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 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η γεωθερμική, η ηλιακή και η αιολική ενέργεια, όπως και η ενέργεια από την 

κίνηση του θαλάσσιου νερού και τις υδατοπτώσεις, έχουν ορισμένα κοινά 

χαρακτηριστικά, που επιτρέπουν την κατάταξη τους σε μια κατηγορία ή ομάδα. Για 

την ομάδα αυτή συνολικά ή για διάφορες υποομάδες της, έχουν χρησιμοποιηθεί 

διάφορα ονόματα, όπως "χαμηλής στάθμης", "ήπιες", "νέες", "ανανεώσιμες", 

"εναλλακτικές" μορφές ενέργειας. Δεν πρόκειται φυσικά για καινούργιες μορφές 

ενέργειας, αλλά στη σημερινή εποχή χρησιμοποιούνται με ένα νέο, πιο πολύπλοκο 

τρόπο και αποτελούν στην ουσία μηχανισμούς παροχής ενέργειας, χωρίς ταυτόχρονα 

να προκαλούν σημαντικά προβλήματα στο περιβάλλον. 

Σήμερα παρατηρείται και πάλι αύξηση της κατανάλωσης ενέργειας στις 

προηγμένες χώρες, σε αντίθεση με τις χώρες του λεγόμενου τρίτου κόσμου, όπου η 

ζήτηση παραμένει σε πολύ χαμηλά επίπεδα. Έτσι συνολικά αναμένεται ότι η ζήτηση 

της ενέργειας θα μεγαλώσει μάλιστα με ταχύτερο ρυθμό από τον πληθυσμό. 

Επομένως το πρόβλημα της επάρκειας των ενεργειακών πηγών αναμένεται να 

οξυνθεί με παράλληλη όξυνση των περιβαλλοντικών-οικολογικών προβλημάτων. 

Σχετικά με την επίτευξη του στόχου της προστασίας του περιβάλλοντος, γίνεται όλο 

και πιο ξεκάθαρο ότι ο μόνος δρόμος είναι ο περιορισμός της κατανάλωσης των 

συμβατικών καυσίμων, η χρήση των οποίων ευθύνεται κυρίως για την εκπομπή του 

CΟ2 και των άλλων αερίων του θερμοκηπίου. Ο δείκτης της ενεργειακής έντασης 

στην χώρα μας είναι ο μεγαλύτερος μεταξύ των χωρών της Ε.Ε. 

Οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας αποτελούν σήμερα την καλύτερη εναλλακτική 

λύση απέναντι στα συμβατικά καύσιμα. Από τη φύση τους είναι ανεξάντλητες, 

εξασφαλίζουν ασφάλεια στον ενεργειακό εφοδιασμό και έχουν σταθεροποιητική 

επίδραση στο κόστος παραγωγής ενέργειας, αφού δεν επηρεάζονται από τη 

διακύμανση των τιμών εισαγόμενων καυσίμων. Η κατάσταση αυτή καθιστά 

απαραίτητη την αναζήτηση, μελέτη και ευρεία εφαρμογή τους. Η γεωθερμική 

ενέργεια είναι σίγουρα μια από αυτές, παρόλο που η χρήση της παραμένει προς το 

παρόν πολύ περιορισμένη. 

Γεωθερμία  ή   γεωθερμική ενέργεια ονομάζουμε τη φυσική θερμική ενέργεια της 

γης που διαρρέει από το θερμό εσωτερικό της προς την επιφάνειά της. Η μετάδοση 

αυτής της θερμότητας αξιοποιείται από τους ανθρώπους με διάφορες  χρήσεις και 

εφαρμογές ανάλογα με τη θερμοκρασία της, όπως την παραγωγή ηλεκτρικής 

ενέργειας, την αποξήρανση ξυλείας και αγροτικών προϊόντων, για θέρμανση 

κατοικιών, θερμοκηπίων, για ιχθυοκαλλιέργειες, για ταχύτερη ανάπτυξη υδρόβιων 

οργανισμών και για λουτροθεραπείες. Επίσης, χρησιμοποιείται για τη μετατροπή 

θαλασσινού νερού  σε πόσιμο. 
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Η  γεωθερμία  είναι  σημαντική, γιατί κυρίως είναι ανεξάντλητη και σταθερή, έχει 

πλεονεκτήματα έναντι  της αιολικής και της ηλιακής ενέργειας. Μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, όλο το χρόνο. Δεν επηρεάζεται αν 

υπάρχει λιγότερος ή περισσότερος άνεμος, όπως επηρεάζεται η αιολική ενέργεια. Δεν 

επηρεάζεται από την ηλιοφάνεια όπως η ηλιακή ενέργεια, η οποία έχει άλλο 

αποτέλεσμα τους χειμερινούς μήνες  που νυχτώνει νωρίς  και άλλο αποτέλεσμα τους 

καλοκαιρινούς μήνες που νυχτώνει  αργά. 

Η εργασία αυτή επικεντρώνεται στην μελέτη γεωθερμικού πεδίου της Λέσβου. 

Γίνεται αναφορά στα πιθανά και βεβαιωμένα πεδία της νήσου και στην εκμετάλλευση 

της γεωθερμικής ενέργειας στη Λέσβο. Γίνεται μια προσπάθεια για τον μελλοντικό 

σχεδιασμό, κάνοντας στοχευόμενες προτάσεις, η εφαρμογή των οποίων θα επιφέρει 

σημαντικές αλλαγές στην αξιοποίηση της γεωθερμίας στη νήσο Λέσβο. Επιπρόσθετα, 

γίνεται εκτεταμένη αναφορά στην ταξινόμηση των γεωθερμικών συστημάτων και 

πεδίων, όπως επίσης γίνεται ταξινόμηση των γεωθερμικών πεδίων του Ελληνικού 

χώρου.  

 

 

Εικόνα: Διάφορα είδη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας 
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1. ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΟ ΠΕΔΙΟ–ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ–ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ 

Τα γεωθερμικά συστήματα μπορούν να ταξινομηθούν με διάφορα κριτήρια, όπως: 

 το είδος των γεωθερμικών πόρων 

 τον τύπο και τη θερμοκρασία των ρευστών 

 τον τύπο του πετρώματος που φιλοξενεί τα ρευστά 

 το είδος της εστίας θερμότητας 

 αν κυκλοφορούν ή όχι ρευστά στο γεωθερμικό ταμιευτήρα 

 

Α) Σε σχέση με το είδος των γεωθερμικών πόρων διακρίνονται πέντε κατηγορίες 

γεωθερμικών συστημάτων: 

1. Υδροθερμική ενέργεια 

2. Αβαθής γεωθερμία 

3. Προχωρημένα συστήματα 

4. Γεωπεπιεσμένη ενέργεια 

5. Ενέργεια μάγματος 

 

Αναλυτικότερα: 

1. Τα υδροθερμικά συστήματα ή πόροι 

Είναι τα φυσικά υπόγεια θερμά ρευστά που βρίσκονται σε έναν ή 

περισσότερους ταμιευτήρες, που θερμαίνονται από μία εστία θερμότητας και 

συχνά εμφανίζονται στην επιφάνεια της γης με την μορφή θερμών 

εκδηλώσεων. Τα συστήματα αυτά συχνά ταυτίζονται με το σύνολο σχεδόν 

των γεωθερμικών πεδίων, αφού σήμερα ουσιαστικά είναι τα μόνα συστήματα 

που αξιοποιούνται. 

 

2. Αβαθής γεωθερμία 

Με την αβαθή γεωθερμία λαμβάνονται (ή και απορρίπτονται) ποσότητες 

ενέργειας από μικρά βάθη με την ανακυκλοφορία νερού στα πρώτα 100 μέτρα 

από την επιφάνεια της γης ή με την κυκλοφορία υπόγειων νερών ή νερών από 

λίμνες, ποτάμια και τη θάλασσα. Αποτελεί την ταχύτερη αναπτυσσόμενη 

μορφή γεωθερμικής ενέργειας. 

 

3. Τα Προχωρημένα γεωθερμικά συστήματα 

Αναφέρονται στα θερμά πετρώματα σε βάθος από 2 μέχρι 10km, από τα 

οποία μπορεί να ανακτηθεί ενέργεια χρησιμοποιώντας νερό που διοχετεύεται 

από την επιφάνεια, μέσω κατάλληλων γεωτρήσεων και ανακτάται αρκετά 

θερμότερο με τη μορφή νερού ή ατμού μέσω άλλων γεωτρήσεων. 
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Εικόνα 1.1: Προχωρημένα γεωθερμικά συστήματα 

 

4. Τα γεωπεπιεσμένα συστήματα 

Αποτελούνται από ρευστά εγκλεισμένα σε μεγάλο βάθος τα οποία 

βρίσκονται περιορισμένα από μη περατά πετρώματα και η πίεσή τους 

υπερβαίνει την υδροστατική. 

 

5. Τα μαγματικά συστήματα 

Αναφέρονται στην απόληψη θερμότητας με κατάλληλες γεωτρήσεις σε 

μαγματικές διεισδύσεις, που βρίσκονται σε μικρό σχετικά βάθος. 

 

Β) Ανάλογα με τη θερμοκρασία του υπεδάφους ή του ρευστού, διακρίνονται οι 

ακόλουθες κατηγορίες γεωθερμικών πεδίων: 

 

 Υψηλής Ενθαλπίας: Όταν η θερμοκρασίας των παραγόμενων ρευστών 

ξεπερνά τους 150
o
C. Τα ρευστά αυτά αποτελούνται στις περισσότερες 

περιπτώσεις από μίγμα υγρού ατμού και θερμού νερού. 

 Μέσης Ενθαλπίας: Οι θερμοκρασίες των ρευστών κυμαίνονται μεταξύ 

90-150
o
C. 

 Χαμηλής Ενθαλπίας: Οι θερμοκρασίες των ρευστών κυμαίνονται μεταξύ 

25-90
o
C. 

 Πολύ χαμηλής Ενθαλπίας (κανονική, ομαλή ή αβαθής): Οι θερμοκρασίες 

των ρευστών είναι αντίστοιχες των μέσων ετησίων του αέρα 

περιβάλλοντος (μικρότερες των 25
 o
C) 

 Πάρα πολύ χαμηλής Ενθαλπίας: Οι θερμοκρασίες των ρευστών είναι 

μικρότερες των 0
o
C. 
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Πιο συγκεκριμένα η γεωθερμία υψηλής και μέσης ενθαλπίας χρησιμοποιείται για 

την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας καθώς επίσης μπορεί να προσφέρει θέρμανση, 

ψύξη και ζεστό νερό χρήσης και είναι από τις πιο καθαρές για το περιβάλλον μορφές 

ενέργειας. Διακρίνονται οι ακόλουθες τεχνολογίες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 

με γεωθερμικά πεδία υψηλής ενθαλπίας: 

 Χρήση ξηρού ατμού 

 Χρήση ακαριαίου ατμού 

 Δυαδικός κύκλος ή κύκλος Rankine 

 

Εν συνεχεία, όσον αφορά τη γεωθερμική ενέργεια χαμηλής ενθαλπίας, οι άμεσες 

χρήσεις της είναι: 

 Άμεση θέρμανση χώρων 

 Θέρμανση θερμοκηπίων και εδαφών 

 Ιχθυοκαλλιέργειες 

 Βιομηχανικές εφαρμογές 

 Θέρμανση πισινών και ιατρικές εφαρμογές 

 Άλλες χρήσεις 

 

 

2.  ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΑ ΠΕΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ – ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ  

Λόγω κατάλληλων γεωλογικών συνθηκών, ο Ελλαδικός χώρος διαθέτει 

σημαντικές γεωθερμικές πηγές και των τριών κατηγοριών (υψηλής, μέσης και 

χαμηλής ενθαλπίας) σε οικονομικά βάθη (100-1500 m). Σε μερικές περιπτώσεις τα 

βάθη των γεωθερμικών ταμιευτήρων είναι πολύ μικρά, κάνοντας ιδιαίτερα ελκυστική, 

από οικονομική άποψη, τη γεωθερμική εκμετάλλευση. 

Το συνολικό βεβαιωμένο γεωθερμικό δυναμικό της χώρας μας ξεπερνά τα 500 

MWe (170 MWe από τα γεωθερμικά πεδία υψηλής ενθαλπίας της Μήλου και της 

Νισύρου). Επιπρόσθετα τα βεβαιωμένα και πολύ πιθανά αποθέματα χαμηλής 

ενθαλπίας ξεπερνούν τα 1000 MWth και μπορούν να εξοικονομήσουν εκατομμύρια 

τόνους ισοδύναμου πετρελαίου (ΤΙΠ) το χρόνο. Παρ' όλα αυτά λιγότερο από το 1% 

του βεβαιωμένου γ/θ δυναμικού της χώρας έχει αξιοποιηθεί μέχρι σήμερα και δεν 

υπάρχουν εφαρμογές παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. 

Η έρευνα για την αναζήτηση γεωθερμικής ενέργειας άρχισε ουσιαστικά το 1971 

με βασικό φορέα το ΙΓΜΕ και μέχρι το 1979 (πριν από τη δεύτερη ενεργειακή κρίση) 

αφορούσε μόνο τις περιοχές υψηλής ενθαλπίας. Κατά την εξέλιξη των εργασιών η 

ΔΕΗ, σαν άμεσα ενδιαφερόμενη για την ηλεκτροπαραγωγή, ανέλαβε τις παραγωγικές 

γεωτρήσεις υψηλής ενθαλπίας και την ανάπτυξη των πεδίων, χρηματοδοτώντας 

επιπλέον τις έρευνες στις πιθανές για τέτοια ρευστά γεωθερμικές περιοχές. 
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Συντάχθηκε ο προκαταρκτικός χάρτης γεωθερμικής ροής του ελληνικού χώρου, όπου 

φάνηκε ότι η γεωθερμική ροή στην Ελλάδα είναι σε πολλές περιοχές εντονότερη από 

τη μέση γήινη. Από το 1971 ερευνήθηκαν οι περιοχές: Μήλος, Νίσυρος, Λέσβος, 

Μέθανα, Σουσάκι Κορινθίας, Καμένα Βούρλα, Θερμοπύλες, Υπάτη, Αιδηψός, 

Κίμωλος, Πολύαιγος, Σαντορίνη, Κως, Νότια Θεσσαλία, Αλμωπία, περιοχή 

Στρυμόνα, περιοχή Ξάνθης, Σαμοθράκη και άλλες. Στην εικόνα 2.1 παρουσιάζονται 

οι περιοχές γεωθερμικού ενδιαφέροντος στην χώρα μας. 

 

 

Εικόνα 2.1: Περιοχές γεωθερμικού ενδιαφέροντος στην Ελλάδα 
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Η αυξημένη ροή θερμότητας, λόγω της έντονης τεκτονικής και μαγματικής 

δραστηριότητας, δημιούργησε εκτεταμένες θερμικές ανωμαλίες, με μέγιστες τιμές 

γεωθερμικής βαθμίδας που πολλές φορές ξεπερνούν του 100°C/km. Σε κατάλληλες 

γεωλογικές συνθήκες, η ενέργεια αυτή θερμαίνει «ρηχούς» υπόγειους ταμιευτήρες 

ρευστών σε θερμοκρασίες μέχρι 100°C. Τα γεωθερμικά πεδία χαμηλής ενθαλπίας 

είναι διάσπαρτα στη νησιωτική και ηπειρωτική Ελλάδα. Η συμβολή τους στο 

ενεργειακό ισοζύγιο μπορεί να γίνει σημαντική, καθόσον αποτελούν ενεργειακό πόρο 

φιλικό στο περιβάλλον, κοινωνικά αποδεκτό και παρουσιάζουν σημαντικό 

οικονομικό και αναπτυξιακό ενδιαφέρον. 

Στην Μήλο και Νίσυρο έχουν ανακαλυφθεί σπουδαία γεωθερμικά πεδία και έχουν 

γίνει γεωτρήσεις παραγωγής (5 και 2 αντίστοιχα). Στην Μήλο μετρήθηκαν 

θερμοκρασίες μέχρι 325°C σε βάθος 1000μ. και στην Νίσυρο 350°C σε βάθος 1500μ. 

Οι γεωτρήσεις αυτές θα μπορούσαν να στηρίξουν μονάδες ηλεκτροπαραγωγής 20 και 

5ΜW, ενώ το πιθανό συνολικό δυναμικό υπολογίζεται να είναι την τάξης των 200 και 

50MW αντίστοιχα. 

Στην Βόρεια Ελλάδα η γεωθερμία προσφέρεται για θέρμανση, θερμοκήπια, 

ιχθυοκαλλιέργειες κ.λ.π. Στην λεκάνη του Στρυμόνα έχουν εντοπισθεί τα πολύ 

σημαντικά πεδία Θερμών-Νιγρίτας, Λιθότροπου-Ηράκλειας, Θερμοπηγής-

Σιδηρόκαστρου και Αγγίστρου. Πολλές γεωτρήσεις παράγουν νερά θερμοκρασίας 

μέχρι 75°C, συνήθως αρτεσιανά και πολύ καλής ποιότητας και παροχής. Μεγάλα και 

μικρότερα γεωθερμικά θερμοκήπια λειτουργούν στην Νιγρίτα και το Σιδηρόκαστρο. 

Στη Χίο έχουν εντοπιστεί θερμές πηγές με θερμοκρασίες από 25 μέχρι 54
o
C ενώ 

υπάρχουν 5 ερευνητικές πηγές με θερμοκρασίες έως 88
o
C. Επίσης, στην Σαμοθράκη 

υπάρχουν ενθαρρυντικά στοιχεία καθώς γεωτρήσεις βάθους μέχρι 100 m συνάντησαν 

νερά της τάξης των 100°C. Κλείνοντας με τα νησιά, στη Λέσβο παρατηρείται πλήθος 

γεωθερμικών πεδίων ποικίλων θερμοκρασιών, κάτι το οποίο θα το δούμε 

αναλυτικότερα στα επόμενα κεφάλαια.  

Στην πεδινή περιοχή του Δέλτα Νέστου έχουν εντοπισθεί δύο πολύ σημαντικά 

γεωθερμικά πεδία, στο Ερατεινό Χρυσούπολης και στο Ν. Εράσμιο Μαγγάνων 

Ξάνθης. Νερά άριστης ποιότητας, θερμοκρασίας μέχρι 70°C και σε πολύ οικονομικά 

βάθη παράγονται από γεωτρήσεις στις εύφορες αυτές πεδινές περιοχές. Στην Ν. 

Κεσσάνη και στο Πόρτο Λάγος Ξάνθης, σε μεγάλης έκτασης γεωθερμικά πεδία, 

παράγονται νερά θερμοκρασίας μέχρι 82°C. 

Σύμφωνα με πρόσφατες έρευνες του ΙΓΜΕ στην λεκάνη των λιμνών Βόλβης και 

Λαγκαδά έχουν εντοπισθεί τρία πολύ ρηχά πεδία με θερμοκρασίες μέχρι 56°C. 

Ακόμη, στην Νίκαια (Θεσσαλία, Λάρισα) υπάρχει πεδίο στους 40°C και σε βάθος 

350 m, ενώ στο χωριό Δαμάστα, στην κοιλάδα του Σπερχειού,  υπάρχει πεδίο στους 

42°C και σε βάθος 150 m. Παράλληλα στην Εύβοια υπάρχουν δυο αξιόλογα πεδία. 

Το πρώτο είναι στην Αιδηψό με την θερμοκρασία να είναι στους 80°C και το βάθος 
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στα 350 m και το δεύτερο να είναι στα Γιάλτρα με την θερμοκρασία να είναι 

χαμηλότερη, 36-42°C, αλλά το βάθος να είναι αισθητά χαμηλότερο και συγκεκριμένα 

70-250 m. Τέλος, γίνεται αναφορά για την ύπαρξη πεδίων στο Αντίρριο και στην 

Άρτα με την θερμοκρασία να είναι 35 και 48°C αντίστοιχα και το βάθος 200 και 250-

300 m αντίστοιχα. 

Από τα παραπάνω συμπεραίνουμε ότι ο Ελλαδικός χώρος διαθέτει σημαντικές 

γεωθερμικές πηγές και των τριών κατηγοριών (υψηλής, μέσης και χαμηλής 

ενθαλπίας) σε οικονομικά βάθη (100-1500 m). Εντούτοις, αν εξετάσει κανείς την 

συνολική εγκατεστημένη ισχύ (σε MWt) των γεωθερμικών εφαρμογών  στην Ελλάδα 

την δεκαετία 2002-2012, όπως παρατηρούμε στην εικόνα 2.2, συμπεραίνει ότι ο 

μόνος τομέας που βελτιώθηκε σημαντικά είναι εκείνος των γεωθερμικών αντλιών 

θερμότητας. Ωστόσο η γεωθερμία υψηλής ενθαλπίας έχει να επιδείξει μηδενικές 

εφαρμογές στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας στον τόπο μας, παρότι πρόκειται για 

μια ήπια ανανεώσιμη πηγή ενέργειας (Α.Π.Ε.) με τον υψηλότερο συντελεστή 

χρήσης/λειτουργίας σε σχέση με τις υπόλοιπες Α.Π.Ε. 

 

 

Εικόνα 2.2: Η εγκατεστημένη γεωθερμική ισχύς στην Ελλάδα, GSHP: 

Γεωθερμική Αντλία Θερμότητας 
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3. ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΝΗΣΟΥ ΛΕΣΒΟΥ 

 

3.1.    Ιστορικά στοιχεία 

Η ΔΕΗ είχε, από το 1972, ως στόχο να ερευνήσει το γεωθερμικό δυναμικό της 

Λέσβου. Συγκεκριμένα, πραγματοποιήθηκαν 28 ερευνητικές γεωτρήσεις, γεωλογικές, 

νεοτεκτονικές, υδρογεωλογικές κτλ. Οι ερευνητικές μελέτες είχαν ως στόχο να 

εντοπισθούν περιοχές στις οποίες η γεωθερμική δραστηριότητα μπορούσε να 

μελετηθεί περαιτέρω αλλά και μπορούσε να βοηθήσει την ανάπτυξη του νησιού. 

Το 1986 το τότε Υπουργείο Βιομηχανίας Ενέργειας και Τεχνολογίας ανέθεσε 

στην ΔΕΗ το δικαίωμα αναζήτησης, έρευνας και εκμετάλλευσης του γεωθερμικού 

πεδίου υψηλής ενθαλπίας της Λέσβου. Εν τέλει όμως η ΔΕΗ αναγκάστηκε να 

διακόψει προσωρινά τις προσπάθειες εκμετάλλευσης του γεωθερμικού πεδίου στην 

Λέσβο καθώς μία παρόμοια προσπάθεια στην Μήλο δεν έγινε αποδεκτή από την 

τοπική κοινωνία εξαιτίας λανθασμένων χειρισμών. 

Την διετία 1999-200 η ΔΕΗ πραγματοποίησε τρεις γεωθερμικές γεωτρήσεις 

(θέσεις ΣΤΕ1, ΣΤΕ2 και APE1) στην Λέσβο από τις οποίες και εξέλαβε ενθαρρυντικά 

αποτελέσματα. Συνδυάζοντας αυτό το γεγονός με την κοινωνική αποδοχή του έργου, 

μελετήθηκε το πρώτο Γεωθερμοηλεκτρικό Έργο στην Λέσβο ισχύος 8 MW. Η μελέτη 

του συγκεκριμένου έργου πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με την εταιρία 

Νεοζηλανδέζικη PB Power και ολοκληρώθηκε τον Ιανουάριο του 2001. Τον 

Φεβρουάριο του ίδιου έτους υποβλήθηκε αίτηση στην Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας 

και στο Υπουργείο Ανάπτυξης για να εκδοθεί η άδεια για την παραγωγή ηλεκτρικής 

ενέργειας. Η άδεια παραγωγής 8 MW ηλεκτρικής ενέργειας από το γεωθερμικό πεδίο 

της Λέσβου εκδόθηκε τον Μάρτιο του 2003. 

Στην συνέχεια πραγματοποιήθηκε γεωθερμική έρευνα με βάση την οποία 

αποφασίστηκε η διάνοιξη βαθιάς ερευνητικής γεώτρησης στην περιοχή της Στύψης. 

Η γεώτρηση αυτή (Σ1) έφτασε το βάθος των 1410 m και ολοκληρώθηκε το 2008. 

Όμως οι θερμοκρασίες που μετρήθηκαν από τις γεωτρήσεις δεν ήταν οι 

αναμενόμενες. Μάλιστα βάσει των μετρήσεων εκτιμήθηκε πως σε βάθος 2500 m η 

θερμοκρασία είναι της τάξης των 140
ο
C. Λαμβάνοντας υπόψιν αυτόν τον παράγοντα 

καθώς και τα συνολικά αποτελέσματα θεωρήθηκε πως μία βαθύτερη γεώτρηση στην 

περιοχή της Στύψης δεν θα αποδώσει τα επιθυμητά αποτελέσματα. 

Το 2011 το δικαίωμα έρευνας και εκμετάλλευσης του γεωθερμικού δυναμικού της 

Λέσβου μεταβιβάστηκε από την Δ.Ε.Η. Α.Ε. στην "Δ.Ε.Η. ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε.". 

Έπειτα, αποφασίστηκε από την Δ.Ε.Η ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε. να υποβληθεί νέο 

ερευνητικό πρόγραμμα στο οποίο υπαγορευόταν η διάνοιξη νέων γεωτρήσεων. Το 

συγκεκριμένο πρόγραμμα καθυστερήθηκε από τις σχετικές εγκρίσεις και βρίσκεται 
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ακόμη υπό εξέλιξη με αποτέλεσμα να μην έχει εγκατασταθεί στην περιοχή ο σταθμός 

Παραγωγής 8MW.  

 

3.2.    Γεωθερμικό μοντέλο 

Η ύπαρξη του γεωθερμικού δυναμικού στην Λέσβο είναι άρρηκτα συνδεδεμένη 

με την βύθιση της αφρικανικής τεκτονικής πλάκας κάτω από την ευρασιατική. Η 

βύθιση προκαλεί την ανάπτυξη θλιπτικών τάσεων στην εξωτερική περιοχή του 

ελλαδικού χώρου και την ανάπτυξη εφελκυστικών τάσεων στο εσωτερικό του χώρου 

αυτού, τμήμα του οποίου είναι η Λέσβος (εικόνα 3.1). Η δράση των εφελκυστικών 

τάσεων μείωσε το πάχος του στερεού φλοιού και ταυτόχρονα δημιούργησε μεγάλα 

ρήγματα και τεκτονικά βυθίσματα. Παράλληλα, μανδυακό υλικό διείσδυσε στην 

λιθόσφαιρα. 

Η καταβύθιση της αφρικανικής πλάκας κάτω από την ευρασιατική δημιούργησε 

μία πληθώρα ηφαιστείων στην περιοχή του νότιου Αιγαίου που στο σύνολο τους 

αποτελούν ένα ενεργό ηφαιστειακό τόξο. Αντίθετα, στο κεντρικό και βόρειο Αιγαίο 

υπάρχει μόνο παλαιά ηφαιστειακή δραστηριότητα. Συνεπώς, στο νότιο Αιγαίο 

υπάρχουν ευνοϊκές συνθήκες για την εύρεση γεωθερμικών ρευστών ενώ το υπόλοιπο 

Αιγαίο, συμπεριλαμβανομένης και της Λέσβου, χαρακτηρίζεται από την απουσία 

εστιών θερμότητας. 

Σύμφωνα με τα παραπάνω, το γεωθερμικό δυναμικό της Λέσβου είναι άμεσο 

αποτέλεσμα του εφελκυστικού τεκτονισμού στην περιοχή του βορείου Αιγαίου. 

Δηλαδή, οι θερμές πηγές και τα γεωθερμικά πεδία είτε χαμηλής είτε υψηλής 

ενθαλπίας είναι αποτέλεσμα του συγκεκριμένου τεκτονισμού. Τα γεωθερμικά πεδία 

του νησιού είναι εκμεταλλεύσιμα εξαιτίας των ρηγμάτων που εμφανίζονται στο νησί. 

Η εκμετάλλευση που υφίσταται σήμερα το γεωθερμικό δυναμικό της Λέσβου αφορά 

την θέρμανση ορισμένων θερμοκηπίων στις περιοχές Πολιχνίτου και Λισβορίου και 

την χρήση του για ιαματικούς σκοπούς. 
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Εικόνα 3.1: Το τεκτονικό μοντέλο του Αιγαίου 

 

3.3.    Πιθανά και βεβαιωμένα πεδία 

Στην περιοχή της Λέσβου υπάρχει έντονη γεωθερμική δραστηριότητα και ένα 

πλήθος γεωθερμικών πεδίων τα οποία είναι κυρίως χαμηλής (25-90 
ο
C) και μέσης 

ενθαλπίας (90-150 
o
C). Τα γεωθερμικά πεδία της νήσου Λέσβου είναι τα ακόλουθα: 

1. Πολυχνίτου (67-92 
ο
C) 

2. Λισβόρι (68 
o
C) 

3. Άργενος (86 
o
C) 

4. Στύψη-Νάπη (42-67 
o
C) 

5. Καλλονή (25-30 
o
C) 

6. Θέρμη-Γέρας (40 
o
C) 

7. Θερμή (60 
o
C) 

8. Μυτιλήνη (30-35 
o
C) 

9. Πέτρα-Μύθημνα (35-60 
o
C) 

 

Από τα πεδία αυτά ορισμένα έχουν γίνει αντικείμενο εντατικών ερευνών με 

αποτέλεσμα να γνωρίζουμε περισσότερα στοιχεία για εκείνα. Μάλιστα έρευνες έχουν 

δείξει πως τα πεδία του Άργενου και του Πολυχνίτου είναι βεβαιωμένα ενώ το πεδίο 

της Στύψης είναι προς το παρόν πιθανό πεδίο. Στην εικόνα 3.2 παρατηρούμε τις 

θερμοκρασίες των γεωθερμικών πεδίων της Λέσβου. 
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Εικόνα 3.2: Θερμοκρασίες γεωθερμικών πεδίου Λέσβου 

 

Παρακάτω δίνονται περισσότερες λεπτομέρειες για τα συγκεκριμένα πεδία. 

 

Πεδίο Αργένου 

Το πεδίο του Αργένου είναι ένα βεβαιωμένο πεδίο χαμηλής ενθαλπίας το οποίο 

βρίσκεται στο βόρειο τμήμα της νήσου Λέσβου. Στην περιοχή του πεδίου υπάρχουν 

θερμές πηγές στις οποίες τα ρευστά φτάνουν την θερμοκρασία των 81 
ο
C και 

θερμοπίδακες μεγάλων παροχών και υψηλών θερμοκρασιών. Επίσης, σε σχέση με τα 

υπόλοιπα πεδία, το συγκεκριμένο χαρακτηρίζεται από τις υψηλότερες αρχικές 

θερμοκρασίες βάθους (120-190
o
C). Το γεωθερμικό πεδίο του Αργένου τροφοδοτείται 

από διερρηγμένα τεκτονικά πετρώματα τα οποία επιτρέπουν στα γεωθερμικά ρευστά 

να μεταβούν από τον ταμιευτήρα στην επιφάνεια. Τέλος, να σημειωθεί πως στην 

συγκεκριμένη περιοχή η θερμική ανωμαλία είναι εκτεταμένη. 

 

Πεδίο Στύψης 

Το πεδίο της Στύψης είναι ένα πιθανό πεδίο χαμηλής ενθαλπίας. Βάσει στοιχειών 

που συλλέχθηκαν από γεωτρήσεις διαπιστώθηκε η ύπαρξη σημαντικής πηγής 
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θερμότητας το αποτέλεσμα της οποίας είναι μία εκτεταμένη θερμική ανωμαλία. 

Συγκεκριμένα, η θερμοβαθμίδα του πεδίου είναι 10 φορές μεγαλύτερη της μέσης 

γήινης. Επίσης, από τις γεωτρήσεις εντοπίσθηκαν, σε βάθος 150 m, υδροφόροι 

ορίζοντες με θερμά ύδατα θερμοκρασιών από 55 
ο
C έως 64 

ο
C. Το γεωθερμικό πεδίο 

τροφοδοτείται από θαλασσινό νερό μέσω των ρηγμάτων της περιοχής τα οποία 

χαρακτηρίζονται ως άριστοι αγωγοί μεταφοράς νερού και τροφοδοσίας του πεδίου. Η 

γεωθερμική δραστηριότητα στην Στύψη γίνεται φανερή από την παρουσία μεγάλων 

αποθέσεων καολίνης. Μια χαρακτηριστική εικόνα για το γεωθερμικό πεδίο της 

Στύψης, είναι η κάτωθι εικόνα 3.3. 

 

Εικόνα 3.3: Το γεωθερμικό πεδίο της Στύψης 

 

Πεδίο Πολυχνίτου 

Το γεωθερμικό πεδίο του Πολυχνίτου βρίσκεται στο νότιο μέρος της νήσου 

Λέσβος και είναι ένα βεβαιωμένο πεδίο χαμηλής ενθαλπίας. Στην περιοχή του 

Πολυχνίτου υφίστανται πολλές θερμές πηγές με θερμοκρασία έως και 87 
ο
C οι οποίες 

έχουν μεγάλη παροχή κατά την διάρκεια των βροχοπτώσεων. Επίσης, στο 

συγκεκριμένο πεδίο εμφανίζεται μία έντονη θερμική ανωμαλία περιορισμένης 

έκτασης. Σε μικρό βάθος συναντώνται κρυσταλλικά ανθρακικά πετρώματα τα οποία 

αποτελούν καλούς ταμιευτήρες γεωθερμικών ρευστών ενώ υπάρχει και ένας ρηχός 

υδροφόρος ορίζοντας θερμών υδάτων (μέχρι 92 
ο
C). Τέλος, από θερμομέτρηση που 

έγινε παλιότερα από την ΙΓΜΕ προκύπτει πως τα γεωθερμικά πεδία Πολυχνίτου και 

Λισβορίου στην πραγματικότητα αποτελούν ένα ενιαίο γεωθερμικό πεδίο. Όμως 

εξαιτίας της βύθισης του πεδίου μεταξύ των δύο περιοχών αυτό το ενιαίο γεωθερμικό 

πεδίο μπορεί να αντιμετωπιστεί πρακτικά ως δύο ξεχωριστά πεδία. 
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3.4.    Έρευνες που πραγματοποιήθηκαν 

Οι γεωθερμικές έρευνες στην Ελλάδα ξεκίνησαν το 1970. Από τότε στην Λέσβο 

πραγματοποιήθηκαν πολύπλευρες επιφανειακές έρευνες καθώς υπήρχαν πολλές 

ενδείξεις που υποδεικνύουν την παρουσία γεωθερμικού ταμιευτήρα στο νησί. Οι 

έρευνες αυτές έγιναν σε τρεις φάσεις, 1970-74, 1977-85 και 1988-89 και αναλυτικά 

είναι οι εξής: 

 Αναγνωριστικές (κλιμάκια ΟΟΣΑ 1971, ENEL 1978) 

 Γεωλογικές (I. Hoecht, ΔΕΗ 1973-78, ΙΓΜΕ 1988) 

 Υδρολογική (ΙΓΜΕ 1971-72) 

 Υδρογεωλογική (ΙΓΜΕ, ΔΕΗ 1982) 

 Πετρολογική-Ορυκτολογική (ΙΓΜΕ, ΔΕΗ 1982) 

 Μικροτεκτονική-Νεοτεκτονική (ΙΓΜΕ 1982) 

 Γεωχημική (ΙΓΜΕ, E. DOMINCO 1974) 

 Γεωηλεκτρική (ΙΓΜΕ 1971-72, ΙΓΜΕ, ΔΕΗ 1982, GΕΟΤΕST 1988) 

 Βαρυτικές (ΙΓΜΕ, Πανεπιστήμιου Αμβούργου, ΔΕΗ 1981, 

GΕΟTEST, ΔΕΗ 1988) 

 Φυσικού δυναμικού (ΙΓΜΕ, ΔΕΗ 1988) 

 Μικροσεισμική-Σεισμοτεκτονική (ΕΚΠΑ, ΔΕΗ 1988) 

 Θερμοβαθμίδας (ΙΓΜΕ 1971, ΔΕΗ 1980, ΙΓΜΕ, ΔΕΗ 1995) 

 Συνθετική ερμηνεία των αποτελεσμάτων των ερευνών (R. HANNEL 

1973, ΙΓΜΕ, GEOTHERMICA ITALIANA, ΔΕΗ 1993) 

 Στρωματογραφική (Γ. ΚΑΤΣΙΚΑΤΣΟΣ, ΔΕΗ 1993) 

 Τεχνική βαθειών γεωτρήσεων (CFG, ΔΕΗ 1990 & 1995) 

 Περιβαλλοντική (Πανεπιστήμιο Αιγαίου, CFG, ΔΕΗ 1995) 

 

3.5.    Χαρακτηριστικά των ρευστών των βεβαιωμένων πεδίων 

 

Πεδίο Πολυχνίτου 

Το γεωθερμικό πεδίο του Πολυχνίτου έχει μελετηθεί διεξοδικά και έχουν γίνει 

αναλύσεις για να προσδιοριστούν τα χαρακτηριστικά των ρευστών του. Στον πίνακα 

3.1 αναγράφονται ορισμένα χαρακτηριστικά των ρευστών που αναβλύζουν από τις 

πηγές του πεδίου του Πολυχνίτου. 
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Πίνακας 3.1: Χαρακτηριστικά των ρευστών του γεωμετρικού πεδίου του 

Πολυχνίτου 

Πηγή Θερμοκρασία 
ο
C 

Αγωγιμότητα 

μS/cm 

Ελεύθ. CO2 

mqr/ut 

PH Ολική 

Σκληρ. 

Μπάρμπα Γιώργης 84 17.5 390 7.7 98 

Έλλη 70 16.0 120 7.6 104 

Δημήτριος 65.5 13.5 180 7.5 96 

Θεόδωρος Α. 82 14.0 300 7.0 104 

Σπύρος 55 14.1 180 - 104 

Κλάους 77 12.3 60 7.0 108 

Σαπφώ 80 15.5 210 7.5 102 

Αλκαίος 72.5 14.7 250 7.5 104 

Αρίων 62.5 14.1 30 6.8 105 

Ιπποκράτης 75 14.3 310 7.3 104 

Κων/νος 67 13.0 240 7.5 100 

Μενέλαος 60 13.8 160 7.3 105 

Ιωάννης 30 12.0 240 7.2 104 

Ευγένιος 68 13.0 240 7.5 94 

Βιργινία 60 13.8 160 7.3 98 

Αναστασία 59 13.6 240 7.4 96 

Αφροδίτη 62 13.6 250 7.3 98 

 

Επίσης, στο σύγγραμμα "Γεωθερμία" των Μ. Φύτικα και Ν. Ανδρίτσος, 

αναφέρεται η σύσταση της υγρής φάσης του γεωθερμικού πεδίου του Πολυχνίτου. 

Συγκεκριμένα, αναφέρονται οι συγκεντρώσεις σε μέταλλα και ανιόντα (πίνακας 3.2). 

 

Πίνακας 3.2: Οι συγκεντρώσεις δίνονται σε mg/L 

Na K Ca Mg Fe Pb Cl
-
 

3310 198 834 24 0 0 49400 

F
-
 SO4

2-
 HCO

3-
 As B SiO2 - 

0 848 270 0 0 72 - 

 

Χρησιμοποιώντας το διάγραμμα Piper, το οποίο παρατηρούμε στην εικόνα 3.4, 

προκύπτει πως τα ρευστά του πεδίου του Πολυχνίτου χαρακτηρίζονται ως 

χλωρονατριούχα ενώ σύμφωνα με την περιεκτικότητα τους σε διαλυμένα άλατα 

χαρακτηρίζονται ως αλμυρά. 
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Εικόνα 3.4: Το διάγραμμα Piper 

 

Πεδίο Αργένου 

Το 1989 πραγματοποιήθηκε δειγματοληψία κανονικού και οξινισμένου δείγματος 

ενώ μετρήθηκαν επί τόπου τα φυσικοχημικά χαρακτηριστικά των ρευστών του πεδίου 

του Αργένου τα οποία αναβλύζουν από την θερμή πηγή της Εφταλούς. Τα 

αποτελέσματα συνοψίζονται στους πίνακες 3.3 και 3.4. 
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Πίνακας 3.3: Χημική σύσταση των γεωθερμικών ρευστών της πηγής της 

Εφταλούς  

Κατιόντα mg/L Ανιόντα mg/L Αέρια Mg/L Άλλα Mg/L 

Na+ 1571.10 Cl
-
 2823.40 CO2 14.00 SiO2 55.40 

K+ 90.30 HCO3
-
 156.60 H2S 0.00 B 3.40 

Ca
2+

 380.30 HS
-
 0.00   kMnO4 0.00 

Mg
2+

 26.80 F
-
 2.70     

Fe
2+

 0.13 SO4
2-

 474.00     

Zn
2+

 0.00 PO4
3-

 0.11     

Li
+
 3.80 Br

-
 3.10     

Cd
2+

 0.00 NO3
-
 34.70     

Mn
2+

 0.34 NO2
-
 0.05     

Al
3+

 0.00       

Sr
2+

 10.90       

NH4
+
 0.00       

 

Πίνακας 3.4: Χαρακτηριστικά των γεωθερμικών ρευστών της πηγής της 

Εφταλούς  

Θερμοκρασία νερού 41.5 
ο
C Ανθρακική σκληρ. 12.8 

o
F 

Αγωγιμότητα 9600 μS/cm Μη ανθρακική σκλρ. 93.1 
o
F 

Παροχή 5 m
3
/h Αλκαλικότητα P 0.0 

pH 7.4 Αλκαλικότητα M 2.6 

Ολική σκληρότητα 105.9 
ο
F Στερεό υπόλειμμα 5.55 g/L 

 

Με βάση τους παραπάνω πίνακες και το διάγραμμα Piper προκύπτει πως το 

ρευστό που αναβλύζει από την πηγή της Εφταλούς χαρακτηρίζεται ως 

χλωριονατριούχο-αλκαλικών γαιών-χλωριούχος θειϊκό. 
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4. ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ 

Η εκμετάλλευση που γίνεται μέχρι στιγμής στη Λέσβο, είναι μερικά γεωθερμικά 

θερμοκήπια οπωροκηπευτικών και ανθοκομικών στην περιοχή Πολιχνίτου και 

Λισβορίου, κάνοντας χρήση της γεωθερμίας ώστε να επιτευχθεί η θέρμανση αυτών 

καθώς και μία στοιχειώδης χρησιμοποίηση, ίσως από τις πιο πρωτόγονες στην 

Ελλάδα, κάποιων πηγών για ιαματικούς λόγους. Όσον αφορά το τελευταίο, αξίζει να 

σημειωθεί, ότι είναι αρκετά δημοφιλής η χρήση της γεωθερμίας σε ιαματικά λουτρά. 

Δεν είναι λίγα τα μέρη ανά την Λέσβο που προσελκύουν κόσμο για αυτόν τον λόγο. 

Εδώ θα μπορούσε να αναφερθεί και η εν εξέλιξη προσπάθεια εντοπισμού ρευστών 

μέσης ενθαλπίας, (100 – 150 
ο
C), για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, στην 

περιοχή της Στύψης. 

Πιο συγκεκριμένα, στον  Πολυχνίτο, καθώς το γεωθερμικό δυναμικό της περιοχής 

επιτρέπει και άλλες χρήσεις, αναπτύχθηκε εφαρμογή πιλοτικού συστήματος 

τηλεθέρμανσης με εκμετάλλευση της γεωθερμικής ενέργειας χαμηλής ενθαλπίας της 

περιοχής, για την εξυπηρέτηση των αναγκών θέρμανσης κτιρίων του Δήμου. Στο 

χάρτη που ακολουθεί σημειώνεται η ευρύτερη γεωγραφικά περιοχή ενδιαφέροντος 

για την ανάπτυξη εγκατάστασης σταθμού διανομής τηλεθέρμανσης. 

 

Εικόνα 4.1: Χάρτης της περιοχής ενδιαφέροντος 
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Η τηλεθέρμανση στην περιοχή του Πολιχνίτου πραγματοποιείται με βάση μια 

ολοκληρωμένη μεθοδολογία για την εκμετάλλευση γεωθερμικών πεδίων στη 

νησιωτική Ελλάδα, η οποία υλοποιείται στο έργο ΘΕΡΜΟΠΟΛΙΣ. Στα πλαίσια 

αυτού του έργου παρουσιάζονται οι σημαντικές δυνατότητες για εκμετάλλευση του 

γεωθερμικού δυναμικού στην περιοχή του Πολιχνίτου στη Μυτιλήνη, ενώ παράλληλα 

προτείνεται και δρομολογείται μια πρωτοπόρος για την Ελλάδα εφαρμογή, δηλαδή η 

λειτουργία ενός τοπικού δικτύου τηλεθέρμανσης. 

Προβλέπεται η τροφοδότηση των ακόλουθων κτιρίων: Γυμνάσιο, Δημοτικό 

Σχολείο, Νέο Κτίριο, Πνευματικό Κέντρο, Εκκλησία και  Γηροκομείο. Τα 

συγκεκριμένα κτίρια, κατά την παρούσα φάση λειτουργίας τους, εξυπηρετούνται από 

συμβατικά συστήματα παραγωγής θερμότητας και ψύξης, επιβαρύνοντας τον 

προϋπολογισμό του Δήμου καταναλώνοντας μεγάλα ποσά ενέργειας. Με την 

εφαρμογή του δικτύου Γεωθερμικής Τηλεθέρμανσης αναμένεται σημαντική μείωση 

των ενεργειακών εξόδων και παράλληλη μείωση των τοπικά παραγόμενων ρύπων.  

Εκτός αυτού, στα πλαίσια της συγκεκριμένης μελέτης, μελετήθηκε η σύνδεση 

κατοικίας στο δίκτυο, κάτι ακόμα πιο πρωτοποριακό. Με τη σύνδεση των κατοικιών 

στο τοπικό δίκτυο του συστήματος τηλεθέρµανσης δεν θα υπάρχει καµία επίπτωση 

στο περιβάλλον. Αυτό γιατί το γεωθερμικό ρευστό μετά τη χρήση του µέσω της 

γεώτρησης επανεισαγωγής επιστρέφει στον γεωθερµικό ταµιευτήρα οπότε δε 

διαταράσσεται η ισορροπία του υπόγειου υδροφόρου ορίζοντα. Η τηλεθέρμανση 

προσφέρει καλύτερη ποιότητα θέρμανσης και ζεστό νερό χρήσης µε πολύ μικρότερο 

κόστος από τα συμβατικά συστήματα θέρμανσης. 

Δυστυχώς, πέρα από το προαναφερθέν πιλοτικό πρόγραμμα, καθώς και τη χρήση 

γεωθερμίας για θερμοκήπια και ιαματικά λουτρά, δεν υπάρχει άλλη εκμετάλλευση 

της γεωθερμίας στη νήσο Λέσβο. Πρόκειται για ένα ιδιαίτερα αρνητικό 

χαρακτηριστικό του Δήμου, καθώς ο πλούτος που υπάρχει στην Γη του νησιού, όσον 

αφορά τα γεωθερμικά πεδία, με κατάλληλη αξιοποίηση όπως αναλύεται στο επόμενο 

κεφάλαιο, μπορεί να αποδειχθεί ιδιαίτερα κερδοφόρος τόσο σαν άμεσο κέρδος όσο 

και σαν έμμεσο κέρδος. 
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5. ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 

Στα προηγούμενα κεφάλαια παρουσιάστηκε η υφιστάμενη κατάσταση του 

γεωθερμικού δυναμικού της Λέσβου. Γενικά, στην Λέσβο υφίσταται έντονη 

γεωθερμική δραστηριότητα η οποία μπορεί να επιφέρει οικονομική ανάπτυξη στο 

νησί αν αξιοποιηθεί. Όμως το γεωθερμικό δυναμικό της Λέσβου δεν έχει αξιοποιηθεί 

όπως θα έπρεπε. Συγκεκριμένα, όπως προαναφέραμε, η εκμετάλλευση του 

περιορίζεται σε ορισμένα θερμοκήπια και σε ιαματικά λουτρά. 

Ο σχεδιασμός της διαχείρισης του γεωθερμικού δυναμικού της Λέσβου απαιτεί 

την γνώση των χαρακτηριστικών των γεωθερμικών πεδίων. Ήδη από τις έρευνες που 

έχουν πραγματοποιηθεί είναι γνωστό πως υπάρχουν δύο βεβαιωμένα πεδία (Αργένου 

και Πολυχνίτου) όμως τα υπόλοιπα γεωθερμικά πεδία είναι πιθανά. Αυτό αμέσως 

συνεπάγεται πως πρέπει να πραγματοποιηθούν έρευνες κυρίως για τα πιθανά πεδία 

καθώς η αβεβαιότητα για την απόδοση ενός πεδίου εκτοξεύει το κόστος μίας 

επένδυσης. 

Όσον αφορά τα πιθανά πεδία απαιτείται η εκτέλεση των εξής διαδικασιών: 

1. Ερευνητικές γεωθερμικές γεωτρήσεις 

2. Δειγματοληψία των τριμμάτων από τα διατρηνόμενα πετρώματα του 

ταμιευτήρα 

3. Μετρήσεις του πολφού κυκλοφορίας 

4. Παρατήρηση των φυσικοχημικών χαρακτηριστικών του πολφού 

5. Διαγραφίες μέσα στις γεωτρήσεις 

6. Δειγματοληψίες και μετρήσεις των χαρακτηριστικών των ρευστών του 

ταμιευτήρα 

7. Θερμομέτρηση της γεώτρησης μετά τη θερμική ισορροπία 

Επιπρόσθετα, η συμπλήρωση της έρευνας των βεβαιωμένων γεωθερμικών πεδίων 

της Λέσβου απαιτεί την εκτέλεση των ακόλουθων διαδικασιών: 

1. Ανόρυξη ερευνητικών γεωτρήσεων στα πιθανά πεδία με τις οποίες θα γίνουν 

θερμομετρήσεις και μετρήσεις των φυσικοχημικών χαρακτηριστικών των 

γεωθερμικών ρευστών τους. 

2. Γεωφυσική έρευνα για τον εντοπισμό ρηγμάτων για τον ακριβή καθορισμό 

του δαπέδου και της οροφής του θερμού υδροφόρου καθώς και των ορίων των 

γεωθερμικών πεδίων. 

Η γνώση που θα προκύψει για τα πεδία από τις παραπάνω έρευνες θα αποτελέσει 

την βάση για τον περαιτέρω σχεδιασμό της εκμετάλλευσης τους. 

Το επόμενο βασικό βήμα για την εκμετάλλευση του γεωθερμικού δυναμικού της 

Λέσβου είναι η εύρεση επενδυτών οι οποίοι θα μπορέσουν να χρηματοδοτήσουν την 
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εκμετάλλευση του δυναμικού αυτού. Με την πραγματοποίηση μίας επένδυσης, 

όφελος έχει ο ίδιος ο επενδυτής αλλά και η κοινωνία της Λέσβου αφού θα 

δημιουργηθούν θέσεις εργασίας και θα παραχθεί ενέργεια η οποία θα χρησιμοποιηθεί 

από τους γηγενής κατοίκους. Δηλαδή, ο επενδυτής παρέχει το κεφάλαιο για την 

εκμετάλλευση του γεωθερμικού πλούτου και από τον ίδιο και από την κοινωνία. 

Βασικό κίνητρο για έναν επενδυτή είναι το προσωπικό του όφελος και ως εκ τούτου η 

επένδυση του πρέπει να έχει χαμηλό ρίσκο. Σε αυτό συμβάλει το προηγούμενο βήμα, 

δηλαδή η μέγιστη δυνατή γνώση των πεδίων. Εφόσον βρεθούν επενδυτές είναι 

δυνατόν να προχωρήσουμε στην υλοποίηση των εγκαταστάσεων εκμετάλλευσης του 

γεωθερμικού δυναμικού. 

Τέλος, αναλόγως των χαρακτηριστικών των γεωθερμικών πεδίων της Λέσβου 

μπορεί να εκλεγούν οι κατάλληλες χρήσεις. Τέτοιες πιθανές χρήσεις είναι οι 

ακόλουθες: 

1. Θέρμανση θερμοκηπίων 

2. Θέρμανση οικιών ή άλλων χώρων 

3. Ιχθυοκαλλιέργειες 

4. Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας 

Κάθε χρήση έχει ευεργετική επίδραση στην κοινωνία της Λέσβου καθώς ευνοεί 

με διάφορους τρόπους την ανάπτυξη της τοπικής κοινωνίας και ταυτόχρονα μειώνει 

την εξάρτηση της από εισαγόμενη ενέργεια και προϊόντα. 

Η σωστή υλοποίηση των παραπάνω χρήσεων είναι ουσιώδους σημασίας για δύο 

λόγους: Πρώτον πρέπει να αποφθεχθούν λάθη τα οποία θα κάνουν τα έργα μη 

αποδεκτά από την κοινωνία (ώστε να μην επαναληφθεί το αποτέλεσμα του 

εγχειρήματος της Μήλου). Δεύτερον πρέπει τα έργα να σχεδιαστούν έτσι ώστε να 

είναι αποδοτικά και όχι οικονομικώς ασύμφορα. Επομένως, ο σχεδιασμός και η 

υλοποίηση των έργων πρέπει να γίνει από καταρτισμένους επιστήμονες και 

μηχανικούς. 
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6. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Τα συμπεράσματα από την παραπάνω ανάλυση είναι τα ακόλουθα: 

1. Η γεωθερμική ενέργεια είναι μία ανανεώσιμη πηγή ενέργειας η οποία μπορεί 

να αξιοποιηθεί με διάφορους τρόπους. 

2. Η γεωθερμική ενέργεια είναι φιλική προς το περιβάλλον καθώς ο άνθρωπος 

εκμεταλλεύεται μία ήδη υπάρχουσα διαδικασία. Οι σωστοί χειρισμοί της 

διαδικασίας αυτής δεν διαταράσσουν το περιβάλλον. 

3. Τόσο στη Λέσβο όσο και στην υπόλοιπη Ελλάδα η χρήση της γεωθερμίας 

παραμένει προς το παρόν πολύ περιορισμένη. Η χρήση της περιορίζεται, σε 

γεωθερμικά θερμοκήπια, ιαματικά λουτρά καθώς και σε διάφορα πιλοτικά 

προγράμματα. Από τα τελευταία αποδεικνύονται όλα τα πλεονεκτήματα 

εκμετάλλευσης της γεωθερμίας, όπως έχουν αναλυθεί στα προηγούμενα 

κεφάλαια.  

4. Η αξιοποίηση του γεωθερμικού δυναμικού της Λέσβου μπορεί να ωθήσει την 

οικονομική ανάπτυξη της τοπικής κοινωνίας. Η Λέσβος είναι προικισμένη 

από πληθώρα γεωθερμικών πεδίων τα οποία μπορούν να αποδώσουν κατά 

κύριο λόγο ενέργεια και θέρμανση. 

5. Ο σωστός σχεδιασμός είναι απαραίτητος για την ορθή και αποδοτική 

εκμετάλλευση των γεωθερμικών πεδίων αλλά και για την αποφυγή λαθών 

που μπορούν να καταστήσουν το έργο μη κοινωνικά αποδεκτό. 
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