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1. Εισαγωγή 
 
1.1. Γενικά 
 
Η παρούσα µελέτη εξετάζει το καθεστώς των υπόγειων νερών της περιοχής του Αγίου 
Νικολάου Κρήτης, γνωστής και ως Επαρχίας Μιραµπέλλου του Νοµού Λασιθίου. Τα 
υπόγεια νερά χρησιµοποιούνται για την ύδρευση και την άρδευση της περιοχής και εποµένως 
αποτελούν σηµαντικό παράγοντα της οικονοµικής ανάπτυξης του τόπου. 
 
Η περιοχή της µελέτης είναι πλούσια σε καρστικούς υδροφόρους ορίζοντες, που 
αναπτύσσονται µέσα σε ασβεστολιθικά πετρώµατα. Χάρη στην ύπαρξη αυτών των υπόγειων 
νερών, οι σηµερινές ανάγκες των οικισµών του Μιραµπέλλου σε νερό ύδρευσης καλύπτονται 
σχεδόν πλήρως, ενώ µεγάλες ποσότητες νερού, που περισσεύουν, διατίθενται και για τις 
αρδεύσεις, µε τάση συνεχούς αύξησης και επέκτασης των αρδευόµενων περιοχών.   
 
Όσον αφορά την γεωγραφική κατανοµή των υπόγειων νερών, η υδρογεωλογική έρευνα 
έδειξε,  ότι στην ευρύτερη περιοχή του Μιραµπέλλου µπορεί να υποδιαιρεθεί σε δύο µεγάλα 
καρστικά συστήµατα: α) Το καρστικό σύστηµα της πηγής του Αλµυρού Αγίου Νικολάου 
και β) Το καρστικό σύστηµα της Ελούντας.  
 
Λόγω της επαφής των ασβεστολιθικών πετρωµάτων µε την θάλασσα, παρατηρούνται έντονα 
φαινόµενα υφαλµύρυνσης, και στα δύο συστήµατα. Έτσι στο καρστικό σύστηµα του 
Αλµυρού, χαρακτηριστική είναι η υφαλµύρυνση της πηγής του Αλµυρού (περίπου  3000 ppm 
Cl¯), που παραµένει σε υψηλά επίπεδα σε όλη την διάρκεια του έτους.  Στο ίδιο σύστηµα, 
στην περιοχή των Μέσα Λακωνίων, σε απόσταση 5 χλµ. ανάντη της πηγής του Αλµυρού, τα 
υπόγεια νερά είναι και πάλι ελαφρώς υφάλµυρα. Οι γεωτρήσεις της περιοχής δίνουν νερό µε 
600 ppm Cl¯, καθ’ όλη την διάρκεια του έτους. Οµοίως, στο σύστηµα της Ελούντας 
παρατηρείται γενική υφαλµύρυνση του υδροφόρου ορίζοντα µε αποτέλεσµα οι περισσότερες 
γεωτρήσεις να περιέχουν περί τα 1000 ppm Cl¯ µε τάση να αυξάνεται η υφαλµύρυνση µετά 
από παρατεταµένες αντλήσεις. Γενικά, τα φαινόµενα υφαλµύρυνσης, που παρατηρούνται, 
οφείλονται σε φυσικές διεργασίες, που λαµβάνουν χώρα µέσα στο καρστ και προϋπήρχαν της 
εποχής έναρξης των εκµεταλλεύσεων. Εποµένως, δεν προκλήθηκαν από υπεραντλήσεις, 
εκτός ελαχίστων περιπτώσεων.  
 
Είναι σηµαντικό να αναφερθεί εξ αρχής, ότι η εκµετάλλευση των υπόγειων νερών 
επιτεύχθηκε χάρη στην υδρογεωλογική έρευνα, η οποία ανατέθηκε από την Νοµαρχία 
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Λασιθίου στο ΙΓΜΕ, το 1976, µε στόχο την αξιοποίηση των νερών της µεγάλης καρστικής 
πηγής του Αλµυρού Αγίου Νικολάου.  
 
Ιδιαίτερη δραστηριότητα επέδειξε το ΙΓΜΕ στο διάστηµα 1977 – 2007, οπότε και 
κατασκεύασε περισσότερες από 100 ερευνητικές γεωτρήσεις στην ευρύτερη περιοχή του 
Αγίου Νικολάου. Πολλές από τις γεωτρήσεις αυτές µετατράπηκαν ακολούθως σε 
παραγωγικές, εφόσον διαπιστώθηκε έχουν νερό σε ικανοποιητική ποσότητα και µε καλή 
ποιότητα.  
  
Το 1982, µετά τις αρχικές έρευνες και την κατασκευή των πρώτων επιτυχών γεωτρήσεων, η 
Νοµαρχία Λασιθίου προχώρησε στην εκπόνηση των µελετών για την κατασκευή των 
κατάλληλων υδραυλικών έργων, που ήταν απαραίτητα για την εκµετάλλευση των υπόγειων 
νερών. Τα νέα έργα οδήγησαν στην οριστική επίλυση του προβλήµατος της ύδρευσης του 
Αγίου Νικολάου και των γύρω οικισµών, καθώς και στην κάλυψη µεγάλου µέρους των 
αρδευτικών αναγκών στις περιοχές Λακώνια, Κριτσά, ∆ράσι, Βρύσες και Λίµνες. 
 
Η παρούσα µελέτη αποσκοπεί κυρίως στην αξιολόγηση των δυνατοτήτων που υπάρχουν για 
επέκταση των αρδεύσεων σε νέες περιοχές, βασιζόµενη στην εµπειρία που έχει ήδη 
αποκτηθεί, καθώς και στην διερεύνηση των νέων υδρογεωλογικών δεδοµένων, που έχουν 
συλλεχθεί από την αρχή των ερευνών µέχρι σήµερα. 
 
 
1.2. Ευχαριστίες. 
 
Η παρούσα µελέτη στηρίχθηκε σε στοιχεία από διάφορες µελέτες και έρευνες που 
διεξήχθησαν στην περιοχή κατά το παρελθόν, καθώς και σε πληροφορίες που µας δόθηκαν 
από διάφορες υπηρεσίες και οργανισµούς της περιοχής. 
 
Προς όλους όσους µας βοήθησαν κατά την εκπόνηση της παρούσας µελέτης µε παροχή 
στοιχείων, πληροφοριών και υποδείξεων εκφράζουµε τις θερµές ευχαριστίες µας. 
 
Ιδιαίτερα πολύτιµη ήταν η βοήθεια που µας έδωσαν οι: 
 
Εµµ. Ζαχαρενάκης, προϊστάµενος της ∆/σης Προγραµµατισµού της Ν.Α. Λασιθίου.   
∆ηµ. Καµαράτος, επιβλέπων της µελέτης, και Κώστας Βρεττάκης, µηχανικοί της ∆/νσης 
Τεχνικών Υπηρεσιών της Ν.Α. Λασιθίου. 
Χαρ. Βαρδάκης, γεωλόγος της ∆/νσης Γεωργίας της Ν.Α. Λασιθίου. 
Γιάννης Πάγκαλος, Πρόεδρος του ΤΟΕΒ Λακωνίων. 
Γιάννης Πεδιαδίτης Γεν. ∆/ντής και Γιώργος Πεδιαδίτης, µηχανικός της ∆ΕΥΑΑΝ. 
Αντ. Κοκολάκης, εργοδηγός του ΙΓΜΕ. 
 
Η µελέτη δεν θα είχε πραγµατοποιηθεί, στον βαθµό πληρότητας που επιθυµούσα, χωρίς την 
αποφασιστική συµβολή του φίλου µου Βαγγέλη Κοκολάκη, πρώην εργοδηγού του ΙΓΜΕ, τον 
οποίο ευχαριστώ θερµά και από αυτή την θέση, για τις όλες τις παρατηρήσεις και υποδείξεις 
του. 
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2. Υφιστάµενες µελέτες έργων άρδευσης και ύδρευσης. 
 
2.1. Μελέτη των αρδευτικών έργων Λακωνίων από την «Υδροηλεκτρική» 
 
Το 1981, το Νοµαρχιακό Ταµείο Λασιθίου ανέθεσε στην εταιρεία µελετών υδραυλικών 
έργων «Υ∆ΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ» την σύνταξη Προκαταρκτικής Μελέτης µε θέµα την 
διερεύνηση της δυνατότητας αξιοποίησης των υπόγειων νερών της ευρύτερης περιοχής 
Λακωνίων, που µπορούσαν να συλληφθούν µε γεωτρήσεις, µε σκοπό την άρδευση των 
κτηµατικών περιοχών των Κοινοτήτων Λιµνών, Χουµεριάκου, Βρυσών, Μέσα και Έξω 
Λακωνίων και Κριτσάς. Η Προκαταρκτική Μελέτη εγκρίθηκε από το Νοµαρχιακό Ταµείο το 
1984. 
 
Το 1987 ανατέθηκε στην  «Υ∆ΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ» η σύνταξη της Οριστικής Μελέτης µε τίτλο 
«Μελέτη Εγγειοβελτιωτικών Έργων από Γεωτρήσεις Λακωνίων». Η µελέτη υποβλήθηκε 
το 1987, αναθεωρήθηκε σε ορισµένα σηµεία και υποβλήθηκε πάλι το 1989. Στην µελέτη 
περιγράφονται τα σχεδιαζόµενα αρδευτικά έργα, τα οποία αργότερα ανέλαβε να διαχειρισθεί 
ο ΤΟΕΒ Μιραµπέλλου.  
 
Σύµφωνα µε τον σχεδιασµό του έργου, το έργο προβλεπόταν να κατασκευασθεί σε δύο 
φάσεις. 
 
Από την µελέτη της «Υ∆ΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ» παραθέτουµε, παρακάτω, µερικά χρήσιµα 
στοιχεία. 
 
 
2.1.1. Προϋπάρχοντα αρδευτικά έργα 
 
Κατά την εποχή εκπόνησης της µελέτης υπήρχαν ήδη κατασκευασµένες αρδευτικές 
γεωτρήσεις, οι οποίες τροφοδοτούσαν µικρά αρδευτικά έργα.  
 
Τα υπάρχοντα αρδευτικά δίκτυα ήταν τα εξής (ακαθάριστες εκτάσεις):  
 
 

A/A Τοποθεσία Έκταση (στρ.) 
1 Χαµηλό 500 
2 Μέσα Λακώνια 950 
3 Έξω Λακώνια 750 
4 ∆ράσι – Βρύσες 200 
 ΣΥΝΟΛΟΝ 2.400 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 1 - Υφιστάµενα αρδευτικά έργα το 1987 

 (Υ∆ΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ – Τεχνική Έκθεση, Παρ. 3.1, σελ. 16). 
 
 
Οι υφιστάµενες γεωτρήσεις που τροφοδοτούσαν τα υπάρχοντα αρδευτικά δίκτυα ήταν οι 
εξής: 
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Α/Α Γεώτρηση Κωδικός 
ΤΟΕΒ Αρδευτικό Παροχή 

(κ.µ./ώρα) 
Χλωριόντα 

(ppm) 
1 Χαµηλό ΜΛ1 Μέσα Λακώνια 75 700
2 D1 ΜΛ4 Μέσα Λακώνια 120 600
3 D2 (Γ) ΕΛ1 Έξω Λακώνια 120 600
4 D5 Κ2 Κριτσά 120 600
5 F15 ∆1 ∆ράσι 30 35
6 F16 (Α)  Βρύσες 60 
7 DF40 (Β)  Χουµεριάκος 60 
8 DF29  Λίµνες 25 300
9 DF41  Λίµνες 35 170

 ΣΥΝΟΛΟΝ 
 

 645 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2 - Υφιστάµενες γεωτρήσεις, το 1987. 
 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 
 

Α) Η γεώτρηση F16 (∆ράσι) υπήρχε ήδη και είχε παραχωρηθεί στην Κοινότητα Βρυσών 
για µικτή χρήση (ύδρευση και άρδευση). 
Β) Η γεώτρηση DF40 (Ξηροπόταµος – Αγ. Κωνσταντίνος) υπήρχε ήδη και είχε 
παραχωρηθεί στην Κοινότητα Χουµεριάκου για µικτή χρήση (ύδρευση και άρδευση). 
Γ) Η γεώτρηση D2 αντικαταστάθηκε, αργότερα, από την DF44, που έγινε στην ίδια 
θέση. 

 
 
 
2.1.2. Αρδεύσιµες εκτάσεις 
 
Η προς άρδευση περιοχή χωρίσθηκε σε 4 γεωγραφικές περιοχές, σύµφωνα µε τον παρακάτω 
πίνακα: 
 

Α/Α Περιοχή 
Ακαθάριστη 
έκταση 
(στρ.) 

Καθαρή 
έκταση (στρ.)

Αρδευόµενη 
ήδη (στρ.) 

Προς 
άρδευση 

(στρ.) 
   
1 Λακωνίων  5.200 4.450 2.200 2.250
2 Κριτσάς 4.100 3.500 0 3.500
3 Λιµνών - 

Χουµεριάκου 
5.500 4.700 0 4.700

4 ∆ρασίου – Αγ. 
Κων/νου 

2.900 2.200 200 2.000

 ΣΥΝΟΛΟΝ 17.700 14.850 2.400 12.450
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3 - Αρδεύσιµες εκτάσεις ανά περιοχή 
(Υ∆ΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ – Τεχνική Έκθεση, Παρ. 3.2 – 3.5, σελ. 16). 
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Σύµφωνα µε τον Πίνακα 3, η συνολική καθαρή καλλιεργήσιµη έκταση του έργου ήταν 
14.850 στρ., εκ των οποίων 2.400 στρ. αρδεύονταν ήδη. 
 
Η Γεωργοτεχνική Έκθεση προσδιόρισε, ότι οι ανάγκες µιας µέσης καλλιέργειας για τον µήνα 
αιχµής είναι 54,6 κ.µ./στρ., το οποίο µεταφράζεται στην κεφαλή του δικτύου σε 63,74 
κ.µ./στρ.  
 
Για να ικανοποιηθούν αυτές οι ανάγκες, κατά τον µήνα αιχµής, η απαιτούµενη παροχή 
υπολογίζεται ως εξής: Εάν δεχθούµε ότι οι γεωτρήσεις λειτουργούν επί 20 ώρες/ηµέρα και 
επί 30 ηµέρες/µήνα (δηλαδή 600 ώρες/ µήνα), τότε η µέση απαιτούµενη παροχή άντλησης 
είναι 63,74 / 600 = 0,106 κ.µ./στρ./ώρα. 
 
Στην µελέτη της «Υ∆ΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ» δίνεται ο παρακάτω πίνακας µε τις απαιτούµενες 
παροχές άντλησης, για τον µήνα αιχµής, για κάθε νέα περιοχή. 
 
 

Α/Α Περιοχή 
Νέα 

Καλλιεργήσιµη 
έκταση (στρ.) 

Απαιτούµενη 
παροχή 

(κ.µ./ώρα) 

Παροχή ανά 
στρέµµα 

(κ.µ./ώρα/στρ.) 
   
1 Λακωνίων (επέκταση) 2.250 240 0,106
2 Κριτσάς 3.500 371 0,106
3 Λιµνών - Χουµεριάκου 4.700 435 0,092
4 ∆ρασίου – Αγ. Κων/νου 2.000 214 0,107

 ΣΥΝΟΛΟΝ 12.450 1.260  

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 4 - Απαιτούµενη παροχή άντλησης για κάθε περιοχή, 

κατά τον µήνα αιχµής. 

 
 
Συνολικά, για τα 12.450 στρ. του νέου έργου απαιτούνται, τον µήνα Αύγουστο, 
γεωτρήσεις συνολικής παροχής 1.260 κ.µ./ώρα, δηλαδή η κατανάλωση είναι περίπου 0,1 
κ.µ./ώρα/στρ. 
 
Εάν στις παραπάνω ποσότητες προστεθούν και οι ποσότητες που ήδη χρησιµοποιούνται και 
εκτιµώνται σε 240 κ.µ./ώρα (για τα ήδη αρδευόµενα 2.400 στρ.), τότε η απαιτούµενη 
παροχή για το σύνολο των αρδευόµενων εκτάσεων του έργου θα ανέρχεται 1.500 
κ.µ./ώρα.  
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2.1.3. Απαιτούµενος αριθµός νέων γεωτρήσεων 
 
Για την εξασφάλιση της πρόσθετης απαιτούµενης παροχής των 1.260 κ.µ./ώρα, για την 
κάλυψη των νέων αναγκών του έργου, κατά τον µήνα αιχµής, προτάθηκε η κατασκευή 11 
νέων γεωτρήσεων.  
 
Οι θέσεις των νέων γεωτρήσεων καθορίσθηκαν από το ΙΓΜΕ, το οποίο συνέταξε την σχετική 
υδρογεωλογική έκθεση, που επισυνάφθηκε στην Οριστική Μελέτη της 
«Υ∆ΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ».  
 
Από τις νέες γεωτρήσεις, 8 κατασκευάσθηκαν στην υφάλµυρη περιοχή των Μέσα Λακωνίων, 
1 στα Έξω Λακώνια και 2 στο ∆ράσι. Εξ αυτών, η µία (F54) κατασκευάσθηκε σε 
αντικατάσταση της υφιστάµενης γεώτρησης Χαµηλού. Όλες οι προταθείσες νέες γεωτρήσεις 
αναφέρονται στον επόµενο πίνακα. 
 
 

Α/
Α 

Ονοµασία 
υδραυλικής 

µελέτης 

Ονοµασία 
παρούσης  
µελέτης 

Ονοµασία
ΤΟΕΒ 

Περιοχή 
προς άρδευση 

Βάθος 
(m) 

Παροχή 
(m3/h) 

Χλωρι-
όντα 

(ppm) 
1 Λ1 Τ1 Λ1 Λίµνες 280 120-130 600
2 Λ2 Τ2 Λ2 Λίµνες 250 120-130 600
3 Λ3 Τ3 Λ3 Λίµνες 250 120-130 600
4 Κ1 D58 Κ1 Κριτσά 150 120-130 700
5 Κ2 F94 Κ3 Κριτσά 145 120-130 700
6 ∆1 F51 ∆3 ∆ράσι 330 90-100 40
7 ∆2 F53 ∆2 Αγ. Κων/νος 310 90-100 40
8 ΒΝ Τ5 ΕΛ2 Έξω Λακώνια 190 40-60 50-60
9 Μ Τ4 ΜΛ3 Μέσα Λακώνια 230 120-130 600
10 Ν - Χαµηλού F54 (Β) ΜΛ1 Μέσα Λακώνια 150 80-100 600
11 Φλαµουριανά D49 (Α) ΜΛ2 Μέσα Λακώνια 150 120-130 600
 ΣΥΝΟΛΟΝ    1140-1270 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 5 - Προτεινόµενες νέες γεωτρήσεις υδραυλικής µελέτης. 
«Υ∆ΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ» - 1989. 

 
 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 
 

Α) Η γεώτρηση D49 κατασκευάσθηκε από το ΙΓΜΕ το 1987. ∆εν περιλαµβάνεται στον 
αρχικό σχεδιασµό της «Υ∆ΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ». Φαίνεται, ότι προστέθηκε αργότερα, 
διότι περιλαµβάνεται στην Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου, 
που εγκρίθηκε το 2002.  
 
Β) Η γεώτρηση Ν – Χαµηλού κατασκευάσθηκε πριν το 1976. Στην µελέτη της 
«Υ∆ΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ» προτάθηκε η αντικατάστασή της µε νέα, µεγαλύτερης 
παροχής. Η νέα κατασκευάσθηκε από το ΙΓΜΕ, το 1989, και είχε αριθµό F54. Σήµερα 
χρησιµοποιείται ως εφεδρική, λόγω υψηλής περιεκτικότητας σε χλωριόντα. 
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Όλες οι νέες γεωτρήσεις κατασκευάσθηκαν το 1988, ως εξής: Οι γεωτρήσεις Λ1, Λ2, Λ3, Μ 
και ΒΝ κατασκευάσθηκαν µέσω εργολαβίας (Ανάδοχος: Εµµ. Κουτεντάκης). Οι γεωτρήσεις 
D49, F51, F53, F54 και D58 κατασκευάσθηκαν στο διάστηµα 1987 – 1988 από το ΙΓΜΕ. 
Μόνο η γεώτρηση F94 κατασκευάσθηκε πολύ αργότερα, το 1999.  
 
Εάν στις γεωτρήσεις του παραπάνω πίνακα προσθέσουµε και τις παλαιότερες (υφιστάµενες), 
Χαµηλού, D1, D2, D5, F15, F16, DF40, DF29 και DF41, οι οποίες παρείχαν συνολικά 645 
κ.µ./ώρα, τότε προκύπτει ότι για το σύνολο του έργου η διαθέσιµη παροχή θα ήταν 
τουλάχιστον 1140 + 645 = 1.785 κ.µ./ώρα.   
 
Επειδή, η απαιτούµενη παροχή κατά τον µήνα αιχµής, όπως αναφέρθηκε στην προηγούµενη 
παράγραφο, ήταν 1.500 κ.µ./ώρα, συνάγεται το συµπέρασµα, ότι µε την κατασκευή των νέων 
γεωτρήσεων θα εξασφαλιζόταν επάρκεια νερού και θα υπήρχε και περίσσεια τουλάχιστον  
285 κ.µ./ώρα, περίπου.  
 
  
2.1.4. ∆ιαθέσιµα Υπόγεια Νερά – Ετήσιο Υδατικό Ισοζύγιο. 
 
Η παροχή που υπολογίσθηκε στην προηγούµενη παράγραφο αφορά µόνο τον µήνα αιχµής, 
που συνήθως είναι ο Ιούλιος ή ο Αύγουστος. Κατά τους υπόλοιπους µήνες οι παροχές 
άντλησης είναι µικρότερες, διότι οι αρδευτικές απαιτήσεις είναι χαµηλότερες. 
 
Στην Γεωργοτεχνική Έκθεση προσδιορίσθηκε ότι οι ετήσιες ανάγκες, για τις ελιές, που 
αποτελούν την κύρια καλλιέργεια, είναι, στην κεφαλή του δικτύου 323,9 κ.µ./στρ.(ελιές) και 
στον αγρό περίπου 280 κ.µ./στρ. 
 
Με βάση αυτό το στοιχείο και έχοντας υπόψη ότι οι συνολικά αρδεύσιµες εκτάσεις ήταν 
14.850 στρ., υπολογίσθηκε ότι η ετήσια κατανάλωση νερού θα ανερχόταν σε 323,9 Χ 14.850 
= 4.809.915 κ.µ. ή χονδρικά σε 4,8 εκ.κ.µ.  
 
Σχετικά, το ΙΓΜΕ, εκτίµησε ότι ήταν δυνατή η απόληψη των ανωτέρω ποσοτήτων, χωρίς να 
υπάρχει κίνδυνος να διαταραχθεί η υφιστάµενη ισορροπία του υπόγειου ορίζοντα, από 
απόψεως υφαλµύρυνσης. Αναλυτικός σχολιασµός γίνεται και σε επόµενη παράγραφο. 
 

 9



 
2.2. Περιβαλλοντική Μελέτη Αρδευτικών Έργων. 
 
Το έτος 2000 εκπονήθηκε η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του Αρδευτικού 
Έργου από γεωτρήσεις Λακωνίων, από την µελετήτρια Μαρία Βασιλάκη, Μηχανολόγο 
Μηχανικό. 
 
Την εποχή εκείνη είχε ήδη κατασκευασθεί η Α΄ Φάση του έργου και απέµενε να 
συµπληρωθεί µε την Β΄ Φάση. Σηµειώνεται, ότι το έργο της Α΄ Φάσης είχε ήδη λειτουργήσει 
επί 10 χρόνια περίπου και δεν είχαν προκληθεί δυσµενείς επιπτώσεις στον υδροφόρο 
ορίζοντα του Αλµυρού Αγ. Νικολάου. 
 
Σύµφωνα µε την Περιβαλλοντική Μελέτη, τα αρδευτικά έργα που υπάγονται στον ΤΟΕΒ, 
χωρίζονταν σε 4 περιοχές και κάθε περιοχή περιελάµβανε τις εξής αρδευόµενες εκτάσεις 
(καθαρές εκτάσεις), ανάλογα µε την φάση κατασκευής του έργου:  
 
 

Α/Α Περιοχή 
Έκταση 

Υδραυλικής
Μελέτης (Α)

Έκταση 
Περιβαλλοντικής 

Μελέτης 
Γεωτρήσεις 

   Α΄ Φάση Β΄ Φάση Σύνολο  
   
1 Λακωνίων 4.450 4.450 4.450 D1, D2, M, N, BN, 

D49
2 Κριτσάς 3.500 2.260 1.240 3.500 D5, D58, F94
3 Λιµνών - 

Χουµεριάκου 
4.700 3.600 1.100 4.700 Λ1,Λ2,Λ3,DF40

DF41
DF29

4 ∆ρασίου - 
Αγ. Κων/νου 

2.200 1.600 600 2.200 F15, F16
F51, F53
F70, T95

 ΣΥΝΟΛΟΝ 14.850 14.850 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 6 - Αρδεύσιµες εκτάσεις ανά περιοχή 
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Σύµφωνα µε την Περιβαλλοντική Μελέτη, για την τροφοδοσία ολόκληρου του έργου θα 
λειτουργούσαν συνολικά 20 γεωτρήσεις, τα στοιχεία των οποίων δίνονται στον παρακάτω 
πίνακα: 
 
 

Α/Α 
Ονοµασία 
περιβ/κης 
µελέτης 

Ονοµασία 
παρούσης  
µελέτης 

Ονοµ. 
ΤΟΕΒ Περιοχή Βάθος 

(m) 
Παροχή 
(m3/h) 

Χλωρι-
όντα 

(ppm) 
1 Λ1 Τ1 Λ1 Φιορέτζηδες 280 130 600
2 Λ2 Τ2 Λ2 Μαργέλι 250 100 600
3 Λ3 Τ3 Λ3 Μαργέλι 250 100 600
4 Κ1 F96 (D58) Κ1 Λατώ - Γωνιά 150 100 700
5 Κ2 F94 Κ3 Λατώ - Γωνιά 145 100 700
6 D5 D5 Κ2 Λατώ - Γωνιά 176 75 673
7 Ν - Χαµηλού F54  ΜΛ1 Χαµηλό 150 70 600
8 D49 D49  ΜΛ2 Φλαµουριανά 150 160 600
9 Μ Τ4 ΜΛ3 Μαργέλι 230 100 600
10 D1 D1 ΜΛ4 Μαργέλι 195 80 744
11 DF44 DF44 (D2) ΕΛ1 Φουρνιά 179 100 735
12 ΒΝ Τ5 ΕΛ2 Βλάχηδες 190 35 50-60
13 F70 F70 Π1 Παρακαλούρι 265 40 50
14 T95 T95 Π2 Παρακαλούρι 303 20 50
15 F15 F15  ∆ράσι Παναγία 192 30 40
16 F16 F16  ∆ράσι Γάρδας 300 70 40
17 ∆1 F51 ∆3 ∆ράσι Λαγκάδα 330 45 40
18 ∆2 F53 ∆2 ∆ράσι Μαµολίδη 310 20 40
19 DF29 DF29  Άγιος Λουκάς 280 25 1000
20 DF41 DF41  Λίµνες Τζανούκο 247 35 156
      
 ΣΥΝΟΛΟΝ    1.420 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 7 -  Γεωτρήσεις του αρδευτικού έργου από γεωτρήσεις Λακωνίων, 
σύµφωνα µε την περιβαλλοντική µελέτη. 

 
 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 
 

Α) Το βάθος, η παροχή και τα χλωριόντα των γεωτρήσεων είναι βασισµένα σε 
σηµερινά – πραγµατικά δεδοµένα (2010). Φαίνεται, ότι οι παροχές άντλησης των 
γεωτρήσεων που αναφέρθηκαν στον Πίνακα 5 µειώθηκαν µεταγενέστερα, δεδοµένου 
ότι υπήρχε η δυνατότητα κάλυψης των αναγκών αιχµής µε χαµηλότερες παροχές.                              
Β) Οι γεωτρήσεις F70 και Τ95 δεν είχαν προταθεί από την αρχική υδραυλική µελέτη, 
αλλά κατασκευάσθηκαν το 1994 και το 2000, αντίστοιχα, ως έργα της B΄ Φάσης και 
περιλήφθηκαν στην περιβαλλοντική µελέτη. Ανήκουν στην περιοχή ∆ρασίου – Αγ. 
Κων/νου. 
Γ) Η γεώτρηση F15 χρησιµοποιείται και για την ύδρευση της Κοινότητας Βρυσών 
∆) Όλες οι γεωτρήσεις,  και γενικότερα το έργο, λειτουργούν, σήµερα, υπό τον έλεγχο 
του ΤΟΕΒ Μιραµπέλλου.  

 

 11



 
Η σηµερινή χρησιµοποιούµενη παροχή του συνόλου των γεωτρήσεων του έργου ανέρχεται σε 
1.420 κ.µ./ώρα, έναντι της  απαιτούµενης από την υδραυλική µελέτη παροχής των 1.500 
κ.µ./ώρα, για τον µήνα αιχµής.  
 
Το γεγονός ότι η σηµερινή χρησιµοποιούµενη παροχή είναι µικρότερη της προβλεπόµενης, 
δείχνει ότι η ανά στρέµµα κατανάλωση δεν είναι  0,1 κ.µ./ώρα/στρ. που υπολογίσθηκε στην 
παρ. 2.1.2. αλλά είναι λίγο λιγότερο. 
 
Όσον αφορά την συνολικά αντλούµενη ποσότητα, στην εγκριτική απόφαση της 
περιβαλλοντικής µελέτης αναφέρεται ότι επιτρέπεται εκµετάλλευση ετησίως 6 εκ.κ.µ., για 
αρδευτικούς σκοπούς. Σύµφωνα µε τις εκτιµήσεις µας, 5 εκ.κ.µ. θα έπρεπε να είναι νερά 
σχετικώς υφάλµυρα (µέχρι 800 ppm Cl¯), από την περιοχή Μέσα Λακωνίων, και 1 εκ.κ.µ. να 
είναι νερά γλυκά της περιοχής ∆ρασίου – Ξηροπόταµου. 
 
Όπως, όµως, είδαµε στην παράγραφο 2.1.4. η απαιτούµενη ποσότητα της υδραυλικής µελέτης 
ήταν 4,8 εκ.κ.µ. Άρα από την Περιβαλλοντική µελέτη εγκρίθηκε 1,2 εκ.κ.µ. περισσότερο. 
 
Στην πραγµατικότητα, όπως θα δούµε σε επόµενη παράγραφο, όπου αναλύεται η παρούσα 
κατάσταση του έργου, οι αντλούµενες ποσότητες, από την αρχή λειτουργίας του έργου µέχρι 
σήµερα, ουδέποτε πλησίασαν τις προβλεπόµενες από την Υδραυλική και την Περιβαλλοντική 
Μελέτη ποσότητες. 
 
Στην επόµενη παράγραφο θα δούµε, ότι στην πράξη, η ποσότητα που καταναλώνεται ετησίως 
είναι, κατά µέσον όρο, 2.737.000 κ.µ., δηλαδή αρκετά µικρότερη από αυτήν, που προέβλεπαν 
οι σχετικές µελέτες. Αυτό οφείλεται στις ιδιαίτερες συνθήκες, που επικρατούν στην περιοχή 
του έργου.  
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2.3. Σηµερινή κατάσταση του αρδευτικού έργου ΤΟΕΒ Μιραµπέλλου  
 
Το αρδευτικό έργο από γεωτρήσεις Λακωνίων, που µελετήθηκε από την 
«Υ∆ΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ» (παρ. 2.2.) και για το οποίο εκπονήθηκε η σχετική Περιβαλλοντική 
Μελέτη (Παρ. 2.3.) λειτουργεί σήµερα σαν αυτόνοµος Οργανισµός µε τίτλο «ΤΟΕΒ 
Μιραµπέλλου». 
 
Το έργο µπορεί να υποδιαιρεθεί σε τέσσερις ανεξάρτητες περιοχές:  
α) Λακωνίων,  
β) Κριτσάς,  
γ) Λιµνών – Χουµεριάκου και  
δ) ∆ρασίου – Αγ. Κωνσταντίνου. 
 
Στο αρδευτικό έργο του ΤΟΕΒ ανήκουν 20 γεωτρήσεις οι οποίες αναφέρονται στον επόµενο 
πίνακα. Στον ίδιο πίνακα αναφέρεται και η υποπεριοχή του έργου που αρδεύεται από κάθε 
γεώτρηση. 
 
 
Α/Α Κωδικός 

ΙΓΜΕ 
Κωδικός 
ΤΟΕΒ 

Περιοχή Υψό-
µετρο 

Παροχή Cl¯ 
ppm 

Αρδευόµενη 
περιοχή 

1 D58 - F96 Κ1 Λατώ Γωνιά 125.00 100 740 Κριτσά 
2 D5 Κ2 Λατώ Γωνιά 160.79 75 673 Κριτσά 
3 F94  Κ3 Λατώ Γωνιά 159.00 100 680 Κριτσά 
4 F54 ΜΛ1 Χαµηλό 105.46 70 1500 Μέσα Λακώνια 
5 D49 ΜΛ2 Φλαµουριανά 122.11 160 650 Μέσα Λακώνια 
6 Τ4  ΜΛ3 Μαργέλι 172.00 100 627 Μέσα Λακώνια 
7 D1 ΜΛ4 Μαργέλι 183.38 80 744 Μέσα Λακώνια 
8 D2 - DF44 ΕΛ1 Φουρνιά  151.43 100 735 Έξω Λακώνια 
9 T5 ΕΛ2 Βλάχηδες 151.63 20 67 Έξω Λακώνια 
10 T1 Λ1 Φιορέτζηδες  178,00 130 500 Λίµνες 
11 Τ3 Λ2 Μαργέλι 240.00 100 641 Λίµνες 
12 Τ2 Λ3 Μαργέλι 215.00 100 566 Λίµνες 
13 F70 Π1 Αγ. Κωνσταντίνος 320.00 40 50 Χουµεριάκος 
14 T95 Π2 Αγ. Κωνσταντίνος 325.00 20 50 Χουµεριάκος 
15 F15 ∆1 ∆ράσι Παναγία 341.69 30 40 Νεάπολη 
16 F53  ∆2 ∆ράσι Μαµολίδη 365.53 20 50 Νεάπολη 
17 F51 ∆3 ∆ράσι Λαγκάδα 382.85 45 40 Νεάπολη 
18 F16  ∆ράσι Γάρδας 361.77 70 45 Βρύσες 
19 DF29  Αγ.Λουκάς 265.44 25 1000 Λίµνες 
20 DF41  Λίµνες Τζανούκο 177.60 35 35 Λίµνες 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 8 - Γεωτρήσεις ΤΟΕΒ 

 
 
Από την παρατήρηση του πίνακα φαίνεται ότι στην υφάλµυρη ζώνη των Μέσα 
Λακωνίων έχουν κατασκευασθεί οι γεωτρήσεις Κ1, Κ2, Κ3, ΜΛ1, ΜΛ2, ΜΛ3, ΜΛ4, 
ΕΛ1, Λ1, Λ2, Λ3 µε συνολική παροχή 1115 m3/h. Εάν αφαιρέσουµε την ΜΛ1, που 
λειτουργεί ως εφεδρική, τότε η συνολική παροχή γίνεται 1045 m3/h. 
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Έχει σηµασία, στο σηµείο αυτό, να δούµε τις πραγµατικές (σηµερινές) καταναλώσεις του 
αρδευτικού έργου του ΤΟΕΒ. Σύµφωνα µε τα στοιχεία, που µας παραχώρησε ο ΤΟΕΒ, κατά 
την 10ετία 2000 – 2010 σηµειώθηκαν, ανά περιοχή, οι καταναλώσεις, που φαίνονται στον 
επόµενο πίνακα: 
 

Περιοχή ή ζώνη αρδεύσεων 

Έτος 
Λακωνίων Κριτσάς Λιµνών - 

Χουµεριάκου
∆ρασίου – 
Αγ. Κων/νου 

Σύνολο 

2000 977.627 695.125 654.264 221.843 2.548.859 
2001 1.037.419 622.748 523.081 224.204 2.407.452 
2002 794.967 506.290 415.691 205.137 1.922.085 
2003 921.201 529.893 398.881 174.430 2.024.405 
2004 947.519 624.987 426.566 175.305 2.174.377 
2005 887.246 609.767 411.466 206.953 2.115.432 
2006 884.051 695.602 402.953 161.908 2.144.514 
2007 871.221 596.469 408.846 199.909 2.076.445 
2008 794.077 657.272 352.704 145.002 1.949.055 
2009 679.676 568.438 303.986 138.693 1.690.793 
2010 856.228 727.385 385.164 154.300 2.123.077 

Μ.Ο. 877.385 621.271 425.782 182.517 2.106.955 

Μ.Ο. + 
30% 1.140.000 808.000 552.000 237.000 2.737.000 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 9 - Ετήσια κατανάλωση νερού για κάθε περιοχή ΤΟΕΒ σε κ.µ. 

 
Οι παραπάνω ποσότητες είναι αυτές που προκύπτουν από τις ενδείξεις των υδροµέτρων και 
έχουν τιµολογηθεί. Εποµένως δεν περιλαµβάνονται οι απώλειες των δικτύων, οι οποίες 
εκτιµώνται σε 30% περίπου. Στην τελευταία γραµµή του παραπάνω πίνακα αναγράφονται οι 
ποσότητες που πραγµατικά αντλούνται από τις γεωτρήσεις, στις οποίες περιλαµβάνονται και 
οι απώλειες.  
 
Εποµένως, σύµφωνα µε τον παραπάνω πίνακα, ο ΤΟΕΒ αντλεί, κατά µέσον όρο: 
 
 Από το κατάντη τµήµα του συστήµατος του Αλµυρού (περιοχή Λακωνίων) 

2.500.000 κ.µ. ετησίως και 
  
 Από από το ανάντη τµήµα του συστήµατος του Αλµυρού (περιοχή ∆ρασίου) 

237.000 κ.µ. ετησίως. 
 
 
 
Στον επόµενο πίνακα γίνεται ο υπολογισµός της ετήσιας κατανάλωσης νερού ανά στρέµµα 
αρδευόµενης έκτασης, µε βάση τα παραπάνω δεδοµένα. 
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Α/Α Περιοχή Αρδευόµενη 
έκταση (στρ.) 

Ετήσια 
κατανάλωση 

(m3/έτος) 

Κατανάλωση 
ανά στρέµµα 

(m3/έτος/στρ.)
1 Λακωνίων 4.450 1.140.000 256 
2 Κριτσάς 3.500 808.000 231 
3 Λιµνών - 

Χουµεριάκου 
4.700 552.000 117 

4 ∆ρασίου - 
Αγ. Κων/νου 

2.200 237.000 108 

 ΣΥΝΟΛΟΝ 14.850 2.737.000  
 
ΠΙΝΑΚΑΣ 10 - Ετήσια κατανάλωση νερού ανά στρέµµα για κάθε περιοχή, σύµφωνα µε 

τα στοιχεία του ΤΟΕΒ. 
 
 
Εξετάζοντας τον παραπάνω πίνακα παρατηρούµε ότι οι πραγµατοποιηθείσες καταναλώσεις, 
κατά την τελευταία 10ετία (2000 – 2010) είναι κατά µέγιστο της τάξης των 256 κ.µ./στρ, 
δηλαδή αρκετά µικρότερες από τις προβλεπόµενες στην µελέτη της «Υ∆ΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ». 
Υπενθυµίζουµε ότι στην Γεωργοτεχνική Έκθεση (παρ. 2.2.4.), είχε προσδιορισθεί ότι οι 
ετήσιες ανάγκες, για την καλλιέργεια της ελιάς, είναι, στην κεφαλή του δικτύου 323,9 
κ.µ./στρ. και στον αγρό περίπου 280 κ.µ./στρ. Άρα στην πράξη γίνεται οικονοµία νερού κατά 
21% σε σχέση µε τα προτεινόµενα στην Γεωργοτεχνική Έκθεση. Επίσης, παρατηρούµε ότι 
συγκριτικά µε τις άλλες περιοχές, οι καταναλώσεις είναι ιδιαίτερα χαµηλές στις περιοχές 
Λιµνών – Χουµεριάκου και ∆ρασίου – Αγ. Κωνσταντίνου. Τα φαινόµενα αυτά πιθανότατα 
οφείλονται στους εξής λόγους: 
 
Α) Στην Γεωργοτεχνική Έκθεση, στον προσδιορισµό της αναγκαίας ποσότητας για την 
καλλιέργεια της ελιάς είχε ληφθεί υπόψη ότι οι αρδεύσεις θα γίνονται κατά τον ιδανικό 
τρόπο. Αυτό, φαίνεται ότι δεν πραγµατοποιήθηκε από τους αγρότες, για λόγους οικονοµίας.  
 
Β) Στην Υδραυλική Μελέτη, η µέθοδος αρδεύσεων περιελάµβανε και την χρήση 
µικροεκτοξευτών (Sprayers), που είναι µια παραλλαγή της τεχνητής βροχής. Η µέθοδος αυτή, 
τελικά, δεν χρησιµοποιήθηκε από τους αγρότες και σήµερα χρησιµοποιείται σχεδόν 
αποκλειστικά η µέθοδος των σταλακτήρων, που είναι πιο οικονοµική σε νερό.  
 
Γ) Στην περιοχή Λιµνών – Χουµεριάκου, υπήρξε απροθυµία ένταξης των αγροτών στο 
καθεστώς των αρδεύσεων, λόγω του σχετικώς υψηλού κόστους του αρδευτικού νερού, σε 
σχέση µε την τιµή πώλησης του παραγόµενου ελαιόλαδου. Έτσι, η κατανάλωση αρδευτικού 
νερού εµφανίζεται µειωµένη στην περιοχή αυτή. 
 
∆) Το ίδιο φαινόµενο παρατηρείται και στην περιοχή ∆ρασίου – Αγ. Κωνσταντίνου, όπου 
στην µείωση των καταναλώσεων αρδευτικού νερού συντελεί και το µεγάλο σχετικώς 
υψόµετρο, οι χαµηλότερες θερµοκρασίες και οι αυξηµένες βροχοπτώσεις. 
 
Είναι πιθανόν προσεχώς, µε την προοδευτική βελτίωση των συνθηκών των αρδεύσεων, να 
αυξηθεί η κατανάλωση αρδευτικού νερού στις περιοχές Λιµνών – Χουµεριάκου και ∆ρασίου 
– Αγίου Κωνσταντίνου. 
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2.4. Άλλα αρδευτικά και υδρευτικά έργα. 
 
Στο σηµείο αυτό της µελέτης είναι απαραίτητο να δούµε και τις ποσότητες νερού που 
καταναλώνουν και τα άλλα (εκτός ΤΟΕΒ) υφιστάµενα αρδευτικά και υδρευτικά έργα, ώστε 
να εκτιµηθεί το σύνολο της αντλούµενης ποσότητας από το σύστηµα του Αλµυρού. 
 
Εκτός από το κύριο αρδευτικό έργο της περιοχής, που είναι το έργο του ΤΟΕΒ Μιραµπέλου, 
κατασκευάσθηκαν και άλλα δύο µικρότερα αρδευτικά έργα, τα οποία διαχειρίζεται ο ∆ήµος 
Αγ. Νικολάου, το αρδευτικό Έξω Λακωνίων και το αρδευτικό Αγ. Πελαγίας – Καλού 
Λάκκου. 
 
 
2.4.1. Αρδευτικό έργο Έξω Λακωνίων 
 
Στην περιοχή των Έξω Λακωνίων κατασκευάσθηκαν δύο αρδευτικά έργα ονοµαζόµενα 
Αρκολάκι και Καβαλαράς, τα οποία αρδεύουν τις λοφώδεις περιοχές που βρίσκονται δυτικά 
και ανατολικά τις λεκάνης των Έξω Λακωνίων. 
 
Το αρδευτικό Αρκολακίου έχει έκταση 2.000 στρ. και τροφοδοτείται από την γεώτρηση Β6, 
που βρίσκεται 400 µ. δυτικά του οικισµού Φιορέτζηδες. Η παροχή της γεώτρησης είναι 80 
κ.µ./ώρα και η περιεκτικότητα σε χλωριόντα 750 ppm. Το νερό τη γεώτρησης ανυψώνεται 
µέχρι την δεξαµενή Αρκολακίου, που βρίσκεται σε υψόµετρο 400 µ. περίπου. 
 
Το αρδευτικό Καβαλαρά έχει έκταση 1.800 στρ. και τροφοδοτείται από τις γεωτρήσεις Β5 – 
Βλάχηδες και Τ105, που βρίσκεται 300 µ. νότια του οικισµού Φιορέτζηδες. Η παροχή της 
γεώτρησης Β5 είναι 30 κ.µ./ώρα και η περιεκτικότητα σε χλωριόντα 65 ppm. Η παροχή της 
γεώτρησης T105 είναι 80 κ.µ./ώρα και η περιεκτικότητα σε χλωριόντα 750 ppm. Το νερό των 
γεωτρήσεων ανυψώνεται µέχρι την δεξαµενή Καβαλαρά, που βρίσκεται σε υψόµετρο 260 µ. 
περίπου. 
 
Εκτιµάται ότι η ετήσια κατανάλωση αρδευτικού νερού για τις περιοχές Αρκολάκι και 
Καβαλαρά ανέρχεται σε 180 κ.µ./στρ./έτος, οπότε η ετήσια κατανάλωση είναι 360.000 
κ.µ. για την περιοχή Αρκολακίου και 324.000 κ.µ. για την περιοχή Καβαλαρά. 
 
 
2.4.2. Αρδευτικό έργο Αγ. Πελαγίας - Καλού Λάκκου   
 
Το αρδευτικό έργο Αγ. Πελαγίας – Καλού Λάκκου περιλαµβάνει την περιοχή το 
βορειοανατολικού τµήµατος του ∆.∆. Λιµνών. Η περιοχή είναι λοφώδης έως ηµιορεινή και 
έχει ακαθάριστη έκταση 3.750 στρ. Σηµειώνεται ότι το έργο αυτό ανήκει στο σύστηµα της 
Ελούντας. 
 
Το αρδευτικό έργο βρίσκεται υπό κατασκευή και δεν έχει λειτουργήσει ακόµη. Η τροφοδοσία 
του θα γίνεται από τις γεωτρήσεις DF31 (Καλός Λάκκος), T101 (∆ράκος) και T102 (Αγ. 
Πελαγία), που ανήκουν στο καρστικό σύστηµα της Ελούντας. Η παροχή κάθε γεώτρησης 
εκτιµάται σε 30 – 35 κ.µ./ώρα, δηλαδή, θεωρητικά, οι γεωτρήσεις επαρκούν για την άρδευση 
1.000 στρ. περίπου. 
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2.4.3. Έργα ύδρευσης ∆ήµου Αγίου Νικολάου.  
 
Το 2009, η ∆ηµοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Αγίου Νικολάου (∆ΕΥΑΑΝ) 
ανέθεσε στον Οργανισµό Ανάπτυξης Ανατολικής Κρήτης (ΟΑΝΑΚ) την εκπόνηση της 
µελέτης «Μελέτη ∆ιαχείρισης Συστήµατος Υδροδότησης ∆ήµου Αγίου Νικολάου». 
Σύµβουλος της µελέτης ήταν ο Σάββας Παρίτσης, Γεωλόγος. 
 
Η µελέτη περιλαµβάνει τέσσερα τεύχη, ως εξής: 
 
Τεύχος 1. Απογραφή εξωτερικών δικτύων – ∆ηµιουργία βάσης δεδοµένων. 
Τεύχος 2. Υδρογεωλογικές και υδρολογικές συνθήκες. 
Τεύχος 3. ∆ιαχείριση συστήµατος υδροδότησης Αγίου Νικολάου. 
Τεύχος 4. ∆ιαχειριστικό σχέδιο λεκανών Ξηροποτάµου και Φλαµουριανών. 
 
Η περιοχή της µελέτης ονοµάζεται Λεκάνη Νεάπολης – Αγ. Νικολάου και χωρίζεται, µε 
υδρολογικά – µορφολογικά κριτήρια, σε δύο υπολεκάνες: α) την λεκάνη του Ξηροπόταµου 
και β) την λεκάνη των Φλαµουριανών (Λακωνίων).  
 
Στο Τεύχος 2, Κεφάλαιο 2, Παράγραφος 2.5 – Εκµετάλλευση Υδροφορέα – Υδατικό 
Ισοζύγιο, αναφέρονται τα εξής: «Στην παρούσα µελέτη θεωρείται ότι τα πεδία Λακωνίων, 
Ξηροπόταµου και ∆ρασίου ανήκουν σε µία ενιαία, αν και διαµερισµατοποιηµένη, 
υδρογεωλογική λεκάνη (Νεάπολης – Αγ. Νικολάου)….. Η µέση εκµετάλλευση της λεκάνης 
είναι της τάξης των 5 εκ. m3 ανά έτος (και όχι 11 εκ. m3 που συχνά αναφέρεται στην 
βιβλιογραφία) εκ των οποίων τα 3,9 διατίθενται για την ύδρευση Αγ. Νικολάου και Ελούντας 
και τα υπολειπόµενα (δηλαδή 1,1) για την άρδευση καλλιεργειών και την ύδρευση των 
λοιπών οικισµών της λεκάνης».  
 
Στο Τεύχος 3, Κεφάλαιο 1, Εισαγωγή, αναφέρεται ότι το σύστηµα υδροδότησης του Αγ. 
Νικολάου περιλαµβάνει 23 γεωτρήσεις και 11 πηγές. Τα δίκτυα χωρίζονται σε τρεις τοµείς: 
Αγ. Νικολάου, Ελούντας και Κριτσάς (στην µελέτη δεν περιλαµβάνεται ο τέως ∆ήµος 
Νεάπολης). 
 
Στο Τεύχος 3, Κεφάλαιο 3, Παράγραφος  3.2. – Στοιχεία κατανάλωσης και αντλήσεων, 
αναφέρεται ότι το έτος 2007, οι συνολικές εισροές νερού στις δεξαµενές ήταν 3.900.000 m3, 
εκ των οποίων 270.000 m3 από πηγές. Εποµένως, 3.630.000 m3 ετησίως προέρχονταν από τις 
γεωτρήσεις των περιοχών ∆ράσι, Ξηροπόταµος, ∆άµακας, Λακώνια. 
 
Από τις γεωτρήσεις αυτές, στο δίκτυο Αγίου Νικολάου εισήλθαν, 2.950.000 m3, στο δίκτυο 
της Ελούντας 600.000 m3 και στο δίκτυο Κριτσάς 80.000 m3. 
 
Στον επόµενο Πίνακα 11 αναφέρονται τα στοιχεία των 23 υδρευτικών γεωτρήσεων της 
∆ΕΥΑΝ. 
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 ΚΩ∆. ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ 

Υ∆ΡΕΥΣΗΣ 
ΠΑΡΟΧΗ 

(m3/h) 
ΥΨΟΜΕΤΡΟ 

(m) 
ΒΑΘΟΣ 

(m) 
1  F56  ΜΕΣΑ ∆ΡΑΣΙ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ 91 350 255 
2  F23  ΜΑΥΡΙΚΟΥ ΒΟΣΚΟΥ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ 80 382 315 
3  F21  ΚΑΦΕΝΕΙΟ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ 41 356 261 
4  DF36  ΑΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ 70 324 370 
5  D4  ΦΡΑΓΚΟΥΛΑ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ 20 168 202 
6  D19  ΜΙΚΡΟΣ ΕΝ∆ΕΙΚΤΗΣ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ 21 230 262 
7  F9  ΜΕΓΑΛΟΣ ΕΝ∆ΕΙΚΤΗΣ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ 30 220 258 
8  Γ22 ∆ΑΜΑΚΑΣ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ 33 110 143 
9  F55  ΓΩΝΙΑ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ 70 216 276 
10  T99  ΑΡΚΟΛΑΚΙ ΕΛΟΥΝΤΑ 35 264 336 
11  F13  ΛΑΚΩΝΙΑ ΕΛΟΥΝΤΑ 30 147 225 
12  F72  ΛΑΚΩΝΙΑ ΕΛΟΥΝΤΑ 40 146 161 
13  Γ30 ∆ΑΜΑΚΑΣ ΕΛΟΥΝΤΑ 5 136 160 
14  Γ20 ΒΙΚΤΩΡΑΣ ΕΛΟΥΝΤΑ 25 150  
15  F11  ΕΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΣ ΕΞΩ ΛΑΚΩΝΙΑ 40 167 182 
16  Γ8 ΝΤΑΜΑΡΙ ΝΙΧΛΟΥ ΚΑΛΟ ΧΩΡΙΟ 35   
17  Γ12 ΠΥΡΓΟΥ ΚΑΛΟ ΧΩΡΙΟ 40   
18  Γ21 ΧΑΥΓΑΣ ΚΡΙΤΣΑ 18 256 146 
19  D18  ΛΑΚΩΝΙΑ ΚΡΙΤΣΑ 40 168 199 
20  D38  ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ ΛΙΜΝΩΝ ΛΙΜΝΕΣ 12 190 205 
21  F12  ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ ΜΕΣΑ ΛΑΚΩΝΙΑ 40 152 175 
22  F28  ΠΕΛΕΓΡΙΝΑ ΠΙΝΩΝ ΠΙΝΕΣ 15   
23  ΠΡΙΝΑ ΠΡΙΝΑΣ ΠΡΙΝΑ    

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 11 - Υδρευτικές γεωτρήσεις ∆ΕΥΑΑΝ 

 
 
Στην Μελέτη ∆ιαχείρισης του Συστήµατος Υδροδότησης του ∆ήµου Αγίου Νικολάου 
παρατίθενται και τα αναλυτικά στοιχεία των µηνιαίων αντλήσεων, από ορισµένες γεωτρήσεις 
που διαθέτουν υδρόµετρα. Από την επεξεργασία αυτών των στοιχείων, καταλήξαµε στα εξής 
συµπεράσµατα, όσον αφορά τις ετήσιες απολήψεις: 
 
1) Ο Άγιος Νικόλαος χρησιµοποιεί για ύδρευση τις εξής ποσότητες: 

 
Α) Από το συγκρότηµα των πηγών Κυνηγού κλπ. µε 250.000 κ.µ. ετησίως. 

Β) Από τις γεωτρήσεις F21, F23 και F56 του ∆ρασίου, οι οποίες λειτουργούν καθ’ όλο 
το έτος, αντλούνται ετησίως 330.000 κ.µ., 540.000 κ.µ.και 700.000 κ.µ., αντίστοιχα. 

Γ) Από τις γεωτρήσεις DF36 (Αγ. Κωνσταντίνος – Παρακαλούρι) και F55 (Γωνιά 
Χουµεριάκου), οι οποίες λειτουργούν κυρίως τους θερινούς µήνες, αντλούνται 200.000 
και 400.000 κ.µ. ετησίως, αντίστοιχα. 

∆) Από τις γεωτρήσεις D4, F9 και D19, στον Ξηροπόταµο αντλούνται περί τα 190.000 
κ.µ. ετησίως, από κάθε µία, δηλαδή συνολικά 570.000 κ.µ. 

Ε) Από την γεώτρηση Γ22 του ∆άµακα αντλούνται 110.000 κ.µ. ετησίως. 
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2) Η Ελούντα χρησιµοποιεί για ύδρευση τις εξής ποσότητες: 

 
Α) Από τις γεωτρήσεις F72 (F10) και F13, στα Έξω Λακώνια αντλούνται 230.000 κ.µ. 
και 120.000 κ.µ. ετησίως, αντίστοιχα, µε περιεκτικότητα χλωριόντων 150 ppm και 350 
ppm.  

B) Από τις γεωτρήσεις Τ99 και Γ20 στην περιοχή Ξηροπόταµου αντλούνται 150.000 
κ.µ. και 90.000 κ.µ., ετησίως, αντίστοιχα. 

Γ) Από την γεώτρηση Γ30 στον ∆άµακα, αντλούνται 10.000 κ.µ. ετησίως. 

 
 
3) Η Κριτσά χρησιµοποιεί για ύδρευση τις εξής ποσότητες: 

 
Α) Από πηγές 20.000 κ.µ. ετησίως. 

Β) Από την γεώτρηση D18  στα Εξω Λακώνια αντλούνται 50.000 κ.µ. ετησίως, µε 
χλωριόντα 350 ppm. 

Γ) Από την γεώτρηση Γ21 στην Κριτσά αντλούνται ετησίως 30.000 κ.µ. ετησίως.  

 
 
Εάν αθροίσουµε τις παραπάνω ποσότητες, ανά περιοχή γεωτρήσεων, παίρνουµε τις 
ποσότητες που φαίνονται στον επόµενο πίνακα: 
 
 

Α/Α Περιοχή Ποσότητα 
(κ.µ.) 

1 ∆ράσι 1.570.000 
2 Αγ. Κωνσταντίνος 600.000 
3 Ξηροπόταµος 890.000 
4 Έξω Λακώνια  400.000 
5 ∆άµακας 120.000 
6 Κριτσά 50.000 
 ΣΥΝΟΛΟΝ 3.630.000 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 12 – Αντλούµενες ποσότητες  γεωτρήσεων ∆ΕΥΑΑΝ  

ανά περιοχή του συστήµατος Αλµυρού.  
 
 
Από τον παραπάνω πίνακα βγαίνει το συµπέρασµα, ότι από το κατάντη τµήµα του 
συστήµατος του Αλµυρού, που ενδιαφέρει την παρούσα µελέτη, δηλαδή από τις περιοχές 
Ξηροπόταµος, Έξω Λακώνια, ∆άµακας και Κριτσά, αντλούνται σήµερα για την ύδρευση 
του ∆ήµου Αγ. Νικολάου 1.460.000 κ.µ. ετησίως. 
 
 
 

 19



 
 
2.4.4. Έργα ύδρευσης και άρδευσης του ∆ήµου Νεάπολης 
 
Μέχρι πρόσφατα, ο ∆ήµος Νεάπολης είχε ανεξάρτητα δίκτυα ύδρευσης και άρδευσης. Η 
τροφοδοσία των δικτύων αυτών εξασφαλιζόταν κυρίως από γεωτρήσεις που είχαν 
κατασκευασθεί στον ∆άµακα, στον Ξηροπόταµο και το ∆ράσι, δηλαδή σε περιοχές του 
συστήµατος του Αλµυρού. 
 
Για λόγους πληρότητας της παρούσης υδρογεωλογικής µελέτης, παραθέτουµε µερικά 
στοιχεία για τις εκµεταλλεύσεις αυτές, ώστε να υπάρχει ολοκληρωµένη αντίληψη των 
ποσοτήτων που αντλούνται σήµερα από το σύστηµα του Αλµυρού. Στον επόµενο πίνακα 
φαίνονται τα στοιχεία εκµετάλλευσης των γεωτρήσεων Νεάπολης. 
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1 ∆άµακας 1 B1 148 65 -  Ύδρευση Νεάπολης ΕΦΕ∆ΡΙΚΗ 
2 ∆άµακας 2 B2 160 76 18 Ύδρευση Νεάπολης ΣΕ ΧΡΗΣΗ 
3 Παρακαλούρι DF40 297 ~15  13 Ύδρευση - Άρδευση 

Χουµεριάκου - Άγ. Κών/νου – 
Νικηθιανού - Πλατυποδίου 

ΣΕ ΧΡΗΣΗ 

4 ∆ράσι – 
Μαριάνθη 

DF43 300 60 6 Ύδρευση – Άρδευση  
∆ρασίου – Βρυσών – Νίσπητα 

ΣΕ ΧΡΗΣΗ ΤΗ 
ΘΕΡΙΝΗ 
ΠΕΡΙΟ∆Ο 

5 ∆ράσι – Γάρδας F16 300 50 5 Ύδρευση - Άρδευση  
∆ρασίου - Βρυσών - Νίσπητα 

ΣΕ ΧΡΗΣΗ 
ΟΛΟ ΤΟ ΕΤΟΣ 

6 Τριβαξώνας 1 F25 290 50 13 Ύδρευση  ΣΕ ΧΡΗΣΗ 
7 Τριβαξώνας 2 F52 280 30 - Ύδρευση  ΕΦΕ∆ΡΙΚΗ 
8 Αγ. Ονούφριος DF33 308 40 7 Ύδρευση  ΣΕ ΧΡΗΣΗ 
9 Πέρα νερά F66 287 32 - Ύδρευση  ΕΦΕ∆ΡΙΚΗ 

10 Νικηθιανός B3 43 ~ 15 - Ύδρευση  ΑΝΕΝΕΡΓΗ 
11 Χελιδόνια  165 ~ 3 - Ύδρευση  ΑΝΕΝΕΡΓΗ 
12 Λατσίδα DF34 - - - - ΑΝΕΝΕΡΓΗ 
13 Βίγλι  40 2 - - ΑΝΕΝΕΡΓΗ 
14 Αγ. Σύλας  34 12 - Ανάγκες Αθλητικού Κέντρου ΣΕ ΧΡΗΣΗ 
15 Βρυσαλάκι  37 - - Ανάγκες ∆ηµοτικού Κήπου ΣΕ ΧΡΗΣΗ 
16 Κουδουµάλλος T100 243 40 - Άρδευση ΑΝΕΝΕΡΓΗ 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 13 - Στοιχεία εκµετάλλευσης των γεωτρήσεων Νεάπολης. 
 
Όσον αφορά τις αντλούµενες ετησίως ποσότητες έχουµε τα παρακάτω στοιχεία, που µας 
διέθεσε ο ∆ήµος Νεάπολης, για την περίοδο 2009 - 2010: 
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Περιοχή ∆ρασίου: ∆ύο γεωτρήσεις, οι F16 και DF43, από τις οποίες αντλούνται 55.000 
κ.µ./έτος για ύδρευση και άρδευση του ∆.∆. Βρυσών και άρδευση του οικισµού Νίσπητα 
Νεάπολης. 
 
Περιοχή Παρακαλούρι - Αγ. Κωνσταντίνου: Μία γεώτρηση, η DF40, από την οποία 
αντλούνται 34.000 κ.µ./έτος για την ύδρευση και άρδευση του ∆.∆. Χουµεριάκου και την 
ύδρευση του ∆.∆. Νικηθιανού. 
 
Περιοχή ∆άµακα: ∆ύο γεωτρήσεις, οι Β1 και Β2 (η µία είναι εφεδρική), από τις οποίες 
αντλούνται 145.000 κ.µ./έτος για την ύδρευση της Νεάπολης. 
 
Περιοχή Τριβαξώνα (συστήµατος Ελούντας):  ∆ύο γεωτρήσεις, οι F25 και F52 (η µία είναι 
εφεδρική), από τις οποίες αντλούνται 120.000 κ.µ./έτος για την ύδρευση ορισµένων οικισµών 
της Νεάπολης (Κουρούνες, Περάµπελλα, Περονίδες, Αδραβάστος, Νοφαλιά, Αµυγδαλιά, 
Σούβλο, Μακρυγέννησα, ∆ίλακκο, Αγία Σοφία, Κουδουµάλο, Άγιος Νικόλαος, Φινοκαλιά, 
Πατσόπουλο) και των οικισµών Καστελλίου, Φουρνής, Καρυδίου, καθώς και των ∆.∆. Σκινιά 
και Λούµα του ∆ήµου Αγ. Νικολάου. 
 
Εποµένως, από το κατάντη τµήµα του συστήµατος του Αλµυρού, δηλαδή τις περιοχές 
Ξηροπόταµος και ∆άµακας, αντλούνται σήµερα για ύδρευση του ∆ήµου Νεάπολης 
179.000 κ.µ. ετησίως. 
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2.5. Ανακεφαλαίωση των αντλούµενων σήµερα ποσοτήτων από το 

σύστηµα του Αλµυρού για άρδευση και ύδρευση. 
 
Το σύνολο των ποσοτήτων νερού, που εκµεταλλευόµαστε σήµερα από το σύστηµα του 
Αλµυρού, για ύδρευση και άρδευση, προκύπτει από τον επόµενο πίνακα. 
 
 
Α/Α Περιοχή Αγ. Νικόλαος Αγ. Νικόλαος Νεάπολη ΤΟΕΒ 

 Χρήση ύδρευση άρδευση ύδρευση -
άρδευση άρδευση 

   
1 ∆ράσι 1.570.000 55.000 237.000
2 Αγ. Κωνσταντίνος 600.000 34.000 
3 Ξηροπόταµος 890.000  
5 ∆άµακας 120.000 145.000 
4 Έξω Λακώνια  400.000  
6 Μέσα Λακώνια 684.000  2.500.000
7 Κριτσά 50.000  
 ΣΥΝΟΛΟΝ 3.630.000 684.000 234.000 2.737.000

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 14 - Αντλούµενες ποσότητες  υπόγειων νερών  

ανά περιοχή του συστήµατος Αλµυρού 
 
 
Από το ανάντη τµήµα  του συστήµατος του Αλµυρού, δηλαδή τις περιοχές ∆ράσι και Άγιος 
Κωνσταντίνος αντλείται ποσότητα: 

2.496.000 κ.µ. ετησίως. 
 
Από το κατάντη τµήµα του συστήµατος του Αλµυρού, δηλαδή τις περιοχές Ξηροπόταµος, 
∆άµακας, Λακώνια και Κριτσά, αντλούνται οι εξής ποσότητες: 

Από την ζώνη του γλυκού νερού:    1.605.000 κ.µ. ετησίως.  
Από την ζώνη του υφάλµυρου νερού:  3.184.000 κ.µ. ετησίως. 
              ____________________  
Συνολικά από το σύστηµα Αλµυρού: 7.285.000 κ.µ. ετησίως. 
 
 
Οι παραπάνω υπολογισµοί είναι χρήσιµοι για την εκτίµηση των ποσοτήτων που θα είναι 
δυνατόν να διατεθούν από το σύστηµα του Αλµυρού για την άρδευση των νέων εκτάσεων, 
που προβλέπονται από την παρούσα µελέτη. 
 
Υπενθυµίζουµε ότι στην Περιβαλλοντική µελέτη του αρδευτικού του ΤΟΕΒ είχε εγκριθεί να 
αντλείται ποσότητα 5.000.000 κ.µ. ετησίως από την ζώνη υφάλµυρου νερού των Μέσα 
Λακωνίων. Από τα παραπάνω στοιχεία φαίνεται ότι σήµερα αντλούνται µόνο 3.184.000 κ.µ. 
Άρα υπάρχει η δυνατότητα, µε την υφιστάµενη περιβαλλοντική αδειοδότηση, να αυξηθούν οι 
αντλούµενες ποσότητες έως και 1.816.000 κ.µ. ετησίως.   
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3. Υφιστάµενες Υδρογεωλογικές Μελέτες 
 
3.1. Υδρογεωλογική Έκθεση ΙΓΜΕ 1990 
 
Το 1990, από το ΙΓΜΕ δηµοσιεύθηκε η έκθεση: «ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ Υ∆ΡΟΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ 
ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΗΣ ΠΗΓΗΣ ΑΛΜΥΡΟΥ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ 
ΠΕΡΙΟΧΗΣ  (Συνοπτική αναφορά της έρευνας επί της δυνατότητας αξιοποίησης υπόγειων 
νερών του συστήµατος της πηγής)», µε συγγραφείς τους Μ. Κνιθάκη, Μ. Καλογιαννάκη, Γ. 
Ζαµπετάκη, γεωλόγους του ΙΓΜΕ.  Σκοπός της έκθεσης ήταν να προσδιορίσει τις απολήψιµες 
ποσότητες υπόγειων νερών, ώστε να σχεδιασθούν ανάλογα τα αρδευτικά και υδρευτικά 
δίκτυα.   
 
Στα 5 πρώτα κεφάλαια της έκθεσης, γίνεται αναφορά στις Γεωλογικές και Τεκτονικές 
συνθήκες, στην Υδρογεωλογία και στις ερευνητικές εργασίες που έγιναν. 
 
Στο Κεφάλαιο 6 µε τίτλο «Υφιστάµενες συνθήκες των υπόγειων υδροφοριών», διαχωρίζεται 
το σύστηµα του Αλµυρού σε 4 επίπεδα µε βάση την υδραυλική κλίση της πιεζοµετρικής 
επιφάνειας. Η µεγαλύτερη υδραυλική κλίση παρατηρείται στις νότιες παρυφές του 
καλύµµατος της ΣΕΛΕΝΑΣ η οποία σε σχέση µε την πηγή του ΑΛΜΥΡΟΥ είναι της τάξης 
των 17 – 18 %, κατάντη αυτής παρατηρούνται άλλες τρεις ζώνες µε αντίστοιχες τιµές κλίσης  
4 – 5 % (ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΣ), 1,6 % (ΕΞΩ ΛΑΚΩΝΙΑ) και περίπου 1,0 % (ΜΕΣΑ 
ΛΑΚΩΝΙΑ) . 
 
Όσον αφορά την ποιότητα των υπόγειων νερών διαµορφώνονται 5 ζώνες µε διαφορετική 
περιεκτικότητα χλωρίων. Οι ζώνες αυτές έχουν µια διάταξη παράλληλη προς την ακτή. Η 
περιεκτικότητα των χλωρίων στα νερά αυτών µειώνεται από νότο (ΚΡΙΤΣΑ, 1500-2000 ppm 
χλωρίων) προς βορρά (∆ΡΑΣΙ, 40 ppm χλωρίων). Ενδιάµεσα των ζωνών αυτών 
αναπτύσσονται οι ζώνες µε ποιότητα 500-650 ppm (ΛΑΚΩΝΙΑ), 80-100 ppm (ΠΑΝΑΓΙΑ) 
και 50-70 ppm (ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΣ). Η διαµόρφωση των ζωνών αυτών οφείλεται στην 
διαφορά των λιθολογικών σχηµατισµών και στην περατότητα αυτών (ασβεστόλιθοι, 
δολοµίτες) και στα ρήγµατα της στενής περιοχής ανάντη της πηγής. 
 
Στο Κεφάλαιο 7 µε τίτλο «Προοπτικές εκµετάλλευσης των υπόγειων νερών»,  αναφέρεται ότι 
η µέση ετήσια παροχή της πηγής είναι 2,25 κ.µ./δλπ. και η µέση ετήσια ποσότητα 
(υφάλµυρου) νερού ανέρχεται σε 70 εκ.κ.µ. Εάν αφαιρέσουµε το θαλασσινό νερό, που 
συµµετέχει στην παροχή της πηγής σε ποσοστό 20%, τότε είναι δεδοµένη η ύπαρξη 50 – 55 
εκ.κ.µ. γλυκού νερού, που καταλήγουν στην θάλασσα. 
 
Η έκταση της λεκάνης τροφοδοσίας είναι ίση η µεγαλύτερη των 150 τετ.χλµ. Το µέσο ετήσιο 
ύψος των βροχοπτώσεων είναι περίπου 800 mm και η πραγµατική εξατµισιδιαπνοή περίπου 
50%. Αυτό σηµαίνει ότι ο όγκος της ετήσιας επανατροφοδοσίας του συστήµατος ανέρχεται 
σε 60 εκ.κ.µ. 
 
Στο Κεφάλαιο 8 µε τίτλο «∆υνατότητες αξιοποίησης υπόγειων νερών από το υδροσύστηµα 
Αλµυρού», αναφέρονται τα εξής: 
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1. Ο συνολικός ετήσιος όγκος που απορρέει από την πηγή είναι 70 εκ.κ.µ., ενώ από την 
ποσότητα αυτή 36 εκ.κ.µ. απορρέουν κατά την περίοδο των αρδεύσεων Απρίλιος – 
Οκτώβριος. 

2. Μέχρι την εποχή σύνταξης της έκθεσης (1990), από τις γεωτρήσεις που υπήρχαν 
αντλούνταν ετησίως οι εξής ποσότητες για ύδρευση και άρδευση: 
∆ράσι:     2,6   εκ.κ.µ. 
Ξεροπόταµος:  1,0  εκ.κ.µ. 
Μέσα Λακώνια: 1,1  εκ.κ.µ. 
Έξω Λακώνια:  1,7  εκ.κ.µ. 
ΣΥΝΟΛΟΝ   6,4  εκ.κ.µ. 

3. Στο παρελθόν, οι αντλούµενες ποσότητες δεν επέφεραν δυσµενείς µόνιµες µεταβολές 
στις στάθµες, στις παροχές και στην ποιότητα των υπόγειων νερών. 

4. Μελλοντικά θα αυξηθούν οι απολήψεις, κυρίως για ύδρευση από γεωτρήσεις που ήδη 
έχουν γίνει, στις ζώνες ∆ΡΑΣΙ και ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΣ. Οι επί πλέον αυτές ποσότητες 
εκτιµώνται σε 1,8 εκ.κ.µ. ετησίως.  

5. Μελλοντικά, επίσης, από την υφάλµυρη ζώνη των ΜΕΣΑ ΛΑΚΩΝΙΩΝ και για την 
τροφοδοσία των αρδευτικών δικτύων θα αντληθούν επί πλέον 5,0 εκ.κ.µ. Η 
ποσότητα αυτή εκτιµάται µε βάση τον συλλογισµό ότι θα αντλούνται 1.200 κ.µ./ώρα 
επί 20 ώρες/ηµέρα και επί 210 ηµέρες ανά έτος =5.040.000 κ.µ. 

6. Έτσι, από όλες τις ζώνες µελλοντικά θα αντλούνται 6,4 + 1,8 + 5,0 = 13,2 εκ.κ.µ. Η 
ποσότητα αυτή αντιστοιχεί στο 19% του µέσου ετήσιου όγκου απορροής της πηγής 
του Αλµυρού. 

 
Στο Κεφάλαιο 9 µε τίτλο «Συµπεράσµατα» αναφέρονται και τα εξής:        
 

1. Το σύστηµα στο σύνολό του θεωρείται οµαλοποιηµένο µε αποτέλεσµα να παραµένει 
«σταθερό» σε απότοµες και µεγάλες µεταβολές των βροχών. 

2. Η πηγή, η οποία είναι η «εκφόρτιση» του συστήµατος δεν έχει µεγάλες υπερετήσιες 
διακυµάνσεις τόσο στις παροχές όσο και στην περιεκτικότητα των χλωρίων. Ωστόσο, 
η παροχή της πηγής επηρεάζεται από την παλίρροια και τον κυµατισµό. 

3. Η σταθερότητα του συστήµατος οφείλεται ως ένα σηµείο και στην «ενεργό» 
µεσολάβηση των κλιµακωτών ρηγµάτων, τα οποία είναι κάθετα προς την διεύθυνση 
της ροής των υπόγειων νερών προς την πηγή και την θάλασσα. 

4. Οι αντλήσεις που γίνονται τώρα (1990) και είναι περίπου 6,0 – 6,5 εκ.κ.µ. φάνηκε ότι 
δεν µετέβαλαν σε µόνιµη βάση τις συνθήκες και δεν είχαν δυσµενείς επιπτώσεις στην 
συµπεριφορά της πηγής (παροχές, ποιότητα νερών) και γενικά στην ισορροπία της 
καρστικής υδροφορίας (µεταβολή της στάθµης και ποιότητας των νερών), τόσο στην 
υψηλή, όσο και στην χαµηλή ζώνη του συστήµατος και ειδικότερα της υφάλµυρης 
ζώνης (περιοχής ΛΑΚΩΝΙΩΝ). 

5. Οι αναλύσεις των χρονοσειρών αποκάλυψαν την αντοχή του συστήµατος και για 
µεγαλύτερες απώλειες (απολήψεις). 

6. Σχετικά µε την άντληση επί πλέον ποσοτήτων υπόγειων νερών από το σύστηµα του 
ΑΛΜΥΡΟΥ και συγκεκριµένα από την περιοχή της υφάλµυρης ζώνης (περίπου 5,0 
εκ.κ.µ.) και τις τυχόν επιπτώσεις σε ότι αφορά τις ποιότητες των νερών σε 
περιεκτικότητα χλωρίων, σηµειώνουµε ότι σε συνδυασµό µε την δυναµικότητα και 
σταθερότητα του συστήµατος δεν προβλέπονται δυσµενείς διαφοροποιήσεις (πλήν 
µικρού µόνο ποσοστού). Η δυνατότητα άλλωστε αυτή του συστήµατος θα φανεί 
άµεσα από την σταδιακή άντληση και υλοποίηση του προγράµµατος. 
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7. Τέλος τονίζουµε ότι εάν όλες οι ποσότητες νερού καλής ποιότητας (περιοχή ∆ΡΑΣΙ, 
ΞΕΡΟΠΟΤΑΜΟΣ, ΕΞΩ ΛΑΚΩΝΙΑ) χρησιµοποιηθούν µόνο για ύδρευση, τότε δεν 
θα υπάρχει κανένα πρόβληµα νερού για όλη την περιοχή, µε αυτή την χρήση των 
νερών. 

 
Σχολιάζοντας τις παραπάνω εκτιµήσεις του ΙΓΜΕ, θα θέλαµε να επισηµάνουµε, ότι οι 
ποσότητες που υπέθετε, τότε, το ΙΓΜΕ, ότι θα αντλούνταν από τα Μέσα Λακώνια (µε τα 
αρδευτικά έργα σε πλήρη ανάπτυξη) θα ήταν 1,1 + 5,0 = 6,1 εκ.κ.µ. ετησίως. Από την πλευρά 
της, η υδραυλική µελέτη της «Υ∆ΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ», όπως ήδη αναφέρθηκε, εκτιµούσε ότι 
η ετήσια κατανάλωση νερού θα ανερχόταν σε 5 εκ.κ.µ. ετησίως. Πιθανότατα, το ΙΓΜΕ να 
είχε υπερεκτιµήσει την ζήτηση ή να αγνοούσε τον λεπτοµερή  σχεδιασµό των έργων. Η ουσία 
του θέµατος, πάντως, είναι, ότι µε βάση τις εκτιµήσεις του ΙΓΜΕ, θα ήταν δυνατόν, 
µελλοντικά, να αυξηθούν οι απολήψεις από τα Μέσα Λακώνια και να φθάσουν 
µακροπρόθεσµα και προοδευτικά τα 6,1 εκ.κ.µ., χωρίς να υπάρχει κίνδυνος υφαλµύρυνσης 
για τον υδροφόρο ορίζοντα.  
 
 
3.2. Υδρογεωλογία των ανθρακικών υδροφόρων της περιοχής Αγίου 

Νικολάου (Κρήτη – Ελλάδα), 1996. 
 
Η µελέτη αυτή ήταν το προϊόν επιστηµονικής συνεργασίας µεταξύ του ΙΓΜΕ και του CNRS 
(Centre National de la Recherche Scientifique), Laboratoire Souterrain Moulis (Ariege, 
France). Η συνεργασία διήρκεσε επί 10 χρόνια, από το 1986 έως το 1996. Η περιοχή του 
Αγίου Νικολάου επιλέχθηκε, ως πειραµατικό υδρογεωλογικό σύστηµα, λόγω των 
πολυάριθµων γεωτρήσεων, που υπήρχαν, και του µεγάλου αριθµού των διαθέσιµων 
δεδοµένων. 
 
Τα αποτελέσµατα της έρευνας, περιέχονται σε ειδικό τεύχος. 
 
Στις παραγράφους 1.1 και 1.2 περιγράφεται η Γεωλογία της περιοχής και στην παράγραφο 
1.3 η Υδρογεωλογία. Γίνεται διάκριση µεταξύ των συστηµάτων Αλµυρού Αγίου Νικολάου 
και Φουρνής – Ελούντας και αναφέρονται τα αποτελέσµατα των προηγούµενων ερευνών. 
Γίνεται αναφορά στην προσπάθεια των Bezes et Joseph (1983) να ποσοτικοποιήσουν την 
επίδραση της παλίρροιας της θάλασσας επί της παροχής της πηγής του Αλµυρού. 
 
Στην παράγραφο 2 γίνεται αναφορά στα υφιστάµενα δεδοµένα: κατακρηµνίσµατα, παροχές, 
στάθµες γεωτρήσεων, στάθµη θάλασσας και υδροχηµικά δεδοµένα. Από τα 
κατακρηµνίσµατα και την παροχή της πηγής του Αλµυρού, υπολογίσθηκε ότι η επιφάνεια 
τροφοδοσίας του συστήµατος είναι 140 – 150 τετ.χλµ. 
 
Στην παράγραφο 3 γίνεται αναφορά στην µεθοδολογία επεξεργασίας των υδροµετρικών και 
υδροχηµικών δεδοµένων. Εδώ αναφέρονται γενικές µέθοδοι, όπως η ανάλυση των καµπυλών 
στείρευσης, η ανάλυση χρονοσειρών βροχών, παροχών και στάθµης, και χηµικών δεδοµένων. 
 
Στην παράγραφο 4 γίνεται αναφορά στο πρόβληµα υπολογισµού των παροχών του Αλµυρού 
και στην µεθοδολογία που πρέπει να ακολουθηθεί για να υπολογισθούν οι πραγµατικές 
παροχές, δηλαδή να αφαιρεθεί η επίδραση της παλίρροιας. 
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Στην παράγραφο 5.1 γίνεται αναφορά στις εργασίες που είχαν σαν στόχο την ανασύσταση 
των παροχών, όµως τα αποτελέσµατα δεν ήταν ικανοποιητικά και δεν κατέληξαν στον 
υπολογισµό µιας αποδεκτής χρονοσειράς παροχών. 
 
Στην παράγραφο 5.2 γίνεται αναφορά στην ανάλυση των υδροχηµικών δεδοµένων µε την 
µέθοδο της ανάλυσης σε κύριες συνιστώσες. 
 
Στην παράγραφο 6 γίνεται αναφορά στον νόµο κατανοµής των επιπέδων αποστράγγισης, 
δηλαδή γίνεται προσπάθεια να καθορισθούν οι διευθύνσεις της υπόγειας ροής µε κριτήρια της 
τεκτονικής γεωλογίας. 
 
Στην παράγραφο 7 γίνεται σύνθεση των βασικών συµπερασµάτων. Επισηµαίνεται ότι το 
σύστηµα είναι αρκετά πολύπλοκο και η συµπεριφορά του δεν συµβαδίζει µε τα κλασσικά 
µοντέλα. Η ανασύσταση των παροχών της πηγής δεν επιτεύχθηκε. Επίσης δεν ερµηνεύθηκε ο 
µηχανισµός υφαλµύρυνσης της πηγής του Αλµυρού Αγίου Νικολάου. Τέλος, επισηµαίνεται 
ότι η εκµετάλλευση του υδροφόρου στρώµατος µε τις γεωτρήσεις δεν επέφερε ουσιώδεις 
µεταβολές στην παροχή και στον χηµισµό των νερών της πηγής του Αλµυρού.   
 
 
3.3. Υδρογεωλογική Μελέτη Νοµού Λασιθίου – ΙΓΜΕ 2005. 
 
Η Υδρογεωλογική Μελέτη Νοµού Λασιθίου εκπονήθηκε από τον Μανώλη Κνιθάκη, 
υδρογεωλόγο του ΙΓΜΕ. Στην µελέτη αναφέρονται τα αποτελέσµατα των γεωτρητικών 
εργασιών που εκτέλεσε το ΙΓΜΕ στον Νοµό Λασιθίου, κατά την περίοδο 1998 – 2002. 
 
Στα πλαίσια της µελέτης κατασκευάσθηκαν 15 γεωτρήσεις, οι εξής: T82, T83,T84,T85,T86, 
T86α, T87, T88, T92, T93, T93α, T95, S97, T98 και Τ100. Από τις γεωτρήσεις αυτές οι T92, 
T93, T93α, T95, S97 και T98 βρίσκονται εντός του συστήµατος του Αλµυρού. Τα τεχνικά 
στοιχεία των γεωτρήσεων δίνονται παρακάτω. 
 
 Όσον αφορά τις εκµεταλλεύσεις από το σύστηµα του Αλµυρού, στο Κεφάλαιο Ζ΄, σελ. 10 
αναφέρονται τα εξής: 
 
Από Μέσα Λακώνια, για άρδευση     4,0 εκ.κ.µ. ετησίως 
Από Έξω Λακώνια, ύδρευση και άρδευση  1,1  
Από Αρκολάκι – Ξηροπόταµο, για ύδρευση  1,2 
Από ∆ράσι, κυρίως για ύδρευση      2,3 
ΣΥΝΟΛΟΝ            8,6 εκ.κ.µ. ετησίως 
 
 
Οι παραπάνω ποσότητες αντιστοιχούν στις ίδιες εκτιµήσεις, που είχαν γίνει από το ΙΓΜΕ και 
το 1990 (βλέπε παρ. 2.3 παρούσης µελέτης) µε µόνη διαφορά ότι τώρα οι απολήψεις από τα 
Μέσα Λακώνια ανέρχονται σε 4,0 εκ.κ.µ. ετησίως, αντί των 1,1 εκ.κ.µ. του 1990. 
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4. Γεωλογία. 
 
4.1. Γενικά – Υφιστάµενα στοιχεία. 
 
Όπως αναφέρθηκε, η περιοχή Αγ. Νικολάου απετέλεσε αντικείµενο συστηµατικής 
γεωλογικής και υδρογεωλογικής έρευνας, που ξεκίνησε από το ΙΓΜΕ το 1976 και συνεχίζεται 
µέχρι σήµερα. Η ανάλυση, που ακολουθεί, βασίζεται σε στοιχεία που συλλέξαµε µε αφορµή 
την παρούσα µελέτη, από τον τόπο του έργου, καθώς και σε αποτελέσµατα παλαιότερων 
ερευνών που έχουν δηµοσιευθεί σε περιοδικά ή πρακτικά επιστηµονικών συνεδρίων, ως εξής: 
 
ΜΠΕΖΕΣ Κ., 1980, Εφαρµογή ενός µαθηµατικού µοντέλου στο καρστικό σύστηµα του 
Αλµυρού Αγ. Νικολάου Κρήτης: Πρακτικά ΙΙ Πανελληνίου Σεµιναρίου Υδρολογίας, Αθήνα. 
 
ΜΠΕΖΕΣ Κ., 1983, Επίδραση των µεταβολών της στάθµης της θάλασσας επάνω στην 
παροχή της καρστικής πηγής του Αλµυρού Αγ. Νικολάου Κρήτης: Πρακτικά του 1ου 
Συνεδρίου της Ελληνικής Υδροτεχνικής Ένωσης, Υ∆ΡΟΤΕΧΝΙΚΑ, τόµος 1, σελ. ΙΙ.75 - ΙΙ.84, 
Θεσσαλονίκη. 
 
BEZES C., JOSEPH C., 1983, Explication de la relation Débit / Niveau de la mer, d'une 
émergence karstique littorale par corrélation multiple avec la surface piezométrique. Source 
d'Almyros Agios Nikolaos, Crète, Grèce.  KARSTOLOGIA, No 2, 2eme sem. 1983, p. 41-44. 
 
Μ. Κνιθάκης, Κ. Παπαδόπουλος, A. Manzin, D. D’Hust, M. Bakalowicz, C. Andieux, 1998, 
Hydrogeologie des Aquiferes Carbonates de la Region d’ Agios Nikolaos (Crete, Grece). 
IGME Athenes – Rethymno (Crete, Grece), C.N.R.S., Laboratoire Souterrain Moulis (Ariege, 
France).  
 
Σηµαντικό βοήθηµα για την υδρογεωλογική έρευνα απετέλεσαν οι γεωλογικοί χάρτες της 
Κρήτης, που εκδόθηκαν από το ΙΓΜΕ: 

 
 CREUTZBURG N. κ. ά., 1977, Γενικός Γεωλογικός Χάρτης της Ελλάδος, ΝΗΣΟΣ 
ΚΡΗΤΗ, Κλίµακα 1:200.000. Έκδοση ΙΓΜΕ.  

 
 ΚΝΙΘΑΚΗΣ Ε., ΒΙ∆ΑΚΗΣ Μ., ΜΠΕΖΕΣ Κ., 1987, Γεωλογικός Χάρτης της Ελλάδος 

1:50.000, Φύλλο ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Έκδοση ΙΓΜΕ.  
 
 
 
4.2. Γεωλογική δοµή της Κρήτης και ειδικά της περιοχής Μιραµπέλλου. 
 
Η ανάλυση της γεωλογικής δοµής της Κρήτης επιχειρήθηκε από πολλούς ερευνητές στο 
παρελθόν, όµως ακόµη και σήµερα εξακολουθούν να υπάρχουν προβλήµατα και διχογνωµίες. 
Τα κυριότερα προβλήµατα προκύπτουν  από το γεγονός ότι ορισµένες στρωµατογραφικές ή 
φασικές ενότητες που παρατηρούνται στην Κρήτη, είναι άγνωστες στην ηπειρωτική Ελλάδα. 
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Θα πρέπει εδώ να κάνουµε µια παρένθεση και να επισηµάνουµε ότι πριν από την εµφάνιση 
της θεωρίας της Τεκτονικής των Πλακών, στην 10ετία 1960, οι επιστήµονες θεωρούσαν ότι 
οι φασικές ενότητες διαδέχονται η µία την άλλη κατακόρυφα, δηλαδή σχηµατίζουν µια 
στοίβα ή µια στρωµατογραφική στήλη. Η έννοια της στήλης υπάρχει και στο θεωρητικό 
ορογενετικό µοντέλο του Aubouin, που διατυπώθηκε για να ερµηνευθεί η ορογένεση στην 
Ελλάδα. 
 
Στο µοντέλο του Aubouin γίνεται λόγος περί έναρξης της ορογένεσης από τις εσωτερικές 
ζώνες και εξάπλωσής της προς τις εξωτερικές, δηλαδή από τα ανατολικά προς τα δυτικά, για 
την ηπειρωτική Ελλάδα, ή από βορρά προς νότο, για την Κρήτη. Κάθε ζώνη περιελάµβανε 
τρία στάδια τελικής εξέλιξης: α) το στάδιο της πλήρωσης του γεωσυγκλίνου µε ιζήµατα, β) το 
στάδιο της πλευρικής συµπίεσης και ταυτόχρονης ανύψωσης της ζώνης και το στάδιο της 
επώθησής της ζώνης επί της επόµενης πιο εξωτερικής.  Το αποτέλεσµα αυτής της διαδικασίας 
ήταν ο σχηµατισµός µιας στοίβας φασικών ενοτήτων ή ζωνών, όπου οι πλέον εξωτερικές 
ζώνες βρίσκονταν στο κάτω µέρος της στοίβας, ενώ οι πλέον εσωτερικές στο ανώτερο τµήµα 
της στοίβας.  
 
Στην Κρήτη, οι ασβεστολιθικές ενότητες της Τρίπολης και της Πίνδου αναγνωρίζονται 
εύκολα και µοιάζουν µε τις αντίστοιχες των εξωτερικών ζωνών της Ελλάδας, οπότε δεν 
υπάρχει πρόβληµα συσχετισµού των ενοτήτων µεταξύ Κρήτης και ηπειρωτικής Ελλάδας. 
Σύµφωνα µε όσα είπαµε πιο πάνω, οι ερευνητές δέχονται ότι και στην Κρήτη η ζώνη της 
Πίνδου, ως πλέον εσωτερική, έχει επωθηθεί επί της ζώνης της Τρίπολης, που θεωρείται πιο 
εξωτερική.  
 
Αυτά όµως είναι θεωρητικές προσεγγίσεις. Στην πραγµατικότητα στην Κρήτη δεν έχει 
παρατηρηθεί επώθηση ασβεστόλιθων της Πίνδου επί ασβεστόλιθων της Τρίπολης. Αυτό που 
παρατηρείται συνήθως είναι η επώθηση των ασβεστόλιθων της Πίνδου επί ενός φλύσχη ή 
φλυσχοειδούς, το οποίο εικάζεται ότι αντιστοιχεί στον φλύσχη της Τρίπολης. Όµως, 
πρόκειται απλώς περί µιας εικασίας η οποία δεν αποδεικνύει τίποτα, δεδοµένου ότι ουδέποτε 
παρατηρήθηκε στην Κρήτη φλύσχης να υπέρκειται κανονικά των ασβεστόλιθων της 
Τρίπολης. Ο φλύσχης της Κρήτης είναι στην πραγµατικότητα ένα πέτρωµα, το οποίο, µέχρι 
σήµερα, δεν έχει ενταχθεί µε σιγουριά σε κάποια ζώνη. Έχει, όµως, διαπιστωθεί ότι ο 
φλύσχης αυτός περιέχει οφιολιθικά σώµατα. Έτσι, το θέµα του φλύσχη παραµένει ανοικτό 
και θα επανέλθουµε σ’ αυτό αργότερα.  
 
Όσον αφορά τους ασβεστόλιθους της ενότητας της Τρίπολης, αυτοί, στην Κρήτη, 
εµφανίζονται να είναι επωθηµένοι επί ενός µεταµορφωµένου σχηµατισµού, ο οποίος 
ονοµάζεται φυλλιτικό – χαλαζιτικό σύστηµα. Αυτό το σύστηµα περιλαµβάνει αργιλικούς 
σχιστόλιθους, φυλλίτες, χαλαζιακούς φυλλίτες και χαλαζίτες. Περιέχει επίσης και 
ηφαιστειακά πετρώµατα (βασάλτες και ανδεσίτες). Η επώθηση των ασβεστόλιθων της 
Τρίπολης επί των φυλλιτών είναι ένα γενικό φαινόµενο στην Κρήτη, εύκολα διακρινόµενο, 
και περί αυτού ουδεµία αµφιβολία υπάρχει. 
 
Το πρόβληµα είναι, ότι στην ηπειρωτική Ελλάδα και µάλιστα δυτικά ή κάτω από την ζώνη 
Γαβρόβου – Τρίπολης δεν έχει παρατηρηθεί µια µεταµορφωµένη φυλλιτική ενότητα. Στο 
θεωρητικό ορογενετικό µοντέλο του Aubouin, επίσης, δεν προβλέπεται η ύπαρξη εξωτερικών 
µεταµορφωµένων ζωνών. Τα µεταµορφωµένα πετρώµατα περιορίζονται µόνο στις 
εσωτερικές ζώνες, όπως π.χ. η Πελαγονική ζώνη. Εποµένως, έχουµε εδώ ένα σοβαρό 
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πρόβληµα. Το πρόβληµα γίνεται σοβαρότερο εάν λάβουµε υπόψη µας ότι στην Κρήτη 
υπάρχει ένας ακόµη µεταµορφωµένος σχηµατισµός, που είναι οι πλακώδεις ασβεστόλιθοι.   
 
Οι πλακώδεις ασβεστόλιθοι αναφέρονται στην βιβλιογραφία και ως κρυσταλλικοί 
ασβεστόλιθοι ή µάρµαρα ή Plattenkalk. Πρόκειται για πελαγικούς µεταµορφωµένους 
ασβεστόλιθους, που περιέχουν κονδύλους ή ενστρώσεις πυριτικού υλικού. Εµφανίσεις 
Plattenkalk υπάρχουν σε αρκετά µέρη της Κρήτης, όπως στα Λευκά όρη, Ίδη (Ψηλορείτης), 
όρη Σητείας, Τάλαια όρη και στην χερσόνησο της Ελούντας. Η ένταξη των Plattenkalk µέσα 
στις εξωτερικές ζώνες της Ελλάδας είναι επίσης προβληµατική. Η παρουσία τους αποτελεί, 
χωρίς αµφιβολία, διάψευση του θεωρητικού ορογενετικού µοντέλου του Aubouin.  
 
Ορισµένοι από τους παλαιότερους ερευνητές, επηρεασµένοι από την αντίληψη ότι τα 
µεταµορφωµένα πετρώµατα αποτελούν, µάλλον, µια ανεξάρτητη ενότητα, τοποθέτησαν τους 
Plattenkalk και τους φυλλίτες στην βάση της στρωµατογραφικής στήλης, κάτω από τους 
ασβεστόλιθους της Τρίπολης. Τότε, προέκυψε το πρόβληµα καθορισµού της σχετικής θέσης 
µεταξύ φυλλιτών και πλακωδών ασβεστόλιθων. Επειδή, όπως αναφέραµε, στην Κρήτη η 
επώθηση των ασβεστόλιθων της Τρίπολης επί των φυλλιτών είναι εύκολα ορατή, οι 
περισσότεροι ερευνητές υιοθέτησαν την άποψη ότι εκ των άνω προς τα κάτω οι σειρές 
διαδέχονται η µία την άλλη, ως εξής: α) ασβεστόλιθοι της Τρίπολης, β) φυλλίτες και γ) 
πλακώδεις ασβεστόλιθοι. Υπήρξαν, όµως και αντίθετες απόψεις, όπως αυτή του 
Χαλικιόπουλου (1903), που υποστήριξε ότι στην περιοχή της Σητείας οι φυλλίτες υπόκεινται 
των πλακωδών ασβεστόλιθων. Στον Χαλικιόπουλο µάλιστα οφείλεται και ο ευρέως 
χρησιµοποιούµενος όρος Plattenkalk. 
 
Εξ άλλου, µερικοί ερευνητές, όπως ο Bonneau, κινούµενοι από την επιθυµία να δείξουν ότι 
το ορογενετικό µοντέλο του Aubouin έχει εφαρµογή και στην Κρήτη, έφθασαν στο σηµείο να 
υπαγάγουν τους µεν φυλλίτες στην ζώνη Γαβρόβου – Τρίπολης, θεωρώντας τους ως το 
µεταµορφωµένο υπόβαθρο της ζώνης αυτής, τους δε πλακώδεις ασβεστόλιθους στην Ιόνιο 
ζώνη. Αυτές οι απόψεις µάλιστα, αν και αρκετά εκκεντρικές και στερούµενες αποδεικτικών 
στοιχείων υπαίθρου, υιοθετήθηκαν και από το ΙΓΜΕ και πέρασαν στους γεωλογικούς χάρτες, 
που εκδίδει. 
 
Όµως, το πρόβληµα παραµένει. Ακόµη και σήµερα, µετά από πολλά χρόνια ερευνών, δεν 
υπάρχουν άµεσες παρατηρήσεις που να αποδεικνύουν ότι οι φυλλίτες υπέρκεινται των 
πλακωδών ασβεστόλιθων, είτε σε στρωµατογραφική συµφωνία, είτε µε επώθηση.  
 
Το αντίθετο, όµως, δηλαδή µάρµαρα επωθηµένα επί της φυλλιτικής σειράς, υπάρχουν µε 
γνωστές εµφανίσεις. Π.χ. είναι γνωστά τα µάρµαρα του Βασιλικού όρους, παρά το χωριό 
Ροδιά του Ηρακλείου, τα οποία καταφανώς είναι επωθηµένα επί των φυλλιτών της περιοχής. 
Τα µάρµαρα αυτά επιχείρησε ο Bonneau, το 1975, να τα αποδώσει σε µια νέα ασβεστολιθική 
σειρά που βρίσκεται µέσα στους φυλλίτες και να τα υπαγάγει, όλα µαζί, στην ζώνη της 
Τρίπολης, όµως  χωρίς επιτυχία, δεδοµένου ότι δεν υπήρχαν αποδεικτικά στοιχεία.  
 
Επίσης, γνωστά είναι τα µάρµαρα των Ταλαίων ορέων, που περιέχουν και ορίζοντες του 
σχηµατισµού µαρµάρων των Plattenkalk. Τα µάρµαρα αυτά αποτελούν την προς τα δυτικά 
προέκταση των µαρµάρων του Βασιλικού και είναι, και αυτά, καταφανώς επωθηµένα επί των 
φυλλιτών.  Όµως, οι Epting et coll, το 1972, επεχείρησαν να εµφανίσουν την 
στρωµατογραφική σειρά των Ταλαίων ορέων ως ανεστραµµένη µε προφανή στόχο να 
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θεωρηθούν οι φυλλίτες ως υπερκείµενοι των Plattenkalk. Η εκδοχή αυτή δεν φαίνεται να 
έπεισε και πολλούς, δεδοµένου ότι τα αποδεικτικά στοιχεία ήταν ελάχιστα η δε θεωρία περί 
ανεστραµµένων σειρών µοιάζει πολύ απίθανη.     
 
Πρέπει επίσης να αναφερθεί, ότι στους γεωλογικούς χάρτες του ΙΓΜΕ, φύλλα ΚΑΣΤΕΛΛΙ 
και ΧΑΝΙΑ, που εκδόθηκαν το 1970 – 71, σύµφωνα µε χαρτογραφήσεις του Ε.∆. 
Καραγεωργίου, η βάση της στρωµατογραφικής στήλης εµφανίζεται να αποτελείται από το 
φυλλιτικό σύστηµα, ενώ ακολουθεί προς τα επάνω το σύστηµα των κρυσταλλικών 
λεπτοπλακωδών ασβεστόλιθων ή Plattenkalk.  
 
Αντίθετα, σε άλλους χάρτες του ΙΓΜΕ, στα φύλλα ΣΗΤΕΙΑ, ΖΗΡΟΣ, ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ, που 
εκδόθηκαν το 1959, µε βάση χαρτογραφήσεις των Ι. Παπασταµατίου, ∆. Βετούλη, Α. 
Τάταρη, Ι. Μπορνόβα, Γ. Χριστοδούλου και Γ. Κατσικάτσου, οι πλακώδεις ασβεστόλιθοι 
φαίνονται να υπόκεινται των φυλλιτών η δε σειρά της Τρίπολης φαίνεται να είναι επωθηµένη 
επί των φυλλιτών. 
 
Το 1977, εκδόθηκε από το ΙΓΜΕ ο χάρτης των CREUTZBURG N. κ. ά., µε τίτλο Γενικός 
Γεωλογικός Χάρτης της Ελλάδος, ΝΗΣΟΣ ΚΡΗΤΗ, Κλίµακα 1:200.000. Στον χάρτη 
αναγνωρίζονται οι εξής γεωλογικές ενότητες, από πάνω προς τα κάτω, µε την µορφή της 
στρωµατογραφικής στήλης: 
 

1) Μεταορογενετικό Ανώτερο Τριτογενές – Νεογενές µε λατυποπαγή, υφαλογενείς 
ασβεστόλιθοι και κίτρινες µάργες. 

 
2) Προορογενετικές ακολουθίες: 

a. Φλύσχης ακαθόριστης υπαγωγής σε κάποια φασική ζώνη. 
b. Οφιολιθικό melange, που περιλαµβάνει οφιόλιθους, σχιστόλιθους, χαοτική 

ανάµιξη ασβεστολιθικών και ηφαιστειακών υλικών µέσα σε φλύσχη και 
ασβεστολιθικά τεµάχη ή µεταµορφωµένα πετρώµατα που επιπλέουν επί του 
φλύσχη. 

c.  Σειρά της Πίνδου µε πελαγικούς ασβεστόλιθους µε κερατόλιθους και 
ραδιολαρίτες, που εµφανίζονται κυρίως στο όρος Κέδρος και στα Αστερούσια 
Όρη. 

d. Σειρά Γαβρόβου – Τρίπολης µε νηριτικούς συµπαγείς ασβεστόλιθους και 
δολοµίτες Ιουρασικού έως Ηωκαίνου. 

e. Σειρά Μαγκασά. Μικρές εµφανίσεις ασβεστόλιθων στην Ζήρο Σητείας, που 
πιθανώς να ανήκουν στην σειρά της Πίνδου. 

f. Σειρά Φυλλιτών – Χαλαζιτών. Αργιλικοί σχιστόλιθοι, φυλλίτες, χαλαζιακοί 
φυλλίτες και χαλαζίτες. Περιέχουν και ηφαιστειακά πετρώµατα (βασάλτες και 
ανδεσίτες). Υποτίθεται ότι είναι περµοτριαδικής ηλικίας.  

g. Ενότητα Τρυπαλίου. Κρυσταλλικοί ασβεστόλιθοι χωρίς στρώση και δολοµίτες 
συνδεόµενοι τοπικά µε αδροµερή λατυποπαγή. 

h. Σειρά Πλακωδών Ασβεστόλιθων (Plattenkalk). Μεταµορφωµένοι 
ασβεστόλιθοι, λεπτοστρωµατώδεις µε παρεµβολές πυριτόλιθων σε στρώµατα 
ή κονδύλους. Ηλικία αµφίβολη, από Πέρµιο έως Ηώκαινο.   

 
Είναι χαρακτηριστικό ότι ο Creutzburg αποφεύγει να υπαγάγει τον φλύσχη, τους οφιόλιθους, 
τους φυλλίτες και τους πλακώδεις ασβεστόλιθους σε κάποια από τις γνωστές τεκτονικές 
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ζώνες της Ελλάδας, όπως είναι η Ιόνιος ζώνη ή η Υποπελαγονική ζώνη, πράγµα που 
συστηµατικά προσπάθησαν να κάνουν οι Γάλλοι ερευνητές σε µια προσπάθεια να 
επεκτείνουν το µοντέλο του Aubouin στην Κρήτη, αλλά, τελικά, χωρίς ιδιαίτερη επιτυχία. 
 
Εν πάση περιπτώσει, από τα ολίγα, που αναφέραµε πιο πάνω, είναι εµφανές ότι η γεωλογία 
της Κρήτης παρουσιάζει κάποιες ιδιαιτερότητες ή δυσκολίες, οι οποίες θα έπρεπε κάποια 
στιγµή να διευκρινισθούν µε πιο αξιόπιστο τρόπο. Για τον λόγο αυτόν, στα πλαίσια της 
παρούσης µελέτης προβήκαµε σε δικές µας χαρτογραφήσεις, στην ευρύτερη περιοχή της 
ανατολικής Κρήτης. Τα αποτελέσµατα αυτής της έρευνας παρουσιάζονται πιο κάτω, κάπως 
εν συντοµία, επειδή θεωρούµε ότι µια λεπτοµερέστερη παράθεση των γεωλογικών δεδοµένων 
ξεφεύγει από τα πλαίσια της παρούσης υδρογεωλογικής µελέτης. 
 

1. Το φυλλιτικό σύστηµα αποτελεί το γενικό υπόβαθρο της Κρήτης. Στο σύστηµα αυτό 
πρέπει να συµπεριλάβουµε και τον φλύσχη, ο οποίος, όπως αναφέραµε πιο πάνω, δεν 
ήταν δυνατόν να υπαχθεί µε βεβαιότητα σε κάποια ζώνη. Η άποψή µας, ότι φυλλίτες 
και φλύσχης αποτελούν µία ενότητα, ενισχύεται από το γεγονός ότι αµφότεροι οι εν 
λόγω σχηµατισµοί εµπεριέχουν ηφαιστειακά, οφιολιθικά και βασικά εκρηξιγενή 
πετρώµατα, δηλαδή συστατικά ενός ωκεάνιου φλοιού, σύµφωνα µε την ορολογία της 
Τεκτονικής των Πλακών. Εποµένως το φυλλιτικό σύστηµα έχει πολυγενή χαρακτήρα, 
δηλαδή συγκροτείται από διαφορετικά πετρώµατα, πάντοτε, όµως, ωκεάνιας 
προέλευσης. Αυτό, αποδεικνύεται και από την παρατήρηση ότι ουδέποτε εντός του 
συµπλέγµατος αυτού παρατηρούνται ασβεστολιθικά πετρώµατα. 

2. Το φυλλιτικό σύστηµα είναι µεν γενικώς µεταµορφωµένο, όµως παρουσιάζει µεγάλη 
ποικιλία βαθµών µεταµόρφωσης. Μπορούµε να συναντήσουµε από έντονα 
µεταµορφωµένα µέλη, όπως χαλαζίτες και γνεύσιους, µέχρι αργιλικούς σχιστόλιθους 
ελάχιστα µεταµορφωµένους ή φλυσχοειδή. Εποµένως, ο βαθµός µεταµόρφωσης 
αυτών των πετρωµάτων, αβυσσικής ή ωκεάνιας προελεύσεως όπως αναφέρθηκε, δεν 
πρέπει να µας παρασύρει σε επί µέρους κατατάξεις. Το σύνολο πρέπει να 
εκλαµβάνεται ως µια ενότητα, που αποτελεί το γενικό υπόβαθρο της Κρήτης. 

3. Στην ηπειρωτική Ελλάδα, ο αντίστοιχος σχηµατισµός του φυλλιτικού συστήµατος της 
Κρήτης είναι το Λιθανθρακοπέρµιο και η Σχιστοκερατολιθική ∆ιάπλαση της ζώνης 
Ανατολικής Ελλάδας. Αµφότερες οι ενότητες αυτές εµπεριέχουν οφιολιθικά σώµατα 
και συγκροτούνται εν γένει από πετρώµατα αβυσσικής – ωκεάνιας προέλευσης. 
Εποµένως, υπάρχει, ως προς το σηµείο αυτό, οµοιότητα µεταξύ της γεωλογίας της 
Κρήτης και της γεωλογίας της ηπειρωτικής Ελλάδας. 

4. Επάνω στο φυλλιτικό υπόβαθρο έχουν επωθηθεί οι πλακώδεις ασβεστόλιθοι. Η 
επιφάνεια της επώθησης µπορεί να παρατηρηθεί ευκρινώς στην περιοχή βορείως της 
Νεάπολης Λασιθίου, στα εξής σηµεία, που δίνονται εδώ µε την βοήθεια των 
συντεταγµένων  τους στο σύστηµα ΕΓΣΑ: 

a. Στον δρόµο από Λατσίδα Νεάπολης προς Ζούρβα, στο σηµείο <683899, 
3904642> και σε υψόµετρο 220 m περίπου, µπορούµε να παρατηρήσουµε την 
βάση των Plattenkalk που είναι επωθηµένοι επί των φυλλιτών της λεκάνης της 
Λατσίδας. Το ίχνος της επιφάνειας επώθησης µπορεί να το παρακολουθήσει 
κανείς εύκολα προς τα ανατολικά, να ταυτίζεται περίπου µε την ισοϋψή των 
220 m. 
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b. Στον δρόµο από Νεάπολη προς Κουρούνες και Φινοκαλιά υπάρχουν οι 
εγκαταστάσεις του ΚΤΕΟ, στο σηµείο <646650, 3902821>, σε υψόµετρο 320 
m περίπου. Εδώ µπορεί να παρατηρήσει κανείς τον µυλονίτη της επώθησης 
των Plattenkalk επί των φυλλιτών της λεκάνης της Νεάπολης. Ο µυλονίτης 
περιέχει και εξωγενή στοιχεία, όπως π.χ. λευκά αδροκρυσταλλικά µάρµαρα. 
Συνεχίζοντας προς Κουρούνες µπορούµε να δούµε την βάση των Plattenkalk, 
που είναι, τοπικά, έντονα πτυχωµένη.  

 

 

Φωτογραφία 1 – Η επώθηση των Plattenkalk επί του φυλλιτικού συστήµατος, βορείως της Λατσίδας, στον δρόµο 
προς Ζούρβα. 

 
 
 

5. Επίσης, η επιφάνεια της επώθησης των πλακωδών ασβεστόλιθων επί των φυλλιτών 
µπορεί να παρατηρηθεί και στις εξής θέσεις: 

a. Βορείως του Αγ. Νικολάου, στον οικισµό Κατσίκια. Ο οικισµός αυτός 
βρίσκεται στην κορυφή ενός λόφου, που αποτελείται από µάρµαρα επωθηµένα 
επί των φυλλιτών, που εµφανίζονται µέσα στο ρέµα, που βρίσκεται λίγο 
βορειότερα. Παρόµοια εµφάνιση έχουµε και 500 m βορειότερα, στην θέση 
Χρόνιδο. Την επαφή µεταξύ Plattenkal και των υποκείµενων φυλλιτών 
µπορούµε να στην θέση <654956, 3898660>. 

 32



b. ∆υτικά του οικισµού ∆ύο Πρίνοι, περί τα 1400 m, όπου ο αγροτικός δρόµος 
από Λίµνες προς ∆ύο Πρίνους συνδέεται µε τον αγροτικό δρόµο που οδηγεί, 
βορειότερα, στην Αγ. Πελαγία. Στο σηµείο <650975, 3899985> µπορούµε να 
παρατηρήσουµε την µετάβαση από τους φυλλίτες προς τους Plattenkalk, µέσω 
ενός φυλλοποιηµένου µυλονίτη. 

c. Η ίδια επαφή, που αναφέραµε προηγουµένως, παρατηρείται και σε ένα ρυάκι 
που βρίσκεται λίγο ανατολικότερα, στην θέση <651274, 3899918>.  

 

Φωτογραφία 2 – Η επώθηση των Plattenkalk επί του φυλλιτικού συστήµατος, στην θέση «Χρόνιδο», βορείως του 
οικισµού Κατσίκια του Αγίου Νικολάου. 

 

6. Επάνω από το φυλλιτικό υπόβαθρο έχει επωθηθεί και η ασβεστολιθική σειρά της 
Τρίπολης. Αυτό, σε συνδυασµό µε όσα αναφέραµε στην προηγούµενη παράγραφο, 
σηµαίνει ότι οι φυλλίτες καλύπτονται ταυτόχρονα και ισότιµα και από τις δύο 
ασβεστολιθικές σειρές, Plattenkalk και Τρίπολης.  

7. Οι ασβεστολιθικές σειρές των Plattenkalk και της Τρίπολης διατάσσονται η µία δίπλα 
στην άλλη και όχι η µία επάνω από την άλλη, σε µια στοίβα, όπως δέχονταν οι 
παλαιότερες θεωρίες. Αυτό σηµαίνει ότι επωθήθηκαν επάνω στους φυλλίτες 
ταυτόχρονα, ωθώντας η µία την άλλη, µε την µορφή καλυµµάτων. 

 33



8. Η επώθηση των πλακωδών ασβεστόλιθων επί τω φυλλιτών παρατηρείται και στον 
δρόµο από τον Άγιο Νικόλαο προς το οροπέδιο Λασιθίου στο ύψος του χωριού 
Ρουσσαπιδιά, στο σηµείο <643437, 3896570>, σε υψόµετρο 725 m περίπου, όπου και 
υπάρχει µικρός λόφος, νοτίως του χωριού. Ανεξάρτητα από αυτήν την εµφάνιση, 
βορείως της Ρουσσαπιδιάς υψώνεται ο ορεινός όγκος Μαχαιράς, ο οποίος αποτελείται 
από ασβεστόλιθους της Τρίπολης. Η βάση των ασβεστόλιθων αυτών δηλαδή η 
επιφάνεια επώθησης της Τρίπολης επί των φυλλιτών, παρατηρείται σε υψόµετρο 800 
m περίπου, στην θέση <643126, 3896791>. ∆ηλαδή οι δύο επιφάνειες επώθησης, των 
πλακωδών ασβεστόλιθων επί των φυλλιτών και της σειράς της Τρίπολης επί των 
φυλλιτών, σχεδόν ευθυγραµµίζονται υψοµετρικά, πράγµα που αποδεικνύει ότι οι δύο 
ασβεστολιθικές ενότητες επωθήθηκαν συγχρόνως επί των φυλλιτών. 

9. Η επώθηση των δύο ενοτήτων, Τρίπολης και πλακωδών ασβεστόλιθων, επί του 
φυλλιτικού υποβάθρου έγινε αρχικά σε οριζόντια θέση. Η κλίση της επιφάνειας 
επώθησης, που παρατηρείται σήµερα σε πολλές περιοχές, οφείλεται σε πτυχώσεις που 
έλαβαν χώρα σε µεταγενέστερο των επωθήσεων στάδιο. 

 

Φωτογραφία 3 – Η επώθηση της ενότητας των Plattenkalk επί του Νεογενούς, στην περιοχή Σελλών, βορείως της 
Ελούντας. ∆ιακρίνεται κάτω από τα κροκαλοπαγή – λατυποπαγή της επώθησης ο ορίζοντας του µαργαϊκού 

ασβεστόλιθου του Μεσσηνίου. 
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10. Ο Η εποχή της τοποθέτησης των καλυµµάτων της Τρίπολης και των πλακωδών 
ασβεστόλιθων επί των φυλλιτών αντιστοιχεί στο Μεσσήνιο (τέλος Μειοκαίνου) ή λίγο 
αργότερα. Αυτό πιστοποιείται από την παρατήρηση της επώθησης των πλακωδών 
ασβεστόλιθων επί νεογενών στρωµάτων του Μεσσηνίου στην περιοχή Σελλών, 
βορείως της Ελούντας. Πιο συγκεκριµένα, στον δρόµο από τις Σέλλες προς τις Κάτω 
Σέλλες και στο σηµείο <656230, 2910580> παρατηρείται µετάβαση από τους 
υπερκείµενους πλακώδεις ασβεστόλιθους προς τους υποκείµενους µολασσικούς 
σχηµατισµούς του Μειοκαίνου και τους υφαλογενείς ασβεστόλιθους του Μεσσηνίου. 
Στην ζώνη της επώθησης διακρίνουµε πολύµεικτα λατυποπαγή και κροκαλοπαγή από 
θραύσµατα Plattenkalk και νεογενών µαργών ή ασβεστόλιθων. Το πάχος των 
λατυποπαγών της επώθησης ξεπερνά, σε ορισµένες θέσεις τα 50 m. Η παρατήρηση 
της επώθησης των Plattenkalk επί του Νεογενούς δεν περιορίζεται µόνο στο σηµείο 
που αναφέραµε πιο πάνω. Ανάλογες παρατηρήσεις µπορεί να κάνει κανείς σε όλο το 
µήκος της βόρειας ακτής της χερσονήσου της Ελούντας, στις περιοχές Σκινιά, Σελλών 
και βορείως του Βρουχά. 

11. Η επώθηση των Plattenkalk επί νεογενών σχηµατισµών παρατηρείται και στον δρόµο 
από Λατσίδα προς Μίλατο, στην θέση <642500, 3907350>, στο σηµείο όπου ο 
δρόµος κατέρχεται µε συνεχείς ελιγµούς στον οικισµό της Μιλάτου. Μεταξύ των 
υποκείµενων νεογενών σχηµατισµών και των επωθηµένων Plattenkalk, 
παρεµβάλλεται χαρακτηριστικό πολύµεικτο λατυποπαγές επώθησης. Η ίδια ακριβώς 
επαφή παρατηρείται και 1 km βορειοανατολικά της Μιλάτου, κοντά στο περίφηµο 
σπήλαιο της περιοχής, και στην θέση <643100, 3908530>, επί του 
ασφαλτοστρωµένου δρόµου.  

12. Οι παρατηρήσεις δείχνουν ότι τα καλύµµατα Τρίπολης και Plattenkalk, 
τοποθετήθηκαν είτε απ’ ευθείας επί των φυλλιτών είτε επί του Μειοκαίνου, το οποίο 
είχε ήδη αποτεθεί επί των φυλλιτών πριν από την φάση των επωθήσεων. Η επωθήσεις 
συνοδεύθηκαν από τον κατακερµατισµό των πετρωµάτων, τόσο του υποβάθρου, όσο 
και των επωθούµενων σειρών. Αυτό είχε σαν αποτέλεσµα τον σχηµατισµό µιας 
παχιάς ζώνης επώθησης συγκροτούµενης από πολύµεικτα λατυποπαγή. Τα 
λατυποπαγή αυτά έχουν συχνά µια χαοτική διάταξη στον χώρο και το πάχος τους 
µπορεί να ξεπερνά τα 200 m. Πάντοτε, όµως, παρεµβάλλονται µεταξύ υποβάθρου και 
επωθηµένων σειρών. Στη διεθνή βιβλιογραφία, τα χαοτικά αυτά λατυποπαγή να 
ονοµάζονται Καρνεόλες (Cargneules). Μέσα στην µάζα τους µπορεί να περιέχουν και 
ασβεστολιθικούς ογκόλιθους µεγέθους αρκετών µέτρων. ∆ιακρίνονται εύκολα από τα 
µητρικά ασβεστολιθικά πετρώµατα από το γεγονός ότι είναι καταθρυµµατισµένοι 
σχηµατισµοί, συχνά δολοµιτιωµένοι, και µέσα στις διακλάσεις τους περιέχεται αρκετή 
κίτρινη ή ερυθρά άργιλος, που δίνει στο πέτρωµα πορτοκαλί χρώµα.  Φυσικά, το 
κίτρινο χρώµα οφείλεται στην συµµετοχή µέσα στο πέτρωµα των µαργών του 
Νεογενούς, που κατά κανόνα, έχουν κίτρινο χρώµα. Καρνεόλες, σε µεγάλη ποικιλία 
τύπων και µορφών, µπορεί να παρατηρήσει κανείς µέσα στην πόλη του Αγίου 
Νικολάου, καθόσον όλοι οι λοφίσκοι της πόλης αποτελούνται από τέτοια πετρώµατα. 
Μεγάλες εµφανίσεις καρνεολών υπάρχουν και στην περιοχή των Λακωνίων, η οποία 
αποτελεί και το επίκεντρο της παρούσης µελέτης.       
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5. Υδρογεωλογία 
 
5.1. Εισαγωγή. 
 
 
Όπως ήδη έχει αναφερθεί, στην περιοχή Μιραµπέλλου διακρίνουµε δύο µεγάλα καρστικά 
συστήµατα: α) Το καρστικό σύστηµα της πηγής του Αλµυρού Αγίου Νικολάου και β) Το 
καρστικό σύστηµα της Ελούντας.  
 
Παρακάτω εξετάζουµε, ξεχωριστά, τις υδρογεωλογικές συνθήκες, που επικρατούν στα δύο 
αυτά συστήµατα.  
 
 
5.2. Το καρστικό σύστηµα του Αλµυρού Αγ. Νικολάου 
 
Η πηγή του Αλµυρού Αγίου Νικολάου, από την οποία πήρε το όνοµά του το αντίστοιχο 
καρστικό σύστηµα, αναβλύζει κοντά στην ακτή, σε απόσταση 1,5 km νοτίως της πόλεως. 
Πρόκειται για µια µεγάλη υφάλµυρη καρστική πηγή, µε µέση παροχή περίπου 2,3 κ.µ./δλπ. 
 
Η έκταση της λεκάνης τροφοδοσίας της πηγής µπορεί να εκτιµηθεί σε πρώτη προσέγγιση µε 
βάση τον υδρολογικό κανόνα που ισχύει για το παραµεσογειακό καρστ, σύµφωνα µε τον 
οποίο σε 1 κ.µ./δλπ. παροχής µιας καρστική πηγής αναλογεί επιφάνεια τροφοδοσίας έκτασης 
50 – 80 τετ. χλµ. περίπου. Έχοντας υπόψη ότι η µέση ετήσια παροχή της πηγής, σε γλυκό 
νερό, είναι 2,3 κ.µ./δλπ., συνάγεται το συµπέρασµα ότι η έκταση της λεκάνης τροφοδοσίας 
είναι της τάξης των 115 - 185 τετ.χλµ. Φυσικά, έχουν γίνει και ακριβέστεροι υπολογισµοί µε 
άλλες µεθόδους, οι οποίες αναφέρονται πιο κάτω. 
 
Με βάση το παραπάνω στοιχείο και έχοντας υπόψη την γεωλογία της περιοχής, εκτιµήθηκε 
ότι η λεκάνη τροφοδοσίας του Αλµυρού περιλαµβάνει όλους τους ασβεστολιθικούς 
σχηµατισµούς που εµφανίζονται δυτικά της πηγής εντός ενός πολυγώνου, που σχηµατίζεται 
από τις θέσεις: Ανάληψη, Βλάχηδες, Χουµεριάκος, Βρύσες, κορυφή Σελένα, Μέσα Ποτάµοι, 
Μέσα Λασίθι, οικισµός Καθαρό, Κριτσά, Μαρδάτι, Ανάληψη. 
 
Η έκταση της εν λόγω περιοχής είναι 150 τετ. χλµ. και καλύπτεται σχεδόν εξ ολοκλήρου από 
ασβεστολιθικούς σχηµατισµούς που αντιστοιχούν σε τρεις κυρίως ενότητες: α) στους 
ασβεστοδολοµίτες της ενότητας Τρίπολης, β) στα µάρµαρα της ενότητας Plattenkalk και γ) 
στα µειοκαινικά ασβεστολιθικά τεκτο-ιζηµατογενή λατυποπαγή που γενικότερα ονοµάζονται 
Καρνεόλες (Cargneules), παραλλαγή των οποίων αποτελούν και τα γνωστά λατυποπαγή της 
Πρίνας, που έχουν µεγάλη εξάπλωση νοτίως του Αγίου Νικολάου, στις περιοχές Κρούστα,  
Πρίνας, Καλαµαύκας και Μαλλών.  Εκτός των ασβεστολιθικών σχηµατισµών υπάρχουν και 
οι φυλλίτες, οι οποίοι, όπως αναφέρθηκε ήδη, σχηµατίζουν το γενικότερο αδιαπέρατο 
υπόβαθρο της περιοχής.  
 
Έτσι, σχηµατίζεται το καρστικό σύστηµα του Αλµυρού Αγίου Νικολάου, το οποίο έχει σχήµα 
τριγώνου, η βάση του οποίου συµπίπτει µε τις ανατολικές ορεινές παρυφές του Οροπεδίου 
του Λασιθίου και η κορυφή του αντιστοιχεί στην πηγή του Αλµυρού. Κατά γενικό κανόνα 
όλες οι υπόγειες ροές εντός του συστήµατος έχουν κατεύθυνση από τα δυτικά προς τα 
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ανατολικά (δηλαδή από τα µεγαλύτερα υψόµετρα προς τα µικρότερα) και συγκλίνουν προς 
την πηγή. Το µέσο µήκος του συστήµατος, από δυτικά προς τα ανατολικά είναι περίπου 18 
χλµ. και το µέσο πλάτος του περίπου 9 χλµ. 
 
Το σύστηµα εκφορτίζεται, όπως αναφέρθηκε, από την παράκτια υφάλµυρη πηγή του 
Αλµυρού Αγ. Νικολάου, η οποία αποτελεί και την µοναδική φυσική εκφόρτισή του. Από την 
άποψη αυτή, δηλαδή της συγκέντρωσης όλης της υπόγειας ροής σε ένα µόνο τελικό σηµείο, 
το σύστηµα του Αλµυρού παρουσιάζει µεγάλο επιστηµονικό ενδιαφέρον. Εκτός όµως αυτού, 
το σύστηµα παρουσιάζει τεράστιο ενδιαφέρον και από απόψεως εκµετάλλευσης και 
διαχείρισης των υδατικών πόρων της περιοχής.  
 
Μια νοητή γραµµή που διέρχεται από τις θέσεις Βρύσες - Άγιος Κωνσταντίνος -  Αδριανός -
Τάπες - Κριτσά, χωρίζει το καρστικό σύστηµα σε δύο υποσυστήµατα: το υποσύστηµα 
∆ρασίου – Ξηροπόταµου και το υποσύστηµα Λακωνίων – Αγ. Νικολάου. Τα δύο τµήµατα 
παρουσιάζουν αισθητές διαφορές, ως προς την υδρογεωλογία τους.  
 
 
5.2.1. Το υποσύστηµα ∆ρασίου – Ξηροπόταµου. 
 
Το υποσύστηµα αυτό  είναι ορεινό. Τα υψόµετρα ξεκινούν από 500 µ. και καταλήγουν να 
υπερβαίνουν τα 1500 µ. Ουσιαστικά αντιστοιχεί σε µια µεγάλη κοιλάδα, την κοιλάδα των 
Ποτάµων, που σχηµατίζεται µεταξύ των δύο ορεινών όγκων, της Σελένας (1558 µ.) και του 
Μαχαιρά (1487 µ.) προς Βορρά και του Καθαρού Τσίβι (1663 µ.) προς Νότο. Η περιοχή 
καλύπτεται από ασβεστολιθικά πετρώµατα τα οποία έχουν επωθηθεί (µε την µορφή 
τεκτονικού καλύµµατος) επί του φυλλιτικού υποβάθρου.  
 
Στις περιοχές Ποτάµων, Καθαρού και ∆ρασίου, η βάση των ασβεστολιθικών καλυµµάτων 
βρίσκεται σε υψόµετρο 100 – 200 µ. Στην ζώνη αυτή, οι φυλλίτες σχηµατίζουν το στεγανό 
υπόβαθρο του καρστικού συστήµατος. Λόγω της θέσεώς του, το φυλλιτικό υπόβαθρο 
αποκλείει την επικοινωνία του υδροφόρου ορίζοντα µε την θάλασσα και την υφαλµύρυνση 
των υπόγειων νερών. Συγχρόνως προκαλείται ανύψωση της στάθµης του υδροφόρου 
ορίζοντα. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση της λεκάνης του ∆ρασίου, όπου η στάθµη του 
υδροφόρου ορίζοντα βρίσκεται περί τα 200 m επάνω από την επιφάνεια της θάλασσας.   
 
Το υποσύστηµα ∆ρασίου – Ξηροπόταµου περιλαµβάνει το οροπέδιο του ∆ρασίου, το φαράγγι 
του Ξηροπόταµου, την  πόλγη των  Έξω Λακωνίων και τις περιοχές ∆άµακα και 
Ξερόκαµπου, που γειτνιάζουν µε τη πόλη του Αγ. Νικολάου. Το υποσύστηµα παρουσιάζει τα 
εξής ιδιαίτερα χαρακτηριστικά: 
 
• Σχετικά υψηλή θερµοκρασία νερού, περίπου 18 ºC, πολύ υψηλότερη από την θερµοκρασία 

της πηγής του Αλµυρού Αγ. Νικολάου. Τέτοιες θερµοκρασίες παρουσιάζονται συνήθως σε 
σχηµατισµούς όπου ο χρόνος παραµονής του νερού µέσα στο πέτρωµα είναι σχετικά 
µεγάλος και το νερό προλαβαίνει να θερµανθεί από το πέτρωµα.  

• Υψηλή απόλυτη στάθµη της επιφάνειας του υδροφόρου ορίζοντα, που κυµαίνεται από 10 
έως 200 m πάνω από το επίπεδο της θάλασσας. Αυτό οφείλεται κυρίως στην ανύψωση του 
φυλλιτικού υποβάθρου, που συµβαίνει γενικά, από τα ανατολικά προς τα δυτικά του 
υποσυστήµατος, δηλαδή από την περιοχή ∆άµακα προς την περιοχή ∆ρασίου. 
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• Μεγάλη απορρόφηση των µεταβολών της στάθµης που προκαλούνται από τις 
βροχοπτώσεις. Αυτό σηµαίνει ότι η επανατροφοδοσία γίνεται µε βραδύ ρυθµό και δείχνει 
ότι η κυκλοφορία του νερού γίνεται µε βραδύ ρυθµό, πιθανότατα λόγω µικρής 
καρστικότητας των ασβεστόλιθων. 

 
Με βάση την µέση ετήσια στάθµη του υδροφόρου ορίζοντα, το υποσύστηµα ∆ρασίου – 
Ξηροπόταµου µπορεί διαχωρισθεί, περαιτέρω, από τα ανάντη προς τα κατάντη, στις εξής 
υπολεκάνες:  
 

− ∆ρασίου, µε απόλυτη στάθµη +200 m περίπου. 
− Αγίου Κωνσταντίνου (Παρακαλούρι), µε απόλυτη στάθµη µεταξύ + 90 m και +150 m. 
− Φράγκουλα – Εσταυρωµένου, µε απόλυτη στάθµη µεταξύ + 40 m και +60 m. 
− Ξηροπόταµου - Έξω Λακωνίων, µε απόλυτη στάθµη µεταξύ +10 m και +20 m. 
− ∆άµακα - Ξηρόκαµπου - Αγ. Νικολάου, µε απόλυτη στάθµη κάτω των +10 m.  

 
Οι παραπάνω διαφοροποιήσεις οφείλονται στο βάθος στο οποίο βρίσκεται το φυλλιτικό 
υπόβαθρο, κάτω από το στρώµα των ασβεστόλιθων. Τα δύο τελευταία υποσυστήµατα έχουν 
πολύ χαµηλή στάθµη, πράγµα που σηµαίνει ότι πιθανότατα η οροφή του φυλλιτικού 
υπόβαθρου βρίσκεται βυθισµένη κάτω από το επίπεδο της θάλασσας και το καρστ βρίσκεται 
εκτεθειµένο στην υφαλµύρυνση. 
 
 
5.2.2. Το υποσύστηµα Λακωνίων - Αλµυρού. 
 
Το ανατολικό τµήµα του καρστικού συστήµατος του Αλµυρού, δηλαδή η περιοχή Λακωνίων 
– Αλµυρού) είναι πεδινό έως λοφώδες µε υψόµετρο 0 - 500 µ. περίπου. Οι σχηµατισµοί που 
δοµούν την περιοχή είναι καρνεόλες, δηλαδή πετρώµατα που αποτελούνται από µεγάλα 
θραύσµατα (ογκόλιθους) µεσοζωικών ασβεστόλιθων αναµεµιγµένα ατάκτως µε στοιχεία 
µολασσικών σχηµατισµών (κίτρινες µάργες, ψαµµίτες, κροκαλοπαγή, ερυθρές αργίλους και 
µαργαϊκούς ασβεστόλιθους) του Μειοκαίνου. Τα πετρώµατα αυτά, όπως αναφέραµε σε 
προηγούµενο κεφάλαιο, έχουν τεκτονική προέλευση, δηλαδή σχηµατίσθηκαν κατά την 
τοποθέτηση των µεγάλων ασβεστολιθικών καλυµµάτων επί του φυλλιτικού συστήµατος της 
Κρήτης. Η διαδικασία αυτή έλαβε χώρα κατά το Ανώτερο Μειόκαινο µε αποτέλεσµα οι 
καρνεόλες να εµπεριέχουν, συχνά, και µειοκαινικά ιζήµατα, πράγµα που αποδεικνύει και την 
προέλευσή τους.   
 
Οι καρνεόλες της περιοχής Λακωνίων - Αλµυρού αποτελούνται κυρίως από τεµάχια 
ασβεστόλιθων και δολοµιτών της ενότητας Τρίπολης. Για τον λόγο αυτό συχνά συγχέονται µε 
το καθεαυτό κάλυµµα της Τρίπολης. Λόγω της µεγάλης συµµετοχής των ασβεστολιθικών 
τεµαχών µέσα στην µάζα του πετρώµατος, οι καρνεόλες συµπεριφέρονται ως καρστικό 
πέτρωµα.  Το πάχος των καρνεολών στην περιοχή αυτή είναι της τάξης των 200 – 300 µ. 
 
Το υπόβαθρο των καρνεολών της περιοχής Λακωνίων – Αλµυρού αποτελείται φυλλίτες. Η 
επαφή των δύο σχηµατισµών (φυλλιτών – καρνεολών) σχηµατίζει ένα σύγκλινο, ο άξονας 
του οποίου, µε διεύθυνση ∆ – Α, διέρχεται περίπου από την περιοχή των Λακωνίων και 
καταλήγει στην πηγή του Αλµυρού. Κατά µήκος του άξονα αυτού το αδιαπέρατο φυλλιτικό 
υπόβαθρο βρίσκεται σε σχετικά µεγάλο βάθος, περίπου 200 µ. κάτω από την επιφάνεια της 
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θάλασσας. Εποµένως, µεγάλο τµήµα του καρστικού υδροφόρου στρώµατος των καρνεολών  
βρίσκεται υπό την θάλασσα και είναι επιρρεπές στην υφαλµύρυνση.  
   
Το βάθος της επαφής φυλλιτών – καρνεολών µειώνεται καθώς αποµακρυνόµαστε από τον 
άξονα του σύγκλινου, προς Βορρά ή προς Νότο. Οι φυλλίτες αναδύονται σε θετικά 
υψόµετρα, βορείως του συστήµατος του Αλµυρού, στην περιοχή του ∆άµακα (κατά µήκος 
της Εθνικής Οδού Νεάπολης - Αγ. Νικολάου) και νοτίως του συστήµατος του Αλµυρού, στην 
περιοχή του Κάµπου της Κριτσάς. Έτσι, το καρστικό σύστηµα προστατεύεται 
αποτελεσµατικά από την διείσδυση της θάλασσας, από Βορρά και Νότο, και µόνο στο 
κεντρικό και ανατολικό τµήµα του βρίσκεται εκτεθειµένο προς την θάλασσα. 
 
Το υποσύστηµα Λακωνίων – Αλµυρού έχει τα εξής χαρακτηριστικά: 
 
 
• Ο υδροφόρος ορίζοντας είναι ενιαίος και οµαλός. Η µέση στάθµη της επιφάνειάς του 

βρίσκεται σε απόλυτο υψόµετρο +10 µ. περίπου, στην περιοχή Λακωνίων. Μεταξύ 
Λακωνίων και πηγής Αλµυρού, υπάρχει οµαλή και προοδευτική µείωση της µέσης ετήσιας 
στάθµης.  

• Οι βορειότερες εκ των γεωτρήσεων των Λακωνίων (π.χ. F11, F12) έχουν µέση ετήσια 
απόλυτη στάθµη +12,0 µ. περίπου, ενώ οι νοτιότερες (π.χ. F5 και F7) έχουν αντίστοιχα 
+6,0 µ. περίπου.  

• Η ροή του υπόγειου νερού γίνεται οµαλά κατά την κατεύθυνση από Β∆ προς ΝΑ και 
γενικότερα από τα Λακώνια προς την πηγή του Αλµυρού.  

• Η διακύµανση της στάθµης του υδροφόρου ορίζοντα των Λακωνίων ακολουθεί πιστά την 
διαδοχή υγρών – ξηρών περιόδων. Τα ελάχιστα της στάθµης παρατηρούνται τον Νοέµβριο 
ή ∆εκέµβριο και τα µέγιστα περί το τέλος Μαρτίου κάθε έτους. Το εύρος της ετήσιας 
διακύµανσης είναι της τάξης του 1 µ. περίπου. Μεγαλύτερη διακύµανση παρουσιάζει το 
βόρειο τµήµα του υδροφόρου ορίζοντα (Έξω Λακώνια) και µικρότερη το νότιο (Λατώ – 
Κριτσά). 

• Η ετήσια άνοδος και κάθοδος (στείρευση) της στάθµης του υδροφόρου ορίζοντα στην 
περιοχή Λακωνίων γίνεται µε πολύ βραδύ ρυθµό και εξαιρετικά οµαλά.  

• Τα επεισόδια ισχυρών βροχοπτώσεων, που είναι πολύ συνηθισµένα κατά την υγρή 
περίοδο, ανυψώνουν αισθητά την στάθµη του υδροφόρου ορίζοντα, όµως η αντίδραση 
στις βροχοπτώσεις είναι πολύ αργή και οµαλή. ∆ηλαδή, το σύστηµα έχει την ικανότητα να 
απορροφά και να αποσβένει τις απότοµες µεταβολές της τροφοδοσίας του. 

 
Τα αποτελέσµατα των υδρογεωλογικών ερευνών έδειξαν ότι η περιοχή Λακωνίων – Αλµυρού 
µπορεί να χωρισθεί περαιτέρω σε δύο υποσυστήµατα: Το υποσύστηµα Έξω Λακωνίων - 
∆άµακα και το υποσύστηµα Κριτσάς – Μέσα Λακωνίων .   
 
 
5.2.2.1. Το υποσύστηµα Έξω Λακωνίων - ∆άµακα 
 
Η περιοχή συγκροτείται από δολοµιτικούς ασβεστόλιθους της Τρίπολης, σχετικά χαµηλής 
περατότητας, µέσα στους οποίους το νερό κυκλοφορεί µε µικρές ταχύτητες. Οι παροχές των 
γεωτρήσεων είναι της τάξης των 40 – 50 κ.µ./ώρα, η στάθµη του υδροφόρου ορίζοντα υψηλή 
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(+20 µ.) και η θερµοκρασία του νερού υψηλή (18 – 20 °C). Η ποιότητα του νερού είναι πολύ 
καλή. Η περιεκτικότητα σε χλωριόντα µικρότερη από 80 ppm (νερό κατάλληλο για ύδρευση). 
 
Το υποσύστηµα αυτό παρουσιάζει τα εξής ιδιαίτερα χαρακτηριστικά: 
 
• Σχετικά υψηλή θερµοκρασία νερού, περίπου 18,0 ºC. Φαίνεται ότι ο χρόνος παραµονής 

του νερού µέσα στο πέτρωµα είναι σχετικά µεγάλος.   
• Υψηλή απόλυτη στάθµη της επιφάνειας του υδροφόρου ορίζοντα, 20  –  30 m πάνω από το 

επίπεδο της θάλασσας. Παρατηρείται µεγάλη υδραυλική κλίση του υδροφόρου ορίζοντα, , 
πράγµα που υποδηλώνει την µικρή, σχετικά, περατότητα του πετρώµατος. 

• Καθυστέρηση εµφάνισης των µεταβολών της στάθµης απέναντι στις βροχοπτώσεις. Αυτό 
δείχνει ότι η κατείσδυση είναι πολύ βραδεία, πιθανώς λόγω της µικρής καρστικότητας των 
ασβεστόλιθων. 

 
 
5.2.2.2. Το υποσύστηµα Κριτσάς – Μέσα Λακωνίων 
 
Η περιοχή συγκροτείται κυρίως από καρνεόλες. Οι ασβεστόλιθοι της Τρίπολης συναντώνται 
συνήθως στην περιφέρεια της λεκάνης, από το υψόµετρο των 200 m και πάνω. Οι παροχές 
των γεωτρήσεων ξεπερνούν τα 100 κ.µ./ώρα µε µηδαµινή πτώση στάθµης, η στάθµη του 
υδροφόρου ορίζοντα είναι χαµηλή (+6,0 µ.) και η θερµοκρασία του νερού σχετικά χαµηλή 
(14 – 16 °C). Η ποιότητα του νερού είναι µέτρια. Το νερό περιέχει περίπου 600 ppm 
χλωριόντων και εποµένως το νερό είναι κατάλληλο µόνο για άρδευση. 
 
Το υποσύστηµα παρουσιάζει τα εξής ιδιαίτερα χαρακτηριστικά: 
 
• Πολύ χαµηλή θερµοκρασία νερού, περίπου 14,5 ºC, παρόµοια µε αυτή της πηγής του 

Αλµυρού Αγ. Νικολάου. Τέτοιες χαµηλές θερµοκρασίες παρουσιάζουν και οι άλλες 
µεγάλες καρστικές πηγές της Κρήτης, που αφενός τροφοδοτούνται από υψηλά όρη (π.χ. 
Αλµυρός Ηρακλείου, Αλµυρός Γεωργιούπολης, πηγή Στύλου κλπ.) και αφετέρου ο χρόνος 
παραµονής του νερού µέσα στο πέτρωµα είναι σχετικά µικρός και το νερό δεν προλαβαίνει 
να θερµανθεί από το πέτρωµα, που συνήθως έχει θερµοκρασία υψηλότερη και ίση µε την 
µέση ετήσια θερµοκρασία του αέρα (περίπου 18 ºC στην Κρήτη).  

• Χαµηλή απόλυτη στάθµη της επιφάνειας του υδροφόρου ορίζοντα, 3 – 6 m πάνω από το 
επίπεδο της θάλασσας. Αυτό δείχνει πολύ µικρή υδραυλική κλίση του υδροφόρου 
ορίζοντα, µεταξύ πηγής και Λακωνίων ή Κριτσάς, πράγµα που υποδηλώνει την πολύ 
µεγάλη περατότητα του πετρώµατος. 

• Μεγάλη ευαισθησία των µεταβολών της στάθµης στις βροχοπτώσεις και κατ’ επέκταση 
στην επανατροφοδοσία. Αυτό δείχνει ότι στο νότιο τµήµα του συστήµατος η κατείσδυση 
είναι πολύ ταχεία και έντονη, πιθανώς λόγω της µεγάλης καρστικότητας των 
ασβεστόλιθων. 
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5.2.3. Γεωτρήσεις του συστήµατος Αλµυρού Αγ. Νικολάου 
 
Η υδρογεωλογική έρευνα του ΙΓΜΕ ξεκίνησε το 1976 και επικεντρώθηκε στην αναζήτηση 
περιοχών ανάντη της πηγής του Αλµυρού, σε αρκετή απόσταση από την θάλασσα, όπου 
υπήρχαν πιθανότητες να εντοπισθούν υδροφόροι ορίζοντες µε γλυκό νερό. Αρχικά, στο 
χρονικό διάστηµα 1977 – 1980 κατασκευάσθηκαν περί τις 15 υδρογεωτρήσεις, οι οποίες 
έδωσαν σηµαντικά στοιχεία για την δοµή και την συµπεριφορά του συστήµατος του Αλµυρού 
Αγίου Νικολάου, στην περιοχή των Λακωνίων. Αργότερα, η γεωτρητική έρευνα επεκτάθηκε 
και στην περιοχή ∆ρασίου. 
 
Το γεωτρητικό πρόγραµµα εκτελέσθηκε, στην αρχή, υπό την επίβλεψη του υδρογεωλόγου 
Μανώλη Κνιθάκη και αργότερα, από το 1978 µέχρι το 1982, υπό την επίβλεψη του 
υδρογεωλόγου Κάρολου Μπεζέ. Το έργο συντόνιζαν από την Αθήνα, οι υδρογεωλόγοι 
Γεώργιος Καλλέργης (∆/ντης της ∆/νσης Υδρογεωλογίας) και ο Θωµάς Χριστοδούλου 
(τοµεάρχης των έργων Κρήτης).    
 
Μετά το 1983, το έργο λειτούργησε υπό την επίβλεψη του Παραρτήµατος του ΙΓΜΕ στην 
Κρήτη, µε την συµµετοχή των γεωλόγων Μ. Κνιθάκη, Φ. Χαρµανίδη, Κ. Καλούµενου, Κ. 
Παπαδόπουλου και Μ. Ηλία. Ιδιαίτερα σηµαντικό ρόλο στην την επιτυχία του έργου έπαιξε 
εργοδηγός Ευάγγελος Κοκολάκης, ο οποίος ήταν υπεύθυνος συντονισµού της κατασκευής 
των γεωτρήσεων και της εκτέλεσης των αντλήσεων.  
  
 
Οι πρώτες ερευνητικές γεωτρήσεις, που είχαν την κωδική ονοµασία D1 και D2, 
κατασκευάσθηκαν σε απόσταση 5,5 km ανάντη της πηγής του Αλµυρού στην περιοχή της 
κλειστής λεκάνης των Μέσα Λακωνίων. ∆ιαπιστώθηκε, η ύπαρξη ενός ανεπτυγµένου καρστ, 
ικανού να δώσει υψηλές παροχές ανά γεώτρηση (άνω των 150 m3/h) µε νερό περιεκτικότητας 
630 και 595 ppm Cl¯ αντίστοιχα, δηλαδή ακατάλληλο για πόση, αλλά κατάλληλο για 
άρδευση. Τα αποτελέσµατα αυτά δεν ήταν πολύ ενθαρρυντικά, δεδοµένου ότι ο κύριος 
στόχος της έρευνας του ΙΓΜΕ ήταν η ανεύρεση γλυκού νερού για την πόλη του Αγ. 
Νικολάου, η οποία αντιµετώπιζε οξύτατο πρόβληµα λειψυδρίας κατά την θερινή περίοδο.  
 
Μετά από τις παραπάνω γεωτρήσεις, η έρευνα συνεχίσθηκε µε την διάνοιξη γεωτρήσεων σε 
πιο αποµακρυσµένες από την πηγή του Αλµυρού, περιοχές. Επειδή προς τα δυτικά (περιοχές 
Κριτσάς – Ταπών) το υψόµετρο του εδάφους αυξανόταν απότοµα και το απαιτούµενο βάθος 
των γεωτρήσεων υπερέβαινε τις δυνατότητες του εξοπλισµού του ΙΓΜΕ, προτιµήθηκε η 
επέκταση της έρευνας προς τα βόρεια, όπου υπήρχε ήδη µια ιδιωτική γεώτρηση (του Βίκτωρα 
Βαρκαράκη, G20), στον Ξηροπόταµο, µε νερό καλής ποιότητας. Έτσι, προγραµµατίσθηκαν 
οι γεωτρήσεις D3 και D4, στην περιοχή Β∆ των Έξω Λακωνίων.  
 
Η γεώτρηση D3 κατασκευάσθηκε σε απόσταση 6,2 km ανάντη της πηγής του Αλµυρού. 
∆ιατρήθηκαν µυλονιτιωµένοι ασβεστόλιθοι και άφθονη άργιλος, πράγµα που προσέδιδε στο 
πέτρωµα µικρή περατότητα. Η παροχή άντλησης, που επιτεύχθηκε µετά από πολλές 
προσπάθειες ανάπτυξης, έφθασε τα 5 m3/h. Η απόλυτη στάθµη ήταν στο +15,0 περίπου και η 
ποιότητα του νερού πολύ καλή. Τα αποτελέσµατα ήταν ενθαρρυντικά και έδειχναν ότι η 
έρευνα βρισκόταν στη σωστή πορεία. 
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Η γεώτρηση D4 κατασκευάσθηκε στην θέση Φράγκουλας, στον Ξηροπόταµο, σε απόσταση 
7,2 km Β∆ της πηγής του Αλµυρού. ∆ιατρήθηκαν δολοµιτικοί ασβεστόλιθοι µε αρκετή 
άργιλο. Η παροχή άντλησης ανήλθε σε 38 m3/h και η ποιότητα πολύ καλή. Η γεώτρηση 
παραδόθηκε αµέσως στον ∆ήµο Αγ. Νικολάου για εκµετάλλευση. 
 
Στο σηµείο αυτό της έρευνας, είχαν ήδη συλλεχθεί αρκετά στοιχεία για την συµπεριφορά του 
καρστικού υδροφόρου ορίζοντα του Αλµυρού στην βόρεια πλευρά του συστήµατος. Απέµενε 
να ερευνηθεί το νότιο τµήµα µε ανάλογες προσπάθειες. Έτσι, από τον γεωλόγο του ΙΓΜΕ 
Κάρολο Μπεζέ, προγραµµατίσθηκε η ανόρυξη των γεωτρήσεων D5, F6, F7 και F8 στην 
περιοχή Μέσα Λακωνίων και Κριτσάς. Οι γεωτρήσεις αυτές κατασκευάσθηκαν στο διάστηµα 
1978 – 1979. 
 
Η γεώτρηση D5 κατασκευάσθηκε στα Μέσα Λακώνια, σε απόσταση 5,4 km δυτικά της πηγής 
του Αλµυρού. Τα αποτελέσµατα ήταν ανάλογα µε αυτά των γεωτρήσεων D1 και D2, δηλαδή 
παροχή άνω των 150 m3/h και χλωριόντα 600 ppm. 
 
Η γεώτρηση F6 κατασκευάσθηκε στο Μαρδάτι, σε απόσταση 2 km Ν∆ της πηγής του 
Αλµυρού. ∆ιαπιστώθηκε έντονη υφαλµύρυνση του υδροφόρου ορίζοντα µε νερό 
περιεκτικότητας  2.800 ppm Cl¯. 
 
Η γεώτρηση F7 κατασκευάσθηκε στην θέση Κλησίδια της Κριτσάς, σε απόσταση 4,7 km 
δυτικά της πηγής του Αλµυρού. Έγινε δοκιµαστική άντληση µε µικρή παροχή 6 m3/h, η οποία 
έδωσε νερό περιεκτικότητας 1500 ppm Cl¯. Λόγω της κακής ποιότητας του νερού 
αποσωληνώθηκε και µετατράπηκε σε πιεζόµετρο για τον έλεγχο της στάθµης του υδροφόρου 
ορίζοντα. 
 
Η γεώτρηση F8 κατασκευάσθηκε στον χείµαρρο της Κριτσάς (Χαυγάς), σε απόσταση 6,1 km 
δυτικά της πηγής του Αλµυρού, σε υψόµετρο 336,5 m. Έφθασε σε βάθος 355 m µε διάµετρο 
6 ½ " και 341 m µε διάµετρο 12 ¼ ". Η απόλυτη στάθµη ήταν στα +9,0 m. Λόγω έλλειψης 
κατάλληλου αντλητικού συγκροτήµατος οι εργασίες δεν ολοκληρώθηκαν, δηλαδή η 
γεώτρηση δεν σωληνώθηκε, ούτε έγινε δοκιµαστική άντληση. Το νερό, σε στατικές 
συνθήκες, περιείχε 350 ppm Cl¯. 
 
Το φθινόπωρο 1979, είχε ήδη ερευνηθεί ένα το πλέον κατάντη τµήµα του συστήµατος του 
Αλµυρού και είχε αποδειχθεί ότι σε µια ζώνη που εκτεινόταν σε απόσταση τουλάχιστον 6 km 
ανάντη της πηγής, η διείσδυση του θαλασσινού νερού ήταν έντονη, σε βαθµό που καθιστούσε 
την ποιότητα των καρστικών νερών ακατάλληλη για ύδρευση. Η συνέχιση της έρευνας µε την 
κατασκευή γεωτρήσεων σε ακόµη µεγαλύτερη απόσταση από την ακτή, ήταν προβληµατική. 
Λόγω των µεγάλων υψοµέτρων και του γεγονότος ότι η απόλυτη στάθµη του υδροφόρου 
ορίζοντα βρισκόταν πολύ κοντά στο επίπεδο της θάλασσας, το απαιτούµενο βάθος των 
γεωτρήσεων ήταν άνω των 350 m, δηλαδή πολύ µεγάλο και αδύνατον να επιτευχθεί µε τον 
τότε εξοπλισµό του ΙΓΜΕ.   
 
Εν πάση περιπτώσει αποφασίσθηκε να συνεχισθεί η έρευνα µε την διάνοιξη της γεώτρησης 
F9 στην περιοχή Ξηροπόταµου, όπου, µέχρι εκείνη την στιγµή, είχαν διαπιστωθεί οι 
καλύτερες συνθήκες, από απόψεως στάθµης και ποιότητας νερού. Η γεώτρηση F9 έγινε δίπλα 
στην κοίτη του Ξηροπόταµου, σε υψόµετρο 242,93 µ. και σε απόσταση 7,6 km ∆Β∆ του 
Αλµυρού. Κατασκευάσθηκε µε µεγάλες δυσκολίες λόγω καταπτώσεων. Χρησιµοποιήθηκε 
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µπεντονίτης και έφθασε σε βάθος 257,7 m. Αναπτύχθηκε µε υδροχλωρικό οξύ. Η απόλυτη 
στάθµη ηρεµίας είναι ήταν +30,0 m. Έγινε δοκιµαστική άντληση µε παροχή 72 m3/h και 
πτώση στάθµης 19,5 m. Το νερό περιείχε 40 ppm Cl¯. Επρόκειτο για µια µεγάλη επιτυχία, 
διότι ήταν η πρώτη γεώτρηση που πραγµατικά πέτυχε πλήρως τον στόχο της, δηλαδή την 
ύδρευση του Αγ. Νικολάου. 
 
Μετά την διάνοιξη της F9, που έγινε µε πολλές δυσκολίες, αποφασίσθηκε να συνεχισθεί η 
έρευνα µε µικρότερες και πιο εύκολες γεωτρήσεις σε χαµηλότερα υψόµετρα. Ως περιοχή 
έρευνας επιλέχθηκε από τον γεωλόγο του ΙΓΜΕ Κάρολο Μπεζέ η περιοχή µεταξύ των 
γεωτρήσεων, δηλαδή D2 και D3µια στενή µεταβατική ζώνη µεταξύ των περιοχών γλυκού και 
υφάλµυρου νερού, στα Έξω Λακώνια. Στην ζώνη αυτή κατασκευάσθηκαν οι γεωτρήσεις F10, 
F11, F12 και F13, κατά το θέρος 1980.    
 
Η γεώτρηση F10 κατασκευάσθηκε στα Έξω Λακώνια, λίγο νοτιότερα από τον οικισµό 
Καρτέρηδες. ∆ιέτρησε µυλονιτιωµένους ασβεστόλιθους της ενότητας της Τρίπολης, µε 
διακλάσεις γεµάτες µε κίτρινη άργιλο. Σωληνώθηκε µέχρι βάθους 158,5 m και απέδωσε 55 
m3/h µε πτώση στάθµης 15 m, χωρίς να έχει αναπτυχθεί πλήρως. Η απόλυτη στάθµη ηρεµίας 
ήταν στο +14,5 τον Απρίλιο 1980. Το νερό περιείχε 85 ppm Cl¯. Ήταν η πρώτη γεώτρηση, 
που χρησιµοποιήθηκε για την ύδρευση της Ελούντας. Το 1994 αντικαταστάθηκε από την 
F72, που κατασκευάσθηκε δίπλα της. Λόγω υπεράντλησης αυτής ή και των άλλων 
γεωτρήσεων που βρίσκονται στην µεταβατική ζώνη που αναφέρθηκε, τα χλωριόντα 
αυξήθηκαν προοδευτικά και έφθασαν την τιµή 260 ppm Cl¯, το 1994, και 305 ppm Cl¯, το 
1996. Το 2006 η τιµή ήταν η ίδια περίπου, 301 ppm Cl¯. Από τότε σηµειώνεται προοδευτική 
αύξηση των χλωριόντων. Σήµερα (2010), οι δικές µας µετρήσεις έδειξαν ότι το νερό περιέχει 
419 ppm Cl¯, δηλαδή η κατάσταση έχει χειροτερεύσει αρκετά και το νερό δεν είναι πόσιµο 
πλέον. 
 
Η γεώτρηση F11 κατασκευάσθηκε στα Έξω Λακώνια στην θέση Εσταυρωµένος, 230 m 
δυτικά της F10, µε στόχο να ικανοποιήσει ανάγκες ύδρευσης. ∆ιέτρησε µυλονιτιωµένους 
ασβεστόλιθους της Τρίπολης, µε αρκετή άργιλο. Σωληνώθηκε µέχρι βάθους 182,0 m και 
απέδωσε 60 m3/h µε πτώση στάθµης 15 m. Η απόλυτη στάθµη ηρεµίας ήταν στο +13,2 τον 
Ιούνιο 1980. Το νερό περιείχε 45 ppm Cl¯. Η γεώτρηση χρησιµοποιείται για την ύδρευση των 
Μέσα και Έξω Λακωνίων. Η ποιότητα του νερού, κατά τα τελευταία χρόνια, παραµένει 
σταθερή, µε περιεκτικότητα χλωριόντων 80 ppm περίπου. 
 
Η γεώτρηση F12 κατασκευάσθηκε νοτιότερα από τις δύο προηγούµενες, σε απόσταση 320 m 
νοτίως της F10 και 200 m δυτικά του οικισµού Παναγία (Έξω Λακώνια). ∆ιέτρησε 
µυλονιτιωµένους ασβεστόλιθους της Τρίπολης, µε αρκετή άργιλο. Σωληνώθηκε µέχρι βάθους 
171,0 m και απέδωσε 70 m3/h µε πτώση στάθµης 15 m. Η απόλυτη στάθµη ηρεµίας ήταν στο 
+12,0 τον Ιούλιο 1980. Το νερό περιείχε 45 ppm Cl¯. Η γεώτρηση χρησιµοποιήθηκε, αρχικά, 
για την ύδρευση των Μέσα Λακωνίων. Η ποιότητα του νερού µέχρι το 1988 παρέµενε σχεδόν 
σταθερή και δεν ξεπέρασε τα 125 ppm Cl¯. Ακολούθως τα χλωριόντα αυξήθηκαν ως εξής: 
1989 – 170 ppm, 1990 – 215 ppm, 1991 – 240 ppm, 1992 – 300 ppm, 1993 – 360 ppm, 1994 
– 370 ppm. Αµέσως µετά σηµειώθηκε απότοµη αύξηση των χλωριόντων, που έφθασαν το 
1995 τα 530 ppm και το 1996 τα 550 ppm. Μετά το 2000 έπαυσε σχεδόν να χρησιµοποιείται, 
λόγω της κακής ποιότητας του νερού. Προφανώς, η αύξηση των χλωριόντων οφείλεται στην 
υπεράντληση των γεωτρήσεων της περιοχής.  
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Η γεώτρηση F13 κατασκευάσθηκε βορείως της F10, σε απόσταση 270 m από αυτήν, στις 
παρυφές του οικισµού Καρτέρηδες των Έξω Λακωνίων. Σκοπός της γεώτρησης ήταν η 
ενίσχυση της ύδρευσης της Ελούντας. ∆ιέτρησε κατακερµατισµένους ασβεστόλιθους της 
Τρίπολης που περιείχαν αρκετή κίτρινη άργιλο. Σωληνώθηκε µέχρι βάθους 221,5 m και 
απέδωσε 50 m3/h µε πτώση στάθµης 10 m. Η απόλυτη στάθµη ηρεµίας ήταν στο +14,7 τον 
Αύγουστο 1980. Το νερό περιείχε 45 ppm Cl¯. Η ποιότητα του νερού, κατά τα τελευταία 
χρόνια, παραµένει σταθερή, µε περιεκτικότητα χλωριόντων 120 ppm περίπου. 
 
Μετά την κατασκευή των προηγουµένων τεσσάρων γεωτρήσεων, που είχε σαν στόχο την 
κάλυψη πιεστικών υδρευτικών αναγκών των οικισµών της περιοχής, η έρευνα στράφηκε και 
πάλι προς την περιοχή του Ξηροπόταµου µε στόχο να  κατασκευασθούν γεωτρήσεις µεγάλης 
απόδοσης για την ύδρευση του Αγ. Νικολάου.   
 
Η επόµενη γεώτρηση F14 κατασκευάσθηκε µέσα στο φαράγγι του Ξηροπόταµου, σε 
απόσταση 330 m ανάντη της γεώτρησης F9 και σε υψόµετρο 262 m. Το απαιτούµενο βάθος 
ήταν  300 – 350 m, δηλαδή µπορούσε να επιτευχθεί οριακά µε τις τότε δυνατότητες του 
εξοπλισµού του ΙΓΜΕ. Η αρχική διάτρηση µε διάµετρο 9" έφθασε σε βάθος 297 m και 
σταµάτησε λόγω καταπτώσεων. Ακολούθησε διεύρυνση µε 16½" η οποία σταµάτησε, το 
Φεβρουάριο 1981, σε βάθος 280 m, λόγω καταπτώσεων και τεχνικών δυσχερειών. Η στάθµη 
ηρεµίας στις 10-3-81 ήταν σε βάθος 235 m ή απόλυτο υψόµετρο +26,8 m. Οι εργασίες 
επαναλήφθηκαν το 1982 και η γεώτρηση έφθασε σε βάθος 333 m. 
 
Μετά από την παραπάνω αποτυχία, η έρευνα αντιµετώπισε µια κρίσιµη φάση. Από την µία 
µεριά, η ανάγκη κατασκευής γεωτρήσεων απαλλαγµένων από τον κίνδυνο της υφαλµύρυνσης 
απαιτούσε την µετατόπιση της έρευνας σε υψόµετρα µεγαλύτερα των 300 m, όπου όµως η 
κατασκευή των γεωτρήσεων ήταν ανέφικτη, λόγω έλλειψης του απαιτούµενου εξοπλισµού. 
Από την άλλη πλευρά, η συνέχιση της έρευνας µέσα στον Ξηροπόταµο, στην περιοχή µεταξύ 
των γεωτρήσεων F4 και F9, εκτός του ότι θα ήταν προβληµατική από τεχνικής απόψεως, θα 
είχε και µικρό όφελος, λόγω της χαµηλής απόδοσης των γεωτρήσεων.  Υπήρχε εποµένως 
πρόβληµα επιλογής µεταξύ δύο προβληµατικών λύσεων.  
 
Η λύση στο πρόβληµα δόθηκε από τον γεωλόγο Κάρολο Μπεζέ, ο οποίος πρότεινε να 
επεκταθεί η έρευνα στην περιοχή της λεκάνης του ∆ρασίου. Η λεκάνη του ∆ρασίου 
βρισκόταν πολύ πιο ανάντη από τις ήδη ερευνηθείσες θέσεις στον Ξηροπόταµο, σε απόσταση 
11,0 km ∆Β∆ της πηγής του Αλµυρού. Πρόκειται για µια µικρή λεκάνη, που έχει σχηµατισθεί 
µέσα στους ασβεστόλιθους του όρους Σελένα και µοιάζει µε µικρή πόλγη. Το υψόµετρό της 
κυµαίνεται µεταξύ 340 m και 380 m. Υπό κανονικές συνθήκες, δηλαδή µε βάση τα µέχρι τότε 
αποτελέσµατα των γεωτρήσεων, η στάθµη του υδροφόρου ορίζοντα θα έπρεπε να βρίσκεται 
στο απόλυτο υψόµετρο +40 m περίπου, δηλαδή σε βάθος 300 m. Ένα τέτοιο βάθος απαιτούσε 
γεωτρήσεις βάθους 350 m τουλάχιστον, πράγµα που, τότε, ήταν αδύνατον να 
πραγµατοποιηθεί µε τα µέσα που διέθετε το ΙΓΜΕ.  
 
Ο Κ. Μπεζές, όµως είχε διαφορετική άποψη. Έχοντας πραγµατοποιήσει την γεωλογική 
χαρτογράφηση της περιοχής, είχε διαπιστώσει ότι το υπόβαθρο των ασβεστόλιθων της 
περιοχής σχηµατιζόταν από φυλλίτες, δηλαδή από αδιαπέρατα πετρώµατα. Η επαφή 
ασβεστόλιθων – φυλλιτών, µε βάση τις εκτιµήσεις του, βρισκόταν σε θετικά υψόµετρα, οπότε 
υπήρχε πιθανότητα επάνω από το αδιαπέρατο υπόβαθρο να έχει σχηµατισθεί ένας υδροφόρος 
ορίζοντας, του οποίου η επιφάνεια θα µπορούσε να βρίσκεται π.χ. σε απόλυτο υψόµετρο 
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+100 m. Υπό αυτές τις συνθήκες, θα ήταν δυνατόν να γίνει εκµετάλλευση του υδροφόρου 
στρώµατος µε γεωτρήσεις προσιτού βάθους, δηλαδή της τάξης των 250 - 300 m. 
 
Για την διερεύνηση αυτής της υπόθεσης αποφασίσθηκε να γίνει η γεώτρηση F15, τον Μάρτιο 
1981. Το σηµείο της γεώτρησης έχει υψόµετρο 341 m. Η διάτρηση συνάντησε δυσκολίες εξ 
αρχής, διότι το πέτρωµα ήταν κατακερµατισµένοι δολοµίτες της ζώνης επώθησης των 
ασβεστόλιθων της Τρίπολης επί των φυλλιτών. Έτσι η διάτρηση συνεχίσθηκε µε µπεντονίτη 
από τα 100 m και κάτω. Στα 140 m συναντήθηκε το φυλλιτικό υπόβαθρο. Η γεώτρηση 
συνεχίσθηκε µέχρι βάθους 192 m, µέσα σε φυλλίτες. Η γεώτρηση σωληνώθηκε µέχρι βάθους 
153,75 m. Η στάθµη ηρεµίας βρισκόταν σε βάθος 103 m, δηλαδή σε απόλυτο υψόµετρο +238 
m. Στις 15 Μαΐου 1981 έγινε άντληση και ανάπτυξη. Τελικά επιτεύχθηκε παροχή 30 m3/h, µε 
πτώση στάθµης 40 m περίπου. 
 
Τα αποτελέσµατα ήταν πολύ ενθαρρυντικά. Είχε αποδειχθεί ότι στο ∆ράσι υπάρχει 
υδροφόρος ορίζοντας µε πολύ υψηλή απόλυτη στάθµη (+238). Όµως, στην θέση της F15, το 
πάχος του υδροφόρου στρώµατος (από την επιφάνεια του νερού µέχρι το φυλλιτικό 
υπόβαθρο) ήταν µόνο 37 m, δηλαδή πολύ µικρό για να επιτύχει κανείς αξιόλογες παροχές 
άντλησης. Έτσι, αποφασίσθηκε αµέσως, η διάνοιξη µιας ακόµη γεώτρησης στο ∆ράσι µε την 
ελπίδα ότι θα εντοπίζονταν θέσεις µε µεγαλύτερο πάχος ασβεστόλιθων. 
 
Η επόµενη γεώτρηση F16 κατασκευάσθηκε στο ∆ράσι, σε απόσταση 550 m νοτίως της F15. 
Μετά από διάτρηση 166 m παρουσίασε καταπτώσεις και χρειάσθηκε να συνεχισθεί µε 
µπεντονίτη. Τελικά έφθασε σε βάθος 300 m και σωληνώθηκε µέχρι τα 294 m. Η στάθµη του 
νερού ήταν σε βάθος 125 m, δηλαδή στο +237 απόλυτο υψόµετρο. Το στοιχείο αυτό 
επιβεβαίωνε τα δεδοµένα της F15 και αποδείκνυε πλέον χωρίς αµφιβολία ότι στο ∆ράσι 
υπήρχε σηµαντικός υδροφόρος ορίζοντας µε µεγάλη κατά πλάτος εξάπλωση και µε πάχος 
υδροφόρου στρώµατος άνω των 100 m. Έγινε προάντληση µε παροχή 36 m3/h και πτώση 
στάθµης 20 m. Στο σηµείο αυτό σταµάτησε η έρευνα στο ∆ράσι, εν αναµονή ισχυρότερης 
αντλίας. Η τελική άντληση στην F16 έγινε τον Μάιο 1983 µε παροχή 70 m3/h και πτώση 
στάθµης 79 m.  
 
Το 1981, η έρευνα συνεχίσθηκε µε δύο ακόµη γεωτρήσεις, την F17 και την D18, που έγιναν 
στα Έξω Λακώνια, στην µεταβατική ζώνη µεταξύ υφάλµυρων και γλυκών νερών. 
 
Η D18 κατασκευάσθηκε 250 m νοτίως της F11 και 270 m δυτικά της F12. ∆ιέτρησε 
κροκαλοπαγή µολασσικά µε αρκετή άργιλο. Σωληνώθηκε µέχρι βάθους 198,0 m και απέδωσε 
50 m3/h. Το νερό περιείχε 40 ppm Cl¯. Η στάθµη ηρεµίας ήταν στα +9,0 m απόλυτο. 
Χρησιµοποιήθηκε για την ύδρευση της Κριτσάς. Προοδευτικά όµως η ποιότητα του νερού 
χειροτέρευσε. Το 1994 – 1995 τα χλωριόντα ήταν 350 – 450 ppm. Η κατάσταση αυτή 
επικρατεί και σήµερα. 
 
Η F17 κατασκευάσθηκε 250 m δυτικά της F11 και 350 m Β∆ της D18, σε απόσταση 6,2 km 
Β∆ της πηγής του Αλµυρού. ∆ιέτρησε µυλονιτιωµένους ασβεστόλιθους της Τρίπολης, µε 
αρκετή άργιλο. Σωληνώθηκε µέχρι βάθους 226,0 m και απέδωσε 50 m3/h µε πτώση στάθµης 
25 m. Το νερό ήταν αρκετά υφάλµυρο δηλαδή περιείχε 350 ppm Cl¯.  Η στάθµη ηρεµίας ήταν 
σε βάθος 188 m ή +10,0 m απόλυτο. 
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Τα αποτελέσµατα των 6 γεωτρήσεων F10, F11, F12, F13, F17 και D18, που 
κατασκευάσθηκαν στα Έξω Λακώνια έδειξαν ότι η περιοχή είναι επιρρεπής στην 
υφαλµύρυνση και απαιτείται συνεχής και αυστηρός έλεγχος των αντλούµενων ποσοτήτων, 
ιδίως κατά το θέρος.  
 
Το 1982 έγινε και πάλι µια ερευνητική προσπάθεια στον Ξηροπόταµο, µε την αποπεράτωση 
της F14 και την κατασκευή δύο νέων των γεωτρήσεων της DF19 και της F20.  
 
Στην γεώτρηση F14 έγινε εκβάθυνση µε διάµετρο 16½" και η γεώτρηση έφθασε τελικά σε 
βάθος 333 m.  Έγινε δοκιµαστική άντληση η οποία απέδωσε µόνο 25 m3/h. Λόγω της 
χαµηλής παροχής, η γεώτρηση κρίθηκε ασύµφορη, αποσωληνώθηκε και εγκαταλείφθηκε. Η 
στάθµη ηρεµίας ήταν σε βάθος 253 m ή απόλυτο υψόµετρο +10 m. 
 
Η γεώτρηση DF19 έγινε στην κοίτη του Ξηροπόταµου, στην θέση Μικρός Ενδείκτης, σε 
απόσταση 350 m ΒΑ της F9, σε υψόµετρο 226 m. Σωληνώθηκε µέχρι βάθους 262 m. 
Επιτεύχθηκε παροχή 21 m3/h µε πτώση στάθµης 18 m.  Η στάθµη του νερού βρίσκεται σε 
βάθος 195,6 m ή απόλυτο υψόµετρο +30,5 m. Το νερό περιείχε 40 ppm Cl¯. Χρησιµοποιείται 
για την ύδρευση του Αγ. Νικολάου. 
 
Η γεώτρηση F20 έγινε στην κοίτη του Ξεροπόταµου, περί τα 50 m Β∆ της F14. Έφθασε σε 
βάθος 288 m µε µικρή διάµετρο. Λόγω ενδείξεων µικρής παροχής δεν διευρύνθηκε ούτε 
σωληνώθηκε. Η στατική στάθµη ήταν σε βάθος 253 m, ή απόλυτο υψόµετρο +10,0 m. 
 
Μετά τις παραπάνω αποτυχηµένες προσπάθειες στην περιοχή του Ξηροπόταµο οι έρευνες 
σταµάτησαν στην περιοχή αυτή. Οι κυριότερες δυσκολίες προέρχονταν από το γεγονός ότι η 
στάθµη του νερού βρίσκεται σε βάθη µεγαλύτερα από 200 m, πράγµα που επιβάλλει την 
κατασκευή γεωτρήσεων µεγάλης διαµέτρου και µεγάλου βάθους. 
 
Λόγω αυτών των δυσκολιών, οι επόµενες έρευνες εστράφησαν σε άλλες περιοχές, πιο 
ευνοϊκές, και ιδιαίτερα στην περιοχή ∆ρασίου, όπου η στάθµη του νερού βρισκόταν σε βάθος 
µόνο 120 – 150 m περίπου. 
 
Την άνοιξη 1982 κατασκευάσθηκε η γεώτρηση F21 στο ∆ράσι. Η γεώτρηση σωληνώθηκε 
µέχρι βάθους 260 m και απέδωσε 70 m3/h µε πτώση στάθµης 69 m. Η στάθµη ηρεµίας ήταν 
σε βάθος 131 m ή απόλυτο υψόµετρο +221 m.  Το νερό περιείχε 40 ppm Cl¯. 
Χρησιµοποιείται για την ύδρευση του Αγ. Νικολάου. Η γεώτρηση αυτή επιβεβαίωσε ακόµη 
µια φορά τις µεγάλες δυνατότητες της περιοχής ∆ρασίου.  
 
Έτσι, το 1982 η υδρογεωλογική έρευνα του συστήµατος του Αλµυρού Αγ. Νικολάου είχε ήδη 
προχωρήσει αρκετά και είχαν διαπιστωθεί οι πολλαπλές δυνατότητες αξιοποίησης του 
συστήµατος, είτε για ύδρευση, είτε για άρδευση. 
 
Την άνοιξη 1983 κατασκευάσθηκε η γεώτρηση F23 στο ∆ράσι. Η γεώτρηση σωληνώθηκε 
µέχρι βάθους 315 m και απέδωσε 72 m3/h µε πτώση στάθµης 4,5 m. Η στάθµη ηρεµίας ήταν 
σε βάθος 177,5 m ή 203,79 m απόλυτο υψόµετρο. Χρησιµοποιείται για την ύδρευση του Αγ. 
Νικολάου. 
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Στην συνέχεια κατασκευάσθηκε η γεώτρηση D27 στα Λακώνια, κοντά στην D2, η οποία 
σωληνώθηκε µέχρι βάθους 133 m και χρησιµοποιείται για πιεζόµετρο. 
 
Το 1985 κατασκευάσθηκε στο ∆ράσι η γεώτρηση DF35 ή F35Α, σε υψόµετρο 400 m. Η 
γεώτρηση διέτρησε ασβεστόλιθους της Τρίπολης και έφθασε σε βάθος 201,5 m. Σωληνώθηκε 
µέχρι βάθους 191 m, ενώ η στάθµη του νερού βρισκόταν σε βάθος 185 m, δηλαδή απόλυτο 
υψόµετρο +215 m. Θεωρήθηκε ως αποτυχηµένη. 
 
Ακολούθησε η γεώτρηση DF36, περίπου 1 km δυτικά του Αγ. Κωνσταντίνου και σε 
υψόµετρο 324 m περίπου. ∆ιατρήθηκε µέχρι βάθους 370 m, αλλά σωληνώθηκε µόνο µέχρι 
βάθους 296,2 m και απέδωσε 75 m3/h µε πτώση στάθµης 11,0 m. Η στάθµη ηρεµίας ήταν σε 
βάθος 142,24 m ή 181,76 m απόλυτο υψόµετρο. Χρησιµοποιείται για την ύδρευση του Αγ. 
Νικολάου. Άξιον παρατήρησης είναι ότι η απόλυτη στάθµη στην γεώτρηση αυτή βρίσκεται 
κατά 30 m περίπου χαµηλότερα από τις στάθµες των γεωτρήσεων στο ∆ράσι. 
 
Λίγο αργότερα κατασκευάσθηκε και η γεώτρηση DF40, περίπου 900 m ανατολικά του Αγ. 
Κωνσταντίνου και σε υψόµετρο 305 m περίπου. Η γεώτρηση σωληνώθηκε µέχρι βάθους 318 
m και απέδωσε 55 m3/h µε πτώση στάθµης 10,30 m. Η στάθµη ηρεµίας ήταν σε βάθος 244,06 
m ή απόλυτο υψόµετρο +60,94 m. Χρησιµοποιείται για την ύδρευση και άρδευση των 
περιοχών Χουµεριάκου, Αγ. Κωνσταντίνου και Νικηθιανού. Σηµειώνεται και εδώ, ότι η 
απόλυτη στάθµη βρίσκεται πολύ χαµηλότερα από την προηγούµενη γεώτρηση DF36 
(περίπου 100 m) παρά το γεγονός ότι απέχουν µεταξύ τους µόνο 2 km περίπου. 
 
Επίσης, την ίδια εποχή η έρευνα στράφηκε και πάλι προς τα Λακώνια, αλλά µε βαθύτερες 
γεωτρήσεις σε µεγαλύτερα υψόµετρα. Στην περιοχή Ταπών κατασκευάσθηκαν  οι γεωτρήσεις 
DF37 και F39. 
 
H γεώτρηση DF37 κατασκευάσθηκε σε απόσταση 1 km περίπου ΝΑ των Ταπών, σε 
υψόµετρο 460 m. ∆ιέτρησε από 0 – 113 m ασβεστόλιθους της Τρίπολης και από 113 – 207 m 
φυλλίτες. Απέτυχε, διότι δεν συνάντησε υδροφόρο ορίζοντα στην επαφή ασβεστόλιθων – 
φυλλιτών. 
 
Η γεώτρηση F39 κατασκευάσθηκε σε απόσταση 1,5 km περίπου νοτίως των Ταπών στην 
συµβολή δύο χειµάρρων και σε υψόµετρο 410 m περίπου. ∆ιέτρησε 380 m ασβεστόλιθων της 
Τρίπολης, αλλά δεν κατόρθωσε να φθάσει στον υδροφόρο ορίζοντα, του οποίου η στάθµη 
πιθανότατα βρισκόταν πιο χαµηλά, σε 400 m βάθος. 
 
Το 1986 κατασκευάσθηκε στο ∆ράσι η γεώτρηση DF43, σε υψόµετρο 353,14 m, στην δυτική 
πλευρά της Λεκάνης. Η γεώτρηση σωληνώθηκε µέχρι βάθους 263,36 m και απέδωσε 130 
m3/h µε πτώση στάθµης 2,7 m. Η στάθµη του νερού στις 24-2-1987 ήταν σε βάθος 156,70 m 
ή απόλυτο υψόµετρο +196,44 m. Χρησιµοποιείται για ύδρευση και άρδευση των οικισµών 
∆ρασίου Βρυσών και Νεάπολης. Μετρήσεις στάθµης στην γεώτρηση αυτή από το 1990 µέχρι 
το 2000, έδειξαν ότι η µέση στάθµη είναι σε βάθος 160 m, µε µέγιστο βάθος, κατά το θέρος 
175 m και ελάχιστο βάθος κατά τον χειµώνα 150 m.  
 
Η επόµενη γεώτρηση DF44 κατασκευάσθηκε στα Λακώνια (θέση Φουρνιά) σε 
αντικατάσταση της D2. Σωληνώθηκε µέχρι βάθους 179 m. Απέδωσε 150 m3/h µε πτώση 
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στάθµης 0,10 m και το νερό περιείχε 735 ppm Cl¯. Η απόλυτη στάθµη είναι +7,13 m. Ανήκει 
στον ΤΟΕΒ και χρησιµοποιείται για την άρδευση των Έξω Λακωνίων. 
 
Η γεώτρηση DF46 κατασκευάσθηκε στο Μαργέλι, 600 m δυτικά από την D1, σε υψόµετρο 
240,62 m. Έγιναν δύο διατρήσεις. Η πρώτη έφθασε σε βάθος 197 m και σταµάτησε λόγω 
προβληµάτων. Η δεύτερη έφθασε σε βάθος 330 m και σωληνώθηκε µέχρι βάθους 296 m. Η 
απόλυτη στάθµη ήταν 10,82 m. Η παροχή άντλησης ήταν 5 m3/h και θεωρήθηκε αποτυχούσα. 
 
Η επόµενη γεώτρηση D48 κατασκευάσθηκε στα Λακώνια, στο Μαργέλι, 500 m δυτικά της 
D1 και σε υψόµετρο 220,0 m. ∆ιέτρησε ασβεστόλιθους της Τρίπολης µέχρι βάθους 191,5 m 
και σταµάτησε όταν συνάντησε ρήγµα. 
 
Η γεώτρηση D49 κατασκευάσθηκε στο τέλος 1987, στα Λακώνια, 800 m νοτιοδυτικά από 
τον οικισµό Φλαµουριανά, σε υψόµετρο 122 m. Σωληνώθηκε µέχρι βάθους 152 m. Απέδωσε 
160 m3/h µε 0,10 m πτώση στάθµης. Το νερό περιέχει 650 ppm Cl¯. 
 
Η γεώτρηση D50 κατασκευάσθηκε στις αρχές του 1988 στον οικισµό Κακοκάµωτες των 
Λακωνίων, σε υψόµετρο 102,26 m. ∆ιατρήθηκαν µυλονιτιωµένοι ασβεστόλιθοι της Τρίπολης 
µέχρι βάθους 189,36 m. Η στάθµη ήταν σε βάθος 93,65 στις 8-2-1988, δηλαδή απόλυτη 
στάθµη +8,61. Η παροχή εκτιµήθηκε µικρότερη από 5 m3/h και η γεώτρηση δεν 
σωληνώθηκε. 
 
Στο διάστηµα 1988 – 1990 κατασκευάσθηκαν τέσσερις ακόµη γεωτρήσεις στο ∆ράσι, οι F51, 
F53 και F56, µία γεώτρηση στον Ξεροπόταµο και δύο στα Λακώνια, οι F54 και F58. 
Συγχρόνως, µε ξεχωριστή εργολαβία της Νοµαρχίας Λασιθίου κατασκευάσθηκαν πέντε 
γεωτρήσεις στα Λακώνια, οι Τ1, Τ2, Τ3, Τ4 και Τ5 (σύµφωνα µε δική µας αρίθµηση). Όλες 
αυτές οι γεωτρήσεις µπορούν να χαρακτηρισθούν σαν παραγωγικές, διότι έγιναν σε περιοχές 
που είχαν ήδη ερευνηθεί από το ΙΓΜΕ και χρησιµοποιούνται είτε για ύδρευση από τον ∆ήµο 
Αγ. Νικολάου, είτε για το αρδευτικό έργο του ΤΟΕΒ. 
 
Η γεώτρηση F51 κατασκευάσθηκε στο ∆ράσι, στο βορειοδυτικό άκρο της λεκάνης, στην 
θέση Λαγκάδα και σε υψόµετρο 382,85 m. Η διάτρηση έφθασε σε βάθος 278 m και από το 
βάθος των 266 m συνάντησε τους φυλλίτες του υποβάθρου. Σωληνώθηκε µέχρι βάθους 232 
m. Απέδωσε 20 – 30 m3/h. Η στατική στάθµη ήταν σε βάθος 175 m, δηλαδή +207,85 m 
απόλυτο υψόµετρο. Ανήκει στον ΤΟΕΒ, αλλά παραµένει ανενεργή, πιθανώς λόγω της µικρής 
παροχής της. 
 
Η γεώτρηση F53 κατασκευάσθηκε στο κέντρο της λεκάνης του ∆ρασίου, σε υψόµετρο 
365,53 m. Σωληνώθηκε µέχρι βάθους 286 m. Απέδωσε 45 m3/h. Στατική στάθµη ήταν σε 
βάθος 171,48 m ή απόλυτο υψόµετρο +194,05 m, στις 31-5-1989. Χρησιµοποιείται για 
άρδευση από τον TOEB. 
 
Η γεώτρηση F56 κατασκευάσθηκε στην δυτική πλευρά της λεκάνης του ∆ρασίου, σε 
υψόµετρο 349,74 m. Η διάτρηση έφθασε µέχρι βάθους 255 m και σωληνώθηκε µέχρι βάθους 
202 m. Απέδωσε 91 m3/h. Η στατική στάθµη ήταν σε βάθος 158,09 m ή απόλυτο υψόµετρο 
191,65 m στις 9-2-1990. Χρησιµοποιείται για την ύδρευση του Αγ. Νικολάου. 
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Οι παραπάνω τρεις γεωτρήσεις ήταν οι τελευταίες παραγωγικές γεωτρήσεις, που έγιναν στο 
∆ράσι. Έκτοτε επιβλήθηκαν περιοριστικά µέτρα. 
 
Η γεώτρηση F55 κατασκευάσθηκε στην περιοχή Ξεροπόταµου, στην θέση Γωνιά 
Χουµεριάκου, επί του δηµόσιου δρόµου από Άγ. Νικόλαο προς οροπέδιο Λασιθίου και σε 
υψόµετρο 211,67 m. ∆ιέτρησε µυλονιτιωµένους ασβεστόλιθους της Τρίπολης. Σωληνώθηκε 
µέχρι βάθους 262 m και απέδωσε 70 m3/h µε νερό περιεκτικότητας 50 ppm Cl¯. Η στατική 
στάθµη ήταν σε βάθος 168,08 m ή απόλυτο υψόµετρο 43,59 m, στις 15-6-1990. 
Χρησιµοποιείται για την ύδρευση του Αγ. Νικολάου. 
 
Η γεώτρηση F54 έγινε στον οικισµό Χαµηλού Λακωνίων, σε αντικατάσταση παλιάς 
αρδευτικής γεώτρησης. Το υψόµετρο στην θέση αυτή είναι 105,46 m. Η γεώτρηση 
σωληνώθηκε µέχρι βάθους 126 m. Απέδωσε 70 m3/h µε νερό περιεκτικότητας 750 ppm Cl¯. 
Η απόλυτη στάθµη ήταν +2,76 m την 1-7-1989. Χρησιµοποιείται για άρδευση από τον 
ΤΟΕΒ. 
 
Η γεώτρηση D58 έγινε στην θέση Γωνιά των Μέσα Λακωνίων, περίπου 400 m 
βορειοανατολικά της D5. Σωληνώθηκε µέχρι βάθους 157,38 m και απέδωσε 140 m3/h µε 
µηδαµινή πτώση στάθµης και νερό περιεκτικότητας 740 ppm Cl¯. Η στατική στάθµη ήταν σε 
βάθος 124,10 m στις 13-3-1991. 
 
Η γεώτρηση T1 κατασκευάσθηκε 200 m δυτικά του οικισµού Φιορέτζηδες και σε απόσταση 
300 m νοτιοδυτικά της F12, σε υψόµετρο 178 m περίπου. Η γεώτρηση σωληνώθηκε µέχρι 
βάθους 270 m και απέδωσε 140 m3/h µε πτώση στάθµης 1,0 m. Το νερό περιείχε 740 ppm 
Cl¯. Η γεώτρηση χρησιµοποιείται από τον TOEB για άρδευση. Επειδή η γεώτρηση αυτή 
βρίσκεται στην µεταβατική ζώνη µεταξύ Μέσα και Έξω Λακωνίων, που είναι πολύ 
ευαίσθητη στην υφαλµύρυνση, έχουµε την άποψη, ότι, οι αντλήσεις που έγιναν στο 
παρελθόν, προκάλεσαν την χειροτέρευση της ποιότητας των υπόγειων νερών. Μελλοντικά, 
επιβάλλεται να µειωθούν οι αντλούµενες ποσότητες, µε στόχο την βελτίωση της ποιότητας 
των νερών του υδροφόρου ορίζοντα. Υπενθυµίζουµε ότι λίγο βορειότερα βρίσκεται η 
γεώτρηση D18, που χρησιµοποιείται για την ύδρευση της Κριτσάς. 
 
Η γεώτρηση T2 κατασκευάσθηκε στα Μέσα Λακώνια, περίπου 450 m βορείως του οικισµού 
Μαργέλι, σε υψόµετρο 206 m περίπου. Σωληνώθηκε µέχρι βάθους 252 m και απέδωσε 145 
m3/h µε πτώση στάθµης 0,32 m. Το νερό περιείχε 603 ppm Cl¯. Η γεώτρηση χρησιµοποιείται 
από τον TOEB για άρδευση.   
    
Η γεώτρηση T3 κατασκευάσθηκε στα Μέσα Λακώνια, περίπου 500 m δυτικά του οικισµού 
Μαργέλι, σε υψόµετρο 226 m περίπου. Αποτελεί αντικατάσταση της D48. Σωληνώθηκε µέχρι 
βάθους 227 m και απέδωσε 125 m3/h µε πτώση στάθµης 0,10 m. Το νερό περιείχε 570 ppm 
Cl¯. Η γεώτρηση χρησιµοποιείται από τον TOEB για άρδευση.   
 
Η γεώτρηση T4 κατασκευάσθηκε στα Μέσα Λακώνια, περίπου 550 m Ν∆ του οικισµού 
Μαργέλι, σε υψόµετρο 172 m περίπου. Σωληνώθηκε µέχρι βάθους 242 m και απέδωσε 100 
m3/h µε πτώση στάθµης 0,19 m. Το νερό περιείχε 610 ppm Cl¯. Η γεώτρηση χρησιµοποιείται 
από τον TOEB για άρδευση.   
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Η γεώτρηση T5 κατασκευάσθηκε στα Έξω Λακώνια, περίπου 500 m βορείως του οικισµού 
Βλάχηδες, σε υψόµετρο 151,63 m περίπου. Σωληνώθηκε µέχρι βάθους 206 m και απέδωσε 
30 m3/h µε πτώση στάθµης 10,52 m. Το νερό περιείχε 65 ppm Cl¯. Η γεώτρηση 
χρησιµοποιείται από τον TOEB για άρδευση των Έξω Λακωνίων. Έχουµε την άποψη, ότι η 
γεώτρηση αυτή, που τοποθετήθηκε στην περιοχή Ξεροπόταµου – ∆άµακα, όπου 
υπάρχουν οι γεωτρήσεις ύδρευσης του Αγ. Νικολάου και Νεάπολης, προκαλεί σπατάλη 
των υδατικών πόρων καλής ποιότητας της περιοχής. Μελλοντικά, θα πρέπει να 
εξετασθεί το ενδεχόµενο κατάργησής της και της κάλυψης των τοπικών αρδευτικών 
αναγκών µε νερό από τις γεωτρήσεις Μέσα Λακωνίων. 

 
Με τις παραπάνω γεωτρήσεις καλύφθηκαν ουσιαστικά οι ανάγκες σε γεωτρήσεις των 
αρδευτικών έργων που είχαν µελετηθεί και κατασκευασθεί εκείνη την εποχή (1991). Στο 
επόµενο διάστηµα 1991 – 1995 ο ρυθµός των γεωτρητικών ερευνών στο σύστηµα του 
Αλµυρού έπεσε σηµαντικά, ίσως διότι οι ανάγκες της περιοχής είχαν καλυφθεί ήδη σε 
σηµαντικό βαθµό ή έπρεπε να δοθεί προτεραιότητα έρευνας σε άλλες περιοχές, εκτός 
συστήµατος Αλµυρού. Αξιοσηµείωτο είναι, ότι µέχρι εκείνη την στιγµή δεν είχε γίνει 
δυνατόν να επιτευχθεί ο αρχικός στόχος της έρευνας, δηλαδή η σύλληψη της µεγάλης µάζας 
των νερών της πηγής του Αλµυρού, πριν από το σηµείο ανάµιξής τους µε το θαλασσινό νερό. 
Το σηµείο αυτό, σύµφωνα µε όλες τις ενδείξεις βρίσκεται δυτικά των Λακωνίων, κοντά στην 
περιοχή της Κριτσάς.  
 
Η πιεζοµετρική γεώτρηση LY59 κατασκευάσθηκε το 1991, περί τα 500 m νοτίως του 
οικισµού του Αγ. Κωνσταντίνου. Έφθασε σε βάθος 340 m και διέτρησε δολοµιτικούς 
ασβεστόλιθους της Τρίπολης. 
 
Η γεώτρηση DF60 έγινε το 1992 στην περιοχή Εσταυρωµένος Λιµνών, περίπου 370 m 
βορείως της F55, σε υψόµετρο 250 m περίπου. Η γεώτρηση διέτρησε 31 m ασβεστόλιθων της 
Τρίπολης και µετά, µέχρι βάθους 60 m διέτρησε φυλλίτες του υποβάθρου και σταµάτησε. 
 
Η πιεζοµετρική γεώτρηση LY62 κατασκευάσθηκε περί τα 1000 m νοτιοανατολικά του 
οικισµού του Αγ. Κωνσταντίνου και 400 m βορειοδυτικά της F14, σε υψόµετρο 300 m 
περίπου. Έφθασε σε βάθος 87 m και σταµάτησε. 
 
Η πιεζοµετρική γεώτρηση LY63 κατασκευάσθηκε περί τα 600 m ανατολικά του οικισµού του 
Αγ. Κωνσταντίνου και 250 m δυτικά της DF40, σε υψόµετρο 320 m περίπου. Έφθασε σε 
βάθος 132 m και σταµάτησε. 
 
Ακολούθησαν τρεις µικρές γεωτρήσεις, οι T67, T68 και T69, που έγιναν το 1993 στον 
Ξηρόκαµπο, πολύ κοντά στον Άγιο Νικόλαο. Οι γεωτρήσεις αυτές έγιναν µέσα σε 
προσχώσεις ή µολάσσες και έδωσαν παροχές 20 – 30 m3/h και νερό περιεκτικότητας 1000 – 
2000 ppm Cl¯. Έχουµε την άποψη ότι η εκµετάλλευση αυτών των γεωτρήσεων 
µακροπρόθεσµα θα προκαλέσει αύξηση των χλωριόντων. 
 
Η γεώτρηση F70 κατασκευάσθηκε, το 1994, στην κοιλάδα που βρίσκεται µεταξύ ∆ρασίου 
και Αγίου Κωνσταντίνου, σε απόσταση 850 m ΝΑ της F15 και σε υψόµετρο 340 m περίπου. 
∆ιέτρησε 257 m δολοµιτικών ασβεστόλιθων της Τρίπολης και ακολούθως συνάντησε 
φυλλίτες µέχρι βάθους 274,5 m. Σωληνώθηκε µέχρι βάθους 265 m και απέδωσε 40 – 65 m3/h 
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µε πτώση στάθµης 40 m. Το νερό περιείχε 50 ppm Cl¯. Χρησιµοποιείται από τον ΤΟΕΒ για 
άρδευση. 
 
Η γεώτρηση F71 κατασκευάσθηκε στην περιοχή Αδριανού µε στόχο να εντοπίσει υδροφόρο 
ορίζοντα µέσα στους πλακώδεις ασβεστόλιθους της περιοχής. Το υψόµετρο είναι 510 m 
περίπου. Η γεώτρηση διέτρησε 407 m πλακώδεις ασβεστόλιθους και σταµάτησε λόγω 
τεχνικών προβληµάτων, χωρίς να συναντήσει υδροφόρο στρώµα. 
 
Ακολούθησε η γεώτρηση F72, που κατασκευάσθηκε στον οικισµό Καρτέρηδες Λακωνίων για 
να αντικαταστήσει την F10. Η γεώτρηση σωληνώθηκε µέχρι βάθους 153,8 m. Απέδωσε 50 
m3/h µε πτώση στάθµης 0,40 m. Η περιεκτικότητα σε χλωριόντα κυµαίνεται µεταξύ 80 και 
350 ppm. Χρησιµοποιείται για την ύδρευση της Ελούντας. 
 
H Κοινοτική γεώτρηση B6 των Έξω Λακωνίων κατασκευάσθηκε, το 1994, από ιδιώτη 
εργολάβο, στην θέση Στρατήδες ή Στένακας, 450 m δυτικά του οικισµού Φιορέτζηδες, σε 
υψόµετρο 222 m περίπου. Η γεώτρηση σωληνώθηκε µέχρι βάθους 245 m και απέδωσε 80 
m3/h µε νερό περιεκτικότητας 750 ppm Cl¯.  Χρησιµοποιείται, έκτοτε, για την τροφοδοσία 
του Κοινοτικού αρδευτικού έργου Αρκολακίου. Όπως η γεώτρηση Τ1, που αναφέραµε πιο 
πάνω, και η γεώτρηση B6 βρίσκεται στην µεταβατική ζώνη µεταξύ Μέσα και Έξω 
Λακωνίων, που είναι πολύ ευαίσθητη στην υφαλµύρυνση. Έχουµε την γνώµη, ότι η 
λειτουργία και αυτής της γεώτρησης προκάλεσε την χειροτέρευση της ποιότητας των 
υπόγειων νερών της µεταβατικής ζώνης. Μελλοντικά, επιβάλλεται να µειωθούν οι 
αντλούµενες ποσότητες, µε στόχο την βελτίωση της ποιότητας των υπόγειων νερών της 
περιοχής. 
 
Η γεώτρηση ΙF74 έγινε στο ∆ράσι, σε υψόµετρο 350 m, το 1994. Έφθασε σε βάθος 200 m 
και εγκαταλείφθηκε. 
 
Ακολούθησε η γεώτρηση Τ78, που κατασκευάσθηκε το 1995 στον Άγιο Κωνσταντίνο, λίγο 
βορειότερα από τον οικισµό. Η γεώτρηση διέτρησε µέχρι βάθους 348 m ασβεστόλιθους και 
µετά από 348 – 350 m συνάντησε φυλλίτες.  Η γεώτρηση σωληνώθηκε µέχρι βάθους 344 m 
αλλά δεν έδωσε ικανοποιητική παροχή και εγκαταλείφθηκε. Η στατική στάθµη ήταν σε 
βάθος 256,8 m στις 9-10-1995 
 
Στο επόµενο διάστηµα 1995 – 1997, υπήρξε µια πρόσκαιρη διακοπή των γεωτρητικών 
ερευνών στο σύστηµα του Αλµυρού.  
 
Αργότερα, το 1997, οι έρευνες επαναλήφθηκαν µέσα στα πλαίσια ενός νέου προγράµµατος 
µε τίτλο «Υδρογεωλογική Μελέτη Νοµού Λασιθίου». Στα πλαίσια του νέου προγράµµατος 
έγινε προσπάθεια να εντοπισθούν νέοι υδροφόροι ορίζοντες στην περιοχή Αδριανού. Επίσης, 
µεγάλη προσπάθεια καταβλήθηκε για να ερευνηθεί η περιοχή του συστήµατος της Ελούντας. 
 
Η γεώτρηση F80 κατασκευάσθηκε στο ∆ράσι το 1997, στο κέντρο περίπου της λεκάνης. 
Έγινε διάτρηση µέχρι βάθους 241,50 m και σωληνώθηκε µέχρι βάθους 180 m. 
Χρησιµοποιείται ως πιεζόµετρο. 
 
Η γεώτρηση Τ86, το 1998, κατασκευάσθηκε στην περιοχή Κρούστα, δηλαδή εκτός 
συστήµατος Αλµυρού, µέσα σε νεογενείς σχηµατισµούς (µολάσσες). Έφθασε σε βάθος 350 m 
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σωληνώθηκε µέχρι βάθους 348 m και είχε στάθµη σε βάθος 290 m περίπου. Θεωρήθηκε ως 
αποτυχούσα λόγω µικρής παροχής. 
 
Οι επόµενες γεωτρήσεις Τ92, Τ93 και Τ93α κατασκευάσθηκαν το 1998 στην ενδιάµεση 
απόσταση µεταξύ ∆ρασίου και Αδριανού, στην θέση Αβδελιακό. Πιθανότατα, κάτω από τα 
100 m, διέτρησαν φυλλίτες. Στόχος ήταν να εντοπισθούν οι πλακώδεις ασβεστόλιθοι της 
περιοχής Αδριανού κάτω από τους ασβεστόλιθους της Τρίπολης και τους φυλλίτες της 
περιοχής ∆ρασίου. Προφανώς, ο στόχος δεν επιτεύχθηκε. Σύµφωνα µε τις δικές µας απόψεις, 
η γεωλογική δοµή της Κρήτης είναι διαφορετική και δεν αναµένονται πλακώδεις 
ασβεστόλιθοι κάτω από του φυλλίτες (βλέπε κεφάλαιο γεωλογίας). 
 

 Η γεώτρηση Τ92 έφθασε σε βάθος 372 m και σωληνώθηκε µέχρι βάθους 156 m. 
Απέδωσε 50 m3/h επί 100 ώρες, αλλά µετά εξαντλήθηκαν τα αποθέµατα. 
Θεωρείται ως αποτυχούσα. Χρησιµοποιείται ως πιεζόµετρο.  

 
 Η γεώτρηση Τ93 έφθασε σε βάθος 309 m και σωληνώθηκε µέχρι βάθους 87 m. 

  
 Η γεώτρηση Τ93α έφθασε σε βάθος 352 m και εγκαταλείφθηκε.  

 
 
Η γεώτρηση F94 κατασκευάσθηκε το 1999 στα Μέσα Λακώνια, περί τα 100 m βορείως της 
D5. ∆εν µπορέσαµε να βρούµε περισσότερα στοιχεία για την γεώτρηση αυτή. Σήµερα 
αντλείται µε παροχή 100 m3/h και τροφοδοτεί το αρδευτικό έργο του ΤΟΕΒ 
 
Η γεώτρηση Τ95 έγινε το 2000 στον Άγιο Κωνσταντίνο. Σωληνώθηκε µέχρι βάθους 311 m. 
Επιτεύχθηκε παροχή 26 m3/h µε πτώση στάθµης 20 m περίπου. Χρησιµοποιείται για την 
ύδρευση του Αγίου Νικολάου. 
 
Η γεώτρηση F96 κατασκευάσθηκε το 1999 για να αντικαταστήσει την D58, στα Μέσα 
Λακώνια. Σωληνώθηκε µέχρι βάθους 156 m και απέδωσε 100 m3/h µε νερό περιεκτικότητας 
740 ppm Cl¯. 
 
Ακολούθησε η γεώτρηση S97, το 2001, στην περιοχή Αδριανού. Η γεώτρηση έγινε σε ένα 
σηµείο δίπλα στον χείµαρρο  των Ποτάµων, σε υψόµετρο 520 m περίπου και έφθασε σε 
βάθος 565 m. Η στατική στάθµη ήταν + 5,0 m.  
 
Η γεώτρηση Τ98 έγινε το 2002, στην θέση Αρκολάκι, µεταξύ Ξηροπόταµου και Έξω 
Λακωνίων. ∆ιέτρησε δολοµίτες της Τρίπολης µέχρι βάθους 285 m και σωληνώθηκε µέχρι 
βάθους 279 m. Χρησιµοποιείται ως πιεζόµετρο. 
 
Στην ίδια θέση Αρκολάκι έγινε και η γεώτρηση Τ99, σε υψόµετρο 336 m, η οποία έφθασε σε 
βάθος 336 m και σωληνώθηκε µέχρι βάθους 291 m. Η γεώτρηση απέδωσε τελικά 35 m3/h µε 
πτώση στάθµης 20 m περίπου. Η στατική στάθµη βρίσκεται σε υψόµετρο 13,55 m. 
Χρησιµοποιείται για την ύδρευση της Ελούντας. 
 
Στην συνέχεια, έγιναν δύο ακόµη γεωτρήσεις, η Τ103 και η Τ105, στην κρίσιµη µεταβατική 
ζώνη µεταξύ Μέσα και Έξω Λακωνίων.  
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Η γεώτρηση Τ103 κατασκευάσθηκε σε απόσταση 600 m νοτιοανατολικά του οικισµού 
Μαρνέλληδες των Έξω Λακωνίων, σε υψόµετρο 157,24 m. ∆ιέτρησε µυλονίτες της βάσης 
της σειράς της Τρίπολης (καρνεόλες) µέχρι βάθους 185 m. Σωληνώθηκε µέχρι βάθους 168,50 
m και απέδωσε 25 m3/h µε νερό περιεκτικότητας 80 ppm Cl¯. Η στατική στάθµη είναι +9,24 
m, δηλαδή στο ίδιο επίπεδο µε τις υπόλοιπες γεωτρήσεις της µεταβατικής ζώνης. Η γεώτρηση 
παραµένει ανεκµετάλλευτη, λόγω της µικρής παροχής της. 
 
Η γεώτρηση T105 κατασκευάσθηκε 300 m νοτίως του οικισµού Φιορέτζηδες των Έξω 
Λακωνίων και 200 m δυτικά της γεώτρησης D2 ή DF44, σε υψόµετρο 158,51 m. 
Σωληνώθηκε µέχρι βάθους 177 m και απέδωσε 80 m3/h µε νερό περιεκτικότητας 750 ppm 
Cl¯. Χρησιµοποιείται για την τροφοδοσία του αρδευτικού έργου Καβαλαρά. Σηµειώνουµε ότι 
όπως και οι γειτονικές γεωτρήσεις Τ1 και Β6, η γεώτρηση αυτή βρίσκεται στην µεταβατική 
ζώνη µεταξύ Μέσα και Έξω Λακωνίων και µελλοντικά, καλόν θα ήταν να µειωθούν οι 
αντλούµενες ποσότητες, ώστε να βελτιωθεί η ποιότητα των υπόγειων νερών της περιοχής. 
 
 
Με τις δύο προηγούµενες γεωτρήσεις τερµατίσθηκε το γεωτρητικό πρόγραµµα του ΙΓΜΕ. 
Από το 2003, το ΙΓΜΕ ασχολείται µε την συλλογή υδροµετεωρολογικών στοιχείων και 
µετρήσεων στάθµης, αγωγιµότητα και χλωριόντων, σε διάφορα σηµεία του συστήµατος του 
Αλµυρού. 
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5.2.4. Πιεζοµετρία συστήµατος Αλµυρού Αγ. Νικολάου.  
 
5.2.4.1. Πιεζοµετρία της περιοχής  των Λακωνίων. 
 
Κατά το αρχικό στάδιο των γεωτρητικών ερευνών του ΙΓΜΕ στα Λακώνια, κατά την περίοδο 
1977 – 1981, λαµβάνονταν συστηµατικές µετρήσεις στάθµης των γεωτρήσεων. Οι µετρήσεις 
συνεχίσθηκαν και αργότερα, αλλά σε αραιότερα χρονικά διαστήµατα, της τάξης των 15 
ηµερών. 
 
Από την επεξεργασία των στοιχείων 11 γεωτρήσεων που συγκεντρώσαµε προέκυψε ο 
ακόλουθος πίνακας. ∆ιευκρινίζουµε, ότι το πιεζόµετρο Α1 βρίσκεται εκτός Λακωνίων, πολύ 
κοντά στην πηγή του Αλµυρού, σε απόσταση 1 km ανάντη της πηγής. Οι στάθµες είναι σε 
απόλυτο υψόµετρο από την µέση στάθµη της θάλασσας. 
 
 

Ελάχιστη 
στάθµη 

Μέγιστη 
στάθµη 

Μέση 
στάθµη 

Ετήσια 
διακύµανση 

Σχετική 
διακύµανση Περίοδος 

µετρήσεων 
Γεώ-
τρηση Α/Α 

(m) (m) (m) (m) Ετήσια / Μέση 
1 A1 1,832 2,710 2,173 0,878 0,404 6/1980 – 12/1981 
2 D1 7,980 12,360 9,408 4,380 0,465 6/1977 – 3/1978 
3 D2 8,380 12,910 10,424 4,530 0,434 8/1977 – 3/1979 
4 D3 13,820 17,440 15,228 3,620 0,237 1/1979 – 12/1981 
5 D5 6,120 8,250 7,023 2,130 0,302 7/1978 – 9/1979 
6 F7 4,160 8,040 5,447 3,880 0,712 1/1979 – 12/1981 
7 F8 5,360 10,940 7,103 5,580 0,785 8/1979 – 12/1981 
8 F10 9,860 15,020 11,707 5,160 0,441 6/1980 – 12/1981 
9 F11 10,120 15,720 11,977 5,600 0,468 7/1980 – 12/1981 
10 F12 9,750 14,960 11,515 5,210 0,452 7/1980 – 12/1981 
11 F13 11,610 16,030 13,211 4,420 0,334 10/1980 – 12/1981 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 15 - Στοιχεία πιεζόµετρων περιοχής Λακωνίων (1977 – 1981). 

 
 
Στον παραπάνω πίνακα παρατηρούµε ότι η σχετική διακύµανση έχει την µεγαλύτερη τιµή της 
στην γεώτρηση F8. Αυτό σηµαίνει ότι η γεώτρηση αυτή παρουσιάζει το µεγαλύτερο ετήσιο 
εύρος διακύµανσης και συγχρόνως παρουσιάζει την χαµηλότερη µέση στάθµη. Ο 
συνδυασµός των δύο αυτών παραµέτρων υποδηλώνει ότι η γεώτρηση βρίσκεται µέσα σε 
προνοµιακή ροή του συστήµατος, δηλαδή σε περιοχή µε µεγάλη περατότητα και ταχεία 
επανατροφοδοσία. 
 
Το ίδιο χαρακτηριστικό παρατηρείται και στην γεώτρηση F7, που βρίσκεται στην ίδια 
περιοχή µε την F8, δηλαδή στο νοτιότερο τµήµα του υποσυστήµατος των Λακωνίων. 
 
Στην επόµενη σελίδα παρουσιάζουµε το διάγραµµα της στάθµης των παραπάνω γεωτρήσεων 
για την περίοδο 1977 – 1981. 
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∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΣΤΑΘΜΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΑΚΩΝΙΩΝ (06/1977 - 12/1981) 
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5.2.4.2. Πιεζοµετρία της περιοχής του ∆ρασίου. 
 
Η περιοχή του ∆ρασίου αποτελεί ένα ανεξάρτητο καρστικό υποσύστηµα ή υπολεκάνη του 
συστήµατος του Αλµυρού. Αυτό συµπεραίνεται από το γεγονός, ότι στο εσωτερικό της 
υπολεκάνης αυτής η στάθµη του υδροφόρου ορίζοντα βρίσκεται σε πολύ υψηλότερα επίπεδα, 
απ’ ότι σε όλα τα άλλα γειτονικά υποσυστήµατα.  
 
Η παρακολούθηση της στάθµης του υδροφόρου ορίζοντα έχει πολύ µεγάλη σηµασία. Κατ’ 
αρχήν µας δείχνει την φυσική διακύµανση του συστήµατος, µεταξύ χειµώνα και θέρους. Η 
φυσική πτώση της στάθµης, που συµβαίνει το καλοκαίρι, δίνει µια ιδέα της ταχύτητας 
αποφόρτισης του υδροφόρου στρώµατος, δηλαδή το µέγεθος των φυσικών απωλειών προς 
γειτονικά υποσυστήµατα µε χαµηλότερες στάθµες. Η άνοδος της στάθµης, που συµβαίνει τον 
χειµώνα, δείχνει την ταχύτητα αναπλήρωσης των αποθεµάτων από τις βροχοπτώσεις.    
 
Στην περιοχή του ∆ρασίου υπάρχει η γεώτρηση DF43 (Νεάπολης), στην οποία το ΙΓΜΕ 
εκτέλεσε µετρήσεις στάθµης, στο διάστηµα 1990 – 2000. Οι σχετικές µετρήσεις 
δηµοσιεύθηκαν από το ΙΓΜΕ το 2005 (Υδρογεωλογική Μελέτη Νοµού Λασιθίου, Μ. 
Κνιθάκης). 
 
Στον επόµενο πίνακα παραθέτουµε τις µέσες µηνιαίες τιµές στάθµης, που δηµιουργήθηκαν 
µετά από επεξεργασία και παρεµβολή των µετρήσεων του ΙΓΜΕ.  
 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 16 - Βάθος στάθµης και απόλυτη στάθµη γεώτρησης DF43 – ∆ράσι. 
 

Μήνας 
- έτος 

Βάθος 
στάθµης 

(m) 

Απόλυτη 
στάθµη 

(m) 

Μήνας 
- έτος 

Βάθος 
στάθµης 

(m) 

Απόλυτη 
στάθµη 

(m) 
   Ιαν-95 154,67 198,47 
Φεβ-90 161,53 191,61 Φεβ-95 150,62 202,52 
Μαρ-90 160,08 193,06 Μαρ-95 151,26 201,88 
Απρ-90 160,55 192,59 Απρ-95 154,64 198,50 
Μαϊ-90 161,51 191,63 Μαϊ-95 158,03 195,11 
Ιουν-90 162,50 190,64 Ιουν-95 161,41 191,73 
Ιουλ-90 163,00 190,14 Ιουλ-95 164,79 188,35 
Αυγ-90 163,85 189,29 Αυγ-95 165,76 187,38 
Σεπ-90 164,35 188,79 Σεπ-95 167,71 185,43 
Οκτ-90 164,86 188,28 Οκτ-95 168,68 184,46 
Νοε-90 165,38 187,76 Νοε-95 167,48 185,66 
∆εκ-90 165,04 188,10 ∆εκ-95 166,28 186,86 
Ιαν-91 164,18 188,96 Ιαν-96 165,08 188,06 
Φεβ-91 161,38 191,76 Φεβ-96 163,87 189,27 
Μαρ-91 156,05 197,09 Μαρ-96 156,34 196,80 
Απρ-91 156,77 196,37 Απρ-96 148,80 204,34 
Μαϊ-91 158,14 195,00 Μαϊ-96 154,42 198,72 
Ιουν-91 160,30 192,84 Ιουν-96 160,20 192,94 
Ιουλ-91 161,92 191,22 Ιουλ-96 167,53 185,61 
Αυγ-91 163,03 190,11 Αυγ-96 167,38 185,76 
Σεπ-91 163,88 189,26 Σεπ-96 167,43 185,71 
Οκτ-91 163,97 189,17 Οκτ-96 165,12 188,02 
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Νοε-91 166,58 186,56 Νοε-96 166,56 186,58 
∆εκ-91 166,28 186,86 ∆εκ-96 168,00 185,14 
Ιαν-92 159,77 193,37 Ιαν-97 166,05 187,09 
Φεβ-92 152,30 200,84 Φεβ-97 162,55 190,59 
Μαρ-92 153,75 199,39 Μαρ-97 160,35 192,79 
Απρ-92 155,42 197,72 Απρ-97 152,35 200,79 
Μαϊ-92 157,10 196,04 Μαϊ-97 152,48 200,66 
Ιουν-92 159,39 193,75 Ιουν-97 158,29 194,85 
Ιουλ-92 161,69 191,45 Ιουλ-97 164,10 189,04 
Αυγ-92 163,99 189,15 Αυγ-97 165,60 187,54 
Σεπ-92 166,29 186,85 Σεπ-97 165,87 187,27 
Οκτ-92 167,95 185,19 Οκτ-97 166,20 186,94 
Νοε-92 169,60 183,54 Νοε-97 166,25 186,89 
∆εκ-92 167,87 185,27 ∆εκ-97 166,05 187,09 
Ιαν-93 163,94 189,20 Ιαν-98 164,26 188,88 
Φεβ-93 160,00 193,14 Φεβ-98 161,75 191,39 
Μαρ-93 159,80 193,34 Μαρ-98 159,95 193,19 
Απρ-93 157,60 195,54 Απρ-98 158,15 194,99 
Μαϊ-93 169,13 184,01 Μαϊ-98 159,87 193,27 
Ιουν-93 173,07 180,07 Ιουν-98 160,72 192,42 
Ιουλ-93 170,08 183,06 Ιουλ-98 161,57 191,57 
Αυγ-93 170,29 182,85 Αυγ-98 162,42 190,72 
Σεπ-93 170,72 182,42 Σεπ-98 163,27 189,87 
Οκτ-93 170,94 182,20 Οκτ-98 166,04 187,10 
Νοε-93 171,47 181,67 Νοε-98 168,80 184,34 
∆εκ-93 170,36 182,78 ∆εκ-98 169,45 183,69 
Ιαν-94 169,25 183,89 Ιαν-99 165,18 187,96 
Φεβ-94 160,75 192,39 Φεβ-99 163,43 189,71 
Μαρ-94 152,25 200,89 Μαρ-99 161,67 191,47 
Απρ-94 152,70 200,44 Απρ-99 156,40 196,74 
Μαϊ-94 155,42 197,72 Μαϊ-99 157,50 195,64 
Ιουν-94 160,86 192,28 Ιουν-99 163,25 189,89 
Ιουλ-94 163,58 189,56 Ιουλ-99 168,98 184,16 
Αυγ-94 166,30 186,84 Αυγ-99 170,22 182,92 
Σεπ-94 171,74 181,40 Σεπ-99 171,46 181,68 
Οκτ-94 174,46 178,68 Οκτ-99 173,98 179,16 
Νοε-94 166,24 186,90 Νοε-99 171,90 181,24 
∆εκ-94 158,02 195,12 ∆εκ-99 169,82 183,32 
   Ιαν-00 167,74 185,40 
   Φεβ-00 165,65 187,49 
   Μαρ-00 159,20 193,94 
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Το σχετικό διάγραµµα µε την διακύµανση της απόλυτης στάθµης συναρτήσει του χρόνου 
παρατίθεται στην επόµενη σελίδα. Από το διάγραµµα φαίνεται ότι η ετήσια διακύµανση της 
στάθµης είναι περίπου 10 – 20 m. Η µέγιστη απόλυτη στάθµη πλησιάζει τα +205 m και η 
ελάχιστη τα +178 m. Επίσης, φαίνεται ότι µέχρι τις αρχές του 2000 δεν υπήρξε τάση 
ελάττωσης των αποθεµάτων λόγω των αντλήσεων, και κάθε χειµώνα το σύστηµα 
αναπληρώνεται πλήρως από τις βροχοπτώσεις. 
 
Θα πρέπει να σηµειωθεί, ότι την εποχή που κατασκευάσθηκαν οι πρώτες γεωτρήσεις F15, 
F16 και F21στο ∆ράσι, όταν, δηλαδή, δεν είχε ακόµη αρχίσει η συστηµατική εκµετάλλευση, 
η µέση στάθµη του υδροφόρου ορίζοντα βρισκόταν σε υψόµετρο +230 m περίπου, ενώ 
σήµερα, υπό συνθήκες εκµετάλλευσης, βρίσκεται σε υψόµετρο +190 m περίπου. ∆ηλαδή, η 
εκµετάλλευση, µε τους σηµερινούς ρυθµούς άντλησης, επέφερε γενική ταπείνωση της 
στάθµης του υποσυστήµατος ∆ρασίου κατά 40 m περίπου. 
 
Τα παραπάνω στοιχεία αφορούν τις µέσες τιµές στάθµης της ευρύτερης περιοχής του 
∆ρασίου.   
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Απόλυτη  στάθµη γεώτρησης DF43
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5.2.5. H µεταβατική ζώνη µεταξύ Μέσα και Έξω Λακωνίων  
 
Τα δύο υποσυστήµατα Κριτσάς – Μέσα Λακωνίων και Έξω Λακωνίων - ∆άµακα, στην 
περιοχή του οικισµού Μαρνέλληδες, εφάπτονται, µε αποτέλεσµα να δηµιουργείται υπόγεια 
υδραυλική επικοινωνία µεταξύ τους. Το φαινόµενο αυτό αποδεικνύεται από τις εξής 
παρατηρήσεις: 
 
Πριν από το 1980, δηλαδή πριν από έναρξη εκµετάλλευση των γεωτρήσεων στα Λακώνια, η 
ελάχιστη απόλυτη στάθµη και η περιεκτικότητα σε χλωριόντα σε µια σειρά γεωτρήσεων που 
διατάσσονται από Νότο προς Βορρά, ήταν η εξής: 
 
 

Α/Α Γεώτρηση Απόλυτη 
στάθµη 

Χλωριόντα 
(ppm) 

1 D5 6,1 650 
2 D1 7,0 630 
3 D2 8,5 595 
4 F12 10,0 90 
5 F10 10,0 85 
6 F11 10,2 80 

 
 
Σηµειώνουµε ότι η κλίση της επιφάνειας του υδροφόρου ορίζοντα ήταν από Βορρά προς 
Νότο. Αυτό σηµαίνει ότι η ροή γινόταν από την περιοχή του υποσυστήµατος Έξω Λακωνίων 
– ∆άµακα προς την περιοχή του υποσυστήµατος Κριτσάς – Μέσα Λακωνίων, δηλαδή από 
την περιοχή µε τα γλυκά νερά προς την περιοχή µε τα υφάλµυρα νερά. 
 
Από τα παραπάνω στοιχεία βγάζουµε το συµπέρασµα, επίσης, ότι η περιοχή µεταξύ των Έξω 
και Μέσα Λακωνίων αντιστοιχεί σε µια µεταβατική ζώνη, από απόψεως στάθµης και 
χλωριόντων, που µεσολαβεί ανάµεσα στα δύο συστήµατα, Έξω Λακωνίων – ∆άµακα και 
Κριτσάς – Μέσα Λακωνίων. Όπως αποδείχθηκε, η ζώνη αυτή είναι ιδιαίτερα ευαίσθητη στην 
υφαλµύρυνση, η οποία µπορεί να προκληθεί από ισχυρές αντλήσεις των γεωτρήσεων.  
 
Μετά το 1980, οι αντλήσεις στην περιοχή αυτή προκάλεσαν ταπείνωση της στάθµης, 
µετακίνηση υφάλµυρων µαζών νερού από τον Νότο προς τον Βορρά και την αύξηση των 
χλωριόντων. Το φαινόµενο φαίνεται ότι επιταχύνθηκε µετά το 1994, λόγω της διάνοιξης και 
νέων γεωτρήσεων µε υψηλή παροχή σε αυτόν τον πολύ περιορισµένο χώρο.  
 
Σήµερα, το υδρογεωλογικό καθεστώς έχει τροποποιηθεί αισθητά σε σχέση µε τις αρχικές 
συνθήκες του 1980. Πιο συγκεκριµένα παρατηρούνται τα εξής:  
 

1. Στις νοτιότερες γεωτρήσεις D5, D1 και D2, στην περίοδο 1980 – 2010, σηµειώνεται 
ελαφρά αύξηση των χλωριόντων που ανέρχονται σε 695 - 720 ppm. Η ετήσια 
διακύµανση των χλωριόντων είναι πολύ µικρή, πράγµα που σηµαίνει ότι η ετήσια 
τροφοδοσία (βροχοπτώσεις) και οι ετήσιες απολήψεις (αντλήσεις) είναι ποσότητες 
σχετικά ασήµαντες σε σχέση µε τα συνολικά αποθέµατα του καρστικού συστήµατος. 
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Έτσι, δεν εµφανίζονται έντονες διακυµάνσεις στάθµης και χλωριόντων στην διάρκεια 
του έτους. 

 
2. Στις γεωτρήσεις F12, F10 και F11, που βρίσκονται βορειότερα, µετά την έναρξη των 

αντλήσεων, το 1982, σηµειώθηκε προοδευτική αύξηση των χλωριόντων, η οποία 
ξεπέρασε το όριο ποσιµότητας (250 ppm), αλλά όµως, ποτέ δεν ξεπέρασε την τιµή 
των χλωριόντων των γεωτρήσεων D5, D1 και D2, βρίσκονται νοτιότερα.  

 
3. Το φαινόµενο αυτό δείχνει, ότι υπήρξε αντιστροφή της ροής, που συνέβη περί το 

1982. ∆ηλαδή, ενώ πριν από το 1982 η υπόγεια ροή γινόταν από Βορρά προς Νότο 
και σύµφωνα µε την πιεζοµετρία που φαίνεται στον παραπάνω πίνακα, µετά το 1982 
και την έναρξη εντατικών αντλήσεων, η υπόγεια ροή αντιστράφηκε και έγινε από 
Νότο προς Βορρά. Αυτό το φαινόµενο είναι ιδιαίτερα έντονο το καλαοκαίρι. 

 
4. Στην γεώτρηση F12, η οποία χρησιµοποιήθηκε αρχικά για την ύδρευση των 

Λακωνίων και αργότερα χρησιµοποιήθηκε και για άρδευση, υπήρξε η εξής εξέλιξη:  
 
 

Ηµεροµηνία Βάθος 
Στάθµης 

Απόλυτη 
Στάθµη 

Χλωριόντα 
(ppm) 

Παροχή  

     
14-10-1981 142,65  45 60 
16-06-1988   124  
08-08-1988   138  
16-06-1989   145  
12-12-1989   177  
20-06-1990   188  
04-07-1990   195  
07-09-1990   216  
08-10-1990   226  
08-03-1991 141,40    
29-04-1991   215  
17-06-1991   234  
01-07-1991   230  
29-07-1991   244  
13-09-1991   241  
25-05-1992   251  
04-08-1992   287  
12-10-1992   295  
30-04-1993   319  
18-06-1993   336  
13-08-1993   351  
22-10-1993   397  
16-06-1994   312  
07-07-1994   347  
09-09-1994   390  
09-05-1995   354  
14-07-1995   492  
05-10-1995   530  
05-06-1996   542  
09-05-1997   528  
13-08-1997   517  
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Μετά το 1997 η γεώτρηση F12 εγκαταλείφθηκε και έκτοτε χρησιµοποιείται µόνο για την 
µέτρηση της στάθµης. 
 
Σηµειώνουµε, ότι στην εν λόγω µεταβατική ζώνη, κατασκευάσθηκαν αρχικά οι γεωτρήσεις 
F10, F11, F12, F13, F17 και D18, προγραµµατισµένες να αντλούνται µε παροχή 30 – 50 m3/h 
εκάστη, για να ικανοποιηθούν αποκλειστικά οι υδρευτικές ανάγκες των Μέσα και Έξω 
Λακωνίων, της Ελούντας και της Κριτσάς. Με τον προγραµµατισµό αυτόν η στάθµη του 
υδροφόρου ορίζοντα δεν θα έπεφτε κάτω από το επίπεδο των +8,0 m στις γεωτρήσεις F10, 
F11, F12 και F13. 
 
Όµως, κατά την περίοδο των ξηρών ετών 1989 – 1990, οι γεωτρήσεις αυτές 
χρησιµοποιήθηκαν, εκτός από ύδρευση και για άρδευση. Αυτό είχε σαν αποτέλεσµα να 
αυξηθούν οι αντλούµενες ποσότητες και να αυξηθούν ελαφρά τα χλωριόντα στις γεωτρήσεις 
αυτές. Έτσι, στην F12, τα χλωριόντα από 130 ppm αυξήθηκαν σε 225 ppm περίπου. ∆ηλαδή, 
σηµειώθηκε µια αισθητή αύξηση, όµως η ποιότητα του νερού παρέµεινε καλή, µέσα στα όρια 
ποσιµότητας. 
 
Η κατάσταση αυτή φαίνεται ότι σταθεροποιήθηκε τα επόµενα χρόνια 1991 – 1992. 
 
Αργότερα, όµως, στα πλαίσια της ολοκλήρωσης των διαφόρων αρδευτικών έργων 
κατασκευάσθηκαν και οι γεωτρήσεις DF44 (σε αντικατάσταση της D2), Τ1, Τ2, Β6 και Τ105. 
Αυτό είχε σαν συνέπεια να αντλούνται επί πλέον, κατά την θερινή περίοδο συνεχώς, περί τα 
400 m3/h. Αυτές οι ενέργειες είχαν σαν αποτέλεσµα να προκληθεί τοπικά ταπείνωση της 
στάθµης κατά 7 m περίπου, πράγµα που συνετέλεσε στην µετακίνηση υφάλµυρων νερών από 
το υποσύστηµα Κριτσάς – Μέσα Λακωνίων προς το υποσύστηµα Λακωνίων – ∆άµακα. Έτσι,  
Η περιεκτικότητα σε χλωριόντα της F12 έφθασε τα 350 ppm το 1993, τα 450 ppm το 1994 
και τα 550 ppm το 1995. 
 
Στους χάρτες που συνοδεύουν την µελέτη, σηµειώνεται µε µια διακεκοµµένη γραµµή το όριο 
της µεταβατικής ζώνης. Νοτίως της γραµµής αυτής, τα υπόγεια νερά ήταν ήδη υφάλµυρα, 
πριν από την έναρξη των αρδεύσεων. Αντίθετα, βορείως της γραµµής, βρίσκεται η 
µεταβατική ζώνη, της οποίας τα νερά υποβαθµίσθηκαν ποιοτικά, µετά την έναρξη των 
αντλήσεων. Όπως αναφέρθηκε, κυρίως υπεύθυνες για το φαινόµενο αυτό είναι οι γεωτρήσεις 
DF44, Τ1, Τ2, Β6 και Τ105.  
 
Για την θεραπεία της ενοχλητικής αυτής κατάστασης, προτείνουµε να µειωθούν οι 
παροχές άντλησης των εν λόγω γεωτρήσεων και µακροπρόθεσµα να αντικατασταθούν 
από νέες γεωτρήσεις, οι οποίες θα κατασκευασθούν νοτιότερα κατά 1 – 2 km, και πιο 
συγκεκριµένα στην περιοχή δυτικά του Μαργελίου, επί του δρόµου προς Τάπες και σε 
υψόµετρο από 250 έως 380 m. 
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5.3. Υδρογεωλογία της  πηγής του Αλµυρού Αγ. Νικολάου 
 
5.3.1. Γενικά 
 
Η πηγή του Αλµυρού Αγίου Νικολάου είναι µια παράκτια υφάλµυρη καρστική πηγή που 
αναβλύζει κοντά στην ακτή, σε απόσταση 1,5 km νοτίως της πόλεως του Αγίου Νικολάου. 
Φαινοµενικά πρόκειται για µια µεγάλη υφάλµυρη καρστική πηγή, µε µέση παροχή περίπου 
2,4 κ.µ./δλπ. Στην πραγµατικότητα, πρόκειται για ένα µέτωπο αναβλύσεων.  
 
Η κύρια ανάβλυση να εµφανίζεται στο σηµείο <655320, 3893190> (ΕΓΣΑ). Το σηµείο αυτό 
δεν είναι προσπελάσιµο διότι βρίσκεται στο µέσον µιας ελώδους περιοχής µε καλαµώνες, σε 
απόσταση 180 µ. δυτικά της σηµερινής ακτής. Από το κύριο σηµείο ανάβλυσης ξεκινά ένας 
ποταµός µήκους 250 µ. περίπου, µέσω του οποίου διοχετεύονται τα νερά της πηγής στην 
θάλασσα.  
 
 

 
 

Φωτογραφία 4 - Άποψη της πηγής του Αλµυρού Αγίου Νικολάου. 
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Το υψόµετρο ανάβλυσης της πηγής είναι περίπου 0,70 µ. Η πηγή είναι υφάλµυρη, µε µέση 
περιεκτικότητα χλωριόντων 3000 ppm και θερµοκρασία νερού 14,5 °C. Από τα στοιχεία αυτά 
προκύπτει ότι το 12% περίπου της παροχής της πηγής είναι θαλασσινό νερό. 
 
Το πέτρωµα µέσα από το οποίο αναβλύζει η πηγή του Αλµυρού Αγ. Νικολάου είναι 
µολασσικά ασβεστολιθικά λατυποπαγή της ενότητας της Πρίνας. Πρόκειται για 
µειοκαινικούς σχηµατισµούς, οι οποίοι αποτελούνται από γωνιώδη θραύσµατα ασβεστόλιθων 
της ενότητας της Τρίπολης, πολύ καλά συγκολληµένα µεταξύ τους µε ασβεστολιθικό 
συνδετικό υλικό. Το σύνολο του πετρώµατος συµπεριφέρεται από µηχανικής απόψεως ως 
συµπαγής ασβεστόλιθος και από υδρογεωλογικής απόψεως, ως καρστικό πέτρωµα πολύ 
µεγάλης περατότητας.  
 
 
5.3.2. Επίδραση της παλίρροιας επί της παροχής της πηγής. 
 
Όπως αναφέρθηκε πιο πάνω, η πηγή του Αλµυρού αναβλύζει από ένα κύριο σηµείο, που 
βρίσκεται περί τα 180 µ. µακριά από την παραλία, προς το εσωτερικό της χώρας. Υπάρχουν 
στην περιοχή και άλλες δύο πηγές, που αναβλύζουν από το ίδιο µέτωπο, όµως αυτές έχουν 
παροχή πολύ µικρή, της τάξης των 5 κ.µ./ώρα και δεν προσφέρονται για την εξαγωγή 
υδρογεωλογικών συµπερασµάτων.  
 
Το νερό της κύριας ανάβλυσης συγκεντρώνεται σε ένα µικρό ποταµό, που εκβάλλει στην 
θάλασσα, στην αµµώδη παραλία του Αλµυρού, µετά από διαδροµή 250 µ. περίπου. Σε ένα 
σηµείο του ποταµού, περί τα 50 µ. ανάντη των εκβολών, η κοίτη διαµορφώθηκε κατάλληλα 
και απέκτησε σταθερό πλάτος 8 µ. και βάθος 1,0 µ. περίπου. Στο σηµείο αυτό 
κατασκευάσθηκε ξύλινη γέφυρα από την οποία άρχισαν να εκτελούνται υδροµετρήσεις µε 
µυλίσκο ακριβείας, από 25/10/1976. Η συχνότητα των µετρήσεων ήταν αρχικά  εβδοµαδιαία. 
 
Κατά την διάρκεια του πρώτου έτους των µετρήσεων (1976 – 1977), διαπιστώθηκε ότι οι 
τιµές της µετρούµενης παροχής παρουσίαζαν συνεχώς (καθηµερινώς) µεγάλες αυξοµειώσεις, 
ακόµη και κατά την καλοκαιρινή περίοδο. Οι αυξοµειώσεις αυτές δεν ήταν δυνατόν να 
αποδοθούν σε βροχοπτώσεις. Οι αυξοµειώσεις της παροχής ήταν αρκετά έντονες, της τάξεως 
του 20 – 25% της µέσης τιµής των υδροµετρήσεων, δηλαδή πολύ µεγαλύτερες από το µέσο 
σφάλµα των υδροµετρήσεων, που ήταν περίπου 5%.  
 
Η προσεκτική εξέταση του φαινοµένου έδειξε ότι οι διακυµάνσεις της παροχής της πηγής 
οφείλονταν στις µεταβολές της στάθµης της θάλασσας και ότι η ανύψωση της στάθµης 
της θάλασσας προκαλούσε αύξηση της παροχής της πηγής και αντιστρόφως. Το 
φαινόµενο, σε περιόδους πολύ υψηλής ή πολύ χαµηλής στάθµης της θάλασσας, είναι τόσο 
έντονο, ώστε παρατηρείται εύκολα και από µη ειδικούς παρατηρητές. 
 
Λόγω του µεγάλου εύρους των µεταβολών της µετρούµενης παροχής, ήταν αδύνατον να 
εκτιµηθεί µε ακρίβεια η εκφόρτιση του καρστικού συστήµατος και να προσδιορισθεί το 
υδατικό ισοζύγιο του συστήµατος.. Μετά το πρώτο έτος µετρήσεων, για να εκτιµηθεί 
ακριβέστερα η παροχή της πηγής, αποφασίσθηκε να γίνονται οι υδροµετρήσεις σε πυκνά 
χρονικά διαστήµατα (ανά 4 – 5 ηµέρες), ώστε µετά από την συγκέντρωση ενός µεγάλου 
αριθµού υδροµετρήσεων, να υπολογισθεί µε κάποια ανεκτή προσέγγιση ο µέσος ετήσιος 
όγκος της υπόγειας απορροής.  
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Έτσι, στο χρονικό διάστηµα 1976 – 1982, έγιναν 504 υδροµετρήσεις, όπως αναλυτικά 
παρουσιάζονται στον επόµενο πίνακα.  
 
 

Α/α Έτος Αριθµός 
Υδροµετρήσεων

Μέση ετήσια 
παροχή 

    
1 1977 52 1,942 
2 1978 44 2,402 
3 1979 90 2,306 
4 1980 126 2,503 
5 1981 115 2,683 
6 1982 77 2,402 

 
Σύνολον 
περιόδου

77 - 82 
504 

2,427 
(µέση 

περιόδου) 
 
 
Στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1, στο τέλος της παρούσας µελέτης, παρατίθεται πλήρης πίνακας όλων 
των υδροµετρήσεων, που είχαµε στην διάθεσή µας. Η ελάχιστη παροχή που µετρήθηκε ήταν 
1,500 m3/s, η µέγιστη 3,450 m3/s και ο µέσος όρος της περιόδου 2,421 m3/s. 

 
Παράλληλα, για να µελετηθεί καλύτερα το φαινόµενο της επίδρασης της στάθµης της 
θάλασσας επί της παροχής της πηγής, εγκαταστάθηκε και ένας σταθµηγράφος στην θάλασσα 
(παλιρροιογράφος), που άρχισε να λειτουργεί από 4/6/1978.  
 
Ένας δεύτερος σταθµηγράφος, που τοποθετήθηκε στις εκβολές του ποταµού του Αλµυρού, 
δίπλα στο σηµείο υδροµετρήσεων, κατέγραφε την στάθµη του ποταµού, όµως οι ενδείξεις του 
δεν έγινε δυνατόν να αξιοποιηθούν, διότι η στάθµη του νερού του ποταµού επηρεαζόταν από 
την παλίρροια και τον κυµατισµό της θάλασσας και εποµένως δεν ήταν αντιπροσωπευτικές 
της παροχής της πηγής. Έτσι, δεν ήταν δυνατόν να προσδιορισθεί η σχέση στάθµης ποταµού 
– παροχής, στην θέση των υδροµετρήσεων. Υπενθυµίζουµε, ότι ο προσδιορισµός αυτής της 
σχέσης είναι σηµαντικός, για κάθε µετρούµενο ρεύµα, διότι επιτρέπει τον προσδιορισµό της 
παροχής και των µεταβολών της, κατά το χρονικό διάστηµα, που µεσολαβεί µεταξύ δύο 
υδροµετρήσεων.   
 
Η επεξεργασία των µετρήσεων του παλιρροιογράφου έδειξε ότι η στάθµη της θάλασσας 
ακολουθεί µια πολύπλοκη κίνηση. Συνήθως, κατά την διάρκεια του 24ώρου παρατηρούνται 
δύο µέγιστα και δύο ελάχιστα, µε κατακόρυφο πλάτος 2 – 5 cm. Σε µεγαλύτερα χρονικά 
διαστήµατα, της τάξης µερικών ηµερών, παρατηρούνται εντονότερες µεταβολές πλάτους 10 – 
20 cm. Οι µεταβολές αυτές φαίνεται ότι εξαρτώνται από τις φάσεις της Σελήνης. 
 
Οι µεταβολές της στάθµης της θάλασσας επηρεάζουν και την στάθµη του καρστικού 
υδροφόρου ορίζοντα. Όπως παρατηρήθηκε στο πιεζόµετρο Α1, που κατασκευάσθηκε γι 
αυτόν τον σκοπό προς το εσωτερικό της χώρας, σε απόσταση 1 χλµ. ανάντη του Αλµυρού, οι 
µεγάλες µεταβολές της στάθµης της θάλασσας, των 10 – 20 cm, γίνονται αισθητές στο 
πιεζόµετρο, αλλά µε πλάτος µόλις 5 cm, δηλαδή υφίστανται µεγάλη απόσβεση. Επί πλέον, 
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παρατηρήθηκε, ότι το πιεζόµετρο Α1 δεν επηρεάζεται από τις µικρές ηµερήσιες µεταβολές 
της στάθµης της θάλασσας. 
 
Έχοντας αυτά τα δεδοµένα υπόψη, συµπεράναµε, ότι η παλίρροια επηρεάζει µεν την στάθµη 
του υδροφόρου ορίζοντα, όµως η επίδραση αυτή αφορά µόνο την παραλιακή ζώνη του 
συστήµατος, δηλαδή µέχρι µια απόσταση 4 χλµ. προς το εσωτερικό της χώρας. Για να 
επιβεβαιωθεί αυτή η άποψη, στην περιοχή των Λακωνίων, στην γεώτρηση F12, 
εγκαταστάθηκε σταθµηγράφος. Πράγµατι, από τις µετρήσεις διαπιστώθηκε ότι στην περιοχή 
αυτή δεν υπάρχουν διακυµάνσεις της στάθµης του υδροφόρου ορίζοντα οφειλόµενες στην 
παλίρροια.   
 
 
5.3.3. Σχέση στάθµης γεωτρήσεων και παροχής Αλµυρού.  

 
Όπως είδαµε στην παράγραφο 5.1.4.1, οι µετρήσεις στάθµης των γεωτρήσεων της περιοχής 
Λακωνίων έδειξαν ότι η στάθµη του υδροφόρου ορίζοντα είναι συνάρτηση της τροφοδοσίας 
του συστήµατος. Υψηλή στάθµη παρατηρείται κατά τον χειµώνα, όταν αυξάνουν τα 
αποθέµατα, και χαµηλή στάθµη παρατηρείται το θέρος, όταν τα αποθέµατα µειώνονται 
προοδευτικά. Η προοδευτική µείωση των αποθεµάτων ονοµάζεται «στείρευση του 
συστήµατος». Η κατάσταση των αποθεµάτων ελέγχεται είτε από την στάθµη του υδροφόρου 
ορίζοντα, η οποία στην προκειµένη περίπτωση δίνεται από τις γεωτρήσεις των Λακωνίων, 
είτε από την παροχή της πηγής εξόδου του συστήµατος, που στην προκειµένη περίπτωση 
είναι ο Αλµυρός.   
 
Όπως έχει δείξει ο Κάρολος Μπεζές στην διδακτορική του διατριβή «Contribution à la 
modelisation des systèmes aquifères karstiques. Établissement du modele BEMER. Son 
application à 4 systèmes karstiques du Midi de la France: Thèse de doctorat de 3e cycle, 
Université de Montpellier, Mémoires du C.E.R.G.H. Montpellier, 1976», µεταξύ της 
στάθµης του καρστικού υδροφόρου ορίζοντα που τροφοδοτεί µια πηγή και της παροχής 
της πηγής υπάρχει στενή σχέση. Τις περισσότερες φορές, όταν τα φορτία (στάθµες) είναι 
σχετικώς χαµηλά, η εν λόγω σχέση είναι γραµµική, δηλαδή η παροχή της πηγής είναι 
ανάλογη της στάθµης του υδροφόρου ορίζοντα. Στην περίπτωση των Λακωνίων, τα φορτία 
είναι σχετικώς χαµηλά (µόλις 10 – 12 m πάνω από το επίπεδο της θάλασσας), οπότε 
µπορούµε να δεχθούµε µε αρκετή ασφάλεια, ότι και στο σύστηµα του Αλµυρού οι παροχή 
της πηγής είναι ανάλογη των φορτίων του υδροφόρου ορίζοντα.  
 
Αυτή η παραδοχή µας επιτρέπει να αναζητήσουµε µια µαθηµατική σχέση µεταξύ της παροχής 
της πηγής και της στάθµης των γεωτρήσεων. Ουσιαστικά, πρόκειται για ένα απλό πρόβληµα 
γραµµικής συσχέτισης µεταξύ: α) των µετρήσεων στάθµης των γεωτρήσεων και β) των 
υδροµετρήσεων της πηγής. Από την επεξεργασία αυτή προκύπτει µια εξίσωση α΄ βαθµού, η 
οποία δίνει την παροχή της πηγής συναρτήσει της στάθµης κάποιας ή κάποιων εκ των 
γεωτρήσεων.  
 
Πριν προχωρήσουµε, στην επόµενη σελίδα παραθέτουµε το διάγραµµα της παροχής της 
πηγής του Αλµυρού, για το διάστηµα 1977 – 1982. Η γραµµή µε τις απότοµες διακυµάνσεις 
αντιστοιχεί στην παροχή των υδροµετρήσεων µε µυλίσκο. Η οµαλή καµπύλη αντιστοιχεί 
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στην ανηγµένη παροχή στην µέση στάθµη της θάλασσας, όπως αυτή προσδιορίσθηκε µε την 
µέθοδο που περιγράφεται παρακάτω, στην παράγραφο 5.3.4.  
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5.3.4. Πολλαπλή γραµµική συσχέτιση µεταξύ στάθµης γεωτρήσεων, στάθµης 
θάλασσας και παροχής Αλµυρού. 

 
Η µέθοδος της συσχέτισης µεταξύ της στάθµης και της παροχής, που αναφέραµε πιο πάνω, 
δεν µπορεί να εφαρµοσθεί απ’ ευθείας στο σύστηµα του Αλµυρού, διότι η πραγµατική 
παροχή της πηγής (δηλαδή η παροχή εκφόρτισης του συστήµατος) δεν είναι γνωστή.  
 
Το µόνο, που είναι γνωστό είναι η παροχή των υδροµετρήσεων, η οποία όµως δεν αντιστοιχεί 
στην πραγµατική παροχή του συστήµατος, διότι είναι επηρεασµένη από τις µεταβολές της 
στάθµης της θάλασσας.  
 
Εποµένως, εάν θέλουµε να προσδιορίσουµε την σχέση µεταξύ στάθµης γεωτρήσεων και 
παροχής εκφόρτισης του συστήµατος, πρέπει προηγουµένως να διορθώσουµε τις παροχές των 
υδροµετρήσεων και να τις αναγάγουµε σε µια σταθερή βάση, π.χ. στην µέση στάθµη της 
θάλασσας. 
 
Θα πρέπει να σηµειωθεί εδώ, ότι όταν αντιµετωπίσαµε αυτό το πρόβληµα, παρόµοιο 
φαινόµενο δεν είχε περιγραφεί στην βιβλιογραφία, πολύ δε περισσότερο η επίλυση ενός 
παροµοίου προβλήµατος. Εποµένως, έπρεπε να επινοηθεί µια νέα µέθοδος. 
 
Στο σηµείο αυτό, ο Κάρολος Μπεζές είχε την έµπνευση να θεωρήσει ότι οι απότοµες 
διακυµάνσεις της παροχής της πηγής θα µπορούσαν να είναι µαθηµατική συνάρτηση της 
στάθµης της θάλασσας. ∆ηλαδή υπέθεσε, ότι µεταξύ της παροχής της πηγής και της στάθµης 
της θάλασσας υπάρχει γραµµική συσχέτιση ή, µε άλλα λόγια, ότι η παροχή της πηγής είναι 
ανάλογη της στάθµης της θάλασσας.   
 
Η παραπάνω παραδοχή µπορεί να µην έχει υδρογεωλογική εξήγηση (τουλάχιστον εκ πρώτης 
όψεως), όµως από µαθηµατικής απόψεως ευσταθεί, διότι, όπως αναφέραµε, είχε ήδη 
διαπιστωθεί ότι η άνοδος της στάθµης της θάλασσας προκαλεί αύξηση της παροχής της 
πηγής και αντιστρόφως.   
 
Συνδυάζοντας, τώρα, την παραδοχή αυτή µε την παραδοχή που αναφέραµε στην 
προηγούµενη παράγραφο για τις γεωτρήσεις, µπορούµε να δεχθούµε ότι η παροχή της πηγής 
(ή, πιο συγκεκριµένα, η παροχή των  υδροµετρήσεων) είναι συνάρτηση, ταυτόχρονα, δύο 
παραγόντων: α) των φορτίων του υδροφόρου ορίζοντα στην περιοχή Λακωνίων, που 
εκφράζεται µέσω της στάθµης των γεωτρήσεων, και β) της στάθµης της θάλασσας, που 
δίνεται από τον παλιρροιογράφο.  
 
Το πρόβληµα, από µαθηµατικής απόψεως είναι ένα πρόβληµα διπλής γραµµικής 
παλινδρόµησης, το οποίο επιλυόµενο µε την µέθοδο των ελαχίστων τετραγώνων θα δώσει  
µια εξίσωση α΄ βαθµού της µορφής: 
 

Q = B0 + Bs.S + B1.H1           (1) 
 
όπου Q είναι η παροχή της πηγής (υδροµετρήσεων), S είναι η στάθµη της θάλασσας και H1 
είναι η στάθµη του υδροφόρου ορίζοντα στην γεώτρηση (πιεζόµετρο) 1.   
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Για τον προσδιορισµό των συντελεστών B0, Bs και B1 χρησιµοποιήθηκε το πρόγραµµα 
MULTREGR.BAS, που κατασκευάσαµε βασιζόµενοι σε ένα ανάλογο πρόγραµµα πολλαπλής 
παλινδρόµησης (multiple regression) που δανεισθήκαµε από το βιβλίο John Davis, Statistics 
and Data Analysis in Geology, John Wiley, 1973. 
 

Για να αυξηθεί η αξιοπιστία της µεθόδου και να εξαλειφθούν τυχόν λάθη 
των µετρήσεων στάθµης, είναι δυνατόν να χρησιµοποιηθούν  περισσότερα 
του ενός πιεζόµετρα, οπότε π.χ. για τρία πιεζόµετρα, η εξίσωση (1) 
γράφεται ως εξής: 
 

Q = B0 + Bs.S + B1.H1 + B2.H2 + B3.H3        (2) 
 
όπου H1, H2 και H3 είναι οι στάθµη στα τρία πιεζόµετρα 1, 2, 3, αντίστοιχα. 
 
Η µέθοδος εφαρµόζεται για κάθε χρονική περίοδο, κατά την οποία υπάρχουν ταυτόχρονες 
µετρήσεις: 

α) παροχής πηγής Q,  
β) στάθµης θάλασσας S και  
γ) στάθµης πιεζόµετρων  H1  ή  H1, H2  ή  H1, H2, H3. 
 

Η µέθοδος εφαρµόσθηκε, για πρώτη φορά, το 1983 και παρουσιάσθηκε σε συνέδριο µε τα 
εξής στοιχεία: ΜΠΕΖΕΣ Κ., 1983, Επίδραση των µεταβολών της στάθµης της θάλασσας επάνω 
στην παροχή της καρστικής πηγής του Αλµυρού Αγ. Νικολάου Κρήτης: Πρακτικά του 1ου 
Συνεδρίου της Ελληνικής Υδροτεχνικής Ένωσης, Υ∆ΡΟΤΕΧΝΙΚΑ, τόµος 1, σελ. ΙΙ.75 – ΙΙ.84, 
Θεσσαλονίκη. Παράλληλα, περίληψη της µεθόδου δηµοσιεύθηκε και σε διεθνές περιοδικό µε 
τα στοιχεία: BEZES C., JOSEPH C., 1983, Explication de la relation Débit / Niveau de la 
mer, d’une émergence karstique littorale par corrélation multiple avec la surface 
piezométrique. Source d’Almyros Agios Nikolaos, Crète, Grèce.  KARSTOLOGIA, No 2, 2eme 
sem. 1983, p. 41-44. Έτσι, καθιερώθηκε να ονοµάζεται «Μέθοδος BEZES-JOSEPH». 
 
Για να αυξηθεί η αξιοπιστία της µεθόδου, στην πρώτη εφαρµογή του 1983, 
χρησιµοποιήθηκαν τα πιεζόµετρα D2, D5, F7, F8 και F12, οµαδοποιηµένα σε 4 εφαρµογές.  
 
Με την ευκαιρία της παρούσης µελέτης, η εφαρµογή της µεθόδου επαναλήφθηκε, µε την 
διαφορά ότι εξ όλων των υφισταµένων πιεζόµετρων χρησιµοποιήθηκαν µόνο τα πλέον 
ευαίσθητα στις διακυµάνσεις της στάθµης, που οφείλονται στην τροφοδοσία του συστήµατος, 
δηλαδή αυτά που βρίσκονται στο νότιο τµήµα της περιοχής Λακωνίων, τα D1, D2, D5, F7 
και F8, καθώς και το πιεζόµετρο Α1, που βρίσκεται πολύ κοντά στην πηγή (συνολικά 6 
πιεζόµετρα). Για όλα αυτά τα πιεζόµετρα δηµιουργήθηκαν ηµερήσιες χρονοσειρές στάθµης. 

 
Όσον αφορά τις µετρήσεις στάθµης του παλιρροιογράφου, διευκρινίζεται ότι διαθέταµε για 
την τρέχουσα εφαρµογή, χρονοσειρά σχεδόν καθηµερινών µετρήσεων από 4/6/78 µέχρι 
30/5/86. Στο διάστηµα αυτό η µέγιστη τιµή ένδειξης του παλιρροιογράφου ήταν Smax = 0,830 
m και η ελάχιστη τιµή Smin = 0,200 m.  Η µέση στάθµη της θάλασσας διαµορφώθηκε στην 
ένδειξη Smean = 0,520 m. 
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Σχετικά µε τις µετρήσεις παροχής (υδροµετρήσεις), διευκρινίζεται ότι στην παρούσα 
εφαρµογή χρησιµοποιήθηκαν όλες οι µετρήσεις από 25/10/76 µέχρι 5/5/83. Κατά την περίοδο 
αυτή οι µετρήσεις είχαν γίνει µε την χρησιµοποίηση ορισµένης και σταθερής µεθοδολογίας 
λήψης των µετρήσεων και υπολογισµού της παροχής. Έτσι, η πιθανότητα δηµιουργίας 
συστηµατικών λαθών είχε ελαχιστοποιηθεί. Στο διάστηµα αυτό η µέγιστη παροχή που 
µετρήθηκε ήταν Qmax = 3,45 m3/s και η ελάχιστη Qmin = 1,50 m3/s. Η µέση παροχή 
διαµορφώθηκε στην τιµή Qmean = 2,42 m3/s. 

 
Επειδή, όπως αναφέραµε στην παράγραφο 5.1.4.1, όλα τα πιεζόµετρα δεν λειτουργούσαν 
ταυτόχρονα, έγιναν 13 συνολικά εφαρµογές παλινδροµήσεων, όπου σε κάθε εφαρµογή 
αντιστοιχούν διαφορετικές χρονικές περίοδοι, µε διαφορετικό αριθµό πιεζόµετρων.  
 
Σε όλες τις εφαρµογές, εκτός της υπ’ αριθ. 5, χρησιµοποιείται ως δεδοµένο και η στάθµη της 
θάλασσας, εφόσον, ως γνωρίζουµε, επηρεάζει την παροχή των υδροµετρήσεων. Μόνο στην 
περίπτωση υπ’ αριθ. 5, που εφαρµόσθηκε για την περίοδο 25/6/77 έως 23/3/78, κατά την 
οποία δεν είχε εγκατασταθεί ακόµη ο παλιρροιογράφος, η παλινδρόµηση έγινε απλά µεταξύ 
παροχής υδροµετρήσεων και στάθµης γεώτρησης D1, χωρίς να λαµβάνεται υπόψη η στάθµη 
της θάλασσας. Όπως ήταν αναµενόµενο, ο συντελεστής συσχέτισης αυτής της εφαρµογής 
προέκυψε ελαφρά χαµηλότερος, σε σχέση µε τους αντίστοιχους συντελεστές των υπόλοιπων 
εφαρµογών. Το όφελος, όµως, ήταν µεγάλο, διότι µε τον τρόπο αυτό αξιοποιήθηκαν 9 µήνες 
υδροµετρήσεων, που είχαν εκτελεσθεί πριν από την εγκατάσταση του παλιρροιογράφου. 
 
Τα στοιχεία κάθε εφαρµογής δίνονται στον επόµενο πίνακα: 

  
 

Παράµετροι Περίοδος α/α Q S A1 D1 D2 D5 F7 F8 από µέχρι 
Αριθµός 

µετρήσεων 
1  +  +  +      21/06/80 21/06/82 207 
2  +   +  +     +  21/06/80 07/12/81 150 
3  +  +  +     +  + 21/06/80 07/12/81 150 
4  +  +  +       + 21/06/80 07/12/81 150 
5  +    +     25/06/77 28/03/78   44 
6  +  +    +    10/07/78 12/03/79 28 
7  +  +    +  +   10/07/78 12/03/79 28 
8  +  +    +  +  +  05/01/79 12/03/79 8 
9  +  +     +   10/07/78 28/09/79 77 
10  +  +     +  +  01/05/79   28/09/79 57 
11  +  +      +  05/01/79 07/12/81 305 
12  +  +      +  + 22/08/79 07/12/81 256 
13  +  +       + 22/08/79 07/12/81 256 

 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ 17 - Μετρήσεις που χρησιµοποιήθηκαν ως παράµετροι των εφαρµογών του 

προγράµµατος πολλαπλής παλινδρόµησης MULTREGR. 
 
 

 71



 
Τα αποτελέσµατα που προέκυψαν, µετά την επεξεργασία των δεδοµένων µε την βοήθεια του 
προγράµµατος MULTREGR.BAS, είναι οι συντελεστές των όρων της εξίσωσης του τύπου 
(2), που αντιστοιχεί σε κάθε µία από τις 13 περιόδους εφαρµογής. Οι συντελεστές των όρων 
κάθε περιόδου δίνονται στον επόµενο πίνακα. 
 
 

Συντελεστές των όρων των εξισώσεων παλινδρόµησης α/α Cte S A1 D1 D2 D5 F7 F8 
Συντ/στής 
συσχ/σης 

1 -1,69 0,69 1,74      0,975 
2 -1,65 0,86 1,62    0,01  0,981 
3 -1,72 0,85 1,74    -0,18 0,13 0,983 
4 -1,42 0,96 1,35     0,06 0,982 
5 -0,10   0,24     0,929 
6 -1,42 1,97   0,27    0,996 
7 -1,50 1,95   0,44 -0,23   0,967 
8 -2,93 3,03   0,60 -0,19 -0,22  0,979 
9 -0,74 1,44    0,33   0,918 
10 -0,62 1,69    -0,08 0,52  0,915 
11 -0,19 1,19     0,36  0,941 
12 -0,15 1,18     0,18 0,13 0,944 
13 -0,11 1,20      0,27 0,943 

 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 18 - Συντελεστές των παραµέτρων των εξισώσεων παλινδρόµησης και 
συντελεστής συσχέτισης κάθε παλινδρόµησης. 

 
 
Από τον παραπάνω πίνακα προκύπτει, ότι για την Περίοδο 1 π.χ., η εκτιµώµενη παροχή 
δίνεται από την εξίσωση: 
 

Qc = -1,69 + 0,69.S + 1,74.HA1  (m3/s)         (3) 
 
όπου Qc είναι η υπολογιζόµενη (εκτιµώµενη) παροχή, S είναι η στάθµη της θάλασσας και 
HA1 είναι η στάθµη στο πιεζόµετρο Α1.  
 

Παραθέτουµε ένα παράδειγµα για την περίοδο αυτή: 
 
Στις 21/06/1980 µετρήθηκαν:  

Παροχή υδροµέτρησης Qm = 2,54  m3/s,  
Στάθµη θάλασσας S = 0,57 m και  
Στάθµη πιεζόµετρου Α1 = 2,26 m.  

 
Ο υπολογισµός της παροχής µε την βοήθεια της παραπάνω σχέσης (3) δίνει: 
 

Qc = -1,69 + 0,69.0,57 + 1,74.2,26  =  2,63 m3/s   
 
Παρατηρούµε, ότι µεταξύ της µετρηµένης και της υπολογισµένης παροχής υπάρχει απόκλιση Qm - Qc = 
2,54 - 2,63 = -0,09 m3/sec, δηλαδή περίπου 3,5 % της µετρηµένης παροχής, πράγµα που είναι απόλυτα 
ικανοποιητικό, λαµβανοµένων υπόψη των συνθηκών λήψης των µετρήσεων.  
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Παροµοίως, για την Περίοδο 3, η εκτιµώµενη παροχή δίνεται από την εξίσωση: 
 

Qc = -1,72 + 0,85.S + 1,74.HA1 – 0,18.HF7 + 0,13.HF8  (m3/s)     (4) 
 
όπου Qc είναι η υπολογιζόµενη (εκτιµώµενη) παροχή, S είναι η στάθµη της θάλασσας και 
HA1 είναι η στάθµη στο πιεζόµετρο Α1, HF7 η στάθµη στην γεώτρηση F7 και HF8 η στάθµη 
στην γεώτρηση F8. 
 

Παραθέτουµε ένα παράδειγµα για την περίοδο αυτή: 
 
Στις 21/06/1980 µετρήθηκαν:  

Παροχή υδροµέτρησης Qm = 2,54  m3/s,  
Στάθµη θάλασσας S = 0,57 m,  
Στάθµη πιεζόµετρου Α1 = 2,26 m, 
Στάθµη γεώτρησης F7 = 5,74 m, 
Στάθµη γεώτρησης F8 = 7,36 m.  

 
Ο υπολογισµός της παροχής µε την βοήθεια της παραπάνω σχέσης (4) δίνει: 
 

Qc = -1,72 + 0,85.0,57 + 1,74.2,26 – 0,18.5,74 + 0,13.7,36 =  2,62 m3/s   
 
Παρατηρούµε, ότι µεταξύ της µετρηµένης και της υπολογισµένης παροχής υπάρχει απόκλιση Qm - Qc = 
2,54 - 2,62 = -0,08 m3/sec, δηλαδή 3 % της µετρηµένης παροχής. πράγµα που είναι απολύτως παραδεκτό.   

 
 
Βλέπουµε, λοιπόν, ότι εάν γνωρίζουµε, σε µια δεδοµένη στιγµή, την στάθµη της θάλασσας 
και την στάθµη σε µία ή περισσότερες από τις γεωτρήσεις D1, D2, D5, F7, F8 και του 
πιεζόµετρου Α1, µπορούµε, µε την βοήθεια κάποιας από τις 13 παραπάνω εξισώσεις, να 
υπολογίσουµε την παροχή της πηγής του Αλµυρού, όπως αυτή θα προέκυπτε από τις 
υδροµετρήσεις (επηρεασµένη, δηλαδή, από την διακύµανση της στάθµης της θάλασσας). 

   
Εάν, τώρα, θέλουµε να υπολογίσουµε την παροχή που αντιστοιχεί στην µέση στάθµη της 
θάλασσας, δηλαδή να εξαλείψουµε την επίδραση της παλίρροιας, αρκεί να θέσουµε στις 
παραπάνω εξισώσεις, στάθµη θάλασσας σταθερή, δηλαδή S = Smean = 0,52 m.  
 
Έτσι, µπορούµε να υπολογίσουµε την µέση παροχή εκφόρτισης του Αλµυρού, για κάθε 
χρονικό διάστηµα (π.χ. ηµέρα), χρησιµοποιώντας ως δεδοµένο µόνο τις στάθµες των 
γεωτρήσεων.  Εννοείται, ότι στην περίπτωση αυτή, η υπολογιζόµενη παροχή αναφέρεται 
στην µέση στάθµη της θάλασσας και διαφέρει από την στιγµιαία της πηγής. 
 
Η µέθοδος, από την στιγµή που προσδιορίσθηκαν οι παραπάνω εξισώσεις, είναι εξαιρετικά 
απλή και οικονοµική, διότι δεν απαιτείται πλέον η εκτέλεση υδροµετρήσεων στην πηγή, ούτε 
η εγκατάσταση και παρακολούθηση παλιρροιογράφου. Το µόνο που απαιτείται, για τον 
προσδιορισµό της παροχής της πηγής από πρακτικής πλευράς, είναι η περιοδική µέτρηση της 
στάθµης ορισµένων γεωτρήσεων της περιοχής Λακωνίων. 
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5.3.5. Υπολογισµός του πραγµατικού υδρογραφήµατος - Καµπύλη στείρευσης. 
 
Στην συνέχεια της µελέτης, υπολογίσαµε τις µέσες ηµερήσιες παροχές του Αλµυρού για µια 
περίοδο 5 ετών περίπου, πράγµα που αποτελούσε και τον κύριο στόχο της παραπάνω 
ανάλυσης. Η εργασία αυτή έγινε ως εξής:  
 
Για κάθε µια από τις 13 εφαρµογές, θέσαµε στην αντίστοιχη εξίσωση τις µετρήσεις στάθµης 
των γεωτρήσεων που έπρεπε, και υπολογίσαµε τις ηµερήσιες τιµές παροχής Qc της πηγής, για 
το χρονικό διάστηµα που αντιστοιχούσε στις διαθέσιµες µετρήσεις στάθµης. Έτσι, 
παρήχθησαν συνολικά 13 ηµερήσια υδρογραφήµατα, διαφορετικών περιόδων, από 7/6/1977 
µέχρι 30/6/1982. Όταν συνέβαινε για κάποια µέρα να υπάρχουν περισσότερες από µία τιµές 
παροχής (από διαφορετικές εφαρµογές), τότε η τελική ηµερήσια τιµή λαµβανόταν από τον 
µέσο όρο όλων των παροχών των εφαρµογών.  
 
Έτσι, προέκυψε µια τελική χρονοσειρά των ανηγµένων στην µέση στάθµη της θάλασσας 
παροχών, δηλαδή το υδρογράφηµα της πηγής του Αλµυρού. Στην ουσία, η όλη διαδικασία, 
από πλευράς µεθοδολογίας είναι εντελώς πρωτότυπη και η πρακτική της εφαρµογή έδωσε 
τέλος σε µια αβεβαιότητα (σχετικά µε την πραγµατική παροχή του Αλµυρού) που 
χρονολογείται από το 1976.  
 
Το υδρογράφηµα της πηγής του Αλµυρού διακρίνεται στην εικόνα της παραγράφου 5.3.3. και 
αντιστοιχεί στην γραµµή που δεν παρουσιάζει απότοµες διακυµάνσεις. Στο διάστηµα 
7/6/1977 µέχρι 30/6/1982 η µέση παροχή ήταν 2,410 m3/s, η µέγιστη παροχή 3,357 m3/s και η 
ελάχιστη 1,846 m3/s.  
 
Φυσικά, η µέγιστη και η ελάχιστη τιµή παροχής εξαρτώνται από τις βροχοπτώσεις που 
σηµειώθηκαν κατά το εν λόγω χρονικό διάστηµα, οι οποίες γενικά, συγκρινόµενες µε άλλες 
περιόδους, µπορούν να θεωρηθούν ως κανονικές. Έτσι, σε περιπτώσεις πολύ υγρών ή πολύ 
ξηρών ετών, θα πρέπει να αναµένονται και παροχές ακόµη υψηλότερες ή χαµηλότερες από 
αυτές που αναφέραµε εδώ. 
 
Η πρακτική σηµασία του ακριβούς προσδιορισµού του υδρογραφήµατος είναι προφανής και 
ανοίγει νέους δρόµους στην διαχείριση ή εκµετάλλευση του συστήµατος του Αλµυρού.  
 
Για παράδειγµα αναφέρουµε, ότι από το υδρογράφηµα αυτό και αποµονώνοντας τις θερινές 
παροχές είναι δυνατόν να υπολογίσει κανείς τον συντελεστή στείρευσης α της πηγής και εξ 
αυτού τον όγκο αποθεµάτων του συστήµατος, ανά πάσα στιγµή του έτους. Στην παρούσα 
µελέτη, δεν προβήκαµε σ’ αυτήν την εργασία, αλλά προτιµήσαµε να χρησιµοποιήσουµε µια 
πιο µοντέρνα µεθοδολογία, δηλαδή να κατασκευάσουµε το µοντέλο βροχής – απορροής του 
συστήµατος, που αναφέρεται σε επόµενη παράγραφο. 
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5.3.6. Το µέγεθος της επίδρασης των µεταβολών της στάθµης της θάλασσας επί 
της παροχής της πηγής. 

 
Στην ανάλυση που έγινε πιο πάνω, δεχθήκαµε, ότι σε µακροχρόνια βάση, η µέση παροχή του 
συστήµατος αντιστοιχεί στον µέσο όρο των παροχών, που θα καταγράφονταν εάν η στάθµη 
της θάλασσας παρέµενε συνεχώς στο επίπεδο των 0,52 m του παλιρροιογράφου, δηλαδή στο 
επίπεδο της µέσης στάθµης της. 
 
Βραχυπρόθεσµα όµως και για κάποιον άγνωστο λόγο, η διακύµανση της στάθµης της 
θάλασσας επηρεάζει την παροχή της πηγής. Εδώ, τίθεται ένα εύλογο ερώτηµα: Πόσο η 
διακύµανση της στάθµης της θάλασσας επηρεάζει την παροχή; 
 
Το ερώτηµα αυτό δεν έχει διαχειριστικό νόηµα. Περισσότερο απευθύνεται στους 
υδρογεωλόγους και σε όσους ενδιαφέρονται για την υδραυλική συµπεριφορά µιας παράκτιας 
καρστικής πηγής, όπως αυτής του Αλµυρού.  
 
Για να απαντήσουµε στο παραπάνω ερώτηµα, κάναµε µια ακόµη παλινδρόµηση θεωρώντας 
ότι η µεταβαλλόµενη (µετρούµενη) παροχή Qm του Αλµυρού είναι συνάρτηση δύο 
παραγόντων: α) της φυσικής εκφόρτισης του συστήµατος, δηλαδή της παροχής Qc, που 
είχαµε ήδη υπολογίσει, και β) της στάθµης της θάλασσας. Η σχετική συνάρτηση έχει την εξής 
µορφή: 
 

Qm = B0 + Bs.S + Bc.Qc   (m3/s)          (5) 
 
Η παλινδρόµηση έγινε µε την χρησιµοποίηση των 382 υδροµετρήσεων της περιόδου 
10/07/1978 έως 21/06 1982. Από την εφαρµογή αυτή προέκυψε η εξίσωση: 
 

Qm = -0,614 + 1,055.S + 1,028.Qc    (m3/s)       (6) 
 
Παρατηρούµε ότι ο συντελεστής 1,055 του β΄ όρου της εξίσωσης (της στάθµης της 
θάλασσας) είναι θετικός. Αυτό σηµαίνει ότι αυξανοµένης της στάθµης αυξάνεται η παροχή 
και αντιστρόφως. Επιβεβαιώνεται δηλαδή βασική αρχική παρατήρηση, ότι ανύψωση της 
θάλασσας προκαλεί αύξηση της παροχής της πηγής. 
 
Θέτοντας στην εξίσωση Qc = 2,41 m3/s (µέση υπολογισµένη παροχή) και S = 0,52 m (µέση 
στάθµη της θάλασσας, λαµβάνουµε Qm = 2,41 m3/s, πράγµα που είναι αναµενόµενο. Εάν, 
τώρα θέσουµε ως στάθµη της θάλασσας την µέγιστη παρατηρηθείσα, δηλαδή 0,83 m, 
λαµβάνουµε Qm =2,74 m3/s. Εάν θέσουµε την ελάχιστη παρατηρηθείσα στάθµη θάλασσας 
0,20 m, τότε λαµβάνουµε Qm = 2,07 m3/s. Παρατηρούµε ότι η διακύµανση της στάθµης της 
θάλασσας είναι δυνατόν µεταβάλλει την µέση παροχή της πηγής κατά 2,74 – 2,07 = 0,67 
m3/s, δηλαδή κατά 28% περίπου. 
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5.3.7. Αναγωγή της παροχής υδροµετρήσεων στην µέση στάθµη της θάλασσας. 
 
Στην καθηµερινή πρακτική των µετρήσεων στον Αλµυρό, τίθεται συνήθως το πρόβληµα: 
Ποια είναι η πραγµατική παροχή εκφόρτισης του συστήµατος Qc, όταν σε µια δεδοµένη 
στιγµή είναι γνωστή η παροχή υδροµέτρησης Qm και η αντίστοιχη στάθµη της θάλασσας 
S; ∆ηλαδή, πως θα διορθώναµε τις υδροµετρήσεις, σήµερα, εάν δεν διαθέταµε µετρήσεις 
στάθµης των γεωτρήσεων;  
 
Για να απαντήσουµε στο παραπάνω ερώτηµα, κάναµε µια ακόµη παλινδρόµηση θεωρώντας 
ότι η φυσική εκφόρτιση του συστήµατος, του Αλµυρού, δηλαδή η παροχή Qc (που έχουµε 
ήδη υπολογίσει µε την βοήθεια και της στάθµης των γεωτρήσεων), είναι συνάρτηση δύο 
παραγόντων: α) της µετρούµενης παροχής Qm και β) της στάθµης της θάλασσας. Η σχετική 
συνάρτηση έχει την εξής µορφή: 
 
 

Qc = B0 + Bs.S + Bm.Qm   (m3/s)          (7) 
 

Παρατηρούµε, ότι η παλινδρόµηση αυτή µοιάζει µε αυτήν της παραγράφου 5.3.4, µόνο που 
έχει γίνει αντιµετάθεση µεταξύ Qc και Qm (µεταξύ εξηρτηµένης και ανεξάρτητης 
µεταβλητής). 

 
Η παλινδρόµηση έγινε µε την χρησιµοποίηση των 382 υδροµετρήσεων της περιόδου 
10/07/1978 έως 21/06 1982. Από την εφαρµογή αυτή προέκυψε η εξίσωση: 
 

Qc = 0,846 - 1,051.S + 0,878.Qm   (m3/s)        (8) 
 
Η εξίσωση αυτή µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την διόρθωση των υδροµετρήσεων και 
την αναγωγή τους στην µέση στάθµη της θάλασσας. Για να γίνει αυτό θέτουµε στην 
εξίσωση (8) S = Smean = 0,52 m.    
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5.4. Υδατικό ισοζύγιο του συστήµατος του Αλµυρού Αγ. Νικολάου 
 
5.4.1. Γενικά περί ισοζυγίων υπόγειων νερών 
 
Το ισοζύγιο των υπόγειων νερών ενός υδροφόρου ορίζοντα είναι συνάρτηση των 
εισερχοµένων και εξερχόµενων ποσοτήτων νερού του συστήµατος, που αντιστοιχούν στα 
εξής φαινόµενα: 
 
• Απ’ ευθείας κατείσδυση της βροχής από την επιφάνεια του εδάφους. 
• ∆ιήθηση από την κοίτη των χειµάρρων, που διασχίζουν την λεκάνη. 
• Αντλήσεις που πραγµατοποιούνται στην λεκάνη. 
• Φυσική απορροή από τον υδροφόρου ορίζοντα προς γειτονικά συστήµατα. 
 
Η κατείσδυση και η διήθηση αποτελούν τις εισροές στον υδροφόρο ορίζοντα και 
εξαρτώνται στενά από τις βροχές, που πέφτουν στην επιφάνεια της λεκάνης τροφοδοσίας του 
καρστικού συστήµατος. Εποµένως, είναι σηµαντικό να προηγείται του υπολογισµού του 
ισοζυγίου µία ακριβής εκτίµηση της µέσης (επιφανειακής) βροχόπτωσης. 
 
Οι αντλήσεις και η φυσική απορροή αποτελούν τις εκροές από τον υδροφόρο ορίζοντα. Οι 
αντλήσεις είναι συνήθως συνάρτηση της ζήτησης νερού, που υπάρχει στην περιοχή. Η 
φυσική απορροή πολλές φορές δεν εµφανίζεται στην επιφάνεια. ∆ιαπιστώνεται όµως από την 
πτώση της στάθµης του υδροφόρου ορίζοντα, που συµβαίνει ακόµη και όταν δεν υπάρχουν 
αντλήσεις. 
 
Όλες οι παραπάνω φυσικές διεργασίες επηρεάζουν το ισοζύγιο. Το ισοζύγιο αναφέρεται 
πάντοτε σε µια ορισµένη χρονική περίοδο και αφορά κυρίως τα αποθέµατα, δηλαδή τις 
ποσότητες νερού που βρίσκονται αποθηκευµένες διαρκώς µέσα στο υδροφόρο στρώµα.  
 
Η εκτίµηση των ποσοτήτων νερού που διακινούνται ή αποθηκεύονται µέσα στην υδρολογική 
λεκάνη απαιτεί µεγάλο όγκο υπολογισµών, που διεκπεραιώνονται µε την κατασκευή του 
µαθηµατικού µοντέλου της λεκάνης. Ως διακίνηση εννοούµε τρεις διαδικασίες: α) Την 
κατείσδυση του νερού των βροχοπτώσεων, β) Την αποθήκευση ή συσσώρευση του νερού 
στον υδροφόρο ορίζοντα και γ) Την εκροή ή άντληση του υπόγειου νερού από το υδροφόρο 
στρώµα. 
 
Το κύριο δεδοµένο υπολογισµού του ισοζυγίου είναι η χρονοσειρά βροχοπτώσεων 
ανηγµένων επάνω στην επιφάνεια της λεκάνης τροφοδοσίας (µέση ή επιφανειακή 
βροχόπτωση). Η χρονοσειρά αυτή αποτελείται από τιµές βροχόπτωσης, που αντιστοιχούν στο 
συνολικό ύψος της βροχής που έπεσε στην µονάδα του χρόνου (συνήθως ηµέρα ή µήνας). Η 
χρονοσειρά υπολογίζεται µε βάση τα δεδοµένα των βροχοµετρικών σταθµών της περιοχής. 
 
Για τον υπολογισµό της µέσης βροχόπτωσης στην επιφάνεια µιας λεκάνης χρησιµοποιείται 
συνήθως η µέθοδος των πολυγώνων Thiessen. Η µέθοδος αυτή δίνει καλά αποτελέσµατα 
όταν η περιοχή καλύπτεται από αρκετά βροχόµετρα, που βρίσκονται στο ίδιο περίπου 
υψόµετρο µε την λεκάνη τροφοδοσίας. Εάν τα βροχόµετρα βρίσκονται σε διαφορετικά 
υψόµετρα από αυτό της λεκάνης, τότε πρέπει να ληφθεί υπόψη η µεταβολή της βροχόπτωσης 
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µετά του υψοµέτρου (βροχοβαθµίδα) και είναι προτιµότερο να χρησιµοποιείται η µέθοδος 
των ισοϋετίων καµπυλών.  
 
Σήµερα, οι δύο αυτές µέθοδοι συµπληρώνονται από µεθόδους που προσδιορίζουν την 
κατανοµή της βροχόπτωσης στον χώρο (κατά γεωγραφικό µήκος, κατά γεωγραφικό πλάτος 
και καθ΄ ύψος). Συνήθως χρησιµοποιούνται µοντέλα παρεµβολής, kriging και πολλαπλής 
παλινδρόµησης. Επίσης είναι δυνατόν να υπολογίζεται η βροχόπτωση σε ένα µεγάλο πλήθος 
σηµείων της επιφάνειας της λεκάνης τροφοδοσίας, που ονοµάζεται ψηφιακό βροχοµετρικό 
µοντέλο και από τα σηµεία αυτά, µε επιφανειακή ολοκλήρωση, να υπολογίζεται η µέση 
βροχόπτωση. 
 
Η κατείσδυση της βροχής στις υδρογεωλογικές λεκάνες αντιστοιχεί στο µεγαλύτερο 
ποσοστό της ενεργού βροχόπτωσης, που διηθείται στο υπέδαφος. Το µέγεθος αυτό είναι 
δύσκολο να µετρηθεί στην φύση. 
 
Συνήθως η έλλειψη µετρήσεων αναπληρώνεται µε την εισαγωγή ορισµένων γενικών 
συντελεστών κατείσδυσης, που υπολογίζονται ως συνάρτηση της περατότητας του 
πετρώµατος. Ο συντελεστής κατείσδυσης είναι το πηλίκο της ποσότητας του κατεισδύοντος 
νερού προς την ποσότητα της επιφανειακής βροχόπτωσης, στην ίδια χρονική περίοδο. Το 
συµπλήρωµα της κατείσδυσης είναι η εξατµισιδιαπνοή και η επιφανειακή απορροή. 
 
Οι γενικοί συντελεστές κατείσδυσης έχουν κάποια πρακτική αξία µόνο για τον υπολογισµό 
ετησίων ή υπερετησίων ισοζυγίων. Όταν οι υπολογισµοί αφορούν µηνιαίες τιµές 
κατείσδυσης, πρέπει να ορίζονται ειδικοί συντελεστές κατείσδυσης ξεχωριστά για κάθε µήνα. 
Όταν οι υπολογισµοί αφορούν ηµερήσιες τιµές κατείσδυση, τότε, υποχρεωτικά 
καταφεύγουµε στην χρήση ειδικών µαθηµατικών µοντέλων. Τα µοντέλα αυτά ονοµάζονται 
µοντέλα βροχής – απορροής και συνήθως επεξεργάζονται και άλλα φαινόµενα, όπως τα 
φαινόµενα της εξατµισιδιαπνοής και της συσσώρευση του χιονιού στην επιφάνεια του 
εδάφους. 
 
Ο φυσικός εµπλουτισµός γίνεται από την διήθηση του νερού ποταµών και χειµάρρων µέσα 
στο υπέδαφος. Η ροή των χειµάρρων διασχίζει ένα τµήµα της λεκάνης που άλλοτε φθάνει 
µέχρι την θάλασσα και άλλοτε, όταν η παροχή είναι µικρή, διακόπτεται, διότι το νερό 
διηθείται όλο µέσα στο υπέδαφος πριν φθάσει στην θάλασσα. 
 
Η πραγµατική παροχή των χείµαρρων πολλές φορές δεν είναι δυνατόν να µετρηθεί, διότι η 
ροή διαρκεί συνήθως ελάχιστες ηµέρες ή ώρες. Μερικές φορές µπορεί να γίνουν εκτιµήσεις, 
µε έµµεσο τρόπο, όπως π.χ. από µετρήσεις της στάθµης του νερού µέσα τους χείµαρρους. 
Εάν δεν υπάρχει ούτε αυτό το στοιχείο, τότε πρέπει οι παροχή να υπολογισθεί µε ένα µοντέλο 
βροχής -  απορροής, για το αδιαπέρατο τµήµα της λεκάνης τροφοδοσίας. 
 
Οι αντλούµενες ποσότητες από τον υδροφόρο ορίζοντα εκτιµούνται συνήθως µε βάση τις 
καταναλώσεις της περιοχής για ύδρευση, άρδευση, κτηνοτροφία και αναψυχή. Σε όλες τις 
περιπτώσεις, πρέπει να προηγείται απογραφή των γεωτρήσεων, µέτρηση της στάθµης του 
υδροφόρου ορίζοντα και κατασκευή πιεζοµετρικών χαρτών. 
 
Η υπόγεια απορροή µιας υδρογεωλογικής λεκάνης εξαρτάται κυρίως από την περατότητα 
των πετρωµάτων του υδροφόρου στρώµατος, από τον συντελεστή εναποθήκευσης, που σ’ 
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ένα ελεύθερο υδροφόρο ορίζοντα ισοδυναµεί µε το ενεργό πορώδες, και από τις οριακές  
συνθήκες. 
 
Ο υπολογισµός της υπόγειας απορροής γίνεται µε δύο βασικές µεθόδους, που διαφέρουν 
όσον αφορά την θεώρηση της υδραυλικής συµπεριφοράς του υδροφόρου στρώµατος.  
 
Η πρώτη µέθοδος θεωρεί τον υδροφόρο ορίζοντα κατανεµηµένο σε πολλά στοιχειώδη 
τµήµατα. Ο υπολογισµός της απορροής γίνεται µε γεωυδραυλικά µοντέλα, που 
χρησιµοποιούν µεθόδους πεπερασµένων διαφορών ή πεπερασµένων στοιχείων. 
 
Η δεύτερη µέθοδος θεωρεί τον υδροφόρο ορίζοντα σαν έναν ενιαίο ταµιευτήρα, που 
εκφορτίζεται από µια έξοδο που βρίσκεται στην βάση του ή λίγο υψηλότερα από αυτήν. Η 
παροχή της εξόδου αντιστοιχεί στην υπόγεια απορροή και θεωρείται ότι είναι συνάρτηση του 
ύψους των αποθεµάτων και ενός συντελεστή, που ονοµάζεται συντελεστής στείρευσης. 
 
 
5.4.2. Το µοντέλο βροχής - απορροής BEMER 
 
Το µοντέλο BEMER είναι ένα ντετερµινιστικό µοντέλο, δηλαδή ένα µοντέλο που 
προσοµοιώνει την φυσική κυκλοφορία και αποθήκευση του νερού µέσα στο υπόγειο 
υδροφόρο σύστηµα. Αυτές οι λειτουργίες έχουν άµεση σχέση µε την εσωτερική δοµή του 
ντετερµινιστικού µοντέλου. Το µοντέλο BEMER επινοήθηκε και κατασκευάσθηκε από τον 
Κάρολο Μπεζέ το 1976, στο Πανεπιστήµιο του Montpellier, στα πλαίσια της διδακτορικής 
διατριβής του, µε θέµα την µοντελοποίηση των καρστικών υδροφόρων οριζόντων.  
 
Η βασική λειτουργία την οποία εκτελεί το µοντέλο BEMER είναι η σύνθεση του 
υδρογραφήµατος της υπόγειας απορροής µε την χρησιµοποίηση τριών εκθετικών 
συναρτήσεων. Το υδρογράφηµα αυτό µπορεί να αντιστοιχεί στην έξοδο µιας καρστικής 
πηγής, στην συνολική απορροή ενός υδροφόρου ορίζοντα ή ακόµη και στην απορροή µιας 
επιφανειακής λεκάνης. ∆ηλαδή το µοντέλο καλύπτει ευρύ φάσµα υδρολογικών λεκανών.  
 
Η λειτουργία του µοντέλου βασίζεται στην µετακίνηση ποσοτήτων νερού µεταξύ πέντε 
ρεζερβουάρ, που αντιστοιχούν στα διάφορα αποθέµατα νερού που κυκλοφορούν µέσα σε ένα 
υδρογεωλογικό σύστηµα. Τα πέντε ρεζερβουάρ του µοντέλου διατάσσονται σε τρείς 
βαθµίδες, από πάνω προς τα κάτω, όπως φαίνεται στην Εικόνα 1. 
 
Η ανώτερη βαθµίδα µε το ρεζερβουάρ RE-1, αντιστοιχεί στα επιφανειακά στρώµατα του 
εδάφους. Στην βαθµίδα αυτή εισάγεται η επιφανειακή βροχόπτωση PL(1) και υπολογίζεται η 
πραγµατική εξατµισιδιαπνοή EV(1) και η ενεργή βροχή ή κατείσδυση ENF(1). Το µοντέλο, 
υπολογίζει το έλλειµµα υγρασίας του εδάφους και ανάλογα µε την µέση µηνιαία 
θερµοκρασία εκτιµά την συσσώρευση και την τήξη του χιονιού. 
 
Η µεσαία βαθµίδα µε τα τρία ρεζερβουάρ RE-2, RE-3 και RE-4, αντιστοιχεί στον υδροφόρο 
ορίζοντα (κορεσµένη ζώνη του καρστ) ο οποίος θεωρείται ότι υποδιειρείται σε τρεις ζώνες µε 
διαφορετικές ταχύτητες κυκλοφορίας του υπόγειου νερού. Μέσα στο κάρστ θεωρούµε ότι  
υπάρχει µία ζώνη ταχείας κυκλοφορίας µέσω µεγάλων καρστικών αγωγών (RE-2), µία ζώνη 
µέσης ταχύτητας (RE-3) και µία ζώνη αργής κυκλοφορίας µε µικρότερη ταχύτητα 
κυκλοφορίας (RE-4).  
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Η ταχύτητα κυκλοφορίας κάθε ζώνης ρυθµίζεται από τους συντελεστές εκφόρτισης των 
ρεζερβουάρ Κ(2), Κ(3) και Κ(4). Τα τρία ρεζερβουάρ, τροφοδοτούνται από την κατείσδυση 
ENF(1)΄, η οποία κατανέµεται σ’αυτά µε βάση την σπουδαιότητα (από πλευράς αποθεµάτων) 
κάθε ζώνης κυκλοφορίας. Στις µεγάλες λεκάνες, οι µεγαλύτερες ποσότητες νερού 
διακινούνται µέσω του ρεζερβουάρ χαµηλής ταχύτητας κυκλοφορίας RE(4). Στις µικρές 
λεκάνες, οι µεγαλύτερες ποσότητες νερού διακινούνται µέσω του ρεζερβουάρ RE(2), που 
αντιστοιχεί στις υψηλότερες ταχύτητες. 
 
Η µεσαία βαθµίδα, µε τα τρία ρεζερβουάρ RE-2, RE-3 και RE-4, σε παράλληλη διάταξη, 
αποτελεί µια από τις ουσιώδεις διαφορές του µοντέλου BEMER, από τα άλλα µοντέλα 
βροχής – απορροής, που κυκλοφορούν στο εµπόριο. Αυτή η διάταξη το κάνει να υπερτερεί 
από τα άλλα µοντέλα. 
 
Η κατώτερη βαθµίδα µε το ρεζερβουάρ RE-5, αθροίζει τις ποσότητες νερού που 
προέρχονται από τα τρία ρεζερβουάρ της µεσαίας βαθµίδας και διαµορφώνει το τελικό 
υδρογράφηµα εξόδου του συστήµατος. Το ρεζερβουάρ αυτό αντιστοιχεί σε ολόκληρο ή σε 
τµήµα του υδροφόρου ορίζοντα, µέσα από τον οποίο µπορούν να γίνουν και αντλήσεις. 
 
Η ρύθµιση του µοντέλου, στην περίπτωση καρστικών πηγών ή άλλων αναβλύσεων, γίνεται 
µε την επιλογή των καταλλήλων τιµών των διαφόρων παραµέτρων των ρεζερβουάρ, έτσι 
ώστε το υπολογιζόµενο υδρογράφηµα να προσεγγίζει όσο το δυνατόν περισσότερο το 
πραγµατικό υδρογράφηµα των µετρηµένων παροχών.  
 
Στην περίπτωση υδροφόρων οριζόντων, για τους οποίους υπάρχουν δεδοµένα στάθµης, η 
ρύθµιση του µοντέλου γίνεται συγκρίνοντας την στάθµη του ρεζερβουάρ RE-5 µε την στάθµη 
του υδροφόρου ορίζοντα. 
 
Το ρυθµισµένο µοντέλο µιας υδρογεωλογικής λεκάνης µπορεί να χρησιµοποιηθεί για τον 
υπολογισµό του υδρογραφήµατος χρονικών περιόδων εκτός της περιόδου ρύθµισης του 
µοντέλου. Για τον σκοπό αυτό χρειάζονται πολύ λίγα στοιχεία, όπως είναι οι ηµερήσιες ή 
µηνιαίες βροχοπτώσεις και οι µέσες µηνιαίες θερµοκρασίες της ζητούµενης περιόδου.  
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                            Βροχή  PL(1)   ┌───────►EV(1)────────────► 
                                     │     ▲      εξατ/πνοή            
                                 ║   │     │   ║             ┌───────► 
      ◄─────────────RUIS(1)───────   ▼     │   ║             │         
  υπερχείλιση                    ║             ║             │         
   λεκάνης                       ║     H(1)    ║           EV(1)΄      
                ┌───ENF(1)──────── Κ(1)        ║       βαθιά εξατ/πνοή 
                │                ║     RE-1    ║             │         
 Ανώτερο        │                ╠═════════════╣             │         
 επίπεδο        ▼                ║             ║             │         
                ├──►ENF(1)*V(1)───►  Έλλειµµα  ───EV(1)*U(1)─┘         
                │   αναπλήρωση   ║   υγρασίας  ║  δηµιουργία           
                │   ελλείµµατος  ║    εδάφους  ║  ελλείµµατος          
                │                                                      
                │                                                      
                └──►ENF(1)΄─────────────┐                              
                                        │                              
                                        ▼                              
                   ┌──────────────◄──ΚΑΤΑΝΟΜΗ──►─────────────┐         
                   │                    │                    │         
                   │                    │                    │         
                 PL(2)                PL(3)                PL(4)       
                   │                    │                    │         
            ║      ▼      ║      ║      ▼      ║      ║      ▼      ║  
            ║             ║      ║             ║      ║             ║  
 Μεσαίο     ║             ║      ║             ║      ║             ║  
 επίπεδο    ║     H(2)    ║      ║     H(3)    ║      ║     H(4)    ║  
         ┌─── Κ(2)        ║   ┌─── Κ(3)        ║   ┌─── Κ(4)        ║  
         │  ║     RE-2    ║   │  ║     RE-3    ║   │  ║     RE-4    ║  
         │  ╠═════════════╣   │  ╠═════════════╣   │  ╠═════════════╣  
         │  ║             ║   │  ║             ║   │  ║             ║  
         ▼                    ▼                    ▼                   
      ENF(2)               ENF(3)               ENF(4)                 
         │                    │                    │                   
         └────────────────────┴─────►┬◄────────────┘                   
                                     ▼                                 
                                   PL(5)   ┌──────────►EV(5)─────────► 
                                     │     ▲          άντληση από      
                                 ║   │     │   ║    επιφ. ταµιευτήρα   
      ◄─────────────RUIS(5)◄──────   ▼     │   ║                       
     υπερχείλιση                 ║ ταµιευτήρας ║        άντληση από    
     ταµιευτήρα                  ║     H(5) ┌──╫─────► υδροφόρο στρώµα 
                ┌───ENF(5)◄─────── Κ(5)     │  ║                       
 Κατώτερο       │        ┌───────╫───  RE-5 │  ║                       
 επίπεδο        │   αναπλήρωση   ╠═════════ │ ═╣ επίπεδο βάσης         
                │   ελλείµµατος  ║          │  ║  ή θάλασσας           
                │        └───────╫─►        │  ║                       
                │                ║  υδροφόρο   ║                       
                │                ║   στρώµα    ║                       
                │                                                      
           παροχή βάσης                                                
         πηγή ή διαφυγές                                               
                │                                                      
                ▼ 
 
                                 

ΕΙΚΟΝΑ 1.  Εσωτερική δοµή του µοντέλου BEMER. 
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5.4.3. Εφαρµογή του µοντέλου BEMER στην πηγή του Αλµυρού Αγίου 
Νικολάου. 

 
Στην παρούσα µελέτη το µοντέλο BEMER χρησιµοποιήθηκε σε δύο µορφές του: την 
ηµερήσια (πρόγραµµα BEMER) και την µηνιαία (πρόγραµµα BEMERMHN).  
 
Α) Ηµερήσιο Μοντέλο 
 
Το ηµερήσιο µοντέλο BEMER εφαρµόσθηκε στην πηγή του Αλµυρού, για πρώτη φορά το 
1980. Τα πρώτα αποτελέσµατα δηµοσιεύθηκαν σε συνέδριο µε τα στοιχεία: ΜΠΕΖΕΣ Κ., 
1980, Εφαρµογή ενός µαθηµατικού µοντέλου στο καρστικό σύστηµα του Αλµυρού Αγ. Νικολάου 
Κρήτης: Πρακτικά ΙΙ Πανελληνίου Σεµιναρίου Υδρολογίας, Αθήνα. 
 
Στην εφαρµογή εκείνη, το µοντέλο είχε χρησιµοποιηθεί για την περίοδο 1977 – 1979. Η 
ρύθµιση έγινε µε βάση τις παροχές υδροµετρήσεων της πηγής της περιόδου 20-3-1977 έως 
20-3-1979. Ως βροχοµετρικά στοιχεία είχαν χρησιµοποιηθεί οι µετρήσεις της αντίστοιχης 
περιόδου του βροχογράφου Κριτσάς – Καθαρού του ΙΓΜΕ. 
 
Στην παρούσα εφαρµογή, το µοντέλο κάλυψε ολόκληρη την περίοδο 1973 – 2010, µε στόχο 
να διερευνηθεί το ισοζύγιο για µια µακρά περίοδο.  
 
Ως βροχοµετρικά δεδοµένα χρησιµοποιήθηκαν οι ηµερήσιες µετρήσεις για την περίοδο 1973 
– 1977 από τα βροχόµετρα Μάλλες και Έξω Ποτάµοι του Υπ. Γεωργίας και για την περίοδο 
1977 – 2010 από τους βροχογράφους Κριτσά – Καθαρό και Έξω Ποτάµοι του ΙΓΜΕ.  
 
Για την ρύθµιση του µοντέλου χρησιµοποιήθηκαν οι παροχές της πηγής, της περιόδου 7-6-
1977 έως 30-6-1982, όπως αναφέρθηκαν στην παράγραφο 5.2.5 και παρουσιάζονται στο 
Παράρτηµα 2. 
 
Από την εφαρµογή προέκυψαν δύο ηµερήσιες χρονοσειρές για την περίοδο 1973 - 2010: α) 
της µέσης επιφανειακής βροχόπτωσης και β) της υπολογισµένης από το µοντέλο παροχής . Οι 
χρονοσειρές αυτές µετατράπηκαν σε µηνιαίες και δίνονται στα Παραρτήµατα 3 και 4. 
 
 
Β) Μηνιαίο Μοντέλο 
 
Το µηνιαίο µοντέλο εφαρµόσθηκε για την περίοδο 1973 – 2010 µε στόχο να µελετηθεί το 
ισοζύγιο και να συγκριθεί µε αυτό του ηµερήσιου µοντέλου. Ως χρονοσειρά εισόδου 
(βροχοπτώσεων) χρησιµοποιήθηκαν τα δεδοµένα του Παραρτήµατος 3. Στο Παράρτηµα 5 
δίνονται οι µέσες µηνιαίες παροχές της πηγής, που υπολογίσθηκαν από το µηνιαίο µοντέλο. 
 
Στην επόµενη σελίδα φαίνεται το διάγραµµα των βροχοπτώσεων και των δύο χρονοσειρών 
παροχών. Με την ένδειξη «Παροχή» παρουσιάζεται η παροχή του ηµερήσιου µοντέλου και 
µε την ένδειξη «Υπολογισµένη Παροχή» η αντίστοιχη του µηνιαίου µοντέλου.  
 
 
 

 82



 
 

ΜΟΝΤΕΛΟ BEMER ΠΗΓΗΣ ΑΛΜΥΡΟΥ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

Ια
ν-

78
Ιο
υλ

-7
8

Ια
ν-

79
Ιο
υλ

-7
9

Ια
ν-

80
Ιο
υλ

-8
0

Ια
ν-

81
Ιο
υλ

-8
1

Ια
ν-

82
Ιο
υλ

-8
2

Ια
ν-

83
Ιο
υλ

-8
3

Ια
ν-

84
Ιο
υλ

-8
4

Ια
ν-

85
Ιο
υλ

-8
5

Ια
ν-

86
Ιο
υλ

-8
6

Ια
ν-

87
Ιο
υλ

-8
7

Ια
ν-

88
Ιο
υλ

-8
8

Ια
ν-

89
Ιο
υλ

-8
9

Ια
ν-

90
Ιο
υλ

-9
0

Ια
ν-

91
Ιο
υλ

-9
1

Ια
ν-

92
Ιο
υλ

-9
2

Ια
ν-

93
Ιο
υλ

-9
3

Ια
ν-

94
Ιο
υλ

-9
4

Ια
ν-

95
Ιο
υλ

-9
5

Ια
ν-

96
Ιο
υλ

-9
6

Ια
ν-

97
Ιο
υλ

-9
7

Ια
ν-

98
Ιο
υλ

-9
8

Ια
ν-

99
Ιο
υλ

-9
9

Ια
ν-

00
Ιο
υλ

-0
0

Ια
ν-

01
Ιο
υλ

-0
1

Ια
ν-

02
Ιο
υλ

-0
2

Ια
ν -

03
Ιο
υλ

-0
3

Ια
ν-

04
Ιο
υλ

-0
4

Ια
ν-

05
Ιο
υλ

-0
5

Ια
ν-

06
Ιο
υλ

-0
6

Ια
ν-

07
Ιο
υλ

-0
7

Ια
ν-

08
Ιο
υλ

-0
8

Ια
ν-

09
Ιο
υλ

-0
9

Ια
ν-

10
Ιο
υλ

-1
0

 Π
αρ
οχ
ή 

(m
3/

se
c)

0

100

200

300

400

500

600

700
Β
ρο
χό
π
τω

ση
 (m

m
)

ΒΡΟΧΕΣ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΠΑΡΟΧΗ

 83



Στον επόµενο πίνακα εµφανίζονται τα γενικά αποτελέσµατα του µοντέλου.  
 
 
ΜΟΝΤΕΛΟ BEMERMHN 
 
Υδρολογική Λεκάνη:     
Γεωγραφικό πλάτος:     35.2  
Έκταση της λεκάνης:    120  km2 
Χρονική περίοδος:      1973 - 2010  
Σταθµός Θερµοκρασιών: ΛΑΣΙΘΙ - ΘΕΡΜ.                 
  διορθωµένος κατά:    0  °C 
Σταθµός Βροχοπτώσεων: ΑΛΜΥΡΟΣ ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ         
 
 
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ∆ΕΞΑΜΕΝΗΣ RES-1 ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗΣ 
Κατώφλι εκτροπής από την λεκάνη (mm):            250  
Κατώφλι έναρξης της απορροής (mm):               18  
Αρχικό περιεχόµενο RES-1 ή εδαφική υγρασία (mm)  18  
Συντελεστής δηµιουργίας ελλείµµατος υγρασίας:    .1  
Συντελεστής αναπλήρωσης ελλείµµατος υγρασίας:    .8  
Μέγιστο ύψος ελλείµµατος υγρασίας (mm):          150  
Αρχικό έλλειµµα εδαφικής υγρασίας (mm):          0  
Συντελεστής µετατροπής βροχής σε χιόνι:          2  
Συντελεστής µετατροπής χιονιού σε νερό:          .02  
Μέγιστος λόγος µετατροπής βροχής σε χιόνι:       .5  
Αρχική ποσότητα χιονιού:                         0  
 
ΙΣΟΖΥΓΙΟ 
                              mm     ποσοστό 
Βροχή ................... 37166.91   100.00 
Εξατµισιδιαπνοή ......... 13129.00    35.32 
Εκτροπή εκτός λεκάνης....  1738.55     4.68 
Ενεργός Βροχόπτωση....... 22384.62    60.23 
Μεταβολή εδαφ. υγρασίας .   -85.27    -0.23 
 
 
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗΣ ΣΕ ΠΑΡΟΧΗ 
∆εξαµενή:                      RES-2      RES-3      RES-4      RES-5 
Συντελεστές εκφόρτισης:       0.0700     0.0700     0.0700     0.4000 
Αρχικό περιεχόµενο:         250.0000   250.0000   250.0000   100.0000 
Κατανοµή κατείσδυσης:         0.3333     0.3333     0.3333 
Συντελεστής κατανοµής:    0  
Καθυστέρηση εξόδου:       0  
 
 
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
1 mm/µήνα βροχής αντιστοιχεί σε παροχή    0.0463 m3/s 
Μέση µηνιαία µετρηµένη παροχή             2.2567 m3/s 
Μέση µηνιαία υπολογισµένη παροχή          2.2724 m3/s 
Μέγιστη µηνιαία υπολογισµένη παροχή       3.6271 m3/s 
Μέσος ετήσιος µετρηµένος όγκος           71.1659 εκατ.κ.µ. 
Μέσος ετήσιος υπολογισµένος όγκος        71.6631 εκατ.κ.µ. 
ΛΟΓΟΣ ΜΕΤΡΗΜΕΝΗ/ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΠΑΡΟΧΗ       0.9931 
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ                  0.9455 
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5.4.4. Συµπεράσµατα σχετικά µε το ισοζύγιο του συστήµατος του Αλµυρού. 
 
Από την παρατήρηση του προηγούµενου διαγράµµατος, του πίνακα, καθώς και των πινάκων 
των Παραρτηµάτων 3,4 και 5 µπορούµε να βγάλουµε τα εξής συµπεράσµατα: 
 

1. Η επιφάνεια της λεκάνης τροφοδοσίας ανέρχεται σε 120 km2. 
 

2. Η συνολική βροχόπτωση στην επιφάνεια τροφοδοσίας για τα 38 χρόνια της 
εφαρµογής ανέρχεται 37.165 mm. ∆ηλαδή 978 mm ανά έτος. 

 
3. Η εξατµισιδιαπνοή εκτιµάται σε 35,3%, η επιφανειακή απορροή σε 4,7% και η 

υπόγεια απορροή σε 60,2%, σε σχέση µε την βροχόπτωση. 
 

4. Η µέση µηνιαία υπολογισµένη παροχή ανέρχεται σε 2,3 m3/s. Ο ετησίως απορρέων 
όγκος ανέρχεται, κατά µέσον όρο, σε 71 εκ.κ.µ περίπου. 

 
5. Οι χαµηλότερες παροχές σηµειώθηκαν κατά την ξηρή περίοδο 1989 – 1991. Έκτοτε 

και µέχρι το 1998 σηµειώθηκε συνεχής αύξηση των αποθεµάτων και της µέσης 
παροχής. Στην περίοδο 1999 – 2000 σηµειώθηκε µια νέα ξηρή περίοδος, το ίδιο 
έντονη, όπως η προηγούµενη, η οποία όµως δεν προκάλεσε σηµαντικά προβλήµατα, 
διότι είχαν προηγηθεί µερικές υγρές χρονιές. 

 
6. Οι υψηλότερες παροχές σηµειώθηκαν στην περίοδο από το 2003 µέχρι σήµερα. 

Φαίνεται ότι τα τελευταία 10 χρόνια διανύουµε µια περίοδο υγρή σχετικώς, από 
απόψεως βροχοπτώσεων. 

 
7. Η ελάχιστη παροχή που σηµειώθηκε ήταν 1,0 m3/s και η µέγιστη 3,6 m3/s. Υπάρχει, 

δηλαδή, αισθητή διακύµανση της παροχής, µεταξύ των πλέον ξηρών και των πλέον 
υγρών περιόδων.  

 
8. Ο συντελεστής στείρευσης α ισούται µε 0,001 ανά ηµέρα, περίπου. Εάν κατά την 

έναρξη της περιόδου στείρευσης η παροχή είναι 2,3 m3/s, τότε ο όγκος των 
αποθεµάτων υπολογίζεται από τον τύπο: 

 
V = 86400 . Q / α = 86400 . 2,3 / 0,001 = 198,72 εκ.κ.µ. 

 
Άρα ο µέσος αποθηκευµένος όγκος ανέρχεται σε 200 εκ.κ.µ., δηλαδή είναι τριπλάσιος 
περίπου της µέσης ετήσιας τροφοδοσίας του συστήµατος. Αυτό έχει ιδιαίτερη 
σηµασία, διότι δείχνει ότι το σύστηµα διαθέτει αποθέµατα αρκετά µεγάλα, που 
µπορούν να καλύψουν τις αρδευτικές ανάγκες ακόµη και για µια περίοδο 
παρατεταµένης ανοµβρίας, όπως συνέβη κατά την διετία 1989 – 1991.  
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5.5. Υδρογεωλογία του συστήµατος της Ελούντας 
 
5.5.1. Περιγραφή του συστήµατος Ελούντας 
 
Το σύστηµα αυτό περιλαµβάνει ολόκληρη την χερσόνησο της Ελούντας, που εκτείνεται 
βορείως της Εθνικής Οδού Νεάπολης – Αγ. Νικολάου. Το σύστηµα αυτό δεν παρουσιάζει 
συγκεντρωµένα σηµεία εκφόρτισης, αλλά εκφορτίζεται από πολλές παράκτιες ή 
υποθαλάσσιες πηγές, που βρίσκονται στην βόρεια και ανατολική ακτή της χερσονήσου και 
είναι δύσκολο να εντοπισθούν.  
 
Το καρστικό σύστηµα του Βόρειου Μιραµπέλλου ή Ελούντας σχηµατίζεται µέσα σε µάρµαρα 
της ενότητας Plattenkalk, τα οποία είναι επωθηµένα επάνω στο φυλλιτικό σύστηµα της 
Κρήτης και εν µέρει επάνω στους νεογενείς µολασσικούς σχηµατισµούς της περιοχής 
Σχοινιά, της βόρειας πλευρά της χερσονήσου.  
 
Εποµένως, κάτω από τους ασβεστολιθικούς σχηµατισµούς του καρστικού συστήµατος 
υπάρχουν αδιαπέρατα πετρώµατα, τα οποία παρεµποδίζουν την διείσδυση του θαλασσινού 
νερού µέσα στο υδροφόρο στρώµα.  
 
Όµως, η αποµόνωση του υδροφόρου στρώµατος από την θάλασσα δεν είναι απόλυτη και 
συχνά µέσα στο καρστ εντοπίζονται και περιοχές µε υφάλµυρα νερά. Όλες οι γεωτρήσεις , 
που έγιναν στο υδρογεωλογικό σύστηµα της Ελούντας έδειξαν ότι η στάθµη του υδροφόρου 
ορίζοντα βρίσκεται ελάχιστα µέτρα πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας και ότι η 
υφαλµύρυνση που προκαλείται από τις αντλήσεις είναι συνηθισµένο φαινόµενο. 
 
Παρά τις δυσκολίες που παρουσιάζει η κατασκευή των γεωτρήσεων, κάτω από αυτές τις 
συνθήκες, αρκετές γεωτρήσεις πέτυχαν τον στόχο τους και έλυσαν πολλά προβλήµατα της 
περιοχής, υδρευτικά και αρδευτικά. 
  
 
5.5.2. Γεωτρήσεις του συστήµατος Ελούντας 
 
Το 1983 άρχισε η γεωτρητική έρευνα και στο σύστηµα των πλακωδών ασβεστόλιθων της 
Ελούντας. 
 
Η πρώτη γεώτρηση F25 κατασκευάσθηκε στην περιοχή Φουρνής στην θέση Τριβαξώνας σε 
υψόµετρο 284,87 m. Η γεώτρηση διέτρησε µυλονιτιωµένους πλακώδεις ασβεστόλιθους 
(καρνεόλες) και σωληνώθηκε µέχρι βάθους 340 m. Απέδωσε 50 m3/h µε 300 ppm Cl¯. Η 
απόλυτη στάθµη είναι +4,0 m. Χρησιµοποιείται για την ύδρευση πολλών οικισµών του 
∆ήµου Νεάπολης στην περιοχή του Βόρειου Μιραµπέλλου. 
 
Ακολούθησε η γεώτρηση F28 στην θέση Πελεγκρίνα του οικισµού Πινές της Ελούντας, σε 
υψόµετρο 298,63 m. Η γεώτρηση διέτρησε πλακώδεις ασβεστόλιθους και σωληνώθηκε µέχρι 
βάθους 361 m. Η απόλυτη στάθµη είναι +2,83 και απέδωσε 15 m3/h µε 700 ppm Cl¯. 
Χρησιµοποιείται για την ύδρευση της Ελούντας. 
 

 86



Η επόµενη γεώτρηση DF29 κατασκευάσθηκε στην περιοχή Λιµνών στην θέση Άγιος Λουκάς, 
σε υψόµετρο 265,44 m. ∆ιέτρησε µυλονιτιωµένους πλακώδεις ασβεστόλιθους. Σωληνώθηκε 
µέχρι βάθους 280 m και απέδωσε 25 m3/h µε 300 - 1000 ppm Cl¯. Η στάθµη ηρεµίας 
βρίσκεται στο απόλυτο υψόµετρο +2,14. 
 
Μεσολάβησε η γεώτρηση F30, στην Ελούντα, σε υψόµετρο 226,63 m. Έφθασε σε βάθος 292 
m αλλά απέτυχε λόγω υψηλής περιεκτικότητας σε χλωριόντα. Η απόλυτη στάθµη της ήταν 
+2,23 m. 
 
Ακολούθησε η γεώτρηση DF31 στην περιοχή Καλού Λάκκου Λιµνών, σε υψόµετρο 307,66 
m. ∆ιέτρησε µυλονιτιωµένους πλακώδεις ασβεστόλιθους και σωληνώθηκε µέχρι βάθους 323 
m. Η απόλυτη στάθµη είναι +1,66 m. Απέδωσε 35 m3/h µε 760 ppm Cl¯. Θα χρησιµοποιηθεί 
για την άρδευση γειτονικών περιοχών. 
 
Μεσολάβησε η γεώτρηση F32, στην περιοχή Φουρνής, σε υψόµετρο 248,67 m. Έφθασε σε 
βάθος 292 m αλλά απέτυχε λόγω υψηλής περιεκτικότητας σε χλωριόντα. 
 
Η επόµενη γεώτρηση DF33 κατασκευάσθηκε, το 1984, στην θέση Άγιος Ονούφριος 
Βουλισµένης, σε απόσταση 1,2 km βορειοδυτικά της Νεάπολης και σε υψόµετρο 275 m. 
∆ιέτρησε µυλονιτιωµένους πλακώδεις ασβεστόλιθους. Σωληνώθηκε µέχρι βάθους 285 m και 
απέδωσε 40 m3/h µε 170 ppm Cl¯. Η απόλυτη στάθµη είναι +2,55 m. Χρησιµοποιείται για την 
ύδρευση των οικισµών Λατσίδας, Βουλισµένης, Αγίου Αντωνίου και εν µέρει της Νεάπολης.  
 
Ακολούθησε η γεώτρηση DF34, που κατασκευάσθηκε στο φαράγγι της Λατσίδας, στον 
δρόµο από Λατσίδα προς Ζούρβα, σε υψόµετρο 165 m. ∆ιέτρησε πολύ σκληρούς πλακώδεις 
ασβεστόλιθους. Σωληνώθηκε µέχρι βάθους 215 m και απέδωσε µικρή παροχή 5 m3/h µε 40 
ppm Cl¯. 
 
Με τις παραπάνω γεωτρήσεις, που κάλυψαν περίπου ολόκληρη της περιοχή του συστήµατος 
της Ελούντας, ολοκληρώθηκε, σε πρώτο στάδιο, η έρευνα και βγήκαν τα πρώτα 
συµπεράσµατα. ∆ιαπιστώθηκε ότι η απόλυτη στάθµη του υδροφόρου ορίζοντα βρίσκεται 
πολύ χαµηλά, κάτω από +5,00 m, και ότι σε ορισµένες θέσεις σηµειώνεται αύξηση των 
χλωριόντων υπό συνθήκες συνεχούς άντλησης. Οι παροχές είναι χαµηλές γενικώς, 
µικρότερες από 40  m3/h  ανά γεώτρηση. 
 
Το 1985 συνεχίσθηκε η έρευνα στην περιοχή Λιµνών, όπου κατασκευάσθηκαν οι γεωτρήσεις 
D38 και DF41. 
 
Η γεώτρηση D38 κατασκευάσθηκε περίπου 300 m νοτιοανατολικά του νεκροταφείου των 
Λιµνών, σε υψόµετρο 190,81 m. ∆ιέτρησε µυλονιτιωµένους πλακώδεις ασβεστόλιθους. 
Σωληνώθηκε µέχρι βάθους 204 m. Απέδωσε 15 m3/h µε πτώση στάθµης 10,10 m και 140 
ppm Cl¯. Η στάθµη ηρεµίας βρίσκεται στο απόλυτο υψόµετρο +3,81 m. Χρησιµοποιείται για 
ύδρευση. 
 
Η γεώτρηση DF41 κατασκευάσθηκε ανατολικά των Λιµνών, δίπλα στην Εθνική Οδό, σε 
υψόµετρο 177,60 m. ∆ιέτρησε µυλονιτιωµένους πλακώδεις ασβεστόλιθους. Σωληνώθηκε 
µέχρι βάθους 247 m. Απέδωσε 35 m3/h µε πτώση στάθµης 12 m και 156 ppm Cl¯. Η στάθµη 
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ηρεµίας βρίσκεται στο απόλυτο υψόµετρο +1,25 m. Χρησιµοποιείται για άρδευση από τον 
TOEB.   
 
Η έρευνα συνεχίσθηκε το 1985 µε την γεώτρηση F42, που κατασκευάσθηκε στις δυτικές 
παρυφές του χωριού Σκινιάς, στην θέση Αγ. ∆ηµήτριος, σε υψόµετρο 233 m. Η γεώτρηση 
σωληνώθηκε µέχρι βάθους 255 m και απέδωσε 17 m3/h µε πτώση στάθµης 21,5 m και 1050 
ppm Cl¯. Η απόλυτη στάθµη είναι +1,0 m περίπου. 
 
Η γεώτρηση DF47 κατασκευάσθηκε στην Φουρνή, στον Τριβαξώνα, το 1987, σε υψόµετρο 
292,07 m. Σωληνώθηκε µέχρι βάθους 327 m. Η απόλυτη στάθµη ήταν +4,0 m. Η παροχή 
άντλησης ήταν µικρή και θεωρήθηκε αποτυχούσα. 
 
Η γεώτρηση F52 κατασκευάσθηκε, επίσης, στον Τριβαξώνα, το 1988, σε υψόµετρο 289,75. 
Σωληνώθηκε µέχρι βάθους 332 m. Απέδωσε 46 m3/h µε πτώση στάθµης 3 m περίπου. Το 
νερό περιείχε 70 – 90 ppm Cl¯. Η στατική στάθµη ήταν σε υψόµετρο +3,59 m στις 22-9-1988. 
Σήµερα το νερό περιέχει περίπου 300 ppm Cl¯.   
 
Η γεώτρηση D57 κατασκευάσθηκε το 1990 στον Σκινιά, σε υψόµετρο 87,82 m. ∆ιέτρησε 
µολασσικούς σχηµατισµούς και σωληνώθηκε µέχρι βάθους 97 m. Απέδωσε 50 m3/h µε 
πτώση στάθµης 0.05 m περίπου. Το νερό περιείχε 1450 ppm Cl¯. Τα στοιχεία είναι σχετικώς 
ικανοποιητικά, εάν σκεφθεί κανείς ότι η γεώτρηση απέχει µόλις 600 m από την θάλασσα. 
 
Η γεώτρηση F61 κατασκευάσθηκε στην περιοχή του οικισµού Κουνάλι του Αγ. Αντωνίου, σε 
υψόµετρο 235 m. ∆ιέτρησε πλακώδεις ασβεστόλιθους µέχρι βάθους 271,5 m. Η στάθµη του 
νερού ήταν σε βάθος 231,5 m. Το νερό περιείχε 4000 ppm Cl¯ και για τον λόγο αυτόν η 
γεώτρηση εγκαταλείφθηκε. 
 
Η γεώτρηση F64 έγινε στον οικισµό Ατζιµπραγιά, βορείως του Αγ. Νικολάου. ∆ιέτρησε 258 
m πλακώδεις ασβεστόλιθους. Βρήκε υδροφόρο στρώµα µε νερό περιεκτικότητας 10.000 ppm 
Cl¯  και για τον λόγο αυτόν εγκαταλείφθηκε. 
 
Η γεώτρηση F65 έγινε, επίσης, στον οικισµό Ατζιµπραγιά. ∆ιέτρησε 296 m πλακώδεις 
ασβεστόλιθους. Σωληνώθηκε µέχρι βάθους 278 m. Απέδωσε 30 m3/h µε πτώση στάθµης 6,0 
m. Το νερό περιείχε 2500 ppm Cl¯. 
 
 
Το 1994 – 1995 οι έρευνες επαναλήφθηκαν και κατασκευάσθηκαν γεωτρήσεις F73 – Σκινιάς, 
F75 – Σέλλες, F76 – Βρουχάς, Τ77 – Σκινιάς. 
 
Η γεώτρηση F73 κατασκευάσθηκε στon Σκινιά  1994, σε υψόµετρο 66,75 m. Σωληνώθηκε 
µέχρι βάθους 90 m. Η περιεκτικότητα του νερού σε χλωριόντα ήταν 2800 ppm. Η στατική 
στάθµη ήταν σε βάθος 66,2 m στις 31-8-1994. 
 
Η γεώτρηση F75 κατασκευάσθηκε στις Σέλλες (Κακό Καφάλι Λούµα), το 1994, σε υψόµετρο 
205 m. Σωληνώθηκε µέχρι βάθους 208 m. Απέδωσε 30 m3/h µε περιεκτικότητα νερού σε 
χλωριόντα 1360 ppm. 
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Η γεώτρηση F76 κατασκευάσθηκε στον Βρουχά, το 1995, σε υψόµετρο 209 m. Σωληνώθηκε 
µέχρι βάθους 217 m. Απέδωσε 40 m3/h µε περιεκτικότητα νερού σε χλωριόντα 1350 ppm. 
 
Η γεώτρηση T77 κατασκευάσθηκε στον Σκινιά στην θέση Βλυχάδια, το 1995, σε υψόµετρο 
140 m. Σωληνώθηκε µέχρι βάθους 149,3 m. Απέδωσε 20 m3/h µε περιεκτικότητα νερού σε 
χλωριόντα 1270 ppm. 
 
Η γεώτρηση Τ82 κατασκευάσθηκε το 1997 στον Βρουχά. Είχε βάθος 232 m,  αλλά απέτυχε 
διότι το νερό ήταν υφάλµυρο. 
 
Η γεώτρηση Τ83 κατασκευάσθηκε το 1998 στον Βρούχά. Είχε βάθος 267 m, αλλά απέτυχε 
διότι το νερό ήταν υφάλµυρο. 
 
Η γεώτρηση Τ84 (Μαυρίκη) κατασκευάσθηκε το 1998 στις Σέλλες. Σωληνώθηκε µέχρι 
βάθους 230 m και απέδωσε 50 m3/h µε περιεκτικότητα νερού σε χλωριόντα 1500 ppm.  
 
Η γεώτρηση Τ85 κατασκευάσθηκε το 1998 στον Βρούχά. Είχε βάθος 277 m, αλλά απέτυχε 
διότι το νερό ήταν υφάλµυρο. 
 
Η γεώτρηση Τ87 κατασκευάσθηκε το 1998 στον Σκινιά, στην θέση Βάλτος. Σωληνώθηκε 
µέχρι βάθους 297 m και απέδωσε 20 m3/h µε περιεκτικότητα νερού σε χλωριόντα 1400 ppm. 
Απόλυτη στάθµη +1,60 m. 
  
Η γεώτρηση Τ88 κατασκευάσθηκε το 1998 στις Σέλλες, στην θέση Μύλος. Σωληνώθηκε 
µέχρι βάθους 280 m και απέδωσε 40 m3/h µε περιεκτικότητα νερού σε χλωριόντα 1650 ppm.   
 
Η γεώτρηση Τ90 κατασκευάσθηκε το 1998 στην Ελούντα, δίπλα στις εγκαταστάσεις του 
Βιολογικού Καθαρισµού. Έχει βάθος 160 m και απέδωσε 30 m3/h µε περιεκτικότητα νερού 
σε χλωριόντα 1500 ppm. 
 
Η γεώτρηση Τ100 κατασκευάσθηκε το 2002 στον οικισµό Κουδουµάλο. Σωληνώθηκε µέχρι 
βάθους 243 m και απέδωσε 40 m3/h. 
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5.6. Παρούσα κατάσταση των υπόγειων νερών. 
 
Μετά την κατασκευή των πρώτων επιτυχών, από απόψεως ποιότητας νερού, γεωτρήσεων του 
ΙΓΜΕ, στο διάστηµα 1977 – 1978, άρχισε προοδευτικά και η εκµετάλλευσή τους µε 
πρωταρχικό στόχο να καλυφθούν οι υδρευτικές ανάγκες του Αγίου Νικολάου, της Ελούντας 
και των οικισµών της ευρύτερης περιοχής, που υπέφεραν από χρόνιο πρόβληµα λειψυδρίας. 
Αργότερα, άρχισε και η κατασκευή και η εκµετάλλευση γεωτρήσεων για άρδευση. 
 
Η παρούσα µελέτη,  αποσκοπεί στην επέκταση των αρδευτικών δικτύων της περιοχής. Η 
επίτευξη αυτού του στόχου εξαρτάται βασικά από τις επιπτώσεις που θα έχουν τα 
σχεδιαζόµενα νέα έργα στο Περιβάλλον και στην Υδρογεωλογία της περιοχής, δηλαδή τα νέα 
έργα υπόκεινται σε ορισµένους περιορισµούς από περιβαλλοντικής και υδρογεωλογικής 
απόψεως.  
 
Το σηµαντικότερο πρόβληµα που τίθεται είναι η υφαλµύρυνση των υπόγειων νερών της 
περιοχής Μέσα Λακωνίων, η οποία αποτελεί και τον κύριο τροφοδότη των αρδευτικών 
έργων, µέχρι σήµερα.  
 
Παρακάτω αναλύουµε διεξοδικότερα το θέµα αυτό. 
 
Πρέπει να διευκρινισθεί εξ αρχής, ότι η υφαλµύρυνση των υπόγειων νερών της περιοχής 
Μέσα Λακωνίων είναι ένα φυσικό φαινόµενο που σχετίζεται µε τις υδροδυναµικές συνθήκες 
που επικρατούν ανάντη της πηγής του Αλµυρού, και δεν οφείλεται στην άντληση των 
γεωτρήσεων. ∆ηλαδή υφαλµύρυνση υπήρχε και πριν από την κατασκευή των γεωτρήσεων. 
Αυτό αποδεικνύεται από τα εξής: 
 
Κατά την έναρξη κατασκευής των γεωτρήσεων του ΙΓΜΕ, το 1977, είχε διαπιστωθεί ότι το 
νερό στην γεώτρηση D1 – Μαργέλι είχε 630 ppm Cl¯, ενώ στην γεώτρηση D2 – 
Μαρνέλληδες είχε 595 ppm Cl¯. Επίσης είχε διαπιστωθεί ότι η υφιστάµενη, τότε, γεώτρηση 
Χαµηλού (σήµερα F54 ή ΜΛ1) είχε 800 ppm Cl¯. Φυσικά, προς τα ανατολικά των Λακωνίων 
η υφαλµύρυνση αυξανόταν και έφθανε προοδευτικά τα 3000 ppm Cl¯, στην πηγή του 
Αλµυρού. 
 
Σήµερα (2010), µετά από 30 και πλέον έτη αντλήσεων, η κατάσταση, από απόψεως 
χλωριόντων των γεωτρήσεων φαίνεται στον επόµενο πίνακα.  
 
 
 D58 

- F96 
D5 F94 F54 D49 Τ4 D1 D2 - 

DF44 
T5 T0 Τ3 Τ2 

             
ΜΑΙ 2010 730 695 744   638 716 709     
ΙΟΥΝ 2010 710 696 693  725 647 728 721 61 724   
ΙΟΥΛ 2010 709 702 696  729 655 755 717 56 738   
ΑΥΓ 2010 717 707 709  732 659 749 723 59 721 586 640 
ΣΕΠ 2010 709 705 695  729  731 693 60 687 580 651 

 
 ΠΙΝΑΚΑΣ 19: Περιεκτικότητα σε χλωριόντα των γεωτρήσεων Μέσα Λακωνίων 

(ΤΟΕΒ 2010). 
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Παρατηρούµε, ότι οι περιεκτικότητες σε χλωριόντα ελάχιστα έχουν αυξηθεί σε σχέση µε το 
1977. Πιο συγκεκριµένα, επήλθε µια ελαφρά αύξηση από 630 σε 730 ppm Cl¯, στην 
γεώτρηση D1 και από 595 ppm σε 710 ppm περίπου στην γεώτρηση D2. ∆ηλαδή η αύξηση 
ήταν της τάξης των 100 ppm Cl¯. 
 
Φαίνεται, ότι το σύστηµα, έπειτα από µια µεταβατική περίοδο 2 – 3 ετών, µετά την έναρξη 
των αντλήσεων, προσαρµόσθηκε σε νέες συνθήκες ροής και υφαλµύρυνσης. Έκτοτε, το 
σύστηµα παραµένει σταθεροποιηµένο και σχεδόν ανεπηρέαστο ακόµη και σε ισχυρές 
εξωτερικές µεταβολές, όπως είναι η διαδοχή υγρών – ξηρών ετών. Αυτό οφείλεται, 
προφανώς, στα µεγάλα αποθέµατα νερού του συστήµατος, τα οποία, όπως υπολογίσαµε στην 
παρ. 5.4.4., ανέρχονται σε 200 εκ.κ.µ. περίπου.  
 
Όπως, αναφέρθηκε στη παράγραφο 5.4.4, η ετήσια απορροή του συστήµατος (που 
ισοδυναµεί µε την απορροή της πηγής του Αλµυρού) ανέρχεται σε 71.000.000 κ.µ. Από 
αυτήν την ποσότητα εκµεταλλευόµαστε σήµερα ετησίως, για όλες τις χρήσεις, 7.285.000 
εκ.κ.µ. (παρ. 2.5.), δηλαδή περίπου το 10% της ετήσιας απορροής του συστήµατος. 

 
Συνδυάζοντας τώρα τα παραπάνω δεδοµένα, µπορούµε να πούµε ότι η εκµετάλλευση του 
10% του όγκου της ετήσιας απορροής του συστήµατος επέφερε, µακροχρόνια, αύξηση 
κατά 10% των χλωριόντων του νερού των αρδευτικών γεωτρήσεων της περιοχής Μέσα 
Λακωνίων. 
 
Εάν σκεφθούµε διαφορετικά και θεωρήσουµε ότι η αύξηση των χλωριόντων στις αρδευτικές 
γεωτρήσεις της υφάλµυρης περιοχής των Μέσα Λακωνίων δεν οφείλεται στην αύξηση του 
αντλούµενου ετησίως όγκου, αλλά οφείλεται στην αύξηση των αντλούµενων παροχών των 
γεωτρήσεων, µόνο της περιοχής Μέσα Λακωνίων, τότε έχουµε τα εξής στοιχεία:  
 
Στην παράγραφο 2.3, είδαµε ότι η συνολική παροχή που αντλείται σήµερα από τις 
γεωτρήσεις Μέσα Λακωνίων, κατά τον µήνα αιχµής, ανέρχεται σε 1045 m3/h. Μπορούµε να 
δεχθούµε, ότι η απόληψη αυτή επέφερε αύξηση των χλωριόντων κατά 100 ppm περίπου, 
κατά την τελευταία 30ετία, όπως αναφέρθηκε πιο πάνω.  
 
Με βάση αυτό το στοιχείο, είναι θεµιτό να υποθέσουµε, ότι η περαιτέρω αύξηση των 
απολήψεων θα επιφέρει ανάλογη αύξηση των χλωριόντων και µάλιστα µε αναλογία 100 ppm 
ανά 1000 m3/h αύξησης της παροχής αντλήσεων. 
 
∆ηλαδή, εάν υποθέσουµε ότι οι απολήψεις από την περιοχή Μέσα Λακωνίων αυξηθούν 
κατά 40%, δηλαδή φθάσουν τα 1460 m3/h (αύξηση κατά 1460 – 1045 = 415 κ.µ./ώρα, 
τότε τα χλωριόντα θα αυξηθούν κατά 40 ppm περίπου, δηλαδή θα φθάσουν τα 770 ppm, 
από 730 που είναι σήµερα. Η αύξηση αυτή µπορεί να θεωρηθεί ως αµελητέα και δεν θα 
έχει δυσµενείς επιδράσεις στα αρδευόµενα φυτά. 
 
Η αύξηση των απολήψεων κατά 40% δεν είναι περιοριστική. Θεωρητικά, οι απολήψεις 
µπορούν να αυξηθούν περαιτέρω, έχοντας υπόψη ότι θα προκαλέσουν τις ανάλογες 
επιπτώσεις στην ποιότητα των νερών της περιοχής Μέσα Λακωνίων. Θα πρέπει, όµως, κάτι 
τέτοιο να λάβει υπόψη του και την κατανοµή των νέων γεωτρήσεων στον χώρο, η οποία 
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επίσης παίζει ρόλο στο φαινόµενο της υφαλµύρυνσης. Γενικώς, όλες οι νέες γεωτρήσεις θα 
πρέπει να τοποθετούνται στην νοτιοδυτική πλευρά του συστήµατος.   
 
Εποµένως, από υδρογεωλογικής απόψεως µπορούµε να συµπεράνουµε ότι δεν τίθεται 
εµπόδιο για την περαιτέρω αύξηση των αντλούµενων ποσοτήτων, ούτε από απόψεως 
συνολικού αντλούµενου ετήσιου όγκου, ούτε από απόψεως παροχής γεωτρήσεων κατά τον 
µήνα αιχµής. 
 

Για τις ανάγκες της παρούσης µελέτης, υιοθετούµε την πρόταση να 
αυξηθούν οι απολήψεις από την περιοχή των Μέσα Λακωνίων κατά 40%, 
σε σχέση µε τις σηµερινές. 
 
Όπως είδαµε στην παράγραφο 2.5, από την υφάλµυρη ζώνη των Μέσα Λακωνίων αντλούνται 
σήµερα 3.184.000 κ.µ. ετησίως. Η προτεινόµενη αύξηση των απολήψεων κατά 40% 
ισοδυναµεί µε 1.273.600  κ.µ. ετησίως. Άρα µελλοντικά θα αντλούµε 3.184.000 + 1.273.600 
= 4.457.600 κ.µ. ετησίως. 

 
Η ποσότητα αυτή είναι συµβατή µε τα οριζόµενα στις παλαιότερες µελέτες, είτε του ΙΓΜΕ, 
είτε της Περιβαλλοντικής Μελέτης. Υπενθυµίζουµε σχετικά, ότι το ΙΓΜΕ (παρ. 3.1) είχε 
εκτιµήσει ότι από την υφάλµυρη ζώνη των Μέσα Λακωνίων  µπορούν να αντληθούν για την 
τροφοδοσία των αρδευτικών δικτύων 5.000.000 εκ.κ.µ. επί πλέον των 1.100.000 εκ.κ.µ., τα 
οποία ήδη αντλούνταν. Άρα, συνολικά, 6.100.000 εκ.κ.µ.  
 
Στην Έγκριση των περιβαλλοντικών όρων της Περιβαλλοντικής Μελέτης, αναφέρεται ότι η 
ετήσια απολήψιµη ποσότητα νερού από το σύνολο των γεωτρήσεων του έργου, για άρδευση, 
δεν θα υπερβαίνει τα 6.000.000 κ.µ. Εάν αφαιρέσουµε 1.000.000 κ.µ. που αντλούνται από 
περιοχές εκτός των Μέσα Λακωνίων, τότε µπορούµε να πούµε ότι για την περιοχή των Μέσα 
Λακωνίων είχε εγκριθεί ποσότητα απολήψεων 5.000.000 κ.µ.   
 
Η εγκεκριµένη αυτή ποσότητα είναι συµβατή µε την πρότασή µας για αύξηση των 
απολήψεων από τα µέσα Λακώνια σε 4.457.600 κ.µ. ετησίως. 
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6. Συµπεράσµατα – Προτάσεις. 
 
6.1. Περιοχή Κριτσάς - Ταπών 
 
Όπως αναφέραµε και πιο πάνω, παρά τις προσπάθειες που καταβλήθηκαν τα τελευταία 35 
χρόνια, για την σύλληψη των νερών της πηγής του Αλµυρού Αγ. Νικολάου, ανάντη της 
πηγής, σε περιοχές όπου τα καρστικά νερά δεν έχουν έρθει σε επαφή µε το νερό της 
θάλασσας, ο στόχος αυτός δεν επετεύχθη. Όλες οι µέχρι τώρα κατασκευασθείσες γεωτρήσεις, 
είτε επέτυχαν υψηλές παροχές σε περιοχές µε υφάλµυρα νερά, είτε επέτυχαν χαµηλές, 
σχετικώς, παροχές σε περιοχές µε γλυκά νερά. Μέχρι στιγµής δεν εντοπίσθηκε ο άξονας της 
κύριας υπόγειας ροής, που τροφοδοτεί την πηγή του Αλµυρού. 
 
Για τον εντοπισµό αυτού του κύριου άξονα, το ΙΓΜΕ κατασκεύασε ορισµένες ερευνητικές 
γεωτρήσεις στην περιοχή Αδριανού, σε υψόµετρο πάνω από 500 m. Οι γεωτρήσεις αυτές, 
λόγω του µεγάλου βάθους και των τεχνικών προβληµάτων που αντιµετωπίζουν, έχουν 
µεγάλο κόστος και είναι αµφιβόλου αποτελεσµατικότητας, όσον αφορά τα επιδιωκόµενα 
αποτελέσµατα. 
 
Η κύρια υπόγεια ροή του Αλµυρού φαίνεται ότι βρίσκεται στην περιοχή του Χαυγά της 
Κριτσάς (φαράγγι Κριτσάς). Αυτό προκύπτει από τις πληροφορίες που έδωσαν οι γεωτρήσεις 
των Μέσα Λακωνίων, δηλαδή της περιοχής που βρίσκεται κατάντη του Χαυγά Κριτσάς. Στις 
εν λόγω γεωτρήσεις παρατηρήθηκε πολύ χαµηλή στάθµη του υδροφόρου ορίζοντα, πράγµα 
που υποδηλώνει µεγάλη περατότητα του πετρώµατος, δηλαδή ανεπτυγµένο καρστ και υψηλές 
παροχές υπόγειας κυκλοφορίας. 
 
Οι δύο γεωτρήσεις, F7 και F8, που διανοίχθηκαν στην περιοχή του Χαυγά Κριτσάς, 
εµφανίζουν απότοµες διακυµάνσεις της στάθµης τους, κατά την περίοδο των βροχοπτώσεων, 
πράγµα που υποδηλώνει ότι βρίσκονται µέσα στην ζώνη της έντονης τροφοδοσίας του 
συστήµατος, που πιθανότατα αντιστοιχεί στην ορεινή ζώνη του όρους Καθαρό Τσίβι. 
 
Πιστεύουµε, ότι υπάρχουν ακόµη περιθώρια συνέχισης της έρευνας προς την κατεύθυνση 
αυτή, µε στόχο την σύλληψη των νερών του Αλµυρού, πριν από την ανάµιξή τους µε το 
θαλασσινό νερό. Για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος χρειάζεται να διανοιχθούν µερικές 
ερευνητικές γεωτρήσεις µεγάλου σχετικώς βάθους, δηλαδή µεγαλύτερου από αυτό που 
µπορούσε να επιτύχει στο παρελθόν το ΙΓΜΕ µε τα µέσα που διέθετε. 
 
Οι γεωτρήσεις του προγράµµατος αυτού θα πρέπει να γίνουν δυτικά των Μέσα Λακωνίων 
(νοτιοδυτικά του οικισµού Μαργέλι) και σε υψόµετρα µέχρι 400 m περίπου. Η ποιότητα των 
υπογείων νερών στην ζώνη αυτή αναµένεται να είναι καλύτερη από αυτήν των γεωτρήσεων 
των Μέσα Λακωνίων, δηλαδή τα χλωριόντα αναµένεται να είναι λιγότερα από 600 ppm. 
Έτσι, σε κάθε περίπτωση τα νερά θα είναι, τουλάχιστον, κατάλληλα για ύδρευση. 
 
Στον επόµενο πίνακα δίνονται οι θέσεις των προτεινόµενων γεωτρήσεων του προγράµµατος 
έρευνας περιοχής Ταπών. 
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Α/Α Ονοµασία Χ Υ Υψόµετρο 
(m) 

Βάθος 
(m) 

∆ιάµετρος 
Γεώτρησης 

(in) 

∆ιάµετρος 
Σωλήνωσης 

(in) 
1 Υ1 649704 3894845 242 300 17 ½ 12 
2 Υ2 649624 3895114 283 320 17 ½ 12 
3 Υ3 649549 3894947 292 340 17 ½ 12 
4 Υ4 649527 3895245 314 350 17 ½ 12 
5 Υ5 649192 3894767 348 400 17 ½ 12 
6 Υ6 649258 3895146 380 430 17 ½ 12 
7 Υ7 649353 3893131 360 410 17 ½ 12 
8 Υ8 649807 3893023 365 410 17 ½ 12 
9 Υ9 649080 3893067 361 410 17 ½ 12 

 
 
6.2. Έξω Λακώνια 
 
Οι γεωτρήσεις άρδευσης που βρίσκονται στην περιοχή Έξω Λακωνίων και ιδιαίτερα αυτές 
που βρίσκονται στην µεταβατική ζώνη, µεταξύ Μέσα και Έξω Λακωνίων θα πρέπει, σε 
βάθος χρόνου, να σταµατήσουν να αντλούν διότι προκαλούν µετακίνηση υπόγειων 
υφάλµυρων µαζών νερού από τα νότια προς τα βόρεια, δηλαδή από την περιοχή των Μέσα 
Λακωνίων προς την περιοχή των Έξω Λακωνίων, Ξηροπόταµου και τον ∆άµακα.  
 
Με την διακοπή των αντλήσεων αυτών, θα βελτιωθεί η ποιότητα των νερών της µεταβατικής 
ζώνης και θα προστατευθούν αποτελεσµατικά οι γεωτρήσεις στο ∆άµακα, από τις οποίες 
υδρεύεται η Νεάπολη και µερικώς ο Αγ. Νικόλαος και η Ελούντα.  
 
Εποµένως, στην περιοχή Έξω Λακωνίων δεν προτείνεται η ανόρυξη νέων γεωτρήσεων. 
 
 
6.3. Μέσα Λακώνια 
 
Η περιοχή Μέσα Λακωνίων δέχεται µεγάλη υπόγεια τροφοδοσία από τις ορεινές περιοχές 
(Καθαρό Τσίβι – Ποταµοί και ενδεχοµένως Οροπέδιο Καθαρού και Λασιθίου) πράγµα που 
φαίνεται (εκτός από όσα αναφέρθηκαν στο κεφάλαιο της υδρογεωλογίας) και από την 
χαµηλή θερµοκρασία των υπογείων νερών που είναι παραπλήσια αυτής των νερών του 
Αλµυρού. Εποµένως είναι εξασφαλισµένη η ετήσια αναπλήρωση και η µακροχρόνια 
σταθερότητα του συστήµατος.  
 
Η περιοχή Μέσα Λακωνίων µακροπρόθεσµα θα χρησιµοποιείται για την άντληση αρδευτικού 
νερού. Από τις αναλύσεις που έγιναν στην παράγραφο 5.6., προκύπτει ότι το σύστηµα είναι 
δυνατόν να δεχθεί µια αύξηση των αντλούµενων ποσοτήτων κατά 40%, χωρίς να επέλθει 
κάποια ουσιώδης δυσµενής επίπτωση στην ποιότητα των υπόγειων νερών. 
 
Με τις επιπλέον αυτές ποσότητες είναι δυνατόν να καλυφθούν οι αρδευτικές ανάγκες των 
επεκτάσεων των αρδευτικών δικτύων προς τις περιοχές Κριτσάς (Μαρδάτι) και Αγ. Νικολάου 
(Καστέλλι – Ρούσσα Λίµνη).  
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Η επί πλέον έκταση που θα καλυφθεί θα ισούται, προφανώς, µε το 40% της ήδη αρδευόµενης 
έκτασης από γεωτρήσεις της περιοχής Μέσα Λακωνίων, η οποία όπως είδαµε στην παρ. 2.3. 
ανέρχεται σε 12.650 στρ. για τις περιοχές Λακωνίων, Κριτσάς, και Λιµνών – Χουµεριάκου 
(Πίνακας 10).  
 
Εποµένως, η έκταση των νέων προς άρδευση περιοχών (επεκτάσεων) θα είναι 5.060 στρ. 
περίπου. 
 
Για τον υπολογισµό των απαιτήσεων σε νερό των νέων επεκτάσεων, προτείνεται να 
χρησιµοποιηθεί η µέγιστη τιµή των 256 m3/στρ./έτος, που αντιστοιχεί στην κατανάλωση 
της περιοχής Λακωνίων. 
 
Με βάση τα παραπάνω, υπολογίζεται ότι η κατανάλωση νερού των νέων επεκτάσεων θα 
ανέλθει ετησίως σε   5.060 Χ 256 = 1.295.360κ.µ. Η ποσότητα αυτή θα πρέπει να προστεθεί 
στην ποσότητα που ήδη χρησιµοποιείται για τις αρδεύσεις (από την ζώνη υφάλµυρων νερών) 
και η οποία, όπως αναφέρθηκε στην παρ. 2.5., ανέρχεται σε 3.184.000 κ.µ. Έτσι, µελλοντικά, 
η συνολική κατανάλωση νερού από την υφάλµυρη ζώνη των Μέσα Λακωνίων θα φθάσει τα 
3.184.000 + 1.295.360 = 4.479.360 κ.µ. 
 
Για την εκτίµηση του αριθµού και της παροχής των νέων γεωτρήσεων, που θα 
κατασκευασθούν, στα Μέσα Λακώνια, για την κάλυψη των νέων αναγκών, πρέπει να 
υπολογίσουµε την απαιτούµενη παροχή ανά στρέµµα, κατά τον µήνα αιχµής. 
 
Όπως είδαµε στην παρ. 2.3, οι υφιστάµενες γεωτρήσεις του ΤΟΕΒ, που χρησιµοποιούνται για 
την άρδευση των περιοχών  Λακωνίων, Κριτσάς, και Λιµνών – Χουµεριάκου έχουν συνολική 
παροχής 1.045 m3/h και αρδεύουν 12.650 στρ.  
 
Άρα, για κάθε στρέµµα, κατά τον µήνα αιχµής, απαιτείται παροχή 1.045 / 12.650 = 0,082 
m3/h/στρ.  
 
Εάν, όπως προτείνεται, γίνει επέκταση των δικτύων κατά 5.060 στρ., τότε η απαιτούµενη 
παροχή για τον µήνα αιχµής θα είναι 5.060 Χ 0,082 = 414,9 m3/h. 
 
Η απόληψη αυτής της παροχής, προτείνεται να γίνει µε την κατασκευή τεσσάρων νέων 
γεωτρήσεων στις νοτιοδυτικές  παρυφές της λεκάνης των Μέσα Λακωνίων (περιοχή Λατώ).  
 
Τα στοιχεία των νέων προτεινόµενων γεωτρήσεων δίνονται στον επόµενο πίνακα. 
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Α/Α Ονοµασία Χ Υ Υψόµετρο 
(m) 

Βάθος 
(m) 

∆ιάµετρος 
Γεώτρησης 

(in) 

∆ιάµετρος 
Σωλήνωσης 

(in) 
 Κ4 649754 3894365 186 220 17 ½ 12 
 Κ5 649935 3894466 159 200 17 ½ 12 
 Κ6 649958 3894585 162 200 17 ½ 12 
 Κ7 649784 3894552 188 230 17 ½ 12 

 
Οι γεωτρήσεις Κ4 και Κ5 προτείνεται να διατεθούν για την τροφοδοσία του νέου δικτύου της 
Ζώνης Α (Κριτσάς) και οι Κ6 και Κ7 για την τροφοδοσία του νέου δικτύου Ζώνης Β 
(Ρούσσας Λίµνης). 
 
Η παροχή άντλησης από κάθε γεώτρηση θα είναι 90-120 m3/h, και συνολικά για τις τέσσερις 
γεωτρήσεις 415 m3/h. 
 
Συνιστάται η κατασκευή δίπλα σε κάθε γεώτρηση δεξαµενής χωρητικότητας 100 m3 περίπου, 
από την οποία το νερό θα αντλείται και θα διοχετεύεται στις δεξαµενές διανοµής των 
αρδευτικών δικτύων. 
 
 
6.4. Νεάπολη 
 
Η περιοχή Νεάπολη – Βρύσες – Λίµνες – Νικηθιανός  θα αρδεύεται µε νερά κατά προτίµηση 
των Μέσα Λακωνίων και δευτερευόντως από τα νερά της περιοχής ∆ράσι – Παρακαλούρι, 
ώστε οι γεωτρήσεις ∆ρασίου να χρησιµοποιούνται σχεδόν αποκλειστικά για την ύδρευση.  
 
Οι ανάγκες της περιοχής αυτής προβλέπεται να καλυφθούν µε µεταφορά νερού από την 
περιοχή Μέσα Λακωνίων, µε την αύξηση των αντλούµενων παροχών των γεωτρήσεων Λ1, 
Λ2 και Λ3 του ΤΟΕΒ. 
 
Η συνολική παροχή που µπορούν να δώσουν αυτές οι γεωτρήσεις ανέρχεται σε 330 m3/h, 
οπότε κατά τον µήνα αιχµής µπορούν να καλύψουν τις ανάγκες 330 / 0,082 = 4.024 στρ.  
 
Ετησίως µπορούν να δώσουν περισσότερα από 1.000.000 κ.µ., όµως αυτή η ποσότητα δεν 
χρησιµοποιείται από τους αγρότες σήµερα (χρησιµοποιούνται µόνο 552.000 κ.µ.).  
 
Προτείνεται, προσωρινά, µια µικρή ποσότητα από αυτό το περίσσευµα, δηλαδή περίπου 
220.000 κ.µ. ετησίως, να διατεθούν στην περιοχή Νικηθιανού. Εποµένως, οι ανάγκες για την 
επέκταση των δικτύων προς την Ζώνη Γ (Νικηθιανός – Νεάπολη), βραχυπρόθεσµα θα 
καλυφθούν από µικρή αύξηση των αντλήσεων από τις γεωτρήσεις Λ1, Λ2 και Λ3 των Μέσα 
Λακωνίων (ΤΟΕΒ).  
 
Μακροπρόθεσµα, οι ανάγκες προτείνεται να καλυφθούν από τοπικούς πόρους, δηλαδή µε την 
κατασκευή νέων γεωτρήσεων, µέσα στο υδρογεωλογικό σύστηµα της Ελούντας. Οι δύο 
πρώτες γεωτρήσεις προτείνεται να κατασκευασθούν πλησίον της προς άρδευση περιοχής, 
βορειοανατολικά της Νεάπολης. Οι υπόλοιπες προτείνεται να κατασκευασθούν µέσα στην 
πόλγη της Φουρνής, σε µια περιοχή που δεν έχει ερευνηθεί µέχρι σήµερα. Παρακάτω 
δίνονται τα στοιχεία των προτεινόµενων γεωτρήσεων. 
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Α/Α Ονοµασία Χ Υ Υψόµετρο 
(m) 

Βάθος 
(m) 

∆ιάµετρος 
Γεώτρησης 

(in) 

∆ιάµετρος 
Σωλήνωσης 

(in) 
1 N1 647833 3903172 402 430 15 10 
2 N2 647548 3902876 361 390 15 10 
3 N3 649404 3902622 320 350 15 10 
4 N4 650950 3902431 312 340 15 10 
5 N5 650609 3902192 342 380 15 10 
6 N6 649922 3903184 325 350 15 10 
7 N7 649922 3903184 325 350 15 10 

 
Το βάθος των γεωτρήσεων είναι ενδεικτικό. Το τελικό βάθος θα εξαρτηθεί από την στάθµη 
και την ποιότητά του υπόγειου νερού. Τα δεδοµένα αυτά θα προκύψουν από την διάνοιξη, 
αρχικά, µιας ερευνητικής γεώτρησης και µετά θα ακολουθήσει η κατασκευή της τελικής 
γεώτρησης. 
 
 
6.5. ∆ράσι 
 
Όπως αναφέραµε στην παράγραφο 4.1.4.2., µε τις σηµερινές συνθήκες εκµετάλλευσης, στο 
∆ράσι προκλήθηκε γενική ταπείνωση της στάθµης κατά 40 m περίπου και το σύστηµα έχει 
ισορροπήσεις στο σηµείο αυτό, δηλαδή η ελάχιστη µέση στάθµη είναι στο +175 m περίπου. 
 
Θα πρέπει, όµως, να έχουµε υπόψη µας, ότι µέσα στις γεωτρήσεις, κατά την στιγµή της 
άντλησης, η δυναµική στάθµη (ή στάθµη άντλησης, όπως ονοµάζεται) κατέρχεται 30 – 50 m 
πιο χαµηλά από την στατική στάθµη. Έτσι, εάν µελλοντικά κατασκευασθούν και άλλες 
γεωτρήσεις στην περιοχή ∆ρασίου και η θερινή στατική στάθµη υποχωρήσει στο υψόµετρο 
των +150 m, τότε η δυναµική στάθµη ορισµένων γεωτρήσεων θα βρίσκεται στο υψόµετρο 
+100 m περίπου. Αυτό σηµαίνει ότι οι γεωτρήσεις, για να λειτουργούν αποδοτικά θα πρέπει 
να έχουν βάθος τουλάχιστον 250 m, δεδοµένου ότι το υψόµετρο του εδάφους είναι 350 m 
περίπου. Μερικές σηµερινές γεωτρήσεις, που έχουν βάθος της τάξης των 250 m, όπως η F21, 
είναι ενδεχόµενο να χρειασθεί να αντικατασταθούν µε βαθύτερες, µελλοντικά. 
 
 
6.6. Λίµνες – Άγιος Λουκάς 
 
Η περιοχή αυτή, που αντιστοιχεί στην Ζώνη ∆ (Άγιος Λουκάς) αποτελεί προέκταση του 
υφιστάµενου αρδευτικού δικτύου Λιµνών. 
 
Για την κάλυψη των αναγκών της περιοχής αυτής προτείνεται η κατασκευή των εξής νέων 
γεωτρήσεων, στην περιοχή της  γεώτρησης DF29, που δεν λειτουργεί πλέον.  
 

Α/Α Ονοµασία Χ Υ Υψόµετρο 
(m) 

Βάθος 
(m) 

∆ιάµετρος 
Γεώτρησης 

(in) 

∆ιάµετρος 
Σωλήνωσης 

(in) 
 H1 651092 3900523 250 270 15 10 
 H2 651324 3900721 261 280 15 10 
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Η παροχή των πιο πάνω γεωτρήσεων εκτιµάται σε 20-30 m3/h για κάθε µια. 
 
 
 
6.7. Άγιος Γεώργιος - Κερατίδια 
 
Η περιοχή αυτή αντιστοιχεί στην Ζώνη Ε, η οποία αποτελεί νέο αρδευτικό έργο, κοντά στους 
οικισµούς Άγιος Γεώργιος και Κερατίδια. Το έργο αυτό εφάπτεται στο υπό κατασκευή 
αρδευτικό έργο Καλού Λάκκου – Αγ. Πελαγίας, οπότε τα δύο αρδευτικά αυτά, µελλοντικά, 
ίσως µπορέσουν να λειτουργήσουν σε συνεργασία. 
 
Για την τροφοδοσία του αρδευτικού αυτού προτείνεται να κατασκευασθούν οι γεωτρήσεις 
του ακόλουθου πίνακα µε παροχή έκαστης 20-30 m3/h. 
 

Α/Α Ονοµασία Χ Υ Υψόµετρο 
(m) 

Βάθος 
(m) 

∆ιάµετρος 
Γεώτρησης 

(in) 

∆ιάµετρος 
Σωλήνωσης 

(in) 
 E1 652063 3901212 312 330 15 10 
 E2 652409 3901076 311 330 15 10 
 E3 652529 3900911 310 330 15 10 
 E4 652731 3899791 290 330 15 10 

 
Το βάθος των γεωτρήσεων είναι ενδεικτικό. Θα προηγηθεί η ανόρυξη ερευνητικής 
γεώτρησης σε κάθε θέση, και µετά θα γίνει κατασκευή της τελικής γεώτρησης. 
 
Η περιοχή, όπου θα κατασκευασθούν οι νέες γεωτρήσεις, βρίσκεται βορειότερα, κοντά στους 
οικισµούς Αγίου Ιωάννη και Αγίας Πελαγίας. 
 
               ---.--- 
 
 
Αθήνα 29 Νοεµβρίου 2010                Ο Συντάξας 
 
 
 
 
                          Κάρολος Α. Μπεζές 
                             ∆ρ Υδρογεωλόγος 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. 
 

Πηγή Αλµυρού Αγίου Νικολάου. 
Παροχή Υδροµετρήσεων 1976 - 1983 
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ΑΛΜΥΡΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ – ΠΑΡΟΧΗ Υ∆ΡΟΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΠΗΓΗΣ ΣΕ M3/SEC   -  ΕΤΟΣ 1976  
 
 
 
 
ΗΜΕΡΑ  ΙΑΝ    ΦΕΒ    ΜΑΡ    ΑΠΡ    ΜΑΙ    ΙΟΥΝ   ΙΟΥΛ   ΑΥΓ    ΣΕΠ    ΟΚΤ    ΝΟΕ    ∆ΕΚ   ΜΕΣΗ  
 
   1   .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .    
   2   .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .    
   3   .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .    
   4   .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .     2.080 
   5   .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .    
   6   .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .    
   7   .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .    
   8   .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .    
   9   .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .     2.400 
  10   .      .      .      .      .      .      .      .      .      .     2.210   .    
  11   .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .    
  12   .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .    
  13   .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .    
  14   .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .     2.350 
  15   .      .      .      .      .      .      .      .      .      .     2.290   .    
  16   .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .    
  17   .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .     2.170 
  18   .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .    
  19   .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .    
  20   .      .      .      .      .      .      .      .      .      .     2.170   .    
  21   .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .    
  22   .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .    
  23   .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .    
  24   .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .    
  25   .      .      .      .      .      .      .      .      .     2.330  2.290   .    
  26   .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .    
  27   .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .    
  28   .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .     2.360 
  29   .      .      .      .      .      .      .      .      .      .     2.050   .    
  30   .             .      .      .      .      .      .      .      .      .      .    
  31   .             .             .             .      .             .             .    
 
ΜΕΣΗ --??-- --??-- --??-- --??-- --??-- --??-- --??-- --??-- --??--  2.330  2.202  2.272  2.245 
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ΑΛΜΥΡΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ – ΠΑΡΟΧΗ Υ∆ΡΟΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΠΗΓΗΣ ΣΕ M3/SEC   -  ΕΤΟΣ 1977  
 
ΗΜΕΡΑ  ΙΑΝ    ΦΕΒ    ΜΑΡ    ΑΠΡ    ΜΑΙ    ΙΟΥΝ   ΙΟΥΛ   ΑΥΓ    ΣΕΠ    ΟΚΤ    ΝΟΕ    ∆ΕΚ   ΜΕΣΗ  
 
   1   .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .    
   2   .      .      .      .      .      .      .     2.060   .      .      .      .    
   3  2.410   .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .    
   4   .     2.300   .      .     2.000  2.090   .      .      .      .      .      .    
   5   .      .      .      .      .      .      .      .      .      .     1.550  1.970 
   6   .      .      .      .      .      .      .      .      .     1.670   .      .    
   7   .      .     2.020  2.250   .      .      .      .     2.040   .     1.580  1.750 
   8  1.810   .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .    
   9   .     2.070   .      .      .      .     2.140   .      .      .      .      .    
  10   .      .     1.950   .      .      .      .     1.940   .      .      .     1.820 
  11   .     1.980  1.960   .      .      .      .      .      .      .     1.580   .    
  12   .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .    
  13   .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .    
  14  2.000   .      .      .     1.960   .      .      .     1.800   .      .      .    
  15   .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .    
  16   .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .     1.500 
  17   .      .      .      .     2.080   .      .      .      .      .      .     1.600 
  18   .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .    
  19   .     2.210   .     2.210   .      .      .      .      .     1.750   .      .    
  20  2.130   .      .      .      .      .      .      .     1.830   .      .      .    
  21   .      .     2.060   .      .      .      .     2.070   .      .      .      .    
  22   .      .      .      .      .      .      .      .      .      .     1.600  1.670 
  23   .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .    
  24   .     2.100   .      .      .      .      .      .     2.100   .      .      .    
  25   .      .      .      .      .     2.100   .      .      .      .      .      .    
  26  2.210   .      .      .      .      .      .      .      .     1.660   .      .    
  27   .      .      .      .      .      .     2.000   .      .      .      .      .    
  28   .      .      .      .      .     2.260   .      .      .      .     1.740  1.650 
  29  2.080         2.100   .      .     2.140   .      .      .      .     1.770  1.600 
  30   .             .      .      .      .      .     2.070   .      .      .      .    
  31   .             .             .             .      .             .             .    
 
ΜΕΣΗ  2.107  2.132  2.018  2.230  2.013  2.148  2.070  2.035  1.942  1.693  1.637  1.695  1.942 
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ΑΛΜΥΡΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ – ΠΑΡΟΧΗ Υ∆ΡΟΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΠΗΓΗΣ ΣΕ M3/SEC   -  ΕΤΟΣ 1978  
 
ΗΜΕΡΑ  ΙΑΝ    ΦΕΒ    ΜΑΡ    ΑΠΡ    ΜΑΙ    ΙΟΥΝ   ΙΟΥΛ   ΑΥΓ    ΣΕΠ    ΟΚΤ    ΝΟΕ    ∆ΕΚ   ΜΕΣΗ  
 
   1   .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .    
   2   .     2.850   .      .      .      .      .     2.580   .     2.090   .     2.180 
   3   .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .    
   4   .     2.960   .      .      .      .      .      .      .      .     1.850  2.000 
   5   .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .    
   6   .      .      .      .      .      .      .      .     2.290   .      .      .    
   7   .      .     3.080   .      .      .      .      .      .      .     1.790   .    
   8   .     3.030   .      .     2.820   .      .      .      .      .      .     2.150 
   9   .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .    
  10  2.310   .      .      .      .      .     2.660  2.550   .      .      .      .    
  11   .      .      .      .      .      .      .      .      .     2.010   .      .    
  12   .      .      .      .      .      .      .      .     2.430   .      .      .    
  13   .     3.030   .      .      .      .      .      .      .      .      .      .    
  14  2.380  2.770   .      .      .      .      .      .      .      .      .     2.160 
  15   .      .     2.450   .      .      .      .      .      .      .      .     2.440 
  16   .      .      .      .      .      .      .      .      .      .     1.770  2.410 
  17  2.570   .      .      .      .      .     2.520   .      .      .      .      .    
  18   .      .      .      .      .      .      .      .     2.270   .      .      .    
  19   .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .    
  20   .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .     2.260 
  21   .      .     2.520   .      .      .      .     2.330   .      .      .      .    
  22   .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .    
  23   .      .      .      .      .      .      .      .      .     2.320   .      .    
  24   .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .    
  25   .      .      .     2.330   .      .      .      .      .      .      .      .    
  26  2.910   .      .      .      .      .      .      .     2.100  2.060   .      .    
  27   .      .      .      .      .      .     2.440   .      .      .     1.650  2.440 
  28   .      .     2.530   .      .      .      .     2.270   .      .      .     2.290 
  29   .             .      .      .      .      .      .      .      .      .      .    
  30  2.830          .      .      .      .      .      .      .      .      .      .    
  31   .             .             .             .      .             .             .    
 
ΜΕΣΗ  2.600  2.928  2.645  2.330  2.820 --??--  2.540  2.432  2.273  2.120  1.765  2.259  2.402 
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ΑΛΜΥΡΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ – ΠΑΡΟΧΗ Υ∆ΡΟΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΠΗΓΗΣ ΣΕ M3/SEC   -  ΕΤΟΣ 1979  
 
ΗΜΕΡΑ  ΙΑΝ    ΦΕΒ    ΜΑΡ    ΑΠΡ    ΜΑΙ    ΙΟΥΝ   ΙΟΥΛ   ΑΥΓ    ΣΕΠ    ΟΚΤ    ΝΟΕ    ∆ΕΚ   ΜΕΣΗ  
 
   1   .      .     2.130   .      .     2.210   .      .      .     2.016   .     1.694 
   2   .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .    
   3   .      .      .      .     2.320   .      .      .     2.070   .      .     1.691 
   4   .      .      .     2.700   .     2.300   .      .      .      .      .      .    
   5  2.310  2.530   .      .      .      .      .      .      .     1.990   .      .    
   6   .      .      .      .      .      .     2.284  2.494  2.130   .      .     1.839 
   7   .      .      .      .      .     2.120   .      .      .      .     2.137   .    
   8   .     2.780  2.310   .     2.370   .      .      .      .      .     2.179  1.803 
   9   .      .      .     2.680   .     2.150   .      .      .      .      .      .    
  10   .      .     2.350   .      .      .      .      .      .      .     1.792   .    
  11   .      .      .      .     2.390   .     2.287   .      .     1.967   .      .    
  12  2.270   .     2.460  2.580   .     2.190   .      .     2.011   .     2.063   .    
  13   .      .      .      .      .      .      .     2.488   .      .      .      .    
  14   .     2.870   .      .      .      .      .      .      .      .     1.884   .    
  15   .     2.930   .      .     2.230   .      .      .      .     1.934   .     2.186 
  16   .      .     2.630   .     2.230   .     2.195   .      .      .     1.983   .    
  17   .     2.980   .     2.450  2.190   .      .      .      .     2.241   .     2.298 
  18   .      .      .      .     2.200   .      .     2.287   .      .      .      .    
  19   .      .     2.590   .      .      .     2.280   .      .      .      .     2.209 
  20   .      .     2.690   .      .      .      .      .      .      .     2.131  2.024 
  21   .      .     2.750   .      .     2.350   .      .      .      .      .      .    
  22  2.340   .      .      .     2.210   .      .     2.461   .      .      .      .    
  23   .      .     2.760   .      .      .      .      .      .     1.988   .      .    
  24   .      .      .      .      .      .     2.272  2.517   .      .     1.878   .    
  25   .      .      .     2.290   .     2.330   .      .      .      .      .      .    
  26   .      .      .      .     2.140   .      .      .     2.018   .      .      .    
  27   .      .     2.530   .      .     2.270   .      .      .     1.900  1.820  2.380 
  28   .      .      .     2.490   .      .     2.298  2.353  2.013   .      .      .    
  29   .             .      .     2.170   .      .      .      .      .     1.819   .    
  30   .            2.800   .      .     2.349   .      .      .      .      .      .    
  31   .             .            2.140         2.126   .            2.147          .    
 
ΜΕΣΗ  2.307  2.818  2.545  2.532  2.235  2.252  2.249  2.433  2.048  2.023  1.969  2.014  2.263 
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ΑΛΜΥΡΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ – ΠΑΡΟΧΗ Υ∆ΡΟΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΠΗΓΗΣ ΣΕ M3/SEC   -  ΕΤΟΣ 1980  
 
ΗΜΕΡΑ  ΙΑΝ    ΦΕΒ    ΜΑΡ    ΑΠΡ    ΜΑΙ    ΙΟΥΝ   ΙΟΥΛ   ΑΥΓ    ΣΕΠ    ΟΚΤ    ΝΟΕ    ∆ΕΚ   ΜΕΣΗ  
 
   1   .      .      .     3.180   .      .      .      .      .      .     2.150   .    
   2  2.330  2.380   .      .     2.890  2.730   .     2.340   .      .      .     1.990 
   3   .      .      .     3.280   .      .      .      .     2.310   .      .      .    
   4   .      .     2.470   .      .      .      .      .      .     2.210  1.970   .    
   5  2.490  2.400   .      .      .      .     2.500  2.453  2.210   .      .      .    
   6   .      .     2.210   .     2.760   .      .      .      .      .      .     2.130 
   7   .     2.880   .      .      .      .     2.530  2.433   .     2.120  2.170   .    
   8  2.400   .     2.660   .     2.850   .      .      .     2.270   .      .      .    
   9  2.390   .      .     2.870   .      .      .     2.404   .      .      .     2.200 
  10   .      .     3.020  3.050  2.960   .      .      .     2.130  2.150   .      .    
  11  2.270  2.820   .      .      .      .      .      .      .      .     2.420   .    
  12   .      .     2.890  3.040  2.880  2.580  2.540  2.460   .      .      .     1.780 
  13   .      .     2.940   .      .      .      .      .     2.240  2.270  2.200   .    
  14  2.560   .      .     2.750  2.730  2.630   .     2.400   .      .      .      .    
  15   .     3.000  2.670  2.720   .      .     2.360   .      .      .     2.230  1.720 
  16   .      .      .     2.620  2.600   .      .      .     2.340  2.350   .      .    
  17   .      .     2.870   .      .     2.510   .      .      .      .      .      .    
  18  2.390   .     2.880  2.600   .      .      .      .      .      .     2.170   .    
  19   .     2.980  2.840   .      .     2.570  2.429  2.450  2.320   .      .      .    
  20   .      .     2.910   .      .      .      .      .      .     2.520   .     1.730 
  21  2.440  2.780  2.990  2.670  2.520  2.540   .      .      .      .      .      .    
  22   .      .     2.880   .      .      .     2.457   .     2.240   .     1.970  1.930 
  23   .      .      .      .     2.570   .      .      .      .     2.340   .      .    
  24  2.350   .     3.210  2.880   .     2.490   .      .      .      .      .      .    
  25   .      .      .      .      .      .     2.465  2.300  2.240   .     1.720   .    
  26  2.400  2.430  3.190   .      .      .      .      .      .      .      .      .    
  27   .      .      .      .     2.540  2.460   .      .     2.220   .      .      .    
  28   .     2.510  3.300  2.950   .      .     2.328  2.250   .      .      .      .    
  29  2.820  2.980   .      .      .      .      .      .      .     2.320  2.030  1.970 
  30   .             .     2.740  2.540   .      .      .     2.190   .      .      .    
  31  2.230         3.250          .             .      .             .            1.690 
 
ΜΕΣΗ  2.422  2.716  2.893  2.873  2.713  2.564  2.451  2.388  2.246  2.285  2.103  1.904  2.503 
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ΑΛΜΥΡΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ – ΠΑΡΟΧΗ Υ∆ΡΟΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΠΗΓΗΣ ΣΕ M3/SEC   -  ΕΤΟΣ 1981  
 
ΗΜΕΡΑ  ΙΑΝ    ΦΕΒ    ΜΑΡ    ΑΠΡ    ΜΑΙ    ΙΟΥΝ   ΙΟΥΛ   ΑΥΓ    ΣΕΠ    ΟΚΤ    ΝΟΕ    ∆ΕΚ   ΜΕΣΗ  
 
   1   .      .      .      .      .     2.710   .      .      .      .      .      .    
   2   .     2.700  3.150   .      .      .      .      .     2.482  2.392  2.218  2.177 
   3   .     2.650  3.150  3.290   .      .     2.760  2.484   .      .      .      .    
   4   .      .     3.190   .     3.040   .      .      .     2.475   .      .     2.206 
   5  1.930  2.660  3.260   .      .     2.810   .      .      .     2.468   .      .    
   6   .      .     3.240  3.190  3.190   .     2.760   .      .      .     2.125   .    
   7  2.200   .      .      .      .      .      .      .     2.445  2.396   .     2.164 
   8   .      .      .     3.120  3.040  2.860   .      .      .      .      .      .    
   9  2.300  2.890   .      .      .      .      .      .      .     2.437  2.280  2.283 
  10   .      .     3.140  3.000   .     2.820  2.964  2.455   .      .      .      .    
  11   .     2.750   .      .     3.030   .      .      .      .      .      .     2.136 
  12  2.310   .     3.240   .      .     2.790   .      .      .     2.383   .      .    
  13   .     2.750  3.300  3.050  3.130   .      .      .      .      .     2.163   .    
  14  2.150   .      .      .      .      .      .     2.475  2.390   .      .     2.274 
  15   .      .      .     3.070   .     2.810  2.635   .      .      .      .      .    
  16  2.470  2.900  3.300   .      .      .      .      .      .     2.210   .      .    
  17   .      .      .     2.980   .      .      .      .      .      .      .      .    
  18   .      .     3.300   .     2.980   .      .      .      .      .     2.273  2.471 
  19  2.750   .      .      .      .     2.780   .      .      .     2.211   .      .    
  20   .     2.900   .      .      .      .      .      .      .      .     2.166   .    
  21  2.710   .      .     2.940   .      .      .     2.519  2.357   .      .     2.477 
  22   .      .      .      .     2.960  2.870  2.635   .      .      .      .      .    
  23   .      .     3.450  3.010   .      .      .      .      .     2.259  2.050  2.315 
  24   .     3.130   .      .      .     2.830  2.517   .      .      .      .      .    
  25   .      .      .      .      .      .      .      .     2.487   .      .      .    
  26  2.800  3.110  3.380   .      .     2.790   .     2.501   .     2.293   .      .    
  27   .      .      .      .     2.830   .     2.596   .      .      .      .      .    
  28  2.950   .      .     3.110   .      .      .      .     2.232   .      .     2.340 
  29  2.770          .      .      .     2.810  2.549   .      .      .      .      .    
  30   .            3.170  3.130   .      .      .      .      .     2.218  2.214   .    
  31   .             .             .            2.496  2.415          .            2.329 
 
ΜΕΣΗ  2.485  2.844  3.252  3.081  3.025  2.807  2.657  2.475  2.410  2.327  2.186  2.288  2.683 

 105



 
 
 
ΑΛΜΥΡΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ – ΠΑΡΟΧΗ Υ∆ΡΟΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΠΗΓΗΣ ΣΕ M3/SEC   -  ΕΤΟΣ 1982  
 
ΗΜΕΡΑ  ΙΑΝ    ΦΕΒ    ΜΑΡ    ΑΠΡ    ΜΑΙ    ΙΟΥΝ   ΙΟΥΛ   ΑΥΓ    ΣΕΠ    ΟΚΤ    ΝΟΕ    ∆ΕΚ   ΜΕΣΗ  
 
   1   .     2.079   .      .      .      .      .      .      .      .     2.032   .    
   2   .      .     2.920  2.971   .      .      .     2.466   .      .      .      .    
   3   .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .    
   4   .      .     2.970   .      .     2.448   .      .      .      .      .      .    
   5  2.305   .     2.923  2.996  2.615   .      .      .      .      .     1.922   .    
   6   .      .      .      .      .      .      .     2.441  2.334   .      .     1.903 
   7   .      .      .     2.840  2.610   .      .      .      .      .      .      .    
   8   .     1.744   .      .      .      .      .      .      .      .      .      .    
   9   .      .     2.856  2.806   .     2.358  2.398  2.280  2.119   .      .      .    
  10   .      .     2.826   .     2.434   .      .      .      .      .      .      .    
  11  2.089   .      .      .      .     2.365   .      .      .      .      .      .    
  12   .     1.939  2.734   .      .      .     2.267   .      .      .      .      .    
  13  2.093   .      .     2.717   .      .      .     2.436  2.267   .      .     2.067 
  14   .      .      .      .      .     2.497   .      .      .      .      .      .    
  15   .     1.901  2.763  2.874   .      .      .      .      .     2.301   .      .    
  16   .      .      .      .      .      .     2.489   .      .      .      .      .    
  17   .     1.903   .      .     2.425   .      .      .     2.155   .      .      .    
  18  1.878   .      .      .      .      .      .      .      .     2.197   .      .    
  19   .      .     2.721   .     2.415   .      .      .      .      .      .      .    
  20  1.810   .      .     2.943   .      .      .     2.225   .      .      .     2.157 
  21   .      .      .      .      .     2.402   .      .      .      .      .      .    
  22  1.881  2.283  2.846   .      .      .      .      .      .      .     2.193   .    
  23   .      .      .     2.935   .      .     2.471   .      .      .      .      .    
  24   .     2.503   .      .      .      .      .      .     2.308   .      .     2.138 
  25  1.940   .      .      .      .      .      .      .      .     2.176   .      .    
  26   .     2.734  2.861  2.771   .      .      .      .      .      .      .      .    
  27  1.929   .      .      .      .      .      .     2.313   .      .      .      .    
  28   .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .     2.039 
  29   .            2.548   .      .      .      .      .      .      .     2.127   .    
  30   .             .     2.789   .      .     2.423   .      .      .      .      .    
  31   .            2.667         2.421          .      .             .             .    
 
ΜΕΣΗ  1.991  2.136  2.803  2.864  2.487  2.414  2.410  2.360  2.237  2.225  2.069  2.061  2.402 
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ΑΛΜΥΡΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ – ΠΑΡΟΧΗ Υ∆ΡΟΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΠΗΓΗΣ ΣΕ M3/SEC   -  ΕΤΟΣ 1983  
 
ΗΜΕΡΑ  ΙΑΝ    ΦΕΒ    ΜΑΡ    ΑΠΡ    ΜΑΙ    ΙΟΥΝ   ΙΟΥΛ   ΑΥΓ    ΣΕΠ    ΟΚΤ    ΝΟΕ    ∆ΕΚ   ΜΕΣΗ  
 
   1   .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .    
   2   .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .    
   3   .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .    
   4   .     2.152   .      .      .      .      .      .      .      .      .      .    
   5   .      .      .      .     2.597   .      .      .      .      .      .      .    
   6   .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .    
   7   .     2.019   .      .      .      .      .      .      .      .      .      .    
   8   .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .    
   9   .     2.144   .      .      .      .      .      .      .      .      .      .    
  10   .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .    
  11   .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .    
  12   .      .      .     2.715   .      .      .      .      .      .      .      .    
  13   .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .    
  14  1.606   .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .    
  15   .      .      .     2.617   .      .      .      .      .      .      .      .    
  16   .      .     2.423   .      .      .      .      .      .      .      .      .    
  17   .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .    
  18   .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .    
  19   .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .    
  20   .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .    
  21  2.146  2.316   .      .      .      .      .      .      .      .      .      .    
  22   .      .     2.657  2.653   .      .      .      .      .      .      .      .    
  23   .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .    
  24   .      .     2.709   .      .      .      .      .      .      .      .      .    
  25   .     2.287   .      .      .      .      .      .      .      .      .      .    
  26   .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .    
  27   .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .    
  28  1.690   .     2.912   .      .      .      .      .      .      .      .      .    
  29   .             .      .      .      .      .      .      .      .      .      .    
  30   .             .      .      .      .      .      .      .      .      .      .    
  31   .             .             .             .      .             .             .    
 
ΜΕΣΗ  1.814  2.184  2.675  2.662  2.597 --??-- --??-- --??-- --??-- --??-- --??-- --??--  2.353 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2. 
 

Πηγή Αλµυρού Αγίου Νικολάου. 
Μέση ηµερήσια παροχή  

ανηγµένη στην µέση στάθµη της θάλασσας. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ΑΛΜΥΡΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ – ΠΑΡΟΧΗ ΠΗΓΗΣ ΑΝΗΓΜΕΝΗ ΣΤΗΝ ΜΕΣΗ ΣΤΑΘΜΗ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΣΕ M3/SEC   -  ΕΤΟΣ 1977  
 
ΗΜΕΡΑ  ΙΑΝ    ΦΕΒ    ΜΑΡ    ΑΠΡ    ΜΑΙ    ΙΟΥΝ   ΙΟΥΛ   ΑΥΓ    ΣΕΠ    ΟΚΤ    ΝΟΕ    ∆ΕΚ   ΜΕΣΗ  
 
   1   .      .      .      .      .      .     2.051  1.984  1.951  1.934  1.885  1.858 
   2   .      .      .      .      .      .     2.025  1.982  1.950  1.933  1.882  1.865 
   3   .      .      .      .      .      .     2.023  1.980  1.949  1.932  1.880  1.870 
   4   .      .      .      .      .      .     2.020  1.977  1.947  1.932  1.878  1.864 
   5   .      .      .      .      .      .     2.020  1.975  1.946  1.931  1.876  1.860 
   6   .      .      .      .      .      .     2.018  1.997  1.944  1.929  1.876  1.860 
   7   .      .      .      .      .     2.128  2.015  1.997  1.943  1.927  1.874  1.868 
   8   .      .      .      .      .     2.123  2.013  1.995  1.942  1.925  1.874  1.862 
   9   .      .      .      .      .     2.118  2.011  1.993  1.939  1.924  1.874  1.861 
  10   .      .      .      .      .     2.111  2.008  1.992  1.938  1.924  1.875  1.859 
  11   .      .      .      .      .     2.116  2.008  1.990  1.938  1.921  1.877  1.858 
  12   .      .      .      .      .     2.106  2.006  1.989  1.937  1.921  1.875  1.855 
  13   .      .      .      .      .     2.099  2.006  1.987  1.934  1.919  1.871  1.855 
  14   .      .      .      .      .     2.097  2.003  1.984  1.933  1.918  1.870  1.855 
  15   .      .      .      .      .     2.092  2.003  1.980  1.931  1.917  1.866  1.861 
  16   .      .      .      .      .     2.087  2.001  1.977  1.931  1.914  1.863  1.865 
  17   .      .      .      .      .     2.085  2.001  1.974  1.929  1.913  1.859  1.866 
  18   .      .      .      .      .     2.082  2.001  1.974  1.927  1.913  1.858  1.866 
  19   .      .      .      .      .     2.080  1.999  1.970  1.925  1.911  1.854  1.867 
  20   .      .      .      .      .     2.077  1.999  1.970  1.924  1.911  1.850  1.868 
  21   .      .      .      .      .     2.075  1.999  1.969  1.921  1.911  1.848  1.878 
  22   .      .      .      .      .     2.073  1.996  1.966  1.921  1.911  1.848  1.886 
  23   .      .      .      .      .     2.070  1.996  1.964  1.921  1.909  1.849  1.896 
  24   .      .      .      .      .     2.068  1.994  1.962  1.918  1.908  1.849  1.908 
  25   .      .      .      .      .     2.066  1.994  1.961  1.918  1.906  1.850  1.921 
  26   .      .      .      .      .     2.063  1.991  1.960  1.916  1.903  1.850  1.941 
  27   .      .      .      .      .     2.061  1.991  1.959  1.916  1.900  1.849  1.960 
  28   .      .      .      .      .     2.058  1.989  1.957  1.919  1.896  1.846  1.978 
  29   .             .      .      .     2.056  1.989  1.955  1.924  1.894  1.852  1.999 
  30   .             .      .      .     2.054  1.987  1.954  1.930  1.891  1.855  2.028 
  31   .             .             .            1.987  1.952         1.889         2.055 
 
ΜΕΣΗ --??-- --??-- --??-- --??-- --??--  2.085  2.005  1.975  1.932  1.915  1.864  1.893  1.949 
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ΑΛΜΥΡΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ – ΠΑΡΟΧΗ ΠΗΓΗΣ ΑΝΗΓΜΕΝΗ ΣΤΗΝ ΜΕΣΗ ΣΤΑΘΜΗ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΣΕ M3/SEC   -  ΕΤΟΣ 1978  
 
ΗΜΕΡΑ  ΙΑΝ    ΦΕΒ    ΜΑΡ    ΑΠΡ    ΜΑΙ    ΙΟΥΝ   ΙΟΥΛ   ΑΥΓ    ΣΕΠ    ΟΚΤ    ΝΟΕ    ∆ΕΚ   ΜΕΣΗ  
 
   1  2.083  2.868  2.964  3.034  2.980  2.780  2.628  2.431  2.304  2.220  2.123  2.072 
   2  2.105  2.871  2.962  3.042  2.974  2.774  2.623  2.426  2.302  2.217  2.121  2.072 
   3  2.128  2.872  2.959  3.050  2.969  2.769  2.618  2.421  2.299  2.215  2.118  2.069 
   4  2.153  2.873  2.956  3.055  2.963  2.763  2.612  2.418  2.296  2.212  2.116  2.069 
   5  2.178  2.878  2.951  3.055  2.958  2.755  2.607  2.415  2.294  2.207  2.113  2.079 
   6  2.206  2.884  2.947  3.058  2.953  2.747  2.601  2.412  2.293  2.205  2.113  2.089 
   7  2.232  2.886  2.944  3.058  2.947  2.742  2.596  2.407  2.291  2.202  2.110  2.099 
   8  2.257  2.898  2.938  3.061  2.942  2.739  2.591  2.404  2.288  2.200  2.107  2.110 
   9  2.282  2.910  2.930  3.061  2.936  2.734  2.582  2.398  2.286  2.197  2.104  2.124 
  10  2.346  2.921  2.926  3.063  2.931  2.728  2.537  2.395  2.283  2.192  2.104  2.140 
  11  2.427  2.933  2.916  3.063  2.923  2.723  2.532  2.393  2.280  2.188  2.104  2.154 
  12  2.498  2.944  2.911  3.066  2.917  2.715  2.527  2.387  2.280  2.182  2.103  2.175 
  13  2.553  2.956  2.907  3.066  2.907  2.707  2.522  2.382  2.278  2.178  2.101  2.195 
  14  2.605  2.969  2.903  3.069  2.901  2.701  2.517  2.374  2.275  2.175  2.101  2.216 
  15  2.630  2.970  2.901  3.069  2.896  2.696  2.511  2.369  2.273  2.172  2.101  2.230 
  16  2.657  2.972  2.899  3.063  2.890  2.691  2.504  2.364  2.270  2.170  2.099  2.243 
  17  2.687  2.975  2.896  3.058  2.882  2.688  2.500  2.359  2.267  2.167  2.096  2.256 
  18  2.710  2.975  2.894  3.053  2.877  2.682  2.494  2.354  2.263  2.164  2.093  2.268 
  19  2.734  2.975  2.891  3.047  2.869  2.680  2.489  2.349  2.260  2.162  2.088  2.281 
  20  2.756  2.977  2.890  3.042  2.863  2.674  2.484  2.344  2.255  2.160  2.085  2.284 
  21  2.771  2.977  2.888  3.036  2.855  2.669  2.482  2.339  2.249  2.157  2.085  2.286 
  22  2.785  2.976  2.888  3.031  2.850  2.664  2.477  2.337  2.246  2.155  2.082  2.289 
  23  2.804  2.973  2.886  3.026  2.845  2.661  2.474  2.334  2.241  2.152  2.082  2.291 
  24  2.812  2.971  2.886  3.020  2.836  2.658  2.469  2.329  2.240  2.147  2.079  2.296 
  25  2.819  2.970  2.886  3.015  2.828  2.653  2.463  2.327  2.236  2.144  2.079  2.301 
  26  2.829  2.968  2.886  3.007  2.820  2.647  2.458  2.324  2.233  2.142  2.076  2.306 
  27  2.839  2.966  2.886  3.001  2.812  2.645  2.454  2.319  2.231  2.139  2.076  2.308 
  28  2.845  2.965  2.886  2.996  2.804  2.639  2.448  2.314  2.228  2.137  2.076  2.313 
  29  2.853         3.015  2.990  2.799  2.637  2.443  2.312  2.225  2.131  2.074  2.319 
  30  2.860         3.020  2.985  2.791  2.631  2.438  2.310  2.223  2.129  2.074  2.324 
  31  2.865         3.026         2.785         2.434  2.307         2.126         2.329 
 
ΜΕΣΗ  2.558  2.938  2.924  3.041  2.887  2.700  2.520  2.366  2.266  2.172  2.096  2.212  2.554 
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ΑΛΜΥΡΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ – ΠΑΡΟΧΗ ΠΗΓΗΣ ΑΝΗΓΜΕΝΗ ΣΤΗΝ ΜΕΣΗ ΣΤΑΘΜΗ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΣΕ M3/SEC   -  ΕΤΟΣ 1979  
 
ΗΜΕΡΑ  ΙΑΝ    ΦΕΒ    ΜΑΡ    ΑΠΡ    ΜΑΙ    ΙΟΥΝ   ΙΟΥΛ   ΑΥΓ    ΣΕΠ    ΟΚΤ    ΝΟΕ    ∆ΕΚ   ΜΕΣΗ  
 
   1  2.334  2.526  2.578  2.673  2.546  2.443  2.280  2.207  2.066  2.010  1.972  2.006 
   2  2.341  2.534  2.576  2.670  2.543  2.440  2.279  2.202  2.063  2.006  1.975  2.009 
   3  2.346  2.540  2.576  2.665  2.542  2.436  2.275  2.199  2.062  2.003  1.978  2.031 
   4  2.308  2.542  2.576  2.660  2.537  2.432  2.271  2.198  2.059  1.999  1.980  2.049 
   5  2.310  2.546  2.574  2.657  2.533  2.428  2.271  2.195  2.056  1.998  1.983  2.066 
   6  2.312  2.550  2.575  2.653  2.529  2.427  2.267  2.195  2.055  1.995  1.986  2.076 
   7  2.316  2.553  2.598  2.649  2.525  2.420  2.266  2.195  2.053  1.993  1.992  2.089 
   8  2.320  2.556  2.622  2.645  2.521  2.406  2.263  2.191  2.051  1.992  1.997  2.098 
   9  2.323  2.556  2.644  2.641  2.517  2.393  2.259  2.191  2.051  1.990  1.995  2.099 
  10  2.326  2.559  2.671  2.637  2.513  2.371  2.258  2.190  2.051  1.987  1.993  2.102 
  11  2.328  2.559  2.681  2.633  2.508  2.350  2.254  2.183  2.049  1.987  1.993  2.105 
  12  2.331  2.562  2.688  2.629  2.507  2.333  2.251  2.176  2.049  1.987  1.993  2.108 
  13  2.342  2.563  2.692  2.626  2.502  2.329  2.250  2.172  2.046  1.987  1.992  2.111 
  14  2.357  2.563  2.717  2.621  2.498  2.329  2.246  2.168  2.046  1.987  1.992  2.102 
  15  2.371  2.563  2.704  2.620  2.495  2.324  2.242  2.160  2.045  1.985  1.990  2.132 
  16  2.386  2.566  2.707  2.616  2.494  2.321  2.238  2.156  2.045  1.985  1.990  2.158 
  17  2.395  2.565  2.712  2.612  2.489  2.320  2.238  2.151  2.043  1.985  1.988  2.182 
  18  2.409  2.567  2.681  2.607  2.488  2.316  2.234  2.144  2.041  1.983  1.988  2.193 
  19  2.420  2.567  2.688  2.603  2.485  2.315  2.234  2.140  2.041  1.982  1.988  2.204 
  20  2.430  2.569  2.694  2.628  2.482  2.312  2.230  2.136  2.041  1.982  1.988  2.215 
  21  2.440  2.571  2.694  2.591  2.481  2.308  2.227  2.131  2.038  1.980  1.988  2.221 
  22  2.449  2.575  2.695  2.583  2.477  2.305  2.223  2.116  2.037  1.980  1.988  2.227 
  23  2.459  2.577  2.695  2.575  2.473  2.304  2.222  2.113  2.034  1.980  1.988  2.235 
  24  2.490  2.578  2.695  2.571  2.470  2.300  2.219  2.111  2.033  1.978  1.990  2.244 
  25  2.498  2.579  2.695  2.567  2.462  2.297  2.218  2.102  2.030  1.977  1.990  2.253 
  26  2.502  2.578  2.695  2.563  2.462  2.295  2.217  2.090  2.029  1.975  1.990  2.262 
  27  2.506  2.577  2.695  2.559  2.458  2.292  2.217  2.081  2.026  1.974  1.990  2.273 
  28  2.508  2.577  2.691  2.559  2.457  2.288  2.214  2.075  2.025  1.972  1.997  2.283 
  29  2.511         2.687  2.555  2.453  2.287  2.210  2.072  2.022  1.972  2.003  2.289 
  30  2.513         2.680  2.554  2.452  2.283  2.209  2.070  2.015  1.963  2.003  2.300 
  31  2.519         2.676         2.447         2.206  2.069         1.969         2.312 
 
ΜΕΣΗ  2.400  2.561  2.663  2.614  2.495  2.347  2.242  2.148  2.043  1.985  1.989  2.162  2.303 
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ΑΛΜΥΡΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ – ΠΑΡΟΧΗ ΠΗΓΗΣ ΑΝΗΓΜΕΝΗ ΣΤΗΝ ΜΕΣΗ ΣΤΑΘΜΗ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΣΕ M3/SEC   -  ΕΤΟΣ 1980  
 
ΗΜΕΡΑ  ΙΑΝ    ΦΕΒ    ΜΑΡ    ΑΠΡ    ΜΑΙ    ΙΟΥΝ   ΙΟΥΛ   ΑΥΓ    ΣΕΠ    ΟΚΤ    ΝΟΕ    ∆ΕΚ   ΜΕΣΗ  
 
   1  2.332  2.457  2.651  3.093  2.853  2.629  2.494  2.374  2.223  2.131  2.086  1.997 
   2  2.334  2.441  2.669  3.086  2.845  2.623  2.494  2.366  2.223  2.132  2.080  2.009 
   3  2.342  2.428  2.684  3.078  2.837  2.617  2.487  2.360  2.221  2.130  2.064  2.010 
   4  2.352  2.412  2.700  3.073  2.828  2.612  2.485  2.350  2.220  2.128  2.055  2.018 
   5  2.358  2.399  2.717  3.065  2.818  2.605  2.482  2.346  2.213  2.117  2.050  2.036 
   6  2.363  2.399  2.780  3.057  2.810  2.601  2.472  2.356  2.207  2.106  2.047  2.049 
   7  2.366  2.403  2.848  3.050  2.791  2.596  2.467  2.335  2.197  2.106  2.060  2.042 
   8  2.369  2.403  2.891  3.040  2.792  2.592  2.458  2.329  2.182  2.106  2.078  2.030 
   9  2.374  2.406  2.926  3.032  2.785  2.587  2.461  2.318  2.174  2.110  2.077  2.027 
  10  2.377  2.406  2.994  3.020  2.777  2.582  2.435  2.314  2.173  2.113  2.082  2.026 
  11  2.388  2.409  3.053  3.012  2.771  2.578  2.436  2.310  2.172  2.111  2.103  2.017 
  12  2.401  2.409  3.075  3.002  2.766  2.571  2.450  2.308  2.171  2.129  2.112  1.984 
  13  2.412  2.412  3.068  2.985  2.759  2.567  2.455  2.305  2.169  2.132  2.097  1.955 
  14  2.425  2.412  3.046  2.982  2.748  2.562  2.432  2.304  2.167  2.140  2.091  1.925 
  15  2.436  2.431  3.026  2.974  2.740  2.558  2.430  2.302  2.165  2.138  2.089  1.916 
  16  2.445  2.449  3.054  2.965  2.734  2.552  2.428  2.298  2.158  2.129  2.082  1.907 
  17  2.458  2.461  3.080  2.956  2.728  2.547  2.426  2.292  2.156  2.123  2.073  1.906 
  18  2.469  2.469  3.115  2.933  2.720  2.541  2.423  2.288  2.151  2.123  2.061  1.906 
  19  2.478  2.480  3.129  2.944  2.711  2.536  2.422  2.294  2.142  2.131  2.047  1.904 
  20  2.488  2.489  3.142  2.934  2.704  2.530  2.409  2.293  2.136  2.148  2.042  1.916 
  21  2.494  2.504  3.141  2.927  2.696  2.549  2.399  2.289  2.128  2.154  2.034  1.935 
  22  2.493  2.547  3.138  2.919  2.689  2.538  2.397  2.276  2.126  2.155  2.026  1.966 
  23  2.491  2.532  3.133  2.912  2.683  2.527  2.397  2.262  2.130  2.144  2.021  2.009 
  24  2.490  2.547  3.132  2.902  2.676  2.516  2.395  2.252  2.130  2.134  1.995  2.029 
  25  2.490  2.558  3.129  2.895  2.669  2.516  2.393  2.250  2.130  2.115  1.946  2.032 
  26  2.488  2.572  3.128  2.889  2.663  2.514  2.388  2.247  2.133  2.113  1.975  2.034 
  27  2.487  2.581  3.125  2.883  2.656  2.505  2.380  2.243  2.132  2.123  1.968  2.047 
  28  2.487  2.596  3.120  2.875  2.650  2.508  2.378  2.239  2.126  2.121  1.970  2.058 
  29  2.487  2.609  3.114  2.867  2.643  2.508  2.376  2.238  2.120  2.112  1.987  2.057 
  30  2.480         3.108  2.859  2.639  2.499  2.376  2.235  2.114  2.102  1.995  2.041 
  31  2.468         3.100         2.634         2.375  2.231         2.097         2.021 
 
ΜΕΣΗ  2.430  2.470  3.001  2.974  2.736  2.559  2.429  2.297  2.163  2.124  2.046  1.994  2.435 

 112



 
 
 
ΑΛΜΥΡΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ – ΠΑΡΟΧΗ ΠΗΓΗΣ ΑΝΗΓΜΕΝΗ ΣΤΗΝ ΜΕΣΗ ΣΤΑΘΜΗ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΣΕ M3/SEC   -  ΕΤΟΣ 1981  
 
ΗΜΕΡΑ  ΙΑΝ    ΦΕΒ    ΜΑΡ    ΑΠΡ    ΜΑΙ    ΙΟΥΝ   ΙΟΥΛ   ΑΥΓ    ΣΕΠ    ΟΚΤ    ΝΟΕ    ∆ΕΚ   ΜΕΣΗ  
 
   1  2.011  2.887  3.328  3.215  2.976  2.791  2.663  2.470  2.324  2.210  2.119  2.087 
   2  2.010  2.880  3.349  3.218  2.969  2.795  2.654  2.465  2.324  2.205  2.114  2.087 
   3  2.015  2.865  3.342  3.233  2.961  2.788  2.650  2.461  2.321  2.196  2.107  2.082 
   4  2.019  2.857  3.335  3.221  2.955  2.801  2.655  2.457  2.315  2.195  2.099  2.080 
   5  2.027  2.862  3.337  3.208  2.949  2.803  2.659  2.453  2.309  2.194  2.093  2.079 
   6  2.089  2.881  3.347  3.204  2.944  2.797  2.650  2.447  2.302  2.200  2.086  2.079 
   7  2.133  2.928  3.357  3.191  2.938  2.791  2.642  2.444  2.299  2.201  2.084  2.069 
   8  2.197  2.941  3.349  3.175  2.933  2.783  2.631  2.441  2.288  2.203  2.085  2.069 
   9  2.286  2.933  3.323  3.151  2.927  2.776  2.617  2.438  2.286  2.202  2.098  2.109 
  10  2.331  2.913  3.315  3.138  2.922  2.770  2.604  2.433  2.275  2.197  2.105  2.109 
  11  2.348  2.901  3.303  3.125  2.915  2.762  2.588  2.428  2.272  2.188  2.113  2.075 
  12  2.350  2.896  3.300  3.120  2.910  2.754  2.585  2.426  2.270  2.187  2.109  2.075 
  13  2.346  2.898  3.298  3.109  2.904  2.753  2.576  2.424  2.269  2.186  2.093  2.125 
  14  2.338  2.905  3.309  3.103  2.899  2.748  2.571  2.421  2.266  2.184  2.083  2.148 
  15  2.352  2.931  3.286  3.099  2.893  2.741  2.568  2.416  2.263  2.181  2.087  2.195 
  16  2.376  2.943  3.282  3.094  2.888  2.733  2.568  2.413  2.260  2.165  2.090  2.245 
  17  2.431  2.951  3.280  3.080  2.882  2.728  2.567  2.413  2.248  2.157  2.097  2.249 
  18  2.446  2.985  3.271  3.067  2.927  2.720  2.560  2.415  2.243  2.148  2.106  2.249 
  19  2.456  3.038  3.262  3.069  2.922  2.716  2.552  2.414  2.235  2.138  2.099  2.188 
  20  2.475  3.067  3.253  3.071  2.913  2.716  2.559  2.413  2.229  2.135  2.084  2.197 
  21  2.488  3.094  3.245  3.050  2.898  2.718  2.560  2.403  2.222  2.130  2.068  2.197 
  22  2.513  3.122  3.238  3.041  2.888  2.718  2.549  2.387  2.214  2.124  2.057  2.176 
  23  2.554  3.174  3.228  3.030  2.877  2.714  2.530  2.384  2.207  2.120  2.049  2.167 
  24  2.652  3.232  3.221  3.029  2.865  2.711  2.518  2.381  2.206  2.121  2.042  2.210 
  25  2.747  3.253  3.213  3.035  2.849  2.699  2.519  2.377  2.213  2.140  2.037  2.233 
  26  2.783  3.267  3.209  3.032  2.818  2.687  2.516  2.371  2.214  2.140  2.037  2.254 
  27  2.808  3.286  3.203  3.029  2.813  2.681  2.514  2.363  2.209  2.136  2.054  2.263 
  28  2.838  3.300  3.196  3.031  2.811  2.678  2.509  2.357  2.208  2.133  2.070  2.231 
  29  2.862         3.190  3.028  2.807  2.674  2.499  2.351  2.208  2.133  2.071  2.214 
  30  2.866         3.186  3.022  2.799  2.671  2.483  2.329  2.211  2.130  2.077  2.179 
  31  2.874         3.181         2.793         2.476  2.325         2.124         2.170 
 
ΜΕΣΗ  2.420  3.007  3.275  3.107  2.895  2.741  2.574  2.410  2.257  2.165  2.084  2.158  2.588 
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ΑΛΜΥΡΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ – ΠΑΡΟΧΗ ΠΗΓΗΣ ΑΝΗΓΜΕΝΗ ΣΤΗΝ ΜΕΣΗ ΣΤΑΘΜΗ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΣΕ M3/SEC   -  ΕΤΟΣ 1982  
 
ΗΜΕΡΑ  ΙΑΝ    ΦΕΒ    ΜΑΡ    ΑΠΡ    ΜΑΙ    ΙΟΥΝ   ΙΟΥΛ   ΑΥΓ    ΣΕΠ    ΟΚΤ    ΝΟΕ    ∆ΕΚ   ΜΕΣΗ  
 
   1  2.169  2.040  2.823  2.719  2.728  2.484   .      .      .      .      .      .    
   2  2.193  2.048  2.841  2.754  2.719  2.475   .      .      .      .      .      .    
   3  2.228  2.040  2.823  2.796  2.702  2.475   .      .      .      .      .      .    
   4  2.224  2.026  2.815  2.810  2.684  2.463   .      .      .      .      .      .    
   5  2.210  2.022  2.775  2.806  2.653  2.461   .      .      .      .      .      .    
   6  2.188  2.022  2.749  2.789  2.644  2.461   .      .      .      .      .      .    
   7  2.162  1.988  2.733  2.771  2.628  2.459   .      .      .      .      .      .    
   8  2.169  1.956  2.733  2.764  2.588  2.458   .      .      .      .      .      .    
   9  2.158  1.951  2.719  2.763  2.566  2.447   .      .      .      .      .      .    
  10  2.113  1.947  2.698  2.761  2.562  2.442   .      .      .      .      .      .    
  11  2.095  1.953  2.688  2.766  2.562  2.449   .      .      .      .      .      .    
  12  2.075  1.974  2.681  2.771  2.580  2.446   .      .      .      .      .      .    
  13  2.066  1.991  2.703  2.766  2.580  2.444   .      .      .      .      .      .    
  14  2.069  2.022  2.693  2.750  2.571  2.444   .      .      .      .      .      .    
  15  2.075  2.040  2.689  2.750  2.562  2.470   .      .      .      .      .      .    
  16  2.026  2.040  2.689  2.754  2.554  2.475   .      .      .      .      .      .    
  17  2.008  2.040  2.688  2.778  2.545  2.475   .      .      .      .      .      .    
  18  1.993  2.040  2.675  2.789  2.536  2.475   .      .      .      .      .      .    
  19  1.977  2.075  2.684  2.789  2.527  2.472   .      .      .      .      .      .    
  20  1.953  2.136  2.702  2.789  2.524  2.470   .      .      .      .      .      .    
  21  1.954  2.219  2.716  2.806  2.510  2.458   .      .      .      .      .      .    
  22  1.956  2.301  2.716  2.822  2.503  2.449   .      .      .      .      .      .    
  23  1.958  2.385  2.754  2.806  2.493  2.442   .      .      .      .      .      .    
  24  1.961  2.475  2.771  2.789  2.484  2.437   .      .      .      .      .      .    
  25  1.975  2.554  2.768  2.764  2.484  2.430   .      .      .      .      .      .    
  26  1.988  2.641  2.742  2.783  2.489  2.430   .      .      .      .      .      .    
  27  1.993  2.702  2.712  2.742  2.501  2.432   .      .      .      .      .      .    
  28  1.988  2.771  2.684  2.736  2.498  2.444   .      .      .      .      .      .    
  29  2.001         2.658  2.763  2.496  2.458   .      .      .      .      .      .    
  30  2.022         2.667  2.754  2.494  2.454   .      .      .      .      .      .    
  31  2.031         2.679         2.489          .      .             .             .    
 
ΜΕΣΗ  2.064  2.157  2.725  2.773  2.563  2.456 --??-- --??-- --??-- --??-- --??-- --??--  2.460 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3. 
 

Πηγή Αλµυρού Αγίου Νικολάου. 
Μέση µηνιαία επιφανειακή βροχόπτωση  

στην λεκάνη τροφοδοσίας. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ΛΕΚΑΝΗ ΑΛΜΥΡΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ - ΜΕΣΗ ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ                               
 
ΕΤΟΣ   ΙΑΝ    ΦΕΒ    ΜΑΡ    ΑΠΡ    ΜΑΙ    ΙΟΥΝ   ΙΟΥΛ   ΑΥΓ    ΣΕΠ    ΟΚΤ    ΝΟΕ    ∆ΕΚ  ΕΤΗΣΙΑ 
 
1973      -      -      -      -      -      -      -      -    4.1   93.0  165.9   95.2  358.2 
1974  220.5  202.3   88.5   32.2    0.3    4.0     .      .    40.0   21.1  129.7  184.3  922.9 
1975  295.2  179.0   47.5   34.2   29.6    1.9     .      .    10.0   23.5   62.0  371.3 1054.2 
1976  141.0  193.2  256.9   74.5   21.8     .     1.6     .     1.5  110.9  186.2   91.2 1078.8 
1977   57.9  118.3  104.5   64.8   16.2    4.5     .      .   137.3   67.1   62.6  445.8 1079.0 
1978  402.3  113.1  198.0   21.1   12.1     .      .      .    29.0  103.5   84.0  201.4 1164.5 
1979  170.6  121.6  106.7   29.0   29.5   30.5     .      .     9.1   31.7  216.8  300.6 1046.1 
1980  191.4  177.0  137.4   78.0     .      .      .      .     1.3   70.1   25.8  191.1  872.1 
1981  471.0  220.0   28.0   53.5    3.5     .      .      .      .      .   146.5   97.5 1020.0 
1982   87.0  277.0  197.5   46.5   26.5     .      .      .      .     2.5  120.5  131.0  888.5 
1983   99.0  174.5  153.0     .      .      .      .      .     1.5   32.0  250.0  283.5  993.5 
1984  158.5  170.5  136.5  103.0     .     5.0   35.0     .      .    79.0  301.0  193.0 1181.5 
1985  405.5  131.0  201.0   69.5    3.5     .      .      .      .   154.0   82.5  146.0 1193.0 
1986  120.0  225.0   71.5     .      .      .      .      .    84.0   52.0  152.5  178.5  883.5 
1987   51.0   73.0  165.0  189.5     .      .      .      .      .     6.5   97.0  174.0  756.0 
1988  156.0  280.0  124.5     .    41.0     .      .      .      .   258.5   32.5  164.5 1057.0 
1989  109.0   94.0   70.0     .     9.5     .      .      .      .    79.5  148.5   73.0  583.5 
1990   50.5   32.5   19.0   30.0     .      .      .      .      .    18.5  129.3  148.8  428.6 
1991  201.5  154.5   21.5   23.5    6.0     .      .      .      .   152.0   69.5  353.8  982.3 
1992   89.5  148.5  107.9   18.5   59.3   18.0     .      .      .      .    83.3  154.5  679.5 
1993  151.5  181.5   53.5   18.0   92.5     .      .      .     4.0   30.0  232.0  100.5  863.5 
1994  313.0  160.0   23.5     .    31.0    3.0     .      .      .   246.5  259.0  238.0 1274.0 
1995  134.5   59.5  103.8     .     2.0     .      .      .      .    36.0   87.5  128.0  551.3 
1996  265.5  317.0   86.0   33.0     .      .      .      .    65.0  117.0   39.0  219.5 1142.0 
1997  165.0  210.0  262.0   39.0   16.5     .      .      .      .    68.0  224.0   50.0 1034.5 
1998   71.5  186.0  278.5   54.0     .      .      .      .      .    61.5  112.5  177.5  941.5 
1999  115.0   50.0  159.0   28.0     .      .      .      .    26.5   11.5   34.0   79.5  503.5 
2000  301.5  117.5   79.5   42.0   39.5     .      .      .      .    53.5  274.0  142.0 1049.5 
2001  195.5  302.0     .    76.5   51.0     .      .      .      .    23.5  157.5  585.5 1391.5 
2002  164.5  154.0   51.0    6.0     .      .      .    41.0   34.0   71.0  216.5  330.5 1068.5 
2003  178.0  364.0  381.5   98.0   11.5     .      .      .      .      .   111.5  293.0 1437.5 
2004  421.5  138.5   32.0   46.0     .      .      .      .      .   130.5  233.0  183.0 1184.5 
2005  250.0  151.5   85.0   30.5  105.0     .      .      .      .   130.0  234.5  125.0 1111.5 
2006  246.0  243.5  102.0  110.5    5.0     .      .      .    53.0  336.0  167.0   12.5 1275.5 
2007  136.0  412.5   46.0   39.5   24.3     .      .      .    45.0  217.0   81.5  297.5 1299.3 
2008  188.5  263.5   52.0   93.5   13.5     .      .      .    23.0   17.5   84.0  369.5 1105.0 
2009   83.5  227.5   37.1   66.0   49.0     .      .      .   120.0  369.5  102.0  188.5 1243.1 
2010  286.0  122.0   41.0   12.0    7.0     .      .      .       -      -      -      -      - 
 
Μέση  188.0  177.5  108.1   43.7   18.6    1.8    1.0    1.1   18.1   86.2  136.7  197.3  978.1 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4. 
 

Πηγή Αλµυρού Αγίου Νικολάου. 
Μέση µηνιαία παροχή  

υπολογισµένη από το ηµερήσιο µοντέλο BEMER. 
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ΠΗΓΗ ΑΛΜΥΡΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ – ΜΕΣΗ ΜΗΝΙΑΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΟ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΜΟΝΤΕΛΟ BEMER                              
 
ΕΤΟΣ   ΙΑΝ    ΦΕΒ    ΜΑΡ    ΑΠΡ    ΜΑΙ    ΙΟΥΝ   ΙΟΥΛ   ΑΥΓ    ΣΕΠ    ΟΚΤ    ΝΟΕ    ∆ΕΚ   ΜΕΣΗ  
 
1973 ---?-- ---?-- ---?--  2.073  1.875  1.773  1.681  1.593  1.513  1.438  1.407  1.525  1.240 
1974  1.689  1.947  2.254  2.267  2.146  2.026  1.915  1.810  1.714  1.624  1.551  1.620  1.880 
1975  2.018  2.381  2.525  2.432  2.296  2.167  2.047  1.933  1.829  1.733  1.642  1.633  2.053 
1976  2.027  2.341  2.582  2.757  2.688  2.539  2.395  2.259  2.134  2.021  1.945  2.092  2.315 
1977  2.145  2.238  2.296  2.226  2.127  2.014  1.907  1.805  1.713  1.657  1.593  1.705  1.952 
1978  2.448  2.820  2.873  2.955  2.815  2.654  2.504  2.362  2.232  2.111  2.035  2.139  2.496 
1979  2.339  2.499  2.613  2.565  2.426  2.292  2.168  2.050  1.942  1.841  1.761  2.031  2.211 
1980  2.525  2.721  2.934  2.997  2.899  2.737  2.583  2.437  2.304  2.180  2.064  1.982  2.530 
1981  2.334  2.913  3.170  3.045  2.872  2.710  2.559  2.417  2.286  2.165  2.060  2.037  2.547 
1982  2.021  2.221  2.637  2.781  2.651  2.505  2.367  2.237  2.118  2.007  1.909  1.852  2.276 
1983  1.972  2.215  2.439  2.446  2.320  2.194  2.076  1.964  1.862  1.766  1.738  1.963  2.080 
1984  2.293  2.536  2.700  2.721  2.651  2.506  2.367  2.235  2.115  2.002  2.113  2.239  2.373 
1985  2.482  2.812  3.040  3.128  3.024  2.858  2.697  2.544  2.405  2.293  2.226  2.203  2.643 
1986  2.319  2.536  2.696  2.630  2.497  2.361  2.234  2.113  2.004  1.916  1.869  1.919  2.258 
1987  2.128  2.130  2.261  2.391  2.439  2.317  2.191  2.072  1.962  1.860  1.767  1.728  2.104 
1988  1.953  2.190  2.601  2.624  2.486  2.348  2.218  2.096  1.984  1.898  2.081  2.133  2.218 
1989  2.286  2.365  2.357  2.285  2.163  2.047  1.938  1.835  1.740  1.651  1.570  1.582  1.985 
1990  1.612  1.570  1.504  1.430  1.360  1.294  1.232  1.173  1.119  1.067  1.023  1.024  1.284 
1991  1.267  1.564  1.724  1.667  1.577  1.492  1.413  1.338  1.268  1.218  1.184  1.350  1.422 
1992  1.786  1.901  2.040  2.080  1.994  1.897  1.791  1.690  1.598  1.512  1.433  1.446  1.764 
1993  1.684  1.858  2.019  1.968  1.903  1.842  1.742  1.645  1.557  1.474  1.408  1.538  1.720 
1994  1.779  2.216  2.343  2.223  2.096  1.977  1.867  1.763  1.668  1.623  1.797  2.013  1.947 
1995  2.319  2.450  2.412  2.381  2.255  2.128  2.010  1.898  1.796  1.700  1.613  1.593  2.046 
1996  1.779  2.192  2.549  2.536  2.401  2.265  2.138  2.018  1.909  1.810  1.736  1.801  2.095 
1997  2.025  2.229  2.625  2.777  2.647  2.496  2.355  2.222  2.100  1.989  1.941  1.960  2.281 
1998  1.938  1.998  2.233  2.574  2.515  2.379  2.246  2.121  2.006  1.900  1.813  1.831  2.129 
1999  2.031  2.134  2.102  2.205  2.135  2.020  1.912  1.809  1.715  1.626  1.544  1.467  1.892 
2000  1.553  1.891  2.004  1.973  1.885  1.790  1.695  1.604  1.521  1.444  1.379  1.649  1.699 
2001  1.987  2.327  2.578  2.502  2.413  2.288  2.159  2.037  1.926  1.822  1.734  2.302  2.173 
2002  2.843  2.962  2.998  2.845  2.683  2.530  2.388  2.254  2.131  2.022  1.932  2.273  2.488 
2003  2.610  2.998  3.656  3.876  3.758  3.544  3.337  3.142  2.964  2.798  2.654  2.586  3.160 
2004  3.100  3.544  3.638  3.476  3.279  3.094  2.923  2.760  2.612  2.510  2.461  2.686  3.007 
2005  3.035  3.318  3.344  3.269  3.119  3.031  2.883  2.724  2.579  2.459  2.400  2.598  2.897 
2006  2.799  3.300  3.477  3.450  3.361  3.180  3.003  2.836  2.684  2.621  2.950  2.969  3.053 
2007  2.905  3.040  3.370  3.272  3.094  2.924  2.766  2.616  2.478  2.382  2.446  2.611  2.825 
2008  2.953  3.270  3.462  3.408  3.282  3.102  2.931  2.769  2.621  2.483  2.357  2.297  2.911 
2009  2.569  2.634  2.878  2.844  2.732  2.591  2.453  2.322  2.219  2.148  2.508  2.692  2.549 
2010  2.822  3.178  3.172  3.022  2.855  2.699  2.553  2.414  2.288  2.169  2.059  1.955  2.599 
 
Μέση  2.226  2.471  2.652  2.634  2.519  2.385  2.254  2.129  2.016  1.919  1.887  1.974  2.239 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5. 
 

Πηγή Αλµυρού Αγίου Νικολάου. 
Μέση µηνιαία παροχή  

υπολογισµένη από το µηνιαίο µοντέλο BEMERMHN. 
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ΠΗΓΗ ΑΛΜΥΡΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ – ΜΕΣΗ ΜΗΝΙΑΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΟ ΜΗΝΙΑΙΟ ΜΟΝΤΕΛΟ BEMERMHN  
 
ΕΤΟΣ   ΙΑΝ    ΦΕΒ    ΜΑΡ    ΑΠΡ    ΜΑΙ    ΙΟΥΝ   ΙΟΥΛ   ΑΥΓ    ΣΕΠ    ΟΚΤ    ΝΟΕ    ∆ΕΚ   ΜΕΣΗ  
 
1973  2.733  2.784  2.323  2.222  1.994  1.913  1.719  1.598  1.535  1.384  1.408  1.389  1.917 
1974  1.601  2.099  2.088  2.217  2.117  2.110  1.943  1.834  1.779  1.612  1.578  1.616  1.883 
1975  1.930  2.488  2.386  2.481  2.343  2.320  2.127  2.002  1.939  1.755  1.695  1.771  2.103 
1976  1.942  2.345  2.563  2.823  2.750  2.773  2.571  2.436  2.369  2.155  2.212  2.144  2.424 
1977  2.124  2.386  2.196  2.235  2.084  2.048  1.870  1.755  1.702  1.545  1.498  1.634  1.923 
1978  2.013  2.535  2.589  2.781  2.673  2.674  2.468  2.332  2.265  2.059  2.006  2.013  2.367 
1979  2.175  2.570  2.423  2.495  2.343  2.313  2.117  1.990  1.926  1.742  1.804  2.006  2.159 
1980  2.301  2.772  2.826  3.015  2.887  2.882  2.656  2.508  2.433  2.205  2.130  2.023  2.553 
1981  2.262  2.863  2.725  2.824  2.661  2.631  2.411  2.268  2.195  1.985  1.946  1.846  2.385 
1982  1.845  2.321  2.395  2.597  2.510  2.519  2.329  2.203  2.141  1.940  1.893  1.831  2.210 
1983  1.873  2.246  2.218  2.349  2.240  2.231  2.053  1.937  1.878  1.702  1.809  2.034  2.047 
1984  2.297  2.733  2.760  2.961  2.844  2.844  2.625  2.481  2.408  2.184  2.355  2.467  2.580 
1985  2.818  3.400  3.341  3.529  3.361  3.344  3.077  2.901  2.813  2.584  2.555  2.479  3.017 
1986  2.525  3.010  2.799  2.862  2.675  2.632  2.405  2.258  2.185  1.978  1.966  1.985  2.440 
1987  2.005  2.231  2.135  2.410  2.377  2.414  2.248  2.136  2.080  1.889  1.838  1.804  2.131 
1988  1.925  2.403  2.488  2.647  2.532  2.526  2.327  2.196  2.131  2.084  2.107  2.115  2.290 
1989  2.202  2.512  2.285  2.307  2.141  2.098  1.911  1.792  1.730  1.566  1.566  1.497  1.967 
1990  1.471  1.571  1.352  1.322  1.202  1.163  1.051  0.981  0.944  0.851  0.842  0.901  1.138 
1991  1.135  1.542  1.508  1.586  1.506  1.497  1.376  1.296  1.257  1.160  1.157  1.376  1.366 
1992  1.564  1.900  1.942  2.052  1.957  1.949  1.793  1.691  1.640  1.485  1.441  1.406  1.735 
1993  1.528  1.935  1.855  1.933  1.830  1.814  1.665  1.568  1.519  1.375  1.480  1.508  1.667 
1994  1.816  2.338  2.239  2.329  2.199  2.178  1.998  1.880  1.821  1.754  2.031  2.284  2.072 
1995  2.535  2.937  2.728  2.786  2.603  2.561  2.339  2.196  2.123  1.920  1.860  1.750  2.362 
1996  1.964  2.506  2.577  2.739  2.617  2.609  2.403  2.267  2.201  2.002  1.938  1.925  2.312 
1997  2.069  2.559  2.663  2.884  2.785  2.794  2.582  2.443  2.373  2.153  2.213  2.106  2.469 
1998  2.084  2.441  2.513  2.710  2.610  2.615  2.415  2.283  2.217  2.011  1.961  1.940  2.317 
1999  2.019  2.253  2.134  2.203  2.071  2.045  1.872  1.760  1.704  1.541  1.488  1.354  1.870 
1900  1.527  1.812  1.796  1.867  1.763  1.746  1.601  1.507  1.459  1.321  1.477  1.588  1.622 
2001  1.836  2.473  2.407  2.527  2.399  2.383  2.190  2.064  2.000  1.811  1.798  1.973  2.155 
2002  2.226  2.732  2.563  2.635  2.471  2.437  2.229  2.095  2.028  1.836  1.901  2.099  2.271 
2003  2.376  3.084  3.261  3.627  3.551  3.591  3.335  3.163  3.078  2.793  2.716  2.746  3.110 
2004  3.049  3.514  3.353  3.416  3.187  3.133  2.860  2.684  2.594  2.353  2.465  2.525  2.928 
2005  2.806  3.373  3.163  3.249  3.049  3.007  2.751  2.585  2.501  2.274  2.416  2.427  2.800 
2006  2.677  3.334  3.217  3.429  3.282  3.275  3.019  2.850  2.766  2.747  2.954  2.841  3.033 
2007  2.861  3.441  3.174  3.230  3.012  2.960  2.702  2.536  2.452  2.321  2.342  2.478  2.792 
2008  2.731  3.304  3.232  3.374  3.192  3.164  2.904  2.734  2.649  2.397  2.322  2.363  2.864 
2009  2.437  2.941  2.716  2.766  2.582  2.538  2.318  2.175  2.106  2.151  2.298  2.396  2.452 
2010  2.734  3.293  3.049  3.114  2.909  2.862  2.615  2.455  2.373  2.144  2.066  1.862  2.623 
 
Μέση  2.158  2.605  2.526  2.646  2.508  2.489  2.286  2.154  2.087  1.915  1.935  1.961  2.272 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6. 
 

Πηγή Αλµυρού Αγίου Νικολάου. 
Συγκέντρωση χλωριόντων πηγής. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
ΑΛΜΥΡΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ – ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΧΛΩΡΙΟΝΤΩΝ ΠΗΓΗΣ ΣΕ PPM   -  ΕΤΟΣ 1976  
 
ΗΜΕΡΑ  ΙΑΝ    ΦΕΒ    ΜΑΡ    ΑΠΡ    ΜΑΙ    ΙΟΥΝ   ΙΟΥΛ   ΑΥΓ    ΣΕΠ    ΟΚΤ    ΝΟΕ    ∆ΕΚ   ΜΕΣΗ  
 
   1      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      . 
   2      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .  2978.  2755. 
   3      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      . 
   4      .      .      .      .      .      .      .      .  2849.      .      .      . 
   5      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      . 
   6      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      . 
   7      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      . 
   8      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      . 
   9      .      .      .      .      .      .      .      .      .  3121.  3050.      . 
  10      .      .      .      .      .      .      .      .      .  3160.      .      . 
  11      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      . 
  12      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      . 
  13      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      . 
  14      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      . 
  15      .      .      .      .      .      .      .      .      .  3284.  3160.      . 
  16      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      . 
  17      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      . 
  18      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      . 
  19      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      . 
  20      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      . 
  21      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      . 
  22      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .  2943.      . 
  23      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      . 
  24      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      . 
  25      .      .      .      .      .      .      .      .      .  3266.      .      . 
  26      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      . 
  27      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      . 
  28      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      . 
  29      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .  3120.      . 
  30      .             .      .      .      .      .      .      .      .      .      . 
  31      .             .             .             .      .             .             . 
 
ΜΕΣΗ --??-- --??-- --??-- --??-- --??-- --??-- --??-- --??--  2849.  3208.  3050.  2755.  3062. 
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ΑΛΜΥΡΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ – ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΧΛΩΡΙΟΝΤΩΝ ΠΗΓΗΣ ΣΕ PPM   -  ΕΤΟΣ 1977  
 
ΗΜΕΡΑ  ΙΑΝ    ΦΕΒ    ΜΑΡ    ΑΠΡ    ΜΑΙ    ΙΟΥΝ   ΙΟΥΛ   ΑΥΓ    ΣΕΠ    ΟΚΤ    ΝΟΕ    ∆ΕΚ   ΜΕΣΗ  
 
   1      .  2907.      .      .      .      .      .      .      .      .  2677.      . 
   2      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      . 
   3      .  2893.  2946.      .      .      .      .      .      .      .      .      . 
   4  3475.      .  2932.      .      .      .      .      .      .  2760.      .      . 
   5      .      .      .      .  3297.      .      .      .  2819.      .      .  2742. 
   6      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      . 
   7      .  3156.  3404.      .      .      .      .      .      .      .  2734.  2742. 
   8      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      . 
   9      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      . 
  10  3510.      .      .      .      .      .      .      .      .  2760.      .      . 
  11      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      . 
  12      .      .      .      .      .      .      .      .  2751.      .      .  2742. 
  13      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      . 
  14      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      . 
  15      .      .      .  3226.      .      .  2787.      .      .      .      .      . 
  16      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .  2742. 
  17  3085.  3226.      .      .      .      .      .      .      .  2760.      .      . 
  18      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      . 
  19  3297.      .      .      .      .      .      .      .  2797.      .      .  2742. 
  20      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      . 
  21      .      .      .  3404.      .      .      .      .      .      .  2742.      . 
  22      .  3297.      .      .      .      .      .      .      .      .      .      . 
  23      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      . 
  24  3297.      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      . 
  25      .      .      .      .      .      .      .      .      .  2760.      .      . 
  26      .      .      .      .  2840.      .      .      .  2760.      .      .      . 
  27      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      . 
  28      .  3368.      .      .      .      .      .      .      .      .  2742.  2689. 
  29      .             .  3049.      .      .      .      .      .      .      .      . 
  30      .             .      .      .      .      .      .      .      .      .      . 
  31      .             .             .             .      .             .             . 
 
ΜΕΣΗ  3333.  3141.  3094.  3226.  3069. --??--  2787. --??--  2782.  2760.  2724.  2733.  2970. 
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ΑΛΜΥΡΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ – ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΧΛΩΡΙΟΝΤΩΝ ΠΗΓΗΣ ΣΕ PPM   -  ΕΤΟΣ 1978  

ΗΜΕΡΑ  ΙΑΝ    ΦΕΒ    ΜΑΡ    ΑΠΡ    ΜΑΙ    ΙΟΥΝ   ΙΟΥΛ   ΑΥΓ    ΣΕΠ    ΟΚΤ    ΝΟΕ    ∆ΕΚ   ΜΕΣΗ  

   3  2689.      .      .      .      .      .  3053.      .      .      .  2911.      . 

   9      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      . 
  10  2742.      .      .  3053.      .  3053.  2982.      .      .      .  2911.      . 

  13      .  3071.      .      .      .      .      .      .      .      .      .      . 

 

 
   1      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      . 
   2      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      . 

   4      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .  2911. 
   5      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      . 
   6      .  3099.      .      .      .      .      .      .      .  2996.      .      . 
   7      .      .  3106.      .      .      .  3003.      .      .      .  2911.      . 
   8      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      . 

  11      .      .  3106.      .      .      .      .      .      .      .      .  2804. 
  12      .      .      .      .  3053.      .      .      .      .      .      .      . 

  14      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      . 
  15      .      .  3106.      .      .      .      .      .      .      .      .      . 
  16      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      . 
  17      .      .      .      .      .      .  3018.      .      .      .      .      . 
  18  2742.      .      .  3053.      .      .      .  2982.      .      .      .      . 
  19      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      . 
  20  2751.      .      .      .      .  2929.      .      .      .      .  2911.      . 
  21      .      .      .      .      .      .      .  2982.  3003.      .      .      . 
  22      .      .      .      .      .      .  2982.      .      .      .      .      . 
  23  2902.      .      .      .  3053.  3053.      .      .      .      .      .      . 
  24      .      .      .      .      .      .  2975.      .      .      .      .      . 
  25      .      .      .  3035.      .      .  3088.      .      .  2911.      .      . 
  26      .      .      .      .  3053.      .      .      .      .      .      .      . 
  27      .      .  3071.      .      .      .      .      .      .      .      .  2911. 
  28      .      .      .      .      .  3053.      .  2982.      .      .      .      . 
  29      .             .      .      .      .      .      .      .      .  2911.      . 
  30  2982.             .      .  3053.      .      .      .      .      .      .      . 
  31      .             .             .             .      .             .             . 
 
ΜΕΣΗ  2801.  3085.  3097.  3047.  3053.  3022.  3014.  2982.  3003.  2954.  2911.  2875.  2976. 
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ΑΛΜΥΡΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ – ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΧΛΩΡΙΟΝΤΩΝ ΠΗΓΗΣ ΣΕ PPM   -  ΕΤΟΣ 1979  
 
ΗΜΕΡΑ  ΙΑΝ    ΦΕΒ    ΜΑΡ    ΑΠΡ    ΜΑΙ    ΙΟΥΝ   ΙΟΥΛ   ΑΥΓ    ΣΕΠ    ΟΚΤ    ΝΟΕ    ∆ΕΚ   ΜΕΣΗ  
 
   1      .      .      .      .      .      .      .      .      .  2804.      .      . 
   2      .      .      .      .      .  2982.      .      .      .      .      .      . 
   3      .      .      .  3124.  3000.      .      .      .      .      .      .  2929. 
   4      .      .      .  3124.      .      .      .      .      .      .      .      . 

  11      .      .      .      .      .      .      .  2840.      .      .      .      . 
  12      .      .      .      .      .      .      .      .  2804.      .      .      . 

   5      .  3071.      .      .      .      .      .      .      .      .      .      . 
   6      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .  2858.      . 
   7      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      . 
   8      .      .      .      .      .      .      .      .  2813.      .      .  2876. 
   9      .      .      .      .      .  2929.      .      .      .      .  2929.      . 
  10      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      . 

  13      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      . 
  14      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .  2946. 
  15      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      . 
  16      .      .      .      .      .      .  2840.      .      .      .  2840.      . 
  17      .      .      .      .      .      .      .      .  2804.      .      .      . 
  18      .      .      .  3124.      .      .      .  2840.      .      .      .      . 
  19      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .  2858.  2964. 
  20      .      .      .      .      .      .      .      .      .  2893.      .      . 
  21      .      .      .      .  2929.      .      .      .      .      .      .      . 
  22      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      . 
  23      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      . 
  24      .      .      .      .      .      .  2840.      .      .      .      .      . 
  25      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      . 
  26      .      .      .      .  2982.      .      .      .      .      .  2946.      . 
  27      .      .      .      .      .      .  2787.      .      .  2929.      .  2858. 
  28      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      . 
  29      .             .      .  2982.      .      .      .      .      .  2946.      . 
  30      .             .      .      .  2822.      .      .      .      .      .      . 
  31      .             .             .             .      .         2876.             . 
 
ΜΕΣΗ --??--  3071. --??--  3124.  2973.  2911.  2822.  2840.  2807.  2876.  2896.  2915.  2914. 
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ΑΛΜΥΡΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ – ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΧΛΩΡΙΟΝΤΩΝ ΠΗΓΗΣ ΣΕ PPM   -  ΕΤΟΣ 1980  
 
ΗΜΕΡΑ  ΙΑΝ    ΦΕΒ    ΜΑΡ    ΑΠΡ    ΜΑΙ    ΙΟΥΝ   ΙΟΥΛ   ΑΥΓ    ΣΕΠ    ΟΚΤ    ΝΟΕ    ∆ΕΚ   ΜΕΣΗ  
 
   1      .      .      .  3142.      .      .      .      .      .      .      .      . 
   2      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      . 
   3      .      .      .      .      .      .      .      .  2787.      .      .      . 
   4      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      . 
   5      .      .      .      .      .      .  2797.      .      .      .      .      . 
   6      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .  2833. 
   7      .  3088.      .      .      .      .      .      .      .  2840.      .      . 
   8      .      .  3018.      .  3035.      .      .      .      .      .      .      . 
   9  2929.      .      .  3142.      .      .      .  2769.      .      .      .      . 
  10      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      . 
  11      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .  2870.      . 
  12      .      .      .  3142.      .  2964.      .      .      .      .      .      . 
  13      .      .  3018.      .      .      .      .      .  2787.      .      .      . 
  14      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      . 
  15      .  3160.  3018.      .      .      .  2822.      .      .      .      .      . 
  16      .      .      .      .  2964.      .      .      .      .  2833.      .      . 
  17      .      .      .  3088.      .      .      .  2804.      .      .      .      . 
  18      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      . 
  19      .      .  3035.      .      .      .      .      .      .      .      .      . 
  20      .      .      .      .      .  2833.  2822.      .      .      .      .      . 
  21  3018.  3018.      .      .      .      .      .      .      .      .      .      . 
  22      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .  2845.      . 
  23      .      .      .      .  2982.      .      .      .      .  2858.      .      . 
  24      .      .  3071.      .      .      .      .      .      .      .      .      . 
  25      .      .      .      .      .      .      .  2751.      .      .  2840.      . 
  26      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      . 
  27      .      .      .      .  2964.      .      .      .  2840.      .      .      . 
  28      .      .      .  3088.      .      .      .      .      .      .      .      . 
  29  3088.      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .  2758. 
  30      .             .      .      .      .      .      .  2822.      .      .      . 
  31      .             .             .             .      .             .             . 
 
ΜΕΣΗ  3012.  3089.  3032.  3120.  2986.  2899.  2814.  2775.  2809.  2844.  2852.  2796.  2937. 
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ΑΛΜΥΡΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ – ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΧΛΩΡΙΟΝΤΩΝ ΠΗΓΗΣ ΣΕ PPM   -  ΕΤΟΣ 1981  
 
ΗΜΕΡΑ  ΙΑΝ    ΦΕΒ    ΜΑΡ    ΑΠΡ    ΜΑΙ    ΙΟΥΝ   ΙΟΥΛ   ΑΥΓ    ΣΕΠ    ΟΚΤ    ΝΟΕ    ∆ΕΚ   ΜΕΣΗ  
 
   1      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      . 
   2      .      .  3106.      .      .      .      .      .      .      .      .      . 
   3      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      . 
   4      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      . 
   5      .  2964.      .      .      .  2918.      .      .      .      .      .      . 
   6      .      .      .  3071.  2964.      .      .      .      .      .      .      . 
   7      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      . 
   8  2820.      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      . 
   9      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      . 
  10      .      .      .      .      .  2918.      .      .      .      .      .      . 
  11      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      . 
  12      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      . 
  13      .      .  3106.      .      .      .      .      .      .      .      .      . 
  14      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      . 
  15      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      . 
  16      .  3053.      .      .      .      .      .      .      .      .      .      . 
  17      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      . 
  18      .      .  3124.      .      .      .      .      .      .      .      .      . 
  19      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      . 
  20      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      . 
  21      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      . 
  22      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      . 
  23      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      . 
  24      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      . 
  25      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      . 
  26  2907.      .  3142.      .      .      .      .      .      .      .      .      . 
  27      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      . 
  28      .      .      .  3025.      .      .      .      .      .      .      .      . 
  29      .             .      .      .      .      .      .      .      .      .      . 
  30      .             .      .      .      .      .      .      .      .      .      . 
  31      .             .             .             .      .             .             . 
 
ΜΕΣΗ  2864.  3009.  3120.  3048.  2964.  2918. --??-- --??-- --??-- --??-- --??-- --??--  3009. 
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