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∆ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ∆ΙΑΒΡΩΣΗΣ, ΑΣΤΑ-

ΘΕΙΑΣ ΠΡΑΝΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ 

∆ΗΜΟΥ ΖΑΧΑΡΩΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΗΛΕΙΑΣ 

Την Πέµπτη 20/09/07 κλιµάκιο επιστηµόνων του Ε.Μ.Π. επισκέφθηκε µε εντολή του 

Πρύτανη τον ∆ήµο Ζαχάρως κατόπιν προσκλήσεως του ∆ηµάρχου. Το κλιµάκιο κατ’ 

αρχάς ενηµερώθηκε από τον δήµαρχο κ. Χρονόπουλο και τους µηχανικούς της ∆η-

µαρχίας και της ΤΥ∆Κ, ενώ στη συνάντηση παρευρέθη και ο δήµαρχος Ανδρίτσαι-

νας. Στη συνέχεια οι δήµαρχοι Ζαχάρως και Αδρίτσαινας οδήγησαν το κλιµάκιο σε 

κρίσιµες περιοχές των κύριων λεκανών απορροής.  

Επιβεβαιώθηκε έτσι, η ανάγκη διαµόρφωσης  συγκεκριµένων προτάσεων για άξονες 

δράσης (άµεσους και µεσοπρόθεσµους), προκειµένου να αντιµετωπισθούν τα προ-

βλήµατα που αναµένεται να προκύψουν στις οικιστικές ζώνες από τις βροχοπτώσεις 

την επόµενη χειµερινή περίοδο. Οι βροχοπτώσεις αυτές θα προκαλέσουν αυξηµένες 

επιφανειακές απορροές, αλλά και στερεοπαροχές υλικών που θα προκύψουν από δια-

βρώσεις και κατολισθητικά φαινόµενα τα οποία θα ενεργοποιηθούν στα εδαφικά κα-

λύµµατα, αλλά και στους µαλακούς βραχώδεις σχηµατισµούς που συµµετέχουν µε 

µεγάλο ποσοστό επιφανειακής εξάπλωσης στη γεωλογική δοµή του συγκεκριµένου 

χώρου.  

Επιπρόσθετα, τα κατολισθητικά φαινόµενα (ερπυσµοί, λασποροές, ροές κορηµάτων, 

καταπτώσεις βράχων, ολισθήσεις) που αποτελούσαν σηµαντικό πρόβληµα για τις οι-

κιστικές ζώνες, τις καλλιέργειες αλλά και τα γραµµικά τεχνικά έργα της περιοχής προ 

των πυρκαγιών, αναµένεται να επανεµφανισθούν εντονότερα µετά την ολοσχερή κα-

ταστροφή της φυτοκάλυψης, απειλώντας ίσως και µεγάλα τµήµατα οικισµών. 

Με βάση τα παραπάνω, το κλιµάκιο συνοψίζει τις παρατηρήσεις του ως ακολούθως: 

1. Κατ’ αρχήν εκτιµάται ότι ως αποτέλεσµα των πυρκαγιών οι διατοµές και κοί-

τες των χειµάρρων δεν επαρκούν για την παροχέτευση των αναµενόµενων αυ-

ξηµένων παροχών µετά από ισχυρές βροχοπτώσεις.  

2. Η κοίτη του χειµάρρου εντός της Ζαχάρως και επί µήκους  800m είναι κλει-

στός αγωγός διατοµής 6m x 3m. Ο κίνδυνος πληµµυρικών φαινοµένων είναι 

υπαρκτός και έχει πολλαπλασιαστεί ανησυχητικά µετά την πρόσφατη πυρκα-

γιά. Το διακύβευµα είναι υψηλό διότι τόσον ανάντη στην είσοδο του οικισµού 

όσον και κατάντη στον άξονα της κοίτης υπάρχουν το ∆ηµοτικό Σχολείο και  

το Λύκειο Ζαχάρως αντίστοιχα. 

3. Συµπερασµατικά, οι αναµενόµενες παροχές αιχµής έχουν πολλαπλασιαστεί, 

ενώ οι χρόνοι συρροής έχουν σηµαντικά µειωθεί καθιστώντας τις συνθήκες 

κρίσιµες.  Σύµφωνα µε την επιτόπια επίσκεψη εκτιµάται ότι οι αναµενόµενες 

παροχές έχουν τριπλασιαστεί και οι χρόνοι συρροής έχουν υποδιπλασιαστεί.  
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Με βάση τα παραπάνω, οι προτάσεις για άµεση δράση είναι οι ακόλουθες:  

� Άµεση οργάνωση, εγκατάσταση και λειτουργία συστήµατος εγρήγορσης και έ-

γκαιρης προειδοποίησης εντός του Οκτωβρίου για επερχόµενη πληµµύρα, προ-

κειµένου να είναι εφικτή η εκκένωση των σχολείων και άλλων ευαίσθητων χώ-

ρων συνάθροισης κατοίκων.  

� Τα αντιδιαβρωτικά έργα που ήδη κατασκευάζονται µε κορµοδέµατα ή κλαδο-

πλέγµατα, πρέπει απαραίτητα να επεκταθούν στις πλέον επικίνδυνες (επικλινείς) 

περιοχές και κυρίως σε αυτές που συνδυάζουν το ευδιάβρωτο των γεωλογικών 

σχηµατισµών και την πυκνότητα του υδρογραφικού δικτύου. Τα έργα αυτά πρέ-

πει να συνοδευτούν µε την κατασκευή ξυλοφραγµάτων ή όπου είναι δυνατόν 

φραγµάτων µε ξερολιθιές στις µισγάγγειες (µικρά ρέµατα στις ορεινές ζώνες). 

� Στους κύριους κλάδους των ρεµάτων πρέπει να κατασκευαστούν φράγµατα µε 

συρµατοκιβώτια σε αποστάσεις όχι µεγαλύτερες των 500m το ένα από το άλλο. 

� Θεωρείται προφανές ότι αρµόδιες τεχνικές υπηρεσίες θα πρέπει να φροντίζουν 

για το συνεχή καθαρισµό αυλάκων, τεχνητών οχετών και αγωγών στο οδικό δί-

κτυο και στους οικιστικούς χώρους της περιοχής.  

� Τέλος, θα πρέπει να διερευνηθεί άµεσα και διεξοδικά η δυνατότητα παράλλη-

λου αγωγού εξόδου οµβρίων κατάλληλης διατοµής, διαµέσου της οικιστικής 

περιοχής Ζαχάρως ή περιµετρικά της ζώνης αυτής π.χ. µε τάφρο παράκαµψης 

του οικιστικού ιστού.  Είναι αυτονόητο ότι για αυτό ή για οποιαδήποτε άλλη 

πρόταση απαιτείται σοβαρή µελέτη σε οριστικότερη βάση των αντιπληµµυρι-

κών έργων της οικιστικής περιοχής Ζαχάρως, αφού τεθούν κατάλληλα κριτήρια 

ασφαλείας και αξιοπιστίας και αναλυθούν όλες οι προσφερόµενες λύσεις.    
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