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Του Βαγγέλη Γκιάτα  
Ανανεώσιµες πηγές ενέργειας, είναι οι µαγικές λέξεις που επικρατούν µετά από τα τόσα προβλήµατα που 
προκαλεί στο περιβάλλον η παραγωγή ηλεκτρικού ρεύµατος από καύση. Έτσι τα τελευταία χρόνια µε την 
σηµαντική επιβάρυνση του περιβάλλοντος η Ευρωπαϊκή Ένωση και η χώρα µας προωθεί και ενθαρρύνει 
επαγγελµατίες να στραφούν σε επιχειρήσεις παραγωγής ηλεκτρικού ρεύµατος χρησιµοποιώντας τον αέρα, το 
νερό και τον ήλιο.  
Είναι πλέον φανερό ότι σε λίγα χρόνια στην χώρα µας θα λειτουργούν πολλές µονάδες παραγωγής ενέργειας 
χρησιµοποιώντας την ηλιακή ακτινοβολία (φωτοβολταϊκά πάρκα) και τον άνεµο (αιολικά πάρκα).  
Τα αιολικά πάρκα ενώ στην Ευρώπη είναι πολύ διαδεδοµένα στην χώρα µας µέχρι στιγµής λειτουργούν µόνο 
στα νησιά και ελάχιστα στην ηπειρωτική χώρα.  
Αίτηση για Αιολικό στον Ασπροπόταµο  
Στις 25 Οκτωβρίου 2007 ιδιώτης κατέθεσε αίτηση στο ∆ασαρχείο Καλαµπάκας για να επιτραπεί η κατασκευή 
και λειτουργία Αιολικού Πάρκου στην περιοχή Ασπροποτάµου.  
Πριν από αυτό τους είχε επιτραπεί να εγκαταστήσουν ειδικό µηχάνηµα µέτρησης για να διαπιστώσουν αν 
όντως ενδείκνυται η περιοχή για την λειτουργία ενός τέτοιου πάρκου.  
Για να επιστρέφουν, και µε αίτησή τους και να ζητούν την κατασκευή σηµαίνει πως τα αποτελέσµατα ήταν 
θετικά για την κατασκευή του πάρκου. Ζητούν πλέον από το ∆ασαρχείο Καλαµπάκας έκταση 4.330 
στρεµµάτων και 6.670 στρέµµατα από το Μέτσοβο.  
Το ∆ασαρχείο όµως λαµβάνοντας υπόψιν το φυσικό κάλλος της περιοχής και διευκρινίζοντας επ’ ακριβώς τις 
περιοχές αυτές, σχολιάζοντας και την ιδιοµορφία του κάθε τµήµατος (δάσος κλπ), εκφράζει την ανησυχία του 
για την κατασκευή και λειτουργία τέτοιων πάρκων στην περιοχή.  
Έτσι απορρίπτει την κατασκευή ενός τέτοιου έργου αιτιολογώντας την απόφαση της απόρριψης ως εξής:  
Η εκπληκτική φυσική οµορφιά, οι εναλλαγές του τοπίου, ο συνδυασµός υδάτινου στοιχείου και βλάστησης, το 
υψόµετρο και γενικά τα φυσικά χαρακτηριστικά της έχουν καταστήσει την περιοχή πόλο έλξης επισκεπτών από 
όλη την Ελλάδα. Η αλλοίωση του τοπίου από τις επεµβάσεις και η ίδια η εικόνα των ανεµογεννητριών θα 
προκαλέσουν αισθητική υποβάθµιση της περιοχής.  
Η διάνοιξη δρόµων, η κατασκευή µεγάλων έργων και η δηµιουργία τουριστικών εγκαταστάσεων αλλοιώνουν, 
υποβαθµίζουν και κατακερµατίζουν τους βιότοπους εξάπλωσης του είδους (δάση οξιάς, δρυός, µαύρης πεύκης, 
ελάτης σε υψόµετρο 800-2.000µ). Είναι χαρακτηριστικό ότι ενώ παλαιότερα η καφέ αρκούδα ζούσε σχεδόν σε 
όλη την ηπειρωτική Ελλάδα, σήµερα απαντάται στους κύριους ορεινούς όγκους της Πίνδου και της Ροδόπης.  
Για τους παραπάνω λόγους η Υπηρεσία µας γνωµοδοτεί αρνητικά την εκτέλεση του έργου και κρίνει ότι 
παρόµοια αιτήµατα θα πρέπει να εξετάζονται εφόσον προηγουµένως επέλθει ο οριστικός καθορισµός που 
προβλέπει το Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για την χωροθέτηση εγκαταστάσεων ηλεκτροπαραγωγής από 
ανανεώσιµες πηγές ενέργειας.  
Στην περίπτωση όµως που αποφασισθεί η εκτέλεσή του τα τµήµατα της έκτασης που εµφανίζουν την µορφή 
δάσους και περιλαµβάνονται σε συστάδες που διαχειρίζονται δια εγκεκριµένων διαχειριστικών µελετών να 
εξαιρεθούν από το σύνολο της έκτασης του έργου.  
Μιλώντας στην στήλη µας, ο προϊστάµενος του ∆ασαρχείου Καλαµπάκας κος Σωτηρίου µας αποκάλυψε ότι 
στην αρνητική γνωµάτευση συνετέλεσε και το γεγονός ότι πριν λίγες ηµέρες ακόµη µια εταιρία προσήλθε στην 
υπηρεσία ζητώντας και αυτή έκταση για κατασκευή Αιολικού Πάρκου.  
«… αν δώσουµε σε 3-4 εταιρίες από 5-10 χιλιάδες στρέµµατα αυτό το υπέροχο δάσος τελείωσε…», δήλωσε ο 
κος Σωτηρίου.  
Τέλος πριν από λίγους µήνες απορρίφθηκε αίτηση ιδιώτη για την κατασκευή και λειτουργία Λατοµείου 
αδρανών υλικών στην περιοχή Ασπροποτάµου.  
 


