννήτριες κτλ. 
Χρησιμοποιείται, επίσης, στις κατασκευές κυματαγωγών. Οι υγροί συσσωρευτές θειικού οξέος (π.χ. οι 
μπαταρίες αυτοκινήτων) χρησιμοποιούν χαλκό σε κάθε ηλεκτροχημικό στοιχείο. Το οξείδιο βαρίου - 
υττρίου - χαλκού (YBa2Cu3O7) φέρεται υπό την εμπορική ονομασία YBCO και αποτελεί την βάση για την 
κατασκευή πολλών τύπων Υπεραγωγών. 

Χημεία 

 Χρησιμοποιείται για την παρασκευή φελίγγειου υγρού για την ανίχνευση των σακχάρων και 
γενικότερα παρουσίας αλδεϋδικής ομάδας. 

 Επίσης για την ανίχνευση ομάδας -C ≡ CH. Αν υπάρχει σχηματίζει ίζημα. 
 Ο μεταλλικός χαλκός και το οξείδιό του χρησιμοποιούνται ως καταλύτες, κυρίως οξείδωσης. 
 Ενώσεις του χαλκού χρησιμοποιούνται για τον χρωματισμό του γυαλιού 

Διατροφή 

Ο χαλκός είναι απαραίτητο για τον ανθρώπινο οργανισμό ιχνοστοιχείο. O χαλκός μεταπίπτει στον 
ανθρώπινο ή ζωικό οργανισμό μεταξύ των μορφών του μονοσθενούς χαλκού (Cu+1) και στην πλειοψηφία 
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του δισθενούς χαλκού (Cu+2). Ο χαλκός έχει την δυνατότητα να παίρνει και να δίνει εύκολα ηλεκτρόνια και 
αυτό εξηγεί και το σημαντικό ρόλο του στις αντιδράσεις οξείδωσης-αναγωγής (οξειδοαναγωγικές) και τη 
δέσμευση των ελεύθερων ριζών. Ανευρίσκεται στο κρέας, στα καρύδια, τα οστρακόδερμα, τα λαχανικά και 
στους σπόρους (άλευρα ολικής άλεσης). 

Κατασκευές 

O χαλκός είναι βιοστατικό στοιχείο, δηλαδή παρεμποδίζει την ανάπτυξη μικροοργανισμών στην επιφάνειά 
του. Λόγω αυτής της ιδιότητας του, χρησιμοποιείται για την κατασκευή βιοστατικών ινών, για πόμολα 
θυρών και φίλτρων σε κλιματιστικά, ιδιαίτερα σε νοσοκομειακές εγκαταστάσεις. Παλαιότερα είχε 
χρησιμοποιηθεί και στην ναυπηγική, επειδή δεν επέτρεπε την ανάπτυξη θαλάσσιων οργανισμών στα ύφαλα 
των πλοίων. Παλαιότερα, αλλά και σήμερα κάποιες φορές για λόγους αισθητικής, κατασκευάζονταν 
σφυρήλατα και άλλα μαγειρικά σκεύη από χαλκό (κοινώς μπακίρια). Η χρήση τους έχει εγκαταλειφθεί λόγω 
του ότι προκαλούσαν δηλητηριάσεις από το οξείδιο που δημιουργείται κατά το μαγείρεμα. Τα (σχετικά 
σπάνια σήμερα) χάλκινα μαγειρικά σκεύη επικασσιτερώνονται (το λεγόμενο γάνωμα) ή επικαλύπτονται με 
ανοξείδωτο χάλυβα για να αποφεύγονται οι δηλητηριάσεις. Ο χαλκός αν έρθει σε επαφή με όξινα υλικά με 
ph κάτω από 6.5, που μπορεί να χρησιμοποιούνται στο μαγείρεμα, και ιδιαίτερα σε ψηλές θερμοκρασίες, 
μπορεί να διαβρωθεί και να μολύνει τις μαγειρεμένες τροφές με τοξικά οξείδια. Αντίθετα, δεν υπάρχει 
κίνδυνος διάβρωσης όταν ο χαλκός έρχεται σε επαφή μόνο με υγρά ουδέτερου ή βασικού ph όπως το νερό 
του δικτύου υδροδότησης (ph 7.2 ως 7.8). Για αυτό το λόγο η χρήση του χαλκού για μαγειρικά σκεύη είναι 
σπάνια, αλλά χρησιμοποιείται εκτεταμένα και άφοβα, υπό μορφή κράματος, για την κατασκευή των 
σωληνώσεων, στροφίγγων, βρυσών κτλ στα δίκτυα υδροδότησης πόσιμου νερού. Στην κατασκευή κτιρίων 
χρησιμοποιείται για στέγες και σωληνώσεις. Στις εφαρμογές του σε σωληνώσεις στα κτίρια 
περιλαμβάνονται εκτός από αυτές μεταφοράς θερμού ή ψυχρού νερού οικιακής χρήσης υπό πίεση, επίσης οι 
σωληνώσεις κεντρικής θέρμανσης με θερμαντικά σώματα με ακτινοβολία, οι σωληνώσεις θέρμανσης 
δαπέδων καθώς και οι σωληνώσεις φυσικού αερίου ή φωταερίου. Είναι βασικό συστατικό στην κατασκευή 
νομισμάτων (κερμάτων). 

Κράματα 

Κυριότερα κράματά του είναι ο ορείχαλκος και ο μπρούντζος, που χρησιμοποιούνται σε ποικίλες 
κατασκευές, όπως εργαλεία, κατασκευή όπλων, δημιουργία αγαλμάτων (Ηνίοχος των Δελφών, Άγαλμα της 
Ελευθερίας), διακοσμητικών σκευών, οργάνων μέτρησης και μουσικών οργάνων (τα λεγόμενα χάλκινα 
πνευστά). 

Οι αποθέσεις χαλκού της Ελλάδος διαιρούνται στους ακόλουθους τύπους κοιτασμάτων:  
Πορφυρικά: είναι τα αφθονότερα κοιτάσματα και συνδέονται με γρανιτικές έως διοριτικές μαγματικές 

διεισδύσεις ηλικίας Τριτογενούς. Είναι χαμηλής περιεκτικότητας σε Cu, αλλά υπάρχουν μεγάλα αποθέματα. 
Συνήθως περιέχουν μικρές ποσότητες Au και Mo. Το πιο σημαντικό από οικονομική άποψη είναι το 
κοίτασμα Σκουριών Χαλκιδικής με ενδεικτικά αποθέματα κοιτασμάτων Cu 138 εκατ. τόνους. Του ίδιου 
τύπου είναι οι αποθέσεις του Κιλκίς (Γερακαριό-Βάθη και Ποντοκερασιά). Τα πιθανά αποθέματα της 
πρώτης περιοχής είναι 28 εκατ. τόνοι με 0,4% Cu και 0,9 g/t Au. Η συνολική ακαθάριστη αξία αυτών των 
μετάλλων είναι 1,88 δισεκ. €. Τα ενδεικτικά αποθέματα της ίδιας περιοχής είναι 180 εκατ. τόνοι με περίπου 
ίδιες μεταλλικές συγκεντρώσεις και ακαθάριστη αξία μετάλλων 11,75 δισεκ. €. Τα ενδεικτικά αποθέματα 
της Ποντοκερασιάς είναι 50 εκατ. τόνοι με 300.000 τόνους Cu και 50 τόνους Au και ακαθάριστη αξία 
μετάλλων 4,12 δισεκ. €. Επίσης, οι αποθέσεις της Φισώκας Χαλκιδικής και της Μαρώνειας Ροδόπης είναι 
πορφυρικού τύπου.  

Επιθερμικά: τέτοιου τύπου είναι οι αποθέσεις των Πεύκων Έβρου και Σαπών Ροδόπης.  
Φιλοξενούμενα σε ηφαιστίτες συμπαγή σουλφίδια (VHMS): γενετικά συνδέονται με υποθαλάσσιες 

αναθυμιάσεις βασικών μαγμάτων. Οι αποθέσεις χαλκού της Ερμιόνης Αργολίδος ανήκουν σ’ αυτόν τον 
τύπο.  
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Τύπου Skarn: η απόθεση των Κιμμερίων Ξάνθης ανήκει σ’ αυτόν τον τύπο. Μερικές άλλες μικρότερες 
υπο-οικονομικές αποθέσεις αυτού του τύπου συνδέονται με χαρακτηριστικά επαφής Τριτογενών 
γρανιτοειδών.  
Η παραγωγή συμπυκνωμάτων χαλκού και χρυσού από τις Σκουριές Χαλκιδικής από την Καναδική εταιρία 
αναμένεται το 2015. Τα πιθανά και ενδεικτικά αποθέματα χαλκού από τις Σκουριές Χαλκιδικής είναι 
περίπου 1,943 εκατ. τόνοι και η ακαθάριστη αξία τους 12,431 δισεκ. €. 
 
 
5. Χρυσός 
 

Χρυσός 

Πλατίνα ← Χρυσός → Υδράργυρος 

Ag 
↑ 
Au 
↓ 
Rg 

 
 

 

 
      

 

 
      

 

 
                

 

 
                

                               

                               

Περιοδικός Πίνακας 
 

 
Καθαρός, λαμπερός χρυσός 

 
Ψήγματα χρυσού. 

Άνω: Ουάσιγκτον, Καλιφόρνια 
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Κάτω: Βικτόρια (Αυστραλία) 
Ιστορία 

Ταυτότητα του στοιχείου 

Όνομα, σύμβολο Χρυσός (Au) 

Ατομικός αριθμός (Ζ) 79 

Κατηγορία Στοιχεία μετάπτωσης 

ομάδα, περίοδος, 
τομέας 

11 (IB) ,6, d 

Σχετική ατομική 
μάζα (Ar)  

196.966569 g/mol 

Ηλεκτρονική 
διαμόρφωση 

[Xe] 4f14 5d10 6s1 

Αριθμός CAS  7440-57-5 

Ατομικές ιδιότητες 

Ατομική ακτίνα 144 pm 

Ομοιοπολική ακτίνα 136±6 pm 

Ακτίνα van der Waals 166 pm 

Ηλεκτραρνητικότητα 2,54 (κλίμακα Pauling) 

Κυριότεροι αριθμοί 
οξείδωσης 

-1, 1, 2, 3, 4, 5 

Ενέργειες ιονισμού 

1η: 890,1 kJ / mol  

2η: 1980 kJ / mol 

Φυσικά χαρακτηριστικά 

Κρυσταλλικό πλέγμα κυβικό επικεντρικό 

Σημείο τήξης 1064,18 ° C 

Σημείο βρασμού 2856 ° C 

Πυκνότητα 19,30 g/cm3 

Ειδική θερμοχωρητικότητα (25 °C) 25,418 J/mol 
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Μαγνητική συμπεριφορά διαμαγνητικό 

Ειδική ηλεκτρική 
αντίσταση 

(20 °C) 22,14 nΩ/m 

Ειδική θερμική 
αγωγιμότητα 

(300 K) 318 W/m 

Σκληρότητα Mohs 2,5 

Σκληρότητα Vickers 216 MPa 

Σκληρότητα Brinell 25 HB MPa 

Μέτρο ελαστικότητας όγκου 
(Bulk modulus) 

180GPa 

Λόγος Poison 0.44 

Ταχύτητα του ήχου (λεπτή βέργα) 2030 m/s 

Η κατάσταση αναφοράς είναι η πρότυπη κατάσταση (25°C, 1 Atm) 
εκτός αν σημειώνεται διαφορετικά 

Το χημικό στοιχείο χρυσός (στα λατινικά Aurum και στα αγγλικά Gold) είναι ένα πυκνό, μαλακό, 
αστραφτερό, ελατό και όλκιμο στερεό  μέταλλο. Ως χημικό στοιχείο έχει ως σύμβολο το Au, ατομικό 
αριθμό 79 και ατομικό βάρος 196,966569. Έχει θερμοκρασία τήξης 1064,43 °C και θερμοκρασία βρασμού 
2807 °C. Ανήκει στην ομάδα της 3ης κύριας σειράς των στοιχείων μετάπτωσης. Ο καθαρός χρυσός έχει ένα 
έντονο κίτρινο χρώμα. Είναι, μαζί με το χαλκό τα μοναδικά «έγχρωμα μέταλλα». Παραμένει έτσι χωρίς να 
οξειδώνεται από τον ατμοσφαιρικό αέρα ή το νερό. Είναι ένα από τα λιγότερο δραστικά χημικά στοιχεία 
που υπάρχουν. Γι' αυτόν το λόγο βρίσκεται αρκετά συχνά σε ελεύθερη στοιχειακή μορφή, σε σβώλους ή 
κόκκους ανάμεσα σε πετρώματα, σε «φλέβες» ή και σε προσχώσεις. Λιγότερο συχνά βρίσκεται σε ορυκτά 
που περιέχουν χημικές ενώσεις του χρυσού. Από τις χημικές ενώσεις του χρυσού, οι πιο συνηθισμένες σε 
ορυκτά του είναι αυτές με το μεταλλοειδές τελλούριο (Te). 

Ο χρυσός αντιστέκεται στην προσβολή από μεμονωμένα οξέα, αλλά μπορεί να διαβρωθεί από το 
αποκαλούμενο βασιλικό ύδωρ, μείγμα πυκνού υδροχλωρικού οξέος (HCl) και πυκνού νιτρικού οξέος 
(HNO3), σε αναλογία μίξης 3:1. Το συγκεκριμένο μείγμα ονομάστηκε «βασιλικό ύδωρ» ακριβώς επειδή 
μπορεί και διαβρώσει το χρυσό, το «βασιλιά των μετάλλων», το κατ' εξοχήν «ευγενές» μέταλλο. Ο χρυσός 
διαλύεται επίσης σε αλκαλικά διαλύματα κυανιούχων (CN-), ιδιότητα που χρησιμοποιείται ευρύτατα κατά 
την εξόρυξη του μετάλλου από τα κοιτάσματά του. Ακόμη, ο χρυσός διαλύεται σε υδράργυρο (Hg), με τον 
οποίο σχηματίζει αμαγάλματα. Πάντως, ο χρυσός είναι αδιάλυτος στο νιτρικό οξύ, που όμως διαλύει τον 
άργυρο (Ag) και τα βασικά μέταλλα, μια ιδιότητα που χρησιμοποιείται για να επιβεβαιωθεί η παρουσία 
χρυσού σε αντικείμενα. Η συγκεκριμένη διεργασία ονομάζεται «δοκιμασία οξέος» (acid test). Ο χρυσός 
έχει μεγάλη οικονομική αξία ως πολύτιμο μέταλλο για νομίσματα, κοσμήματα και άλλα τεχνουργήματα, 
τουλάχιστον από την αρχή της γνωστής Ιστορίας. Τα αποθέματα χρυσού είχαν γίνει η πιο συνηθισμένη 
βάση της νομισματικής πολιτικής, από τα βάθη της γνωστής ιστορίας της πολιτικής και της οικονομίας, αν 
και σ' αυτόν τον ρόλο έχει αρχίσει σταδιακά να υποκαθίσταται από τα αποθέματα σκληρών νομισμάτων, 
από τη δεκαετία του '30. Το τελευταίο πιστοποιητικό χρυσού, καθώς και τα τελευταία χρυσά νομίσματα 
(των 100$) εκδόθηκαν στις ΗΠΑ το 1932. Στην Ευρώπη, οι περισσότερες χώρες άφησαν το χρυσό 
οικονομικό αξιακό πρότυπο με την έναρξη του Α' Παγκοσμίου Πολέμου, το 1914, γιατί με τεράστια έξοδα 
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και χρέη του μεγάλου αυτού πολέμου, ο χρυσός απέτυχε να παίξει πια το ρόλο του ως κυρίαρχο οικονομικό 
πρότυπο. Μεταπολεμικά, επίσης απέτυχε να επιστρέψει ο χρυσός ως κυρίαρχο μέσο σύγκρισης αξίας και 
συναλλαγής. Υπολογίστηκε ότι, από την αρχή της γνωστής ανθρώπινης ιστορίας μέχρι και το 2009, 
εξορύχθηκαν συνολικά 165.000 τόννοι ή περίπου 8.500 m3 χρυσού. Η παγκόσμια κατανάλωση του 
εξορυσώμενου χρυσού είναι περίπου 50% σε κοσμήματα, 40% σε επενδυτικά αποθέματα, και 10% σε 
βιομηχανικές εφαρμογές. Εκτός από τις ευρύτατα διαδεδομένες νομισματικές και συμβολικές λειτουργίες, ο 
χρυσός έχει και πολλές πρακτικές εφαρμογές, στην οδοντιατρική, στην ηλεκτρονική και σε άλλα πεδία. Τα 
πλεονεκτήματά χρήσης του είναι ότι έχει μεγάλη ελατότητα, ολκιμότητα, αντίσταση στην επίδραση των 
περισσοτέρων χημικών ουσιών, αλλά και μεγάλη ηλεκτρική αγωγιμότητα. Οι εφαρμογές του χρυσού 
περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, ηλεκτρικά καλώδια, παραγωγή χρωματιστού γυαλιού, χρυσά ή 
επιχρυσωμένα σερβίτσια φαγητού και παλαιότερα στην κατασκευή CD-ROM και φωτοβολταϊκών. Έχει 
διατυπωθεί η άποψη ότι τα μεγαλύτερα αποθέματα χρυσού της Γης βρίσκονται στον πυρήνα του πλανήτη, 
γιατί η μεγάλη πυκνότητα του μετάλλου το κάνουν να καταβυθίζεται όταν βρεθεί στο υγρό μάγμα, ιδιαίτερα 
όταν ο πλανήτης ήταν νεοσχηματισμένος με μεγάλο ποσοστό της μάζας του σε ρευστή κατάσταση. 
Εικάζεται δε, ότι όλος ο χρυσός που βρίσκει και εξορύσσει το ανθρώπινο είδος προέρχεται από το υλικό 
που περιείχαν οι μετεωρίτες που περιείχαν χρυσό και έπεσαν στον πλανήτη μας. 

Ετυμολογία και προέλευση 

Η λέξη χρυσός απαντάται στην ελληνική γλώσσα από τα πανάρχαια χρόνια. Εικάζεται όμως πως έχει 
χεττιτική και κατά δεύτερο λόγο σημιτική προέλευση. Η αγγλόφωνη λέξη gold είναι ανάλογη με παρόμοιες 
λέξεις σε πολλές γερμανικές γλώσσες, προερχόμενη από την πρωτογερμανική gulþ η οποία με τη σειρά της 
προήλθε από την πρωτοϊνδοευρωπαϊκή ghel, λέξη από την οποία προήλθε και η λέξη yellow, που σημαίνει 
κίτρινο χρώμα, στα ελληνικά. Το διεθνές χημικό σύμβολο Au προέρχεται από τη λατινική λέξη aurum, που 
σύμφωνα με κάποιες πηγές σημαίνει «λαμπερή αυγή», από την σαμπινική λέξη ausum, που κι αυτή 
σημαίνει «λαμπερή αυγή» . Σύμφωνα με κάποιες προσδιορισμούς σε λατινικά λεξικά, όμως, η έννοια της 
λέξης aurum επεκτείνεται στη σημερινή σημασία της λεξης μέταλλο. Οι διαφωνίες μεταξύ των ετυμολογιών 
είναι πιθανό να υφίσταται εξαιτίας της συσσώρευσης των αποδείξεων από την αρχαιολογία για τη μεγάλη 
αρχαιότητα της χρήσης του πολύτιμου αυτού μετάλλου στον πολιτισμό, σύμφωνα και με την έκφραση 
«γνωστό από την αυγή του πολιτισμού». Και με αυτόν το σεβασμό έχει υιοθετηθεί η σημερινή σημασία της 
λέξης aurum, άσχετα με την αρχική ετυμολογική σημασία που είχε στη λατινική γλώσσα. 

Χρήσεις 

Κοσμηματοποιία 

Μεγάλη είναι η αξία του χρυσού στην κατασκευή κοσμημάτων. Εκεί ελάχιστα χρησιμοποιείται καθαρός 
αλλά με προσμίξεις. Η καθαρότητά του μετράται είτε με καράτια (24 καράτια είναι ο καθαρός χρυσός) είτε 
με χιλιοστά (1000 χιλιοστά ο καθαρός χρυσός). Στα κοσμήματα χρησιμοποιείται η ποιότητα των 14 
καρατιών (585 χιλιοστά) και η ποιότητα 18 καρατιών (750 χιλιοστά). Συνήθως είναι αποδεκτή μία φύρα 
10% χρυσού για την επεξεργασία και το γυάλισμα των κοσμημάτων. Η αξία ενός κοσμήματος συνήθως 
καθορίζεται από το βάρος του καθαρού χρυσού, την εργασία του και την αξία των πολύτιμων λίθων που 
περιέχει. Πολλές φορές η αξία των λίθων αυτών είναι πολλαπλάσια του χρυσού. Σε ετήσια βάση στην 
Ελλάδα χρησιμοποιούνται περίπου 14 τόνοι εισαγόμενου χρυσού, κυρίως στην κατασκευή κοσμημάτων. 
Σχεδόν όλος ο χρυσός εισάγεται από την Ελβετία. Σήμερα, ο τομέας χρυσοχοΐας στην Ελλάδα απασχολεί 
άμεσα και έμμεσα περίπου 40.000 άτομα. Τα τραπεζικά αποθέματα της Ελλάδος μετά το 2000 
διαμορφώθηκαν στους 122 τόνους, ύστερα από απαίτηση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.  Έντονη 
μεταλλευτική δραστηριότητα χρονολογείται από τον 4

ο
αιώνα π.Χ. Τα μεταλλεία Κασσάνδρας στη ΒΑ 

Χαλκιδική, μαζί με εκείνα του Παγγαίου αποτελούσαν τις κύριες πηγές χρυσού κατά την περίοδο του 
Φιλίππου Β΄ και του Μεγάλου Αλεξάνδρου όπως αποκαλύπτουν οι παλιές στοές και οι εκκαμινεύσεις. Οι 
εκκαμινεύσεις της περιόδου αυτής, που έχουν εντοπιστεί στην περιοχή Ολυμπιάδος και Στρατονίκης, 
ανέρχονται σε 350.000 τόνους. Το ορυκτό γιαροσίτης θεωρείται ως ένας δείκτης συγκεντρώσεων αργύρου 
και χρυσού με οικονομικό ενδιαφέρον. Έχει εντοπιστεί σε οξειδωμένα κοιτάσματα σουλφιδίων βασικών 
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μετάλλων στη Χαλκιδική, Παλαιά Καβάλα και Θάσο. Τα πλούσια σε γιαροσίτη μεταλλεύματα περιέχουν 
μέχρι 4.600 g/t Ag και 8,5 g/t Au. Ο αυτοφυής χρυσός της Ελλάδος περιέχει μέχρι 44% Ag. Ο χρυσός στις 
προσχωματικές αποθέσεις παρουσιάζει χαμηλότερα επίπεδα Ag (κατά μέσο όρο 10%), εξαιτίας της φυσικής 
απομάκρυνσης του Ag κατά τη διάρκεια μεταφοράς των ιζημάτων μέσα στα ποτάμια. Τα στοιχεία 
λευκόχρυσος, παλλάδιο, χρυσός, τελλούριο και αρσενικό έχουν αναγνωριστεί σε πορφυρικές εμφανίσεις 
χαλκού στο Κιλκίς και Χαλκιδική.  

Η Ελλάδα, εξαιτίας της γεωτεκτονικής θέσης και γεωλογικής δομής της, παρουσιάζει ένα μεγάλο αριθμό 
εμφανίσεων και κοιτασμάτων χρυσού τα οποία συχνά συνοδεύεται από Ag, Pb, Zn, και Cu.  

Τα κοιτάσματα χρυσού στην Ελλάδα διαιρούνται, σύμφωνα με την ορυκτολογική σύσταση και τον τρόπο 
σχηματισμού τους, σε πέντε ευδιάκριτους τύπους κοιτάσματος: α. πολυμεταλλικά κοιτάσματα σουλφιδίων 
βασικών μετάλλων (π.χ. skarn, αντικατάστασης ανθρακικών, φλεβών μεσοθερμικού χαλαζία), β. πορφυρικά 
κοιτάσματα Cu-Au, γ. επιθερμικά κοιτάσματα Au (υψηλού και ενδιάμεσου τύπου θείωσης), δ. υπεργενετικά 
κοιτάσματα Mn-Au και ε. προσχωματικά κοιτάσματα Au. Ο χρυσός του πρώτου τύπου βρίσκεται μαζί με 
χαλαζία και μέσα στα ορυκτά των σουλφιδίων των βασικών μετάλλων (Pb, Zn, Fe, Cu, As, κ.ά.). Το 
υπέδαφος της ΒΑ Χαλκιδικής φιλοξενεί σημαντικά κοιτάσματα βασικών μετάλλων (Zn, Pb, Cu, Mn) και 
πολύτιμων μετάλλων (Au, Ag).  

Εμφανίσεις μεταλλοφορίας Au και Ag υδροθερμικής προέλευσης (επιθερμικού ή μεσοθερμικού τύπου) 
μέσα σε χαλαζιακές φλέβες έχουν βρεθεί στην Καβάλα (Όρος Παγγαίο, Όρος Σύμβολο, Παλαιά Καβάλα), 
Δράμα, Σέρρες (Όρος Μενοίκιο, Μέταλλα, Άγγιστρο), Στανό Χαλκιδικής, Αλμωπία, Πελοπόννησο και στα 
νησιά Λήμνο, Λέσβο, Σάμο, Σίφνο Μήλο και Εύβοια. Το κοίτασμα Καλλιανού Εύβοιας περιέχει κατά μέσο 
όρο 4,6 g/t Au και 292 g/t Ag.  

Αποθέσεις προσχωματικού χρυσού υπάρχουν σε πολλές περιοχές της Μακεδονίας και Θράκης. Οι 
αποθέσεις του Γαλλικού Ποταμού υπήρξαν τα μοναδικά χρυσοφόρα κοιτάσματα της Ελλάδος τα οποία 
εκμεταλλεύθηκαν στους νεότερους χρόνους. Την περίοδο 1953-1960 απολείφθηκαν 1355 kg χρυσού 
.Εμφανίσεις προσχωματικού χρυσού υπάρχουν στο Λαγκαδά και στον Ποταμό Στρυμόνα. Προσχωματικός 
χρυσός και ορυκτά της ομάδας του λευκόχρυσου (κράματα Os-Ir-Ru, Os-Ir-Rh, Os-Ir-Pt και Pt-Fe) 
βρέθηκαν επίσης στα Σέρβια Κοζάνης και κατά μήκος των κοιτών των ποταμών Αλιάκμονα και Αξιού και 
των παραποτάμων τους. Ιλμενίτης, σπάνιες γαίες και προσχωματικός χρυσός έχουν εντοπιστεί στις 
παράκτιες άμμους της Νέας Περάμου-Λουτρών Ελευθερών Καβάλας. Χρυσός έχει εντοπιστεί σε 
υποθαλάσσια ψαμμιτικά κορήματα της Ιόνιας Ζώνης.  

Τα πιο σπουδαία και οικονομικά σημαντικά κοιτάσματα χρυσού βρίσκονται στη Χαλκιδική (Ολυμπιάδα, 
Σκουριές), στο Πέραμα Έβρου , στις Σάπες Ροδόπης και στο Κιλκίς (Αντιγόνεια, Γερακαριό, Βάθη, 
Ποντοκερασιά).  Το 80% του χρυσού φιλοξενείται σε ψαμμίτες (οξειδωμένο ανώτερο τμήμα της απόθεσης) 
και το υπόλοιπο με σουλφίδια βασικών μετάλλων και τελλουρίδια τα οποία φιλοξενούνται μέσα σε 
ανδεσιτικές λατύπες και κροκάλες. Το ανώτερο οξειδωμένο τμήμα του κοιτάσματος του Περάματος Έβρου 
δεν περιέχει As, Pb ή άλλα βαρέα μέταλλα.  Η πρώτη παραγωγή χρυσού στην Ελλάδα αναμένεται το 2015 .  
Τα πιθανά και ενδεικτικά αποθέματα χρυσού από τη Χαλκιδική και Έβρο είναι περίπου 19,37 εκατ. ουγκιές 
(602,4 τόνοι) και η ακαθάριστη αξία τους 22,556 δισεκ. €. 
 
 

6. Χρώμιο 
 
Tο χρώμιο (Chromium) είναι χημικό στοιχείο με σύμβολο Cr και ατομικό αριθμό 24. Είναι αργυρόλευκο 
γυαλιστερό και σκληρό μέταλλο με υψηλό σημείο τήξης. Το όνομά του προέρχεται από την ελληνική λέξη 
«χρώμα», επειδή έχει πολλές έγγχρωμες ενώσεις.  Ανήκει στην ομάδα της 1ης κύριας σειράς των στοιχείων 
μετάπτωσης. 

Χρήσεις :Το χρώμιο χρησιμοποιείται στα οδοντοτεχνικά κράματα όπως: CoCr και NiCr. Σημαντική 
εφαρμογή βρίσκει, επίσης, στην κατασκευή χρωμιοχαλύβων, οι οποίοι είναι ανοξείδωτοι, αλλά και στην 
επιχρωμίωση μετάλλων που επιθυμείται η προστασία τους από τη διάβρωση. 
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Χρώμιο 

 

 

Γενικά 

Όνομα Χρώμιο 
 

Σύμβολο Cr 
 

Ατομικός αριθμός 24 

Χημική ομάδαΣτοιχεία μετάπτωσης 
 

Ομάδα 
Περίοδος 
Τομέας 

VΙB (6) 
4 
d 

Ατομικό βάρος 51,9961(6)  amu 

Εμφάνιση 
Αργυρόλευκο στερεό 
μέταλλο 

Βασική ηλεκτρονική διαμόρφωση [Ar] 3d5 4s1 

Ηλεκτρόνια ανά 
στοιβάδα 

2, 8, 13, 1 

Σταθερότερες βαθμίδες οξείδωσης 0, +3, +6 

Ηλεκτραρνητικότητα 1,66 (κλίμακα Pauling) 

Ατομική ακτίνα 140 pm 

Ομοιοπολική ακτίνα 127 pm 

Ενέργεια ιονισμού 
652,9 kJ/mole 
(Cr → Cr+ + e-) 
1.590,6 kJ/mole 
(Cr → Cr2+ + 2e-) 
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Το τριχλωριούχο χρώμιο είναι άλας του χρωμίου με ιώδες χρώμα και με τύπο CrCl3. Η πιο κοινή μορφή 
χλωριούχου χρωμίου πωλείται στην αγορά με τον τύπο Crl2(H2O)4Cl. 

 

Ο κροκοΐτης (αγγλ. crocoite) είναι ορυκτό χρωμικό άλας του μολύβδου. Οφείλει το όνομά του στην 
ελληνική λέξη κρόκος, του οποίου οι στήμονες έχουν το ίδιο χρώμα με αυτό του ορυκτού.Είναι από τα 
ελάχιστα χρωμικά άλατα που ανευρίσκονται στη φύση. Θεωρείται ασύνηθες ορυκτό, προερχόμενο από 
εξαλλοίωση (οξείδωση) μολυβδούχων ορυκτών, τα οποία σχετίζονται με ορυκτά του χρωμίου. Απαντά, 
συνήθως, με φοινικοχρωίτη (Pb2(O, CrO4), βωκελινίτη (Vauquelinite, Pb2Cu((OH, PO4, CrO4))[1], 
πυρομορφίτη, βαναδινίτη, βουλφενίτη, αγγλεσίτη, κερουσίτη και χαλαζία.Χρησιμοποιείται ως δευτερεύον 
ορυκτό για την παραγωγή χρωμίου. Χαρακτηριστικά δείγματά του ανευρίσκονται στην Τασμανία, την 
Αυστραλία (περιοχή Dundas District), τα Ουράλια όρη στη Ρωσία, την περιοχή Obercallenberg στη 
Σαξωνία (Γερμανία), την Κορνουάλλη και την Σκωτία (Βρετανία), την περιοχή Dordogne της Γαλλίας, τη 
Νότια Αφρική (Τράνσβααλ), τη Ζιμπάμπουε, την περιοχή Minas Gerais στη Βραζιλία και στην Καλιφόρνια 
των ΗΠΑ. 

 

Τριοξείδιο του χρωμίου CrO3 

 

2.987 kJ/mole 
(Cr → Cr3+ + 3e-) 

Ιονική ακτίνα Cr3+ 69 pm 

Φυσικές ιδιότητες 

Σημείο τήξης 1.907 °C 

Σημείο βρασμού  2.671 °C 

Πυκνότητα 

7.190 kg/m3 
(20 °C, 1 atm) 
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Οξείδιο του χρωμίου (VI) CrO 

 

Ρουμπίνι. Στο κόκκινο χρώμα συμβάλλει και το χρώμιο. 

 

Βρωμιούχο χρώμιο CrBr 

 

Στην Ελλάδα είναι γνωστές περισσότερες από 200 εμφανίσεις χρωμίτη και των τεσσάρων ιστολογικών 
τύπων (λοβόμορφα, διάσπαρτα, κονδυλώδη, συμπαγή). Τα μεταλλεύματα χρωμίου βρίσκονται μέσα σε 
δουνιτικά σώματα οφιολιθικών συμπλεγμάτων κυρίως των ορέων Πίνδου, Βούρινου και Όθρυος. Το 
σύμπλεγμα του Βούρινου αποτελεί μια τεκτονικά κατακερματισμένη οφιολιθική ακολουθία και ανήκει στον 
υπέρ-υποβυθισμένο τύπο ζώνης των οφιολίθων. Πετρολογικά δεδομένα επιβεβαιώνουν την ύπαρξη 
πολλαπλών θαλάμων μάγματος. Οι χαρζβουργίτες αντιπροσωπεύουν υπόλειμμα μανδύα το οποίο απομένει 
μετά από την υψηλού βαθμού μερική τήξη του. Τα πιο σημαντικά κοιτάσματα χρωμίτη μεταλλουργικού 
τύπου υπάρχουν στην Κοζάνη (Βούρινος, Ξερολίβαδο, Ροδιανή), Βέροια, Έδεσσα και Χαλκιδική 
(Γερακινή, Ορμύλια). Τα πιο σημαντικά κοιτάσματα χρωμίτη πυρίμαχου τύπου υπάρχουν στην Ερέτρια 
Λάρισας και στο Δομοκό Φθιώτιδας. Και οι δύο τύποι είναι οικονομικά σημαντικοί. Άφθονα πλατινοειδή 
φιλοξενούνται στους χρωμιτίτες του οφιολιθικού συμπλέγματος της Βέροιας. Επιπλέον, στοιχεία της 
ομάδας λευκόχρυσου περιέχονται στους χρωμίτες πολλών Ελληνικών οφιολιθικών συμπλεγμάτων.  

Οι μεγαλύτερες αποθέσεις χρωμίτη είναι εκείνες του Όρους Βούρινος Κοζάνης οι οποίες ήταν υπο 
εκμετάλλευση μέχρι το 1991. Σήμερα, η επαναλειτουργία των μεταλλείων χρωμίτη ευνοείται εξαιτίας της 
υψηλής ζήτησης για χρώμιο, των σημαντικών βεβαιωμένων αποθεμάτων και της ύπαρξης της 
μεταλλουργικής μονάδας. Τα ενδεικτικά αποθέματα χρωμίου από το Βούρινο Κοζάνης είναι περίπου 1,2 
εκατ. τόνοι και η ακαθάριστη αξία τους 2,552 δισεκ. €. 
 
7. Ψευδάργυρος 

Το χημικό στοιχείο Ψευδάργυρος (Zincum) είναι μέταλλο με ατομικό αριθμό 30 και ατομικό βάρος 65,38 . 
Έχει θερμοκρασία τήξης 419,58 C° και θερμοκρασία βρασμού 907 C°. Το σύμβολό του είναι Zn. Είναι 
γνωστός επίσης και ως τσίγκος, από το γερμανικό zink, τσινκ (αγγλικά zinc, ιταλικά zinco). 



120 
 

 
Ψευδάργυρος 

χαλκός ← Ψευδάργυρος → γάλλιο 

- 
↑ 
Zn 
↓ 

κάδμιο 

 
 

 

 
      

 

 
      

 

 
               

 

 
               

                              

                              

Περιοδικός Πίνακας 
 

 
Ψευδάργυρος καθαρότητας 99,995% 

Ιστορία 

Ταυτότητα του στοιχείου 

Όνομα, σύμβολο Ψευδάργυρος (Zn) 

Ατομικός αριθμός (Ζ) 30 

Κατηγορία στοιχεία μεταπτώσεως 

ομάδα, περίοδος, 
τομέας 

12 ,4, d 

Σχετική ατομική 
μάζα (Ar)  

65,38(2) g·mol−1 

Ηλεκτρονική 
διαμόρφωση 

[ Ar ] 3d10 4s2 

Αριθμός CAS  7440-66-6 

Ατομικές ιδιότητες 

Ατομική ακτίνα 134 pm 
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Ακτίνα van der Waals 139 pm 

Ηλεκτραρνητικότητα 1,65 

Ενέργειες ιονισμού 

1st: 906,4 kJ·mol−1 
2nd: 1733,3 kJ·mol−1 
3rd: 3833 kJ·mol−1 

Φυσικά χαρακτηριστικά 

Σημείο τήξης 692,68 K, 419,53°C 

Σημείο βρασμού 1180 K, 907°C 

Πυκνότητα 7.14 g·cm−3 

Ενθαλπία τήξης 7,32 kJ·mol−1 

Μαγνητική συμπεριφορά διαμαγνητικό 

Σκληρότητα Mohs 2,5 

Σκληρότητα Brinell 412 MPa 

Ταχύτητα του ήχου 3.850 m·s−1 

Η κατάσταση αναφοράς είναι η πρότυπη κατάσταση (25°C, 1 Atm) 
εκτός αν σημειώνεται διαφορετικά 

Χαρακτηριστικά 

 

Ψευδάργυρος 

Ο ψευδάργυρος, είναι ένα γαλαζωπό-άσπρο, λαμπερό, διαμαγνητικό μέταλλο, αν και οι περισσότεροι κοινοί 
εμπορικοί βαθμοί του μετάλλου έχουν ένα θαμπό αποτέλεσμα. Είναι λιγότερο πυκνό από το σίδηρο και έχει 
εξαγωνική δομή κρυστάλλου. Ο μεταλλικός ψευδάργυρος είναι σκληρός και εύθραυστος στις περισσότερες 
θερμοκρασίες αλλά γίνεται ελατός μεταξύ 100 και 150 °C. Άνω των 210 °C, το μέταλλο γίνεται εύθραυστο 
πάλι και μπορεί να καταστραφεί με ένα χτύπημα. Ο ψευδάργυρος είναι ένας καλός αγωγός του 
ηλεκτρισμού. Σε σχέση με άλλα μέταλλα, ο ψευδάργυρος έχει σχετικά χαμηλό σημείο τήξης (~420 °C) και 
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βρασμού (~900 °C). Το σημείο τήξης του είναι το χαμηλότερο όλων των στοιχείων μετάπτωσης εκτός από 
τον υδράργυρο και το κάδμιο. Πολλά κράματα περιέχουν ψευδάργυρο, συμπεριλαμβανομένου του 
ορείχαλκου, ένα κράμα ψευδάργυρου και χαλκού. Άλλα μέταλλα που είναι γνωστό ότι σχηματίζουν 
κράματα με τον ψευδάργυρο είναι το αργίλιο, το αντιμόνιο, το βισμούθιο, ο χρυσός, ο σίδηρος, ο μόλυβδος, 
ο υδράργυρος, ο άργυρος, ο κασσίτερος, το μαγνήσιο, το κοβάλτιο, το νικέλιο, το τελλούριο και το νάτριο. 
Ενώ ούτε ο ψευδάργυρος ούτε το ζιρκόνιο δεν είναι σιδηρομαγνητικά μέταλλα, το κράμα τους ZrZn2 
παρουσιάζει σιδηρομαγνητισμό κάτω από 35 Κέλβιν (Κ). 

Προέλευση 

 

Σφαλερίτης(ZnS) 

Ο ψευδάργυρος αποτελεί περίπου 75 ppm της επιφάνειας της γης, κάνοντάς τον το 24ο αφθονότερο 
στοιχείο σε αυτή. Το χώμα περιέχει 5-770 ppm ψευδάργυρου με μέσο όρο 64 ppm. Το νερό της θάλασσας 
έχει 30 ppb ψευδαργύρου και η ατμόσφαιρα περιέχει 0.1-4 µg/m3. Στα μεταλλεύματα το στοιχείο βρίσκεται 
σε συνδυασμό με άλλα μέταλλα όπως ο χαλκός και ο μόλυβδος. Ο ψευδάργυρος έχει χαμηλή έλξη με το 
οξυγόνο, ενώ αντιδρά με το θείο σχηματίζοντας εξαιρετικά αδιάλυτα σουλφίδια. Ο σφαλερίτης, που είναι 
μια μορφή σουλφιδίων του ψευδάργυρου, είναι το ορυκτό του μετάλλου αυτού στο οποίο υπάρχει ο 
ψευδάργυρος σε μεγαλύτερη συγκέντρωση, καθώς περιέχει ψευδάργυρο σε ποσοστό 60-62%. 

Άλλα μεταλλεύματα, από τα οποία εξάγεται ο ψευδάργυρος περιλαμβάνουν το σμιθσονίτη (ανθρακικός 
ψευδάργυρος ZnCO3) και τον ημιμορφίτη (πυριτικό άλας ψευδάργυρου). Αυτά τα δύο μεταλλεύματα 
διαμορφώθηκαν ως αποτέλεσμα διαδικασιών διάβρωσης σε σουλφίδια ψευδάργυρου στα αρχέγονα χρόνια. 

Ισότοπα 

Πέντε ισότοπα ψευδάργυρου εμφανίζονται στη φύση. Το 64Zn είναι το αφθονότερο (με ποσοστό ύπαρξης 
στη φύση 48.63%). Αυτό το ισότοπο έχει τόσο μακροχρόνια ημιζωή (4.3×1016 χρόνια) , που η αστάθειά του 
μπορεί να αγνοηθεί. Ομοίως, το 70Zn (0.6%), με ημιζωή 1.3×1016 χρόνια, δεν θεωρείται συνήθως 
ραδιενεργό ισότοπο. Τα άλλα ισότοπα που βρίσκονται στη φύση είναι 66Zn (28%), 67Zn (4%) και 68Zn 
(19%). 

Ο πιο κοινός τρόπος διάσπασης ενός ισοτόπου του ψευδάργυρου με μαζικό αριθμό χαμηλότερο από 64 
είναι η σύλληψη ηλεκτρονίων. Το προϊόν της διάσπασης ως αποτέλεσμα της σύλληψης ηλεκτρονίων είναι 
ένα ισότοπο του χαλκού. 

 

Ο πιο κοινός τρόπος διάσπασης ενός ισοτόπου του ψευδάργυρου με μαζικό αριθμό υψηλότερο από 64 είναι 
η διάσπαση βήτα (β-), η οποία παράγει ένα ισότοπο γαλλίου με ένα ηλεκτρόνιο και ένα αντινετρίνο 
ηλεκτρονίου. 
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Ο ψευδάργυρος είναι απαραίτητο στοιχείο για τη διατήρηση κάθε μορφής ζωής. Έχει εκτιμηθεί ότι 3000 
από τις εκατοντάδες χιλιάδες πρωτεΐνες του ανθρώπινου σώματος, περιέχουν ψευδάργυρο. Επιπρόσθετα, 
υπάρχουν πάνω από 12 τύποι κυττάρων στο ανθρώπινο σώμα που περιέχουν ιόντα ψευδαργύρου, ο ρόλος 
των οποίων, στη φαρμακευτική και την υγεία, μελετάται συστηματικά τα τελευταία χρόνια. Τα εγκεφαλικά 
κύτταρα των θηλαστικών περιέχουν ψευδάργυρο, καθώς επίσης οι σιελογόνοι αδένες, ο προστάτης, το 
ανοσοποιητικό σύστημα και το έντερο. 

 

Διατροφικά πρoϊόντα που περιέχουν ψευδάργυρο 

Διατροφικές πηγές ψευδαργύρου 

Ο ψευδάργυρος απαντάται στα οστρακοειδή και σε πολύ μικρότερο βαθμό στις ζωικες πρωτεΐνες, στα 
φασόλια, στα καρύδια, στα δημητριακά ολικής αλέσεως, στον πασατέμπο και στους ηλιόσπορους. Φυτικές 
ίνες, που βρίσκονται στο ψωμί ολικής αλέσεως, στα δημητριακά, στα λαχανικά και σε άλλα προϊόντα, 
βοηθούν στην καλύτερη απορρόφηση του ψευδαργύρου. Η συντήρηση εδάφους αναλύει την βλαστική 
αναρρόφηση του φυσικού ψευδαργύρου σε πολλούς τύπους εδαφών. Αυτό το θρεπτικό στοιχείο 
γονιμότητας αυξάνει τον αριθμό των σπερματοζωαρίων, την κινητικότητά τους (την ικανότητα δηλαδή να 
κολυμπούν καλύτερα προς το στόχο, που δεν είναι άλλος από το ωάριο), τον όγκο του σπέρματος, τα 
επίπεδα ορμονών, το γενετικό υλικό, την κυτταρική διαίρεση, τη σεξουαλική επιθυμία, καθώς και την 
ικανότητα σχηματισμού του εξωτερικού περιβλήματος και της ουράς των σπερματοζωαρίων. 

Ανεπάρκεια ψευδαργύρου 

Η ανεπάρκεια ψευδαργύρου προκύπτει από την ανεπαρκή πρόσληψη ψευδαργύρου ή την ανεπαρκή 
απορρόφηση από το σώμα. Ενδείξεις ανεπάρκειας ψευδαργύρου περιλαμβάνουν απώλεια μαλλιών, 
δερματικές κακώσεις, διάρροια, αδυνάτισμα των ιστών του σώματος, και, τελικά, θάνατο. Η όραση, η 
γεύση, η όσφρηση και η μνήμη συνδέονται επίσης με τον ψευδάργυρο και μια ανεπάρκεια σε ψευδάργυρο 
μπορεί να προκαλέσει δυσλειτουργίες σε αυτές τις αισθήσεις και στα σχετικά όργανα. Συγγενείς ανωμαλίες 
οι οποίες προκαλούν ανεπάρκεια ψευδαργύρου μπορούν να οδηγήσουν σε μια αρρώστια η οποία καλείται 
Acrodermatitis enteropathica. 

Η λήψη επαρκούς ποσότητας ψευδαργύρου κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης και από μικρά παιδιά 
αποτελεί πραγματικό πρόβλημα, ειδικά μεταξύ αυτών που δεν έχουν τη δυνατότητα για μια σωστή ποικίλη 
δίαιτα. Η εγκεφαλική ανάπτυξη εμποδίζεται από ανεπάρκεια ψευδαργύρου μέσα στην μήτρα και κατά τη 
διάρκεια της ανάπτυξης. 
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Τοξικότητα του ψευδαργύρου 

Παρ’ όλο που ο ψευδάργυρος αποτελεί απαραίτητο στοιχείο για ένα υγιή οργανισμό, η υπερβολική 
ποσότητά του μπορεί να καταστεί επιζήμια. Η υπερβολική απορρόφηση ψευδαργύρου μπορεί, επίσης, να 
καταστείλει την απορρόφηση χαλκού και σιδήρου. Από την άλλη, τα ελεύθερα ιόντα ψευδαργύρου σε 
διάλυμα είναι υψηλής τοξικότητας για τα φυτά, τα ασπόνδυλα, και ακόμα και για τα σπονδυλωτά ψάρια. Το 
Μοντέλο Δραστηριότητας Ελεύθερου Ιόντος (Free Ion Activity Model, FIAM), που είναι πολύ 
καθιερωμένο στη βιβλιογραφία, δείχνει ότι απλές μικρομοριακές ποσότητες των ελεύθερων ιόντων 
θανατώνουν μερικούς οργανισμούς. Ένα πρόσφατο παράδειγμα 6 μικρομορίων τα οποία σκοτώνουν 93% 
όλων των daphnia στο νερό βρίσκεται στο Muyssen et al., (Aquat Toxicol. 2006). 

Χρήσεις 

Χρήσεις κατά της διάβρωσης 

Ο ψευδάργυρος συνήθως χρησιμοποιείται ως αντιδιαβρωτικός παράγοντας. Η επικάλυψη με ψευδάργυρο, 
που χρησιμοποιείται στο σίδηρο ή το χάλυβα για να προστατεύσει τα μέταλλα από τη διάβρωση, είναι η πιο 
γνωστή μορφή που χρησιμοποιείται ο ψευδάργυρος κατά αυτόν τον τρόπο. Το 2006 στις Ηνωμένες 
Πολιτείες, το 56% (773 κιλοτόνοι) του μεταλλικού ψευδάργυρου χρησιμοποιήθηκε για αυτού του είδους 
την επικάλυψη, ενώ παγκοσμίως το 47% χρησιμοποιήθηκε για αυτόν το λόγο. 

Μπαταρίες 

Ο ψευδάργυρος, έχοντας σταθερό ηλεκτροδιακό δυναμικό ( −0.76 βολτ), χρησιμοποιείται ως υλικό ανόδων 
για τις μπαταρίες. (το λίθιο που είναι περισσότερο δραστικό χρησιμοποιείται για τις ανόδους στις μπαταρίες 
λιθίου). Ο κονιοποιημένος ψευδάργυρος χρησιμοποιείται κατά αυτόν τον τρόπο στις αλκαλικές μπαταρίες 
και τα φύλλα του μεταλλικού ψευδαργύρου διαμορφώνουν τις περιπτώσεις για την άνοδο και λειτουργούν 
ως άνοδοι στις μπαταρίες ψευδαργύρου-άνθρακα. 

Κράματα 

Ένα κράμα που χρησιμοποιείται ευρέως και περιέχει ψευδάργυρο είναι ο ορείχαλκος, στον οποίο ο χαλκός 
αναμιγνύεται με ένα ποσοστό μεταξύ 3% και 45% ψευδαργύρου, ανάλογα με τον τύπο του ορείχαλκου. Ο 
ορείχαλκος είναι γενικά πιο όλκιμος και ισχυρότερος από το χαλκό και έχει ανώτερη αντίσταση στη 
διάβρωση. Αυτές οι ιδιότητες τον καθιστούν χρήσιμο στον εξοπλισμό επικοινωνίας, το υλικό μέρος του 
υπολογιστή (hardware) , τα μουσικά όργανα, και τις βαλβίδες νερού. 

Επίδραση στο περιβάλλον 

Η παραγωγή για τα σουλφιδικά μεταλλεύματα ψευδάργυρου παράγει μεγάλα ποσά διοξειδίου του θείου 
(SO2) και κάδμιο σε αέρια μορφή. Η σκουριά των χυτηρίων και άλλα υπολείμματα της διαδικασίας 
περιέχουν επίσης σημαντικές ποσότητες βαριών μετάλλων. Περίπου 1.1 μεγατόνοι (1 μεγατόνος = 
1.000.000 τόνοι) μεταλλικού ψευδάργυρου και 130 κιλοτόνοι (1 κιλοτόνος = 1.000 τόνοι) μολύβδου 
εξήχθησαν και τήχθηκαν στις βελγικές πόλεις La Calamine και Plombières μεταξύ 1806 και 1882. Τα 
απόβλητα προηγούμενων διαδικασιών μεταλλείας αφήνουν στο περιβάλλον σημαντικά ποσά ψευδάργυρου 
και καδμίου, και, κατά συνέπεια, ο πυθμένας του ποταμού Geul περιέχει σημαντικές ποσότητες βαριών 
μετάλλων. Περίπου δύο χιλιάδες χρόνια πριν, εκπομπές ψευδάργυρου από τη μεταλλεία και το λιώσιμο των 
μεταλλευμάτων για το διαχωρισμό τους παρείχαν συνολικά 10 κιλοτόνους ετησίως. Αφού αυξήθηκε 10 
φορές από το 1850, οι εκπομπές ψευδάργυρου αυξήθηκαν σε 3.4 μεγατόνους το χρόνο στη δεκαετία του '80 
και μειώθηκαν σε 2.7 μεγατόνους στη δεκαετία του '90, αν και μια μελέτη του 2005 της αρκτικής 
τροπόσφαιρας διαπίστωσε ότι οι συγκεντρώσεις εκεί δεν απεικόνιζαν τη μείωση. Οι ανθρωπογενείς και 
φυσικές εκπομπές εμφανίζονται σε μια αναλογία 20 προς 1 αντίστοιχα. 
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8. Μόλυβδος 
 
 

Μόλυβδος 

Θάλλιο ← Μόλυβδος → Βισμούθιο 

Ίνδιο 
↑ 
Pb 
↓ 

Φλερόβιο 

 

 
 

  

 
      

  

 
      

  

 
                

  

 
                

                                

                                

Περιοδικός Πίνακας 
 

 
μεταλλικό γκρίζο 

Ιστορία 

Ανακαλύφθηκε από τους Μέσους Ανατολίτες το 7000 π.Χ. 

Ταυτότητα του στοιχείου 

Όνομα, σύμβολο Μόλυβδος (Pb) 

Ατομικός αριθμός (Ζ) 82 

Κατηγορία Μέταλλα 

ομάδα, περίοδος, 
τομέας 

14 ,6, p 

Σχετική ατομική 
μάζα (Ar)  

207.2 

Ηλεκτρονική 
διαμόρφωση 

[Xe] 4f14 5d10 6s2 6p2  

2, 8, 18, 32, 18, 4 
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Αριθμός CAS  7439-92-1 

Ατομικές ιδιότητες 

Ατομική ακτίνα 175 pm 

Ομοιοπολική ακτίνα 146±5 pm 

Ακτίνα van der Waals 202 pm 

Ηλεκτραρνητικότητα 2.33 (κλίμακα Pauling) 

Κυριότεροι αριθμοί 
οξείδωσης 

4, 3, 2, 1  

(αμφοτερικό οξείδιο) 

Φυσικά χαρακτηριστικά 

Σημείο τήξης 600.61 K, 327.46 °C, 621.43 °F 

Σημείο βρασμού 2022 K, 1749 °C, 3180 °F 

Πυκνότητα 

11.34 g/cm3  

Υγρή πυκνότητα στο σημείο τήξης του: 10.66 g/cm3 

Ενθαλπία τήξης 4.77 kJ/mol 

Ενθαλπία εξάτμισης 179.5 kJ/mol 

Ειδική θερμοχωρητικότητα 26.650 J/mol/K−1 

Μαγνητική συμπεριφορά διαμαγνητικό 

Ειδική ηλεκτρική 
αντίσταση 

(20 °C) 208 nΩ·m 

Ειδική θερμική 
αγωγιμότητα 

35.3 W/m/K 
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Σκληρότητα Brinell 5.0 HB = 38.3 MPa 

Μέτρο ελαστικότητας 
(Young's modulus) 

16 GPa 

Μέτρο διάτμησης 
(Shear modulus) 

5.6 GPa 

Μέτρο ελαστικότητας όγκου 
(Bulk modulus) 

46 GPa 

Λόγος Poison 0,44 

Ταχύτητα του ήχου (θ.δ. 1190 m/s 

Επικινδυνότητα 

 

Φράσεις κινδύνου 61-20/22-33-50/53-62 
  

Φράσεις ασφαλείας 53-45-60-61 
  

Η κατάσταση αναφοράς είναι η πρότυπη κατάσταση (25°C, 1 Atm) 
εκτός αν σημειώνεται διαφορετικά 

  

 

Το χημικό στοιχείο Μόλυβδος (λατινικά: Plumbum) είναι ένα μέταλλο με ατομικό αριθμό 82 και ατομικό 
βάρος 207,2. Έχει θερμοκρασία τήξης 327,5 C° και θερμοκρασία βρασμού 1740 C°. Το χημικό του 
σύμβολο είναι Pb. 

 

Το σύμβολο του μόλυβδου για τους αλχημιστές 

Ο μόλυβδος εφόσον εκτεθεί στην φύση και έρθει σε επαφή με τον άνθρωπο, μπορεί να προκαλέσει βλάβες 
σε νεφρά, συκώτι, αίμα, δερματίτιδες / αλλεργίες, βλάβη σε πνεύμονες / μόνιμα αναπνευστικά προβλήματα 
και καρκινογενέσεις. Γι' αυτό τα υλικά τα οποία περιέχουν μόλυβδο, όπως οι ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές 
συσκευές, επιβάλλεται να ανακυκλώνονται. Όταν κόβεται έχει κυανόλευκο χρώμα, αλλά εξασθενεί σε γκρι 
όταν βρίσκεται στον αέρα και σε γυαλιστερό ασημί όταν βρίσκεται σε υγρό. Ο μόλυβδος εξάγεται από το 
γαληνίτη. Χρησιμοποιείται σε μονώσεις, στις μπαταρίες αυτoκινήτων, στον ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό 
εξοπλισμό και σε διάφορα κράματα. Θεωρείται αξιόλογο προστατευτικό απέναντι στη ραδιενέργεια. Λόγω 
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της ανθεκτικότητάς του στη διάβρωση, χρησιμοποιείται εκτενώς στην οικοδόμηση κτιρίων. Ο μόλυβδος 
ήταν γνωστός από την αρχαιότητα. 

9. Σίδηρος 
 

Σίδηρος 

Μαγγάνιο ← Σίδηρος → Κοβάλτιο 

 
↑ 
Fe 
↓ 

Ρουθήνιο 

 

 
 

  

 
      

  

 
      

  

 
                

  

 
                

                               

                               

Περιοδικός Πίνακας 
 

 
Το άτομο του Σιδήρου 

 
Κομμάτια σιδήρου 

Ιστορία 

Ταυτότητα του στοιχείου 

Όνομα, σύμβολο Σίδηρος (Fe) 

Ατομικός αριθμός (Ζ) 26 
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Κατηγορία στοιχεία μετάπτωσης 

ομάδα, περίοδος, 
τομέας 

8 ,4, d 

Σχετική ατομική 
μάζα (Ar)  

55.845 g·mol−1 

Ηλεκτρονική 
διαμόρφωση 

[ Ar ] 3d6 4s2 

Αριθμός CAS  7439-89-6 

Ατομικές ιδιότητες 

Ατομική ακτίνα 126 pm 

Ηλεκτραρνητικότητα 1.83 

Ενέργειες ιονισμού 

1st: 762.5 kJ·mol−1 
2nd: 1561.9 kJ·mol−1 
3rd: 2957 kJ·mol−1 

Φυσικά χαρακτηριστικά 

Σημείο τήξης 1811 K,  1538 °C 

Σημείο βρασμού 3134 K,  2862 °C 

Πυκνότητα 7.874 g·cm−3 

Ενθαλπία τήξης 13.81 kJ·mol−1 

Μαγνητική συμπεριφορά σιδηρομαγνητικό 

Σκληρότητα Mohs 4 

Σκληρότητα Vickers 608 MPa 

Σκληρότητα Brinell 490 MPa 

Μέτρο ελαστικότητας 
(Young's modulus) 

211 GPa 

Ταχύτητα του ήχου 5120 m·s−1 

Η κατάσταση αναφοράς είναι η πρότυπη κατάσταση (25°C, 1 Atm) 
εκτός αν σημειώνεται διαφορετικά 
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Το χημικό στοιχείο Σίδηρος (αγγλ. iron, λατ. ferrum) είναι μέταλλο της 1ης κύριας σειράς των στοιχείων 
μετάπτωσης με ατομικό αριθμό 26 και ατομικό βάρος 55,847. Έχει θερμοκρασία τήξης 1535 °C και 
θερμοκρασία βρασμού 2750 °C. Είναι το πιο άφθονο χημικό στοιχείο κατά μάζα του πλανήτη Γη και το 
τέταρτο πιο άφθονο στοιχείο στον στερεό φλοιό της, μετά το Οξυγόνο (Ο), το Πυρίτιο (Si) και το Αργίλιο 
(Al) . Ακόμη, ο σίδηρος είναι πολύ συνηθισμένος στους πετρώδεις πλανήτες, νάνους πλανήτες, δορυφόρους 
και αστεροειδείς του ηλιακού συστήματος κι αυτό χάρη στην άφθονη παραγωγή τους ως τελικό προϊόν 
πυρηνικής σύντηξης σε άστρα υψηλής μάζας. 

Όπως και τα υπόλοιπα χημικά στοιχεία της ομάδας 8 (VIII σύμφωνα με την παλαιότερη ομαδοποίηση), ο 
σίδηρος βρίσκεται σε σχετικά μεγάλο εύρος αριθμών οξείδωσης από -2 ως και +6, αν και οι αριθμοί 
οξείδωσης +2 και +3 είναι οι συνηθισμένοι του. Στοιχειακός σίδηρος βρίσκεται σε μετεωρίτες και άλλα 
χαμηλής συγκέντρωσης οξυγόνου και υγρασίας περιβάλλοντα. Είναι πολύ ευαίσθητο στην παρουσία 
οξυγόνου και νερού. Επιφάνειες νεοσχηματισμένου στοιχειακού σιδήρου φαίνονται ασημόγκριζα, αλλά 
οξειδώνονται στον κανονικό ατμοσφαιρικό αέρα, δίνοντας οξείδια του σιδήρου, γνωστά ως «σκουριά». 
Αντίθετα από πολλά άλλα μέταλλα, που σχηματίζουν μόνο ένα προστατευτικό στρώμα οξειδίου, το οξείδιο 
του σιδήρου καταλαμβάνει μεγαλύτερο όγκο σε σύγκριση με το κομμάτι μεταλλικού (δηλαδή στοιχειακού) 
σιδήρου από το οποίο προήλθε. Έτσι, κατά διαστήματα «σκάει», εκθέτοντας νέες επιφάνειες μεταλλικού 
σιδήρου για διάβρωση. Ο σίδηρος ήταν γνωστός από την προϊστορική εποχή, συγκεκριμένα από την Εποχή 
του Σιδήρου. Όμως, επειδή κάποια κράματα χαλκού τήκονται σε χαμηλότερη θερμοκρασία, ήταν τα πρώτα 
μέταλλα που χρησιμοποιήθηκαν στην ανθρώπινη ιστορία. Ο καθαρός μεταλλικός σίδηρος είναι μαλακός, 
μαλακότερος και από το αλουμίνιο, αλλά είναι αδύνατο να εξαχθεί κατά τη διεργασία της ερυθροπύρωσης. 
Το υλικό σκληραίνει σημαντικά κατά διάρκεια της διεργασίας, απορροφώντας διάφορες προσμίξεις, όπως ο 
άνθρακας. Με συγκέντρωση άνθρακα μεταξύ 0,2% και 2,1% παράγεται χάλυβας (steel ή «ατσάλι» εκ του 
λατινικού acciaio), που μπορεί να είναι μέχρι και 1.000 φορές σκληρότερος από τον καθαρό μεταλλικό 
σίδηρο. Ο «ακατέργαστος σίδηρος» (crude iron) παράγεται σε υψικαμίνους, όπου σιδηρομετάλλευμα, 
συνήθως αιματίτης (Fe2O3) ανάγεται από κωκ (C και παραγόμενο CO) σε «επεξεργασμένο σίδηρο» (pig 
iron), που συμπεριέχει σχετικά μεγάλη συγκέντρωση άνθρακα. Με παραπέρα «εξευγενισμό» (refinement) 
με οξυγόνο ανάγεται το ανθρακούχο περιεχόμενο, ελαττώνοντας τη συγκέντρωση του άνθρακα στο κράμα 
στις προδιαγραφές του χάλυβα. Χάλυβες και διάφορα κράματα σιδήρου με σχετικά μικρή περιεκτικότητα 
σε άνθρακα που περιέχουν και κάποια άλλα μέταλλα ή και στοιχεία («κράματα χάλυβα» alloy steels) 
χρησιμοποιούνται πλέον πολύ ευρύτερα στη σύγχρονη βιομηχανική χρήση, εξαιτίας του μεγάλου εύρους 
επιθυμητών ιδιοτήτων, αλλά και της σχετικής αφθονίας του σιδήρου, που έχει να κάνει με το σχετικά 
χαμηλό κόστος παραγωγής. Οι χημικές ενώσεις του σιδήρου, που περιλαμβάνουν τις «σιδηρο-» (ενώσεις 
του FeII) και τις «σιδηρη-» (ενώσεις του FeIII) (κυρίως) ενώσεις, έχουν επίσης πολλές εφαρμογές. Μίγμα 
(σκόνης) οξειδίου του σιδήρου (FeO) και σκόνης αλουμινίου μπορεί να αναφλεγεί, δημιουργώντας τη 
γνωστή αντίδραση θερμίτη, που χρησιμοποιείται στη συγκόλληση και στον καθαρισμό μεταλλευμάτων. 
Δημιουργεί δυαδικές ενώσεις με τα αλογόνα και τα χαλκογόνα. Ανάμεσα στις οργανομεταλλικές ενώσεις 
του σιδήρου είναι η φερροκίνη, η πρώτη ένωση σάντουϊτς που ανακαλύφθηκε. Ο σίδηρος παίζει σημαντικό 
ρόλο στη βιοχημεία, σχηματίζοντας σύμπλοκα με το μοριακό οξυγόνο (O2) στην αιμογλοβίνη και στη 
μυογλοβίνη, δυο συνηθισμένες μεταφορικές πρωτεΐνες οξυγόνου, που το μεταφέρουν στα σπονδυλωτά. Ο 
σίδηρος είναι ακόμη το μέταλλο που βρίσκεται στο ενεργό κέντρο πολλών σημαντικών οξειδοαναγωγικών 
ενζύμων που ασχολούνται με την κυτταρική αναπνοή και την οξειδοαναγωγή πολλών βιοχημικών ενώσεων 
σε φυτά και ζώα. 

Χαρακτηριστικά 

 

Καθαρός σίδηρος 
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Ο καθαρός σίδηρος είναι μέταλλο αλλά βρίσκεται σπάνια με αυτήν την μορφή στην επιφάνεια της Γης, 
επειδή οξειδώνεται εύκολα με την παρουσία οξυγόνου και υγρασίας στην ατμόσφαιρα. Προκειμένου να 
παραλάβουμε μεταλλικό σίδηρο, το οξυγόνο πρέπει να απομακρυνθεί από τα φυσικά μεταλλεύματα – 
κυρίως από τον αιματίτη (μετάλλευμα σιδήρου με τύπο Fe2O3) σε υψηλές θερμοκρασίες. Οι ιδιότητες του 
σιδήρου μπορούν να τροποποιηθούν με την ανάμιξη του με τα διάφορα άλλα μέταλλα (και μερικά 
αμέταλλα, κυρίως άνθρακα και πυρίτιο) για να σχηματίσει ατσάλι. Οι πυρήνες των ατόμων σιδήρου έχουν 
μερικές από τις υψηλότερες συνδετικές ενέργειες ανά πυρήνα, οι οποίες ξεπερνώνται μόνο από το ισότοπο 
νικελίου 62Ni. Παγκοσμίως το αφθονότερο των πιο σταθερών ισοτόπων είναι, παρόλα αυτά, το 56Fe. Αυτό 
σχηματίζεται από την πυρηνική σύντηξη στα αστέρια. Αν και ένα περαιτέρω μικρό ενεργειακό κέρδος θα 
μπορούσε να εξαχθεί από τη σύνθεση 62Ni, οι συνθήκες στα αστέρια είναι ακατάλληλες ώστε να ευνοηθεί 
αυτή η διαδικασία. Η διανομή των στοιχείων στη γη ευνοεί πολύ περισσότερο το σίδηρο παρά το νικέλιο, 
καθώς επίσης και πιθανώς στα στοιχεία-προϊόντα ενός υπερκαινοφανούς αστέρα. Ο σίδηρος (ως Fe2+, 
κατιόν σιδήρου (ΙΙ)) είναι ένα απαραίτητο ιχνοστοιχείο που χρησιμοποιείται από σχεδόν όλους τους 
ζωντανούς οργανισμούς. Οι μόνες εξαιρέσεις είναι μερικοί οργανισμοί που ζουν σε περιβάλλον φτωχό σε 
σίδηρο και έχουν εξελιχθεί ώστε να χρησιμοποιούν διαφορετικά στοιχεία στις μεταβολικές τους 
διαδικασίες, όπως μαγγάνιο αντί για σίδηρο για την κατάλυση, ή την αιμοκυανίνη αντί για την αιμογλοβίνη. 
Ένζυμα που περιέχουν σίδηρο συμμετέχουν στην κατάλυση οξειδωτικών αντιδράσεων στη βιοχημεία και 
στις μεταφορές διάφορων ευδιάλυτων αερίων. 

Προέλευση 

Ο σίδηρος είναι το έκτο αφθονότερο στοιχείο στο σύμπαν, που διαμορφώνεται ως τελική πράξη της 
νουκλεοσύνθεσης, από το πυρίτιο που συντήκεται στα ογκώδη αστέρια. Για την ακρίβεια παράγεται το 
ισότοπο 56Ni του νικελίου, που είναι το τελευταίο νουκλίδιο για το οποίο η πυρηνική σύντηξη είναι 
εξώθερμη. Αυτό σημαίνει ότι αυτό το ραδιενεργό νουκλίδιο (56Ni) είναι το τελευταίο που παράγεται πριν 
καταρρεύσει ένας υπερκαινοφανής αστέρας (supernova), οπότε η έκρηξή του διαχύσει το περιεχόμενο του 
άστρου. Το ραδιενεργό 56Ni διασπάται στη συνέχεια στο σταθερό 56Fe, με αποτέλεσμα το τελευταίο να 
επικρατεί τελικά απόλυτα σε αναλογία παρουσίας. Ενώ ο σίδηρος αποτελεί περίπου το 5% της επιφάνειας 
της γης, ο γήινος πυρήνας θεωρείται ότι αποτελείται κατά ένα μεγάλο μέρος από ένα κράμα σιδήρου-
νικελίου που αποτελεί το 35% της συνολικής μάζας της γης. Ο σίδηρος είναι συνεπώς το αφθονότερο 
στοιχείο στη Γη, αλλά μόνο το τέταρτο αφθονότερο στοιχείο στην επιφάνειά της, μετά το αργίλιο (Al). Το 
μεγαλύτερο μέρος του σιδήρου στην επιφάνεια βρίσκεται ενωμένο με το οξυγόνο ως οξειδια σιδήρου όπως 
ο αιματίτης, ο γκετίτης και ο μαγνητίτης ή θειούχα (σιδηροπυρίτης). Περίπου ένας στους 20 μετεωρίτες 
αποτελείται από μεταλλεύματα σιδήρου-νικελίου. Αν και σπάνιοι, οι μετεωρίτες σιδήρου είναι ο 
σημαντικότερος τρόπος σχηματισμού και αίτιο ύπαρξης μεταλλικού σιδήρου στην επιφάνεια της γης. Το 
κόκκινο χρώμα της επιφάνειας του Άρη θεωρείται ότι προέρχεται από πετρώματα πλούσια σε σίδηρο. 

Ισότοπα 

Ο φυσικός σίδηρος αποτελείται από τέσσερα ισότοπα: 5.845% από το ραδιενεργό 54Fe (ημιζωή: >3,1×1022 
έτη), 91,754% από το σταθερό 56Fe, 2,119% από το σταθερό 57Fe και 0,282% από το επίσης σταθερό 58Fe. 
Το 60Fe είναι ένα εξαφανισμένο ραδιοϊσότοπο με χρόνο ημιζωής 1,5 εκατομμύρια έτη. 

Ο σίδηρος στον οργανισμό 

Ο σίδηρος θεωρείται απαραίτητο ανόργανο στοιχείο για όλους τους οργανισμούς, καθώς έχει σημαντικό 
ρόλο στο μεταβολισμό και είναι απαραίτητα προσθετική ομάδα για εκατοντάδες ένζυμα και πρωτεΐνες, 
όπως οι πρωτεΐνες που μεταφέρουν οξυγόνο. Στον ενήλικα άνθρωπο η φυσιολογική ποσότητα σιδήρου που 
βρίσκεται στον οργανισμό είναι περίπου 4 γραμμάρια, από τα οποία το 75% είναι δεσμευμένο στην 
αιμοσφαιρίνη. Ο σίδηρος που βρίσκεται στον οργανίσμο ανακυκλώνεται, όμως μικρή ποσότητα 
αποβάλλεται με τα ούρα, τα κόπρανα, την έμμηνο ρύση στις γυναίκες και μέσω του δέρματος. Αυτή η 
απώλεια αντισταθμίζεται με την απορρόφηση σιδήρου που προέρχεται από τη διατροφή στο λεπτό έντερο.[4] 
Η έλλειψη σιδήρου (σιδηροπενία) είναι η πιο κοινή διατροφική έλλειψη στις Ηνωμένες Πολιτείες,[5] ενώ το 
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πρόβλημα είναι πολύ έντονο στις αναπτυσσόμενες χώρες. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, 
600 με 700 εκατομμύρια άνθρωποι παγκοσμίως έχουν σιδηροπενία.  

Βιολογικός ρόλος 

Ο σίδηρος είναι στοιχείο το οποίο είναι απαραίτητο για όλους τους οργανισμούς. Οι βασικές του 
λειτουργίες σχετίζονται με τις αλλαγές στην κατάσταση οξείδωσής του και στην μεταφορά ηλεκτρονίων. Ο 
σίδηρος είναι βασικό συστατικό της αίμης, ενός μορίου το οποίο υπάρχει σε μεγάλο αριθμό ενζύμων και 
πρωτεϊνών. Ο σίδηρος στην αίμη της αιμοσφαιρίνης και της μυοσφαιρίνης δρα ως μεταφορέας και αποθήκη 
οξυγόνου. Η αιμοσφαιρίνη δεσμεύει το μεγαλύτερο ποσοστό του σιδήρου στον οργανισμό. Ο σίδηρος 
επίσης βρίσκεται στα κυτοχρώματα, πρωτεΐνες που δρουν ως μεταφορέας ηλεκτρονίων στην οξειδωτική 
φωσφορυλίωση, την κύρια αντίδραση παραγωγής ενέργειας υπό την μορφή ATP. Ο σίδηρος επίσης είναι 
συνδετική ομάδα σε ένζυμα με αναγωγική δράση όπως οι καταλάσες και οι περοξιδάσες. Ο σίδηρος 
σχηματίζει σύμπλοκα μαζί με το θείο τα οποία ενώνονται σε πρωτεΐνες, σχηματίζοντας σιδηρο-θειο-
πρωτεΐνες, και συμμετέχουν σε πολλές βιολογικές λειτουργίες, όπως η φωτοσύνθεση και η αναπνοή. Αυτά 
τα σύμπλοκα έχουν πολλές διαφορετικές οξειδωτικές καταστάσεις και έτσι χρησιμοποιούνται σε πολλά 
ένζυμα και σε πρωτεΐνες με ρυθμιστική δράση. Ο σίδηρος βρίσκεται επίσης στο βακτηριακό ένζυμο 
νιτρογενάση, το οποίο κάνει καθήλωση του αζώτου, δηλαδή μετατρέπει το μοριακό άζωτο σε αμμωνία. Ο 
σίδηρος βρίσκεται και στην φερρεδοξίνη ένα ισχυρό αναγωγικό που χρησιμοποιείται στην καθήλωση 
αζώτου για να δώσει ηλεκτρόνια. 

Πρόσληψη σιδήρου μέσω της διατροφής 

Οι κύριες πηγές διατροφικού σιδήρου είναι το κόκκινο κρέας, κυρίως το βοδινό, το ψάρι (πχ. τόνος και 
σολομός), τα στρείδια και το κρέας των πουλερικών και ιδίως το συκώτι. Ο σίδηρος από αυτές τις πηγές 
βρίσκεται ενωμένος με την ομάδα αίμης και σχεδόν το 25% του σιδηρού απορροφάται από τον ανθρώπινο 
οργανισμό. Άλλες διατροφικές πηγές σιδήρου είναι τα όσπρια, τα αποξηραμένα φρούτα, το σουσάμι, τα 
ενισχυμένα με σίδηρο δημητριακά και τα λαχανικά, όπως το σπανάκι. Επειδή ο σίδηρος που δεν είναι 
ζωικής προέλευσης δημιουργεί χυλικά σύμπλοκα με ενώσεις στον αυλό του εντέρου και δεν απορροφάται 
εξίσου καλά, η ποσότητα που εντέλη θα απορροφηθεί από τον οργανισμό εξαρτάται από τις υπόλοιπες 
τροφές που καταναλώνονται στο ίδιο γεύμα. Τροφές που βελτιώνουν την απορρόφηση του σιδήρου είναι η 
βιταμίνη C και οι ζωικές πρωτεΐνες. Από την άλλη τροφές που περίεχουν ασβέστιο, τανίνες, πολυφαινόλες 
και οι φυτάτες μειώνουν την απορρόφηση του σιδήρου.  Στα θηλαστικά η απορρόφηση του σιδήρου γίνεται 
στο δωδεκαδάκτυλο. Ο σίδηρος που βρίσκεται στην αίμη απορροφάται από τον οργανισμό στη μορφή της 
μεταλλοπορφυρίνης. Το τρισθενές ιόν του σιδηρού απορροφάται από το μονοπάτι της β3 ιντεργκρίνης και 
της μομπλιφερρίνης, το οποίο δεν απορροφά άλλα μέταλλα, ενώ το δισθενές ιόν του σιδηρού (Fe2+) 
απορροφάται από την πρωτεΐνη DMT1 (Μεταφορέας Δισθενών Μετάλλων), ένα μεμβανικό μεταφορά 
δισθενών ιόντων. Η μεταφορά είναι ενεργή, δηλαδή απαιτείται ενέργεια για να πραγματοποιηθεί. Η DMT1 
δεν είναι εξειδικευμένη στο σίδηρο, αλλά μεταφέρει και άλλα μέταλλα, όπως είναι το μαγγάνιο, το νικέλιο, 
το μαγνήσιο, το κοβάλτιο, ο χαλκός, ο ψευδάργυρος, το κάδμιο και ο μόλυβδος. Η δομή αυτής της 
πρωτεΐνης είναι διατηρημένη ανάμεσα στους οργανισμούς, καθώς στα φυτά, τους μικροοργανισμούς και τα 
σπονδυλωτά έχουν βρεθεί παρόμοιες πρωτεΐνες. Η απορρόφηση μπορεί να αυξηθεί σε περιπτώσεις 
σιδηροπενίας, αιμόλυσης και υποξίας. Ο σίδηρος μόλις μπει στο εντεροκύτταρο μπορεί να αποθηκευθεί σε 
μόρια φερριτίνης, και τελικά να χαθεί όταν κύτταρο νεκρωθεί, ή να περάσει στο αίμα, όπου μεταφέρεται με 
την τρασφερρίνη. 

Υπερφόρτωση και τοξικότητα σιδήρου 

Παρ’ όλο που ο σίδηρος αποτελεί απαραίτητο στοιχείο για ένα υγιή οργανισμό, η υπερβολική ποσότητά του 
μπορεί να καταστεί επιζήμια. Ο άνθρωπος δεν διαθέτει μηχανισμούς με τους οποίους μπορεί να 
απομακρύνει σίδηρο από τον οργανισμό του Έχει δειχθεί ότι η υπερφόρτωση του οργανισμού με σίδηρο 
μπορεί να προκαλέσει βλάβες στο κυκλοφορικό σύστημα, στην καρδιά και εγκεφαλικά επεισόδεια, ενώ έχει 
βρεθεί ότι προκαλεί βλάβες και σε άλλα όργανα, όπως το ήπαρ, οι πνεύμονες, ο μυελός των οστών και 
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ενδοκρινή όργανα, με κίνδυνο εκδήλωσης θανάσιμων ασθενειών, όπως η κίρρωση ήπατος και η καρδιακή 
ανεπάρκεια, εξαιτίας της οξειδωτικής του δράσης. Στον άνθρωπο μια συχνή αιτία υπερφόρτωσης σιδήρου, ή 
αλλιώς αιμοσιδήρωση, είναι οι πολλαπλές μεταγγίσεις αίματος για την θεραπεία της αναιμίας, αλλά 
υπάρχουν και γενετικά αίτια, όπως συμβαίνει στην περίπτωση της κληρονομικής αιμοχρωμάτωσης. Σε 
αυτήν την περίπτωση η σίδηρος θα πρέπει να απομακρυνθεί από τον οργανισμό με αποσιδήρωση, καθώς ο 
άνθρωπος δεν έχει μηχανισμό μέσω του οποίου μπορεί να απεκκρίνει σίδηρο.  

10. Σιδηροπυρίτης 

Ο σιδηροπυρίτης (αγγλ. pyrite) είναι θειούχο ορυκτό του σιδήρου. 

Σιδηροπυρίτης 

 
Σιδηροπυρίτης 

Γενικά 

Κατηγορία Σουλφίδια 

Χημικός τύπος FeS2 

Ορυκτολογικά χαρακτηριστικά 

Πυκνότητα 5,1 gr/cm3 

Χρώμα Κίτρινο του μπρούντζου 

Σύστημα 

κρυστάλλωσης 

Κυβικό 

Κρύσταλλοι Κύβοι, οκτάεδρα ή πενταγωνικά δωδεκάεδρα 

Υφή 

Συμπαγής, κοκκώδης, σπανιότερα βοτρυοειδής ή 

σταλακτιτοειδής 
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Διδυμία 

Κατά {110}, συνδιαβλαστάνουσα, σπανιότερα 

διεισδύσεως 

Σκληρότητα 6 - 6,5 

Σχισμός Ατελής 

Θραύση Κογχοειδής 

Λάμψη Μεταλλική 

Γραμμή κόνεως Πρασινομέλαινα 

Διαφάνεια Αδιαφανής 

Γενικά 

Η ονομασία του προέρχεται από τις ελληνικές λέξεις "σίδηρος" και "πυρ", επειδή πιστευόταν ότι γεννά πυρ 
(φωτιά), καθώς παρήγαγε σπίθες, όταν τριβόταν σε σκληρές μεταλλικές επιφάνειες. Ο όρος παρέμεινε και 
διεθνοποιήθηκε, αν και παλαιότερα αναφερόταν σχεδόν σε όλα τα μικτά θειούχα. Παλαιότερα ονομαζόταν 
και ψευδοχρυσός (αγγλ. "fools gold"), λόγω του χρώματός του, που μοιάζει με αυτό του αυτοφυούς χρυσού, 
από τον οποίο, ωστόσο, διακρίνεται εύκολα λόγω της πολύ μεγαλύτερης σκληρότητάς του (6,5 έναντι 2,5 
του χρυσού) και της μέλαινας γραμμής κόνεως (η του χρυσού είναι κίτρινη). Ανευρίσκεται σε όλα τα 
γεωλογικά περιβάλλοντα: Αποτελεί επουσιώδες ορυκτό σε πυριγενή πετρώματα, ανευρίσκεται σε 
υδροθερμικές φλέβες συνδεόμενος με τα υπόλοιπα μικτά θειούχα (γαληνίτη, σφαλερίτη, μαρκασίτη, 
χαλκοπυρίτη, αρσενοπυρίτη) και σε κοιτάσματα προερχόμενα από μεταμορφώσεις επαφής, καθώς και σε 
ιζηματογενείς αποθέσεις. Μολονότι κρυσταλλώνεται στο κυβικό σύστημα, εμφανίζει ατελή συμμετρία, 
επειδή οι κρυσταλλικές έδρες (ιδιαίτερα των κυβικών κρυστάλλων) εμφανίζουν ραβδώσεις. Η πολυμορφική 
παραλλαγή του ονομάζεται μαρκασίτης και κρυσταλλώνεται στο ορθορομβικό σύστημα. Απαντά σε πολλά 
μέρη του κόσμου μαζί με άλλα μικτά θειούχα. Από τα σημαντικότερα κοιτάσματά του είναι αυτά στην 
Βολιβία, στις ΗΠΑ, στο Περού στην Ισπανία και στη νήσο Έλβα. Κοιτάσματά του απαντούν επίσης στην 
Ναμίμπια, στην Γκάνα, στην Ζάμπια και στην Δημοκρατία της Νότιας Αφρικής. Στην Ελλάδα το 
σημαντικότερο κοίτασμά του βρίσκεται στη νήσο Σέριφο. 

Χρήσεις 

Μολονότι περιέχει σημαντική ποσότητα σιδήρου, χρησιμοποιείται κυρίως στην βιομηχανία παρασκευής του 
θειικού οξέος: Ο σιδηροπυρίτης, ύστερα από μηχανικό καθαρισμό, φρύσσεται, οπότε παράγεται διοξείδιο 
του θείου: 

FeS2 + O2 → Fe2O3 + SO2 

Το παραγόμενο διοξείδιο του θείου υφίσταται καταλυτική οξείδωση σε τριοξείδιο του θείου (με καταλύτη 
πεντοξείδιο του βαναδίου (V2O5), το οποίο, διαλυόμενο στο νερό, παρέχει θειικό οξύ (H2SO4). 
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Χρησιμοποιείται, επίσης, στην παρασκευή θειικών αλάτων του σιδήρου, τα οποία έχουν ευρύτατη 
εφαρμογή στην παρασκευή μελανιών, χρωμάτων και βαφών συντήρησης καθώς και απολυμαντικών. 

Σουλφίδια βασικών μετάλλων (Pb+Zn)  
Κοιτάσματα σουλφιδίων βασικών μετάλλων (συνήθως με χαλκοπυρίτη και ίχνη Ag, Au, Sb, As, Cd, Ga, Ge 
και Se) υπάρχουν στο Λαύριο Αττικής, Χαλκιδική (Ολυμπιάδα και Στρατώνι) και Έβρο (Κίρκη και Αισύμη) 
τα οποία εκμεταλλεύθηκαν στο παρελθόν. Η φιλοξενούμενη σε ανθρακικά απόθεση Pb-Ag-Zn του Λαυρίου 
έχει υποστεί υπεργενή οξείδωση με αποτέλεσμα τη δημιουργία γκοσάνς. Η υπεργενής διάλυση και η 
καταβύθιση Fe και Zn στα ανθρακικά που τα φιλοξενούν, διαχώρισε αυτά τα μέταλλα από τον Pb, 
σχηματίζοντας οικονομικά σημαντικά κοιτάσματα. Τα κοιτάσματα σουλφιδίων Pb-Zn(Au,Ag) της 
Χαλκιδικής αναπτύσσονται σε ανθρακικά πετρώματα και δομικά είναι συγκρατημένα. Το κοίτασμα της 
Ολυμπιάδος είναι γενικά στρωματέγκλειστα ή τεκτονισμένα και κατά θέσεις στρωματόμορφα. Τα κύρια 
ορυκτά συστατικά είναι σιδηροπυρίτης, γαληνίτης, σφαλερίτης και αρσενοπυρίτης με το χαλαζία, ασβεστίτη 
και ροδοχρωσίτη ως στείρα ορυκτά. Στο Σκρα Κιλκίς τα πιθανά αποθέματα βασικών και πολύτιμων 
μετάλλων περιλαμβάνουν: 4,7 εκατ. τόνους σουλφιδίων με 7,7% Zn+Pb, που περιέχουν 172.000 τόνους Zn, 
113.000 τόνους Pb και 80 τόνους Ag. Τα ενδεικτικά αποθέματα αυτών των σουλφιδίων είναι 12 εκατ. τόνοι 
με τις παραπάνω αναφερόμενες συγκεντρώσεις μετάλλων. Επιπλέον, στην ίδια μεταλλευτική περιοχή έχει 
εντοπιστεί μολυβδαίνιο του οποίου τα ενδεικτικά αποθέματα έχουν ακαθάριστη αξία 0,2 δισεκ. €. 
Εμφανίσεις σουλφιδίων βασικών μετάλλων, αν και είναι οικονομικά ασήμαντες, υπάρχουν στην Εύβοια, 
Αλμωπία, Σέρρες, Παλιά Καβάλα, Ξάνθη, Ροδόπη, στα νησιά του Βόρειου και Ανατολικού Αιγαίου και στα 
περισσότερα νησιά των Κυκλάδων.  

Σήμερα, τα μεταλλεία Χαλκιδικής είναι τα μοναδικά που εκμεταλλεύονται κοιτάσματα σουλφιδίων 
βασικών μετάλλων στην Ελλάδα. Τα πιθανά και ενδεικτικά αποθέματα μολύβδου και ψευδαργύρου από τη 
Χαλκιδική είναι περίπου 3,125 εκατ. τόνοι και η ακαθάριστη αξία τους 5,184 δισεκ. €. 
 
11. Βωξίτης/Αλουμίνα/Αλουμίνιο  
 

 
 

Ο βωξίτης είναι πέτρωμα, δηλαδή συνδυασμός ορυκτών, και αποτελεί το κυριότερο μετάλλευμα αργιλίου. 
Ανακαλύφθηκε το 1821 από το Γάλλο γεωλόγο Pierre Berthier στην πόλη Μπω (Les Baux-de-Provence) της 
νότιας Γαλλίας (Προβηγκία), από την οποία πήρε το όνομά του. Σχηματίζεται από την αποσάθρωση 
αργιλοπυριτικών πετρωμάτων (κυρίως μαγματογενούς προελεύσεως), θεωρούμενος έτσι ιζηματογενές 
πέτρωμα. 

Σύσταση και ιδιότητες 

Ο βωξίτης είναι μίγμα που αποτελείται κυρίως από: 

 Υδροξείδια του αργιλίου (γκιμπσιτης, Al(OH)3), διάσπορο α-(AlO(OH), βαιμίτης γ-(AlO(OH)) 
 Υδροξείδια / οξείδια του σιδήρου (γκαιτίτης α-FeO(OH), αιματίτης Fe2O3) 
 Οξείδιο του τιτανίου (ανατάσης, TiO2). 
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Εμπεριέχονται, επίσης, και πυριτικά ορυκτά, όπως καολίνης και αλουνίτης. 

 Χρώμα: Κοκκινωπό ή κίτρινο, μερικές φορές γκριζωπό. Τα διάφορα χρώματα του βωξίτη 
οφείλονται στις διαφορετικές περιεκτικότητες των παραπάνω ορυκτών. Έτσι, βωξίτης περισσότερο 
κοκκινωπός περιέχει περισσότερο αιματίτη, ενώ κιτρινωπός περισσότερο γκαιτίτη. Το γκριζωπό 
χρώμα οφείλεται σε μικρή περιεκτικότητα σε οξείδια σιδήρου. 

 Ειδικό βάρος: 2,7 - 3,5 (ανάλογα με την περιεκτικότητά του σε οξείδια του σιδήρου) 
 Υφή: Στιφρή, ωολιθική ή πισσολιθική. 
 Αδιάλυτος: Σε νερό. Διαλύεται σε οξέα ή καυστικά αλκάλια υψηλών συγκεντρώσεων, ανάλογα με 

τη σύστασή του. 
 Ανθεκτικός σε: Υψηλές θερμοκρασίες. 

Οικονομικά εκμεταλλεύσιμος για παραγωγή αλουμίνας (η οποία χρησιμοποιείται για την παραγωγή 
μεταλλικού αλουμινίου) θεωρείται ο βωξίτης, ο οποίος περιέχει: 

 Περισσότερο από 45-50% Al2O3 
 Λιγότερο από 20% Fe2O3 
 Μέχρι 5% πυρίτιο (σε διάφορες μορφές) 

Σχηματισμός και εξόρυξη 

Υπάρχουν δύο θεωρίες για τη γένεση του βωξίτη: 

 Λατεριτικός βωξίτης: Σχηματίσθηκε σε άλλο χώρο από αυτόν που αποτέθηκε, με διάβρωση. Στη 
συνέχεια μεταφέρθηκε και αποτέθηκε σε αλλουβιακή μορφή. 

 Αυτόχθων βωξίτης: Προήλθε από την in situ (επιτόπια) αποσάθρωση ασβεστολίθων, τα περισσότερο 
διαλυτά συστατικά των οποίων απομακρύνθηκαν και επήλθε έτσι εμπλουτισμός των βωξιτικών 
συστατικών, τα οποία δεν απομακρύνθηκαν. Η γένεση αυτή προϋποθέτει την ύπαρξη τροπικού 
κλίματος. 

Η εξόρυξή του γίνεται κυρίως με τη μέθοδο του ανοικτού ορύγματος, καθώς είναι πιο εύκολη και 
οικονομικότερη και οι εμφανίσεις του βωξίτη είναι κοντά στην επιφάνεια του εδάφους. Η μεγαλύτερη 
παραγωγός βωξίτη χώρα στον κόσμο είναι αυτή την στιγμή η Αυστραλία, ενώ μεγάλα κοιτάσματα 
υπάρχουν ακόμα στην Γουινέα, το Βιετνάμ, την Βραζιλία, την Τζαμάικα, την Κίνα και την Ινδία.  

Μεταλλουργία 

Η μεταλλουργία του βωξίτη ακολουθεί δυο φάσεις: 

 Μετατροπή σε υδροξείδιο του αργιλίου (μέθοδος Bayer): Ο βωξίτης λειοτριβείται και εισάγεται σε 
δοχεία μαζί με πυκνό διάλυμα καυστικού νατρίου υπό υψηλή πίεση και θερμοκρασία περίπου 150ο 
C. Τα ορυκτά του αργιλίου διαλυτοποιούνται, ενώ απομακρύνονται και απορρίπτονται τα υπό 
μορφή ερυθράς λάσπης υδροξείδια του σιδήρου. Το διάλυμα στη συνέχεια ψύχεται και το καθαρό 
υδροξείδιο του αργιλίου καταβυθίζεται. Το στερεό υπόλειμμα θερμαίνεται σε υψηλή θερμοκρασία 
μετατρεπόμενο έτσι σε οξείδιο του αργιλίου (αλουμίνα). 

 Εξαγωγή αργιλίου (μέθοδος Hall-Héroult): Η αλουμίνα εισάγεται σε μεγάλες λεκάνες. Αυτές είναι 
ορύγματα στο έδαφος επενδεδυμένα με υψηλής ανθεκτικότητας σε διάβρωση και υψηλές 
θερμοκρασίες μεταλλικές πλάκες. Εκεί θερμαίνεται μέχρι τήξεως. Επειδή η θερμοκρασία τήξεως 
είναι πολύ υψηλή (περίπου 1100ο C), προστίθεται περίπου 40% κρυόλιθος (Na3AlF6), για να 
καταβιβάσει το σημείο τήξεως περίπου στους 850 - 900ο C. Το τήγμα υφίσταται ηλεκτρόλυση, με τα 
τοιχώματα της λεκάνης να αποτελούν την άνοδο και ηλεκτρόδιο από άνθρακα να αποτελεί την 
κάθοδο. Στο ηλεκτρόδιο αυτό αποτίθενται φθόριο και οξυγόνο, το οποίο καίοντας τον άνθρακα 
συμβάλλει στη διατήρηση της υψηλής θερμοκρασίας. ΤΟ φθόριο συλλέγεται από ειδικές 
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σωληνώσεις στο κάλυμμα της λεκάνης και χρησιμοποιείται εκ νέου. Το παραγόμενο αργίλιο είναι σε 
ρευστή μορφή (τηγμένο), συλλέγεται από τη λεκάνη και υφίσταται εκ νέου εμπλουτισμό με νέα 
ηλεκτρόλυση, φθάνοντας σε καθαρότητα το 99%. Στη συνέχεια χύνεται σε ειδικά καλούπια και 
παίρνει μορφή κυλίνδρου ή "χελώνας", με τις οποίες διατίθεται στο εμπόριο. 

Χρήσεις του βωξίτη 

 Το κυριότερο μετάλλευμα εξαγωγής αργιλίου. Η κυριότερη χρήση του (περίπου το 85% του 
παραγόμενου βωξίτη χρησιμοποιείται για την παραγωγή αλουμινίου). 

 Υλικό λείανσης σε υψηλές θερμοκρασίες: Όταν θερμανθεί ως την τήξη του, παίρνει κρυσταλλική 
μορφή, αποκτώντας υψηλή σκληρότητα, που του δίνει λειαντικές ιδιότητες. 

 Κατασκευή πυρίμαχων υλικών. 
 Κατασκευή τσιμέντου ταχείας πήξεως (διασπορικός βωξίτης). 

 
Τα καρστικά κοιτάσματα βωξίτη της Ελλάδος είναι μεταξύ των σπουδαιότερων πηγών μη μεταλλουργικού 
βωξίτη σε όλο τον κόσμο. Αυτά τα κοιτάσματα με μορφή φακών, φλεβών ή ανώμαλων μαζών είναι 
ενδοστρωματωμένα με ασβεστολιθικούς σχηματισμούς. Εκμεταλλεύσιμα κοιτάσματα βωξιτών υπάρχουν 
στις περιοχές των ορέων Παρνασσού, Γκιώνας και Ελικώνα (κεντρική Ελλάδα). Οικονομικά ασήμαντες 
εμφανίσεις βωξιτών βρίσκονται στα όρη Καλλίδρομου, Οίτης και Όθρυος, στην Εύβοια, Σκόπελο, Ελευσίνα 
κ.ά. Γενικά, οι αποθέσεις βωξίτη είναι καστανέρυθρες στο χρώμα, εξαιτίας των περιεχόμενων οξειδίων του 
σιδήρου. Όμως υπάρχουν και λευκόχρωμοι βωξίτες που είναι πλουσιότεροι σε αργίλιο και φτωχοί σε 
σίδηρο. Η ορυκτολογική σύσταση των βωξιτών της ζώνης των ορέων Παρνασσού-Γκιώνας είναι: 10-30% 
μπεμίτης, 20-50% διάσπορο, 20-25% αιματίτης, 1-5% ασβεστίτης, 1-2% χαλαζίας, 1-5% καολινίτης και 
0,5-2% ανατάσης.  

Η εκμετάλλευση των βωξιτών αποτελεί θεμελιώδη τομέα του ορυκτού πλούτου της Ελλάδος. Η 
συνολική παραγωγή βωξίτη των τριών εταιριών που λειτουργούν στο ύπαιθρο της Ελλάδος, το 2011 ήταν 
2,3 εκατ. τόνοι. Τα περισσότερο γνωστά κοιτάσματα βωξίτη βρίσκονται στη Ζώνη των ορέων Ελικώνα-
Παρνασσού-Γκιώνας-Οίτης και υπολογίζονται περίπου σε 100 εκατ. τόνους. Τα ενδεικτικά αποθέματα 
αλουμινίου στην Ελλάδα είναι περίπου 2,5 εκατ. τόνοι και η ακαθάριστη αξία τους 4,04 δισεκ. €.  
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Ενεργειακές Ορυκτές Πρώτες Ύλες 
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Ορυκτά καύσιμα 
1. Φυσικό αέριο 

Το Φυσικό Αέριο είναι αέριο μίγμα υδρογονανθράκων. Εξάγεται από υπόγειες κοιλότητες και εξαιτίας των 
ιδιοτήτων του θεωρείται οικολογικό καύσιμο.  

Βασικό συστατικό του φυσικού αερίου είναι το μεθάνιο, συνυπάρχουν όμως σε αυτό και σημαντικές 
ποσότητες αιθανίου, προπανίου και βουτανίου, καθώς και διοξείδιο του άνθρακα, άζωτο, υδρογόνο, ήλιο 
και υδρόθειο. 

Συστατικά % κατά όγκο σύσταση 
 

Μεθάνιο (CH4)                 70-90 
 

Αιθάνιο (C2H6)                              5-15 
 

Προπάνιο (C3H8)  
και Βουτάνιο (C4H10)               

< 5 
 

CO2, N2, H2S, κτλ. μικρότερες ποσότητες 
 

 

 

Το φυσικό αέριο που είναι απαλλαγμένο από τους υδρογονάνθρακες πέραν του μεθανίου, συχνά 
αποκαλείται και ξηρό φυσικό αέριο. Αντίστοιχα, το φυσικό αέριο που συμπεριλαμβάνει και άλλους 
υδρογονάνθρακες εκτός από το μεθάνιο, αποκαλείται και υγρό φυσικό αέριο.      

Ιδιότητες: 

Το φυσικό αέριο είναι άχρωμο και άοσμο. Η χαρακτηριστική του οσμή δίνεται τεχνικά ώστε να γίνεται 
αντιληπτό σε τυχόν διαρροές. Ανήκει στη δεύτερη οικογένεια των αέριων καυσίμων. Είναι ελαφρύτερο από 
τον αέρα: έχει ειδικό βάρος ίσο με 0,59. Η καύση του φυσικού αερίου, σε σχέση με αυτή άλλων καυσίμων 
όπως ο γαιάνθρακας ή το λάδι, έχει λιγότερο επιβλαβείς συνέπειες για το περιβάλλον. Παράγει, για 
παράδειγμα, μικρότερες ποσότητες διοξειδίου του άνθρακα για κάθε μονάδα παραγόμενης ενέργειας.             

Ιστορικά: 

Η άσφαλτος και τα βιτουμένια, τα πιο παλιά γνωστά προϊόντα του πετρελαίου, όπως και ενδείξεις για 
διαρροές φυσικού αερίου πρωτοβρέθηκαν μεταξύ 6000 και 2000 π.Χ. στην περιοχή που σήμερα βρίσκεται 
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το Ιράν. Η χρήση του φυσικού αερίου αναφέρεται στην Κίνα το 900 π.Χ. περίπου, όπου ανοίχθηκαν γύρω 
στα 900-1100 φρέατα και το αέριο μεταφερόταν με αγωγούς από μπαμπού.Στην Ευρώπη αυτές οι επιτεύξεις 
ήταν άγνωστες και το φυσικό αέριο δεν ανακαλύφθηκε παρά το 1659 στην Αγγλία. Το αέριο από απόσταξη 
ανθράκων ανακαλύφθηκε το 1670 και άρχισε να χρησιμοποιείται το 1790, γιατί ήταν πιο εύκολη η 
μεταφορά, η αποθήκευση και η χρησιμοποίησή του στις μηχανές εσωτερικής καύσεως και στον φωτισμό 
δρόμων και σπιτιών. Το 1821 η πόλη Φριντόνια (Fredonia) στην περιφέρεια της Νέας Υόρκης φωτιζόταν με 
φυσικό αέριο. Αλλά η χρησιμοποίηση του φυσικού αερίου εξακολουθούσε να είναι περιορισμένη, γιατί δεν 
υπήρχε τρόπος μεταφοράς του σε μεγάλες αποστάσεις και επί έναν αιώνα το φυσικό αέριο παρέμεινε στο 
περιθώριο της βιομηχανικής εξέλιξης, που βασίστηκε στον άνθρακα, το πετρέλαιο και τον ηλεκτρισμό.Η 
μέθοδος μεταφοράς φυσικού αερίου με αγωγούς αναπτύχθηκε στη δεκαετία του 1920 και αποτέλεσε ένα 
σημαντικό στάδιο στη χρήση του αερίου. Μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο ακολούθησε μια περίοδος 
τεράστιας κατανάλωσης, που συνεχίζεται μέχρι σήμερα. Το 1960 η παγκόσμια παραγωγή φυσικού αερίου 
ήταν 470 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα και το 1979 ήταν 1,459 τρισεκατομμύρια κυβικά μέτρα. Το 1950 το 
φυσικό αέριο αποτελούσε το 12% της καταναλισκόμενης παγκοσμίως ενέργειας, ένα ποσοστό που 
αυξήθηκε σε 14,6% το 1960 και σε 25% το 1980. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του Διεθνούς Οργανισμού 
Ενέργειας (ΔΟΕ) η κατανάλωση φυσικού αερίου θα υπερβεί την κατανάλωση άνθρακα το 2010 και το 
φυσικό αέριο θα καλύπτει το 1/4 των παγκόσμιων ενεργειακών αναγκών το 2030. 

Εξαγωγή και μεταφορά: 

Το φυσικό αέριο είναι καύσιμο και πρώτη ύλη της χημικής βιομηχανίας. Εξορύσσεται από υπόγειες 
κοιλότητες στις οποίες βρίσκεται υπό υψηλή πίεση. Σε αυτές τις κοιλότητες το φυσικό αέριο σχηματίστηκε 
με τρόπο παρόμοιο με τον τρόπο σχηματισμού του πετρελαίου. Μεταφέρεται προς τους τόπους όπου 
πρόκειται να χρησιμοποιηθεί όπως είναι, χωρίς την ανάγκη περαιτέρω επεξεργασίας.Τα κοιτάσματα 
φυσικού αερίου βρίσκονται συνήθως μακριά από τα κύρια κέντρα καταναλώσεως· συνεπώς πρέπει να 
μεταφερθεί, αν και οι βιομηχανίες χημικής επεξεργασίας είναι συχνα εγκατεστημένες στην περιοχή της 
παραγωγής. Η μεταφορά του φυσικού αερίου εξαρτάται από την κατάστασή του. Σε αέρια κατάσταση 
μεταφέρεται με αγωγούς υπό υψηλή πίεση, ενώ σε υγρή κατάσταση μεταφέρεται με πλοία.Οι μεγάλοι 
αγωγοί υψηλής πίεσης καθιστούν δυνατή τη μεταφορά του αερίου σε απόσταση χιλιάδων χιλιομέτρων. 
Παραδείγματα τέτοιων αγωγών είναι οι αγωγοί της Βόρειας Αμερικής, που εκτείνονται από το Τέξας και τη 
Λουιζιάνα μέχρι τη βορειοανατολική ακτή και από την Αλμπέρτα ως τον Ατλαντικό. Αγωγοί επίσης 
εκτείνονται από τη Σιβηρία μέχρι την Κεντρική και Δυτική Ευρώπη. Οι έρευνες για πετρέλαιο έχουν 
αποκαλύψει την ύπαρξη μεγάλων κοιτασμάτων αερίου στην Αφρική, Μέση Ανατολή, Αλάσκα και αλλού. Η 
μεταφορά από τέτοιες περιοχές γίνεται με πλοία. Το αέριο υγροποιείται στους -160 βαθμούς Κελσίου και 
μεταφέρεται, όπως το πετρέλαιο, με δεξαμενόπλοια ειδικά κατασκευασμένα για τον σκοπό αυτό. Ένα 
κυβικό μέτρο υγρού φυσικού αερίου αντιστοιχεί σε 600 κυβικά μέτρα αερίου σε ατμοσφαιρική πίεση. Το 
ειδικό βάρος του υγρού αερίου είναι σχετικά χαμηλό (περίπου 0,55). Η Ελλάδα προμηθεύεται φυσικό αέριο 
από την Ρωσία και την Αλγερία.  
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Χρήσεις φυσικού αερίου: 

- Αποτελεί βασική πηγή παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. 

- Χρησιμοποιείται στην παραγωγή υδρογόνου. 

- Καύσιμο οχημάτων (οικολογικά οχήματα). Το 2005, οι χώρες με τον μεγαλύτερο αριθμό οικολογικών 
οχημάτων ήταν η Αργεντινή, η Βραζιλία, το Πακιστάν, η Ιταλία, το Ιράν και οι Η.Π.Α.. Γίνονται, επίσης, 
προσπάθειες για χρήση του και στην αεροπορία. 

- Οικιακή χρήση (μαγειρική, θέρμανση κ.α.) 

- Άλλες χρήσεις (παραγωγή γυαλιού, υφασμάτων, ατσαλιού, πλαστικών, ειδών χρωματισμού και άλλων 
προϊόντων) 

Το φυσικό αέριο στον βιομηχανικό τομέα: 

Τα χαρακτηριστικά του φυσικού αερίου που ευνοούν τη χρήση του στον βιομηχανικό τομέα είναι κυρίως τα 
εξής: 

- Είναι εφικτή η συνεχής παροχή καυσίμου. Κάτι τέτοιο εξασφαλίζει απρόσκοπτη λειτουργία και 
αποδεσμεύει κεφάλαια που σε άλλες περιπτώσεις απαιτούνται για τη διατήρηση αποθεμάτων και 
αποθηκευτικών χώρων 

- Έχει μειωμένες, σε σχέση με άλλα καύσιμα, εκπομπές ρύπων. Έτσι η χρήση του συμβάλλει στο 
καθαρότερο περιβάλλον και στην καταπολέμηση του φαινομένου του θερμοκηπίου 

- Έχει μειωμένο λειτουργικό κόστος διαχείρισης καυσίμου και συντήρησης 

- Αυξημένη ενεργειακή απόδοση και οικονομία 

- Βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων 
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- Ευχέρεια χειρισμού και ελέγχου 

- Αποκέντρωση θερμικών χρήσεων 

Πλεονεκτήματα Φυσικού Αερίου έναντι των συμβατικών υγρών καυσίμων: 

Η χημική σύσταση του φυσικού αερίου (και των ομοειδών του) καθώς και η σύσταση των καυσαερίων του, 
συνιστούν δυο συνθήκες με υψηλό ενδιαφέρον από την σκοπιά της λειτουργίας με υψηλό βαθμό απόδοσης 
και της εξοικονόμησης ενέργειας ιδίως στις οικιακές εφαρμογές: 

- Εξαιτίας της απουσίας προσμίξεων επιβαρυντικών για τα μέρη των συσκευών και των εγκαταστάσεων 
(καυστήρες, θάλαμοι καύσης, απαγωγή καυσαερίων κλπ), είναι απολύτως εφικτή η διατήρηση σταθερού 
βαθμού απόδοσης για ιδιαίτερα μεγάλες περιόδους. 

- Επειδή τα προϊόντα της καύσης του φυσικού αερίου αποτελούνται κυρίως από νερό (υδρατμούς), 
καθίσταται εύκολα δυνατή η αξιοποίηση της λανθάνουσας θερμότητας των καυσαερίων (διαδικασία 
συμπύκνωσης), με αποτέλεσμα την αύξηση (πάνω από 20%) της ωφέλιμης θερμότητας που λαμβάνεται από 
δεδομένη ποσότητα καυσίμου - σημαντικό πλεονέκτημα για τον τελικό καταναλωτή αφού μπορεί να 
εξυπηρετήσει την εγκατάστασή του με λιγότερο καύσιμο. 

Το φυσικό αέριο στην Ελλάδα: 

Η Ελλάδα σήμερα προμηθεύεται φυσικό αέριο από 3 διαφορετικές πηγές: από τη Ρωσία (μέσω Βουλγαρίας) 
μέσω αγωγών σε αέρια μορφή, από την Αλγερία με δεξαμενόπλοια σε υγροποιημένη μορφή (στις 
εγκαταστάσεις της νήσου Ρεβυθούσας, στον κόλπο των Μεγάρων) και από το 2007, από το Αζερμπαϊτζάν 
(μέσω Τουρκίας) μέσω αγωγών σε αέρια μορφή. 

Η εισαγωγή του φυσικού αερίου στο ενεργειακό  ισοζύγιο της 
Ελλάδας αναμένεται να επηρεάσει σημαντικούς κλάδους της 
οικονομικής και κοινωνικής ζωής της χώρας, μιάς και εξασφαλίζεται 
η διαφοροποίηση των ενεργειακών πηγών στην χώρα, και μάλιστα 
με ένα καύσιμο υψηλής  ποιότητας που μπορεί να διεισδύσει σε 
όλους σχεδόν τους κλάδους (Βιομηχανία, Ηλεκτροπαραγωγή, 
συμπαραγωγή, υπηρεσίες και οικιακός τομέας, μεταφορές κ.α.) Με 
την εισαγωγή του φυσικού αερίου αναμένονται:  

1.Η αύξηση της ανταγωνιστικότητας της Ελληνικής βιομηχανίας 

2.Η μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης 

   3.Η βελτίωση της ποιότητας ζωής 

  4.Η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας 

Περιοχές με κοιτάσματα φυσικού αερίου: 

Πάτρα, Χίο, Ικαρία, το τόξο επίσης από Πελοπόννησο μέχρι Νότια 
της Κρήτης, η περιοχή του Καστελόριζου, η περιοχή μπροστά απο 
την Αττάλεια, η περιοχή ανάμεσε σε Κύπρο και Λίβανο και,  το 
σύνολο των περιοχών νότια της Κύπρου και περιοχές στην Ηπειρο, 
δυτικά της Θεσσαλονίκης και στη δυτική Θράκη. 
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Γενικότερα: 

Το κόστος παραγωγής, μεταφοράς, διανομής και χρήσης είναι παράμετροι που επηρεάζουν την 
ανταγωνιστικότητα της τιμής του προιόντος που φθάνει στον τελικό καταναλωτή, όπως και την απόφαση 
κατασκευής ενός εργοστασίου επεξεργασίας, το μέγεθος και τη θέση του. Στις παραμέτρους προστίθεται - 
κατά περίπτωση - και η δυνατότητα εξαγοράς δικαιώματος ρύπων που κάνουν ή έχουν κάνει τεχνολογικά 
ανεπτυγμένες χώρες της ΕΕ από άλλες λιγότερο ανεπτυγμένες. Στο διάγραμμα ανωτέρω παρουσιάζεται η 
μορφή ενός δικτύου διανομής φυσικού αερίου από το σημείο παραγωγής του στη κατανάλωση. 

Μέθοδοι ανίχνευσης κοιτασμάτων φυσικού αερίου και πετρελαίου: 

Υπάρχουν διάφορες μέθοδοι ανίχνευσης κοιτασμάτων φυσικού αερίου και πετρελαίου.  Στις κλασσικές 
μεθόδους ανήκει η χαρτογράφηση του βυθού από τεχνικά παραγόμενα με διάφορους τρόπους ηχητικά -
σεισμικά κύματα παραγόμενααπό σόναρ (ηχητικά ραντάρ) από πιστολιές συμπιεσμένου αέρα στο νερό που 
ρίχνονται από ένα πλοίο (περισσότερες συχνότητες) και από εκρήξεις εκρηκτικών υλικών που πλοία 
ρίχνουν στη θάλασσα. Ενας άλλος πιό μοντέρνος τρόπος είναι με τη χρήση ισχυρών ηλεκτρομαγνητικών 
παλμών.Κατά την ανίχνευση κοιτάσματος σκανάρεται μια περιοχή, με έναν τρόπο όπως στην ανωτέρω 
φωτογραφία. Με αριθμητική ανάλυση του μετρούμενου σκεδαζόμενου κύματος από το βυθό λαμβάνεται 
μια μορφή του τρισδιάστατου χώρου κάτω απο τη θάλασσα.  

Δίκτυα υπό κατασκευή έως το 2005                                     (km) 
ΕΠΑ Στερεάς Ελλάδας                                      287 
ΕΠΑ Κεντρικής Μακεδονίας                                      572 
ΕΠΑ Ανατολικής Μακεδονίας- 
Θράκης 

                                     591 

Σύνολο                                     1450 
 

Πρόδρομος του φυσικού αερίου στην Ελλάδα ήταν το φωταέριο. Το διέθεσε στην αγορά, για πρώτη 
φορά το 1857 η Γαλλική Εταιρία Φωταερίου, η οποία το 1939 το παραχώρησε στο Δήμο Αθηναίων, οπότε 
δημιουργήθηκε η Δημοτική Επιχείρηση Φωταερίου (ΔΕΦΑ).  

Το υπάρχον δίκτυο μεταφοράς φυσικού αερίου στην Ελλάδα αποτελείται από τα εξής βασικά τμήματα:  
Κεντρικός αγωγός μεταφοράς αερίου υψηλής πίεσης (70 bar), από τα ελληνοβουλγαρικά σύνορα μέχρι 
την Αττική, συνολικού μήκους 512 km.  

Κλάδοι μεταφοράς υψηλής πίεσης προς την ανατολική Μακεδονία και Θράκη, Θεσσαλονίκη, Βόλο και 
Αττική, συνολικού μήκους 440 km.  

Μετρητικοί και ρυθμιστικοί σταθμοί για μέτρηση της παροχής αερίου και ρύθμιση της πίεσης 
(Συνοριακός Σταθμός Προμαχώνα).  

Σύστημα τηλεχειρισμού, ελέγχου λειτουργίας και τηλεπικοινωνιών.  
Κέντρα λειτουργίας και συντήρησης στην Αττική, Θεσσαλία, Θεσσαλονίκη και Ξάνθη.  

 
Η μονάδα Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου (Υ.Φ.Α.) στη νήσο Ρεβυθούσα, στον κόλπο των Μεγάρων 
Αττικής, αποσκοπεί στην κάλυψη των αιχμών ζήτησης φυσικού αερίου και στην αύξηση της αξιοπιστίας 
του συστήματος. 

Για τις μελλοντικές ανάγκες της Ελλάδος βρίσκονται σε εξέλιξη τα παρακάτω έργα:  
Αγωγός Τουρκίας-Ελλάδος-Ιταλίας (ITGI): Μέχρι σήμερα έχει πραγματοποιηθεί η διασύνδεση του 
δικτύου φυσικού αερίου μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας (2006) και προχωρούν τα έργα της αντίστοιχης 
διασύνδεσης με την Ιταλία με υποθαλάσσιο αγωγό.  
Αγωγός Βουλγαρίας-Ελλάδος (IGB): Προβλέπεται να λειτουργήσει το 2014.  
Trans Adriatic Pipeline (ΤΑP): Θα συνδέει την Ελλάδα με την Ιταλία μέσω της Αλβανίας και της 
Αδριατικής Θάλασσας. Προβλέπεται να λειτουργήσει το 2017.  
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γωγός South Stream: Συγχρηματοδοτείται από τη ρωσική Gazprom, την ιταλική ΕΝΙ, τη γαλλική EdF 
και τη γερμανική Wintershall. Θα περάσει από τη Μαύρη Θάλασσα και μέσω της Βουλγαρίας θα 
διακλαδωθεί σε δύο, ένας κλάδος με κατεύθυνση βορειοδυτική προς Αυστρία και Κεντρική Ευρώπη και 
ένας προς Ελλάδα και Ιταλία. Η κατασκευή του έργου ξεκίνησε από την Ανάπα της Ρωσίας το Δεκέμβριο 
του 2012.  

 
Σήμερα, η Ελλάδα εξορύσσει μόνο το φυσικό αέριο της Θάσου, το οποίο έχει σχεδόν εξαντληθεί. Έχουν 

όμως εντοπιστεί μεγάλα αποθέματα στο Ιόνιο Πέλαγος, καθώς και στις δύο λεκάνες ΝΔ (Λεκάνη της 
Σύρτης) και ΝΑ (Λεκάνη του Ηροδότου) της Κρήτης. Άλλα μικρότερα κοιτάσματα έχουν εντοπιστεί στο 
Μπάμπουρα Θάσου και στην Επανομή Θεσσαλονίκης .  Υδρίτες μεθανίου έχουν εντοπιστεί στην 
Ανατολική Μεσόγειο, στα υποθαλάσσια υβώματα του Αναξίμανδρου ανατολικά της Ρόδου. 

 Η περιοχή διαθέτει περίπου 250 εκατ. m
3 

υδριτών οι οποίοι περιέχουν μεθάνιο 96,5% και αιθάνιο 3% . Η 
εκμετάλλευση των υδριτών με τη σημερινή τεχνολογία είναι ασύμφορη οικονομικά.  
Τα ενδεικτικά αποθέματα φυσικού αερίου στην Ελλάδα είναι 3,5 τρισεκ. m 

3 
και η ακαθάριστη αξία τους 

409 δισεκ. €. 

2. Ουράνιο 

Το ουράνιο είναι χημικό στοιχείο στη σειρά των ακτινίδων, με ατομικό αριθμό 92 και ατομικό βάρος 
238,02891 g/mol. Έχει θερμοκρασία τήξης 1405.3 K (1132,2 C°). Το ουράνιο είναι βαρύ, αργυρόλευκο, 
τοξικό, με μεταλλική λάμψη. Είναι ραδιενεργό και αναφλέγεται εύκολα σε λεπτό διαμερισμό. Το ισότοπό 
του 235U χρησιμοποιείται ως "καύσιμο" σε πυρηνικούς αντιδραστήρες και ως σχάσιμο υλικό σε πυρηνικά 
όπλα. Το απεμπλουτισμένο ουράνιο χρησιμοποιείται σε εμπρηστικά βλήματα. Το ουράνιο βρίσκεται 
συνήθως σε μικρές ποσότητες στα πετρώματα, στο χώμα, στο νερό, και σε ίχνη στα φυτά και στα ζώα 
(συμπεριλαμβανομένου και του ανθρώπου). 

 

Ιστορικά: 

Το ουράνιο εντοπίστηκε από το γερμανό χημικό Μάρτιν Κλάπροτ (Martin Klaproth) το 1789 στο ορυκτό 
πισσουρανίτη. Ο Κλάπροτ απέτυχε να το απομονώσει. Αυτό επιτεύχθηκε το 1841 από τον Peligot, ο οποίος 
πέτυχε να αναγάγει το ουράνιο από το άνυδρο χλωρίδιό του χρησιμοποιώντας κάλιο. Ονομάστηκε ουράνιο 
επειδή είχε εντοπιστεί μερικά χρόνια πριν στον πλανήτη Ουρανό. 

Παρασκευές: 

Το ουράνιο μπορεί να απομονωθεί από τα ορυκτά του αλλά και από άλλες φυσικές πηγές, όπως ο λιγνίτης ή 
η μοναζιτική άμμος. Παρασκευάζεται από τις ενώσεις του με αλογόνα με αναγωγή με αλκάλια ή αλκαλικές 
γαίες, αργίλιο ή και άνθρακα. Μπορεί, επίσης, να παρασκευασθεί με ηλεκτρόλυση φθοριούχων ενώσεών 
του όταν αυτές προστεθούν σε τήγμα μίγματος χλωριούχου νατρίου και χλωριούχου ασβεστίου. Υψηλής 
καθαρότητας ουράνιο λαμβάνεται με αναγωγή αλογονιδίων του από διάπυρο σύρμα. 
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Ιδιότητες: 

Είναι βαρύ, αργυρόλευκο μέταλλο με ισχυρή λάμψη και ελάχιστα λιγότερο σκληρό από το χάλυβα. Σε 
λεπτό διαμερισμό αυταναφλέγεται στον αέρα, δημιουργώντας κινδύνους πυρκαϊάς. Η ιδιότητά του αυτή το 
κάνει κατάλληλο για χρήση σε εμπρηστικές βόμβες. Σε θερμοκρασία δωματίου επικαλύπτεται από 
λεπτότατο στρώμα οξειδίου του, το οποίο το προστατεύει από περαιτέρω οξείδωσή του. Προσβάλλεται από 
το νερό μόνον όταν είναι σε πολύ λεπτό διαμερισμό. Τα οξέα προσβάλλουν, επίσης, το ουράνιο, όχι όμως 
και τα καυστικά αλκάλια. Το ουράνιο είναι ραδιενεργό στοιχείο, που σημαίνει ότι ο πυρήνας του ατόμου 
του είναι ασταθής και διασπάται αυθόρμητα. Στη διάσπαση πυρήνων ουρανίου και θορίου αποδίδεται, κατά 
μία θεωρία, η θερμότητα του γήινου πυρήνα. 

Χρήσεις: 

Χρησιμοποιείται δευτερευόντως στην κατασκευή ειδικών τύπων γυαλιού. Κύρια χρήση του είναι η 
ελεγχόμενη διάσπασή του 235U σε εργοστάσια παραγωγής ενέργειας (γι' αυτό και αποκαλείται "καύσιμο", 
χωρίς, φυσικά, να καίγεται) σε ειδικές εγκαταστάσεις, τους πυρηνικούς αντιδραστήρες. Σε μη ελεγχόμενη 
διάσπαση (ελεύθερη διάσπαση) απελευθερώνει πολύ μεγάλα ποσά ενέργειας σε πολύ μικρό χρόνο και 
χρησιμοποιήθηκε στην κατασκευή της ατομικής βόμβας ουρανίου. Χρησιμοποιείται, επίσης, σε λεπτό 
διαμερισμό και αφού έχουν αφαιρεθεί τα πυρηνικής σημασίας ισότοπά του, στην κατασκευή εμπρηστικών 
βομβών. Η αφαίρεση των ισοτόπων δεν κάνει τις συνέπειες αυτών των βομβών λιγότερο σημαντικές για το 
περιβάλλον, αφού όλες οι μορφές ουρανίου είναι ραδιενεργές . 

Το Ουράνιο στην Ελλάδα: 

Στην Ελλάδα έχουν ανακαλυφθεί μεγάλες ποσότητες κοιτασμάτων ουρανίου.Μερικές από αυτές τις 
περιοχές είναι: 

1.Σέρρες 

2.Θεσσαλονίκης 

3.Μύκονου 

4. Καβάλας 

5.Ικαρίας 

6. Λέσβου  

7.Φθιώτιδα 
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8. Λουτράκι 

9. Νιγρίτα 

 10.Σουρωτή  

11Θεσπρωτία 

Στην Ελλάδα το δικαίωμα έρευνας και εκμετάλλευσης ουρανιούχων κοιτασμάτων ανήκει στο Κράτος, το 
ενδιαφέρον του οποίου σήμερα εντοπίζεται στη Βάθη Κιλκίς, Βροντού Σερρών, Λουτρά Ελευθερών 
Καβάλας, Παρανέστι Δράμας, Κοτύλη Ξάνθης και Κίρκη Έβρου. Εμφανίσεις ραδιενεργών ορυκτών 
υπάρχουν στις κοίτες παραποτάμων του Κρουσοβίτη (κοντά στο Σιδηρόκαστρο) και στο γρανίτη του Φανού 
Κιλκίς. Συγκεντρώσεις ουρανίου έχουν εντοπιστεί τόσο στους Τριτογενείς ανθρακομιγείς σχηματισμούς του 
καλύμματος της Ροδόπης όσο και στους φωσφορούχους ορίζοντες του Κατώτερου Ιουρασικού της Ιονίου 
Ζώνης. Επίσης, στην παράκτια περιοχή Νέας Περάμου-Λουτρών Ελευθερών Καβάλας καταγράφηκαν πολύ 
υψηλές επιφανειακές περιεκτικότητες ουρανίου με μέση τιμή 22 ppm και μέγιστη 92 ppm, μέσα στον 
αλανίτη που είναι εμπλουτισμένος σε UO2 
Η μεταλλοφορία του ουρανίου στο Παρανέστι βρίσκεται στο κέντρο της κρυσταλλοσχιστώδους μάζας της 
Ροδόπης. Μέχρι σήμερα έχουν εντοπιστεί 22 θέσεις ουρανιούχου μεταλλεύματος στους γρανίτες της 
Σκαλωτής και του Παρανεστίου. Στη Σπηλιά Παρανεστίου βρίσκεται το πλουσιότερο μετάλλευμα (1,5% σε 
μεταλλικό ουράνιο). Τα ουρανιούχα ορυκτά που εντοπίστηκαν είναι: πισσουρανίτης, ρεναρδίτης, οτουνίτης, 
μετα-οτουνίτης (φωσφορικά άλατα εξασθενούς ουρανίου) και κοφινίτης (πυριτικό άλας τετρασθενούς 
ουρανίου). Επίσης, εντοπίστηκαν 7 από τις 14 σπάνιες γαίες και το ύτριο. και σπάνιες γαίες. 
Τα ενδεικτικά αποθέματα ουρανίου (U3O8) είναι 1.800 τόνοι και η ακαθάριστη αξία τους 150 εκατ. €. 

 

 

3. Πετρέλαιο 

Το πετρέλαιο που μερικές φορές στην καθημερινή γλώσσα αποκαλείται και μαύρος χρυσός ή τσάι του 
Τέξας, είναι παχύρρευστο, μαύρο ή βαθύ καφετί ή πρασινωπό υγρό πέτρωμα, που αποτελεί και τη 
σπουδαιότερη σήμερα φυσική πηγή ενέργειας.  

Χημική σύσταση: 

Το αργό (ακατέργαστο) πετρέλαιο είναι υγρό πέτρωμα, μίγμα υδρογονανθράκων, δηλαδή ουσιών που 
περιέχουν άνθρακα και υδρογόνο, κατά ένα μεγάλο μέρος της σειράς των αλκανίων, που όμως περιέχει και 
αρκετούς αρωματικούς υδρογονάνθρακες, καθώς και άλλες οργανικές ενώσεις και το οποίο βρίσκεται μέσα 
σε πορώδη πετρώματα στα ανώτερα στρώματα μερικών περιοχών τού φλοιού της Γης. 
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Προέλευση: 

Για την ερμηνεία της δημιουργίας του πετρελαίου, υπάρχουν πολλές και μάλιστα αλληλοσυγκρουόμενες 
θεωρίες. Παλαιότερα παραδέχονταν οι χημικοί και γεωλόγοι ερευνητές του αντικειμένου ότι το πετρέλαιο 
σχηματίσθηκε από ανθρακομεταλλικές ενώσεις, τα λεγόμενα καρβίδια, όπως ακριβώς από το 
ανθρακαργίλιο που σχηματίζεται το μεθάνιο, από το ανθρακασβέστιο το ακετυλένιο, και από άλλα καρβίδια 
άλλοι κατώτεροι υδρογονάνθρακες όπως αυτοί που απαντώνται στο πετρέλαιο. Αν και η θεωρία αυτή 
ανάγει στη δημιουργία του πετρελαίου από ανόργανες πρώτες ύλες, είναι πράγματι ευφυής, παρά ταύτα 
σήμερα έχει τελείως εγκαταλειφθεί. Δύο από τους ισχυρότερους λόγους που αποτελούν τα επίμαχα και 
ισχυρά επιχειρήματα υπέρ της ακολουθούμενης σύγχρονης θεωρίας είναι η παρουσία αζωτούχων ενώσεων 
αφενός, και η εμφάνιση οπτικής στροφικής ικανότητας ορισμένων πετρελαίων αφετέρου. Η δεύτερη αυτή 
θεωρία, που είναι και γενικότερα παραδεκτή ανάγει την δημιουργία του πετρελαίου σε φυτικές και ζωικές 
πρώτες ύλες. Tα διάφορα πετρέλαια βρέθηκαν επίσης ίχνη χλωροφύλλης και αιμίνης. Η ύπαρξη των 
ενώσεων αυτών αποδεικνύει αφενός τη φυτική και ζωική προέλευση, αφετέρου ότι η δημιουργία αυτή έγινε 
κάτω από ήπια βιολογική δράση, δεδομένου ότι οι ενώσεις αυτές αποσυντίθενται σε θερμοκρασία 
μεγαλύτερη των 250 βαθμών. Η θεωρία αυτή ενισχύεται ακόμη περισσότερο και από το γεγονός ότι τα 
πετρέλαια σήμερα εντοπίζονται πάντα σε τυπικά ιζηματογενή πετρώματα, ενώ στη βάση των πετρελαϊκών 
κοιτασμάτων ανευρίσκεται, σχεδόν πάντα, αλμυρό νερό. 

Ενδείξεις κοιτάσματος: 

Η παρουσία πετρελαϊκού κοιτάσματος στο υπέδαφος δεν αποκαλύπτει πάντοτε και επιφανειακές ενδείξεις. 
Συνεπώς η ανακάλυψη τέτοιων κοιτασμάτων μπορεί να γίνει τελείως συμπτωματικά. Τέτοια περίπτωση 
ήταν στην Αργεντινή το 1908 όταν σε γεώτρηση για πόσιμο νερό ανακαλύφθηκε πετρέλαιο. 

 Επιφανειακές ενδείξεις πάντως μπορεί να θεωρηθούν οι ακόλουθες: 

1.Εκτεταμένη γυμνή όψη επιφάνειας όπου δεν παρατηρείται βλάστηση. 
2.Ύπαρξη πηγών αλμυρών ή θειούχων θερμών υδάτων. 
3.Παρατηρούμενα εξερχόμενα αέρια από το υπέδαφος, συχνά αποτελούν σοβαρή εξωτερική εκδήλωση 
πετρελαϊκού κοιτάσματος. 
4.Επίσης τα ιλυώδη ή βορβορώδη ηφαίστεια βρίσκονται κοντά σε τέτοια κοιτάσματα, όπως στην περίπτωση 
του Καυκάσου. 
5.Αναβλύσεις πετρελαίου ή πίσσας αποτελούν την κυριότερη επιφανειακή εκδήλωση ύπαρξης κοιτάσματος. 
Είναι, όμως, αδύνατον με μόνον αυτή την παρατήρηση να εξαχθούν συμπεράσματα επί της οικονομικής 
εκμετάλλευσης του τυχόν υπάρχοντος κοιτάσματος. 
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Μέθοδοι εντοπισμού: 

Ανεξάρτητα όμως των παραπάνω ενδείξεων οι γεωλόγοι 
ερευνητές αναγκάζονται ν' ακολουθήσουν διάφορες μεθόδους 
ικανές προς εξαγωγή σαφέστερων συμπερασμάτων, όπως τη 
σεισμική, την ηλεκτρική, τη σταθμική, τη ραδιενεργή μέθοδο, 
καθώς και τους δύο τρόπους γεώτρησης, τύπου "κέιμπ τουλ" και η 
τύπου "ρόταρυ". Στην πράξη, σπάνια χρησιμοποιείται μία 
μοναδική μέθοδος. Συνήθως χρησιμοποιείται, ανάλογα με την 
θέση έρευνας, συνδυασμός περισσότερων της μιας μεθόδων. 

 

1. Σεισμική μέθοδος. Αυτή η μέθοδος βασίζεται κυρίως στην 
ταχύτητα μετάδοσης των δονήσεων ενός τεχνητού σεισμού, ο 

οποίος προκαλείται, συνήθως, με χρήση κατάλληλων εκρηκτικών. Πραγματοποιείται με δύο τρόπους: Είτε 
της διάθλασης είτε της ανάκλασης των σεισμικών κυμάτων και, βεβαίως, με αντίστοιχα σεισμικά όργανα, 
δεδομένου ότι τα σεισμικά κύματα δεν διέρχονται εξ ολοκλήρου από υγρά. Η μέθοδος αυτή έχει το 
μειονέκτημα ότι αντί πετρελαϊκού κοιτάσματος μπορεί να εντοπίσει μεγάλες ποσότητες υπόγειων υδάτων. 

2. Ηλεκτρική μέθοδος. Αυτή η μέθοδος βασίζεται κυρίως στο γεγονός ότι ο φλοιός της Γης έχει ορισμένες 
ηλεκτρικές σταθερές, μία εκ των οποίων είναι και η αντίσταση διέλευσης του ηλεκτρικού ρεύματος. Έτσι, 
με δεδομένο ότι το πετρέλαιο δεν είναι καλός αγωγός του ηλεκτρισμού, η ένδειξη μεγαλύτερης σχετικής 
αντίστασης μπορεί να θεωρηθεί ένδειξη παρουσίας πετρελαϊκού κοιτάσματος. 

3. Ηλεκτρoμαγνητική μέθοδος. Αυτή βασίζεται σε ευαίσθητα όργανα, τα καλούμενα μαγνητόμετρα, που 
μπορούν να μετρήσουν με σχετικά μεγάλη ακρίβεια την ένταση του μαγνητικού πεδίου της Γης από τόπο σε 
τόπο. 

4. Σταθμική ή βαρυτομετρική μέθοδος. Αυτή βασίζεται στην μέτρηση της έντασης του πεδίου βαρύτητας 
στα διάφορα σημεία της επιφάνειας της Γης. 

5. Ραδιενεργή μέθοδος. Η μέθοδος αυτή κρίνεται πολύ αξιόπιστη και εφαρμόζεται με επιτυχία σε 
τοποθεσίες με ήπιο ανάγλυφο. 

Γενικά, όμως, θα πρέπει να σημειωθεί ότι, παρά την επικρατούσα άποψη, το πετρέλαιο δεν είναι και τόσο 
σπάνιο πέτρωμα, αφού δεν υφίσταται, σχεδόν, καμία χώρα που να μην έχει ίχνη πετρελαίου ή ασφάλτου ή 
φυσικά γήινα αέρια, πλην όμως η δυνατότητα εκμετάλλευσης αυτών είναι που το προσδιορίζει ως σπάνιο 
(υφιστάμενη ποσότητα και κόστος εξόρυξης). 

 

Μορφή - Σύνθεση  
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Το ορυκτό πετρέλαιο, ή "αργό πετρέλαιο" όπως λέγεται, μπορεί να ποικίλει στην εμφάνιση, τη σύνθεση, και 
την καθαρότητα. Λαμβάνοντας υπόψη τη σύνθεση των πετρελαίων, αυτά κατατάσσονται σε τρεις βασικές 
κατηγορίες: 

1. Παραφινικά πετρέλαια. Αυτά περιέχουν στερεή παραφίνη και κατά την απόσταξη δίνουν σημαντική 
αναλογία ελαφρών κλασμάτων που αποτελούνται αποκλειστικά από κεκορεσμένους 
υδρογονάνθρακες της αλειφατικής σειράς. Και τα μεν πρώτα της σειράς αυτής μεθάνιο, αιθάνιο, 
προπάνιο και βουτάνιο παρατηρούνται και στα αέρια που συνοδεύουν το πετρέλαιο στην εξόρυξή 
του. 

2. Ασφαλτικά πετρέλαια. Αυτά δίνουν περισσότερο βαρέα κλάσματα όπως μαζούτ και ορυκτέλαια. Τα 
ελαφρά κλάσματα των πετρελαίων αυτών αποτελούνται κυρίως από κεκορεσμένους κυκλικούς 
υδρογονάνθρακες (ναφθένια) της πολυμεθυλενικής σειράς, και 

3. Ασφαλτοπαραφινικά πετρέλαια. Αυτά αποτελούν μίξη των παραπάνω κατηγοριών όπου η μία σειρά 
δεν υπερτερεί της άλλης. 

Άντληση: 

Η άντληση του πετρελαίου γίνεται από ειδικές πυργωτές εγκαταστάσεις, που εγκαθίστανται πάνω στις 
λεγόμενες πετρελαιοπηγές. Το πετρέλαιο λαμβάνεται μετά από διάτρηση του εδάφους, τη λεγόμενη 
γεώτρηση με τη μορφή αρτεσιανού φρέατος όπου το πετρέλαιο, σε ορισμένες περιπτώσεις, λόγω των 
υφιστάμενων πιέσεων, αναβλύζει υπό μορφή πίδακα ύψους πολλών μέτρων. Συνηθέστερα όμως εξάγεται με 
απάντληση κατόπιν προκαλούμενης πίεσης, στην αρχή, νερού επί του οποίου και επιπλέει το προς εξόρυξη 
πετρέλαιο.Συνεπώς, υπάρχουν πολλές μέθοδοι αύξησης της παραγωγής πετρελαίου από τις πηγές όπως με 
εξακόντιση νιτρογλυκερίνης ή με εισαγωγή, υπό πίεση, υδροχλωρικού οξέος ή ακόμα μετά από διαβίβαση 
αερίων υπό πίεση. Γενικά το πετρέλαιο από τις πετρελαιοπηγές φέρεται αναμεμιγμένο με αέρια, νερό καθώς 
και με μικρές ποσότητες άμμου. Τα μεν αέρια αποχωρίζονται μέσω ενός διαχωριστή και χρησιμοποιούνται 
είτε προς επανεισαγωγή εντός των πηγών (όπως αναφέρθηκε παραπάνω) είτε οδηγούνται προς το εμπόριο 
ως φυσικά αέρια, είτε, τέλος, διαβιβάζονται μέσα σε απορροφητικού έλαιο, το δε νερό αποχωρίζεται από το 
πετρέλαιο με παραμονή του σε δεξαμενές, οπότε και αποχωρίζεται και η άμμος (με καθίζηση). Αν, όμως, 
έχει αναμιχθεί το πετρέλαιο με το νερό ως γαλάκτωμα, τότε είναι απαραίτητο να ακολουθήσουν ιδιαίτερες 
διεργασίες θέρμανσης, καθώς και χημικές ή ηλεκτρικές μέθοδοι αποχωρισμού του νερού. 

Χρήση: 

Χρησιμοποιείται συνήθως για την παραγωγή καυσίμων για μηχανές εσωτερικής καύσης και για το λόγο 
αυτό είναι μια σημαντική πηγή ενέργειας (στατιστικές παγκόσμιας ενέργειας ΔΟΕ - Διεθνής Οργανισμός 
Ενεργείας). Είναι, επίσης, η πρώτη ύλη για πολλά χημικά προϊόντα, συμπεριλαμβανομένων των διαλυτών, 
των λιπασμάτων, των φυτοφαρμάκων, καθώς και στα συνθετικά προϊόντα όπως των πλαστικών και των 
απορρυπαντικών ακόμη και ορισμένων εκρηκτικών υλών. Τα προϊόντα που προέρχονται από το πετρέλαιο 
λέγονται πετροχημικά (petrochemicals) και ο κλάδος της Χημείας που ασχολείται με την ανάπτυξή τους 
Πετροχημεία.Το πετρέλαιο (υγρό καύσιμο), μαζί με τους γαιάνθρακες, (στερεό καύσιμο) και το φυσικό 
αέριο, (αέριο καύσιμο), αποτελούν τα ορυκτά καύσιμα. 

Κοιτάσματα στην Ελλάδα: 

Έχουν βρεθεί κοιτάσματα πετρελαιο στην Ελλάδακυρίως στο Ιόνιο και στο Αιγαίο και κυρίως στις εξής 
περιοχές:  

1.Πρίνου 
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2.Κρήτη 

3.Κύπρος 

 

Μέχρι σήμερα δεν υπάρχουν επαρκή δεδομένα που να τεκμηριώνουν την παρουσία βέβαιων 
κοιτασμάτων πετρελαίου στην Ελλάδα, εκτός εκείνου της Θάσου. Με γεωλογικά όμως κριτήρια μπορούμε 
να δεχθούμε την πιθανή παρουσία κοιτασμάτων πετρελαίου (αλλά και φυσικού αερίου), αυτό ενισχύεται με 
το γεγονός ότι όλες οι όμορες χώρες της Ελλάδος στην Ανατολική Μεσόγειο εκμεταλλεύονται τέτοια 
κοιτάσματα εδώ και δεκαετίες. Τελευταία επιβεβαίωση αυτής της υπόθεσης αποτελεί η συμφωνία από το 
2010 για την οριοθέτηση της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης (ΑΟΖ) μεταξύ Ισραήλ και Κύπρου.  

Σήμερα, εξορύσσεται μόνο το πετρέλαιο της Θάσου. Η ημερήσια παραγωγή του έφτασε τα 26.000 
βαρέλια το 1987, όμως τελευταία έχει περιοριστεί στα 3.500 βαρέλια. Ενθαρρυντικές ενδείξεις για ύπαρξη 
πετρελαίου υπάρχουν στο Κατάκολο Ηλείας, στην τεραστίων διαστάσεων λεκάνη του Ιονίου, καθώς και 
στις δύο λεκάνες ΝΔ (Λεκάνη της Σύρτης) και ΝΑ (Λεκάνη του Ηροδότου) της Κρήτης. Επίσης, σε όλα τα 
Ιόνια νησιά (Ζάκυνθος, Κεφαλονιά, Λευκάδα, Παξοί, Κέρκυρα, Διαπόντιοι Νήσοι), στο Δελβινάκι 
Ιωαννίνων, Φιλιάτες Θεσπρωτίας, Άρτα, Πρέβεζα, Αστακό, Αιτωλικό, Φιλιατρά Μεσσηνίας, λεκάνη των 
Γρεβενών, Θερμαϊκό Κόλπο, Σιθωνία, Μπάμπουρα Θάσου, στο Σταυρό και Μαρώνεια Ροδόπης, Ταύρη 
Έβρου, στη νησίδα Ζουράφα ανατολικά της Σαμοθράκης, στη Λήμνο, Λέσβο, Ικαρία, Σκόπελο, ΝΑ 
Κυκλάδες και στη λεκάνη της Ρόδου. Η ύπαρξη υδρογονανθράκων στην υπεράκτια νότια Κρήτη πρέπει να 
διερευνηθεί με τη χρήση δισδιάστατων (2D) ή καλύτερα τρισδιάστατων (3D) γεωφυσικών απεικονίσεων 
υψηλής ευκρίνειας για να προσδιοριστούν το βάθος και τα πεδία των υδρογονανθράκων.  

Το καλοκαίρι του 2013 η επιτροπή αξιολόγησης του ΥΠΕΚΑ θα επιλέξει τις ανάδοχες εταιρίες έρευνας 
και εκμετάλλευσης στις θαλάσσιες περιοχές «Δυτικός Πατραϊκός Κόλπος» και «Κατάκολο», καθώς και στη 
χερσαία περιοχή «Ιωάννινα». Στις τρεις περιοχές τα εκτιμούμενα αποθέματα είναι περίπου 250 εκατ. 
βαρέλια. Το 2014 αναμένεται η τοποθέτηση της πρώτης εξέδρας γεώτρησης.  

Σήμερα, η ετήσια κατανάλωση πετρελαίου στην Ελλάδα είναι 120 εκατ. βαρέλια. Συγκρατημένες 
προβλέψεις ειδικών επιστημόνων κάνουν λόγο για ύπαρξη αποθεμάτων 1,2 δισεκ. βαρελιών πετρελαίου, 
ικανών να καλύψουν το 30% των ενεργειακών αναγκών της Ελλάδος για τα επόμενα 30 χρόνια.  
Τα  ενδεικτικά αποθέματα πετρελαίου στην Ελλάδα είναι 10 δισεκ. βαρέλια και η ακαθάριστη αξία τους 
685 δισεκ. €. 

4. Γαιάνθρακας 

Ο γαιάνθρακας ή κάρβουνο (αγγλ. coal) είναι κατηγορία στερεών καυσίμων τα οποία προέρχονται από 
εξόρυξη σε αντιδιαστολή με τα κοινά κάρβουνα ή ξυλοκάρβουνα. Απαντάται σε όλες τις περιοχές της Γης 
σε διάφορες μορφές. 

Ιστορικό: 

Το πρώτο καύσιμο που χρησιμοποιήθηκε για φωτιά, και που εξακολουθεί να χρησιμοποιείται, είναι το ξύλο. 
Το ξύλο παράγεται συνεχώς από τη φύση και έτσι, θεωρητικά, θα πρέπει να διαρκέσει όσο και η ίδια η Γη, 
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στην παρούσα περίπου μορφή της. Ωστόσο, υπάρχει το ενδεχόμενο η κατανάλωση του ξύλου να είναι τόσο 
μεγάλη, ώστε η φύση να μην προλαβαίνει να το αντικαταστήσει.Πραγματικά, αυτό το ενδεχόμενο γίνεται 
αναπόφευκτο όσο μεγαλώνει ο πληθυσμός και αυξάνονται, αντίστοιχα, οι ποσότητες ξύλου που 
καταναλώνει. Όταν ο άνθρωπος έβρισκε γαιάνθρακα, τον χρησιμοποιούσε για καύση. Όταν ανακάλυπτε 
ορισμένες ποσότητες μισοθαμμένες στο έδαφος, συνήθως έσκαβε πιο βαθιά για να βρει μεγαλύτερες. 
Υπάρχουν καταγραφές για την καύση γαιανθράκων στην Κίνα γύρω στο 1000 π.χ. στην Ελλάδα, στην 
Αμερική από τους προκολομβιανούς ιθαγενείς, και ούτω καθεξής.Για ένα μεγάλο διάστημα, οι 
δραστηριότητες αυτές ήταν καθαρά τυχαίες και ανοργάνωτες. Αλλά, οι γαιάνθρακες που υπήρχαν κοντά 
στην επιφάνεια της Γης γίνονταν όλο και πιο δυσεύρετοι και ο άνθρωπος άρχισε σιγά σιγά να τους αναζητεί 
σκάβοντας το έδαφος, κάτι που συνέβη αρχικά στην Κίνα. Στην Αγγλία, η εξόρυξη γαιανθράκων έγινε μια 
σοβαρή δραστηριότητα στις αρχές του δέκατου τρίτου αιώνα. Γνωρίζουμε ότι το 1228 μεταφερόταν 
γαιάνθρακες με πλοίο από το Νιούκασλ στο Λονδίνο. 

 

Σχηματισμός, μορφές: 

Οι γαιάνθρακες έχουν σχηματιστεί από δάση, τα οποία καταπλακώθηκαν από πετρώματα και υπέστησαν 
ενανθράκωση από το αναερόβιο βακτήριο του άνθρακα. Ανάλογα με το χρόνο που το καταπλακωμένο ξύλο 
έμεινε στο φλοιό της Γης σχηματίσθηκαν οι διάφοροι τύποι γαιανθράκων, των οποίων η περιεκτικότητα σε 
άνθρακα ποικίλλει. Οι κυριότερες μορφές γαιανθράκων, κατατασσόμενοι από τους παλαιότερους προς τους 
νεότερους, ως προς το σχηματισμό, είναι: 

1.Γραφίτης: Περιέχει 96-98% καθαρό άνθρακα. Ανήκει στην κατηγορία των μεταμορφωσιγενούς 
προελεύσεως ορυκτών, αν και η αρχική του μορφή οφείλει τη γένεσή της στα ίδια αίτια με τους υπόλοιπους. 
Είναι η μοναδική κρυσταλλική μορφή γαιάνθρακα (εξαγωνικό σύστημα). Είναι μαύρος, μαλακός, με 
μεταλλική λάμψη. Δεν χρησιμοποιείται ως καύσιμο, αλλά στην παραγωγή μολυβιών, μελανιών, σκόνης 
τόνερ (μελάνι σε σκόνη για εκτυπωτικές συσκευές λέιζερ (εκτυπωτές, φωτοτυπικά)), σε ανάμιξη με έλαια 
ως λιπαντικό και ως επιβραδυντής νετρονίων στους ατομικούς αντιδραστήρες. 

2.Ανθρακίτης: Περιέχει 92-96% καθαρό άνθρακα. Είναι σκληρός και λείος και έχει μαύρο χρώμα. Αφήνει 
ελάχιστο υπόλειμμα κατά την καύση του και χρησιμοποιείται κυρίως σε μεταλλουργικές εργασίες αλλά και 
ως καύσιμο σε ατμομηχανές, ατμοτουρμπίνες κτλ 

3.Λιθάνθρακας: Περιέχει 80-92% καθαρό άνθρακα. Είναι μαύρος ή σκούρος καφέ, σκληρός και 
γυαλιστερός και χρησιμοποιείται κυρίως αρχικά για την παραγωγή φωταερίου με ξηρή απόσταξη και το 
υπόλειμμά του, που ονομάζεται κωκ, χρησιμοποιείται στη μεταλλουργία του σιδήρου και ως καύσιμο. 

4.Λιγνίτης: Περιέχει 50-65% καθαρό άνθρακα. Έχει σκούρο καφέ χρώμα, δεν είναι γυαλιστερός και αφήνει 
σημαντικό υπόλειμμα κατά την καύση του. Χρησιμοποιείται ως καύσιμο σε εργοστάσια παραγωγής 
ενέργειας. Τα εργοστάσια της ΔΕΗ στην Πτολεμαΐδα, τη Μεγαλόπολη και το Αλιβέρι στηρίζονται στον 
λιγνίτη για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. 
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5.Τύρφη: Περιέχει κάτω από 50% καθαρό άνθρακα. Έχει καφετί χρώμα και η υφή του ξύλου είναι έντονα 
αποτυπωμένη επάνω της. Δεν χρησιμοποιείται ως καύσιμο, αλλά ως συστατικό εμπλουτισμού 
καλλιεργήσιμων εδαφών.  

Υπάρχουν πολλοί ενδιάμεσοι τύποι γαιανθράκων, οι οποίοι παίρνουν το όνομά τους ανάλογα με τη χρήση 
τους (fat coal, gas coal, forge coal κτλ.). 

Εξόρυξη: 

Υπάρχουν δύο τρόποι εξόρυξης γαιανθράκων, ανάλογα με το βάθος στο οποίο απαντάται το κοίτασμα: 

1.Επιφανειακή εξόρυξη: Γίνεται με τη βοήθεια κλασικών εκσκαπτικών μηχανημάτων είτε για να 
απομακρυνθεί απλά το επιφανειακό λεπτό στρώμα ασύνδετων υλικών που καλύπτουν το κοίτασμα, είτε για 
την απευθείας εκσκαφή του κοιτάσματος. Είναι οικονομικός τρόπος εξόρυξης, αλλά μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί μόνο για επιφανειακά κοιτάσματα. 

2.Ανθρακωρυχεία: Στις περιπτώσεις που το κοίτασμα βρίσκεται σε βάθος, απαιτείται η διάνοιξη στοών για 
την εξόρυξη των γαιανθράκων, που σχηματίζουν το ανθρακωρυχείο. Αρχικά διανοίγεται ένα κατακόρυφο 
φρέαρ, από το οποίο ξεκινούν παράλληλες, οριζόντιες στοές, από τις οποίες εξορύσσονται οι γαιάνθρακες. 
Τα περισσότερα ευρωπαϊκά κοιτάσματα, ιδιαίτερα των λιθανθράκων και των ανθρακιτών, είναι υπόγεια και 
απαιτούν την κατασκευή ανθρακωρυχείων για την εξόρυξή τους. Η εργασία είναι δαπανηρή αλλά και 
επικίνδυνη, λόγω διαρροής αερίων (αναφλέξιμων ή δηλητηριωδών) στις στοές. Συχνή είναι, επίσης, η 
πτώση των τοιχωμάτων των στοών (παρά το ότι κατασκευάζονται κατάλληλα υποστυλώματα), λόγω 
διαβρώσεων. 

Αποθέματα Κάρβουνου σε Παγκόσμια Κλίμακα (2008) 

 

Κοιτάσματα στην Ελλάδα: 

Σημειωτέον ότι οι γαιάνθρακες, σε αντίθεση με το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο, είναι άφθονοι, 
βρίσκονται στις περισσότερες περιοχές του κόσμου και μπορούν να εξαχθούν με χαμηλό κόστος.  

Η Ελλάδα κατέχει τη 2
η 

θέση στην ΕΕ και την 11
η 

παγκόσμια στην παραγωγή λιγνίτη. Τα πιο σημαντικά 
λιγνιτικά κοιτάσματα σχηματίστηκαν σε ενδοηπειρωτικές λεκάνες όπως της Πτολεμαϊδος-Φλώρινας, 
Δράμας και Μεγαλόπολης, ενώ μικρά τελματοδελταϊκά λιγνιτικά κοιτάσματα δημιουργήθηκαν στην 
Ορεστιάδα, Αλεξανδρούπολη, Σέρρες, Παγγαίο, Ιωάννινα,  Πρέβεζα, Ελασσόνα, Αλιβέρι, Ωρωπό, Μέγαρα, 
Αίγιο, Πύργο, Ολυμπία, Πελλάνα Λακωνίας, Πλακιά Ρεθύμνης και Χανιά. Ανάμεσα στις περίπου 43 
ανθρακοφόρες λεκάνες της Ελλάδας, το 16% είναι του Τεταρτογενούς (Μεγαλόπολη, Φίλιπποι κ.ά.), το 



153 
 

75% του Νεογενούς (Πτολεμαϊδα, Αμύνταιο, Φλώρινα, Ελασσόνα κ.ά.) και το 9% του Παλαιογενούς 
(Ορεστιάδα, Αλεξανδρούπολη κ.ά.). Μέσα σε κάθε λεκάνη ο αριθμός και το πάχος των στρωμάτων του 
γαιάνθρακα κυμαίνονται σημαντικά. Στις λεκάνες του Ηωκαίνου τα λιγνιτοφόρα στρώματα είναι λίγα και 
λεπτά. Αντίθετα, οι νεότερες λεκάνες φιλοξενούν λιγνιτικά στρώματα με ουσιώδες πάχος. Για παράδειγμα, 
στην Πτολεμαϊδα το πάχος φτάνει τα 60 m, στο Προάστιο και Ελασσόνα τα 45 m, ενώ στη λεκάνη 
Αναργύρων-Αμυνταίου και στη Μεγαλόπολη τα 30 m.  
Στηv Ελλάδα υπάρχουν κυρίως τύρφες, λιγvίτες και μικρές εμφαvίσεις λιθαvθράκωv. Γενικά η ποιότητα 
των ελληνικών λιγνιτών είναι χαμηλή. Η θερμογόνος δύναμη αυτών είναι 975-1380 kcal/kg στις περιοχές 
Μεγαλόπολης, Αμυνταίου και Δράμας, 1260-1620 kcal/kg στην περιοχή Πτολεμαϊδος και 1920-2260 
kcal/kg στις περιοχές Φλώρινας και Ελασσόνος. Σημαντικό πλεονέκτημα των λιγνιτών της Ελλάδος είναι η 
χαμηλή περιεκτικότητα σε θείο.  Εκτεταμένα κοιτάσματα τύρφης υπάρχουν στην αποξηραμένη λίμνη της 
Ξυνιάδoς Φθιώτιδος και στα αποξηραμένα έλη των Φιλίππων. Μεγαλύτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα 
δεύτερα με αποθέματα 4 δισεκ. m3.  Τα λιγνιτικά κοιτάσματα είναι πάνω από 200, πολύ λίγα όμως είναι σε 
εκμετάλλευση. Τα περισσότερα βρίσκονται στις λεκάνες Πτολεμαϊδος-Φλώρινας, Μεγαλόπολης και 
Δράμας. Τα μεγαλύτερα αποθέματα είvαι Μειoκαιvικής-Πλειoκαιvικής ηλικίας και αvήκoυv στoυς 
μαλακoύς λιγvίτες.  Λιθάνθρακες εμφανίζονται στη Χίο, κεντρική Εύβοια και Μονεμβασιά με μορφή 
φακών πάχους 0,3-1,2 m και μήκους λίγων δεκάδων μέτρων. 

4α. Λιγνίτης 

 
Ο λιγνίτης, καλούμενος και φαιάνθρακας, είναι οργανικής προελεύσεως πέτρωμα, του οποίου το κύριο 
στοιχείο είναι ο άνθρακας. Περιέχει, επίσης, υδρογόνο, οξυγόνο και άζωτο. Είναι πέτρωμα χωρίς 
σχηματισμένους κρυστάλλους, δηλ. άμορφο. Είναι χαμηλότερης περιεκτικότητας σε άνθρακα από τον 
λιθάνθρακα και θεωρείται το χειρότερης ποιότητας καύσιμο άνθρακα, ωστόσο έχει υψηλότερη 
περιεκτικότητα άνθρακα από την τύρφη. Προέρχεται από την εξανθράκωση κυρίως φυτικών οργανισμών, η 
δε θερμική αξία του είναι μικρότερη από του ανθρακίτη. Χρησιμοποιείται κυρίως στα ατμοηλεκτρικά 
εργοστάσια για την παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος. Άλλες χρήσεις του είναι για την παραγωγή 
οργανοχουμικών λιπασμάτων, στην γεωργία κ.α. Το χρώμα του είναι καφέ-μαύρο και περιέχει 35-65% 
υγρασία. 

Λόγω της χαμηλής περιεκτικότητας σε ενέργεια κ της υψηλής περιεκτικότητας σε υγρασία, ο λιγνίτης δεν 
μπορεί να μεταφερθεί εύκολα κι ως εκ τούτου χρησιμοποιείται από εργοστάσια που είναι τοποθετημένα 
πολύ κοντά σε ορυχεία λιγνήτη. Για τους ίδιους λόγους ο λιγνίτης δεν αποτελεί συχνό εμπόρευμα στη 
παγκόσμια αγορά, αλλά χρησιμοποιείται τοπικά από την κάθε χώρα εξόρυξής του. Το υψηλό ποσοστό 
υγρασίας του λιγνίτη τον κάνει εξαιρετικά επικίνδυνο για το περιβάλλον κ την ανθρώπινη υγεία καθώς από 
την καύση του προκαλείται μεγάλη ατμοσφαιρική ρύπανση, κάτι που έχει κάνει διάφορους επιστήμονες να 
υποστηρίζουν οτι ο λιγνίτης πρέπει να μένει θαμμένος στη γη κ να μην εξορύσσεται. Επιπρόσθετα, ο 
λιγνίτης συχνά προκαλεί πολιτικές διαμάχες καθώς ομάδες πλυθησμού μπορεί να είναι πολιτικά αντίθετες 
στην εγκατάσταση εργοστασίων λιγνίτη. 
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Παγκόσμια κατάταξη 

Το 25% των παγκόσμιων μη-εξορυγμένων αποθεμάτων λιγνίτη βρίσκονται στην Αυστραλία. 

Παρακάτω ακολουθεί ένας πίνακας με την εξόρυξη λιγνίτη από διάφορες χώρες. 

  
1970 1980 1990 2000 2001 

1. Γερμανία 369,300 388,000 356,500 167,700 175,400 

2. Ρωσία 127,000 141,000 137,300 86,400 83,200 

3. Η.Π.Α.  5,400 42,300 82,600 83,500 80,500 

4. Αυστραλία  24,200 32,900 46,000 65,000 67,800 

5. Ελλάδα 8,100 23,200 51,700 63,300 67,000 

... Σύνολο 804,000 1.028,000 1.214,000 877,400 894,800 

 

 

Λιγνιτωρυχείο στο Wyoming 

Ορυχεία στην Ελλάδα 

Στην Ελλάδα κοιτάσματα λιγνίτη βρίσκονται στις περιοχές της Πτολεμαΐδας, Αμυνταίου, Φλώρινας, 
Μεγαλόπολης, Ελασσόνας,Αλιβέρι Εύβοιας και Δράμας. Σύμφωνα με υπολογισμούς, τα αποθέματα είναι 
αρκετά για τα επόμενα 45 χρόνια. Η ποιότητα λιγνίτη θεωρείται από χαμηλή έως αρκετά ικανοποιητική. Τα 
ορυχεία όλης της χώρας τα εκμεταλλεύεται, σχεδόν αποκλειστικά, η ΔΕΗ. Το παλαιότερο λιγνιτωρυχείο 
είναι του Αλιβερίου στην Εύβοια από το 1952. 

Συνοπτικά τα σημαντικότερα λιγνιτικά κοιτάσματα της Ελλάδος είναι [7]:  
1. Κοίτασμα Μεγαλόπολης: Από τα αρχικά αποθέματα των 500 εκατ. τόνων λιγνίτη μέχρι σήμερα έχουν 
απολειφθεί 200 εκατ. τόνοι.  
2. Κοίτασμα Πτολεμαϊδος: Tα αποθέματα ανέρχονται σε 2.000 εκατ. τόνους λιγνίτη, από τα οποία 
εκμεταλλεύσιμα είναι 1.400 εκατ. τόνοι. Μέχρι σήμερα έχουν απολειφθεί 800 εκατ. τόνοι.  
3. Κοίτασμα Αμυνταίου: Tα αποθέματα ανέρχονται σε 470 εκατ. τόνους λιγνίτη. Σήμερα έχουν μείνει για 
εκμετάλλευση 200 εκατ. τόνοι.  
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4. Κοιτάσματα Φλώρινας και Βεγόρας: Τα αποθέματα ανέρχονται σε 420 εκατ. τόνους λιγνίτη, από τα 
οποία εκμεταλλεύσιμα είναι 190 εκατ. τόνοι. Στην περιοχή λειτουργούν δύο ιδιωτικά ορυχεία που παράγουν 
2,5 εκατ. τόνους λιγνίτη το χρόνο και τροφοδοτούν τον Α.Η.Σ. Αμυνταίου.  
5. Κοιτάσματα Προαστίου-Πτολεμαϊδος: Τα βεβαιωμένα αποθέματα είναι 340 εκατ. τόνοι λιγνίτη, από τα 
οποία μπορούν να εξορυχτούν 240 εκατ. τόνοι.  
6. Κοίτασμα Κομνηνών: Τα βεβαιωμένα αποθέματα είναι 260 εκατ. τόνοι λιγνίτη, από τα οποία μπορούν 
να εξορυχτούν 150 εκατ. τόνοι.  
7. Κοιτάσματα Κοζάνης-Σερβίων: Υπάρχουν 510 εκατ. τόνοι βεβαιωμένα αποθέματα λιγνίτη. Τα 
εκμεταλλεύσιμα αποθέματα κυμαίνονται από 180 εκατ. τόνους έως 290 εκατ. τόνους, ανάλογα με τις 
υφιστάμενες τεχνικοοικονομικές συνθήκες.  
8. Κοίτασμα Ελασσόνος: Μέχρι σήμερα έχουν βεβαιωθεί αποθέματα 160 εκατ. τόνων λιγνίτη, από τους 
οποίους εκμεταλλεύσιμοι είναι 140 εκατ. τόνοι.  
9. Κοίτασμα Δράμας: Έχει 1.550 εκατ. τόνους βεβαιωμένα αποθέματα τύρφης. Με τις σημερινές 
τεχνικοοικονομικές συνθήκες τα εκμεταλλεύσιμα αποθέματα ανέρχονται σε 960 εκατ. τόνους.  
Σχεδόν όλος ο Ελληνικός λιγνίτης καταναλώνεται εγχώρια από τη Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. 
(Δ.Ε.Η. Α.Ε.), για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Η συνολική εγκατεστημένη ισχύς το 2009 ανήλθε 
σε 12.800 MW. Η συνολική παραγωγή λιγνίτη το 2011 ήταν 58,5 εκατ. τόνοι [8]. Την περίοδο Νοεμβρίου 
2011-Οκτωβρίου 2012 οι ανάγκες της Ελλάδος σε ηλεκτρική ενέργεια καλύφθηκαν κατά 48% από λιγνίτη, 
24% από φυσικό αέριο, 10% ΑΠΕ, 8% πετρέλαιο, 6% υδατοπτώσεις και 4% διασυνδέσεις (Σχ. 2). Με το 
χρονοδιάγραμμα του μεσοπρόθεσμου δημοσιονομικού πλαισίου για έξοδο της Ελλάδος από την κρίση της 
Ευρωζώνης, το 2014 το Ελληνικό Δημόσιο, από το σύνολο του 51% των μετοχών της ΔΕΗ Α.Ε. που 
κατέχει, θα διαθέσει για πώληση το 17%.Τα ενδεικτικά αποθέματα γαιανθράκων ανέρχονται σε 6,7 δισεκ. 
τόνους και η ακαθάριστη αξία τους σε 268 δισεκ. €. Από αυτά τα αποθέματα, με τις σημερινές 
οικονομοτεχνικές συνθήκες εξόρυξης, άμεσα εκμεταλλεύσιμα θεωρούνται τα 4,5 δισεκ. τόνοι. Με ετήσια 
παραγωγή 50 εκατ. τόνους και ετήσια αύξηση της ζήτησης σε ηλεκτρική ενέργεια κατά 3%, αυτά τα 
αποθέματα επαρκούν περίπου μέχρι το 2080. 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ  
 

Η γεωστρατηγική θέση της Ελλάδος και το δίπτυχο ήλιος - θάλασσα ευνοούν επενδύσεις στον τουρισμό, 
όπου υπάρχουν ακόμη πολλά περιθώρια ανάπτυξης, αλλά και στους τομείς γεωργίας, εμπορίου, ναυτιλίας, 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ) και εκμετάλλευσης ορυκτών πρώτων υλών που μέχρι σήμερα 
παραμένουν ανεκμετάλλευτες (π.χ. πετρέλαιο, φυσικό αέριο, χρυσός κ.ά.).  

Τα πιθανά και ενδεικτικά αποθέματα γαιανθράκων είναι περίπου 6,7 δισεκ. τόνοι.  
Τα ενδεικτικά αποθέματα ουρανίου (U

3
O

8
) είναι περίπου 1.800 τόνοι. 

Τα ενδεικτικά αποθέματα φυσικού αερίου είναι περίπου 3,5 τρισεκ. m
3
.  

Τα ενδεικτικά αποθέματα πετρελαίου είναι περίπου 10 δισεκ. βαρέλια.  
Τα ενδεικτικά αποθέματα βωξίτη είναι περίπου 100 εκατ. τόνοι και εκείνα του Al περίπου 2,5 εκατ. 

τόνοι.  
Τα πιθανά και ενδεικτικά αποθέματα Pb και Zn από τη Χαλκιδική είναι περίπου 3,125 εκατ. τόνοι.  
Τα βεβαιωμένα αποθέματα Ni είναι περίπου 1,392 εκατ. τόνοι.  
Τα πιθανά και ενδεικτικά αποθέματα Cu από τις Σκουριές Χαλκιδικής είναι περίπου 1,943 εκατ. τόνοι.  
Τα πιθανά και ενδεικτικά αποθέματα Au από τη Χαλκιδική και Έβρο είναι περίπου 602,4 τόνοι.  
Τα πιθανά και ενδεικτικά αποθέματα Ag από τη Χαλκιδική και Έβρο είναι περίπου 4.093 τόνοι.  
Αν και η προοπτική της Ελληνικής οικονομίας για τα επόμενα λίγα χρόνια δεν αναμένεται να βελτιωθεί, 

πιστεύουμε ότι μπορεί να επιτευχθεί ουσιαστική συμβολή στη μείωση του χρέους της Ελλάδος με την 
παραχώρηση δικαιωμάτων εκμετάλλευσης του ορυκτού πλούτου της. Η αναμενόμενη εκμετάλλευση του 
χαλκού, αργύρου και χρυσού από το 2015 θα ενισχύσει τη μεταλλευτική βιομηχανία της χώρας και 
επομένως την οικονομία της.  
Η συνολική αξία του ορυκτού πλούτου της Ελλάδος είναι περίπου 1,5 τρισεκ. € και είναι τετραπλάσια του 
συνολικού χρέους της (360 δισεκ. € περίπου). Κατά την εκτίμησή μας, σε χρονικό ορίζοντα 20-25 χρόνων 
τα έσοδα της Ελλάδος μόνον από την ορθολογιστική εκμετάλλευση αυτών των πόρων μπορούν να το 
αποσβέσουν πλήρως. 
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