Η µεγάλη κατολίσθηση της Τσακώνας στην Ε.Ο. Τρίπολης – Καλαµάτας
The large landslide of Tsakona at the Tripoli – Kalamata National Road
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Το Φεβρουάριο του 2003 έγινε µεγάλη κατολίσθηση στη Νέα Εθνική Οδό
Τριπόλεως – Καλαµάτας στην περιοχή της Τσακώνας. Μετακινήθηκαν 6.000.000 m3 περίπου σε
απόσταση της τάξεως των 100m αποκόπτοντας πλήρως την Εθνική Οδό. Στην εργασία
περιγράφεται το ιστορικό της κατολίσθησης, οι έρευνες που προσδιόρισαν τα χαρακτηριστικά της,
οι αναλύσεις ευσταθείας και οι εναλλακτικές προτάσεις αντιµετώπισης του φαινοµένου.
Παρουσιάζεται η εξέλιξη της κατολίσθησης στο διάστηµα δύο ετών πριν και δύο ετών µετά την
εκδήλωση της µεγάλης µετακίνησης.
ABSTRACT : In February 2003 a large landslide occurred at the Tripoli – Kalamata New National
Road at the Tsakona area. It moved approximately 6.000.000 m3 of soil, with a displacement of
approximately 100m, disrupting completely the National Road. The paper presents the evolution of
the landslide, the site investigations that determined its nature, the stability analyses and the
alternative rehabilitation measures. The evolution of the landslide is presented for the time period
covering two years before and two years after the large movement.
1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η κατασκευή της Νέας Ε.Ο. Τρίπολης –
Καλαµάτας άρχισε στις αρχές της δεκαετίας
του 1990.
Η διάνοιξη και τα κύρια
χωµατουργικά του τµήµατος Παραδείσια –
Τσακώνα ολοκληρώθηκαν στα µέσα της
δεκαετίας του ’90.
Στην περιοχή της κατολίσθησης η Ν.Ε.Ο.
διέρχεται µε µικτή διατοµή. Εκατέρωθεν του
τµήµατος από 16+250 έως 16+550 η οδός
διέρχεται µε σηµαντικά ορύγµατα στον
φλύσχη. Τα προϊόντα εκσκαφής των ορυγµάτων αυτών έχουν απορριφθεί κατάντη της
οδού δηµιουργώντας σηµαντικής έκτασης και
όγκου επιχώµατα. Στο ανάντη όριο της οδού
διανοίχθηκε µια βαθιά τάφρος συλλογής νερού
που κατέληγε σε δύο οχετούς που εξέβαλαν
στον πόδα των επιχωµάτων.
Συντόµως µετά την διάνοιξη της Ν.Ε.Ο.
δηµιουργήθηκαν, σύµφωνα µε µαρτυρίες,
σηµαντικά προβλήµατα ολισθήσεων στα
επιχώµατα. Στη συνέχεια έγιναν τροποποιήσεις στη µορφή των επιχωµάτων µε ανα-

διαµόρφωση των αναβαθµών και προσθήκη
νέου υλικού στον πόδα των υφισταµένων,
επιµηκύνοντας τους υφιστάµενους οχετούς.
Τον Μάρτιο του 2000 ολοκληρώθηκε η
Ν.Ε.Ο. στο τµήµα αυτό µε κατασκευή των
οδοστρωµάτων. Αµέσως µετά την ασφαλτόστρωση εµφανίσθηκαν ρωγµές και καθιζήσεις
στο οδόστρωµα που συντόµως απαίτησαν επισκευή µε προσθήκη ασφαλτικού υλικού.
Για τα επόµενα 3 έτη περίπου οι ρωγµές
συνέχιζαν να διευρύνονται µε αργό ρυθµό,
εξαρτώµενο
από
τις
βροχοπτώσεις,
απαιτώντας περιοδικές επισκευές. Το φαινόµενο ερευνήθηκε και διαπιστώθηκε ότι επρόκειτο για παλαιά κατολίσθηση πολύ µεγάλου
όγκου που απαιτούσε σηµαντικά έργα για την
αντιµετώπισή της.
Τον Ιανουάριο του 2003 µετά από εκτεταµένη περίοδο εξαιρετικά υψηλών βροχοπτώσεων παρατηρήθηκε τοπική καθίζηση του
οδοστρώµατος στη Χ.Θ. 16+550 περίπου
πάνω από τη θέση διέλευσης ενός εκ των
οχετών που διέσχιζαν εγκάρσια το επίχωµα.
Σύντοµα η καθίζηση επιταχύνθηκε µε δηµι-
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ουργία ενός ‘’κρατήρα’’ αυξανόµενης διαµέτρου (Φωτογραφία 1) . Παράλληλα παρατηρήθηκε προοδευτική διεύρυνση των ρωγµών και
πολύ αυξηµένη ροή νερού στα στραγγιστικά
έργα αλλά και γενικότερα στο πρανές.

χικά προγράµµατα ερευνών, και αναφέρονται
οι εξετασθείσες εναλλακτικές λύσεις σταθεροποίησης και η τελικά προταθείσα λύση
γεφύρωσης.

Θέση δέντρου λίγο
πριν τη µεγάλη
µετακίνηση

Φωτογραφία 1: Εκδήλωση “κρατήρα” στη
Ν.Ε.Ο.
Photograph 1: “Crater” appearance on the
Ν.Ε.Ο. (New National Road).
Στις αρχές του Φεβρουαρίου του 2003, µε
συνεχιζόµενες τις βροχοπτώσεις, συνέβη
ταχεία µετακίνηση µεγάλης µάζας γεωυλικών
(Φωτογραφίες 2α και 2β) που απέκοψε την
οδό σε µήκος 200m περίπου. Οι µετακινήσεις
συνεχίσθηκαν µε µεταβλητούς ρυθµούς για
µερικές ηµέρες. Τελικώς, το οδόστρωµα
µετατοπίσθηκε οριζοντιογραφικά κατά 100m
περίπου και κατέπεσε υψοµετρικά κατά 40m
περίπου.
Η
µέγιστη
µετακίνηση
που
παρατηρήθηκε στην κατολισθαίνουσα µάζα
ήταν 100m περίπου. Το φαινόµενο είχε
καταστρεπτικά αποτελέσµατα εκτός από την
Ε.Ο. και σε µια περιοχή 400m ανάντη και
700m κατάντη όπου κυριολεκτικά η ‘’γη
σχίσθηκε’’ δηµιουργώντας ρωγµές µεγάλου
εύρους και άλµατος, αλλαγές στην ροή
ρεµάτων, λιµνάζοντα νερά κτλ.. Κατεστράφησαν επίσης αγροικίες και αποθήκες και
αποκόπηκαν πολλές αγροτικές οδοί.
Έρευνες στην περιοχή έγιναν σε διάφορες
φάσεις. Οι πρώτες έγιναν κατά την κατασκευή
έργου κοντά στην οδό και δεν εντόπισαν το
µέγεθος της αστάθειας. Οι επόµενες,
εκτεταµένες, έρευνες έγιναν µετά την
ολοκλήρωση της οδού από το Νοέµβριο 2000
έως το Μάιο 2001, εντόπισαν το µέγεθος της
κατολίσθησης και πρότειναν εναλλακτικές
µεθόδους αντιµετώπισης. Τέλος, µετά τη
µεγάλη ενεργοποίηση έγιναν συµπληρωµατικές έρευνες, από τον Ιούνιο του 2003 έως τον
Ιούνιο του 2005, προσανατολισµένες στην διαστασιολόγηση των έργων αποκατάστασης.
Στη συνέχεια παρουσιάζονται στοιχεία της
κατολίσθησης όπως προέκυψαν από τα διαδο-

(α)

Θέση δέντρου αµέσως µετά
τη µεγάλη µετακίνηση

(β)

Φωτογραφία 2: Εξέλιξη της κατολίσθησης
(οπτική γωνία από νότια προς βόρεια, δηλ.
κατεύθυνση προς Τρίπολη).
Photograph 2: Landslide development (view
from south to north, i.e. towards Tripoli).
2. ΠΡΙΝ ΤΗ ΜΕΓΑΛΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ
2.1 Γενικά
Γενική άποψη της περιοχής το 2001, προ της
µεγάλης µετακίνησης, παρουσιάζεται στη
Φωτογραφία 3. Οι έρευνες περιελάµβαναν
γεωτρήσεις
και εργαστηριακές
δοκιµές,
τοποθέτηση και µετρήσεις κλισιοµέτρων,
πιεσοµέτρων, ρωγµωµέτρων και τοπογραφικών βάθρων. Στις σωληνώσεις των οργάνων
τοποθετήθηκαν επίσης µεταλλικές ράβδοι
εντοπισµού του βάθους θραύσεως.
Η τοποθέτηση των γεωτρήσεων και των οργάνων έγινε µετά από µια ενδελεχή αναγνώριση πεδίου. Γρήγορα, µετά από τη συλλογή
και σηµείωση των στοιχείων στο χάρτη, έγινε
αντιληπτό ότι επρόκειτο για αστοχία εξαιρετικά
εκτεταµένη και όχι για µια τοπική αστοχία του
επιχώµατος της οδού, που αρχικά υποτέθηκε.
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Φωτογραφία 3: Γενική άποψη προ της µεγάλης ενεργοποίησης (2001)
Photograph 3: General view before the major triggering (2001)
Από τις γεωτρήσεις και τις µετρήσεις των
οργάνων δηµιουργήθηκε η εικόνα που
παρουσιάζεται στα Σχήµατα 1 και 2. Έτσι τα
βασικά χαρακτηριστικά της κατολίσθησης το
2001 ήταν:
-Εύρος στον άξονα της οδού: 200 m
-Μέγιστο εύρος: 370 m
-Απόσταση κεφαλής-ποδός: 680 m
-Μέγιστο βάθος: 32 m
-Μέγ. βάθος στην παρειά της οδού: 28 m
-Όγκος (περίπου): 2.500.000 m3
-Ρυθµός µετακίνησης: 20 cm/έτος
2.2 Γεωλογικό πλαίσιο
Η γεωλογία και οι ειδικές συνθήκες γένεσης
κατολισθήσεων στην ευρύτερη περιοχή έχει
παρουσιαστεί από τους Σωτηρόπουλο κ.α.
(2004). Επίσης στο θέµα αναφέρονται και οι
Φουντούλης κ.α. (2004). Η περιοχή δοµείται
κυρίως από φλύσχη ψαµµιτικής και ιλυολιθικής
σύστασης, ενίοτε µε κερατολιθικές ενστρώσεις,
ενώ αµέσως πάνω από την κατολίσθηση
εµφανίζονται ασβεστόλιθοι. Αυτά αποτελούν το
βραχώδες υπόβαθρο, και τα παράγωγά τους
κολλούβια,
κορήµατα
και
µανδύες
αποσάθρωσης
που
αποτελούν
τις
επιφανειακές στρώσεις.
Η κατολίσθηση βρίσκεται εντός των
κορηµάτων και η επιφάνεια ολίσθησης κινείται

στο όριο των χαλαρών υλικών µε τους
υποκείµενους βραχώδεις σχηµατισµούς.
Η τεκτονική έχει επηρεάσει σηµαντικά τη
γεωµορφολογία και τις υδρογεωλογικές
συνθήκες της περιοχής (Σωτηρόπουλος κ.α.,
2004). ∆εσπόζει µια κύρια ρηξιγενής ζώνη στο
νότιο άκρο της κατολίσθησης, η οποία έχει
µικρή κλίση ως προς την κατακόρυφο.
Αποτελείται
από
εδαφοποιηµένα
υλικά
ψαµµίτη (καστανά) και ιλυολίθου και αποτελεί
όριο των κορηµάτων µεγάλου πάχους.
Η περιοχή της κατολίσθησης χαρακτηρίζεται
από ένα µορφολογικό βύθισµα περί των Χ.Θ
16+300 και 16+550 που αποτέλεσε τη λεκάνη
αποθέσεως των κολλούβιων – κορηµάτων
φλύσχη και ασβεστολίθου (πηγή των οποίων
αποτελούν οι εκατέρωθεν σχηµατισµοί του
φλύσχη νότια και βόρεια της περιοχής και του
ασβεστολίθου ανατολικά). Στη λεκάνη αυτή
υπάρχουν αποθέσεις που φτάνουν µέχρι και
τα 25m άνω της οδού και τα 32m κάτω
απ’αυτήν.
Στο σώµα της κατολίσθησης η µορφολογία
του εδάφους, πριν την µεγάλη ενεργοποίηση,
οδηγεί στο συµπέρασµα πως κατά το
παρελθόν τα επιφανειακά υλικά αποτίθεντο
στα κατώτερα υψόµετρα µε τη µορφή
εδαφικών ρευµάτων. Ενδιαµέσως ή συνήθως
κατόπιν των ροών αυτών συνέβαιναν βαθιές
ολισθήσεις που περιλαµβάνουν όλο το εδαφικό
προφίλ µέχρι το βραχώδες υπόβαθρο.
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Σχήµα 1. Οριζοντιογραφία περιοχής κατολίσθησης πριν τη µεγάλη µετακίνηση – Όρια
κατολίσθησης πριν και µετά τη µεγάλη µετακίνηση (βασισµένο στους Σωτηρόπουλος κ.α., 2004).
Figure 1. Plan view of the landslide area before the major movement – Landslide margins before
and after the major movement (based on Sotiropoulos et al, 2004).
2.3 Ρυθµός και Εξέλιξη Μετακινήσεων
Τα κλισιόµετρα έδειξαν αµέσως µετακινήσεις
ενώ σε µερικά ήταν αδύνατη η διέλευση της

τορπίλης µέτρησης µετά από λίγες ηµέρες.
Προέκυψαν συνεπώς σαφείς ενδείξεις για το
βάθος της ολίσθησης οι οποίες χρησιµοποιήθηκαν στις αναλύσεις. Ο µέγιστος ρυθµός
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µετακίνησης στην επιφάνεια ολίσθησης της
τάξης των 1.5 µε 3cm/µήνα.
Τα τοπογραφικά βάθρα εντός της
κατολίσθησης έδωσαν επίσης σαφή διεύθυνση
και µέγεθος των µετακινήσεων (Σχήµα 1) και
επιβεβαίωσαν τον άξονα Α1 – Α2 ως τον
άξονα
της
κατολίσθησης.
Εκτός
της
κατολίσθησης, τα βάθρα έδειξαν µηδενικές
µετακινήσεις ή µετακινήσεις µέσα στα όρια του
σφάλµατος µέτρησης.
Στο Σχήµα 1 φαίνεται πως οι µετακινήσεις
είναι µεγαλύτερες στο κεντρικό τµήµα της
κατολίσθησης από ότι στα άκρα και
κυµαίνονται περί τα 2cm/µήνα την περίοδο της
παρακολούθησης. Στο τµήµα από τη Ν.Ε.Ο.
και προς ανώτερα υψόµετρα οι µετακινήσεις
ήταν
ελαφρώς
µεγαλύτερες
από
τις
µετακινήσεις στο κατώτερο τµήµα. Επίσης, στο
µεγάλο επίχωµα που βρίσκεται στο Νότιο όριο
της κατολίσθησης, µεταξύ των δύο πρώτων
µετρήσεων η µετακίνηση ήταν 6.25cm/µήνα η
οποία έφτασε στο 1.65cm/µήνα µεταξύ της
δεύτερης και τρίτης µέτρησης, χαρακτηριστικό
της ηµιανεξάρτητης µετακίνησης λόγω της
επιφανειακής ολίσθησης του επιχώµατος στα
κολλούβια ψαµµιτικού φλύσχη.
Από τις µετρήσεις αυτές προκύπτει πως η
µέγιστη
αναµενόµενη
µετακίνηση
ήταν
περίπου 20cm/έτος.
Τα ρωγµόµετρα έδειχναν επίσης εξέλιξη
των ρωγµών στο διάστηµα των µετρήσεων.
Τα στοιχεία των µετακινήσεων παρουσιάζονται υπό µορφή ανυσµάτων στο Σχήµα 1.
2.4 Υπόγεια και επιφανειακά ύδατα
Τοποθετήθηκαν ζεύγη πιεσοµέτρων, σε
διαφορετικά βάθη, για να διερευνήσουν την
κατανοµή των πιέσεων του νερού. Πιεσόµετρα
τοποθετήθηκαν
εντός
του
βραχώδους
υποβάθρου και σε διάφορα βάθη εντός των
κορηµάτων.
∆ιαπιστώθηκαν
σε
γενικές
γραµµές τα ακόλουθα:
- Στο ανώτερο τµήµα της κατολίσθησης
υπήρχε υψηλή στάθµη και πιθανώς συνεχής υπόγειος ορίζοντας. Αυτό ίσχυε µόνο
για το ανώτερο µισό του τµήµατος της κατολίσθησης που βρίσκονταν πάνω από την
οδό.
- Στο τµήµα της κατολίσθησης κάτω από
την οδό η στάθµη του νερού βρίσκονταν
κοντά στην επαφή των κορηµάτων µε το
βραχώδες υπόβαθρο (που συµπίπτει µε την
επιφάνεια ολίσθησης).

- Αµέσως πάνω από την οδό η στάθµη του
νερού βρισκόταν κοντά στην επαφή των
κορηµάτων µε το βραχώδες υπόβαθρο,
παρατηρήθηκαν όµως και επικρεµάµενοι
ορίζοντες.
- Η διακύµανση της στάθµης που µετρήθηκε
ήταν πολύ µικρή, παρά τις έντονα
διαφορετικές υδρολογικές περιόδους.
Παρά
την
χαµηλή
στάθµη
που
παρατηρήθηκε σε αρκετά πιεσόµετρα, η
παρουσία επιφανειακού νερού ήταν έντονη.
Στο Νότιο άκρο της κατολίσθησης, ανάντη της
οδού, υπήρχε µόνιµη ροή νερού, στη περιοχή
της ρηξιγενούς ζώνης. Στον καθρέπτη της
κατολίσθησης
αµέσως
κατάντη
των
ασβεστολίθων υπήρχε συχνή ροή νερού,
κυρίως µετά από βροχοπτώσεις.
Πριν το Βόρειο άκρο της κατολίσθησης
ανάντη της οδού διέρχονταν ρέµα µε µεγάλη
παροχή τους χειµερινούς µήνες, µε νερό που
προέρχονταν κυρίως από τους υπερκείµενους
ασβεστολίθους. Το ρέµα αυτό διερχόταν µέσω
οχετού από το επίχωµα της οδού. Ένας
δεύτερος οχετός, στο Νότιο άκρο της
κατολίσθησης, συγκέντρωνε το νερό της
στραγγιστήριας τάφρου στο ανάντη όριο της
οδού.
2.5 Αναλύσεις ευσταθείας
Εξετάστηκαν δύο περιπτώσεις µηχανισµών
αστοχίας επί της διατοµής Α1-Α2. Στην πρώτη
περίπτωση θεωρήθηκε πως υπάρχουν δύο
ηµιανεξάρτητες αστοχίες (περιοχές Α1 και Α2,
Σχήµα 3). Ο µηχανισµός αυτός βασίζεται
στους γεωµετρικούς περιορισµούς που
επιβάλει η γεωµετρία του υποβάθρου στην
αναζήτηση κινηµατικά αποδεκτών µηχανισµών
ολίσθησης. Για την περιοχή Α1 προέκυψε
φr=15.8ο και για την περιοχή Α2 φr=18.4ο. Στη
δεύτερη περίπτωση λήφθηκε ενιαία επιφάνεια
ολίσθησης από όπου προέκυψε φr=18.2ο.
Η επιφάνεια ολίσθησης διέρχεται από ζώνες
αργιλικών υλικών µέσης έως χαµηλής
πλαστικότητας.
Λόγω
της
σηµαντικής
µετακίνησης η αντοχή θα αντιστοιχεί στην
παραµένουσα. Από τη βιβλιογραφία (Lupini et
al, 1981, Skempton, 1985, Tika et al, 1996,
Wesley, 2003) αλλά και τις εργαστηριακές
δοκιµές η παραµένουσα αντοχή είναι
παρόµοια µε αυτή που προσδιορίσθηκε από
τις ανάστροφες αναλύσεις.
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Σχήµα 2. ∆ιατοµή κατά µήκος του άξονα της κατολίσθησης.
Figure 2. Section along landslide axis.
εκτεταµένες κατολισθητικές κινήσεις κατάντη
της αρχικά διαµορφωθείσας κατολίσθησης
µέχρι τον υποκείµενο ποταµό (Σχήµα 1). Οι
επεκτάσεις αυτές πιθανώς κατ’ αρχήν
οφείλονται σε ανεξάρτητες κατολισθήσεις,
λόγω των εξαιρετικά ακραίων υδρολογικών
συνθηκών. Το µέγεθος όµως των µετακινήσεων και των ρηγµάτων υποδεικνύει ότι συνέβαλε και η ώθηση από την µεγάλη υπερκείµενη κατολισθαίνουσα µάζα (Φωτογραφία 4).
Σχήµα 3. ∆ιατοµή ανάστροφων αναλύσεων.
Οι κατολισθήσεις τοπικά διέκοψαν τη ροή
Figure 3. Back analyses section.
του ποταµού και δηµιούργησαν µικρές
λιµνούλες. Κατά την εξέλιξη του φαινοµένου η
3. ΜΕΤΑ ΤΗ ΜΕΓΑΛΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ
ροή του ποταµού επιθεωρούνταν ώστε να
επισηµανθεί έγκαιρα τυχόν σηµαντική έµφραξη
3.1 Γενικά - Όρια
που, µε την επακόλουθη καταστροφή της λόγω
διάβρωσης ή υπερπήδησης, θα αποτελούσε
Η µεγάλη ενεργοποίηση έγινε αρχικά εντός
κίνδυνο για τους κατάντη οικισµούς.
των ορίων που είχαν επισηµανθεί στην
Στο πλαίσιο των ερευνών για την περαιτέρω
προηγούµενη φάση ερευνών. Σύντοµα όµως
διερεύνηση του φαινοµένου και τη διαστασιοεπεκτάθηκε προς τα ανάντη και προς τα
λόγηση των έργων αντιµετώπισής του έγινε
κατάντη (Σχήµα 1). Τελικά έφτασε στα
νέα
γεωτεχνική έρευνα µε δειγµατοληπτικές
6.000.000m3 περίπου όγκο και στα 1.000m
γεωτρήσεις, κλισιόµετρα, και πιεσόµετρα.
µήκος.
Έγινε επίσης τοπογραφική αποτύπωση της
Παρατηρήθηκε
αρχικά
µια
σταδιακή
νέας κατάστασης. Οι νέες έρευνες επιβεεπέκταση προς τα ανάντη, καθώς τα
βαίωσαν τα ευρήµατα των ερευνών του 2001.
υπερκείµενα κορήµατα έχασαν την υποστήριξή
Πέραν
της
µετακίνησης
σε
βάθος
τους. Στην περιοχή του πόδα παρατηρήθηκε
παρατηρήθηκαν
εκτεταµένες
λασποροές
σηµαντική ανύψωση µερικών µέτρων. Με την
καθώς και δευτερεύουσες ολισθήσεις µικρού
συνέχιση των µετακινήσεων παρατηρήθηκαν
πάχους, κυρίως περί την Ε.Ο..
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Όριο Άνω
Κρητιδικού
Ασβεστολίθου

Όρια
Ενεργοποίησης
Κατολίσθησης

Ρήγµα
Ν.Ε.Ο.

Λασποροή

Μετακίνηση οδού µέχρι και
100m οριζοντιογραφικά

Φωτογραφία 4: Γενική άποψη της ενεργοποίησης του 2003
Photrograph 4: General of the 2003 triggering
Κατά την ενεργοποίηση και για πολύ χρόνο
µετά υπήρξε σηµαντική ροή νερού στην
περιοχή του ‘’καθρέπτη’’. Αυτή η ροή δεν είχε
παρατηρηθεί στις προηγούµενες έρευνες, αν
και είχε υποτεθεί, διότι µεγάλο µέρος της
διοχετευόταν
υπόγεια.
Σηµαντική
ροή
παρατηρήθηκε επίσης στο Νότιο άκρο της
κατολίσθησης αµέσως ανάντη της οδού. Στο
τµήµα ανάντη της οδού δηµιουργήθηκε, από
την αλλαγή της µορφολογίας, λίµνη που
επανασχηµατίζεται την υγρή περίοδο.
Κατάντη της οδού η απορροή, µετά την
καταστροφή των οχετών λόγω της µετακίνησης, ήταν άτακτη και συντέλεσε στη
δηµιουργία λασποροών. Κοντά στον πόδα της
αρχικής κατολίσθησης συγκεντρώθηκαν λιµνάζοντα νερά ενώ το ρέµα άλλαξε κοίτη, τοπικά,
και σε τµήµατά του η ροή γινόταν υπογείως.
Τα νέα πιεσόµετρα έδειξαν πάλι ότι η
στάθµη του υπόγειου ορίζοντα ήταν κοντά στη
βάση των κορηµάτων. Από την όλη εικόνα
ήταν
επίσης
προφανής
η
ύπαρξη
επικρεµάµενων οριζόντων.
Η µέση κλίση του πρανούς επί της κύριας
διατοµής που θεωρήθηκε στις έρευνες του
2001 ως άξονας της κατολίσθησης δεν έχει

αλλάξει σηµαντικά µετά
ενεργοποίηση (Σχήµα 2).

την

πρόσφατη

3.2 Εξέλιξη µετακινήσεων
Για την προσωρινή διέλευση των οχηµάτων
διανοίχθηκε εργοταξιακή οδός που συνδέει τα
εκατέρωθεν τµήµατα της Ε.Ο.. Επιφανειακές
µετακινήσεις συνεχίσθηκαν για πολλούς µήνες,
κυρίως στην γειτονία της Ε.Ο..
Τα κλισιόµετρα που έχουν τοποθετηθεί
εντός της κύριας κατολίσθησης δεν έχουν
δείξει καµιά µετακίνηση από το καλοκαίρι του
2003 µέχρι τον Ιανουάριο του 2006.
Τα κλισιόµετρα που έχουν τοποθετηθεί περί
την κατολίσθηση για να ελέγξουν την ευστάθεια των παρακείµενων πρανών επίσης δεν
έδειξαν µετακινήσεις.
Μετακινήσεις παρατηρούνται µόνον κατάντη
της Ε.Ο. στην περιοχή που γειτνιάζει µε την
κατολίσθηση προς Βορρά. Εκεί υπάρχει
σηµαντικό πάχος κορηµάτων και πρόσφατων
επιχώσεων µε ιστορικό κατολισθήσεων, που
όµως δεν ολίσθησαν κατά τη µεγάλη ενεργοποίηση. Τα υλικά αυτά, που ολισθαίνουν σε
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βάθος 15m περίπου προβλέπεται να αποµακρυνθούν κατά τις εργασίες αποκατάστασης.
3.2 Νέες αναλύσεις ευστάθειας
Οι ανάστροφες αναλύσεις που έγιναν µετά την
µεγάλη ενεργοποίηση του 2003, επί της
αρχικής γεωµετρίας, έδωσαν πρακτικώς τα ίδια
αποτελέσµατα µε τις προηγούµενες αναλύσεις.
Οι αναλύσεις έδειξαν πως άνοδος της στάθµης
υπόγειου κατά 2 έως 4m είναι ικανή να
οδηγήσει σε επισφαλή συντελεστή ασφαλείας.
Οι αναλύσεις επαναλήφθηκαν για την νέα
γεωµετρία µε υπόθεση επιφάνειας ολίσθησης
όµοια µε των ανάστροφων αναλύσεων και παραµένουσα διατµητική αντοχή. Οι συντελεστές
ασφαλείας προέκυψαν γενικώς 5% έως 10%
υψηλότεροι
από
αυτούς
της
αρχικής
γεωµετρίας.
Πρέπει να τονισθεί ότι σε µια τόσο
εκτεταµένη κατολίσθηση οι αναλύσεις αυτές
έχουν ένα προσεγγιστικό χαρακτήρα λόγω της
πολυπλοκότητας της επιφάνειας ολίσθησης ως
προς τη γεωµετρία, την αντοχή και τις πιέσεις
του νερού. Παρόλα αυτά όµως υποδεικνύουν
αυτό που παρατηρήθηκε και στα κλισιόµετρα,
ότι ο συντελεστής ασφαλείας στην παρούσα
κατάσταση, είναι υψηλότερος της µονάδας.
Ο συντελεστής ασφαλείας παραµένει όµως
χαµηλός για τις απαιτήσεις ενός αυτοκινητόδροµου. Λαµβάνοντας υπόψη και τις γενικές
αβεβαιότητες, η ανάγκη ριζικής επίλυσης του
προβλήµατος παραµένει και µετά τη µεγάλη
ενεργοποίηση.
7. ΜΕΤΡΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ
Προκειµένου
να
επαναλειτουργήσει
µε
ασφάλεια το ασταθές τµήµα της Ν.Ε.Ο.
εξετάστηκε κατ’ αρχήν η δυνατότητα σταθεροποίησης της κατολίσθησης. ∆ιερευνήθηκαν
πολλές εναλλακτικές µέθοδοι που περιελάµβαναν συνδυασµούς εκσκαφών, υπόγειων στραγγιστικών έργων, ενισχύσεων µε
κάνναβο πασσάλων, αγκυρωµένων πασσαλοτοίχων κτλ. Λόγω του µεγάλου όγκου της κατολίσθησης και του µεγάλου βάθους στο επίπεδο
της Ε.Ο., σε συνδυασµό µε την αδυναµία µηκοτοµικής ταπείνωσης, οι λύσεις αυτές συγκρινόµενες µε λύσεις παράκαµψης του προβλήµατος παρουσίαζαν µεγάλο κόστος και
σηµαντικές αβεβαιότητες.
Εξετάσθηκαν έτσι λύσεις παράκαµψης της
κατολίσθησης µε σήραγγες ή γέφυρα µεγάλου
ανοίγµατος. Και οι δύο αυτές λύσεις κρίθηκαν
τεχνικά αποδεκτές. Ως οικονοµικότερη προκρί-

θηκε όµως, και δηµοπρατήθηκε, η λύση
γέφυρας ανοίγµατος 300m από χαλύβδινα τοξα που θα γεφυρώνει την κατολίσθηση. Οι
έρευνες καθόρισαν τις ασφαλείς θέσεις των
βάθρων και τις απαιτήσεις ελεύθερου ανοίγµατος ώστε τυχόν µελλοντική µετακίνηση της
κατολίσθησης να µην επηρεάσει τη γέφυρα.
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