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Ιστορικό 
Η ανακάλυψη των απολιθωμάτων έγινε τυχαία όταν ο Γιώργος 

Τσαούσης το 1998 έδειξε στην Eυαγγελία ΤΣΟΥΚΑΛΑ (Γεωλόγος-Βιολόγος- 
Δρ. Παλαιοντολογίας, Επίκουρος Καθηγήτρια στο Τμήμα Γεωλογίας του 
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης) ένα απολιθωμένο δόντι 
ιππαρίου (μικρόσωμου προϊστορικού αλόγου με πολύ χαρακτηριστικό τα 3 
δάκτυλα στα πόδια τους, σε σύγκριση με τα σημερινά που έχουν μόνο ένα) 
που του έδωσε κάποιος εργάτης που δούλευε στο χτίσιμο ενός σπιτιού στο 
οικόπεδο των κ. Στ. Τσίκουτα και Ν. Αδαμίδη, στο χωριό Κρυοπηγή. 
Αξιοποιώντας την πληροφορία αυτή η κ. Τσουκαλά επισκέφθηκε την περιοχή 
και αφού διαπίστωσε το μεγάλο επιστημονικό ενδιαφέρον ενημέρωσε αμέσως 
τον τότε Πρόεδρο της Κοινότητας, ήλθε σε επαφή με τους εκάστοτε 
Δημάρχους Κασσανδρείας και Νομάρχες, οι οποίοι ενεθάρρυναν και 
προέτρεψαν την ανασκαφική έρευνα.  

 

 

Η ανασκαφική έρευνα 

Τα αποτελέσματα των ανασκαφών  ήταν άκρως ενδιαφέροντα και 
εντυπωσιακά καθώς η αφθονία των απολιθωμάτων και η ποικιλία στη 
σύνθεση της πανίδας δίνει σημαντικά  στοιχεία. Πρόκειται για μια από τις 
σημαντικότερες ανακαλύψεις που αφορά την Παλαιοντολογία στην περιοχή 
της Κασσάνδρας. Πρόκειται για  απολιθωμένα οστά ζώων που ζήσανε κατά τη 
διάρκεια του Ανώτερου Μειόκαινου, πριν πέντε έως επτά εκατομμύρια χρόνια.  
Στην περιοχή ζούσαν: 

Τρία είδη ιππαρίων, καμηλοπάρδαλη, τέσσερα είδη βοοειδών 
(αντιλόπες, γαζέλες κ.α.), αγριόχοιρος, μαστόδοντας, μεγάλα σαρκοφάγα 
(αιλουροειδή- μαχαιρόδοντες και ύαινες), μικρά σαρκοφάγα – ικτιθήριο, 
μουστελίδες, κυνίδες κ.α, καθώς και μικροθηλαστικά (λαγόμορφα, ύστριχες). 
Η μεγαλύτερη επιτυχία ήταν η αποκάλυψη τμήματος γνάθου και ενός κρανίου 
με την κάτω γνάθο (από τα καλύτερα διατηρημένα στον κόσμο) ενός πιθήκου 
5-7 εκατομμυρίων ετών, του Μεσοπίθηκου του πεντελικού (Mesopithecus 
pentelicus), πράγμα που προσδίδει στη παλαιοντολογική θέση της 
Κρυοπηγής παγκόσμιο ενδιαφέρον, μιας και τα πρωτεύοντα είναι 
πλησιέστερα προς την εξέλιξη του ανθρώπου. 

 
Από τη μελέτη της πανίδας αυτής μπορεί να γίνει συσχετισμός με 

παρόμοιες πανίδες που έχουν βρεθεί στη Χαλκιδική στις περιοχές Νικήτης και 
Τρίγλιας και μπορούν να βγουν γενικότερα συμπεράσματα για το 
παλαιοπεριβάλλον και το παλαιοκλίμα της περιοχής.  Το τοπίο φαίνεται να 



ήταν ανοικτό τύπου σαβάνας, ενώ το κλίμα ήταν γενικά θερμό και κυμαινόταν 
από υγρό έως ξηρό.  Τα ζώα αυτά από κάποια αιτία (ίσως πλημμύρα), μετά 
τον ομαδικό θάνατό τους, με την ενέργεια του νερού μαζευτήκανε σε μία θέση, 
όπου με την ιζηματογένεση μετατραπήκαν σε απολιθώματα και έτσι 
διατηρήθηκαν.  

Τα ευρήματα αυτά μεταφέρθηκαν στο Εργαστήριο Γεωλογίας και 
Παλαιοντολογίας του Α.Π.Θ για να καθαριστούν και να συντηρηθούν. Μετά τη 
μελέτη και την αξιολόγησή τους, θα επιστραφούν στον τόπο τους όπου 
μπορούν να εκτεθούν σε χώρο που θα παραχωρήσει η Τοπική Αυτοδιοίκηση.  

 
Στην περιοχή Αγίας Παρασκευής (Κασσάνδρα) βρέθηκε από τον 

αρχαιοφύλακα Γιώργο Μιτελούδη σειρά δοντιών της άνω γνάθου από 
Δεινοθήριο, ένα προβοσκιδωτό με χαυλιόδοντες μόνο στην κάτω γνάθο, 
ηλικίας άνω μειόκαινου  5-10 εκατ. χρόνια.  
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