ΛΙΜΝΗ ΜΑΡΑΘΩΝΑ
ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Από την αρχαιότητα , η πόλη της Αθήνας αντιμετώπιζε το πρόβλημα της λειψυδρίας, καθώς
η μορφολογία του εδάφους της δεν επέτρεπε να υπάρχουν μεγάλα ποτάμια και λίμνες.
Το σημαντικότερο έργο για την υδροδότησή της ήταν το Αδριάνειο υδραγωγείο,
που κατασκευάστηκε από τον Ρωμαίο Αυτοκράτορα Αδριανό (134-140μ.Χ.).
Το αδρανοποίησαν οι Τούρκοι μετά την υποδούλωση της Αθήνας και επαναλειτούργησε
μετά την απελευθέρωσή της, χωρίς όμως να καλύπτει επαρκώς τις ανάγκες της πόλης.
Μετά την Μικρασιατική καταστροφή (1922) και την απότομη αύξηση του πληθυσμού της
Αθήνας, λόγω της εγκατάστασης χιλιάδων προσφύγων, το πρόβλημα της ύδρευσης της
Αθήνας ήταν ιδιαίτερα έντονο.
Αυτό το πρόβλημα ήρθε να καλύψει, στις αρχές του προηγούμενου αιώνα, η λίμνη του
Μαραθώνα

.

Προτάθηκε σαν λύση μία τεχνητή λίμνη που θα σχηματιζόταν με τη κατασκευή Φράγματος
στη συμβολή των χειμάρρων Χαράδρου και Βαρνάβα και σε απόσταση μερικών
χιλιομέτρων από την κωμόπολη του Μαραθώνα Αττικής.
Η Λίμνη του Μαραθώνα ήταν το κυριότερο απόθεμα νερού για την ύδρευση της Αθήνας
από το 1931 μέχρι το 1959.
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Το 1959 άρχισε να λειτουργεί σύνδεση παροχής από τη λίμνη Υλίκη, ενώ το 1981 το
περισσότερο νερό για την ύδρευση της ελληνικής πρωτεύουσας προέρχεται από την
τεχνητή Λίμνη του Μόρνου.

Λόγω της εγγύτητάς του με την Αθήνα, ο ταμιευτήρας του Μαραθώνα λειτουργεί ως
βοηθητική πηγή υδροληψίας σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης και τροφοδοτείται από του
ταμιευτήρες της Υλίκης και του Μόρνου μέσω του Υδραγωγείου Υλίκης και Ενωτικού
Υδραγωγείου Μόρνου – Υλίκης.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑ ΛΙΜΝΗΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑ
Το Φράγμα του Μαραθώνα κατασκευάστηκε από την Αμερικάνικη Εταιρεία ULEN και η
κατασκευή του διήρκησε από το 1926 μέχρι το 1929. Είναι από οπλισμένο σκυρόδεμα και
εξ ολοκλήρου επενδεδυμένο με Πεντελικό μάρμαρο.
Τεχνικά χαρακτηριστικά Φράγματος:
- Κατατάσσεται στα φράγματα βαρύτητας από οπλισμένο σκυρόδεμα
- Μέγιστο Ύψος: 54m
- Μέγιστο Ύψος (από στάθμη θεμελίωσης): 62,50m
- Μέγιστο πλάτος στη βάση: 48m
- Μήκος στέψης: 285m
- Πλάτος στέψης: 4,50m
- Υψόμετρο στέγης: 285m
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- Υψόμετρο πόδα (κατώτερο σημείο) από την επιφάνεια της θάλασσας: +173 AMSL
- Ύψος στέψης φράγματος από την επιφάνεια της θάλασσας: +227 AMSL
- Ύψος υπερχειλιστή από την επιφάνεια της θάλασσας: +223 AMSL
- Παροχή υπερχειλιστή: 520 m3/sec (στο νότιο μέρος του φράγματος)
-

Όγκος υλικού φράγματος: 180.000 m3 νερού (σκυροδέματος και λιθοδομής)

Τεχνικά Χαρακτηριστικά Ταμιευτήρα:
- Επιφάνεια λίμνης στη στάθμη υπερχείλισης: 2,45 km2
- Λεκάνη απορροής: 118 km2
- Μέση εισροή: 21.000.000m3 νερού/έτος
- Μέση βροχόπτωση: 680km/έτος (τυπική απόκλιση 208km/έτος)
- Μέση εκροή: 19.000.000m3 νερού/έτος
- Μέγιστη χωρητικότητα νερού: 41.000.000m3
- Μέγιστος ωφέλιμος όγκος νερού: 34.000.000m3 (όγκος νερού που μπορεί να αντληθεί)
- Ελάχιστη στάθμη λειτουργίας πύργου υδροληψίας από την επιφάνεια της θάλασσας:
+186 AMSL
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ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Πρόκειται για ένα τοπίο απαράμιλλης ομορφιάς, πλούσιο σε πεύκα.
Στα νερά της λίμνης ζουν αρκετά εκατομμύρια μικρά ψάρια με το όνομα Γκαμπούτζια.
Ρίχτηκαν για να καταστρέφουν τα αυγά και τις νύμφες των κουνουπιών.

ΑΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Στη βάση, του μοναδικά – παγκοσμίως – μαρμάρινου φράγματος, της Λίμνης του
Μαραθώνα, βρίσκεται το αντίγραφο του ναού του Απόλλωνα, (θησαυρός των Αθηναίων
στους Δελφούς), μέσα σε μια οργιώδη βλάστηση με τρεχούμενα νερά.
Η έκταση ανήκει και αξιοποιείται από την ΕΥΔΑΠ.
Το φράγμα ενώνει την Ανατολική, με την Βόρεια Αττική καθώς και με την υπόλοιπη
Κεντρική και Βόρεια Ελλάδα, λόγω εγγύτητας με την Εθνική οδό Αθηνών – Λαμίας.
Η Λίμνη του Μαραθώνα με το Εθνικό Πάρκο Σχοινιά ανήκουν στους δέκα εναπομείναντες
υγρότοπους της Αττικής με εξέχουσα σημασία, λόγω της ποικιλότητας των ειδών που
φιλοξενούν.
Δίπλα από τη Λίμνη του Μαραθώνα βρίσκεται στο φαράγγι της Οινόης , ο οποίος αποτελεί
ένα ανεκμετάλλευτο «πνεύμονα» πρασίνου.

Πηγή: Δήμος Μαραθώνα
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