ΣΕΙΡΑ

ΠΟΤΑΜΟΙ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
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ΠΗΓΕΣ

1

Αλιάκμονας

297

300

1,90
(22/04/56)

ΓράμμοςΚόζακας

2

Αχελώος

220

200

3,10
(12/10/59)

Νότια Πίνδος

3

Πηνειός
(Θεσσαλίας)

205

300

3,70
(07/04/56)

ΧάσιαΑντιχάσια

ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Μεγάλος ποταμός, μήκους 297 χιλιομέτρων, που ρέει ολόκληρος σε ελληνικό
έδαφος. Πηγάζει από το Βόιο όρος, στη θέση Μαύρη Πέτρα, και χύνεται στον
Θερμαϊκό Κόλπο, αφού διαγράψει σχεδόν ορθή γωνία με την κορυφή προς Νότο.
Η πορεία του, αρχικά ΝΑ, καθορίζεται από τις, παράλληλες σχεδόν, παρατάξεις της
Πίνδου δυτικά και των Άσκιου-Βούρινου ανατολικά. Όταν φτάνει στο νοτιότερο
σημείο του, αναγκάζεται να στραφεί ΒΑ από την παράταξη των Καμβουνίων, του
Τίταρου και των Πιερίων. Το μέγιστο πλάτος του (εκτός της τεχνητής λίμνης
Πολύφυτου) είναι 120 μέτρα και η ταχύτητα της ροής του 1 μέτρο/δευτερόλεπτο.
Παλαιότερα, κατά την εποχή των βροχών δεν είχε σταθερή κοίτη στις εκβολές του
και πλημμύριζε συχνά μεγάλες εκτάσεις, πράγμα που του έδωσε την ονομασία
Λωλοπόταμος. Υπάρχουν μαρτυρίες ότι κατά την αρχαία εποχή οι τριήρεις τον
ανέπλεαν σε αρκετά μεγάλο μήκος από τις εκβολές του.
(ή Ασπροπόταμος). Μεγάλος ελληνικός ποταμός, μήκους 220 χιλιομέτρων.
Τροφοδοτείται (όπως οι περισσότεροι μεγάλοι ελληνικοί ποταμοί) από την περιοχή
του Μετσόβου και ρέει νότια για να χυθεί στο Ιόνιο Πέλαγος. Τα νερά του, που
χρησιμοποιούνται με τη βοήθεια τεχνητών λιμνών, μεταφέρουν άφθονες λευκές
φερτές ύλες, οι οποίες έχουν δημιουργήσει προσχώσεις στις ακτές και αξιόλογο
δέλτα, μεγάλης οικολογικής σημασίας. Παραπόταμοί του είναι ο Αγραφιώτικος, ο
Καμπύλος ή Μέγδοβας και ο Κρικελοπόταμος ή Αγαλιανός. Η εκτροπή των υδάτων
του για καλύτερη εκμετάλλευση θεωρείται ένα από τα πολύ μεγάλα έργα που
γίνονται στην Ελλάδα, αν και αντιμετωπίζει την αντίθεση πολλών οικολόγων.
(παλαιότερα Σαλαμβριάς). Μεγάλος ελληνικός ποταμός της Θεσσαλίας, την
πεδιάδα της οποίας αποστραγγίζει με τους πολυάριθμους παραπόταμούς του. Οι
κύριες πηγές του βρίσκονται στην περιοχή Μετσόβου, όχι μακριά από τις πηγές
του Αλιάκμονα (γι' αυτό κατά τη λαϊκή παράδοση οι δύο αυτοί ποταμοί
θεωρούνται «αδελφοί»). Στην πραγματικότητα, όμως, ο Πηνειός, που είναι
πολύυδρος, τροφοδοτείται από όλους τους ορεινούς όγκους που περιβάλλουν τη
Θεσσαλία. Ο ίδιος παραλαμβάνει όγκους νερού από την περιοχή του Μετσόβου,
δέχεται όμως παραπόταμους από την Πίνδο, από την Όθρυ και από το ορεινό
σύστημα Ολύμπου-Καμβουνίων. Το τελευταίο του τμήμα διαρρέει την περίφημη
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Έβρος

4

204

400

10,20
(24/04/56)

Βουλγαρία

0,60
(18/10/58)

Βουλγαρία

Έβρος

5

Νέστος

130

400

6

Στρυμόνας

118

250

115

200

7

Θύαμις (Καλαμάς)

6,00
(23/10/58)
1,92
(26/04/53)

κοιλάδα των Τεμπών μεταξύ Ολύμπου και Όσσας. Η κοιλάδα αυτή φαίνεται ότι
ανοίχτηκε από τον Πηνειό και είναι η μοναδική φυσική διέξοδος αποστράγγισης
των υδάτων της Θεσσαλίας. Ο Πηνειός χύνεται στο Αιγαίο Πέλαγος, νότια του
ακρωτηρίου του Πλαταμώνα.
(ή Μαρίτσα). Ο μεγαλύτερος, μετά τον Δούναβη, ποταμός της Βαλκανικής
Χερσονήσου, που οφείλει την ονομασία του στον Έβρο, γιο του βασιλιά της
Θράκης Κάσσανδρου. Οι πηγές του βρίσκονται στις πλαγιές του Ρίλου, του
υψηλότερου όρους της Βαλκανικής Χερσονήσου στη Βουλγαρία, δέχεται όμως
νερά και από τη Ροδόπη και από την οροσειρά του Αντιαίμου, μέσω των
παραπόταμών του Άρδα και Τόντζου. Το πρώτο τμήμα του Έβρου είναι μια εύφορη
κοιλάδα μήκους 200 χιλιομέτρων και ύψους 100 περίπου μέτρων, στο κέντρο της
οποίας βρίσκεται η Φιλιππούπολη, πόλη που έχτισε ο πατέρας του Αλέξανδρου.
Με τους δύο παραποτάμους του ο Έβρος ενώνεται στην Αδριανούπολη και από το
σημείο αυτό στρέφεται νότια. Χύνεται στο Αιγαίο Πέλαγος, αφού δεχτεί και τα
νερά του μεγάλου Εργίνη (ο οποίος αποστραγγίζει την ανατολική Θράκη), ύστερα
από ολική ροή 539 χιλιομέτρων, τα τελευταία 204 χιλιόμετρα της οποίας
αποτελούν το σύνορο Ελλάδας-Τουρκίας. Στις εκβολές του ο ποταμός σχηματίζει
αξιόλογο δέλτα, μέγιστου πλάτους 12 χιλιομέτρων. Ο Έβρος είναι πλούσιος σε
νερό και ήρεμος (επειδή οι υψομετρικές διαφορές που διασχίζει είναι μικρές),
αλλά όχι πλωτός, γιατί μεταφέρει πολλές φερτές ύλες, οι αποθέσεις των οποίων
τον κάνουν αβαθή.
(ο Μέστα των Βουλγάρων). Ποταμός των Βαλκανίων, που ανήκει στη Βουλγαρία
και στην Ελλάδα. Ξεκινά από την ορεινή μάζα που βρίσκεται νότια της Σόφιας και
ειδικότερα από το όρος Ρίλο, όπως και ο Έβρος, αλλά από τη νότια πλευρά, και
σχηματίζεται από δύο αρχικούς κλάδους, το Λευκό και τον Μαύρο. Μπαίνει στην
Ελλάδα στο νομό Δράμας και ρέει νοτιοανατολικά λόγω της παρουσίας των
ορεινών όγκων Φαλακρού και Λεκάνης. Τελικά στρέφεται νότια και χύνεται στο
βόρειο Αιγαίο απέναντι από τη Θάσο, ύστερα από ροή 130 χιλιομέτρων σε
ελληνικό έδαφος. Οι εκβολές του σχηματίζουν αξιόλογο δέλτα που θεωρείται
σημαντικός υγροβιότοπος. Είναι πολύυδρο ποτάμι, με αρκετά γρήγορη ροή (άνω
των 2 μέτρων/δευτερόλεπτο), επειδή πρέπει σε μικρό χώρο να καλύψει μεγάλες
υψομετρικές διαφορές.

Βουλγαρία
Δούσκος

(ή Καλαμάς). Ποταμός της Ηπείρου, που πηγάζει από το όρος Μερόπη ή
Νεμέρτσκα των ελληνοαλβανικών συνόρων και χύνεται στο Ιόνιο Πέλαγος,
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Θύαμις (Καλαμάς)

8

Αλφειός

110

300

1,76
(02/09/60)

Ταΰγετος

9

Αραχθος

110

300

1,08
(27/06/60)

Μέτσοβο

10

Ενιπέας

84

100

11

Ευρώτας
(Θεσσαλίας)

82

200

12

Ασωπός

80

200

0,31
(12/05/79)

ΕλικώναςΥλίκη

80

100

2,16
(24/09/60)

Τομαροχώρια

0,95
(20/04/56)
0,70
(27/06/56)

Χαλκοδόνιο
Βλαχοκερασιά

Λούρος
13

14

Σπερχειός

80

400

15

Μέγδοβας

78

100

1,07
(25/01/61)
2,32
(15/10/79)

απέναντι από την Κέρκυρα, βορειοδυτικά της Ηγουμενίτσας. Η ανώτερη και μέση
ροή του διασχίζει τοπία μεγάλης φυσικής ομορφιάς.
Ο μεγαλύτερος ποταμός της Πελοποννήσου, μήκους 110 χιλιομέτρων. Χύνεται
στον Κυπαρισσιακό Κόλπο, ύστερα από ροή αρχικά βορειοδυτική και κατόπιν
δυτική. Στα λεγόμενα Τριπόταμα ενώνεται με τους μεγάλους παραπόταμούς του
Λάδωνα και Ερύμανθο. Διαθέτει αρκετά πλούσια πανίδα. Κατά τη μυθολογία ήταν
γιος του Ωκεανού και της Τηθύος.
Ποταμός της Ηπείρου, μήκους 110 χιλιομέτρων. Πηγάζει από το βουνό Λάκμος,
νοτιοανατολικά του Μετσόβου, και χύνεται στον Αμβρακικό Κόλπο. Το μέγιστο
πλάτος του στην πεδιάδα της Άρτας φτάνει τα 80 μέτρα.
Παραπόταμος του θεσσαλικού Πηνειού. Πηγάζει από την Όθρυ και χύνεται στον
Πηνειό, αφού δεχτεί τα νερά του Απιδανού και του Σοφαδίτικου ποταμού.
Άλλη ονομασία του θεσσαλικού ποταμού Τιταρήσιου.
(ήΩρωπός ή Βουριένης). Ποταμός της Αττικής, μήκους 80 χιλιομέτρων. Πηγάζει
από τις ανατολικές πλαγιές του Κιθαιρώνα και χύνεται στο νότιο Ευβοϊκό Κόλπο,
ανάμεσα στη Σκάλα Ωρωπού και στο Χαλκούτσι.
Ποταμός της Ηπείρου. Ξεκινά από το νομό Ιωαννίνων και από το βόρειο τμήμα των
Θεσπρωτικών Ορέων, νότια της Δωδώνης. Μπαίνει στο νομό Πρέβεζας, σχηματίζει
αξιόλογη τεχνητή λίμνη και ρέει νότια, για να χυθεί στο δυτικό τμήμα του
Αμβρακικού Κόλπου.

Τυμφρηστός
Νότια Πίνδος

16

Αξιός

76

400

4,20
(11/12/59)

Π.Γ.Δ.Μ.

17

Αώος

70

0

1,12
(12/08/60)

Βόρεια Πίνδος

Μεγάλος ποταμός της Βαλκανικής Χερσονήσου, μήκους 336 χιλιομέτρων, που
πηγάζει από την Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας και χύνεται
στον Θερμαϊκό Κόλπο. Η ροή του σε ελληνικό έδαφος έχει μήκος 76 χιλιόμετρα.
Στο τελευταίο τμήμα το πλάτος της κοίτης του ξεπερνά συχνά τα 500 μέτρα και το
βάθος του τα 2 μέτρα, για να αυξηθεί πολύ περισσότερο (άνω των 5 μέτρων)
ύστερα από έντονες βροχοπτώσεις. Η ταχύτητα των υδάτων του είναι 1,75
μέτρα/δευτερόλεπτο.
Ποταμός της Ηπείρου, το αρχικό τμήμα του οποίου, μήκους 70 χιλιομέτρων, ανήκει
στην Ελλάδα. Οι πηγές του βρίσκονται στους ορεινούς όγκους βόρεια του
Μετσόβου και, πριν μπει σε αλβανικό έδαφος, ενώνεται με τον παραπόταμό του
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18

Γαλλικός

70

100

Κρούσια

19

Λάδωνας

70

200

1,10
(23/06/56)

Αροάνια

70

100

0,85
(02/10/59)

Βαρδούσια

Μόρνος
20
Μόρνος
21

Πηνειός
(Πελοποννήσου)

70

300

2,20
(25/04/56)

Ερύμανθος

22

Πάμισος
(Θεσσαλίας)

60

100

0,22
(27/10/59)

Τετράζιο

23

Λουδίας

60

150

52

200

4,15
(20/12/54)

Όρη Σουλίου

24

Αχέροντας

Κρύα Βρύση

25

Αγγίτης

50

100

2,80
(03/07/56)

Πηγή Αγγίτη

26

Πάμισος
(Πελοποννήσου)

48

200

1,60
(25/06/56)

Τετράζιο

Σαραντάπορο. Σημαντικός παραπόταμός του είναι επίσης και ο πολύ γνωστός για
την ωραιότητα του τοπίου που διασχίζει Βοϊδομάτης ή Βοϊδομάτι.
(ή Eχέδαρος ή Εχέδωρος). Ποταμός της Μακεδονίας, που πηγάζει από το όρος
Δύσωρο ή Κρούσια και χύνεται στον Θερμαϊκό Κόλπο. Το μήκος του είναι 70
χιλιόμετρα και η ταχύτητα των υδάτων του 2 μέτρα/δευτερόλεπτο
Σημαντικός παραπόταμος του Αλφειού ποταμού. Τροφοδοτείται από τον ορεινό
όγκο των Αροάνιων, διασχίζει τα σύνορα Αχαΐας και Αρκαδίας και χύνεται μαζί με
τον Αλφειό στην περιοχή Τριπόταμων, λίγο πριν από την ένωσή του με τον
Ερύμανθο. Νότια της Δάφνης Καλαβρύτων τα νερά του σχηματίζουν αξιόλογη
τεχνητή λίμνη.
Ποταμός του κεντρικού τμήματος της Στερεάς Ελλάδας, που τροφοδοτείται από
την Οίτη, τα Βαρδούσια και την Γκιώνα. Σχηματίζει τεχνητή λίμνη στην περιοχή
Λιδωρικίου, στρέφεται δυτικά μεταξύ των ορέων Λιδορικίου και Ναυπακτίας και
χύνεται στον Κορινθιακό Κόλπο κοντά στη Ναύπακτο.
Ποταμός της Πελοποννήσου που πηγάζει από το ορεινό συγκρότημα του
Ερύμανθου και των παραφυάδων του και χύνεται στο Ιόνιο Πέλαγος κοντά στη
Γαστούνη. Σχηματίζει τεχνητή λίμνη, με επιφάνεια περίπου διπλάσια της λίμνης
του Μαραθώνα.
Ένας από τους πολυάριθμους παραπόταμους του θεσσαλικού Πηνειού.
Τροφοδοτείται από την οροσειρά της Πίνδου, ρέει ανατολικά και ενώνεται με τον
Πηνειό κοντά στα σύνορα των νομών Τρικάλων και Καρδίτσας.
Ποταμός της κεντρικής Μακεδονίας. Η κανονική του ροή ξεκινά από τα όρη των
συνόρων μεταξύ Ελλάδας και Πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της
Μακεδονίας, αλλά τα αποξηραντικά έργα της περιοχής περιόρισαν πολύ το μήκος
του.
(ή Μαύρος ή Μαυροπόταμος ή Αχέρας ή Φαναριώτικος). Ποτάμι της Ηπείρου που
πηγάζει από τα όρη του Σουλίου. Στις πηγές του, κατά την παράδοση, ζούσε
δράκοντας που σκοτώθηκε από τον Άγιο Δωνάτο ή Αϊδωνάτο (ο άγιος αυτός
πιθανότατα είναι το ίδιο πρόσωπο με τον αρχαίο θεό Αϊδωνέα). Χύνεται στο Ιόνιο
Πέλαγος, αφού ενωθεί με τον παραπόταμό του Κωκυτό ή Βουβό.
Mικρό ποτάμι της Μακεδονίας, παραπόταμος του Στρυμόνα.
Ποταμός της Πελοποννήσου, στο νομό Μεσσηνίας. Τροφοδοτείται κυρίως από το
όρος Τετράζιο και ρέει νότια, μεταξύ των υψωμάτων της Ιθώμης και των βόρειων
προεκτάσεων του Ταΰγετου, για να χυθεί στο Ιόνιο Πέλαγος (Μεσσηνιακός
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Κόλπος) στην περιοχή Μεσσήνης.
Πάμισος
27

Εύηνος

40

300

28

Ασωπός
(Πελοποννήσου)

40

50

29

Γερωποταμός

32

50

30

Ευρώτας
(Πελοποννήσου)

0

0

31

Αγραφιώτης

0

0

32

Απιδανός

0

0

33

Άρδας

0

0

0

0

Βοϊδομάτι(ης)
34
Βοϊδομάτι(ης)

35

Βοιωτικός Κηφισός

0

0

36

Βουραϊκός

0

0

0,58
(09/10/59)

Όρη
Ναυπακτίας

0,50
(29/06/56)
0,10
(29/06/56)

ΤραχύΦαρμακά

(ή Φείδαρης). Ποταμός της Στερεάς Ελλάδας. Πηγάζει από το βουνό Κόρακας και
χύνεται στον Πατραϊκό Κόλπο ανατολικά του Μεσολογγίου, αφήνοντας σημαντικές
αποθέσεις στο θαλάσσιο βυθό. Με τα τελευταία έργα της ΕΥΔΑΠ τα νερά του θα
χρησιμοποιηθούν για την ύδρευση της Αθήνας.

Κόφινας
(ή Ίρις). Ο κύριος ποταμός του νομού Λακωνίας, που οφείλει την ονομασία του
στον ομώνυμο μυθικό βασιλιά της Λακωνίας, εγγονό του Λέλεγος και πατέρα της
Σπάρτης. Πηγάζει από την ορεινή περιοχή μεταξύ Λακωνίας και Αρκαδίας, δέχεται
όμως πολλούς ορμητικούς παραπόταμους από τον Πάρνωνα και τον Ταΰγετο.
Αποστραγγίζει τη μεταξύ τους κοιλάδα και χύνεται στον κόλπο της Λακωνίας, αφού
αρδεύσει την πεδιάδα του Έλους.
Παραπόταμος του Αχελώου. Χωρίζει την περιοχή των Αγράφων σε δυτική και
ανατολική.
Μικρός ποταμός, παραπόταμος του Ενιπέα, παραπόταμου του θεσσαλικού
Πηνειού. Κοντά στις πηγές του (Φάρσαλα) ονομάζεται και Ταμπάκος.
Παραπόταμος του Έβρου που πηγάζει από τα όρη της δυτικής Ροδόπης στη
Βουλγαρία. Ενώνεται με τον Έβρο στην Αδριανούπολη.
Παραπόταμος του Αώου. Διασχίζει το περίφημο για τη φυσική του ομορφιά
φαράγγι του Βίκου, βάθους 500-1.000 μέτρων και μήκους 25 χιλιομέτρων. Ο
ποταμός αυτός συγκεντρώνει τα τελευταία χρόνια το έντονο ενδιαφέρον των
φυσιολατρών και των οπαδών του αθλήματος κατάβασης ρευμάτων με κανό και
σχεδίες.
(ή Φωκικός ή Μαυρονέρι). Ποταμός της Στερεάς Ελλάδας, που πηγάζει από τον
Παρνασσό, δέχεται όμως νερά και από την Γκιώνα και την Οίτη. Ορισμένα τμήματα
της αρχικής ροής του διασχίζουν απόκρημνες περιοχές, καθώς βρίσκονται
ανάμεσα στους μεγάλους ορεινούς όγκους της Στερεάς. Παλαιότερα
τροφοδοτούσε τη λίμνη Κωπαΐδα, σήμερα όμως τα νερά του, αφού ποτίσουν τη
βοιωτική πεδιάδα, συγκεντρώνονται με σύστημα καναλιών στην Υλίκη.
Ποταμός της Αχαΐας, που πηγάζει από τον Ερύμανθο και χύνεται στον Κορινθιακό
Κόλπο στο Διακοπ(φ)τό. Γνωστός είναι κυρίως για τη φυσική ομορφιά του
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37

Γλαύκος

0

0

38

Γοργοπόταμος

0

0

0

0

39

Ερυθροπόταμος

40

Ερύμανθος

0

0

41

Ζαγορίτικος

0

0

42

Ιλισσός

0

0

43

Κομψάτος

0

0

44

Μυλοπόταμος

0

0

45

Νέδας

0

0

46

Πείρος

0

0

0

0

0

0

Σαλωνίτικος
47
48

Ενιπέας

φαραγγιού που διασχίζει, παράλληλα προς το οποίο προχωρεί ο οδοντωτός
σιδηρόδρομος.
(ή Λεύκα). Ποταμός της Αχαΐας, μήκους 27 χιλιομέτρων, που πηγάζει από το
Παναχαϊκό όρος και χύνεται στον Πατραϊκό Κόλπο ανάμεσα στην Πάτρα και στο
Μυντιλόγλι.
Παραπόταμος του Σπερχειού, που πηγάζει από την Οίτη. Είναι γνωστός από την
ανατίναξη της σιδηροδρομικής γέφυρας που πέτυχαν άνδρες της Εθνικής
Αντίστασης κατά τη διάρκεια της γερμανικής κατοχής.
Παραπόταμος του Έβρου. Πηγάζει από τη Βουλγαρία και διασχίζει το βόρειο τμήμα
του νομού Έβρου με κατεύθυνση Δ-Α.
Παραπόταμος του Αλφειού. Πηγάζει από το ομώνυμο βουνό και ενώνεται με τον
Αλφειό αμέσως μετά τη συμβολή του με τον Λάδωνα.
Παραπόταμος του Άραχθου, που πηγάζει από το Μιτσικέλι.
(ή Ιλισός ή Ειλισσός). Ποταμός της Αττικής με μεγάλη σημασία κατά την
αρχαιότητα. Πήγαζε από τον Υμηττό και χυνόταν στο Φάληρο, μετά την ένωσή του
με τον Κηφισό.
(ή Κουρού). Ποταμός της Θράκης. Οι πηγές του βρίσκονται στους ορεινούς όγκους
μεταξύ ανατολικής και δυτικής Ροδόπης στο νομό Ξάνθης, σύντομα όμως η ροή
του μπαίνει στο νομό Ροδόπης και στρέφεται νότια για να χυθεί στη Βιστονίδα.
Μικρό υδάτινο ρεύμα της βόρειας Κρήτης στο νομό Ρεθύμνου.
Μικρού μήκους ποταμός της δυτικής Πελοποννήσου, σύνορο των νομών Ηλείας
και Μεσσηνίας. Πηγάζει από τους ορεινούς όγκους που κλείνουν από τα δυτικά τη
λεκάνη της Μεγαλόπολης, ρέει δυτικά μεταξύ Τετραζίου και Κοντοβουνίων και
χύνεται στον Κυπαρισσιακό Κόλπο μεταξύ Κυπαρισσίας (Μεσσηνία) και Ζαχάρως
(Ηλεία).
(ή Πύρρος). Μικρός ποταμός της Αχαΐας. Τροφοδοτείται από την ορεινή περιοχή
μεταξύ Παναχαϊκού όρους και Ερύμανθου. Χύνεται στον Πατραϊκό Κόλπο,
ανατολικά της Κάτω Αχαΐας.
Μικρός ποταμός της κεντρικής Στερεάς Ελλάδας. Τροφοδοτείται από τους ορεινούς
όγκους της Γκιώνας και του Παρνασσού και χύνεται στον Κρισσαίο Κόλπο (ή της
Ιτέας).
Μικρός παραπόταμος του Αλφειού της Πελοποννήσου.
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