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1. Εισαγωγή 

Η παρούσα μελέτη αφορά την αποκατάσταση και ανάδειξη της ευρύτερης 
περιοχής του χώρου που ελευθερώνεται από την απομάκρυνση και 
καθαρισμό των παλαιών τελμάτων Ολυμπιάδας, στον Δήμο Αριστοτέλη της 
ΠΕ Χαλκιδικής1,2. 

Ο χώρος απόθεσης παλαιών τελμάτων εντοπίζεται στη πεδινή περιοχή της 
Ολυμπιάδας, 2,1 km ΒΔ του εν λόγω οικισμού και 160 m ΒΔ του οικισμού 
Καλύβια Βαρβάρας. Ορίζεται από τις γεωγραφικές συντεταγμένες 40ο 
36΄26,68¨ Ν και 23ο 44΄ 32,86¨ Ε, 40ο 36΄34,94¨ Ν και 23ο 44΄49,17¨Ε, 40ο 
36΄39,64¨Ν και 23ο 44 50,81¨Ε, 40ο 36΄24,78¨Ν και 23ο 45΄04,49¨ Ε και 
βρίσκεται σε απόσταση 600 περίπου μέτρων βόρεια του υφιστάμενου 
εργοστασίου εμπλουτισμού.  

Ιδρύθηκε το έτος 1976 και λειτούργησε έως και το έτος 1995 ως χώρος 
απόθεσης των αποβλήτων εμπλουτισμού (τέλματα εμπλουτισμού) του 
μεταλλεύματος Ολυμπιάδας υπό μορφή πολφού. Η συνολική επιφάνεια του 
χώρου απόθεσης είναι περίπου 300 στρέμματα, ενώ η συνολική ποσότητα 
αποβλήτων εμπλουτισμού που είχαν συσσωρευθεί στη λίμνη ανέρχεται σε 2,4 
Mt μέσης περιεκτικότητας S: 6,0%, Fe: 6,0%, As: 1,9%, και Au: 3,4 g/t. 

Στο πλαίσιο υλοποίησης της επένδυσης για την ανάπτυξη των Μεταλλείων 
Κασσάνδρας, από το 2012 βρίσκονται σε εξέλιξη οι εργασίες για την 
απομάκρυνση και καθαρισμό των παλαιών τελμάτων. Οι εργασίες 
περιλαμβάνουν απομάκρυνση των παλαιών τελμάτων από το χώρο απόθεσης 
με συμβατικά μηχανικά μέσα και μεταφορά στο υφιστάμενο παρακείμενο 
εργοστάσιο εμπλουτισμού για καθαρισμό τους από τους περιεχόμενους 
πυρίτες (αρσενοπυρίτη και σιδηροπυρίτη), με τη μέθοδο της επίπλευσης. 
Παράλληλα με τις εργασίες απομάκρυνσης και καθαρισμού των τελμάτων, 
γίνονται και εργασίες για την σταδιακή αποκατάσταση του χώρου που 
ελευθερώνεται.  

Με βάση τα στοιχεία Δεκεμβρίου του 2014, υπολογίζεται ότι έχουν ήδη 
απομακρυνθεί 1,6 Mt παλαιών τελμάτων ενώ οι εργασίες προγραμματίζεται 
να ολοκληρωθούν (περιλαμβανομένου του περιμετρικού αναχώματος) εντός 
του πρώτου τριμήνου του 2016. 

                                                           
1 ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ Α.Ε., ΜΠΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ, ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ & 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΩΡΟΥ ΑΠΟΘΕΣΗΣ ΠΑΛΑΙΩΝ ΤΕΛΜΑΤΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑΣ, 2009 

2
 ENVECO A.E., ΜΠΕ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ – ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ Α.Ε. ΣΤΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ, 2010 
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2. Σκοπός 

Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η αποκατάσταση και ανάδειξη της 
ευρύτερης περιοχής του χώρου που ελευθερώνεται από την απομάκρυνση 
και καθαρισμό των παλαιών τελμάτων Ολυμπιάδας, έκτασης 300 περίπου 
στρεμμάτων, και περιλαμβάνει την επανεγκατάσταση της βλάστησης, την 
αποκατάσταση και ανάδειξη του τοπίου και την συνολική αναβάθμιση του 
φυσικού, πολιτισμικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος της ευρύτερης 
περιοχής.  

 

3. Μέτρα αποκατάστασης και ορισμοί 

Ως μέτρα αποκατάστασης του περιβάλλοντος στη μεταλλευτική περιοχή 
του χώρου απόθεσης παλαιών τελμάτων Ολυμπιάδας Χαλκιδικής ορίζονται 
όλες εκείνες οι δράσεις ή ο συνδυασμός δράσεων που αποσκοπούν στην 
επανόρθωση, τη βελτίωση και την αντικατάσταση των φυσικών πόρων ή των 
διάφορων λειτουργιών τους που έχουν διαταραχθεί. Τα μέτρα 
αποκατάστασης - που θα οριστικοποιηθούν με τη σύνταξη της οριστικής 
μελέτης - αποσκοπούν στην εξασφάλιση όλων των εναλλακτικών ισοδύναμων 
με τον αρχικό φυσικό πόρο.  

Η αποκατάσταση της περιοχής που επιδιώκεται με την εφαρμογή της 
μελέτης αυτής ταυτίζεται με τον όρο αναβάθμιση γης (land reclamation) 
και αποσκοπεί στο να επαναποκτήσει η περιοχή περισσότερο φυσικές 
συνθήκες, μετά από μια πολυετή διαταραχή που υπέστη από την απόθεση 
των μεταλλευτικών αποβλήτων.  

 

4. Συνθήκες της περιοχής 

4.1 Γεωμορφολογικές και εδαφικές συνθήκες  

Η περιοχή χαρακτηρίζεται από ορεινή μορφολογία με ήπιες σχετικά κλίσεις 
(επικρατούν οι κλίσεις 30-50%). Ο χώρος βρίσκεται στην αλλουβιακή λεκάνη 
του χείμαρρου του Μαυρόλακκα, και στο εσωτερικό του συγκλίνουν οι κοίτες 
δύο μικρών ρεμάτων (βλ. αεροφωτογραφίες 1-3). 
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Αεροφωτογραφία 1: Ολυμπιάδα, 1960 (Δασαρχείο Αρναίας) 

 

Αεροφωτογραφία 2: Ολυμπιάδα, 1980 (Δασαρχείο Αρναίας) 
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Αεροφωτογραφία 3: Ολυμπιάδα, 2005 (Google earth) 

 

Το μητρικό υλικό των εδαφών που περιβάλλουν το χώρο απόθεσης είναι 
γνεύσιοι3, αμφιβολίτες με ενστρώσεις μαρμάρων ενώ σε πολλές θέσεις 
παρατηρούνται αποθέσεις υλικών από την παλαιότερη μεταλλευτική 
δραστηριότητα. Γενικώς τα εδάφη της ευρύτερης περιοχής είναι αβαθή 
(μέσο βάθος <40 cm), όξινα (λόγω της φύσεως του μητρικού υλικού), κυρίως 
αμμοπηλώδους υφής (αυτά που προέρχονται από τους γνευσίους) και 
πηλώδους έως αργιλοπηλώδους υφής (αυτά που προέρχονται από 
αμφιβολίτες), και μετρίως εφοδιασμένα με οργανική ουσία (μέση 
συγκέντρωση οργανικής ουσίας 1,7%). Ο επιφανειακός εδαφικός ορίζοντας 
των δασικών εδαφών της περιοχής (ορίζοντας Α), βάθους 5-12 cm, είναι 
πλούσιος σε οργανική ουσία, ενώ πτωχός σε οργανική ουσία είναι ο (Β) 
ορίζοντας. Ο ορίζοντας (Β) θεωρείται ως ένας νέος, μη πλήρως 
διαμορφωμένος ορίζοντας με πάχος 25-40 cm και είναι πλούσιος σε 
σκελετικό υλικό και πτωχός σε οργανική ουσία. Η μη πλήρης ανάπτυξη του Β 
ορίζοντα και η ανωριμότητα εν γένει των εδαφών της περιοχής οφείλεται 
κυρίως στη προηγηθείσα χρήση γης (έντονες αποψιλωτικές υλοτομίες, 
πυρκαγιές, βοσκή) με αποτέλεσμα τη συνεχή διάβρωση του εδάφους. Τα 
εδάφη της ευρύτερης περιοχής έχουν μικρή σχετικώς ικανότητα ανταλλαγής 

                                                           
3
 Σε ορισμένες περιπτώσεις ο γνεύσιος είναι εξαλιωμένος, ενώ σε άλλες περιπτώσεις η 

μεταλλοφορία  εμφανίζεται στην επιφάνεια του εδάφους. 



  5 

 

κατιόντων (<19 cmol/kg), χαμηλό βαθμό κορεσμού με βάσεις (<30%) και 
είναι φτωχά σε διαθέσιμο για την ανάπτυξη των φυτών φώσφορο (μέση 
περιεκτικότητα 0,11-0,14 mg/100 g εδάφους).  

Στον Πίνακα 4.1-1 παρατίθενται τα χαρακτηριστικά των εδαφών που 
περιβάλλουν τον χώρο απόθεσης παλαιών τελμάτων, ενώ στον Πίνακα 4.1-
2 τα χαρακτηριστικά των εδαφών που βρίσκονται στον πυθμένα του χώρου 
απόθεσης Ολυμπιάδας που έχει αποκαλυφθεί μετά την απομάκρυνση των 
παλαιών τελμάτων4.  

 

Πίνακας 4.1-1: Χαρακτηριστικά των εδαφών που περιβάλλουν τον χώρο 
απόθεσης παλαιών τελμάτων Ολυμπιάδας 

Τομή Ορίζον Βάθος 
(cm) 

pH Οργανική 
ουσία 

(%) 

Άζωτο 
(%) 

Ρ 
(ppm) 

Ανταλλάξιμα κατιόντα 
(cmo/kg) 

 
CEC 

(cmol/
kg) 

Ca K Mg Na  

1 A1 0-9 4,3 3,14 0,28 14 13,4 0,542 2,345 0,23 53,1 
1 A3 9-14 4,6 1,97 0,16 11 11,6 0,645 2,129 0,19 42,3 
1 (B) 14-43 4,2 0,99 0,11 11 9,2 0,423 2,004 0,20 35,7 
2 A1 0-11 4,0 3,93 0,32 15 14,7 0,953 3,126 0,20 48,3 
2 A3 11-17 4,6 1,96 0,14 9 12,1 1,129 2.921 0,32 35,7 
2 (B) 17-49 4,1 1,11 0,09 8 8,5 0,842 2,153 0,25 28,3 
3 A1 0-8 4,7 3,41 0,22 13 13,6 0,952 1,934 0,32 34.8 
3 A3 8-12 4,4 1,49 0,13 11 10,4 1.002 2,007 0,26 32,3 

3 (B) 12-32 4;1 O,88 0,09 12 6,7 0567 1,928 0,31 22,4 

 

Πίνακας 4.1-2: Xαρακτηριστικά των εδαφών του πυθμένα του χώρου 
απόθεσης παλαιών τελμάτων Ολυμπιάδας 

Ορίζον Βάθος 
(cm) 

pH Οργανική 
ουσία 

(%) 

Άζωτο 
(%) 

Ρ 
(ppm) 

Ανταλλάξιμα κατιόντα  
(cmo/kg) 

 
CEC 

(cmol/
kg) 

Ca K Mg Na  

- 0-15 3,2 0,12 <0,002 12 2,11 0,45 2,32 3,52 7,22 

- 15-34 3,4 0,12 <0,002 11 3,2 0,43 2,21 3,12 6,15 
- 34-53 3,1 0,11 <0,002 8 2,7 0,32 1,91 3,12 6,09 

 

Επισημαίνεται ότι η απόθεση στην επιφάνεια του εδάφους διαφόρων υλικών 

που συνδέονται με τη προγενέστερη μεταλλευτική δραστηριότητα καθώς και 

η φυσική μεταλλοφορία των μητρικών υλικών του, θεωρούνται ως οι κύριες 

αιτίες των αυξημένων συγκεντρώσεων μετάλλων σε ορισμένες θέσεις.  

                                                           
4
 Αφορούν τα μέσα χαρακτηριστικά τομών που ελήφθησαν από το χώρο που έχει αποκαλυφθεί από την 

απομάκρυνση των παλαιών τελμάτων. 
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4.2 Ιδιότητες του εδάφους του πυθμένα 

Από τα στοιχεία που έχουν συλλεχθεί από τον πυθμένα που έχει ήδη 
αποκαλυφθεί φαίνεται ότι το έδαφος παρουσιάζει κατά θέσεις αυξημένες 
συγκεντρώσεις μετάλλων με αποτέλεσμα να καθίσταται αναγκαία η λήψη 
κατάλληλων μέτρων για την βελτίωσή του. Η βελτίωση αυτή περιλαμβάνει τη 
χρήση διαφόρων εδαφοβελτιωτικών κυρίως CaCO3, ή άλλων υλικών που 
συντελούν στην χημική σταθεροποίηση (όπως οξειδίων του σιδήρου και του 
μαγγανίου), λιπασμάτων (κυρίως αζώτου και φωσφόρου), οργανικής ουσίας 
και σε ορισμένες περιπτώσεις εδαφοκάλυψη της επιφάνειας με κατάλληλο 
έδαφος. Αναλυτικά στοιχεία για την αναγκαιότητα χρήσης των παραπάνω 
υλικών, τις απαιτούμενες ποσότητες και τον τρόπο χρήσης θα προκύψουν 
από τις δοκιμές που βρίσκονται υπό εξέλιξη. 

 

  

  

  
Φωτ. 4.2-1 έως 6. Έδαφος του πυθμένα του χώρου απόθεσης μετά την απομάκρυνση των 

παλαιών τελμάτων, κατά τη διάνοιξη των εδαφοτομών και μετά από την άροση 
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Από τις μέχρι σήμερα μετρήσεις που έγιναν σε επιμέρους θέσεις του εδάφους 
του πυθμένα που έχει αποκαλυφθεί φαίνεται ότι αυτό είναι αμμώδους υφής, 
πλούσιο σε σκελετικό υλικό, πολύ φτωχό σε οργανική ουσία, άζωτο, κάλιο, 
φώσφορο, όξινο έως πολύ όξινο (pH 3,5-4,2). Τα μητρικά υλικά από τα οποία 
αυτό δημιουργήθηκε είναι αλλουβιακές αποθέσεις των χειμάρρων που 
διέσχιζαν την περιοχή πριν την κατασκευή του χώρου απόθεσης. Ιδιαίτερη 
όμως αναφορά πρέπει να γίνει στο γεγονός ότι κατά την κατασκευή του 
χώρου απόθεσης δεν είχε ληφθεί πρόνοια για την στεγανοποίηση του 
πυθμένα (π.χ. με τη χρήση αργιλώδους υλικού ή γεωμεμβράνης) αλλά και για 
την πλήρη απομάκρυνση της υπάρχουσας βλάστησης πριν από τη χρήση του 
χώρου για την απόθεση των μεταλλευτικών αποβλήτων. Αυτό τεκμαίρεται 
από το γεγονός ότι στην αποκαλυφθείσα επιφάνεια βρέθηκαν ρίζες και άλλο 
οργανικό υλικό από την προϋπάρχουσα βλάστηση. Η μη χρήση αργιλώδους 
υλικού πριν από την κάλυψη του χώρου με τα απόβλητα δημιουργεί την 
ανάγκη λήψης μέτρων που αυξάνουν το κόστος αποκατάστασης.  

Το έδαφος του πυθμένα του χώρου απόθεσης των μεταλλευτικών αποβλήτων 
αποτελείται από υλικά διαφορετικής κοκκομετρίας, όπως άμμος, κροκάλες 
καθώς και ογκόλιθοι γνευσιακής προέλευσης. Τα χονδρόκοκκα χαλίκια και οι 
κροκάλες είναι κυρίως χαλαζίας, ενώ οι ογκόλιθοι είναι κυρίως  μάρμαρο. 

 

4.3 Κλιματικές συνθήκες 

Η περιοχή του χώρου απόθεσης παλαιών τελμάτων ανήκει στην εύκρατη 
μεσοθερμική ζώνη. Το κλίμα της περιοχής της Ολυμπιάδας μπορεί να 
χαρακτηρισθεί ως θαλάσσιο με διακριτό ξηρό θέρος (Csa κατά Kopen-
Geiger). Η ετήσια πορεία του υετού παρουσιάζει ανισοκατανομή μεταξύ των 
εποχών, με σαφή ξηρή περίοδο κατά τη διάρκεια του θερμότερου μήνα του 
έτους. Κατά την περίοδο αυτή η εξατμισοδιαπνοή είναι μεγαλύτερη σε σχέση 
με τα κατακρημνίσματα με συνέπεια τα φυτά να χρησιμοποιούν την 
αποθηκευμένη στο έδαφος υγρασία. 

 

4.4 Υδρολογικές συνθήκες 

Η περιοχή του χώρου απόθεσης παλαιών τελμάτων ανήκει στην υδρολογική 
λεκάνη του χειμάρρου του Μαυρόλακκα και βρίσκεται κατάντη της συμβολής 
των ρεμάτων της Κηπουρίστρας και του Ξηρόλακκα. Ο χώρος απόθεσης 
δημιουργήθηκε μετά την εκτροπή του νότιου κλάδου του Ξηρόλακκα.  

Ο χείμαρρος Μαυρόλακκας παρουσιάζει μόνιμη ροή νερού κατά τη διάρκεια 
του έτους. Κατά την χειμερινή περίοδο ροή του νερού παρατηρείται έως την 
ακτή. Αντίθετα, κατά τη θερινή περίοδο στο κάτω μέρος του Μαυρόλακκα 
ξηραίνεται. Σε περιόδους έντονων βροχοπτώσεων ο χείμαρρος εμφανίζει 
μεγάλες απορροές. 

 

4.5 Βλάστηση και Χλωρίδα  

Η βλάστηση της περιοχής ανήκει στην ευμεσογειακή ζώνη (Quercetalia 
ilicis). Τα κυρίαρχα φυτικά είδη της περιοχής είναι τα: Quercus coccifera, 
Quercus ilex, Fraxinus ornus, Phillyrea latifolia, Juniperus oxycedrus, Erica 
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manipuliflora, Erica arborea, Smylax oficinalis, Calycotome vilosa, 
Coronilla emeroides, Anthyllis hermanniae, Calicotome villosa, Alnus 
glutinosa, Platanus orientalis, Cercis siliquastrum, Cistus incanus, Cistus 
salvifolius, Pyrus amygdaliformis, Prunus spinosa Arbutus unedo, Colutea 
arborescens, Coronilla emeroides, Crataegus monogyna, Spartium junceum 
και Carpinus betulus. Από τα παραπάνω είδη το Alnus glutinosa εμφανίζεται 
κατά μήκος του κυρίου ρέματος Μαυρόλακκα καθώς και στο κάτω μέρος των 
ρεμάτων που καταλήγουν σε αυτό, ενώ τo είδος Platanus orientalis 
εντοπίζεται τόσο κατά μήκος του ρέματος όσο και στις περισσότερο υγρές 
θέσεις. Θα πρέπει να τονισθεί ιδιαίτερα ότι στην ευρύτερη περιοχή κατά τη 
δεκαετία του 60 έγιναν αναδασώσεις σε βαθμίδες κυρίως με θαλάσσια πεύκη 
(Pinus maritima).  

Τα είδη που αναφέρονται παραπάνω είναι αυτά που πρόκειται να 
χρησιμοποιηθούν κατά την αποκατάσταση. Ο τρόπος παραγωγής, τα 
ποσοστά χρησιμοποίησης των παραπάνω ειδών καθώς και η μέθοδος 
περιγράφονται παρακάτω. 

 

5. Μεθοδολογία αποκατάστασης  

5.1 Ανάπτυξη μεθοδολογίας 

Για την φυτοαποκατάσταση της περιοχής και την ανάπτυξη της 
απαιτούμενης σχετικής μεθοδολογίας, έχουν γίνει εκτεταμένες έρευνες 
εργαστηριακής αλλά και πιλοτικής κλίμακας επί τόπου του έργου 5,6, 7, 8, 9.  

                                                           
5 D. ALIFRAGKIS ET AL, RECLAMATION OF OLD TAILING DISPOSAL AREA OF 

OLYMPIAS HALKIDIKI MINE, 3RD INTERNATIONAL CONFERENCE ON INDUSTRIAL 

AND HAZARDOUS WASTE MANAGEMENT, 12-14 SEPTEMBER 2012, CHANIA – CRETE, 

GREECE 

6 Δ. ΑΛΙΦΡΑΓΚΗΣ Κ.Α. ΦΥΤΟΑΠΑΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΩΝ 

ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ (CAKE) ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ 

ΧΗΜΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΠΛΟΥΣΙΩΝ ΣΕ ΟΞΕΙΔΙΑ 

ΤΟΥ FE ΚΑΙ MN, 14O ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ, 1-2 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 

2012, ΤΕΛΛΟΓΛΕΙΟ ΊΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΩΝ ΑΠΘ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

7
 D. ALIFRAGKIS ET AL, INSTALLATION OF NATURAL VEGETATION ON OLD TAILING 

DISPOSAL AREA AT OLYMPIAS HALKIDIKI MINEAFTER CHEMICAL STABILIZATION 

AND PHYTOREMEDIATION, 6TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON SUSTAINABLE 

DEVELOPMENT IN THE MINERALS INDUSTRY, 30 JUNE – 3 JULY 2013, MILOS 

ISLAND, GREECE 

8
 Μ. ORFANOUDAKIS ET AL, MYCORRHIZAL EFFECTIVENESS ON GROWTH AND 

TOLERANCE OF NERIUM OLEANDER PLANTS, AT ORE DISPOSAL SITES LOCATED IN 

NE CHALKIDIKI, 6TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON SUSTAINABLE 

DEVELOPMENT IN THE MINERALS INDUSTRY, 30 JUNE – 3 JULY 2013, MILOS 

ISLAND, GREECE 

https://www.google.com/search?client=firefox-a&hs=Z5Z&rls=org.mozilla:el:official&channel=np&q=anthyllis+hermanniae&spell=1&sa=X&ei=CWQ7VP-WDqOAzAObr4HABw&ved=0CBsQvwUoAA&biw=1280&bih=871
https://www.google.com/search?client=firefox-a&hs=Omu&rls=org.mozilla:el:official&channel=np&q=calicotome+villosa&spell=1&sa=X&ei=Z2Q7VITFJOP4yQOc84KADg&ved=0CBsQvwUoAA&biw=1280&bih=871
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Κατά τη διάρκεια των ερευνών αυτών σε πρώτη φάση έγινε προσπάθεια 
σταθεροποίησης των υλικών με τη χρήση διάφορων εδαφοβελτιωτικών, όπως 
οξειδίων του σιδήρου και του μαγγανίου, φωσφοριτών κά. πριν από την 
φυτοαποκατάσταση. Τα σημαντικότερο συμπέρασμα των ερευνών ήταν ότι 
είναι δυνατή η φυτοαποκατάσταση ακόμη και των ίδιων των μεταλλευτικών 
αποβλήτων με τη λήψη των κατάλληλων μέτρων χωρίς τη χρήση εδάφους για 
επικάλυψη. Μάλιστα ένα χρόνο μετά από τη χημική σταθεροποίηση αρχίζει ο 
αποικισμός της επιφάνειας των μεταλλευτικών αποβλήτων με διάφορα είδη 
της τοπικής χλωρίδας. Συγκεκριμένα παρατηρήθηκε ο αποικισμός της 
σταθεροποιημένης επιφάνειας με 36 φυτικά είδη. Σε ορισμένους χειρισμούς 
όλη η επιφάνεια καλύφθηκε από βλάστηση. Χαρακτηριστικές είναι οι 
φωτογραφίες (Φωτ. 5.1-1 έως 8) από τις πιλοτικές δοκιμές πεδίου μεγάλης 
κλίμακας που έχουν γίνει για την φυτοαποκατάσταση της επιφάνειας των 
παλαιών τελμάτων. 

 

                                                                                                                                                                     
9 Δ. ΑΛΙΦΡΑΓΚΗΣ Κ.Α., ΑΠΟΙΚΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΙΣΧΥΡΑ ΡΥΠΑΣΜΕΝΩΝ ΕΔΑΦΩΝ ΜΕΤΑ 

ΑΠΟ ΧΗΜΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥΣ, 15ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ, 

26-28 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014, ΠΑΤΡΑ 

 



  10 

 

 

  

  

  

  
Φωτ. 5.1-1 έως 8: Πειραματικές επιφάνειες φυτοαποκατάστασης                                                

του παλαιού τέλματος Ολυμπιάδας  



  11 

 

5.2 Στάδια προσέγγισης 

Στην παρούσα ενότητα περιγράφονται αναλυτικά όλα τα προτεινόμενα 
διαδοχικά στάδια εργασιών αποκατάστασης της επιφάνειας του πυθμένα 
που αποκαλύπτεται από την απομάκρυνση των παλαιών τελμάτων καθώς και 
των αναχωμάτων που περιβάλλουν τον χώρο.  

 

5.2.1 Αξιολόγηση των εδαφικών συνθηκών 

Περιλαμβάνει την συστηματική περιγραφή των εδαφικών συνθηκών του 
πυθμένα του συνόλου του χώρου απόθεσης παλαιών μεταλλευτικών 
αποβλήτων. Για το σκοπό αυτό σε τουλάχιστον 50 σημεία προβλέπεται να 
ανοιχθούν εδαφοτομές, να περιγραφούν οι συνθήκες του εδάφους και να 
ληφθούν δείγματα τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για τις χημικές αναλύσεις. 
Η εργασία αυτή προβλέπεται να γίνει τμηματικά (κάθε φορά που 
καθαρίζεται ένα τμήμα να γίνονται οι απαραίτητες περιγραφές και 
δειγματοληψίες). Ο τρόπος αυτός της σταδιακής αξιολόγησης των εδαφικών 
συνθηκών θα επιταχύνει την αποκατάσταση.  

 

5.2.2 Αποκατάσταση των φυσιογραφικών συνθηκών 

Η αποκατάσταση των φυσιογραφικών συνθηκών που προϋπήρχαν έπεται 
της πλήρους απομάκρυνσης των μεταλλευτικών αποβλήτων και του 
αναχώματος και περιλαμβάνει την εκ νέου διάνοιξη και διαμόρφωση της 
κοίτης των χειμάρρων και κυρίως της κοίτης του Ξηρόλακκα που διατρέχει 
την επιφάνεια του παλαιού χώρου απόθεσης των μεταλλευτικών αποβλήτων. 
Για το σκοπό αυτό θα χρησιμοποιηθούν πληροφορίες από τη στερεοσκοπική 
παρατήρηση των αεροφωτογραφιών της περιοχής των ετών 1945 και 1960 
της ΓΥΣ. Από την φωτοερμηνεία των αεροφωτογραφιών θα προκύψουν και 
πληροφορίες σχετικές με την κατάσταση της βλάστησης πριν από την 
κατασκευή και λειτουργία του χώρου απόθεσης των παλαιών μεταλλευτικών 
αποβλήτων. Επίσης θα χρησιμοποιηθούν πληροφορίες από τους 
τοπογραφικούς χάρτες της ΓΥΣ, διαφόρου κλίμακας. 

 

5.2.3 Βελτίωση των εδαφικών συνθηκών  

Στο στάδιο αυτό προβλέπεται βελτίωση των εδαφικών συνθηκών με τη χρήση 
κατάλληλων εδαφοβελτιωτικών και δημιουργία των προϋποθέσεων για την 
φυτοαποκατάσταση. Πιο αναλυτικά: 

 

5.2.3.1 Προμήθεια εδαφοβελτιωτικών υλικών 

Με βάση τα αποτελέσματα των αναλύσεων θα υπολογισθεί η ποσότητα των 
εδαφοβελτιωτικών που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν. Για παράδειγμα με 
βάση τα δεδομένα τεσσάρων εδαφοτομών υπολογίσθηκε ότι χρειάζονται 
200-300 Kg CaCO3/στρέμμα. Χαρακτηριστικά και βοηθητικά είναι τα 
στοιχεία του Πίνακα 5.2.3.1-1 με τα οποία υπολογίζεται η απαραίτητη 
ποσότητα CaCO3. 
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Πίνακας 5.2.3.1-1: Ενδεικτικές ποσότητες CaCO3 που απαιτούνται για την 
αύξηση του pH εδάφους για πάχος 20 cm εδάφους επιφάνειας ενός 

στρέμματος, ανάλογα με την κοκκομετρική σύσταση και την ικανότητα 
ανταλλαγής κατιόντων (ΙΑΚ) 

Υφή εδάφους ΙΑΚ10 
Από pH4,5 σε 5,5 από pH5,5 σε 6,5 
μικρή μεγάλη μικρή μεγάλη 

Αμμώδης, πηλοαμμώδης 80 120 100 150 
αμμοπηλώδης 120 220 170 270 
πηλώδης 200 300 250 420 
ιλυοπηλώδης 300 390 370 520 
αργιλοπηλώδης 390 490 490 590 

 

Οι ποσότητες που αναφέρονται στον πίνακα αφορούν καθαρό CaCO3. Σε 
περίπτωση που χρησιμοποιηθεί για τον σκοπό αυτό άλλο υλικό π.χ. μάργα ή 
ασβεστούχος ιλύς του εργοστασίου Σακχάρεως (είναι αρκούντως 
αποτελεσματική), οι αναφερόμενες ποσότητες στον πίνακα θα 
πολλαπλασιασθούν επί 1,3.  

Εναλλακτικά του καθαρού CaCO3, οι έρευνες έχουν δείξει ότι μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί και ένα υλικό πλούσιο σε CaCO3 και οξείδια του Fe και Mn, 
αλκαλικής αντίδρασης. Το υλικό αυτό περιορίζει σημαντικά τις βιοδιαθέσιμες 
μορφές βαρέων μετάλλων και μεταλλοειδών με τη δημιουργία συμπλόκων 
ενώσεων, ενώ μπορεί να αποτελέσει και ένα πολύ καλό υποκατάστατο του 
εδάφους. Το υλικό αυτό είναι το παραπροϊόν του εργοστασίου της 
επεξεργασίας του πυρολουσίτη (εργοστάσιο Tosoh-Hellas, Σίνδος 
Θεσσαλονίκη). Η απαιτούμενη ποσότητα του υλικού αυτού ανέρχεται σε 200 
m3/στρέμμα. 

Οι δύο παραπάνω λύσεις περιορίζουν σημαντικά τις ανάγκες εξεύρεσης 
κατάλληλης ποιότητας εδάφους για εδαφοκάλυψη που αποτελεί για την 
αποκατάσταση ένα από τα βασικά προβλήματα. 

 

5.2.3.2 Τοποθέτηση και διασπορά των κατάλληλων 
εδαφοβελτιωτικών και ανάμιξη τους με το έδαφος 

5.2.3.2.1 Εδαφοκάλυψη 

Στις περισσότερες περιπτώσεις, λόγω της φύσεως των υλικών αλλά και των 
προβλημάτων που δημιουργούνται στις διαταραγμένες επιφάνειες, θεωρείται 
απαραίτητη η εδαφοκάλυψη. Η ποσότητα ή το πάχος της εδαφοκάλυψης 
καθώς και τα χαρακτηριστικά του εδάφους που μπορεί να χρησιμοποιείται 
για τον σκοπό αυτόν εξαρτώνται από πολλούς παράγοντες, με κυριότερο 
αυτόν της δυνατότητας εξεύρεσης κατάλληλου εδάφους.  

                                                           
10 Ικανότητα ανταλλαγής κατιόντων (cmol/kg) 
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Η εδαφοκάλυψη θεωρείται εντελώς απαραίτητη στη συγκεκριμένη 
περίπτωση γιατί: 

1. η χημική σύσταση των υλικών που έχουν αποτεθεί αποτελεί 
περιοριστικό παράγοντα στην επιτυχία της φυτοαποκατάστασης 

2. θα χρησιμοποιηθούν φυτικά είδη που έχουν ιδιαίτερες εδαφικές 
απαιτήσεις.  

Η εδαφοκάλυψη με κατάλληλης ποιότητας έδαφος είναι πρακτική και 
εφαρμόζεται σε περιπτώσεις αποκατάστασης ρυπασμένων εδαφών διεθνώς. 
Το πάχος της εδαφοκάλυψης εξαρτάται από την διαθεσιμότητα του εδάφους, 
τους διαθέσιμους οικονομικούς πόρους και το σχέδιο της τελικής 
φυτοαποκατάστασης μιας περιοχής. Συνήθως προτείνεται το μέσο πάχος της 
εδαφοκάλυψης να ανέρχεται τουλάχιστον σε 0,70 m (ανάλογα με τη 
διαμόρφωση της επιφάνειας, τις κλιματικές συνθήκες, το βαθμό ρύπανσης 
και το σχέδιο της φυτοαποκατάστασης). Αυτό σημαίνει δραματική αύξηση 
του κόστους αποκατάστασης χωρίς να βελτιώνονται στη συγκεκριμένη 
περίπτωση τα αποτελέσματα της φυτοαποκατάστασης. 

Η εδαφοκάλυψη θα απαιτηθεί σε μικρή έκταση και μάλιστα σε ορισμένες 
θέσεις όπου οι συνθήκες μετά την απομάκρυνση των μεταλλευτικών 
αποβλήτων δεν επιτρέπουν την εγκατάσταση της βλάστησης ή εκεί όπου θα 
γίνει εγκατάσταση απαιτητικής ως προς τις εδαφικές συνθήκες βλάστησης. 
Το πάχος της εδαφοκάλυψης μπορεί να ανέλθει σε 50 cm. Παράγοντες όπως 
η υφή του εδάφους και η φύση του μητρικού υλικού, η χημική σύσταση του 
εδάφους, θα παίξουν καθοριστικό ρόλο στον προσδιορισμό της 
αναγκαιότητας εδαφοκάλυψης. Οι θέσεις στις οποίες θα απαιτηθεί 
εδαφοκάλυψη θα καθορισθούν στο πλαίσιο της οριστικής μελέτης της 
αποκατάστασης του χώρου. Σύμφωνα με την εμπειρία που έχει αποκτηθεί 
μέχρι σήμερα, εδαφοκάλυψη πιθανόν να χρειασθεί σε έκταση 50 περίπου 
στρεμμάτων εκεί όπου θα απαιτηθεί η εγκατάσταση απαιτητικής βλάστησης. 

Από την άποψη της καταλληλότητας των υλικών εδαφοκάλυψης καλύτερα 
θεωρούνται τα μέσης μηχανικής σύστασης (πηλώδη, ιλυοπηλώδη, ελαφρά 
αργιλοπηλώδη εδάφη) και γενικώς τα εδάφη που είναι πλούσια σε πολύ 
λεπτή άμμο και ιλύ.  

Η επόμενη φάση αυτού του σταδίου περιλαμβάνει τη διάστρωση των 
εδαφοβελτιωτικών επί της επιφάνειας του εδάφους και στη συνέχεια 
ενσωμάτωση των εδαφοβελτιωτικών με το έδαφος.  

Τα εδαφοβελτιωτικά που θα χρησιμοποιηθούν κατά τη φάση αυτή είναι είτε 
μάργα, είτε ασβεστούχος ιλύς, είτε το παραπροϊόν της ηλεκτρολυτικής 
επεξεργασίας του πυρολουσίτη σε ποσότητες που αναφέρονται παραπάνω. 
Μετά από τη διάστρωση των εδαφοβελτιωτικών θα διανεμηθούν επί των 
υλικών τα λιπάσματα τύπου 15-15-15 σε ποσότητα 60 kg/στρέμμα. Η 
ποσότητα αυτή έχει καθορισθεί με βάση τις χημικές αναλύσεις που έγιναν 
στα δείγματα του εδάφους που ελήφθησαν ήδη. Η διανομή του λιπάσματος 
μπορεί να γίνει είτε χειρονακτικά είτε με τη χρήση λιπασματοδιανομέα. 

Μετά από τη διάστρωση των υλικών και τη διανομή του λιπάσματος θα γίνει 
άροση. Η άροση αυτή αποσκοπεί στην ενσωμάτωση των εδαφοβελτιωτικών 
με το έδαφος. 
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5.2.3.2.2 Βαθειά άροση 

Η βαθειά άροση του εδάφους του πυθμένα αποσκοπεί στην χαλάρωση του 
εδάφους και του μητρικού υλικού του εδάφους, στη βελτίωση των συνθηκών 
αερισμού, στην οξείδωση των διαφόρων μετάλλων καθώς και στην 
ενσωμάτωση των εδαφοβελτιωτικών. Για την άροση θα χρησιμοποιηθεί 
κατάλληλο ερπυστριοφόρο μηχάνημα με riper. Τo βάθος της άροσης 
υπολογίζεται σε 90 cm περίπου. Η άροση θα γίνει σταυρωτά. Κατά το στάδιο 
αυτό πιθανόν να εμφανισθούν στην επιφάνεια ογκόλιθοι. Οι ογκόλιθοι αυτοί 
θα χρησιμοποιηθούν σε κατάλληλους χώρους που θα υποδειχθούν από την 
μελέτη και θα αποτελέσουν στοιχείο της αποκατάστασης. 

Η εποχή της άροσης είναι συνάρτηση της προόδου των εργασιών 
απομάκρυνσης των μεταλλευτικών αποβλήτων και του καθαρισμού της 
επιφάνειας του πυθμένα. Συνιστάται μετά την άροση να μεσολαβήσει ένα 
διάστημα τριών έως τεσσάρων μηνών. Η καλύτερη περίοδος της βαθιάς 
άροσης θεωρείται ο Μάρτιος ή ο Απρίλιος ώστε κατά τους καλοκαιρινούς 
μήνες να εκτεθεί το έδαφος σε υψηλές θερμοκρασίες. 

 

5.2.3.3 Αύξηση βιολογικής δραστηριότητας 

Ένα μεγάλο πρόβλημα που πρέπει να αντιμετωπισθεί κατά το σχεδιασμό της 
φυτοαποκατάστασης της περιοχής είναι η πολύ περιορισμένη βιολογική 
δραστηριότητα των εδαφών. Κάθε λοιπόν μέτρο που αποσκοπεί στη αύξηση 
της βιολογικής δραστηριότητας βελτιώνει την επιτυχία της αποκατάστασης. 
Σημαντικό ρόλο στην αύξηση της βιολογικής δραστηριότητας θα παίξει η 
χρησιμοποίηση του υλικού που έχει προκύψει από τον θρυμματισμό των 
πρέμνων και των ριζών από τις Σκουριές. Το υλικό αυτό ήδη είναι πλούσιο σε 
οργανική ουσία και οργανισμούς.  

Πριν από την  άροση θα γίνει η διασπορά του υλικού που έχει προκύψει από 
τον τεμαχισμό των πρέμνων και των ριζών από τη περιοχή των Σκουριών.  

Η διασπορά αυτή θα γίνει σε θέσεις με τέτοιο τρόπο ώστε να αναλογούν 
περίπου 30m3/ στρέμμα. Από τους χώρους αυτούς θα λαμβάνεται πάντοτε η 
απαραίτητη ποσότητα για να χρησιμοποιηθεί είτε στις φυτεύσεις είτε στις 
σπορές (σε κάθε περίπτωση θα χρησιμοποιούνται περίπου 20 λίτρα για κάθε 
πινάκιο είτε σε κάθε λάκκο). Η εργασία αυτή θα ακολουθήσει την εργασία 
της άροσης. 

 

5.2.4 Εγκατάσταση βλάστησης 

Στο στάδιο αυτό γίνεται φυτοαποκατάσταση με τη χρήση των κατάλληλων 
φυτικών ειδών της περιοχής. Η φυτοαποκατάσταση της περιοχής θα γίνει σε 
τρία βήματα (στάδια). Το πρώτο στάδιο περιλαμβάνει σπορές σε πινάκια, 
το δεύτερο στάδιο περιλαμβάνει φυτεύσεις φυτών μικρού μεγέθους και 
ηλικίας και το τρίτο στάδιο περιλαμβάνει συμπληρωματικές φυτεύσεις με 
φυτά ηλικίας δύο ετών (βωλόφυτα). Η φυτοαποκατάσταση τριών σταδίων 
ενδείκνυται για τα διαταραγμένα εδάφη, ιδιαίτερα όταν πρόκειται να 
χρησιμοποιηθούν φυτικά είδη της περιοχής και οι συνθήκες της 
δημιουργούμενης με την φυτοαποκατάσταση φυτοκοινότητας θα πρέπει να 
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ομοιάζει με τις φυσικές συνθήκες. Ιδιαίτερα η σπορά σε πινάκια επιβάλλεται 
να γίνεται για τα βαθύρριζα φυτικά είδη, όπως είναι οι δρύες, η κουτσουπιά, 
η αγριαχλαδιά κά.  

 

5.2.4.1 Σπορές  

Η σπορά απευθείας στην οριστική θέση μπορεί να γίνει σε πινάκια, σε οπές 
καθώς και με ευρυσπορά. Η επιλογή της κατάλληλης μεθόδου σποράς 
εξαρτάται από το μέγεθος του σπόρου, την κατάσταση και τις ιδιότητες του 
εδάφους και το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα. Στην περίπτωση της 
φυτοαποκατάστασης στη περιοχή της Ολυμπιάδας θα εφαρμοσθεί κυρίως η 
σπορά σε πινάκια. 

Η απευθείας σπορά σε πινάκια θεωρείται για ορισμένα είδη 
καταλληλότερη σε σχέση με τις φυτεύσεις. Από τα είδη της τοπικής χλωρίδας 
τα οποία πρόκειται να χρησιμοποιηθούν στην φυτοαποκατάσταση 
ενδείκνυνται για τις σπορές οι δρύες (Quercus coccifera, Quercus ilex 
Quercus pubescens) η κουτσουπιά (Cercis siliquastrum), η λαδανιά (Cistus 
salvifolius και Cistus incanus), η φουσκιά (Colutea arborescens), η ανθελίδα 
(Anthyllis hermannieae), η κορονίλα ήμερη (Coronilla emeroides), ο 
κράταιγος (Crataegus monogyna, η τσαπουρνιά (Prunus spinosa) και το 
Spartium junceum. Τα βασικά πλεονεκτήματα της απευθείας σποράς είναι η 
απρόσκοπτη ανάπτυξη του ριζικού συστήματος των φυτών που 
χρησιμοποιούνται στα διαταραγμένα εδάφη. Η μέθοδος της απευθείας 
σποράς σε πινάκια ιδιαίτερα των δρυών θεωρείται επιβεβλημένη γιατί η ρίζα 
των δρυών αποκτά μήκος μεγαλύτερο από 60cm κατά τον πρώτο μήνα πριν 
εμφανισθεί ο βλαστός. Αυτό το γεγονός αναγκάζει τη ρίζα των φυτών που 
αναπτύσσονται σε φυτοδοχεία να περιστρέφεται πολλές φορές μέσα στο 
δοχείο και μετά από τη φύτευση των φυτών να μην επεκτείνεται στο έδαφος. 
Το φαινόμενο αυτό είναι ιδιαίτερα έντονο στα διαταραγμένα εδάφη. Στην 
αιτία αυτή αποδίδονται οι μεγάλες αποτυχίες των φυτεύσεων δρυός σε πάρα 
πολλές περιοχές. 

 

Φωτ.5.2.4.1-1: Ανάπτυξη φυτών δρυός (πουρναριού) μετά από απευθείας σπορά 



  16 

 

Για την απευθείας σπορά επί των διαταραγμένων εδαφών της Ολυμιάδας 
επιβάλλεται να γίνονται όλοι οι απαραίτητοι προχειρισμοί των σπόρων. 

 

Κατασκευή πινακίων 

Τα πινάκια θα έχουν διαστάσεις 25x25cm. Προ της κατεργασίας του εδάφους 
στη θέση του πινακίου θα τοποθετείται μια μικρή ποσότητα υλικού που έχει 
προκύψει από τον θρυμματισμό των πρέμνων και των ριζών (10 l).  

Μετά την τοποθέτηση του υλικού, θα κατεργάζεται το έδαφος έως βάθος 30 
cm με κατάλληλο εργαλείο ή ακόμη και με μηχανική Τρυπάνη. Στην 
τελευταία περίπτωση το βάθος κατεργασίας μπορεί να ανέλθει και στα 40 
cm. Ξαναγεμίζεται ο λάκκος και ακολούθως τοποθετείται ο σπόρος. 
Περιμετρικά του πινακίου θα τοποθετείται θρυμματισμένο υλικό. Η 
τοποθέτηση του θρυμματισμένου υλικού περιμετρικά του πινακίου 
διευκολύνει την προστασία των αρτιφύτων και περιορίζει την εξάτμιση του 
εδαφικού νερού. Το βάθος εναπόθεσης του σπόρου εξαρτάται από το 
μέγεθός του. Στην περίπτωση των σπόρων δρυός το βάθος επικάλυψης 
ανέρχεται σε 2 cm. Οι σπόροι των άλλων ειδών μετά από την τοποθέτησή 
τους θα αναμιγνύονται με το έδαφος. 

Η σημαντικότερη διαφορά μεταξύ των φυτεύσεων και των απευθείας 
σπορών είναι η ανάπτυξη του ριζικού συστήματος των φυτών. Τα φυτά που 
αναπτύσσονται από απευθείας σπορές αποκτούν μεγαλύτερη βιομάζα ριζών, 
έχουν περισσότερο εκτεταμένο ριζικό σύστημα που επεκτείνεται 
περιμετρικά, ενώ αντίθετα στα φυτά που προέρχονται από τις φυτεύσεις το 
ριζικό σύστημα περιορίζεται σε πολύ μικρό χώρο ενώ σε μερικές περιπτώσεις 
το ριζικό σύστημα παραμένει μέσα στο λάκκο φύτευσης για περισσότερα έτη.  

 

 

Φωτ.5.2.4.1-2: Κατασκευή πινακίων για τη σπορά διαφόρων θαμνωδών ειδών 

 

Πυκνότητα πινακίων  

Η πυκνότητα των πινακίων (αριθμός πινακίων/στρέμμα) εξαρτάται από τον 
επιδιωκόμενο σκοπό, καθώς και από το είδος του φυτού. Στην περίπτωση 
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σποράς δρυός 500 πινάκια /στρέμμα θεωρούνται αρκετά. Για τα άλλα 
φυτικά είδη ο αριθμός των πινακίων θα ανέλθει σε 1000-1200 πινάκια 
/στρέμμα. 

 

Εποχή σποράς 

Για την περιοχή της Ολυμπιάδας ως καταλληλότερη περίοδος σποράς 
θεωρείται ο μήνας Φεβρουάριος. Πρέπει να τονισθεί ιδιαίτερα ότι πρώιμη 
σπορά σε πινάκια (Νοέμβριος , Δεκέμβριος, Ιανουάριος) δεν ενδείκνυται για 
τους παρακάτω λόγους: 

1. Οι σπόροι παραμένουν μεγάλο χρονικό διάστημα εκτεθειμένοι σε 
κινδύνους που προέρχονται από τα τρωκτικά και τα πουλιά. 

2. Σε περίπτωση πρώιμης φύτρωσης τα νεαρά φυτά κινδυνεύουν από 
τους παγετούς και την έκσυρση. 

3. Ο χρόνος ωρίμανσης των σπόρων ορισμένων ειδών ολοκληρώνεται τον 
Φεβρουάριο (οι σπορές των διαφόρων ειδών πρέπει να γίνονται 
ταυτόχρονα) 

4. Η φύτρωση των σπόρων προϋποθέτει συνήθως θερμοκρασίες 
μεγαλύτερες από 10 0C, γεγονός που δεν εξασφαλίζεται με τις πρώιμες 
σπορές. 

 

Οι σπόροι που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν για τις απευθείας σπορές 
πρέπει να υφίστανται τους απαραίτητους προχειρισμούς. Για τους 
απαραίτητους προχειρισμούς των σπόρων θα συνταχθεί σχετικό 
πρωτόκολλο.  

 

Ποσότητα σπόρων 

Σε κάθε πινάκιο χρησιμοποιούνται 3-5 σπόροι. Χρησιμοποίηση μεγαλύτερου 
αριθμού σπόρων ανά πινάκιο πρέπει να αποφεύγεται γιατί απαιτείται 
αραίωση μετά από το πρώτο καλοκαίρι που αυξάνει το κόστος. 

 

Λίπανση 

Λίπανση θα γίνει τον επόμενο της σποράς έτος. Για το σκοπό αυτό θα 
χρησιμοποιηθούν βασικό λίπασμα (15-15-15 ή 11-15-15) σε ποσότητα 30 
kg/στρέμμα Η λίπανση αυτή θα γίνει την περίοδο του Ιανουαρίου. Ως 
επιφανειακή λίπανση θα χρησιμοποιηθεί η ασβεστούχος νιτρική αμμωνία σε 
ποσότητα 30 kg. Η ασβεστούχος νιτρική αμμωνία θα τοποθετηθεί στο τέλος 
Μαρτίου. 

Για την εφαρμογή της μεθόδου απαιτείται πολύ καλός συντονισμός. 
Ο καλός αυτός συντονισμός θα αυξήσει την επιτυχία και θα 
περιορίσει το κόστος επανασποράς της επιφάνειας. 
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5.2.4.2 Φυτεύσεις  

Για την επιτυχία των φυτεύσεων σε δυσμενή περιβάλλοντα όπως είναι ο 
πυθμένας του τέλματος απόθεσης μεταλλευτικών αποβλήτων της 
Ολυμπιάδας σημαντικό ρόλο παίζει το stress μεταφύτευσης και ιδιαίτερα 
stress μεταφύτευσης των γυμνόρριζων φυτών. Η διαδικασία εξαγωγής, 
μεταφοράς και εκ νέου φύτευσης αποτελεί μια βίαιη επέμβαση στις 
φυσιολογικές λειτουργίες των φυτών, η οποία προκαλεί ισχυρό shock στα 
νεαρά φυτάρια, λόγω της διατάραξης του ριζικού τους συστήματος. Το shock 
μεταφύτευσης των φυταρίων διατηρείται για μία ή και περισσότερες 
βλαστητικές περιόδους, ανάλογα με το φυτικό είδος, το μέγεθος των 
φυταρίων, το χειρισμό από την εξαγωγή έως και τη φύτευση, τις οικολογικές 
συνθήκες του χώρου φύτευσης καθώς και τη δυνατότητα και τη συχνότητα 
άρδευσης. Η διαταραχή αυτή εκδηλώνεται με τη δημιουργία βραχύτερων 
επικόρυφων και πλάγιων βλαστών, μικρότερων βελονών ή φύλλων, ενώ 
πολλές φορές τα αφομοιώσιμα όργανα αποκτούν κιτρινωπό χρωματισμό. 
Παράλληλα τα φυτάρια εμφανίζουν μικρότερη αντοχή στις προσβολές από 
έντομα και μύκητες.  

Για τους λόγους αυτούς η όλη προσπάθεια θα πρέπει να στραφεί στην 
χρησιμοποίηση μεθόδων και μέσων που μειώνουν όσο το δυνατόν 
περισσότερο το shock μεταφύτευσης. Σ’ αυτά ανήκουν η χρησιμοποίηση 
βωλοφύτων, η επιμελημένη παραγωγή και επιλογή του υλικού φύτευσης, η 
καλή συσκευασία και μεταφορά τους από το φυτώριο προς τις θέσεις 
φύτευσης, η χρησιμοποίηση μιγμάτων παραγωγής φυτών με φυσικές και 
χημικές ιδιότητες παρόμοιες μ’ αυτές των περιοχών που θα φυτευτούν.  

Κατά τη διάρκεια των εργασιών σποράς στα πινάκια και παράλληλα με αυτές 
μπορεί να γίνονται και οι φυτεύσεις ορισμένων ειδών σε αριθμό όχι 
μεγαλύτερο των 50-60 φυτών/στρέμμα. Τα είδη που πρόκειται να φυτευτούν 
είναι τα: Phyllirea latifolia, Coronilla emeroides, Alnus glutinosa, Platanus 
orientalis, Cercis siliquastrum, Arbutus unedo, Colutea arborescens, 
Crataegus monogyna, Prunus spinosa Carpinus betulus, Tilia tomentosa κά. 
Από τα παραπάνω είδη το Alnus glutinosa και το Platanus orientalis θα 
φυτευτούν κατά μήκος των ρεμάτων οι κοίτες των οποίων θα 
αποκατασταθούν και κυρίως κατά μήκος της κοίτης του Ξηρόλακκα. Κατά το 
στάδιο αυτό προτείνεται η μη χρησιμοποίηση πεύκων, αν και στην ευρύτερη 
περιοχή παλαιότερα χρησιμοποιήθηκε η Pinus maritima ευρέως από τη 
Δασική Υπηρεσία. 

Τα φυτά που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν πρέπει να είναι αναπτυγμένα σε 
κατάλληλο υπόθεμα (έδαφος), να είναι μικρής ηλικίας (όχι μεγαλύτερη των 
δύο ετών), να έχουν σωστή αναλογία υπέργειου προς υπόγειο σύστημα και 
να έχουν υποστεί κατάλληλη σκληραγώγηση. 

 

Φυτεύσεις μικρών φυτών (ηλικίας 4-5 μηνών) 

Οι φυτεύσεις μικρού μεγέθους φυτών, ηλικίας 4-5 μηνών, αποτελεί 
συμπληρωματικό μέτρο φυτοαποκατάστασης για τα διαταραγμένα εδάφη. 
Κατάλληλα για το σκοπό αυτό θεωρούνται τα φυτικά είδη που έχουν πολύ 
μικρό μέγεθος σπόρου ή δημιουργούν θυσανώδες ριζικό σύστημα. 
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Κατά την φυτοαποκατάσταση της περιοχής του τέλματος της Ολυμπιάδας 
προτείνεται παράλληλα με τη χρήση των σπορών και η χρήση των μικρής 
ηλικίας φυτών. Η παραγωγή των φυτών αυτών μπορεί να ξεκινήσει τον Μάιο 
του 2015 με σκοπό τα φυτά αυτά να χρησιμοποιηθούν παράλληλα με τις 
σπορές σε πινάκια τον χειμώνα και την Άνοιξη του 2016. Τα φυτά αυτού του 
τύπου παρουσιάζουν πολλά πλεονεκτήματα, όπως μικρό κόστος παραγωγής 
και εγκατάστασης, μικρό κόστος συντήρησης, δεν υπάρχει κίνδυνος 
κατανάλωσης των σπόρων από τα πουλιά και τα τρωκτικά και δεν απαιτούν 
μεγάλο χώρο φυτωρίου. Τα φυτικά είδη που μπορούν να χρησιμοποιηθούν 
κατά τη μέθοδο αυτή είναι το Nerium oleander, Cistus sp., Erica 
manipuliflora, Rhamnus alaternus, Calycotome vilosa, Colutea arborescens  

Η σπορά των ειδών αυτών σε πολυθήκες ή μικρά δοχεία, όγκου 120-150 ml 
γίνεται τον Μάιο σε κατάλληλο εδαφικό μίγμα ώστε να χρησιμοποιηθούν τον 
επόμενο Νοέμβριο. Εναλλακτικά για την πικροδάφνη λόγω του πολύ μικρού 
μεγέθους των σπόρων η σπορά γίνεται σε τελάρα με ευρυσπορά τον Απρίλιο 
και τα φυτά μεταφυτεύονται σε ανάλογου μεγέθους φυτοδοχεία τον Μάιο.  

 

Φωτ 5.2.4.2-1: Μικρά φυτά που αναπτύχθηκαν στο θερμοκήπιο για την κάλυψη των 
αναγκών της έρευνας 

  

Φωτ 5.2.4.2-2 & 3: . Ανάπτυξη φυτών Erica arborea και Spartium junceum ένα χρόνο 
μετά από τη φύτευση μικρών φυτών ηλικίας τριών μηνών 
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Η σπορά στην περίπτωση αυτή γίνεται συνήθως σε πολυθήκες σε περιβάλλον 
σκίασης με ποσοστό 25% με τους κατάλληλα προετοιμασμένους σπόρους. Η 
προετοιμασία είναι η ίδια που αναφέρεται και στην περίπτωση των 
απευθείας σπορών. Σε κάθε θέση της πολυθήκης θα πρέπει να υπάρχει μόνον 
ένα φυτό. Αυτό επιτυγχάνεται με σχετική αραίωση των φυτών την κατάλληλη 
για κάθε φυτικό είδος περίοδο. Τα φυτά ένα μήνα μετά τη έκπτυξη του 
σπόρου λιπαίνονται. Για το σκοπό αυτό κατάλληλα θεωρούνται τα πλήρη 
λιπάσματα. Ιδιαίτερη προσοχή θα δίδεται στην υδρολίπανση. Με το 
λιπαντικό αυτό διάλυμα πρέπει να ποτίζονται πολύ καλά τα φυτά και μετά 
από κάθε λίπανση να αρδεύονται ελαφρά ώστε να εκπλύνεται το υπέργειο 
τμήμα τους. 

Η επιλογή της κατάλληλης εποχής για τη φύτευση των μικρών φυτών παίζει 
καθοριστικό ρόλο στην επιτυχία των φυτεύσεων, γιατί με τον τρόπο αυτόν 
εξασφαλίζεται: 1) άμεση ριζοβολία των φυταρίων, 2) αντοχή αυτών στο 
δυσμενές περιβάλλον, ιδιαίτερα κατά το πρώτο έτος μετά τη φύτευση και 3) 
μεγαλύτερη κατά το δυνατόν ανάπτυξη των φυτών κατά τα πρώτα έτη. Όλα 
τα παραπάνω εξασφαλίζουν παράλληλα και την οικονομικότητα της 
αποκατάστασης.  

Ως καλύτερη εποχή για τη ανάπτυξη του ριζικού συστήματος θεωρείται 
εκείνη κατά την οποία το έδαφος είναι υγρό σε βάθος τουλάχιστον 30 cm, η 
θερμοκρασία του εδάφους στο βάθος του ριζικού συστήματος είναι 
μεγαλύτερη από 8 οC, η σχετική υγρασία του αέρα είναι υψηλή, η εξάτμιση 
χαμηλή, το υπέργειο τμήμα των φυταρίων βρίσκεται σε βλαστητική ηρεμία, 
ενώ το ριζικό σύστημα βρίσκεται σε δραστηριότητα.  

Οι παραπάνω αναφερόμενες συνθήκες πληρούνται στη χώρα μας το 
φθινόπωρο, μετά τις πρώτες βροχές και νωρίς την άνοιξη. Στην θερμότερη 
ζώνη των αείφυλλων πλατυφύλλων όπως συμβαίνει στην περιοχή, όπου ο 
χειμώνας συνήθως είναι ήπιος και σχετικά βροχερός, η φύτευση μπορεί να 
γίνει και κατά τη διάρκεια του χειμώνα. Ουσιαστικά όμως για την 
εξασφάλιση της καλύτερης ανάπτυξης του ριζικού συστήματος των φυταρίων 
πρέπει να επιλέγουμε την φθινοπωρινή σε σχέση με την ανοιξιάτικη 
φύτευση.  

Ειδικότερα για την χώρα μας οι φυτεύσεις στη ζώνη των αείφυλλων 
πλατυφύλλων ειδών, όπως είναι αυτή της Ολυμπιάδας, καθώς και στη 
θερμότερη υποζώνη των φυλλοβόλων πλατυφύλλων οι φυτεύσεις πρέπει να 
γίνονται το φθινόπωρο. Στις περιοχές αυτές ο σοβαρότερος παράγοντας 
επιτυχίας ή αποτυχίας της φυτοαποκατάστασης είναι η ξηρασία. 

Η φύτευση των μικρού μεγέθους και ηλικίας φυτών γίνεται σε λάκκους 
βάθους 15 cm και διαμέτρου 10 cm. Η φύτευση διευκολύνεται σημαντικά από 
την προηγηθείσα κατεργασία του εδάφους (άροση). Περιμετρικά του λάκκου 
θα τοποθετείται το θρυμματισμένο υλικό σε ποσότητα 5 l/φυτό. Η 
τοποθέτηση του θρυμματισμένου υλικού περιμετρικά περιορίζει την εξάτμιση 
του εδαφικού νερού και την παρεδαφιαία ανταγωνιστική βλάστηση και 
ταυτόχρονα εφοδιάζει σταδιακά το έδαφος με οργανική ουσία. 
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Πυκνότητα φύτευσης και φυτευτικός σύνδεσμος 

Η πυκνότητα φύτευσης εξαρτάται κυρίως από την επιτυχία της απευθείας 
σποράς σε πινάκια. Στην περίπτωση αυτή θα χρειασθούν 500 φυτά μικρών 
διαστάσεων στο στρέμμα. Όσον αφορά το φυτευτικό σύνδεσμο συνιστάται η 
τυχαία στο χώρο φύτευση των διαφόρων φυτικών ειδών. Η τυχαία φύτευση 
των ειδών στο χώρο θα δημιουργήσει και την επιθυμητή τελική μορφή της 
φυτοκοινότητας που θα δημιουργηθεί μετά από την φυτοαποκατάσταση. 

 

Σκλήρυνση (hardening) των φυταρίων στο φυτώριο 

Για τη σωστή προετοιμασία των φυτών για φύτευση στα διαταραγμένα 
εδάφη απαιτείται η εφαρμογή κατάλληλου προγράμματος σκλήρυνσης 
(hardening). Η σκλήρυνση μπορεί να γίνει με την εφαρμογή ενός ή 
περισσοτέρων κύκλων έλλειψης νερού και ακολούθως με τη χρησιμοποίηση 
λιπάσματος μικρής περιεκτικότητας σε Ν και υψηλής σε Ρ και Κ. Για το 
σκοπό αυτό πρέπει να ακολουθούνται οι παρακάτω οδηγίες:  

Κατά τα μέσα Σεπτεμβρίου πρέπει τα φυτά να ποτίζονται πολύ καλά ώστε να 
απομακρυνθεί, με την έκπλυση, η περίσσεια του αζώτου που υπάρχει στο 
μίγμα του υποστρώματος από τις προηγούμενες λιπάνσεις. Στη συνέχεια  
αφήνονται τα φυτοδοχεία να ξηραθούν (δύναμη μύζησης εδαφικής υγρασίας 
8-10 Atm) και ακολούθως τα φυτάρια λιπαίνονται με λιπαντικό διάλυμα στο 
οποίο να περιέχονται:  

N  40mg/l  
P  100mg/l  
K  300mg/l  

Το λιπαντικό αυτό διάλυμα παρασκευάζεται με την προσθήκη σε 1000 lit 
νερό 195 gr (NH4)2SO4, 500g r τριπλού υπερφωσφορικού Ca(H2PO4)2.H2O 
και 720 gr K2SO4. 

Ο έλεγχος τέλος της καλής σκλήρυνσης των φυτών γίνεται με προσδιορισμό 
της συγκέντρωσης καλίου και αζώτου στα φύλλα. Η καλύτερη σκλήρυνση  
παρατηρείται όταν ο λόγος Κ/Ν είναι μικρότερος από 0,6.  

Η βασική λίπανση θα γίνει τον επόμενο της φύτευσης Φεβρουάριο. Για το 
σκοπό αυτό θα χρησιμοποιηθούν βασικό λίπασμα (15-15-15 ή 11-15-15) σε 
ποσότητα 30 kg/στρέμμα. Ως επιφανειακή λίπανση θα χρησιμοποιηθεί η  
ασβεστούχος νιτρική αμμωνία σε ποσότητα 30 kg. Η ασβεστούχος νιτρική 
αμμωνία θα τοποθετηθεί στο τέλος Μαρτίου. 

 

5.2.4.3 Συμπληρωματικές φυτεύσεις  

Η φύτευση διετών φυτών είναι μια διαδικασία ενίσχυσης της εγκατάστασης 
της βλάστησης στην περιοχή. Η απόφαση για την συμπληρωματική φύτευση 
λαμβάνεται μετά από το δεύτερο χρόνο κατά τον οποίο γίνεται εκτίμηση της 
αποτελεσματικότητας των δύο πρώτων σταδίων και αποφασίζεται αν το 
πρόγραμμα της φυτοαποκατάστασης χρειάζεται επιπλέον ενίσχυση με 
συμπληρωματικές φυτεύσεις. Στις συμπληρωματικές φυτεύσεις 
χρησιμοποιούνται φυτά ηλικίας δύο ετών. 
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5.2.5 Προγραμματισμός εργασιών φυτοαποκατάστασης  

Σύμφωνα με το πρόγραμμα εργασιών της εταιρίας Ελληνικός Χρυσός ΑΕ, οι 
εργασίες έχουν προγραμματιστεί να ξεκινήσουν εντός του έτους 2015, που 
αναμένεται να έχει ελευθερωθεί πλήρως το μισό της συνολικής επιφάνειας 
ενώ το υπόλοιπο μισό αναμένεται να ελευθερωθεί επίσης πλήρως εντός του 
πρώτου εξαμήνου του 2016.  

Τα έργα αποκατάστασης μπορούν να ξεκινήσουν από τις αρχές του έτους 
2015 καθώς όλες οι εργασίες που έχουν προηγηθεί όπως για παράδειγμα οι 
πιλοτικές εφαρμογές της χημικής σταθεροποίησης έχουν δώσει τις 
απαραίτητες πληροφορίες για τον σχεδιασμό της παραγωγής των φυτών, την 
συλλογή των σπόρων, την συγκέντρωση των εδαφοβελτιωτικών κά.  

Στο πλαίσιο αυτό οι εργασίες αποκατάστασης θα πρέπει να ξεκινήσουν από 
την άνοιξη του έτους 2015 με την συλλογή των απαραίτητων ποσοτήτων 
σπόρων των ειδών που θα χρησιμοποιηθούν. Η συλλογή των σπόρων θα 
συνεχισθεί κατά τη διάρκεια του έτους, καθότι ο χρόνος ωρίμανσης των 
σπόρων διαφέρει από είδος σε είδος. Οι σπόροι θα συντηρούνται σε 
κατάλληλο ψυγείο. Τον Μάρτιο πρέπει να αρχίσει η παραγωγή των 
βωλοφύτων ενώ τον Μάιο η παραγωγή των μικρού μεγέθους φυτών. 

 

6. Προτεινόμενη αποκατάσταση & ανάδειξη της 
περιοχής 

Στην παρούσα προτείνεται όπως στον χώρο που ελευθερώνεται από την 
απομάκρυνση των παλαιών τελμάτων να μην εφαρμοστεί η απλή 
φυτοαποκατάσταση (όπως αυτή περιγράφηκε στο κεφάλαιο 5) αλλά μία 
ειδικού τύπου φυτοαποκατάσταση σε συνδυασμό με μία σειρά έργων 
ανάδειξης στην ευρύτερη περιοχή για τη δημιουργία ενός πολυθεματικού 
πάρκου επισκέψιμου για το κοινό που μπορεί να αποτελέσει πηγή πλούτου 
για την τοπική κοινωνία με την ανάπτυξη διαφόρων άλλων σχετικών 
δραστηριοτήτων προκειμένου να αναδειχθούν τα μεγάλα πλεονεκτήματα της 
περιοχής όπως τα αρχαιολογικά ευρήματα, η μεταλλευτική ιστορία και το 
περιβάλλον.  

 

6.1 Προτεινόμενες νέες χρήσεις γης 

Όπως έχει ήδη αναφερθεί η επιφάνεια του χώρου απόθεσης παλαιών 
τελμάτων Ολυμπιάδας Χαλκιδικής καλύπτει μία έκταση 300 περίπου 
στρεμμάτων. Οι χρήσεις γης της έκτασης αυτής, μετά από την απομάκρυνση 
των μεταλλευτικών αποβλήτων και την αποκατάστασή της, θα πρέπει να 
είναι συμβατές με τις νέες συνθήκες που δημιουργούνται, την ιστορία και τις 
οικονομικοκοινωνικές συνθήκες της περιοχής. Από την άποψη αυτή 
προτείνεται η αποκατάσταση της περιοχής να σχεδιασθεί με τέτοιο τρόπο 
ώστε αφενός μεν να ενταχθεί η περιοχή στο ευρύτερο φυσικό περιβάλλον, 
ταυτόχρονα όμως να αποτελέσει έναν πυρήνα περιβαλλοντικής έρευνας και 
εκπαίδευσης, προβολής και ανάδειξης του χώρου προς όφελος της κοινωνίας 
της περιοχής. 
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Συγκεκριμένα προτείνεται ο σχεδιασμός της αποκατάστασης να γίνει με 
τέτοιο τρόπο ώστε αφενός να ενταχθούν τα ήδη αρχαιολογικά ευρήματα της 
ευρύτερης περιοχής σε αυτήν (βλ. ενότητα 6.2.4 Υποέργο Δ’) και αφετέρου 
τη δημιουργία ενός πολυθεματικού πάρκου στο οποίο θα περιλαμβάνονται η 
δημιουργία ενός δενδρόκηπου (arboretum), έκτασης 100 στρεμμάτων, και 
ενός βοτανικού κήπου έκτασης 50 στρεμμάτων. Μέσα στον βοτανικό κήπο 
ως ανεξάρτητες οντότητες θα ενταχθούν ένας κήπος μεταλλόφυτων έκτασης 
10 στρεμμάτων, ένας κήπος με τα κινδυνεύοντα φυτικά είδη των νήσων της 
Μεσογείου, και ένας χώρος μιας ελεύθερης επιφάνειας (10 περίπου 
στρεμμάτων) για τη μελέτη του σταδιακού φυσικού αποικισμού της 
επιφάνειας με τα φυτά της τοπικής χλωρίδας. Η υπόλοιπη έκταση  150 
περίπου στρεμμάτων θα αποκατασταθεί με τέτοιο τρόπο ώστε να ενταχθεί 
πλήρως στο τοπίο της ευρύτερης περιοχής. Παράλληλα στην 
αποκατάσταση της περιοχής θα εντάσσονται σταδιακά και όλες οι 
άλλες διαταραγμένες εκτάσεις από την μακρόχρονη προγενέστερη 
μεταλλευτική δραστηριότητα στην περιοχή που δεν είναι 
λειτουργικές στην νέα επένδυση. 

Κατά τον σχεδιασμό της αποκατάστασης και τον καθορισμό των νέων 
χρήσεων γης προτείνεται η σε επόμενο στάδιο, μετά την ολοκλήρωση της 
φάσης 2 του υποέργου Ολυμπιάδας που ελευθερώνονται και τα κτίρια του 
υφιστάμενου εργοστασίου εμπλουτισμού, πρόβλεψη μεταξύ των άλλων 
δημιουργίας ενός εκθεσιακού χώρου στον οποίο θα γίνεται ενημέρωση για 
την μεταλλευτική ιστορία της περιοχής, περιβαλλοντική ενημέρωση, 
ενημέρωση για τα αρχαιολογικά ευρήματα, προβολή των τρόπων και 
μεθόδων της αποκατάστασης της περιοχής. Τέλος προτείνεται να 
προβλεφθεί και ένας εκθεσιακός χώρος με ορυκτά της περιοχής καθώς και 
ένα μικρό ερμπάριο (herbarium) με φυτά της περιοχής, τα οποία μπορούν να 
αποτελέσουν τον πυρήνα ανάπτυξης της ευρύτερης περιοχής. 

Τέλος, παράλληλα με τη δημιουργία του πολυθεματικού πάρκου προτείνεται 
να προβλεφθεί και χάραξη περιπατητικών μονοπατιών που να συνδέουν τα 
διάφορα τμήματα του πολυθεματικού πάρκου, το λόφο των ελληνιστικών 
εργαστηρίων με τα αρχαία Στάγειρα και την Ολυμπιάδα και να αναδειχθεί 
ένα βασικό περιπατητικό μονοπάτι κατά μήκος του ρέματος της 
Κηπουρίστρας. Κατά μήκος των παραπάνω διαδρομών μπορούν να 
τοποθετηθούν πινακίδες σήμανσης και ενημέρωσης.  

Στις ενότητες που ακολουθούν δίνεται αναλυτική περιγραφή σε επίπεδο 
προμελέτης των επιμέρους προτεινόμενων υποέργων. 

 

6.2 Προτεινόμενα υποέργα 

6.2.1 Α΄ΥΠΟΕΡΓΟ - Δημιουργία δενδρόκηπου (Arboretum) 

Περιγραφή δενδρόκηπου  

Δενδρόκηπος (Arboretum) είναι μία μορφή βοτανικού κήπου στον οποίο 
αναπτύσσονται σε ομάδες ή μεμονωμένα, δένδρα ή ξυλώδη φυτά. Με άλλα 
λόγια στον δενδρόκηπο (Arboretum) χρησιμοποιούνται τα φυτικά είδη με 
τέτοιο τρόπο ώστε να δημιουργούν ένα περιβάλλον που να βοηθά την 
ανάπτυξη των δένδρων και προορίζεται για επιστημονική μελέτη, έρευνα και 



  24 

 

εκπαίδευση. Ένα τυπικό παράδειγμα από πρόσφατη δημιουργία  arboretum 
είναι αυτό του Ooty που δημιουργήθηκε για τη διατήρηση ενδημικών 
(ιθαγενών) ειδών σε περιοχή στην οποία τα εδάφη ήταν ρυπασμένα από 
αστικά απόβλητα.  

Ανάλογα με τα είδη που χρησιμοποιούνται, τα Arboreta λαμβάνουν και την 
ονομασία τους. Για παράδειγμα ονομάζονται Pinetum όταν 
χρησιμοποιούνται διάφορα είδη πεύκων ή quercetum όταν χρησιμοποιούνται 
είδη δρυός κά. Με άλλα λόγια στους δενδρόκηπους αναπτύσσεται σε 
κατάλληλους για το σκοπό αυτό διαμορφωμένους χώρους και με κατάλληλες 
συνθήκες για την ανάπτυξή τους, μια μεγάλη ποικιλία από διαφορετικά είδη 
δέντρων και θάμνων (ξυλώδη φυτά). Οι δενδρόκηποι (Arboreta) διαφέρουν 
από τις φυτείες γιατί διαφέρει τόσο ο σκοπός όσο και η σύνθεσή τους. Στις 
φυτείες χρησιμοποιούνται πολύ λίγα είδη κάθε φορά ο δε σκοπός τους είναι η 
παραγωγή κάποιου προϊόντος σε αντίθεση με ότι συμβαίνει στους 
δενδρόκηπους. 

Προτείνεται για την περιοχή του χώρου απόθεσης παλαιών τελμάτων η 
δημιουργία ενός δενδρόκηπου με τα διάφορα είδη της μεσογειακής χλωρίδας 
και ιδιαίτερα της Ελληνικής Μεσογειακής χλωρίδας. Η περιοχή του 
Arboretum μπορεί να είναι προσβάσιμη στο ευρύ κοινό και να παρέχει μια 
ήσυχη, ήρεμη βόλτα με πολλά μονοπάτια πεζοπορίας συνδεδεμένα με 
διαδρομές μεταξύ των άλλων και του ρέματος του Μαυρόλακκα από την 
Ολυμπιάδα μέχρι την Κηπουρίστρα. Παράλληλα προτείνεται να 
δημιουργηθούν μονοπάτια πρόσβασης τόσο προς τον δενδρόκηπο όσο και 
προς τους άλλους χώρους που θα αναδειχθούν. Τα μονοπάτια μέσα στο 
δενδρόκηπο θα έχουν πλάτος 1-1,5 m και θα οριοθετούνται με λίθους 
διαμέτρου 20-30 cm που θα συλλεχθούν από την επιφάνεια που πρόκειται να 
αποκατασταθεί. Λόγω της φύσεως του εδάφους (αμμώδες) δεν θα χρειασθεί 
επικάλυψη των μονοπατιών με άλλα υλικά. 

 

Προτεινόμενα φυτικά είδη   

Τα είδη που δυνητικά μπορούν να χρησιμοποιηθούν στον δενδρόκηπο 
δίνονται στους Πίνακες 6.2.1-1 και 2. Θα πρέπει να τονισθεί ότι η 
δημιουργία του δενδρόκηπου γίνεται σταδιακά με μια συνεχή προσπάθεια 
εμπλουτισμού και αύξησης της ποικιλότητας των ειδών. 

Πίνακας 6.2.1-1. Πλατύφυλλα είδη που δυνητικά μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν στον δενδρόκηπο 

Acer campestre Crategus monogyna 
Acer creticum Crategus 
Acer intermedium Crategus 
Acer monspesulanum Crategus 
Acer obtusatum Fraxinus ornus 
Acer platanoidew  Fraxinus exelsior 
Acer reginae amalilia Myrtus communis 
Acer pseudoplatanuw Nerum oleander 
Alnus glutinosa Olea europae 
Aesculus hippocastanum Phyllirea media 
Tilia platyphyllos Pirus amygdaliformis 
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Arbutus unedo Pirus communis 
Arbutus andrachne Pistacia lentiscus 
Crategus vulgaris Pistacia terebinthus 
Buxus sempervirens Platanus orientalis 
Carpinus betulus Prunus spinosa 
Carpinus orientalis Quercus aegilops 
Celtis australis Quercus cerris 
Cercis siliquastrum Quercus coccifera 
Cornuw mas Quercus ilex 
Cornus sanguinea Quercus conferta 
Corylus avelana Quercus macedonica 
Corylus colurna Quercus pubescens 
Cotinus coggygria Rhamnus alaternus 

 

Πίνακας 6.2.1-2. Κωνοφόρα είδη που δυνητικά μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν στον δενδρόκηπο 

Pinus brutia Juniperus oxycedrus 
Pinus halepensis Cupressus sempervirens 
Pinus pinea Cedrus atlantica11 
Juniperus communis Cedrus bervifolia 
Juniperus drupacea Cedrus deodara 
Juniperus macrocarpa Cedrus libani 
Juniperus phoenicea Taxus bacata 

 

6.2.2 Β΄ΥΠΟΕΡΓΟ - Δημιουργία τεχνητής λίμνης 

Ο σχεδιασμός του δενδρόκηπου (Arboretum) θα περιλαμβάνει και τη 
δημιουργία - σε κεντρικό και κατάλληλο σημείο - μιας αβαθούς λίμνης η 
οποία θα βοηθήσει αφενός στη εγκατάσταση ορισμένων ειδών που απαιτούν 
μόνιμη υγρασία ενώ το νερό της λίμνης αυτής μπορεί να χρησιμοποιείται 
ταυτόχρονα και για την άρδευση του δενδρόκηπου καθώς και των υπόλοιπων 
επιμέρους θεματικών κήπων και αφετέρου μπορεί να προσδώσει ένα 
κατάλληλο χαρακτήρα στο πολυθεματικό πάρκο. Η λίμνη έκτασης τριών – 
τεσσάρων περίπου στρεμμάτων θα γίνει κατά τη διάρκεια των άλλων 
χωματουργικών εργασιών (αποκατάσταση των ρεμάτων που διατρέχουν τον 
χώρο απόθεσης παλαιών τελμάτων Ολυμπιάδας). Η τοποθέτηση της λίμνης 
στο χώρο θα αποτελέσει αντικείμενο της οριστικής μελέτης. Στην ουσία θα 
είναι μια τεχνητή δεξαμενή όγκου 4000m3 νερού περίπου. Η στεγάνωση του 
πυθμένα της λίμνης μπορεί να γίνει με τη χρήση κατάλληλης για το σκοπό 
αυτό γεωμεμβράνης και θα έχει ακανόνιστο σχήμα. Τα εδαφικά υλικά που θα 
προκύψουν από την κατασκευή της λίμνης θα χρησιμοποιηθούν κυρίως για 
την μικρή υπερύψωση των αναχωμάτων της καθώς και για την 
φυτοαποκατάσταση της ευρύτερης περιοχής. Η μόνιμη τροφοδοσία της 
τεχνητής αυτής λίμνης με νερό μπορεί να γίνει με κατάλληλη συλλογή 

                                                           
11

 Το γένος Cedrus παρά το ότι δεν είναι φυτικό είδος της Ελληνικής Μεσογειακής χλωρίδας,  

προτείνεται να χρησιμοποιηθεί γιατί μπορεί να προσδόσει συγκεκριμένο χαρακτήρα στον 

δενδρόκηπο. 
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(υδρομάστευση) και μεταφορά του νερού από το κεντρικό ρέμα του 
Μαυρόλακκα (σημείο υδροληψίας 40o 36’25 60” N και 23o 44’ 19 54” E). Το 
σημείο αυτό απέχει περίπου 600 μέτρα από το παλαιό τέλμα. Ο αγωγός 
μεταφοράς του νερού θα είναι πλαστικός και η υδρομάστευση θα είναι μια 
απλή μεταλλική κατασκευή. Η περίσσεια του νερού από την υπερχείλιση της 
λίμνης θα επιστρέφεται εκ νέου στη κοίτη του Μαυρόλακκα με κατάλληλο 
για το σκοπό αυτό αγωγό. 

 

6.2.3 Γ΄ΥΠΟΕΡΓΟ - Δημιουργία βοτανικού κήπου 

6.2.3.1 Δημιουργία βοτανικού κήπου με απειλούμενα είδη 

Στο Βόρειο ημισφαίριο, μετά από την τελευταία παγετώδη περίοδο, 
αναπτύχθηκαν σχεδόν σε όλα τα διαθέσιμα και κατάλληλα εδάφη διάφορες 
φυτοκοινότητες. Αντίθετα, στις περιοχές στις οποίες οι κλιματικές ή οι 
εδαφικές συνθήκες δεν το επέτρεψαν, η εγκατάσταση φυτών ήταν 
περιορισμένη. Παράλληλα λόγω της γεωγραφικής απομόνωσής τους 
ορισμένα φυτικά είδη κατόρθωσαν να επιβιώσουν, ενώ αντίθετα συγγενικά 
είδη στην ηπειρωτική περιοχή εξαφανίσθηκαν λόγω του έντονου 
ανταγωνισμού από τα προσαρμοσμένα στις συνθήκες αυτές είδη. Η 
απομόνωση των ειδών αυτών καθώς και οι μεταλλάξεις που παρατηρήθηκαν 
κατά το διάστημα αυτό προκάλεσαν τη δημιουργία ενδημικών φυτών με 
αποτέλεσμα να είναι ιδιαίτερα επιρρεπή στην εξαφάνιση. Στις θέσεις αυτές 
αναπτύχθηκαν διάφορα φωτόφιλα, συνήθως ξηροφυτικά είδη, με ικανότητα 
όμως να επιζήσουν στις αντίξοες εδαφικές συνθήκες. Η ικανότητα αυτή 
προέρχεται από μια γενετική προσαρμογή των συγκεκριμένων ειδών σε 
ακραίες συνθήκες. Ο κίνδυνος αυτός αυξάνεται με την κλιματική αλλαγή ή 
ακόμη και με την αύξηση της ανθρώπινης δραστηριότητας, τις πυρκαγιές, 
την αστικοποίηση, τις κακές γεωργικές πρακτικές, τον τουρισμό, την εισβολή 
ξενικών ειδών στους χώρους αυτούς κά.  Για τους λόγους αυτούς επιβάλλεται 
να γίνει προσπάθεια πολλαπλασιασμού και ανάπτυξης των ειδών αυτών, 
τουλάχιστον αυτών που κινδυνεύουν. Για παράδειγμα στην κατηγορία αυτή 
μπορούν να καταταχθούν τα Κορυφαία πενήντα είδη των νησιών της 
Μεσογείου καθώς και ορισμένα μεταλλόφυτα και άλλα. 

Στην κατηγορία των ειδών που απειλούνται είναι για παράδειγμα τα είδη: 
Aethionema retsina, Allium calamarophilon, Consolida samia, Minuartia 
dirphya, Polygala helenae, Saponaria jagelii, Anthemis glaberrima, 
Bupleurum kakiskalae, Convolvulus argyrothamnos, Horstrissea dolinicola, 
Arabis kennedyae, Astralagus macrocarpus subsp.lefkarensis, Centaurea 
akamantis, Delphinium caseyi, Erysimum kykkoticum, Salvia veneris, Scilla 
morrisii, Cheirolophus crassifolius, Cremnophyton lanfrancoi, Helichrysum 
melitense, Aquilegia barbaricina, Aquilegia nuragica, Lamyropsis 
microcephala, Polygala sinisica, Ribes sardoum, Abies nebrodensis, 
Bupleurum dianthifolium, Bupleurum elatum, Calendula maritima, 
Hieracium lucidium, Petagnaea gussonei, Pleurotus nebrodensis, Viola 
ucriana, Zelkova sicula. 

Τα είδη αυτά δεν είναι ενδημικά (αυτά που συναντώνται μόνο σε μια 
περιοχή). Στην ουσία τα παραπάνω είδη εντοπίζονται αποκλειστικά σε πολύ 
μικρές περιοχές με μικρό αριθμό ατόμων, με αποτέλεσμα να είναι ιδιαίτερα 
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επιρρεπή στην εξαφάνιση. Ανάλογα με τις δυνατότητες στον χώρο αυτό 
μπορούν να αναπτυχθούν εκτός των άλλων οι κατηγορίες Κρίσιμα 
κινδυνεύον (CR), Κινδυνεύον (ΕΝ), Τρωτό (VU), Σχεδόν απειλούμενο (ΝΤ) 

Στα πλαίσια λοιπόν της προστασίας της φύσης προτείνεται να δημιουργηθεί 
ένας χώρος με τα είδη που αναφέρονται παραπάνω. 

 

6.2.3.2 Δημιουργία κήπου μεταλλόφυτων και 
υπερβιοσυσσωρευτών μετάλλων 

Μεταλλόφυτα (metallophytes) είναι μια κατηγορία φυτικών ειδών που 
αναπτύσσονται σε εδάφη πλούσια σε μέταλλα και απορροφούν, 
αφομοιώνουν ή αντέχουν σε ασυνήθιστα υψηλές ποσότητες μετάλλων. Η 
πρόσληψη των μετάλλων στην περίπτωση αυτή γίνεται από το εκτεταμένο 
ριζικό σύστημα που καταλαμβάνει μεγάλο εδαφικό χώρο, δηλαδή οι ρίζες 
των φυτών δρουν ως “ηλιακές αντλίες”. Τα φυτά αυτά διακρίνονται σε δύο 
κατηγορίες ήτοι: 

 στα αποκλειστικά μεταλλόφυτα στα οποία κατατάσσονται τα 
φυτικά είδη που αναπτύσσονται σε ρυπασμένες με μέταλλα 
περιοχές καθώς και σε εδάφη πλούσια σε μέταλλα και  

 στα ευκαιριακά ή ψευδομεταλλόφυτα στα οποία 
κατατάσσονται τα φυτικά είδη που αναπτύσσονται τόσο σε 
ρυπασμένα όσο και μη ρυπασμένα εδάφη.  

Ένας αριθμός ειδών της κατηγορίας των αποκλειστικών μεταλλόφυτων δεν 
είναι υποχρεωτικά και υπερβιοσυσσωρευτές, ενώ άλλα είδη είναι. Για 
παράδειγμα μεταλλόφυτα που δεν βιοσυσσωρεύουν βαριά μέταλλα, είναι τα 
είδη Viola calaminaria και Armeria maritime spp. halleri, ενώ τα 
σερπεντινιόφιλα είδη Streptanthus polygaloides, Thlaspi montanum καθώς 
και ορισμένα είδη του γένους Alyssum θεωρούνται καλοί 
υπερβιοσυσσωρευτές Ni. 

Στη φύση έχουν αναγνωρισθεί περισσότερα από 500 είδη που ανήκουν στην 
κατηγορία των μεταλλόφυτων. Τα είδη αυτά ανήκουν σε 101 οικογένειες. 
Μεταξύ των οικογενειών αυτών περιλαμβάνονται οι Asteraceae, 
Brassicaceae, Caryophyllaceae, Cyperaceae, Cunouniaceae, Fabaceae, 
Flacourtiaceae, Lamiaceae, Poaceae, Violaceae, Euphorbiaceae κά. (Sarma, 
2011). Τελευταία καταρτίσθηκε ένας κατάλογος 750 φυτικών ειδών που θα 
μπορούσαν δυνητικά να χρησιμοποιηθούν σε προγράμματα 
φυτοαποκατάστασης (Canadian Environmental Protection Act,CEPA). 

Ορισμένα είδη που ονομάζονται υπερσυσσωρευτές ή 
υπερβιοσυσσωρευτές (hyperaccumulators) έχουν την ικανότητα να 
παρουσιάζουν έντονη και σε μη κανονικά επίπεδα συσσώρευση μετάλλων 
στους ιστούς τους. Τα φυτά αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν με καλά 
αποτελέσματα στην φυτοεξυγίανση των ρυπασμένων εδαφών. Στον Πίνακα 
6.2.3.2-1 δίνονται ενδεικτικά κάποια είδη που έχουν την ικανότητα να 
υπερβιοσυσσωρεύουν μέταλλα. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Canadian_Environmental_Protection_Act
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Πίνακας 6.2.3.2-1. Ενδεικτικά είδη που μπορούν να χρησιμοποιηθούν 

ως υπερβιοσυσσωρευτές βαρέων μετάλλων στην εξυγίανση των εδαφών 

 
Στοιχείο Οικογένεια                 είδος 

Cd Asteraceae Chamomilla recutita, Helianthus annus 
 Brassicaceae Arabidopsis halleri Brassica juncea 
  Thlaspi caerulescens 
 Chenopodiaceae Salsola kali 
 Hypericaceae Hypericum perforatum 

Cu Commelinaceae Commelina communis 
 Brassicaceae Brassica juncea 
  Ipomea alpina 
 Ericaceae Erica andevalensis 
 Labiatae Elsholtzia splendens 
 Geraniaceae Pelargonium species 

Cr Asteraceae Helianthus annus 
 Brassicaceae Brassica juncea 
 Convolvulaceae Convolvulus arvensis 
 Geraniaceae Pelaronium species 
 Fabaceae Prosopis species 
 Chenopodiaceae Salsola kali 

Hg Potederiaceae Eichhornia crassipes 
Ni Brassicaceae Psyshotria douarrei 

  Brassicae juncea 
  Thlaspi goesingense 
  Streptanthus polygaloides 
  Alyssum bertoloni 
  Berkheya codii 

Pb Compositae Dittrichia viscose 
 Brassicaceae B. pekinesis, B. pekinesis, B.campetris 
  B. carinata, B. juncea, B. napus, B. nigra 
  Helianthus annus, Pisum sativum 
  Thlaspi rotundifolium,  
 Fabaceae Sesbania drummondii 
  Zea mays 

Zn Crassulaceae Sedum alfredii 
 Brassicaceae B. juncea, B.napus, B.rap 
  Hordeum, vulgare, Avena sativa 
  Arabidopsis halleri 
  Viola calaminaria 
  Thlaspi calaminare, Thlaspi areulescens 

Se Brassicaceae B.napus 
  Festuca arundianacea 
  Hibiscus cannabinus 
  Astragalus racemose 

Ur Brassicaceae B. chinensis, B. juncea, B. narinosa 
  Amaranthus species 

Th Brassicaceae Iberis intermedia 
  Biscutela laevigata 

Co  Haumaniastrum roberti 
As Brassicaceae B. junceae 

  Pteris vittata 
Au Brassicaceae B. junceae, B. codii 
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Στον χώρο που ελευθερώνεται από την απομάκρυνση του παλαιού τέλματος 
της Ολυμπιάδας, προτείνεται όπως μια έκταση 10 περίπου στρεμμάτων 
χρησιμοποιηθεί για την ανάπτυξη μεταλλόφυτων και υπερβιοσυσσωρευτών 
μετάλλων. Για το σκοπό αυτό απαιτείται η διαμόρφωση των κατάλληλων 
συνθηκών για την ανάπτυξή τους. Σε κάθε δε περίπτωση η ανάπτυξη των 
φυτών αυτών θα πρέπει να γίνει σε ειδικώς διαμορφωμένα παρτέρια. Για 
κάθε είδος απαιτείται διαθέσιμος χώρος τουλάχιστον 10m2. 

 

6.2.3.3 Χώρος μελέτης του φυσικού αποικισμού της επιφάνειας 
από τα είδη της φυσικής χλωρίδας 

Ο χώρος αυτός έκτασης 10-20 στρεμμάτων συνιστάται όπως μετά από την 
εξυγίανση του εδάφους παραμείνει ελεύθερος από κάθε φυτοτεχνική 
επέμβαση, ώστε να αποτελέσει χώρος μελέτης του φυσικού αποικισμού της 
επιφάνειας από την φυσική βλάστηση. Στο χώρο αυτό θα εφαρμοσθούν 
διάφορες τεχνικές σταθεροποίησης του εδάφους με τη χρήση διαφόρων 
εδαφοβελτιωτικών. Ο χώρος αυτός μπορεί δυνητικά να αποτελέσει χώρο 
μελέτης των μηχανισμών φυσικής αποκατάστασης των διαταραγμένων από 
τη μεταλλευτική δραστηριότητα εδαφών. 

 

6.2.4  Δ΄ ΥΠΟΕΡΓΟ - Αποκατάσταση και ανάδειξη του 
αρχαιολογικού χώρου «Λόφος Ελληνιστικών 
Εργαστηρίων» στη θέση Μαυρόλακκας Ολυμπιάδας 

Στο έργο αποκατάστασης του χώρου απόθεσης παλαιών τελμάτων 
Ολυμπιάδος προτείνεται να ενταχθεί παράλληλα και  η αποκατάσταση και 
ανάδειξη του αρχαιολογικού χώρου Λόφος Ελληνιστικών Εργαστηρίων.  

 

6.2.4.1 Σκοπός του έργου  

Κατά τα έτη 1999-2000 διενεργήθηκαν στην ευρύτερη περιοχή των 
Μεταλλευτικών Εγκαταστάσεων Ολυμπιάδας από τη ΙΣΤ΄ Εφορεία 
Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων και από τη 10η Εφορεία 
Βυζαντινών Αρχαιοτήτων εκτεταμένες αρχαιολογικές έρευνες που 
περιελάμβαναν ερευνητικές τομές, γεωφυσική διασκόπηση, επιφανειακή 
έρευνα και ανασκαφές.12 Κατά τη διάρκεια της παραπάνω έρευνας ήλθαν 
στο φως διάσπαρτες αρχαιότητες εκατέρωθεν της κοίτης του Μαυρόλακκα. 

Ο σημαντικότερος αρχαιολογικός χώρος όσον αφορά στην έκταση, το βαθμό 
διατήρησης και τη δυνατότητα αρχαιολογικής τεκμηρίωσης είναι ο «Λόφος 
Ελληνιστικών Εργαστηρίων», του οποίου η αποκατάσταση και ανάδειξη 
προτείνεται στην παρούσα μελέτη. 

Ο αρχαιολογικός χώρος εντοπίζεται σε χαμηλό λόφο έκτασης 3,5 στρεμμάτων 
σε επαφή με το υφιστάμενο εργοστάσιο εμπλουτισμού και προς την πλευρά 

                                                           
12

 Συνοπτική παρουσίαση των αποτελεσμάτων της αρχαιολογικής έρευνας δημοσιεύτηκε στο: Κ. 

Σισμανίδης, Αρχαιολογικές έρευνες στη θέση Μαυρόλακκας της Ολυμπιάδας κατά τα έτη 1999 και 

2000,στο Αρχαιολογικό Έργο στη Μακεδονία και στη Θράκη 14 (2000), 347-358. 
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του χώρου απόθεσης παλαιών τελμάτων Ολυμπιάδας. Στην επιφάνεια του 
λόφου ανασκάφηκαν εργαστηριακοί χώροι των ελληνιστικών χρόνων (4ος-1ος 
αι. π.Χ.), μεταξύ των οποίων πέντε κεραμικοί κλίβανοι, καθώς και κτίρια 
βιοτεχνικής και αποθηκευτικής χρήσης. 

Μετά το πέρας της ανασκαφής το 2000 ο ανασκαφέας του χώρου Κώστας 
Σισμανίδης, αρχαιολόγος της ΙΣΤ΄ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών 
Αρχαιοτήτων, φρόντισε για την περίφραξη του χώρου με συρμάτινο πλέγμα, 
καθώς και για την προσωρινή στέγαση των κλιβάνων, που σώζονταν σε καλή 
κατάσταση αλλά απειλούνταν από τις καιρικές συνθήκες, λόγω του ευπαθούς 
υλικού από το οποίο είναι κατασκευασμένοι (πηλός). Η προστασία αυτή, με 
πρόχειρα στέγαστρα από λαμαρίνα στηριζόμενα σε μεταλλικούς πασσάλους, 
αποδείχτηκε σωτήρια για τον αρχαιολογικό χώρο για μια τουλάχιστον 
δεκαετία.  

Το 2011, μετά την έγκριση των περιβαλλοντικών όρων του έργου 
«Απομάκρυνση, καθαρισμός και αποκατάσταση χώρου απόθεσης παλαιών 
τελμάτων Ολυμπιάδας», που έχει αναλάβει η ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ Α.Ε. στο 
πλαίσιο του έργου «Μεταλλευτικές-μεταλλουργικές εγκαταστάσεις 
μεταλλείων Κασσάνδρας», ξεκίνησε από την αρμόδια ΙΣΤ΄ Εφορεία 
Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων μια συντονισμένη 
παρακολούθηση των εργασιών στην περιοχή, με σκοπό τον έλεγχο της 
τήρησης των περιβαλλοντικών όρων που συνδέονται με την προστασία του 
πολιτιστικού περιβάλλοντος. Στο πλαίσιο αυτό οργανώθηκε η συστηματική 
παρατήρηση, σε μηνιαία βάση, των φθορών των κλιβάνων με φωτογραφική 
τεκμηρίωση από συγκεκριμένα σημεία λήψης. Σήμερα, τρία χρόνια μετά, τα 
αποτελέσματα αυτής της τεκμηρίωσης δείχνουν μικρές φθορές, κυρίως 
αποκολλήσεις τμημάτων της ανωδομής των κλιβάνων, οι οποίες κρίνονται ως 
απολύτως φυσιολογικές και αναστρέψιμες. 

Η αποκατάσταση-ανάδειξη του αρχαιολογικού χώρου του λόφου των 
ελληνιστικών εργαστηρίων αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου προγράμματος 
αποκαταστάσεων της ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ Α.Ε., τα οποία περιγράφονται 
αναλυτικά στην ΚΥΑ 201745/26-7-2011, που αφορά στην έγκριση των 
περιβαλλοντικών όρων για το έργο: «Απομάκρυνση, καθαρισμός και 
αποκατάσταση χώρου απόθεσης παλαιών τελμάτων Ολυμπιάδας». 

Η υλοποίηση του προτεινόμενου υποέργου έχει ως βασικό στόχο την 
προστασία του αρχαιολογικού χώρου και την ανάδειξή του εντός του 
αποκατεστημένου τοπίου, όπως αυτό θα έχει διαμορφωθεί μετά την 
απομάκρυνση των παλαιών τελμάτων της Ολυμπιάδας. 

Επιπλέον στόχος είναι η σύνδεση των ελληνιστικών εργαστηρίων με τον ήδη 
αναδεδειγμένο και επισκέψιμο αρχαιολογικό χώρο των αρχαίων Σταγείρων, 
πατρίδας του Αριστοτέλη, μέσω μιας προτεινόμενης περιπατητικής 
διαδρομής. 

 

6.2.4.2 Περιγραφή υφιστάμενης κατάστασης 

Η ΒΑ περιοχή του λόφου καταλαμβάνεται από πέντε κεραμικούς κλιβάνους 
και έναν αποθηκευτικό χώρο με κυκλικούς λάκκους πιθανότατα για την 
υποδοχή μεγάλων πιθαριών. Στην περιοχή μεταξύ των κλιβάνων ήλθαν στο 
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φως και τμήματα λίθινων τοίχων κάποιοι από τους οποίους ανήκουν σε 
εργαστήρια όπου ενσωματώνονται οι κλίβανοι, ενώ κάποιοι άλλοι 
διατηρούνται εντελώς αποσπασματικά, με αποτέλεσμα να μη μπορούμε να 
γνωρίζουμε τη λειτουργία τους.  

Δύο από τους κλιβάνους σώζονται σε ιδιαίτερα καλή κατάσταση: Διατηρείται 
το στόμιο πυροδότησης, ο θάλαμος καύσης και τμήματα της εσχάρας όπου 
τοποθετούνταν τα αγγεία προς όπτηση, ενώ απουσιάζει μόνο η θολωτή 
ανωδομή. Ο ένας είναι ορθογώνιος με διπλό θάλαμο καύσης και έχει 
διαστάσεις 3,65 μ. x 5,00 μ. Ο δεύτερος είναι απιόσχημος και εγγεγραμμένος 
σε ορθογώνια λίθινη κατασκευή διαστάσεων 4,35 μ. x 4,80 μ. 

Από τους υπόλοιπους, που διατηρούνται πιο αποσπασματικά, οι δύο είναι 
επίσης απιόσχημοι και ένας ορθογώνιος με σωζόμενο μήκος 7,00 μ. Στον 
τελευταίο, που θα πρέπει να ήταν και ο μεγαλύτερος, θα πρέπει να γινόταν 
όπτηση μεγάλων κεραμίδων στέγης.  

Οι κλίβανοι και ο πιθεώνας χρονολογούνται στην πρωιμότερη φάση της 
χρήσης του λόφου, δηλαδή στα τέλη του 4ου αι. π.Χ. και μέχρι τα μέσα του 3ου 
αι. π.Χ. 

Σε μεταγενέστερες οικοδομικές φάσεις, από τον 3ο έως τον 1ο αι. π.Χ., 
ανήκουν τα υπόλοιπα κτίρια του λόφου. Αναλυτικότερα: 

 Στη ΒΔ περιοχή του λόφου, Δ των κλιβάνων, υπάρχει 
ημικατεστραμμένο ελληνιστικό σπίτι από το οποίο διατηρούνται στο 
ύψος της θεμελίωσης τέσσερα δωμάτια διατεταγμένα γύρω από 
κεντρική αυλή, όπου σώζονται στη θέση τους δύο μεγάλα πιθάρια. Το 
σωζόμενο μέγεθος του σπιτιού είναι 16,00 x 9,50 μ., ωστόσο οι 
αρχικές διαστάσεις του θα ήταν πολύ μεγαλύτερες. 

 Στη Δ περιοχή του λόφου σώζεται σε καλή κατάσταση το θεμέλιο ενός 
μικρού (3,70 μ. x 5,90 μ.), ναόσχημου κτίσματος. 

 Νότια του παραπάνω κτιρίου υπάρχει μεγάλο δίχωρο οικοδόμημα 
εσωτερικών διαστάσεων 6,80 x 12,00 μ., πιθανότατα για 
αποθηκευτική χρήση. 

 Στη ΝΑ περιοχή του λόφου διατηρούνται αποσπασματικά δύο 
επάλληλοι εργαστηριακοί χώροι με λιθόστρωτο δάπεδο. 

 Στο μέσον της Ανατολικής περιοχής του λόφου διατηρούνται στο ύψος 
της θεμελίωσης δύο τοίχοι ενός πολύ μεγάλου κτιρίου, εργαστηρίου ή 
αποθήκης, που χρονολογείται στις αρχές του 1ου αι. π.Χ. 

 

6.2.4.3 Το ιστορικό-πολιτισμικό περιβάλλον της ευρύτερης 
περιοχής 

Η υπό μελέτη περιοχή του λόφου ελληνιστικών εργαστηρίων βρίσκεται 
μεταξύ του υφιστάμενου εργοστασίου εμπλουτισμού και του χώρου 
απόθεσης παλαιών τελμάτων Ολυμπιάδας, σε απόσταση 3 χιλιομέτρων ΒΔ 
του οικισμού της Ολυμπιάδας, Δήμου Αριστοτέλη, ΠΕ Χαλκιδικής (βλ. 
φωτογραφίες 6.2.4.3-1 και 2). 
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Φωτογραφία 6.2.4.3-1: Οι αρχαιολογικοί χώροι της περιοχής Ολυμπιάδας 

 

 

 

Φωτογραφία 6.2.4.3-2: Οι αρχαιολογικοί χώροι του «θυσιαστηρίου» 
(πάνω) και του λόφου των ελληνιστικών εργαστηρίων (κάτω), ανάμεσα στο 
παλαιό  τέλμα Ολυμπιάδας και το εργοστάσιο εμπλουτισμού. 
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Το πολιτισμικό περιβάλλον της περιοχής είναι πολύ πλούσιο, συμπέρασμα 
που συνάγεται τόσο από τις επιφανειακές έρευνες, όσο και από τις 
συστηματικές ανασκαφές που έχουν διεξαχθεί από τη ΙΣΤ΄ Εφορεία 
Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων  Πιο συγκεκριμένα: 

Σε απόσταση 3,4 χιλιόμετρα Ν-ΝΑ βρίσκεται ο αρχαιολογικός χώρος των 
Αρχαίων Σταγείρων, γενέτειρας του φιλοσόφου Αριστοτέλη, όπου έχει γίνει 
συστηματική ανασκαφική έρευνα κυρίως κατά τα έτη 1990-2000 και 
εργασίες αναστήλωσης και ανάδειξης που συνεχίζονται μέχρι σήμερα. Ο 
χώρος είναι επισκέψιμος και προστατεύεται από τις διατάξεις του Ν. 
3028/2002 «Για την προστασία των αρχαιοτήτων και εν γένει της 
Πολιτιστικής κληρονομιάς» με ζώνη Α΄ απολύτου προστασίας (ΦΕΚ 
212/Β/23-3-1995). 

Σε απόσταση 2 χιλιόμετρα ΝΑ του λόφου ελληνιστικών εργαστηρίων 
βρίσκεται ο κηρυγμένος αρχαιολογικός χώρος «Πετρόλακκος» (ΦΕΚ 
1194/Β/5-10-1973). Ο χώρος προστατεύεται από τις διατάξεις του Ν. 
3028/2002 «Για την προστασία των αρχαιοτήτων και εν γένει της 
Πολιτιστικής κληρονομιάς» και έχει οριοθετηθεί προσωρινά στο πλαίσιο της 
εκπόνησης του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.) του Δήμου 
Σταγείρων –Ακάνθου, Ν. Χαλκιδικής (ΦΕΚ  505/ΑΑΠ/2-10-2009), με σκοπό 
την πιο αποτελεσματική προστασία των οικοδομικών λειψάνων της 
ελληνιστικής εποχής που εντοπίζονται διάσπαρτα μέσα σε πυκνή βλάστηση. 
Με εξαίρεση την επιφανειακή τεκμηρίωση των αρχαιοτήτων, δεν έχει γίνει 
καμιά ανασκαφική έρευνα στο χώρο. 

Σε απόσταση 1,2 χιλιομέτρων Ν του λόφου ελληνιστικών εργαστηρίων 
βρίσκεται ο αρχαιολογικός χώρος «λόφος μεταλλείων Εποχής Σιδήρου». 
Πρόκειται για οικισμό που εντοπίζεται στην κορυφή και τις πλαγιές χαμηλού 
και απομονωμένου λόφου βόρεια του ρέματος Μπασδέκη. Στην κορυφή του 
λόφου εντοπίζονται λείψανα λίθινων κτιρίων, ενώ στη νότια πλευρά του, 
όπου διέρχεται δασικός δρόμος, έχουν καταστραφεί επιχώσεις 
αποκαλύπτοντας τμήματα κτισμάτων και μεταλλευτικών κλιβάνων. Με βάση 
τα επιφανειακά ευρήματα ο οικισμός χρονολογείται στην Πρώιμη Εποχή του 
Σιδήρου και στους Ιστορικούς Χρόνους. Ο χώρος βρίσκεται σε διαδικασία 
κήρυξης και προστατεύεται από τις διατάξεις του Ν. 3028/2002 «Για την 
προστασία των αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής κληρονομιάς». 

Περί τα 450 μ. Β του λόφου ελληνιστικών εργαστηρίων βρίσκεται το Ν όριο 
του αρχαιολογικού χώρου «Γαβράδια». Πρόκειται για λοφώδη έκταση 2.200 
στρεμμάτων, βορείως του ρέματος Μαυρόλακκας, όπου εντοπίζονται 
λείψανα οικισμού ελληνιστικών χρόνων. Λόγω της μεγάλης έκτασης 
διασποράς των αρχαιοτήτων, αλλά και της γειτνίασης με τα αρχαία 
Στάγειρα, έχει διατυπωθεί η άποψη ότι, είναι πιθανό να ταυτίζεται η θέση 
«Γαβράδια» με την επανιδρυθείσα από τον Φίλιππο Β΄ πόλη των Σταγείρων, 
δύο χρόνια μετά την ολοσχερή καταστροφή της, το 349 π.Χ.13 . Ο χώρος 

                                                           
13 Σισμανίδης Κ., Αρχαιολογικές έρευνες στη θέση Μαυρόλακκας της Ολυμπιάδας κατά το 

1999 και 2000. Στο ΑΕΜΘ 14 (2000), σ. 347-358. 
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βρίσκεται σε διαδικασία κήρυξης και προστατεύεται από τις διατάξεις του Ν. 
3028/2002 «Για την προστασία των αρχαιοτήτων και εν γένει της 
Πολιτιστικής κληρονομιάς». 

Σε απόσταση 190 μ. Β-ΒΑ του λόφου ελληνιστικών εργαστηρίων βρίσκεται ο 
αρχαιολογικός χώρος «Θυσιαστήριο». Πρόκειται για πλακόστρωτη 
κατασκευή διαστάσεων 5×10 μ. περίπου, η οποία κλιμακώνεται σε δύο 
επίπεδα και χρησιμοποιήθηκε πιθανότατα για το σφαγιασμό ζώων. Στις 
κατασκευαστικές λεπτομέρειες περιλαμβάνονται ένα αυλάκι για τη συλλογή 
πιθανότατα του αίματος των ζώων, μια τετράγωνη εσχάρα θυσιών (;) 
περίπου στο κέντρο, αλλά και λίθινες δοκοθήκες, πιθανόν για τη στήριξη 
ισχυρών ορθογώνιων πασσάλων για το δέσιμο των ζώων πριν τη σφαγή τους. 
Στον χώρο, ο οποίος προστατεύεται από τις διατάξεις του Ν. 3028/2002 «Για 
την προστασία των αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής 
κληρονομιάς», έχει ολοκληρωθεί η ανασκαφική έρευνα ταυτόχρονα με την 
έρευνα του λόφου των ελληνιστικών εργαστηρίων κατά τα έτη 1999-2000 
και υπάρχει περίφραξη. 

Σε απόσταση 2,8 χιλιομέτρων Α-ΒΑ του λόφου ελληνιστικών εργαστηρίων 
βρίσκεται ο αρχαιολογικός χώρος «τούμπα Καμπουράκη». Πρόκειται για 
λόφο ύψους 10 μ. με πυκνή, χαμηλή βλάστηση. Στην ανατολική πλευρά του, η 
οποία έχει διαβρωθεί από τη θάλασσα, διακρίνονται λιθόκτιστοι τοίχοι και 
κεραμική της Πρώιμης Εποχής του Χαλκού. Ο χώρος βρίσκεται σε 
διαδικασία κήρυξης και προστατεύεται από τις διατάξεις του Ν. 3028/2002 
«Για την προστασία των αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής 
κληρονομιάς». 

Όπως γίνεται αντιληπτό από τα παραπάνω, ο προτεινόμενος προς ανάδειξη 
αρχαιολογικός χώρος του λόφου των ελληνιστικών εργαστηρίων βρίσκεται σε 
άμεση γειτνίαση με αρχαιολογικούς χώρους που χρονολογούνται από την 
Εποχή του Χαλκού μέχρι τους ρωμαϊκούς χρόνους, πράγμα που καταδεικνύει 
τη βαρύτητα και τη διαχρονικότητα της πολιτιστικής κληρονομιάς στη θέση 
αυτή. 

Τέλος, από τα μέχρι σήμερα επιφανειακά αλλά και ανασκαφικά δεδομένα 
φαίνεται ότι απουσιάζουν οι αρχαιότητες των κλασικών χρόνων. Έτσι, 
δεδομένου ότι τα εργαστήρια του λόφου αλλά και οι λοιπές επιφανειακές 
αρχαιότητες χρονολογούνται μετά την καταστροφή των γειτονικών αρχαίων 
Σταγείρων από τον Φίλιππο Β΄, δηλαδή μετά το 349 π. Χ., είναι δελεαστική η 
ερμηνεία της επανίδρυσης της πόλης14, μερικά χρόνια αργότερα, όχι μόνο επί 
των ερειπίων της εντός των τειχών κατεστραμμένης πόλης, αλλά και στην 
πεδινή περιοχή πλησίον του Μαυρόλακκα. Όπως μάλιστα αναφέρει ο 
ανασκαφέας του αρχαιολογικού χώρου του λόφου των ελληνιστικών 
εργαστηρίων εκεί  «…και άφθονο νερό υπήρχε και οι αγροί, τα μεταλλεύματα 
και η ξυλεία, που ενδιέφεραν κατεξοχήν τους Σταγειρίτες, ήταν πολύ 
εγγύτερα. Άλλωστε, με την ένταξη της πόλης στο Μακεδονικό βασίλειο και 
την επικράτηση εσωτερικής ειρήνης, εξέλιπαν οι λόγοι της κατοίκησης σε 
δύσκολες και δυσπρόσιτες περιοχές»15.  

                                                           
14

 Πλουτάρχου, Αλέξανδρος, Ζ΄.4.2.  
15 Σισμανίδης, Κ., Αρχαιολογικές έρευνες στη θέση Μαυρόλακκας της Ολυμπιάδας κατά το 

1999 και 2000. Στο ΑΕΜΘ 14 (2000), σ. 354 
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6.2.4.4 Τεχνικά χαρακτηριστικά του έργου  

Οι εργασίες που προτείνονται για την αποκατάσταση και ανάδειξη του 
αρχαιολογικού χώρου του λόφου των ελληνιστικών εργαστηρίων 
περιλαμβάνουν: 

 Επεμβάσεις στερέωσης, συντήρησης και προστασίας του 
αρχαιολογικού χώρου, έκτασης 3,5 στρεμμάτων. Στις εργασίες 
περιλαμβάνονται στερέωση των αρχαίων κεραμικών κλιβάνων, 
αντικατάσταση των στεγάστρων προστασίας, αντικατάσταση της 
περίφραξης, φυτεύσεις και τοποθέτηση ενημερωτικών πινακίδων. 

 Χάραξη περιπατητικού μονοπατιού που θα συνδέει το λόφο των 
ελληνιστικών εργαστηρίων τόσο με την αποκατεστημένη έκταση του 
χώρου απόθεσης παλαιών τελμάτων, όσο και με τα αρχαία Στάγειρα. 

 Τοποθέτηση κατά μήκος της παραπάνω διαδρομής πινακίδων 
σήμανσης και ενημέρωσης. 

 

6.2.4.5 Προτεινόμενες παρεμβάσεις 

Ο αρχαιολογικός χώρος που προτείνεται προς ανάδειξη δεν αποτελεί από 
μόνος του ένα τοπόσημο με μεγάλες δυνατότητες επισκεψιμότητας. Για να 
έχει νόημα η ανάδειξή του θα πρέπει να είναι ενταγμένος σε ένα σύνολο 
περιοχών αρχαιολογικού ενδιαφέροντος και φυσικού κάλλους, με την 
ευρύτερη έννοια του πολυθεματικού πάρκου. Για το λόγο αυτό ο λόφος των 
ελληνιστικών εργαστηρίων προτείνεται να αναδειχθεί ως μια «πολιτιστική 
στάση» στην περιπατητική διαδρομή που θα συνδέσει τα αρχαία Στάγειρα, 
επισκέψιμο αρχαιολογικό χώρο, με τον αποκατεστημένο χώρο απόθεσης 
παλαιών τελμάτων Ολυμπιάδας.  

Η ιστορική σύνδεση με την πατρίδα του Αριστοτέλη είναι δεδομένη, αφού η 
περιοχή ανήκει στη χώρα των αρχαίων Σταγείρων και μάλιστα, όπως 
προαναφέρθηκε, φανερώνει την συνέχεια του βίου της αρχαίας πόλης ακόμη 
και μετά την καταστροφή της από τον Φίλιππο Β΄. 

Αντίστοιχα, η σύνδεση με τα άλλα θέματα του πολυθεματικού πάρκου που θα 
δημιουργηθούν στην περιοχή του χώρου απόθεσης παλαιών τελμάτων 
Ολυμπιάδας μετά την αποκατάσταση είναι εύκολη, καθώς η απόσταση 
μεταξύ τους καλύπτεται με τα πόδια σε πέντε έως δέκα λεπτά. Ο 
αρχαιολογικός χώρος, δηλαδή, θα λειτουργεί ουσιαστικά ως είσοδος του 
πολυθεματικού πάρκου. 

Στο πλαίσιο αυτό και με στόχο: α) τον εξωραϊσμό του αρχαιολογικού χώρου, 
β) την αναγνωσιμότητα των αρχαίων καταλοίπων, γ) την προστασία των 
αρχαιοτήτων από φυσικές φθορές, δ) την προβολή του εκπαιδευτικού ρόλου 
του αρχαιολογικού χώρου, ε) την κοινωνικοποίηση και αποδοχή του 
αρχαιολογικού χώρου τόσο από την τοπική κοινωνία, όσο και από τους 
επισκέπτες παραθεριστές, προτείνονται οι παρακάτω παρεμβάσεις: 

 

Α. Κεραμικοί κλίβανοι: 

1. Στερέωση των αρχαίων κεραμικών κλιβάνων με συντήρηση της 
υφιστάμενης δομής τους και συγκόλληση των τμημάτων που έχουν 
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αποσπαστεί.  

2. Μερική αναστήλωση της δομής ενός κεραμικού κλιβάνου, κατά τρόπο 
ώστε να καθίσταται αναγνώσιμη η λειτουργία του. 

 

Β. Κτίρια: 

1. Στερέωση των τοίχων του συνόλου των κτιρίων που σώζονται, χωρίς 
αναστήλωση. 

2. Καθαρισμός των κτιρίων και του ενδιάμεσου χώρου από τη βλάστηση.  

3. Εργασίες διευθέτησης ομβρίων υδάτων. 

 

Γ. Στεγάσεις: 

1. Αντικατάσταση των πρόχειρων στεγάστρων προστασίας των 
κεραμικών κλιβάνων με άλλα, των οποίων η αισθητική να 
συνδιαλέγεται με τα κατάλοιπα του αρχαίου βιοτεχνικού τοπίου. 

2. Τοποθέτηση στεγασμένου υπαίθριου χώρου ξεκούρασης (κιόσκι) με 
πάγκο και πληροφοριακό υλικό. 

 

Δ. Περιφράξεις-φυτεύσεις: 

1. Αντικατάσταση της υφιστάμενης περίφραξης. 

2. Δημιουργία δενδροφράκτη στα νότια του αρχαιολογικού χώρου, έτσι 
ώστε να αποφεύγεται η οπτική όχληση από το παρακείμενο κτίριο του 
εργοστασίου εμπλουτισμού. 

3. Φυτεύσεις με τα κατάλληλα είδη όπου είναι απαραίτητο, για τον 
εξωραϊσμό του αρχαιολογικού χώρου. 

 

Ε. Διαδρομές: 

1. Χάραξη περιπατητικής διαδρομής μήκους περ. 3,5 χιλιομέτρων που θα 
συνδέει τα αρχαία Στάγειρα με το πολυθεματικό πάρκο, δια μέσου του 
αρχαιολογικού χώρου του λόφου των ελληνιστικών εργαστηρίων. 

2. Υποβολή πρότασης στους αρμόδιους φορείς για τη δυνατότητα 
παράλληλης χάραξης ποδηλατόδρομου. 

 

ΣΤ. Πινακίδες-Ενημέρωση: 

1. Τοποθέτηση πινακίδων κατεύθυνσης προς τον αρχαιολογικό χώρο 
κατά μήκος της περιπατητικής διαδρομής. 

2. Τοποθέτηση ενημερωτικής πινακίδας μέσα στον αρχαιολογικό χώρο 

3. Παραγωγή έντυπου ενημερωτικού υλικού: α) φυλλαδίου με σύντομο 
ενημερωτικό σημείωμα, β) μικρού τόμου με αναλυτική περιγραφή, 
σχέδια και φωτογραφίες του αρχαιολογικού χώρου. 
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Φωτογραφία 6.2.4.5-1: Αεροφωτογραφία της ανασκαφής του λόφου των 
ελληνιστικών εργαστηρίων. Πηγή: Κ. Σισμανίδης, Το Αρχαιολογικό έργο στη 
Μακεδονία και στη Θράκη (14), 2000. 
 

 
Φωτογραφία 6.2.4.5-2: Κάτοψη της ανασκαφής του λόφου των 
ελληνιστικών εργαστηρίων. Πηγή: Κ. Σισμανίδης, Το Αρχαιολογικό έργο στη 
Μακεδονία και στη Θράκη (14), 2000. 
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Φωτογραφία 6.2.4.5-3: Λόφος ελληνιστικών εργαστηρίων. Άποψη από ΒΔ 
 
 

 
Φωτογραφία 6.2.4.5-4: Λόφος ελληνιστικών εργαστηρίων. Άποψη από Β 
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Φωτογραφία 6.2.4.5-5: Λόφος ελληνιστικών εργαστηρίων. Άποψη από Β 

 
 

 
Φωτογραφία 6.2.4.5-6: Λόφος ελληνιστικών εργαστηρίων. Άποψη από ΒΔ 
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Φωτογραφία 6.2.4.5-7: Λόφος ελληνιστικών εργαστηρίων. Απιόσχημος 
κεραμικός κλίβανος. 

 

 
Φωτογραφία 6.2.4.5-8: Λόφος ελληνιστικών εργαστηρίων. Απιόσχημος 
κεραμικός κλίβανος με πεσσούς στήριξης της εσχάρας. Μπροστά διακρίνεται 
το στόμιο πυροδότησης. 

 



  41 

 

 
Φωτογραφία 6.2.4.5-9: Λόφος ελληνιστικών εργαστηρίων. Στόμιο 
πυροδότησης κεραμικού κλιβάνου. 
 

 

 
Φωτογραφία 6.2.4.5-10: Λόφος ελληνιστικών εργαστηρίων. Τμήμα 
εσχάρας ορθογώνιου κεραμικού κλιβάνου. 
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6.2.5 Ε’ ΥΠΟΕΡΓΟ - Ανάδειξη χώρων αρχαίας μεταλλευτικής & 
μεταλλουργικής δραστηριότητας  

6.2.5.1 Γενικά 

Η μεταλλευτική δραστηριότητα χρυσού, μολύβδου-αργύρου και χαλκού 
αποτέλεσε βασικό στοιχείο δύναμης πλούτου και ανάπτυξης κατά την 
αρχαιότητα. Τα σημαντικότερα κοιτάσματα των ευγενών αυτών μετάλλων 
στον Ελλαδικό χώρο, εντοπίζονται κυρίως στο χώρο της Μακεδονίας και 
Θράκης16. 

Το δεύτερο σε μέγεθος και έκταση (μετά το Λαύριο) μεταλλευτικό κέντρο 
στον ελλαδικό χώρο αποτελεί, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα έρευνές μας το 
βορειοανατολικό τμήμα της χερσονήσου της Χαλκιδικής. Tα ίχνη αρχαίας 
μεταλλευτικής δραστηριότητας εκτείνονται σε μία έκταση πάνω από 150 

km2. Τα μεταλλεύματα εδώ είναι πλούσια σε χρυσό μόλυβδο-άργυρο και 
χαλκό. Στις περιοχές Μαύρες Πέτρες και Ολυμπιάδας (Αρχαία Στάγειρα) έχουμε 
τις αρχαιότερες εκμεταλλεύσεις χρυσού στην Χαλκιδική, οι οποίες 
χρονολογούνται πιθανώς από την προϊστορική εποχή. Η μεταλλευτική 
δραστηριότητα στο βορειοανατολικό τμήμα της Χαλκιδικής συνεχίστηκε με 
εντατικούς ρυθμούς κατά την Κλασική εποχή, τη Βυζαντινή και Οθωμανική 
περίοδο, όπως προκύπτει από πλήθος αναφορών βυζαντινών συγγραφέων 
καθώς και τούρκικων εγγράφων (φιρμανιών), αλλά και από πρόσφατες 

αρχαιομεταλλουργικές έρευνες17,18,19. Άλλωστε η περιοχή ήταν γνωστή κατά τη 

Βυζαντινή περίοδο με το όνομα «Σιδηροκαύσια», ενώ κατά την Οθωμανοκρατία 
με το όνομα «Μαδεμοχώρια».  

Οι ιδανικές αυτές συνθήκες που επικρατούσαν στους χώρους εκκαμίνευσης 
της μεταλλευτικής περιοχής δικαιολογούν και τις πάνω από ένα εκατ. 
τόνους μεταλλουργικές σκωρίες που υπάρχουν μέχρι σήμερα, ακόμη και 
μετά τη χρήση μεγάλου μέρους για διάστρωση του αγροτικού οδικού δικτύου 
της ΒΑ Χαλκιδικής. Η ποσότητα αυτή θα αντιστοιχούσε κατά την εκτίμησή 
μας σε πάνω από 150.000 τόνους καθαρού μολύβδου και 300 τόνους 
αργύρου. 

                                                           
16 VAVELIDIS, M. INVESTIGATION OF GOLDEN ARTIFACTS FROM EXCAVATIONS IN 

CENTRAL MACEDONIA, GREECE (IN GREEK), PROCEEDINGS OF THE 2ND 

SYMPOSIUM OF THE HELLENIC ARCHAEOMETRICAL SOCIETY (1993), 37-46, 1996 

17 VAVELIDIS ET AL, PERNICKA E. AND WAGNER G.A., STUDIES IN PB-AG AND AU 

OCCURRENCES IN NORTHEASTERN CHALKIDIKI (GREECE), N. JRB. MINER. MH, 

VOL. 61(1), PP.212-213, 1983 

18 WAGNER G.A., PERNICKA E., VAVELIDIS M., BARANYI I. AND BASSIAKOS I., 

ARCHAEOMETALLURGISCHE UNTERSUCHUNGEN AUF CHALKIDIKI, ANSCHNITT, 

38, H5-6, 166-186, 1986 

19 VAVELIDIS M. PROJECT LEADER AT THE GREEK PROJECT: «PRIMARY STUDY OF 

THE ANCIENT MINING AND METALLURGICAL WORKS IN KIPOURISTRA, 

OLYMPIADA, CHALKIDIKI».61P., R.C. AUTH, 2001 
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Αν και οι αναφορές από τους αρχαίους συγγραφείς σχετικά με τη 
μεταλλευτική και μεταλλουργική δραστηριότητα στη Χαλκιδική είναι 
περιορισμένες, πιστεύουμε ότι η περιοχή υπήρξε ένα από τα μεγαλύτερα 
μεταλλευτικά κέντρα κατά την αρχαιότητα. Κατά πόσο η γνωστή κοπή 
αργυρών νομισμάτων της Ακάνθου και ο υψηλός φόρος των 3 ταλάντων που 
έπρεπε να πληρώνει η πόλη κατά τον 5ο π.Χ. αιώνα, έχουν σχέση με τη 
μεταλλευτική δραστηριότητα στην περιοχή είναι ένα ερώτημα το οποίο θα 
πρέπει να μελετηθεί λεπτομερώς. Η μελέτη της χημικής και ισοτοπικής 
σύστασης ορισμένων από τα αρχαϊκά αργυρά νομίσματα της Ακάνθου και 
της Αίγινας που βρέθηκαν στο θησαυρό του Asyut δείχνουν σύμφωνα με τις 
έρευνες μας ότι προέρχονται από μεταλλεύματα της ΒΑ Χαλκιδικής. Αυτό 
σημαίνει ότι η Αίγινα η οποία την εποχή εκείνη είχε μακρινές εμπορικές 
σχέσεις, προμηθευόταν, λόγω έλλειψης δικών της κοιτασμάτων, άργυρο 
κυρίως από το Λαύριο και τη Σίφνο και από μία τρίτη πηγή η οποία αν και 
δεν αναφέρεται από ιστορικές πηγές ήταν, όπως φαίνεται η ΒΑ Χαλκιδική. Η 
άποψη ότι η ΒΑ Χαλκιδική ήταν σημαντικός παραγωγός αργύρου, 
ενισχύεται και από τις έρευνές μας σε αρχαιολογικά ευρήματα όπως 
π.χ. από τη Μεσημβρία-Ζώνη (αργυρά αντικείμενα του 5ο και 4ο 
αιώνα π.Χ.) ή από τη Βεργίνα (επίχρυση αργυρή Φαρέτρα του 
Φιλίππου Β). Τα ευρήματα αυτά, που μελετώνται στο πλαίσιο συνεργασία 
μας με τις εφορείες αρχαιοτήτων και τα Αρχαιολογικά Μουσεία της 
Μακεδονίας και Θράκης, προέρχονται σύμφωνα με την ισοτοπική τους 
σύσταση από άργυρο της ΒΑ Χαλκιδικής20,21,22,23. Μία χιλιετία πιο πίσω 
έχουμε τα  μυκηναϊκά μολύβδινα και αργυρά αρχαιολογικά ευρήματα, η 
ισοτοπική και χημική σύσταση των οποίων είναι ίδια με αυτή των 
μεταλλευμάτων της ΒΑ Χαλκιδικής, γεγονός που επιτρέπει την υπόθεση 
εκμετάλλευσης αργύρου στην περιοχή ήδη από την προϊστορική εποχή.  

 

                                                           
20 VAVELIDIS M., GOLD DEPOSITS AND ANCIENT MINING ACTIVITIES IN 

MACEDONIA AND THRACE (IN GREEK), ARCHAEOMETRIC INVESTIGATIONS “THE 

GOLD OF MACEDONIANS”, ZITROS PUBLICATIONS, THESSALONIKI, PP. 47-61, 2007    

21 VAVELIDIS M., THE MINING AND METALLURGICAL ACTIVITY IN MACEDONIA 

AND THRACE, GREECE, WITH A REFERENCE IN QUARRYING ACTIVITY FROM 

ANTIQUITY SINCE RECENT TIMES (IN GREEK), NATIONAL CENTER FOR MAPS AND 

CARTOGRAPHIC HERITAGE – NATIONAL MAP LIBRARY, THESSALONIKI, PP. 17-86, 

2009 

22 VAVELIDIS M., MELFOS V., STUDY OF THE ANCIENT METALLURGICAL WORKS IN 

KIPOURISTRA, OLYMPIADA (ANCIENT STAGEIRA), NE CHALKIDIKI (IN GREEK). 

SCIENTIFIC ANNALS OF THE FACULTY OF GEOLOGY, SCHOOL OF SCIENCE, 

ARISTOTLE UNIVERSITY OF THESSALONIKI. SPECIAL VOLUME 101, 9-16, 2012. 

23 VAVELIDIS M., NORTHEEASTERN CHALKIDIKI, AN IMPORTANT MINING AND 

METALLURGICAN CENTER IN ANCIENT TIMES, IN: “THE ARCHAEOLOGICAL 

PROJECT IN MACEDONIA AND THRACE”, (IN GREEK WITH ENGLISH ABSTRACT), 23, 

399-406, (2009), 2013 
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6.2.5.2 Προτεινόμενες παρεμβάσεις  

Οι αρχαιολογικοί χώροι και τα αρχαιολογικά ευρήματα στην περιοχή του 
Δήμου Αριστοτέλη παρουσιάζουν όπως αναφέρθηκε ιδιαίτερα μεγάλο 
ενδιαφέρον. Στη γειτονία αυτών των σημαντικών αρχαιολογικών χώρων 
υπάρχουν από ιστορικής και τεχνολογικής άποψης σημαντικές 
εγκαταστάσεις και  ευρήματα αρχαίας μεταλλευτικής και μεταλλουργικής 
δραστηριότητας καθώς επίσης θέσεις ιδιαίτερου γεωλογικού κάλους 
(Γεώτοποι) τα οποία μπορούν να αξιοποιηθούν από πλευράς τουριστικής αλλά 
και εκπαιδευτικής. 

Για το σκοπό αυτό προτείνεται όπως παράλληλα με την αποκατάσταση και 
ανάδειξη του χώρου απόθεσης παλαιών τελμάτων και του αρχαιολογικού 
χώρου «Λόφος Ελληνιστικών Εργαστηρίων» να υλοποιηθούν και οι 
ακόλουθες παρεμβάσεις: 

1. Ενοποίηση των χώρων αρχαίας μεταλλευτικής και μεταλλουργικής 
δραστηριότητας με τους αρχαιολογικούς χώρους του Δήμου 
Αριστοτέλη. 

2. Ένταξή των χώρων αυτών σε περιηγητικές διαδρομές και αξιοποίησή 
τους από τουριστικής και εκπαιδευτικής άποψης.  

3. Δημιουργία ενός Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος 
Διαχείρισης που θα διαχειρίζεται οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με 
τους αρχαίους χώρους εξόρυξης και μεταλλουργίας που αφορά σε 
δορυφορικές εικόνες, ψηφιακούς χάρτες, επισήμανση διαδρομών 
ιδιαίτερου γεωλογικού κάλλους, κ.α. 

4. Δημιουργία ενός ιστορικού οδηγού για τη γεωλογική και την αρχαία 
μεταλλευτική ιστορία της περιοχής που θα διαχειρίζονται με τη 
βοήθεια του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος 
Διαχείρισης Αρχαίων Μεταλλείων και Λατομείων του Δήμου 
Αριστοτέλη. 

 

 


