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ΠΕΡΙΛΗΨΙΣ: Περιγράφεται η στρωµατογραφία της περιοχής του φράγµατος, το βραχώδες 
υπόβαθρον, αι αλλουβιακαί αποθέσεις και η διάστρωσίς των εις την κοίτην του ποταµού, η ανάγκη 
τοποθετήσεως λιθορριπής και η ανάγκη πλήρους αφαιρέσεως των εν λόγω αλλουβιακών 
αποθέσεων προ της τοποθετήσεως της οριστικής λιθορριπής του φράγµατος. 
 
Το Υ. Η. Έργον Μεσοχώρας (επί του ρού του Άνω Αχελώου), δια το οποίον ο γράφων ηργάσθη ως 
Μέλος του Συµβουλίου Εµπειρογνωµώνων της ∆ιευθύνσεως Αναπτύξεως Υ. Η. Έργων (∆ΕΗ-
∆ΑΥΕ) κατά τη διάρκειαν της κατασκευής του (1990 – 1997), περιλαµβάνει λιθόρριπτον φράγµα 
ύψους 150 m µε ανάντη πλάκα στεγανοποιήσεως εξ’ ωπλισµένου σκυροδέµατος και περιµετρικήν 
πλίνθον, σήραγγα εκτροπής και υπερχειλιστήν µετά δύο θυροφραγµάτων, διώρυγος πτώσεως και 
δεξαµενής εκτονώσεως επί του δεξιού ακροβάθρου, υδροληψίαν µε φρέαρ θυροφραγµάτων και 
σήραγγα υδροληψίας (µήκους ~ 8000 m) µετά φρέατος αναπάλσεως και υπαίθριον Υ. Η. Σταθµόν 
(2 µονάδες 90 ΜVA) και µετά διώρυγος φυγής επί του αριστερού αντερείσµατος. 
Τα ανακύψαντα γεωλογικά – γεωτεχνικά προβλήµατα είναι σχετικά µε τα ανωτέρω έργα, δια τα 
οποία ο γράφων επιφυλλάσσεται να επανέλθη µε σχετικάς ανακοινώσεις, η παρούσα όµως 
ανακοίνωσις έχει ως αντικείµενον τας εις την κοίτην του ποταµού αλλουβιακάς αποθέσεις, την 
διάστρωσιν και φύσιν των, τον τρόπον αποθέσεως των, την ανάγκην τοποθετήσεως λιθορριπής και 
την ανάγκην ολοκληρωτικής αφαιρέσεως των εν λόγω αλλουβιακών αποθέσεων προ της 
οιασδήποτε οριστικής τοποθετήσεως λιθορριπής του φράγµατος. 

1 ΓΕΩΛΟΓΙΚΑ – ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

1.1 Προϋπάρχοντα στοιχεία 
Λεπτοµερή στοιχεία αφορώντα εις την γεωλογίαν της περιοχής καθώς και της θέσεως του 
φράγµατος εκτίθενται εις την από έτους 1972 έκθεσιν της Surveyer Nenniger and Chenevert 
(SNC), (Montral-Canada-5 τόµοι), και συµπληρωµατικώς εις αντίστοιχον εν συνεχεία γεωλογικήν 
έκθεσιν της ∆ΑΥΕ. Εις την παρούσαν ανακοίνωσιν θα γίνη µόνον συνοπτική υπόµνησις 
ωρισµένων βασικών χαρακτηριστικών, τα οποία επηρεάζουν τον σχεδιασµόν, την κατασκευήν και 
την συµπεριφοράν του φράγµατος και των συµπαροµαρτούντων έργων. 

1.2 Στρωµατογραφία 
α΄. Βραχώδες υπόβαθρον: Εις την θέσιν του φράγµατος διεξήχθη γεωτεχνική έρευνα (γεωτρήσεις, 
στοαί και αντίστοιχοι εργαστηριακαί δοκιµαί) υπό της SNC, η οποία δεικνύεται εις Εικόνα 1 (Fig. 
17, Vol. 3) εν κατόψει και εις την αντίστοιχον στρωµατογραφικήν στήλην (Εικών 2: Fig. 14, Vol. 
3), συµφώνως προς τα οποίας εις την θέσιν του φράγµατος παρουσιάζεται εις τα κατάντη µια σειρά 



λεπτοστρωµατωδών πρασίνων κερατολίθων µετά τινών λεπτοστρωµατωδών πυριτιούχων 
ασβεστολίθων και αργιλλικών σχιστολίθων (Green Chert Series), η οποία ακολουθείται (εκ των 
κατάντη προς τα ανάντη) από παχυστρωµατώδεις (SNC – Ζώνη 1) έως λεπτοστρωµατώδεις 
ασβεστολίθους µετά παρεµβαλλοµένων ενστρώσεων λεπτοστρωµατωδών σχιστολίθων και 
κερατολίθων µε ποσοστόν αυξανόµενον προς τα ανάντη (SNC – Ζώνη 5 – Red Shale Limestone), 
όπου η παρουσία ερυθροχρώων λεπτοστρωµατωδών ενστρώσεων αργιλλικών σχιστολίθων, ενώ η 
στρωµατογραφική στήλη δίδει περιγραφήν δια τας αντιστοίχους ζώνας και δια την γεωλογικήν 
ηλικίαν στρωµάτων µειουµένην προς τα άνω και εκ των κατάντη προς τα ανάντη. 
Εις την Γεωλογικήν Έκθεσιν της ∆ιευθύνσεως Αναπτύξεως Υδροηλεκτρικών Έργων (∆ΑΥΕ) 
ηκολουθήθη κατάταξις εις ζώνας (µε αρίθµησιν αυξανοµένην εκ των ανάντη προς τα κατάντη), 
όπως παρουσιάζεται και περιγράφεται εις αντίστοιχον στρωµατογραφικήν στήλην (Εικών 3), εις 
την οποίαν δίδεται και ο συσχετισµός µε την στρωµατογραφικήν στήλην της SNC. Η διάταξις των 
αντιστοίχων ζωνών δεικνύεται και εις το Σχέδιον 07-104 (Εικών 4), εις το οποίον εµφαίνεται ότι το 
µεν σώµα του τελικώς σχεδιασθέντος φράγµατος εκτείνεται εις όλας τας ανωτέρω αναφερθείσας 
ζώνας, ενώ η πλίνθος (η εκ σκυροδέµατος περιµετρική βάσις) της εκ σκυροδέµατος πλακός 
στεγανώσεως εκτείνεται επί των ζωνών 2 έως 4 της SNC (ζώναι 5 έως 3 της Γεωλογικής Εκθέσεως 
της ∆ΑΥΕ) µετά την αφαίρεσιν κατά την εκσκαφήν θεµελιώσεως του αντιστοίχου τµήµατος της 
ζώνης 5 της SNC (ζώνη 2 της ∆ΑΥΕ). 
β΄. Αποθέσεις Κοίτης: Εις την θέσιν του φράγµατος κατά µήκος της κοίτης του ποταµού (ίδε 
Εικόνα 1, Εικόνα 4) παρουσιάζονται (τυπικώς) εις διαφορετικά βάθη υπεράνω του βραχώδους 
υποβάθρου τρείς στρώσεις αµµοχαλίκων µετά κροκαλών καί τινών τροχµάλων (περιπτωσιακώς) 
καθώς και µετά ίχνους ιλύος ή αργίλου. Μεταξύ των στρώσεων αυτών παρεµβάλλονται (εις 
διαφορετικόν βάθος εκάστη) δύο στρώσεις λεπτοκόκκου ιλυώδους άµµου ή αµµώδους ιλύος 
χρώµατος βαθυχρόου γκρί (οργανικά) πάχους εκάστη µέχρι 3.0 m (περίπου). Η SNC (έκθεσίς της – 
1972 & Εικών 5: Τοµή Γεωτρήσεως UM-40, Εικών 6: Τοµή Γεωτρήσεως UM-41) δίδει την εξής 
περιγραφήν (Πίνακες 1 & 2), (αι υπογραµµίσεις δεικνύουν το προεξάρχον συστατικόν): 

Πίνακας 1. Γεώτρησις UM-40 (Άξων Φράγµατος, Υψ. +641.40) 

Βάθος (m) Περιγραφή 
0.00 – 2.50 Καφέχρους Άµµος και Χάλικες, κροκάλες τινες, ίχνος ιλύος. 
2.50 – 6.00 Γκριζόχρους Ιλύς µετά τινός αργίλου και άµµου, ίχνος στρογγύλλων χαλίκων, 

τρεποµένη προς αργιλούχον αµµώδη ιλύν κάτω των 3.50 m. 
6.00 – 10.40 Υπέρυρθροι καφέχροες αµµώδεις στρογγυλοί Χάλικες µετά τινός ιλύος, 

περιπτωσιακώς ιλύος αργίλου και κροκάλες µετά περιπτωσιακών τροχµάλων. 
Περιεκτικότης κροκαλών και τροχµάλων 5 – 15%. 

10.40 – 13.60 Βαθύχρους γκρίζα Ιλύς µετά τινός αργίλου και άµµου. 
13.60 – 16.00 Καφέχρους Άµµος και Χάλικες µετά τινός ιλύος και περιπτωσιακώς ίχνος αργίλου 

και στρογγυλαί κροκάλαι. 
16.00 – 17.30 Αποσαθρωµένος αργιλικός σχιστόλιθος (shale). 

 



 
 

Εικών 1:  Κάτοψις θέσεως φράγµατος – Γεωτεχνική διερεύνησις (γεωτρήσεις, στοαί, πολικά διαγράµµατα) 
υπό SNC (1972). 



 
Εικών 2:  Μεσοχώρα – Στρωµατογραφική στήλη (SNC, 1972). 



 
 

Εικών 3:  Στρωµατογραφική στήλη περιοχής Υ.Η.Ε. Μεσοχώρας (SNC – ΙΓΜΕ). 



 
 

Εικών 4:  Υ.Η.Ε. Μεσοχώρας – ∆ιατοµές φράγµατος (Πλίνθος, Μέγιστος άξων φράγµατος, Μεγίστη τοµή 
φράγµατος (κατά µήκος του ποταµού). 

 
 
 
 
 
 



 

 
 

Εικών 5:  ∆ελτίον γεωτρήσεως: Μεσοχώρα – U.M.-40 (SNC-1972) (αλλουβιακαί αποθέσεις). 



 
 
Εικών 6: ∆ελτίον γεωτρήσεως: Μεσοχώρα – U.M.-41 (SNC-1972) (αλλουβιακαί αποθέσεις). 

 



Πίνακας 2. Γεώτρησις UM-41 (Άξων Φράγµατος, Υψ. +640.80) 
Βάθος (m) Περιγραφή 
0.30 – 3.70 Καφέχρους Άµµος και στρογγυλοί Χάλικες µετά τινών στρογγυλών κροκαλών και 

τροχµάλων (10 – 20%) και τινός ίχνους ιλύος και αργίλου. 
3.70 – 5.70 Βαθύχρους καφέχρους γκρίζα Ιλύς, λεπτόκοκκος άµµος, ίχνος αργίλου και 

χαλίκων. 
5.70 – 10.90 Καφέχρους Άµµος και στρογγυλοί Χάλικες µετά τινών στρογγυλών κροκαλών και 

τροχµάλων (10 – 20%) και τινός ίχνος ιλύος και αργίλου. 
10.90 – 13.70 Βαθύχρους καφέχρους γκρίζα Ιλύς, λεπτόκοκκος άµµος, περιστασιακώς ίχνος 

χαλίκων, µέχρι ιλύος µετά τινός αργίλου, άµµου και στρογγυλών χαλίκων. 
13.70 – 16.80 Ανοιχτόχρους καφέχρους Άµµος και Χάλικες, ίχνος µέχρι τινός ιλύος, κροκαλών 

και τροχµάλων, περιστασιακώς ίχνος αργίλου. 

 
Η κοκκοµετρική διαβάθµισις των εν λόγω λεπτοκόκκων ιλυωδών άµµων ή αµµωδών ιλύων 
ευρίσκεται εις το άνω µέρος του αντιστοίχου φάσµατος του δεικνυοµένου υπό της SNC (Εικών 7). 
Ως προκύπτει και εκ της ανωτέρω περιγραφής, αι εν λόγω λεπτόκοκκοι στρώσεις απετέθησαν 
εκάστη εις µίαν αντίστοιχον λίµνην σχηµατισθείσαν (εις το γεωλογικόν παρελθόν) λόγω της είς 
τινα κατάντη θέσιν εµφράξεως της κοιλάδος υπό κατολισθήσεως (ως π.χ. η επισυµβούσα πρό 
είκοσι οκτώ 28 ετών περίπου ανάντη της θέσεως φράγµατος Συκιάς, αλλά και προσφάτως εις την 
θέσιν του –υπό κατασκευήν- φράγµατος Συκιάς µε αποτέλεσµα πληµµύρισιν των εργοταξιακών 
οδών και διακοπήν των εργασιών), ενώ τα υπεράνω των εν λόγω στρώσεων αµµοχάλικα 
απετέθησαν µετά την κατάργησιν των ανωτέρω λιµνών (δια πληρώσεως ή άλλως). Ο τοιούτος 
τρόπος αποθέσεως των εν λόγω στρώσεων είναι όµοιος δι’ αµφοτέρας (απόθεσις εντός 
λιµνάζοντος ύδατος) και ως εκ τούτου και τα γεωτεχνικά χαρακτηριστικά αυτών είναι όµοια. 
Κατά τας προσφάτους τότε εκσκαφάς απεκαλύφθη το υλικόν των εν λόγω στρώσεων εις πλήρες 
µέτωπον, ο δε γράφων διεπίστωσεν κατά την πρόσφατον τότε (10-10-1990) επί τόπου επίσκεψιν, 
ότι το εν λόγω υλικόν της στρώσεως δεν είναι ενιαίον, αλλά παρουσιάζει διαστρώσιν εξ 
αλληλοδιαδεχοµένων λεπτοτέρων στρώσεων (ιλυώδους) άµµου αφ’ ενός (χειµεριναί αποθέσεις) 
και ιλύος ή αργιλώδους ιλύος αφ’ ετέρου (αποθέσεις ανοίξεως-θέρους: varved deposits), εάν δε 
καθίστατο δυνατή η (εις αδιατάρακτον κατάστασιν) µέτρησις του αριθµού των εν λόγω 
(µερικωτέρων) στρώσεων, θα ήτο δυνατή η κατά προσέγγισιν εκτίµησις της διάρκειας ζωής 
εκάστης αντιστοίχου λίµνης. 
Το υλικόν των ανωτέρω στρώσεων εις κεκορεσµένην κατάστασιν (ως εις την κοίτην του ποταµού) 
δύναται να ίσταται εις κατακόρυφον µέτωπον εκσκαφής χάρις εις την «φαινοµένην συνοχήν» 
(apparent cohesion) την δηµιουργούµενην υπό των µηνίσκων των τριχοειδών εφελκυστικών 
δυνάµεων, αι οποίαι δια τοιούτου είδους λεπτόκοκκα (µη συνεκτικά) υλικά (λεπτόκοκκος ιλυώδης 
άµµος, αµµώδης ιλύς) δύνανται να ανέρχονται εις σηµαντικά µεγέθη κινητοποιούντα και τας 
µεταξύ των κόκκων δυνάµεις τριβής. 
Τα αναφερόµενα υπό της SNC (εις την από του 1972 γεωλογικήν έκθεσίν της) αποδεικνύουν ότι η 
ύπαρξις εις την κοίτην των δύο συγκεκριµένων στρώσεων ιλύος ήτο έκτοτε γνωστή.  
 
 
 
 
 
 



 
 
Εικών 7: Κοκκοµετρικαί καµπύλαι δειγµάτων γεωτρήσεων, αλλουβιακαί αποθέσεις κοίτης (SNC-1972: L-4). 



1.3 Τεκτονική 
Αναφέρονται συνοπτικώς κύρια χαρακτηριστικά, δεδοµένου ότι αυτά αφορούν το βραχώδες 
υπόβαθρον (περισσότερα στοιχεία παρατίθενται εις υπ’ αρ. ΘΕΣ-2207/20-11-90 έκθεσιν του 
γράφοντος). Η θέσις του φράγµατος Μεσοχώρας ευρίσκεται εντός της Ζώνης Πίνδου µε τα µεγάλα 
τεκτονικά ρήγµατα επωθήσεως (µε κυρίαν παράταξιν Β-Ν) και τα επαναλαµβανόµενα τεκτονικά 
λέπια. Λόγω της τεκτονικής καταπονήσεως τα µεν ψαθυρότερα στρώµατα (κερατόλιθοι, 
ασβεστόλιθοι) παρουσιάζουν κερµατισµόν, ενώ οι (λεπτοστρωµατώδεις) αργιλικοί σχιστόλιθοι, οι 
παρεµβαλλόµενοι µεταξύ των ασβεστολίθων και κερατολίθων, έχουν υποστεί διάτµησιν 
(τεκτονικήν: παραλλήλως ή και διαγωνίως) και έχουν µετατραπεί εις αργιλικάς ενστρώσεις µε 
διατµητικήν αντοχήν µέχρι της παραµενούσης τοιαύτης. 
Η παράταξις των στρωµάτων είναι γενικώς Β-Ν και η κλίσις των 50ο-70ο (κατά µέσον όρον 60ο) 
προς την κοίτην. Αναφέρονται τρία τεκτονικά ρήγµατα, δήλον ότι το FA εις τον κατάντη πόδα του 
φράγµατος (κανονικόν τεκτονικόν ρήγµα περίπου κατακόρυφον, εγκάρσιον προς την κοίτην, µε 
µετάπτωσιν 40 – 50 m και ανελθόν το προς τα κατάντη τέµαχος), το FB εις την δεξιάν πλευράν της 
εισόδου εις τον υπερχειλιστήν (περίπου κατακόρυφον: εικάζεται), και το FΓ εις το δεξιόν 
ακρόβαθρον (περίπου κάθετον επί την κλίσιν των στρωµάτων και µε κλίσιν προς τα κατάντη: 15ο – 
25ο). 
Υπάρχουν τρία συστήµατα διακλάσεων (Εικών 1), δήλον ότι το σύστηµα “β” παρακατακόρυφον 
κάθετον επί την παράταξιν και παράλληλον προς τον ποταµόν διαπερά τα δύο ακρόβαθρα 
εγκαρσίως (διαφυγαί και σιµεντενέσεις), το σύστηµα “C” µε κλίσιν 20ο – 50ο προς τα κατάντη και 
ελαφρώς προς την κοίτην (εις το δεξιόν) και το σύστηµα “d” µε κλίσιν 20ο – 50ο προς τα κατάντη 
και προς το εσωτερικόν του πρανούς εις το αριστερόν. 

1.4 Υδρογεωλογία 
Εις την θέσιν του φράγµατος οι ασβεστόλιθοι (SNC: Ζώναι 1 έως 4) περιορίζονται µεταξύ δύο 
στεγανών σχηµατισµών, δήλον ότι των πρασίνων κερατολίθων εις τα κατάντη και των 
ερυθροχρόων αργιλλικών σχιστολίθων (SNC: Ζώνη 5) εις τα ανάντη. 
Η κυκλοφορία ύδατος αναπτύσσεται εντός των στρωµάτων των καρστικοποιηµένων ασβεστολίθων 
καθώς και κατά µήκος των διακλάσεων ιδίως του συστήµατος “β”, εντός δε αµφοτέρων 
παρατηρήθησαν δίοδοι χηµικής διαλύσεως (καρστικαί), ενώ εκ των εν λόγω ασβεστολιθικών 
στρωµάτων αναβλύζουν πηγαί παρά την κοίτην (αριστερά), εντός δε αυτών αναπτύσσονται και 
αρτεσιανοί ορίζοντες (Γεωτρήσεις UM-27 και UM-1 παρά τον ανάντη πόδα του δεξιού και του 
αριστερού ακροβάθρου αντιστοίχως: Εικών 1, Εικών 4). 

1.5 Γεωµορφολογία 
Εις τη θέσιν του φράγµατος ο ποταµός διέβρωσεν την κοίτην του εγκαρσίως προς την παράταξιν 
των στρωµάτων (διάβρωσις διεποµένη υπό των συστηµάτων διακλάσεων) µε αποτέλεσµα τον 
σχηµατισµόν στενωπού µε αποτόµους παρειάς (κλίσιν 40ο – 60ο). Λόγω κατακερµατισµού 
πυκνοτέρου των πλέον λεπτοστρωµατωδών µελών, της παρουσίας των διατετµηµένων αργιλικών 
ενστρώσεων και του συνδυασµού των συστηµάτων διακλάσεων εδηµιουργήθη ταχυτέρα φθορά 
των πλέον λεπτρστρωµατωδών ζωνών µε αποτέλεσµα την δηµιουργίαν αποτόµων αλλαγών 
κλίσεων (ιδίως εις το αριστερόν) και προβόλων υπό των πλέον παχυστρωµατωδών µελών (ιδίως 
εις το δεξιόν). Τα χαρακτηριστικά αυτά πρέπει να ληφθούν υπ’ όψιν από απόψεως συµβατότητος 
παραµορφώσεων µεταξύ πλίνθου και ανάντη πλακός και αποφυγής ρηγµατώσεως της ανάντη 
πλακός. 



2 ΦΡΑΓΜΑ: ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΕΙΣΜΙΚΟΤΗΣ 

2.1 Σχεδιασµός 
α΄. Το φράγµα Μεσοχώρας έχει (συµφώνως προς τα σχέδια δηµοπρατήσεως) τα εξής 
χαρακτηριστικά, δήλον ότι ονοµαστικόν υψόµετρον θεµελιώσεως φράγµατος +629.10, στέψεως 
+775.00, κλίσις (οριζόντιος : κατακόρυφος) Η = 1.4 : V = 1 (α = 35.56o) ανάντη και κατάντη 
πρανούς, η ανάντη πλάξ στεγανοποιήσεως καταλήγει εις κατακόρυφον τοίχον στέψεως (εκ 
σκυροδέµατος) εδραζόµενον (επί της ζώνης 2Β) εις υψόµετρο +772.25 και µε (ονοµαστικόν) 
υψόµετρον στέψεως +776.20 (πλάτος βάσεως +3.20 m). ∆ια τον ταµιευτήρα, η ελαχίστη στάθµη 
λειτουργίας είναι εις το υψόµετρον +731.00, η µεγίστη κανονική στάθµη λειτουργίας εις το 
υψόµετρον +770.00 και η µεγίστη στάθµη πληµµύρας εις το υψόµετρον +773.00 (το υψόµετρον 
κατωφλίου του υπερχειλιστού +757.50). 
β΄. Καθ’ οριζοντίαν έννοιαν ανακύπτουν περιορισµοί ως προς την έκτασιν της βάσεως του 
φράγµατος, αφ’ ενός µεν διότι εκ λόγων γεωλογικών (στρωµατογραφία, τεκτονική, 
γεωµορφολογία) η πλίνθος και η πλάξ επιφανειακής στεγανώσεως δεν δύνανται να µετατεθούν 
προς τα ανάντη, αφ’ ετέρου δε διότι εις τα κατάντη υφίσταται το έργον εξόδου της ήδη 
κατασκευασµένης και εν λειτουργία σήραγγος εκτροπής και αµέσως ανάντη αυτού έχει εκσκαφεί η 
λεκάνη αποτονώσεως του υπερχειλιστού, από την οποίαν ο κατάντη πους του φράγµατος πρέπει να 
έχει µίαν απόστασιν ασφαλείας ένταντι διαβρώσεων και υποσκαφών υπό των εκφορτίσεων του 
υπερχειλιστού, εν όψει µάλιστα και της εκεί διαπιστωθείσης υπάρξεως των δύο λεπτοκόκκων 
στρώσεων (ιλυώδης λεπτόκοκκος άµµος) µικράς αντοχής και ευχερώς διαβρωσίµων (Εικόνες 8, 9, 
10 και 11). Τα ανωτέρω σηµαίνουν ότι έκτοτε (10-10-1990) δεν υφίσταντο πλέον µεγάλα 
περιθώρια και δυνατότητες ανασχεδιασµού και αναπροσαρµογών του φράγµατος. 

2.2 Σεισµικότης 
Εν όψει των καταστροφικών δια την περιοχήν σεισµών των ετών 1967 (Μ=6.5 της κλίµακος 
Richter) και 1969 (Μ=5.7) µε σεισµικά επίκεντρα εις απόστασιν 5 – 10 km από την θέσιν του 
φράγµατος, συνετάγη (δια λογαριασµόν του εργολάβου, Μάιος και Ιούλιος 1989) µελέτη 
σεισµικότητος, κατά την οποίαν εξετιµήθη ότι  δια σεισµόν Μ = 6.5 R η επιτάχυνσις αιχµής της 
θεµελιώσεως εις 0.35g (g = 9.81 m2/sec επιτάχυνσις βαρύτητος) µε κυριαρχούσας περιόδους 0.10 – 
0.35sec και ότι λόγω της στενότητος της κοιλάδος το φράγµα θα διεγείρεται εις ταλάντωσιν όχι 
µόνον από την βάσιν του (όπως εν φράγµα απείρου µήκους) αλλά και από τας πλευράς του. 
Ανεξαρτήτως των εκτιµήσεων της ως άνω µελέτης (δια τας οποίας ο γράφων υπέβαλλεν εις 
∆ΑΥΕ-∆ΕΗ τας απόψεις του δια της εκθέσεώς του υπ’ αρ. ΘΕΣ-2207/20-4-1990), το γεγονός 
παραµένει ότι η θέσις του φράγµατος Μεσοχώρας υπόκειται εις έκδηλον σεισµικότητα, η οποία 
οδηγεί εις ρευστοποίησιν οιωνδήποτε στρώσεων ιλύος (ως αι ανεφερθείσαι ανωτέρω, εφ’ όσον 
οιαδήποτε εξ αυτών ήθελεν παραµείνη υπό το φράγµα, ως θα αναφέρει ο γράφων και εις εποµένας 
παραγράφους). 

3 ΦΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 

3.1 Φράγµα και συµπαροµαρτούντα έργα 
Περί το τέλος Σεπτεµβρίου του έτους 1990 είχεν αποπερατωθεί η σήραγξ εκτροπής (δεξιόν 
ακρόβαθρον) και η δι’ αυτής εκτροπή του ποταµού, ευρίσκετο υπό αποπεράτωσιν το ανάντη 
πρόφραγµα, διεξήγοντο εκσκαφαί (δεξιόν ακρόβαθρον) δια την διώρυγα προσαγωγής και το έργον 
θυροφραγµάτων του υπερχειλιστού, είχεν αποπερατωθή η εκσκαφή των σηράγγων σιµεντενέσεων 
– αποστραγγίσεως εις το αριστερόν ακρόβαθρον (2 επίπεδα) και του ορύγµατος δια το φρέαρ 
θυροφραγµάτων και διεξήγοντο εκσκαφαί εις την κοίτην του ποταµού δια την θεµελίωσιν του 



φράγµατος (υψόµετρον επιφανείας αλλουβίων κοίτης +641–642 περίπου και υψόµετρον 
βραχώδους υποβάθρου +624). 

3.2 Αποκατάστασις συγκοινωνίας µετά των επί της δεξιάς όχθης χωρίων 
α΄. Λόγω των επί του δεξιού ακροβάθρου διεξαγοµένων εργασιών (εκρηκτικά, εκσκαφαί, 
αγκυρώσεις κλπ) δεν ήτο δυνατή η χρησιµοποίησις υπό των κατοίκων της ανάντη του φράγµατος 
ευρισκοµένης οδικής γεφύρας επί του Αχελώου, λόγος δια τον οποίον ο Εργολάβος (σύµβασις 
ΜΕΗ-2D) είχεν αναλάβη την υποχρέωσιν (πέραν της αφαιρέσεως όλων των στρώσεων 
αλλουβιακών αποθέσεων, δηλ. τριών (3) στρώσεων αµµοχαλίκων και δύο ενδιαµέσων στρώσεων 
ιλύος – Παρα. 2.2-β΄ ανωτέρω, ανάντη του άξονος του φράγµατος: θεµελίωσις της πλίνθου επί του 
βραχώδους υποβάθρου) να αποκαταστήση την δυνατότητα συγκοινωνίας δια τους κατοίκους των 
επί της δεξιάς όχθης χωρίων (Αετός, Αρµατωλικόν κλπ). 
β΄. Ο Εργολάβος µετά την αφαίρεσιν των δύο υψηλοτέρων στρώσεων (αµµοχάλικα, ιλύς – Παρα. 
2.2-β΄) κατάντη του άξονος του φράγµατος απέθεσεν και συνεπύκνωσεν την τελικήν λιθορριπήν 
του φράγµατος εν τη ουσία επί των τριών υποκειµένων στρώσεων δήλον ότι δύο (2) στρώσεων 
αµµοχαλίκου και της ενδιαµέσου µεταξύ αυτών στρώσεως ιλύος (Παρα. 2.2-β΄ ανωτέρω). 

3.3 Εξέτασις υπό του γράφοντος των προβληµάτων θεµελιώσεως 
α΄. Κατά την αφαίρεσιν των αλλουβιακών ιζηµάτων και ιδίως των πλέον λεπτοκόκκων 
ενδιαστρώσεων ανάντη του άξονος του φράγµατος συνέβησαν βυθίσεις εντός των ανωτέρω 
στρωµάτων (λόγω ασθενούς αντοχής) των µηχανηµάτων του Εργολάβου, ιδίως δε µηχανηµάτων 
ως οι προωθηταί (µπουλντόζερ) προκαλούντων κραδασµούς και την εξ’ αυτών επακολουθούσαν 
ρευστοποίησιν (liquefaction) του πλέον λεπτοκόκκου υλικού παρά την µεγάλην επιφάνειαν 
στηρίξεώς των (ερπύστριαι) και την αντίστοιχον µικροτέραν εξασκούµενην τάσιν επί του εδάφους, 
µε συνέπειαν την αδυναµίαν των εν λόγω µηχανηµάτων να εξέλθουν δι’ ιδίων δυνάµεων εκ των εν 
λόγω βυθίσεων. 
β΄. Ο γράφων, Σύµβουλος τότε της ∆ΑΥΕ-∆ΕΗ, προσεκλήθη υπό της ∆ΑΥΕ όπως µεταβή εις το 
εργοτάξιον (Τετ-Παρ: 26-28/9/1990) προς άµεσον εξέτασιν των προβληµάτων θεµελιώσεως του 
φράγµατος των παρουσιασθέντων κατά τας εκσκαφάς εις την κοίτην του ποταµού και όπως 
συµµετάσχη εις το Συµβούλιον Εµπειρογνωµόνων (8-16/9/1990), το οποίον εξήτασεν τα τότε 
προβλήµατα σχεδιασµού και κατασκευής των έργων (Σύµβασις ΜΕΗ-2D). 
Η άµεσος εξέτασις αφεώρα µεταξύ άλλων κυρίως την παρουσίαν δύο στρωµάτων εξ’ ιλυώδους 
άµµου ή αµµώδους ιλύος (βαθύχρουν γκρί χρώµα: περιεκτικότης οργανικών) πάχους έως 3.00 m 
(περίπου) έκαστον, παρεµβαλλοµένων µεταξύ αµµοχαλικωδών στρωµάτων υπό την θεµελίωσιν 
του φράγµατος (Παρα. 2.2-β΄ ανωτέρω), την συµπεριφοράν της υπό της τελικής λιθορριπής του 
φράγµατος επικαλυφθείσης κατωτέρας στρώσεως ιλύος (Παρα. 4.2-β΄ ανωτέρω) και τους εκ της 
ρευστοποιήσεως αυτής (στατική φόρτισις, δυναµική φόρτισις-σεισµική) δηµιουργουµένους 
κινδύνους καταρρεύσεως τόσον δια το φράγµα Μεσοχώρας όσον και δια τα κατάντη αυτού έργα 
(π.χ. Άγιος Γεώργιος, Συκιά, Κρεµαστά, Καστράκι, Στράτος). 
γ΄. Κατά την παραµονήν του εις το εργοτάξιον ο γράφων εξήτασεν το υλικόν της εκσκαφείσης 
λεπτοκόκκου στρώσεως (Παρα. 4.3-α΄) δια µιας απλής γεωτεχνικής δοκιµής δονήσεως (shaking 
test) επαρκούς δια την διάκρισιν µεταξύ ιλύος και αργιλου (δόνησις ποσότητος υλικού 
κεκορεσµένου εντός της παλάµης: συστολική συµπεριφορά κατά την δόνησιν και διασταλτική 
συµπεριφορά κατά την επακολουθείσαν φάσιν διατµήσεως) και διεπίστωσεν ότι επρόκειτο περί 
ιλύος (όχι αργίλου, η οποία δεν ανταποκρίνεται εις το shaking test). 
Το συµπέρασµα αυτό επιβεβαιούται αφ’ ενός µεν εκ του οµοίου τρόπου αποθέσεως του υλικού 
των δύο στρώσεων ιλύος (Παρα. 2.2-β΄), αφ’ ετέρου δε και εκ των αποτελεσµάτων δοκιµών 
διεξαχθεισών επί δειγµάτων του εν λόγω υλικού εκ γεωτρήσεων, τα οποία έδειξαν ότι τούτο έχει 
εσωτερικήν δοµήν (χαµηλόν ξηρόν φαινόµενον βάρος γd = 1.49 t/m3), η οποία είναι µετασταθής 



και καταρρεύσιµος (αποτελέσµατα εργαστηρίου Γεωέρευνας καθώς και αποτελέσµατα 
εργαστηρίου Κ∆ΕΠ-∆ΕΗ: δοκιµαί συνιζήσεως και τριαξονικής θλίψεως). 
Εις την ύπαρξιν της ανωτέρω µετασταθούς καταρρεύσιµης δοµής του ως άνω υλικού οφείλονται 
και αι σηµειωθείσαι ρευστοποιήσεις και αι αντίστοιχοι βυθίσεις προωθητών (bulldozer) λόγω της 
υπ’ αυτών κραδασµικής καταπονήσεως της αντιστοίχου ως άνω στρώσεως. 
δ΄. Εκ των ανωτέρω καθίσταται φανερόν ότι ανέκυπτεν κίνδυνος καταρρεύσεως του φράγµατος 
Μεσοχώρας τόσον εκ φορτίσεως στατικής όσον και δυναµικής (σεισµός), εάν αφίνετο υπό το 
φράγµα υλικόν στρώσεως ιλύος (ρευστοποίησις) υπό οιονδήποτε πρόσχηµα, ως το 
πραγµατοποιηθέν συµφώνως προς την παράγραφον 4.2-β΄ανωτέρω (τοποθέτησις και συµπύκνωσις 
τελικής λιθορριπής φράγµατος). 

3.4 Επόµεναι ενέργειαι του γράφοντος 
Λόγω του επείγοντος λήψεως αµέσου αποφάσεως ενώπιον της προϊούσης κατασκευής υπό του 
Εργολάβου του φράγµατος και προς άµεσον αναπροσαρµογήν του Προγράµµατος Κατασκευής δια 
την αντιµετώπισιν των σχετικών µε τα ανωτέρω σοβαρών προβληµάτων των επηρεαζόντων την 
ασφάλειαν του φράγµατος Μεσοχώρας αλλά και των υπολοίπων κατάντη αυτού υδροηλεκτρικών 
έργων και περιοχών, ο γράφων κατά την επιστροφήν τους εις Αθήνας υπέβαλλεν εις ∆ΑΥΕ 
πρόδροµον επείγουσαν συνοπτικήν έκθεσιν (∆ΑΥΕ: ΘΕΣ-1813/1-10-1990) προτείνων την 
καθολικήν αφαίρεσιν καθ’ όλην την έκτασιν εδράσεως του φράγµατος και των δύο στρώσεων 
αµµοϊλύος και εν συνεχεία υπέβαλλεν εκτεταµένην έκθεσιν, η οποία οµού µετά σχετικής 
εισηγήσεως υπεβλήθη υπό του τότε Γενικού ∆ιευθυντού εις το ∆ιοικητικόν Συµβούλιον της ∆ΕΗ, 
το οποίον µε την υπ’ αρ. 355/6-11-90 απόφασίν του ενέκρινε «… την απόφαση της ∆ΑΥΕ για 
αφαίρεση του τοποθετηθέντος υλικού αναχώµατος Φράγµατος Μεσοχώρας … και την εν συνεχεία 
εκσκαφή του υποκειµένου στρώµατος αµµοϊλύος µέχρι το υψόµετρο 625 περίπου προς επίτευξη 
των ιδίων συνθηκών θεµελίωσης καθ’ όλη την επιφάνεια του φράγµατος, καθώς και τις σχετικές 
δαπάνες που συνεπάγεται η απόφαση αυτή της ∆ΑΥΕ, οι οποίες θα ανακοινωθούν στο ∆. 
Συµβούλιο…». Τελική έκδοση της ανωτέρω εκτεταµένης εκθέσεως του γράφοντος είναι η υπ’ αρ. 
ΘΕΣ-2207/20-11-1990. 
Η ανωτέρω απόφασις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της ∆ΕΗ εφηρµόσθη δια τροποποιήσεως του 
Προγράµµατος Κατασκευής του έργου και δι’ αφαιρέσεως τόσον της µέχρι τότε τοποθετηθείσης 
λιθορριπής δια το φράγµα, όσον και όλων των ανωτέρω αλλουβιακών αποθέσεων µέχρι του 
υψοµέτρου +625, ώστε το φράγµα να θεµελιωθή καθ’ όλην την έκτασίν του επί του βραχώδους 
υποβάθρου. 
Σχετική µε την ανωτέρω απόφασιν του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της ∆ΕΗ και την αντίστοιχον 
τροποποίησιν του προγράµµατος εκσκαφών και κατασκευής του φράγµατος Μεσοχώρας είναι και 
η αναφορά του τότε γεωλόγου της ∆ΑΥΕ (αποθανόντος τώρα) ∆ηµητρίου Λιάκουρη (κατόπιν 
ανεξαρτήτου υπ’ αυτού διερευνήσεως των σχετικών γεγονότων) εις το βιβλίον του «Η Γεωλογία 
και τα Φράγµατα της ∆ΕΗ» (σελ. 142-144). 

4 ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΕΡΕΥΝΑ ΤΗΣ ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΩΣ 

4.1 Πρόσθετα γεωλογικά και γεωτεχνικά στοιχεία 
Παραλλήλως προς τα ανωτέρα εκτεθέντα ο γράφων προέτεινεν και εγένετο αποδεκτή η περαιτέρω 
γεωτεχνική έρευνα εις την περιοχήν θεµελιώσεως του φράγµατος εις την κοίτην αλλά και κατάντη 
αυτού αφ’ ενός µεν δια γεωτρήσεων και αντιστοίχων εργαστηριακών δοκιµών, αφ’ ετέρου δε δι’ 
αξιολογήσεως και αξιοποιήσεως µέχρι τότε υπαρχόντων σχετικών εργοταξιακών στοιχείων.  



4.2 Γεωτρήσεις 
α΄. Η διάταξις των εις την περιοχήν της κοίτης του ποταµού διεξαχθεισών γεωτρήσεων 
εµφανίζεται εν κατόψει εις την Εικόνα 8, η οποία δεικνύει και το σύνολον του φράγµατος 
Μεσοχώρας µετά των συµπαροµαρτούντων έργων. 
β΄. Βάσει των αποτελεσµάτων όλων των σχετικών γεωτρήσεων κατηρτίσθη, καθ’ οδηγίας του 
γράφοντος, η µηκοτοµή (Εικών 9), η οποία δεικνύει την µηκοτοµήν της κοίτης του ποταµού µετά 
των σχετικών γεωτρήσεων και το αντίστοιχον περίγραµµα των παρειών του φράγµατος. 

4.3 ∆ιατοµαί της κατάντη του άξονος κοιλάδος 
Βάσει αξιολογήσεως των αποτελεσµάτων των γεωτρήσεων καθώς και των αντιστοίχων 
εργοταξιακών στοιχείων κατηρτίσθησαν τέσσερις διατοµαί της (κατάντη του άξονος του 
φράγµατος) κοιλάδος (της τελευταίας εις απόστασιν 160 m κατάντη του άξονος) δεικνύουσαν 
(Εικόνες 10 και 11) το περίγραµµα του βραχώδους υποβάθρου, την κατωτέραν στρώσιν ιλύος και 
την έκτασιν της ήδη τότε εχούσης τοποθετηθεί λιθορριπής του φράγµατος κατ’ αντιστοίχους 
ηµεροµηνίας (28-9-90 και 4-10-90). 

4.4 Συµπέρασµα 
Η διεξαχθείσα πρόσθετος γεωτεχνική έρευνα και αι σχεδιασθείσαι µηκοτοµή και διατοµαί της 
κοιλάδος εις την περιοχήν του φράγµατος Μεσοχώρας επιβεβαιούν τόσον τον τρόπον και την 
σύστασιν και διάστρωσιν των εις την κοίτην εναποτεθεισών ιδίως δε των εξ’ αυτών λεπτοκόκκων 
(ιλύς) αποθέσεων, όσον και τους αναφερθέντας κινδύνους καταρρεύσεως του φράγµατος 
(ρευστοποίησις λόγω στατικής ή δυναµικής εξαιτήσεως) εις περίπτωσιν µη ολοκληρωτικής 
αφαιρέσεως των οιωνδήποτε υπό το φράγµα αλλουβιακών αποθέσεων, ιδίως δε των πλέον 
λεπτοκόκκων εξ’ αυτών (αµµώδης ιλύς ή ιλυώδης λεπτόκοκκος άµµος), αι οποίαι χαρακτηρίζονται 
(ως απέδειξαν και εργαστηριακαί δοκιµαί) από χαµηλόν ξηρόν φαινόµενον βάρος (γd = 1.49 t/m3), 
συστολικήν συµπεριφοράν ακόµη και υποβαλλόµεναι εις υψηλάς πιέσεις συνιζήσεως, υψηλήν 
φυσικήν υγρασίαν, µετασταθή εσωτερική δοµήν και καταρρεύσιµον ιστόν είτε υπό στατικήν ιδίως 
όµως κατά την διάρκειαν σεισµικής διεγέρσεως και φορτίσεως, ανεµπόδιστον εξάπλωσιν ιδίως του 
κατάντη τµήµατος και ποδός του φράγµατος (µεγίστη λοξότης της µεγίστης κυρίας τάσεως σ1, 
µέγισται διατµητικαί τάσεις) εντός της λεκάνης ηρεµήσεως του υπερχειλιστού µε αντίστοιχον 
διάβρωσιν της εξαπλουµένης στοιβάδος του φράγµατος υπό των πληµµυρικών του εκφορτίσεων.  
 



 
 
Εικών 8: Y.H.E. Μεσοχώρας: Φράγµα, Κάτοψις: Γεωτρήσεις κοίτης & θέσεις διατοµών. 



 

 
Εικών 9α  Y.H.E. Μεσοχώρας: Θεµελίωσις Φράγµατος, Μηκοτοµή κοίτης: Γεωτρήσεις (συνέχεια στην 

Εικόνα 9β) 

 



 
 
Εικών 9β  Y.H.E. Μεσοχώρας: Θεµελίωσις Φράγµατος, Μηκοτοµή κοίτης: Γεωτρήσεις (συνέχεια στην 

Εικόνα 9α) 

 
 
 
 



 
 

 
 
Εικών 10  (∆ιατοµαί 10α και 10β): Y.H.E. Μεσοχώρας: Φράγµα, ∆ιατοµαί κοίτης: Λιθορριπή Φράγµατος & 

Κατωτέρα στρώσις ιλύος. Παρατηρήσεις: α) ∆ια µελανού χρώµατος δεικνύεται η κάτω στρώσις 
γενικώς ιλυώδης λεπτόκοκκος άµµος ή αµµώδης ιλύς (περιπτωσιακώς ίχνη αργίλου), β) η άνω 
στρώσις έχει αφαιρεθή 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Εικών 11  (∆ιατοµαί 11α και 11β): Y.H.E. Μεσοχώρας: Φράγµα, ∆ιατοµαί κοίτης: Λιθορριπή Φράγµατος & 
Κατωτέρα στρώσις ιλύος. Παρατηρήσεις: α) ∆ια µελανού χρώµατος δεικνύεται η κάτω στρώσις 
γενικώς ιλυώδης λεπτόκοκκος άµµος ή αµµώδης ιλύς (περιπτωσιακώς ίχνη αργίλου), β) η άνω 
στρώσις έχει αφαιρεθή 

5 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ 

α΄. Αναφέρονται συνοπτικώς τα εκ των ανωτέρω εις προηγουµένας παραγράφους αναπτυχθέντα 
σχετικώς µε τα συµπεράσµατα και αντίστοιχα ανακύψαντα κριτήρια. Λεπτοµερέστερος 
σχολιασµός έχει παρατεθεί υπό του γράφοντος εις την έκθεσιν του υπ’ αρ. ΘΕΣ-2207/20-11-90 την 
υποβληθείσαν εις ∆ΑΥΕ. 
β΄. Τόσον η διεξαγωγή της εργοταξιακής δοκιµής «δονήσεως» (shaking test) υπό του γράφοντος 
(Παρα. 4.3-γ΄) όσον και η πραγµατική συµπεριφορά επί τόπου (ρευστοποίησις – Παρα. 4.3-α) του 
λεπτοκόκκου υλικού απέδειξαν ότι επρόκειτο περί ιλύος µε µετασταθή καταρρεύσιµον ιστόν (γd = 
1.49 t/m3 µε ηυξηµένην φυσικήν υγρασίαν) και όχι περί αργίλου. Τούτο ήτο γνωστόν και εκ της 
εκθέσεως της SNC από του έτους 1972 (Παρα. 2.2-β΄). Το λεπτόκοκκον υλικόν αυτό απετέθη εις 
δύο διακριτάς στρώσεις εντός δύο λιµνών σχηµατισθεισών εις το γεωλογικόν παρελθόν λόγω 



εµφράξεως της κοιλάδος υπό κατάντη κατολισθήσεως (Παρα. 2.2-β΄) και εκτείνεται και κατάντη 
του φράγµατος (Παρα. 5.4). Αι δύο τοιαύται στρώσεις όχι µόνον δεν εγκιβωτίζονται προς τα 
κατάντη αλλ’ απεναντίας απογυµνούνται και εκτίθενται εις διάβρωσιν και αστοχίαν λόγω των 
εκσκαφών δια την παρακείµενην λεκάνην αποτονώσεως του υπερχειλιστού (Παρα. 5). 
γ΄. Η θέσις του φράγµατος Μεσοχώρας υπόκειται εις έκδηλον σεισµικότητα (Παρα. 3.2). Η 
σεισµικότης αύτη οδηγεί εις ρευστοποίησιν στρώσεως ιλύος µε µετασταθή καταρρεύσιµον ιστόν, 
ως η ανωτέρω, εις περίπτωσιν µάλιστα εγκλεισµού της υπό την λιθορριπήν του φράγµατος, ως ο 
πραγµατοποιηθείς (Παρα. 4.2-β΄ ανωτέρω). 
δ΄. Επίκλισις αψιδώσεως (arching) της λιθορριπής του φράγµατος είναι αδόκιµος, διότι δεν είναι 
θέµα ποσοστού αλλά συσχετισµού των απολύτων µεγεθών (πλάτος κοίτης προς ύψος λιθορριπής) 
και ως εκ τούτου δύναται να συµβή αστοχία του λεπτοκόκκου υλικού θεµελιώσεως προ της 
αναπτύξεως «αψιδώσεως», κατ’ εξοχήν δε πλησίον του κατάντη ποδός του φράγµατος, όπου 
επιβάλλονται η µεγίστη λοξότης της κυρίας τάσεως σ1 και αι µέγισται διατµητικαί τάσεις, ενώ το 
αντίστοιχον ύψος λιθορριπής δεν ευνοεί την ανάπτυξιν αψιδώσεως. Το σηµαντικότερον όµως και 
το επισφαλέστερον είναι ότι η εν λόγω παραδοχή (µελέτης και σχεδιασµού) αγνοεί το γεγονός ότι 
τοιαύτη αψίς καταρρέει λόγω ερπυσµού της λιθορριπής και ότι εις περίπτωσιν σεισµικής 
φορτίσεως (κατακορύφου, οριζοντίας) οιαδήποτε τυχόν αναπτυχθείσα «αψίδωσις» καταρρέει λόγω 
χαλαρώσεως της δοµής της λιθορριπής υπό των κραδασµών (κατακορύφων και οριζοντίων) και 
αναδιατάξεως των κόκκων της, οπότε επέρχεται σχεδόν κρουστική πλέον αύξησις της φορτίσεως 
υπό το φράγµα εγκλεισθέντονς τµήµατος (Παρα. 4.2-β΄) εξαιτίας µετασταθούς καταρρευσίµου 
ιστού των εν λόγω ιδίως δε των εξ’ αυτών λεπτοκόκκων στρώσεων (ιλύς) και ρευστοποιήσεώς των 
µε όλας τα καταστροφικάς συνεπείας τας αναφερθείσας εις προηγουµένας παραγράφους. 
ε΄. Η πρόσθέτος διεξαχθείσα, κατόπιν προτάσεως του γράφοντος, γεωτεχνική έρευνα (Παρα. 5: 
µηκοτοµή, διατοµαί) απέδειξεν την συνέχισιν των λεπτοκόκκων στρώσεων (ιλύς µετασταθούς 
δοµής) εις την κοιλάδα κατάντη του φράγµατος, την ανεµπόδιστον προς τα κατάντη εξάπλωσιν του 
υλικού του φράγµατος µετά την κατάρρευσίν του λόγω του µετασταθούς καταρρευσίµου ιστού της 
υπό το φράγµα εγκλεισθείσης (Παρα. 4.2-β΄) κατωτέρας στρώσεως ιλύος (Εικόνες 8, 9, 10 και 11), 
την αναπόφευκτον διάβρωσιν του καταρρεύσαντος φράγµατος εντός της εκσκαφείσης και 
διαβρωθείσης δεξαµενής ηρεµήσεως υπό των πληµµυρικών εκφορτίσεων του υπερχειλιστού, και 
τας καταστροφικάς συνεπείας εκ της καταρρεύσεως του φράγµατος δια τα κατάντη αυτού έργα και 
αντιστοίχους περιοχάς. 

6  ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ 

Εκ των ανωτέρω εκτεθέντων προκύπτει το αναπόφευκτον και η ορθότης της ληφθείσης 
αποφάσεως αφαιρέσεως καθ’ όλην την έκτασιν του φράγµατος Μεσοχώρας τόσον της ήδη τότε 
(Σεπτέµβριος 1990) εχούσης τοποθετηθή και συµπυκνωθή λιθορριπής του φράγµατος όσον και 
όλων των αλλουβιακών και ιδίως των εξ’ αυτών λεπτοκόκκων αποθέσεων (δύο στρώσεις ιλύος 
µετασταθούς καταρρευσίµου δοµής), ώστε το φράγµα να θεµελιωθή καθ’ όλην την έκτασίν του επί 
του βραχώδους υποβάθρου. 
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ABSTRACT: A description is presented of the stratigraphy of the dam area, of the rock basement, 
of the alluvial deposits and their stratigraphy in the river bed, the necessity of placement of rock fill 
and the necessity of complete removal of said alluvial deposits before the final deposition of any 
dam rock fill. 
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