
Ανακατασκευή γέφυρας στο Καλαμάκι 

 

Στο Καλαμάκι στο σημείο που βρίσκεται η συγκεκριμένη γέφυρα καταλήγουν δύο ρέματα όπως φαίνεται 

στην παρακάτω φωτογραφία:  

 

 

 

Ο αριστερός (δυτικός) κλάδος είναι ένα ρέμα το οποίο έχει  τσιμεντωθεί από τον Δήμο παλαιότερα και 

λόγω της μικρής του διαδρομής δεν παρουσιάζει πρόβλημα με μεγάλους όγκους νερού.  

Ο δεξιός (ανατολικός) κλάδος είναι ένα ρέμα μεγάλου μήκους το οποίο καθαρίζεται σπάνια, φέρνει 

αρκετά μεγάλους όγκους νερού λόγω και της κατασκευής της Εθνικής Οδού η οποία άλλαξε την 

μορφολογία της περιοχής αλλά και υλικών που δυσκολεύουν την κατάσταση στο τελικό σημείο που τα 

δύο συναντιούνται και περνούν από δύο μικρά γεφυράκια για να καταλήξουν στην θάλασσα. 

Η πορεία και η έκτασή του φαίνονται παρακάτω: 

 

 



 

 

Το πρόβλημα δημιουργείται στο σημείο που τα δύο ρυάκια πρέπει να περάσουν κάτω από την παλαιά 

Εθνική οδό Χανίων Κισσάμου για να καταλήξουν στην θάλασσα. Στο συγκεκριμένο σημείο υπήρχε 

γεφυράκι του οποίου η παροχή μειώθηκε στο 1/3 όταν πέρασε από το σημείο η κεντρική σωλήνα των 

λυμάτων του Βιολογικού. Προφανώς και η στάθμη όλου του ρέματος ανέβηκε περίπου 70 εκατοστά 

μειώνοντας σε σοβαρό βαθμό την παροχή του, αλλά αυτό είναι κάτι που δεν μπορεί να διορθωθεί με 

εύκολο τρόπο, οπότε θα επικεντρωθούμε στο σημείο κάτω από την παλαιά Εθνική.  

Στο σημείο αυτό κατασκευάστηκε ένα δεύτερο γεφυράκι εφόσον το πρώτο δεν μπορούμε να 

παροχετεύσει τα νερά, αλλά όπως αποδείχτηκε στην πράξη το πρόβλημα δεν λύθηκε. Η κατάσταση 

δυσχεραίνεται ακόμα περισσότερο εφόσον μέσα στο νέο γεφυράκι καταλήγει αγωγός όμβριων Φ1000 ο 

οποίος προκαλεί σοβαρότατη ανάσχεση των νερών που πρέπει να παροχετευθούν προκαλώντας δίνες και 

επιτρέποντας σε φερτά υλικά να δημιουργήσουν αναχώματα και εμπόδια στην ροή.  

Τα παραπάνω φαίνονται στην παρακάτω φωτογραφία, στην οποία απεικονίζονται και οι διαστάσεις των 

δύο παροχών: 



  



Η κατάσταση που έχει διαμορφωθεί έχει δημιουργήσει πολλές και σοβαρές πλημμύρες στην περιοχή. 

Στην παρακάτω φωτογραφία φαίνονται ενδεικτικά οι στάθμες του νερού στον δρόμο κατά την τελευταία 

πλημμύρα (1,30 και 1,80 μέτρα) 

 

Ενδεικτικά παραθέτουμε και τις παρακάτω φωτογραφίες που δείχνουν την κατάσταση που επικρατούσε:  

 

 



 

Αξίζει να σημειωθεί ότι στην οδό Ειρήνης υπήρχε επίσης ρέμα και δίοδος προς την θάλασσα η οποία 

πλέον έχει κλείσει μετά από το χτίσιμο κατοικιών, όπως φαίνεται παρακάτω: 

 

Η δίοδος προς την θάλασσα στο συγκεκριμένο σημείο υπάρχει ακόμη και φαίνεται από την πλευρά της 

παραλίας: 

 

 



 

Η κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στην συγκεκριμένη περιοχή έχει δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα 

σε όλους τους κατοίκους, τόσο οικονομικού χαρακτήρα όσο και ψυχολογικού. Ενδεικτικά να αναφέρουμε 

ότι σχεδόν όλα τα παιδιά παρουσιάζουν προβλήματα φοβίας όταν ξεκινάει η βροχή. 

Η λύση που προτείνουμε είναι η ανακατασκευή των δύο γεφυρών που υπάρχουν σε μία, και η 

διαφορετική όδευση του αγωγού όμβριων απευθείας στην θάλασσα, έτσι ώστε η παροχή στο 

συγκεκριμένο σημείο να είναι ικανή να απορροφήσει όλο το νερό που φέρνουν τα δύο ρυάκια.   

Απευθυνόμαστε στην Περιφέρεια Κρήτης ως κύριο της παλαιάς Εθνικής και κατ’επέκταση του 

συγκεκριμένου σημείου, με την βεβαιότητα ότι όλες οι παρεμβάσεις που έχουν γίνει στο συγκεκριμένο 

σημείο από Δημόσιους φορείς είναι αδειοδοτημένες και έχουν τεθεί υπόψην σας, πράγμα το οποίο 

βαραίνει ιδιαίτερα την υπηρεσία σας για την εξεύρεση κάποιας λύσης άμεσα και πριν τον επόμενο 

χειμώνα. 


