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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Τα µάρµαρα της Ανατολικής Μακεδονίας καλύπτουν επιφανειακή έκταση 1.800 km2 περίπου και 
διακρίνονται σε ασβεστιτικά, δολοµιτικά και σιπολινικά. Οι ποιοτικοί – εµπορικοί τύποι που παράγο-
νται, διαµορφώνονται ανάλογα µε την χηµική – ορυκτολογική σύσταση, τον χρωµατισµό, την κοκ-
κοµετρία, το είδος της τεκτονικής παραµόρφωσης και τις φυσικοµηχανικές ιδιότητες των υπό εκµε-
τάλλευση µαρµάρων. Στο ελληνικό και διεθνές εµπόριο κυκλοφορούν περισσότεροι από 40 εµπορι-
κοί τύποι µαρµάρων της Αν. Μακεδονίας. Μεγαλύτερη αξία έχουν τα χιονόλευκα και λευκά δολοµιτι-
κά µάρµαρα και ακολουθούν τα λευκά – ηµίλευκα ασβεστιτικά µάρµαρα, µε τιµές που κυµαίνονται 
µεταξύ 800 – 1.800 €/m3. Τα ποικιλόχρωµα δολοµιτικά και τα τεφρόχρωµα ταινιωτά – ριγωτά ασβε-
στιτικά είναι µεσαίας εµπορικής αξίας µε τιµές 400 –800 €/m3, ενώ τα σκουρόχρωµα και τεφρόχροα 
ασβεστιτικά µάρµαρα πωλούνται σε πολύ χαµηλές τιµές (100 – 350 €/m3). Στην περιοχή ανοίχτη-
καν 576 λατοµεία από τα οποία σήµερα λειτουργούν τα 86, µε ετήσια παραγωγή 150.000 m3 δια-
µορφωµένα ογκοµάρµαρα και περίπου 60.000 m3 ογκοµάρµαρα µε ακανόνιστο σχήµα (ξοφάρια). 
Τα συνολικά αποθέµατα δεν είναι δυνατόν να υπολογιστούν, καθώς η έρευνα στα περισσότερα λα-
τοµεία είναι υποτυπώδης έως ανύπαρκτη. 

1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

1.1. Γεωλογία της ∆υτικής Ροδόπης 
Ο χώρος της Ανατολικής Μακεδονίας ανήκει γεωλογικά στη ∆υτική Ροδόπη, η οποία δοµείται 

από την Κατώτερη Τεκτονική Ενότητα (Ενότητα Παγγαίου) µε πετρώµατα χαµηλού βαθµού µετα-
µόρφωσης (πρασινοσχιστολιθική φάση) και την Ανώτερη Τεκτονική Ενότητα (Ενότητα Σιδηρόνε-
ρου) µε πετρώµατα µεταµορφωµένα στην ανώτερη αµφιβολιτική φάση (Μπόσκος κ.ά. 1998). Τα µε-
ταµορφωµένα πετρώµατα της ∆. Ροδόπης, µε βάση τα λιθολογικά χαρακτηριστικά τους µπορούν 
να χωριστούν σε τρεις λιθολογικές ενότητες (Chatzipanagis 1990), οι οποίες από τα παλαιότερα 
προς τα νεότερα είναι : α) Ενότητα γνευσίων του υπόβαθρου, β) Ενότητα εναλλαγών γνευσίων, 
σχιστολίθων, µαρµάρων, αµφιβολιτών και γ) Ενότητα µαρµάρων. 

 
1.2. Λιθολογική ανάλυση της Ενότητας µαρµάρων  

Αποτελούν την ανώτερη λιθολογική ενότητα της αλπικής ροδοπικής λεκάνης, καλύπτοντας συ-
νολική επιφανειακή έκταση 1.800 km2 περίπου, στις περιοχές των ορέων Όρβηλου, Μενοίκιου, 
Παγγαίου, Φαλακρού, Θάσου και Λεκάνης (Σχ. 1). Με βάση τη χηµική – ορυκτολογική τους σύστα-
ση τα µάρµαρα µπορούν να διαιρεθούν σε τρεις σειρές (Χατζηπαναγής κ.ά. 1993), οι οποίες από τα 
κατώτερα στα ανώτερα είναι : 
 
1.2.1 Σειρά ταινιωτών – σιπολινικών µαρµάρων 

Εµφανίζονται στη βάση της Ενότητας, µε µέγιστο πάχος 200 m περίπου. Είναι λεπτοπλακώδη 
και αποτελούνται από ασβεστίτη (90%), χαλαζία (5-6%), δολοµίτη (2-3%) και γραφίτη (1-2%). Σαν 
επουσιώδη ορυκτά συµµετέχουν: µαρµαρυγίας, χλωρίτης, τρεµολίτης, άστριοι, απατίτης, επίδοτο 
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και µεταλλικά ορυκτά. Ο ασβεστίτης είναι συνήθως µεσόκοκκος και ο χαλαζίας υπερλεπτόκοκκος. Ο 
τελευταίος εµφανίζεται άλλοτε διάσπαρτος και άλλοτε σε λεπτότατες ταινίες ή οφθαλµούς. Ο γραφί-
της είναι λεπτόκοκκος και εµφανίζεται τόσο διάσπαρτος όσο και µέσα στις χαλαζιακές ταινίες, δίνο-
ντάς τους µελανότεφρο χρώµα. Οι ταινίες του χαλαζία µαζί µε το γραφίτη και τα προσανατολισµένα 
φυλλώδη ορυκτά δηµιουργούν αλλεπάλληλα επίπεδα σχιστότητας µε εµφανείς αποτυπωµένες δο-
µές πλαστικής παραµόρφωσης (πτυχές, boundinage, κ.λπ.). Η σειρά αποτελεί το 20% της Ενό-
τητας, καθώς καλύπτει περίπου 350 km2 επιφανειακή έκταση. 

 

 
1.2.2 Σειρά δολοµιτικών µαρµάρων 

Καλύπτουν περίπου 80 km2 επιφανειακή έκταση, αποτελώντας µόνο το 4,5% του συνόλου των 
ανθρακικών πετρωµάτων. Εµφανίζονται υπό µορφή µικρών ή τεράστιων φακών, µέγιστου πάχους 
300 m (Βουγιούκας κ.ά. 2001α). Παρά το γεγονός ότι τα δολοµιτικά µάρµαρα εµφανίζονται συνή-
θως αποκοµµένα µεταξύ τους, λόγω έντονης τεκτονικής παραµόρφωσης (πτυχές, boundinage), αλ-
λά και πιθανόν αρχικών ιζηµατογενών δοµών (πλευρικές αποσφηνώσεις) αποτελούν ένα σαφώς 
καθορισµένο λιθοστρωµατογραφικό σχηµατισµό, καθώς βρίσκονται σχεδόν πάντα µεταξύ των κα-
τώτερων σιπολινικών και των ανώτερων ασβεστιτικών µαρµάρων, µε σταθερή χηµική-ορυκτολογική 
σύσταση στο κέντρο και βαθµιαία µετάβαση τόσο προς τη βάση όσο και προς την οροφή. Το πο-
σοστό του περιεχόµενου δολοµίτη κυµαίνεται µεταξύ 92-99%, µε µικρά ποσοστά ασβεστίτη (1-8%) 
συνήθως υπό µορφή διάσπαρτων κόκκων ανάµεσα στους κρυστάλλους του δολοµίτη. 

  
1.2.3 Σειρά ασβεστιτικών µαρµάρων 

Καλύπτουν περισσότερα από 1.500 km2 επιφανειακή έκταση στην Αν. Μακεδονία, µε µέγιστο 
πραγµατικό πάχος 1.000 m περίπου (Χατζηπαναγής 1991). Πρόκειται για χοντροπλακώδη ή τελεί-
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ως άστρωτα ασβεστιτικά µάρµαρα, µε ασβεστίτη που φθάνει το 97% και δολοµίτη γύρω στο 2-3%. 
Είναι κατά κανόνα µεσόκοκκα και σε ελάχιστες περιπτώσεις εµφανίζονται χονδρόκοκκα. Συνήθως 
περιέχουν µικροκρυσταλλικό γραφίτη σε ποσοστό τέτοιο ώστε το χρώµα τους να ποικίλλει από τε-
φρό, έως τεφρόλευκο. Κατά θέσεις εµφανίζονται ορίζοντες ή πάγκοι, περιορισµένου πάχους (3-4 m) 
µε λευκό ή ηµίλευκο χρώµα. 

2 ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΜΑΡΜΑΡΩΝ  

Τα φυσικά πετρώµατα που χρησιµοποιούνται στη διακοσµητική πρέπει µετά την εξόρυξη, την 
κοπή, τη λείανση, τη στίλβωση και την τυποποίηση να παρουσιάζουν χαρακτηριστικά υψηλής αι-
σθητικής, καθώς επίσης και ικανοποιητικές φυσικοµηχανικές ιδιότητες, ώστε να αποκτήσουν υψηλή 
εµπορική αξία. Οι βασικοί παράγοντες που δηµιουργούν τις προϋποθέσεις ώστε ένα «φυσικό» 
µάρµαρο να αποκτήσει εµπορικότητα είναι: η χηµική – ορυκτολογική σύσταση, η κοκκοµετρία του 
πετρώµατος, ο χρωµατισµός του, ορισµένες τεκτονικές δοµές που αποτυπώνονται σ’ αυτό και οι 
φυσικοµηχανικές του ιδιότητες. Σε ορισµένες περιπτώσεις στις πιο πάνω παραµέτρους µπορούν να 
προστεθούν και κάποιες τεχνικές στη µεταποίηση, οι οποίες µπορούν να βελτιώσουν σηµαντικά τα 
µέτρια χαρακτηριστικά διάφορων µαρµάρων. 
 
2.1. Η χηµική - ορυκτολογική σύσταση  

Η χηµική – ορυκτολογική σύσταση αποτελεί βασική παράµετρο στον καθορισµό των εµπορικών 
τύπων των µαρµάρων, καθώς τα µονόµικτα πετρώµατα δηµιουργούν διαφορετική αισθητική αλλά 
και διαφορετικές φυσικοµηχανικές ιδιότητες έναντι αυτών που περιέχουν περισσότερους ορυκτολο-
γικούς τύπους. Στην Α. Μακεδονία διαµορφώνονται 4 τύποι ανθρακικών πετρωµάτων : αµιγώς δο-
λοµιτικά µάρµαρα, αµιγώς ασβεστιτικά, ανάµικτα δολοµιτικά – ασβεστιτικά και σιπολονικά µάρµαρα. 
Συχνά, στους πιο πάνω τύπους περιέχονται σηµαντικά ποσοστά γραφίτη και µεταλλικών ορυκτών 
µε τη µορφή ταινιών, νησίδων ή διάσπαρτα στο πέτρωµα, διαµορφώνοντας διαφορετικούς εµπορι-
κούς τύπους. 

 
2.2. Η κοκκοµετρία 

Η κοκκοµετρία των µαρµάρων της Αν. Μακεδονίας ποικίλλει από περιοχή σε περιοχή ανάλογα 
µε το βαθµό µεταµόρφωσης και το ρυθµό ανακρυστάλλωσης του πετρώµατος. Με βάση το µέγεθος 
των κόκκων των ανθρακικών ορυκτών, τα µάρµαρα διακρίνονται σε (Βουγιούκας κ.ά. 2001α) : 
Υπερχονδρόκοκκα, µε µέγεθος κόκκων >1,5mm, χονδρόκοκκα, µε κόκκους µεταξύ 0,8-1,5 mm, µε-
σόκοκκα, µε µέγεθος κόκκων 0,2-0,8 mm, λεπτόκοκκα, µε µέγεθος κόκκων 0,08 – 0,2 mm και υ-
περλεπτόκοκκα, όπου οι κόκκοι δεν ξεπερνούν τα 0,08 mm. 
 
2.3. Ο χρωµατισµός 

Τα «καθαρά» µάρµαρα είναι συνήθως λευκά. Ανάλογα µε το είδος και το ποσοστό των περιεχό-
µενων µη ανθρακικών ορυκτών, τα µάρµαρα εµφανίζουν διάφορους χρωµατισµούς. Τα συνήθη 
χρώµατα των µαρµάρων της Αν. Μακεδονίας είναι: χιονόλευκα, γαλακτόχροα, λευκά, ηµίλευκα, τε-
φρόλευκα ταινιωτά ή ριγωτά, σκουρόχρωµα ταινιωτά, τεφρόχροα, ενώ λιγότερο συχνά εµφανίζονται 
ποικιλόχρωµα. Γενικά, τα λευκά µάρµαρα στην περιοχή έχουν δολοµιτική σύσταση, τα ηµίλευκα, 
τεφρόχρωµα και σκουρόχρωµα είναι ασβεστιτικά, ενώ τα σιπολινικά παρουσιάζουν ποικιλίες χρω-
µάτων. 

Τα χιονόλευκα µάρµαρα αποτελούν αποκλειστικότητα ορισµένων δολοµιτικών µαρµάρων της 
ΒΑ Θάσου. Το χαρακτηριστικό χρώµα τους οφείλεται στην ανάκλαση του φωτός σε επιφάνειες ασυ-
νέχειας, οι οποίες βρίσκονται σε βαθύτερα σηµεία στη µάζα του µαρµάρου (Τσιραµπίδης2000). Τα 
γαλακτόχροα µάρµαρα χαρακτηρίζουν τα δολοµιτικά της περιοχής Φαλακρού, όπου αυτά εµφανί-
ζονται «καθαρά». Το χρώµα τους οφείλεται στην αδιαφάνεια του λευκού µαρµάρου (Τσιραµπίδης 
2000). Τα ασβεστιτικά µάρµαρα εµφανίζονται από λευκά έως σκουρόχρωµα, µε όλες τις ενδιάµεσες 
δυνατές αποχρώσεις ανάλογα µε το περιεχόµενο ποσοστό γραφίτη στο πέτρωµα (Χατζηπαναγής 
1991). Οι ερυθρωπές ταινίες που παρουσιάζονται σε ορισµένους εµπορικούς τύπους της περιοχής 
Γρανίτη – Βώλακα, οφείλουν το χρωµατισµό τους στην παρουσία οξειδίων και υδροξειδίων του σι-
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δήρου τα οποία εµποτίζουν το υπερλεπτόκοκκο (µυλωνίτης) δολοµιτικό υλικό (Χατζηπαναγής & 
Βουγιούκας 2004). Τέλος, η ποικιλοχρωµία των σιπολινικών µαρµάρων οφείλεται στην παρουσία 
ορυκτών όπως: µοσχοβίτης, φλογοπίτης, χλωρίτης, τρεµολίτης, γραφίτης, χαλαζίας και µεταλλικά 
ορυκτά. 

 
2.4. Η τεκτονική παραµόρφωση 

Παρά το γεγονός ότι τα ανθρακικά πετρώµατα έχουν υποστεί την ίδια τεκτονική παραµόρφωση 
µε τα υπόλοιπα µεταµορφωµένα πετρώµατα της Ροδόπης, η αποτύπωση των τεκτονικών δοµών 
διαφέρει ανάλογα µε τον τύπο του µαρµάρου και το είδος της παραµόρφωσης. Έτσι, ορισµένες πα-
ραµορφωτικές δοµές όπως πτυχές, boundinage, s-c τύπου µυλωνίτες, αποτυπώνονται µε ευκρίνεια 
σε µάρµαρα µε ταινίες διαφορετικού χρώµατος ή µε διαφορετική χηµική – ορυκτολογική σύσταση, 
ενώ διακρίνονται ελάχιστα ή καθόλου σε µονόµικτα ασβεστιτικά ή δολοµιτικά µάρµαρα. Οι δοµές 
αυτές, στις περισσότερες περιπτώσεις δεν επηρεάζουν τη συνοχή του πετρώµατος, αλλά αντίθετα 
δηµιουργούν νέους εµπορικούς τύπους. Χαρακτηριστικά παραδείγµατα αποτελούν ο τύπος 
“Venus”, ο οποίος διαµορφώνεται από πτυχωµένες ποικιλόχρωµες ταινίες που εναλλάσσονται µε 
λευκό δολοµιτικό υλικό και ο τύπος «Αµβροσία» ο οποίος είναι ένα τεκτονικό ψευδοκροκαλοπαγές 
δολοµιτικό πέτρωµα (Χατζηπαναγής & Βουγιούκας 2004). Συνήθως η ρηξιγενής τεκτονική αποτελεί 
αρνητικό παράγοντα στην εκµεταλλευσιµότητα των ανθρακικών πετρωµάτων, λόγω της περιορι-
σµένης συνοχής που προκαλεί σ’ αυτά. Σε ορισµένες όµως περιπτώσεις είναι δυνατόν οι εµφανιζό-
µενες διακλάσεις ή ρωγµατώσεις να πληρώνονται µε δευτερογενές, πολλές φορές έγχρωµο, υλικό, 
επιτυγχάνοντας συγχρόνως συνοχή του πετρώµατος και καλή αισθητική εικόνα. Τέτοιο παράδειγµα 
αποτελεί ο εµπορικός τύπος “Golden Spider”. 

 
2.5. Οι φυσικοµηχανικές ιδιότητες 

Αποτελούν σηµαντική παράµετρο κυρίως στη µεταποίηση και τη χρήση των διακοσµητικών πε-
τρωµάτων. Οι φυσικοµηχανικές ιδιότητες διαφέρουν από πέτρωµα σε πέτρωµα. Στα µάρµαρα της 
Α. Μακεδονίας οι διαφορές είναι ελάχιστες και µικρές. Ο συντελεστής απορροφητικότητας στα α-
σβεστιτικά µάρµαρα είναι περίπου 0,08%, ενώ στα δολοµιτικά µάρµαρα κυµαίνεται από 0,14% έως 
0,24% (Βουγιούκας κ.α. 2001β), ενώ η αντοχή στη θλίψη, για τα ασβεστιτικά µάρµαρα είναι 50-90 
Νmm2 και για δε τα δολοµιτικά 100-174 Ν/mm2. Η αντοχή στην κάµψη, η αντοχή στη φθορά από 
τριβή και η αντοχή στην πρόσκρουση είναι σχεδόν ίδιες τόσο γα τα δολοµιτικά όσο και για τα ασβε-
στιτικά µάρµαρα (Βουγιούκας κ.α. 2001β). 

 
2.6. Τεχνικές κατεργασίες 

Σε αρκετές περιπτώσεις ειδικές κατεργασίες δίνουν τη δυνατότητα εκµετάλλευσης ορισµένων 
µαρµάρων, που χωρίς αυτές θα ήταν αδύνατη η αξιοποίησή τους. Πρόκειται κυρίως για χηµικές 
διεργασίες (Ποµάκης 2000) όπως: α) ρητινάρισµα, όπου η πλάκα του µαρµάρου εµποτίζεται µε συ-
στήµατα ρητινών τα οποία διεισδύουν σε όλες τις ρωγµές, οπές, σκασίµατα πληρώνοντας τα κενά 
και συγκολλώντας τα σαθρά τµήµατα, β) ενίσχυση, η οποία συνίσταται στο συνδυασµό ρητίνης µε 
υαλοϋφασµα ή υαλόπλεγµα στην οπίσθια πλευρά της πλάκας, ώστε να την καταστήσει πιο ανθεκτι-
κή. Χαρακτηριστικό παράδειγµα αποτελεί ο εµπορικός τύπος Golden Spider. γ) στοκάρισµα, όπου 
πληρώνονται µικρές ή µεγάλες οπές που παρουσιάζει το πέτρωµα, µε χηµικά προϊόντα. 

3 ΠΟΙΟΤΙΚΟΙ – ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΤΥΠΟΙ ΜΑΡΜΑΡΩΝ  

Στην εγχώρια και τη διεθνή αγορά κυκλοφορούν περισσότεροι από 40 εµπορικοί τύποι µαρµά-
ρων της Α. Μακεδονίας. Συχνά, οι ονοµασίες των εµπορικών τύπων δεν ταυτίζονται µε τους ποιοτι-
κούς τύπους, καθώς οι πρώτοι διαµορφώνονται από τις εµπορικές επιχειρήσεις, ενώ οι δεύτεροι µε 
βάση αντικειµενικούς επιστηµονικούς προσδιορισµούς. Στην παράγραφο αυτή γίνεται προσπάθεια 
περιγραφής όλων των ποιοτικών – εµπορικών τύπων, τις διαµορφούµενες τιµές στην αγορά, τις 
παραγωγές και τα αποθέµατα, εκεί όπου υπάρχουν στοιχεία (Σχ. 1). 

Πρωτεύουσα θέση στην εµπορικότητα κατέχουν τα δολοµιτικά µάρµαρα, ακολουθούν τα ασβε-
στιτικά µε µεγάλη διαφορά στην εµπορικότητα, ενώ τα σιπολινικά έχουν µικρή εµπορική αξία. 
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3.1. ∆ολοµιτικά µάρµαρα 
Με βάση τους χρωµατισµούς, την κοκκοµετρία και ορισµένες τεκτονικές δοµές, διαµορφώνεται 

µία µεγάλη ποικιλία εµπορικών τύπων δολοµιτικών µαρµάρων. Στη διεθνή και εγχώρια αγορά, εξέ-
χουσα θέση καταλαµβάνουν τα χιονόλευκα της Θάσου, τα γαλακτόχροα του Φαλακρού, καθώς επί-
σης και τα λευκά της Θάσου. 

 
3.2.1 Χιονόλευκα Θάσου  

Πρόκειται για υπερχονδρόκοκκα µάρµαρα χιονόλευκου χρώµατος που αποτελούνται κατά 95% 
από δολοµίτη και 5% από ασβεστίτη. Εµφανίζονται στις περιοχές Μούργενα και Σαλιάρη στη ΒΑ 
Θάσο καλύπτοντας ~20Km2 επιφανειακή έκταση. Παρά το γεγονός ότι τα χιονόλευκα µάρµαρα της 
Θάσου καλύπτουν σχετικά µεγάλη έκταση και έχουν σταθερά ορυκτολογικά και αισθητικά χαρακτη-
ριστικά, οι παραγωγές είναι µικρές καθώς λόγω της έντονης τεκτονικής διάρρηξης στην περιοχή, τα 
ποσοστά αποληψιµότητας είναι χαµηλά (7-8%). Στην περιοχή υπάρχουν 25 λατοµεία από τα οποία 
λειτουργούν µόνο τα 10, µε ετήσια παραγωγή σε ογκοµάρµαρα 35.000 m3 περίπου, η οποία µειώ-
νεται συνεχώς κυρίως λόγω τεκτονικών προβληµάτων του πετρώµατος. Η συνολική παραγωγή ξε-
περνάει τα 850.000 m3. Η τιµή των ακατέργαστων ογκοµαρµάρων διαµορφώνεται σήµερα στα 
1000-1600 €/m3, από τις υψηλότερες στο εγχώριο και διεθνές εµπόριο. 

 
3.2.2 Λευκά Θάσου 

Εµφανίζονται στις περιοχές Λιµένα, τριών Γκρεµών και Παναγίας. Αν και χαµηλότερης εµπορι-
κής αξίας (800-1.350 €/m3),αποτελούν την εναλλακτική λύση στα περιορισµένα αποθέµατα των χιο-
νόλευκων µαρµάρων. Είναι χονδρόκοκκα έως υπερχονδρόκοκκα και αποτελούνται και αυτά από 
δολοµίτη (95%) και ασβεστίτη (5%). Έχουν χρώµα λευκό, µε υπόλευκες νησίδες ή ταινίες. Από τα 
35 λατοµεία σήµερα λειτουργούν τα 9, µε ετήσια παραγωγή 25.000 m3 περίπου. Το σύνολο της 
παραγωγής µέχρι σήµερα εγγίζει τα 400.000 m3. 

 
3.2.3 ∆ολοµιτικά Γρανίτη – Βώλακα 

Στις περιοχές Γρανίτη και Βώλακα ∆ράµας διαµορφώνονται 12 εµπορικοί τύποι δολοµιτικών 
µαρµάρων, κυρίως ανάλογα µε τους χρωµατισµούς και ορισµένες τεκτονικές δοµές οι οποίες δια-
φοροποιούν τα χαρακτηριστικά του πετρώµατος (Χατζηπαναγής & Βουγιούκας 2004). Από τα 50 
λατοµεία που υπάρχουν στην περιοχή εξορύχτηκαν περισσότερα από 500.000m3 ογκοµάρµαρα. Η 
ετήσια παραγωγή στα 16 λειτουργούντα λατοµεία είναι της τάξης των 40.000 m3. Οι τιµές για το µεν 
Άριστο κυµαίνονται µεταξύ 800 €/m3 και 1.500 €/m3, των ποικιλόχρωµων ριγωτών και ταινιωτών µε-
ταξύ 300 €/m3 και 800 €/m3 και των σκουρόχρωµων ριγωτών µεταξύ 200 €/m3 και 500 €/m3 (Βου-
γιούκας & Χατζηπαναγής 2001). 

3.1.3.1 Άριστο Γρανίτη 
Πρόκειται για λεπτόκοκκο πέτρωµα µε ισοκοκκώδη γρανοβλαστικό ιστό και συµπαγή υφή, που 

αποτελείται κατά 99% από δολοµίτη και ~1% από ασβεστίτη (Χατζηπαναγής κ.ά., 2000). Λόγω της 
υψηλής καθαρότητας το πέτρωµα παρουσιάζει χρώµα λευκό, γαλακτώδες. Το µεγαλύτερο ποσοστό 
του Άριστο εξορύσσεται µόνο σε ένα λατοµείο στην περιοχή Γρανίτη, όπου το πάχος του λευκού 
δολοµιτικού πετρώµατος είναι περίπου 40 m. Σήµερα, η ετήσια παραγωγή πλησιάζει τα 1000 m3 σε 
ογκοµάρµαρα, ενώ τα αποθέµατα είναι δύσκολο να υπολογιστούν. Ποιότητες Άριστο εξορύσσονται 
και σε άλλα λατοµεία, µετά από κατάλληλη κοπή λεπτών (0,5-2 m) οριζόντων αµιγούς λευκού δο-
λοµιτικού πετρώµατος, το οποίο εναλλάσσεται µε έγχρωµο υλικό (Βουγιούκας & Χατζηπαναγής 
2001). 

3.1.3.2 Λευκό Γρανίτη – Λευκό Βώλακα – Λευκό Μακεδονία 
Παρά την επωνυµία του «λευκό», ουσιαστικά το πέτρωµα είναι ποικιλόχρωµο, καθώς αποτελεί-

ται από λεπτόκοκκο λευκό δολοµιτικό υλικό, τύπου Άριστο, µε παρεµβολές λεπτών (0,3-3 mm) αλ-
λεπάλληλων ταινιών ερυθρωπού χρώµατος, αποτελούµενες και αυτές από υπερλεπτόκοκκο δολο-
µίτη (βλαστοµυλωνίτης) και διάσπαρτους κρυστάλλους οξειδίων – υδροξείδιων του σιδήρου (Χα-
τζηπαναγής & Βουγιούκας 2004). Οι τρεις εµπορικοί τύποι διαφέρουν ελάχιστα µεταξύ τους. 



 392 

3.1.3.3 Κύκνος – Ωµέγα – Κάλλιστο 
Πρόκειται για ρυθµικές εναλλαγές τεφρόχρωµων ασβεστιτικών µαρµάρων υπό µορφή ταινιών, 

πάχους 3-10 cm, µε λευκό δολοµιτικό υλικό. Η διαφορά µεταξύ των τριών εµπορικών τύπων είναι 
κυρίως η µορφή και η συχνότητα µε την οποία εµφανίζονται οι τεφρές ταινίες (Χατζηπαναγής & 
Βουγιούκας 2004). 

3.1.3.4 Αθηνά – Ωρίων 
Παρουσιάζουν ποικιλόχρωµη εµφάνιση, καθώς αποτελούνται από τεφρόχρωµες ασβεστιτικές 

ταινίες, οι οποίες εναλλάσσονται τόσο µε λεπτότατες (0,2-1mm) ερυθρωπές ταινίες δολοµίτη όσο 
και µε λεπτόκοκκο λευκό δολοµιτικό υλικό, δίνοντας στο πέτρωµα µια ποικιλόχρωµη αισθητική, τε-
λείως διαφορετική από τους προηγούµενους εµπορικούς τύπους. 

3.1.3.5 Venus 
Αποτελούν παραµορφωµένα ισοδύναµα των ποιοτικών τύπων Αθηνά και Ωρίων, καθώς στο 

πέτρωµα αποτυπώνονται πλήθος ισοκλινών, τύπου chevron και πτυγµατικές πτυχές, διαφορο-
ποιώντας αισθητά τη µορφή του πετρώµατος. 

3.1.3.6  Αµβροσία 
Χαρακτηρίζεται από ζώνες µυλωνιτίωσης, όπου η έντονη τεκτονική παραµόρφωση δηµιούργησε 

πτύχωση και αποκοπή λόγω περιστροφής και ολίσθησης των λευκοκρατικών και των έγχρωµων 
δολοµιτικών οριζόντων, σε βαθµό που το πέτρωµα να µοιάζει µε παραµορφωµένο κροκαλοπαγές. 
Αποτελεί ιδιάζοντα εµπορικό τύπο, εξορύσσεται σε τρία µόνο λατοµεία της περιοχής Γρανίτη – Βώ-
λακα, µε περιορισµένη παραγωγή, καθώς οι ζώνες αυτές έχουν µικρό πάχος (3-4 m). 

3.1.3.7 Λαµπρός Αστέρας 
Πρόκειται για ρυθµικά εναλλασσόµενες ταινίες σκουρόχρωµου και λευκοκρατικού υλικού. Οι 

σκούρες ταινίες που αποτελούνται άλλοτε από ασβεστίτη και άλλοτε από δολοµίτη, περιέχουν ση-
µαντικό ποσοστό (1-2%) µικροκρυσταλλικού γρανίτη, στην παρουσία του οποίου οφείλεται το σκού-
ρο χρώµα τους. 

 
3.2.4 ∆ολοµιτικά µάρµαρα Πηγών ∆ράµας 

Εµφανίζονται υπό µορφή φακών, ποικίλων διαστάσεων (Σχ. 1) οι οποίοι βρίσκονται εγκλωβι-
σµένοι, κυρίως τεκτονικά µέσα στη σειρά των σιπολινικών µαρµάρων. Πρόκειται για λεπτόκοκκο 
δολοµιτικό πέτρωµα µε κατά θέσεις υψηλή περιεκτικότητα (2-3%) γραφίτη και διάσπαρτα τεφρά 
«συννεφάκια» που αποτελούνται από συσσωµατώµατα ασβεστιτικού υλικού, καθώς επίσης και ε-
ρυθρωπές ή ροζ αποχρώσεις οφειλόµενες στην παρουσία οξειδίων και υδροξειδίων του σιδήρου. 
∆ιακρίνονται δύο σκουρόχρωµοι εµπορικοί τύποι (Grey Lais, Alexander) και δύο ποικιλόχρωµοι 
(Dolit, Pink Lais). Στην περιοχή υπάρχουν 15 λατοµεία, από τα οποία λειτουργούν µόνο τα 3. Εξο-
ρύχθηκαν µέχρι σήµερα περίπου 100.000 m3 ογκοµάρµαρα, ενώ τα αποθέµατα είναι πολύ περιο-
ρισµένα, λόγω των µικρών διαστάσεων που παρουσιάζουν τα δολοµιτικά σώµατα. Ο µέσος όρος 
των τιµών κυµαίνεται µεταξύ 120 €/m3 και 600 €/m3. 

 
3.2.5 Λευκό Πύργων 

Πρόκειται για λεπτόκοκκο δολοµιτικό µάρµαρο λευκού χρώµατος µε σποραδικές παρεµβολές 
τεφρών νησίδων ασβεστιτικού µαρµάρου (Βουγιούκας κ.α. 2001β). εµφανίζεται στην περιοχή Πύρ-
γων ∆ράµας, στις νότιες παρυφές του όρους Φαλακρού. Η συστηµατική εκµετάλλευση στην περιο-
χή άρχισε πρόσφατα µε τρία λατοµεία και ετήσια παραγωγή ~4.000 m3 σε ογκοµάρµαρα. Τα απο-
θέµατα δεν είναι γνωστά, αλλά εκτιµάται ότι είναι αρκετές δεκάδες χιλιάδες m3. Η εµπορική αξία του 
εξορυσσόµενου υλικού κυµαίνεται µεταξύ 400 €/m3 και 750 €/m3. 

 
3.2.6 Λευκό Νικήσιανης (AJAX) 

Αποτελείται από λεπτόκοκκο δολοµιτικό µάρµαρο λευκού χρώµατος µε παρεµβολές ερυθρω-
πών ταινιών υπερλεπτόκοκκου δολοµίτη και τεφρές ταινίες ασβεστιτικού υλικού. Το ποσοστό του 
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ασβεστίτη στο πέτρωµα φθάνει µέχρι 15%. Το πέτρωµα είναι έντονα παραµορφωµένο µε δοµές 
boundinage και πτυγµατικές πτυχές. Ο συγκεκριµένος εµπορικός τύπος τη δεκαετία ’80 ήταν προϊ-
όν υψηλής προστιθέµενης αξίας, µε τιµές που έφθαναν τα 1.200 €/m3 και αποτελούσε διεθνή απο-
κλειστικότητα. Στα δύο λατοµεία που λειτούργησαν επί σειρά ετών, στη θέση Πόρτες Νικήσιανης 
Καβάλας, εξορύχθηκαν περισσότερα από 200.000 m3 ογκοµάρµαρα. Τα αποθέµατα που απέµειναν 
είναι ελάχιστα. 

 
3.2.7 Κιτρινόλευκο Πλατανότοπου (GOLDEN SPIDER) 

Είναι ένα λεπτόκοκκο δολοµιτικό µάρµαρο λευκού χρώµατος µε παρουσία αραχνοειδούς δικτύ-
ου διακλάσεων και ρωγµατώσεων, πληρωµένων µε οξείδια και υδροξείδια του σιδήρου ερυθροκί-
τρινου χρώµατος. Οι τεκτονικές ασυνέχειες άλλοτε είναι συγκολληµένες και άλλοτε όχι, καθώς το 
πέτρωµα είναι έντονα καταπονηµένο. Για την ενίσχυση και διατήρηση της συνοχής του πετρώµατος 
χρησιµοποιούνται τεχνητά µέσα (υαλόπλεγµα) στην οπίσθια πλευρά των πλακών. Στην περιοχή 
Πλατανότοπου Καβάλας υπάρχει ένα λατοµείο σε λειτουργία και το υλικό αποτελεί παγκόσµια απο-
κλειστικότητα, µε τιµές που κυµαίνονται µεταξύ 1.500 €/m3 και 1.700 €/m3. Η µέχρι σήµερα παρα-
γωγή ήταν 25.000 m3, ενώ η ετήσια παραγωγή είναι γύρω στα 2.000 m3. 

 
3.2.8 Λευκά Λεκάνης 

Εµφανίζονται στις περιοχές Ελαφοχωρίου, Μακρυχωρίου, Στενωπού, Κεχρόκαµπου και Ιµέρων, 
των ορέων Λεκάνης και καλύπτουν συνολική έκταση 20 km2 (Βουγιούκας κ.ά. 2001α). το πέτρωµα 
αποτελείται από λευκές, ταινίες υπερλεπτόκοκκου (0,01-0,1 mm) δολοµιτικού υλικού, οι οποίες ε-
ναλλάσσονται µε υπόλευκες ταινίες µεσόκοκκου (0,2-0,4 mm) ασβεστιτικού υλικού. Συχνά, στις δο-
λοµιτικές ταινίες εµφανίζονται φυλλώδη ορυκτά και χαλαζίας, ενώ τα δίκτυα διακλάσεων και ρωγµα-
τώσεων πληρώνονται µε δευτερογενή ασβεστίτη και µεταλλικά ορυκτά του Fe και του Mn. Στα 4 α-
νενεργά λατοµεία της περιοχής Μακροχωρίου, εξορύχθηκαν, στο παρελθόν, µικρές ποσότητες ο-
γκοµαρµάρων, καθώς το πέτρωµα είναι έντονα τεκτονισµένο, σε βαθµό τέτοιο ώστε κατά θέσεις να 
εµφανίζεται σαν τεκτονικό σύντριµµα. 

 
3.2. Ασβεστιτικά µάρµαρα 

Αντίστοιχα µε τα δολοµιτικά µάρµαρα έτσι και τα ασβεστιτικά µάρµαρα της Α. Μακεδονίας εµφα-
νίζουν µεγάλη ποικιλία εµπορικών τύπων, οι οποίοι διαµορφώνονται, κυρίως µε βάση τον χρωµατι-
σµό και την κοκκοµετρία τους. Οι πιο αξιόλογοι εµπορικοί τύποι είναι τα λευκά Ληµνιάς, τα λευκά 
Κεχρόκαµπου και η Κρυσταλλίνα της Θάσου. Μικρότερης εµπορικής αξίας είναι τα ηµίλευκα, τα ται-
νιωτά ή ριγωτά και τα τεφρόχροα των περιοχών του Αν. Φαλακρού και των ορέων Λεκάνης. 

 
3.2.1 Λευκά Ληµνιάς 

Εµφανίζονται στην περιοχή Ληµνιάς – Βουνοχωρίου Καβάλας. Πρόκειται για µεσόκοκκα ασβε-
στιτικά µάρµαρα λευκού χρώµατος τα οποία παρεµβάλλονται µεταξύ σκουρόχρωµων ή και ταινιω-
τών µαρµάρων, µε τη µορφή ενός ορίζοντα πάχους ~12 m και συνολικού µήκους 4 km, µε οριζό-
ντιες διακοπές. Το περιορισµένο πάχος του πετρώµατος και οι συχνές διακοπές, περιόρισαν τη δυ-
νατότητα εξόρυξης µεγάλων ποσοτήτων ογκοµαρµάρων. Όµως, εξαιτίας της υψηλής εµπορικής α-
ξίας του υλικού, διανοίχτηκαν 15 µεγάλα και τουλάχιστον 30 µικρά λατοµεία, από όπου εξορύχθη-
καν συνολικά 80.000 m3 ογκοµάρµαρα. Σήµερα λειτουργούν µόνο 2 µε πολύ µικρή παραγωγή. Οι 
τιµές που διαµορφώνονται στην αγορά είναι γύρω στα 1.100 €/m3. 

 
3.2.2 Λευκά Κεχρόκαµπου 

Εµφανίζονται ΝΝΑ του Κεχρόκαµπου και αποτελούν µία δέσµη λεπτόκοκκων ασβεστιτικών 
µαρµάρων λευκού – υπόλευκου χρώµατος, µε λεπτές ενστρώσεις δολοµιτικών µαρµάρων (Βου-
γιούκας κ.ά. 2001α). Η λατοµική δραστηριότητα στην περιοχή είναι πρόσφατη µε 10 λατοµεία. Η ε-
τήσια παραγωγή, στα 3 λατοµεία που λειτουργούν είναι της τάξης των 9000 m3. Η τιµή του υλικού 
είναι ~ 800 €/m3. Η συνολική παραγωγή εγγίζει τα 100.000 m3 ογκοµάρµαρα. 
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3.2.3 Ηµίλευκη κρυσταλλίνα Θάσου 
Εξορύσσεται στην περιοχή Μαριών Θάσου έχει υπόλευκο χρώµα και αποτελείται κατά 97% από 

λεπτόκοκκο ασβεστίτη, ενώ στην περιοχή Θεολόγου έχει χρώµα υπόλευκο-τεφρό και είναι χονδρό-
κοκκο (Βουγιούκας κ.ά. 2001β). Από τα 35 λατοµεία σήµερα λειτουργούν 3 µε ετήσια παραγωγή 
~8.500 m3 ογκοµάρµαρα, ενώ η συνολική παραγωγή ξεπερνά τις 80.000 m3 σε ογκοµάρµαρα. Η τι-
µή του πετρώµατος κυµαίνεται µεταξύ 250 €/m3 και 450 €/m3. 

 
3.2.4 Τεφρόχρωµη κρυσταλλίνα Χαλκερού. 

Πρόκειται για χονδρόκοκκο ασβεστιτικό µάρµαρο τεφρού χρώµατος µε αραιές σκουρόχρωµες 
νησίδες που αποτελούνται και αυτές από ασβεστίτη. Η ορυκτολογική σύσταση του πετρώµατος εί-
ναι: ασβεστίτης (96%), δολοµίτης (2%), χαλαζίας (2%). Από το µοναδικό λατοµείο που λειτουργεί 
στο Χαλκερό Καβάλας, εξορύχθηκαν µέχρι σήµερα 130.000 m3 ογκοµάρµαρα, µε ετήσια παραγωγή 
7.500 m3. Οι τιµές που διαµορφώνονται είναι ανάλογες µε την κρυσταλλίνα Θάσου. 

 
3.2.5 Ηµίλευκα Ανατολικού Φαλακρού 

Παρουσιάζουν µεγάλη επιφανειακή εξάπλωση στην ανατολική πλευρά του όρους Φαλακρού, 
µεταξύ Ξηροποτάµου, Βαθύλακκου, ∆ενδρακίων, Μακρυπλαγίου και Μοναστηρακίου ∆ράµας. 
Πρόκειται για ρυθµικά επαναλαµβανόµενους ορίζοντες, πάχους 4-5 m, στη λιθοστρωµατογραφική 
ακολουθία των ασβεστιτικών µαρµάρων και αποτελούνται από µεσόκοκκο έως, κατά θέσεις χον-
δρόκοκκο ασβεστιτικό µάρµαρο, τεφρόλευκου χρώµατος µε διάσπαρτες σκουρόχρωµες νησίδες ή 
«πιτσιλιές» οι οποίες αποτελούνται από ασβεστίτη και υπερλεπτόκοκκο γραφίτη. Είναι ο πλαιότε-
ρος ποιοτικός – εµπορικός τύπος που εξορύσσονταν στην περιοχή. Υπάρχουν περισσότερα από 
250 λατοµεία, από τα οποία σήµερα λειτουργούν µόνο 8 µε ετήσια παραγωγή 11.500 m3 ογκοµάρ-
µαρα. Η τιµή του υλικού είναι πολύ χαµηλή (250-400 €/m3). Η συνολική παραγωγή σε ογκοµάρµα-
ρα είναι της τάξης των 350.000 m3. 

 
3.2.6 Ηµίλευκα ριγωτά Στενωπού 

Είναι λευκά έως ηµίλευκα, λεπτόκοκκα έως µεσόκοκκα ασβεστιτικά µάρµαρα, τα οποία εναλ-
λάσσονται µε τεφρές λεπτότατες ταινίες (ρίγες) πάχους 0,5-1 cm. Εµφανίζονται στις περιοχές Στε-
νωπού, ∆ύσβατου και Ελαφοχωρίου των ορέων Λεκάνης. Από τα 30 λατοµεία της περιοχής, σήµε-
ρα λειτουργούν µόνο τα 11 µε ετήσια παραγωγή 55.000 m3. Τα µέχρι σήµερα εξορυχθέντα ογκο-
µάρµαρα είναι της τάξης των 900.000 m3, ενώ τα αποθέµατα, παρά το γεγονός ότι δεν υπάρχουν 
συγκεντρωτικά στοιχεία, εκτιµάται ότι είναι πολλαπλάσια. Οι τιµές διαµορφώνονται µεταξύ 100 €/m3 
και 450 €/m3. 

 
3.2.7 Τεφρόλευκα ταινιωτά Αγ. Κοσµά 

Πρόκειται για τεφρόχροες ταινίες ασβεστιτικού υλικού, µε υπόλευκες τεφρόχρωµες ταινίες απο-
τελούµενες επίσης από ασβεστίτη. Από τα 39 υπάρχοντα λατοµεία στην περιοχή του Αγ. Κοσµά, 
σήµερα λειτουργούν µόνο τα 7 µε ετήσια παραγωγή σε ογκοµάρµαρα ~26.000 m3. Οι τιµές αυτού 
του υλικού κυµαίνονται µεταξύ 100 €/m3 και 350 €/m3. Μέχρι σήµερα εξορύχθηκαν περισσότερα 
από 350.000 m3 ογκοµάρµαρα. 

 
3.3. Σιπολινικά µάρµαρα 

Σήµερα, είναι τα µάρµαρα µε τη χαµηλότερη εµπορική αξία, καθώς είναι κατά κανόνα σκουρό-
χρωµα ή ποικιλόχρωµα και παρουσιάζουν προβλήµατα στην κοπή, λείανση και στίλβωση, λόγω 
υψηλής περιεκτικότητας σε φυλλώδη ορυκτά και χαλαζία. Παλαιότερα, στη δεκαετία ’70, γινόταν εκ-
µετάλλευση των σκουρόχρωµων-ταινιωτών µαρµάρων του Πανοράµατος µε 2 λατοµεία, των τε-
φρόχροων Βαθύλακκου-Ταξιαρχών, µε 30 λατοµεία, από τα οποία εξορύχθηκαν ~70.000 m3 ογκο-
µάρµαρα, των τεφρών Ροδολίβους µε 1 λατοµείο στην περιοχή Ν.Φυλής και αργότερα, τη δεκαετία 
’80, των ποικιλόχρωµων Σιπολινών Βουνοχωρίου, µε 1 λατοµείο. Σήµερα, το µοναδικό σιπολινικό 
µάρµαρο που εξορύσσεται στην περιοχή είναι το Πράσινο Ξηροποτάµου(GREENSTAR), µε 2 λα-
τοµεία στον Ξηροπόταµο. Πρόκειται για ένα αδρόκοκκο ασβεστιτικό µάρµαρο τεφρού χρώµατος µε 
πράσινα συσσωµατώµατα ή ταινίες οι οποίες αποτελούνται κυρίως από φλογοπίτη, ασβεστιούχο 
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σκαπόλιθο, χαλαζία, αστρίους και φθορίτη. Τα αποθέµατα είναι περιορισµένα, ενώ η τιµή του φτά-
νει τα 1.000 €/m3. 

4 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

1. Τα µάρµαρα της Α. Μακεδονίας καλύπτουν έκταση 1.800 km2 και διακρίνονται σε ασβεστιτικά 
(75%), δολοµιτικά (5%) και σιπολινικά (20%). 

2. ∆ιανοίχτηκαν 576 λατοµεία, από τα οποία εξορύχθηκαν συνολικά 3,7×106 m3 σε ογκοµάρµα-
ρα. Σήµερα, στα 86 λειτουργούντα λατοµεία η ετήσια παραγωγή είναι 210.000 m3 σε ογκο-
µάρµαρα. 

3. Οι ποιοτικοί – εµπορικοί τύποι διαµορφώνονται ανάλογα µε τη χηµική – ορυκτολογική σύστα-
ση, το χρωµατισµό, την κοκκοµετρία, το είδος της τεκτονικής παραµόρφωσης και τις φυσικο-
µηχανικές ιδιότητες του πετρώµατος. 

4. Συχνά, οι ποιοτικοί τύποι δεν ταυτίζονται µε τους εµπορικούς, καθώς οι πρώτοι διαµορφώνο-
νται µε βάση επιστηµονικά κριτήρια, ενώ οι δεύτεροι µε βάση καθαρά εµπορικά-οικονοµικά 
κριτήρια από τις διάφορες εταιρείες εκµετάλλευσης. 

5. Τα µάρµαρα µε τη µεγαλύτερη εµπορική αξία είναι τα χιονόλευκα δολοµιτικά της Θάσου. Τα 
τεκτονικά προβλήµατα του πετρώµατος και η απαγόρευση αδειοδότησης νέων περιοχών, έ-
χουν σαν αποτέλεσµα τα περιορισµένα αποθέµατα. 

6. Εφάµιλλης εµπορικής αξίας προϊόν, µε τα χιονόλευκα της Θάσου αποτελούν τα γαλακτόχροα 
δολοµιτικά µάρµαρα (Αριστο) της περιοχής Γρανίτη ∆ράµας. Λόγω των µικρών εµφανίσεων 
του πετρώµατος, τα αποθέµατα είναι ελάχιστα. 

7. Ο µεγαλύτερος όγκος παραγωγής προέρχεται από τους ποιοτικούς τύπους µεσαίας εµπορι-
κής αξίας, µε: τα λευκά ασβεστιτικά του Κεχρόκαµπου, τα λευκά δολοµιτικά Πηγών και Πύρ-
γων, τα ποικιλόχρωµα του Φαλακρού, τα ηµίλευκα, ριγωτά, ταινιωτά και τεφρόχρωµα ασβεστι-
τικά µάρµαρα του Φαλακρού και της Λεκάνης. 

8. Τα σκουρόχρωµα µάρµαρα που κατά κανόνα είναι σιπολινικά, λόγω της µικρής ζήτησης και 
των πολλαπλών προβληµάτων που παρουσιάζουν στη µεταποίηση, είναι χαµηλής εµπορικής 
αξίας. 
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ABSTRACT 

THE MARBLES OF EASTERN MACEDONIA. PRINCIPAL FACTORS 
WHICH CHARACTERIZE THEIR COMMERCIAL VALUE AS ORNAMENTAL 
STONES. QUALITIES-PRODUCTION-PRICES-ECONOMIC RESERVES 
Chatzipanagis I.1 and Vougioukas D.2 
1 I.G.M.E., 1 Frangon, 546 26 Thessaloniki 
2 I.G.M.E., 30 Brokoumi, 671 00 Xanthi 

The marbles of Eastern Macedonia area cover a surface area approximately of 1800 km2 and are 
distinguished in calcitic marbles, dolomitic marbles and cipoline,. The quality – commercial types 
that are produced, are shaped according to the chemical – mineralogical composition of the rocks, 
the colour, the grain dimensions of the crystals, the type of the tectonic deformation and the phys-
ico-mecanical characteristics of the marbles. At this point, 40 types of ornamental stones of E. Ma-
cedonia are in the market. Greater value have the snow white marbles and the white dolomite mar-
bles followed by the white and semi-white calcitic marbles with prices between 800 €/m3 and 1,800 
€/m3. The multicoloured dolomitic marbles, the gray colored marbles and the banded or striped cal-
cite marbles are of medium commercial value with prices between 400 €/m3 and 800 €/m3, while 
the brown and dark colored calcite and cipoline marbles are saled in very low prices (100-350 
€/m3). In E. Macedonia there are 576 open quarries from which today function approximately 86, 
with annual production of 210,000 m3 in blocks. The total economic reserves cannot be estimated, 
because there are not detailed informations as far as quarrying by private companies is concerned.  
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