Forged from Land and Sea

Nikolaos Arvanitidis

Χαλκιδική

Φτιαγμένη από Γη και Θάλασσα

2018

Halkidiki

Νικόλαος Αρβανιτίδης

Χαλκιδική

Φτιαγμένη από Γη και Θάλασσα
Halkidiki

Forged from Land and Sea

Nikolaos Arvanitidis

Το Αριστοτελικό πνεύμα και ο χρυσός,
κατέστησαν τον Αλέξανδρο Μέγα
και τη Μακεδονία οικουμενική.
Στη Χαλκιδική, οι ορυκτές πρώτες ύλες ήταν πάντα κοντά στον άνθρωπο
και συνέβαλαν καθοριστικά στην εξέλιξή του. Εδώ ανακάλυψε
ο Μέγας Αλέξανδρος τον Αριστοτέλη και οι Μακεδόνες τον χρυσό.

Halkidiki

Forged from Land and Sea

Armed with Aristotelian spirit and gold,
Alexander the Great and Macedonia
became universal names.
Mineral resources have always been close at hand in Halkidiki, playing
a major part in the area’s social and economic development.
Here Alexander the Great found Aristotle, and the Macedons discovered gold.

ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
UNDER THE AUSPICES OF THE GREEK MINING ENTERPRISES ASSOCIATION
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Θα πρέπει να κοιτάξουμε πίσω στο παρελθόν,
αν θέλουμε να δημιουργήσουμε ένα δυναμικό μέλλον
We should look back into the past if we want to create a dynamic future

Μέσα από τις σελίδες αυτού του βιβλίου αναδύεται η Χαλκιδική με τη μορφή ενός πολύχρωμου, πολυμορφικού και πολύτιμου μωσαϊκού. Ένα μωσαϊκό, φτιαγμένο έτσι, που μοιάζει να
θέλει να ενώσει τη Γη με τη Θάλασσα για να αγκαλιάσουν και να προστατέψουν μαζί τους Ανθρώπους της περιοχής. Στη βάση της παράταιρης αυτής γεωλογικής σύζευξης ο συγγραφέας
μας ταξιδεύει από τα βάθη της Ιστορίας στη σημερινή πραγματικότητα, σε σχέση κυρίως με
προκλήσεις και δυνατότητες που οφείλονται και προκύπτουν από την ίδια τη Φύση.
Μια ιδιαίτερα ξεχωριστή επιστημονική και κοινωνική προσέγγιση, δοσμένη από διάφορες οπτικές γωνίες, που αναδεικνύει με εξαιρετικό τρόπο, όχι μόνον την πολυδιάστατη μεταλλευτική παρουσία, αλλά και όλες τις υπόλοιπες δραστηριότητες, που συνυπάρχουν μαζί της και αναπτύσσονται δίπλα και γύρω της, προσφέροντας απλόχερα, στους ανθρώπους που ζουν και εργάζονται στη
Χαλκιδική, την ποιότητα ζωής και την προόδο που τους αξίζει.

Through the pages of this book Halkidiki emerges in the form of a colourful, multi-faceted and
high-priced mosaic. A mosaic made so that it looks like it wants to unite the land with the
Sea, to embrace and protect together the People in the area. On the basis of this parable of
geological coupling, our writer travels from the depths of history to today’s reality, especially in
relation to challenges and possibilities that are due to and stem from Nature itself.
A highly distinctive scientific and social approach, from a variety of perspectives, which exudes
not only the presence of multidimensional mining, but also all the other activities that co-exist
with it and grow next to and around it, generously offering to the people who live and work in
Halkidiki, the quality of life, advancement and progress they deserve.

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
GREEK MINING ENTERPRISES ASSOCIATION
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Mattia

Pellegrini

Η εξασφάλιση επαρκούς και βιώσιµης πρόσβασης στις πρώτες ύλες αποτελεί σηµαντική
πρόκληση για κάθε οικονοµία. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πάνω από 30 εκατοµµύρια
θέσεις εργασίας εξαρτώνται άµεσα ή έµµεσα από τη δυνατότητα διάθεσης πρώτων υλών.
Χωρίς πρώτες ύλες δεν υπάρχουν βιοµηχανικά αγαθά. Εποµένως, ο εντοπισµός και η
αντιµετώπιση των κινδύνων, που αφορούν στη δυσκολία προµήθειάς τους, αποτελούν
σηµαντικά στοιχεία µιας πολιτικής για τις πρώτες ύλες.
Η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις πρώτες ύλες περιγράφεται κατά κύριο λόγο στην
Πρωτοβουλία για τις Πρώτες Ύλες (ΠΠΥ), την οποία η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υιοθέτησε
το 2008 και επανεξέτασε το 2011. Η πρωτοβουλία αυτή καλύπτει όλες τις πρώτες ύλες που
χρησιµοποιούνται από την ευρωπαϊκή βιοµηχανία, εκτός από τα υλικά που συνδέονται με τη
γεωργική παραγωγή και εκείνα που χρησιµοποιούνται σαν πηγές ενέργειας. Η ΠΠΥ αποτελείται από τρεις πυλώνες που αποσκοπούν στη διασφάλιση της δίκαιης και βιώσιµης χρήσης
των πρώτων υλών από τις παγκόσµιες αγορές (πρώτος πυλώνας), στη βιώσιµη προµήθεια
πρώτων υλών εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης (δεύτερος πυλώνας) και στην αποτελεσματική
αποθεματική εκμετάλλευση αλλά και την αξιοποίηση δευτερογενών πηγών πρώτων υλών
µέσω της ανακύκλωσης (τρίτος πυλώνας).
Όσον αφορά τον δεύτερο πυλώνα, η διασφάλιση της βιώσιµης προµήθειας πρώτων υλών
από κοιτασματολογικές πηγές εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) είναι άκρως σηµαντική. Παρόλο που στην Ευρώπη υπάρχει τεράστιο αποθεματικό δυναμικό μεταλλευτικής
και λατομικής εξόρυξης, οι διαθέσιµες εκτάσεις γης µειώνονται συνεχώς. Η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή στοχεύει να διευκολύνει τη βιώσιμη πρόσβαση ορυκτών πρώτων υλών από
ευρωπαϊκά κοιτάσµατα μέσα από τη δημιουργία και εφαρμογή των απαραίτητων και κατάλληλων νομικών και κανονιστικών πλαισίων.
Για να επιτευχθεί αυτό, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε στοχευµένα µέτρα για την προώθηση των επενδύσεων στις εξορυκτικές βιοµηχανίες της Ευρώπης, όπως τη συγκρότηση
µιας ειδικής οµάδας εµπειρογνωµόνων για την ανάδειξη των βέλτιστων πρακτικών στον
τοµέα του σχεδιασµού χρήσης γης και των διοικητικών μηχανισμών μεταλλευτικών αδειοδοτήσεων, καθώς και την ανάπτυξη κατευθυντήριων γραµµών που θα διασαφηνίζουν τον
τρόπο µε τον οποίο οι εξορυκτικές δραστηριότητες που πραγµατοποιούνται µέσα ή κοντά σε
περιοχές του δικτύου Natura 2000 θα εναρµονίζονται µε την προστασία του περιβάλλοντος,

την ανάπτυξη δεικτών, που θα καταδεικνύουν τον τρόπο µε τον οποίο η νοµοθεσία επηρεάζει τις δραστηριότητες του εξορυκτικού κλάδου και την προώθηση ερευνητικών έργων
καινοτομίας εξόρυξης και επεξεργασίας πρώτων υλών, όπως αυτά που υλοποιούνται στο
πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράµµατος «Ορίζοντας 2020».
Σχετικά με το θέµα αυτό, η Ευρωπαϊκή Τεχνολογική Πλατφόρµα για τις Βιώσιμες Ορυκτές
Πρώτες ύλες επικεντρώνεται στις καινοτόµες τεχνολογίες κοιτασματολογικής έρευνας και
εξόρυξης, οι οποίες θα µεγιστοποιήσουν τα οικονοµικά και περιβαλλοντικά οφέλη.
Επιπλέον, οι δραστηριότητες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο πλαίσιο του δεύτερου πυλώνα
περιγράφονται περίφημα στο Στρατηγικό Σχέδιο Εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Σύµπραξης
Καινοτοµίας του Τοµέα Προτεραιότητας «Βελτίωση του πλαισίου συνθηκών για τις πρώτες
ύλες της Ευρώπης». Στόχος του συγκεκριμένου Τοµέα Προτεραιότητας είναι να διευκολυνθεί
η ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών µεταξύ των χωρών της ΕΕ για τη βελτίωση της βιώσιµης
και ασφαλούς προµήθειας πρώτων υλών στην οικονοµία και την κοινωνία της ΕΕ.
Η βελτίωση των συνθηκών του πλαισίου για τις πρώτες ύλες θα ενισχύσει τη σταθερή και ανταγωνιστική προµήθεια από κοιτασματολογικές πηγές της ΕΕ και θα διευκολύνει την κοινωνική
αποδοχή, συµβάλλοντας ταυτόχρονα στην αύξηση της περιβαλλοντικής προστασίας. Στο πλαίσιο
αυτό είναι σηµαντική η παρουσία του τριετούς έργου της ΕΕ «MINATURA» που χρηµατοδοτείται από το πρόγραµµα Ορίζοντας 2020, στόχος του οποίου είναι η δηµιουργία µιας νέας προσέγγισης και µεθοδολογίας για τον προσδιορισµό και περαιτέρω προστασία των «κοιτασµάτων
ορυκτών πρώτων υλών δηµοσίου συµφέροντος». Ένα άλλο σηµαντικό έργο του Ορίζοντα 2020
που συνεχίζεται είναι το έργο MINGUIDE, που αφορά στην ανάγκη για ασφαλή και βιώσιµη
προµήθεια ορυκτών πρώτων υλών στην Ευρωπαϊκή Ένωση μέσα από την ανάπτυξη, εφαρμογή και χρήση ενός Οδηγού Πολιτικής για τα Ορυκτά της Ευρώπης. Ο οδηγός θα περιέχει
πληροφορίες για τις πολιτικές και στρατηγικές που σχετίζονται µε τα ορυκτά και άλλα συναφή
νομοθετικά πλαίσια, όπως και θέματα διακυβέρνησης σε επίπεδο κράτους µέλους και ΕΕ. Όλα
αυτά τα έργα θα διευκολύνουν την ανάπτυξη ενός συνεκτικού, συγκροτημένου και φιλικού στην
καινοτοµία πολιτικού πλαισίου για τις ορυκτές πρώτες ύλες της Ευρώπης, χωρίς να αλλάζουν την
εκάστοτε σχετική νομοθετική αρµοδιότητα, που παραµένει εθνική.
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Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Securing adequate and sustainable access to raw materials is a significant challenge
for every economy. In the European Union, more than 30 million jobs depend directly
or indirectly on the availability of raw materials. Without raw materials, there are
no industrial goods. Therefore, identifying and addressing supply risks are important
elements of a raw materials policy.
The European Union’s raw materials policy is mainly laid down in the Raw Materials
Initiative (RMI) which the European Commission adopted in 2008 and reviewed in
2011. This initiative covers all raw materials used by European industry except materials
from agricultural production and materials used as energy sources. The RMI is composed
of three pillars, aiming to ensure a fair and sustainable use of raw materials from global
markets (first pillar), sustainable supply of raw materials within the European Union
(second pillar), and resource efficiency and supply of secondary raw materials through
recycling (third pillar).
With regard to the second pillar, ensuring a secure and sustainable supply of raw materials
within the European Union is extremely important. Even though the potential for mining
and quarrying in Europe is strong, the land area available for extraction is constantly
decreasing. To facilitate the sustainable supply of raw materials from European deposits,
the European Commission aims to secure the right legal and regulatory conditions.
In order to achieve this, the European Commission proposed targeted measures to
promote investment in extractive industries in Europe, such as establishing an adhoc expert group on the exchange of best practices in the area of land use planning
and administrative conditions for exploration and extraction, developing guidelines to
provide clarity on how to reconcile extractive activities in or near Natura 2000 areas
with environmental protection, developing indicators showing how the legislation
impacts on the performance of the extractive sector, and promoting research projects

on the extraction and processing of raw materials, such as those promoted within the
EU’s Horizon 2020 Programme. In this regard, the European Technology Platform
on Sustainable Mineral Resources focuses on innovative exploration and extraction
technologies that will maximise economic and environmental benefits.
Furthermore, the European Commission’s activities under the second pillar are well
described in the Strategic Implementation Plan of the European Innovation Partnership
within the Priority Area “Improving Europe’s raw materials framework conditions”.
The aim of this Priority Area is to facilitate the exchange of best practice among
EU countries to improve the sustainable and safe supply of raw materials to the EU
economy and society.
The improvement of the raw materials framework conditions would foster a stable and
competitive supply from EU sources and facilitate public acceptance whilst contributing
to increased environmental protection. In this context, a recently launched three-year
Horizon 2020 funded EU project called “MINATURA” is important, which aims at
developing a concept and methodology for the definition and subsequent protection of
“mineral deposits of public importance”. Another important ongoing H2020 project is
MINGUIDE that addresses the need for a secure and sustainable supply of minerals in
the European Union by developing a Minerals Policy Guide. The Guide will contain
information about mineral and related policies, as well as governance at the Member
State and EU level. All these projects, without changing the competence for mineral
resources that remains a national one, will facilitate the development of a coherent and
innovation-friendly minerals policy framework in Europe.
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The European Commission

Mark

Rachovides

Η Χαλκιδική είναι µια περιοχή πλούσια σε ιστορία, οµορφιά και φυσικούς πόρους. Διαθέτει
µια εκπληκτική κληρονοµιά µεγάλων προσωπικοτήτων, οραματικών ιδεών και σημαντικών
γεγονότων, αλλά και απλών ανθρώπων που εργάζονται ως αγρότες και μεταλλωρύχοι.
Για πολλούς λοιπόν λόγους, η Χαλκιδική αποτελεί για την Ευρώπη το παράδειγµα της σχέσης
που υπάρχει µεταξύ του πλούτου που µας χαρίζει η φύση, της ανθρώπινης δραστηριότητας
και των προσδοκιών µας για το µέλλον. Μια ιστορία που είναι ίδια για το μεγαλύτερο μέρος
της ευρωπαϊκής ηπείρου. Είναι λοιπόν καθήκον µας, όχι µόνο να αναπτύξουµε τις ορυκτές
πρώτες ύλες της Χαλκιδικής µε υπευθυνότητα και βιωσιµότητα, αλλά να το κάνουμε αυτό προς
όφελος των τοπικών κοινωνιών και συνυπάρχοντας µε τις άλλες οικονοµικές δραστηριότητες.
Σήµερα, τα παραδείγµατα βέλτιστων πρακτικών στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι τόσα πολλά, που
η παρουσία και εφαρμογή τους αποτελεί πλέον κανόνα. Τόσο οι πολίτες όσο και το περιβάλλον
προστατεύονται και λαμβάνονται υπόψη µε τρόπους που ποτέ δεν είχαν υπάρξει στο παρελθόν.
Η Ευρώπη βρίσκεται στην κορυφή της παγκόσµιας μεταλλευτικής τεχνολογίας και της παραγωγικής εξόρυξης. Αναπτύσσει καινοτοµίες στη βάση υψηλού ποιοτικού επιπέδου έρευνας και ανάπτυξης, συχνά χωρίς τη χρηµατοδότηση και την προστασία του κεντρικού κρατικού σχεδιασµού
ή την πολυτέλεια διάθεσης ευρύτερα ακατοίκητων περιοχών προς μεταλλευτική χρήση. Και αυτό
δεν αποτελεί ουτοπία αλλά πραγματικότητα. Σε κάθε περίπτωση, τα ευρωπαϊκά πρότυπα και
πρακτικές είναι η λειτουργική βάση, πάνω στην οποία η παγκόσμια αγορά στηρίζει και βελτιώνει
τα δικά της πρότυπα. Καινοτόμα έργα εξόρυξης εφαρμόζουν τα νέα αυτά πρότυπα προς όφελος
των πολιτών της Ευρώπης, οδηγώντας την αειφορία και την προστασία του περιβάλλοντος σε
ακόµη υψηλότερα επίπεδα. Αλλά, βέβαια, η προοπτική για ένα καλύτερο µέλλον είναι εφικτή
µόνο αν υπάρχουν εκμεταλλεύσιμα κοιτάσματα, λειτουργικές υποδοµές και ενεργοί πολίτες.
Η Χαλκιδική µπορεί απλά να αποτελέσει παράδειγµα προόδου και δημιουργικής συνεργασίας, υπηρετώντας την οικονομική ανάπτυξη και ωφελώντας την κοινωνία συνολικά. Οι μεταλλωρύχοι του χθες θα ήταν υπερήφανοι να δουν τα επιτεύγματα του αύριο.

Halkidiki is rich in history, beauty and in its natural resources. It has a proud heritage, of
great men, great ideas and great events but also of ordinary people working as farmers
and miners.
And so Halkidiki is in many ways an example of Europe’s relationship between nature’s
endowment, man’s actions and what we expect for the future. Much of the continent tells
the same story. It is incumbent upon us not only to develop the resources of the area
responsibly and sustainably but to co-exist beneficially with both local communities and
other economic activity.
So many examples exist of best practice in the EU today it has now become the norm.
Both citizens and the environment are protected and considered in ways that had never
been contemplated before. Europe leads the world in mining technology and services.
It innovates based on excellent research and development, not under the funding and
protection of central state planning or with the luxury of vast uninhabited space. These
are realities not promises. European standards and practices set the lead for the rest
of the world to follow and as the world’s largest market it can enforce those standards
directly.
Modern mining projects delivering those standards for Europe’s citizens can only drive
sustainability and environmental protection onto even higher levels. But this better
future is only possible with good quality geological resources, good infrastructure and
good people.
Halkidiki can become an example of progress and co-operation simply because doing
so benefits everyone involved. The miners of yesterday would be proud to see what can
be achieved tomorrow.
President of EUROMINES

Πρόεδρος EUROMINES
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Για την κοινή γνώµη, οι όροι «εξορυκτική δραστηριότητα» και μεταλλεία συνδέονται συχνά
µε μια άσχημη εικόνα, με την υποβάθμιση και την ερήµωση, και γενικά όχι µε κάτι που είναι
όμορφο και αναγκαίο. Ο σηµερινός κόσµος της ταχύτητας και της υψηλής τεχνολογίας αποδεικνύει περίτρανα τη δυνατότητα του ανθρώπου να ανταποκρίνεται στις άμεσες και υψηλές
εφευρετικές απαιτήσεις, που παραισθησιακά δηµιουργούν, είτε θέλουµε είτε όχι, κοινωνίες
που εξαρτώνται από τα ορυκτά. Μολονότι υπάρχουν διαφωνίες για το ότι η ανακύκλωση και
η επαναχρησιµοποίηση των υλικών µπορούν να ικανοποιήσουν ένα πολύ µικρό µέρος των
αναγκών της κοινωνίας σε ορυκτά, η πρωτογενής εξόρυξη παραμένει σήμερα η βασικότερη
πηγή των ορυκτών και µετάλλων που είναι απαραίτητα για να διατηρηθεί η υψηλή ποιότητα
ζωής που απολαµβάνουµε, στον σύγχρονο κόσµο υψηλής τεχνολογίας που ζούμε.
Η ιδέα της εξάρτησης από ορυκτά είναι αυτό που συχνά προκαλεί φόβο στο μυαλό αυτών που δεν έχουν καλή ενημέρωση. Ενώ η κοινωνία απαιτεί και αναµένει συνεχώς
εξαιρετικά υψηλά επίπεδα διαβίωσης, αντιδρά συχνά στην ιδέα της εξόρυξης και της
ανάκτησης των ορυκτών.
Όντας ο ίδιος γεωλόγος και «άνθρωπος των ορυκτών», που αντιλαµβάνεται πως οι λέξεις
εξόρυξη, ορυκτά, µέταλλα, γεωλογία, πλούτος, άνεση, ευεξία, ευηµερία, ανάπτυξη, επιστήµη, έρευνα, κληρονοµιά, πολιτισµός, τουρισµός, γεωργία και σχεδιασμός χρήσης γης,
είναι αναπόφευκτα και απαραίτητα αλληλένδετες έννοιες, χαίροµαι που βλέπω µια κατεξοχήν μεταλλευτική περιοχή να παντρεύει όλα αυτά τα στοιχεία και ακόµα περισσότερο να το
κάνει αυτό προς όφελος όλης της κοινωνίας. Η πλούσια γεωκληρονοµιά της Χαλκιδικής και
ο σύγχρονος τρόπος µε τον οποίο προσεγγίζει όλες αυτές τις έννοιες, αποτελούν δυναμικό
παράδειγµα ότι µε σωστό σχεδιασµό, καλή πρόθεση και αποφασιστικότητα, η βιώσιµη εξόρυξη ορυκτών µπορεί σαφώς να συνυπάρχει µε κάθε άλλη κοινωνική αναγκαιότητα. Όπου
επικρατεί αρµονία, ευδοκιµεί η ευηµερία.

Mineral extraction activity or mining in the public’s mind is often a term associated
with ugliness, devastation and destruction but not generally beauty and inevitably,
a necessity. Today’s fast-paced and high-tech world is a testament to man’s
ingenuity and the technological race that accompanies this hallucinating race
creates, whether we want it or not, mineral-dependant societies. While it can be
argued that recycling and reuse can satisfy a very small part of the mineral needs
of society, mining is by far the largest source for the minerals and metals that are
required to maintain the high quality of life we now enjoy in this modern, high-tech
world in which we live.
The concept of mineral dependency is one that often strikes fear in the hearts of
the uninformed. While society constantly demands and expects extremely highlevels of comfort, it often balks at the concept of mining and mineral extraction.
Being a geologist and “minerals person” that understands the unavoidable and
necessary intertwining of the concepts of mining, minerals, metals, geology, wealth,
comfort, well-being, prosperity, development, science, research, heritage, culture,
tourism, agriculture and land-use planning, am happy to see a mining region par
excellence that conjugates all of these and more to society’s benefit. Halkidiki’s
rich geo-heritage and its modern undertake on all of these concepts are a strong
example that with proper planning, willing people, and determination, sustainable
mineral extraction can clearly co-exist with every other societal necessity. Harmony
prevails, prosperity flourishes.
Chair, Mineral Resource Expert Group,
EuroGeoSurveys - The Geological Surveys of Europe

Πρόεδρος Ομάδας Εμπειρογνομώνων Ορυκτών Πρώτων Υλών
Γεωλογικών Ινστιτούτων της Ευρώπης
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Kaj

Lax

Ο κόσμος στον οποίο ζούμε είναι φτιαγμένος πάνω στους φυσικούς πόρους και την ανθρώπινη ευφυία.
Αν κάποιο από τα δύο έλλειπε δεν θα είχαμε σήμερα όλα αυτά που θεωρούμε δεδομένα, όπως η ιατρική περίθαλψη, οι υποδομές, οι επικοινωνίες. Σήμερα λοιπόν ενώ η εξάρτηση μας από τους φυσικούς
πόρους που μας παρέχει η γη είναι περισσότερο δυναμική από κάθε άλλη φορά, την ίδια στιγμή η
κατανόηση μας για το πόσο εξαρτημένες είναι οι δυνατότητες βελτίωσης και περαιτέρω ανάπτυξης των
καθημερινών μας κοινωνικών αναγκών είναι ίσως πιο ελλειματική από ποτέ. Σε ένα κόσμο που η πληροφορία είναι προσβάσιμη παντού και πάντοτε, η παράδοξη αυτή διαπίστωση έχει διάφορες συνέπειες
και εφαρμογές, για το πως πρέπει και οφείλουμε να βλέπουμε τον κόσμο και πως αυτός λειτουργεί, αν
βέβαια μας ενδιαφέρει να παίρνουμε έξυπνες και φρόνιμες αποφάσεις για μας τους ίδιους αλλά και για
τις γενιές που θα τον κληρονομήσουν.
Ο πλανήτης μας μας παρέχει πλούσιο φυσικό αποθεματικό δυναμικό, που πρέπει να διαχειριστούμε με
μεγάλη φροντίδα. Είναι αδύνατο για την ανθρωπότητα να υπάρξει χωρίς επίδραση στο περιβάλλον γύρω
μας. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα τα μεταλλευτικά και λατομικά έργα να αποτελούν αντικείμενο σύγκρουσης
με άλλα ενδιαφέροντα και δραστηριότητες. Μερικές φορές, υπάρχουν βάσιμες δυνατότητες για την
επίλυση αντικρουόμενων δραστηριοτήτων, με την προϋπόθεση ότι τόσο αυτοί που παίρνουν τις αποφάσεις όσο και η κοινωνία, σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο είναι καλά πληροφορημένοι,
λειτουργούν με διαφάνεια και έχουν ξεκάθαρο σχέδιο και διαδικασίες αποφάσεων. Ένα χαρακτηριστικό
παράδειγμα καλού σχεδιασμού και κατανόησης της σημασίας της εξορυκτικής δραστηριότητας βρίσκει
κανείς στην βόρειο Σουηδία, όπου ο πολεοδομικός σχεδιασμός της πόλης Κίρουνα λαμβάνει υπόψη του
τη διασφάλιση της βιώσιμης παραγωγικής λειτουργίας των γειτονικών μεταλλείων σιδήρου.
Η συγκεκριμένη έκδοση παρουσιάζει τη στενή σχέση της γεωλογίας με την ανάδειξη του πολιτισμού και
πως αυτό μας έχει επηρεάσει διαμέσου της ιστορίας μέχρι και σήμερα. Δίνει έμφαση στους δεσμούς
και τις σχέσεις των μετάλλων, των ορυκτών, των πετρωμάτων με τη ζωή, μερικές φορές με εμφανή
τρόπο και άλλες πιο διακριτικά. Η ουσιαστικότερη κατανόηση των δεσμών αυτών μας διευκολύνει να
καταλάβουμε καλύτερα τον κόσμο γύρω μας. Ο κάθε αναγνώστης έχει αναμφίβολα τη δυνατότητα να δει
τον πολιτισμό με τα δικά του μάτια και να ανακαλύψει πόσο στενά είμαστε εξαρτημένοι και επηρεασμένοι
από τη γεωλογία, όχι μόνο στη Χαλκιδική αλλά οπουδήποτε στην Ελλάδα, στην Ευρώπη και τον κόσμο.

The world we live in was built on natural resources and the ingenuity of mankind. One
without the other would not have given us what we today take for granted – healthcare,
infrastructure, communications. Today, our dependence on the resources that our earth
provides us with is stronger than ever – yet, our understanding of just how strongly we
depend on what our society needs in order to function, develop and improve, is perhaps weaker than ever before. In a world where information is available anytime and
anywhere, this is a paradox with potentially severe consequences – we need to see the
world, understand how it works, if we want to make wise decisions for ourselves and the
generations that will inherit the world from us.
Our planet provides us with a wealth of resources, and must be handled with great care.
It is impossible for mankind to exist without affecting the environment around us. As a
result, mining and quarrying projects are often subject to conflicting interests. Sometimes
these conflicts can be resolved, and chances greatly increase if all affected, from decision
makers to the general public, locally, regionally, and nationally, are well informed, and
there are transparent and clear planning and decision processes in place. One example
of a combination of good planning and understanding of the importance of mining can
be found in Northern Sweden, where city planning in Kiruna takes into account to ensure the sustainable operation and functioning of the nearby iron mine.
This book shows us how geology is very intimately connected to the rise of our civilisation, how it has affected us through history, and still does. It highlights the bonds
the metals, minerals, bedrock forms with life, sometimes very obviously, sometimes
in more subtle manners. Understanding those bonds helps us understand the world
around us. Any reader will undoubtedly look at our civilisation with new eyes, and see
just how strongly we depend on and are affected by geology, not just in Halkidiki, but
everywhere – in Greece, in Europe, in the world.
Head of Mineral Resources Department
Geological Survey of Sweden

Διευθυντής Ορυκτών Πρώτων Υλών
Φορέας Γεωλογικής Έρευνας Σουηδίας
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Ισχύν και ευημερίαν
εγκάτοις γης φύση κέκρυπται
The depths of the earth hold a source of power and prosperity

Biography
Β Ι Ο Γ Ρ ΑΦ Ι Α
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Νικόλαος | Νίκος

Αρβανιτίδης

Γεννήθηκα στη Θεσσαλονίκη από όπου έφυγα μετά την ολοκλήρωση του γυμνασίου για
να βρεθώ στη Σουηδία. Το 1983 αποφοίτησα σαν μεταπτυχιακός γεωλόγος με διδακτορικό τίτλο από το Γεωλογικό Ινστιτούτο του Πανεπιστημίου Στοκχόλμης. Ασκώ το επάγγελμα του Οικονομικού Γεωλόγου περισσότερα από 40 χρόνια έχοντας διατελέσει:
 Ερευνητής στο Γεωλογικό Ινστιτούτο του Πανεπιστημίου Στοκχόλμης.
 Συντονιστής έργων κοιτασματολογικής έρευνας και διευθυντής περιφερειακής μονάδας
του Ινστιτούτου Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (ΙΓΜΕ)
 Ειδικός επιστήμονας στο Γεωλογικό Ινστιτούτο Φινλανδίας
 Διευθυντής του τμήματος Οικονομικής Γεωλογίας στο Γεωλογικό Ινστιτούτο Σουηδίας
 Ανέλαβα διάφορες θέσις και ανέπτυξα αρκετές δραστηριότητες σε ευρωπαϊκό επίπεδο
όπως:
- Πρόεδρος της ομάδας εμπειρογνωμόνων ορυκτών πρώτων υλών του Οργανισμού
Γεωλογικών Ινστιτούτων της Ευρώπης
- Ειδικός γραμματέας και μέλος της Ευρωπαϊκής Τεχνολογικής Πλατφόρμας για Βιώσιμες Ορυκτές Πρώτες Ύλες (ΟΠΥ)
Επίσης είμαι μέλος της Ομάδας Προμήθειας Πρώτων Υλών της Κοινότητας, των ομάδων
εργασίας κρίσιμων ΟΠΥ και σπανίων γαιών, των επιχειρησιακών ομάδων στο πλαίσιο
της Ευρωπαϊκής Σύμπραξης για την Καινοτομία στις Πρώτες Ύλες και τη συμβουλευτική
ομάδα για τη θεματική ενότητα «Κλιματική δράση, περιβάλλον, αποτελεσματική εκμετάλλευση και πρώτες ύλες» του προγράμματος έρευνας και καινοτομίας «Ορίζοντας 2020».
Από το 1984 έχω συμμετάσχει ενεργά σε περισσότερα από 35 έργα χρηματοδοτούμενα
από την Ευρωπαϊκή Ένωση ως συντονιστής και εταίρος. Τέλος, δέκα χρόνια και πλέον,
είμαι αξιολογητής προτάσεων και εκτελούμενων ευρωπαϊκών έργων.
Είμαι μέλος διεθνών επιστημονικών εταιριών και επιτροπών, ενώ ταυτόχρονα παρακολουθώ ενεργά και συστηματικά παγκόσμια συνέδρια και συναντήσεις.

Εκτός από τις επιστημονικές δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά και πρακτικά συνεδρίων, αρθογραφώ πάνω σε θέματα γεωεπιστημών, οικονομικής γεωλογίας, μεταλλευτικής στρατηγικής, βιώσιμης ανάπτυξης, διαχείρισης αποβλήτων, περιβαλλοντικών ζητημάτων κ.α. στον
ημερήσιο τύπο, σε περιοδικά και κοινωνικά μέσα και στις προσωπικές μου ιστοσελίδες.
http://www.linkedin.com/in/nikolaosarvanitidis;http://www.facebook.com/nikolaos.
arvanitidis; http://twitter.com/greenminerals; http://nikolaosarvanitidis.eu; http://
greenminerals.blogspot.com
Όλα αυτά τα χρόνια, βασική μου επιλογή ήταν η προώθηση της εφαρμοσμένης γεωεπιστημονικής έρευνας με εξωστρεφή προσανατολισμό και πάντοτε σε συνδυασμό με
καινοτομικές παρεμβάσεις και νέες ιδέες. Προσπαθώντας με απλό και προσιτό τρόπο να
υπάρχει ανοικτή και άμεση επικοινωνία και διάλογος με την κοινωνία και τους πολίτες.
Για περισσότερα από 25 χρόνια ασχολήθηκα επαγγελματικά με την Οικονομική Γεωλογία και την Κοιτασματολογική Έρευνα εκπροσωπώντας την υπηρεσιακή μου ιδιότητα στο
Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνων (ΙΓΜΕ). Γεωλογικές, γεωχημικές,
ορυκτολογικές και μεταλλογενετικές μελέτες στη Μακεδονία, τη Θράκη και ιδιαίτερα στη
Χαλκιδική, αποτέλεσαν το επίκεντρο της δουλειάς μου. Νέες τεχνολογικές προσεγγίσεις και
μέθοδοι κοιτασματολογικής έρευνας ήταν χρήσιμα εργαλεία εφαρμογής. Κινούμενος πάντοτε σε ένα πλαίσιο που διασφάλιζε και εξασφάλιζε τους όρους βιώσιμης εκμετάλλευσης
και ανάπτυξης, στη βάση οικονομικής προόδου, κοινωνικής συνοχής και περιβαλλοντικής
φροντίδας. Μια οικουμενική προτεραιότητα που σήμερα περισσότερο από ποτέ αποτελεί
πρόκληση αλλά και ευκαιρία για την Ελλάδα. Και βέβαια, τα πολυμεταλλικά κοιτάσματα
Ολυμπιάδας, Στρατωνίου, Στρατονίκης και Σκουριών αποτελούν δυναμικό αναπτυξιακό
στοίχημα, σε μια προοπτική προσέγγισης υψηλών ποιοτικά επιδόσεων, καθώς και υπεύθυνης και βιώσιμης παραγωγικής αξιοποίησης.
Το μπάσκετ ήταν και είναι η μεγάλη μου αθλητική αγάπη έχοντας παίξει στο παρελθόν στον
Έσπερο Θεσσαλονίκης, την Ακρόπολη Στοκχόλμης και τους Θράκες Ξάνθης.
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Arvanitidis

I was born in Thessaloniki, Greece. I moved to Stockholm right after I finished my
high-school education. I graduated (BSc, MSc, PhD) as a geologist from the Geological
Institute of Stockholm University.
 Economic Geologist with more than 40 years professional experience as,
 Researcher at the Geological Institute of Stockholm University in Sweden,
 R& D Project Manager on mineral exploration and development projects and Regional
Division Director at the Institute of Geology and Mineral Exploration (IGME) in Greece,
 Senior Specialist at the Geological Survey of Finland (GTK)
 Head of Economic Geology Division at the Geological Survey of Sweden (SGU).
 I have though the years got involved in EU-level positions and activities such as,
- Chair of the Mineral Resources Expert Group at EuroGeoSurveys (EGS)
- Executive Secretary and member of the European Technology Platform for
Sustainable Mineral Resources (ETP SMR)
Member of the Raw Materials Supply Group, the working groups on Criticality and Rare Earth
Elements (ERECON), the Operational Groups of European Innovation Partnership on Raw
Materials and the Advisory Group on “Climate action, environment, resource efficiency and
raw materials” thematic area of the Commission’s Horizon 2020 Research and Innovation
programme. Since 1984, I have been actively involved in more than 35 EU Research
&Development minerals related projects, as coordinator and participant. For more than 10
years I have been involved in evaluation of proposals, addressing Framework program calls
and as Project Technical Assistant (PTA) reviewing ongoing EU funded projects.
I have joined learned international societies and scientific committees, and have been
an active participant in international symposia and conferences, and received numerous
international assignments.

In addition to papers in International Journals, Symposium Proceedings, EU Reports,
internal reports I have written articles on geosciences, economic geology, mineral
strategies, sustainable development, waste management, environmental issues etc, in
daily newspapers, weekly magazines and social media and my personal websites.
http://www.linkedin.com/in/nikolaosarvanitidis;http://www.facebook.com/nikolaos.
arvanitidis; http://twitter.com/greenminerals; http://nikolaosarvanitidis.eu; http://
greenminerals.blogspot.com
All these years I have been dedicated to applied geosciences looking outward, implementing
innovative measures and new ideas. Keeping an open profile has always been my intention
and goal, engaging in closer dialogue with society and a broader public audience.
For more than 25 years, Economic Geology and Mineral Exploration became for me
central professional interests and actions along with my occupation at the Greek Institute
of Geology and Mineral Exploration (IGME). The geological, geochemical, mineralogical
and metallogenetic studies in northern Greece (Macedonia and Thrace) and Halkidiki
in particular, were very much in focus. New technological approaches and innovative
exploration methods were applied. By always trying to ensure that I operated within a
framework that promoted sustainable mineral resource exploitation and development,
in terms of economic growth, social awareness and environmental protection. This is a
global priority which more than ever is a challenge but also an opportunity for Greece.
Of course, the polymetallic ore deposits located in Olympias, Stratoni, Stratoniki and
Skouries are ideal for dynamic development, and are capable of generating high quality
results if sustainable and responsible mining practices are employed.
Basketball was and is my great athletic love having previous played for the teams
Esperos Thessaloniki, Akropolis Stockholm and Thrakes Xanthi.
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Οι υπόγειες στοές είναι το δεύτερο σπίτι των μεταλλωρύχων.
Αυτός είναι και ο λόγος που συχνά αποκαλούνται «υπογείτες».
Εκεί κάτω, εκατοντάδες μέτρα από την επιφάνεια της γης φτιάχνουν
το δικό τους οικείο και συναδελφικό περιβάλλον. Κρεμάστρες
για τα ρούχα, καναπές για ξεκούραση, θερμάστρα για ζεστασιά...

Underground tunnels are a second home for miners.
Much of their life is spent below the ground. Hundreds of meters
below the earth’s surface they form their own cosy,
brotherly environment.Clothes hooks, sofas to rest on,
and heaters to keep warm.
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The content of this book is based on articles posted on the blog http://greenminerals.blogspot.com/
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Υπό κατασκευή στοά 9 χλμ που προβλέπεται να «ενώσει»
λειτουργικά και παραγωγικά το μεταλλείο Ολυμπιάδας
με το εξορυκτικό κέντρο Μαντέμ Λάκκου.
Α 9 km tunnel is under construction designed to “functionally
and operationally” combine the Olympias mine with
the extractive centre at Madem Lakkos.

Πρόλογος του Συγγραφέα

Βασικός στόχος και επιδίωξη της συγκεκριμένης έκδοσης είναι να παρουσιάσει και να
αναδείξει τις αναπτυξιακές ιδιαιτερότητες και ευκαιρίες της Χαλκιδικής σε σχέση με
τις εγγενείς και χαρισματικές δυνατότητες που δημιουργεί το φυσικό της περιβάλλον.
Κυρίως, να εξηγήσει και να «συμφιλιώσει», τους ανθρώπους της περιοχής και τους Έλληνες πολίτες γενικότερα, με έννοιες και πρακτικές που συνδέονται με την παραγωγική
αξιοποίηση του ορυκτού πλούτου, αδιάλειπτη ιστορική παρακαταθήκη μιας μεταλλευτικής κληρονομιάς που βρίσκεται σε άμεση συνάρτηση με τη δυναμική εξέλιξη και τη
σημερινή παρουσία της Χαλκιδικιώτικης γεωλογίας.
Η γεωλογική εξέλιξη και η φυσιογνωμία της Χαλκιδικής οριοθετούν, ρυθμίζουν και
χαρακτηρίζουν τις δυνατότητες και την προοπτική αξιοποίησης του φυσικού πλούτου
που διαθέτει. Διαμορφώνει, συνάμα, τον οδικό χάρτη της αναπτυξιακής βιωσιμότητας,
με απόλυτη προσήλωση στο σήμερα αλλά και με το βλέμμα στραμμένο προς το μέλλον,
με κεντρικό πυλώνα τη σύνθετη παρουσία, την αρμονική συνύπαρξη και τη δυναμική
λειτουργία διαφόρων δραστηριότητων, στη βάση αξιοποίησης των συγκριτικών πλεονεκτημάτων. Πλεονεκτήματα, τα οποία η Χαλκιδική κληρονόμησε από τη φύση.

Στη Χαλκιδική, τα ξεχωριστα αυτά πλεονεκτήματα γίνονται δημιουργική υπεροχή
και καταλήγουν σε πρακτικές εφαρμογές και αποτελέσματα.Την υψηλή παραγωγική
αξία του ορυκτού πλούτου, με τη διαχρονική εξορυκτική και μεταλλευτική δραστηριότητα στα Μαντεμοχώρια, στη Γερακινή και στην Άθυτο, τη σημαντική οικονομική
συμβολή του τουρισμού, τη γεωθερμία της Κασσάνδρας, τις γρανιτικές ακτές και αμμουδιές της Σιθωνίας και τη θρησκευτική επιβλητικότητα του Άθω, πλαισιώνουν οι
ανθρωποι και οι κοινωνίες τους. Οι μεταλλωρύχοι και τα μεταλλευτικά χωριά που
δύσκολα βρίσκεις ίδια αλλού, μελλισοκόμοι, υλοτόμοι, ελαιοπαραγωγοί, οινοπαραγωγοί από τους καλύτερους. Όλα αυτά στη Χαλκιδική. Εκεί όπου η γη φιλοξενεί
ορυκτά και πετρώματα, οι άνθρωποι μοιράζονται τη γή, τη θάλασσα και τον ουρανό,
τα αξιοποιούν και τα χρησιμοποιούν για να παράγουν πλούτο και πολιτισμό και για
να ενισχύουν την ανάπτυξη και την κοινωνική προόδο. Με τη θάλασσα να συνδράμει
και να αναδεικνύει με τον δικό της μοναδικό τρόπο τη σχέση της με τη γεωλογία,
να φανερώνεται αδιαμφισβήτητα ότι η Χαλκιδική είναι και θα παραμείνει φτιαγμένη
από γη και θάλασσα!
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Author’s foreword

This book’s main objective and purpose is to present and showcase Halkidiki’s
development potential and the opportunities that exist thanks to possibilities
afforded by its rich natural environment. It primarily explains how people in the
area, and Greek citizens in general, can come to terms –so to speak– with concepts
and practices associated with productive exploitation of mineral resources, part of
a lasting mining heritage and history, while also presenting how Halkidiki’s geology
has developed over time and its current state.
Halkidiki’s geological development and physiognomy demarcate, determine and
characterise the potential and prospects for capitalising on the area’s natural wealth,
and provide a roadmap to sustainable development, with one eye firmly fixed on the
present and the other on the future.
The central idea underpinning the composite practices presented in this work
is harmonious co-existence; the idea that various activities can be carried out
dynamically, side by side, to utilise the comparative advantages that nature has

bestowed on Halkidiki. Those unique advantages have become the area’s key
virtue, and their practical applications and results are visible all around us today.
Whether it’s the valuable minerals which have been produced through extraction
and mining over the years in the area’s mining villages (the Mademohoria) as well
as at Gerakini and Athytos or the major financial contribution made by tourism,
thanks to geothermy on Kassandra, the granite shorelines and sandy beaches of
Sithonia and the awe inspiring piety of Mt. Athos. And amid all this live people and
their communities. The miners and the mining villages the like of which it is hard to
find elsewhere. Bee keepers, loggers, olive farmers, and wine makers ranked among
the best in the world. All that can be found here in Halkidiki. Wherever the earth
is home to minerals and rocks, people utilise them, generating wealth and creating
cultures, promoting growth and social progress. Here the sea too plays its part;
showcasing in its own special way its relationship with geology. Let us never forget
Halkidiki peninsula is forged from land and sea.
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Οικονομική Γεωλογία εν συντομία
Economic Geology in brief
Τα αρχαία μεταλλευτικά έργα και η μεταλλογενετική προσέγγιση και μοντελοποίηση,
στη βάση γεωλογικής ερμηνείας συγκεκριμένων μεταλλοφόρων εμφανίσεων, στήριξαν
σε μεγάλο βαθμό τη μεθοδολογία κοιτασματολογικής έρευνας, στο πλαίσιο εντοπισμού
νέων δυναμικών στόχων, στην ευρύτερη περιοχή του μεταλλείου Ολυμπιάδας. Ανήκει
στις ικανότητες του οικονομικού γεωλόγου και κοιτασματολόγου να αξιοποιεί δημιουργικά την υπάρχουσα πληροφόρηση και τα δεδομένα, όπως επίσης να συλλέγει στοιχεία
και χαρακτηριστικά στη βάση παρατηρήσεων και αναλύσεων, που δεν έτυχαν απαραίτητης προσοχής και ανάλογου ενδιαφέροντος στο παρελθόν και τα οποία μπορούν να
συμβάλλουν θετικά στην ανάδειξη νέων μεταλλοφόρων συγκεντρώσεων και πρόσθετων
αποθεμάτων. Η σύνθετη αξιοποίηση του συνόλου των γεωεπιστημονικών δεδομένων,
μέσα από παραστάσεις ολοκληρωμένων μεταλλογενετικών μοντέλλων, συμβάλλει στην
καλύτερη ερμηνευτική προσέγγιση για τον τρόπο σχηματισμού των κοιτασμάτων και στην
εφαρμογή βέλτιστων πρακτικών κοιτασματολογικής έρευνας για τον εντοπισμό τους.
Η κοιτασματολογική έρευνα, που πραγματοποιήθηκε στην Β.Α. Χαλκιδική, είχε σαν αποτέλεσμα τον χαρακτηρισμό δύο βασικών κοιτασματολογικών τύπων, συγκεκριμένα, (i)
συμπαγή θειούχα πολυμεταλλικά μετασωματικά στρωματέγκλειστα κοιτάσματα, τύπου
manto, που απαντώνται στις περιοχές Ολυμπιάδας, Μαντέμ Λάκκου και Μαύρων Πετρών, και (ii) κοιτάσματα χαλκού-χρυσού πορφυρικού τύπου που βρίσκονται στις Σκουριές. Τα πολυμεταλλικά (μόλυβδος, ψευδάργυρος, άργυρος, χρυσός) θειούχα μεταλλοφόρα σώματα στην Ολυμπιάδα και στις Μαύρες Πέτρες φιλοξενούνται σε μαρμάρινους
ορίζοντες που ανήκουν στη λιθοστρωματογραφική σειρά Κερδυλλίων. Συγκεκριμένα,
μεταλλοφόρα υδροθερμικά διαλύματα, που κινούνται σε βαθιά σχεδόν κατακόρυφα ρήγματα, αποθέτουν πλούσιες κοιτασματολογικές συγκεντρώσεις, κάθε φορά που τα ρήγματα διασχίζουν και διαπερνούν μαρμάρινους ορίζοντες.

Μεταλλοφόρα υδροθερμικά διαλύματα, που κινούνται σε βαθιά σχεδόν κατακόρυφα ρήγματα αποθέτουν πλούσιες κοιτασματολογικές συγκεντρώσεις που αντικαθιστούν τμήματα μαρμάρινων οριζόντων.
Ascending metalliferous hydrothermal fluids along subvertical fault structures
interact with marbles to form ore deposits.
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Πιο συγκεκριμένα, τα μεταλλοφόρα υδροθερμικά διαλύματα αντικαθιστούν και παίρνουν πλήρως τη θέση των μαρμάρων στην επαφή τους με υπερκείμενους γνευσίους,
διαδικασία που εννοιολογικά αναφέρεται συχνά σαν μετασωμάτωση, σχηματίζοντας
έτσι στρωματέγκλειστα μεταλλοφόρα σώματα, που είναι διεθνώς γνωστά σαν mantos.
Το κοίτασμα της Ολυμπιάδας σχηματίσθηκε πριν από 16-28 εκ. χρόνια περίπου, συνδέεται, δηλαδή, με την ίδιας γεωλογικής ηλικίας μαγματική δραστηριότητα και των συνοδών με αυτήν υδροθερμικών διαλυμάτων, που έδρασαν στην περιοχή την περίοδο
Άνω Ολιγοκαίνου-Κάτω Μειοκαίνου.
Ο μηχανισμός απόθεσης και η θέση εντοπισμού των μεταλλοφόρων σωμάτων τύπου
manto ελέγχεται και ευνοείται από τη γεωτεκτονική παρουσία ρηγμάτων και ανθρακικών πετρωμάτων, στην περίπτωση αυτή των μαρμάρων, στο κρυσταλλικό υπόβαθρο της
σειράς Κερδυλλίων. Στην Ολυμπιάδα, οι μεταλλοφόρες ρηξιγενείς δομές είναι ΒΒA διεύθυνσης και εκτείνονται σε ένα μήκος 1500 μέτρων, σε ένα βάθος 300 περίπου μέτρων
και σε ένα μέσο εύρος 12 μέτρων. Τα μεταλλοφόρα σώματα είναι, όπως προαναφέρθη-

κε, στρωματέγκλειστα, με σχετικά σαφή όρια και ελέγχονται στρωματογραφικά από την
επαφή των οριζόντων μαρμάρων με γνευσίους. Η θειούχος μεταλλοφορία αποτελείται
από ορυκτά σιδηροπυρίτη, αρσενοπυρίτη, σφαλερίτη, γαληνίτη, τετραεδρίτη-τεναντίτη,
βουλανζερίτη και χαλκοπυρίτη. Ο χρυσός περιέχεται αποκλειστικά στον αρσενοπυρίτη
και σιδηροπυρίτη. Τα διαθέσιμα, ως σήμερα, κοιτασματολογικά δεδομένα δείχνουν ότι
τα συνολικά απόθέματα στην Ολυμπιάδα ανέρχονται περίπου σε 14,5 εκατ. τόνους, με
9,3 γρ/τ χρυσού, 128,6 γρ/τ άργυρο, 4,2% κατά βάρος μόλυβδο και 5,6% κατά βάρος
ψευδάργυρο. Οι συνολικές ποσότητες σε μεταλλικό περιεχόμενο είναι αντίστοιχα 4,3
εκατ. ουγγιές χρυσού, 60 εκατ. ουγγιές αργύρου, 607.000 τόνοι μολύβδου και 810.000
τόνοι ψευδαργύρου. Στο τρισδιάστατο γεωλογικό μοντέλο του κοιτάσματος Ολυμπιάδας
είναι χαρακτηριστικός ο ρηξιγενής και στρωματογραφικός έλεγχος των μεταλλοφόρων
σωμάτων, που αναπτύσσονται γεωμετρικά σε βάρος των οριζόντων μαρμάρου. Στο ίδιο
μοντέλο, προτείνεται η σε βάθος προέκταση της μεταλλοφορίας, γεγονός που τεκμηριώνει την εκτέλεση κοιτασματολογικής έρευνας, σε βαθύτερα τμήματα του υπεδάφους.
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Το κοίτασμα των Σκουριών εντάσσεται στο ΒΔ διεύθυνσης μεταλλογενετικό τόξο πορφυρικού χαλκού της
Σερβομακεδονικής ζώνης, που διαμέσου της ΠΓΔΜ
και της Σερβίας, εκτείνεται μέχρι και την Ρουμανία.
Το σύστημα πορφυρικής μαγματικής δραστηριότητας
στις Σκουριές αποτελείται από μια σειρά ρυοδακιτικών, διοριτικών, ανδεσιτικών φλεβών και υποηφαιστειακών σωμάτων, που διεισδύουν σε αμφιβολιτικά
πετρώματα, της λεγόμενης σειράς Βερτίσκου, αλλά και
σε υπερβασικά πετρώματα, που επίσης δομούν την
γεωλογία της περιοχής. Το κοίτασμα των Σκουριών
χαρακτηρίζεται απο σωληνοειδή μεταλλοφόρα σώματα με επιφανειακές διαστάσεις 180 μέτρων Β-Ν, 200
μέτρα Α-Δ και κατακόρυφη ανάπτυξη μήκους περίπου
700 μέτρων. Τα συνολικά αποθέματα υπολογίζονται
σε 289,3 εκατ. τόνους με 0,58 γρ/τον χρυσό και 0,43%
κατά βάρος χαλκό, που σε σχέση με το συνολικό μεταλλικό περιεχόμενο αντιστοιχούν σε ισοδύναμες ποσότητες 5,2 εκατ. ουγγιές χρυσού και 1,2 εκατ. τόνους
χαλκού. Τα σημερινά βέβαια αποθέματα από την άλλη
πλευρά, υπολογίζονται σε 152,7 εκατ. τόνους με 0,77
γρ/τον χρυσό και 0,51% κατά βάρος χαλκό. Το αντίστοιχο μεταλλικό περιεχόμενο είναι 3,8 εκατ. ουγγιές
χρυσού και 776.000 τόνοι χαλκού.

Η εργασιακή μοναξιά στις στοές των μεταλλείων Κασσάνδρας
έχει τη δική της ξεχωριστή σημασία θέτοντας τη συστηματική
και σχολαστική παρατήρηση πάντα σαν προτεραιότητα.
The lonely nature of work in the galleries of the Kassandra
Mines assumes its own unique importance. Systemic, diligent
observation is always a priority.
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Ancient artisanal mining and metallogenetic modelling of exposed mineralised
structures guided mineral exploration to prospect further for new potential targets
in the brownfield area of the Olympias mining field in Halkidiki, in Northern Greece.
Generating successful new projects is mainly based on the ability of exploration
geologists to identify new mineralisation features overlooked in the past and to
explore in areas of known mineralisation based on geological knowledge gained from
previous prospecting and mining activities. The construction of ore deposit models in
exploration is of great value and contributes to better understanding of why mineral
deposits occur where they do, and where they are expected to be found.

Mineral exploration conducted in NE Halkidiki resulted in two major ore deposit
types, namely (i) the polymetallic massive sulphide replacement mantos found in
Olympias, Madem Lakkos and Mavres Petres, and (ii) the porphyry copper-gold ore
located in Skouries. The Olympias deposit is a polymetallic (Pb, Zn, Ag, Au) massive
sulphide replacement ore body hosted by the so-called Kerdylia marbles.
The mineralisation is emplaced in deep-seated fault zones and their intersections
with marble beds giving place to replacement and formation of lateral stratabound
mantos, very often deposited at the contact zone between marbles and adjacent
gneisses.
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Ολυμπιάδα
Olympias

Βαρβάρα
Varvara
Στανός
Stanos

Γαλάτιστα
Galatista
Βάβδος
Vavdos

Στάγειρα
Stagira

Αρναία
Arnea
Παλαιοχώρι
Paleohori

Πολύγυρος
Poligiros

Στρατονίκη
Stratoniki

Απλοποιημένος
Γεωλογικός χάρτης
της Χαλκιδικής

Στρατώνι
Stratoni

Νεοχώρι
Neohori
M. Παναγία
M. Panagia

Ιερισσός
Ierissos

Γομάτι
Gomati

Simplified Geological map of Halkidiki

Αμμουλιανή
Ammouliani

ΑΘΩΣ
ATHOS

Γερακινή
Gerakini

ΣΙΘΩΝΙΑ
SITHONIA

Αρμενιστής
Armenistis

Καβουρότρυπες
Kavourotrypes
Νέος Μαρμαράς
Neos Marmaras

ΚΑΣΣΑΝΔΡΑ
KASSANDRA

Τορώνη
Toroni
Αγία Παρασκευή
Agia Paraskevi

Ιζηματογενείς αποθέσεις και πετρώματα (άμμοι, άργιλλοι, μάργες, ασβεστόλιθοι).
Sedimentary deposits and rocks (sand, clay, marl, limestone).

Ζώνη Αξιού
Axios Zone

Μεταμορφωμένα πετρώματα Περιροδοπικής Ζώνης (μάρμαρα, χαλαζίτες, σχιστόλιθοι, γνεύσιοι).
Metamorphic rocks of Circum Rhodope Zone (marble, quartzite, schist, gneiss)

Περιδοδοπική Ζώνη
Circum-Rhodope Zone

Πυριγενή πετρώματα (γρανίτες, γρανοδιορίτες, μονζονίτες).
Magmatic rocks (granite, granodiorite, monzonite)
Μεταμορφωμένα πετρώματα Σερβομακεδονικής Ζώνης (γνεύσιοι, αμφιβολίτες, σχιστόλιθοι).
Metamoprhic rocks of Serbomacedonian Zone (gneiss, amhibolite, schist).

Σερβομακεδονική Ζώνη
Serbomacedonian Zone

Οφιολιθικά πετρώματα (γάββροι, διαβάσεις, δουνίτες, χαρτζβουργίτες, περιδοτίτες, σερπεντινίτες).
Ophiolitic rocks (gabbro, diabase, dunite, hartzburgite, peridotite, serpentinite)

Ροδοπική Ζώνη
Rhodope Zone

Mαντεμοχώρια
Mademohoria
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Δύση
West

Σχηματικό μεταλλογενετικό μοντέλο που παρουσιάζει
τα κύρια γεωλογικά στοιχεία που χαρακτηρίζουν τους βασικούς
κοιτασματολογικούς τύπους, manto και porphyry της Β.Α. Χαλκιδικής

Νότος
South

Βορράς
North

Schematic metallogenetic model showing the main geological characteristics
of manto and porphyry ore deposits in the area of NE Halkidiki

Ανατολή
East

Πιαβίτσα - Μαύρες Πέτρες
Piavitsa - Mavres Petres

Σκουριές
Skouries

Ολυμπιάδα
Olympias

Επιθερμικές φλέβες χαλαζία-χρυσού
Gold-quartz epithermal veins

Πορφυρικός χαλκός-χρυσός
Copper-gold porphyry

Κυρίαρχη παρουσία αμφιβολιτικών πετρωμάτων
Predominance of amphibolic rocks
Χρυσοφόρος πολυμεταλλική μεταλλοφορία μετασωματικού τύπου
Polymetallic Manto-type gold

Ορίζοντες μαρμάρων που “παγιδεύουν” το μετάλλλευμα
Reactive beds of carbonate rocks

Θειούχο κοίτασμα
Sulphide ore

Σχιστόλιθος
Schist
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Βιοτιτικός γνεύσιος
Biotite gneiss

Αμφιβολιτικός γνεύσιος
Amphibolite gneiss

Μάρμαρο
Marble

Πορφυρικές διεισδύσεις
Porphyry intrusive
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The Olympias deposit formed during the Late Oligocene to Early Miocene coincident
with magmatism in the region and related hydrothermal fluids.
The depositional mechanism and structural setting of the ore bodies is genetically
related to fault-controlled mineralising fluids ascending and interacting with reactive
carbonate rocks interbedded within the crystalline basement of the Kerdylia formation.
The respective mineralising fault-related fracture zone extends over 1,500 m, strikes
to the NNΕ and dips towards the SW down to a depth of more than 300 m, with an
average thickness of 12 m. The ore bodies are stratabound and develop normally at the

contact zone between marble and gneiss, making respectively the footwall and hanging
wall rocks. The contacts between the ore and host marble are sharp, concordant or
discordant to the foliation. Sulphide mineralisation comprises pyrite, arsenopyrite,
sphalerite, galena, tetrahedrite — tenantite, boulangerite and chalcopyrite. Gold values
are associated almost exclusively with arsenopyrite and pyrite. The total resources and
reserves were estimated to 14.5 m.t., with 9.3 g/t gold, 128.6 g/t silver, 4.2 wt. % lead
and 5.6 wt. % zinc. The corresponding total amounts of metal content are 4.3 Moz of
gold, 60 Moz of silver, 607,000 tonnes of Pb and 810,000 tonnes of zinc.

42

43

Στρωματέγκλειστη πολυμεταλλική θειούχος μετασωματική μεταλλοφορία τύπου manto στο μεταλλείο
Ολυμπιάδας, με κυρίαρχη ορυκτολογική παρουσία γαληνίτη (θειούχος μόλυβδος) και σφαλερίτη
(θειούχος ψευδάργυρος), στην ζώνη επαφής γνευσίου (πάτωμα) και μαρμάρου(πέτρωμα ξενιστής).

Φλεβική, σχετικά αδροκρυσταλλική ανάπτυξη γαληνίτη στο μεταλλείο Ολυμπιάδας.
Και στην περίπτωση αυτή είναι εμφανής ο στρωματογραφικός και μετασωματικός έλεγχος
της μεταλλοφορίας παρουσία των οριζόντων μαρμάρου.

Stratabound manto-type replacement polymetallic sulphide ore in Olympias mine, showing
the predominant presence of galena (lead-Pb sulphide) and sphalerite (zinc-Zn sulphide)
at the contact zone of gneiss (footwall) and marble (host-rock).

Vein-shaped relatively coarse-grained galena mineralisation in Olympias mine with obvious
the stratabound metasomatic control in the presence of interbedded marble horizons.

The 3D model created shows the structure of the deposit and the fault-controlled
setting of the ore bodies, as well as the stratabound replacement mantos at the
expense of marbles. A deeper-seated extension of the west ore body is indicated and
makes a potential target for further underground surveys and exploration drilling (a:
3D lithological map of Olympias ore deposit b: Stratabound replacement mantos
mineralisation on the contact and inside the marbles | pages: 70-71).
The Skouries ore deposit is part of the NW trending Serbomacedonian zone
porphyry copper belt extending through FYROM to Serbia and Romania. The

Skouries porphyry intrusion consists of a series of rhyodacitic, dioritic to andesitic
dykes and stocks emplaced into the Vertiskos amphibolitic basement rocks in
association with ultrabasic lithologies. It forms a pipe-like, mineralized subvolcanic
body with surface dimensions of 180 m N-S, 200 m E-W and a vertical extent of at
least 700 m. The total estimated resources are 289.3 Mt. at 0.58 g/t Au and 0.43
wt. % Cu, equivalent to 5.2 Moz Au and 1.2 Mt. Cu. Current reserves are estimated
at 125.7 Mt, at 0.77 g/t Au and 0.51 wt. % Cu, corresponding to 3.8 Moz Au and
776,000 t Cu.
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Με την πρώτη ματιά

An initial glance

Η Χαλκιδική, με τη γνωστή γεωγραφική της ταυτότητα, τη δεδομένη
φυσιογνωμική πραγματικότητα, τη διαχρονική εννοιολογική
αναγνωρισιμότητα, αλλά και τη μακρόχρονη ιστορική της διαδρομή, αποτελεί
χαρακτηριστικό παράδειγμα καλής πρακτικής στη δυναμική συνύπαρξη μιας
πολυδιάστατης και αλληλένδετης αναπτυξιακής διαδικασίας.
Thanks to its instantly-recognisable geography, stunning physiognomy, and

Ανάπτυξη
σε όλους τους τομείς

long-standing reputation as well as centuries of history, Halkidiki is a great
example of best practices in how multi-faceted, inter-related development
processes can dynamically exist side by side.

Development in all sectors
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Η Χαλκιδική είναι συνυφασμένη με τον τουρισμό που ξεχωρίζει με τις υπηρεσίες που προσφέρονται στις ξενοδοχειακές μονάδες, με τους ελαιώνες και το καταπράσινο λάδι, με τη μελισσοκομία και το ονομαστό μέλι, τη δασική και εντονη υλοτομική δραστηριότητα. Αντιπροσωπεύει την
επιστήμη της Γεωλογίας μέσω ενός αναμφιβόλου φυσιογνωστικού και εκπαιδευτικού περιεχομένου και αξίας, με τον ορυκτό της πλούτο, την παραγωγή πρώτων υλών και τα μεταλλεία της.
Ταυτίζεται με την εθνική αρχαιολογική παρακαταθήκη και την πολιτιστική κληρονομιά, τη θρησκευτική παράδοση, τη μοναδικότητα του λαϊκού παραδοσιακού πολιτισμού και τα λαογραφικά
έθιμα. Είναι οι καθαρές της θάλασσες και οι εντυπωσιακές ακτές της. Είναι οι τρεις χερσόνησοι,
η Κασσάνδρα, η Σιθωνία και ο Άθως. Είναι το φυσικό περιβάλλον και οι άνθρωποί της. Είναι η
ορεινή Χαλκιδική στο βορρά με τα γνωστά, ιστορικά και θρυλικά Μαντεμοχώρια.

We have tourism, hotels and related services. There’s olive cultivation and the
resultant oil, wine and bee-keeping, producing well-known honey. We also have
mineral wealth and mines generating raw materials. Not to mention forestry and
logging. Geology with its undisputed value as a means of recognising the landscape
and its educational content. The area’s rich archaeological heritage and legacy.
A religious tradition, unlike anywhere else on earth. Traditional folk culture and
customs. An outstanding natural environment and people, as well as clean seas
and impressive beaches. Three finger-like peninsulas: Kassandra, Sithonia and
Athos. Mountainous Halkidiki lies to the north with its well-known, historical,
famed mining villages, the legendary Mademohoria.
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Μελισσοκομική παραγωγή.

Βee-keeping.

Τα αρχαία Στάγειρα, η Ολυμπιάδα, το Στρατώνι, το Άγιον Όρος, η Τορώνη, τα λουτρά Αγίας Παρασκευής, η Γερακινή, η Άθυτος, η Αρναία, οι Καβουρότρυπες, και άλλα
πολλά γνωστά και χιλιοειπωμένα ονόματα και τοπωνύμια, συνδέονται το καθένα ξεχωριστά ή και μαζί με κάποιο ή κάποια από τα παραπάνω γνωρίσματα ή δραστηριότητες. Και είναι γεγονός ότι σε καμία περίπτωση δεν έχει παρατηρηθεί μια αναπτυξιακή
δραστηριότητα να εμποδίζει ή να λειτουργεί σε βάρος κάποιας άλλης. Στην πραγματικότητα συμβαίνει ακριβώς το αντίθετο. Για την ακρίβεια, τις περισσότερες φορές -και
μάλιστα αρκετά συχνά- όταν υπάρχει μια παραγωγική αναπτυξιακή δραστηριότητα σε
κάποιον τομέα, στηρίζει και επηρεάζει θετικά την πορεία και άλλων.

Ancient Stagira, Olympias, Stratoni, Mount Athos, Toroni, Agia Paraskevi baths,
Gerakini, Athytos, Arnea, Kavourotrypes Beach, and other many well-known, muchtalked-off names and places are associated with one or more the area’s defining
features or the activities mentioned above.
It’s a fact that no cases of one form of development impeding or having a negative
impact on another have been noted. That’s because in this case, we have precisely
the opposite going on. That’s to say, in most cases –quite often– when there is
development in one sector, it supports and impacts positively on developments in
other sectors.
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Οινοπαραγωγικοί αμπελώνες.

Vineyards for wine.

Για παράδειγμα, τα ενεργά μεταλλεία δημιουργούν αύξηση του εισοδήματος του τοπικού πληθυσμού, γεγονός που με τη σειρά του αυξάνει την καταναλωτική δύναμη των
κατοίκων και τον ετήσιο τζίρο της τοπικής αγοράς, με αποτέλεσμα την αύξηση των φορολογικών εσόδων του κράτους από την περιοχή.
Σε μια σειρά από στοχευμένες αναλύσεις, που θα ακολουθήσουν στη συνέχεια, θα
δοθούν παραδείγματα της πολυ-αναπτυξιακής κουλτούρας, που χαρακτηρίζει την Χαλκιδική, με σχετικά κείμενα και εικόνες που συνδέονται και αναφέρονται σε διμερείς ή
και πολυμερείς συμπορεύσεις και συνυπάρξεις ορισμένων από τις προαναφερόμενες
οικονομικές και άλλες δραστηριότητες.

For example, active mines generate more revenues for the local population, which in
turn increases spending power among the local residents and the annual turnover of
the local market, while also increasing tax revenues for the government from the area.
A series of well-targeted analyses below will give examples of the multi-faceted
developmental face of Halkidiki through related texts and images, where two or more
of the economic or other forms of activity referred to above co-exist or mutually benefit
each other.
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Η μεταλλευτική Β.Α. Χαλκιδική
Αρκετά συχνά τίθεται το ερώτημα, γιατί οι αρχαίοι Έλληνες λειτουργούσαν τα μεταλλεία κοντά και δίπλα στις πόλεις που ζούσαν; Και πιο συγκεκριμένα γιατί τα αρχαία μεταλλεία Κασσάνδρας είχαν τις στοές τους μόλις
μια ανάσα από τα αρχαία Στάγειρα; Πώς και για ποιο λόγο αργότερα τα
Μαντεμοχώρια κυριάρχησαν στον αναπτυξιακό χάρτη της περιοχής; Η
Χαλκιδική είναι μια περιοχή που μας δίνει πειστικές αλλά και αληθινές
απαντήσεις στα ερωτήματα αυτά.

NE Halkidiki’s mining field
Μεταλλευτική Κληρονομιά
Η εξόρυξη χρυσού κοντά στα αρχαία Στάγειρα
χρονολογείται από τον 6ο αιώνα π.Χ.

A question often asked is why the ancient Greeks operated mines
close to or next to the cities they lived in. More specifically, it’s
asked why the ancient Kassandra mines had adits and galleries just
a stone’s throw from Ancient Stagira. How and why did the mining
villages (the Mademohoria in Greek) come to dominate the area’s
development map later on? Halkidiki is an area which provides
persuasive, real answers to those questions.

Mining Heritage

Gold mining in the vicinity of ancient Stagira
dates back to the 6th century B.C.
Αρχαία Στάγειρα- γενέτειρα πόλη του Αριστοτέλη.
Ancient Stagira- birth place of Aristotle.
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Οι ορυκτές πρώτες ύλες κοντά
στον άνθρωπο και την εξέλιξη του

Τα μεταλλεία χρυσού, αργύρου, μολύβδου, ψευδαργύρου, χαλκού και μαγγανίου
της βόρειας Χαλκιδικής, στο Στρατώνι, την Ολυμπιάδα και αλλού, αποτέλεσαν
τον κυρίαρχο «χρηματοδότη» του μακεδονικού βασιλείου και των εκστρατειών
του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Στην περιοχή σώζονται περισσότερα από 300 πηγάδια
και περίπου 200.000 κυβικά μέτρα αρχαίων μεταλλουργικών υπολειμμάτων, των
κοινώς λεγόμενων «σκουριών», από την εκκαμίνευση των μεταλλευμάτων.

Minerals in the service of man,
promoting his development

Με βάση τις διαθέσιμες ιστορικές πηγές και τα αποτελέσματα άμεσων και έμμεσων
αναλύσεων και προσδιορισμών, που έχουν γίνει στις αρχαίες σκουριές, η έναρξη της
δραστηριότητας εντοπίζεται στις αρχές της κλασσικής αρχαιότητας. Χαρακτηριστικό και
απόλυτα βέβαιο είναι πλέον το γεγονός ότι η εξόρυξη και η χρήση ορυκτών πρώτων
υλών είχαν καθοριστική σημασία στην καθημερινότητα (δομικοί λίθοι), στον πολιτισμό
(διακοσμητικά πετρώματα) και στην οικονομία (χρυσός, άργυρος, χαλκός) των αρχαίων Μακεδόνων. Αυτή η στενή και ανταποδοτική σχέση ήταν και ο βασικός λόγος που
οι υποδομές κατεργασίας και τα ορυχεία βρίσκονταν πάντα στο άμεσο περιβάλλον των
αστικών τους κέντρων. Ζωντανό παράδειγμα οι αρχαίες στοές της Βίνας που βρίσκονται
μερικές εκατοντάδες μέτρα από τα αρχαία Στάγειρα και άλλες αρχαίες εγκαταστάσεις
της περιοχής.

Gold, silver, lead, zinc, copper and manganese mines in northern Halkidiki, at
Stratoni. Olympias and elsewhere, the main source of finance for the Macedon
kingdom and Alexander the Great’s military campaigns. In the area the remains
of 300 shafts and around 200,000 cubic meters of ancient mining residues left
over from smelting the ores, commonly known as slag (or ‘skouries’ in Greek,
hence the name of the local area), can still be seen.

Relying on historical sources and the results of direct and indirect analyses and
tests on the ancient slag piles, we now know that mining began in the period of early
classical antiquity. Quite interestingly, it is now confirmed that mineral extraction
and use was of vital importance in the everyday life of the ancient Macedons
(because it produced building stone), as well as in the fields of culture (because
it provided decorative stones) and in the economy (because of the gold, silver
and copper). That close, beneficial relationship was the key reason the processing
works and the mines were always located near their residential centres. A vibrant
example are the ancient Vina adits, located just a few hundred metres from Ancient
Stagira. That’s not to mention the other ancient facilities located in the area.
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Χρυσό στεφάνι που χαρακτηρίζει την Μακεδονία του Φιλίππου και του Μεγάλου Αλεξάνδρου, και
αποδίδει με εντυπωσιακό τρόπο κλαδιά και φύλλα βελανιδιάς (Μουσείο Πέλλας).
The gold crown, which is characteristic of the Macedonia of Philip and of Alexander the Great,
depicts oak branches and leaves with impressive realism (Pella Museum).

Όσον αφορά στην ονομασία «Μεταλλεία Κασσάνδρας», την πληροφορία μας τη δίνει
σε μια από τις πολλές μελέτες του, ο μεταλλειολόγος Ανδρέας Κορδέλας, ο οποίος
χρημάτισε και διευθυντής των «Μεταλλουργείων Λαυρίου» γύρω στα 1900. «Ατυχώς»
γράφει ο Α. Κορδέλλας για τον Ίσβορο, «τα πλούσια ταύτα μεταλλεία, άτινα προώρισται να παρέχωσι, πλην των μολυβδικών και μαγγανικών μεταλλευμάτων, και πλούσια
μολυβδομαγγανιούχα συλλιπάσματα, κατάλληλα δια την καμινείαν των Λαυρεωτικών
εκβολάδων, διέφυγον λίαν αδεξίως των χειρών της “Εταιρίας των Μεταλλουργείων”.
Συνεστήθησαν αποτόμως εκ μεν των μεταλλείων της Μακεδονίας η Οθωμανική Μεταλλευτική Εταιρία “Κασσάνδρα”, εκ δε των μεταλλείων της Μικράς Ασίας η Εταιρία
“Βάλλια Καρά Αϊδίν”. Από τον τίτλο της εταιρίας αυτής πήραν και τα μεταλλεία του
Ίσβορου (Στρατονίου) την ονομασία, μεταλλεία Κασσάνδρας».

Αρχαία στοά εξόρυξης χρυσοφόρων μεταλλευμάτων που σώζονται ακόμη στην περιοχή Βίνας. Είναι
χαρακτηριστική η μικρή κλίμακα και το περιορισμένο εύρος της εκμετάλλευσης που πιθανολογούν το
μικρό ανάστημα των ανθρώπων, αλλά είναι ενδεικτικά και του γεγονότος ότι ακόμη και λεπτές φλέβες
με ελάχιστο απόθεμα χρυσού συγκέντρωναν το ενδιαφέρον εξορυκτικής αξιοποίησης.
An ancient gold mining adit which still exists in the Vina area. The small scale and limited scope of the
workings is impressive. It is thought to be because people were smaller at that time. It is also interesting
that even thin gold veins containing only minimal deposits attracted interest for productive exploitation.
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As for how the Kassandra Mines got their name, much valuable information can be
gleaned from the numerous studies prepared by the metallurgist, Andreas Kordelas,
who also served as director of the Lavrio Metallurgy Works around 1900. Referring to
Isvoros, Mr. Kordelas says, “Sadly, those rich mines, which used to provide not just
lead and manganese ores, but also rich lead-manganese fluxes suitable for smelting the

ancient residues at Lavreotiki, quite clumsily escaped the attention of the Metallurgy
Company. Quickly the Ottoman Mining Company “Kassandra’ was set up at one of at
the Macedonia mines, and the Valia Kara Aydin Company was established at the Asia
Minor mines. It was from the name of that company, that the Isvoros mines at Stratoni
took their current name, the Kassandra Mines”.

Πλοίο που φορτώνει μετάλλευμα από το μεταλλείο Μαδέμ Λάκκου,
έχοντας στο βάθος το εργοστάσιο εμπλουτισμού Στρατωνίου.

Ship being loaded with ore from the Madem Lakkos mine.
The Stratoni flotation plant can be seen in the background.
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Όπως και τότε, έτσι και σήμερα, τα κοιτάσματα των μεταλλείων Κασσάνδρας και της
ευρύτερης περιοχής (Ολυμπιάδα, Μαδέμ Λάκκος, Μαύρες Πέτρες, Πιάβιτσα, Βαρβάρα, Σκουριές) αποτελούν σημαντική πλουτοπαραγωγική πηγή και μεταλλογενετικό1
κρίκο της Αλπικής ορογένεσης2, με προοπτική αύξησης του αποθεματικού δυναμικού
της ΒΑ Χαλκιδικής και άλλων περιοχών της Μακεδονίας και Θράκης γενικότερα.

Then as now, the deposits at the Kassandra Mines and in the wider area (Olympias,
Madem Lakkos, Mavres Petres, Piavitsa, Varvara, Skouries) were an important
source of wealth and a metallogenetic1 link in Alpine orogenesis2, with prospects
for increasing the potential deposits in NE Halkidiki, and other areas in Macedonia
and Thrace generally speaking.

Πλοία στη σκάλα φόρτωσης μεταλλεύματος Στρατωνίου.
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Ships at the Stratoni ore loading docks.
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Συγκεκριμένα, δημιουργούνται μεταλλογενετικές συνθήκες έντονης υδροθερμικής
δραστηριότητας που οδηγούν στον επιγενετικό3 σχηματισμό κοιτασμάτων χρυσοφόρων πολυμεταλλικών θειούχων τύπου Manto4 και χρυσοφόρων θειούχων χαλκού
τύπου Porphyry5. Στο σύνολο του, το μεταλλευτικό δυναμικό της περιοχής μεταξύ
Ολυμπιάδας, Βαρβάρας, Σκουριών, Φισώκας και Στρατωνίου, με βάση τα αποθέματα και το μεταλλικό περιεχόμενο σε χρυσό, άργυρο, χαλκό, μόλυβδο και ψευδάργυρο, είναι από τα πλουσιότερα της Ευρώπης και λογικά παραμένει ο πλέον βιώσιμος
αναπτυξιακός στόχος για την μεταλλευτική βιομηχανία της χώρας.
Στο σύνολο του, το μεταλλευτικό δυναμικό της περιοχής μεταξύ Ολυμπιάδας, Βαρβάρας, Σκουριών, Φισώκας και Στρατωνίου, με βάση τα αποθέματα και το μεταλλικό
περιεχόμενο σε χρυσό, άργυρο, χαλκό, μόλυβδο και ψευδάργυρο, είναι από τα πλουσιότερα της Ευρώπης και λογικά παραμένει ο πλέον βιώσιμος αναπτυξιακός στόχος
για την μεταλλευτική βιομηχανία της χώρας. Την λειτουργική ευθύνη της εξελισσόμενης παραγωγικής εκμετάλλευσης και της δυναμικής αξιοποίησης των κοιτασμάτων
της Β.Α. Χαλκιδικής έχει η εταιρεία «Ελληνικός Χρυσός», μαζί με την απασχόληση
2.264 εργαζομένων. Παράλληλα, αποτελεί, από κάθε άποψη, κοιτίδα έρευνας για τον
κλάδο των γεωεπιστημών6, με μια πληθώρα εκπαιδευτικών εφαρμογών και τεχνογνωσιακών πρακτικών.

Intense hydrothermal metallogenetic conditions have been created which lead to
the epigenetic3 formation of auriferous, polymetallic sulphide replacement mantos4,
and auriferous porphyry copper sulphide deposits5.
Overall, the metal potential of the area between Olympias, Varvara, Skouries, Fisoka
and Stratoni, based on reserves and gold, silver, copper, lead and zinc content, makes
it one of the richest in Europe and, quite naturally, exploiting it remains a key sustainable development objective for Greece’s mining industry. Operational responsibility
for ongoing production development and for dynamic exploitation of the ore deposits
in NE Halkidiki lies with the company Hellas Gold, which utilises the skills of
2,264 employees. It is also, in every respect, a hotbed of research for geoscientists6,
generating a wealth of educational applications and expert practices.

Μηχανικός εξοπλισμός μεταφοράς του μεταλλεύματος στη σκάλα φόρτωσης.

Mechanical equipment for transporting ore to the loading docks.
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Τριτογενείς και τεταρτογενείς αποθέσεις
Tertiary and Quaternary deposits
Γρανοδιορίτης Στρατωνίου
Granodiorite of Stratoni
Μιγματίτες με ανατεκτικούς πηγματίτες και λεπτούς φακούς αμφιβολιτών και μαρμάρων
Migmatites with anatectic pegmatites and small lenses of amphibolites and marbles
Εναλλαγές αμφιβολιτών, μαρμαρυγιακών σχιστολίθων και γνευσίων
Alternations of amphibolites, micaschists and gneisses
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N. Καυκανάς
Kafkanas island

Ολυμπιάδα
Olympias

0

1 km 2 km

Κόλπος Ολυμπιάδας
Gulf of Olympias
Αρχαίες στοές χρυσού Βίνας
Ancient gold mines of Vina
Ζέπκος
Zepkos

Στρατονίκη
Stratoniki
Μαύρες Πέτρες
Mavres Petres

Μαδέμ Λάκκος
Madem Lakkos
Ρήγμα Στρατωνίου-Βαρβάρας
Stratoni-Varvara fault

Στρατώνι
Stratoni
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N. Ελευθερόνησος
Eleftheronisos island
Κόλπος Ιερισσού
Gulf of Ierissos
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Από τις μεταλλοφορίες
του χθες στα πλούσια
κοιτάσματα του σήμερα

Εκπαιδευτική επίσκεψη των μεταλλείων Κασσάνδρας
απο σπουδαστές γεωεπιστημονικών τμήματων της χώρας.
Students from the country’s geoscientific universities
and technical high schools visiting Kassandra mines.

Στο προηγούμενο κεφάλαιο, έγινε μια αναφορά
στη διαχρονική συμβολή των ορυκτών πρώτων
υλών, στην ανάπτυξη και τον πολιτισμό του ανθρώπου, ξεκινώντας από την αρχαιότητα. Η πρόοδος, η εξέλιξη, η διαβίωση και τελικά η ίδια η
ζωή διατηρούν μόνιμη και στενή σχέση με την
καθημερινή χρήση ορυκτών και μετάλλων.
Στη συνέχεια, αναδεικνύεται από την γεωλογική
πλευρά ο μεταλλογενετικός πλουραλισμός, συζητείται η προέλευση και η δυναμική του ορυκτού
πλούτου που προκύπτει, ενώ παρουσιάζονται
πρότυπα μεθοδολογικά εργαλεία, με ευρύτερες
εφαρμογές στην κοιτασματολογική7 έρευνα. Το
μεταλλοφόρο σύστημα, που λειτούργησε στην
περιοχή, «νομοτελειοποιείται» γεωλογικά και η
τυπολογία του συγκεντρώνει εκτός από το οικονομικό και εκπαιδευτικό ενδιαφέρον. Ο σημαντικός
μεταλλευτικός κόμβος Ολυμπιάδας- ΣτρατωνίουΣκουριών καθίσταται ένα εξίσου σημαντικό εκπαιδευτικό κέντρο, με ιδιαίτερη παρουσία, συμβολή και αξία στην εκμάθηση, στην εξάσκηση
και στην κατάρτιση νέων γεωεπιστημόνων, αλλά
και ένα σημείο αναφοράς για την τεκμηριωμένη
και ουσιαστική ενημέρωση της κοινής γνώμης.
Βασικός στόχος παραμένει πάντα η κατανόηση,
με τον απλούστερο δυνατό τρόπο, από τον χωρίς
ειδικές γνώσεις πολίτη της χώρας, της πολύπλευρης αναπτυξιακά και κοινωνικά πλουραλιστικής
αξίας που προκύπτει από τον ορυκτό πλούτο της
Χαλκιδικής.
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Νέοι γεωεπιστήμονες ενημερώνονται, μαθαίνουν και προσεγγίζουν
την επαγγελματική πραγματικότητα στην οποία ανήκουν.
Young geoscientits get information, learn and familiarise
themselves with the reality of their profession.

From metal workings
of past ages to today’s
rich deposits
The previous chapter referred to the contribution minerals have made over time to human
development and culture, even as far back as
antiquity. Our progress, development, survival,
even our very lives, have been intimately bound
up with the daily use of minerals and metals
over a very long period of time.
Below we provide, from a geological perspective, a picture of the diversity of metals created
in the area, discuss the origins and potential
of the resultant mineral wealth, and present
model methodological tools which have wideranging applications in prospecting for deposits7. The metalliferous system which operates
in the region follows the laws of geology, and
the typology has economic, as well as educational, interest. The major mining hub in the
Olympias - Stratoni - Skouries region makes it
an equally important educational centre, which
plays an important role and is of great value
in teaching, training and forging the minds of
young geoscientists, and it’s a point of reference, providing well-documented, substantive
briefings to the general public about what lies
beneath their feet. That is and remains the key
objective. To use as simple means as possible
to allow ordinary citizens, without any specialised knowledge, to understand the multi-faceted developmental and socially diverse potential generated by Halkidiki’s mineral wealth.
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Συμπαγής θειούχος μεταλλοφορία αποτέλεσμα μετασωμάτωσης
(πλήρους αντικατάστασης) οριζόντων μαρμάρου.
Massive sulphide mantos after replacement of bedded carbonate lenses.

Φλεβική θειούχος μεταλλοφορία σε ρηξιγενείς διακλάσεις που στα σημεία τομής της
με ορίζοντες μαρμάρου αναπτύσσεται πλευρικά και σχηματίζει συμπαγείς μετασωματικές
συγκεντρώσεις τύπου manto.
Fault related fracture-controlled sulphide veins laterally extending to form manto-style
replacements when intersecting with reactive carbonate rocks.

Μεταλλοφόρος εμφάνιση στη θέση Ζέπκου, στη νότια πλευρά της Ολυμπιάδας, χαρακτηριστική και
ενδεικτική του τρόπου σχηματισμού των πλούσιων πολυμεταλλικών κοιτασμάτων που εξορύσσονται
σήμερα υπόγεια στο ομώνυμο μεταλλείο της περιοχής.
Mineralisation occurrence outcropping in the area of Zepkos signifying the ore forming mechanism
of the high-grade polymetallic deposits currently being mined underground at Olympias.
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Ο μηχανισμός που λειτούργησε στη διαδικασία σχηματισμού της μεταλλοφόρου εμφάνισης στο Ζέπκο αποτυπώνει και περιγράφει σε μεγάλο βαθμό το μεταλλογενετικό
μοντέλο, που ισχύει στην περίπτωση του συμπαγούς θειούχου μεταλλεύματος της
Ολυμπιάδας. Οι -περιορισμένης κλίμακας- αρχαίες μεταλλευτικές εργασίες, εκμεταλλεύσεις και στοές στον Ζέπκο και τη Βίνα αφορούσαν εξόρυξη χρυσού από την
εκμετάλλευση μικρών, επιφανειακών και «ρηχών» μεταλλοφόρων σωμάτων τύπου
Ολυμπιάδας. Ο «επιφανειακός» και « μικρός» Ζέπκος δεν είναι παρά μόνο μια μικρογραφία του μεταλλογενετικού συστήματος, που έδωσε το πλούσιο σε χρυσό, άργυρο,
μόλυβδο, ψευδάργυρο και χαλκό, κοίτασμα8 της Ολυμπιάδας.
Πέρα από τη σημασία που έχει η διαπίστωση αυτή στην κοιτασματολογική έρευνα,
ιδιαίτερα υψηλή είναι και η εκπαιδευτική αξία, τόσο στους σπουδαστές όσο και στους
επαγγελματίες γεωεπιστήμονες. Συγκεκριμένα, προκύπτει με απόλυτο και ξεκάθαρο
τρόπο ο τεκτονικός9, στρωματογραφικός10 και λιθολογικός11 έλεγχος κυκλοφορίας,
αντίδρασης και παγίδευσης μεταλλοφόρων υδροθερμικών12 διαλυμάτων. Αυτά τα
διαλύματα, έχοντας θερμοκρασίες μεγαλύτερες των 300 0C, αφού βρήκαν διαδρόμους στα βαθιά ρήγματα13 της περιοχής, διαδραμάτισαν καθοριστικό ρόλο στη συγκέντρωση, μεταφορά και απόθεση χρυσοφόρων θειούχων ορυκτών. Η παρουσία
ανθρακικών πετρωμάτων14 συνέβαλε στη γεωμετρική επέκταση και ανάπτυξη της
ιδιαίτερα ογκώδους αποθεματικής διάστασης που καταγράφεται.

The mechanism which helped form the Zepkos metalliferous zone to a large extent
expresses and describes the metallogenetic model which applies in the case of
the massive sulphide replacement ores at Olympias. The limited scale ancient
mining operations, works and adits at Zepkos and Vina involved extracting gold
by exploiting small surface and shallow mineralised veins similar to those at
Olympias. The small, surface ore body at Zepkos is nothing but a miniature of the
metallogenetic system which produced the gold, silver, lead, zinc and copper rich
deposit8 at Olympias.
Despite the importance of this finding for prospecting of ore deposits, it is also of
high educational value for students and professional geoscientists. It quite clearly
shows that there has been tectonically9, stratigraphically10 and lithologicallycontrolled11 movement, reaction and entrapment of metalliferous hydrothermal12
solutions. Having reached temperatures over 300oC, those solutions found paths
through deep faults13 in the area, and played a vital role in the concentration,
transfer and deposition of auriferous sulphide replacement minerals. The presence
of carbonate14 rocks contributed to the geometric spread and development of the
particularly voluminous ore deposits which have been recorded here.
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Ένας γεωεπιστήμονας, γνώστης της οικονομικής γεωλογίας και της κοιτασματολογίας, χαρτογραφώντας τις περιοχές Βίνας και Ζέπκου, λίγα χιλιόμετρα νοτιοανατολικά
της θέσης του μεταλλείου και της δημοτικής ενότητας Ολυμπιάδας και μελετώντας τις
μεταλλοφόρες εμφανίσεις και αρχαίες στοές που υπάρχουν εκεί, θα αντιληφθεί με χαρακτηριστική ευκολία το συγκεκριμένο μεταλλογενετικό μοντέλο που προκύπτει· θα
είναι «σα να διαβάζει βουλωμένο γράμμα» σύμφωνα με τη γνωστή λαική ρήση. Η συνέργεια και η διαδραστική λειτουργία μεταξύ ρηξιγενών δομών, έντονης και δυναμικής
υδροθερμικής δραστηριότητας, και η παρουσία οριζόντων ανθρακικών πετρωμάτων/
μαρμάρων στη λιθοστρωματογραφία15 της περιοχής, αποτελούν καθοριστικούς παράγοντες στο σχηματισμό πλούσιων κοιτασμάτων τύπου Ολυμπιάδας.
Υδροθερμικά διαλύματα -λιγότερο ή περισσότερο υφάλμυρα και με παρουσία θείουαναδυόμενα απο το εσωτερικό της γης, στην ανοδική τους πορεία, μέσω σχεδόν κατακόρυφων ρηξιγενών ζωνών, εκχυλίζουν, εμπλουτίζονται και μεταφέρουν μέταλλα, που
αποθέτουν με τη μορφή φλεβικών και κυρίως συμπαγών συγκεντρώσεων θειούχων
ορυκτών στις τομές ρηγμάτων/διακλάσεων με ανθρακικά πετρώματα.
A geoscientist versed in economic geology and exploration for ore deposits, mapping
the Vina and Zepkos areas just a few km SE of the Olympias mine and the municipal
district of that name, and studying the mineralisation outcrops and ancient workings
which are there, would soon realise with great ease the specific metallogenetic model
at play. It would be a piece of cake for a geoscientist. The synergy and interaction
between fault structures, intense and dynamic hydrothermal activity and the presence
of horizontal carbonate rocks/marbles in the lithostratigraphy15 of the area are key
factors in the formation of rich ore deposits like those at Olympias.
To be more specific, hydrothermal solutions –whether more or less brackish and
containing sulphur– from the interior of the earth, rising through almost vertical fault
zones, are pressed out and enriched and transport metals, which they deposit in
the form of veins, and in particular massive concentrations of sulphide replacement
minerals where faults / joins intersect with carbonate rocks.

Γεωλόγοι από ευρωπαϊκά γεωλογικά ινστιτούτα και μέλη της ομάδας εμειρογνωμόνων ορυκτών
πρώτων υλών συζητούν κοιτασματολογικά θέματα αναφορικά με τα μεταλλεία Κασσάνδρας.
Geologists from European geological institutes and members of the mineral experts group
discussing the deposits at the Kassandra mines.
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So, using the miniature Zepkos model as a prospecting tool and checking the geology
in the area, knowing that horizontal marbles/carbonate rocks lie deep down in the
substrate, it is an utterly feasible and realistic aim to identify rich ore deposits which
offer great potential.
In other words, the information one can amass on the surface, coupled with systematic
observation, analysis and interpretation of the data, can be utilised in this case –as
in many others– in identifying ore bodies at depths and in determining minerals, like
those found at Olympias, which can be feasibly exploited. So where hydrothermal
solutions come into contact with and intersect with carbonate rocks, through a
dynamic process of invasive physicochemical reactions, they become trapped and
deposit polymetallic sulphide minerals which replace and occupy large sections and
areas, which are spatially and geometrically demarcated by stratabound horizontal
marbles. It should be noted that marble and carbonate rocks refer to exactly the same
thing from a mineralogical and geochemical16 viewpoint. The terms have been used
interchangeably in the text to avoid repeating the same word over and over.
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Έχοντας, λοιπόν, σαν ερευνητικό εργαλείο το «μικρογραφικό» μοντέλο του Ζέπκου, ελέγχοντας τη γεωλογία της περιοχής και γνωρίζοντας την ανάπτυξη οριζόντων μαρμάρου/ανθρακικών πετρωμάτων σε βαθύτερα τμήματα του υποβάθρου, ο
εντοπισμός δυναμικότερων και πλουσιότερων κοιτασμάτων γίνεται ενας απόλυτα
εφικτός και ρεαλιστικός στόχος.
Με άλλα λόγια, η πληροφορία που συλλέγει κάποιος στην επιφάνεια, σε συνδυασμό με
τη συστηματική παρατήρηση, την ανάλυση και την ερμηνεία των δεδομένων, αξιοποιείται
στην περίπτωση αυτή, όπως και σε πολλές άλλες, στην κοιτασματολογική έρευνα βάθους,
και στον εντοπισμό οικονομικά εκμεταλλεύσιμων μεταλλευμάτων, τύπου Ολυμπιάδας.
Στα σημεία λοιπόν επαφής και τομής τους με ανθρακικά πετρώματα και μέσα από μια
δυναμική διαδικασία διεκδικητικών φυσικοχημικών αντιδράσεων, τα υδροθερμικά διαλύματα παγιδεύονται και αποθέτουν πολυμεταλλικά θειούχα ορυκτά που αντικαθιστούν
και καταλαμβάνουν μεγάλα τμήματα και χώρους, τους οποίους οριοθετούν γεωμετρικά οι
στρωματογραφικά δομημένοι ορίζοντες μαρμάρου. Σημειώνεται ότι μάρμαρα και ανθρακικά πετρώματα είναι από ορυκτολογικής και γεωχημικής16 άποψης απόλυτα ταυτόσημοι
όροι. Η χρήση του ενός ή του άλλου όρου στο κείμενο γίνεται αποκλειστικά για λόγους
αποφυγής της ίδιας, κάθε φορά, ονοματολογικής επανάληψης.
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Τρισδιάστατη απεικόνιση του πολυμεταλλικού θειούχου κοιτάσματος (πράσινο χρώμα) Ολυμπιάδας
με εμφανή τον τεκτονικό του έλεγχο από δύο ρήγματα και την άμεση λιθοστρωματογραφική του σχέση
με τα μάρμαρα (μπλε χρώμα).
3D geological model of Olympias polymetallic ore deposit bound structurally by two major fault
systems, with marble beds controlling its stratigraphic location and making the host lithologies.

77

Άθυτος

Athytos

Η «Πέτρα»
κάνει τη διαφορά

«Stone»

plays a vital role

Στρωματογραφική ανάπτυξη της πέτρας Αθύτου που χαρακτηρίζει τη γεωλογική δομή της περιοχής.

Bedded section of Athytos stone lithostratigraphy which dominates the geological setting of the area

Η γνωστή πέτρα Αθύτου ή Αφύτου θα μπορούσε κάποιος να πει ότι είναι ο «χρυσός»
της χερσονήσου Κασσάνδρας. Χτίζει, επενδύει και διακοσμεί ολόκληρους οικισμούς, τα
περισσότερα σπίτια και μεγάλο αριθμό δρόμων. Μια κλασσική περίπτωση της συμβολής
και της επίδρασης της γεωλογίας στην καθημερινή λειτουργία της κοινωνίας, τον πολιτισμό, την οικονομική δραστηριότητα και τον τρόπο ζωής των κατοίκων της περιοχής.
Τι θα ήταν, για παράδειγμα, η Άθυτος χωρίς την παρουσία της πέτρας της; Στην Άθυτο είναι
ακριβώς η «πέτρινη» εικόνα και όψη των κτιρίων, των δρόμων και των άλλων οικοδομικών
κατασκευών, που αυξάνουν το τουριστικό της ενδιαφέρον. Το ίδιο συμβαίνει και σε άλλους
οικισμούς της Κασσάνδρας, όπου η πέτρα Αθύτου χρησιμοποιείται ολοένα και περισσότερο σε
μεγαλύτερη έκταση. Αυτός είναι και ο λόγος που, εδώ, η κοινωνία και η λατομική δραστηριότητα έχουν διαχρονικά βρει τον δικό τους κωδικό αρμονικής συνύπαρξης.

One could say that Athytos or Afitos stone is the Kassandra peninsula’s very own
version of gold. It’s used to build, face and decorate entire villages, and in most houses
in the area and in a large number of roads. It’s a classic case of how geology contributes
to and interacts with the day-to-day functioning of society, culture, economic activity
and the lifestyle of local residents.
What would the village of Athytos be without the presence of its eponymous stone?
It is the stone façades of its buildings, roads and other built structures that make it
so interesting for tourists and draw visitors in to the village. Exactly the same thing is
happening in other villages on the Kassandra peninsula where Athytos stone is being
used on an increasingly larger scale. That’s why society and quarrying activities have
found their own way of harmoniously co-existing over the years.
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Γεω-τουριστική Σιθωνία
Geo-touristic Sithonia

Όπου και να πας συναντάς το Γρανίτη
Granite abounds all around
80
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Οι γρανίτες17 δημιουργούνται και σχηματίζονται, συνήθως,
στο γεωτεκτονικό περιβάλλον σύγκλισης και σύγκρουσης
λιθοσφαιρικών πλακών18. Συγκεκριμένα, εντοπίζονται στην
πλευρά της πλάκας που «δέχεται» τη σύγκρουση και όχι στη
βυθιζόμενη. Εκεί, διαμορφώνονται ευνοϊκότερες από κάθε
άποψη συνθήκες, κυρίως σε σχέση με την παρουσία εφελκυστικών ρηξιγενών ζωνών που διευκολύνουν την ανοδική μεταφορά λιωμένης μάζας της πλάκας που βυθίζεται σε
βάθη με θερμοκρασίες τήξης. Στην Ελλάδα, πενήντα εκατομύρρια χρόνια και πλέον -αμέσως μετά το κλείσιμο του
ωκεανού της Τυθήος19, που διατηρήθηκε στην περιοχή για
περισσότερα από 150 εκατ. χρόνια- λειτουργεί το γεωτεκτονικό καθεστώς σύγκλισης και βύθισης της αφρικανικής λιθοσφαιρικής πλάκας κάτω από την ευρασιατική. Στη ζώνη
επαφής και σύγκλισης των δύο πλακών, που τοποθετείται
σήμερα νότια της Κρήτης, η πρώτη βυθίζεται με ταχύτητα
περίπου 4,5 εκατοστών το χρόνο.
Granites17 are normally created and formed in the
geotectonic environment where lithospheric plates
converge and collide18. They emerge on the side of
the plate which is collided into and not the one which
is subducted into the mantle. There more favourable
conditions emerge, especially in relation to the presence
of extensional fault zones which favour the rise of the
plate’s melted mass, which sinks down into the depths
at smelting temperatures. For around 50 million years in
Greece -immediately after the Tethys19 ocean, which had
existed in the region for more than 150 million years,
closed- the African lithospheric plate has been colliding
with and being subducted under the Eurasian plate. In
the contact and convergence zone between these plates,
which today lies south of Crete, the African plate is
sinking at a rate of around 4.5 cm a year.
Αποσαρθρωμένος μανδύας του γρανίτη Σιθωνίας που «χρωστά»
την ανάγλυφη καλλιτεχνική δημιουργία στη Θάλασσα.
Exfoliating structures on weathered Sithonia granite sculpted
by sea water.
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Η Β. Ελλάδα αποτελεί ένα αντιπροσωπευτικό τμήμα της ευρασιατικής πλάκας στην οποία,
όπως προκύπτει από την παραπάνω ανάλυση, είναι από γεωλογικής άποψης απόλυτα αναμενόμενος και φυσιολογικός ο σχηματισμός ηφαιστειακών και γρανιτικών πετρωμάτων με διαχρονική παρουσία εδώ και περίπου 50 εκατ. χρόνια. Στην πρώτη ομάδα γρανιτών, με ηλικία
μεγαλύτερη των 40 εκατ. χρόνων, ανήκουν οι γρανίτες Σιθωνίας και Ιερισσού.

Σύγχρονες γλυπτές δημιουργίες λαξευμένες στον γρανίτη Σιθωνίας.
Modern sculptures carved on coastal outcrops of Sithonia granite.

So Northern Greece is part of the Eurasian plate and, as explained
above, from a geological viewpoint it is normal and natural that
volcanic and granite rocks have been forming here for the
last 50 million years. The first group of granites, aged
over 40 million years old, includes Sithonia granite as
well as the granite found at Ierissos.
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Φυσικά γλυπτά που δημιουργεί η επιφανειακή αποσάρθρωση του γρανίτη Σιθωνίας.
Natural sculptures shaped by weathering of Sithonia granite.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα του επιβλητικού τρόπου διείσδυσης του γρανίτη Σιθωνίας
σε παλαιότερα σχιστολοθικά πετρώματα.
A typical example of Sithonia granite dike invasively intruding into older schistose rocks.

Η γεωλογία χαρακτηρίζει και αναδεικνύει σε μεγάλο βαθμό τη μορφολογία, το υπόβαθρο και γενικά τη φυσιογνωμία ενός τόπου. Στη Σιθωνία, η σχέση αυτή είναι περισσότερο
από εμφανής. Ο γρανίτης και η γεωλογική παρέα του βρίσκονται παντού. Στην αρχή, στο
κέντρο, στα πλάγια και στα άκρα της χερσονήσου. Φτιάχνει βουνά, ομαλές πλαγιές, βραχονησίδες και αμμουδιές. Χτίζει σπίτια, στρώνει δρόμους και με τη δική του τεχνοτροπία
δημιουργεί γλυπτά καλλιτεχνήματα, μέσα από μια άναρχη και συχνά βίαιη σχέση με τη θάλασσα, την βιοποικιλότητα και τον άνθρωπο. Και όλα αυτά λόγω της γεωλογίας. Η Σιθωνία είναι συνώνυμη του γρανίτη της και χωρίς αυτόν δεν θα ήταν ποτέ η ίδια. Και βέβαια,
αν και δυναμικός και γεωλογικά πάντα απαιτητικός και διεκδικητικός, ο γρανίτης έδωσε
σκληρή μάχη με τα παλαιότερα πιο «γέρικα» και κάπως ταλαιπωρημένα πετρώματα, πήρε
τον χώρο και τον όγκο που χρειαζόταν και τελικά επικράτησε πανηγυρικά. Μια επεισοδιακή
αντιπαλότητα που αν και ξεκίνησε με όχι και τόσο φιλικές διαθέσεις και προθέσεις, έγινε αρμονικότερη στη συνέχεια, φέρνοντας το γρανίτη σε διακριτική επαφή με σχηματισμούς και
πετρώματα που μερικά από αυτά αποτελούν διαρρηγμένα, κατακερματισμένα και τεκτονικά
επωθημένα τμήματα του ωκεάνιου φλοιού της Τυθήος.

The morphology, substrate and general physiognomy of a landscape are characterised
and determined to a large degree by its geology. That relationship is more than obvious
in Sithonia. Granite and its geological cousins can be found everywhere. At the start,
middle, sides and edges of the peninsula. It has created mountains, gentle slopes,
rocky islets and sandy beaches. It is used to build houses, lay roads and thanks to an
anarchic, often violent relationship with the sea, local biodiversity and man, creates
sculptural masterpieces in its own unique way. All of that because of geology. Because
Sithonia is its granite, and without it, the area would never be the same. Of course,
although granite is dynamic, and in geological terms is ever demanding and assertive,
it has waged a harsh battle with older, more worldly-worn rocks, and occupied the
space and volume needed to prevail. It has been an episodic confrontation which
started with not the friendliest of intentions, though they improved with time, bringing
granite into discrete contact with formations and rocks which are in fact the broken
fractured and tectonically raised and overthrusted fragmented sections of the Tethys
oceanic crust.
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Ο γρανίτης, λοιπόν, πιο «νέος» και δυνατός, αλλά και πιο συνεκτικός και διεισδυτικός,
λόγω της γεωλογικής του προέλευσης, σπρώχνει συχνά για να περάσει με την έπαρση
ενός ιμπεριαλιστή κατακτητή, με την ορμή του παρασέρνει ότι βρει στο πέρασμά του.
Τον γρανίτη δεν τον σταματά τίποτα, επιβάλλει και επιβάλλεται. Στην περίπτωση της Σιθωνίας, βέβαια, λειτούργησε θετικά, διότι ο γρανίτης είναι αυτός που κάνει τη διαφορά
και τελικά προσδίδει την τουριστική αξία που έχει αποκτήσει η περιοχή. Η συμπεριφορά
αυτή του γρανίτη είναι ο κύριος λόγος που αναπτύσσονται και εμφανίζονται εντυπωσιακές δομές, καθώς και κάθε είδους λιθολογικές επαφές, που ανάγονται στην γεωλογική
ιστορία και εξέλιξη της και χαρακτηρίζουν τελικά το τοπίο της περιοχής. Με τα πετρώματα αυτά στο υπέδαφος της, αλλά και τον γρανιτογενή εδαφολογικό της πλούτο η Σιθωνία
ξεχωρίζει τόσο για τις ιδιαίτερες φυσικές ομορφιές που χαρίζει ο γρανίτης όσο και για
τους αμπελώνες της και τα περίφημα κρασιά που αυτοί παράγουν.

As a younger, stronger, more cohesive and assertive rock because of its geological
origins, granite frequently pushes its way in forcing its way through, with all the
haughtiness of an imperial conqueror. That’s because when granite is on the move, it
takes with it whatever lies in its path. Nothing can stop it. Put simply, it gets its own
way. It dominates. And in the case of Sithonia, the end result was positive because it
is granite that makes the difference and accounts for the tourist value which the area
has acquired. As a result of granite’s behaviour, impressive structures and all kinds of
lithological contacts have developed and appeared which are now key features of the
local landscape, and clear reflections of its rich geological history and development.
Thanks to rocks like that below ground, and its granite-rich soils, Sithonia stands out
not just for the natural beauty of the granite formations here but also for the vineyards
and the famous wines the soils here produce.

Αμπελώνες παραγωγής κρασιού με φόντο τον γρανίτη της Σιθωνίας.

Wine vineyards with Sithonia granite in the background.
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Λίγοι είναι οι Έλληνες, αλλά και οι ξένοι επισκέπτες, που δεν γνωρίζουν τις Καβουρότρυπες, την Τορώνη και το κάστρο της, το Μαρμαρά, τον Αρμενιστή, το παραδοσιακό χωριό
Παρθενώνα, το Πόρτο Καρράς και τα ονομαστά κρασιά της ευρύτερης περιοχής του.
Και βέβαια, ακόμη και από κοιτασματολογική
άποψη, ο γρανίτης Σιθωνίας είναι ένας από
τους καλύτερους γρανίτες στην Ελλάδα για
διακοσμητική χρήση. Φιλοξενεί, δημιουργεί
και συνδέεται γενετικά με πετρώματα που περιέχουν ενδιαφέρουσες ποιότητες βιομηχανικών ορυκτών αστρίων20.
Most Greeks –and most foreign visitors to the
area– know Kavourotrypes Beach, Toroni
and its castle, Marmaras, Armenistis and the
traditional village of Parthenonas. Let’s not
forget to mention Porto Carras and the famed
wines produced in the wider region.
And from an economic geology viewpoint,
Sithonia’s granite is also one of Greece’s best
granites for decorative purposes. It is home to,
creates and is associated in terms of genesis
with rocks that contain industrial feldspars
with interesting properties20.

Είναι δεδομένη η συμβολή της γεωλογίας στην δημιουργική σχέση της θάλασσας με το γρανίτη της Σιθωνίας.
The role of geology in the creative setting between
the sea and the Sithonia granite is obvious all over
the peninsula.
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Πολυδιάστατη «νησιώτικη» Κασσάνδρα
Multi-faceted, island-like Kassandra

Η γοητεία της Γεωθερμίας
The charm of geothermy

Κασσάνδρα, η χερσόνησος των αντιθέσεων και σύμφωνα με την μυθολογία, χώρα των
ημίθεων Γιγάντων και σκηνικό των Γιγαντομαχιών. Έχει αέρα βασίλισσας αλλά και χαρακτηριστικά νεόπλουτης επαρχιώτισσας. Κοσμοπολίτισσα και συνάμα κιτς αριστοκράτισσα. Συνηθισμένο παραθεριστικό καταφύγιο και επενδυτικός παράδεισος για καιροσκόπους. Πρωτοπόρα, μοντέρνα αλλά ταυτόχρονα οπισθοδρομική και παλαιομοδίτισσα.
Παρουσιάζεται ως ψηλομύτα και στη συνέχεια μεταμορφώνεται σε Σταχτοπούτα. Τουριστική και την ίδια στιγμή αρχαιολογική, γεωθερμική, αγροτική και αλιευτική.
Kassandra is a peninsula of contradictions and according to legend was home to
the demigod Giants and is the setting for the Gigantomachy. It has a regal air, and
all the features of a nouveau riche country lady. Cosmopolitan yet also like some
kitsch aristocrat. It is a much-frequently holiday refuge and an investment paradise
for adventurers. It is innovative and modern, yet also old-fashioned, even somewhat
outmoded in some respects. Snobbish yet also humble. A tourist area, yet also a
region packed with archaeological, geothermal, farming and fishing interest.

Υποθαλάσσιες θερμές πηγές στη βάση των Λουτρών Αγίας Παρασκευής.
Sea-floor thermal springs where the Agia Paraskevi spa has its origin.
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Γαλαζοπράσινα και σμαραγδένια νερά σαν αυτά της Κασσάνδρας δύσκολα θα βρεις αλλού.

It is hard to find the turquoise and emerald waters of Kassandra anywhere else in the world.

Το καλοκαίρι, με όλη τη Θεσσαλονίκη, τα μισά Βαλκάνια και την Ρωσία να την επισκέπτονται και κάνοντας περισσότερο από αισθητή την παρουσία τους, γίνεται μάλλον η τρίτη πληθυσμιακά «πόλη» της Ελλάδας και σίγουρα το πολυπληθέστερο νησί (ελέω της διώρυγας
στην Ποτίδαια) της Ελλάδας. Κάθε χρόνο η Κασσάνδρα οδηγείται στα άκρα των αντοχών
της και δοκιμάζει τις υποδομές της, ερχόμενη αντιμέτωπη με πολλές και ποικίλες επιπτώσεις
στη γη και στη θάλασσά της και κυρίως στο πόσιμο νερό της. Η δοκιμασία αυτή συνοδεύει
κάθε καλοκαίρι, την ακμή της τουριστικής επισκεψιμότητας και υπενθυμίζει μια παλαιότερη
και πάντα επίκαιρη πρόταση για μεταφορά νερού από την πλευρά του Ολύμπου με υποθαλάσσιο αγωγό. Ένα έργο και μια καινοτόμος παρέμβαση που θα μπορούσε να λύσει
αποτελεσματικά και οριστικά την παροχή άφθονου και καλής ποιότητας νερού, ακόμη και
στους πιο δύσκολους καλοκαιρινούς μήνες. Ποτέ όμως το θέμα αυτό δεν μπήκε σοβαρά
και υπεύθυνα στο τραπέζι των συζητήσεων. Ίσως γιατί η χρονική διάρκεια κατασκευής και
διεκπεραίωσης του ξεπερνάει τα χρονικά όρια μιας κυβερνητικής θητείας ή τα στενά προγραμματικά περιθώρια μιας περιφερειακής ή και τοπικής αυτοδιοικητικής εξουσίας. Άλλωστε, ο παραγωγικά ωφέλιμος «πολιτικός» χρόνος είναι πολλές φορές η κύρια παράμετρος
βάση της οποίας σχεδιάζονται και αποφασίζονται τα έργα στην Ελλάδα.

In summer almost all of Thessaloniki, half of the Balkans and Russia visit the area,
making their presence truly felt as it becomes Greece’s third largest ‘city’ in terms
of population and its most popular ‘island’ (if you take into account that there’s
a channel at Potidea cutting it off from the mainland). Every year the area’s infrastructure is pushed to the very limits of its tolerance and put under strain,
resulting in numerous, diverse impacts on land and sea, and above all on drinking
water. This always brings to mind the older, yet ever relevant proposal that water
should be transported from the Mt. Olympus side via an undersea pipeline. That
would be a project –an innovative intervention indeed– that could provide an efficient, final solution by offering abundant, good quality water, even in the most
difficult summer months. However, that proposal was never really given serious,
responsible consideration at the discussion table. Perhaps because the time required to design and build it exceeds the term of any one government or because
it goes beyond the narrow time-planning constraints of any one single region or
any one local government authority. Besides, politically useful time is often the
main factor in Greece that determines what projects get built.
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Με «ντάμα SΡΑθί» την Αγία Παρασκευή
With Agia Paraskevi as its strong hand

Ασβεστόλιθοι της Αγίας Παρασκευής πέφτουν απότομα, σχεδόν κατακόρυφα στην
θάλασσα του Βορείου Αιγαίου.
Agia Paraskevi limestone cliffs rise almost
vertically from the North Aegean sea.

Η Κασσάνδρα ποντάρει
στο θερμομεταλλικό της πλεονέκτημα

Kassandra is betting
on its thermometallic potential

Στην Κασσάνδρα υπάρχει έντονη η αίσθηση πως η χερσόνησος είναι περισσότερο «γεωλογική» από την αρχική εντύπωση που κάποιος σχηματίζει. Η παρουσία της γνωστής «πέτρας Αθύτου ή Αφύτου» είναι επιβλητική. Τα λατομεία και ο ρόλος της πέτρας γίνονται
εμφανείς σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της. Οι γεωενεργειακές αποθεματικές ενδείξεις
προηγούμενων ερευνών, για την παρουσία φυσικού αερίου, έχουν την δική τους σημασία και αξία. Στο νοτιότερο άκρο της έχει και η Κασσάνδρα τα δικά της υπερβασικά21
πετρώματα και τους δικούς της ασβεστόλιθους, που μαζί με την ευρεία παρουσία ψαμμιτικών22 ιζημάτων23, χαρακτηρίζουν γενικά την γεωλογία της χερσονήσου.

Kassandra gives the impression that the peninsula is more geological than the initial
view that you may form. Quarries, the presence of the well known Athytos or Afitos
stone and the role it plays are clear, and quite imposing along the entire length and
breadth of the peninsula. Indications of geo-energy reserves from previous surveys
that looked for the presence of natural gas, have their own importance and value. At
its most southern tip Kassandra has its own ultrabasic21 rocks and its own limestones.
Coupled with the extensive presence of sandstone22 sediments23, they paint the general
geological picture of the peninsula.
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Αυτό όμως που κάνει τη διαφορά και αποτελεί αποκλειστικά δικό της γνώρισμα είναι
η διάχυτη γεωθερμικότητα24 και οι θερμές πηγές, τα γνωστά λουτρά Αγίας Παρασκευής. Η παρουσία ρηγμάτων σε ξηρά και θάλασσα, και η συνεχιζόμενη μαγματική25/ηφαιστειακή δραστηριότητα, αποτέλεσμα της σύγκρουσης των τεκτονικών26
πλακών Αφρικής και Ευρασίας, δημιουργούν γεωθερμικές συνθήκες, παρουσία
υψηλών θερμοκρασιών, πολύ κοντά κάτω από την επιφάνεια εδάφους και βυθού.
Στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής, λοιπόν, η εξέλιξη αυτή οδηγεί στο σχηματισμό
θερμών πηγών, που ελέγχονται από τη διαδραστική σχέση βορειοανατολικών (Β.Α.)
ρηγμάτων με καρστικές27 ασυνέχειες ασβεστόλιθων. Συγκεκριμένα, οι πηγές με το
ζεστό υφάλμυρο νερό στη θέση των λουτρών, ξεκινούν από τον γειτονικό βυθό του
Βόρειου Αιγαίου και επεκτείνονται ακολουθώντας τη Β.Α. κατεύθυνση του ρήγματος
μέχρι το Παλιούρι, και την ανατολική ακτή της Κασσάνδρας. Και βέβαια, έχει διαπιστωθεί ότι δεν είναι απλά θερμές αλλά θερμομεταλλικές28 πηγές με υδροθερμικά
χαρακτηριστικά και σχετικά υψηλές περιεκτικότητες θείου και μετάλλων.

What makes a difference though –and this has to be the area’s own special
feature– is the widespread presence of geothermal energy 24and in particular hot
springs. Such as the well-known Agia Paraskevi baths. The presence of faults
on land and at sea and the continuing magmatic25/ volcanic activity in the area
as a result of the collision of the African and Eurasian tectonic26 plates creates
geothermal conditions, with high temperatures very close to the land surface and
the seabed. In the Agia Paraskevi area this development has led to the formation
of hot springs controlled by the interactive relationship between the NE trending
faults and karst27 generating limestones. To be more precise, the springs with hot
brackish water at the baths start from the neighbouring depths of the Northern
Aegean Sea and following the fault’s NE direction, run as far as Paliouri, and the
eastern coastline of Kassandra. It has been found that they are not simply thermal
springs but thermometallic28 ones with hydrothermal properties and relatively
high concentrations of sulphur and metals.

Τα Λουτρά Αγιάς Παρασκευής με τα ασβεστολιθικά πετρώματα προσανατολισμένα
στην διεύθυνση του ρήγματος να βυθίζονται απότομα στα νερά του βορείου Αιγαίου.
Agia Paraskevi spa located on a fault-controlled limestone outcrop dipping steeply
into north Aegean sea water.
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Καρστικό έγκοιλο σε ασβεστολιθικό πέτρωμα που ελέγχεται από ρηξιγενή τεκτονική και εμφανίζει
σιδηρούχες οξειδώσεις, αποτέλεσμα ενεργούς υπεργενετικής δραστηριότητας.
Seawater apparently percolates deep into the fractured face of the limestone cliff to form faultcontrolled limestone-hosted karstic caves, and showing supergene deposition of iron oxides most
probably related to interaction with meteoric water.

Ασβεστολοθικοί όγκοι προσανατολοσμένοι στη διεύθυνση της ρηξιγενούς τεκτονικής που χαρακτηρίζει
την περιοχή Λουτρών Αγίας Παρασκευής.
Limestone rocky cliffs following the strike of the fault systems dominating the tectonic setting
of the Thermal Springs’ area of Agia Paraskevi, steeply dipping into the North Aegean Sea.

Στην περιοχή των λουτρών είναι εμφανής ο σχηματισμός οξειδίων και θείου, που κάτω
από άλλες συνθήκες θα μπορούσε να γίνεται λόγος για θειούχο μεταλλοφορία τύπου
Ολυμπιάδας. Αυτό είναι πολύ πιθανό να συμβαίνει και σήμερα σε βαθύτερα τμήματα
του ρήγματος ή/και στη νότιο-νοτιοδυτική επέκταση του στο εσωτερικό του Βορείου
Αιγαίου, όπου ενδεχόμενα επικρατούν υψηλότερες θερμοκρασίες και άλλες γενικά φυσικοχημικές συνθήκες στα υδροθερμικά διαλύματα. Πρόκειται για ένα υδροθερμικό
σύστημα που ξεκίνησε εκατομμύρια χρόνια πριν και το οποίο λειτουργεί ακόμη και
σήμερα. Στο γεγονός αυτό έχει την βάση της και η τοπική μυθοπλαστική παράδοση που
μιλάει για ηφαίστειο στην περιοχή, στο οποίο προφανώς οφείλει την προέλευση του
και το ιστορικό όνομα της Κασσάνδρας, Φλέγρη. Έτσι λοιπόν, η Κασσάνδρα δεν σφύζει μόνο από ξέφρενη διασκέδαση και νεανική ζωή, αλλά «φλέγεται» και παραμένει το
ίδιο ζωντανή και ανήσυχη τόσο από γεωλογική όσο και από θερμομεταλλική άποψη.

The formation of oxides and sulphur around the springs is obvious. Under other conditions one might even talk about sulphide metalliferous ores like those at Olympias.
It may also be happening today in deeper sections of the fault and/or at its S-SW end
below the Northern Aegean Sea, where there may be higher temperatures, and other
physicochemical conditions generally speaking among the hydrothermal solutions. In
other words, it is a hydrothermal system which began millions of years ago and functions even today.
The local legend which talks of a volcano in the area is also based on this fact.
And clearly Kassandra’s ancient name, Phlegri (the fiery one) is derived from
this. So Kassandra is not just a-buzz with fun and vibrant life, but is quite literally
‘on fire’ and remains alive and restless from both a geological and thermometallic
viewpoint.
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Σκουριές
Μεταλλοφόρες στην επιφάνεια,
χαλκός σαν χρυσός στο βάθος
Το μετάλλευμα στις Σκουριές είναι μοναδικό μεταξύ των «Πορφυρικού29 Τύπου» κοιτασμάτων στην Βαλκανική, αλλά και ευρύτερα στην Ευρώπη. Το μεταλλοφόρο σύστημα των Σκουριών είναι πλουσιότερο σε χαλκό και χρυσό από όλα τα αντίστοιχα ευρωπαϊκά κοιτάσματα
όπως είναι τα Assarel και Elatzite στη Βουλγαρία, Bucim στην ΠΓΔΜ, Bor στη Σερβία και
Aitik στη Σουηδία. Για το μεταλλευτικό κέντρο της Β.Α. Χαλκιδικής αυτό δεν είναι παρά το
«κερασάκι στη τούρτα», αφού η παρουσία του προσθέτει πολυμεταλλική και αποθεματική
αξία στα κοιτάσματα και στα μεταλλεία Ολυμπιάδας και Μαύρων Πετρών, διευρύνει την
οικονομική και λειτουργική τους βιωσιμότητα και απογειώνει την αναπτυξιακή δυναμική της
περιοχής. Η δυνατότητα ανάμιξης εμπλουτισμένου χρυσοφόρου χαλκούχου μεταλλεύματος
των Σκουριών και χρυσοφόρου συμπυκνώματος αρσενοπυρίτη της Ολυμπιάδας αποτέλεσε
αντικείμενο δοκιμών πιλοτικής κλίμακας, που εντάσσεται και αφορά στην τεχνολογική προοπτική και λειτουργική δυνατότητα πραγματοποίησης μεταλλουργίας χρυσού στη βάση της
πολυσυζητημένης μεθόδου ακαριαίας τήξης (flash smelting 30). Ένα μετάλλευμα, που από τη
μια –πέρα από το χαλκό– δίνει και χρυσό, και από την άλλη, εφόσον αποδειχθεί τεχνολογικά
εφικτό, «βοηθάει» να ανακτηθεί και ο χρυσός από το μετάλλευμα της Ολυμπιάδας.
Γίνεται ξεκάθαρο, βασει αυτών των δεδομένων, ότι οι Σκουριές αποτελούν εκ των πραγμάτων απαραίτητη προϋπόθεση, τόσο για τη διασφάλιση καθετοποιημένης αξιοποίησης
του ορυκτού πλούτου της περιοχής όσο και για την πραγματοποίηση της επιθυμητής για τη
χώρα μεταλλουργίας χρυσού.
Σε κάθε περίπτωση, αποτελεί πεδίο εφαρμογής για την ένταξη και την παραγωγική λειτουργία μιας καινοτόμου τεχνολογικής παρέμβασης με υψηλή γνωσιακή αξία και μεγάλο
εκπαιδευτικό και επαγγελματικό ενδιαφέρον για την ελληνική γεωεπιστημονική κοινότητα
και όχι μόνον. Στον τομέα της κοιτασματολογικής έρευνας, η περίπτωση των Σκουριών
μπορεί να ανοίξει το «μεταλλευτικό» δρόμο για τα ανάλογα μεταλλοφόρα συστήματα Γερακαριού, Βάθης και Ποντοκερασιάς στο Κιλκίς.

Η κατασκευή των εργοστασιακών εγκαταστάσεων στις Σκουριές παίρνει τον απαραίτητο χώρο
που χρειάζεται, με ευδιάκριτη την οροθέτηση του σε σχέση με το περιβάλλον δασος της περιοχής.
Construction work at the Skouries plant which occupies only the space needed. Clear boundaries
with the area’s large, enchanting forest, are well marked.
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Skouries

Metalliferous slag on the surface,
copper and gold down below

Ore from Skouries is unique among the porphyry29 deposits of the Balkans and Europe in general. The Skouries metalliferous system is richer in copper and gold than
all similar European deposits, such as Assarel and Elatzite in Bulgaria, Bucim in
FYROM, Bor in Serbia and Aitik in Sweden. That is simply the cherry on the cake
for the NE Halkidiki mining field, since its presence adds further potential to the
polymetallic reserve value of the Olympias and Mavres Petres deposits and mines, expanding their financial and operational viability and providing a major developmental
boost for the region.
The possibility of mixing the enriched auriferous copper ore from Skouries and the
gold-rich arsenopyrite concentrate from Olympias was the subject of pilot tests assessing the technological potential and operational capability of gold metallurgy based on
the much-talked about flash smelting method30. It’s pretty much a case of killing two
birds with one stone, one might say. One ore gives not only copper but also gold, and
another, if it proves technologically feasible, ‘helps’ release the gold from the Olympias ore. In other words ores from Skouries are essential for ensuring the sustainable
development of the region’s mineral wealth and implementing the gold metallurgy
plant which Greece needs so very much.
In all events, it entails the adoption and rolling out of a technologically innovative,
high added value process, which is of great educational and professional interest for
the Greek geoscientific community and many others besides. In terms of economic geology, the Skouries case could pave the ‘mining’ path for similar metalliferous systems
at Gerakario, Vathi, and Pontokerasia in the Kilkis region.

Εμφάνιση πορφυρικής διείσδυσης Σκουριών με την παρουσία οξειδωμένων ζωνών μεταλλοφορίας
χαλκού που χαρακτηρίζεται από τον σχηματισμό πρασινωπών αποχρώσεων μαλαχίτη.
Skouries porphyry intrusion with supergene copper enrichment as malachite
predominant mineralised zones, which are easily recognised thanks to malachite’s
typical greenish colour.
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Το ρήγμα Στρατωνίου-Βαρβάρας πλουτίζει
τη γη και παράγει δημιουργία

The Stratoni-Varvara fault: Making
the land wealthy and unleashing creativity

Το ρήγμα Στρατωνίου-Βαρβάρας έχει κυρίαρχο γεωλογικό και μεταλλογενετικό
ρόλο, ενώ αποτελεί παράλληλα ένα δημιουργικό σημείο αναφοράς
με κοινωνικές διαστάσεις και συμβολή στην ανάπτυξη.

The Stratoni-Varvara fault plays a dominant geological and metallogenetic role
but is also a creative point of reference with various social dimensions to it,
which has contributed much to development.
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Το ρήγμα Στρατωνίου-Βαρβάρας, με κάπως «παράταιρο» ανατολικό-δυτικό προσανατολισμό -ή το αντίστροφο- και παράπλευρη σχέση, φέρνει σε ασύμφωνη επαφή δύο γεωλογικούς σχηματισμούς31, με διαφορετική πετρογενετική32 προέλευση και γεωχημική σύσταση, αλλά και ανόμοια λιθοστρωματογραφικά χαρακτηριστικά. Βόρεια του ρήγματος,
στην ανώτερη-υψηλότερη πλευρά του, βρίσκεται η σειρά Κερδυλλίων που αποτελείται
από βιοτιτικούς33 και πλαγιοκλαστικούς34- μικροκλινικούς35 γνευσίους36 με ενστρώσεις
οριζόντων μαρμάρου.
Η σειρά Κερδυλλίων θεωρείται τμήμα του ηπειρωτικού φλοιού της λεγόμενης Ροδοπικής
μάζας ή ζώνης. Νότια του ρήγματος, στην κατώτερη-χαμηλότερη πλευρά του, βρίσκεται
η σειρά του Βερτίσκου που αποτελείται κυρίως από αμφιβολίτες37, αμφιβολιτικούς γνευσιοσχιστόλιθους και «ξενόφερτα» υπερβασικά πετρώματα. Ο σχηματισμός Βερτίσκου περιλαμβάνει στην πλειοψηφία του τμήματα της Παλαιοζωϊκής ηλικίας ηπείρου Gondwana
(υπήρξε στην ευρύτερη περιοχή πριν από περίπου 450 εκ χρόνια), ενώ τα υπερβασικά
πετρώματα, που βρίσκονται τεκτονικά «σκαρφαλωμένα», προέρχονται από τον ωκεάνιο
φλοιό της Τηθύος θάλασσας. Η γεωλογική αυτή δυσαρμονία, μαζί με την παρουσία νεώτερων και παλαιότερων ρηγμάτων, των στρωμάτων μαρμάρου, του νεότερης ηλικίας
γρανοδιορίτη38 Στρατωνίου και λαμπροφυρικών39 φλεβών, δημιούργησε από την άλλη
πλευρά αυτό που θεωρούμε μεταλλογενετικό πλεονέκτημα της περιοχής, δηλαδή, τα
πλούσια κοιτάσματα και το μεγάλο μεταλλευτικό δυναμικό.

With its somewhat mismatched E-W orientation (or sometimes the reverse)
and collateral relationship, it brings two geological formations31 into discordant
contact, each of which has a different petrogenetic32 origin and geochemical
composition, as well as dissimilar lithostratigraphic characteristics. North of the
fault, on the higher side lies the Kerdylia formation which consists of biotite33
and plagioclase34 - microline35 gneisses36 interbedded with marble horizons. The
Kerdylia formation is considered to be part of the continental crust of the so-called
Rhodope Massif or Zone. South of the fault, on the lower side, lies the Vertsikos
formation which primarily consists of amphibolites37, amphibole gneisses and
schists as well as “exotic” ultrabasic rocks. The Vertsikos formation primarily
consists of Paleozoic Gondwana continent-derived basement fragments and of
thrusted ultrabasic slabs of the Tethys ocean crust. This geological incongruity
in the area, coupled with the presence of the faults, the marble beds, the younger
granodiorite38 at Stratoni and the lamprophyre39 dikes have given rise to what is
viewed as the area’s metallogenetic advantage, namely its rich mineral deposits
and large ore potential.
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Τα μεταλλοφόρα διαλύματα χρησιμοποιούν τον ανοιχτό χώρο που τους προσφέρουν
το ρήγμα Στρατωνίου-Βαρβάρας και άλλες εγκάρσιες ρηξιγενείς ζώνες και δομές, για
να κυκλοφορούν, να μεταφέρουν, να μοιράζουν και να αποθέτουν μέταλλα με τη μορφή θειούχων ορυκτών – κυρίως, σιδήρου, μολύβδου και ψευδαργύρου. Η διαδικασία
μεταλλογένεσης εξελίσσεται από την επιφάνεια μέχρι τα βαθύτερα τμήματα του ρήγματος και διαφοροποιείται σε όλο του το μήκος, το οποίο ξεπερνάει τα 10 χλμ.
Οι Μαύρες Πέτρες που συχνά εμφανίζονται στην επιφάνεια του ρήγματος είναι αποτέλεσμα υπεργενετικών διεργασιών που έχουν σαν αποτέλεσμα την οξείδωση του θειούχου μεταλλεύματος που είχε αποτεθεί αρχικά. Συγκεκριμένα, τα περιεχόμενα θειούχα
ορυκτά σιδήρου (σιδηροπυρίτης40), μολύβδου (γαληνίτης41), ψευδαργύρου (σφαλερίτης42), αρσενικού (αρσενοπυρίτης43), μαγγανίου (αλαβανδίτης44) και ανθρακικού μαγγανίου (ροδοχρωσίτης45) σχηματίζουν χημικές ενώσεις οξειδίων (υδρο-) σιδήρου και
μαγγανίου, με αυξημένες πάντα συγκεντρώσεις βασικών και πολύτιμων μετάλλων. Οι
υπεργενετικές αυτές Μαύρες Πέτρες συνδέονται στο βάθος, σχεδόν πάντοτε, με πλούσια, συχνά χρυσοφόρα θειούχα κοιτάσματα όπως συμβαίνει και στο ομώνυμο ενεργό
μεταλλείο κάτω από τη Στρατονίκη, στην πολυμεταλλική Ολυμπιάδα, αλλά και στη
δυναμική Πιάβιτσα, που επίσης ελέγχεται μεταλλογενετικά από το ρήγμα ΣτρατωνίουΒαρβάρας, σε σχέση σχεδόν πάντοτε με εγκάρσια σε αυτό νεώτερες ρηξιγενείς ζώνες.

The metalliferous solutions use the open space offered by the Stratoni-Varvara
fault and other fault zones and extensional structures to circulate, transport,
swap and deposit metals in the form of sulphide mineral replacement ores,
primarily those of iron, lead and zinc. The metallogenetic process is occurring
from the surface down to deeper sections of the fault, and is differentially
extending across the entire 10km plus length of the fault.
The Black Stones/Rocks which frequently appear at the surface of the fault are the
result of supergene processes which oxidise the sulphide replacement ore which
had originally been precipitated. To be more precise, the sulphide replacement ores
containing iron (pyrite40), lead (galena41), zinc (sphalerite42), arsenic (arsenopyrite43),
manganese (alabandite44) and manganese carbonate (rhodochrosite45) form chemical
compounds of iron and manganese oxides (or hydroxides), which also have elevated
concentrations of base and precious metals. At depths these supergene Black Rocks are
always associated with rich, frequently auriferous polymetallic sulphide replacement ore
deposits, as is the case with the active mine Mavres Petres (Black Stones/Rocks)below
Stratoniki, the polymetallic Olympias ore deposits, and the potentially dynamic Piavitsa
mineral system, which in metallogenetic terms is also controlled by the Stratoni-Varvara
fault very often at intersctions with other upright fault zones.

Άποψη της βόρειας επιφάνειας του ρήγματος Στρατωνίου-Βαρβάρας από την πλευρά του νοτίου
βυθισμένου τμήματος του όπου βρίσκεται η Στρατονίκη. Στο βάθος της εικόνας οι ζώνες οξείδωσης,
οι γνωστές Μαύρες Πέτρες.
View of fault upthrown block looking at it from the downthrown block side and village of Stratoniki.
The black stones/rocks appear in the background.
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Μέσα από τη φυσική διεργασία της υπεργενέσης, επιτυγχάνεται και απόλυτη αδρανοποίηση και εξουδετέρωση της θειούχου μεταλλοφορίας, αφού τα οξείδια που παράγονται είναι αδρανείς ενώσεις, σε σύγκριση με τις αρχικές θειούχες χημικές ενώσεις, που
παρουσιάζουν δυναμικότερη αποπλυντική συμπεριφορά και πιο κινητική έκπλυση και
διάχυση των περιεχόμενων μετάλλων.
Η δυναμική τεκτονική λειτουργία του ρήγματος είχε σαν αποτέλεσμα την παραμόρφωση
και αλλοίωση παλαιότερων πετρωμάτων της περιοχής, και το σχηματισμό καινούργιων,
τα οποία έφεραν μαζί τους πληθώρα ορυκτών και μετάλλων. Αποτέλεσμα αυτού ήταν να
προκύψει πολύ γρήγορα οικονομικό ενδιαφέρον σε συνδυασμό με τις δυνατότητες αξιοποίησής τους σαν πρώτες ύλες. Η αξία και η ευρεία χρήση τους δημιούργησε διαχρονικά
κοντά και γύρω από το ρήγμα μικρότερες ή και μεγαλύτερες κοινωνίες ανθρώπων, που
επέλεξαν να ζουν πάνω, κατά μήκος και σε όλη την έκταση του. Το Στρατώνι, η Στρατονίκη, τα Στάγειρα, το Νεοχώρι, το Παλαιοχώρι, η Βαρβάρα, είναι όλα τους χωριά που
συνδέθηκαν με το μεταλλοφόρο ρήγμα, έφτιαξαν μεταλλεία, δούλεψαν και δουλεύουν
εκεί, και δεν αρνήθηκαν ποτέ να αποκαλούνται ξεχωριστά και όλα μαζί, Μαντεμοχώρια.

Through the natural processes of supergenesis, the sulphide replacement ore is
rendered inert and neutralised, since the oxides produced are inert compounds
compared to the original sulphide compounds which have a stronger wash- out
effect and also leach and disseminate the metals they contain more effectively.
The fault’s dynamic tectonic action has resulted in the distortion and deterioration of older rocks in the area, and the formation of new ones, which brought
with them a plethora of minerals and metals. That explains why economic interest was very quickly stimulated, especially given the potential for exploiting
them as raw materials. Over time, these valuable, widely used materials brought
small and large communities of people close to the fault, who established settlements over and along the entire length of the fault line. Stratoni, Stratoniki,
Stagira, Neohori, Paleohori and Varvara are all villages associated with the
mineralised and metalliferous fault. Mines were established there which were
worked. Some are still in operation. Never once did they individually or collectively cast off their mining heritage.

Άποψη της βόρειας πλευράς του ρήγματος Στρατωνίου-Βαρβάρας κοιτώντας βορειοδυτικά
με μπροστά τη Στρατονίκη και στο βάθος τα Στάγειρα.
View of the upthrown block of the Stratoni-Varvara fault adjacent to Stratoniki,
situated right in the front, and Stagira in the background.
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Υπάρχουν βέβαια ορισμένες πλευρές που εκμεταλλεύονται την
παρουσία του ρήγματος και επιλέγουν να κινδυνολογούν μήπως
έτσι μπορέσουν να εμποδίσουν την αξιοποίηση των κοιτασμάτων
της περιοχής, να αποτρέψουν τη μεταλλευτική δραστηριότητα
και να κλείσουν τα μεταλλεία. Μια πιο διευρυμένη εικόνα, τους
εμφανίζει να θέλουν τελικά να ανατρέψουν και να αντιστρέψουν
τη διαχρονική και ιστορική σχέση που συνδέει αρμονικά ανθρώπους, γεωλογία και ορυκτό πλούτο. Ξεχνούν βέβαια, και δεν λαμβάνουν υπόψη τους ότι είναι αυτό το ρήγμα που δημιούργησε τα
μέταλλα, έφερε κοντά του τους ανθρώπους και τους έδωσε ζωή
και ελπίδα. Είναι ο λόγος που πήγαν να ζήσουν δίπλα του, να
φτιάξουν τα σπίτια τους στην «αγκαλιά» του, αλλά και να τρέξουν
να το κάνουν φίλο και συνοδοιπόρο τους, αντί για αντίπαλο και
εχθρό τους. Είναι ο ίδιος λόγος που οι άνθρωποι ζουν και προοδεύουν στην ηφαιστειακή Ισλανδία, στη σεισμική Ιαπωνία, δίπλα
στην εκρηκτική Αίτνα και πάνω στο ανήσυχο ρήγμα του Αγίου
Ανδρέα, στην ανατολική πλευρά του Ειρηνικού δίπλα και κάτω
από το Λος Άντζελες και το Σαν Φρανσίσκο.
Of course, certain groups catastrophise and fear-monger about
the presence of the fault, to prevent the Greek ore deposits being exploited and utilised, to prevent mining activity and to have
the mines closed down. In other words they seek to reverse and
overturn the centuries’ old, historical relationship which has harmoniously bound people, geology and mineral wealth together.
Naturally, what they forget and pay no heed to is the fact that it
was the fault which created the metals and attracted people to
it, giving them a livelihood and bringing them hope. It was the
reason why people went to live there, to build their houses in its
embrace, and to befriend it, to make it their travel partner on the
journey through life, rather than their enemy and opponent. It is
for the same reason that people live and prosper in volcanic Iceland, in earthquake-prone Japan, next to explosive Etna, or on
the restless San Andreas fault on the far east side of the Pacific,
near and under Los Angeles and San Francisco.

Άποψη της μεταλλευτικής δημοτικής ενότητας Στρατωνίου.
View of Stratoni mining village.

114

115

Aπό τη Γερακινή
και τον Βάβδο
πολίτης του κόσμου

Λευκόλιθος
Magnesite

Με τη Γαλάτιστα και τον Βάβδο δυτικά, την
ανατολική μεταλλευτική προέκταση των δώδεκα Μαντεμοχωρίων αποτελούν ο Καζαντζή Μαχαλάς (σημερινά Στάγειρα), ο Στανός, η Βαρβάρα, η Λιαρίγκοβη ή Λιαρίγκοβα (σημερινή
Αρναία), το Νοβοσέλο (σημερινό Νεοχώρι), ο
Ίσβορος (σημερινή Στρατονίκη), η Χωρούδα,
τα Ρεβενίκια (σημερινή Μεγάλη Παναγιά) και
η Ιερισσός. Οι κάτοικοί των Μαντεμοχωρίων
ήταν μεταλλωρύχοι και πολύ καλοί μεταλλουργοί, με κύρια παραγωγή το μόλυβδο και άργυρο, που φόρτωναν στο λιμάνι του Στρατωνίου.

From humble Gerakini and Vavdos to
citizen of the world
Galatista and Vavdos lie to the west, but the
eastern group of the 12 mining villages known
as the Mademohoria (from the Turkish word for
mine and the Greek word for village) consists
of Stagira (formerly Kazanci Mahala), Stanos,
Varvara, Arnea (formerly Liarigovi or Liarigova), Neohori (formerly Novoselo), Stratoniki
(formerly Isvoros), Horouda, Megali Panagia
(formerly Revenikia) and Ierissos. The residents
of these villages were miners and exceptional
metallurgists, primarily producing lead and silver, which they loaded onto ships at the port of
Stratoni.

Άποψη εργοστασίου εμπλουτισμού
που παραμένει σήμερα εγκατελειμμένο
μετά την διακοπή παραγωγικής λειτουργίας
του μεταλλείου λευκολίθου στον Βάβδο
στο τέλος της δεκαετίας του 1990.
Στο κάτω μέρος της εικόνας φαίνονται
οι κατοικίες των μεταλλωρύχων.
View of abandoned mineral processing
plant after the closure of the magnesite
mine in Vavdos at late 1990s.
In the lower part of the image
the company houses for the miners.
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Ο μαγνησίτης46, ανθρακικό ορυκτό του μαγνησίου, γνωστός πιο πολύ με το όνομα λευκόλιθος (λόγω του χρώματος
του), είναι ο βασικότερος λόγος που η Χαλκιδική έχει τόσο
μεταλλευτική όσο και τουριστική ταυτότητα. Εδώ και δεκαετίες, τα κοιτάσματα στο Βάβδο και τη Γερακινή αποτελούν
κυρίαρχες πηγές εξόρυξης πρώτης ύλης λευκολίθου. Μετά
την ολοκλήρωση και τον τερματισμό της παραγωγικής λειτουργίας στο Βάβδο, γύρω στο 1997 -κατά μια άποψη λόγω
εξάντλησης του αποθεματικού δυναμικού- η Γερακινή είναι
και παραμένει το σημαντικότερο κοίτασμα μαγνησίτη στη
Χαλκιδική και στη χώρα, με τις αποθεματικές εκτιμήσεις να
ξεπερνούν τα 40 εκατ. τόνους.
Magnesite46, a form of magnesium carbonate, has
a bright white colour and is the main reason why
Halkidiki is as much a mining destination as a tourist
one. For decades the deposits at Vavdos and Gerakini
have been the main source from which magnesite has
been extracted. Following completion and termination
of production at Vavdos around 1997 ostensibly because the reserves there had been exhausted, Gerakini
became, and remains, the most important magnesite
deposit in Halkidiki and in Greece for that matter,
with resource estimates exceeding 40 million tons.

Πλέγμα φλεβιδίων μαγνησίτη/λευκολίθου (λευκό υλικό)
στο μεταλλείο Γερακινής.
Vein-stockwork magnesite (white material) ore mined in Gerakini.
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Από την επιφανειακή εκμετάλλευσή του παράγονται διάφορα
εμπορεύσιμα προϊόντα, όπως είναι ο «ωμός» μαγνησίτης (όπως
δηλαδή εξορύσσεται), η καυστική και δίπυρος μαγνησία47, καθώς και πυρίμαχες μάζες (ή πυρίμαχα). Όλα τα προϊόντα λευκόλιθου, που συνεχίζουν να παράγονται στη Γερακινή, εξακολουθούν, ακόμη και σήμερα, να συγκαταλέγονται μεταξύ των
ποιοτικότερων στην Ευρώπη και τον κόσμο. Συγκεκριμένα, οι
εξαγωγές τους κινούνται στο 90%. Τη μεγαλύτερη κατανάλωση
διεθνώς συγκεντρώνει η δίπυρος μαγνησία.
Όσον αφορά στις χρήσεις, ο «ωμός» μαγνησίτης χρησιμοποιείται σαν πρώτη ύλη στη βιομηχανία κεραμικών και τη
μεταλλουργία. Από τα προϊόντα κατεργασίας του, η καυστική
μαγνησία χρησιμοποιείται στις ζωοτροφές, στα λιπάσματα
και στα βιομηχανικά δάπεδα, ενώ η δίπυρος μαγνησία στα
πυρίμαχα τούβλα και μάζες, αλλά και σε μονωτικά καλωδίων. Τα λεγόμενα βασικά μονολιθικά πυρίμαχα χρησιμοποιούνται στη χαλυβουργία και την τσιμεντοβιομηχανία.
From its open pit exploitation, we can produce various commercial products, such as raw magnesite (just as it is when it
comes from the ground), caustic and calcined magnesia47 and
refractory materials. All the magnesite products from Gerakini are still among the best quality ones in Europe and the
world. Around 90% of them are exported. Internationally, the
highest demand is for calcined magnesia.
Raw magnesite is used as a raw material in the ceramics
and metallurgy industries. Of the products made by treating
it, caustic magnesia is used in animal feed, fertilisers and
industrial flooring, while calcined magnesia is used in refractory materials and in insulating cables. So-called basic
refractory monolithics are used in steel making and the cement industry.

Άποψη εγκατελειμμένου γραφείου στο εργοτάξιο του Βάβδου,
με το όνομα της τελευταίας ιδιοκτήτριας εταιρίας πριν το κλείσιμο
του μεταλλείου λευκολίθου της περιοχής.
View of abandoned building which was the on-site office
of the last company operating the magnesite mine in Vavdos.
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Η πρόσβαση στο φλεβικό κοίτασμα
μαγνησίτη γίνεται μετά την απομάκρυνση υπεκείμενου εδάφους και
περιβάλλοντος πετρώματος.
Gaining access to magnesite
vein-stockwork ore by removing
the overburden soil and host rock.

Η δυναμική της ετήσιας παραγωγής από τη Γερακινή είναι της τάξεως των 400-450.000 τόνων
λευκολίθου και 180-200.000 τόνων προϊόντων θερμικής κατεργασίας (καυστική & δίπυρη
μαγνησία). Για το 2016 η παραγωγή ανήλθε στους 346 χιλ. τόνους «ωμού» λευκόλιθου, 55
χιλ. τόνους περίπου δίπυρης μαγνησίας, 68 χιλ. τόνους καυστικής μαγνησίας, καθώς και 41
χιλ. τόνους βασικών μονολιθικών πυριμάχων μαζών. Η συνολική παραγωγική δυναμικότητα
για την καυστική και δίπυρη μαγνησία είναι περίπου 200 χιλ. τόνοι καθώς και 50 χιλ. τόνοι
πυρίμαχων μαζών το χρόνο. Το μεταλλευτικό κέντρο της Γερακινής ανήκει στην εταιρεία «Ελληνικοί Λευκόλιθοι» που κατατάσσεται μεταξύ των κορυφαίων παραγωγών μαγνησίτη στον
κόσμο, ειδικότερα, όσον αφορά στην καυστική μαγνησία και το πλήθος των εφαρμογών που
εξυπηρετούν τα προϊόντα της, με προσωπικό άνω των 367 ατόμων στην Ελλάδα. Τα προϊόντα
εξάγονται κυρίως στις χώρες της Ευρώπης, αλλά και σε Αμερική, Ασία, Ωκεανία και Αφρική
και έχει τις μεγαλύτερες εξαγωγές καυστικής μεταξύ των χωρών της Ε.Ε.

Annual production capacity at Gerakini is around 400-450,000 tons of magnesite and
180-200,000 tons of thermally processed products (caustic and calcined magnesia).
In 2016 production stood at 346,000 tons of raw magnesite, around 55,000 tons of
calcined magnesia, 68,000 tons of caustic magnesia and 41,000 tons of basic refractory
monolithics. Total production capacity for caustic and calcined magnesia is around
200,000 tons and for basic refractory monolithics is around 50,000 tons a year.
The Gerakini mining centre belongs to Greek Magnesite S.A. which is one of the
world’s top magnesite producers, especially in terms of caustic magnesia, as well as in
terms of the number of applications its products can be used in. It has a total staff of
more than 367 in Greece. Its products are primarily exported to European countries
but also to America, Asia, Oceania and Africa and of all EU countries it has the
highest caustic magnesia exports.
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Στις καινοτόμες ερευνητικές και παραγωγικές πρωτοβουλίες και εφαρμογές της εταιρείας περιλαμβάνονται η αξιοποίηση παλαιότερων αποθεμάτων, η επαναχρησιμοποίηση παραπροϊόντων και τα παραδειγματικά έργα αποκατάστασης μετά την ολοκλήρωση της εκμετάλλευσης.
Από γεωλογικής πλευράς, τα κοιτάσματα του Ελληνικού χώρου φιλοξενούνται σε υπερβασικά πετρώματα, δουνιτικής48, χαρτζβουργιτικής49, περιδοτιτικής50 σύστασης που αποτελούν
τμήματα οφιολιθικών51 συμπλεγμάτων του ωκεάνιου φλοιού της Τηθύος θάλασσας. Συχνά
τα πετρώματα είναι σερπεντινιωμένα52, γεγονός που σημαίνει ότι πρωτογενή μαγνησιοπυριτικά ορυκτά, όπως είναι ο ολιβίνης53 και ορισμένοι πυρόξενοι54, μετατρέπονται, λόγω ενυδάτωσης τους, σε ορυκτά της ομάδας του σερπεντίνη55. Οι κοιτασματολογικές συγκεντρώσεις μαγνησίτη ελέγχονται από ρωγμές και διακλάσεις, στους κενούς χώρους των οποίων
σχηματίζονται πλέγματα φλεβών ή μεμονωμένες φλέβες σε βάθη μέχρι και εκατοντάδες
μέτρα. Το αρχικά εξορυσσόμενο μετάλλευμα εμπλουτίζεται με διάφορες μεθόδους, βάσει
των οποίων ο λευκόλιθος διαχωρίζεται από το στείρο πλευρικό πέτρωμα-ξενιστή.

The company’s innovative research and production initiatives and applications
include re-using old reserves, re-using waste-rocks and by-products and exemplary
environmental rehabilitation works after the end of exploitation.
From a geological viewpoint, the Greek deposits are hosted in ultrabasic rocks
comprised of dunite48, harzburgite49, and periodite50 which are sections of
ophiolite51 complexes from the ocean floor of the Tethys sea. The rocks are often
serpentinised52, which means that the primary magnesium silicate minerals such
as olivine53 and certain pyroxenes54 are altered through hydration into minerals
in the serpentine55 group. The concentrations of magnesite within deposits are
controlled by fault-related fractures, in whose openings stockwork veins or
individual veins form at depths of up to hundred of meters. The ores initially
extracted are enriched using various methods in which magnesite is separated
out from the host rock all around it.

Άποψη του εγκατελειμμένου σήμερα μεταλλείου επιφανειακής εξόρυξης στο Βάβδο.

View of historical open-pit mining of Vavdos magmesite ore.
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Ανεκμετάλλευτη παραμένει, προς το παρόν, η δυνατότητα αξιοποίησης ολιβίνη στο μεταλλείο του Βάβδου, όπου το ΙΓΜΕ έχει εντοπίσει αξιόλογα αποθέματα με δυναμική
προοπτική εκμετάλλευσης. Ο ολιβίνης είναι κύριο συστατικό δουνιτικών πετρωμάτων
και αποτελεί βιομηχανικό ορυκτό, που χρησιμοποιείται σαν πυρίμαχο υλικό, λόγω της
υψηλής του ανθεκτικότητας στην θερμότητα. Ευρεία χρήση του ολιβίνη σαν άμμο έχουμε
στα χυτήρια και στις εγκαταστάσεις αμμοβολής, ενώ χρησιμεύει και στη βιομηχανία παραγωγής πυρίμαχων υλικών και άμορφων πυρίμαχων μαζών. Επίσης, χρησιμοποιείται
στη μεταλλουργική βιομηχανία, την τσιμεντοβιομηχανία και τη βιομηχανία γυαλιού.

Παρέμβαση σταδιακής περιβαλλοντικής αποκατάστασης μετά το πέρας της λατομικής
δραστηριότητας σε περιοχές/τμήματα του μεταλλείου Γερακινής.
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For the time being the olivine at the Vavdos mine remains unexploited- IGME (Greek
Institute of Geology and Mining Exploration) found potential resources in that area
which hold out strong prospects for utilisation. Olivine is the main component of
dunite rocks and is an industrial mineral used as a refractory material because of its
high resilience to heat. Olivine sand is widely used in foundries and sand-blasting
facilities and it is also used to manufacture fireproof materials. It is also widely used
in the metallurgy, cement and glass industries.

Progressive environmental restoration and remediation of land to
its natural state after the end of quarrying at Gerakini mine.
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Στο ρυθμό της Αθωνικής
(αρχι-) τεκτονικής γεωλογίας
Στην περιοχή του Γοματίου κυριαρχούν υπερβασικά πετρώματα με διάφορα επιμέρους
ονόματα, όπως σερπεντινιωμένοι περιδοτίτες ή/και δουνίτες που χαρακτηρίζουν τις λεγόμενες οφιολιθικές σειρές και άλλα που προέρχονται από τον ωκεάνιο φλοιό της Τηθύος
θάλασσας της οποίας τμήματα βρίσκονται σήμερα «σκαρφαλωμένα» πάνω σε παλαιότερα, μεγαλύτερης ηλικίας πετρώματα ηπειρωτικής προέλευσης, λόγω αλλεπάλληλων
τεκτονικών κινήσεων. Συγκεκριμένα, πρόκειται για τα πετρώματα που δομούν σήμερα τις
γνωστές γεωλογικές ζώνες Σερβομακεδονικής και Ροδόπης56. Πηγαίνοντας γεωγραφικά προς την Ιερισσό είναι φανερή και επιβλητική η παρουσία νεώτερων σε ηλικία γρανιτικών διεισδύσεων,
που δίνουν σκληρή, όπως φαίνεται

Άγιον Όρος και Ιερισσός
Mount Athos and Ierissos

γεωλογική μάχη, με τα υπερβασικά κυρίως πετρώματα έναντι των οποίων τελικά επικρατούν. Πρόκειται, στην περίπτωση αυτή, για τον γρανίτη Ιερισσού, που είναι συνομήλικος
και ίδιος από κάθε άποψη με αυτόν της Σιθωνίας. Χαρακτηριστικές κι εδώ οι επιφάνειες
και ζώνες αποσάρθρωσης, που οδηγούν σε αμμώδεις ακτές και τα εντυπωσιακά φυσικά
λαξευμένα γλυπτά σκαλισμένα πάνω στο γρανίτη.
Κάπου εκεί λοιπόν, στο βύθισμα που δημιουργεί η «αδύνατη» τεκτονική επαφή του γρανίτη με προγενέστερα υπερβασικά/οφιολιθικά πετρώματα57, ο
Ξέρξης, σε ρόλο γεωλόγου, βρήκε κατάλληλο πέρασμα και
ασφαλή δίοδο, για να περάσει το στόλο του
αποφεύγοντας τους κινδύνους της
ανοικτής θάλασσας.

Με γλύπτη τη θάλασσα και πέτρα από γρανίτη.
Granite sculpture created by seawater.
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Plate tectonics shaping
Athonite geology

Άγιον Όρος και Ιερισσός
Mount Athos and Ierissos

Ultrabasic rocks with unique names like serpentinised periodites or dunites, or
others which are typical of the so-called ophiolite series of the ocean crust dominate the Gomati area. They come from the oceanic crust of the Tethys seafloor,
sections of which form today fragments of disrupted slabs thrusted over older
rocks of continental origin thanks to successive tectonic shifts. They are rocks
which today constitute the well-known Serbomacedonian and Rhodopean56 geological zones. Heading towards Ierissos, the presence of younger granite intrusions is clear and impressive. They have waged a harsh geological battle with
the mainly ultrabasic rocks in the region and have come to prevail. It is Ierissos
granite which dates from the same period and is the same as Sithonia granite in all
respects. Key features here too are the weathering structures, surfaces and zones
which have resulted in sandy beaches and impressive naturally carved sculptures
engraved into the granite. Somewhere in the region where there is weak tectonic
contact between granite and the older ultrabasic/ophiolite57 rocks, Xerxes, playing the geologist, found a suitable crossing and safe passage and was able to bring
his fleet across, thereby avoiding the risks of the open sea.
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Η γεωλογική
θρησκευτικότητα
της χερσονήσου
του Άθω

Άγιον Όρος
Mount Athos

Και στο Αγιον Ορος, λες και έτσι ήταν γραμμένο να γίνει, βρίσκεται μαζί, συμπυκνωμένη
και αντιπροσωπευτική, η γεωλογία όλης της
Χαλκιδικής, αλλά και άλλων περιοχών που
βλέπουν βόρεια. Μάρμαρα που θυμίζουν
τη μεταλλευτική Ολυμπιάδα και τη λατομική
Ροδόπη. Υπερβασικά πετρώματα που σε μεταφέρουν στους λευκόλιθους του Βάβδου και
της Γερακινής, αλλά και στους χρωμίτες58 του
Γοματίου. Παλιά κρυσταλλοσχιστώδη59 πετρώματα που δηλώνουν Βερτίσκο και επιβάλλονται στα Μαντεμοχώρια, Μεγάλη Παναγιά
και Παλαιοχώρι, αλλά θυμίζουν και τις κοιτασματολογικές Σκουριές, σε συνδυασμό με
την παρουσία διάσπαρτων μεταλλογενετικών
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πορφυρικών σωμάτων. Πρασινοσχιστόλιθοι60
που εμφανίζονται απέναντι, στο υπέδαφος και
φτιάχνουν τις σκεπές σπιτιών της Σιθωνίας
ταξιδεύουν ακόμη και μέχρι το Χορτιάτη. Μεσήλικες και πιο νέοι γρανίτες που ξαναβγαίνουν στην Αρναία, την Ιερισσό και αλλού. Στο
Αγιον Ορος, όλα αυτά βρίσκονται σε όρθια
θέση, ανασηκωμένα από τις διαχρονικές τεκτονικές κινήσεις, με αποτέλεσμα να υψώνονται υπεροπτικά πάνω από τη θάλασσα και τις
απότομες ακτές της. Προκαλούν, έτσι, δέος
και σεβασμό, όπως αρμόζει και ταιριάζει στο
θρησκευτικό χαρακτήρα και την ιερότητα της
γης, την οποία τελικά έχουν το φυσικό προνόμιο να δομούν και να θεμελιώνουν.
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Άγιον Όρος
Mount Athos

The Athos peninsula’s
geological religiosity
At Mt. Athos too it is as if it was ordained to happen. Here all of Halkidiki’s
geology, and that of other areas that look north, can be found squeezed into one
representative location. The marbles resemble those from the mining village
of Olympias, and the quarries of Rhodopi. The ultrabasic rocks resemble the
ones with the magnesite of Vavdos and Gerakini, and the chromite58 found
at Gomati. Here too are old crystalline and schist59 rocks which can be found
at Vertsikos and also dominate the mining villages of Megali Panagia and
Paleohori, but also resemble the ones around the deposits at Skouries,
especially if you take into account the scattered metallogenetic porphyritic
intrusive bodies that exist. The green slate60 found in the opposite
basement, which is used to make the roofs on houses in Sithonia can be
found all the way up to Hortiatis. More mature and younger granites
appear again at Arnea, Ierissos and elsewhere. On Mt. Athos all these
rocks can be found upright, pushed up by successive tectonic shifts,
meaning they soar arrogantly above the sea and the steep shoreline.
They provoke a sense of awe and respect, as befits the religious
character and sanctity of this place, creating and structuring
the landscape here as is their natural right.
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Δίπλα στα κοιτάσματα μολύβδου, ψευδαργύρου, χαλκού, χρυσού,
αργύρου η βιοποικιλότητα παραμένει αειφόρος και συνεχίζει
να αναζητεί την προστασία των οικοσυστημάτων της, μέσα από την διαχρονικά
βιώσιμη συνύπαρξή τους με τον γεωλογικό πλούτο της περιοχής
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Next to deposits of lead, zinc, copper, gold and silver,
wildlife continues to thrive and seeks out protection
in ecosystems, in a motif of sustainable coexistence
alongside the area’s geological wealth.
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Βιοποικιλότητα ειναι η ποικιλόμορφη βιολογική παρουσία όλων των ζωντανών οργανισμών στη γη. Παίζει σημαντικό ρόλο και συμμετέχει στη λειτουργία των οικοσυστημάτων και σχετικών με αυτά ζωτικών δραστηριοτήτων, που καθορίζουν σε μεγάλο βαθμό
την ποιότητα ζωής. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει κάνει σπουδαία πρόοδο στην εφαρμογή
μέτρων προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος της Ευρώπης, π.χ. η επέκταση του δικτύου Φύση 2000, που αναφέρεται σε προστατευμένες περιοχές και τη διάσωση κάποιων
άγριων ζώων. Η Οδηγία για τα Πτηνά και τους Οικοτόπους έχει στόχο την προστασία της
βιοποικιλότητας και αποτελεί βασικό μέρος της νομοθεσίας που οριοθετεί την Ευρωπαϊκή
Στρατηγική για την Βιοποικιλότητα μέχρι το 2020. Άλλες σχετικές Ευρωπαϊκές νομοθεσίες είναι η Οδηγία Πλαίσιο για το Νερό, η Στρατηγική για το Θαλάσσιο Περιβάλλον, η
Κοινή Αγροτική Πολιτική και η Κοινή Αλευτική Πολιτική.
Η εξορυκτική δραστηριότητα είναι σε θέση να απειλήσει με επιπτώσεις τη βιοποικιλότητα
και την υποβάθμιση των οικοτόπων και της ποιότητας του εδάφους, καθώς και άλλες ευαίσθητες λειτουργίες γειτονικών οικοσυστημάτων. Η υπέθυνη μεταλλευτική δραστηριότητα
κάθε περιοχής απαιτεί στενή συνεργασία με τοπικούς και περιφερειακούς φορείς, ώστε
να υπάρξει καλύτερη κατανόηση στα θέματα προστασίας και επίγνωσης της βιοποικιλότητας, με στόχο την ανάδειξη και εφαρμογή βέλτιστων πρακτικών διαχείρισης οικοσυστημάτων και φυσικών πόρων.
Η Χαλκιδική διατηρεί σχετικά υψηλό δείκτη βιώσιμης διαχείρισης και προστασίας της βιοποικιλότητας, της τόσο στο παράκτιο όσο και στο ορεινό φυσικό της περιβάλλον. Στην
περίπτωση της Β.Α. Χαλκιδικής, οι συγκεκριμένα οριοθετημένες χωροταξικές παρεμβάσεις, που αφορούν σε επικείμενη επιφανειακή εξόρυξη, κατασκευή θέσεων απόθεσης αποβλήτων, εργοστασιακών εγκαταστάσεων και έργων υποδομής, δεν φαίνεται να προκαλούν
οικολογικές επιπτώσεις και υποβάθμιση των οικοσυστημάτων. Είναι γνωστό και ιστορικά
δεδομένο ότι για χιλιάδες χρόνια, μεταλλευτικές δραστηριότητες, μεταλλεία και περιβάλλοντα οικοσυστήματα συνεισφέρουν και λειτουργούν μαζί στη βάση της ίδιας βιοποικιλότητας,
τις αρχές και τις αξίες της οποίας μοιράζονται διαχρονικά. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η
κατάσταση, τα χαρακτηριστικά και οι διαθέσεις της βιοποικιλότητας, καθώς και η σχέση
της με την λειτουργία των οικοσυστημάτων στην Β.Α. Χαλκιδική, χρειάζονται περαιτέρω
έρευνα, μελέτη και αποτίμηση, λαμβάνοντας υπόψη και τις άλλες κοινωνικές και οικονομικές δραστηριότητες της περιοχής· συνθήκες που θα βελτιώσουν το επίπεδο γνώσης για τις
λειτουργικές δυνατότητες των οικοσυστημάτων και θα αποτελέσει ένα ακόμη βήμα για την
ανάσχεση της όποιας διαφαινόμενης απειλής για την βιοποικιλότητα.

Biodiversity is the variety of life and includes all living organisms found on Earth. It plays
a key role in the functioning of ecosystems and the provision of ecosystem services which
are essential for human life and well-being. The EU has made some important progress
in nature conservation measures in Europe, e.g. the expansion of the Natura 2000
network of protected areas and the recovery of some wildlife species. The Birds and
Habitats Directives (known as the Nature Directives) aim to protect biodiversity and are
the key pieces of legislation underpinning the EU Biodiversity Strategy to 2020. Other
relevant EU legislation includes the Water Framework Directive, the Marine Strategy
Framework Directive, the Common Agricultural Policy and the Common Fisheries
Policy.
Biodiversity loss and habitat degradation and land disturbance by mining, along with
other increases in sensitivities of adjacent ecosystems may occur. Responsible mining
in this area requires close collaboration with regional and local stakeholders to better
understand biodiversity and conservation issues, increase biodiversity awareness and
thereby improve biodiversity and natural resource management practices.
Halkidiki has a well-functioning and sustained biodiversity conservation management
of both its coastal and mountainous environments. In the case of NE Halkidiki the
locally restricted excavations and constructions, in relation to open pit extraction, tailing
disposal sites and infrastructure works, do not seem to have caused any kind of ecosystem
degradation or evident ecological footprints and impacts. As a matter of fact, for thousands
of years now, mineralised areas and related mining activities, and nearby ecosystems have
contributed collectively to and are functionally integrated within the same biodiversity,
thereby sharing its status and over time. However, the overall status and trends of NE
Halkidiki’s biodiversity and its relation to the functioning of ecosystems need to be further
investigated, modeled and assessed, taking also into account other human activities across
the area. This will improve the knowledge base on ecosystems and their services and
constitute an important step towards halting any potential loss of biodiversity.
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Η υπέθυνη μεταλλευτική δραστηριότητα κάθε περιοχής απαιτεί στενή συνεργασία με τοπικούς
και περιφερειακούς φορείς, ώστε να υπάρξει καλύτερη κατανόηση στα θέματα προστασίας
και επίγνωσης της βιοποικιλότητας, με στόχο την ανάδειξη και εφαρμογή βέλτιστων πρακτικών
διαχείρισης οικοσυστημάτων και φυσικών πόρων.
Responsible mining in this area requires close collaboration with regional and local stakeholders
to better understand biodiversity and conservation issues, increase biodiversity awareness
and thereby improve biodiversity and natural resource management practices.
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Εκκλησάκι σκαλισμένο στην πέτρα δίπλα στην θάλασσα,
που συμβολίζει και αυτό με τη σειρά του ότι
η θρησκευτικότητα αποτελεί μέρος της χαλκιδικιώτικης
φυσιογνωμίας και καθημερινότητας.

A small chapel carved into the rock
next to the sea, symbolising the fact that
religious sentiment has always been a part
of Halkidiki’s make-up and daily life.
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Φτιαγμένο με πέτρα της Χαλκιδικής, στέκει με υπερηφάνια
πανω από χίλια χρόνια». Το αψιδωτό γεφύρι κάτω από τη σκιά
του επιβλητικού πλάτανου, στη Μεγάλη Παναγία, κάνει
το τοπίο να μοιάζει με έργο τέχνης...

Made of stone from Halkidiki, the arched bridge
has stood proud for decades now in the shadow
of the towering plane tree at Megali Panagia, transforming
the area into a true work of art...
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Ακόμη και ο λαμπερός ήλιος δυσκολεύεται να απλώσει το φως του
στο πανέμορφο δάσος που κρατά και προσφέρει τη δροσιά του
σε φυσιολάτρες και περιπατητές που επισκέπτονται
τους μαγευτικούς καταπράσινους οικοτόπους της Χαλκιδικής.

Even the burning sun finds it hard to shine
its light into the beautiful forest, which offers hikers
and explorers a refreshing way in which to explore
the charms of Halkidiki’s natural environment.
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Ακόμη και τα πιο ορεινά χωριά της Χαλκιδικής προσφέρουν
προνομιακή θέα στη θάλασσα, όπως εδώ από τη Στρατονίκη.
Θέα που σε κάνει να νομίζεις πως μ’ ένα σάλτο θα βρεθείς μονομιάς
στις μαγευτικές παραλίες με τα γαλαζοπράσινα νερά

Even Halkidiki’s high mountain villages
offer great sea views, as here in Stratoniki.
Views that make you think that a single leap will see you
on magical beaches and in turquoise waters.
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Ανάμεσα στη χερσόνησο του Αθω και στη Σιθωνία
βρίσκονται τα Πυργαδίκια, ένα γραφικό ψαροχώρι,
με τα σπίτια του... θαρρείς και σκαρφάλωσαν στην πλαγιά
του βουνού για ν’ αγναντεύουν το απέραντο γαλάζιο.

Between Mt. Athos peninsula and Sithonia
lies Pyrgadakia, a quaint little village
that appear to climb the mountain sides
to touch the endless blue of the sky.
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Σε ένα σκληρό και επικίνδυνο εργασιακό περιβάλλον,
σαν κι αυτό των μεταλλείων, η θρησκευτική προσήλωση, μαζί
με την συναδελφικότητα, την αλληλεγγύη και την ασφάλεια, αποτελούν
βασική προτεραιότητα για όλους όσους εργάζονται στις υπόγειες στοές.

In a tough and dangerous work environment,
like mining, religious commitment, together with collegiality,
solidarity and security, are key priorities
for all those working in the underground galleries.
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Συλλογή εικόνων
Photo Gallery

Η μεταλλευτική δραστηριότητα, η γεωργία, η αλιεία, η μελισσοκομία
και η ενασχόληση με τον τουρισμό συνυπάρχουν αρμονικά
και δημιουργούν θέσεις εργασίας καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου,
ανεβάζοντας έτσι το βιοτικό επίπεδο των κατοίκων της περιοχής.

Mining activity, farming, fisheries, bee-keeping
and tourism exist harmoniously side by side,
creating jobs all year round, improving living
standards for local residents.
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Γραφικά πλακόστρωτα σοκάκια, πέτρινα σπίτια, πανέμορφες εκκλησιές,
παραδοσιακά προϊόντα και φιλόξενοι άνθρωποι συνθέτουν την εικόνα
των ορεινών χωριών της Χαλκιδικής, που αποτελούν τουριστικό
προορισμό, οποιαδήποτε εποχή, χαρακτηριστικό παράδειγμα, η Αρναία.

Quaint paved lanes, stone houses, lovely churches, traditional
products and hospitable locals combine to paint the picture
of Halkidiki’s mountainous villages which are an ideal tourist
destination all year round, take Arnea for example.
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Πρώτες μέρες του χειμώνα στο Νεοχώρι και τα τζάκια άναψαν.
Η φύση προσφέρει απλόχερα στους ανθρώπους ζεστασιά,
αλλά και φρέσκα φρούτα και λαχανικά,
χαρίζοντας τους μια αξιοζήλευτη ποιότητα ζωής.

The onset of winter in Neohori and the fires are lit.
Nature offers man fuel to keep warm,
as well as a rich harvest of fruit and vegetables,
giving people here an enviable quality of life.
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Η γραφική πλατεία Παλαιοχωρίου, πιστή και αυτή
στην αρχιτεκτονική παράδοση με την χαλκιδικιώτικη πέτρα
να διακοσμεί και να χτίζει δρόμους και χώρους ανάπαυσης,
κάτω από τον πανέμορφο γέρικο πλάτανο.

The picturesque square in Paleohori which remains
faithful to local architectural traditions: stone from Halkidiki
has been used almost decoratively to create streets
and seating under the charming, age-old plane tree.
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Το πάρκο του Αριστοτέλη στη «γενέτειρα του»,
τα Στάγειρα, τουριστικός μαγνήτης για πολλούς επισκέπτες,
αλλά και εκπαιδευτικός κόμβος για μεγάλο αριθμό μαθητών
σχολείων διαφόρων βαθμίδων και κατευθύνσεων.

Aristotle and his park next to the village of Stagira,
which attracts numerous tourists. It is also an educational
highlight for many pupils from different years
and different academic interests.
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Εισαγωγική συναυλία έργων γαληνίτη, σφαλερίτη και αργύρου, και
πρεμιέρα συνθέσεων μουσικών έργων χαλκοπυρίτη, σιδηροπυρίτη,
αρσενοπυρίτη και χρυσού από την ορχήστρα των χρωμάτων Σκουριών
και αντίστοιχα τις συμφωνικές ορχήστρες Ολυμπιάδας και Μαύρων Πετρών.

The opening concert featuring works of galena, sphalerite and silver,
and the premiere of musical compositions of chalcopyrites, iron pyrites,
arsenopyrites and gold, performed by the orchestra of colours at Skouries
and the Olympias and Mavres Petres symphonic orchestras.
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υποσημειώσεις
footnotes
01
02

03
04
05

06
07

Μεταλλογένεση: Με αυτόν τον όρο στην γεωλογία εννοείται η μελέτη της γένεσης
μεταλλοφόρων συγκεντρώσεων και κοιτασμάτων μεταλλικών ορυκτών (κοιτασματογένεση).
Metallogenesis: This geological term means the study of how mineralisations and metallic
mineral ore deposits come about (also known as ore deposit genesis).
Ορογένεση είναι το φαινόμενο που προκαλεί την γέννηση των βουνών και κατ’ επέκταση των οροσειρών. Με τον όρο ορογένεση, στη Γεωλογία, αποκαλείται μία σειρά γεγονότων και ανακατατάξεων του
φλοιού της Γης, κατά τη διάρκεια των οποίων, ανυψώνονται και βαθμιαία σχηματίζονται βουνά.
Οι ανακατατάξεις αυτές, διαρκούν συνήθως μερικές δεκάδες εκατομμύρια χρόνια.
Orogenesis is a phenomenon which causes mountains -and by extension mountain rangesto be created. In geology, orogenesis refers to a series of events and upheavals in the Earth’s crust
during which mountains are pushed up and gradually form. Those upheavals usually last several
tens of millions of years.
Επιγενετικά κοιτάσματα: Μεταλλοφορίες και κοιτάσματα που σχηματίζονται σε νεώτερο χρόνο
σε σχέση με τα γειτονικά ή περιβάλλοντα πετρώματα ή τα πετρώματα ξενιστές.
Epigenetic deposits: Mineralisations and ore deposits which form more recently than neighbouring
or surrounding rocks.
Θειούχα τύπου manto: Συμπαγή θειούχα μεταλλεύματα που προήλθαν από στρωματέγκλειστη
αντικατάσταση ανθρακικών πετρωμάτων.
Sulphide replacement mantos: Massive sulphide ores created through the stratabound
replacement of carbonate rocks.
Συστήματα Πορφυρικού Χαλκού είναι αυτά που χαρακτηρίζονται από την παρουσία έντονης
μαγματικής/υποηφαιστειακής δραστηριότητας, διείδυσης πορφυρικών σωμάτων και ανάπτυξης
δυναμικών μεταλλοφόρων υδροθερμικών διαλυμάτων που συχνά αποθέτουν θειούχα ορυκτά
χαλκού και άλλων βασικών και πολύτιμων μετάλλων σε μικρορωγμές και διακλάσεις και καταλήγούν
στο σχηματισμό μεγάλου όγκου και χαμηλής περιεκτικότητας κοιτασματολογικών αποθεμάτων.
Porphyry Copper Systems are systems with a high level of magmatic/subvolcanic activity which
develop dynamic metalliferous hydrothermal solutions which frequently emplace sulphide copper
minerals and other base and precious metals in stockwork vein fracture zones and jointed rocks
resulting in the formation of high volume and low-grade ore deposit resources.
Στις γεωπιστήμες ή επιστήμες γης συγκαταλέγονται τα επιστημονικά πεδία τα οποία μελετούν τον
πλανήτη Γη, συμπεριλαμβανομένων της λιθόσφαιρας αλλά και της υδρόσφαιρας και της ατμόσφαιρας.
The geosciences or earth sciences include the sciences which study the planet earth, along with its
hydrosphere and atmosphere.
Κοιτασματολογία είναι κλάδος της Γεωλογίας, ο οποίος ασχολείται με την έρευνα, μελέτη, χαρακτηρισμό και εντοπισμό κοιτασμάτων. Με τον όρο κοίτασμα ονομάζουμε κάθε γεωλογική συγκέντρωση
ορυκτών πρώτων υλών η οποία είναι οικονομικά εκμεταλλεύσιμη με βάση τις εκάστοτε επικρατούσες
συνθήκες.
Economic geology is a field of geology which involves mineral exploration and prospecting for, studying and discovery ore deposits. Ore deposit is the term used for any geological concentration of minerals
which can be economically exploited under current conditions.
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Με τον όρο κοίτασμα ονομάζουμε κάθε γεωλογική συγκέντρωση ορυκτών πρώτων υλών
η οποία είναι οικονομικά εκμεταλλεύσιμη με βάση τις εκάστοτε επικρατούσες συνθήκες.
Ore Deposit is the term used for any geological concentration of minerals which
can be economically exploited under current conditions.
Η Τεκτονική αποτελεί ιδιαίτερο κλάδο της Γεωλογίας. Αντικείμενο έρευνας και μελέτης
είναι η δομή του στερεού φλοιού της Γης σε σχέση με γεωδυναμικές κινήσεις που συντελούν
στην θραυσιγενή και πλαστική παραμόρφωση διαφόρων πετρωμάτων.
Tectonics is a specific field of geology. It studies and examines the structure of the earth’s crust
in relation to geodynamic forces which contribute to the brittle (crushing) and ductile (plastic)
deformation of various rocks.
Η Στρωματογραφία είναι ιδιαίτερος κλάδος της Γεωλογίας που εξετάζει την στρωματογραφική
θέση των διάφορων λιθολογικών τύπων σύμφωνα με τη γεωλογική τους ηλικία και τη σχετική
χρονολογική τους διαδοχή.
Stratigraphy is a specific field of geology which examines the stratigraphic position
of various lithological types in light of their chronological age and geological sequence.
Η Λιθολογία ή Πετρολογία είναι κλάδος της Γεωλογίας, ο οποίος επικεντρώνεται στην μελέτη
των πετρωμάτων με αναφορά στην ορυκτολογική και χημική τους σύσταση, καθώς και στην γενετική
τους προέλευση.
Lithology or Petrology is a field of geology which focuses on the study of rocks, in terms of their
mineralogical and chemical composition, and their genetic origin.
Υδροθερμικά διαλύματα είναι αυτά που συνδέονται ή σχηματίζονται από την παρουσία ανώμαλα
υψηλών γεωθερμικών θερμοκρασιών λόγω έντονης και χαμηλού βάθους μαγματικής δραστηριότητας.
Hydrothermal solutions are solutions associated with or formed in the presence of unusually high
geothermal temperatures due to intense magmatic activity.
Ρήγμα: Επιφάνεια διάρρηξης, θραύσης ή εφελκυσμού που διακόπτει τη συνέχεια των πετρωμάτων,
κατά μήκος της οποίας παραμορφώνινται, μετακινούνται και μεταπίπτουν.
Fault: A planar fracture which breaks the continuity of rocks, along which they deform, move, displace and detach.
Ανθρακικά πετρώματα είναι οι ασβεστόλιθοι, οι δολομίτες και τα μάρμαρα .
Carbonate rocks are limestone, dolomite and marble.
Η Λιθοστρωματογραφία έχει σκοπό την ταξινόμηση των πετρωμάτων με βάση τα λιθολογικά τους
χαρακτηριστικά και την γεωλογική τους ηλικία.
Lithostratigraphy seeks to classify rocks based on their lithological characteristics
and geological age.
Η Γεωχημεία έχει σαν κύριο αντικείμενο τη μελέτη της χημικής σύστασης και ιδιότητας
των πετρωμάτων, του εδάφους και των νερών.
Geochemistry’s main objective is to study the chemical composition of rocks, soil and water.
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Ο Γρανίτης είναι μαγματικό πέτρωμα με αδροκρυσταλλικό ιστό και μεγάλη σκληρότητα.
Η ορυκτολογική του σύστασή καθορίζει και το χρώμα του. Χρησιμοποιείται κυρίως
σαν διακοσμητικό υλικό και δομικός λίθος.
Granite is a magmatic rock which has a holocrystalline structure, and is very hard.
Its mineralogical composition determines the colour. It is primarily used as an ornamental
building stone.
Η λιθόσφαιρα συνιστά τον εξωτερικό φλοιό της Γης που συμμετέχει και είναι μέρος της συνεχούς
τεκτονικής κίνησης των λιθοσφαιρικών πλακών. Υπάρχουν 13 μεγάλες κύριες λιθοσφαιρικές πλάκες
μεταξύ των περίπου 20 συνολικά σε όλη τη γη Εφτά από τις γνωστότερες είναι η Ευρασιατική, Βορειοαμερικανική, Νοτιοαμερικανική, Αφρικανική, Ανταρκτική, Ινδοαυστραλιανή και Ειρηνική πλάκα,
The lithosphere is the outer part of the Earth, consisting of the crust and uppar mantle, involved
in and part of the continuous tectonic movement of the lithospheric plates. There are 13 major and
approximately 20 lithospheric plates overall. Seven of the most prominent are the Eurasian, North
American, South American, African, Antarctic, Indo-Australian and Pacific plates.
Ο ωκεανός ή θάλασσα της Τηθύος υπήρξε μεγάλη κεντρική θάλασσα, η οποία από την παλαιοζωϊκή μέχρι και την τριτογενή γεωλογική περίοδο εκτεινόταν ανάμεσα στην Ευρασιατική ήπειρο και την
Αφρικανική (Γκοντβάνα). Ονομάστηκε έτσι χάρη στην αρχαία ελληνική θεότητα των ωκεανών Τηθύς.
Σημερινά υπολείμματα της Τηθύος είναι η Μεσόγειος και η Ερυθρά Θάλασσα.
The Tethys ocean or sea was a large central sea which existed between the continent of Eurasia and
Africa (Gondwana) from Paleozoic to Tertiary geological times. It was named after the ancient Greek
ocean deity, Tethys. The Mediterranean and Red Seas are present day remainders of the Tethys ocean.
Οι άστριοι είναι ομάδα ορυκτών, που διακρίνεται σε δύο υποομάδες: Τους καλιούχους αστρίους
και τα πλαγιόκλαστα.
Feldspars are a group of minerals which are divided into two groups: Potassium feldspars
and plagioclase feldspars.

25

26

27

28

Υπερβασικά είναι μαγματικά πετρώματα πλούσια σε ορυκτά μαγνησίου και σιδήρου.
Ultrabasic rocks are magmatic rocks rich in magnesium and iron silicate minerals.
Ο ψαμμίτης είναι κλαστικό ιζηματογενές πέτρωμα που αποτελείται από στγκολλημένους
και λιθοποιημένους κόκκους άμμου.
Sandstone is a clastic sedimentary rock comprised of petrified grains of sand mainly composed
of quartz or feldspar.
Στη γεωλογία ως ίζημα χαρακτηρίζεται το πέτρωμα που σχηματίζεται από την μηχανική και χημική απόθεση
υλικών. Είναι επίσης γνωστά σαν ιζηματογενείς σχηματισμοί ή αποθέσεις και σαν ιζηματογενή πετρώματα.
In geology a sediment is a formation or rock formed by the mechanical and chemical deposition of materials
through the action of water, wind or ice.
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Το μάγμα είναι διάπυρο τήγμα που μετακινούμενο από το εσωτερικό της Γης προς την επιφάνεια,
δηλαδή στη λιθόσφαιρα, στερεοποιείται δημιουργώντας τα εκρηξιγενή ή πυριγενή πετρώματα
που λέγονται επίσης και μαγματικά.
Magma is the red-hot molten rock which moves from the inner part of the Earth to the surface (the lithosphere) and forms igneous rocks when it has cooled. When magma solidifies beneath the Earth’s surface it
forms intrusive rocks, and when it reaches the Earth’s surface it flows out as lava and forms volcanic rocks
Οι τεκτονικές πλάκες είναι τα κομμάτια από τα οποία απαρτίζεται ο στερεός φλοιός της γης. Η λιθόσφαιρα
χωρίζεται σε σχετικά μικρό αριθμό τεκτονικών πλακών που βρίσκονται σε επαφή και κινούνται «επιπλέοντας»
πάνω στον μανδύα της. Αυτές, σύμφωνα με τη θεωρία των λιθοσφαιρικών πλακών, βρίσκονται σε αέναη κίνηση στη διάρκεια του γεωλογικού χρόνου, ένδειξη του ζωντανού χαρακτήρα του πλανήτη. Τo μεγαλύτερο μέρος
της σεισμικής και ηφαιστειακής δραστηριότητας της Γης συμβαίνει κοντά στα όρια αυτών των πλακών.
Tectonic plates are the pieces/segments of Earth’s solid crust and uppermost mantle, together referred to as
the lithosphere. The plates are around 100 km thick and consist of two principal types of material: oceanic
crust (also called sima from silicon and magnesium) and continental crust (sial from silicon and aluminium).
The lithosphere is divided into a small number of tectonic plates which are in contact with each other and
move by floating over the mantle. According to the plate tectonic theory, they are in perpetual motion over
geological time, which is an indication of how alive the planet is. The majority of the earth’s seismic and
volcanic activity is near plate boundaries.
Καρστική διάβρωση καλείται η χημική διαλυτοποίηση κυρίως των ασβεστόλιθων.
Οι καρστικές είναι χαρακτηριστικές μορφές οι οποίες σχηματίζονται σε ανθρακικά κυρίως πετρώματα
(ασβεστόλιθοι, δολομίτες, μάρμαρα).
Karst erosion is name for chemical dissolution of limestones. Karsts are characteristic
forms which emerge primarily in carbonate rocks (limestones and dolomites).
Οι θερμομεταλλικές είναι πηγές απ’ όπου αναβλύζει νερό με θερμοκρασία υψηλότερη
της θερμοκρασίας του τόπου όπου βρίσκεται η πηγή. Λέγονται και θερμομεταλλικές λόγω
διάφορων μεταλλικών στοιχείων που περιέχουν
Thermometallic springs are springs from which water at a temperature higher than the location of
the spring bubble up. They are called thermometallic due to the various metallic elements they contain.
Τα κοιτάσματα πορφυρικού τύπου, ανήκουν συνήθως στην κατηγορία των υδροθερμικών
κοιτασμάτων και μεταλλοφορούν σε χαλκό, και συχνά σε μολυβδένιο και χρυσό.
Porphyry deposits are a sub-category of hydrothermal deposits and contain copper,
and frequently also contain molybdenum and gold.
Η συνολική μεταλλουργική επεξεργασία που προτείνεται για τη μεταλλουργία χρυσού με βάση
τα κοιτάσματα Ολυμπιάδας και Σκουριών, εφαρμόζει την τεχνολογική μέθοδο της ακαριαίας τήξης
(flash smelting).
The comprehensive gold metallurgical process proposed for the ore concentrates of Olympias and
Skouries uses the flash smelting method.

Γεωθερμία ή Γεωθερμική ενέργεια ονομάζουμε τη φυσική θερμική ενέργεια της Γης.
Geothermy or geothermal energy is the earth’s natural thermal energy.
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Στην γεωλογία, γεωλογικός σχηματισμός αποκαλείται μια σειρά ή ενότητα πετρωμάτων
με συγκεκριμένα λιθοστρωματογραφικά χαρακτηριστικά.
In geology, geological formation is a unit or series of rocks with specific lithostratigraphic
characteristics.
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Η Πετρογένεση έχει ως αντικείμενο έρευνας την προέλευση, δομή και διαχρονική εξέλιξη
των διαφόρων πετρωμάτων.
Petrogenesis examines the origin, structure and development of various rocks over time.
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Ο βιοτίτης είναι ορυκτό της ομάδας των μαρμαρυγιών..
Biotite is a mineral in the mica group.
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Πλαγιόκλαστα: Ορυκτά που ανήκουν στην ομάδα των αστρίων και συναντώνται συνήθως
στα περισσότερα είδη πετρωμάτων. μαγματογενή, ιζηματογενή και μεταμορφωμένα πετρώματα.
Plagiocaste: A group of minerals normally encountered in most types of rocks, whether igneous,
sedimentary or metamorphic.

Ο Σιδηροπυρίτης είναι θειούχο ορυκτό του σιδήρου. Η ονομασία του προέρχεται από τις ελληνικές
λέξεις «σίδηρος» και «πυρ», επειδή πιστευόταν ότι γεννά πυρ (φωτιά), καθώς παρήγαγε σπίθες, όταν
τριβόταν σε σκληρές μεταλλικές επιφάνειες.
Pyrite is a iron sulphide mineral. The stem term is ancient Greek and means fire, because it was
thought the mineral generated fire because it creates sparks when rubbed against hard metal surfaces.
Ο Γαληνίτης είναι θειούχο ορυκτό του μολύβδου, συχνά με αυξημένη την παρουσία
προσμίξεων αργύρου.
Galena is a lead sulphide mineral, frequently containing high concentrations of silver.
Ο Σφαλερίτης είναι θειούχο ορυκτό του ψευδαργύρου. Η λέξη σφαλερίτης προέρχεται
από το ελληνικό ρήμα «σφάλλω», επειδή πολύ συχνά θεωρούσαν ότι ήταν γαληνίτης.
Sphalerite is a zinc sulphide mineral. The name sphalerite comes from the ancient Greek root
‘sphallo’ which means to err, because it was frequently mistaken for galena.
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Ο Αρσενοπυρίτης, είναι θειοαρσενικούχο ορυκτό του σιδήρου.
Arsenopyrite is an iron sulphide mineral containing arsenic.

Ο Μικροκλινής είναι ορυκτό της ομάδας των καλιούχων αστρίων.
Microcline is a mineral in the potassium feldspar group.
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Ο Αλαβανδίτης είναι θειούχο ορυκτό του μαγγανίου.
Alabandite is a manganese sulphide mineral.

Ο Γνεύσιος είναι ευρύτερα διαδεδομένο πέτρωμα που προέρχεται από μεταμόρφωση με χαρακτηριστική εναλλαγή ανοιχτόχρωμων και σκουρόχρωμων στρώσεων, που οφείλεται στην ορυκτολογική
σύσταση και τον φυλλώδη τους ιστό και υφή.
Gneiss is a widespread rock generated through metamorphosis with a characteristic alternation
of light and dark coloured bands, due to their mineralogical composition and foliated structure and
texture.
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O Αμφιβολίτης είναι ένα μεταμορφωμένο πέτρωμα, το οποίο αποτελείται κυρίως από ορυκτά
της ομάδας των αμφιβόλων (π.χ. κεροστίλβη, ακτινόλιθος). Εμφανίζεται σκουρόχρωμος
και χαρακτηρίζεται από ασθενή έως καθόλου σχιστότητα.
Amphibolite is a metamorphic rock primarily comprised of minerals from the amphibole group
(e.g. hornblende, actinolite). It is dark in colour and is characterised by weak to non-existent schistosity.
Ο Γρανοδιορίτης είναι μαγματικό πέτρωμα με γρανιτοειδή ιστό. Είναι ευρύτερα διαδεδομένο στις
περιοχές Σερρών-Δράμας, Ξάνθης, Καβάλας, Σιθωνίας, Στρατωνίου κ.α.
Granodiorite is a rock with a granite-like structure. It is a widespread magmatic rock found in the
areas of Serres, Drama, Xanthi, Kavala, Sithonia, Stratoni and elsewhere.
Οι Λαμπροφύρες αποτελούν ιδιαίτερη ομάδα υποηφαιστειακών πετρωμάτων,
τα οποία εμφανίζονται υπό μορφή πολυάριθμων φλεβών.
Lambrophyres are a special group of subvolcanic rocks which appear
in the form of numerous dikes.
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Ο Ροδοχρωσίτης είναι ανθρακικό ορυκτό του μαγγανίου. Οφείλει το όνομά του στην αρχαία ελληνική
λέξη «ροδόχρους», που χαρακτηρίζει το χρώμα του.
Rhodochrosite is a manganse carbonate mineral. The name is derived from the Greek word
“ροδόχρους” meaning rose colored.
Λευκόλιθος ή Μαγνησίτης είναι ανθρακικό ορυκτό μαγνησίου.
Magnesite is a magnesium carbonate mineral.
Η καυστική μαγνησία (MgO) (caustic calcined magnesia), είναι το προϊόν, που παράγεται όταν
θερμανθεί ο μαγνησίτης στους 800 οC - 1200 οC.
Caustic calcined magnesia (MgO) is a product made by heating magnesium between 800 and 1200 oC.
Ο Δουνίτης είναι μαγματικό υπερβασικό πέτρωμα πλούσιο στο ορυκτό ολιβίνη.
Dunite is a igneous ultramafic rock rich in the mineral olivine.
Ο Χαρτζβουργίτης είναι μαγματικό υπερβασικό πέτρωμα που αποτελείται από τα ορυκτά ολιβίνη και
πυρόξενο.
Harzburgite is a igneous ultramafic rock which consists of the minerals olivine and pyroxene.
Οι Περιδοτίτες είναι υπερβασικά μαγματικά πετρώματα που αποτελούνται κυρίως
από ορυκτά ολιβίνη, πυρόξενο, χρωμίτη, πλαγιόκλαστο και αμφίβολο.
Peridotites are igneous ultramafic rocks primarily composed of the minerals olivine, pyroxene,
amphiboles, plagioclase and amphibole.
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Η λέξη Οφιόλιθος προέρχεται από τις λέξεις «όφις» και «λίθος». Αρχικά χρησιμοποιήθηκε για να περιγράψει τον σερπεντινίτη, αλλά μετά την επικράτηση της θεωρίας της
τεκτονικής των πλακών, ο όρος χρησιμοποιείται για την περιγραφή μιας ακολουθίας
πετρωμάτων (περιδοτίτες, γάββροι, δουνίτες), τα οποία σχηματίζονται σε γεωτεκτονικό
περιβάλλον μεσοωκεάνιας ράχης και αποτελούν συχνά υπολείμματα πυθμένων παλαιότερων ωκεανών.
The word ophiolite comes from the ancient Greek words ‘‘ophis’’ for serpent and ‘‘lithos’’ which means stone. It was initially used to describe serpentinite but after the tectonic
plates theory came to prevail, the term has been used instead to describe a sequence
of rocks (peridotites, gabbros, dunites) which are the remains of ancient oceans.
Σερπεντινίωση ονομάζεται η εξαλλοίωση ορισμένων υπερβασικών πετρωμάτων
και ο σχηματισμός ορυκτών της ομάδας σερπεντίνη από τον ολιβίνη και τους πυρόξενους
που αρχικά περιέχουν.
Serpentine group refers to a group of dark green minerals consisting of hydrated
magnesium silicates whose differences are insignificant in macroscopic terms.
Ο Ολιβίνης είναι πυριτικό ορυκτό μαγνησίου και σιδήρου. Είναι βιομηχανικό ορυκτό
που χρησιμοποιείται σαν πυρίμαχο υλικό αλλά και σε βιομηχανικές χρήσεις άμμου
χυτηρίων. Το όνομά του προέρχεται από το ελαιοπράσινο (olive-green) χρώμα του.
Olivine is a magnesium iron silicate. It is an industrial mineral used for fire-resistant
materials and in foundry sand applications. Its name derives from its olive green colour.
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Τα οφιολιθικά πετρώματα θεωρούνται τμήματα του ωκεάνιου πυθμένα που χαρακτηρίζουν
το γεωτεκτονικό περιβάλλον διάνοιξης των πλακών στις γνωστές μεσο-ωκεάνιες ράχες.
Ophiolites are sections of the ocean seafloor common in a geotectonic environment
where the plates are diverging at so-called mid-ocean ridges.
Ο Χρωμίτης είναι οξείδιο ορυκτό του χρωμίου. Το όνομά του προέρχεται από το συστατικό του, χρώμιο, το οποίο ονομάστηκε έτσι επειδή προσδίδει χρώμα σε πολλά άχροα υλικά, όταν απαντάται
σαν πρόσμιξη.
Chromite is a chrome oxide mineral used as a refractory material, because it has a high heat stability.
Its name derives from the metal chrome which was so named because it adds colour to many
colourless materials when mixed with them.
Στην κατηγορία των μεταμορφωσιγενών ή κρυσταλλοσχιστωδών πετρωμάτων ανήκουν
τα πετρώματα εκείνα που έχουν ανακρυσταλλωθεί, δηλαδή έχουν μεταμορφωθεί βρισκόμενα
σε συνθήκες υψηλών θερμοκρασιών και πιέσεων.
The metamorphic or crystalline rocks type includes rocks which have crystallised,
or metamorphosed under conditions of high temperatures and pressures.
Ο Πρασινοσχιστόλιθος είναι μεταμορφωμένο πέτρωμα με χαρακτηριστικό γνώρισμα
τον τρόπο με τον οποίο σχιστοποιείται σε πλάκες.
Green schist is a metamorphic rock whose key feature is how it can easily
be split into slabs.

Πυρόξενοι: Σημαντική ομάδα πυριτικών ορυκτών που συμμετέχουν στη σύσταση
πολλών πετρωμάτων, πολλές φορές σαν θεμελιώδη ορυκτολογικά συστατικά.
Pyroxenes: A major family of silicate minerals which can be found in many rocks,
often as a building block of their mineralogical composition.
Με την ονομασία Σερπεντίνης χαρακτηρίζεται ομάδα πολυμορφικών πυριτικών
ορυκτών, οι διαφορές των οποίων είναι μακροσκοπικά ασήμαντες.
Serpentine refers to a group of pyrite rocks whose differences are insignificant
in macroscopic terms.
Η ζώνη της Ροδόπης και η Σερβομακεδονική ζώνη καλύπτουν την κεντροανατολική
Μακεδονία και Θράκη, και ανήκουν στις ελληνικές γεωτεκτονικές ζώνες, που αποκαλούνται επίσης “Ελληνίδες”.
The Rhodopean and the Serbomacedonian are Greek geotectonic zones, which
cover central and eastern Macedonia and Thrace, in geological terms.
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