
Ταμιευτήρας & Φράγμα Μόρνου 
• Η μεγαλύτερη τεχνητή λίμνη ύδρευσης της Ελλάδας (Περίμετρος 70χλμ 

χωρητικότητα 764 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού) 
• Το υψηλότερο χωμάτινο φράγμα της Ευρώπης ( ύψος 126 μέτρα) 
• Ο 2ος μεγαλύτερος ταμιευτήρας αποθήκευσης πόσιμου νερού στην Ευρώπη

• Λειτουργία του έργου και ύπαρξη επιπτώσεων στην περιοχή : 42 χρόνια 

Δήμος Δωρίδος 

Ο Δήμος στα όρια του οποίου βρίσκεται ο 
μεγαλύτερος ταμιευτήρας πόσιμου νερού 

στην Ελλάδα 



Η μεγαλύτερη ίσως περιβαλλοντική παράβαση από κατασκευής του 
έργου, είναι η απουσία και λειτουργία οικολογικής παροχής, δηλαδή 
η δυνατότητα της φύσης και του περιβάλλοντος γενικότερα, να 
συνεχίσει να υπάρχει μετά την κατασκευή ενός φράγματος. Με 
μηδενική ροή νερού για 5-7 μήνες το έτος στις περιοχές που διέσχιζε ο 
ποταμός πριν την κατασκευή του φράγματος, δημιουργήθηκαν τεράστια 
προβλήματα στα οικοσυστήματα, μηδενίστηκαν οι ποτάμιοι 
ιχθυοπληθυσμοί και κάθε ανθρώπινη σχετική δραστηριότητα.  
Αντιστοίχως μειώθηκε αρκετά η κτηνοτροφική δραστηριότητα λόγω 
έλλειψης ζωοτροφών, ενώ μεγάλη μείωση κατέγραψαν και οι γεωργικές 
καλλιέργειες, εφόσον πλέον απαιτείται να καταφεύγουν σε άντληση 
νερού από τη γη, με την  ανάλογη βέβαια επιβάρυνση σε κόστος 
ενέργειας άντλησης.  Το οικοσύστημα σε μήκος 35km περίπου μετά το 
φράγμα, έχει υποστεί και θα συνεχίσει να υφίσταται ένα σοκ για όσο 
χρονικό διάστημα δε λαμβάνονται μέτρα. 


  
Στο Λιδωρίκι πριν την κατασκευή του έργου προϋπήρχε δίκτυο 
αποχέτευσης, ενώ παράλληλα κατασκευάστηκε βιολογικός 
καθαρισμός, στις αρχές της δεκαετίας του 1990 με χρήματα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τόσο το αποχετευτικό σύστημα όσο και ο 
βιολογικός καθαρισμός βρίσκονται εντός της απαγορευμένης 
πλέον ζώνης των 1.500μ. με αποτέλεσμα να μην αδειδοτείται. 
Για το λόγο αυτό τα επεξεργασμένα λύματα θα πρέπει, είτε να 
μεταφέρονται κατάντι του φράγματος (απόσταση 30km), είτε να 
διατίθενται στο έδαφος για άρδευση, σε οριζόντια απόσταση από 
την ανώτερη στάθμη της λίμνης δηλαδή 3.5km. Όλες οι λύσεις 
που μέχρι σήμερα εξετάστηκαν, κρίθηκαν ασύμφορες από την 
πολιτεία.  Η προσπάθεια του Δήμου και όλων των εμπλεκόμενων 
φορέων για την χρηματοδότηση του έργο μέσω του Ταμείου 
Ανάκαμψης μπορεί να οδηγήσει στην επίλυση της μιας από τις 
περιβαλλοντικές ζημίες που έχει υποστεί η περιοχή της Δωρίδος. 

 
Το εξάμηνο πλήρους ξηρασίας του ποταμού Μόρνου για κάθε έτος τα 
τελευταία 42 χρόνια, οδήγησε στην διάβρωση των ακτών στο θαλάσσιο 
μέτωπο του Δήμου Δωριδος. Με την κατασκευή του φράγματος και την 
έλλειψη οικολογικής παροχής στον ποταμό Μόρνο, δεν φθάνουν φερτά 
υλικά στη θάλασσα από τον ποταμό. Ως αποτέλεσμα, υπερισχύει η 
διάβρωση της θάλασσας, Η υποχώρηση της παραλίας φτάνει σήμερα 
τα 50 μέτρα. Με υποχώρηση του εδάφους κατά 1 μέτρο/έτος σε μια 
παραλία μήκους 5 km, η πιο εμπορική και πολυσύχναστη παραλία της 
Χιλιαδούς. οδευει στην εξαφανιση της.
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Παρά το γεγονός ότι με την δημιουργία της τεχνητής λίμνης, δόθηκε λύση στο 
πρόβλημα υδροδότησης της Αττικής των 5 και πλέον εκατομμυρίων πολιτών, δεν 
λήφθηκε κανένα μέτρο για την ανάπτυξη της περιοχής, που θυσιάστηκε για να 
κατασκευαστεί αυτό το χρήσιμο πραγματικά έργο.  

Απουσία οικολογικής 
παροχής. 

 Καταστροφή 
οικοσυστήματος & 

αγροτικών 
εκμεταλλεύσεων. 

Δίκτυο αποχέτευσης 
λυμάτων οικισμών πλησίον 

της λίμνης. 

Προβλήματα 
ξηρασίας & 

ακτομηχανικής  
προστασίας. 



Από το 1983, επιβλήθηκε αυστηρό περιοριστικό πλαίσιο 
προστασίας σε οριζόντια απόσταση 1.500μ. Σε αυτή την 
απόσταση των 1.500μ. απαγορεύεται οποιαδήποτε αναπτυξιακή 
δραστηριότητα, χωρίς να έχει υπάρξει μέχρι και σήμερα 
επιστημονική τεκμηρίωση από την πολιτεία. Οι προοπτικές 
ενίσχυσης της απασχόλησης στην περιοχή έχουν μηδενιστεί. Ενώ 
σε όλες τις χώρες της Ε.Ε και σε όλο τον κόσμο, οι πόλεις, τα 
οικοσυστήματα και η ανθρώπινη δραστηριότητα συνυπάρχουν 
αρμονικά πλησίον ποταμών και λιμνών, η λίμνη του Μόρνου 
αποτελεί την μοναδική περίπτωση παγκοσμίως που 
απαγορεύεται κάθε δραστηριότητα που γειτνιάζει με αυτή. 

Με την επιβολή του περιοριστικού πλαισίου καμία από τος 40 
εναπομείνουσες κτηνοτροφική μονάδα δεν δύναται ούτε να ανανεώσει την 
άδεια λειτουργίας της, ούτε να υπαχθεί σε κάποιο σχέδιο βελτίωσης με 
σκοπό τον εκσυγχρονισμό της. Είναι αυτονόητο ότι όλες οι υφιστάμενες 
μονάδες οδηγούνται αργά και σταθερά σε κλείσιμο. Πρέπει να ληφθεί 
υπόψη ότι στην περιοχή του Δήμου Δωρίδος, η κτηνοτροφία και αντίστοιχα 
οι επιχειρήσεις μεταποίησης αποτελούν πάνω από το 60% της 
οικονομικής δραστηριότητας των κατοίκων του. 


Με την συσσώρευση νερού εντός του ταμιευτήρα μετά την έναρξη 
λειτουργίας του έργου, καταβυθίστηκε μέρος της αρχαίας πόλης 
Καλλίπολης. Μέχρι και σήμερα ουδείς από τους αρμοδίους έχει 
λάβει μέτρα για τη στοιχειώδη προστασία και ανάδειξη του 
αρχαιολογικού χώρου.


 

Μετά την κατασκευή του φράγματος, το οδικό δίκτυο που συνέδεε, τόσο 
της τοπικές κοινότητες με την έδρα του Δήμου το Λιδωρίκι, όσο και 
μεταξύ τους, άλλαξε σε μεγάλο βαθμό. Σε πολλές περιπτώσεις σχεδόν 
διπλασιάστηκαν τόσο οι αποστάσεις όσο και ο χρόνος μετακίνησης 
αγαθών και πολιτών. 

Συγκεντρωτικά επήλθε αύξηση 190% στην απόσταση και 165% στο 
χρόνο μετακίνησης.  
Αυτό σημαίνει αύξηση στο κόστος ζωής των κατοίκων, των επιχειρήσεων, 
των κτηνοτρόφων, των μαθητών, των αγροτών κατά μέσο όρο 170%. Κατ’ 
αναλογία άλλοι οικισμοί περισσότερο και άλλοι λιγότερο, επηρεάστηκαν 
προς αυτή τη κατεύθυνση.
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Κόστος 
μετακίνησης 
αγαθών και 
πολιτών.  

Πλήρης απαγόρευση 
ανθρώπινης εμπορικής και 

ψυχαγωγικής 
δραστηριοποίησης σε 

μεγάλο γεωγραφικό τμήμα 
του Δήμου.  

 Υφιστάμενες και 
νέες αγροτο-
κτηνοτροφικές 

μονάδες. 

Απουσία μέτρων 
προφύλαξης και 

ανάδειξης πολιτιστικού 
πλούτου. 


