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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η έννοια της «σύστασης» -που χωρίς 
προσδιοριστικό, κατά άρρητη συνθήκη 
αναφέρεται στη χημική σύσταση-, σχεδόν 
πάντοτε υπεισέρχεται ή αναζητείται ως 
στοιχείο του χαρακτηρισμού διαφόρων αρ-
χαιολογικών υλικών, ιδίως αφότου η αρχαι-
ομετρική προσέγγιση θεωρήθηκε και είναι 
πλέον αναπόσπαστο στοιχείο σχεδόν κάθε 
αρχαιολογικής μελέτης. Η σύσταση όμως 
δεν είναι αξιόπιστο στοιχείο ταυτότητας για 
όλα τα υλικά. Ο προσδιορισμός της χημικής 
σύστασης δεν οδηγεί πάντοτε και με ασφά-
λεια στον προσδιορισμό ή το χαρακτηρισμό 
της φύσης ή του είδους κάποιου υλικού. Αλ-
λες μέθοδοι εξέτασης ή ανάλυσης είναι σε 
αρκετές περιπτώσεις καταλληλότερες για 
το σκοπό αυτό. Η επίγνωση ότι υπάρχουν 
και εναλλακτικές μέθοδοι (ή τρόποι ή δρό-
μοι) για την ταυτοποίηση διαφορετικών 
υλικών είναι απαραίτητη για τους αρχαι-
ολόγους, ιδίως τους νεότερους (ή τους πα-
λαιότερους;) που δεν έχουν σε ικανό βάθος 
εντρυφήσει στον αρχαιομετρικό λαβύρινθο 
και που συχνά κατέχονται από ένα άγχος για 

την αναλυτική κάλυψη όλου του υλικού που 
μελετούν, με την εσφαλμένη συχνά αντίλη-
ψη πως πίνακες με αριθμητικά στοιχεία χη-
μικών αναλύσεων και σχετικά γραφήματα 
μπορούν με την κατάλληλη κατά περίπτωση 
επεξεργασία να λύσουν όλα τα προβλήμα-
τα ταυτοποίησης που αντιμετωπίζουν. Με 
αυτό δεν υπονοώ καθόλου πως οι χημικές 
αναλύσεις δεν είναι μια σπουδαία μεθοδολο-
γία ταυτοποίησης, εξάλλου έχει προσφέρει 
πολυτιμότατες υπηρεσίες στην αρχαιολογία 
τις τελευταίες δεκαετίες, αλλά και παλαιό-
τερα. Εκείνο που θέλω να τονίσω είναι πως 
χρειάζεται από μέρους των αρχαιολόγων μια 
καλή γνώση των δυνατοτήτων, όχι αναγκα-
στικά και των λεπτομερειών, όλων και κάθε 
μιας αναλυτικής μεθοδολογίας που χρησιμο-
ποιείται για την ταυτοποίηση υλικών, ώστε 
να απευθύνονται στους επιστήμονες «ανα-
λυτές» με τους οποίους θα συνεργαστούν 
όχι ως αδαείς που ζητούν συνδρομή (ή βο-
ήθειαααα..), αλλά έχοντας επίγνωση του τι 
ακριβώς ζητούν, ποιες είναι οι δυνατότητες 
να λάβουν συγκεκριμένη απάντηση και πώς 
πρόκειται να την αξιοποιήσουν στη συνέ-
χεια.
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Σκοπός όμως του άρθρου αυτού δεν είναι 
η ανάπτυξη και επεξήγηση των διαφόρων 
αυτών αναλυτικών μεθόδων∙ άλλοι και από 
άλλες θέσεις το έχουν ήδη κάνει με επιτυχία 
και ασφαλώς θα υπάρξουν και στο μέλλον 
τέτοιες πολύ χρήσιμες προσπάθειες. Και στο 
άρθρο βέβαια αυτό αναφέρονται τέτοιες 
μεθοδολογίες, κυρίως για να υπογραμμιστεί 
η καταλληλότητά τους σε συγκεκριμένες 
περιπτώσεις. Αυτό εν τούτοις που με παρα-
κίνησε να τολμήσω να γράψω τα επόμενα 
είναι ότι ήθελα να διερευνήσω και να συζη-
τήσω για τη σχέση που υπάρχει μεταξύ των 
εννοιών «σύσταση» και «είδος» ενός υλικού. 
Μου φαίνεται λογικό πως η σχέση αυτή πρέ-
πει να απασχολεί όποιον εμπλέκεται στη δι-
αδικασία χαρακτηρισμού και ταυτοποίησης 
των διαφόρων υλικών, νομίζω όμως ότι δεν 
έχει ίσως επαρκώς συζητηθεί. Γράφοντας 
όμως για το θέμα αυτό και ανασκοπώντας 
ταυτόχρονα την ταυτότητα και τα χαρακτη-
ριστικά των διαφόρων κατηγοριών υλικών 
με τα οποία καταπιάνομαι, θεώρησα σω-
στό να συζητήσω λίγο παραπάνω για κά-
ποια από αυτά που συμβαίνει να έχουν μια 
ξεχωριστή σημασία για τους αρχαιολόγους 
και να απαντήσω με την ευκαιρία και εδώ 
σε ερωτήματα που μου έχουν πάρα πολλές 
φορές τεθεί και αφορούν τα υλικά ακριβώς 
αυτά. Επειδή απευθύνομαι κυρίως σε αρχαι-
ολόγους – αρχαιολόγους, που είναι λογικό 
να μην έχουν βαθιές γνώσεις των θετικών 
επιστημών, χρησιμοποιώ με όση οικονομία 
γίνεται εξειδικευμένες έννοιες από αυτό το 
επιστημονικό πεδίο, δεν μπόρεσα παρόλα 
αυτά και να απαλλάξω τελείως το άρθρο 
από κάποιες τέτοιες, τις οποίες επεξηγώ με 
τον απλούστερο, και γ’ αυτό όχι πάντοτε και 
τον αυστηρότερα επιστημονικό τρόπο.

Μια ιδιομορφία (αν όχι και αυθαιρεσία) 
του άρθρου αυτού είναι η εξαιρετικά μινιμα-
λιστική παραπομπή στη βιβλιογραφία. Οσα 
νέα αναφέρονται όμως εδώ αποτελούν δικές 
μου σκέψεις και απόψεις, κατασταλάγματα, 
όχι σοφίας βέβαια, αλλά προβληματισμών 
και αναζητήσεων, που εκκινούν παρόλα 
αυτά από απλές και καθιερωμένες πια επι-

στημονικές αλήθειες, για τις οποίες συνηγο-
ρεί ένας πολύ μεγάλος αριθμός υπεύθυνων 
σχετικών βιβλιογραφικών αναφορών. Το να 
ανασύρω τις τελευταίες από τη μνήμη μου ή 
τις βιβλιοθήκες όπου αναπαύονται ή κρύβο-
νται, να επιλέξω ένα ικανό αριθμό από αυτές 
χωρίς τον κίνδυνο να μου διαφύγουν αρκετές 
πολύ σπουδαίες και να τις παραθέσω εδώ, θα 
ήταν κάτι που μάλλον θα με απέτρεπε από 
την αρχή, έστω και να σκεφτώ να γράψω το 
άρθρο αυτό. Ισως όμως και να παρασύρθηκα 
κάπως και θεώρησα πως καλύπτομαι κατά 
κάποιον τρόπο από μια αίσθηση υπέρβασης 
των καθιερωμένων που, δεν ξέρω αν σωστά, 
διέκρινα να διαπνέει το εισαγωγικό σημείω-
μα του εκδότη του περιοδικού αυτού στο γε-
νέθλιο τεύχος του. Αυτά ως απολογία και εί-
μαι έτοιμος να υποστώ τη σχετική επ’ αυτού 
κριτική. Ετσι όμως τουλάχιστον αναλαμβάνω 
όλη την ευθύνη των όσων εδώ παρουσιάζω.

Θα ήθελα με την ευκαιρία να ευχαριστή-
σω τον εκδότη, φίλο και συνάδελφο καθη-
γητή κ. Γ. Χουρμουζιάδη, για την παρότρυν-
σή του να γράψω κάτι που να συνάδει με 
το πνεύμα και το σκοπό του παρόντος πε-
ριοδικού. Δεν είμαι αρχαιολόγος, όσα όμως 
εκθέτω εδώ είναι προϊόντα μιας ιδιότυπης 
ανασκαφής, ταξινόμησης και σύνθεσης υλι-
κού που συσσωρεύονταν από πολύ καιρό 
στο μυαλό μου. Ελπίζω η έκθεσή τους να 
αποτιμηθεί από κάποιους ως ενδιαφέρου-
σα και, κυρίως, χρήσιμη. Για μένα πάλι είναι 
μια συνέχεια και αποκρυστάλλωση σκέψε-
ων που είχα την ευκαιρία και στο παρελθόν 
να μοιραστώ με το Γιώργο Χουρμουζιάδη 
σε κάποιες ατέρμονες συζητήσεις, που μας 
άφηναν πάντα μια αίσθηση ανεκπλήρωτου, 
γιατί, ενώ είχαμε πει πολλά, πάντα μας ξέ-
φευγε αυτό το αόρατο που κυνηγούσαμε, 
αφήνοντάς μας με την αίσθηση ότι το είχαμε 
απλά και μόνο ψηλαφήσει.

Η ΦΥΣΗ, ΤΑ ΕΙΔΗ ΚΑΙ
ΤΑ �ΕΙΔΗ� ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

Το είδος κάποιου ορισμένου υλικού είναι 
κατά κανόνα άμεσα και εμπειρικά αναγνωρί-
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σιμο ή πάντως εύκολα προσδιορίσιμο. Αυτοί 
που το χρησιμοποίησαν το αναγνώριζαν ως 
τέτοιο και εκτιμούσαν τις φυσικές ιδιότητες 
και τις ιδιαιτερότητές του, για τα οποία και 
το επέλεγαν. Η σύσταση από την άλλη μεριά 
κάποιου, οποιουδήποτε, από τα υλικά με 
αρχαιολογική σημασία ήταν άγνωστη σ’ αυ-
τούς που το επέλεξαν για τη συγκεκριμένη 
χρήση του∙ η επιλογή του δεν έγινε λοιπόν 
με γνώμονα τη σύστασή του. Αν βέβαια οι 
φυσικές ιδιότητες και ιδιαιτερότητες ενός 
υλικού συμβαίνει να είναι άμεση απόρροια 
της σύστασής του, τότε, παρόλο που αυτή 
μπορεί να ήταν άγνωστη, καθόριζε σε τελευ-
ταία ανάλυση την επιλογή συγκεκριμένων 
υλικών για συγκεκριμένες χρήσεις∙ αυτό 
ισχύει απολύτως για κάποια υλικά, π.χ. τις 
χρωστικές ουσίες, για άλλα υλικά εν τούτοις 
ισχύει εν μέρει, ενώ για κάποια άλλα μπορεί 
να μην ισχύει καθόλου.

Η ποικιλία της φύσης των αρχαιολογικά 
σημαντικών υλικών είναι μεγάλη: διάφοροι 
λίθοι (ορυκτά και πετρώματα), κεραμικά, 
μέταλλα και κράματά τους, υάλινα αντι-
κείμενα, κονιάματα, οστά, δόντια, δέρμα, 
κογχύλια, ξύλα ή άλλα φυτικά μέρη, ξυλάν-
θρακες, υφάσματα, χρωστικές ουσίες, ορ-
γανικά κατάλοιπα κ.λπ. Ο όρος «φύση των 
υλικών», που μόλις χρησιμοποιήθηκε, πα-
ραπέμπει ακριβώς σε κάποια από τις παρα-
πάνω κατηγορίες και η διάγνωσή της είναι 
κατά κανόνα εμπειρική και εύκολη, χωρίς να 
χρειάζεται, παρά σε λίγες μόνο περιπτώσεις, 
προσφυγή σε οποιονδήποτε προσδιορισμό 
της σύστασης του εξεταζόμενου υλικού∙ τα 
γενικά μακροσκοπικά ή και μικροσκοπικά 
χαρακτηριστικά της όψης και υφής του (τα 
φυσιογραφικά του χαρακτηριστικά) συνή-
θως επαρκούν για τον προσδιορισμό της 

φύσης του.
Μια κατ’ αρχή διάκριση της φύσης των 

υλικών μπορεί να είναι σε εκείνα βιογενούς 
και εκείνα μη βιογενούς προέλευσης, αν και 
υπάρχουν και περιπτώσεις υλικών με μικτή 
προέλευση. Ο συγγραφέας του παρόντος αι-
σθάνεται ελάχιστα ειδικός να συζητήσει για 
τα υλικά της πρώτης ομάδας, τα οποία για 
το λόγο αυτό μόνο για την εισαγωγή στην 
έννοια του «είδους» ενός υλικού και αντιπα-
ραβολή με τα υλικά μη βιογενούς προέλευ-
σης, πολύ γενικά και σε συντομία θίγονται 
στη συνέχεια. Η βαρύτητα στο άρθρο αυτό 
δίνεται σε κάποια χαρακτηριστικά μη βιογε-
νούς προέλευσης, ανόργανα δηλαδή, υλικά.

Σχεδόν σε κάθε μία από τις κατηγορίες 
υλικών που προαναφέρθηκαν μπορεί να γί-
νει παραπέρα διάκριση σε επί μέρους «είδη», 
όπως είναι για παράδειγμα τα διάφορα είδη 
λίθων, μετάλλων και κραμάτων τους, κονι-
αμάτων, οστών, ξύλων, χρωστικών ουσιών, 
υφασμάτων κ.λπ. Η διερεύνηση της έννοιας 
του είδους και ιδίως των διαφορών της όταν 
αναφέρεται στις διάφορες κατηγορίες των 
ανόργανων κυρίως υλικών, η δυσκολία σα-
φούς ορισμού της σε κάποια από αυτά, κα-
θώς και η διερεύνηση της σχέσης μεταξύ «εί-
δους» και «σύστασης» είναι, όπως έχει ήδη 
τονιστεί, ο κύριος στόχος του άρθρου αυτού.

Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ
ΣΤΑ ΒΙΟΓΕΝΗ ΥΛΙΚΑ

Στα υλικά με βιογενή προέλευση (προ-
ερχόμενα από ζωικούς ή φυτικούς οργανι-
σμούς) η έννοια του είδους παραπέμπει σε 
συγκεκριμένο μέρος (όργανο, ιστό ή τμήμα 
ιστού, όπως: δέρμα, κόκαλο, αίμα, δόντι, 
ξύλο, φλοιό, σπόρο κ.λπ.) ενός οργανισμού 
και στο βιολογικό του είδος (species)1, στις 

1  Στην αγγλική γλώσσα υπάρχει διαφορά ανάμεσα στις έννοιες “kind” και “species”, που και οι δύο όμως στα 
ελληνικά αποδίδονται με τον ίδιο όρο: «είδος». Σε σχέση με το kind, το species, που είναι πλέον διεθνής όρος, 
έχει μια ειδικότερη σημασία∙ αναφέρεται σε φυσικά διακριτά σύνολα που απαρτίζονται από στενά συγγενή ως 
προς τα χαρακτηριστικά μέλη και που, ως σύνολα, παρουσιάζουν ευδιάκριτες διαφορές από άλλα αντίστοιχά 
τους σύνολα. Σε κάθε species αποδίδεται ένα διεθνώς καθιερωμένο όνομα. Επίσης, καθένα από τα species, 
ως φυσικά διακριτό σύνολο, είναι αυτόνομο και ανεξάρτητο από οποιοδήποτε σύστημα ταξινόμησης τέτοιων 
συνόλων. Η έννοια των species προέρχεται από και εφαρμόζεται κυρίως για το χαρακτηρισμό των ζωικών και 
φυτικών ειδών. Οπως θα δούμε έχει την ίδια εφαρμογή και στο χαρακτηρισμό των ορυκτών ειδών. 

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ «ΣΥΣΤΑΣΗ» ΚΑΙ «ΕΙΔΟΣ»
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περιπτώσεις που το τελευταίο είναι δυνα-
τό να προσδιοριστεί (π.χ. κυνόδοντας μιας 
αρκούδας των σπηλαίων - Ursus spelaeus). 
Οπου είναι αδύνατο να προσδιοριστεί το βι-
ολογικό είδος, κατ’ ανάγκη περιοριζόμαστε 
στον, αν είναι και αυτός δυνατός, προσδιορι-
σμό του γένους μόνο (π.χ. τμήμα από κέρατο 
ελαφοειδούς απροσδιόριστου είδους, ή τμή-
μα ξυλώδους ιστού δρυός απροσδιόριστου 
είδους). Αν ο προσδιορισμός είναι αδύνατος 
και στο επίπεδο του γένους, τότε η προσπά-
θεια μετατοπίζεται σε ιεραρχικά ανώτερα 
επίπεδα: της οικογένειας, της συνομοταξίας, 
της τάξης κ.ο.κ.

Συσχετισμός συνολικών οργανισμών με 
συγκεκριμένες χημικές συστάσεις δεν μπο-
ρεί να γίνει. Η συνολική χημική σύσταση 
οποιουδήποτε βιολογικού είδους μπορεί να 
προσεγγιστεί μόνο πολύ χονδροειδώς και 
ως τέτοια βέβαια δε βοηθάει καθόλου στην 
προσπάθεια προσδιορισμού του. Υπάρχει εν 
τούτοις μια σταδιακή προσέγγιση σε όλο και 
πιο συγκεκριμένες και μεταξύ τους αποκλί-
νουσες χημικές συστάσεις καθώς η αναφο-
ρά περιορίζεται σε όλο και μικρότερα και 
πιο συγκεκριμένα μέρη (ιστούς ή τμήματα 
ιστών) του κάθε είδους. Σε αρκετές περιπτώ-
σεις η εξειδίκευση αυτή είναι σε ανώτερο τα-
ξονομικό επίπεδο, ευρύτερο της οικογένειας 
(π.χ. τα κόκαλα των ενήλικων θηλαστικών 
έχουν παρόμοια χημική σύσταση ή, άλλο πα-
ράδειγμα, οι ξηλώδεις ιστοί των φυλλοβό-
λων δέντρων έχουν επίσης παρόμοια χημική 
σύσταση).

Η εφαρμογή κάποιου χημικού κριτηρί-
ου διάκρισης σε υλικά όπως τα παραπάνω 
δεν μπορεί ως εκ τούτου να βοηθήσει στον 
προσδιορισμό συγκεκριμένων οικογενειών, 
γενών ή ειδών∙ για τα παραδείγματά μας, η 
μορφολογία των οστών ή του ξύλου σε μα-
κροσκοπικό και μικροσκοπικό επίπεδο είναι 
πολύ πιο αξιόπιστο κριτήριο διάκρισης και 
ταυτοποίησης από την όποια τυχόν δια-
φορά των χημικών συστάσεων δειγμάτων 
κάθε μιας από τις δύο παραπάνω κατηγορί-
ες υλικών.

Σε κάποιες άλλες περιπτώσεις όμως 

υπάρχουν χημικές εξειδικεύσεις πιο εντοπι-
σμένες ταξονομικά, που περιορίζονται εντός 
μιας οικογένειας, ενός γένους ή ακόμα και 
ενός συγκεκριμένου είδους, και μάλιστα σε 
συγκεκριμένους ιστούς του∙ τότε βέβαια η 
αντίστοιχη χημική ιδιαιτερότητα γίνεται 
κρίσιμο στοιχείο διάκρισης και ταυτοποίη-
σης οικογενειών, γενών ή ειδών αντίστοιχα. 
Τυπικό παράδειγμα αποτελούν κάποιες πε-
ρίπλοκες οργανικές ενώσεις (εξειδικευμένες 
πρωτεΪνες, λιπίδια ή σακχαρίτες, αλκαλοει-
δή, διάφορες χρωστικές, δηλητηριώδεις ή 
αλεργιογόνες ουσίες κ.λπ.) που απαντώνται 
σε συγκεκριμένους ιστούς συγκεκριμένων 
οικογενειών, γενών ή ειδών, τόσο από το ζω-
ικό όσο και, κυρίως, από το φυτικό βασίλειο. 
Η ανίχνευση των ουσιών αυτών σε κατάλοι-
πα ιστών ή οργάνων στα οποία εμπεριέχο-
νται αποτελεί κατά συνέπεια ισχυρότατο 
στοιχείο ταυτοποίησης στο επίπεδο, ανάλο-
γα με την περίπτωση, οικογένειας, γένους 
ή ακόμα και συγκεκριμένου είδους. Τέτοιες 
ταυτοποιήσεις του είδους των βιογενών υλι-
κών δια μέσου της ανίχνευσης συγκεκριμέ-
νων και εξειδικευμένων ουσιών είναι ο κύ-
ριος στόχος κατά τη μελέτη οργανικών κα-
ταλοίπων, στις περιπτώσεις ειδικότερα που 
αυτά στερούνται μορφολογικών στοιχείων 
ταυτοποίησης. 

Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ
ΣΤΑ ΜΗ ΒΙΟΓΕΝΗ ΥΛΙΚΑ

1. Η έννοια του είδους στα ορυκτά

Εκτός από τα βιολογικά είδη, το είδος, 
με την έννοια του species και ένα διακριτό 
όνομα να το χαρακτηρίζει, χρησιμοποιείται 
και στην περίπτωση των ορυκτών (mineral 
species), εδώ όμως η έννοια παραπέμπει σε 
κάτι πεπερασμένο μεν αλλά ομογενές, στο 
οποίο δεν υφίστανται διακριτά συνιστώντα 
μέρη όπως στην περίπτωση των διαφορετι-
κών ιστών ενός εμβίου όντος ή των κατα-
λοίπων του. Επίσης, σε αντίθεση με τα έμβια 
όντα, σε κάθε ορυκτό είδος αντιστοιχεί κά-
ποια «αντιπροσωπευτική» και «χαρακτηρι-
στική», όχι όμως πάντοτε και «αποκλειστι-
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κή», και άρα διαγνωστική, σύσταση2. Θέ-
τουμε τους παραπάνω όρους εντός εισαγω-
γικών γιατί είναι απαραίτητη για το σκοπό 
αυτού του άρθρου η διευκρίνησή τους, που 
αμέσως στη συνέχεια επιχειρείται.

Το «αντιπροσωπευτική» σημαίνει πως η 
σύσταση (η χημική εννοείται) δεν είναι πά-
ντοτε και απαρέγκλιτα αυστηρά καθορισμέ-
νη για κάθε ορυκτό είδος. Στην πραγματικό-
τητα, είναι λιγότερα τα ορυκτά εκείνα είδη 
που έχουν μια πάντοτε αυστηρά καθορισμέ-
νη χημική σύσταση, όπως την εννοούμε π.χ. 
για τις καθαρές χημικές ουσίες -τα «χημικά 
είδη» θα μπορούσαμε να πούμε-, που ορίζο-
νται ούτως ή άλλως με βάση ακριβώς την 
αυστηρά καθορισμένη σύστασή τους. Στην 
πλειονότητά τους τα ορυκτά είδη έχουν 
πραγματικές συστάσεις που παρεκκλίνουν, 
λιγότερο ή περισσότερο, από την αντιπρο-
σωπευτική (την ιδεατή, θεωρητική ή τυπική 
θα λέγαμε αλλιώς) για το καθένα από αυτά 
σύσταση. Αυτή η παρέκκλιση δεν αφορά 
μόνο, τις συχνές άλλωστε, περιπτώσεις της 
ενσωμάτωσης ξένων προσμίξεων στα ορυ-
κτά κατά την ανάπτυξή τους, οπότε βέβαια 
η παρέκκλιση είναι αναμενόμενη∙ αφορά 
την καθαυτό σύσταση της καθαρής φάσης 
του κάθε ορυκτού είδους, χωρίς τις χημικές 
παρεμβολές των όποιων τυχόν ξένων προ-
σμίξεων βρίσκονται λεπτομερώς διεσπαρ-
μένες σ’ αυτό. Οι παρεκκλίσεις από την αντι-
προσωπευτική χημική σύσταση οφείλονται 
κατά κύριο λόγο σε επιτρεπτές εντός κά-
ποιων ορίων «δομικές υποκαταστάσεις». Με 
τον όρο αυτό εννοούμε την αντικατάσταση 
ενός μέρους (ενός αριθμού) από τα άτομα 
κάποιου στοιχείου που συμμετέχει στην 
αντιπροσωπευτική σύσταση (αλλιώς θα λέ-
γαμε στη δόμηση) ενός ορυκτού είδους από 
άτομα άλλου στοιχείου, χημικά συγγενούς 
με το πρώτο, π.χ. την αντικατάσταση μέρους 
των ατόμων σιδήρου με άτομα μαγνησίου ή 
μαγγανίου, την αντικατάσταση μέρους των 
ατόμων καλίου με άτομα νατρίου, την αντι-

κατάσταση μέρους των ατόμων ασβεστίου 
με άτομα βαρίου ή στροντίου κ.ο.κ.

Οι προαναφερθείσες είναι παραδείγμα-
τα απλών σχετικά υποκαταστάσεων, υπάρ-
χουν όμως και άλλες πιο περίπλοκες, που η 
αναφορά σ’ αυτές και η επεξήγησή τους θα 
ξέφευγε από τα όρια και το σκοπό αυτού 
του άρθρου.

Οταν το ποσοστό μιας κάποιας υποκατά-
στασης αυξηθεί πέρα από κάποιο όριο, όχι 
το ίδιο σε όλες τις περιπτώσεις, τότε μπορεί 
να ξεπερνιέται το επιτρεπτό συστασιακό εύ-
ρος του θεωρούμενου είδους και να έχουμε 
τη μετάβαση σε ένα άλλο ορυκτό είδος, χη-
μικά διαφορετικό εξαιτίας της εκτεταμένης 
υποκατάστασης, αλλά πάντως συγγενικό με 
το πρώτο∙ τα δύο αυτά ξεχωριστά ορυκτά 
είδη θεωρούνται ως εκ τούτου ότι συνδέ-
ονται κατά κάποιο τρόπο και μπορούν να 
προκύψουν το ένα από το άλλο με κάποια 
συγκεκριμένη και αμφίδρομη δομική και συ-
στασιακή υποκατάσταση.

Ανακεφαλαιώνοντας, θα λέγαμε πως 
κάθε ορυκτό είδος αντιστοιχείται με μια 
αντιπροσωπευτική χημική σύσταση, από 
την οποία όμως στην πραγματικότητα και 
κατά κανόνα μπορεί να παρεκκλίνει αρκετά 
εξαιτίας επιτρεπτών δομικών υποκαταστά-
σεων, αλλά επίσης και εξαιτίας ίσως ξένων 
προσμίξεων που μπορεί να έχουν ενσωμα-
τωθεί και να είναι λεπτότατα διεσπαρμένες 
σ’ αυτό. Είναι φανερό κατά συνέπεια ότι η 
ταυτοποίηση ενός ορυκτού είδους δεν μπο-
ρεί να βασιστεί στον προσδιορισμό της χημι-
κής του σύστασης μόνο, παρόλο που αυτή η 
τελευταία μπορεί να είναι ένα αποφασιστικό 
και καθοδηγητικό βήμα για το σκοπό αυτό.

Υπάρχει όμως και ένας άλλος σοβαρός 
λόγος που καθιστά τον προσδιορισμό της 
χημικής σύστασης ενός υπό εξέταση ορυ-
κτού ανεπαρκή για την ταυτοποίησή του με 
κάποιο συγκεκριμένο ορυκτό είδος. Ο λόγος 
αυτός είναι ότι υπάρχουν περιπτώσεις όπου 
περισσότερα του ενός ορυκτά είδη, με λιγό-

2  Εάν επρόκειτο να επιλέξω και να συστήσω ένα υπεύθυνο και πλήρες βοήθημα για όποιον ενδιαφέρεται να 
εμβαθύνει στην ορυκτολογία θα προέκρινα το: Nesse, W. D. (2000), Introduction to Mineralogy. Oxford: Oxford 
University Press.
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τερο ή περισσότερο διαφορετικές μεταξύ 
τους φυσικές ιδιότητες, έχουν την ίδια χη-
μική σύσταση. Χαρακτηριστικό παράδειγμα 
αποτελούν τα πολύ διαφορετικά από άπο-
ψη φυσικών ιδιοτήτων ορυκτά διαμάντι 
και γραφίτης (άνθρακας και τα δυο τους). 
Αλλα τέτοια παραδείγματα έστω τα εξής: 
τα ορυκτά σιλλιμανίτης, ανδαλουσίτης και 
κυανίτης με την ίδια και τα τρία σύσταση 
(Al

2
SiO

5
), τα ορυκτά ασβεστίτης και αρα-

γωνίτης με την ίδια σύσταση (CaCO
3
), τα 

ορυκτά χαλαζίας και χριστοβαλίτης με την 
ίδια σύσταση (SiO

2
). Το φαινόμενο χαρακτη-

ρίζεται ως πολυμορφία και τα διαφορετικά 
από άποψη φυσικών ιδιοτήτων ορυκτά είδη 
που έχουν όμως την ίδια μεταξύ τους χημική 
σύσταση χαρακτηρίζονται ως πολυμορφικά. 
Για το λόγο αυτό αναφέρθηκε προηγουμέ-
νως ότι η χημική σύσταση ενός ορυκτού εί-
ναι μεν «χαρακτηριστική» αλλά όχι πάντοτε 
και «αποκλειστική», και κατά συνέπεια δια-
γνωστική, για το είδος του. Η σύσταση π.χ. 
Al

2
SiO

5 
είναι μεν χαρακτηριστική για το ορυ-

κτό ανδαλουσίτης, όχι όμως και αποκλειστι-
κή, ώστε μονοσήμαντα να παραπέμπει στο 
συγκεκριμένο αυτό ορυκτό είδος, αφού την 
ίδια ακριβώς σύσταση έχουν και τα πολυ-
μορφικά με τον ανδαλουσίτη ορυκτά σιλλι-
μανίτης και κυανίτης.

Υπάρχει λοιπόν εκτός από τη χημική σύ-
σταση και κάποιο άλλο βασικό χαρακτηρι-
στικό, που σε συνδυασμό μαζί της καθορί-
ζουν κάθε ένα ορυκτό είδος. Το χαρακτηρι-
στικό αυτό είναι το συγκεκριμένο «σχέδιο 
δόμησης» (structure) του κάθε ορυκτού 
είδους. Ο όρος «σχέδιο δόμησης» στην περί-
πτωση αυτή αναφέρεται στον τρόπο διάτα-
ξης και συσσωμάτωσης στο χώρο των ατό-
μων των συστατικών στοιχείων του κάθε 
ορυκτού, δηλαδή στο τρισδιάστατο σχέδιο 
της δόμησής του σε κλίμακα ατομική και 

μοριακή (εκατομμυριοστά του χιλιοστού). 
Τα πολυμορφικά ορυκτά έχουν μεν την ίδια 
χημική σύσταση αλλά διαφορετικό σχέδιο 
δόμησης∙ με άλλα λόγια, είναι δομημένα με 
τα ίδια υλικά -με τα ίδια είδη ατόμων και 
τις ίδιες μεταξύ τους αναλογίες- αλλά με δι-
αφορές ως προς τον τρόπο διάταξης και τις 
αποστάσεις μεταξύ των υλικών αυτών (των 
ατόμων) στο χώρο. Η διαφορετική αυτή δι-
άταξη είναι υπεύθυνη για τις διαφορές στις 
φυσικές ιδιότητες των πολυμορφικών ορυ-
κτών.

Εκείνο που κατά συνέπεια καθορίζει κάθε 
διακριτό ορυκτό είδος είναι ο μοναδικός για 
το είδος αυτό συνδυασμός συγκεκριμένων 
υλικών δόμησης (σύσταση) και συγκεκρι-
μένου τρισδιάστατου σχεδίου δόμησής του 
(structure).

Ο προσδιορισμός του είδους κάποιου 
άγνωστου ορυκτού -η ταυτοποίησή του- θα 
πρέπει λοιπόν να βασίζεται στον προσδιορι-
σμό και των δύο. Η σύστασή του μπορεί να 
προσδιοριστεί με χημική ανάλυση. Το σχέδιο 
δόμησής του αποκαλύπτεται με ακτινογρα-
φικές μεθόδους, δηλαδή με τη μελέτη των 
διαγραμμάτων περίθλασης ακτίνων Χ από 
κρυστάλλους του ορυκτού (περιθλασιμε-
τρία ακτίνων Χ, -X Ray Diffractometry- ή, σε 
συντομογραφία, XRD).

Υπάρχουν διάφορες διατάξεις (μέθοδοι) 
λήψης των φασμάτων περίθλασης των ακτί-
νων Χ από μικροτεμάχια ή σκόνη ορυκτών. 
Σήμερα, η περισσότερο σε χρήση και απλού-
στερη μέθοδος είναι η περιθλασιμετρία κρυ-
σταλλικής κόνεως, που χρησιμοποιεί ελάχι-
στη ποσότητα κονιοποιημένου υλικού του 
υπό εξέταση ορυκτού. Ας σημειωθεί ότι η 
ίδια μέθοδος χρησιμοποιείται για την ταυτο-
ποίηση όχι μόνο ορυκτών, αλλά και οποιασ-
δήποτε άλλης στερεάς κρυσταλλικής3 ουσί-
ας.

3  Με τον όρο κρυσταλλική ουσία εννοούμε ένα στερεό υλικό με συγκεκριμένη σύσταση, συγκεκριμένο σχέδιο δό-
μησης (συγκεκριμένη δομή - structure), και συγκεκριμένο πολυεδρικό (κρυσταλλικό) σχήμα των κόκκων του 
όταν αυτοί μπορούν να αναπτυχθούν ελεύθερα, χωρίς να περιορίζονται από άλλα στερεά στο περιβάλλον τους. 
Ολα τα στερεά υλικά δεν είναι και κρυσταλλικά. Τα μη κρυσταλλικά στερεά ονομάζονται άμορφα και στερού-
νται συγκεκριμένου σχεδίου δόμησης. Τα γυαλιά π.χ. είναι τέτοια άμορφα υλικά. Ελάχιστα είναι τα ορυκτά που 
δεν είναι κρυσταλλικά. Κρυσταλλικές επίσης είναι στη μέγιστη πλειοψηφία τους οι στερεές χημικές ενώσεις 
καθώς και τα μεταλλικά στοιχεία. 
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Το διάγραμμα περίθλασης ακτίνων Χ ενός 
ορυκτού (το περιθλασίγραμμά του) αποκα-
λύπτει το σχέδιο δόμησής του αλλά όχι μόνο 
αυτό, επειδή οι λεπτομέρειες του διαγράμ-
ματος αυτού εξαρτώνται επίσης και από το 
είδος (ή τα είδη) των ατόμων που υλοποιούν 
το σχέδιο δόμησης. Με άλλα λόγια, στη δι-
αμόρφωση των διαγραμμάτων περίθλασης 
υπεισέρχονται και οι δύο παράμετροι ταυ-
τοποίησης, τόσο το σχέδιο δόμησης δηλα-
δή όσο και η σύσταση. Θα μπορούσαμε να 
πούμε λοιπόν ότι τα περιθλασιγράμματα 
των διαφόρων ορυκτών είναι, τρόπον τινά, 
τα δακτυλικά τους αποτυπώματα ή, σε πιο 
μοντέρνα εκδοχή, το εξειδικευμένο DNA 
τους, απόλυτα διαγνωστικά του «ορυκτού 
είδους». Δεν υπάρχουν δύο διαφορετικά 
ορυκτά είδη με το ίδιο ακριβώς περιθλασί-
γραμμα. Τα πολυμορφικά ορυκτά, που δε 
μπορούν να διακριθούν με βάση τη χημική 
τους σύσταση, αφού αυτή είναι κοινή γι’ 
αυτά, διαχωρίζονται πλήρως με βάση τα δι-
αφορετικά περιθλασιγράμματά τους.

Επειδή τα περιθλασιγράμματα όλων των 
γνωστών ορυκτών (και γενικότερα όλων 
των γνωστών στερεών κρυσταλλικών ου-
σιών) είναι αποτιμημένα και αρχειοθετημέ-
να, παρέχουν μια απόλυτα αξιόπιστη βάση 
αναφοράς, ως προς την οποία μπορεί να 
γίνει αντιπαραβολή και ταυτοποίηση του 
περιθλασιγράμματος οποιουδήποτε προς 
προσδιορισμό ορυκτού είδους (ή γενικότερα 
κρυσταλλικού στερεού σώματος). Για την 
ταυτοποίηση κάποιου άγνωστου ορυκτού 
περιττεύει λοιπόν εντελώς η προσφυγή σε 
χημική ανάλυση, που εξάλλου, όπως είδαμε, 
είναι σε αρκετές περιπτώσεις ανεπαρκής για 
το σκοπό αυτό. Η περιθλασιμετρία ακτίνων 
Χ είναι μία σχετικά ανέξοδη και εύκολη εξέ-
ταση ρουτίνας που, όπως έχει ήδη λεχθεί, 
απαιτεί τη διάθεση ελάχιστου ποσού από 
την προς προσδιορισμό ουσία.

Υπάρχουν όμως και άλλες μέθοδοι ταυτο-
ποίησης των ορυκτών. Η απλούστερη, προ-
σιτή όμως μόνο στους καλά εξοικειωμένους 
με την επιστήμη της ορυκτολογίας, είναι η 
αναγνώριση των ορυκτών ειδών με βάση 

τα χαρακτηριστικά των κρυστάλλων τους, 
ιδίως τα μορφολογικά. Οπως είπαμε, υπάρ-
χει συγκεκριμένο σχέδιο δόμησης σε υπομι-
κροσκοπική κλίμακα για κάθε ορυκτό, που 
όμως αποκαλύπτεται και σε μακροσκοπική 
κλίμακα με τη μορφή ανάπτυξης των κρυ-
στάλλων του ορυκτού αυτού. Οι κρύσταλ-
λοι των ορυκτών είναι πολυεδρικά στερεά 
με συγκεκριμένη για το κάθε ορυκτό είδος 
μορφολογία και συμμετρία. Ενας έμπειρος 
ορυκτολόγος μπορεί εύκολα και με ασφά-
λεια να προσδιορίσει ένα μεγάλο αριθμό από 
τα κοινότερα τουλάχιστον ορυκτά είδη με 
μόνο τα μορφολογικά χαρακτηριστικά των 
κρυστάλλων τους. Επιπλέον χαρακτηριστι-
κά, όπως το χρώμα, η λάμψη, η διαφάνεια, 
ο βαθμός σκληρότητας, η παρουσία σχισμού 
κ.λπ. βοηθούν σημαντικά στους προσδιορι-
σμούς αυτούς.

Μια άλλη μέθοδος προσδιορισμού των 
ορυκτών ειδών είναι η εξέταση λεπτών το-
μών (πάχους ~ 0,02 mm) με διερχόμενο φως 
στο πολωτικό μικροσκόπιο, όπου υπάρχει η 
δυνατότητα μελέτης πολλών οπτικών χαρα-
κτηριστικών των κρυστάλλων τους. Με τη 
μέθοδο αυτή είναι εύκολη και η διάκριση των 
πολυμορφικών ορυκτών μεταξύ τους. Παρό-
λα αυτά, σπανιότατα χρησιμοποιείται στην 
περίπτωση εξέτασης μεμονωμένων ορυ-
κτών, ενώ είναι η κατ’ εξοχήν μέθοδος προσ-
διορισμού ορυκτών ειδών στα πετρώματα, 
των οποίων τα διάφορα ορυκτά αποτελούν 
συστατικά στοιχεία (βλέπε στα επόμενα). 
Για τα αδιαφανή ορυκτά (που τα περισσότε-
ρα είναι διάφορα οξείδια ή θειούχες ενώσεις 
μεταλλικών στοιχείων, ή ακόμα και καθαρά 
-αυτοφυή- μέταλλα όπως ο χρυσός, ο άργυ-
ρος, ο χαλκός κ.ά., αλλά και για τα κράματα 
μετάλλων (περί των οποίων στη συνέχεια), 
αντί του πολωτικού μικροσκοπίου χρησιμο-
ποιείται το μεταλλογραφικό μικροσκόπιο, 
όπου η παρατήρηση γίνεται σε στιλβωμένες 
τομές, όχι απαραίτητα λεπτές, των ορυκτών 
αυτών με ανακλώμενο φως.

Υπάρχουν τέλος και οι μέθοδοι ηλεκτρο-
νικής μικροσκοπίας, σε συνδυασμό με φα-
σματική ανάλυση της δευτερογενώς εκπε-
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μπόμενης από το στόχο ακτινοβολίας Χ, με 
τις οποίες μπορεί να προσδιοριστεί η χημική 
σύσταση ελαχιστότατων κόκκων ορυκτών, 
χωρίς όμως, εκτός από λίγες μονο περιπτώ-
σεις, να υπάρχει η δυνατότητα διάκρισης με-
ταξύ πολυμορφικών ορυκτών.

ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΤΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΕΙΔΩΝ

Στην περίπτωση των ορυκτών χρησιμο-
ποιείται συχνά, καταχρηστικά όμως, ο ίδιος 
όρος «είδος» με πιο περιορισμένο εύρος από 
εκείνον του species, όπως π.χ. όταν αναφε-
ρόμαστε στα διάφορα «είδη» του χαλαζία 
(ορεία κρύσταλλος, αμέθυστος, καπνίας, 
ροζ, μπλέ, πράσινος ή κίτρινος χαλαζίας, 
γαλακτόχρωμος χαλαζίας), ή στα διάφορα 
«είδη» του κορουνδίου, δηλαδή στο κόκκινο 
ρουμπίνι, και στο κυανό ζαφείρι. Σε τέτοιες 
περιπτώσεις σωστότερη είναι η χρήση του 
όρου «ποικιλία» αντί «είδος» (διάφορες ποι-
κιλίες χαλαζία, κορουνδίου κ.λπ.). Οι ποικι-
λίες ενός ορυκτού είδους καθορίζονται από 
χαρακτηριστικά που λίγη σχέση έχουν με τη 
σύσταση και το γενικό σχέδιο δόμησής του∙ 
τις περισσότερες φορές είναι οι διαφορές 
στο χρώμα που καθορίζουν τις ποικιλίες. Οι 
μικρές ποσότητες συγκεκριμένων προσμίξε-
ων ή και των εμπεριεχόμενων μικροσκοπι-
κότατων φυσαλίδων αέρα είναι συχνότερα 
αυτές που δίνουν το ιδιαίτερο χρώμα μιας 
ποικιλίας∙ το άσπρο του γαλακτόχρωμου 
χαλαζία για παράδειγμα οφείλεται ακριβώς 
στο τελευταίο. Αλλοτε πάλι μπορεί κάποιες 
λίγες και εντοπισμένες εγγενείς αστοχίες 
στην υλοποίηση του σχεδίου δόμησης ενός 
ορυκτού κατά την ανάπτυξή του να είναι η 
αιτία εμφάνισης μιας ιδιαίτερης χρωματικής 
ποικιλίας, ενώ υπάρχουν και περιπτώσεις 
όπου ο βαθμός κρυσταλλικότητας και η κλί-
μακα μεγέθους των κρυσταλλικών μονάδων 

είναι, μαζί συνήθως με το χρώμα, οι καθο-
ριστικοί παράγοντες διάκρισης ποικιλιών. 
Γενικά πάντως, τα περιθλασιγράμματα των 
διαφόρων ποικιλιών ενός ορυκτού είδους 
είναι τα ίδια, επιβεβαιώνοντας την υπαγωγή 
όλων σε ένα και το αυτό ορυκτό είδος.

Θα μπορούσαν εδώ να παρατεθούν αρκε-
τά παραδείγματα ποικιλιών διαφόρων ορυ-
κτών ειδών, προτιμάται όμως η αναλυτική 
κάπως παράθεση των ποικιλιών του χαλα-
ζία, επειδή αυτές έχουν σημαντική αντιπρο-
σώπευση σε αρχαιολογικά ευρήματα.

ΟΙ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΤΟΥ ΧΑΛΑΖΙΑ

Ο χαλαζίας (SiO
2
) μπορεί να είναι τελείως 

άχρωμος και διαυγής (ορεία κρύσταλλος), 
συχνότερα όμως είναι ημιδιαφανής λευκό-
γκριζος ή γαλακτόχρωμος. Εγχρωμες ποικι-
λίες είναι σπανιότερες, υπάρχουν εν τούτοις 
πολλές και χαρακτηρίζονται με ιδιαίτερα 
ονόματα. Τέτοιες ποικιλίες είναι:

Ο αμέθυστος: πορφυροϊώδης και διαφα-
νής, ο καπνίας: καστανοκίτρινος διαφανής 
έως σκούρος καστανός διαφώτιστος, το 
σιτρίν (κιτρινίτης): κίτρινος έως καστανο-
κίτρινος διαφανής (συχνά εκλαμβάνεται ως 
ή υποκαθιστά το τοπάζι), ο αβεντουρίνης: 
πράσινος διαφανής ή διαφώτιστος, ο ροδο-
χαλαζίας: ροδόχρωμος, διαφανής ή δαφώτι-
στος.

Οι προαναφερθείσες είναι οι κρυσταλλι-
κές και καθαρότερες ποικιλίες του χαλαζία, 
υπάρχει όμως και ένα πλήθος κρυπτοκρυ-
σταλλικών4 ποικιλιών του, με κάποιες από 
αυτές να εμπεριέχουν και ένα σημαντικό πο-
σοστό μικροεγκλεισμάτων άλλης σύστασης. 
Οι κρυπτοκρυσταλλικές αυτές ποικιλίες χα-
λαζία συνιστούν πολλά από τα μέλη της ομά-
δας των υλικών για τα οποία χρησιμοποιεί-
ται ο συλλογικός όρος πυριτόλιθοι∙ άλλα 

4  Με τον όρο κρυπτοκρυσταλλικό υλικό ή κρυπτοκρυσταλλική κατάσταση, εννοούμε την κατάσταση λεπτότα-
του, υπομικροσκοπικού διαμερισμού ενός κανονικού κρυσταλλικού σώματος. Στην κατάσταση αυτή ο κρυ-
σταλλικός χαρακτήρας δεν μπορεί πάντοτε να αποκαλυφθεί με τη χρήση πολωτικού μικροσκοπίου. Αποκα-
λύπτεται όμως με περιθλασιμετρία ακτίνων Χ, οπότε και προσδιορίζεται το είδος του κρυπτοκρυσταλλικού 
υλικού. Με παρατήρηση στο ηλεκτρονικό μικροσκόπιο σάρωσης (SEM) αποκαλύπτεται η μορφολογία των 
κρυσταλλιτών του και με συνδυασμό και του ΕDS (λήψη φάσματος ενεργειακής διάχυσης) αποκαλύπτεται και 
η σύστασή τους, όχι όμως πάντοτε και το είδος τους.
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μέλη της ομάδας αυτής θα αναφερθούν στην 
επόμενη ενότητα που αφορά τα πετρώματα. 
Οι πυριτόλιθοι βεβαίως είναι υλικά ξεχωρι-
στού ενδιαφέροντος για τους αρχαιολόγους. 
Αναφέρονται στη συνέχεια τέτοιες κρυπτο-
κρυσταλλικές ποικιλίες χαλαζία.

Ο χαλκηδόνιος είναι διαφώτιστος πυριτό-
λιθος με στεατώδη λάμψη, συνήθως γκριζο-
κύανος, σπανιότερα λευκός ή καστανωπός. 
Το καρνεόλιο ή σάρδιο είναι ερυθρόχρωμος 
χαλκηδόνιος. Το χρυσοπράσιο είναι ελαφρά 
κιτρινοπράσινος χαλκηδόνιος. Το ηλιοτρό-
πιο ή αιματόλιθος είναι χρυσοπράσιο με μι-
κροεγκλείσματα από ίασπη (για τον οποίο 
στη συνέχεια). Ο αχάτης είναι χαλκηδόνιος 
που παρουσιάζει στρωματόμορφες συγκε-
ντρικές χρωματικές εναλλαγές∙ όταν αυτές 
είναι επίπεδες και παράλληλες ο αχάτης 
ονομάζεται ιδιαίτερα όνυχας. Ο ίασπις είναι 
αδιαφανής χαλκηδόνιος με ομαλό θραυσμό, 
χρωματισμένος ερυθροκίτρινος από τον 
εμπεριεχόμενο λειμωνίτη. Ο οπάλιος είναι 
μια άμορφο (μη κρυσταλλικού) ένυδρο δι-
οξείδιο του πυριτίου που έχει σχηματιστεί 
από την βραδεία ξήρανση και σκλήρυνση 
πλούσιων σε πυρίτιο φυσικών ζελατινωδών 
αρχικών υλικών. Η περιεκτικότητά του σε 
νερό ποικίλλει από πολύ μικρή μέχρι περί-
που 20% κατά βάρος. Το χρώμα του επίσης 
ποικίλλει∙ μπορεί να είναι άχρωμος, λευκός ή 
μαύρος, συχνότερα όμως είναι ποικιλόχρω-
μος. Εχει μεταξώδη ή μαργαριτώδη λάμψη 
και συχνά παρουσιάζει χαρακτηριστικούς 
ιριδισμούς.

Ο χαρακτηρισμός και η ταυτοποίηση των 
ποικιλιών του χαλαζία και των πυριτόλιθων 
γίνεται κυρίως με εμπειρικό τρόπο. Μεταξύ 
των διαφόρων ποικιλιών υπάρχει εξάλλου 
σταδιακή μετάβαση με τύπους ενδιάμεσους. 
Η οπτική μικροσκοπία (χρήση πολωτικού 
μικροσκοπίου) βοηθάει στη διαπίστωση ότι 
το υλικό είναι χαλαζιακό και στη διάκριση 
μεταξύ των κρυσταλλικών και των μικρο- ή 
κρυπτοκρυσταλλικών ποικιλιών, ενώ προσ-
διορίζει και τις τυχόν μικροϋφές του υλικού, 
καθώς και το ποσοστό συμμετοχής και το 
είδος ή τις ιδιομορφίες των εγκλεισμάτων 

στις διάφορες ποικιλίες των πυριτολίθων. Η 
περιθλασιμετρία ακτίνων Χ στην περίπτωση 
των κρυσταλλικών ποικιλιών απλά τις ταυ-
τοποιεί όλες ως χαλαζία, ενώ και στην περί-
πτωση των κρυπτοκρσταλλικών ποικιλιών 
επιβεβαιώνει επίσης την κυρίαρχη, σχεδόν 
αποκλειστική, παρουσία του χαλαζία. Στις 
λιγότερο αμιγείς ποικιλίες εν τούτοις μπο-
ρεί να αποκαλύψει το είδος των προσμίξεών 
τους. Η μη κρυσταλλικότητα του οπαλίου 
είναι αποτέλεσμα της απουσίας σχεδίου δό-
μησης σε μοριακό επίπεδο και για το λόγο 
αυτό δεν μπορεί να γίνει ταυτοποίηση του 
με χρήση περιθλασιμετρίας ακτίνων Χ. Με 
μικροσκοπική παρατήρηση όμως αποκαλύ-
πτεται η απουσία κρυσταλλικότητας (άμορ-
φο - ισότροπο) και κάποια χαρακτηριστικά 
για τον οπάλιο συσσωματώματα μικροσφαι-
ριδίων (λεπισφαίρες).

Η χημική ανάλυση αδυνατεί να διαχωρί-
σει μεταξύ τους τις διάφορες ποικιλίες του 
χαλαζία, αφού όλες τις προσδιορίζει ως διο-
ξείδιο του πυριτίου (SiO

2
), ενώ για τις λιγό-

τερο αμιγείς από αυτές δίνει πολύ προσεγγι-
στικά τη συνολική σύσταση των προσμίξεών 
τους, αλλά όχι και το είδος των τελευταίων. 
Αν εν τούτοις το ζητούμενο είναι όχι ο προσ-
διορισμός του είδους αλλά η προέλευση κά-
ποιων από τους λιγότερο αμιγείς τύπους, 
τότε κάποιες χημικές ιδιαιτερότητες των 
προσμίξεών τους μπορεί να αποτελέσουν 
πολύτιμο στοιχείο για συγκρίσεις με σκοπό 
τον προσδιορισμό των πηγών προέλευσης 
τους. Παρόμοιες ιδιαιτερότητες μπορεί να 
διαπιστωθούν και με τη μικροσκοπική εξέ-
ταση και να είναι και αυτές εξίσου χρήσιμες 
στην αναζήτηση των πηγών προέλευσης.

2. Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ
ΣΤΑ ΠΕΤΡΩΜΑΤΑ

Τα πετρώματα είναι φυσικές συσσωμα-
τώσεις κόκκων διαφόρων ορυκτών (ή και 
ενός μόνο σε κάποιες περιπτώσεις). Μαζί 
με τους κόκκους των ορυκτών που συναπο-
τελούν τα διάφορα πετρώματα, σε κάποια 
από αυτά μπορεί να συνυπάρχει επί πλέον 
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και ένα ποσοστό, μικρό ή μεγάλο, υαλώδους 
(μη κρυσταλλικού) υλικού. Οι συνδυασμοί 
των ορυκτών που αποτελούν τα διάφο-
ρα πετρώματα δεν είναι εντελώς τυχαίες, 
ούτε από την άποψη των συμμετεχόντων 
ειδών ορυκτών, ούτε από την άποψη των 
μεταξύ τους αναλογιών συμμετοχής. Και 
τα δύο αυτά υπαγορεύονται ως ένα βαθμό 
από συγκεκριμένες γεωλογικές, γεωχημικές 
και φυσικοχημικές παραμέτρους. Εξαιτίας 
αυτών των παραμέτρων τα «είδη» των πε-
τρωμάτων -όπως και αν θεωρηθούν αυτά- 
δε θα είναι τόσο πολλά όσα θεωρητικά θα 
μπορούσαν να είναι (πρακτικά άπειρα) αν 
τα μίγματα των ορυκτών που τα συναποτε-
λούν ήταν τυχαία, δεδομένου του πολύ με-
γάλου αριθμού των ορυκτών ειδών. Με άλλα 
λόγια, ο δυνητικός αριθμός των διαφορετι-
κών μεταξύ τους πετρωμάτων περιορίζεται, 
επειδή οι φυσικά δυνατές αναμίξεις μεταξύ 
διαφορετικών ορυκτών είναι περιορισμένες. 
Εξάλλου, από τα πάρα πολλά γνωστά ορυ-
κτά είδη, τα λιγότερα είναι εκείνα (παρόλα 
αυτά αρκετά) που συμμετέχουν ως συστα-
τικά στη δημιουργία των συνηθέστερων 
τουλάχιστον πετρωμάτων, ενώ επίσης στη 
σύσταση οποιουδήποτε πετρώματος ο αριθ-
μός των διαφορετικών ορυκτών που συμμε-
τέχουν είναι κατά κανόνα μικρός: δύο, τρία 
ή τέσσερα, σπάνια περισσότερα. Ούτε όμως 
και κάθε φυσικά επιτρεπτή μίξη διαφορετι-
κών ορυκτών που συμβαίνει να εμφανίζεται 
μεμονωμένα και σε μικρούς όγκους μπορεί 
να θεωρηθεί ιδιαίτερο είδος πετρώματος. Ο 
όρος «πέτρωμα» ενέχει και τη σημασία ενός 
φυσικού υλικού μεγάλων διαστάσεων (από 
αρκετά κυβικά μέτρα μέχρι χιλιάδες κυβικά 
χιλιόμετρα), που εμφανίζεται με τα ίδια λίγο 
πολύ χαρακτηριστικά σε πολλά και διάφορα 
μέρη της γης και που, προφανώς, η ποσοτι-
κή συμβολή του στη δόμηση της στερεάς γης 
είναι σημαντική.

Τα πετρώματα, ως μίγματα γενικά, είναι 
ανομογενή υλικά, σε αντίθεση με τα ορυκτά 
που είναι ομογενή. Εξαίρεση αποτελούν κά-
ποια μονόμικτα όπως λέγονται πετρώματα 
που αποτελούνται από κόκκους ενός μόνο 

είδους ορυκτού. Κλασικό τέτοιο παράδειγ-
μα είναι το μάρμαρο, πέτρωμα που συνήθως 
αποτελείται από ασβεστίτη μόνο, ή μόνο 
από δολομίτη, αν και υπάρχουν και μάρμαρα 
με συστατικούς κόκκους και των δύο αυτών 
ορυκτών ειδών, καθώς και μάρμαρα με επί 
πλέον και άλλα ορυκτά συστατικά. Αλλο πα-
ράδειγμα μονόμικτου πετρώματος είναι ο 
χαλαζίτης, που αποτελείται συχνά μόνο από 
χαλαζία, παρόλο που και στην περίπτωση 
αυτή μπορεί να συνυπάρχουν και άλλα ορυ-
κτά, με προφανή όμως πάντοτε την κυριαρ-
χία του χαλαζία. Μάλιστα, κάποιοι ιδιαίτερα 
λεπτόκοκκοι χαλαζίτες μπορεί να υπαχθούν 
στην ομάδα των πυριτολίθων, πολύ περισ-
σότερο αφού και στην πραγματικότητα 
έχουν χρησιμοποιηθεί στο παρελθόν κατ’ 
ανάλογο τρόπο με τους πιο τυπικούς πυρι-
τόλιθους που αναφέραμε στην προηγούμενη 
ενότητα. Ενα τρίτο παράδειγμα μονόμικτου 
πετρώματος είναι ο σερπεντινίτης, που συ-
χνά αποτελείται από ένα μόνο ορυκτό, τον 
σερπεντίνη, παρόλο που εξίσου συχνά υπάρ-
χουν και σερπεντινίτες με επί πλέον ορυκτά 
συστατικά, πλην του κυρίαρχου σερπεντίνη.

Σε αντίθεση με τα βιολογικά και τα ορυ-
κτά είδη που είναι φυσικά καθορισμένα και 
εντελώς διακριτά σύνολα -και για το λόγο 
αυτό ανεξάρτητα από οποιοδήποτε σύστημα 
ταξινόμησής τους- η έννοια του «είδους» στα 
πετρώματα δεν είναι φυσικά καθορισμένη, 
παρά την, όπως αναφέραμε, μη τυχαιότητα 
των συγκεκριμένων μιγμάτων των ορυκτών 
που τα απαρτίζουν. Το καθιερωμένο σήμερα 
σύστημα ταξινόμησής τους είναι κατά μεγά-
λο μέρος τεχνητό και διαμορφώθηκε με την 
εξέλιξη της επιστήμης της πετρογραφίας. Αν 
το σύστημα αυτό αλλάξει, κάτι που θεωρη-
τικά δεν μπορεί να αποκλειστεί, θα συνε-
πιφέρει τον καθορισμό καινούργιων ειδών 
πετρωμάτων, με παράλληλη ίσως κατάρ-
γηση ή συγχώνευση κάποιων από τα καθι-
ερωμένα τώρα είδη. Στα πετρώματα λοιπόν 
ο όρος «είδος» δεν έχει, ή καλύτερα δεν έχει 
στις περισσότερες περιπτώσεις, την έννοια 
του αντικειμενικά καθορισμένου και φυσικά 
διακριτού species∙ αυτή η τελευταία έννοια 

ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ



105

μπορεί να αποδοθεί μόνο στα απολύτως μο-
νόμικτα πετρώματα, όπου η έννοια του πε-
τρώματος συγκλίνει μέχρι σχεδόν ταυτισμού 
με την έννοια του ορυκτού∙ στα υπόλοιπα, η 
ύπαρξη μεταβατικών τύπων μεταξύ των τε-
χνητά καθορισμένων ειδών είναι ο κανόνας 
μάλλον παρά η εξαίρεση.

Χωρίς να υπάρχει σκόπιμη αποφυγή του 
όρου «είδος», είναι για το λόγο αυτό χρήσι-
μη, ως υπενθύμιση της παραπάνω διαφο-
ράς, η πρακτική (όχι όμως και κανόνας) που 
έχει επικρατήσει να είναι η «κατηγορία» και 
ο «τύπος» τα ζητούμενα κατά τον προσδιο-
ρισμό ενός πετρώματος.

Στο καθιερωμένο σήμερα σύστημα ταξι-
νόμησης υπάρχουν τρεις κατηγορίες πετρω-
μάτων με βάση τις φυσικές διεργασίες σχη-
ματισμού τους:

α) τα πυριγενή, που σχηματίζονται είτε 
από την πήξη μάγματος σε βάθος (βαθυγενή 
ή πλουτώνεια πετρώματα), είτε λάβας στην 
επιφάνεια (ηφαιστειακά ή έκχυτα πετρώμα-
τα).

β) τα ιζηματογενή, που σχηματίζονται 
από την καθίζηση, απόθεση και συγκόλληση 
του υλικού τους στο νερό ή στον αέρα, και

γ) τα μεταμορφωμένα, που σχηματίζο-
νται από τροποποίηση, ορυκτολογική και 
ιστολογική, των προηγούμενων στο εσωτε-
ρικό της γης.

Ο καθορισμός των τριών αυτών κατη-
γοριών επιβάλλεται σε μεγάλο βαθμό από 
αντικειμενικά κριτήρια∙ δεν είναι αυθαίρε-
τος. Ομως, οι τρεις αυτές κατηγορίες δεν 
μπορεί σε καμία περίπτωση να θεωρηθεί ότι 
αντιστοιχούν σε τρία «είδη» πετρωμάτων, 
επειδή κάθε μια τους περιλαμβάνει πετρώ-
ματα με πολύ διαφορετικά μεταξύ τους χα-
ρακτηριστικά, ορυκτολογικά και άλλα.

Σε κάθε μία κατηγορία από τις προανα-
φερθείσες τρεις έχει γίνει με ορυκτολογικά 
και ιστολογικά κριτήρια διαχωρισμός σε 
πολλούς επί μέρους «πετρογραφικούς τύ-
πους». Τα ορυκτολογικά κριτήρια διαχωρι-
σμού είναι σε κάποιες περιπτώσεις σχετικά 
αντικειμενικά, άλλοτε όμως είναι αυθαίρετα 

και απλά εξυπηρετούν πρακτικές ή διδακτι-
κές σκοπιμότητες, αλλά και μια αισθητική 
αντίληψη για την ανάγκη συμμετρικότητας 
και αναλογικότητας των ορίων διαχωρισμού 
μεταξύ των επί μέρους πετρογραφικών τύ-
πων (βλέπε για παράδειγμα την εικόνα 1, 
σελ. 137 στο άρθρο του Π. Καρκάνα του προ-
ηγούμενου τεύχους αυτού του περιοδικού).

Κάθε τύπος πετρώματος χαρακτηρίζε-
ται από την αναγκαία συνύπαρξη κάποιων 
απαραίτητων για το χαρακτηρισμό του ορυ-
κτών, που μπορούν όμως να συνοδεύονται 
και από άλλα, διαφορετικά κατά περίπτωση, 
επί πλέον ορυκτά. Οι μεταξύ των χαρακτηρι-
στικών για κάθε τύπο ορυκτών αναλογίες 
συμμετοχής όμως μπορεί να κυμαίνονται 
σημαντικά, όπως επίσης και η συμμετοχή 
τυχόν επί πλέον ορυκτών.

Δεν είναι όμως μόνο η ορυκτολογική σύ-
σταση που καθορίζει τους διαφορετικούς 
μεταξύ τους πετρογραφικούς τύπους. Μια 
άλλη αποφασιστική διακριτική παράμετρος 
είναι ο «ιστός» (texture) των πετρωμάτων. 
Ο όρος αυτός εμπεριέχει σημαινόμενα που 
έχουν σχέση με την κλίμακα μεγέθους (από-
λυτου και σχετικού) των κόκκων των ορυ-
κτών συστατικών ενός πετρώματος, τον 
τρόπο της μεταξύ τους συνάρθρωσης και 
τις τυχόν προσανατολιστικές μεταξύ τους 
σχέσεις, καθώς και την παρουσία ή όχι στα 
πετρώματα και μη κρυσταλλικής υαλώδους 
μάζας.

Με τα παραπάνω δεδομένα είναι φανε-
ρό πως δεν μπορεί να υπάρχει αντιστοίχηση 
μιας συγκεκριμένης χημικής σύστασης με 
κάθε τύπο πετρώματος, επειδή η χημική σύ-
σταση ενός πετρώματος καθορίζεται τόσο 
από τα είδη των ορυκτών που συμμετέχουν 
στη σύστασή του, όσο και από τις μεταξύ 
τους αναλογίες συμμετοχής, που και τα δύο 
αυτά, όπως είπαμε, δεν είναι σταθερά. Εξάλ-
λου, ο επίσης καθοριστικός για τον προσδι-
ορισμό πετρογραφικών τύπων παράγοντας 
του ιστού των πετρωμάτων δεν έχει χημική 
έκφραση και άρα δεν αναφαίνεται στα απο-
τελέσματα των χημικών αναλύσεων.

Παρόλα τα παραπάνω, θα φαινόταν λο-
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γικό να υπάρχουν μικρότερες αποκλίσεις 
των χημικών συστάσεων μεταξύ πετρωμά-
των του ίδιου τύπου, σε σχέση με εκείνες με-
ταξύ πετρωμάτων διαφορετικού τύπου. Και 
αυτό εν τούτοις δεν είναι κανόνας. Υπάρ-
χουν πράγματι περιπτώσεις, όχι και τόσο 
λίγες, που δύο ή περισσότεροι διαφορετι-
κοί μεταξύ τους πετρογραφικοί τύποι (με 
διαφορετική ορυκτολογική σύνθεση) έχουν 
παραπλήσια, ενώ δεν αποκλείεται να έχουν 
και την ίδια ακόμα χημική σύσταση. Τέτοιοι 
πετρογραφικοί τύποι συνδυάζουν μεν δια-
φορετικά ορυκτά είδη, ο συνδυασμός όμως 
των ορυκτών στον κάθε τύπο συμβαίνει να 
συμποσούται στην ίδια τελικά για όλους χη-
μική σύσταση. Ως παράδειγμα έστω το εξής: 
η ίδια ακριβώς χημική σύσταση μπορεί να 
προκύψει από τη χημική ανάλυση τεσσάρων 
διαφορετικών πετρωμάτων με τις εξής ορυ-
κτολογικές συστάσεις: χαλαζίας + δολομίτης 
+ ασβεστίτης, ασβεστίτης + τρεμολίτης + δο-
λομίτης, διοψίδιος + δολομίτης + ασβεστίτης 
και ασβεστίτης + φορστερίτης. Χαρακτηρι-
στικές επίσης τέτοιες περιπτώσεις έχουμε 
αν αντιπαραβάλουμε τύπους μεταμορφω-
μένων πετρωμάτων με τους τύπους των 
αρχικών, ιζηματογενών ή πυριγενών από τα 
οποία προέρχονται∙ η χημική σύσταση έμει-
νε αμετάβλητη κατά τη μεταμόρφωση, η 
ορυκτολογική σύνθεση όμως μπορεί να έχει 
μεταβληθεί εντελώς.

Ομοια όμως χημική σύσταση μπορεί να 
έχουν και πετρώματα με την ίδια μεν ορυ-
κτολογική σύνθεση, ριζικά διαφορετικό 
όμως ιστό. Αυτά, για τον τελευταίο λόγο, 
ανήκουν σε διαφορετικούς πετρογραφικούς 
τύπους σύμφωνα με το εν χρήσει σύστημα 
πετρογραφικής ταξινόμησης. Επειδή ο ιστός 
ενός πετρώματος δεν έχει χημική έκφραση, 
το ένα ή το άλλο είδος του δεν επηρεάζει τη 
χημική σύσταση του πετρώματος.

Αλλά και η παρουσία ή όχι άμορφης υα-
λώδους μάζας σε ένα πέτρωμα (είναι συχνά 
παρούσα σε αρκετούς τύπους ηφαιστεια-
κών πετρωμάτων) λαμβάνεται, όπως ανα-
φέρθηκε, υπόψη για την ταξινόμησή του. Η 
υαλώδης αυτή μάζα (το τελευταίο κατάλοι-

πο λάβας που δεν πρόλαβε να κρυσταλλω-
θεί εντελώς λόγω ταχείας ψύξης της) έχει 
χημική σύσταση που αντιστοιχεί στο σύνο-
λο των ορυκτών που θα σχηματιζόταν από 
αυτήν εάν είχε υπό άλλες συνθήκες (βραδύ-
τερη ψύξη) κρυσταλλωθεί. Κατ’ επέκταση 
λοιπόν, σε κάθε τύπο ηφαιστειακού πετρώ-
ματος με μικρή ή μεγάλη περιεκτικότητα σε 
υαλώδη μάζα, αντιστοιχεί πλήρως χημικά 
ένα άλλο, πυριγενές επίσης, αλλά πλουτώ-
νειο (πλήρως κρυσταλλωμένο από μάγμα σε 
βάθος), στο οποίο η υαλώδης μάζα απουσιά-
ζει τελείως∙ η διαφορά τους είναι απόρροια 
του διαφορετικού ρυθμού ψύξης τους. Τα 
μέλη τέτοιων αντίστοιχων χημικά ζευγών 
πυριγενών πετρωμάτων ανήκουν σε διαφο-
ρετικούς πετρογραφικούς τύπους, και οφεί-
λουν εξάλλου να ανήκουν, γιατί συχνά έχουν 
πολύ διαφορετική όψη αλλά και διαφορε-
τικές μηχανικές ιδιότητες. Χαρακτηριστικό 
παράδειγμα για το τελευταίο είναι το ζεύγος 
γρανίτη και οψιδιανού (ή οψιανού), πετρω-
μάτων με κοινό αρχικό μαγματικό υλικό και 
παρόμοια για το λόγο αυτό χημική σύσταση, 
αλλά με εντελώς διαφορετικά όλα τους τα 
άλλα χαρακτηριστικά.

Οπως γίνεται λοιπόν αντιληπτό από όλα 
τα παραπάνω, η χημική ανάλυση είναι εντε-
λώς ακατάλληλη ως μέθοδος για τη διάκρι-
ση και την ταυτοποίηση των διαφόρων πε-
τρογραφικών τύπων. Μια κατάλληλη για το 
σκοπό αυτό μέθοδος θα πρέπει να είναι σε 
θέση να προσδιορίζει τα είδη των ορυκτών 
που συμμετέχουν στη σύνθεση ενός πετρώ-
ματος, τις μεταξύ τους ποσοτικές αναλογίες, 
τα μεγέθη των κόκκων των ορυκτών αυτών 
συστατικών, τον τρόπο συναρμογής τους, 
τις τυχόν προσανατολιστικές μεταξύ των 
κόκκων σχέσεις, καθώς και την παρουσία ή 
όχι στο πέτρωμα άμορφης υαλώδους μάζας. 
Η μόνη τέτοια μέθοδος, απόλυτα κατάλληλη 
για το σκοπό αυτό, είναι η παρατήρηση λε-
πτών τομών (πάχους ~ 0,02 mm) ενός υπό 
προσδιορισμό πετρώματος στο πολωτικό 
μικροσκόπιο, που εξαιτίας αυτής της κύριας 
χρήσης του αποκαλείται συχνά και πετρο-
γραφικό μικροσκόπιο. Στο πολύ μικρό αυτό 
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πάχος τομής η μεγάλη πλειονότητα των ορυ-
κτών συστατικών των πετρωμάτων είναι 
διαφανή και επιτρέπουν την εξέτασή τους 
στο διερχόμενο από την τομή φως.

Υπάρχει ένα πλήθος ειδικών οπτικών εξε-
τάσεων που μπορούν να γίνουν στο πολω-
τικό μικροσκόπιο και στις εξετάσεις αυτές 
κάθε ορυκτό αντιδρά με το δικό του τρόπο, 
αποκαλύπτοντας έτσι την ταυτότητά του. 
Επίσης, είναι προφανή στο πολωτικό μικρο-
σκόπιο όλα τα ιστολογικά χαρακτηριστικά 
του εξεταζόμενου πετρώματος, καθώς και 
η τυχόν συμμετοχή σ’ αυτό άμορφης υαλώ-
δους μάζας.

Με τη χρήση του πολωτικού μικροσκοπί-
ου μπορεί λοιπόν να γίνει πλήρης προσδιο-
ρισμός του τύπου ενός πετρώματος. Επίσης, 
να διαπιστωθούν κάποιες ιδιαιτερότητές 
του (ορυκτολογικές ή ιστολογικές) που το 
κάνουν να ξεχωρίζει από άλλα πετρώματα 
του ίδιου τύπου, πράγμα πολύ χρήσιμο εάν 
αναζητείται η προέλευσή του. Σε τέτοιες 
περιπτώσεις γίνονται συγκρίσεις με αντί-
στοιχα πετρώματα γνωστής προέλευσης και 
αναζητούνται ομοιότητες ως προς τις συ-
γκεκριμένες ιδιαιτερότητες. Ιδιαιτερότητες 
όμως μπορούν να διαπιστωθούν και στα χη-
μικά χαρακτηριστικά των πετρωμάτων. Εί-
ναι στο σημείο αυτό, μετά τον προσδιορισμό 
του τύπου του πετρώματος με οπτικές με-
θόδους, που η χημική ανάλυση των πετρω-
μάτων και οι σχετικές συγκρίσεις μπορούν, 
μαζί με τις ορυκτολογικές και ιστολογικές 
ιδιαιτερότητες, να βοηθήσουν στην αναζή-
τηση των πηγών προέλευσής τους.

Για να μη γίνει κατάχρηση πολύτιμου 

χώρου από τις στήλες του περιοδικού αυτού 
δε θα περιγραφούν εδώ, ούτε καν συνοπτι-
κά, έστω και οι κοινότεροι πετρογραφικοί 
τύποι. Εξάλλου, κυκλοφορούν για να καλύ-
ψουν την ανάγκη αυτή πολλά ειδικά για το 
σκοπό αυτό εγχειρίδια5. Θα αναφερθώ μόνο 
επιλεκτικά σε κάποιους τέτοιους τύπους που 
ιδιαίτερα έχουν χρησιμοποιηθεί ως χρηστι-
κά αντικείμενα από την προϊστορική εποχή 
έως και σήμερα ακόμα, και θα προσπαθήσω 
να εξηγήσω τους λόγους για τους οποίους 
προτιμήθηκαν αυτοί ιδιαίτερα οι τύποι για 
συγκεκριμένες χρήσεις ο καθένας.

Αρχίζοντας, ή μάλλον συνεχίζοντας με 
όσα για τους πυριτόλιθους αναφέρθηκαν 
στην προηγούμενη ενότητα που αφορούσε 
τα ορυκτά, θα πρέπει να επισημανθεί ότι 
οι σημαντικότεροι τύποι πυριτολίθων είναι 
στην πραγματικότητα πετρώματα, πολύ 
πλούσια βέβαια κατά κανόνα σε χαλαζία6. 
Τέτοιοι είναι π.χ. οι «κερατόλιθοι»7. Σ’ αυ-
τούς υπάγονται τα γνωστά με τα διεθνοποι-
ημένα πια ονόματά τους flint και chert, που 
είναι και οι γνωστότεροι των πυριτολίθων. 
Τα flint και chert είναι ιζηματογενή πετρώ-
ματα πολύ πλούσια σε μικρο- ή κρυπτο-
κρυσταλλικό χαλαζία ή χαλκηδόνιο. Και τα 
δύο μπορεί να περιέχουν μικροαπολιθώμα-
τα, κυρίως μικροσκοπικά πυριτικά κελύφη 
ηλιοζώων (radiolaria) ή βελόνες σπόγγων, 
διάσπαρτα μέσα σε μια αργιλο- και σιδηρο-
μιγή πυριτική μάζα.

Το flint είναι καστανέρυθρος ή γκριζωπός 
διαφώτιστος πυριτόλιθος, με χαρακτηριστι-
κό κογχώδη θραυσμό και κοφτερά απολεπί-
σματα. Βρίσκεται κατά κανόνα με τη μορφή 

5 Ας μου επιτραπεί, παρακάμπτοντας αρκετά νεότερα συγγράμματα, να συστήσω σε όποιον ιδιαίτερα ενδιαφέ-
ρεται, τα εξής κατά τη γνώμη μου πιο εύληπτα και ισορροπημένα βιβλία για μια σωστή εισαγωγή στο θέμα: 1) 
Williams, Turner & Gilbert (1954), Petrography: An Introduction to the Study of Rocks in Thin Sections, Freeman 
and Company, 2) Nockolds, Knox & Chinner (1978), Petrology for students. Cambridge: Cambridge University 
Press & 3) Ehlers & Blatt (1982), Petrology, Igneous, Sedimentary and Metamorphic. Freeman and Company.

6  Ισως θα ήταν για τον αναγνώστη χρήσιμη και η ανάγνωση του σχετικού και με την πετρογραφία των πυριτο-
λίθων άρθρου: Dimitriadis S. & A. Skourtopoulou (2001): Characterization of lithic materials by petrographic 
and SEM techniques: Towards suggestions on chipped stone tool provenance from Neolithic sites of northern 
Greece. Στο Αρχαιομετρικές Μελέτες για την Ελληνική Προϊστορία και Αρχαιότητα  (εκδ. Μπασιάκος, Αλούπη & 
Φακορέλλης): 779-90. Αθήνα: Ελληνική Αρχαιομετρική Εταιρεία και Εταιρεία Αρχαιολογικών Μεσσηνιακών 
Μελετών.

7  Κατά μετάφραση του γερμανικού “hornstein”, χωρίς αντίστοιχο όρο στα αγγλικά και με ασαφές περιεχόμενο. 
Δεν συνιστάται η χρήση του.
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ασυνεχών ενστρώσεων ή κονδύλων μέσα σε 
ασβεστολιθικά πετρώματα.

Το chert είναι αλαμπής και αδιαφανής 
πυριτόλιθος, με σκούρο ερυθροκαστανό ή 
γκριζοκάστανο χρώμα και θραυσμό συνή-
θως ακανόνιστο και σε μικρότερο βαθμό 
κογχώδη, όχι τόσο τυπικό όσο του flint. Βρί-
σκεται κατά κανόνα ανάμεσα στις μαξιλαρο-
ειδείς βασαλτικές λάβες που εκχύνονται σε 
μεσωκεάνιες ράχεις.

Από άποψη ποιότητας, όσον αφορά τις 
απολεπιστικές τους ιδιότητες, το flint υπε-
ρέχει έναντι του chert, στο οποίο ο επικρα-
τέστερος ακανόνιστος θραυσμός δεν επιτρέ-
πει πλήρη εκμετάλλευση του ατελέστερου 
κογχώδους θραυσμού του κατά την απολέ-
πιση. Ως προς τη σύσταση, το flint είναι πιο 
αμιγές πυριτικό σε σύγκριση με το chert, το 
οποίο εμπεριέχει σε σημαντικό ποσοστό σι-
δηρο-αργιλομιγείς προσμίξεις.

Κάποιοι τύποι ηφαιστειακών πετρωμά-
των πολύ πλούσιοι εξαρχής σε χαλαζία, ή 
πετρώματα τα οποία έχουν υποστεί πυρι-
τίωση, έχουν δηλαδή εμπλουτιστεί δευτε-
ρογενώς σε διοξείδιο του πυριτίου εξαιτίας 
γειτονικής ηφαιστειακής δράσης, καθώς 
και οι πυριτιωμένοι και ανακρυσταλλωμέ-
νοι ηφαιστειακοί τόφφοι, έχουν πολύ καλές 
απολεπιστικές ιδιότητες. Αυτά αφθονούν 
σε ηφαιστειακές περιοχές και αποτελούν 
άριστο πυριτολιθικό υλικό. Εξάλλου, στην 
ευρύτερη αυτή ομάδα των πυριτολίθων που 
συνδέονται με ηφαιστειακή δράση θα πρέ-
πει να ενταχθεί και ο οψιδιανός, ο απόλυτος, 
όπως θα μπορούσε να χαρακτηριστεί, τύπος 
πυριτολίθου8. Οι χαλκηδόνιοι επίσης είναι 
στην πλειοψηφία τους επιφλοιώσεις και 
πληρώσεις κοιλοτήτων με πυριτικό υλικό 
που προέρχεται σχεδόν πάντοτε από ηφαι-
στειακή δράση.

Ο ίασπις, που αναφέρθηκε και στην ενό-

τητα που αφορούσε τα ορυκτά, είναι στις 
περισσότερες των εμφανίσεών του προϊόν 
χημικής εξαλλοίωσης των λεγόμενων υπερ-
βασικών πετρωμάτων (πετρώματα πλούσια 
σε σιδηρομαγνησιούχα πυριτικά ορυκτά, 
χωρίς χαλαζία). Κύριο συστατικό του ίασπη 
είναι μια ιδιαίτερα εμπλουτισμένη σε λειμω-
νίτη πυριτική μάζα αποτελούμενη από μι-
κρο- ή κρυπτοκρυσταλλικό χαλαζία. 

Ο λεπτόκοκκος και καλά κρυσταλλωμέ-
νος χαλαζίτης μπορεί να θεωρηθεί επίσης 
ως πυριτόλιθος, όπως ήδη έχει αναφερθεί. 
Το ίδιο πέτρωμα βέβαια είναι κατάλληλο και 
για άλλες χρήσεις, π.χ. ως ακόνι.

Δύο άλλοι τύποι πετρωμάτων που θα 
μπορούσαν λόγω χρήσης να υπαχθούν 
στους πυριτόλιθους είναι ο ιαδεϊτίτης και ο 
νεφρίτης, παρόλο που αυτά τα δύο εμπερι-
έχουν λίγο ή καθόλου χαλαζία. Ο ιαδεϊτίτης 
έχει ως κύριο ή αποκλειστικό συστατικό το 
ορυκτό ιαδεϊτης (NaAlSi

2
O

6
) και απαντά-

ται σε μικροκρυσταλλικές ινώδεις ή κοκ-
κώδεις μάζες. Εχει σκληρότητα ανάλογη με 
του χαλαζία και χρώμα λευκό, γκρίζο, υπο-
πράσινο ή σμαραγδοπράσινο. Ο νεφρίτης 
εμπεριέχει κυρίως το ορυκτό ακτινόλιθος 
[Ca

2
(Mg,Fe)

5
Si

8
O

22
(OH)

2
] και απαντάται σε 

συμπαγείς μάζες αλληλοσυμπλεκόμενων 
μικροσκοπικών ινωδών κρυστάλλων. Εχει 
σκληρότητα λίγο μικρότερη από το χαλα-
ζία και χρώμα ανοικτό έως σκούρο πράσι-
νο, ενίοτε επιφανειακά κόκκινο ή καστανό 
λόγω οξείδωσης. Το jade είναι φυσικό μίγμα 
ιαδεϊτίτη και νεφρίτη, με το δεύτερο συνή-
θως να υπερέχει ποσοτικά.

Αλλες χρήσεις, εκτός από εκείνες για τις 
οποίες είναι κατάλληλα τα διάφορα είδη πυ-
ριτολίθων, απαιτούν άλλους τύπους πετρω-
μάτων με άλλες κατά περίπτωση ιδιότητες.

Για τριβεία π.χ. κατάλληλοι είναι οι λίθοι 
με τραχεία υφή, η οποία διατηρείται τέτοια 
ακόμα και με συνεχή χρήση. Κοκκώδεις κατά 

8  Ο οψιδιανός είναι υαλώδες ηφαιστειακό πέτρωμα, με ελάχιστα σε μέγεθος και ασήμαντα ποσοτικά κρυσταλ-
λικά ορυκτά εντός της υαλώδους μάζας του. Εχει σκούρο συνήθως χρώμα: μαύρο, καστανό ή υποπράσινο. Η 
υαλώδης κατάστασή του είναι αποτέλεσμα πολύ ταχείας ψύξης μιας ρυολιθικής ως προς τη χημική σύσταση 
λάβας (πλούσιας σε SiO

2
) από την οποία στερεοποιήθηκε. Συχνά σε οψιδιανούς διακρίνεται μια λεπτή στρωμά-

τωση η οποία αντικατοπτρίζει τις επιφάνειες ροής του υλικού πριν τη στερεοποίησή του.
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συνέπεια τύποι πετρωμάτων, και ιδιαίτερα 
εκείνοι στους οποίους συνυπάρχουν σκληρά 
και μαλακότερα ορυκτά, είναι πολύ κατάλ-
ληλα για την περίπτωση, επειδή η ταχύτερη 
φθορά των μαλακότερων κόκκων σε σχέση 
με τους σκληρότερους δημιουργεί και ανα-
νεώνει το ανάγλυφο της επιφάνειας τριβής. 
Αν μάλιστα το σκληρότερο υλικό τυχαίνει να 
έχει και καλό σχισμό, το θετικό ανάγλυφο 
συνδυάζεται με συνεχή αποκάλυψη γωνιω-
δών προεξοχών που επιτείνουν την τραχύ-
τητα της επιφάνειας τριβής. Οι ψαμμίτες και 
οι αρκόζες, με χαλαζιακούς και αστριακούς 
κόκκους και ασβεστιτικό ενδιάμεσο συν-
δετικό υλικό είναι ιδανικά πετρώματα για 
τέτοια χρήση. Αλλα κοκκώδη πετρώματα, 
όπως οι γρανίτες οι γάββροι και οι γνεύσιοι, 
είναι επίσης κατάλληλα ως τριβεία.

Για την κατασκευή πελέκεων είναι γνω-
στή η ιδιαίτερη προτίμηση στη χρήση του 
σερπεντινίτη, η οποία είναι κατανοητή αν 
ληφθούν υπόψη κάποια χαρακτηριστικά 
αυτού του πετρώματος. Το πρώτο είναι η μη 
κοκκώδης υφή του, καθώς και η ομοιογένεια 
και συνοχή του. Το δεύτερο είναι η ευκολία 
με την οποία το πέτρωμα αυτό λειαίνεται, 
όντας σχετικά μαλακό, με επίμονο τρίψιμο 
σε ξύλινη, δερμάτινη ή υφασμάτινη επιφά-
νεια μετά τη διαμόρφωση του επιθυμητού 
σχήματος με τη χρήση τριβέως. Το τρίτο εί-
ναι ότι η λείανση και στίλβωσή του δημιουρ-
γεί ένα επιφανειακό στρώμα με μεγαλύτερη 
από την κανονική για το υλικό αυτό σκλη-
ρότητα. Ενας άλλος τύπος πετρώματος που 
έχει επίσης συχνά χρησιμοποιηθεί για την 
κατασκευή πελέκεων είναι ο δολερίτης (μια 
ποικιλία λεπτόκοκκου γάββρου) με κύρια 
ορυκτά συστατικά πυροξένους και πλαγιό-
κλαστα. Και στην περίπτωση αυτή το λεπτό-
κοκκο και ομογενές του υλικού, η καλή συ-
νοχή του και μια σχετική ευκολία λείανσης 
είναι η αιτία της επιλογής του για τη σχετική 
χρήση.

Η σκληρότητα, η τραχύτητα, μαζί με την 
ομοιογένεια και την ευκολία λάξευσης πολ-
λών ηφαιστειακών πετρωμάτων, όπως οι 

ρυόλιθοι, οι τραχείτες, οι δακίτες, οι τραχει-
ανδεσίτες και οι ανδεσίτες, εκτιμήθηκαν ιδι-
αίτερα και έκαναν τους τύπους αυτών των 
πετρωμάτων ιδανικούς για τη χρήση τους 
ως μυλόπετρες.

3. Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ
ΣΤΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΚΡΑΜΑΤΑ

Τα κράματα είναι υλικά με μεταλλικές ιδι-
ότητες που σχηματίζονται κατά τη μίξη δύο 
ή περισσοτέρων χημικών στοιχείων, από τα 
οποία το ένα τουλάχιστον είναι μέταλλο. Η 
συνηθέστερη, και η μόνη κατά την αρχαιό-
τητα, μέθοδος παρασκευής κραμάτων είναι 
η σύντηξη των συστατικών τους μετάλλων, 
τα οποία όμως σπάνια στην περίπτωση των 
αρχαίων κραμάτων ήταν μέταλλα στην κα-
θαρή μορφή τους. Για το λόγο αυτό συχνά σε 
τέτοια κράματα συνυπάρχουν και μη σκόπι-
μες προσμίξεις, που μπορεί όμως με την πα-
ρουσία τους να είναι διαφωτιστικές για το 
είδος των πρώτων υλών που χρησιμοποιή-
θηκαν κατά την παρασκευή ενός τέτοιου 
κράματος.

Στα πιο γνωστά κράματα που χρησι-
μοποιήθηκαν κατά την αρχαιότητα όλα τα 
συμμετέχοντα στοιχεία είναι μέταλλα. Τα 
κράματα είναι μίγματα ουσιαστικά και όχι 
χημικές ενώσεις μεταλλικών στοιχείων. Οι 
αναλογίες συμμετοχής των συστατικών τους 
μετάλλων μπορεί να είναι διάφορες και δεν 
επιβάλλονται από χημικούς κανόνες (όπως 
στην περίπτωση των χημικών ενώσεων). Σε 
αρκετές περιπτώσεις εν τούτοις κατά την 
κράση (μίξη σε υγρή κατάσταση) μετάλλων 
και τη μετέπειτα στερεοποίηση σχηματίζο-
νται στο κράμα και σε κάποια ποσοστά του 
και ενδιάμεσες, πραγματικές χημικές ενώ-
σεις των μετάλλων αυτών.

Τα κράματα που συχνότερα χρησιμοποι-
ούνται, ή χρησιμοποιήθηκαν, προέκυψαν ως 
επιτυχημένες συνταγές από τη συσσώρευση 
εμπειρίας κατά τις προσπάθειες παρασκευ-
ής προϊόντων με ιδιότητες ευνοϊκές για κά-
ποιες ειδικές χρήσεις.

Οι φυσικές ιδιότητες ενός κράματος εί-
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ναι διαφορετικές από εκείνες των μετάλλων 
που το συνιστούν. Ενα κράμα π.χ. δεν έχει 
ένα ορισμένο σημείο τήξης, όπως τα καθαρά 
μέταλλα, αλλά τήκεται σταδιακά σε μια ορι-
σμένη περιοχή θερμοκρασιών.

Στην περίπτωση των κραμάτων δεν 
υπάρχουν φυσικά καθορισμένα είδη με την 
έννοια των species, όπως συμβαίνει με τα 
βιολογικά είδη και τα ορυκτά. Η χρήση του 
όρου «είδος» στα κράματα μπορεί κατά συ-
νέπεια να προσδιορίζεται με βάση κάποια 
επιλεγμένα, και όχι πάντοτε τα ίδια, από 
τα πολλά χαρακτηριστικά τους. Ο αριθμός 
των μετάλλων που συμμετέχουν σε ένα 
κράμα για παράδειγμα μπορεί να θεωρηθεί 
ως ένα βασικό στοιχείο διάκρισης. Εχουμε 
έτσι κράματα διμερή, τριμερή, τετραμερή 
κ.λπ. Οι διακρίσεις αυτές δεν προσδιορίζουν 
είδη, αφού σε κάθε μία υπάγεται μεγάλος 
αριθμός κραμάτων με διαφορετική σύνθεση 
και πολύ διαφορετικές ιδιότητες. Αν περιο-
ριστούμε πάλι σε μια από αυτές τις ομάδες, 
στα διμερή για παράδειγμα κράματα, θα 
μπορούσαμε να υποθέσουμε πως υπάρχει 
ένα και μόνο «είδος» διμερούς κράματος δύο 
συγκεκριμένων μετάλλων, έστω του χαλκού 
και του κασσίτερου. Ομως, με συστατικά τα 
δύο αυτά μέταλλα και με διαφορετικές με-
ταξύ τους αναλογίες μίξης μπορούν να πα-
ρασκευαστούν κράματα με διαφορετικές 
φυσικές ιδιότητες, που για το λόγο αυτό δεν 
μπορεί και πάλι να θεωρηθούν ότι ανήκουν 
στο ίδιο είδος. Ορισμένα από αυτά καθιερώ-
θηκαν για κάποιες ειδικές χρήσεις ύστερα 
από μακροχρόνιες δοκιμές και συσσώρευση 
εμπειριών. Για το παράδειγμά μας (χαλκός 
+ κασσίτερος) π.χ. οι κυρίως χρησιμοποιού-
μενες αναλογίες μίξης τους σε μέρη βάρους 
είναι 90 χαλκός + 10 κασσίτερος (κράμα πυ-
ροβόλων), 78 χαλκός + 22 κασσίτερος (κρά-
μα για καμπάνες) και 67 χαλκός + 33 κασσί-

τερος (κράμα χειρουργικών σωλήνων ενδο-
σκόπησης). Για τα διμερή κράματα χαλκού 
και κασσίτερου χρησιμοποιείται ο γενικός 
χαρακτηρισμός «μπρούντζοι» (bronzes).

Διμερή κράματα χαλκού και ψευδαργύ-
ρου είναι γνωστά ως «ορείχαλκοι» (brasses). 
Και στην περίπτωση αυτή υπάρχουν διά-
φορες συγκεκριμένες αναλογίες μίξης που 
παράγουν κράματα χαλκού - ψευδαργύρου 
με διαφορετικά μεταξύ τους φυσικά χαρα-
κτηριστικά, κατάλληλα για διαφορετικές 
χρήσεις. Οι κυριότερα χρησιμοποιούμενες 
αναλογίες μίξης είναι: 90 χαλκός + 10 ψευ-
δάργυρος, 85 χαλκός + 15 ψευδάργυρος, 84 
χαλκός + 16 ψευδάργυρος, 67 χαλκός + 33 
ψευδάργυρος, 60 χαλκός + 40 ψευδάργυρος, 
58 χαλκός + 42 ψευδάργυρος.

Συνδυάζοντας χαλκό, κασσίτερο και 
ψευδάργυρο, ένα χρησιμοποιούμενο σήμερα 
τριμερές κράμα έχει αναλογίες: 82 χαλκός 
+16 κασσίτερος + 2 ψευδάργυρος.

Υπάρχουν σήμερα σε χρήση πάρα πολλά 
κράματα που συνδυάζουν διάφορα μέταλλα, 
μαζί ή όχι με μεταλλοειδή (αρσενικό, αντιμό-
νιο, βισμούθιο) αλλά και με μη μεταλλικά 
στοιχεία. Ως αρχαιολογικά ευρήματα εν τού-
τοις οι μπρούντζοι κυριαρχούν από την απώ-
τερη ήδη αρχαιότητα, ενώ αρκετά αργότερα 
εμφανίζονται οι ορείχαλκοι, που εκτιμήθη-
καν ίσως επειδή έμοιαζαν χρωματικά με το 
χρυσό. Σημειώνεται εδώ και το γνωστό κατά 
την αρχαιότητα φυσικό κράμα χρυσού και 
αργύρου, γνωστό ως «ήλεκτρον», που όμως 
δεν χρησιμοποιήθηκε ως τέτοιο, αλλά μάλ-
λον για τον αποχωρισμό του χρυσού και του 
αργύρου από αυτό.

Μια άλλη διάκριση των κραμάτων μπο-
ρεί να γίνει με βάση την παρουσία σ’ αυτά 
μιας ή περισσοτέρων φάσεων9. Ο αριθμός 
των φάσεων που είναι δυνατό να συνυπάρ-
χουν σε ένα κράμα εξαρτάται από την ανα-

9  Ως φάση εννοούμε ένα ορισμένο υλικό (ή ουσία) με συγκεκριμένη χημική σύσταση και συγκεκριμένες φυσικές 
ιδιότητες. Μία φάση μπορεί να συμμετέχει σε ένα ευρύτερο σύστημα είτε ως κάτι συνεχές και αδιάσπαστο, είτε 
διαχωρισμένη και διεσπαρμένη ή αναμεμιγμένη με άλλες φάσεις. Τα διαφορετικά και διακριτά συστατικά σε 
ένα μίγμα π.χ., ανεξάρτητα από το μέγεθος των κόκκων τους και τον τρόπο μίξης, αποτελούν ξεχωριστές φά-
σεις. Αν η μίξη καταλήξει σε πλήρη ομογενοποίηση του συνόλου, παύουν τα συστατικά να είναι πλέον διακριτά 
και τότε το μίγμα αποτελείται και πάλι από μία μόνο φάση.
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λογία συμμετοχής και τον αριθμό των συ-
στατικών του μετάλλων· όσο μεγαλύτερος ο 
αριθμός των τελευταίων τόσο μεγαλύτερος 
μπορεί να είναι και ο αριθμός των φάσεων 
που συνυπάρχουν, ποτέ όμως μεγαλύτερος 
από τον αριθμό των συστατικών μετάλλων. 
Ενα διμερές κράμα μπορεί να αποτελείται 
από μία φάση μόνο, -οπότε τα συνιστώντα 
μέταλλα έχουν αναμιχθεί πλήρως και σχη-
μάτισαν ένα «στερεό διάλυμα»-, ή από δύο 
φάσεις. Μπορούμε λοιπόν να διακρίνουμε 
τα διμερή κράματα σε μονοφασικά ή διφα-
σικά, τα τριμερή σε μονοφασικά, διφασικά ή 
τριφασικά κ.ο.κ. 

Οι επιτυχημένες, και ως εκ τούτου χρησι-
μοποιούμενες, «συνταγές μίξης» που παρα-
πάνω αναφέραμε, παίρνοντας ως παράδειγ-
μα τους μπρούντζους και τους ορείχαλκους, 
υποδηλώνουν ότι υπάρχουν και αναλογίες 
μίξης των χαλκού και του κασσίτερου στη 
μια περίπτωση και του χαλκού και ψευδαρ-
γύρου στην άλλη που παράγουν προϊόντα 
(κράματα) στερούμενα επιθυμητών ιδιοτή-
των, υποδεέστερα ως προς αυτές των καθα-
ρών συστατικών τους. 

Θεωρώντας το πλήρες εύρος μίξης μεταξύ 
των ακραίων συστατικών μετάλλων σε ένα, 
ας πούμε, διμερές κράμα των Α και Β (από 
σχεδόν 100%Α + σχεδόν 0%Β, έως σχεδόν 
0%Α + σχεδόν 100%Β) διαπιστώνουμε γενι-
κά ότι υπάρχουν περιοχές αναλογιών μίξης 
των δύο για τις οποίες τα παραγόμενα κρά-
ματα έχουν ιδιαίτερα επιθυμητές ιδιότητες, 
ενώ υπάρχουν άλλες μεταξύ αυτών περιοχές 
μίξης για τις οποίες τα παραγόμενα κράματα 
είναι πολύ υποδεέστερα από άποψη χρηστι-
κότητας. Αν τώρα εξετάσουμε μικροσκοπι-
κά τόσο τα «επιτυχημένα», όσο και τα «μη 
επιτυχημένα» κράματα Α+Β (που θα έχουν 
διαφορετικές βέβαια μεταξύ τους αναλογίες 
μίξης των Α και Β) θα διαπιστώσουμε ότι δι-
αφέρουν ως προς τον «ιστό» τους (texture). 
Οι διαφορές συνίστανται στο διαφορετικό 
σχήμα, διάταξη και σύμπλεξη των κρυσταλ-
λικών κόκκων τους, που μπορεί να είναι είτε 
όλοι όμοιοι (στα μονοφασικά) είτε διαφορε-
τικοί (στα διφασικά) κράματα. Οι διαφορε-

τικοί αυτοί «ιστοί» είναι που καθορίζουν τις 
φυσικές και μηχανικές ιδιότητες του κάθε 
κράματος και, κατ’ επέκταση, τη χρησιμότη-
τά του ή όχι για κάποια συγκεκριμένη χρήση. 
Κάθε μια από τις περιοχές αναλογιών μίξης 
μεταξύ των Α και Β που αποδίδει κράματα 
με δική τους ταυτότητα, -που έχουν δηλαδή 
το δικό τους χαρακτηριστικό ιστό και δια-
κριτές φυσικές ιδιότητες και που διαφέρουν 
ως προς αυτά από κράματα γειτονικών τους 
περιοχών μίξης-, καθορίζει και ένα «είδος» 
κράματος στο πλαίσιο της μίξης των Α και 
Β. Η έννοια αυτή του «είδους» στα κράματα 
προσεγγίζει εκείνην του species, με τη δια-
φορά ότι δεν αναφέρεται σε φυσικά υλικά.

Εννοείται πως υπάρχει στην περίπτωση 
των κραμάτων ομαδοποίηση συγγενών «ει-
δών» σε κάποιο ανώτερο επίπεδο κατάταξης, 
όπως για παράδειγμα η ομαδοποίηση των 
διαφόρων ειδών κραμάτων που ανήκουν 
στους μπρούντζους ή των άλλων που ανή-
κουν στους ορείχαλκους. Μια τέτοια ομάδα 
που αθροίζει συγγενικά είδη χαρακτηρίζε-
ται από την ίδια ποιοτική (όσον αφορά στα 
συμμετέχοντα μέταλλα), αλλά διαφορετική 
ποσοτική χημική σύσταση των μελών της.

Οι ιστολογικές ιδιαιτερότητες των κρα-
μάτων μπορεί να είναι το αποτέλεσμα όχι 
μόνο των ειδικών αναλογιών μίξης, αλλά και 
των συνθηκών βραδείας ή ταχείας ψύξης 
των συντηγμάτων, ενώ μπορεί να προκλη-
θούν και δευτερογενώς εξαιτίας μηχανικής 
κατεργασίας (π.χ. σφυρηλάτησης) μετά τη 
στερεοποίηση του συντήγματος. Η σφυρη-
λάτηση ειδικά, ως μέθοδος ομογενοποίησης 
αλλά και σκόπιμης αλλαγής του αρχικού 
ιστού ενός κράματος, με σκοπό, εκτός από 
τη διαμόρφωση ενός ειδικού σχήματος, και 
τη βελτίωση των ιδιοτήτων του, είναι μέθο-
δος που έχει χρησιμοποιηθεί ευρύτατα κατά 
την αρχαιότητα. Παράδειγμα αλλαγής των 
ιδιοτήτων ενός κράματος λόγω μηχανικής 
κατεργασίας είναι τα φημισμένα δαμασκη-
νά σπαθιά, το υλικό των οποίων είναι κρά-
μα σιδήρου με άνθρακα (περιεκτικότητα 
στον τελευταίο ~0,8%). Το κράμα αυτό είναι 
σκληρό και δυσκατέργαστο, με επανειλημ-
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μένες όμως σφυρηλατήσεις σε υψηλή θερμο-
κρασία γίνεται περισσότερο ανθεκτικό και 
σκληρό, ταυτόχρονα όμως και ευλύγιστο, 
ακριβώς εξαιτίας αλλαγής του ιστού του.

Από τα παραπάνω συνάγεται ότι πλην 
της χημικής ανάλυσης ενός κράματος, που 
μπορεί να γίνει με διαφορετικές μεθόδους, η 
μικροσκοπική εξέταση του ιστού του με τη 
βοήθεια του λεγόμενου μεταλλογραφικού 
μικροσκοπίου (ένα είδους πολωτικού μικρο-
σκοπίου που αντί διερχόμενου χρησιμοποιεί 
ανακλώμενο φως) είναι εντελώς απαραίτη-
τη. Το προς εξέταση δοκίμιο κόβεται, λειαί-
νεται και στιλβώνεται για να μπορέσει να 
παρατηρηθεί στο μεταλλογραφικό μικρο-
σκόπιο, ενώ συχνά, για να γίνει διάκριση των 
τυχόν διαφορετικών φάσεων (κρυστάλλων 
διαφορετικής σύστασης) και να γίνει καλύ-
τερα ορατή η εικόνα διάταξης και αλληλο-
σύμπλεξής τους, προηγείται μια σύντομη 
επιφανειακή προσβολή του στιλβωμένου 
δοκιμίου με κατάλληλα διαβρωτικά διαλύ-
ματα. Οι διαφορετικές κρυσταλλικές φάσεις 
ενός κράματος μπορούν να προσδιοριστούν 
επίσης και με περιθλασιμετρία ακτίνων Χ. 
Ιδιαίτερα διαφωτιστική μπορεί να είναι και 
η παρατήρηση επιφανειών θραύσης ή και 
των στιλβωμένων επιφανειών μετά από 
σύντομη προσβολή με διαβρωτικά διαλύμα-
τα στο ηλεκτρονικό μικροσκόπιο σάρωσης 
(SEM), όπου εξάλλου είναι δυνατό και να 
αναλυθούν οι συμμετέχουσες φάσεις (χρή-
ση του EDS). 

Η εξέταση αρχαίων κραμάτων παρου-
σιάζει σημαντικές δυσκολίες. Τα κράματα, 
και ιδίως αυτά που χρησιμοποιήθηκαν κατά 
την αρχαιότητα, δεν είναι ιδιαίτερα ευσταθή 
υλικά∙ είναι ευπρόσβλητα όταν εκτεθούν σε 
διαβρωτικούς παράγοντες (ατμοσφαιρική ή 
υπεδάφια υγρασία, υψηλή περιεκτικότητα 
σε CO

2
 του μέσου -νερού ή αέρα- που τα πε-

ριβάλλει, επαφή με όξινα διαλύματα κ.λπ.). 
Αλλά και η ίδια η φύση των κραμάτων βοη-
θάει στην αλλοίωσή τους. Πράγματι, τα δι-
αφορετικά μεταξύ τους μεταλλικά στοιχεία 
που συγκροτούν ένα κράμα έχουν διαφορε-
τική ηλεκτροχημική συμπεριφορά. Αυτό το 

τελευταίο σημαίνει ότι λειτουργούν παρου-
σία υγρασίας όπως μια διμεταλλική μπατα-
ρία, με αποτέλεσμα τη γρήγορη διάβρωσή 
τους. Συνέπεια της διαφορετικής ηλεκτροχη-
μικής συμπεριφοράς των συστατικών των 
κραμάτων είναι η εκλεκτική διαλυτοποίηση 
και μετακίνηση του πιο ευδιάλυτου και «ευ-
κίνητου» συστατικού, κατ’ αρχήν προς τη 
επιφάνεια του αντικειμένου, όπου μπορεί 
να παραμείνει προσκολλημένο, πιθανότατα 
και δεσμευμένο εκεί ως κάποια χημική ένω-
σή του με στοιχεία του περιβάλλοντος, ή και 
να απομακρυνθεί στη συνέχεια εντελώς έξω 
από αυτό (ολοκληρωτική έκπλυση). Ενας 
τέτοιος διαχωρισμός των συστατικών, μια 
«αποκραματοποίηση» όπως θα μπορούσαμε 
να τη χαρακτηρίσουμε, τροποποιεί σταδια-
κά τη σύσταση του αρχικού κράματος, πα-
ράλληλα με τη δομική του αποδιοργάνωση. 
Επί πλέον, οι ξένες, μη σκόπιμες προσμίξεις 
που συχνά είναι εγγενώς ενσωματωμένες 
στα αρχαία κράματα, με τη διακοπή της 
συνέχειας του σώματος του κράματος που 
επιφέρουν και με την προσφορά διόδων 
για την εισχώρηση του αέρα και των όξινων 
διαλυμάτων επιτείνουν τις διαβρωτικές δι-
εργασίες. Είναι για το λόγο αυτό εξαιρετικά 
σπάνιο να έχουμε τα αρχαία κράματα με τη 
μορφή, τη σύσταση και τον ιστό της πρώτης 
παραγωγής τους, ενώ χρειάζονται πολύ εξει-
δικευμένες γνώσεις για να μπορέσει κανείς 
να αναχθεί από το πιθανότατα πολύ τροπο-
ποιημένο συστασιακά και ιστολογικά αρ-
χαιολογικό εύρημα στο είδος (με την έννοια 
που προαναφέραμε) του αρχικού κράματος. 
Το καλύτερο που κατά κανόνα είναι δυνατό 
να επιτευχθεί, και αυτό που συνήθως επι-
ζητείται, είναι η ανίχνευση και ο προσδιο-
ρισμός όλων των συστατικών του αρχικού 
κράματος (η ποιοτική του δηλαδή σύσταση). 
Η χημική ανάλυση του κύριου σώματος του 
ευρήματος και του περιβάλλοντός του, όπου 
ίσως διακρίνονται τα υπολείμματα κάποιων 
ευκίνητων συστατικών που διέφυγαν, σε 
συνδυασμό με τη μελέτη του ευρήματος στο 
μεταλλογραφικό και το ηλεκτρονικό μικρο-
σκόπιο σάρωσης, όπου κάποιες συγκεκριμέ-
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νες διαδικασίες τροποποιήσεις του αρχικού 
κράματος και του ιστού του μπορούν ίσως 
να πιθανολογηθούν, είναι τα πρώτα και 
απαραίτητα βήματα μελέτης ευρημάτων 
από μεταλλικά κράματα. 

4. Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ
ΣΤΑ ΚΕΡΑΜΙΚΑ �ΜΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ�

Στην περίπτωση των κεραμικών ο όρος 
«είδος» μπορεί να αναφέρεται σε οποιοδή-
ποτε από τα πολλά και διάφορα χαρακτηρι-
στικά τους. Κατά συνέπεια, από μόνος του 
δεν παραπέμπει σε κάτι συγκεκριμένο εκτός 
εάν αυτό το τελευταίο έχει ρητά καθοριστεί∙ 
πάντως, σε ό,τι αφορά το υλικό των κερα-
μικών, δεν μπορεί με κανένα τρόπο να έχει 
ακριβώς την έννοια του species. 

Για το σκοπό που γράφεται το άρθρο 
αυτό θα πρέπει να μείνουν εκτός συζήτησης 
κάποια πολύ βασικά στοιχεία χαρακτηρι-
σμού των κεραμικών, όπως είναι π.χ. το σχή-
μα και η διακόσμηση, και να ληφθούν υπόψη 
μόνο στοιχεία που έχουν σχέση με το υλικό 
καθ’ αυτό του κεραμικού και τις μεθόδους 
αναλυτικής προσέγγισής του. Το υλικό της 
γραπτής διακόσμησης των κεραμικών απο-
τελεί βέβαια ένα στοιχείο που διερευνάται 
χημικά, -σε κάποιες περιπτώσεις μάλιστα 
μπορεί να είναι το κύριο διακριτικό στοιχείο 
του αρχαιολογικού χαρακτηρισμού τους-, 
όμως δεν μπορεί να είναι καθοριστικό για το 
«είδος» του υλικού του κύριου σώματος των 
κεραμικών που είναι το αντικείμενο της πα-
ρούσας συζήτησης. Ακόμα όμως και με τους 
περιορισμούς αυτούς, απομένουν πολλές 
παράμετροι που διαμορφώνουν την ταυτό-
τητα ενός κεραμικού προϊόντος και αυτές θα 
διερευνηθούν στη συνέχεια10.

Επειδή δεν υπάρχει καθιερωμένο σύστη-
μα διάκρισης ειδών κεραμικής ύλης, και επει-
δή ούτως ή άλλως, όπως αναφέρθηκε παρα-
πάνω, είδη κεραμικής ύλης με την έννοια 
των species δεν υφίστανται, θα γίνει στα 

επόμενα μια αναζήτηση των παραμέτρων 
εκείνων που κατά τη γνώμη του γράφοντος 
θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν στον κα-
θορισμό μιας έννοιας, έστω προσεγγιστικής 
προς εκείνην του species, που ως διακριτικό 
εργαλείο θα βοηθούσε στο χαρακτηρισμό 
και την ταξινόμηση των κεραμικών αντικει-
μένων κατά «είδη κεραμικών υλών». 

Οι δύο βασικότερες προσεγγίσεις κατά τη 
μελέτη του υλικού των κεραμικών είναι η χη-
μική ανάλυση (με διάφορες μεθόδους) και η 
πετρογραφική εξέταση (με τη χρήση πολωτι-
κού μικροσκοπίου). Και οι δύο έχουν ευρύτα-
τα χρησιμοποιηθεί και οδήγησαν σε χρήσιμα 
συμπεράσματα σε πάρα πολλές περιπτώσεις. 
Αλλες δύο αναλυτικές προσεγγίσεις που 
επίσης χρησιμοποιούνται είναι η περιθλασι-
μετρία ακτίνων Χ (XRD) και η παρατήρηση 
στο ηλεκτρονικό μικροσκόπιο σάρωσης, συν-
δυασμένη με δυνατότητα χημικής ανάλυσης 
(SEM+EDS). Κάθε μία από τις παραπάνω τέσ-
σερις αναλυτικές προσεγγίσεις έχει τα πλεο-
νεκτήματα και τα μειονεκτήματά της.

Η χημική ανάλυση διακρίνεται για τη με-
γάλη ακρίβεια στους προσδιορισμούς της 
και για το ότι αποδίδει αριθμητικά αποτε-
λέσματα εύχρηστα σε παραπέρα επεξεργα-
σία. Προσδιορίζει όμως χημικά στοιχεία, τα 
οποία δεν είναι αυτά καθ’ αυτά που παίζουν 
οποιονδήποτε καθοριστικό ρόλο στις επιλο-
γές του αγγειοπλάστη ή στις ιδιότητες του 
κεραμικού. Επίσης, δε «βλέπει» τη διάκριση 
της λεπτόμαζας (matrix) από τις κοκκώδεις 
προσμίξεις (τα απλαστικά συστατικά), κα-
θώς και τις τυχόν άμορφες ή υαλώδεις φά-
σεις ή τις όποιες ιδιαιτερότητες μπορεί να 
παρουσιάζει η υφή και το πορώδες των κε-
ραμικών. Ο προσδιορισμός με τις σύγχρονες 
μεθόδους χημικής ανάλυσης της περιεκτικό-
τητας σε πολλά χαρακτηριστικά ιχνοστοι-
χεία είναι πολύτιμο στοιχείο για τη διάκριση 
και ομαδοποίηση κεραμικών συνόλων και 
την αναζήτηση των πηγών προέλευσης των 
πρώτων υλών τους.

10  Ο συγγραφέας του παρόντος δεν έχει να συστήσει πληρέστερο και εγκυρότερο βοήθημα για όποιον ενδιαφέ-
ρεται να ενδιατρίψει σφαιρικά στα των κεραμικών από το κλασσικό σύγγραμμα της P. M. Rice (1987), Pottery 
Analysis. The University of Chicago Press.
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Η πετρογραφική εξέταση διακρίνει τη 
λεπτόμαζα από τα κοκκώδη απλαστικά συ-
στατικά και προσδιορίζει εύκολα τη φύση 
και το είδος των τελευταίων, την ποσοτική 
αναλογία μεταξύ λεπτόμαζας και απλαστι-
κών, την υφή και το πορώδες του κεραμικού, 
και την τυχόν παρουσία άμορφων ή υαλω-
δών φάσεων. Τη σύσταση της λεπτόμαζας 
όμως (ορυκτολογική ή χημική) μόνο πολύ 
προσεγγιστικά μπορεί να εκτιμήσει και αυτό 
όχι πάντοτε. Σε σχέση με τη χημική ανάλυση 
«βλέπει» αμεσότερα τα συστατικά που μπο-
ρεί να έχουν καθοδηγήσει τις επιλογές του 
αγγειοπλάστη και εκείνα που καθορίζουν τις 
ιδιότητες του κεραμικού, ενώ επίσης μπορεί 
να διακρίνει ορυκτολογικά και πετρογραφι-
κά χαρακτηριστικά χρήσιμα για την διάκρι-
ση και ομαδοποίηση κεραμικών συνόλων 
και την αναζήτηση των πηγών προέλευσης 
των πρώτων υλών τους.

Η περιθλασιμετρία ακτίνων Χ (XRD) 
εφαρμόζεται κυρίως στην περίπτωση των 
πολύ λεπτόκοκκων κεραμικών, στα οποία 
ακόμα και η μικροσκοπική εξέταση αδυνα-
τεί να διακρίνει και προσδιορίσει τα επί μέ-
ρους συστατικά. Προσδιορίζει τις παρούσες 
κρυσταλλικές φάσεις, δε «βλέπει» όμως τις 
τυχόν συνυπάρχουσες άμορφες ή υαλώδεις 
φάσεις, καθώς και την υφή και το πορώδες 
του κεραμικού.

Η ηλεκτρονική μικροσκοπία σάρωσης 
και ανάλυσης (SEM+EDS) συνδυάζει αρκετά 
από τα πλεονεκτήματα των τριών προηγού-
μενων μεθόδων. Διακρίνει τη λεπτόμαζα από 
τα κοκκώδη απλαστικά συστατικά, μπορεί 
να προσδιορίσει τη σύσταση της πρώτης 
και των δεύτερων (αλλά όχι πάντοτε και τη 
φύση τους), δε διακρίνει όμως πάντοτε τη 
λεπτόμαζα από τις τυχόν συνυπάρχουσες 
υαλώδεις φάσεις. «Βλέπει» πολύ καλά το 
πορώδες και την υφή του κεραμικού, δεν 
μπορεί όμως να «δει» επαρκώς τα ορυκτο-
λογικά και πετρογραφικά χαρακτηριστικά 
των απλαστικών του κόκκων.

Από τις προαναφερθείσες μεθόδους η 
πετρογραφική εξέταση είναι εκείνη που κα-
ταλήγει να διαχωρίζει και ομαδοποιεί κερα-

μικά σύνολα σε επί μέρους “ceramic fabrics”, 
ομάδες δηλαδή που θα μπορούσαν κατ’ αρ-
χήν να θεωρηθούν ότι ανταποκρίνονται σε 
κάποιας μορφής «είδη» κεραμικής ύλης. Η 
διάκριση και ομαδοποίηση γίνονται με βάση 
την ποσοτική σχέση μεταξύ λεπτόμαζας και 
κοκκωδών συστατικών, το μέγεθος, το σχή-
μα και τη φύση των τελευταίων, τα χαρα-
κτηριστικά της υφής και του πορώδους των 
κεραμικών και κάποιων ενδείξεων για τις 
συνθήκες όπτησης.

Η χημική ανάλυση κεραμικών συνόλων 
καταλήγει και αυτή συχνά σε διαχωρισμούς 
και ομαδοποιήσεις με βάση καθαρά χημικά 
κριτήρια. Εχει συχνά παρατηρηθεί εν τού-
τοις ότι στις περιπτώσεις που στο ίδιο κε-
ραμικό σύνολο εφαρμόστηκαν τόσο χημικές 
όσο και πετρογραφικές μέθοδοι ανάλυσης, η 
αντιστοίχηση των ομάδων που προέκυψαν 
με τις δύο μεθοδολογίες δεν ήταν καθόλου 
ικανοποιητική. Τέτοιες ασύμπτωτες ομα-
δοποιήσεις υποδεικνύουν πως διαφορετική 
θα πρέπει να είναι η διαδικασία καθορισμού 
κάποιας μορφής «ειδών» κεραμικής ύλης. Αν 
ως κριτήριο της προσέγγισης σε μια υφιστά-
μενη πραγματικότητα θεωρηθεί ο αριθμός 
των παραμέτρων που λαμβάνονται υπόψη 
κατά την ομαδοποίηση, τότε ασφαλώς οι 
ομαδοποιήσεις με βάση τα πετρογραφικά 
χαρακτηριστικά θα πρέπει να θεωρηθούν 
περισσότερο αντιπροσωπευτικές. Το κύριο 
μειονέκτημά τους όμως είναι η ασάφεια σε 
ό,τι αφορά τη χημική σύσταση της λεπτό-
μαζας και των φάσεων που τη συγκροτούν. 
Από την άλλη μεριά, στα αποτελέσματα των 
χημικών αναλύσεων δεν είναι δυνατό να δι-
αχωριστεί και εκτιμηθεί ξεχωριστά η χημική 
συνεισφορά της λεπτόμαζας αφενός και των 
απλαστικών κοκκωδών συστατικών αφε-
τέρου, πολύ περισσότερο ξεχωριστά των 
διαφορετικών ειδών τέτοιων απλαστικών 
συστατικών που συμβαίνει να συνυπάρχουν 
στο ίδιο κεραμικό.

Η ασυμφωνία που συχνά διαπιστώνεται 
στα αποτελέσματα της πετρογραφικής και 
της χημικής ανάλυσης της ίδιας κεραμικής 
δεν εξομαλύνεται με την όποια αντιπαραβο-

ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ



115

λή και σύνθεση των αποτελεσμάτων τους. 
Πιο χρήσιμη είναι μια μικτή αναλυτική με-
θοδολογία, που ως ένα βαθμό προσεγγίζεται 
με τη χρήση του ηλεκτρονικού μικροσκοπί-
ου σάρωσης σε συνδυασμό με ανάλυση των 
φάσεων που διακρίνονται εκεί. Εν τούτοις, 
πολύ πιο ικανοποιητικός θα ήταν ένας συν-
δυασμός της πετρογραφικής εξέτασης κάθε 
δείγματος κεραμικής, μαζί με τη χημική και 
φασική ανάλυση11 της λεπτόμαζάς του. 
Αυτό μπορεί να γίνει αν οι λεπτές τομές που 
προορίζονται για την πετρογραφική εξέτα-
ση στιλβωθούν επιφανειακά και δεν καλυ-
φθούν με γυάλινη αντικειμενοφόρο πλάκα. 
Σε τέτοια στιλβωμένα παρασκευάσματα, 
εκτός από την πετρογραφική τους εξέταση, 
μπορεί να προσδιοριστεί τόσο η χημική12 
όσο και η φασική σύσταση της λεπτόμαζας 
με χρήση του SEM (+EDS) ή του ηλεκτρονι-
κού μικροαναλυτή (electronic microbrobe 
analyzer). Συμπληρωματικά, και ανεξάρτητα 
από τα παραπάνω, είναι πολύ χρήσιμη και η 
περιθλασιμετρία ακτίνων Χ δείγματος της 
λεπτόμαζας (ένα κονιοποιημένο μικροτεμά-
χιό της αρκεί γι’ αυτό) που θα επιβεβαιώσει 
τη φασική σύσταση όπως αυτή προκύπτει 
από την ανάλυση στο SEM ή στον ηλεκτρονι-
κό μικροαναλυτή. Ας σημειωθεί βέβαια εδώ 
ότι ο συνδυασμός χημικής ανάλυσης και XRD 
είναι εξ ανάγκης ο καταλληλότερος μεθοδο-
λογικός συνδυασμός για το χαρακτηρισμό 
των ιδιαίτερα λεπτομερών κεραμικών, όλη 
η μάζα των οποίων είναι στην ουσία λεπτό-
μαζα. και για το λόγο αυτό η πετρογραφική 
τους εξέταση μόνο κατ’ εξαίρεση αποδίδει 
αξιόπιστα αποτελέσματα.

Οπλισμένοι με τα αποτελέσματα μιας τέ-
τοιας σύνθετης αναλυτικής μεθοδολογίας, 

μπορούμε να είμαστε περισσότερο σίγουροι 
ότι εκείνα τα κεραμικά που φαίνονται να 
έχουν πολλές ομοιότητες ως προς όλες τις επί 
μέρους παραμέτρους13 δικαιούνται να θεω-
ρηθούν ως ανήκοντα στο ίδιο «είδος» κεραμι-
κής ύλης. Τα διάφορα κατά συνέπεια είδη κε-
ραμικής ύλης θα διαφέρουν σημαντικά σε μία 
ή περισσότερες από τις παραμέτρους αυτές. 
Ενα μειονέκτημα βέβαια αυτής της σύνθετης 
αναλυτικής προσέγγισης είναι ότι η κατα-
σκευή λεπτών - στιλπνών τομών των κεραμι-
κών δειγμάτων είναι αρκετά πιο χρονοβόρα 
και εξειδικευμένη εργασία σε σχέση με την 
κατασκευή απλών λεπτών τομών, ενώ και το 
κόστος της είναι σημαντικά μεγαλύτερο.

Ανακεφαλαιώνοντας, θα λέγαμε πως για 
να θεωρηθεί ότι δύο κεραμικά ανήκουν στο 
ίδιο είδος πρέπει να έχουν «παραπλήσια» τα 
εξής: 

α) την ποσοτική αναλογία μεταξύ λεπτό-
μαζας και κοκκωδών συστατικών. 

β) το σύνολο (με προσδιορισμένα τα διά-
φορα είδη) των κοκκωδών συστατικών. 

γ) τη χημική σύσταση της λεπτόμαζας ως 
προς τα κύρια στοιχεία της (Si, Al, Ca, Fe, Mg 
και K) και 

δ) τις κρυπτοκρυσταλλικές (ή και τις 
υαλώδεις) φάσεις που συναποτελούν τη λε-
πτόμαζα.

ε) την υφή και το πορώδες. 
Με παρόμοιες τις πέντε παραπάνω πα-

ραμέτρους συνάγεται ότι τα δύο αυτά κερα-
μικά κατασκευάστηκαν με χρήση ανάλογων 
πηλών (που εμπεριείχαν και ανάλογες κοκ-
κώδεις προσμίξεις), καθώς και ανάλογων 
συνθηκών όπτησης, από άποψη θερμοκρα-
σίας κυρίως14. Με αυτές τις προϋποθέσεις η 

11  Ως φασική ανάλυση εννοούμε τον προσδιορισμό των διαφόρων σε υπομικροσκοπική κλίμακα λεπτομερέστα-
τα διαμερισμένων κρυσταλλικών ή άμορφων φάσεων εντός της λεπτόμαζας. Μια τέτοια ανάλυση είναι δυνατό 
να γίνει με περιθλασιμετρία ακτίνων Χ, με παρατήρηση και ανάλυση στο SEM ή με τη χρήση ηλεκτρονικού 
μικροαναλυτή.  

12  Η σύστασή της ως προς τα κύρια στοιχεία: Si, Al, Ca, Fe, Mg και Κ καθορίζει επαρκώς τη χημική ταυτότητα της 
λεπτόμαζας.   

13  Δηλαδή όλα τα προσδιοριζόμενα από την πετρογραφική εξέταση χαρακτηριστικά, συν τη χημική και φασική 
σύσταση της λεπτόμαζας.

14  Για την αυτή σύνθεση του αρχικού αργιλικού κλάσματος του πηλού, οι διαφορετικές συνθήκες όπτησης αντι-
κατοπτρίζονται στις διαφορές της φασικής σύνθεσης της λεπτόμαζας. 
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έννοια του είδους περιορίζεται μεν, παραμέ-
νει όμως αρκετά ευρεία ώστε να έχει και μια 
οικουμενική διάσταση∙ κεραμικά υλικά του 
ίδιου είδους μπορεί να βρεθούν σε διάφορα 
μέρη της γης και να έχουν κατασκευαστεί σε 
διάφορες εποχές. 

Αν συμφωνηθεί πως το παραπάνω πλαί-
σιο περιλαμβάνει τις αναγκαίες και ικανές 
συνθήκες για τον ορισμό διακριτών κερα-
μικών ειδών, απομένει να οριστεί το ποσο-
στό της ανοχής στη διαφορετικότητα που 
θα είναι επιτρεπτό για κάθε παράμετρο από 
τις παραπάνω πέντε ώστε το, σε πρώτη 
προσέγγιση απαράδεκτα μη συγκεκριμένο 
«παραπλήσια» που αναφέρθηκε προηγου-
μένως να οριστεί πλέον με σαφήνεια. Αυτή 
όμως είναι μια ανεξάρτητη προσπάθεια που 
αξίζει μεν τον κόπο, αν επρόκειτο όμως να 
επιχειρηθεί εδώ το όλο άρθρο πιθανότατα 
θα απορρίπτονταν λόγω έκτασης.

5. Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ
ΣΤΑ ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ

Η περίπτωση των κονιαμάτων παρουσι-
άζει πολλές αναλογίες με εκείνη των κεραμι-
κών. Αλλωστε, η μόνη ουσιαστικά διαφορά 
τους ως υλικών συνίσταται στη διαδικασία 
και, εν μέρει, στο υλικό της στερεοποίησής 
τους. 

Τα συστατικά μέρη ενός κονιάματος εί-
ναι το συγκολλητικό του υλικό (binder) -το 
ανάλογο της λεπτόμαζας στα κεραμικά- και 
τα κοκκώδη πληρωτικά υλικά (fillers) -το 
ανάλογο των κοκκωδών απλαστικών συ-
στατικών στα κεραμικά-.

Τα πιο πρωτόγονα κονιάματα δεν ήταν 
τίποτε άλλο παρά πηλοί, στους οποίους μπο-
ρεί να είχαν προστεθεί υλικά πλήρωσης, άμ-
μος συνήθως, για να αυξηθεί το «σώμα» του 
μίγματος και άχυρα ή τρίχες για να ενισχυ-
θεί η συνοχή του μετά την ξήρανση. Πηλός 
επίσης, ή σε κάποιες περιπτώσεις και πίσσα 
ή άλλα βιτουμενούχα υλικά έχουν χρησιμο-
ποιηθεί στην αρχαιότητα για τη σύνδεση 
ψημένων πλίνθων μεταξύ τους. Πραγματικά 

όμως κονιάματα, όπως τα εννοούμε γενικά 
σήμερα, δηλαδή με ισχυρή συνοχή και ανθε-
κτικά στην υγρασία και τη βροχή, δημιουρ-
γήθηκαν με την εισαγωγή και ευρύτατη χρή-
ση ως συγκολλητικού ενός παχύρρευστου 
διαλύματος υδροξειδίου του ασβεστίου ( 
Ca(OH)

2
 ) σε νερό. Σε λιγότερες περιπτώσεις 

αρχαίων κονιαμάτων (στην Αίγυπτο για πα-
ράδειγμα) έχει χρησιμοποιηθεί και η ψημένη 
γύψος ως υλικό συγκόλλησης. Δε θα ασχο-
ληθούμε εδώ, όπως είναι αυτονόητο, με κο-
νιάματα που έχουν ως συγκολλητικό υλικό 
βιομηχανικά τσιμέντα. 

Το υδροξείδιο του ασβεστίου ( Ca(OH)
2
 ) 

παράγεται κατά την ενυδάτωση του εξαιρε-
τικά υγροσκοπικού οξειδίου του ασβεστίου 
( CaO ), μια αντίδραση εξώθερμη γνωστή 
ως «σβήσιμο του ασβέστη». Το οξείδιο του 
ασβεστίου παράγεται με φρύξη ανθρακικών 
πετρωμάτων (ασβεστολίθων ή μαρμάρων), 
με ξηρή θέρμανσή τους δηλαδή στις λεγόμε-
νες ασβεστοκαμίνους και σε θερμοκρασίες 
που πλησιάζουν ή ξεπερνούν τους 900 ˚C. 

Κατά τη διαδικασία της ανάμιξης των 
υλικών για τη δημιουργία του κονιάματος 
το παχύρευστο διάλυμα του υδροξειδίου 
του ασβεστίου (ο «σβησμένος ασβέστης») 
φτιάχνει με τα υλικά πλήρωσης μια συνε-
κτική εύπλαστη μάζα. Αυτή στερεοποιείται 
στη συνέχεια με αργό ρυθμό εξαιτίας μιας 
σταδιακής κρυσταλλοποίησης του συγκολ-
λητικού υλικού της. Το αποτέλεσμα είναι η 
δημιουργία του στερεού πια κονιάματος. 

Η θερμοκρασία φρύξης του μητρικού 
ανθρακικού πετρώματος, το αν αυτό ήταν 
ασβεστιτικό ή, ως ένα βαθμό, και δολομιτι-
κό, καθώς και το ποσοστό και το είδος των 
μη ανθρακικών προσμίξεών του, επηρεάζουν 
σημαντικά τις συγκολλητικές ιδιότητες του 
σβησμένου ασβέστη, στον οποίο μπορεί να 
συνυπάρχουν τυχόν αδιάσπαστα ανθρακικά 
υλικά και οι μη ανθρακικές αρχικές προσμί-
ξεις ή τα προϊόντα της φρύξης τους. Επηρε-
άζουν όμως και τη διαδικασία και το ρυθμό 
στερεοποίησης του συγκολλητικού υλικού 
και κατ’ επέκταση και του όλου μίγματος. 
Υψηλή περιεκτικότητα σε κάποιες τέτοιες 
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ξένες προσμίξεις υποβαθμίζουν την ποιότη-
τά του ως συγκολλητικού υλικού. 

Το είδος και η ποσότητα των κοκκωδών 
πληρωτικών υλικών παίζουν επίσης σημα-
ντικό ρόλο στη διαδικασία στερεοποίησης 
ενός κονιάματος. Είναι επί του προκειμένου 
πολύ σημαντικό να γίνει διάκριση μεταξύ 
εκείνων των ουδέτερων κοκκωδών συστα-
τικών που απλά και παθητικά ενσωματώ-
νονται στο τελικό στερεό μίγμα και εκεί-
νων που παίρνουν μέρος στη διαδικασία 
και τους μηχανισμούς στερεοποίησης και 
μόνιμης συγκόλλησής του. Τα τελευταία 
αυτά ονομάζονται ποζολανικά συστατικά. 
Τυπικά τέτοια συστατικά είναι τα μικρο-
θραύσματα ηφαιστειακής σποδού (με γνω-
στές από την αρχαιότητα πηγές τη Θήρα 
-θηραϊκή γη- και τη Νίσσηρο, καθώς και 
το Pozzuoli -από όπου και το όνομα- κοντά 
στη Νάπολη της Ιταλίας). Αλλα χαρακτηρι-
στικά ποζολανικά υλικά που συχνά έχουν 
χρησιμοποιηθεί κατά την αρχαιότητα είναι 
τα θραύσματα από κοπανισμένα κεραμικά, 
πλίνθους ή αγγεία. 

Η ιδιαίτερη σημασία της προσθήκης πο-
ζολανικών υλικών συνίσταται στο ότι τα 
παραγόμενα κονιάματα μπορούν να στερεο-
ποιηθούν όχι μόνο στον αέρα αλλά και μέσα 
στο νερό. Για το λόγο αυτό χαρακτηρίζονται 
ως «υδραυλικά κονιάματα». 

Στα μη ποζολανικά κονιάματα η στερεο-
ποίηση της σβησμένης ασβέστου γίνεται με 
τη βραδεία διείσδυση του ατμοσφαιρικού 
CO

2
 στη μάζα τους και την ένωσή του εκεί 

με το Ca(OH)
2
 για να παραχθεί κρυσταλλικό 

CaCO
3
, το υλικό δηλαδή που συμπαγοποιεί 

το σύνολο του κονιάματος. Στα ποζολανικά 
κονιάματα η συμπαγοποίηση γίνεται χωρίς 
τη συμμετοχή του CO

2
, ούτε την ανάγκη έκ-

θεσης στον αέρα επομένως, κατά την αντί-
δραση (ή τις αντιδράσεις) του Ca(OH)

2
 με 

τα συνυπάρχοντα ποζολανικά κοκκώδη συ-
στατικά, οπότε παράγονται διάχυτες στην 
συγκολλητική μάζα διάφορες ασβεστοπυρι-
τικές (με συμμετοχή και μαγνησίου, σιδήρου 
και αργιλίου) κρυπτο- ή μικροκρυσταλλικές 
ενώσεις που συμπαγοποιούν το σύνολο του 

κονιάματος. Η παρουσία αυτών των συστα-
τικών φανερώνεται από την υψηλότερη πε-
ριεκτικότητα σε πυρίτιο αργίλιο και σίδηρο 
του συγκολλητικού υλικού των ποζολανικών 
κονιαμάτων σε σχέση με την πολύ περισσό-
τερο ασβεστούχο σύσταση του αντίστοιχου 
υλικού στα μη ποζολανικά κονιάματα. Η 
σύνδεση και η ανθεκτικότητα, τόσο η μηχα-
νική όσο και η χημική, είναι σαφώς ανώτερα 
στα ποζολανικά κονιάματα, επειδή οι πυρι-
τικές ενώσεις είναι ισχυρότερες μηχανικά 
και σταθερότερες χημικά από τις ανθρακι-
κές. Ας σημειωθεί πως οι ασβεστοπυριτικές 
ενώσεις για τις οποίες μόλις ο λόγος, είναι 
παρόμοιες με εκείνες που σχηματίζονται στη 
λεπτόμαζα των σχετικά ή πολύ πλούσιων σε 
ασβέστιο κεραμικών. 

Υπάρχουν ασφαλώς και κονιάματα στα 
οποία συνδυάζονται τόσο ποζολανικά όσο 
και ουδέτερα κοκκώδη συστατικά. Οι ιδιό-
τητες αυτών των κονιαμάτων εξαρτώνται 
από τη σχετική συμμετοχή μεταξύ των δύο 
αυτών τύπων κοκκωδών συστατικών. Ο 
επικρατέστερος τύπος καθορίζει σε μεγαλύ-
τερο βαθμό τις ιδιότητες τέτοιων κονιαμά-
των. 

Είναι φανερό από όλα τα προηγούμενα 
ότι και στην περίπτωση των κονιαμάτων η 
γενική τους χημική ανάλυση σε τίποτα δεν 
μπορεί να βοηθήσει στην προσπάθεια κα-
θορισμού κάποιας μορφής «ειδών» για το 
υλικό αυτό. Τα περισσότερα από όσα έχουν 
αναφερθεί στην προηγούμενη ενότητα και 
αφορούσαν τα προβλήματα που αναφύο-
νται στην προσπάθεια καθορισμού ειδών κε-
ραμικής ύλης, ισχύουν και στην περίπτωση 
των κονιαμάτων. Χωρίς ιδιαίτερη ανάπτυξη, 
για να αποφευχθούν επαναλήψεις, θα μπο-
ρούσε και στην περίπτωση των κονιαμάτων 
να επιχειρηθεί ένας καθορισμός «ειδών» με 
βάση τις εξής παραμέτρους:

α) την ποσοτική σχέση μεταξύ του συ-
γκολλητικού υλικού και του συνόλου των 
πληρωτικών κοκκωδών συστατικών.

β) τα είδη και τη σχετική ποσοτική συμ-
μετοχή μεταξύ των πληρωτικών κοκκωδών 
συστατικών, καθώς και, ειδικότερα, και την 
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ποσοτική σχέση μεταξύ των ουδετέρων και 
των ποζολανικών συστατικών.

γ) τη χημική σύσταση ως προς τα κύρια 
στοιχεία: Si, Ca, Mg, Al, και Fe του συγκολλη-
τικού υλικού.

δ) τον προσδιορισμό των κρυπτο- ή μι-
κροκρυσταλλικών φάσεων που εμπεριέχο-
νται στο συγκολλητικό υλικό του κονιάμα-
τος.

ε) τον ιστό (texture) του συνολικού μίγ-
ματος, του όλου κονιάματος δηλαδή.

Οσα επίσης αναφέρθηκαν και αφορού-
σαν τις αναλυτικές μεθοδολογίες που μπο-
ρούν να εφαρμοστούν για τον προσδιορισμό 
των παραμέτρων διάκρισης «ειδών» στα 
κεραμικά ισχύουν ακριβώς τα ίδια και στην 
περίπτωση των κονιαμάτων.
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Summary
Examining the relationship between and the essence of the terms: 

“composition” and “kind” or “species”, as they are applied in certain types
of archeological materials.

Sarantis Dimitriadis

Τhis article selects facts and thoughts that may 
help to clarify what is the relationship between 
the way we understand or de�ine speci�ic kinds or 
species of certain groups of materials and the way 
they bring out through their chemical analyses. 
Using as examples biogenic remnants, minerals, 
rocks, alloys, ceramics and mortars the above rela-
tionship is examined and discussed. Inconsisten-

cies are brought out and determinative methods 
other than chemical analysis are suggested when 
more appropriate for the identi�ication of speci�ic 
groups of materials. Finely, for those groups lack-
ing naturally de�ined species, some proposals are 
presented for the way “a short of species” may be 
somehow “invented” for them by selection of ap-
propriate distinguishing criteria. 
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