
ΕΚΦΕ ΝΙΚΑΙΑΣ 

ΣΚΛΗΡΟΜΕΤΡΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ ΤΟΥ MOHS 
 
1. ΤΑΛΚΗΣ  (Talc)      Τύπος: Mg3Si4O10(OH)2  
                                              Σύστημα: Μονοκλινές         Κατηγορία: Φυλλοπυριτικά 
 
Όνομα: Από την αραβική λέξη talq = αγνός (λευκός;) πιθανόν λόγω του χρώματος της σκόνης του. 
 

2. ΓΥΨΟΣ   (Gypsum) Τύπος: CaSO4·2H2O   
                                               Σύστημα: Μονοκλινές    Κατηγορία: Θειΐκά                   
                                               
Όνομα: Ο όρος γύψος ήταν γνωστός από την αρχαιότητα και περιελάμβανε και το ορυκτό γύψος και τον 
ασβέστη. Σήμαινε τη γεώδη ύλη την οποία όταν την έψηναν και ανακάτευαν με νερό γινόταν σκληρή και 
συμπαγής. Γι' αυτό τη χρησιμοποιούσαν στην οικοδομική, την κατασκευή εκμαγείων, στα υφάσματα, στην 
κατεργασία του οίνου και στη ζωγραφική. Επίσης γύψος σήμαινε και το αλάβαστρο αν και ο αλαβαστρίτης 
λίθος ήταν μάλλον ασβεστιτικής σύστασης (Θεόφραστος). 
 

3. ΑΣΒΕΣΤΙΤΗΣ (Calcite)  Τύπος: CaCO3  
                                                           Σύστημα: Τριγωνικό    Κατηγορία: Ανθρακικά 
                                                                                                                           
Όνομα: Ασβεστίτης: από τη σύστασή του. 
Ισλανδική κρύσταλλος: από την Ισλανδία όπου βρέθηκε. 
Calcite: από τη λατινική λέξη calx =  ασβέστης που προέρχεται από την ελληνική λέξη χάλιξ = χαλίκι. 
 

4. ΦΘΟΡΙΤΗΣ                Τύπος:CaF2 (Ca:51.1%, F:48.9%) 
                                                   Σύστημα: Κυβικό (εξαεδρικοί/οκταεδρικοί κρύστ.) 
 
Όνομα:  Το πιο κοινό ορυκτό του φθορίου είναι ο φθορίτης ή αργυραδάμας. Πήρε το όνομά του (fluorite) 
από τη λέξη flow=ρέω, δεδομένου ότι κατεβάζει το σημείο τήξεως στα μίγματα, στα οποία συμμετέχει και 
τα κάνει να ρέουν.  
 

5. ΑΠΑΤΙΤΗΣ  (Apatite)    Τύπος: Ca5(PO4)3(OH,F,Cl)  
                                                         Σύστημα: Εξαγωνικό       Κατηγορία: Φωσφορικά 
 
Όνομα: Από την ελληνική λέξη απατώ διότι, λόγω της πρισματικής μορφής και της ποικιλοχρωμίας του, 
ομοίαζε και συχνά συγχεόταν με άλλα ορυκτά, όπως η βήρυλλος, ο χαλαζίας, ο ασβεστίτης, ο διοπτάσιος 
κλπ. 
 

6. ΑΣΤΡΙΟΣ 
     Σανίδινο (Sanidine)               Τύπος: KAlSi3O8   Σύστημα:  Μονοκλινές   
    Ορθόκλαστο (Orthoclase)    Τύπος: KAlSi3O8   Σύστημα:  Μονοκλινές    
    Μικροκλινής (Microcline )  Τύπος: KAlSi3O8Σύστημα:  Τρικλινές 
                                                           Κατηγορία: Τεκτοπυριτικά (αλκαλιούχοι άστριοι) 
 
Όνομα: Αστριος: αναφέρεται από το Διοσκουρίδη ως άστριος και από τον Πλίνιο ως άστριον = λίθος 
αστερίτης. 
Σανίδινο: από την ελληνική λέξη σανίς λόγω της συνηθισμένης πλακώδους μορφής του. 
Ορθόκλαστο: από τις ελληνικές λέξεις ορθός και κλάσις = σπάσιμο, επειδή η γωνία των δύο σχισμών είναι 
ορθή. 
Μικροκλινής: από τις ελληνικές λέξεις μικρός και κλίσις, επειδή η γωνία των δύο σχισμών παρουσιάζει 
μικρή απόκλιση από την ορθή. 



ΕΚΦΕ ΝΙΚΑΙΑΣ 

7. ΧΑΛΑΖΙΑΣ (Quartz)  Τύπος: SiO2  
                                         Σύστημα: Τριγωνικό (α-χαλαζίας) - Εξαγωνικό (β-χαλαζίας)         
Κατηγορία: Τεκτοπυριτ)  Κατηγορία:  Τεκτοπυριτικά (ομάδα SiO2)                                                                            
 
Όνομα: Χαλαζίας: στην αρχαιότητα (Θεόφραστος) και ως τα μέσα του 17ου αιώνα ο διαυγής άχρωμος 
χαλαζίας ονομάζονταν κρύσταλλος = πάγος, από τις ελληνικές λέξεις κρύος και στέλλω, εξ ου και ορεία 
κρύσταλλος = πάγος των ορέων. Αναφέρεται επίσης ως χαλαζίας, χαλάζιος, χαλαζίτης λίθος. Η ξένη 
ονομασία quartz έχει γερμανική και προγενέστερα πιθανόν σλαβική προέλευση και σημαίνει σκληρή και 
άχρηστη μεταλλευτικά ουσία που βρισκόταν συχνά σε φλεβικά κοιτάσματα. 
Αμέθυστος: από το στερητικό α και της λέξης μεθύσκω διότι στην αρχαιότητα πιστευόταν ότι προστάτευε 
από τη μέθη. 
Καπνίας: από το μελανό καπνοκαστανό χρώμα. 
Κιτρίνης: από τη λατινική λέξη citrus = κίτρο λόγω του λεμονοκίτρινου χρώματός του. 
Αβεντουρίνης: λόγω της τυπικής ακτινοβόλου λάμψης του. 
 

8. ΤΟΠΑΖΙΟ (Topaz)  Τύπος: Al2SiO4(F,OH)2  
                                              Σύστημα:Ρομβικό    
                                              Κατηγορία: Νησοπυριτικά (αργιλλοπυριτικά ορυκτά) 
 
Όνομα: Γνωστό από την αρχαιότητα. Οι Έλληνες και Ρωμαίοι το ονόμαζαν τόπαζος ή τοπάζιον 
1) Κατά τον Αρχέλαο το ορυκτό βρέθηκε από ναυαγούς πειρατές στο αραβικό νησί Κυτίς της Ερυθράς 
Θάλασσας σκάβοντας για ρίζες και άλλα εδώδιμα. Εκείνη την εποχή τα νησιά και τα πετράδια ονομάζονταν 
στα αραβικά τόπαζος = αναζητούμενο και ευρεθέν.  
2) Ο Πλίνιος αναφέρεται στο τοπάζιο ως μία πράσινη πέτρα, πιθανότατα περίδοτο, που βρέθηκε στο νησί 
του Αγ. Ιωάννη ή Seberget της Ερυθράς Θάλασσας. 
3) Πιθανόν από τη σανσκριτική λέξη tapas = φωτιά λόγω της λάμψης του και του χρυσοκίτρινου χρώματός 
του. 
 

9. ΚΟΡΟΥΝΔΙΟ (Corundum) Τύπος: Al2O3 
                                                               Σύστημα: Τριγωνικό        Κατηγορία: Οξείδια 
 
Όνομα: Κορούνδιο: από τις ινδικές λέξεις kauruntaka, kurundam, karand και τη σανσκριτική kurivinda = 
κόκκινο. 
Ρουμπίνι: από τη λατινική λέξη rubeus = κόκκινο. Κατ' αρχήν το όνομα αυτό αναφερόταν και σε άλλα 
κόκκινα ορυκτά όπως ο τουρμαλίνης, το πυρωπό, ο σπινέλλιος, ο χαλαζίας, ο φθορίτης και το τοπάζιο. 
Ζαφείρι: κατά τους αρχαίους ο σάπφειρος ήταν ο λαζουρίτης (lapis lazuli). Με την πάροδο του χρόνου 
αποδόθηκε στην κυανή και διαυγή ποικιλία του κορουνδίου. 
 
10. ΔΙΑΜΑΝΤΙ  (Diamond)  Τύπος: C  
                                                         Σύστημα: Κυβικό Κατηγορία: Αυτοφυή στοιχεία 


