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ΚατασκευΚατασκευΚατασκευΚατασκευή ή ή ή µέγαµέγαµέγαµέγα----φραγµφραγµφραγµφραγµάάάάτων στον των στον των στον των στον πππποταµόοταµόοταµόοταµό ΑΛΙΑΚΜΟΝΑ ΑΛΙΑΚΜΟΝΑ ΑΛΙΑΚΜΟΝΑ ΑΛΙΑΚΜΟΝΑ....    
Ενηµερωτικό υπόµνηµα*. 

 

Η ∆ΕΗ ΑΕ σχεδιάζει τη µετατροπή του µεγαλύτερου ποταµού της Ελλάδας σε µια σειρά από 
τεχνητές λίµνες µε την κατασκευή διαδοχικών µέγα-φραγµάτων και υδροηλεκτρικών σταθµών.  
Εταιρίες ιδιωτικών συµφερόντων σχεδιάζουν επίσης την κατασκευή επιπλέον φραγµάτων στον 
ποταµό. 
  
Έχουν εξετασθεί, οι πραγµατικά εναλλακτικές λύσεις παραγωγής και εξοικονόµησης ενέργειας 
στο νοµό Γρεβενών, ώστε να αποφευχθούν αµφιλεγόµενες επεµβάσεις µεγάλης κλίµακας, µε 
µη αναστρέψιµες αρνητικές συνέπειες για τα φυσικά οικοσυστήµατα και ενδεχοµένως τις 
τοπικές κοινωνίες; 
 
Παράλληλα µε την κατασκευή των φραγµάτων, η νέα διπλή σιδηροδροµική γραµµή υψηλών 
ταχυτήτων (Καρπερού- Κοζάνης) σχεδιάζεται από τον ΟΣΕ να διέλθει εντός της κοιλάδας του 
ποταµού.  
 
Μήπως µε µια εναλλακτική χάραξη θα µπορούσε να αποφευχθεί η καταστροφή της κοιλάδας 
του Αλιάκµονα; 
 

 

Ποταµός Αλιάκµονας 
Τµήµα της περιοχής κατάκλυσης από τον ταµιευτήρα του υπο-µελέτη φράγµατος Ελαφίου 
στο νοµό Γρεβενών. 

 

*Το υπόµνηµα αυτό έχει ως στόχο να ενηµερώσει, να προβληµατίσει και να θέσει ερωτήµατα σε όλους 
τους ενδιαφερόµενους φορείς, υπηρεσίες  και πολίτες, σε τοπική, περιφερειακή ή και εθνική κλίµακα. Το 
θέµα των µεγάλων φραγµάτων και των επιπτώσεων τους σε επίπεδο περιβαλλοντικό, κοινωνικό και 
οικονοµικό είναι ιδιαίτερα εκτεταµένο ώστε να αναπτυχθεί εκτενώς και  µε κάθε λεπτοµέρεια στο παρόν 
υπόµνηµα.  
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Αλιάκµονας: Ο µεγαλύτερος ποταµός της Ελλάδας. 
 
Ο ποταµός Αλιάκµονας είναι ο µεγαλύτερος ποταµός της Ελλάδας. Πηγάζει και εκβάλλει εξ’ ολοκλήρου 
σε Ελληνικό έδαφος. Οι πηγές του εντοπίζονται στο όρος Γράµµος και Βόιο. Το ποτάµι διασχίζει τους 

νοµούς Φλώρινας, Καστοριάς, Κοζάνης, Γρεβενών, Ηµαθίας και Πιερίας και εκβάλει στον Θερµαϊκό 
κόλπο µετά από µια διαδροµή 297 χιλιοµέτρων. Η λεκάνη απορροής του καταλαµβάνει έκταση 
µεγαλύτερη των 9000 τετραγωνικών χιλιοµέτρων. Η µέση ετήσια παροχή του Αλιάκµονα είναι 3.9 
δισεκατοµµύρια κυβικά µέτρα νερού και αποτελεί σηµαντικό υδατικό κεφάλαιο για τη ∆υτική Μακεδονία.  
 
 

1. Κατασκευασµένα και σχεδιαζόµενα φράγµατα στον ποταµό 
    Αλιάκµονα. 
 

Λόγω της υψηλής υδατικής παροχής του ποταµού Αλιάκµονα  καθώς και του γεγονότος ότι ο ποταµός 
πηγάζει και εκβάλλει εξ’ ολοκλήρου σε Ελληνικό έδαφος, απαλλάσσοντας την Ελληνική πολιτεία από 
διασυνοριακές διαπραγµατεύσεις και συµφωνίες για τη διαχείριση των υδάτων του, η κατασκευή 

µεγάλων φραγµάτων στον ποταµό ξεκίνησε από την δεκαετία του 1970. 
Στον ποταµό Αλιάκµονα λειτουργούν οι υδροηλεκτρικοί σταθµοί (ΥΗΣ)  Πολύφυτου στο ν. Κοζάνης, 
Σφηκιάς και Ασωµάτων (διπλό φράγµα) στο νοµό Ηµαθίας, µε συνολική ισχύ 798 MW. 
Από την κατασκευή των τεσσάρων αυτών φραγµάτων 60 περίπου χιλιόµετρα από το αρχικό µήκος του 
ποταµού έχουν ήδη  µετατραπεί σε τεχνητές λίµνες (ταµιευτήρες). Ανάντη της τεχνητής λίµνης 
Πολύφυτου κατασκευάζεται το πέµπτο στη σειρά φράγµα κοντά στη Ι.Μ Ιλαρίωνα στο νοµό Γρεβενών.  
Ανάντη της τεχνητής λίµνης που θα σχηµατισθεί από την λειτουργία του φράγµατος Ιλαρίωνα και σε 
απόσταση λίγων εκατοντάδων µέτρων σχεδιάζεται (φάση προµελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων) η 
κατασκευή  ενός ακόµα µέγα- φράγµατος του φράγµατος Ελαφίου, επίσης στο νοµό Γρεβενών. 
Αξιοσηµείωτο είναι ότι στην περίπτωση που κατασκευασθεί και το φράγµα του Ελαφίου το τµήµα του 
ποταµού Αλιάκµονα που διέρχεται από το νοµό Γρεβενών θα µετατραπεί εξ’ ολοκλήρου σε µια τεράστια 
τεχνητή  λίµνη.  
Στον εποπτικό χάρτη που ακολουθεί παρουσιάζονται οι κατασκευασµένες τεχνητές λίµνες στον ποταµό 
Αλιάκµονα, η λεκάνη απορροής καθώς και η πορεία του ποταµού στη ∆. Μακεδονία. 
 

 

 

 

Ο ποταµός Αλιάκµονας µε τα ήδη κατασκευασµένα φράγµατα και τις τεχνητές λίµνες που έχουν 
δηµιουργηθεί µέχρι σήµερα. 
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1.1 Φράγµα Ιλαρίωνα. 
 

Το φράγµα του Ιλαρίωνα  µε ύψος 125 µ. 
βρίσκεται στη φάση κατασκευής. O 
ταµιευτήρας του φράγµατος Ιλαρίωνα που 
θα δηµιουργηθεί θα έχει µήκος περίπου 30 
χιλιόµετρα. 
Η τεχνητή λίµνη (ταµιευτήρας φράγµατος) 
µετά τη πλήρωσή της θα κατακλύσει 
περιοχές ιδιαίτερου φυσικού κάλους και 
σηµαντικής οικολογικής αξίας.  
Στην ζώνη κατάκλισης περιλαµβάνεται το 

εντυπωσιακό «κόκκινο φαράγγι» γνωστή 
διαδροµή στους λάτρεις του καγιάκ και του 
rafting µε υψηλό βαθµό δυσκολίας (V).  
 
Εντός της κοιλάδας του Αλιάκµονα που θα 
κατακλυσθεί από τα νερά, βρίσκεται η 

ιστορική σκήτη του Αγ. Νικάνωρα του 16ου 
αιώνα λαξευµένη στα κάθετα βράχια πάνω 
από τον ποταµό, ιδρυτή της Ι.Μ  Ζάβορδας 
σηµαντικού θρησκευτικού κέντρου της 
περιοχής µέχρι και σήµερα. Η ευρύτερη 
περιοχή της µονής Ζάβορδας έχει ήδη 

θεσµοθετηθεί ως τοπίο ιδιαίτερου φυσικού 
κάλλους από το ΥΠΕΧΩ∆Ε. 
 
 Λίγα χιλιόµετρα ανάντη του ποταµού 
βρίσκεται η Ι.Μ Τουρνικίου η θέση της 
οποίας θα κατακλυσθεί πλήρως από τα 
νερά της τεχνητής λίµνης (σχεδιάζεται η 
µεταφορά της σε άλλη τοποθεσία).  
 

 
 

 
 
Το εντυπωσιακό «κόκκινο φαράγγι» 

µοναδικό στη ∆υτική Μακεδονία, θα 
κατακλυσθεί σε όλο το µήκος του από τα 
νερά του ταµιευτήρα.  
Το φαράγγι παραµένει ουσιαστικά µια 
ανεξερεύνητη περιοχή όσο αφορά την 
οικολογική της αξία. Η παρουσία πάνω 

στα βράχια του φαραγγιού ενδηµικών 
φυτών (είδη που είναι µοναδικά για την 
Ελλάδα ή ακόµα και την περιοχή) είναι 
πολύ πιθανή.   
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Το υπο-κατασκευή φράγµα του Ιλαρίωνα στο ποταµό 
Αλιάκµονα µε ύψος 125 µέτρα. 
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Το Μοναστήρι της Ζάβορδας (αριστερά) πάνω από 

την κοίτη του Αλιάκµονα στη ζώνη κατάκλυσης του 
φράγµατος Ιλαρίωνα και η σκήτη του όσιου 
Νικάνωρα (δεξιά και κάτω) η οποία θα κατακλυσθεί 
από τα νερά του ταµιευτήρα (τεχνητή λίµνη).  
Η περιοχή είναι ήδη θεσµοθετηµένη ως τοπίο 
ιδιαίτερου φυσικού κάλλους. 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Άποψη της κοιλάδας του Αλιάκµονα στο 
ύψος του ∆.∆ Καρπερού στο ν. Γρεβενών 
µε χαρακτηριστικούς µαιάνδρους, 
παραποτάµια δάση και υγρολίβαδα.  
Και η περιοχή αυτή σχεδιάζεται να 

κατακλυσθεί από τα νερά του ταµιευτήρα 
του φράγµατος Ιλαρίωνα.  
Σηµαντικός αριθµός απειλούµενων ειδών 
της ορνιθοπανίδας  θηλαστικών και 
ιχθυοπανίδας ζουν, αναπαράγονται και 
µετακινούνται στην περιοχή αυτή 

κατάκλυσης από τον ταµιευτήρα Ιλαρίωνα. 
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1.2  Η περίπτωση του σχεδιαζόµενου από τη ∆.Ε.Η φράγµατος «Ελαφίου».  
 

Θέση, τεχνικά χαρακτηριστικά και κατακλυζόµενες περιοχές από το σχεδιαζόµενο φράγµα 
Ελαφίου.  

 
 

Στη σειρά των µεγάλων φραγµάτων που 
έχουν κατασκευασθεί ή κατασκευάζονται 
επί της κοίτης του ποταµού Αλιάκµονα 
προστίθεται και το µέγα-φράγµα του 
Ελαφίου. 
Η θέση του σχεδιαζόµενου φράγµατος 

βρίσκεται κοντά στο ∆.∆ Καρπερού και 
µόλις 500µ. βόρεια  του ταµιευτήρα του 
υπο-κατασκευή φράγµατος Ιλαρίωνα. 
 
Το σχεδιαζόµενο υπο- µελέτη φράγµα θα 
έχει ύψος 110 µέτρα και θα βρίσκεται σε 
υψόµετρο 500 µ (ανώτερη στάθµη 
ταµιευτήρα).  
Ο ταµιευτήρας (τεχνητή λίµνη) που θα 
προκύψει θα έχει έκταση 39 τετραγωνικά 
χιλιόµετρα και συνολικό µήκος περίπου 
40 χιλιόµετρα κατά µήκος του ποταµού 
Αλιάκµονα.  
 

Ταυτόχρονα, σηµαντικό τµήµα του ποταµού Βενέτικου θα πληµµυρίσει, από τη συµβολή των ποταµών 
Αλιάκµονα και Βενέτικου µέχρι και τη γέφυρα της Πηγαδίτσας (Εθνική οδός Γρεβενών- Ιωαννίνων) σε 
µήκος περίπου 17 χιλιόµετρα.  
Επίσης, ο ποταµός Γρεβενίτης θα κατακλυσθεί σχεδόν σε όλο το µήκος του (8 χιλιόµετρα) από την πόλη 
των Γρεβενών ως και τη συµβολή του µε τον Αλιάκµονα. 
Ο σταθµός παραγωγής ενέργειας θα αποδίδει συνολική ισχύ 135 ΜW. 
Το κόστος κατασκευής του υπο-µελέτη φράγµατος Ελαφίου σύµφωνα µε εκτιµήσεις της ∆.Ε.Η θα 
ανέρχεται στο ποσό των 220.000.000 ευρώ (76.5 δισεκατοµµύρια δρχ.). 

 

Η τεχνητή λίµνη θα κατακλύσει συνολικά 38.300 
στρέµµατα εκ των οποίων: 
 

• 12.800 στρέµµατα αγροτικής γης. 
• 10.700 στρέµµατα δασικών εκτάσεων. 
• 7.400 στρέµµατα θαµνωδών εκτάσεων. 
• 7.400 στρέµµατα εκτάσεων µε επιφανειακά 

ύδατα. 

 
• Ο οικισµός της Αγάπης θα κατακλυσθεί από 

τα νερά του ταµιευτήρα καθώς και οι µεγάλες 
κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις στα όρια του 
οικισµού. 

 

• 4 αρδευτικά δίκτυα γεωργικών εκτάσεων θα 
καταστραφούν από τον ταµιευτήρα.  

 

 

Η κοίτη του ποταµού Αλιάκµονα πλησίον της θέσης 
κατασκευής του υπό- µελέτη φράγµατος Ελαφίου. 

 
 
Κοπάδι µε αιγοπρόβατα στην κοίτη του Αλιάκµονα. 
Οι πλαγιές του Αλιάκµονα αποτελούν σηµαντικούς 
βοσκότοπους  για τα κοπάδια ελεύθερης βοσκής. 
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Χάρτης όπου απεικονίζονται οι ταµιευτήρες του υπό κατασκευή φράγµατος Ιλαρίωνα  και 
του σχεδιαζόµενου  φράγµατος Ελαφίου. 

 

 

Ο ταµιευτήρας (τεχνητή λίµνη) του σχεδιαζόµενου  φράγµατος Ελαφίου επί του ποταµού 

Αλιάκµονα. Ο ταµιευτήρας κατακλύζει µεγάλο τµήµα του ποταµού Βενέτικου, µέχρι τη 
γέφυρα της Πηγαδίτσας, τον Γρεβενίτη ποταµό και φτάνει βόρεια µέχρι το ∆.∆ 
Μικροκλεισούρας στα σύνορα µε το νοµό Κοζάνης. 
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2. Προβληµατισµοί και ερωτήµατα σχετικά µε τη σκοπιµότητα  
κατασκευής  του φράγµατος Ελαφίου.  

  

 
2.1 Είναι τα µεγάλα φράγµατα Α.Π.Ε; 
 

Τα συγκεκριµένα φράγµατα στον Αλιάκµονα θεωρείται από την ∆ΕΗ ότι θα αυξήσουν 
την  ενεργειακή συµµετοχή των Α.Π.Ε (ανανεώσιµων πηγών ενέργειας) στο ενεργειακό 
ισοζύγιο της χώρας. 
 

Σύµφωνα µε την Ελληνική νοµοθεσία δεν θεωρούνται ανανεώσιµες πηγές ενέργειες οι υδροηλεκτρικοί 
σταθµοί µεγαλύτεροι των 15 ΜW και γενικότερα τα υδροηλεκτρικά έργα που βασίζονται στη κατασκευή 
µέγα-φραγµάτων και ταµιευτήρων νερού όπως αυτό του Ιλαρίωνα και του Ελαφίου µε ύψος της τάξεως 
των 110 - 120 µέτρων.  

Επιπλέον δεν µπορεί να θεωρηθεί ως ανανεώσιµη πηγή ενέργειας εκείνη που συνεπάγεται µη 
αντιστρεπτές για το περιβάλλον µεταβολές όπως η ολοκληρωτική αλλοίωση ενός τόσο  εκτεταµένου και 
σηµαντικού  παραποτάµιου οικοσυστήµατος όπως του Αλιάκµονα. 
 

 

2.2 Υδροδυναµικό δυναµικό και ενεργειακή πολιτική – εναλλακτικές µορφές ενέργειας 
στα Γρεβενά. 
 
Ο ΥΗΣ (Υδροηλεκτρικός σταθµός) Ελαφίου θεωρείται από τη ∆ΕΗ ότι θα  συµβάλλει 
σηµαντικά στη µείωση της εξάρτησης της χώρας από εισαγόµενες µορφές ενέργειας. 
 

Το τεχνικά και οικονοµικά συνολικά εκµεταλλεύσιµο υδροηλεκτρικό δυναµικό της χώρας κυµαίνεται 
µεταξύ 15 και 20 TWh ετησίως. Μέχρι στιγµής έχει αξιοποιηθεί το 30-40% του υδροηλεκτρικού αυτού 
δυναµικού. 

Η ετήσια κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας το 2006 ανήλθε σε 54,2 TWh και ήταν αυξηµένη κατά 1.5% σε 
σχέση µε το έτος 2005. Εκτιµάται ότι µόλις το έτος 2010 η συνολική ζήτηση θα ανέλθει σε 64.5 TWh 
ετησίως.  
Με δεδοµένο τα πολύ υψηλά ποσοστά αύξησης για ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας, ακόµα και αν 
αξιοποιηθεί όλο το εκµεταλλεύσιµο υδροηλεκτρικό δυναµικό της χώρας, προστεθούν δηλαδή στο 

σύστηµα και οι υπόλοιπες  περίπου 10 TWh, ούτε τότε πιθανόν να καλυφθούν  σε µακροπρόθεσµη 
βάση (πέραν του έτους 2010) οι ανάγκες αυτές. 
Αυτό σηµαίνει πρακτικά ότι ακόµα και αν κατασκευασθούν όλα τα µεγάλα φράγµατα που σχεδιάζονται 
µε τις όποιες αρνητικές συνέπειες και συνεπακόλουθη αλλοίωση του φυσικού περιβάλλοντος της 
χώρας, οι υψηλοί ρυθµοί αύξησης της ζήτησης θα καθιστούν ακόµα και τη µεγάλη αυτή ενεργειακή 
επένδυση ανεπαρκή σε µεσοπρόθεσµη και µακροπρόθεσµη βάση. 

 
Το ερώτηµα που προκύπτει είναι για ποιους λόγους η ενεργειακή αυτή αύξηση είναι υψηλή, πώς και σε 
ποιο σηµείο θα µπορούσε να σταθεροποιηθεί και ποιες θα πρέπει να είναι οι στρατηγικές 
εξοικονόµησης ενέργειας. Η Ελλάδα αποτελεί µια από τις πιο σπάταλες ενεργειακά χώρες της 
Ευρωπαϊκής ένωσης.  
 

 Μήπως πρέπει πρώτα να αποδώσει καρπούς µια αποτελεσµατική  πολιτική εξοικονόµησης ενέργειας 
αντί να σχεδιάζεται βεβιασµένα µια ακόµα σπατάλη εθνικών και τοπικών φυσικών πόρων (ποταµοί); 
 
Επιπλέον, υπάρχουν πολλές άλλες, πραγµατικά εναλλακτικές και ανανεώσιµες πηγές ενέργειες που θα 
µπορούσαν να αναπτυχθούν στο νοµό Γρεβενών και να υπερκαλύψουν ενδεχοµένως τα 135 MW της 
παρεχόµενης ενέργειας (ισχύος) από το σχεδιαζόµενο φράγµα Ελαφίου.  

 
Μήπως τα 220 εκατοµµύρια ευρώ του κόστους κατασκευής του φράγµατος Ελαφίου θα µπορούσαν  
να επενδυθούν στην παραγωγή ενέργειας από βιοµάζα (οργανικά υπολείµµατα από δασική 
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εκµετάλλευση, κτηνοτροφία, γεωργία) που αφθονεί στο νοµό Γρεβενών ή την κατασκευή 

φωτοβολταικών µονάδων συλλογής ηλιακής ενέργειας;  
Στην περίπτωση αυτή πιθανόν τα οφέλη να είναι πολλαπλά τόσο σε εθνικό όσο και σε τοπικό επίπεδο. 
 
Μήπως θα µπορούσαν να προηγηθούν σχετικές εναλλακτικές προτάσεις παραγωγής ενέργειας από 
Α.Π.Ε  και οι σχετικές µελέτες σε οικονοµικό και ενεργειακό επίπεδο, πριν εξαφανισθεί για πάντα ο 

ποταµός Αλιάκµονας από το νοµό Γρεβενών, µε όλες τις απώλειες (περιβαλλοντικές, οικονοµικές, 
κοινωνικές) που πιθανόν  αυτό να συνεπάγεται; 
 
Μήπως πρέπει πρώτα να αντιµετωπισθούν τα ενεργειακά προβλήµατα αρχικά στις αιτίες τους (π.χ 
σπατάλη ενέργειας) και όχι µε βιαστικές, εντυπωσιακές µεν, αλλά µε βραχυπρόθεσµη 
αποτελεσµατικότητα ενέργειες δε, που απλά θα θεραπεύσουν προσωρινά µια δύσκολη κατάσταση; 

 

2.3  Χρόνος ζωής των µεγάλων φραγµάτων. 
 

Μια ίσως προσωρινή λύση µε περιορισµένο και συχνά άγνωστο χρόνο ζωής. 
 
Η λειτουργία και απόδοση των υδροηλεκτρικών σταθµών εξαρτάται άµεσα από τη διάρκεια ζωής των 
ταµιευτήρων (τεχνητές λίµνες). 
Τα ποτάµια κατά την κίνησή τους µεταφέρουν εκατοντάδες χιλιάδες κυβικά µέτρα φερτών υλικών 

(λάσπη, οργανικά υλικά) ετησίως τα οποία όταν µπλοκάρονται από τα φράγµατα αποτίθενται στον 
πυθµένα του ταµιευτήρα. Η συσσώρευση αυτή µε την πάροδο των ετών µειώνει σταδιακά των όγκο των 
ταµιευτήρων µε συχνά απρόβλεπτο τρόπο. 
Το φαινόµενο στη περίπτωση του φράγµατος Ελαφίου θα ενισχυθεί πιθανών µε τις αναµενόµενες 
κατολισθήσεις των πρανών του ταµιευτήρα, όπου ενδεχοµένως µεγάλες ποσότητες εδάφους θα 
καταλήγουν στον ταµιευτήρα µετά από βροχοπτώσεις. 

 Ταµιευτήρες που είχαν αρχικά υπολογισθεί να διαρκέσουν εκατοντάδες χρόνια, έφτασαν στο όριο ζωής 
τους (γέµισαν µε φερτά υλικά) µέσα σε λίγες δεκαετίες.  
Στην πραγµατικότητα, ο χρόνος ζωής ενός ταµιευτήρα και εποµένως ο χρόνος προσφοράς ηλεκτρικής 
ενέργειας και παροχής νερού  δε µπορεί να προβλεφθεί µε ακρίβεια. 
 

 

2.4 Εκποµπές αερίων του θερµοκηπίου από τα µεγάλα φράγµατα 
 

Η παραγωγή ενέργειας από το Φράγµα του Ελαφίου θεωρείται από την ∆ΕΗ ως 
απόλυτα «οικολογική», αφού συνεισφέρει στη µείωση των εκποµπών των αερίων του 
θερµοκηπίου και  δεν εκλύεται  CO2 (διοξείδιο του άνθρακα) κατά την παραγωγή 
ηλεκτρικής ενέργειας. 

 
Η ενέργεια των φραγµάτων προέρχεται από την υδατόπτωση του νερού. Θεωρητικά λοιπόν η ενέργεια 
που παράγεται δεν επιβαρύνει την ατµόσφαιρα µε έκλυση CO2.   

Παρόλα αυτά, λόγω της ανάσχεσης της φυσικής ροής των φερτών υλικών και ιζηµάτων από την 
κατασκευή του φράγµατος αυτά συγκεντρώνονται στον πυθµένα των τεχνητών λιµνών µε ρυθµούς τις 
τάξεως των εκατοντάδων χιλιάδων κυβικών µέτρων το χρόνο.  
Σε συνδυασµό µε τις ήδη τεράστιες ποσότητες βιοµάζας που θα καλυφθούν άµεσα από τα νερά του 
ταµιευτήρα (κατακλυζόµενα δάση) και τις ανοξικές συνθήκες (χωρίς οξυγόνο) που θα επικρατούν στα 
πυθµένα του ταµιευτήρα, µεγάλες ποσότητες µεθανίου (CH4), θα παράγονται κατά την αναερόβια 
αποσύνθεσή της βιοµάζας αυτής.  
Το µεθάνιο θεωρείται ένα από τα αέρια του φαινοµένου του θερµοκηπίου και είναι 60 έως 72 φορές πιο 
αποτελεσµατικό στην κατακράτηση θερµότητας στην ατµόσφαιρα από το διοξείδιο του άνθρακα.  
Η ανάδευση του νερού από τους στροβίλους ηλεκτροπαραγωγής απελευθερώνουν πολύ µεγάλες 
ποσότητες του συσσωρευµένου αυτού αερίου από τον πυθµένα των ταµιευτήρων. 

Τα µεγάλα φράγµατα ευθύνονται για την εκποµπή του 25% του µεθανίου παγκοσµίως, που εκλύεται 
ετησίως εξαιτίας των ανθρώπινων δραστηριοτήτων.  
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Τα µεγάλα φράγµατα παράγουν ετησίως αέρια θερµοκηπίου (κυρίως µεθάνιο) που θερµαίνουν το 

κλίµα για τα επόµενα 20 χρόνια σε βαθµό ισοδύναµο  µε αυτόν που προκαλείται από την έκλυση 7.5 
δισεκατοµµυρίων τόνων διοξειδίου του άνθρακα ετησίως, έχουν δηλαδή µεγαλύτερη συµµετοχή στη 
θέρµανση του πλανήτη απ’ ότι η καύση ορυκτών καυσίµων στις Η.Π.Α κατά την οποία εκλύονται 6 
δισεκατοµµύρια τόνοι διοξειδίου του άνθρακα ετησίως. 
 

2.5 Απώλεια δασικής βλάστησης από τη κατασκευή του φράγµατος Ελαφίου . 
 

Η δηµιουργία ταµιευτήρα από την κατασκευή του υπο-µελέτη φράγµατος Ελαφίου θα 
κατακλύσει τουλάχιστον 25000 στρέµµατα δασικών εκτάσεων που δεσµεύουν και 
κατακρατούν διοξείδιο του άνθρακα- το βασικό αέριο του θερµοκηπίου. 
 

Οι δασικές εκτάσεις έχουν τη δυνατότητα απορρόφησης και συγκράτησης του ατµοσφαιρικού 
διοξειδίου του άνθρακα του βασικότερου αερίου του θερµοκηπίου. Η απορρόφηση αυτή, ιδιαίτερα στα 
εύκρατα δάση του βορείου ηµισφαιρίου είναι της τάξεως των 700 εκατοµµυρίων τόνων διοξειδίου του 
άνθρακα ετησίως. 

 
Ιδιαίτερο ρόλο στη λειτουργία αυτή 
διαδραµατίζουν τα παραποτάµια δάση 
λόγω της υψηλής παραγωγικότητάς τους. 
Τα δάση αυτά είναι ιδιαίτερα παραγωγικά 
λόγω της µόνιµης παροχής νερού και της 

συνεχής παρουσίας θρεπτικών 
συστατικών από τη ροή του ποταµού.  
Η κατάκλυση των παραγωγικών αυτών 
δασών της κοιλάδας του Αλιάκµονα από 
τους ταµιευτήρες των φραγµάτων Ελαφίου 
και Ιλαρίωνα  αναιρεί τον ευεργετικό και 

µακροπρόθεσµα συνεχή ρόλο τους, στην 
δέσµευση και συγκράτηση του διοξειδίου 
του άνθρακα. 
 
 

 
Υψηλής παραγωγικότητας και αισθητικής αξίας παραποτάµια δάση στην κοίτη του ποταµού Αλιάκµονα 
στην περιοχή κατάκλυσης από το σχεδιαζόµενο φράγµα Ελαφίου. 
 

2.6 Απώλεια τοπικών πλουτοπαραγωγικών πηγών. 
 

Η δηµιουργία των ταµιευτήρων Ελαφίου και Ιλαρίωνα θα έχει ως συνέπεια την απώλεια 
πλουτοπαραγωγικών πηγών µε την καταστροφή (κατάκλυση) των δασών της 
κοιλάδας του Αλιάκµονα. 
 

Οι κάτοικοι των παραποτάµιων χωριών και οικισµών του Αλιάκµονα ξυλεύουν τα δάση δρυός που 

βρίσκονται εντός της κοιλάδας του Αλιάκµονα για παραγωγή καυσόξυλων. Η καυσοξύλευση γίνεται 
επιλεκτικά και έχει ως σκοπό την κάλυψη των ατοµικών αναγκών  θέρµανσης. Η καυσοξύλευση πέρα 
από τον προσωπικό χρόνο για την κοπή, τεµαχισµό και µεταφορά των δρυών δεν επιβαρύνει 
οικονοµικά τους κατοίκους.  
Η καύση ξύλου αποτελεί ένα πραγµατικά οικολογικό τρόπο παραγωγής θερµότητας αφού το ισοζύγιο 

από την δέσµευση και απελευθέρωση διοξειδίου του άνθρακα είναι σχεδόν µηδενικό. Επειδή η βιοµάζα 
(ξύλο) καίγεται τοπικά κοντά στο χώρο απόληψης της, υπάρχουν ελάχιστες επιπλέον εκποµπές ρύπων 
από τη µεταφορά της (καύση δηλαδή βενζίνης/πετρελαίου). 
Μελλοντικά και µε τη χρήση εξελιγµένων συστηµάτων καύσης (καυστήρες βιοµάζας και ξύλου υψηλής 
απόδοσης) τα οφέλη µπορούν να είναι ακόµη µεγαλύτερα για τις τοπικές κοινωνίες και τα δάση της 
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περιοχής (αποτελεσµατικότερη κάλυψη αναγκών θέρµανσης µε ταυτόχρονη µείωση πίεσης στα δασικά 

οικοσυστήµατα- αποδοτικότερη οικονοµικά εκµετάλλευση του δασικού πλούτου της περιοχής). 
Οι περιοχές εκατέρωθεν της κοιλάδας του Αλιάκµονα είναι κατά βάση αγροτικές και το µεγαλύτερο 
ποσοστό των εκτάσεων εκτός της κοιλάδας είναι καλλιέργειες καλαµποκιού και σιτηρών, οπότε δεν 
υπάρχουν πολλές άλλες εναλλακτικές τοποθεσίες καυσοξύλευσης για τους παραποτάµιους οικισµούς 
και χωριά. 

 Η συρρίκνωση των παραποτάµιων δασών από τους ταµιευτήρες πιθανόν να επιβαρύνει οικονοµικά 
στο µέλλον τα νοικοκυριά της περιοχής τα οποία πρέπει να στραφούν και σε άλλες πηγές θέρµανσης 
(πετρέλαιο) για την κάλυψη των αναγκών τους. 

 

2.7 Φράγµα Ελαφίου και απασχόληση. 
 

Η κατασκευή του φράγµατος θεωρείται ότι θα αυξήσει την απασχόληση στην περιοχή.  
 
Τα ποσοστό ανεργίας στη δυτική Μακεδονία αγγίζει το 17% και είναι το υψηλότερο στη χώρα. Εξαιτίας 
της µεγάλης ανάγκης για απασχόληση ακόµα και χαµηλά αµειβόµενες θέσεις εργασίας, περιορισµένης 
χρονικής διάρκειας και µε µικρή δυνατότητα επαγγελµατικής εξέλιξης των εργαζοµένων (ανειδίκευτη 
εργασία), χρησιµοποιούνται από κατασκευαστικές εταιρίες και τους φορείς που ενδιαφέρονται για την 
πραγµατοποίηση των µεγάλων έργων, ως δέλεαρ για τις τοπικές κοινωνίες ώστε η κατασκευή µεγάλων 

τεχνικών έργων, όπως το φράγµα στο Ελάφι να καθίσταται ελκυστικό ως προοπτική απασχόλησης στις 
τοπικές κοινωνίες.  
Το µεγαλύτερο ποσοστό των αµοιβών που προβλέπονται για την κατασκευή του φράγµατος πιθανόν 
αφορούν υψηλά εξειδικευµένο προσωπικό κατασκευαστικών εταιριών που δραστηριοποιούνται εκτός 
νοµού Γρεβενών. Αν και είναι πιθανόν να απασχοληθεί σηµαντικός αριθµός ατόµων κατά τη φάση 
κατασκευής από τους γύρω οικισµούς η απασχόληση αφορά ανειδίκευτη κυρίως εργασία.  

Το σηµαντικότερο είναι ότι µε την ανειδίκευτη απασχόληση σε τέτοιου είδους εργασίες του 
κατασκευαστικού τοµέα, χάνεται η ευκαιρία επιµόρφωσης και εξειδίκευσης του ανθρώπινου δυναµικού 
στο ν. Γρεβενών, ιδιαίτερα των πιο νέων ατόµων, γεγονός που µακροπρόθεσµα θα έθετε τις βάσεις για 
µια πιο εξειδικευµένη και καλύτερα  αµειβόµενη εργασία.  
Η λήξη των εργασιών κατασκευής των µεγάλων έργων σε λίγα χρόνια στην περιοχή των Γρεβενών, 
πιθανόν να οδηγήσει σε νέο κύµα δηµογραφικής αιµορραγίας λόγω επαγγελµατικής εξάρτησης από 

τις κατασκευαστικές εταιρίες. 
Κατά τη φάση λειτουργίας του φράγµατος Ελαφίου υπολογίζεται ότι θα εργασθούν περίπου 50 άτοµα 
σε µόνιµη βάση. ∆ε διευκρινίζεται αν τα άτοµα αυτά θα προέρχονται από τις τοπικές κοινωνίες. 
 Χαρακτηριστικό παράδειγµα αποτελεί η κατασκευή του γενικού καταστήµατος κράτησης (φυλακές) στο 
∆.∆ Φελίου, όπου από τις εκατοντάδες ίσως θέσεις εργασίας που θα δηµιουργηθούν κατά τη 
λειτουργία του, ελάχιστες (2 άτοµα) αφορούν κατοίκους από το ∆.∆ Φελίου που παραχώρησε και την 

έκταση για την κατασκευή του έργου. 
Επιπλέον µπορούν να προκύψουν περισσότερες και πιο εξειδικευµένες θέσεις εργασίας αν γίνουν 
τοπικά επενδύσεις σε επίπεδο νοµαρχίας και δήµων στο τοµέα των (πραγµατικά) ανανεώσιµων πηγών 
ενέργειας όπως η βιοµάζα (κατασκευή εργοστασίου παραγωγής ενέργειας από δασικά υπολείµµατα) 
και τα φωτοβολταικά συστήµατα (ηλιακά πάρκα). 
Επιπρόσθετα η προστασία και όχι η καταστροφή ενός υψηλής αισθητικής και οικολογικής αξίας 
οικοσυστήµατος όπως ο ποταµός Αλιάκµονας θα έχει ως αποτέλεσµα την διατήρηση αλλά και 
περαιτέρω δηµιουργία και ανάπτυξη εύρωστων επιχειρήσεων που ασχολούνται µε τον οικοτουρισµό, 
οικονοµική δραστηριότητα που γνωρίζει σηµαντική άνθηση στον νοµό τα τελευταία χρόνια. Ο νοµός 
Γρεβενών έχει ταυτισθεί πλέον µε το φυσικό περιβάλλον, τα καθαρά ποτάµια και την πλούσια πανίδα.  
Η κατασκευή τέτοιας κλίµακας µεγάλων έργων (µεγάλα υδροηλεκτρικά φράγµατα), σε συνεργία µε όσα 

προηγούνται και όσα ακολουθούν, θα τραυµατίσει το δυναµικό αυτό και θα µεταβάλει σε ελάχιστα 
χρόνια το νοµό Γρεβενών από µια πολλά υποσχόµενη περιοχή οικοανάπτυξης σε ακόµα ένα νοµό µε 
ενδεχοµένως σηµαντικά περιβαλλοντικά προβλήµατα.  
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Εθνικός ∆ρυµός «Βάλια  Κάλντα» και ∆ΕΗ. 
Θυµάται κανείς; 

 
Ο νοµός Γρεβενών έχει σχεδόν ταυτισθεί µε τον πιο γνωστό Εθνικό δρυµό 

της χώρας: Τον Ε.∆ Βόρειας Πίνδου ή  «Βάλια Κάλντα».  
Χιλιάδες άτοµα κάθε χρόνο επισκέπτονται  το δρυµό ο οποίος αποτελεί 
σηµαντικότατο πόλο έλξης µε ευεργετικές συνέπειες για τον τουρισµό και 
την οικονοµία της περιοχής. 
Τη δεκαετία του 1980 η ∆ΕΗ σχεδίαζε την κατασκευή ταµιευτήρα 
(φράγµατος και τεχνητής λίµνης) εντός της κοιλάδας της Βάλια Κάλντα. 
Ευτυχώς κάποιοι αντέδρασαν στα σχέδια της ∆ΕΗ, να µετατρέψει έναν 
από τους µόλις 10 Εθνικούς δρυµούς της χώρας σε άχαρη τεχνητή λίµνη 
και εργοτάξιο παραγωγής ενέργειας.   
 Πόσες θέσεις εργασίας (εργατών) θα είχαν δηµιουργηθεί από την 
κατασκευή φραγµάτων στην «Βάλια Κάλντα» και πόσες δηµιουργήθηκαν  

από την προστασία και ανάδειξη του δρυµού; 
 Είναι προφανές ότι ο Ε. δρυµός της «Βάλια Κάλντα» δεν αρκεί και δεν 
πρέπει «να σηκώσει» στο µέλλον όλο το (οίκο)τουριστικό ρεύµα στο νοµό 
Γρεβενών.  

 
 

2.8 Κατάκλυση αρχαιολογικών χώρων. 
 

Η δηµιουργία του ταµιευτήρα Ελαφίου θα κατακλύσει  νεολιθικούς οικισµούς. 
 

 

Οι τεχνητές λίµνες του υποκατασκευή 
φράγµατος  Ιλαρίωνα και του σχεδιαζόµενου  
φράγµατος Ελαφίου θα κατακλύσουν 
Νεολιθικούς  οικισµούς της 7ης χιλιετίας π.χ 

(νεολιθικός οικισµός Μικροκλεισούρας). 
 
Στις όχθες του Αλιάκµονα βρίσκονται σε εξέλιξη 
ανασκαφές νεολιθικών οικισµών στα ∆.∆ 
Παλιουριάς, ∆ίπορου, Μικροκλεισούρας.  

Η δηµιουργία των ταµιευτήρων θα σηµάνει το 
οριστικό πέρασµα των αρχαιολογικών αυτών 
χώρων στη λήθη και της οποιασδήποτε 
δυνατότητας τουριστικής αξιοποίησής τους 
στο µέλλον. 
 

 

 

 

 

 

2.9  Σεισµικότητα.  
 

Η κατασκευή επιπλέον διαδοχικών µεγα-φραγµάτων στον ποταµό Αλιάκµονα σε 
συνδυασµό µε τα ήδη κατασκευασµένα µπορεί να αυξήσει τη σεισµικότητα της 
περιοχής. 
 

Η δηµιουργία µεγάλων ταµιευτήρων νερού και µάλιστα από κατασκευή φράγµατα µεγάλου ύψους 
(>100µ) όπως αυτό του Ιλαρίωνα και του Ελαφίου οδηγούν σε σηµαντική  ανακατανοµή των µηχανικών  

 
 
Ανασκαφές νεολιθικού οικισµού και ερείπια χριστιανικού 
ναού στις όχθες του Αλιάκµονα ποταµού που θα 
κατακλυσθούν. 
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τάσεων στα πετρώµατα της περιοχής και άσκηση µεγάλων πιέσεων µε συχνό αποτέλεσµα την αύξηση 
της σεισµικότητάς.  
Η κατασκευή τεχνικών λιµνών (π.χ λίµνη Καστρακίου, Κρεµαστών κ.α) έχουν προκαλέσει κατά καιρούς 
σεισµούς  µε εντάσεις µεγαλύτερες των 6 ρίχτερ. 
 
Οι τεχνητή λίµνη του Ιλαρίωνα αλλά και η σχεδιαζόµενη του Ελαφίου αφορούν στενές (µικρού σχετικά 

πλάτους) λίµνες µε µεγάλο βάθος. Η µεταφορά και άσκηση ισχυρών δυνάµεων στα πετρώµατα είναι 
στην περίπτωση αυτή ακόµα µεγαλύτερη. 
 
Τα διαδοχικά φράγµατα στον Αλιάκµονα  µπορούν να δράσουν επιπλέον συνεργιστικά µε αποτέλεσµα 
ακόµα πιο  ισχυρή ίσως ανακατανοµή των µηχανικών αυτών δυνάµεων και πρόκληση  σεισµών. 
Η περιοχή κατασκευής του φράγµατος Ελαφίου αποτελεί ήδη σεισµογενή ζώνη της ∆υτικής 
Μακεδονίας. 
Στους χάρτες που παρουσιάζονται φαίνονται τα επίκεντρα της σεισµικής δραστηριότητας όπως έχουν 
καταγραφεί από το γεωδυναµικό ινστιτούτο των ΗΠΑ στη περιοχή. ∆ιακρίνεται η συγκέντρωση των 
σεισµικών επικέντρων στην περιοχή κατασκευής των φραγµάτων Ιλαρίωνα και Ελαφίου. 
 

 

  

 
Υψηλή συγκέντρωση σεισµικής δραστηριότητας στην περιοχή κατασκευής των µεγάλων φραγµάτων 
Ελαφίου-Ιλαρίωνα (δεξιά η ίδια περιοχή σε µεγένθυνση). 

 

 
2.10 Επίδραση στο κλίµα 
 

Η κατασκευή διαδοχικών µεγα-φραγµάτων στον ποταµό Αλιάκµονα σε συνδυασµό µε 
τα ήδη κατασκευασµένα θα έχει πιθανόν σηµαντική επίδραση στο κλίµα της περιοχής. 
 
Η επίδραση που θα έχει το σχεδιαζόµενο φράγµα στο Ελάφι στις κλιµατικές συνθήκες της περιοχής δεν 
µπορεί, όπως και στην περίπτωση της σεισµικότητας, να αξιολογηθεί ξεχωριστά από τα υπόλοιπα 
φράγµατα στην περιοχή. 
Με την κατασκευή του ταµιευτήρα Ιλαρίωνα και Ελαφίου θα δηµιουργηθεί µια τεχνητή λίµνη µήκους 70 
τουλάχιστον χιλιοµέτρων η οποία θα αποτελεί µια υδάτινη επιφάνεια µε ακίνητο νερό προκαλώντας 
σηµαντικές αλλαγές στο ποσοστό της τοπικά ανακλώµενης ηλιακής ακτινοβολίας. 
Αναµένεται να µειωθούν οι µέγιστες θερµοκρασίες την άνοιξη και να αυξηθούν οι µέγιστες 
θερµοκρασίες το φθινόπωρο (ψυχρότερη άνοιξη, πιο θερµό καλοκαίρι-φθινόπωρο), να αυξηθούν οι 
ταχύτητες των ανέµων και να µειωθούν οι ηµέρες χιονόπτωσης. 
Επιπλέον αναµένεται να αυξηθούν σηµαντικά οι ηµέρες µε οµίχλη ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια του 
καλοκαιριού. 
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2.11 Συγκέντρωση ρυπαντών και τοξικών. 
 

Η κατασκευή των ταµιευτήρων µπορεί να αυξήσει τη συγκέντρωση ρυπαντών στις 
παραλίµνιες περιοχές ή να προκαλέσει την είσοδο τοξικού υδραργύρου στην τροφική 
αλυσίδα. 
 

Ο ποταµός Αλιάκµονας δέχεται ρυπαντικό φορτίο (υπολείµµατα λιπασµάτων και φυτοφαρµάκων)  από 
τις παρακείµενες γεωργικές εκτάσεις απ’ όπου διέρχεται.  
Μέχρι σήµερα στα τµήµατα του Αλιάκµονα όπου δεν παρεµποδίζεται η φυσική ροή του νερού οι 
ρυπαντές διαλύονται και αποµακρύνονται σταθερά διατηρώντας χαµηλή τη συγκέντρωση τους στο 
νερό του ποταµού. 

Με την κατασκευή του ταµιευτήρα Ελαφίου η ελεύθερη ροή του νερού θα ανασταλεί και επιπλέον των 
φερτών υλών που συσσωρεύονται και καθιζάνουν εντός του ταµιευτήρα, µπορεί να αυξηθεί η 
συγκέντρωση ρυπαντών ή άλλων επιβλαβών ουσιών αφού αυτοί πλέον συσσωρεύονται εντός της 
λίµνης και δεν αποµακρύνονται µε τη φυσική ροή. Μπορεί να παρατηρηθεί ευτροφισµός και µείωση της 
ποιότητας του νερού στον ταµιευτήρα. 
 
Ο υδράργυρος βρίσκεται σε ακίνδυνη ανόργανη µορφή σε πολλά εδάφη. Η κατάκλυση όµως µεγάλων 
εκτάσεων µε νερό και η είσοδος τεράστιων ποσοτήτων φερτών υλικών που καθιζάνουν στον πυθµένα 
των ταµιευτήρων δηµιουργούν ιδανικό περιβάλλον για την ανάπτυξη βακτηρίων που αποδοµούν 
αναερόβια (χωρίς οξυγόνο)  το υλικό αυτό. 
Τα βακτήρια που ζουν µέσα στις τεχνητές λίµνες µετατρέπουν τον υδράργυρο σε µεθυλο-υδράργυρο σε 

µορφή δηλαδή που µπορεί να περάσει στην τροφική αλυσίδα, από το φυτοπλανγκτόν στα ψάρια και 
στη συνέχεια στα πουλιά ή στους ανθρώπους που µπορεί να καταναλώσουν ψάρια. Μέσω της 
διαδικασίας της βιοσυσσώρευσης ο µη αποικοδοµήσιµος υδράργυρος συσσωρεύεται µε τη πάροδο 
του χρόνου στους ζωικούς ιστούς σε επίπεδα συχνά πάνω από τα επιτρεπτά, όπως συνέβη σε 
ταµιευτήρες στον Καναδά και σε άλλες χώρες. Ο υδράργυρος  συνδέεται µε ασθένειες του νευρικού 
συστήµατος και πνευµατική καθυστέρηση στα παιδιά. 

 
 

2.12  Τουρισµός. Αισθητική τοπίου 
 

Η δηµιουργία ταµιευτήρα από το σχεδιαζόµενο φράγµα Ελαφίου θεωρείται ότι θα 
αναβαθµίσει αισθητικά το φυσικό περιβάλλον της περιοχής και θα τονώσει τον 
τουρισµό. 
 

Η δηµιουργία του ταµιευτήρα Ελαφίου θα κατακλύσει όλα τα ιδιαίτερα γεωλογικά χαρακτηριστικά της 
κοίτης του ποταµού Αλιάκµονα και όλα τα παραποτάµια δάση σε µήκος περίπου 40 χιλιόµετρων. 
Μοναδικοί γεωλογικοί σχηµατισµοί, βραχώδεις σχηµατισµοί, υπερώριµες συστάδες από λεύκες, ιτιές, 
σκλήθρα, εσωτερικά δέλτα, παραλίες , θα εξαφανισθούν κάτω από τα νερά του ταµιευτήρα.  
Τη θέση τους θα λάβει µια άχαρη λίµνη η στάθµη της οποίας θα αυξοµειώνεται αναλόγως της χρήσης 
του νερού του ταµιευτήρα και σύµφωνα µε τις ανάγκες σε ενέργεια και άρδευση. 

 
Χαρακτηριστική των τεχνητών ταµιευτήρων είναι η περιµετρική ζώνη της όχθης όπου η συνεχής 
αυξοµείωση της στάθµης δεν επιτρέπει την ανάπτυξη υδροχαρούς βλάστησης, δηµιουργώντας ένα 
αντιαισθητικό αποτέλεσµα – µια ζώνη πλάτους αρκετών µέτρων από νεκρά δέντρα. 
Οι κατολισθήσεις των ιδιαίτερα απότοµων πρανών του συγκεκριµένου ταµιευτήρα θα επιτείνουν το 
αποτέλεσµα αυτό. 
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Χαρακτηριστική ζώνη χωρίς βλάστηση, λόγω αυξοµειώσεων στη στάθµη των ταµιευτήρων 
(δορυφορικές φωτογραφίες). Αριστερά η λίµνη Πολυφύτου (ποταµός Αλιάκµονας)  και δεξιά ο 
ταµιευτήρας Κρεµαστών (ποταµός Αχελώος). 

 

Η οποιαδήποτε τουριστική αξιοποίηση της λίµνης  είναι δύσκολη αφού οι κλίσεις θα είναι µεγάλες και 
φυσικά το όλο αισθητικό αποτέλεσµα εξαιρετικά αµφιλεγόµενο. Οι τουριστικά αξιοποιήσιµες τεχνητές 
λίµνες στην Ελλάδα είναι ελάχιστες και όταν αυτό συµβαίνει επιτυχώς, είναι κυρίως το αποτέλεσµα του 
συνδυασµού της λίµνης µε ένα ήδη προϋπάρχον εντυπωσιακό φυσικό περιβάλλον στην ευρύτερη 
περιοχή, όπως για παράδειγµα  στην λίµνη Πλαστήρα του ν. Καρδίτσας µε του αλπικού χαρακτήρα 
Άγραφα να δεσπόζουν δυτικά της λίµνης και µε τα µεικτά δάση καστανιάς- ελάτης γύρω από αυτήν, να 

συνθέτουν ένα πραγµατικά ενδιαφέρον τοπίο. 
Αντίθετα, οι περιοχές γύρω από την κοίτη του Αλιάκµονα είναι κυρίως αγροτικές και το πιο ελκυστικό 
τελικά κοµµάτι τους είναι η κοιλάδα του ποταµού.  
 

 

 

 

Εντυπωσιακοί βραχώδεις σχηµατισµοί στην κοίτη του Αλιάκµονα, πλούσια  βλάστηση ακόµα και  
µικρές παραλίες σε ένα σχετικά αδιατάρακτο από τον άνθρωπο τοπίο, συνιστούν την κατάβαση του 
ποταµού µε ειδικές βάρκες µια εξαιρετική εµπειρία.  

Χρειάζονται άραγε τα τοπία αυτά «αισθητική αναβάθµιση»; 
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Ο ποταµός Αλιάκµονας αποτελεί ήδη πόλο 

προσέλκυσης τουριστών από όλη την Ελλάδα οι 
οποίοι ασκούν µέσω γραφείων εναλλακτικού 
τουρισµού του ν. Γρεβενών τα σπόρ του καγιάκ και 
του rafting στον ποταµό.  
Με την κατασκευή του φράγµατος και τη 

δηµιουργία ταµιευτήρα οι δραστηριότητες αυτές θα 
ατονήσουν και οι περιοχές γύρω από την κοιλάδα 
του Αλιάκµονα θα χάσουν το µοναδικό και 
πραγµατικό πόλο έλξης εναλλακτικού τουρισµού 
που ήδη αναπτύσσεται δυναµικά στο νοµό.  
 

Ράφτινγκ µε µονή φουσκωτή βάρκα, κάτω από το 
∆.∆ Φελίου, σε τµήµα του ποταµού Αλιάκµονα που 
θα κατακλυσθεί από το σχεδιαζόµενο φράγµα 
Ελαφίου. Πολλοί είναι ήδη οι επισκέπτες από 
διάφορα σηµεία της Ελλάδας και του εξωτερικού 
που απολαµβάνουν τα ποτάµια στο ν. Γρεβενών. 

 
Να υπενθυµίσουµε επίσης ότι σε πολλούς ταµιευτήρες της ∆.Ε.Η απαγορεύεται  το κολύµπι, το ψάρεµα 
ή άλλες δραστηριότητες. 
 

2.13  Κατάκλυση σηµαντικών οικοτόπων. 
 

Ο ταµιευτήρας του σχεδιαζόµενου φράγµατος Ελαφίου θα κατακλύσει µια µεγάλη 
ποικιλία βιοτόπων στην κοιλάδα του Αλιάκµονα οι οποίοι βρίσκονται σε ένα µοναδικό 
συνδυασµό µέσα στην κοιλάδα του ποταµού. 
 

 

Εντός της κοιλάδας του Αλιάκµονα έχουν 
µέχρις στιγµής καταγραφεί τουλάχιστον 12 
διαφορετικοί τύποι βλάστησης  (οικότοποι) 
µε σοβαρή πιθανότητα να υπάρχουν 
περισσότεροι. Ας µην ξεχνούµε ότι πρόκειται 
για µια ουσιαστικά ανεξερεύνητη οικολογικά 

περιοχή. 
 Κάθε ένας από αυτούς έχει τη δική του 
βαρύτητα και σηµασία για την βιοποικιλότητα 
της περιοχής αφού αποτελεί θέση 
τροφοληψίας ή αναπαραγωγής για ποικιλία 

διαφορετικών οργανισµών. 
Οι πιο σηµαντικοί από αυτούς είναι οι 
συστάδες και τα παρόχθια δάση µε ιτιές και 
ασπρόλευκες, τα παρόχθια δάση ανατολικής 
πλατάνου µεγάλης µάλιστα ηλικίας, οι 
ξηροφυτικοί λειµώνες, οι καλαµιώνες και τα 

βραχώδη τοπία µε χασµοφυτική βλάστηση. 
 

 

 

 

 
Οι αρνητικές επιπτώσεις των µεγάλων έργων στους οικοτόπους, αξιολογούνται στις µελέτες 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΜΠΕ - οι οποίες και χρηµατοδοτούνται από τους φορείς κατασκευής των 
έργων), µεµονωµένα και µε βάση την αφθονία του κάθε τύπου οικοτόπου στην ευρύτερη περιοχή. 

 

 

 
Καλαµιώνες στις όχθες του Αλιάκµονα- ένας από τους 

τουλάχιστον 12 οικότοπους που συναντώνται στην 
κοιλάδα του Αλιάκµονα στην περιοχή κατάκλυσης από 
το σχεδιαζόµενο φράγµα Ελαφίου. 
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∆ηλαδή, αν ο οικότοπος βρίσκεται σε σχετική αφθονία στην ευρύτερη περιοχή ή και σε εθνικό επίπεδο η 

επίπτωση των έργων αυτών αξιολογείται ως µικρή.   
Η πρακτική αυτή ακολουθείται επίσης και όταν αξιολογούνται οι επιπτώσεις σε είδη χλωρίδας ή πανίδας.  
 
Το αποτέλεσµα είναι η υποβάθµιση των συνολικών αρνητικών επιπτώσεων από την κατασκευή των 
µεγάλων έργων για τον απλό λόγο ότι δεν συνυπολογίζεται συνδυαστικά και αθροιστικά η  απώλεια ή  

υποβάθµιση των διαφορετικών οικοτόπων στην συγκεκριµένη περιοχή.    
 
Για παράδειγµα, στην κοιλάδα του Αλιάκµονα οι περισσότεροι οικότοποι που υπάρχουν στην περιοχή 
κατάκλυσης του ταµιευτήρα Ελαφίου απαντώνται και σε άλλες περιοχές στην Ελλάδα ή του νοµού 
Γρεβενών, είναι δηλαδή σχετικά κοινοί, αν και κάποιοι από αυτούς θεωρούνται οικότοποι 
προτεραιότητας από την κοινοτική νοµοθεσία. Η µοναδικότητα όµως της κοιλάδας του Αλιάκµονα και 
άλλων ποτάµιων οικοσυστηµάτων είναι ότι συνδυάζει µε µοναδικό και αναντικατάστατο τρόπο, 
ταυτόχρονα σε µια και µόνο περιοχή, την παρουσία σηµαντικού αριθµού διαφορετικών τύπων 
βλάστησης καθώς και  φυτικών και ζωικών ειδών. 
 

 

2.14 Επιπτώσεις στην πανίδα. 
 

Ο ταµιευτήρας του σχεδιαζόµενου φράγµατος Ελαφίου θα έχει σοβαρές αρνητικές 
επιπτώσεις στην πανίδα της ευρύτερης περιοχής του έργου. Προστατευόµενα και 
θηραµατικά είδη θα επηρεασθούν. Οι αρνητικές επιπτώσεις θα έχουν ακτινωτό 
χαρακτήρα και όχι µόνο γραµµικό, δηλαδή η επίδρασή τους θα εκτείνεται σε 
µεγαλύτερης έκτασης περιοχές.  
 

Η βιοποικιλότητα στα οικοσυστήµατα γλυκού νερού, όπως οι ποταµοί µόνιµης ροής, είναι 
αναλογικά κατά πολύ µεγαλύτερη σε σχέση µε την έκταση τους τόσο σε σύγκριση µε τα 
χερσαία όσο  και µε τα θαλάσσια οικοσυστήµατα.  

 
Θηλαστικά. 
 
Η κοιλάδα του ποταµού Αλιάκµονα αποτελεί σηµαντική περιοχή ενδιαίτησης και αναπαραγωγής όλων 
των µεγάλων θηλαστικών που απαντούν στον νοµό Γρεβενών. Η περιοχή της κοιλάδας του Αλιάκµονα 

και ιδιαίτερα το τµήµα που αφορά τον ταµιευτήρα του σχεδιαζόµενου φράγµατος Ελαφίου, συνδυάζει 
µεγάλη ποικιλία οικοτόπων οι οποίοι βρίσκονται σε πολύ καλή κατάσταση διατήρησης µε πολύ χαµηλή 
ανθρώπινη δραστηριότητα, λόγω της περιορισµένης δυνατότητας πρόσβασης.  
Αυτό έχει ως αποτέλεσµα να δηµιουργούνται κατάλληλες συνθήκες για πολλά είδη θηλαστικών – 
τουλάχιστον 17 είδη εκτιµάται ότι διαβιώνουν στην περιοχή η οποία παραµένει ακόµα, µια ουσιαστικά 

ανεξερεύνητη περιοχή όσο αφορά τη βιοποικιλότητά της.   
Μεταξύ των ειδών αυτών χαρακτηριστικά είδη αποτελούν η καφέ αρκούδα η οποία αναπαράγεται πλέον 
στη περιοχή τα τελευταία χρόνια, ο λύκος ο οποίος αναπαράγεται συστηµατικά εντός της κοιλάδας του 
Αλιάκµονα, ο αγριόχοιρος που χρησιµοποιεί την κοιλάδα του Αλιάκµονα για αναπαραγωγή και 
καταφύγιο, το ζαρκάδι, η αγριόγατα, άλλα µικρότερου µεγέθους θηλαστικά  και φυσικά η βίδρα. Έξι από 
τα είδη των θηλαστικών της περιοχής προστατεύονται από την εθνική και ευρωπαική νοµοθεσία (οδηγία 

92/43 Ε.Ε). 
 

Ανάσχεση εποχιακών µετακινήσεων, διασποράς, τροφοληψίας : γεωγραφική αποµόνωση. 
 
Ο ταµιευτήρας που θα δηµιουργηθεί από την κατασκευή του σχεδιαζόµενου φράγµατος, Ελαφίου σε 

συνδυασµό µε τον ταµιευτήρα του φράγµατος Ιλαρίωνα θα δηµιουργήσει ένα συνεχές επίµηκες 
υδάτινο φράγµα  µήκους 72 χιλιοµέτρων στο νοµό Γρεβενών.  
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Συνυπολογίζοντας και τους ήδη κατασκευασµένους ταµιευτήρες στον ποταµό Αλιάκµονα το υδάτινο 
αυτό φράγµα θα έχει συνολικό µήκος 150 χιλιόµετρων, το οποίο θα παρεµποδίζει τις ηµερήσιες, 
εποχιακές ή ετήσιες µετακινήσεις των µεγάλων θηλαστικών από και προς τις περιοχές τροφοληψίας και 
αναπαραγωγής τους, αλλά και τις µετακινήσεις των κτηνοτροφικών κοπαδιών ελεύθερης βοσκής.  

Κατ’ αυτόν τον τρόπο διακόπτεται η συνέχεια των βιοτόπων του νοµού Γρεβενών µε την ευρύτερη 
περιοχή ανατολικά και βόρεια του ποταµού Αλιάκµονα καθώς και µε τον ορεινό όγκο του Ολύµπου(βλ. 
και χάρτες σελ 6,7). 
Το φαινόµενο της κατάτµησης των βιοτόπων από τον τεράστιο αυτό υδάτινο φράκτη ενισχύεται από 
την ύπαρξη κλειστών αυτοκινητόδροµων όπως η Εγνατία οδός σε µικρή απόσταση δυτικά από τους 
ταµιευτήρες, ο σχεδιαζόµενος αυτοκινητόδροµος Ε65 και η σχεδιαζόµενη νέα σιδηροδροµική γραµµή 
δηµιουργώντας µια ασφυκτική ζώνη περιορισµού της ελεύθερης µετακίνησης των µεγάλων 
θηλαστικών. 
Ο συνδυασµός τόσο µεγάλων γραµµικών τεχνικών έργων εν παραλλήλω θα έχει σηµαντική αρνητική 
επίδραση  στα θηραµατικά κυρίως είδη όπως ο αγριόχοιρος και ο λαγός αλλά και σε µη θηρεύσιµα ή 
προστατευόµενα είδη όπως το ζαρκάδι ή  ο λύκος και η αρκούδα, που διατηρούν περιοχές- επικράτειες 

της τάξεως των εκατοντάδων τετραγωνικών χιλιοµέτρων.  
Αρνητικές επιπτώσεις στους πληθυσµούς των θηραµάτων πιθανόν θα έχουν αντίστοιχες οικονοµικές 
επιπτώσεις στους επαγγελµατικούς κλάδους που σχετίζονται µε τον κυνηγετικό τουρισµό.  
 

Καταστροφή σηµαντικών βιοτόπων για τη  βίδρα. 
 

Η βίδρα είναι από τα πιο απειλούµενα και σπάνια 
θηλαστικά της Ευρώπης. Ζει αποκλειστικά σε 
υδάτινα οικοσυστήµατα γλυκού νερού και κυρίως 
σε ποταµούς µόνιµης ροής.  
Ο ποταµός Αλιάκµονας αποτελεί σηµαντικό 

βιότοπο για το είδος γιατί συνδυάζει επάρκεια 
τροφής λόγω της παρουσίας πλούσιας 
ιχθυοπανίδας και υψηλής καταλληλότητας 
περιοχές µε πλούσια παρόχθια βλάστηση που 
προσφέρονται για αναπαραγωγή. 
Η δηµιουργία ταµιευτήρων θα καταστρέψει 

ολοσχερώς τους βιοτόπους της βίδρας και τις 
θέσεις αναπαραγωγής του είδους, είτε έµµεσα 

  
 
Ο συνδυασµός δεκάδων χιλιοµέτρων τεχνητών 
ταµιευτήρων στον Αλιάκµονα µε τους υπό κατασκευή 
αυτοκινητόδροµους και σχεδιαζόµενους σιδηρόδροµους 
θα δηµιουργήσουν µια εκτεταµένη  σε µήκος ζώνη, όπου η 
ελεύθερη µετακίνηση της πανίδας θα είναι ιδιαίτερα 
δυσχερής. 

 
Αρκούδα µε δυο µικρά λίγα µέτρα από την κοίτη 
του Αλιάκµονα, 3 χιλιόµετρα νότια του 
φράγµατος Ιλαρίωνα, στην περιοχή κατάκλισης 
(22 Μαΐου 2008). 
Φωτο: Γκουντροµίχος Ηρακλής 
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λόγω αρνητικών επιδράσεων  στην ιχθυοπανίδα είτε άµεσα λόγω ολοκληρωτικής καταστροφής της 

φυσικής βλάστησης. Λόγω της αυξοµοίωσης της στάθµης των ταµιευτήρων δεν αναµένεται αξιόλογη 
αποκατάσταση της φυσικής βλάστησης στις όχθες τους, κατά τη φάση λειτουργίας των ταµιευτήρων. 
 

Ιχθυοπανίδα. 
 

Στη λεκάνη απορροής του Αλιάκµονα ποταµού εκτιµάται ότι διαβιούν 20-25 είδη ψαριών. Από τα είδη 
αυτά 6 θεωρούνται απειλούµενα, ενώ δυο από αυτά προστατεύονται από την κοινοτική νοµοθεσία. Η 
ποικιλότητα της ιχθυοπανίδας στον ποταµό Αλιάκµονα θεωρείται υψηλή σε σχέση µε άλλα ποτάµια 
οικοσυστήµατα ενώ περιλαµβάνει είδη που έχουν περιορισµένη παγκόσµια κατανοµή και είναι αυστηρά 
προστατευόµενα.  

Οι επιπτώσεις από την κατασκευή των φραγµάτων στον ποταµό Αλιάκµονα είναι συσσωρευτικές και 
αθροιστικές. Οι επιπτώσεις κάθε ενός φράγµατος/ταµιευτήρα που προστίθεται ενισχύει και 
πολλαπλασιάζει  τις επιπτώσεις των προηγούµενων. 
Οι πληθυσµοί των ψαριών χρειάζεται να µετακινούνται κατά µήκος του ποταµού (ποταµόδροµα και 
ανάδροµα ψάρια). Τα ανάδροµα είδη ψαριών πρέπει να µεταναστεύσουν προς τις πηγές των ποταµών 
για να αναπαραχθούν. Τα µεγάλα φράγµατα (>10 µέτρα ύψος) εµποδίζουν τη µετανάστευση πολλών 

υδρόβιων οργανισµών και την αναπαραγωγή των ψαριών.  Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι το χέλι  
(κατάδροµο είδος που µεταναστεύει προς την θάλασσα για να αναπαραχθεί) εξαφανίσθηκε άµεσα 
από τον ποταµό Αλιάκµονα µετά την κατασκευή του φράγµατος Πολύφυτου. 
Η εξαφάνιση σηµαντικού αριθµού ειδών της ιχθυοπανίδας σχετίζεται επίσης και µε την καταστροφή των 
θέσεων αναπαραγωγής τους αφού η φυσική παρόχθια βλάστηση καταστρέφεται ολοσχερώς από την 

κατάκλυση της κοιλάδας των ποταµών από τα νερά του ταµιευτήρα.  
Στη διεθνή βιβλιογραφία και σε όλες σχεδόν τις περιπτώσεις κατασκευής φραγµάτων, αναφέρεται 
σηµαντική πτώση του αριθµού των ειδών που σε πολλές περιπτώσεις ξεπερνά το 50% και φτάνει µέχρι 
και σε ποσοστά 80% του αρχικού.  
Συνήθως, την κατασκευή ταµιευτήρων ακολουθεί η παράνοµη ή νόµιµη εισαγωγή ξενικών ειδών µε 
στόχο την ιχθυοκαλλιέργεια ή την ερασιτεχνική αλιεία, τα οποία σταδιακά µπορεί να εκτοπίσουν και να 

εξαφανίσουν τα αυτόχθονα είδη.  
Οι ιχθυοκαλλιέργειες στους τεχνητούς ταµιευτήρες παρουσιάζουν µια αρχικά ικανοποιητική απόδοση 
στη συνέχεια όµως παρουσιάζουν σηµαντική πτώση της παραγωγικότητάς τους και καθίστανται 
σταδιακά οικονοµικά φθίνουσες δραστηριότητες. 
Η µείωση της ποικιλίας και αφθονίας των ψαριών έχει εύλογα και αρνητικές συνέπειες σε άλλους 
οργανισµούς που βασίζονται τροφικά στα ψάρια όπως αρκετά είδη πουλιών και η βίδρα. 

  

Ορνιθοπανίδα. 
 
Η περιοχή της κοιλάδας του Αλιάκµονα είναι πολύ πλούσια σε αριθµό ειδών της ορνιθοπανίδας και 
εκτιµάται ότι αποτελείται από τουλάχιστον 75 είδη πουλιών εκ των οποίων τουλάχιστον τα 20 είναι 
αυστηρά προστατευόµενα από την κοινοτική νοµοθεσία.  
Το 50% των ειδών αυτών είναι επιδηµητικά, δηλαδή παραµένουν όλο το χρόνο και αναπαράγονται στον 
ποταµό Αλιάκµονα ενώ σηµαντικός αριθµός ειδών είναι µεταναστευτικά και χρησιµοποιούν τον ποταµό 
Αλιάκµονα είτε ως περιοχή στάθµευσης κατά τη µετανάστευση ή είναι εποχιακοί επισκέπτες και 
παραµένουν για αρκετούς µήνες στην κοιλάδα του ποταµού. 

Από τα πιο απειλούµενα  είδη που φωλιάζουν στην κοιλάδα του Αλιάκµονα είναι ο µαυροπελαργός, 
µεταναστευτικό πουλί που αντιµετωπίζει κίνδυνο εξαφάνισης, καθώς βρίσκεται σε πολύ χαµηλές 
πυκνότητες. Οι µαυροπελαργοί κάνουν τις φωλιές τους σε δυσπρόσιτα βραχώδη πρανή ή µεγάλα 
δέντρα στο κάτω ρου του Βενέτικου και στο µέσο ρου του Αλιάκµονα περιοχές που θα κατακλυσθούν 
πλήρως από τα νερά των ταµιευτήρων Ιλαρίωνα και Ελαφίου. 
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Ο ψαραετός (Pandion haliaetus) είναι σπάνιο 
µεταναστευτικό είδος αετού που τρέφεται µε ψάρια και 
αµφίβια και το οποίο παρατηρήθηκε πρόσφατα στον 
ποταµό Αλιάκµονα στη περιοχή του σχεδιαζόµενου 
φράγµατος Ελαφίου, να πιάνει ψάρια από την κοίτη 
του ποταµού κατά την περίοδο της µετανάστευσης.   
φωτο: Greg Gillson 

 
Ο µαυροπελαργός (Ciconia nigra) είναι ένα σπάνιο και 
αυστηρά προστατευόµενο µεταναστευτικό είδος 
πελαργού – καλοκαιρινός επισκέπτης στον ποταµό 
Αλιάκµονα που αποτελεί σηµαντική περιοχή 
αναπαραγωγής του είδους στη ∆. Μακεδονία. Τρέφεται 
κυρίως µε αµφίβια. 

 

Οι αρνητικές επιπτώσεις στην ορνιθοπανίδα του ποταµού Αλιάκµονα αναµένεται να είναι σοβαρές 
εξαιτίας: 

• Απώλειας θέσεων φωλεοποίησης για τα περισσότερα είδη πουλιών που αναπαράγονται στην 
κοιλάδα αφού οι παρυδάτιοι οικότοποι κοντά στη κοίτη του ποταµού θα κατακλυσθούν 
ολοκληρωτικά από τα νερά των Ταµιευτήρων .  

• Απώλεια θέσεων τροφοληψίας και µείωση της ποικιλίας και διαθεσιµότητας τροφής (αµφίβια, 
ερπετά, ψάρια, ασπόνδυλα κ.α) 

 

Ερπετά- αµφίβια.  
 
Τουλάχιστον 14 είδη ερπετών έχουν µέχρι στιγµής καταγραφεί στην κοιλάδα του  ποταµού  Αλιάκµονα. 
Τα 13 από αυτά είναι αυστηρά προστατευόµενα ενώ από τα 7 τουλάχιστον είδη αµφιβίων που 
υπάρχουν την περιοχή τα 5 είναι επίσης προστατευόµενα είδη. Τα ερπετά και τα αµφίβια αποτελούν 

σηµαντική τροφική πηγή για πληθώρα πουλιών και θηλαστικών. Ιδιαίτερα ευάλωτα στον πληµµύρισµα 
του ποταµού Αλιάκµονα είναι τα αµφίβια που χάνουν ολοκληρωτικά τις περιοχές αναπαραγωγής τους 
από τη δηµιουργία των ταµιευτήρων.  
 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

∆εντροβάτραχος στη κοίτη του ποταµού Αλιάκµονα 
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3. Φράγµα Ελαφίου και υδατικά αποθέµατα. 
 

Η κατασκευή των ταµιευτήρων στον Αλιάκµονα θεωρείται ότι θα επιλύσει το πρόβληµα 
της παροχής νερού για άρδευση και ύδρευση στο νοµό Θεσσαλονίκης. 
 

Η αλλαγή των κλιµατικών συνθηκών τις τελευταίες δεκαετίες έχει δηµιουργήσει ιδιαίτερη ανησυχία για την 
επάρκεια των αποθεµάτων νερού τις προσεχείς δεκαετίες. Η ανησυχία αυτή είναι ιδιαίτερα βάσιµη σε 

µεσογειακές χώρες όπως η Ελλάδα. Η δέσµευση µεγάλων ποσοτήτων νερού σε ταµιευτήρες θεωρείται 
και αποτελεί την πιο προσφιλή «λύση» στο πρόβληµα.  
Σχεδόν το 80% της κατανάλωσης νερού χρησιµοποιείται στην άρδευση γεωργικών γαιών σε συχνά 
υδροβόρες καλλιέργειες όπως του καλαµποκιού, βαµβακιού και του ρυζιού. Η αγροτική πολιτική που 
ακολουθήθηκε τα τελευταία χρόνια έχει οδηγήσει σε ποικίλα περιβαλλοντικά αδιέξοδα µε κύριο εκείνο της 
κατασπατάλησης των υδατικών πόρων της χώρας.  

 

 

Τα νερά των ταµιευτήρων του σχεδιαζόµενου φράγµατος  Ελαφίου αλλά και των λοιπών ταµιευτήρων 
του ποταµού Αλιάκµονα σχεδιάζεται να χρησιµοποιηθούν τόσο για την άρδευση αγροτικών εκτάσεων 
στην ευρύτερη περιοχή του ποταµού (οροπέδιο Καρπερού) και κατόπιν εκτροπής τους από τους 
ταµιευτήρες, για την άρδευση της πεδιάδας της Θεσσαλονίκης. 

 
Είναι προφανές ότι η «λύση» των 

ταµιευτήρων και της εκτροπής µεγάλων 
ποσοτήτων νερού σε µεγάλες αποστάσεις 
αποτελούν επιλογές µη µακροπρόθεσµης 
επίλυσης του προβλήµατος της λειψυδρίας.  
Πρόσφατες εκτιµήσεις επιστηµόνων 
προειδοποιούν για την ανεπάρκεια των 

τεχνητών ταµιευτήρων νερού σε µερικές 
δεκαετίες για παροχή νερού και ενέργειας. 
 
Θεωρούµε ότι οι λύσεις αυτές θα 
ανακουφίσουν µόνον προσωρινά τους 
αγρότες και τους πολίτες στα αστικά 

κέντρα, αλλά θα δηµιουργήσουν 
µεγαλύτερα προβλήµατα στο µέλλον αφού 
καθυστερούν επ’αόριστον την 
αντιµετώπιση του προβλήµατος της 
λειψυδρίας στη «ρίζα» του, µε την 

ορθολογική διαχείριση του νερού, την 
εξέλιξη και εφαρµογή καλλιεργητικών 
πρακτικών εξοικονόµησης νερού, τη 
σταδιακή στροφή σε καλλιέργειες 
προσαρµοσµένες στο κλίµα της Ελλάδας, 

Ελλάδα: η δεύτερη πιο σπάταλη σε κατανάλωση νερού χώρα στο κόσµο µετά τις ΗΠΑ. 
 
Εντυπωσιακά ήταν τα αποτελέσµατα πρόσφατης πανεπιστηµιακής µελέτης στην Ολλανδία για 
λογαριασµό της UNESCO. 

Σύµφωνα µε τη µελέτη αυτή, η Ελλάδα κατατάσσεται δεύτερη παγκοσµίως σε κατανάλωση νερού 
ανά κάτοικο µετά τις ΗΠΑ και µε µικρή µάλιστα διαφορά. Η κατανάλωση νερού ανέρχεται σε 2400 
κυβικά µέτρα ανά κάτοικο και αφορά το νερό που καταναλώνεται τόσο σε αγροτική όσο και για 
αστική χρήση.  
Η κατανάλωση νερού στην Ελλάδα συνολικά ανέρχεται σε 25.2 δισεκατοµµύρια κυβικά µέτρα το 

χρόνο.  Παρόµοιες υψηλές καταναλώσεις έχουν επίσης η Ιταλία και η Ισπανία και οφείλονται κυρίως 
στην κατανάλωση µεγάλων ποσοτήτων νερού στην αγροτική καλλιέργεια φυτών που απαιτούν πολύ 
νερό στην σχετικά άνυδρη Μεσογειακή λεκάνη. 

 

«Σύγχρονος» τρόπος ποτίσµατος. Τα αποθέµατα νερού 
κινδυνεύουν από την σπατάλη νερού και τους µη 
ορθολογικούς τρόπους καλλιέργειας. 
 Η καταστροφή του Αλιάκµονα και άλλων µεγάλων ποταµών µε 
την κατασκευή µέγα-φραγµάτων δεν αποτελούν ουσιαστική  
λύση στο πρόβληµα της έλλειψης νερού.   
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τον εκσυγχρονισµό και επισκευή των δικτύων άρδευσης και ύδρευσης, την επαναχρησιµοποίηση  και 

ανακύκλωση του νερού, την  κατασκευή µικρών ταµιευτήρων ύδρευσης κοντά στις περιοχές άρδευσης , 
συλλεκτών βρόχινου νερού, συστηµάτων στάγδην άρδευσης κ.ο.κ 
 
Η ατολµία που χαρακτηρίζει τις τελευταίες δεκαετίες την πολιτική διαχείρισης των υδάτων δεν αφήνει 
περιθώρια για µακροπρόθεσµη επίλυση του προβλήµατος – επιλέγονται οι εύκολες και µονοδιάστατες  

λύσεις που βασίζονται αποκλειστικά και µόνο στην τεχνολογία και παραµερίζονται ή αναβάλλονται οι 
πραγµατικές και ολοκληρωµένες λύσεις που απαιτούν τη συµµετοχή των πολιτών σε µεγάλη κλίµακα.  

 
4. Άλλα σχεδιαζόµενα φράγµατα στον Αλιάκµονα. 

 

Εκτός από τα µέγα-φράγµατα της ∆ΕΗ ιδιωτικές εταιρίες σχεδιάζουν την κατασκευή 
φραγµάτων επί της κοίτης του ποταµού Αλιάκµονα στο νοµό Γρεβενών, προς 
πώληση ρεύµατος στη ∆ΕΗ. 
 

Με την απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρισµού τον τερµατισµό του µονοπωλίου στη παραγωγή 
ηλεκτρικής ενέργειας και τον νέο αναπτυξιακό νόµο, άνοιξε ο δρόµος στην παραγωγή και πώληση 

ηλεκτρικής ενέργειας. 
Σύµφωνα µε τα στοιχεία της ρυθµιστικής αρχή ενέργειας (Ρ.Α.Ε) άδειες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 
επί του ποταµού Αλιάκµονα έχουν δοθεί σε δυο περιπτώσεις στο νοµό Γρεβενών για την κατασκευή 2 
φραγµάτων επί της κοίτης του ποταµού (βλ. πίνακα).  
Επειδή και τα µικρότερα αυτά φράγµατα διακόπτουν τη ροή στον κυρίως ρου του Αλιάκµονα θα έχουν 
επίσης σηµαντικές περιβαλλοντικές  επιπτώσεις. Πρέπει να γίνει κατανοητό ότι η διακοπή της ροής ενός 
ποταµού δεν έχει µόνο επιπτώσεις στην περιοχή που θα κατασκευασθεί αλλά επίσης, τόσο ανάντη 
(πάνω) όσο και κατάντη (κάτω)  ενός φράγµατος. Άλλα δυο επίσης φράγµατα στον ποταµό 
Αλιάκµονα έχουν αδειοδοτηθεί από τη Ρ.Α.Ε στο νοµό Καστοριάς. 
 

∆ήµος-∆ηµοτικό 
διαµέρισµα 

Περιοχή Εταιρία Ισχύς Παρατηρήσεις 

∆ήµος Γρεβενών- 
∆ηµοτικό διαµέρισµα 
Φελλίου 

Ποταµός 
Αλιάκµονας 
 

ΠΡΟΤΥΠΟΣ 
ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε 

9.8 MW 

Ύψος φράγµατος ~ 15 
µέτρα. 
∆ηµιουργία ταµιευτήρα 
µήκους 2.5 χιλιοµέτρων. 

∆ήµος Γρεβενών – ∆. 
∆. Ταξιάρχη 

Ποταµός 
Αλιάκµονας 

ΠΡΟΤΥΠΟΣ 
ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε 

9.9 MW  

 

Η εταιρία ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε αποτελεί θυγατρική της τεχνικής κατασκευαστικής εταιρίας Ε∆ΡΑΣΗ – Χ. 
ΨΑΛΙ∆ΑΣ Α.Τ.Ε  
Παράδοξο είναι το γεγονός ότι το φράγµα στο ∆.∆ Φελίου και ο ταµιευτήρας µήκους τουλάχιστον 2.5 
χιλιοµέτρων που θα δηµιουργηθεί, σχεδιάζεται να κατασκευασθεί σε περιοχή όπου θα κατακλυσθεί  
από τον ταµιευτήρα του υπό µελέτη φράγµατος Ελαφίου.  
Το κόστος αγοράς από τη ∆.Ε.Η ηλεκτρικής ενέργειας από ιδιώτες παραγωγούς, είναι περίπου 0.4 ευρώ 

ανά κιλοβατώρα. Με πρόχειρους και συντηρητικούς υπολογισµούς εκτιµάται ότι το κέρδος για την 
κατασκευαστική εταιρία από τη λειτουργία των φραγµάτων αυτών και την πώληση του ρεύµατος 
ετησίως είναι περίπου 1.5 – 2 εκατοµµύρια ευρώ ανά φράγµα. Στην περίπτωση αυτή η κατασκευαστική 
εταιρία δρα ως µεσάζων µεταξύ της ∆ΕΗ και του καταναλωτή αφού δε µπορεί να πουλήσει το ρεύµα 
κατ’ευθείαν στον καταναλωτή.  
Στην περίπτωση των δυο αυτών φραγµάτων θεωρούµε ότι οι αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον 
από την κατασκευή τους δεν ισοσταθµίζουν τα όποια οφέλη από την κατασκευή τους (παροχή 
ενέργειας), εξαιρούµενης φυσικά από το συµπέρασµα αυτό της ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.  
Η παραγόµενη από τα φράγµατα ενέργεια µπορεί, όπως και στην περίπτωση των µεγα-φραγµάτων της 
∆ΕΗ, να εξοικονοµηθεί ή/και να παραχθεί µε άλλους µη επιζήµιους για το περιβάλλον τρόπους. Το 
όφελος στην περίπτωση θα είναι διπλό για το νοµό Γρεβενών.  
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5. Αλιάκµονας και νέα σιδηροδροµική γραµµή. 
 

Η νέα σιδηροδροµική γραµµή του ΟΣΕ σχεδιάζεται από τα ανατολικά πρανή της 
κοιλάδας του Αλιάκµονα  αποµονώνοντας τον ποταµό και δηµιουργώντας µαζί µε τον 
ταµιευτήρα του υποµελέτη φράγµατος Ελαφίου ένα αδιαπέραστο εµπόδιο για την 
πανίδα. 
 

Η νέα σιδηροδροµική γραµµή που θα ενώνει την Καλαµπάκα µε την Κοζάνη διέρχεται από την περιοχή 
του Αλιάκµονα από τα νότια και συγκεκριµένα από το οροπέδιο του Καρπερού-∆ήµητρας.  
Η χάραξη σύµφωνα µε τις µελέτες του ΟΣΕ, διέρχεται στη συνέχεια ανατολικά της κοιλάδας του 
Αλιάκµονα ακολουθώντας τις «όχθες» της τεχνητής λίµνης του σχεδιαζόµενου φράγµατος Ελαφίου 

(βλ.χάρτη στη σελ 7 ).  
Οι σύγχρονες σιδηροδροµικές γραµµές ελάχιστη κατασκευαστικά σχέση έχουν, µε το υπάρχον παλαιό 
σιδηροδροµικό δίκτυο που γνωρίζουµε. Οι γραµµές είναι διπλές και το συνολικό πλάτος τους είναι 
µεγαλύτερο.  
Οι επεµβάσεις στο τοπίο κατά τη κατασκευή τους είναι σοβαρές. Το τµήµα της  νέας σιδηροδροµικής 
γραµµής υψηλών ταχυτήτων  που θα ενώνει τη ∆ήµητρα  µε την Μικροκλεισούρα θα έχει όλα τα 

χαρακτηριστικά ενός µεγάλου έργου που µπορεί να περιορίσει τις µετακινήσεις  της πανίδας και να έχει 
αρνητικές επιπτώσεις στα χαρακτηριστικά του τοπίου της περιοχής. 
Ο ΟΣΕ, πιθανώς για να αποφύγει τη διαδικασία των απαλλοτριώσεων των γεωργικών εκτάσεων που 
υπάρχουν ανατολικά της κοιλάδας του Αλιάκµονα, επιλέγει τη χάραξη που διέρχεται µέσα από τη 
κοιλάδα του ποταµού παρόλο που ούτε πιο σύντοµη είναι και ίσως ούτε πιο οικονοµικά συµφέρουσα, 
αφού απαιτούνται πολλές γεφυρώσεις. 

 
Θεωρούµε ότι η χάραξη της νέας σιδηροδροµικής γραµµής µπορεί να διέρθει πιο ανατολικά της 
κοιλάδας του ποταµού και µε την κατασκευή ειδικών τεχνικών έργων- περασµάτων µπορεί να 
διασφαλισθεί η απρόκοπη λειτουργία τόσο του τοπικού οδικού δικτύου αλλά και η διέλευση των ειδών 
της άγριας πανίδας, χωρίς να χρειάζεται να  καταστραφεί η κοιλάδα του Αλιάκµονα.  

 

 

Κείµενα, χάρτες: Ηλιόπουλος Γιώργος, Καλλιστώ ΜΚΟ 
Φωτογραφίες: Ηλιόπουλος Γιώργος, Γκουντροµίχος Ηρακλής. 
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Η προστασία του περιβάλλοντος δεν είναι πολυτέλεια.  

 
Ο Αλιάκµονας αποτελεί ένα σηµαντικό κοµµάτι του φυσικού 
περιβάλλοντος στο νοµό Γρεβενών και η παρουσία του 
συνδέεται µε ποικίλες δραστηριότητες σύγχρονες ή 
παραδοσιακές.  
 

Ο ποταµός Αλιάκµονας πρέπει να εξακολουθήσει να ρέει 
ανεµπόδιστος όχι για αισθητικούς λόγους ή επειδή έτσι 
επιθυµούν λίγοι. Ούτε επίσης πρέπει να καταστραφεί επειδή 
και πάλι το επιθυµούν και το αποφασίζουν λίγοι. 
 
Οι σύγχρονες απαιτήσεις για καθαρή ενέργεια µπορούν να 

καλυφθούν όχι όµως µε τρόπο που αναπαράγει τα λάθη του 
παρελθόντος. Η προστασία του περιβάλλοντος δε µπορεί να 
πραγµατοποιηθεί καταστρέφοντας το περιβάλλον.  
 
Ποικίλες αποτελεσµατικές εναλλακτικές λύσεις υπάρχουν 

τόσο για την παραγωγή όσο και για την εξοικονόµηση 
ενέργειας και νερού η εφαρµογή των οποίων θα αποφέρει 
διπλό όφελος για το νοµό Γρεβενών. 
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