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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

1.1 Ιστορικό ανάθεσης 

Η Υδρογεωλογική μελέτη για την καταγραφή των υπόγειων υδατικών πόρων του 

καλλικρατικού Δήμου Μεσσήνης ανατέθηκε με απευθείας ανάθεση, στον Γεωλόγο 

- Μελετητή Σαμπαζιώτη Ευστάθιο, με βάση την 101/2015 απόφαση Του 

συμβουλίου της ΔΕΥΑΜ. Η σχετική σύμβαση, υπεγράφη την 8η Δεκεμβρίου του 

2015, και ήταν διάρκειας 6 μηνών. Καθώς δεν έχει υπάρξει-γίνει για την περιοχή 

άλλη μελέτη αυτή η μελέτη αποτελεί εκ των πραγμάτων την πρώτη σοβαρή 

προσπάθεια για την εκτίμηση του υδατικού δυναμικού του ευρύτερου Δήμου 

Μεσσήνης. 

1.2 Σκοπός - Αντικείμενο μελέτης 

Η  Υδρογεωλογική Μελέτη, έχει σαν σκοπό: 

Η Υδρογεωλογική έρευνα-μελέτη αποσκοπεί στην διερεύνηση των γεωλογικών, 

γεωμορφολογικών και υδρογεωλογικών συνθηκών που επικρατούν στην ευρύτερη 

περιοχή του Δήμου Μεσσήνης. Αντικειμενικός σκοπός της εκπόνησης της μελέτης 

είναι η καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης στα υπόγεια υδατικά αποθέματα 

του Δήμου και η πρόταση για προγραμματισμό μελλοντικών έργων αξιοποίησης 

του υπόγειου υδατικού δυναμικού. 

Η γνώση της υδρογεωλογικής συμπεριφοράς των σχηματισμών, η εκτίμηση του 

υδατικού δυναμικού τους και ο εντοπισμός προβλημάτων που πιθανόν να 

προκύψουν, βοηθούν αποτελεσματικά στην καλύτερη επιλογή που θα εξυπηρετεί 

απαιτήσεις τεχνικοοικονομικές και κοινής ωφέλειας. 

Αντικείμενο της μελέτης είναι : 

• Η γενική περιγραφή των γεωλογικών σχηματισμών. 

• Η γεωμορφολογική ανάλυση της ευρύτερης περιοχής. 

• Η καταγραφή των βροχοπτώσεων ανά τμήματα στον Δήμο. 

• Συγκέντρωση υδρομετεωρολογικών στοιχείων. 

• Η Εξέταση της υδρογεωλογικής συμπεριφοράς των διαφόρων 

σχηματισμών. 
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• Η εξαγωγή του υδατικού ισοζυγίου για κάθε υδρογεωλογική ενότητα όπως 

αυτή καθορίζεται στην μελέτη. 

• Καταγραφή των υδροληψιών της ΔΕΥΑΜ άρα και των απολήψεων ύδατος 

από τις πιο πάνω υδρογεωλογικές ενότητες καθώς και όπου είναι εφικτό και 

καταγραφή από στοιχεία των υπηρεσιών και ιδιωτικών υδροληψιών. 

• Επεξεργασία των στοιχείων που συγκεντρώθηκαν, αναλύθηκαν ή και 

προσδιορίστηκαν. 

• Σύνταξη και υποβολή υδρογεωλογικής έκθεσης. Σε αυτήν θα περιέχονται οι 

αναλύσεις και τα συμπεράσματα της παραπάνω έρευνας, η εκτίμηση με 

βάση όλα τα παραπάνω του υδατικού δυναμικού για κάθε υδρογεωλογική 

ενότητα και διαχωρισμός σε ζώνες καλής και κακής ποσοτικής κατάστασης 

ή κρίσιμες ζώνες και προτάσεις για την αναγκαιότητα η μη λήψης μέτρων 

στις πιο πάνω ενότητες. 

 

1.3 Μεθοδολογία εκπόνησης της μελέτης 

Για την επίτευξη του παραπάνω σκοπού, ακολουθήθηκε η εξής μεθοδολογία: 

• Συγκεντρώθηκαν στοιχεία και πληροφορίες που αφορούν την περιοχή 

μελέτης, καθώς και την ευρύτερη περιοχή ενδιαφέροντος, από κάθε είδους 

γεωλογικές, υδρογεωλογικές, μελέτες και έρευνες που έχουν εκπονηθεί από 

διαφόρους φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, όπως και 

επιστημονικές δημοσιεύσεις από την Ελληνική και διεθνή βιβλιογραφία. 

• Έγινε μια προαξιολόγηση των συγκεντρωμένων στοιχείων. 

• Συγκεντρώθηκαν όλα τα διαθέσιμα υδρομετεωρολογικά στοιχεία για την 

περιοχή και επεξεργάστηκαν μέσω ArcGIS για την εξαγωγή πολυγώνων 

THIESSEN. 

• Ακολούθησε επιτόπου έρευνα της περιοχής ενδιαφέροντος, με καταγραφή 

όλων των γνωστών υδροληψιών, λήψη φωτογραφιών και έλεγχο της 

βιβλιογραφικής πληροφόρησης. 

• Κατασκευάστηκε ο υδρολιθολογικός χάρτης της περιοχής του Δήμου 

Μεσσήνης σε κλίμακα 1: 50000, σύμφωνα με την κλίμακα του συνταχθέντα 

γεωλογικού χάρτη. Τέλος, με βάση τα προηγούμενα, έγινε η τελική 
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αξιολόγηση των στοιχείων, η σύνταξη της υδρογεωλογικής μελέτης και ο 

σχεδιασμός των Χαρτών. 

Η παρούσα μελέτη εκπονήθηκε σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο ΦΕΚ 29/’Β/11-

02-1986, που αφορά στην «Έγκριση Προδιαγραφών γεωλογικών εργασιών μέσα 

στα πλαίσια μελετών τεχνικών έργων». 

1.4 Ομάδα εκπόνησης της μελέτης 

Οι εργασίες υπαίθρου και γραφείου, καθώς και η σύνταξης της τεχνικής έκθεσης, 

έγιναν από τον Γεωλόγο - Μελετητή Σαμπαζιώτη Ευστάθιο και την γεωλόγο 

μελετήτρια συνάδελφο Νικολάου Σοφία. 

1.5 Θέση, όρια και βασικά στοιχεία του καλλικρατικού Δήμου Μεσσήνης. 

Ο δήμος Μεσσήνης βρίσκεται στο κεντρικό τμήμα του Μεσσηνιακού κόλπου και 

εκτείνεται μέχρι και τις δυτικές παρυφές αυτού. Συνορεύει ανατολικά με τον δήμο 

Καλαμάτας, νότια και δυτικά με τον Δήμο Πύλου Νέστορος, βόρεια και δυτικά με 

τον δήμο Τριφυλίας και βόρεια και ανατολικά με τον δήμο Οιχαλίας. Είναι ως επί το 

πλείστον ένας δήμος με έντονο το αγροτικό στοιχείο που αποτελείται από πολλά 

και μικρά χωριά. Κέντρο του Δήμου είναι η πόλη της Μεσσήνης. 

2. ΓΕΩΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 

2.1 Γενικά 

 
Οι κύριοι παράγοντες που διαμορφώνουν τη μορφολογία μιας περιοχής, είναι οι 

εξωγενείς και ενδογενείς διεργασίες. Οι ενδογενείς διεργασίες αφορούν στη 

λιθολογία και τεκτονική, ενώ οι εξωγενείς στο κλίμα και τη δράση του νερού. Έτσι, 

το σημερινό ανάγλυφο μιας περιοχής εξαρτάται από τρεις κυρίως παράγοντες, την 

τεκτονική, τη λιθολογική σύσταση και το κλίμα. 

 Όσον αφορά τη περιοχή μελέτης, η τεκτονική είναι αυτή που φαίνεται να 

διαδραμάτισε τον σημαντικότερο ρόλο στην εξέλιξη της. Εξίσου σημαντικός 

παράγοντας είναι και το νερό, στην ενέργεια του οποίου οφείλονται στο 

μεγαλύτερο ποσοστό οι εξωγενείς διεργασίες της αποσάθρωσης, της διάβρωσης, 

της μεταφοράς και της απόθεσης. Οι διεργασίες αυτές τείνουν να ταπεινώσουν το 

χερσαίο ορεινό και ημιορεινό ανάγλυφο, κύριος παράγοντας δημιουργίας του 
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οποίου είναι οι ενδογενείς δυνάμεις. Πιο συγκεκριμένα όμως για την περιοχή θα 

μιλήσουμε στα κεφάλαια που ακολουθούν. 

2.2 Γεωμορφολογικές ενότητες 

Στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Μεσσήνης, μπορούν να διακριθούν οι 

ακόλουθες τρείς γεωμορφολογικές ενότητες (Σχ. 2.1): 

α) Η πεδινή περιοχή 

Η πεδινή περιοχή, περιλαμβάνει κυρίως την επίπεδη παραποτάμια περιοχή γύρω 

από τον ποταμό Πάμισο και τα ποτάμια Βελίκα, Καρυά καθώς και το ρέμα του 

Τζάνε, καθώς και όλες τις παραθαλάσσιες περιοχές που καλύπτονται  από 

αλλουβιακές αποθέσεις και προσχώσεις. Η δράση των ποταμών και των άλλων 

χειμάρρων έχει σαν αποτέλεσμα, την ενίσχυση της κοντινής ακτογραμμής, με 

απόθεση λεπτόκοκκων υλικών και την δημιουργία ωραίας αμμώδους ακτογραμμής 

καθόλο το παραλιακό μέτωπο του Δήμου Μεσσήνης η οποία και έχει αρχίσει να 

αναπτύσσεται τουριστικά τα τελευταία χρόνια με αυξημένες ανάγκες σε νερό 

ύδρευσης και άρδευσης.  

 

 

. 
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Σχήμα 2.1: Ψηφιακό μοντέλο αναγλύφου για την περιοχή του Δήμου Μεσσήνης στο οποίο 

διακρίνονται οι τρείς ζώνες (πεδινή ζώνη με πράσινα χρώματα, λοφώδης περιοχή με 

ανοικτά καφέ χρώματα και ορεινή ζώνη με σκούρα καφέ έως άσπρα χρώματα). 
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β) Η λοφώδης περιοχή 

Αναπτύσσεται από τις παρυφές των ποταμών και σε αυτήν ανήκει ένα μεγάλο 

μέρος του Δήμου Μεσσήνης. Αναπτύσεται από την ισοϋψή των 20m έως τα 200 -

300 m και παρουσιάζει μεγάλη ανάπτυξη, είναι και η περιοχή που ως επί το 

πλείστον βρίσκονται εγκατεστημένα τα περισσότερα χωριά και οικισμού του 

Δήμου. Λιθολογικά αποτελείται από πλειοπλειστοκαινικές αποθέσεις και από 

εμφανίσεις ανθρακικών της ενότητας της Πίνδου. Βασικό στοιχείο αυτής της 

περιοχής είναι οι επιφάνειες επιπέδωσης, το υδρογραφικό δίκτυο και η κατά βάθος 

διάβρωση μαζί με πολλές μορφολογικές ασυνέχειες. 

γ) Η ορεινή περιοχή 

Η ορεινή περιοχή αναπτύσσεται από τοα 300- 400 μέτρα μέχρι και τα χίλια μέτρα 

υψόμετρο που είναι και το μεγαλύτερο υψόμετρο για την περιοχή του Δήμου 

Μεσσήνης. Κύριο χαρακτηριστικό αυτής της ζώνης είναι οι σχετικά απότομες 

κλίσεις και η έντονη κατά βάθος διάβρωση που προκαλούν τα ρέματα με 

αποτέλεσμα την δημιουργία μικρών φαραγγιών και κοιλάδων. Λιθολογικά 

αποτελείται από τα πετρώματα του Πινδικού Καλύμματος κυρίως εναλλαγές 

ασβεστολίθων και κερατολίθων χωρίς να λείπουν και οι εμφανίσεις του Φλύσχη 

κατά τόπους. Το κυριότερο χαρακτηριστικό αυτής της ορεινής περιοχής είναι η 

εμφάνιση πολλών πηγών στους ασβεστολίθους της Πίνδου οι οποίες τροφοδοτούν 

και τα ποτάμια και ρέματα της περιοχής μας. 

  

2.3. Μορφολογικά χαρακτηριστικά της περιοχής - Μορφολογικές κλίσεις. 

Η περιοχή της μελέτης βρίσκεται στις νοτιοανατολικές παρυφές του ορεινού όγκου 

της δυτικής Μεσσηνίας που οριοθετούν το δυτικό περιθώριο της λεκάνης της κάτω 

Μεσσηνίας (Σχήμα 2.2). Μορφολογικά πρόκειται για  περιοχή με ήπιο έως μέτριο 

ανάγλυφο, μιας και πρόκειται ως επί το πλείστον για λοφώδη περιοχή, με μέσο 

υψόμετρο τα 272 m, το οποίο και αυξάνει ομαλά όσο πηγαίνουμε βορειότερα και 

δυτικότερα στον χάρτη. Στην ευρύτερη περιοχή υπάρχουν αρκετά εποχιακά 

ρέματα, σημαντικότερο των οποίων είναι ο χείμαρρος Βελίκας και δύο ποτάμια με 

μόνιμη ροή ο ποταμός Πάμισος και το ποτάμι της Καρυάς. 
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Χαρακτηριστικό γνώρισμα της περιοχής είναι οι μέσες μορφολογικές κλίσεις με μια 

μέση κλίση της περιοχής για όλο τον δήμο Μεσσήνης τις 10,42 μοίρες, όπως 

φαίνεται και στον χάρτη κλίσεων (Σχήμα 2.2), που εξάχθηκε από το ψηφιακό 

ανάγλυφο, που κατασκευάστηκε για την περιοχή, με τη βοήθεια του 

προγράμματος ArcGIS 9.3.  

Από τον ευρύτερο χάρτη κλίσεων φαίνεται καθαρά το λοφώδες ανάγλυφο της 

περιοχής μελέτης, που έρχεται σε αντιδιαστολή με το απότομο και έντονο 

ανάγλυφο των βορειοδυτικών ορίων της περιοχής που οφείλεται στη δράση 

πολλών ρηγμάτων. Για τα ρήγματα όμως που εμφανίζονται στην περιοχή θα γίνει 

ιδιαίτερη μνεία στα κεφάλαια της ειδικότερης τεκτονικής και νεοτεκτονικής της 

περιοχής. Είναι η δράση κανονικών ρηγμάτων διεύθυνσης ΒΔ-ΝΑ και Β-Ν που 

έχει ανυψώσει τα βορειοδυτικά περιθώρια της ευρύτερης περιοχής και έχει 

ταπεινώσει την περιοχή μας δημιουργώντας και το μεγάλο νεοτεκτονικό βύθισμα 

της κάτω Μεσσηνίας. 

Παρατηρούνται επίσης από τον χάρτη κλίσεων πολλές περιοχές με πολύ μικρή 

κλίση (έντονο μπλέ χρώμα) πέραν της πεδινής και λοφώδης ζώνης στο νότιο 

ορεινό τμήμα του δήμου στο όρος Λυκόδημο και στα βορειοδυτικά στα όρη της 

Ιθώμης. Πρόκειται για επιφάνειες επιπέδωσης και για καρστικές μορφές (Πόλγες 

και Δολίνες). 

Τέλος, είναι εμφανής η έντονη κατά βάθος διάβρωση που έχει προκαλέσει το 

υδρογραφικό δίκτυο της ευρύτερης περιοχής κάτι που υποδηλώνει την έντονη 

ανύψωση της περιοχής και την προσπάθεια των χειμάρρων να διατηρήσουν το 

επίπεδο της κοίτης τους με αποτέλεσμα να διαβρώνουν σε βάθος. Πολλές φορές 

αυτή η κατά βάθος διάβρωση ευνοείται και από την παρουσία ρηγμάτων κατά 

μήκος της κοίτης των χειμάρρων.  
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Σχήμα 2.3: Ψηφιακός χάρτης κλίσεων για την στενή περιοχή χαράξεως. Οι μέγιστες 

κλίσεις στην περιοχή δεν ξεπερνούν τις 23 μοίρες και βρίσκονται κυρίως στο τέλος που ο 

υπάρχων δρόμος συναντά την 8η επαρχιακή οδό και στο σημείο που η παράκαμψη 

συναντά το υπάρχον οδικό δίκτυο. 
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2.4. Κλιματολογικά-Μετεωρολογικά στοιχεία της περιοχής. 

Το κλίμα της περιοχής είναι μεσογειακό με ήπιες θερμοκρασίες το χειμώνα και 

υψηλές το θέρος. Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μία τάση μείωσης των 

βροχοπτώσεων κάτι το οποίο αποθαρρύνει τις γεωργικές καλλιέργειες ή τις 

καθιστά όχι τόσο παραγωγικές. Για να μπορέσει να εξαχθεί το υδατικό ισοζύγιο για 

την περιοχή μελέτης συλλέχθηκαν όλα τα διαθέσιμα βροχομετεωρολογικά στοιχεία 

από όλους τους κοντινούς διαθέσιμους στον δήμο Μεσσήνης μετεωρολογικούς 

σταθμούς που λειτουργούνται απο δημόσιες υπηρεσίας άρα και έχουν μια 

μεγαλύτερη βαρύτητα. Επίσης συλλέχτηκαν στοιχεία σε βάθος χρόνου για να 

αποφευχθούν τυχόν παρερμηνείες. Οι μετεωρολογικοί σταθμοί οι οποίοι 

χρησιμοποιήθηκαν είναι οι παρακάτω σταθμοί που φαίνονται στον πίνακα 1. 

 

Πίνακας 1: Βροχομετρικοί σταθμοί που χρησιμοποιήθηκαν. 

υψομ βροχοπ ονομα

300 914 κρεμμύδια

350 1176 αετός

170 875 Δώριο

26 678 πεταλίδι

6.2 780 καλαμάτα

 

Βροχερότεροι μήνες είναι ο Νοέμβριος και Δεκέμβριος ενώ ο ξηρότερος μήνας 

από πλευράς βροχής είναι ο Ιούλιος για όλους του σταθμούς. 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

Στο γράφημα 1 φαίνεται η κατανομή των βροχοπτώσεων, κατά τις τέσσερις εποχές 

του έτους και όπως είναι αναμενόμενο μεγαλύτερες τιμές βροχοπτώσεων, έχουμε 

κατά τις περιόδους του χειμώνα και φθινοπώρου. 
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Γράφημα 1.  Εποχιακή κατανομή βροχοπτώσεων 

 

 

Με την βοήθεια του προγράμματος ArcGIS 9.3, έγινε επεξεργασία των 

βροχομετρικών δεδομένων με την μέθοδο των πολυγώνων Thiessen για να 

διαπιστωθεί το εύρος της περιοχής που επηρεάζουν και να επιλεχθεί η κατάλληλη 

βροχόπτωση για την κάθε περιοχή για τον υπολογισμό του υδατικού ισοζυγίου. Ο 

χάρτης με τα πολύφωνα που προέκυψε από αυτήν την επεξεργασία φαίνεται 

παρακάτω στον χάρτη 2.1. 
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Χάρτης 2.1: Ψηφιακός χάρτης με τα πολύφωνα βροχόπτωση κατά THIESSEN 

όπως προέκυψε μετά από την επεξεργασία των βροχομετρικών δεδομένων με το 

πρόγραμμα ArcGIS 9.3.  
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Όπως φαίνεται και από τον πιο πάνω χάρτη βροχόπτωσης με βάση τα πολύγωνα 

THIESSEN μεγαλύτερες βροχοπτώσεις δέχεται το βορειοδυτικό και δυτικό τμήμα 

του Δήμου Μεσσήνης κάτι που είναι αναμενόμενο γιατί εκεί αναπτύσσεται η ορεινή 

του ζώνη. Τις μικρότερες βροχοπτώσεις δέχεται η ΔΕ Αίπειας και ΔΕ Πεταλιδίου. 

2.5. Υδρογραφικό Δίκτυο. 

Στην περιοχή μελέτης και γενικότερα σε περιοχές που ανυψώθηκαν πρόσφατα 

νεογενή κοντά σε αλπικά αναπτύσσονται δύο υδρογραφικά δίκτυα: α) Το νέο 

υδρογραφικό δίκτυο που αναπτύσεται στα νεογενή και β) αυτό που αναπτύσεται 

σαν συνέχεια από το προϋπάρχον στα αλπικά. 

Για την ανάλυση του υδρογραφικού δικτύου χρησιμοποιήθηκαν τοπογραφικοί 

χάρτες κλίμακας 1: 5000 της ΓΥΣ και για την ταξινόμηση των κλάδων 

ακολουθήθηκε η μέθοδος του STRAHLER (1957). Ο χάρτης του υδρογραφικού 

δικτύου παρουσιάζεται στον υδρολιθολογικό χάρτη στο παράρτημα . 

Η έλλειψη περατότητας στους πλειοπλειστοκαινικούς σχηματισμούς που 

καλύπτουν το μεγαλύτερο μέρος της προς μελέτη περιοχής και η ευκολότερη 

διάβρωσή τους από ότι των αλπικών πιο δυτικά και βόρεια, αναγκάζει το νερό να 

κινηθεί επιφανειακά σχηματίζοντας εκτεταμένο υδρογραφικό δίκτυο. Η μορφή του 

υδρογραφικού δικτύου είναι συνδυασμός δενδριτικού και παράλληλου. 

Αξιοσημείωτη είναι η ύπαρξη σημείων κάμψης του υδρογραφικού δικτύου σε 

διευθύνσεις που συμπίπτουν με τις κύριες τεκτονικές διευθύνσεις της ευρύτερης 

περιοχής. Στους κλάδους που αναπτύσσονται πάνω στα μεταλπικά παρατηρούμε 

στην αρχή μια παράλληλη ροή προς τα Ν.Ν.Α ενώ στη συνέχεια κάμπτονται προς 

τα Ν.Α. 

Όσον αφορά την μορφολογία των ρευμάτων στην περιοχή μελέτης, οι χείμαρροι 

που διατρέχουν τους πλειοπλειστοκαινικούς σχηματισμούς στην περιοχή μας, έχει 

παράλληλες διευθύνσεις Β-Ν και παρουσιάζει προς τα κατάντη κοιλάδα πολύ 

ανοιχτή που φαίνεται να διαγράφει ένα είδος μαιάνδρου τυπικό γνώρισμα κοίτης 

κοντά σε εκβολή, άρα πιθανόν η μορφολογία αυτή να είναι παλιά που εξέλιξή της 

διακόπηκε από απότομες ανοδικές κινήσεις.  
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3. ΓΕΩΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ 

3.1. Γενική γεωλογική δομή της ευρύτερης περιοχής. 

Οι γεωτεκτονικές ενότητες που εμφανίζονται στην ευρύτερη περιοχή, από κάτω 

προς τα πάνω και οι βασικοί γεωλογικοί σχηματισμοί που δομούν την ευρύτερη 

περιοχή μελέτης, όπως προέκυψαν από την βιβλιογραφία και τους γεωλογικούς 

χάρτες κλίμακας 1:50.000 του ΙΓΜΕ, φύλλο Μελιγαλά και φύλλο Κορώνη είναι οι 

εξής: 

Στην περιοχή αναπτύσσεται κυρίως η ενότητα της Πίνδου με τα περισσότερα από 

τα πετρώματα αυτής. 

Ενότητα Ωλονού-Πίνδου 

Ο παλαιογεωγραφικός χώρος της ενότητας της Πίνδου, μέσα στον χώρο της 

Τηθύους, ήταν μία βαθιά αύλακα μεταξύ των υβωμάτων Γάβροβου-Τρίπολης 

(δυτικά) και του Πελαγονικού (ανατολικά). 

Τα παλαιότερα στρώματα της Πινδικής σειράς που έχουν βρεθεί είναι του Μέσου 

Τριαδικού. Το προαλπικό υπόβαθρο των σχηματισμών της ζώνης της Πίνδου είναι 

εντελώς άγνωστο. 

Η στρωματογραφική διάρθρωση των σχηματισμών της ενότητας που απαντώνται 

στην ευρύτερη περιοχή, όπως αυτοί καθορίζονται από το γεωλογικό χάρτη του 

ΙΓΜΕ (φύλλο Μελιγαλάς) κλίμακας 1:50.000, από τους παλαιότερους προς τους 

νεότερους είναι: 

Μέσο ανώτερο Τριαδικό 

Κλαστική σειρά με εναλλασσόμενα στρώματα από λεπτόκοκκους και 

χονδρόκοκκους ψαμμίτες, πηλίτες, μικριτικούς ασβεστολίθους με πυριτολίθους και 

κερατολίθους με κροκαλολατυποπαγή με χαλαζιακά στοιχεία. 

Ιουρασικό-κατώτερο Κρητιδικό-Κενομάνιο 

Πρώτος φλύσχης-κερατόλιθοι: Εναλλαγές αργιλομαργαϊκών στρωμάτων ερυθρού 

χρώματος και ψαμμιτών(πρώτος φλύσχης). Ο σχηματισμός αυτός μεταβαίνει προς 

τα κάτω σε ερυθρούς κερατολίθους που εναλλάσονται με μάργες και ψαμμίτες. 
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Κατα θέσεις απαντούν λεπτοστρωματώδεις μικριτικοί ασβεστόλιθοι.Στο κάτω 

μέρος παρατηρούνται μικρές συγκεντρώσεις μαγγανιούχων ορυκτών. 

Ανώτερο Κρητιδικό Τουρώνιο-Σενώνιο 

Ασβεστόλιθοι: Λευκότεφροι, ελαφρά κιτρινίζοντες και κατά τόπους ερυθρίζοντες, 

λεπτοστρωματώδεις με διαστρώσεις και κονδύλους πυριτιολίθων, μικριτικοί, 

βιομικριτικοί, μικροκλαστικοί(μεταξύ των στρωμάτων παρεμβάλλονται συνήθως 

πρασινωπές μάργες πάχους μερικών χιλιοστών ). Στα κατώτερα μέλη των 

ασβεστολίθων παρατηρούνται κλαστικά υλικά βασικών πετρωμάτων. Επίκεινται 

κανονικά στους ψαμμίτες του πρώτου φλύσχη. 

Απολιθώματα: Pithonella ovalis (KAUFFMANN), Stomiosphaera sphaerica 

(KAUFFMANN), Hedbergella, Heterohelicidae, Globotruncana lapparenti BOLLI.  

Ανώτερο Μαιστρίχτιο – Παλαιόκαινο – Κατ. Ηώκαινο 

Στρώματα μετάβασης προς τον Φλύσχη αποτελούμενα από εναλλασσόμενα 

στρώματα ασβεστολίθων και μαργών. 

Ηώκαινο 

Φλύσχης αποτελούμενος από εναλλαγές ψαμμιτών, πηλιτών, μαργών με 

ψαμμούχους ασβεστολίθους. 

Από την ενότητα της Τρίπολης στην περιοχή εμφανίζονται στρώματα του Φλύσχη 

της ζώνης  

Ιζήματα φλύσχη: Η έναρξη του φλύσχη της ενότητας Γαβρόβου-Τρίπολης αρχίζει 

στο Κατωτ. Ολιγόκαινο (βάση). Αντίθετα, στο κεντρικό και ανατολικό τμήμα 

πραγματοποιείται σ' ολόκληρο το Ολιγόκαινο. Κατά κανόνα η επαφή με την 

υποκείμενη ανθρακική σειρά είναι ασύμφωνη. Ο φλύσχης στην περιοχή του 

δυτικού Ταΰγετου και της Άνω Μεσσηνίας αποτελείται από δύο τμήματα: 

1) Ένα κατώτερο, που αποτελείται από συνεκτικούς ψαμμίτες, 

πάχους 1000 m. περίπου, πριαμπόνιας ηλικίας και ίσως 

ολιγοκαινικής στα ανώτερα μέρη του και 
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2)  Ένα ανώτερο τμήμα από εναλλασσόμενα στρώματα πηλιτών, 

μαργαϊκών ιλυόλιθων και λεπτόκοκκων ψαμμιτών, με 

διάσπαρτες κροκάλες και παρεμβολές κροκαλοπαγών, με 

στοιχεία προερχόμενα τόσο από την ενότητα  Γαβρόβου-

Τρίπολης, όσο και της Πίνδου. Το πάχος του τμήματος αυτού 

κυμαίνεται από 50 έως 300 m. και υπέρκειται ασύμφωνα του 

κατώτερου τμήματος του φλύσχη. Η ηλικία του τμήματος αυτού 

είναι ολιγοκαινική.  

Η παρουσία κροκαλών, που προέρχονται από σχηματισμούς της ενότητας 

Γαβρόβου-Τρίπολης, μέσα στο ολιγοκαινικής ηλικίας ανώτερο τμήμα του φλύσχη 

της ζώνης αυτής, στην περιοχή του δυτικού Ταϋγέτου-Ανω Μεσσηνίας, οδηγεί στο 

συμπέρασμα ότι, κατά ή λίγο πριν την περίοδο αυτή, η περιοχή του ανατολικού και 

ίσως και του κεντρικού τμήματος της ενότητας  Γαβρόβου-Τρίπολης, τουλάχιστον 

κατά θέσεις, είχε αναδυθεί και μαζί με την επίσης αναδυθείσα ενότητα της Πίνδου, 

έγιναν πηγή τροφοδοσίας του ολιγοκαινικού φλύσχη της δυτικής παρυφής της 

ενότητας Γαβρόβου-Τρίπολης. 

Μεταλπικοί σχηματισμοί 

Στην ευρύτερη περιοχή έχει δημιουργηθεί η νεογενής λεκάνη της Κάτω Μεσσηνίας 

και καθορίζεται από δύο μεγάλες ρηξιγενείς ζώνες, η πρώτη είναι αυτή που 

διέρχεται από Καλαμάτα - Αρφαρά - Άγιο Φλώρο - Κατσαρού κ.λ.π. με διεύθυνση 

ΒΒΔ-ΝΝΑ και στη συνέχεια ΔΒΔ-ΑΝΑ και η δεύτερη από Κυπαρισσία – Αετό - 

Μήλα με διεύθυνση Α – Δ. 

Η δημιουργηθήσα τεκτονική λεκάνη της Κάτω Μεσσηνίας κατά τη διάρκεια 

τουλάχιστο του Πλειόκαινου-Πλειστοκαίνου αποτελείτο κατά το μεγαλύτερο μέρος 

της από θάλασσα, λιμνοθάλασσες και λίμνες. 

Στην περιοχή μας εκτείνονται τα Πλειοκαινικά ιζήματα το πάχος των οποίων είναι 

σημαντικό και πρέπει να ξεπερνούν τα 100μ. Αυτό έχει διαπιστωθεί από τις 

γεωτρήσεις οι οποίες έχουν ανορυχθεί στην ευρύτερη περιοχή και από τα λατομεία 

άμμου που λειτουργούν. 
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Κροκαλοπαγή: Στη βάση των ασύμφωνων μεταλπικών αποθέσεων βρίσκονται 

άστρωτα αδρομερή κροκαλοπαγή με αμμούχα συνδετική ύλη.  

Θαλάσσιοι σχηματισμοί: Αποτελούνται από λεπτόκοκκες άμμους, ανοικτόφαιου 

χρώματος συχνά πλούσιες σε γαστερόποδα και ελασματοβράγχια (κυρίως 

μεγάλες Ostrea sp.), με αργιλούχες παρεμβολές. Πιο βόρεια εξελίσσονται σε 

ψαμμούχες μάργες με παρεμβολές κροκαλοπαγών 

Πυριτικές κλαστικές αποθέσεις: Αποτελούνται από ερυθρές αργίλους και 

θραύσματα κερατολίθων του καλύμματος της Πίνδου και σχηματίζουν αναβαθμίδες 

στις παρυφές των Πλειοκαινικών θαλασσίων αποθέσεων. 

Αλλούβια Τεταρτογενές (Ολόκαινο) 

Οι τεταρτογενείς αποθέσεις καλύπτουν την περιοχή του ποταμού Παμίσου και των 

άλλων χειμάρρων και ρεμάτων της περιοχής. Πρόκειται για κοκκώδη λεπτομερή 

υλικά, χειμαρρώδους προέλευσης, κυρίως αργιλοαμμώδη με διάσπαρτες 

κροκαλολατύπες και αδρομερή υλικά ελάχιστα συνδεδεμένα μεταξύ τους.  

3.3. Τεκτονικά και Νεοτεκτονικά χαρακτηριστικά της ευρύτερης περιοχής. 

3.3.1. Γενικά 

Η θέση του Νομού Μεσσηνίας κοντά στην υποθαλάσσια τάφρο των Οινουσσών, 

όπου σημειώνονται τα μεγαλύτερα βάθη της Μεσογείου, είναι καθοριστική για την 

ερμηνεία διαφόρων τεκτονικών και νεοτεκτονικών φαινομένων. Η παραμόρφωση 

της ευρύτερης περιοχής διακρίνεται σε δύο κύκλους, τον αλπικό και τον μεταλπικό-

νεοτεκτονικό. Παρακάτω γίνεται μια αναφορά στην γενική νεοτεκτονική δομή του 

νομού Μεσσηνίας που παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και στη συνέχεια θα 

αναφερθούμε ειδικότερα στις νεοτεκτονικές δομές της περιοχής μας. 

3.3.2. Νεοτεκτονική δομή του νομού Μεσσηνίας 

Η νεοτεκτονική δομή της Μεσσηνίας, η οποία και έχει καθορίσει την 

υδρογεωλογική συμπεριφορά της ευρύτερης περιοχής, χαρακτηρίζεται από την 

παρουσία μεγάλων βυθισμάτων και κεράτων, τα οποία οριοθετούνται μεταξύ τους 

με μεγάλες ρηξιγενείς ζώνες με διεύθυνση ΒΔ-ΝΑ προς την περιοχή της 
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Καλαμάτας και Α-Δ στην περιοχή της Κυπαρισσίας (Εικ 3.3). Τέτοιες μεγάλες 

δομές είναι το τεκτονικό κέρας του Ταϋγέτου, το τεκτονικό βύθισμα Κυπαρισσίας-

Καλαμάτας και η σύνθετη μορφοτεκτονική δομή των ορέων της Κυπαρισσίας. 

(Mariolakos et al., 1994). 

Στα περιθώρια ή και στο εσωτερικό αυτών των 1ης τάξης μακροδομών, απαντούν 

άλλες μικρότερες νεοτεκτονικές δομές 2ης ,3ης τάξης (μικρότερα βυθίσματα και 

κέρατα) τα οποία διατάσσονται παράλληλα ή εγκάρσια στις 1ης τάξης μακροδομές 

(Εικ 3.2). Έτσι μέσα στο τεκτονικό βύθισμα Κυπαρισσίας-Καλαμάτας διακρίνονται 

οι ακόλουθες νεοτεκτονικές μακροδομές 2ης τάξης: 

• Το τεκτονικό βύθισμα Κάτω Μεσσηνίας  

• Το τεκτονικό κέρας Μελιγαλά 

• Το τεκτονικό βύθισμα Άνω Μεσσηνίας 

• Η λεκάνη του Δώριου και 

• Το τεκτονικό βύθισμα Κυπαρισσίας-Καλού Νερού. 

Το τεκτονικό βύθισμα της Κάτω Μεσσηνίας στο οποίο ανήκει και η μελετούμενη 

περιοχή και συγκεκριμένα η ρηξιγενής ταφρογενής λεκάνη «Καλαμάτας –  

Αβραμιού» που ανήκει η μελετούμενη περιοχή (εικ 3.3, 3.4, 3.5) στο περιθώρια 

της λεκάνης της κάτω Μεσσηνίας μαζί με το τεκτονικό βύθισμα της Άνω 

Μεσσηνίας στο βόρειο τμήμα, τη λεκάνη του Δώρου και το τεκτονικό βύθισμα 

Κυπαρισσίας-Καλού Νερού στα δυτικά σχηματίζουν μία στενή λωρίδα ξηράς 

μικρού σχετικά υψομέτρου, που αλλού είναι επίπεδη και αλλού λοφώδης, η οποία 

ενώνει τον Κυπαρισσιακό με τον Μεσσηνιακό κόλπο. Σε παλαιότερες γεωλογικές 

εποχές, κυρίως κατά το τέλος του Πλειόκαινου και το Κατώτερο Πλειστόκαινο και 

εν μέρει κατά το Μέσο Πλειστόκαινο, η περιοχή της Άνω Μεσσηνίας, της λεκάνης 

του Δωρίου και ένα τμήμα του χώρου του Κοπανακίου αποτελούσε ένα 

παλαιοϊσθμό που συνέδεε τον παλαιοκόλπο της Μεσσηνίας με τον παλαιοκόλπο 

Καλού Νερού-Κυπαρισσίας, όπως μαρτυρούν οι αποθέσεις που απαντούν στην 

περιοχή (Μαριολάκος, 1988, Φουντούλης, 1994, Mariolakos et al., 1994). 
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Τα γεωλογικά, τεκτονικά, γεωφυσικά, όσο και δεδομένα που προέρχονται από τη  

μελέτη των πυρήνων πολλών σχετικά γεωτρήσεων, που έχουν γίνει στο πεδινό 

τμήμα όλων των λεκανών δείχνουν ότι η μορφοτεκτονική εξέλιξη του τεκτονικού 

βυθίσματος Κυπαρισσίας-Καλαμάτας γενικότερα, άλλα και της λεκάνης της Κάτω 

Μεσσηνίας ειδικότερα, είναι περισσότερο πολύπλοκη από την παραδοχή της 

ύπαρξης ενός απλού τεκτονικού βυθίσματος (Μαριολάκος, 1988, Mariolakos et 

al.,1997). 

Εικ 3.3: Σχηματικός χάρτης των μεταλπικών λεκανών της Πελοποννήσου στον οποίο 

φαίνονται : α) Οι κύριες περιθωριακές ρηξιγενείς ζώνες των Νεογενών λεκανών, β) η 

διάταξη των ρηγμάτων στο τόξο του Αιγαίου που έχει διακριθεί σε τρείς περιοχές I,II,III ( 

από Mariolakos & Papanikolaou, 1981) 
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Εικ 3.4: Το τεκτονικό βύθισμα Καλαμάτας-Κυπαρισσίας και οι μικρότερης τάξης 

νεοτεκτονικές μακροδομές ( από Mariolakos et al., 1994). 1: Τεκτονικό βύθισμα κάτω 

Μεσσηνίας, 2:Τεκτονικό κέρας Μελιγαλά, 3: Τεκτονικό βύθισμα Άνω Μεσσηνίας, 4: 

Λεκάνη  Δώριου, 5: Τεκτονικό βύθισμα Κυπαρισσίας-Καλού Νερού.  

 

 

Π
ε
ρ
ι
ο
χ
ή
 
μ
ε
λ
έ
τ
η
ς 



 22 

ΣΑΜΠΑΖΙΩΤΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ – ΓΕΩΛΟΓΟΣ – ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ MSc. 
Δαμοφώντος 6, Καλαμάτα, 24100. Τηλ: 6979266472, fax: 2721022340, email: esampazi@otenet.gr 

 

Υδρογεωλογική μελέτη για την καταγραφή των υπόγειων υδατικών πόρων του καλλικρατικού Δήμου 

Μεσσήνης 
 

 

 

 

Εικ 3.5: Οι Νεοτεκτονικές μακροδομές της Νοτιοδυτικής Πελοποννήσου με έμφαση στην 

περιοχή της Πυλίας όπου φαίνονται  και οι 2ης τάξης νεοτεκτονικές δομές (δεξιά εικόνα). 

Θα μπορούσαμε να πούμε ότι η περιοχή μας ανήκει στο ανατολικό περιθώριο του 

βυθίσματος του Βλαχόπουλου αλλά εντός της λεκάνης της κάτω Μεσσηνίας. (Ladas I. et 

al., 2004) 

Το κυριότερο νεοτεκτονικό στοιχείο στην ευρύτερη περιοχή, είναι η μεγάλη 

ρηξιγενής ζώνη που ξεκινά ΝΑ της Καλαμάτας με διεύθυνση στην αρχή Β – Ν και 

στη συνέχεια μεταβάλλεται σε ΒΔ – ΝΑ και στο τέλος  γίνεται Β – Ν. Αυτή 

αποτελείται από ρήγματα βαρύτατης υπό μορφή κλίμακας που έχουν 

δημιουργήσει την ανατολική πλευρά της Μεσσηνιακής τάφρου.  

Στην περιοχή παρατηρούνται γενικά τρείς φάσεις νεοτεκτονικής παραμόρφωσης:  

Η πρώτη φάση (Ανώτερο Μειόκαινο - κατώτερο Πλειόκαινο), εκδηλώνεται σα 

ρηξιγενής τεκτονισμός στις νεοαναδυμένες οροσειρές του αλπικού κύκλου. Αυτός 

ο τεκτονισμός δημιούργησε διαδοχικά τεκτονικά κέρατα και τεκτονικές τάφρους με 

γενική διεύθυνση ΒΔ-ΝΑ.  

Κατά την δεύτερη φάση (Μέσο Πλειόκαινο – κατώτερο Πλειστόκαινο), έχουμε 

καταβύθιση της περιοχής που επέτρεψε την επίκλυση της θάλασσας στο ανώτερο 
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Πλειόκαινο. Κατά τη φάση αυτή δημιουργήθηκαν οι μεταλπικές λεκάνες. Τα 

μεταλπικά ιζήματα του Μ. Πλειοκαίνου – Κ. Πλειστοκαίνου, αποτέθηκαν στη 

λεκάνη της κάτω Μεσσηνίας καλύπτοντας εν μέρει τα ρήγματα που καθορίζουν το 

Α. και Δ περιθώριο του βυθίσματος. Ο ρηγματογόνος τεκτονισμός ήταν εν μέρει ή 

και καθόλου ενεργός κατά την περίοδο αυτή.  

Τέλος κατά την τρίτη φάση (Ανώτερο Πλειστόκαινο – σήμερα), έχουμε νέα 

ανύψωση της περιοχής και τη δημιουργία νέων ή την ενεργοποίηση παλαιοτέρων 

ρηγμάτων. Κατά τη φάση αυτή έχουμε απόσυρση της θάλασσας και η περιοχή 

κατακερματίζεται σε διάφορα τεμάχια με αποτέλεσμα την ανύψωση των νεογενών 

σε υψόμετρο που σε ορισμένες περιπτώσεις ξεπέρασαν τα 300μ. Τα υπολείμματα 

δε αυτών έχουν φτάσει μέχρι τα 460m στην Άνω Άμφεια, (Μαρκοπούλου-

Διακαντώνη, Μίρκου, Μαριολάκος, Λόγος, Λόζιος και Φουντούλης. 1988).  

 

3.1 Υπολογισμός πραγματικής εξατμισοδιαπνοής και κατείσδυσης και 

απορροής. 

 

Για τον υπολογισμό της πραγματικής εξατμισοδιαπνοής και της κατείσδυσης 

χρησιμοποιήθηκε ο τύπος του υδρολογικού ισοζυγίου: 

P = E+R+I 

Όπου: P = ατμοσφαιρικά κατακρημνίσματα 

            Ε= εξατμισοδιαπνοή 

            R= επιφανειακή απορροή 

            Ι = κατείσδυση 

Ο όγκος των ατμοσφαιρικών κατακρημνισμάτων ισούται με P = E × h όπου Ε είναι 

το εμβαδόν της επιφάνειας του υδροκρίτη που αποστραγγίζεται στο σημείο της 

που μας ενδιαφέρει κάθε φορά. Ο υπολογισμός έγινε ξεχωριστά για τις τέσσερις 

περιοχές βροχόπτωσης όπως αυτές προέκυψαν από την εφαρμογή της μεθόδου 

των πολυγώνων THIESSEN.  

• Για την πρώτη περιοχή λοιπόν που φαίνεται με πράσινο χρώμα στον χάρτη 

THIESSEN έχουμε Ε ισούται με 170944003.447 m2 και h είναι το μέσο 
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ύψος βροχής που δέχεται η περιοχή και είναι 780 mm. Άρα Ρ = 

133.336.323 m3.  

• Για την δεύτερη περιοχή λοιπόν που φαίνεται με γαλάζιο χρώμα στον χάρτη 

THIESSEN έχουμε Ε ισούται με 128473201.896 m2 και h είναι το μέσο 

ύψος βροχής που δέχεται η περιοχή και είναι 1176 mm. Άρα Ρ = 

151.084.485 m3.  

• Για την τρίτη περιοχή λοιπόν που φαίνεται με μπλέ χρώμα στον χάρτη 

THIESSEN έχουμε Ε ισούται με 86469083.6634 m2 και h είναι το μέσο 

ύψος βροχής που δέχεται η περιοχή και είναι 914 mm. Άρα Ρ = 79.032.742 

m3.  

• Για την τέταρτη περιοχή λοιπόν που φαίνεται με καφέ χρώμα στον χάρτη 

THIESSEN έχουμε Ε ισούται με 176685350.269 m2 και h είναι το μέσο 

ύψος βροχής που δέχεται η περιοχή και είναι 678 mm. Άρα Ρ = 

119.792.667 m3.  

 

Για τον υπολογισμό της εξατμισοδιαπνοής χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος 

COUTAGNE που είναι και η πιο σωστή για την υπό μελέτη περιοχή μιας και η 

επιφάνεια του δήμου δομείται από ανθρακικούς σχηματισμούς κατά 57% και άρα 

δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί η μέθοδος  του Turc ούτε και η μέθοδος Bourdon-

Papakis μιας και η περιοχή δεν δομείται αποκλειστικά από ανθρακικούς 

σχηματισμούς. Για την χρησιμοποίηση της μεθόδου έγινε αναγωγή της μέσης 

θερμοκρασίας από 17,78 OC που είναι για την περιοχή της Καλαμάτας σε 14,78 OC 

για την περιοχή μελέτης μιας και έχει μέσο υψόμετρο 300 μέτρα. Έτσι είναι Ε=Ρ – 

λ Ρ2 

λ=1/(0,8+0,14Τ) 

Τ=14,78 OC 

Ο τύπος εφαρμόζεται όταν (1/8λ)≤Ρ≤(1/λ) πράγμα που ισχύει. 

Άρα είναι λ=0,348 

Και Ε = 0,9552-0,348*0,95522=0,6382 = 66,8% 

• Για την πρώτη περιοχή λοιπόν που φαίνεται με πράσινο χρώμα στον χάρτη 

THIESSEN έχουμε Ε = 89.068.663 m3 

• Για την δεύτερη περιοχή λοιπόν που φαίνεται με γαλάζιο χρώμα στον χάρτη 

THIESSEN έχουμε Ε = 100.924.436 m3 

• Για την τρίτη περιοχή λοιπόν που φαίνεται με μπλέ χρώμα στον χάρτη 

THIESSEN έχουμε Ε = 52.793.872 m3 
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• Για την τέταρτη περιοχή λοιπόν που φαίνεται με καφέ χρώμα στον χάρτη 

THIESSEN έχουμε Ε = 80.021.502 m3 

 

Σύμφωνα με τους γεωλογικούς σχηματισμούς που δομούν την περιοχή της 

λεκάνης του υδροκρίτη μπορούμε να πούμε ότι επειδή η περιοχή δομείται κατά 

57% από περατά ανθρακικά πετρώματα με συντελεστή κατείσδυσης περίπου 40% 

η συνολική κατείσδυση στην περιοχή δεν ξεπερνάει το 23,2%.  

• Για την πρώτη περιοχή λοιπόν που φαίνεται με πράσινο χρώμα στον χάρτη 

THIESSEN έχουμε Ι = 30.934.027 m3 

• Για την δεύτερη περιοχή λοιπόν που φαίνεται με γαλάζιο χρώμα στον χάρτη 

THIESSEN έχουμε Ι = 35.051.600 m3 

• Για την τρίτη περιοχή λοιπόν που φαίνεται με μπλέ χρώμα στον χάρτη 

THIESSEN έχουμε Ι = 18.335.596 m3 

• Για την τέταρτη περιοχή λοιπόν που φαίνεται με καφέ χρώμα στον χάρτη 

THIESSEN έχουμε Ι = 27.791.899 m3 

 

Άρα η επιφανειακή απορροή είναι το 10% πράγμα λογικό για την περιοχή μας. 

Άρα R= 10%.  

 

4. ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ-ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΑ 

4.1.  Νερό, ένα αναντικατάστατο αγαθό 

i.     Το νερό μπορεί να θεωρηθεί ως φυσικός πόρος, ως οικονομικό αγαθό 

και ως περιβαλλοντικό στοιχείο, ανάλογα με το κύριο κριτήριο και το είδος 

της διαχείρισης. Σε σχέση πάντως με άλλους φυσικούς πόρους και με άλλα 

οικονομικά αγαθά έχει μία ιδιαιτερότητα: είναι μοναδικό και 

αναντικατάστατο. Ένα μετάλλευμα π.χ. μπορεί να αντικατασταθεί από 

κάποιο άλλο (φυσικό ή συνθετικό υλικό) στην καθημερινή χρήση και στην 

οικονομική ανάπτυξη. Το νερό όμως όχι, αφού αποτελεί προϋπόθεση της 

ανθρώπινης ύπαρξης και ζωής στον πλανήτη και δεν έχει υποκατάστατο 

στην ανάπτυξη. Η βιώσιμη (αειφόρος) διαχείριση των υδατικών πόρων είναι 

η βασική παράμετρος της βιώσιμης ανάπτυξης.  
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ii.     Οι υδατικοί πόροι δεν είναι απεριόριστοι. Και μάλιστα σε πολλές περιοχές 

του κόσμου δεν είναι επαρκείς και η ανεπάρκειά τους αυτή συνιστά μέγιστο 

εμπόδιο στην ανάπτυξη. 

    Σε παγκόσμιο επίπεδο η κατανάλωση νερού για διάφορες χρήσεις (οικιακή-

αστική, βιοτεχνική, βιομηχανική, αρδευτική-αγροτική) αυξάνεται με ραγδαίους 

ρυθμούς (Εικ 4.1), η προσφορά όμως είναι δεδομένη. Πέραν αυτού στην Ελλάδα 

και στις άλλες παραμεσόγειες χώρες και σε πολλές άλλες χώρες του κόσμου, σε 

ενδοετήσιο κύκλο, η ζήτηση του νερού είναι η μέγιστη (το καλοκαίρι), όταν η 

προσφορά του στη φύση είναι η ελάχιστη. Δηλ. ο ενδοετήσιος κύκλος ζήτησης 

νερού, είναι ακριβώς αντίστροφος με αυτόν της φυσικής προσφοράς 

(διαθεσιμότητας). Με άλλα λόγια χρονική κατανομή της προσφοράς και ζήτησης 

είναι αντίστροφες. Επί πλέον πολύ συχνά σε περιοχές με μικρή διαθεσιμότητα 

νερού, υπάρχει μεγάλη ζήτηση νερού, δηλ. μεγάλη πληθυσμιακή πυκνότητα και 

έντονη οικονομική δραστηριότητα, ενώ, αντίθετα, σε περιοχές με πλούσιο υδατικό 

δυναμικό, υπάρχει μικρή ζήτηση. Με άλλα λόγια η χωρική κατανομή της 

προσφοράς και ζήτησης είναι επίσης αντίστροφες. 

Επομένως συχνά η χωρο-χρονική κατανομή της προσφοράς (διαθεσιμότητας) και 

της ζήτησης νερού είναι αντίστροφες. Αυτά θέτουν το πρόβλημα της διαχείρισης 

των υδατικών πόρων. 
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Εικ 4.1 : Προβλεπόμενη αύξηση της παγκόσμιας κατανάλωσης νερού μέχρι το 

2100 (κατά Erhard-Cassegrain A.-Margat J., 1983) 
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4.2. Σοφή χρήση των υπόγειων νερών 

Η “σοφή χρήση” των υπόγειων νερών, σύμφωνα με: 

Καλλέργης.Γ.(1986),«Εφαρμοσμένη Υδρογεωλογία», βασίζεται σε τέσσερις γενικές 

αρχές: 

   

1.  Στην ανάπτυξη τεχνολογίας η οποία θα βελτιώσει την αποθηκευτική ικανότητα 

των υδροφόρων συστημάτων 

  

2.  στην προστασία της ποιότητας του υπόγειου νερού 

   

3.  στην αύξηση της ποσότητας του υπόγειου νερού 

   

4.  στη χρησιμοποίηση των υπόγειων υδατικών πόρων για την ιεραρχική κάλυψη 

των αναγκών της κοινωνίας που έχουν την υψηλότερη προτεραιότητα. 

  

Η πρώτη από τις πιο πάνω αρχές αναφέρεται στη μεγιστοποίηση της “ασφαλούς 

απόδοσης” (safe yield) σε μακροχρόνια κλίμακα. Η δημιουργία μόνιμου 

ελλείμματος λόγω υπεράντλησης δεν μπορεί να υποκατασταθεί και φυσικά ούτε να 

αποκατασταθεί από το πρόσκαιρο οικονομικό όφελος. Το έλλειμμα οδηγεί στην 

εξάντληση των υδατικών πόρων και στην αύξηση μελλοντικά του κόστους της 

κάλυψης των αναγκών σε νερό που θα κληθούν να αντιμετωπίσουν οι μελλοντικές 

γενιές. Η συνδυασμένη χρήση επιφανειακών και υπόγειων νερών, η ανακύκλωση - 

επαναχρησιμοποίηση και ο τεχνητός εμπλουτισμός αποτελούν τις βασικές τεχνικές 

ικανοποίησης της πρώτης αρχής.  

Η δεύτερη αρχή αποβλέπει στην ελαχιστοποίηση των δυσμενών επιπτώσεων των 

διαφόρων δραστηριοτήτων του ανθρώπου πάνω στην ποιότητα του υπόγειου 

νερού, όπως είναι η υπεράντληση, ιδιαίτερα των παράκτιων υδροφόρων, η 

ανόρυξη γεωτήσεων βάθους μεγαλύτερου από το υδρογεωλογικά επιτρεπτό, η 
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χρησιμοποίηση λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και βελτιωτικών του εδάφους και η 

διάθεση στο έδαφος και το υπέδαφος στερεών και υγρών αποβλήτων.  

Τέλος, η τέταρτη αρχή προϋποθέτει την ανάπτυξη κριτηρίων προτεραιοτήτων για 

τη μελλοντική χρήση του υπόγειου νερού,  ότι οι περίοδοι ξηρασίας σε συνδυασμό 

με τη συνεχώς αυξανόμενη ζήτηση νερού από τη γεωργία, τη βιομηχανία και την 

ύδρευση, συνιστούν σημαντικά προβλήματα της “σοφής χρήσης”. Από την άλλη 

μεριά η χρησιμοποίηση κριτηρίων προτεραιότητας οδηγεί στον περιορισμό του 

διατιθέμενου στη γεωργία νερού υπέρ του διατιθέμενου στην ύδρευση, γεγονός 

που έχει δυσμενείς οικονομικές επιπτώσεις.  

Στα κεφάλαια που ακολουθούν θα μας απασχολήσει η σοφή χρήση των υπόγειων 

νερών και κατά κύριο λόγο ο τεχνητός εμπλουτισμός αυτών. 

 

4.3. Υδρολογικές – Υδρογεωλογικές συνθήκες της ευρύτερης περιοχής 

Από άποψη υδρολογίας η περιοχή σύμφωνα με το διαχωρισμό της διεύθυνσης 

Υδατικού δυναμικού και φυσικών πόρων του Υπουργείου Ανάπτυξης ανήκει στο 

υδατικό διαμέρισμα της ΝΔ Πελοποννήσου με κωδικό 01, όπως φαίνεται και στο 

σχήμα 4.1, που ακολουθεί (Τα Υδατικά Διαμερίσματα και οι Περιφέρειες της 

Χώρας).  

Η ευρύτερη περιοχή της Μεσσηνίας βρίσκεται εντός της Λεκάνης Απορροής των 

ποταμών Παμίσου – Νέδοντος – Νέδα (GR32). Η λεκάνη αυτή βρίσκεται στο 

νοτιοδυτικό τμήμα της Πελοποννήσου και καλύπτει μία έκταση 3.425 km2 στις ΠΕ 

Μεσσηνίας, Ηλείας, Αρκαδίας και Λακωνίας. Τα γεωγραφικά όρια της περιοχής 

είναι στα βόρια τα όρη Μίνθη και Λύκαιο και στα ανατολικά ο Ταΰγετος. Η ΛΑΠ 

βρέχεται στα νότια από τον Μεσσηνιακό κόλπο και στα δυτικά από το Ιόνιο 

πέλαγος. Το ανάγλυφο είναι πεδινό στις παράκτιες περιοχές, ενώ καθώς 

προχωρούμε προς την ενδοχώρα γίνεται ημιορεινό και λοφώδες και ορεινό στις 

ορεινές περιοχές. Ο κύριος ποταμός που διατρέχει τη ΛΑΠ (GR32) είναι ο 

Πάμισος, ο οποίος διασχίζει το Μεσσηνιακό κάμπο και εκβάλει στο Μεσσηνιακό 

κόλπο. Άλλα ποτάμια που περιλαμβάνονται στη ΛΑΠ και εκβάλουν στο 

Μεσσηνιακό κόλπο είναι, οι ποταμοί Νέδων και Άρης, και τα ρέματα Μύλοι, Βελίκα 
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και Κλεισουρέικο, ενώ στις δυτικές παράκτιες ζώνες εκβάλουν τα ποτάμια Νέδα, 

Καλό Νερό, Φιλιατρινό, Λαγκούβαρδος, Σελάς, Γιανούζαγας και Μιναγιώτικο. 

 

 

Σχήμα 4.2: Τα υδατικά διαμερίσματα της χώρας. 

 

4.4. Υδρολιθολογικές Ενότητες – Υδρογεωλογική Συμπεριφορά των 

Λιθολογικών Ενοτήτων της ευρύτερης περιοχής. 

 

Έντονα Υδροπερατοί Σχηματισμοί 

Ασβεστόλιθοι Ενότητας Πίνδου (Ανθρακικά) 

Είναι πετρώματα ισχυρά διακλασμένα και λεπιωμένα με καλή αντοχή στο 

μεγαλύτερο τμήμα τους και στην ευρύτερη περιοχή μελέτης παρουσιάζονται 

ισχυρά καρστικοποιημένα. Στο σύνολο τους είναι μακροπερατά πετρώματα, έτσι 

το νερό διεισδύει βαθύτερα και σχηματίζει υδροφόρους ορίζοντες, εκεί που 

εμφανίζονται έντονες ρηγματώσεις και φαινόμενα διάλυσης από την καρστική 

διάβρωση. Αναμένεται ότι θα συναντηθούν υδροφόρα στρώματα σε επίπεδο κοντά 
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στην επιφάνεια επαφής με τα υποκείμενα αδιαπέρατα πετρώματα των 

κερατολίθων.  

Ημιπερατοί Σχηματισμοί 

Σύγχρονες αλλουβιακές αποθέσεις 

Πρόκειται για αργίλους πλαστικές, άμμους, χαλίκια και κροκάλες που προέρχονται 

από ποταμοχειμάρρειες αποθέσεις. Συνήθως επικρατούν τα λεπτόκοκκα υλικά 

άργιλοι-άμμοι, ενώ η παρουσία χονδρόκοκκων υλικών είναι μεγαλύτερη σε κοίτες 

χειμάρρων. Έτσι παρατηρείται μια ανομοιομορφία επιφανειακή, δηλαδή σε άλλες 

περιοχές επικρατούν τα χονδρόκοκκα υλικά, σε άλλες τα λεπτόκοκκα ή και 

ενδιάμεσες καταστάσεις. Η ανομοιομορφία αυτή αναμένεται ότι διατηρείται κατά 

την κατακόρυφη έννοια. Εντοπίζονται σε κοίτες υδατορευμάτων και το πάχος τους 

αναμένεται να φθάνει μέχρι τα 20 μέτρα στην ευρύτερη περιοχή. 

Οι αλλουβιακές αποθέσεις καταλαμβάνουν τα τμήματα γύρω από τα ρέματα της 

περιοχής και έχουν ένα μέσο πάχος 20 m. Χαρακτηρίζονται από εξαιρετική 

ετερογένεια και ανομοιομορφία, τόσο ως προς την οριζόντια όσο και ως προς την 

κατακόρυφη διεύθυνση και συνίστανται από εναλλασσόμενα στρώματα κροκάλων, 

χαλίκων, άμμων, αργίλων και πηλών. Οι αποθέσεις αυτές φιλοξενούν έναν 

ελεύθερο υδροφόρο ορίζοντα ο οποίος τροφοδοτείται από άμεση κατείσδυση του 

νερού των βροχοπτώσεων και από πλευρικές διηθήσεις νερού των χειμάρρων, 

μέσω των αδρομερών υλικών της κοίτης των. 

 

Θαλάσσιες Αποθέσεις-άμμοι 

Οι σχηματισμοί αυτοί, όπως περιγράφεται και στα προηγούμενα, παρουσιάζουν 

μεταβλητό πάχος, ενώ εξάλλου το υπόβαθρό τους είναι διαφορετικό (πετρώματα 

της ενότητας Πίνδου όπως κρητιδικοί ασβεστόλιθοι, κερατόλιθοι, φλύσχης κλπ). Το 

παλαιό περιβάλλ0ον απόθεσής τους είναι θαλάσσιο ενώ, μεταξύ άλλων, η 

περιεκτικότητα όλων των στρωμάτων σε άργιλο είναι ποικίλη. Πάντως, οι 

μεταλπικοί σχηματισμοί στο σύνολό τους συμπεριφέρονται ως μικροδιαπερατοί με 

μεγάλη υδροφορία που, κατά θέσεις κατά το παρελθόν, παρουσίαζαν αρτεσιανή 

υδροφορία. 
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Τα Πλειοπλειστοκαινικά θαλάσσιας προέλευσης ιζήματα αποτελούνται από 

εναλλασσόμενα στρώματα άμμων, ψαμμιτών, ιλύων και κροκαλοπαγών και το 

πάχος τους κυμαίνεται από μερικές δεκάδες μέτρα στην περιοχή χαράξεως που 

αποτελούνται αποκλειστικά από άμμους έως και περισσότερο από 250 m στα 

ανατολικά της (Ζεληλίδης,1988). Τα ιζήματα αυτά σχηματίζουν έναν ελεύθερο και 

τοπικά μερικώς υπό πίεση υδροφόρο ορίζοντα, μέσης μεταβιβαστικότητας 120 

m2/day και μέσης υδραυλικής αγωγιμότητας 6.2 m/day. Η τροφοδοσία του γίνεται 

κυρίως από την άμεση κατείσδυση των βροχοπτώσεων, ενώ στην επαφή των 

ιζημάτων με τα ανθρακικά πετρώματα της ζώνης Πίνδου υφίστανται ισχυρή 

πλευρική τροφοδοσία από τον καρστικό υδροφόρο ορίζοντα. Έτσι εξηγούνται οι 

μεγάλες παροχές, μεγαλύτερες των 100 m3/h της πηγής του Αγίου Παύλου και 

των γεωτρήσεων μικρού βάθους στα ανάντη της πηγής.  

 

Αδιαπέρατοι Σχηματισμοί 

Οι σχηματισμοί που αποτελούν το αδιαπέρατο υπόβαθρο είναι οι κερατόλιθοι. 

Κερατόλιθοι  

Οι κερατόλιθοι είναι σκληρά, πολύ συμπαγή ιζήματα που αποτελούνται κατά το 

πλείστον από κρυπτοκρυσταλλικό και άμορφο διοξείδιο του πυριτίου με διάφορες 

ξένες προσμίξεις (αιματίτη, ασβεστίτη, αργιλικά ορυκτά). Το υλικό μπορεί να είναι 

οργανικής (διάτομα, ραδιολαρίτες, σπόγγοι) ή ανόργανης προέλευσης. Συνήθως 

είναι βαθυπελαγικοί σχηματισμοί.  

Από πλευράς περατότητας είναι αδιαπέρατος σχηματισμός με πολύ μικρή, 

πρακτικά μηδενική υδραυλική αγωγιμότητα (Κ), ώστε να μην παρουσιάζει 

προβλήματα διαφυγών μέσα από τη μάζα του. 

Πιθανότητα υδροπερατότητας υπάρχει όταν τα πετρώματα είναι ισχυρά 

διακλασμένα και το νερό μπορεί να κυκλοφορήσεις σε αυτά μέσα από τις 

διακλάσεις οπότε και λειτουργούν σαν μακροπερατοί σχηματισμοί. 

Φλύσχης  

Πρόκειται γενικά για αδιαπέρατο σχηματισμό και ανήκει στους ρωγματώδεις 

σχηματισμούς μικρής έως πολύ μικρής υδροπερατότητας. Τοπικά όπου 

http://www.geo.auth.gr/106/theory/pet_sed_chert.jpg
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επικρατούν οι ψαμμίτες εμφανίζει μικρή έως μέτρια υδροπερατότητα 

δημιουργώντας περιορισμένης έκτασης υδροφορείς.  

Η περιοχή μελέτης καλύπτεται όπως δείξαμε και στο κεφάλαιο της γεωλογίας από 

μεταλπικές αποθέσεις και ανθρακικούς σχηματισμούς της Πίνδου. Οι μεταλπικές 

αποθέσεις παρουσιάζουν διαφορετικές τιμές περατότητας κατά την κατακόρυφη 

κυρίως έννοια αλλά και την οριζόντια και άρα θα περιμένουμε μεγάλο εύρος τιμών 

υδαταγωγιμότητας από στρώμα σε στρώμα, λόγω των λιθολογικών εναλλαγών 

που παρατηρούνται μέσα σε αυτές. Γενικά οι μεταλπικές αποθέσεις 

χαρακτηρίζονται σαν σύνολο σαν ημιπερατοί σχηματισμοί με εξαίρεση τους 

αλλούβιους σχηματισμούς που είναι άκρως περατοί. Πιο αναλυτικά: 

 

4.5. Υπόγεια υδατικά συστήματα του Δήμου Μεσσήνης 

Στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Μεσσήνης σύμφωνα με τα σχέδια διαχείρισης 

λεκανών απορροής ποταμών αναπτύσσονται τρία υπόγεια υδατικά συστήματα. Το 

σύστημα Παμίσου, το σύστημα Κορώνης και το υπόγειο υδατικό σύστημα 

Κυπαρισσίας Ιθώμης. Τα υδατικά αυτά συστήματα φαίνονται και περιγράφονται 

στου παρακάτω χάρτες. 

 



 34 

ΣΑΜΠΑΖΙΩΤΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ – ΓΕΩΛΟΓΟΣ – ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ MSc. 
Δαμοφώντος 6, Καλαμάτα, 24100. Τηλ: 6979266472, fax: 2721022340, email: esampazi@otenet.gr 

 

Υδρογεωλογική μελέτη για την καταγραφή των υπόγειων υδατικών πόρων του καλλικρατικού Δήμου 

Μεσσήνης 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 



 35 

ΣΑΜΠΑΖΙΩΤΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ – ΓΕΩΛΟΓΟΣ – ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ MSc. 
Δαμοφώντος 6, Καλαμάτα, 24100. Τηλ: 6979266472, fax: 2721022340, email: esampazi@otenet.gr 

 

Υδρογεωλογική μελέτη για την καταγραφή των υπόγειων υδατικών πόρων του καλλικρατικού Δήμου 

Μεσσήνης 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 36 

ΣΑΜΠΑΖΙΩΤΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ – ΓΕΩΛΟΓΟΣ – ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ MSc. 
Δαμοφώντος 6, Καλαμάτα, 24100. Τηλ: 6979266472, fax: 2721022340, email: esampazi@otenet.gr 

 

Υδρογεωλογική μελέτη για την καταγραφή των υπόγειων υδατικών πόρων του καλλικρατικού Δήμου 

Μεσσήνης 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 37 

ΣΑΜΠΑΖΙΩΤΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ – ΓΕΩΛΟΓΟΣ – ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ MSc. 
Δαμοφώντος 6, Καλαμάτα, 24100. Τηλ: 6979266472, fax: 2721022340, email: esampazi@otenet.gr 

 

Υδρογεωλογική μελέτη για την καταγραφή των υπόγειων υδατικών πόρων του καλλικρατικού Δήμου 

Μεσσήνης 
 

 
 

Χάρτης 4.1: Τα υπόγεια υδατικά συστήματα του Δήμου Μεσσήνης. 
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Όπως φαίνεται από τον πιο πάνω χάρτη μπορούμε να πούμε ότι το υπόγειο 

υδατικό σύστημα του Παμίσου επηρεάζεται από το πολύγωνο βροχόπτωσης με 

πράσινο χρώμα, το υπόγειο υδατικό σύστημα Κορώνης από το πολύγωνο με καφέ 

χρώμα και το υπόγειο υδατικό σύστημα Κυπαρισσίας – Ιθώμης από το πολύγωνο 

με μπλέ και γαλάζιο χρώμα. Έτσι ανάλογα με την έκταση που καλύπτει το κάθε 

υδατικό σύστημα στην περιοχή του Δήμου θα γίνει και ο υπολογισμός του 

υδατικού ισοζυγίου για το κάθε ένα. 

• Για το υδατικό σύστημα Παμίσου έχουμε σύμφωνα με την μεθοδολογία που 

ακολουθήσαμε και πιο πριν Ρ = 143.166.506 m3.  Ε= 95.625.226 m3.  Με 

βάση την γεωλογία του υπόγειου υδατικού συστήματος τα 

υδροπερατά πετρώματα δεν ξεπερνούν το 30% σε έκταση. Με ένα 

συντελεστή κατείσδυσης της τάξης των 40% είναι :                                  

Ι = 12% = 17.179.981 m3 

• Για το υδατικό σύστημα Κορώνης έχουμε σύμφωνα με την μεθοδολογία που 

ακολουθήσαμε και πιο πριν Ρ = 92.528.078 m3. Ε= 61.808.756 m3 . Με 

βάση την γεωλογία του υπόγειου υδατικού συστήματος τα 

υδροπερατά πετρώματα δεν ξεπερνούν το 30% σε έκταση. Με ένα 

συντελεστή κατείσδυσης της τάξης των 40% είναι :                                  

Ι = 12% = 11.103.369 m3 

• Για το υδατικό σύστημα Κυπαρισσίας - Ιθώμης έχουμε σύμφωνα με την 

μεθοδολογία που ακολουθήσαμε και πιο πριν Ρ = 284.725.763 m3. Ε= 

190.196.809 m3 . Με βάση την γεωλογία του υπόγειου υδατικού 

συστήματος τα υδροπερατά πετρώματα ξεπερνούν το 70% σε έκταση. 

Με ένα συντελεστή κατείσδυσης της τάξης των 40% είναι :                                  

Ι = 28% = 79.723.213 m3 

 

Από τις πιο πάνω τιμές αυτή που μας ενδιαφέρει είναι το Ι που αντιστοιχεί στην 

κατείσδυση και άρα στην υπόγεια τροφοδοσία των υπόγειων υδατικών αυτών 

συστημάτων. Για να δούμε όμως εάν κάποιο υδατικό σύστημα είναι σε έλλειψη ή 

σε κρίσιμη κατάσταση ή εάν ακόμα είναι σε καλή κατάσταση θα πρέπει να 

γνωρίζουμε τις αντλήσεις που γίνονται σε αυτό. Αυτό σε τόσο μεγάλη κλίμακα είναι 
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πάρα πολύ δύσκολο μπορούμε όμως να έχουμε μια γενική εικόνα. Για τον λόγο 

αυτό έγινε λεπτομερής καταγραφή όλων των υδροληψιών της ΔΕΥΑΜ και των 

υδρευτικών αναγκών, καθώς επίσης και συλλογή στοιχείων από ιδιωτικές 

γεωτρήσεις και από βιβλιογραφικά δεδομένα. Όλα αυτά παρουσιάζονται στο 

κεφάλαιο που ακολουθεί. 

 

4.6. Καταγραφή υπόγειων υδατικών πόρων του Δήμου Μεσσήνης 

Για την καταγραφή των υδατικών πόρων έγινε επιτόπου καταγραφή όλων των 

ενεργών υδροληψιών της ΔΕΥΑΜ (γεωτρήσεις και πηγές), μετρήθηκαν έτσι 

περίπου 100 υδροληψίες στο ύπαιθρο με την χρήση GPS χειρός και έγινε 

καταγραφή όλων των αναγκών της ΔΕΥΑΜ μέσα από τις εξαμηνιαίες μετρήσεις 

παροχών των ρολογιών ύδρευσης της ΔΕΥΑΜ. Περαιτέρω έγινε συλλογή 

δεδομένων υδροληψιών από την βάση δεδομένων του ΙΓΜΕ καθώς και από 

ιδιωτικές υδροληψίες. Συνολικά καταγράφηκαν πάνω από 130 υδροληψίες. 

Σίγουρα ο αριθμός των υδροληψιών μαζί με τις ιδιωτικές υδροληψίες που 

χρησιμοποιούνται για άρδευση στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου προσεγγίζει τις 

1000 εάν δεν τις ξεπερνά μιας και γίνεται συστηματική χρήση του υπόγειου νερού 

για άρδευση καλλιεργειών ειδικά στην περιοχή του Παμίσου. Είναι αδύνατον όμως 

να μετρηθούν αυτές οι υδροληψίες γιατί θα απαιτούσε πάρα  πολύ χρόνο και το 

αντικείμενο θα ήταν αδύνατον να προεκτιμηθεί. Με το μητρώο υδροληψιών που 

είναι σε κατασκευή και όταν αυτό ολοκληρωθεί θα μπορούσε να γίνει μια 

αναθεώρηση των στοιχειών που θα προκύψουν από την παρούσα μελέτη. Έγινε 

επίσης συλλογή και επεξεργασία στοιχείων από τα σχέδια διαχείρισης λεκανών 

απορροής για την περιοχή μας.  

Οι υδροληψίες που καταγράφηκαν μπήκαν στη βάση δεδομένων GIS και έγινε 

συσχέτιση με βάση τα υπόγεια υδατικά συστήματα από τα οποία αντλούν νερό 

καθώς και με την ζήτηση νερού που υπάρχει σε κάθε υδατικό σύστημα αλλά και 

την προσφορά αυτού όπως προέκυψε από τον υπολογισμό του υδατικού 

ισοζυγίου. 
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Με βάση τα δεδομένα των υδροληψιών που κατεγράφησαν και τα δεδομένα 

καταναλώσεων που παραχωρήθηκαν από την ΔΕΥΑΜ προκύπτει ότι για το 

υπόγειο υδατικό διαμέρισμα της Κορώνης έχουμε: 

1. Καταναλώσεις για ύδρευση Δ.Ε. Πεταλιδίου και Αίπειας μαζί με τις όποιες 

διαφυγές οι οποίες λόγω της παλαιότητας του δικτύου μπορούν να 

θεωρηθούν αντίστοιχες των καταναλώσεων ίσες με 2.000.000 m3. Εάν σε 

αυτές τις καταναλώσεις προσθέσουμε και τουλάχιστον 200 ιδιωτικές 

γεωτρήσεις (ο αριθμός πρέπει να είναι πολύ μεγαλύτερος), με μια μέση 

ετήσια κατανάλωση 30.000 m3 , προκύπτει ένας όγκος απολήψεων από το 

υπόγειο υδατικό σύστημα που προσεγγίζει τα 8.000.000 m3, χωρίς να 

μπορούμε να υπολογίζουμε το νερό που χορηγεί η ΔΕΥΑΜ για αρδευτικούς 

σκοπούς. Με μια ετήσια τροφοδοσία που είναι περί τα 11.103.369 m3, 

όπως υπολογίστηκε στο κεφάλαιο 4.3, καταλαβαίνουμε ότι το υδατικό 

σύστημα είναι σε μια κρίσιμη κατάσταση η οποία και επιδεινώνεται σε 

περιόδους έλλειψης βροχοπτώσεων όπως η φετινή χρονιά. Αν λάβουμε 

υπόψιν μας δε ότι ο πληθυσμός των ΔΕ Αίπειας και Πεταλιδίου αναμένετε 

να αυξηθεί λόγω της τουριστικής ανάπτυξης της παραλιακής ζώνης 

καταλαβαίνουμε ότι το πρόβλημα θα ενταθεί τα επόμενα χρόνια. Η 

μεγαλύτερη τροφοδοσία δε γίνεται στα ορεινά τμήματα των ΔΕ. Αυτών 

όπου και είναι δύσκολο να ανοιχθούν νέες γεωτρήσεις. Για όλους τους 

παραπάνω λόγους το υπόγειο υδατικό σύστημα Κορώνης χαρακτηρίζεται 

σε κρίσιμη κατάσταση. 

Με βάση τα δεδομένα των υδροληψιών που κατεγράφησαν και τα δεδομένα 

καταναλώσεων που παραχωρήθηκαν από την ΔΕΥΑΜ προκύπτει ότι για το 

υπόγειο υδατικό διαμέρισμα Παμίσου έχουμε: 

2. Καταναλώσεις για ύδρευση Δ.Ε. Μεσσήνης και Ανδρούσας μαζί με τις 

όποιες διαφυγές οι οποίες λόγω της παλαιότητας του δικτύου μπορούν να 

θεωρηθούν αντίστοιχες των καταναλώσεων ίσες με 4.600.000 m3. Εάν σε 

αυτές τις καταναλώσεις προσθέσουμε και τουλάχιστον 200 ιδιωτικές 

γεωτρήσεις (ο αριθμός πρέπει να είναι πολύ μεγαλύτερος, μόνο στην 

περιοχή της Μπούκας και της Ανάληψης υπάρχουν αναρίθμητα έργα 

υδροληψίας για το πότισμα της πατάτας που είναι μια πολύ υδροβόρα 
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καλλιέργεια), με μια μέση ετήσια κατανάλωση 30.000 m3 , προκύπτει ένας 

όγκος απολήψεων από το υπόγειο υδατικό σύστημα που προσεγγίζει τα 

11.000.000 m3, χωρίς να μπορούμε να υπολογίζουμε το νερό που χορηγεί 

η ΔΕΥΑΜ για αρδευτικούς σκοπούς. Με μια ετήσια τροφοδοσία που είναι 

περί τα 17.179.981 m3, όπως υπολογίστηκε στο κεφάλαιο 4.3, 

καταλαβαίνουμε ότι το υδατικό σύστημα είναι σε μια κρίσιμη κατάσταση η 

οποία και επιδεινώνεται σε περιόδους έλλειψης βροχοπτώσεων όπως η 

φετινή χρονιά. Αν λάβουμε υπόψιν μας δε ότι ο πληθυσμός της ΔΕ 

Μεσσήνης αναμένετε να αυξηθεί λόγω της τουριστικής ανάπτυξης της 

παραλιακής ζώνης με την κατασκευή του δρόμου Καλαμάτα – Ριζόμυλο 

καταλαβαίνουμε ότι το πρόβλημα θα ενταθεί τα επόμενα χρόνια. Η 

τροφοδοσία όμως του υδατικού συστήματος γίνεται και από τους 

ασβεστολίθους του υδατικού συστήματος της Κυπαρισσίας – Ιθώμης, στην 

επαφή των ιζημάτων με τα ανθρακικά πετρώματα της ζώνης Πίνδου όπου 

και διενεργείται ισχυρή πλευρική τροφοδοσία από τον καρστικό υδροφόρο 

ορίζοντα. Έτσι εξηγούνται οι μεγάλες παροχές, μεγαλύτερες των 100 m3/h 

της πηγής του Αγίου Παύλου και των γεωτρήσεων μικρού βάθους στα 

ανάντη της πηγής. Αυτή η πλευρική τροφοδοσία και η επικοινωνία μεταξύ 

των δύο συστημάτων είναι αδύνατον σε αυτήν την φάση να υπολογιστεί και 

θα μπορούσε να αποτελέσει αντικείμενο νέας μελέτης έρευνας. Με 

δεδομένα όμως όλα τα παραπάνω μπορούμε να πούμε ότι το δυτικό τμήμα 

του υπόγειου υδατικού συστήματος είναι σε καλή ποσοτική και ποιοτική 

κατάσταση ενώ το ανατολικό και νότιο τμήμα υπεραντλείται και βρίσκεται σε 

κρίσιμη κατάσταση ισορροπίας. Κρίνεται αναγκαία η εκπόνηση 

υδρογεωλογικής – γεωφυσικής μελέτης για την διαπίστωση μετώπου 

υφαλμύρινσης στην παράλια περιοχή Μπούκας – Ανάληψης. 

Για την περιοχή του νοτιοανατολικού τμήματος έχει εκπονηθεί και παλιότερα 

υδρογεωλογική μελέτη τα αποτελέσματα της οποίας παρουσιάζονται παρακάτω. Ο 

πιεζομετρικός χάρτης που ακολουθεί, αντιστοιχεί στην υγρή περίοδο του έτους 

2003 του ελεύθερου υδροφόρου ορίζοντα των Πλειοπλειστοκαινικών ιζημάτων 

(Εικόνα 4.1). 
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Εικ 4.3: Πιεζομετρικός χάρτης της υγρής περιόδου του έτους 2003 του 

Πλειοπλειστοκαινικού υδροφορέα. (Πηγή: Παναγόπουλος Γ., et. al., 2004) 

 

Η γενική διεύθυνση ροής του υπόγειου νερού είναι περίπου Β-Ν προς τη θαλάσσια 

περιοχή του κόλπου της Καλαμάτας. Στο ανατολικό τμήμα του υδροφόρου 

ορίζοντα η διεύθυνση ροής μετατρέπεται σε ΒΒΔ έως περίπου Α-Δ, προς τον 

Πάμισο ποταμό, γεγονός που υποδηλώνει υδραυλική επικοινωνία και πιθανή 

πλευρική τροφοδοσία του επιφανειακού από το υπόγειο νερό. Η μέση υδραυλική 

κλίση του υδροφόρου ανέρχεται σε 15‰ περίπου, ενώ οι μικρότερες τιμές, 

παρατηρούνται στην ευρύτερη περιοχή του ποταμού Παμίσου, όπου η 

υδροπερατότητα των ιζημάτων αναμένεται αυξημένη, λόγω αύξησης του 

κοκκομετρικού μεγέθους των υλικών του υδροφορέα. 

 

Το υδραυλικό φορτίο εμφανίζει θετικές τιμές σε όλη την έκταση του υδροφόρου, 

ακόμη και στις παράκτιες περιοχές, γεγονός που αποκλείει την περίπτωση 

υφαλμύρινσης των υπόγειων νερών, λόγω αναστροφής της φυσικής υδραυλικής 

βαθμίδας προς τη θάλασσα, παρά τις εντατικές αντλήσεις στην παράκτια ζώνη 

Εντούτοις, φαινόμενα υφαλμύρινσης παρατηρήθηκαν στον καρστικό υδροφόρο 

ορίζοντα της περιοχής. Πιο συγκεκριμένα, παρατηρήθηκε αυξημένη συγκέντρωση 
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αλάτων στην καρστική πηγή του Αγίου Φλώρου, όπου οι συγκεντρώσεις των 

ιόντων Na+ και Cl- ξεπερνούν τα 100 και 170 mg/l αντίστοιχα. Αντίθετα, στη 

γειτονική πηγή του Πηδήματος, οι συγκεντρώσεις των ιόντων αυτών κείνται σε 

πολύ χαμηλά επίπεδα. Οι πηγές του Αγίου Φλώρου βρίσκονται σε απόσταση 

περίπου 16 km από την ακτή και σε απόλυτο υψόμετρο περίπου +15 m. Ο 

μηχανισμός μίξης του γλυκού με το θαλασσινό νερό μπορεί να εξηγηθεί με 

σιφωνοειδή κυκλοφορία, δηλαδή αναρρόφηση αλμυρού νερού από τη ζώνη 

αλμυρού νερού, λόγω μεγάλης ταχύτητας ροής του γλυκού νερού και άφιξη του 

υφάλμυρου νερού στην πηγή, κάτω από την επίδραση όχι της βαρύτητας αλλά της 

πίεσης. Οι διαφορές στη χημική σύσταση των δύο πηγών αποδίδονται σε 

διαφορετικό καρστικό δίκτυο τροφοδοσίας, που στην περίπτωση της πηγής 

Πηδήματος δε συνδέεται με τους αγωγούς κυκλοφορίας αλμυρού νερού. Ανάλογες 

υδροχημικές διεργασίες, έχουν αναφερθεί και στη γειτονική περιοχή της Τριφυλίας 

(Παναγόπουλος και Λαμπράκης, 2001). 

Η χημική σύσταση των υπόγειων νερών της περιοχής έρευνας Παναγόπουλος Γ., et. 

al., 2004 παρατίθενται στον πίνακα 1 που ακολουθεί. 

Πίνακας 1. Μέσες συγκεντρώσεις των χημικών στοιχείων (mg/l) στους υδροφορείς της 

περιοχής έρευνας. (Πηγή: Παναγόπουλος Γ., et. al., 2004) 

 

Το νερό του Πλειοπλειστοκαινικού υδροφορέα, εμφανίζει μια σχετικά αυξημένη 

αλατότητα, με μέση τιμή ηλεκτρικής αγωγιμότητας περίπου 840 μS/cm. Οι 

αυξημένες συγκεντρώσεις των ιόντων Na+ Cl-- όπως επίσης και των ιόντων Ca2+-

SO4
-2, συνδέονται με διάλυση των υφάλμυρης προέλευσης ορυκτών του 

υδροφορέα, όπως π.χ. αλίτης, γύψος, ανυδρίτης, δεδομένου ότι όπως 

προαναφέρθηκε δεν υφίσταται διείσδυση της θάλασσας προς την ενδοχώρα. 

Όπως φαίνεται από τον πίνακα 1, το νερό του Πλειοπλειστοκαινικού υδροφορέα 

παρουσιάζεται έντονα επιβαρημένο σε νιτρικά και νιτρώδη ιόντα, ενώ αντίθετα οι 

υπόλοιποι υδροφορείς παρουσιάζουν αρκετά μικρότερες συγκεντρώσεις. 
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Στην εικόνα 4.2 που ακολουθεί, παρουσιάζεται η κατανομή των νιτρικών και 

νιτρωδών ιόντων στον υδροφόρο ορίζοντα των Πλειοπλειστοκαινικών ιζημάτων 

της ευρύτερης περιοχής έρευνας. Ιδιαίτερα αυξημένες συγκεντρώσεις νιτρικών 

ιόντων παρατηρούνται στη νότια και δυτική περιοχή της Μεσσήνης, ενώ σχετικά 

αυξημένες τιμές εμφανίζονται σε όλη την έκταση του υδροφόρου. Η κατανομή των 

νιτρωδών ιόντων, δημιουργεί έναν εκτεταμένο θύσσανο ρύπανσης βόρεια της 

Μεσσήνης, όπου οι τιμές ξεπερνούν ακόμη και τα 5 mg/l. 

Η υποβάθμιση της ποιότητας του υπόγειου νερού του Πλειοπλειστοκαινικού 

υδροφορέα αποδίδεται στις εντατικές λιπάνσεις που πραγματοποιούνται στις 

καλλιεργούμενες ζώνες, καθώς επίσης και σε πιθανές διαρροές από 

απορροφητικούς βόθρους ή διαρροές του δικτύου αποχέτευσης των λυμάτων. Το 

φαινόμενο αυτό έχει παρατηρηθεί σε επίσης έντονο βαθμό και στη γειτονική 

περιοχή της Καλαμάτας (Σαμπατακάκης κ.ά., 2001). 

 

 

Εικ 4.4: Κατανομή των Νιτρικών (α) και Νιτρωδών (β) ιόντων στον Πλειοπλειστοκαινικό 

υδροφορέα της ευρύτερης περιοχής του Δήμου (οι συγκεντρώσεις δίνονται σε mg/l). 

(Παναγόπουλος Γ., et. al., 2004) 
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Με βάση τα δεδομένα των υδροληψιών που κατεγράφησαν και τα δεδομένα 

καταναλώσεων που παραχωρήθηκαν από την ΔΕΥΑΜ προκύπτει ότι για το 

υπόγειο υδατικό διαμέρισμα Κυπαρισσίας - Ιθώμης έχουμε: 

3. Καταναλώσεις για ύδρευση Δ.Ε. Ιθώμης, Τρικόρφου, Αριστομένη και 

Βουφράδων μαζί με τις όποιες διαφυγές οι οποίες λόγω της παλαιότητας 

του δικτύου μπορούν να θεωρηθούν αντίστοιχες των καταναλώσεων ίσες 

με 3.000.000 m3. Εάν σε αυτές τις καταναλώσεις προσθέσουμε και 

τουλάχιστον 200 ιδιωτικές γεωτρήσεις (ο αριθμός πρέπει να είναι πολύ 

μεγαλύτερος), με μια μέση ετήσια κατανάλωση 30.000 m3 , προκύπτει ένας 

όγκος απολήψεων από το υπόγειο υδατικό σύστημα που προσεγγίζει τα 

9.000.000 m3, χωρίς να μπορούμε να υπολογίζουμε το νερό που χορηγεί η 

ΔΕΥΑΜ για αρδευτικούς σκοπούς. Με μια ετήσια τροφοδοσία που είναι 

περί τα 79.723.213 m3, όπως υπολογίστηκε στο κεφάλαιο 4.3, 

καταλαβαίνουμε ότι το υδατικό σύστημα είναι σε μια καλή κατάσταση. Αυτό 

οφείλεται κυρίως γιατί η όποια ύδρευση και άρδευση στο υδατικό 

διαμέρισμα, τουλάχιστον από πλευράς ΔΕΥΑΜ, γίνεται κυρίως από πηγές 

χωρίς να επιβαρύνεται ο υπόγειος υδροφόρος ορίζοντας από νέες 

απολήψεις με γεωτρήσεις. Στο υδατικό διαμέρισμα έχουν μελετηθεί και νέα 

έργα άρδευσης από πηγές (αρδευτικό τρικόρφου)  που κινούνται στην 

σωστή κατεύθυνση. 

 

4.7. Προτεινόμενα μέτρα για την διατήρηση των υδατικών πόρων του Δήμου 

Μεσσήνης 

Σύμφωνα με τα όσα προέκυψαν από το προηγούμενο κεφάλαιο εξήχθη το 

συμπέρασμα ότι το υπόγειο υδατικό σύστημα της Κορώνης βρίσκεται σε κρίσιμη 

κατάσταση όσον αφορά τα αποθέματα των υπόγειων υδατικών πόρων. Επίσης 

πιθανόν σε κρίσιμη κατάσταση όσον αφορά τα υπόγεια αποθέματα αλλά και 

πιθανόν λόγω υφαλμύρινσης ίσως βρίσκεται και το νοτιότερο τμήμα του υπόγειου 

υδατικού συστήματος του Παμίσου κάτι που προκύπτει από τα σχέδια λεκανών 

απορροής αλλά όχι από προηγούμενες μελέτες. Σε αυτά τα υδατικά συστήματα 
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αλλά και στα υπόλοιπα, για λόγους πρόληψης, θα πρέπει να ληφθούν τα κάτωθι 

μέτρα: 

1. Απαγόρευση των αρδεύσεων από το δίκτυο της ΔΕΥΑΜ, κυρίως σε 

περιόδους λειψυδρίας όπως ήταν το φετινό καλοκαίρι. (ιδιαιτέρως στο 

υπόγειο υδατικό σύστημα Κορώνης) 

2. Απαγόρευση της χορήγησης νέων αρδευτικών παροχών σε όλον τον Δήμο 

Μεσσήνης από την ΔΕΥΑΜ. (ιδιαιτέρως στο υπόγειο υδατικό σύστημα 

Κορώνης) 

3. Θέσπιση διαφορετικής τιμολογιακής πολιτικής για τις συνδέσεις που έχουν 

να κάνουν με άρδευση από το δίκτυο της ΔΕΥΑΜ. Η τιμολογιακή πολιτική 

θα πρέπει να είναι τέτοια που να αποτρέπει την σπατάλη του νερού και να 

αποθαρρύνει την άρδευση από το δίκτυο της ΔΕΥΑΜ. 

4. Προγραμματισμός νέων έργων υδροληψίας στα ανάντη στον καρστικό 

υδροφορέα που αναπτύσσεται στο Λυκόδημο όρος και πιθανή καλλιέργεια 

των υπαρχουσών πηγών για αύξηση της παροχής τους όπου αυτό 

ευνοείται από την υπάρχουσα γεωλογική δομή με διάνοιξη γεωτρήσεων 

δίπλα από τις πηγές (όπως έγινε στην περιοχή του Αγίου Παύλου). 

5. Εμπλουτισμός του καρστικού υδροφόρου ορίζοντα όπου υπάρχει 

δυνατότητα και ευνοείται και ο εμπλουτισμός από την ισχυρή 

καρστικοποίηση των ανθρακικών σχηματισμών από τα ρέματα της 

περιοχής με την δημιουργία μικρών ανασχετικών φραγμάτων ροής στην 

κοίτη των ρεμάτων. (παραδείγματα και εφαρμογές θα δειχθούν στο 

επόμενο κεφάλαιο). Ο παραπάνω εμπλουτισμός θα πρέπει να γίνει 

σχεδιασμένα και εντοπισμένα σε κάποιες περιοχές που θα υποδειχθούν 

μετά από ειδική υδρογεωλογική μελέτη ανάντη πηγών σημαντικού 

ενδιαφέροντος. 

6. Διενέργεια γεωφυσικής διασκόπησης με την μέθοδο της ηλεκτρικής 

τομογραφίας στο παραλιακό μέτωπο της Μπούκας και της Ανάληψης για να 

διαπιστωθεί πιθανό μέτωπο υφαλμύρινσης του παράκτιου υδροφόρου 

ορίζοντα. 
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7. Κρίνεται σκόπιμο να περάσει άμεσα στην επόμενη φάση το έργο για το 

αρδευτικό φράγμα στον ποταμό Μαυροζούμαινα του οποίου η πρώτη φάση 

έχει ήδη ολοκληρωθεί και σε περίπτωση που κατασκευαστεί το φράγμα θα 

αρδευτεί μια πολύ μεγάλη περιοχή στο υδατικό σύστημα Παμίσου. Το 

φράγμα μπορεί επίσης να λειτουργήσει με γεωτρήσεις άντλησης και για τον 

εμπλουτισμό του υπόγειου υδατικού συστήματος. 

5. ΤΕΧΝΗΤΟΣ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΣ 

5.1. Γενικά – Ιστορικό 

i. Το νερό της επιφανειακής απορροής μπορεί να αξιοποιηθεί με τους εξής 

τρόπους: 

• Με άμεση άντληση από την κοίτη του υδρογραφικού δικτύου, ενόσω ρέει, 

πριν καταλήξει στη θάλασσα.  

• Με κατασκευή φραγμάτων στην τεχνητή λίμνη των οποίων αποθηκεύεται 

και από την οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί.  

• Με τη χρησιμοποίησή του για τεχνητό εμπλουτισμό των υδροφόρων 

στρωμάτων.  

Στην πρώτη περίπτωση η λύση είναι κατά κανόνα συμφέρουσα, όμως μπορεί να 

αξιοποιηθεί μόνο μικρό ποσοστό του επιφανειακού νερού. Εξάλλου η ζήτηση 

νερού είναι μέγιστη όταν η παροχή του υδρογραφικού δικτύου είναι ελάχιστη ή 

μηδενική. Άρα σε χώρες όπως η Ελλάδα δεν αποτελεί λύση σήμερα που 

απαιτείται αξιοποίηση όλου του υδατικού δυναμικού, ή πάντως μεγάλου τμήματός 

του. 

Στη δεύτερη περίπτωση έχουμε στην Ελλάδα, στις άλλες παραμεσογειακές χώρες 

και σε όλο τον υπόλοιπο κόσμο κατασκευή φραγμάτων και χρησιμοποίηση του 

νερού από τις τεχνητές λίμνες τους. Ανάλογα με τα χαρακτηριστικά της θέσης 

κατασκευής του φράγματος η λύση μπορεί να είναι περισσότερο ή λιγότερο 

συμφέρουσα ή και ενίοτε αρκετά έως παντελώς ασύμφορη, αλλά αναγκαία για 

κοινωνικούς λόγους, όταν δεν υπάρχει άλλη λύση. 
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Στην τρίτη τέλος περίπτωση υπάρχει λύση που κατά τις τελευταίες δεκαετίες 

αναπτύχθηκε σιγά-σιγά γιατί έχει πολλά πλεονεκτήματα. Βέβαια η λύση αυτή 

ενδείκνυται όταν είναι πρόσφορες οι γεωλογικές και υδρογεωλογικές συνθήκες και 

εντέλει συμφέρουσες οι οικονομικές παράμετροι στο πλαίσιο συνολικής 

διαχείρισης των υδατικών πόρων μιας περιοχής ή λεκάνης. Σε ορισμένες περιοχές 

η λύση αυτή είναι είτε η μόνη εφικτή, είτε αναγκαία και γι' αυτό πρέπει να 

εφαρμόζεται ανεξάρτητα από οικονομικές παραμέτρους και αποδόσεις. 

ii. Τι θα μπορούσαμε να θεωρήσουμε ως τεχνητό εμπλουτισμό υδροφόρων 

στρωμάτων; Ποιος είναι ο ορισμός του; 

Σε μια λεκάνη η περιοχή, υπό φυσικές συνθήκες, χωρίς παρέμβαση του 

ανθρώπου, το νερό των κατακρημνισμάτων που φθάνει στα υδροφόρα στρώματα 

και τα τροφοδοτεί, είτε άμεσα με την κατείσδυση, είτε έμμεσα με τη διήθηση από 

τις κοίτες του υδρογραφικού δικτύου, είναι ο φυσικός εμπλουτισμός. Το ύψος του 

είναι ορισμένο κάθε υδρολογικό έτος και εξαρτάται από τη γεωλογική σύσταση, 

από το βροχομετρικό ύψος και το βροχομετρικό σύστημα (ετήσια κατανομή της 

βροχής). Ο άνθρωπος έχει τη δυνατότητα να αυξήσει την ποσότητα αυτή του 

νερού, να προκαλέσει δηλαδή «τεχνητό εμπλουτισμό». Επομένως ως τεχνητό 

εμπλουτισμό των υδροφόρων στρωμάτων θα μπορούσαμε να χαρακτηρίσουμε 

την αύξηση των ποσοτήτων μετεωρικού νερού που εισέρχεται στα υδροφόρα 

στρώματα με χρήση διαδικασιών, τεχνικών, εγκαταστάσεων-διατάξεων από τον 

άνθρωπο. Στην πιο ευρεία έννοια θα λέγαμε ότι τεχνητός εμπλουτισμός είναι η 

εισαγωγή πρόσθετων ποσοτήτων νερού στο(-α) υδροφόρο(-α) στρώμα(-τα). Το 

πρόσθετο αυτό νερό μπορεί να προέρχεται από επιφανειακό νερό ή από νερό από 

παρακείμενο(-α) υδροφόρο(-α) στρώμα(-τα). 

Οι βασικές μέθοδοι εμπλουτισμού είναι: 

a. Η ήπια μορφή εμπλουτισμού. Πρόκειται για διοχέτευση επιφανειακού νερού 

σε επιφανειακές ζώνες μεγάλης περατότητας (π.χ. ανενεργές παλιές κοίτες 

ποταμών και χειμάρρων ή διευθετημένες επιφανειακές περιοχές με 

εκσκαφές, αναχώματα κ.λ.π.), όπου το νερό διηθείται και κατεισδύει κατά τη 

διαδρομή του, η οποία, με τη σειρά της, χαρακτηρίζεται από μικρή ταχύτητα 

απορροής και επομένως μεγάλο διαθέσιμο χρόνο κατείσδυσης. 
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b. Η δυναμική μορφή εμπλουτισμού. Πρόκειται, ουσιαστικώς, για εις πίεση 

νερού σε βάθος, με τη βοήθεια διαμορφούμενου υδραυλικού φορτίου, μέσο 

τάφρων, φρεάτων ή γεωτρήσεων. Η μορφή αυτή εφαρμόζεται στην 

περίπτωση εμπλουτισμού υπό πίεση υδροφόρων οριζόντων ή ελεύθερων 

σε συνθήκες μεγάλου βάθους ή και απουσίας επιφανειακών σχηματισμών 

κατάλληλης περατότητας.  

 

iii. Σκοπός του τεχνητού εμπλουτισμού είναι ένας από τους πιο κάτω ή 

συνδυασμός περισσότερων του ενός από αυτούς. 

 

• Η αύξηση της εκμεταλλεύσιμης ποσότητας υπόγειου νερού ή η δημιουργία 

προσωρινής υπόγειας αποθήκης για εκμετάλλευση. 

• Η αποκατάσταση της υδρολογικής ισορροπίας (δηλ. του υδρολογικού 

ισοζυγίου) υδροφόρων στρωμάτων ή συστημάτων που διαταράχθηκε λόγω 

υπερεκμετάλλευσης (υπεράντλησης) τους ή η πρόληψη της επαπειλούμενης 

διατάραξης του υδρολογικού ισοζυγίου και των συνεπειών του (βλ. 

προηγούμενο κεφάλαιο). 

• Η πρόκληση ανόδου της στάθμης (τοπικά ή γενικά) σε παράκτια υδροφόρα 

στρώματα για την αποφυγή ή την αναχαίτιση διείσδυσης της θάλασσας και 

υφαλμύρωσης των υδροφορέων. 

• Η άνοδος ή έστω η διατήρηση της στάθμης υδροφόρων στρωμάτων για την 

αποφυγή συνίζησής τους και υποχώρησης της επιφάνειας του εδάφους. 

• Η τροποποίηση της ποιότητας υπόγειου νερού με εμπλουτισμό του από 

άλλο κατάλληλο ποιοτικά. 

• Η επεξεργασία επιφανειακών νερών προς εκμετάλλευση δια της διήθησής 

τους από κατάλληλα εδαφικά-γεωλογικά στρώματα. 
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• Η διατήρηση της παροχής που επαπειλείται με μείωση ή και πλήρη 

στείρευση ή επαναλειτουργία στειρευθείσης ήδη πηγής αντλουμένου φρέατος 

(ή γεώτρησης) ή κάθε υδροληπτικού (υδρομαστευτικού) έργου. 

• Η ενεργειακή χρήση νερού με εισαγωγή κρύου και άντληση ζεστού σε 

περιοχές γεωθερμικών πεδίων. 

• Η λειτουργία ψυκτικών εγκαταστάσεων και μηχανισμών εργοστασίων με την 

εισαγωγή θερμού νερού και την άντληση κρύου. 

• Η αντιμετώπιση πλημμυρικών παροχών με τη διοχέτευση μέρους τους σε 

περιοχές με διατάξεις-εγκαταστάσεις τεχνητού εμπλουτισμού. 

• Την άντληση πετρελαίου με μικρότερο κόστος. 

 

iv. Προϋποθέσεις εφαρμογής του τεχνητού εμπλουτισμού είναι οι εξής: 

 

• Να υπάρχει επιφανειακό νερό σε επαρκή ποσότητα. 

• Η ποιότητα του επιφανειακού νερού να είναι κατάλληλη και χημικά συμβατή 

με αυτήν του υπόγειου. 

• Να υπάρχουν κατάλληλες γεωλογικές συνθήκες (επιφάνειες και υπέδαφος με 

μεγάλη περατότητα, υδροφόρα στρώματα σε αλληλουχία και σε υδραυλική 

διασύνδεση κλπ). 

• Να υπάρχουν περιοχές κατάλληλες γεωμορφολογικά. 

• Το κατασκευαστικό και το λειτουργικό κόστος να μην είναι ασύμφορα. 

 

v. Πλεονεκτήματα και Μειονεκτήματα του Τεχνητού Εμπλουτισμού. Στα 

πλεονεκτήματα θα μπορούσαμε να αναφέρουμε: 
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• Περιβαλλοντικά έχει γενικά θετικές επιπτώσεις: βελτίωση της ποιότητας του 

υπόγειου νερού, προστασία της ύπαρξης και της λειτουργίας πηγών και 

υγροτόπων, αποφυγή συνίζησης και άρα ποσοτικής υποβάθμισης 

υδροφορέων, αποφυγή ή αναχαίτιση διείσδυσης θαλασσινού νερού στα 

παράκτια υδροφόρα στρώματα. 

• Οι υπόγειοι ταμιευτήρες δεν διατρέχουν τους κινδύνους φυσικών 

καταστροφών των επιφανειακών ταμιευτήρων (κατολισθήσεις, πλημμύρες, 

άμεσες μολύνσεις κλπ). 

• Δεν αχρηστεύεται λόγω υπεράντλησης τυχόν υπάρχουσα υποδομή από 

γεωτρήσεις, αγωγούς κλπ. 

• Μειώνονται οι απώλειες νερού από εξατμίσεις 

• Αποφεύγονται οι απαλλοτριώσεις, που είναι απαραίτητες σε επιφανειακές 

συγκεντρώσεις νερού (ταμιευτήρες), στις περιπτώσεις που τα έργα είναι 

συγκρίσιμα. 

• Οι υδροφόροι ορίζοντες εμφανίζουν, γενικώς, μεγάλη υδροχωρητικότητα, σε 

σχέση με τις ανάγκες και τις δυνατότητες εμπλουτισμού. 

• Μικρότερο, συγκριτικώς, κόστος σε σχέση με άλλης μορφής 

υδατοσυγκεντρώσεις. 

• Περιορισμένο δίκτυο επιφανειακής μεταφοράς νερού, αφού οι τεχνητοί 

εμπλουτισμοί αντιμετωπίζουν τοπικά προβλήματα. 

• Έμμεση αντιπλημμυρική προστασία με τη διοχέτευση μέρους της 

επιφανειακή απορροής για εμπλουτισμό. 

• Διευκολύνονται διαδικασίες και εφαρμογές ανταλλαγών θερμότητας. 

• Επιτυγχάνεται καθαρισμός του νερού με τη διαδικασία της διηθήσεως. 

• Αποτρέπεται η παραμονή στάσιμων νερών στην επιφάνεια με όλες τις 

επιπτώσεις στο περιβάλλον και την υγεία (εξαίρεση η περίπτωση της 

διατηρήσεως των υγροτόπων). 
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Στα μειονεκτήματα θα μπορούσαμε να αναφέρουμε: 

• Απαιτείται συνεχής και επιμελής παρακολούθηση των συστημάτων τεχνητού 

εμπλουτισμού. 

• Υπάρχει κίνδυνος μόλυνσης-ρύπανσης υπόγειου νερού, αν, έστω 

επεισοδιακά, χρησιμοποιηθεί μολυσμένο-ρυπασμένο νερό. 

• Δεν συναντώνται συχνά στη φύση κατάλληλες συνθήκες υπό οικονομικά 

συμφέροντες όρους για εφαρμογή τεχνητού εμπλουτισμού. 

vi. Ιστορικό εφαρμογής τεχνητού εμπλουτισμού.  

Η εφαρμογή τεχνητού εμπλουτισμού ιστορικά έχει αρχίσει κατά τη Ρωμαϊκή εποχή 

στην Τυνησία, όπου έχουν βρεθεί σαφή ίχνη. Και σε άλλες παραμεσογειακές 

περιοχές έχουν επίσης βρεθεί παρόμοια ίχνη της ίδιας εποχής. 

Σημαντικό έργο τεχνητού εμπλουτισμού έχουμε στα τέλη του 18ου - αρχές του 

19ου αιώνα για την ύδρευση της Γαλλικής πόλης Toulouse, το οποίο βέβαια 

βελτιώθηκε αργότερα. Επίσης την ίδια εποχή έχουμε αντίστοιχο έργο για την 

ύδρευση της Γλασκώβης. 

Από το τέλος του 19ου αιώνα έχουμε κάποια έργα τα οποία βελτιώνονται στις 

αρχές του 20ου αιώνα. Όμως εκτενώς αναπτύσσεται ο τεχνητός εμπλουτισμός 

από τη δεκαετία του 1950, σχεδόν σε όλο τον κόσμο, όταν λόγω 

υπερεκμετάλλευσης άρχισε να υποχωρεί η στάθμη υδροφόρων στρωμάτων. Έτσι: 

• Στις Η.Π.Α. ιδιαίτερα στην Καλιφόρνια, αλλά και σε άλλες Πολιτείες, πριν το 

1978, η ετήσια ποσότητα των νερών τεχνητού εμπλουτισμού ήταν 770.106 

m3, το 1978 ήταν 4000.106 m3 και σήμερα είναι πολύ μεγαλύτερη. 

• Στη Γερμανία το 1982 υπήρχαν 51 έργα τεχνητού εμπλουτισμού με 

συνολικό ετήσιο όγκο εμπλουτισμού 474.106 m3. 

• Στην Ολλανδία το 1990 είχαμε ετήσιο όγκο τεχνητού εμπλουτισμού 

156.106 m3. 

• Στο Ισραήλ το 1968 ο όγκος του νερού εμπλουτισμού ήταν 104.106 m3 

ετήσια, σήμερα δε είναι πολύ μεγαλύτερος. 
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• Στην Κύπρο, από το 1982, έχει εφαρμοστεί συστηματικά ο τεχνητός 

εμπλουτισμός με μεθόδους κυρίως κατάκλυσης (λιμνοδεξαμενές σε 

αλλουβιακές αποθέσεις) σε μεγάλους υδροφορείς του νησιού (Γερμασόγειας, 

Ακρωτηρίου, Ξεροποτάμου και Μαρωνίου), με στόχο την κάλυψη αναγκών 

ύδρευσης και άρδευσης αλλά και την αντιμετώπιση της θαλάσσιας 

διείσδυσης.  

Αναφέραμε τα πιο πάνω ενδεικτικά. Σήμερα σε όλες σχεδόν τις χώρες της 

Ευρώπης (Γαλλία, Τσεχία, Ρωσία, Βέλγιο, Σουηδία, Αγγλία, Ιταλία κλπ) υπάρχουν 

σημαντικά έργα τεχνητού εμπλουτισμού. Επίσης και σε όλο τον υπόλοιπο κόσμο 

(Ιαπωνία, Μέση Ανατολή, Αυστραλία, Μεξικό κλπ) υπάρχουν σήμερα έργα 

τεχνητού εμπλουτισμού με τεράστιες ποσότητες εμπλουτιζόμενου νερού. 

Σημειώνουμε ενδεικτικά ότι η Γαλλική πόλη Grenoble στις δυτικές Άλπεις, 

υδρεύεται σχεδόν αποκλειστικά από έργο τεχνητού εμπλουτισμού που 

κατασκευάστηκε το 1965. 

Για τον τεχνητό εμπλουτισμό στην Ελλάδα θα αναφερθούμε σε ειδικό κεφάλαιο πιο 

κάτω. 

5.2. ΟΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΥ 

Μια ποικιλία μεθόδων εμπλουτισμού έχει αναπτυχθεί, που περιλαμβάνει 

επιφανειακές κατακλύσεις νερού, εμπλουτισμών μέσω ορυγμάτων, εκσκαφών, 

φρεάτων και γεωτρήσεων, καθώς και άντληση ώστε να προκληθεί επαγόμενος 

εμπλουτισμός από επιφανειακές συγκεντρώσεις νερού. Η επιλογή μιας 

συγκεκριμένης μεθόδου είναι συνάρτηση των τοπικών τοπογραφικών, γεωλογικών 

και εδαφικών συνθηκών, της επιδιωκόμενης ποσότητας και ρυθμού εμπλουτισμού 

και την τελική χρήση του νερού του εμπλουτισμού.  

Ο τεχνητός εμπλουτισμός εξαρτάται αρχικά, από την «ευκολία διήθησης» ή τη 

«διηθητικότητα», ένα φαινόμενο διαφορετικό από τη διήθηση με τη γενική της 

έννοια. Σύμφωνα με το U.S. Salinity Laboratory η τιμή της διηθητικότητας ορίζεται 

σαν η μέγιστη τιμή απορροφήσεως, από το έδαφος, νερού διαχεόμενου στην 

επιφάνεια, σε μικρό βάθος. Διήθηση, αυτή καθεαυτή, είναι η διέλευση του νερού 

δια μέσου της επιφάνειας του εδάφους. Οι μέθοδοι του τεχνητού εμπλουτισμού 
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κατά (ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ, Γ. (2000): «Τεχνητός εμπλουτισμός υδροφόρων 

οριζόντων».- Ειδικά μαθήματα γεωλογικών εφαρμογών), είναι οι παρακάτω. 

5.2.1. Επιφανειακές κατακλύσεις 

 

Ο όρος αυτός αναφέρεται στη διάθεση νερού στην επιφάνεια του εδάφους ώστε να 

αυξηθεί η ποσότητα της κατεισδύσεως και διηθήσεως προς τον υδροφόρο 

ορίζοντα. Αν και έρευνες πεδίου της μορφής αυτής έχουν δείξει ότι πολλοί 

παράγοντες επηρεάζουν την ποσότητα του κατεισδύοντος νερού, από ποσοτικής 

πλευράς, η σπουδαιότερη απ’ αυτούς φαίνεται να είναι η έκταση τη επιφάνειας 

κατακλύσεως και ο χρόνος επαφής του νερού με την επιφάνεια του εδάφους. Η 

αποτελεσματικότητα της κατακλύσεως μετράται με όρους «σχέσεις 

εμπλουτισμού», που εκφράζονται σαν ταχύτητα της προς τα κάτω κίνησης του 

νερού στο σύνολο της κατακλυζόμενης περιοχής. 

5.2.2. Μέθοδος πλημμυρισμού 

 

Σε σχετικώς επίπεδες περιοχές, το επιφανειακό νερό μπορεί να εκτραπεί και να 

διασκορπιστεί ομοιόμορφος σε μια μεγάλη έκταση. Στην πράξη, για το σκοπό 

αυτό, χρησιμοποιούνται κανάλια και χωμάτινες κατασκευές (Εικ 4.2). Η 

επιδιωκόμενη κατάσταση είναι ο σχηματισμός ενός λεπτού στρώματος νερού στην 

επιφάνεια, το οποίο κινείται με την ελάχιστη ταχύτητα, για να αποφευχθεί η 

διατάραξη του εδάφους. Σχετικές μελέτες έχουν δείξει ότι μεγάλες σχέσεις 

κατεισδύσεως συνδέονται με αδιατάραχτο εδαφικό κάλυμμα και βλάστηση. Ο 

συνεχής έλεγχος του νερού γίνεται με χωματουργικές εργασίες που διευθετούν 

υδραυλικώς την περιοχή κατακλύσεως. Η μέθοδος αυτή, σε σχέση με άλλες 

μεθόδους κατακλύσεως, απαιτεί μειωμένο κόστος προετοιμασίας εδάφους.  
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Εικ 4.2: Τεχνητός εμπλουτισμός με πλημμυρισμό επιφανειών (α):κάτοψη , (β) τομή 

Τ ΄Τ  κατά την έναρξη του εμπλουτισμού (χρόνος t0 ), (γ) Τομή ΤΤ για 

διαφορετικούς χρόνους t1 και t2 (t2>t1) από την έναρξη του εμπλουτισμού . Στο (Α) 

και στην τομή χ΄χ  έχουμε λεκάνες καθίζησης. (πηγή εικόνας:www.geo.auth.gr). 
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5.2.3. Μέθοδος Λεκανών 

 

Ο εμπλουτισμός μπορεί να γίνει με τη βοήθεια υδατολεκανών που σχηματίζονται 

με εκσκαφές ή με αναχώματα και μικρά φράγματα (Εικ 4.3). Η απαλλαγή του 

νερού από λάσπη εμποδίζει την έμφραξη των λεκανών. Γενικά, πάντως, απαιτείται 

περιοδικός καθαρισμός του πυθμένα των λεκανών, την περίοδο που δεν έχει νερό, 

με ελαφριά επιφανειακή εκσκαφή (τσουγκράνισμα). Στα διάρκεια του 

εμπλουτισμού μπορεί να επιτευχθεί ένα μέγιστο βιοχημικό αποτέλεσμα, 

κατασκευάζοντας τις λεκάνες σε όσο το δυνατό μεγαλύτερο υψόμετρο, σε σχέση 

με τον υπό εμπλουτισμό υδροφορέα. Στην πραγματικότητα η λεπτομέρεια αυτή 

αναφέρεται στο πάχος της ακόρεστης ζώνης, όπου το κατεισδύον νερό περνά 

μέσα από ένα μεγάλο όγκο εδάφους με αέρα. Το έδαφος, επιπλέον, διαθέτει την 

ικανότητα απομακρύνσεως και καταστροφής των άφθονων μικροοργανισμών, που 

υπάρχουν στα ανεπεξέργαστα νερά, φυσικά ή χρησιμοποιημένα.  

Λεκάνες αυτής της μορφής, πολλές των αριθμών, μπορούν να συνυπάρχουν και 

να συνδυάζονται, καθώς μπορούν να συνδέονται, ώστε κάθε μία να τροφοδοτεί 

την αμέσως επόμενη και τοπογραφικώς χαμηλότερη με τη περίσσεια του νερού 

της. Η μέθοδος αυτή χαρακτηρίζεται από καλή χρήση γης και ευκολία 

συντηρήσεως των κατασκευών. 
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5.2.4. Μέθοδος αυλάκων ή τάφρων 

 

Με τη μέθοδο αυτή το νερό διανέμεται σε μια σειρά αυλάκων ή τάφρων, αβαθών, 

με επίπεδο πυθμένα και κοντά η μία στην άλλη, ώστε να επιτευχθεί η μέγιστη 

επιφάνεια κατεισδύσεως σε κάθε επιφάνεια εδάφους (Εικ 4.4). Κατά τον 

εμπλουτισμό, είναι χαρακτηριστικό το ύβωμα του τεχνητού εμπλουτισμού που 

σχηματίζεται κάτω από την περιοχή που γίνεται ο εμπλουτισμός (Εικ 4.5). Οι 

απαραίτητες κλίσεις στον πυθμένα των κύριων τροφοδοτικών τάφρων κάνουν 

ώστε τα υλικά εν αιωρήσει να μεταφέρονται μέσω του συστήματος αυτού στις 

τελικές τάφρους εμπλουτισμού και να παρατηρηθεί και εδώ έμφραξη στην 

επιφάνεια του εδάφους. Στην μέθοδο αυτή, όπως και στην προηγούμενη, 

συλλεκτήριο έργο στο τέλος της διαδικασίας μπορεί να επαναφέρει με κάποιο 

τρόπο (π.χ. με άντληση) το νερό που δεν κατείσδυσε στην αρχή του συστήματος 

για να κατεισδύσει τώρα.  
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Εικ 4.4: Δίκτυο τάφρων (αποστραγγιστικών) στην περιοχή Σοφιάδας (όρια 

Φθιώτιδας-Καρδίτσας) που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τεχνητό εμπλουτισμό. 

(πηγή εικόνας:www.geo.auth.gr). 
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Εικ 4.5: Η εξέλιξη του εμπλουτισμού από μία τάφρο και το ύβωμα του 

εμπλουτισμού.(κατά τους Bize, J. - Bourguet, L.-Lemoine, J. 1972 ). (πηγή 

εικόνας:www.geo.auth.gr). 

 

5.2.5. Μέθοδος φυσικών καναλιών 

 

Το νερό που κατακλύζει ένα φυσικό σύστημα ρευμάτων μπορεί να κατεισδύσει με 

οποιονδήποτε από τις προηγούμενες μεθόδους. Μια βασική μέθοδος είναι η 

κατασκευή φραγμάτων εγκάρσιων στη ροή, που σχηματίζουν λεκάνες (Εικ 4.6). Τα 

φράγματα αυτά, που σε όλος το μήκος τους ταυτίζονται με υπερχειλιστές, 

σχηματίζουν διαδοχικές λεκάνες, που η τροφοδοσία της κάθε μιας προέρχεται από 

την υπερχείλιση της προηγούμενης. Σε πολλές περιπτώσεις τα φράγματα αυτά 

είναι, συγχρόνως φράγματα αναρυθμιστικά με την έννοια της αντιπλημμυρικής 

προστασίας ή και της διευθέτησης της ροής του ποταμού. 
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Εικ 4.6: Διευθετήσεις στις κοίτες χειμάρρων για τεχνητό εμπλουτισμό. (α): μικρά 

φράγματα κατά μήκος, (β): αυλάκια (κατά Todd 1980). (πηγή 

εικόνας:www.geo.auth.gr). 

 

5.2.6. Μέθοδος αρδεύσεως 

 

Σε αρδευόμενες περιοχές διοχετεύεται περίσσεια νερού στη διάρκεια του χειμώνα, 

σε περιόδους αγραναπαύσεως, ή σε μη αρδευτικές περιόδους. Με τη μέθοδο αυτή 

δεν απαιτείται πρόσθετο κόστος, καθώς η υποδομή τροφοδοσίας σε νερό ήδη 

υπάρχει, από το υπάρχον αρδευτικό σύστημα. Η μέθοδος μπορεί να εφαρμοστεί 

ακόμα και διατηρώντας απλώς τα αρδευτικά κανάλια γεμάτα με νερό.   

5.2.7. Εμπλουτισμός με χρησιμοποιημένα νερά 

 

Τα χρησιμοποιημένα νερά αποτελούν μια σοβαρή πηγή εμπλουτισμού που δίνουν 

ταυτόχρονα λύση και σε περιβαλλοντικά προβλήματα, στην εποχή μας, όπου τα 

θέματα της διατήρησης, ανάκτησης και επαναχρησιμοποίησης του υδατικού 
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δυναμικού έχουν μεγάλη σημασία. Ο εμπλουτισμός με χρησιμοποιημένα νερά 

μπορεί να γίνει με πολλούς τρόπους όπως: 

a) Σηπτικές δεξαμενές που λειτουργούν σαν μικρές μονάδες εμπλουτισμού. 

b) Αγροκτήματα όπου τα χρησιμοποιημένα νερά μπορούν να αρδεύσουν 

βοσκοτόπους ή δενδροκαλλιέργειες. 

Η κοινή γνώμη σήμερα εναντιώνεται στην ιδέα χρησιμοποιήσεως 

χρησιμοποιημένων νερών ή λυμμάτων όμως αυτή η εφαρμογή μπορεί και πρέπει 

να γενικευθεί δια μέσω της επιμόρφωσης του κοινού και επιδείξεων όπου θα 

δίνεται έμφαση στα πλεονεκτήματα αυτή της μεθόδου. 

Η κατείσδυση σ’ αυτές τις περιπτώσεις είναι μικρότερη από την κατείσδυση που 

έχει το καθαρό νερό εμπλουτισμού και αυτό λόγο της ύπαρξης αρκετά μεγάλων 

ποσοτήτων υλικών εν αιωρήσει και βακτηρίων. Πάντως το πρόβλημα μπορεί να 

αντιμετωπιστεί π.χ. με εναλλαγές κατακλύσεως – ξηρασίας, καλλιέργειας κατά την 

ξηρά περίοδο κ.ο.κ. Ακόμα μπορεί να έχουμε θεαματικές προόδους και ως προς 

την ποσιμότητα, (π.χ. έλεγχο για το βακτήριο B. Coli κάτω από την επιφάνεια 

κατακλύσεως μας δείχνουν ότι η φυσική διήθηση δια μέσου λεπτομερών υλικών 

κάνει το νερό πόσιμο μετά από μόλις μερικές δεκάδες cm κατεισδύσεως).  

5.2.8. Εμπλουτισμός μέσω εκσκαφών και φρεάτων  

 

Επειδή η κατάκλυση του νερού στα πλαίσια ενός τεχνητού εμπλουτισμού δεν 

μπορεί να είναι αποτελεσματική όταν τα στρώματα κάτω από την επιφάνεια δεν 

επιτρέπουν την προς τα κάτω διέλευση του νερού, έτσι σε πολλές περιπτώσεις 

χρησιμοποιούνται εκσκαφές και φρέατα. Το κόστος βέβαια, του εμπλουτισμού 

μέσω εκσκαφών και φρεάτων είναι συγκριτικώς μεγαλύτερο από το κόστος των 

μεθόδων που αναφέρθηκαν πιο πάνω. 

Τα φρέατα εμπλουτισμού μπορούν να χρησιμοποιηθούν και για την αναχαίτιση της 

διείσδυσης του θαλασσινού νερού στην ενδοχώρα. Αυτό μπορεί να γίνει με τον 

εξής τρόπο: Ένα φράγμα γλυκού νερού μπορεί να προκαλέσεις άνοδο στο αλμυρό 

νερό εάν τοποθετηθεί μέσα στην σφήνα της διεισδύσεως. Άρα, τέτοια φράγματα 

πρέπει να τοποθετούνται προς την ξηρά, σε σχέση με το θαλάσσιο μέτωπο 

υφαλμύρινσης, ώστε να προλαμβάνεται η επιδεινώσει της κατάστασης. 
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5.2.9. Εμπλουτισμός μέσω γεωτρήσεων 

 

Μια γεώτρηση εμπλουτισμού λειτουργεί με τον εξής τρόπο: Αντίθετα με τις 

συνηθισμένες γεωτρήσεις παίρνει νερό από την επιφάνεια του εδάφους και το 

διοχετεύει σε βάθος. Η ροή μέσα σε μια τέτοια γεώτρηση είναι αντίστροφη της 

ροής μιας γεωτρήσεως άντλησης αλλά η κατασκευή της μπορεί να είναι η ίδια (Εικ 

4.7). Σε περιπτώσεις εμπλουτισμού βαθέων ή υπό πίεση οριζόντων οι γεωτρήσεις 

αυτές αποτελούν τη μοναδική δυνατότητα εμπλουτισμού.  

Η χημική σύσταση του νερού, εμπλουτισμού  που μπορεί να διαφέρει σημαντικά 

από το φυσικό υπόγειο νερό, μπορεί να προκαλέσει ανεπιθύμητες χημικές 

αντιδράσεις όπως για παράδειγμα ανταλλαγή ιόντων με τα λεπτομερή συστατικά 

του υδροφορέα. Οι τελευταίες, μεταβάλλουν την περατότητα του μέσου με αύξηση 

ή μείωση της ακτίνας των ζωνών ροφήσεως και επομένως αύξηση ή μείωση των 

ελεύθερων διαστημάτων που υπάρχουν για την κίνηση του νερού βαρύτητας 

όπως είναι και το νερό εμπλουτισμού. Ακόμα το νερό του εμπλουτισμού είναι 

δυνατό να μεταφέρει μεγάλες ποσότητες διαλυμένου αέρα που τείνει να μειώσει 

την περατότητα του υδροφορέα (air binding). Το νερό επίσης μπορεί να περιέχει 

βακτήρια που δημιουργούν αποικίες στους φιλτροσωλήνες και το περιβάλλον τους 

και να μειώσουν την ενεργειακή έκταση ροής. Όλοι αυτοί οι παράγοντες μπορούν 

να μειώσουν δραστικά τη δυνατότητα επιτυχούς εμπλουτισμού σε περιοχές και 

θέσεις που τα γεωλογικά, υδρογεωλογικά κα8ι υδραυλικά δεδομένα συνηγορούν 

για το αντίθετο.  
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Εικ 4.7: Τεχνητός εμπλουτισμός από γεώτρηση (α): ελεύθερο υδροφόρο στρώμα, 

(β): υπό πίεση υδροφόρο στρώμα. (κατά Todd C., 1980, από τον Καλλέργη Γ., 

2001). (πηγή εικόνας:www.geo.auth.gr). 

 

5.2.10. Επαγόμενος (έμμεσος) εμπλουτισμός 
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Οι άμεσες μέθοδοι τεχνητού εμπλουτισμού που περιγράψαμε μέχρι τώρα 

προϋποθέτουν συγκεκριμένη συγκέντρωση επιφανειακού νερού που προορίζεται 

να εμπλουτίσει τους υπόγειους υδροφορείς. Στην περίπτωση του έμμεσου 

εμπλουτισμού έχουμε εμπλουτισμό από πτώση της υπόγεια στάθμης κοντά σε 

λίμνη ή σε υδατόρευμα (Εικ 4.8). Αυτή η πτώση στάθμης του υπόγειου νερού 

προκαλεί την είσοδο του επιφανειακού νερού στο υπέδαφος από τη λίμνη ή το 

υδατόρευμα. Σχετικές μελέτες έχουν δείξει ότι ο έμμεσος εμπλουτισμός προσφέρει 

νερό απαλλαγμένο από οργανικές ενώσεις και παθογόνα βακτήρια. Ακόμα επειδή 

το αντλούμενο νερό είναι μείγμα επιφανειακού και υπόγειου και επειδή το 

επιφανειακό νερό έχει μικρότερη αλατότητα, το νερό που προέρχεται από έμμεσο 

εμπλουτισμό είναι, γενικώς, καλύτερης ποιότητας.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικ 4.8: Επαγωγικός εμπλουτισμός λόγω άντλησης πλησίον τάφρου. (α): φυσικές 

ροές, (β): ροές κατά την άντληση (από Καλλέργη Γ., 2001). (πηγή 

εικόνας:www.geo.auth.gr). 
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5.2.11. Μέσα ασυνεχειών και καρστ 

 

Σε υδροφόρους ορίζοντες που αναπτύσσονται μέσα σε ασυνέχειες και πολύ 

περισσότερο σε καρστικούς υδροφόρους ορίζοντες το έργο του εμπλουτισμού 

είναι πολύ πιο εύκολο. Αυτό είναι λογικό εξαιτίας της μεγάλης περατότητας στο 

σύνολο του επιφανειακού αναπτύγματος των σχηματισμών αυτών και της έλλειψης 

όλων των μηχανισμών κατακράτησης νερού που εμφανίζονται σε εδαφικούς 

σχηματισμούς. Σε περιπτώσεις μεγάλων ασυνεχειών και καρστικών αγωγών (Εικ 

4.9), όπως είναι λογικό μαζί με την περατότητα αυξάνει και η ταχύτητα κίνησης του 

υπόγειου νερού, πράγμα που επιβάλλει τον έλεγχο του κατά πόσο το νερό του 

εμπλουτισμού θα παραμείνει στην περιοχή ενδιαφέροντος ή θα μετακινηθεί 

μακριά. Επιπλέον, επειδή σε τέτοιους σχηματισμούς οι μηχανισμοί κατακρατήσεως 

των ρύπων είναι πολύ εξασθενημένοι, επιβάλλεται ο συστηματικός έλεγχος της 

ποιότητας του νερού προς εμπλουτισμό για την αποφυγή της υποβάθμισης της 

ποιότητας του υπόγειου υδροφόρου ορίζοντα που πρόκειται να εμπλουτίσουμε.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικ 4.9: Καρστικές επιφάνειες από τις οποίες μπορεί να γίνει εμπλουτισμός. 
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5.3. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

Στο Αργολικό Πεδίο έχουμε μια σειρά από προσπάθειες εφαρμογής τεχνητού 

εμπλουτισμού, με πρώτη εκείνη του Υπουργείου Γεωργίας (ΥΕΒ), την περίοδο 

1963-1966, με τη μέθοδο των φρεάτων. Χρησιμοποιήθηκαν περί τα 60 φρέατα 

εμπλουτισμού και αξιοποιήθηκαν τα χειμερινά νερά των πηγών Κεφαλαρίου και 

Λέρνης. Ο εμπλουτισμός συνεχίστηκε και τις χρονιές 1967, 1968, όταν 

εγκαταλείφθηκε πλέον η προσπάθεια λόγω έλλειψης συστηματικού δικτύου 

μεταφοράς του επιφανειακού νερού και ανόρυξης πολλών βαθιών γεωτρήσεων 

στην περιοχή. Η συνολική ποσότητα νερού, που διοχετεύθηκε στα υδροφόρα 

στρώματα κατά την τριετία 1965, 1966, 1967, ανέρχεται σε 3,29Χ106m3. Η δεύτερη 

προσπάθεια ξεκίνησε με την πρόταση του Εργαστηρίου Γεωργικής Υδραυλικής 

του Γεωργικού Πανεπιστημίου Αθηνών μέσω ερευνητικού προγράμματος, που του 

ανατέθηκε από το Υπουργείο Γεωργίας το 1984, με θέμα την υφαλμύρωση των 

υδροφορέων του Αργολικού Πεδίου, για εφαρμογή τεχνητού εμπλουτισμού με τα 

νερά των πηγών Κεφαλαρίου και Λέρνης, με στόχο την αναπλήρωση και την 

ποιοτική αναβάθμιση των υπόγειων νερών, όπως επίσης και την παρεμπόδιση της 

θαλάσσιας διείσδυσης. Το έλλειμμα στα υπόγεια νερά εκτιμήθηκε σε 1000Χ106m3 

και η δυνατότητα των πηγών για παροχή νερού εμπλουτισμού υπολογίστηκε στα 

50Χ106m3 περίπου, κάθε χρόνο, κατά τους χειμερινούς μήνες. Το 1986-1987, 

εφαρμόστηκε τεχνητός εμπλουτισμός σε δύο χειμάρρους του πεδίου με την 

κατασκευή λεκανών διήθησης και 5 γεωτρήσεων εμπλουτισμού για εκμετάλλευση 

των χειμερινών ροών, χωρίς όμως να υπάρξει σημαντικό αποτέλεσμα λόγω των 

περιορισμένων έως ασήμαντων των χειμάρρων αυτών. Η Τρίτη προσπάθεια έγινε 

το 1993 με την κατασκευή της προσαγωγού διώρυγας Αναβάλου. Έτσι, το 1994 

άρχισε ο τεχνητός εμπλουτισμός μέσω πηγαδιών, 80 γεωτρήσεων και 11 

γεωτρήσεων εμπλουτισμού, καλύπτοντας μια έκταση 40.000 στρεμμάτων. 

Στην περιοχή Απεράθου της Νάξου, από το 1987, ξεκίνησε μια προσπάθεια 

εφαρμογής τεχνητού εμπλουτισμού με την κατασκευή 98 μικρών χαμηλών 

φραγμάτων ανάσχεσης της χειμαρρικής ροής για τον εμπλουτισμό των 

υδροφόρων στρωμάτων της περιοχής. 

Στη Βιομηχανική Περιοχή Πατρών (ΒΙΠΕΠ), το 1993, εφαρμόστηκε πειραματικά ο 

τεχνητός εμπλουτισμός μέσω μιας γεώτρησης στα πλειοπλειστοκαινικά ιζήματα 
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της λεκάνης του Πείρου ποταμού, στο πλαίσιο ερευνητικού προγράμματος της 

Αθηναϊκής Ζυθοποιίας που εκτελέσθηκε από το Water Research Center σε 

συνεργασία με το Εργαστήριο Υδρογεωλογίας του Πανεπιστημίου Πατρών. 

Στην περιοχή Καλοχωρίου Ν. Θεσσαλονίκης προτάθηκε το 1995 μια διαδικασία 

εφαρμογής τεχνητού εμπλουτισμού με επεξεργασμένα αστικά λύματα με στόχο 

την αντιμετώπιση φαινομένων καθίζησης της ευρύτερης περιοχής, την 

επαναχρησιμοποίηση του νερού για βιομηχανική και γεωργική χρήση και την 

ανάπλαση του Γαλλικού ποταμού. 

Το ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. (Ινστιτούτο Εγγείων Βελτιώσεων- Ινστιτούτο Υγιεινής Τροφίμων), σε 

συνεργασία με το Α.Π.Θ. (Τομέας Εγγείων Βελτιώσεων, Εδαφολογίας και 

Γεωργικής Μηχανικής, Τμήμα Γεωπονίας), εκπονεί ερευνητικό πρόγραμμα 

τεχνητού εμπλουτισμού των υδροφόρων στρωμάτων της περιοχής Ριζού – 

Πετραίας – Αρσενίου Ν. Πέλλης (νότια της Σκύδρας), για λογαριασμό του Τοπικού 

Οργανισμού Εγγείων Βελτιώσεων Εδεσσαίου. 

Είναι γεγονός πάντως ότι σε εθνικό επίπεδο δεν έχει γίνει ποτέ καμία συστηματική 

προσπάθεια εφαρμογής του τεχνητού εμπλουτισμού στη χώρα μας, με εξαίρεση 

βέβαια τις περιπτώσεις που αναφέρονται εδώ και ίσως κάποιες άλλες αρκετά 

μικρότερες εφαρμογές καθαρά τοπικού χαρακτήρα σε άλλα μέρη της Ελλάδας. 

Τον τελευταίο καιρό, το Υπουργείο Γεωργίας έχει αρχίσει να χρηματοδοτεί 

ερευνητικά προγράμματα τεχνητού εμπλουτισμού, όπως είναι οι περιπτώσεις του 

Γεωργικού Πανεπιστημίου, που εκπονεί σχετικό πρόγραμμα για το Αργολικό 

Πεδίο, και του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης που εκπονεί ανάλογο 

ερευνητικό πρόγραμμα για περιοχές της Θράκης. 

Συγκεκριμένα στη Θράκη, από το 1993, στο πλαίσιο ερευνητικού προγράμματος 

που ανατέθηκε από το Υπουργείο Γεωργίας και εκπονείται από τα εργαστήρια 

Υδραυλικών Έργων και Τεχνικής Γεωλογίας της Πολυτεχνικής Σχολής του Δ.Π.Θ., 

μελετάται η δυνατότητα εφαρμογής τεχνητού εμπλουτισμού  σε επιλεγμένες 

περιοχές των νομών Ξάνθης και Ροδόπης. Οι περιοχές αυτές είναι: μία από τις 

πολλές παλιές διάσπαρτες κοίτες του Νέστου στο ανατολικό τμήμα του Δέλτα του 

(όπως έχουμε κυρίως φαινόμενα υφαλμύρωσης του υπόγειου νερού), η περιοχή 

της παλιάς κοίτης του χειμάρρου Κόσυνθου που διερχόταν ΝΑ του χωριού 
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Βαφέικα Ξάνθης, η κοίτη-τάφρος του ποταμού Λίσσου Ν. Ροδόπης (φαινόμενα και 

ποιοτικής επιβάρυνσης του υπόγειου νερού), η περιοχή της παλιάς κοίτης του 

ίδιου ποταμού Λίσσου, η περιοχή απόθεσης φερτών υλικών του χειμάρρου 

Κομψάτου Ν. Ροδόπης, κατά την έξοδό του από την ορεινή ζώνη. Στις περιοχές 

αυτές ο τεχνητός εμπλουτισμός μπορεί να συμβάλει θετικά και ουσιαστικά στην 

επαναφορά του όλου διαταραγμένου καθεστώτος των υπόγειων νερών τους στη 

φυσική του λειτουργία. Η έρευνα ήδη βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο και 

περιλαμβάνει ένα πακέτο απαραίτητων ερευνητικών εργασιών που έχουν 

συστηματοποιηθεί και τυποποιηθεί κατά περίπτωση και περιοχή και μια σειρά 

προτάσεων για τα κριτήρια επιλογής της κατάλληλης μεθόδου τεχνητού 

εμπλουτισμού και την τεχνική της εφαρμογής της. 

Στην περιοχή Πολυσίτου του νομού Ξάνθης, το Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας 

της Πολυτεχνικής Σχολής του Δ.Π.Θ. έχει προχωρήσει, από το 1994, στο στάδιο 

της εφαρμογής του τεχνητού εμπλουτισμού με αρκετά αξιόλογα και αισιόδοξα 

αποτελέσματα ως προς την αποτελεσματικότητα του εμπλουτισμού. Για την 

περιοχή αυτή, μετά από προκαταρκτική έρευνα και λαμβάνοντας υπόψη και 

οικονομοτεχνικά κριτήρια, προέκυψε ότι η αποτελεσματικότερη μέθοδος 

εφαρμογής τεχνητού εμπλουτισμού είναι εκείνη της ενεργοποίησης παλιών 

αδρανοποιημένων κοιτών. Έτσι επιλέχθηκε μια παλιά κοίτη της περιοχής, όπου 

έγιναν οι απαραίτητες έρευνες (κοκκομετρικές αναλύσεις, δοκιμαστικές αντλήσεις, 

γεωηλεκτρικές διασκοπήσεις, σύνταξη πιεζομετρικών χαρτών) για να φανεί αρχικά 

η καταλληλότητά της κατά την ενεργοποίησή της και προσδιορίστηκαν οι 

απαραίτητες εργασίες που απαιτούνται για την προετοιμασία της. 

Ο τεχνητός εμπλουτισμός με την ενεργοποίηση παλιών αδρανοποιημένων κοιτών 

αποτελεί μια ελπιδοφόρα λύση για την αποτροπή της περαιτέρω επιβάρυνσης, 

τόσο της ποσοτικής όσο και της ποιοτικής, του υπόγειου υδατικού δυναμικού σε 

περιοχές όπως αυτές της Θράκης. Η περίπτωση Πολυσίτου Ξάνθης απέδειξε ότι η 

πιο πάνω μέθοδος αποτελεί μια διαδικασία με μικρό σχετικά κόστος αλλά αρκετά 

αποτελεσματική. Η τεχνική αυτή μπορεί να εφαρμόζεται ως εναλλακτική μέθοδος 

τεχνητού εμπλουτισμού σε περιοχές όπου έχουμε κοίτες εγκαταλελειμμένες ή σε 

κοίτες που έχει μειωθεί η έκτασή τους εξαιτίας της μεγάλης πτώσης του 

υποκείμενου υδροφόρου ορίζοντα, αφού προηγηθούν όλες εκείνες οι απαραίτητες 
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ερευνητικές εργασίες για τον προσδιορισμό της καταλληλότητας της περιοχής να 

δεχθεί τον εμπλουτισμό και κυρίως να εξασφαλισθεί η σχετικά εύκολη και μικρού 

κόστους πρόσβαση σε διαθέσιμο νερό για εμπλουτισμό (όπως για παράδειγμα το 

νερό ενός παρακείμενου χειμάρρου ή ενός ποταμού). Τέλος, εκτός από το 

πρακτικό μέρος της ευεργετικής από υδρογεωλογικής άποψης εφαρμογής του 

τεχνητού εμπλουτισμού, η μέθοδος αποκτά και άλλες διαστάσεις, αφού με την εκ 

νέου ροή νερού στην κοίτη, το ευρύτερο περιβάλλον αρχίζει να επανακτά την 

διαταραγμένη φυσική του λειτουργία.  

Η περιοχή των Φαρσάλων στη Θεσσαλία αποτελεί μια χαρακτηριστική περίπτωση 

υπερεκμετάλλευσης των υδάτινων αποθεμάτων, με αποτέλεσμα τη συνεχή πτώση 

στάθμης τόσο στον κοκκώδη όσο και στον καρστικό υδροφορέα. Η εφαρμογή στον 

καρστικό υδροφορέα της μεθόδου του τεχνητού εμπλουτισμού, κρίθηκε η πλέον 

κατάλληλη για την αποκατάσταση της ισορροπίας στο υδρογεωλογικό σύστημα 

της περιοχής, (από ΜΑΡΙΟΛΑΚΟΣ, Η. et al. (2001): «Τεχνητός εμπλουτισμός 

υπόγειου καρστικού υδροφορέα του Φυλλήιου όρους στην περιοχή των 

Φαρσάλων (Θεσσαλία)». 

- Πρακτικά 9ου Διεθνούς Συνεδρίου της Ε.Γ.Ε., Σεπτεμ. 2001, δημοσιεύθηκε στο 

Δελτίο της Ε.Γ.Ε., τόμος XXXIV15, σελ. 1843-1850.). 

Η περιοχή όπου έγινε η έρευνα βρίσκεται δυτικά των Φαρσάλων, στις (πρώην) 

κοινότητες Ορφανών και Υπέρειας στα όρια των νομών Λάρισας και Καρδίτσας, 

μεταξύ των λόφων Φυλλήιον όρος και Χτούρι που συνιστούν τις κύριες ανθρακικές 

μάζες στο χώρο αυτό. Ο χώρος αυτός επιλέχθηκε λόγω του αυξημένου 

ενδιαφέροντος του Υπουργείου Γεωργίας για τις δυνατότητες αύξησης των 

υδάτινων αποθεμάτων, τα οποία στην περιοχή παρουσιάζουν έντονα φαινόμενα 

εξάντλησης. Ενδεικτικό της κρισιμότητας της κατάστασης είναι ότι στις αρδευτικές 

γεωτρήσεις η στάθμη, σύμφωνα με τελευταίες μαρτυρίες, κατεβαίνει 3-6 μέτρα το 

χρόνο. 

Στα πλαίσια αυτά αποφασίστηκε να διερευνηθεί η εφαρμοσιμότητα και οι 

πιθανότητες επιτυχίας της μεθόδου του τεχνητού εμπλουτισμού του καρστικού 

υδροφορέα. 
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Για τον εμπλουτισμό προτάθηκε να χρησιμοποιηθούν κατά ένα ποσοστό οι 

χειμερινές απορροές του Ενιπέα ποταμού. Τα κυρίως έργα έχουν ως εξής: 

• Μικρό ανασχετικό φράγμα στην κοίτη του ποταμού. Από το σημείο αυτό, το νερό 

θα οδηγείται απευθείας στις λεκάνες καθίζησης των εν αιωρήσει υλικών. 

• Λεκάνη καθίζησης των εν αιωρήσει υλικών, οι διαστάσεις της οποίας θα είναι 

τέτοιες που να μπορούν να καλύψουν τις παροχές που θα χρησιμοποιηθούν για 

εμπλουτισμό. 

• Αγωγός μεταφοράς των υδάτων από τη λεκάνη καθίζησης στη θέση 

εμπλουτισμού μέσω του οποίου τα ελεύθερα από τα εν αιωρήσει υλικά νερά που 

θα έχουν συγκεντρωθεί στις λεκάνες καθίζησης θα οδηγούνται μέσω μίας αύλακας 

στη δεξαμενή ηρεμίας. 

• Δεξαμενή ηρεμίας, η οποία θα είναι φρέαρ σχετικά μικρού βάθους. 

• Σήραγγα εμπλουτισμού, η οποία θα πρέπει να έχει διατομή διαστάσεων 

τουλάχιστον 3m x 3m και μήκος αρχικά 30m και κλίση τέτοια ώστε να είναι δυνατή 

η κίνηση ειδικών οχημάτων, όπως μικρών γεωτρύπανων, οχημάτων μεταφοράς 

υλικών εκσκαφής, σχημάτων καθαρισμού φίλτρων, κλπ. 

• Φρέατα εντός της σήραγγας εμπλουτισμού, που θα ανορυχθούν ανά 5 μέτρα και 

θα έχουν μικρές διαστάσεις (1m x 1m x 1m). 

• Πιεζόμετρα μέσου βάθους 100 μέτρων σε διάφορες αποστάσεις από τη θέση 

παροχέτευσης, για την παρακολούθηση της αντίδρασης της υδροφορίας στον 

εμπλουτισμό. 

• Σταθμοί αυτόματης ψηφιακής καταγραφής και μετάδοσης των ποιοτικών και 

ποσοτικών χαρακτηριστικών των προς εμπλουτισμό υδάτων, στο σημείο της 

παροχέτευσης καθώς επίσης και ανάντη και κατάντη του σημείου της 

παροχέτευσης. 
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10. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

10.1. Φωτογραφική Τεκμηρίωση 

 

Εικ 1:  Μεταλπικές θαλάσσιες αποθέσεις. 
 

 
 
Εικ 2: Το μεγάλο λατομείο άμμου στον δρόμο Βελίκας Νεοχωρίου. Με γκρίζο χρώμα 
φαίνονται οι ενστρώσεις καθαρής αργίλου. 
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Υδρογεωλογική μελέτη για την καταγραφή των υπόγειων υδατικών πόρων του καλλικρατικού Δήμου 

Μεσσήνης 
 

 

 

 
 
Εικ 3: Τα ανθρακικά της Πίνδου είναι ισχυρά διακλασμένα και λεπιωμένα. 
 

 
 

 
Εικ 4: Εμφάνιση κερατολίθων. 
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Υδρογεωλογική μελέτη για την καταγραφή των υπόγειων υδατικών πόρων του καλλικρατικού Δήμου 

Μεσσήνης 
 

 
 

 
 
Εικ 5: Κρατικοποιημένοι ανθρακικοί σχηματισμοί της ενότητας της Πίνδου. 
 

 
 
Εικ 5: Καθαρές άμμοι, στον αγροτικό δρόμο από Νεοχώρι προς φαράγγι Αγιάννη. 
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Υδρογεωλογική μελέτη για την καταγραφή των υπόγειων υδατικών πόρων του καλλικρατικού Δήμου 

Μεσσήνης 
 

 

 
 
Εικ 6,7: Ελώδεις αποθέσεις και αλούβια στην περιοχή Μπούκας – Ανάληψης. 
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Υδρογεωλογική μελέτη για την καταγραφή των υπόγειων υδατικών πόρων του καλλικρατικού Δήμου 

Μεσσήνης 
 

 
 

 
Εικ 8: Ένα από τα πολλά πηγάδια στην περιοχή της Μπούκας που 
εκμεταλλεύονται τον υψηλό φρεάτιο υδροφόρο ορίζοντα που αναπτύσσεται στα 
αλούβια. 
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Υδρογεωλογική μελέτη για την καταγραφή των υπόγειων υδατικών πόρων του καλλικρατικού Δήμου 

Μεσσήνης 
 

 
 
Εικ 9,10: Η μεγάλη πηγή Μπάρκα - Αντλιοστάσιο. 
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Υδρογεωλογική μελέτη για την καταγραφή των υπόγειων υδατικών πόρων του καλλικρατικού Δήμου 

Μεσσήνης 
 

 
 
Εικ 11, 12: Η μεγάλη πηγή στα Σίπατα. 
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Υδρογεωλογική μελέτη για την καταγραφή των υπόγειων υδατικών πόρων του καλλικρατικού Δήμου 

Μεσσήνης 
 

 
 
Εικ 13: Οι μεγάλες πηγές στο Μαυρομάτι  (Αρχαία Μεσσήνη). 
 

 



 83 

ΣΑΜΠΑΖΙΩΤΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ – ΓΕΩΛΟΓΟΣ – ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ MSc. 
Δαμοφώντος 6, Καλαμάτα, 24100. Τηλ: 6979266472, fax: 2721022340, email: esampazi@otenet.gr 

 

Υδρογεωλογική μελέτη για την καταγραφή των υπόγειων υδατικών πόρων του καλλικρατικού Δήμου 

Μεσσήνης 
 

 
 
 
Εικ 14: Η πηγή που βγαίνει υπογείως κάτω από το Ανδρομονάστηρο. 
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Υδρογεωλογική μελέτη για την καταγραφή των υπόγειων υδατικών πόρων του καλλικρατικού Δήμου 

Μεσσήνης 
 

 
Εικ 15: Εμφάνιση σχιστόλιθων του Φλύσχη της Τρίπολης (περιοχή 
Μαυροζούμαινα) 

 
 
Εικ 16: Πάγκοι ψαμμιτών που ανήκουν στον Φλύσχη της Τρίπολης (περιοχή 
Μαυροζούμαινα). 

 


