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ΑΑ' ' ΤΕΤΡΑΜΗΝΟΤΕΤΡΑΜΗΝΟ -- ΣΧΟΛΙΚΟΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣΕΤΟΣ 20112011--1212
ΘΕΜΑΘΕΜΑ:  :  ΗΗ κατασκευήκατασκευή τουτου φράγµατοςφράγµατος καικαι τηςτης λίµνηςλίµνης ΙλαρίωναΙλαρίωνα... ... 

......αλλάζειαλλάζει τοντον τόποτόπο µαςµας



ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ

ΘαΘα θέλαµεθέλαµε νανα ευχαριστήσουµεευχαριστήσουµε::
�� ΤουςΤους κατοίκουςκατοίκους τουτου ΚαρπερούΚαρπερού,,τηςτης ∆ήµητρας∆ήµητρας καικαι τηςτης ΠαλουριάςΠαλουριάς γιαγια

τιςτις πληροφορίεςπληροφορίες πουπου µαςµας έδωσανέδωσαν. . 
�� ΤονΤον γεωπόνογεωπόνο κκ. . ΚαλαµάραΚαλαµάρα ΓεώργιοΓεώργιο καικαι τοντον κκ. . ΓαλάνηΓαλάνη αποαπο τοντον ∆ήµο∆ήµο

∆εσκάτης∆εσκάτης γιαγια τατα στοιχείαστοιχεία πουπου µαςµας έδωσανέδωσαν..
�� ΤονΤον αρχιτέκτονααρχιτέκτονα καικαι µηχανικόµηχανικό κκ. . ΜπαλάφαΜπαλάφα ΣτέφανοΣτέφανο καικαι τηντην

περιβαλλοντολόγοπεριβαλλοντολόγο κακα ΜετεντζόγλουΜετεντζόγλου ΕλένηΕλένη απόαπό τοντον ΦορέαΦορέα
διαχείρισηςδιαχείρισης ταµιευτήραταµιευτήρα ΙλαρίωναΙλαρίωνα τηςτης ΠεριφέρειαςΠεριφέρειας ∆υτικής∆υτικής
ΜακεδονίαςΜακεδονίας γιαγια τηντην παρουσίασηπαρουσίαση πουπου µαςµας έκανανέκαναν καικαι τατα στοιχείαστοιχεία πουπου
µαςµας έδωσανέδωσαν..

�� ΤηνΤην ∆ΕΗ∆ΕΗ,,τοντον διευθυντήδιευθυντή τουτου φράγµατοςφράγµατος ΙλαρίωναΙλαρίωνα κκ. . ΚΚ. . ΠαπαϊωάννουΠαπαϊωάννου
πουπου µαςµας δέχτηκεδέχτηκε καικαι τοντον κκ. . ΤεµπονέραΤεµπονέρα πουπου µαςµας ξενάγησεξενάγησε στιςστις
εγκαταστάσειςεγκαταστάσεις τουτου φράγµατοςφράγµατος..



ΕΙΣΑΓΩΓΗΕΙΣΑΓΩΓΗ

�� ΗΗ ∆ΕΗ∆ΕΗ κατασκεύασεκατασκεύασε κοντάκοντά στηνστην περιοχήπεριοχή µαςµας, , στονστον ποταµόποταµό ΑλιάκµωναΑλιάκµωνα, , τοτο φράγµαφράγµα ΙλαρίωναΙλαρίωνα µεµε
σκοπόσκοπό τητη συγκέντρωσησυγκέντρωση νερούνερού στονστον ταµιευτήραταµιευτήρα ΙλαρίωναΙλαρίωνα καικαι τηντην παραγωγήπαραγωγή υδροηλεκτρικήςυδροηλεκτρικής
ενέργειαςενέργειας..ΤοΤο έργοέργο θαθα ολοκληρωθείολοκληρωθεί τοτο καλοκαίρικαλοκαίρι τουτου 2012 2012 καικαι ηη λίµνηλίµνη πουπου θαθα δηµιουργηθείδηµιουργηθεί νανα
εκτείνεταιεκτείνεται βόρειαβόρεια τωντων χωριώνχωριών τουτου ∆ήµου∆ήµου µαςµας, , ΚαρπερούΚαρπερού--∆ήµητρας∆ήµητρας καικαι ΠαλιουριάςΠαλιουριάς..

�� ΤοΤο θέµαθέµα τηςτης ερευνητικήςερευνητικής εργασίαςεργασίας επιλέχθηκεεπιλέχθηκε µεµε σκοπόσκοπό νανα διερευνήσουµεδιερευνήσουµε καικαι νανα αναδείξουµεαναδείξουµε τιςτις
αλλαγέςαλλαγές πουπου θαθα φέρειφέρει στηνστην περιοχήπεριοχή µαςµας ηη δηµιουργίαδηµιουργία καικαι ηη ύπαρξηύπαρξη τηςτης λίµνηςλίµνης ΙλαρίωναΙλαρίωνα. . 
∆ιερευνούµε∆ιερευνούµε τιςτις θετικέςθετικές καικαι αρνητικέςαρνητικές επιδράσειςεπιδράσεις απόαπό τηντην δηµιουργίαδηµιουργία τηςτης λίµνηςλίµνης στουςστους τοµείςτοµείς τηςτης
κοινωνίαςκοινωνίας, , τουτου περιβάλλοντοςπεριβάλλοντος, , τηςτης οικονοµίαςοικονοµίας, , αλλάαλλά καικαι τιςτις προοπτικέςπροοπτικές τουριστικήςτουριστικής ανάπτυξηςανάπτυξης τηςτης
περιοχήςπεριοχής µαςµας..



1.1.ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥΤΟΥ ΕΡΓΟΥΕΡΓΟΥ
1.2.1.2.ΤΟΤΟ ΦΡΑΓΜΑΦΡΑΓΜΑ ΙΛΑΡΙΩΝΑΙΛΑΡΙΩΝΑ ΣΤΟΝΣΤΟΝ ΠΟΤΑΜΟΠΟΤΑΜΟ ΑΛΙΑΚΜΟΝΑΑΛΙΑΚΜΟΝΑ

�� ΞεκίνησεΞεκίνησε νανα κατασκευάζεταικατασκευάζεται τοτο 1991 1991 καικαι θαθα τεθείτεθεί σεσε λειτουργίαλειτουργία τοτο 2012. 2012. 

�� ΤοΤο φράγµαφράγµα είναιείναι ύψουςύψους 130 130 µµ. . καικαι είναιείναι έναένα απόαπό τατα µεγάλαµεγάλα φράγµαταφράγµατα πουπου
υπάρχουνυπάρχουν στηνστην ΕλλάδαΕλλάδα..



ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΕΡΓΟΕΡΓΟ ΠΟΛΛΑΠΛΟΥΠΟΛΛΑΠΛΟΥ ΣΚΟΠΟΥΣΚΟΠΟΥ

�� ΠαραγωγήΠαραγωγή υδροηλεκτρικήςυδροηλεκτρικής
ενέργειαςενέργειας

�� ΜελλοντικήΜελλοντική υδροδότησηυδροδότηση

τηςτης ΘεσσαλονίκηςΘεσσαλονίκης..

�� ΆρδευσηΆρδευση τουτου κάµπουκάµπου

σεσε ΠέλλαΠέλλα, , ΗµαθίαΗµαθία, , 

ΘεσσαλονίκηΘεσσαλονίκη ((περίπουπερίπου

900.000 900.000 στρστρ.).)





ΠΑΡΑΓΩΓΗΠΑΡΑΓΩΓΗ Υ∆ΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣΥ∆ΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

�� ΟΟ ΥδροηλεκτρικόςΥδροηλεκτρικός ((ΥΗΥΗ) ) 
ΣταθµόςΣταθµός περιλαµβάνειπεριλαµβάνει
δύοδύο µονάδεςµονάδες µεµε
στροβίλουςστροβίλους, , ισχύοςισχύος 78,5 78,5 
µεγαβάτµεγαβάτ οο καθέναςκαθένας, , 
δηλαδήδηλαδή ηη συνολικήσυνολική
ισχύςισχύς τουτου σταθµούσταθµού είναιείναι
157 MW. 157 MW. 

�� ΤοΤο εργοστάσιοεργοστάσιο θαθα
παράγειπαράγει 410 410 
γιγαβατώρεςγιγαβατώρες
ετησίωςετησίως..



1.2. 1.2. ΗΗ ΛΙΜΝΗΛΙΜΝΗ ΙΛΑΡΙΩΝΑΙΛΑΡΙΩΝΑ



ΜέγεθοςΜέγεθος –– έκτασηέκταση τηςτης λίµνηςλίµνης ΙλαρίωναΙλαρίωνα

�� ΕπιφάνειαΕπιφάνεια: 21.9 Km2: 21.9 Km2

�� ΩφέλιµοςΩφέλιµος όγκοςόγκος: 412 : 412 εκεκ. . 
m3m3

�� ΜήκοςΜήκος: 25 : 25 KmKm

�� ΠλάτοςΠλάτος: 0.3 : 0.3 -- 1 1 KmKm

�� ΑνώτατηΑνώτατη στάθµηστάθµη
λειτουργίαςλειτουργίας: +403.0: +403.000

��



�� ΗΗ λίµνηλίµνη ΙλαρίωναΙλαρίωνα θαθα αρχίσειαρχίσει νανα γεµίζειγεµίζει µεµε νερόνερό τοντον
ΙούλιοΙούλιο τουτου 2012 2012 καικαι θαθα χρειαστούνχρειαστούν περίπουπερίπου 6 6 µήνεςµήνες (5 (5 
µήνεςµήνες µεµε πολλέςπολλές βροχέςβροχές ήή 8 8 µήνεςµήνες µεµε σχετικήσχετική ανοµβρίαανοµβρία) ) 
µέχριµέχρι ηη λίµνηλίµνη νανα φτάσειφτάσει στηνστην τελικήτελική προβλεπόµενηπροβλεπόµενη
στάθµηστάθµη τηςτης ..

�� ΗΗ στάθµηστάθµη τηςτης λίµνηςλίµνης δενδεν θαθα είναιείναι σταθερήσταθερή..



�� ΟιΟι κάτοικοικάτοικοι τηςτης περιοχήςπεριοχής µαςµας θαθα πρέπειπρέπει νανα συνηθίσουνσυνηθίσουν
καικαι νανα αποδεχθούναποδεχθούν µιαµια νέανέα κατάστασηκατάσταση: : 

τητη συνύπαρξησυνύπαρξη µεµε τοτο υγρόυγρό στοιχείοστοιχείο……

2.2.ΟΙΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΙΝΩΝΙΑ



2.1.2.1.ΕΡΕΥΝΑΕΡΕΥΝΑ ΣΤΟΥΣΣΤΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΤΗΣΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣΠΕΡΙΟΧΗΣ ΓΙΑΓΙΑ ΤΗΝΤΗΝ

ΕΚΤΙΜΗΣΗΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥΣΤΟΥΣ ΣΧΕΤΙΚΑΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕΜΕ ΤΙΣΤΙΣ ΘΕΤΙΚΕΣΘΕΤΙΚΕΣ--ΑΡΝΗΤΙΚΕΣΑΡΝΗΤΙΚΕΣ

ΑΛΛΑΓΕΣΑΛΛΑΓΕΣ ΑΠΟΑΠΟ ΤΗΤΗ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣΛΙΜΝΗΣ ΙΛΑΡΙΩΝΑΙΛΑΡΙΩΝΑ

�� 2.1.2.2.1.2.ΤΑΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣΕΡΕΥΝΑΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

80 80 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

ΚΑΡΠΕΡΟΚΑΡΠΕΡΟ 47%: 3847%: 38
1616--29 (29%):11 6 29 (29%):11 6 άνδρεςάνδρες (52%)(52%)--5 5 γυναίκεςγυναίκες(48%)(48%)
3030--50 (37%):14 7 50 (37%):14 7 άνδρεςάνδρες (50%)(50%)--7 7 γυναίκεςγυναίκες(50%)(50%)
5151--74 (35%): 13 6 74 (35%): 13 6 άνδρεςάνδρες(48%)(48%)--7 7 γυναίκεςγυναίκες(50%)(50%)

∆ΗΜΗΤΡΑ∆ΗΜΗΤΡΑ 29%:2329%:23
1616--29 :7 4 29 :7 4 άνδρεςάνδρες--3 3 γυναίκεςγυναίκες
3030--50:8 4 50:8 4 άνδρεςάνδρες--44γυναίκεςγυναίκες
5151--74:8 4 74:8 4 άνδρεςάνδρες--44γυναίκεςγυναίκες

ΠΑΛΙΟΥΡΙΑΠΑΛΙΟΥΡΙΑ 24%:2024%:20
1616--29:6 3 29:6 3 άνδρεςάνδρες--3 3 γυναίκεςγυναίκες
3030--50:7 4 50:7 4 άνδρεςάνδρες--3 3 γυναίκεςγυναίκες
5151--74:7 3 74:7 3 άνδρεςάνδρες--4 4 γυναίκεςγυναίκες



2.1.4.2.1.4.ΤΑΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣΕΡΕΥΝΑΣ

�� ΕνηµέρωσηΕνηµέρωση τωντων κατοίκωνκατοίκων γιαγια τηντην δηµιουργίαδηµιουργία
τουτου φράγµατοςφράγµατος-- λίµνηςλίµνης ΙλαρίωναΙλαρίωνα..

Πολύ 36%

Λίγο 54%

Καθόλου 10%

Πολύ

Λίγο

Καθόλου



••ΠοσοστάΠοσοστά εκτίµησηςεκτίµησης θετικώνθετικών αλλαγώναλλαγών στηνστην
περιοχήπεριοχή µαςµας απόαπό τηντην δηµιουργίαδηµιουργία τηςτης λίµνηςλίµνης

σύµφωνασύµφωνα µεµε τητη γνώµηγνώµη τωντων κατοίκωνκατοίκων..

Ναι 78%

Όχι 7%

∆ν γνωρίζω 15%

Ναι

Όχι

∆ν γνωρίζω



••ΟφέληΟφέλη απόαπό τηντην δηµιουργίαδηµιουργία τηςτης λίµνηςλίµνης
σύµφωνασύµφωνα µεµε τηντην γνώµηγνώµη τωντων κατοίκωνκατοίκων..
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••ΠοσοστάΠοσοστά εκτίµησηςεκτίµησης τωντων κατοίκωνκατοίκων ότιότι θαθα υπάρξουνυπάρξουν
αρνητικέςαρνητικές αλλαγέςαλλαγές στηνστην περιοχήπεριοχή µαςµας..

Ναι 60%

Όχι 27%

∆εν γνωρίζω 12%

Ναι

Όχι

∆εν γνωρίζω



••ΑρνητικέςΑρνητικές επιδράσειςεπιδράσεις απόαπό τηντην δηµιουργίαδηµιουργία τηςτης
λίµνηςλίµνης σύµφωνασύµφωνα µεµε τηντην γνώµηγνώµη τωντων κατοίκωνκατοίκων..
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••ΠοσοστάΠοσοστά κατοίκωνκατοίκων πουπου πιστεύουνπιστεύουν πωςπως
““ΝαιΝαι ηη κατασκευήκατασκευή τηςτης λίµνηςλίµνης θαθα βοηθήσειβοηθήσει στηνστην

δηµιουργίαδηµιουργία νέωννέων επαγγελµάτωνεπαγγελµάτων””..

Ναι 80%

Όχι 9%

∆εν γνωρίζω 11%

Ναι

Όχι

∆εν γνωρίζω



••ΕπαγγέλµαταΕπαγγέλµατα πουπου θαθα αναπτυχθούναναπτυχθούν κατάκατά
τηντην γνώµηγνώµη τωντων κατοίκωνκατοίκων..

0

5

10

15

20

25

30

35

Ψαράδες

Τουριστικά επαγγέλµατα

Νέοι παραγωγοί αγροτικών προ'ι'όντων

Εµπορικά καταστήµατα

Άλλο



2.1.5.2.1.5.ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟΑΠΟ ΤΗΝΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑΕΡΕΥΝΑ

�� ΤΤοο µεγαλύτεροµεγαλύτερο µέροςµέρος τουτου πληθυσµούπληθυσµού είναιείναι λίγολίγο ενηµερωµένοενηµερωµένο..

�� ΟιΟι κάτοικοικάτοικοι πιστεύουνπιστεύουν κατάκατά µεγάλοµεγάλο ποσοστόποσοστό ότιότι θαθα υπάρξουνυπάρξουν
θετικέςθετικές αλλαγέςαλλαγές στηνστην περιοχήπεριοχή µαςµας απόαπό τητη δηµιουργίαδηµιουργία τηςτης λίµνηςλίµνης
ΙλαρίωναΙλαρίωνα..

�� ΟιΟι κάτοικοικάτοικοι περιµένουνπεριµένουν ότιότι τατα οφέληοφέλη πουπου θαθα υπάρξουνυπάρξουν γιαγια τοντον τόποτόπο
µαςµας θαθα είναιείναι κυρίωςκυρίως οιοι νέεςνέες δουλειέςδουλειές πουπου θαθα δηµιουργηθούνδηµιουργηθούν, , οο
τουρισµόςτουρισµός καικαι ηη ανάπτυξηανάπτυξη..

�� ΟιΟι κάτοικοικάτοικοι πιστεύουνπιστεύουν ότιότι απόαπό τιςτις αρνητικέςαρνητικές αλλαγέςαλλαγές πουπου θαθα
υπάρξουνυπάρξουν ηη µεγαλύτερηµεγαλύτερη θαθα είναιείναι ηη αλλαγήαλλαγή τουτου κλίµατοςκλίµατος µεµε τηντην
εµφάνισηεµφάνιση υγρασίαςυγρασίας..

�� ΟιΟι κάτοικοικάτοικοι περιµένουνπεριµένουν σεσε µεγάλοµεγάλο βαθµόβαθµό νανα δηµιουργηθούνδηµιουργηθούν νέεςνέες
δουλειέςδουλειές καικαι επαγγέλµαταεπαγγέλµατα πουπου θαθα έχουνέχουν σχέσησχέση µεµε τοντον τουρισµότουρισµό
αλλάαλλά καικαι τηντην παραγωγήπαραγωγή αγροτικώναγροτικών προϊόντωνπροϊόντων..



2.2.2.2.ΑΛΛΑΓΕΣΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΣΤΗ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΠΑΡΑ∆ΟΣΗ

ΤΗΣΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΗΗ θρησκευτικήθρησκευτική παράδοσηπαράδοση τηςτης περιοχήςπεριοχής
επηρεάζεταιεπηρεάζεται σηµαντικάσηµαντικά απόαπό τηντην
δηµιουργίαδηµιουργία τηςτης λίµνηςλίµνης..

∆ύο∆ύο σπουδαίασπουδαία µνηµείαµνηµεία ,,τοτο ασκηταριόασκηταριό τηςτης
ΜονήςΜονής ΖάβορδαςΖάβορδας καικαι ηη ιεράιερά ΜονήΜονή
ΤορνικίουΤορνικίου θαθα καλύπτοντανκαλύπτονταν απόαπό τοτο νερόνερό. . 

ΜεΜε τηντην σωστήσωστή επέµβασηεπέµβαση ευτυχώςευτυχώς τατα έργαέργα
αυτάαυτά σώθηκανσώθηκαν. . 



2.2.1.2.2.1.ΑΣΚΗΤΑΡΙΟΑΣΚΗΤΑΡΙΟ ΜΟΝΗΣΜΟΝΗΣ ΖΑΒΟΡ∆ΑΣΖΑΒΟΡ∆ΑΣ

ΤοΤο φράγµαφράγµα δενδεν θαθα ««πνίξειπνίξει»» τητη σκήτησκήτη τουτου ΟσΟσ. . ΝικάνοραΝικάνορα..

ΗΗ σκήτησκήτη τουτου όσιουόσιου ΝικάνοραΝικάνορα κρέµεταικρέµεται απόαπό τοντον ΑλιάκµοναΑλιάκµονα. . 

ΗΗ ∆ΕΗ∆ΕΗ διαβεβαιώνειδιαβεβαιώνει ότιότι τοτο ασκηταριόασκηταριό θαθα διασωθείδιασωθεί καικαι θαθα αξιοποιηθείαξιοποιηθεί. . 



ΤοιχογραφίεςΤοιχογραφίες
ΗΗ σκήτησκήτη τουτου όσιουόσιου ΝικάνοραΝικάνορα είναιείναι έναένα σηµαντικόσηµαντικό θρησκευτικόθρησκευτικό κικι

αρχαιολογικόαρχαιολογικό µνηµείοµνηµείο. . ««ΕχειΕχει σπουδαίεςσπουδαίες τοιχογραφίεςτοιχογραφίες σεσε δύοδύο

στρώµαταστρώµατα, , πουπου χρονολογούνταιχρονολογούνται στονστον 1515οο καικαι 1616οο αιώνααιώνα»»..

�� ΣύµφωναΣύµφωνα µεµε τηντην επιχείρησηεπιχείρηση, , τοτο νερόνερό τηςτης λίµνηςλίµνης θαθα
φτάνειφτάνει απόαπό 33--8 8 µέτραµέτρα κάτωκάτω απόαπό τητη σκήτησκήτη, , ενώενώ θαθα
ληφθούνληφθούν µέτραµέτρα γιαγια νανα ««ατσαλωθείατσαλωθεί»» οο βράχοςβράχος καικαι νανα µηµη
διαβρωθείδιαβρωθεί απόαπό τοτο νερόνερό στοστο πέρασµαπέρασµα τωντων χρόνωνχρόνων. . 



2.2.2.2.2.2.ΜΕΤΑΦΟΡΑΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΟΝΗΣΜΟΝΗΣ ΤΟΡΝΙΚΙΟΥΤΟΡΝΙΚΙΟΥ

�� ΣεΣε υψηλότερουψηλότερο σηµείοσηµείο µεµε έξοδαέξοδα τηςτης ∆ΕΗ∆ΕΗ µεταφέρεταιµεταφέρεται τοτο
εγκαταλελειµµένοεγκαταλελειµµένο µοναστήριµοναστήρι ΚοιµήσεωςΚοιµήσεως τηςτης ΘεοτόκουΘεοτόκου
ΤουρνικίουΤουρνικίου τοτο οποίοοποίο θαθα κατακλυζότανκατακλυζόταν απόαπό τατα νεράνερά τηςτης
λίµνηςλίµνης..



�� ΤοΤο µοναστήριµοναστήρι ΚοιµήσεωςΚοιµήσεως τηςτης ΘεοτόκουΘεοτόκου ιδρύθηκειδρύθηκε τοτο 1212οο
αιώνααιώνα καικαι φέρειφέρει στοστο εσωτερικόεσωτερικό τουτου εξαιρετικέςεξαιρετικές
τοιχογραφίεςτοιχογραφίες ζωγράφωνζωγράφων τουτου καστοριανούκαστοριανού εργαστηρίουεργαστηρίου..



ΗΗ ΚοίµησηΚοίµηση τηςτης ΘεοτόκουΘεοτόκου ««ανηφόρισεανηφόρισε»» 150 150 µέτραµέτρα σεσε
κοντινόκοντινό λόγγολόγγο γιαγια νανα είναιείναι απόλυτααπόλυτα προστατευµένηπροστατευµένη..



2.3.2.3.ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΕΣΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΝΑΣΚΑΦΕΣΑΝΑΣΚΑΦΕΣ ΚΑΙΚΑΙ ΕΥΡΗΜΑΤΑΕΥΡΗΜΑΤΑ

ΦΩΤΙΖΟΥΝΦΩΤΙΖΟΥΝ ΚΑΙΚΑΙ ΑΛΛΑΖΟΥΝΑΛΛΑΖΟΥΝ ΤΗΝΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥΤΟΥ ΤΟΠΟΥΤΟΠΟΥ

�� ΗΗ ΑρχαιολογικήΑρχαιολογική υπηρεσίαυπηρεσία πραγµατοποίησεπραγµατοποίησε ανασκαφέςανασκαφές
στηνστην περιοχήπεριοχή όπουόπου βρίσκεταιβρίσκεται υπόυπό κατασκευήκατασκευή τοτο φράγµαφράγµα
ΙλαρίωναΙλαρίωνα τηςτης ∆ΕΗ∆ΕΗ,, εξεξ αιτίαςαιτίας τουτου οποίουοποίου, , τοτο 2012 2012 οο

χώροςχώρος θαθα πληµµυρίσειπληµµυρίσει καικαι θαθα µετατραπείµετατραπεί σεσε λίµνηλίµνη..



ΠολλάΠολλά καικαι σπουδαίασπουδαία ΑρχαιολογικάΑρχαιολογικά ευρήµαταευρήµατα στονστον

ΑλιάκµοναΑλιάκµονα αλλάζουναλλάζουν τηντην ιστορίαιστορία τηςτης περιοχήςπεριοχής. . 

�� ΟικιστικάΟικιστικά κατάλοιπακατάλοιπα, , τεράστιατεράστια νεκροταφείανεκροταφεία καικαι ταφέςταφές
απόαπό τηντην ΝεολιθικήΝεολιθική εποχήεποχή ωςως τηντην ΠρώιµηΠρώιµη ΕποχήΕποχή τουτου
ΣιδήρουΣιδήρου µεµε πλούσιαπλούσια ευρήµαταευρήµατα: : αγγείααγγεία, , κοσµήµατακοσµήµατα, , 
ειδώλιαειδώλια, , εργαλείαεργαλεία, , οπλισµόςοπλισµός. . 

�� ΑρχαιότητεςΑρχαιότητες τηςτης ΑρχαϊκήςΑρχαϊκής, , ΚλασικήςΚλασικής καικαι ΕλληνιστικήςΕλληνιστικής
ΕποχήςΕποχής µεµε χρυσάχρυσά, , αργυράαργυρά καικαι χάλκιναχάλκινα ευρήµαταευρήµατα..



�� ΣΣτοτο χώροχώρο τηςτης λεκάνηςλεκάνης τουτου ΛογκάΛογκά έχουνέχουν ανασκαφθείανασκαφθεί
γύρωγύρω στουςστους 100 100 ταφικούςταφικούς περιβόλουςπεριβόλους καικαι λιθοσωροίλιθοσωροί
τηςτης ΠρώιµηςΠρώιµης καικαι ΜέσηςΜέσης ΕποχήςΕποχής ΧαλκούΧαλκού

�� ΑποκαλύφθηκανΑποκαλύφθηκαν 100 100 ανθρώπινεςανθρώπινες ταφέςταφές καθώςκαθώς καικαι

σκελετοίσκελετοί ιπποειδώνιπποειδών, , πουπου συνοδεύουνσυνοδεύουν τουςτους νεκρούςνεκρούς..



�� ΟιΟι λίθινοιλίθινοι περίβολοιπερίβολοι περιέχουνπεριέχουν λακκοειδείςλακκοειδείς ταφέςταφές, , 
κιβωτιόσχηµεςκιβωτιόσχηµες ήή ταφέςταφές σεσε αγγείααγγεία. . 

�� ΑΑνάµεσανάµεσα σταστα κτερίσµατακτερίσµατα υπάρχειυπάρχει οπλισµόςοπλισµός ήή λίθιναλίθινα
περίαπταπερίαπτα καικαι όστρεαόστρεα..



�� ΤοΤο γεγονόςγεγονός τηςτης ανεύρεσηςανεύρεσης µαχαιριώνµαχαιριών σεσε δύοδύο ταφέςταφές
δείχνειδείχνει πλούσιεςπλούσιες επαφέςεπαφές µεµε τοτο νότονότο, , αφούαφού όµοιαόµοια
απαντώνταιαπαντώνται στηνστην ΚρήτηΚρήτη µεµε µικρήµικρή διασποράδιασπορά στηνστην
ΠολιόχνηΠολιόχνη ΛήµνουΛήµνου, , τηντην ΛέρναΛέρνα ΑργολίδαςΑργολίδας καικαι έναένα στηνστην
ΑλβανίαΑλβανία ενώενώ παρόµοιουπαρόµοιου τύπουτύπου αλλάαλλά τηςτης ΜέσηςΜέσης ΕποχήςΕποχής
ΧαλκούΧαλκού έχειέχει βρεθείβρεθεί στοστο ΣέσκλοΣέσκλο τηςτης ΘεσσαλίαςΘεσσαλίας»»..



3.3.ΟΙΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

3.1.3.1.ΑΛΛΑΓΗΑΛΛΑΓΗ ΚΛΙΜΑΤΟΣΚΛΙΜΑΤΟΣ ΤΗΣΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣΠΕΡΙΟΧΗΣ

�� ΆΆνοδονοδοςς τωντων ελαχίστωνελαχίστων θερµοκρασιώνθερµοκρασιών κατάκατά τητη
διάρκειαδιάρκεια τουτου χειµώναχειµώνα καικαι τηςτης άνοιξηςάνοιξης..

�� ΜΜεταβολεταβολέςές στηνστην υγρασίαυγρασία καικαι τητη θερµοκρασίαθερµοκρασία
γενικότεραγενικότερα. . 

�� ΗΗ δηµιουργίαδηµιουργία στάσιµουστάσιµου υδάτινουυδάτινου όγκουόγκου µπορείµπορεί νανα
επηρεάσειεπηρεάσει τηντην κίνησηκίνηση τουτου αέρααέρα,,νανα αυξήσειαυξήσει τιςτις
ταχύτητέςταχύτητές τουτου καικαι νανα µειώσειµειώσει τιςτις µέρεςµέρες
χιονόπτωσηςχιονόπτωσης..

�� ΑΑλλαγέςλλαγές στοστο ποσοστόποσοστό τηςτης τοπικάτοπικά ανακλώµενηςανακλώµενης
ηλιακήςηλιακής ακτινοβολίαςακτινοβολίας..

�� ΑΑναµένεταιναµένεται νανα αυξηθούναυξηθούν σηµαντικάσηµαντικά καικαι οιοι ηµέρεςηµέρες
µεµε οµίχληοµίχλη ιδιαίτεραιδιαίτερα κατάκατά τητη διάρκειαδιάρκεια τουτου
καλοκαιριούκαλοκαιριού..



�� 3.3.3.3.ΟΜΟΡΦΙΑΟΜΟΡΦΙΑ

�� ΜεΜε τητη δηµιουργίαδηµιουργία τηςτης λίµνηςλίµνης θαθα δηµιουργηθούνδηµιουργηθούν
τοπίατοπία ιδιαίτερουιδιαίτερου φυσικούφυσικού κάλλουςκάλλους αφούαφού ηη περιοχήπεριοχή
θαθα συνδυάζεισυνδυάζει τητη λίµνηλίµνη µεµε τοτο πανέµορφοπανέµορφο βουνόβουνό καικαι
τητη δενδρώδηδενδρώδη βλάστησηβλάστηση..



3.4.3.4.ΣΕΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑΣΕΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑ

�� ΑναφέρεταιΑναφέρεται απόαπό επιστήµονεςεπιστήµονες ότιότι δηµιουργίαδηµιουργία
µεγάλωνµεγάλων ταµιευτήρωνταµιευτήρων νερούνερού απόαπό φράγµαταφράγµατα οδηγούνοδηγούν
σεσε σηµαντικήσηµαντική ανακατανοµήανακατανοµή τωντων µηχανικώνµηχανικών τάσεωντάσεων
σταστα πετρώµαταπετρώµατα τηςτης περιοχήςπεριοχής καικαι άσκησηάσκηση µεγάλωνµεγάλων
πιέσεωνπιέσεων µεµε συχνόσυχνό αποτέλεσµααποτέλεσµα τηντην αύξησηαύξηση τηςτης
σεισµικότηταςσεισµικότητας. . 

�� ΗΗ λίµνηλίµνη αυτήαυτή αλλάαλλά καικαι ηη σχεδιαζόµενησχεδιαζόµενη τουτου ΕλαφίουΕλαφίου
αφορούναφορούν στενέςστενές λίµνεςλίµνες µεµε µεγάλοµεγάλο βάθοςβάθος..ΈτσιΈτσι,,ηη
µεταφοράµεταφορά καικαι άσκησηάσκηση µεγάλωνµεγάλων δυνάµεωνδυνάµεων σταστα
πετρώµαταπετρώµατα είναιείναι στηνστην περίπτωσηπερίπτωση αυτήαυτή ακόµηακόµη
µεγαλύτερηµεγαλύτερη..



3.5.3.5.ΑΛΛΑΓΗΑΛΛΑΓΗ ΠΑΝΙ∆ΑΣΠΑΝΙ∆ΑΣ

�� ΟΟ ταµιευτήραςταµιευτήρας τουτου σχεδιαζόµενουσχεδιαζόµενου φράγµατοςφράγµατος
ΙλαρίωναΙλαρίωνα θαθα εχειεχει σοβαρέςσοβαρές αρνητικέςαρνητικές επιπτώσειςεπιπτώσεις
στηνστην πανίδαπανίδα τηςτης ευρύτερηςευρύτερης περιοχήςπεριοχής τουτου έργουέργου. . 
ΠροστατευόµεναΠροστατευόµενα καικαι θηραµατικάθηραµατικά είδηείδη θαθα
επηρεασθούνεπηρεασθούν..

�� ΛόγωΛόγω τηςτης δηµιουργίαςδηµιουργίας τηςτης λίµνηςλίµνης, , θαθα υπάρξειυπάρξει
εµφάνισηεµφάνιση νέωννέων ««λιµναίωνλιµναίων»» ειδώνειδών ζώωνζώων καθώςκαθώς
επίσηςεπίσης θαθα υπάρξειυπάρξει αύξησηαύξηση πληθυσµώνπληθυσµών ψαριώνψαριών
καικαι αµφιβίωναµφιβίων..



4.4.ΟΙΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗΤΟΠΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
4.1.4.1.ΑΓΡΟΤΙΚΟΣΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣΤΟΜΕΑΣ -- ΑΡΝΗΤΙΚΕΣΑΡΝΗΤΙΚΕΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣΣΥΝΕΠΕΙΕΣ

∆ΕΣΜΕΥΣΗ∆ΕΣΜΕΥΣΗ ΕΚΤΑΣΕΩΝΕΚΤΑΣΕΩΝ

�� αρδευόµενοιαρδευόµενοι αγροίαγροί σιτηρώνσιτηρών
ήή δένδρωνδένδρων ((καρυδιέςκαρυδιές, , 
ακακίεςακακίες, , αχλαδιέςαχλαδιές, , κυδωνιέςκυδωνιές, , 
µηλιέςµηλιές))

�� χέρσεςχέρσες εκτάσειςεκτάσεις

�� δασικέςδασικές εκτάσειςεκτάσεις ((δρυςδρυς, , 
λευκεςλευκες, , πλατάνιαπλατάνια, , 
παλιουριέςπαλιουριές))

�� βοσκότοποιβοσκότοποι

�� αγροτικοίαγροτικοί δρόµοιδρόµοι

�� ∆∆..∆∆. . ∆ήµητρας∆ήµητρας
ΣυνολικόΣυνολικό::318.658.444318.658.444 m2m2

�� ∆∆..∆∆. . ΚαρπερόΚαρπερό
ΣυνολικόΣυνολικό:87.436.697 :87.436.697 m2m2

�� ∆∆..∆∆. . ΠαλιουριάςΠαλιουριάς
ΣυνολικόΣυνολικό:1.943.387 :1.943.387 m2m2

�� ΣυνολικόΣυνολικό γιαγια ∆∆..∆∆. . 

∆ήµητρας∆ήµητρας,,ΚαρπερούΚαρπερού,,ΠαλιουριάςΠαλιουριάς

408.038.528 408.038.528 m2m2



4.2.4.2.ΑΓΡΟΤΙΚΟΣΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣΤΟΜΕΑΣ--ΘΕΤΙΚΕΣΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙ∆ΡΑΣΕΙΣΕΠΙ∆ΡΑΣΕΙΣ

�� ΘαΘα υπάρξειυπάρξει περισσότερηπερισσότερη υγρασίαυγρασία στηνστην περιοχήπεριοχή καικαι άνοδοςάνοδος
τηςτης θερµοκρασίαςθερµοκρασίας. . ΈτσιΈτσι οιοι χειµερινέςχειµερινές θερµοκρασίεςθερµοκρασίες δενδεν θαθα
είναιείναι τόσοτόσο χαµηλέςχαµηλές όσοόσο ειναιειναι σήµερασήµερα..

�� ΜεΜε τοτο νέονέο µικροκλίµαµικροκλίµα πουπου θαθα δηµιουργηθείδηµιουργηθεί στηνστην περιοχήπεριοχή
λόγωλόγω τηςτης λίµνηςλίµνης θαθα γίνειγίνει εφικτήεφικτή ηη δενδρώδηςδενδρώδης
καλλιέργειακαλλιέργεια ππ..χχ. . ροδάκιναροδάκινα, , µήλαµήλα, , αχλάδιααχλάδια κλπκλπ. . πουπου
επηρεάζοντανεπηρεάζονταν απόαπό τοντον πρόωροπρόωρο χειµώναχειµώνα καικαι τοντον όψιµοόψιµο
παγετόπαγετό τηςτης άνοιξηςάνοιξης..

�� ΈτσιΈτσι θαθα δοθείδοθεί ηη δυνατότηταδυνατότητα στουςστους αγρότεςαγρότες τηςτης περιοχήςπεριοχής
αλλάαλλά καικαι σεσε νέουςνέους αγρότεςαγρότες νανα ασχοληθούνασχοληθούν µεµε καλλιέργειεςκαλλιέργειες
πουπου αποφέρουναποφέρουν περισσότεραπερισσότερα κέρδηκέρδη..



4.3.4.3.ΑΛΛΑΓΕΣΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΙΣΣΤΙΣ ΥΠΟ∆ΟΜΕΣΥΠΟ∆ΟΜΕΣ ΤΗΣΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣΠΕΡΙΟΧΗΣ

�� ΑποΑπο τητη δηµιουργίαδηµιουργία τηςτης λίµνηςλίµνης θαθα κατακλυσθούνκατακλυσθούν οδικοίοδικοί άξονεςάξονες τηςτης
ΠαλιουριάςΠαλιουριάς, , τουτου ΚαρπερούΚαρπερού, , τηςτης ΠαναγιάςΠαναγιάς καικαι τουτου ΝεοχωρίουΝεοχωρίου..

�� ΩςΩς αντιστάθµισµααντιστάθµισµα ηη ∆ΕΗ∆ΕΗ κατασκεύασεκατασκεύασε τατα εξήςεξής έργαέργα::
ΟδικοίΟδικοί άξονεςάξονες
�� 1.1.∆ήµητρας∆ήµητρας--ΠαλιουριάςΠαλιουριάς 2. 2. ΠαναγιάςΠαναγιάς--ΝεοχωρίουΝεοχωρίου. . 
ΝέεςΝέες γέφυρεςγέφυρες
�� 1.1.ΠαλιουριάΠαλιουριά --ΠαναγιάΠαναγιά 2.2.ΚαρπερόΚαρπερό--ΝησίΝησί 3. 3. ∆ήµητρα∆ήµητρα--ΠαλιουριάΠαλιουριά..





4.4.4.4.ΑΡ∆ΕΥΣΗΑΡ∆ΕΥΣΗ ΤΗΣΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣΠΕΡΙΟΧΗΣ

�� ΣτηνΣτην ΠαλουριάΠαλουριά κατακλύζεταικατακλύζεται εναενα αντλιοστάσιοαντλιοστάσιο πουπου
υπάρχειυπάρχει καικαι εναενα αρδευτικόαρδευτικό..ΗΗ ∆ΕΗ∆ΕΗ κατασκευάζεικατασκευάζει
καινούριοκαινούριο αντλιοστάσιοαντλιοστάσιο καικαι έναένα αρδευτικόαρδευτικό όπουόπου θαθα
υπάρξειυπάρξει δυνατότηταδυνατότητα άρδευσηςάρδευσης περισσότερωνπερισσότερων
στρεµµάτωνστρεµµάτων..

�� ΣτηνΣτην ∆ήµητρα∆ήµητρα καικαι στοστο ΚαρπερόΚαρπερό δενδεν υπάρχειυπάρχει προοπτικήπροοπτική
άρδευσηςάρδευσης αφούαφού υπάρχειυπάρχει ήδηήδη οο αρδευτικόςαρδευτικός ταµιευτήραςταµιευτήρας
ΚαρπερούΚαρπερού. . 

�� ΑπόΑπό τητη λίµνηλίµνη ΙλαρίωναΙλαρίωνα θαθα εξασφαλιστείεξασφαλιστεί κυρίωςκυρίως ηη
άρδευσηάρδευση τηςτης περιοχήςπεριοχής τηςτης βόρειαςβόρειας ζώνηςζώνης τηςτης λίµνηςλίµνης
ΠολυφύτουΠολυφύτου. . 



4.5.4.5.ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑΓΙΑ ΤΗΝΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗΠΕΡΙΟΧΗ

�� ΣτηνΣτην περιοχήπεριοχή µαςµας υπάρχουνυπάρχουν οιοι
δυνατότητεςδυνατότητες γιαγια τουριστικέςτουριστικές
δραστηριότητεςδραστηριότητες, , όπωςόπως
οικοτουρισµόςοικοτουρισµός, , εναλλακτικόςεναλλακτικός
τουρισµόςτουρισµός καικαι αγροτουρισµόςαγροτουρισµός. . 



ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣΕΠΙΛΟΓΕΣ ΣΤΟΣΤΟ ∆ΗΜΟ∆ΗΜΟ ∆ΕΣΚΑΤΗΣ∆ΕΣΚΑΤΗΣ

�� ΟιΟι τουριστικέςτουριστικές επιλογέςεπιλογές είναιείναι αξιόλογεςαξιόλογες είτεείτε πρόκειταιπρόκειται
γιαγια ΟρεινόΟρεινό ΤουρισµόΤουρισµό είτεείτε γιαγια ΘρησκευτικόΘρησκευτικό ΒυζαντινόΒυζαντινό..

ΤοΤο ΚαταφύγιοΚαταφύγιο τουτου

ΟρειβατικούΟρειβατικού ΣυλλόγουΣυλλόγου

στηνστην ΒουνάσαΒουνάσα σταστα 1415 1415 µµ..



ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣΕΠΙΛΟΓΕΣ ΣΤΟΣΤΟ ∆ΗΜΟ∆ΗΜΟ ∆ΕΣΚΑΤΗΣ∆ΕΣΚΑΤΗΣ

ΗΗ ΙεράΙερά ΜονήΜονή ΟσίουΟσίου
ΝικάνοροςΝικάνορος τουτου 1616ουου

αιώνααιώνα..



ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣΕΠΙΛΟΓΕΣ ΣΤΟΣΤΟ ∆ΗΜΟ∆ΗΜΟ ∆ΕΣΚΑΤΗΣ∆ΕΣΚΑΤΗΣ

ΗΗ ΙεράΙερά ΜονήΜονή
ΚοιµήσεωςΚοιµήσεως τηςτης
ΘεοτόκουΘεοτόκου ΤορνικίουΤορνικίου

τουτου 1212ουου αιώνααιώνα..



ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣΕΠΙΛΟΓΕΣ ΣΤΟΣΤΟ ∆ΗΜΟ∆ΗΜΟ

∆ΕΣΚΑΤΗΣ∆ΕΣΚΑΤΗΣ

ΤοΤο ΜοναστήριΜοναστήρι τηςτης
ΕυαγγελίστριαςΕυαγγελίστριας

απόαπό τοτο 1148.1148.



ΠΡΟΤΑΣΕΙΣΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΑΣΜΑΣ

�� ∆ηµιουργία∆ηµιουργία ξενοδοχειακώνξενοδοχειακών µονάδωνµονάδων..

�� ∆ηµιουργία∆ηµιουργία αθλητικώναθλητικών επιχειρήσεωνεπιχειρήσεων απόαπό διάφοραδιάφορα

αθλήµατααθλήµατα((ορειβασίαορειβασία ,,κανόεκανόε--καγιάκκαγιάκ,,κοπηλασίακοπηλασία κτλκτλ.).)

�� ∆ηµιουργία∆ηµιουργία περιβαλλοντικώνπεριβαλλοντικών συλλόγωνσυλλόγων..

�� ΧώροςΧώρος περιβαλλοντικήςπεριβαλλοντικής εκπαίδευσηςεκπαίδευσης

�� ΑνάπτυξηΑνάπτυξη παραγωγικώνπαραγωγικών δραστηριοτήτωνδραστηριοτήτων πουπου σχετίζονταισχετίζονται µεµε

τηντην λίµνηλίµνη ((αµµοληπτικήαµµοληπτική,,αλιείααλιεία).).

�� ∆υνατότητα∆υνατότητα παραγωγήςπαραγωγής παραδοσιακώνπαραδοσιακών τοπικώντοπικών προιόντωνπροιόντων..

�� ∆ηµιουργία∆ηµιουργία αρχαιολογικούαρχαιολογικού µουσείουµουσείου..



4.6.4.6.ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΑΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΤΕΧΝΗΤΩΝΤΕΧΝΗΤΩΝ ΛΙΜΝΩΝΛΙΜΝΩΝ

ΚολυµβητικόςΚολυµβητικός ΜαραθώνιοςΜαραθώνιος
στονστον ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑ

ΒΡΑΧΟΥΒΡΑΧΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣΚΑΣΤΟΡΙΑΣ



ΦΡΑΓΜΑΦΡΑΓΜΑ –– ΛΙΜΝΗΛΙΜΝΗ ΘΗΣΑΥΡΟΥΘΗΣΑΥΡΟΥ--ΝΕΣΤΟΥΝΕΣΤΟΥ
ΠλήθοςΠλήθος ανθρώπωνανθρώπων επισκέπτονταιεπισκέπτονται τοτο φράγµαφράγµα γιαγια νανα θαυµάσουνθαυµάσουν τοτο τοπίοτοπίο..



ΛΙΜΝΗΛΙΜΝΗ ΠΛΑΣΤΗΡΑΠΛΑΣΤΗΡΑ
ΈναΈνα απόαπό τατα χαρακτηριστικότεραχαρακτηριστικότερα παραδείγµαταπαραδείγµατα πουπου µοιάζειµοιάζει µεµε τητη λίµνηλίµνη

πουπου θαθα δηµιουργηθείδηµιουργηθεί στονστον τόποτόπο µαςµας..



ΗΗ ΙΣΤΟΡΙΑΙΣΤΟΡΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑΠΛΑΣΤΗΡΑ

∆ηµιουργήθηκε∆ηµιουργήθηκε τοτο 1962. 1962. ΜέχριΜέχρι τοτο 1984 1984 κανείςκανείς δενδεν µιλούσεµιλούσε
γιγι' ' αυτήαυτή καικαι τητη γύρωγύρω περιοχήπεριοχή..

ΤαΤα χωριάχωριά άδειασανάδειασαν!!

ΗΗ ΛίµνηΛίµνη έµοιαζεέµοιαζε νανα είναιείναι ηη κατάρακατάρα τηςτης
περιοχήςπεριοχής..



ΗΗ ΙΣΤΟΡΙΑΙΣΤΟΡΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑΠΛΑΣΤΗΡΑ

�� ΤοΤο 1984 1984 ηη ΝοµαρχίαΝοµαρχία ΚαρδίτσαςΚαρδίτσας κάλεσεκάλεσε µιαµια οµάδαοµάδα
επιστηµόνωνεπιστηµόνων καικαι δηµιούργησεδηµιούργησε έναένα αναπτυξιακόαναπτυξιακό σχέδιοσχέδιο
γιαγια τηντην περιοχήπεριοχή..

�� ΤοΤο 1989 1989 ηη ΤοπικήΤοπική ΑυτοδιοίκησηΑυτοδιοίκηση ίδρυσείδρυσε τηντην ΑναπτυξιακήΑναπτυξιακή
ΚαρδίτσαςΚαρδίτσας. . ΗΗ ΑΝΑΝ..ΚΑΚΑ. . µεµε µιαµια ολιγοµελήολιγοµελή οµάδαοµάδα
επιστηµόνωνεπιστηµόνων υψηλήςυψηλής εξειδίκευσηςεξειδίκευσης οργάνωσεοργάνωσε καικαι
εφάρµοσεεφάρµοσε τοτο σχέδιοσχέδιο τηςτης οικοτουριστικήςοικοτουριστικής ανάπτυξηςανάπτυξης τηςτης
περιοχήςπεριοχής πετυχαίνονταςπετυχαίνοντας τητη χρηµατοδότησηχρηµατοδότηση απόαπό

προγράµµαταπρογράµµατα..

�� ΣήµεραΣήµερα ηη λίµνηλίµνη ΠλαστήραΠλαστήρα αποτελείαποτελεί πόλοπόλο έλξηςέλξης
χιλιάδωνχιλιάδων επισκεπτώνεπισκεπτών όλεςόλες τιςτις εποχέςεποχές τουτου χρόνουχρόνου..



ΣτοΣτο παράδειγµαπαράδειγµα τηςτης ΛίµνηςΛίµνης ΠλαστήραΠλαστήρα ηη ΤοπικήΤοπική
ΑυτοδιοίκησηΑυτοδιοίκηση καικαι ηη συνεργασίασυνεργασία τωντων τοπικώντοπικών
φορέωνφορέων έδωσανέδωσαν τητη δυνατότηταδυνατότητα στηνστην τοπικήτοπική
κοινωνίακοινωνία νανα σχεδιάσεισχεδιάσει τοτο µέλλονµέλλον τηςτης. . 

ΈναΈνα µέλλονµέλλον θετικόθετικό µακριάµακριά απόαπό τητη µίζερηµίζερη
αντιµετώπισηαντιµετώπιση καικαι τητη µοιρολατρίαµοιρολατρία..



ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ......
ΤοΤο µέλλονµέλλον τουτου δικούδικού µαςµας τόπουτόπου
είναιείναι άµεσαάµεσα συνδεδεµένοσυνδεδεµένο µεµε τητη
δηµιουργίαδηµιουργία τηςτης λίµνηςλίµνης ΙλαρίωναΙλαρίωνα..

ΠιστεύουµεΠιστεύουµε ότιότι είναιείναι µεγάληµεγάλη ευθύνηευθύνη

τηςτης ΤοπικήςΤοπικής ΑυτοδιοίκησηςΑυτοδιοίκησης, , 

τηςτης ∆ΕΗ∆ΕΗ αλλάαλλά

καικαι τωντων κατοίκωνκατοίκων τηςτης περιοχήςπεριοχής µαςµας, , 

νανα βοηθήσουνβοηθήσουν όλοιόλοι, , 

γιαγια νανα δηµιουργηθούνδηµιουργηθούν οιοι προϋποθέσειςπροϋποθέσεις, , νανα γίνουνγίνουν οιοι
αναγκαίεςαναγκαίες ενέργειεςενέργειες καικαι τατα κατάλληλακατάλληλα έργαέργα στηνστην περιοχήπεριοχή
µαςµας, , ώστεώστε νανα υπάρξειυπάρξει τουριστικήτουριστική ανάπτυξηανάπτυξη..
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