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Ιστορικά Στοιχεία
έως και την Ύστερη Αρχαιότητα

Από την εποχή της εμφάνισης του ανθρώπου στη γη, οι λίθοι έπαιξαν
καθοριστικό ρόλο στην επιβίωση και εξέλιξή του. Τα πρώτα εργαλεία,
όπλα, σκεύη, αλλά και τα πρώτα του κοσμήματα, ήταν λίθινα.
Ποιούς λίθους γνώριζε και χρησιμοποιούσε ο άνθρωπος της Λίθινης
εποχής για τις παραπάνω ανάγκες του, τεκμηριώνεται μόνο από τα ευρήματα, που ήταν αρχικά σκληρές πέτρες και ιδιαίτερα ποικιλίες του
διοξειδίου του πυριτίου όπως πυριτόλιθος, οψιδιανός, χαλαζίας, χαλκηδόνιος, οπάλιος, αχάτης, ίασπις κ.ά.
Αργότερα, κύρια πηγή γνώσης αποτέλεσαν τα Αρχαία κείμενα, που
μας πληροφορούν ότι ο άνθρωπος, εκτός από την κάλυψη των αναγκών του μέσω των λίθων, άρχισε να ενδιαφέρεται για τις ιδιότητες, τις
χρήσεις, τις κατεργασίες, αλλά και τον τρόπο γένεσης των λίθων, που
κυρίως απέδιδε σε υπερφυσικά αίτια.
Οι αρχαίοι για τους λίθους που γνώριζαν, χρησιμοποίησαν χαρακτηριστικά ονόματα γεμάτα μηνύματα, μερικά από τα οποία διατηρούνται
έως και σήμερα, όπως αδάμας, αχάτης, χρυσόκολλα κ.ά. Oι περισσότεροι όμως από αυτούς τους λίθους, φέρουν σήμερα διαφορετικά ονόματα, καθώς η τεχνολογία επέτρεψε να προσδιοριστεί επακριβώς η σύσταση και η δομή τους.
Η λίστα των λίθων που κατονόμασαν οι αρχαίοι στα κείμενά τους
(Ορφικά, Ομηρικά, Ησιόδου, Θεοφράστου…) είναι πολλή μεγάλη.
Αλλά, όμως, είναι μόνο αυτοί οι λίθοι; Μέσα από τις περιγραφές των
παλαιών κειμένων προκύπτει ότι οι αρχαίοι εκμεταλλεύτηκαν έναν πολύ μεγαλύτερο αριθμό ορυκτών (Λίθων), χωρίς όμως να τα έχουν κατονομάσει. Για ορισμένα από αυτά τα «ανώνυμα ορυκτά», πραγματοποιήθηκαν επιτόπιες και εργαστηριακές μελέτες, με σκοπό την ταύτισή
τους με τα αντίστοιχα σημερινά επικρατούντα ορυκτά. Έτσι π.χ. η «Σα
μία Γη» που αναφέρεται ότι χρησιμοποιήθηκε σαν σαπούνι (Θεόφρα
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στος, Περί Λίθων εδάφιο 62, 63)αποδείχθηκε ότι αντιστοιχεί στον
Μπεντονίτη. Ποιος θα φανταζόταν ότι οι αρχαίοι χρησιμοποίησαν τον
μπεντονίτη στη Σάμο, τουλάχιστον 2.000 χρόνια, πριν αυτός εξορυχτεί
συστηματικά στη Μήλο και να κατακτήσει την παγκόσμια αγορά; Ή
ακόμη ότι η «Λήμνια Γη» που χρησιμοποιήθηκε για θεραπευτικούς σκοπούς στη Λίμνο ήταν το ορυκτό Αλουνίτης, πριν αυτό βρεθεί σε μεγάλες ποσότητες στη Μήλο και τεχνητά μετατραπεί μέσα σε δεξαμενές σε
στυπτηρία!
Μια σύντομη αναδρομή στο παρελθόν μέσα από κείμενα, θα μας διαφωτίσει σχετικά με τις γνώσεις και τα πιστεύω των Αρχαίων Ελλήνων
πάνω στους Λιθους (ορυκτά και πετρώματα).
Σύμφωνα με τους ειδικούς το πιο αρχαίο γραπτό κείμενο που αναφέρεται σε λίθους είναι χαραγμένο (γραμμική γραφή Α) στο δίσκο της
Φαιστού που υπολογίζεται ότι χαράχτηκε πριν από τον 17ο αιώνα π.Χ.
Στον δίσκο αυτόν περιέχονται οι λέξεις χαλκός, άργυρος, χρυσός, μάρμαρο, κέραμος. Αλλά και σε πολλές πινακίδες της Κνωσού, των Μυκη
νών και της Πύλου (γραμμική γραφή Β) περιέχονται οι λέξεις χρυσός,
άργυρος, χαλκός, κασσίτερος, μόλυβδος, μίλτος, κύανος, μάρμαρο, ίασπις, κέραμος (Πανάγος, έργο «Περί Λίθων», πρακτικά Ακαδημίας
Αθηνών 1995).
Κατά την Αρχαϊκή περίοδο αρκετά στοιχεία για λίθους αναφέρονται
στα Ορφικά και Ομηρικά κείμενα, καθώς και στα κείμενα του Ησίοδου.
Στα Ορφικά Λιθικά περιγράφεται για πρώτη φορά η έννοια «κρύσταλλος» ως διαυγής λίθος, ενώ αναφέρονται περίπου 30 λίθοι με τις ιδιότητές τους, όπως π.χ. ανακτίτης αδάμας, μαγνήτης λίθος, λιπαραίος λίθος, χρυσόλιθος, τόπαζος, αλίτης, οψιανός, χαλάζιος, νεβρίτης, σμάραγδος, πράσιος, οπάλλιος, μίλτος, ίασπις, σάρδιος, οφιήτις πέτρα και τα
μέταλλα χρυσός, άργυρος, χαλκός, σίδηρος.
Στα Ομηρικά κείμενα αναφέρεται ο όρος «κρύσταλλος» και υπονοεί
τους κρυστάλλους από χιόνι και παγωμένο νερό, ενώ ακόμη αναφέρονται το άλας, το θείο, ο μίλτος, ο κύανος και τα μέταλλα χρυσός, άργυρος, χαλκός, κασσίτερος, μόλυβδος, σίδηρος. Στα κείμενα του Ησίοδου
αναφέρονται ο αδάμας σαν κάτι σκληρό και αδάμαστο, ο τίτανος, ο κύ-
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ανος, καθώς και τα μέταλλα χρυσός, άργυρος, ήλεκτρο, χαλκός, κασσίτερος, σίδηρος.
Στην κλασική περίοδο πολλοί φιλόσοφοι όπως ο Θαλής ο Μιλήσιος,
ο Ξενοφάνης, ο Αναξαγόρας, ο Ζήνων, ο Εμπεδοκλής, ο Ηράκλειτος, ο
Ηρόδοτος, ο Δημόκριτος, κάνουν αναφορές στους λίθους και θεωρίες
για τη γένεσή τους. Αυτοί όμως που ξεχωρίζουν ιδιαίτερα για το έργο
τους πάνω στους λίθους είναι ο Πλάτων, ο Αριστοτέλης και ο Θεόφρα
στος.
Ο Πλάτων στα έργα του, «Φαίδωνα», «Τίμαιο», «Κριτία» αναφέρεται στον όρο «κρύσταλλος», στον αδάμαντα (ως σκληρή πέτρα), στο
σάρδιο, στον ίασπι, στη σμάραγδο, στην πίσσα, στο ήλεκτρο, στην
Ηράκλεια λίθο, και στα μέταλλα χρυσός, άργυρος, χαλκός, κασσίτερος.
Ο Αριστοτέλης στα «Μετεωρολογικά» επιχειρεί την πρώτη στον κόσμο συστηματική κατάταξη των λίθων και περιγράφει πολλές ιδιότητές
τους. Αναφέρεται στον όρο «κρύσταλλος», σανδαράχη, ώχρα, μίλτος,
θείο, κιννάβαρι, ήλεκτρο, πίσσα, νίτρο, άλας και προσθέτει στα ήδη
γνωστά μέταλλα και τον υδράργυρο.
Ο Θεόφραστος, μαθητής του Πλάτωνα και αργότερα του Αριστο
τέλη, με το περίφημο σύγγραμμά του «Περί λίθων» (315 π.Χ.), καθιερώνεται διεθνώς ως ο πατέρας της Ορυκτολογίας. Εκτός του ότι περιγράφει πολλούς κοινούς και πολύτιμους λίθους, αναφέρεται εκτενώς
στις ιδιότητες, στις χρήσεις τους, καθώς και στις διαδικασίες παρασκευής χρωστικών (ώχρες) και τεχνητών λίθων.
Κατά τους Ελληνιστικούς χρόνους και μετά, ασχολήθηκαν αρκετοί
με τους λίθους, όπως ο Διοσκουρίδης, ο Στράβων, ο Παυσανίας.. Κατά
τους Ρωμαϊκούς χρόνους, εκτός από τα μάρμαρα, το ενδιαφέρον των
φιλοσόφων για τους λίθους μειώνεται, με εξαίρεση τον Γάϊο Πλίνιο τον
πρεσβύτερο που με το μνημειώδες έργο του «Φυσική Ιστορία», συμμαζεύει και καταγράφει όλες τις προηγούμενες γνώσεις για λίθους που
αποτελούν κληρονομιά των Αρχαίων Ελλήνων όπως των Ορφέα, Ομή
ρου, Ησίοδου, Πλάτωνα, Αριστοτέλη και Θεόφραστου.
Έχουν γραφεί πάμπολλα βιβλία σχετικά με το τί πίστευαν οι αρχαίοι
για τον τρόπο γένεσης των λίθων και γενικά της δημιουργίας της ύλης.
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Εδώ θα περιοριστούμε μόνο στους γνωστούς και ανώνυμους τότε λίθους με τα αρχαία ονόματά τους όταν αυτά υπάρχουν, στις χρήσεις
τους κατά κατηγορίες και στις ιδιαίτερες ικανότητες που τους απέδιδαν(μύθοι και προλήψεις).
Οι χρήσεις των λίθων επειδή περιβαλλόταν από πλήθος μύθων και
προκαταλήψεων, θα ακολουθήσει μία διαλεύκανση των αιτιών που τις
προκάλεσαν, με γνώμονα τις δυσμενείς συνθήκες που επικρατούσαν
την εποχή εκείνη (Κεφ. Ι). Και επειδή οι προλήψεις αυτές των αρχαίων,
εν πολλοίς έφθασαν μέχρι των ημερών μας, επιχειρείται στο τέλος του
κειμένου, μία επανεξέτασή τους κάτω από το φως της επιστήμης (Κεφ.
ΙΙΙ).
Σημειώνεται ότι όλες οι πληροφορίες και τα στοιχεία που συγκροτούν
το παρόν βιβλίο, αντλήθηκαν από έγκυρες μεταφράσεις αρχαίων κειμένων, από επιστημονικά δοκίμια σύγχρονων ερευνητών που ασχολήθηκαν με παρεμφερές θέμα, αλλά και από ίδιες επιτόπιες εργαστηριακές
έρευνες(βλ. βιβλιογραφία).
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Ι

Οι περί των Λίθων προλήψεις-δοξασίες
στην Αρχαιότητα

Η σχέση του ανθρώπου και η εξάρτησή του από τους λίθους, ξεκινάει
από τη στιγμή της εμφάνισής του στη γη. Η απουσία γραπτών κειμένων κατά τη χαραυγή της ανθρωπότητας, αναπληρώθηκε από τις αδιάψευστες αποδείξεις που είναι τα λίθινα ευρήματα. Η «ιστορία» του
προϊστορικού ανθρώπου καταγράφηκε στους λίθους και ήταν οι Λίθοι
που παρέμειναν αλώβητοι ενάντια στη Λήθη των κατοπινών ανθρώπων. Ίσως κάτι να γνώριζε ο λαξευτής ταφικού μαρμάρινου μνημείου
τον 2ο αιώνα μ.Χ., όταν χάραζε την επιγραφή «ΜΝΕΙΑC ΧΑΡΙΝ» (για
χάρη της Μνήμης).
Οι λίθοι ήταν τα πρώτα υλικά που χρησιμοποίησε ο προϊστορικός
άνθρωπος σαν μέσα για την επιβίωσή του: σκληρές πέτρες κατά την
Παλαιολιθική εποχή, όπως πυριτόλιθο, οψιδιανό για να κατασκευάσει
όπλα και εργαλεία, πολύχρωμες πέτρες κατά τη Νεολιθική εποχή για
να δημιουργήσει κοσμήματα, φυλαχτά, φυσικές βαφές.
Ο προϊστορικός άνθρωπος μάζευε και φύλαγε χρωματιστά βότσαλα
γιατί εξασκούσαν πάνω του μία μαγική έλξη. Οι χρωματιστές πέτρες
του θύμιζαν κάτι από το περιβάλλον που ζούσε, όπως οι μπλε πέτρες
τον ουρανό, οι πράσινες τη θάλασσα, οι κόκκινες τη φωτιά, οι άσπρες
το γάλα, οι λαμπερές κίτρινες τον ήλιο.
Το περιβάλλον εκείνη την εποχή ήταν αρκετά αφιλόξενο γι’ αυτόν
και τα φυσικά φαινόμενα, όπως αστραπές, βροντές, σεισμοί, του προξενούσαν μεγάλο φόβο καθώς τα ταύτιζε με κακά πνεύματα. Γεμάτος
δεισιδαιμονίες, βρήκε στους έγχρωμους λίθους το αντίδοτο στους φόβους του, πιστεύοντας ότι ήταν προικισμένοι με υπερφυσικές και μαγικές δυνάμεις για να αποτρέψουν το κακό.
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Ο τότε άνθρωπος πίστευε ακλόνητα στην επίδραση των λίθων πάνω του και ότι κάθε λίθος διέθετε ορισμένες δυνάμεις που είχαν σχέση
με διάφορες αρετές, θεραπευτικές ιδιότητες και μία ζωδιακή εναρμόνιση με τις εποχές του έτους. Πίστευε ότι, τις υπερφυσικές αυτές δυνάμεις οι πέτρες τις πήραν από τον ουρανό, τ’ άστρα, τη θάλασσα, αλλά
και από τους θεούς. Έτσι τις χρησιμοποίησαν σαν φυλαχτά για να προστατευτούν από το θυμό των κακών πνευμάτων και των στοιχείων της
φύσης.
Επίσης πίστευαν ότι οι πέτρες μπορούσαν ακόμη να γιατρέψουν ή
να τους προφυλάξουν από ασθένειες και έτσι η επιλογή τους γινόταν
αν έμοιαζαν (στο χρώμα, στη μορφή) με τα συμπτώματα της αρρώστιας ή με το μέλος του σώματος που έπασχε. Παράδειγμα ο αιματίτης
με το κόκκινο χρώμα ήταν κατάλληλος για το σταμάτημα της αιμορραγίας. Οι «αστρολόγοι» της εποχής προσπάθησαν να βρουν σχέσεις
ανάμεσα στις πέτρες και στα άστρα, γιατί πίστευαν ότι οι πέτρες γεννήθηκαν, όπως οι άνθρωποι, υπό την επήρεια των πλανητών.
Από όλο το πέτρινο περιβάλλον, ήταν κυρίως οι πολύτιμοι και ημιπολύτιμοι λίθοι που περιεβλήθησαν από προλήψεις και δοξασίες, γιατί
σε αυτούς, λόγω του χρώματος, της λάμψης, της σκληρότητας και της
σπανιότητάς τους, τους προσδόθηκαν μαγικές και υπερφυσικές δυνάμεις. Οι άλλοι λίθοι, όπως πετρώματα - μεταλλεύματα, τους οποίους
χρησιμοποιούσαν οι αρχαίοι στην καθημερινότητά τους, δεν συνδέθηκαν με διάφορες δοξασίες (ή κάποιοι ελάχιστα), παρόλη την αμεσότερη
εξάρτησή τους από αυτούς.
Και κάπου εκεί που αρχίζει η Θετική ιστορία να γράφεται, πρόσωπα
θρυλικά και υπαρκτά περιγράφουν παραστατικά περισσότερους λίθους, εμβαθύνοντας στις θαυματουργές ιδιότητές τους και δίνουν οδηγίες για τις χρήσεις τους, αλλά και προβληματίζονται για τον τρόπο
δημιουργίας τους.
Στα «Λιθικά» που άφησε παρακαταθήκη ο θρυλικός ποιητής και αοιδός Ορφέας, διαβάζουμε σε μετάφραση: «...πέτρα την κρυστάλλινη, τη
διάφανη, τη φωτεινή, που είναι γέννημα φωτιάς και λάμψης...και αν
την κρατάς στα χέρια σου καθώς πλησιάζεις το ναό, κανείς από τους
θεούς δεν θ’ αρνηθεί τις προσευχές σου...»
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Στα «Λιθικά» του Ορφέα έχουμε πολλές μαρτυρίες για τις θαυμαστές ιδιότητες των λίθων, όπως: υπάρχει πέτρα (νεφρίτης) που αν δεθεί
γύρω από τα νεφρά σώζει αυτόν που πάσχει από αυτά, πέτρα για τα
ερωτικά συναισθήματα, πέτρες για προσφορά στους θεούς που φέρνουν βροχή στα άνυδρα χωράφια ή προστατεύουν από το χαλάζι(ίασπις), πέτρες που βοηθούν στα μάτια (αιματίτης), πέτρες που προστατεύουν από τις παθήσεις των νεύρων(οψιδιανός- κεχριμπάρι), πέτρα
για το δάγκωμα φιδιών(οφιήτης λίθος), πέτρα για το άναμμα φωτιάς
κ.ά. Ακόμη ότι ο δενδροειδής αχάτης αν κρεμαστεί γύρω από τα κέρατα των βοδιών που οργώνουν ή στο λαιμό του αγρότη, τότε έρχεται
από τον ουρανό η θεά Δήμητρα να συνδράμει με γεμάτη την καρποφόρα αγκαλιά της. Για το διαμάντι αναφέρει ότι μαγεύει το νου, έτσι ώστε
ο άνθρωπος να γίνει εύστροφος και να σκέφτεται με ηρεμία, και συμπληρώνει: «…πάνω από όλα, οι αθάνατοι θα εκπληρώσουν τις επιθυμίες που έχεις βαθιά στο νου σου» (Τραυλού 2001).
Ο προβληματισμός για το πως γεννώνται οι πολύτιμοι λίθοι, έρχεται
με τον Πλάτωνα που λέει στον «Τίμαιο», ότι οι λίθοι είναι είδος γης
που συμπιέζεται από τον αέρα, ο οποίος καταλαμβάνει τη θέση του νερού που υπήρχε στο αρχικό μίγμα, οπότε μετατρέπεται σε πέτρινο σώμα και έτσι σχηματίζονται λίθοι. Την ίδια άποψη εκφράζει και ο
Θεόφραστος στο «Περί Λίθων» έργο του το 315 π.Χ., κατά τον οποίο
οι λίθοι είναι συστατικά της γης που παρασκευάζονται από καθαρό και
ομοιογενές υλικό που συρρέει και στερεοποιείται με θέρμανση ή ψύξη(εννοεί τους πολύτιμους λίθους). Ταξινομεί δε τους λίθους με βάση
το χρώμα ή τη σκληρότητα και βρίσκει συγγένειες μεταξύ τους με βάση τις ιδιότητες: λείον, στιλπνόν, πυκνόν, διαφανές.
Και παρόλο που είχε αρχίσει να καλλιεργείται η θετική σκέψη, οι
λανθασμένες αντιλήψεις και οι δοξασίες εξακολούθησαν να υπάρχουν,
πολλές από τις οποίες έφθασαν έως τις μέρες μας, όπως π.χ. η ζωδιακή
σχέση ανθρώπου-Λίθων. Ήδη από τον Μεσαίωνα άρχισαν να κυκλοφορούν διάφορα «Ημερολόγια Λίθων» που καθόριζαν την επιλογή του
κατάλληλου μαγικού λίθου που θα έφερνε ευτυχία στον άνθρωπο ή θα
τον προστάτευε από κάθε κακό, ανάλογα με την ημερομηνία γέννησής
του.
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Ένας λίθος για κάθε μήνα υπήρχε και στην Αρχαιότητα, αλλά τότε
πίστευαν ότι οι ευεργετικές ιδιότητες των λίθων επιδρούσαν σε αυτόν
που τους φορούσε, ανεξάρτητα από την ημερομηνία γέννησής του. Δεν
ήταν δηλαδή απαραίτητα «Γενέθλιοι Λίθοι», όπως έχουν επικρατήσει
να λέγονται σήμερα.
Σημειώνεται ότι στην αρχαιότητα δεν υπήρχαν οι μήνες όπως τους
γνωρίζουμε σήμερα, αλλά υπήρχαν δώδεκα «μήνες» των 30 ή 29 ημερών(«Τέλειοι» ή «Κοίλοι» ονομαζόμενοι αντίστοιχα), που ο κάθε ένας
συνέπιπτε με ένα σημαντικό γεγονός. Έχει δε υπολογιστεί από τους ειδικούς ότι, ο κάθε «μήνας» περιλαμβανόταν μεταξύ δύο σημερινών μηνών όπως π.χ. ο Γαμηλιών ο οποίος διαρκούσε από τα μέσα του σημερινού Ιανουαρίου μέχρι τα μέσα του Φεβρουαρίου.
Παρακάτω γίνεται επεξήγηση της σημασίας που είχαν οι «μήνες- εποχές» κατά την αρχαιότητα και ακολουθεί πίνακας στον οποίο γίνεται
σύγκριση μεταξύ του «Ημερολογίου των λίθων» κατά την αρχαιότητα
και του σημερινού «Ημερολογίου των γενεθλίων λίθων» (ένα από τα
πολλά που κυκλοφορούν), αφού έγινε η αντιστοιχία των αρχαίων με
τους σημερινούς μήνες.

Η σημασία των «μηνών» του Αττικού ημερολογίου
Γαμηλιών: Εποχή του «Ιερού Γάμου» του Δία και της Ήρας. Κατάλληλη
εποχή για τέλεση γάμων.
Ανθεστηριών: Διονυσιακές γιορτές για το τέλος του χειμώνα και την
αρχή της άνοιξης, άνοιγμα νέων κρασιών.
Ελαφηβολιών: Ελαφηβόλια, γιορτή προς τιμή της Αρτέμιδος (θεότητας του κυνηγιού), έναρξη κυνηγετικής περιόδου.
Μουνυχιών: Μουνύχια, γιορτή προς τιμή της Μουνυχίας Αρτέμιδος.
Θαργηλιών: Θαργήλια = καρποί της γης, πρώιμα δημητριακά. Γιορτή
προς τιμή του Απόλλωνα και της Αρτέμιδος.
Σκιροφοριών: Σκιροφόρια, γυναικεία γιορτή αφιερωμένη στη Δήμητρα
και την Περσεφόνη.
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Εκατομβαιών: Εκατόμβαια, γιορτή προς τιμή του Απόλλωνα.
Μεταγειτνιών: Μεταγείτνια, γιορτή για τον Μεταγείτνιο Απόλλωνα.
Βοηδρομιών: Ονομάστηκε προς τιμή του Βοηδρομίου Απόλλωνα (ορμά στη βοή – βουή – αντάρα της μάχης).
Πυανοψιών: Πυανέψια = Ψημένα κουκιά και άλλα βραστά γαιογεννήματα (δημητριακά και όσπρια). Γιορτή προς τιμή του θεού
Απόλλωνα.
Μαιμακτηριών: Μαιμακτήρια, παλιά γιορτή προς τιμή του Μαιμάκτου
Δία (κακότροπου – κακόκαιρου).
Ποσειδεών: Ποσείδεα, παλιά γιορτή του «στεργιανού» (της υγρασίας
και της βλάστησης) Ποσειδώνα.
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ΙΙ

Οι χρήσεις των Λίθων στην Αρχαιότητα

Η λίστα των λίθων που ήταν γνωστοί στην Αρχαιότητα έως και την
Ύστερη Αρχαιότητα (μέσα 2ου π.Χ. - 4ου μ.Χ. αιώνα), είναι μεγάλη. Το
ίδιο και οι χρήσεις τους που συχνά ήταν πολλαπλές και ποικίλες καθώς
επεκτείνονταν σε πολλούς τομείς. Δηλαδή ένας λίθος μπορούσε να
έχει διάφορες χρήσεις συνοδευόμενος από μύθους και δοξασίες.
Για καλύτερη κατανόηση της χρήσης των τότε λίθων από τους αρχαίους, τους ταξινομήσαμε (αυθαίρετα και χωρίς αυστηρά ορυκτολογικά κριτήρια) σε πέντε μεγάλες κατηγορίες ανάλογα με την κύρια χρήση τους, αναφέροντας όμως και τις δευτερεύουσες χρήσεις καθώς και
τις αντιλήψεις που τους συνόδευαν. Έτσι ενδέχεται ένα ορυκτό να αναφερθεί και σε μία άλλη κατηγορία κατά την οποία η δευτερεύουσά του
χρήση γίνεται κυρίαρχη. Παράδειγμα ο αιματίτης ως χρωστική ύλη
ανήκει στην κατηγορία 1, αλλά ως μεταλλικό ανήκει στην κατηγορία 3.
Οι πέντε βασικές κατηγορίες είναι:
¾¾ Λίθοι για χρωστικές, σαπούνια, στερεωτικά και θεραπεία (1).
¾¾ Λίθοι (πολύτιμοι- ημιπολύτιμοι) για διακόσμηση, σφραγιδόλιθους, κειμηλίους, φυλακτά και θεραπεία (2).
¾¾ Μέταλλα και μεταλλικοί λίθοι για μεταλλουργία και μεταλλοτεχνία (3).
¾¾ Λίθοι για δόμηση, αρχιτεκτονική, γλυπτική και κονιάματα (4).
¾¾ Λίθοι ειδικών χρήσεων (5).
Το κάθε ορυκτό-πέτρωμα παρουσιάζεται παρακάτω με το σύγχρονο
επιστημονικό του όνομα, ακολουθούμενο από το αρχαίο του όνομα,
όταν αυτό υπάρχει ή υπονοείται, καθώς και από τον συγγραφέα ή τον
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εμπνευστή του. Στις περιπτώσεις όπου απουσιάζει το αρχαίο όνομα
από ένα ορυκτό-πέτρωμα, αλλά οι χρήσεις του είναι σαφείς και παραπέμπουν σε κάποιο συγκεκριμένο είδος, αυτό καταγράφεται(με επιφύλαξη) με το αντίστοιχο επιστημονικό του όνομα. Αυτό, γιατί απ’ ότι
φάνηκε από τη μελέτη, οι αρχαίοι χρησιμοποίησαν επιτυχώς πολύ περισσότερα ορυκτά από αυτά που οι σύγχρονοι ερευνητές έχουν καταγράψει.
Όπως προαναφέρθηκε, το Σχήμα και το Χρώμα των Ορυκτών (κυρίως των πολύτιμων-ημιπολύτιμων) καθόριζε εν πολλοίς και τις χρήσεις
τους. Για να φανεί αυτή η σχέση και εξάρτηση, αλλά και για λόγους αισθητικούς, μετά από το ανάπτυγμα των Κατηγοριών (1, 2, 3, 4 και 5)
ακολουθούν έγχρωμες φωτογραφίες από χαρακτηριστικά ορυκτά.
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1. Λίθοι για χρωστικές και άλλες παρεμφερείς χρήσεις
(Χρώματα, Στερεωτικά, Βαφικά, Σαπούνια και Θεραπεία)
Στην κατηγορία των λίθων για χρωστικές ουσίες, συμπεριλήφθηκαν
και ορυκτά που είχαν κάποια σχέση ή λειτουργούσαν βοηθητικά ή συμπληρωματικά με αυτές.
Οι αρχαίοι για τα πιο απλά χρώματα ζωγραφικής, χρησιμοποιούσαν
σκόνες έγχρωμων λίθων, από ένα ή περισσότερα είδη σε ανάμιξη, οι
οποίες μετά από φυσικές κατεργασίες (νερό, διήθηση) καθαριζόταν
από κάθε ξένη πρόσμιξη (Θεόφραστος, «Περί Λίθων», εδάφ. 50).
Φυσικές βαφές από κόκκινο αιματίτη και μαύρα οξείδια του μαγγανίου
χρησιμοποιήθηκαν από τον πρωτόγονο άνθρωπο για τη ζωγραφική σε
σπήλαια.
Παρασκεύαζαν όμως και τεχνητά χρώματα (Θεόφραστος εδάφ. 54,
55, 56, 57, 58), όπου το συγκεκριμένο χρώμα ήταν αποτέλεσμα χημικών αντιδράσεων μεταξύ των διαφόρων υλικών που πρόσθεταν, όπως
είναι το Αιγυπτιακό μπλέ, το ψιμύθιο κ.ά. Ο Θεόφραστος καταγράφει
στο έργο του ότι κάθε φυσικό χρώμα έχει και ένα αντίστοιχο τεχνητό
και αναφέρει χαρακτηριστικά στο εδάφιο 60 «Φανερόν δ’ εκ τούτων ότι
μιμείται την φύσιν η τέχνη, τα δ’ ίδια ποιεί» (Από αυτά είναι φανερό ότι
η τέχνη μιμείται τη φύση και δημιουργεί τα ίδια).
Πρέπει να σημειωθεί ότι πολλά από τα ορυκτά που περιγράφονται
παρακάτω, εκτός από την κύρια χρήση τους, έχουν και δευτερεύουσες
ή παράλληλες χρήσεις όπως π.χ. στην ιατρική, φαρμακολογία.
ΚΑΟΛΙΝΗΣ: πέτρωμα αποτελούμενο κυρίως από Καολινίτη
Al2Si205(OH)4

Ήταν γνωστός από την αρχαιότητα. Στην Ελλάδα αναφέρεται με το
όνομα «Μηλιάς» από τον Θεόφραστο (Περί Λίθων, εδάφ. 62, μετάφραση 1993), λόγω του τόπου προέλευσης που ήταν η Μήλος. Σύμφωνα με
τον Θεόφραστο, ο «Μηλιάς» ή «Μηλιακή γη» της Μήλου φημιζόταν
για την εξαίρετη ποιότητά του. Χρησίμευε κυρίως ως άσπρη χωματομπογιά (σε ανάμειξη ή μή με άλλες σκόνες) στη ζωγραφική, ενώ αργότερα η χρήση του επεκτάθηκε ευρέως στην κατασκευή κεραμικών αγ-
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γείων. Στην Αγία Κυριακή της Μήλου υπάρχουν σαφείς ενδείξεις για
παρουσία αρχαίου εργαστηρίου κεραμικής τέχνης.
ΜΠΕΝΤΟΝΙΤΗΣ: πέτρωμα αποτελούμενο κυρίως από Μοντμοριλ
λονίτη (Na,Ca)(Al,Mg)2Si4O10(OH)2 nH2O
Αρχαίο όνομα: «Σαμία γη», «Αστήρ».

Ο Θεόφραστος(Περί Λίθων εδάφ. 62/63,μετάφραση Κατερινόπουλου
1993)περιγράφει τη Σαμία γη ως λιπαρή, πηκτή και λεία, ακατάλληλη
για ζωγραφική, ενώ θεωρεί την καλύτερη ποιότητά της, τον Αστέρα,
ως κατάλληλο σαπουνόχωμα για καθαρισμό υφασμάτων.
Νεώτεροι συγγραφείς όπως ο Πλίνιος ο πρεσβύτερος, ο Γαληνός, ο
Διοσκουρίδης αναφέρουν ότι ο Αστέρας εκτός από τη χρήση του ως
σαπούνι, είχε και πολλές φαρμακευτικές εφαρμογές.
Εργαστηριακές μελέτες που έγιναν από το ΙΓΜΕ (Περδικάτσης, Δή
μου, Χιώτης, 2000) στην περιοχή Πλάτανος της λεκάνης Καρλοβασίου,
απέδειξαν ότι η Σαμία γη του Θεοφράστου ήταν Μπεντονίτης με πολύ
μικρή ανάμειξη ζεολίθων ως προϊόν εξαλλοίωσης των ηφαιστειακών
πετρωμάτων. Η συμμετοχή των ζεολίθων στον μπεντονίτη φαίνεται ότι
ενίσχυε κάπως τις προσροφητικές του ικανότητες, και ίσως σ’ αυτό να
βασίστηκε και η τότε φαρμακευτική του χρήση.
ΚΙΜΩΛΙΑ: Ca2CO3

Αρχαίο όνομα: «Κιμωλία».
Ο Θεόφραστος («Περί λίθων», εδάφ. 62) αναφέρεται με τον όρο Κιμω
λία σ’ ένα λευκό πέτρωμα της Κιμώλου που χρησίμευε στη ζωγραφική
και που το παραλλήλιζε με αυτό της Μήλου (Μηλιάς) που ήταν όμως
καολίνης. Έτσι εικάζεται (Κατερινόπουλος 1993) ότι και το πέτρωμα
αυτό της Κιμώλου, η «Κιμωλία», ήταν καολίνης και όχι ένα ανθρακικό
πέτρωμα. Θα μπορούσε όμως να ήταν ένας ολόλευκος λεπτόκοκκος
οργανικής προέλευσης ασβεστόλιθος (σημερινή Κιμωλία)που να χρησίμευε επίσης στη ζωγραφική σαν βάση μιας χρωστικής ουσίας ή σε
ανάμειξη με αυτήν. Ο προβληματισμός ως προς το είδος του πετρώματος που χρησιμοποιήθηκε παραμένει.
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ΒΟΡΑΚΑΣ: (Na2(B4O5)(OH)4.8H2O - Βορικά άλατα

Το αρχαίο όνομα του βόρακα είναι άγνωστο, ενώ αναφέρεται η φαρμακευτική χρήση των αλάτων του, ως Κολλύριο. Αναλύσεις που έγιναν
πάνω σε αρχαία πήλινα αγγεία, έδειξαν ότι οι αρχαίοι χρησιμοποίησαν
τον βόρακα στα υαλώματα των αγγείων για στεγανοποίησή τους (Νι
κολάου 2005).
Φαίνεται όμως ότι υπήρχε και άλλη χρήση των βορικών αλάτων κατά την αρχαιότητα. Ο Πλίνιος ο πρεσβύτερος, ο Γαληνός, ο Διοσκου
ρίδης (αναφορά στην Κρητικίδου 1869) περιγράφουν ότι στη Σάμο
υπήρχε εκτός από τον Αστέρα το σαπουνόχωμα (βλέπε πιο πάνω στον
μπεντονίτη) και ένα άλλο είδος γαίας το Κολλύριο που είχε φαρμακευτική χρήση κυρίως για θεραπεία των οφθαλμών. Εργαστηριακές μελέτες που έγιναν από το ΙΓΜΕ (Περδικάτσης - Δήμου - Χιώτης, 2000)
στην περιοχή Σουρίδες της λεκάνης Καρλοβασίου απέδειξαν πράγματι
την παρουσία βορικών αλάτων κυρίως Κολλεμανίτη(Ca2B6O11.5H2Ο)
μέσα σε ζώνες ανάμεικτες με τοφφικά υλικά και ιζήματα.
ΑΛΟΥΝΙΤΗΣ: KAl3(SO4)2(OH)6

Αρχαίο όνομα: «Λήμνια γη», «Αγιόχωμα», «Σφραγίς Αιγός», “Therra
Limnia”.
Η παλαιότερη αναφορά για τη Λήμνια γη βρίσκεται στην πραγματεία
του Θεοφράστου Περί Λίθων το 315 π.Χ.(Πριακού 1997). Ο Πλίνιος
στο βιβλίο του “Natural History”, καθώς και ο Διοσκουρίδης στο έργο
του “De Materia Medica”, κάνουν αναφορά στη Λήμνια γη, όχι μόνο ως
χρωστική με κόκκινο-κιτρινοκόκκινο χρώμα, αλλά και ως φάρμακο κατά των δηλητηριάσεων κυρίως από δάγκωμα φιδιών.O Γαληνός περιγράφει τη Λήμνια γη ως “Lemnia Miltos” αλλά διευκρινίζει ότι δεν είναι καθαρή μίλτος (αιματιτική χρωστική), αλλά ότι έχει θεραπευτικές
ιδιότητες.
Εργαστηριακές μελέτες που έγιναν από το ΙΓΜΕ (Περδικάτσης,
Δήμου, Χιώτης, 2000) στη Λήμνο (θέση Αγιόχωμα, πηγή Φτελίδα, χωριό Κότσινα) στο χώρο της παλιάς επί Τουρκοκρατίας εκσκαφής, απέδειξαν την παρουσία ενός πετρώματος πλούσιου σε αλουνίτη (με μι-
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κρές περιεκτικότητες σε αργιλικά, χριστοβαλίτη, αιματίτη, υδροξείδια
του σιδήρου),το οποίο προέκυψε από την έντονη υδροθερμική εξαλλοίωση(αλουνιτίωση) των πυροκλαστικών πετρωμάτων. Ενδεχομένως
η θεϊκή ρίζα που περιέχει ο αλουνίτης σε συνδυασμό με τα αργιλικά
(που έχουν κάποιες χρήσεις στη φαρμακολογία) να δικαιολογούσαν εν
μέρη τη χρήση της Λήμνιας γης για θεραπευτικούς σκοπούς.
Σύμφωνα με τα Αρχεία της Λήμνου οι θεραπευτικές ιδιότητες της
Λήμνιας γης έφθασαν έως και στους Οθωμανικούς χρόνους, όπου η
απόληψη του υλικού από την εκσκαφή, γινόταν μία φορά το χρόνο. Τη
χρήση του είχαν σχεδόν αποκλειστικά οι Τούρκοι, έναντι κάποιων προνομίων που παρείχαν στους Λήμνιους κατοίκους. Το γήινο αυτό υλικό
κυκλοφορούσε με τη μορφή δισκίου που έφερε πάνω του σφραγίδα.
Εξ’ ου και το άλλο νεώτερο όνομα Σφραγίς Αιγός.
Σημείωση: Αλουνίτης ήταν επίσης το ορυκτό που χρησιμοποιήθηκε
κατά την αρχαιότητα και στη Μήλο για βαφή ρούχων, μετατρεπόμενο
τεχνικά σε στυπτηρία μέσα σε δεξαμενές, που απομεινάρια τους σώζονται μέχρι και σήμερα στην Αγία Κυριακή (βλέπε κατάλογο Μουσείου
ΜΜΜ 2018).
ΟΞΕΙΔΙΑ ΤΟΥ ΧΑΛΚΟΥ
Αρχαίο όνομα: «Ιός» (Θεόφραστος Περί Λίθων, εδάφ.57).
Εκτός από τον φυσικό «ιό», ο Θεόφραστος αναφέρει και την παρασκευή πράσινου «τεχνητού ιού», προκαλώντας ηθελημένα οξείδωση
καθαρού χαλκού που τον τοποθετούσαν πάνω σε στράφυλλα (υπολείμματα σταφυλιών σε ζύμωση)για αρκετό χρόνο. Χρησίμευε στην
παρασκευή πράσινου χρώματος.
ΜΑΛΑΧΙΤΗΣ: Cu2 (OH)2CO3

Αρχαίο όνομα: «Ψευδής σμάραγδος» ή «Μολοχίτης»(Gaubert 1930).
Αναφέρεται από τον Θεόφραστο και τον Πλίνιο, παραλληλίζοντας το
χρώμα του με αυτό της μολόχας. Η σκόνη του χρησιμοποιήθηκε ως
πράσινη χρωστική ουσία στη ζωγραφική. Η συμπαγής πέτρα χρησιμοποιήθηκε επίσης ως διακοσμητικό στοιχείο και πολύ σπάνια ως σφρα-
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γιδόλιθος (Πικοπούλου 1992). Επίσης χρησιμοποιήθηκε σαν φυλακτό
ιδιαίτερα για τα παιδιά, ενώ αργότερα σαν φάρμακο για τους σπασμούς.
ΑΖΟΥΡΙΤΗΣ: 2CuCO3Cu(OH)2

Το αρχαίο όνομα είναι άγνωστο, παρόλο που χρησιμοποιήθηκε ευρέως.
Καθώς έχει χρώμα μπλέ, προφανώς συγκαταλέγεται στο σύνολο των
ορυκτών που οι αρχαίοι ονόμαζαν «κυάνους». Χρησιμοποιήθηκε κυρίως ως χρώμα, αλλά και σαν φυλακτό κατά του φόβου και ικανό να προκαλέσει την εύνοια των ισχυρών σε αυτόν που το φορούσε.
ΑΖΟΥΡΙΤΗΣ - ΜΑΛΑΧΙΤΗΣ (συνύπαρξη του μπλε και πράσινου)
Αρχαίο όνομα: «Κύανος- Χρυσόκολλα» (Θεόφραστος εδάφ. 39,40)
Κατά πάσα πιθανότητα επρόκειτο για συνύπαρξη των δύο χαλκούχων
ορυκτών αζουρίτη-μαλαχίτη και όχι αζουρίτη-χρυσόκολλας. Το μείγμα
τους χρησιμοποιήθηκε για παρασκευή ειδικού ενδιάμεσης απόχρωσης,
χρώματος πρασινομπλέ.
ΧΡΥΣΟΚΟΛΛΑ: (Cu,Al)2H2SiO5(OH)4.nH2O

Αρχαίο όνομα: «Χρυσόκολλα» (Θεόφραστος Περί Λίθων εδάφ. 26).

Αλλά ως χρυσόκολλα ονομαζόταν επίσης κατά την αρχαιότητα και
όλα τα «πράσινα χαλκούχα ορυκτά» ακόμη και ο σμάραγδος. Ο Θεό
φραστος αναφέρει ότι η χρυσόκολλα βρισκόταν στα ορυχεία χρυσού
και χρησίμευε για συγκόλληση χρυσού (εξ’ού και το όνομα χρυσόκολλα).Επίσης αναφέρεται ότι η χρυσόκολλα τροποποιούσε το χρώμα του
χαλκού ώστε αυτός να μοιάζει με τον χρυσό.
Αναφορά στη χρυσόκολλα κάνουν επίσης ο Πλίνιος και ο Διοσκου
ρίδης ο οποίος διακρίνει τρία είδη, την αρμένικη, τη μακεδονική και
την κυπριακή, που χρησιμοποιούσαν ως βαφές, αλλά και στην ιατρική.
Ο δε Αριστοτέλης στο «Περί Θαυμάτων Ακουσμάτων» έργο του, αναφέρει τη χρυσόκολλα ως φάρμακο των οφθαλμών (Νικολάου 2005).
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ΕΡΥΘΡΑ ΣΑΝΔΑΡΑΧΗ: Αs4S4

Αρχαίο όνομα: «Σανδαράκη»(Θεόφραστος εδάφ. 40,50,51).
Χρησιμοποιήθηκε κατά την αρχαιότητα ως κόκκινο χρώμα. Δεν ήταν
όμως καλής ποιότητας γιατί με τον καιρό έπαιρνε μία κιτρινωπή απόχρωση (μετατροπή σε κίτρινη σανδαράχη).
Οι τοξικές ιδιότητές της ήταν γνωστές στους αρχαίους και επισημάνθηκαν από τους Αριστοτέλη, Στράβωνα, Διοσκουρίδη και μάλιστα
ο τελευταίος αναφέρει ότι τη χρησιμοποιούσαν στη φαρμακολογία.
ΚΙΤΡΙΝΗ ΣΑΝΔΑΡΑΧΗ: As2S3

Αρχαίο όνομα: «Αρρενικόν» (Θεόφραστος εδάφ. 40, 50 ,51) και «Αρ
σενικόν».
Χρησιμοποιήθηκε κατά την αρχαιότητα ως κίτρινο χρώμα. Αλλά οι ζωγράφοι χρησιμοποιούσαν περισσότερο την «ώχρα» αντί του αρρενικού,
παρόλο που δεν διέφεραν χρωματικά μεταξύ τους (Θεόφραστος εδάφ.
51). Ο Διοσκουρίδης («Περί Ύλης Ιατρικής») το αναφέρει ως «αρρενικόν σχιστόν» με χρώμα χρυσίζον (Νικολάου 2005).
ΛΕΙΜΩΝΙΤΗΣ: FeOOH.nH2O

Αρχαίο όνομα: «Ώχρα» (Θεόφραστος εδάφ. 51, 52, 53).
Πρόκειται για την κίτρινη σκόνη που προέκυπτε από τη λειοτρίβηση
του γαιώδους λειμωνίτη. Αναμειγνύοντάς την με ασβέστη παρήγαγαν
κίτρινα χρώματα διαφόρων αποχρώσεων. Είχε ευρεία χρήση κατά την
αρχαιότητα ως χρωστική ουσία στη ζωγραφική τέχνη. Ήταν άφθονη
και εξορύσσονταν σε μεγάλες ποσότητες μαζί με τη «μίλτο». Η καλύτερη ποιότητα ώχρας βρισκόταν στην Αττική και στη Σύρο.
ΑΙΜΑΤΙΤΗΣ: Fe2O3

Αρχαίο όνομα «Μίλτος»(Θεόφραστος εδάφ. 51, 52, 53, 54).
Με το όνομα αυτό μάλλον αποκαλούσαν τον εύθρυπτο αιματίτη ή
μείγμα αιματίτη και αργίλου που χρησίμευε ως χρωστική ύλη. Αναφέ
ρεται επίσης στα Ορφικά Λιθικά καθώς και στα Ομηρικά κείμενα

ΟΙ Χ ΡΗΣΕ ΙΣ Τ Ω Ν Λ ΙΘΩ Ν Σ Τ Η Ν Α Ρ Χ Α ΙΟ ΤΗΤΑ 

27

(Ιλιάδα και Οδύσσεια), στον Διοσκουρίδη, στον Πλίνιο ο οποίος μάλιστα προσθέτει ότι μείγμα της μίλτου αποτελούσε φάρμακο κατά των
ασθενειών του ήπατος (Πανάγος 1995).
Αναφέρονται τρία είδη Μίλτου που προέκυπταν από τη λειοτρίβηση
του αιματίτη: Ένα κατακόκκινο, ένα ανοικτό κόκκινο και ένα με ενδιάμεσο χρώμα που ονομαζόταν «Αυτάρκης» γιατί δεν χρειαζόταν να αναμειχθεί με κάτι άλλο, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί. Υπήρχε στη
Λήμνο, αλλά η καλύτερη Μίλτος προερχόταν από την Κέα όπου υπήρχαν πολλά είδη της, ενώ ένα προερχόταν και από τα σιδηρομεταλλεύματά της. Μπορούσε όμως να παρασκευαστεί και τεχνητή Μίλτος από
καύση ώχρας, αλλά αυτή ήταν κατώτερης ποιότητας (Θεόφραστος,
εδάφ. 53, 54).
ΣΤΥΠΤΗΡΙΑ: KAl(SO4)12(H2O)

Αρχαίο όνομα: «Στυπτηρία» και «Στυπτηριάτης λίθος».
Αναφέρεται από πολλούς αρχαίους συγγραφείς όπως Αριστοτέλη,
Ιπποκράτη, Διοσκουρίδη, Πλίνιο.
Χρησιμοποιήθηκε ως αντιδραστήριο και στερεωτικό για χρώματα,
στις βαφές ενδυμάτων και στην επεξεργασία δερμάτων.
Ο Ιπποκράτης περιγράφει τη «Χαλκίτιδα στυπτηρία» ως φάρμακο
στυπτικό, ενώ ο Διοσκουρίδης την αναφέρει ως «χειροποίητον», δηλαδή παραγόμενη τεχνητά (Νικολάου 2005).
Στη Μήλο έχουν εντοπιστεί στη Λαγκάδα αρχαία ορυχεία και στην
Αγία Κυριακή αρχαίες δεξαμενές όπου γινόταν η πλύση και η μετατροπή του αλουνίτη KAl3(SO4)2(OH)6 που αφθονούσε στο νησί, σε στυπτηρία (βλέπε για λεπτομέρειες κατάλογο μουσείου ΜΜΜ Μήλου
2018).
ΛΑΠΙΣ ΛΑΖΟΥΛΙ: Πέτρωμα αποτελούμενο από Λαζουρίτη (MgFe)
Al2(OH)(PO4)2

Αρχαίο όνομα: «Κύανος», (Θεόφραστος, εδάφ. 31, 37, 39, 51, 55) αλλά
ενίοτε και «Σάπφειρος».
Αναφέρονται δύο χρωματικές ποικιλίες του: «Κύανος άρρεν» (σκουρό-
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χρωμος) και «Κύανος θήλυ» (ανοικτόχρωμος).Ο άρρεν κύανος συγκρίνεται ποιοτικά με τον σάπφειρο. Με το όνομα όμως κύανος χαρακτηριζόταν ενδεχομένως και το τουρκουάζ. Χρησίμευε κυρίως στην
παρασκευή χρώματος.
Ο Θεόφραστος (Περί λίθων, εδάφ. 55) αναφέρει τρία είδη Κυάνου:
τον Αιγυπτιακό (συνθετικό χρώμα), τον Σκυθικό (λαζουρίτης)και τον
Κυπριακό(αζουρίτης). Ο καλύτερος ήταν ο Αιγυπτιακός που παρασκευαζόταν κατά την αρχαιότητα, με ανάμιξη χαλαζιακής άμμου, ασβεστολίθου και ενώσεις του χαλκού με προσθήκη σόδας και κατόπιν πύρωση. Χρησιμοποιήθηκε επίσης σαν φάρμακο κατά της δηλητηρίασης.
Σπάνια απαντάται και ως σφραγιδόλιθος τον 5ου και 4ου π.Χ. αιώνα, ενώ αυτό γίνεται συχνότερα κατά την Ρωμαϊκή Περίοδο (Πικο
πούλου- Τσολάκη 1992).
ΜΟΛΥΒΔΟΧΡΩΜΑ: Ανθρακικός Μόλυβδος(Τεχνητό λευκό χρώμα)
Αρχαίο όνομα: «Ψιμύθιο» (Θεόφραστος, Περί Λίθων εδάφ. 55, 56).
Ήταν αποκλειστικά ένα τεχνητό χρώμα, που παρασκευαζόταν με ηθελημένη οξείδωση του μολύβδου με ξίδι για αρκετές μέρες. Σύμφωνα με
το Θεόφραστο τοποθετούσαν μεταλλικό μόλυβδο (ίσως και λιθάργυρο) σε πιθάρι με ξίδι και συλλέγανε την παραγόμενη συνεχώς μούχλα
(επάνθισμα) την οποία ακολούθως στέγνωναν και έτριβαν στο γουδί.
Παραγόταν έτσι το μολυβδόχρωμα (ανθρακικός μόλυβδος) που είχε
ένα καθαρό λευκό χρώμα. Ως λευκό χρώμα το χρησιμοποιούσαν στη
ζωγραφική, αλλά και στην ιατρική.
Το Ψιμύθιο αναφέρεται επίσης από τους Αριστοτέλη, Πλάτωνα,
Ιπποκράτη, Διοσκουρίδη, Γαληνό, Πλίνιο. Αναφέρεται ότι το χρησιμοποιούσαν ως λευκαντικό της επιδερμίδας του προσώπου(καλλυντικό),
αλλά και των τριχών, παρόλο που ήταν γνωστές οι τοξικές του ιδιότητες(Νικολάου 2005).
ΜΙΝΙΟ: Ερυθρό οξείδιο του Μολύβδου
Αρχαίο όνομα: «Μίνιον».
Αναφέρεται στον Πλίνιο, αλλά συγχέεται και με άλλα οξείδια όπως π.χ.
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με το οξείδιο του υδραργύρου, κιννάβαρι. Το όνομα Μίνιο παραμένει
ως έχει και σήμερα: είναι ένα κόκκινο χρώμα κατάλληλο για την προστασία μεταλλικών επιφανειών από τις οξειδώσεις.
ΑΙΓΥΠΤΙΑΚΟ ΜΠΛΕ
Συνθετικό χρώμα που παρασκευαζόταν κατά την αρχαιότητα, με ανάμιξη χαλαζιακής άμμου, ασβεστολίθου και ενώσεις του χαλκού με προσθήκη σόδας. Αντικατέστησε με επιτυχία τις μπλε χρωστικές από τα
φυσικά ορυκτά, όπως π.χ. του αζουρίτη, καθώς ο τελευταίος με τον
χρόνο μετατρεπόταν σε μαλαχίτη παίρνοντας μία γκριζοπράσινη απόχρωση. Η χρωματική υπεροχή του αιγυπτιακού μπλε είναι έκδηλη σε
τοιχογραφίες που, αντί αυτού, χρησιμοποιήθηκε μπλέ φυσικό χρώμα
από αζουρίτη, με αποτέλεσμα π.χ, η εικόνα μιας θάλασσας να έχει ένα
ανεπιθύμητο γκριζοπράσινο χρώμα.
Αιγυπτιακό μπλε έχει παρασκευαστεί με την ίδια αρχαία μέθοδο και
στο ΙΓΜΕ από τον ορυκτολόγο Β. Περδικάτση, επιβεβαιώνοντας τις
σωστές πρακτικές των Αρχαίων.
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Καολίνης

Μαλαχίτης

Κίτρινη Σανδαράχη

Μπεντονίτης

Αζουρίτης

Ερυθρά Σανδαράχη
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Αιματίτης

Χρυσόκολλα

Λάπις Λάζουλι

Βόρακας

Λειμωνίτης
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2. Λίθοι (πολύτιμοι-ημιπολύτιμοι) για Διακόσμηση, Φυλακτά,
Σφραγίδες και Θεραπεία
Οι πολύτιμοι και ημιπολύτιμοι λίθοι χρησιμοποιήθηκαν ως διακοσμητικά στοιχεία, όπου κατά την πρώιμη Ελληνιστική αρχαιότητα, είχαν
θρησκευτική ή δημόσια χρήση. Όπως π.χ. ήταν οι ένθετοι οφθαλμοί
των αγαλμάτων από ελεφαντόδοντο και πολύτιμους λίθους. Στη
Ελληνιστική Περίοδο και στην Ρωμαιοκρατία, ως ένδειξη πλούτου, όχι
μόνο κοσμούσαν τους ανθρώπους, αλλά και κάθε δημόσιο ή ιδιωτικό
αντικείμενο. Όπως π.χ. ήταν η διακόσμηση χρυσών και ασημένιων αγγείων με πολύτιμους λίθους(Πικοπούλου-Τσολάκη 1992).
Η δεύτερη χρήση των πολύτιμων-ημιπολύτιμων λίθων ήταν τα φυλακτά που προστάτευαν ή θεράπευαν αυτόν που τα φορούσε, πίστη
που φθάνει μέχρι τις μέρες μας. Στην περίπτωση αυτή μεγάλο ρόλο
έπαιζε το χρώμα της πέτρας. Ο πρωτόγονος άνθρωπος συνδέοντας τις
μπλέ πέτρες με το χρώμα (και κατ’ επέκταση την έννοια) του ουρανού,
τις πράσινες με τη θάλασσα, τις κόκκινες με τη φωτιά, απέδωσε σ’ αυτές υπερφυσικές ιδιότητες και πίστευε ότι αν τις χρησιμοποιούσε ως
φυλακτά, θα τον προστάτευαν από τον θυμό του ουρανού, της θάλασσας, της φωτιάς…
Η τρίτη χρήση των πολυτίμων-ημιπολύτιμων λίθων ήταν η θεραπεία
των ασθενών. Η λιθοθεραπεία (παρόμοια χρήση με τα φυλακτά) ήταν
πολύ διαδεδομένη κατά την Αρχαιότητα και υπάρχουν πολλές αναφορές σε αρχαία κείμενα. Στην επιλογή της πέτρας ως φάρμακο, έπαιζε κυρίως ρόλο το χρώμα της, η λάμψη της, ακόμα και η μορφή των ορυκτών
που έμοιαζαν με τα συμπτώματα της αρρώστιας ή και μέλος του σώματος που πονούσε (π.χ. ο νεφρίτης που το καμπυλωτό του σχήμα μοιάζει
με τον πάσχοντα νεφρό). Έτσι εξηγείται γιατί ο αιματίτης με το κόκκινό
του χρώμα θεωρήθηκε ικανός να σταματά τις αιμορραγίες, το κίτρινο
τοπάζιο σαν φάρμακο για θεραπεία της χολής, ο μαγνητίτης με τις ελκτικές ικανότητές του για την επιτάχυνση της γέννας, ενώ ο γαλακτόχρους
χαλαζίας για την αύξηση του μητρικού γάλακτος (Κισκύρας 1984).
Η τέταρτη χρήση των πολύτιμων-ημιπολύτιμων λίθων, ήταν οι
σφραγίδες, που έχει άμεση σχέση με την Αρχαία Ελληνική Τέχνη. Η τέ-
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χνη της σφραγιδογλυφίας έχει τις ρίζες της στη Δυτική Ασία της 4ης χιλιετίας π.Χ. Θαύματα της μικρογλυπτικής οι σφραγιδόλιθοι όλων των
εποχών, αποτυπώνουν πάνω στους ημιπολύτιμους λίθους ένα εξαιρετικά ευρύ θεματικό φάσμα. Το αποτύπωμα ενός σφραγιδολίθου που γίνεται με κοίλη λάξευση, χρησίμευε ως διακόσμηση, λειτουργούσε ως
κλειδαριά, έπαιζε τον ρόλο της υπογραφής σε έγγραφα, πιστοποιούσε
τη γνησιότητα ενός αντικειμένου καθώς και την αυθεντικότητα ενός
προφορικού μηνύματος (Πικοπούλου 1992).
Το σχήμα των σφραγιδολίθων και η θεματολογία τους ποικίλει ανάλογα με την εποχή. Το παλαιότερο σχήμα ήταν αυτό του κυλίνδρου.
Ακολουθεί το σχήμα της σφραγίδας (ημισφαιρικής, δισκοειδής, φακοειδής, τετράγωνη, αμυγδαλόσχημος...). Τους σφραγιδόλιθους φορούσαν σε διάφορα σημεία του σώματος στερεώνοντάς τους με κορδόνια ή
καρφίτσες, είτε τους προσάρμοζαν σε δακτυλίδια.
Στη Μινωική εποχή τα θέματα στους σφραγιδολίθους ξεκινούν από
γεωμετρικά, περνούν σε ειδυλλιακές σκηνές παρμένες από τη φύση και
εξελίσσονται σε τελετουργικές συνθέσεις. Στη Μυκηναϊκή εποχή τα
θέματα έχουν περισσότερη ένταση, όπως είναι οι σκηνές κυνηγίου και
μάχης. Από την Αρχαϊκή, Κλασική, Ελληνιστική εποχή η σφραγιδογλυφία παίρνει περισσότερο ελληνικό χαρακτήρα, καθώς ακολουθεί την
εξέλιξη της μεγάλης γλυπτικής, της αγγειογραφίας και της ζωγραφικής,
με αγαπημένα θέματα μυθικούς ήρωες, άθλους κ.ά. (Πικοπούλου 1992).
Η πέμπτη χρήση είναι οι κειμήλιοι λίθοι (cameos), ένα είδος μικρολιθογλυπτικής πάνω σε ημιπολύτιμους λίθους που αναπτύχθηκε στην
Ελληνιστική εποχή και δεν είχε σφραγιστικό αλλά διακοσμητικό προορισμό, καθώς η λάξευση του λίθου ήταν ανάγλυφη. Αυτοί στόλιζαν δακτυλίδια και πολύτιμα ενδύματα (Πικοπούλου 1992).
Γενικά οι λίθοι σκαλίζονταν με τη βοήθεια ενός τροχοκίνητου τρυπανιού ή τόξου και με μία σκόνη αναμεμιγμένη με λάδι. Η σκόνη αυτή
κατά πάσα πιθανότητα ήταν η Σμύριδα της Νάξου («Ναξία λίθος ή
Ναξία ακόνα»).
Παρακάτω περιγράφονται οι κυριότεροι από αυτούς τους ημιπολύτιμους λίθους(με το σύγχρονο και αρχαίο όνομά τους), οι τότε χρήσεις
τους και οι δοξασίες που τους συνόδευαν.
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ΧΑΛΚΗΔΟΝΙΟΣ: μικροκρυσταλλικός χαλαζίας SiO2
Αρχαίο όνομα:«Χαλκηδόνιος» και «Ίασπις».

Εκτιμάτο πολύ από τους αρχαίους Έλληνες και Ρωμαίους, όπως τεκμηριώνεται και από άφθονα αντικείμενα κατασκευασμένα από χαλκηδόνιο που βρέθηκαν στα ερείπια της Ρώμης. Ήταν γνωστές πολλές ποικιλίες του που έφεραν διαφορετικά ονόματα (αχάτης, όνυχας, καρνεόλη
κ.ά.)και οι οποίες χρησίμευαν κυρίως για παρασκευή μικρών αντικειμένων τέχνης. Ο χαλκηδόνιος με το γκριζοκύανο χρώμα του θεωρήθηκε
σαν σύμβολο της νίκης και φυλακτό για τις αμαρτίες..
Χρησιμοποιήθηκε πολύ στη Μινωική εποχή και ήταν το κύριο υλικό
για τους Ιωνικούς και Ελληνοπερσικούς σφραγιδόλιθους του 5ου και
4ου π.Χ. αιώνα (Πικοπούλου 1992).
ΑΧΑΤΗΣ: ταινιωτή ποικιλία Χαλκηδονίου SiΟ2
Αρχαίο όνομα: «Αχάτης».

Αναφέρεται στα Ορφικά Λιθικά (Πανάγος 1995) και στον Θεόφραστο
(Περί Λίθων, εδάφ. 31) ο οποίος συμπληρώνει ότι το όνομα αχάτης
οφείλεται στον ποταμό Αχάτη της Σικελίας και ότι είχε υψηλή τιμή.
Γνωστό πέτρωμα από την αρχαιότητα, κυρίως κατά τη Μινωική περίοδο, χρησιμοποιήθηκε για διάφορες κατασκευές, όπως εργαλεία, διακοσμητικά, φυλακτά, σφραγίδες. Κατά τη Μυκηναϊκή εποχή ο αχάτης
χρησιμοποιήθηκε ιδιαίτερα και για ποικιλόχρωμα δακτυλίδια τα οποία
ήταν πολύ περιζήτητα αργότερα από τον Νέρωνα.
Λόγω του γκριζο-ανοικτοκύανου χρώματος, θεωρήθηκε και σαν
φάρμακο για τη θολούρα των ματιών (Πικοπούλου 1992, Κισκύρας
1984). Ο δε Πλίνιος θεωρούσε τον αχάτη σαν αντίδοτο κατά της δηλητηρίασης από φίδια, σκορπιούς και αράχνες.
ΒΡΥΩΔΗΣ ΑΧΑΤΗΣ: ποικιλία Χαλκηδονίου SiΟ2

Μάλλον πρόκειται για τον «Δενδροειδή αχάτη» που αναφέρεται στα
Ορφικά Λιθικά (Πανάγος 1995).
Είναι ένας χαλκηδόνιος με πράσινη βρυώδη εμφάνιση που χρησιμοποιήθηκε κατά την αρχαιότητα σε σφαγιδολίθους.
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ΟΝΥΧΑΣ: ταινιωτός ασπρόμαυρος χαλκηδόνιος SiO2

Αρχαίο όνομα: «Ονύχιον» (Θεόφραστος, Περί Λίθων, εδάφ. 31).
Ενδεχομένως μία ποικιλία όνυχα να έφερε και το όνομα «Χερνίτης»
κατά τον Θεόφραστο (εδάφ. 6).
Χρησιμοποιήθηκε πολύ από τους αρχαίους Έλληνες για κατασκευή
διακοσμητικών, σφραγιδολίθων και κειμηλίων λίθων (Cameos)
Θεωρήθηκε σύμβολο της συζυγικής ευτυχίας και φυλακτό για τα
πνεύματα, ενώ αργότερα λόγω της διχρωμίας του (μαύρο-άσπρο) χρησιμοποιήθηκε ως φάρμακο για την επιληψία.
ΣΑΡΔΙΟ: ερυθροκάστανος χαλκηδόνιος SiO2

Αρχαίο όνομα: «Σάρδιον» κατά τον Θεόφραστο (Περί Λίθων, εδάφ. 8,
23), καθώς και στα Ορφικά Λιθικά (Πανάγος 1995).
Πολύ γνωστός λίθος κατά την Ελληνική και Ρωμαϊκή αρχαιότητα κυρίως για κειμηλίους λίθους και σφραγιδολίθους.
Το σάρδιο με το πιο έντονο φωτεινό κόκκινο χρώμα ονομαζόταν
«Σάρδιο θήλυ» (περιείχε καρνεόλη), ενώ αυτό με το σκουρότερο χρώμα,ονομαζόταν «Σάρδιο αρσενικό».
ΣΑΡΔΟΝΥΧΑΣ: ταινιωτή ποικιλία χαλκηδονίου με άσπρες και καφεκόκκινες ζώνες SiO2

Αρχαίο όνομα «Σαρδόνυξ» (Πανάγος 1995).

Είναι ένας όνυχας που περιέχει σάρδιο (ερυθροκάστανος χαλκηδόνιος).
Χρησιμοποιήθηκε από τους αρχαίους Έλληνες από πολύ νωρίς, και
ήταν το κατεξοχήν ορυκτό για κειμηλίους λίθους. Από σαρδόνυχα είναι
κατασκευασμένες οι προτομές της Αρσινόης και του Πτολεμαίου Β΄
που βρίσκονται στο Μουσείο Ιστορίας και Τέχνης στη Βιέννη
(Πικοπούλου 1992).
ΚΑΡΝΕΟΛΗ: κόκκινη ποικιλία Χαλκηδονίου SiO2

Το αρχαίο όνομα απουσιάζει από τα αρχαία κείμενα, και πολλές φορές
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ταυτίζεται με το Σάρδιο από τους αρχαίους συγγραφείς. Όμως ο κατακόκκινος αυτός χαλκηδόνιος χρησιμοποιήθηκε ευρέως κυρίως κατά
τους Ρωμαϊκούς χρόνους ως κειμήλιος λίθος..
Λόγω του κόκκινου χρώματος θεωρήθηκε αργότερα ως φάρμακο
για τα τραύματα, το μάτωμα της μύτης, την κοκκινίλα των ματιών, το
πρήξιμο, την περίοδο των γυναικών οι οποίες έπρεπε να φορούν στο
αριστερό χέρι δαχτυλίδι από καρνεόλη. Αν η καρνεόλη περιείχε και
λευκές ζώνες που θύμιζαν νεύρα, τότε ήταν φυλαχτό για ρευματισμούς
και νευραλγίες(Κισκύρας1984).
ΠΛΑΣΜΑ: πράσινη με κίτρινα στίγματα ποικιλία χαλκηδονίου SiO2
Αρχαίο όνομα «Ίασπις ο υπόχλωρος» (Πικοπούλου 1992).

Σε χρήση από την Αρχαϊκή εποχή, ήταν περιζήτητος για σφραγιδόλιθους στην Ελληνιστική και Ρωμαϊκή εποχή. Κυρίως όμως χρησίμευε,
όπως όλοι οι χαλκηδόνιοι, για κατασκευή κειμηλίων λίθων και αντικειμένων τέχνης.
ΗΛΙΟΤΡΟΠΙΟ: πράσινη με κόκκινα στίγματα ποικιλία χαλκηδονίου
Δεν κατονομάστηκε, αλλά ήταν γνωστό κατά την αρχαιότητα ως διακοσμητικός λίθος χάρις στο πράσινο με ερυθρές κηλίδες χρώματός του.
Η χρήση του για σφραγιδόλιθους περιορίζεται στους όψιμους
Ρωμαϊκούς χρόνους (Πικοπούλου 1992).
Θεωρήθηκε ως φυλακτό ενάντια στους αόρατους εχθρούς γιατί πίστευαν ότι θα τους έδιωχνε όπως ο ήλιος (αυτό ακριβώς που δηλώνει
και το όνομά του).Πολύ αργότερα κατά τους Χριστιανικούς χρόνους
χρησιμοποιήθηκε για αντικείμενα θρησκευτικής λατρείας(π.χ. σταυρούς..)παραλληλίζοντας τα κόκκινα στίγματα του ορυκτού με τις σταγόνες αίματος του Χριστού πάνω στον σταυρό.
ΧΡΥΣΟΠΡΑΣΙΟΣ: πράσινη ποικιλία χαλκηδονίου SiO2

Αρχαίο όνομα: «Χρυσοπράσιος» ή «Όμφαξ»(Θεόφραστος, Περί Λίθων,
εδάφ. 30).
Γνωστός στους Έλληνες και Ρωμαίους ως διακοσμητικός λίθος, χρησί-
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μευε κυρίως για την κατασκευή κειμηλίων (Cameos) και σφραγίδων.
Λόγω του πράσινου χρώματός του, θεωρήθηκε σαν σύμβολο της ευφράδειας και ενισχυτικό της ελπίδας.
ΑΒΕΝΤΟΥΡΙΝΗΣ: ποικιλία χαλαζία SiO2 που εμπεριέχει εγκλείσματα από άλλα ορυκτά που τον χρωματίζουν ανάλογα
Παρόλο που βρέθηκαν αρκετά Cameos από αβεντουρίνη, που τεκμηριώνουν ότι χρησιμοποιήθηκε το ορυκτό αυτό κατά την αρχαιότητα, τo
αρχαίο όνομά του παραμένει άγνωστο.
Ο αβεντουρίνης όταν περιέχει εγκλείσματα φουξίτη παίρνει χρώμα
πράσινο, με εγκλείσματα χαλκού παίρνει χρώμα χρυσό, με εγκλείσματα σιδηροπυρίτη παίρνει χρώμα καφέ.
Επειδή ο αβεντουρίνης περιέχει συχνά φυλλάρια μαρμαρυγία που
λάμπουν όπως οι ηλιακές ακτίνες, θεωρήθηκε σαν φυλακτό της όρασης
και ενισχυτικό της ελπίδας.
ΙΑΣΠΙΣ: συμπαγής και αδιαφανής ποικιλία χαλκηδονίου SiΟ2 συνήθως καστανού χρώματος
Αρχαίο όνομα: «Ίασπις» (Θεόφραστος, εδάφ. 23, 27, 35).
Αναφέρεται επίσης στα Ορφικά Λιθικά, στο Διοσκουρίδη, στον Πλίνιο
(Πανάγος 1995). Αλλά η κίτρινη ποικιλία Ίασπη, σύμφωνα πάντα με
τον Θεόφραστο (εδάφ. 37,)έφερε το όνομα «Ξανθή».
Χρησιμοποιήθηκε σαν φυλακτό για την προστασία της ζωής (ιδιαίτερα η κόκκινη ποικιλία) και για την αποτροπή της ξηρασίας!
ΧΑΛΑΖΙΑΣ (Ορεία Κρύσταλλος): SiΟ2

Αρχαίο όνομα: «Κρύσταλλος»,πιθανόν και «Υαλοειδής» (Θεόφραστος
εδάφ. 30), αλλά και «Χαλάζιος» στα Ορφικά Λιθικά όπου η έννοια κρύσταλλος αναφέρεται για πρώτη φορά (Πανάγος 1995).
Ως «Ορεία Κρύσταλλος», δηλαδή η απόλυτα διαφανής ποικιλία του,
απαντάται πολύ αργότερα.
Χρησιμοποιήθηκε ως διακοσμητικός λίθος και αρκετά συχνά ως
σφραγιδόλιθος στη Μινωική και Κλασική Ελλάδα. Στην Ιταλία εμφανί-
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ζεται τον 1ο π.Χ. αιώνα όπου χρησιμοποιήθηκε ως πρώτη ύλη παρασκευής άλλων λίθων και κυρίως για απομίμηση πολύτιμων λίθων.
Ο κοινός γαλακτόχρους χαλαζίας, χάρις στο χρώμα του, θωρήθηκε
ικανός να προκαλέσει αύξηση του μητρικού γάλακτος. Ο διαυγής χαλαζίας θεωρήθηκε σαν σύμβολο της καθαρότητας, της υγείας και χρησιμοποιήθηκε σαν μέσον πρόβλεψης του μέλλοντος (σφαίρες χαλαζία
που έφθασαν μέχρι των ημερών μας!).
ΑΜΕΘΥΣΤΟΣ: μόβ ποικιλία χαλαζία SiΟ2

Αρχαίο όνομα: «Αμέθυσον» και «Αμέθυσος» (Θεόφραστος, Περί Λί
θων, εδάφ. 30, 31).
Χρησιμοποιήθηκε κυρίως για κατασκευή σφραγίδων και μικρών αντικειμένων τέχνης. Απαντά στη Μινωική, Ελληνιστική και Ρωμαϊκή περίοδο. Με το μόβ χρώμα του που θύμιζε κρασί, θεωρήθηκε σαν φυλαχτό
που προφύλαγε από τη μέθη. Οι Ρωμαίοι πίστευαν ότι τους προφύλαγε
από τη μέθη όταν έπιναν κρασί μέσα σε κούπα αμέθυστου στην οποία
ήταν χαραγμένα τα πρόσωπα του Βάκχου και του Σειληνού. Και κατ΄
επέκταση θεωρήθηκε ικανό να διατηρεί τον άνθρωπο νηφάλιο και να
τον οδηγεί στην νίκη.
Παράλληλα υπήρχε η πίστη ότι ο αμέθυστος προφύλαγε τους ανθρώπους από τα μάγια και τις σοδιές τους από τις ακρίδες. Ακόμη θεωρήθηκε σαν σύμβολο ειλικρίνειας, ευσέβειας, εμπιστοσύνης, σαφήνειας
και ως πέτρα διαλογισμού και πνευματικότητας.
ΠΡΑΣΙΟΣ: πράσινος χαλαζίας SiO2

Αρχαίο όνομα: «Πράσιος» αναφορά στα Ορφικά Λιθικά (Πανάγος 1995).
Χρησιμοποιήθηκε για σφραγιδόλιθους και μικρά κομψοτεχνήματα.
Ωραία συλλεκτικά δείγματα με μεγάλους κρυστάλλους βρίσκονται στη
νήσο Σέριφο.
ΟΠΑΛΙΟΣ: SiΟ2.n H2O

Αρχαίο όνομα: «Οπάλιος» ή «Οπάλλιος», αναφορά στα Ορφικά Λιθικά
(Πανάγος 1995).
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Αποτελούσε πολύτιμο λίθο κατά την αρχαιότητα μεγάλης αξίας, όπως
αναφέρει χαρακτηριστικά ο Πλίνιος στο έργο του «Φυσική Ιστορία».
Τον χρησιμοποιούσαν στην κοσμηματοποιία λόγω της εναλλαγής του
χρώματός του ανάλογα με τον φωτισμό.
Οι αρχαίοι απέδιδαν στον οπάλιο πολλές αρετές, όπως: επαναπαύει
το πνεύμα, είναι αντίδοτο των δηλητηρίων, προστατεύει από μολυσματικές νόσους, θεραπεύει τη μελαγχολία, διώχνει τη θλίψη, προφυλάσσει από συγκοπές. Επίσης ως φυλακτό, προειδοποιεί τον άνθρωπο που
το φοράει για απερχόμενους κινδύνους και ήταν σύμβολο ελπίδας.
ΚΕΧΡΙΜΠΑΡΙ (ΗΛΕΚΤΡΟΝ): οργανική ύλη (C12H20O)

Αρχαίο όνομα: «Ήλεκτρον», ενώ ως «Λυγγούριον» ονομαζόταν η διαφανής πολύτιμη ποικιλία του ήλεκτρου (Θεόφραστος εδάφ. 16, 28, 29,
31).
Αναφέρεται επίσης και από πολλούς άλλους αρχαίους συγγραφείς
(Αριστοτέλη, Πλάτωνα..), ενώ στην Οδύσσεια του Ομήρου το «ήλεκτρον» απαντάται και ως ο «ήλεκτρος».
Ήταν γνωστή η ιδιότητά του, τριβόμενο, να έλκει αντικείμενα και
αναφέρεται ότι ο Θαλής ήταν ο πρώτος που παρατήρησε αυτήν την ιδιότητά του.
Κατά τους αρχαίους, υπήρχε το «θήλυ» λυγγούριον που ήταν πιο
ξανθό και διαφανές, έναντι του «άρρενος» που ήταν πιο σκούρο. Σε
Μυκηναϊκούς τάφους βρέθηκαν δακτυλίδια, περιδέραια και άλλα κοσμήματα από ήλεκτρο. Το Λυγγούριον χρησίμευε κυρίως για την κατασκευή σφραγιδολίθων .
Επειδή, πίστευαν ότι ήταν ζωντανή ουσία (πρόκειται για απολιθωμένη ρετσίνη) του προσέδωσαν ιδιαίτερες δυνατότητες, όπως ότι αυξάνει την ομορφιά, τη γονιμότητα και φέρνει την ευτυχία και την επιτυχία. Οι Ρωμαίες φορούσαν κοσμήματα από ήλεκτρο γιατί πίστευαν ότι
τους προστάτευε από τη μαγεία.
ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΡΙ: CaCO3C3H18N9O11.nH2O

Αρχαίο όνομα «Μαργαρίτης» (Θεόφραστος, Περί Λίθων. εδάφ. 36).
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Μάλιστα ο Θεόφραστος δίνει επί πλέον την πληροφορία ότι ο μαργαρίτης δημιουργείται μέσα σ΄ ένα όστρακο που μοιάζει με τις πίνες αλλά
είναι μικρότερο.
Χρησιμοποιήθηκε ως πολύτιμος λίθος κυρίως για την κατασκευή
πολυτελών κοσμημάτων, καθώς είχε συσχετιστεί με το σχήμα και χρώμα της Σελήνης.
Στην Ελλάδα τα μαργαριτάρια εισήχθησαν από τους Φοίνικες και
διαδόθηκαν ευρέως μετά τις Ασιατικές κατακτήσεις του Μ. Αλεξάν
δρου. Στην Ρώμη τα εκτιμούσαν πολύ και είναι γνωστή η αγάπη της
Κλεοπάτρας, που τα φορούσε σαν κοσμήματα πάνω της σε υπερβολικές ποσότητες.
ΚΟΡΑΛΛΙ: CaCO3 ή C3H48N9O11

Αρχαίο όνομα: «Κουράλιον» (Θεόφραστος εδάφ. 38),και «Κουράλιος»
αναφορά στα Λιθικά Ορφικά (Πανάγος 1995).
Ο Θεόφραστος το περιγράφει ότι έχει κόκκινο χρώμα, είναι στρογγυλό
σαν ρίζα και φυτρώνει στη θάλασσα. Στα Ορφικά Λιθικά αναφέρεται
ότι το κουράνιον είχε την ιδιότητα της εξουδετέρωσης των συμπτωμάτων από το κέντρισμα του σκορπιού και του δαγκώματος της κόμπρας.
Επειδή προέρχεται από τη θάλασσα, φορέθηκε σα φυλαχτό από αυτούς
που χρησιμοποιούσαν καράβι για τα ταξίδια τους και ότι προσέδιδε σύνεση, σοφία και λογική.
ΒΗΡΥΛΛΟΣ (η κοινή): Be3Al2Si6O18

Αρχαίο όνομα: «Βήρυλλος» (Πανάγος 1995).
Αναφέρεται ότι είχε την ικανότητα να ξεκαθαρίζει το μυαλό των ανθρώπων από τις άσχημες σκέψεις και αποκτώντας έτσι προφητικές ιδιότητες, μπορούσε να ανακαλύψει τους κλέφτες!. Όταν όμως η κοινή
πράσινη βήρυλλος περιείχε και λίγο άσπρο χρώμα, ήταν φάρμακο κατάλληλο για θεραπεία της λέπρας.
ΧΡΥΣΟΒΗΡΥΛΛΟΣ (ποικιλία ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΤΗΣ): ΒeAl2Ο4

Ήταν γνωστός πολύτιμος λίθος στην Ασία, αλλά δεν αναφέρεται με
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συγκεκριμένο όνομα, καθώς οι αρχαίοι Έλληνες ονόμαζαν όλους τους
κίτρινους λίθους «τοπάζια».
Την πέτρα αυτή την εκτιμούσαν πολύ οι δοξομανείς άνδρες, γιατί
πίστευαν ότι όταν την είχαν στην κατοχή τους, αποσπούσαν την εύνοια
των ισχυρών.
Επίσης λόγω των εναλλαγών που παρουσιάζει στο χρώμα της (πράσινο στο φυσικό φως της ημέρας, που γίνεται κόκκινο το βράδυ στο τεχνητό φως), θεωρήθηκε ικανή να καθαρίζει τον αέρα ανακουφίζοντας
έτσι όσους πάσχουν από άσθμα, καθώς και ικανή να προφυλάγει από
το κακό μάτι.
ΗΛΙΟΔΩΡΟ: κιτρινόχρυση ποικιλία βηρύλλου Al2B3Si6O18
Αρχαίο όνομα: «Ηλιόδωρο» (Πανάγος 1992).

Ήταν γνωστό από την αρχαιότητα ως ξεχωριστός πολύτιμος λίθος. To
όνομά του οφείλεται στο χρυσοκίτρινο χρώμα του που θεωρήθηκε
προσφορά από τον Ήλιο στον άνθρωπο.
ΑΚΟΥΑ - ΜΑΡΙΝΑ: ποικιλία βηρύλλου Be3Al2Si6O18
Αρχαίο όνομα: «Βήρυλλος».

Πολύτιμος λίθος κυρίως για σφραγιδολίθους κατά την Ελληνιστική περίοδο και την περίοδο του Αυγούστου (Πικοπούλου 1992).
Λόγω του κυανο-ουρανί χρώμα του, που θυμίζει τα ήσυχα νερά της
θάλασσας, θεωρήθηκε ότι εξασφάλιζε την ησυχία και τη συμπάθεια του
πλησίον. Αργότερα θεωρήθηκε και σαν σύμβουλος του γάμου και της
αθωότητας.
ΓΑΓΑΤΗΣ: μεταμορφωμένος Ανθρακίτης
Αναφέρεται στα Ορφικά Λιθικά ως «Γαγάτης λίθος», που καιόμενος
απομακρύνει τα ερπετά (Νικολάου 2005). Αναφέρεται επίσης από τους
Διοσκουρίδη, Στράβωνα, Πλίνιο. Κοσμήματα από γαγάτη βρέθηκαν σε
τάφους των Μυκηνών.
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ΕΛΕΦΑΝΤΟΔΟΝΤΟ (ΦΙΛΝΤΙΣΙ)
Χρησιμοποιήθηκε απ’ όλους σχεδόν τους προϊστορικούς πολιτισμούς,
χωρίς όμως να γίνεται αναφορά σε κάποιο συγκεκριμένο όνομα. Ο
Θεόφραστος (Περί Λίθων, εδάφ. 37) μόνο αναφέρει τον «ορυκτόν ελέφαντα» η «ελέφας ο ορυκτός» που θα ήταν μάλλον ένα απολιθωμένο
ελεφαντόδοντο (Νικολάου 2005).
Πολυάριθμα είναι τα ευρήματα από ελεφαντόδοντο στους τάφους
των Μυκηνών και της Κνωσού, ενώ τον 6ο π.Χ. αιώνα στην Κλασική
Ελλάδα είχε αρχίσει η κατασκευή χρυσολεφάντινων αγαλμάτων.
ΔΙΑΜΑΝΤΙ: C
Αρχαίο όνομα: «Αδάμας»(Θεόφραστος, Περί Λίθων, εδάφ. 19).
Στα Ορφικά Λιθικά περιγράφεται ως «Ανακτίτης αδάμας» (Πανάγος
1995). Το όνομά του οφείλεται στο ότι δεν κατεργαζόταν εύκολα (αδάμαστος).
Το διαμάντι χρησίμευε κυρίως για στολισμό. Οι αρχαίοι Έλληνες και
οι Ρωμαίοι στην αρχή δεν έδειχναν ιδιαίτερη συμπάθεια στον αδάμαντα και προτιμούσαν αντί αυτού τον μαργαρίτη. Ο Ησίοδος αναφέρει
ότι η περικεφαλαία του Ηρακλή ήταν από διαμάντια, ο δε Αισχύλος ότι
οι αλυσίδες του Προμηθέα σφυρηλατήθηκαν με διαμάντια. Στους
Ελληνιστικούς και Ρωμαϊκούς χρόνους, ήταν ήδη γνωστή η χρήση του
στην εγχάραξη των σφραγιδολίθων.
Ο Πλίνιος αναφέρει ότι ο αδάμας είχε την ιδιότητα να συμφιλιώνει
τους διαζευγμένους συζύγους, να θεραπεύει την τρέλα και να προστατεύει από το δηλητήριο. Λόγω της σκληρότητας και της αντοχής του
στο χρόνο, θεωρήθηκε λίθος της πνευματικότητας και της προστασίας,
ενώ παράλληλα προσέδιδε σημαντική δύναμη και προκαλούσε τη νίκη
στον κάτοχό του. Επίσης, λόγω της διαύγειάς του, θεωρήθηκε σύμβολο
της αγνότητας και της αρετής.
ΡΟΥΜΠΙΝΙ: κόκκινο κορούνδιο (Al2O3).

Αρχαίο όνομα: Ανθράκιον ινδικόν άρρεν» (Gaubetr 1930).
Υπήρχε σύγχυση και με διάφορα άλλα κόκκινα σκληρά ορυκτά όπως
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με γρανάτες και σπινελίους. Οι Ρωμαίοι όμως ξεχώριζαν την κόκκινη
ποικιλία του σπινελίου που έμοιαζε με ρουμπίνι, την οποία και ονόμαζαν «Ανθράκιον Ινδικόν θήλυ».
Κατά τους αρχαίους είχε θεραπευτικές ιδιότητες (κυρίως για τα μάτια, υδρωπικία), επέφερε ομόνοια στην οικογένεια και έκανε τον άνθρωπο εύγλωττο! Λόγω του έντονου κόκκινου χρώματός του, που τους
θύμιζε φωτιά, θεωρήθηκε φυλακτό που διατηρεί τον άνθρωπο νέο και
ζωηρό και ότι φέρνει ευτυχία στον έρωτα και ανακουφίζει από ερωτικές
θλίψεις καθώς είναι φάρμακο και για τη μελαγχολία. Αργότερα θεωρήθηκε και σαν σύμβολο της ελπίδας.
ΖΑΦΕΙΡΙ: μπλέ κορούνδιο Al2O3

Αρχαίο όνομα: «Ζάπφειρος» (Θεόφραστος εδάφ. 8,23).
Αναφέρεται και ως «Ζάπφειρος χρυσόσπαρτος», αλλά στην περίπτωση αυτή συγχέεται με το λάπις - λάζουλι που περιέχει διάσπαρτους
κρυστάλλους σιδηροπυρίτη.
Ο ζάπφειρος με το βαθύ μπλέ χρώμα έφερε τον προσδιορισμό «άρρεν», ενώ αυτός με το κυανοκίτρινο χρώμα τον προσδιορισμό «θήλυ» ή
«υδάτινος» (Gaubert 1930). Ως πολύτιμος λίθος στην αρχή ήταν για
στολισμό, αλλά έχουν βρεθεί και σφαγιδόλιθοι κατά την Ρωμαϊκή περίοδο (Πικοπούλου 1992).
Λόγω της σκληρότητάς του οι αρχαίοι τον μεταχειρίζονταν για στίλβωση και χάραξη των άλλων λίθων.
Ήταν ιερός λίθος για τους Αρχαίους και χρησίμευε ως έμβλημα του
έρωτα. Με το μπλέ χρώμα του, συμβόλιζε κάτι που έρχεται από τον ουρανό, όπως σοφία, φρονιμάδα, ανδρεία, αγνότητα. Ίσως κατάλοιπο αυτού, να αποτελεί το γεγονός ότι, πολύ αργότερα, οι καρδινάλιοι φορούσαν στο δεξί τους χέρι δαχτυλίδι από ζαφείρι.
Του απέδιδαν επίσης θεραπευτικές ιδιότητες για τα οιδήματα, τη
χλομάδα, και για την αδυναμία των οφθαλμών. Παράλληλα λέγεται ότι
βοηθούσε και τους ανθρώπους όταν είχαν προβλήματα με τη δικαιοσύνη!
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ΟΛΙΒΙΝΗΣ ή Περίδοτο: (FeMg)2SiO4

Αρχαίο όνομα: «Χρυσόλιθος». Αναφορά στα Ορφικά Λιθικά (Πανάγος
1995).
Συγχέεται συχνά με το πράσινο τοπάζιο και με την πράσινη βήρυλλο
την λεγόμενη χρυσοβήρυλλο. Συναντάται σπάνια κατά την αρχαιότητα
και κυρίως ως σφραγιδόλιθος.
Λόγω του λαδοπράσινου χρώματός του, ξεκούραστου στα μάτια,
θεωρήθηκε φυλαχτό για αυτοσυγκράτηση και τέρψη της καρδιάς καθώς και για προστασία από τα κακά πνεύματα της νύχτας.
ΣΕΡΠΕΝΤΙΝΗΣ: (MgFe)3Si2O5(OH)4
Αρχαίο όνομα: «Πρασίτης».

Πολύ διαδεδομένος στους Μινωικούς χρόνους ως σφραγιδόλιθος .
Ταυτίζεται μάλλον με τον «οφίτη» του Πλίνιου(Πικοπούλου 1992).
ΣΜΑΡΑΓΔΙ: ποικιλία βηρύλλου B3Al2(SiO3)6

Αρχαίο όνομα: «Σμάραγδος» (Θεόφραστος εδάφ. 4, 8, 27, 35, 37).
Εμφανίζεται από την Αρχαϊκή εποχή και μετά. Συγχέεται όμως και με
άλλα πράσινα ορυκτά, καθώς οι αρχαίοι καλούσαν σμάραγδους όλους
τους πράσινους λίθους όπως π.χ. τον πράσινο χαλαζία.
Οι Αιγύπτιοι και οι Έλληνες το χάραζαν με επιτυχία. Περίφημος
ήταν ο σφραγιδόλιθος του Πολυκράτη από σμαράγδι, ενώ ο Νέρων μεταχειριζόταν σμαράγδι –μάλλον απομίμηση– σαν διόπτρα.
Ο Θεόφραστος (Περί Λίθων, εδάφ. 24) αναφέρει ότι ο σμάραγδος
ήταν χρήσιμος για τα μάτια και ότι τον φορούσαν για να βλέπουν, ενώ
ο Πλίνιος λέγει ότι απέτρεπε το χαλάζι και τις ακρίδες! Η σκόνη του
θεράπευε τη λέπρα, έκανε τον άνθρωπο εύγλωττο και αύξανε τα πλούτη του! Λόγω του πράσινου χρώματος που θυμίζει θάλασσα, θεωρήθηκε φυλακτό που προστάτευε από τις τρικυμίες.
ΓΡΑΝΑΤΗΣ (κόκκινος): Fe3Al2Mg (SiO4)3

Αρχαίο όνομα: «Άνθραξ» (Θεόφραστος εδάφ. 8, 18).
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Η ονομασία του αυτή προέκυψε από την παρατήρηση ότι το ορυκτό
αυτό κάτω από τις ακτίνες του ήλιου έπαιρνε το χρώμα του αναμμένου
κάρβουνου. Συγχέετο επίσης και με τον κόκκινο σπινέλιο.
Χρησιμοποιήθηκε ως διακοσμητικός λίθος αλλά κυρίως για την κατασκευή σφραγιδολίθων οι οποίοι είχαν ιδιαίτερη αξία. Ως φυλακτό,
θεωρήθηκε σύμβολο επιτυχίας.
ΓΡΑΝΑΤΗΣ (μαύρος): Fe3Al2Mg (SiO4)3

Αρχαίο όνομα: πιθανόν «Ανθράκιον» (Θεόφραστος, Περί Λίθων, εδάφ.
30). Συγχέεται συχνά στα αρχαία κείμενα και με τον οψιδιανό.
Χρησιμοποιήθηκε για την κατασκευή σφραγιδολίθων.
ΤΟΠΑΖΙΟ: Al2(H,F)2 SiO4

Αρχαίο όνομα: «Τόπαζον» ή «Τόπαζος ή Τοπάζιον». Αναφορά στα Ορ
φικά Λιθικά (Πανάγος 1992).
Το πραγματικό τοπάζιο ήταν σχεδόν άγνωστο στους αρχαίους. Ορυκτό
με το όνομα αυτό απαντάται σποραδικά στην Ελληνιστική και Ρωμαϊκή
περίοδο και μερικές φορές ταυτίζεται με τον χρυσόλιθο. Χρησιμοποιή
θηκε κυρίως σαν σφραγιδόλιθος(Πικοπούλου 1992).
Λόγω της μεγάλης σκληρότητας και διαφάνειάς του, θεωρήθηκε
σύμβολο της φιλίας και πίστης και ότι είχε τη δύναμη να απομακρύνει
την οργή και να φέρνει ψυχική καλή διάθεση. Η δε κίτρινη παραλλαγή
του Τοπάζιου, θεωρήθηκε φάρμακο για τη χολή και κατά της κιτρινάδας.
ΣΠΙΝΕΛΙΟΣ (κόκκινος): MgAl2O4

Αρχαίο όνομα: «Ανθράκιον Ινδικόν θήλυ» (Gaubetr 1930). Το χάρασσαν και έχουμε γλυφάς κεφαλών όπως του Περτίνακου.
ΖΙΡΚΟΝΙΟ (ερυθρό): ZrSO4

Αρχαίο όνομα: «Υακίνθινον» ή «Υάκινθος».
Με το ίδιο όμως όνομα ονόμαζαν και το ερυθρό κορούνδιο. Το όνομα

ΟΙ Χ ΡΗΣΕ ΙΣ Τ Ω Ν Λ ΙΘΩ Ν Σ Τ Η Ν Α Ρ Χ Α ΙΟ ΤΗΤΑ 

47

αυτό δόθηκε λόγω της ομοιότητάς του με το άνθος το οποίο φύεται
εκεί που, κατά την μυθολογία, ο Υάκινθος φονεύθηκε από τον Απόλ
λωνα.
Η απόκτησή του ως πολύτιμος λίθος, σήμαινε πλούτο, ενώ η απώλειά του σήμαινε κίνδυνο. Ανάλογα με το χρώμα του, είχε και διαφορετική δύναμη. Π.χ. το λευκό βοηθούσε στις διανοητικές διαδικασίες, το
καστανό έφερνε χρήματα, το κίτρινο την επαγγελματική επιτυχία.
ΤΟΥΡΚΟΥΑΖ: (CuAl6(OH)2(PO4)4.4H2O

Αρχαίο όνομα: «Καλαϊς» κατά τον Πλίνιο , αλλά αναφέρεται από άλλους και ως «Κύανος»(Gaubert 1930).
Χρησιμοποιήθηκε κυρίως για κειμηλίους λίθους στην εποχή του Αυ
γούστου.
Λόγω του χρώματός του που θυμίζει ουρανό, χρησιμοποιήθηκε σαν
φυλακτό κατά των ατυχημάτων και αποτέλεσε σύμβολο της επιτυχίας,
πιστεύοντας ότι το χέρι που το φοράει δε θα γίνει ποτέ πτωχό.
Αργότερα χρησιμοποιήθηκε σαν φάρμακο- αντίδοτο για το δηλητήριο
των φιδιών και για τον καταρράχτη (Κισκύρας, 1984).
ΣΕΛΗΝΟΛΙΘΟΣ: ποικιλία λευκογάλαζου ορθοκλάστου KAlSi3O8

Το αρχαίο όνομα είναι άγνωστο. Βρέθηκαν όμως σπάνιοι σφραγιδόλιθοι από το υλικό αυτό, όπου η εγχάραξη βρισκόταν πάντα στην κυρτή
επιφάνεια.
ΝΕΦΡΙΤΗΣ: πράσινος ακτινόλιθος Ca2Mg3Si8O22(OH)2

Αρχαίο όνομα: «Νεφρίτης». Αναφορά στα Ορφικά Λιθικά (Πανάγος
1995).
Χρησιμοποιήθηκε για σκάλισμα μικρών αντικειμένων και ως φυλακτό
στη Μεσοποταμία για τη διευκόλυνση της γέννας. Και γενικά το πράσινο χρώμα του, που τους θύμιζε την έναρξη της ζωής (βλάστηση), θεωρήθηκε σαν σύμβολο της ελπίδας.
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ΙΑΔΕΪΤΗΣ: πράσινος πυρόξενος Na(Al,Fe)Si2Ο4

Το αρχαίο όνομα είναι άγνωστο. Βρέθηκαν όμως Ελληνο-φοινικικοί
σφραγιδόλιθοι από το υλικό αυτό(Πικοπούλου 1992).
ΣΤΕΑΤΙΤΗΣ: συμπαγής ποικιλία τάλκη Mg3(OH)2Si4O10

Αρχαίο όνομα , όχι συγκεκριμένο. Λόγω της πολύ μικρής σκληρότητάς
του, χρησιμοποιήθηκε για την κατασκευή μαλακών αντικειμένων κυρίως σφραγιδολίθων. Ήταν πολύ διαδεδομένος στη Γεωμετρική εποχή
πριν τη χρήση του τροχού, αλλά σπανίζει αργότερα (Πικοπούλου
1992).
ΣΕΠΙΟΛΙΘΟΣ: πυριτικό Mg4(OH)2(Si6O15).6H2O

Το αρχαίο όνομα δεν είναι απόλυτα γνωστό. Ο Θεόφραστος (Περί
Λίθων, εδάφ. 17) το παρομοιάζει με «ξύλω σαπρώ» (σάπιο ξύλο) που
δεν καίγεται, αλλά ενδεχομένως να εννοούσε τον αμίαντο.
Χρησιμοποιήθηκε λόγω της μικρής σκληρότητας, για σκάλισμα μικρών
αντικειμένων τέχνης, καθώς και για θεραπευτικούς σκοπούς.
ΘΕΙΟ: S
Αρχαίο όνομα: «Θείο».
Το θείο αναφέρεται συχνά στην Ιλιάδα και στην Οδύσσεια του Ομήρου
και χρησίμευε κυρίως για απολυμαντικούς και θεραπευτικούς σκοπούς
(Πανάγος (1995). Οι ιαματικές ιδιότητες του θείου ήταν γνωστές την
εποχή του Ιπποκράτη , ενώ ο Πλίνιος προσθέτει ότι οι φλόγες του καιόμενου θείου προκαλούσαν τη μαγευτική λάμψη που περιέβαλλε την
Πυθία (Νικολάου 2005).
Στη Μήλο έγινε εκμετάλλευση αρίστης ποιότητας αυτοφυούς θείου
από τους προϊστορικούς χρόνους, όπου σώζονται και μήτρες για την
τήξη του θείου με την χαρακτηριστική επιγραφή «Αθηναίων» (βλέπε
κατάλογο μουσείου Μήλου ΜΜΜ 2018).
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ΦΘΟΡΙΤΗΣ: CaF2

Αρχαίο όνομα: «Αργυροαδάμας» (Νικολάου 2005}.
Όνομα που δηλώνει ότι το ορυκτό δάμαζε τον άργυρο, καθώς χρησιμοποιείτο από τους αρχαίους στη μεταλλουργία του αργύρου. Έλληνες
και Ρωμαίοι τον χρησιμοποιούσαν επίσης για την κατασκευή κύβων
(ζάρια) σε παιχνίδια, για διακοσμητικές πλάκες και μικροαντικείμενα).
ΑΙΜΑΤΙΤΗΣ: Fe2O3

Αρχαίο όνομα: «Αιματίτης» (Θεόφραστος εδάφ. 37), όνομα που διατηρήθηκε αναλλοίωτο μέχρι σήμερα.
Παρόλο όμως που ο Θεόφραστος αναφέρεται με σαφήνεια στο χρώμα
του (ως πηγμένου αίματος), εντούτοις το συγχέει συχνά και με κόκκινα
πυριτικά ορυκτά όπως σάρδιο και καρνεόλη.
Ενώ η κύρια χρήση του ήταν για την παρασκευή κόκκινου χρώματος ζωγραφικής (βλέπε κατηγορία Ι), εντούτοις χρησιμοποιήθηκε πολύ
και για την κατασκευή ανατολικών κυλίνδρων. Σποραδικούς σφραγιδολίθους από αιματίτη έχουμε στην Μινωική, Αρχαϊκή και την όψιμη
Ρωμαϊκή εποχή (Πικοπούλου 1992).
Ο αιματίτης χρησίμευε κυρίως για θεραπευτικούς σκοπούς. Ο
Πλίνιος αναφέρει ότι έκανε καλό στο συκώτι, στα μάτια και βοηθούσε
στις δίκες και στην ικανοποίηση αιτημάτων προς τους άρχοντες! Στην
Ρωμαϊκή εποχή η σκόνη αιματίτη πάνω σε πληγή, χάρις στο κόκκινο
χρώμα, θεωρήθηκε ικανή να σταματάει την αιμορραγία ή την κοκκινίλα ή το δάκρυσμα των ματιών.
ΛΑΠΙΣ-ΛΑΖΟΥΛΙ: (Na,Ca)8(Al,Si)12(O,S)24(SO4)Cl2(OH)2

Αρχαίο όνομα: «Κύανος», αλλά και «Ζάπφειρος».

Η κύρια χρήση του ήταν η παρασκευή χρώματος για ζωγραφική (βλέπε
κατηγορία Ι). Όμως απαντάται και σε σφραγιδολίθους, σπάνια τον 5ο
και 4ο αιώνα π.Χ., ενώ συχνότερα τον συναντάμε στη Ρωμαϊκή περίοδο (Πικοπούλου 1992).
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ΜΑΛΑΧΙΤΗΣ Cu2(CO3)(OH)2

Αρχαίο όνομα: «Μολοχίτης». Χρησιμοποιήθηκε βασικά για παρασκευή
πράσινου χρώματος (βλέπε κατηγορία Ι) και μόνο κάποια σπάνια δείγματα έχουν βρεθεί ως σφραγίδες (Πικοπούλου 1992).
Χρησιμοποιήθηκε σαν φυλαχτό για τα παιδιά και σαν φάρμακο για
τους σπασμούς.
ΑΖΟΥΡΙΤΗΣ Cu3(CO3)2(OH)2

Με κύρια χρήση την παρασκευή μπλε χρώματος (βλέπε κατηγορία Ι)
χρησιμοποιήθηκε επίσης σαν φυλαχτό που διώχνει το φόβο από τα παιδιά, καταπραϋνει τον πυρετό και προκαλεί την εύνοια των ισχυρών.
ΠΟΡΦΥΡΙΤΗΣ: μαγματικό πέτρωμα
Δεν υπάρχουν σαφείς αναφορές, παρά μόνο ότι χρησιμοποιήθηκε κατά
τη Μινωική Εποχή για σφαγιδολίθους (Πικοπούλου 1992).

Χαλκηδόνιος
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Αχάτης

Όνυχας

Κορνεόλη

Σαρδόνυχας

Ηλιοτρόπιο
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Χρυσοπράσιος

Αβεντουρίνης

Ίασπις

Χαλαζίας

Αμέθυστος

Πράσιος
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Οπάλιος

Κεχριμπάρι

Μαργαριτάρι

Κοράλλι

Χρυσοβήρυλλος

Άκουα Μαρίνα
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Διμάντι

Ρουμπίνι

Ζαφείρι

Ολιβίνης

Σερπεντίνης

Σμαράγδι
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Γρανάτης Κόκκινος

Γρανάτης Μαύρος

Τοπάζιο

Τουρκουάζ

Σεληνόλιθος

Νεφρίτης
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Ιαδεΐτης

Στεατίτης

Σεπιόλιθος

Θείο

Φθορίτης

Αιματίτης
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3. Μέταλλα και Μεταλλικοί Λίθοι για Μεταλλουργία και
Μεταλλοτεχνία
Ο Ξενοφώντας στο έργο του «Περί Ψυχής» αναφέρει για την μεταλλεία ότι: «ουδείς γαρ, ουδέ πειράται λέγειν, από ποιόν χρόνον επεχειρήθη». Πάντως όμως, σύμφωνα με αρχαιολογικά στοιχεία και ευρήματα, η εξόρυξη των μεταλλευμάτων πρέπει να ξεκίνησε γύρω στα 5.000
χρόνια π.Χ. στην Περσία και το Αφγανιστάν, στην Μεσοποταμία γύρω
στα 3.500 π.Χ. και στην Ελλάδα τουλάχιστο γύρω στα 3.000 π.Χ.
(Μούρτζινου 1992).
Όπως δείχνουν τα διάφορα ευρήματα, ήταν γνωστοί αρκετοί φυσικοί μεταλλικοί λίθοι στην Αρχαιότητα, όπως Κιννάβαρη, γαληνίτης,
σιδηροπυρίτης, τα αυτοφυή μέταλλα Cu, Ag, Au, αλλά επειδή η χρησιμοποίησή τους αποσκοπούσε κυρίως στην απόληψη κάποιου χρήσιμου
μετάλλου που περιείχαν, δεν αναφέρονται λεπτομερώς, ή πολύ λίγο,
στα αρχαία κείμενα. Έτσι π.χ. ενώ ήταν γνωστός ο αργυρούχος γαληνίτης του Λαυρίου (αφού τον εκμεταλλεύονταν), εν τούτοις είναι ο άργυρος και ο μόλυβδος που μνημονεύονται ξεχωριστά. Επίσης ο αυτοφυής χρυσός ήταν γνωστός από τα ποτάμια ψήγματα, αλλά οι αναφορές στα διάφορα κείμενα αφορούν κυρίως στον χρυσό που προέκυπτε
από μεταλλουργικές διαδικασίες της εποχής εκείνης.
ΓΑΛΗΝΙΤΗΣ: PbS και ΜΟΛΥΒΔΟΣ: Pb
Αρχαίο όνομα: «Γαλήνα» για το ορυκτό και «Μόλιβδον» ή «Μόλιβον»
για το μέταλλο.
Ο Πλίνιος αποκαλεί τον γαληνίτη «Μολύβδαινα», ο Ξενοφών «Αργυ
ρίτιδα γη» και ο Στράβων «ορυκτόν μόλυβδον» που παράγεται στο
Λαύριο (Νικολάου 2005).
Οι αρχαίοι Έλληνες ήδη από το 3.000 π.Χ. εκμεταλλεύθηκαν μεγάλες ποσότητες αργυρούχου γαληνίτη κυρίως από τα μεταλλεία του
Λαυρίου, όχι μόνο για την παραγωγή αργύρου (για νομίσματα), αλλά
και για τον μόλυβδο (για συνδέσμους, βαρίδια, ελάσματα, γραφίδες
κ.ά). Στην περιοχή του Λαυρίου σώζονται μέχρι σήμερα τα αρχαία πλυ-
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ντήρια εμπλουτισμού του μεταλλεύματος (Κακαβογιάννης 1992).
Ο Θεόφραστος (Περί λίθων, εδάφ. 56) περιγράφει την παρασκευή
«Ψιμυθίου» με την επίδραση ξιδιού πάνω στον μόλυβδο (ανθρακικός
μόλυβδος).
ΣΦΑΛΕΡΙΤΗΣ: ZnS και ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΣ: Zn
Δεν αναφέρονται με κάποιο συγκεκριμένο όνομα, παρόλο που είναι
γνωστά από την αρχαιότητα. Ο ψευδάργυρος χρησιμοποιήθηκε ευρέως, καθώς αναμεμιγμένος με χαλκό παρήγαγε τον σκληρό «ορείχαλκο». Φαίνεται επίσης ότι ο ψευδάργυρος χρησιμοποιήθηκε συστηματικά και για άλλες χρήσεις, ίσως αρχικά εν αγνοία, όπως δείχνουν τα γεμισμένα με Zn βραχιόλια που βρέθηκαν στα ερείπια της Καμίρου στη
Ρόδο (Νικολάου 2005).
ΣΙΔΗΡΟΠΥΡΙΤΗΣ: FeS2

Αρχαίο όνομα: «Πυρίτης». Όμως το όνομα αυτό αντιστοιχούσε και σε
πολλούς άλλους σιδηρούχους λίθους, όπως σε χαλκοπυρίτη, μαρκασίτη κ.ά. Γενικά με το όνομα «Πυρίτης», οι αρχαίοι χαρακτήριζαν τα ορυκτά εκείνα που κατά την κρούση τους παρήγαγαν σπινθήρες, με συνέπεια όμως να συμπεριλαμβάνονται ακόμη και οι σκληροί πυριτόλιθοι!
Ο Διοσκουρίδης αναφέρει τον σιδηροπυρίτη ως «πυρίτη», ενώ ο
Θεόφραστος στο έργο Περί λίθων τον αναφέρει με το όνομα «σπίνος»
περιγράφοντας και την αυτόματη ανάφλεξή του!
ΧΑΛΚΟΣ: Cu
Αρχαίο όνομα: «Χαλκός».
Αναφέρεται συχνά στα Ορφικά και Ομηρικά κείμενα (Πανάγος 1995).
Προφανώς δεν γίνεται αναφορά στον αυτοφυή χαλκό, αλλά κυρίως
στο χαλκό που προερχόταν από την εκκαμίνευση των χαλκούχων οξειδωμένων συνήθως μεταλλευμάτων. Ο χαλκός αυτός δεν ήταν καθαρός
αλλά περιείχε μικρές ποσότητες και άλλων μετάλλων όπως ψευδαργύρου, μολύβδου, κασσιτέρου και τον χρησιμοποιούσαν για την κατασκευή όπλων, εργαλείων, σκευών, κοσμημάτων, νομισμάτων και γλυπτών έργων τέχνης.
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Σύμφωνα με τον Διοσκουρίδη τα χαλκούχα μεταλλεύματα αποκαλούντο με το γενικό όνομα «Χαλκίτης λίθος», ο δε χαλκοπυρίτης απλά
«Πυρίτης» (Νικολάου 2005).
ΑΡΓΥΡΟΣ: Ag
Αρχαίο όνομα: «Άργυρος» (Θεόφραστος «Περί Λίθων», εδάφ. 39). Ο
άργυρος αναφέρεται συχνά στην Ελληνική μυθολογία και φαίνεται ότι
ήταν ήδη γνωστός από την 4η π.Χ. χιλιετία, καθώς είναι τεκμηριωμένο
ότι ο θησαυρός του Πριάμου στην Τροία περιείχε αργυρά σκεύη. Ο άργυρος αναφέρεται και από πολλούς άλλους αρχαίους συγγραφείς όπως
Πλάτωνα, Αισχύλο, Αριστοφάνη.. και χρησιμοποιήθηκε σαν νόμισμα,
στην κοσμηματοποιία, διακόσμηση, κατασκευή σκευών (Guillemin
1992, Πανάγος 1995).
Ως αυτοφυής άργυρος ήταν πολύ σπάνιος. Στην Ελλάδα παραγόταν
από τα αργυρούχα μεταλλεύματα της Λαυρεωτικής («Αργυρεία») που
χρονολογούνται τουλάχιστο από το 3.000 π.Χ. Σύμφωνα με τον
Ηρόδοτο και τον Αριστοτέλη («Αθηναίων Πολιτεία»), τα έσοδα από
την εκμετάλλευση του αργύρου ήταν σημαντικά και εξασφάλισαν την
οικονομική ευρωστία και ανάπτυξη της Αθήνας κατά τους χρόνους του
Περικλή.
Τα περίφημα αρχαία νομίσματα, οι «Λαυρεωτικές γλαύκες», των
οποίων η καθαρότητα έφθανε 0,978, συναγωνίστηκαν την εποχή εκείνη τους χρυσούς Περσικούς Δωρικούς Στατήρες.
ΧΡΥΣΟΣ: Au
Αρχαίο όνομα: «Χρυσός»(Θεόφραστος Περί λίθων, εδάφ. 39).
Ο αυτοφυής Χρυσός ήταν το πρώτο μέταλλο που ανακάλυψε ο άνθρωπος και οι αρχαίοι το αποκαλούσαν «άπυρο.
Ο Πλάτων αναφέρει συχνά τον χρυσό στα τρία έργα του, τον
Φαίδωνα, Τίμαιο, Κριτία (Πανάγος 1995). Αλλά και πολλοί άλλοι αρχαίοι συγγραφείς όπως Όμηρος, Ηρόδοτος, Αριστοτέλης, Στράβων,
Ησίοδος, αναφέρουν σημαντικές εκμεταλλεύσεις στο Βέρμιο, στο
Παγγαίο, στην περιοχή των Φιλίππων στη Σκαπτή γη. Τα μεταλλεία
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χρυσού του Παγγαίου τα καλούμενα «Χρυσεία» και ο Γαλλικός ποταμός με τα ψήγματα, τροφοδότησαν με άφθονο χρυσό τους Μακεδόνες
ηγεμόνες κυρίως κατά τον 4ο αιώνα, εκτοπίζοντας εν μέρη τον άργυρο.
Η ευρεία χρήση του χρυσού την εποχή εκείνη τεκμηριώνεται από τα
άφθονα χρυσά ευρήματα των Μυκηνών και της Βεργίνας, όπως νομίσματα, κοσμήματα, αντικείμενα.
Ο Φίλιππος, προκειμένου να ενώσει όλους τους Έλληνες υπό την
κηδεμονία του, άρχισε εντατική εκμετάλλευση χρυσού-αργύρου στο
όρος Παγγαίο και εγκατέστησε τον διμεταλλισμό στο κράτος του. Τα
νέα χρυσά νομίσματα (Φιλιππικοί Στατήρες) εκτόπισαν τον χρυσό που
κυριαρχούσε στην τότε αγορά, τους Περσικούς Δωρικούς Στατήρες.
Αλλά και η Ελληνική Μυθολογία περιέχει πολλές αναφορές για τον
χρυσό, όπως η φήμη του Πακτωλού ποταμού, η Αργοναυτική εκστρατεία για την απόκτηση του χρυσόμαλλου δέρματος…
ΣΙΔΗΡΟΣ: Fe
Αρχαίο όνομα: «Σίδηρος».
Αναφέρεται σε όλα σχεδόν τα αρχαία κείμενα όπως στα Ορφικά,
Ομηρικά (Πανάγος 1995), στο «Περί λίθων» του Θεοφράστου (εδάφ.
9), και σε άλλα κείμενα. Προφανώς τα κείμενα αυτά αναφέρονται στον
μεταλλικό σίδηρο που προέκυπτε μετά από την καμίνευση μεταλλευμάτων όπως σιδηρούχων ανθρακικών και θειούχων. Ο Αριστοτέλης δίνει μια περιγραφή της καμίνευσης των σιδηρούχων μεταλλευμάτων, με
τον παραγόμενο τότε σίδηρο να είναι πολυτιμότερος από τον χαλκό.
Η δε κατεργασία του σιδήρου σε Χάλυβα (αδάμαστος Σίδηρος) την
εποχή του Ησίοδου, είχε σαν αποτέλεσμα την αντικατάσταση των ορειχάλκινων εργαλείων-όπλων από σιδηρούχα.
ΚΑΣΣΙΤΕΡΟΣ: Sn
Αρχαίο όνομα: «Κασσίτερος» ή και «Καττίτερος».
Ενώ αναφέρεται σε αρχαία κείμενα, υπάρχει σύγχυσή του με τον μόλυβδο και μία ασάφεια ως προς την προέλευσή του, καθώς στην Ελλάδα
δεν υπήρχαν κοιτάσματα κασσιτέρου(προϊόν εμπορίας;). Πολλοί αρ-
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χαίοι συγγραφείς, όπως ο Όμηρος στη Ιλιάδα, ο Ηρόδοτος και ο
Στράβων, αναφέρονται εκτενώς στον κασσίτερο και στην προέλευσή
του από τις Κασσιτερίδες νήσους.
Χρησιμοποιήθηκε αρχικά μαζί με το χαλκό (ίσως τυχαία) για την παρασκευή «Μπρούντζου» (Κρατέρωμα). Τα αρχαιότερα αντικείμενα
από καθαρό κασσίτερο είναι ένα δακτυλίδι και ένα φιαλίδιο που βρέθηκαν σε αιγυπτιακό τάφο και χρονολογούνται μεταξύ 1.580 και 1.350
π,Χ. (Νικολάου 2005).
ΚΙΝΝΑΒΑΡΗ: ΗgS
Αρχαίο όνομα: «Κιννάβαρι» (Θεόφραστος, Περί Λίθων, εδάφ. 58).
Μάλιστα ο Θεόφραστος επισημαίνει ότι υπάρχει φυσική κιννάβαρη
που βρίσκεται στην Ιβηρία και τεχνητή που παρασκευάζεται κοντά
στην Έφεσο!
Χρησίμευε για την παρασκευή υδραργύρου, τη χρύσωση του αργύρου, για τον χρωματισμό του χρυσού, καθώς και ως στυπτικό.
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ: Hg
Αρχαίο όνομα: «Ρευστός ή Χυτός άργυρος» (Θεόφραστος, Περί Λίθων,
εδάφ. 60).
Κατά τον Θεόφραστο παρασκευάζεται όταν η «κιννάβαρι» τριφτεί με
ξίδι σε χάλκινο δοχείο με χάλκινο γουδοχέρι, οπότε σχηματίζεται θειούχος χαλκός και μεταλλικός υδράργυρος.
Ο Αριστοτέλης στο «Περί Ψυχής» μετεωρολογικό έργο του, υποθέτει ότι ο υδράργυρος αποτελείται από νερό και αέρα (λόγω της υγρής
μορφής του) σε αντιδιαστολή με τον άργυρο που αποτελείται από νερό
και Γη(χώμα).
Τις ενώσεις του υδραργύρου τις χρησιμοποιούσαν ως χρωστικές ουσίες (κόκκινο χρώμα), ως φάρμακα και καλλυντικά, παρά τις τοξικές
ιδιότητές τους που ήταν ήδη γνωστές (Νικολάου 2005).
ΛΙΘΑΡΓΥΡΟΣ: PbO
Αρχαίο όνομα: «Λιθάργυρος».
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Παραγόταν τεχνητά κατά τη διεργασία απόληψης του αργύρου με κυπέλωση από τα μολυβδο-αργυρούχα μεταλλεύματα κυρίως του Λαυ
ρίου. Από τον λιθάργυρο με εκκαμίνευση παραγόταν το επίσης χρήσιμο μέταλλο ο μόλυβδος (βλέπε πιο πάνω).
Ο λιθάργυρος, χρησιμοποιήθηκε και σαν πυρίμαχο υλικό, ως έρμα
στα πλοία, ενώ η σκόνη του σαν αδρανές υλικό σε ειδικά κονιάματα
όπως π.χ. στις δεξαμενές των αρχαίων πλυντηρίων στο Λαύριο που διατηρούνται ακόμα και σήμερα.
Τον λιθάργυρο τον χρησιμοποιούσαν κυρίως, είτε στα υδραυλικά
κονιάματα των δεξαμενών μετά από λειοτρίβηση, είτε ως πρώτη ύλη
για την παραγωγή μολύβδου.
ΑΝΤΙΜΟΝΙΤΗΣ: Sb2S3

Αρχαίο όνομα: «Στίμμι» ή «Στίβι».
Αναφέρεται από τον Διοσκουρίδη στο έργο του «Περί Ύλης Ιατρικής»
καθώς και από τον Πλίνιο ο οποίος διακρίνει δύο ποιότητες, την «άρρεν» και τη «θήλυ» Στίβι, με την τελευταία να είναι η καλύτερη.
Κονιοποιημένη Στίβι χρησιμοποιούσαν οι γυναίκες (Εβραίες, Ελλη
νίδες, Ρωμαίες, Αιγύπτιες), ως καλλυντικό για βαφή ματιών, βλεφάρων
και φρυδιών (Νικολάου 2005).
ΜΑΓΝΗΤΙΤΗΣ: Fe3Ο4

Αρχαίο όνομα: «Ηράκλεια λίθος» (Θεόφραστος, Περί Λίθων, εδάφ. 4)
και «Μαγνήτης λίθος» κατά τον Διοσκουρίδη.
Ήταν γνωστή η έλξη που ασκεί πάνω σε μεταλλικά αντικείμενα και
προφανώς γι’ αυτό ονομάσθηκε «Ηράκλεια» λίθος.
Σπανιότερα αναφέρεται και με το όνομα «Μάγνης» και λέγεται ότι
την εποχή του Ιπποκράτη τον χορηγούσαν ως καθαρτικό. Λόγω της
ελκτικής ικανότητάς του στην αρχαία Ινδία χρησιμοποιήθηκε για επιτάχυνση της γέννας (!)
ΜΑΓΓΑΝΙΟ: Mn και ΠΥΡΟΛΟΥΣΙΤΗΣ: MnO2

Το αρχαίο όνομα του μετάλλου είναι άγνωστο, παρόλο που το μαγγά-
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νιο, μέσα στα οξείδια του σιδήρου που συνήθως εμπεριέχεται, χρησιμοποιήθηκε ευρέως στις χρωστικές ουσίες, όπως για ζωγραφική, βαφή
υφασμάτων κ.ά. Ο δε Πλίνιος περιγράφει το κύριο ορυκτό του μαγγανίου τον «Πυρολουσίτη», καθώς και τη χρήση του στην υαλουργία για
τον καθαρισμό και αποχρωματισμό των υαλοτηγμάτων. Εξ ου και το
όνομα πυρολουσίτης = λούειν εν τω πυρί (Νικολάου2005).
ΜΕΤΕΩΡΙΤΕΣ
Οι σιδηρομετεωρίτες ήταν γνωστοί από την Αρχαιότητα και αναφέρονται ως λίθοι «Ηλιουπεσόντες» από τον Αναξαγόρα, τον Αριστοτέλη,
τον Πλίνιο και άλλους.
Ο πιο γνωστός μετεωρίτης στην αρχαιότητα είναι αυτός που έπεσε
το 467 π.Χ στους Αιγός Ποταμούς και χαρακτηρίστηκε από τον Αρι
στοτέλη ως οιωνός για το τέλος του Πελοποννησιακού Πολέμου.
Οι αρχαίοι χρησιμοποίησαν τους σιδηρομετεωρίτες όπως ακριβώς
και τον μεταλλικό σίδηρο για την κατασκευή όπλων, σκευών, εργαλείων. Έχουν βρεθεί και χρονολογηθεί εργαλεία από μετεωρικό σίδηρο ο
οποίος εμπεριείχε και το απαραίτητο συνοδευτικό του νικέλιο.

Γαληνίτης

Σφαλερίτης
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Σιδηροπυρίτης

Χαλκός

Χρυσός

Άργυρος

Χαλκοπυρίτης

Κιννάβαρη
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Αντιμονίτης

Κασσίτερος

Μαγνητίτης

Μαγγάνιο

Μαγγάνιο-Πυρολουσίτης
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Μετεωρίτες
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4. Λίθοι για Δόμηση, Αρχιτεκτονική, Γλυπτική, Κεραμοποιΐα και
Κονιάματα
Από τον 7ο αιώνα π.Χ. έως το τέλος της αρχαιότητας και της ύστερης
αρχαιότητας, ο Λίθος αποτέλεσε το κύριο υλικό για την κατασκευή
κτηρίων. Ο πωρόλιθος, ο ασβεστόλιθος και το μάρμαρο χρησιμοποιήθηκαν για τη θεμελίωση, τη δόμηση και τη διακόσμηση των ναών, των
δημοσίων οικοδομημάτων και των σπιτιών.
Τρεις ήταν οι αρχιτεκτονικοί ρυθμοί που κυριάρχησαν διαδοχικά
στον ελληνικό χώρο. Ο πρωιμότερος ήταν ο Δωρικός με τη λιτή αυστηρότητα, μετά ο Ιωνικός με τις έλικες στα κιανόκρανα. Τον 4ο π.Χ.
αιώνα εμφανίζεται ο Κορινθιακός, παρόμοιος με τον ιωνικό αλλά με
κιανόκρανα διακοσμημένα με έλικες από πλατιά οδοντωτά φύλλα. Από
τον 1ο έως και τον 4ο μ.Χ. αιώνα οι Ρωμαίοι προτιμούν τον κορινθιακό.
Ο σημαντικότερος λίθος όλων, θεωρήθηκε το Μάρμαρο που χρησιμοποιήθηκε ευρέως και ιδιαίτερα στη γλυπτική (αγάλματα, ανάγλυφα
ταφικά αναθήματα, μνημεία…)
Η λέξη μάρμαρο κατά την Ομηρική εποχή (ο, η «Μάρμαρος») είχε
την έννοια μεγάλου ογκολίθου, ανεξάρτητα από τη σύσταση του πετρώματος. Αργότερα όταν έγινε μεγάλη χρήση του κρυσταλλικού
ασβεστολίθου και κυρίως της λευκής παραλλαγής του, το πέτρωμα αυτό ονομάστηκε «λίθος» ή «λίθος λευκή» και μόνο μετά τον 40 π.Χ. αιώνα πήρε την ονομασία «μάρμαρο», για να τονίσει τη διαφάνεια-λάμψη
που έχουν οι κρύσταλλοί του. Αυτό, γιατί η λέξη μάρμαρο προέρχεται
από το ρήμα «μαρμαίρω» που σημαίνει λάμπω.
Οι Ρωμαίοι χρησιμοποιούσαν τη λέξη lapis αλλά και marmor με την
οποία όμως χαρακτήριζαν κάθε λίθο για διακόσμηση ή οικοδόμηση
(Παπαγεωργάκης, 1966). Στα μάρμαρα και σήμερα ακόμη στο εμπόριο,
εκτός από τα ασβεστολιθικής σύστασης γνήσια μάρμαρα, συγκαταλέγονται και άλλης σύστασης πετρώματα (σερπεντινίτες, γρανίτες, κ.ά.)
τα οποία χρησιμοποιούνται στην μαρμαρική τέχνη.
Κονιάματα χρησιμοποιήθηκαν κατά την αρχαιότητα, όχι τόσο για
σύνδεση των υλικών δομής (αυτό έγινε κυρίως κατά την Ρωμαϊκή εποχή), όσο για επάλειψη και επίχριση επιφανειών, όπως τοίχων, δαπέδων,
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δεξαμενών, καθώς και επιφανειών προορισμένων για υπόβαθρο τοιχογραφιών (Ορλάνδος 1958).
Ο Θεόφραστος στο Περί Λίθων έργο του (εδάφ. 9, 6) ονομάζει «Κο
νία» το προϊόν που προκύπτει από την καύση των ασβεστολίθων (δηλαδή τον ασβέστη), την οποία όμως κονία συγχέει και με την ψημένη
γύψο, λόγω του όμοιου χρώματος και του τρόπου παρασκευής τους.
«Κονίαμα» ονόμαζαν το μείγμα της κονίας με νερό και αδρανή υλικά, όπως κόκκους άμμου, κίσσηρης, μαρμάρου, θηραϊκής γης. Τα κυριότερα κονιάματα που χρησιμοποιήθηκαν στην αρχαιότητα είχαν ως
βάση τον ψημένο ασβεστίτη (ασβεστοκονιάματα) και τον γύψο (γυψοκονιάματα).
Παρακάτω περιγράφονται οι κυριότεροι από αυτούς τους Λίθους με
το τότε αρχαϊκό τους όνομα, ταξινομημένοι κατά την αντίστοιχη σύγχρονη ονοματολογία τους.
ΜΑΡΜΑΡΟ ΥΜΗΤΤΟΥ
Γνωστό από τους αρχαιοελληνικούς χρόνους, ως « Υμήττειος λίθος».
Χρησιμοποιήθηκε κυρίως ως δομικός λίθος και για απλά μνημεία. Κατά
την αρχαιότητα εξoρύχθηκε από την Β.Α κλιτή και από τους πρόποδες
του Υμηττού, μεταξύ της θέσης Καρά και Μονής Αστερίου (Ορλάνδος
1958). Οι Ρωμαίοι το εκτιμούσαν ιδιαίτερα και το μετέφεραν στη Ρώμη
με τη μορφή μονολίθων κιόνων και μεγάλων ογκολίθων.
ΜΑΡΜΑΡΟ ΠΑΡΟΥ (ΛΥΧΝΙΤΗΣ)
Γνωστό από την αρχαιότητα ως «Λυχνίτης λίθος», «Λυχνεύς», «Πάριος
λίθος». Αναφορά στο Θεόφραστο (Περί Λίθων, εδάφ. 6) και Ηρόδοτο.
Ήταν το πιο διάσημο μάρμαρο στην αρχαιότητα. Λευκό σαν το χιόνι, λεπτόκοκκο, με εκπληκτική διαφάνεια και μαλακότητα, χρησιμοποιήθηκε κυρίως κατά τους αρχαϊκούς χρόνους από μεγάλους γλύπτες
(Φειδία, Πραξιτέλη), στην αρχιτεκτονική και για την κατασκευή αριστουργημάτων της γλυπτικής τέχνης, όπως ο Ερμής του Πραξιτέλους,
η Αφροδίτη της Μήλου, η Νίκη της Σαμοθράκης. Η ονομασία του λυχνίτης, οφειλόταν, κατά τον Πλίνιο, στο ότι εξορυσσόταν μέσα από
υπόγειες στοές υπό το φως των λύχνων.
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ΠΡΑΣΙΝΟ ΜΑΡΜΑΡΟ ΛΑΡΙΣΣΑΣ (ΧΑΣΑΜΠΑΛΗΣ)
Γνωστό από την αρχαιότητα ως «Πράσινος Θεσσαλικός λίθος» ή
«Ατράκιος λίθος» (λόγω της αρχαίας πόλης Άτρακος) ή «Verde An
tico». Χρησιμοποιήθηκε κατά την αρχαιότητα κυρίως για την κατασκευή κιόνων όπως π.χ. είναι οι κίονες του αρχαίου ναού Αρτέμιδος
της Εφέσου. Κατά τους Ρωμαϊκούς χρόνους εξορύχτηκε σε μικρές ποσότητες και χρησιμοποιήθηκε κυρίως για τοπικές ανάγκες (Παπαγεωρ
γάκης 1963).
ΜΑΡΜΑΡΟ ΝΑΞΟΥ
Γνωστό από την αρχαιότητα ως «Νάξιος Λίθος». Η χρήση του στην
αρχιτεκτονική και στη γλυπτική ξεκίνησε από τον 6ο και το πρώτο ήμισυ του 5ου αιώνα π.Χ. Εκτός από τα αρχαία λατομεία που εντοπίστηκαν κοντά στο χωριό Απόλλωνα, υπάρχει σήμερα και ένα ημιτελές
άγαλμα ο «Κολοσσός του Απόλλωνα» μήκος 10,5 μ.
ΠΡΑΣΙΝΟ ΜΑΡΜΑΡΟ ΤΗΝΟΥ
Γνωστό από την αρχαιότητα ως «Οφείτης Λίθος» κατά τον Πλίνιο
(Ορλάνδος 1958). Αναφέρεται όμως αργότερα και ως «Verde antico».
Λατομήθηκε κυρίως κατά τους Ρωμαϊκούς και Βυζαντινούς χρόνους
και χρησιμοποιήθηκε για κίονες, επιστρώσεις δαπέδων, λουτήρων, αγγείων.
ΕΡΥΘΡΟ ΚΑΙ ΜΑΥΡΟ ΜΑΡΜΑΡΟ ΜΑΝΗΣ
Το ερυθρό μάρμαρο ήταν γνωστό από τους Ρωμαϊκούς χρόνους ως
«Rοsso Antico», ή «Ερυθρός λίθος Λακωνίας» που εξορυσσόταν από
το χωριό Δημαρίστικα Λακωνίας. Η «Ταιναρεία λίθος» που αναφέρεται στον Πλίνιο μάλλον ήταν μία μαύρη παραλλαγή του μαρμάρου της
Μάνης που εξορυσσόταν κυρίως από λατομείο Ταινάρου (Ορλάνδος
1958).
ΜΑΡΜΑΡΟ ΘΑΣΟΥ
Γνωστό από την αρχαιότητα, εξορύχτηκε εντατικά κυρίως κατά τους
κλασικούς και ρωμαϊκούς χρόνους. Μάλιστα γινόταν και εξαγωγή σε
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γειτονικά νησιά όπως στη Σαμοθράκη, στις ακτές της Θράκης και της
Μικράς Ασίας και αργότερα στη Ρώμη. Τα αρχαία λατομεία της Θάσου
διατηρούνται σχεδόν ανέπαφα σήμερα, κυρίως στη θέση Αλυκή (Παπα
γεωργάκης1963).
ΠΕΝΤΕΛΙΚΟ ΜΑΡΜΑΡΟ
Γνωστό από την αρχαιότητα ως «Λίθος Πεντεληικός» (Θεόφραστος,
εδάφ. 6) ή «Λευκόν Πεντελήσιον μάρμαρον», ή « Μarmo pentelico»,
ή «Μarmo greco fino». Οι αρχαίοι εκμεταλλεύτηκαν κυρίως τη Ν.Δ.
κλιτή της Πεντέλης (θέση Σπηλιά), όπου σώζονται ακόμη οι λαξεύσεις
της εξόρυξης.
H χρήση του άρχισε κατά τους προκλασικούς χρόνους και κατασκευάσθηκαν από αυτό περίφημοι ναοί και μνημεία στην Ελλάδα αλλά
και στη Ρώμη (ο Παρθενώνας, το Ερέχθειο, τα προπύλαια της Ακρόπο
λης, το Θησείο, ο ναός του Ολυμπίου Διός κ.ά).
Η χρήση του στη γλυπτική χρονολογείται ήδη από το 570 π.Χ. ή κατά μία άλλη εκδοχή από την 15η Ολυμπιάδα περί το 720 π.Χ. (Ορλάνδος
1958).
ΜΑΥΡΟ ΜΑΡΜΑΡΟ ΧΙΟΥ
Γνωστό από την αρχαιότητα ως «Μέλας Χίων λίθος» (Θεόφραστος,
εδάφ. 6), από το οποίο είναι κατασκευασμένο το τείχος της Χίου. Υπάρ
χουν πολυάριθμα αρχαία λατομεία στη Χίο, απ΄ όπου όμως εξορύχτηκαν όπως αναφέρει ο Πλίνιος, διάφορες χρωματικές ποικιλίες μαρμάρων όπως μέλανα, ερυθρά, τεφρά.
ΜΑΡΜΑΡΟ ΑΓΡΥΛΕΖΑΣ
Δεν αναφέρεται με κάποιο συγκεκριμένο όνομα. Εξορύχτηκε, όμως,
κατά την αρχαιότητα από την κοιλάδα της Αγρυλέζας και από αυτό κατασκευάσθηκε ο ναός του Ποσειδώνα στο άκρον του Σουνίου (Ορ
λάνδος 1958).
ΜΑΡΜΑΡΟ ΚΑΡΥΣΤΟΥ
Γνωστό από την αρχαιότητα ως «Καρυστία λίθος» ή «Καρύστιον μάρ-
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μαρον», αναφέρεται από πολλούς αρχαίους συγγραφείς όπως Στρά
βωνα, Πλίνιο. Χρησιμοποιήθηκε ευρέως κυρίως κατά τους Ρωμαϊκούς
χρόνους. Οι αρχαίοι το χρησιμοποιούσαν υπό μορφή ορθογωνίων
ογκολίθων γιγαντιαίων διαστάσεων για δόμηση, αλλά όχι για αγαλματοποιία, διότι λόγω σχιστότητας, ήταν ακατάλληλο γι αυτήν τη χρήση.
ΜΑΡΜΑΡΟ ΑΝΩ ΔΟΛΙΑΝΩΝ
Εξορύχτηκε κατά την αρχαιότητα και χρησιμοποιήθηκε ως δομικός λίθος και σπανιότερα στη γλυπτική. Από αυτό είναι δομημένος ο ναός
της Αθηνάς στην Τεγέα (Ορλάνδος 1958).
ΜΑΡΜΑΡΟ ΣΚΥΡΟΥ
Αναφέρεται από αρχαίους συγγραφείς Στράβωνα, Πλίνιο ως «Σκυρία
λίθος» και ότι χρησιμοποιήθηκε υπό μορφή μονολίθων κιόνων και
πλακών για στολισμό δημοσίων και ιδιωτικών οικοδομών. Χρησιμο
ποιήθηκε κυρίως κατά τους Ρωμαϊκούς και Βυζαντινούς χρόνους.
ΚΡΟΚΕΑΤΗΣ ΛΙΘΟΣ
Γνωστός από την αρχαιότητα ως «Λακεδαιμόνιον» ή «Σπαρτιατικόν» ή
«Πράσινον Λακωνικόν Μάρμαρο» ή «Porfido Verde Antico». Αναφέ
ρεται από πολλούς αρχαίους συγγραφείς ως δυσκολοπεξέργαστο πέτρωμα, αλλά κατάλληλο για επενδύσεις τοίχων και για διακόσμηση ιερών χώρων, λουτρών και κρηνών (Πλίνιος, Στράβων, Παυσανίας). Χρη
σιμοποιήθηκε κυρίως κατά τους Ρωμαϊκούς χρόνους τόσο στην Ελλάδα
όσο και στην Ιταλία, λιγότερο κατά τους Βυζαντινούς.
ΓΡΑΝΙΤΗΣ
Οι αρχαίοι συγγραφείς (Ηρόδοτος, Στράβων, Πλίνιος) αναφέρονται
συχνά στο πέτρωμα αυτό, όχι όμως με κάποιο συγκεκριμένο όνομα,
αλλά κατά περίπτωση με ονόματα που χαρακτήριζαν τον τόπο προέλευσης ή τη μορφή τους.
Μία εκδοχή είναι ότι ο γρανίτης ήταν γνωστός από την αρχαιότητα,
πιθανώς με το όνομα «Άνθραξ» (Θεόφραστος);. Τόπος εξόρυξης ήταν
κυρίως οι Κυκλάδες.
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Στα ερείπια της αρχαίας Κορίνθου και του Μυστρά παρατηρούνται
κίονες από γρανίτη. Από γρανίτη κατασκευάσθηκαν οι υποδομές πολλών κτισμάτων της Δήλου. Έγινε μικρή εξόρυξη κατά τους Ρωμαϊκούς
κυρίως χρόνους, ως οικοδομικό και διακοσμητικό στοιχείο.
ΚΡΟΚΑΛΟΠΑΓΕΣ
Αρχαίο όνομα: «Αρουραίος». Το πέτρωμα αυτό εξορυσσόταν στην
Αττική μεταξύ Ιλισσού και Υμηττού. Κατασκευάσθηκαν αρκετά Αττικά
μνημεία από το 430 π.Χ. μέχρι των Ρωμαϊκών χρόνων, αλλά μόνο για
τα μή ορατά μέλη (θεμέλια, εσωτερικά γεμίσματα τοίχων) όπως π.χ. είναι ο ναός του Απόλλωνα στους Δελφούς (Ορλάνδος 1958).
ΠΩΡΟΛΙΘΟΣ
Αρχαίο όνομα: «Πόρος» (Θεόφραστος εδάφ. 7) ή «Λίθος Πώρινος»
(Ηρόδοτος, Αριστοφάνης, Παυσανίας). Με το όνομα αυτό οι αρχαίοι
ονόμαζαν οποιοδήποτε δομικό υλικό, κυρίως ασβεστολιθικό, που έφερε πόρους και ήταν ευλάξευτο. Ενδεχομένως να επρόκειτο και για τραβερτίνη. Η χρήση του ως δομικό υλικό, περιοριζόταν κυρίως για δευτερεύοντα αρχιτεκτονικά μέρη, χωρίς όμως να αποκλείεται και η εξολοκλήρου οικοδόμηση των κτιρίων (Ορλάνδος 1958).
ΑΠΟΛΙΘΩΜΑΤΟΦΟΡΟΣ ή ΚΟΓΧΥΛΙΑΤΗΣ ΑΣΒΕΣΤΟΛΙΘΟΣ
Αρχαίο όνομα: «Κογχυλιάτης», «Κογχυλίας» «Κογχίτης» (Ξενοφών,
Αριστοτέλης, Παυσανίας). Αποτελεί μία παραλλαγή του πωρόλιθου
και από αυτό το πέτρωμα είναι κατασκευασμένος ο ναός του Διός στην
Ολυμπία (Ορλάνδος 1958).
ΑΣΒΕΣΤΟΛΙΘΟΣ (πέτρωμα)- ΑΣΒΕΣΤΙΤΗΣ (ορυκτό)- ΑΣΒΕΣΤΗΣ
Ο ασβεστόλιθος χρησιμοποιήθηκε ευρέως κατά την αρχαιότητα, για
ασβεστοκονιάματα και ως δομικό υλικό.
Ο Θεόφραστος (εδάφ. 65, 66, 67, 68, 69) συγχέει συχνά τον ασβεστόλιθο με τον γύψο και το αλάβαστρο. Ο Διοσκουρίδης αποκαλεί
«Χυδαίαν μάρμαρον» τον κοινό ασβεστόλιθο. Ο Παυσανίας χαρακτήριζε τους ασβεστόλιθους ως «επιχωρίους λίθους», όπως ήταν ο «Ακτί
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της λίθος» από την Πειραϊκή χερσόνησο Ακτή, ο «Αγλυλεικός λίθος»
από την Αγλυλή, ο «Ελευσινιακός λίθος ή Μέλας λίθος» κ.ά. (Ορ
λάνδος 1958).
Η παρασκευή ασβέστη ήταν μία αρχαιότατη τεχνική, που εκτός από
την οικοδομή, χρησίμευε στην υφαντουργία και στη βαφή υφασμάτων.
Ο ασβέστης (ή άσβεστος)σύμφωνα με τον Θεόφραστο ονομαζόταν
«Τίτανος», αλλά με το ίδιο αυτό όνομα (τίτανος), αποκαλούσαν και
άλλα υλικά με λευκό χρώμα, όπως γύψο, κιμωλία γη, σκόνες μαρμάρου.
ΓΥΨΟΣ: πέτρωμα και ορυκτό CaSO4.2H2O
Γνωστή από την αρχαιότητα ως «Γύψος» ή «Τυμφαϊκή γή» λόγω προέλευσης από την Τυμφαία, πόλη στη Β. Ήπειρο (Θεόφραστος εδάφ. 64).
Με το όνομα «γύψος» οι αρχαίοι καλούσαν και τους φυσικούς γυψόλιθους και την παραγόμενη σκόνη από την καύση της γύψου.
Ο φυσικός γύψος συγχέετο πολλές φορές με τον ασβεστίτη, όπως
ακριβώς και η ψημένη σκόνη γύψου (που έφερε και το όνομα «Τίτα
νος»), συγχέετο με την άσβεστο .
Οι γυψόλιθοι εξορυσσόταν σε μεγάλες πλάκες κυρίως από την
Κρήτη, όπου χρησιμοποιήθηκαν ήδη από τη Mινωϊκή εποχή ως δομικοί
και διακοσμητικοί λίθοι (δάπεδα, επένδυση τοίχων, γυψοκονιάματα)
αλλά και για εκμαγεία, όπως π.χ. στην Κνωσό και Φαιστό. Κατά τον
Θεόφραστο (εδάφ. 64) το «χώμα της Τυμφαίας» το χρησιμοποιούταν
και στην υφαντουργεία για βαφή υφασμάτων.
ΑΛΑΒΑΣΤΡΟ: συμπαγής ποικιλία γύψου CaSO4.2H2O
Αρχαίο όνομα: «Αλαβαστρίτης» (Θεόφραστος εδάφ. 6). Ταυτιζόταν
όμως κατά την αρχαιότητα και με τον ασβεστίτη. Χρησιμοποιήθηκε
όπως και ο γύψος στη δόμηση, στην αρχιτεκτονική αλλά κυρίως στην
παρασκευή κομψοτεχνημάτων.
ΘΗΡΑΪΚΗ ΓΗ (ΗΦΑΙΣΤΕΙΑΚΗ ΣΠΟΔΟΣ-ΤΕΦΡΑ)
Το όνομα «Θηραϊκή γη», που δηλώνει την προέλευση από το ηφαιστειακό νησί Θήρα, είναι άγνωστο πότε και από ποιους καθιερώθηκε.
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Ανακαλύφθηκε όμως ότι οι αρχαίοι πρόσθεταν στα κονιάματα κονιοποιημένη θηραϊκή γη για αδρανές υλικό.
Οι δεξαμενές των αρχαίων πλυντηρίων εμπλουτισμού του αργυρούχου μεταλλεύματος στο Λαύριο, ήταν επενδυμένες με κονίαμα που περιείχε, έκτός από τον λιθάργυρο, και θηραϊκή γη η οποία παρουσιάζει
υδραυλικές ιδιότητες.
ΑΡΓΙΛΟΣ, ΠΗΛΟΣ
Είναι μία από τις πρώτες ορυκτές ύλες που χρησιμοποίησε ο άνθρωπος,
καθώς είναι εύπλαστη όταν διαβρέχεται και γίνεται σκληρή όταν θερμαίνεται διατηρώντας το σχήμα που της έχεις δώσει. Οι αρχαίοι τη
χρησιμοποίησαν για την κατασκευή αγγείων, ειδωλίων, αγαλμάτων,
πλίνθων, αλλά και για παιδικά παιγνίδια, βαρίδια, μαγειρικά σκεύη, λυχνάρια, αγωγούς ύδρευσης-αποχέτευσης. Στην Ελλάδα βρέθηκαν πήλινα αγγεία της νεολιθικής περιόδου (6.000 π.Χ.), ενώ στο Διαπηλιό
βρέθηκε και επίχρισμα από πηλό που κάλυπτε το εσωτερικό καλαμένιας καλύβας (Νικολάου 2005).
Γραπτά κείμενα του 1.450-1.400 π.Χ. γραμμένα στη γραμμική γραφή
Β, διασώθηκαν σε πήλινες πινακίδες της Κνωσού και Μυκηνών. Το ίδιο
διασώθηκε και ο πήλινος δίσκος της Φαιστού με κείμενα στη γραμμική
γραφή Α.
Ο Θεόφραστος ονομάζει τους αργίλους «Γεωφανή» και μνημονεύει
ιδιαίτερα την άργιλο της Μήλου («Μηλιάς γη»)ως κατάλληλη για τη
ζωγραφική, ενώ ο Αριστοτέλης κατονομάζει τους αργίλους «βώλους».
Σύμφωνα με τους αρχαίους (Αριστοτέλη, Θεόφραστο, Διοσκουρίδη,
Στράβωνα, Πλίνιο) εκτός από την κατασκευή κεραμικών αγγείων, χρησιμοποιούσαν την άργιλο για βαφή, λεύκανση υφασμάτων, στη ζωγραφική, αλλά και στη φαρμακολογία για θεραπεία ασθενειών και τραυμάτων(βλέπε και κατηγορία Ι).
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Κροκεάτης Λίθος

Γρανίτης
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5. Λίθοι ειδικών χρήσεων
Δεν ήταν μόνο οι λίθοι που προαναφέρθηκαν, αυτοί που τράβηξαν το
ενδιαφέρον του πρωτόγονου ανθρώπου. Χρησιμοποίησε επίσης λίθους
με βάση κάποιες ξεχωριστές ιδιότητές τους, όπως είναι η σκληρότητα,
η θερμαντική ικανότητα, για να καλύψει και άλλες συγκεκριμένες ανάγκες του. Έτσι ο πυριτόλιθος, που ήταν το πρώτο λίθινο υλικό που χρησιμοποίησε, αποτέλεσε άριστο υλικό για κατασκευή όπλων και εργαλείων στην Λίθινη εποχή, ενώ η σμύριδα αποτέλεσε άριστο υλικό για
λείανση άλλων λίθων. Ο λιθάνθρακας, όπως μας πληροφορεί ο
Θεόφραστος (εδάφ. 16), ήταν από τους λίθους που εξορυσσόταν για τη
θερμαντική του ικανότητα.
Μερικοί λίθοι που δεν ανήκουν σε καμία από τις τέσσερις προηγούμενες κατηγορίες, αναφέρονται παρακάτω ως λίθοι ειδικών Χρήσεων:
ΛΥΔΙΑ ΛΙΘΟΣ: Κερατόλιθος
Αρχαίο όνομα: «Λυδή» (Θεόφραστος, εδάφ. 4, 45). Ο Θεόφραστος εξη
γεί ότι με την τριβή του χρυσού ή αργύρου πάνω στη Λυδία λίθο και
την παραγόμενη έτσι σκόνη τους, ανιχνεύονταν η παρουσία και η ποιότητα (καθαρότητα) του χρυσού-αργύρου.
Η Λιδία λίθος είναι μία ποικιλία κερατολίθου (πυριτικό χημικό ίζημα) με βαθύ καστανό έως μαύρο χρώμα.
ΟΨΙΔΙΑΝΟΣ: Ηφαιστειακή ύαλος
Αρχαίο όνομα: «Οψιανός» ή «Οψιδιανός» με πρώτη αναφορά στα Ορ
φικά Λιθικά (Πανάγος 1995). Ο Θεόφραστος (Περί λίθων, εδάφ. 14),
αποκαλεί «Λιπαραίο» τον οψιδιανό που προέρχονταν από τα νησιά
Lipari της Ιταλίας. Ο Πλίνιος τοποθετεί τον οψιδιανό στους κατοπτρικούς λίθους (αντανακλούν το φως σαν κάτοπτρα) και συμπληρώνει ότι
τον έφερε από την Αιθιοπία ο Όψιος (Νικολάου 2005).
Ο οψιδιανός ήταν από τα πρώτα υλικά που χρησιμοποίησε ο άνθρωπος της Λίθινης εποχής για την κατασκευή μικρών όπλων και εργαλείων.
Η Μήλος ήταν γνωστή από την αρχαιότητα ότι τροφοδοτούσε τον
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τότε γνωστό κόσμο με την καλύτερη ποιότητα οψιδιανού (βλέπε κατάλογο ΜΜΜ 2018).
ΣΜΥΡΙΔΑ
Αρχαίο όνομα: «Ακόνη ή Ναξία ακόνα» (Θεόφραστος εδάφ. 44). Χρη
σίμευε ως λειαντικό για τη χάραξη- λείανση και μορφοποίηση πολύτιμων λίθων, τη λείανση μαρμάρων και το ακόνισμα όπλων και εργαλείων. Ως δευτερεύουσα χρήση ήταν και η κατασκευή μικρών εργαλείων.
Ο Πίνδαρος, ο Διοσκουρίδης και ο Πλίνιος αναφέρουν ότι η σμύριδα της Νάξου (Ναξία Σμύριδα) ήταν η καλύτερη και λόγω της εξαίρετης ποιότητάς της, εξάγονταν σε αρκετά μέρη του τότε αρχαίου κόσμου.
Σήμερα, παρόλο που υπάρχουν στη Νάξο επιφανειακά αποθέματα
Σμύριδας, που περιοδικά εξορρύσονται από τους κατοίκους δύο χωριών, δεν γίνεται σχεδόν καμία εκμετάλλευση!
ΚΙΣΣΗΡΗΣ
Αρχαίο όνομα: «Κίσσηρις» (Θεόφραστος εδάφ. 14, 19, 21). Ο Θεόφρα
στος κάνει αναφορά στην ύπαρξη δύο τύπων Κίσσηρης, αυτόν της
Μήλου και αυτόν της Νισύρου, ενώ παράλληλα επισημαίνει την ηφαιστειογενή τους προέλευση και το χαμηλό ειδικό βάρος τους που τους
επιτρέπει να επιπλέουν στη θάλασσα (αφρός της θάλασσας)
Πολλοί άλλοι συγγραφείς όπως Πλάτων, Αριστοτέλης, Διοσκουρί
δης, αναφέρουν ότι η κίσσηρη χρησίμευε ως λειαντικό και ως αδρανές
προσθετικό σε κονιάματα, ως αποτριχωτικό για την αφαίρεση τριχών,
ως ακόνι, και ως οδοντότριμμα στην ιατρική (Νικολάου 2005).
ΛΕΥΚΟΣ ΜΑΡΜΑΡΥΓΙΑΣ (ΜΟΣΧΟΒΙΤΗΣ)
Από αναφορές σε αρχαία κείμενα, φαίνεται ότι οι αρχαίοι Έλληνες και
οι Ρωμαίοι χρησιμοποίησαν διαφανείς σχιζόμενους σε λεπτότατες πλάκες λίθους (κατοπτρικούς) αντί υαλοπινάκων στα παράθυρα, για τους
οποίους πιστεύεται ότι ήταν λευκοί μαρμαρυγίες.
Στα Ορφικά κείμενα γίνεται αναφορά για έναν «Λεπιδωτό αποστίλβωντα λίθο», ενώ ο Πλίνιος στο έργο του «Φυσική Ιστορία» κάνει ανα-
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φορά για τους χώρους προέλευσης κατοπτρικών λίθων (Νικολάου
2005).
ΑΜΙΑΝΤΟΣ
Αρχαίο όνομα: «Αμίαντος». Ο Διοσκουρίδης αναφέρει για πρώτη φορά το όνομα Αμίαντος (=αμόλυντος) και ότι αυτός υπήρχε στην Κύπρο
όπου κατασκεύαζαν υφάσματα που δεν καίγονταν. Ο Στράβων και ο
Πλούταρχος αναφέρουν την παρουσία αμιάντου στην Κάρυστο από
τον οποίο παρήγαγαν νήματα για υφάσματα και τα οποία για να πλυθούν τα έριχναν στη φωτιά. Ο δε Πλίνιος συμπληρώνει ότι ο αμίαντος
ανθίσταται στα δηλητήρια των μάγων, δηλαδή στα οξέα (Νικολάου
2005).
ΠΥΡΙΤΟΛΙΘΟΣ: λεπτόκοκκο πέτρωμα αποτελούμενο κυρίως από
χαλαζία.
Παρόλο που χρησιμοποιήθηκε ευρέως από τη χαραυγή της ανθρωπότητας, δεν αναφέρεται με κάποιο ειδικό και χαρακτηριστικό όνομα.
Επειδή παράγει κατά την κρούση του σπινθήρες, αναφέρεται από τους
αρχαίους και ως «Πυρίτης ή πυρίτης λίθος»!
Ο πυριτόλιθος είναι ένα από τα πρώτα πετρώματα που χρησιμοποίησε ο άνθρωπος για την κατασκευή όπλων και εργαλείων. Στα αρχαιολογικά ευρήματα συγκαταλέγονται πυριτόλιθοι με διάφορες χρωματικές αποχρώσεις (γκρίζοι, μαύροι, κόκκινοι, πράσινοι) που οφείλουν το
χρώμα τους στη συμμετοχή και άλλων, εκτός του χαλαζία, ορυκτών
(ασβεστίτη, χλωρίτη, οξείδια σιδήρου κ.α.).
ΧΑΛΑΖΙΤΗΣ: Μεταμορφωμένο ή φλεβικό πέτρωμα αποτελούμενο
από κρυσταλλικό χαλαζία.
Αρχαίο όνομα: πιθανόν «Υελίτης» (Θεόφραστος εδάφ. 49),αλλά μάλλον με το ίδιο όνομα χαρακτηρίζεται και το μεμονωμένο ορυκτό ο χαλαζίας.
Γνωστός από την αρχαιότητα κυρίως για την κατασκευή προϊστορικών όπλων, εργαλείων και αργότερα, σύμφωνα με τον Θεόφραστο, για
την παρασκευή υάλου με πύρωση της υελίτιδος.
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ΤΡΑΧΕΙΤΗΣ: σκληρό ηφαιστειακό πέτρωμα
Το αρχαίο όνομα είναι άγνωστο. Βρέθηκαν όμως ευρήματα όπου πιστοποιούν τη χρήση του ως Μηλόπετρες για λειοτρίβηση διαφόρων
υλικών (π.χ. σιτηρών) ακόμη και μεταλλευμάτων όπως αυτών του
Λαυρίου. Ο Θεόφραστος στο Περί λίθων σύγγραμμά του (εδάφ. 9) τις
αναφέρει με το όνομα «Μυλίαι».
Σύμφωνα με ιστορικές πηγές, η προέλευση του πετρώματος Τρα
χείτη ήταν κυρίως η Μήλος όπου χρησιμοποιήθηκε ως δομικός λίθος
στα αρχαία τείχη της Μήλου και ως Μηλόπετρα (βλέπε κατάλογο
ΜΜΜ Μήλου 2018)
ΠΕΡΛΙΤΗΣ: ηφαιστειακό πέτρωμα με κρυσταλλικό νερό (2-6%)
Το όνομα Περλίτης δεν μνημονεύεται πουθενά στα αρχαία κείμενα.
Όμως, ο «Διάβαρος λίθος» τον οποίο περιγράφει ο Θεόφραστος (Περί
λίθων, εδάφ.20) ως ηφαιστειακό πέτρωμα που καιόμενο κισσηρούται,
είχε ακριβώς τις ιδιότητες ενός περλίτη (δηλαδή θερμαινόμενο, να διογκώνεται).
ΟΦΙΟΛΙΘΟΙ (ΟΦΙΤΕΣ)
Σε πολλά κείμενα των αρχαίων συγγραφέων υπάρχουν αναφορές για
τα βασικά αυτά πετρώματα, τους οφιόλιθους. Ο Ορφέας στα Λιθικά
του αναφέρει την «Οφιήτη πέτρα», ο Διοσκουρίδης στο «Περί Ύλης
Ιατρικής» τον «Οφίτη», ο Πλίνιος στο έργο του «Φυσική Ιστορία» τα
«Πράσινα οφιτικά μάρμαρα».
Πρέπει να σημειωθεί ότι και άλλα βασικής σύστασης πετρώματα
μνημονεύονται από τους αρχαίους, όπως π.χ. ο «Χρυσόλιθος» από τον
Ορφέα στα Λιθικά του και ο βασάλτης ή «Βασανίτης» από τον Πλίνιο.
Δεν έχουν όμως καταγραφεί ειδικές χρήσεις των πετρωμάτων αυτών,
πέρα από τη Δόμηση.
ΑΛΙΤΗΣ (ΑΛΑΤΙ): NaCl
Αρχαίο όνομα: «Άλας, Αλες, Αλς». Το αλάτι αναφέρεται σε πολλά αρχαία κείμενα, όπως στα Ορφικά Λιθικά και στα Ομηρικά κείμενα (Πα
νάγος (1995).
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Ο Όμηρος το ονομάζει «Θείον» (θεϊκό) και γράφει στην Ιλιάδα ότι,
«τον λαό που αγνοεί τη χρήση του αλατιού τον θεωρούσαν άγριο»
(Νικολάου 2005). Οι αρχαίοι συγγραφείς Ηρόδοτος, Στράβων, Διο
σκουρίδης, Ιπποκράτης, Δημοσθένης, Παυσανίας, Πλίνιος, αναφέρονται εκτενώς στην προέλευση, στις χρήσεις και στις ιδιότητές του. Από
τον Ηρόδοτο και τον Πλίνιο παίρνουμε την πληροφορία ότι οι Αιγύ
πτιοι χρησιμοποιούσαν το αλάτι και για την ταρίχευση των νεκρών
(Νικολάου 2005).
Το αλάτι πέρα από τις χρήσεις του ως γευσιοβελτιωτικό και ως συντηρητικό τροφίμων, χρησιμοποιήθηκε ως συναλλαγματική εμπορική
αξία και συμβόλιζε τη φιλία, την πίστη και τη φιλοξενία.
Στη Μήλο υπήρξε εμπορεύσιμο αλάτι από τις αλυκές της, κατά τη
Ρωμαϊκή Περίοδο(βλέπε κατάλογο ΜΜΜ Μήλου 2018).
ΓΑΙΑΝΘΡΑΚΕΣ (ΤΥΡΦΗ - ΛΙΓΝΙΤΗΣ – ΛΙΘΑΝΘΡΑΚΑΣ)
Αρχαίο όνομα: «Άνθρακας» (Θεόφραστος, Περί Λίθων, εδάφ. 16). Με
το γενικό όνομα άνθρακας, οι αρχαίοι χαρακτήριζαν τα πετρώματα
εκείνα που είχαν την ιδιότητα να καίγονται όταν πυρώνονται. Επίσης
από τις περιγραφές τους, μαθαίνουμε ότι οι αρχαίοι γνώριζαν τη φυτική τους προέλευση.
Ο Θεόφραστος στο ίδιο εδάφιο, αναφέρει ότι οι μεταλλουργοί χρησιμοποιούσαν τον άνθρακα ως καύσιμη ύλη για την επεξεργασία των
μετάλλων. Ο Αριστοτέλης επισημαίνει την παρουσία γαιανθράκων στη
Θράκη και Θεσπρωτία, ενώ ο Παυσανίας αναφέρει αυτανάφλεξή τους
στη λεκάνη της Μεγαλόπολης, ερμηνεύοντας το γεγονός με θρησκευτικές δοξασίες (Νικολάου 2005).
ΟΡΥΚΤΟΙ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΕΣ
Πολλοί αρχαίοι συγγραφείς (Ηρόδοτος, Ιπποκράτης, Αριστοτέλης,
Θεόφραστος, Διόδωρος ο Σικελιώτης, Στράβων, Πλίνιος..) αναφέρουν
συχνά στα κείμενά τους το «Πετρέλαιο» και την «Άσφαλτο» και δίνουν
πληροφορίες όχι μόνο για την παρουσία τους στον Ελλαδικό χώρο,
αλλά και για άλλες περιοχές.
Σύμφωνα με ευρήματα ανασκαφών που χρονολογούνται τουλάχι-
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στον από το 3.500 π.Χ., τεκμηριώνεται ότι οι λαοί της Μεσοποταμίας
ήταν οι πρώτοι που χρησιμοποίησαν τις διάφορες μορφές των υδρογονανθράκων, όχι μόνο σαν οικοδομικό υλικό (άσφαλτος) αλλά και για
φωτισμό (πετρέλαιο).
Ο Ηρόδοτος ήταν ο πρώτος που έκανε αναφορά για την εμφάνιση
πετρελαίου στη Ζάκυνθο.
Ο Θεόφραστος (Περί Λίθων εδάφ. 13) κάνει λόγο για έναν λίθο τον
«Σπίνο» (ίσως άσφαλτο) ο οποίος καίγεται όταν εκτεθεί στον ήλιο, ενώ
στο εδάφιο 15 αναφέρει έναν καιόμενο λίθο που αφήνει οσμή ασφάλτου.
Ο Ιπποκράτης συμπληρώνει ότι η άσφαλτος χρησίμευε και για θεραπευτικούς σκοπούς, όπως για τη θεραπεία κυνάγχης ή ως αντισηπτικό ή για επίδεση εγκαυμάτων.
ΓΙΑΛΙ: ΟΡΥΚΤΗ ΤΕΧΝΗΤΗ ΥΛΗ
Αρχαίο όνομα: «Ύελος», «Λίθος Χυτή» (Θεόφραστος, Περί λίθων,
εδάφ.49). Η σύστασή του περιελάμβανε πυρίτιο(από χαλαζιακή άμμο ή
ψαμμίτη), ασβέστιο (από ασβεστόλιθο) και νάτριο (από σόδα). Η παρασκευή του αναφέρεται από τον 6ο π. Χ αιώνα, και είχε τις εξής τεχνικές: τεχνική Πυρήνα (πυρακτωμένες ίνες γυαλιού γύρω από έναν πυρήνα), τεχνική Εμφύτευσης, και τεχνική Μήτρας. Με επιφύλαξη αναφέρουμε ότι, άγνωστος κειμενογράφος είχε καταγράψει ως πιθανή πηγή νατρίου για την παρασκευή γιαλιού, την Πικρολίμνη Χαλάστας.
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Μοσχοβίτης

Κίσσηρης

Περλίτης
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Αλίτης (αλάτι)

Γαιάνθρακας
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ΙΙΙ

Οι Λανθασμένες
περί των Λίθων Αντιλήψεις, Σήμερα

Ο άνθρωπος, ήδη από τα προϊστορικά χρόνια, φύση ευρηματικός και
περίεργος, χρησιμοποίησε το πέτρινο περιβάλλον μέσα στο οποίο ζούσε, με τον καλύτερο τρόπο. Αυτό μαρτυρούν τα διάφορα λίθινα ευρήματα(κοσμήματα, σφραγιδόλιθοι, ειδώλια, αντικείμενα οικιακής χρήσης..) και κυρίως τα μετέπειτα δείγματα της αρχιτεκτονικής και γλυπτικής τέχνης που θαυμάζουμε σήμερα.
Όπως διαπιστώνεται από την καταγραφή των γνωστών τότε λίθων
που προηγήθηκε, παρόλο που οι πρόγονοί μας αγνοούσαν τη χημική
σύσταση των λίθων, εν τούτοις ξεχώριζαν τα διάφορα είδη δίνοντάς τα
χαρακτηριστικά ονόματα και έκαναν σωστές παρατηρήσεις πάνω στις
ιδιότητες και χρήσεις τους.
Γεμάτος όμως ο τότε άνθρωπος με φοβίες, γιατί είχε συνείδηση του
θανάτου, της αρρώστιας, του κινδύνου από τα φυσικά φαινόμενα, κατέφευγε σε διάφορα προστατευτικά μέσα φανταστικά και υλικά.
Οι πολύτιμοι και ημιπολύτιμοι λίθοι με τα θαυμάσια χρώματα, τη
λάμψη και την αντοχή τους στο χρόνο, ήταν κυρίως αυτοί που περιεβλήθησαν με θαυματουργές δυνάμεις (θεραπευτικές, προστατευτικές,
προγνωστικές). Για την εποχή εκείνη βέβαια, ήταν δικαιολογημένα τα
πιστεύω των ανθρώπων για τις δυνάμεις που διέθεταν οι λίθοι. Αλλά
δεν μπορεί να μην επισημανθεί ότι η χρήση κάποιων λίθων για τους ειδικούς αυτούς σκοπούς, είχε ενίοτε ολέθρια αποτελέσματα, όπως π.χ.
το πιστεύω τους ότι πίνοντας τριμμένο αχάτη μέσα σε κρασί θεραπεύονταν οι ανοιχτές πληγές, ή ότι το τριμμένο ζαφείρι μέσα στο γάλα κατεύναζε τις εντερικές διαταραχές!
Υπολείμματα μερικών παλαιών λανθασμένων αντιλήψεων για τους
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λίθους, εξακολουθούν να υπάρχουν και σήμερα, όπως π.χ. η πιο απλή,
και κατά κάποιον τρόπο ανώδυνη αλλά αντιεπιστημονική, που είναι η
σύνδεση των πολυτίμων-ημιπολυτίμων λίθων με το ζωδιακό κύκλο και
την ημερομηνία γένεσης του ατόμου.
Όμως τα τελευταία χρόνια, αναπτύχθηκαν κάποιες «περί λίθων επιστήμες» κατά τις οποίες η δύναμη του επιλεγμένου κρυστάλλου εντοπίζει ή θεραπεύει κάποια αρρώστια, λύνει συναισθηματικά και ψυχικά
προβλήματα, προφυλάγει από το κακό, προβλέπει το μέλλον και πολλά
άλλα που παραπέμπουν σε μυστικισμό.
Πιο συγκεκριμένα παρουσιάζουν άνθιση στο διαδίκτυο οι ψευδοεπιστήμες «Κρυσταλλομαντεία», «Κρυσταλλοθεραπεία», που χρησιμοποιώντας γλώσσα και ορολογία δανεισμένες από τις πραγματικές επιστήμες, πείθουν τους ευκολόπιστους να τις ακολουθήσουν.
Ο ισχυρισμός ότι αυτές οι «επιστήμες» έχουν τις ρίζες τους σε αρχέγονους λαούς, πολιτισμούς και θρησκείες (πράγμα που εν πολλοίς αληθεύει),δεν νομιμοποιεί τις λανθασμένες αυτές απόψεις σήμερα. Με βάση την «ιστορική αυτή θεμελίωση» και μία γλώσσα διανθισμένη με επιστημονικούς όρους, αυτές οι «επιστήμες» έχουν κατακτήσει ένα μεγάλο κοινό και ένα κομμάτι της εμπορίας των πολυτίμων –ημιπολυτίμων
λίθων. Πρόκειται δηλαδή για προσοδοφόρες επιχειρήσεις.
Και παρόλη την ανάπτυξη των θετικών επιστημών και της τεχνολογίας που έχει απαντήσει σε αυτά τα ερωτήματα, ο σημερινός άνθρωπος
εξακολουθεί να έλκεται από τον μυστικισμό.
Ας πάρουμε λοιπόν μια ιδέα για το τι πρεσβεύουν και υπόσχονται
αυτές οι «επιστήμες» μέσα από λίγα αποσπάσματα κάποιων σχετικών
βιβλίων που κυκλοφορούν*.
Διαβάζουμε ότι:
Οι κρύσταλλοι είναι «μπαταρίες κοσμικής ενέργειας» που μπορούν να
φορτίσουν. Ο άνθρωπος «προγραμματίζει» τον επιλεγμένο κρύσταλλο
δηλώνοντας ξεκάθαρα και έχοντας στο νου του τον σκοπό που θέλει να
πετύχει, μέσα από τις πολλές ιδιότητες που αυτός διαθέτει!

* Για λόγους αποφυγής τυχόν διαφήμισης, δεν αναφέρονται αυτά τα βιβλία στη
βιβλιογραφία που ακολουθεί στο τέλος του βιβλίου.
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Ο άνθρωπος δεν μπορεί να προγραμματίσει την κρυσταλλική ύλη κατά
της αρεσκείας του, για κάποιους μυστικοπαθείς σκοπούς, παρά μόνο
μπορεί να την εκμεταλλευτεί για χρήσεις που αντιστοιχούν στις συγκεκριμένες φυσικοχημικές ιδιότητες που διαθέτει.
Η Κρυσταλλοθεραπεία βασίζεται στην επίδραση που έχουν οι κρύσταλλοι στο ανθρώπινο σώμα (υλικό και πνευματικό)και αποτελεί σημαντικό
κλάδο της φυσικής ή αναλλακτικής ιατρικής!

Είναι τουλάχιστον αφελές, αν όχι επικίνδυνο, να χαρακτηρίζεται η
Κρυσταλλοθεραπεία ως σημαντικός κλάδος της εναλλακτικής ιατρικής. Σε καμία επίσημη ιατρική σχολή δεν αναγνωρίζεται, ενώ αντίθετα
αναγνωρίζονται ή διδάσκονται άλλες εναλλακτικές μορφές, όπως
ομοιοπαθητική, βελονισμός .
Στην Κρυσταλλοθεραπεία χρησιμοποιείται το κρυσταλλικό νερό, σύμφωνα με την οποία το ορυκτό (π.χ. αχάτης, καρνεόλη, αβεντουρίνης, κιτρίνης, ροζ χαλαζίας, αμέθυστος, κρύσταλλος χαλαζίας) τοποθετείται
από το προηγούμενο βράδυ στο νερό, που πρέπει να είναι καθαρισμένο
ενεργειακά και προγραμματισμένο, και την επομένη είναι έτοιμο για
εσωτερική χρήση!

Πέρα από το ότι η τελετουργική αυτή πράξη με την εμβάπτιση κρυσταλλικών μορφών του διοξειδίου του πυριτίου δεν προσφέρει απολύτως τίποτε στον άνθρωπο, μερικές φορές μπορεί να αποβεί και επικίνδυνη, καθώς κάποια από τα αναφερθέντα ορυκτά όπως ο αχάτης με
την ινώδη υφή του, ενδέχεται να εσωκλείει κάποιο επιβλαβές ευδιάλυτο στοιχείο ανάμεσα στις ίνες του που να περάσει στο νερό.
Οι κρύσταλλοι χρησιμεύουν ως μετασχηματιστές ενέργειας και ως «ιονιστές», δημιουργώντας μία εξισορρόπηση θετικών και αρνητικών ιόντων
μέσα και γύρω από τον ανθρώπινο οργανισμό.

Μάλιστα εδώ για ενίσχυση της παραπάνω θεωρίας τους, επιστρατεύουν νόμους της Φυσικής και της Κρυσταλλοχημείας και συγκεκριμένα
την ιδιότητα του πιεζοηλεκτρισμού που διαθέτουν κάποιοι κρύσταλλοι
και ιδιαίτερα ο χαλαζίας.
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Ο πιεζοηλεκτρισμός είναι η ιδιότητα που έχουν κάποιοι σπάνιοι κρύσταλλοι, εδώ ο χαλαζίας-α, που αν υποστεί μία πίεση ή ένα σοκ, παρουσιάζει πάνω στις έδρες του ηλεκτρικό φορτίο, και έχει εφαρμογή σε
πολλές συσκευές (ρολόγια, ραδιοτηλέφωνα, τηλεπικοινωνίες...Όμως
για δύο λόγους όλοι οι κρύσταλλοι του χαλαζία που κυκλοφορούν
στην αγορά δεν μπορούν να λειτουργούν ως ιονιστές: Πρώτον, γιατί
μόνο ένας σπάνιος τύπος χαλαζία διαθέτει αυτήν την ιδιότητα, ο χαλαζίας-α, ο οποίος δεν διαθέτει κέντρο συμμετρίας και δεν πρέπει να έχει
ατέλειες όπως διδυμίες (γι αυτό και χρησιμοποιείται σήμερα κυρίως
συνθετικός χαλαζίας σε λεπτές τομές). Δεύτερον, η απλή επαφή με
έναν κρύσταλλο χαλαζία (ακόμη και με χαλαζία-α) δεν ενεργοποιεί την
ιδιότητα του πιεζοηλεκτρισμού.
Ο Αιματίτης (ορυκτό θεραπευτής) σε σωματικό επίπεδο ρυθμίζει
την κυκλοφορία του αίματος και δρα ευεργετικά σε παθήσεις του
αίματος, όπως η αναιμία. Υποστηρίζει τα νεφρά, καθαρίζει το αίμα
και ανανεώνει τους ιστούς. Ευνοεί την απορρόφηση του σιδήρου
και την αύξηση των ερυθρών αιμοσφαιρίων. Έχει αντιπυρετική δράση και βοηθά στην επούλωση των καταγμάτων και των τραυματισμών της σπονδυλικής στήλης. Σε ψυχολογικό επίπεδο τονώνει την
αυτοπεποίθηση, ενώ στο νοητικό επίπεδο ενισχύει τη μνήμη.
Ασφαλώς και υπάρχουν αρκετοί λίθοι που χρησιμοποιούνται στη φυσική τους μορφή, σήμερα στη φαρμακολογία και ιατρική, όπως κάποια
άλατα ως κολλύρια για τα μάτια, ο τάλκης για την προστασία του δέρματος, ο καολινίτης ως προσρροφιτικό και αδρανές συμπλήρωμα φαρμάκων, η ελαφρόπετρα στον καθαρισμό των δοντιών και πάρα πολλά
άλλα, που είναι όμως κονιοποιημένα και κατάλληλα επεξεργασμένα.
Όσον αφορά το παράδειγμα του αιματίτη ως «ορυκτό θεραπευτή», δεν
πρέπει να συγχέεται το σιδηρούχο αυτό ορυκτό με το χημικό του στοιχείο, τον σίδηρο, που είναι άκρως απαραίτητο στον ανθρώπινο οργανισμό. Τον σίδηρο τον παίρνουμε από τις τροφές και σε περίπτωση ανεπάρκειας από φαρμακευτικά σκευάσματα που είναι, είτε χημικά είτε
επεξεργασμένες ορυκτές ύλες όπως ο αιματίτης. Αυτό όμως είναι δια-
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φορετικό από το να πιστεύει κανείς ότι θα θεραπευθεί εάν κρατά πάνω
του ή στο σημείο που πονά μία πέτρα (εν προκειμένου αιματίτη) που
κάποιοι για εμπορικούς λόγους του την πρότειναν.
Και επειδή στις «επιστήμες» αυτές, φαίνεται ότι το χρώμα ενός πολυτίμου λίθου παίζει κυρίαρχο ρόλο στις δυνάμεις που του αποδίδουν,
ας δούμε αυτό το φαινόμενο από επιστημονικής σκοπιάς. Σαν απλό παράδειγμα μπορούμε να αναφέρουμε το Σμαράγδι και την Άκουαμαρίνα
για τα οποία επικρατεί η λανθασμένη αντίληψη ότι είναι προικισμένα
με διαφορετικές δυνάμεις το καθένα, και γι αυτό καταλαμβάνουν και
διαφορετικές θέσεις στον ημερολογιακό γενέθλιο πίνακα.
Όμως και τα δύο αυτά, είναι οι έγχρωμες ποικιλίες του ίδιου ορυκτού που λέγεται Βήρυλλος (Be3Al2Si6O18),ένα ετερόχρωο ορυκτό που
δεν έχει δικό του χρώμα. Ίχνη από ξένες προσμείξεις μπορούν να εισχωρήσουν μέσα στη δομή του κρυστάλλου κατά το χρόνο ανάπτυξής
του και να το χρωματίσουν. Έτσι π.χ. το στοιχείο χρώμιο σε ίχνη, δίνει
το πράσινο χρώμα και μετατρέπει την άχρωμη βήρυλλο σε σμαράγδι,
ενώ το στοιχείο σίδηρος δίνει το θαλασσί χρώμα και δημιουργεί την
άκουα μαρίνα. Τα χρώματα αυτά είναι «ψεύτικα» και δεν προϋποθέτουν αλλαγές στις φυσικές ή χημικές ιδιότητες, που παραμένουν οι
ίδιες μεταξύ τους. Αυτό φαίνεται άλλωστε από το γεγονός ότι αν κονιορτοποιηθούν η πράσινη και η ουρανί ποικιλία της βηρύλλου, το
χρώμα της σκόνης τους εξακολουθεί να είναι λευκό.
Και ούτε είναι το χημικό στοιχείο που εισχώρησε, αυτό που προσδίδει τις άγνωστες υπερφυσικές ιδιότητες στον κρύσταλλο, αφού το ίδιο
αυτό στοιχείο σε κάποιο άλλο ορυκτό μπορεί να δώσει άλλο χρώμα,
όπως π.χ. το στοιχείο χρώμιο δίνει κόκκινο χρώμα στο ρουμπίνι, που
είναι μία έγχρωμη ποικιλία ενός άλλου ετερόχρωου ορυκτού του κορουνδίου (Al2O3).*
* Εδώ θα πρέπει να αναφερθεί ότι η αλλαγή χρώματος σε ένα ορυκτό δεν οφείλεται μόνο στη πρόσμιξή του με ξένο στοιχείο, αλλά και σε άλλους παράγοντες, όπως
επίδραση φυσικής ή κοσμικής ακτινοβολίας, που ενεργοποιεί ορισμένα ατομικά κέντρα (χρωματικά κέντρα) μέσα στον κρύσταλλο. Αλλά αυτό δεν θα αναλυθεί εδώ,
γιατί ξεφεύγει από τα στενά πλαίσια αυτού του πονήματος.
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Επομένως το ωραίο χρώμα σε έναν κρύσταλλο πέρα από την ωραιότητά του και την ευχαρίστηση που προκαλεί στο μάτι, δεν του προσδίδει ξεχωριστές ιδιότητες. Αυτό τεκμηριώνεται και από το γεγονός
που ο σημερινός άνθρωπος μπορεί και αλλάζει το χρώμα σε κάποιους
λίθους για εμπορικούς κυρίως λόγους. Σήμερα κυκλοφορούν ψεύτικοι
κιτρίνες και καπνίες που παρήχθησαν από αμέθυστο μετά από θέρμανση και βομβαρδισμό με ακτίνες Χ, ή ακόμη έγχρωμες ποικιλίες αχάτη
που δημιουργήθηκαν από εμποτισμό τους σε έγχρωμα διαλύματα.
Αφού λοιπόν μπορεί και επεμβαίνει ο άνθρωπος στην αλλαγή του
χρώματος, φαίνεται καθαρά ότι το χρώμα (που καθορίζει και την ποικιλία του λίθου) δεν έχει καμία σχέση με άγνωστες ιδιότητες και δη υπερφυσικές, και ότι οι έγχρωμες ποικιλίες του ίδιου ορυκτού έχουν ακριβώς τις ίδιες φυσικές και χημικές ιδιότητες, μετρήσιμες από την επιστήμη. Παρόλα αυτά όμως, σε έναν τυχαίο κατάλογο «γενεθλίων λίθων»
που σχετίζεται με τον μήνα γέννησης μπορούμε να δούμε ότι σε άλλους μήνες τοποθετείται η επήρεια της Άκουα Μαρίνα (π.χ. Φεβρουά
ριο, Μάιο, Οκτώβριο), και σε άλλον το σμαράγδι(π.χ. Ιούνιο).Και το
ότι κυκλοφορούν κάθε φορά διαφορετικοί τέτοιοι κατάλογοι «γενεθλίων λίθων» με αλλαγές στις θέσεις των λίθων, είναι μια επιπλέον απόδειξη της λανθασμένης αντίληψης ότι δηλαδή την τύχη του ανθρώπου
καθορίζει η θέση της γης στο διάστημα τη ημέρα της γέννησης του και
ότι αυτή η τύχη μπορεί να αλλάξει αν ο άνθρωπος αποκτήσει τον κατάλληλο λίθο!
Συμπερασματικά θα λέγαμε ότι από επιστημονική άποψη οι λίθοι
και ιδιαίτερα οι πολύτιμοι-ημιπολύτιμοι, δεν διαθέτουν ιδιότητες τέτοιες που να δικαιολογούν, έστω και στο ελάχιστο, τις παλιές και νέες
δοξασίες. Είναι θαυμάσιοι στο βλέμμα γιατί διεγείρουν συναισθήματα
ευφορίας σε αυτόν που τους φοράει (νιώθουν αρεστοί),έχουν πάμπολλες χρήσεις που τις εκμεταλλεύεται ο άνθρωπος για καλυτέρευση της
ζωής του, αλλά δεν είναι θαυματουργοί.
Οι πολύτιμοι-ημιπολυτιμοι λίθοι, ως έχουν, δεν προβλέπουν το μέλλον, δεν προφυλάγουν από αρρώστιες ή το κακό μάτι, δεν θεραπεύουν
ψυχικά τραύματα και δε διαθέτουν «θετική ή «αρνητική ενέργεια».
Όμως, όπως όλα τα ορυκτά, έτσι και αυτοί, είναι άκρως απαραίτητοι
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στη ζωή μας χάρις στις πάμπολλες χρήσεις που έχουν στην καθημερινότητα και στο μέλλον μας, και που επεκτείνονται (με κατάλληλη επεξεργασία) ακόμη και στην ιατρική και φαρμακολογία.
Λέμε Nαι στην απόκτηση πολύτιμων-ημιπολύτιμων λίθων (αν υπάρχει οικονομική δυνατότητα), γιατί μας δίνουν λάμψη από τη λάμψη
τους, μας ομορφαίνουν και μας προτρέπουν για καλά συναισθήματα
όταν στολιζόμαστε και γινόμαστε αρεστοί. Μήπως τελικά κάτι τέτοιο
εννοούσαν οι αρχαίοι όταν προσδιόρισαν ότι το διαμάντι έχει τη δύναμη να συμφιλιώνει ένα μαλωμένο ζευγάρι; Γιατί πράγματι, ποια
σύζυγος θα μπορούσε να αντισταθεί στη θέα ενός λαμπερού διαμαντιού που της προσφέρθηκε για συμφιλίωση από τον .....«άπιστο» σύζυγο;
Το κείμενο αυτό δεν αποσκοπεί στον αφορισμό των πολυτίμων-ημιπολυτίμων λίθων, από ιδιώτες, συλλέκτες, μουσεία (αντιθέτως μάλιστα), αλλά προσπαθεί να επιστήσει την προσοχή στη χρησιμοποίησή
τους, που λόγω κάποιων λανθασμένων αντιλήψεων, μπορούν να αποβούν ακόμη και επικίνδυνοι.
Είναι ωραίο ένα κόσμημα στο λαιμό από χάντρες αιματίτη που δίνουν γοητεία και προκαλούν θαυμασμό, αλλά για την αναιμία σου μή
στηρίζεσαι σε αυτό, πάρε καλύτερα συνταγογραφούμενα συμπληρώματα σιδήρου.
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Οι δύο όψεις της «Λαυρεωτικής γλαύκας» (περ. 390-295 π.Χ.), του ασημένιου
Αθηναϊκού τετράδραχμου, που ήταν το
«ισχυρό νόμισμα» του αρχαίου κόσμου,
κατασκευασμένο από άργυρο των ορυχείων του Λαυρίου. Το νόμισμα βρίσκεται
στο Νομισματικό Μουσείο Αθηνών (από
Κατάνο 1999, σελ. 164-165).

Οι98 χρήσεις των Λίθων
στην Αρχαιότητα
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Ε

ίναι γνωστό ότι ο άνθρωπος, από τη στιγμή της εμφάνισής του στη Γη, χρησιμοποίησε με ποικίλους τρόπους τo πέτρινο περιβάλλον που ήταν γύρω του. Η λίστα
των ορυκτών που χρησιμοποίησαν και κατονόμασαν οι αρχαίοι στα κείμενά τους (Ορφικά, Ομηρικά, Ησιόδου, Θεοφράστου…) είναι πολύ μεγάλη.
Οι αρχαίοι έδιναν χαρακτηριστικά ονόματα στα ορυκτά, γεμάτα μηνύματα, μερικά
από τα οποία διατηρούνται ως και σήμερα, όπως π.χ. αχάτης, χρυσόκολλα, οψιδιανός… Σε κάποια άλλα με περίεργα ονόματα, η τεχνολογία σήμερα επέτρεψε να προσδιοριστούν επ’ ακριβώς η σύσταση και η δομή τους. Όπως π.χ. η «Μηλία Γη» σήμερα
προσδιορίστηκε ως Καολίνης, η «Ηράκλεια λίθος» αντιστοιχεί σήμερα στον Μαγνητίτη, ή το «Αρρενικόν» είναι η Κίτρινη Σανδαράχη…
Αλλά, όμως, είναι μόνο αυτά τα ορυκτά; Μέσα από τις περιγραφές των παλαιών
κειμένων προκύπτει ότι οι αρχαίοι εκμεταλλεύτηκαν έναν πολύ μεγαλύτερο αριθμό
ορυκτών, χωρίς όμως να τα έχουν κατονομάσει. Για ορισμένα από αυτά τα «ανώνυμα
ορυκτά» πραγματοποιήθηκαν επιτόπιες και εργαστηριακές μελέτες, με σκοπό την
ταύτισή τους με τα αντίστοιχα σημερινά επικρατούντα ορυκτά. Όπως π.χ. ο λίθος (Σαμία Γη), ο οποίος αναφέρεται ότι χρησιμοποιήθηκε λόγω της λιπαρότητάς του σαν
σαπούνι, αποδείχθηκε ότι αντιστοιχεί σε Μπεντονίτη. Ποιος θα φανταζόταν ότι οι
αρχαίοι χρησιμοποίησαν τον Μπεντονίτη στη Σάμο, τουλάχιστο 2.000 χρόνια πριν
αυτός εξορυχτεί κανονικά στη Μήλο και κατακτήσει την παγκόσμια αγορά;
Στο παρόν βιβλίο παρουσιάζονται τα ορυκτά που χρησιμοποιήθηκαν τότε ένα προς
ένα, με το αρχαϊκό τους όνομα (όταν αυτό υπάρχει), τις χρήσεις τους και τις δοξασίες
που τα περιέβαλαν, ταξινομημένα με βάση την επιστημονική τους ταυτότητα και το
σύγχρονο όνομά τους.
Το σύγγραμμα χωρίζεται σε τρεις ενότητες:
●●

Οι περί των λίθων προλήψεις στην Αρχαιότητα: όπου παρουσιάζεται η σχέση
του ανθρώπου και η εξάρτησή του από τους λίθους, σε ένα περιβάλλον που δεν
μπορούσε να κατανοήσει.

●●

Κατάταξη των λίθων σε πέντε κατηγορίες ανάλογα με την τότε κυρίαρχη χρήση τους: Λίθοι για χρωστικές, Λίθοι για διακόσμηση, Μέταλλα και Μεταλλικοί
λίθοι, Λίθοι για δόμηση, Λίθοι ειδικών χρήσεων.

●●

Οι λανθασμένες περί λίθων αντιλήψεις, σήμερα. Επειδή πολλές από τις αρχαίες δοξασίες περί μαγικών ιδιοτήτων των λίθων (δικαιολογημένα τότε), εξακολουθούν να υπάρχουν μέχρι σήμερα, γίνεται προσπάθεια με επιστημονικά τεκμηριωμένα δεδομένα, να αποδειχθεί ότι πρόκειται για εντελώς λανθασμένες
αντιλήψεις.

Το σύγγραμμα πλαισιώνεται με εντυπωσιακές φωτογραφίες ορυκτών και απευθύνεται
σε αρχαιολόγους, ορυκτολόγους, μεταλλειολόγους, γεωλόγους, φοιτητές, αλλά και
σε κάθε άνθρωπο που ενδιαφέρεται για τον πέτρινο κόσμο που τον περιβάλει και την
ιστορία του.

