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                                                                                                     ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

Η περιοχι μελζτθσ ανικει ςτθ ΒΔ Πελοπόννθςο, εκτείνεται  ςτο βόρειο τμιμα του 

νομοφ Ηλείασ και ςτο νοτιοανατολικό τμιμα του νομοφ Αχαΐασ,  χαρακτθρίηεται από τθν 

εμφάνιςθ υπόκερμων  κερμομεταλλικϊν πθγϊν, καταλαμβάνει ζκταςθ περίπου 1500 Km2 

και αναπτφςςεται ςε διεφκυνςθ Α-Δ από τον Ερφμανκο ωσ τισ δυτικζσ ακτζσ.  Η περιοχι 

μελζτθσ οριοκετικθκε με κφριο κριτιριο τθ γεωλογικι δομι και τθ νεοτεκτονικι εξζλιξθ τθσ 

ΒΔ Πελοποννιςου αλλά και τισ υδρογεωλογικζσ ςυνκικεσ, προκειμζνου να ερευνθκεί θ 

προζλευςθ τθσ κερμομεταλλικισ υδροφορίασ τθσ πθγισ των Λουτρϊν Κυλλινθσ κακϊσ και 

θ ςχζςθ τθσ με τισ υπόλοιπεσ κερμομεταλλικζσ εμφανίςεισ τθσ περιοχισ μελζτθσ. 

 Η  αναηιτθςθ τθσ ηϊνθσ τροφοδοςίασ τθσ κερμομεταλλικισ πθγισ Κυλλινθσ 

προζκυψε από τθν  γεωλογικι – υδρογεωλογικι ζρευνα  ςτθν  περιοχι Λουτρϊν Κυλλινθσ,  

ςε ςυνδυαςμό με τα  ςτοιχεία υφιςτάμενων μελετϊν, από όπου προκφπτει: 1) θ ςχζςθ του 

νεροφ τθσ πθγισ Κυλλινθσ, μετεωρικισ προζλευςθσ, με τουσ βακφτερουσ υδροφορείσ μζςω 

των ενεργϊν νεοδιαπειρικϊν ρθγμάτων, θ δε  ανάπτυξθ τθσ κερμομεταλλικισ υδροφορίασ 

εντοπίηεται ςε μία ηϊνθ με γενικι διεφκυνςθ Α-Δ, 2) θ παροχι, θ κερμοκραςία και θ 

μεταλλικότθτα τθσ πθγισ παρουςιάηει διαχρονικά ςτακερότθτα και το κερμό κειοφχο νερό 

δθμιουργείται εντόσ αςβεςτολικικϊν πετρωμάτων, που βρίςκονται ςε μεγαλφτερεσ 

αποςτάςεισ ςε ςχζςθ με αυτά τθσ περιοχισ Κάςτρου Κυλλινθσ. 

  

Από τθ γεωλογικι, τεκτονικι και υδρογεωλογικι διερεφνθςθ τθσ περιοχισ μελζτθσ 

προκφπτει: 1) θ δυνατότθτα τόςο τθσ κατακόρυφθσ όςο και τθσ οριηόντιασ ςε βάκοσ 

κίνθςθσ του νεροφ μζςω του ςφνκετου τεκτονικοφ ιςτοφ τθσ περιοχισ, 2) θ από το κεντρικό  

τμιμα τθσ μεταλπικισ λεκάνθσ πικανι επικοινωνία των κερμομεταλλικϊν νερϊν μζςα από 

τισ ηϊνεσ των ρθγμάτων τθσ περιοχισ και 3) θ πικανι τροφοδοςία αυτϊν από το καρςτικό 

ςφςτθμα των ανκρακικϊν ςχθματιςμϊν του Ερφμανκου. 

Από τθν υδροχθμικι – ιςοτοπικι ζρευνα των νερϊν του δικτφου δειγματολθψίασ 

που περιελάμβανε νερά πθγϊν και γεωτριςεων τόςο γλυκοφ νεροφ όςο και 

κερμομεταλλικοφ, με διαςπορά ςτθν ζκταςθ τθσ περιοχισ μελζτθσ, μελετικθκε ο 

υδροχθμικόσ χαρακτιρασ των υπόγειων νερϊν και θ ιςοτοπικι τουσ ςφςταςθ. 



Συςχετίηοντασ τισ γεωλογικζσ – υδρογεωλογικζσ ςυνκικεσ των εμφανίςεων τθσ 

κερμομεταλλικισ υδροφορίασ ςτθ περιοχι μελζτθσ με τα υδροχθμικά τουσ χαρακτθριςτικά 

(δηλαδή τουσ υδροχημικοφσ δείκτεσ, τη χημική ταξινόμηςη, το χαρακτηριςμό του τφπου των 

νερών), ςε ςυνάρτθςθ με τθν ιςοτοπικι τουσ ςφςταςθ,  επιβεβαιϊνεται θ κοινι προζλευςθ 

των γεωκερμικϊν ρευςτϊν των διαφορετικϊν πθγϊν κακϊσ και θ ςυμμετοχι του νεροφ  

των καρςτικϊν υδροφορζων τθσ ηϊνθσ Πίνδου ςτθ τροφοδοςία τουσ. Οι διαφορζσ που 

παρατθροφνται ωςτόςο ςτθ ςφςταςθ ςτο ςθμείο εκροισ (δηλαδή διαφορετική 

θερμοκραςία και αλατότητα, διαφορά ςτην παροχή, καθώσ και μικρζσ διαφορζσ ςε 

ςυγκεντρώςεισ ιόντων), μαρτυροφν τθ διαφορετικι πορεία του γεωκερμικοφ ρευςτοφ από 

το γεωκερμικό ταμιευτιρα ωσ τθν επιφάνεια. 

 



 

                                                                                                      ABSTRACT 

 

The region of study belongs to the SW Peloponnese, extends in the northern 

department of the province of Ilia and in the SE department of the province of Achaia, is 

characterized by the appearance of hypothermal geothermal-mineral  springs, occupies 

extent approximately 1500 Km2 and is developed in direction E-W from Mount Erymanthos 

to the sea. The region of study was delimited with main criterion the geological structure 

and the neotectonic development of SW   Peloponnese but also the hydrogeological 

circumstances so that the origin of the geothermal aquifer of the spring of Killini’s Baths as 

well as its relation with the remainder of the geothermal-mineral appearances in the region 

of study  are searched. 

The inquiry of the recharge zone of the geothermal spring of Killini resulted from the 

geological – hydrogeological research in the region of  Killini’s Baths in combination with the 

elements of pre-existing studies, from where it results: 1) the relation of the water in Killini’s 

spring, whose origin is meteoric, with the deeper aquifers via the active diapir faults as well 

as the growth of the geothermal aquifer which is located in an area with general direction   

Ε-W, 2) the supply, the temperature and the minerality of the spring present stability 

through the years and the hot, sulphurous water is created on the inside of limestone rocks, 

that are found in bigger distances in relation to those of the region of Killini’s Castle. 

From geological, tectonics and hydrogeological investigation in the region of study, it 

results: 1) the possibility of both vertical and horizontal in-depth water movement via the 

complex tectonic web of the region, 2) the likely communication of geothermal-mineral via 

the fault zones of the region in the central department of the post alpine basin 3) probable 

recharge of the geothermal-mineral from the karsts system of Mount Erymanthos carbonic 

formations. 

The hydrochemical character of the underground waters and their isotopic 

composition were studied, with dissemination in the extent of study region , by the 

hydrochemical-isotopic  research of waters of network of sampling that included waters of 

springs and drillings both sweet and geothermal-mineral. The common origin of geothermal 

fluid coming from different springs as well as the participation of the karst aquifer of the 



zone of Mount Erymanthos in their recharge were confirmed by connecting the geological – 

hydrogeological conditions of the geothermal – mineral aquifer appearances in the region of 

study with their hydrochemical characteristics (hydrochemical indicators, the chemical 

classification, the characterization of water type) and in combination with their isotopic 

composition. However, the differences that are observed in the characteristics at the point 

of flow (different temperature and salinity, difference in the supply as well as small 

differences in concentration if ions), testify the different course of geothermal fluid from the 

geothermal basin to the surface.  

 



                                                                                                Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η 

 

Σκοπόσ τθσ παροφςασ Μεταπτυχιακισ Διατριβισ Ειδίκευςθσ ( Μ.Δ.Ε.) είναι θ 

διερεφνθςθ τθσ ηϊνθσ τροφοδοςίασ τθσ κερμομεταλλικισ πθγισ Κυλλινθσ και θ ςυςχζτιςι 

τθσ με τθ κερμομεταλλικι υδροφορία του βορείου τμιματοσ τθσ λεκάνθσ τθσ Ηλείασ και 

ειδικότερα, τόςο με τθν πθγι Βρωμονερίου Λεχαινϊν  (με το μικρισ ζκταςθσ γεωκερμικό 

πεδίο τθσ περιοχισ αυτισ) που εκτείνεται ςτα ανατολικά τθσ Χερςονιςου τθσ Κυλλινθσ, 

όςο και με τθν πθγι Κουνουπελίου Μανωλάδασ ςτα ΒΔ τθσ Χερςονιςου. 

Οι  εργαςίεσ εξελίχκθκαν  ςε δφο ςτάδια :  

 

Στο  πρϊτο ςτάδιο ζγινε  θ γεωλογικι -τεκτονικι - υδρογεωλογικι  μελζτθ τθσ ευρφτερθσ 

περιοχισ Λουτρϊν Κυλλινθσ. Στα πλαίςια αυτά ςυντάχκθκε ο υδρολικολογικόσ χάρτθσ τθσ 

περιοχισ, ζγιναν μετριςεισ τθσ ςτάκμθσ των υπόγειων νερϊν και διαχωριςμόσ 

υδρογεωλογικϊν ενοτιτων και αξιοποιικθκαν ςτοιχεία υφιςτάμενων μελετϊν. Από τθ 

ςφνκεςθ των ςτοιχείων αυτϊν επιβεβαιϊκθκαν τα ςυμπεράςματα και παλαιότερων 

μελετϊν δθλαδι ότι θ πθγι χαρακτθρίηεται ωσ ρθξιγενισ ανάβλυςθ και το κερμό νερό 

δθμιουργείται εντόσ αςβεςτολικικϊν πετρωμάτων, που βρίςκονται ςε μεγαλφτερεσ 

αποςτάςεισ ςε ςχζςθ με αυτά τθσ περιοχισ τθσ Χερςονιςου τθσ Κυλλινθσ και ςε μεγάλα 

βάκθ και φκάνει ς’ αυτι τθ κζςθ μζςω ρθγμάτων. Τα ςτοιχεία του πρϊτου ςταδίου 

περιζχονται ςτο 4οκεφάλαιο. 

Τα ςυμπεράςματα του πρϊτου ςταδίου ςε ςυνδυαςμό με τισ κερμομεταλλικζσ εμφανίςεισ 

ςτθ μεταλπικι λεκάνθ τθσ βόρειασ Ηλείασ ανατολικά τθσ πθγισ Κυλλινθσ αλλά και τθσ 

πθγισ Κουνουπελιοφ, αποτζλεςαν ουςιαςτικά τθν αφορμι εκπόνθςθσ του δεφτερου και 

ςθμαντικότερου ςταδίου τθσ παροφςασ Μ.Δ.Ε.   

 

Στο δεφτερο ςτάδιο με δεδομζνο το γεγονόσ ότι, θ γνϊςθ τθσ γεωμετρίασ του γεωλογικοφ – 

τεκτονικοφ ιςτοφ  μιασ ευρφτερθσ περιοχισ  ζχει ιδιαίτερθ ςθμαςία για το ςκοπό τθσ 

μελζτθσ, κακόςον θ κυκλοφορία των ρευςτϊν από τθν επιφάνεια προσ το βάκοσ και 

αντίςτροφα ελζγχονται από το τεκτονικό  ιςτό και μασ παρζχουν ςθμαντικζσ πλθροφορίεσ 

που αφοροφν ςτθ δθμιουργία τθσ δεξαμενισ των κερμϊν ρευςτϊν,  τουσ  πικανοφσ 

δρόμουσ τροφοδοςίασ  με ψυχρζσ μάηεσ νεροφ και τθν υπόγεια κυκλοφορία των κερμϊν 



πλζον ρευςτϊν μζςω τθσ χαλαρωμζνθσ δομισ των γεωλογικϊν ςχθματιςμϊν κατά μικοσ 

των ρθξιγενϊν δομϊν, ζγιναν τα κάτωκι : 

 Διερευνικθκε από τα βιβλιογραφικά δεδομζνα θ γεωλογία, παλαιογεωγραφία, 

τεκτονικι και νεοτεκτονικι εξζλιξθ τθσ ΒΔ Πελοποννιςου.  

 Από το ςυνδυαςμό των ςτοιχείων αυτϊν ςε ςυνάρτθςθ και με τθν υδρογεωλογικι 

ςυμπεριφορά των ςχθματιςμϊν, οριοκετικθκε θ περιοχι ζρευνασ τθσ παροφςασ 

Μ.Δ.Ε., δθλαδι θ περιοχι ςτθν οποία κεωροφμε ότι το νερό που κατειςδφει ςε 

αυτιν, δφναται να επικοινωνεί υπόγεια μζςα από τισ ηϊνεσ των ρθγμάτων  και να 

κινείται ςε μεγαλφτερεσ αποςτάςεισ, προσ τισ κζςεισ των κερμομεταλλικϊν 

εμφανίςεων. 

  Ζγινε ο γεωλογικόσ χάρτθσ, κλίμακασ 1: 250.000, τθσ οριςκείςασ περιοχισ μελζτθσ, 

από τθ ςφνκεςθ των 7 φφλλων γεωλογικϊν χαρτϊν του ΙΓΜΕ, ςτα οποία 

αναπτφςςεται θ οριςκείςα περιοχι μελζτθσ, με προςαρμογι ςτα νεότερα δεδομζνα. 

 Ζγινε οριοκζτθςθ των υδρογεωλογικϊν ενοτιτων τθσ περιοχισ μελζτθσ. Στθ 

ςυνζχεια ςχεδιάςτθκε το δίκτυο δειγματολθψίασ, το οποίο περιλαμβάνει τισ 

κερμομεταλλικζσ εμφανίςεισ κακϊσ και πθγζσ και γεωτριςεισ γλυκοφ νεροφ με 

διαςπορά ςτθν ζκταςθ τθσ περιοχισ μελζτθσ. Όςον αφορά τα δείγματα γλυκοφ  

νεροφ αυτά βρίςκονται ςε διαφορετικά κλιμακοφμενα υψόμετρα. Κακόςον ςκοπόσ 

τθσ δειγματολθψίασ είναι να μελετθκεί ο υδροχθμικόσ χαρακτιρασ των υπόγειων 

νερϊν και να γίνει ςυςχζτιςθ τθσ χθμικισ τουσ ςφςταςθσ και τθσ ιςοτοπικισ τουσ 

ςφνκεςθσ, προκειμζνου να εξαχκοφν ςυμπεράςματα τόςο ωσ προσ τθ μεταξφ τουσ 

ςχζςθ όςο και ωσ προσ τθν τροφοδοςία τουσ. 

 Ακολοφκθςε υδροχθμικι και ιςοτοπικι ζρευνα τθσ περιοχισ μελζτθσ. 
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ 1Ο                                        

                                                                    ΥΔΡΟΘΕΡΜΙΚΑ  ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ  

 

1.1. ΓΗΓΕΝΗ ΘΕΡΜΟΣΗΣΑ  
 

H κερμότθτα είναι μια μορφι ενζργειασ και θ γεωκερμικι ενζργεια είναι θ 

κερμότθτα που περιζχεται ςτο εςωτερικό τθσ γθσ. Θ κερμοκραςία αυξάνεται με το βάκοσ, 

και τα θφαίςτεια, οι κερμοπίδακεσ (geysers), οι κερμζσ πθγζσ κλπ, αποτελοφν κατά μία 

ζννοια τθν ορατι εκδιλωςθ τθσ κερμότθτασ του εςωτερικοφ τθσ γθσ.  

 υνικωσ όμωσ, ο όροσ «γεωκερμικι ενζργεια» χρθςιμοποιείται ςιμερα για να δθλϊςει 

εκείνο το τμιμα τθσ γιινθσ κερμότθτασ που μπορεί να ανακτθκεί και να αξιοποιθκεί από 

τον άνκρωπο, ςτισ περιπτϊςεισ όπου οι γεωλογικζσ ςυνκικεσ επιτρζπουν ςε ζνα μζςο 

(νερό ςε υγρι ι αζρια φάςθ) να «μεταφζρει» τθ κερμότθτα από τισ βακιζσ κερμζσ ηϊνεσ 

ςτθν επιφάνεια ι κοντά ςε αυτιν. 

Οι εποχιακζσ διακυμάνςεισ τθσ κερμοκραςίασ τθσ ατμόςφαιρασ δεν γίνονται 

αιςκθτζσ ςε βάκοσ μεγαλφτερο από 10-20 μζτρα κάτω από τθν επιφάνεια του εδάφουσ. Θ 

κερμοκραςία του υπόγειου νεροφ που βρίςκεται ςτθ ηϊνθ αυτι επθρεάηεται κατά κφριο 

λόγο από τισ κερμοκραςιακζσ μεταβολζσ του αζρα, ςυνικωσ δε θ μζςθ ετιςια 

κερμοκραςία αυτοφ του υπόγειου νεροφ είναι ίδια με τθ μζςθ ετιςια κερμοκραςία του 

ατμοςφαιρικοφ αζρα ςτθ ςυγκεκριμζνθ περιοχι. Βακφτερα όμωσ από τθν επιφανειακι 

ηϊνθ των πρϊτων 10-20 μζτρων θ κερμοκραςία του υπόγειου νεροφ ελζγχεται από τθ 

γεωκερμικι βακμίδα. 

Ωσ γεωθερμική βαθμίδα ορίηεται ο ρυκμόσ αφξθςθσ τθσ κερμοκραςίασ τθσ γθσ ςε 

ςυνάρτθςθ με το βάκοσ, μζςα ςτο γιινο φλοιό. Κατά το White (1977) θ γεωκερμικι 

βακμίδα είναι γενικά 1ο– 5οC/100 m κατακόρυφου βάκουσ με μζςο όρο 2,5oC/100 m 

(Καλλζργθσ, 2001). Θ γεωκερμικι βακμίδα εξαρτάται από τισ τοπικζσ γεωλογικζσ ςυνκικεσ. 

Θ προοδευτικι αφξθςθ τθσ κερμοκραςίασ με το βάκοσ αντιςτοιχεί ςε μια κατακόρυφθ ροι 

τθσ κερμότθτασ, από το εςωτερικό τθσ γθσ προσ τθν επιφάνειά τθσ. Θ κερμικι αυτι ροι 

μεταδίδεται με το μθχανιςμό τθσ αγωγισ  και είναι το αποτζλεςμα του ςυνδυαςμοφ τθσ 
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βακμίδασ τθσ κερμοκραςίασ και τθσ κερμικισ αγωγιμότθτασ των πετρωμάτων ςε κάκε 

περιοχι.  

Θ γιινθ κερμικι ροι δεν είναι ςτακερι ςτισ διάφορεσ περιοχζσ του Πλανιτθ. Θ 

ςθμαντικότερθ ςε ζκταςθ αφξθςθ τθσ κερμικισ ροισ παρατθρείται ςε περιοχζσ που 

υπάρχει λζπτυνςθ του ςτερεοφ φλοιοφ τθσ γθσ. Αυτό ςε ςυνδυαςμό με τθν κερμικι 

αγωγιμότθτα των πετρωμάτων ζχει ωσ αποτζλεςμα να υπάρχουν περιοχζσ ςτισ οποίεσ θ 

γεωκερμικι βακμίδα να παρουςιάηει μεγάλεσ αποκλίςεισ από τθ μζςθ τιμι. Αυτζσ οι 

αποκλίςεισ είναι γνωςτζσ ωσ γεωκερμικζσ ανωμαλίεσ.  

Μεταβολζσ τθσ γεωκερμικισ βακμίδασ παρατθροφνται όχι μόνο  από περιοχι ςε 

περιοχι, αλλά και ςτθν ίδια περιοχι ςτουσ διαφορετικοφσ γεωλογικοφσ ςχθματιςμοφσ  

(Ρθγάκθσ N. 1999): Θ γεωκερμικι βακμίδα είναι αντιςτρόφωσ ανάλογθ τθσ κερμικισ 

αγωγιμότθτασ και ζτςι, ςτουσ αργιλικοφσ ςχθματιςμοφσ π.χ. που ζχουν χαμθλι 

αγωγιμότθτα θ γεωκερμικι βακμίδα ζχει  υψθλότερεσ τιμζσ, ςε ςχζςθ με τουσ εβαπορίτεσ 

που ςυμβαίνει το αντίςτροφο (Kappelmeyer and Haenel, 1974). Μεταβολζσ παρατθροφνται 

και εντόσ του ίδιου ςχθματιςμοφ, λόγω μεταβολισ του πορϊδουσ και κατϋ επζκταςθ τθσ 

αγωγιμότθτασ(Gumati ahd Schamel, 1988), που είναι και ο κυριότεροσ μθχανιςμόσ 

μετάδοςθσ τθσ κερμότθτασ από το εςωτερικό τθσ γθσ ι από άλλεσ πθγζσ (Bachu and Cao, 

1992). 

Οι προςδιοριςμοί τθσ κερμοκραςίασ των ιηθμάτων ςτισ περιοχζσ τθσ Δυτικισ 

Ελλάδασ οδθγοφν ςτο ςυμπζραςμα ότι πρόκειται για «κρφα» περιοχι λόγω τθσ εγγφτθτάσ 

τθσ με τθν Ελλθνικι τάφρο, όμωσ παρατθρείται μια αφξθςθ από δυτικά προσ ανατολικά   

(Fytikas ahd Kolios, 1979, Hurtig et al, 1992), θ ςθμερινι τιμι γεωκερμικισ βακμίδασ ςτισ 

νότιεσ περιοχζσ τθσ εξωτερικισ Ιόνιασ ηϊνθσ (από μετριςεισ  ςτισ γεωτριςεισ τθσ περιοχισ 

Κατακόλου) είναι ςτα κλαςτικά και ανκρακικά ιηιματα 2o C/100 m και ςτουσ εβαπορίτεσ 

1,15oC/100 m (Ρθγάκθσ, 1990). Επίςθσ ςτισ περιοχζσ των μεγάλων επωκιςεων και 

εφιπεφςεων,  όπου βακιά κερμότερα ςτρϊματα ζρχονται ςε επαφι με νεότερα – 

ψυχρότερα, λαμβάνει χϊρα μία επιπλζον μεταφορά κερμότθτασ, ειδικά αν το τεκτονικό 

γεγονόσ επιτελείται ταχζωσ και ςε μικρό χρονικό διάςτθμα (Furlong and Edam,1984, 

England and Bustin, 1986,  Ρθγάκθσ, 1999).  

H κφρια προζλευςθ τθσ γθγενοφσ κερμότθτασ είναι από τθ ραδιενεργι 

μεταςτοιχείωςθ των ραδιενεργϊν ιςοτόπων του ουρανίου (238U, 235 U), του κορίου (232Th) 

και του καλίου (40Κ), τα οποία περιζχονται ςτο ςτερεό  φλοιό και το μανδφα τθσ γθσ 
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(Marinelli 1974) εκτόσ από τθ ραδιενεργό κερμότθτα, δρουν ακροιςτικά, ςε απροςδιόριςτεσ 

όμωσ ποςότθτεσ και άλλεσ δυνθτικζσ πθγζσ κερμότθτασ, όπωσ είναι θ «αρχζγονθ ενζργεια» 

από τθν εποχι δθμιουργίασ και μεγζκυνςθσ του πλανιτθ (Dickson and Fanelli από 

geothermal_energy.gr Φυτίκασ).  

 

1.2  ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΑ  ΡΕΤΣΑ 

 Για τθ προζλευςθ των γεωκερμικϊν ρευςτϊν (νερό, ατμόσ) με υψθλι 

κερμοκραςία και αλατότθτα ζχουν διατυπωκεί κατά καιροφσ διάφορεσ απόψεισ:  

1. Προζλευςθ από ενδογενι ι νεαρά νερά. Πρόκειται για νερά που κατά κανόνα 

ςυνδζονται με τθ κρυςτάλλωςθ πλουτωνιτϊν και θφαιςτιτϊν χαρακτθρίηονται από υψθλζσ 

κερμοκραςίεσ και μεγάλθ περιεκτικότθτα ςε CO2, απαντοφν δε ςε περιοχζσ πρόςφατθσ 

θφαιςτειότθτασ. Νεϊτερεσ απόψεισ βαςιςμζνεσ ςτθν  ιςοτοπικι ςφνκεςθ αυτϊν των 

νερϊν, αναφζρουν  μετεωρικι προζλευςθ, (βλ. εικόνα 1.1) ανεξάρτθτα τθσ μεταλλικότθτάσ 

τουσ ι τθσ κερμοκραςίασ τουσ( Marinelli 1974, 1978, από Καλλζργθ 2001).  

2. υγγενετικά ι απολικωμζνα νερά: Πρόκειται για νερά πολφ μεγάλθσ 

μεταλλικότθτασ. Είναι ουςιαςτικά καλαςςινό νερό που εγκλωβίςτθκε ςτα ιηιματα, κατά τθ 

περίοδο τθσ δθμιουργίασ τουσ και παραςφρκθκε μεταγενζςτερα ςε ζνα ςφςτθμα 

κυκλοφορίασ μετεωρικϊν νερϊν.  

3. Για μετεωρικι προζλευςθ. 

 Κατά κανόνα τα γεωκερμικά ρευςτά προζρχονται από επιφανειακά νερά τα οποία 

φκάνουν πάλι ςτθν επιφάνεια με το μθχανιςμό των γεωκερμικϊν ρευςτϊν, αλλά ςτθ 

πορεία τουσ, μπορεί να αναμιγνφονται με αςιμαντεσ ποςότθτεσ νεαροφ νεροφ ( Marinelli 

1974). 

Ο μθχανιςμόσ των γεωκερμικϊν ρευςτϊν ζχει ωσ εξισ: 

Σο νερό τθσ βροχισ ι ςε αρκετζσ περιπτϊςεισ το νερό από ςϊματα επιφανειακοφ νεροφ 

(λίμνεσ ,ποταμοί) ι και από τθ κάλαςςα κατειςδφει ςτον ταμιευτιρα μζςα από ρωγμζσ και 

διαρριξεισ, ο οποίοσ βρίςκεται ςε μεγάλο βάκοσ, που ςυχνά ξεπερνά τα 3000 μζτρα, όπου 

τα πετρϊματα είναι ηεςτά, λόγω τθσ γεωκερμικισ βακμίδασ Ο ταμιευτιρασ είναι ζνασ 

ςχθματιςμόσ από κερμά υδροπερατά πετρϊματα, που επιτρζπει τθν κυκλοφορία των 

ρευςτϊν μζςα ςε αυτόν και από τον οποίο τα ρευςτά αντλοφν κερμότθτα. Πάνω από τον 

ταμιευτιρα βρίςκεται ςυνικωσ ζνα κάλυμμα αδιαπζρατων πετρωμάτων. Σο νερό ςτο  
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Εικόνα 1.1: (α) Θερμι πθγι με μετεωρικό νερό, (β) κερμι πθγι  με μετεωρικό + «νεαρό» νερό  
(κατά Castany G., 1968, αναςχεδιαςμζνο από Σοφλιο Γ.). 
 

 

 

 
Εικόνα 1.2:  Πρότυπο (μοντζλο) ενόσ γεωκερμικοφ ςυςτιματοσ. Η γραμμι (1) είναι θ 
καμπφλθ αναφοράσ του ςθμείου ηζςεωσ του κακαροφ νεροφ. Η καμπφλθ (2) δείχνει τθ 
κερμοκραςιακι κατανομι κατά μικοσ μια τυπικισ διαδρομισ κυκλοφορίασ του ρευςτοφ 
από το ςθμείο Α (τροφοδοςία) προσ το ςθμείο Ε (αποφόρτιςθ) (White, 1973, από Φυτίκα, 
geothermal_energy.gr).  
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 ςτο ταμιευτιρα κερμαίνεται εμπλουτίηεται ςυνικωσ ςε άλατα και αζρια και επιςτρζφει 

ςτθν επιφάνεια μζςα από άλλεσ ρωγμζσ και διαρριξεισ. Κατά τθν επιςτροφι του το ηεςτό 

νερό μπορεί να αναμειχκεί με ψυχρότερο νερό από υδροφόρα ςτρϊματα που διαςχίηει, 

όταν το νερό φκάνει ςτθν επιφάνεια, δθμιουργεί τισ κερμζσ πθγζσ. τθν εικόνα 1.2 

βλζπουμε το πρότυπο (μοντζλο) ενόσ γεωκερμικοφ ςυςτιματοσ.  

 

1.3  ΘΕΡΜΟΜΕΣΑΛΛΙΚΕ ΠΗΓΕ 

Θερμομεταλλικζσ είναι οι πθγζσ, οι οποίεσ ςυνδυάηουν τα χαρακτθριςτικά και των 

κερμϊν και των μεταλλικϊν πθγϊν.  

 

1.3.1 ΘΕΡΜΕ ΠΗΓΕ 
 

Θερμζσ πθγζσ ονομάηονται οι πθγζσ που θ  κερμοκραςία τουσ κυμαίνεται από 

μερικοφσ βακμοφσ πάνω από τθν μζςθ ετθςία κερμοκραςία αζρα τθσ περιοχισ, μζχρι τθ  

κερμοκραςία βραςμοφ.  

 
 

Εικόνα 1.3: Περίπτωςθ δθμιουργίασ κερμισ πθγισ (κατά Desio 1959 από τον 
Καλλζργθ Γ., 2001) 

 

Κατά κανόνα, όπωσ ιδθ αναλφκθκε ςτθ προθγοφμενθ παράγραφο, θ προζλευςθ τθσ 

κερμότθτασ των νερϊν είναι θ γθγενισ κερμότθτα, δθλαδι  θ αυξθμζνθ κερμοκραςία τουσ 

οφείλεται ςτθ γεωκερμία. Ωσ επί πλζον παράγοντεσ αφξθςθσ τθσ κερμοκραςίασ των νερϊν 

αναφζρονται  (Καλλζργθσ, 2001): 
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 Οι οξειδϊςεισ και γενικά οι εξϊκερμεσ αντιδράςεισ, κακόςον εκλφουν κερμότθτα. Οι 

πυρίτεσ και κυρίωσ ο ςιδθροπυρίτθσ αποτελοφν τα ςυνθκζςτερα οξειδοφμενα 

ορυκτά, ςε ανκρακικζσ αποκζςεισ. 

 Θ ανάμειξθ του νεροφ που φκάνει ςε μεγάλο βάκοσ με ηεςτοφσ ι υπζρκερμουσ 

υδρατμοφσ και ςπανιότερα με CO2 (διοξείδιο του άνκρακα). 

 Ζχει αναφερκεί χωρίσ να ζχει αποδειχκεί, ότι το CH4 (μεκάνιο) που περιζχεται ςτισ 

αποκζςεισ ανκρακικϊν ιηθμάτων, μπορεί να προκαλζςει τοπικι αφξθςθ τθσ 

κερμοκραςίασ του νεροφ. Όμωσ ο μθχανιςμόσ αυτόσ δεν φαίνεται να μπορεί να 

δθμιουργιςει κερμομεταλλικζσ πθγζσ, τουλάχιςτον ςθμαντικά αυξθμζνθσ 

κερμοκραςίασ. 

Η ταξινόμηςη των θερμϊν πηγϊν ανάλογα τη θερμοκραςία αυτϊν: 

 Ο Castany (1963) προτείνει τθν εξισ ταξινόμθςθ 

Τπζρκερμεσ πθγζσ: Θερμοκραςία 50-100 ºC 

Μεςόκερμεσ πθγζσ: Θερμοκραςία 35-50 ºC 

Τπόκερμεσ πθγζσ: Θερμοκραςία 20-35 ºC 

Οι Kappelmeyer-Haenel (1974) προτείνουν τθν εξισ ταξινόμθςθ 

Τπζρκερμεσ πθγζσ: Θερμοκραςία > 38 ºC 

Μεςόκερμεσ πθγζσ: Θερμοκραςία 34-38 ºC 

Τπόκερμεσ πθγζσ: Θερμοκραςία 20-34 ºC 

Όταν θ κερμοκραςία των πθγϊν είναι μικρότερθ από 20 ºC, τότε οι πθγζσ ονομάηονται 

ψυχρζσ ι ακρατοπθγζσ. 

 

1.3.2   ΜΕΣΑΛΛΙΚΕ ΠΗΓΕ 

Ωσ μεταλλικι πθγι χαρακτθρίηεται θ πθγι που περιζχει ςφνολο διαλυμζνων ςτερεϊν πάνω 

από 1000 mg/kg. Επίςθσ ζνα νερό μπορεί να χαρακτθριςτεί ωσ μεταλλικό αν ζχει 

περιεκτικότθτα ςε ζνα ι περιςςότερα από τα παρακάτω ςτοιχεία ωσ εξισ:  

Fe > 10 mg/kg,     As > 0,7 mg/kg,      I > 1 mg/kg,        S > 1 mg/kg,       CO2 > 250 mg/kg 

και Rn > 18 nCi/l. 

Επειδι θ παρουςία των ανωτζρω ςτοιχείων ςυνδζεται κατά κανόνα με τισ κεραπευτικζσ 

ιδιότθτεσ του νεροφ, οι πθγζσ που ζχουν τθν προαναφερόμενθ περιεκτικότθτα, ςε κάποιο 

από αυτά τα χθμικά ςτοιχεία ονομάηονται ιαματικζσ πθγζσ. 
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Η ταξινόμθςθ των μεταλλικϊν πθγϊν γίνεται με βάςθ τα επικρατοφντα ανιόντα ι κατιόντα, 

παίρνουν τθν ονομαςία τουσ από εκείνα που θ ςυμμετοχι τουσ ςτο ςφνολο των ανιόντων ι 

κατιόντων ξεπερνά το 20% ( ςυγκζντρωςθ ςε meq/l ). 

To πρϊτο ςυνκετικό προζρχεται κατά Thurner (1967) από το κατιόν που επικρατεί, το δε 

δεφτερο από το ανιόν που επικρατεί π.χ. νατριοχλωριοφχα  πθγι.  

Ο Castany (1963) υιοκετεί ακριβϊσ τον αντίκετο τρόπο ονοματολογίασ π.χ. 

χλωριονατριοφχα πθγι. 

Οι κερμομεταλλικζσ πθγζσ ταξινομοφνται με ανάλογο τρόπο με ςυνδυαςμό τθσ 

κερμοκραςίασ τουσ και του χθμιςμοφ τουσ π.χ. υπόκερμθ νατριοχλωριοφχα κατά Thurner 

(1967) ι υπόκερμθ χλωριονατριοφχα κατά Castany (1963). 

Εκτόσ από τα ςτοιχεία που αναφζρκθκαν ςτισ μεταλλικζσ πθγζσ οι κερμομεταλλικζσ πθγζσ 

χαρακτθρίηονται από αυξθμζνεσ ςυγκεντρϊςεισ τόςο διαλυμζνων αερίων ςυνικθ είναι CO2, 

CH4, H2S κάποια από τα οποία ςυχνά δίνουν ζνα ιαματικό χαρακτιρα ςτισ πθγζσ, όςο και 

επί πλζον ιχνοςτοιχείων. 

Ωσ ιαματικό χαρακτθρίηεται το νερό που, λόγω των φυςικϊν ι χθμικϊν του ιδιοτιτων, ζχει 

κεραπευτικζσ ιδιότθτεσ, που αποδεικνφονται με επιςτθμονικό τρόπο. Σα ιαματικά νερά 

χρθςιμοποιοφνται για λουτροκεραπεία και ποςιμοκεραπεία, ενϊ οι ατμοί για 

αναπνευςιοκεραπεία. 

Προζλευςθ των κερμομεταλλικϊν νερϊν  

Σα κερμομεταλλικά νερά είναι γεωκερμικά ρευςτά με  προζλευςθ τα επιφανειακά νερά 

(κυρίωσ μετεωρικι) που κατά περίπτωςθ μπορεί να περιζχουν  μικρά ποςοςτά νεαρϊν ι 

ςυγγενετικϊν νερϊν (ςτθ περίπτωςθ αυτι ονομάηονται ανάμικτα νερά, εικόνα 1.1), 

φκάνουν δε ςτθν επιφάνεια με το μθχανιςμό των γεωκερμικϊν ρευςτϊν, όπωσ ιδθ 

αναλφκθκε ςτισ προθγοφμενεσ παραγράφουσ. Θ μεταλλικότθτά τουσ διαμορφϊνεται κατά 

τθ πορεία τουσ ςτο υπζδαφοσ. Θ κερμοκραςία τουσ ελαττϊνεται κακϊσ ανεβαίνουν προσ 

τθν επιφάνεια, διότι αναμιγνφονται με νερά υδροφόρων χαμθλισ κερμοκραςίασ.  

Σα γεωκερμικά νερά ανάλογα με το βάκοσ διακρίνονται ςε: 

1. Φρεάτια ι αρτεςιανά μικροφ βάκουσ, παρουςιάηουν χαμθλι κερμοκραςία, ανάλογα 

με τισ επιτόπου ςυνκικεσ. Επίςθσ ο κφκλοσ τουσ είναι παρόμοιοσ με τον κφκλο των 

νερϊν των υδροφόρων ςυςτθμάτων. Θ μεταλλικότθτά τουσ είναι τόςο πιο μεγάλθ, πιο 

ςτακερι και χαρακτθριςτικι όςο αυξάνει θ απόςταςθ τθσ διαδρομισ τουσ ανάμεςα 
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ςτθ ηϊνθ τροφοδοςίασ και το ςθμείο εκφόρτιςισ τουσ και όςο πιο μικρι είναι θ 

ταχφτθτα κίνθςισ τουσ. 

2. Αρτεςιανά μζςου ι μεγάλου βάκουσ, θ κερμοκραςία τουσ είναι μεγαλφτερθ από 

20οC ,προζρχονται από βάκοσ ίςο ι μεγαλφτερο από 1000m και ζχουν αυξθμζνθ 

μεταλλικότθτα και θ κυκλοφορία τουσ ακολουκεί τα πρότυπα των γεωκερμικϊν 

ρευςτϊν. 

 

1.3.3. ΕΜΥΑΝΙΗ ΘΕΡΜΟΜΕΣΑΛΛΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ ΚΑΙ ΣΕΚΣΟΝΙΚΗ  
 

 Οι κερμοταλλικζσ πθγζσ ανάλογα με τον τρόπο εμφάνιςισ τουσ διακρίνονται ςε  

(Letourneur – Michel, 1971,  από Καλλζργθ 2001): 

 Ρθξιγενείσ αναβλφςεισ: Κατά κανόνα πρόκειται για ζνα ριγμα ι ζνα ςφςτθμα 

ρθγμάτων που ςυνοδεφεται από μυλωνιτοποιθμζνθ ηϊνθ ςτθ οποία κινοφνται τα 

κερμομεταλλικά νερά. 

 Ρωγμογενείσ αναβλφςεισ: Πρόκειται για αναβλφςεισ κερμομεταλλικϊν νερϊν μζςα 

από ρωγμζσ, οι οποίεσ δθμιουργοφνται ςε ςυμπαγι πετρϊματα. υχνά ςυνοδεφουν 

διαρριξεισ. 

 Φλεβικζσ αναβλφςεισ : Μεταλλοφόρεσ φλζβεσ, φλζβεσ μικροκρυςταλλικϊν ι 

θφαιςτειακϊν πετρωμάτων που γεμίηουν παλιότερα ριγματα ι ρωγμζσ και είναι 

κατά κανόνα πιο υδροπερατζσ από το μθτρικό πζτρωμα.  

 Αναβλφςεισ επαφισ: Πρόκειται για πθγζσ που εμφανίηονται ςτθν επαφι 

πετρωμάτων διαφορετικισ λικολογίασ και περατότθτασ. Θ περίπτωςθ αυτι 

αντιπροςωπεφει το μθχανιςμό εμφάνιςθσ  πολλϊν πθγϊν κανονικοφ νεροφ  και  

ςπάνια κερμομεταλλικϊν πθγϊν γιατί ςτισ τελευταίεσ το νερό ζρχεται από 

βακφτερα ςτρϊματα.  

 Πτυχωςιγενείσ αναβλφςεισ: Οι ςυγκλινείσ πτυχζσ των υδροφόρων πετρωμάτων 

ευνοοφν τθ δθμιουργία ςυνκθκϊν κατάλλθλων για τθν ανάπτυξθ υψθλότερων 

κερμοκραςιϊν (κακοδικι κίνθςθ του νεροφ παράλλθλθ ςτθ ςτρϊςθ). Οι αντικλινείσ 

πτυχζσ μπορεί να οδθγιςουν ςτθν επιφάνεια τα κερμομεταλλικά νερά (ανοδικι 

κίνθςθ του νεροφ παράλλθλθ ςτθ ςτρϊςθ). 
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Εικόνα 1.4:  Στερεοδιάγραμμα που δείχνει τθ δθμιουργία κερμομεταλλικισ πθγισ 
ρωγματογενοφσ ανάβλυςθσ *κατά Blavoux Β.-Berthier F., 1985, αναςχεδιαςμζνο από τον 
Σοφλιο+. 
 

 

Η παρουςία ρθγμάτων και άλλων αςυνεχειϊν ςτουσ γεωλογικοφσ ςχθματιςμοφσ, δεν 

είναι αρκετι για τθν άνοδο των κερμομεταλλικϊν νερϊν, θ άνοδοσ ευνοείται όταν τα 

ριγματα δεν είναι πλθρωμζνα με υλικό, γεγονόσ που ευνοείται ςε ηϊνεσ με ςθμαντικι 

νεοτεκτονικι δραςτθριότθτα αλλά και ςειςμικι δραςτθριότθτα , όπωσ ςυμβαίνει τόςο 

ςτθ ςτενι όςο και ςτθν ευρφτερθ περιοχι μελζτθσ. 

Επί πλζον οι επιφανειακζσ εκδθλϊςεισ γεωκερμικϊν ρευςτϊν μπορεί να βρίςκονται πολλά 

χιλιόμετρα μακριά από τθ βακειά γεωκερμικι αποκικθ (Pearl, 1976), γιατί το νερό κατά τθ 

κίνθςι του τόςο προσ το βάκοσ όςο και κατά τθν άνοδό του, ακολουκεί δρόμουσ 

μικρότερθσ αντίςταςθσ και όχι του ςυντομότερουσ ( Καλλζργθσ, 2001).  
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Εικόνα 1.5: Περίπτωςθ δθμιουργίασ κερμισ πθγισ (κατά Moret L., 1946, αναςχεδιαςμζνο 
από τον Σοφλιο) 
 

Η προζλευςθ και ο τρόποσ εμφάνιςθσ των κερμομεταλλικϊν πθγϊν αναδεικνφει τθ 

ςχζςθ τουσ με τθ γεωλογικι δομι και  τεκτονικι – νεοτεκτονικι μιασ περιοχισ. Για το 

λόγο αυτό αλλά και δεδομζνου του ςκοποφ τθσ παροφςασ διατριβισ, ςτο 2ο κεφάλαιο 

που ακολουκεί αναλφεται θ τεκτονικι και νεοτεκτονικι τθσ ευρφτερθσ περιοχισ μελζτθσ. 

 

1.4 ΕΜΥΑΝΙΕΙ ΘΕΡΜΟΜΕΣΑΛΛΙΚΩΝ ΝΕΡΩΝ ΣΗ ΠΕΡΙΟΦΗ ΜΕΛΕΣΗ 
 

1.4.1 ΓΕΝΙΚΑ 
 

Θ δυτικι και βορειοδυτικι Πελοπόννθςοσ χαρακτθρίηεται από τθν εμφάνιςθ πολλϊν 

κερμομεταλλικϊν πθγϊν, κυρίωσ υπόκερμων, εκ των οποίων κάποιεσ ζχουν χαρακτθριςτεί 

ωσ ιαματικζσ. τισ κζςεισ αυτϊν των πθγϊν λειτουργοφν ιαματικά λουτρά.  

Θ παροφςα διατριβι ερευνά τθ πικανι ηϊνθ τροφοδοςίασ τθσ κερμομεταλλικισ 

πθγισ των Λουτρϊν Κυλλινθσ και τθ ςχζςθ τθσ με τθ πθγι Βρωμονερίου Λεχαινϊν και τθ 

πθγι Λουτρϊν Τρμίνθσ ι Κουνουπελίου, κακόςον και ςτθ πεδινι ζκταςθ ανατολικά τθσ 

χερςονιςου τθσ Κυλλινθσ  υπάρχουν γεωτριςεισ με κερμά νερά. Σζτοιεσ είναι ςτθ περιοχι 

Γαςτοφνθσ όπου τα υπόγεια νερά αναμειγνφονται με κερμά νερά τουλάχιςτον τοπικά, με 

αποτζλεςμα θ χθμικι ςφςταςθ των υπόγειων νερϊν να διαμορφϊνεται και από διαδικαςίεσ 

ανάμιξθσ ψυχρϊν και κερμϊν νερϊν ( Λαμπράκθσ Ν. κ.α., 2004).  

   



[11] 

   

Εικόνα 1.6:  Τοπογραφικόσ χάρτθσ τθσ ευρφτερθσ περιοχισ μελζτθσ, ςτον οποίο 
ςθμειϊνονται  οι εμφανίςεισ των κερμομεταλλικϊν πθγϊν που αποτελοφν το αντικείμενο 
τθσ παροφςθσ διατριβισ. 

 

Επίςθσ ζχει παρατθρθκεί αφξθςθ τθσ κερμοκραςίασ του νεροφ ςε οριςμζνεσ 

γεωτριςεισ μετά από ςειςμοφσ. 

Οι κζςεισ των κερμομεταλλικϊν εμφανίςεων φαίνονται ςτο χάρτθ τθσ εικόνασ 1.6 . Ο 

διαχωριςμόσ αυτϊν των κερμομεταλλικϊν εμφανίςεων από τισ λοιπζσ τθσ δυτικισ και 

βορειοδυτικισ Πελοποννιςου ζγινε με υδρογεωλογικά κριτιρια όπωσ αναλφεται ςτα 

επόμενα κεφάλαια.  

 

1.4.2 ΠΗΓΗ ΛΟΤΣΡΩΝ ΚΤΛΛΗΝΗ 
 

Θ κερμομεταλλικι πθγι των Λουτρϊν Κυλλινθσ,  βρίςκεται ςτο Δ-ΝΔ άκρο τθσ 

χερςονιςου τθσ Κυλλινθσ. Θ ιαματικι πθγι τθσ Κυλλινθσ αναφζρεται από τον Παυςανία. 

Σο Αςκλθπιείο Κυλλινθσ λειτουργοφςε ωσ υδροκεραπευτιριο. Θ λουτρόπολθ τθσ Κυλλινθσ 

φαίνεται να ικμαςε και κατά τουσ Ρωμαϊκοφσ χρόνουσ, ςτο χϊρο των πθγϊν υπάρχουν 

ερείπια από εγκαταςτάςεισ Ρωμαϊκϊν λουτρϊν. Σο ιαματικό νερό τθσ πθγισ 
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χρθςιμοποιείται  και ςιμερα για λουτροκεραπεία, ειςπνευςοκεραπεία, ενεργεί  

κεραπευτικά κατά των χρόνιων καταρροϊκϊν καταςτάςεων, του αναπνευςτικοφ βρογχικοφ 

άςκματοσ, τθσ χρονίασ βρογχίτιδασ, τθσ αναπνευςτικισ ανεπάρκειασ,  τθσ χρόνιασ 

φαρυγγίτιδασ, δερματικϊν νόςων. Επίςθσ ςτο χϊρο γφρω από τισ πθγζσ ςε πρόχειρουσ 

αυτοςχζδιουσ λάκκουσ γίνεται λαςποκεραπεία.  

 

 

Εικόνα 1.7: Άποψθ του χϊρου εκδιλωςθσ τθσ πθγισ Κυλλινθσ. Στο βάκοσ φαίνεται το κτίριο 
που ςτεγάηει τθν υδρομάςτευςθ τθσ «κφριασ πθγισ». Φαίνεται ο χϊροσ ςυγκζντρωςθσ των 
απορροϊν τθσ πθγισ. 
 

Θ πθγι εκδθλϊνεται ςτθ βάςθ λοφοςειράσ, μζςα από τα Πλειο-Πλειςτοκαινικά  

ιηιματα τθσ περιοχισ ςε υψόμετρο 18 μζτρα και ςε απόςταςθ περίπου 800 μζτρα από τθν 

ακτι. Θ εκδιλωςθ τθσ πθγισ δεν εντοπίηεται ςε ζνα και μοναδικό ςθμείο, εκτόσ τθσ «κφριασ 

πθγισ» που ζχει υδρομαςτευτεί (εικόνα 1.7), εκδθλϊνονται και άλλεσ πλευρικζσ 

αναβλφςεισ. 

Η ιαματικι πθγι ζχει χαρακτθριςτεί ωσ υπόκερμθ (24,8 oC) υδροκειοχλωριονατριοφχα 

(Υπουργείο Ενζργειασ και Φυςικϊν Πόρων, 1984), ζχει πολφ ζντονθ οςμι λόγω τθσ 

περιεκτικότθτάσ του νεροφ ςε υδρόκειο. ε μικρι απόςταςθ από τθ κφρια πθγι (35 μζτρα 

βόρεια αυτισ) είχε ανορυχκεί το 1938-39 από τθν εταιρεία ΧΕΛΘ (λόγω επιφανειακισ 
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εμφάνιςθσ πετρελαίου ςτθ πθγι) γεϊτρθςθ μικροφ βάκουσ από τθν οποία ανάβλυηε κερμό 

νερό παραπλιςιασ χθμικισ ςφςταςθσ με αυτό τθσ πθγισ, θ γεϊτρθςθ αυτι ςιμερα ζχει 

αντικαταςτακεί (εικόνα 1.8) και ςυνεχίηει να ζχει ςχεδόν το ίδιο νερό με τθ πθγι, αλλά δεν 

γνωρίηουμε άλλα ςτοιχεία τθσ γεϊτρθςθσ. 

 

 

 

 

Ει 

 

Εικόνα 1.7:  Η γεϊτρθςθ  «ΧΕΛΗ» και μία από τισ μικροαναβλιςεισ τθσ πθγισ. 

 

 

1.4.2.1 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΥΙΚΗ ΑΝΑΚΟΠΙΗ ΜΕΛΕΣΩΝ ΣΩΝ ΛΟΤΣΡΩΝ ΚΤΛΛΗΝΗ 

Μελζτεσ με μετριςεισ παροχισ, μετριςεισ φυςικοχθμικϊν ςτακερϊν και 

δειγματολθψίεσ νεροφ για χθμικι ανάλυςθ του νεροφ των πθγϊν Κυλλινθσ, τθσ γεϊτρθςθσ 

«ΧΕΛΘ» αλλά και ιδιωτικϊν γεωτριςεων, ειδικότερα τθσ αρτεςιανισ Πανταηι 500 μζτρα 

βόρεια τθσ πθγισ ζχουν γίνει από τουσ κάτωκι ερευνθτζσ : 

 Ελευκερίου, Α. (1971) κάνει μία μζτρθςθ – δειγματολθψία 27-6-1971, όπου δίνει 

ςυνολικι παροχι 810 m3  τθν θμζρα ( δθλαδι 33,75 m3/h), και κερμοκραςία πθγισ:24,5o C, 

γεϊτρθςθσ «ΧΕΛΘ» : 24,1oC ςτθ δε ιδιωτικι γεϊτρθςθ Πανταηι: 21o C και παροχι 40 m3/h 

και χαρακτθρίηει τθ πθγι ωσ υδροκειοχλωριονατριοφχα.  
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Ορφανόσ (1976) , κάνει τρείσ μετριςεισ – δειγματολθψίεσ 3-12-75, 21-4-76 και 5-8-

76 , όπου δίνει ςυνολικι παροχι 750 m3  τθν θμζρα ( δθλαδι 31,25 m3/h), και κερμοκραςία 

πθγισ: 24,1 -24,1και 25o C, γεϊτρθςθσ «ΧΕΛΘ»: 22 και 24o C (δεν υπιρξε μζτρθςθ 21-4-76), 

ςτθ δε  γεϊτρθςθ Πανταηι: 19 και 22o C (μετρικθκε τισ δφο πρϊτεσ θμερομθνίεσ). 

Παρατθρεί ότι το νερό τθσ πθγισ και τθσ γεϊτρθςθσ «ΧΕΛΘ» ζχουν μικρζσ διαφορζσ ςτθ 

χθμικι ςφςταςι τουσ. Χαρακτθρίηει τθ πθγι ωσ υπόκερμθ υδροκειοχλωριονατριοφχα και 

κεωρεί ότι θ παρουςία NaCl ζχει ςχζςθ με τθ κάλαςςα. Επίςθσ παρατθρεί ότι θ ανάβλυςθ 

του νεροφ τθσ κερμισ πθγισ των Λουτρϊν τθσ Κυλλινθσ όταν γίνεται ελεφκερα 

ςυμπαραςφρει μικρι ποςότθτα πετρελαίου. Αντίκετα όταν θ πθγι είναι υπό τθ πίεςθ τθσ 

υπερκείμενθσ ςτιλθσ νεροφ δεν εξζρχεται ςτθν επιφάνεια πετρζλαιο. τθ περίπτωςθ όμωσ 

αυτι   μειϊνεται θ παροχι τθσ πθγισ. 

Οι Δθμόπουλοσ Γ. και  Πάτρασ Δ. (1988), κάνουν μία μζτρθςθ 20-7-87 , δίνουν 

κερμοκραςία πθγισ: 25o C, γεϊτρθςθσ «ΧΕΛΘ» : 24,3oC, λοιπζσ αναβλφςεισ 22oC. 

Επεξεργάηονται τισ χθμικζσ αναλφςεισ  από Ορφανόσ (1976) από όπου προκφπτουν τρείσ 

τφποι νεροφ: Na-Cl το νερό τθσ πθγισ τθσ Κυλλινθσ, Na-Cl-HCO3 τθσ γεϊτρθςθσ «ΧΕΛΘ» και 

Na- Cl -Ca- HCO3 τθσ γεϊτρθςθσ Πανταηι. υμπεραίνουν ότι θ δθμιουργία των πθγϊν 

οφείλεται ςτθ παρουςία των Β, ΒΔ, και ΒΑ ρθγμάτων που ζχουν καταβυκίςει τον 

αςβεςτόλικο που εμφανίηεται βόρεια των πθγϊν και ότι θ αρτεςιανι παροχι των 750 m3  

τθν θμζρα δεν κα μποροφςε να προζλκει από τουσ αςβεςτόλικουσ που βρίςκονται ςε μικρι 

απόςταςθ βόρεια των πθγϊν  λόγω τθσ μικρισ ζκταςισ τουσ. Θεωροφν ότι τα νερά τθσ 

Κυλλινθσ είναι γλυκά γεωκερμικά ρευςτά που ζρχονται ςε επαφι με αλμυρά καλάςςια.  

Οι Καλλζργθσ Γ., Κοφκθσ Γ. και  Λαμπράκθσ Ν. (1990), κάνουν 11 μετριςεισ-

δειγματολθψίεσ, ςε μθνιαία βάςθ από 23-8-89 μζχρι 20-3-90. Από τθ ςφγκριςθ των 

μετριςεων των παροχϊν παρατιρθςαν μικρι διακφμανςθ αυτϊν μεταξφ 13,6 και 15 m3/h 

ςτθ πθγι, και 10,2 και 13,6 m3/h ςτθ γεϊτρθςθ «ΧΕΛΘ» που ακολουκεί τισ ξθρζσ και υγρζσ 

περιόδουσ. Θ ςυνολικι παροχι του γεωκερμικοφ πεδίου είναι τθσ τάξθσ των  40 m3/h, θ 

ποςότθτα αυτι δε μπορεί να δικαιολογθκεί από το νερό που κατειςδφει ςτουσ 

αςβεςτόλικουσ και γφψουσ τθσ περιοχισ και δοκείςθσ τθσ λικολογίασ των νεογενϊν 

ςχθματιςμϊν αναμζνουν τθ περιοχι τροφοδοςίασ ςε μεγάλθ απόςταςθ. υγκρίνοντασ τισ 

χθμικζσ αναλφςεισ τόςο μεταξφ τουσ όςο και με τισ παλιότερεσ κατζλθξαν ςτο ςυμπζραςμα 

ότι θ χθμικι ςφςταςθ των νερϊν τθσ Κυλλινθσ παραμζνει ςτακερι ςτο χρόνο, ενϊ θ 

ποςότθτα εκλυόμενου υδρόκειου είναι ςυνάρτθςθ τθσ παροχισ. Επίςθσ θ κερμοκραςία 
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των νερϊν παραμζνει ςτακερι ςτο χρόνο,  διακυμάνςεισ τθσ τάξθσ των δεκάτων του 

βακμοφ Κελςίου δεν τθν ςυνδζουν οφτε με τθν εποχι του ζτουσ οφτε με τθ παροχι των 

πθγϊν. 

Όλοι οι ανωτζρω ερευνθτζσ ςυμφωνοφν ουςιαςτικά  ςτο ότι θ εκδιλωςθ τθσ πθγισ 

γίνεται με το μθχανιςμό των γεωκερμικϊν ρευςτϊν. 

 
Από το ΙΓΜΕ (1996)  ςτθ μελζτθ «ΤΠΟΓΕΙΟ ΤΔΑΣΙΚΟ ΔΤΝΑΜΙΚΟ ΕΛΛΑΔΑ»  δίνεται 

για τθ πθγι Κυλλινθσ , κερμοκραςία 25o C και παροχι 45 m3/h.  

Ο ταματάκθσ Μ.(1986), αποδίδει τον εμπλουτιςμό ςε βόριο (Β) τθσ πθγισ 

Κυλλινθσ ςε μεταμορφικά νερά και νερά πετρελαιοφόρων πεδίων, και κατά τον ίδιο 

ερευνθτι ςτον Ελλαδικό χϊρο, βιτουμενιοφχοι ορίηοντεσ εμφανίηονται εμπλουτιςμζνοι ςε 

βόριο, ςε ςχζςθ με τα περιβάλλοντα ςτρϊματα. 

Κατά το Νικολάου (1986), οι διαπειριςμοί ευνοοφν τθ μετανάςτευςθ και 

ςυγκζντρωςθ υδρογονανκράκων. 

Κατά τον Ρθγάκθ (1999) το πετρζλαιο τθσ Κυλλινθσ του Δυτικοφ Κατακόλου και του 

Σρφφου Αιτωλ/νίασ, ανικουν ςτθν ίδια ομάδα και ζχουν ωσ μθτρικό πζτρωμα τουσ 

ςχιςτολικικοφσ ορίηοντεσ τθσ Βίγλασ του Κατ. Κρθτιδικό.  

Κατά το Νικολάου (2001), θ εμφάνιςθ πετρελαίου ςτθ πθγι τθσ Κυλλινθσ, δείχνει 

ςχζςεισ μεταξφ των κινιςεων του υπεδαφικοφ νεροφ τθσ πθγισ το οποίο εμπλουτίηεται με 

άλατα κειικοφ αςβεςτίου από τθν επαφι του με τουσ παρακείμενουσ τριαδικοφσ 

εβαπορίτεσ, αλλά και ξεπλφματοσ πετρελαίου το οποίο μεταναςτεφει μζςω ενεργϊν 

νεοδιαπειρικϊν ρθγμάτων προσ κάποια ςυγκζντρωςθ με τθν οποία ζρχεται ςε επαφι το 

νερό των πθγϊν. 

Σζλοσ ειδικότερα για τθ κεμομεταλλικι  πθγι τθσ Κυλλινθσ ςε ςχζςθ με τθ 

γεωλογία , τεκτονικι , υδρογεωλογία τθσ ευρφτερθσ περιοχισ τθσ αλλά και ςτοιχεία για 

τθ κερμομεταλλικι υδροφορία τθσ πθγισ, γίνεται αναφορά ςτο 40 Κεφάλαιο τθσ 

παροφςασ διατριβισ. 
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1.4.3 ΠΗΓΗ ΒΡΩΜΟΝΕΡΙ ΛΕΦΑΙΝΩΝ  

 

Θ πθγι Βρωμονζρι (ι Μοςχονζρι) Λεχαινϊν, εντοπίηεται ΒΑ του αεροδρομίου 

Ανδραβίδασ, εκδθλϊνεται ςτουσ Σεταρτογενείσ ςχθματιςμοφσ ςε ζνα λάκκο ςε υψόμετρο 7 

μζτρα.  

Ο λάκκοσ ζχει βάκοσ δφο μζτρα και διάμετρο 16 μζτρα διαμορφϊνοντασ μία ςτιλθ νεροφ 

0,70 μζτρα θ λάςπθ του βυκοφ χρθςιμοποιείται για λαςποκεραπεία που κεωρείται ότι ζχει 

ευεργετικζσ ιδιότθτεσ ςτισ ρευματοπάκειεσ αρκριτικζσ πακιςεισ και πονοκεφάλουσ 

(Δθμθτρόπουλοσ 1998). Κατά τθν μετάβαςι μασ ςτθ πθγι διαπιςτϊςαμε ελαφρϊσ 

υδροκειοφχο νερό και μικρι ροι, ο δε χϊροσ ζχει διαμορφωκεί ( όπωσ φαίνεται ςτθν 

εικόνα 1.9 ) για εξυπθρζτθςθ των λουομζνων.  

 

 

 

Εικόνα 1.9 Ο χϊροσ ανάβλυςθσ τθσ πθγισ Βρωμονζρι Λεχαινϊν, όπωσ ζχει διαμορφωκεί, το 
κόκκινο βζλοσ δείχνει τθ διεφκυνςθ ροισ του νεροφ. 

 

τθ περιοχι ΝΑ τθσ πθγισ και ανατολικά του αεροδρομίου Ανδραβίδασ ζχει 

εντοπιςτεί με γεωτριςεισ από το ΙΓΜΕ, γεωκερμικό πεδίο ζκταςθσ περίπου 2 Κm2 ,  

Διεύθσνση της 

ροής τοσ νερού  
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ελαφρϊσ υδροκειοφχου υδροφορίασ, με δυνατότθτα λιψθσ νεροφ αρτεςιανοφ 

κερμοκραςίασ 25o C, από μικρά βάκθ 50-150 μζτρα (Μπαρμπαροφςθσ και Φυτίκασ, 1989 

ΙΓΜΕ), όπου ςυναντϊνται αςβεςτόλικοι τθσ Ιόνιασ ηϊνθσ.  

Από το ΙΓΜΕ (1996)  ςτθ μελζτθ «ΤΠΟΓΕΙΟ ΤΔΑΣΙΚΟ ΔΤΝΑΜΙΚΟ ΕΛΛΑΔΑ»  δίνεται 

για τθ πθγι Βρωμονζρι  Λεχαινϊν, κερμοκραςία 28o C και παροχι 20 m3/h. 

 

1.4.4 ΠΗΓΗ  ΚΟΤΝΟΤΠΕΛΙ  (ΛΟΤΣΡΑ ΤΡΜΙΝΗ) 

 

Θ ιαματικι πθγι Κουνουπελίου ι λουτρά Τρμίνθσ, ςτθν ομϊνυμθ περιοχι ςτθ 

παραλία τθσ Μανωλάδασ αναβλφηει ςχεδόν ςε μθδενικό υψόμετρο (ςτο φψοσ τθσ 

κάλαςςασ) ςτθ βάςθ λόφου που δομείται από τουσ Ανωκρθτιδικοφσ αςβεςτόλικουσ τθσ 

Ιόνιασ ηϊνθσ, και εντόσ καρςτικοφ πθλαίου.  

Η ιαματικι πθγι ζχει χαρακτθριςτεί ωσ υπόκερμθ (28oC ) υδροκειοφχοσ αλιπθγι 

(Υπουργείο Ενζργειασ και Φυςικϊν Πόρων, 1984) και παλαιότερα είχε μεγάλθσ 

δυναμικότθτασ υδροκεραπευτιριο.  

Κατά μαρτυρίεσ μετά από ςειςμό ελαττϊκθκε δραματικά θ παροχι τθσ πθγισ,  ςφμφωνα δε 

με τουσ  Παυλίδθ κ.α. (2009) αυτό ζγινε μετά το ςειςμό του 1988 ςτο Βαρκολομιό. Ο 

ςειςμόσ ςτισ 16-10-1988 με μζγεκοσ 5,5 R και επίκεντρο που τοποκετικθκε ςτθ καλάςςια 

περιοχι του διαφλου Κυλλινθσ Ηακφνκου Κυλλινθσ είχε προκαλζςει εκτεταμζνεσ 

καταςτροφζσ με τισ ςθμαντικότερεσ ςτθ Χερςόνθςο τθσ Κυλλινθσ (Λζκκασ κ.α. 1990). 

Πριν 3-4 χρόνια, ςφμφωνα με πλθροφορίεσ κατοίκων, ανορφχκθκε από το ΙΓΜΕ, βόρεια του 

λόφου και ςε λίγα μζτρα απόςταςθ από τθν ακτι, γεϊτρθςθ βάκουσ 170 περίπου μζτρων θ 

οποία παρουςίαςε αρτεςιανιςμό με ςθμαντικι παροχι αρχικά που ςτθ ςυνζχεια 

ελαχιςτοποιικθκε.  

Είναι αξιοςθμείωτο το γεγονόσ ότι μετά το ςειςμό τθσ 8θσ Ιουνίου 2008 με μζγεκοσ 6,5 R και 

επίκεντρο ςτο όροσ κόλισ (Koukouvelas et al. 2009) θ ροι ςτθ πθγι επανιλκε με 

μεγαλφτερεσ παροχζσ, ενϊ ςτθ κζςθ τθσ γεϊτρθςθσ παρουςιάςτθκε ζντονο το φαινόμενο 

του αρτεςιανιςμοφ με αποτζλεςμα το νερό να καταςτρζψει το ςφράγιςμα τθσ γεϊτρθςθσ 

και να πλθμυρίςει θ ζκταςθ γφρω από τθ πθγι. Σο γεγονόσ ανακοινϊκθκε από τουσ 

Chatzipetros et al( 2008), ςφμφωνα με τουσ Παυλίδθσ κ. α. (2009), αλλά είχε ιδθ γίνει 

γνωςτό το γεγονόσ από τθ τοπικι κοινωνία τόςο ςτουσ φορείσ Νομαρχία , Περιφζρεια όςο 

και ςτο εργαςτιριο υδρογεωλογίασ του Πανεπιςτθμίου Πατρϊν. 
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Εικόνα 1.9:  Άποψθ του λόφου που δομείται από τουσ Ανωκρθτιδικοφσ αςβεςτόλικουσ τθσ 
Ιόνιασ, το παλιό κτίριο τθσ εικόνασ ςτεγάηει τθν ανάβλυςθ τθσ πθγισ. Η ανάβλυςθ μζςα από 
το ςπιλαιο φαίνεται ςτθν εικόνα κάτω αριςτερά.  
 
Οι Παυλίδθσ κ. α. (2008) κατζταξαν το φαινόμενο ςτισ επιφανειακζσ επιπτϊςεισ του 

ςειςμοφ ωσ «Υδρολογικζσ ανωμαλίεσ»  επι πλζον δε ανζφεραν ότι, ςε αρκετζσ περιοχζσ ςτο 

πεδινό τμιμα μεταξφ των οικιςμϊν Νζα Μανωλάδα και Βαρκολομιό, δυτικά του 

επικζντρου, αναφζρκθκε κόλωςθ των υδάτων ςε γεωτριςεισ. 

ε μετάβαςι μασ ςτο Κουνουπζλι 5-6-2009, ζνα χρόνο μετά το ςειςμό (βλ. εικόνα 1.10), 

διαπιςτϊςαμε ότι οι παροχζσ τόςο τθσ αρτεςιανισ γεϊτρθςθσ όςο και τθσ πθγισ ιταν πολφ 

μικρζσ. 
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 Εικόνα 1.10  Η γεϊτρθςθ ςτο Κουνουπζλι, με ελάχιςτθ ροι, 5-6-2009. 

 

Από το ΙΓΜΕ (1996)  ςτθ μελζτθ «ΤΠΟΓΕΙΟ ΤΔΑΣΙΚΟ ΔΤΝΑΜΙΚΟ ΕΛΛΑΔΑ» δίνεται 

για τθ πθγι Κουνουπζλι, κερμοκραςία 28 o C και παροχι 15 m3/h. 

Από τισ ανωτζρω θερμομεταλλικζσ εμφανίςεισ,  ςτα πλαίςια τησ παροφςασ μελζτησ, ζγινε 

δειγματοληψία και Υδροχημική Ιςοτοπική ανάλυςη των νερϊν αυτϊν,( βλζπε κεφ. 6ο).  
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                                                                                                  ΚΕΥΑΛΑΙΟ 2Ο  
 
2.1 ΘΕΗ ΠΕΡΙΟΦΗ ΜΕΛΕΣΗ 
 

Η περιοχι μελζτθσ  ανικει ςτθ ΒΔ Πελοπόννθςο. Εκτείνεται ςτο βόρειο τμιμα του 

νομοφ Ηλείασ (καταλαμβάνει περίπου 40 % τθσ ζκταςθσ του νομοφ) και ςτο νοτιοανατολικό 

τμιμα του νομοφ Αχαΐασ, καταλαμβάνει ζκταςθ περίπου 1500 Km2 και αναπτφςςεται ςε 

διεφκυνςθ Α-Δ, εικόνα (2.1). Με ανατολικό όριο, ανατολικά από τθν ορεογραμμι του  

 
 
Εικόνα 2.1: Γεωμορφολογικόσ χάρτησ Πελοποννήςου (από Τπουργείο Ανάπτυξησ, Δ/νςη 
Τδατικοφ Δυναμικοφ και Φυςικών Πόρων) με τροποποίηςη, η θζςη περιοχήσ μελζτησ 
περικλείεται με την πορτοκαλί γραμμή.  



[21] 

ορεινοφ όγκου του Ερφμανκου από το νομό Αχαΐασ ωσ τθ νότια προζκταςι του ςτα όρθ τθσ  

Λάμπειασ  και ςτο βόρειο τμιμα του όρουσ τθσ Φολόθσ του νομοφ Ηλείασ. Και δυτικό όριο  

τισ δυτικζσ ακτζσ που βρζχονται από το Ιόνιο πζλαγοσ. 

Η περιοχή μελζτης οριοθετήθηκε με κύριο κριτήριο τη γεωλογική δομή και τη 

νεοτεκτονική εξζλιξη τθσ ΒΔ Πελοποννιςου προκειμζνου να ερευνθκεί θ πικανι 

προζλευςθ τθσ κερμομεταλλικισ υδροφορίασ τθσ πθγισ των Λουτρϊν Κυλλινθσ κακϊσ και 

θ ςχζςθ τθσ με τθ πθγι Κουνουπελίου και τθ πθγι Βρωμονζρι Λεχαινϊν. 

 

2.2 ΓΕΩΜΟΡΥΟΛΟΓΙΑ- ΚΛΙΜΑΣΟΛΟΓΙΑ- ΤΔΡΟΛΟΓΙΑ 

 
Η γεωμορφολογικι εξζλιξθ μιασ περιοχισ είναι αποτζλεςμα τθσ ταχφτθτασ και τθσ 

ζνταςθσ των εξωγενϊν και των ενδογενϊν δυνάμεων που δρουν ανταγωνιςτικά. 

Οι εξωγενείσ δυνάμεισ ,νερό, αζρασ, κερμοκραςία και οι μεταβολζσ τθσ, φυτοκάλυψθ, κλπ 

με τισ διεργαςίεσ αποςάκρωςθ, διάβρωςθ, μεταφορά απόκεςθ,  τείνουν να ιςοπεδϊςουν 

τθν επιφάνεια του αναγλφφου. Οι ενδογενείσ δυνάμεισ τεκτονιςμόσ, θφαιςτειότθτα, 

διαπειριςμόσ, που προζρχονται από τισ διεργαςίεσ ςτο εςωτερικό τθσ Γθσ, τείνουν να 

δθμιουργοφν νζεσ μορφζσ ανάγλυφου. 

Το μορφολογικό ανάγλυφο τθσ ΒΔ Πελοποννιςου είναι ςφνκετο και πριν τθ 

ςθμερινι εικόνα πζραςε από διάφορα ςτάδια ανανζωςθσ που ςυνδζονται αφενόσ μεν με 

τα αντίςτοιχα αλπικά και νεότερα τεκτονικά γεγονότα και αφϋ ετζρου με τθ διαδικαςία 

αποςάκρωςθσ, διάβρωςθσ, μεταφοράσ απόκεςθσ ςε κάκε περίπτωςθ χζρςευςθσ. Στθ 

ςθμερινι γεωμορφολογικι εικόνα τθσ περιοχισ ςυνζβαλλαν οι  γεωλογικζσ-τεκτονικζσ 

διεργαςίεσ και ο διαπειριςμόσ κφρια τθσ Πλειο-Τεταρτογενοφσ περιόδου και χαρακτθρίηεται 

από τθ παρουςία μεγάλων τεκτονικϊν τάφρων, ορεινϊν ςυγκροτθμάτων και πεδινϊν 

εκτάςεων ςτθ παραλιακι ηϊνθ. 

Ειδικότερα  το ανάγλυφο τθσ περιοχισ μελζτθσ (εικόνα 2.1) εξελίςςεται από 

ανατολικά προσ δυτικά από ορεινό (ςτο εςωτερικό) με υψόμετρο από 600 -2.224 m και με 

μεγάλεσ κλίςεισ, ςε θµιορεινό (100 - 600 m) και πεδινό (0 - 100 m) ςτθν παράκτια ηϊνθ του, 

όπου αναπτφςςονται ςθμαντικζσ πεδινζσ εκτάςεισ. Στο ανατολικότερο άκρο τθσ περιοχισ 

υψϊνεται το λοφϊδεσ ανάγλυφο τθσ χερςονιςου τθσ Κυλλινθσ, με υψόμετρα άνω των 100 

m βόρεια των Λουτρϊν τθσ Κυλλινθσ, με ανϊτερο υψόμετρο ςτο Κάςτρο Κυλλινθσ τα 244 
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m. Η μορφολογία τθσ χερςονιςου οφείλεται κατά κφριο λόγο ςε φαινόμενα διαπειριςμοφ 

των εβαποριτϊν του Αλπικοφ υποβάκρου. 

Οι κυριότεροι ορεινοί όγκοι ςτθν περιοχι μελζτθσ είναι ο Ερφμανκοσ (με μζγιςτο 

υψόμετρο 2.224 m), τα όρθ τθσ  Λάμπειασ που αποτελοφν τισ νότιεσ προεκτάςεισ 

 

 

Εικόνα 2.2 :  Χάρτησ υδρολογικών λεκανών τησ περιοχήσ μελζτησ, απόςπαςμα από χάρτη 
του Τδατικοφ διαμερίςματοσ τησ Βόρειασ Πελοποννήςου. α) Τδατικό διαμζριςμα Βόρειασ 
Πελοποννήςου, β)αποτυπώνονται τα όρια των νομών και των υδατικών διαμεριςμάτων τησ 
Πελοποννήςου ( πηγή «ΧΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΣΩΝ ΤΔΑΣΙΚΏΝ ΠΟΡΩΝ ΣΗ 
ΧΩΡΑ» , ΤΠΑΝ 2003 ) με τροποποιήςεισ. 
 
του Ερφμανκου (με μζγιςτο υψόμετρο 1.797 m) και ςτο νοτιότερο άκρο  θ Φολόθ (με 

μζγιςτο υψόμετρο798 m), επίςθσ το όροσ Σκόλισ (με μζγιςτο υψόμετρο 960 m) ςτα δυτικά 

του Ερφμανκου. 

Οι επιφανειακζσ απορροζσ ρυκμίηονται από τθ λικολογία, τθ τεκτονικι, το κλίμα τθ 

βλάςτθςθ και τθ κλίςθ τθσ επιφάνειασ, το υδρογραφικό δίκτυο τθσ περιοχισ μελζτθσ 

παρουςιάηει αςφμμετρθ ανάπτυξθ. Η περιοχι μελζτθσ αποςτραγγίηεται, (εικόνα 2.2) ςτθ 

γενικι διεφκυνςθ Α – Δ κυρίωσ από το ποταμό Πθνειό και μικρότερουσ όπωσ ο Βζργασ. Το 

τμιμα των βόρειων παρυφϊν τουσ Σκόλισ από τουσ ποταμοφσ Λαριςό και Πείρο  ςτθ 

διεφκυνςθ Β-Ν. Από τισ ειςόδουσ των ποταμϊν ςτθ πεδινι ηϊνθ ωσ τισ ακτζσ, όπωσ ιδθ 

αναφζρκθκε ςχθματίηονται ςθμαντικζσ πεδινζσ εκτάςεισ. Στθ παράκτια ηϊνθ μεταξφ 
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Κυλλινθσ και Αράξου ςχθματίηονται παράκτιεσ λίμνεσ με ςθμαντικότερθ τθ λιμνοκάλαςςα 

Κοτυχίου. 

Ο ποταμός Πηνειός ζχει τθ μεγαλφτερθ υδρολογικι λεκάνθ, όχι μόνο ςτθ περιοχι 

μελζτθσ αλλά και ςτο υδατικό διαμζριςμα τθσ Βόρειασ Πελοποννιςου, µε ζκταςθ 868 km2   

με διεφκυνςθ Α-Δ  και ςτο τελευταίο τμιμα του εκφορτίηεται προσ τα νότια ςτο Χελωνίτθ 

κόλπο. Αποςτραγγίηει τθν ορεινι και θµιορεινι ηϊνθ τθσ περιοχισ μελζτθσ και καταλιγει 

ςιµερα ςτθν τεχνθτι λίµνθ του φράγµατοσ (ςτθ τοποκεςία Κζντρο), με όγκο ταμιευτιρα 

ςτο υψόμετρο τθσ κανονικισ ςτάκμθσ (93 μζτρα υψόμετρο) 420.000.000 m3. Στο φράγµα 

καταλιγει και ο παραπόταµοσ Πθνειακόσ Λάδωνασ. Ο Πθνειόσ και ο Πθνειακόσ Λάδωνασ 

τροφοδοτοφνται από τισ πθγζσ του καρςτικοφ ςυςτιµατοσ του νότιου Ερφµανκου (ΥΠΑΝ 

2003).  Από τα νερά του φράγματοσ αρδεφεται ο κάμποσ τθσ Βόρειασ Ηλείασ. 

Στθ περιοχι μελζτθσ εκδθλϊνονται κερμομεταλλικζσ πθγζσ που χρθςιμοποιοφνται 

ωσ ιαματικά λουτρά (εικόνα 2.1). Οι ςθμαντικότερεσ είναι θ πθγι Λουτρϊν Κυλλινθσ και θ 

πθγι Κουνουπελίου (λουτρά Υρμίνθσ), αλλά και ςτθ πεδινι ζκταςθ ανατολικά τθσ Κυλλινθσ 

υπάρχουν γεωτριςεισ που ςυναντοφν ηεςτά νερά ελαφρϊσ κειοφχα και ειδικότερα ςτθ 

περιοχι του αεροδρομίου Ανδραβίδασ όπου εκδθλϊνεται θ πθγι Βρωμονζρι (ι Μοςχονζρι)  

Λεχαινϊν, ζχει εντοπιςκεί από το ΙΓΜΕ γεωκερμικό πεδίο Ν-ΝΔ τθσ πθγισ. Επίςθσ από τουσ 

κατοίκουσ τθσ περιοχισ ζχει παρατθρθκεί αφξθςθ τθσ κερμοκραςίασ του νεροφ ςε 

γεωτριςεισ μετά από ςειςμοφσ. 

Κλιματικά θ περιοχι μελζτθσ μπορεί να διαχωριςτεί ςε δφο ηϊνεσ ςτο ορεινό τμιμα 

επικρατεί ορεινό κλίμα που εξελίςςεται ςε καλάςςιο μεςογειακό ςτθ πεδινι περιοχι. 

 Το ορεινό κλίμα χαρακτθρίηεται από υψθλά ατμοςφαιρικά κατακρθμνίςματα που 

περιλαμβάνουν εκτόσ τθσ βροχισ και χιονοπτϊςεισ με μεγάλθ περίοδο χιονοκάλυψθσ, 

περιοριςμζνθ άνομβρθ περίοδο το καλοκαίρι, ςχετικά χαμθλζσ κερμοκραςίεσ το χειμϊνα , 

ιςχυροφσ ανζμουσ και υψθλά ποςοςτά νζφωςθσ. 

Το καλάςςιο μεςογειακό κλίμα χαρακτθρίηεται από ιπιουσ χειμϊνεσ, ςθμαντικζσ  

χειμερινζσ βροχζσ, ςπάνιεσ χιονοπτϊςεισ, ςχετικά μικρι νζφωςθ και μεγάλθ θλιοφάνεια. 

Οι μζςεσ τιμζσ του ετιςιου φψουσ ατμοςφαιρικϊν κατακρθμνιςμάτων ςτθ περιοχι 

μελζτθσ είναι τθσ τάξεωσ των 800 – 1200 mm, από τα πεδινά προσ τα ορεινά ενϊ ςτθν 

ορεινι ηϊνθ καταγράφονται και φψθ ατμοςφαιρικϊν κατακρθμνιςμάτων 1200- 1600 mm 

(εικόνα 2.3) (ΤΠΑΝ 2003) 
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Εικόνα 2.3:  Βροχομετρικόσ Χάρτησ Ελλάδασ,   υπερετήςιασ βροχόπτωςησ (ΤΠΑΝ, 2003) 

 

Η μζςη ετήςια θερμοκραςία είναι, 18 0C ςτα πεδινά και 14 Ο C ςτα ορεινά , ενώ το 

ετιςιο κερμοκραςιακό εφροσ κυμαίνεται από 16 0C ςτα πεδινά και 18-20 0C ςτα ορεινά 

(ΥΠΑΝ 2003 ). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3Ο                                        

                                      ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ   ΚΑΙ   ΤΕΚΤΟΝΙΚΗ   ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ 

                                                                               ΒΔ    ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ  

 

ΓΕΝΙΚΑ  
 

Η γνϊςθ τθσ γεωμετρίασ του γεωλογικοφ – τεκτονικοφ ιςτοφ τόςο τθσ ςτενισ όςο και 

τθσ ευρφτερθσ περιοχισ μελζτθσ ζχει ιδιαίτερθ ςθμαςία για το ςκοπό τθσ μελζτθσ. Η 

κυκλοφορία του νεροφ από τθν επιφάνεια προσ το βάκοσ και αντίςτροφα γίνεται δια μζςου 

τθσ χαλαρωμζνθσ δομισ των γεωλογικϊν ςχθματιςμϊν κατά μικοσ των ρθξιγενϊν δομϊν, 

δθλαδι ελζγχεται από το τεκτονικό ιςτό γεγονόσ το οποίο ςε ςυνάρτθςθ με τθ 

ςτρωματογραφία μασ παρζχει ςθμαντικζσ πλθροφορίεσ που αφοροφν ςτθ δθμιουργία τθσ 

αποκικθσ των κερμϊν ρευςτϊν και τουσ πικανοφσ δρόμουσ τροφοδοςίασ. ε πολλζσ δε 

περιπτϊςεισ θ ηϊνθ τροφοδοςίασ μιασ κερμομεταλλικισ πθγισ, τθσ οποίασ το νερό είναι 

μετεωρικισ προζλευςθσ, μπορεί να βρίςκεται χιλιόμετρα μακριά από το ςθμείο εκδιλωςισ 

τθσ. Για τουσ ανωτζρω λόγουσ κα αναλυκεί θ ςτρωματογραφία, παλαιογεωγραφία, 

τεκτονικι τθσ περιοχισ τθσ ΒΔ Πελοποννιςου, από τθ Κυλλινθ ωσ τον Ερφμανκο, ςτθ 

γεωγραφικι ηϊνθ τθσ οποίασ αναπτφςςεται το βόρειο τμιμα τθσ λεκάνθσ των μεταλπικϊν 

ιηθμάτων τθσ Ηλείασ.  

Οι γεωλογικοί ςχθματιςμοί που δομοφν τθν ευρφτερθ περιοχι  τθσ ΒΔ 

Πελοποννιςου διακρίνονται ςε αλπικοφσ και μεταλπικοφσ. Οι αλπικοί ςχθματιςμοί,  

αποτελοφν το γεωλογικό υπόβακρο τθσ περιοχισ και ζχουν μικρι επιφανειακι εξάπλωςθ, 

ενϊ οι μεταλπικοί ςχθματιςμοί (ιηιματα Νεογενι – Σεταρτογενι) ζχουν καλφψει το 

γεωλογικό υπόβακρο  και εμφανίηονται ςτθ μεγαλφτερθ ζκταςθ τθσ περιοχισ. 

 

3.1 ΓΕΩΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ-ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΟΞΟΥ 

Οι Ελλθνίδεσ οροςειρζσ αποτελοφν  χαρακτθριςτικό τμιμα του Αλπικοφ ςυςτιματοσ 

και ςυγκεκριμζνα ανικουν ςτο νότιο κλάδο του ορογενετικοφ ςυςτιματοσ τθσ Σθκφοσ ( εικ. 
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1.1) και οφείλουν τθ γζνεςι τουσ ςτθ ςφγκρουςθ δφο Πλακϊν με θπειρωτικό φλοιό, 

δθλαδι τθσ Ευραςίασ προσ Βορρά και τθσ Αφρικισ προσ Νότο.  

Σα κφρια γεωτεκτονικά  ςτάδια εξζλιξθσ του Αλπικοφ κφκλου είναι: 

1. τάδιο ανοίγματοσ του ωκεανοφ τθσ Σθκφοσ (Νεοτθκφοσ), με ζναρξθ από τζλοσ του 

Παλαιοηωικοφ. 

2. τάδιο μερικισ ςυμπίεςθσ – δθμιουργίασ ορογενετικοφ τόξου, παρατθρείται ςτισ 

εςωτερικζσ Ελλθνίδεσ κατά το Άνω Ιουραςικό - Κάτω Κρθτιδικό. 

3. τάδιο ολικισ ςυμπίεςθσ - Καταςτροφισ του Ωκεάνιου φλοιοφ, με γενίκευςι του ςε 

όλο το ςφςτθμα τθσ Σθκφοσ κατά το Ηϊκαινο -Ολιγόκαινο. 

4. τάδιο ςφγκρουςθσ θπειρωτικϊν πλακϊν κατά το Μειόκαινο. 

Η ζναρξθ - λιξθ κάκε ςταδίου ιταν διαφορετικι ςτα διάφορα τμιματα τθσ Σθκφοσ, 

φαινόμενο που οφείλεται τόςο ςτθ διαγϊνια ςυχνά ςχζςθ τεκτονικισ παλαιογεωγραφικισ 

οργάνωςθσ όςο και ςε διαφορετικοφσ ρυκμοφσ των τεκτονικϊν κινιςεων λόγω 

διαφορετικϊν εντάςεων και  προςανατολιςμϊν των κινθτιριων δυνάμεων ςτα όρια 

λικόςφαιρασ – αςκενόςφαιρασ, ζτςι το τελευταίο ςτάδιο που ζχει επζλκει κατά μεγάλο 

μζροσ ιδθ ςτο Ανώτερο Μειόκαινο, ςε όλο ςχεδόν το μικοσ του Αλπικοφ ςυςτιματοσ τθσ 

Τθκφοσ, δεν ζχει ολοκλθρωκεί ωσ ςιμερα ςτθν Ανατολικι Μεςόγειο (Παπανικολάου, 

1986). 

 

Εικόνα 3.1.1: Οι δφο κλάδοι του Αλπικοφ ςυςτιματοσ τθσ Σθκφοσ ςτο χώρο τθσ 
Μεςογείου. (Παπανικολάου, 1986). 
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Σο ςφςτθμα τθσ ςφγκλιςθσ τθσ λικοςφαιρικισ πλάκασ τθσ Αφρικισ και τθσ Ευρϊπθσ και 

τθσ βφκιςθσ τθσ πρϊτθσ κάτω από τθ δεφτερθ, είναι ιδιαίτερα ςφνκετο. Ζτςι ο Ελλθνικόσ 

χϊροσ από το τζλοσ του Παλαιοηωικοφ αιϊνα ζωσ ςιμερα  είναι ζνα πεδίο πολλαπλϊν 

αποκλίςεων και ςυγκροφςεων μικρϊν λικοςφαιρικϊν πλακϊν, κακϊσ κατά τθ ςφγκλιςθ δφο 

μεγάλων λικοςφαιρικϊν πλακϊν αποκόπτονται από τα περικϊρια τουσ μικρότερα τεμάχθ 

τα οποία κινοφνται ςχετικά ανεξάρτθτα και προκαλοφν μικροςυγκροφςεισ και πιζςεισ που 

κακιςτοφν το γεωδυναμικό ςφςτθμα πολφπλοκο. τθν εικόνα 3.1.2, φαίνονται οι κζςεισ που 

καταλαμβάνουν οι μικροπλάκεσ τθσ Αποφλιασ και τθσ Πελαγονικισ , θ κρυςταλλικι μάηα τθσ 

Ροδόπθσ κακϊσ και ο ωκεανόσ τθσ Πίνδου. 

 

 

Εικόνα 3.1.2: Παλαιογεωγραφικόσ – τεκτονικόσ χάρτθσ που δείχνεί τθν κατανομι των 
λικοςφαιρικών πλακών ςτθν Ανατολικι Μεςόγειο κατά τθν διάρκεια του Κάτω Ιουραςικοφ 
(κατά Robertson et al. 1991 από Δοφτςοσ, 2000). 
 

Σο ορογενετικό τόξο των Ελλθνίδων (εικ. 3.1.3), δθμιουργικθκε από το  Μάλμιο και 

μζχρι ςιμερα είχαμε μία ςταδιακι  μετανάςτευςθ από το χϊρο του ωκεανοφ τθσ Σθκφοσ, 

μζχρι τθ ςθμερινι του προχϊρα νότια τθσ ςθμερινισ Ελλθνικισ τάφρου.  υνζπεια αυτοφ 

είναι  όλα τα επί μζρουσ γεωδυναμικά φαινόμενα βάκουσ και επιφανείασ που ςυνοδεφουν 

το ορογενετικό τόξο (φαινόμενα μεταμόρφωςθσ και παραμόρφωςθσ βάκουσ, πτυχϊςεισ 

των ιηθμάτων, φλυςχικοί και μολαςςικοί ςχθματιςμοί, κλπ) να ζχουν μία γενικι διαβάκμιςθ 
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από το εςωτερικό του τόξου όπου είναι τα αρχαιότερα προσ τθ περιφζρεια όπου είναι τα 

νεότερα. 

 

Εικόνα 3.1.3: Σο Ελλθνικό τόξο όπωσ οριοκετείται από τισ Δειναρίδεσ με τθν εγκάρςια 
τεκτονικι Ζώνθ Scytari-Pec και από τισ Σαυρίδεσ με τθν ακμι του ορογενετικοφ τόξου ςτθν 
Antalya (Αττάλεια).1: Ελλθνικι τάφροσ, 2: γεωτεκτονικι διεφκυνςθ Ιόνιασ, 3: γ.δ. Πίνδου, 4: 
γ.δ. Ανατολικισ Ελλάδασ, 5: γ.δ Αξιοφ, 6: γ.δ Βαλκανίδων (Παπανικολάου,1986). 

 

Το ςθμερινό Ελλθνικό ορογενετικό τόξο περιορίηεται ςτο νότιο τμιμα του Ελλθνικοφ 

χώρου και όχι από τισ Δειναρίδεσ ωσ τισ Ταυρίδεσ όπωσ τα ορογενετικά τόξα από το 

Μάλμιο ωσ το Μειόκαινο, όπου και ολοκλθρώνεται θ αλπικι ορογζνεςθ των Ελλθνίδων. 

Οι Ελλθνίδεσ διαχωρίηονται με κριτιρια τεκτονοςτρωματογραφικά, 

παλαιογεωγραφικά κλπ , *C. RENZ (1940), ΒRYNN (1956) ΑUBOUIN (1959), JACOBSHAGEN 

(1977), ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΤ (1986, 1989)+, ςε δφο κφριεσ δομικζσ περιοχζσ τισ εςωτερικζσ 

Ελλθνίδεσ και τισ Εξωτερικζσ, θ γεωτεκτονικι διάταξθ των Ελλθνίδων  που δομοφν τον 

Ελλθνικό χϊρο φαίνονται ςτθν εικόνα (3.1.4.). 

Η γενικι περιφερειακι διάταξθ των εξωτερικϊν Ελλθνίδων ςτο ςθμερινό τόξο ςε ςχζςθ με 

τισ  εςωτερικζσ Ελλθνίδεσ που απαντοφν ςτο πυρινα του τόξου δθμιουργεί μία αυξανόμενθ 

πολυπλοκότθτα από τθ περιφζρεια προσ το κζντρο, ςτθ δυτικι Ελλάδα ζχουμε 

απλοφςτερεσ και νεότερεσ δομζσ ενϊ ςτθν ανατολικι Ελλάδα ζχομε πολυπλοκότερεσ, 

αρχαιότερεσ και πολυφαςικζσ δομζσ με ταυτόχρονθ παρουςία γεωδυναμικϊν φαινομζνων 

βάκουσ και οφιολίκων, (Παπανικολάου Δ.,1986). 
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Γενικά ςτισ εςωτερικζσ Ελλθνίδεσ παρατθρείται κατά το Άνω Ιουραςικό - Κάτω Κρθτιδικό, 

λόγω τθσ ςυμμετοχισ τουσ ςτθ πρϊιμθ ορογενετικι φάςθ αυτισ τθσ περιόδου (το πρώτο 

ορογενετικό τόξο ςτο Μάλμιο), τοποκζτθςθ τεκτονικϊν καλυμάτων με οφιολίκουσ, 

μεταμόρφωςθ, παραμόρφωςθ με δομζσ όλων των τεκτονικϊν ορόφων κακϊσ και 

μαγματιςμόσ θφαιςτειότθτα, ενώ το ίδιο διάςτθμα ςτισ εξωτερικζσ Ελλθνίδεσ ςυνεχίηεται 

θ προορογενετικι ιηθματογζνεςθ. Ο τεκτονιςμόσ των εξωτερικϊν Ελλθνίδων άρχιςε ςτο 

Αν.Ηϊκαινο – Ολιγόκαινο, κατά τθ κφρια Αλπικι ορογενετικι φάςθ κακόςον  οι 

μικροπλάκεσ τθσ Αποφλιασ και τθσ Πελαγονικισ ςυμπεριλιφκθςαν ςτθ τεκτονικι 

ςφγκλιςθσ ςτο τζλοσ του Ηωκαίνου με ςφγχρονθ καταβφκιςθ του φλοιοφ του ωκεανοφ 

τθσ Πίνδου προσ τα ανατολικά.  

Σα νοτιότερα και εξωτερικότερα τμιματα των εξωτερικϊν Ελλθνίδων βρίςκονται 

ουςιαςτικά ςτο μζτωπο του Ελλθνικοφ τόξου (ενότθτεσ Παξϊν και Ιόνια), ο δε τεκτονιςμόσ 

ςυνεχίηεται ζωσ και ςιμερα ςτα εξωτερικά τθσ τμιματα, κατά μικοσ τθσ περιφζρειασ  του 

ενεργοφ Ελλθνικοφ Σόξου(Παπανικολάου Δ. και  Κράνθσ Χ.,  2004). 

 

Η Πελοπόννθςοσ δομείται από τουσ ςχθματιςμοφσ των  εξωτερικϊν γεωτεκτονικϊν ηωνϊν. 

Οι ηϊνεσ που μετζχουν ςτθν δομι τθσ Πελοποννιςου όπωσ αυτζσ αναπτφςςονται από 

ανατολικά προσ τα δυτικά, με μια εφαπτομενικι κίνθςθ προσ τα δυτικά, είναι οι: 

Παρναςςοφ - Γκιώνασ: Αναπτφςςεται κυρίωσ ςτθ τερεά Ελλάδα και Ανατολικι 

Πελοπόννθςο. 

Ωλονοφ - Πίνδου: Επεκτείνεται από τα Αλβανικά ςφνορα, δομεί τθν οροςειρά τθσ Πίνδου 

ςτθν θπειρωτικι Ελλάδα και εκτείνεται ωσ τθν Κριτθ και τα Δωδεκάνθςα. 

Γαβρόβου - Τριπόλεωσ: ζχει αναγνωριςκεί ςτθν Ήπειρο, τερεά Ελλάδα, Πελοπόννθςο και 

Κριτθ. 

Ιόνιοσ ι Αδριατικοϊόνιοσ: ζχει αναγνωριςκεί ςτθ Δυτικι Ελλάδα και Ήπειρο μζχρι 

Πελοπόννθςο και εν μζρει ςτα Ιόνια νθςιά. Η Iόνια ενότθτα ζχει αναγνωριςκεί ςτα Ιόνια 

νθςιά, ςτθν Ήπειρο, ςτθ Δυτικι τερεά και ςτθ Βορειοδυτικι και δυτικι Πελοπόννθςο. 

Επίςθσ ςτθ Ρόδο και τθν Κάρπακο υπάρχουν ενότθτεσ με ςτρωματογραφικι ςτιλθ ακριβϊσ 

ίδια με τθσ Ιόνιασ ενότθτασ (π.χ. ενότθτα Ακραμφτθ).  

Παξών ι Προαποφλιοσ: Καλφπτει μζροσ των Ιονίων νθςιϊν. 
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Η περιοχι μελζτθσ (εικ. 3.1.4 ), δομείται από τουσ ςχθματιςμοφσ  των γεωτεκτονικών 

ηωνών τθσ Ωλονοφ – Πίνδου, τθσ Γαβρόβου - Τριπόλεωσ και τθσ Ιόνιασ.  

 

 

 

Εικόνα 3.1.4. Γεωτεκτονικι διάταξθ των Ελλθνίδων: Rh. Μάηα τθσ Ροδόπθσ, Sm. 
ερβομακεδονικι μάηα, CR.Περιροδοπικι ηώνθ, (Pe. Ζώνθ Παιονίασ, Ρα. Ζώνθ Πάικου, Αl. 
Ζώνθ Αλμωπίασ) = Ζώνθ Αξιοφ, Pl. Πελαγονικι ηώνθ, Ac. Αττικο-Κυκλαδικι ηώνθ, Sp. 
Τποπελαγονικι ηώνθ, Pk. Ζώνθ Παρναςςοφ -Γκιώνασ, Ρ. Ζώνθ Πίνδου, G. Ζώνθ Γαβρόβου -
Σρίπολθσ, Ι. Ιόνιοσ ηώνθ, ΡΧ. Ζώνθ Παξών ι Προαποφλια, Au. Ενότθτα πλακωδών 
αςβεςτολίκων (Plattencalk) πικανόν τθσ Ιονίου ηώνθσ.(Κατά Mountrakis et al. 1983). 

   περιοχι μελζτθσ. 
 

 

3.1.1  ΤΟ ΕΝΕΡΓΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΟΞΟ  

 

Η αποκοπι του ενεργοφ Ελλθνικοφ τόξου από τθν υπόλοιπθ ορογενετικι αλυςίδα τθσ 

Σθκφοσ και θ επακόλουκθ ιδιόμορφθ και αποκλειςτικι του εξζλιξθ ζγινε κατά το μζςο 

Μειόκαινο. Σθν εποχι αυτι, εικόνα (3.1.5), θ μικροπλάκα τθσ Αραβίασ κινοφμενθ με 
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μεγαλφτερθ ταχφτθτα από τθν Αφρικι , μζςα από το ριγμα Νεκρισ Θάλαςςασ -Λιβάνου 

ςυγκροφςτθκε με τθν Ευραςία νότια του Καυκάςου, με αποτζλεςμα τθ πλευρικι μετάδοςθ 

των τάςεων και κίνθςθ τθσ Μικράσ Αςίασ (Ανατολίασ) προσ τθ Δφςθ. Η κίνθςθ εκδθλώκθκε 

με το ριγμα τθσ Ανατολίασ. Σο βόρειο όριο του ενεργοφ τμιματοσ του ενεργοφ Ελλθνικοφ  

 

 
Εικόνα 3.1.5: χθματικι διάρκρωςθ των πλακών ςτθν Ανατολικι Μεςόγειο και τισ 
γειτονικζσ περιοχζσ (κατά McKenzie 1970, τροποποιθμζνο από Rotsein, 1985). 
 
τόξου ςυμπίπτει με τθ προζκταςθ του ριγματοσ τθσ Ανατολίασ για το οποίο 

χρθςιμοποιικθκε ςτθ βιβλιογραφία και ο όροσ  μικροπλάκα του Αιγαίου (McKENZIE 1970, 

1972,1978, GALANOPOYLOS 1972). Η προσ τα δυτικά ϊκθςθ τθσ Ανατολίασ εξαναγκάηει τθν 

Αιγαιακι μικροπλάκα ςε μία ΒΔ διεφκυνςθσ κίνθςθ που είχε ωσ αποτζλεςμα τθν ζναρξθ 

ενόσ κακεςτϊτοσ ςυμπίεςθσ το οποίο ςταδιακά μετατοπίηεται δυτικά, McKENZIE (1970, 

1972), (από  ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΤ 1986). 

τον Ελλθνικό χϊρο - ςφμφωνα με τον Δοφτςο, (2000) - θ ηϊνθ καταβφκιςθσ περιγράφεται 

από μια αμφικεατρικι επιφάνεια πάνω από τθν οποία διατάςςονται υπόκεντρα ςειςμϊν. 

τθ τομι τθσ επιφάνειασ αυτισ με τθν επιφάνεια τθσ γθσ βρίςκεται θ Ελλθνικι αφλακα, μια 

τοξοειδισ βακιά λεκάνθ που περιβάλλει τθν Πελοπόννθςο, Κριτθ και Ρόδο (εικόνα 3.1.6 ). 

το γεωλογικό διάςτθμα από το μζςο Μειόκαινο ζωσ ςιμερα, ο χϊροσ του Αιγαίου 

περιςτράφθκε δεξιόςτροφα κατά 30° περίπου γφρω από ζναν πόλο, ο οποίοσ βρίςκεται ςτθ 

Νότια Αδριατικι (40° Ν-180° Ε).  
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Από το Μζςο-Ανώτερο Μειόκαινο μζχρι ςιμερα οι Ελλθνίδεσ 

ςυμπεριλαμβάνονται ςτισ νεοτεκτονικζσ διεργαςίεσ του Ελλθνικοφ τόξου που ζχουν 

διαμορφώςει το ςθμερινό ανάγλυφο. Ο τεκτονιςμόσ ςυνεχίηεται ζωσ και ςιμερα ςτα 

εξωτερικά  τμιματα, κατά μικοσ τθσ περιφζρειασ του ενεργοφ Ελλθνικοφ Τόξου. 

 

Εικόνα 3.1.6: Γενικά χαρακτθριςτικά του Ελλθνικοφ τόξου (κατά Doutsos and Kokkalas 2000 
από Δοφτςοσ, 2000). 
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3.2 ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΓΕΩΔΤΝΑΜΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΣΟΤ ΑΠΙΚΟΤ 
ΤΠΟΒΑΘΡΟΤ  

Οι αλπικζσ γεωτεκτονικζσ ενότθτεσ οι οποίεσ λαμβάνουν μζροσ ςτθ γεωλογικι δομι  

τόςο τθσ ςτενισ όςο και τθσ ευρφτερθσ  περιοχισ μελζτθσ (εικ. 3.2.1) είναι οι ενότθτεσ τθσ 

Ρίνδου, τθσ Γαβρόβου – Τρίπολθσ και τθσ Λόνιασ, όπωσ αυτζσ αναπτφςςονται από τα 

Ανατολικά προσ τα Δυτικά και ανικουν ςτισ λεγόμενεσ εξωτερικζσ Ελλθνίδεσ. Θ Ρίνδοσ 

αποτελεί το αλλόχκονο κάλυμμα, πάνω από τισ ςχετικά αυτόχκονεσ, Λόνια και Γάβροβο – 

Τρίπολθ. 

Οι ανωτζρω γεωτεκτονικζσ ενότθτεσ αποτελοφν το υπόβακρο τθσ λεκάνθσ τθσ 

Θλείασ, με τθν Λόνια να αναπτφςςεται υπεδαφικά ςε όλο ςχεδόν το πεδινό τμιμα τθσ 

λεκάνθσ και με επιφανειακι εμφάνιςθ ςτο δυτικό τμιμα και ςτισ δυτικζσ παρυφζσ του 

Σκόλισ. Οι εμφανίςεισ των ηωνϊν Γαβρόβου και Ρίνδου αποτελοφν τα ανατολικά όρια τθσ 

λεκάνθσ των μεταλπικϊν ςχθματιςμϊν (J. Dercourt & al 1978 και Kαμπζρθσ 1987). Θ επαφι 

των μεταλπικϊν αποκζςεων με τουσ ςχθματιςμοφσ τθσ ηϊνθσ Ρίνδου είναι ρθξιγενισ ΒΒΑ 

του Σιμόπουλου και τθσ Φολόθσ και νοτιότερα εκτόσ περιοχισ μελζτθσ. 

3.2.1 ΟΙ ΕΜΥΑΝΙΕΙ ΣΟΤ ΑΛΠΙΚΟΤ ΤΠΟΒΑΘΡΟΤ 

Για τισ εμφανίςεισ του αλπικοφ υποβάκρου ελιφκθςαν υπόψθ τα ςτοιχεία των 

γεωλογικϊν χαρτϊν του ΛΓΜΕ κλίμακασ 1:50.0000 λαμβάνοντασ υπόψθ τα νεότερα 

ςτοιχεία. Ειδικότερα για τθν εμφάνιςθ του φλφςχθ τθσ Λόνιασ ηϊνθσ ελιφκθςαν υπόψθ τα 

δεδομζνα του νεότερου φφλλου Αμαλιάδα ζκδοςθσ 1993. 

  Η ηϊνθ Πίνδου (εικ. 3.2.1) απαντά ςτο ανατολικό τμιμα τθσ περιοχισ μελζτθσ, το 

οποίο αποτελεί και το μζτωπο του καλφμματοσ τθσ ηϊνθσ και εμφανίηονται όλοι οι 

ςχθματιςμοί που ςυγκροτοφν τθ λικοςτρωματογραφικι ςτιλθ τθσ, δθλαδι από το Μζςο 

Τριαδικό μζχρι και το Μζςο - Ανϊτερο Θϊκαινο, Οι εμφανίςεισ τθσ Ρίνδου αποτελοφν τα 

ανατολικότερα όρια τθσ λεκάνθσ των μεταλπικϊν αποκζςεων. 

Η ηϊνθ Γαβρόβου – Σριπόλεωσ απαντά (εικ. 3.2.1) ΒΔ τθσ τεχνθτισ λίμνθσ Ρθνειοφ 

ςτο όροσ Σκόλισ και ανατολικά αυτοφ. Οι εμφανίςεισ τθσ ενότθτασ (ιηιματα ανκρακικά και 

κλαςτικά) ςτο όροσ Σκόλισ είναι θλικίασ Ανω Κρθτιδικό (Σενϊνιο) ωσ Θϊκαινο (ΑUBOUIN, & 

J. DERCOURT 1962 ). Επίςθσ ςτθν ευρφτερθ περιοχι, ο φλφςχθσ απαντάται βορειότερα ςτθ 

Χαλανδρίτςα και νότια ςτο όροσ Λαπίκασ, εμφανίηονται ο φλφςχθσ και οι αςβεςτόλικοι. 
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Εικόνα 3.2.1: Γενικευμζνοσ γεωλογικόσ  χάρτθσ τθσ Δ-ΒΔ Πελοποννιςου ςτον οποίο 
ςθμειϊνονται οι αλπικοί και μεταλπικοί ςχθματιςμοί (φνκεςθ από  Ι. Φουντοφλθ, Ε. Λζκκα 
1991 και Ε. Καμπζρθ 1987 και φφλλο Αμαλιάδα 1993, με τροποποιιςεισ). 

 

 Η Ιόνια ηϊνθ απαντά (εικ. 3.2.1) ςτθ χερςόνθςο τθσ Κυλλινθσ, ςτο Κουνουπζλι ςτα 

ανατολικά του όρουσ Σκόλισ και ευρφτερα ςτο ακρωτιριο Αράξου και ςτισ δυτικζσ παρυφζσ 

του όρουσ Λαπίκασ. Ειδικότερα: 
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 τθ χερςόνθςο τθσ Κυλλινθσ εμφανίηονται οι γφψοι Τριαδικισ θλικίασ 

(Χριςτοδοφλου, 1969,1971) δυτικά του Δ.Δ. Κάςτρου κακϊσ και οι αςβεςτόλικοι 

θλικίασ Μζςου Λουραςικοφ – Άνω Κρθτιδικοφ τόςο ςτο Κάςτρο (λόφοσ Χλεμοφτςι) 

όςο και ςτο λόφο ΝΔ του Κάςτρου και Βόρεια τθσ κερμομεταλλικισ πθγισ τθσ 

Κυλλινθσ κακϊσ επίςθσ και ςτο ΒΔ άκρο τθσ χερςοννιςου.  

 Στο Κουνουπζλι θ πολφ μικρι εμφάνιςθ αςβεςτολίκων είναι Άνω Κρθτιδικισ 

θλικίασ, μζςα από τουσ οποίουσ, ςτθ παραλία ςτο φψοσ τθσ κάλαςςασ εκφορτίηεται 

θ γνωςτι κερμομεταλλικι πθγι Κουνουπελίου.  

 Στα δυτικά του όρουσ Σκόλισ φλφςχθσ θλικίασ Αν Ολιγοκαίνου. 

  Στο ακρωτιριο  Αράξου, εμφανίηεται ςειρά ανκρακικϊν ιηθμάτων θλικίασ Αν. 

Λουραςικό ζωσ Ραλαιόκαινο  ςτο λόφο Μαφρα βουνά κακϊσ και φλφςχθσ 

Θωκαινικισ θλικίασ ανατολικότερα ςτο λόφο Λάκκα Ντράςα.  

 Νότια δε ςτο όροσ Λαπίκασ ςτισ δυτικζσ παρυφζσ του ζχει εντοπιςκεί μικρι 

εμφάνιςθ αςβεςτολίκων Ανωκρθτιδικισ θλικίασ(Φουντοφλθσ Λ. και Λζκκασ Ε. 1991), 

3.2.2 ΠΑΛΑΙΟΓΕΩΓΡΑΥΙΑ ΑΛΠΙΚΟΤ ΤΠΟΒΑΘΡΟΤ 

 Από παλαιογεωγραφικι άποψθ θ Πίνδοσ αποτελοφςε μία βακιά κάλαςςα. Ο 

ωκεανόσ τθσ Ρίνδου διατθρικθκε ανοικτόσ από το Μζςο-Τριαδικό ζωσ τθν αρχι του 

Θωκαίνου. Στθ βάςθ τθσ ιηθματογενοφσ ακολουκίασ αναγνωρίςτθκαν ωκεάνιοι βαςάλτεσ 

και δείχκθκε ζτςι ότι το υπόβακρο τθσ ηϊνθσ τθσ Ρίνδου ζχει το χαρακτιρα τθσ ωκεάνιασ 

λικόςφαιρασ Θ ιηθματογενισ ακολουκία τθσ ηϊνθσ τθσ Ρίνδου (Τριαδικό – Αν. Ραλαιόκαινο) 

αναπτφχκθκε κατά μικοσ του ανατολικοφ πακθτικοφ περικωρίου τθσ Αποφλιασ 

μικροπλάκασ το οποίο μετζβαινε προσ τα ανατολικά ςτον ωκεανό τθσ Ρίνδου, γι αυτό και 

χαρακτθρίηεται από ςυνεχι πελαγικι ιηθματογζνεςθ. 

Ο παλαιογεωγραφικόσ χϊροσ τθσ Προαποφλιασ, τθσ Ιόνιασ και τθσ Γαβρόβου – 

Σρίπολθσ, (εικ. 3.2.2), από το Σριαδικό μζχρι και το Λιάςιο αποτελοφςε μία ενιαία 

ανκρακικι πλατφόρμα που δεχόταν νθριτικά ιηιματα (νθριτικοί αςβεςτόλικοι και 

δολομίτεσ) εντόσ τθσ Αποφλιασ μικροπλάκασ. 

Στο τζλοσ του Λιαςίου (Renz 1955, Aubouin 1959, Thiebault 1982) λαμβάνει χϊρα 

αλλαγι ςτισ παλαιογεωγραφικζσ ςυνκικεσ τθσ Λόνιασ. Θ διαφοροποίθςθ αυτι ςυνδζεται με 

φαινόμενα ταφρογζνεςθσ που ιταν θ αντανάκλαςθ ενόσ ςυνολικοφ εφελκυςμοφ που 
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υπζςτθ το τεκτονομορφικό πεδίο τότε  και χρονικά εντοπίηεται θ διάνοιξθ των ωκεάνιων 

λεκανϊν τθσ Ανατολικισ Μεςογείου (Papanikolaou, 1986a). 

Ο μθχανιςμόσ τθσ ταφροποίθςθσ τθσ Λόνιασ ζγινε με ςυνιηθματογενι ριγματα τα οποία: 

1. αφϋ ενόσ διαφοροποίθςαν εςωτερικά τθν Λόνια λεκάνθ ςε μικρότερεσ 

παλαιογεωγραφικζσ ενότθτεσ (Καρακίτςοσ 1986) και ςφμφωνα με τισ διαφορζσ που 

ζχουν παρατθρθκεί ςτουσ ςχθματιςμοφσ ίδιασ θλικίασ τθσ Λόνιασ ηϊνθσ από περιοχι 

ςε περιοχι, ζχει γίνει διαχωριςμόσ τθσ ηϊνθσ ςε εςωτερικι (ανατολικι), κεντρικι 

και εξωτερικι (δυτικι). Στο τζλοσ του Λουραςικοφ ζχουμε ομογενοποίθςθ των 

ςυνκθκϊν πελαγικισ ιηθματογζνεςθσ ςτθν Λόνιο λεκάνθ με τθν απόκεςθ των 

αςβεςτολίκων τθσ Βίγλασ. 

2.  αφ ετζρου τα ριγματα αυτά κατά κανόνα μετατράπθκαν ςε επιφάνειεσ 

εφίππευςθσ κατά τθ διάρκεια των ορογενετικϊν δυνάμεων ςυμπίεςθσ του 

Ολιγοκαίνου (Καρακίτςοσ, 1988). 

Θ φλυςχικι ιηθματογζνεςθ ςτθν Λόνια γίνεται από Ανϊτερο Θϊκαινο ζωσ και το Κατϊτερο 

Μειόκαινο, με διαφορζσ κυρίωσ μεταξφ εςωτερικισ Λόνιασ και τθσ κεντρικισ – εξωτερικισ. 

Οι εμφανίςεισ τησ Ιόνιασ ςτον Άραξο τοποιετοφνται ςτην εςωτερικθ Ιόνια Ζώνη 

(Ρ.Τςοφλιασ 1977), οι γφψοι τθσ Κυλλινθσ ςτθν εξωτερικι Ιόνια ηϊνθ (Κ. Νικολάου 1986) 

και οι υπεδαφικζσ εμφανίςεισ τθσ Ιονίου ςτο Κατάκολο ςτθ κεντρικι Ιόνια ηϊνθ (D. 

Monopolis , Α. Bruneton , 1981). 

Μςωσ όμωσ τα φαινόμενα ταφρογζνεςθσ του Λιαςίου τθσ Λόνιασ Ηϊνθσ μθν είναι τα 

μοναδικά κακόςον κατά τουσ Ι. Φουντοφλθ και Ε. Λζκκα (1991), ςτουσ ανωκρθτιδικοφσ 

αςβεςτολίκουσ τθσ Λόνιασ ενότθτασ (που εντοπίςτθκαν ςτο Λαπίκα) παρατθρείται 

παλαιοανάγλυφο θλικίασ Ραλαιοκαίνου – Ολιγοκαίνου και απόκεςθ πάνω ςτο 

παλαιοανάγλυφο μονόμικτων λατυποπαγϊν με τα κοράλια του Ολιγοκαίνου, γεγονόσ που 

υποδεικνφει ζντονεσ τεκτονικζσ διεργαςίεσ και αυτι τθ περίοδο ςτο παλαιοεωγραφικό 

χϊρο τθσ Λονίου. Οι διεργαςίεσ παρατθροφνται τθν ίδια περίοδο και ςτο γειτονικό χϊρο τθσ 

Γαβρόβου – Τρίπολθσ όπωσ κα αναπτυχκεί ςτθ ςυνζχεια. 

 

 Ο παλαιογεωγραφικόσ χϊροσ τθσ Γαβρόβου – Σρίπολθσ παρζμεινε μία υποκαλάςςια 

πλατφόρμα, που χϊριηε τθ βακιά αφλακα τθσ Ρίνδου με τθν  αφλακα τθσ Λονίου (από το Αν. 

Λιάςιο και μετά) ςτθν οποία λάμβανε χϊρα ςυνεχισ νθριτικι και υφαλογόνα 
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ιηθματογζνεςθ με αςβεςτόλικουσ και δολομίτεσ με εξαίρεςθ τθ περίοδο του μζςου 

Ηωκαίνου. 

 

 

Εικόνα. 3.2.2: Παλαιογεωγραφικι εξζλιξθ των εξωτερικϊν γεωτεκτονικϊν ηωνϊν, από το 

Ηϊκαινο ωσ και το Μζςο Μειόκαινο (Κατά J. Auboyin 1959, τροποποιθμζνο από Κατςικάτςο 

1992) 

 

Στο Θϊκαινο ςτισ πιο εςωτερικζσ ηϊνεσ μζςα ςτο τόξο είχαμε ιδθ ορογζνεςθ, οπότε 

λόγω γειτνίαςθσ, ζλαβε χϊρα ιςχυρι ρθγματογόνοσ τεκτονικι ςτο παλαιογεωγραφικό χϊρο 
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τθσ ηϊνθσ και επιλκε κατά κζςεισ χζρςευςθ ι ταφροποίθςθ μικροφ βάκουσ, με 

αποτζλεςμα να ζχουμε κατά κζςεισ: 

 Τθ χζρςευςθ, διάβρωςθ μζρουσ των Θωκαινικϊν αςβεςτολίκων, τθ γζνεςθ μικρϊν 

βωξιτικϊν κοιταςμάτων *οικονομικά αςιμαντων αλλά με ςθμαντικι 

παλαιογεωγραφικι πλθροφορία, Καροτςιζρθσ (1978)+ και φςτερα επίκλυςθ με 

αςβεςτολίκουσ Θωκαίνου και φλφςχθ. Βωξιτικζσ εμφανίςεισ ζχομε ςτθ Κλόκοβα ςτθ 

Ρφλο, ςτθ Βυτίνα (Καροτςιζρθσ 1978) και ςε αρκετζσ ακόμα κζςεισ ςτθν ανατολικι 

και κεντρικι Ρελοπόννθςο. τθ περιοχι μελζτθσ εμφανίηεται βωξιτικόσ ορίηοντασ 

ςτθ κοιλάδα του Αλεποχωρίου (φφλλο Κζρτεηθ). 

 Θ χζρςευςθ, ςε οριςμζνεσ περιοχζσ διιρκεςε για μεγαλφτερο χρονικό διάςτθμα, με 

διάβρωςθ μζρουσ των Θωκαινικϊν αςβεςτολίκων ι και ακόμα μζροσ των Ανω 

Κρθτιδικϊν αςβεςτολίκων, βφκιςθ του χϊρου και ζναρξθ τθσ φλυςχογζνεςθσ πάνω 

ςτο παλαιοανάγλυφο των αςβεςτολίκων καλφπτοντασ και παλαιορθξιγενείσ 

επιφάνειεσ. 

Ειδικότερα ζχει εντοπιςκεί απολικωμζνο καρςτ τθσ Γαβρόβου – Τρίπολθσ ςτθ κεντρικι 

Ρελοπόννθςο, (εικ.3.2.3), από τουσ Richter D. & Mariolakos H. (1972), ςφμφωνα με τουσ 

ερευνθτζσ ο χϊροσ τθσ Γαβρόβου – Τρίπολθσ λόγω ιςχυρισ ρθγματογόνου τεκτονικισ 

ανυψϊκθκε ςτθ περίοδο Λουτθςίου – Ρριαμπονίου και διεκόπθ θ Θωκαινικι 

ιηθματογζνεςθ των αςβεςτολίκων, κατά τθ περίοδο αυτι ζλαβε χϊρα ζντονθ 

καρςτικοποίθςθ ςτθ κεντρικι Ρελοπόννθςο, ακολοφκθςε βφκιςθ του χϊρου και θ καρςτικι  

επιφάνεια καλφφκθκε βακμιαία από τα ιηιματα του φλφςχθ. 

Εικόνα 3.2.3.το χάρτθ παρουςιάηονται οι κζςεισ που βρζκθκε παλαιοκάρςτ ςτθ κεντρικι 

Πελοπόννθςο. (Richter D. & Mariolakos H, 1972 ). 
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Θ εν μζρει αποκάλυψθ του απολικωμζνου καρςτικοφ τοπίου ζλαβε χϊρα με τθν 

τεκτογζνεςθ και τθν ανφψωςθ ςτο Νεογενζσ –Τεταρτογενζσ και μετά τθ διάβρωςθ των 

υπερκείμενων ςτρωμάτων. 

Η παλαιογεωγραφικι αναςτάτωςθ του Ηωκαίνου τθσ ηϊνθσ Γαβρόβου ςτθ περιοχι 

μελζτθσ, αποτυπϊνεται ςτισ περιγραφζσ των ςχθματιςμϊν αυτισ τθσ θλικίασ, ςτθ 

ςτρωματογραφικι ανάλυςθ. Ειδικότερα πζραν τθσ βωξιτικισ εμφάνιςθσ Λουτθςίου 

θλικίασ ςτθ κοιλάδα του Αλεποχωρίου ( φφλλο Κζρτεηθ), οι αςβεςτόλικοι Παλαιοκάινου –

Αν. Ηωκαίνου (οι αμζςωσ αρχαιότεροι των ςτρωμάτων μετάβαςθσ προσ το φλφςχθ) και τα 

ςτρώματα μετάβαςησ (Ανϊτατο Λουτιςιο- Πριαμπόνιο ) με πάχοσ μερικά μόνο μζτρα, 

περικλείουν καμμιά φορά αςβεςτολικικά ςτοιχεία αποςτρογγυλεμζνα «εξ 

επαναποκζςεωσ» από το Κρθτιδικό (τθσ ίδιασ ςφςταςθσ με τθν ςυνδετικι φλθ), περιοχι 

Αλεποχωρίου και Καλεντηίου. Επίςθσ τα όρια μεταξφ φλφςχθ και αςβεςτολίκων τθσ ηϊνθσ 

Γαβρόβου ςτθ Βόρεια Ρελοπόννθςο είναι ακανόνιςτα. ( J. Dercourt  1964). 

υνδυάηοντασ τα ανωτζρω κα μποροφςαμε να ποφμε ότι ενδζχεται να υπάρχει 

ςτο υπόβακρο τθσ περιοχισ μελζτθσ απολικωμζνο καρςτ ςτουσ Ηωκαινικοφσ 

αςβεςτολίκουσ τθσ Γαβρόβου –Σριπόλεωσ. 

 

3.2.3  ΓΕΩΔΤΝΑΜΙΚΗ  ΕΞΕΛΙΞΗ ΑΛΠΙΚΟΤ ΤΠΟΒΑΘΡΟΤ 

Οι Εξωτερικζσ Ελλθνίδεσ, όπωσ ιδθ αναφζρεται ςε προθγοφμενθ παράγραφο, 

ςχθματίςτθκαν ςτθ διάρκεια του Τριτογενοφσ, ωσ αποτζλεςμα του κλειςίματοσ του 

Ωκεανοφ τθσ Ρίνδου και τθσ επακόλουκθσ θπειρωτικισ ςφγκρουςθσ μεταξφ τθσ Αποφλιασ 

μικροπλάκασ και τθσ Ρελαγονικισ. Στθ ςυνζχεια και προκειμζνου να ολοκλθρωκεί θ εικόνα 

του αλπικοφ υποβάκρου, δίνεται τόςο ςτθν εικόνα (3.2.4) θ γεωδυναμικι εξζλιξθ  τθσ 

Πελοποννιςου  από το Ανϊτερο Ολιγόκαινο ωσ το Αν Μειόκαινο (κατά F. Thiebault 1982) 

όςο και  ςυνοπτικά  θ ςτρωματο-τεκτονικι εξζλιξθ, των εξωτερικϊν Ελλθνίδων από το Αν 

Θϊκαινο ωσ το Αν Μειόκαινο,  (Κατςικάτςοσ 2000): 

Ανϊτερο Ηϊκαινο – Κατϊτερο Ολιγόκαινο: Λαμβάνει χώρα η Διναρικθ τεκτονικθ φάςη 

(πριν 40-30 Myr). Κατά τθ φάςθ αυτι πτυχϊνεται και χερςεφει ολόκλθροσ ο ανατολικά τθσ 

ηϊνθσ Γαβρόβου – Τρίπολθσ χϊροσ ενϊ δυτικότερα κλαςτικά υλικά φλφςχθ γεμίηουν τθν 

Λόνια αφλακα και καλφπτουν το φβωμα Γαβρόβου – Τρίπολθσ. Το ανατολικό τμιμα τθσ 

Γαβρόβου Τρίπολθσ βρίςκεται κάτω από προσ τα δυτικά επωκοφμενο κάλυμα.  
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Θ γενικι διεφκυνςθ των τεκτονικϊν δομϊν που προκάλεςε θ Διναρικι τεκτονικι φάςθ είναι 

ΒΔ/κθ-ΝΑ/κθ ζωσ ΒΒΔ/κθ-ΝΝΑ/κθ, δθλαδι θ διεφκυνςθ που γενικά ςυμπίπτει με τθ 

διεφκυνςθ των Εξωτερικϊν Ελλθνίδων. Θ τεκτονικι αυτι φάςθ ονομάςτθκε Διναρικι από 

τον Aubouin. 

Οι ανατολικζσ Εξωτερικζσ ηϊνεσ και κυρίωσ θ Ρίνδοσ παραμορφϊκθκαν ςε «φυλλοειδι» 

καλφμματα ι ςε λζπια και  πτυχζσ με ϊκθςθ προσ τα δυτικά και ςχθματίςτθκε θ Ρινδικι 

κορδιλιζρα.  

Μζςο – Ανϊτερο Ολιγόκαινο: Λαμβάνουν χώρα τα τελευταία τεκτονικά ςυμβάντα τησ 

Διναρικθσ τεκτονικθσ φάςησ CT3 (πριν 20 Myr περίπου). Κατά τθ περίοδο αυτι γίνεται 

κακολικόσ τεκτονιςμόσ τθσ Γαβρόβου –Τρίπολθσ και πάνω ς’ αυτιν τερματίηει τθν 

προϊκθςι του το Ρινδικό κάλυμμα. Επίςθσ γίνεται ζναρξθ τεκτονιςμοφ τθσ Λόνιασ ηϊνθσ, 

τθσ οποίασ ο θπειρωτικόσ φλοιόσ ζχει λεπτυνκεί αρκετά και το εςωτερικό τθσ τμιμα 

βυκίηεται (υποεποκείται) κάτω από τθ ηϊνθ Γαβρόβου –Τρίπολθσ, που είχε ιδθ τεκτονιςτεί 

και μπλοκαριςτεί. 

Κατϊτερο – Μζςο και Ανϊτερο Μειόκαινο: Τελικόσ τεκτονιςμόσ των εξωτερικών ζωνών. 

Τεκτονικθ φάςη CT4 (πριν 15  Myr περίπου). Κατά τθ φάςθ αυτι θ εξωτερικι Λόνια ηϊνθ 

πτυχϊνεται, λεπιϊνεται και επωκείται πάνω ςτθν ανατολικι παρυφι του Αποφλιου 

υβϊματοσ που είναι θ ηϊνθ των Ραξϊν. Στθ Ηάκυνκο και τθ Κεφαλλονιά πάνω ςε 

Μεςςινιουσ ςχθματιςμοφσ τθσ ηϊνθσ Ραξϊν ζχουμε επωκθμζνουσ Τριαδικοφσ 

ςχθματιςμοφσ τθσ Λόνιασ ηϊνθσ. Επίςθσ κατά τθ φάςθ αυτι θ Εςωτερικι Λόνια και θ 

Γαβρόβου –Τρίπολθσ υφίςτανται μικρζσ παραμορφϊςεισ με ϊκθςθ προσ τα ανατολικά. 

Ζτςι κατά τθν αλπικι φάςθ (Θϊκαινο - Κατϊτερο Μειόκαινο) είχαμε εφαπτομενικό 

τεκτονιςμό, δθμιουργικθκαν δε κατά κφριο λόγο οι πτυχζσ, οι εφιππεφςεισ, τα καλφμματα 

με γενικι διεφκυνςθ αξόνων και λεπϊν N-S ζωσ NNW-SSE, κακϊσ επίςθσ και οριςμζνα 

ριγματα. Η γεωδυναμικι όμωσ εξζλιξθ του Ελλαδικοφ χϊρου ςυνεχίςτθκε και ςυνεχίηεται 

ωσ ςιμερα, ωσ αποτζλεςμα τθσ γεωδυναμικισ εξζλιξθσ του Ελλθνικοφ τόξου. 
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Eικόνα 3.2.4: Γεωδυναμικι εξζλιξθ  τθσ Πελοποννιςου  από το Ανϊτερο Ολιγόκαινο ωσ το 
Αν Μειόκαινο.(  F. Thiebault 1982,  από Καμπζρθ 1987). 
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3.2.4  ΣΕΚΣΟΝΙΚΗ  ΣΟΠΟΘΕΣΗΗ ΣΩΝ ΖΩΝΩΝ – ΟΡΙΑ 

Θ ηϊνθ τθσ Ρίνδου είναι το πλζον τυπικό και το πρϊτο κάλυμμα που περιγράφτθκε 

ςτον ελλθνικό χϊρο (Cayeux, 1903, Νζγρθσ, 1906, Renz 1955, Dercoyt 1960 -1965). Μζχρι τθ 

δεκαετία του '70 ιταν γενικά παραδεκτό ότι θ μετακίνθςθ του καλφμματοσ τθσ Ρίνδου ιταν 

τθσ τάξθσ των μερικϊν δεκάδων χιλιομζτρων. Νεϊτερεσ ζρευνεσ ζδειξαν ότι θ μετακίνθςθ 

αυτι ιταν πολφ μεγαλφτερθ από εκείνθ που πιςτευόταν, αφοφ ο τεκτονιςμόσ τθσ ενότθτασ 

άρχιηε ςτο Μζςο Θϊκαινο (περίπου 50 Ma) και τελείωςε ςτο Μζςο Μειόκαινο (περίπου 15 

Ma) Ταξίδευε δθλαδι περίπου 35 Ma, όλθ δθλαδι τθ βαςικι ορογενετικι περίοδο των 

Ελλθνίδων (Ραπανικολάου 1986). 

Επομζνωσ από τεκτονικι άποψθ θ Ρίνδοσ αποτελεί επωκθςιγενζσ κάλυμμα πάνω ςτα 

ιηιματα τθσ ηϊνθσ Γαβρόβου-Τριπόλεωσ, τθσ οποίασ ζχει καλφψει ζνα μεγάλο τμιμα και θ 

ζντονθ τεκτονικι δράςθ ζχει προκαλζςει τθ δθμιουργία επάλλθλων τεκτονικϊν λεπιϊν 

κυρίωσ ςτθν μετωπικι περιοχι του καλφμματοσ, που εμφανίηεται ςτθ περιοχι μελζτθσ, τα 

οποία χαρακτθρίηουν από πλευράσ τεκτονικισ, τθ ηϊνθ αυτι. Ειδικότερα ςτθ περιοχι 

μελζτθσ θ Ρίνδοσ είναι επωκθμζνθ ςτο φλφςχθ τθσ Γαβρόβου –Τρίπολθσ ςτθν ανατολικι 

πλευρά του αντικλίνου του όρουσ Σκόλισ.  

Τα όρια των ηωνϊν Γαβρόβου και Λονίου αποτελοφν γνωςτό  πρόβλθμα λόγω του 

ενιαίου φλφςχθ ςτο ςφγκλινο Θπείρου - Ακαρνανίασ, που καλφπτει τόςο τθν Λόνια ενότθτα 

ςτα δυτικά, όςο και τθ ενότθτα Γαβρόβου ςτα ανατολικά. Για τθ Ρελοπόννθςο θ άποψθ που 

επικρατεί (J. DERCOURT et al., 1976,  F.  THIEBAULT, 1982) είναι ότι θ ενότθτα Γαβρόβου 

είναι επωκθμζνθ ςτθν Λόνια. 

Στθ περιοχι μελζτθσ ςφμφωνα με το ΚΑΜΡΕΘ (1987), το όριο (τεκτονικι επαφι) 

μεταξφ των ηωνϊν Λονίου και Γαβρόβου, αποτελεί το νεότερο από τα εφιππευτικά ριγματα 

του όρουσ Σκόλισ (βλζπε εικ. 3.2.1), που διζρχεται από τα χωριά Ρόρτεσ και Σανταμζρι. Ο 

ίδιοσ ερευνθτισ δζχεται [ςτθριηόμενοσ ςε ςτοιχεία τθσ πετραιολεωλογικισ ζρευνασ 

(βακζων  γεωτριςεων, κλπ)], ότι τα όρια των ηωνϊν περνοφν από τισ δυτικζσ παρυφζσ τθσ 

κωμόπολθσ Κάτω Αχαΐα και του όρουσ Σκόλισ (χωριά Ρόρτεσ, Σανταμζρι), ανατολικά τθσ 

κζςθσ τθσ γεϊτρθςθσ Ρελόπιο-1 και από τισ δυτικζσ παρυφζσ του όρουσ Λαπίκασ. 

Επιβεβαίωςθ του ορίου των ηωνϊν ςτισ δυτικζσ παρυφζσ του όρουσ Λαπίκασ αποτελεί  θ 

νζα εμφάνιςθ τθσ Λόνιασ ςτο χϊρο αυτό που ζχει περιγραφεί από τουσ  Φουντοφλθ Λ. και 

Λζκκα Ε. (1991), θ οποία κατά τουσ ερευνθτζσ, περιλαμβάνει  πελαγικοφσ αςβεςτόλικουσ 
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θλικίασ Αν. Κρθτιδικοφ, που καλφπτονται αςφμφωνα από κλαςτικό ςχθματιςμό 

φλυςχομολαςςικοφ τφπου θλικίασ νεϊτερθσ του Κατϊτερου Ολιγοκαίνου. Επίςθσ ςτο 

φφλλο Αμαλιάδα του γεωλογικοφ χάρτθ του ΛΓΜΕ (ζκδοςθ 1993), που χαρτοφραφικθκε 

από τον Ζ. Καμπζρθ, το τμιμα του φλφςχθ που περιλαμβάνει ςτισ ΝΔ παρυφζσ του 

αντικλίνου του Σκόλισ, καταγράφεται ωσ φλφςχθσ τθσ Λόνιασ ηϊνθσ Ολιγοκαινικισ θλικίασ. 

3.2.5 ΖΩΝΗ ΠΙΝΔΟΤ 

Θ ενότθτα τθσ Ρίνδου είναι το πλζον τυπικό και το πρϊτο κάλυμμα που 

περιγράφτθκε ςτον ελλθνικό χϊρο, το όνομα τθσ ηϊνθσ αυτισ δόκθκε από τον Philippson 

από το βουνό Ωλονόσ (Ερφμανκοσ) τθσ Ρελοποννιςου και τθν οροςειρά τθσ Ρίνδου. 

3.2.5.1 ΣΤΩΜΑΤΟΓΑΦΛΑ 

Στθ περιοχι μελζτθσ θ εμφάνιςθ τθσ Ηϊνθσ Ρίνδου, εντάςςεται ςτθν μετωπικι περιοχι του 

καλφμματοσ, οπότε εμφανίηονται μεν  όλοι οι ςχθματιςμοί τθσ πελαγικισ ιηθματογενοφσ 

ακολουκίασ τθσ ηϊνθσ (από το Μζςο Τριαδικό μζχρι και το Μζςο - Ανϊτερο Θϊκαινο), (εικ 

3.2.6), αλλά τα πάχθ των ςχθματιςμϊν λόγω ζντονθσ λεπίωςθσ είναι ιδιαίτερα μεταβλθτά 

και άλλοτε απροςδιόριςτα, ιδιαίτερα αυτά που εμφανίηονται ςτο φφλλο Γοφμερο ( 

Σκιαδοβοφνι – Ν Α Ερφμανκοσ). 

Σφμφωνα με τουσ γεωλογικοφσ χάρτεσ 1:50.000 [φφλλα, Γοφμερο, Κζρτεηθ (ανατολικό 

τμιμα) και Χαλανδρίτςα ( νότια τμιματα)], οι λικοςτρωματογραφικζσ ενότθτεσ τθσ ηϊνθσ, 

που ςυμμετζχουν ςτθ γεωλογικι δομι τθσ περιοχισ μελζτθσ, από τουσ παλαιότερουσ προσ 

τουσ νεότερουσ, ζχουν ωσ εξισ: 

Κλαςτικι ςειρά Σριαδικοφ: αποτελεί τθ βάςθ τθσ ςτρωματογραφικισ ςτιλθσ τθσ ηϊνθσ. 

Δομείται από ψαμμίτεσ και ιλιόλικουσ  με φυτικά λείψανα και πυριτικοφσ κονδφλουσ που 

περιζχουν μερικζσ ενςτρϊςεισ με λεπτόκοκκουσ ζωσ μικρολατυποπαγείσ 

απολικωματοφόρουσ αςβεςτόλικουσ. 

Το πάχοσ του ςχθματιςμοφ ςτθ περιοχι μελζτθσ είναι απροςδιόριςτο. Ο τεκτονιςμόσ του 

κατϊτερου αυτοφ ορίηοντα είναι  ιςχυρότατοσ, τόςο ϊςτε να αποχωρίηει κραφςματα από 

τουσ πάγκουσ. Κεωρείται ωσ μζγιςτο πάχοσ  τα 100m.  

Αςβεςτόλικοι Δρυμοφ (Ανωτ. Σριαδικό – Κατ. Ιουραςικό): πελαγικοί πλακϊδεισ 

αςβεςτόλικοι (ςτρϊματα πάχουσ δεκάτου του μζτρου), που εγκλείουν παχιά ςτρϊματα 

λατυποπαγϊν και μικρολατυποπαγϊν αςβεςτολίκων  (με ςυςτατικά διαςτάςεων μζχρι 20 
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εκ). Πλοι οι ορίηοντεσ είναι πλοφςιοι ςε πυριτόλικουσ τόςο ςε κονδφλουσ  όςο και ςε 

πάγκουσ, με ςυχνότερθ εμφάνιςθ ςτθ κορυφι του ςχθματιςμοφ ςε ςχζςθ με τθ βάςθ του 

επίςθσ εμπεριζχουν θφαιςτειοιηθματογενι υλικά. Τα κατϊτατα ςτρϊματα τθσ βάςθσ 

δομοφνται από κίτρινουσ δολομίτεσ ςε πλάκεσ πάχουσ των 5 εκ. 

Το πάχοσ είναι δφςκολο ςτο προςδιοριςμό λόγω τθσ μετάβαςθσ του ςχθματιςμοφ ςτουσ  

«κερατολίκουσ»,  ελάχιςτο πάχοσ ςχθματιςμοφ 100μ. 

Ραδιολαρίτεσ (Μζςο Ιουραςικό – Κατ. Κρθτιδικό): αποτελοφνται από κερατόλικουσ 

(ιάςπιδεσ) με ενςτρϊςεισ ιλυολίκων, θφαιςτειακϊν τόφφων και παρεμβολζσ λατυποπαγϊν 

αςβεςτολίκων. Θ ςειρά αυτι είναι αυτι θ γνωςτι ωσ «ςχιςτοκερατολικικι διάπλαςθ», με 

τα χαρακτθριςτικά κοκκινοπράςινα χρϊματα. Το πάχοσ του ςχθματιςμοφ ςτθ περιοχι 

μελζτθσ είναι απροςδιόριςτο, πολλζσ δεκάδεσ μζτρα (ςφμφωνα με το  φφλλο Γοφμερο), 100 

μζτρα (ςφμφωνα με το φφλλο Κερτεηθ), μζςο πάχοσ 150-250μ. 

«Πρϊτοσ φλφςχθσ» [Κάτω Κρθτιδικό (Βαρρζμιο-Άπτιο)]: Αναπτφςςεται πάνω ςτουσ 

ραδιολαρίτεσ, πρόκειται για ρυκμικζσ εναλλαγζσ από ψαμμίτεσ, μάργεσ ,ραδιολαρίτεσ 

μικρολατυποπαγι, λατυποπαγείσ αςβεςτόλικουσ. Αποτελοφν ςτρωματογραφικι μετάβαςθ 

από τουσ υποκείμενουσ ραδιολαρίτεσ ςτουσ υπερκείμενουσ αςβεςτόλικουσ. 

Το πάχοσ του ςχθματιςμοφ είναι 20-40 μζτρα. 

«Πλακϊδεισ αςβεςτόλικοι» (Ανϊτερο Κρθτιδικό ): Λατυποπαγείσ αςβεςτόλικοι με 

ςτοιχεία που φκάνουν τισ διαςτάςεισ των 10 εκ., με κραφςματα πυριτιωμζνων  ρουδιςτϊν, 

με ςπάνιεσ  ιλυολικικζσ ενςτρϊςεισ. 

Το ςτρωματογραφικό πάχοσ του ςχθματιςμοφ είναι άγνωςτο, ο τεκτονιςμόσ προκάλεςε 

πολυάρικμεσ επαναλιψεισ που κατζλθξαν ςε πάχοσ πάνω από 500 μζτρα (ςφμφωνα με το 

φφλλο Γοφμερο),  ενϊ τα μετωπικά λζπθ ζχουν πάχοσ 250 μζτρα ( ςφμφωνα με το φφλλο 

Κερτεηθ). 

Μεταβατικά ςτρϊματα  προσ το φλφςχθ [(Αν. Κρθτιδικό ( Μαιςτρίχτιο)  - Ανϊτερο 

Παλαιόκαινο+: 

Εναλλαγζσ πλακωδϊν αςβεςτόλικων, λατυποπαγϊν αςβεςτόλικων, αςβεςτο-μαργαϊκϊν 

υλικϊν, ψαμμιτϊν. Οι ψαμμίτεσ λείπουν από τα Μαιςτρίχτια ςτρϊματα και εμφανίηονται 

κάπωσ ςτα Ραλαιόκαινα.  Το πάχοσ του ςχθματιςμοφ είναι 100 μζτρα. 

Φλφςχθσ (Ηϊκαινο): Εναλλαγζσ παχζων ςτρωμάτων ψαμμιτϊν και ψαμμιτικϊν ιλυολίκων. 

Στθ βάςθ τθσ ςειράσ απαντοφν μαργαϊκοί αςβεςτόλικοι πάχουσ 50 μ. περίπου. Το ορατό 

πάχοσ του ςχθματιςμοφ είναι 100 μζτρα. 
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.  

 

Εικόνα 3.2.6:  χθματικι λικοςτρωματογραφικι ςτιλθ, αντιπροςωπευτικι τθσ ηϊνθσ 
Ωλονοφ – Πίνδου, 1:δολομίτεσ, 2:πλακϊδεισ αςβεςτόλικοι, 3:αργιλοψαμμίτεσ, 
4:θφαιςτειοϊηθματογενι υλικά, 5:κερατόλικοι, 6:αςβεςτόλικοι με πυριτικζσ 
ενςτρϊςεισ, 7:λατυποπαγι, 8: ανωκρθτιδικοί αςβεςτόλικοι, 9:ςχθματιςμόσ φλφςχθ 
(Μουντράκθσ 1986). 

 

Σεκτονοϊηθματογενζσ ςφμπλεγμα  

Ρρόκειται για χαοτικό πθλιτικο-ψαμμιτικό ςχθματιςμό με τεμάχθ αςβεςτολικικά με 

κροκάλεσ και ογκολίκουσ διαφόρων οριηόντων του καλφμματοσ τθσ Ρίνδου αλλά και τθσ 

Γαβρόββου-Τριπόλεωσ, τεκτονοϊηθματογενοφσ προζλευςθσ και κυμαινόμενου πάχουσ από 

0-300 μζτρα περίπου. Ο ςχθματιςμόσ δθμιουργικθκε, (εικ. 3.2.7), κατά τθ διάρκεια 

επζλαςθσ του καλφμματοσ τθσ Ρίνδου, υπόκειται δε τεκτονικά του επωκθμζνου 

καλφμματοσ τθσ Ρίνδου και παράλλθλα βρίςκεται αςφμφωνα πάνω ςτουσ ςχθματιςμοφσ 

τθσ ηϊνθσ Γαβρόβου –Τρίπολθσ και κατά κανόνα πάνω ςτο φλφςχθ. Το τεκτονοϊηθματογενζσ 

ςφμπλεγμα απαντά ςε μεγαλφτερθ ζκταςθ ςτο ανατολικό τμιμα του φφλλου Κανδιλα, 

όπου ζχει προςδιοριςτεί και βρίςκεται μεταξφ Γαβρόβου-Τριπόλεωσ και Ωλονοφ-Ρίνδου, 

και  ζχει περιγραφεί από τον Σ. Λζκα (1978), ωσ «Άγριοσ Φλφςχθσ» τθσ ηϊνθσ τθσ Τρίπολθσ.  
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Το τεκτονοϊηθματογενζσ ςφμπλεγμα απαντά ςτθ περιοχι μελζτθσ, ειδικότερα ςτο 

Κακοτάρι και ΒΑ τθσ κορυφισ Ρφργοσ. Ρρόκειται, ςφμφωνα με τον P. De Wever, (1976)  (φ. 

Γοφμερο) για ςχθματιςμό αποτελοφμενο από ογκόλικουσ, όπου μζςα ςε ζνα ιλυολικικό 

ςυνδετικό υλικό εγκλείονται ολιςκόλικοι διαφόρων διαςτάςεων που περιλαμβάνουν 

εκρθξιγενι πετρϊματα, πυριτικά πετρϊματα και ςτοιχεία τθσ ηϊνθσ Ωλονοφ –Ρίνδου. 

Ράχοσ ςχθματιςμοφ 1-150μ. Στο  Κακοτάρι ο ςχθματιςμόσ κάκεται τεκτονικά πάνω ςτουσ 

πλακϊδεισ αςβεςτόλικουσ και βρίςκεται κάτω από ζνα λζπι. Ο ίδιοσ ςχθματιςμόσ 

εμφανίηεται ςτο φφλλο Κζρτεηθ βόρεια των Αγράμπελων και ΒΑ τθσ Λαμπείασ  

 

 

Εικόνα 3.2.7 . χθματικι παράςταςθ τθσ δθμιουργίασ ολιςκοςτρωμάτων και ολιςκόλικων 
από το επωκοφμενο Πινδικό τεκτονικό κάλυμμα και από τθν υποκείμενθ ηϊνθ Γαβρόβου - 
Σρίπολθσ. Α: Ζϊνθ Γαβρόβου - Σρίπολθσ, Β: Ζϊνθ Πίνδου, C: Ολιςκόςτρωμα, a: Ολιςκόλικοσ 
από τθ ηϊνθ Γαβρόβου - Σρίπολθσ, b: Ολιςκόλικοσ από τθ ηϊνθ Πίνδου (Κατά Ρ.  Wever, 
1975, από Κατςικάτςο, 1992). 

 

3.2.5.2  ΤΕΚΤΟΝΛΚΘ 

Οι ςχθματιςμοί τθσ  ηϊνθσ τθσ Ρίνδου χαρακτθρίηονται από πλαςτικότθτα που οφείλεται 

κυρίωσ ςτο μικρό ςχετικό πάχοσ των επιμζρουσ ςτρωμάτων τθσ, ενϊ οι εναλλαγζσ 

αςβεςτολίκων και κερατολίκων είναι εφκολο να δθμιουργιςουν δυςαρμονικά φαινόμενα 

(κλειςτζσ πτυχζσ, ανεςτραμμζνεσ, εφιππεφςεισ κλπ) ςτο εςωτερικό τθσ. Ζτςι θ ιηθματογενισ 

ακολουκία εμφανίηεται παραμορφωμζνθ από ζνα ςφςτθμα εφιππεφςεων που ςυνδζονται 

γενετικά με μεγααντικλινικζσ και ςυγκλινικζσ μορφζσ. Κφριοσ χαρακτιρασ τθσ ηϊνθσ θ 

δομι κατά λζπθ.  Η λεπίωςθ του καλφμματοσ αρχίηει από το μζτωπο τθσ επϊκθςθσ τθσ 

Πίνδου επί του φλφςχθ τθσ Γαβρόβου -Σρίπολθσ, ο οποίοσ καταλαμβάνει τθν ανατολικι 
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πλευρά του αντικλίνου του όρουσ κόλισ και ςυνεχίηεται προσ βορρά και καταλαμβάνει 

τισ δυτικζσ παρυφζσ του Παναχακοφ όρουσ (Π.Σςόφλιασ, 1976). 

Οι κυριότεροι ορίηοντεσ τεκτονικισ αποκόλλθςθσ είναι: ι) θ βάςθ τθσ όπου 

αναπτφςςεται το κλαςτικό Τριαδικό (επικρατεί ςτθ περιοχι ζρευνασ εικ.3.2.8), ιι) θ βάςθ 

των Ανωκρθτιδικϊν αςβεςτολίκων ακριβϊσ πάνω από τον «πρϊτο φλφςχθ» που 

δθμιουργεί το Αρκαδικό κάλυμμα ςτθ Ρελοπόννθςο και θ βάςθ του φλφςχθ που 

εμφανίηεται ςαν ανεξάρτθτο κάλλυμα ςτθ Βόρεια Ρίνδο (Ραπανικολάου, 1986). Τα 

τεκτονικά λζπθ τθσ Ρίνδου είναι εφιππευμζνα από ανατολικά προσ τα δυτικά το ζνα πάνω 

ςτο άλλο δθμιουργϊντασ ςυνεχείσ επαναλιψεισ και επωκθμζνα πάνω ςτθν ενότθτα 

Γαβρόβου-Τρίπολθσ.  

Ο DERCOYRT (1964) διζκρινε ςτο Ρινδικό κάλυμμα τρεισ επί μζρουσ δομικζσ ηϊνεσ τα 

μετωπικά (περιοχι μελζτθσ) τα δυτικά και τα ανατολικά ςυςτιματα λεπίων. 

Το  κάλυμα τθσ Ρίνδου ςτθ Βόρεια και ΒΔ Ρελοπόννθςο δεν είναι ενιαίο. Από δυτικά προσ 

τα ανατολικά ο βακμόσ παραμόρφωςθσ ελαττϊνεται, τα λζπθ αραιϊνουν και εμφανίηονται 

τα νεϊτερα μόνο τμιματα τθσ λικοςτρωματογραφικισ ςτιλθσ. Θ μετωπικι ηϊνθ του 

καλφμματοσ (Σκιαδοβοφνι–Ερφμανκοσ) παραμορφϊνεται εςωτερικά από ζνα αρκετά πυκνό 

ςφςτθμα επωκιςεων μζτριων κλίςεων (250-450) προσ τα ανατολικά ι νοτιοανατολικά, 

ςχθματίηοντασ μια κεραμωτι διάταξθ, με κφριο μθχανιςμό παραμόρφωςθσ τθ διαδικαςία 

τθσ ρθγμάτωςθσ, θ ςυνιςτϊςα τθσ οποίασ δείχνει ότι υπερτερεί ςθμαντικά ςε ςχζςθ με τθ 

ςυνιςτϊςα τθσ πτφχωςθσ ( Ρ. Ξιπολιάσ, 2000). Ο ίδιοσ ερευνθτισ από  τομι του καλφμματοσ 

που αρχίηει από το Καλζντηι ωσ το Βυκοφλκα μικουσ 35 Κm, κάκετα ςτισ γεωλογικζσ δομζσ  

(δθλαδι με διεφκυνςθ ΒΔ-ΝΑ), υπολογίηει το πάχοσ τθσ ακολουκίασ ςε 580 μζτρα, ενϊ 

βορειότερα το πάχοσ τισ ακολουκίασ αυξάνεται ςτο Καλοφςι (ςε τομι Α-Δ) το πάχοσ είναι 

περίπου 720 μζτρα και ςτθ Ρλατανόβρυςθ (ςε τομι ΒΑ-ΝΔ) περίπου 850 μζτρα. 

Στο Σκιαδοβοφνι και ςτον Ερφμανκο θ διεφκυνςθ τοποκζτθςθσ των γεωλογικϊν δομϊν τθσ 

ηϊνθσ Ρίνδου είναι ΒΑ-ΝΔ ( βλ. εικ.3.2.8) δθλαδι παρατθρείται τοπικά μια διαφοροποίθςθ 

από τθ γενικότερθ ΒΒΔ-ΝΝΑ διεφκυνςθ ανάπτυξθσ των δομϊν των εξωτερικϊν ηωνϊν. Αυτι 

θ διαφοροποίθςθ ζχει ερμθνευτεί με μοντζλα νεοτεκτονικισ δομισ τθσ περιοχισ και κα 

αναλυκεί ςτθν ενότθτα τθσ νεοτεκτονικισ δομισ τθσ περιοχισ.  
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Εικ:3.2.8: Απόςπαςμα, από το γεωλογικοφ χάρτθ του ΙΓΜΕ (Φφλλο Γοφμερο )                 
κλίμακασ 1: 50.000, όπου αποτυπϊνονται το μζτωπο τθσ επϊκθςθσ του Πινδικοφ 
καλφμματοσ ςτο κιαδοβοφνι και θ πυκνι λεπίωςθ ςτο μζτωπο του καλφμματοσ 2. Η 
γεωλογικι τομι Β-Βϋ, με διεφκυνςθ ΒΔ – ΝΑ όπου φαίνεται το ςφςτθμα εφιπεφςεων που 
ςυνδζεται γενετικά με μεγααντικλινικζσ και ςυγκλινικζσ μορφζσ. 
 

3.2.6   ΖΩΝΗ ΓΑΒΡΟΒΟΤ-ΣΡΙΠΟΛΗ 

Θ ενότθτα Γαβρόβου- Τρίπολθσ παλαιογεωγραφικά αποτελοφςε φβωμα, που χϊριηε 

τθ βακιά αφλακα τθσ Ρίνδου με τθν  αφλακα τθσ Λονίου. Χαρακτθριςτικό τθσ ενότθτασ 

Γαβρόβου -Τρίπολθσ είναι θ ςυνεχισ νθριτικι ανκρακικι ιηθματογζνεςθ. 

Ωσ υπόβακρο τθσ ενότθτασ αναφζρονται τα θμιμεταμορφωμζνα πετρϊματα τθσ 

ανϊτερθσ Φυλλιτικισ-Χαλαηιτικισ ςειράσ γννωςτά ωσ «ςτρϊματα Τυροφ» (Λζκκασ & 

Ραπανικολάου 1978, Dornsiepen et al 1986, Xypolias & Doutsos, 2000, Xypolias, 2001), θ 

θλικία των ςτρωμάτων είναι Ανϊτερο Ραλαιοηωικό μζχρι και Μζςο Τριαδικό.  

Επίςθσ, όπωσ ιδθ αναφζρεται ςτθ προθγοφμενθ παράγραφο, το Ρινδικό κάλυμμα ζχει 

μεταφερκεί και επωκθκεί πάνω ςτθν ςχετικά αυτόχκονθ ενότθτα Γαβρόβου –Τρίπολθσ. Ωσ 

αποτζλεςμα αυτοφ είναι να εμφανίηεται θ ενότθτα ςτθ κεντρικι και ανατολικι 

Ρελοπόννθςο υπό μορφι τεκτονικϊν παρακφρων κάτω από τουσ ςχθματιςμοφσ τθσ Ρίνδου. 

Το κοντινότερο τεκτονικό παράκυρο ςτθ περιοχι μελζτθσ είναι αυτό του Χελμοφ. 

Στθ περιοχι μελζτθσ, τα ιηιματα (ανκρακικά και κλαςτικά) τθσ εν λόγω ενότθτασ 

ζχουν εκτεταμζνθ εμφάνιςθ ΒΔ τθσ Τεχνθτισ λίμνθσ Ρθνειοφ ςτο όροσ Σκόλισ και ανατολικά 

αυτοφ. Οι εμφανίςεισ τθσ ενότθτασ ςτο όροσ Σκόλισ είναι θλικίασ Ανω Κρθτιδικό (Σενϊνιο) 

ωσ Θϊκαινο (Αubouin, & J. Dercourt 1962 ). 

3.2.6.1  ΣΡΩΜΑΣΟΓΡΑΥΙΑ 

Θ ιηθματογζνεςθ άρχιςε το Αν. Τριαδικό με δολομίτεσ και ςυνεχίςτθκε αδιάκοπα όλο το 

Μεςοηωϊκό και Τριτογενζσ μζχρι το Άνω Θϊκαινο, αποκλειςτικά με αςβεςτόλικουσ 

νθριτικοφσ, μαφρουσ ι ςκοτεινοφσ τεφροφσ (αποτελοφν τθ πλειονότθτα τθσ ανκρακικισ 

μάηασ) και μερικζσ φορζσ λατυποπαγείσ, πολφ πλοφςιουσ ςε απολικϊματα. 

Το πάχοσ τθσ νθριτικισ ανκρακικισ ςειράσ ςτθ δυτικι Ελλάδα και ςτθ ΒΔ 

Ρελοπόννθςο είναι μεγαλφτερο από 2000 μζτρα ( D. Monopolis, A. Braneton 1982) και 

1500-1800 μζτρα ι και μεγαλφτερο ςε οριςμζνεσ κζςεισ ( Θ. Μαριολάκοσ 1976). 
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Σφμφωνα με τουσ γεωλογικοφσ χάρτεσ 1:50.000 *φφλλα, Αμαλιάδα, Γοφμερο,Κερτεηθ 

Χαλανδρίτςα Ράτρα και Μανωλάδα ) οι λικοςτρωματογραφικζσ ενότθτεσ τθσ ηϊνθσ (εικ. 

3.2.9), που ςυμμετζχουν ςτθ γεωλογικι δομι τθσ περιοχισ μελζτθσ, από τουσ 

παλαιότερουσ προσ τουσ νεότερουσ, ζχουν ωσ εξισ:  

Αςβεςτόλικοι και δολομίτεσ *(Ανωτ. Κρητιδικό ( ενϊνιο - Μαιςτρίχτιο ) + Αςβεςτόλικοι 

τεφροί παχυςτρωματϊδεισ αποτελοφν τθ πλειονότθτα τθσ αςβεςτολικικισ μάηασ, Σενϊνιασ 

θλικίασ. Αςβεςτόλικοι  και δολομίτεσ ανοιχτόχρωμοι  απαντοφν μόνο ςτο όροσ Σκόλισ, 

Μαιςτρίχτιασ θλικίασ. 

Το πάχοσ του ςχθματιςμοφ είναι πολλζσ εκατοντάδεσ μζτρα. 

Παλαιόκαινο – Ανωτερο  Ηώκαινο (Κ. Πριαμπόνιο), εμφανίζονται:  

 Αςβεςτολικοι και Βωξιτικόσ ορίηοντασ: ε ανεςτραμζνθ αςβεςτολικικι ςειρά ςτθ 

κοιλάδα του Αλεποχωρίου ( θλικίασ Ραλαιόκαινο – Κατϊτερο Θϊκαινο) ςτουσ 

αςβεςτόλικουσ επικάκειται βωξιτικόσ ορίηοντασ (θλικίασ Λουτιςιο) και ακολουκοφν 

αςβεςτόλικοι θλικίασ Λουτιςιο –Κατϊτερο Ρριαμόνιο. 

Θ ςειρά ςυνολικά ζχει πάχοσ 50-100 μζτρα. (φφλλο Κζρτεηθ). 

 Αςβεςτόλικοι γενικά μικροφ πάχουσ που αντιπροςωπεφονται κατά τόπουσ από:  

1. Λευκοφσ λατυποπαγείσ αςβεςτόλικουσ «εξ επαναποκζςεωσ» από το Κρθτιδικό 

που χαρακτθρίηονται από βενκονικι και πλαγκτονικι πανίδα (θλικίασ Ραλαιόκαινο - 

Κατϊτερο Θϊκαινο), 2. Βιογενείσ αςβεςτολίκουσ. (φφλλο Γοφμερο). 

Στρώματα μετάβαςησ (Ανώτατο Λουτθςιο- Πριαμπόνιο)] Κίτρινοι αςβεςτόλιιοι και 

μάργεσ: Αςβεςτόλικοι βιοκλαςτικοί με βενκονικι μικροπανίδα πολφ μικροφ πάχουσ που 

περικλείουν καμμιά φορά αςβεςτολικικά ςτοιχεία αποςτρογγυλεμζνα «εξ 

επαναποκζςεωσ» από το Κρθτιδικό (τθσ ίδιασ ςφςταςθσ με τθν ςυνδετικι φλθ), 

εναλαςςόμενοι με κίτρινουσ αςβεςτομαργαϊκοφσ ορίηοντεσ που εγκλείουν πλαγκτονικι 

πανίδα. Το πάχοσ του ςχθματιςμοφ είναι μερικά μζτρα. 

Φλφςχθσ (Ανϊτατο Ηϊκαινο - Ολιγόκαινο): Ραρουςιάηει ςθμαντικι εξάπλωςθ ςτθ περιοχι 

μελζτθσ με ιδιαίτερα μεγάλο πάχοσ, ενϊ ςε εμφανίςεισ ανατολικά του μετϊπου του 

καλφματοσ τθσ Ρίνδου, ςτθ περιοχι του  Χελμοφ το πάχοσ κυμαίνεται από λίγα μζτρα ζωσ 

λίγεσ εκατοντάδεσ μζτρα. 

 Στθν ακολουκία του φλφςχθ διακρίνονται 4 ςχθματιςμοί (φφλλο Γοφμερο) από τουσ 

αρχαιότερουσ προσ τουσ νεότερουσ είναι: 

 1: Λλυόλικοι, κυανοί, με πάχοσ 250 μζτρα, 
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2:Ψαμμιτικόσ φλφςχθσ με φακοφσ κροκαλοπαγϊν κυρίωσ με κροκάλεσ τθσ ηϊνθσ Ρίνδου 

και ιλιολίκουσ. Οι πάγκοι ζχουν  πάχοσ 0,2 ωσ 2 μζτρα αλλά μπορεί να φκάςουν και τα 15 

μζτρα. Το πάχοσ του ςχθματιςμοφ είναι 1000 μζτρα. 

3. Λλυόλικοι, κυανοί με κροκαλοπαγι και ψαμμίτεσ, πάχουσ 2000 μζτρα. 

Θλικία των  ανωτζρω ςχθματιςμϊν: Κατϊτερο Ολιγόκαινο.  

4.Ψαμμιτικόσ φλφςχθσ κατά κζςεισ με κροκαλοπαγείσ ορίηοντεσ και με πάχοσ ψαμμιτικϊν  

πάγκων 0,2 ωσ 2 μζτρα. Θλικία: Ανϊτερο Ολιγόκαινο.    Το πάχοσ του ςχθματιςμοφ είναι 

1300 μζτρα. 

 

3.2.6.2  ΣΕΚΣΟΝΙΚΗ 

Στα νθριτικά παχυςτρωματϊδθ ιηιματα τθσ ηϊνθσ Γαβρόβου – Τριπόλεωσ, είναι δφςκαμπτα 

με αποτζλεςμα τα ςτρϊματα τθσ ηϊνθσ να εμφανίηονται πτυχωμζνα ςε ανοιχτζσ πτυχζσ 

(μεγάλθσ ακτίνασ καμπυλότθτασ) με άξονεσ γενικισ διεφκυνςθσ Β-Ν και να διαρρθγνφονται 

παρά να πτυχϊνονται. Στθ ηϊνθ,  επικρατεί θ τεκτονικι των διαρριξεων ζναντι εκείνθσ 

των πτυχϊςεων, ςτθ περιοχι του Χελμοφ (όπου αναπτφςονται τα κατϊτερα μζλθ τθσ 

ιηθματογενοφσ ςειράσ) τα ριγματα ζχουν διεφκυνςθ Α-Δ και ςπανιότερα Β-Ν οι δε πτυχζσ 

ζχουν αςκενι ανακόλωςθ και μεγάλθ ακτίνα καμπυλότθτασ (ΤΣΟΦΛΛΑΣ 1976). 

Ρολφ χαρακτθριςτικζσ δομζσ αντικλίνων, μικρότερθσ καμπυλότθτασ, παρατθροφνται ςτουσ 

ςχθματιςμοφσ του φλφςχθ τθσ Γαβρόβου, ςτθ περιοχι μελζτθσ και ειδικότερα ςτο όροσ 

Σκόλισ ςτο οποίο θ ανκρακικι ςειρά ζχει επωκθκεί πάνω ςτουσ ςχθματιςμοφσ του φλφςχθ  

τθσ Λόνιασ. Στο ανατολικό τμιμα του αντικλίνου του όρουσ Σκόλισ (με διεφκυνςθ Β-Ν ),που 

δομείται από τα ιηιματα τθσ ηϊνθσ Γαβρόβου – Τριπόλεωσ είναι χαρακτθριςτικό  ( βλ. 

γεωλογικό χάρτθ, εικόνα 3.2.5) ότι οι εμφανίςεισ του φλφςχθ παρουςιάηουν ζντονο 

τεκτονιςμό, εφιππεφςεισ με διεφκυνςθ Β-Ν που διατζμνονται από ριγματα με επικρατοφςα 

διεφκυνςθ ΑΝΑ-ΔΒΔ. 

Τόςο τα ςτρϊματα μετάβαςθσ όςο και οι αςβεςτόλικοι [θλικίασ Παλαιόκαινο – Ανωτερο  

Ηϊκαινο (Κ. Πριαμπόνιο)] παρουςίάηουν ηωνωειδείσ εμφανίςεισ παράλλθλεσ ςτο μζτωπο 

επϊκθςθσ τθσ Ρίνδου και είναι εφιππευμζνοι  επί του φλφςχθ από ανατολικά προσ δυτικά. 

 Κατά τουσ J. DERCOURT et al (1976 ) θ αναδίπλωςθ των ςτρωμάτων τθσ Γαβρόβου ςτθ 

περιοχι μελζτθσ, ζγινε ςε μία δεφτερθ φάςθ μετά τθν επϊκθςθ τθσ ηϊνθσ τθσ Ρίνδου. 
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          Εικόνα 3.2.9  :  χθματικι ςτρωματογραφικι ςτιλθ  τθσ Ενότθτασ Γαβρόβου –Σρίπολθσ 
1: μαρμαρυγιακοί ςχιςτόλικοι, 2:φυλλίτεσ, 3:χαλαηίτεσ, 4:αςβεςτολικικζσ ενςτρϊςεισ, 
5:δολομίτεσ, 6:μαφροι αςβεςτόλικοι, 7:λατυποπαγείσ αςβεςτόλικοι, 8:βωξιτικι 
εμφάνιςθ, 9:φλφςχθσ( Μουντράκθσ, 1986). 

 
 
 
Σφμφωνα δε με τον Κατςικάτςο (2000) ςτθ διάρκεια του Μειοκαίνου που ζλαβε χϊρα ο 

τελικόσ τεκτονιςμόσ των εξωτερικών ζωνών (τεκτονικθ φάςη CT4, πριν 15  Myr περίπου) 

και θ εξωτερικι Λόνια ηϊνθ πτυχϊνεται, λεπιϊνεται και επωκείται πάνω ςτθν ανατολικι 

παρυφι του Αποφλιου υβϊματοσ που είναι θ ηϊνθ των Ραξϊν, κατά τθ φάςθ αυτι θ 

Εςωτερικι Λόνια και θ Γαβρόβου –Τρίπολθσ υφίςτανται μικρζσ παραμορφϊςεισ με ϊκθςθ 

προσ τα ανατολικά. 

Τζλοσ ενϊ το πάχοσ τθσ νθριτικισ ανκρακικισ ςειράσ ςτθ δυτικι Ελλάδα και ςτθ ΒΔ 

Ρελοπόννθςο είναι μεγαλφτερο από 2000 μζτρα (D. Monopolis, A. Braneton, 1982) και 

1500-1800 μζτρα ι και μεγαλφτερο ςε οριςμζνεσ κζςεισ (Θ. Μαριολάκοσ 1976). 
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3.2.7   ΙΟΝΙΑ  ΖΩΝΗ  

Ραλαιογεωγραφικά θ Λόνια αποτζλεςε μία αφλακα (Αubouin 1959). Το κφριο 

χαρακτθριςτικό τθσ γεωτεκτονικισ ενότθτασ είναι ότι άλλαξε παλαιογεωγραφικζσ ςυνκικεσ, 

ςτο τζλοσ του Λιαςίου - ςε ςχζςθ με τισ υπόλοιπεσ ιςοπικζσ ηϊνεσ - κατά τθ διάρκεια τθσ 

προορογενετικισ τθσ εξζλιξθσ (Τριαδικό μζχρι το Ανϊτατο Ολιγόκαινο – Μειόκαινο), με 

αποτζλεςμα να εμφανίηονται ςτθ ςτρωματογραφικι τθσ ςτιλθ οι μεταβατικοί χαρακτιρεσ 

ανάμεςα ςτισ δφο παλαιογεωγραφικζσ καταςτάςεισ (από νθριτικι ςε πελαγικι λόγω 

ταφροποίθςθσ). Σφμφωνα με τισ διαφορζσ που ζχουν παρατθρθκεί ςτουσ ςχθματιςμοφσ 

ίδιασ θλικίασ τθσ Λόνιασ ηϊνθσ από περιοχι ςε περιοχι, ζχει γίνει διαχωριςμόσ τθσ ηϊνθσ ςε 

εςωτερικι (ανατολικι), κεντρικι και εξωτερικι (δυτικι). 

τθ περιοχι μελζτθσ θ Ιόνια ηϊνθ απαντά ςτη χερςόνηςο τησ  Κυλλινθσ, ςτο Κουνουπζλι 

και ςτισ δυτικζσ παρυφζσ του όρουσ Σκόλισ. 

3.2.7.1  ΣΡΩΜΑΣΟΓΡΑΥΙΑ 

Θ γενικι ςτρωματογραφικι ςτιλθ τθσ Λόνιασ Ενότθτασ (εικόνα 3.2.10), από τουσ 

αρχαιότερουσ προσ τουσ νεότερουσ ςχθματιςμοφσ ζχει ωσ εξισ:  

 Εβαπορίτεσ, θλικίασ Κάτω – Μζςω Τριαδικισ. Οι εβαπορίτεσ αποτελοφνται από 

εναλλαγζσ γφψου, ανυδρίτθ, αλίτθ, ςυλβίτθ. 

 «Αςβεςτόλικοι Φουςταπιδθμα», Ανωτριαδικισ θλικίασ (Κάρνιο):είναι μαφροι 

υπολικογραφικοί αςβεςτόλικοι. 

  Δολομίτεσ θλικίασ Κατϊτερου Νορίου.  

 «Αςβεςτόλικοι του Ραντοκράτορα» θλικίασ Αν Τριαδικό – Κατ.Λουραςικό (Νόριο-

Μζςο Λιάςιο): Νθριτικοί παχυςτρωματϊδεισ αςβεςτόλικοι. 

 Ανϊτερο Λιάςιο ωσ και Δογγζριο: λαμβάνει χϊρα θ αλλαγι ςτισ παλαιογεωγραφικζσ 

ςυνκικεσ και ςτθν αξονικι περιοχι ζχουμε απόκεςθ ςχιςτολίκων με Ροςειδϊνιεσ, 

ενϊ ςτισ παρυφζσ ζχουμε αποκζςεισ φάςθσ ammonitico rosso, κόκκινοι 

λεπτοπλακϊδεισ αςβεςτόλικοι με αμμωνίτεσ. 

 «Αςβεςτόλικοι τθσ Βίγλασ», θλικίασ Αν. Ιουραςικό - Κατωτ. Κρητιδικό ( Μάλμιο –

Κατ.Σενώνιο): Λεπτοπλακϊδεισ πελαγικοί αςβεςτόλικοι με παρενςτρϊςεισ 

κερατολίκων. 

 Αςβεςτόλικοι θλικίασ Ανϊτερο Κρθτιδικό (Σενϊνιο): Στθν εξωτερικι και εςωτερικι 

περιοχι τθσ Λόνιασ ζχομε λατυποπαγείσ αςβεςτόλικουσ με κραφςματα ρουδιςτϊν 
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και τεμάχθ αςβεςτολίκων, ενϊ ςτθν αξονικι περιοχι τθσ ηϊνθσ ζχομε 

αςβεςτόλικουσ πελαγικοφσ, ςε εναλλαγι με μικρολατυποπαγείσ αςβεςτόλικουσ. 

Ράχοσ ςχθματιςμοφ από 50 – 500 μζτρα. 

 Ραλαιόκαινο - Κατωτ. Θϊκαινο. Από άποψθ λικοφάςθσ δεν παρουςιάηουν 

ουςιϊδεισ διαφορζσ με τουσ αμζςωσ υποκείμενουσ Ανωκρθτιδικοφσ αςβεςτόλικουσ, 

ζχουν ιδιαίτερα πλαοφςια πανίδα. Ράχοσ ςχθματιςμοφ από 100 – 500 μζτρα.  

 Φλφςχθσ θλικίασ Ανϊτερο Θϊκαινο ζωσ και το Κατϊτερο Μειόκαινο. 

Σφμφωνα με τουσ γεωλογικοφσ χάρτεσ του ΛΓΜΕ, κλίμακασ 1:50.000 [φφλλα, Βαρκολομιό, 

Αμαλιάδα κα Μανωλάδα] και τθ βιβλιογραφία, ακολουκεί αναλυτικι περιγραφι των 

λικοςτρωματογραφικϊν ενοτιτων τθσ ηϊνθσ που εμφανίηονται ςτθ περιοχισ μελζτθσ και 

ςυμμετζχουν ςτθ γεωλογικι δομι τθσ:  

Στθ χερςόνθςο τθσ Κυλλινθσ  εμφανίηονται, οι γφψοι Σριαδικισ θλικίασ (Χριςτοδοφλου, 

1969,1971) δυτικά του Δ.Δ. Κάςτρου κακϊσ και οι αςβεςτόλικοι θλικίασ Μζςου Ιουραςικοφ 

– Άνω Κρθτιδικοφ τόςο ςτο Κάςτρο (λόφοσ Χλεμοφτςι) όςο και ςτο λόφο ΝΔ του Κάςτρου 

και Βόρεια τθσ κερμομεταλλικισ πθγισ τθσ Κυλλινθσ κακϊσ επίςθσ και ςτο ΒΔ άκρο τθσ 

χερςοννιςου. Ειδικότερα:  

 Εβαπορίτεσ (θλικία Τριαδικό): Θ γφψοσ είναι διαπειρικισ προζλευςθσ ζντονα 

παραμορφωμζνθ και πτυχωμζνθ με γραμμικζσ και επίπεδεσ δομζσ από ροι και 

περιζχει φακοφσ και λατφπεσ δολομίτθ και δολομιτικοφ αςβεςτόλικου είναι 

λεπτοκρυςταλλικι λευκι ςυνικωσ, ςε οριςμζνεσ κζςεισ φαιά ωσ μελανι λόγω 

εμποτιςμοφ τθσ με βιτουμζνια (ΧΛΣΤΟΔΟΥΛΟΥ, 1969). Οι εβαπορίτεσ ζχουν παίξει 

ςθμαντικό ρόλο ςτθ μετζπειτα τεκτονικι εξζλιξθ τθσ ηϊνθσ λόγω του φαινομζνου 

του διαπειριςμοφ. Το πάχοσ των εβαποριτϊν ςτθ ΒΔ Ρελοπόννθςο είναι άγνωςτο 

κατά τον Καμπζρθ Ε. (1987), ενϊ κατά τουσ D. Monorolis και A. Bruneton (1982), το 

πάχοσ των εβαποριτϊν ςτθ δυτικι Ελλάδα υπερβαίνει τα 3500 μζτρα, από δεδομζνα 

γεωτριςεων. Οι γφψοι τθσ Κυλλινθσ αποδίδονται ςτθν εξωτερικι Λόνια ηϊνθ 

(Νικολάου Κ. 1986). 

 Αςβεςτόλικοι θλικίασ Μ. Λουραςικοφ (Δογγζριο) – Αν. Κρθτιδικοφ (Μαιςτρίχτιο): 

Ρρόκειται για λευκοφσ – υπόλευκουσ αςβεςτόλικουσ, λεπτοςτρωματϊδεισ ζωσ 

παχυςτρωματϊδεισ που κατά κζςεισ ζχουν κερατολικικζσ ενςτρϊςεισ ι κονδφλουσ, 

οι Μαιςτίχτιοι ζχουν μικρολατυποπαγι υφι. Είναι ζντονα τεκτονιςμζνοι κατά 

κζςεισ, παρουςιάηουν πολυάρικμεσ μικρζσ διακλάςεισ, πλθρωμζνεσ μερικϊσ ι 
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ολικϊσ με αςβεςτιτικό υλικό, και ζχουν υποςτεί μικρι καρςτικοποίθςθ. Οι ζν λόγω 

αςβεςτόλικοι δεν βρίςκονται ςτθν αρχικι κζςθ απόκεςισ τουσ αλλά ζχουν ωκθκεί 

και τοποκετθκεί δευτερογενϊσ ςτισ νζεσ κζςεισ από τθν επενζργεια του 

διαπειριςμοφ τθσ γφψου ςε ςυνδυαςμό με τθ δράςθ πτυχωςιγενϊν δυνάμεων ι 

ρθγμάτων ι και από το ςυνδυαςμό αυτϊν (Χριςτοδοφλου 1969, 1971). 

 

 

           Εικόνα 3.2.10 :  χθματικι ςτρωματογραφικι ςτιλθ  τθσ Ιόνιασ Ενότθτασ.  1: Γφψοσ,  
           2:   Μαφροι αςβεςτόλικοι, 3: Δολομίτεσ,  4:Αςβεςτόλικοι νθριτικοί  «Παντοκράτορα», 
           5:  Αςβεςτόλικοι του Ammonitico Rosso, 6: χιςτόλικοι  με Posidonies,  7:Kερατόλικοι,  
           8: Αςβεςτόλικοι πελαγικοί,9: Αςβεςτόλικοι λατυποπαγείσ, 10: Φλφςχθσ  ( Μουντράκθσ, 

1983). 
 

το Κουνουπζλι ζχουμε πολφ μικρισ ζκταςθσ εμφάνιςθ αςβεςτολίκων Άνω Κρθτιδικισ 

θλικίασ, μζςα από τουσ οποίουσ, ςτθ παραλία ςτο φψοσ τθσ κάλαςςασ εκφορτίηεται θ 

γνωςτι κερμομεταλλικι πθγι Κουνουπελίου, ςτθ βάςθ καρςτικοφ ςπθλαίου. Ειδικότερα οι 

αςβεςτόλικοι θλικίασ Ανϊτερο Κρθτιδικό (Σενϊνιο): εμφανίηονται ςτα ακρωτιρια 

Κουνουπζλι και Άραξοσ. Είναι αςβεςτόλικοι λευκοί ζωσ ανοικτόφαιοι, ςτθ βάςθ πελαγικοί, 

που εξελίςςονται προσ τα πάνω ςε ωολικικοφσ αςβεςτόλικουσ με τρθματοφόρα και 

ακολοφκωσ ςε πελαγικοφσ με ακτινόηωα για να καταλιξουν ςε μικρολατυποπαγείσ 
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αςβεςτόλικουσ με κραφςματα ρουδιςτϊν ςτρωματϊδεισ ζωσ λεπτοςτρωματϊδεισ.  

Το ςυνολικό πάχοσ ςχθματιςμοφ είναι 350 μζτρα. 

τισ δυτικζσ παρυφζσ του όρουσ κόλισ (βλζπε γεωλογικό χάρτθ εικ. 3.2.5) εμφανίηεται 

φλφςχθσ, Ολιγοκαινικισ θλικίασ: κίτρινοι, λεπτόκοκκοι ζωσ μεςόκοκκοι ψαμίτεσ, 

λεπτοςτρωματϊδεισ (2-30 cm). Μεταξφ των νεότερων οριηόντων του φλφςχθ επικρατοφν 

πολφμικτα κροκαλοπαγι τα οποία εμφανίηονται κυρίωσ ςτισ ΒΔ παρυφζσ.  

3.2.7.2 ΣΕΚΣΟΝΙΚΗ 

Θ Λόνια ηϊνθ δομείται από ςχθματιςμοφσ που παρουςιάηουν πλαςτικότθτα, κυρίωσ οι 

εβαπορίτεσ αλλά και ο ςχιςτολικικόσ ορίηοντασ και ο ςχθματιςμόσ τθσ «Βίγλασ». 

Ταυτόχρονα τα ςυνιηθματογενι ριγματα  που μετείχαν ςτο μθχανιςμό ταφροποίθςθσ τθσ 

ηϊνθσ ςτο τζλοσ του Λιαςίου, μετατράπθκαν ςε επιφάνειεσ εφίππευςθσ ι ανάςτροφα 

ριγματα, κατά τθ διάρκεια των ορογενετικϊν δυνάμεων ςυμπίεςθσ του Ολιγοκαίνου, 

(Καρακίτςοσ 1988), αφοφ οι τεκτονικζσ πιζςεισ κατά τθν ορογζνεςθ είχαν ςαν αποτζλεςμα 

τθν ςφνκλιψθ τθσ Λόνιασ ηϊνθσ μεταξφ των υβωμάτων τθσ Γαβρόβου και τθσ Ρροαποφλιασ 

(Monopolis and Βruneton, 1982). Κατά τθ φάςθ ζναρξθσ του τεκτονιςμοφ τθσ Λόνιασ ηϊνθσ, 

ο θπειρωτικόσ φλοιόσ τθσ είχε λεπτυνκεί αρκετά και  το εςωτερικό τθσ τμιμα βυκίηεται 

(υποεπωκιται ) κάτω από τθ ηϊνθ Γαβρόβου –Τρίπολθσ, που είχε ιδθ τεκτονιςτεί και 

μπλοκαριςτεί και θ εξωτερικι Λόνια ηϊνθ πτυχϊνεται, λεπιϊνεται και επωκείται πάνω ςτθν 

ανατολικι παρυφι του Αποφλιου υβϊματοσ που είναι θ ηϊνθ των Ραξϊν (Κατςικάτςοσ 

2000). 

Ζτςι επικρατεί ςτθ ηϊνθ θ τεκτονικι των λεπιϊςεων και επωκιςεων. Σθμαντικό ρόλο ςϋ 

αυτι τθ τεκτονικι ζπαιξαν οι διαπειριςμοί και οι αλατοκινιςεισ (Νικολάου Κ. 1986). 

Ραράλλθλα με τθ λεπίωςθ τθσ Λόνιασ ζλαβε χϊρα ζξοδοσ των εβαποριτϊν με διεφκυνςθ 

προσ τα δυτικά ςε επιμικθ διάταξθ  αφοφ οι πιζςεισ αςκικθκαν από ανατολικά, 

δθμιουργϊντασ μία ακολουκία ςυγκλίνων και αντικλίνων  από ανατολικά προσ δυτικά με 

άξονεσ γενικισ διεφκυνςθσ ΒΒΔ-ΝΝΑ. Τα δε ςυνιηθματογενι ριγματα που μετείχαν ςτο 

μθχανιςμό ταφροποίθςθσ τθσ ηϊνθσ ςτο τζλοσ του Λιαςίου, και μετατράπθκαν ςε 

επιφάνειεσ εφίππευςθσ ι ανάςτροφα ριγματα, κατά τθ διάρκεια των ορογενετικϊν 

δυνάμεων ςυμπίεςθσ του Ολιγοκαίνου, τροποποιικθκαν επίςθσ επιπρόςκετα με τθν 

μεταορογενετικι εποχι. (Καρακίτςοσ 1988). 
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Στθ ΒΔ Ρελοπόννθςο θ δομι αυτι τθσ Λόνιασ, δθλ. ακολουκία ςυγκλίνων και 

αντικλίνων δεν είναι εμφανισ όπωσ ςτθν Ιπειρο, λόγω τθσ περιοριςμζνθσ επιφανειακισ 

εμφάνιςθσ τθσ, αλλά παρουςιάηει αυτι τθ δομι κακόςον: 

 Τα ανκρακικά ιηιματα ςτο λόφο Μαφρα Βουνά ςτον Άραξο παρουςιάηουν ςχιμα 

αντικλίνου βυκιηόμενου ελαφρά  με διεφκυνςθ Β-Ν, το ανατολικό ςκζλοσ του 

αντικλίνου παρουςιάηεται κατά κζςεισ  ελαφρά πτυχωμζνο ενϊ το δυτικό ςκζλοσ 

παρουςιάηεται ρωγματωμζνο κατά τθ διεφκυνςθ Β-Ν (Dercourt ,1964).  

 Οι ςχθματιςμοί τθσ Λόνιασ Ενότθτασ ςτο γεωγραφικό χϊρο τθσ χερςονιςου τθσ 

Κυλλινθσ ςυγκροτοφν μία αντικλινικι δομι γενικισ διεφκυνςθσ Β-Ν που βυκίηεται 

ελαφρά ςτο δυτικό άκρο τθσ χερςονιςου, Χριςτοδοφλου (1969), ενϊ προσ τα δυτικά 

(δίαυλο Ηακφνκου) και τα ανατολικά (ςφγκλινο Αμαλιάδασ) ςχθματίηουν αντίςτοιχεσ 

ςυγκλινικζσ μορφζσ ίδιασ γενικισ διεφκυνςθσ (D. Monopolis & Α. Bruneton , 1981, 

Καμπζρθσ 1987). 

 Επίςθσ ςτθν υπεδαφικι ανάπτυξθ τθσ Λόνιασ ηϊνθσ, ςτα ανατολικά τθσ μεταλπικισ 

λεκάνθσ ζχουν εντοπιςτεί αντικλινικζσ μορφζσ (από ςτοιχεία τθσ πολφχρονθσ 

πετραιλεολογικισ ζρευνασ ςτθ περιοχι, βλζπε παρ. 3.3.1.4),τόςο ςτθ περιοχι Σϊςτι  

(D. Monopolis & Α. Bruneton , 1981, Καμπζρθσ 1987)  και βορειότερα αυτισ ςτθ 

περιοχι αεροδρομίου Ανδραβίδασ (Καμπζρθσ 1987,  Μπαρμαπροφςθσ και Φυτίκασ, 

1989 ΛΓΜΕ), όςο και ςτθ περιοχι Ρεριςτζρι (D. Monopolis & Α. Bruneton , 1981, 

Καμπζρθσ 1987). 

Τζλοσ βαςικισ ςπουδαιότθτασ για τθν τεκτονικι δομι τθσ Λόνιασ ηϊνθσ είναι τα μεγάλα 

εγκάρςια ριγματα οριηόντιασ μετατόπιςθσ τα οποία με διεφκυνςθ γενικι Α-Δ ι ΑΒΑ-ΔΝΔ 

ςχθματίςκθκαν αρχικά ςτθ διάρκεια τθσ τελικισ πτφχωςθσ κάκετα ςτουσ άξονεσ των 

μεγαπτυχϊν. 

Οι εμφανίςεισ τθσ Ιόνιασ ςτον Άραξο  τοποκετοφνται ςτθν εςωτερικι Ιόνια Ζϊνθ                                

(Τςόφλιασ Ρ., 1977), οι γφψοι τθσ Κυλλινθσ ςτθν εξωτερικι Λόνια ηϊνθ ( Κ. Νικολάου 1986) 

και οι υπεδαφικζσ εμφανίςεισ τθσ Λονίου ςτο Κατάκολο ςτθ κεντρικι Λόνια ηωνθ  (D. 

Monopolis & Α. Bruneton , 1981). 

 



ΓΕΩΛΟΓΙΚΟ   ΧΑΡΣΗ   ΠΕΡΙΟΧΗ   ΜΕΛΕΣΗ     

(ΚΛΙΜΑΚΑ 1:250.000 ,    ζύνθεζη γεωλογικών χαρηών ΙΓΜΕ κλίμακας 1:50.000, θύλλα: Μανωλάδα, Πάηρα, Κέρηεζη, Γούμερο, Αμαλιάδα, Βαρθολομιό) 

 

 

 



 

 

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΚΟΥ ΦΑΡΤΗ 
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3.3 ΜΕΣΑΛΠΙΚΟΙ ΧΗΜΑΣΙΜΟΙ  

3.3.1 ΣΕΚΣΟΝΙΚΗ – ΝΕΟΣΕΚΣΟΝΙΚΗ 

Θ λεκάνθ των μεταλπικϊν αποκζςεων τθσ περιοχισ μελζτθσ, ςτθν οποία 

εκδθλϊνονται οι κερμομεταλλικζσ εμφανίςεισ, αποτελεί το βόρειο τμιμα τθσ λεκάνθσ του 

Πφργου. Θ λεκάνθ του Πφργου εκτείνεται από το όροσ Λαπίκασ ωσ τισ παρυφζσ του όρουσ 

κόλισ και τθσ Κυλλινθσ (Καμπζρθσ, 1987) ι αποτελεί μια νεοτεκτονικι μακροδομι με 

γενικι διεφκυνςθ Α-Δ που οριοκετείται νότια από το τεκτονικό κζρασ του Λαπίκα και 

βόρεια από το τεκτονικό κζρασ του Ερφμανκου (Mariolakos et al, 1985, Μαριολάκοσ & 

Φουντοφλθσ, 1991). 

Δεδομζνου ότι αφϋ ενόσ οι δρόμοι κίνθςθσ του νεροφ προσ μεγάλα βάκθ ελζγχεται από 

αντίςτοιχεσ ρθξιγενισ ηϊνεσ και ιδιαίτερα από τισ ενεργζσ ηϊνεσ και αφϋετζρου θ ΒΔ 

Πελοπόννθςοσ ζχει ιδιαίτερα ςφνκετθ τεκτονικι - νεοτεκτονικι εξζλιξθ, προκειμζνου να 

οριοκετθκεί θ περιοχι μελζτθσ και αντίςτοιχα να ςχεδιαςτεί θ δειγματολθψία, ιταν 

απαραίτθτο να διερευνθκεί θ τεκτονικι - νεοτεκτονικι τθσ ΒΔ Πελοποννιςου, 

λαμβάνοντασ υπόψθ ότι οι επιφανειακζσ εκδθλϊςεισ γεωκερμικϊν ρευςτϊν μπορεί να 

βρίςκονται πολλά χιλιόμετρα μακριά από τθ βακειά γεωκερμικι αποκικθ (Pearl, 1976), 

γιατί το νερό κατά τθ κίνθςι του τόςο προσ το βάκοσ όςο και κατά τθν άνοδό του, 

ακολουκεί δρόμουσ μικρότερθσ αντίςταςθσ και όχι του ςυντομότερουσ (Καλλζργθσ, 2001). 

Οπότε θ παροφςα παράγραφοσ δομείται ςε τζςςερα μζρθ προκειμζνου να αποδοκοφν οι 

λόγοι επιλογισ τθσ ςυγκεκριμζνθσ περιοχισ ζρευνασ ςε ςχζςθ με τθ περιοχι τροφοδοςίασ 

των κερμομεταλλικϊν νερϊν τθσ περιοχισ μελζτθσ.  

ΓΕΝΙΚΑ 

Μετά τθ λιξθ τθσ Αλπικισ τεκτοορογενετικισ διεργαςίασ, που για τον Ελλθνικό χϊρο 

τοποκετείται γενικά ςτο Μζςο Μειόκαινο, αρχίηει θ λεγόμενθ νεοτεκτονικι δράςθ, θ οποία 

ζδωςε μια ςειρά από "νζα" τεκτονικά γεγονότα και διαμόρφωςε το οριςτικό ςχιμα και τθν 

τελικι μορφι του ςυνολικοφ χερςαίου και καλάςςιου Ελλθνικοφ χϊρου και κατά ςυνζπεια 

τθσ ΒΔ Πελοποννιςου.  

Κατά τθν αλπικι φάςθ είχαμε εφαπτομενικό τεκτονιςμό και δθμιουργικθκαν  κατά 

κφριο λόγο οι πτυχζσ, οι εφιππεφςεισ, τα καλφμματα με γενικι διεφκυνςθ αξόνων και 

λεπϊν Β-Ν ζωσ ΒΒΔ-ΝΝΑ, κακϊσ επίςθσ και οριςμζνα ριγματα που παρατθροφνται κυρίωσ 
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μζςα ςτισ αλπικζσ γεωτεκτονικζσ ενότθτεσ και δεν τζμνουν τισ μεταλπικζσ αποκζςεισ  (όπωσ 

αναλφκθκαν ςτισ προθγοφμενεσ παραγράφουσ του παρόντοσ κεφαλαίου). 

 

 

Εικόνα 3.3.1:  Χάρτθσ τθσ Ανατολικισ Μεςογείου που δείχνει τθν ενεργό γεωδυναμικι 
κατάςταςθ, τισ κινιςεισ των μικρο-πλακϊν ςτθν περιοχι και τθ διαμόρφωςθ του Ελλθνικοφ 
- Αιγαιακοφ Σόξου και του Κυπριακοφ Σόξο (Παπαηάχοσ 2001).  
πθγι: www.geo.auth.gr/871/ch5.htm. 
 

Αντίκετα ςτθ νεοτεκτονικι περίοδο (περίοδο του Νεογενοφσ-Σεταρτογενοφσ), ωσ 

αποτζλεςμα τθσ γεωδυναμικισ εξζλιξθσ του ενεργοφ Ελλθνικοφ τόξου *που και ςιμερα 

ςυνεχίηεται με τθν καταβφκιςθ τθσ Αφρικανικισ λικοςφαιρικισ πλάκασ, ςτθ νότια τθσ 

Κριτθσ και δυτικά τθσ Πελοποννιςου περιοχι, κάτω από τθν Αιγαιακι μικροπλάκα ςε 

ςυνδυαςμό με τισ πλευρικζσ τάςεισ που αςκοφςε και ςυνεχίηει να αςκεί θ μικροπλάκα τθσ 

Ανατολίασ από τα Ανατολικά πάνω ςτθν μικροπλάκα του Αιγαίυ,( βλζπε  εικ.3.3.1) ] ιταν ο 

Ελλάδικόσ χϊροσ να υποςτεί διάφορεσ τεκτονικζσ φάςεισ ςυμπίεςθσ και εφελκυςμοφ με 

άμεςθ ςυνζπεια τθν πολλαπλι διάρρθξι τθσ ςε ζνα ορκογϊνιο ςφςτθμα κανονικϊν 

ρθγμάτων. Θ διάρρθξθ αυτι,  είχε ωσ αποτζλεςμα τθν επίςθσ πολλαπλι ειςβολι τθσ 

κάλαςςασ ςτο χϊρο αυτό και τθν απόκεςθ καλάςςιων Νεογενϊν και Σεταρτογενϊν 

http://www.geo.auth.gr/871/ch5.htm
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ιηθμάτων και κατά κζςεισ απόκεςθ λιμναίων και χερςαίων ιηθμάτων. Επίςθσ 

δθμιουργοφνται καινοφργια ριγματα τόςο μζςα ςτουσ μεταλπικοφσ ςχθματιςμοφσ, οπότε 

είναι εφκολο να διακρικοφν από τα παλαιά, όςο και μζςα ςτουσ αλπικοφσ ςχθματιςμοφσ, 

οπότε και είναι πολφ δφςκολο να διακρικοφν από τα παλαιότερα, ι 

επαναδραςτθριοποιοφνται ριγματα που είχαν δθμιουργθκεί κατά τθν αλπικι τεκτονικι 

φάςθ. 

3.3.1.1  ΝΕΟΣΕΚΣΟΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΤΡΤΣΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΛΕΣΗ 

Θ Πελοπόννθςοσ, που εκτείνεται ςτο ΝΔ τμιμα του Ελλθνικοφ τόξου (βλζπε εικ. 3.3.1) 

και βρίςκεται μόλισ 50 Km περίπου, πίςω από τθν Ελλθνικι τάφρο ζχει επθρεαςτεί από μία 

ΒΒΔ διεφκυνςθσ τεκτονικι ανφψωςθ , θ οποία ακολοφκθςε τθν αλπικι ορογζνεςθ κατά το 

Μζςο Μειόκαινο (Jacobshagen 1986). Οι Κelletat et. al. (1978 ) ςυνόψιςαν τισ 

Μεταπλειοκαινικζσ κατακόρυφεσ κινιςεισ τθσ Πελοποννιςου μετά από ζρευνεσ ςε  

 

Εικόνα  3.3.2   Μεταπλειοκαινικζσ κατακόρυφεσ κινιςεισ τθσ Πελοποννιςου. Σα μαφρα 
Βζλθ δείχνουν ανφψωςθ τα άςπρα Βζλθ καταβφκιςθ. Διάςτικτεσ περιοχζσ: Νεογενι ιηιματα 
(κατά Κelletat et al. 1978). 

 

ολόκλθρθ τθν Πελοπόννθςο ςτο ςχιμα τθσ εικόνασ (3.3.2), τα μαφρα Βζλθ δείχνουν 

ανφψωςθ τα άςπρα Βζλθ καταβφκιςθ και διαπίςτωςαν μία ςτροφι τθσ περιοχισ αυτισ 

γφρω από ζνα ΒΒΔ διευκυνόμενο άξονα.  



[61] 

Κατά τθν μεταορογενετικι ανφψωςθ ςχθματίηεται ζνα ςφςτθμα ρθγμάτων που αποτελείται 

από μία ΒΔ και μία ΒΑ δζςμθ κανονικϊν ρθγμάτων,  τo ςφςτθμα κυρίωσ των ΒΔ ρθγμάτων 

οδθγεί ςτο ςχθματιςμό μεγάλων ταφροειδϊν βυκίςεων ςτθ Δυτικι Ελλάδα (Doytsos et al 

1985, Δοφτςοσ 1987). Ειδικότερα τόςο ςτθ Βόρεια Πελοπόννθςο οι  Doytsos, Κontopoulos 

και Ferentinos (1985) όςο και ςτθν ΝΔ Πελοπόννθςο οι Ηελθλίδθσ , Κοντόπουλοσ και 

Δοφτςοσ (1988) πιςτοποιοφν δφο ορκογϊνια ςυςτιματα κανονικϊν ρθγμάτων που 

ςχθματίηουν τισ λεκάνεσ απόκεςθσ δροφν κατά τθ διάρκεια τθσ ιηθματογζνεςθσ και 

επθρεάηουν τθ ςθμερινι μορφολογία. Σο ζνα ςφςτθμα ρθγμάτων ΒΒΔ και ΑΒΑ διεφκυνςθσ 

 

Εικόνα 3.3.3:  Χάρτθσ που δείχνει τισ ΔΒΔ διευκφνςεωσ τάφρουσ ςτθν Ελλθνικι χερςόνθςο. 
Οι διάςτικτεσ περιοχζσ είναι λεκάνεσ του Νεογενονσ. Σα γράμματα αναφζρονται ςτισ 
παρακάτωτάφρουσ:VLG Βόλβθ-Λαγκαδά, ΑΜG Αμφιλοχίασ, ΣG Σριχωνίδασ, ΑLG Αλμυροφ, 
SGπερχειοφ, ΕG Ευβοϊκοφ κόλπου, CPG Κορινκιακισ - Πατραϊκισ και PG Πφργου. (Doutsos 
and Piper, 1990, από Δοφτςοσ, 2000). 
 
ςυςχετίηεται με τθ ςφγχρονθ Ελλθνικι ορογζνεςθ ενϊ τα ΒΒΑ και ΑΝΑ ριγματα με τθν 

τεκτονικι κατάτμθςθσ τθσ Κεντρικισ και Δυτικισ Ελλάδασ. (Doutsos 1980, Doutsos  et al  

1985,1988  Ηελθλίδθσ, κ.α., 1988). Τζτοιεσ χαρακτθριςτικζσ τάφρουσ βλζπομε ςτθ 

Πελοπόννθςο (εικόνα 3.3.3 ) από Βορά προσ νότο τθν τάφρο του  Πφργου (PG ) και τθν 
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Κορινκιακι – Πατραϊκι τάφρο (CPG), (Doutsos and Piper 1990). Οι λεκάνεσ αυτζσ 

παρουςιάηουν γενικϊσ μία εξζλιξθ ςτθν κατακόρυφο προσ αδρομερζςτερο υλικό γεγονόσ 

που δθλϊνει ιςχυρι ανφψωςθ τθσ περιοχισ (Hagemman, 1977).  

 Θ νεοτεκτονικι μακροδομι τθσ Πελοποννιςου (εικ. 3.3.4.a), ςφμφωνα με τουσ 

Mariolakos & Papanikolaou  (1981,1985), με βάςθ τθν ανάλυςθ  των κυριότερων 

νεοτεκτονικϊν ρθγμάτων που ζδραςαν από το Ανϊτερο Μειόκαινο ωσ ςιμερα, 

χαρακτθρίηεται από μία εναλλαγι τάφρων και κεράτων θ οποία κακορίηεται από τισ 

μεγάλεσ περικωριακζσ ρθξιγενείσ ηϊνεσ των νεοτεκτονικϊν λεκανϊν και παρουςιάηουν 

δφο κφριεσ γενικζσ διευκφνςεισ: Α – Δ ςτθ Δυτικι και Βόρεια Πελοπόννθςο και ΒΒΔ-ΝΝΑ 

ςτθν Ανατολικι και κεντρικι Πελοπόννθςο. Αυτζσ οι δφο κφριεσ διευκφνςεισ των ρθξιγενϊν 

ηωνϊν τζμνονται κατά μικοσ μιασ νοθτισ γραμμισ με διεφκυνςθ ΒΑ-ΝΔ, θ οποία χωρίηει 

τθν Πελοπόννθςο, από το νοτιοδυτικό τθσ άκρο ςτθ Πφλο ζωσ το βορειοανατολικό τθσ άκρο 

ςτον Ιςκμό τθσ Κορίνκου, ςε δφο τμιματα, το βορειοδυτικό (τμιμα Ι) και το νοτιοανατολικό 

(τμιμα ΙΙ) (εικ.3.3.4 b). Σα περικωριακά ριγματα των νεοτεκτονικϊν λεκανϊν του τομζα Ι 

(ςτον οποίο βρίςκεται και θ περιοχι μελζτθσ) με γενικι διεφκυνςθ Α-Δ χαρακτθρίηονται 

ωσ ριγματα ςειςμικά πολφ ενεργά. (Mariolakos et al.,1981, 1985). 

Σζτοιεσ χαρακτθριςτικζσ νεοτεκτονικζσ μακροδομζσ ςτθν ευρφτερθ περιοχι μελζτθσ από 

βορρά προσ νότο είναι, το τεκτονικό βφκιςμα του Κορινκιακοφ, το τεκτονικό κζρασ των 

ορζων του Ερυμάνκου, το μεγάλο τεκτονικό βφκιςμα Πφργου κλπ. (εικ.3.3.4.a).  

Σα όρια μεταξφ αυτϊν των νεοτεκτονικϊν μακροδομϊν κακορίηονται από ρθξιγενείσ ηϊνεσ 

που ζχουν μεταξφ των άλλων τα εξισ κοινά χαρακτθριςτικά (Μαριολάκοσ & Φουντοφλθσ, 

1991): 

1.  Οι διευκφνςεισ των επί μζρουσ ρθγμάτων των ρθξιγενϊν ηωνϊν δεν είναι ςτακερζσ 

ς' όλο τουσ το μικοσ. 

2. Σα ριγματα δεν είναι ςυνεχι, αλλά διακόπτονται από άλλα ριγματα που, αν και 

ανικουν ςτθν ίδια ρθξιγενι ηϊνθ, ζχουν άλλθ διεφκυνςθ. Πρόκειται ςτθ ουςία για 

ςυηυγι ςυςτιματα ρθγμάτων αφοφ ζχουν δθμιουργθκεί κατά τθν ίδια 

παραμορφωτικι φάςθ και είναι αποτζλεςμα του ίδιου εντατικοφ πεδίου. 

3.  Σα επιμζρουσ ριγματα παρουςιάηουν μία "κλιμακωτι" διάταξθ *ΜΑΡΙΟΛΑΚΟ et 

al., 1987a, 1987b. (από Φουντοφλθ 1994 )]. 

Παρατθρϊντασ τα ριγματα του χάρτθ (εικ. 3.3.10) βλζπομε ότι το τεκτονικό κζρασ του 

Ερφμανκου οριοκετείται με τον τρόπο που περιγράφουν οι ανωτζρω ερευνθτζσ. 



[63] 

 

 

  Εικόνα 3.3.4:  Νεοτεκτονικόσ χάρτθσ των κυριοτζρων περικωριακϊν ρθγμάτων των 
μεταλπικϊν λεκανϊν ςτθ νότια Ηπειρωτικι Ελλάδα (a), και θ διάταξθ των ρθγμάτων ςτο 
τόξο του Αιγαίου, το οποίο ζχει διακρικεί ςε τρεισ περιοχζσ (Ι, ΙΙ, ΙΙΙ) (b). (MARIOLAKOS et al, 
1985).  
 

Επίςθσ ςτον Ερφμανκο θ διεφκυνςθ τοποκζτθςθσ των γεωλογικϊν δομϊν τθσ ηϊνθσ 

Πίνδου είναι ΒΑ-ΝΔ (βλζπε εικόνα 3.3.4), δθλαδι παρατθρείται τοπικά μια διαφοροποίθςθ 

από τθ γενικότερθ ΒΒΔ-ΝΝΑ διεφκυνςθ ανάπτυξθσ των δομϊν των εξωτερικϊν ηωνϊν, αυτι 

θ διαφοροποίθςθ κατά τουσ (Μαριολάκοσ και Παπανικολάου 1987): οφείλεται ςτο ότι το 

βορειοδυτικό τμιμα τθσ Πελοποννιςου κυριαρχείται  από ριγματα γενικισ διεφκυνςθσ Α-

Δ, τα οποία ζχουν αριςτερόςτροφθ κίνθςθ οριηόντιασ ολίςκθςθσ προκαλϊντασ 

δεξιόςτροφθ περιςτροφι των ενδιάμεςων ρθξιτεμαχϊν ( δθλ τα ενδιάμεςα οριοκετοφμενα  

ρθξιτεμάχθ αναγκάηονται ςε δεξιόςτροφθ ςτρζψθ), και ο Ερφμανκοσ αποτελεί τθ 

χαρακτθριςτικότερθ περίπτωςθ. Θ ερμθνεία φαίνεται να  ενιςχφεται από τα ςτοιχεία του 

χάρτθ (εικ. 3.3.1) από τον Παπαηάχο (2001) όπου βλζπομε ότι θ περιοχι μελζτθσ εντάςςεται 

ςτθ ηϊνθ των ρθγμάτων οριηόντιασ μετατόπιςθσ. 
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Το βόρειο όριο τθσ περιοχισ μελζτθσ (που ζχει ςχζςθ με τθν αναμενόμενθ ςε βάκοσ 

κίνθςθ του νεροφ και τθ πικανι τροφοδοςία των κερμομεταλλικϊν εμφανίςεων όπωσ αυτζσ 

αναπτφχκθκαν ςτο 10 κεφάλαιο) το ταυτίηουμε με το Βόρειο όριο του Τεκτονικοφ κζρατοσ 

του Ερφμανκου και  ωσ όριο κεωροφμε ότι ενιςχφεται και από τθ νεοτεκτονικι εξζλιξθ του 

βόρειου τμιματοσ του Νομοφ Αχαΐασ , όπωσ αυτι αναλφεται ςτθν επόμενθ παράγραφο. 

3.3.1.2 ΝΕΟΣΕΚΣΟΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΣΟΤ ΒΟΡΕΙΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ 
ΑΧΑΪΑ 

Θ γεωτεκτονικι εξζλιξθ του Βόρειασ Πελοποννιςου και ειδικότερα του βόρειου 

τμιματοσ του Νομοφ Αχαΐασ είναι ςυνυφαςμζνθ με τθν εξζλιξθ τθσ Κορινκιακισ-Πατραϊκισ 

τάφρου.Σο ανατολικό τμιμα τθσ Κορινκιακισ τάφρου και θ τάφροσ του Ρίο ςχθματίηεται 

ςτο Άνω Πλειόκαινο, ςτο Κάτω Πλειςτόκαινο ςχθματίηεται θ τάφροσ τθσ Πάτρασ ενϊ 

ςυγχρόνωσ θ Κορινκιακι τάφροσ από το  Κάτω Πλειςτόκαινο ζωσ και ςιμερα προελαφνει  

προσ τα δυτικά και ςυναντά τθ τάφρο του Ρίου, ωσ αποτζλεςμα ηηρ μεηανάζηεςζηρ ηηρ 

επέκηαζηρ ηος Αιγαιακού ηόξος ππορ ηα δςηικά (Doutsos et al. 1988). Θ τάφροσ του Ρίου με 

διεφκυνςθ ΑΒΑ/κθ ςυνδζει τισ τάφρουσ του Κορινκιακοφ και του Πατραϊκοφ που ζχουν 

ΔΒΔ/κθ διεφκυνςθ, ςαν ηϊνθ μεταβίβαςθσ (Doutsos et al. 1988). 

Θ κφρια γεωτεκτονικι εξζλιξθ του δυτικοφ τμιματοσ τθσ Κορινκιακισ τάφρου αρχίηει ςτο 

Κατϊτερο Πλειςτόκαινο, όπου κλιμακοειδοφσ διάταξθσ κανονικά ριγματα τα κφρια με 

διεφκυνςθ ΔΒΔ-ΑΝΑ και βόρεια βφκιςθ αλλά και αντικετικά προσ αυτά , που τζμνονται από 

ΒΒΑ/κισ διεφκυνςθσ ριγματα μεταςχθματιςμοφ (Doutsos et al. 1988, Doutsos and Piper 

1990, Πουλθμζνοσ 1991) ζχουν δθμιουργιςει αςφμμετρεσ τάφρουσ και ρθξιτεμάχθ που 

παρουςιάηουν ςτρζψθ με αποτζλεςμα προκαλοφν τθ βφκιςθ των παράκτιων περιοχϊν τθσ 

και τθν απόκεςθ ιηθμάτων ( Doutsos and Piper 1990, Πουλθμζνοσ 1991).  

Κατά τθ διάρκεια του Ανϊτερου Πλειςτόκαινου θ τάφροσ επεκτείνεται προσ το Νότο,  

ταυτόχρονα, θ βφκιςι τθσ αυξάνεται προσ Βορρά, με ςυνζπεια το νότιο τμιμα αυτισ να 

ανυψϊνεται ιςοςτατικά, οι κινιςεισ ςυνοδεφονται με τθν απόκεςθ αδρομερϊν χερςαίων 

και δελταϊκϊν ιηθμάτων ςτισ εςωορεινζσ και παράκτιεσ περιοχζσ τθσ τάφρου, αντίςτοιχα.  

(Doutsos et al, 1988,  Poulimenos  et  al,1989). Σ' αυτό το εξελικτικό ςτάδιο τα κφρια 

περικωριακά ΔΒΔ/κά ριγματα αυξανομζνου του βάκουσ μεταπίπτουν ςε μια χαμθλισ 

κλίςθσ επιφάνεια αποκόλλθςθσ  με βόρειεσ διευκφνςεισ κλίςεισ , εικ.3.3.6 (Πουλθμζνοσ 

1991). 
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Εικόνα 3.3.5: Ριγματα νότια τθσ Κορινκιακισ – Πατραϊκισ τάφρου με βάςθ τα δεδομζνα 
υπαίκρου και τθν ανάλυςθ των αεροφωτογραφιϊν. Σα ροδογράμματα, 1-4 δείχνουν τθν 
κατανομι των ρθγμάτων.1. τθ Πατραϊκι τάφρο, 2.τθ τάφρο του Ρίο, 3. Δυτικό τμιμα τθσ 
Κορινκιακισ τάφρου 4. τθ Κορινκιακι τάφρο  (Doutsos et al., 1988). 
 

 

Εικόνα 3.3.6 χθματικι τομι εγκάρςια ςτθν Κορινκιακι τάφρο μεταξφ Καλαβρφτων, Αιγίου: 
1:Λιμναίεσ-λιμνοκαλάςςιεσ αποκζςεισ 2:Δελταϊκά ριπίδια 3;Αποκζςεισ δικτυωτοφ ποταμοφ 
και αλουβιακά ριπίδια 4:Χαμθλισ κλίςθσ επιφάνεια αποκόλλθςθσ (Ρoulimenos,1995). 
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Εικόνα 3.3.7: Χάρτθσ ενεργϊν ρθγμάτων τθσ Αχαΐασ, όπου με ςθμειϊνονται οι κζςεισ των 
ορεινότερων λεκανϊν  1: Λ. Μάνεςι, 2: Λ. Λεόντειο, 3: . κεπαςτό, 4:Λ. Βάλτασ ( Doutsos 
and Poulimenos 1992, από Δοφτςοσ 2000 με τροποποιιςεισ). 
 
Από τθ ηϊνθ των πιο εςωορεινϊν λεκανϊν κα εςτιάςουμε το ενδιαφζρον μασ ςτισ λεκάνεσ 

Μάνεςι και Λεοντίου κακόςον είναι οι πλθςιζςτερεσ ορεινότερεσ νεοτεκτονικζσ λεκάνεσ  

ςτο μζτωπο τθσ επϊκθςθσ τθσ Πίνδου από τα ανατολικά και αναπτφςςονται μεταξφ 

Παναχαϊκοφ και Ερφμανκου και ειδικότερα ςτθ περιοχι μεταβολισ τθσ διεφκυνςθσ των γεω 

λογικϊν δομϊν τθσ ηϊνθσ Πίνδου από ΒΑ-ΝΔ, ςε Β-Ν (εικόνα 3.3.7). 

Θ λεκάνθ Μάνεςι είναι μία μικρι επιμικθσ λεκάνθ (μικοσ 6 χιλ. και εφροσ περίπου 

1,5χιλ.) με ΒΒΑ/κθ διεφκυνςθ  ςχθματίηεται ςτο Άνω Πλειόκαινο (εμπεριζχει λιμναία Ανω 

Πλειοκαινικά  ιηιματα ορατοφ πάχουσ 100 μζτρων), με κφριο ριγμα τθσ αυτό που κακορίηει 

τθ ροι του υδρορζματοσ (Πουλθμζνοσ 1991). Αντίκετα θ λεκάνθ Λεοντείου είναι μία 

αςφμμετρθ τάφροσ, με ΔΒΔ/κθ διεφκυνςθ, που βρίςκεται ςε εξελικτικό ςτάδιο, τα κφρια 

ριγματά τθσ διζρχονται κατά μικοσ των νότιων περικωρίων τθσ με κλιμακοειδι διάταξθ, 

επεκτείνεται  προσ δυτικά και νότια με βφκιςθ προσ τα ανατολικά, επίςθσ παρατθρικθκε 

διαςτολι ςτθ διεφκυνςθ Β-Ν ςε ποςοςτό10 %, ενϊ ςτθν ίδια διεφκυνςθ ςτθ λεκάνθ 

Διακοπτοφ Καλαβρφτων το ποςοςτό τθσ διαςτολισ είναι 25%( (Πουλθμζνοσ 1991). τθν 

εικόνα (3.3.8) βλζπουμε τθ παλαιογεωγραφικι εξζλιξθ, ςε τζςςερα ςτάδια, των λεκανϊν 

Μάνεςι, Λεοντίου, κεπαςτοφ, Βάλτασ και του Δυτικοφ παράκτιου τμιματοσ τθσ 

Κορινκιακισ τάφρου. Από τα προεκτεκζντα και το ςχθματικό μπλοκ διάγραμμα τθσ 

παλαιογεωγραφικισ εξζλιξθσ τθσ περιοχισ θ λεκάνθ Μάνεςι δεν φαίνεται να μεταβάλλεται 

ςτο χρόνο ςε αντίκεςθ με τισ γειτονικζσ τθσ. Αυτό μπορεί να οφείλεται ι ςτο ότι είναι 
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εγκλωβιςμζνθ ι ςτο ότι οριοκετεί μια ηϊνθ ςτθν οποία δεν ζχουν επζλκει περαιτζρω 

μεταβολζσ ι ςυνδυάηονται οι δφο λόγοι. 

 
Εικόνα 3.3.8: χθματικό μπλοκ διάγραμμα που δείχνει τθν παλαιογεωγραφικι εξζλιξθ, ςε 
τζςςερα ςτάδια, των λεκανϊν Μάνεςι, Λεοντίου, κεπαςτοφ, Βάλτασ και του Δυτικοφ 
παράκτιου τμιματοσ τθσ   Κορινκιακισ τάφρου. 1. δελταϊκά ριπίδια 2. αποκζςεισ δικτυακοφ 
ποταμοφ και αλλουβιακά ριπίδια 3. λιμναίεσ αποκζςεισ 4. υπόβακρο, Λ. Λεόντειο, . 
κεπαςτό, Β. Βάλτα, Π.Πυργάκι, Μ. Μυρόβρυςθ, Αρ.· Αρραβωνίτςα, Α. Αίγιο (από 
Ρoulimenos,1995). 
 

Σαυτόχρονα από τα δφο ζςζηημάηα πηγμάηων ΑΒΑ/κηρ και ΓΒΓ/κηρ διεύθςνζηρ που 

αναπτφςςονται ςτθ περιοχι νότια του Πατραϊκοφ κόλπου, ροδόγραμμα 1 τθσ εικόνασ (3.3.5), 

τα ριγματα ΑΒΑ/κθσ διεφκυνςθσ, από το Άνω Πλειόκαινο μζχρι ςιμερα, επεκτείνουν 

βακμιαία τα όρια τθσ ιηθματογενοφσ λεκάνθσ προσ το όροσ Παναχαϊκό (Zelilidis et al. 1988) 

τα ριγματα του χερςαίου τμιματοσ τθσ τάφρου του Ρίο, ροδόγραμμα 2 τθσ εικόνασ 

(3.3.5), θ επικρατοφςα διεφκυνςθ είναι Α-Δ. Από τθ ςχθματικι τομι τθσ εικόνασ (3.3.9) 

(Doutsos, Kokkalas, 2000), εγκάρςια ςτθ τάφρο του Ρίο, από Αντρίριο προσ Ρίο, φαίνεται ότι 

θ φορά βφκιςθσ των ρθγμάτων ςτθ ηϊνθ του Ρίο είναι προσ βορά  
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Εικόνα 3.3.9: χθματικι τομι  Α-Αι, εγκάρςια ςτθ  τάφρο του Ρίου. Α: περιοχι Αντιρίου, 

Αι:περιοχι Ρίου (από Doutsos, Kokkalas, 2000) 

 

ε ςχζςθ με τθν επιφάνεια αποκόλλθςθσ που προαναφζρκθκε για το δυτικό Κορινκιακό, ζχει 

διατυπωκεί επίςθσ θ άποψθ μιασ εκτεταμζνθσ αποκόλλθςθσ (Sorel, 2000, Flotte & Sorel, 

2001, Flotte, 2003) τθσ βορείου Πελοποννιςου βυκιηόμενθ προσ βόρεια κατεφκυνςθ, θ 

αποκόλλθςθ αυτι εντοπίηεται από τθν περιοχι του Πατραϊκοφ κόλπου, διζρχεται από τθ 

περιοχι Χελμοφ και ςυνεχίηει ανατολικά προσ τθν Κορινκία ( Σρίκολασ Κ., 2004).  

Η βόρεια Πελοπόνθςςοσ ανυψϊνεται κατά το τεταρτογενζσ με αποτζλεςμα τα μεταλπικά 

ιηιματα να εμφανίηονται ςε υψόμετρα ωσ και 1800 μζτρα (Μαριολάκοσ 1976). Οι ρυκμοί 

ανφψωςθσ όπωσ ζχουν προςδιοριςτεί ςε τεταρτογενείσ αναβακμίδεσ ςφμφωνα με τον 

Zelilidis  (2003) είναι : 

 0,8 mm/ζτοσ (Stamatopoulos et al., 1994) ςτθν υπολεκάνθ τθσ Πάτρασ  

 κοντά ςτθν πόλθ τθσ Πάτρασ 1mm/ζτοσ (Piper et al., 1990). 

 ο μεγαλφτεροσ ρυκμόσ ανφψωςθσ ζχει προςδιοριςτεί ςτθν υπολεκάνθ του Ρίου (4,5 

mm/ζτοσ) από τουσ Kontopoulos & Zelilidis (1997). 

  ο ρυκμόσ ανφψωςθσ μειϊνεται προσ τα ανατολικά ςτθν λεκάνθ του Κορινκιακοφ 

από 2,2 mm/ζτοσ κοντά ςτο Αίγιο (Frydas 1991, Poulimenos et al. 1993), ςε 1,5 

mm/ζτοσ ςτθν κεντρικι περιοχι τθσ λεκάνθσ (Doutsos & Piper, 1990) και μόλισ 0,3 – 

0,4 mm/ζτοσ κοντά ςτθν Κόρινκο (Keraudren and Sorel 1987, Armijo et al. 1996, Dia 

et al. 1997). 

Δθλαδι θ βόρεια Πελοπόννθςοσ ανυψϊνεται μθ ομοιόμορφα, αλλά παρουςιάηει μία 

αντικλινικοφ τφπου ανφψωςθ με κορυφαίο  ςτο Ρίο. 
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Εικόνα 3.3.10: Απόςπαςμα τοπογραφικοφ χάρτθ με τα ριγματα από τα φφλλα των 
γεωλογικϊν χαρτϊν του ΙΓΜΕ,  όπου με τθ πράςινθ  γραμμι οριοκετείται θ περιοχι μελζτθσ. 
  
Από το ςυνδυαςμό των προαναφερομζνων ςτθ παράγραφο 3.3.1.1 αλλά και ςτθ 

παροφςα παράγραφο και ειδικότερα: 

1. Η γενικι διεφκυνςθ των περικωριακϊν ρθγμάτων των νεοτεκτονικϊν λεκανϊν ςτο 

βόρειο τμιμα του νομοφ Αχαΐασ είναι Α-Δκαι ειδικότερα ςτο χερςαίο τμιμα του 

Πατραϊκοφ και του Ρίου, με διεφκυνςθ κλίςθσ προσ Βορά. 

2. Οι Επιφάνειεσ αποκόλλθςθσ επίςθσ είναι βόρειασ βφκιςθσ. 

3. Σο φαινόμενο των ανοδικϊν  κινιςεων με τθ μεταβολι που παρουςιάηει από τθ 

Πατραϊκι τάφρο ωσ και τθν Κορινκιακι.  

4. Σα χαρακτθριςτικά των εςωορεινϊν λεκανϊν και ειδικότερα τθσ λεκάνθσ Μάνεςι. 

5. Σθν υδρογεωλογικι πλθροφορία (ηϊνεσ ςτον Ερφμανκο με ςθμαντικζσ εκφορτίςεισ 

υπόγειου νεροφ) όπωσ αναπτφςςεται ςτο κεφάλαιο τθσ Τδρογεωλογίασ). 

Ενιςχφεται το βόρειο όριο τθσ περιοχισ ζρευνασ (Βόρειο όριο του Τεκτονικοφ κζρατοσ του 

Ερφμανκου) και προκφπτει το ανατολικό όριό τθσ ςτο φψοσ του ανατολικοφ ορίου τθσ 

τάφρου του Ρίο, (δυτικά τθσ λεκάνθσ Μάνεςι) και οδεφει ΝΔ παράλλθλα ςτισ γεωλογικζσ 

δομζσ τθσ Πίνδου ωσ τθ περιοχι Κοφμανθσ Ηλείασ.  
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3.3.1.3  ΝΕΟΣΕΚΣΟΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΛΕΚΑΝΗ ΠΤΡΓΟΤ  

 Όπωσ ιδθ αναλφκθκε ςτισ δφο προθγοφμενεσ παραγράφουσ θ νεοτεκτονικι δομι 

τθσ  ευρφτερθσ περιοχισ μελζτθσ χαρακτθρίηεται από τθ παρουςία μεγάλων νεοτεκτονικϊν 

μακροδομϊν που αντιςτοιχοφν είτε ςε τεκτονικά βυκίςματα (graben) είτε ςε τεκτονικά 

κζρατα (horsts) και οριοκετοφνται από ηϊνεσ ρθγμάτων διεφκυνςθσ Α-Δ ι ΒΒΔ-ΝΝΑ, 

(εικόνα 3.3.11) Θ κάκε νεοτεκτονικι μακροδομι παρουςιάηει ιδιαίτερα νεοτεκτονικά 

δομικά και χαρακτθριςτικά εξζλιξθσ για κάκε ζνα από τα τμιματα τθσ (Μαριολάκοσ & 

Φουντοφλθσ, 1991). 

  

Εικόνα 3.3.11: Πρϊτθσ τάξθσ νεοτεκτονικζσ μακροδομζσ δυτικισ Πελοποννιςου 
(Μαριολάκοσ & Φουντοφλθσ, 1991, από Φουντοφλθ ). 
 

τθν Θλεία θ λεκάνθ του Πφργου εκτείνεται από το όροσ Λαπίκασ ωσ τισ παρυφζσ του όρουσ 

κόλισ και τθσ Κυλλινθσ ( Καμπζρθσ ,1987) ι αποτελεί μια νεοτεκτονικι μακροδομι με 

γενικι διεφκυνςθ Α-Δ που οριοκετείται νότια από το τεκτονικό κζρασ του Λαπίκα και 

βόρεια από το τεκτονικό κζρασ του Ερφμανκου (MARIOLAKOS et al, 1985, Μαριολάκοσ & 

Φουντοφλθσ, 1991), κοντά ςτθν ηϊνθ καταβφκιςθσ μεταξφ τθσ Αφρικανικισ και τθσ 

Ευρωπαϊκισ πλάκασ. το εςωτερικό τθσ λεκάνθσ ςθμαντικζσ ρθξιγενείσ ηϊνεσ οριοκετοφν 

μικρότερεσ μακροδομζσ (Μαριολάκοσ & Φουντοφλθσ, 1991). το νεοτεκτονικό χάρτθ τθσ 

εικόνασ 3.3.12 αποτυπϊνονται τα πιο ςθμαντικά ριγματα και ρθξιγενείσ ηϊνεσ τθσ 

νεοτεκτονικισ λεκάνθσ του Πφργου μερικά από αυτά δραςτθριοποιικθκαν ςτθ διάρκεια 
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του Πλειοκαίνου – Κάτω Πλειςτοκαίνου και άλλα ςτθ διάρκεια του Ολοκαίνου (Lekkas et al, 

1992). 

 

 

Εικόνα 3.3.12  Η νεοτεκτονικι τάφροσ τθσ Ηλείασ με τα πιο ςθμαντικά ριγματα και 
ρθξιγενείσ ηϊνεσ: 1.Σρόπαια –Πρόδρομοσ, 2.Κουτςοχζρασ, 3.Οινόθσ- Περιςτερίου 4.Πεδινισ 
ηϊνθσ Πθνειοφ, 5.Κυλλινθσ, 6-7.Κατακόλου-Βοφναργου, 8-9-10.Χειμαδιοφ-Πελόπιου-
Ολυμπίασ   (Lekkas et al, 1992 από Lekkas et al, 2000 , με τροποποιιςεισ ). 

 

Θ ςθμερινι μορφι τθσ λεκάνθσ είναι αποτζλεςμα τθσ ρθξιγενοφσ τεκτονικισ αλλά 

και οι διαπειρικζσ κινιςεισ επωφελικθκαν από τθν αλπικι και μεταγενζςτερθ τεκτονικι , 

για να επιφορτιςουν τθ τεκτονικι εικόνα τθσ λεκάνθσ με τυπικζσ παραμορφϊςεισ τφπου 

αλατοκίνθςθσ (Καμπζρθσ 1987). Σο αποτζλεςμα του ςυνδυαςμοφ ρθξιγενοφσ τεκτονικισ και 

διαπειρικϊν κινιςεων είναι θ δθμιουργία μικρότερων μακροδομϊν εντόσ τθσ νεοτεκτονικισ 

λεκάνθσ. Ζτςι ςτο νότιο τμιμα τθσ λεκάνθσ, (βλζπε εικόνα 3.3.12) εμφανίηεται θ ρθξιγενισ 

ηϊνθ Βοφναργου-Κατακόλου, (ΝΔ–ΒΑ διεφκυνςθσ ) και Χειμαδιοφ-Πελόπιου-Ολυμπίασ  (ΒΔ-

ΝΑ διεφκυνςθσ) με δράςθ από το  Πλειόκαινο ωσ το Ολόκαινο, (Koukouvelas et al. 1996, 

Lekkas et al, 2000). 

Αντίςτοιχα θ ηϊνθ από Κατάκολο ωσ το Περιςτζρι (με βάςθ το τφπο τθσ τεκτονικισ 

που επικρατεί ςτα βακφτερα ςτρϊματα του νεογενοφσ, ςτθν επαφι με τα αλπικά ιηιματα) 
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αποτελεί ζνα αντίκλινο, και είναι αξιοςθμείωτο ότι οι διαπειρικζσ κινιςεισ ζχουν  

ςχθματίςει ζνα «τείχοσ» , (από ςτοιχεία βακζων γεωτριςεων και ςειςμικϊν ςτοιχείων τθσ 

πετρελαιολογικισ ζρευνασ)  που εκτείνεται από τθ καλάςςια περιοχι νότια του Κατακόλου 

ωσ το Περιςτζρι (Καμπζρθσ 1987). Τα νεογενι ανατολικά και δυτικά του  διαπειρικοφ 

«τείχουσ» ακολουκοφν τθ μορφολογία του προνεογενοφσ ςχθματίηοντασ μονοκλινζσ 

ςφςτθμα ςτρωμάτων με μικρζσ κλίςεισ ΔΒΔ και ΑΝΑ αντίςτοιχα (Καμπζρθσ 1987). 

Η προαναφερόμενθ νεοτεκτονικι εξζλιξθ τθσ περιοχισ αντικατοπτρίηεται: 

1. τθν επιφανειακι εμφάνιςθ των μεταλπικϊν ςχθματιςμϊν όπου ςτο γεωλογικό 

χάρτθ τθσ περιοχισ μελζτθσ, εικόνα (3.2.5), ςτθ περιοχι Δ- ΒΔ τθσ Ξυλοκζρασ ωσ το 

Περιςτζρι ζχουμε τθ μοναδικι εμφάνιςθ των αρχαιότερων μεταλπικϊν 

ςχθματιςμϊν (Οινόθσ –Περιςτερίου), με το ςχθματιςμό του Βοφναργου ( ο αμζςωσ 

νεότεροσ) να τουσ περιβάλει (ςε ςχιμα ζλλειψθσ) και τουσ ακόμα  νεότερουσ 

ςχθματιςμοφσ (Κεραμιδιάσ – Καλακά )  να αναπτφςςονται περιμετρικά – 

κλιμακωτά ανατολικά δυτικά και βόρεια του ςχθματιςμοφ Βοφναργου. Δθλαδι ο 

τρόποσ εμφάνιςθσ των μεταλπικϊν ςχθματιςμϊν αναδεικνφουν το αντίκλινο 

«Περιςτζρι» το οποίο κατά το Καμπζρθ (1987) ςχθματίςτθκε από αλπικό τεκτονικό 

άξονα (παλαιό αντίκλινο ) που ανζδραςε από το Ανωτ. Μειόκαινο. Ο ςχθματιςμόσ 

του Βοφναργου βλζπομε να εμφανίηεται και ςτο αντίκλινο τθσ Κυλλινθσ το οποίο 

είναι μία παλαιογεωγραφικι τεκτονικι μορφι που εμφανίςτθκε από το Κατϊτερο 

Μειόκαινο με τθν παροξυςμικι φάςθ που πτφχωςε τουσ ςχθματιςμοφσ τθσ Ιόνιασ 

ενότθτασ κατά το Ακαουιτάνιο Βουρδιγάλιο (Αubuin 1959) ι από το διαπειριςμό των 

εβαποριτϊν *Εsso 1962, Χριςτοδοφλου 1969, Hageman 1977, Kowalczyk &Winder 

1979,  Καμπζρθσ 1987+. 

2. Στθν αςφμμετρθ ανάπτυξθ του υδρογραφικοφ δικτφου τθσ περιοχισ και ιδιαίτερα 

του Πθνειοφ (βλζπε εικόνα 3.3.14). Αφοφ τα υδρογραφικά δίκτυα είναι οι πιο 

διαδεδομζνοι επιφανειακοί ςχθματιςμοί ςτο χερςαίο τμιμα και παρουςιάηουν 

μεγάλθ ευαιςκθςία ςτισ μεταβολζσ τθσ δυναμικισ ιςορροπίασ που προκφπτουν από 

τθν ανταγωνιςτικι δράςθ ενδογενϊν και εξωγενϊν δυνάμεων και θ αςφμμετρθ 

ανάπτυξι τουσ (βλζπε εικόνα 3.3.13), οφείλεται ςε μθ ομαλζσ και ομοιόμορφεσ 
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Εικόνα 3.3.13. υμμετρικό και αςφμμετρο υδρογραφικό δίκτυο , Α1 και Α2 τα δφο 
τμιματα τθσ λεκάνθσ απορροισ (από Ψιλοβίκοσ, 1990). 
 

 

 

Εικόνα 3.3.14. Σο υδρογραφικό δίκτυο τθσ ΒΔ Πελοποννιςου και θ υδρολογικι λεκάνθ του 
Πθνειοφ. 
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ςυνκικεσ μιασ περιοχισ που εκφράηονται ςτθν επιφάνεια με διαφορζσ: α)ςτθ 

λικολογικι ςφςταςθ, β)ςτθ γεωλογικι καταςκευι, γ)ςτθ τεκτονικι δραςτθριότθτα, 

δ)ςτισ επιφανειακζσ διεργαςίεσ και ε) ςτθν εξελικτικι πορεία ςτο χϊρο των λεκανϊν 

απορροισ (Ψιλοβίκοσ, 1990). 

 

Βάςθ των προαναφερομζνων ορίςτθκε ωσ νότιο όριο τθσ περιοχισ μελζτθσ το νότιο 

τμιμα του υδροκρίτθ του ποταμοφ Πθνειοφ, και ζτςι ολοκλθρϊκθκε θ οριοκζρθςθ τθσ 

περιοχισ μελζτθσ (βλζπε εικ. 3.3.14), λαμβάνοντασ βζβαια υπόψθ και τα ςτοιχεία τθσ 

επόμενθσ παραγράφου. 

3.3.1.4 ΝΕΟΣΕΚΣΟΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ  ΣΗ ΜΕΣΑΛΠΙΚΗ ΛΕΚΑΝΗ ΣΗ 
ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΛΕΣΗ 

τθ περιοχι μελζτθσ από τθ καλάςςια περιοχι ανατολικά τθσ Κυλλινθσ ( δίαυλο 

Κυλλινθσ Ηακφνκου) ωσ και ανατολικά του Περιςτερίου ςφμφωνα με τα ςτοιχεία τθσ 

πετρελαιολογικισ ζρευνασ το αλπικό υπόβακρο παρουςιάηει μια ακολουκία ςυγκλίνων - 

αντικλίνων με γενικι διεφκυνςθ Β-Ν , βλζπε εικόνα 3.3.15 (D. Monopolis , Α. Bruneton , 

1981). 

 

 

Εικόνα 3.3.15: Γεωλογικθ τομι από Δίαυλο 
Κυλλινθσ ωσ Περιςτζρι, είναι απόςπαςμα τθσ 
Γεωλογικισ τομισ D: Ζάκυνκοσ –Kυλλινθ –ϊςτι-
Περιςτζρι ( από D. Monopolis , Α. Bruneton, 
1981). 
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Εικόνα 3.3.16:  Γεωλογικζσ ςχθματικζσ τομζσ , τθσ εξζλιξθσ τθσ παλαιογεωγραφίασ τθσ 
λεκάνθσ του Πφργου από το Ολιγόκαινο, ωσ το Κατϊτερο Πλειόκαινο. Ηϊνθ Ιονίου: [1.Αν. 
Σριαδικό (Εβαπορίτεσ), 2.Ιουραςικο, 3.Κρθτιδικό, 4.Ηϊκαινο, 5.Φλφςχθσ(Ολιγόκαινο)], 
6.Κατ. Σορτόνιο, 7.Αν. Μειόκαινο – Κατ. Πλειόκαινο ( Καμπζρθσ 1987). 
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Στθν εικόνα (3.3.16), αποτυπϊνεται ςχθματικά θ παλαιογεωγραφικι εξζλιξθ τθσ περιοχισ 

από το Ολιγόκαινο –Ακουιτάνιο, ωσ το Κατϊτερο Πλειόκαινο (Καμπζρθσ 1987), κακόςον 

κεωρείται ότι θ πρϊτθ φάςθ ιηθματογζνεςθσ ζλαβε χϊρα τθ περίοδο Αν Μειόκαινο – Κατ. 

Πλειόκαινο ςτθ λεκάνθ τθσ Αμαλιάδασ  και νοτιότερα ςτο Πφργο και τθ Κυπαριςςία  αφοφ 

ιηιματα αυτισ τθσ φάςθσ ζχουν βρεκεί ςτισ βακιζσ γεωτριςεισ (Hageman 1977, Καμπζρθσ 

1987). 

Ειδικότερα εμφανίηονται από ανατολικά προσ δυτικά (με βάςθ το τφπο τθσ τεκτονικισ που 

επικρατεί ςτα βακφτερα ςτρϊματα του νεογενοφσ, ςτθν επαφι με τα αλπικά ιηιματα) το 

τεκτονικό βφκιςμα «Σιμόπουλο», το αντίκλινο «Περιςτζρι», θ τεκτονικι ενότθτα «Σϊςτι»,  

το ςφγκλινο Αμαλιάδασ, το αντίκλινο Κυλλινθσ, και ο δίαυλοσ Κυλλινθσ Ζακφνκου ( 

βλζπε εικ. 3.3.12 και 3.3.16), (Καμπζρθσ, 1987). 

Το τεκτονικό βφκιςμα «Σιμόπουλο» ςχθματίςτθκε από τισ ηϊνεσ ρθγμάτων 

«Πρόδρομοσ – Σρόπαια» (ΒΒΔ-ΝΝΑ διεφκυνςθσ), «Οινόθσ» (ΔΝΔ – ΑΒΑ διεφκυνςθσ) και 

Κουτςοχζρασ (ΒΔ-ΝΑ διεφκυνςθσ), είναι αλπικά ριγματα που ανζδραςαν, από το 

Μειόκαινο ωσ το τζλοσ του Πλειςτοκαίνου ( με πιςτοποιθμζνθ δράςθ ςτο Κατ. Πλειςτόκαινο 

από τθ διάρρθξθ των οριηόντων του ςχθματιςμοφ Ολυμπίασ) και ζχουν αποτεκεί ςτο 

βφκιςμα ιηιματα πάχουσ μεγαλφτερου από 2.500 μζτρα (Καμπζρθσ 1987). 

Το αντίκλινο «Περιςτζρι» ςχθματίςτθκε από αλπικό τεκτονικό άξονα που ανζδραςε 

ςτο Αν. Μειόκαινο, ο διαπειριςμόσ ευνοικθκε από τισ ηϊνεσ των ρθγμάτων Οινόθσ και 

Κουτςοχζρασ, θ δε ανακόλωςθ των νεογενϊν ςχθματιςμϊν (λόγω διαπειριςμοφ) που ςε 

ςυνδυαςμό με τθ διάβρωςθ ζφεραν ςτθν επιφάνεια τουσ κατϊτερουσ ορίηοντεσ του Αν. 

Πλειοκαίνου (ςχθματιςμόσ Οινόθσ – Προφιτθ Θλεία), πραγματοποιικθκε ςτθ διάρκεια του 

Σεταρτογενοφσ (Καμπζρθσ 1987).  Στθ γεϊτρθςθ Περιςτζρι 1 βορειοανατολικά του χωριοφ 

Περιςτζρι βρζκθκε φλφςχθσ (τάμπιο - Ανϊτ. Ολιγόκαινο) πάχουσ 650 μζτρων, ςτθ 

ςυνζχεια θ γεϊτρθςθ από τα 1.251 μζτρα μζχρι το τελικό βάκοσ των 1520 μζτρων 

ςυνάντθςε τριαδικοφσ ανυδρίτεσ και άλατα. Οι τριαδικοί αυτοί εβαπορίτεσ εντάςςονται ςτθ 

Κεντρικι Ιόνια ενότθτα (ΔΕΠ, Κ. Νικολάου, 1986).  

Η τεκτονικι ενότθτα «Σϊςτι» εντοπίςτθκε με τθν υπεδαφικι ζρευνα (γεωτριςεισ, 

γεωφυςικά) ςτθ περιοχι, όπου εντοπίςτθκαν αντίςτρφα ριγματα τθσ Αλπικισ τεκτονικισ, 

με πικανι ανάδραςθ των ρθγμάτων ςτο Σορτόνιο και εμφάνιςθ τθν ίδια περίοδο των 

διαπειρικϊν κινιςεων (Καμπζρθσ 1987). Ενϊ ο Χριςτοδοφλου (1971) δζχεται μεν ότι θ 

ενότθτα είναι αποτζλεςμα του φαινομζνου του διαπειριςμοφ αλλά τοποκετεί τθν ζναρξθ 
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των διαπειρικϊν κινιςεων ςτο Ανϊτερο Πλειόκαινο. Οι διαπειρικζσ κινιςεισ ςυνεχίηονται 

ωσ ςιμερα, ςυμπζραςμα που ςυνάγεται από τθν ανακόλωςθ των ςχθματιςμϊν του 

Τεταρτογενοφσ ςτισ ςειςμικζσ τομζσ τθσ ΔΕΠ (Καμπζρθσ 1987).  

Στθ γεϊτρθςθ Σϊςτι-1 οι ςχθματιςμοί τθσ Ιόνιασ ηϊνθσ (Άνω Κρθτιδικοί αςβεςτόλικοι) 

ςυναντικθκαν, μετά από 955 μζτρα μεταλπικϊν ςχθματιςμϊν (φφλλο Αμαλιάδα), 

αςφμφωνα τοποκετθμζνων. Διάτρθςαν ανκρακικά ιηιματα θλικίασ από Αν. Σριαδικό ωσ Αν. 

Κρθτιδικό (Κενομάνιο), πάχουσ 2900 μζτρων και τζλοσ ανυδρίτεσ του Σριαδικοφ, πάχουσ 94 

μζτρων, όςα μζτρα δθλαδι προχϊρθςε θ γεϊτρθςθ ςτουσ εβαπορίτεσ.  

Το ςφγκλινο Αμαλιάδασ νότια και ανατολικά προσ το Χελωνίτθ κόλπο παρουςιάηει 

μεγαλφτρα βάκθ. Μεταξφ Κυλλινθσ και ϊςτι οι γεωτριςεισ βάκουσ ςτο Νεοχϊρι, 

Γαςτοφνθ και Κζλεβθ πριν ςυναντιςουν το αλπικό υπόβακρο (Ανω Κρθτιδικοφσ 

αςβεςτολίκουσ τθσ Ιόνιασ), διζτρθςαν αντίςτοιχα 1610, 1586 και 1782 μζτρα ιηθμάτων 

τεταρτογενϊν και νεογενϊν (θλικία των αρχαιότερων ιηθμάτων Αν Πλειόκαινο) (Καμπζρθσ 

1987). 

Αντίκετα ςτα βόρεια τθσ ηϊνθσ των γεωτριςεων Κζλεβθ- ϊςτι, ανατολικά από το 

Σραγανό ωσ το φψοσ των  Λεχαινϊν, από τα ςτοιχεία γεωτριςεων που ανορφχκθκαν ςτα 

πλαίςια τθσ Πετρελαιολογικισ ζρευνασ (Καμπζρθσ 1987) αλλά και τθσ γεωκερμικισ ζρευνασ 

( Μπαρμαπροφςθσ και Φυτίκασ, 1989 ΙΓΜΕ), προκφπτει ότι το αςβεςτολικικό υπόβακρο τθσ 

Ιόνιασ είναι κοντά ςτθν επιφάνεια, ςυναντάται ςε βάκοσ από 90 ωσ 174 μζτρα. Δθλαδι 

ζχομε μία αντικλινικι μορφι πολφ κοντά ςτθν επιφάνεια του εδάφουσ, ςτθ περιοχι του 

οποίου εκδθλϊνεται θ πθγι Βρωμονζρι και ζχει εντοπιςτεί γεωκερμικό πεδίο.  

Το αντίκλινο τθσ Κυλλινθσ είναι μία παλαιογεωγραφικι αςφμμετρθ αντικλινικι 

δομι γενικισ διεφκυνςθσ Β-Ν, ςτο δυτικό άκρο τθσ χερςονιςου με κορυφαίο ςτο Κάςτρο 

τθσ Κυλλινθσ (Χριςτοδοφλου 1969), που εμφανίςτθκε πικανόν από το Κατϊτερο Μειόκαινο 

με τθν παροξυςμικι φάςθ που πτφχωςε τουσ ςχθματιςμοφσ τθσ Ιόνιασ ενότθτασ από το 

Κατϊτερο Μειόκαινο (Αubuin 1959) ι από το διαπειριςμό των εβαποριτϊν κατά τουσ *Εsso 

1962, Χριςτοδοφλου 1969, Hageman 1977, Kowalczyk &Winder 1979, Καμπζρθσ 1987+. Οι 

διαπειρικζσ κινιςεισ εμφανίςτθκαν από το Αν. Μειόκαινο. Σο παλαιό αντίκλινο αποτελεί 

χζρςο από το Αν. Μειόκαινο ωσ το Άνω  Πλειόκαινο, (απουςία ιηθμάτων αυτισ τθσ 

περιόδου ςτθ χερςόννθςο) ςε αντίκεςθ με το δίαυλο Κυλλινθσ –Ηακφνκου το Χελωνίτθ 

κόλπο (Δάβθ 1957), και  τθ περιοχι ϊςτι, Πφργου(Hageman 1977, Καμπζρθσ 1987). Στο Αν. 

Πλειόκαινο –Πλειςτόκαινο θ περιοχι μετατράπθκε ςε ρθχι παράκτια, λαμβάνει χϊρα μία 
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ακολουκία επικλφςεων – αποςφρςεων τθσ κάλαςςασ και το παλαιό ανάγλυφο 

προςχϊνεται από τα ιηιματα του Βοφναργου (Χριςτοδοφλου 1969, Hageman 1977, 

Καμπζρθσ 1987).  

Θ αντικλινικι δομι είναι ορατι από το ΒΔ άκρο τθσ χερςονιςου ζωσ λίγα μζτρα 

βορειότερα από τθ κζςθ εμφάνιςθσ τθσ κερμομεταλλικισ πθγισ τθσ Κυλλινθσ.  Είναι 

χαρακτθριςτικό το γεγονόσ ότι κατά μικοσ τθσ γενικισ διεφκυνςθσ Β-Ν παρατθρείται: 

 Βόρεια τθσ κερμομεταλλικισ πθγισ Κυλλινθσ και ςε απόςταςθ 1500 περίπου μζτρων 

από αυτιν οι αςβεςτόλικοι απαντϊνται ςε κετικό απόλυτο υψόμετρο 200 περίπου 

μζτρων  

 τα λουτρά Κυλλινθσ, ςτθ γεϊτρθςθ βάκουσ 639 μζτρων που ανορφχκθκε το 1939, 

προσ αναηιτθςθ πετρελαίου,  λίγα μζτρα ΝΑ τθσ πθγισ, οι αςβεςτόλικοι ςυναντϊνται 

ςε βάκοσ 602 μζτρα (Χριςτοδοφλου 1971), λαμβάνοντασ υπόψθ ότι το υψόμετρο ςτθ 

κζςθ αυτι είναι 18 μζτρα, το απόλυτο αρνθτικό υψόμετρο που εμφανίηεται το 

αςβεςτολικικό υπόβακρο ςτθ κζςθ αυτι είναι 584 μζτρα. 

 τθ καλάςςια περιοχι του Χελωνίτθ Κόλπου Ν-ΝΑ από τα λουτρά Κυλλινθσ το αλπικό 

υπόβάκρο (αςβεςτόλικοι) ςυναντάται μετά από 865 μζτρα ιηθμάτων (δεδομζνα 

γεωτριςεων).Με υπολογιςμοφσ από τα ςτοιχεία των χαρτϊν που ζχουν αποτυπωκεί τα 

ςθμεία (Καμπερθσ 1987) θ γεϊτρθςθ ςτο Χελωνίτθ Κόλπο είναι περίπου 4200 μζτρα Ν-

ΝΑ  τθσ πθγισ και το απόλυτο αρνθτικό υψόμετρο που εμφανίηεται το αςβεςτολικικό 

υπόβακρο ςτθ κζςθ αυτι  περίπου 906 μζτρα. 

Από τα παραπάνω φαίνεται ότι ο τεκτονικόσ άξονασ του αντικλίνου βυκίηεται 

απότομα, πλθςίον τθσ κζςθσ εμφάνιςθσ τθσ ιαματικισ πθγισ Κυλλινθσ και αυτό μπορεί να 

οφείλεται ςτθν επενζργεια των ρθγμάτων που αναπτφςςονται γφρω από τθν εμφάνιςθ τθσ 

πθγισ (βλζπε τεκτονικόσ χάρτθσ εικόνα 4.1.2) με αποτζλεςμα τθ βφκιςθ του αλπικοφ 

υποβάκρου ενϊ φαίνεται να βυκίηεται με μικρι κλίςθ (περίπου 7,6 % ) προσ το Χελωνίτθ 

κόλπο. Δεδομζνου ότι για τθ Κυλλινθ κα υπάρξει ειδικό κεφάλαιο ςτθ παροφςα διατριβι 

όπου και κα αναλυκεί εκτενζςτερα και θ παλαιογεωγραφία – τεκτονικι του αντικλίνου, 

όπωσ και ςτοιχεία από τθ ςτενι περιοχι εκδιλωςθσ τθσ πθγισ Κυλλινθσ, θ ηϊνθ 

τροφοδοςίασ τθσ οποίασ αποτελεί το ςκοπό τθσ παροφςασ διατριβισ, ςτο ςθμείο αυτό 

κζλομε να τονίςουμε ότι ουςιαςτικά ςυνοψίηοντασ τισ απόψεισ των ερευνθτϊν οι  

διαπειρικζσ κινιςεισ ςτθ Κυλλινθ με ζναρξθ ςτο Αν. Μειόκαινο με μικρά ίςωσ διαςτιματα 

θρεμίασ ςυνεχίηοναι  ωσ ςιμερα . Οι διαπιςτωμζνεσ ςθμερινζσ  ανοδικζσ κινιςεισ μποροφν  
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να αποδοκοφν, είτε ςτισ διαπειρικζσ κινιςεισ των εβαποριτϊν, είτε ςε ζνα πολφπλοκο 

μθχανιςμό κφρια ςτοιχεία του οποίου είναι θ πλευρικι ςυμπίεςθ λόγω ςφγκλιςθσ των δφο 

λιςκοςφαιρικϊν πλακϊν και θ πλαςτικότθτα του ςχθματιςμοφ των εβαποριτϊν οι οποίοι, 

λόγω τθσ ςυμπίεςθσ, ωκοφνται προσ τθ κατακόρυφθ διεφκυνςθ (Μαριολάκοσ κ.α. 1990).  

τθν εικόνα 3.2.17 βλζπομε τισ κζςεισ των κερμομεταλλικϊν εμφανίςεων του 

βόρειου τμιματοσ τθσ λεκάνθσ του Πφργου και τθ γενικι τεκτονικι κεϊρθςθ τθσ περιοχισ 

μελζτθσ όπου παρατθροφμε ότι θ μεταλπικι λεκάνθ μεταξφ Κυλλινθσ και κόλισ 

διατζμνεται από δφο ςυςτιματα ρθγμάτων το κφριο φαίνεται να είναι ΒΔ ζωσ και ΒΒΔ/ κθσ 

διεφκυνςθσ, το δευτερευόν ΒΒΑ/κθσ δεφκυνςθσ και τα δφο αυτά ςυςτιματα ρθγμάτων 

τζμνονται από το μεγάλου μικουσ ριγμα ΑΒΑ/ κθσ διεφκυνςθσ που ταυτίηεται με τον άξονα 

ροισ του Πθνειοφ. Επίςθσ ωσ τα Βόρεια του ιμόπουλου, ςτο Πρόδρομο τοποκετείται θ 

προζκταςθ του ριγματοσ Προδρομοσ - Σρόπαια που χαρακτθρίηεται ωσ ενεργό ριγμα και 

ςτον νεοτεκτονικό χάρτθ του ΟΑΠ (φφλλο Σρόπαια, κλίμακασ 1:100.00) εκτόσ των 

νεοτεκτονικϊν χαρτων που παρατίκενται ςτο κείμενο. Επί πλζον όπωσ ιδθ αναφζρκθκε 

ςφμφωνα με το Καμπζρθ (1987) θ ηϊνθ ρθγμάτων «Σρόπαια» αποτελεί το βόρειο όριο του 

τεκτονικοφ βυκίςματοσ «ιμόπουλο», το οποίο αποτελεί και τεκτονικό όριο των 

ςχθματιςμϊν τθσ Πίνδου και των μεταλπικϊν ςχθματιςμϊν, τα χαρακτθρίηει ριγματα τθσ 

Αλπικισ τεκτονικισ που ανζδραςαν, πιςτοποιεί τθ δράςθ τουσ μετά το κατϊτερο 

Πλειςτόκαινο και παρατθρεί οριηόντια ολίςκθςθ. 

Από το ςυνδυαςμό των ςτοιχείων τθσ νεοτεκτονικισ εξζλιξθσ τθσ μεταλπικισ λεκάνθσ τθσ 

περιοχισ μελζτθσ ςε ςυνδυαςμό με το αλπικό υπόβακρο προκφπτει ότι, ο τεκτονικόσ 

ιςτόσ τθσ περιοχισ  ευνοεί τθ κίνθςθ του νεροφ ςε βάκοσ. 
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Εικόνα 3.3.17 Γενικευμζνοσ γεωλογικόσ χάρτθσ τθσ ΒΔ Πελοποννιςου ςτον οποίο 
ςθμειϊνονται οι αλπικοί και μεταλπικοί ςχθματιςμοί και γενικι τεκτονικι κεϊρθςθ τθσ 
περιοχισ τθσ ΒΔ  Πελοποννιςου (φνκεςθ από  Ι. Φουντοφλθ & Ε. Λζκκα 1991, Ε. Καμπζρθ 
1987,  Lekkas et al, 1992, Koukouvelas et al., 1996, φφλλο Αμαλιάδα, με τροποποιιςεισ). 
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3.3.2 ΠΑΛΑΙΟΓΕΩΓΡΑΦΙΑ - ΣΡΩΜΑΣΟΓΡΑΦΙΚΘ ΔΙΑΡΘΡΩΘ ΣΩΝ ΜΕΣΑΛΠΙΚΩΝ 
ΙΗΘΜΑΣΩΝ 

ΓΕΝΙΚΑ 

Οι μεταλπικοί ςχθματιςμοί τθσ περιοχισ μελζτθσ, περιλαμβάνουν ςτρϊματα που 

είναι αςφμφωνα πάνω ςτθν αλπικι δομι, ανικουν ςτθν οπιςκοχϊρα του ςθμερινοφ 

Ελλθνικοφ τόξου και ζχουν αποτεκεί κατά το Νεογενζσ και το Σεταρτογενζσ. Σο υπόβακρο 

τθσ ιηθματογενοφσ λεκάνθσ αποτελοφν οι εξωτερικζσ Ενότθτεσ του Ελλθνικοφ τόξου Πίνδοσ, 

Γάβροβο-Σρίπολθ και Ιόνια, με τθν Ιόνια να αναπτφςςεται ςτο κεντρικό και δυτικό τμιμα 

τθσ λεκάνθσ. Οι εμφανίςεισ των ηωνϊν Γαβρόβου και Πίνδου αποτελοφν τα ανατολικά όρια 

τθσ λεκάνθσ των μεταλπικϊν ςχθματιςμϊν (J. Dercourt & al 1978, Καμπζρθσ 1987). 

Όπωσ ιδθ αναλφκθκε ςτθ προθγοφμενθ παράγραφο θ λεκάνθ των Νεογενϊν 

αποκζςεων δθμιουργικθκε από ριγματα τθσ αλπικισ τεκτονικισ τα οποία ανζδραςαν και 

τθσ μεταγενζςτερθσ τεκτονικισ, αλλά ςτθν οριηόντια  και κατακόρυφθ εξζλιξθ τθσ φάςθσ 

των μεταλπικϊν ιηθμάτων ζπαιξαν ςθμαντικό ρόλο οι διαφορικζσ κινιςεισ των τριαδικϊν 

εβαποριτϊν τθσ Ιόνιασ Ενότθτασ. Οι κινιςεισ αυτζσ είχαν ςαν αποτζλεςμα να μεταβάλλεται 

θ γεωγραφία τθσ περιοχισ και κατά ςυνζπεια και τα περιβάλλοντα ιηθματογζνεςθσ. 

Πρόκειται για ιηιματα χερςαία (ποταμοχειμάρια ι λιμναία) ι καλάςςια (κυρίωσ παράκτιασ 

φάςθσ) που ζχουν αποτεκεί ςε νεοτεκτονικζσ μορφζσ τάφρων. Σα μεταλπικά ιηιματα 

παρουςιάηουν μικρό πάχοσ (600-1250 μζτρα) ςτθ περιοχι εξάπλωςθσ (υπεδαφικά) των 

τριαδικϊν εβαποριτϊν, αντίκετα ςτισ ευρφτερθ περιοχζσ Αμαλιάδασ το πάχοσ τουσ ξεπερνά 

τα 3000 μζτρα (Καμπζρθσ, 1987). Επίςθσ μεγάλα πάχθ ζχουν τα ιηιματα ςτο Χελωνίτθ 

κόλπο και ςτο δίαυλο Κυλλινθσ Ηακφνκου. 

3.3.2.1 ΠΑΡΟΤΙΑΘ ΣΩΝ ΜΕΣΑΛΠΙΚΩΝ ΧΘΜΑΣΙΜΩΝ 

τθν οριηόντια εξζλιξθ των ςχθματιςμϊν τθσ μεταλπικισ λεκάνθσ ζχουν αποτεκεί  

ςχθματιςμοί πλευρικά ιςοδφναμοι όπωσ και ςχθματιςμοί που αποτελοφν πλευρικι 

μετάβαςθ ο ζνασ ςτον άλλο, με αποτζλεςμα να ζχουν δοκεί διαφορετικζσ ονομαςίεσ ςε 

ίδιουσ ςχθματιςμοφσ από τουσ ερευνθτζσ που ζχουν κάνει τθ χαρτογράφθςθ των 

μεταλπικϊν ιηθμάτων ςτα φφλλα χαρτϊν του ΙΓΜΕ που καλφπτουν τθ περιοχι. Ειδικότερα τα 

μεταλπικά ιηιματα τθσ περιοχισ μελζτθσ περιλαμβάνονται ςτα φφλλα των γεωλογικϊν 
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χαρτϊν του ΙΓΜΕ Βαρκολομιό, Αμαλιάδα, Γοφμερο, το Ανατολικό τμιμα του φφλλου Κζρτεηθ, 

το νότιο τμιμα του φφλλου Μανωλάδα. Ζτςι προκειμζνου:  

1. να διευκρινιςκεί θ οριηόντια και κατακόρυφθ ανάπτυξθ των ςχθματιςμϊν - ςτθ 

ςυγκεκριμζνθ περιοχι μελζτθσ- και θ ςχζςθ τουσ με το υπόβακρο, 

2. να αποδοκεί ςτο κείμενο θ ακολουκία των μεταλπικϊν ιηθμάτων  και θ 

παλαιογεωγραφικι εξζλιξθ τθσ μεταλπικισ λεκάνθσ και  

3. να ςυνταχκεί ο γεωλογικόσ χάρτθσ 

ελιφκθςαν υπόψθ οι περιγραφζσ των ςχθματιςμϊν ςτα υπομνιματα των γεωλογικϊν 

χαρτϊν και οι ςυνδζςεισ των ςχθματιςμϊν που δίνουν οι ερευνθτζσ μεταξφ των φφλλων των 

χαρτϊν:  

Κατά τον Dercourt (1964) *φ. Γοφμερο+ ο ςχθματιςμόσ Κοφμανθσ *φ. Κζρτεηθ+ είναι χρονικά 

ιςοδφναμοσ με ςχθματιςμό προπόδων Φολόθσ *φ. Γοφμερο+. 

Κατά τον Καμπζρθ (1993) *φ. Αμαλιάδα+, οι άμμοι του «Καλακά» αποτελοφν πλευρικι 

εξζλιξθ των ποταμοχειμαρρωδϊν αποκζςεων του ςχθματιςμοφ τθσ Ερυμάνκειασ *φ. 

Γοφμερο+. 

Κατά τον Hageman (1977), *φ. Γοφμερο+, ο ςχθματιςμόσ Βάλμθσ είναι πλευρικά ιςοδφναμοσ 

του ςχθματιςμοφ Βοφναργου και μεταβαίνει πλευρικά προσ το ςχθματιςμό Ολυμπίασ, 

οποίοσ υπόκειται αυτοφ τθσ Ερυμάνκειασ. Κατά το Καμπζρθ (1987) μετά από 

μικροπαλαιοντολογικζσ αναλφςεισ μόνο τα ανϊτερα ςτρϊματα του Βοφναργου είναι 

ιςοδφναμεσ αποκζςεισ αυτϊν τθσ Βάλμθσ. Επίςθσ ςτο ςχθματιςμό Κεραμιδιάσ ςτο φφλλο  

Αμαλιάδα αναφζρεται ότι ο ςχθματιςμόσ: «ζχει μεγάλθ εξάπλωςθ ςτθ περιοχι των χωριϊν 

Κεραμιδιά και Βάλμθ του φ. Γοφμερου» που απαντάται ο ςχθματιςμόσ τθσ Βάλμθσ. 

Ο ςχθματιςμόσ Μζςω – Άνω Πλειοκαινικισ θλικίασ από το φφλλο Βαρκολομιό είναι ο 

ςχθματιςμόσ Βοφναργου (Hageman 1977,Καμπζρθσ 1987). 

Οπότε ςτθ ςφνταξθ του χάρτθ τθσ περιοχισ μελζτθσ δόκθκαν κάποιεσ ονομαςίεσ από το 

φφλλο Αμαλιάδα, κακόςον αφϋ ενόσ μεν είναι θ νεϊτερθ χαρτογράφθςθ (οπότε και ζχουν 

λθφκεί υπόψθ οι παλιότερεσ) αφ ετζρου αποτυπϊνει  τθ μεγαλφτερθ ζκταςθ των 

μεταλπικϊν ςχθματιςμϊν ςτθν οριςκείςα περιοχι μελζτθσ. Ζτςι θ ςτρωματογραφικι ςτιλθ 

ζχει ωσ κάτωκι : 
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ΗΛΙΚΙΑ  ΧΗΜΑΣ   ΧΗΜΑΣΙΜΟ  

 

ΟΛΟΚΑΙΝΟ 

Θίνεσ 

φγχρονεσ Προςχώςεισ 

 

ΑΝΩ ΠΛΕΙΣΟΚΑΙΝΟ 

(ΒΟΤΡΜΙΟ) 

Περιλαμβάνει τα πλευρικά κοριματα και τισ χειμαρϊδεισ 

αποκζςεισ  θλικίασ Βουρμίου ωσ και αρχζσ Ολοκαίνου από όλα 

τα φφλλα χαρτϊν.  

ΑΝΩ ΠΛΕΙΣΟΚΑΙΝΟ 

(ΣΤΡΡΗΝΙΟ) 

χθματιςμόσ Κατακόλου ( περιλαμβάνει και τουσ  ψαμμίτεσ 

Πλειςτοκαινικισ θλικίασ  από το Φ. Βαρκολομιό). 

 

 

 

 

 

ΠΛΕΙΣΟΚΑΙΝΟ 

Παλαιοερυκρογι με κραφςματα κερατολίκων, περιλαμβάνει: 

το ςχθματιςμό Κοφμανθσ (φ. Κζρτεηθ) και τον ιςοδφναμο, ςϋ 

αυτόν  ςχθματιςμό προπόδων Φολόθσ (Dercourt 1964,φ. 

Γοφμερο). Αποτελεί επικάλυμα των κροκαλοπαγϊν των 

αντίςτοιχων περιοχϊν Πάχοσ  5-10 μ. 

Πολφμικτα Κροκαλοπαγι *περιλαμβάνει: το ςχθματιςμό τθσ 

Ερυμάνκειασ  (φ. Γοφμερο), τα κροκαλοπαγι του φ. Κζρτεηθ,  και 

το ςχθματιςμό Καλακά (φ. Αμαλιάδα)τουσ ψαμμοφχουσ 

αργίλουσ και μάργεσ από φ. Μανωλάδα γιατί αποτελοφν 

ςυνζχεια του Καλακά του φ. Αμαλιάδα που είναι νεϊτερο+ 

Πάχοσ 150-280 μ. 

 

 

ΑΝΩΣ. ΠΛΕΙΟΚΑΙΝΟ– 

ΠΛΕΙΣΟΚΑΙΝΟ 

χθματιςμόσ Ολυμπίασ (κόκκινεσ ποτάμιεσ ι λιμναίεσ ιλφεσ) . 

Πάχοσ 250 μ. (φ. Γοφμερο). 

χθματιςμοσ Κεραμιδιάσ, περιλαμβάνει ( το ςχθματιςμό 

Κεραμιδιά από φ. Αμαλιάδα  και το ςχθματιςμό  Βάλμθσ από φ. 

Γοφμερο) Πάχοσ 350-420 μ. 

χθματιςμόσ Βοφναργου :παρουςιάηει διαφορετικι οριηόντια 

και κατακόρυφθ εξζλιξθ ςτισ διάφορεσ κζςεισ τθσ νεογενοφσ 

λεκάνθσ.  Περιλαμβάνει και το ςχθματιςμό   Μζςω – Άνω 

Πλειοκαινικισ θλικίασ από το φ. Βαρκολομιό. 

 

ΆΝΩ ΠΛΕΙΟΚΑΙΝΟ 

χθματιςμόσ Περιςτερίου, πάχοσ 450μ. 

χθματιςμόσ Οινόθσ – Προφιτθ  Ηλία, πάχοσ 450μ. 
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Σα πάχθ που αναγράφονται ςτθν ανωτζρω ςτρωματογραφικι ςτιλθ είναι αυτά από τισ 

επιφανειακζσ εμφανίςεισ των ςχθματιςμϊν. τθν υπεδαφικι εξάπλωςι τουσ, από ςτοιχεία 

βακζων γεωτριςεων οριςμζνοι ςχθματιςμοί παρουςιάηουν διαφορετικά πάχθ από περιοχι 

ςε περιοχι.  

το κείμενο τθσ Παλαιογεωγραφίασ που ακολουκεί προκειμζνου να δοκεί θ εικόνα τθσ 

περιοχισ αναφζρονται  οι ςχθματιςμοί, όπωσ ζχουν ενοποιθκεί. 

3.3.2.2 ΠΑΛΑΙΟΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΜΕΣΑΛΠΙΚΩΝ ΧΘΜΑΣΙΜΩΝ 

Η εξζλιξθ τθσ ιηθματογζνεςθσ ςτθ μεταλπικι λεκάνθ τθσ Ηλείασ είναι πολφπλοκθ ζχουν 

αςχολθκεί πολλοί μελετθτζσ και ιδιαίτερα οι Χριςτοδοφλου (1971), Hageman 1977, και 

Καμπζρθσ (1987) . 

Για το ςκοπό τθσ μελζτθσ μασ ενδιαφζρει θ γενικι κατακόρυφθ και οριηόντια ανάπτυξθ  των 

μεταλπικϊν ςχθματιςμϊν - ςτθ ςυγκεκριμζνθ περιοχι μελζτθσ- και θ ςχζςθ τουσ με το 

υπόβακρο κα δϊςουμε μία γενικευμζνθ εικόνα αυτισ και κα αςχολθκοφμε αναλυτικά ςτο 

αντίςτοιχο κεφάλαιο με τθν εξζλιξθ τθσ ιηθματογζνεςθσ ςτο αντίκλινο τθσ Κυλλινθσ: 

 τθ ΒΔ Πελοπόννθςο οι κατϊτεροι ορίηοντεσ των Νεογενϊν ιηθμάτων ανικουν ςτο Αν 

Βουρδιγάλιο – Κατ. Σορτόνιο, (εικ. 3.2.30)  (Καμπζρθσ  1987). Πικανά υπολείμματα των 

οριηόντων αυτϊν κεωροφνται, ςφμφωνα με τον ίδιο ερευνθτι, αποτελοφν  τα κατϊτερα 

ςτρϊματα τθσ γεϊτρθςθσ ϊςτι -1, πάχουσ 150 μζτρων, τα οποία δείχνουν ςφμφωνα 

με τον ίδιο μελετθτι, ότι θ ιηθματογζνεςθ πικανότατα υπιρξε περιοριςμζνθ ςε ζκταςθ, 

ςτθ παλαιογεωγραφικι δίαυλο μεταξφ Αμαλιάδασ και Κυλλινθσ. Οι αποκζςεισ 

αποτελοφνται από μεςο –χονδρόκκοκεσ άμμουσ και ψθφίδεσ με λιγνίτεσ και 

αντιπροςωπεφουν φάςεισ ρθχισ κάλαςςασ και λιμνοκάλαςςασ. 

 Η πρώτθ φάςθ ιηθματογζνεςθσ ζλαβε χϊρα τθ περίοδο Αν Μειόκαινο – Κατ. 

Πλειόκαινο ςε επί μζρουσ λεκάνεσ των περιοχϊν τθσ Αμαλιάδασ ,   και νοτιότερα του 

Πφργο και τθσ Κυπαριςςίασ, ιηιματα αυτισ τθσ φάςθσ ζχουν βρεκεί ςτισ βακιζσ  

γεωτριςεισ πικανόν αποτελοφν υπεδαφικζσ εμφανίςεισ ςτθν ευρφτερθ περιοχι του 

Πφργου και των χωριϊν Οινόθσ και ϊςτι , αποτελοφνται κυρίωσ από άμμουσ και 

αργίλουσ και αντιπροςωπεφουν φάςεισ ρθχισ κάλαςςασ (Hageman 1977,  Καμπζρθσ 

1987). 

 το Μζςο Πλειόκαινο παρατθρείται ςτρωματογραφικό κενό, θ ρθξιγενισ τεκτονικι και 

θ ζντονθ διάβρωςθ ζφερε ςτθν επιφάνεια το αλπικό υπόκακρο  (Καμπζρθσ 1987). Σο 
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ςτρωματογραφικό κενό τθσ περιόδου αυτισ, κεωρείται από το Χριςτοδοφλου (1971) 

τοπικό φαινόμενο για τθ περιοχι τθσ Κυλλινθσ. 

 Η δεφτερθ και ςθμαντικότερθ φάςθ ιηθματογζνεςθσ άρχιςε με τθν επίκλθςθ τθσ 

κάλαςςασ τθ περίοδο του Άνω Πλειοκαίνου  που ςυνεχίςτθκε με οριςμζνα μικρά 

διαλείμματα ωσ το Κατ. Πλειςτόκαινο ( απόκεςθ των ςχθματιςμϊν Οινόθσ – Προφιτθ 

Ηλία,  Περιςτερίου, Βοφναργου, Κεραμιδιάσ και Ολυμπίασ), τα ιηιματα που αποτζκθκαν 

αντιπροςωπεφουν φάςεισ ρθχισ κάλαςςασ, θπειρωτικζσ και μεταβατικζσ και 

διαδζχονται θ μία τθν άλλθ κατά ακανόνιςτα χρονικά διαςτιματα, πάχουσ 800- 3000 

μζτρων.  

τθ πρϊτθ ςχθματικι τομι τθσ παλαιογεωγραφικισ εξζλιξθσ τθσ εικόνασ (3.3.18), 

δίνεται θ εικόνα τθσ λεκάνθσ ςτο Ανω Πλειόκαινο, όταν είχε αποτεκεί και ο 

ςχθματιςμόσ Οινόθσ – Προφιτθ Ηλία. Οι ςχθματιςμοί Οινόθσ – Προφιτθ Ηλία και 

Περιςτερίου, θλικίασ Άνω Πλειοκαίνου, αποτζκθκαν κυρίωσ ςτθ κεντρικι λεκάνθ αλλά 

υπιρχαν και νθςίδεσ (περιοχζσ μθ ιηθματογζνεςθσ) όπωσ θ περιοχι Κυλλινθσ, ϊςτι.  

Θ απόκεςθ του ςχθματιςμοφ του Βοφναργου ςθματοδοτεί επζκταςθ τθσ κάλαςςασ τθ 

περίοδο αυτι, κακόςον θ ιηθματογζνεςθ λαμβάνει χϊρα ςε όλθ ςχεδόν τθ λεκάνθ του 

Πφργου και ςτισ πρϊθν νθςίδεσ (Κυλλινθ, ϊςτι).  

 Η τρίτθ φάςθ ιηθματογζνεςθσ, άρχιςε με απόςυρςθ τθσ κάλαςςασ  από τισ ανατολικζσ 

περιοχζσ και τθν απόκεςθ των ιηθμάτων θπειρωτικισ φάςθσ (ο τα κροκαλοπαγι του φ. 

Κζρτεηθ, κροκαλοπαγι Ερυμάνκειασ, κροκαλοπαγι Λάλα ), ενϊ ςτισ δυτικζσ περιοχζσ 

τθν ίδια περίοδο αποτίκεται ο ςχθματιςμόσ Καλακά που αποτελεί πλευρικι εξζλιξθ του 

ςχθματιςμοφ τθσ Ερυμάνκειασ και αντιπροςωπεφει  φάςεισ ρθχισ κάλαςςασ. 

 Η τζταρτθ φάςθ ιηθματογζνεςθσ, λαμβάνει χϊρα με νζα επίκλυςθ (Συρρινιο) ςτισ 

δυτικζσ περιοχζσ  και τθν απόκεςθ του  ςχθματιςμοφ του Κατακόλου. 

 Και τζλοσ απόςυρςθ τθσ κάλαςςασ ςτισ αρχζσ Ολοκαίνου. 

 

Στθν δεφτερθ γεωλογικι τομι, τθσ εικόνασ (3.3.18) δίνεται ςε ςχθματικι τομι (από τα ςτοιχεία τθσ 

πετραιολογικισ ζρευνασ) θ ςθμερινι μορφι τθσ μεταλπικισ λεκάνθσ, ςφμφωνα με τθν οποία οι 

ςχθματιςμοί Οινόθσ – Προφιτθ Ηλία, Περιςτερίου, Βοφναργου, Κεραμιδιάσ, Καλακά φαίνεται να 

αναπτφςςονται υπεδαφικά ςε όλο ςχεδόν το εφροσ τθσ μεταλπικισ λεκάνθσ τθσ περιοχισ μελζτθσ. 
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Εικόνα 3.3.18: Παλαιογεωγραφικι εξζλιξθ τθσ λεκάνθσ των νεογενϊν ιηθμάτων. ( Καμπζρθσ 
1987 , με τροποποιιςεισ) 
 

3.3.2.3 ΣΡΩΜΑΣΟΓΡΑΦΙΑ ΜΕΣΑΛΠΙΚΩΝ ΧΘΜΑΣΙΜΩΝ 

Θ επιφανειακι ανάπτυξθ των μεταλπικϊν ςχθματιςμϊν αποτυπϊνεται ςτο γεωλογικό 

χάρτθ τθσ περιοχισ μελζτθσ. Οι ςχθματιςμοί από τουσ αρχαιότερουσ προσ τουσ νεότερουσ 

ςφμφωνα με τα φφλλα των γεωλογικϊν χαρτϊν του ΙΓΜΕ Βαρκολομιό, Αμαλιάδα, Γοφμερο, 

το Ανατολικό τμιμα του φφλλου Κζρτεηθ, το νότιο τμιμα του φφλλου Μανωλάδα και τθν 

παρουσϋλιαςθ των μεταλπικϊν ςχθματιςμϊν (βλ. κεφάλαιο 3.3.1). 

Ιηιματα  Άνω Πλειοκαίνου :  

1)Σχθματιςμόσ Οινόθσ – Προφιτθ  Ηλία, (αποτελείται λεπτόκοκκεσ ωσ μεςόκοκκεσ άμμουσ 

με παρενεςπαρμζνεσ ψθφίδεσ και κροκάλεσ. τισ άμμουσ παρεμβάλλονται άργιλοι και 

φακοί λιγνιτϊν και κροκαλοπαγϊν και περιζχονται απολικϊματα ρθχισ κάλαςςασ ι 

υφάλμυρθσ φάςθσ. Αντιπροςωπεφουν φάςεισ ρθχισ κάλαςςασ, λιμνοκάλαςςασ . 

Πάχοσ ςχθματιςμοφ: 450 μ. Ανατολικά του χωριοφ Περιςτζρι, το υπεδαφικό πάχοσ του 

ςχθματιςμοφ, από τα δεδομζνα τθσ γζωτρθςθσ Περιςτζρι 1, είναι 750 μ. (από Φ. 

Αμαλιάδα). 
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2)Σχθματιςμόσ Περιςτερίου, περιλαμβάνει κυρίωσ πολφμικτα κροκαλοπαγι (πζντε 

ορίηοντεσ) τα οποία εναλλάςςονται κατά κζςεισ με μεςόκοκκεσ ωσ λεπτόκοκκεσ άμμουσ και 

αργίλουσ, ενϊ κατά κζςεισ παρατθροφνται πλευρικζσ εξελίξεισ και αςυμφωνίεσ. Οι 

αποκζςεισ αυτζσ αντιπροςωπεφουν φάςεισ ποταμοχειμάρριεσ και ρθχισ κάλαςςασ. Σο 

πάχοσ του ςχθματιςμοφ είναι 450μ. 

Οι ςχθματιςμοί Οινόθσ – Προφιτθ Ηλία και Περιςτερίου ζχουν μικρι επιφανειακι εξάπλωςθ που 

περιορίηεται ςτθ ηώνθ νότια τθσ τεχνθτισ λίμνθσ Πθνειοφ και Β – ΒΔ του Βοφρναγου. 

 

Ιηιματα Πλειο – Πλειςτοκαίνου: 

1.Σχθματιςμόσ Βοφναργου, αποτελείται από εναλλαςςόμενα ςτρϊματα μαργϊν, 

αργιλοφχων και κατά κζςεισ ανκρακοφχων αργίλων, άμμων, αδρομερϊν και λεπτόκοκκων 

ψαμμιτϊν κακϊσ και κροκαλοπαγϊν. Οι άμμοι είναι από λεπτόκοκκεσ ωσ μεςόκοκκεσ και 

χαρακτθρίηονται από ιηθματογενείσ δομζσ. Περιζχουν μακρο-μικροαπολικϊματα ι 

εκμαγεία τουσ (αςβεςτιτικά ι ψαμμιτικά) τα οποία ςχθματίηουν φακοφσ και ενςτρϊςεισ 

«Κογχυλιάτθ» λίκου και κιμωλίασ τισ οποίεσ κατά κανόνα διαδζχονται ψαμμιτικοί 

αςβεςτόλικοι 0,5–1 μζτρο κακϊσ και λεπτά ςτρϊματα λιγνίτθ. Πρόκειται για ιηιματα που 

αποτζκθκαν ςε εναλλαςςόμενα περιβάλλοντα ρθχισ κάλαςςασ, υφάλμυρα, λιμναία, κατά 

κζςεισ παρεμβάλλονται χερςαία ιηιματα κυρίωσ ςτθ περιφζρεια του χϊρου 

ιηθματογζνεςθσ. Ο ςχθματιςμόσ ζχει ςθμαντικι επιφανειακι εμφάνιςθ τόςο ςτθ 

Χερςόνθςο τθσ Κυλλινθσ ( αναπτφςςεςαι ςτθ μεγαλφτερθ ζκταςθ τθσ Χερςονιςου) όςο και 

ςτισ περιοχζσ Δ και  ΝΔ τθσ Αμαλιάδασ, ςτθ περιοχι Κουτςοχζρασ κλπ . Επίςθσ  

αναπτφςςεται υπεδαφικά, ςχεδόν ςε  όλθ τθν νεογενι λεκάνθ.  

Σο πάχοσ των εμφανίςεων του ςχθματιςμοφ, ςτθ χερςόννθςο τθσ Κυλλινθσ, 

κυμαίνεται από λίγα μζτρα ςτο Κάςτρο Κυλλινθσ, μζχρι 800 μζτρα (Χριςτοδοφλου 1971) 

τομι Καυκαλίδα ι 645 μζτρα (Καμπζρθσ 1987). Σο μζγιςτο πάχοσ  του ςχθματιςμοφ του 

Βοφναργου ανζρχεται ςτα 940 μζτρα (ESSO 1962, Καμπζρθσ 1987) από δεδομζνα 

γεωτριςεων ςτθ Μυρτιά και ςτο Βοφναργο. 

Οι αποκζςεισ του ςχθματιςμοφ Βοφναργου ςτισ διάφορεσ κζςεισ τθσ μεταλπικισ 

λεκάνθσ παρουςιάηουν ςτο ςφνολο τθσ εμφάνιςισ τουσ διαφορετικι κατακόρυφθ εξζλιξθ 

ανά περιοχι κακϊσ και μεταβολζσ ςτθ λικολογία και τισ λικοφάςεισ κατά τθν οριηόντια 

ζννοια. Γεγονόσ που οφείλεται ςτθ μορφι του παλαιοαναγλφφου απόκεςθσ του 

ςχθματιςμοφ ςε ςυνάρτθςθ με τισ αποςφρςεισ – επικλφςεισ τθσ κάλαςςασ και τισ τεκτονικζσ 
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κινιςεισ - το νεοδιαπειριςμό που λάμβαναν χϊρα τθ περίοδο απόκεςισ του. Ζτςι ςτθ 

περιοχι Κυλλινθσ το παλαιό αλπικό ανάγλυφο καλφπτεται προοδευτικά από τισ αποκζςεισ 

του Βοφναργου. 

2.Σχθματιςμόσ Κεραμιδιάσ, αποτελείται από άςτρωτεσ αμμοφχεσ ι ιλυοφχεσ αργίλουσ, με 

μεγάλθ ποικιλία χρωμάτων (αναικτότεφρο, φαιό, κίτρινο κ.α.). Κατά τόπουσ διακρίνονται 

φακοειδείσ εμφανίςεισ υποκίτρινου μζχρι υπόλευκου αςβεςτοφχου πθλοφ και λιγνιτϊν, με 

πάχοσ μζχρι 40 εκ.. τισ αργίλουσ παρεμβάλλονται κατά κζςεισ ενςτρϊςεισ αδρόκοκκων 

άμμων και ψθφίδων, λιμναίασ φάςθσ. Γενικά ο χϊροσ απόκεςθσ του ςχθματιςμοφ 

«Κεραμιδιάσ» είναι κυρίωσ ρθχι Θάλαςςα και λιμνοκάλαςςα. Μεγάλθ εξάπλωςθ του 

ςχθματιςμοφ παρατθρείται ςτθν περιοχι γφρω από τθ τεχνθτι λίμνθ Πθνειοφ.  

Πάχοσ: 350-420 μ. 

3.Σχθματιςμόσ Ολυμπίασ: αποτελείται από κόκκινεσ ι ιϊδεισ ποτάμιεσ ι λιμναίεσ ιλφεσ 

Περιβάλλον απόκεςθσ χερςαίο ζωσ λιμναίο. Εμφανίηεται μόνο ςτθν ευρφτερθ περιοχι του 

χωριοφ Γοφμερο. Πάχοσ: 250 μ. 

 

Ιηιματα Πλειςτοκαίνου: 

1)Πολφμικτα Κροκαλοπαγι, πρόκειται για ιηιματα που αποτζκθκαν: 

 ςε χερςαίο περιβάλλον, κοντά ςτισ ηϊνεσ τροφοδοςίασ Πίνδου και Γαβρόβου και 

επικάκεινται αςφμφωνα ςτο ςχθματιςμό του Βοφναργου (Καμπζρθσ, 1987) με 

ςθμαντικι ανάπτυξθ πλευρικά κατά κζςεισ, απαντϊνται ςτο ΝΑ τμιμα τθσ περιοχισ 

μελζτθσ και είναι: [τα κροκαλοπαγι του φ. Κζρτεηθ (αποτελοφν τθν προσ τα δυτικά 

ςυνζχει του ςχθματιςμοφ τθσ Ερυμάνκειασ,)  ο ςχθματιςμόσ Ερυμάνκειασ, και μζροσ 

των κροκαλοπαγϊν του Λάλα (αφοφ ο ςχθματιςμόσ Λάλα Φολόθσ, αποτελεί μικρό 

«κάλυμμα» πάχουσ ωσ 12μ. των κροκαλοπαγϊν του Λάλα )], πρόκειται για 

κροκαλοπαγι πολυγενι, χαλαρά με τα αςβεςτολικικά ςτοιχεία να υπερτεροφν ςε 

ςχζςθ με τα ραδιολαριτικά και ψαμμιτικά, κακοδιαβακμιςμζνα, με ςτρϊςεισ 

ποτάμιασ προζλευςθσ, πάχουσ 150 -280  μζτρα.  

 ςε περιβάλλον ρθχισ κάλαςςασ, ο ςχθματιςμόσ Καλακά που αποτελεί πλευρικι 

εξζλιξθ των πολφμικτων κροκαλοπαγϊν τθσ Ερυμάνκειασ και ςυνίςταται από 

μεςόκοκκεσ ζωσ αδρόκοκκεσ άμμουσ και ψθφίδεσ καλά ςτρωμζνεσ πλοφςιεσ ςε 

καλάςςια πανίδα, ενϊ κατά κζςεισ παρεμβάλονται ενςτρϊςεισ από μεςόκοκκουσ  

ςυνεκτικοφσ ψαμμίτεσ. Πάχοσ: 350- 420 μζτρα. 
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2) Παλαιοερυκρογι με κραφςματα κερατολίκων, αποτελεί επικάλυμα των κροκαλοπαγϊν 

και αποτελείται από ψθφίδεσ και κροκάλεσ μικρϊν διαςτάςεων, κερατολικικζσ, με 

ςυνδετικό υλικό ερυκρζσ άμμουσ, ςχθματιςμοί Κοφμανθσ και Προπόδων Φολόθσ. Πάχοσ: 5-

10 μζτρα. 

3) Σχθματιςμόσ Κατακόλου (ιηιματα επίκλυςθσ του Συρρθνίου) Είναι χονδροκοκκϊδεισ 

αςβεςτιτικοί ψαμμίτεσ, οι οποίοι κατά κζςεισ περιζχουν πιο αδρομερι ι πιο λεπτομερι 

υλικά που προζρχονται από διάφορα πετρϊματα. Περιβάλλον απόκεςθσ ρθχισ κάλαςςασ. 

Καλφπτουν αςφμφωνα τόςο το ςχθματιςμό του Καλακά ςτο κεντρικό τμιμα τθσ λεκάνθσ, 

όςο και το ςχθματιςμό του Βοφναργου ςτο αντίκλινο τθσ Κυλλινθσ. Οι κζςεισ εμφάνιςθσ 

αυτοφ του χαρακτθριςτικοφ ςχθματιςμοφ υποδεικνφει τισ νεοτεκτονικζσ κινιςεισ  και το 

μζγεκόσ τουσ ςτθ περίοδο του Ολοκαίνου. Πάχοσ: 2-6 μζτρα. 

4) Ιηιματα Βουρμίου , περιλαμβάνει τα πλευρικά κοριματα και τισ χειμαρϊδεισ αποκζςεισ 

θλικίασ Βουρμίου ωσ και αρχζσ Ολοκαίνου από όλα τα φφλλα χαρτϊν. Πρόκειται για 

ςχθματιςμό που ςυνίςταται από αδρόκοκκεσ άμμουσ ςτα κατϊτερα ςτρϊματα και 

αςφνδετεσ κερατολικικζσ λατφπεσ γωνιϊδεισ ζωσ υπογωνιϊδεισ. Σα ιηιματα αυτά 

καλφπτονται από ερυκρογι μικροφ πάχουσ. 

 

Ιηιματα Ολοκαίνου:  

1)Σφγχρονεσ Προςχϊςεισ,  περιλαμβάνουν: 

 Σισ πρόςφατεσ χαλαρζσ αποκζςεισ με ςθμαντικότερθ επιφανειακι εξάπλωςθ ςτθ 

πεδινι ηϊνθ, που αποτελοφνται ςτο πεδινό τμιμα από εναλλαγζσ 

μικρολατυποπαγϊν, άμμων , ιλφων και αργίλων, με ςυνολικό πάχοσ πάνω από 20 

μζτρα, και από άμμουσ και κροκάλεσ ςτισ κοίτεσ των χειμάρρων.  

 Σισ ςφγχρονεσ ελϊδεισ αποκζςεισ που αποτελοφνται από αργίλουσ, ιλφεσ και 

ςπανιότερα άμμουσ με πολλά φυτικά λείψανα. Εμφανίηονται ςτθ παραλιακι ηϊνθ 

γφρω από τισ λιμνοκάλαςςεσ. 

 Σα χαλαρά πλευρικά κοριματα των κλιτφων, τουσ κϊνουσ κορθμάτων τισ ποτάμιεσ και 

χειμάρριεσ αποκζςεισ τθσ ορεινισ και θμιορεινισ ηϊνθσ. 

2)Θίνεσ: Περιλαμβάνουν ςυνικωσ άμμουσ και ςπανιότερα μεγαλφτερα κλάςματα. 

Εμφανίηονται κατά μικοσ τθσ παράκτιασ ηϊνθσ με ςθμαντικι επιφανειακι εξάπλωςθ.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4Ο                                        

                                       ΘΕΡΜΟΜΕΣΑΛΛΙΚΗ   ΠΗΓΗ   ΚΤΛΛΗΝΗ   

4.1  ΓΕΩΛΟΓΙΚΘ ΔΟΜΘ ΕΥΥΤΕΘΣ ΡΕΙΟΧΘΣ ΚΥΛΛΘΝΘΣ  

4.1.1  ΣΤΩΜΑΤΟΓΑΦΙΑ 

Οι γεωλογικοί ςχθματιςμοί που δομοφν τθν ευρφτερθ περιοχι  τθσ Κυλλινθσ  

διακρίνονται ςε Αλπικοφσ και Μεταλπικοφσ. Οι Αλπικοί ςχθματιςμοί,  αποτελοφν το 

γεωλογικό  υπόβακρο τθσ περιοχισ και ζχουν μικρι επιφανειακι εξάπλωςθ, ενϊ οι 

μεταλπικοί ςχθματιςμοί (ιηιματα Νεογενι – Τεταρτογενι) ζχουν καλφψει το 

γεωλογικό υπόβακρο  και εμφανίηονται ςτθ μεγαλφτερθ ζκταςθ τθσ περιοχισ. 

Από τθ ςτρωματογραφικι ακολουκία τθσ Ιόνιασ ενότθτασ,  ςτθ χερςόνθςο τθσ 

Κυλλινθσ εμφανίηονται οι γφψοι Τριαδικισ θλικίασ (Χριςτοδοφλου 1969,1971) 

δυτικά του Δ.Δ. Κάςτρου κακϊσ και οι αςβεςτόλικοι θλικίασ Μζςου Ιουραςικοφ –

Άνω Κρθτιδικοφ τόςο ςτο Κάςτρο (λόφοσ Χλεμοφτςι) όςο και ςτο λόφο ΝΔ του 

Κάςτρου  και Βόρεια τθσ κερμομεταλλικισ πθγισ τθσ Κυλλινθσ κακϊσ επίςθσ και 

ςτο ΒΔ άκρο τθσ χερςοννιςου.  

Η Σριαδικι γφψοσ τθσ περιοχισ Κυλλινθσ είναι λεπτοκρυςταλλικι, λευκι 

κατά κανόνα, αλλά κατά κζςεισ φαιά ωσ μελανι λόγω του εμποτιςμοφ τθσ με 

βιτουμζνια, επίςθσ περιζχει μικροφσ φακοφσ ι λατφπεσ από γκρίηο ζωσ μαφρο 

δολομίτθ και δολομιτικό αςβεςτόλικο (Χριςτοδοφλου 1969). Ρρόκειται για γφψο 

διαπειρικισ προζλευςθσ ζντονα παραμορφωμζνθ και πτυχωμζνθ με γραμμικζσ και 

επίπεδεσ δομζσ από ροι, θ επαφι των δφο ςχθματιςμϊν (αςβεςτολίκων – γφψων) 

λόγω του φαινομζνου διαπειριςμοφ των γφψων είναι τεκτονικι (Χριςτοδοφλου, 

1969).  

Οι αςβεςτόλικοι θλικίασ Μ. Ιουραςικοφ (Δογγζριο) – Αν. Κρθτιδικοφ 

(Μαιςτρίχτιο) είναι λευκοί ωσ υπόλευκοι, λεπτοςτρωματϊδεισ ζωσ 

παχυςτρωματϊδεισ, οι οποίοι κατά κζςεισ ζχουν κερατολικικζσ ενςτρϊςεισ ι 

κονδφλουσ,οι Μαιςτίχτιοι ζχουν μικρολατυποπαγι υφι. Είναι ζντονα τεκτονιςμζνοι 

κατά κζςεισ, παρουςιάηουν πολυάρικμεσ μικρζσ διακλάςεισ, πλθρωμζνεσ μερικϊσ ι 
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ολικϊσ με αςβεςτιτικό υλικό, και ζχουν υποςτεί μικρι καρςτικοποίθςθ. Οι ζν λόγω 

αςβεςτόλικοι δεν βρίςκονται ςτθν αρχικι κζςθ απόκεςισ τουσ αλλά ζχουν ωκθκεί 

και τοποκετθκεί δευτερογενϊσ ςτισ νζεσ κζςεισ, από τθν επενζργεια του 

διαπειριςμοφ τθσ γφψου ςε ςυνδυαςμό με τθ δράςθ πτυχωςιγενϊν δυνάμεων ι 

ρθγμάτων ι και από το ςυνδυαςμό αυτϊν. (Χριςτοδοφλου 1969, 1971). 

Οι μεταλπικοί ςχθματιςμοί, ιηιματα Ρλειο- Ρλειςτοκαινικισ  και 

Ολοκαινικισ θλικίασ τθσ περιοχισ Κυλλινθσ, επικάκονται αςφμφωνα ςτουσ 

Αλπικοφσ ςχθματιςμοφσ, καλφπτουν ςτθ μεγαλφτερθ ζκταςθ τθ Χερςόνθςο και 

αναπτφςςονται υπεδαφικά ςχεδόν ςε  όλθ τθν νεογενι λεκάνθ τθσ Δυτικισ 

Ρελοποννιςου, με ςθμαντικι επιφανειακι εξάπλωςθ ςτισ περιοχζσ Δ και  ΝΔ τθσ 

Αμαλιάδασ, ςτο Βοφναργο ςτο Ρφργο κλπ.. Επίςθσ παλαιότερα ιηιματα, 

Μειοκαινικισ θλικίασ, ζχουν εντοπιςκεί με γεωτριςεισ ςτθ καλάςςια περιοχι του 

Χελωνίτθ Κόλπου (ΔΑΒΘΣ 1957), ςτο υπζδαφοσ τθσ Αμαλιάδασ και ςτο δίαυλο 

Κυλλινθσ Ηακφνκου ( Καμπζρθσ 1987). 

Τα Ρλειο - Ρλειςτοκαινικά ιηιματα, αποτελοφνται από εναλλαςςόμενα ςτρϊματα 

μαργϊν, αργιλοφχων και κατά κζςεισ ανκρακοφχων, αργίλων,  άμμων , αδρομερϊν 

και λεπτόκοκκων ψαμμιτϊν κακϊσ και κροκαλοπαγϊν. Εμπεριζχουν διαπλάςεισ 

«Κογχυλιάτθ» λίκου και κιμωλίασ κακϊσ και λεπτά ςτρϊματα λιγνίτθ. Είναι χαλαροί 

ζωσ θμιςυνεκτικοί ςχθματιςμοί. Ρρόκειται για ιηιματα που αποτζκθκαν ςε 

εναλλαςςόμενα περιβάλλοντα καλάςςια, υφάλμυρα, λιμναία, ποταμοχειμάρια. Το 

πάχοσ των εμφανίςεων του  ςχθματιςμοφ, ςτθ χερςόννθςο, κυμαίνεται από λίγα 

μζτρα ςτο Κάςτρο Κυλλινθσ, μζχρι 800 μζτρα (Χριςτοδοφλου 1971)τομι Καυκαλίδα 

ι 645 μζτρα (Καμπζρθσ 1987).  

Το μζγιςτο πάχοσ των νεογενϊν τθσ Κυλλινθσ ανζρχεται ςτα 940 μζτρα 

(ESSO 1962, Καμπζρθσ 1987) από δεδομζνα γεωτριςεων ςτθ Μυρτιά και ςτο 

Βοφναργο. Τα ιηιματα ςτο ςφνολο τθσ εμφάνιςθσ τουσ παρουςιάηουν διαφορετικι 

κατακόρυφθ εξζλιξθ ανά περιοχι κακϊσ και  μεταβολζσ ςτθ λικολογία και τισ 

λικοφάςεισ κατά τθν οριηόντια ζννοια. Γεγονόσ που οφείλεται ςτθ μορφι του 

παλαιοαναγλφφου απόκεςθσ του ςχθματιςμοφ ςε ςυνάρτθςθ με τισ αποςφρςεισ – 

επικλφςεισ τθσ κάλαςςασ και τισ τεκτονικζσ κινιςεισ - το νεοδιαπειριςμό που 
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λάμβαναν χϊρα τθ περίοδο απόκεςισ τουσ. Ζτςι ςτθ περιοχι Κυλλινθσ το παλαιό 

αλπικό ανάγλυφο καλφπτεται προοδευτικά από τισ αποκζςεισ του νεογενοφσ. 

Τα παραπάνω ιηιματα είναι καλυμμζνα κατά τόπουσ με υλικά τθσ Ολοκαίνου 

περιόδου, ποτάμιασ, χερςαίασ ι τεναγϊδουσ προζλευςθσ. 

4.1.2.  ΤΕΚΤΟΝΙΚΘ – ΝΕΟΤΕΚΤΟΝΙΚΘ –ΡΑΛΑΙΟΓΕΩΓΑΦΙΑ 

Το γεωλογικό υπόβακρο τθσ ευρφτερθσ γεωγραφικισ περιοχισ τθσ 

χερςονιςου τθσ Κυλλινθσ (Ιόνια Ενότθτα) ανικει ςτα νοτιότερα και εξωτερικότερα 

τμιματα τθσ πλατφόρμασ των Εξωτερικϊν Ελλθνίδων  που βρίςκονται ουςιαςτικά 

ςτο μζτωπο του Ελλθνικοφ τόξου (ενότθτεσ Ραξϊν και Ιόνια). Ο τεκτονιςμόσ τθσ 

εξωτερικισ πλατφόρμασ των Ελλθνίδων άρχιςε μετά το Θϊκαινο και ςτα εξωτερικά 

τθσ τμιματα κατά μικοσ τθσ περιφζρειασ του ενεργοφ Ελλθνικοφ Σόξου 

ςυνεχίηεται ζωσ και ςιμερα.  

Στθν Ιόνια ηϊνθ επικρατεί θ τεκτονικι των λεπιϊςεων και επωκιςεων. Τα 

ςυνιηθματογενι ριγματα που μετείχαν ςτο μθχανιςμό ταφροποίθςθσ τθσ ηϊνθσ ςτο 

τζλοσ του Λιαςίου, μετατράπθκαν ςε επιφάνειεσ εφίππευςθσ ι ανάςτροφα 

ριγματα, κατά τθ διάρκεια των ορογενετικϊν δυνάμεων ςυμπίεςθσ του 

Ολιγοκαίνου (Καρακίτςοσ 1988), ςθμαντικό δε ρόλο ςϋ αυτι τθ τεκτονικι ζπαιξαν οι 

διαπειριςμοί και οι αλατοκινιςεισ (Κ. Νικολάου 1986). Ραράλλθλα με τθ λεπίωςθ 

τθσ Ιόνιασ ζλαβε χϊρα ζξοδοσ των εβαποριτϊν με διεφκυνςθ προσ τα δυτικά ςε 

επιμικθ διάταξθ  αφοφ οι πιζςεισ αςκικθκαν από ανατολικά, δθμιουργϊντασ μία 

ακολουκία ςυγκλίνων και αντικλίνων  από ανατολικά προσ δυτικά με άξονεσ γενικισ 

διεφκυνςθσ ΒΒΔ-ΝΝΑ. Τα ςυνιηθματογενι ριγματα τροποποιικθκαν επίςθσ 

επιπρόςκετα με τθν μεταορογενετικι εποχι (Καρακίτςοσ 1988). 

Mε τθν νεοτεκτονικι εξζλιξθ τθσ χερςονιςου, ζχουν αςχολθκεί πολλοί 

ερευνθτζσ  (Aybouin 1959, Esso 1962,  Χριςτοδοφλου 1969, Hageman 1977 , 

Kowalczyk &Winder 1979a, 1979b, Schmidt 1984 Καμπζρθσ 1987, Underhill 

1985,1988, Μαριολάκοσ κ.α. 1990), ςτθριηόμενοι ςε λικοςτρωματογραφικά, 

τεκτονικά και γεωφυςικά δεδομζνα κακϊσ και ςε δεδομζνα γεωτριςεων μεγάλου 

βάκουσ. 
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Οι ςχθματιςμοί τθσ Ιόνιασ Ενότθτασ ςτο γεωγραφικό χϊρο τθσ χερςονιςου 

τθσ Κυλλινθσ ςυγκροτοφν μία αντικλινικι δομι γενικισ διεφκυνςθσ Β-Ν ςτο δυτικό 

άκρο τθσ χερςονιςου  (Χριςτοδοφλου 1969) (παράλλθλθ ςτθ δυτικι ακτι), ενϊ προσ 

τα δυτικά (δίαυλοσ Ηακφνκου) και τα ανατολικά (ςφγκλινο Αμαλιάδασ) ςχθματίηουν 

αντίςτοιχεσ ςυγκλινικζσ μορφζσ ίδιασ γενικισ διεφκυνςθσ.  

Το αντίκλινο τθσ Κυλλινθσ είναι μία παλαιογεωγραφικι τεκτονικι μορφι 

(εικ. 4.1.1) που εμφανίςτθκε  πικανϊσ από το Κατϊτερο Μειόκαινο με τθν 

παροξυςμικι φάςθ που πτφχωςε τουσ ςχθματιςμοφσ τθσ Ιόνιασ ενότθτασ κατά το 

Ακαουιτάνιο Βουρδιγάλιο (Αubuin 1959) ι από το διαπειριςμό των εβαποριτϊν 

*Εsso 1962, Χριςτοδοφλου 1969, Hageman 1977, Kowalczyk &Winder 1979, 

Καμπζρθσ 1987+ και είχε αναδυκεί από το Αν. Μειόκαινο ωσ το Άνω  Ρλειόκαινο, 

αφοφ δεν υπάρχουν  ςτθ χερςόννθςο ιηιματα αυτισ τθσ περιόδου *Χριςτοδοφλου 

1969, Hageman 1977 , Kowalczyk &Winder 1979a, 1979b, Schmidt 1984 Καμπζρθσ 

1987] ςε αντίκεςθ με το δίαυλο Κυλλινθσ -Ηακφνκου, το Χελωνίτθ κόλπο και  τθ 

περιοχι Ρφργου*Εsso 1962, Hageman 1977, Καμπζρθσ 1987+. Οι διαπειρικζσ 

κινιςεισ εμφανίςτθκαν από το Αν Μειόκαινο (Καμπζρθσ  1987). Στο Αν. Ρλειόκαινο 

– Ρλειςτόκαινο θ περιοχι μετατράπθκε ςε ρθχι παράκτια, λαμβάνει χϊρα μία 

ακολουκία  επικλφςεων – αποςφρςεων τθσ κάλαςςασ και το παλαιό ανάγλυφο 

προςχϊνεται από τα ιηιματα Αν. Ρλειόκαινου –Ρλειςτόκαινου που αναπτφςςονται 

ςτθ περιοχι *Χριςτοδοφλου 1969, Hageman 1977 , Καμπζρθσ 1987+. Ο διαπειριςμόσ 

δραςτθριοποιικθκε εκ νζου κατά τουσ μετα – Ρλειοκαινικοφσ χρόνουσ, ςτθ δε 

αναηωπφρωςι του ίςωσ να ςυνετζλεςαν και ανακατατάξεισ του αλπικοφ 

υποβάκρου, κακϊσ και θ διαδικαςία τθσ μεταβολισ του ανυδρίτθ ςε γφψο 

διαδικαςία με τθν οποία ςυνδζεται κατά τον Loccy (1951), θ παρουςία των 

κειοφχων πθγϊν τθσ Κυλλινθσ  (Χριςτοδοφλου 1969). Τα φαινόμενα διαπειριςμοφ 

ςυνεχίςτθκαν κατά το Ρλειςτόκαινο – Ολόκαινο (Καμπζρθσ 1987, Underhill 

1985,1988).  

Οι ανοδικζσ κινιςεισ ςτθ περιοχι ςυνεχίηουν να λαμβάνουν χϊρα ςιμερα και 

μποροφν να αποδοκοφν, είτε ςτισ διαπειρικζσ κινιςεισ των εβαποριτϊν, είτε ςε 

.  
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Εικόνα 4.1.1: Νεοτεκτονικι και παλαιογεωγραφικι  εξζλιξθ τθσ Κυλλινθσ και των 
γειτονικϊν περιοχϊν (τομζσ α, β και γ από τα ςθμερινά δεδομζνα τθσ 
ςτρωματογραφίασ)1.Σριαδικό Εβαπορίτεσ 2.Δογγζριο — Μαιςτρίχτιο (ανκρακικά) 
3.Μειόκαινο. 4.Κάτω Πλειόκαινο  5.Άνω — Πλειόκαινο 6.Καλάβριο. ·7.Παλαιο—
Πλειςτόκαινο 8.Αναβακμίδεσ Συρρθνίου. 9.Αναδφςεισ (ευρφτερων  περιοχϊν). 
10.Αλατοτεκτονικζσ κινιςεισ 11.Κινιςεισ κατά μικοσ ευρφτερων ρθγματικϊν δομϊν 
12.Σοπικι ρθγματικι τεκτονικι (KOWALCZYK &WINDER 1979 από Καπζρθ 1987). 
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Εικόνα 4.1.2:  Ο ρθξιγενισ ιςτόσ τθσ χερςονιςου τθσ Κυλλινθσ και τα 3 ςυςτιματα 
διευκφνςεων των ρθγμάτων.(Η. ΜΑΡΙΟΛΑΚΟ κ.α.1990).  

 

ζνα πολφπλοκο μθχανιςμό κφρια ςτοιχεία του οποίου είναι θ πλευρικι ςυμπίεςθ 

λόγω ςφγκλιςθσ των δφο λιςκοςφαιρικϊν πλακϊν και θ πλαςτικότθτα του 

ςχθματιςμοφ των εβαποριτϊν οι οποίοι, λόγω τθσ ςυμπίεςθσ, ωκοφνται προσ τθ 

κατακόρυφθ διεφκυνςθ (Μαριολάκοσ κ.α. 1990). 

Θ αντικλινικι αςφμμετρθ δομι τθσ Κυλλινθσ δεν ζχει απλι μορφι αλλά 

χαρακτθρίηεται από ςφνκετθ γεωμετρία και πολυπλοκότθτα που οφείλεται ςτο 

διαπειριςμό τθσ γφψου ο οποίοσ ςυνοδεφεται και επιβοθκείται πρωτογενϊσ τόςο 
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από τθν επενζργεια ρθγμάτων  παράλλθλων προσ τον άξονα του αντικλίνου όςο και 

από εφαπτομενικζσ επωκθτικζσ κινιςεισ (ΧΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ 1968). 

Συνολικότερα ςτθ χερςόνθςο θ ςυνζχεια των γεωλογικϊν ςχθματιςμϊν διακόπτεται 

από ςθμαντικό αρικμό ρθγμάτων (εικ. 4.1.2) , τόςο ωσ προσ τθν επιμικθ διεφκυνςθ  

Β-Ν  και τθν εγκάρςια Α-Δ , όςο και ςτθ διεφκυνςθ ΒΑ-ΝΔ. Το ςφςτθμα ρθγμάτων με 

διεφκυνςθ Β-Ν είναι το πρωτεφον και με πολφ μεγάλεσ κλίςεισ (700 -900 ) είτε προσ 

τα ανατολικά είτε προσ τα δυτικά ανάλογα με τθ κζςθ. Τα ςυςτιματα ρθγμάτων με 

διευκφνςεισ ΒΑ-ΝΔ και Α-Δ αποτελοφν το δευτερεφον και τριτεφον αντίςτοιχα 

ςφςτθμα και παρουςιάηουν μικρότερεσ κλίςεισ. Αντιπροςωπευτικό δείγμα αυτϊν 

είναι τα ριγματα ςτθν ανατολικι πλευρά του Κάςτρου που ενεργοποιικθκαν κατά 

το ςειςμό τθσ 16-10-1988 (500 -700). Ρολλά από τα ριγματα ζχουν θλικία 

Ρλειόκαινο–Ρλειςτόκαινο κακόςον τζμνουν τουσ Μ–Α Ρλειοκαινικοφσ 

ςχθματιςμοφσ και άλλα ανεξάρτθτα τθσ δράςθσ τουσ ι όχι κατά το Ρλειόκαινο –

Ρλειςτόκαινο, ζχουν εξακριβωκείςα δράςθ κατά το Ολόκαινο δεδομζνου ότι 

τζμνουν τουσ αςβεςτοψαμίτεσ Τυρρινιασ θλικίασ. (Θ. Μαριολάκοσ κ.α.1990).  

4.2. ΡΕΙΟΧΘ ΛΟΥΤΩΝ ΚΥΛΛΘΝΘΣ 

4.2.1 ΓΕΩΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΝΘΘΚΕΣ ΤΘΣ ΡΕΙΟΧΘΣ ΛΟΥΤΩΝ  ΚΥΛΛΘΝΘΣ 

Στθ περιοχι των Λουτρϊν Κυλλινθσ από τουσ ςχθματιςμοφσ του Αλπικοφ 

υποβάκρου αναπτφςςονται επιφανειακά μόνο οι αςβεςτόλικοι θλικίασ Μ. 

Ιουραςικοφ –Αν. Κρθτιδικοφ, ενϊ ςτθν υπόλοιπθ περιοχι αναπτφςςονται οι 

ςχθματιςμοί θλικίασ Νεογενοφσ – Τεταρτογενοφσ που κατά τόπουσ ζχουν καλυφκεί 

από ςφγχρονα  Ολοκαινικά ιηιματα. 

Αναλυτικότερα οι ςχθματιςμοί που δομοφν τθ περιοχι των Λουτρϊν Κυλλινθσ από 

τουσ αρχαιότερουσ προσ τουσ νεότερουσ είναι: 

4.2.1.1  ΑΛΡΙΚΟ ΥΡΟΒΑΘΟ  

Αςβεςτόλικοι θλικίασ Μ. Ιουραςικοφ –Αν. Κρθτιδικοφ (Χριςτοδοφλου 1969, 1971). 

Ρρόκειται για λευκοφσ – υπόλευκουσ αςβεςτόλικουσ, λεπτοςτρωματϊδεισ ζωσ 

παχυςτρωματϊδεισ που κατά κζςεισ ζχουν κερατολικικζσ ενςτρϊςεισ ι κονδφλουσ. 

Είναι ζντονα τεκτονιςμζνοι κατά κζςεισ, παρουςιάηουν πολυάρικμεσ μικρζσ 
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διακλάςεισ, πλθρωμζνεσ μερικϊσ ι ολικϊσ με αςβεςτιτικό υλικό, και ζχουν υποςτεί 

μικρι καρςτικοποίθςθ. 

4.2.1.2  ΜΕΤΑΛΡΙΚΑ ΙΗΘΜΑΤΑ  

1. Πλειοκαινικά Κροκαλολατυποπαγι , περιλαμβάνουν  κροκάλεσ κερατολικικζσ 

και αςβεςτολικικζσ με κακι κοκκομετρικι ταξινόμθςθ με ορατό πάχοσ 

20περίπου μζτρα (ΙΓΜΕ Φφλλο Βαρκολομιό), εμφανίηονται ςτθ «ράχθ» των 

εβαποριτϊν και ςτισ επιφάνειεσ «ολίςκθςθσ», ωσ αποτζλεςμα του 

κατακερματιςμοφ των αςβεςτολίκων από τισ ανοδικζσ κινιςεισ (διαπειριςμόσ) 

των εβαποριτϊν. 

2.  Ιηιματα Μζςω – Άνω Πλειοκαινικισ θλικίασ: αποτελοφνται από 

εναλλαςςόμενα ςτρϊματα μαργϊν, αργιλοφχων και κατά κζςεισ ανκρακοφχων, 

αργίλων, άμμων, αδρομερϊν και λεπτόκοκκων ψαμμιτϊν κακϊσ και 

κροκαλοπαγϊν. Εμπεριζχουν διαπλάςεισ «Κογχυλιάτθ» λίκου και κιμωλίασ 

κακϊσ και λεπτά ςτρϊματα λιγνίτθ. Είναι χαλαροί ζωσ θμιςυνεκτικοί 

ςχθματιςμοί. Ρρόκειται για ιηιματα που αποτζκθκαν ςε εναλλαςςόμενα 

περιβάλλοντα, λιμναία. λιμνοκαλάςςια, δελταϊκά, καλάςςια (παράκτια). 

Τα ιηιματα τθσ Κυλλινθσ ζχουν μελετθκεί από (ΧΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ 1969, HAGEMAN 

1977, KOWALCZYK &WINDER 1979a, 1979b, ΚΑΜΡΕΘΣ 1987, κ.α.) 

χρθςιμοποιϊντασ ςτοιχεία βακζων γεωτριςεων,  γεωφυςικϊν μεκόδων κλπ. και 

ζχουν διαχωριςκεί ςε επί μζρουσ ενότθτεσ (με κριτιρια λικολογικά ι 

ιηθματολογικά ι ςτρωματογραφικά ) προκειμζνου να διαφανεί καλφτερα θ δομι 

τουσ. 

Στα ιηιματα διακρίνονται ςτισ κάτωκι ενότθτεσ από τα αρχαιότερα προσ τα 

νεότερα: 

I. Στθ βάςθ τθσ ςειράσ επικρατοφν άργιλοι και αργιμοφχεσ μάργεσ με 

φακοφσ ξυλίτθ και που εξελίςςονται ςε μεςολεπτόκοκουσ άμμουσ και 

μεςόκκοκουσ ζωσ χονδρόκοκκουσ ψαμμίτεσ (με παρενεςπαρμζνεσ 

ψθφίδεσ κροκάλεσ και λατφπεσ). Μεταξφ των αμμοφχων και ψαμμιτικϊν 

οριηόντων παρεμβάλλονται άργιλοι που περιζχουν φακοειδείσ διαπλάςεισ 

κιμωλίασ ανάμεςα ςε διαςτρϊςεισ «Κογχυλιάτθ» λίκου χαλαροφ. Στθ 
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κορυφι τθσ ςειράσ  επικρατεί αδρομερισ ψαμμίτθσ με φακοφσ από πθλό 

και κανατοκοινωνίεσ με ψθφίδεσ και κροκάλεσ, πάχουσ περίπου 20 

μζτρων. 

II. Αργιλοι ανοικτοφ ζωσ ςκοφρου φαιοφ χρϊματοσ με φυτικά λείψανα, ςε 

εναλλαγι με άμμουσ μεςόκκοκουσ ωσ χονδρόκοκκουσ. Οι άμμοι των 

κατϊτερων μελϊν περιζχουν κροκάλεσ από υλιοφχο πθλό ενϊ των 

ανϊτερων  κατά τόπουσ περιζχουν ψθφίδεσ, με απολικϊματα λιμναία και 

λιμνοκαλάςςια. Στθ κορυφι τθσ ςειράσ αναπτφςςονται ψαμμίτεσ.  

III. Άργιλοι, μάργεσ ,αμμοφχεσ μάργεσ ςε εναλλαγι και ςτα ανϊτερα μζλθ  

άμμοι λεπτόκοκκοι και ςυνεκτικοι μαργαϊκοί ψαμμίτεσ εναλλαςςόμενοι με 

κίτρινθ ψαμμοφχο μάργα.  

Οι ενότθτεσ  Ι και ΙΙ καλφπτουν το μεγαλφτερο τμιμα τθσ ςτενισ περιοχισ 

μελζτθσ με κυρίαρχθ κλίςθ τθ ΝΑ. Επιφανειακά πάνω από τα ανωτζρω ιηιματα 

αναπτφςςεται κατά περιοχζσ (που ςυμπίπτουν με τισ επιφάνειεσ επιπζδωςθσ) 

ςτρϊμα ερυκρογισ ωσ 2 μζτρα. 

Στον Υδρολικολογικό χάρτθσ ευρφτερθσ περιοχισ Λουτρϊν Κυλλινθσ ( ςφνκεςθ 

των χαρτϊν, ΙΓΜΕ φφλλο Βαρκολομιό ,  Καμπζρθσ, 1987, και Μαριολάκοσ κ.α., 

1991)  (εικ.4.2.1 ) ζχει διακρικεί θ ενότθτα (Ι) των αργίλων και χονδρόκοκκων 

ψαμμιτϊν ωσ πλζον υδροπερατι, από τισ ενότθτεσ (ΙΙ) και (ΙΙΙ) των αργίλων και 

λεπτόκοκκων ψαμμιτϊν που καλφπτουν το μεγαλφτερο τμιμα τθσ περιοχισ 

ζρευνασ.  

Ππωσ φαίνεται ςτθ γεωλογικι τομι (Καμπζρθσ, 1987) τθσ εικόνασ 4.2.2 , θ 

ενότθτα (Ι) που αντιςτοιχεί ςτθ λικοφάςθ (P.PPl2) περιλαμβάνει ςτθ περιοχι 

ζρευνασ τα πλζον χονδρόκοκκα ιηιματα, (μεςολεπτόκοκκουσ άμμουσ και 

μεςόκοκκουσ ζωσ χονδρόκοκκουσ ψαμμίτεσ με παρενεςπαρμζνεσ ψθφίδεσ 

κροκάλεσ και λατφπεσ) ενϊ ακολουκοφν οι νεϊτερεσ προσ αυτι λικοφάςεισ 

(P.PPl2-3 και P.PPl3) που περιλαμβάνουν παρόμοιο αλλά πλζον λεπτόκοκκο 

υλικό. 

3. Ψαμμίτεσ Πλειςτοκαινικισ θλικίασ (Συρρινιο): Χονδροκοκκϊδεισ αςβεςτιτικοί 

ψαμμίτεσ, οι οποίοι κατά κζςεισ περιζχουν πιο αδρομερι ι πιο λεπτομερι υλικά 

που προζρχονται από διάφορα πετρϊματα. Καλφπτει αςφμφωνα το ςχθματιςμό 
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του Ρλειςτοκαίνου, ζχει πάχοσ ζωσ δφο μζτρα και εμφανίηεται κυρίωσ ςτθ 

περιφζρεια τθσ μορφολογικισ ζξαρςθσ τθσ χερςονιςου τθσ Κυλλινθσ (WINTER 

1979, KOWALCZYK &WINDER 1979) αλλά και ςε αρκετά άλλα ςθμεία. Οι κζςεισ 

εμφάνιςθσ αυτοφ του χαρακτθριςτικοφ ςχθματιςμοφ υποδεικνφει τισ 

νεοτεκτονικζσ κινιςεισ και το μζγεκόσ τουσ ςτο διάςτθμα του Ολοκαίνου.  

 4.  Ιηιματα Ολοκαινικισ θλικίασ: 

I. Πλευρικά κοριματα: Χαλαρά αςβεςτολικικά κοριματα μικρισ 

επιφανειακισ εξάπλωςθσ. 

II. Θίνεσ : Εμφανίηονται κατά μικοσ τθσ παράκτιασ ηϊνθσ με ςθμαντικι 

επιφανειακι εξάπλωςθ. 

III. φγχρονεσ Προςχϊςεισ : Είναι πρόςφατεσ χαλαρζσ αποκζςεισ. 

Αποτελοφνται από αργίλουσ, ιλφ, άμμουσ και κροκάλεσ.  

 

 

 

 

Εικόνα 4.2.2. Γεωλογικι τομι ςτθ περιοχι Κάςτρου Κυλλινθσ (Καμπζρθσ 1987)
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Εικόνα 4.2.1. Υδρολιθολογικός τάρηης εσρύηερης περιοτής Λοσηρών Κσλλήνης. Σύνθεζη, ταρηών, ΙΓΜΕ 

θύλλο Βαρθολομιό,  Καμπέρης 1987 και Μαριολάκος κ.α. 1991) 
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4.2.2 ΤΕΚΤΟΝΙΚΘ  ΡΕΙΟΧΘΣ ΛΟΥΤΩΝ ΚΥΛΛΘΝΘΣ 

Ππωσ ιδθ αναφζρκθκε, οι ςχθματιςμοί τθσ Ιόνιασ Ενότθτασ ςτο γεωγραφικό χϊρο 

τθσ χερςονιςου τθσ Κυλλινθσ και ςτο δυτικό άκρο τθσ, ςυγκροτοφν μία αςφμμετρθ 

αντικλινικι δομι γενικισ διεφκυνςθσ Β-Ν, (παράλλθλθ ςτθ δυτικι ακτι), ωσ αποτζλεςμα 

του διαπειριςμοφ τθσ γφψου ςε ςυνδυαςμό με τθ επενζργεια ρθγμάτων και 

εφαπτομενικϊν κινιςεων. Είναι γνωςτό ότι οι διάπειροι  είναι κυκλικοί αν δεν υπάρχει 

ςυμμετοχι ςυμπιεςτικισ τεκτονικισ, είναι επιμικεισ αν υπάρχει ςυμπίεςθ και αςφμμετροι 

αν υπεριςχφει θ ςυμπίεςθ προσ οριςμζνθ κατεφκυνςθ. Στθν αντικλινικι δομι (μακροπτυχι) 

ςυμμετζχουν και τα νεογενι ιηιματα.  

Θ αντικλινικι δομι είναι ορατι από το ΒΔ άκρο τθσ χερςονιςου ζωσ λίγα μζτρα 

βορειότερα από τθ κζςθ εμφάνιςθσ τθσ κερμομεταλλικισ πθγισ τθσ Κυλλινθσ. Είναι 

χαρακτθριςτικό το γεγονόσ ότι κατά μικοσ τθσ γενικισ διεφκυνςθσ Β-Ν παρατθρείται: 

 Βόρεια τθσ κερμομεταλλικισ πθγισ Κυλλινθσ και ςε απόςταςθ 1500 περίπου μζτρων 

από αυτιν οι αςβεςτόλικοι απαντϊνται ςε κετικό απόλυτο υψόμετρο  200 περίπου 

μζτρων  

 Βορειοδυτικά τθσ πθγισ και ςε απόςταςθ επίςθσ 1500 περίπου μζτρων από αυτιν (30 

μζτρα δυτικά του δρόμου Λουτρϊν Κυλλινθσ – Κάςτρου και ςε απόςταςθ 500 μζτρων 

από τθ διακλάδωςθ Κάςτρο – Λουτρά – Βαρκολομιό )ςε γεϊτρθςθ του ΙΓΜΕ το 1993, 

με ςυνολικό βάκοσ 228 μζτρα και απόλυτο υψόμετρο 30.15μ, δθλ. απόλυτο αρνθτικό 

δεν ςυνάντθςε αςβεςτολικικό υπόβακρο.  

 Στα λουτρά Κυλλινθσ, ςτθ γεϊτρθςθ βάκουσ 639 μζτρων που ανορφχκθκε το 1939, 

προσ αναηιτθςθ πετρελαίου,  λίγα μζτρα ΝΑ τθσ πθγισ, οι αςβεςτόλικοι ςυναντϊνται  

ςε βάκοσ 602 μζτρα (Χριςτοδοφλου 1971), λαμβάνοντασ υπόψθ ότι το υψόμετρο ςτθ 

κζςθ αυτι είναι 18μζτρα, το απόλυτο αρνθτικό υψόμετρο που εμφανίηεται το 

αςβεςτολικικό υπόβακρο ςτθ κζςθ αυτι είναι 584 μζτρα. 

 Στθ καλάςςια περιοχι του Χελωνίτθ Κόλπου Ν-ΝΑ από τα λουτρά Κυλλινθσ το αλπικό 

υπόβάκρο (αςβεςτόλικοι) ςυναντάται μετά από 865 μζτρα ιηθμάτων (δεδομζνα 

γεωτριςεων). Με υπολογιςμοφσ από τα ςτοιχεία των χαρτϊν που ζχουν αποτυπωκεί 

τα ςθμεία (Καμπερθσ 1987) θ γεϊτρθςθ ςτο Χελωνίτθ Κόλπο είναι περίπου 4200 

μζτρα Ν-ΝΑ τθσ πθγισ και το απόλυτο αρνθτικό υψόμετρο που εμφανίηεται το 

αςβεςτολικικό υπόβακρο ςτθ κζςθ αυτι, είναι τα 933 μζτρα (το απόλυτο αρνθτικό 
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υψόμετρο του πυκμζνα τθσ κάλαςςασ ςτο χϊρο ανόρυξθσ τθσ γεϊτρθςθσ ιταν 68 

μζτρα, ςτοιχεία από χάρτθ Καμπζρθσ 1987). 

Από τα παραπάνω φαίνεται ότι ο τεκτονικόσ άξονασ του αντικλίνου βυκίηεται απότομα, 

βόρεια  τθσ κζςθσ εμφάνιςθσ τθσ ιαματικισ πθγισ Κυλλινθσ, ενώ ωσ το Χελωνίτθ κόλπο θ 

βφκιςθ φαίνεται να ζχει μικρι κλίςθ  (περίπου 8,3 % ). Αυτό ωσ πιο πικανό είναι να 

οφείλεται ςτθν επενζργεια των ρθγμάτων που αναπτφςςονται γφρω από τθν εμφάνιςθ τθσ 

πθγισ (βλ. γεωλογικό χάρτθ, εικόνα 4.2.1.) με αποτζλεςμα τθ βφκιςθ του αλπικοφ 

υποβάκρου προσ το Χελωνίτθ κόλπο. 

4.2.3 ΥΔΟΓΕΩΛΟΓΙΑ ΤΘΣ ΡΕΙΟΧΘΣ ΤΩΝ ΛΟΥΤΩΝ ΚΥΛΛΘΝΘΣ 

4.2.3.1. ΥΔΟΛΙΘΟΛΟΓΙΚΘ ΚΑΤΑΤΑΞΘ ΤΩΝ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΣΧΘΜΑΤΙΣΜΩΝ 

Οι γεωλογικοί ςχθματιςμοί, ανάλογα με τθν ικανότθτά τουσ να αποκθκεφουν νερό 

ςτα διάκενά τουσ, πρωτογενι ι δευτερογενι και να το μεταβιβάηουν, διακρίνονται ςε:  

περατοφσ ι υδροπερατοφσ, θμιπερατοφσ και αδιαπζρατουσ ι υδατοςτεγείσ. 

Από τουσ γεωλογικοφσ ςχθματιςμοφσ που αναπτφςςονται ςτθ περιοχι ζρευνασ:  

Ωσ  υδροπερατοί  ςχθματιςμοί  χαρακτθρίηονται: 

Οι Αςβεςτόλικοι θλικίασ Μ. Ιουραςικοφ –Αν. Κρθτιδικοφ, κακόςον είναι 

λεπτοςτρωματϊδεισ ζωσ παχυςτρωματϊδεισ, ζντονα τεκτονιςμζνοι κατά κζςεισ, 

παρουςιάηουν πολυάρικμεσ μικρζσ διακλάςεισ, πλθρωμζνεσ μερικϊσ ι ολικϊσ με 

αςβεςτιτικό υλικό, και ζχουν υποςτεί μικρι καρςτικοποίθςθ, χαρακτθρίηονται από μεγάλθ 

υδροπερατότθτα που οφείλεται ςτο δευτερογενζσ πορϊδεσ. Επίςθσ λόγω τθσ τεκτονικισ 

δομισ τουσ ευνοείται θ κίνθςθ του νεροφ ςε βάκοσ. Θ επιφανειακι τουσ εξάπλωςθ και ςτισ 

δφο εμφανίςεισ τουσ ςυνολικά ςτα βόρεια τθσ ιαματικισ πθγισ δεν ξεπερνοφν ςε ζκταςθ 

μαηί με τα κορριματα τα 0.5 km2. 

Σα Πλειοκαινικά Κροκαλολατυποπαγι, κακόςον περιλαμβάνουν κροκάλεσ κερατολικικζσ 

και αςβεςτολικικζσ με κακι κοκκομετρικι ταξινόμθςθ και κακόςον εμφανίηονται ςτθ 

«ράχθ» των εβαποριτϊν και ςτισ επιφάνειεσ «ολίςκθςθσ», ωσ αποτζλεςμα του 

κατακερματιςμοφ των αςβεςτολίκων από τισ ανοδικζσ κινιςεισ των εβαποριτϊν. Θ 

επιφανειακι τουσ εξάπλωςθ είναι μικρι και περιορίηεται δυτικά και βόρεια των 

αςβεςτολίκων όπου καταλαμβάνουν εκτάςεισ που δεν ξεπερνοφν ςυνολικά τα 0.25 km2. Αν 

και δεν υπάρχουν πλθροφορίεσ ςχετικά με τθν υδροφορία του ςχθματιςμοφ αυτοφ, ωςτόςο 



[103] 

 

αναμζνεται να ςυμβάλλει ςτθν υδροφορία των αςβεςτολίκων αυξάνοντασ τθν ζκταςθ τθσ 

επιφάνειασ τροφοδοςίασ των. 

Σα πλευρικά κοριματα, κακόςον περιλαμβάνουν αςβεςτολικικζσ κροκάλεσ και 

απλϊνονται γφρω από τουσ αςβεςτόλικουσ καταλαμβάνοντασ μικρι ζκταςθ. Συμβάλλουν 

επίςθσ ςτθν υδροφορία των αςβεςτολίκων αυξάνοντασ τθν ζκταςθ τθσ επιφάνειασ 

τροφοδοςίασ των.  

Ωσ θμιπερατοί ςχθματιςμοί  χαρακτθρίηονται: 

Σα ιηιματα Μζςω – Άνω Πλειοκαινικισ θλικίασ, κακόςον αποτελοφνται από 

εναλλαςςόμενα ςτρϊματα μαργϊν, αργιλοφχων και κατά κζςεισ ανκρακοφχων αργίλων, 

άμμων, αδρομερϊν και λεπτόκοκκων ψαμμιτϊν κακϊσ και κροκαλοπαγϊν. Ζχουν πάχοσ 

που υπερβαίνει τα 700 μζτρα και εκτείνονται ςτο μεγαλφτερο τμιμα τθσ περιοχισ ζρευνασ. 

Θ αλλθλουχία και επαλλθλία των αδρομερϊν ςυςτατικϊν (ςτρϊματα άμμων με 

περιςςότερο ι ολιγότερο κατά τόπουσ αργιλικό υλικό) ζχει ωσ αποτζλεςμα τθν ανάπτυξθ 

επάλλθλων υδροφόρων ςτρωμάτων. Μεγαλφτερθ περατότθτα εμφανίηει το τμιμα τθσ 

ενότθτασ Ι ςτθν οποία αναπτφςςεται και φρεάτιοσ υδροφόροσ ορίηοντασ ενϊ ςτθ ςυνζχεια 

και κάτω από αυτόν όλα τα υπόλοιπα ςτρϊματα χαρακτθρίηονται ωσ θμιπερατά . Αυτό 

οφείλεται ςτο γεγονόσ ότι κανζνα μθ υδροπερατό ςτρϊμα δεν είναι απολφτωσ ςτεγανό 

λόγω τθσ περιεκτικότθτασ τουσ ςε χονδρόκοκκο αμμϊδεσ υλικό που ςε κάκε περίπτωςθ 

υπάρχει. Υπάρχει λοιπόν ανομοιογζνεια των υλικϊν θ οποία παρατθρείται τόςο κατά τθν 

οριηόντια ανάπτυξθ του ςχθματιςμοφ όςο και κατά τθν κατακόρυφο.  

4.2.3.2. ΟΙΟΘΕΤΘΣΘ ΥΔΟΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΕΝΟΤΘΤΩΝ  

Από τισ προθγοφμενεσ ενότθτεσ όπου αναλφκθκαν οι γεωλογικζσ ςυνκικεσ – τεκτονικι –

παλαιογεωγραφικι εξζλιξθ τθσ περιοχισ, ανεδείχκθ  θ πολυπλοκότθτα τθσ περιοχισ.  

Δεδομζνου δε ότι οι κζςεισ εμφάνιςθσ του κάκε ςχθματιςμοφ ςε ςυνάρτθςθ με τα  

λικολογικά του χαρακτθριςτικά και τθ τεκτονικι κακορίηει τθν υδρογεωλογικι του 

ςυμπεριφορά είναι  γεγονόσ ότι ςτθ περιοχι των Λουτρϊν Κυλλινθσ και θ ανάπτυξθ τθσ 

υπόγειασ υδροφορίασ χαρακτθρίηεται από ανάλογθ πολυπλοκότθτα, όπωσ αυτό κα 

αναλυκεί ςτισ επόμενεσ παραγράφουσ . 

Στθ περιοχι Λουτρϊν Κυλλινθσ αναπτφςςονται οι κάτωκι  υδροφόροι ορίηοντεσ: 
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1.ΦΡΕΑΣΙΟ ΤΔΡΟΦΟΡΟ ΟΡΙΖΟΝΣΑ 

Ο φρεάτιοσ υδροφόροσ ορίηοντασ αναπτφςςεται ςτον αλουβιακό μανδφα τθσ κοιλάδασ Β-

ΒΔ των πθγϊν Κυλλινθσ. Ο υδροφόροσ αυτόσ υδρομαςτεφεται από πθγάδια και μικρζσ 

γεωτριςεισ το βάκοσ των οποίων φκάνει τα 10 ζωσ 12 μζτρα. Οι παροχζσ των 

υδρομαςτευτικϊν ζργων είναι μικρζσ. Από τον πιεηομετρικό χάρτθ του φρεάτιου 

υδροφόρου που καταςκευάςτθκε με μετριςεισ ςτάκμθσ τθσ ξθρισ περιόδου (Σεπτζμβριοσ 

2008) εικόνα 4.2.3., φαίνεται ότι θ ροι του νεροφ ζχει διεφκυνςθ νότια και δυτικι και 

ακολουκεί τισ κλίςεισ και το κφριο άξονα τθσ λεκάνθσ του τοπικοφ υδρορεφματοσ. Το 

πάχοσ του υδροφόρου δεν είναι ςθμαντικό όπωσ προκφπτει και από το γεγονόσ ότι κάποια 

πθγάδια τουσ ξθροφσ μινεσ του ζτουσ είναι αποξθραμζνα.  

 

2. ΤΠΟ ΠΙΕΗ Η ΜΕΡΙΚΩ ΤΠΟ ΠΙΕΗ ΤΔΡΟΦΟΡΙΑ 

Αναπτφςςεται ςτα Μζςω – Άνω Πλειοκαινικισ θλικίασ ιηιματα τα οποία  

δομοφνται από εναλλαςςόμενα ςτρϊματα μαργϊν, αργιλοφχων και κατά κζςεισ 

ανκρακοφχων, αργίλων, άμμων, αδρομερϊν και λεπτόκοκκων ψαμμιτϊν κακϊσ και 

κροκαλοπαγϊν. Κακόςον δε μεταξφ των αμμοφχων και ψαμμιτικϊν οριηόντων 

παρεμβάλλονται άργιλοι ι μάργεσ και τα ιηιματα καλφπτουν προοδευτικά το 

παλαιοανάγλυφο (αςβεςτολίκουσ και εβαπορίτεσ) δθμιουργϊντασ ςτρωματογραφικζσ ι και 

τεκτονικζσ αποςφθνϊςεισ , δθμιουργοφνται επάλλθλα υδροφόρα ςτρϊματα τα οποία εκτόσ 

τθσ απϋευκείασ τροφοδοςίασ από τα ατμοςφαιρικά κατακρθμνίςματα, τροφοδοτοφνται 

τόςο πλευρικά από τουσ αςβεςτολίκουσ και τουσ εβαπορίτεσ όςο και μζςω των ηωνϊν 

κατακερματιςμοφ του ςθμαντικοφ τεκτονικοφ ιςτοφ τθσ περιοχισ.  

Από τα ςτοιχεία τθσ διατρθτικισ ζρευνασ που ζγινε ςτθ βορειοδυτικι Ρελοπόννθςο 

για τθν αναηιτθςθ υδρογονανκράκων τόςο προπολεμικά όςο και μεταπολεμικά (ESSO 

Hellenic, 1961-1962, Καμπζρθσ, 1987) δεν υπάρχουν αρκετά ςτοιχεία που να αφοροφν ςτα 

επάλλθλα υδροφόρα ςτρϊματα των ιηθμάτων Μζςω – Άνω Ρλειοκαινικισ θλικίασ ςτθ 

περιοχι των Λουτρϊν Κυλλινθσ.  

Σε μικρι απόςταςθ,  35 περίπου μζτρα βόρεια, από τθ κφρια πθγι είχε ανορυχκεί το 

1938-39 από τθν εταιρεία Helis (λόγω επιφανειακισ εμφάνιςθσ πετρελαίου ςτθ πθγι) 

γεϊτρθςθ μικροφ βάκουσ (περίπου 52 μζτρα με υπολογιςμοφσ από το ςχιμα 58 τθσ 

διδακτορικισ διατριβισ  Ε. Καμπζρθ 1987) από τθν οποία ζρεε αυτόματα κερμό νερό 

παραπλιςιασ χθμικισ ςφςταςθσ με αυτό τθσ πθγισ, με παροχι που ανζρχεται ςε 
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360m3/θμζρα (Ορφανόσ, 1976). Θ γεϊτρθςθ αυτι ςιμερα ζχει αντικαταςτακεί τα 

τελευταία χρόνια, ςφμφωνα με πλθροφορίεσ τεχνικοφ των ξενοδοχείων, και ζχει βάκοσ 

περίπου 50 μζτρα. Συνεχίηει να ζχει ςχεδόν το ίδιο νερό με τθ πθγι.  

Σθμαντικά είναι τα ςτοιχεία τθσ διατρθτικισ ζρευνασ του ΙΓΜΕ ςτθ περιοχι των 

λουτρϊν Κυλλινθσ. Σφμφωνα με το Δθμθτρόπουλο (ΙΓΜΕ 1998), ςτθν περιοχι των λουτρϊν 

Κυλλινθσ το 1993 ανορφχκθκαν από το ΙΓΜΕ δφο γεωτριςεισ. Θ πρϊτθ, (Γ-Κ1) ςτο χϊρο των 

ςυνεργείων Ν-ΝΑ τθσ πθγισ , ςε υψόμετρο 30,69 μζτρα και θ δεφτερθ (Γ-Κ2), ΒΔ τθσ πθγισ 

[30 μζτρα δυτικά του δρόμου Λουτρϊν Κυλλινθσ – Κάςτρου και ςε απόςταςθ 500 μζτρων 

από τθ διακλάδωςθ Κάςτρο – Λουτρά – Βαρκολομιό+ ςε υψόμετρο 30,15 και από τθ 

διατρθτικι ζρευνα  προζκυψαν τα κάτωκι ςτοιχεία: 

  Το ςυνολικό βάκοσ τθσ Γ-Κ1, με απόλυτο υψόμετρο 30,69 μζτρα, ανιλκε ςτα 539 

μζτρα. Διζτρθςε ςυνολικά νεογενείσ ςχθματιςμοφσ (δεν ςυνάντθςε το αλπικό 

υπόβακρο) και εντόπιςε μικρζσ ενςτρϊςεισ λιγνίτθ ωσ τα 370 μζτρα βάκοσ. 

Εντοπίςτθκαν 12 επάλλθλα υπό πίεςθ υδροφόρα ςτρϊματα μεταξφ των  68 και 361 

μζτρων βάκουσ, εκ των οποίων υδροκειοφχο υδροφορία είχαν τα 6  ςε βάκθ 74 

μζτρων, 113 μζτρων, 131 μζτρων, 173 μζτρων, 267 μζτρων και 341 μζρων. Θ 

γεϊτρθςθ ζδωςε νερό αυτόματθσ ροισ παροχισ 3-5m3/h, με κερμοκραςία νεροφ 

27,1oC. 

 Το ςυνολικό βάκοσ τθσ Γ-Κ2, με απόλυτο υψόμετρο 30.15 μζτρα, ανιλκε ςτα 228 

μζτρα. Διζτρθςε νεογενείσ ςχθματιςμοφσ με λίγεσ μικρζσ ενςτρϊςεισ ξυλίτθ. Κατά 

τθν ανόρυξθ εντοπίςτθκαν 3 επάλλθλα υδροφόρα ςτρϊματα ςτα βάκθ 31.5-37μ, 85-

88μ, 100-115μ και ζνα με υδροκειοφχο νερό ςε βάκοσ 146 μζτρων. Θ κερμοκραςία 

νεροφ ιταν 20,8 oC.  

Από τα ςτοιχεία τθσ ανωτζρω διατρθτικισ ζρευνασ προκφπτει ότι το κερμομεταλλικό νερό 

εντοπίηεται ςε επάλλθλα υδροφόρα ςτρώματα και διαφορετικά κατά κζςεισ βάκθ, 

γεγονόσ που ςυνάδει με τθ ςτρωματογραφία και τεκτονικι τθσ περιοχισ (αφοφ τα ιηιματα 

καλφπτουν προοδευτικά το παλαιοανάγλυφο δθμιουργϊντασ ςτρωματογραφικζσ ι και 

τεκτονικζσ αποςφθνϊςεισ), γιατί το κερμό νερό κατά τθν άνοδο του προσ τθν επιφάνεια του 

εδάφουσ διαχζεται ςε υδροφόρα ςτρϊματα των Ρλειοπλαιςτοκαινικϊν ιηθμάτων γφρω από 

τα ριγματα μζςα από τα οποία κινείται. 

Επίςθσ από ςτοιχεία γεϊτρθςθσ ςτθ περιοχι Γλφφα τθσ κοινότθτασ Λυγιάσ ςε απόλυτο 

υψόμετρο 20μ, εντοπίηονται τζςςερισ υδροφόροι ορίηοντεσ ςε βάκθ 17-20μ, 33-35μ, 45-
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52μ και 63-77 μζτρων από τθν επιφάνεια του εδάφουσ. Τρία ζωσ τζςςερα υδροφόρα 

ςτρϊματα εντοπίηονται επίςθσ και ςε άλλεσ κζςεισ τθσ κοινότθτασ Λυγιάσ. Στο νερό αυτϊν 

των γεωτριςεων δεν διαπιςτϊκθκε υδρόκειο ι αυξθμζνθ κερμοκραςία. 

Σφμφωνα με πλθροφορίεσ κατοίκων τθσ περιοχισ, δφο νζεσ γεωτριςεισ που ανορφχτθκαν 

λίγεσ δεκάδεσ μζτρα νοτιονατολικά τθσ κερμισ πθγισ, περίπου ςτο χϊρο που ανορφχκθκε θ 

γεϊτρθςθ ΓΚ1 του ΙΓΜΕ ςε βάκθ που φκάνουν τα 150 και 190 μζτρα από τθν επιφάνεια του 

εδάφουσ, ζδωςαν νερό υδροκειοφχο και υπόκερμο.  

Προκειμζνου να διευκρινικεί περαιτζρω το υδρογεωλογικό κακεςτϊσ πζριξ των 

Λουτρϊν Κυλλινθσ, βαςιηόμενθ ςε απογραφι υδροςθμείων που είχε γίνει από το 

εργαςτιριο υδρογεωλογίασ του Ρανεπιςτθμίου Ρατρϊν ςε πλαίςια ερευνθτικοφ 

προγράμματοσ, το  επτζμβριο του 2008, ζγινε προςπάκεια μζτρθςθσ τθσ ςτάκμθσ των 

γεωτριςεων και πθγαδιϊν και ςυλλζχκθκαν ςτοιχεία για αυτά από τουσ ιδιοκτιτεσ.  

Επιςκεφκικαμε 56 κζςεισ γεωτριςεων και 12 κζςεισ πθγαδιϊν, εκ των οποίων κατζςτθ 

δυνατόν να μετρθκοφν οι απόλυτεσ ςτάκμεσ του υπόγειου νεροφ ςε 9 πθγάδια και ςε 13 

μόνο γεωτριςεισ, γιατί θ κεφαλι των  περιςςοτζρων γεωτριςεων ιταν καλυμμζνθ με 

ςτακερά μεταλλικά ςτοιχεία και δεν είχαν πιεηόμετρο. Ραρόλα αυτά από τισ ςτάκμεσ που 

υπόγειου νεροφ που μετρικθκαν, ςε ςυνάρτθςθ και με τισ πλθροφορίεσ των ιδιοκτθτϊν για 

τα λοιπά ςτοιχεία των γεωτριςεων και όχι μόνο αυτϊν που μετρικθκαν οι ςτάκμεσ, 

προκφπτει ότι οι γεωτριςεισ δεν υδρομαςτεφουν ζνα ενιαίο υδροφόρο ορίηοντα και 

επιβεβαιϊνουν τθν αναμενόμενθ, λόγω ςτρωματογραφίασ και τεκτονικισ, πολυπλοκότθτα 

ανάπτυξθσ τθσ υπόγειασ υδροφορίασ τθσ περιοχισ.  

Από τα ςτοιχεία που ςυγκεντρϊκθκαν κατζςτθ δυνατόν να ςυνταχκεί πιεηομετρικόσ χάρτθσ  

μόνο του φρεάτιου υδροφορζα, κακόςον τα ςτοιχεία των γεωτριςεων ιταν ελάχιςτα χωρίσ 

ανάλογθ διάχυςθ ςτο χϊρο και από διαφορετικοφσ υπό πίεςθ ι μερικϊσ υπό πίεςθ 

υδροφορείσ, επίςθσ ςε παρακείμενεσ γεωτριςεισ οι απόλυτεσ ςτάκμεσ διαφοροποιοφνται 

ζντονα, για όλουσ αυτοφσ τουσ λόγουσ δεν είναι δυνατόν να προκφψει ζνασ πιεηομετρικόσ 

χάρτθσ (βλζπε εικόνα 4.2.3). Στο πίνακα 4.1, παρατίκενται τα ςτοιχεία των γεωτριςεων και 

οι τιμζσ από τισ των απόλυτεσ ςτάκμεσ αυτϊν που μετρικθκαν ςτθν ευρφτερθ περιοχι 

ζρευνασ και ςτο πίνακα 4.2 τα ςτοιχεία των πθγαδιϊν. 
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Εικόνα 4.2.3. Πιεηομετρικόσ χάρτθσ του φρεάτιου υδροφορζα και οι απόλυτεσ  ςτάκμεσ των    
γεωτριςεων που υδρομαςτεφουν τουσ υπό πίεςθ ι μερικϊσ υπό πίεςθ υδροφορείσ  
(επτζμβριοσ 2008) 
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Κ/Α 

 
ΑΠΟΛΤΣΟ            

ΟΟ ΤΨΟΜ/ΡΤΤΨΟΜΕΣΡΟ 
 ΘΕΗ  

Χ 
 (ΕΓΑ 87) 

Ψ 
(ΕΓΑ87) 

ΑΠΟΛΤΣΗ 

ΣΑΘΜΗ 
ΗΡΕΜΙΑ (m) 

ΑΠΟΛΤΣΟ 
ΤΨΟ 

ΣΑΘΜΗ 

ΒΑΘΟ 
ΑΝΟΡΤΞΗ  
     (m) 

ΒΑΘΟ  
ΑΝΣΛΗΗ  

     (m) 
           ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ / ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ 

G1 32.46 245912 4194672 22.51 9.95 90     

G3 47.00 246000 4194806     50   ΦΙΛΤΑ 40-46 Μ 

G4 50.00 246000 4194806     42 40 ΕΧΕΙ ΒΕΙ  

G6 44.45 245860 4194914     160 ΡΕΙΡΟΥ80 120-130 ΚΟΚΑΛΟΡΑΓΘ  

G7 54.2 245899 4194873 20.55 33.65 80   ΣΤΑ 64 Μ ΒΘΚΕ ΑΣΒΕΣΤΟΛΙΘΟ  

G9 54.2 245899 4194873 14.6 39.6 120   90-110 ΚΟΚΑΛΟΡΑΓΘ  

G10 44 245901 4194986     160     

G11 64 246297 4194658     130 100 ΣΤΑΘΜΘ ΣΤΑ 70-80 ΦΙΛΤΑ ΣΤΑ 78 ΚΑΙ ΣΤΑ 110 

G18 124 248406 4195212     150 100   

G19 45 248086 4195667 ΑΤΕΣΙΑΝΟ   20   ΥΔΟΦΟΙΑ 18-20 Μ 

G20 44.27 248058 4195683 2 42.27 12   ΣΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΜΙΣΟ ΜΕΤΟ ΚΟΚΑΛΟΡΑΓΕΣ 

G21 34 246964 4194928     40-50     

G23 52.05 247221 4196079 12.8 39.25 150     

G27 32.34 247441 4195029 5.4 26.94 33   ΥΔΟΦ.  7,12,19 ΚΑΙ 24 Μ 

G28 24 246940 4194817     35     

G17   247470 4194308     40 25   

G8   246265 4193839         ΓΕΩΤΘΣΘ "ΧΕΛΘ" 

G24 87.12 247493 4193826 73.22 13.9 150   ΙΑΜΑΤΙΚΟ 

G25 86.06 247345 4193522 66.3 19.76 90     

G39 49.56 247985 4193922 19.95 29.61 90   ΦΙΛ 70-85 ΚΟΚΑΛΟΡ  ΚΑΙ ΜΥΩΔΙΑ ΥΔΟΘΕΙΟΥ 

G40 124.3 248473 4194670 (70*) 54.3 150   ΦΙΛΤΑ ΣΤΑ 140 

G40α 117     81         

G42 
 

17.1 247035 4194178 0,70 16.4     ΕΛΕΥΘΕΘ ΣΤΑΘΜΘ  

Συνζχεια πίνακα ςτθν επόμενθ ςελίδα 
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G2   246470 4193350       ΜΑΛΛΟΝ 90   

G31   247262 4193055     50 25-28   

G46 22.43 246588 4192015 15.7 6.73       

G47   247054 4191852           

G48   245464 4192557           

G50 27.48 248375 4192118 10.1 17.38 120 30   

G51   247889 4191701       90   

G53   247720 4192040     90 33   

G54   247289 4191484     85     

Πίνακασ 4.1. τοιχεία  γεωτριςεων 

 

 

Κ/Α ΑΠΟΛΤΣΟ 
ΤΨΟΜΕΣΡΟ 

ΘΕΗ  

Χ  (ΕΓΑ 87) Ψ (ΕΓΑ87) ΑΠΟΛΤΣΗ 
ΣΑΘΜΗ 
ΗΡΕΜΙΑ 

(m) 

ΑΠΟΛΤΣΟ ΤΨΟ 
ΣΑΘΜΗ 

ΒΑΘΟ 
ΑΝΟΡΤΞΗ 

(m) 

F1 50.25 247341 4195937 4.4 45.85   

F2 19 247080 4194123       

F4 23.75 247089 4194211 4.7 19.05   

F5 37.19 247841 4195766 2.65 34.54   

F6 46.13 247172 4195908 4.2 41.93   

F7 44.03 247222 4195780 2.95 41.08   

F9 29.8 247480 4195228 3.5 26.3   

F10   245725 4195670 2.5 2.42   

F11 38.95 247781 4195660 3.7 35.25   

F12   245947 4192942 8   10 

Πίνακασ 4.2. τοιχεία  πθγαδιϊν. 
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Από τα προεκτεκζντα προκφπτει ότι τα πάχθ των επάλλθλων υδροφόρων 

ςτρωμάτων ανζρχονται ςε λίγα μζτρα και κυμαίνονται ςυνικωσ μεταξφ 2 και 10 μζτρων 

παρουςιάηοντασ απότομεσ οριηόντιεσ μεταβολζσ με αποτζλεςμα θ ζκταςθ τουσ να μθν είναι 

δυνατόν να προβλεφκεί με βάςθ τα διακζςιμα δεδομζνα.  

Οι παροχζσ των γεωτριςεων ςε κακεςτϊσ άντλθςθσ ανζρχονται ςε 30 ζωσ 50m3/h, είναι 

όμωσ ςχεδόν βζβαιο ότι λόγω περιοριςμζνθσ δυνατότθτασ τροφοδοςίασ των υδροφόρων 

ςτρωμάτων οι παροχζσ αυτζσ πρζπει να κεωροφνται υπερεκτιμθμζνεσ. 

 

 

4.2.4  ΘΕΜΟΜΕΤΑΛΛΙΚΘ ΥΔΟΦΟΙΑ - ΣΥΜΡΕΑΣΜΑΤΑ 

Από τισ γεωτριςεισ που ζχουν ανορυχκεί ςτθ περιοχι ζρευνασ παλαιότερεσ και 

νεϊτερεσ δεν προκφπτουν αμζςωσ ςαφείσ ενδείξεισ και ςτοιχεία αλλά εμμζςωσ, ςχετικά με 

τον εντοπιςμό και τα χαρακτθριςτικά τθσ κερμισ υδροκειοφχου υδροφορίασ. Το 

κερμομεταλλικό υδροκειοφχο νερό εντοπίηεται ςε επάλλθλα υδροφόρα ςτρϊματα και 

διαφορετικά κατά κζςεισ βάκθ. 

Τόςο από τα ςτοιχεία τθσ προθγοφμενθσ παραγράφου όςο και από τα ςτοιχεία των 

ωσ τϊρα ερευνϊν (βλζπε βιβλιογραφικι αναςκόπιςθ μελετϊν Λουτρϊν Κυλλινθσ) από τισ 

ιδιωτικζσ γεωτριςεισ πζριξ τθσ πθγισ Κυλλινθσ, αυτζσ που αποδίδουν νερό ιαματικό 

παρόμοιασ ςφςταςθσ και κερμοκραςίασ με αυτό τθσ κφριασ πθγισ είναι οι βακειζσ 

γεωτριςεισ ςτα ανατολικά και νοτιοανατολικά τθσ πθγισ Κυλλινθσ. Ουςιαςτικι ζνδειξθ 

αυτοφ αποτελεί το γεγονόσ ότι οι ιδιοκτιτεσ των βακζων γεωτριςεων ειδικά ςτθ ηϊνθ 

ανατολικά τθσ πθγισ παρουςίαςαν αρνθτικι ςτάςθ ςτθ πρόταςθ δειγματολθψίασ νεροφ. Θ 

γεϊτρθςθ G24 είναι θ γνωςτι γεϊτρθςθ Αρβανίτθ που θ κερμομεταλλικι υδροφορία τθσ 

ζχει επιβεβαιωκεί επανθλειμζνα από παλαιότερεσ αναλφςεισ, θ γεϊτρθςθ G39 είναι νζα 

γεϊτρθςθ και το νερό τθσ  είχε ζντονθ οςμι υδροκείου, (βλζπε εικόνα 4.2.3). 

 Η κερμομεταλλικι υδροφορία εντοπίηεται κυρίωσ ςε μια ηώνθ, με γενικι 

διεφκυνςθ Α-Δ, κάκετθ ςχετικά προσ τα κφρια ριγματα διεφκυνςθσΒ-Ν και παράλλθλθσ 

ςχετικά προσ τα ριγματα διεφκυνςθσΑ-Δ, ςτα βόρεια όρια τθσ οποίασ εμφανίηεται θ κερμι 

πθγι. Είναι ηϊνθ κάκετθ ςτο τεκτονικό άξονα του αντικλίνου ο οποίοσ βυκίηεται απότομα, 

βόρεια  τθσ κζςθσ εμφάνιςθσ τθσ ιαματικισ πθγισ Κυλλινθσ, ενώ ωσ το Χελωνίτθ κόλπο θ 

βφκιςθ φαίνεται να ζχει μικρι κλίςθ  (βλζπε τεκτονικι Λουτρϊν Κυλλινθσ).  
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Επί πλζον το γεγονόσ ότι: 

  Από τα ςτοιχεία τθσ διατρθτικισ ζρευνασ του ΙΓΜΕ  προκφπτει ότι το 

κερμομεταλλικό υδροκειοφχο νερό εντοπίηεται ςε επάλλθλα υδροφόρα ςτρώματα 

και διαφορετικά κατά κζςεισ βάκθ, γεγονόσ που ςυνάδει με τθ ςτρωματογραφία 

και τεκτονικι τθσ περιοχισ, αφοφ τα ιηιματα καλφπτουν προοδευτικά το 

παλαιοανάγλυφο (αςβεςτολίκουσ και εβαπορίτεσ) δθμιουργώντασ 

ςτρωματογραφικζσ ι και τεκτονικζσ αποςφθνώςεισ, οπότε δφνανται να 

τροφοδοτοφνται πλευρικά από τουσ αςβεςτολίκουσ και τουσ εβαπορίτεσ. Το κερμό 

νερό κατά τθν άνοδο του προσ τθν επιφάνεια του εδάφουσ διαχζεται ςε υδροφόρα 

ςτρϊματα των Ρλειοπλαιςτοκαινικϊν ιηθμάτων γφρω από τα ριγματα μζςα από τα 

οποία κινείται. 

 Η χθμικι ςφςταςθ των νερϊν τθσ Κυλλινθσ κακϊσ και θ κερμοκραςία παραμζνει 

ςτακερι ςτο χρόνο, (Ρερπζςθ Μ. 1951, Καλλζργθσ Γ., κ.α ,1990) Το νερό είναι 

αςβεςτολικικισ προζλευςθσ ενϊ θ ποςότθτα εκλυόμενου υδροκείου είναι 

ςυνάρτθςθ τθσ παροχισ (Καλλζργθσ Γ., κ.α ,1990). 

Θ ςυνολικι παροχι του γεωκερμικοφ πεδίου είναι τθσ τάξθσ των  40 m3/h, θ ποςότθτα αυτι 

δε μπορεί να δικαιολογθκεί από το νερό που κατειςδφει ςτουσ αςβεςτολίκουσ και γφψουσ 

τθσ περιοχισ ( λόγω τθσ μικρισ επιφανειακισ τουσ εμφάνιςθσ)και δοκείςθσ τθσ λικολογίασ 

των νεογενϊν ςχθματιςμϊν, θ περιοχι τροφοδοςίασ είναι ςε μεγάλθ απόςταςθ  

(Δθμόπουλοσ Γ., κ.α ,1988, Καλλζργθσ Γ., κ.α. ,1990).  

ε ςυνδυαςμό με το ότι: 

 Πταν ανάβλυςθ του νεροφ (μετεωρικισ προζλευςθσ) τθσ πθγισ των Λουτρϊν τθσ 

Κυλλινθσ γίνεται ελεφκερα ςυμπαραςφρει μικρι ποςότθτα πετρελαίου. Αντίκετα 

όταν θ πθγι είναι υπό τθ πίεςθ τθσ υπερκείμενθσ ςτιλθσ νεροφ δεν εξζρχεται ςτθν 

επιφάνεια πετρζλαιο  (Γ. Ορφανόσ 1976 ) 

 Οι διαπειριςμοί ευνοοφν τθ μετανάςτευςθ και ςυγκζντρωςθ υδρογονανκράκων. 

(Κ.Νικολάου1986 )  

 Ρικανζσ «παγίδεσ» αερίων (κυρίωσ CH4 ) και υδρογονανκράκων δθμιουργοφνται 

ςτισ περιοχζσ όπου το παλαιό αλπικό ανάγλυφο καλφπτεται προοδευτικά από τισ 

αποκζςεισ του νεογενοφσ αλλά και ςτισ «παρυφζσ» των διαπείρων, ςτισ οποίεσ 

παρατθροφνται αποςφθνϊςεισ ςτρωματογραφικζσ ι και τεκτονικζσ των Νεογενϊν 

οριηόντων (Καμπζρθσ, 1987),  όπωσ ςυμβαίνει ςτθ περιοχι Κυλλινθσ αλλά και ςε 
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όλθ τθ μεταλπικι λεκάνθ όπωσ αναλφκθκε ςτισ αντίςτοιχεσ  παραγράγουσ τθσ 

παλαιογεωγραφικισ εξζλιξθσ, 

  Επίςθσ το  ςτρϊμα των Ρλειοκαινικϊν Κροκαλολατυποπαγϊν τθσ Κυλλινθσ που 

εμφανίηονται ςτθ «ράχθ» των εβαποριτϊν και ςτισ επιφάνειεσ «ολίςκθςθσ» και 

είναι το παλαιότερο ςτρϊμα των νεογενϊν ςχθματιςμϊν, μπορεί να λειτουργιςει 

ωσ παγίδα υδρογονανκράκων, (Καμπζρθσ, 1987). 

 Η παρουςία  μεκανίου ςτθν ζξοδο του κερμοφ νεροφ τθσ πθγισ (Giuseppe E. et al, 

2005) δείχνει τθ ςτενι ςχζςθ κερμοφ νεροφ και υδρογονανκράκων οι οποίοι, όπωσ 

ιδθ αναφζρκθκε ςτθ προθγοφμενθ παράγραφο, αναμζνονται ςτθν επαφι του 

παλαιοφ αλπικοφ ανάγλυφου και του νεογενοφσ.  

 Το πετρζλαιο τθσ Κυλλινθσ ανικει ςτθν ίδια ομάδα με αυτό  του Δυτικοφ 

Κατακϊλου και του Τρφφου Αιτωλ/νίασ, και ζχουν ωσ μθτρικό πζτρωμα τουσ 

ςχιςτολικικοφσ ορίηοντεσ τθσ Βίγλασ ςτο Κατ. Κρθτιδικό (θγάκθσ, 1999). 

 Θ εμφάνιςθ πετρελαίου ςτθ πθγι τθσ Κυλλινθσ, δείχνει ςχζςεισ μεταξφ των 

κινιςεων του υπεδαφικοφ νεροφ τθσ πθγισ, αλλά και ξεπλφματοσ πετρελαίου το 

οποίο μεταναςτεφει μζςω ενεργϊν νεοδιαπειρικϊν ρθγμάτων προσ κάποια 

ςυγκζντρωςθ με τθν οποία ζρχεται ςε επαφι το νερό των πθγϊν (Νικολάου 2001) . 

 
Προκφπτει,  θ ςχζςθ του νεροφ τθσ πθγισ  με τουσ βακφτερουσ ορίηοντεσ μζςω των 

ενεργών νεοδιαπειρικών ρθγμάτων, και θ κυκλοφορία του με το μθχανιςμό των 

γεωκερμικών ρευςτών (βλ. κεφ. 1) όπωσ και θ γενικισ διεφκυνςθσ Α-Δ ανάπτυξθ τθσ 

κερμομεταλλικισ υδροφορίασ  τθσ πθγισ. Θ πθγι χαρακτθρίηεται ωσ ρθξιγενισ ανάβλυςθ.  

Δεδομζνθσ δε τόςο τθσ διαχρονικά  ςτακερισ παροχισ, κερμοκραςίασ και 

μεταλλικότθτασ τθσ πθγισ Κυλλινθσ όςο και του ότι οι επιφανειακζσ εκδθλϊςεισ 

γεωκερμικϊν ρευςτϊν μπορεί να βρίςκονται πολλά χιλιόμετρα μακριά από τθ βακειά 

γεωκερμικι αποκικθ (Pearl, 1976), γιατί το νερό κατά τθ κίνθςι του τόςο προσ το βάκοσ 

όςο και κατά τθν άνοδό του, ακολουκεί δρόμουσ μικρότερθσ αντίςταςθσ και όχι τουσ 

ςυντομότερουσ (Καλλζργθσ 2001), και θ κυκλοφορία του ελζγχεται κυρίωσ από το τεκτονικό  

ιςτό  (βλ. κεφ.1), θ αναηιτθςθ τθσ ηώνθσ τροφοδοςίασ τθσ πθγισ ςε ςυνάρτθςθ με τισ 

κερμομεταλλικζσ εμφανίςεισ ςτα ανατολικά τθσ χερςονιςου, αποτζλεςε το κφριο ςκοπό 

τθσ παροφςασ διατριβισ.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5Ο                                        

                                                                                           ΤΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΑ  

ΓΕΝΙΚΑ 

Οι λικοςτρωματογραφικοί, ιηθματογενείσ, τεκτογενετικοί, παλαιογεωγραφικοί, 

νεοτεκτονικοί και ευςτατικοί χαρακτιρεσ των διαφόρων πετρωμάτων που δομοφν τθ 

περιοχι μελζτθσ, όπωσ ιδθ αναλφκθκαν ςτο προθγοφμενο κεφάλαιο ,κακορίηουν τθν 

υδρογεωλογικι τουσ ςυμπεριφορά, θ οποία αναφζρεται ςτθ δθμιουργία υδροφόρων 

οριηόντων εντόσ τθσ μάηασ τουσ, δθλαδι ςτθν  ικανότθτα τουσ ι όχι να αποκθκεφουν το 

νερό ςτο πορϊδεσ τουσ (πρωτογενζσ ι δευτερογενζσ) και να το μεταβιβάηουν. 

5.1 ΤΔΡΟΛΙΘΟΛΟΓΙΚΘ ΚΑΣΑΣΑΞΘ ΣΩΝ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΧΘΜΑΣΙΜΩΝ  

Οι γεωλογικοί ςχθματιςμοί που δομοφν τθ περιοχι μελζτθσ διακρίνονται, ςφμφωνα 

με τθν υδρογεωλογικι τουσ ςυμπεριφορά, ςε  υδροπερατοφσ, θμιπερατοφσ και 

αδιαπζρατουσ  

5.1.1 ΤΔΡΟΠΕΡΑΣΟΙ ΧΘΜΑΣΙΜΟΙ. 

τθν κατθγορία αυτι εντάςςονται οι κατωτζρω ςχθματιςμοί  

1) Από τουσ μεταλπικοφσ ςχθματιςμοφσ: 

 Οι Ολοκαινικισ θλικίασ, αδρόκκοκεσ ποτάμιεσ και χειμάρριεσ αποκζςεισ τθσ 

ορεινισ και θμιορεινισ ηϊνθσ κακϊσ και οι άμμοι - κροκάλεσ ςτισ κοίτεσ των 

ποταμϊν και χειμάρρων τθσ πεδινισ ηϊνθσ. τουσ ςχθματιςμοφσ αυτοφσ 

δθμιουργοφνται ελεφκεροι υδροφόροι ορίηοντεσ, τοπικισ κατά κανόνα ςθμαςίασ. 

υνικωσ κατά τθ διαδρομι των ποταμϊν από το εςωτερικό πεδινό τμιμα προσ το 

δζλτα, οι ελεφκεροι υδροφορείσ ςτισ κοίτεσ των ποταμϊν, μεταπίπτουν ςε 

υδροφορείσ μερικϊσ υπό πίεςθ. 

  Η αδρομερισ φάςθ των Ολοκαινικών αλλουβιακών αποκζςεων τθσ πεδινισ 

ηώνθσ, κακόςςον ςυνίςτανται από αδρόκοκκα ζωσ λεπτόκοκκα υλικά (κροκάλεσ, 

χαλίκια, άμμουσ, ιλφεσ και αργίλουσ), με ςυνολικό πάχοσ πάνω από 20 μζτρα. Θ 

υδροπερατότθτά τουσ κατά κζςεισ μεταβάλλεται από μεγάλθ ζωσ μικρι τόςο κατά 
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τθν οριηόντια όςο και κατά τθ κατακόρυφο ςυνιςτϊςα, με αποτζλεςμα να 

δθμιουργοφνται κατά κζςεισ τόςο ελεφκεροι υδροφόροι ορίηοντεσ  όςο και 

υδροφόροι μερικϊσ υπό πίεςθ και υπό πίεςθ ,με πλευρικζσ μεταβάςεισ.  

 Σα χαλαρά πλευρικά κοριματα των κλιτφων, οι κϊνοι κορθμάτων, Ολοκαινικισ 

θλικίασ κακϊσ και τα πλευρικά κοριματα και οι χειμαρϊδεισ αποκζςεισ  θλικίασ 

Βουρμίου ωσ και αρχζσ Ολοκαίνου που ςυνίςτανται από αδρόκοκκεσ άμμουσ και 

αςφνδετεσ κερατολικικζσ λατφπεσ. Οι ςυνκικεσ υδροφορίασ τουσ κεωροφνται 

ςχετικά ευνοϊκζσ, ςχθματίηουν υδροφόρουσ ορίηοντεσ τοπικισ κατά κανόνα 

ςθμαςίασ.  

 Τα πολυγενι κροκαλοπαγι χερςαίασ προζλευςθσ, Πλειςτοκαινικισ θλικίασ, που 

απαντϊνται ςτο ΝΑ τμιμα τθσ περιοχισ μελζτθσ πρόκειται για αδρομερι χαλαρό 

ζωσ θμιςυνεκτικό ςχθματιςμό κακοδιαβακμιςμζνο, με τα αςβεςτολικικά ςτοιχεία να 

υπερτεροφν ςε ςχζςθ με τα ραδιολαριτικά και τα ψαμμιτικά. Σα κροκαλοπαγι  

επικάκεινται αςφμφωνα ςτο ςχθματιςμό του Βοφναργου και είναι ςε τεκτονικι 

επαφι (ριγμα Πρόδρομοσ Σρόπαια εικ.3.3.12) με τουσ ςχθματιςμοφσ τθσ ηϊνθσ 

Πίνδου τόςο εντόσ τθσ λεκάνθσ απορροισ του Πθνειοφ όςο και ανατολικά αυτισ. ε 

ςθμαντικό τμιμα τθσ ζκταςισ τουσ τα κροκαλοπαγι επικαλφπτονται από 

παλαιοερυκρογι πάχουσ 5-10 μζτρων, με ςθμαντικι ςυμμετοχι αδρόκοκκου  

υλικοφ αφοφ ςυνίςταται από ψθφίδεσ και κροκάλεσ μικρϊν διαςτάςεων, 

κερατολικικζσ, με ςυνδετικό υλικό ερυκρζσ άμμουσ, (ςχθματιςμοί Κοφμανθσ και 

Προπόδων Φολόθσ).  

2) Από τουσ αλπικοφσ ςχθματιςμοφσ, χαρακρθρίηονται ωσ  υδροπερατοί, οι αςβεςτόλικοι 

και δολομίτεσ κακόςον λόγω κερματιςμοφ και καρςτικοποίθςθσ ζχουν υψθλό 

δευτερογενζσ πορϊδεσ και ανικουν ςτθν κατθγορία των μακροδιαπερατϊν ςχθματιςμϊν. 

Ειδικότερα : 

Οι Αςβεςτόλικοι τθσ Ιόνιασ ηώνθσ 

 Οι αςβεςτόλικοι θλικίασ Μ. Ιουραςικοφ – Αν. Κρθτιδικοφ, τθσ Ιόνιασ ηϊνθσ που 

εμφανίηονται ςτθ Κυλλινθ είναι λεπτοςτρωματϊδεισ ζωσ παχυςτρωματϊδεισ, 

ζντονα τεκτονιςμζνοι, παρουςιάηουν πολυάρικμεσ μικρζσ διακλάςεισ, πλθρωμζνεσ 

μερικϊσ ι ολικϊσ με αςβεςτιτικό υλικό, και ζχουν υποςτεί μικρι καρςτικοποίθςθ, 

χαρακτθρίηονται από μεγάλθ υδροπερατότθτα που οφείλεται ςτο δευτερογενζσ 

πορϊδεσ. Επίςθσ λόγω τθσ τεκτονικισ δομισ τουσ ευνοείται θ κίνθςθ του νεροφ ςε 
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βάκοσ. 

 Οι αςβεςτόλικοι θλικίασ Ανϊτερου Κρθτιδικοφ που εμφανίηονται ςτο ακρωτιριο 

Κουνουπζλι είναι ςτρωματϊδεισ ζωσ λεπτοςτρωματϊδεισ είναι ζντονα 

καρςτικοποιθμζνοι, κακόςον θ κερμομεταλλικι πθγι αναβλφηει ςτο φψοσ τθσ 

κάλαςςασ ςτθ βάςθ καρςτικοφ ςπθλαίου.  

 

Οι Αςβεςτόλικοι τθσ Γαβρόβου –Τρίπολθσ, 

Οι ςθμαντικότερεσ εμφανίςεισ τουσ ςτθ περιοχι μελζτθσ είναι αυτζσ ςτο όροσ κόλισ, 

Αςβεςτόλικοι τεφροί παχυςτρωματϊδεισ αποτελοφν τθ πλειονότθτα τθσ 

αςβεςτολικικισ μάηασ, ενϊνιασ θλικίασ αλλά και ςβεςτόλικοι και δολομίτεσ 

Μαιςτρίχτιασ θλικίασ, επίςθσ  ςτα ανατολικά του αντικλίνου εμφανίηονται ςε 

ηωνωειδι μορφι οι ανώτεροι αςβεςτόλικοι τθσ ςειράσ πριν τα ςτρώματα μετάβαςθσ 

προσ το φλφςχθ. Σο πάχοσ του ςχθματιςμοφ είναι πολλζσ εκατοντάδεσ μζτρα. Σα 

ανκρακικά ιηιματα του αντικλίνου του κόλισ δεν ζχουν μελετθκεί αλλά λαμβάνοντασ 

υπόψθ ότι είναι τεκτονιςμζνοι (όπωσ αναπτφςςεται ςτο 3ο κεφάλαιο), αναμζνεται να 

ζχουν αναπτφξει δευτερογενζσ πορϊδεσ. 

Οι αςβεςτόλικοι τθσ Πίνδου 

Από τουσ αςβεςτόλικουσ τθσ ηϊνθσ Πίνδου, αυτοί με το μεγαλφτερο υδρογεωλογικό 

ενδιαφζρον λόγω τθσ ζκταςθσ που καταλαμβάνουν  ςτθν ορεινι ηϊνθ τθσ περιοχισ 

μελζτθσ, και τθσ μεγάλθσ περατότθτασ που εμφανίηουν ( λόγω κατακερματιςμοφ και  

καρςτικοποίθςθσ) ςε ςυνάρτθςθ με το μεγάλο φψοσ ατμοςφαιρικϊν 

κατακρθμνιςμάτων τθσ ορεινισ ηϊνθσ είναι οι «Πλακϊδεισ αςβεςτόλικοι» του 

Ανϊτερου Κρθτιδικοφ,( βλζπε γεωλογικό χάρτθ),επίςθσ υδρογεωλογικό ενδιαφζρον 

αλλά ςε μικρότερο βακμό παρουςιάηουν και οι πλακϊδεισ αςβεςτόλικοι του 

«Δρυμοφ». τουσ ςχθματιςμοφσ αυτοφσ φιλοξενοφνται καρςτικοί υδροφόροι μεγάλθσ 

δυναμικότθτασ οι οποίοι δεν ςχθματίηουν ζνα ενιαίο καρςτικό ςφςτθμα, λόγω  

τεκτονικισ και ςτρωματογραφίασ.  

5.1.2. ΘΜΙΠΕΡΑΣΟΙ ΧΘΜΑΣΙΜΟΙ 

τθ κατθγορία αυτι εντάςςονται οι κατωτζρω  ςχθματιςμοί 

1) Από τουσ  μεταλπικοφσ ςχθματιςμοφσ: 

 τθ κατθγορία των θμιπερατϊν ςχθματιςμϊν εντάςςονται όλοι οι ςχθματιςμοί  
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θλικίασ από Ανω Πλειόκαινο ωσ Άνω Πλειςτόκαινο (Συρρινιο) εκτόσ των 

κροκαλοπαγϊν που αναφζρκθκαν ςτθ προθγοφμενθ παράγραφο. Δθλαδι οι 

ςχθματιςμοί από τουσ παλαιότερουσ προσ τουσ νεότερουσ είναι: Οινόθσ – Προφιτθ  

Ηλία, Περιςτερίου, Βοφρναγου, Κεραμιδιάσ και Καλακά όπωσ αναπτφςςονται 

κατακόρυφα πάνω ςτο παλαιοανάγλυφο των Απλικών ςχθματιςμών  ςτθ 

μεταλπικι λεκάνθ, κακόςον ςυνίςτανται από εναλλαγζσ άμμων , μαργϊν , αργίλων, 

κροκαλοπαγϊν, μαργαϊκϊν αςβεςτολίκων και ψαμιτϊν και κατά κζςεισ 

εμφανίηονται ςτρϊςεισ λιγνίτθ, οπότε εμφανίηουν μζτρια ζωσ μικρι 

υδροπερατότθτα ανάλογα με τθ ςυμμετοχι αδρόκοκκου ι λεπτομεροφσ υλικοφ, με 

αποτζλεςμα να αναπτφςονται επάλλθλοι υπό πίεςθ ι μερικϊσ υπό πίεςθ 

υδροφορείσ. Επίςθσ όπωσ ιδθ αναλφκθκε ςτο προθγοφμενο κεφάλαιο, οι ανωτζρω 

ςχθματιςμοί πζραν τθσ επιφανειακισ τουσ εμφάνιςθσ (βλζπε γεωλογικό χάρτθ), 

αναπτφςςονται οριηόντια (υπεδαφικά, βλζπε παράγραφο 3.3.2.1 και εικόνα 3.3.18) 

ςε όλθ ςχεδόν τθν ζκταςθ τθσ μεταλπικισ λεκάνθσ, πάντα ςφμφωνα με τα ςτοιχεία 

τθσ πετρελαιολογικισ ζρευνασ όπωσ ζχουν αναλυκεί ςτα προθγοφμενα κεφάλαια.  

 Οι χονδροκοκκϊδεισ αςβεςτιτικοί ψαμμίτεσ του ςχθματιςμοφ Κατάκολου , οι οποίοι 

κατά κζςεισ περιζχουν πιο αδρομερι ι πιο λεπτομερι υλικά που προζρχονται από 

διάφορα πετρϊματα. Είναι ςχθματιςμόσ θμιςυνεκτικόσ ωσ ςυνεκτικόσ, με μικρό 

δευτερογενζσ πορϊδεσ. Καλφπτει αςφμφωνα τόςο το ςχθματιςμό του Καλακά ςτο 

κεντρικό τμιμα τθσ λεκάνθσ, όςο και το ςχθματιςμό του Βοφναργου ςτο αντίκλινο 

τθσ Κυλλινθσ. Δεδομζνου και του μικροφ πάχουσ του 2-6 μζτρα, υδρογεωλογικά 

είναι μθ αξιόλογοσ ςχθματιςμόσ. 

2)Από τουσ Αλπικοφσ Σχθματιςμοφσ 

τθν κατθγορία αυτι μπορεί να ενταχκεί θ φάςθ των κροκαλοπαγϊν του φλφςχθ τθσ 

Ιόνιασ ηϊνθσ και τθσ ηϊνθσ Σρίπολθσ κακϊσ και θ ψαμιτικι φάςθ ικανοφ πάχουσ των 

ίδιων ςχθματιςμϊν. Λόγω τθσ υψθλισ ςυνεκτικότθτασ του ςχθματιςμοφ, το πρωτογενζσ 

πορϊδεσ δεν είναι ςθμαντικό, αλλά θ μεγάλθ πυκνότθτα διακλάςεων και ρθγμάτων 

εξαςφαλίηει ςτο ςχθματιςμό ςθμαντικό δευτερογενζσ πορϊδεσ  με μζτρια ζωσ μικρι 

υδροφορία. Μζςα ςτουσ ςχθματιςμοφσ αυτοφσ ζχει διαπιςτωκεί κατά κζςεισ 

υδροφορία, ιδιαίτερα ςτο Βουνό τθσ Μόμβρθσ (ταυρόπουλοσ 1992). 
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5.1.3. ΑΔΙΑΠΕΡΑΣΟΙ ΧΘΜΑΣΙΜΟΙ 

τθ κατθγορία αυτι εντάςςονται οι κάτωκι ςχθματιςμοί 

1)Από τουσ μεταλπικοφσ  ςχθματιςμοφσ  

 Οι ςφγχρονεσ ελϊδεισ αποκζςεισ που αποτελοφνται από αργίλουσ, ιλφεσ και 

ςπανιότερα άμμουσ με πολλά φυτικά λείψανα και εμφανίηονται ςτθ παραλιακι ηϊνθ 

γφρω από τισ λιμνοκάλαςςεσ 

 Οι κόκκινεσ- ιϊδεισ ποτάμιεσ ι λιμναίεσ ιλφεσ του ςχθματιςμοφ τθσ Ολυμπίασ,  πάχουσ 

250 μζτρων που εμφανίηονται ςτθν ευρφτερθ περιοχι του χωριοφ Γοφμερο. 

2)Από τουσ Αλπικοφσ ςχθματιςμοφσ  

 Από τθν ιηθματογενι ακολουκία τθσ ηϊνθσ τθσ Πίνδου, εντάςςονται ςτθν κατθγορία 

αυτι ο φλφςχθσ, οι ραδιολαρίτεσ και ιλυόλικοι τθσ ςχιςτοκερατολικικισ διάπλαςθσ, 

και τα Σριαδικά λατυποπαγι, είναι κοκκώδεισ ςυνεκτικοί ςχθματιςμοί με μικρό 

δευτερογενζσ πορώδεσ  λόγω τεκτονικισ καταπόνιςθσ και κατά ςυνζπεια ελάχιςτθ 

υδροφορία, γι΄αυτό και κεωροφνται  αδιαπζρατοι ςχθματιςμοί. .  

 Οι λεπτομερείσ φάςεισ του φλφςχθ των ηωνϊν Γαβρόβου-Σρίπολθσ και Ιόνιασ, κακϊσ 

αποτελοφνται κυρίωσ από αργιλικοφσ ςχιςτόλικουσ, πθλίτεσ και αργιλομάργεσ, μζςα 

ςτουσ οποίουσ ενίοτε παρεμβάλλονται ψαμμιτικοί πάγκοι.  

5.2 ΟΡΙΟΘΕΣΘΘ ΤΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΕΝΟΣΘΣΩΝ  

Από τθν υδρολικολογικι κατάταξθ των γεωλογικϊν ςχθματιςμϊν, προκφπτει ότι ςτθν 

περιοχι μελζτθσ αναπτφςςονται οι κάτωκι υδρογεωλογικζσ ενότθτεσ: 

1. Σα καρςτικά υδροφόρα ςυςτιματα τθσ Ιόνιασ ηϊνθσ, τθσ ηϊνθσ Γαβρόβου - Σρίπολθσ 

και τθσ ηϊνθσ Πίνδου. 

2. Σα υδροφόρα ςυςτιματα των  ςχθματιςμϊν του Πλειο-Πλειςτοκαίνου 

3. Σα υδροφόρα ςυςτιματα των ςχθματιςμϊν του Ολοκαίνου 

Οι οποίεσ παρουςιάηονται αναλυτικά ςτισ επόμενεσ παραγράφουσ. 

5.2.1  ΚΑΡΣΙΚΑ ΤΔΡΟΦΟΡΑ ΤΣΘΜΑΣΑ  

τα καρςτικά ςυςτιματα, θ κατανομι των καρςτικϊν μορφϊν (καρςτικοί αγωγοί, 

κοιλότθτεσ κλπ) ακολουκεί κατά κανόνα τθ διεφκυνςθ των τεκτονικϊν και 

λικοςτρωματογραφικϊν αςυνεχειϊν (Καλλζργθσ 2001). Κατά τόπουσ οι ανκρακικοί 

ςχθματιςμοί, κυρίωσ μζςω των ρθξιγενϊν ηωνϊν δφνανται να επικοινωνοφν, όπωσ κα 
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αναλυκεί ςτισ επόμενεσ παραγράφουσ, διαμορφϊνοντασ ζναν ενιαίο υδροφόρο. 

 

 Σο καρςτικό ςφςτθμα των  αςβεςτολίκων τθσ Ιόνιασ ηώνθσ ςτθ Κυλλινθ και ςτο 

Κουνουπζλι αποτελεί τισ μοναδικζσ επιφανειακζσ εμφανίςεισ ςτθ ςτενι περιοχι μελζτθσ, 

δεδομζνου δε ότι είναι μικρό ςε ζκταςθ ζχει τοπικό υδρογεωλογικό ενδιαφζρον. Αντίκετα 

οι εμφανίςεισ αυτζσ αποτελοφν ςθμαντικζσ ενδείξεισ για τθν «υπεδαφικι» εμφάνιςθ των 

αςβεςτολίκων τθσ Ιόνιασ, που λόγω τεκτονιςμοφ και διαπειριςμοφ αναμζνεται να είναι 

κατακερματιςμζνοι και να δίνουν τθν δυνατότθτα βακειάσ κυκλοφορίασ του νεροφ ςτο 

αλπικό υπόβακρο τθσ μεταλπικισ λεκάνθσ. τισ βακειζσ γεωτριςεισ πετρελαίου ζχουν 

διαπιςτωκεί κατακερματιςμζνοι αςβεςτόλικοι τθσ Ιόνιασ. Επίςθσ ςε δφο γεωτριςεισ που 

ανορφχκθκαν από το ΙΓΜΕ ςτθ περιοχι Λεχαινϊν (πλθςίον του αεροδρομίου τθσ 

Ανδραβίδασ) ςυνάντθςαν τουσ αςβεςτολίκουσ τθσ Ιόνιασ ςε μικρά βάκθ, ςτα 103 και 174 

μζτρα, οι οποίοι είχαν αρτεςιανι υδροφορία ηεςτοφ νεροφ, ειδικότερα δε  τθν υψθλότερθ 

κερμοκραςία 250C είχε το νερό τθσ γεϊτρθςθσ με το μικρότερο βάκοσ. Σο γεγονόσ αυτό ςε 

ςυνάρτθςθ με τθν εκδιλωςθ τθσ πθγισ ςτο Κουνουπζλι, κερμοκραςίασ 28-30 0C, αποτελεί 

ςθμαντικι ζνδειξθ τθσ κίνθςθσ του νεροφ ςτουσ αςβεςτολίκουσ τθσ Ιόνιασ ςε μεγάλα βάκθ.  

 

Σο καρςτικό ςφςτθμα των αςβεςτολίκων  τθσ ηώνθσ Γαβρόβου – Σρίπολθσ, με τθ 

ςθμαντικότερθ εμφάνιςθ ςτο όροσ κόλισ, δεν ζχει μελετθκεί ωσ τϊρα. Αλλά τα ανκρακικά 

ιηιματα του αντικλίνου του κόλισ είναι ζντονα τεκτονιςμζνα, όπωσ ιδθ ζχει αναλυκεί και 

αναμζνεται να ζχουν αναπτφξει δευτερογενζσ πορϊδεσ. Σα ιηιματα κατατάςςονται ςτα 

ανϊτερα μζλθ τθσ παχυςτρωματϊδουσ νθρθτικισ ιηθματογενοφσ ακολουκίασ τθσ ηϊνθσ. 

Γενικότερα ςτα ανκρακικά ιηιματα τθσ Γαβρόβου - Σρίπολθσ λόγω λικοςτρωματογραφικϊν 

και ιηθματογενϊν χαρακτιρων αναπτφςςονται ολοκαρςτικζσ μορφζσ ςε άλλεσ περιοχζσ τθσ 

Πελοποννιςου. τθ περιοχι κόλισ ενδζχεται να είναι αναπτυγμζνεσ υπόγειεσ καρςτικζσ 

μορφζσ. τθ περίπτωςθ αυτι κα ακολουκοφν τθ διεφκυνςθ των τεκτονικϊν και 

λικοςτρωματογραφικϊν αςυνεχειϊν. 

Είναι χαρακτθριςτικό ότι μεταξφ των δυτικϊν παρυφϊν του Ερφμανκου και των δυτικϊν 

παρυφϊν του κόλισ (που αποτελοφν τα όρια Πίνδου –Γαβρόβου και Γαβρόβου – Ιόνιασ 

αντίςτοιχα), θ ςτρωματογραφικι ακολουκία τθσ Ηϊνθσ Γαβρόβου, παρουςιάηεται 

ςυμπιεςμζνθ με ηωνωειδισ εμφανίςεισ και εφιππεφςεισ από τα ανατολικά προσ τα δυτικά 

και  με διεφκυνςθ Β-Ν, που διατζμνονται από ριγματα ( και οι αςβεςτόλικοι και ο φλφςχθσ) 
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με διεφκυνςθ Α-Δ ζωσ κα ΑΝΑ-ΔΒΔ. Αλλά και ςτθ περιοχι του Χελμοφ (όπου αναπτφςςονται 

τα κατώτερα μζλθ τθσ ιηθματογενοφσ ακολουκίασ) τα ριγματα ζχουν διεφκυνςθ Α-Δ και 

ςπανιότερα Β-Ν, γενικά ςτθ ηώνθ  επικρατεί θ τεκτονικι των διαρριξεων ζναντι εκείνθσ 

των  πτυχώςεων (ΣΟΦΛΙΑ 1976).  

Από τα ανωτζρω προκφπτει ότι ςτθ περίπτωςθ που ζχει αναπτυχκεί καρςτ οι 

τεκτονογενετικοί παράγοντεσ ευνοοφν τθ κίνθςθ του νεροφ ςε βάκοσ και ενδεχομζνωσ 

ςτθ διεφκυνςθ Α-Δ. Τπάρχουν όμωσ ενδείξεισ χζρςευςθσ τθσ περιοχισ πριν τθν απόκεςθ 

του φλφςχθ (όπωσ αναλφκθκε ςτθ παλαιογεωγραφικι εξζλιξθ του αλπικοφ υποβάκρου κεφ. 

3.2.2.) και πικανότθτα καμμζνου παλαιοκάρςτ. Ενδζχεται δε ςτθ περιοχι μελζτθσ οι 

αςβεςτόλικοι τθσ Γαβρόβου να είναι ςε επαφι με τουσ αςβεςτολίκουσ τθσ Ιόνιασ,  λόγω 

υποεπϊκθςθσ τθσ εςωτερικισ Ιόνιασ Ηϊνθσ (όπωσ αναλφεται ςτισ πραγράφουσ τθσ 

παλαιογεωγραφίασ και τεκτονικισ τθσ Ιόνιασ ) και ζχοντασ ωσ δεδομζνο ότι ο φλφςχθσ  ςτισ 

ανατολικζσ παρυφζσ του κόλισ ανικει ςτθν Ιόνια Ηϊνθ (φφλο Αμαλιάδα). 

 

Σο καρςτικό ςφςτθμα των αςβεςτολίκων τθσ ηώνθσ Πίνδου είναι αυτό με τθ μεγαλφτερθ 

δυναμικότθτα ςτθ περιοχι μελζτθσ λόγω ζκταςθσ, περατότθτασ και μεγάλου φψουσ 

ατμοςφαιρικϊν κατακρθμνιςμάτων που δζχεται. 

τουσ ανκρακικοφσ ςχθματιςμοφσ ειδικότερα του Αν. Κρθτιδικοφ, φιλοξενοφνται καρςτικοί 

υδροφόροι μεγάλθσ δυναμικότθτασ οι οποίοι όμωσ δεν ςχθματίηουν ζνα ενιαίο καρςτικό 

ςφςτθμα, λόγω τεκτονικισ και ςτρωματογραφίασ. Θ ιηθματογενισ ακολουκία του 

τεκτονικοφ καλφμματοσ τθσ Πίνδου εμφανίηεται παραμορφωμζνθ από ζνα ςφςτθμα 

εφιππεφςεων που ςυνδζονται γενετικά με μεγααντικλινικζσ και ςυγκλινικζσ μορφζσ το 

οποίο ςε ςυνάρτθςθ με τισ ςτρωματογραφικζσ εναλλαγζσ, ζχει ωσ αποτζλεςμα τθ 

δθμιουργία πολλαπλϊν επιπζδων βάςθσ, τα οποία οριοκετοφνται από τουσ θμιπερατοφσ 

και αδιαπζρατουσ ςχθματιςμοφσ τθσ ηϊνθσ (το κλαςτικό Σριαδικό, οι ραδιολαρίτεσ και 

ιλυόλικοι τθσ ςχιςτοκερατολικικισ διάπλαςθσ τουσ ςχθματιςμοφσ του φλφςχθ). 

Ζτςι το κάρςτ αναπτφςςεται ςε διάφορα τοπογραφικά επίπεδα και δθμιουργεί αυτόνομεσ ι 

θμιαυτόνομεσ υδρογεωλογικζσ ενότθτεσ. Η διεφκυνςθ των τεκτονικών λεπίων 

(επωκιςεων) ςτθ περιοχι μελζτθσ, που αποτελεί τθ μετωπικι ηϊνθ του καλφμματοσ, είναι 

ΒΑ-ΝΔ με μζτριεσ κλίςεισ (250-450) προσ τα ανατολικά ι νοτιοανατολικά, ςχθματίηοντασ 

μια κεραμωτι διάταξθ, με κφριο μθχανιςμό παραμόρφωςθσ τθ διαδικαςία τθσ 

ρθγμάτωςθσ ,θ ςυνιςτϊςα τθσ οποίασ δείχνει ότι υπερτερεί ςθμαντικά ςε ςχζςθ με τθ 
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ςυνιςτϊςα τθσ πτφχωςθσ (Π. ΞΙΠΟΛΙΑ, 2000). Η κυριότερθ ζκφραςθ αυτισ τθσ 

κατάςταςθσ είναι θ εκδιλωςθ καρςικών πθγών, επαφισ ι υπερχείλιςθσ, κυρίωσ ςτθν 

ορεινι αλλά και θμιορεινι ηώνθ. Οι πθγζσ αυτζσ είναι ποικίλθσ δυναμικότθτασ, δεδομζνου 

ότι εκφορτίηουν ςυςτιματα ποικίλου μεγζκουσ και δυναμικότθτασ και τροφοδοτοφν το 

ποταμό Πθνειό. ε τρείσ από αυτζσ τθσ πθγζσ,  Κακοταρίου, Αγίασ Κυριακισ και 

Κεφαλόβρυςο ςτα Σςίπιανα, ελιφκθςαν δείγματα για τθ παροφςα διατριβι. Ο υπόγειοσ 

υδροκρίτθσ λόγω των κλίςεων των λεπϊν υπερβαίνει τα όρια του υδροκρίτθ τθσ λεκάνθσ 

του Πθνειοφ προσ τα ανατολικά, αλλά λόγω τθσ ΒΑ-ΝΔ διεφκυνςθσ των λεπϊν και τθσ 

επικράτθςθσ του μθχανιςμοφ τθσ ρθγμάτωςθσ (τα λζπθ διατζμνονται από ριγματα 

διεφκυνςθσ Α-Δ και ΒΑ-ΝΔ) το νερό πζραν τθσ εκφόρτιςισ του δια μζςου των καρςτικών 

πθγών δφναται να οδθγείται  τόςο ςε βάκοσ και να τροφοδοτεί  τουσ βακείσ ορίηοντεσ ι 

το υπόβακρο του τεκτονικοφ βυκίςματοσ «Σιμόπουλο» (βλζπε παρ . 3.3.4 ) όςο και πιο 

επιφανειακά και να τροφοδοτεί τουσ νεογενείσ ςχθματιςμοφσ ςτο ΝΑ τμιμα τθσ 

οριςκείςασ περιοχισ μελζτθσ και να τροφοδοτεί τισ πθγζσ του Πθνειακοφ Λάδωνα. 

 

5.2.2  ΤΔΡΟΦΟΡΑ ΤΣΘΜΑΣΑ ΧΘΜΑΣΙΜΩΝ ΣΟΤ ΠΛΕΙΟ-ΠΛΕΙΣΟΚΑΙΝΟΤ 

Διαχωρίηονται ςε δυο υδροφόρα ςυςτιματα .Σο πρϊτο αναπτφςςεται ςτα κροκαλοπαγι 

τθσ ΝΑ ηϊνθσ τθσ περιοχισ μελζτθσ τροφοδοτείται από το καρςτικό ςφςτθμα τθσ Πίνδου και 

αυτό τροφοδοτεί ςτθ ςυνζχεια το δεφτερο ςφςτθμα που αναπτφςςεται ςτθν υπόλοιπθ 

μεταλπικι λεκάνθ τθσ περιοχισ μελζτθσ.  

ΠΡΩΣΟ ΤΔΡΟΦΟΡΟ ΤΣΗΜΑ 

Αναπτφςςεται ςτα πολυγενι κροκαλοπαγι χερςαίασ προζλευςθσ, Πλειςτοκαινικισ 

θλικίασ, που απαντϊνται ςτο ΝΑ τμιμα τθσ περιοχισ μελζτθσ. Σα κροκαλοπαγι  πάχουσ 250 

μζτρων, επικάκονται αςφμφωνα ςτο ςχθματιςμό του Βοφναργου και είναι ςε τεκτονικι 

επαφι (ριγμα Πρόδρομοσ Σρόπαια) με τουσ ςχθματιςμοφσ τθσ ηϊνθσ Πίνδου τόςο εντόσ τθσ 

λεκάνθσ απορροισ του Πθνειοφ όςο και ανατολικά αυτισ. ε ςθμαντικό τμιμα τθσ ζκταςισ 

τουσ τα κροκαλοπαγι επικαλφπτονται από παλαιοερυκρογι πάχουσ 5-10 μζτρων, που 

ςυνίςταται από ψθφίδεσ και κροκάλεσ μικρϊν διαςτάςεων, κερατολικικζσ, με ςυνδετικό 

υλικό ερυκρζσ άμμουσ, (ςχθματιςμοί Κοφμανθσ και Προπόδων Φολόθσ). τθ ηϊνθ επαφισ 

των κροκαλοπαγϊν ι του επικαλφμματόσ τουσ με τουσ υποκείμενουσ ι πλευρικά 

ιςοδφναμουσ (Hageman1975), πιο λεπτομερείσ ςχθματιςμοφσ  Κεραμιδιάσ και Ολυμπίασ 
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αλλά και ςτο ανατολικό τμιμα του ςχθματιςμοφ τθσ Κεραμιδιάσ (Βάλμθσ) ςτισ περιοχζσ 

Αντρωνίου, Κατςαροφ, Λοφκα κλπ, εκδθλϊνεται μεγάλοσ αρικμόσ πθγϊν με ςθμαντικζσ 

παροχζσ που ανζρχονται ςε 70, 90 ωσ και 150 m3 /h (Παπαναςταςίου και ςυνεργάτεσ 1989, 

Τπουργείο Ανάπτυξθσ), που ςυμβάλουν ςτθν επιφανειακι απορροι του Πθνειακοφ Λάδωνα. 

Οι πθγζσ αυτζσ τροφοδοτοφνται από κατειςδφςεισ εκτόσ τθσ λεκάνθσ απορροισ  του 

ποταμοφ Πθνειοφ (Παπαναςταςίου και ςυνεργάτεσ 1989, Τπουργείο Ανάπτυξθσ), γεγονόσ 

πολφ πικανό λόγω τθσ εγκάρςιασ τεκτονικισ επαφισ των κροκαλοπαγϊν με τουσ 

αςβεςτολίκουσ τθσ Πίνδου ςε ςυνάρτθςθ με τθν ΒΑ-ΝΔ διεφκυνςθ των γεωλογικϊν δομϊν 

τθσ Πίνδου που ουςιαςτικά είναι ςφςτθμα εφιπεφςεων που ςυνδζονται γενετικά με 

μεγααντικλινικζσ και ςυγκλινικζσ μορφζσ. Επί πλζον δια μζςου των ενεργών  ρθξιγενών 

ηωνών Τρόπαια Πρόδρομοσ και Κοφμανθσ ευνοείται θ κατά βάκοσ διείςδυςθ του νεροφ και 

θ τροφοδοςία τόςο των κροκαλοπαγών όςο και των  υποκείμενων ςχθματιςμών. Δθλαδι θ 

τροφοδοςία του ςχθματιςμοφ γίνεται τόςο από τθν άμμεςθ κατείςδυςθ όςο και από 

πλευρικζσ μεταγγίςεισ από τα καρςτικά υδροφόρα ςυςτιματα τθσ Πίνδου και αυτόσ με τθ 

ςειρά του τροφοδοτεί το ςχθματιςμό τθσ Κεραμιδιάσ και ενδεχομζνωσ και του Βοφναργου 

ςτον οποίο επικάκειται αςφμφωνα. 

ΔΕΤΣΕΡΟ ΤΔΡΟΦΟΡΟ ΤΣΗΜΑ 

Αναπτφςςεται ςτα ιηιματα των μεταλπικϊν  ςχθματιςμϊν Οινόθσ – Προφιτθ Ηλία, 

Περιςτερίου, Βοφρναγου, Κεραμιδιάσ, και Καλακά θλικίασ Ανω Πλειόκαινο ωσ Άνω 

Πλειςτόκαινο, που πλθροφν τθ μεταλπικι λεκάνθ, αναπτφςονται επάλλθλοι υπό πίεςθ ι 

μερικώσ υπό πίεςθ υδροφορείσ κακόςον ςυνίςτανται από εναλλαγζσ άμμων, μαργϊν, 

αργίλων, κροκαλοπαγϊν, μαργαϊκϊν αςβεςτολίκων και ψαμιτϊν ενϊ κατά κζςεισ 

εμφανίηονται ςτρϊςεισ λιγνίτθ και εμφανίηουν μζτρια ζωσ μικρι υδροπερατότθτα 

ανάλογα με τθ ςυμμετοχι αδρόκοκκου ι λεπτομεροφσ υλικοφ. 

Σα ανωτζρω ιηιματα πζραν τθσ επιφανειακισ τουσ εμφάνιςθσ αναπτφςςονται (υπεδαφικά) 

πάνω ςτο παλαιοανάγλυφο των Απλικών ςχθματιςμών ςε όλθ ςχεδόν τθν ζκταςθ τθσ 

μεταλπικισ λεκάνθσ όπωσ ζχει αναλυκεί ςτα προθγοφμενα κεφάλαια. Λόγω των τεκτονικϊν 

κινιςεων και του διαπειριςμοφ που λάμβαναν χϊρα ςτθ διάρκεια τθσ ιηθματογζνεςθσ ςτθν 

οριηόντια εξζλιξι τουσ ζχουν αποτεκεί ςχθματιςμοί πλευρικά ιςοδφναμοι όπωσ και 

ςχθματιςμοί που αποτελοφν πλευρικι μετάβαςθ ο ζνασ ςτον άλλο, ςτθ δε κατακόρυφθ 

εξζλιξι τουσ παρατθροφνται αςυμφωνίεσ, το γεγονόσ αυτό ςε ςυνάρτθςθ με τθ τεκτονικι 

από το Α. Πλειςτόκαινο ωσ ςιμερα δθμιουργεί ουςιαςτικά μια ςφνκετθ εικόνα επάλλθλων 
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υπό πίεςθ ι μερικϊσ υπό πίεςθ υδροφόρων που δφνανται να ζφεραν ςε επαφι 

υδροφορείσ διαφορετικϊν ςχθματιςμϊν. Σο ιηιματα παρουςιάηουν μικρό πάχοσ (600-1250 

μζτρα) ςτθ περιοχι εξάπλωςθσ (υπεδαφικά) των τριαδικϊν εβαποριτϊν, αντίκετα ςτισ 

ευρφτερθ περιοχζσ Αμαλιάδασ το πάχοσ τουσ ξεπερνά τα 3000 μζτρα (Καμπζρθσ, 1987).  

Θ τροφοδοςία των επάλλθλων υδροφόρων γίνεται, είτε από τθν άμμεςθ  κατείςδυςθ των 

ατμοςφαιρικϊν κατακρθμνιςμάτων ςτισ προβολζσ των υδροφόρων, είτε δια μζςου των 

ρθγματικϊν ηωνϊν που είναι μία ςθμαντικι ςυνιςτϊςα ςτθ περιοχι (βλζπε εικόνα 3.3.17), 

είτε μζςω μεταγγίςεων  με περίπλοκουσ μθχανιςμοφσ από μακρινζσ αποςτάςεισ. Επίςθσ 

κάποια ςυνειςφορά ςτθ τροφοδοςία αυτϊν ζχει και το νερό τθσ τεχνθτισ λίμνθσ Πθνειοφ.  

Σθμαντικι πλθροφορία πολφ βακειάσ κυκλοφορίασ νεροφ ςτουσ νεογενείσ ςχθματιςμοφσ 

δίνεται από τον Κίςκυρα (1964), ςφμφωνα με τον οποίο ςε βακειά γεώτρθςθ τθσ 

εταιρείασ ΧΕΛΗ κάτω από το Χωριό Βοφναργο ςε βάκοσ περίπου 1000 μζτρων 

διαπιςτώκθκε θ παρουςία αρτεςιανοφ υδροφόρου ορίηοντα. 

5.2.3 ΤΔΡΟΦΟΡΑ ΤΣΘΜΑΣΑ ΣΩΝ ΧΘΜΑΣΙΜΩΝ ΣΟΤ ΟΛΟΚΑΙΝΟΤ 

Σα υδροφόρα ςυςτιματα των ςχθματιςμϊν του Ολοκαίνου είναι  ελεφκεροι 

υδροφόροι ορίηοντεσ, τοπικισ κατά κανόνα ςθμαςίασ ςτισ ποτάμιεσ και χειμάρριεσ 

αποκζςεισ τθσ ορεινισ και θμιορεινισ ηϊνθσ, ςτα χαλαρά πλευρικά κοριματα των κλιτφων, 

και ςτουσ κϊνουσ κορθμάτων. τισ αλλουβιακζσ αποκζςεισ τθσ πεδινισ ηϊνθσ 

δθμιουργοφνται κατά κζςεισ τόςο ελεφκεροι υδροφόροι ορίηοντεσ όςο και υδροφόροι 

μερικϊσ υπό πίεςθ και υπό πίεςθ, με πλευρικζσ μεταβάςεισ κακόςον θ υδροπερατότθτά 

τουσ κατά κζςεισ μεταβάλλεται από μεγάλθ ζωσ μικρι τόςο κατά τθν οριηόντια όςο και 

κατά τθ κατακόρυφο ςυνιςτϊςα.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ  6Ο              

                                                                          ΤΔΡΟΧΗΜΕΙΑ - ΙΟΣΟΠΙΚΗ ΤΔΡΟΛΟΓΙΑ 

6.1 ΥΔΟΧΗΜΕΙΑ  

Η χθμικι ςφςταςθ των υπόγειων νερϊν αρχίηει να διαμορφϊνεται αμζςωσ μετά τθν 

επαφι του νεροφ τθσ βροχισ με το ζδαφοσ, όταν αναπλθρωκεί θ εδαφικι υγραςία 

κινοφνται λόγω βαρφτθτασ ςτθ κορεςμζνθ ηϊνθ και ςυμμετζχουν ςτθ διαδρομι του 

υπόγειου νεροφ. Σε όλθ τθ διαδρομι του υπόγειου νεροφ μεταβάλλεται θ χθμικι του 

ςφςταςθ λόγω χθμικϊν διαδικαςιϊν διάλυςθσ, απόκεςθσ αλάτων, ιοντοανταλλαγισ, 

οξειδαναγωγισ κ.λ.π. Επίςθσ ςθμαντικοί παράγοντεσ ςτθ διαμόρφωςθ τθσ χθμικισ 

ςφςταςθσ του υπόγειου νεροφ είναι θ απόςταςθ που διανφει και το βάκοσ ςτο οποίο 

κατειςδφει ςε ςχζςθ με τθν επιφάνεια του εδάφουσ. Οπότε θ διάκριςθ των υδροχθμικϊν 

μθχανιςμϊν, που επθρεάηουν τον ποιοτικό χαρακτιρα των υπόγειων νερϊν τθσ περιοχισ 

ζρευνασ, απαιτεί μία πολυδιάςτατθ κεϊρθςθ, αφοφ εξαρτάται από γεωλογικοφσ, 

τεκτονικοφσ, υδρογεωλογικοφσ και ανκρωπογενείσ παράγοντεσ. 

6.1.1 ΔΙΚΤΥΟ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ 

Μετά τθ γεωλογικι, τεκτονικι – νεοτεκτονικι, υδρογεωλογικι διερεφνθςθ τθσ 

περιοχισ μελζτθσ, από τθν οποία προζκυψε πικανι επικοινωνία των κερμομεταλλικϊν 

νερϊν μζςα από τισ ηϊνεσ των ρθγμάτων τθσ περιοχισ και πικανι τροφοδοςία αυτϊν και 

από τουσ ανκρακικοφσ ςχθματιςμοφσ του Ερφμανκου, ςχεδιάςτθκε το δίκτυο 

δειγματολθψίασ. Δεδομζνου ότι ςκοπόσ τθσ δειγματολθψίασ είναι να μελετθκεί ο 

υδροχθμικόσ χαρακτιρασ των υπόγειων νερϊν και να γίνει ςυςχζτιςθ τθσ χθμικισ τουσ 

ςφςταςθσ και τθσ ιςοτοπικισ τουσ ςφνκεςθσ, προκειμζνου να εξαχκοφν ςυμπεράςματα 

τόςο ωσ προσ τθ μεταξφ τουσ ςχζςθ όςο και ωσ προσ τθν τροφοδοςία τουσ, το δίκτυο 

δειγματολθψίασ περιλαμβάνει τισ κερμομεταλλικζσ εμφανίςεισ κακϊσ και πθγζσ και 

γεωτριςεισ γλυκοφ νεροφ με διαςπορά ςτθν ζκταςθ τθσ περιοχισ μελζτθσ. Πςον αφορά τα 

δείγματα γλυκοφ νεροφ αυτά βρίςκονται ςε διαφορετικά κλιμακοφμενα υψόμετρα. Τα βαςικά 

χαρακτθριςτικά του δικτφου δειγματολθψίασ τθσ περιοχισ ζρευνασ, αναγράφονται ςτο 

πίνακα (6.1.1). Οι κζςεισ δειγματολθψίασ αποτυπϊνονται ςτο χάρτθ τθσ εικόνασ (6.1.1).  
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ΔΕΙΓΜΑ X ( ΕΓΑ 87) Y(ΕΓΑ 87) Z /ΒΑΘΟ 

m 

ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ 

STSIP 304151.00 4194017.00 1062 Ρθγι Κεφαλόβρυςο ςτα Τςίπιανα, 
αςβεςτόλικοι ηϊνθσ Ρίνδου. Καρςτικι 
πθγι. 

SAGKYR 303173.00 4191423.00 931 Ρθγι Αγία Κυριακι. αςβεςτόλικοι 
ηϊνθσ Ρίνδου. Καρςτικι πθγι 

SKAK 297979.00 4189789.00 506 Ρθγι Κακοτάρι, αςβεςτόλικοι ηϊνθσ 
Ρίνδου. Καρςτικι πθγι. 

SXAB 271355.00 4192974.00 93 Ρθγι Χαβάρι, ςε Ρλειο -Τεταρτογενείσ  
ςχθματιςμοφσ.  

GA2 263263.00 4202648.00 13/10 Αβακισ αρτεςιανι γεϊτρθςθ (φίλτρα 
6-10μ) ςε τεταρτογενείσ ςχθματιςμοφσ, 
ςτθ περιοχι Λεχαινϊν, ΝΑ τθσ πθγισ 
Βρωμονζρι.  

S1 245715.00 4194113.00 11 Ρθγι  γλυκοφ νεροφ, ςτα δυτικά τθσ 
κερμισ πθγισ Κυλλινθσ, ςε νεογενείσ 
ςχθματιςμοφσ. Ρεριοχι Λουτρϊν 
Κυλλινθσ. 

GA3 264663.00 4202820.00 46/180 Γεϊτρθςθ βακειά ( φίλτρα ςτα 150-180 
μζτρα) ςε τεταρτογενείσ ςχθματιςμοφσ 
ανατολικά τθσ πθγισ Βρωμονζρι , 
χωριό Αγ. Θεόδωροι. 

LAKE 276613.00 4193104.00 87 Νερό από τθ τεχνθτι Λίμνθ Ρθνειοφ 
(ςτο χωριό Κεραμιδιά).  

GA1 261990.00 4202752.00 5/232 Γεϊτρθςθ αρτεςιανι βάκουσ 232μ. 
(ΙΓΜΕ) αςβεςτόλικοι Ιόνιασ, από 174 -
232μ.Ρεριοχι Λεχαινϊν ΝΑ τθσ πθγισ 
Βρωμονζρι. Νερό κερμομεταλλικό. 

SBR 262633.00 4203121.00 7 Ρθγι Βρωμονζρι Λεχαινϊν ςε 
τεταρτογενείσ ςχθματιςμοφσ. Νερό 
κερμομεταλλικό 

SKYL 246265.00 4193819.00 18 Ρθγι Κυλλινθσ, ςε νεογενείσ 
ςχθματιςμοφσ. Νερό κερμομεταλλικό 

G8 246265.00 4193839.00 18 Γεϊτρθςθ «ΧΕΛΗ» ςτθ πθγι  Κυλλινθσ 
ςε νεογενείσ ςχθματιςμοφσ. Νερό 
κερμ/κό 

SKOU 267450.00 4220282.00 0 Ρθγι Κουνουπζλι, αςβεςτόλικοι Ιόνιασ 
ηϊνθσ. Νερό κερμομεταλλικό 

GKOU 267450.00 4220202.00 0/170 Γεϊτρθςθ Κουνουπζλι (αρτεςιανι , 
περίπου 170 μ. βάκοσ). Νερό 
κερμομεταλλικό 

Πίνακας6.1.1.Οι κζςεισ  δειγματολθψίασ
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 Εικόνα 6.1.1  Χάρτθσ τθσ περιοχισ μελζτθσ όπου αποτυπϊνονται οι κζςεισ δειγματολθψίασ 
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6.1.2  ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ –ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ 

Συνολικά ελιφκθςαν 15 δείγματα νεροφ, εκ των οποίων τα 13 είναι νεροφ πθγϊν 

και γεωτριςεων γλυκοφ και κερμομεταλλικοφ νεροφ, ζνα δείγμα επιφανειακοφ νεροφ από 

τθ τεχνθτι Λίμνθ Ρθνειοφ κακϊσ και ζνα δείγμα βροχισ. Η δειγματολθψία ζλαβε χϊρα 

αρχζσ Ιουνίου του 2009, εκτόσ από το δείγμα βροχισ που ςυλλζχκθκε 15 Απριλίου 2009. 

Κατά τθ δειγματολθψία τθρικθκαν οι αςφαλείσ κανόνεσ δειγματολθψίασ, ϊςτε να 

εξαχκοφν ορκά ςυμπεράςματα για τον υδροχθμικό χαρακτιρα των υδροφόρων οριηόντων. 

Οι φιάλεσ τθσ δειγματολθψίασ είχαν προθγουμζνωσ πλυκεί καλά με υδροχλωρικό οξφ (HCl) 

5% κ.β., ενϊ πριν τθ λιψθ του δείγματοσ ξεπλζνονταν με το νερό τθσ δειγματολθψίασ. Τα 

δείγματα αποκθκεφκθκαν ςε τρείσ φιάλεσ πολυαικυλενίου: 

 Η πρϊτθ φιάλθ ιταν όγκου 100 ml, και περιείχε δείγμα νεροφ το οποίο δεν είχε 

υποςτεί καμία επεξεργαςία. Το δείγμα αυτό χρθςιμοποιικθκε για τον προςδιοριςμό 

των ιςοτοπικϊν λόγων 18Ο / 16Ο και D/H του νεροφ. Οι ιςοτοπικζσ αναλφςεισ ζγιναν 

ςτο Ινςτιτοφτο Γεωφυςικισ και θφαιςτειολογίασ του Ραλζρμο, Ιταλίασ. 

 Η δεφτερθ φιάλθ ιταν 1 lt και περιείχε δείγμα νεροφ το οποίο δεν είχε υποςτεί 

καμία επεξεργαςία. Το δείγμα αυτό χρθςιμοποιικθκε για τον προςδιοριςμό των 

ανιόντων. 

 Η τρίτθ φιάλθ ιταν όγκου 100 ml, περιείχε  δείγμα νεροφ το οποίο είχε επί τόπου 

διθκθκεί και οξινιςτεί γιατί προορίηονταν για τθν ανάλυςθ των κατιόντων. Σε αυτι 

τθν περίπτωςθ το δείγμα νεροφ αρχικά διθκικθκε ςε θκμό διαμζτρου 0.45μm και 

κατάλλθλθ αντλία κενοφ και ζπειτα οξυνίςτθκε με τθν προςκικθ 0.5 ml πυκνοφ 

υπερκάκαρου νιτρικοφ οξζοσ (HNO3), ζτςι ϊςτε το pH να γίνει μικρότερο από 2 

(Appelo and Postma 1994), με ςκοπό  να αποτραπεί θ ανάπτυξθ βακτθρίων, οι 

οξειδωτικζσ αντιδράςεισ και θ προςρόφθςθ ι  κακίηθςθ κατιόντων (Lloyd and 

Heathcote, 1985). 

Τα δείγματα ςφραγίηονταν καλά και φυλάςςονταν ςε μικρά φορθτά ψυγεία μζχρι τθν 

αποςτολι τουσ ςτο εργαςτιριο, όπου και αποκθκεφονταν ςε κερμοκραςία 4 οC. 

6.1.2.1   ΜΕΤΗΣΕΙΣ ΥΡΑΙΘΟΥ 

Οι αςτακείσ φυςικοχθμικζσ παράμετροι του νεροφ μετρικθκαν επί τόπου, κατά τθδιάρκεια  
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τθσ δειγματολθψίασ, ειδικότερα μετρικθκε ςτο χϊρο τθσ δειγματολθψίασ θ κερμοκραςία 

(Τw), θ ειδικι θλεκτρικι αγωγιμότθτα (Ε.C.), το pH, το δυναμικό οξειδοαναγωγισ (Eh), θ 

αλκαλικότθτα, το διαλυμζνο CO2, και το διαλυμζνο O2, με τισ κάτωκι μεκόδουσ : 

 Η κερμοκραςία (Τ), το pH και θ ειδικι θλεκτρικι αγωγιμότθτα (E.C.) μετρικθκαν με 

με τθ φορθτι ςυςκευι Isy.  

 Tο δυναμικό οξειδοαναγωγισ και το διαλυμζνο O2 μετρικθκαν με τθ φορθτι 

ςυςκευι τθσ Consort C 533. 

  Η αλκαλικότθτα  και το CO2, μετρικθκαν με τθ μζκοδο τθσ τιτλοδότθςθσ τθσ Hach. 

Ειδικότερα για τθ μζτρθςθ του διαλυμζνου διοξειδίου του άνκρακοσ (CO2) 

χρθςιμοποιικθκε θ μζκοδοσ τθσ τιτλοδότθςθσ με NaOH ενϊ για τθν αλκαλικότθτα θ 

τιτλοδότθςθ με H2SO4 . 

6.1.2.2   ΕΓΑΣΤΗΙΑΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ 

Οι χθμικζσ αναλφςεισ ζγιναν ςτο εργαςτιριο υδρογεωλογίασ του πανεπιςτθμίου 

Ρατρϊν, ςυγκεκριμζνα: 

 Τα νιτρικά (NO-3), νιτρϊδθ (NO-2), αμμωνιακά (NH+4), φωςφορικά (PO4-3), κειικά 

(SO-4) και ιόντα φκορίου (F -) κακϊσ και το διοξείδιο πυριτίου (SiO2) προςδιορίςτθκαν με τθ 

μζκοδο τθ φαςματοφωτομετρικισ μοριακισ απορρόφθςθσ, ςτο φαςματοφωτόμετρο Hach, 

DR/4000.. Οι μεκοδολογίεσ που χρθςιμοποιικθκαν είναι αυτζσ που προτείνει θ εταιρία 

Hach. Τα χλωριόντα (Cl-) προςδιορίςτθκαν με τθ μζκοδο τιτλοδότθςθσ τθσHach®.  

Τα ιόντα Ca+2, Mg +2, Na+ και Κ+ μετρικθκαν με τθ μζκοδο όλεσ 

φαςματοφωτομετρίασ ατομικισ απορρόφθςθσ, ςε φαςματοφωτόμετρο GBC AVANTA®.  

Τζλοσ τα ιχνοςτοιχεία  Ag, As,Β, Ba, Be, Cd, Co, Cr, Cu, Ga, Li, Mn, Fe, Mo, Pb, Se, Sr, 

U, V, Zn και Ni, προςδιορίςτθκαν με τθ μζκοδο φαςματοφωτομετρίασ μάηασ με επαγωγικά 

ςυηευγμζνο πλάςμα, ςε φαςματοφωτόμετρο ELAN 6100 όλεσ Perkin Elmer® Το όριο 

προςδιοριςμοφ των ιχνοςτοιχείων είναι τθσ τάξθσ των 10 ng/L (10 ppt) 

6.1.2.3.  ΕΡΕΞΕΓΑΣΙΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ 

Για τον ζλεγχο τθσ αξιοπιςτίασ των χθμικϊν αναλφςεων ζγινε υπολογιςμόσ του ςφάλματοσ 

του ιςοηυγίου ανιόντων– κατιόντων από τθ ςχζςθ (Λαμπράκθσ, 1991): 



[128] 

 

 

Το ςφάλμα από το ιςοηφγιο των κετικϊν και αρνθτικϊν φορτίων εκφράηεται από τθ 

διαφορά τουσ ωσ ποςοςτό επί τοισ %  του ακροίςματοσ και δεν πρζπει να υπερβαίνει το 5-7 

%, ωσ μζκοδοσ εφαρμόηεται μόνο ςτθ περίπτωςθ που για όλα τα κφρια ιόντα υπάρχουν 

αναλυτικζσ τιμζσ. Σε όλεσ τισ αναλφςεισ που ζγιναν ελζγχκθκαν τα ςφάλματα και 

επαναλιφκθκαν οριςμζνεσ εξ αυτϊν  που είχαν ςφάλμα μεγαλφτερο από 5%, ζτςι όλεσ οι 

αναλφςεισ ζχουν ςφάλμα μικρότερο του 5%. 

Για τθν επεξεργαςία των αποτελεςμάτων των χθμικϊν αναλφςεων χρθςιμοποιικθκε το 

λογιςμικό πρόγραμμα AquaChem v.3.7.42 (Calmbach 1997) 

6.1.3  ΥΔΟΧΗΜΙΚΗ  ΣΥΣΤΑΣΗ  ΤΩΝ  ΝΕΩΝ  

Στο πίνακα (6.1.2) που ακολουκεί, παρατίκενται οι φυςικοχθμικζσ παράμετροι και οι 

ςυγκεντρϊςεισ των κυρίων ςτοιχείων και ιόντων των νερϊν του δικτφου δειγματολθψίασ 

τθσ περιοχισ μελζτθσ. 

6.1.3.1 ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΕΣ    ΡΑΑΜΕΤΟΙ  

Θερμοκρασία: 

Η κερμοκραςία του υπόγειου νεροφ είναι αποτζλεςμα τθσ κερμικισ ιςορροπίασ μεταξφ 

αυτοφ και του εδάφουσ. Τα υπόγεια νερά του δικτφου δειγματολθψίασ ανάλογα με τθ 

κερμοκραςία τουσ ταξινομοφνται (βλζπε παράγραφο 1.3.1) ςε δφο ομάδεσ: 

τισ ψυχρζσ πθγζσ ι ακρατοπθγζσ με κερμοκραςία ωσ 20 0C, ςτισ οποίεσ  ανικουν τα νερά 

των καρςτικϊν πθγϊν, Τςιπιανϊν (STSIP), Αγίασ Κυριακισ (SAGKYR) και Κακοταρίου (SKAK) 

τθσ ορεινισ και θμιορεινισ ηϊνθσ, κακϊσ και των πθγϊν και γεωτριςεων ςτουσ νεογενείσ- 

τεταρτογενείσ ςχθματιςμοφσ τθσ πεδινισ ηϊνθσ, δθλαδι θ πθγι ςτο Χαβάρι (SXAB), θ 

αβακισ αρτεςιανι γεϊτρθςθ (GA2), θ βακειά γεϊτρθςθ ςτουσ Αγίουσ Θεοδϊρουσ (GA3) 

και θ πθγι (S1) δυτικά τθσ πθγισ Κυλλινθσ ςτθ περιοχι των Λουτρϊν Κυλλινθσ. Ειδικότερα 

θ μικρότερθ κερμοκραςία είναι αυτι τθσ πθγισ Κακοταρίου (12,20C) που εκδθλϊνεται ςτθν 

θμιορεινι ηϊνθ ςε υψόμετρο 506 m, είναι δε μικρότερθ και από τθ κερμοκραςία τθσ πθγισ 

ςτα Τςίπιανα (12,4 0C) που εκδθλϊνεται ςτθν ορεινι ηϊνθ ςε υψόμετρο 1062 m. Το γεγονόσ 

αυτό αποτελεί ςθμαντικι ζνδειξθ για τθ ηϊνθ τροφοδοςίασ τθσ πθγισ Κακοταρίου.  
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Κωδικόσ  
δείγματοσ 

T(wa) O
2
 HCO3 

-
 CO2 Eh Cond pH NH4

+
 NO3

-
 NO2

-
 SO4 

-2
 SiO2 PO4 

-3
 F 

-
 Cl 

-
 K 

+
 Na

+
 Mg

+2
 Ca

+2
 

o
C mg/L mg/L mg/L mV μS/cm   mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L 

STSIP 12.4   185.44   69 347.1 7.69 0.093 3 0.019 12.1 7.5 0.034 0.24 3.3 0.84 3.43 5.11 64.00 
SAGKYR 15.1   225.7     460 7.38 0.008 4 0.047 11.7 5.9 0.084 0.06 1.8 1.4 3.44 2.54 68.50 
SKAK 12.2 3.7 189.1 98 64 264.1 7.84 0.014 8 0.01 4.2 4.7 0.094 0.05 3.2 0.39 3.05 2.18 58.00 
SXAB 18.1 2.15 212.28   67 717 7.32 0 4 0.009 34.7 18.2 0.289 0.08 36 0.68 18.17 5.94 85.00 
GA2 17.4 3.75 211.6 105 1 796 7.04 0.008 127 0.058 121 20.5 0.08 0.16 24.4 2.59 26.06 9.28 119.50 

S1 18.3 2.8 324.52 93 -26 1490 7.42 0.042 1 0.003 77.3 15.4 0.061 0.19 182 3.92 84.65 21.5 128.00 
GA3 20.3 3.7 340.38 91 -34 763 7.58 1.866 5 0.047 70.2 16.4 0.077 0.35 29.2 5.3 56.30 24,5 66.50 
LAKE 28.7   206.18 165   431.5 8.18 0.059 4 0.055 34.1 2 0.027   16 2.16 11.28 7.16 77.50 
GA1 22.2 0.5 559.98 263 -42 6720 7.78 13.215 4.4 0.0106 790 13.2 0.743 1.25 1260 14.46 986.00 72.1 119.50 
SBR 26.2 1.7 311.1   -48 2120 7.57 0.685 2.4 0 345 16.8 0.072 0.74 244 5.95 168.80 42.45 131.00 
SKYL 24.5 0.7 612.44 104 -26 4175 7.38 2.373 13 0.002 277 17,1 0.215 1.37 710 13.08 622.20 35.25 62.00 
G8 26.2 0.2 568.52 178 -37 4275 7.58 2.606 18 0.004 282 15.7 0.077 1.32 790 13.32 636.20 35.45 69.00 
SKOU 29 0.4 381.86 218 -9 51600 6.88 3.415 5.2 0.059 2560 13.1 0.095 2.36 18200 322 9570.00 780.5 852.00 
GKOY 28,3 0.35 263.52 168 -11 47400 6.93 3.35 12.2 0.172 2490 13.1 0.06 1.73 18460 322 9870.00 781,5 905.00 

 
Πίνακας 6.1.2: Φυςικοχθμικζσ παράμετροι και ςυγκεντρϊςεισ των κφριων ςτοιχείων και ιόντων, των νερϊν του δικτφου δειγματολθψίασ τθσ περιοχισ 

μελζτθσ 
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τισ υπόκερμεσ πθγζσ με κερμοκραςία μεταξφ 20 και 350C, ςτισ οποίεσ ανικουν τα νερά 

των πθγϊν Κυλλινθσ (SKYL, G8), Κουνουπελίου (SKOU, GKOY), Βρωμονερίου (SBR) και τθσ 

αρτεςιανισ γεϊτρθςθσ GA1 του ΙΓΜΕ, κακόςον ζχουν κερμοκραςίεσ που κυμαίνονται  από 

22,2 – 29 0C.  

Ηλεκτρική αγωγιμότητα 

Η μζτρθςθ τθσ θλεκτρικισ αγωγιμότθτασ βαςίηεται ςτθ μζτρθςθ τθσ ειδικισ αντίςταςθσ του 

νεροφ θ οποία είναι ςυνάρτθςθ τθσ μεταλλικότθτάσ του. Δθλαδι αυξάνεται με τθν αφξθςθ 

τθσ ςυγκζντρωςθσ των διαφόρων ιόντων ςτο υπόγειο νερό. Επίςθσ αφξθςθ τθσ 

κερμοκραςίασ κατά 10C, προκαλεί αφξθςθ τθσ αγωγιμότθτασ κατά 2% περίπου. Η θλεκτρικι 

αγωγιμότθτα των δειγμάτων του υπόγειου νεροφ τθσ περιοχισ μελζτθσ εκφραςμζνθ ςε 

μS/cm ςτουσ 250C κυμαίνεται από 264,1- 51600 μS/cm. Τα δείγματα ςφμφωνα με τθν 

θλεκτρικι τουσ αγωγιμότθτα  χωρίηονται ςε δφο ομάδεσ οι οποίεσ ταυτίηονται με τισ ομάδεσ 

νεροφ βάςει τθσ κερμοκραςίασ ςτθ προθγοφμενθ παράγραφο, ζτςι:  

 Η ομάδα που περιλαμβάνει τα ψυχρά νερά, χαρακτθρίηεται από χαμθλι 

αγωγιμότθτα κακόςον κυμαίνεται από  264,1- 796 μS/cm και μόνο θ πθγι S1:1490 

μS/cm, ζχει μζτρια αγωγιμότθτα. Σϋ αυτι τθν ομάδα, όςον αφορά τθν αγωγιμότθτα, 

περιλαμβάνεται και το νερό τθσ Λίμνθσ Ρθνειοφ. 

 Η ομάδα που περιλαμβάνει τα υπόκερμα νερά, χαρακτθρίηεται από υψθλι 

αγωγιμότθτα που κυμαίνεται από  2120-6720 μS/cm, εκτόσ τθσ πθγισ και τθσ 

γεϊτρθςθσ Κουνουπελίου όπου ανζρχεται ςε 51600 και 47400 μS/cm αντίςτοιχα, 

δθλαδι ζχει τθν αγωγιμότθτα του καλαςςινοφ νεροφ. 

Σφνολο διαλυμζνων στερεών (TDS) 

Το ςφνολο των διαλυμζνων ςτερεϊν, εκφράηει τθ ςυνολικι ςυγκζντρωςθ των διαλυμζνων 

ςτο νερό αλάτων, δεν περιλαμβάνονται τα αιωροφμενα ιηιματα τα κολλοειδι και τα 

ςτερεά. Το TDS αποτελεί αςφαλι δείκτθ τθσ μεταλλικότθτασ των νερϊν. Η ςυνολικι 

μεταλλικότθτα (TDS)  του υπόγειου νεροφ  διαμορφϊνεται κατά τθ πορεία του ςτο 

υπζδαφοσ  και αυξάνει με το μικοσ τθσ διαδρομισ  του και το χρόνο παραμονισ του ςτο 

υδροφόρο ςφςτθμα.  
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Εικόνα 6.1.2 Διαγράμματα ςυχνότθτασ του TDS, αριςτερά των 1: GA1, 2:G8, 3: SKYL, 4:SBR  
και δεξιά  του  TDS  των SKOU και GKOY(πθγι και γεϊτρθςθ Κουνουπελίου). 

 

Από τα διαγράμματα ςυχνότθτασ (εικόνα 6.1.2) βλζπουμε ότι : 

 θ  ομάδα των ψυχρϊν νερϊν (STSIP, SAGKYR, SKAK, SXAB, GA2, GA3, S1 )και το νερό 

τθσ λίμνθσ ζχουν TDS < 1000 mg/l, οπότε ταξινομοφνται ςτα γλυκά νερά (fresh) κατά 

Hem(1970). Από τα ψυχρά νερά τθ μικρότερθ τιμι TDS (275,4 mg/Ι), ζχει θ πθγι 

Κακοταρίου και τθ μεγαλφτερθ (935,6 mg/Ι), θ πθγι  S1  ςτθ περιοχι των Λουτρϊν 

Κυλλινθσ.  

 θ ομάδα των υπόκερμων νερϊν(GA1, G8,  SKYL, SBR,  SKOU, GKOY), με TDS  > 1000 

mg/l ταξινομοφνται ςτα μεταλλικά νερά. Επίςθσ κατά  Hem(1970) ι κατά Davis – 

DeWiest (1966),τα νερά των GA1, G8, SKYL, SBR με TDS:1047,5–3548,9 mg/Ι 

κατατάςςονται ςτα μζτρια αλατοφχα νερά  ι υφάλμυρα  (TDS 1000 – 10000 mg/Ι), 

ενϊ τα νερά SKOU και GKOY με TDS: 32924,6-33306  mg/Ι, ςτα πολφ αλατοφχα νερά 

ι αλμυρά (TDS:10000 – 100000 mg/Ι). 

Η αλατότθτα του υπόγειου νεροφ, μπορεί να οφείλεται: 1)ςτο είδοσ των πετρωμάτων 

μζςα από τα οποία κινείται, λόγω τθσ επαφισ του με ευδιάλυτα άλατα, 2)ςτο υδραυλικό 

κακεςτϊσ του, δθλαδι ςτάςιμα νερά  ι υδραυλικι ςχζςθ με αλμυρά νερά (π.χ. με το 

καλαςςινό νερό) και 3)ςτισ ςυνκικεσ ςχθματιςμοφ του υδροφόρου όπωσ ςυγγενζσ ι 

απολικωμζνο νερό. 
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Σφμφωνα με τα προεκτεκζντα, βάςει τθσ κερμοκραςίασ και του ςυνόλου των διαλελυμζνων 

ςτερεϊν, τα νερά του δικτφου δειγματολθψίασ κατατάςςονται ςε δφο ομάδεσ:  

1. Σθν ομάδα των ψυχρϊν-γλυκϊν νερϊν, που κα αναφερόμαςτε ςτθ ςυνζχεια ςε 

αυτά με τον όρο γλυκά νερά (STSIP, SAGKYR, SKAK, SXAB, GA2, GA3, S1 )και το νερό 

τθσ λίμνθσ. 

2. Σθν ομάδα των υπόκερμων – μεταλλικϊν νερϊν ι κερμομεταλλικϊν νερϊν ( GA1, 

G8,  SKYL, SBR,  SKOU, GKOY). 

pH και Εh: 

Το pH του υπόγειου νεροφ κακορίηεται από τισ διάφορεσ χθμικζσ αντιδράςεισ και 

ιςορροπίεσ μεταξφ των διαλυμζνων ιόντων μζςα ςε αυτό. Η μεταβολι του pH ςτο 

περιβάλλον προκαλεί ςθμαντικι μεταβολι τθσ τιμισ του δυναμικοφ οξειδοαναγωγισ, λόγω 

τθσ ςυμμετοχισ των ιόντων ΟΗ- ςτισ αντιδράςεισ ογειδοαναγωγισ. Γνωρίηοντασ τισ τιμζσ 

του δυναμικοφ οξειδοαναγωγισ ςε ςυνάρτθςθ μετο pH, είναι δυνατόσ ο προςδιοριςμόσ 

των μορφϊν με τισ οποίεσ βρίςκεται ζνα χθμικό ςτοιχείο ςε ζνα ςυγκεκριμζνο φυςικό 

περιβάλλον. Το pH των υπόγειων νερϊν του δικτφου δειγματολθψίασ κυμαίνεται  μεταξφ 

6,88 και 7,78. Τιμζσ pH μικρότερεσ του 7 (δθλαδι όξινο pH) ζχει μόνο το νερό τθσ πθγισ και 

τθσ γεϊτρθςθσ Κουνουπζλι.  

Το δυναμικό οξειδαναγωγισ (Εh) δίνει πλθροφορίεσ ςχετικά με τθ κατάςταςθ οξείδωςθσ 

των ςτοιχείων ενόσ υδατικοφ διαλφματοσ, θ μζτρθςι του είναι ποιοτικι αλλά βοθκά ςτθ 

κατανόθςθ τθσ φφςθσ των μεταλλικϊν ειδϊν ςτα διαλφματα και επίςθσ τα πικανά 

διαβρωτικά αποτελζςματα του νεροφ ςτα υλικά (Λαμπράκθσ Ν., 2009). Το δυναμικό 

οξειδαναγωγισ (Εh) των υπόγειων νερϊν ςτθ περιοχι ζρευνασ λαμβάνει και κετικζσ και 

αρνθτικζσ τιμζσ. Θετικι τιμι  Εh που δθλϊνει οξειδωτικό περιβάλλον, ζχουν οι καρςτικζσ 

πθγζσ τθσ ορεινισ και θμιορεινισ ηϊνθσ και θ πθγι Χαβάρι. Αρνθτικι τιμι Εh που δθλϊνει 

αναγωγικό περιβάλλον, ζχουν όλα τα υπόλοιπα δείγματα. 

6.1.3.2  ΥΔΟΧΗΜΙΚΗ  ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ  

Για το προςδιοριςμό των χθμικϊν τφπων των νερϊν των δειγμάτων, τθν αναγνϊριςθ 

γεωχθμικϊν διαδικαςιϊν τθ ςφγκριςθ τθσ χθμικισ ςφςταςθσ (διαφορζσ ςτθ ςυγκζντρωςθ 

των διαφόρων ιόντων), κ.λ.π., τα αποτελζςματα των χθμικϊν αναλφςεων, προβλικθκαν 

ςτα χθμικά διάγραμματα Piper και Shoeller. Η παρουςίαςθ των αποτελεςμάτων των 

χθμικϊν αναλφςεων ςε διαγράμμα Piper διευκολφνει τθν αναγνϊριςθ γεωχθμικϊν 
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διαδικαςιϊν. Τα αποτελζςματα τθσ ανταλλαγισ κατιόντων είναι ιδιαίτερα εμφανι ςτο 

διάγραμμα αυτό (Ρεταλάσ et al. 1997, Edet & Okereke 2001). Πταν λαμβάνει χϊρα μόνο 

κατιοανταλλαγι τα ςθμεία προβάλλονται παράλλθλα προσ τθν εξωτερικι πλευρά του 

ρόμβου, ενϊ όταν ςυμβαίνουν άλλεσ αντιδράςεισ τα ςθμεία αποκλίνουν από τθν εξωτερικι 

πλευρά. Διάλυςθ του ανκρακικοφ αςβεςτίου αντικατοπτρίηεται από τθ μετακίνθςθ των 

ςθμείων προσ τθ γωνία Ca+2 HCO3-. Η αναγωγι των SO4 -2 μετακινεί τα ςθμεία ςε κζςθ 

παράλλθλθ με τον άξονα των ανιόντων. Απόκεςθ του CaCO3 οδθγεί τα ςθμεία προσ τθ 

γωνία Na+ και (SO4 -2 +Cl-). Οι υδροχθμικοί τφποι, όπου δεν υπάρχει επικρατοφν ανιόν ι 

κατιόν, φανερϊνουν μίξθ νεροφ (Appelo & Postma, 1996). 

Από τθ προβολι των αναλφςεων ςτα ανωτζρω χθμικά διαγράμματα, παρατθροφμε να 

διαχωρίηεται με ςαφινεια θ ομάδα των γλυκϊν νερϊν (βλζπε μπλζ και πράςινα χρϊματα 

ςτισ εικόνεσ 6.1.3 & 6.1.4) από τθν ομάδα των κερμομεταλλικϊν (βλζπε κόκκινα πορτοκαλί, 

ροη και μελιτηανί χρϊματα ςτισ εικόνεσ 6.1.3 & 6.1.4). Επί πλζον θ κάκε ομάδα νερϊν 

διαχωρίηεται ςε επί μζρουσ κατθγορίεσ, ανάλογα με τθ κζςθ που προβάλλεται το κάκε 

δείγμα τθσ κάκε ομάδασ ςτο διάγραμμα Piper αλλά και τισ διαφορζσ ςτουσ λόγουσ των 

ιόντων ςτο διάγραμμα  Shoeller.  

Τα γλυκά νερά 

Τα νερά των καρςτικϊν πθγϊν (Τςίπιανα, Αγ. Κυριακισ και Κακοταρίου), τθσ πθγισ Χαβάρι  

και τθσ λίμνθσ Ρθνειοφ που τροφοδοτείται από τισ πθγζσ τθσ ορεινισ και θμιορεινισ ηϊνθσ,  

ζχουν  χθμικό τφπο  Ca-HCO3, που μασ δείχνει ότι είναι νερά που ανανεϊνονται ςε 

αςβεςτολίκουσ, ψαμμίτεσ και άλλα υδροφόρα ςυςτιματα, γεγονόσ που ςυνάδει με το 

υδρογεωλογικό κακεςτϊσ των ανωτζρω πθγϊν. 

Στουσ νεογενείσ-τεταρτογενείσ ςχθματιςμοφσ, θ ρθχι αρτεςιανι γεϊτρθςθ (GA2), ζχει 

χθμικό τφπο Ca-HCO3-SO4-NO3, θ βακειά γεϊτρθςθ (GA3):  Ca-Na-Mg-HCO3  και θ πθγι 

γλυκοφ νεροφ ςτθ περιοχι των Λουτρϊν Κυλλινθσ (S1):  Ca-Na-HCO3-Cl  που μασ δείχνουν 

ανανζωςθ μεν του νεροφ αλλά και  επίδραςθ ςτθ χθμικι ςφςταςι του από χθμικζσ 

διεργαςίεσ, διάλυςθσ, ιοντοντοανταλλαγισ και μίξθσ νερϊν αντίςτοιχα. Διεργαςίεσ που 

λαμβάνουν χϊρα, με τθν απόςταςθ από τθ πθγι τροφοδοςίασ αλλά και με το βάκοσ, ειδικά 

δε ςτουσ υπό πίεςθ υδροφορείσ, όπωσ κατά κανόνα είναι οι υδροφορείσ ςτουσ νεογενείσ  
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Εικόνα 6.1.3: Διάγραμμα Piper. Σα γλυκά νερά απεικονίηονται με το μπλζ και το 
πράςινο χρϊμα, τα κερμομεταλλικά με το κόκκινο, πορτοκαλί, ροη και μελιτηανί.  

 
 

 

Εικόνα 6.1.4: Διάγραμμα Shoeller. Σα γλυκά νερά απεικονίηονται με τισ μπλε και  
πράςινεσ γραμμζσ, τα κερμομεταλλικά με τισ κόκκινεσ, πορτοκαλί, ροη και μελιτηανί. 
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και τεταρτογενείσ ςχθματιςμοφσ τθσ περιοχισ μελζτθσ, το νερό κυκλοφορεί με μικρι 

ταχφτθτ ταχφτθτα με αποτζλεςμα να δφνανται να λάβουν χϊρα οι αντίςτοιχεσ χθμικζσ 

διεργαςίεσ. 

Τα θερμομεταλλικά νερά  

Από το διάγραμμα Schoeller, με βάςθ τουσ ιοντικοφσ λόγουσ Na/Cl και Cl/SO4   αλλά και από 

το διάγραμμα Piper φαίνεται πωσ, από τα κερμομεταλλικά νερά τθσ περιοχισ μελζτθσ ςε 

μία ομάδα κατατάςςονται το νερό τθσ γεϊτρθςθσ GA1 με χθμικό τφπο: Na-Cl-SO4 , και το 

νερό τθσ πθγισ τθσ  Κυλλινθσ (SKYL) και  τθσ γεϊτρθςθσ «ΧΕΛΗ» (G8) με χθμικό τφπο: Na-Cl-

HCO3. 

Ωσ μονάδα αντιμετωπίηεται το νερό τθσ πθγισ Βρωμονζρι (SBR) παρόλο που είναι ςτο ίδιο 

πεδίο με τθ γεϊτρθςθ GA1, κακόςον ζχει χθμικό τφπο: Na-Ca-SO4-Cl-HCO3, δθλαδι είναι 

νερό χωρίσ επικράτθςθ ιόντοσ, ςυνικωσ δε τα νερά χωρίσ επικράτθςθ ιόντοσ  προζρχονται 

από μίξθ. 

Το νερό τθσ πθγισ και τθσ γεϊτρθςθσ Κουνουπζλι (SKOU, GKOY) με χθμικό τφπο: Na-Cl, 

αλλά και αλατότθτα που ανζρχεται ςε 33306  mg/Ι,  ςχεδόν ίδια με αυτι του καλαςςινοφ 

νεροφ, διαχωρίηεται αρχικά από τα υπόλοιπα κερμομεταλλικά νερά τθσ περιοχισ. 

6.1.3.2.1  ΙΟΝΤΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ 

Σε κάκε νερό τα ιόντα που  επικρατοφν κακορίηουν τθ μεγάλθ γεωχθμικι ομάδα ςτθν οποία 

ανικει το νερό. Ο βακμόσ επικράτθςθσ των άλλων ιόντων δείχνει πιο λεπτομερι 

χαρακτθριςτικά τα οποία μποροφν να ερμθνευτοφν ςε ςυνάρτθςθ με τισ πραγματικζσ 

ςυγκεντρϊςεισ και τα υδρογεωλογικά δεδομζνα. Οι ιοντικζσ ςχζςεισ όταν οι ςυγκεντρϊςεισ 

των ιόντων εκφράηονται  ςε meq/l, χρθςιμοποιοφνται για τθν αναγνϊριςθ τθσ προζλευςθσ 

των νερϊν. Στο πίνακα 6.1.3 περιλαμβάνονται οι ιοντικζσ ςχζςεισ των δειγμάτων  των 

υπογείων νερϊν τθσ περιοχισ μελζτθσ. 

Ο λόγοσ Na/Cl παραμζνει ςτακερόσ, ίδιοσ με αυτόν του νεροφ τθσ βροχισ και του 

καλαςςινοφ νεροφ (0,876±10%), όταν λόγοσ Na/Cl παίρνει πολφ μικρζσ τιμζσ, υποδθλϊνει 

καλάςςια διείςδυςθ ενϊ όταν Na/Cl>1, το νερό προζρχεται από υδροφόρουσ ςε αλκαλικά, 

μαγματικά ι μεταμορφωμζνα πετρϊματα (ιοντικι ανταλλαγι Ca &Mg με Να) (Καλλζργθσ 

2000). Από τισ τιμζσ του λόγου Na/Cl των δειγμάτων (πίνακασ 6.1.3.2) προκφπτει ότι τα νερά 

των πθγϊν Κουνουπελίου (GKOU, SKOU), Χαβαρίου (SXAB) και S1, να υποδθλϊνουν 
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καλάςςια διείςδυςθ. Αυτι θ ζνδειξθ για τισ πθγζσ Χαβαρίου και S1, δεν λαμβάνεται υπόψθ 

γιατί δε ςυνάδει με τισ υδρογεωλογικζσ ςυνκικεσ εκδιλωςθσ αυτϊν των πθγϊν.  

 

 Mg/Ca Na/Cl Cl/SO4 Na/K (Ca+Mg)/(K+Na) R=CI/(CO3+HCO3) 

STSIP 0.13 1.60 0.37 6.95 21.17 0.03 
SAGKYR 0.06 2.95 0.21 4.18 19.56 0.01 
SKAK 0.06 1.47 1.03 13.30 21.55 0.03 
SXAB 0.12 0.78 1.41 45.45 5.86 0.29 
S1 0.28 0.68 3.35 36.73 2.16 1.01 
SBR 0.53 1.08 0.95 48.25 1.34 1.34 
GA2 0.13 1.65 0.27 17.11 5.61 0.20 
GA3 0.61 2.97 0.56 18.07 2.06 0.15 
GA1 1.00 1.21 2.16 115.98 0.27 3.87 
SKYL 0.94 1.35 3.47 80.91 0.22 1.99 
G8 0.85 1.24 3.80 81.24 0.23 2.39 
SKOY 1.51 0.81 9.63 50.55 0.25 82.01 
GKOU 1.42 0.82 10.04 52.13 0.25 120.53 

Πίνακασ 6.1.3: Οι ιοντικζσ ςχζςεισ των δειγμάτων, οι ςυγκεντρϊςεισ των ιόντων  
εκφράηονται  ςε meq/l . 
 
Ο ςυντελεςτισ Revelle,  δίνεται από τθν ςχζςθ  R = Cl / (CO3+HCO3), όπου Cl, CO3 και 

HC03 εκφράηονται ςε meq/1. Ο εν λόγω ςυντελεςτισ μασ δείχνει κατά πόςο το νερό ζχει 

υποςτεί ρφπανςθ από τθν διείςδυςθ τθσ κάλαςςασ. Σφμφωνα με τισ τιμζσ του ςυντελεςτι 

Revelle των δειγμάτων (πίνακασ 6.1.3) και τα προτεινόμενα όρια (Καλλζργθσ, 2000) , ζχομε:  

R <1:  καλό υπόγειο νερό, χωρίσ ρφπανςθ από τθ κάλαςςα,  όπου εντάςςονται τα 

ψυχρά νερά τθσ περιοχισ μελζτθσ εκτόσ τθσ  πθγισ S1 

1<R <2 : ελαφρά ρυπαςμζνο νερό, όπου εντάςςονται τα δείγματα S1,SBR & SKYL 

2<R <6 : μζτρια ρυπαςμζνο νερό, όπου εντάςςονται τα δείγματα , G8 & GA1 

6<R <10 :  ςοβαρά ρυπαςμζνο νερό 

10<R <150 : επικίνδυνα ρυπαςμζνο νερό, όπου εντάςςονται τα δείγματα GKOU, SKOU 

R > 150 :  Θαλαςινό νερό. 

Δεδομζνου ότι θ μζκοδοσ Revelle δε μπορεί να ξεχωρίςει τα μεταλλικά από τα 

ρυπαςμζνα από τθ κάλαςςα νερά (Καλλζργθσ, 2000), κα χρθςιμοποιθκοφν και άλλα 

κριτιρια τθσ αλατότθτασ, ςε ςυνδυαςμό με τισ υδρογεωλογικζσ ςυνκικεσ προκειμζνου να 

διερευνθκεί πλιρωσ θ προζλευςθ τθσ αλατότθτασ. 
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Ο λόγοσ CI/SO4 βοθκά ςτθ παρακολοφκθςθ τθσ εξζλιξθσ τθσ αλατότθτασ των 

υδροφορζων, δεδομζνου ότι πολφ ςυχνά θ τιμι του αυξάνεται κατά τθ διεφκυνςθ 

μεταφοράσ των αλάτων, γεγονόσ που παρατθροφμε να λαμβάνει χϊρα, ςτθν εξζλιξθ των 

τιμϊν του λόγου μεταξφ των κάτωκι κζςεων του υπόγειων νερϊν (βλζπε τισ τιμζσ ςτο των 

λόγων ςτο μικρό πίνακα που ακολουκεί ςε ςυνάρτθςθ με το χάρτθ των κζςεων 

δειγματολθψίασ, εικ. 6.1.1).Παρατθροφμε ότι οι τιμι του λόγου αυξάνεται, από τουσ 

αβακείσ προσ τουσ βακφτερουσ υδροφόρουσ(GA2 -GA3 - GA1) και από τα κεντρικά ςθμεία 

τθσ μεταλπικισ λεκάνθσ (GA1) προσ τα δυτικά (SKYL- G8  και SKOY- GKOU).  

 
GA2 GA3 SBR GA1 SKYL G8 SKOY GKOU 

Cl/SO4 0.27 0.56 0.95 2.16 3.47 3.80 9.63 10.04 

 

Προκειμζνου να διευκρινιςτοφν περαιτζρω οι υδροχθμικοί μθχανιςμοί που ςυνειςφζρουν ςτθν 

αλατότθτα των νερϊν και ειδικότερα των κερμομεταλλικϊν, χρθςιμοποιικθκαν τα ιοντικά 

διαγράμματα  Na-Cl,  SO4-CI,  Ca-CI και  CI-(Mg/Ca). 

Στο διάγραμμα Na/Cl τθσ εικόνασ (6.1.4 Α) θ γραμμι ενϊνει τα ςτοιχεία που 

προζκυψαν από τθν χθμικι ανάλυςθ δφο ακραίων μελϊν, δφο δειγμάτων βρόχινου και 

καλαςςινοφ νεροφ (από ςτοιχεία του εργαςτθρίου). Κάκε ςθμείο τθσ γραμμισ αυτισ δίνει 

τον ιοντικό λόγο Na/Cl για μια ςυντθρθτικι ανάμιξθ των ακραίων μελϊν. Στθ περίπτωςθ 

αυτι δείγματα που προζρχονται από ςυντθρθτικι ανάμιξθ νερϊν (κοινι προζλευςθ των 

ιόντων Na και Cl),  ζχουν ίδιο ιοντικό λόγο με αυτό του διαγράμματοσ και κα ζπρεπε να 

κείνται επί τθσ ευκείασ. Επί τθσ ευκείασ μίξθσ βρίςκονται πζραν των δειγμάτων του 

Κουνουπελίου και δείγματα γλυκϊν νερϊν, επίςθσ πολφ κοντά ςε αυτιν βλζπομε να κείνται 

ςχεδόν όλα υπόλοιπα τα δείγματα νεροφ, γλυκά και κερμομεταλλικά, που οι 

υδρογεωλογκζσ ςυνκικεσ τουλάχιςτον των γλυκϊν νερϊν δεν αιτιολογοφν τθν κοινι 

προζλευςθ των ςτοιχείων νατρίου, χλωρίου μεταξφ αυτϊν και του καλαςςινοφ νεροφ. Από 

τθν ομάδα των γλυκϊν νερϊν υπάρχει μία επιφφλαξθ για το νερό τθσ πθγισ S1, θ οποία 

εκδθλϊνεται 500 περίπου μζτρα δυτικά και κατάντθ τθσ κερμισ πθγισ Κυλλινθσ και ςε 

ςυνάρτθςθ με το χθμικό τθσ τφπο (χωρίσ επικρατοφντα ιόντα, που υποδεικνφει νερά μίξθσ 

ι διάλυςθσ αλάτων) και τθν αλατότθτά τθσ, 935,6 mg/Ι, ενδζχεται να επθρεάηεται από τθ 

κερμομεταλλικι υδροφορία τθσ ηϊνθσ των πθγϊν Κυλλινθσ. Ζνασ επίςθσ παράγοντασ 

αφξθςθσ των ιόντων χλωρίου τόςο ςτθ πθγι S1 όςο και ςτθ πθγι Χαβάρι και ςτο νερό τθσ 

λίμνθσ Πθνειοφ είναι θ ρφπανςθ από τισ ανκρωπογενείσ δραςτθριότθτεσ ( λιπάςματα, 

κλπ). 
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Εικόνα 6.1.4 : Ιοντικά διαγράμματα: Α) Na-Cl, Β) SO4-CI, Γ) CI-(Mg/Ca), Δ) Ca-CI,  
 

Σο ιοντικό διάγραμμα SO4-CI δίνει πλθροφορίεσ ςχετικά με τθν προζλευςθ των 

κειικϊν ιόντων. Στο διάγραμμα SO4-CI τθσ εικόνασ (6.1.4 Β), κείνται επί τθσ ευκείασ μίξθσ τα 

δείγματα του Κουνουπελίου, που δείχνουν κοινι προζλευςθ των κειικϊν και του χλωρίου 

μεταξφ αυτϊν και του καλαςςινοφ νεροφ. Τα υπόλοιπα δείγματα αρχίηουν να απζχουν τθσ 

ευκείασ και δείχνουν να ζχουν μεγαλφτερεσ αναλογίεσ κειικϊν απ’ αυτζσ του καλαςςινοφ 

νεροφ, οπότε τα κειικά ιόντα προζρχονται κυρίωσ από διαδικαςίεσ αλλθλεπίδραςθσ νεροφ 
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–πετρϊματοσ. Τα κειικά ιόντα ςτθ περιοχι προζρχονται κυρίωσ από τα ευδιάλυτα ορυκτά 

ανυδρίτθ και γφψο αλλά και τα λιγότερο διαλυτά ορυκτά του βαρίου και του ςτροντίου, 

που ςυμμετζχουν ςτθ ςφςταςθ ιηθματογενϊν πετρωμάτων (από Λαμπράκθσ 2009) και κατά 

ςυνζπεια και των Ρλειο –Τεταρτογενϊν ιηθμάτων.  

Ειδικότερα όμωσ οι αυξθμζνεσ ςυγκεντρϊςεισ ςε κειικά τόςο ςτα νερά τθσ πθγισ Κυλλινθσ 

όςο και ςε αυτά τθσ γεϊτρθςθσ GA1 και τθσ πθγισ Βρωμονζρι που είναι ςτο ίδιο πεδίο, 

αποδίδονται ςτθν επαφι του νεροφ με των Τριαδικοφσ εβαπορίτεσ. Κακόςον και ςτισ δφο 

αυτζσ περιοχζσ οι Τριαδικοί εβαπορίτεσ του αλπικοφ υποβάκρου λόγω διαπειριςμοφ, ςτθν 

μεν περιοχι τθσ Κυλλινθσ εμφανίηονται ωσ τθν επιφάνεια του εδάφουσ, ςτθ δε περιοχι τθσ 

πθγισ Βρωμονζρι «εμφανίηονται υπεδαφικά» (Καμπζρθσ 1987), πολφ κοντά ςτθν 

επιφάνεια. Οι Τριαδικοί εβαπορίτεσ τθσ Κυλλινθσ ςφμφωνα με ορυκτολογικι ανάλυςθ, 

Σταματάκθσ Μ. (1986), ςυνίςτανται από γφψο, δολομίτθ, αλλά και αςβεςτίτθ, χαλαηία  και 

χλωρίτθ, με το γφψο και το δολομίτθ να εμφανίηονται βιτουμενιοφχοι κατά κζςεισ. Επίςθσ 

οι Τριαδικοί εβαπορίτεσ ςτισ «υπεδαφικζσ εμφανίςεισ» ςτισ γεωτριςεισ Σϊςτι≠1 και 

Ρεριςτζρι≠1, ςυνίςτανται από άλατα, ανυδρίτθ και δολομίτθ, ειδικότερα δε ςτουσ πυρινεσ 

τθσ γεϊτρθςθσ  Ρεριςτζρι≠1 τα άλατα και οι δολομίτεσ είναι ςκοφρου τεφροφ χρϊματοσ 

(ΕΣΣΟ,1962, ΔΕΡ, 1986, από Καμπζρθ 1987) που δείχνει ότι είναι βιτουμενιοφχοι. Κφριο 

άλασ των εβαποριτϊν είναι ο αλίτθσ, ο οποίοσ ζχει προςδιοριςτεί ςε πυρινα τθσ γεϊτρθςθσ 

Κατακόλου, ςε βάκοσ 1816 μζτρα (Τςιποφρα Βλάχου Μ., 1991) ςε «υπεδαφικι εμφάνιςθ 

εβαποριτϊν» αμζςωσ μετά τουσ μεταλπικοφσ ςχθματιςμοφσ. Στθ παρουςία του αλίτθ 

αποδίδεται θ υψθλι ςυγκζντρωςθ, ςε χλωριόντα τόςο τθσ κερμισ πθγισ Κυλλινθσ όςο και 

τθσ GA1 και κατϋεπζκταςθ και τθσ πθγισ Βρωμονζρι (SBR). 

το διάγραμμα Ca-CI, τθσ εικόνασ (6.1.4 Δ),  θ κατανομι των δειγμάτων ςε ςχζςθ με 

τθν ευκεία μίξθσ, μασ δείχνουν τθ χερςαία προζλευςθ του αςβεςτίου (ανκρακικά 

πετρϊματα) όλων των δειγμάτων και αυτϊν τθσ πθγισ Κουνουπελίου.  

Ενϊ ςτο ιοντικό διάγραμμα CI-(Mg/Ca) τθσ εικόνασ (6.1.4 Γ),  οι τιμζσ του ιοντικοφ 

λόγου του μαγνθςίου προσ το αςβζςτιο ςυγκρινόμενεσ με τισ τιμζσ των χλωριόντων 

δείχνουν τθ χερςαία προζλευςθ (ανκρακικά πετρϊματα) των δφο ςτοιχείων για όλα τα 

δείγματα πλθν αυτϊν του Κουνουπελίου.  

Οι τιμζσ του λόγου Mg/Ca μαγνθςίου προσ το αςβζςτιο κυμαίνονται από 0.06 ςτθ 

πθγι Κακοταρίου ζωσ 1.51ςτθ πθγι Κουνουπελίου (βλζπε πίκακα 6.1.3). Ειδικότερα οι τιμζσ 

των λόγων των νερϊν τθσ βακειάσ γεϊτρθςθσ γλυκοφ νεροφ GA3 και τθσ πθγισ Βρωμονζρι 
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βρίςκονται μεταξφ 5 και 7 που μασ δείχνουν προζλευςθ από αςβεςτολικικοφσ υδροφόρουσ. 

Ενϊ οι τιμζσ των λόγων των νερϊν των πθγϊν Κυλλινθσ(G8, SKYL) και τθσ GA1 ζχουν τιμζσ 

από 0,85 ,0,94 και 1 αντίςτοιχα, που μασ δείχνουν νερά που προζρχονται από δολομιτικοφσ 

και πυριτικοφσ υδροφόρουσ. Εκτόσ  τθσ παρουςίασ δολομιτϊν ςτουσ εβαπορίτεσ τθσ Ιόνιασ 

ηϊνθσ ςτο Κάςτρο τθσ Κυλλινθσ (Χριςτοδοφλου, 1969 , Σταματάκθσ, 1986), αλλά και ςτισ 

«υπεδαφικζσ τθσ εμφανίςεισ» που περιγράφθκαν ςτθ προθγοφμενθ παράγραφο,  

δολομίτεσ τθσ Ιόνιασ ηϊνθσ διατρικθκαν ςτθ γεϊτρθςθ Σϊςτι ≠1(ΕΣΣΟ,1962).  

Οι εβαπορίτεσ περιζχουν ανκρακικά ορυκτά και θ διάλυςθ τθσ γφψου ι του ανυδρίτθ 

προκαλεί διάλυςθ και του δολομίτθ, ςφμφωνα με τθν αντίδραςθ: 

1.8 CaSO4  + 0.8 CaMg( CO3)2                1.6 Ca( CO3)2   +    Ca+2 +0,8 Mg+2 + 1.8  SO4
-2     

Η διάλυςθ τθσ γφψου απελευκερϊνει άφκονο Ca2+ ςτο νερό και θ ςυνεχιηόμενθ διάλυςθ 

προκαλεί κακίηθςθ του αςβεςτίτθ, θ οποία ςφμφωνα με τθν αντίδραςθ οδθγεί ςε μείωςθ 

του CO3
-2, προξενϊντασ επιπλζον διάλυςθ δολομίτθ με ταυτόχρονθ αφξθςθ τθσ 

ςυγκζντρωςθσ Mg2+. Η διαδικαςία αυτι αναφζρεται ςαν από-δολομιτίωςθ και ζχει ωσ 

αποτζλεςμα  τθν απόκεςθ αςβεςτίτθ  και τθν  αφξθςθ των ςυγκεντρϊςεων  Mg+2 , Ca+2  και 

SO4
-2     ςτο υπόγειο νερό (Καλλζργθσ, 2001).  

 

Επίςθσ οι αςβεςτόλικοι τθσ Ιόνιασ ηϊνθσ, που εμφανίηονται ςτθ χερςόνθςο τθσ Κυλλινθσ, 

και ζχουν ωκθκεί και τοποκετθκεί δευτερογενϊσ ςτισ νζεσ κζςεισ, (από τθν επενζργεια του 

διαπειριςμοφ τθσ γφψου ςε ςυνδυαςμό με τθ δράςθ πτυχωςιγενϊν δυνάμεων ι ρθγμάτων 

ι και από το ςυνδυαςμό αυτϊν) ζχουν κερατολικικζσ ενςτρϊςεισ ι κονδφλουσ  

(Χριςτοδοφλου 1969, 1971). Οι αςβςεςτόλικοι αυτοί ςυμμετζχουν και ςτο αλπικό 

υπόβακρο τθσ μεταλπικισ λεκάνθσ, αςβεςτόλικοι με κονδφλουσ τθσ Ιόνιασ ηϊνθσ  

διατρικθκαν ςτθ γεϊτρθςθ Σϊςτι ≠1(ΕΣΣΟ,1962), αμζςωσ μετά τουσ μεταλπικοφσ 

ςχθματιςμοφσ.  

Τζλοσ για τισ τιμζσ των λόγων Mg/Ca του νεροφ τθσ πθγισ  Κουνουπελίου, που είναι ακόμα 

μεγαλφτερεσ των υπολοίπων κερμομεταλλικϊν, υπάρχει επί πλζον ςυνειςφορά ςτθ 

ςυγκζντρωςθ του Mg από το Θαλαςςινό νερό, ςφμφωνα και με το ιοντικό διάγραμμα CI-

(Mg/Ca) τθσ εικόνασ (6.1.4 Γ). 

Οι τιμζσ των λόγων   Νa/K και (Ca+Mg)/(K+Na), (βλ. πίνακα 6.1.3), μασ δείχνουν αν ο 

υδροφόροσ βρίςκεται ςε ςυνεχι τροφοδοςία ι αν το νερό είναι παλαιό (κατάντθ περιοχζσ). 

Ειδικότερα:1)Ο λόγοσ Νa/K ςτο καλαςςινό νερό είναι περίπου 47 και ςτο βρόχινο 
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μικρότεροσ του 10.Στισ περιοχζσ εμπλουτιςμοφ κυμαίνεται μεταξφ 15-25 ενϊ ςτισ κατάντθ 

περιοχζσ μεταβάλλεται και κυμαίνεται μεταξφ 50 – 70. 2)Η αναλογία (Mg+Ca)/(K+Na) 

κακορίηεται από το ρυκμό ανανζωςθσ των υδροφόρων μιασ περιοχισ. Τιμζσ μικρότερεσ τθσ 

μονάδασ χαρακτθρίηουν πολφ χαμθλοφσ ρυκμοφσ ανανζωςθσ ενϊ όταν οι τιμζσ 

μεγαλϊνουν πλθςιάηουμε ςτισ περιοχζσ ζντονου εμπλουτιςμοφ. 

Από τισ τιμζσ των λόγων Νa/K και (Ca+Mg)/(K+Na), των δειγμάτων τθσ περιοχισ μελζτθσ, 

προκφπτει ότι: 

1. Σα κερμομεταλλικά νερά  τθσ Κυλλινθσ και τθσ GΑ1, είναι τα παλαιότερα νερά 

των κατάντθ περιοχϊν, με πολφ χαμθλοφσ ρυκμοφσ ανανζωςθσ  και μάλιςτα αυτά 

τθσ Κυλλινθσ είναι παλαιότερα αυτϊν τθσ γεϊτρθςθσ GΑ1. Ο μεγαλφτερθ τιμι του 

λόγου Νa/K  τθσ GΑ1 (115,98) ςε ςχζςθ με τισ αντίςτοιχεσ τιμζσ  ςτθ πθγι και τθ 

γεϊτρθςθ των ιαματικϊν πθγϊν(80,91 και 81,24) αποδίδεται, ςτθν πιο άμεςθ 

επαφι του νεροφ τθσ GΑ1 με τουσ Τριαδικοφσ εβαπορίτεσ, όπωσ ιδθ αναλφκθκε.  

2. Επίςθσ παλαιότθτα νεροφ δίνει θ ςχζςθ (Ca+Mg)/(K+Na) για τα νερά τθσ πθγισ 

Κουνουπελίου ςτα ίδια χαμθλά επίπεδα τιμϊν με τα προαναφερόμενα υπόκερμα 

νερά, αλλά ο λόγοσ Νa/K, είναι χαμθλότεροσ και το αποδίδουμε ςτθν ανάμιξθ του 

νεροφ των πθγϊν με τθ κάλαςςα, όπωσ ζχει αποδειχκεί από τθν ωσ τϊρα 

υδροχθμικι ανάλυςθ.  

3. Οι τιμζσ των λόγων Νa/K και (Ca+Mg)/(K+Na), 48,25 και  1,34 αντίςτοιχα, για το νερό 

τθσ πθγισ Βρωμονζρι, μασ δείχνουν πολφ μεγαλφτερουσ ρυκμοφσ ανανζωςθσ του 

νεροφ ςε ςχζςθ με τα υπόλοιπα υπόκερμα νερά και ειδικότερα τθ GΑ1 που 

βρίςκονται ςτο ίδιο πεδίο. Το γεγονόσ αυτό ςε ςυνάρτθςθ με τθν ωσ τϊρα 

υδροχθμικι ανάλυςθ, μασ οδθγεί ςτο ςυμπζραςμα ότι το νερό τθσ πθγισ 

προζρχεται από ανάμιξθ κερμομεταλλικοφ και φρζςκου νεροφ. 

4. τα γλυκά νερά, οι τιμζσ των λόγων Νa/K και (Ca+Mg)/(K+Na), μασ δείχνουν πολφ 

υψθλοφσ ρυκμοφσ ανανζωςθσ για τα νερά των καρςτικϊν πθγϊν και πολφ 

μικρότερουσ ρυκμοφσ ανανζωςθσ (ςε ςφγκριςθ με  τα νερά των καρςτικϊν πθγϊν), 

για τα νερά ςτουσ Ρλειο-Τεταρτογενείσ ςχθματιςμοφσ, που είναι επόμενο λόγω τθσ 

διαφορετικισ φφςθσ των υδροφορζων.  Από τα γλυκά νερά ςτουσ Ρλειο-

Τεταρτογενείσ μεγαλφτερουσ ρυκμοφσ ανανζωςθσ και ςχεδόν ίςουσ ζχει θ πθγι 

Χαβάρι και  θ αβακισ αρτεςιανι γεϊτρθςθ GΑ2. 
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6.1.3.4  ΔΕΙΚΤΕΣ ΚΟΕΣΜΟΥ  

Η γνϊςθ του βακμοφ κορεςμοφ αποτελεί ζναν δείκτθ του χρόνου παραμονισ του 

νεροφ μζςα ςτα πετρϊματα. Το υπόγειο νερό είναι ςε ιςορροπία με ζνα ορυκτό όταν ο 

δείκτθσ κορεςμοφ (SI)είναι ίςοσ με το μθδζν, ακόρεςτο όταν ο δείκτθσ είναι αρνθτικόσ και 

υπζρκορο όταν ο δείκτθσ είναι κετικόσ.  

Από τθν επεξεργαςία των χθμικϊν αναλφςεων, των νερϊν του δικτφου δειγματολθψίασ τθσ 

περιοχισ μελζτθσ, μζςω του λογιςμικοφ Phreeqc, υπολογίςτθκαν οι δείκτεσ κορεςμοφ 

αυτϊν, ςτα ςυνικθ ορυκτά.  

 

 

 

 

Εικόνα 6.1.5: Ιςτογράμματα ςυχνότθτασ των δεικτϊν κορεςμοφ.  
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Σφμφωνα με τισ τιμζσ των δεικτϊν  κορεςμοφ (βλζπε  ιςτογράμματα ςυχνότθτασ των 

δεικτϊν κορεςμοφ εικ. 6.1.5), τα νερά είναι : 

 Κορεςμζνα ςτο χαλαηία (SiO2), εκτόσ από το νερό τθσ πθγισ Κακοταρίου και τθσ 

λίμνθσ Ρθνειοφ. 

 Κορεςμζνα ςτον  αςβεςτίτθ (CaCO3), εκτόσ από αυτά τθσ γεϊτρθςθσ GA2 και τθσ 

πθγισ Αγ. Κυριακισ  (S AGKYR). 

 Κορεςμζνα ςτο δολομίτθ (CaMg(CO3)2), παρουςιάηονται τα κερμομεταλλικά νερά 

και από τα γλυκά μόνο αυτά τθσ πθγισ S1 και  τθσ γεϊτρθςθσ GA3. 

 Κορεςμζνα ςτο Βαρίτθ (Βa SO4), παρουςιάηονται τα κερμομεταλλικά νερά και από 

τα γλυκά μόνο αυτά τθσ πθγισ S1. 

 Πλα τα δείγματα είναι ακόρεςτα ςτα ορυκτά γφψοσ (CaSO4 * 2H2O) ανυδρίτθσ 

(CaSO4), ςελεςτίτθσ (SrSO4), χαλκθδόνιοσ (SiO2), και ςιδερίτθσ (FeCO3), όπωσ 

διακρίνεται και ςτα ιςτογράμματα τθσ εικόνασ (6.1.5). 

Άρα όλα τα κερμομεταλλικά νερά τθσ περιοχισ μελζτθσ είναι κορεςμζνα, ςτο χαλαηία 

(SiO2), ςτον αςβεςτίτθ (CaCO3), ςτο δολομίτθ (CaMg(CO3)2), και ςτο Βαρίτθ (ΒaSO4),  που 

μασ δείχνει ότι τα νερά αυτά είχαν τθ δυνατότθτα να διαλφςουν τα αντίςτοιχα ορυκτά, ςε 

ποςότθτεσ τζτοιεσ ϊςτε να φτάςουν ςτο κορεςμό, είτε γιατί είχαν βρεκεί κάτω από 

ςυνκικεσ υψθλϊν κερμοκραςιϊν είτε γιατί ιταν ςε επαφι για επαρκζσ χρονικό διάςτθμα 

με τα αντίςτοιχα ορυκτά είτε και για τουσ δφο παραπάνω λόγουσ. 

 6.1.3.5 ΙΧΝΟΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Στα πλαίςια τθσ παροφςασ διατριβισ  μετρικθκαν ςτα νερά του δικτφου 

δειγματολθψίασ οι ςυγκεντρϊςεισ των παρακάτω ιχνοςτοιχείων και βαρζων μετάλλων: Ag, 

As, Β, Ba, Be, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Li, Mn, Mo, Ni, Pb, Ga, Se, Sr, U, V, Zn , που παρουςιάηονται 

ςτο πίνακα 6.1.4 

Από τθ ςφγκριςθ των ςυγκεντρϊςεων των ιχνοςτοιχείων και των βαρζων μετάλλων μεταξφ 

των γλυκϊν και κερμομεταλλικϊν νερϊν, όπωσ φαίνεται και ςτα ιςογράμματα των εικόνων 

(6.1.6 και 6.1.7),  προκφπτει ότι: 

 Πλα τα δείγματα παρουςιάηουν υψθλζσ ςυγκεντρϊςεισ ςε βάριο (Ba) αλλά ιδιαίτερα 

υψθλζσ ςε ςτρόντιο (Sr), με μεγαλφτερεσ τισ ςυγκεντρϊςεισ ςτα κερμομεταλλικά .  
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Εικόνα 6.1.6:  Ιςτόγραμμα τθσ περιεκτικότθτασ ςε ιχνοςτοιχεία και βαρζα μζταλλα των 
κερμομεταλλικϊν νερϊν 
 

 

 

Εικόνα 6.1.7:. Ιςτόγραμμα τθσ περιεκτικότθτασ ςε ιχνοςτοιχεία των γλυκϊν νερϊν  
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ΔΕΙΓΜΑ Ag As B Ba Be Cd Co Cr Cu Fe Li Mn Mo Ni Pb Ga Se Sr U V Zn 

STSIP 0.1 0.1 18.0 11.3 0.0 0.1 0.2 0.7 3.9 74.0 1.9 0.9 0.2 4.9 0.4 0.7 0.2 81.0 0.1 0.3 29.2 

SAGKYR 0.1 0.1 14.4 125.7 0.0 0.1 0.2 1.2 1.9 84.0 2.3 0.4 0.7 6.7 0.3 5.8 1.1 264.1 0.3 0.3 16.4 

SKAK 0.5 0.2 16.3 27.4 0.0 0.1 0.1 1.1 0.4 72.6 1.4 0.4 0.3 2.9 0.2 1.8 0.3 123.3 0.1 0.3 11.8 

SXAB 0.0 1.1 17.9 30.1 0.0 0.1 1.7 0.7 0.4 110.1 7.2 551.9 1.0 12.4 0.1 1.5 0.8 320.7 1.8 0.3 12.1 

GA2 0.0 0.3 28.3 11.8 0.0 0.0 0.3 6.2 1.4 99.3 7.6 0.2 0.3 8.5 0.0 0.5 1.0 354.5 1.0 0.5 4.9 

S1 0.0 2.1 175.4 59.1 0.0 0.0 0.5 1.6 1.1 168.5 8.5 69.2 0.2 12.7 0.1 2.9 3.1 773.5 0.7 2.5 5.3 

GA3 0.0 0.7 152.2 40.7 0.0 0.0 0.2 2.8 1.3 99.3 9.1 182.7 0.7 5.6 0.1 1.7 0.8 573.2 0.4 0.6 10.9 

LIMNH 0.0 0.6 33.4 33.6 0.0 0.1 0.3 0.6 1.0 93.1 4.1 36.2 0.5 5.4 0.1 1.9 0.5 244.4 0.5 0.5 12.4 

GA1 0.0 5.2 2115.0 105.0 0.0 0.0 0.8 10.0 23.7 486.7 88.0 14.4 0.0 12.0 0.0 5.3 13.5 3610.9 0.0 16.1 27.1 

SBR 0.0 2.5 522.8 78.7 0.0 0.1 0.5 4.0 3.0 176.2 26.9 220.3 0.9 10.8 0.1 3.8 2.9 1377.4 0.6 3.3 61.9 

SKYL 0.0 3.2 1805.9 69.0 0.0 0.0 0.2 6.3 7.4 237.3 52.0 13.1 0.0 4.8 0.0 3.3 10.9 2002.5 0.0 11.3 13.1 

G8 0.0 3.5 1996.6 56.3 0.0 0.0 0.2 6.2 8.7 244.0 54.7 10.5 0.0 4.5 0.0 2.7 11.4 2110.4 0.0 12.1 8.4 

SKOU 0.7 118.1 3143.0 57.7 0.2 0.1 2.4 0.0 124.2 0.0 325.9 378.4 0.5 43.3 0.0 4.7 206.1 11321.5 0.0 466.1 165.9 

GKOU 0.7 104.5 3095.1 65.1 0.1 0.1 2.1 0.0 121.2 0.0 317.5 363.2 0.5 42.3 0.0 5.8 216.4 11232.2 0.0 543.2 174.0 

 
Πίνακας 6.1.3.3: υγκεντρϊςεισ(ςε μg/L) ιχνοςτοιχείων και βαρζων μετάλλων των υπόγειων νερϊν τθσ περιοχισ μελζτθσ. 

ΔΕΙΓΜΑ Ag As B Ba Be Cd Co Cr Cu Fe Li Mn Mo Ni Pb Ga Se Sr U V Zn

SKYL 10/08 0.00 3.34 1832.08 67.65 0.00 0.09 0.28 2.86 8.73 462.34 51.08 16.06 0.01 5.15 5.40 3.03 9.12 1706.90 0.00 10.78 15.18

G8    10/08 0.00 3.63 1970.60 54.50 0.00 0.03 0.24 2.73 10.92 436.76 53.96 16.67 0.00 4.88 0.22 2.46 8.99 1866.42 0.00 11.02 21.36

SKYL 6/09 0.00 3.23 1805.87 69.02 0.00 0.00 0.23 6.29 7.44 237.29 51.96 13.07 0.00 4.76 0.00 3.29 10.89 2002.54 0.00 11.34 13.11

G8     6/09 0.00 3.51 1996.57 56.26 0.01 0.00 0.22 6.18 8.70 243.98 54.71 10.50 0.00 4.52 0.00 2.70 11.42 2110.44 0.00 12.10 8.37  

Πίνακας 6.1.3.4: υγκεντρϊςεισ (ςε μg/L) ιχνοςτοιχείων και βαρζων μετάλλων των υπόγειων νερϊν τθσ κερμισ πθγισ Κυλλινθσ τον Οκτϊβριο του 2008 
και τον Ιοφνιο του 2009. 
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 Οι ςυγκεντρϊςεισ των  As, Β, Cu, Fe, Li, Se και V είναι ιδιαίτερα υψθλζσ ςτα 

κερμομεταλλικά νερά, ςε ςχζςθ με τα γλυκά νερά τθσ περιοχισ μελζτθσ και 

ειδικότερα αυτζσ του βορίου (Β). Οι ςυγκεντρϊςεισ βορίου (Β),   λικίου (Li) και 

αρςενικοφ As χαρακτθρίηουν γενικά κερμομεταλλικι υδροφορία. Τισ πιο υψθλζσ 

από ςυγκεντρϊςεισ ζχουν τα δείγματα τθσ πθγισ Κουνουπελίου, γεγονόσ που 

αιτιολογείται αφοφ τόςο θ υδροχθμικι ταξινόμιςθ όςο και οι ιοντικοί λόγοι τθσ 

παροφςασ ανάλυςθσ μασ ζδειξαν ότι το νερό τθσ πθγισ ζχει αναμιχκεί με το  

καλαςςινό. ε ςχζςθ με τισ ςυγκεντρϊςεισ των ιχνοςτοιχείων ςτα  υπόλοιπα 

κερμομεταλλικά νερά, παρατθρείται διαφορά μεταξφ των ςυγκεντρϊςεων των 

δειγμάτων τθσ πθγισ Κυλλινθσ και τθσ γεϊτρθςθσ GA1, με αυτζσ τθσ GA1 να είναι 

ςτακερά υψθλότερεσ, εκτόσ από τισ ςυγκεντϊςεισ βορίου (Β).  

 Οι ςυγκεντρϊςεισ των ιχνοςτοιχείων, ςτθ πθγι τθσ Κυλλινθσ που θ παρουςία τουσ 

χαρακτθρίηει γενικότερα κερμομεταλλικι υδροφορία, όπωσ το As, Β, και Li, δεν 

παρουςιάηουν καμία μεταβολι μεταξφ των δφο δειγματολθψιϊν, αρχζσ Οκτωβρίου 

2008 και αρχζσ Ιουνίου 2009. Επίςθσ παρουςιάηεται ςτακερότθτα ςτισ 

ςυγκεντρϊςεισ του Ba, Be, Cd, Co, Cr, Cu,, Mn, Mo, Ni, Ga, Se, και V. Αυτό αποτελεί 

ιςχυρό ςτοιχείο τθσ ςτακερισ μεταλλικότθτασ τθσ πθγισ. 

Σο βάριο και το ςτρόντιο είναι ςυνδεδεμζνα με τα αςβεςτιτικά ορυκτά, επίςθσ βρίςκονται 

ςτουσ αςτρίουσ και ςε οριςμζνα αργιλοπυριτικά ορυκτά από τα οποία μποροφν να 

περάςουν ςτο νερό µε µθ ςτοιχειοµετρικζσ αντιδράςεισ(Λαμπράκθσ Ν. κ.α 2004). Το 

ςτρόντιο ζχει παρόμοια ςυμπεριφορά με το αςβζςτιο και απαντάται ςτα ιηθματογενι 

πετρϊματα. Το βάριο απαντά ςε πυριγενι πετρϊματα με μεγαλφτερθ ςυχνότθτα από ότι 

ςτα ιηθματογενι, ζχει βρεκεί ςε ςθμαντικι ποςότθτα ςε κονδφλουσ και οξείδια του 

μαγγανίου (Λαμπράκθσ Ν. 2008). Στθ προθγοφμενθ παράγραφο είδαμε ότι τα 

κερμομεταλλικά νερά τθσ περιοχισ μελζτθσ και το νερό τθσ S1 παρουςιάηονται κορεςμζνα 

ςτο Βαρίτθ (Βa SO4), το οποίο μασ δείχνει ότι τα νερά αυτά είχαν τθ δυνατότθτα να 

διαλφςουν Βαρίτθ, ςε ποςότθτεσ τζτοιεσ ϊςτε να φτάςουν ςτο κορεςμό, είτε γιατί είχαν 

βρεκεί κάτω από ςυνκικεσ υψθλϊν κερμοκραςιϊν είτε γιατί ιταν ςε επαφι για επαρκζσ 

χρονικό διάςτθμα με τα αντίςτοιχα ορυκτά είτε και για τουσ δφο παραπάνω λόγουσ. Στθ 

περίπτωςθ των κερμομεταλλικϊν νερϊν και τθσ πθγισ S1, θ παρουςία του βαρίου και του 

ςτροντίου αποδίδεται ςτθν επαφι του νεροφ τόςο με τουσ  αςβεςτολίκουσ τθσ Ιόνιασ 

ηϊνθσ, οι οποίοι κατά κζςεισ ζχουν κερατολικικζσ ενςτρϊςεισ ι κονδφλουσ όςο και  με τουσ 
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εβαπορίτεσ όχι μόνο ςτθ χερςόνθςςο τθσ Κυλλινθσ αλλά και «υπεδαφικά» ςτο  υπόβακρο 

τθσ μεταλπικισ λεκάνθσ, κακϊσ όπωσ αναλφκθκε ςτθ παράγραφο (6.1.3.2.1)  των ιοντικϊν 

λόγων.  

Οι ςυγκεντρϊςεισ πολλϊν ιχνοςτοιχείων των υπόγειων νερϊν εξαρτϊνται από τισ 

οξειδοαναγωγικζσ ςυνκικεσ που επικρατοφν ςτουσ υδροφόρουσ ορίηοντεσ. 

Ο  ςίδθροσ (Fe), ςε αναγωγικά περιβάλλοντα  ευρίςκεται εν διαλφςει µε τθν µορφι Fe +2 

ενϊ ςε οξειδωτικά περιβάλλοντα κυριαρχεί θ αδιάςτατθ µορφι Fe +3 (Hem, 1988) και θ 

τριςκενισ μορφι του ςιδιρου δεν είναι ευδιάλυτθ ςτα φυςικά νερά. Το μαγγάνιο Mn  ςε 

αναγωγικό περιβάλλον βρίςκεται εν διαλφςει ςτο νερό με τθ διςκενι του μορφι (Mn+2) 

όπωσ και ο ςίδθροσ. Το μαγγάνιο κακόςον ζχει πολφ ευρφτερα pH-Eh πεδία ςτακερότθτασ 

από το ςίδθρο, παρουςιάηει μια ομαλότερθ κατανομι ςε ςχζςθ με αυτι του ςιδιρου 

(Λαμπράκθσ κ.α. 2004). Οι ςυγκεντρϊςεισ ςιδιρου και μαγγανίου ςτα υπόγεια νερά που 

αναπτφςςονται ςτουσ Ρλειο-τεταρτογενείσ ςχθματιςμοφσ τθσ περιοχισ μελζτθσ, είναι 

γενικότερα γνωςτι και θ παρουςία του ζχει αποδοκεί ςτθ πθγι τθσ προζλευςισ τουσ, 

δθλαδι ςτουσ ςχθματιςμοφσ τθσ ηϊνθσ τθσ Ρίνδου και ιδιαίτερα ςτουσ ραδιολαρίτεσ. Οι 

μεγαλφτερεσ ςυγκεντρϊςεισ ςιδιρου ςτα κερμομεταλλικά νερά αποδίδονται ςτο 

ιςχυρότερο αναγωγικό περιβάλλον.  

Οι μεγαλφτερεσ ςυγκεντρϊςεισ των κερμομεταλλικϊν νερϊν, ςε ςχζςθ με τα γλυκά νερά  

ςε αρςενικό (As),  αιτιολογοφνται γιατί το αρςενικό ςε αναγωγικά περιβάλλοντα είναι πολφ 

κινθτικό ωσ As+3 ςε ςχζςθ με τθ μορφι που εμφανίηεται ςε οξειδωτικά περιβάλλοντα (As+5). 

Ωσ αποτζλεςμα αυτοφ είναι θ αυξθμζνθ περιεκτικότθτα ςε ςυνολικό As ςτα 

κερμομεταλλικά νερά, που ζχει υδροκερμικι προζλευςθ (G.M. Valentino & D. Stanzione. 

2003,  Ραναγόπουλοσ, 2004 ).  

Σο  βανάδιο (V), ζχει ςχετικά υψθλι διαλυτότθτα ςε οξειδωτικά, αλκαλικά περιβάλλοντα 

και μικρότερθ ςε αναγωγικά και  απαντάται ςτον οργανικό άνκρακα και το πετρζλαιο  

(Λαμπράκθσ, 2008). Επίςθσ το βανάδιο ςυναντάται ςε μεγαλφτερεσ ςυγκεντρϊςεισ ςε 

«κερμικά ανϊριμα» πετρζλαια (Βαρνάβασ, 1996). Στθ κερμι πθγι  των Λουτρϊν τθσ 

Κυλλινθσ όταν θ ανάβλυςθ του νεροφ  γίνεται ελεφκερα, το νερό ςυμπαραςφρει μικρι 

ποςότθτα πετρελαίου (Ορφανόσ, 1976). Το  πετρζλαιο τθσ Κυλλινθσ  ζχει ωσ μθτρικό πζτρωμα 

τουσ ςχιςτολικικοφσ βιτουμενιοφχουσ ορίηοντεσ τθσ Βίγλασ του Κατ. Κρθτιδικοφ και 

χαρακτθρίηεται ωσ «ανϊριμο» (θγάκθσ, 1999)  
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Σο  ςελινιο (Se) βρίςκεται ςτουσ ορυκτοφσ άνκρακεσ, ςε μεγαλφτερεσ ςυγκεντρϊςεισ από 

ότι ςτουσ αργιλικοφσ ςχιςτόλικουσ (Βαρνάβασ, 1996). Η παρουςία τουσ ςτα νερά τθσ 

περιοχισ μελζτθσ αποδίδεται ςτουσ  φακοφσ λιγνιτϊν που περιζχονται ςτουσ  Ρλειο-

Τεταρτογενείσ ςχθματιςμοφσ.  

Σο λίκιο είναι ζνα ςτοιχείο κινθτικό κάτω από υψθλζσ κερµοκραςίεσ, γιϋαυτό 

χρθςιμοποιείται ςε γεωκερμόμετρα για τον υπολογιςμό τθσ κερμοκραςίασ τθσ αποκικθσ 

των γεωκερμικϊν ρευςτϊν. Η ςυγκζντρωςθ του Li ςτο νερό εξαρτάται και από το χρόνο 

επαφισ μεταξφ νεροφ – πετρϊματοσ (Fidelibus and Tulipano 1990). Επίςθσ ζχει 

χρθςιμοποιθκεί ωσ δείκτθσ του χρόνου παραμονισ του νεροφ ςτον υδροφορζα (Edmunds 

and Smedley 2000). Το Li είναι ζνα μονοςκενζσ ιόν ςε διάλυςθ και ζτςι προςροφάται ςτα 

αργιλικά ορυκτά και ανταλλάςςεται με το Na+ ι το Κ+, εντοφτοισ, μικρζσ μεταβολζσ τθσ 

κερμοκραςίασ είναι ικανζσ να το απελευκερϊςουν από τθν ορυκτι μάηα (Paropkpari 1990, 

από Ραναγόπουλο, 2004). Το λίκιο απαντάται ςε εβαπορίτεσ (Λαμπράκθσ Ν. 2009). 

Αυξανομζνθσ τθσ κερμοκραςίασ, αυξάνεται θ κινθτικότθτα του λικίου άρα και θ 

ςυγκζντρωςι του. Στο διάγραμμα κερμοκραςίασ – ςυγκζντρωςθσ Li (εικόνα 6.1.9) των 

δειγμάτων τθσ περιοχισ μελζτθσ , θ μπλζ γραμμι είναι θ κεντροβαρισ, και οι δφο 

παράμετροι εμφανίηουν πολφ ιςχυρι ςυςχζτιςθ R2=0.946.  

  

Εικόνα 6.1.9: Διάγραμμα  Li-T (0C ) 

Σα βόριο είναι από τα πιο ελαφρότερα και λιγότερο διαδεδομζνα ςτοιχεία (Higgiins, 1983, 

Σταματάκθσ, 1986). H μζςθ περιεκτικότθτα ςτα πετρϊματα του φλοιοφ τθσ γθσ είναι 



[150] 

 

10ppm, ενϊ ςτο καλαςςινό νερό 4,4 ppm. Απαντάται ςε πολλά και διαφορετικά γεωλογικά 

περιβάλλοντα, ςυνδζεται με τθν παρουςία θφαιςτειακϊν πετρωμάτων, γεωκερμικϊν 

διεργαςιϊν και με ιηιματα που αποτζκθκαν ςε πολφ αλμυρό περιβάλλον (Leeman and 

Sisson 1996). Λόγω τθσ υψθλισ του διαλυτότθτασ, τείνει να ςυγκεντρϊνεται ςε 

περιβάλλοντα περιοριςμζνθσ κυκλοφορίασ νεροφ, ςε εβαπορίτεσ ι υπεράλμυρα νερά 

καλάςςιασ ι θπειρωτικισ προζλευςθσ (Uhlman 1991). Οι εβαπορίτεσ τθσ περιοχισ 

Κυλλινθσ, ςφμφωνα με το Σταματάκθ Μ. (1986) ςε ςφνολο 32 δειγμάτων ζχουν μζςθ τιμι 

ςυγκζντρωςθσ ςε βόριο 42,156 ppm, (οι ςυγκεντρϊςεισ κυμαίνονται από 20-65 ppm), με 

τουσ  βιτουμενιοφχουσ ορίηοντεσ  να εμφανίηονται εμπλουτιςμζνοι ςε βόριο, ςε ςχζςθ με 

τα περιβάλλοντα ςτρϊματα. Το βόριο είναι ζνα από τα πλζον ευκίνθτα κατιόντα που 

απελευκερϊνονται ςτα υδατικά διαλφµατα κατά τθ διάρκεια αλλθλεπιδράςεων μεταξφ 

νεροφ και πετρωμάτων (Elis and Mahon,1967,1977). Στα περιςςότερα υπόγεια νερά το 

βόριο απαντά µε τθ μορφι των Β(ΟΗ)3  και Β(ΟΗ)4, όταν το pH<8.8 (25οC) επικρατεί θ 

αδιάςτατθ  μορφι του βορικοφ οξζοσ Β(ΟΗ)3 και το βόριο ςυμπεριφζρεται ωσ ζνα αδρανζσ 

ςτοιχείο (Λαμπράκθσ Ν. κ. α., 2004). Οι υψθλζσ ςυγκεντρϊςεισ του βορίου ζχουν αποδοκεί, 

ςε υδροκερμικι δραςτθριότθτα (White1957, White et al. 1963, Truesdell 1975), όπου οι 

αυξθμζνεσ κερμοκραςίεσ προκαλοφν τθν απελευκζρωςι του ςτο νερό (Arnórsson and 

Andresdottir 1995). 

 

Εικόνα 6.1.8: Διάγραμμα   Β-CI.  

Από τθ κατανομι των ςυγκεντρϊςεων των ιχνοςτοιχείων μεταξφ των δειγμάτων τθσ 

πθγισ Κυλλινθσ και τθσ γεϊτρθςθσ GA1, αξίηει να ςθμειωκεί ότι  παρατθρείται διαφορά, 
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με τισ ςυγκεντρϊςεισ τθσ GA1 να είναι ςτακερά υψθλότερεσ, εκτόσ από τισ ςυγκεντρϊςεισ 

βορίου (Β). Ο λόγοσ Β/CI μασ βοθκά  να εξετάςουμε τθ προζλευςθ του βορίου ςτα δείγματα 

νεροφ τθσ  περιοχισ μελζτθσ. Η γραμμι ςτο διάγραμμα Β-CI τθσ εικόνασ (6.1.8), εκφράηει το 

λόγο  Β/CI =0.0002 (όταν οι ςυγκεντρϊςεισ εκφράηονται  ςε meq/l ) που ιςχφει για το 

καλαςςινό νερό και για το ςυμπυκνωμζνο με εξάτμιςθ νερό τθσ βροχισ (Λαμπράκθσ Ν., 

2009), όπωσ φαίνεται ςτο διάγραμμα οι αναλογίεσ βορίου προσ χλϊριο ςυνθγοροφν υπζρ 

τθσ προζλευςθσ του βορίου από τθ διάλυςθ των ορυκτϊν των πετρωμάτων, εκτόσ τθσ 

πθγισ Κουνουπελίου που μασ δείχνει προζλευςθ από μίξθ με το καλαςςινό νερό.  

Δεδομζνθσ τθσ χερςαίασ προζλευςθσ του βορίου ςτο νερό τθσ κερμισ πθγισ Κυλλινθσ 

όπωσ και τθσ GA1, ςε ςυνάρτθςθ με το γεγονόσ ότι δεν παρατθροφνται ουςιαςτικά 

διαφορζσ ςτισ ςυγκεντρϊςεισ ςε βόριο και λαμβάνοντασ υπόψθ ότι:  

 Η κατανομι του βορίου ςτα κερμά ρευςτά, είναι ςυνάρτθςθ Σταματάκθσ Μ.(1986): 

1. Τθσ προζλευςθσ των ρευςτϊν, 2.Τθσ κερμοκραςίασ και τθσ τάςθσ των ατμϊν τουσ 

και 3.Των γεωλογικϊν ςχθματιςμϊν του υποβάκρου από τα οποία προζρχονται. 

 Οι εβαπορίτεσ τθσ Κυλλινθσ είναι εμπλουτιςμζνοι ςε βόριο και εκτόσ τθσ περιοχισ 

Κυλλινθσ «εμφανίηονται υπεδαφικά» ςτα ανατολικά τθσ χερςονιςου (γεωτριςεισ 

Σϊςτι ≠1 και Ρεριςτζρι≠1). 

Θεωροφμε ότι θ ςυγκζντρωςθ του βορίου αποτελεί ςθμαντικι ζνδειξθ κοινισ προζλευςθσ 

του κερμομεταλλικοφ νεροφ τθσ  πθγισ Κυλλινθσ και τθσ γεϊτρθςθσ GA1.  

6.1.3.6  ΔΙΑΛΕΛΥΜΕΝΑ ΑΕΙΑ 

Οξυγόνο (Ο2) 

Η παρουςία διαλελυμζνου οξυγόνου ςτο υπόγειο νερό υποδεικνφει τθν πρόςφατθ ζκκεςι 

του ςτον ατμοςφαιρικό αζρα. Μικρζσ ποςότθτεσ οξυγόνου ι και απουςία αυτοφ 

παρατθροφνται ςε παλαιά νερά, νερά που δεν ανανεϊνονται. Εξ όςων δειγμάτων 

μετρικθκε το διαλελυμζνο οξυγόνο τθ μεγαλφτερθ τιμι παρουςιάηει θ γεϊτρθςθ GA2 : 

3,75 mg/l τθ μικρότερθ τιμι θ γεϊτρθςθ «ΧΕΛΗ» ςτθ πθγι ΚυλλινθσG8:  0,2 mg/l. 

Διοξείδιο του άνθρακα (CO2) και  υδρόθειο (Η2S) 

Το διαλελυμζνο διοξείδιο του άνκρακα ζχει ωσ κφρια πθγι προζλευςθσ του τθν 

ατμόςφαιρα και τθν οξείδωςθ τθσ οργανικισ φλθσ. Πταν το μετεωρικό νερό κατειςδφςει και 

εμπλουτιςτεί ςε CO2 προςβάλει τα ανκρακικά πετρϊματα ςφμφωνα με τθν αντίδραςθ. 

CaCO3 + CO2 + H2O ↔ Ca2+ + 2HCO3
- 
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Η διαδικαςία αυτι είναι γνωςτι ωσ χθμικι προςβολι των αςβεςτολίκων «καρςτικι» 

διάβρωςθ. Κατά τθν αντίκετθ διαδικαςία όπου λαμβάνει χϊρα κακίηθςθ αςβεςτίτθ 

δθμιουργείται CO2 το οποίο διαφεφγει. 

Σε μικρότερα ποςοςτά το CO2 προζρχεται από αναερόβιεσ αντιδράςεισ, όπωσ για 

παράδειγμα θ αναγωγι των κειικϊν ι νιτρικϊν. Οι μεγαλφτερεσ  τιμζσ CO2  μετρικθκαν ςτθ 

γεϊτρθςθ GA1, ςτθ πθγι και γεϊτρθςθ τθσ Κυλλινθσ και του Κουνουπελίου. 

Η παρουςία υδροκείου ςε περιεκτοκότθτα >0,1 mg/l ςτο νερό, δθμιουργεί 

δυςάρεςτθ οςμι (ςαν κλοφβιο αυγό). Είναι ςφνθκεσ νερά κερμομεταλλικϊν πθγϊν να 

ζχουν χαρακτθριςτικι οςμι που οφείλεται ςτθ παρουςία υδροκείου. Στθ περιοχι μελζτθσ 

ιδιαίτερα ζντονθ οςμι ζχουν τα νερά τθσ πθγισ  Κυλλινθσ, ςε μικρότερο βακμό ζχει οςμι  

το νερό τθσ γεϊτρθςθσ GA1, ενϊ το νερό των πθγϊν Κουνουπζλι και Βρωμονζρι ζχει 

ελάχιςτθ οςμι υδροκείου. Μετριςεισ υδροκείου δεν κατζςτει δυνατό να γίνουν ςτα 

πλαίςια τθσ παροφςασ διατριβισ, αλλά από ςτοιχεία παλαιότερων μελετϊν προκφπτει μζςθ 

τιμι υδροκείου ςτθ πθγι Κυλλινθσ 32,2 mg/l και ςτθ γεϊτρθςθ «ΧΕΛΗ» δθλαδι τθν  G8  

15,2 mg/l , θ δε ποςότθτα του εκλυόμενου υδροκείου είναι ςυνάρτθςθ τθσ παροχισ  

(Καλλζργθσ κ.α.1990). Στθ πθγι Κουνουπζλι ζχει μετρθκεί  υδρόκειο 0,2 mg/l  

(Δθμθτόπουλοσ, ΙΓΜΕ, 1991). 

Το υδρόκειο είναι προϊόν τθσ αναγωγισ των κειικϊν ιόντων από οργανικό άνκρακα. 

Σθμαντικζσ τοπικζσ πθγζσ κειικϊν ιόντων κεωροφνται οι γφψοι και οι ανυδρίτεσ, θ 

οξείδωςθ του πυρίτθ, θ μίξθ με το καλαςςινό νερό, θ όξινθ βροχι και τα λιπάςματα (Appelo 

and Postma 1994). Επίςθσ θ αποδόμθςθ φυτικϊν υπολειμμάτων και τα προϊόντα 

μεταβολιςμοφ των μικροοργανιςμϊν είναι αιτίεσ δθμιουργίασ H2S.  

 Κακόςον τα κερμομεταλλικά νερά τθσ περιοχισ μελζτθσ προζρχονται από υδροφόρα 

ςτρϊματα ςτθ ςφςταςθ των οποίων ςυμμετζχουν εβαπορίτεσ, όπωσ ςυμβαίνει ςτθ πεδινι 

ηϊνθ τθσ περιοχισ μελζτθσ, που ςυνίςτανται από αλίτθ (NaCl), ανυδρίτθ (CaSO4), και  γφψο 

(CaSO4 H2O), θ παρουςία του H2S αποδίδεται ςτθν αναγωγι των κειικϊν ιόντων από 

οργανικό άνκρακα. Το οργανικό υλικό βρίςκεται τόςο ςτουσ μεταλπικοφσ ςχθματιςμοφσ  

υπό μορφι ενςτρϊςεων λιγνιτϊν όςο και ςτο ςχθματιςμό τθσ Βίγλασ (Κ. Κρθτιδικό) τθσ 

Ιόνιασ ηϊνθσ που κεωρείται μθτρικό πζτρωμα του πετρελαίου τθσ Κυλλινθσ( θγάκθσ 

1999), κακϊσ και ςτουσ βιτουμενιοφχουσ κατά κζςεισ ανυδρίτεσ και δολομίτεσ των 

εβαποριτϊν όπωσ αναλφκθκε ςτθ παράγραφο των ιοντικϊν ςχζςεων (6.1.3.2.1 ).  
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6.1.3.7  Ο ΥΔΟΧΗΜΙΚΟΣ ΧΑΑΚΤΗΑΣ ΤΗΣ  ΘΕΜΟΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ ΥΔΟΦΟΙΑΣ 

Οι κερμομεταλλικζσ εμφανίςεισ τθσ περιοχισ μελζτθσ, θ πθγι Κυλλινθσ , θ γεϊτρθςθ του 

ΙΓΜΕ (GA1) με τθ πθγι Βρωμονζρι που ανικουν ςτο ίδιο πεδίο κακϊσ και θ πθγι 

Κουνουπελίου παρουςιάηουν  τα κάτωκι  χαρακτθριςτικά: 

 Με κερμοκραςίεσ ςτθν εκροι τουσ, από 22,2 – 29 0C, είναι υπόκερμεσ πθγζσ. 

Χαρακτθρίηονται από υψθλι αγωγιμότθτα που κυμαίνεται από  2120-6720 μS/cm, 

εκτόσ τθσ πθγισ και τθσ γεϊτρθςθσ Κουνουπελίου όπου θ αγωγιμότθτά τουσ 

ανζρχεται ςε 51600 και 47400 μS/cm αντίςτοιχα, δθλαδι εμφανίηουν τθν 

αγωγιμότθτα του καλαςςινοφ νεροφ. 

  To ςφνολο των διαλυμζνων ςτερεϊν (TDS) όλων των κερμομεταλλικϊν εμφανίςεων 

είναι μεγαλφτερο από 1000 mg/l, οπότε χαρακτθρίηονται ωσ μεταλλικά νερά. 

  Ζχουν βαςικό  pH, με τιμζσ που κυμαίνονται μεταξφ 7,38 και 7,78, εκτόσ  τθσ πθγισ 

Κουνουπελίου με pH (6.88-6.93)  

 Με  χθμικό τφπο θ GA1: Na-Cl-SO4 , θ πθγι Κυλλινθσ: Na-Cl-HCO3, θ πθγι 

Κουνουπελίου: Na-Cl. Διαφοροποιείται το νερό τθσ πθγισ Βρωμονζρι (SBR) παρόλο 

που είναι ςτο ίδιο πεδίο με τθ γεϊτρθςθ GA1, κακόςον ζχει χθμικό τφπο: Na-Ca-

SO4-Cl-HCO3, δθλαδι είναι νερό χωρίσ επικράτθςθ ιόντοσ, ςυνικωσ δε τα νερά 

χωρίσ επικράτθςθ ιόντοσ προζρχονται από μίξθ.  

  Από τθν  αξιολόγθςθ τθσ προβολισ των ςυγκεντρϊςεων των δειγμάτων ςτα ιοντικά 

διαγράμματα  Na-Cl, SO4-CI, CI-(Mg/Ca) και Ca-CI και το διάγραμμα Β- CI, προζκυψε 

ότι είναι νερά μετεωρικισ προζλευςθσ, εκτόσ από αυτά τθσ πθγισ Κουνουπελίου 

που αναμιγνφονται με καλαςςινό νερό. 

 Οι τιμζσ των λόγων Mg/Ca, μασ δείχνουν ότι τα νερά τθσ πθγισ Κυλλινθσ(G8, SKYL) 

και τθσ GA1, προζρχονται από δολομιτικοφσ και πυριτικοφσ υδροφόρουσ, ενϊ το 

νερό τθσ πθγισ Βρωμονζρι προζρχεται από  αςβεςτολικικοφσ υδροφόρουσ.  

 Οι τιμζσ των λόγων  Νa/K και (Ca+Mg)/(K+Na), μασ δείχνουν ότι: 1)τα νερά  τθσ 

Κυλλινθσ και τθσ GΑ1, είναι παλαιά, με πολφ χαμθλοφσ ρυκμοφσ. Ενϊ για το νερό 

τθσ πθγισ Βρωμονζρι, μασ δείχνουν πολφ μεγαλφτερουσ ρυκμοφσ ανανζωςθσ ςε 

ςχζςθ με τα υπόλοιπα υπόκερμα νερά και ειδικότερα τθ GΑ1 που βρίςκονται ςτο 

ίδιο πεδίο. 
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  Πλα τα κερμομεταλλικά νερά τθσ περιοχισ μελζτθσ είναι κορεςμζνα, ςτο χαλαηία 

(SiO2), ςτον αςβεςτίτθ (CaCO3), ςτο δολομίτθ (CaMg(CO3)2), και ςτο Βαρίτθ 

(ΒaSO4), που μασ δείχνει ότι τα νερά αυτά είχαν τθ δυνατότθτα να διαλφςουν τα 

αντίςτοιχα ορυκτά, ςε ποςότθτεσ τζτοιεσ ϊςτε να φτάςουν ςτο κορεςμό, είτε γιατί 

είχαν βρεκεί κάτω από ςυνκικεσ υψθλϊν κερμοκραςιϊν είτε γιατί ιταν ςε επαφι 

για επαρκζσ χρονικό διάςτθμα με τα αντίςτοιχα ορυκτά είτε και για τουσ δφο 

παραπάνω λόγουσ. 

  Οι ςυγκεντρϊςεισ των  As, Β, Cu, Fe, Li, Se και V είναι ιδιαίτερα υψθλζσ ςτα 

κερμομεταλλικά νερά, ςε ςχζςθ με τα γλυκά νερά τθσ περιοχισ μελζτθσ και 

ειδικότερα αυτζσ του βορίου (Β). Οι ςυγκεντρϊςεισ βορίου (Β), λικίου (Li) και 

αρςενικοφ (As) χαρακτθρίηουν γενικά κερμομεταλλικι υδροφορία. Τισ πιο υψθλζσ 

από ςυγκεντρϊςεισ ζχουν τα δείγματα τθσ πθγισ Κουνουπελίου, γεγονόσ που 

αιτιολογείται αφοφ τόςο θ υδροχθμικι ταξινόμιςθ όςο και οι ιοντικοί λόγοι  ζδειξαν 

ότι το νερό τθσ πθγισ ζχει αναμιχκεί με το καλαςςινό.  

 Από τθ ςφγκριςθ των ςυγκεντρϊςεων των ιχνοςτοιχείων μεταξφ  τθσ πθγισ Κυλλινθσ, τθσ 

γεϊτρθςθσ GA1 και τθσ πθγισ Βρωμονζρι, παρατθρείται διαφορά μεταξφ των 

ςυγκεντρϊςεων των δειγμάτων τθσ πθγισ Κυλλινθσ και τθσ γεϊτρθςθσ GA1, με αυτζσ τθσ 

GA1 να είναι ςτακερά υψθλότερεσ, εκτόσ από τισ ςυγκεντρϊςεισ του βορίου (Β). ΟΙ 

αντίςτοιχεσ ςυγκεντρϊςεισ τθσ πθγισ Βρωμονζρι είναι μικρότερεσ όλων. 

 Οι  αναλογίεσ βορίου προσ χλϊριο ζδειξαν ότι το βόριο των κερμομεταλλικϊν νερϊν 

(εκτόσ του Κουνουπελίου) προζρχεται από τθ διάλυςθ των ορυκτϊν των πετρωμάτων. Το 

γεγονόσ αυτό, ςε ςυνάρτθςθ με το ότι δεν παρατθροφνται ουςιαςτικά διαφορζσ 

ςτισ ςυγκεντρϊςεισ ςε βόριο μεταξφ των νερϊν τθσ GA1 και τθσ Κυλλινθσ και 

λαμβάνοντασ υπόψθ ότι:  

o Η κατανομι του βορίου ςτα κερμά ρευςτά, είναι ςυνάρτθςθ Σταματάκθσ 

Μ.(1986): 1. Τθσ προζλευςθσ των ρευςτϊν, 2.Τθσ κερμοκραςίασ και τθσ 

τάςθσ των ατμϊν τουσ και 3. Των γεωλογικϊν ςχθματιςμϊν του υποβάκρου 

από τα οποία προζρχονται. 

o Οι εβαπορίτεσ τθσ Κυλλινθσ είναι εμπλουτιςμζνοι ςε βόριο και εκτόσ τθσ 

περιοχισ Κυλλινθσ «εμφανίηονται υπεδαφικά» ςτα ανατολικά τθσ 

χερςονιςου (γεωτριςεισ Σϊςτι ≠1 και Ρεριςτζρι≠1) 

Οδθγοφμαςτε ςτο ςυμπζραςμα ότι θ ςυγκζντρωςθ του βορίου αποτελεί ςθμαντικι 
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ζνδειξθ κοινισ προζλευςθσ του κερμομεταλλικοφ νεροφ τθσ  πθγισ Κυλλινθσ και 

τθσ γεϊτρθςθσ GA1.  

 Οι ςυγκεντρϊςεισ των ιχνοςτοιχείων, ςτθ πθγι τθσ Κυλλινθσ που θ παρουςία τουσ 

χαρακτθρίηει γενικότερα κερμομεταλλικι υδροφορία, όπωσ το As, Β, και Li, δεν 

παρουςιάηουν καμία μεταβολι μεταξφ των δφο δειγματολθψιϊν, αρχζσ Οκτωβρίου 

2008 και αρχζσ Ιουνίου 2009. Επίςθσ παρουςιάηεται ςτακερότθτα ςτισ 

ςυγκεντρϊςεισ του Ba, Be, Cd, Co, Cr, Cu,, Mn, Mo, Ni, Ga, Se, και V. Αυτό αποτελεί 

ιςχυρό ςτοιχείο τθσ ςτακερισ μεταλλικότθτασ τθσ πθγισ.  

 Τζλοσ ιςχυρό ςτοιχείο τθσ κερμομεταλλικισ υδροφορίασ τθσ περιοχισ αποτελεί θ ςυςχζτιςθ 

(R2=0.946) μεταξφ κερμοκραςίασ και  ςυγκζντρωςθσ Li, ςτο αντίςτοιχο διάγραμμα. 

6.1.3.8  ΣΥΜΡΕΑΣΜΑΤΑ  

1. Από τα προεκτεκζντα και το ςυνδυαςμό των ςτοιχείων ςυνολικά τθσ υδροχθμικισ 

ανάλυςθσ, προκφπτει ότι τα κερμομεταλλικά νερά τθσ πθγισ Κυλλινθσ και τθσ 

γεϊτρθςθσ GA1 ζχουν  κοινι ταυτότθτα κακόςον: 

 Είναι υπόκερμα χλωριονατριοφχα, μετεωρικισ προζλευςθσ. Ρροβάλλονται ςχεδόν 

ςτισ ίδιεσ κζςεισ, τόςο ςτο διάγραμμα Piper όςο και ςε αυτά των ιοντικϊν λόγων 

που μασ δείχνουν προζλευςθ των ςτοιχείων.  

 Είναι παλαιά νερά τθσ κατϊτερθσ ηϊνθσ, με αργοφσ ρυκμοφσ ανανζωςθσ, με αυτά 

τθσ Κυλλινθσ να φαίνονται παλαιότερα.  

 Φιλοξενοφνται ςε υδροφόρουσ δολομιτικοφσ και ζρχονται ςε επαφι με πυριτικά 

πετρϊματα.  

 Ζχουν ςχεδόν ίςεσ και ςυγκεντρϊςεισ βορίου θ GA1 (2115.0 μg/l)  θ πθγι Κυλλινθσ 

και θ γεϊτρθςθ «ΧΕΛΗ» (1805,9 και 1996,6, μg/l αντίςτοιχα). 

 Οι ςυγκεντρϊςεισ των κφριων ςτοιχείων και ιόντων όςο και των ιχνοςτοιχείων τουσ 

αιτιολογοφνται από τθν επαφι των νερϊν με τουσ  εβαπορίτεσ (γφψοι με φακοφσ 

δολομιτϊν, βιτουμενιοφχοι κατά κζςεισ και εμπλουτιςμζνοι με βόριο ςτθ Κυλλινθ 

και ςτισ «υπεδαφικζσ εμφανίςεισ» ςτισ γεωτριςεισ ϊςτι≠1 και Περιςτζρι≠1, 

περιζχουν άλατα, ανυδρίτθ και δολομίτθ, ειδικότερα δε ςτουσ πυρινεσ τθσ 

γεϊτρθςθσ Περιςτζρι≠1 τα άλατα και οι δολομίτεσ είναι ςκοφρου τεφροφ χρϊματοσ 
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που δθλϊνουν ότι είναι βιτουμενιοφχοι), τουσ αςβεςτολίκουσ (με κερατολικικζσ 

ενςτρϊςεισ ι κονδφλουσ τόςο ςτθ χερςόνθςο τθσ Κυλλινθσ όςο και ςτθ γεϊτρθςθ 

Σϊςτι ≠1, αμζςωσ μετά τουσ μεταλπικοφσ ςχθματιςμοφσ), και τουσ δολομίτεσ   

(διατρικθκαν ςτθ γεϊτρθςθ Σϊςτι ≠1 )τθσ Ιόνιασ ηϊνθσ. 

2. Το κερμομεταλλικό νερό τθσ πθγισ Βρωμονζρι (SBR), ευριςκόμενο ςτο ίδιο πεδίο με τθ 

γεϊτρθςθ GA1, όπωσ προκφπτει από τθ ςυνολικι υδροχθμικι ανάλυςθ, προζρχεται  

από μίξθ του κερμομεταλλικοφ νεροφ του πεδίου με γλυκό νερό.  

3. Το κερμομεταλλικό νερό τθσ πθγισ Κουνουπελίου, όπωσ επαλθκεφκθκε ςε όλα τα 

ςτάδια τθσ υδροχθμικισ ανάλυςθσ,  ζχει αναμιχκεί με το καλαςςινό νερό.  
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6.2 ΙΟΣΟΠΙΚΗ ΤΔΡΟΛΟΓΙΑ 

Η ιςοτοπικι υδρολογία περιλαμβάνει τθν υδρολογία των φυςικϊν ιςοτόπων του 

περιβάλλοντοσ και τθν υδρολογία των τεχνθτϊν ιςοτόπων. 

Η τεχνικι των φυςικϊν ιςοτόπων του περιβάλλοντοσ χρθςιμοποιεί  τθ φυςικι ιχνθκζτθςθ 

του νεροφ, θ οποία  οφείλεται ςτισ μεταβολζσ τθσ ιςοτοπικισ του ςφςταςθσ ςτα διάφορα 

ςτάδια του υδρολογικοφ κφκλου, για να παρακολουκιςει τισ μετακινιςεισ του υπόγειου 

νεροφ και να ερμθνεφςει  υδρογεωλογικά προβλιματα. 

  Οι μζκοδοι των τεχνθτϊν ιςοτόπων, ςτθρίηονται ςτθ χρθςιμοποίθςθ των ιςοτόπων αυτϊν 

για τθ τεχνθτι μεταβολι  ςτθν ιςοτοπικι ςφςταςθ του νεροφ, ςε ζνα κακοριςμζνο ςτάδιο  

του μελετϊμενου υδρολογικοφ ςυςτιματοσ και ςτθ μελζτθ ςτθ ςυνζχεια τθσ πορείασ τθσ 

μεταβολισ αυτισ ςτα επόμενα ςτάδια.  

Γενικότερα θ ςυμβολι τθσ ιςοτοπικι υδρολογίασ ςτθν υδρογεωλογικι ζρευνα, είναι 

ςθμαντικι, γιατί δίνει πλθροφορίεσ π.χ. ςχετικά με τθ ταχφτθτα ροισ του υπόγειου νεροφ, 

ςε οριςμζνεσ περιπτϊςεισ τθ περιοχι προζλευςισ του, υδραυλικι επικοινωνία ανάμεςα ςε 

υδροφόρουσ και λίμνεσ ι ποτάμια κλπ. 

6.2.1 ΣΕΧΝΙΚΗ ΣΩΝ ΣΑΘΕΡΩΝ ΙΟΣΟΠΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ 

Ιςότοπα ονομάηονται τα άτομα που ζχουν τον ίδιο ατομικό αρικμό *αρικμό 

πρωτονίων, (Η) + αλλά διαφορετικό μαηικό αρικμό *αρικμό πρωτονίων και νετρονίων, (Μ)]. 

Όλα τα ςτοιχεία τα οποία ζχουν ιςότοπα είναι μίγμα των διάφορων ιςοτόπων. Κατά κανόνα 

ζνα είδοσ αποτελεί το μεγαλφτερο μζροσ τθσ μάηασ του ςτοιχείου, ενϊ τα υπόλοιπα 

απαντοφν ςε μικρότερα ποςοςτά.  

Σο μόριο του νεροφ αποτελείται, όπωσ είναι γνωςτό, από τα ςτοιχεία υδρογόνο και 

οξυγόνο. Σα ςτοιχεία αυτά ζχουν τα κάτωκι ςτακερά φυςικά ιςότοπα (μζςα ςτθ παρζνκεςθ 

αναφζρεται θ μζςθ ιςοτοπικι αφκονία ι ποςοςτιαία αναλογία): 

1 Η(99,985 % ), 2Η ι D  (0,015 % ) δευτζριο, 16O (99,76 %), 17O (0,04 %), 18O (0,2 %) 

 Εκτόσ των προαναφερομζνων φυςικϊν ςτακερϊν ιςοτόπων  το υδρογόνο ζχει και ζνα 

φυςικό ραδιενεργό ιςότοπο το  3Η ι Σ  το Σρίτιο. 

Προκφπτει από τα ανωτζρω ότι θ ιςοτοπικι ςφςταςθ του νεροφ είναι πολφπλοκθ με 

αποτζλεςμα να εμφανίηονται 18 διαφορετικζσ  ιςοτοπικζσ μορφζσ του μορίου του. Από 
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αυτζσ  τισ ιςοτοπικζσ μορφζσ εκείνεσ που παρουςιάηουν ενδιαφζρον από υδρογεωλογικισ 

πλευράσ είναι  Η2
16Ο,  ΗD16Ο,  ΗΤ16Ο  και Η2

18 Ο.  

Ωσ γνωςτόν θ μάηα ενόσ μορίου επθρεάηει τισ φυςικζσ του ιδιότθτεσ , ζτςι θ τάςθ 

ατμϊν των διαφόρων ιςοτοπικϊν μορφϊν του μορίου του νεροφ είναι μικρότερθ όςο θ 

μάηα του είναι μεγαλφτερθ. Ζτςι κατά τθν εξάτμιςθ του φυςικοφ νεροφ, οι υδρατμοί που 

προκφπτουν είναι πτωχότεροι ςε  βαρφτερα μόρια νεροφ (ΗD16Ο,  Η2
18 Ο) ενϊ αντίκετα θ 

υγρι φάςθ παρουςιάηει μεγαλφτερεσ αναλογίεσ ( εμπλουτίηεται) ςε αυτά τα μόρια.  

Οι μεταβολζσ τθσ ιςοτοπικισ ςφςταςθσ  του   νεροφ ςε βαρζα ιςότοπα εκφράηονται 

ςε μονάδεσ  «δ» τθσ ιςοτοπικισ αναλογίασ αυτοφ ωσ προσ ζνα δείγμα αναφοράσ και  

δίνεται  επί τοισ χιλίοισ (‰). Ζτςι για το προςδιοριςμό των ιςοτοπικϊν αναλογιϊν 

χρθςιμοποιείται ο φαςματογράφοσ μάηασ , μία ςυςκευι θ οποία ςυγκρίνει τθν ιςοτοπικι 

αναλογία ενόσ δείγματοσ νεροφ με αυτι ενόσ δείγματοσ αναφοράσ. Ωσ δείγμα αναφοράσ, 

χρθςιμοποιείται  το νερό των ωκεανϊν του οποίου θ ιςοτοπικι αναλογία  κεωρείται 

ςτακερι (std )  και είναι γνωςτι ωσ SMOW    (Standard Mean Ocean Water). Γενικά ιςχφει θ 

ςχζςθ: 

                              δχ=(Rχ  - Rstd)/ Rstd x1000 

όπου Rχ: ο λόγοσ των ιςοτόπων D/H  ι 18O/ 16O του δείγματοσ και  

       R std : ο λόγοσ των ιςοτόπων D/H  ι 18O/ 16O  αναφοράσ. 

Η αναλογία D/H  είναι ςυνικωσ 5-8 φορζσ υψθλότερθ αυτισ του 18O/ 16O  .  

Σο «δ» παίρνει τόςο κετικζσ τιμζσ όςο και αρνθτικζσ. Οι ςυγκεντρϊςεισ των ςτακερϊν 

ιςοτόπων του νεροφ κατά τα διάφορα ςτάδια του υδρολογικοφ κφκλου κυμαίνονται μεταξφ 

0 για το SMOW και περίπου -200 για το D και -30 για το 18O , ςτον πολικό πάγο. Οι 

αρνθτικζσ τιμζσ οφείλονται ςτο γεγονόσ ότι κατά τθν εξάτμιςθ οι υδρατμοί είναι πτωχότεροι 

ςε  D και 18O.  Επίςθσ παρουςιάηονται και κετικζσ τιμζσ, μζχρι +20 για το D και +2 για το  18O 

ςε καταςτάςεισ ζντονθσ εξάτμιςθσ.  

Είδαμε ότι κατά τθν εξάτμιςθ του νεροφ των ωκεανϊν, οι υδρατμοί που προκφπτουν 

είναι πτωχότεροι ςε βαρζα ιςότοπα (παρουςιάηει αρνθτικζσ τιμζσ του δ). Κακϊσ οι  

υδρατμοί ανεβαίνουν ςε μεγαλφτερα υψόμετρα, ψφχονται λόγω αδιαβατικισ μεταβολισ   

(~ 1oC ανά 100 m), μζχρι να φκάςουν ςε ςθμείο κορεςμοφ. Όταν ςυμβεί αυτό αρχίηει θ 

ςυμπφκνωςι τουσ και τα ςταγονίδια  εμπλουτίηονται ςε 18O  και D ςε ςχζςθ με τον αρχικό 

υδρατμό.  Αν θ υγρι φάςθ αποχωριςτεί από το ςφςτθμα (ατμοςφαιρικά κατακρθμνίςματα) 

και θ αζρια μάηα υποςτεί παραπζρα αδιαβατικι ψφξθ, τότε τόςο το νζο ςυμπφκνωμα όςο 
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και οι υδρατμοί που κα παραμείνουν γίνονται ακόμα φτωχότεροι ςε 18O και D. Δθλαδι οι 

διαδοχικζσ ςυμπυκνϊςεισ προκαλοφν ςυνεχι μείωςθ τθσ περιεκτικότθτασ των αερίων 

μαηϊν ςε βαριά ιςότοπα και των δφο φάςεων ,υγρισ και αζριασ (βλζπε εικόνα 6.2.1)  

 

 

Εικόνα 6.2.1: Σχθματικό διάγραμμα με τισ τιμζσ των ιςοτοπικϊν λόγων ςτα διαφορετικά 
ςτάδια του υδρολογικοφ κφκλου (ςφμφωνα με  Hoefs, 1997 and Coplen et al., 2000 , από  
http://www.sahra.arizona.edu). 
 
Οι παράγοντεσ που ελζγχουν τθν κατανομι των ιςοτοπικών λόγων δ18O  και δ D, των 

ςτακερών ιςοτόπων του νεροφ, είναι: 

 Η απόςταςθ ενόσ τόπου από τθ κάλαςςα. Όςο θ απόςταςθ αυτι αυξάνει τόςο 

φτωχότερο ςε βαριά ιςότοπα είναι το μετεωρικό νερό, αφοφ θ αζρια μάηα ζχει 

υποςτεί  περιςςότερεσ ςυμπυκνϊςεισ. Αντίκετα ςτισ παράκτιεσ περιοχζσ το 

μετεωρικό νερό ζχει περίπου τθν ίδια ιςοτοπικι ςφςταςθ με το νερό τθσ κάλαςςασ. 

 Η κερμοκραςία ςχθματιςμοφ. Τπάρχει εποχιακι μεταβολι τθσ ιςοτοπικισ 

ςυγκζντρωςθσ του μετεωρικοφ νεροφ. Σουσ ψυχροφσ μινεσ οι περιεκτικότθτεσ ςε 

ιςότοπα είναι μικρότερεσ ςε ςχζςθ με τουσ κερμοφσ.  

 Σο υψόμετρο. Σο μετεωρικό νερό περιοχϊν με μεγαλφτερο υψόμετρο, είναι 

φτωχότερο ςε βαριά ιςότοπα από το μετεωρικό νερό χαμθλότερων υψομετρικά 

περιοχϊν. Η ακρίβεια μζτρθςθσ των ιςοτοπικϊν αναλογιϊν  του υδρογόνου και του 

οξυγόνου, επιτρζπει τθ διάκριςθ νερϊν που προζρχονται από περιοχζσ που ζχουν 

υψομετρικι δια φορά μεγαλφτερθ από 100 m περίπου. Θ επίδραςθ του υψομζτρου 

http://www.sahra.arizona.edu/
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τθσ περιοχισ τροφοδοςίασ ςτθν τιμι του δ18O  ζχει διερευνθκεί ςε εκτεταμζνα 

τμιματα του Ελλθνικοφ χϊρου. Ζχει διαπιςτωκεί ότι είναι ομοιόμορφθ αλλά δεν 

είναι ίδια παντοφ (Λεοντιάδθσ κ.α. 2006). Ζτςι αφξθςθ του υψομζτρου    κατά 100 m, 

προκαλεί ελάττωςθ τθσ τιμισ  δ18O του υπόγειου νεροφ που τροφοδοτείται από τθν 

αντίςτοιχθ περιοχι κατά (από Λεοντιάδθσ κ.α. 2006) : 

o  0,178±0,008 ‰ ,ςτο νότιο τμιμα του υδατικοφ διαμερίςματοσ τθσ Ηπείρου 

(Leontiadis and Smyrniotis, 1986, Leontiadis et al, 1997) 

o 0,21±0,01 ‰ ςτθ Δυτικι τερεά Ελλάδα (Λεοντιάδθσ 1987) και ςε ολόκλθρο 

το υδατικό διαμζριςμα τθσ Θράκθσ (Leontiadis et al, 1996)  

o 0,26±0,02 ‰ ςτθν Αττικι (Κallergis and  Leontiadis 1983),  

o 0,29±0,01 ‰  ςτθν Ανατολικι Πελοπόννθςο ( Ghikas et al, 1983), κλπ 

 Σο γεωγραφικό πλάτοσ. Σο μετεωρικό νερό περιοχϊν μεγάλου γεωγραφικοφ 

πλάτουσ είναι πτωχότερο ςε  βαριά ιςότοπα ,  ςε ςχζςθ με τισ περιοχζσ μικροφ 

γεωγραφικοφ πλάτουσ.  

 

 Η ςχζςθ μεταξφ των τιμϊν  δD και δ18O, για πρόςφατα νερά βροχισ που δεν ζχουν υποςτεί 

εξάτμιςθ, εκφράηεται από τθν εξίςωςθ: 

.                                  δD =8  δ18O + 10 ‰  (Craig, 1961)  

Η ανωτζρω εξίςωςθ, γνωςτι ωσ «παγκόςμια μετεωρικι γραμμι», GMWL: Global Meteoric 

Water Line  ι ευκεία του Craig, είναι ςτθν ουςία μια μζςθ ευκεία που προκφπτει από 

πολλζσ «τοπικζσ μετεωρικζσ γραμμζσ», LMWL: Local Meteoric Water Lines, που διαφζρουν 

μεταξφ τουσ εξαιτίασ των διαφορετικϊν κλιματικϊν και γεωγραφικϊν παραμζτρων που 

επικρατοφν ανά τόπο. 

Όλεσ οι ευκείεσ βαςίηονται ςτθ γενικι μετεωρικι εξίςωςθ: 

                               δD =a  δ18O + d,     όπου α=8 και d: πλεόναςμα δευτζριου 

Αποκλίςεισ από τθν τιμι του d= 10 ζχουν παρατθρθκεί από περιοχι ςε περιοχι όπωσ ςτθν 

ανατολικι μεςόγειο  όπου θ τιμι του d είναι περίπου 22 ενϊ ςτθ  Δυτικι Μεςόγειο 13.7 . 

Ζτςι θ μετεωρικι ευκεία για τθν ανατολικι Μεςόγειο, EMMWL: Eeastern Mediterranean 

Meteoric Water Line, δίνεται από τθν ςχζςθ: 

                            δD =8  δ18O + 22 ‰    (Craig et al, 1963)  

H αντίςτοιχθ εξίςωςθ ςυςχετιςμοφ του νεροφ τθσ βροχισ για τον Ελλθνικό χϊρο δίνεται                             

δD =7.2  δ18O + 9.3 ‰    (IAEA 1981). 



[160] 

Κατά τουσ Argiriou and Lykoudis (2006), μετά τθ χωροχρονικι διερεφνθςθ του 

ιςοτοπικοφ περιεχομζνου του υετοφ ςτον Ελλθνικό χϊρο, οι κλίςεισ των «τοπικϊν 

μετεωρικϊν ευκειϊν» (LMWL) για τθν περιοχι τθσ Ελλάδασ, με επίπεδο εμπιςτοςφνθσ 95%, 

δεν μποροφν να κεωρθκοφν διαφορετικζσ από αυτι τθσ «παγκόςμιασ μετεωρικισ γραμμισ 

» (GMWL), αλλά διαφοροποιείται θ χωρικι κατανομι ςτο πλεόναςμα δευτζριου,  

απεικονίηοντασ τισ διαφορζσ ςτθν προζλευςθ και ιςτορία των μαηϊν υδρατμοφ που 

παράγουν τθν βροχι  ςτα δυτικά, κεντρικά και ανατολικά μζρθ τθσ χϊρασ, παρουςιάηοντασ 

ενδιάμεςα χαρακτθριςτικά εκείνων τθσ ανατολικισ και δυτικισ Μεςογείου.  

Σε περιπτϊςεισ πρόςφατου βρόχινου νεροφ κακϊσ και επιφανειακϊν νερϊν που δεν 

ζχουν υποςτεί δευτερογενι εξάτμιςθ, τθσ οποίασ ο ρυκμόσ να είναι ςθμαντικόσ ςε ςχζςθ με 

το ρυκμό προςαγωγισ νζου φρζςκου νεροφ, θ κλίςθ τθσ  ευκείασ παίρνει τιμζσ μεταξφ 6 και 

8, ςτον Ελλθνικό χϊρο ζχουν διαπιςτωκεί (Λεοντιάδθσ κ.α. 2006): 

 τιμζσ  κλίςθσ μεταξφ 6 και 8 ςτα υδατικά διαμερίςματα Θράκθσ και Αν. Μακεδονίασ 

(Leontiadis et al, 1996), Κεντρικισ Μακεδονίασ (Christodoulou  et al, 1993) και 

Ανατολικισ Πελοποννιςου ( Ghikas et al, 1983),  

  τιμζσ κλίςθσ μεταξφ 4 και 6 ζχουν διαπιςτωκεί ςτο νότιο τμιμα του υδατικοφ 

διαμερίςματοσ Ηπείρου (Leontiadis and Smyrniotis, 1986, Leontiadis et al, 1997), ςτθ 

Δυτικι τερεά Ελλάδα (Λεοντιάδθσ 1987)  και ςτθ Κριτθ (Leontiadis et al, 1988) 

 τιμζσ κλίςθσ μεταξφ 2,4±0,3 ζχουν διαπιςτωκεί ςτθ λεκάνθ του κάτω ρου Αςωποφ 

ςτθν Αττικι(Κallergis and  Leontiadis 1983), 

Γενικά, οι περιςςότερεσ τοπικζσ μετεωρικζσ γραμμζσ, ζχουν κλίςεισ 8 ± 0,5, παρόλα αυτά 

ςυχνζσ είναι οι περιπτϊςεισ όπου λαμβάνουν τιμζσ 5‐9 (Clark, I., and P. Fritz, 1997).  

 

6.2.2.ΜΗΧΑΝΙΜΟΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΗ ΙΟΣΟΠΙΚΗ ΤΣΑΗ ΣΟΤ ΤΠΟΓΕΙΟΤ 
ΝΕΡΟΤ 

Η ιςοτοπικι ςφςταςθ τόςο ςτα επιφανειακά όςο και τα υπόγεια νερά μιασ περιοχισ 

εξαρτϊνται αρχικά από τουσ παράγοντεσ απόςταςθ από τθ κάλαςςα,  κερμοκραςία 

ςχθματιςμοφ, υψόμετρο, και γεωγραφικό πλάτοσ (όπωσ αναλφκθκαν ςτθ προθγοφμενθ 

παράγραφο). Εκτόσ των ανωτζρω παραγόντων τα μεν  επιφανειακά νερά υπόκεινται ςτθ 

διαδικαςία τθσ εξάτμιςθσ, με αποτζλεςμα να διαμορφϊνουν διαφορετικι ιςοτοπικι 
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ςφνκεςθ, ςτα δε υπόγεια νερά λαμβάνουν χϊρα διαδικαςίεσ που επίςθσ επιφζρουν το ίδι 

αποτζλεςμα. Ζτςι: 

 ε νερά που ζχουν εξατμιςτεί (όπωσ τα ςϊματα επιφανειακοφ νεροφ, που ο ρυκμόσ 

τθσ εξάτμιςθσ είναι ςθμαντικόσ ςε ςχζςθ με το ρυκμό προςαγωγισ νζου φρζςκου 

νεροφ), οι τιμζσ α και d είναι μικρότερεσ, κατά τθ διαδικαςία τθσ εξάτμιςθσ τα δD 

και δ18O ςυςχετίηονται γραμμικά αλλά με κλίςθ μικρότερθ του 8, οι κλίςεισ 

κυμαίνονται μεταξφ 4 και 6  (Craig 1961, Craig et al 1963). Ο λόγοσ για τον οποίο 

μικραίνει θ κλίςθ τθσ ευκείασ είναι θ ζλλειψθ ιςοτοπικισ ιςορροπίασ ανάμεςα ςτθν 

υγρι και τθν αζρια φάςθ.  

 Στα υπόγεια νερά  μικροφ βάκουσ, μεταβολζσ ςτισ τιμζσ δ18O, αντικατοπτρίηουν τισ 

τοπικζσ μζςεσ τιμζσ βροχόπτωςθσ αν και τροποποιοφνται ωσ ζνα οριςμζνο βακμό 

από τισ επιλεκτικζσ διαδικαςίεσ τροφοδοςίασ και κλαςμάτωςθσ, που μποροφν να 

αλλάξουν τισ τιμζσ των δ18O και δ2Η τθσ βροχόπτωςθσ προτοφ το νερό φκάςει ςτθν 

κορεςμζνθ ηϊνθ (Gat και Tzur, 1967). Κλίςθ μικρότερθ του 4 δείχνει εξάτμιςθ του 

υπόγειου νεροφ ςτθν ακόρεςτθ ηϊνθ (Allison,1988). 

 Επίςθσ μοριακι διάχυςθ των ατμϊν του νεροφ, μζςω του ςτάςιμου αζρα ςτουσ 

πόρουσ του εδάφουσ, προκαλεί κινθτικι κλαςμάτωςθ, θ οποία μπορεί να οδθγιςει 

ςε κλίςεισ ακόμα μικρότερεσ του 4 (Fontes and Zuppi, 1976,  Sontag et al, 1980). 

 Σο νερό που ζχει υποβλθκεί ςε εξάτμιςθ διατάςςεται δεξιά τθσ τοπικισ μετεωρικισ 

γραμμισ λόγω του εμπλουτιςμοφ του ςε βαρζα ιςότοπα (Coplen, 1993). Σο ίδιο 

ςυμβαίνει και με το νερό που ζχει αναμιχκεί με το εξατμιςμζνο νερό.  

 Κατά τθ διαδικαςία εμπλουτιςμοφ του υπόγειου νεροφ οι βραχυχρόνιεσ μεταβολζσ 

ςτθ περιεκτικότθτά του ςε ςτακερά ιςότοπα εξομαλφνονται, με αποτζλεςμα θ 

ιςοτοπικι του ςφνκεςθ να αντανακλά τθν ιςοτοπικι ςφνκεςθ του νεροφ που 

εμπλουτίηει τον υδροφόρο. Από το κανόνα αυτό εξαιροφνται τα πεδία ροισ, ςτα 

οποία οι ταχφτθτεσ ροισ είναι πολφ μεγάλεσ π. χ. ςτα ρωγματωμζνα πετρϊματα και 

καρςικά ςυςτιματα(από Καλλζργθσ 2001).  

 Η ιςοτοπικι ςφνκεςθ του υπόγειου νεροφ, μπορεί να επθρεαςτεί από τθν 

ανταλλαγι ιόντων με τα ςυςτατικά των πετρωμάτων ςτα οποία κυκλοφορεί. Σο 

φαινόμενο παρατθρείται ειδικότερα ςε γεωκερμικζσ περιοχζσ, γιατί θ κινθτικι τθσ 

ανταλλαγισ είναι πολφ αργι και προκειμζνου να αλλάξει ςθμαντικά θ ιςοτοπικι 

ςφνκεςθ του νεροφ απαιτείται υψθλι κερμοκραςία. Η γεωκερμικι ανταλλαγι 
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αυξάνει τθ περιεκτικότθτα του 18 Ο του νεροφ και μειϊνει τθ περιεκτικότθτα του     

18 Ο ςτο ςκελετό του υδροφόρου, κακϊσ με τθν αφξθςθ τθσ κερμοκραςίασ τείνει να 

επιτευχκεί μια νζα κατάςταςθ τθσ ιςοτοπικισ ιςορροπίασ ςτθν υψθλότερθ 

κερμοκραςία, αυτό προκαλεί μια μετατόπιςθ ςτισ τιμζσ  δ18Ο, αλλά όχι ςτισ τιμζσ 

δD  των γεωκερμικϊν νερϊν (http://www.sahra.arizona.edu/programs/isotopes) 

 Είναι δυνατό αντιδράςεισ μεταξφ του νεροφ και του υδροφορζα ι υποεπιφανειακϊν 

αερίων να αλλάξουν τθν ιςοτοπικι ςφςταςθ του νεροφ. Οι αντιδράςεισ αυτζσ 

περιλαμβάνουν τθν ζκλυςθ αερίων CO2 ι H2S, τθν  ενυδάτωςθ  πυριτικϊν 

αλάτων(Clark,I., and P. Fritz, 1997). Η κάκε διεργαςία ζχει διαφορετικά 

αποτελζςματα και άλλοτε το νερό είναι πλοφςιο ςε δD και άλλοτε ςε δ18Ο, ςτο 

ςχιμα τθσ εικόνασ (6.2.2) αποτυπϊνεται ο τρόποσ με τον οποίο θ κάκε διεργαςία 

διαφοροποιεί τθν ιςοτοπικι ςφςταςθ του νεροφ.  

 

 

Εικόνα 6.2.2: Διαδικαςίεσ ιςοτοπικϊν ανταλλαγϊν που μποροφν να διαφοροποιιςουν τθν 
ιςοτοπικι ςφςταςθ του νεροφ. (Clark,I. & Fritz, P., 1997). 
 
 
 
 

http://www.sahra.arizona.edu/programs/


[163] 

6.2.3.  ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΙΟΣΟΠΙΚΗ ΤΔΡΟΛΟΓΙΑ 

τα πλαίςια τθσ παροφςασ μελζτθσ και δεδομζνου του ςκοποφ τθσ, προζλευςθ -  

τροφοδοςία των κερμομεταλλικϊν πθγϊν, μετρικθκαν οι ιςοτοπικοί λόγοι 18Ο / 16Ο και 

D/H (2Η/Η) ςε όλα τα δείγματα, τόςο του γλυκοφ νεροφ όςο και του κερμομεταλλικοφ και 

επίςθσ ςε ζνα δείγμα βροχισ από τθ περιοχι του Βαρκολομιοφ. Σα δείγματα γλυκοφ νεροφ  

βρίςκονται ςε διαφορετικά κλιμακοφμενα υψόμετρα, ϊςτε να είναι δυνατι θ ςυςχζτιςι 

τουσ προκειμζνου να βοθκθκοφμε ςτο προςδιοριςμό τθσ ηϊνθσ τροφοδοςίασ των 

κερμομεταλλικϊν νερϊν. Οι ιςοτοπικζσ αναλφςεισ ζγιναν ςτο Ινςτιτοφτο Γεωφυςικισ και 

Ηφαιςτειολογίασ του Παλζρμο, Ιταλίασ. Σα αποτελζςματα, τιμζσ δ των δειγμάτων, 

παρουςιάηονται ςτο  πίνακα (6.2.2) ςε ςυνάρτθςθ με τα υψόμετρα εκδιλωςθσ των πθγϊν 

και τα βάκθ των γεωτριςεων, κακϊσ επίςθσ και τα βαςικά χαρακτθριςτικά των κζςων τθσ 

δειγματολθψίασ.  

το διάγραμμα δ18Ο ςε ςχζςθ με το   δ2Η των δειγμάτων, εικόνα  (6.2.1), τοποκετιςαμε   

τθν «παγκόςμια μετεωρικι γραμμι», (GMWL : Global Meteoric Water Line ) (Craig,1961)  

και τθν μετεωρικι γραμμι για τθν ανατολικι Μεςόγειο, (EMMWL: Eeastern Mediterranean 

Meteoric Water Line).  Οι ςυγκεντρϊςεισ των ςτακερϊν ιςοτόπων των δειγμάτων τθσ 

περιοχισ  ζρευνασ, εκτόσ από τα δείγματα τθσ πθγισ Κουνουπελίου (SKOU,GKOY) και 

Βρωμονερίου (SBR), διατάςςονται εντόσ τθσ ηϊνθσ των δφο μετεωρικϊν γραμμϊν 

υποδεικνφοντασ τθν μετεωρικι προζλευςθ των δειγμάτων  και επιβεβαιϊνοντασ τθν 

υδροχθμικι ανάλυςθ. 

 Θ κεντροβαρισ όλων των δειγμάτων (μπλε γραμμι, εικόνεσ 6.2.1και 6.2.2) δίνεται από τθ 

ςχζςθ :   δ2Θ =5,487  δ18O  - 0,394 ‰    με ςυςχζτιςθ   r=0,992.  Αυτόσ ο υψθλόσ ςυντελεςτισ 

ςυςχζτιςθσ απεικονίηει το γεγονόσ ότι οι ιςοτοπικζσ ςυνκζςεισ των νερϊν των δειγμάτων 

ςυνδζονται ςτενά και μποροφν να μελετθκοφν από κοινοφ. 
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ΔΕΙΓΜΑ d18O‰ dD‰ d ΥΨΟΜΕΤΡΟ/ 

ΒΑΘΟΣ 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

STSIP -8.11 -45 20 1062 Πθγι Κεφαλόβρυςο ςτα Σςίπιανα, 
ςτουσ  αςβεςτόλικουσ τθσ ηϊνθσ 
Πίνδου 

SAG KYR -7.67 -42 19 931 Πθγι Αγία Κυριακι ςτουσ  
αςβεςτόλικουσ τθσ ηϊνθσ Πίνδου.  

SKAK -8.34 -47 20 506 Πθγι Κακοτάρι ςτουσ  
αςβεςτόλικουσ τθσ ηϊνθσ Πίνδου  

SXAB -6.06 -33 16 93 Πθγι Χαβαρόβρυςθ, ςε 
τετατρογενείσ ςχθματιςμοφσ.  

GA 2  -5.34 -30 13 13/10 Αβακισ αρτεςιανι γεϊτρθςθ 
(φίλτρα 6-10μ) ςε Σεταρτογενείσ 
ςχθματιςμοφσ.  

S1 -5.71 -30 15 11 Πθγι  γλυκοφ νεροφ, ςε νεογενείσ 
ςχθματιςμοφσ  ςτθ Κυλλινθ 

GA 3  -5.87 -33 14 46/180 Γεϊτρθςθ βακειά ( φίλτρα ςτα 
150-180 μζτρα) ςε τεταρτογενείσ 
ςχθματιςμοφσ.  

LAKE -5.29 -31 12 87 Σεχνθτι Λίμνθ Πθνειοφ  

SBR -3.00 -20 4 7 Πθγι Βρωμονζρι Λεχαινϊν ςε 
τεταρτογενείσ ςχθματιςμοφσ. 
 Νερό κερμομεταλλικό 

GA 1  -6.18 -35 15 5/232 Γεϊτρθςθ αρτεςιανι βάκουσ 232 
μ. (ΙΓΜΕ) αςβεςτόλικοι Ιόνιασ, από 
174 -232μ. Νερό κερμομεταλλικό 

SKYL -6.07 -32 16 18 Πθγι Κυλλινθσ, ςε νεογενείσ 
ςχθματιςμοφσ. Νερό κερμομ/κό 

G8 -6.23 -32 17 18 Γεϊτρθςθ «ΧΕΛΗ» ςτθ Κυλλινθ ςε 
νεογενείσ ςχθματιςμοφσ.  
Νερό κερμομεταλλικό 

SKOU -0.83 -3 3 0 Πθγι Κουνουπζλι. Αςβεςτόλικοι  
Ιόνιασ. Νερό κερμομεταλλικό 

GKOU -0.49 -3 1 0/170 Γεϊτρθςθ Κουνουπζλι (αρτεςιανι,  
περίπου 170 μ. βάκοσ). Νερό 
κερμομεταλλικό. 

RAIN -5.55 -33 11 12 Βροχι ςτο Βαρκολομιό. 

 

Πίνακασ 6.2: Αποτελζςματα ιςοτοπικϊν αναλφςεων 
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Εικόνα 6.2.1: Διάγραμμα δ18Ο ςε ςχζςθ με το   δ2Θ των δειγμάτων τθσ περιοχισ μελζτθσ Θ 
μπλε γραμμι είναι θ κεντροβαρισ όλων των δειγμάτων. 
 
 
 Η κζςθ ςτθν οποία διατάςςονται τα δείγματα τθσ πθγισ Κουνουπελίου (SKOU,GKOY)  πάνω 

δεξιά ςτο διάγραμμα, πλθςίον του ςθμείου  που αποτυπϊνεται το πρότυπο δείγμα του 

ωκεανοφ (Med SW), επίςθσ  υποδεικνφει ανάμιξθ με το καλαςςινό νερό, επιβεβαιϊνοντασ 

τθν υδροχθμικι ανάλυςθ. Σζλοσ θ κζςθ ςτθν οποία διατάςςεται το δείγμα τθσ πθγισ 

Βρωμονερίου (SBR), κάτω από τθ γραμμι GMWL, υποδεικνφει εξάτμιςθ, γεγονόσ που 

δικαιολογείται από τον τρόπο ανάβλυςθσ τθσ πθγισ. Η πθγι αναβλφηει μζςα από τουσ  

Σεταρτογενείσ ςχθματιςμοφσ ςε ζνα λάκκο με βάκοσ δφο μζτρα και διάμετρο περίπου 16 

μζτρα διαμορφϊνοντασ μία ςτιλθ νεροφ 0,70 μζτρα, ζτςι ο ρυκμόσ τθσ εξάτμιςθσ είναι 

ςθμαντικόσ ςε ςχζςθ με το ρυκμό εκροισ νζου νεροφ.  

τα δείγματα του υπόγειου νεροφ εντόσ τθσ ηϊνθσ των μετεωρικϊν γραμμϊν GMWL και 

ΕΜΜWL εικόνα   ( 6.2.1), διακρίνουμε: 

 Σθν ομάδα, των πθγϊν ςτουσ αςβεςτόλικουσ τθσ ηϊνθσ Πίνδου, ςτο διάγραμμα 

ςθμειϊνονται με τα μπλε τρίγωνα, όπου ςφμφωνα με τθν ιςοτοπικι τουσ ςφνκεςθ,  
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ωσ φτωχότερο χαρακτθρίηεται το δείγμα τθσ πθγισ Κακοταρίου και ακολουκεί το 

δείγμα τθσ πθγισ Σςιπιανϊν και Αγ. Κυριακισ, με υψόμετρα 506, 1062και 931 μζτρα 

αντίςτοιχα ,δθλαδι το φτωχότερο ςε ςτακερά ιςότοπα δείγμα ζχει και το μικρότερο 

υψόμετρο. Σο γεγονόσ αυτό ςε ςυνάρτθςθ τόςο με τθν υδροχθμικι ανάλυςθ, (νερά 

που ανανεϊνονται γριγορα) όςο και με ότι το μετεωρικό νερό περιοχϊν με 

μεγαλφτερο υψόμετρο, είναι φτωχότερο ςε βαριά ιςότοπα από το μετεωρικό νερό 

χαμθλότερων υψομετρικά περιοχϊν, υποδθλϊνει τροφοδοςία τθσ πθγισ 

Κακοταρίου από υψόμετρο μεγαλφτερο, του υψομζτρου  ανάβλυςθσ τθσ πθγισ 

ςτα Τςίπιανα.  

 Και τθν ομάδα που περιλαμβάνει : 

 τισ κερμομεταλλικζσ πθγζσ τθσ Κυλλινθσ (SKYL,G8)  με δ18O(-6,07 και -6,23 ‰) 

και δ2Θ=-32 ‰,  και τθσ γεώτρθςθσ GA1, με δ18O=-6,18 ‰ και δ2Θ=-35 ‰,   και 

τθσ πθγισ Χαβάρι (SXAB) με δ18O= -6,06 ‰ και δ2Θ= -33 ‰  

 τα  γλυκά νερά τθσ βακιάσ γεϊτρθςθσ GA3 με δ18O=-5.87 ‰ και δ2Θ=-33 ‰, και 

τθσ αρτεςιανισ μικροφ βάκουσ GA2 με δ18O=-5.34 ‰ και δ2Θ=-30 ‰, που 

βρίςκονται πλθςίον ςτθν GA1 και ανάντι αυτισ κακώσ  και θ πθγι γλυκοφ νεροφ 

ςτθ Κυλλινθ, S1 , ςτα κατάντθ τθσ κερμομεταλλικισ με δ18O=-5.71 ‰ και δ2Θ=-

30 ‰ . 

Η ςφγκριςθ των ιςοτοπικϊν ςυνκζςεων των νερϊν, ςε ςυνάρτθςθ τόςο με τθ  κζςθ 

προβολισ τουσ ςτο διάγραμμα τθσ εικόνασ (6.2.1) όςο και τθ γεωγραφικι κζςθ τουσ    

(βλζπε χάρτθ εικ. 6.1.1) ςτθ περιοχι μελζτθσ, δθλϊνει κοινι προζλευςθ των 

κερμομεταλλικϊν νερϊν και πικανι τροφοδοςία αυτϊν  τουλάχιςτον από  τθν θμιορεινι 

ηϊνθ ςτο φψοσ τθσ λίμνθσ Πθνειοφ, ςε μεγαλφτερα υψόμετρα από τθ ηϊνθ τροφοδοςίασ 

τθσ πθγισ Χαβάρι.  
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Εικόνα 6.2.2: Διάγραμμα δ18Ο ςε ςχζςθ με το  δ2Θ των δειγμάτων  τθσ   περιοχισ 
μελζτθσ, όπου: 1) Θ μπλζ γραμμι είναι θ κεντροβαρισ όλων των δειγμάτων, 2)Θ 
διακεκομμζνθ καφζ γραμμι, είναι θ κεντροβαρισ των υπογείων νερϊν χωρίσ επιδράςεισ 
από εξάτμιςθ ι ανάμιξθ με τθ κάλαςςα, 3) Θ κόκκινθ γραμμι, είναι θ κεντροβαρισ όλων 
των πθγϊν γλυκοφ νεροφ και 4) Θ διακεκομμζνθ πράςινθ γραμμι, είναι θ κεντροβαρισ των 
καρςτικϊν πθγϊν. 

 
Είδαμε ότι θ κεντροβαρισ όλων των δειγμάτων (μπλε γραμμι, εικόνεσ 6.2.1 και 6.2.2) 

δίνεται από τθ ςχζςθ :   δ2Θ =5,487  δ18O  - 0,394 ‰  με ςυςχζτιςθ  r=0,992, που μασ δείχνει 

ότι οι ιςοτοπικζσ ςυνκζςεισ των νερϊν των δειγμάτων ςυνδζονται ςτενά και μποροφν να 

μελετθκοφν από κοινοφ. Δεδομζνου όμωσ ότι ςτα δείγματα των πθγϊν Κουνουπελίου και 

Βρωμονερίου, οι περιεκτικότθτεσ των ςτακερϊν ιςοτόπων ζχουν επθρεαςτεί από ανάμιξθ 

με τθ κάλαςςα και από εξάτμιςθ αντίςτοιχα, για τθ  διερεφνθςθ τθσ εξίςωςθσ που ςυνδζει 

τισ τιμζσ δ2Θ και δ18O των δειγμάτων αποτυπϊκθκαν ςτο ίδιο διάγραμμα δ18O- δ2Θ( εικόνα 

6.2.2): 

1. Η κεντροβαρισ όλων των δειγμάτων (μπλζ γραμμι) δίνεται από τθ ςχζςθ: 

  δ2Η =5,487  δ18O  - 0,39 ‰    με ςυςχζτιςθ   r=0,992. 

2. Η κεντροβαρισ όλων των υπόγειων νερϊν που δεν ζχουν υποςτεί μεταβολζσ ςτθν 

ιςοτοπικι τουσ ςφνκεςθ (διακεκομμζνθ καφζ  γραμμι) δίνεται από τθ ςχζςθ: 
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δ2Η =5,85  δ18O  + 2,45 ‰ με ςυςχζτιςθ  r=0,985. 

3. Η κεντροβαρισ όλων των πθγϊν γλυκοφ νεροφ (κόκκινθ γραμμι) δίνεται από τθ 

ςχζςθ): δ2Η =6,186  δ18O  + 5 ‰ με ςυςχζτιςθ  r=0,998 

4. Η κεντροβαρισ μόνο των καρςτικϊν πθγϊν(διακεκομμζνθ πράςινθ γραμμι) δίνεται 

από τθ ςχζςθ: δ2Η =7,38  δ18O  +14,65 ‰    με ςυςχζτιςθ  r=0,998, αλλά 

αντιπροςωπεφει μόνο υψόμετρα μεγαλφτερα των 900 μζτρων, όπωσ ιδθ αναλφκθκε 

παραπάνω, παρόλο που  πλθςιάηει τθν  αντίςτοιχθ εξίςωςθ ςυςχετιςμοφ του νεροφ 

τθσ βροχισ για τον Ελλθνικό χϊρο δD =7.2  δ18O + 9.3 ‰ (IAEA 1981), . 

Λαμβάνοντασ υπόψθ τισ ανωτζρω ςχζςεισ (όλεσ με υψθλι ςυςχζτιςθ), που ςυνδζουν τισ 

τιμζσ δ2Η και δ18O ςτθ περιοχι μελζτθσ, κεωροφμε ωσ πιο αντιπροςωπευτικι για τθ 

περιοχι, τθ κεντροβαρι όλων των πθγϊν γλυκοφ νεροφ (κόκκινθ γραμμι) που δίνεται από 

τθ ςχζςθ: δ2Η =6,186  δ18O  + 5 ‰ με ςυςχζτιςθ  r=0,998.  

Ι κεωροφμε ωσ πιο αντιπροςωπευτικι για τθ περιοχι μία ςχζςθ μεταξφ των δ2Θ =5,85  δ18O  

+ 2,45 ‰ και  δ2Θ =6,186  δ18O  + 5 ‰, δθλαδι δ2Η =(6,018±0,068) δ18O  +( 3,725±1,275) ‰. 

Θ ςχζςθ αυτι αποτελεί μία αρχικι προςζγγιςθ, κακόςον απαιτείται χρονοςειρά μετριςεων.   

Αντίςτοιχεσ ςχζςεισ που ςυνδζουν τισ τιμζσ δ2Η και δ18O με τιμζσ κλίςθσ τόςο μεταξφ 4 και 6  

όςο και μεταξφ 6 και 8 ζχουν υπολογιςτεί ςτον ελλθνικό χϊρο όπωσ αναφζρεται ςτθ 

παράγραφο (6.2.1), ειδικότερα για  το βόρειο τμιμα του Τδατικοφ διαμερίςματοσ Ηπείρου 

δίνεται θ ςχζςθ δ2Η =(6,4±0,5) δ18O +(1.3 ±0.4)  ‰    (Λεοντιάδθσ και Νικολάου, 1997). 

 

 

6.2.4 ΧΕΗ δ18O ΚΑΙ ΤΨΟΜΕΣΡΟΤ 

Σο μετεωρικό νερό περιοχϊν με μεγαλφτερο υψόμετρο, είναι φτωχότερο ςε βαριά 

ιςότοπα από το μετεωρικό νερό χαμθλότερων υψομετρικά περιοχϊν. Η ακρίβεια μζτρθςθσ 

των ιςοτοπικϊν αναλογιϊν  του υδρογόνου και του οξυγόνου, επιτρζπει τθ διάκριςθ νερϊν 

που προζρχονται από περιοχζσ που ζχουν υψομετρικι διαφορά μεγαλφτερθ από 100 m 

περίπου.  

Προκειμζνου να διαπιςτωκεί θ ςχζςθ μεταξφ του υψομζτρου και τθσ  κατανομισ 

των  ιςοτοπικϊν λόγων του  δ18O των δειγμάτων, καταςκευάςτθκε το διάγραμμα δ18O (‰) – 

Z(m), εικόνα (6.2.3, α). το διάγραμμα δεν εντάχκθκαν οι τιμζσ από τα δείγματα, τθσ λίμνθσ 

Πθνειοφ, τθσ πθγισ Βρωμονζρι και αυτζσ τθσ πθγισ Κουνουπζλι, κακόςον πρόκειται για 

νερά επιφανειακά, εξατμιςμζνα και αναμεμιγμζνα με τθ κάλαςςα αντίςτοιχα.  
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Από τθ μελζτθ τθσ ςχζςθσ του δ 18Ο και του υψομζτρου ςτθ περιοχι μελζτθσ (μπλζ 

γραμμι ςτο διάγραμμα τθσ εικ. 6.2.3,α), προκφπτει ότι δ18O–Z ζχουν  ικανοποιθτικι 

ςυςχζτιςθ  R2  = 0,772.  

‘Οπωσ ιδθ αναλφκθκε, αλλά προκφπτει και με ςαφινεια από το διάγραμμα δ18O  – Z 

(εικ. 6.2.3, α), θ πθγι Κακοταρίου  τροφοδοτείται από υψόμετρα, τουλάχιςτον μεγαλφτερα 

του υψομζτρου ανάβλυςθσ τθσ πθγισ ςτα Σςίπιανα, εφόςον το νερό τθσ πθγισ ζχει  

φτωχότερθ ιςοτοπικι ςφνκεςθ από τα νερά  των πθγϊν Αγίασ Κυριακισ και Σςιπιανϊν που 

αναβλφηουν ςε πολφ μεγαλφτερα υψόμετρα. Γι αυτό το λόγο και ςτο διάγραμμα  δ18O  – Z, 

αν εξαιρεκοφν οι τιμζσ τθσ πθγισ Κακοταρίου, οι τιμζσ των υπολοίπων δειγμάτων δίνουν 

τθν ευκεία (με το κόκκινο χρϊμα) με εξίςωςθ: Z=-434,83 δ18O – 2509,3 και με ςυςχζτιςθ 

R2=0,907, κακόςον το ηεφγοσ τιμϊν τθσ πθγισ Κακοταρίου δεν προβάλλεται ςτο   φψοσ του 

υψομζτρου που αντιςτοιχεί ςτθν πραγματικότθτα.  

Άρα θ ςχζςθ μεταξφ του υψομζτρου και τθσ κατανομισ των ιςοτοπικϊν λόγων του δ18O των 

δειγμάτων των υπόγειων νερϊν κερμομεταλλικϊν και γλυκϊν τθσ περιοχισ μελζτθσ που  

 



[170] 

      

Εικόνα 6.2.3: Διαγράμματα δ 18Ο – υψομζτρου, των νερϊν γλυκϊν και κερμομεταλλικϊν τθσ 
περιοχισ μελζτθσ. 
 

εξετάςτθκαν, παρουςιάηει υψθλι ςυςχζτιςθ R2=0,907. Σο γεγονόσ αυτό, ςε ςυνάρτθςθ και 

με τθ κζςθ που προβάλλονται ςτο διάγραμμα τθσ εικόνασ (6.2.3, α) τα νερά τόςο τθσ 

ιαματικισ  πθγισ Κυλλινθσ όςο και τθσ γεϊτρθςθσ GΑ1 ςτθν περιοχι ανάβλυςθσ τθσ πθγισ 

Βρωμονζρι,  μασ οδθγεί ςτο ςυμπζραςμα  τθσ τροφοδοςίασ τουσ τουλάχιςτον από  τθν 

θμιορεινι ηϊνθ ςτο φψοσ τθσ λίμνθσ Πθνειοφ, ςε μεγαλφτερα υψόμετρα από τθ ηϊνθ 

τροφοδοςίασ τθσ πθγισ Χαβάρι. 

Επίςθσ ςτο διάγραμμα (β) τθσ εικόνασ (6.2.3), οι τιμζσ δ18O (‰) – Z, των γλυκϊν 

μόνο υπόγειων νερϊν τθσ περιοχισ μελζτθσ και τθσ βροχισ δίνουν τθν ευκεία ( πορτοκαλί 

χρϊμα) με εξίςωςθ: Z=-424,58 δ18O – 2377,9 και με ςυςχζτιςθ R2=0,974, γεγονόσ που 

ενιςχφει περαιτζρω το ςυμπζραςμα για τθν τροφοδοςία των κερμομεταλλικών πθγών 

από τθν θμιορεινι ηώνθ –ορεινι ηώνθ. 

 

6.2.5   ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ 

Ο υψθλόσ ςυντελεςτισ ςυςχζτιςθσ του διαγράμματοσ των ιςοτοπικϊν ςυνκζςεων δ18Ο και 

δ2Η των δειγμάτων, απεικονίηει το γεγονόσ ότι οι ιςοτοπικζσ ςυνκζςεισ των νερϊν των 

δειγμάτων ςυνδζονται ςτενά και μποροφν να μελετθκοφν από κοινοφ. 
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Η ιςοτοπικι ανάλυςθ ενίςχυςε τα ςυμπεράςματα τθσ υδροχθμικισ ανάλυςθσ ςε ςχζςθ με 

τθ προζλευςθ των νερϊν. 

Η ςφγκριςθ των ιςοτοπικϊν ςυνκζςεων των νερϊν, ςε ςυνάρτθςθ τόςο με τθ  κζςθ 

προβολισ τουσ ςτο διάγραμμα (δ18Ο -δ2Η)  όςο και τθ γεωγραφικι κζςθ τουσ    ςτθ περιοχι 

μελζτθσ, δθλϊνει  κοινι προζλευςθ των κερμομεταλλικϊν νερϊν και πικανι  τροφοδοςία 

αυτϊν  τουλάχιςτον από  τθν θμιορεινι ηϊνθ ςτο φψοσ τθσ λίμνθσ Πθνειοφ, ςε 

μεγαλφτερα υψόμετρα από τθ ηϊνθ τροφοδοςίασ τθσ πθγισ Χαβάρι. 

 Η ιςχυρι ςυςχζτιςθ (R2=0,907) τθσ ςχζςθσ μεταξφ του υψομζτρου και τθσ κατανομισ των 

ιςοτοπικϊν λόγων του δ18O των δειγμάτων των υπόγειων νερϊν κερμομεταλλικϊν και 

γλυκϊν τθσ περιοχισ μελζτθσ, ενιςχφει το ανωτζρω. 

Η κζςθ ςτθν οποία προβάλλεται  ςτο διάγραμμα δ18Ο ςε ςχζςθ με το   δ2Η των δειγμάτων, 

θ ιςοτοπικι ςφνκεςθ τθσ πθγισ κακοταρίου  υποδθλϊνει τροφοδοςία τθσ πθγισ 

Κακοταρίου από υψόμετρο μεγαλφτερο, του υψομζτρου (1062 μζτρων) ανάβλυςθσ τθσ 

πθγισ ςτα Τςίπιανα και ενιςχφεται από το διάγραμμα δ18O  – Z . 

 

Το ςυμπζραςμα τθσ ιςοτοπικισ ανάλυςθσ είναι κοινι προζλευςθ των κερμομεταλλικϊν 

νερϊν (ενιςχφεται και από τθν υδροχθμικι ανάλυςθ) και πικανι  τροφοδοςία αυτϊν  

τουλάχιςτον από  τθν θμιορεινι ηϊνθ ςτο φψοσ τθσ λίμνθσ Πθνειοφ, ςε μεγαλφτερα 

υψόμετρα από τθ ηϊνθ τροφοδοςίασ τθσ πθγισ Χαβάρι. Θεωροφμε παρ’ όλα αυτά ότι τα 

νερά από τα καρςτικά ςυςτιματα των ανκρακικϊν ςχθματιςμϊν του Ερφμανκου 

ςυμμετζχουν ςτθν τροφοδοςία, κακόςον  πζραν τθσ άριςτθσ  ςυςχζτιςθσ μεταξφ του 

υψομζτρου και τθσ  κατανομισ των  ιςοτοπικϊν λόγων του  δ18O των δειγμάτων, και των 

γεωλογικϊν – υδρογεωλογικϊν ςυνκθκϊν,  ιςχφουν τα κάτωκι: 

1. Κατά τθ διαδικαςία εμπλουτιςμοφ του υπόγειου νεροφ οι βραχυχρόνιεσ μεταβολζσ 

ςτθ περιεκτικότθτά του ςε ςτακερά ιςότοπα εξομαλφνονται, με αποτζλεςμα θ 

ιςοτοπικι του ςφνκεςθ να αντανακλά τθν ιςοτοπικι ςφνκεςθ του νεροφ που 

εμπλουτίηει τον υδροφόρο. Από το κανόνα αυτό εξαιροφνται τα πεδία ροισ, ςτα 

οποία οι ταχφτθτεσ ροισ είναι πολφ μεγάλεσ π. χ. ςτα ρωγματωμζνα πετρϊματα και 

καρςτικά ςυςτιματα ( Καλλζργθσ 2001).  

2. Ζτςι θ ιςοτοπικι ςφνκεςθ των κερμομεταλλικϊν εμφανίςεων αντανακλά  τθν 

ιςοτοπικι ςφνκεςθ του νεροφ ςτο ςθμείο εκροισ, ενϊ θ ιςοτοποκι ςφνκεςθ του 

νεροφ που εμπλουτίηει τον υδροφόρο αναμζνεται κατα τι διαφορετικι( φτωχότερθ) 
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κακόςον το γεωκερμικό ρευςτό κατά τθν άνοδό του αναμιγνφεται με μικρζσ 

ποςότθτεσ  κρφων νερϊν με πλουςιότερθ ιςοτοπικι ςφνκεςθ (ςφμφωνα με τα 

ςτοιχεία τθσ παροφςασ ιςοτοπικισ ζρευνασ). Ενϊ θ ιςοτοπικι ςφνκεςθ των 

ςυγκεκριμζνων καρςτικϊν πθγϊν που Ερφμανκου μασ δίνει μόνο τθν ιςοτοπικι 

ςφνκεςθ του νεροφ των μεγάλων υψομζτρων (πάνω από 900 μζτρα), δεν ζχομε 

τιμζσ ςε χαμθλότερα υψόμετρα (όπου αυξάνεται θ ιςοτοπικι ςφνκεςθ του νεροφ), 

αφοφ  θ ηϊνθ τροφοδοςίασ τθσ πθγισ Κακοταρίου αποδείχκθκε πολφ  ορεινότερθ 

από τθν εκδιλωςι τθσ. Σο γεγονόσ τθσ ζλλειψθσ τιμϊν ςτα χαμθλότερα υψόμετρα,  

ςε ςυνάρτθςθ με τθ φφςθ των καρςτικϊν υδροφορζων, μασ οδθγεί ςτο ενδεχόμενο  

θ ςυγκεκριμζνθ ιςοτοπικι ςφνκεςθ να μθν αντανακλά τθν εξομαλυμζνθ ιςοτοπικι 

ςφνκεςθ που ζχει το νερό των καρςτικϊν  ςυςτθμάτων των ανκρακικϊν 

ςχθματιςμϊν τθσ Πίνδου που κινείται ςε μεγάλα βάκθ και τροφοδοτεί το 

γεωκερμικό ταμιευτιρα. Επίςθσ δυνατότθτα κίνθςθσ ςε μεγάλο βάκοσ ζχομε και 

από το ςφνκετο τεκτονικό ιςτό που διατζμνει τουσ μεταλπικοφσ ςχθματιςμοφσ, με 

αποτζλεςμα το νερό να αναμιγνφεται.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7Ο                      

                                                ΑΝΑΚΕΥΑΛΑΙΩΗ   -    ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ 

 

Θ δυτικι και βορειοδυτικι  Πελοπόννθςοσ χαρακτθρίηεται από τθν εμφάνιςθ 

πολλϊν κερμομεταλλικϊν πθγϊν, κυρίωσ υπόκερμων, εκ των οποίων κάποιεσ ζχουν 

χαρακτθριςτεί ωσ ιαματικζσ.  

Κφριοσ ςτόχοσ τθσ παροφςασ Μεταπτυχιακισ Διατριβισ Ειδίκευςθσ ( Μ.Δ.Ε.) είναι θ 

διερεφνθςθ τθσ ηϊνθσ τροφοδοςίασ τθσ κερμομεταλλικισ πθγισ Κυλλινθσ και θ ςυςχζτιςι 

τθσ με τθ κερμομεταλλικι υδροφορία του βορείου τμιματοσ τθσ λεκάνθσ τθσ Θλείασ και 

ειδικότερα, τόςο με τθν πθγι Βρωμονερίου Λεχαινϊν (με το μικρισ ζκταςθσ γεωκερμικό 

πεδίο τθσ περιοχισ αυτισ) που εκτείνεται ςτα ανατολικά τθσ Χερςονιςου τθσ Κυλλινθσ όςο 

και με τθν πθγι Κουνουπελίου Μανωλάδασ ςτα ΒΑ τθσ Χερςονιςου. Επίςθσ ςτθ πεδινι 

ζκταςθ ανατολικά τθσ χερςονιςου τθσ Κυλλινθσ  υπάρχουν γεωτριςεισ που θ χθμικι 

ςφςταςθ του νεροφ τουσ διαμορφϊνεται και από διαδικαςίεσ ανάμιξθσ ψυχρϊν και κερμϊν 

νερϊν, ζχει δε παρατθρθκεί αφξθςθ τθσ κερμοκραςίασ του νεροφ ςε οριςμζνεσ γεωτριςεισ 

τθσ περιοχισμετά από ςειςμοφσ. 

Οι  εργαςίεσ εξελίχκθκαν  ςε δφο ςτάδια:  

1. Γεωλογικι -τεκτονικι - υδρογεωλογικι  μελζτθ τθσ ευρφτερθσ περιοχισ Λουτρϊν 

Κυλλινθσ 

2. Γεωλογικι - υδρογεωλογικι διερεφνθςθ τθσ ευρφτερθσ περιοχισ του βόρειου 

τμιματοσ τθσ λεκάνθσ τθσ Θλείασ     και  υδροχθμικι – ιςοτοπικι ανάλυςθ  

 

Από το πρϊτο ςτάδιο προζκυψαν τα κάτωκι: 

 Το γεωλογικό υπόβακρο τθσ ευρφτερθσ περιοχισ Λουτρϊν Κυλλινθσ δομείται από τουσ 

ςχθματιςμοφσ τθσ Ιόνιασ ηϊνθσ, οι οποίοι ςυγκροτοφν μία αςφμμετρθ αντικλινικι δομι, με 

γενικι διεφκυνςθ Β-Ν ςτο δυτικό άκρο τθσ χερςονιςου. Το αντίκλινο  τθσ Κυλλινθσ αποτελεί 

παλαιογεωγραφικι τεκτονικι μορφι  που εμφανίςτθκε  πικανϊσ  από το Κατϊτερο 

Μειόκαινο με τθν παροξυςμικι φάςθ που πτφχωςε τουσ ςχθματιςμοφσ τθσ Ιόνιασ ενότθτασ ι 

από το διαπειριςμό των εβαποριτϊν.  

  Από τθ ςτρωματογραφικι ακολουκία τθσ Ιόνιασ ενότθτασ,  ςτθ χερςόνθςο τθσ Κυλλινθσ  

εμφανίηονται οι γφψοι Τριαδικισ θλικίασ, διαπειρικισ προζλευςθσ και  οι αςβεςτόλικοι 
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θλικίασ Μ. Ιουραςικοφ – Αν. Κρθτιδικοφ, οι οποίοι  δεν βρίςκονται ςτθν αρχικι κζςθ 

απόκεςισ τουσ αλλά ζχουν ωκθκεί και τοποκετθκεί δευτερογενϊσ ςτισ νζεσ κζςεισ, από τθν 

επενζργεια του διαπειριςμοφ τθσ γφψου ςε ςυνδυαςμό με τθ δράςθ πτυχωςιγενϊν 

δυνάμεων ι ρθγμάτων ι και από το ςυνδυαςμό αυτϊν.  

 Από το Πλειόκαινο το παλαιό αλπικό ανάγλυφο καλφπτεται προοδευτικά από τισ 

αποκζςεισ του νεογενοφσ πάχουσ  940 μζτρων. Τα νεογενι ιηιματα παρουςιάηουν 

διαφορετικι κατακόρυφθ εξζλιξθ ανά περιοχι κακϊσ και  μεταβολζσ ςτθ λικολογία και τισ 

λικοφάςεισ κατά τθν οριηόντια ζννοια, ωσ αποτζλεςμα των ευςτατικϊν κινιςεων, τθσ 

τεκτονικισ και του διαπειριςμοφ και χωρίηονται ςε τρεισ κφριεσ λικοφάςεισ  

 Θ ςυνζχεια των γεωλογικϊν ςχθματιςμϊν διακόπτεται από ςθμαντικό αρικμό 

ρθγμάτων με διεφκυνςθ Β-Ν, Α-Δ, και  ΒΑ-ΝΔ, που ζδραςαν από το Πλειόκαινο  ωσ ςιμερα, 

κακόςον άλλα ριγματα τζμνουν τουσ Μ–Α Πλειοκαινικοφσ ςχθματιςμοφσ και άλλα ζχουν 

δράςθ κατά το Ολόκαινο αφοφ  τζμνουν τουσ αςβεςτοψαμίτεσ Τυρρινιασ θλικίασ, που 

δείχνει ότι οι ανοδικζσ κινιςεισ ςτθ περιοχι ςυνεχίηουν να λαμβάνουν χώρα ςιμερα.  

 Στα Μζςω – Άνω Πλειοκαινικισ θλικίασ ιηιματα τα οποία  δομοφνται από 

εναλλαςςόμενα ςτρϊματα μαργϊν, αργιλοφχων και κατά κζςεισ ανκρακοφχων, αργίλων,  

άμμων, αδρομερϊν και λεπτόκοκκων ψαμμιτϊν κακϊσ και κροκαλοπαγϊν, δθμιουργοφνται 

επάλλθλα υδροφόρα ςτρϊματα. Κακόςον δε μεταξφ των αμμοφχων και ψαμμιτικϊν 

οριηόντων παρεμβάλλονται άργιλοι ι μάργεσ  και τα ιηιματα καλφπτουν προοδευτικά το 

παλαιοανάγλυφο (αςβεςτολίκουσ και εβαπορίτεσ) δθμιουργϊντασ ςτρωματογραφικζσ ι και 

τεκτονικζσ αποςφθνϊςεισ, τα υδροφόρα ςτρϊματα δφνανται να τροφοδοτοφνται, εκτόσ τθσ 

άμμεςθσ τροφοδοςίασ τουσ από τα ατμοςφαιρικά κατακρθμνίςματα,  και  πλευρικά από 

τουσ αςβεςτολίκουσ και τουσ εβαπορίτεσ όςο και μζςω των ηωνϊν κατακερματιςμοφ  του 

ςθμαντικοφ τεκτονικοφ ιςτοφ τθσ περιοχισ. 

 Από τα ςτοιχεία που ςυγκεντρϊκθκαν από 56 κζςεισ γεωτριςεων και 12 κζςεισ 

πθγαδιϊν, εκ των οποίων  κατζςτθ δυνατόν να μετρθκοφν οι απόλυτεσ ςτάκμεσ του 

υπόγειου νεροφ ςε 9 πθγάδια και ςε 13 μόνο γεωτριςεισ, επιβεβαιϊνουν τθν 

αναμενόμενθ, λόγω ςτρωματογραφίασ και τεκτονικισ, πολυπλοκότθτα ανάπτυξθσ τθσ 

υπόγειασ υδροφορίασ τθσ περιοχισ. 

 Το κερμομεταλλικό νερό εντοπίηεται ςε επάλλθλα υδροφόρα ςτρϊματα και διαφορετικά 

κατά κζςεισ βάκθ, γεγονόσ που ςυνάδει με τθ ςτρωματογραφία και τεκτονικι τθσ περιοχισ, 

γιατί το κερμό νερό κατά τθν άνοδο του προσ τθν επιφάνεια του εδάφουσ δφναται να 
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διαχζεται  ςε διαφορετικά υδροφόρα ςτρϊματα των Πλειοπλειςτοκαινικϊν ιηθμάτων γφρω 

από τα ριγματα μζςα από τα οποία κινείται, ςτρωματογραφικϊν και τεκτονικϊν 

αποςφθνϊςεων αυτϊν. 

 Θ κερμομεταλλικι υδροφορία εντοπίηεται κυρίωσ ςε μια ηϊνθ, με γενικι διεφκυνςθ Α-Δ, 

κάκετθ ςχετικά προσ τα ριγματα διεφκυνςθσ Β-Ν και παράλλθλθσ ςχετικά προσ τα ριγματα 

διεφκυνςθσ Α-Δ, ςτα βόρεια όρια τθσ οποίασ εμφανίηεται θ κερμι πθγι. Είναι ηϊνθ κάκετθ 

ςτο τεκτονικό άξονα του αντικλίνου ο οποίοσ βυκίηεται απότομα, βόρεια  τθσ κζςθσ 

εμφάνιςθσ τθσ ιαματικισ πθγισ Κυλλινθσ, ενϊ ωσ το Χελωνίτθ κόλπο θ βφκιςθ φαίνεται να 

ζχει μικρι κλίςθ, όπωσ προκφπτει από ςτοιχεία βακζων γεωτριςεων. 

 Θ κερμι πθγι τθσ Κυλλινθσ είναι  ρθξιγενισ ανάβλυςθ.  

 Παρουςιάηει  διαχρονικά ςτακερι παροχι  και μεταλλικότθτα. 

 Θ  ςυνολικι παροχι του γεωκερμικοφ πεδίου δε μπορεί να δικαιολογθκεί από το νερό 

που κατειςδφει ςτουσ αςβεςτολίκουσ και γφψουσ τθσ περιοχισ. 

Από τα  ανωτζρω ςυμπεράςματα ςε  ςυνάρτθςθ και με τθν  εμφάνιςθ πετρελαίου,  κατά 

τθν ελεφκερθ ανάβλυςθ του νεροφ ςτθ πθγι κακϊσ και τθ παρουςία μεκανίου, προκφπτει 

ςχζςθ του νεροφ τθσ κερμισ πθγισ Κυλλινθσ με τουσ βακφτερουσ ορίηοντεσ μζςω των 

ενεργϊν νεοδιαπειρικϊν ρθγμάτων και μασ οδθγοφν ςτθν αναηιτθςθ τθσ ηϊνθσ 

τροφοδοςίασ τθσ πθγισ.  

 

   Από το δεφτερο ςτάδιο προζκυψαν τα κάτωκι:  

 Θ περιοχι μελζτθσ ανικει ςτθ ΒΔ Πελοπόννθςο, εκτείνεται ςτο βόρειο τμιμα του νομοφ 

Θλείασ (καταλαμβάνει περίπου 40 % τθσ ζκταςθσ του νομοφ) και ςτο νοτιοανατολικό τμιμα 

του νομοφ Αχαΐασ, καταλαμβάνει ζκταςθ περίπου 1500 Km2 και αναπτφςςεται ςε 

διεφκυνςθ Α-Δ από τον Ερφμανκο και τθ νότια προζκταςι του ςτα όρθ τθσ Λάμπειασ και 

ςτο βόρειο τμιμα του όρουσ τθσ Φολόθσ τθσ Θλείασ, ωσ τισ δυτικζσ ακτζσ που βρζχονται 

από το Ιόνιο πζλαγοσ.  

 Το ανάγλυφο  τθσ περιοχισ   εξελίςςεται  από  ανατολικά προσ δυτικά από ορεινό με 

υψόμετρο από (600 -2224 m) και  με μεγάλεσ κλίςεισ, ςε θµιορεινό (100 -600 m) και πεδινό 

(0 -100 m) ςτθν παράκτια ηϊνθ του,  όπου αναπτφςςονται ςθμαντικζσ  πεδινζσ εκτάςεισ. 

Στο ανατολικότερο άκρο  τθσ περιοχισ υψϊνεται το λοφϊδεσ ανάγλυφο τθσ χερςονιςου 

τθσ Κυλλινθσ. Θ περιοχι αποςτραγγίηεται, ςτθ γενικι διεφκυνςθ Α- Δ κυρίωσ από  το 
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ποταμό Πθνειό  και μικρότερουσ όπωσ ο Βζργασ. Ενϊ το  τμιμα των βόρειων παρυφϊν του 

Σκόλισ αποςτραγγίηεται από τουσ ποταμοφσ Λαριςό και Πείρο  ςτθ διεφκυνςθ Β-Ν. 

   Οι αλπικζσ γεωτεκτονικζσ ενότθτεσ οι οποίεσ λαμβάνουν μζροσ ςτθ γεωλογικι δομι  

τόςο τθσ ςτενισ όςο και τθσ ευρφτερθσ  περιοχισ μελζτθσ  είναι οι   ενότθτεσ τθσ Πίνδου,  

τθσ Γαβρόβου –Τρίπολθσ και τθσ  Ιόνιασ, όπωσ αυτζσ αναπτφςςονται από τα Ανατολικά 

προσ τα Δυτικά και ανικουν ςτισ εξωτερικζσ Ελλθνίδεσ. Θ Πίνδοσ αποτελεί το αλλόχκονο 

κάλυμμα, πάνω από τισ ςχετικά αυτόχκονεσ, Ιόνια και Γάβροβο – Τρίπολθ. 

 Στθ περιοχι μελζτθσ θ Πίνδοσ είναι επωκθμζνθ ςτο φλφςχθ τθσ Γαβρόβου –Τρίπολθσ 

ςτθν ανατολικι πλευρά του αντικλίνου  του όρουσ Σκόλισ. Ενϊ ςτθ δυτικι πλευρά του 

αντικλίνου του όρουσ Σκόλισ το νεότερο από τα εφιππευτικά ριγματα αποτελεί τθ τεκτονικι 

επαφι μεταξφ των ηωνϊν Ιονίου και Γαβρόβου. Θ Ιόνια ηϊνθ  αναπτφςςεται υπεδαφικά ςε 

όλο ςχεδόν το πεδινό τμιμα τθσ λεκάνθσ και με επιφανειακι εμφάνιςθ ςτο δυτικό τμιμα 

και ςτισ δυτικζσ παρυφζσ του Σκόλισ. Οι εμφανίςεισ των ηωνϊν Γαβρόβου και Πίνδου 

αποτελοφν τα ανατολικά όρια τθσ λεκάνθσ των μεταλπικϊν ςχθματιςμϊν.  

 Στθ νεοτεκτονικι περίοδο (περίοδο του Νεογενοφσ-Τεταρτογενοφσ), ωσ αποτζλεςμα τθσ 

γεωδυναμικισ εξζλιξθσ του ενεργοφ Ελλθνικοφ τόξου, ανζδραςαν ριγματα τθσ αλπικισ 

τεκτονικισ και δθμιουργικθκαν νζα,  με αποτζλεςμα θ νεοτεκτονικι μακροδομι τθσ 

δυτικισ και βόρειασ Πελοποννιςου να  χαρακτθρίηεται από μία εναλλαγι τάφρων και 

κεράτων θ οποία κακορίηεται από τισ μεγάλεσ περικωριακζσ ρθξιγενείσ ηϊνεσ των 

νεοτεκτονικϊν λεκανϊν και παρουςιάηουν κφρια γενικι διευκφνςθ Α–Δ. Τζτοιεσ 

χαρακτθριςτικζσ νεοτεκτονικζσ μακροδομζσ ςτθν ευρφτερθ περιοχι μελζτθσ από βορά προσ 

νότο είναι, το τεκτονικό βφκιςμα του Κορινκιακοφ, το τεκτονικό κζρασ των ορζων του 

Ερυμάνκου και το μεγάλο τεκτονικό βφκιςμα Πφργου ςτο βόρειο τμιμα του οποίου 

αναπτφςςεται θ κερμομεταλλικι υδροφορία  που αποτελεί το αντικείμενο τθσ παροφςασ 

μελζτθσ.  

 Τα όρια τθσ περιοχισ τζκθκαν με κριτιρια γεωλογικά τεκτονικά- νεοτεκτονικά και ςε 

ςυνάρτθςθ με τθν υδρογεωλογικι ςυμπεριφορά των ςχθματιςμϊν. Οριοκετικθκε θ 

περιοχι ςτθν οποία κεωροφμε ότι το νερό που κατειςδφει ςε αυτιν, δφναται να 

επικοινωνεί υπόγεια μζςα από τισ ηϊνεσ των ρθγμάτων  και να κινείται ςε μεγαλφτερεσ 

αποςτάςεισ, προσ τισ κζςεισ των κερμομεταλλικϊν εμφανίςεων. Το βόρειο όριο τθσ 

περιοχισ μελζτθσ το ταυτίηουμε με το Βόρειο όριο του Τεκτονικοφ κζρατοσ του Ερφμανκου 

λόγω τθσ ΒΑ-ΝΔ διεφκυνςθσ των γεωλογικϊν δομϊν τθσ ηϊνθσ Πίνδου ςτο Σκιαδοβοφνι και 
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ςτον Ερφμανκο όπου παρατθρείται τοπικά μια διαφοροποίθςθ από τθ γενικότερθ ΒΒΔ-ΝΝΑ 

διεφκυνςθ ανάπτυξθσ των δομϊν των εξωτερικϊν ηωνϊν. Ωσ όριο κεωροφμε ότι ενιςχφεται 

και από τθ νεοτεκτονικι εξζλιξθ του βόρειου τμιματοσ του Νομοφ Αχαΐασ, που είναι 

ςυνυφαςμζνθ με τθν εξζλιξθ τθσ Κορινκιακισ-Πατραϊκισ τάφρου. 

 Nότιο όριο τθσ περιοχισ μελζτθσ αποτελεί, το νότιο τμιμα του υδροκρίτθ του ποταμοφ 

Πθνειοφ ςφμφωνα με τα ςτοιχεία από τθν πετρελαιολογικι ζρευνα που ενιςχφονται τόςο 

από το τρόπο εμφάνιςθσ των μεταλπικϊν ςχθματιςμϊν όςο και από τθν αςφμμετρθ 

ανάπτυξθ του υδρογραφικοφ δικτφου του ποταμοφ Πθνειοφ ιδιαίτερα δε του Πθνειακοφ 

Λάδωνα. 

 Θ λεκάνθ του Πφργου εκτείνεται από το όροσ Λαπίκασ ωσ τισ παρυφζσ του όρουσ Σκόλισ και 

τθσ Κυλλινθσ. Ο ςυνδυαςμόσ ρθξιγενοφσ τεκτονικισ και διαπειρικϊν κινιςεων, από το 

Μζςο – Ανϊτερο Μειόκαινο δθμιοφργθςε μικρότερεσ μακροδομζσ εντόσ τθσ νεοτεκτονικισ 

λεκάνθσ του Πφργου ζτςι, θ μεταλπικι λεκάνθ τθσ περιοχισ μελζτθσ που αναπτφςςεται ςτο 

βόρειο τμιμα αυτισ, αποτελεί μία από τισ μικρότερεσ μακροδομζσ. 

 Το αλπικό υπόβακρο, από τθ καλάςςια περιοχι ανατολικά τθσ Κυλλινθσ ( δίαυλο 

Κυλλινθσ Ηακφνκου) ωσ και ανατολικά του Περιςτερίου ςφμφωνα με τα ςτοιχεία 

βακζων γεωτριςεων,  παρουςιάηει μια ακολουκία ςυγκλίνων - αντικλίνων με γενικι 

διεφκυνςθ Β-Ν ωσ αποτζλεςμα του ςυνδυαςμοφ ρθξιγενοφσ τεκτονικισ και των 

διαπειρικϊν κινιςεων. Οι ανοδικζσ κινιςεισ ςυνεχίηονται ωσ ςιμερα τόςο ςτθ 

χερςόνθςο τθσ Κυλλινθσ ( ςφμφωνα με ςτοιχεία νεοτεκτονικϊν μελετϊν) όςο και 

ανατολικότερα ςτθ περιοχι Σϊςτι (από ςτοιχεία  ςειςμικϊν τομϊν ). Με βάςθ το τφπο 

τθσ τεκτονικισ που επικρατεί ςτα βακφτερα ςτρϊματα του νεογενοφσ, ςτθν επαφι με τα 

αλπικά ιηιματα, ζχουν διακρικεί από δυτικά προσ ανατολικά το τεκτονικό βφκιςμα  

«Σιμόπουλο», το αντίκλινο «Περιςτζρι», θ τεκτονικι ενότθτα  «Σϊςτι», το ςφγκλινο 

Αμαλιάδασ και το αντίκλινο Κυλλινθσ.   

 Αςφμφωνα ςτο αλπικό υπόβακρο αποτζκθκαν οι μεταλπικοί ςχθματιςμοί. Ο 

ςυνδυαςμόσ ρθξιγενοφσ τεκτονικισ και διαπειρικϊν κινιςεων ςτθ περιοχι επζφερε 

μεταβολζσ ςτθ γεωγραφία τθσ περιοχισ και κατά ςυνζπεια και ςτα περιβάλλοντα  

ιηθματογζνεςθσ. Με αποτζλεςμα να αποτεκοφν  ιηιματα χερςαία (ποταμοχειμάρια ι 

λιμναία) ι καλάςςια (κυρίωσ παράκτιασ φάςθσ) ςε νεοτεκτονικζσ μορφζσ τάφρων.  

 Στισ φάςεισ ιηθματοζνεςθσ που ζλαβαν χϊρα από το Μζςο Ανϊτερο Μειόκαινο ωσ τισ 

αρχζσ του Ολοκαίνου, αποτζκθκαν: από τουσ αρχαιότερουσ προσ τουσ νεότερουσ: οι 



[178] 

 

ςχθματιςμοί Οινόθσ – Προφιτθ Ηλία, Περιςτερίου, Βοφναργου, Κεραμιδιάσ, Καλακά 

που φαίνεται (από ςτοιχεία γεωτριςεων) να  αναπτφςςονται υπεδαφικά ςε όλο ςχεδόν 

το εφροσ τθσ μεταλπικισ λεκάνθσ τθσ περιοχισ μελζτθσ, εκτόσ των νθςίδων Κυλλινθσ, 

Σϊςτι (περιοχζσ μθ ιηθματογζνεςθσ) όπου δεν απότζκθκαν οι ςχθματιςμοί  Οινόθσ – 

Προφιτθ Ηλία και Περιςτερίου. Τθ περίοδο απόκεςθσ του ςχθματιςμοφ του Καλακά 

ςτισ δυτικζσ περιοχζσ, ςτισ  ανατολικζσ περιοχζσ  αποτίκενται κροκαλοπαγι ιηθμάτα 

θπειρωτικισ φάςθσ. Τζλοσ αποτίκεται ςτισ δυτικζσ περιοχζσ  ο ςχθματιςμόσ του 

Κατακόλου. 

 Από τθν υδρολικολογικι κατάταξθ των γεωλογικϊν ςχθματιςμϊν ςε ςυνάρτθςθ με τθν 

επιφανειακι και «υπεδαφικι» τουσ εμφάνιςθ προκφπτει ότι ςτθν περιοχι μελζτθσ 

αναπτφςςονται πζντε υδρογεωλογικζσ ενότθτεσ εκ των οποίων οι τρείσ είναι μεγάλθσ 

ςθμαςίασ  για το ςκοπό τθσ μελζτθσ. Αυτζσ είναι τα καρςτικά υδροφόρα ςυςτιματα τθσ 

ηϊνθσ Πίνδου,  τθσ Ιόνιασ ηϊνθσ και  τα   υδροφόρα ςυςτιματα των  ςχθματιςμϊν του 

Πλειο-Πλειςτοκαίνου 

 Το καρςτικό ςφςτθμα των αςβεςτολίκων τθσ ηϊνθσ Πίνδου είναι αυτό με τθ μεγαλφτερθ 

δυναμικότθτα ςτθ περιοχι μελζτθσ λόγω ζκταςθσ, περατότθτασ αλλά και του μεγάλου 

φψουσ ατμοςφαιρικϊν κατακρθμνιςμάτων που δζχεται. Πρόκειται για υδροφόρουσ 

μεγάλθσ δυναμικότθτασ οι οποίοι  δεν ςχθματίηουν ζνα ενιαίο καρςτικό ςφςτθμα, λόγω  

τεκτονικισ και ςτρωματογραφίασ δθμιουργοφνται πολλαπλά επιπζδα βάςθσ.  Θ 

διεφκυνςθ των τεκτονικϊν λεπίων (ΒΑ-ΝΔ) ςτθ περιοχι μελζτθσ, ςε ςυνάρτθςθ, με 

κφριο μθχανιςμό παραμόρφωςθσ τθσ ηϊνθσ (‘όπου επικρατεί θ ςυνιςτϊςα τθσ 

ρθγμάτωςθσ ςε ςχζςθ με αυτι τθσ πτφχωςθσ), με γενικι διζυκυνςθ ρθγμάτωςθσ Α-Δ, 

αποτελοφν τουσ παράγοντεσ που δφνανται να οδθγιςουν  το νερό (πζραν τθσ 

εκφόρτιςισ του δια μζςου των καρςτικϊν πθγϊν) και ςε βάκοσ.  Επίςθσ  τα καρςτικά 

υδροφόρα ςυςτιματα  μζςω τθσ ηϊνθσ του ενεργοφ ριγματοσ Τρόπαια – Πρόδρομοσ 

(το οποίο αποτελεί τθν επαφι των καρςτικϊν ςυςτθμάτων τθσ Πίνδου με τουσ 

μεταλπικοφσ ςχθματιςμοφσ) δφνανται να τροφοδοτοφν  τουσ βακείσ ορίηοντεσ ι το 

υπόβακρο του τεκτονικοφ βυκίςματοσ «Σιμόπουλο». Τζλοσ δφνανται πιο επιφανειακά  

να τροφοδοτοφν τισ πθγζσ του Πθνειακοφ Λάδωνα που εκδθλϊνονται ςτουσ 

μεταλπικοφσ ςχθματιςμοφσ ςτο ΝΑ τμιμα τθσ οριςκείςασ περιοχισ μελζτθσ. 

 Το καρςτικό ςφςτθμα των  αςβεςτολίκων τθσ Ιόνιασ ηϊνθσ ςτθ Κυλλινθ και ιδιαίτερα 

ςτο Κουνουπζλι με τθν εκδιλωςθ τθσ πθγισ, κερμοκραςίασ 28-30 0C, αποτελεί τισ 
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μοναδικζσ επιφανειακζσ εμφανίςεισ ςτθ ςτενι περιοχι μελζτθσ, με μικρό 

υδρογεωλογικό ενδιαφζρον, αλλά ςθμαντικι ζνδειξθ τόςο τθσ καρςτικοποίθςθσ των 

αςβεςτολίκων τθσ ηϊνθσ όςο και τθσ κίνθςθσ του νεροφ ςτουσ αςβεςτολίκουσ τθσ Ιόνιασ 

ςε μεγάλα βάκθ. Οι αςβεςτόλικοι τθσ Ιόνιασ ςτθν   «υπεδαφικι» τουσ ανάπτυξθ ςτο 

υπόβακρο  τθσ μεταλπικισ λεκάνθσ λόγω τεκτονιςμοφ και διαπειριςμοφ αναμζνεται να 

είναι κατακερματιςμζνοι και να δίνουν τθν δυνατότθτα βακειάσ κυκλοφορίασ του νεροφ 

ςτο αλπικό υπόβακρο τθσ μεταλπικισ λεκάνθσ, γεγονόσ που διαπιςτϊνεται τόςο από τα 

ςτοιχεία των βακζων γεωτριςεων όςο και από τθν αρτεςιανι υδροφορία τθσ 

γεϊτρθςθσ GA1 (ςε βάκοσ 174 μ. ςτουσ αςβεςτολίκουσ τθσ Ιόνιασ).  

 Τα  υδροφόρα ςυςτιματα των  ςχθματιςμϊν του Πλειο-Πλειςτοκαίνου, διαχωρίηονται 

ςε δυο υδροφόρα ςυςτιματα.  

o Το πρϊτο αναπτφςςεται ςτα κροκαλοπαγι τθσ ΝΑ ηϊνθσ τθσ περιοχισ 

μελζτθσ, τα οποία είναι ςε τεκτονικι επαφι (ριγμα Προόδρομοσ-Τρόπαια) 

με τα καρςτικά ςυςτιματα τθσ ηϊνθσ τθσ Πίνδου, ζτςι  δφνανται να 

τροφοδοτοφνται, εκτόσ από τθν  άμεςθ κατείςδυςθ των ατμοςφαιρικϊν 

κατακρθμνιςμάτων και  πλευρικά από τα καρςτικά ςυςτιματα. Δια μζςου δε 

των ενεργϊν  ρθξιγενϊν ηωνϊν Τρόπαια Πρόδρομοσ και Κοφμανθσ ευνοείται 

θ κατά βάκοσ διείςδυςθ του νεροφ και θ τροφοδοςία τόςο των 

κροκαλοπαγϊν όςο και των  υποκείμενων ςχθματιςμϊν.  

o Το δεφτερο ςφςτθμα αναπτφςςεται ςτα ιηιματα των μεταλπικϊν  

ςχθματιςμϊν Οινόθσ – Προφιτθ  Θλία,  Περιςτερίου, Βοφρναγου, 

Κεραμιδιάσ, και Καλακά που πλθροφν τθ μεταλπικι λεκάνθ και πζραν τθσ 

επιφανειακισ τουσ εμφάνιςθσ αναπτφςςονται (υπεδαφικά) πάνω ςτο 

παλαιοανάγλυφο των Απλικϊν ςχθματιςμϊν ςε όλθ ςχεδόν τθν ζκταςι τθσ. 

Στουσ ςχθματιςμοφσ αυτοφσ αναπτφςςονται επάλλθλοι υπό πίεςθ ι μερικϊσ 

υπό πίεςθ υδροφορείσ που εμφανίηουν μζτρια ζωσ μικρι υδροπερατότθτα 

ανάλογα με τθ ςυμμετοχι αδρόκοκκου ι λεπτομεροφσ υλικοφ. Τα μεταλπικά 

ιηιματα παρουςιάηουν μικρό πάχοσ (600-1250 μζτρα) ςτθ περιοχι 

εξάπλωςθσ (υπεδαφικά) των τριαδικϊν εβαποριτϊν, αντίκετα ςτισ ευρφτερθ 

περιοχι Αμαλιάδασ και ςτο τεκτονικό βφκιςμα «Σιμόπουλο» το πάχοσ τουσ 

ξεπερνά τα 3000 και 2500 μζτρα αντίςτοιχα. Λόγω των τεκτονικϊν κινιςεων 

και του διαπειριςμοφ που λάμβαναν χϊρα ςτθ διάρκεια τθσ ιηθματογζνεςθσ, 
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ςτθν οριηόντια εξζλιξι τουσ ζχουν αποτεκεί ςχθματιςμοί πλευρικά 

ιςοδφναμοι όπωσ και ςχθματιςμοί που αποτελοφν πλευρικι μετάβαςθ ο 

ζνασ ςτον άλλο, ςτθ δε κατακόρυφθ εξζλιξι τουσ παρατθροφνται 

αςυμφωνίεσ, το γεγονόσ αυτό ςε ςυνάρτθςθ με τθ τεκτονικι από το Α. 

Πλειςτόκαινο ωσ ςιμερα, δθμιουργεί ουςιαςτικά μια ςφνκετθ εικόνα 

υδροφορίασ. Θ τροφοδοςία των επάλλθλων υδροφόρων γίνεται, είτε από τθν 

άμμεςθ  κατείςδυςθ των ατμοςφαιρικϊν κατακρθμνιςμάτων ςτισ προβολζσ 

των υδροφόρων, είτε δια μζςου των ρθγματικϊν ηωνϊν που είναι μία 

ςθμαντικι ςυνιςτϊςα ςτθ περιοχι είτε μζςω μεταγγίςεων  με περίπλοκουσ 

μθχανιςμοφσ από μακρινζσ αποςτάςεισ.  

 Θ μεταλπικι λεκάνθ μεταξφ Κυλλινθσ και Σκόλισ διατζμνεται από δφο ςυςτιματα 

ρθγμάτων το κφριο είναι  ΒΔ ζωσ και ΒΒΔ/ κθσ διεφκυνςθσ ςτο οποίο ανικει και το 

ενεργό ριγμα Πρόδρομοσ – Τρόπαια , το δευτερευόν είναι ΒΒΑ/κθσ δεφκυνςθσ και τα 

δφο αυτά ςυςτιματα ρθγμάτων τζμνονται από το μεγάλου μικουσ ριγμα ΑΒΑ/ κθσ 

διεφκυνςθσ που ταυτίηεται με τον άξονα ροισ του Πθνειοφ. Επί πλζον θ ηϊνθ ρθγμάτων 

«Τρόπαια» αποτελεί το βόρειο όριο του  τεκτονικοφ  βυκίςματοσ «Σιμόπουλο» και 

αποτελεί τθ τεκτονικι επαφι των γεωλογικϊν ςχθματιςμϊν τθσ ηϊνθσ Πίνδου και των 

ςχθματιςμϊν τθσ μεταλπικισ λεκάνθσ. ϋ 

 

  Από τθν ανωτζρω γεωλογικι, τεκτονικι και υδρογεωλογικι διερεφνθςθ τθσ περιοχισ 

μελζτθσ προκφπτει: 1) θ δυνατότθτα κατείςδυςθσ του νεροφ ςε μεγάλο  βάκοσ μζςα από 

τισ ηϊνεσ των ρθγμάτων και κυρίωσ  τθ ηϊνθ των ρθγμάτων Πρόδρομοσ –Τρόπαια, με 

μεγαλφτερθ προςφορά νεροφ από το καρςτικό ςφςτθμα των ανκρακικϊν ςχθματιςμϊν 

τθσ ηϊνθσ Πίνδου,  2)θ δυνατότθτα  κίνθςθσ του νεροφ ςτα μεγάλα βάκθ μζςω του 

ςφνκετου τεκτονικοφ ιςτοφ τθσ περιοχισ αλλά και των εκτεταμζνων και 

κατακερματιςμζνων πτυχωςιγενϊν δομϊν του αλπικοφ υποβάκρου, 3) θ από το κεντρικό  

τμιμα τθσ μεταλπικισ λεκάνθσ, πικανι επικοινωνία των κερμομεταλλικϊν νερϊν μζςα 

από τισ ηϊνεσ των ρθγμάτων.  

 

Από τθν υδροχθμικι ανάλυςθ  προζκειψε ότι: 

 Τα κερμομεταλλικά νερά τθσ πθγισ Κυλλινθσ και τθσ γεϊτρθςθσ GA1 (ςτο πεδίο τθσ 

περιοχισ τθσ πθγισ Βρωμονζρι) ζχουν  κοινι ταυτότθτα κακόςον: 
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o Είναι υπόκερμα χλωριονατριοφχα νερά μετεωρικισ προζλευςθσ. Προβάλλονται 

ςχεδόν ςτισ ίδιεσ κζςεισ, τόςο ςτο διάγραμμα Piper όςο και ςε αυτά των ιοντικϊν 

λόγων που μασ δείχνουν προζλευςθ των ςτοιχείων των νερϊν.  

o Είναι παλαιά νερά τθσ κατϊτερθσ ηϊνθσ, με αργοφσ ρυκμοφσ ανανζωςθσ, με αυτά 

τθσ Κυλλινθσ να φαίνονται παλαιότερα.  

o Φιλοξενοφνται ςε υδροφόρουσ δολομιτικοφσ και ζρχονται ςε επαφι με πυριτικά 

πετρϊματα.  

o Ζχουν ςχεδόν ίςεσ ςυγκεντρϊςεισ βορίου, ςτοιχείου που χαρακτθρίηει τθ 

κερμομεταλλικι υδροφορία, λαμβάνοντασ υπόψθ ότι οι εβαπορίτεσ τθσ Κυλλινθσ 

ζχουν βρεκεί εμπλουτιςμζνοι ςε βόριο. 

o Οι ςυγκεντρϊςεισ των κφριων ςτοιχείων και ιόντων όςο και των ιχνοςτοιχείων τουσ 

αιτιολογοφνται από τθν επαφι των νερών με τουσ  εβαπορίτεσ (γφψοι  με φακοφσ 

δολομιτϊν, βιτουμενιοφχοι κατά κζςεισ και εμπλουτιςμζνοι με βόριο ςτθ Κυλλινθ 

και ςτισ «υπεδαφικζσ εμφανίςεισ» ςτισ γεωτριςεισ Σϊςτι≠1 και Περιςτζρι≠1, 

περιζχουν άλατα, ανυδρίτθ και δολομίτθ, ειδικότερα δε ςτουσ πυρινεσ τθσ 

γεϊτρθςθσ  Περιςτζρι≠1 τα άλατα και οι δολομίτεσ είναι ςκοφρου τεφροφ χρϊματοσ 

που δθλϊνουν ότι είναι βιτουμενιοφχοι), τουσ αςβεςτολίκουσ (με κερατολικικζσ 

ενςτρϊςεισ ι κονδφλουσ τόςο ςτθ χερςόνθςο τθσ Κυλλινθσ όςο και ςτθ γεϊτρθςθ 

Σϊςτι ≠1, αμζςωσ μετά τουσ μεταλπικοφσ ςχθματιςμοφσ) και τουσ δολομίτεσ  

(διατρικθκαν ςτθ γεϊτρθςθ Σϊςτι ≠1) τθσ Ιόνιασ ηώνθσ. 

     Το  κερμομεταλλικό νερό τθσ πθγισ Βρωμονζρι (SBR), ευριςκόμενο ςτο ίδιο πεδίο με τθ 

γεϊτρθςθ GA1, όπωσ προκφπτει από τθ ςυνολικι υδροχθμικι ανάλυςθ, προζρχεται  από 

μίξθ του κερμομεταλλικοφ νεροφ του πεδίου με  γλυκό νερό.  

    Το κερμομεταλλικό νερό τθσ πθγισ Κουνουπελίου, όπωσ επαλθκεφκθκε ςε όλα τα ςτάδια 

τθσ υδροχθμικισ ανάλυςθσ,  ζχει αναμιχκεί με το καλαςςινό νερό.  

 Η ιςοτοπικι ανάλυςθ ενίςχυςε τα ςυμπεράςματα τθσ υδροχθμικισ ανάλυςθσ ςε ςχζςθ 

με τθ προζλευςθ των νερϊν. Θ ςφγκριςθ των ιςοτοπικϊν ςυνκζςεων των νερϊν, ςε 

ςυνάρτθςθ τόςο με τθ  κζςθ προβολισ τουσ ςτο διάγραμμα (δ18Ο -δ2Θ)  όςο και τθ 

γεωγραφικι κζςθ τουσ ςτθ περιοχι μελζτθσ, δθλϊνει  κοινι προζλευςθ των 

κερμομεταλλικϊν νερϊν και πικανι  τροφοδοςία αυτϊν  τουλάχιςτον από  τθν θμιορεινι 
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ηϊνθ ςτο φψοσ τθσ λίμνθσ Πθνειοφ, ςε μεγαλφτερα υψόμετρα από τθ ηϊνθ τροφοδοςίασ 

τθσ πθγισ Χαβάρι. Συμπζραςμα που ενιςχφεται περαιτζρω από τθν  ιςχυρι ςυςχζτιςθ 

(R2=0,907) τθσ ςχζςθσ μεταξφ του υψομζτρου και τθσ κατανομισ των ιςοτοπικϊν λόγων 

του δ18O των δειγμάτων των υπόγειων νερϊν κερμομεταλλικϊν και γλυκϊν τθσ περιοχισ 

μελζτθσ. Επί πλζον κεωροφμε ότι τα νερά από τα καρςτικά ςυςτιματα των ανκρακικϊν 

ςχθματιςμϊν του Ερφμανκου ςυμμετζχουν ςτθν τροφοδοςία των κερμομεταλλικϊν 

πθγϊν, τόςο λόγω τθσ άριςτθσ  ςυςχζτιςθσ μεταξφ του υψομζτρου και τθσ  κατανομισ 

των  ιςοτοπικϊν λόγων του  δ18O των δειγμάτων όςο και λόγω των  γεωλογικϊν – 

υδρογεωλογικϊν ςυνκθκϊν. 

 Επίςθσ από τθν ιςοτοπικι ανάλυςθ προζκυψε ότι θ τροφοδοςία τθσ πθγισ Κακοταρίου 

(που αναβλφηει ςε υψόμετρο 506 μζτρα), γίνεται από υψόμετρα μεγαλφτερα τθσ 

τροφοδοςίασ τθσ πθγισ  ςτα Τςίπιανα που αναβλφηει ςε υψόμετρο 1062 μζτρα.  

 

 

Συςχετίηοντασ τισ γεωλογικζσ – υδρογεωλογικζσ ςυνκικεσ των εμφανίςεων τθσ 

κερμομεταλλικισ υδροφορίασ ςτθ περιοχι μελζτθσ με τα υδροχθμικά τουσ χαρακτθριςτικά 

(δθλαδι τουσ υδροχθμικοφσ δείκτεσ, τθ χθμικι ταξινόμθςθ, το χαρακτθριςμό του τφπου των 

νερϊν), ςε ςυνάρτθςθ με τθν ιςοτοπικι τουσ ςφςταςθ,  επιβεβαιϊνεται θ κοινι προζλευςθ 

των γεωκερμικϊν ρευςτϊν τθσ πθγισ Κυλλινθσ και τθσ γεϊτρθςθσ GA1 (ςτο πεδίο τθσ 

περιοχισ τθσ πθγισ Βρωμονζρι)  κακϊσ και θ ςυμμετοχι του νεροφ  των καρςτικϊν 

υδροφορζων τθσ ηϊνθσ Πίνδου ςτθ τροφοδοςία τουσ. Οι διαφορζσ που παρατθροφνται 

ωςτόςο ςτθ ςφςταςθ ςτο ςθμείο εκροισ (δθλαδι διαφορετικι κερμοκραςία και αλατότθτα, 

διαφορά ςτθν παροχι, κακϊσ και μικρζσ διαφορζσ ςε ςυγκεντρϊςεισ ιόντων), μαρτυροφν 

τθ διαφορετικι πορεία του γεωκερμικοφ ρευςτοφ από το γεωκερμικό ταμιευτιρα ωσ τθν 

επιφάνεια. 
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