
Σχετικά µε το πρόβληµα της διάβρωσης και πρόσχωσης  
στην περιοχή ανάντη του Πολιτιστικού Πάρκου Λαυρίου  
 
∆ηµήτρης Κουτσογιάννης, 
Τοµέας Υδατικών Πόρων, Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο 
dk@itia.ntua.gr - http://www.itia.ntua.gr/dk 
 
Στη λοφώδη περιοχή ανάντη (δυτικά) του Πολιτιστικού  Πάρκου Λαυρίου, στην οποία 
παλιότερα, κατά τη µεταλλευτική/βιοµηχανική λειτουργία του Λαυρίου είχαν αποτεθεί 
σκουριές, έγινε ένα έργο προστασίας από τη ρύπανση λόγω των σκουριών. Συγκεκριµένα, 
επιχώθηκαν οι σκουριές µε εδαφικά υλικά σε βάθος περί το 0.50 m. Ωστόσο, όπως 
διαπιστώθηκε σε αυτοψία στις 25/10/2006, τα εδαφικά υλικά έχουν ήδη διαβρωθεί έντονα 
από την βροχή και επιφανειακή απορροή στο επικλινές τµήµα της περιοχής, ενώ η οριζόντια 
περιοχή στο πόδι του επικλινούς τµήµατος  έχει λειτουργήσει ως κώνος απόθεσης των 
φερτών υλικών (βλ. σχήµα). Ένα προστατευτικό συρµατόπλεγµα (βλ. σχήµα) έχει 
διευκολύνει την κατακράτηση των φερτών υλικών στα ανάντη και έχει οριοθετήσει την 
περιοχή απόθεσης. Είναι βέβαια προφανές ότι το συρµατόπλεγµα εµποδίζει µόνο εν µέρει τη 
διαφυγή φερτών προς τα κατάντη, λειτουργώντας ως οπλισµός των φερτών που αποτίθενται 
δίπλα του, ενώ άλλα φερτά παρασύρονται µε την απορροή προς τα κατάντη. Τα φαινόµενα 
διάβρωσης είναι πολύ έντονα, όπως φαίνεται στο φωτογραφικό υλικό που παρατίθεται, και 
κατά συνέπεια έντονη είναι και η απόθεση, όσο και η µεταφορά των εδαφικών υλικών προς 
τα κατάντη.  
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Η παραπάνω κατάσταση έχει δηµιουργήσει έντονα προβλήµατα και συγκεκριµένα: 
• Αχρήστευσε το έργο προστασίας από τη ρύπανση των σκουριών, προς το παρόν 

µερικώς και, αν συνεχιστεί, ολοκληρωτικά. 
• ∆ηµιουργεί προσχώσεις σε επιφάνειες κατάντη της υπόψη περιοχής, αλλά, κυρίως, 

θέτει σε κίνδυνο έµφραξης το δίκτυο οµβρίων (φρεάτια υδροσυλλογής και αγωγοί).  
 
Σε σχέση µε το πρώτο πρόβληµα, η προτεινόµενη λύση είναι η επανεπίχωση των αυλακιών 
στο επικλινές τµήµα, τα οποία έχει δηµιουργήσει η απορροή οµβρίων και η διάβρωση, καθώς 
και η προστασία όλης της περιοχής µε χλοοτάπητα. Βεβαίως η λύση προϋποθέτει ανάλογη 
µελέτη και θα είναι δαπανηρή· ωστόσο η επανεπίχωση χωρίς ταυτόχρονη δηµιουργία 
χλοοτάπητα είναι άστοχη, όπως έχει ήδη καταφανώς αποδειχθεί στην πράξη. 
 
Σε σχέση µε το δεύτερο πρόβληµα, η αντιµετώπιση του οποίου είναι πιο επιτακτική για να 
αποφευχτεί η αχρήστευση του συστήµατος αποχέτευσης οµβρίων και η κατάκλυση τµηµάτων 
του Πολιτιστικού Πάρκου µε φερτά, προτείνεται µια προσωρινή λύση µε την επισήµανση ότι 
η λύση του πρώτου προβλήµατος θα θεραπεύσει οριστικά και το δεύτερο.  
 
Συγκεκριµένα προτείνεται η δηµιουργία αναχώµατος κατά µήκος (και ανάντη) του 
συρµατοπλέγµατος, ώστε να εµποδίζεται η µεταφορά των παρασυρόµενων εδαφικών υλικών 
προς τα κατάντη. Το ανάχωµα θα µπορούσε να είναι τραπεζοειδούς διατοµής, ύψους όχι 
µεγαλύτερου του 1.0 m από χαλικώδες υλικό λατοµείου, χωρίς να αποκλείονται οι προσµίξεις 
µε πιο λεπτόκοκκα υλικά, ώστε να δηµιουργείται κάποια ανάσχεση της ροής µε συνθήκες 
λίµνασης στα ανάντη, έτσι ώστε να καθιζήσουν στο µέγιστο δυνατό βαθµό τα παρασυρόµενα 
φερτά.  
 
Στα προσωρινά µέτρα πρέπει να συµπεριληφθεί και η επιθεώρηση και ο καθαρισµός των 
φρεατίων και των αγωγών οµβρίων.  
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