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ΧΡΗΣΗ ΟΡΥΚΤΏΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΩΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ
ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ

Διά μέσου της ιστορίας του, ο άνθρωπος αναζητούσε ορυκτά
και μέταλλα για να ικανοποιήσει τις ανάγκες του. Από
αρχαιολογικές ανακαλύψεις, προκύπτει ότι εργαλεία και όπλα
κατασκευάζονταν για χιλιάδες χρόνια κατά τηΛίθινη Εποχή σε
αντίστοιχα «εργοστάσια», μεταφέρονταν σε μεγάλες
αποστάσεις και πιθανόν να χρησιμοποιούνταν σε
συναλλαγές για άλλα βασικά αγαθά όπως τροφή ή δέρματα
ζώων για σκοπούς στέγασης. Η ζωή στη Λίθινη Εποχή ήταν
δύσκολη και επικίνδυνη, όμως οι πρόγονοί μας ήταν ικανοί να
επιβιώσουν, να αναπτύξουν τις ικανότητές τους και να
βελτιώσουν τον τρόπο ζωής τους, χάρη στο εμπόριο που
αναπτύχθηκε μεταξύ των κοινοτήτων. Φυσικά, μαζί με το
εμπόριο έρχεται η επικοινωνία και η ανάπτυξη της σκέψης,
της τέχνης και της τεχνολογίας. Έτσι, από τα αρχικά στάδια, τα
ορυκτά έχουν παίξει πρωτεύοντα ρόλο στην ανάπτυξη του
ανθρώπου. Αυτή του η ανάπτυξη οδήγησε στην ανακάλυψη
των μετάλλων, αρχικά του χαλκού, αργύρου, χρυσού και
μετέπειτα του σίδηρου.

Η εξόρυξη και η χρήση ορυκτών χρονολογείται από την
Παλαιολιθική Εποχή. Από αρχαιολογικά ευρήματα,
προκύπτει ότι ο άνθρωπος χρησιμοποίησε την πέτρα ως
πρωτογενές δομικό υλικό, αρχικά σε μορφή ακατέργαστης
αργολιθοδομής, δηλαδή όπως βρίσκεται στη φύση, και
αργότερα σε μορφή πελεκητή ή λαξευτή για τη στέγασή του
και ουσιαστικά για την προστασία του από καιρικά φαινόμενα,
από άγρια ζώα και από επιδρομές εχθρικών φυλών.

Ο άνθρωπος αναγνώρισε τα φυσικά χαρακτηριστικά και
ιδιότητες των ορυκτών και των πετρωμάτων και τα αξιοποίησε
για την ανάπτυξή του. Αρχικά κατασκεύασε λίθινα εργαλεία
και αργότερα μεταλλικά εργαλεία, τα οποία τον βοήθησαν να
λαξεύσει και να σμιλεύσει πετρώματα. Δημιούργησε λατομεία
και μεταλλεία και άλλες «βιομηχανικές» δραστηριότητες, οι
οποίες συνέβαλαν στην οικιστική-πολεοδομική, κοινωνική,
οικονομική και πολιτιστική ανάπτυξή του.

Όλα αυτά τεκμηριώνονται με αρχαιολογικά ευρήματα όπως
αρχαίες πόλεις κτισμένες με πολεοδομική δομή, πήλινα
(χρήση αργιλικών ορυκτών και μπεντονίτη) και μεταλλικά
οικιακά αντικείμενα (οικιακά σκεύη, αμφορείς, λυχνίες κλπ.),
χάλκινα, αργυρά και χρυσά νομίσματα και πέτρινα, πήλινα,
και μεταλλικά είδωλα και άλλα αντικείμενα όπως αντικείμενα
λατρείας κ.λπ.

Τα ορυκτά και τα πετρώματα που εξορύχτηκαν, έτυχαν
επεξεργασίας και χρησιμοποιήθηκαν στην αρχαία Κύπρο
είναι: στεατίτης (τάλκης), μπεντονίτης, γύψος, αμίαντος,
χαλκός, μάργα, άργιλος, βασάλτης, διορίτης, ανδεσίτης,
ασβεστόλιθος, ασβεστολιθικός ψαμμίτης, κρητίδα, διαβάσης
και κροκάλλες διαφόρων πετρωμάτων. Επίσης, φυσικές
χρωστικές ουσίες όπως η ούμπρα (φαιόχωμα) και η ώχρα
έχουν χρησιμοποιηθεί για τη διακόσμηση αρχαίων αγγείων
αλλά και πολλών αγιογραφιών και τοιχογραφιών σε ιστορικές
εκκλησίες που αποτελούν πολιτιστική κληρονομιά για το νησί.
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Σιδηρόκραμα

είναι ένα φυσικό, ανόργανο, στερεό, το οποίο έχει χαρακτηριστική εσωτερική ατομική δομή και
καθορισμένη χημική σύνθεση, το οποίο δημιουργείται και εμφανίζεται . Αυτό σημαίνει ότι υλικά που
κατασκευάζονται από τον άνθρωπο όπως ο χάλυβας δεν θεωρούνται ορυκτά. ουσίες είναι αυτές που
δεν ζουν και δεν διαμορφώνονται με διαδικασίες διαβίωσης. είναι εκείνα που τα άτομα που τα
συνθέτουν έχουν ένα τακτικό και επαναλαμβανόμενο μοτίβο με , αλλά αυτή η
σύνθεση μπορεί να ποικίλει μέσα σε δεδομένα όρια.

είναι οποιαδήποτε στερεά ύλη η οποία αποτελείται από ένα ή περισσότερα ορυκτά και, μερικές φορές,
από οργανική ύλη, π.χ. γρανίτης ή ασβεστόλιθος ή ορυκτό κάρβουνο.

είναι θραυστά πετρώματα για παραγωγή σκύρων και άμμου, ή και φυσικά αμμοχάλικα και άμμοι που
με την ανάμιξή τους με τσιμέντο και νερό ή άσφαλτο χρησιμοποιούνται στην οικοδομική βιομηχανία και την οδοποιία.

είναι μια φυσική συγκέντρωση ορυκτού ή ορυκτών, ειδικά μεταλλικών, η οποία μπορεί επικερδώς να
εξορυχτεί.

είναι ένα χημικό στοιχείο που είναι ελατό και όλκιμο, συνήθως στερεό, έχει χαρακτηριστική λαμπρότητα,
και είναι καλός αγωγός της θερμότητας και του ηλεκτρισμού. Χαρακτηριστικά παραδείγματα μέταλλων είναι ο
χαλκός και ο σίδηρος.

(μεταλλουργία) είναι υλικό που αποτελείται από μίγμα δύο ή περισσότερων μετάλλων, ή ενός μετάλλου και
ενός μη μεταλλικού υλικού.

είναι κράμα σιδήρου, που περιλαμβάνει μεγάλο ποσοστό ενός ή περισσότερων άλλων στοιχείων, το
οποίο προστίθεται στο λειωμένο μέταλλο κατά τη διάρκεια της παραγωγής σιδήρου και χάλυβα για να δώσει την
απαραίτητη σύνθεση.

Περισσότερες πληροφορίες για τα ορυκτά μπορείτε να βρείτε στις ακόλουθες ιστοσελίδες:

Κείμενο: Κλάδος Οικονομικής Γεωλογίας

Φωτογραφία Εξωφύλλου:

Φωτογράφος:

Πηγή:

Αυτοφυής χαλκός
Lou Perloff

The Photo-Atlas of Minerals

http://www.minsocam.org
http://www.webmineral.com
http://www.ima-eu.org/mineralzone.html
http://www.mindat.org
http://www.mineralatlas.com

Χρυσό περιδέραιο με σφραγιδοκύλινδρο από
αιματίτη.

(Πηγή: Τμήμα Αρχαιοτήτων)

Αργυρό βραχιόλι.
(Πηγή: Τμήμα Αρχαιοτήτων)

Κύπελλο από ανδεσίτη.
(Πηγή: Τμήμα Αρχαιοτήτων)

Πήλινο ομοίωμα ενός υπαίθριου ιερού – χρήση
αργιλικών ορυκτών για την κατασκευή του.

(Πηγή: Τμήμα Αρχαιοτήτων)



Σιδηροπυρίτης
Πηγή: Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης

Στη βιομηχανία για την κατασκευή των

πλαστικών μερών οικιακών συσκευών και

άλλων πλαστικών αντικειμένων και επίπλων

που χρησιμοποιούνται στο σπίτι ή στον κήπο,

χρησιμοποιούνται τα ορυκτά τάλκης και

ασβεστίτης. Ο τάλκης, αν και είναι το πιο

μαλακό ορυκτό στη φύση, εντούτοις με την

κατάλληλη επεξεργασία μπορεί να μετατρέψει

ελαφρά, μαλακά πλαστικά σε σκληρά αλλά και

ανθεκτικά στη θερμότητα. Η προσθήκη

ασβεστίτη μετατρέπει τα πλαστικά σε πιο

δύσκαμπτα και πιο φωτεινά. Στις παιδικές

πάνες και τα πλαστικά παιχνίδια περιέχονται τα

ορυκτά ασβεστόλιθος, τάλκης και χαλαζιακή

άμμος ενώ η χρήση σεπιόλιθου μειώνει τη

μετακίνηση πιθανών επιβλαβών ουσιών.

ΤΑ ΟΡΥΚΤΑ ΣΤΗΝ

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΜΑΣ ΖΩΗ

ΧΡΗΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΟΡΥΚΤΩΝ

Ο άνθρωπος είναι αρκετά εξοικειωμένος με τα

ορυκτά, αφού αυτά είναι απαραίτητα σε πάρα

πολλούς τομείς όπως η τέχνη, η γεωργία, η

φαρμακευτική, η οικοδομική και άλλες

βιομηχανίες. Τα ορυκτά κυριαρχούν, επίσης

στην καθημερινότητα του ανθρώπου, αφού

ένα μεγάλο μέρος των υλικών που

χρησιμοποιούνται στη βιομηχανία περιέχει ή

αποτελείται εξ ολοκλήρου από ορυκτά,

επεξεργασμένα ή μη. Συναντώνται, εξάλλου,

στη διατροφή του ανθρώπου, στα καλλυντικά,

ενώ τα βλέπουμε σε κάθε σημείο του

περιβάλλοντός μας, όπως στο έδαφος που

πατούμε, στην αμμουδιά, στους βράχους των

βουνών και στη λάσπη. Χρησιμοποιούνται,

επίσης, ως βιομηχανικά και δομικά υλικά και οι

πολύτιμοι και ημιπολύτιμοι λίθοι (διαμάντι,

σμαράγδι, ρουμπίνι, τοπάζιο κ.ά.) ως

κοσμήματα, χάρη στη διαύγεια, τη λάμψη, το

χρώμα, τη σκληρότητά τους κ.λπ.

Η κοινωνία στην οποία ζούμε σήμερα

προσφέρει στον άνθρωπο ένα αριθμό

ανέσεων, όπως τα πολυάριθμα καταναλωτικά

αγαθά που κατακλύζουν τις αγορές και

περιλαμβάνουν τα αυτοκίνητα, τις οικιακές

ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές και

πολλά άλλα.

θεωρούνται από πολλούς από

εμάς ως δεδομένα, εξαρτάται από την

διαθεσιμότητα των ορυκτών πρώτων υλών.

Ο ρ ι σ μ έ ν α β ι ο μ η χ α ν ι κ ά ο ρ υ κ τ ά

χρησιμοποιούνται ευρέως στην καθημερινή

μας ζωή και στην ουσία μας περιβάλλουν. Για

να κτιστεί μια μέση κατοικία χρειάζονται 350 -

400 τόνοι αδρανών υλικών (σκύρα και άμμος),

περίπου 7 χιλιάδες τούβλα (~5 τόνοι αργιλικών

ορυκτών) και μέχρι 150 τόνοι βιομηχανικών

ορυκτών για το τσιμέντο (άργιλος ,

ασβεστόλιθος, γύψος και φαιόχωμα),

επιχρίσματα και γυψοσανίδες (ασβεστόλιθος,

γύψος), γυαλιά, μπογιές, κεραμικά κ.λπ. Τα

χρώματα για τη βαφή εσωτερικών και

εξωτερικών τοίχων περιέχουν τα βιομηχανικά

ορυκτά τάλκη, καολίνη, μπεντονίτη, σεπιόλιθο,

διατομίτη, αστρίους, ασβεστόλιθο και χαλαζία.

Τα ορυκτά αυτά συμβάλλουν στο ομαλό

τελείωμα αλλά και στην ανθεκτικότητα της

βαφής στην αλλοίωση σε βάθος χρόνου.

,

H παραγωγή των προιόντων

αυτών που Στη φαρμακευτική βιομηχανία, σχεδόν όλα τα

είδη χαπιών περιέχουν τα ορυκτά τάλκη και

ασβεστίτη, οι αντισηπτικές πούδρες και κρέμες

περιέχουν μπεντονίτη και τα φάρμακα πέψης

περιέχουν το ορυκτό καολίνης. Οι παιδικές

πούδρες αποτελούνται σχεδόν εξ ολοκλήρου

από το ορυκτό τάλκης. Το θειικό άλας

μαγνησίου όπως και άλλα ορυκτά και άλατα

χρησιμοποιούνται για την αντιμετώπιση

πολλών παθήσεων και ασθενειών.

Αξίζει να αναφερθεί ότι κύριο στοιχείο του

βορικού άλατος είναι το βόριο. Τόσο ο

άνθρωπος όσο τα ζώα και τα φυτά χρειάζονται

το βόριο για να μεγαλώσουν. Οι άνθρωποι

καταναλώνουν ημερησίως 1 έως 3

χιλιοστόγραμμα βορίου μέσω της τροφής

τους και του πόσιμου νερού, το οποίο διεγείρει

τον μεταβολισμό των ζωντανών οργανισμών

μετατρέποντας την τροφή σε ενέργεια.

ΧΡΗΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ

ΤΑ ΟΡΥΚΤΑ ΕΙΝΑΙ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΜΑΣ

Μέταλλα όπως ο χρυσός, ο άργυρος, ο χαλκός, ο σίδηρος,

το αλουμίνιο, ο μόλυβδος, το νικέλιο, το χρώμιο κ.ά.

παράγονται από την εξόρυξη (από επιφανειακά και

υπόγεια μεταλλεία) και την επεξεργασία μεταλλικών

ορυκτών και χρησιμοποιούνται ευρέως, αποτελώντας έτσι

σημαντικό μέρος της καθημερινής ζωής του ανθρώπου.

Τα μέταλλα είναι απαραίτητα για την κατασκευή

μηχανημάτων, εργαλείων, ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών

συσκευών, πολεμικού υλικού κ.ά. Ο χρυσός και ο άργυρος

χρησιμοποιούνται ευρέως στην κατασκευή κοσμημάτων,

νομισμάτων και μικροηλεκτρονικών συσκευών. Ο χαλκός,

εξάλλου, χρησιμοποιείται ευρέως στην ηλεκτροτεχνία και

στην κατασκευή σωλήνων και ηλεκτρονικών συσκευών

υψηλής τεχνολογίας (π.χ. διάφορα όργανα που

χρησιμοποιούνται στην ιατρική). Ο σίδηρος είναι η κύρια

πρώτη ύλη για την κατασκευή πολλών συσκευών

(οικιακές, αυτοκίνητα) και είναι το βασικό συστατικό του

χάλυβα. Το αλουμίνιο, άλλωστε, είναι η κύρια πρώτη ύλη

για την κατασκευή, ανάμεσα σε άλλα, πολλών οικιακών

σκευών, αεροπλάνων και αυτοκινήτων. Υπολογίζεται δε

ότι χρειάζεται πέραν του ενός τόνου μεταλλικών ορυκτών

για την κατασκευή ενός αυτοκινήτου. Ο μόλυβδος και το

μαγγάνιο χρησιμοποιούνται στην μεταλλουργία και στην

κατασκευή μπαταριών, ενώ το νικέλιο και το χρώμιο σε

επιμεταλλώσεις, στη χαλυβουργία και στην κατασκευή

ανοξείδωτου χάλυβα. Εξάλλου, το χρώμιο χρησιμοποιείται

στη βαφή ρούχων.

Από τη στιγμή που τα ορυκτά μπήκαν στη ζωή μας, η

καθημερινότητά μας άρχισε να εκσυγχρονίζεται.

Αρκεί να σκεφτούμε

ότι χωρίς αυτά δεν θα υπήρχε ο ηλεκτρισμός, οι

επικοινωνίες και η τεχνολογία. Χωρίς την εκμετάλλευση

των ορυκτών πόρων, τα πιο πάνω θα εξακολουθούσαν να

είναι ακόμη σενάρια επιστημονικής φαντασίας.

Όλα αυτά τα προϊόντα είναι αποτέλεσμα γεωλογικής

έρευνας για τον εντοπισμό, την εξόρυξη και την

εκμετάλλευση των ορυκτών πρώτων υλών. Η

συνεχιζόμενη αύξηση στη ζήτηση τέτοιων αγαθών

συνεπάγεται και εντατικοποίηση της εκμετάλλευσης των

ορυκτών πρώτων υλών, με συνεπακόλουθο τη δημιουργία

περισσότερων ή/και μεγαλυτέρων μεταλλείων και

λατομείων. Η πραγματικότητα αυτή, σε συνδυασμό με το

γεγονός ότι οι ορυκτές πρώτες ύλες δεν είναι ανανεώσιμες,

καθιστούν αναγκαία την ευαισθητοποίηση του κοινού, την

ανάπτυξη περιβαλλοντικής συνείδησης και την αειφορία

στη χρήση των ορυκτών πρώτων υλών. Τα ορυκτά μας

εξασφαλίζουν τα πιο βασικά αγαθά μέχρι τα πιο εξελιγμένα

προϊόντα υψηλής τεχνολογίας.

Τα ορυκτά

υπήρξαν η απαραίτητη προϋπόθεση για την

συνεπακόλουθη πρόοδο που σημειώθηκε. Χωρίς την

εκμετάλλευση των ορυκτών πόρων, δεν θα ήταν δυνατή η

πρόοδος που παρατηρείται σήμερα.

Όλα τα προϊόντα για την καθαριότητα και

υγιεινή του ανθρώπου αλλά και του σπιτιού του

περιέχουν ορυκτά. Η περιεκτικότητα του

ορυκτού τάλκης στα σαπούνια τους δίνει

κρεμώδη υφή, αφήνοντας το δέρμα απαλό,

ενώ ο μπεντονίτης βοηθά στην απομάκρυνση

των ακαθαρσιών. Τα καλλυντικά όπως είναι οι

κρέμες ομορφιάς, πούδρες προσώπου, σκιές

ματιών κ.λπ, επίσης περιέχουν το ορυκτό

τάλκης το οποίο είναι ακίνδυνο για την

επιδερμίδα. Επιπλέον, σε καλλυντικά και

κρέμες δέρματος χρησιμοποιούνται τα ορυκτά

καολίνης και βορικό άλας. Το βορικό άλας

επίσης χρησιμοποιείται ευρέως και στα είδη

καθαρισμού. Στις οδοντόκρεμες, για την

αντιμετώπιση της πέτρας των δοντιών,

χρησιμοποιείται το ορυκτό διατομίτης, ενώ για

να γίνουν σκληρά και ανθεκτικά τα δόντια

χρησιμοποιείται το ορυκτό φθορίτης.

Στη γεωργία και στην κηπουρική, το θειικό άλας

μαγνησίου χρησιμοποιείται ως λίπασμα για να

αποκαταστήσει την ανεπάρκεια μαγνησίου στο

χώμα, ειδικά σε καλλιέργειες πατατών,

ντομάτων, μπανάνων και πιπεριών (το

μαγνήσιο είναι ένα απαραίτητο στοιχείο τόσο

στα μόρια χλωροφύλλης όσο και στον

ανθρώπινο οργανισμό). Επιπλέον, διάφορα

ορυκτά χρησιμοποιούνται στην παραγωγή

λιπασμάτων.

Για την κατασκευή ενός ηλεκτρονικού

υ π ο λ ο γ ι σ τ ή ή μ ι α ς τ η λ ε ό ρ α σ η ς

χρησιμοποιούνται πέραν των τριάντα

διαφορετικών ορυκτών! Όλα αυτά και πολλά

άλλα ορυκτά εξορύσσονται από τη γη είτε

επιφανειακά, σε λατομεία, είτε υπόγεια, σε

γαλαρίες.

Γύψος Σελενίτης( )
Πηγή: Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης

χαρτιού , χωρίς να είναι αναγκαία η

χρησιμοποίηση οποιωνδήποτε χημικών

ουσιών. Αυτό συμβάλλει στον περιορισμό

κατανάλωσης νερού και στη μείωση των υγρών

αποβλήτων. Τα ορυκτά ασβεστίτης και

καολίνης, που επίσης χρησιμοποιούνται στην

παραγωγή χαρτιού ως φυσικά υλικά

πλήρωσης και επίστρωσής του, το καθιστούν

φωτεινότερο και πιο εύκολο στη χρήση.
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Η π ο σ ό τ η τ α τ ω ν ο ρ υ κ τ ώ ν π ο υ

χρησιμοποιούνται στη χαρτοβιομηχανία

φτάνει το 50% των πρώτων υλών. Η χρήση

των ορυκτών τάλκη και μπεντονίτη καθιστά

ευκολότερη την εκτύπωση κα ι την

ανακύκλωση του χαρτιού. Κατά τη διάρκεια

της παραγωγής του χαρτιού βοηθούν, επίσης,

στην αφαίρεση μολυσματικών στοιχείων που

θα είχαν επιπτώσεις στην ποιότητα του


