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ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Η εργασία αυτή συντάχθηκε στα πλαίσια εκπόνησης του Μεταπτυχιακού 

Προγράμματος «Γεωλογικό και Ατμοσφαιρικό Περιβάλλον για το Σχεδιασμό Έργων 

Υποδομής» του Γενικού Τμήματος του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Το 

αντικείμενο μελέτης αποτέλεσαν οι πρόσφατες πυρκαγιές που έπληξαν ολόκληρη τη χώρα. 

Το ενδιαφέρον μας αποφασίστηκε να επικεντρωθεί στο Νομό Ηλείας καθώς το μέγεθος 

της καταστροφής ήταν τεράστιο με αποτέλεσμα τα αναμενόμενα φαινόμενα που 

επακολουθούν μιας μεγάλης πυρκαγιάς να χαρακτηρίζονται από μεγάλη επικινδυνότητα 

στις πυρόπληκτες αυτές περιοχές του Νομού. 

Το θέμα της μελέτης όπως προτάθηκε από τον Επιβλέποντα Καθηγητή κ. Ανδρέα 

Παυλόπουλο, ήταν οι επικείμενες κατολισθήσεις και λασποροές στις πυρόπληκτες 

περιοχές του Νομού Ηλείας. Η προσπάθεια ήταν αρχικά η καταγραφή των ήδη γενομένων 

κατολισθητικών φαινομένων στην περιοχή μελέτης και η στατιστική επεξεργασία των 

υπαρχόντων δεδομένων. Εν συνεχεία, λαμβάνοντας υπόψη όλους εκείνους τους 

παράγοντες που συντελούν στην ενεργοποίηση των φαινομένων και το βαθμό εμφάνισης 

τους στην περιοχή επιχειρήθηκε μια πρώτη εκτίμηση των πιθανοτήτων επανεκδήλωσης 

παλαιών αλλά και η εμφάνιση νέων τέτοιων κατολισθητικών φαινομένων. Τα 

κλιματολογικά δεδομένα, οι κλίσεις και χρήσεις γης, η έκταση γης που επλήγη σε 

συνδυασμό πάντα με την υπάρχουσα γεωλογία και τεκτονική της περιοχής ήταν 

παράγοντες ικανοί να δώσουν αξιόπιστα αποτελέσματα  για το θέμα. 

Η μελετηθείσα περιοχή περιλαμβάνει τμήματα των Δήμων Πηνείας, Ωλένης,

Φολόης, Βουπρασίας, Λασιώνος και Αμαλιάδος του Νομού Ηλείας, περιοχή η οποία 

επιλέχθηκε λόγω της έντονης μορφολογίας της και των μεγάλων κλίσεων που παρουσιάζει.

Στον Επιβλέποντα Καθηγητή του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών Δρ. Ανδρέα 

Παυλόπουλο, θα ήθελα να εκφράσω θερμότατες ευχαριστίες, για την αμέριστη 

συμπαράσταση, καθοδήγηση και υποστήριξη που προσέφερε σε όλα τα στάδια της 

προσπάθειας αυτής, από την υπόδειξη του θέματος και την ουσιαστική επίβλεψη της 

εργασίας, μέχρι την τελική διόρθωση του κειμένου. 

Θεωρώ υποχρέωσή μου να εκφράσω τις θερμότατες ευχαριστίες μου σε όλους 

όσους με οποιονδήποτε τρόπο συνέβαλαν στην ολοκλήρωση αυτής της μεταπτυχιακής 

διατριβής και ειδικότερα:

Στον Καθηγητή του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών Δρ. Γεώργιο Μιγκίρο 

μέλος της Πενταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής, για τη συνεχή συμπαράστασή του και τις 

πολύτιμες συζητήσεις και συμβουλές που προσέφερε κατά την εκπόνηση της εργασίας.



Στον Αναπληρωτή Καθηγητή του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών Γεώργιο  

Σταμάτη, για τη συνεργασία και τις συμβουλές του.

Στα άλλα δύο μέλη της Εξεταστικής Επιτροπής, τον Καθηγητή κ.Κ. Σερέλη και κ. 

Ε. Γκάρτζο για τις εύστοχες παρατηρήσεις και υποδείξεις τους. 

Στον Καθηγητή του Πανεπιστημίου Αθηνών Δρ. Γεώργιο Στουρνάρα για την 

υποστήριξη και τις σημαντικές παρατηρήσεις του στα θέματα Τεχνικής Γεωλογίας.

Στην αγαπητή συνάδελφο και φίλη Ευαγγελία Δίκαρου για την εν γένει 

συμπαράστασή της και για την πολύτιμη βοήθειά της στην δημιουργία των ψηφιακών 

θεματικών χαρτών με τη χρήση του λογισμικού προγράμματος  ArcGis9.2

Τέλος, θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα την οικογένεια μου. Καθένας τους με 

βοήθησε ποικιλοτρόπως με την ουσιαστική και την ηθική συμπαράστασή τους. 

  

Περικυκλωμένο από φλόγες… το φτερωτό  Άγαλμα της Νίκης, 

κοντά στο χωριό της Αρχ. Ολυμπίας.



Στα πολυαγαπημένα μου αδέρφια

Μιχάλη & Αυγερινό
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Ο σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν να μελετήσει τις ήδη γενόμενες καθώς 

και τις επικείμενες κατολισθήσεις στις ,κατά κύριο λόγο ,πυρόπληκτες περιοχές του 

Ν.Ηλείας. Τα δεδομένα προήλθαν από το Ολοκληρωμένο Επιχειρησιακό Σχέδιο 

Αποκατάστασης και Ανασυγκρότησης των Πυρόπληκτων Περιοχών του Νομού Ηλείας με 

συνεργασία της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ηλείας και του Εθνικού και Καποδιστριακού 

Πανεπιστημίου Αθηνών (Σχολή Θετικών Επιστημών, Τμήμα Γεωλογίας και 

Γεωπεριβάλλοντος, Τομέας Δυναμικής και Εφαρμοσμένης Γεωλογίας, Εργαστήριο Μελέτης 

και Διαχείρισης Φυσικών Καταστροφών). Για την διεκπεραίωση της μελέτης αυτής και εντός 

της περιοχής έρευνας καταγράφηκαν 68 κατολισθητικά φαινόμενα. Έπειτα από στατιστική 

επεξεργασία προέκυψε ότι το 80.88% των κατολισθήσεων έλαβε χώρα σε περατούς 

σχηματισμούς, το 19% σε ημιπερατούς ενώ μόλις το 0,1% σε σχεδόν αδιαπέρατους έως 

αδιαπέρατους σχηματισμούς. Μελετώντας το χρόνο εκδήλωσης των φαινομένων οι 

κατολισθήσεις που καταγράφηκαν σε ποσοστό 96% πραγματοποιήθηκαν κατά το παρελθόν 

ενώ μόνο το 1% αντιπροσωπεύει πρόσφατες κατολισθητικές κινήσεις. Σε ποσοστό 3% 

παρατηρήθηκαν κινήσεις που είχαν σημειωθεί κατά το παρελθόν και 

επαναδραστηριοποιήθηκαν. Σε ποσοστό 85% οι κατολισθήσεις εκδηλώθηκαν εντός 

πυρόπληκτων περιοχών ενώ 12% σε μερικώς πυρόπληκτες και 3% σε όχι πληγείσες περιοχές. 

Επιπλέον αναλύθηκε τόσο ο κίνδυνος όσο και η επικινδυνότητα που εμφανίζουν οι 

οικισμοί εντός της περιοχής έρευνας. Έτσι, περιοχές με υψηλό κίνδυνο συγκεντρώνουν ένα 

ποσοστό της τάξεως του 56% ενώ αυτές με την μεγαλύτερη επικινδυνότητα το 43%. 

Τέλος, έγινε προσπάθεια εκτίμησης της πιθανότητας εκδήλωσης κάποιου νέου 

κατολισθητικού φαινομένου με βασικό συμβαλλόμενο παράγοντα τις πυρκαγιές που 

έπληξαν την περιοχή. Εκτιμήθηκε, λοιπόν, πως οι πιο «απειλούμενες» περιοχές 

αποτελούν οι δήμοι Λαγανά, Ακροποταμιάς και Μουζακίου. 



ABSTRACT

The aim of this paper is to study the registered landslides and locate positions 

susceptible to future ones at the burned areas during the summer of 2007 in Helia Prefecture, 

NW Peloponnese. The data that have been used came from the Corporate Plan for the 

Recovery and Reconstruction of the Burned Areas carried out by the Prefecture of Helia and 

the National Kapodistrial University of Athens (Faculty of sciences, Department of Geology 

and Geoenvironment, Branch of Dynamic and Applied Geology, Laboratory of Study and 

Management of Natural Hazards). 

For this purpose, and within the limits of the studied area, 68 landslides have been 

recorded. After statistical analysis we concluded that an 80.88% of landslides took place at 

permeable formations, 19% at semi-permeable and, finally, only 0,1% in non-permeable 

formations. Considering the time of occurrence of the phenomena the 96% of recorded 

landslides took place before the wildfires and only 1% represents recent phenomena, after the

wildfires. 3% of the landslides have taken place at the past and have been reactivated recently 

after the wildfires. A percentage of 8% of the landslides took place within the limits of the 

burned areas, whereas 12% within the semi-burned areas and 3% within the unburned areas. 

Moreover, both Hazard and Risk of the municipalities within the studying areas, have 

been estimated. So, the high-risk regions correspond to the 56% of studied area while the high 

hazard to the 43%.

Finally, an effort was made in order to evaluate the chances of new landslides 

facilitated by the wildfires that damaged the studied area. In conclusion the most high risk 

regions seem to be the municipalities of Laganas, Akropotamia and Mouzakion. 



ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η ιστορία της Πελοποννήσου- Από τους μύθους στην ιστορία

Οι Έλληνες από τα αρχαιότατα χρόνια αγαπούσαν τα μακρινά ταξίδια. Κάτι 

τέτοιο θα ήταν εξαιρετικά δύσκολο εάν δεν είχαν γνώσεις γεωγραφίας και εάν δεν τις 

είχαν αποτυπώσει σε χάρτες. Στην περίπτωση της Πελοποννήσου, με τη σημαντική 

στρατηγική θέση στις θαλάσσιες οδούς της Μεσογείου και την περίπλοκη 

ακτογραμμή, μας εντυπωσιάζει η ακρίβεια με την οποία παρατίθενται τόσο οι 

διαστάσεις, όσο και το σχήμα της χερσονήσου. Από τα πρώιμα χρόνια 

παρομοιάσθηκε με φύλλο πλατάνου ή συκιάς. Εκτός από το Στράβωνα, ο Διονύσιος ο 

Χαρακηνός γράφει: «Πέλοπος δ’ επί νήσος οπηδεί, ειδομένη πλατάνοιο μυουρίζοντι 

πετήλω» (Οικουμένης Περιήγησης, 405). Ο Στράβων ορίζει και τις διαστάσεις της, 

υπολογίζοντας ότι είναι ίση κατά μήκος και κατά πλάτος. 

Κέντρο της Πελοποννήσου ήταν η 

Αρκαδική πόλη του Μεθυδρίου, 

στο χώρο του οποίου ιδρύθηκε 

τους πρώτους μεταχριστιανικούς 

αιώνες η Βυτίνα. Λίγα χιλιόμετρα 

νοτίως της Βυτίνας σώζονται 

ελάχιστα ίχνη της αρχαίας πόλεως 

και μάλιστα μία στρογγυλή 

λαξευμένη πέτρα, χωμένη βαθειά 

στο έδαφος, που προεξέχει μισό 

μέτρο πάνω από αυτό και 

θεωρείται ο ομφαλός της Πελοποννήσου. Το Μεθύδριον ήταν η πατρίδα του 

Κλέωνος, του ενός από τους δύο ευτυχέστερους ανθρώπους του κόσμου- ο άλλος 

ήταν ο Αγλαός από την επίσης αρκαδική Ψωφίδα (σημερινή Τριποταμιά Αχαΐας). 

Πηγή της ευτυχίας τους ήταν η παντελής απουσία πλούτου, άρα και έγνοιας στο 

κεφάλι τους, και βεβαίως η υπέροχη φύση της Αρκαδίας. 



Πελασγία, Απία και Αχαϊκόν Άργος, τα αρχαιότατα ονόματα της 

Πελοποννήσου

Ο «ισόθεος» Πελασγός ήταν ο μυθικός γενάρχης του ομώνυμου πανάρχαιου 

γένους. Οι Αρκάδες πίστευαν ότι ήταν ο πρώτος άνθρωπος που αναδύθηκε από τη γη 

και έγινε γενάρχης των ανθρώπων. Επειδή κατά τον αρκαδικό μύθο ο Πελασγός 

έζησε πριν την εμφάνιση της Σελήνης, οι Αρκάδες εκαλούντο Προσελήνιοι. Γιος του 

Πελασγού και της νύμφης Κυλλήνης ήταν ο βασιλιάς των Αρκάδων Λυκάων, από την 

κόρη του οποίου Καλλιστώ και το Δία γεννήθηκε ο επώνυμος ήρωας των Αρκάδων, ο 

Αρκάς. Επειδή η Καλλιστώ καταπάτησε τον όρκο παρθενίας προς την Αρτέμιδα, 

αυτή τη μεταμόρφωσε σε αρκούδα και τη σκότωσε. Ο Ζεύς πήρε την προβιά της και 

τη στερέωσε στον ουρανό, δημιουργώντας τον αστερισμό της Μεγάλης Άρκτου. Ο 

Λυκαίων ίδρυσε τη Λυκόσουρα, «την πρώτη πόλη που είδε το φως του ήλιου», και 

απέκτησε πενήντα γιους, οικιστές πόλεων. Μεταξύ αυτών ο Ορχομενός, οικιστής του 

Ορχομενού και του Μεθυδρίου. 

Απία ή Απίς ονομαζόταν από το μυθικό βασιλιά του Άργους Άπιν, γιο του 

Δευκαλίωνος, ο οποίος είχε τόση δύναμη, ώστε το όνομά του να πάρει όλη η χώρα 

εντός του Ισθμού και οι κάτοικοι της Απιείς ή Απιδόνες. Ο Στράβων όμως περιορίζει 

το όνομα μόνο στην περιοχή του Άργους. «Απίη Γαί» κατά τον Όμηρο σημαίνει 

απομακρυσμένη χώρα. Κατά τον Αθήναιο ονομάστηκε από τις πολλές απιδίες 

(απία=απιδιά, αχλαδιά). Και στη σύγχρονη εποχή το ίδιο δέντρο έδωσε το όνομα του 

σε χωριά όπως η Απιδεώνα και το Αγραπιδοχώρι, αλλά και από την αρβανίτικη 

γλώσσα στο Γκορτσούλι.

Κατά ένα μύθο γιος του Διός και της Καλλιστούς ή κατ’ άλλον του Ερμού και 

μιας νύμφης ήταν ο τραγοπόδαρος θεός Παν, που τριγυρνούσε στο δασοσκεπές 

Μαίναλο παίζοντας την καλαμένια σύριγγα. Προς τιμήν του κυρίαρχου θεού της η 

Αρκαδία είχε ονομασθεί κάποτε Πανία, όνομα που είχε επεκταθεί σε όλη την 

Πελοπόννησο. 

Το σημερινό όνομα, που επικράτησε από την αρχαιότητα, προήλθε από τον 

Πέλοπα, εγγονό του Δία και γιο του Ταντάλου και της Διώνης, που βασίλευε στη 

Σίπυλο της Φρυγίας, στη Μικρά Ασία. Ο ευνοούμενος των θεών Τάνταλος μπορούσε 

να είναι ομοτράπεζός τους. Θέλοντας κάποτε να δοκιμάσει τη σοφία των θεών, τους 

παρέθεσε δείπνο, το οποίο όμως αποτελείτο από τις σάρκες του τεμαχισμένου μικρού 

γιου του! Οι παντογνώστες θεοί το γνώριζαν και δεν άγγιξαν το φαγητό, εκτός από τη 

Δήμητρα, που απορροφημένη από τη λύπη για την απώλεια της κόρης της, έφαγε την 



ωμοπλάτη του θύματος. Ο Έρμής με εντολή των θεών επανατοποθέτησε τα μέλη του 

Πέλοπος στο λέβητα όπου είχαν βράσει και τον ανέστησαν, αντικαθιστώντας την 

ωμοπλάτη του με άλλη από ελεφαντοστό. Για αυτό οι απόγονοι του πίστευαν ότι 

είχαν τον ένα ώμο λευκό.

Ο Τάνταλος για να αποφύγει την οργή των θεών πήρε τον Πέλοπα και 

κατέφυγε στην Απία, ελπίζοντας ότι θα χάσουν τα  ίχνη του. Πώς όμως ήταν δυνατόν 

να κρυφτεί από τους θεούς εκεί που οι περισσότεροι είχαν γεννηθεί, σύμφωνα με την 

Αρκαδική μυθολογία; Τελικά τον βρήκαν και τον έστειλαν στον Άδη υποβάλλοντάς 

τον στο «μαρτύριο του Ταντάλου», κατά το οποίο βρισκόταν πεινασμένος και 

διψασμένος ανάμεσα σε φαγητό και νερό, αλλά μόλις άπλωνε τα χέρια του να πάρει 

κάτι, αυτά απομακρύνονταν. 

Όμως η ιστορία του Πέλοπος έμελλε να είναι ακόμα πιο συναρπαστική. 

Σύμφωνα με ένα χρησμό, ο βασιλιάς της Πίσας (σημερινή Μιράκα Ολυμπίας) 

Οινόμαος, επρόκειτο να φονευθεί από το γαμπρό του. Για να αποφύγει το πεπρωμένο 

του, απέφευγε να παντρέψει την κόρη του Ιπποδάμεια. Επειδή όμως πολλοί 

μνηστήρες την διεκδικούσαν, για να τους τρομοκρατήσει διοργάνωσε αγώνες 

ιπποδρομίας μεταξύ αυτού και των ενδιαφερομένων, με έπαθλο στο νικητή την κόρη 

του, ή σε περίπτωση δικής του νίκης, τη ζωή του νικημένου. Αυτό δεν επτόησε τους 

μνηστήρες που συνέχισαν να έρχονται, και βεβαίως να χάνουν το κεφάλι τους, καθώς 

τα άλογα του βασιλιά, δώρο του Άρη, είχαν θεϊκή δύναμη και υπερίσχυαν. Η θέα 

δώδεκα κομμένων κεφαλών πάνω από τη θύρα του Οινομάου τρόμαξε τον Πέλοπα, 

αλλά δεν τον αποθάρρυνε. Η Ιπποδάμεια τον ερωτεύθηκε και ζήτησε από το 

Μυρτίλο, ηνίοχο του βασιλιά, να τον βοηθήσει. Αλλά και ο Πέλοψ του έταξε το μισό 

βασίλειο σε περίπτωση νίκης. Ο Μυρτίλος, κρυφά ερωτευμένος με την Ιπποδάμεια, 

την υπάκουσε και προκάλεσε δολιοφθορά στο άρμα του βασιλιά, με αποτέλεσμα 

αυτό να διαλυθεί και ο Οινόμαος να βρει το θάνατο, ο δε Πέλοψ να πάρει για σύζυγό 

του την πολυπόθητη κόρη. Αντί όμως να τηρήσει την υπόσχεσή του προς το 

Μυρτίλο, τον έριξε στη θάλασσα από ένα γκρεμό. Το μόνο που πρόλαβε να κάνει ο 

δυστυχής ηνίοχος ήταν να καταραστεί αυτόν και τους απογόνους του. Από το 

Μυρτίλο έλαβε το όνομά του το Μυρτώον πέλαγος. 

Βασιλιάς πλέον της Πίσας, κατέλαβε και τη γειτονική Ολυμπία καθώς και όλη 

την Ήλιδα και αποκατέστησε τους Ολυμπιακούς Αγώνες αυξάνοντας την αίγλη τους. 

Τα πολλά παιδιά και οι σπουδαίες πράξεις του τον έκαναν τόσο γνωστό σε όλη την 

Απία, ώστε οι κάτοικοί της να τον τιμήσουν περισσότερο από όλους τους ήρωες και 



τελικά να ονομασθεί όλη η περιοχή που άνηκε η Ήλις «νήσος του Πέλοπος», δηλαδή 

Πελοπόννησος. 

Ο τάφος του Πέλοπος ήταν στους Λετρίνους, που βρίσκονταν στις όχθες της 

λίμνης Μουριάς, μεταξύ Πύργου και Κατακόλου. Κατά τη δεκαετή πολιορκία της 

Τροίας, η μάντις Κασσάνδρα είχε προφητεύσει ότι η πόλη θα έπεφτε εάν 

μεταφερόταν η τέφρα του γιου του Τάνταλου από τους Λετρίνους. Πράγματι μετά τη 

μεταφορά της, η Τροία έπεσε στα χέρια των Ελλήνων.

Στη συνέχεια ο Πέλοψ τιμήθηκε ως ήρωας στην Ολυμπία περισσότερο από 

όλους τους άλλους. Το μνημείο του σωζόταν στις όχθες του Αλφειού και το ιερό του, 

το Πελόπιον, ιδρύθηκε εντός της Άλτεως από τον Ηρακλή, ο οποίος πρώτος του 

πρόσφερε θυσία, για να καθιερωθεί στη συνέχεια η ετήσια προσφορά μαύρου 

κριαριού από τις Αρχές των Ηλείων. 

Κατά τους Ρωμαϊκούς χρόνους επικρατεί το όνομα Αχαΐα, όπως και στους 

πρώτους Βυζαντινούς αιώνες. «Ελλάδος Ακρόπολις» χαρακτηρίζεται η 

Πελοπόννησος από το Στράβωνα. Και πράγματι είναι , αν αναλογισθεί κανείς την 

ακρότατη θέση της εντός του ελληνικού κόσμου και την ιστορία της μέχρι τους 

νεώτερους χρόνους. Αφ’ ενός ήταν η τελευταία περιοχή που έπεφτε στα χέρια ξένων 

κατακτητών , αφ’ ετέρου σε δύσκολους καιρούς διατήρησε το φρόνημα της σε 

υψηλότερο επίπεδο από άλλες περιοχές. Αυτό συνέβη κυρίως στα χρόνια της 

Τουρκοκρατίας, όπου οι Μοραΐτες πέτυχαν με δωροδοκίες των τουρκικών αρχών να 

αποφύγουν το παιδομάζωμα , αλλά και έδειξαν μεγαλύτερο ψυχικό σθένος και δεν 

υπέκυψαν στον εξισλαμισμό. Παρ’ ότι ι ζυγός αλλοίωσε το χαρακτήρα τους κάνοντάς 

τους δόλιους, ψεύτες, υποκριτές και συκοφάντες, ώστε να επιβιώσουν της σκλαβιάς, 

ήταν ψυχικά ενωμένοι, καρτερικοί και κυρίαρχοι πολιτιστικά τόσο, ώστε ακόμη και 

οι Τούρκοι του «Μορά», όπως έλεγαν εκείνοι, ήταν ελληνόφωνοι, και μερικοί μετά 

την Απελευθέρωση εκχριστιανίστηκαν και παρέμειναν. Πολλές δε περιοχές της 

ουδέποτε κατοικήθηκαν από Τούρκους επειδή ήταν βακούφια, αφιερωμένα στο 

Σουλτάνο (η περιοχή του Πύργου) ή τη βασιλομήτορα Βαλιδέ Σουλτάνα (η Βυτίνα). 

Τέλος, η Μάνη αλλά και τα βουνά, παρέμειναν καθ’ όλη την Τουρκοκρατία 

ουσιαστικά αδούλωτα. Όλα αυτά βοήθησαν ώστε η Ελληνική Επανάσταση να 

επικρατήσει κυρίως στο Μοριά, παρά τη Λυσσαλέα αντίσταση των Τούρκων.   



Εικ. Αγγλικός χάρτης του 1840 με τα τότε όρια του Βασιλείου της Ελλάδος, όπου εμφανίζεται 

η ονομασία Μορέα 

Το όνομα Μορέας ή Μοριάς απαντάται για πρώτη φορά το έτος 1111 σε 

χειρόγραφο σημείωμα, όπως και στα «Χρονικά του Μορέως» και αφορά μόνο στην 

περιοχή της Ηλείας ετυμολογείται δε από τη μουριά (μορέα), είτε λόγω της 

καλλιέργειας μουριών στην περιοχή, είτε λόγω της ομοιότητας της Πελοποννήσου με 

φύλλο μουριάς.  Ήταν όμως γνωστή η αρχαία παρομοίωση με φύλλο πλατάνου, 

οπότε δεν θα έπαιζαν με τα δένδρα , πολύ περισσότερο που η ονομασία δεν αφορούσε 

ακόμη όλη τη χερσόνησο. Η 

εκδοχή της καλλιέργειας 

μουριών είναι πιθανότερη, 

καθώς η σηροτροφία, που 

συνδέεται με αυτήν, είχε 

εισαχθεί από τον Ιουστινιανό 

τον 6ο αιώνα μ.Χ. κυρίως στην 

Ηλεία και τη Μεσσηνία, όπου 

ευδοκιμεί το δέντρο. 

Εικ. Απεικόνιση της Πελοποννήσου 

ως φύλλο πλατάνου 

από τον Πτολεμαίο



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

 ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

 ΓΕΩΛΟΓΙΑ

 ΓΕΩΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ

 ΤΕΚΤΟΝΙΚΗ

 ΚΛΙΜΑΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ



1.1 Γενικά Στοιχεία Ν.Ηλείας

Ο Νομός Ηλείας με βάση τα διοικητικά του όρια καταλαμβάνει έκταση 

2617km2 και υποδιαιρείται σε 22 Δήμους των οποίων η έκταση φαίνεται στον πίνακα 

που ακολουθεί.

                   

      

           

  

Πίνακας 1: Έκταση των 22 Δήμων του Ν.Ηλείας

Στην παρούσα διατριβή η περιοχή μελέτης περιλαμβάνει τον Νομό Πηνείας και 

τμήματα των Νομών  Ωλένης, Φολόης, Βουπρασίας, Λασιώνος και Αμαλιάδος.  

Δήμος Έκταση (m2) Ποσοστό
(%)

Δήμος Πύργου 170866 6.63
Δήμος Αλιφείρας 96678 3.75
Δήμος Αμαλιάδας 256986 9.97
Δήμος Ανδραβίδας 40728 1.58
Δήμος Ανδρίτσαινας 131247 5.09
Δήμος Αρχ. Ολυμπίας 178944 6.94
Δήμος Βαρθολομιού 60696 2.36
Δήμος Βουπρασίας 170859 6.63
Δήμος Βώλακος 70790 2.75
Δήμος Γαστούνης 59325 2.30
Δήμος Ζαχάρως 185747 7.21
Δήμος Ιαρδάνου 62723 2.43
Δήμος Κάστρου – Κυλλήνης 49322 1.91
Δήμος Λαμπείας 72447 2.81
Δήμος Λασιώνος 119528 4.64
Δήμος Λεχαινών 60411 2.34
Δήμος Πηνείας 143531 5.57
Δήμος Σκιλλούντος 194409 7.54
Δήμος Τραγανού 35052 1.36
Δήμος Φιγαλείας 90475 3.51
Δήμος Φολόης 174202 6.76
Δήμος Ωλένης 152231 5.91



1.2 Δημογραφικά στοιχεία

Με βάση τα στοιχεία τα οποία συλλέχθηκαν από τη Στατιστική Υπηρεσία 

Ελλάδος, ο Νομός Ηλείας έχει συνολικό πληθυσμό που ανέρχεται σε 192.340 

κατοίκους (απογραφή 2001) και αντιπροσωπεύει το 1,8 % του πληθυσμού της χώρας. 

Το μεγαλύτερο αστικό κέντρο του Νομού, που είναι και η πρωτεύουσά του, είναι ο 

Πύργος με πληθυσμό 28.660 κατοίκους. Αναλυτικά, ο πληθυσμός που εμφανίζουν οι 

Δήμοι της Ηλείας παρουσιάζεται στον πίνακα που ακολουθεί.

Πίνακας 2: Πληθυσμός των Δήμων του Ν. Ηλείας

2001* 1991 Μεταβολή %
Δήμος ή Κοινότητα**

Άρρενες Θήλεις Σύνολο Άρρενες Θήλεις Σύνολο Άρρενες Θήλεις Σύνολο

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ 5.424.089 5.515.516 10.939.605 5.051.553 5.201.027 10.252.580 7,4 6,0 6,7

N. ΗΛΕΙΑΣ 97.542 94.798 192.340 90.545 88.884 179.429 7,7 6,7 7,2

Δ. ΠΥΡΓΟΥ 17.694 17.987 35.681 19.701 19.482 39.183 -10,2 -7,7 -8,9

Δ. ΑΛΙΦΕΙΡΑΣ 1.962 1.882 3.844 1.596 1.573 3.169 22,9 19,6 21,3

Δ. ΑΜΑΛΙΑΔΟΣ 16.442 15.574 32.016 13.327 13.261 26.588 23,4 17,4 20,4
Δ. ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ 2.122 2.084 4.206 2.078 1.837 3.915 2,1 13,4 7,4

Δ. ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΗΣ 1.145 1.013 2.158 1.276 1.235 2.511 -10,3 -18,0 -14,1

Δ. ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 5.571 5.570 11.141 5.706 5.523 11.229 -2,4 0,9 -0,8

Δ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΙΟΥ 2.746 2.599 5.345 2.850 2.790 5.640 -3,6 -6,8 -5,2

Δ. ΒΟΥΠΡΑΣΙΑΣ 5.836 5.308 11.144 4.931 4.733 9.664 18,4 12,1 15,3
Δ. ΒΩΛΑΚΟΣ 1.866 1.944 3.810 1.673 1.765 3.438 11,5 10,1 10,8

Δ. ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ 5.689 5.771 11.460 4.720 4.630 9.350 20,5 24,6 22,6

Δ. ΖΑΧΑΡΩΣ 5.983 5.858 11.841 5.462 5.579 11.041 9,5 5,0 7,2

Δ. ΙΑΡΔΑΝΟΥ 2.288 2.159 4.447 2.031 2.072 4.103 12,7 4,2 8,4

Δ. ΚΑΣΤΡΟΥ-ΚΥΛΛΗΝΗΣ 2.146 1.912 4.058 2.331 2.067 4.398 -7,9 -7,5 -7,7

Δ. ΛΑΜΠΕΙΑΣ 728 644 1.372 662 581 1.243 10,0 10,8 10,4

Δ. ΛΑΣΙΩΝΟΣ 1.375 1.254 2.629 1.104 1.023 2.127 24,5 22,6 23,6
Δ. ΛΕΧΑΙΝΩΝ 3.135 3.169 6.304 2.824 2.801 5.625 11,0 13,1 12,1

Δ. ΠΗΝΕΙΑΣ 2.830 2.652 5.482 2.630 2.591 5.221 7,6 2,4 5,0
Δ. ΣΚΙΛΛΟΥΝΤΟΣ 7.750 7.737 15.487 7.223 7.226 14.449 7,3 7,1 7,2

Δ. ΤΡΑΓΑΝΟΥ 1.673 1.683 3.356 1.386 1.388 2.774 20,7 21,3 21,0

Δ. ΦΙΓΑΛΕΙΑΣ 1.296 1.210 2.506 1.202 1.173 2.375 7,8 3,2 5,5

Δ. ΦΟΛΟΗΣ 2.593 2.414 5.007 1.961 1.865 3.826 32,2 29,4 30,9

Δ. ΩΛΕΝΗΣ 4.672 4.374 9.046 3.871 3.689 7.560 20,7 18,6 19,7

Πηγή: Ε.Σ.Υ.Ε., απογραφή 1991 & 2001
*Προσωρινά στοιχεία
**Τα όρια των δήμων & κοινοτήτων δεν είναι πάντα συγκρίσιμα μεταξύ 1991 & 2001



1.3 Γεωλογία Νομού Ηλείας

Γενικά

Χάρτης γεωτεκτονικών ζωνών των Ελληνίδων Au: Σειρά Plattenkalk, Px: Σειρά Παξών, I: Ιόνιος 
Ζώνη, G: Ζώνη Τριπόλεως, P: Ζώνη Πίνδου, Pk: Ζώνη Παρνασσού – Γκιώνας, Sp: Ζώνη 
Υποπελαγονικής, Pl: Ζώνη Πελαγονικής, Al: Ζώνη Αλμωπίας, Pa: Ζώνη Πάικου, Pe: Ζώνη Παιονίας, 
CR: Ζώνη Περιροδοπική, Rh: Ζώνη Ροδόπης, Sm: Σερβομακεδονική μάζα, Ac: Αττικοκυκλαδική 
μάζα. (Μουντράκης, 1985) 

Οι σχηματισμοί του Ν. Ηλείας μπορούν να διακριθούν, σε δύο κατηγορίες:

 α) Αλπικοί σχηματισμοί

 β) Μεταλπικοί σχηματισμοί

Οι αλπικοί σχηματισμοί εμφανίζονται κυρίως στο βόριο, δυτικό και νότιο 

τμήμα του νομού και οριοθετούν το μεγάλο νεοτεκτονικό βύθισμα, το οποίο έχει 

πληρωθεί με τους μεταλπικούς σχηματισμούς. Οι σχηματισμοί αυτοί εμφανίζονται 

κυρίως στο κεντρικό και δυτικό τμήμα και υπέρκεινται των αλπικών σχηματισμών. 



Με βάση τα υπάρχοντα δεδομένα, οι σχηματισμοί του νομού Ηλείας ανήκουν 

στις γεωτεκτονικές ζώνες της Πίνδου, της Γαβρόβου-Τριπόλεως καθώς και στην 

Ιόνια ζώνη.  

1.3.1 Αλπικοί σχηματισμοί 

1.3.1α Ζώνη Πίνδου

Η γεωτεκτονική ζώνη της Πίνδου χαρακτηρίζεται από μια συνεχή πελαγική 

ιζηματογένεση (πυριτική και ανθρακική) από το Τριαδικό έως σήμερα. 

Εμφανίζεται κυρίως στο ανατολικό τμήμα της περιοχής, στα περιθώρια του 

τεκτονικού βυθίσματος, ενώ απαντά και σε μεγάλο τμήμα στην μεταλπική λεκάνη 

κάτω από τους μεταλπικούς σχηματισμούς.

Η ζώνη της Πίνδου είναι η πλέον εσωτερική ζώνη της περιοχής και βρίσκεται 

επωθημένη στην ζώνη Γαβρόβου- Τριπόλεως. 

Αναλυτικά η κολώνα της Πίνδου περιλαμβάνει:

α) Τριτογενής φλύσχης που αποτελείται από εναλλαγές ψαμμιτών, ιλυούχων 

και αργιλικών μαργών και ψαμμούχων ασβεστολίθων

β) Πελαγικοί ασβεστόλιθοι, πλακώδεις έως στρωματώδεις, λευκοί, ερυθροί 

και τεφροί με εναλλαγές κερατολίθων και Sillex ηλικίας Κενομανίου- Μαιστριχτίου 

γ) Κλαστικός σχηματισμός κατώτερου κρητιδικού που αποτελείται από 

εναλλαγές ψαμμιτών, μαργών, πηλιτών και σπανιότερα λεπτοστρωματωδών 

ασβεστολίθων και κερατολίθων 

δ) Σχηματισμός Ραδιολαριτών – Κερατολίθων ηλικίας Δογγερίου- Μαλμίου 

έως τη βάση του κρητιδικού

ε) Ασβεστόλιθοι με κερατόλιθους ηλικίας Άνω Τριαδικό- Λιάσιο

στ) Κλαστική σειρά Τριαδικού που περιλαμβάνει εναλλαγές ψαμμιτών, 

πηλιτών και ορισμένων ασβεστολίθων, ενώ κατά θέσεις παρατηρούνται τεμάχη 

ηφαιστειακών πετρωμάτων

Η ζώνη της Πίνδου χαρακτηρίζεται από έντονη τεκτονική καταπόνηση 

(εφιππεύσεις, επωθήσεις).



1.3.1β Ζώνη Γαβρόβου- Τρίπολης

Η ζώνη αυτή αποτελούσε κατά τη διάρκεια της ιζηματογένεσης ένα ύβωμα 

που χώριζε την Ιόνια από την Πινδική αύλακα. Η ιζηματογένεση είναι νηριτική και 

υφαλογόνα από το Τριαδικό έως το Ανώτερο Ηώκαινο. Οι ασβεστόλιθοι που 

αποτέθηκαν είναι σκοτεινοί- τεφροί έως μαύροι κατά τόπους λατυποπαγείς και 

πλούσιοι σε απολιθώματα. Μια ενδο-Ηωκαινική εμφάνιση μικρών βωξιτικών 

οριζόντων στο όρος Κλόκοβα και το ακρωτήριο Αρτεμίσιο δείχνει ότι η ζώνη αυτή 

χέρσευσε για να ένα μικρό διάστημα και στη συνέχεια ξαναβυθίστηκε

Ακολούθως αποτέθηκε ο φλύσχης έως το Κατώτερο Μειόκαινο (πάχος 

2000m). Είναι μαργαϊκός και ξεχωρίζει από το φλύσχη της Ιονίου ζώνης από τις 

μεγάλες κροκάλες κερατολίθων (που προέρχονται από τη ζώνη Πίνδου) που περιέχει. 

Αν και γενικώς ο φλύσχης τοποθετείται σύμφωνα επί της ασβεστολιθικής 

πλατφόρμας υπάρχουν θέσεις όπου πιστοποιήθηκε ένα παλαιοανάγλυφο. Επίσης, σε 

άλλες θέσεις κροκάλες από Ηωκαινικούς ασβεστολίθους βρίσκονται μέσα σε 

αποθέσεις του φλύσχη.

Προς τα ανατολικά η ζώνη Γαβρόβου- Τριπόλεως χωρίζεται από τη ζώνη της 

Πίνδου με μια από τις μεγαλύτερες επωθήσεις του Ελληνικού χώρου, την «Επώθηση 

της Πίνδου». Κατά μήκος αυτής το Πινδικό κάλυμμα έχει μεταφερθεί προς τα δυτικά 

πλέον των 100km πάνω από τη ζώνη Γαβρόβου- Τριπόλεως ώστε στην Πελοπόννησο 

να σχηματιστούν πολλά τεκτονικά παράθυρα. 

Από τεκτονική άποψη η ζώνη χαρακτηρίζεται από ανοικτά ασύμμετρα 

αντίκλινα με ροπή προς τα Δυτικά, όπως αυτά της Κλόκοβας και της Βαράσοβας. 

Ολιθοστρώματα κατά τη διάρκεια της ιζηματογένεσης του φλύσχη συνδέονται 

γενετικά με τον σχηματισμό αυτών των δομών. 

1.3.1γ Ιόνια Ζώνη

Η Ιόνια ζώνη εμφανίζεται κυρίως σε δύο περιοχές, στην χερσόνησο της 

Κυλλήνης και στη δυτική απόληξη του όρους Λάπιθας.

Οι σχηματισμοί που εμφανίζονται στην επιφάνεια είναι : 

α) Ο σχηματισμός ασβεστολίθων Κάστρου Ιονίου, ηλικίας Κρητιδικού. 

Πρόκειται για λευκούς λεπτοστρωματώδεις ασβεστολίθους που περιέχουν κονδύλους 

Sillex και εμφανίζονται κοντά στην περιοχή της Κυλλήνης. Μια νέα εμφάνιση 

ασβεστολίθων παρατηρήθηκε στα λουτρά Καϊάφα



β) Σχηματισμός εβαποριτών πρόκειται για ανυδρίτες και γύψους σκούρου 

χρώματος λόγω της παρουσίας βιτουμενίου. Η ηλικία τους είναι Τριαδική και η 

εμφάνιση τους οφείλεται σε φαινόμενα διαπυρισμού. 

1.3.2 Μεταλπικοί σχηματισμοί

Σχηματισμός Προδρόμου

Πρόκειται για κροκαλοπαγή ισχυρώς συγκολλημένα. Το μέγεθος των 

κλαστικών υλικών ποικίλλει από 40cm έως λεπτόκοκκο υλικό, κυρίως μάργες και 

ψαμμίτες. Το πάχος του είναι μεταβλητό και εμφανίζεται στην περιοχή του ομώνυμου 

χωριού καθώς και στην περιοχή του Πανόπουλου. Βρίσκεται ασύμφωνα 

υπερκείμενος των σχηματισμών της Πίνδου και καλύπτεται από τους σχηματισμούς 

Κεραμιδιάς και Ερύμανθου. Η ηλικία του σχηματισμού είναι Ανώτερο Μειόκαινο-

Κατώτερο Πλειόκαινο και είναι ισόχρονος σχηματισμός των Μειοκαινικών 

αποθέσεων θαλάσσιας προέλευσης. 

Σχηματισμός Πλατιάνας ( 21ο 45΄, 37ο 32΄50΄΄)

Αποτελείται από γκριζοπράσινες λεπτοστρωματώδεις αργίλους, άμμους και 

πηλίτες με τοπικές ενδιαστρώσεις λιγνιτών. Απαντούν βόρεια του Λάπιθα κοντά στο 

χωριό Πλατιάνα και στο τεκτονικό βύθισμα της Ζαχάρως. Ο σχηματισμός έχει 

αποτεθεί σε υφάλμυρο έως γλυκών υδάτων περιβάλλον και η ηλικία του είναι 

Ανώτερο Μειόκαινο- Ανώτερο Πλειόκαινο. Βρίσκεται ασύμφωνα πάνω στις ζώνες 

Γαβρόβου-Τρίπολης και Πίνδου ενώ το πάχος τους είναι μεταβλητό. 

Σχηματισμός Οινόης

Πρόκειται για άστρωτες καφέ και γκριζοπράσινες αργίλους που δείχνουν 

υφάλμυρο έως λιμναίο περιβάλλον και ανοιχτοκίτρινους έως καφέ ψαμμίτες. 

Περιέχουν κατά θέσεις ενδιαστρώσεις λιγνιτών. Η ηλικία του σχηματισμού δεν είναι 

παλαιότερη του Ανώτερου Πλειοκαίνου ενώ το πάχος φτάνει έως και 1200cm. 

Εμφανίζεται στην περιοχή που ορίζεται από τα χωριά: Περιστέριο, Οινόης, Χειμαδίου 

και Κουτσοχέρας. 



Σχηματισμός Κροκαλοπαγών Περιστερίου

Πρόκειται για κροκαλοπαγή που εναλλάσσονται κατά θέσεις με 

χονδρόκοκκους έως μεσόκοκκους ψαμμίτες. Οι κροκάλες είναι Πινδικής προέλευσης. 

Το περιβάλλον απόθεσης ήταν θαλάσσιο, ρηχό, παράκτιο, ποταμοχειμαρρώδες 

λιμναίο που εναλλασσόταν ταχύτατα. Η ηλικία του σχηματισμού είναι Ανώτερο 

Πλειόκαινο και τυπικές εμφανίσεις του παρατηρούνται βόρεια και δυτικά του 

ομώνυμου χωριού. 

Σχηματισμός Βούναργου

Χαρακτηρίζεται από άρρυθμες εναλλαγές αργίλων, μαργών, ιλυολίθων, 

ψαμμιτών, άμμων με κάποιες ενδιαστρώσεις κροκαλοπαγών στα περιθώρια της 

λεκάνης. Η ηλικία του σχηματισμού είναι Ανώτερο Πλειόκαινο- Πλειστόκαινο ενώ οι 

φάσεις των σχηματισμών είναι ρηχής θάλασσας δηλαδή ποταμόκολπου, λαγούνας, 

ανοιχτού κόλπου και ηπειρωτικές, δηλαδή λιμναίες ποταμοχειμαρρώδεις. Το μέγιστο 

πάχος που έχει παρατηρηθεί είναι 1000m και η επαφή του με τον υποκείμενο 

σχηματισμό είναι κανονική. 

Σχηματισμός Κεραμιδιάς

Πρόκειται για άστρωτους, αμμούχους ή ιλυούχους αργίλους με ενδιαστρώσεις 

αδρόκοκκων υλικών και οριζόντιων λιγνιτών. Η ηλικία των σχηματισμών είναι 

Πλειστοκαινική και εμφανίζονται στις περιοχές Κεραμιδιά, Δάφνη, Γεράκι, 

Καράτουλα, Άγιος Ηλίας κ.α. Η φάση του σχηματισμού είναι λιμνοθαλάσσια, 

λιμναία.

Σχηματισμός Ερύμανθου

Περιλαμβάνει πολυγενή κροκαλοπαγή χερσαίας προέλευσης τα οποία 

συνδέονται με ένα ερυθροπυριτικό χαλαρό σχηματισμό. Οι κροκάλες προέρχονται 

από τους σχηματισμούς της Πίνδου και Γαβρόβου- Τριπόλεως ενώ το μέγεθος των 

κροκάλων ποικίλλει, και ελαττώνεται όσο προχωράμε μακριά από την πηγή 

τροφοδοσίας. Εμφανίζεται στο ανατολικό τμήμα της λεκάνης. Ο σχηματισμός 

αποτελεί ένα παλαιοκώνο και έχει ηλικία Πλειστοκαινική. 



Σχηματισμός Ασβεστοψαμμιτών Γλώσσας- Κατακόλου

Περιλαμβάνει πορώδεις ασβεστιτικούς ψαμμίτες οι οποίοι κατά θέσεις 

περιέχουν πιο λεπτομερή υλικά που προέρχονται από διάφορα πετρώματα. Η ηλικία 

των απολιθωμάτων δείχνει Ανώτερο Πλειστόκαινο. Η παραμόρφωση του 

σχηματισμού μας σηματοδοτεί τις πρόσφατες παραμορφώσεις του Ολιγοκαίνου. 

1.3.3 Ολοκαινικοί σχηματισμοί

Σχηματισμός αλλουβιακών αποθέσεων 

Πρόκειται για πρόσφατες χαλαρές αποθέσεις πάχους 10-15m που 

αποτελούνται από αργίλους, ιλύ, άμμους και κροκάλες. Εκτείνονται σε όλη τη πεδινή 

επίπεδη έκταση και καλύπτουν ασύμφωνα όλους τους προηγούμενους σχηματισμούς. 

Σχηματισμός παράκτιων αποθέσεων 

Εμφανίζεται κατά μήκος όλης της ακτογραμμής και αποτελείται από άμμους, 

κροκάλες κ.ά. διαφόρων μεγεθών. 

Σχηματισμός Beach-rocks

Πρόκειται για συμπαγείς σχηματισμούς που αναπτύσσονται στη ρηχή 

θάλασσα παράλληλα προς την ακτογραμμή. 

Σχηματισμός πλευρικών κορημάτων

Σχηματισμοί που εμφανίζονται στις επικλινείς πλευρές των μορφολογικών 

υψωμάτων και αποτελούνται από διάφορα υλικά. Χαρακτηρίζονται από μεγάλη 

αστάθεια. 

Σχηματισμοί θινών

Αμμώδεις λόφοι που αναπτύσσονται κατά μήκος της παραλιακής ζώνης με 

μεγαλύτερη εμφάνιση στο νότιο τμήμα της χερσονήσου της Κυλλήνης. 

Σύγχρονες ελώδεις αποθέσεις 

Πρόκειται για σύγχρονες ελώδεις αποθέσεις που αποτελούνται από αργίλους, 

ιλύ και σπανιότερα άμμου με πολλά φυτικά λείψανα, και αναπτύσσονται κατά μήκος 

της παραλιακής ζώνης. 



1.4  ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΝΟΜΟΥ ΗΛΕΙΑΣ

Από τεχνικογεωλογικής πλευράς οι γεωλογικοί σχηματισμοί σχηματισμοί που 

δομούν το νομό, μπορούν να καταταχθούν στις ακόλουθες κατηγορίες σύμφωνα με 

τον κανονισμό Τάσιου- Γκαζέτα (Θ.Π.Τάσιος – Γ.Γκαζέτας,Αθήνα 1979). Ο 

προσχέδιος αυτός κανονισμός εν συνεχεία τροποποιήθηκε και υφίσταται, με μικρές 

αλλαγές, ως ο σημερινός Ελληνικός Αντισεισμικός Κανονισμός. Οι Πίνακες 

κατάταξης των γεωλογικών σχηματισμών και των δύο κανονισμών επισυνάπτονται 

στο Παράρτημα.

Οι τιμές που παρατίθενται δεν είναι αποκλειστικές τιμές των 

τεχνικογεωλογικών παραμέτρων, αλλά κάποιες μέσες τιμές, αφού κατά θέσεις οι 

τιμές αυτές μπορούν να αλλάξουν ριζικά, εξαιτίας έντονης αποσάθρωσης ενεργών 

ρηγμάτων και τοπικών μεταβολών στη σύσταση των πετρωμάτων.

1.4.1 Αλπικοί σχηματισμοί

Κλαστικοί σχηματισμοί Πίνδου

Περιλαμβάνονται ψαμμίτες, πηλίτες, μάργες και κατά θέσεις κροκαλοπαγή, 

ολισθόλιθοι ανθρακικών πετρωμάτων κ.ά Συνήθως είναι αδιαπέρατα (10-6 – 10-7 

m/sec) αλλά σε ορισμένα σημεία είναι μικροδιαπερατά εξαιτίας τεκτονικών 

ασυνεχειών. Παρουσιάζουν δυναμική και στατική σταθερότητα αλλά κατά θέσεις 

εξαιτίας της αποσάθρωσης και των ασυνεχειών είναι αισθητά μειωμένη και έτσι 

γίνονται επιρρεπείς σε κατολισθήσεις (Up=1.600-2000m/sec). Κατατάσσονται στην 

κατηγορία Α1 και όταν είναι αποσαθρωμένοι και κατακερματισμένοι στην κατηγορία 

Β1.

Ανθρακικοί σχηματισμοί Πίνδου

Πρόκειται για λεπτοστρωματώδεις ασβεστολίθους με συχνά ενδιαστρώσεις 

κλαστικών υλικών και πυριτικών σχηματισμών, που κατά θέσεις εμφανίζονται έντονα 

παραμορφωμένοι. Η περατότητά τους είναι μέτρια έως μεγάλη εξαιτίας πρωτογενών 

ή δευτερογενών παραγενέσεων. Οι γεωμηχανικοί δείκτες είναι:

α) συνοχή 100-400 Kgr/cm2

β) ειδικό βάρος 2-3 gr/cm3

γ) γωνία τριβής 30ο – 60ο  

δ) μέτρο ελαστικότητας 0,2-3,5 * 105  Kgr/cm2



ε) αντοχή στην ανεμπόδιστη θλίψη 100-500 Kgr/cm2

Ανήκουν στην Α1 κατηγορία και κατά θέσεις στις κατηγορίες Β1 και Χ2.

Πυριτικοί σχηματισμοί Πίνδου

Περιλαμβάνονται οι πυριτικοί σχηματισμοί δηλαδή, ραδιολαρίτες, πυριτόλιθοι 

και πηλίτες σε εναλλαγές που είναι πτυχωμένοι και λεπιωμένοι.

Όταν δεν έχουν υποστεί έντονη αποσάθρωση και τεκτονισμό έχουν 

ικανοποιητικούς δείκτες με τιμές:

α) 500-2000 kg/cm2 αντοχή σε ανεμπόδιστη θλίψη

β) 5-10 * 105   kg/cm2 μέτρο ελαστικότητας

γ) Up= 3000-3500 m/sec

δ) p= 2,5-2,8 gr/cm3 ειδικό βάρος

Είναι αδιαπέρατοι σχηματισμοί με τιμές της τάξης (10-5 – 10-7 m/sec). Όταν 

είναι αποσαθρωμένοι και καταπονημένοι γίνονται μακροδιαπερατοί και ευνοείται η 

ανάπτυξη κατολισθητικών φαινομένων. Ανήκουν στην κατηγορία Α1 ενώ όταν είναι 

αποσαθρωμένοι στην Β1 και Γ1.

Κλαστικοί σχηματισμοί Γαβρόβου- Τριπόλεως

Πρόκειται για εναλλαγές ιλυολίθων, ψαμμιτών, αργιλομαργών και σπανιότερα 

κροκαλοπαγών. Τα φυσικά και μηχανικά χαρακτηριστικά τους είναι ικανοποιητικά. 

Εντούτοις, εμφανίζονται κατολισθητικά φαινόμενα σε περιοχές ακόμη και με μικρή 

κλίση λόγω της αποσάθρωσης αφού μειώνονται οι τιμές των παραμέτρων. 

Κατατάσσονται στην κατηγορία Α1 και όταν είναι αποσαθρωμένοι στην κατηγορία 

Β1. 

Ανθρακικοί σχηματισμοί Γαβρόβου- Τριπόλεως

Πρόκειται για παχυστρωματώδεις έως άστρωτους μαύρους βιτουμενιούχους 

ασβεστολίθους σημαντικού πάχους. Παρουσιάζουν σαφώς καλύτερα γεωτεχνικά 

χαρακτηριστικά από τους ανθρακικούς σχηματισμούς της Πίνδου και κατατάσσονται 

στην κατηγορία Α1.

Ανθρακικοί σχηματισμοί Ιονίου

Πρόκειται για λεπτοστρωματώδεις έως μεσοστρωματώδεις ασβεστολίθους 

συχνά πτυχωμένων που έχουν τις εξής τιμές γεωμηχανικών δεικτών:

α) γωνία εσωτερικής τριβής 35ο – 50ο 



β) ειδικό βάρος 2-3 gr/cm3

γ) μέτρο ελαστικότητας 0,2 – 0,4 * 105 kg/cm2

ε) Up= 3500 – 4500 m/sec και καλή υδροπερατότητα.

Κατατάσσονται στην κατηγόρια Α1.

Εβαπορίτες Ιονίου ζώνης

Οι σχηματισμοί αυτοί ανάλογα με την σύσταση τους και το βαθμό 

αποσάθρωσης έχουν διαφορετικές τιμές στις γεωτεχνικές παραμέτρους. Έχουν ειδικό 

βάρος ρ=2,6 – 2,9 gr/cm2  και Up= 3.500-4.500 m/sec.

Κατατάσσονται στην κατηγόρια Α1 όταν δεν είναι αποσαθρωμένα. 

1.4.2 Μεταλπικοί σχηματισμοί

Σχηματισμοί Πλατιάνας και Οινόης

Οι σχηματισμοί αυτοί αποτελούνται από μάργες, πηλίτες και ψαμμίτες σε 

άρρυθμες εναλλαγές. Οι μάργες χαρακτηρίζονται από πλαστικότητα LL 35-60%, 

PI=10-35%, αντοχή σε ανεμπόδιστη θλίψη 4-12 kg/cm2 και μικρή περατότητα. 

Κατατάσσονται στην κατηγορία Γ3. 

Οι ψαμμίτες έχουν αντοχή στην ανεμπόδιστη θλίψη 10-15 kg/cm2 , γωνία 

εσωτερικής τριβής 20ο-30ο και ειδικό βάρος 1,5- 2,5 gr/cm3 .

Κατατάσσονται στην Α3 κατηγορία όταν δεν είναι αποσαθρωμένοι. 

Σχηματισμοί Προδρόμου και Περιστερίου

Πρόκειται, κυρίως, για κροκαλοπαγή σε παχιές στρώσεις ή και άστρωτα τα 

οποία εναλλάσσονται με ψαμμίτες. Τα κροκαλοπαγή είναι ημισυνεκτικά αλλά όταν 

είναι αποσαθρωμένα είναι χαλαρά. Κατατάσσονται στην κατηγορία Α3. 

Οι ψαμμίτες είναι συμπαγείς με υψηλές τιμές στους γεωμηχανικούς δείκτες 

και κατατάσσονται στην κατηγορία Α3 ενώ τα λεπτομερέστερα υλικά όταν δεν έχουν 

αποσαθρωθεί έχουν μεγάλη συνεκτικότητα και κατατάσσονται στην Γ1 κατηγορία. 

Σχηματισμός Κεραμιδιάς

Πρόκειται για άστρωτους, αμμούχους και ιλυούχους αργίλους με ενστρώσεις 

αδρόκοκκων υλικών. Έχουν κυμαινόμενη πλαστικότητα και μικρή περατότητα. 

Κατατάσσονται στην κατηγορία Α3. 



Σχηματισμός Ερύμανθου

Πρόκειται για σχηματισμό που περιλαμβάνει κροκαλοπαγή διαφόρων 

μεγεθών, ανάλογα με την απόσταση από την πηγή της τροφοδοσίας. Οι κροκάλες 

είναι ασβεστολιθικής σύστασης και συνδέονται με λεπτομερείς ερυθροπυριτικό 

υλικό. 

Εξαιτίας της μεγάλης ετερογένειας παρουσιάζουν μεγάλο εύρος στις τιμές των 

δεικτών. Σε περιοχές με μεγάλο βαθμό αποσάθρωσης ευνοούνται τα κατολισθητικά 

φαινόμενα εκεί όπου οι μορφολογικές κλίσεις είναι μεγάλες. Κατατάσσονται στην 

κατηγορία Γ1. 

Οι πιο λεπτομερείς σχηματισμοί αποτελούνται κυρίως από μάργες και άργιλο-

μάργες με εναλλαγές αδρομερέστερων υλικών. Έχουν μικρή περατότητα και μέτρια 

έως υψηλή συνεκτικότητα. Κατατάσσονται στην κατηγορία Γ2. 

Σχηματισμοί Ασβεστοψαμμιτών Γλώσσας – Κατακόλου

Πρόκειται για ισχυρά συνεκτικούς πορώδεις ασβεστιτικούς ψαμμίτες, οι 

οποίοι κατά θέσεις περιέχουν αδρομερή ή λεπτομερή υλικά ανάλογα με το βαθμό 

αποσάθρωσης. Οι γεωμηχανικοί δείκτες είναι ικανοποιητικοί αλλά συχνά καλύπτεται 

από ένα ερυθροπυριτικό σχηματισμό που προέρχεται από την αποσάθρωση και που 

έχει μειωμένες τιμές μεγεθών. Κατατάσσονται στην κατηγορία Α1 όταν είναι υγιείς 

ενώ όταν είναι αποσαθρωμένοι στην κατηγορία Β3. 

1.4.3 Ολοκαινικοί σχηματισμοί

Στους σχηματισμούς αυτούς περιλαμβάνονται σύγχρονες αποθέσεις από τους 

οποίους μόνο οι αλλουβιακοί σχηματισμοί παρουσιάζουν ενδιαφέρον για οικιστική 

ανάπτυξη και κατασκευή τεχνικών έργων, αφού καταλαμβάνουν μεγάλο τμήμα της 

πεδινής επίπεδης περιοχής. 

Οι αλλουβιακοί σχηματισμοί χαρακτηρίζονται για τη μεγάλη τους ετερογένεια 

και διακρίνονται:

α) Χαλαροί λεπτομερείς και αδρομερείς σχηματισμοί. Περιλαμβάνουν 

άμμους, ιλύες, αργίλους και κροκάλες που χαρακτηρίζονται από μεγάλο πορώδες και 

χαμηλούς γενικά γεωμηχανικούς δείκτες. Κατατάσσονται στις κατηγορίες Β3, Χ3, 

Χ6.

β) Ημισυνεκτικοί, λεπτομερείς και αδρομερείς σχηματισμοί. Πρόκειται πάλι 

για ένα μεγάλο φάσμα ημισυνεκτικών κλασμάτων που χαρακτηρίζονται από μέση 



συγκόλληση, μικρή συνοχή και υψηλή γωνία εσωτερικής τριβής όπως και 

μεταβαλλόμενη περατότητα. Κατατάσσονται στην κατηγορία Β3, Χ3. 

γ) Συνεκτικοί λεπτομερείς και αδρομερείς σχηματισμοί. Πρόκειται για μάργες, 

αργιλομάργες, κροκαλοπαγή, ψαμμίτες, ιλύς και αργίλους που παρουσιάζουν 

σημαντική συνεκτικότητα και οι τιμές των γεωμηχανικών μεγεθών εμφανίζονται 

αυξημένες σε σχέση με τις προηγούμενες φάσεις. Κατατάσσονται στην κατηγορία 

Β3, Β2.

Όσον αφορά στους άλλους σχηματισμούς αυτής της κατηγορίας, δηλαδή τους 

σχηματισμούς των παράκτιων αποθέσεων, των θινών, των πλευρικών κορημάτων, 

των beach rocks όπως και οι ελώδεις αποθέσεις, λόγω της θέσης τους αλλά και της 

φύσης τους δεν παρουσιάζουν οικιστικό ενδιαφέρον, αφού τα γεωτεχνικά

χαρακτηριστικά είναι σαφώς αρνητικά για θεμελίωση ακόμα και μικρών σε όγκο 

κατασκευών. 



1.5  Γεωλογία Περιοχής Μελέτης

Σύμφωνα με το Φύλλο Χάρτη ΓΟΥΜΕΡΟΝ (1:50.000) η γεωλογία της 

περιοχής έρευνας περιγράφεται ακολούθως. 

Στην περιοχή μελέτης εμφανίζονται  πρόσφατες προσχώσεις (Τεταρτογενές, 

Ολόκαινο), καλά ανεπτυγμένες  μόνο στην κοιλάδα του Λάδωνα ποταμού. Πρόκειται 

για ιλύ σύγχρονων υπερχειλίσεων τόσο των κοιλάδων όσο και της τεχνητής λίμνης 

του φράγματος του Λάδωνα. 

Οι πρόποδες του όρου της Φολόης καλύπτονται από τον ομώνυμο σχηματισμό 

«Σχηματισμός προπόδων Φολόης» (Dufaure,1975), ηλικίας Πλειστοκαινικής 

(Ρίσσιο). Εμφανίζεται σαν ένας κόκκινος σχηματισμός που αποτελείται κατά ένα 

μεγάλο μέρος από θραύσματα, εκατοστόμετρου και κάτω, κερατόλιθων. Ο 

σχηματισμός αυτός είναι ισοδύναμος του «σχηματισμού Κουμάνης» (Dercourt,1964). 

Αντιστοιχεί σε μια επιφάνεια απόθεσης πρωτοβιλλαφράγκια βαθειά εξαλλοιωμένη 

από μια σιδηροαργιλοπυριτική εδαφογένεση που σχηματίζει έτσι μια τεράστια 

παλαιοερυθρογή πάχους που αγγίζει τα 5 έως 10m. Το κοκκίνισμα του εδάφους θα 

είχε μια ηλικία μεταξύ του Βιλλαφράγκιου και μέσου Τεταρτογενούς. 



Μεγάλο τμήμα της περιοχής καλύπτεται από πλειστοκαινικές αποθέσεις που 

μαρτυρούν υδάτινο περιβάλλον. Διακρίνεται ο «Σχηματισμός Ερυμάνθειας» ο οποίος 

αποτελείται από κροκαλοπαγή αδρομερή, κακοδιαβαθμισμένα, σε στρώσεις ποτάμιας 

(Hageman,1975). Πλευρικά είναι ισοδύναμος ή υπερκείμενος των σχηματισμών 

Ολυμπίας (Pt.sl) και Βάλμης (Pt). Το πάχος του σχηματισμού φτάνει μέχρι τα 250m.

Η εμφάνιση του «Σχηματισμού της Βάλμης» (Hageman,1975) καταλαμβάνει 

ένα πολύ μεγάλο τμήμα της περιοχής μελέτης. Αποτελείται από εναλλαγές αργίλων 

(καφέ έως πράσινων), άμμων και ιλύων άσπρων έως κίτρινων καθώς και συμπαγών 

κροκαλοπαγών και μη. Τα ιζήματα αυτά είναι ποτάμια και λιμναία. Ο «Σχηματισμός 

Βάλμης» είναι πλευρικά ισοδύναμος του σχηματισμού Βούναργου, ενώ εύκολα 

διακρίνεται και η πλευρική μετάβασή του προς το σχηματισμό Ολυμπία (Pt.sl) κοντά 

στην Καρυά και το Γούμερο. Εκεί αυτοί οι σχηματισμοί υπόκεινται και των 

κροκαλοπαγών της Ερυμάνθειας (Pt.c). Στο Πυργάκι (ΒΑ του Πρόδρομου) 

παρατηρείται ένα ποτάμιο δέλτα, που έχει εναλλαγές κροκαλοπαγών και μαργών 

(Pt.sq), περιέχεται στο σχηματισμό Βάλμης και βρίσκεται σε ασυμφωνία κάτω από τα 

ανώτατα στρώματά του (ειδικά μεταξύ Πρόδρομου και Μαζαρακίου). 

Ο «σχηματισμός Ολυμπίας» (Hageman,1975), αποτελείται από κόκκινες ή 

ιώδεις ποτάμιες ή λιμναίες ιλύες. Είναι ένα πλευρικό ισοδύναμο των σχηματισμών 

του Βούναργου (Pt.s,l) και της Ερυμάνθειας (Pt.sl) ή υπόκειται του τελευταίου. Το 

μέγιστο πάχους του σχηματισμού ανέρχεται στα 250m. 

Τέλος, ο «σχηματισμός Βούναργου» (Hageman,1975), αποτελείται από 

εναλλαγές άμμων και αργίλων που αποτέθηκαν μέσα σε παράκτιο περιβάλλον. Τα 

αμμώδη σώματα που αντιστοιχούν σε παράκτιες λωρίδες παρουσιάζουν 

διασταυρωμένες στρώσεις. Η πανίδα (Μαλάκια, Τρηματοφόρα, Οστρακώδη) δείχνει 

ένα ρηχό θαλάσσιο (παράκτιο), λιμναίο ή υφάλμυρο περιβάλλον. Το πάχος του 

σχηματισμού του Βούναργου φτάνει μέχρι τα 400m.

Στην περιοχή εμφανίζεται και μικρό τμήμα ψαμμιτικού φλύσχη της ζώνης 

Γαβρόβου- Τριπόλεως ο οποίος καταλαμβάνει εκτενή περιοχή Β της περιοχής 

έρευνας. Εμφανίζει φακούς κροκαλοπαγών (c) κυρίως με κροκάλες  της σειράς 

Πίνδου και ιλυολίθους (slt) με κροκάλες. Οι πάγκοι συχνά από 0,2 μέχρι 2m μπορεί 

να φτάσουν και τα 15m. Επιπλέον, ΒΒΑ της ερευνηθείσας περιοχής εκτείνονται οι 

σχηματισμοί της Ζώνης Ωλονού-Πίνδου. 





1.6 Τεκτονική

Γεωτεκτονική θέση – Νεοτεκτονική Μακροδομή 

Η νεοτεκτονική δομή της Πελοποννήσου χαρακτηρίζεται από την παρουσία 

μεγάλων νεοτεκτονικών μπλοκ τα οποία αντιστοιχούν είτε σε ρηξιγενείς τάφρους είτε 

σε τεκτονικά κέρατα. Αυτά τα μπλοκ συνορεύουν με ρηγματικές ζώνες διεύθυνσης 

Α-Δ και ΒΒΔ-ΝΝΑ δημιουργώντας ένα πολυσύνθετο μωσαϊκό, με ξεχωριστή 

νεοτεκτονική δομή (Μαριολάκος et al., 1985).

Εικόνα 1.6.1. Σχηματικό διάγραμμα της περίστρεψης των τεκτονικών διπόλων κατά μήκος 

του βορείου τμήματος του τόξου του Αιγαίου προς το κεντρικό του τμήμα – κατά 

Παπανικολάου , Δερμιτζάκη (1981). 1:ξηρά, 2:βάθος 0-3km, 3: βάθος άνω των 3km, 4: 

μέτωπο του τόξου, 5: Πλειοτεταρτογενή ηφαίστεια, 6:τάφροι, 7: διεύθυνση περίστρεψης 

τεκτονικών διπόλων, 8: ζώνες οριζοντίων μετατοπίσεων.



Μια θεωρία που μπορεί να ερμηνεύσει το μεγάλο πάχος των ιζημάτων της 

λεκάνης είναι η θεωρία του ¨τεκτονικού διπόλου¨. Οι Δερμιτζάκης και Παπανικολάου 

(1981) αναφέρουν την ύπαρξη μεγατεμαχών που βρίσκονται στην ηπειρωτική 

Ελλάδα από τη Θεσσαλία και νοτιότερα και αναπτύσσονται σε διεύθυνση Β-Ν. Τα 

τεμάχη αυτά εμφανίζονται στραμμένα προς τα Νοτιοανατολικά ακολουθώντας τη

γεωμετρία του Ελληνικού τόξου. Σαν ένα ¨τεκτονικό δίπολο¨ εμφανίζεται και η ΒΔ 

Πελοπόννησος, με τις βόρειες ακτές της να ανυψώνονται, ενώ προς το νότο η 

νεογενής λεκάνη της Ηλείας να βυθίζεται. Γι’ αυτό το λόγο η λεκάνη της Ηλείας 

χαρακτηρίζεται από μεγάλο πάχος ιζημάτων σε σχέση με τις άλλες λεκάνες του 

Ελληνικού χώρου. Η διαφοροποίηση άρχισε από το Μ.Μειόκαινο και συνεχίστηκε 

κατά το Πλειόκαινο, όταν τα τεκτονικά δίπολα είχαν εντονότερη δράση που ίσως να 

συνεχίζεται μέχρι σήμερα (Τσιπούρα- Βλάχου, 1991).

Αναλύοντας τις τοπικές γεωτεκτονικές συνθήκες αξίζει να αναφερθεί ότι η 

ευρύτερη περιοχή της Ηλείας αντιστοιχεί σε μία πρώτης τάξης ρηξιγενή δομή ως 

αποτέλεσμα της γειτνίασής της με τη περιοχή σύγκλισης της Αφρικανικής πλάκας η 

οποία κινείται προς τα βόρεια και βυθίζεται κάτω από την Ευρασιατική πλάκα. Η 

ρηξιγενής τάφρος της Ηλείας οριοθετείται από τα Ν-ΝΑ από το τεκτονικό κέρας του 

Ερύμανθου, από τα Α από το τεκτονικό κέρας Τρόπεα και στα Ν από το τεκτονικό 

κέρας του όρους Λάπιθα. Όλες οι δομές βρίσκονται πάνω σε Αλπικούς 

σχηματισμούς. Οι ρηγματικές ζώνες που περιβάλλουν τα τεκτονικά κέρατα είναι 

εύκολα διακριτά και σχηματίζουν εντυπωσιακές μορφολογικές ασυνέχειες. 



Εικόνα 1.6.2 Η νεοτεκτονική τάφρος της Ηλείας με τα πιο σημαντικά ρήγματα και ρηξιγενείς 

ζώνες (Lekkas et al.,1992 ) 

Η ρηξιγενής τάφρος της Ηλείας, μια περιοχή 1500km2 , είναι γεμάτη με 

μεταλπικές αποθέσεις του Αν. Μειοκαίνου – Ολοκαίνου,  με μέγιστο πάχος περίπου 

3000m. Αυτές οι μεταλπικές αποθέσεις καλύπτουν ακανόνιστα το καλά 

σχηματισμένο παλαιοανάγλυφο που αναπτύσσεται στους Αλπικούς σχηματισμούς. 

Ο ενεργός τεκτονισμός κατά τη φάση της ιζηματογένεσης έπαιξε κύριο λόγο 

στην εξέλιξη των μεταλπικών σχηματισμών και δημιούργησε ρηξιγενείς ζώνες και 

τεκτονικά κέρατα μικρότερης τάξης μέσα στην πρώτης ρηξιγενούς δομής της Ηλείας. 

Η έντονη τεκτονική δραστηριότητα κατά το Μειόκαινο-Ολόκαινο οφείλεται στη 

γειτονία της περιοχής με το όριο σύγκλισης των δύο τεκτονικών πλακών και από τον 

διαπειρισμό των εβαποριτών του αλπικού υποβάθρου. 

Πιο συγκεκριμένα κατά το Ολόκαινο, η τεκτονική δραστηριότητα ήταν 

έντονη και εκφραζόταν κυρίως με παραμορφώσεις (Mariolakos et al., 1991). 

Μεγάλος αριθμός ρηγμάτων έχει εντοπιστεί και μελετηθεί κατά τη διάρκεια 

χαρτογραφήσεων, κάποια από τα οποία ήταν ενεργά σε προηγούμενες νεοτεκτονικές 

περιόδους (π.χ. Πλειόκαινο, Κ. Πλειστόκαινο) ενώ άλλα ήταν ενεργές δομές του 

Ολοκαίνου (Lekkas et al., 1992). Τα καταγεγραμμένα επίπεδα σεισμικότητας, τα 

οποία πιθανώς να είναι τα υψηλότερα στην Ελλάδα (Hatzfeld et al., 1990) 



επιβεβαιώνουν τις νεοτεκτονικές μελέτες, οι οποίες δείχνουν ότι η περιοχή υφίσταται 

έντονη παραμόρφωση. 

Όπως έχει ήδη προαναφερθεί, οι μεταλπικοί σχηματισμοί, οι οποίοι 

απαντώνται στην περιοχή γύρω από τον Πύργο, είναι ένα μικρό κομμάτι της 

ρηξιγενούς Ηλείας. Το υπόβαθρο τους αποτελείται από αλπικούς σχηματισμούς. 

Σύμφωνα με γεωφυσικές έρευνες, το υπόβαθρο αποτελείται από εβαπορίτες του 

Τριαδικού και Κρητιδικούς – Ηωκαινικούς ασβεστολίθους, ενώ ο Ολιγοκαινικός 

φλύσχης απαντάται τοπικά. Συναντάται σ’ ένα βάθος το οποίο ποικίλει από 1800 έως 

3000m. Τέτοια μεγάλη διαφορά δικαιολογείται από τις έντονες τεκτονικές και 

διαπειρικές δομές. 

Στην ευρύτερη περιοχή της ρηξιγενούς ζώνης της Ηλείας οι σχηματισμοί 

φαίνεται να έχουν υποστεί σημαντική παραμόρφωση ακόμα και στο Τεταρτογενές. 

Αυτό κυρίως εκδηλώνεται από πτυχές και ρήγματα. Σημαντικός είναι ο αριθμός τόσο 

των απομονωμένων ρηγμάτων όσο και αυτών που σχηματίζουν μεγάλες ρηξιγενείς 

ζώνες. Σύμφωνα με λεπτομερή τεκτονική ανάλυση (Lekkas et al., 1992,1994) 

διακρίνονται μια σειρά από τεκτονικές ζώνες με τη ρηξιγενή ζώνη Κατακόλου-

Βούναργου να είναι η κύρια ρηξιγενής ζώνη που αναπτύσσεται στην περιοχή 

μελέτης. Αποτελείται από έναν αριθμό ρηγμάτων γενικής διεύθυνσης ΝΔ-ΒΑ τα 

οποία τέμνουν τους σχηματισμούς από το Κατάκολο έως το Βούναργο. Η ρηξιγενής 

ζώνη δεν παρουσιάζει σε όλο της το μήκος αυτές τις εντυπωσιακές δομές αλλά στα 

δυτικά εμφανίζεται ένας μεγάλος αριθμός από μικρής κλίμακας ρήγματα και στα 

ανατολικά βαθμιαία μεταπίπτει σε μονοκλινείς παραμορφώσεις στους σχηματισμούς

Βούναργου και Περιστερίου. Η ρηξιγενής ζώνη Κατακόλου – Βούναργου, η οποία 

εκτείνεται σε 25km μήκος, είναι ένα κύριο τεκτονικό στοιχείο της περιοχής με 

σημαντικά διάφορη γεωλογική και τεκτονική δομή. Σύμφωνα με τα υπάρχοντα 

δεδομένα η δραστηριοποίηση της ρηξιγενούς ζώνης άρχισε το Κ. Πλειόκαινο και 

συνέχισε στο Ολόκαινο, όπως αποδεικνύεται από τη μετατόπιση των ασβεστιτικών 

ψαμμιτών του Κατακόλου και τα όρια των αλλουβιακών σχηματισμών. Η ολική 

εμφάνιση κατά πλάτος της ζώνης είναι σχεδόν 500m. 



1.7 Γεωμορφολογία

Πίνακας 1.7.1 Χρήσεις γης Νομού Ηλείας (1991) 

Επιφάνεια(τ.χμ.)με 
εσωτερικά ύδατα

Επιφάνεια (τ.χμ.) χωρίς 
εσωτερικά ύδατα

Σύνολο 2.617,776 2.582,246
Αστικές περιοχές 112,460 111,498
Ημιαστικές περιοχές 196,624 192,579
Αγροτικές περιοχές 2.308,692 2.278,169
Πεδινές περιοχές 1.516,803 1.484,998
Ημιορεινές περιοχές 554,956 551,481
Ορεινές περιοχές 546,017 545,767

(Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος)
Στο Νομό Ηλείας παρατηρείται ότι γενικά επικρατούν μικρές μορφολογικές 

κλίσεις, ενώ μικρό ποσοστό (13,3%) υπερβαίνει το 45%. Οι μικρές μορφολογικές 

κλίσεις (0-3%) εμφανίζονται κυρίως στα δυτικά, στην πεδινή ζώνη, οι μέσες 

μορφολογικές κλίσεις (3-20%) καλύπτουν κυρίως την ημιορεινή ζώνη κατά μήκος 

της διεύθυνσης ανάπτυξης του νομού και οι μεγάλες μορφολογικές κλίσεις (>20%) 

εμφανίζονται κυρίως στην ορεινή ζώνη στα ανατολικά και νότια του νομού, ενώ 

αισθητή είναι η παρουσία τους και στην ημιορεινή ζώνη. Οι μορφολογικές κλίσεις 

μειώνονται από τις ανατολικές ορεινές περιοχές προς τη δυτική παράκτια περιοχή σε 

μια διεύθυνση κάθετη στην επιμήκη ανάπτυξη του νομού.

Πίνακας 1.7.2 Κατανομή κλίσεων αναγλύφου

Κλίση Ποσοστό (%) επί του συνόλου
Επίπεδη επιφάνεια (0-3%) 21,7
Μικρή (3-8%) 15,2
Μέτρια ( 8-20%) 21,3
Μεγάλη (20-45%) 28,5
Πολύ μεγάλη (>45%) 13,3
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1.8 Κλιματολογικά Δεδομένα 

Γενικά

Το κλίμα του Νομού Ηλείας, όπως και ολόκληρης της Ελλάδας, ανήκει στο 

μεσογειακό τύπο κλίματος. Επομένως, εμφανίζει κατά τη χειμερινή κυρίως περίοδο 

τα χαρακτηριστικά του κλίματος των εύκρατων ζωνών και κατά τη θερινή τα 

χαρακτηριστικά του κλίματος των υποτροπικών ζωνών των υψηλών πιέσεων. 

Χαρακτηρίζεται από μικρά ετήσια ύψη βροχής, βροχερή περίοδο, κυρίως το χειμώνα 

και ξηρά περίοδο κυρίως το καλοκαίρι, από καλοκαίρια θερμά ή και με καύσωνα, από 

χειμώνες ήπιους που συχνά τους διακόπτουν περίοδοι πολύ καλού ή κακού καιρού, 

από μεγάλη ηλιοφάνεια, ιδίως κατά τη θερμή περίοδο του έτους και τέλος από εποχές 

άνοιξης και φθινοπώρου πολύ μικρής διάρκειας.

Οι γενικές αυτές κλιματικές συνθήκες, από τόπο σε τόπο, εμφανίζουν 

διαφοροποιήσεις καθώς και σημαντικές εναλλαγές, που οφείλονται αποκλειστικά 

στους φυσικογεωγραφικούς παράγοντες τόσο του μακροκλίματος (γεωγραφική θέση, 

κλπ.), όσο και του μεσοκλίματος και μικροκλίματος (υψόμετρο, απόσταση από τη 

θάλασσα ή άλλη φυσική ή τεχνητή πηγή ή καταβόθρα θερμότητας, από το ανάγλυφο 

υπό μικρή ή μεγάλη κλίμακα, από τη φύση, σύσταση, κατάσταση και φυτοκάλυψη 

του εδάφους, κλπ.).

Οι κυριότεροι φυσικογεωγραφικοί παράγοντες του μεσοκλίματος στο Νομό 
Ηλείας είναι:
 Τα γεωμετρικά και μορφολογικά χαρακτηριστικά και κυρίως η έκταση, το σχήμα, 

ο προσανατολισμός και η κλίση.
 Τα περιβάλλοντα χαρακτηριστικά του αναγλύφου των ορεινών όγκων του 

Ερύμανθου, της Λάμπειας, της Φολόης και της Μίνθης.
 Η επαφή με το Ιόνιο πέλαγος.

Οι παράγοντες αυτοί, μεμονωμένοι ή σε συνδυασμό, επηρεάζουν 

ποικιλότροπα τη διαμόρφωση των μεσοκλιματικών συνθηκών της περιοχής του 

νομού. Συγκεκριμένα, οι ορεινοί όγκοι που προαναφέρθηκαν περιστέλλουν σε μικρό 

ή μεγάλο βαθμό την ένταση των ανέμων στο βόρειο-ανατολικό και στο νότιο τμήμα. 

Από την άλλη μεριά, αυτοί συντελούν πολλές φορές στη δημιουργία ισχυρών 

καταβατικών ανέμων.

Οι ανατολικοί ορεινοί όγκοι, περιστέλλουν σημαντικά τη διάρκεια της 

ηλιοφάνειας. Εξάλλου, οι ορεινοί όγκοι τροφοδοτούν, όταν είναι χιονισμένοι, το νομό 



με πολύ ψυχρές αέριες μάζες, που συντείνουν στη μείωση των θερμοκρασιών, ακόμη 

και στην εμφάνιση παγετού. Οι όγκοι αυτοί συντελούν επίσης στη δημιουργία 

ορεογραφικής νέφωσης και βροχής, ενώ η έκταση του νομού σε συνδυασμό ή όχι με 

τη θάλασσα ευνοεί το σχηματισμό τοπικών καταιγίδων.

Η θάλασσα περιορίζει το κρύο και τον καύσωνα κατά την ψυχρή και θερμή 

εποχή αντίστοιχα. Σε συνδυασμό μάλιστα με την ξηρά, δρα ως θερμή ή ψυχρή 

δεξαμενή, συντελώντας κατά τη διάρκεια της θερμής κυρίως εποχής στην ανάπτυξη 

της απόγειας και της θαλάσσιας αύρας. Τα τοπικά αυτά φαινόμενα προκαλούν 

μείωση των θερμοκρασιών και αύξηση της σχετικής και της απόλυτης υγρασίας κατά 

τη διάρκεια της ημέρας.

Ο Ν. Ηλείας διαθέτει δύο μετεωρολογικούς σταθμούς, αυτόν του Πύργου, ο 

οποίος άρχισε να λειτουργεί το 1975 και τον σταθμό της Ανδραβίδας.. Το καλοκαίρι 

του 2008 πραγματοποιήθηκε και η εγκατάσταση 8 αυτόματων μετεωρολογικών 

σταθμών στις περιοχές Αμαλιάδος, Πύργου, Ανδρίτσαινας, Ζαχάρως, Αρχ. Ολυμπίας, 

Βαρθολομιού, Φολόης και Ωλένης. Τα δεδομένα (τα οποία παρατίθενται στην 

ιστοσελίδα www.meteo.gr ) των σταθμών αυτών όμως δεν μπορούν να 

επεξεργαστούν καθώς η περίοδος λειτουργίας των σταθμών κρίνεται ελλιπής για 

κλιματολογική επεξεργασία των δεδομένων. Έτσι, λοιπόν, από την κλιματολογική 

βάση του σταθμού του Πύργου για τη χρονική περίοδο 1975-1997 και της 

Ανδραβίδας για την περίοδο 1959-1997 προέκυψαν τα ακόλουθα 

θερμοϋετογράμματα αντίστοιχα, καθώς και διάφορα άλλα συγκριτικά διαγράμματα.  



1.8.1. ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤΑ ΚΟΡΡΕΝ

Κλιματικά Δεδομένα

Οι κλιματικές βάσεις δεδομένων από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία 

αφορούν στους σταθμούς της Ανδραβίδας και του Πύργου. Η κλιματική ταξινόμηση κατά 

Koppen έγινε και για τις δυο περιοχές με τα αντίστοιχα δεδομένα και έδωσε τον ίδιο τύπο 

κλίματος, το οποίο μπορεί να χαρακτηρισθεί ως το κλίμα της ευρύτερης περιοχής του 

Νομού Ηλείας. 

ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ

Jan. Feb. Mar. Apr. May June July Aug. Sept. Oct. Nov. Dec.

To C 9,6 10,1 12,2 15,0 19,6 23,8 26,3 26,1 23,0 18,5 13,9 11,0

P(mm) 136,4 111,5 71,5 63,3 24,0 8,2 4,5 14,7 27,7 103,4 194,0 161,7

T= μέση ετήσια θερμοκρασία= 17,4

Τψ  = μέση θερμοκρασία ψυχρότερου μήνα= 10,1

Τθ = μέση θερμοκρασία θερμότερου μήνα= 26,3

r = ετήσιο ύψος βροχής = 920,9

rθ = ύψος βροχής Απρίλιο- Σεπτέμβριο = 142,4

rχ = ύψος βροχής Οκτώβριο- Μάρτιο =778,5

rυ = ύψος βροχής υγρότερου μήνα =194

rξ = ύψος βροχής ξηρότερου μήνα = 4,5

Κλιματική ταξινόμηση κατά Koppen - Περιοχή Πύργου

H Τθ > 10◦C  επομένως απορρίπτουμε τους κλιματικούς τύπους των Αρκτικών και 

Ορεινών κλιμάτων (Ε και Η).

 Απορρίπτουμε τον κλιματικό τύπο των ξηρών κλιμάτων ( B )διότι:

Πρέπει rθ > 70%r , αλλά rθ = 142,4<70%r , αφού r= 920,9 και

rχ> 70%r , αλλά rχ = 778,5 και 70%r = 644,6

Δεν έχουμε ούτε ισοκατανομή βροχής αφού r>ro , r= 920,9 και ro = 20T+140= 488



 Το κλίμα της περιοχής δεν αντιστοιχεί στα τροπικά κλίματα ( με βάση τη 

θερμοκρασία) Α αφού θα πρέπει Τψ > 18◦C, αλλά Τψ = 10,1 ◦C

 Στα Μεσόθερμα ή Θερμά Εύκρατα κλίματα C ( με βάση τη θερμοκρασία) ισχύει:

       Τθ > 10◦C  , αφού Τθ = 26,3 και

       -3 < Τψ < 18◦C , εφόσον ισχύει Τψ = 10,1 

     Ωστόσο δεν υπάρχει ισοκατανομή βροχής καθώς rξ < 30mm

     Ισχύει όμως ότι rξ < 30mm και rξ < rυ /3 και rυ ( χειμώνας)/ rξ ( θέρος) > 3 

ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ

Jan. Feb. Mar. Apr. May June July Aug. Sept. Oct. Nov. Dec.

To C 9,4 9,9 11,8 14,7 19,4 23,6 25,9 25,9 22,8 18,2 14,0 10,9

P(mm) 114,8 89,1 70,5 47,4 24,1 6,2 4,8 8,1 33,4 103,9 151,2 151,5

T= μέση ετήσια θερμοκρασία= 17,2

Τψ  = μέση θερμοκρασία ψυχρότερου μήνα= 9,4

Τθ = μέση θερμοκρασία θερμότερου μήνα= 25,9

r = ετήσιο ύψος βροχής = 805

rθ = ύψος βροχής Απρίλιο- Σεπτέμβριο = 124

rχ = ύψος βροχής Οκτώβριο- Μάρτιο =274,4

rυ = ύψος βροχής υγρότερου μήνα =151,5

rξ = ύψος βροχής ξηρότερου μήνα = 4,8

Περιοχή Ανδραβίδας 

 H Τθ > 10◦C  επομένως απορρίπτουμε τους κλιματικούς τύπους των Αρκτικών και 

Ορεινών κλιμάτων (Ε και Η).

 Απορρίπτουμε τον κλιματικό τύπο των ξηρών κλιμάτων ( B )διότι:

Πρέπει rθ > 70%r , αλλά rθ = 124<70%r , αφού r= 805 και

rχ> 70%r , αλλά rχ = 274,4 και 70%r = 563,5

Δεν έχουμε ούτε ισοκατανομή βροχής αφού r>ro , r= 805 και ro = 20T+140= 484



 Το κλίμα της περιοχής δεν αντιστοιχεί στα τροπικά κλίματα ( με βάση τη 

θερμοκρασία) Α αφού θα πρέπει Τψ > 18◦C, αλλά Τψ = 9,4 ◦C

 Στα Μεσόθερμα ή Θερμά Εύκρατα κλίματα C ( με βάση τη θερμοκρασία) ισχύει:

          Τθ > 10◦C  , αφού Τθ = 25,9 και

          -3 < Τψ < 18◦C , εφόσον ισχύει Τψ = 9,4

      Ωστόσο δεν υπάρχει ισοκατανομή βροχής καθώς rξ < 30mm

      Ισχύει όμως ότι rξ < 30mm και rξ < rυ /3 και rυ ( χειμώνας)/ rξ ( θέρος) > 3 

Αποτελέσματα κλιματικής ταξινόμησης 

Μετά από τους παραπάνω υπολογισμούς τα κλιματικά δεδομένα και των δυο 

μετεωρολογικών σταθμών «έδωσαν» τον ίδιο τύπο κλίματος και για τις δύο περιοχές. Έτσι 

η περιοχή του Πύργου και της Ανδραβίδας χαρακτηρίζονται από Μεσόθερμα ή Θερμά 

Εύκρατα κλίματα και πιο συγκεκριμένα από Csa χερσαία μεσογειακά ( πολύ θερμό και 

ξηρό θέρος) και Csb παράκτια μεσογειακά ( ήπιος χειμώνας, θερμό- ξηρό θέρος μικρής 

διάρκειας). 

Σχ. 1.8.1 Θερμοϋετόγραμμα σύμφωνα με την κλιματολογική βάση δεδομένων της ΕΜΥ 

για τον μετεωρολογικό σταθμό Ανδραβίδα, κατά την περίοδο 1959-1997. 

Από τις αρχές του Σεπτεμβρίου έως και τα μέσα του Απριλίου παρατηρείται υγρή 

περίοδος. Μάλιστα κάποιες χρονικές περιόδους το μέσο ύψος ϋετού ξεπερνά τα 100mm, 

περίοδοι που σημειώνονται με μαύρο χρώμα στο θερμοϋετόγραμμα. Η ξηρή περίοδος 

σημειώνεται από τα μέσα Απριλίου έως το τέλος του Αυγούστου. 



Σχ. 1.8.2 Θερμοϋετόγραμμα σύμφωνα με την κλιματολογική βάση δεδομένων της ΕΜΥ 

για τον μετεωρολογικό σταθμό Πύργου, κατά την περίοδο 1975-1997. 

Και στην περιοχή του Πύργου η έναρξη της υγρής και ξηρής περιόδου είναι η ίδια. Και 

εδώ το μέσο ύψος ϋετού ξεπερνά τα 100mm και σημειώνεται με μαύρο χρώμα. Η απόλυτη μέγιστη 

θερμοκρασία ( 42.4οC) σημειώθηκε την 07-07-88 ενώ η απόλυτη ελάχιστη (-5.8 οC)  την 02-01-92. 

Μέγιστο ύψος ϋετού 24ώρου (180.0mm) σημειώθηκε την 02-11-77. 

Οι μετεωρολογικές συνθήκες του Νομού Ηλείας, με βάση στοιχεία του Υπουργείου 

Γεωργίας και της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, σε συντομία, είναι οι ακόλουθες: 

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΕΡΟΣ

Το κλίμα της Ηλείας χαρακτηρίζεται από φυσιολογικές θερμοκρασίες για την 

εποχή τους ,ενώ χιονοπτώσεις και χαμηλές θερμοκρασίες παρατηρούνται μόνο στα 

ορεινά σημεία και κυρίως προς το Βόρειο-ανατολικό τμήμα του Νομού.

Οι μέσες ετήσιες θερμοκρασίες του αέρα στο  Ν. Ηλείας δεν παρουσιάζουν 

μεγάλη διακύμανση από έτος σε έτος. Ο σταθμός Πύργος έχει μέση ετήσια 

θερμοκρασία αέρος 17,4 °C κατά την περίοδο 1975-1997. Παρατηρούμε πως στο 

σταθμό αυτό, τα τελευταία έτη συντελείται μία μικρή μείωση τόσο στη μέση μηνιαία 

θερμοκρασία αέρος όσο και στη μέση ετήσια θερμοκρασία αέρος. Ο σταθμός 

Ανδραβίδα έχει μέση ετήσια θερμοκρασία αέρος 17,2°C κατά τα έτη 1959-1997. 

Η ελάχιστη μέση τιμή της θερμοκρασίας στο Ν. Ηλείας είναι 9,4 °C  και 

παρατηρήθηκε στο σταθμό Ανδραβίδα (1959-97) τον μήνα Ιανουάριο ενώ η μέγιστη 

μέση τιμή είναι 27,1 °C  και παρατηρήθηκε τον μήνα Αύγουστο στο σταθμό Πύργο 

(1932-1975).



Βλέπουμε στο διάγραμμα που απεικονίζει τις μέσες μηνιαίες θερμοκρασίες 

στους σταθμούς Πύργος (1975-97) και Ανδραβίδα (1959-97) ότι οι θερμοκρασίες δεν 

απέχουν πολύ μεταξύ τους ιδιαίτερα οι θερμοκρασίες των τελευταίων ετών.
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Σχ. 1.8.3 Συγκριτικό διάγραμμα μέσων μηνιαίων θερμοκρασιών για τους μετεωρολογικούς 

σταθμούς του Πύργου (1975-1997) και της Ανδραβίδας (1959-1997). 

ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΕΙΣ

Από τα ύψη βροχής που μας έδωσαν οι εξεταζόμενοι σταθμοί του Ν. Ηλείας  

φαίνεται η άνιση κατανομή των βροχοπτώσεων. Κατά τους χειμερινούς μήνες 

παρατηρούνται οι υψηλότερες τιμές των κατακρημνισμάτων ενώ οι χαμηλότερες 

παρατηρούνται τους θερινούς μήνες Ιούλιο και Αύγουστο.

Το μέσο ετήσιο ύψος βροχής στο Ν. Ηλείας είναι 846,5mm .Ο πλέον 

βροχερός μήνας είναι ο Δεκέμβριος με ένα μέγιστο ύψος βροχής 320,5 mm για την 

περίοδο 1930-40 στο σταθμό Σιμόπουλο ενώ ο πλέον άνομβρος μήνας είναι ο Ιούλιος 

με ένα ελάχιστο ύψος βροχής 0 mm για την ίδια περίοδο στον ίδιο σταθμό.

Αν εξαιρέσουμε το σταθμό Σιμόπουλο που βρίσκεται σε μεγάλο ύψος και 

κατ’ επέκταση παρουσιάζει μεγάλες διακυμάνσεις στα ύψη βροχής, οι υπόλοιποι 

σταθμοί (Φράγμα Πηνειού, Πύργος και Ανδραβίδα) μας δείχνουν ότι τα μηνιαία ύψη 

βροχών δεν παρουσιάζουν μεγάλες διακυμάνσεις μεταξύ τους στην πάροδο των 

χρόνων (διάγραμμα "βροχοπτώσεις πεδινών σταθμών"). Το μέσο ετήσιο ύψος βροχής 

στους πεδινούς αυτούς σταθμούς είναι 800 mm με ελάχιστη μέση μηνιαία τιμή 3,4 



mm το μήνα Ιούλιο στο σταθμό Πύργο και μέγιστη μέση τιμή 163,5 mm το μήνα 

Νοέμβριο στον ίδιο σταθμό.
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Σχ. 1.8.4 Το μέγιστο ύψος ϋετού σημειώνεται κατά το Νοέμβριο και το ελάχιστο κατά τον Ιούλιο μήνα. 

Θερμοκρασιακό εύρος σε διάστημα ενός έτους για την περιοχή του Πύργου 16,7 ο C.
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Σχ.1.8.5 Συνδυαστικό διάγραμμα ϋετού- θερμοκρασίας ( περιοχή Ανδραβίδας)

Το διάγραμμα του Σχ.1.5.5 δεν παρουσιάζει καμία ομοιομορφία της βροχόπτωσης. 

Μέγιστα ύψη ϋετού παρουσιάζονται κατά τον 11ο και 12ο μήνα του έτους, ενώ ελάχιστες 

κατά το θέρος. Την υπόλοιπη διάρκεια του έτους υπάρχει «σταδιακή» μείωση του ύψους 

βροχής. Η θερμοκρασία ακολουθεί την αναμενόμενη για τον τύπο κλίματος της περιοχής 

διακύμανση. Θερμοκρασιακό εύρος 16,5 ο C. 
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Σχ.1.8.6  Εποχιακά ραβδογράμματα  

θερμοκρασίας- ϋετού (περιοχές  

Πύργου και Ανδραβίδας αντίστοιχα)

ΗΛΙΟΦΑΝΕΙΑ-ΝΕΦΩΣΗ

Ο Ν. Ηλείας έχει μέση ετήσια τιμή ηλιοφάνειας 2.804,8 ώρες, κάτι που τον 

αναδεικνύει σ’ έναν απ’ τους ελκυστικότερους τουριστικούς προορισμούς της Ελλάδας  και 

δίνει τη δυνατότητα εκμετάλλευσης της ηλιακής ενέργειας. 

Απ’ το διάγραμμα με τις μηνιαίες μέσες τιμές της ηλιοφάνειας στο Ν. Ηλείας 

(σταθμοί Πύργος  1932-75, και 1975-97και Ανδραβίδα 1959-97) βλέπουμε πως οι μέσες 

μηνιαίες ώρες ηλιοφάνειας δεν παρουσιάζουν  σημαντικές διαφορές μεταξύ των μετρήσεων 

κάθε σταθμού  .Η κατανομή των ωρών ηλιοφάνειας είναι άνιση παρουσιάζοντας αύξηση τους 

καλοκαιρινούς μήνες και μείωση τους χειμερινούς.

Η μέση νέφωση του Ν. Ηλείας ανέρχεται σε 3,1 όγδοα και η καμπύλη που 

σχηματίζουν οι μέσες μηνιαίες τιμές της νέφωσης στο έτος είναι αντιστρόφως ανάλογη της 

αντίστοιχης καμπύλης της μέσης ηλιοφάνειας. Η νέφωση είναι αρκετά αυξημένη τους 

χειμερινούς μήνες ( γύρω στα 4,5 όγδοα) και φτάνει την ελάχιστη τιμή της (0,8 όγδοα) τους 

καλοκαιρινούς μήνες Ιούλιο και Αύγουστο.
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  Σχ.1.8.7  Συνδυαστικό διάγραμμα νέφωσης- ηλιοφάνειας ( περιοχή Πύργου)
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Σχ.1.8.8  Συνδυαστικό διάγραμμα νέφωσης- ηλιοφάνειας ( περιοχή Ανδραβίδας)



ΣΧΕΤΙΚΗ ΥΓΡΑΣΙΑ ΑΕΡΟΣ

Οι μέγιστες τιμές της σχετικής υγρασίας  του αέρα ( σε τιμές %) κυμαίνονται 

σε υψηλά επίπεδα κάτι που επιβεβαιώνει το υγρό κλίμα της περιοχής. Η μεγαλύτερη 

τιμή 79,4% παρατηρείται το μήνα Δεκέμβριο στο σταθμό Ανδραβίδα(1959-97) ενώ η 

ελάχιστη τιμή 60,1% παρατηρείται το μήνα Ιούλιο στο σταθμό Πύργο (1975-97).

Οι ετήσιες μέσες μέγιστες τιμές της σχετικής υγρασίας κυμαίνονται σε 

κανονικά για την περιοχή επίπεδα, περίπου στο 72%.

1ο Εξάμηνο ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ

Μέση Μηνιαία
Υγρασία 73.5 71.8 71.1 70.5 67.7 62.4

2ο Εξάμηνο ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ

Μέση Μηνιαία
Υγρασία 60.1 62.5 67.0 70.8 75.2 75.5
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καταιγίδα, χαλάζι, δρόσος και πάχνη ( Πύργος  πάνω- Ανδραβίδα κάτω)
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ΑΝΕΜΟΙ

Στην περιοχή του Ν. Ηλείας πνέουν κυρίως Βορειοδυτικοί άνεμοι καθόλη τη 

διάρκεια  του έτους ,εντάσεως 2,1 μποφόρ κατά μέσο όρο. Η  ταχύτητα των ανέμων 

είναι αρκετά ήπια με ελάχιστη μέση τιμή τα 1,7 μποφόρ το μήνα Σεπτέμβριο στο 

σταθμό Πύργο(1932-75) και μέγιστη μέση τιμή τα 2,5 μποφόρ το μήνα Φεβρουάριο 

στο σταθμό Ανδραβίδα(1959-97). 

Μετεωρολογικός Σταθμός Πύργου:

Πηγή: www.hnms.gr

1ο Εξάμηνο ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ

Μέση Μηνιαία
Διεύθυνση Ανέμων ΒΔ ΒΔ ΒΔ ΒΔ ΒΔ ΒΔ

Μέση Μηνιαία
Ένταση Ανέμων 4.6 5.2 5.2 5.2 4.9 5.1

2ο Εξάμηνο ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ

Μέση Μηνιαία
Διεύθυνση Ανέμων ΒΔ ΒΔ ΒΔ ΒΔ ΒΔ ΒΔ

Μέση Μηνιαία
Ένταση Ανέμων 4.9 4.7 4.4 4.0 4.4 4.4



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

ΔΑΣΙΚΕΣ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ



2.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Σύμφωνα με την ελληνική μυθολογία, ο Προμηθέας ήταν αυτός που έδωσε τη 

φωτιά στους ανθρώπους ώστε να μπορέσουν να βελτιώσουν το βιοτικό τους επίπεδο. 

Είναι γεγονός ότι η φωτιά έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην ανθρώπινη ιστορία, και 

χρησιμοποιήθηκε σαν εργαλείο για να διευκολύνει την ανάπτυξη. Οι εμπρησμοί 

ωστόσο είναι ένα «κατόρθωμα» τόσο παλιό όσο και η ανθρώπινη ιστορία. Ακόμα και 

σήμερα, ανά τον κόσμο, με πιο αντιπροσωπευτικό παράδειγμα αυτό της λεκάνης του 

Αμαζονίου στην Ν. Αμερική, αλλά και στην Καλιφόρνια και την Αυστραλία, χιλιάδες 

εκτάσεις τροπικών δασών απαλλοτριώνονται κάθε χρόνο στο βωμό της αγροτικής 

ανάπτυξης και διεύρυνσης. Σε αντίθεση με αυτό, τα δάση στις νότιες Ευρωπαϊκές και 

όλες τις Μεσογειακές χώρες βρίσκονται υπό την απειλή των καταστρεπτικών 

πυρκαγιών, οι οποίες καταστρέφουν απέραντες δασώδεις εκτάσεις κάθε χρόνο. 

Σχήμα 2.1. Σύγκριση των δασικών πυρκαγιών στην Ελλάδα σε διαφορετικές 

χρονικές περιόδους  ( Πηγή: Υπουργείο Γεωργίας, 2001)

Η Ελλάδα , ως Μεσογειακή χώρα, αντιμετωπίζει τεράστια προβλήματα λόγω 

των πυρκαγιών με τραγικές συνέπειες όχι μόνο από τον αφανισμό των δασών αλλά 

και την από απώλεια ανθρωπίνων ζωών. Οι συνέπειες των πυρκαγιών στην Ελλάδα 

μπορούν να χαρακτηριστούν περίπου σαν «βιβλική καταστροφή», ιδιαίτερα τις δύο 

τελευταίες δεκαετίες. Πολλές διαφορετικές πολιτικές τακτικές έχουν εφαρμοστεί 

κατά καιρούς, αλλά δυστυχώς με ανεπαρκή αποτελέσματα. 



Τα τελευταία χρόνια, οι πυρκαγιές έχουν γίνει αντικείμενο μεγάλης 

συζήτησης, στις νοτιο-ευρωπαϊκές χώρες, και αναρίθμητες προσπάθειες έχουν 

επικεντρωθεί στον περιορισμό των αρνητικών επιπτώσεων, ενώ οι προσπάθειες για

πρόληψη είναι γενικά ανεπιτυχείς. Γι’ αυτό, η παρούσα κατάσταση απαιτεί άμεση 

εφαρμογή νέων αλλά και αναθεώρηση των παλιών σχεδίων αντιμετώπισης των 

πυρκαγιών. 

2.2 Ανασκόπηση δασικών πυρκαγιών στην Ελλάδα για την περίοδο 2000-2008

Από τη στατιστική ανάλυση των αιτιών των δασικών πυρκαγιών της περιόδου 

2000-2008 εξάγονται διάφορα χρήσιμα συμπεράσματα. Το μεγαλύτερο ποσοστό των 

πυρκαγιών προκαλούνται από διάφορες γεωργικές δραστηριότητες (22%). Οι 

πυρκαγιές που προκαλούνται από τους εκδρομείς/ταξιδιώτες ακολουθούν με ποσοστό 

14%. Οι πυρκαγιές με άγνωστα αίτια κατέχουν το ίδιο ποσοστό (15%) στο σύνολο 

των δασικών πυρκαγιών αυτής της περιόδου. Οι πυρκαγιές που προκλήθηκαν από 

κακόβουλες ενέργειες κατέχουν ένα σημαντικό ποσοστό (14%). Ακολουθούν 

διάφορες άλλες αιτίες πρόκλησης δασικών πυρκαγιών με μικρότερα όμως ποσοστά. 

Το ποσοστό των πυρκαγιών που προκλήθηκαν από κεραυνούς ανέρχεται στο 11% επί 

του συνόλου των δασικών πυρκαγιών της περιόδου. 

Σχήμα 2.2.1 Κατανομή αιτιών πρόκλησης πυρκαγιών

(Πηγή: Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών πόρων και περιβάλλοντος, Τμήμα Δασών)



Πίνακας 2.2.2. Αριθμός δασικών πυρκαγιών με σημείο έναρξης σε κρατική δασική 

γη και σε απόσταση ενός χιλιομέτρου από την οροθετική

του κρατικού δάσους και έκταση που κάηκε (κρατική και ιδιωτική γη).

(Πηγή: Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών πόρων και περιβάλλοντος, Τμήμα Δασών),(1ha=100στρέμματα)

 Σύμφωνα με τον πιο πάνω πίνακα ο αριθμός των δασικών πυρκαγιών με 

εξαίρεση το 2006 και το 2008 κυμαίνεται μεταξύ 60-80 πυρκαγιές κάθε χρόνο ενώ η 

ολική καείσα έκταση παρουσιάζει σημαντικές διακυμάνσεις από χρόνο σε χρόνο, με 

τη μικρότερη ολική καείσα έκταση να παρουσιάζεται το 2002 όπου κάηκαν μόνο 69 

εκτάρια και τη μεγαλύτερη το 2007 όπου κάηκαν 1397 εκτάρια. 

Πίνακας 2.2.3 Αριθμός πυρκαγιών με σημείο έναρξης μόνο σε κρατική δασική γη και 

κρατική δασική έκταση που κάηκε

(Πηγή: Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών πόρων και περιβάλλοντος, Τμήμα Δασών)



Κατά μέσο όρο προκαλούνται περίπου 26 πυρκαγιές σε κρατικά δάση κάθε 

χρόνο. Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2000-2008 είχαμε 235 πυρκαγιές σε κρατική 

δασική γη οι οποίες κατέκαψαν 1546 εκτάρια κρατικού δάσους. 

   Σχήμα 2.2.4. Ταξινόμηση του αριθμού των δασικών πυρκαγιών ανά έκταση καμένης 

περιοχής. (Πηγή: Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών πόρων και περιβάλλοντος, Τμήμα Δασών)

Σε ποσοστό 76% των δασικών πυρκαγιών η έκταση που κάηκε δεν υπερβαίνει 

το 0,5 εκτάριο και σε ποσοστό που ανέρχεται στο 93%, η καείσα έκταση δεν ξεπερνά 

τα 5 εκτάρια.

Οι πιο επικίνδυνοι μήνες αλλά και οι πιο καταστροφικοί από άποψης καμένων 

εκτάσεων, είναι κατά σειρά οι μήνες Ιούνιος, Ιούλιος, Μάιος, Αύγουστος και 

Οκτώβριος.

Σχήμα 2.2.5. Δασικές πυρκαγιές ανά μήνα..  (Πηγή: Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών 

πόρων και περιβάλλοντος, Τμήμα Δασών)



2.3 Περιοχή Μελέτης 

 Έκταση σχεδόν 1,8 εκατ. στρεμμάτων, από τα οποία τα 300.000 ανήκουν στο 

δίκτυο προστατευόμενων περιοχών Natura, κάηκαν στις πυρκαγιές του 2007 στην 

Πελοπόννησο, σύμφωνα με την έκθεση απολογισμού της ελληνικής WWF. Η 

εμπεριστατωμέν

η απολογιστική 

έκθεση των 

οικολογικών 

επιπτώσεων από 

τις καλοκαιρινές 

πυρκαγιές στην 

Πελοπόννησο 

συντάχθηκε σε 

συνεργασία με 

το Εργαστήριο 

Δασικής 

Διαχείρισης και 

Τηλεπισκόπησης του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με τον 

απολογισμό, η αποτεφρωμένη γη φτάνει συνολικά τα 1.7772.654 στρέμματα, από τα 

οποία το 55% (975.180στρ.) ήταν δάση και φυσικές εκτάσεις, 41% (781.043στρ.) 

γεωργικές καλλιέργειες και το 1% (16.432στρ.) τεχνητές επιφάνειες (οικισμοί, 

δρόμοι, γήπεδα, κλπ.). Απ’ αυτά, περισσότερα από 300.000 στρέμματα υπόκεινται 

στο καθεστώς προστασίας του δικτύου Natura. 

Οι περιοχές με ιδιαίτερη οικολογική αξία, που επλήγησαν σοβαρά από τις 

πυρκαγιές είναι:

 Δάσος και Λίμνη Καϊάφα: Κάηκαν 7.577στρ. (22,5% της 

προστατευόμενης περιοχής).

 Ολυμπία: Κάηκαν 670στρ. (21,3% της προστατευόμενης περιοχής)

 Οροπέδιο Φολόης: Κάηκαν 29.943στρ. (30.7% της προστατευόμενης 

περιοχής)

 Όρος Ταΰγετος: Κάηκαν 86.542στρ. (16,3% της προστατευόμενης 

περιοχής)



 Όρος Πάρνωνας: Κάηκαν 45.066στρ. (8,1% της προστατευόμενης 

περιοχής) 

 Όρη Μπαρμπάς και Κλωκός, Φαράγγι Σελινούντα: Κάηκαν 

30.476στρ. (50,4%  της προστατευόμενης περιοχής)

 Φαράγγι Βουραϊκού: Κάηκαν 6.362στρ. (29,2% της προστατευόμενης 

περιοχής) 

Εξίσου σημαντικές όμως είναι και οι υλικές καταστροφές που καταγράφηκαν, 

και συγκεκριμένα από τα δεδομένα του Υπουργείου Περιβάλλοντος Χωροταξίας και 

Δημόσιων Έργων προέκυψε ο παρακάτω Πίνακας. 

Πίνακας 2.3.1. Αποτίμηση καταστροφών ανά Δήμο 
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ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ



ΓΕΝΙΚΑ

Με τη γενίκευση του όρου, κατολίσθηση (landslide) ονομάζεται « κάθε 

αλλαγή , μεγάλη ή μικρή της επιφάνειας μιας κλιτύος, που χαρακτηρίζεται από 

μετακίνηση υλικού, με ρήξη ή όχι της συνέχειάς της, αργή ή απότομη, που 

προέρχεται από δυνάμεις βαρύτητας και οφείλεται σε φυσικά ή τεχνικά αίτια», (Γ. 

Στουρνάρας, 2007). Η κατολίσθηση δεν είναι τίποτε άλλο από τη φυσική τάση του 

εδάφους να επανακτήσει την ισορροπία του, που διαταράχτηκε για κάποιο λόγο. 

Έτσι, με εξαίρεση την περίπτωση όπου η κατολίσθηση οφείλεται σε ανθρώπινη 

παρέμβαση, το φαινόμενο αυτό αποτελεί μια φυσική γεωλογική εξέλιξη, όπως η 

διάβρωση ή οι τεκτονικές κινήσεις, αλλά με, γενικά, πολύ μεγάλες ταχύτητες, 

τουλάχιστον στην τελική φάση εκδήλωσης. Αυτό γιατί το φαινόμενο που συνήθως 

ονομάζεται κατολίσθηση (πτώση) δεν είναι παρά το τελικό στάδιο μιας διαδικασίας 

που έχει αρχίσει καιρό πριν, με πρόδρομα φαινόμενα, ορατά ή όχι και με εσωτερικές 

και εξωτερικές θραύσεις και παραμορφώσεις. η ανθρώπινη παρέμβαση συνίσταται 

στην επιβράδυνση, τον έλεγχο ή την παύση του φαινομένου με τη διαμόρφωση νέων 

εντατικών καταστάσεων, που εξασφαλίζουν την επιθυμητή απόλυτη ή ελεγχόμενη 

ισορροπία.  

         Οι περισσότερες και μεγαλύτερες σε έκταση και ένταση κατολισθήσεις που 

εκδηλώθηκαν στον Ελλαδικό χώρο αφοροούν κατά κύριο λόγο σε

1.ζώνες παλαιότερης ενεργοποίησης

και οφείλονται σε

γεωλογικές διεργασίες                                                             κλιματικές διεργασίες

 2. πρόσφατες κατολισθητικές κινήσεις
και οφείλονται σε

ανθρώπινες δραστηριότητες                                       ακραία καιρικά φαινόμενα 



3.1 ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ

Κατά καιρούς έχουν προταθεί διάφορες ταξινομήσεις των κατολισθήσεων, οι 

οποίες στηρίζονται σε ποικίλα κριτήρια, με αποτέλεσμα τη διαφοροποίηση των 

συστημάτων ταξινόμησης. Τα δύο γνωστότερα συστήματα ταξινόμησης των 

κατολισθήσεων είναι αυτά που προτάθηκαν από τον Sharpe 1939 και Varnes 1958 

έχοντας ως βασικές παραμέτρους τον τύπο και την ταχύτητα της κίνησης, τον τύπο 

του υλικού και την περιεχόμενη υγρασία. Συνοπτικά στον παρακάτω Πίνακα 3.1.1 

περιγράφεται η ταξινόμηση κατά Varnes (1958), ενώ στο Σχήμα 3.1.2 που ακολουθεί 

απεικονίζονται τα κύρια τμήματα μια σύνθετης κατολίσθησης. 

Πίνακας 3.1.1 Ταξινόμηση κατά VARNES (1958)



Σχήμα 3.1.2  Κύρια τμήματα μιας σύνθετης μετακίνησης

3.2 ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ 

ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ

Για να εκδηλωθεί μια κατολίσθηση πρέπει να πραγματοποιηθεί μια 

αλληλουχία γεγονότων που επηρεάζουν την ισορροπία του πρανούς και προκαλούν 

τη διατάραξή του με τελικό αποτέλεσμα τη θραύση και μετακίνηση αυτού. Αυτά τα 

γεγονότα χαρακτηρίζονται ως αίτια της κατολίσθησης (landslide causes) και όταν 

συνδυάζονται θέτουν τη μάζα σε οριακή κατάσταση ισορροπίας. Ο τελικός 

παράγοντας που αποτελεί την αφορμή μετακίνησης της οριακά σταθερής μάζας 

χαρακτηρίζεται ως έναυσμα μετακίνησης (triggering factor). Από πλευράς φυσικής 

κατάστασης και ευστάθειας, ένα πρανές διέρχεται από τρία στάδια:



Σταθερό, το οποίο μπορεί και αντιστέκεται σε όλες τις δυνάμεις 

αποσταθεροποίησης,

 Οριακά σταθερό, που κάποια στιγμή αναμένεται η εκδήλωση 

αστάθειας από την επίδραση των δυνάμεων αποσταθεροποίησης,

 Ενεργά ασταθές, όπου οι δυνάμεις αποσταθεροποίησης προκαλούν 

συνεχείς ή περιοδικές μετακινήσεις. Οι δυνάμεις αποσταθεροποίησης 

στα δύο πρώτα στάδια χαρακτηρίζονται ως τα γνωστά μας αίτια ή

προκαταρκτικοί παράγοντες, ενώ στο τρίτο στάδιο χαρακτηρίζονται 

ως το έναυσμα της μετακίνησης ή παράγοντες εναύσματος. 

Ανάλογα με την προέλευσή τους, οι παράγοντες αυτοί ταξινομούνται στις 

παρακάτω ομάδες:

 Εδαφικές συνθήκες, που αναφέρονται στα γενικά χαρακτηριστικά των 

εδαφικών και βραχωδών σχηματισμών.

 Γεωμορφολογικές διεργασίες, που αναφέρονται στις μεταβολές της 

γεωμορφολογίας του εδάφους.

 Φυσικές διεργασίες, που αναφέρονται στον ευρύτερο περιβάλλοντα 

χώρο και μπορούν να εκτιμηθούν με την εγκατάσταση οργάνων, όπως 

πιεζόμετρα, σεισμογράφοι, βροχόμετρα, κ.τ.λ.

 Ανθρωπογενείς διεργασίες, που αφορούν την επίδραση του 

ανθρώπινου παράγοντα στην ευρύτερη περιοχή.

Όλοι οι παραπάνω παράγοντες δίνονται στον Πίνακα 3.2.1



Πίνακας 3.2.1 Παράγοντες που συμβάλλουν στην εκδήλωση κατολισθήσεων



3.3 ΕΝΕΡΓΟΤΗΤΑ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ

Από τους σημαντικότερους παράγοντες στην έρευνα των κατολισθήσεων 

είναι ο προσδιορισμός της ενεργότητάς τους (activity). Το 1993 μια ομάδα εργασίας 

της UNESCO προτείνει ως απαραίτητες παραμέτρους για τον προσδιορισμό της 

ενεργότητας των κατολισθήσεων τις παρακάτω:

 Καθεστώς ενεργότητας (state of activity), το οποίο αναφέρεται στο χρονικό 

των μετακινήσεων. Με βάση την παράμετρο αυτή οι κατολισθήσεις διακρίνονται σε:

α) Ενεργές (active) που παρουσιάζουν πρόσφατες μετακινήσεις. Οι μορφολογικοί 

χαρακτήρες αναγνωρίζονται εύκολα και δεν έχουν αλλοιωθεί από τις φυσικές 

διεργασίες της αποσάθρωσης και της διάβρωσης. Από τις κατολισθήσεις αυτές άλλες 

εκδηλώνονται για πρώτη φορά και ονομάζονται αρχικά ενεργές και άλλες 

ενεργοποιούνται μετά από ένα χρονικό διάστημα κατά το οποίο είχαν σταθεροποιηθεί 

και ονομάζονται επανεργοποιημένες (reactivated). Οι επανεργοποιημένες 

μετακινούνται συνήθως σε επιφάνειες ολίσθησης που προϋπήρχαν και των οποίων η 

διατμητική αντοχή πλησιάζει την παραμένουσα. Οι κατολισθήσεις που 

μετακινήθηκαν κατά τον τελευταίο εποχικό κύκλο και οι οποίες κατά την παρούσα 

περίοδο δεν μετακινούνται ονομάζονται παροδικά ανενεργές ή υπό αναστολή 

(suspended).

  β) Ανενεργές (inactive) που παραμένουν σταθερές για περισσότερο από ένα έτος. Αν 

τα αίτια που συντελούν στην εκδήλωση της κατολίσθησης παραμένουν τότε η 

κατολίσθηση βρίσκεται σε λανθάνουσα κατάσταση (dormant). Αν όμως τα αίτια που 

τις προκαλούν έχουν εκλείψει, τότε πρόκειται για μη ενεργοποιήσιμη κατολίσθηση 

(abandoned). Τέλος, όταν για μια ανενεργή κατολίσθηση έχουν ληφθεί μέτρα 

προστασίας και σταθεροποίησης, η κατολίσθηση θεωρείται σταθεροποιημένη 

(stabilized). 

γ)Παλαιές – Απολιθωμένες (relict) οι οποίες δεν έχουν ενεργοποιηθεί για πολλά 

χρόνια. Τέτοιου είδους κατολισθήσεις αφήνουν τα ίχνη τους πάνω στα πρανή για 

χρόνια, ενώ έτσι χαρακτηρίζονται και αυτές που έχουν θαφτεί κάτω από νεότερα 

ιζήματα ή αποθέσεις. 



 Κατανομή ενεργότητας (distribution of activity), με την οποία 

περιγράφεται πως μετακινούνται τα τμήματα της κατολίσθησης. Σύμφωνα με την 

κατανομή μια κατολίσθηση διακρίνεται σε:

α) Προωθούμενη (advancing) , όταν παρατηρείται επέκταση της κατολίσθησης προς 

τα κατάντη, δηλαδή προς την κατεύθυνση της γενικότερης μετακίνησης.

β) Ανάδρομη (retrogressive), όταν οι θραύσεις και η ολίσθηση επεκτείνονται προς 

τα ανάντη, δηλαδή αντίθετα προς την κατεύθυνση της γενικότερης μετακίνησης. 

γ) Διευρυνόμενη (widening), αν η επέκταση γίνεται ως προς τη μια ή και τις δύο 

πλευρές της κατολίσθησης. 

δ) Προοδευτική (progressive). Μια επιμέρους διάκριση των προοδευτικών 

κατολισθήσεων δίνει τη μεγενθυνόμενη (enlarging), αν η κατολίσθηση παίρνει όλο 

και μεγαλύτερες διαστάσεις, τόσο σε μήκος όσο και σε πλάτος ή ακόμα και σε βάθος, 

και την απομειούμενη (diminishing), αν ο όγκος των μετακινούμενων υλικών συνεχώς 

μειώνεται με το χρόνο. 

 Τύπο ενεργότητας (type of activity), με τον οποίο καθορίζεται ο τρόπος 

εκδήλωσης των επιμέρους μετακινήσεων εντός της κύριας μάζας της κατολίσθησης.

 Σύνθετες (complex or composite), χαρακτηρίζουμε τις κατολισθήσεις που 

εκδηλώνονται με τουλάχιστον δύο διαφορετικούς τύπους μετακίνησης. Μια 

κατολίσθηση μπορεί να εμφανίζει επαναλαμβανόμενες κινήσεις του ίδιου τύπου με 

επέκταση της επιφάνειας θραύσης, οπότε καλείται πολλαπλή (multiple). Παρόμοια με 

τις πολλαπλές εξελίσσονται και οι διαδοχικές (successive), με τη διαφορά ότι σε αυτή 

την περίπτωση δεν υπάρχει επικάλυψη του υλικού της μιας κατολίσθησης με το 

αντίστοιχο της άλλης και καθεμιά αποτελεί ξεχωριστή περίπτωση. Τέλος, αντίθετα 

από τη σύνθετη, μια απλή (single) κατολίσθηση εκδηλώνεται με έναν και μόνο τύπο 

μετακίνησης, χωρίς η μάζα που ολισθαίνει να διαχωρίζεται. 



3.4 ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ

Τα μέτρα προστασίας (remedial measures) έχουν ως βασικό στόχο την 

πρόληψη των κατολισθητικών φαινομένων, οπότε αναφερόμαστε σε προληπτικά 

μέτρα, και την αποκατάσταση ή σταθεροποίηση μιας κατολισθητικής κίνησης, οπότε 

αναφερόμαστε σε μέτρα αποκατάστασης ή σταθεροποίησης.

Στη συνέχεια της εργασίας, τα μέτρα προστασίας διακρίνονται σε αυτά που 

λαμβάνονται για τα βραχώδη πρανή και σε αυτά που λαμβάνονται για τα εδαφικά 

πρανή, αν και παρουσιάζουν πολλές ομοιότητες, ενώ συχνά εμπλέκονται μεταξύ τους.

Η συνοπτική απεικόνιση των δύο κατηγοριών δίνεται στα Σχήματα 3.4.1 και 

3.4.2.

Σχήμα 3.4.1 Συνοπτική παρουσίαση μέτρων βραχωδών πρανών 

(Από ΚΟΥΚΗΣ–ΣΑΜΠΑΤΑΚΑΚΗΣ 2007)



Σχήμα 3.4.2 Συνοπτική παρουσίαση μέτρων εδαφικών πρανών

(ΑΠΟ ΚΟΥΚΗΣ-ΣΑΜΠΑΤΑΚΑΚΗΣ 2007)



3.5 ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΑΔΙΚΟ ΧΩΡΟ

Οι κατολισθητικές κινήσεις στον Ελληνικό χώρο αποτελούν έναν από τους 

πιο σημαντικούς φυσικούς κινδύνους. Επιφέρουν μεγάλες κοινωνικές και οικονομικές 

επιπτώσεις στο ανθρώπινο και δομημένο περιβάλλον. Ειδικότερα οι επιπτώσεις των 

κατολισθήσεων αφορούν στην βιωσιμότητα οικισμών, σε επισφαλείς συνθήκες 

θεμελίωσης τεχνικών έργων, σε συχνές καταστροφές στο οδικό δίκτυο. Είναι πολλές 

οι περιοχές οι οποίες μετά την εκδήλωση των κατολισθήσεων καθίστανται 

ακατάλληλες για διάφορες χρήσεις. Σύμφωνα με τους Κούκη & Ζιούρκα (1989) τα 

φαινόμενα αυτά δεν έχουν πλήρως αποτιμηθεί οικονομικά, δεδομένου ότι το κόστος 

θεραπείας εντάσσεται στο γενικότερο πλαίσιο κατασκευής και λειτουργίας των 

τεχνικών έργων και αποκατάστασης των οικισμών. Επίσης η κοινωνική διάσταση του 

προβλήματος η οποία είναι εξίσου σημαντική, έχει υποβαθμιστεί. Αποτέλεσμα των 

παραπάνω είναι ο δυσχερής προγραμματισμός και η λειτουργικότητα των τεχνικών 

έργων, όπου συχνά το κόστος λειτουργίας και συντήρησής τους είναι υψηλότερο από 

το κόστος κατασκευής. 

Οι κατολισθήσεις οι οποίες εκδηλώνονται στην Ελλάδα περισσότερο με την 

μορφή αστοχιών στα πλαίσια τεχνικών έργων, παρά με την μορφή εντυπωσιακών 

μετακινήσεων μεγάλου μεγέθους, οφείλονται στην συνδυασμένη δράση της 

γεωλογίας, του κλίματος, της γεωμορφολογίας και της ανθρωπογενούς παρέμβασης. 

Η Ελλάδα έχει μια πολυσύνθετη και πολύπλοκη γεωλογική δομή, βρίσκεται σε 

καθεστώς συνεχούς τεκτονικής καταπόνησης των σχηματισμών σαν αποτέλεσμα των 

επάλληλων ορογενετικών κινήσεων. Οι κατολισθητικές κινήσεις εντοπίζονται κυρίως 

σε περιοχές γεωτεκτονικών ζωνών της κεντρικής και δυτικής Ελλάδας ενώ αντίθετα 

στις ζώνες της Ανατολικής Ελλάδας περιορίζονται σημαντικά. Αναλυτικότερα στη 

Δυτική και Κεντρική Ελλάδα επικρατούν τα πιο πρόσφατα αλπικά ιζήματα του 

φλύσχη καθώς και μεταλπικά ιζήματα (κυρίως Νεογενή), που συνήθως καλύπτονται 

από μανδύα αποσάθρωσης μεγάλου πάχους και χαρακτηρίζονται ως ημισυνεκτικοί, 

ψευδοσυνεκτικοί ή και χαλαροί σχηματισμοί. Επίσης, η τεκτονική καταπόνηση 

(ισχυρή διάρρηξη και έντονος κατακερματισμός), το έντονο μορφολογικό ανάγλυφο 

(πρόσφατη σχετικά δράση των τεκτονικών δυνάμεων σε συνδυασμό με την 

διάβρωση), και ο υψηλός βροχομετρικός δείκτης που σημειώνεται, είναι 

καθοριστικής σημασίας για την συχνή εκδήλωση κατολισθητικών κινήσεων. 

Αντίθετα η επικράτηση προαλπικών (συνεκτικών) σχηματισμών, η περιορισμένη 



δράση των τεκτονικών δυνάμεων κατά τον αλπικό κύκλο και ο χαμηλός 

βροχομετρικός δείκτης στις περιοχές της Ανατολικής Ελλάδας αποτελούν 

περιοριστικούς παράγοντες στην εκδήλωση κατολισθητικών φαινομένων, Κούκης 

(1980), Κούκης & Ρόζος (1982).

Τα παραπάνω συνδυάζονται με την έντονη ανθρώπινη δραστηριότητα κυρίως 

την τελευταία δεκαετία εξαιτίας της κατασκευής έργων οδοποιίας, φραγμάτων ακόμη 

και σε περιοχές ασταθείς τα οποία επιφέρουν διατάραξη των συνθηκών οριακής 

ισορροπίας του μορφολογικού αναγλύφου καθώς και άλλων έργων. Οι γεωλογικές 

και οι τεκτονικές δομές στον Ελληνικό χώρο, ευνοϊκές προς κατολίσθηση, είναι 

σύμφωνα με τους Κούκη & Ρόζο (1982), Koukis (1982a), Koukis (1988) οι 

ακόλουθες:

• Σχηματισμοί μεγαλύτερης αντοχής καλύπτουν σχηματισμούς με μικρότερη 

αντοχή.

Ως μεγαλύτερης αντοχής πετρώματα καθορίζονται τα πετρώματα με τις εξής 

φυσικομηχανικές ιδιότητες: δεν είναι πλαστικά αλλά συμπαγή, είναι σταθερού όγκου, 

έχουν υψηλή διατμητική αντοχή, παρουσιάζουν αντίσταση στη διάβρωση, είναι 

περατά και τέλος παραμένουν σε καθεστώς ισορροπίας ακόμη και όταν 

διαμορφώνονται σε αυτά απότομα πρανή. Όταν οι παραπάνω ιδιότητες περιορίζονται 

οι σχηματισμοί χαρακτηρίζονται ως μικρότερης αντοχής. 

• Εναλλαγές στρωμάτων που έχουν διαφορετικές τιμές παραμέτρων αντοχής.

Η αντοχή των πετρωμάτων χαρακτηρίζεται και πάλι από τις παραπάνω 

φυσικομηχανικές ιδιότητες απλά οι εναλλαγές είναι πιο συχνές.  Τυπικό παράδειγμα 

αποτελεί ο σχηματισμός του φλύσχη. Κατολισθήσεις εκδηλώνονται εκεί όπου η 

κλίση των στρωμάτων σε συνδυασμό με το πρανές, είναι δυσμενείς, και οι συνεχείς 

αποσαθρωτικές διεργασίες έχουν βαθμιαία ελαττώσει τη διατμητική τους αντοχή.

• Δομές που επηρεάζονται σημαντικά από την τεκτονική δραστηριότητα. Τα 

ανώτερα τμήματα ορισμένων αρχικών τεκτονικών δομών (αντικλινόρια, κέρατα, κ.α) 

εμφανίζονται πιο χαλαρά σε σχέση με τα κατώτερα, υποκείμενα στρώματα.

Επί πλέον οι διαβρωτικές – αποσαθρωτικές διεργασίες και οι υποσκαφές στις 

βραχώδεις μάζες επηρεάζουν σημαντικά την σημερινή μορφολογία και 



διαμορφώνουν συνθήκες για τη δημιουργία καταπτώσεων. Τα φαινόμενα αυτά είναι 

συνήθη σε ομοιογενή, ισχυρά τεκτονισμένα πετρώματα.

Ειδικότερα οι πλειοψηφία των κατολισθήσεων στη ΒΔ Ελλάδα λαμβάνει 

χώρα σε σχηματισμούς λεπτοπλακωδών ασβεστολίθων Άνω Κρητιδικής ηλικίας, στη 

ζώνη μετάβασης προς το φλύσχη, καθώς και στους σχηματισμούς του φλύσχη. 

Πρόκειται για σχηματισμούς έντονα πτυχωμένους και κατακερματισμένους, που 

αποτελούνται από πολλές εναλλαγές στρωμάτων διαφορετικών μηχανικών και 

φυσικών ιδιοτήτων. Οι παραπάνω ασταθείς σχηματισμοί εμφανίζονται κυρίως σε 

περιοχές έντονου μορφολογικού αναγλύφου όπου δημιουργούν απότομα πρανή. Στον 

Πίνακα 3.5.1 που ακολουθεί ομαδοποιούνται οι κύριοι τύποι κατολισθήσεων που 

απαντώνται στους γεωλογικούς σχηματισμούς στον ελληνικό χώρο σύμφωνα με τους 

Κούκη & Ρόζο (1982). 

Όσον αφορά στη Β και ΒΔ Πελοπόννησο οι κατολισθήσεις συνδέονται με τα 

Νεογενή ιζήματα, τα οποία παρουσιάζουν μικρές γενικά μορφολογικές κλίσεις. 

Έχουν υποστεί έντονη τεκτονική καταπόνηση λόγω νεοτεκτονικής δραστηριότητας, η 

οποία χαρακτηρίζεται από έντονη σεισμικότητα.

Λόγω της ιδιαίτερης γεωλογικής δομής ως αποτέλεσμα της σύνθετης 

γεωτεκτονικής εξέλιξης του ελληνικού χώρου, θα πρέπει κατά τον προσδιορισμό του 

κινδύνου έναντι κατολισθήσεων λόγω σεισμών να λαμβάνεται υπόψη η γεωτεκτονική 

εξέλιξη της δομής του φλοιού, τα διάφορα φαινόμενα ενδογενών διεργασιών, καθώς 

και η δομή και οι ιδιότητες του υποβάθρου στην περιοχή έρευνας. Οι κατολισθήσεις 

εκδηλώνονται σε επικεντρικές περιοχές ισχυρών σεισμών, υπάρχουν δε περιπτώσεις 

όπου το αποτέλεσμα της καταστροφικής τους δράση συγκρίνεται με τα αποτελέσματα 

του σεισμού. Οι προκαλούμενες παραμορφώσεις εκδηλώνονται κυρίως κατά μήκος 

πρανών και επιφανειών αδυναμίας και συνίστανται σε καταπτώσεις βράχων, 

ολισθήσεις, κίνηση κορημάτων, ρεύματα γαιών και καταπτώσεις σε καρστικά έγκυλα 

(Κούκης 1981).

Χαρακτηριστικές περιπτώσεις κατολισθήσεων οι οποίες συνδέονται με 

σεισμικό γεγονός είναι αυτές που εκδηλώθηκαν στην περιοχή που αναπτύσσεται κατά 

μήκος του άξονα Πισσίων – Σχίνου- Αλεποχωρίου – Ψάθας, ως αποτέλεσμα των 

σεισμών του 1981. Τα αποτελέσματα των σεισμών του Φεβρουαρίου 1981 στο 

ανατολικό τμήμα του Κορινθιακού Κόλπου υπήρξαν εντυπωσιακά, όσον αφορά στο 

πλήθος των σεισμογενών επιφανειακών διαρρήξεων και δευτερογενών γεωλογικών 

φαινομένων που εκδηλώθηκαν με ιδιαίτερη ένταση στην επικεντρική περιοχή (βόρεια 



πρανή των Γερανείων) με μορφή κατολισθήσεων, καταπτώσεων, εδαφικών 

παραμορφώσεων και καθιζήσεων. Με ιδιαίτερη ένταση τα κατολισθητικά φαινόμενα 

εκδηλώθηκαν σε βραχώδεις σχηματισμούς κυρίως ασβεστόλιθους, και χαλαρούς 

σχηματισμούς (χαλαρά λατυποπαγή, κορήματα και στο μανδύα αποσάθρωσης). Στους 

συνεκτικούς Νεογενείς σχηματισμούς τα φαινόμενα εντοπίστηκαν σε ορισμένες 

εκλεκτικά θέσεις με δυσμενείς μορφολογικές συνθήκες και ιδιαίτερη λιθολογική 

σύσταση και δομή των σχηματισμών. Οι δεδομένες συνθήκες ευνόησαν την 

εκδήλωση καταπτώσεων στις πιο συμπαγείς φάσεις (μαργαϊκοί ασβεστόλιθοι και 

συμπαγή λατυποπαγή) οι οποίες επίκεινται των λεπτομερών φάσεων στις οποίες 

προκλήθηκαν δευτερογενώς περιστροφικές ολισθήσεις. (Μαρίνος κ.ά. 1986).

Σύμφωνα με τον Koukis (1982b), η έκλυση της σεισμικής ενέργειας 

διευκολύνθηκε κυρίως κατά μήκος ρηξιγενών ζωνών με γενική διεύθυνση Α-Δ. Η 

κατανομή των σεισμικών εντάσεων που διαμορφώθηκαν συνδέεται με την  τεκτονική 

της περιοχής, τη λιθολογική σύσταση και τις επί μέρους συνθήκες θεμελίωσης.

Μετά τους σεισμούς των 31.3.1965 και 5.4.1965 στην Πάτρα και την 

Μεγαλόπολη αντίστοιχα παρατηρήθηκαν μικρότερης έντασης κατολισθητικά 

φαινόμενα στα Νεογενή ιζήματα πάχους 200-300m της Βόρειας Πελοποννήσου, σε 

σχέση με τις πιο συμπαγείς Νεογενείς αποθέσεις πάχους 40-60m της Ν. 

Πελοποννήσου (Eleftheriou & Koukis, 1986). Επίσης κατά το σεισμό του 1966 στην 

Ευρυτανία τα χωριά Τριπόταμος, Τατάρνα και Πρασσιά υπέστησαν σημαντικότερες 

βλάβες από ότι άλλα τα οποία είχαν θεμελιωθεί είτε σε κροκαλοπαγή μικρού σχετικά 

πάχους ή σε ασβεστόλιθους πάχους μεγαλύτερου των 40m. (Eleftheriou & Koukis, 

1986).

Οι ίδιοι συγγραφείς επισημαίνουν ότι σύμφωνα με μακροσεισμικές 

παρατηρήσεις οι οποίες καλύπτουν περίοδο δύο δεκαετιών συμπεραίνεται ότι το 

πάχος των γεωλογικών σχηματισμών είναι κρίσιμος παράγοντας ως προς το βαθμό 

του αναμενόμενου σεισμικού κινδύνου. Το κρίσιμο πάχος για σχηματισμούς με 

βραχώδη συμπεριφορά εκτιμήθηκε στα 40m και σε χαλαρούς εδαφικούς 

σχηματισμούς εκτιμήθηκε στα 80-100m. Συνεπώς οι πιο επικίνδυνες περιοχές στον 

ελληνικό χώρο σύμφωνα με την προαναφερθείσα θεώρηση είναι περιοχές οι οποίες 

καλύπτονται από μικρού πάχους αργιλοϊλυώδεις αποθέσεις, μη συνεκτικά κορήματα, 

μανδύα αποσάθρωσης, συνεκτικά κροκαλοπαγή και ασβεστόλιθους σε ζώνες 

επωθήσεων.



Πίνακας 3.5.1: Ομαδοποίηση των κύριων τύπων κατολισθήσεων που απαντώνται στους γεωλογικούς 

σχηματισμούς στον ελληνικό χώρο σύμφωνα με τους Κούκη & Ρόζο (1982). 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

     ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΓΠΣ – ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑ



Γενικά

Με το όρο Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήματα (ΓΣΠ - Geographic Information 

System - GIS) περιγράφουμε ένα σύνολο διαδικασιών λήψης, αποθήκευσης, 

ανάλυσης, διαχείρισης και συσχετισμού δεδομένων με γεωγραφική αναφορά, δηλαδή 

δεδομένων που αναφέρονται σε πραγματικό χώρο.

Με τη ευρεία έννοια του όρου, τα GIS είναι ένα εργαλείο όπου επιτρέπει στους 

χρήστες του να καταχωρούν, να διορθώνουν και να αναλύουν χωρικά δεδομένα και 

τέλος δημιουργούν ερωτήματα ‘queries’ τα οποία απαντώνται από το λογισμικό. Το 

τελικό αποτέλεσμα είναι η δημιουργία χαρτών, έντυπων ή ηλεκτρονικών, όπου 

παρουσιάζονται τα αποτελέσματα των παραπάνω διαδικασιών ή η δημιουργία 

διαδραστικών (interactive) εφαρμογών.

Με τον όρο Τηλεπισκόπηση περιγράφεται η διαδικασία παρακολούθησης στόχων 

από απόσταση. Ο όρος αυτός έχει επικρατήσει για τις εφαρμογές που σχετίζονται με 

δεδομένα δορυφορικών εικόνων που λαμβάνονται από δορυφορικές πλατφόρμες 

(δορυφόρους) και ειδικά εξοπλισμένα αεροσκάφη που πετάνε σε πολύ μεγάλα 

υψόμετρα, ή αεροφωτογραφιών που λαμβάνονται από αεροσκάφη που πετάνε σε 

χαμηλότερα υψόμετρα. Τα δεδομένα που λαμβάνονται με αυτό τον τρόπο είναι 

ποικίλα. Μπορούν λοιπόν να ληφθούν δεδομένα εικόνας (ορατού, υπέρυθρου και 

θερμικού φάσματος και δεδομένα από radar. Η Τηλεπισκόπηση εφαρμόζεται 

αυτοτελώς ή συμπληρωματικά με τα GIS σε εφαρμογές που σχετίζονται με 

κατασκευές, τοπογραφία, αγροτικές εφαρμογές, περιβάλλον, διαχείριση εκτάκτων 

αναγκών κ.λ.π. Στην ουσία αυτές οι δύο επιστήμες δρουν η κάθε μία ξεχωριστά αλλά 

δρουν και αλληλένδετα δίνοντας βασικά δεδομένα εισόδου (input) η μία στην άλλη. 

Λειτουργία και εφαρμογές των Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστημάτων και της 

Τηλεπισκόπησης.

Η δομή και η λειτουργία των GIS προσομοιάζει με την ύπαρξη αλλεπάλληλων 

διαφανειών που στην κάθε μια απεικονίζεται ένα είδος 

γεωγραφικής πληροφορίας. Για παράδειγμα, σε μια από αυτές 

υπάρχουν τα ρήγματα μιας περιοχής, σε μια άλλη το γεωγραφικό 

υπόβαθρό, ενώ σε άλλη το οδικό δίκτυο, το υδρολογικό δίκτυο, οι 

θέσεις οικισμών κ.λ.π. 

Τα χωρικά αυτά δεδομένα απεικονίζονται με σημεία (points), γραμμές (lines), 

πολύγωνα (polygons).



Ένα λογισμικό GIS δέχεται δεδομένα με πολλούς τρόπους και από πολλές πηγές, 

ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε χρήστη. Μπορούν να εισαχθούν δεδομένα από 

χάρτες σε έντυπη μορφή (hardcopy), από ψηφιακές συλλογές (δεδομένα 

Τηλεπισκόπησης), από μετρήσεις πεδίου (GPS, τοπογραφικός εξοπλισμός, ειδικές 

φορητές συσκευές) και από άλλες βάσεις δεδομένων. Με το πέρας της εισαγωγής και 

της κατάλληλης επεξεργασίας των δεδομένων εισόδου το GIS μπορεί να γίνει ένα 

ευέλικτο εργαλείο διαχείρισης και απεικόνισης της γεωγραφικής ή τεχνικής 

πληροφορίας. Συνοπτικά το λογισμικό αυτό μπορεί σε περιορισμένο χρόνο να 

παρουσιάσει  γεωγραφική πληροφορία της οποίας η σύνθεση προεπιλέγεται από το 

διαχειριστή του λογισμικού. 

Οι δυνατότητες στην εισαγωγή της χωρικής – γεωγραφικής πληροφορίας είναι 

πραγματικά απεριόριστες. Έχοντας αποθηκεύσει τις επιθυμητές πληροφορίες 

μπορούν να τεθούν ερωτήματα (queries) στο λογισμικό το οποίο μέσω κατάλληλων 

συσχετίσεων και αλγορίθμων θα οδηγήσει σε λύσεις. Το παραγόμενο προϊόν μπορεί 

να είναι οποιασδήποτε μορφής χάρτης σε μορφή εντύπου ή σε μορφή ηλεκτρονικής 

πληροφορίας. Οι ηλεκτρονικές μορφές μπορεί να είναι και διαδραστικές (interactive), 

με δυνατότητα απεικονίσεων των όποιων αλλαγών σε πραγματικό χρόνο (real time).

Επιπρόσθετα οι γεωγραφικές πληροφορίες μπορούν να εισάγονται από το πεδίο 

μελέτης στο λογισμικό από απόσταση με τηλεματικό τρόπο έτσι ώστε η βάση 

δεδομένων να είναι πάντα επικαιροποιημένη. Η δυνατότητα αυτή επιτρέπει την 

παρακολούθηση της εξέλιξης κάθε έργου και κάθε δραστηριότητας.

Τα GIS βρίσκουν εφαρμογή σε κάθε είδους δραστηριότητα που επεξεργάζεται 

χωρική ή γεωγραφική πληροφορία, όπως :

1. ανίχνευση και διαχείριση κοιτασμάτων 
2. διαχείριση φυσικών πόρων
3. μοντέλα υδρολογικών λεκανών και κατανομής νερού 
4. σχεδίαση & ανάλυση πληθυσμού και αναγκών
5. διαχείριση και μοντελοποίηση επιφανειακών και υπόγειων υδάτων 
6. ανάλυση πεδίου
7. χαρτογραφία
8. γεωλογία -ορυκτολογία (καταγραφή ενεργών ρηγμάτων, κατολισθήσεων, 

ανίχνευση βιομηχανικών ορυκτών- υδροθερμικών εξαλλοιώσεων)
9. γεωμορφολογία 
10. εγκληματολογία 
11. επιδημιολογικές έρευνες
12. ιστορία - αρχαιολογία 
13. πωλήσεις - μάρκετινγκ 
14. θεματικές ταξινομήσεις πολυφασματικών δορυφορικών δεδομένων για 

παραγωγή χαρτών μεταβολής της κάλυψης του εδάφους και των χρήσεων γης 



15. παραγωγή ψηφιακών μοντέλων εδάφους, ορθοφωτοχαρτών και τρισδιάστατων 
απεικονίσεων

16. αντικειμενοστραφή εξαγωγή χαρακτηριστικών για αστικές εφαρμογές
17. παρακολούθηση περιβάλλοντος και ανίχνευση αλλαγών
18. διαχείριση φυσικών και τεχνολογικών καταστροφών (πλημμύρες, πυρκαγιές κλπ)
19. ενεργειακό ισοζύγιο και μικροκλιματικές εφαρμογές 
20. ανάλυση υπέρυθρων δορυφορικών απεικονίσεων στα πλαίσια έρευνας και 

εφαρμογής στα πεδία της φυσικής του περιβάλλοντος και της ατμόσφαιρας. 
21. θέματα μεταφορών
22. Κατασκευές:

α) Έργα υποδομής.
β) Οικοδομικές.
γ) Βιομηχανικές.
δ) Υδραυλικές.
ε) Λιμενικές.
στ) Έργα περιβάλλοντος και περιβαλλοντικού σχεδιασμού
ζ) Έργα λατομείων.
η) Ανάλυση δικτύων

G.I.S πεδίου Ανάλυση και διαχείριση δικτύων

Διαχείριση υδρολογικών λεκανών Καταγραφή φυσικών καταστροφών (πυρκαγιά)



23. Υπηρεσίες: 
α) Σχεδιασμός κατασκευών.
β) Logistics.
γ) Οικονομική εκτίμηση κατασκευών.
δ) Ασφάλεια εγκαταστάσεων.

24. Διαχείριση υπηρεσιών εγκαταστάσεων (facilities management).
Τα GIS στην κατηγορία αυτή είναι απαραίτητο εργαλείο. Για την ακρίβεια είναι 
δυνατό να διαχειριστούν υπηρεσίες εγκαταστάσεων (καθαριότητα, συντήρηση 
κ.λ.π) μεγάλου μεγέθους, όπως λιμάνια, νοσοκομεία, αεροδρόμια χωρίς την 
χρήση κάποιου τύπου GIS. 

25. Κτηματομεσιτική (real estate).
26. Διαχείριση και λειτουργία έργων υποδομής (project management).
27. Έργα σχετιζόμενα με την ενέργεια (αιολικά πάρκα, φωτοβολταϊκά κ.λπ.).

Παρακολούθηση και διαχείριση δικτύων του έργου υποδομής (Ηλεκτρικό δίκτυο, 

Δίκτυο ύδρευσης και άρδευσης, φυσικού αερίου, καύσιμων, κ.λπ.). Τα GIS παρέχουν 

την δυνατότητα παρακολούθησης και αποτύπωσης όλων των πληροφοριών που 

σχετίζονται με τα έργα, επιτρέποντας την σωστή διαχείριση και κατανομή των 

κατασκευαστικών εργασιών, επιθεωρήσεων, και λοιπών εργασιών.

4.1 Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήματα

Ένα Γεωγραφικό Πληροφοριακό Σύστημα (ΓΠΣ) ή Σύστημα Γεωγραφικών 

Πληροφοριών αποτελεί ένα μέσο συλλογής, διαχείρισης, ανάλυσης, συσχέτισης, 

ενοποίησης, αποθήκευσης (βάση δεδομένων), ανάκτησης και απεικόνισης των 

γεωγραφικών-χωρικών δεδομένων τα οποία βρίσκονται σε ψηφιακή μορφή.

Ταυτόχρονα, αποτελεί τον πιο αποτελεσματικό μηχανισμό χρήσης και εκμετάλλευσης 

των δεδομένων που συλλέγονται από τα δορυφορικά συστήματα τηλεπισκόπησης, 



παρέχει τη δυνατότητα συσχέτισης των δορυφορικών δεδομένων με δεδομένα από 

άλλες πηγές πληροφοριών και θεωρείται σήμερα ένα από τα πιο σημαντικά εργαλεία 

για τον σχεδιασμό και τη λήψη αποφάσεων.

Γενικότερα, τα γεωγραφικά δεδομένα σχετίζονται με κάθε είδους πληροφορία που 

αφορά κυρίως αντικείμενα ή χαρακτηριστικά της γήινης επιφάνειας, 

περιλαμβάνοντας 3 διαστάσεις, τον χώρο (θέση), τον χρόνο και την ιδιότητα με την 

οποία περιγράφεται. Ένας απλός χάρτης θεωρείται μία κλασική μορφή απεικόνισης 

γεωγραφικών πληροφοριών και αναδεικνύει τις προαναφερόμενες διαστάσεις. Η 

ακρίβεια με την οποία αυτή η πληροφορία καταγράφεται σε έναν χάρτη (ψηφιακό ή 

αναλογικό) αποτελεί συνάρτηση πολλών παραγόντων και είναι ένα ουσιαστικό και 

σημαντικό κριτήριο για την αξιοπιστία των γεωγραφικών δεδομένων.

4.2 Δημιουργία θεματικών χαρτών

Για τη δημιουργία των θεματικών χαρτών χρησιμοποιήθηκε το Φύλλο του 

τοπογραφικού και του γεωλογικού χάρτη ΓΟΥΜΕΡΟΝ.

Πριν την εκτέλεση όλων των ψηφιοποιήσεων που ακολούθησαν, ο χάρτης σαρώθηκε 

και αφού μετατράπηκε σε ψηφιακό αρχείο, στη συνέχεια διορθώθηκε γεωμετρικά με 

τη χρήση πολυωνυμικού μετασχηματισμού πρώτου βαθμού (αφαϊνικός 

μετασχηματισμός - affine), αποδίδοντας συντεταγμένες σε όλη την έκτασή του με 

βάση το Ελληνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς (ΕΓΣΑ ’87). Αυτό το σύστημα 

συντεταγμένων, αποτέλεσε το κοινό σύστημα αναφοράς για όλους τους θεματικούς 

χάρτες που κατασκευάστηκαν ακολούθως. Όλοι οι θεματικοί χάρτες που 

κατασκευάζονται για την ίδια περιοχή μελέτης, θα πρέπει να έχουν το ίδιο σύστημα 

συντεταγμένων έτσι ώστε να μπορεί να γίνει εύκολα η διαχείριση και η 

αλληλοσυσχέτιση των δεδομένων τους.

Όπως είναι γνωστό, οι πρόσφατοι τοπογραφικοί χάρτες της Γ.Υ.Σ. χρησιμοποιούν το 

Σύστημα Αναφοράς (ΕΓΣΑ’87) το οποίο προσομοιάζει με το διεθνώς αναγνωρισμένο 

Εγκάρσιο Μερκατορικό Σύστημα Προβολής (Transverse Mercator projection). Ως εκ 

τούτου, ο θεματικός χάρτης που δημιουργήθηκε στη παρούσα διατριβή, γεω-

κωδικοποιήθηκε σύμφωνα με το σύστημα ΕΓΣΑ’87.

Τα χαρακτηριστικά του ΕΓΣΑ ’87 είναι τα ακόλουθα:

Projection: Transverse Mercator

Ellipsoid: GRS 80



False Easting: 500.000

False Northing: 0

Central Meridian: 24.0.0 E

Central Parallel: 0.0.0 N

Scale factor: 0,9996

4.3 Η διαδικασία της ψηφιοποίησης

Η πιο κοινή μέθοδος εισαγωγής των χωρικών δεδομένων σε ένα ΓΠΣ είναι η 

ψηφιοποίηση των χαρτών, η οποία πραγματοποιήθηκε επί της οθόνης (digitizing on-

screen).

Με τη δημιουργία ενός νέου αρχείου ψηφιοποίησης, αυτόματα, κατασκευάζονται από 

το πρόγραμμα συμπληρωματικά αρχεία, το σύστημα ιδιοτήτων (domain) και το 

σύστημα απεικόνισης (representation). Το σύστημα ιδιοτήτων περιλαμβάνει την 

πληροφόρηση των ιδιοτήτων των χωρικών δεδομένων ενός θεματικού χάρτη. Έτσι, 

σε ένα χάρτη ισοϋψών θα περιλαμβάνει τα υψόμετρα, σε ένα χάρτη υδρογραφικού 

δικτύου θα περιλαμβάνει τις κλάσεις ταξινόμησης ενώ σε ένα χάρτη πολυγώνων θα 

περιλαμβάνει τις ιδιότητες των πολυγώνων αυτών. Το σύστημα αυτό χρησιμοποιεί 

ταυτόχρονα ένα σύστημα απεικόνισης για να καθορίσει τη γραφική αναπαράσταση 

ενός χάρτη. Το σύστημα απεικόνισης ορίζει τον τρόπο με τον οποίο οι ιδιότητες των 

χωρικών δεδομένων παρουσιάζονται στην οθόνη ή κατά την εκτύπωση (με 

διαφορετικά χρώματα ανάλογα με την ιδιότητα, με διαφορετικό πάχος γραμμής, κ.α.).

Η διαδικασία της ψηφιοποίησης εκτελέστηκε με μεγάλη προσοχή έτσι ώστε 

να υπάρξει υψηλή ακρίβεια και η διαχείριση των δεδομένων να έχει καλή πιστότητα.

Γεωμορφολογία – Κλίσεις πρανών

Τα γεωμορφολογικά στοιχεία της περιοχής καθώς και οι ψηφιακοί θεματικοί χάρτες 

προέκυψαν μετά από ψηφιοποίηση των ισοϋψών του τοπογραφικού χάρτη κλίμακας 

1:50.000 που καλύπτει την περιοχή του μελέτης. 

Η ψηφιοποίηση των ισοϋψών έγινε απευθείας από τον σαρωμένο τοπογραφικό χάρτη, 

όπως αυτή οριοθετήθηκε κατά την έναρξη της μελέτης. Η ψηφιοποίηση έγινε με 

ισοδιάσταση 40m για τις περιοχές μεγάλων και μέσων μορφολογικών κλίσεων και 

20m για τις περιοχές μικρών μορφολογικών κλίσεων.

Από τα ψηφιοποιημένα αρχεία με βάση ειδικές επεξεργασίες προέκυψαν οι 

ακόλουθοι θεματικοί χάρτες:



1. «ΨΗΦΙΑΚΟ ΥΨΟΜΕΤΡΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ»

2. «ΧΑΡΤΗΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΠΡΑΝΩΝ»

Ψηφιακό υψομετρικό μοντέλο (DEM)

Η δημιουργία του Ψηφιακού Υψομετρικού Μοντέλου από ένα χάρτη ισοϋψών γίνεται 

με τη λειτουργία του γραμμικού συσχετισμού. Αυτή η λειτουργία πραγματοποιείται 

σε δύο βήματα:

 Αρχικά, με τη ψηφιοποίηση των ισοϋψών γίνεται ουσιαστικά η εισαγωγή των 

δεδομένων και η αυτόματη δημιουργία ενός διανυσματικού (vector) χάρτη. Ο χάρτης 

μετατρέπεται σε χωρικό (raster) χάρτη στον οποίο όλες οι γραμμές αναπαριστώνται 

με τη μορφή κυψελίδων (pixels). Κατά τη μετατροπή αυτή, ένα πλέγμα (mesh) με 

προκαθορισμένο μέγεθος κυψελίδας απλώνεται επάνω στο χάρτη. Για αυτό το λόγο 

καθορίζονται εκ των προτέρων το μέγεθος της κυψελίδας (pixel size), οι ελάχιστες 

και μέγιστες συντεταγμένες Χ και Υ και ο αριθμός των γραμμών (rows) και στηλών 

(columns) του raster χάρτη. 

 Στη συνέχεια, επειδή στα διαστήματα μεταξύ των ισοϋψών δεν έχουν αποδοθεί 

υψομετρικές τιμές κατά την ψηφιοποίηση και την μετατροπή σε raster χάρτη, 

εφαρμόζεται ακολούθως ο γραμμικός συσχετισμός (interpolation) ο οποίος παίζει 

σημαντικό ρόλο στην δημιουργία ενός DEM και αποτελεί το δεύτερο βήμα της 

λειτουργίας. Η μέθοδος αυτή ουσιαστικά στηρίζεται σε ένα μαθηματικό μοντέλο το

οποίο, βασιζόμενο σε σημεία με γνωστές τιμές υψομέτρου οι οποίες έχουν δοθεί 

μέσω της ψηφιοποίησης, αποδίδει ανάλογες τιμές στα σημεία μεταξύ των ισοϋψών 

και δημιουργεί έτσι μία φυσική συνέχεια των υψομέτρων σε όλη την έκταση της 

περιοχής. Έτσι με την διαδικασία αυτή, οι κυψελίδες που δεν είχαν κάποια 

υψομετρική τιμή (undefined), την αποκτούν και επομένως κάθε κυψελίδα πλέον έχει 

μία τιμή υψομέτρου στο κέντρο της.

Η μέθοδος συσχετισμού που χρησιμοποιήθηκε για είναι αυτή του προγράμματος 

ILWIS, v.3.3 για Windows και βασίζεται στη μέθοδο απόστασης Borgefors. Η 

μέθοδος αυτή υπολογίζει, για κάθε κυψελίδα που βρίσκεται ανάμεσα στις 

ψηφιοποιημένες γραμμές και δεν της έχει αποδοθεί τιμή, την μικρότερη απόσταση 

προς τις δύο πιο κοντινές ισοϋψείς. Ο υπολογισμός γίνεται με βάση τον τύπο:

h = H2 + (d2 / (d1 + d2) * (H1 - H2))



όπου:

h: τιμή του υψόμετρου της κυψελίδας

H1 και H2: τιμές υψομέτρου της υψηλότερης και χαμηλότερης ισοϋψούς

d1 και d2: απόσταση της κυψελίδας από την υψηλότερη και χαμηλότερη ισοϋψή

Όσον αφορά τις κορυφές των λόφων και των βουνών καθώς και τα χαμηλότερα 

σημεία των κοιλάδων-πεδιάδων, η γραμμική συσχέτιση των ισοϋψών θα δώσει 

εσφαλμένα αποτελέσματα εφόσον αυτές δεν ενσωματωθούν με την ψηφιοποίηση 

μέσα στο αρχείο των ισοϋψών. Και αυτό γιατί οι περιοχές αυτές θα εμφανίζονται ως 

επίπεδες με το ίδιο υψόμετρο με την τελευταία ισοϋψή που τις περιβάλλει.

Για την επίλυση αυτού του προβλήματος κατασκευάστηκε ένας χάρτης σημείων 

(point map) που περιλάμβανε τα ψηφιοποιημένα σημεία των κορυφών των λόφων και 

των βουνών καθώς και τα χαμηλότερα σημεία των κοιλάδων-πεδιάδων, με τα 

υψόμετρά τους (τα υψόμετρα των κορυφών επιδεικνύονται συνήθως επάνω στους 

τοπογραφικούς χάρτες). Ο χάρτης σημείων μετατράπηκε σε raster χάρτη 

(χρησιμοποιώντας το ίδιο σύστημα γεωαναφοράς που έχει δημιουργηθεί για τη 

μελέτη αυτή για κάθε μετατροπή από vector σε raster χάρτη), στον οποίο έχουν 

αποδοθεί τιμές υψομέτρου μόνο στις κυψελίδες εκείνες που αντιστοιχούν στα 

ψηφιοποιημένα σημεία.

Στη συνέχεια, ο χάρτης αυτός συνδυάστηκε με τον ψηφιοποιημένο raster χάρτη των 

ισοϋψών και το τελικό προϊόν χρησιμοποιήθηκε για την κατασκευή του Ψηφιακού 

Υψομετρικού Μοντέλου, με αποτέλεσμα την ακριβέστερη αναπαράσταση του 

ανάγλυφου της περιοχής.

Χάρτης μορφολογικών κλίσεων (slope map)

Ο πιο σημαντικός τύπος φίλτρων που μπορεί να εφαρμοστεί επάνω σε ένα DEM είναι 

τα φίλτρα κλίσεων (gradient filters). Με τη βοήθεια αυτών των φίλτρων μπορούν να 

υπολογιστούν οι οριζόντιες και κάθετες κλίσεις για κάθε κυψελίδα, οι οποίες στη 

συνέχεια θα παράγουν το χάρτη κλίσεων.

Για τη δημιουργία του χάρτη κλίσεων της περιοχής χρησιμοποιήθηκαν, τα φίλτρα 

κλίσεων (Dfdy και Dfdx), τα οποία δίνουν έναν καλύτερο υπολογισμό της πρώτης 

παραγώγου. Η όλη διαδικασία για την κατασκευή του χάρτη κλίσεων περιλαμβάνει 

τα εξής στάδια:

 Υπολογισμός του χάρτη κλίσης προς την κατεύθυνση του Χ, με την εφαρμογή του 

οριζόντιου φίλτρου Dfdx επάνω στο DEM.



 Υπολογισμός του χάρτη κλίσης προς την κατεύθυνση του Υ, με την εφαρμογή του 

κάθετου φίλτρου Dfdy επάνω στο DEM.

 Δημιουργία του τελικού χάρτη κλίσεων, που περιγράφει την κλίση κάθε σημείου 

στο χάρτη επί της εκατό (%) ή σε μοίρες, με τη βοήθεια ειδικών αλγορίθμων.

Στη συνέχεια, για τη βελτίωση του οπτικού αποτελέσματος και της παρουσίασης του 

τελικού προϊόντος, γίνεται η ταξινόμηση του χάρτη κλίσεων. Η ταξινόμηση αυτή 

βασίζεται στην ομαδοποίηση των κλίσεων. Ο τελικός ταξινομημένος χάρτης αν και 

είναι λιγότερο λεπτομερής από τον αρχικό χάρτη κλίσεων, εντούτοις μπορεί να 

μελετηθεί πολύ πιο εύκολα λόγω του περιορισμένου αριθμού των κλάσεων.

Έτσι, δημιουργήθηκε ένα νέο σύστημα ιδιοτήτων (domain), το οποίο περιλαμβάνει 

την πληροφόρηση των 6 ομάδων ταξινόμησης των κλίσεων, επίπεδες περιοχές 0-2%, 

ήπια κλίση 2-8%, μέτρια κλίση 8-16%, ελαφρά απότομη κλίση 16-30%, απότομη 

κλίση 30-45%, και πολύ απότομη κλίση με τιμή >45%, καθώς και ένα νέο σύστημα 

απεικόνισης (representation) που καθορίζει το χρώμα με το οποίο παρουσιάζονται 

στον χάρτη οι ομάδες αυτές. 

Τα χρώματα που αποδόθηκαν είναι το ανοιχτό κίτρινο έως κίτρινο για τις επίπεδες 

περιοχές και τις ήπιες κλίσεις, το ανοιχτό πορτοκαλί έως πορτοκαλί για τις μέτριες 

και ελαφρά απότομες κλίσεις και το κόκκινο έως καφέ για τις απότομες και πολύ 

απότομες κλίσεις.

Γεωλογία

Η γνώση της γεωλογικής δομής μιας περιοχής αποτελεί τη βάση για όλους τις 

υπόλοιπες γεωλογικές διερευνήσεις και ποσοτικές εκτιμήσεις που αφορούν πλέον 

εφαρμοσμένα θέματα, όπως είναι αυτά που αφορούν σχεδιασμό, αλλαγές χρήσεων 

γης, κατασκευές κλπ.. Η σωστή αποτύπωση της γεωλογικής δομής σε ένα γεωλογικό 

χάρτη αποτελεί  πολύ σημαντικό δεδομένο, αφού με βάση αυτόν μπορούν να γίνουν 

εκτιμήσεις που αφορούν το ρυθμό ανανέωσης του υπεδαφικού νερού, τους ρυθμούς 

διάβρωσης, τη σταθερότητα των επιφανειακών στρωμάτων, τη σεισμική 

επικινδυνότητα κλπ..

Στο συγκεκριμένο έργο έγινε προσπάθεια καθορισμού της γεωλογικής δομής και 

σύνταξη ενός ενιαίου γεωλογικού χάρτη, με χρήση νέων τεχνολογιών, μέσα από ένα 

μεγάλο αριθμό δημοσιευμένων ερευνητικών και μελετητικών εργασιών και υπαίθρια 



εργασία πιστοποίησης. Η μεθοδολογία  που ακολουθήθηκε για το σκοπό αυτό 

αναλύεται στη συνέχεια.

Μεθοδολογία εργασίας

Ο γεωλογικός χάρτης συντάχθηκε με βάση την ακόλουθη μεθοδολογία η οποία 

σχεδιάστηκε για τον σκοπό αυτό. Η κλίμακα εργασίας καθορίστηκε σε 1:50.000, με 

βάση την οποία καθορίστηκε η πυκνότητα και η συχνότητα των πληροφοριών στη 

βάση του να είναι το τελικό προϊόν αξιόπιστο.

1) Συγκέντρωση και αξιολόγηση των χωρικών και σχεσιακών (περιγραφικών και 

αριθμητικών) των γεωλογικών δεδομένων.

2) Συγκέντρωση και αξιολόγηση όλων των προϋπαρχόντων χαρτών.

3) Υπαίθρια εργασία πιστοποίησης και εκτίμησης της γεωλογικής δομής με βάση τη 

πληροφορία που είχε αξιολογηθεί, καθώς και περιορισμένης έκτασης γεωλογικές 

χαρτογραφήσεις. 

4) Καθορισμό της γεωλογικής δομής και σύνταξη ενιαίου υπομνήματος χωρικών 

δεδομένων, καθώς και επιλογή θεματικών επιπέδων καταχωρήσεων.

5) Σχεδιασμός βάσεων δεδομένων των περιγραφικών και αριθμητικών δεδομένων και 

δημιουργία γεωβάσεων δεδομένων. Το λογισμικό που χρησιμοποιήθηκε για το σκοπό 

αυτό ήταν το ArcGis 9,1.

6) Μετατροπή όλων των αναλογικών χαρτογραφικών δεδομένων σε ψηφιακή μορφή, 

γεωαναφορά και μετατροπή τους στις παραμέτρους εργασίας και αρχειοθέτηση στα 

θεματικά επίπεδα.

7) Καταχώρηση των χωρικών και σχεσιακών δεδομένων στις βάσεις δεδομένων. Ως 

υπόβαθρο αναφοράς των χωρικών δεδομένων χρησιμοποιήθηκε το ενιαίο ψηφιακό 

και γεω-αναφερμένο τοπογραφικό υπόβαθρο κλίμακας 1:50.000 που είχε 

δημιουργηθεί σε προηγούμενοι φάση εργασιών.

8) Σύνταξη θεματικών ψηφιακών γεωλογικών χαρτών με βάση συνδυασμό των 

επιπέδων καταχώρησης, εκτύπωση και διορθώσεις τους και παραγωγή των τελικών 

χαρτογραφικών προϊόντων.

Κατασκευή του ενοποιημένου Γεωλογικού Χάρτη

Οι γεωλογικοί χάρτες που χρησιμοποιήθηκαν ως βάση διορθώσεων, συμπληρώσεων, 

αξιολογήσεων και εκτιμήσεων για τη δημιουργία θεματικών χαρτών που αφορούν το 



σύνολο των γεωλογικών και υδρογεωλογικών χωρικών και σχεσιακών δεδομένων, 

ήταν τα φύλλα Γεωλογικών χαρτών του ΙΓΜΕ, κλίμακας 1:50.000.

Λόγω του ότι οι γεωλογικοί χάρτες δεν χρησιμοποιούν το σύστημα συντεταγμένων 

ΕΓΣΑ, Ελληνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς (αφού εκδόθηκαν ως επί το 

πλείστον πριν τη δημιουργία αυτού του συστήματος), τα σημεία ελέγχου που 

χρησιμοποιήθηκαν για να αποδώσουν γεωγραφικές συντεταγμένες στους 

γεωλογικούς χάρτες, εντοπίστηκαν με τη βοήθεια των τοπογραφικών χαρτών οι 

οποίοι χρησιμοποιούν το προαναφερόμενο σύστημα. Η απόδοση συντεταγμένων

στους χάρτες καθίσταται απαραίτητη έτσι ώστε να είναι η δυνατή η ανάλυση και 

συσχέτιση της πληροφορίας από τους γεωλογικούς χάρτες με άλλα θεματικά 

δεδομένα (υδρογραφικό δίκτυο, κλίσεις, χρήσεις γης, κ.α.). Για αυτό το λόγο 

χρησιμοποιήθηκαν διαφορετικά σημεία ελέγχου (control points) για τους επιμέρους 

χάρτες.

Κατά την εισαγωγή των σημείων ελέγχου στον υπολογιστή, η τυπική απόκλιση 

(sigma) βρέθηκε μέσα στα αποδεκτά όρια (0<sigma<1), αποδεικνύοντας έτσι την 

υψηλή ακρίβεια της δημιουργίας των θεματικών χαρτών μέσω της ψηφιοποίησης, και 

την καλή πιστότητα της διαχείρισης των δεδομένων.

Πριν ξεκινήσει η διαδικασία της ψηφιοποίησης, πραγματοποιήθηκε: α) η κατάλληλη 

ενοποίηση των γεωλογικών σχηματισμών, όπως αυτοί εμφανίζονται στους 

γεωλογικούς χάρτες του ΙΓΜΕ, β) συμπληρώσεις και τροποποιήσεις από χωρικά 

δεδομένα που συλλέχθηκαν από τη βιβλιογραφία.

Οι κατηγορίες που δημιουργήθηκαν είναι αυτές που ορίστηκαν στο ενιαίο υπόμνημα.

Το γεγονός ότι οι όμοροι γεωλογικοί χάρτες αρκετές φορές παρουσιάζουν 

ασυμφωνίες στις ενώσεις, δεν αποτέλεσε εμπόδιο και ξεπεράστηκε με τις κατάλληλες 

ενοποιήσεις.

Θεματικός χάρτης υδρογραφικού δικτύου

Η αποτύπωση του υδρογραφικού δικτύου έγινε αποτυπώνοντας όλα τα ρέματα ή τους 

ποταμούς που ήταν εκτυπωμένα με μπλε χρώμα επί των τοπογραφικών χαρτών, 

περιλαμβάνοντας τις συμπαγείς γραμμές (μόνιμα ρέματα) και τις διακεκομμένες 

γραμμές (περιοδικά ρέματα) και αποτυπώνοντας παράλληλα και ορισμένα ρέματα 

(κυρίως κλάδοι 1ης τάξης), τα οποία δεν είχαν σχεδιαστεί επάνω στους 

τοπογραφικούς χάρτες από τη Γ.Υ.Σ., αλλά αποτελούσαν προέκταση του υπάρχοντος 

υδρογραφικού δικτύου, με βάση πάντα το τοπογραφικό ανάγλυφο της περιοχής όπως 



αυτό αναδεικνύεται στους τοπογραφικούς χάρτες (οι ισοϋψείς σχηματίζουν στις 

περιοχές αυτές τη μορφή των χαραδρώσεων - σχήμα V). 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5

                 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ-ΣΥΖΗΤΗΣΗ



5.1 Στατιστική επεξεργασία δεδομένων

Στην περιοχή μελέτης καταγράφηκαν 68 κατολισθητικά φαινόμενα τα οποία 

εκδηλώθηκαν με διάφορα είδη μετακίνησης. Η καταγραφή, η οποία έγινε με βάση 

υπάρχοντα δεδομένα από το Ολοκληρωμένο Επιχειρησιακό Σχέδιο Αποκατάστασης 

και Ανασυγκρότησης των Πυρόπληκτων Περιοχών του Νομού Ηλείας με συνεργασία 

της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ηλείας και του Εθνικού και Καποδιστριακού 

Πανεπιστημίου Αθηνών (Σχολή Θετικών Επιστημών, Τμήμα Γεωλογία και 

Γεωπεριβάλλοντος, Τμήμα Δυναμικής και Εφαρμοσμένης Γεωλογίας, Εργαστήριο 

Μελέτης και Διαχείρισης Φυσικών Καταστροφών), παρατίθεται στο Παράρτημα. 

Από τα δεδομένα αυτά , με στατιστική επεξεργασία προέκυψαν τα παρακάτω 

διαγράμματα. 
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Διάγραμμα 5.1.1 Κατανομή συχνότητας κατολισθήσεων με βάση το είδος της μετακίνησης.



Οι σχηματισμοί στους οποίους εκδηλώθηκαν τα διάφορα κατολισθητικά 

φαινόμενα παρουσίασαν διαφορετική υδροπερατότητα. Ως επί το πλείστον οι 

«πληγέντες» σχηματισμοί χαρακτηρίζονται ως περατοί. Στην περιοχή μελέτης οι 

σχηματισμοί που εμφανίζονται και θεωρούνται περατοί είναι κυρίως νεογενείς και 

τεταρτογενείς σχηματισμοί οι οποίοι για χάριν ευκολίας ενοποιήθηκαν στο 

σχηματισμό Αναβαθμίδες. Ημιπερατοί χαρακτηριστήκαν οι σχηματισμοί οι οποίοι 

περιλαμβάνουν το σχηματισμό  Κεραμιδιάς (αμμούχοι και ιλυούχοι άργιλοι), το 

σχηματισμό  Ερύμανθου (άμμοι και άργιλοι με παρεμβολές πάγκων κροκαλοπαγών), 

το σχηματισμό Προδρόμου (αργιλομαργαϊκά ιζήματα και χαλαρά κροκαλοπαγή) και 

το σχηματισμό της Οινόης (κυρίως άμμοι με εναλλαγές αργίλων και κροκάλων). Ο 

τελευταίος αυτός σχηματισμός σε δύο εκ των 68 καταγραφών θεωρήθηκε 

αδιαπέρατος καθώς παρατηρήθηκε απουσία  ενστρώσεων κροκαλοπαγών. Τελικά, 

και με βάση το διάγραμμα που ακολουθεί το 80.88% των κατολισθήσεων έλαβε χώρα 

σε περατούς σχηματισμούς, το 19% σε ημιπερατούς ενώ μόλις το 0,1% σε σχεδόν 

αδιαπέρατους έως αδιαπέρατους σχηματισμούς.  
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Διάγραμμα 5.1.2 Κατανομή κατολισθήσεων με βάση την υδροπερατότητα των σχηματισμών 

επί των οποίων έλαβαν χώρα τα φαινόμενα. 

Πολύ σημαντικό ρόλο στην μελέτη αυτή παίζει η περιοχή εκδήλωσης του 

κατολισθητικού φαινομένου και συγκεκριμένα αν αυτή έχει πληγεί στο πρόσφατο 

παρελθόν από τις πυρκαγιές που έλαβαν χώρα στην ευρύτερη περιοχή της 

Πελοποννήσου ( Αύγουστος 2007). Έτσι οι 68 καταγραφηθείσες κατολισθήσεις 



επεξεργάστηκαν στατιστικά δίνοντας ένα ποσοστό 85% το οποίο περιλαμβάνει τα 

φαινόμενα που σημειώθηκαν σε πυρόπληκτη περιοχή, ενώ 12% και 3% είναι τα 

ποσοστά κατολισθήσεων σε μερικώς πυρόπληκτες και όχι πυρόπληκτες περιοχές 

αντίστοιχα. Τα στοιχεία δίνονται παραστατικά στο παρακάτω διάγραμμα.  
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Διάγραμμα 5.1.3 Κατανομή των κατολισθήσεων με βάση την περιοχή εκδήλωσης

Είναι προφανής η σημαντικότητα αυτής της γνώσης καθώς οι πυρκαγιές 

αποτελούν ένα σημαντικό παράγοντα αλλοίωσης των φυσικομηχανικών 

χαρακτηριστικών του εδάφους και επομένως έναυσμα κατολισθητικών κινήσεων. 

Όπως έχει προαναφερθεί, μια κατολίσθηση μπορεί να αποτελεί κατά κύριο 

λόγο μια ζώνη παλαιότερης ενεργοποίησης που οφείλεται τόσο στις γεωλογικές όσο 

και σε κλιματικές διεργασίες ενώ οι πρόσφατες κατολισθητικές κινήσεις 

προκαλούνται από τις ανθρώπινες δραστηριότητες αλλά και από ακραίες 

ατμοσφαιρικές κατακρημνίσεις. Στην περιοχή μελέτης οι κατολισθήσεις που 

καταγράφηκαν σε ποσοστό 96% πραγματοποιήθηκαν κατά το παρελθόν ενώ μόνο το 

1% αντιπροσωπεύει πρόσφατες κατολισθητικές κινήσεις. Σε ποσοστό 3% 

παρατηρήθηκαν κινήσεις που είχαν σημειωθεί κατά το παρελθόν και 

επαναδραστηριοποιήθηκαν. 
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Διάγραμμα 5.1.4 Κατανομή των κατολισθήσεων με βάση το χρόνο εκδήλωσης

Η ταξινόμηση αυτή καθώς και η κατανομή των κατολισθήσεων σε 

πυρόπληκτες περιοχές θα αποτελέσουν σημαντικό κριτήριο στην έκβαση 

συμπερασμάτων στην μελέτη αυτή καθώς σκοπός είναι η πιθανότητα 

επανεργοποίησης μιας κατολίσθησης μετά από την επίδραση μιας μεγάλης δασικής 

πυρκαγιάς. 

Τελικά, από τα δεδομένα που συγκεντρώθηκαν και αναλύθηκαν προέκυψε 

τόσο η επικινδυνότητα όσο και ο κίνδυνος εκδήλωσης κατολισθήσεων στις περιοχές 

που μελετήθηκαν. 

 Η Επικινδυνότητα (Risk) σε μια περιοχή αναφέρεται σε φαινόμενα ή 

καταστάσεις που ενέχουν κινδύνους. Στην περιοχή μελέτης, λοιπόν, η επικινδυνότητα 

σε ποσοστό 15% κρίνεται υψηλή, σε ποσοστό 43% μέση ενώ μεγάλο είναι και το 

ποσοστό (42%) όπου η επικινδυνότητα παρουσιάζεται χαμηλή. 

Διάγραμμα 5.1.5 Επικινδυνότητα στην περιοχή μελέτης
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Ο Κίνδυνος (Hazard) είναι το σύνολο των πιθανών συνεπειών ενός 

επικίνδυνου φαινομένου. Το μέγεθος του κινδύνου, συμπεριλαμβανομένων των 

οικονομικών απωλειών, εκτιμάται λαμβάνοντας υπόψη την επικινδυνότητα και την 

τρωτότητα του συστήματος. 

Διάγραμμα 5.1.6 Κίνδυνος στην περιοχή μελέτης





5.2 Εξεταζόμενα κατολισθητικά φαινόμενα στην περιοχή μελέτης

Οι περιοχές που επιλέχθηκαν για λεπτομερέστερη μελέτη διακρίθηκαν σε 

τρεις κατηγορίες. Αρχικά θα μελετηθούν κατολισθήσεις που έλαβαν χώρα κατά το 

παρελθόν και επαναδραστηριοποιήθηκαν στο παρόν. Στην κατηγορία αυτή θα 

μελετηθεί ο Δήμος Πεύκης που ανήκει στο Δημοτικό Διαμέρισμα Ωλένης. Στην 

περιοχή έχουν καταγραφεί 3 κατολισθητικά φαινόμενα τα οποία και θα εξεταστούν 

αναλυτικότερα. Στην δεύτερη κατηγορία εντάχθηκαν περιοχές όπου έχουν 

παρατηρηθεί παλαιότερα κατολισθητικά φαινόμενα, μέχρι όμως σήμερα δεν έχουν 

εμφανίσει κάποια δευτερογενή δραστηριότητα. Αντιπροσωπευτικό παράδειγμα 

αποτελεί η περιοχή η οποία και θα μελετηθεί λεπτομερέστερα του Δήμου Αντρώνιον 

του Δημοτικού Διαμερίσματος Λασιώνος. Τέλος, περιοχές στις οποίες δεν έχουν γίνει 

καταγραφές, θα αποτελέσουν μια επιπλέον κατηγορία προς συζήτηση καθώς θα γίνει 

μια απόπειρα προσδιορισμού των πιθανοτήτων εκδήλωσης κάποιου φαινομένου. 

Στην κατηγορία, με βάση τις κλίσεις των πρανών, τους σχηματισμούς και την 

υδρογεωλογία, παρουσιάζονται οι περιοχές Λουκάς και Πρόδρομος του Δημοτικού 

Διαμερίσματος Πηνείας. 

5.2.1 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α: ΔΗΜΟΣ ΠΕΥΚΗΣ

Στο Δήμο Πεύκης έχουν καταγραφεί 5 κατολισθητικά φαινόμενα. 

1ο Κατολισθητικό Φαινόμενο

Η κατολίσθηση αυτή ( 293891, 4183670) καταγράφηκε στο οδικό δίκτυο 

Πεύκη-Κλινδιά εντός πυρόπληκτης περιοχής. Στο σημείο παρατηρήθηκε παλαιότερη 

κατολίσθηση αλλά και επανεκδήλωση αυτής. Το φαινόμενο περιγράφεται από 

εκτεταμένες ροές εδαφών και λασποροές οι οποίες παρατηρούνται στο πρανές νότια 

της επαρχιακής οδού, κοντά στη διασταύρωση με δασικό/αγροτικό δρόμο. Πρόσφατα 

έγινε διάνοιξη τάφρου για την αποφυγή ροής υλικών στο οδόστρωμα. Γενικά, η 

περιοχή χαρακτηρίζεται από ήπιες έως μέσες μορφολογικές κλίσεις .Όσον αφορά στις 

υδρογεωλογικές- υδρολογικές συνθήκες έχουμε παρουσία αβαθούς υδροφόρου 

ορίζοντα καθώς και την εκδήλωση πηγών. Το πάχος του αποσαθρωμένου μανδύα 

είναι μεγάλο και επικάθεται σε εξαλλοιωμένα κροκαλοπαγή. Θέλοντας να δώσουμε 



την πιθανή αιτία εμφάνισης των γεγονότων αναφέρεται πως το μεγάλο πάχος του 

εδαφικού μανδύα σε συνδυασμό με τη μείωση της συνοχής των σχηματισμών λόγω 

κορεσμού αποτελεί τον βασικότερο παράγοντα δράσης. Ο κίνδυνος στην περιοχή 

εκτιμάται χαμηλός ενώ μέση θα μπορούσαμε να χαρακτηρίσουμε την επικινδυνότητα. 

Ικανοποιητική επέμβαση θα αποτελούσε μια επιφανειακή αποστράγγιση με 

επενδεδυμένη τάφρο μήκους 300m και κατασκευή τριών στραγγιστηρίων για 

απαγωγή των ομβρίων υδάτων. 

Εδαφοροή και ερπυσμός του μανδύα αποσάθρωσης στην επαρχιακή οδό Πέυκης-

Κλινδιάς. Διακρίνεται η τάφρος που έχει διανοιχθεί για τη συγκράτηση των ομβρίων και των 

παρασυρόμενων υλικών. 

2ο Κατολισθητικό φαινόμενο

Το δεύτερο αυτό γεγονός που καταγράφηκε αποτελεί μια νέα κατολίσθηση 

εντός του οικισμού της Πεύκης. Το σημείο δίνεται από τις συντεταγμένες χ:293535 

και ψ:4183181 και βρίσκεται εντός πυρόπληκτης περιοχής. Παρατηρήθηκε σε 

τεχνητά διαμορφωμένη θέση, με εκσκαφή και επίχωση ως μικρής κλίμακας αστοχία 

στο φρύδι διαμορφωμένου πλατώματος, που χρησιμοποιείται για το κοιμητήριο του 

χωριού. Οι κατολισθαίνοντες σχηματισμοί αποτελούν υλικά εκσκαφών για τη 

διαμόρφωση της αναβαθμίδας και παρουσιάζεται τοπική, εποχιακή υδροφορία. Το 

φαινόμενο παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον καθώς κύρια αιτία πρόκλησης 

θεωρείται η αποψίλωση του πρανούς λόγω της πυρκαγιάς. Ωστόσο ο κίνδυνος καθώς 

και η επικινδυνότητα κρίνονται χαμηλά. Προτείνεται επέκταση του υφιστάμενου 



τοίχου αντιστήριξης σε μήκος 50m και ύψος 2m και κατασκευή ενός στραγγιστηρίου 

απαγωγής ομβρίων υδάτων. 

Προέκταση τοίχου αντιστήριξης (επάνω), Κατασκευή στραγγιστηρίου (κάτω)



3ο Κατολισθητικό φαινόμενο

Μια παλαιά κατολίσθηση καταγράφηκε στην πυρόπληκτη περιοχή του 

οικισμού της Πέυκης(293308,4183682) με τη μορφή έντονης υποσκαφής και 

διάβρωσης του πρανούς. Στην περιοχή οι μορφολογικές κλίσεις είναι αυξημένες (50-

80%) και η κατά βάθος διάβρωση έντονη. Οι υποσκαφές εντοπίζονται στην επαφή 

των υπερκείμενων κροκαλοπαγών του Σχηματισμού Ερυμάνθου με τις υποκείμενες 

αμμούχες και ιλυούχες αργίλους του Σχηματισμού Κεραμιδιάς. Εμφανίζονται τοπικές 

υδροφορίες οι οποίες σε συνδυασμό με την έντονη κλίση αποτέλεσαν το έναυσμα του 

γεγονότος. Η κατολίσθηση παρουσιάζει χαμηλό κίνδυνο και επικινδυνότητα. Παρόλα 

αυτά προτείνεται και εδώ επιφανειακή αποστράγγιση με επενδεδυμένη τάφρο μήκους 

800m και κατασκευή πέντε στραγγιστηρίων για απαγωγή των ομβρίων υδάτων. 

4ο Κατολισθητικό φαινόμενο

Μια παλαιότερη κατολίσθηση την οποία διαδέχθηκε και ένα νεότερο γεγονός 

καταγράφηκε στην τοποθεσία Φούρκα- Παπαρούντα, πυρόπληκτη περιοχή με 

συντεταγμένες χ και ψ 294556 και 4182462 αντίστοιχα. 

Στην επαρχιακή οδό Πέρσαινας-Πεύκης, για μήκος περί τα 1300m

παρουσιάζονται αστοχίες πρανών, με κέντρο τη συγκεκριμένη θέση. Πρόκειται για 

τοπικές υποσκαφές και αρκετά εκτεταμμένες ροές άμμων στη βάση του πρανούς, 

συνοδευόμενες από ερπυσμό του εδαφικού μανδύα. Σημειώνεται ότι η οδός διαθέτει 

επένδυση σε όλο το μήκος του πρανούς. 

Ενώ οι μέσες μορφολογικές κλίσεις είναι της τάξης του 60-80%, το τεχνητό 

πρανές που έχει δημιουργηθεί για τη διεύλευση της επαρχιακής οδού, παρουσιάζει 

μεγαλύτερες κλίσεις και έχει ύψος 4-7m. Νότια της οδού και παράλληλα με αυτή 

διέρχεται παραπόταμος του Πηνειακού Λάδωνα, ο οποίος ασκεί μέτρια διαβρωτική 

δράση. 

Πρόκειται γενικά για περατούς σχηματισμούς που περιλαμβάνουν άμμους, 

ψαμμίτες και ιλυολίθους με παρεμβολές πάγκων κροκαλοπαγών. Το πάχος του 

αποσαθρωμένου μανδύα κυμαίνεται από λίγα cm μέχρι 30cm. Ο ερπυσμός του 

μανδύα σε συνδυασμό με τη διάνοιξη της επαρχιακής οδού είναι τα αίτια των δύο 

γεγονότων. Η περιοχή χαρακτηρίζεται από μέσο κίνδυνο και επικινδυνότητα.

Στην θέση αυτή προτείνονται καθαρισμός και συντήρηση της οδού σε μήκος 

1km, διαμόρφωση πρανούς σε μήκος 300m και ύψος 6m, φυτοκάλυψη σε έκταση 400 



στρεμμάτων καθώς και τοιχίο αντιστήριξης μήκους 500m και ύψους 2m και 

κατασκευή 3 στραγγιστηρίων.  

5ο Κατολισθητικό φαινόμενο

Μικρής κλίμακας αστοχίες, οφειλόμενες εν μέρει σε ανθρωπογενείς

παρεμβάσεις καταγράφηκαν στην τοποθεσία Παναγίτσα. Οι αστοχίες παρατηρήθηκαν 

στην πυρόπληκτη περιοχή αποτελούν ένα παλαιότερο γεγονός με συντεταγμένες 

χ:293779 και ψ:4182903. Η διάνοιξη οδού πρόσβασης και η κατασκευή μικρής 

γεφύρωσης έχουν διαταράξει την φυσιολογική απορροή μικρού χειμάρρου. 

Δεδομένου ότι το σύνολο της ανάντη περιοχής είναι καμένο, αναμένεται αύξηση της 

ποσότητας φερτών υλικών, αν και η υδρολογική λεκάνη του εν λόγω χειμάρρου είναι 

μικρή. Η θέση έχει μέσες μορφολογικές κλίσεις, αυξημένες σημαντικά νότια της 

εκκλησίας. Γενικά καταλαμβάνεται από άμμους και κροκαλοπαγή με παρουσία 

μανδύα αποσάθρωσης σημαντικού πάχους. Ανάντη της θέσης (νότια) εμφανίζονται 

εποχιακές εκφορτίσεις πηγών. 

Η εκσκαφή και η διαμόρφωση των πρανών λειτούργησε δυναμικά στην 

εκδήλωση του γεγονότος. Η περιοχή δεν παρουσιάζει ανησυχητικό κίνδυνο ή 

επικινδυνότητα, ωστόσο κάποιες παρεμβάσεις κρίνονται αναγκαίες. Αρχικά, πρέπει 

να βελτιωθεί η αποστράγγιση της θέσης με κατασκευή ενός στραγγιστηρίου και στη 

συνέχεια η συμπύκνωση ή αφαίρεση των φερτών υλικών (μπάζα, υλικά εκσκαφών) 

εκτιμώμενου όγκου 100 κυβικών μέτρων. Με φυτοκάλυψη μιας έκτασης 15 

στρεμμάτων θα επιτευχθεί ο έλεγχος της απορροής. Επιπλέον μείωση της ταχύτητας 

απορροής θα δώσει ένα ανασχετικό φράγμα από συρματοκιβώτιο ή πετρόκτιστο. 

           



5.2.2 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β: ΔΗΜΟΣ ΑΝΤΡΩΝΙΟΥ

Το Αντρώνιο παρουσιάζει εξαιρετικό ενδιαφέρον καθώς έχουν γίνει έξι 

καταγραφές παλαιότερων κατολισθήσεων οι οποίες όμως βρίσκονται σε εξέλιξη. Ο 

δήμος είναι πυρόπληκτος και οι συνθήκες που επικρατούν κρίνουν τόσο τον κίνδυνο 

όσο και την επικινδυνότητα στην περιοχή σε υψηλά επίπεδα. 

             Στο βορειοανατολικό τμήμα του Αντρωνίου παρατηρούνται ρωγματώσεις του 

υπάρχοντος δρόμου καθώς και υπεκσκαφές των συνοδευτικών τεχνικών έργων που 

οφείλονται στην απώλεια επιπέδου στήριξης εξαιτίας της κατά βάθος 

οπισθοδρομούσας διάβρωσης και της εκδήλωσης κατολισθητικών φαινομένων. 

Υπάρχει κίνδυνος καταστροφής του δρόμου που σαν αποτέλεσμα θα έχει τη διακοπή 

της οδικής πρόσβασης προς τον οικισμό. 

Διακρίνεται ο κίνδυνος καταστροφής 

του δρόμου λόγω της υπεκσκαφής του 

τεχνικού έργου από την 

οπισθοδρομούσα και κατά βάθος 

δάβρωση των πρανών.

Εκδήλωση των κατολισθητικών 

φαινομένων στον ερυθροπυριτικό 

σχηματισμό



Το Αντρώνι βρίσκεται χτισμένο στην νοτιοδυτική απόληξη υπολειμματικής 

επιφάνειας επιπέδωσης με μέσο υψόμετρο 620m, περίπου, η οποία αποστραγγίζεται 

από μικρά ρέματα, που διαβρώνουν κατάντη τους γεωλογικούς σχηματισμούς 

(οπισθοδρομούσα διάβρωση) δημιουργώντας μορφολογικές κλίσεις μεγαλύτερες από 

100%, σχεδόν κατακόρυφες.

Στην περιοχή απαντά ο ερυθροπυριτικός κλαστικός σχηματισμός 

Πλειστοκαινικής ηλικίας. Πρόκειται για χερσαίες αποθέσεις κροκαλοπαγούς που 

περιέχει αποκλειστικά πυριτικές κροκάλες μικρού μεγέθους, που συνδέονται με 

λεπτομερές αργιλοαμμούχο υλικό. Χαρακτηρίζεται από μικρή έως ελάχιστη συνοχή 

και είναι το ανώτερο μέλος του σχηματισμού του Ερύμανθου. Επιφανειακά υπάρχει 

μανδύας αποσάθρωσης ερυθρού χρώματος και πάχους έως 5m. Βόρια της περιοχής 

διέρχεται ρηξιγενής ζώνη γενικής διεύθυνσης ΒΔ-ΝΑ. 

Τα ατμοσφαιρικά κατακρημνίσματα που πέφτουν στον αποσαθρωμένο 

μανδύα κατά το μεγαλύτερό τους ποσοστό κατεισδύουν στο υπέδαφος. Το ποσοστό 

που απορρέει επιφανειακά, λόγω των μεγάλων κλίσεων, ρέει με μεγάλη ταχύτητα και 

διαβρώνει τους γεωλογικούς σχηματισμούς, οι οποίοι έχουν μικρή συνοχή, 

δημιουργώντας ευνοϊκές συνθήκες εκδήλωσης κατολισθητικών φαινομένων. 

Η οπισθοδρομούσα και η κατά βάθος διάβρωση των πρανών καθώς και η 

απορροή των ομβρίων υδάτων δημιουργούν ευνοϊκές συνθήκες εκδήλωσης 

κατολισθητικών φαινομένων. Αποτέλεσμα των παραπάνω είναι η υπεκσκαφή τόσο 

των διάφορων τεχνικών έργων όσο και των κτισμάτων. 

Στα βόρεια πρανή της υπολειμματικής επιφάνειας επιπέδωσης και 

συγκεκριμένα στο βορειοανατολικό τμήμα του Αντρωνίου παρατηρείται κίνδυνος 

καταστροφής του αγροτικού 

δρόμου καθώς και των διαφόρων 

έργων λόγω της κατά βάθος 

οπισθοδρομούσας διάβρωσης και 

της εκδήλωσης κατολισθητικών 

φαινομένων. 



Εκδήλωση των κατολισθητικών φαινομένων στον ερυθροπυριτικό σχηματισμό οι 

οποίες και δημιουργούν πρανή με μεγάλες μορφολογικές κλίσεις.

Στα νότια πρανή της υπολειμματικής επιφάνειας επιπέδωσης και 

συγκεκριμένα στο νοτιοανατολικό τμήμα του Αντρωνίου παρατηρείται κίνδυνος 

καταστροφής του ασφαλτοστρωμένου και του αγροτικού δρόμου, των διαφόρων 

τεχνικών έργων καθώς και των οικιών λόγω της κατά βάθος διάβρωσης και της 

εκδήλωσης κατολισθητικών φαινομένων που έχουν ως συνέπεια την απώλεια 

στήριξης. 

Καταστροφές στον προαύλιο χώρο σχολείου λόγω της απώλειας στήριξης εξαιτίας της 

εκδήλωσης των κατολισθητικών φαινομένων.



Στα βορειοδυτικά πρανή της υπολειμματικής επιφάνειας επιπέδωσης και 

συγκεκριμένα στο δυτικό τμήμα του οικισμού Αντρωνίου παρατηρείται κίνδυνος 

καταστροφής έργων υποδομής (απαγωγούς ομβρίων υδάτων, δρόμων) και οικιών 

λόγω της κατά βάθος οπισθοδρομούσας διάβρωσης και της εκδήλωσης 

κατολισθητικών φαινομένων που έχουν ως αποτέλεσμα την απώλεια στήριξής τους. 

Καταστροφή του έργου 

απαγωγής των ομβρίων 

υδάτων λόγω υπεκσκαφής 

του εδάφους στήριξης

Διακρίνεται η επιπλέον 

διάβρωση των πρανών λόγω της 

μη κατάλληλης θέσης 

κατασκευής του αγωγού 

απαγωγής. 



Στα νότια πρανή της υπολειμματικής επιφάνειας επιπέδωσης και 

συγκεκριμένα στο νοτιοδυτικό τμήμα του Αντρωνίου παρατηρείται κίνδυνος 

καταστροφής του αγροτικού δρόμου και αγρών λόγω της κατά βάθος 

οπισθοδρομούσας διάβρωσης και της εκδήλωσης κατολισθητικών φαινομένων. 

Σχηματισμός πρανών με μεγάλη μορφολογική κλίση λόγω της εκδήλωσης των 

κατολισθητικών φαινομένων.



Θα πρέπει, λοιπόν, να γίνει λεπτομερής μελέτη στην περιοχή του Αντρωνίου 

με στόχο την αντιμετώπιση των κατολισθητικών φαινομένων. Η μελέτη θα 

περιλαμβάνει τους τρόπους τοποθέτησης των συρματοκιβωτίων, απαγωγής ομβρίων 

υδάτων, κατασκευής κορμοδεμάτων, δενδροφύτευσης και τοίχων αντιστήριξης των 

πρανών. 

Νότια της 

περιοχής Ζηραίικα 

και στα νότια 

πρανή της 

επιφάνειας 

επιπέδωσης 

παρατηρούνται 

κατά βάθος 

οπισθοδρομούσα 

διάβρωση και 

εκδήλωση 

κατολισθητικών 

φαινομένων που 

σα συνέπεια έχουν να εκδηλωθεί κίνδυνος καταστροφής αγροτικού δρόμου, αγρών 

και οικιών. 

Η οπισθοδρομούσα και η κατά βάθος διάβρωση των πρανών καθώς και η απορροή των 

ομβρίων υδάτων δημιουργούν ευνοϊκές συνθήκες εκδήλωσης κατολισθητικών 

φαινομένων. Αποτέλεσμα των παραπάνω είναι η υπεκσκαφή αγρών, τεχνικών έργων 

και κτισμάτων.

Σε αντίθεση με τις υπόλοιπες θέσεις κατολίσθησης, η τελευταία παρουσιάζει 

μέσο κίνδυνο και χαμηλή επικινδυνότητα. Έτσι, τα μέτρα που προτείνονται είναι να 

τοποθετηθούν αρχικά πέντε κορμοφράγματα ύψους 2m κατά μήκος της κοίτης του 

ρέματος. Στη συνέχεια να τοποθετηθούν συρματοκιβώτια στο κάτω μέρος του 

αγροτικού δρόμου και σε μήκος 20m. Τέλος, να γίνει δενδροφύτευση σε έκταση 10 

στρεμμάτων. 



5.3.3 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ: ΔΗΜΟΙ ΛΑΓΑΝΑ, 

ΑΚΡΟΠΟΤΑΜΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ

Τέλος, περιοχές στις οποίες δεν έχουν γίνει καταγραφές, θα αποτελέσουν μια 

επιπλέον κατηγορία προς συζήτηση καθώς θα γίνει μια απόπειρα προσδιορισμού των 

πιθανοτήτων εκδήλωσης κάποιου φαινομένου. Στην κατηγορία αυτή παρουσιάζονται 

οι περιοχές Λαγανάς και Ακροποταμιά του Δημοτικού Διαμερίσματος Πηνείας καθώς 

και το χωριό Μουζάκιον το οποίο υπάγεται στο Δημοτικό Διαμέρισμα Ωλένης. Και οι 

τρεις περιοχές αποτελούν πυρόπληκτους οικισμούς καθώς οι πληγείσες περιοχές 

κρίνονται ιδιαίτερης επικινδυνότητας. 

Όπως, έχει επανειλημμένα αναφερθεί στην παρούσα μελέτη οι παράγοντες 

που σχετίζονται με κάποιο κατολισθητικό φαινόμενο είναι πολλοί και συμβάλλουν, 

κυρίως, συνδυαστικά. Έτσι , τα σημεία που απαιτούν λεπτομερέστερη παρατήρηση 

είναι τα «σημεία τομής» των χαλαρών και ασύνδετων υλικών με τις έντονες 

μορφολογικές κλίσεις και την παρουσία του υδρογραφικού δικτύου. 

Οι περιοχές που επιλέχθηκαν ως οι πιο επιρρεπείς (high risk) σε κάποιο 

κατολισθητικό φαινόμενο αποτελούν τέτοια «σημεία τομής» καθώς και 

παρουσιάζουν μια επιπλέον «αδυναμία» λόγω των επιπτώσεων που σημειώνονται 

λόγω των πυρκαγιών.  

Αναλυτικότερα, οι οικισμοί Λαγανάς (x:285980, y:4186415) και 

Ακροποταμιά (x:284972, y:4189847) εδράζονται σε αλλουβιακές αποθέσεις καθώς 

και σε αναβαθμίδες. Χαρακτηρίζονται από σχετικά ομαλό μορφολογικό ανάγλυφο, 

όμως η παρουσία μεγάλης τάξης ρεμάτων σε συνδυασμό με την μεγάλη περατότητα 

και χαμηλή συνεκτικότητα των εδαφών τις κατατάσσουν σε περιοχές υψηλής 

επικινδυνότητας. Μια έντονη και μεγάλης διάρκειας βροχόπτωση θα μπορούσε 

(πιθανών) να προκαλέσει μια έντονη λασποροή με όλες τις επακόλουθες δυσάρεστες 

συνέπειες. 

Ο οικισμός Μουζάκιο, βρίσκεται στα όρια της περιοχής μελέτης (x: 284940, 

y:4185285). Στην περιοχή εμφανίζονται κυρίως αργιλοψαμμιτικοί (ημιπερατοί) 

σχηματισμοί με κλίσεις μορφολογικού αναγλύφου της τάξεως του 30-70%. Τα πρανή 

παρουσιάζουν ένα προσανατολισμό ΒΑ ενώ νοτιοδυτικά οι κλίσεις  ακολουθούν ΝΑ 

διεύθυνση. Είναι εμφανής έτσι ο κίνδυνος κατολίσθησης στην περιοχή, ιδιαίτερα 



συνδυάζοντας όλα τα παραπάνω με την έλλειψη ριζικής υποστήριξης των 

πρανών.(Εικ. 5.3.3)

Εικ. 5.3.3 Καμένο πρανές πολύ υψηλής μορφολογικής κλίσης, με φαινόμενα 

ερπυσμού και καταπτώσεων, νότια του Μουζακίου.  
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