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Επιπτώσεις λίμνης Μεσοχώρας
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Το φράγμσ της Μεσοχώρας ιωι η τεχνητή λίμνη που θα δημιουργηθεί μετά την

πλήρωση του ταμιευτήρα είναι ένα ζήτημα που ταλαιπωρεί εδώ και πολλά χρόνια την

τοπική κοινωνία της Μεσοχώρας, καθώς και ολόκληρο τον πληθυσμό του Ν.

Τρικάλων και κατ' επέκταση την Περιφέρεια Θεσσαλίας. Στο πλαίσιο της εργασίας

αναφέρουμε ότι η κατασκευή ενός τέτοιου μεΥέθους έργου ενέχει κινδύνους για το

περιβάλλον, αλλά ταυτόχρονα προτείνονται και μέτρα για την αντιμετώπισή τους. Η

σωστή διαχείριση και αντιμετώπιση των αρνητικών επιπτώσεων, σε συνδυασμό με τις

θετικές επιπτώσεις που απορρέουν από τη δημιουργία της τεχνητής λίμVΗς, σίγουρα

θα έχει ως αποτέλεσμσ τη βελτίωση της εικόνας μUlς υποβαθμισμένης σήμερα

περιοχής της χώρας μας. Σε αυτό θα συμβάλλουν επίσης ιωι μέτρα- προτάσεις που

προτείνονται στην εργασία για να δοθεί ώθηση για ανάπτυξη δραστηριοτήτων με

οδηγό την αειφόJX> ανάπτυξη που θα την ωφελήσουν.

Λέξεις κλειδιά: φράγμσ, τεχνητή λίμνη, περιβάλλον, κοινωνική και οικονομική

ανάπτυξη,αεupόροςανάπτυξη

ABSTRACT

The dam of Mesocbora and tbe artifιcial lace, wbicb will be created after tbe

fιllίng of tbe reserνoir, is aπ issue tbat bas been giving troubles to tbe local society of

Mesocbora since a long period of time ago, as well as the wbole population of

Prefecture οfΤήkala and tbe Region ofThessaly. The construction one ofthis kind of

Projec4 not only degrades the environment, but also affects the social wbole from

maπy aspects. The cοπect management, ίη combination witb the ρositiνe

consequence, wbicb aήses from tbe creation of the lake will baνe as a result the

improνement of the image of a present degrading area of ουτ country and will giνe it

urge for deνelopment of actiνitieswith guide the sustainable deνelopment.

Key words: dam, artificial lake, enνironment, social and economlC deνelopment,

sustainable deνelopment
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•

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΩΝ

ΔΕΗ: Δημόmα Επιχείρηση Ηλεκτρισμού

ΚΕΨΕ: Κέντρο ΕπίβλεψηςΈργων

Ε.Δ.Σ.Ε.: Ελεύθεροι Δαmκοί Συνεταιρισμοί Ελλάδας

ΚΕΝΑΚΑΠ: Κέντρο Ανάπτυξης Καλαμπάκας- Πύλης

ΟΠΑΑΧ: Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Ανάπτυξης Αγροτικού Χώρου

Α.Δ.Σ: Αγροτικός Δασικός Συνεταιρισμός

ΚΤΕΛ: Κοινό Ταμείο Εισπράξεων Λεωφορείων

ΥΗΕ: Υδροηλεκτρικό Έργο

ΥΗΣ: Υδροηλεκτρικός Σταθμός

ΕΥΔΑΠ: Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτεύουσας

ΥΠΕΚΑ: Υπουργείο Περιβάλλοντος- Κλιματικής Αλλογής

ΕΛ.ΣΤΑΤ.: Ελληνική Στατιστική Αρχή

'ΒΑ: Irnρortant birds οτοο
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Ο. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Επιπτώσεις λίμνης Μεσοχώρας

Η παρούσα εργασία με θέμα «Εmπτώσεις της δημιοuΡγίας της τεχνητής λίμνης

Μεσοχώρας στο περιβάλλον, στην κοινωνία και στην ανάπroξψ) αφορά την

καταγραφή της σημερινής κατάστασης στην περιοχή του φράγματος Μεσοχώρας και

στην ευρύτερη περιοχή, ενώ αναλύονται οι επιπτώσεις που θα προκληθούν από τη

δημιοuργία της τεχνητής λίμνης Μεσοχώρας και τέλας, προτείνονται μέτρα για την

ανημετώπιση αυτών, ώστε να οδηγηθούμε σε ανάπτυξη της περιοχής. Αυτό που

ουσιαστικά επιχεφείται είναι ο προσδιορισμός παραγόντων που θα οδηγήσουν τελικά

στην εξομάλυνση της κατάστασης μεταξύ κατοίκων και αρμόδιων φορέων για το

φράγμα, έτσι ώστε να δοθεί μια λύση στο μακροχρόνιο ζήτημα της Μεσοχώρας. Η

απαρχή αυτού του ζητήματος ήταν η δεκαετία του '80 και ακόμα μέχρι σήμερα

συνεχίζει να ταλανίζει την τοπική κοινωνία. Η Μεσοχώρα είναι ένας ορεινός

οικισμός τοι> Ν. Τρικάλων ποι> έγινε εuρέως γνωστόςαπό το ζήτημα της δημιοuργίας

της τεχνητής λίμνης. Η κατάσταση στην περιοχή δεν έπαψε ποτέ να θυμίζει

εμπόλεμο πεδίο, ιδιαίτερα κατά τους καλοκαφινούςμήνες, όπου και δΙΟΡΎανώνονται

εκδηλώσειςκαι πορείες κατά της ολοκλήρωσηςτου έΡΎου.

Σκοπός της εΡΎασίας αυτής είναι η προσπάθεια για την ενημέρωση του

κοινωνικούσυνόλου της κατάστασηςπου επικρατεί στην περιοχή και στην αποφυγή

παρερμηνείας των δεδομένων, μιας και η λανθασμένη ενημέρωση του κοινού

αποτελεί τροχοπέδη για τη λειτοuΡγία τοι> φράγματος Μεσοχώρας. Ο κύριος

παράγοντας καθυστέρησης της ολοκλήρωσης του έργου είναι και η συσχέτιση του

έργου Μεσοχώρας με το έργο της εκτροπής Αχελώου, ενώ στην πραγματικότητατα

δύο έργα είναι ανεξάρτητα. Γίνεται μια προσπάθεια για περιγραφή της σημερινής

κατάστασης στην περιοχή, ενώ παράλληλα επιδιώκεταινα απσσαφηνιστούνόλα τα

κακώς κείμενα γύρω από τη δημιοuργίατης τεχνητής λίμνης Μεσοχώρας. Δίνεται η

ευκαιρία να αναγνωριστεί το φυσικό και πολιτιστικό κάλλος της περιοχής και να

προταθούν μέτρα για την περαιτέρω ανάπτυξή της και να δοθούν κίνητρα στους

κατοίκουςτης περιοχήςέτσι ώστε να επιτευχθείη ολοκλήρωσητου έΡΎου.

Συγκεκριμένα,στο πρώτο μέρος της εΡΎασίας πραγματοποιείταιμια περιγραφή

των φραγμάτων στην Ελλάδα, προσδιορίζοντας τον όρο «φράγμω) και

περιγράφοντας τη λειτουργία του και τα συμπληρωματικά έργα του. Γίνεται μια

προσπάθειαδιάκρισης των φραγμάτωντης χώρας ανάλογα με το φορέσ KαταΣΚΕUής

τους και ανάλογα με ης ανάγκες που έρχεται να καλύψει. Τέλος, γίνεται μια
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συνoπnκή περιγραφή των υπόλοιπων φραγμάτων του Αχελώου και των ιδιαίτερων

χαρακτηριστικών τους.

Στο δεύτερο μέρος διατυπώνονται λεπτομερώς τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του

φράγματος Μεσοχώρας (ύψος, όγJcoς κλπ.) και της τεχνητής λίμνης (όγκος νεραύ,

επιφάνεια κάλυψης κλπ.). Στα επόμενα κεφάλαια του δεύτερου μέρους γίνεται

προσδιορισμός της περιοχής μελέτης και ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασής της.

Περιγράφονται τα δημογραφικά χαρακτηριστικά, τα κοινωνικά, τα οικονομικά, ενώ

παράλληλα περιγράφονται τα ιδιαίτερα φυσικά 1α/Ι πολιτιστικά χαρακτηριστικά.

Στο τρίτο μέρος καταγράφονται οι επιπτώσεις που θα πρoιcαλέσει η δημιουργία

της τεχνητής λίμνης στην ευρύτερη περιοχή στο κοινωνικό, οικονομικό 1α/Ι φυσικό

περιβάλλον προετοιμάζοντας έτσι μια ιcατάσταση, ώστε να προταθούν ορισμένες

παρεμβάσεις γιο την επιτευχθεί αειφόρος ανάπτυξη, η οποία θα συνδυάζει

περιβαλλοντική, κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη.

Στο τέταρτο μέρος. λαμβάνοντας υπόψη τα προβλήματα που έχουν εντοπιστεί

από την 1α/ταγραφή των επιπτώσεων του τρίτου μέρους πραγματοποιείται η σύνθεση

των προτάσεων για να οδηγηθούμε τελικά σε ένα βιώσιμο περιβάλλον.

Τέλος, στα συμπεράσματα γίνεται μια κριτική θεώρηση γιο τη σημερινή

κατάσταση στην περιοχή μελέτης και που έχουν οδηΎήσει τα τότε δεδομένα. Γίνεται

αναφορά των συνθηκών που επικρατούν και ποιοί παράγοντες οδήγησαν την

κατάσταση εκεί που είναι σήμερα, δηλαδή μια κατάσταση με εντάσεις και

καθυστέρηση λήψης μιας απόφασης. Τονίζεται ιδιαίτερα ότι ο συνδυασμός όλων των

επεμβάσεων που θα γίνουν στην περιοχή θα πρέπει να έχουν ως αποτέλεσμα την

εξέλιξη ενός αειφορικού μοντέλου ανάπτυξης για την ευρύτερη περιοχή της λίμνης

Μεσοχώρας.
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ΜΕΡΟΣΑ'

ΦΡΑΓΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΧΕΛΩΟΣ

Επιπτώσεις λίμνης Μεσοχώρας

•

Ι. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ

1.1ΙΈΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

«Φράγμα είναι μια κατασκευή που εμποδίζει, ανακατευθύνει ή επιβραδύνει τη

φυσιlCή ροή υδάτων. Συνήθως, με την κατασκευή ενός φράγματος δημιουργούνται

συλλέκτες υδάτων, δεξαμενές ή ακόμα και τεχνητές λίμνες» (http://el.wikipedi•.org).

Ο ρόλος τους είναι η αναρρύθμιση της ροής του νερού των ποταμών και η χρήση των

πολύτιμων υδάτινων πόρων κατά τέτοιο τρόπο που να είναι οικονομικά

αποδοτικότερος και περισσότερο ωφέλιμος. Η κατασκευή των φραγμάτων ξεκίνησε

εδώ και πολλούς αιώνες, χωρίς καν να δώσουν περιθώρια επεξεΡΎασίας και ανάλυσης

των περιβαλλοντικώνεπιπτώσεων που θα επιφέρει η κατασκευή τους. Τα φράγματα

ανήκουν στη κατηγορία των Υδραυλικών Τεχνικών ΈΡΎων, τα οποία φράσσουν τη

ροή του νερού σε μια περιοχή. Κατασκευάζονται στις κοίτες των ποταμών κάθετα

στη ροή τους. Το ύψος τους εξαρτάται από κάποιο συγκεκριμένο αριθμό

παραμέτρων, όπως ανάλογα με το σκοπό κατασκευής τους και λειτουργίας τους,

όπως κ:αι το πλάτος ενός φράγματος που εξαρτάται από την ΙCOίτη του ποταμού

(Mαvωλιάδης, 2002). Τα πρώτα φράγματα που κατασκευάστηκαν είχαν ως σκοπό

κ:υρίως την παροχή ανnπλημμυρικής προστασίας και την απoθήΙCΕΥΣΗ νερού για

λ&Υους άρδευσης, ύδρευσης, ενώ στη συνέχεω χρησιμοποιήθηκαν και για λ&Υους

παραγωγής υδροηλεκτρικής ενέΡΎειας με αποτέλεσμα την ανάπτυξη τουρισμού και

αναψυχής.

Τα φράγματα στη σημερινή εποχή έχουν δωφορετικά χαρακτηριστικά από αυτά

του παρελθόντος, όπως μεγαλύτερο μέΥεθος, ενώ το μέγεθος των επιπτώσεων άμεσων

ή έμμεσων, οικονομικών ή μη οικονομικών έχει αυξηθεί (φtλίντας κ:αι Πολύζος,

2008).

Το πιο παλιό φράγμα (4
η
χιλιετία π.Χ.) που έχει κ:ατασκ:ευασθεί βρίσκεται στην

Γιάβα της Ιορδανίας και σκοπός του ήταν η συλλογή πόσιμου νερού. Ένα άλλο

φράγμα, για τον ίδιο σκοπό είναι το Saddel- kafara στο Wadi Garawi της Αιγύπτου,
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•

τη δεκαετία 2600-2500 π,χ, Σπουδαίο φράγμα θεωρήθηκε το Puentes στην Ισπανία,

το οποίο κατασκευάστηκε το 1753 και καταστράφηκε το 1891.

Στην Ελλάδα, το πρώτο φραγμα που κατασκευάστηκε ήταν στην αρχαία Αλυζία,

μεταξύ του 100 και 500 Π.Χ. αιώνα. Το πρώτο ελληνικό σύγχρονο φράγμα ήταν αυτό

του Μαραθώνα, από την Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτεύουσας

(ΕΥΔΑΠ) το Ι 93 Ι. Το πρώτο φράγμα που κατασκεύασε η Δημόσια Επιχείρηση

Ηλεκτρισμού (ΔΕΗ) και συγκεκριμένα το Ι 954 ήταν αυτό του Λούρου. Άλλοι

αρμόδιοι φορείς που ανέλαβαν την κατασκευή φραγμάτων ήταν το Υπουργείο

Περιβάλλοντος- Κλιμαηκής Αλλογής (ΥΠΕΚΑ) (ΥΠΕΧΩΔΕ τότε) και το Υπουργείο

Αγροηκής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Υπουργείο Γεωργίας τότε).

Φoάγu.ατα της ΔΕΗ: Φράγματα που κατασκευάστηκαν υπό την ευθύνη της ΔΕΗ

ήταν αυτό του Λούραυ (1954), του Λάδωνα (1955) και του Ταυρωπού (1959). Το

1965 ακολουθεί το φράγμα Κρεμαστών, που αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα της

Ευρώπης. Ακολουθεί το Ι 969 το φράγμα Καστρακίου. Κατά διαστήματα η ΔΕΗ

κατασκευάζει και άλλα φράγματα, όπως το φράγμα Πολυφύτου, Πουρναρίου,

Σφηκιάς και Ασωμάτων, Στράτου και Πηγών Αώου. Στα τέλη του 1997

ολοκληρώνεται η κατασκευή των φραγμάτων Θησαυρού και Πλατανόβρυσης και του

φράγματος Μεσοχώρας στον Αχελώο.

Το κόστος κατασκευής των φραγμάτων από τη ΔΕΗ, παρ' όλο που είναι υψηλό,

αντισταθμίζεται με την παραγωγή υδροηλεκτρικής ενέργειας, η οποία αποσβένει το

υψηλό αυτό κόστος.

~άγματα του Υπουργείου ΓεωP.ri!!ς: Από τα μέσα της δεκαετίας του '60, το τότε

Υπουργείο Γεωργίας άρχισε να ενδιαφέρεται για την κατασκευή φραγμάτων. Τότε, η

μελέτη φραγμάτων σε αγροηκές περιοχές συνοδευόταν με κάθε πρόγραμμα

ανάπτυξης περιοχών γεωργικού ενδιαφέροντος. Από τη δεκαετία του '70

παρουσιάστηκε ενδιαφέρον για αξιοποίηση υπόγειων υδάτων, καθώς επίσης και για

την αποθήκευση επιφανειακών απορροών. Μερικά φράγματα υπ' ευθύνη του

Υπουργείου είναι αυτό στα Λευκόγεια Δράμας (1972), στην περιοχή Μεσαρά

Ηρακλείου (Ι 980), στο Κατάφυτο Δράμας (1984) Κ.ά.

ΦράΥματα ΙΤΙ' ΕΥΔΑΠ: Λόγω αύξησης των αναγκών στην περιοχή της Αmκής

άρχισαν να κατασκευάζονται τα πρώτα φράγματα. Συγκεκριμένα, το 1925, τα έργα
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ύδρευσης έκαναν την πρώτη τους εμφάνιση στην περιοχή της πρωτεύουσας. Το

φράγμα του Μαραθώνα ήταν το πρώτο μεγάλο έργο ύδρευσης, του οποίου η

κατασκευή ξεκίνησε το 1926 και ολοκληρώθηκε το 1931. Αργότερα, λόγω

αυξανόμενων αναγκών χρησιμοποιήθηκαν τα νερά τ/ς γλίκης, αλλά και του ποταμού

Μόρνου (1979). Επιπλέον, για την κάλυψη των υδρευτικών αναγκών στην περιοχή

της Αττικής πραγματοποιήθηκε εκτροπή του ποταμού Ευήνου προς τον ταμιευτήρα

του Μόρνου. Οι εργασίες στον Εύηνο ξεκίνησαν το 1992 και ολοκληρώθηκαν το

2001 (ΚΕΨΕ Μουζακίου Καρδίτσας, 2010).

Στο παρακάτω γράφημα απεικονίζονται οι αναλογίες φραγμάτων κατά αρμόδιο

φορέα.

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Ι: ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΩΝ

ΦΟΡΕΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

.ΔΕ';

• ΕΥΔΑΠ

.ΥΠΕΧΟΔΕ

• vn.oupye ίο ΓεUΡΥίας

ηΥή: ΚΕΨΕ Μουζακίου Καρδίτσας,2010- Ιδία επεξεργασία

Στ/ν Ελλάδα, τα φράγματα έχ.ουν κατασκευασθεί για διάφορους λόγους.

Σκοπός της κατασκευής τους μπορεί να αποτελέσει:

• Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας

• Η άρδευση καΛλιεργούμενων εδαφών

• Η ύδρευση πόλεων, οικισμών ή βιομηχανικών μονάδων

• Η διαμόρφωση πλωτών διωρύγων

• Η ρύθμιση τ/ς παροχής φυσικών ρευμάτων (ποταμών)

Σε όλο τον κόσμο, τα φράγματα που κατασκευάζονται για αρδευτικούς σκοπούς

αποτελούν το 37%, για παραγωγή ηλεκτρικήςενέργειας το 16%, για παροχή πόσιμου
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νερού το 12%, για αντιπλημμυρικό έλr:yχo το 6%, για σκοπούς αναψυχής το 3% και

για λοιπούς σκοπούς το 4%.

Σε όλον τον κόσμο, από τη δεκαετία του ' 50 έχουν κατασκευαστεί περίπου 700

φράγματα ανά δεκαετία. Τα επόμενα χρόνια, η κατασκευή φραγμάτων έχει αυξηθεί

κατακόρυφα και έτσι άρχισαν να γίνονται εμφανείς οι πρώτες αντιδράσεις για τις

ανάγκες κατασκευής ενός φράγματος, όπως επίσης και απόψεις ότι προκαλούν

καταστροφές στο περιβάλλον. Γι' αυτό το λiJγo αναδείχθηκε περισσότερο η ανάγκη

για καλύτερο σχεδιασμό των φραγμάτων με λήψη κατάλληλων μέτρων, ώστε να

μειωθούν στο ελάχιστο οι εmπτώσεtς τους γενικότερα (Φιλίντας και Πολύζος, 2008).

1.2ΤΥΠΟ! ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ

Υπάρχουν ορισμένοι τύποι φραγμάτων, με διαφορετικά στοιχεία κάθε ένα με

βάση τα υλικά σύνθεσής τους. Η ταξινόμηση των φραγμάτων των φραγμάτων

περιλαμβάνει:

• Φράγματα από σκυρόδεμα

» Τοξωτά φράγματα

» Φράγματα βαρύτητας

» Avτηριδωτά φράγματα

) Άλλοι τύποι φραγμάτων, συνήθως συνδυασμός των παραπάνω τύπων

• Φράγματα από Kυλινδρoύμεvo σκυρόδεμα

• Χωμάτινα φράγματα

» Λιθόρριπτα φράγματα

) Ομοιογενή χωμάτινα φράγματα

) Χωμάτινα με πρόσμεncτα (αμμοχάλικα με προσθήκη μικρού ποσοστού

τσιμέντου ή ιπτάμενης τέφρας και νερού)

• Φράγματα από γαιώδη υλικά (λιθόρριπτα)

» Ομοιογενή φράγματα

) Φράγματα πολλαπλών ζωνών με αρ-γιλικό υλικό

» Φράγματα με ειδική στεγάνωση (Ευθυμίου, 2009, Μανωλιάδης, 2002).
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Ανάλογα με το 6ψος τους χαρακτηρίζονται χαμηλά ή ψηλά. ΣUΓΙCΕKριμένα, ένα

φράγμα με 6ψος 6-30 μ. χαρακτηρίζεται χαμηλό, ενώ ψηλό χαρακτηρίζεται όταν το

6ψος τοι> ξεπερνά τα 30 μ. (Μανωλιάδης,2002).

Στον πίνακα που αΊCoλoυθεί απεικονίζεται η ποσοστιαία κατανομή ύψους στην

πλειοψηφία των φραγμάτων της χώρας μας.

Πηγη: ΚΕΨΕ Mouζακιou Καρδιτσας, 20 JΟ

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι: ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑ ΥΨΟΣ

ΜέΙ στο 6\110C ' άτων (ιι.)

<15 15> & <50 >50
Ποσοστό -0.0% -25% -75%

· .

Οι τύποι φραγμάτων ανάλογα με το υλΙΊCό ΊCατασκευής είναι: άΊCαμπτα.

εύΊCαμπτα και μικτά ή σύνθετα.

Ανάλογα με τον σκοπό που εξυπηρετούν είναι:

• Φράγματα ΣUΓΚέντρωσης νερ06 (σε επιφανειακ06ς ταμιειιτήρες)

• Φράγματα εκτροπής, τα οποία μπορεί να είναι μόνιμα ή προσωρινά

(εκτρέπουν ποσότητες νερού είτε για διευθέτηση είτε για εκτέλεση εργασιών

σε περιόδοuς ξηρασίας)

• Φράγματα ανάσχεσης (ανάσχεση της ροής είτε για μείωση διάβρωσης είτε για

τεχνητό εμπλοuτισμό)

• Φράγματα ρ6θμισης (για ελΖΥΧο και πρόβλεψη πλημμ6ρων) (Μανωλιάδης,

2002).

1.3 ΣγΜΠΛΗΡΩΜΑ ΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ

,

Κάθε φράγμα συνοδεύεται από μια σειρά άlJ..roν συμπληρωμαΤΙΊCών έργων. που

βοηθ06ν στην καλ6τερη λoItOUpyia τοι> φράγματος. Τα ΣUμπληρωματικά αuτά έργα

διαΊCρίνoνται σε: έργα ΊCOρυφής και έργα βάσης.

Τα έργα κορυφής περιλαμβάνοuν:

Τη σήραγγα προσωρινής εκτροπής, που αποτελεί ένα από τα πρώτα έργα που

ΊCατασκευάζOνται και σκοπός της είναι η προσωρινή εΊCΤΡOπή του ποταμού, για να

διευΊCoλυνθεί η κατασκευή του φράγματος.

Το πρόφραγμα, που ίcατασκευάζεται πριν από το κυρίως φράγμα και μετά από τη

σήραγγα προσωρινής εκτροπής. Σκοπός του είναι να συγκρατεί τα νερά σε περίοδο
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πλημμύρας κατά την περίοδο κατα""ευής, αφού η σήραγγα προσωρινής εκτροπής δε

μπορεί να παροχετεύσει τη μέγιστη παροχή του ποταμού.

Το φΡά'Υμα, που είναι το κυρίως έΡΎΟ και κατασκευάζεται μετά την ολοκλήρωση του

προφράγματος και της σήραγγας προσωρινής εκτροπής.

Τον ταμuroτήρα, δηλαδή τη «λεκάνη» ή τη λίμνη που θα περιiχει νερά μετά την

κατασκευή του φράγματος, το οποίο νερό θα χρηmμοποιηθεί για διάφορους σκοπούς.

Τον υπερχειλιστή, που προστατεύει το φράγμα σε περίπτωση υπερχείλισης κατά τις

περιόδους με πλημμύρες.

Τη σήρ«πα υδροληψίας, που στοχεύει στην μεταφορά του νερού του ταμιευτήρα

προς την τελική του κατεύθυνση, δηλαδή στον υδροηλεκτρικό σταθμό, στα δίκτυα

ύδρευσης κλπ.

Τα έργα βάσης περιλαμβάνουν:

Τον υδροηλεκτρικό σταθμό, ο οποίος χρησιμοποιείται για παραγωγή ηλεκτρικής

ενέργειας και κατα""ευάζεται στην έξοδο της σήραγγας.

Το σύστημα αναρρύθμισης., που σκοπεύει να ελέγχει τον ό-Υκο του νερού κατά την

έξοδό του από τον υδροηλεκτρικό σταθμό, έτm ώστε να ελαχιστοποιούνται οι

περίοδοι ανεπιθύμητης λειτουργίας του έΡΎου και η λειτουΡΎία σε περιόδους

«αιχμής» για την κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος.

Τα έργα ύδρευσης οικισμών (διiίλιστ/Ριo, δίκτυο ύδρευσης εντός των αρδευόμενων

οικισμών)

Τα αρδευτικά έΡΎα και τα έΡΎα έΥγειων βεληώσεων (αγροτική οδοποιία, δίκτυο

αποστράγγισης, τεχνικά έργα) (Πολύζος, 2008).

1.4 ΑΣΤΟΧΙΕΣ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΤΥΧΗ ΣΥΜΒΑΝΤΑ

Όπως όλα τα τεχνικά έΡΎα, έτσι και τα φράγματα σε πολλές περιπτώσεις

παρουmάζουν προβλήματα κατά τη λειτουΡΎία τους. Το ποσοστό όμως των

συμβάντων αυτών είναι μικρό, αλΜ όχι μηδενικό. Παράγοντες που μπορεί να

οδηΥήσουν σε ατυχή συμβάντα και σε δυσλειτουργία των φραγμάτων μπορεί να

αποτελέσουν οι αδυναμίες στο σχεδιασμό, οι περιορισμένοι Kανoνισμo~ οι ατέλειες

κατασκευής, ο ανεπαρκής ποιοηκός έλεγχος, η κακή λειτουΡΎία, καθώς επίσης και η

ελλιπής ή ανύπαρκτη συντήρηση. Τα τελευταία 90 χΡάνια έΧουν καταγραφεί στην

Ελλάδα μικρός αριθμός ατυχών συμβάντωνή αστοχιών.
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•

Η Διεθνής Επιτροπή Μεγάλων Φραγμάτων (lCOLD) δίνει ορισμό στην αστοχία

φραγμάτων,ως «Κατάρρευσηή μετακίνησημέρους του φράγματοςή της θεμελίωσής

του, τέτοια ώστε το φράγμα να μην μπορεί να σιryκρατήσειτο νερό. Η αστοχία έχει

ως αποτέλεσμα την απελευθέρωση μεγάλων ποσοτήτων νερού, η οποία θέτει σε

κίνδυνο ανθρώπους και περιουσίες κατάντη του φράγματορ). Από τον ορισμό

εξάγεται το συμπέρασμα ότι η απελευθέρωση μεγάλων ποσοτήτων νερού είναι

επακόλουθοτης αστοχίας.

Στην Ελλάδα, ο αριθμός των ατυχών συμβάντων είναι μικρός, αφού λίγα ήταν

τα φράγματα που παρουσίασαν αδυναμίες μετά το πέρας της κατασκευής τους. Η

αδυναμία τους όμως αυτή ήταν διορθώσιμη και τέλος τα έργα λειτούργησαν σωστά.

Τα περιστατικά αυτά καλούνται ατυχή συμβάντα. Πιο πρόσφατο παράδειγμα

αστοχίας φράγματος αποτελεί το φράγμα του Νέστου, με εκτεταμένη διαρροή από τη

λεκάνη απορροής. η οποία αντιμετωπίστηκε με διαφραγματικές τσιμεντενέσεις

(Μουτάφης,2008).

I.5ΣΤΑΤIΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕillΤΡΟΠΗΣ ΜΕΓΑΛΩΝ

ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ

Η Διεθνής Επιτροπή Μεγάλων Φραγμάτων εκδίδει μια έρευνα με σταησηκά

στοιχεία για τον αριθμό των αστοχιών των φραγμάτων, η οποία ονομάζεται Δελτίο

Νο 99 «Στατιστική ανάλυση ασΤΟ'Χ1ών φραγμάτων)). Τα συμπεράσματα που

εξάγονταιαπό την έρευνα αυτή είναι τα εξής:

• Το ποσοστό των φραγμάτων που αστόχησαν σε σχέση με το σύνολο των

φραγμάτων μειώνεται συνεχώς, από 2,2% σε 0,5%.

• Φράγματα κατά την πρώτη τους λειτουργία παρουσιάζουν μεγαλύτερο αριθμό

ασΤΟ'Χ1ών. Συγκεκριμένα, κατά τα πρώτα δέκα χρόνια λειτουργίας των

φραγμάτων παρουσιάζεται ο μεγαλύτερος αριθμός αστοχιών.

• Τα μεγαλύτερα ποσοστά αστΟ'Χ1ών παρατηρούνται σε φράγματα μικρού

ύψους, τα οποία και αποτελούν το μεγαλύτερο ποσοστό φραγμάτων σε

λειτουργία.

• Αστοχίες επίσης σε φράγματα παρουσιάζονται και λόγω λαθών σnς

διαστάσεις του συστήματος υπερχείλισης.
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•

• Στα φράγματα λιθόιcτιστης Kαταmeεuής, φαινόμενα αστοχιών μπορεί να

συμβαίνουν λ&Υω υπερπήδησης ή λ&Υω διάβρωσης της θεμελίωσης

(Μουτάφης, 2(08).

2. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΕΧΝΗΤΩΝ ΛΙΜΝΩΝ

«Με τον όρο τεχνητή λίμνη ονομάζουμε κάθε λίμνη που σχηματίστηκε με την

καταmeεuή φραγμάτων, συνήθως στη ροή ποταμών, αλλά και πολύ μικρότερων

υδάτινων ρευμάτων, τα οποία προέρχονται από την ίδια λεκάνη απορροής». Ο

τεχνικός όρος που χρησιμοποιείται για την αναφορά στις τεχνητές λίμνες είναι

ταμιευτήρας (Ευθυμίου, 2009).

Στοιχεία που λαμβάνονται υπόψη για το σχεδιασμό και τη σωστή κατασκευή

ενός ταμιευτήρα αποτελούν:

• Η μορφολογία της περιοχής

• Τα υδρολΟ"Υικά στοιχεία (έκταση της λεκάνης απορροής, μέση ετήσια

απορροή, πλημμυρικές απορροές)

• Η γεωλογία της περιοχής (στρωματογραφία, τεκτονική, συνθήκες

στεγανότητας, υπόγεια ύδατα)

• Οι γεωμηχανικές παράμετροι και η συναρμογή (παράμετροι αντοχής και

παραμορφωσιμότητας, παράμετροι που χαρακτηρίζουν τη συναρμογή,

πρωτεύουσα εντατική κατάσταση που χαρακτηρίζει την περιοχή των έργων)

(Mανωλlάδης, 2002).

Μια λίμνη. είτε είναι φυσική είτε τεχνητή. καταλήγει σε ιryρoβιότoπo, σε

περίπτωση που δεν υποστεί ανθρώπινη παρέμβαση. Με λίγα λόγια, οι τεχνητές

λίμνες που προκύπτουν από παρέμβαση της ΔΕΗ γιο παραγωγή υδροηλεκτρικής

ενέργειας εξελίσσονται σε υγροβιότοπους, οι οποίες εξυπηρετούν φυσωλατρικούς και

τουριστικούς σκοπούς. καθώς επίσης γίνεται σωστή διαχείριση πόρων, η οποία

μπορεί να οδηγήσει σε αειφορία, και τέλος καταλήγει σε κοινωνική και οικονομική

άνθηση. Χαροκτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η λίμνη Πλαστήρα, η οποία αποτελεί

σημαντικό τουριστικό πόλο έλξης.
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2.1ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑ

Emπτώσειι; λίμνης Μεσοχώρας

•

Στη χώρα μας, η παραγωγή υδροηλεκτρικής ενέργειας αποτελεί αναπόσπαστο

κομμάτι της διαχείρισης των υδάτων. Ο ρόλος της είναι να συμβάλλει σε αειφόρο

ανάπτυξη. Ο γενικά αποδεκτός ορισμός για την αειφόρο ανάπτυξη αναφέρει ότι η

αειφόρος ανάπτυξη έχει τέτοια χαρακτηριστικά ώστε να εξασφαλίζονται οι ανάγκες

της παρούσας γενιάς, χωρίς να υποσκάπτονται οι δυνατότητες των μελλοντικών

γενεών να ικανοποιήσουν nς δικές τους ανάγκες.

Σκοπός του φράγματος για υδροηλεκτρικούς σκοπούς είναι η συγκράτηση μια

μεγάλης ποσότητας νερού δημιουργώντας έτσι μια δεξαμενή. Το νερό που βρίσκεται

μέσα στο φράγμα θεωρείται αποθηκευμένη δυναμική ενέργεια., ενώ όταν ανοίγουν οι

\tύρες του φράγματος αποκτά κινητική ενέργεια λόγω της κίνησής του. Με την

κίνησή του το νερό παράγει ηλεκτρική ενέργεια, μέσω του υδροηλεκτρικού σταθμού

(TαικvάKoυ, 2008).

2.2ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΑΜιεΥΤΗΡΩΝ ΜΕ ΒΆΣΗ

ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΗ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΤΗΝ

Πρέπει να σημειωθεί ότι η παραγωγή υδροηλεκτρικής ενέργειας είναι η

φιλικότερη προς το περιβάλλον και προϋπόθεση για σωσιή και γρήΥορη παραγωγή

αποτελεί η διαρκής και επαρκής ροή του νερού για την κίνηση των στροβίλων και

μετατροπή της κινητικής ενέργειας σε ηλεκτρική. Πρέπει να γίνει σωστά η ρύθμιση

της ροής του νερού, η οποία εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, όπως οι κλιματικές

υδρολογικές συV#Ήκες, για να έχουμε την καλύτερη δυνατή εκμετάλλευση του νερού.

Γι' αυτό το λfyyo, αρμόδιοι φορείς αναλαμβάνουν την κατασκευή φραγμάτων και κατ'

επέκταση ταμιευτήρων σε κατάλληλα σημεία της χώρας μας. Πρέπει επίσης να

τονίσουμε ότι η δημιουργία φραγμάτων και ταμιευτήρων δεν εξυπηρετεί μόνο

υδροηλεκτρικούς σκοπούς, αλλά και την άρδευση, ύδρευση, αντιπλημμυρική

προστασία κλπ.

Στον παρακάτω πίνακα φαίνεται η ετήσια παραγόμενη υδροηλεκτρική ενέργεια

από επιλεγμένους Υδροηλεκτρικούς Σταθμούς (ΥΗΣ) της ΔΕΗ.
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Πηγη: ΚΕΨΕ Μοοζακιοο Καρδιτσας, 2010

ΠΙΝΑΚΑΣ 2: ΕΤΗΣΙΑ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΗ γΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ γΗΣ

Επιλεγμένοι γΗΣ ΔΕΗ Παραγόμενη ενέΟΥεια (GWh)
Πουονάοι ιι 45
Άγοας 50
Λούρος 60
Πηγές Αώου 198
Ασώματα 200
ΠλατανόΒουση 240
Ταυοωπός 250
Λάδωνας 340
Μεσογώρα 372
Στοάτος 400
Πολύωυτο 589
Σφηκιά 746
Θησαυρός 755
Καστοάκι 930
Κοεμαστά 1.430

, ,

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 2:ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΠΟ γΗΣ ΔΕΗ

ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΠΟ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟΥΙ ΥΗΙ

1600'-----------------

1400 +------------------
1200 +------------------
1000 +------------------

800 +--------------=--=-+
600 +-------------
400 +------------=-..~
200 +---

Ο -f;:!!:;:!!:;:!!::;: IIGWh

Πηγή: ΚΕΨΕ Μουζακίου Καρδίτσας, 2010
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3. ΑΧΕΛΩΟΣ

3.1 ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Επιπτώσεις λίμνης Μεσοχώρας

•

Ο Αχελώος είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος ποταμός της Ελλάδας, μετά τον

Αλιάκμονα (220 χλμ.). Ο άνω ρους του ποταμού που πηγάζει από τα Τρίκαλα

λέγεται και Ασπροπόταμος. Η απόδοση της ονομασίας αυτής απορρέει κυρίως από

δύο λόγους. Ο πρώτος λόγος για αυτή του την ονομασία είναι όη τα νερά του

παίρνουν ένα άσπρο χρώμα, το οποίο προέρχεται από τον άργΟι.ο που παρασύρει κατά

την πορεία του από την οροσειρά της Πίνδου μέχρι και το δέλτα του. Η δεύτερη

εκδοχή του ονόματος αυτού είναι εξαιτίας της αφρισμένης εικόνας του ποταμού κατά

τους ανοιξιάηκους μήνες μετά το λιώσιμο των πάγων.

Οι πηγές του βρίσκονται σε υψόμετρο 2.000 μ. στη νόηα Πίνδο και

σιryKεKριμένα στις νόnες πλαγιές του όρους Λάκμου ή Περιστέρι, το οποίο βρίσκεται

νοnoδυηκά του Μετσόβου, στα σύνορα των νομών Ιωαννίνων και Τρικάλων, ενώ

αποτελεί μέρος της οροσεψάς της Πίνδου. Χύνεται στο Ιόνιο Πέλαγος έχοντας

σχηματίσει με τις προσχώσεις του τα νησιά Εχινάδες. Κατά τη πορεία του διέρχεται

από τις περιφέρειες Ηπείρου, Θεσσαλίας, Στερεάς Ελλάδας και Δυπκής Ελλάδας

(bttp:1Ιel.WΊkipedia.org).

Ο ποταμός αρχικά ρέει από τα δυηκά της περιφέρειας Θεσσαλίας, με

κατεύθυνση προς το νότο και έπειτα εισέρχεται στη Στερεά Ελλάδα, διαπερνώντας τα

σύνορα Ευρυτανίας και Αιτωλοακαρνανίας. Τα νερά του εμπλουτίζονται με νερά της

Πίνδου και με διαφόρους παροποτάμους, όπως ο Μέγδοβας, ο Αγραφιώτης και ο

Τρικεριώτης. Στη συνέχεια, συνεχίζει την πορεία του προς το νότο μεταξύ των

ορεινών όγκων Βάλτου και Μακρυνόρους, όπου και συναντάται με τον παραπόταμο

Μπιζάκο ή Ίναχο. Σε κοντινή απόσταση από την πόλη του Αγρινίου διαμορφώνει

ένα διπλό μαιανδρισμό και αλλάζει πορεία προς την Αιτωλική λεκάνη δυηκά. Από

εκείνο το σημείο ακολουθεί πάλι πορεία προς το νότο και εμπλουτίζεται εmπλέoν με

τα νερά Λυσιμαχείας και Τριχωνίδας. Τέλος, στρέφεται δυηκά στην περιοχή

Νεοχωρίου και καταλήγει στο Ιόνιο Πέλαγος. Φτάνει μέγιστο πλάτος τα 90 μ. Η

συνολική έκταση της λεκάνης απορροής του είναι 4.860 τετρ. χλμ. και το μέγιστο

υψόμετρό της είναι τα 2.469 μ. (Γκάνιας, 2008).
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3.2 ΜΥΘΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Επιπτώσεις λίμνης Μεσοχώρσς

Στα αρχαία χρόνια λατρευόταν ως θεός, και θεωρούνταν ο σπουδαιότερος θεός

από το είδος των ποταμών. Κυρίως λατρεύτηκε από τους Αιτωλούς και τους

Ακαρνάνες. Η λατρεία αυτή προς τον Αχελώο απορρέει από την δύναμη και την

ορμητικότητά του. Παίρνει μορφή ανθρωπόμορφου ταύρου, λόγω της ορμητικότητάς

του, καθώς και τη μορφή δράκου, λiJγω της ελικοειδούς ροής των νερών του.

Θεωρούνταν ο σπουδαιότερος ποτάμιος θεός, γιός του Ωκεανού και της Τηθύος,

πατέρας των Νυμφών και των Σειρήνων. Στην ομηρική Ιλιάδα, ανώτερος του

Αχελώου θεωρούνταν μόνο ο Δίας.

Από τα παλαιότερα χρόνια μπορούμε να συναντήσουμε πληθώρα μύθων και

θρύλων, παραδόσεων και ιστορικών γεγονότων, τα οποία συνδέθηκαν με τον Αχελώο

και με τη ζωή των ανθρώπων που κατοικούσαν στις γύρω περιοχές του. Ταυτόχρονα

με τους μύθους του ποταμού, υπάρχουν μύθοι και θρύλοι για τις περιοχές που

διασχίζει, για τους παραποτάμους του, καθώς επίσης και για τις Εχινάδες νήσους

(Ιήσης, 1993).

Κάποιοι άλλοι μύθοι αναφέρουν ότι ο Αχελώος ήταν γιός του Ήλιου και της

Γης, ένας από τους Τιτάνες. Αναφορές λένε ότι ήταν γιός του Ποσειδώνα, και ότι το

πρώτο του όνομα ήταν Φορβάς, αλλiJ μία μέρα ο ήρωας Αχελώος χτυπήθηκε από

βέλος και έπεσε στο νερό. Γι' αυτό το λόγο πήρε το όνομά του. Αναφορές λi:;vε ότι

ήταν πατέρος διάφορων πηγών, όπως της πηγής Πυρήνης στην Κόρινθο, της

Κασταλίσς στους Δελφούς, της Δίρκης στη Θήβα. Κόρη του επίσης ήταν η

Καλλιρόη, η οποία παντρεύτηκε τον Αλκμαίονα, φυγάδα μητροκτόνο από το Αργος.

Επίσης, αναφορές στον Αχελώο γίνονται και στους άθλους του Ηρακλή. Ο Ηρακλής

ήθελε να παντρευτεί την Διηάνειρα, και γι' αυτό το "λiYyo ζήτησε το χέρι της από τον

πατέρα της, Οινέα. Από καιρό όμως, η Διηάνειρα πολιορκούνταν από τον Αχελώο,

καθώς είχε την δυνατότητα να μεταμορφώνεται σε οποιοδήποτε πλάσμα επιθυμούσε

ο ίδιος. Αυτή η δυνατότητά του όμως τρόμαζε την Διηάνειρα και προσπαθούσε με

κάθε τρόπο να τον αποφύγει, και γι' αυτό το λόγο αμέσως δέχτηκε την πρόταση του

Ηρακλή. Ακολούθησε μάχη του Ηρακλή και του Αχελώου. Ο Αχελώος

χρησιμοποίησε όλα τα μέσα και μεταμορφώθηκε σε ταύρο, ενώ ο Ηρακλής

βασίστηκε στις δυνάμεις του, έπιασε τον ταύρο από τα κέρατα και του έσπασε το ένα

κέρατο. Ο Ηρακλής νίκησε και ο Αχελώος αποχώρησε ηττημένος. Ο Ηρακλής όμως,
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αtς αντάλλαγμα το\) έδωσε το κέρας της Αμάλθεως (της Γίδας πο\) ήταν τροφός το\)

Δία), το οποίο ήταν πλούmο σε άνθη και φρούτα.

Μύθοι επίσης υπάρχουν και για τις Εχινάδες Νήσους. Στις όχθες του ποταμού

ζούσαν τέσσερεις νύμφες και έκαναν θυσίες στον ποτάμιο θεό. ώσπου ξέχασαν να

επικαλεστούν τον θεό Αχελώο σε μία από τις θυσίες τους προς όλους του θεούς, και

α\)τός θύμωσε και τtς μεταμόρφωσε σε νηmά (Ζήσης, 1993).

Συμπερασματικά από όσα αναφέρθηκαν μπορούμε να πούμε ότι τις τελευταίες

δεκαετίες όμως, ο ποταμός Αχελώος δέχεται ανθρώπινες παρεμβάσεις, οι οποίες

οδηγούν σε ανεπανόρθωτες αλλαγές του οικ:οσυστήματός του. Πιο συ-γκεκριμένα.

ανάμεσα στtς δεκαετίες 1950 και 1990 \)πέστη τρείς σημαντικές παρεμβάσεις, πο\)

ανέκοψαν την πορεία του με σκοπό τη κατασκευή υδροηλεκτρικών φραγμάτων. Τα

φράγματα αυτά είναι: το φράγμα των Κρεμαστών. του Καστρακίου και του Στράτου.

Υπάρχει επίσης ακόμα ένα φράγμα. αυτό του παραποτάμου του Αχελώου, Ταυρωπού

(Μέγδοβα). το οποίο έχει αρδευτικό χαρακτήρα με σκοπό να εκτρέψει τα νερά του

προς τη πεδιάδα του νομού Καρδίτσας. Ωστόσο. βρίσκονται προς υλοποίηση τα

φράγματα της Μεσοχώρας Τρικάλων και της Σ\)κιάς Καρδίτσας.

3.3ΦΡΑΓΜΑΤΑ ΠΟΤΑΜΟΥ ΑΧΕΛΩΟΥ

3.3.1 ΦΡΑΓΜΑΠΛΑΣΤΗΡΑ

Το φράγμα Πλαστήρα δημιο\)ργήθηκε επί τou ποταμού Μέγδοβα ή Τα\)ρωπού,

παραπόταμο\) το\) Αχελώο\). Ολοκληρώθηκε το 1962. Το φράγμα είναι

κατασκεuασμένo από οπλισμένο σκιφόδεμα, με μήκος στέψης 220 μ. και μέγιστο

ύψος 83 μ. Η λίμνη έχει χωρητικότητα 237.000.000 1CUβ. μ. και καταλαμβάνει

έκταση περίπο\) 9.000 στρεμ. Βρίσκεται στο νομό Καρδίτσας, σε απόσταση 30 χλμ.

από την πόλη της Καρδίτσας νοτιοανατολικά. Το μήκος της λίμνης φτάνει μέχρι και

τα 14 χλμ., με μέγιστο πλάτος 4 χλμ. περίπο\) και με μέγιστο βάθος 60 μ. Ο

αΠOθηKΕUΤΙKός της χώρας ανέρχεται σε 350 χ 10' 1CUβ. μ. Η στάθμη της στο

κατώτατο σημείο βρίσκεταιστα 776 μ. και στο ανώτατο σημείο στα 793 μ. Η λίμνη

τροφοδοτείται από οκτώ χειμαρρώδη ρεύματα και πολυάριθμες χαραδρώσεις με

χειμαρρικά ρεύματα, τον ποταμό Μέγδοβα και τον ποταμό Καριτmώτη. Πρόσφατα

έχει προκύψει και ο ποταμός Κερασιώτης μετά από σχετικό έργο εκτροπής του.
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Το νερό της λίμνης εξυπηρετεί άρδευση εyyεΙOβελΤW>ΤΙKών εκτάσεων, καθώς

και ύδρευση σε υπερτοπικό επίπεδο. Η ποιότητα του νερού τα τελευταία χρόνια έχει

υποβαθμιστεί σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, εξαιτίας του γεγονότος όη η

στάθμη είναι αρκετά χαμηλή. Ο λόγος για αυτή την πτώση είναι η έλλειψη πολιτικής

διαχείρισης των υδάτων της, σε περιόδους ανομβρίας. Σημαντικός λόγος

υποβάθμισης των νερών της επίσης είναι η κατασπατάληση του νερού σε

αρδευόμενες περιοχές, πράγμα που οφείλεται και σε διαρροές του νερού (Ευθυμίου,

2009).

3.3.2 ΦΡΑΓΜΑ ΚΡΕΜΑΣΤΩΝ

Το φράγμα των Κρεμαστών βρίσκεται 55 χλμ. βορειοανατολικά της πόλης του

Αγρινίου και θεωρείται ένα από τα μεγαλύτερα χωμάτινα φράγματα ολόκληρης της

Ευρώπης και η τεχνητή του λίμνη είναι η μεγαλύτερη σε όλη την Ελλάδα. Η τεχνητή

λίμνη βρίσκεται στα όρια των νομών Ευρυτανίας και Αιτωλοακαρνανίας, τα οποία

και ενώνει με μια γέφυρα. Η κατασκευή του ξεΙCΊνησε τον Νοέμβριο του 1961 και

ολοκληρώθηκε τον Ιανουάριο του1966. Η εταιρία που ανέλαβε την καταΣΙCΕΥή και

λειτουργία του φράγματος ήταν η Κaiser Engineers & Constructors Inc. αμερικάνικης

προέλευσης για λογαριασμό της Δημόσιας Εmχείρησης Ηλεκτρισμού (ΔΕΗ). Το

κατασκεοοσηκό υλικό του φράγματος είναι χαλίκι και χώμα. Ο όγκος του φθάνει τα

8.130.000 κuβ. μ., το ύψος του είναι 160 μ. και το πλάτος της βάσης του ξεκινά από

τα 670 μ. και καταλήγει στην κορυφή σε μερικά δεκάδες μέτρα.

Στη βάση του βρίσκεται ο ΥδροηλεκτρικόςΣταθμός Κρεμαστών. Το νερό της

λίμνης οδηγείται μέσα από αγωγούς στους υδροστρόβιλους, και έτσι παράγεται

ηλεκτρική ενέργεια. Στις εγκαταστάσεις του φράγματος υπάρχουν τέσσερις μονάδες

παραγωγής ενέργειας, που έχουν συνολική ισχύ 440 MW. Η σήραγγα εκτροπής του

έχει διάμετρο 12,5 μ. και μήκος 808 μ. Η τεχνητή λίμνη που σχηματίζεται φθάνει τα

30.000 στρέμ. και χωρητικότητα 4.750.000.000 κuβ. μ. νερού

(http://www.limrήkremaston.gr).

Κατασκευάστηκε στο πιο στενό σημείο της κοίτης του ποταμού Αχελώου, με

στόχο να ρυθμίζεται η ροή του ποταμού και να αποθηκεύεταινερό για την παραγωγή

ηλεκτρικής ενέργειας. Η τροφοδοσία του ταμιευτήρα του φράγματος γίνεται από τα
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νερά των ποταμών Ταυρωπού, Αγραφιώτη και Αχελώου, που και οι τρείς ποταμοί

ενώνονται σε απόσταση περίπου τριών χιλιομέτρων ανάντη του φράγματος.

Αρκετά υπήρξαν τα προβλήματα λειτουργίας του φράγματος. Η καταcncευή του

θεωρήθηκε αίτιο πρόκλησης μιας σειράς σεισμών κατά την περίοδο 1965-1966. Ένα

άλλο πρόβλημα που εμφανίστηκε κατά τη λειτουργία του είναι οι διαρροές. Κατά

τους τελευταίους μήνες καταcncευής του παρατηρήθηκαν στις κατάντη περιοχές

υγρασία σε μικρή απόσταση από τον πόδα του φράγματος. Επιπλέον, ορισμένες

καθιζήσεις σε σημεία της στέψης έκαναν την εμφάνισή τους, που παρ' όλα αυτά το

μέγεθός τους μέχρι σήμερα είναι εντός των ορίων που έχουν οριστεί στη μελέτη

(Πυθαρούλη, 2007).

3.3.3 ΦΡΑΓΜΑ ΚΑΣΤΡΑΚΙΟΥ

Αποτελεί το δεύτερο φράγμα του Αχελώου κατά σειρά, και η ιcαταcncευή του

ολοκληρώθηκε το 1969. Βρίσκεται 15 χλμ. βορειοδυnκά της πόλης του Αγρινίου,

νότια του φράγματος Κρεμαστών. Με το πέρας της κατασκευής και ολοκλήρωσης

του φράγματος δημιουργήθηκε η τεχνητή λίμνη Kαστρα!Cίoυ και το φράγμα του από

υλικό αμμοχάλικα. Φθάνει σε ύψος τα 95 μ., σε μήκος τα 530 μ. και έχει όγιco

5.100.000 κυβ. μ. Η ισχύς του είναι 320 MW με ετήmα παραγωγή 940.000.000

KWh. Η έκταση της λίμνης είναι 28.000 τετρ.χλμ. και η χωρηnκότητά της είναι

1.000.000 κυβ. μ. νερού (Ζήσης, 1993).

3.3.4 ΦΡΑΓΜΑ ΣΤΡΑΤΟΥ

Είναι το τρίτο ιcατά σειρά φράγμα του Αχελώου, στο νομό Αιτωλοακαρνανίας,

όπως και τα άΛλα δύο φράγματα του ποταμού. Η τοποθεσία του είναι βόρεια της

πόλης του Αγρινίου, και συ-γκεκριμένα στην αρχαία πόλη Στράτος. Η ιcαταmcευή του

ολοκληρώθηκε το 1989, με την οποία και δημιουργήθηκε η ομώνυμη τεχνητή λίμνη.

Το ύψος του φτάνει τα 22 μ. ιcαι είναι καταmcευασΜΈVo από αμμοχάλικο. Η λίμνη

έχει περιε1Cnκότητα 8,4 τετρ. χλμ. και ο όγκος της 85.000.000 κυβ. μ. Η συνολική

εΥκ:ατεστημένη ισχύς του είναι περίπου 150 MW και η ετήσια παραγωγή είναι

400.000.000 KWh (Ζήσης, 1993)
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ΆΝΆΛΥΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

1. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΜΕΣΟΧΩΡΑΣ

ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ

Κατά τον αρχικό σχεδιασμό του 1984, ο ταμιευτήρας και το φράγμα της

Μεσοχώρας συνδυάστηκαν με την κατασκευή των έργων της εκτροπής Αχελώου.

Μεταξύ 1985 και 1987 πραγματοποιούνται ορισμένες δημοπρατήσεις και

κατασκευές, που αφορούν έργα της εκφοπής Αχελώου, τα οποία αφορούν το

υδροηλεκτρικό έργο της Μεσοχώρας μαζί με τον υδραηλεκτρικό σταθμό, καθώς

επίσης και τμήματα των έργων στην περιοχή της Συκιάς και της κύριας σήραγγας

εκτροπής.

~--YI'!! Μεσοχώρας

Ο ΥΗΣ Μεσοχώρας χαρακτηρίζεται ως ενεργειακό έργο αξιοποίησης των υδάτων του

ποταμού Αχελώου. Συνοδευτικά έργα του σταθμού Μεσοχώρας αποτελεί η σήραγγα

αποστράγγισης στον οικισμό, η γέφυρα Νέας Πέυκης στο Βαθύρρεμα Τρικύλων και η

βελτίωση του οδικού άξονα που συνδέει την πόλη των Τρικύλων με της Άρτας.

Το υδροηλεκτρικό έργο Μεσοχώρας αποτελεί το πρώτο έργο ταμίευσης και

υδροηλεκτρικής αξιοποίησης κατά τη ροή του Αχελώου. Η μέση παροχή νερού στη

θέση του φράγματος είναι 25 κυβ. μ.lδευτ., ενώ ο ωφέλιμος όγκος του ταμιευτήρα

είναι 228 χ 106 κυβ. μ., με υψόμετρα ανώτατης και κατώτατης στάθμης λειτουργίας

τα 770 μ. και 731 μ. αντιστοίχως πάνω από τη στάθμη της θάλασσας. Τα επιμέρους

έργα του υδροηλεκτρικού φράγματος Μεσοχώρας είναι: η σήραγγα προσωρινής

εκτροπής, το πρ6φραγμα, το κυρίως φράγμα, ο εκχειλιστής. η υδροληψ1α, η σήραγγα

προσαγωγής, ο αγωγός πτώσεως, ο σταθμός παραγωγής, ο υποσταθμός, ο εκκενωτής

πυθμένα και άλλα συναφή έργα, όπως οδοποι1α, οδικές σήραγγες κλπ. (ΚΕΨΕ

Μουζακίου Καρδίτσας, 2002).
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ΠηΥη: ΚΕΨΕ MσνζαΚlO" Θεσσαλιας, 2002

ΠΙΝΑΚΑΣ 3: ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕΣΟΧΩΡΑΣ

Ανώτατη στάθμη πλημμύρας 773 μ.

Ανώτατη στάθμη λειτουργίαc 77011. υιιιόιιετσο

Κατώτατη στάθl1η λEιtouoήac 731 ιι. υψόμετσο

ΝΜΝΗ
Επιφάνεια στην Α.Σ.Λ. 7,8 τετρ.χλμ

Επιφάνεια στην Κ.Σ.Λ. 4 τετσ.,ΛU

Ολικόc όΥκΟC στην Α.Σ.Λ. 358 χ 10 κuβ. 11.
ΩφέλΙl10ς όΥκος 228 χ 10' κ"β. μ.

ΝεΚDόcόΎΚΟC 130 Χ 10' κ"Β. 11.

Μήκος αΚΤΟΎσαl1l1ής λίμνης 601ΛU.

Τύπος: λιθόρριπτο με ανάντη πλάκα από σκυρόδεμα

Στέlιιη (J)DάΎl1ατοc 77511. lυιιιόιιετσο)

Υιιιόιιετσο κοίτης 640 ιι.
ΦΡΑΓΜΑ Μήκος στέψης 34011.

ΜέΎιστο ύιιιος από θεμελίωση 150 11.
Πλάτος στέψης 1Οιι.

Ολικός όγκος φράγματος 5,2 χ 10' κ"β. μ.

ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΗ
2*80MW-160MW

Σύνολο (με 2 τουρμπίνες των
ΕΝΕΡΓΕΙΑ

80MW. . .

Μετά την πλήρωση του ταμιευτήρα της Μεσοχώρας το νερό θα χρησιμοποιηθεί

για παραγωγή ενέΡΎειας στον κατάντη ΥΗΣ Γλύστρας. όπου τα νερά θα οδηγούνται

εκεί μέσω της σήραγγας προσαγωγής μήκους 7,5 Χλμ. και διαμέτρου 5 μ. Μετά τη

σήραγγα προσαγωγής το νερό θα καταλήγει στο φρέαρ ανάπαλσης ύψους 140 μ. και

στη συνέχεια στον ΥΗΣ. Από εκεί μετά τη χρησιμοποίησή τους κατευθύνονται στον

ταμιευτήρα Συκιάς. Η κατασκευή του ξεκίνησε το 1989 από τη ΔΕΗ και έχει σχεδόν

τελειοποιηθεί. Μέρος των έΡΎων που συνοδεύουν το φράγμα της Μεσοχώρας

αποτελούν ο ΥΗΣ Μεσοχώρας στη περιοχή Γλύστρα και η σήραγγα προσαγωγής που

συνδέει τη Μεσοχώρα με τη Γλύστρα. Στο είδος του θεωρείται το ψηλότερο φράγμα

στην Ευρώπη και το τρίτο ψηλότερο παγκοσμίως.
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2. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

•

Το φράγμα της Μεσοχώρας ανήκει διοικητικά στο νομό Τρικάλων και

συγκεκριμένα καταλαμβάνει εδάφη του δήμου Πινδαίων, Αιθήκων και της

κοινότητας Nεράtδας του νομού. Η περιοχή μελέτης που θα εξετάσουμε επιλέχθηκε

σύμφωνα με κάποια κριτήρια, όπως η κοντινά απόσταση από το φράγμα. Επιπλέον, η

περιοχή που επηρεάζεται από τη δημιουργία της τεχνητής λίμνης είναι διαφορετική

σε κάθε τομέα. Δηλαδή, όσον αφορά το περιβάλλον και την κοινωνία επηρεάζει

κυρίως τις περιοχές που θα κατακλυσθούν από τη λίμνη. Ωστόσο, στον οικονομικό

τομέα θα επηρεαστούν και οι γειτονικές περιοχές, λόγω ανάπτυξης του τουρισμού.

Για τους mcοπούς της εργασίας, η περιοχή μελέτης που έχει επιλεχθεί είναι η

παρακάτω: τα δημοτικά διαμερίσματα που επηρεάζονται από την πλήρωση του

ταμιευτήρα του φράγματος της Μεσοχώρας είναι Αγ. Νικόλαος, Γαρδίκι. Αθαμανία,

Δέση και Δροσοχώρι από το Δ. Αιθήκων. Μεσοχώρα. που θα αποτελεί και το κέντρο

τουριστικής ανάπτυξης, Bα!lύρρεμα, Λιβαδοχώρι, Μοσχόφυτο, Νέα Πεύκη και

Παράμερο από το Δ. Πινδαίων και Αρματολικό. Κορυφή, Νεράιδα και Παχτούρι από

την Κ. Nεράtδας.

ΠηΥη. Ιδια επεξεργασια

ΠΙΝΑΚΑΣ 4: ΟΙ ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΑΝΑ ΔΗΜΟ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΛΕΤΗΣ

Περιοχή μελέτης Νομός Καποδιστριακοί δήμοι Δημοτικά ή

ή κοινότητες κοινοτικά

διαΙU:Oίσιιατα

Τεχνητή λίμνη Τρικάλων Δ. Πινδαίων ΜεσΟΥώρα

Μεσοχώρας Bα!lύρρεμα

ΛιΒαδοΥώρι

ΜΟσΥόφυτο

ΝέαΠεύκπ

Πα
.

ο

Δ. Αιθήκων Αγ. Νικόλαοζ

Γαoδίιcι

Αθαιιανία
Δέση

ΔροσΟΥώρι

Κ. Nεράtδας Αοιιατολικό

Κοουφή

Νεράιδα

Παη:ούοι. . .
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Μετά την πλήρωση του ταμu:υτήρσ θα δημιουργηθεί η τεχνητή λίμνη

Μεσοχώρας, γύρω από το φράγμα και θα καλύπτει το μεγαλύτερο μέρος του

οικισμού και συγκεκριμένα κατακλύζονται 250 στρεμ. κατοικήσιμηςγης. Η λίμνη θα

περιβάλλεταιγύρω από τους ορεινούςόγκους της Κακαρδίτσαςκαι του Χατζή και θα

μετατρέψειτο τοπίο από ποτάμιοσε λιμναίο.

3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΙΝΔΑΙΩΝ

Ανήκει διοικητικά στο νομό ΤριΙCΆλων και είναι ένας από τους ορεινούς δήμους του

νομού (με βάση τον ορισμό της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.), ως

ορεινές θεωρούνται οι περιοχές με υψόμετρο μεγαλύτερο των 800 μ. ή οι περιοχές

που η επιφάνειά τους διακόπτεται από υψηλές κλίσεις π. χ. χαράδρες ή απότομοι

ορεινοί όγιcOΙ και οι οποίες δημιουργούν υΨOμετριΙCΈς διαφορές μέσα στην κοινότητά

τους άνω των 400 μ.).

Τα δημοτικά διαμερίσματα που ανήκουν στο Δ. Πινδαίων είναι τα Στουρναρέικα, που

είναι και η έδρα του δήμου, το Βαθύρρεμα, το Βαλκάνο, το Λιβαδοχώρι, το

Μοοχόφυτο, η Νέα Πεύ"'1, η Μεσοχώρσ, το Παράμερο και το Πολυνέρι. Ο δήμος

κατά την απογραφή του 2001 είχε πρσγματικό πληθυσμό 2.136 κατοίκους.

Δ.Δ. Μεσοχώρας

Ο oιιcισμός της Μεσοχώρας ανήκει στον καποδιστριακό δήμο Πινδαίων, με έδρα τα

Στουρναρέικα του Ν. TριΙCΆλων. Απέχει περίπου 70 χλμ. από την πόλη των

Τρικάλων,από την πόλη της Άρτας 90 χλμ. περίπου και από την Πύλη Τρικάλων 50

χλμ. Βρίσκεται σε υψόμετρο 750 μ., στις όχθες του ποταμού Αχελώου, στη

συμβολή του Αχελώου με τον παραπόταμό του Συμνιώτη. Το Δ.Δ. Μεσοχώρας

αποτελούν επίσης και οι συνΟΙ1C\σμοί Εξοχή, Σπίτια και Τουρνό. Το όρος Χατζή

(2.308 μ.) μπορεί κανείς να περπατήσει και να παρατηρήσει από κει τα όρη των

Αθαμάνων, που απλώνονται ΝΑ προς την Άρτα, α')..),ίJ και τις πηγές του Αχελώου

στον oιιcισμό Χαλίκι, καθώς και τα νερά του ποταμού. Χαρακτηριστικόστοιχείο της

Μεσοχώραςαποτελεί η περίφημη λίθινη τοξοτή γέφυρα σε κοντινή απόσταση από το

φράγμα.

28



Γιαwούλα Μαρία Επιπτώσεις λίμνης Μεσοχώρας

•

Δ.Δ. Βαθυρρέιιατος

Ο οικισμός Βαθύρρεμα ανήκει στο δήμο Πινδαίων και βρίσκεται σε υψόμετρο 840 μ.

περίπου. Η απόστασή του από την πόλη των Τρικάλων είναι 48 χλμ. Το όνομά του

σχετίζεται με τη γεωγραφική του θέση, δηλαδή γύρω από τον οικισμό υπάρχουν

άφθονα νερά. Συγκεκριμένα, τα ρέματα Γκούρα, Βλα.χόβρυση, Λαιούσα, Μουσαμάς,

Μπουκουβάλα, Παλιοκόπρl, Ποτιστής, Κανάλια, Λιβάδια, Βαθυρρεμιώτης (ο οποίος

είναι και παραπόταμος του Αχελώου). Το Βαθύρρεμα περιστοιχίζουν δάση από

έλατα και οξυές, ενώ σε mo μεγάλο υψόμετρο περιστοιχίζονταιγυμνές βουνοκορφές.

Τα βουνά Λαίουσα (1.800 μ.) και Τραμπάλα (1.500 μ.) προσφέρουν θέα προς την

πλευρά της Άρτας, ενώ από τη Μαγγανιάρα η θέα προς το Θεσσαλικό κάμπο είναι

πανοραμική. Το ποτάμι που διαπερνά το Βαθύρρεμα είναι ιδανικό για ψάρεμα,

κολύμm και κάμπινγκ, ενώ επιτρέπεται και η πεζοπορία στα βουνά που

περιστοιχίζουντο Βαθύρρεμα.

Δ.Δ. Λιβαδοχωρίου

Ένας ακόμα ορεινός οικισμός του νομού Τρικάλων, το οποίο βρίσκεται σε υψόμετρο

1.100 μ. σnς πλαγιές της νόnας Πίνδου. Το δημοτικό διαμέρισμα υδρεύεται από τα

νερά των πηγών Γκούρας που έρχονται από το όρος Αυγό και της Κρύας Βρύσης, που

χύνονται στον Αχελώο.

Δ.Δ Μοσχόφυτου

Βρίσκεται σε απόσταση 50 χλμ. περίπου από την Πύλη Τρικάλων. Το υψόμετρό του

είναι 800 μ. και βρίσκεται κάτω από nς επιβλητικές κορυφές της Λαιούσας και του

Ξηροβουνίου. Στο Δ.Δ. Μοσχόφυτου ανήκουν και οι οικισμοί Ορεινή, Πλατανάκια

και Λεπτοκαρυά.

Δ.Δ. Νέος ΠεύΙCΗς

Η Νέα Πεύκη βρίσκεται περίπου 63 χλμ. από την πόλη των Τρικάλων και το

υψόμετρό της είναι περίπου 850 μ. Τον οικισμό διαπερνά το ρέμα Κακόρεμα, ενώ

στην είσοδό του ο παραπόταμος του Αχελώου. Το ποτάμι είναι ιδανικό για ψάρεμα

πέστροφας. Τα δάση που περιτριγυρίζουν τον οικισμό είναι το δάσος Γούπατα,

lταμία και Χατζάκου. Σε κοντινή απόσταση από τον οικισμό βρίσκονται οι πηγές

Βρυσούλα και Φράξος (1.200 μ.) και το σπήλαιο Αλώνια, ενώ σε πιο μακρινή

απόσταση βρίσκεται η Κό1C1C1νη Σπηλιά.
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•

Δ.Δ. Πα άμερου

Το δημοτικό διαμέρισμα Παράμερου βρίσκεται σε υψόμετρο 1.000 μ. στις πλαγιές

της νότιας Πίνδου και απέχει περίπου 56 χλμ. από την πόλη των Τρικάλων. Σε

κοντινή απόσταση από τον οικισμό του Παράμερου βρίσκεται το δάσος

Νταλαμήτρου, το οποίο και θεωρείται βιότοπος της αρκούδας, καθώς επίσης

περιστοιχίζεται από τις κορυφές Φούρκα (1.820 μ.), Όρνιο (1.800 μ.) και Πυργάκι

(1.600 μ.). Οι κορυφές είναι κατάλληλες για ορειβασία, ενώ το δάσος για κυνήγι

(http://www.pindeon.gov.gr).

ΔΗΜΟΣΑΙΘΗΚΩΝ

Ανήκει και αυτός ο δήμος διοικητικά στο νομό Τρικάλων και είναι και αυτός ορεινός

δήμος. Τα δημοτικά διαμερίσματα που ανήκουν σε αυτό τον καποδιστριακό δήμο

είναι η Ελάτη, ο Αγ. Νικόλαος, η Αθαμανία, το Βροντερό, το Γαρδίκι, η Δέση, το

Δροσοχώρι, οι Καλόγηροι, το Νεραιδοχώρι, το Περτούλι και η Πύρρα. Ο δήμος έχει

πραγματικό πληθυσμό κατά την απογραφή του 20012.744 κατοίκους.

Δ.Δ. Αχ. Νικολάου

Βρίσκεται σε υψόμετρο 900 μ. και περιβάλλεται από τα βουνά Ξεροβούνι και Καπ

Γκρας. Τα δάση της Κηπιάς, της Μάμπλσς, της Πέτρας και του Χαλικίου αποτελούν

βιότοπο για την πανίδα της περιοχής, όπως αρκούδες, λύκοΙ, πέρδικες κ.ά. Τους

χειμερινούς μήνες ερημώνει, όπως και τα άλλα δημοτικά διαμερίσματα της περιοχής

του Αχελώου.

Δ.Δ. Γαρδικίου

Το Δ.Δ. ΓαρδιlCίoυ βρίσκεται στον ορεινό όγκο της Κακαρδίτσας των Αθαμανικών

Όρων της Νότιας Πίνδου, σε υψόμετρο 1.100 μ. Αποτελείται από τους οικ:ισμούς του

Παλαιοχωρίου και του ΓαρδιlCίoυ. Από την πόλη των Τρικάλων απέχει περίπου 80

χλμ. Ο οικ:ισμός του Γαρδικίου αριθμεί περίπου 850 σπίτια, τα οποία κατά τους

χειμερινούς μήνες είναι ακατοίκητα.

Δ.Δ. Αθαμανίας

Βρίσκεται στην mo ψηλή κορυφή των Τζουμέρκων, την Κακαρδίτσα σε υψόμετρο

2.450 μ., η οποία περιβάλλεται από άλλες τρείς ψηλές κορυφές. Οι κάτοικοι του

ασχολούνται με την κτηνοτροφία, αλλά μόνο κατά τους θερινούς μήνες, αφού το
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χειμώνα το δημοnκό διαμέρισμα ερημώνει. Στο δημοnκό διαμέρισμα βρέθηκαν

αρχαιολογικά ίχνη, όπως νομίσματα.

Δ.Δ. Δέσης

Βρίσκεται σε υψόμετρο 1.070 μ. με ελάχιστο πληθυσμό κατά τους χειμερινούς

μήνες., 1α/ρίως ηλικιωμένο. Κύρια ενασχόληση των κατοίκων αποτελεί η

κτηνοτροφία και η υλοτομία. Στο δημοτικό διαμέρισμα ανήκουν και οι οικισμοί

Φορτόσι και ΒάκαΡL

Δ.Δ. ΔροσΟ)''!!!Ρίου

Βρίσκεται σε υψόμετρο 950 μ. και σε απόσταση 72 χλμ. από την πόλη των Τρικάλων.

Οι κορυφές που το περιστοιχίζουν είναι το Αυγό (2.146 μ.), Τσούκα (1.500 μ.),

Τσάρτα (1.400 μ.) και άλλες mo χαμηλές. Κατά τους χειμερινούς μήνες το δημοnκό

διαμέρισμα είναι αρκετά έρημο, όπως και τα υπόλοιπα δημοτικά διαμερίσματα της

.εριοχής μελέτης.

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΝΕΡΑΙΔΑΣ

Αποτελεί μία από τις τρείς κοινότητες του νομού Τρικάλων (κοινότητα

Ασπροποτάμου Ία/Ι Μυροφύλλου οι άλλες δύο). Τα κοινοτικά διαμερίσματα που

αποτελούν την κοινότητα Νεράιδας είναι η Νεράιδα, το Αρματολικό, η Κορυφή και

το Παχτούρι. Η κοινότητα έ-χει πραγματικό πληθυσμό 1.404 κατοίκους κατά την

απογραφή της ΕΣγΕ το 200 Ι.

Κ.Δ. Αρματοληcού

Σε απόσταση 70 χλμ. Άερίπου από την πόλη των Τρικάλων βρίσκεται το κοινοτικό

διαμέρισμα Αρματολικού σε υψόμετρο 840 μ. Στο κοινοτικό διαμέρισμα ανήκουν οι

συνοικισμοί Λεφέϊκα, Σκλήθρα, Γράβο και Γούρνες (ΑΥία Τριάδα). Κύρια

ενασχόληση των κατοίκων η γεωργία και η κτηνοτροφία. Βρίσκεται ανάμεσα σε

δάση και συγκεκριμένα το δάσος Μαντριά και Τσουραντάνη, με έλατα., δρύς και

ανάμεσα σε βιοτόπους που φιλοξενούν μεγάλο αριθμό ζώων. Η ύδρευση των

ΟΙΊασμών γίνεται από τα νερά των πηγών Μουχαλένες., Διαμαντόβρυση και

Καλαγριές. Σε υψόμετρο 2.000 μ. κοντα στον ΟΙ1Clσμό του Αρματολικού μπορεί

κανείς να διακρίνει την Άρτα, τις απές της Ηγουμενίτσας. αλλά και οικισμούς του

δήμου Αιθήκoov, όπως το Γαρδίκι και τη Δέση.
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Κ.Δ. Κορυφής

Αποτελεί ένα από τα πο1λά ορεινά χωριά του Ασπροποτάμου (ΊΟΟ μ.) και βρίσκεται

σε απόσταση 82 χλμ. από την πόλη των Τρικάλων. Η κύρια ενασχόληση των

κατοίκων είναι η κτηνοτροφία, ενώ αρκετοί εργάζονται και στο φράγμα του

Αχελώου. Οι βουνΟIOOΡφές Καταφίδι (1.380 μ.) και Καπραβούνι (1.100 μ.)

περιστοιχίζουν τον οικισμό. Η ύδρευση του διαμερίσματος γίνεται από τις πηγές

Πηγαδούλι, Καλυβού, Αλατζέκου και Κλήματα. Η περιοχή είναι γεμάτη από έλατα

και οξυές.

Κ.Δ. NερfuQgς

Η κοινότητα Νεράιδας βρίσκεται σε υψόμετρο 1.100 μ. στην ανατολική πλαγιά της

Μεγάλης Ράχης. Βρίσκεται ακριβώς στα σύνορα των νομών Τρικάλων και Άρτας.

Από την κοντινή κορυφή του KpIάlOOpα (2.500 μ.) μπορεί κανείς να δει τη λίμνη των

Ιωαννίνων και την πόλη της Άρτας. Η περιοχή επίσης διαθέτει και ένα ενδιαφέρον

σπήλαιο. Σε μεγάλο υψόμετρο δεσπόζουν οι πηγές της Νεράιδας (2.000 μ.) και του

Xαλιιcίoυ (1.800 μ.)

Κ.Δ. Παχτουρίου

Βρίσκεται σε υψόμετρο 950 μ. σε μιο εσοχή της Μεγάλης Ράχης. Περιβάλλεται από

τις κορυφές Καταφύλλι (2.200 μ.), Παχτουρνέτσα (2.000 μ.), Τσαρδάκι (2.000 μ.) και

Σουφλί (1.900 μ.). Στο ιοοινοτικό διομέρισμα Παχτουρίου ανήκει και ο οικισμός

Αετού. Υπάρχει επίσης και ο βιότοπος στη θέση Αφτί, στα δυτικά του χωριού. απ'

όπου γίνεται εύlOOλη η παρατήρηση άγριων ζώων (ΚΕΝΑΚΑΠ, 1998).
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4. ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ

ΜΕΛΕΤΗΣ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

ΠηΥη. ΕΛ.ΣΤΑΤ. - ΙδιαεπεξερΥασια

ΠΙΝΑΚΑΣ 5: ΠΟΣΟΣΤιΑIΑ ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ 3
ΕΠΙΛΕΧΘΕΝΤΩΝ ΔΗΜΩΝ

1971-1981 1981-1991 1991-2001
Σύνολο Υώοα, 11,08% 5,38% 6,82%
Θεσσαλία 5,42% 5,11% 3,10%
Ν.Τοικάλων 0,55% 3,53% -0,64%
Δ. Πινδαίων -20,34% 20,22% -48,50%
Δ. Aι!lήKων 8,21% 1,64% -40,66%
Κ. Νεοάιδα, -6,28% 82,58% -68,71%. .

Στον παραπάνω πίνακα 'Καταγράφουμε την πληθυσμιακή εξέλιξη του

πληθυσμού της περιοχής μελέτης από την απογραφή του 1971 έως και την απογραφή

του 2001. Χαρωcτηρισnκά για το Δ. Πινδαίων βλέπουμε από την απογραφή του

1971 έως και την απογραφή του 1981 ότι ο πληθυσμός παρουσιάζει μια μείωση

20,34%. Αμέσως μετά από το 1981 έως και το 1991 παραυσιάζει αύξηση της τάξης

του 20,22%, ενώ από το 1991 έως και το 2001 παραυσιάζει μείωση 48,50%. Όσον

αφορά το Δ. Αιθήκων από το 1971 έως το 1981, αλλά 'ΚαΙ από το 1981 έως και το

1991 παρουσιάζει μια μικρή αύξηση, ενώ από το 1991 έως και το 2001 παρουσιάζει

μείωση 40,66%. Τέλος, για την Κ. Νεράιδσς έχουμε μια μεγάλη αύξηση από το 1981

έως το 1991, περίπου 83%, ενώ από το 1991 έως την απογραφή του 2001 ο

πληθυσμός του δήμου παρουσιάζει μείωση περίπου 68,71%.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 6: ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΆ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Δήμος ή Δημοτικό
Μεταβολή Μεταβολή

Νομός
κοινότητα διαμέρισμα

Οικισμός Μόνιμος πληθυσμός μόνιμου Πραγμαnκόςπληθυσμός πραγματικού

πληθυσμού πληθυσμού

Απογραφή Απογραφή
1991-2001

Απογραφή Απογραφή
1991-2001

1991 2001 (%) 1991 2001 (%)

Τρικάλων 136.420 132.689 -2,73% 138.743 138.047 -5,01 %
Δ.Πινδαίων 2.018 1.187 -41,18% 2.236 2.136 -4,47%

Μεσοχώρας 453 212 -53,21% 491 470 -4,27%
Μεσοχώρας 432 198 -54,17% 459 415 -9,59%

Βαθυρρέματος 72 41 -43,05% 72 75 4,16%
Βαθυρρέματος 72 41 -43,05% 72 75 4,16%

Λιβαδοχωρίου 73 54 -26,02% 72 99 37,5%
Λιβαδοχωρίου 73 54 -26,02% 72 99 37,5%

Μοσχόφυτου 86 33 -61,63% 87 159 82,76%
Μοσχόφυτου 49 18 -63,26% 45 84 86,67%

ΝέαςΠεύκης 47 29 -38,29% 100 14 Ι 41,00%
ΝέαςΠεύκης 47 29 -38,29% 100 14 Ι 41,00%

Παράμερου 46 4 -91,30% 57 50 -12,28%
Παράμερου 46 4 -91,30% 57 50 -12,28%

Δ.Αιθήκων 1.929 1.360 -29,49% 2.292 2.744 19,72%
Λγ. Νικολάου 23 4 -82,61 % 32 22 -31,25%

Λγ. Νικολάου 23 4 -82,61% 32 22 -3 Ι ,25%
Γαρδικίου 283 184 -34,98% 359 518 44,29%

Παλαιχωρίου 152 155 1,97% 152 157 3,29%
Γαρδικίου 131 29 -77,86% 207 361 74,39%

Αθαμανίας
.

Ο 2 - 100 132 32,00%
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ΑΟαμανίαc Ο 2 - 100 132 32,00%
Δέσης 118 39 -66,95% 125 92 -26,4%

Δέσης 49 13 -73,47% 45 44 -2,22%
Βακαρίου 20 7 -65,00% 22 28 27,27%

Δροσοχωρίου 22 Ι -95,45% 95 10 -89,47%
Δροσοχωρίου 22 Ι -95,45% 95 10 -89,47%

Κ.Νεράιδας 875 341 -61,02% 1.090 944 -13,39%
Αρματολικού 323 117 -63,78% 423 334 -21,04%

Αρματολικού 217 80 -63,13% 275 234 -14,91%
Κορυφής 141 67 -52,48% 134 165 23,13%

Κορυφής 141 67 -52,48% 134 165 23,13%
Νεράιδας 193 97 -49,74% 244 277 13,52%

Νεράιδας 124 55 -55,64% 164 180 9,76%
ΠαχιtOυρίoυ 218 60 -72,48% 289 168 -41,87%

ΠαχιtOυρίoυ 138 36 -73,91% 193 168 -12,95%
Πηγη. ΕΑ.ΣΤΑΤ.1991 &2001-1διαεπεξεργασια
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Κατά την περίοδο 1991-2001, η περιοχή μελέτης παρouσιάζει σημανnκή

μείωση του μόνιμου πληθυσμού σε όλους τους δήμους και ταυτόχρονα σε όλα τα

δημοτικά διαμερίσματα. Ο οι1Ctσμός που αποτελεί εξαίρεση και που παρουσιάζει μία

μικρή αύξηση του πληθυσμού κατά την απογραφή του 2001 είναι αυτός του

Παλαιοχωρίοι> (Ι ,97%). Το μέγεθος της μείωσης ΤΟι> πληΘUσμoύ διαφέρει σημαντικά

ανά δημοnκό διαμέρισμα. Πιο ""Υ""κριμένα, το Δ.Δ. Λιβαδοχωρίοιι (Δ. Aιtιήκων)

παρoumάζει μείωση κατά 26,02%, ενώ το Δ.Δ. Δροσοχωρίοι> (Δ. Aιtιήκων)

παρουσιάζει μείωση κατά 95,45%. Ωστόσο, χαρακτηριστική είναι και η περίπτωση

δημοτικών διαμερισμάτων, που από Ο κατοίκους την απογραφή του 1991 σημείωσε

αύξηση σε 2 κατοίκους στην επόμενη απογραφή. Μείωση παρουσιάζουν και οι 3

επιλεχθέντες δήμοι.

Σχετικά με τον πραγματικό πληθυσμό βλέπουμε ότι εδώ παρουσιάζονται

περιπτώσεις αύξησης και μείωσης ταιιτόχρονα. Τη μεγαλύτερη αύξηση παΡOιιmάζει

το Δ.Δ. Μοσχόφυτου του Δ. Πινδαίων κατά 82,76%, ενώ τη μικρότερη αύξηση

παρουσιάζει το Δ.Δ. Παλαιοχωρίου του Δ. Αιθήκων κατά 4,17%. Και στην

περίπτωση τοι> πραγμαnκού πληΘUσμOύ παΡOUΣΙΆζεται μεγάλη απόκλιση από τη

μικρότερη μείωση στη μεγαλύτερη. Δηλαδή, τη μικρότερη μείωση εμφανίζει το Δ.Δ.

Δέσης τοι> Δ. Aιtιήκων (-2,22%), ενώ τη μεγαλύτερη το Δ.Δ. Δροσοχωρίοι> ΤΟι> Δ.

Aιtιήκων (-89,47%).

Το φαινόμενο της περιοχής είναι η καταγραφή του πληθυσμού, όχι στον τόπο

μόνιμης κατοικίας, αλλά στον τόπο καταγωγής τους. Συνήθως, ο πληθυσμός στα

δημοτικά διαμερίσματα αυξάνεται κατά τους θερινούς μήνες.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 7: Ι-ΙΛΙΚΙΑΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ

ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΤΟΥ 2001
0-14 15-24 25-39 40-54 Ι 55-64 Ι 65-79 Ι 80 και άνω Ι Σύνολο

Σύνολο χώρας 1.660.899 1.561.637 2.500.772 2.183.267 .-. 1.200.289 1.497.181 330.0529 0.934.097
(15,19%) [14,28%) [22,87%) (19.97%) (10.98%) (13.69%) (3,02%) 100,00%)

Ν.Τρικάλων 20.472 15.180 25.363 26.347 17.852 22.425 5.050 132.689
(15,42%) (11,44%) (19,11%) (19,85%) (13,45%) (16,90%) (3,80%) 100,00%)

Δ. Πινδαίων 150 110 187 162 187 332 59 1.187
112,63%) [9,26%) [15,75%) (13,64%) (15,75%) (27,96%) (4,97%) 100,00%)

Δ.Δ Μεσοχώρας 14 13 22 26 45 78 14 212
(6,60%) (6,13%) (10,37%) (12,26%) (21,22%) (36,79%) (6,60%) (100,00%)

Δ.Δ.Βαθυρρέματος 4 2 8 4 9 14 Ο 41
(9,75%) (4,87%) (19,51%) (9,75%) (21,95%) (34,14%) (00,00%) (100,00%)

Δ.Δ.Λιβαδοχωρίου 5 Ι 6 9 9 22 2 54
(9,26%) (1,85%) (","%) (16,67%) (16,67%) (40,74%) (3,70%) (100,00%)

Δ.Δ.Μοσχόφυτου 3 3 6 5 Ο 16 Ο 33
(9,09%) (9,09%) (18,18%) (15,15%) (00,00%) (48,48%) (00,00%) (100,00%)

Δ.Δ.Νέας Πεύκης 4 Ι 6 3 Ι 14 Ο 29
(13,79%) (3,44%) (20,70%) (10,34%) (3,45%) (48,27%) (00,00%) (100,00%)

Δ.Δ Παράμερου Ο Ο Ο Ι 2 Ι Ο 4
(00,00%) (00,00%) (00,00%) (25,00%) (50,00%) (25,00%) (00,00%) (100,00%)

Δ. Αιθήκων 187 127 229 241 181 306 89 1.360
(13,75%) (9,33%) (16,83%) (17,72%) (13,31 %) (22,50%) (6,54%) 100,00%)

Δ.Δ.Αγ.Νικολάου Ο Ο Ι Ο Ο 3 Ο 4
(00,00%) (00,00%) (25,00%) (00,00%) (00,00%) (75,00%) (00,00%) (100,00%)

Δ.Δ.Γαρδικίου 46 22 40 23 24 22 7 184
(25%) (11,85%) (21,73%) (12,50%) (13,04%) (Ι 1,85%) (3,80%) (100,00%)
0-14 15-24 25-39 40-54 55-64 65-79 80 και άνω Σύνολο

37



--7 .'",

Γιαwούλα Μαρία Επιπτώσεις λίμνης Μεσοχώρας

Πηγη. ΕΛ.ΣΤΑΤ. 200I-Ιδιαεπεξεργασια

Δ.Δ.Αθαμανίας Ο Ο Ο Ι Ο Ο 1 2
(00,00%) (00,00%) (00,00%) (50,00%) (00,00%) (00,00%) (50,00%) (100,00%)

Δ.Δ.Δέσης Ι 2 9 4 8 14 1 39
(2,56%) (5,12%) (23,07%) (10,25%) (20,51%) (35,90%) (2,56%) (100,00%)

Δ.Δ.Δροσοχωρίου Ο Ο Ι Ο Ο Ο Ο Ι

(00,00%) (00,00%) (100,00%) (00,00%) (00,00%) (00,00%) (00,00%) (100,00%)
Κ. Nεράιδ<iς 30 37 47 58 61 89 19 341

(879%] 00,85%] 03,78%) 117,00%) 07,89%] 126,09%) 14,69%) 1100,00%)
Κ.Δ.Αρματολικού 12 16 15 23 16 27 8 117

(10,25%) (13,67%) (12,82%) (19,65%) (13,67%) (23,07%) (6,83%) (100,00%)
Κ.Δ.Κορυφής 10 11 14 13 26 24 6 67

(14,92%) (16,41%) (20,89%) (19,40%) (38,80%) (35,82%) (8,95%) (100,00%)
Κ.Δ.Νεράιδας 7 6 15 13 26 24 6 97

0,21%) (6,18%) (15,46%) (13,40%) (26,80%) (24,74%) (6,18%) (100,00%)
Κ.Δ.Παχτουρίου 1 4 3 9 11 30 2 60

(1,67%) (6,67%) (5,00%) (15,00%) (18,33%) (50,00%) (3,33%) (100,00%). .
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Σύμφωνα με τον Πίνακα 6: HλΙ1α/lκή διάρθρωση πληθυσμού περιοχής μελέτης

κατά την απσΥραφή του 2001, ο Δ. Πινδαίων είχε συνολικό μόνιμο πληθυσμό 1.187

κατοίκους. Από το συνολικό πληθυσμό, το μεγαλύτερο ποσοστό καταλαμβάνει η

ηλικιακή ομάδα των 65-79. Αυτό δικαιολογείται από την ορεινότητα του δήμου, η

οποία αποτρέπει τις νέες ηλΙ1α/lκές ομάδες να εγκατασταθούν μόνιμα στο δήμο, αλλά

και στα υπόλοιπα δημοτικά διαμερίσματά του. Παρατηρώντας αναλυτικά κάθε

δημοτικό διαμέρισμα, βλέπουμε ότι το δημοτικό διαμέρισμα της Μεσοχώρας, το

οποίο και επηρεάζεται σε μέγιστο βαθμό από το φράγμα και τη δημιουργία της

τεχνητής λίμνης, παρουσιάζει τον μεγαλύτερο πληθυσμό σε σχέση με τα άλλα

δημοτικά διαμερίσματα. Και εδώ, όπως και στο σύνολο του δήμου, η ηλικιακή

ομάδα με το μεγαλύτερο πληθυσμό είναι η 65-79. Παρατηρώντας και τα υπόλοιπα

δημοτικά διαμερίσματα του Δ. Πινδαίων, ο συνολικός τους πληθυσμός είναι

ελάχιστος σε σχέση με το σύνολο του Δ.Δ. Μεσοχώρας. Χαρακτηριστικά, το Δ.Δ.

Παράμερου έχει μόνο 4 μόνιμους κατοίκους, από ένα κάτοικο στις ηλικιακές ομάδες

40-54 και 65-79 και δύο κατοίκους στην ομάδα 55-Μ.

ΣιryKεvτρωΤΙKά., μπορούμε να συμπεράνουμε ότι το μεγάλο υψόμετρο του

δήμου και οι δύσβατες συνθήκες ζωής αποτρέπουν τον πληθυσμό να παραμείνει

μόνιμα στα δημοτικά διαμερίσματα του δήμου ενώ εmσκέπτεται τον τόπο καταγωγής

του μόνο κατά τους θερινούς μήνες.

Ο Δ. Αιθήκων κατά την απσΥραφή του 200 Ι είχε μόνιμο πληθυσμό 1.360

κατοίκους. Όπως και στον Δ. Πινδαίων, έτσι και εδώ, η ηλικιακή ομάδα με το

μεγαλύτερο πληθυσμό είναι η 65-79 για τους ίδιους λόγους. Αναλυτικά, εξετάζοντας

κάθε δημοτικό διαμέρισμα που θα επηρεαστεί από τη τεχνητή λίμνη, το Δ.Δ.

Γαρδιιdoυ είναι αυτό με τον μεγαλύτερο πληθυσμό (184 μόνιμους κατοίκους). Αυτό

που είναι αξιοσημείωτο για το Δ.Δ. Γαρδιιdoυ είναι ότι η ηλικιακή ομάδα με το

μεγαλύτερο πληθυσμό είναι η 0-14 με 46 μόνιμους κατοίκους και αμέσως μετά

ακολουθεί η ηλικιακή ομάδα 25-39. Αυτό ίσως εξηγείται από τις βελτιωμένες

υποδομές εκπαίδευσης, υγείας κλπ, σε σχέση με τα άλλο δημοτικά διαμερίσματα του

δήμου και του άλλου δήμου και κοινότητας. Ωστόσο, για το Δ.Δ. Δροσοχωρίου

πρέπει να πούμε ότι έχει μόνο ένα μόνιμο κάτοικο και αυτός ανήκει στην ηλικιακή

ομάδα 25-39.

Η Κ. Νεράιδας κατά την απογραφή του 200 Ι είχε μόνιμο πληθυσμό 341

κατοίκους. Το Κ.Δ. Αρματολικού παρουσιάζει το μεγαλύτερο πληθυσμό σε σχέση με

τα άλλα κοινοτικά διαμερίσματα (117 κάτοικοι) και με το μεγαλύτερο πληθυσμό στην
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ηλικιακή ομάδα 65-79. Ακολουθεί το Κ.Δ. Νεράιδας με 97 κατοίκους. Στο σύνολο

των Κ.Δ. οι ηλικιακές ομάδες 55-64 και 65-79 παρουσιάζουν τους μεγαλύτερους

πληθυσμούς, όπως και στο Δ. Πινδαίων λόγω δύσκολων συνθηκών διαμονής στην

κοινότητα.

4.1 ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΗ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ

Η πυκνότητα του πληθυσμού είναι το στοιχείο που μας δίνει τον αριθμό των

ατόμων που υπάρχουν ανά τετραγωνικό χιλιόμετρο έκτασης, δηλαδή μας δείχνει αν

μια περιοχή είναι πυκνοκατοικημένη ή όχι. Στην περίπτωσή μας, εξετάζοντας την

πυκνότητα συνολικά του νομού θα δούμε ότι έχει ενδιαφέρον να τη συγκρίνουμε με

την πυκνότητα του πληθυσμού στην περιοχή μελέτης.

ΠΙΝΑΚΑΣ 8: ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΗ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡlOΧΗ ΜΕΛΕΤΗΣ

Πληθυσμός
Έκταση Πυκνότητα

(σε (άτοαα ανά τετο.Υλμ.)

1991 2001 χιλ.στρεμ) 1991 2001

~ΙKάλων 138.743 138.047 3.383,90 41 41
4.035 3.854 306,1 13 12

Δ. Π,νδαίων 2.307 2.128 102,6 20 20
Δ.Δ.ΜεσΟ1ώρα, 529 469 27,6 19 17
Δ.Δ.Βαθυοοέαατοο 72 75 12,4 6 6
Δ.Δ ΛιβαδΟ1ωρίου 72 99 10,9 6 9
Δ.Δ.ΜοσΥόφυτου 87 159 22,3 4 7
Δ.Δ Νέα, Πεύκη, 100 141 11 , Ι 9 13
Δ.Δ. Παοάαεοου 57 50 18,3 3 3
Δ.Aιθt1κων 638 775 144,6 4 5
Δ.Δ. ΑΥ. Νικολάου 32 22 11 3 2
Δ.Δ. ΓαPδιΙCΊoυ 359 518 48,7 7 11
Δ.Δ. Αθααανίαο 100 132 27,8 4 5
Δ.Δ. Δέση, 125 92 37 3 3
Δ.Δ.ΔοοσΟΥωοίου 22 10 20.1 Ι Ο

Κ. Νεράιδα, 1.090 951 58,9 19 16
Κ.Δ. Αοαατολικού 423 334 9,6 44 35
Κ.Δ. Κορυφή, 134 165 11,6 12 14
Κ.Δ. Νεοάιδαο 244 277 17, Ι 14 16
Κ.Δ. Παuουρίου 289 168 20,6 14 9
Πη~. ΚΕΝΑΚΑΠ, 200Ι-Ιδ", επεξερΥασ",

Όπως προκύπτει από τον πίνακα πληθυσμιακής πυκνότητας βλέπουμε ότι η

περιοχή που παρουσιάζει τη μεγαλύτερη πληθυσμιακή πυκνότητα είναι ο Δ. Πινδαίων
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με 20 άτομα ανά τετρ. χλμ. και το 1991 και το 2001, ακολουθεί η κοινότητα Νεράιδας

και τέλος ο Δ. Αιθήκων. Ωστόσο, θα πρέπει να σημειωθεί ότι ο υπολογισμός των

πληθυσμών των απογραφών έχει γίνει με βάση τα δημοτικά διαμερίσματα που

μελετάμε και όχι με το σύνολο αυτών σε κάθε δήμο. Το δημοτικό διαμέρισμα με τη

μικρότερη πληθυσμιακή πυκνότητα είναι αυτό του Δροσοχωρίου, με έναν κάτοικο

ανά τετρ. χλμ. την απογραφή του 1991.

4.2ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΔΙΆΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ

Μετά την κατανομή του πληθυσμού της περιοχής μελέτης σε κατηγορίες, ο

υπολογισμός ορισμένων δεικτών μας δίνει αρκετές πληροφορίες για την ανάλυση και

περιγραφή της δημογραφικής κατάστασης στην περιοχή. Από τον πίνακα 6 της

ηλικιακής διάρθρωσης προκύπτουν οι τρείς ηλικιακές ομάδες: 0-14, 15-64 και 65 και

άνω. Ο διαχωρισμός αυτός μας επιτρέπει να υπολογίσουμε το δείκτη εξάρτησης και

το δείκτη γήρανσης.

Ο δείκτης εξάρτησης' δείχνει την αναλογία των ατόμων που για δημογραφικούς

λόγους (λόγω ηλικίας) εξαρτώνται από τη δραστηριότητα των άλλων. Δηλαδή,

φανερώνει πόσα άτομα μικρής ηλιιcίας και ηλικιωμένοι αντιστοιχούν σε 100 άτομα

παραγωγικής ηλικίας (15-64). Ο υψηλός δείκτης εξάρτησης θεωρείται ένδειξη μη

ικανοποιητικής προοπτικής ανάπτυξης μιας περιοχής.

Ο δείκτης γήρανσης' του πληθυσμού μας δίνει το ποσοστό που αντιπροσωπεύει

ο ηλικιωμένος πληθυσμός σε σχέση με τα παιδιά. Δηλαδή, ο λόγος των ατόμων 65+

προς τον πληθυσμό των παιδιών ηλιΙCΊΑς 0-14 ετών. Ο παρακάτω πίνακας

δημιουρ-Υήθηκε για την παρουσίαση των ηλικιακών ομάδων συγκεντρωτικά για τον

υπολογισμό των δεικτών.

1 Δείκτης εξάρτησης: (Ρ (1)'1.ιι+P(>MΙΙ>/P(1~-MΙΙ]* ]00
2 Δείκτης γήρανσης: (P(;'MW Ρ (1).1.ιι]*IΟΟ
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Πηγη. ΕΛ.ΣΤΑΤ. 2001- Ιδια επεξεργασια

ΠΙΝΑΚΑΣ9: 1·IΛΙΚΙΑΚΙ·1 ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΠΛl-IΘΥΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡlOΧl-IΣ

ΜΕΛΕΤΗΣ (ΑΠΟΓΡΑΦΗ 2(01)
0-14 15-64 >65 Σύνολο

Σύνολο Υ.ώρ<1\; 1.664.085 7.468.395 1.831.540 10.964.020
Ν. Τρικάλων - ι-

21.148
Ι-

89.189 27.758 138.047
Δ. Πινδαίων 304 1.313 519 2.136
Δ.Δ. Μεσοχώοαc 62 287 12 Ι 470
Δ.Δ. Βαθυοέι-ιι-ιατος 12 42 21 75
Δ.Δ. Λιβαδοχωρίου 12 53 34 99
Δ.Δ. ΜοσΥόφυτου 19 95 45 159
Δ.Δ. Νέας Πεύκης 18 96 27 14 Ι

Δ.Δ. Παοάι.ιεοου 4 33 13 50
Δ. ΑιΒι!κων 415 1.792 537 2.744
Δ.Δ. Αγ. Νικολάου 3 16 3 22
Δ.Δ. Γαοδικίου 93 330 95 518
Δ.Δ. Aeauaviac 13 96 23 132
Δ.Δ. Δέσnς 3 64 25 92
Δ.Δ. Δροσοχωρίου 2 7 Ι 10
Κ. NεDάιδac: 120 618 206 944
Κ.Δ. Αρι-ιατολικού 65 219 50 334
Κ.Δ. ΚοουΦής 25 109 31 165
Κ.Δ. Νεράιδας 22 194 61 277
Κ.Δ. ΠαΥτουοίου 8 96 64 168.

Πllγη. ΕΛ.ΣΤΑΤ. 2001-Ιδια επεξεργασια

ΠΙΝΑΚΑΣ 10: ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΕΡlOΧΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

(ΑΠΟΓΡΑΦΗ 2(01)
Δείκτ/ςεξάΡτ/σnς Δείκτ/ςmpavonc

Σύνολο 0,47 1,10
Ν.Ταικάλων 0,54 1.31
Δ. Πινδσίων 0,62 1,70
Δ.Δ.Μεσοχώρας 0,63 1,95
Δ.Δ.Βαθυοοέuατοc 0,78 1,75
Δ.ΔΛιβαδΟΥωρίου 0,86 2,83
Δ.Δ.ΜοσΥόφυτου 0,67 2,36
Δ.Δ Νέας Πεύκης 0,47 1,5
Δ.Δ. Παοάι.ιεοου 0,51 3,25
Δ.Aιθtικων 0,53 1,29
Δ.Δ. Αγ. Νικολάου 0,37 Ι

Δ.Δ. Γαρδικίου 0,57 1,02
Δ.Δ. Aeauaviac 0,37 1,76
Δ.Δ. Δέσnς 0,44 8,33
Δ.Δ. ΔροσΟΥωοίου 0,42 0,5
Κ. Νερά1δαc 0,53 1,72
Κ.Δ. Αοuατολικού 0,52 0,77
Κ.Δ. ΚορυΦής 0,51 1,24
κ'Δ. Νεοάιδσς 0,43 2,77
Κ.Δ. ΠαΎτουρίου 0,75 8 -
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Ο παροπάνω πίνακας απεικονίζει το δείκτη εξάρτησης και δείκτη γήρανσης.

Όπως βλέπουμε, ο δείκτης εξάρτησης κυμαίνεται από 0,37 έως 0,86 στους τρεiς

επιλεχθέντες δήμους. Η αναλΟ'Υία δηλαδή των νέων και ηλικιωμένων πληθυσμών

προς την παραγωγική ηλιΙCΊΑ βρίσκεται σε σχετικά καλά επίπεδα. Σχετικά με το

δείκτη γήρανσης όπως βλέπουμε, ο πληθυσμός των ηλικιωμένων είναι μεγαλύτερος

από τον πληΟυσμό των νέων. Ο δείκτης κυμαίνεται από 0,5 στο Δ.Δ. Δροσοχωρίου

έως 8,33 στο Δ.Δ. Δέσης. Αυτό δείχνει ότι στην περιοχή μελέτης εmκροτεί κυρίως ο

ηλικιωμένος πληθυσμός από το νέο. Όπως αναφέραμε και παραπάνω, η περιοχή της

ευρύτερης περιοχής από τη λίμνη Μεσοχώρας αποθαρρύνει το νέο πληθυσμό για

μόνιμη εγκατάσταση, λόγω της έλλειψης υποδομών και του κακού ανάγλυφου της

περιοχής.

4.3ΕΙΙΠΙΕΔΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Το επίπεδο εκπαίδευσης μιας περιοχής αποτελεί ένα κοινωνικό χαρακτηριστικό.

σύμφωνα με το οποίο φανερώνεται το επίπεδο μόρφωσης μιας περιοχής.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 11: ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΙΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Κάτοχοι Κάτοχοι Πτυχιού- Πτυχιού- Απόφοιτοι Απόφοιτοι Απόφοιτοι Φοιτούν Ε'γΚατέλειψαν Δεγνω- Σύνολο

διδακτο- μεταπτυ- χο! ΑΕΙ χο! ΤΕΙ μέσης τριτάξιου δημοτικού στο το δημοτικό. ρίζουν

ρικού χιακού εκπαί- Γυμνασίου δημοπκό αλλά γραφή

δευσης γνωρίζουν και ανά-

γραφή και γνωση

ανάγνωση

Θεσσαλία 688 1.452 49.861 18.693 130.102 77.085 239.037 4ό.743 59.492 44.625 710.200
Ν.

43 109 5.470 1.599 10.595 5.055 13.773 3.614 3.127 2.188 48.537
Τρικάλων

Δ. Πινδαίων 1 Ι 89 22 300 18"L 7<10 134 262 221 2.023
Δ.Δ.Μεσο

Ι Ο 39 10 106 35 149 31 52 16 449. γώοαο

Δ.Δ.Βαθυρ
Ο Ο Ι Ι 8 2 35 4 12 7 71

ρέματος

Δ.Δ.

Λιβαδοχωρί Ο Ο 1 Ο 10 6 34 5 21 17 95
ου

Δ.Δ.

Μοσχόφυτο Ο Ο 9 3 25 13 48 10 27 15 152
υ

Δ.Δ. Νέας
Ο Ο 14 Ι 39 15 33 6 13 8 134

Πεύκης

Δ.Δ.
Ο Ο 2 Ο 6 12 6 Ι 17 2 47

Παράμερου

Δ. Αιθήκων Ο 12 174 64 418 311 914 178 214 179 2.619

Δ.Δ.Αγ.
Ο Ο 2 Ο Ι Ι 7 Ο Ο 3 19

Νικολάου

Δ.Δ. Ο 1 24 6 51 57 226 37 25 35 484
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Πηγη. ΕΛ.Σ rΑΤ 200I-Ιδια επεξεργασω

Γαρδικίου

Δ.Δ.
Ο Ο 7 3 27 18 53 4 6 5 129

Αθαμανία,

Δ.Δ. Δέσnς Ο Ο Ο 4 6 12 31 Ι 17 14 91
Δ.Δ.

Δρσσσχωρί Ο Ο Ο Ι 5 2 2 Ο Ο Ο 10
ου

Κ.
Ο Ι 32 14 159 96 358 47 69 92 90

Nε.άιδιιc

Κ.Δ.

Αρματολικο Ο Ο 7 3 57 50 111 25 24 20 314
ύ

Κ.Δ.
Ο Ο 7 Ι 33 10 61 9

Κορυφής
Ι 28 152

Κ.Δ.
Ο Ι 11 6 50 22 110

Νεράιδας
11 28 27 272

Κ.Δ.
Ο Ο 7 4 19 14

Παχτσυρίου
76 2 16 17 163

.
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Παρουσιάζονται στοιχεία για το Ν. Τρηcάλων, για την Περιφέρεια Θεσσαλίας.

την περιοχή μελέτης και για τα δημοηκά διαμερίσματα. Με μια πρώτη ματιά γίνεται

αντtληπτό πως υπάρχει μια ανάλοΥη σχέση του επιπέδου εκπαίδευσης των κατοίκων

της περιοχής μελέτης σε σχέση με τους κατοίκους του συνόλου του Ν. Τρικάλων. Σε

όλn. τα δημοτικά διαμερίσματα επικρατεί ισορροπία κυρίως στο επίπεδο των

αποφοίτων στοιχειώδους εκπαίδευσης (Δημοτικό, Γυμνάσιο), όπου νομός και δήμοι

παρουσιάζουν σχεδόν ίδιο ποσοστό. Μεγάλο ποσοστό στο σύνολο των δήμων

καταλαμβάνει ο πληθυσμός που δε γνωρίζει γραφή και ανάγνωση. Οσον αφορά τους

τίτλους διδακτορικού και μεταπτυχιακού βλέπουμε ότι το ποσοστό των κατόχων

αυτών είναι μηδενικό, σε σχέση με ης άλλες βαθμίδες εκπαίδευσης.

Χαρακτηριστικά, τίτλο διδακτορικού κατέχει μόνο ένα άτομο στο Δ.Δ. Μεσοχώρας

του Δ. Πινδαίων, ενώ τίτλο μεταπτυχιακού διαθέτουν μόνο δύο άτομα στο σύνολο

των μελετώμενων δημοτικών διαμερισμάτων. Τα ποσοστά αυτών των δύο τίτλων

είναι επίσης χαμηλά και στο νομό και στην περιφέρεια. Η παρουσίαση των

παραπάνω στοιχείων δίνει την αίσθηση πως στην περιοχή μελέτης το επίπεδο

εκπαίδευσης υπολείπεται σε σχέση με αυτό του συνόλου του νομού. Τα παραπάνω

ποσοστά δικαιολογούνται από το μεγάλο ποσοστό ηλΙ1C1.ωμένου πληθυσμού και από

το γεγονός ότι η περιοχή μελέτης είναι ορεινή, πράγμα που αποθαρρύνει τον

πληθυσμό για συνέχιση των σπουδών.
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5. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι2:ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΣ ΕΝΕΡΓΟΣ, ΜΗ ΕΝΕΡΓΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ

Οικονοιιικώς ενεΟΎοί

Aπασ'1oλoύμεvOΙ Άνεογοι

Δε δήλωσαν Οικονομικώς

Σύνολο
Σύνολο

Πρωτογενής Δευτερογενής Τριτογενής κλάδο
Σύνολο

μη ενεργοί

τομέας τομέας τομέας οικονομικής

δραστηριότητας

Ν. Ίρικάλων 52.379 47.177 14,339 9.005 23,114 719 5.202 80.310
Δ. Πινδαίων 359 319 144 90 84 Ι 40 828
Δ.Δ. Μεσοχώρας 41 36 6 15 15 Ο 5 171
Δ.Δ.

13 13 9 4 Ο Ο Ο 28
Βαθυρρέuατοc

Δ.Δ.
16 15 6 7 2 Ο Ι 38

Λιβαδοχωρίου

Δ.Δ.
12 9 4 Ι 4 Ο 3 21

Μοσχ.όφυτου

Δ.Δ. Νέας
6 6 Ι Ι 4 Ο Ο 23

Πεύκηο

Δ.Δ. Παράμερου 2 2 2 Ο Ο Ο Ο 2
Δ, Αιθήκων 474 407 131 98 171 7 67 886
Δ.Δ.Αγ.

Ι Ι Ι Ο Ο Ο Ο 3
Νικολάου

Δ.Δ. Γαοδικίου 67 63 17 35 10 Ι 4 117

Δ:Δ.Αθαμανίαο Ι

Δ.Δ. Δέσηο 22 20 13 3 4 Ο 2 17
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Πηγη. ΕΛ.ΣΤΑΤ. 2001 -Ιδια επεξεργασια

Δ.Δ.
Ι Ι Ο Ο Ι Ο Ο Ο

Δροσοχωρίου

Κ.Ν 110 89 38 21 19 11 2 23;
Κ.Δ.

37 24 9 6 6 3 13 80
Αοματολικού

Κ.Δ. Κορυφή, 26 21 10 7 Ο 4 5 41
Κ.Δ. Νεράιδας 32 30 14 6 8 2 2 65
Κ.Δ. Παχτουρίου 15 14 5 2 5 2 1 45.
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•

Στον παραπάνω πίνακα αναγράφεται ο οικονομικά ενεργός πληθυσμός και ο

οικονομικά μη ενεργός πληθυσμός της περιοχής μελέτης. Όταν αναφερόμαστε στον

οικονομικά ενεργό πληθυσμό μιας περιοχής εwooύμε τον πληθυσμό που εργάζεται

και προσφέρεται για εργασία. Το σύνολο του πληθυσμού που δεν εργάζεται και δεν

αναζητά εργασία αποτελεί τον οικονομικά μη ενεργό πληθυσμό. Ο οικονομικώς

ενεργός πληθυσμός διαχωρίζεται σε απασχολούμενους, οι οποίοι κατηγοριοποιούνται

σε απασχολούμενους του πρωτογενούς τομέα, του δευτερογενούς και του τριτογενούς

και σε άνεργοιις. Ο οικονομικώς μη ενεργός πληθυσμός της περιοχής μελέτης

καταλαμβάνει μεγαλύτερο ποσοστό από τον οικονομικώς ενεργό πληθυσμό. Ωστόσο,

μικρό ποσοστό σε σχέση με το συνολικό πληθυσμό καταλαμβάνουν οι άνεργοι, αφού

και οι τρείς οικονομικοί κλάδοι απασχολούν κάποιο ποσοστό πληθυσμού.

Αναλυnκότερα, σε επίπεδο δήμου, ο πρωτογενής τομέας είναι αυτός που απασχολεί

το μεγαλύτερο αριθμό κατοίΚα/ν, εξαιτίας του ανάγλυφου της περιοχής που επιτρέπει

την απασχόληση με τη γεωργία, την κτηνοτροφία, καθώς και την αλιεία 'λi>γω του

ποταμού Αχελώου. Στην ίδια αναλογία, βρίσκεται και η απασχόληση του

πρωτογενούς τομέα σε επίπεδο δημοτικού διαμερίσματος. Σχετικά τώρα με τους

άλλαιις δόο οικονομικοός τομείς βλέποιιμε ότι στο Δ. Πινδαίων και στην Κ. Νεράιδας

επικρατεί ο δευτερογενής τομέας, σε αντίθεση με τον τριτογενή τομέα που εmKρατεί

στο Δ. Αιθήκων, καθώς και στο σύνολο του νομού.

5.1 ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ

ΓεωΡΥία

Η γεωργία αποτελεί για την περιοχή μελέτης τον παραδοσιακό κλάδο απασχόλησης

και συνδέεται άμεσα με την κτηνοτροφία, δημιουργώντας έτσι μία δυνατή σχέση

στην οικονομία μιας περιοχής. Η περιοχή μελέτης χαρακτηρίζεται από μεγάλες

εκτάσεις γεωργικών εκμεταλλεύσεων, μεγάλες κλίσεις εδάφους και έλλειψη

ιιποδομών και πληροφόρησης. Τα είδη ποιι καλλιεργοόνται δεν είναι πολλά,

σιryκεκριμένα στην περιοχή επικρατεί το KαλαμπόΙCΙ, οι ζωοτροφές (τριφόλλι,

κοφτολίβαδα κ.ά.), πατάτες, ντομάτες, ενώ δεν υπάρχουν αμπέλια. Σχετικά με τις

δενδρώδεις καλλιέργειες καταγράφηκαν κερασιές, καριιδιές και κορομηλιές, ενώ

σποραδικά καταγράφηκαν καστανιές, μηλιές και αχλαδιές.

49



Γιαννούλα Μαρία Επιπτώσεις λίμνης Μεσοχώρας

Κτηνοτροφία

Η κτηνοτροφία, σε συνδυασμό με τη γεωργία αποτελεί την κύρια απασχόληση των

κατοίκων της περιοχής μελέτης. Ωστόσο, οι ελλείψεις που επικρατούν στον τομέα

της κτηνοτροφίας αποτελούν εμπόδιο για συνέχιση της δραστηριότητας και

επιβαρύνουν τον τομέα. Το ζωικό κεφάλαιο που καταγράφεται στατιστικά είναι

πρόβατα, βοοειδή, αίγες και πουλερικά, ενώ μικρότερη παρουσία έχουν τα ιπποειδή,

τα κουνέλια και τα μελίσσια. Με το πέρασμα των ετών παρατηρείται ολοένα και

μεΥαλύτερη μείωση του ζωικού κεφαλαίου.

ΠΙΝΑΚΑΣ 13: ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΠΟ

ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ (ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΣΕ ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ)

Μικτές (γεωργικές
Κτηνο

Σύνολο
και κτηνοτροφικές)

Γεωργικές τροφι

κές

EκμJ
Εκτάσεις

EKμJ
Εκτάσεις

EKμJ
Εκτάσεις

EKμJ

σεις σειc σειc σειc

~σσαλία 90.023 4.128.897 30.731 1.582.735 57.030 2.546.162 2.262
rl;" Τσlκάλων 18.539 502.499 _ 8.294 285.606 _ 9.750 _Ι- 266.893 563_
Δ. Πινδαίων 378 4.372 265 3.039 132 1.333 -
Δ.Δ.

34 180 18 77 16 103
ΜεσΟ1ώοα<

-
Δ.Δ.

29 1.177 23 671 25 506
Βαθυοοέματο<

-

Δ.Δ.
34 166 10 56 24 110

ΛιβαδΟ1ωοίου
-

Δ.Δ.
28 296 28 296

Μοσχόφυτου
- - -

Δ.Δ. Νέας
14 79 10 55 4 24

Πεύκης
-

Δ.Δ.
ιι 106 9 85 2 21

Παράμεοου
-

Δ. Αιθ11κων 73 1.788 52 1.664 13 124 19
Δ.Δ. Αγ.

4 70 Ι 70 3
Νικολάου

Δ.Δ. Γαρδικίου 31 224 26 209 5 15 7
Δ.Δ.Αθαμανία

6 410 3 410 3
1<

- -

Δ.Δ. Δέσης 31 684 22 645 7 39 2
Δ.Δ.

Ι 400 Ι 400
~ρoσoχωΡίoυ

- - -

Κ. Νεράιδας 140 1.380 103 1.006 36 434 -
Κ.Δ.

76 804 51 499 25 365
Αρματολικού

-
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ΠηΥη: ΕΛ.ΣΤΑΤ. 1991-lδια επεξεργασια

Κ.Δ. Κορυφή, 15 146 13 136 2 10 -
Κ.Δ. Νεράιδας 29 160 21 108 7 52 -

Κ.Δ. 20 270 18 263 2 7 -
ΠαΎ.τουρίου .

Τα στοιχεία για τη δημιουργία του παραπάνω πίνακα αντλήθηκαν από την

απογραφή του Ι 99 Ι. Κατά την απογραφή, η διοικητική διαίρεση των νομών που

επικρατεί τώρα (Ι. Καποδίστριας) δεν υπήρχε και οι νομοί ήταν χωρισμένοι σε

κοινότητες. Γι' αυτό το λόγο, οι συνολικές ειcrάσεις των επιλεχθέντων δήμων

υπολογίστηκαν μετά το άθροισμα των εκτάσεων των κοινοτήτων που ανήκουν στην

περιοχή μελέτης μας και αυτών που δεν ανήκουν. Οι κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις

στο Δ. Πινδαίων και στην Κ. Νεράιδας είναι μηδενικές, σε αντίθεση με το Δ.

Αιθήκων. Όπως μπορούμε να διαπιστώσουμε και από το παρακάτω διάγραμμα οι

γεωργικά εκμεταλλεύσιμες εκτάσεις καταλαμβάνουν το μεγαλύτερο ποσοστό

εκτάσεων στο σύνολο του νομού, aJ.λά και στο σύνολο των δήμων που επιλέχθηκαν

για μελέτη. Παρατηρείται ότι από το σύνολο των γεωργικών, κτηνοτροφικών και

μιιcrών εκμετα/λεύσεων που καταγράφηκαν στην απογραφή γεωργίας-κτηνοτροφίας

του 199 Ι, ποσοστό μόλις 2% περίπου ανήκουν στην περιοχή μελέτης.

ΓΡΑΦΗΜΑ 3: ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΚΜΙΣΕΩΜ ΣΕ ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΕΡIOΧΗΣ

ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΝΟΜΟ

100% ,.

90% +--
80% +-
70%

60% +-
50% +-
40% t-
30% +-
20% +-
10% t-

0% +--

• nEPIOXH ΜΕΛΕΤΗΣ

• Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ

• (-)F,.,.AAIA

ΜΙΚΤΕΣ ΕΚΜ/ΣΕΙΣ ΓΕΩΡΓιΚΕΣ

ΕΚΜ/ΣΕΙΣ

ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ

ΕΚΜ/ΣΕΙΣ

Πηγ;ι: ΕΛ.ΣΤΑΤ. 1991- Ιδία επεξεργασία
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ΠηΥη: ΕΛ.ΣΤΑΤ. 1991-Ιδια επεξεργασια

ΠΙΝΑΚΑΣ 14: ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΜ/ΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΕΙΔΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ (ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΣΕ

ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ)

Ετήσιες Δενδρώδεις
Αμπέλια και

Λοιπές εκτάσεις

καλλιέργεις καλλιέργεις (λιβάδια.
σταφιδάμπελα

Ι Βοσκότοποι κλπ.)

Εκμ! Εκτά- Εκμ! Εκτά- Εκμ! Εκτά- Εκμ! Εκτά-

σεις σεις σεις σεις σεις σεις σεις σεις

ι--:.Θεσσαλία 66.975 2.387.165 29.057 463.176 131.194 45.518 33.440 233.039
Ν. Τρικάλων 16.030 471.703 3.041 14.817 4.728 6.977 10.003 59.001
Δ. Πινδαίων 523 1.805 161 469 Ι Ι 191 990
Δ.Δ.

32 90
ΜεσΟΥώοαο

- - - - - -

Δ.Δ. BαΘUρρέ
16 16 20 39 12 12

Ι uατοc
- -

Δ.Δ. Λιβαδοχω
19 59 25 98 10 9

Ι οίου
- -

Δ.Δ.
28 296

ΜΟσΥόφυτου
- - - -

Δ.Δ. Νέας
ιι 39 14 40 - - Ι Ι

Πεύκηο

Δ.Δ.
ιι 106 - - - - - -

Παράμερου

Δ. Aιll1Ίκων 51 1.466 19 31 - - 57 291
Δ.Δ.Αγ.

Ι 70 - - - - - -
Νικολάου

Δ.Δ. Γαοδικίου 28 106 - - - - 30 118
Δ.Δ.Αθαμα

3 410 -
νίαc;

- - - - -

Δ.Δ. Δέσηο 18 480 19 31 - - 27 173

Δ.Δ. Δροσοχω
Ι 400 - - - - - -

Ι οίου

Κ.Ν 135 964 28 98 - - 65 379

Κ.Δ. 72 461 25 87 38 317- -
Αρματολικού

Κ.Δ. Κορυ<ι>ήο 15 126 - - - - 9 20

Κ.Δ. Νεράιδας 28 149 3 11 - - - -

Κ.Δ. 20 228 18 42
Παχτουρίου

- - - -
.

Από τον πίνακα μπορούμε να διαπιστώσουμε ποιες καλλιέργειες καλύπτουν τη

μεγαλύτερη έκταση στο σύνολο της περιοχής μελέτης και να τη συγκρίνουμε με την

έκτασή τους στην περιφέρεια και στο νομό. Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω. στην

περιοχή δεν καλλιεργούνται αμπέλια και σταφιδάμπελα, ενώ τη μεγαλύτερη έκταση

στην περιοχή καλύπτουν οι ετήσιες καλλιέργειες και ακολουθούν οι βοσκότοποι.

λιβάδια και άλλα. Στο παρακάτω γράφημα καταγράφονται όσα απεικονίζει ο
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παραπάνω πίνακας. Είναι φανεΡ.ή η σχέση των καλύψεων αμπελιών στα τρία χωρικά

επίπεδα, που στην περιοχή μελέτης το ποσοστό είναι σχεδόν μηδενικό. Επιπλέον,

φαίνεται και η σχέση των ποσοστών καλύψεων για τις άλλες καλλιέργειες.

ΓΡΑΦΗΜΑ 4: ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΚΜΙΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ

100%

9U%

70%

60%

50'})

40%

30'}\

20%

10%

σ%

• ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΛΗΗΣ

• Ν. TPJKAAor",

• ΘFΤ,.ΑΛΙΑ.

-

ΕΤμΣIΕΣ ΔΕΝΔΡΩΔΕΙΣ ΑΜηΕΛIΑ !\ΟIΠΕΣ

Κ.ΑΛ/?ΓΕΙΕΣ ΚΑΙ\/ΡΓΕΙΕΣ ΕΚΤΑ.ΣΕΙΣ

Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ. 1991-Ιδία επεξεργασία
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Π!ΝΑΚΑΣ 15: ΚΑΑγΨΕΙΣ ΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΛΕΤΗΣ (ΣΕ ΧΙΛ. ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ)

Καλλιεργούμενες
Βοσκότοποι

Eιcτάσεις
Σύνολο Δημοτικοί ή Εκτάσεις Άλλες

εκτάσεων
εκτάσεις και

κοινοτικοί
Ιδιωτικοί Δάση καλυπτόμενες

οικισμών εκτάσεις
αγρΙσεις και άλλοι με νερό

θεσσαλία 14.063,6 5.038.4 3.258.7 1.994,5 2.743.4 246.7 554.9 199,9

N.TρUCΆΛΩΝ 3.383.5 654.0 886,3 507.8 1051,5 54.1 125.3 104,4

Δ. Πινδαίων 166,1 6,5 45.8 52.7 49.7 4.8 6.3 5.2

Δ.Δ. 27,6 0,8 7,3 12,6 5,9 0,1 0,3 0,7
ΜεαΟΥώΡας

Δ.Δ. Βαθυρρέ 12,4 0,4 0,8 2.5 8,3 0,1 0,1 0,1
Ι ματος

Δ.Δ. Λιβαδοχω
10,9 0,6 6.9 - 1,9 0,7 0,9

ρίου
-

Δ.Δ.
22,3 0,4 4,7 10,0 4,9 0.8 1,0 0,6

Μοσχόφυτου

Δ.Δ. Νέας 11,1 0,4 6,9 - 3,4 0,9 0,4 3,8
Πείιιcnς

Δ.Δ.
18,3 0,3 4,9 11,1 1,4 0,1 0,4

Παρόμεοου
-

Δ. Aιθt!Kων 144,6 0.8 57,7 0,1 71 3,1 2,7 9,7
Δ.Δ.Αγ.

11,0 0,1 2,8 - 7,9 0,1 0,2
Νικολάου

-
Δ.Δ. ΓαoδιΙCΊoυ 48,7 0,4 20,5 - 22,6 1,9 1,1 2,2
Δ.Δ. Αθαμα

27,8 18, Ι 7,6 0,8 0.2 1,3
νίας

Δ.Δ. Δέσης 37,0 0,2 12,8 0,1 17,5 - 1,1 5,3
Δ.Δ. ΔοοσΟ1ω 20,1 0,1 3,5 - 15,4 0,4 0,2 0,7 J
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ι

οίου Ι Ι Ι
Κ. NερΔιΔΙΙC 58.9 1.9 25.1 Ι 9.3 14.0 3,4 2.7 4.3
Κ.Δ.

9.6 0.8 4.9 D.3 2.8 0,4 0,4 0,4
Αρματολικού

Κ.Δ. Κορυφής 11.6 0,4 2.6 3.7 3.0 1.6 0.3 1.3
Κ.Δ. Νεράιδα, 17.1 0.3 5.1 5.3 3,4 0.9 0,4 1.8
Κ.Δ.

20.6 0,4 12.5 4.8 0,5 1.6 0.8
ΠαΥτουοίου

-

Πηγη. ΕΛ.ΣΤΑΤ 1991-lδια επεξεργασια
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Στον παραπάνω πίνακα καταγράφονται οι καλύψεις γης στην περιοχή μελέτης και

συγκρίνονται σι εκτάσεις με την Περιφέρεια Θεσσαλίας και το σύνολο του νομού.

Όπως φαίνεται, την κάλυψη με το μεγαλύτερο ποσοστό στην περιοχή μελέτης

αποτελούν οι βοσκότοποι (δημοτικοί και ιδιωτικοί) και τα δάση. Τα ποσοστά κάλυψης

είναι ανάλογα στην περιοχή μελέτης με το σύνολο του νομού και την περιφέρεια. Έτσι

και στην περιφέρεια και στο νομό, τη μεγαλύτερη κάλυψη έχουν σι βοσκότοποι. Από

το διάγραμμα φαίνεται το μηδενικό ποσοστό των εκτάσεων που καταλαμβάνουν στους

επιλεχθέντες δήμους. Αξιοσημείωτο είναι επίσης και το γεγονός ότι. σι εκτάσεις των

οικισμών έχουν μεγαλύτερη κάλυψη σε επίπεδο νομού, παρά σε επίπεδο περιφέρειας.

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 5: ΠΟΣΟΣΤΑ ΚΑΛΥΨΕΩΝ ΓΗΣ

-

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%

0%

Πηγή; ΕΛ.ΣΤΑΤ. 1991 - Ιδία επεξεργασία

ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΛΞΤΗΙ

_ Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ

_ΘΕΣΣΑΛΑ

Δασοπονία τη' περιοχήc- Κύρια χαρακτηριστικά

Τα χαρακτηριστικά δασοπονίας της περιοχής που μελετάμε προκύπτουν από την

ανάλυση και παρουσίαση πληροφοριών σχετικών με την έκταση του δασοπονικού

αντικειμένου. την απασχόληση που αυτό δημιουργεί και τα προ'ίόντα που από αυτή τη

δραστηριότητα παράγονται. Ο παρακάτω πίνακας καταγράφει στοιχεία από υπηρεσίες

(Δασαρχείο Τρικάλων), Δήμους και Κοινότητες.
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Πιτrη: ΚΕΝΑΚΑΠ.2001

ΠΙΝΑΚΑΣ 16: ΔΑΣΟΠΟΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤιΚΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Έ~ Ονοuασία Έτ",. ίδρυσης Ασιθμόc uMώv

Δ. Πινδαίων

Δ.Δ. Mεσcwώραc

Δ.Δ. Βαθunnέματnc

Δ.Δ. Λιβnδιwωρίoυ

Δ.Δ. Μοσχόωυτου Β' Ε.Δ.Σ.Ε. Μοσχόφυτου 1964 26
Δ.Δ. ΝέσΓ ΠεύΙCΗc

Δ.Δ. Παράμεσου

Δ.Α κων

Δ.Δ. Αγ. Νικολάου Ε.Δ.Σ.Ε. Αν. Νικολάου 1965 26
Δ.Δ. ΓασδιΙCΊoυ Ε.Δ.Σ.Ε. Γασδικίου 1955 32
Δ.Δ.Αθαμανία;:" Α.Δ.Σ Αθαuανίαζ 1969 24
Δ.Δ. Δέσnc

Δ.Δ. ΔDoσoχωρίoυ Ε.Δ.Σ.Ε. ΔροσΟΥωσίου 1963 19
Κ.Ν

.
Κ.Δ. Αοuατολικού

Κ.Δ. Κοnυφnr

Κ.Δ. NεooιΔΑC

Κ.Δ. Παvτουnίου.

Ο κλάδος της δασοπονίας για τα παραπάνω δημοτικά διαμερίσματα αποτελεί μία

πηγή εισοδήματος, αφού απασχολεί κάποιο μέρος του πληθυσμού τοιχ; σε διάφορες

δραστηριότητες, όπως εργασίες υλοτομίας, αναδάσωσης, περιποιήσεων κλπ. Σήμερα,

όσοι απασχολούνται με τις δασικές εργασίες ασχολούνται με την υλοτομία, τη

μεταφορά και μετατόπιση των παραγόμενων δασικών προϊόντων.

5.2 ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ

Κύριο χαρακτηριστικό του δευτερογενούς τομέα στην περιοχή μελέτης αποτελεί

η μικρή βιοτεχνική και βιομηχανική δραστηριότητα. Η δραστηριότητα του

δευτεροΥενούς τομέα κυρίως περιορίζεται στην εκμετάλλευση, επεξεργασία και

αξιοποίηση των παραγόμενων προϊόντων του πρωτογενή τομέα. δηλαδή παραγωγή

τυροκομικών προϊόντων και προϊόντων ξύλου.

Κύριο χαρακτηριστικό της μεταποιητικής δραστηριότητας είναι η

αυτοαπασχόληση και ότι οι επιχεφήσεις έχουν οικογενειακό χαρακτήρα, ενώ ο αριθμός

των εργαζόμενων σε αυτές είναι μικρός. Ωστόσο, ορυχεία και λατομεία στην περιοχή

μελέτης δεν υπάρχουν.
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Η περιοχή υστερεί σε βιομηχανική δραστηριότητα εφόσον. υστερεί και το σύνολο

του νομού. Οι κλάδοι που τείνουν να εκλείψουν είναι κλάδοι μεταποίησης των

γεωργικών, ζωικών και δασικών προϊόvtων. καθώς και οι κλάδοι που σχετίζονται με

την καλλιέργεια των αγρών και την εκτροφή ζώων. Τέτοιοι κλάδοι βρίσκονται κυρίως

κοντά στο πολεοδομικό συγκρότημα Τρικάλων και όχι σε μακρινή απόσταση από αυτό

(ΚΕΝΑΚΑΠ,2001).

5.3ΤΡΙΤΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ

Ο τριτογενής τομέας στην περιοχή καταλαμβάνει μικρό ποσοστό. αφού οι

περισσότερες εμπορικές συναλλαγές τοποθετούνται στην περιοχή της Πύλης και των

Τρικάλων.

Η τουριστική δραστηριότητα στα επιλεχθέντα δημοτικά διαμερίσματα είναι

σχεπκά μικρή, ενώ αναμένεται να αυξηθεί μετά τη δημιουργία της τεχνητής λίμνης

Μεσοχώρας. Αυτό αποδεικνύεται και από το μικρό αριθμό κλινών. καθώς και από την

ελλιπή υποδομή εξυπηρέτησης των τουριστών.

Μετά από καταγραφή, η τουριστική υποδομή σε κλίνες είναι η εξής:

Δήμος Αιθήκων

• Δ.Δ. Γαρδιιcioυ: Ένας ξενώνας με 8 κλίνες

Δήμος Πινδαίων

• Δ.Δ. Μεσοχώρας: Ένα ξενοδοχείο 13 κλινών

Στο κοινοτικό διαμέρισμα Νεράιδας δεν υπάρχει καμία τουριστική υποδομή.

Ιδιαίτερα αυξημένη τουρισπκή ΙCΊνηση παρουσιάζει η περιοχή μελέτης κατά τους

θερινούς μήνες από κατοίκους που διαμένουν σε άλλη περιοχή της χώρας.

Το φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον της περιοχής αποτελούν ιδιαίτερα σημαντικούς

τουριστικούς πόρους για τα επtλεχθέντα δημοτικά διαμερίσματα. Η ιδιαίτερη χλωρίδα

και πανίδα της περιοχής είναι δυνατόν να συμβάλλει στην αύξηση της τουριστικής

κίνησης. ενώ η αρχιτεκτονική, η οποία χαρακτηρίζει τα τοπόσημα της περιοχής

(μοναστήρια, παραδοσιακούς νερόμυλους, γεφύρια κλπ.) δίνει δυνατότητες προώθησης

του τουρισμού. Σύμφωνα με τα παραπάνω και μετά τη δημιουργία της τεΧVΗτής λίμνης

Μεσοχώρας θα δημιουργηθούν νέες πηγές εισοδήματος και νέες θέσεις εργασίας στον

τομέα του τουρισμού (ΚΕΝΑΚΑΠ, 2001).
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6. ΦΥΣΙΚΟ Κ:Al ΠOΛlTIΣMIKO ΠΕΡΙΒΆΛΛΟΝ

6.2ΦΥΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΆΛΛΟΝ

Αβωηκό πεοιβάλλον

• Μετεωρσλσγικά, κλιμαηΙCΌ και βωκλιμαηΙCΌ χαρακτηρισnΙCΌ

Το κλίμα της περιοχής μπορεί να χαρακτηριστεί ως μεταβαηκό (μεσσyεtαKό

μεσευρωπαϊκό), με ψυχρό χειμώνα και σχεηκά θερμό και ξηρό καλοκαίρι. Ωστόσο,

παρατηρείται μια άνιση κατανομή 'Uι)ν μετεωρολογικών κατακρημνισμάτων κατά τη

διάρκεια του έτouς. δηλαδή ενώ τα συνολικά κατακρημνίσματα βρίσκονται πάνω από

1.000 χtλιoστά, κατά τη δώρlCEUl της βλαστηη!Cής περιόδου (Μάως- Σεπτέμβρως)

πtφτoυν μόνο 228,5 χtλωστά. Ορισμένα στοιχεία πο\) προσδωρίζουν το κλίμα της

περωχής είναι τα εξής:

~ η μέση ετήσω θερμοκρασία \)ΠOλαγίσθηΙCΕ σε 8,9'C.

~ η μέση θερμακρασία το\) ΨUχρότερO\) μήνα (ΦεβρσΟΟρως) uπoλσyίσθηιcε σε 0,2

'c.
~ η μέση θερμοκρασία το\) θερμότερο\) μήνα (Aύγouστoς) uπoλσyίσθηιcε σε 18,9

'c.
~ το μέσο ετήσω ύψος των βροχοπτώσεων uπoλσyίσθηιcε σε 1.037,3 χtλιoστά

/έτος.

~ ο πω βροχερός μήνας θεωρείται ο Νοέμβριος με 182,2 χtλωστά.

ο ξηρότερος μήνας θεωρείται ο Σεπτέμβρως με 19,8 χιλιοστά /έτος (Απότας, 2000).

• ΤΟΠσΥραφία, γεωλσΥία και έδαφος

Σε όλη την έκτασή της η περιοχή μελέτης εμφανίζει έντονο ανάγλUφO με μεγάλα

υψόμετρο και έντονες κλίσεις, που κυμαίνονται από μέτριες έcoς απόκρημνες. Την

τοπογραφία της περιοχής συνθέτουν οι εναλλαγές κορυφών και ραχών, με κοιλώματα

και ρέματα, οι έντονες έως ΙΣχuρές κλίσειι; (30-80%) και οι έντανα διαβρωμένες όχθες

το\) AΧΕΛΏΣU.

Η γεωλσΥία της περιοχής χαρακτηρίζεται από φλύσχη, ο οποίος είναι

αδιαπέραστος από το νερό γι' αυτό και οδ11Ύεί συχνά σε έντονα φαινόμενα ολισθήσεων,

γεγονός πολύ σuνηθισμένo γιο την περιοχή.
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•

Οι κλιματικές συνθήκες, σε συνδυασμό με τη γεωλογία της περιοχής θα

μπορσΟΟαν να θεωρηθούν ευνοϊκές για τη δημιουργία γόνιμων και παραγωγικών

εδαφών. Η συνεχής και αλόγιστη βόσκηση αιγοπροβάτων έχει σαν αποτέλεσμα να

συμπιεσθούν και να διαβρωθούν έντονα τα εδάφη και να υποβαθμιστούν σε τέτοιο

βαθμό, που σε κάποιες θέσεtς να έχουν γίνει πλήρως άγονες (ΚΕΝΑΚΑΠ, 200 Ι).

Βιοnκό περιΒάλλον

• Χλωρίδα

Η περιοχή κατά το μεγαλύτερο ποσοστό καλύπτεται από παρόχθια

οικοσυστήματα, λόγω της ύπαρξης του ποταμού Αχελώου και των παραποτάμων του,

αλλά πιο συγκεκριμένα τα οικοσυστήματα που συνθέτουν την περιοχή είναι:

» στις όχθες του ποταμού Αχελώου και των παραποτάμων του, με κύρια είδη τον

πλάτανο, τις ιτιές και διάφορα άλλα είδη σε μικρή αναλαγiα (ελάτη, απόδισκη

δρυς και τσέρνο) .

» η υπομεσογειακή ζώνη βλάστησης του πρίνου, του γαύρου και της οστριάς. τα

οποία λόγω ανθρώπινης επέμβασης και υπερβόσκησης έχουν υποβαθμιστεί

(χνοώδης δρυς, πρίνος, γαύρος, γκορτσιά, κουτσουπιά κ.ά.).

~ η παραμεσογειακή ζώνη βλάστησης της πλατυφύλλου δρυός (πεδινή και ορεινή

σφένδαμος, ελάτη, αγριοκερασιά, καρυδιά, κρανιά, αγριοφουντουκιά, ιτιές,

~τάνια κ.ά.)

» η ζώνη των ορεινών μεσογειακών κωνοφόρων και της υβριδογενούς ελάτης.

)- η ζώνη των δασών οξιάς, κυρίως σε μεγαλύτερα υψόμετρα και ειδικότερα στην

περιοχή του Δ.Δ. Βαθυρρέματος.

~ αραιά ποώδης και θαμνώδης ψευδαλπική βλάστηση στις υψηλότερες θέσεtς,

αλλά έχει υποστεί και αυτή υποβάθμιση.

• Πανίδα

Η περιοχή μελέτης χαρακτηρίζεται από πλούσια πανίδα. Η πανίδα έχει

διαχωριστεί σε ασπόνδυλα, αμφίβια, ερπετά, πτηνά και θηλαστικά.

Στην 1α/τ/Υορία των ασπόνδυλων συναντάμε ορισμένα είδη από τις εξής κατηγορίες:

ψευδOσ1COΡΠΙOί, λιθοβιόμορφα, ισόποδα, ακάρεα, δίπτερα, ημίπτερα, ορθόπτερα,

κολεόπτερα, μαλάκια, πλεκόπτερα, εφημερόπτερα κ.ά. Ορισμένα είδη από αυτές τις

κατηγορίες προστατεύονται και από την Οδηγία 92/43/ΕΟκ. Αξιοσημείωτο είναι ότι η
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ύπαρξη μαλάκιων και προν6μφων των πλεκ:οπτέρων και εφημεροπτέρων πάνω σε

υδρόβια φυτά και πέτρες στην κοίτη του Αχελώου αποδεικνύει την καθαρότητα των

υδάτων του ποταμού.

Στην κατηγορία των ιχθύων έχουμε είδη όπως Barbus albanicus, barbus

meήdίοnalίs, barbus barbus, saImo trutta, saImo macrostiqma. Από αυτά

προστατεύονται από την Οδηγία 92/43/ΕΟΚ μόνο τα είδη barbus meήdίοnaΙίs και

saImo macrostiqma. Από την κατηγορία των αμφίβιων παρατηρούνται bufo bufo. rana

sp., bombina varίeqata. saIamandra sp. Από την κατηγορία ερπετών συναντώνται τα

είδη testudo qraeca. Ροdacήs erhardii. natrix sp., Κ.ά. Στην κατηγορία των πτηνών

ανήκουν μερικά από τα είδη Aquίla chrysaetos, circus aeroginosus. circus cyaneus,

fa1co peregήnes. aegypius monachus. bubo bubo, Κ.ά. Τέλος, στην κατηγορία των

θηλαστικών μπορεί κανείς να συναντήσει canis lupus, capra aeqagrus, lutra lutra, Ursus

arctos κ.λ.π.

Η πανίδα της περιοχής μελέτης παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και ).jyyro του

μεγάλου αριθμού ειδών που συναντώνται αλλά και από την προστασία τους από

διεθνείς συμβάσεις και το ελληνικό θεσμικό πλσίσιο (ΥΔΡΟΕΞΥΠΑΝΤΙΚΗ, 2002).

6.3 flPΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΓιΕΡIΟΧΕΣ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΗΣ

ΓιΕΡIΟΧΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Στο εσωτερικό της περιοχής μελέτης συμπεριλσμβάνεται μεγάλι> μέρος του

Kαταφuγίoυ Αγριας Ζωής «Βαθύρρεμα- Παλαιοκσρυά», μικρό μέρος της Ελεγχόμενης

Κυνηγετικής Περιοχής Κόζιακα, καθώς επίσης και περιοχές του δικτύου Natura 2000,

Η περιοχή Ασπροποτάμου (GR 1440001), η προστατευόμενη περιοχή Κόζιακα

Κερκέτιο Όρος (GR 1440(02) και τα όρη Αθαμάνων-Τζουμέρκα(GR 21 10002).

• Καταφύγιο Αγριας Ζωής BαΘUρρέματoς- Παλσιοκαρυάς

Έχει έκταση 3.350 στρεμ. Και περιλσμβάνει περιοχές από κορυφή Τοόρλσ, ρέμστος

Γκοόρας, κορυφής Ξηρoβoυvίoυ και μέχρι ράχη μσγκανιάρσ.
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• Περιοχή ΑσπΡοποτάμου (GR 1440001)

Η περιοχή έχει έκταση 22.853 εκτάρια και βρίσκεται στις πιο σημαντικές πηγές του

ποταμού Αχελώου. Η περιοχή σχηματίζεται ανάμεσα σε δύο ποτάμια, τα οποία

συγκλίνουν και σχηματίζεται ο Αχελώος. Στην περιοχή συναντώνται μικτά δάση,

ποταμοί με παραποτάμιαβλάστηση και υποαλπικά λιβάδια.

Τα είδη δέντρων που είναι κυρίαρχα στην περιοχή Ασπροποτάμου είναι τα Abies

boήsiί- regίs και querqus cerήs. ενώ δάση οξιάς και ελάτης σχηματίζουν μεικτά δάση

oχεnIώ μικρής έκτασης. Το έδαφος της περιοχής χαρακτηρίζεται από μεΥάλες κλίσεu;,

ενώ οι πλαγιές προσανατολίζονται προς διαφορετικές κατευθύνσεις.

Η αξία της περιοχής έγκειται στο γεγονός ότι περιλαμβάνει ευρεία ποικιλία οικοτόπων

σε πολύ καλή κατάσταση. Η διατήρηση και οι προσπάθειες προστασίας της περιοχής

είναι ιδιαίτερα σημαντικές, αφού τα στοιχεία της περιοχής (δάση, ποτάμια) δεν

διαταράσσονται από δραστηριότητες, που σε κάθε άλλη περίπτωση θα είχαν σοβαρές

επιπτώσεu; στο περιβάλλον της περιοχής. Ωστόσο, η ύπαρξη δασών οξιάς και ελάτης

προσδίδουν στην περιοχή ένα ακόμα στοιχείο σπουδαιότητας.

• Περιοχή Κόζιακα- Κερκέno Όρος (GR 1440(02)

Η συνολική έκταση της περιοχής είναι 45.000 εκτάρια και βρίσκεται στη

νοτιοανατολική πλευρά της Κεντρικής Πίνδου. Στην περιοχή βρίσκονται το

ΠανεπιστημιακόΔάσος στο Περτούλι, καταφύγια θηραμάτων. ενώ σε διεθνές επίπεδο

αποτελεί περιοχή σημαντική για τα πτηνά (ιΒΑ). Η βλάστηση της περιοχής είναι

πλούσιο. Αφού αποτελείται από φρύγανα, αείφυλλουςσκληρόφυλλουςθάμνους, δάση

κωνοφόρων, δάση δρυός, ξηρά ασβεστολιθικά λιβάδια, λιθώνες, εκτεθειμένες

βραχώδεu;εκτάσΕU; και απότομουςγκρεμούς.

Οι οικότοποι είναι αρκετά διατηρημένοι, από τους οποίους οι πιο σημαντικοί είναι τα

δάση ελάτης και βελανιδιάς, καθώς και βραχώδεu; οικότοποι. Τα δάση αποτελαύν

ενδιαιτήματα ενδημικών ή απε1λούμενων και σπάνιων ειδών της χλωρίδας και της

πανίδας, κυρίως της ορνιθοπανίδαςκαι της πανίδας των θηλασnKών.

Η οικολογική ποιότητα και η ισορροπία της περιοχής, όπως διαμορφώνονταιαπό τη

διαχείρισή της είναι εύθραυστες και γι' αυτό απαιτείται συνεχής συντήρηση από το

Δασαρχείο. Παρ' όλα αυτά είναι σημαντικό ότι το φυσικό περιβάλλον προστατεύεται

και συντηρείται, ενώ αποτελεί και σημαντική πηγή εσόδων, αφού προσελκύει

επισκέπτεςόλες nς εποχές του χρόνου.
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• Όρη Αθαμάνων- Τζουμέρκα (GR 2110002)

Η συνολική έκταση της περιοχής είναι 21.873 εκτάρια. Βρίσκεται στο βορειοανατολικό

τμήμα του Ν. Άρτας, αποτελεί φυσικό σύνορο μεταξύ της Ηπείρου και της Θεσσαλίας

και είναι ένα από τα πιο επιμήκη και πιο απομονωμένα τμήματα της οροσειράς της

νότιας Πίνδου. Αποτελείται από μια συνεχή κορυφογραμμή, η οποία έχει διεύθυνση

από τα ΒΔ προς τα ΝΑ. 1COt η ψηλότερη κορυφή είναι το Καταφίδι με υψόμετρο 2.393

μ. Έχει άφθονα ρέματα, αλλά το πιο σημαντικό είναι το ρέμα της Κρανιάς, το οποίο

χύνεται στον παραπόταμο του Άραχθου, τον Καλλαρίnκο.

Η περιοχή είναι πλούσια σε δάση μα"ρης πε"κης (Pinus nigra). δάση ελάτης (Abies

boήsίί-regίs). δάση πλοτί>φυλλων φυλλοβόλων δρυών. λιθώνες. απόκρημνα

ασβεστολιθικά βράχιο. παρόXθtα δάση πλοτάνου (platanus οήentaιίs).

Η περιοχή περιλαμβάνει καταφύγια θηραμάτων, ενώ σε διεOvές επίπεδο είναι

σημαντι!Cή περιοχή για τα πτηνά (ιΒΑ) (bttp:llwww.itia.ntua.gr).

6.4ΥΔΑΠΚΟΙ ΠΟΡΟΙ

Οι υδαΤΙ1COί πόροι της περιοχής μελέτης μποροί>ν να χαρα"τ/ρισθοί>ν πλoί>σιo~

αφο" εκτός της διέλευσης του Αχελώου ποταμο" υπάρχουν και πολλά άλλο μικρότερο

ποτάμια που διαπερνούν την περιοχή. Μικροί και μεγάλοι χείμαρροι και παραπόταμοι

του Αχελώου συνθέτουν το υδάnνο περιβάλλον.

6.5ΠΟΛΙΠΣΜΙΚΑΣΤΟΙΧΕΙΑ

Τα διάφορα πολιnσμικά στοιχεία που συνθέτουν την περιοχή είναι τα εξής:

E1C1Cλησίες- Μονές

• Μονή Αγ. Kυρια!Cής στη Νεράιδα (η μονή είχε καεί από τους ΓεΡμανοί>ς και

είχε χρησιμοποιηθεί σαν νοσοκομείο στα χρόνια της εθνικής αντίστασης)

• Μονή της Θεοτόκου Παλαιοχωρίου Γαρδι1Cίoυ (ανα1COινίστηκε το 1943)

• E1C1Cλησία Αγ. Τριάδος Παλαιοχωρίου Μεσοχώρος

• E1C1Cλησία Αγ. Τριάδος Βαθυρρέματος

• Μονή Αγ. Γεωργίου ΜυΡοφ"λλου
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Γεωίφια

• Ξύλινη πεζσΥέφυρα στο Παλαιοχώρι Μεσοχώρας

Νερόμυλοι

Στα επιλεχθέντα δημοτικά διαμερίσματα υπάρχει μεΥάλος αριθμός νερόμυλων, από

τους οποίους οι πιο παλαιοί είναι της Μεσοχώρας, της Κορυφής και του Δροσοχωρίου.

AΡXαιoλo:yu<ές θέσεις

Θέση Λούτσες: σε ανασκαφική έρευνα που πραγματοποιήθηκε τα τελευταία 'ΧΡόνια

(2000) βρέθηκαν λείψανα οικιών ελληνιστικής περιόδου σε αποσπασματικήκατάσταση

διατήρησης

Παλαοχώρι: απέναντι από τη συμβολή του Καμναίτικου ποταμού έχουν ενt"Oπιστεί

επιφανειακές αρχαιότητες. όπως τείχος, θραύσματα αγγείων και κεραμίδες

(γΔΡΟΕΞγΓIΑΝΤΙΚΗ,2002).
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7. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΉ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

7.2ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΉ

7.2.1 ΟΔΙΚΟ ΔιΚΤΥΟ- ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ

ΥΠΟΔΟΜΗ-

• Δήμος Πινδαίων

Το οδικό δίκτυο του Δ. Πινδαίων έχει συνολικό μήκος 90 χλμ. Από το συνολικό οδικό

δίκ:τοο, τα 55 χλμ. είναι επαρχιακή οδός και τα 35 κοινοτική. Το μεγαλύτερο μέρος του

οδικού δικτύου είναι ασφαλτοστρωμένο, ενώ μικρό είναι το τμήμα της οδού που

χρειάζεται επισκευή.

Το δευτερεύον οδικό δίκτυο έχει μήκος 101 χλμ., ενώ το αγροτικό δίκτυο ανέρχεται σε

93 χλμ. και το δασικό σε 125 χλμ. Το σύνολο των κοινοτικών οδών χρειάζονται

ασφαλτόστρωση και βελτίωση (αποστράγγιση).

Η σημερινή κατάσταση των δρόμων στα επιλεχθέντα δημοτικά διαμερίσματα προκαλεί

προβλήματα στις μετακινήσεις, κυρίως κατά τους χειμερινούς μήνες. Οι αγροτικοί

δρόμοι εξυπηρετο"ν κυρίως τις κτηνoτρoφικtς μονάδες και τις γεωργικtς καλλιέργειες.

• Δήμος Αιθήκων

Το συνολικό μήκος του οδικού δικτύου στο δήμο Αιθήκων είναι 86 χλμ. Από το

συνολικό οδικό δίκτυο, τα 61 χλμ. είναι εθνική οδός, τα 7 χλμ. είναι επαρχιακή οδός και

τα υπόλοιπα 18 χλμ. είναι κοινοτική οδός. Ασφαλτοστρωμένο τμήμα του οδικού

δικτύου είναι τα 68 χλμ., ενώ το υπόλοιπο τμήμα του δικτύου χρειάζεται επισκευή.

Το δευτερεύον οδικό δίκτυο έχει μήκος 40 χλμ., το μήκος των αγροτικών οδών είναι 12

χλμ. και των δασικών 262 χλμ.

Η κατάσταση που επικρατεί σήμερα στο οδικό δίκτυο των δημοτικών διαμερισμάτων

είναι άσχημη και προκαλεί αρκετά προβλήματα στις μεταφορές λόγω της αστάθειας του

εδάφους και των κατολισθήσεων. Κατά τους χειμερινούς μήνες, ολόκληρο το οδικό

δίκτυο πλήττεται από παγετό, με αποτέλεσμα να υπάρχουν συνεχείς κατακρημνίσεις

κατά μήκος του. Το φαινόμενο αυτό παρατηρείται έντονα στα Δ.Δ. Δέσης, Αγ.

Νικολάου και fapδncίou.
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• Κοινότητα Νεράιδας

Το οδικό δίκτυο στο εσωτερικό της κοινότητας έχει μήκος 45 χλμ., και αντιμετωπίζει

σοβαρά προβλήματα στα σημεία που δεν είναι ασφαλτοστρωμένα.

Οι επαρχιακοί δρόμοι της κοινότητας έχουν συνολικό μήκος 50 χλμ. (ΚΕΝΑΚΑΠ,

2001).

7.2.2 ΧΕΡΣΑΙΑ ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ- ΥΠΕΡΑΣTlΚΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Η εξυπηρέτηση των κατοίκων της περιοχής μελέτης μας επιτρέπεται με

λεωφορεία των ΚΤΕΛ και με αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης. Λόγω της κακής

ποιότητας του οδοστρώματος, οι χρονοαποστάσεις είναι μεγάλες.

Συγκεκριμένα, στον παρακάτω πίνακα καταγράφεται η συχνότητα των

δρομολογίων ΚΤΕΛ στην περιοχή. Το μεγαλύτερο μέρος της περιοχής μελέτης

εξυπηρετείται από τα δρομολόγια ΚΤΕΛ, εκτός από τα Δ.Δ. Λιβαδοχωρίου, Νέας

Πεύκης, Παράμερου και Δροσοχωρίου.

Πηγη: ΚΕΝΑΚΑΠ, 2001

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι 7: ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΚΤΕΛ ΠΡΟΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΗΣ

ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Δήμος ή κοινότητα Συ""όππα δρομολογίου Προορισμός

Δ. Πινδσίων

Δ.Δ. ΜεσΟΥώρας Ι φΟΡά!nμέΡα Τρίκαλσ

Δ.Δ. Βαθυοοέματος Ι φοοά!ηuέοα Τρίκαλα

Δ.Δ. ΛιΒαδΟΥωρίου -
Δ.Δ. Μοσχόφυτου 2 φορές/εΒδομάδα Τρίκαλα

Δ.Δ. Νέας Πεύκnς -
Δ.Δ. Παράμερου -
Δ. Α.ΙΙΙΙκων

Δ.Δ. Αγ. Νικολάου Ι φΟΡά!nμέΡα Τρίκαλα

Δ.Δ. ΓαpδιΙCΊoυ Ι φοοά!ηuέοα Τρίκαλα

Δ.Δ. Αθαμανίας J ",ορά!ημέρα Τρίκαλα

Δ.Δ. Δέσnc J φοοά!ηuέοα Τρίκαλα

Δ.Δ.ΔροσΟΥωρίου -
Κ. N.oάιδΑC

κ.Δ. Αρματολικού 2 ",ορέςΙεΒδομάδα Τρίκαλα

Κ.Δ. Κορυφής Ι ",ορά! ε δομάδα Τρίκαλα

Κ.Δ. ΝεΡάιδαο J ",οοά! ε δοuάδα Τρίκαλα

Κ.Δ. ΠαΥτουρίου J ",ορά! ε δομάδα Τρίκαλα.
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7.2.3 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ

Όλη η περιοχή εξυπηρετείται με ρεύμα μέσης τάσης και εκτός μερικών

απομονωμένων οικισμών οι κοινότητες ηλεκτροδοτούνται πλήρως. Δημιουργούνται

προβλήματα, τα οποία όμως είναι εποχιακά και καθόλου σημαντικά. Υποκατάστημα

της ΔΕΗ στα μελετώμενα δημοτικά διαμερίσματα δεν υπάρχει.

7.2.4 ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Πηγη. ΚΕΝΑΚΑΠ. 2001

ΠΙΝΑΚΑΣ 18: ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΣγΣΚΕγΩΝ ΑΝΑ Δ.Δ. ΣΤΗΝ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΛΕΤΗΣ

Δήμος ή Koινότnτα ΤnλεlDωνικές συσκευές

Θεσσαλία .~ 534.418
Ν. Τρικάλων 95.608
Δ. Πινδαίων 246
Δ.Δ. Μεσοχώρας 66
Δ.Δ. ΒαθυΡΡέματος Ι Ι

Δ.Δ. Λιβαδοχωρίου 9
Δ.Δ. ΜοσΥόιουτου 6
Δ.Δ. Νέας Πεύκnς 26
Δ.Δ. Παράμερου θ

Δ. Aι8tιKων 108
Δ.Δ. Αγ. Νικολάου 12
Δ.Δ. Γαοδικίου 18
Δ.Δ. ΑΟαμανίας 14
Δ.Δ. Δέσnς 12
Δ.Δ. ΔροσΟ1φρίου 24
Κ.Ν. 292
Κ.Δ. Αοματολικού 18
ΚΔ. Κορυιοής 9
ΚΔ. Νεράιδας 19
Κ.Δ. ΠαΥΤουρίου 246.

Οι τηλεφωνικές συνδέσεις σε επίπεδο δημοτικών διαμερισμάτων υπολείπονται

κατά πολύ από τις συνδέσεις που υπάρχουν στο νομό και στην περιφέρεια Θεσσαλίας.
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7.2.5 ΎΔΡΕΥΣΗ- ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται συγκεντρωτικά το δίκτυο ύδρευσης, το

οποίο εξυπηρετεί τα δημοτικά διαμερίσματα.

Πηγη: ΚΕΝΑΚΑΠ, 2001

ΠΙΝΑΚΑΣ 19: ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΥΡΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΛΕΤΗΣ

Δήμος ή κοινότητα Έκταση (σε χλμ.) Κάλυψη (%)

Δ. Πινδαίων 46 86
Δ.Δ. ΜεσΟΎώρα" Ο

Δ.Δ. Βαθυρρέματο" 2 100
Δ.Δ. ΛιβαδΟΎωρίου 7 100
Δ.Δ. ΜοσΎόφυτου 25 80
Δ.Δ. Νέας Πείικης 8 95
Δ.Δ. ΠαΡάμερου 4 100
Δ. Α_κων 26 100
Δ.Δ. ΑΎ. Νικολάου 7 100
Δ.Δ. Γαοδικίου 10 100
Δ.Δ. Αθαμανίας 3 100
Δ.Δ. Δέση" 3 100
Δ.Δ. ΔροσΟΎωρίου 3 100
Κ.Ν Ο

Κ.Δ. Αρματολικού Ο

Κ.Δ. Κορυφής Ο

Κ.Δ. ΝεΡάιδα, Ο

Κ.Δ. Παχτουρίου Ο

·

• Δήμος Πινδαίων

Η ύδρευση των δημοτικών διαμερισμάτων πραγματοποιείται από τις πηγές Γκούρας,

Αυγού και Κανακίου.

Αποχετευτικό σύστημα στην περιοχή για ακάθαρτα και όμβρια ύδατα δεν υπάρχει.

• Δήμος Αιθήκων

Σύμφωνα με στοιχεία της μελέτης ΟΠΑΑΧ Πύλης- Μεσοχώρας, το δίκτυο ύδρευσης

είναι σε καλή κατάσταση, εκτός από αυτό του Δροσοχωρίου, το οποίο χαρακτηρίζεται

ως μέτριο. Η ύδρευση μπορεί να γίνει είτε από πηγές, είτε από γεωτρήσεις.

Συγκεκριμένα:

~ Δ.Δ. Αθαμανίας: από τις θέσεις Στρογγυλό και Μάνα

~ Δ.Δ. Γαρδικίου: από τη θέση Γκούρα

~ Δ.Δ. Δέσης: από πηγές του βουνού

~ Δ.Δ. Δροσοχωρίου: από ης πηγές Κρύα Βρύση και Περδικόβρυση
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Σχετικά με το δίκτυο αποχέτευσης, όλα τα δημοτικά διαμερίσματα εξυπηρετούνται

κuρίως από απορροφητικΟΙ>ς βόθρOUς, αλλά δεν ιιπόρχει δίκτuo παραλαβής όμβριων

υδάτων. Τα ποτάμια και οι χείμαρροι είναι οι κύριοι αποδέκτες.

• Κοινότητα Νεράιδας

Τα κοινοτικά διαμερίσματα διαθέτουν κοινοτικό δίκτυο ύδρευσης με 650 συνδεδεμένες

παροχές. Η κατάσταση του δικτύου είναι καλή. Μέσω πηγών γίνεται η ύδρευση της

περιοχής, εκτός από το κοινοτικό διαμέρισμα Αρματολικού. το οποίο υδρεύεται από

γεωτρήσεις. Αποχετευτικόδίκτυο όμβριωνδεν υπάρχει.

7.2.6 ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

• Δήμος Πινδαίων

Υπάρχουν πρόχειρες χωματερές για τη σιryκ:έντρωση των απορριμμάτων. Συνολικά,

ιιπόρχοιιν έξι χώροι ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων, ενώ πρόγραμμα

ανακύκλωσης δεν ιιπάρχει.

• Δήμος Αιθήκων

Τα δημοτικά διαμερίσματα του Δ. Αιθήκων έχουν κοινό τρόπο αποκομιδής (χρήση

απορριμματοφόρων), ενώ πρόγραμμα ανακύκλωσης δεν ιιπάρχει.

• Κοινότητα Νεράιδας

Η περιοχή δU1θέτει μόνο χώροιις ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων και όχι χώροιις

υγειονομικής ταφής. Η συλλογή των απορριμμάτων γίνεται με ανάθεση.

Σε ολόκληρη την περιοχή μελέτης δε λειτοιιργούν μονάδες επεξεργασίας λιιμάτων

(ΚΕΝΑΚΑΠ, 2001).
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7.3ΚΟIΝΩΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

7.3.1 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Επιπτώσεις λίμνης Μεσοχώρας

Οι υποδομές εκπαίδευσης για την περιοχή μελέτης μπορούμε να πούμε ότι είναι

σχετικά περιορισμένες σε όλη την έιcταση των δημοτικών διαμερισμάτων που

μελετάμε. Συγκεκριμένα, στο Δ.Δ. Μεσοχώρας υπάρχει ένα δημοτικό σχολείο με τρείς

μαθητές και ένα νηπιαγωγείο, το οποίο π'λtoν δε λειτουργεί. Στο Δ. Αιθήκων υπάρχει

ένα νηπιαγωγείο, και συγκεκριμένα στο Δ.Δ. Αγ. Νικολάου, ενώ υπάρχει ένα δημοτικό

στο Δ.Δ. Γαρδικίου με 10 μαθητές. Τέλος, στην κοινότητα Nεράtδας υπάρχουν δύο

δημοτικά σχολεία, το ένα στο κ.Δ. Αρματολικού και το ά1λο στο Κ.Δ. Κορυφής, με

τρείς και δύο μαθητές αντίστοιχα. Ωστόσο, στην περιοχή μελέτης δεν υπάρχει κανένα

Γυμνάσιο και Λύκειο. Οι μαθητές των τάξεων Γυμνασίου και Λυκείου εξυπηρετούνται

με τα σχολεία στην πιο κοντινή κωμόπολη, που στην περίπτωσή μας είναι η Πύλη

(ΚΕΝΑΚΑΠ, 2001).

7.3.2 ΥΓΕΙΑ- ΠΡΟΝΟΙΑ

Στην περιοχή μελέτης υπάρχουν αρκετές ελλείψεις στον τομέα της υγείας

πρόνοιας. Οι κάτοικοι της περιοχής εξυπηρετούνται από τα νοσοκομεία της

κοντινότερης κωμόπολης. Η έλλειψη φαρμακείου και αγροτικών ιατρείων

δημιουργούν ακόμα περισσότερα προβλήματα στα μελετώμενα δημοτικά διαμερίσματα

και στους κατοίκους τους. Συγκεκριμένα στο Δ. Πινδαίων υπάρχουν δύο Περιφερειακά

Ιατρεία, ένα στο Δ.Δ. Μεσοχώρας και ένα στο Δ.Δ. Μοσχόφυτου. Στο Δ. Αιθήκων και

στην κοινότητα Νεράιδας λειτουργεί αγροτικό ιατρείο.

Παρ' όλα αυτά, με το πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίη, οι ηλικιωμένοι κάτοικοι των

δημοπκών διαμερισμάτων έχουν πλήρη βοήθεια (ΚΕΝΑΚΑΠ, 200 Ι).

7.3.3 ΚΟ1ΝΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Όσον αφορά τις κοινωνικές υπηρεσίες, αυτές είναι ελάχιστες στο σύνολο των

δημοτικών διαμερισμάτων. Χαρακτηριστικά, στα μελετώμενα δημοτικά διαμερίσματα

του Δ. Πινδαίων, υπάρχει ένα κέντρο υγείας, ένα υποκατάστημα ΕΛΤΑ, ένα

πολιτιστικό κέντρο και ένα γραφείο της Αστυνομίας. Στο Δ. Αιθήκων υπάρχει ένα
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αγροτικό ιατρείο, δύο βιβλιοθήκες, ένα γραφείο δασαρχείου και ένα γραφείο της

Αστυνομίας. Τέλος, σπι διευρυμένη κοινότητα Νεράιδας υπάρχει ένα αγροτικό

ιατρείο, δύο γήπεδα και ένα πολιτιστικό κ:έvτρo.

Στην περιοχή αθλητικές εΥκ:αταστάσεις που να εξυπηρετούν τους κατοίκους δεν

υπάρχουν. Υπάρχουν βέβαια μικρών διαστάσεων γήπεδα ποδοσφαίρου και μπάσκ:ετ,

αλλά βρίσκονται σε κακή κατάσταση (ΚΕΝΑΚΑΠ, 2001).
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8. ΟΙ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ

Το 1985 αποτελεί αφετηρία για όσα επακολούθησαν τα επόμενα χρόνια.

Αρμόδιο κυβερνητικό κλιμάκιο με συμμετοχή του τότε διοικητή της ΔΕΗ

επισκέφτηκαν τον οικισμό της Μεσοχώρας και εξήΥΥειλαν το έργο. Από εκείνο το

σημείο και μετά ακολούθησε και ακολουθεί πληθώρα αντιδράσεων από μέρους των

κατοίκων του Δ.Δ. Μεσοχώρας και των γειτονικών οικισμών. Πολλοί είναι εκείνοι που

τάχθηκαν από την αρχή κατά της κατασκευής του φράγματος και εκφράζουν έμπρακτα

την αντίθεσή τους.

Εξ αρχής η ΔΕΗ κατηγορείται για ψευδή στοιχεία σχετικά με το ύψος του

φράγματος και τη χρησιμότητά του. Από πλευράς των κατοίκων ιδρύεται ο Σύλλογος

Κατακλυζομένων Μεσοχώρας (Μάρτιος του Ι 988), ο οποίος αναλαμβάνει δράση και

με κάθε μέσο προσπαθεί να αντιταχθεί στην κατασκευή του φράγματος και στους

υπεύθυνους για αυτήν. Οι κινητοποιήσεις των κατοίκων ήταν πολλές και συχνές.

Κυρίαρχος στόχος των κατοίκων ήταν η ματαίωση του έργου με πρόταση

εναλλακτικών προτάσεων και σε περίπτωση που αυτό ήταν ανέφικτο, θα γινόταν

πρόταση για μείωση του ύψους του φράγματος, έτσι ώστε να περιοριστεί στο μέγιστο ο

κατακλυσμός του οικισμού της Μεσοχώρας και της γύρω περιοχής.

Τα αιτήματα και οι θέσεις των κατοίκων της περιοχής προβάλλονται μέσα από μια

σειρά εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων, από nς οποίες οι πιο σημαντικές είναι:

• Στις 13 Αυγούστου πραγματοποιείται γενική συνέλευση με μεγάλη συμμετοχή

των κατοίκων. Απόφαση της συγκέντρωσης ήταν η έγκριση και υπογραφή

υπομνημάτων, τα οποία υπέβαλλαν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την

Ελληνική Κυβέρνηση.

• Στις 4 Νοεμβρίου Ι 990 πραγματοποιείται σuyKέντρωση στην Αθήνα με

ευρωβουλευτές και βουλευτές.

• Στις 11 και 12 Ιανουαρίου 1992, οι πρόεδροι της κοινότητας και του Συνδέσμου

Κατακλυζομένων συμμετείχαν σε εισηγήσεις σε Διημερίδα, που οργάνωσε η

Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία, με θέμα: «Εκτροπή Αχελώου

Περιβαλλοντικές, οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις».

• Στις 23 Ιουλίου 1994 πραγματοποιείται στον οικισμό της Μεσοχώρας μια από

nς μεγαλύτερες συνελεύσεις, ενώ μέρος σε αυτήν έλαβαν μέρος και κάτοικοι

από τα Δ.Δ. Αρματολικού, Νέας ΠεύΙCΗς και Γαρδικίσυ.
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Τα αιτήματα των κατοίκων σε αυτή τη συνέλευση ήταν:

)- Μείωση του ύψους του φράγματος στα 70-80 μ.

)- Γεωλογική έρευνα για το μη Kατακλυζόμεvo τμήμα του οικισμού

)- Δημιουργία πρότυπου οικισμού για την εγκατάσταση των κατοίκων μετά την

πλήρωση του ταμιευτήρα Μεσοχώρας

)- Δίκαιες αποζημιώσεις στOuς κατοίκους που επηρεάζονται από τη δημιουργία

της τεχνητής λίμνης (Γκάνιας, 2008).

Ωστόσο, χαρακτηριστική είναι η αντίδραση των κατοίκων μετά τη λήψη

απόφασης από τη ΔΕΗ για ολοκλήρωση του έργου. Στις 30 Μαίου 1989 ήταν μια από

τις μεγαλύτερες κινητοποιήσεις των κατοίκων της περιοχής, ενώ κατά διαστήματα

σπεύδουν σε καταλήψεις δρόμων και παρεμπόδιση των εργαmών. Μέχρι και σήμερα,

οι κινητοποιήσεις συνεχίζονται με μεγάλη συμμετοχή των κατοίκων και όχι μόνο.

Σκοπός όλων αυτών των αντιδράσεων είναι και η λήψη απόφασης σχετικά με τον

νέο οικισμό που πρόκειται να δημιουργηθεί μετά τη δημιουργία της τεχνητής λίμνης

Μεσοχώρας. Τα αιτήματα των κατοίκων είναι η δημιουργία ενός νέου οικισμού,

εφόσον η ματαίωση του έργου είναι αδύνατη, με όλα τα απαραίτητα έργα υποδομής

(ύδρευση, αποχέτευση, ηλεκτροφωτισμός, οδοποιία, κοινόχρηστοι χώροι κλπ.), αφού

πριν τη λήψη αυτής της απόφασης αποζημιωθούν από τις απαλλοτριώσεις που θα

κηρύξει η ΔΕΗ. Οι επιπτώσεις που θεωρούνται θετικές από την ολοκλήρωση των

έργων στην περιοχή (βελτίωση οδικού δικτύου, δικτύου τηλεπιιcoινωνίας, ύδρευοης

κλπ.) δεν κάνουν την κατάσταση πιο ενθαρρυντική για ΤOuς κατοίκους.

Προσπάθειες για εκπόνηση Πολεοδομικής Μελέτης για το νέο οικισμό που θα

δημιουργηθεί και για την εκπόνηση Ειδικής Περιβαλλοντικής Μελέτης για τον

ταμιευτήρα Μεσοχώρας έχουν πραγματοποιηθεί.

Ο νόμος 3734/2009 περί «της ρύθμισης ζητημάτων σχετικών με το

ΥδροηλεκτρικόΈργο Μεσοχώραρ) είναι σε ισχύ από τις 28 Ιανουαρίου 2009 και είναι

οριστικός.

Ο νόμος αυτός αναφέρεται στην αναγκαστική απαλλοτρίωση ολόκληρου του μη

Kατακλυζόμεvoυ τμήματος των οικισμών της Μεσοχώρας και του Αρματολικού.

Συγκεκριμένα, ο νόμος αναφέρει ότι «Η αναγκαστική απαλλοτρίωση κηρύσσεται για

λόγους μεγάλης σημασίας δημόσιας ωφέλειας, οι οποίοι συνίστανται στην

αντιμετώπιση των αναγκών του υδροηλεκτρικού έργου της Μεσοχώρας και

συγκεκριμένα για την εξασφάλιση των υπόλοιπων εκτάσεων που απαιτούνται για τη

λειτουργία του έργου».
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Ο νόμος κάνει σαφές ότι η συνολική περωχή που θα απαλλοτριωθεί είναι

εμβαδσό 1.432.137 τ.μ., όπως φαίνεται από το 08/0212005 κτηματολογι"ό διάγραμμα

και 540.000 τ.μ., όπως φαίνεται από την αναθεώρηση τοπογραφΙ1COύ διαγράμματος που

συνέταξεη Διεό(jυyση Ανάπτυξης ΥδΡοηλεκτρι"ώνΈργωντης ΔΕΗ.

Οι περιοχές που αναφέρονταιστο νόμο και είναι πιθανές για μετεγκατάσταση του νέου

οικισμού της Μεσοχώρας είναι:

• η περιοχή Σπίτια εμβαδού περίπου 160.000 τ.μ. "αι

• η περιοχή Βαρ"ό "αι Άνω Βαρ"ό εμβαδού 146.000 τ.μ.

Οι περιοχές που εξαιρούνται απαλλοτρίωσης είναι αυτές που θεωρούνται

δημοτι"ές ή "οινοτικές είτε δημόσιες.

Ο νόμος αναφέρει και τα ποσά των αποζημιώσεων για τους θιγόμενους κατοίκους

από την τεχνητή λίμνη της Μεσοχώρας και χαρακτηριστικά η τιμή για ένα οικόπεδο

στο εσωτερικό του οικισμού είναι 30,00 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, για κατοικίες

1.500,00 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο επί της συνολικής επιφάνειάς τους, για κτίσματα

που χρησιμοποιούνται για επαγγελματική στέγη είναι 3.000,00 ευρώ ανά τετραγωνικό

μέτρο επί της συνολικής επιφάνειας που αποδεικνύεταιαπό τη σχετική άδεια. Στο νόμο

αναφέρονται και άλ/ες περιπτώσεις αποζημίωσης οικοπέδων και κτισμάτων τα οποία

βρίσ"ονται στο εσωτερι"ό του ΟΙ1Clσμού (Ν.Δ. 3734/2009).
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Α:ΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ

Ι. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΦΥΣΙΚΟ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΗΜΙΟΎΡΓΙΑ ΤΗΣ

ΤΕΧΝΗΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΜΕΣΟΧΩΡΑΣ

Η δημιoυργiα μιας τεχνητής λίμνης στον ελλαδικό χώρο αποτελεί μια σημανnκή

δράση για την ανάπτυξη μιας περιοχής καθώς και για την ανάπτυξη της

βιοποικιλότητας. Τεχνητές λίμνες, όπως προαναφέρθηκε στο μέρος Α' δημιουργούνται

για πολλαπλούς σκοπούς, όπως υδρευnκή χρήση, αρδευnκή χρήση, παραγωγή

υδροηλεκτρικής ενέργειας, συνδυασμός όλων αυτών ιc.ά. Η δημιoυργiα και η πλήρωση

των ταμιευτήρων επιφέρει μια σειρά από επιπτώσεις στο φυσικό. ΊCOινωVΙKό και

οικονομικό περιβάλλον. Για την αντιμετώπιση όμως όλων αυτών των εmπτώσεων

προτείνεται κάθε φορά και μια σεφά μέτρων.

1.1 ΕΙ ιιι Ι Ι ΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΚΛΙΜΑ

Η κατασκευή ταμιευτήρων εισάγει αλλαγές στις κλιμαnκές συνθήκες της

περιοχής σε βαθμό και έκταση που εξαρτώνται από το μέγεθός τους. Οι αλλαγές

οφείλονται στη διαφορετική συμπεριφορά του νερού, όπως και στις συναλλαγές με την

ατμόσφαιρα. Κατά συνέπεια οι μετεωρολογικές παράμετροι είναι δυνατόν να

μεταβληθούν και να επηρεάσουν το μικροκλίμα της περιοχής. Οι επιπτώσεις που θα

υποστεί το κλίμα της περιοχής μελέτης θα σχετίζονται κυρίως με την πλήρωση του

ταμιευτήρα του φράγματος της Μεσοχώρας και την κατάκλυση της περιοχής από τα

νερά του ποταμού Αχελώου. Η συνολική έκταση που θα καλυφθεί με νερό είναι 7.8

τετρ. χλμ. Συγκεκριμένα, μερικές από τις εmπτώσεις που θα προκαλέσει στο κλίμα η

πλήρωση του ταμιευτήρα θα είναι:

• Η μείωση των μέγιστων θερμοκρασιών την άνοιξη και η αύξηση των

θερμοκρασιών κατά τους χειμερινούς μήνες.

• Η αύξηση της υγρασίας στην περιοχή των τριών επιλεχθέντων δήμων από την

εξάτμιση εξαιτiας της παρoυαiας της υδάnνης εmφόνειας, αλλά και της ανόδου

του υπόγειου υδροφόρου ορίζοντα στην παραλίμνια ζώνη. Η αύξηση της

υγρασiας θα εmφέρει και άλλες =πτώσεις, όπως αύξηση της εκδήλοισης του
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φαινομένου της ομίχλης, κυρίως κατά τους καλοκαιρινούς μήνες. Από μελέτες

έχει εκτιμηθεί ότι η ολοκλήρωση του ταμιευτήρα Μεσοχώρας θα έχει ως

αποτέλεσμα την αύξηση της εξάτμισης κατά 20-60% την περίοδο Μαίου

Σεπτεμβρίου.

• Άνοδο ελάχιστων θερμοκρασιών με αποτέλεσμα τη μείωση του αριθμού των

ημερών με παγετό και χιονόπτωσης στην παραλίμνια ζώνη.

• Η ημερήσια διακύμανση της θερμοκρασίας του αέρα αναμένεται να μειωθεί,

όπως επίσης και το ημερήmο θερμομετρικό εύρος εξαιτίας της ελάττωσης του

ποσού της ανακυκλώμενης ηλιακής ενέργειας προς την ατμόσφαιρα.

• Η δημιουργία λείας και επίπεδης υδάτινης επιφάνειας στη θέση της

προϋπάρχουσας χερσαίας και ανώμαλης υπάρχει πιθανότητα να προκαλέσει

αύξηση της ταχύτητας των ανέμων και πιθανή αλλαγή της διεύθυνσής τους.

Το σύνολο των επιπτώσεων αυτών καθορίζουν ένα μικροκλίμα που εξαρτάται

κυρίως από την έκταση και τη μορφολογία της λίμνης, καθώς επίσης και από τα

ιδιαίτερα τοπογραφικά χαραΙCΤηρισnKά της περιοχής. Ωστόσο, οι σJ.J..nγές στην

υγρασία και στις θερμοκρασίες δεν είναι ακόμα σίγουρο ότι θα προκαλέσουν

δευτερευόντως έξαρση της εκδήλωσης φαινομένων μετεωρολογικής αστάθειας π.χ.

τοπικές καταιγίδες.

Οι νέες κλιματικές συνθήκες που θα δημιουργηθούν θα επηρεάσουν τοας τρείς

εmλεχθέντες δήμους και τα δημοτικά διαμερίσματα που ανήκουν σε αυτούς και έτσι οι

κάτοικοι αυτών θα πρέπει να προσαρμοστούν στις νέες κλιματικές συνθήκες. Τα

δημοτικά διαμερίσματα που επηρεάζονται άμεσα είναι το Δ.Δ. Μεσοχώρας και το Δ.Δ.

Βαθυρρέματος. Και τα δύο δημοτικά διαμερίσματα βρίσκονται σε κοντινή απόσταση

από την περιοχή των έργων και τον μελλοντικό ταμιευτήρα (ΥΔΡΟΕΞΥΓΙΑΝTlΚΗ,

2002).

1.2ΕΓΠΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΤΟΓΠΟ ΚΑΙ ΣΠΙ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ

Το τοπίο αλλοιώνεται εξαρχής από την κατασκευή των έργων στην περιοχή,

δηλαδή από τη στιγμή που αρχίζουν οι διαδικασίες εργασίας για την ολοκλήρωση του

φράγματος. Τα έργα επιφέρουν σημαντικές και μόνιμες αλλοιώσεις στο φυσικό τοπίο.

Στην περίπτωση της τεχνητής λίμνης Μεσοχώρας το τοπίο αλλάζει ριζικά και μια

καινούργια διάσταση τοπίου σχηματίζεται στο χώρο μελέτης με κυρίαρχο πλέον τον

ταμιευτήρα, με ευκαιρία για θέα από απόσταση (όπως η μαιανδρική μορφή ποταμού),
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απότομες και απαλές παραλίμνιες όΊθες, κατοπτρισμό κορυφογραμμών και βλάστηση

ανάλογα με τις εποχές.

Συγκεκριμένα, μετατρέπουν δραστικά το τοπίο από ποτάμιο σε λιμναίο, δηλαδή

τα στοιχεία του ποτάμιου- κοιλαδικού τοπίου θα χαθούν για πάντα. Σχηματίζεται έτσι

μια νέα διάσταση τοπίου με κυρίαρχο στοιχείο τον ταμιευτήρα, δημιουργώντας νέες

συνθήκες αναψυχήςσυντελώνταςστην αναβάθμιση της περιοχής.

Η παρουσία των τεχνητών λιμνών δεν είναι πάντοτε αρνητική κατά πολλούς,

αλλά πρέπει να εξετάζονται πάντα οι παράμετροι δημιουργίας μιας τεχνητής λίμνης

σύμφωνα με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικάτης υπό επίδραση περιοχής.

Τα προβλήματα ένταξης των ταμιευτήρων στο περιβάλλον της περιοχής, όπου

αναπτύσσονται σχετίζονται τόσο με τον τρόπο λειτουΡΎίας τους, όσο και με την

μορφολογία των κατακλυζόμενων περιοχών. Οι μεΥάλες κλίσεις των πρανών και ο

οξύς χαρακτήρας του τοπίου δε βοηθούν στο να αποκτήσει ο υπό δημιουργία

ταμιευτήρας όψη φυσικής ορεινής λίμνης, αντίθετα με την περίπτωση του ταμιευτήρα

Ταυρωπού, όπου η σχετική ηπιότητα των περιμετρικών περιοχών δημιουργεί ένα

αρκετά ομαλό και ευχάριστο οπτικά τοπίο.

Στον ταμιευτήρα Μεσοχώρας (εmφάνεια ταμιευτήρα 7,8 τετρ. χλμ.), η αλλογή

δεν μπορεί να χαρακτηριστεί μεγάλη για την κλίμακα της περιοχής σε σχέση με το

συνολικό έργο εκτροπής του Αχελώου και τα επόμενα κατά σειρά φράγματα. Το τοπίο

έχει ήδη υποστεί μεΥάλη υποβάθμιση από την ολοκλήρωση των έργων κατασκευής του

φράγματος και παρουσιάζονται έντονα τα σημάδια της εκτεταμένης διάβρωσης και

αποψίλωσης των πρανών κυρίως λόγω της εκτεταμένης βόσκησης. Η υποβάθμιση του

τοπίου από την ολοκλήρωση του φράγματος στην περιοχή Μεσοχώρας είναι αρκετά

μεγάλη ώστε να δικαιολογεί mθανόν την άποψη πως η δημιουργία της τεχνητής λίμνης

θα αναβαθμίσει OπnKά το τοπίο. Η δημιουργία της τεχνητής λίμνης δεν αποτελεί

απάντηση σε όλα τα προβλήματα υποβάθμισης τοπίων, ωστόσο στην εξεταζόμενη

περίπτωση, η επίπτωση επί της μορφολογίας μπορεί να χαρακτηρισθεί ως ουδέτερη, με

την ΈWOια πως ένα ξενικό της τοπικής μορφολογίας τεχνητό λιμναίο στοιχείο θα

αντικαταστήσει ένα αυτόχθονο μεν, αλλά κατά πολύ υποβαθμισμένο φυσικό τοπίο.

Στην περίπτωσή μας αναμένεται να δημιουρΥηθεί ένα πιο αισθητικό τοπίο, αυτή

τη φορά λιμναίο, όπου:

• Η παραλίμνια βλάστηση θα είναι ομοιόμορφα πυκνή και αδιατάρακτη κυρίως

στην ανατολική όχθη όπου δεν υπάρχει άλλη διαταραχή του δάσους,

συγκρίνοντας με τη δυτική και βόρεια, όπου έχουμε τη διέλευση της εθνικής
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οδού Τρικάλων- Άρτας μέσω Περτουλίου, οπότε η πλευρά αυτή του δάσους έχει

"ποστεί ήδη "ποβάθμιση.

• Στην περίπτωση του οικισμού της Μεσοχώρας η βλάστηση είναι πιο πυιcvή και

πλούσια, κατανέμεται ομοιόμορφα με φυσική διαδοχή στο τοπίο και λόγω του

πλούτου της παρέχει εναλλακτικό οικότοπο σε πανίδα που θα μετακινηθεί σε

ανώτερα "ψόμετρα λCryω της βαθμιαίας ανύψωσης της στάθμης το" ταμιειιτήρα.

• Παραλίμνια κάλ"ψη ελάτης αναμένεται στην περιοχή Δέσης, Δροσοχωρίο" και

Αγ. Νικολάο", πο" σε ορισμένες θέσεις αναμένεται πλήρης αναβάθμιση το"

τοπίου με τη συγκέντρωση των υδάτων.

• Υπερβάσεις στη χωρητικότητα αναψυχής του μελλοντικού τοπίου θα

προκαλέσει, εκτός από κινδύνους για πυρκαγιές, υπερεκμετάλλευση και

ρύπανση των φυσικών πόρων (Κ1.>Ύήγι., σκόνες. εκπομπές, σκουπίδια. ψάρεμα)

με σιινέπεια την "ποβάθμιση το" φιισΙ1COύ τοπίο" (γΔΡΟΕΞΥΓIΑΝΠΚΗ,

2002).

I.3ΕmmΩΣΕΙΣΣΤΑ ΓEΩΛOΓlKAΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Οι επιπτώσειςπο" θα επιφέρει η πλήρωση τσιι ταμιειιτήρα της Μεσοχώραςέχoιιv

ιδιαίτερη σημασίαγια την περιοχή μελέτης. Σιιγκεκριμέναόσον αφορά:

Κινητικότηταεδαφών

Οι επιπτώσειςπου θα επιφέρουνόλα τα έργα στην περιοχή και ιδιαίτερα μετά την

πλήρωση της τεχνητής λίμνης κατηγοριοποιούνταιως εξής:

• Επίδραση λCryω πληρώσεως το" ταμιειιτήρα

• Επίδραση λCryω α"ξομειώσεως της στάθμης το" ταμιειιτήρα

• Επίδραση από τις χωματο"ργικές εργασiες

Κατά τη χρονική περίοδο πλήρωσης το" ταμιειιτήρα, η διαβροχή των πρανών στη

βάση τους θα μειώσει την αντοχή τους στη στήριξη των ανωτέρω στρωμάτων, με

αποτέλεσμα πιθανές εκδηλώσεις κατολισθήσεων. Ωστόσο, παρόμοια φαινόμενα θα

εκδηλωθούν και μετά την πλήρωση το" ταμιειιτήρα και πιο σιιγκεκριμένα στη ζώνη της

ανώτατης στάθμης λίμνης θα παρατηρηθεί διάβρωση λCryω κιιματισμού.
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Χαρακτηρισπκό όλων των ταμ1ειJτήρων της Ελλόδας είναι η αύξηση της

σεισμικότητας στην περιοχή περιμετρικά του ταμιευτήρα. Ωστόσο, η απουσία ενεργών

ρηγμάτων καθιστά δύσκολη την αύξηση της σεισμικότητας της περιοχής.

Υδροφόρος ορ!ζοντας

Κατά την περίοδο που η τεχνητή λίμνη θα κατακλύζει την περιοχή, ο υδροφόρος

oρiζoντας στην περιμετρική περιοχή του ταμ1ειJτ/ρα θα μεταβληθεί και θα προκαλέσει

εκδηλώσεις νέων πηγών (ΥΔPOEΞYΓIANTIΚH, 2002).

l.4ΕillΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΥΔΑΠΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ

Η δημιουργία του ταμ1ειJτ/ρα της Μεσοχώρας επιφέρει δρασnκές αλλαγές στα

επιφανειακά ύδατα στην περιοχή μελέτης. Οι κύριες αλλαγές θα αφορούν την

ποσότητα των υδάτων. Η δημιουργία του ταμιευτήρα δρα ανασχετικά ως προς την

κανονική πλημμυρική λειτουργία του Αχελώου. Δηλαδή την ανάσχεση των φυσικών

πλημμυΡΙKώv απορροών και τη συγκράτησή τους στον ταμιευτήρα, πράγμα που θα

επιφέρει σημαντικές επιπτώσεις στην ισορροπία των κατάντη παρόχθιων

οικοσυστημάτων. Με λίγα λόγια, ο κλάδος μεταξύ του φράγματος της Μεσοχώρας και

της συμβολής του ποταμαύ με το χείμαρρο Γκούρα, πρακnKά θα στερηθεί

οποιασδήποτε επιφανειακής απορροής.

Σχετικά με τα ποιοτικά χαρακτηρισnKά των νερών των ταμιευτήρων, ένας από

τους παράγοντες που επηρεάζουν την ποιότητα των υδάτων σε έναν ταμιευτήρα είναι ο

χρόνος κατακράτησης. Όταν ο χρόνος αυτός είναι μεΥάλος, τότε το νερό του

ταμιευτήρα γίνεται θερμότερο από το εισρέον.

Η ποωτητα των νερών επηρεάζεται λόγω:

• Αύξησης θολερότητας κατά την κατασκευή όλων των έργων

• Μείωσης θολερότητας στα κατάντη κατά τη διάρκεια πλήρωσης του ταμιευτήρα

• Αύξησης ιζηματογένεσης στον ταμ1ειJτ/ρα

• Μείωσης ιζηματογένεσης κατάντη του φράγματος

• Συσσώρευσης θρεπτικών αλάτων στα ιζήματα του ταμιευτήρα με επακόλουθο

τη δυνητική επιτάχυνση του ευτροφισμού

79



Γιαwούλα Μαρία Επιπτώσε.,; λίμνης Μεσοχώρας

• Στρωματοποίησης των νερών του ταμιευτήρα με επακόλουθο το σαφή

διαχωρισμό χημικών συνθηκών σε κάθε στρώμα (ΥΔΡΟΕΞΥΓΙΑΝΤΙΚΗ,

2002).

I.5ΕωΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗ ΧΛΩΡΙΔΑ, ΤΗΝ ΠΑΝΙΔΑ ΚΑΙ ΤΑ

ΟΙΚΟΣΎΣΤΗΜΑΤΑ

Σίιμφωνα με εμβαδομετρήσε.,; που έχουν πραγματοποιηθεί η δημιουργία της

τεχνητής λίμνης Μεσοχώρας, με έκταση κάλυψης 8 τετρ. χλμ. οδηγεί σε κατάκλυση

εκτάσεων που καλίιπτovται από υποβαθμισμένα δάση φυλλοβόλου βελονιδιάς (περίπου

30%), εγκαταλελειμμένες γεωργικές εκτάσε.,; (20%), βοσκότοπους, διαβρωμένα άγονα

εδάφη (15%), παραποτάμια βλάστηση με πλατάνια, κοίτη ποταμοίι (25%), οικισμοίις

(3%), γεωργικές και δενδροκομικές εκτάσε.,; (4%). Ωστόσο, στην περιοχή μελέτης μας

δεν υπάρχει μια ιδιαίτερη μορφή βλάστησης ή βιοτόπου, που να περικλείει κάποια

ειδική οικολογική ιδιαιτερότητα. Αντίθετα, παρατηρούνται έντονα φαινόμενα

διάβρωσης των ""αφών.

1.5.1 ΚΑΤΑΛΗΨΗ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ

Μετά την ολοκλήρωση των έργων στην περιοχή της Μεσοχώρας και την

ολοκλήρωση του ταμιευτήρα Μεσοχώρας προκύπτουν οι παρακάτω καταλήψεις

βλάστησης στην περιοχή μελέτης.

Πηγη: ΥΔΡΟΕΞΥΓιΑΝΤΙΚΗ, 2002

ΠΙΝΑΚΑΣ 20: ΚΑΤΑΛΗΨΗ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΕΧΝΗΤΗ ΛΙΜΝΗ

ΜΕΣΟΧΩΡΑΣ

Τίιπος Βλά Κατάληψη (στρέμματα) Ποσοστό(%)

Δάση ιουλλοΒόλων δουών 410 1,84
Δάση με κυριάρχο το είδος 30 1,60Platanus οήen1alίs

Μεικτά δάση με

φυλλοβόλα και αείφυλλα Ο 0,00
πλατίιιουλλα δέντοα

Αραιές διαπλάσε.,; με

αείφυλλα δένδρα ή 290 0,25
νανόδενδρα

Χαμηλή Βλάστηση 930 0,81
Παραποτάμια Βλά 200 8,85.
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Όπως προκύπτει από τον πίνακα. ο τύπος της βλάστησης που θα υποστεί

κατάληψη μετά την ολοκλήρωση του ταμιευτήρα Μεσοχώρας είναι η χαμηλή

βλάστηση, με 930 στρέμματα να καταλαμβάνονται και ποσοστό 0,81% και ακολουθούν

τα δάση φυλλοβόλων δρυών με 41 Ο στρέμματα.

1.5.2 ΚΑΤΑΛΗΨΗ ΤΥΠΩΝ ΦΥΣ[ΚΩΝ ΕΚΔΙΑΙΤΗΜΑΤΩΝ

Ορισμένοι τύποι ενδιαιτημάτων θα υποστούν κάλυψη ύστερα από την πλήρωση

του ταμιευτήρα. XαραΙCΤΗΡΙστικά, η έκταση και το ποσοστό κάλυψης των φυσικών

ενδιαιτημάτων φαίνονται στον παρακάτω πίνακα.

Πηγη: ΥΔΡΟΕ.ΞΥΠΑΝΤιΚΗ,20Ο2

ΠΙΝΑΚΑΣ 21: ΚΑΤΑΛΗΨΗ ΤΥΠΩΝ ΦΥΣ[ΚΩΝ ΕΝΔΙΑ[ΤΗΜΆΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ

ΤΕΧΝΗΤΗ Λ[ΜΝΗ ΜΕΣΟΧΩΡΑΣ

Τύποο ενδιαιτήματοο Κατάληιιιη (στοέμματα\ Ποσοστό(%)

Ρέοντα ύδατα 1.100 14,30
Στάσιμα ύδατα [ο 33,33
Παοαποτάμια δάση 203 8,29
ΦούΎανα 56 0,81
Μακία 160 0,17
Ξηοά λιβάδια Ο 0,00
Αλπικοί και υποαλπικοί

874 0,81
λιΒαδι"οί σmματισμoί
ΦυλλοΒόλα δάση 4.747 5,28
Οοεινά δάση "ωνοφόοων 130 0,18
Σκληοόφυλλοι δενδοώνεο 290 0,25
Σάρες και απογυμνωμένα

120 4,40
εδάφη

Σύνολο 7.700 1,52. -
Από τον πίνακα μπορούμε να διαπιστώσουμε ότι παρ' όλο που η έκταση των

φυΛλοβόλων δασών και των ρεόντων υδάτων που θα καλυφθεί είναι σχετικά μεγάλη σε

σχέση με τους υπόλοιπους τύπους ενδιαιτημάτων. το ποσοστό κάλυψης των στάσιμων

υδάτων (33,33%) είναι το μεγαλύτερο σε σχέση με τους υπόλοιπους τύπους. Αυτό

ισχύει γιατί η συνολική τους έκταση δεν είναι μεγάλη και έτσι καλύπτονται κατά

μεγαλύτερο ποσοστό σε σχέση με τους άλ/.ους τύπους.
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1.5.3 ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΑΝΙΔΑ

Επιπτώσεις λίμνης Μεσοχώρας

Άμεσο αποτέλεσμα της δημωυρΥίας της τεχνητής λίμνης Μεσοχώρας θα είναι η

κατάκλυση περιοχών, που αποτελούν οικολογικά καταφύγια για την πανίδα της

περωχής. Η ύπαρξη της λίμνης μετά την πλήρωση θα αποτελεί εμπόδω στη

μετακίνηση των χερσαίων ειδών πανίδας. Η κίνηση θηλαστικών, όπως αρκούδες,

λύκοι, ζαρκάδια, κλπ. θα παρεμποδιστεί. Από το σύνολο των έργων κατά την πορεία

του Αχελώου, η τεχνητή λίμνη Μεσοχώρας είναι αυτή που αποτελεί το κυριότερο

εμπόδιο. Οι κυριότεροι άξονες μετακίνησης των ζώων αυτών είναι από βορρά προς

νότο και κατά μήκος της οροσεφάς της Πίνδου. Στην περιοχή, η κοΙλάδα του ποταμού

Αχελώου που θα καλυφθεί από τον ταμιευτήρα έχει απότομες κλίσεις πρανών, γι' αυτό

το λόγο τα ζώα πάντα απέφευγαν τις μετακινήσεις τους μέσω της κοιλάδας του

Αχελώου, προτιμώντας τα δάση σε μεγαλύτερα υψόμετρα. Για τα μικρότερα ζώα, όπως

λαγo~ mcίoυρoι, ασβοί κλπ. που ζουν σε χαμηλότερες και λιγότερο δασωμένες

περιοχές, ο ταμιευτήρας θα αποτελέσει περΙOρισnKό παράγοντα μετακίνησης.

Αρνητικές επιπτώσεις αναμένεται να προκληθούν στα είδη της ορνιθοπανίδας. τα

οποία διαβιώνουν στην υπό κατάκλυση περιοχή. Ωστόσο, έχοντας λάβει υπόψη την

κατάσταση και σε άλλες τεχνητές λίμνες της Ελλάδας (Ταυρωπού, Στράτου κλπ.)

μπορούμε να πούμε και ότι και στην περίπτωση της Μεσοχώρας τα περισσότερα είδη

πανίδας θα αποδεχτούν τις νέες συνθήκες που θα επικρατούν στην περιοχή. Επιπλέον,

με την κατάκλυση των παραποτάμιων οικοσυστημάτων περιορίζονται και οι βιότοποι

της βίδρας. Η βίδρα αποτελεί απειλούμενο είδος με εξαφάνιση και προστατεύεται από

την ελληνική και διεθνή νομοθεσία.

Τα συμπλέγματα ενδιαιτημάτων δίνουν τη δυνατότητα να εκτιμηθεί ποιοτικά ο

χώρος ως προς τη σχέση τους με τα ζώα. Για να εκτιμηθεί αυτό, παίρνουμε ως οριακή

παράμετρο εκτίμησης το μέγεθος της έκτασης των ενδιαιτημάτων που θίγονται από

οποιονδήποτε παράγοντα. Η ανώτερη οριακή τιμή μεταβολής στην έκταση των

ενδιαιτημάτων, η οποία δε δημιουργεί επιπτώσεις αντιστοιχεί σε ποσοστό μικρότερο

του 41 % της έκτασής τους. Στις καλύτερες συνθήκες θεωρείται ότι η πανίδα που

φιλοξενούν τα ενδιαιτήματα μπορεί να διασφαλίσει τους απαραίτητους για τη

διατήρησή της πόρους. Όταν θίγεται ποσοστό μεγαλύτερο του 41 % των τύπων των

,φυσικών ενδιαιτημάτων μιας περιοχής θεωρείται ότι τα άτομα της πανίδας της

αναγκάζονται στην αναζήτηση πόρων όχι πλέον σε ένα ενιαίο σύνολο χωρικών
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ενοτήτων, αλλά σε διαφορεnκά πεδία (κελιά) που αντιστοιχούν σε διαφορεnκές και

διακεκριμένες χωρικές ενότητες.

Οι συνθήκες στην ΊCOίτη του Αχελώου χαραΊC't'llρίζoνται από έντονη αστάθεια,

συχνά ακραίες μη βιοτικές συνθήκες και πολύ χαμηλή πρωτογενή παραγωγικότητα. Το

τμήμα αυτό του Αχελώου αποτελεί βιότοπο των απoκλειστιΊCά υδρόβιων ΟΡΎανισμών

όπως ασπόνδυλα, ψάρια, αμφίβια και ορισμένα ερπετά και τόπο τροφοληψίας του

υδρόβιου θηλαστικού Lutra lutra (βίδρα). Η χαμηλή παραγωγικότητα του συστήματος

δεν επιτρέπει την εγκατάσταση αξιόλογων βιoίcoινoτήτων απoΊCΛΕtcrnΊCΆ υδρόβιων

ΟΡΎανισμών. Τα περιορισμένα τροφικά αποθέματα και η αλιεία με παράνομα μέσα

αποτελούν τους περιοριστικούς παράγοντες για την ιχθυοπανίδα.

Ο τύπος «φρύγανω) αποτελεί ενδιαίτημα χερσόβιων ειδών ερπετών, όπως τα είδη

Testudo, Vipera ammodytes ίcαι το Ma1polon monspessu1anus, τόπο τροφοληψίας ΊCαι

καταφυγίου του λαγοΙ> και περιοχή διέλευσης ή και αναζήτησης τροφής από το λύκο.

Επίσης, αποτελεί τόπο τΡοφοληψίας για το όρνιο.

Ωστόσο, ο τύπος «φυλλοβόλα δάση», που θίγεται κατά το μέγιστο αποτελεί

ενδιαίτημα χερσόβιων ειδών ερπετών. Στην κατ/Υορία αυτή έχουν βρεθεί 63 είδη

ΟΡνιθοπανίδας. Αποτελαw τόπο καταφυγίου και τροφοληψίας 3 θηλαστικών (λόκος,

ζαρκάδι, αγριογοόρουvo), ενώ για το λαγό αποτελοόν περιοχή διέλευσης.

!χθυοπανίδα

Η μείωση της έκτασης του τύπου <φεόντα ύδατω) και η μετατροπή του σε

«στάσιμα ύδατω) είναι φυσικό να συνεπάγεται μείωση του ζωnκού χώρου των ειδών

ιχθυοπανίδας. Η όπαρξη φραγμάτων έχει ως αποτέλεσμα τον αποκλεισμό πληθυσμών

ίcαι δεν επιτρέπει στα μεταναστευτικά υδρόβια σπονδυλόζωα να μετακινούνται από nς

εΊCβoλές ως nς πηγές του ποταμού. Για το σκοπό αυτό για πρώτη φορά στην

κατασκευή φράγματος στην Ελλάδα προβλέφθηκε και κατασκευάστηκε στη βάση του

φράγματος ένα μικρό ΥΗΕ, το οποίο θα δίνει μια μόνιμη παροχή 2,3 κυβ. μ.lδευτ. από

την πλευρά του φράγματος προς την κατάντη του φράγματος ροή του ποταμού.

Οι ιχθυπληθυσμοί στην κοίτη του ποταμού δεν αναμένεται να υποστούν

σημανnκές επιδράσεις. Κυρίως συναντώνται στην περιοχή ποτάμια είδη, τα οποία

μπορούν να ζήσουν ίcαι σε λιμναίο περιβάλλον. Μερικοί από τους ιχθυοπληθυσμούς

, που θα απομονωθούν και ιδιαίτερα της πέστροφας πιθανόν να μην είναι περισσότερο

από 500 άτομα. Η ανάδρομη κίνηση της πέστροφας την περίοδα αναπαραγωγής θα

παρεμποδιστεί.
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Η διέλευση του ιχθυοπληθυσμού από τα έργα και η πτώση τους από τους

υπερχειλιστές (όποτε απαιτηθεί η λειτουργία του) συνεπάγεται αυξημένη θνησιμότητα,

λόγω τραυματισμών, σύνθλιψης, τεμαυσμού από τμήματα λειτουργίας του φράγματος

και της τεχνητής λίμνης.

Οι μεγάλες αυξομειώσεις της στάθμης των ταμιευτήρων κυρίως κατά τους

καλοκαιρινούς μήνες θα έχουν ως συνέπεια να μην είναι δυνατή η ανάπτυξη περίφυτου

σης ό-χθες του, γεγονός που στερεί ένα βασικό στοιχείο για την αναπαραγωγή και

διατροφή των νεαρών κυρίως ψαριών.

Παρ' όλα αυτά, η δημιουργία των ταμιευτήρων θα επιδράσει και ευμενώς στην

ιχθυοπανίδα. Πρώτα από όλα θα παράσχουν επιπλέον προστασία στα ψάρια, ιδιαίτερα

στις πέστροφες, διότι τα μεγάλα άτομα θα έχουν τη δυνατότητα να καταφεύγουν στις

λίμνες, όπου εξασφαλίζεται η επιβίωση από τη μείωση της θήρευσης (αλιεία) και

καλύτερες τροφικές συνθήκες. Επίσης, ο ταμιευτήρας αναμένεται να βοηθήσει τους

αποκομμένους πλέον πληθυσμούς με τη δημιουργία σημαντικού καταφυγίου, όπου

δηλαδή οι πέστροφες θα βρίσκουν αποτελεσματική προστασία. Το ίδιο ισχύει και για

τα άλλα είδη ιχθυοπανίδας, όπως το χfλι, το στρωσίδι και τη δροσίνα.

Συμπερασματικά, η άγρια πέστροφα κρίθηκε από μελέτη ότι θα ευδοκιμήσει στον

ταμιευτήρα σχηματίζοντας λιμναίους πληθυσμούς. εφόσον, εξασφαλιστούν ασφαλή και

προσβάσιμα πεδία αναπαραγωγής.

.Δ.!!!ιill3ια και ερπετά

Η κατάκλυση ανοικτών παραποτάμιων περιοχών μικρής κλίσης θα επιφέρει

αρνητικές επιδράσεις στα ερπετά, τα οποία είναι εξαρτημένα από ανοικτές περιοχές

μεγάλης παραγωγικότητας για τροφοληψία και καταφύγιο. Γενικό τα αμφίβια

ευνοούνται από την κατάκλυση των περιοχών με μικρή κλίση 1Wυ θα δημιουργήσει

ρηχά στάσιμα νερά. Η αυξομείωση της στάθμης του ταμιευτήρα και η έλλειψη

παραποτάμιας βλόστησης θα δημιουργήσει πιθανόν προβλήματα στην απόθεση των

αυγών, προβλήματα που πιθανόν εξισορροπούνται από την ύπαρξη κατακλυζόμενης

βλόστησης.

Ορνιθοπανίδα

Στην περίπτωση της ορνιθοπανίδας αναμένεται η δημιουργία του ταμιευτήρα να

επιφέρει αλλαγές στην ορνιθοπανίδα της περιοχής. Παράγοντες, ανεξάρτητα από τη

δημιουργία του ταμιευτήρα, οι 01Wίol θα επηρεάσουν δυσμενώς τα είδη ορνιθοπανίδας
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αποτελούν οι προβλεπόμενες τάσεtς εξέλιξης της βλάστησης. Σuγκεκριμένα, αρκετά

είδη, όπως το Cjrcaetus gaIHcus (φιδαετός) θα επηρεαστούν αρνηηκά από την

κατάκλυση πιθανών θέσεων φωλιάς, που βρίσκονται στον τύπο φυσικού ενδιαιτήματος

«φυλλοβόλα δάση», καθώς και από την κατάληψη του τόπου «μακία)).

Θηλασηκά

Με την κατάληψη περιοχών βλάστησης ως άfU'σο αποτέλεσμα θα έχοufU' τη

μείωση της παραγωγής της τροφής στην περιοχή των fU'λετώμενων δημοτικών

διαμερισμάτων και την καταστροφή των δασοορίων, τα οποία είναι απαραίτητα για την

επιβίωση θηλαστικών, όπως το ζαρκάδι, ο αγριόχοιρος κλπ.

Οι αρνηηκές επιπτώσεις της κατάκλυσης ομαλών ανοικτών παραποτάμιων

περιοχών θα είναι μεΥαλύτερες για το λαγό, διόη είναι ζώο με προτίμηση σε

περισσότερο ανοιχτές περιοχές και οι μετακινήσεις του είναι πολύ μικρότερες. Η βίδρα

επίσης θα ανημετωπίσει τις αρνηηκές συνέπειες της κατάκλυσης περιοχών με

παραποτάμια βλάστηση. Στη χώρα μας, η πuκvότητα εμφάντσης της βίδρας είναι

σuνάρτηση της παροuσίας πυκνής παραποτάμιας βλάστησης. Θετική ωστόσο

fU'ταβολή Ύ1α τη βίδρα μπορεί να θεωρηθεί και η πρoβλεπόfU'Vη αύξηση των

ιχθυαποθεμάτων στον ταμιευτήρα μετά την αποκατάσταση της αυτότροφης λειτουργίας

του λιμναίου οικοσυστήματος.

Επίσης, η μείωση βοσκοτόπων στην περιοχή μελέτης θα έχει σαν συνέπεια τη

μείωση των ζώων ελεύθερης βοσκής, πou αποτελούν σημαντική πηγή τροφής κuρίως

για το λύκο και την αρκούδα.

Ωστόσο, ο ταμιευτήρας δε φαίνεται να αποκόπτει τελείως, WJ.i:ι. να δυσκολεύει

τις μετακινήσεις ζώων, που μπορούν να καλύπτουν μεγάλες αποστάσεις, όμως

αποτελούν σημανηκό εμπόδιο για ζώα με μικρή δυνατότητα μεταιdνησης και μικρές

επικράτειες (ΥΔΡΟΕΞΥΓΙΑΝΤΙΚΗ, 2002).
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2. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕillΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ

ΤΕΧΝΗΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΜΕΣΟΧΩΡΑΣ

2.ΙΕΙΠΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΑ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ

ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Όπως αναφέρθηκε στο Μέρος Β' της διπλωματικής εργασίας στα δημογραφικά

χαρακτηριστικά της περιοχής μελέτης, ο συνολικός πληθυσμός της περιοχής μελέτης

είναι για το έτος 2001 3.854 'Κάτοικοι, δηλαδή ποσοστό περίπου 0,035% του συνολικού

πληθυσμού της χώρας και το 2,79% του συνολικού πληθυσμού του νομού Τρικάλων.

Η πυκνότητα κατοίκησης για την περιοχή μελέτης είναι 12 κάτοικοι ανά τετρ. χλμ. Η

m:ncνότητα είναι αισθητά χαμηλότερη σε σχέση με το σύνολο του νομού (41 κάτοικοι

ανά τετρ. χλμ.). Σχετικά με τη μεταβολή του πληθυσμού παροτηρείται από το 1991 στο

200 1 σημαντική αύξηση του πραγματικού πληθυσμού στα περισσότερα δημοτικά

διαμερίσματα της περιοχής μελέτης, ενώ μετά την καταγραφή της ηλικιακής

διάρθρωσης συμπεραίνουμε ότι το ποσοστό του πληθυσμού σε κάθε δημοτικό

διαμέρισμα το καταλαμβάνουν οι μεγάλες ηλικιακές ομάδες, δηλαδή ο ηλικιωμένος

πληθυσμός.

Ο Δ. Πινδαίων είναι ο δήμος με το μεγαλύτερο πληθυσμό και με τα περισσότερα

δημοτικά διαμερίσματα που θα επηρεάζονται πιο άμεσα απ' ότι ο Δ. Αιθήκων και η Κ.

Νεράιδας.

Σε επίπεδο δημοτικού διαμερίσματος:

• Το Δ.Δ. Γαρδικίου του Δ. Αιθήκων παρουσιάζει το μεγαλύτερο πληθυσμό

σε σχέση με τα υπόλαιπα δημοτικά διαμερίσματα της περιοχής μελέτης με

518 κατοίκους και ακολουθεί το Δ.Δ. Βαθυρρέματος με 334 κατοίκους.

• Το Δ.Δ. Μοσχόφυτου γνώρισε τη μεγαλύτερη πληθυσμιακή αύξηση από

την απογραφή του 1991 μέχρι την απογραφή του 2001, συγκεκριμένα

82,76%, ενώ το Δ.Δ. Βαθυρρέματος παρουσίασε τη μικρότερη

πληθυσμιακή αύξηση με 4,16%.

• Το Δ.Δ. Δροσοχωρίου παρουσίασε τη μεγαλύτερη πληθυσμιακή αύξηση

μεταξύ των δύο απογραφών κατά 89,47%, ενώ το Δ.Δ. Μεσοχώρας
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εμφάνισε τη μικρότερη μείωση του πληθυσμού (-4,27%) κατά τη διάρκεια

των 1Ο χρόνων μεταξύ των δύο απογραφών.

Ωστόσο, ωώ την πλήρωση του ταμιευτήρα της Μεσοχώρας αναμένονται άμεσες

και έμμεσες εmπτώσεις στα δημογραφικά χαρακτηριστικά της περιαχής μελέτης, οι

οποίες θα οφείλονται:

• στην ανάΎΚ1l για ανθρώπινο δυναμικό για τη λειτουργία των

εγκαταστάσεων παραγωγής υδροηλεκτρικής ενέργειας.

• στη δυνατότητα ανάπroξης παραγωγικών δραστηριοτήτων 'λiJγω του

ταμιευτήρα.

• στη δυνατότητα τουριστι'Κής ανάπτυξης των ΟΙ'Κισμών περιμετρικά της

τεχνητής λίμνης Μεσοχώρας, λόγω της μελλοντικής ανάδειξής της ως

στοιχείο αισθητικής αξίας. με αποτέλεσμα τη δημιουργία νέων θέσεων

εργασίας.

ΑναΜΈVoνται βέβαια και αρνητικές επιπτώσεις μετά την πλήρωση του

ταμιευτήρα, οι οποίες θα οφείλονται:

• στην κατάκλυση καλλιεργούμενων εδαφών λόγω της δημιουργίας της

τεχνητής λίμνης

• στην κατά'Κλυση οι'Κιών

Ωστόσο, οι εmπτώσεις από τη δημιουργία της τεχνητής λίμνης Μεσοχώρας

συνοψίζονται στα ακόλουθα:

• Το πιο ρεαλιστικό σενάρια για τη μελλοντική εξέλιξη της περιοχής

μελέτης είναι μια αναμενόμενη πληθυσμιακή μείωση για τον πληθυσμό

που θα υποστεί άμεση απώλεια γης και στέγης αν δε βρεθούν

επανορθωτικά μέτρα.

• Η ανάπτυξη των υποδομών (οδικό δίκτυο κλπ.) θα υποβοηθήσει τη

μετακίνηση πληθυσμών και εγκατάσταση στην περιοχή μελέτης.

• Οι δυνατότητες απασχόλησης σε τουριστικές και παραθεριστικές μονάδες

που θα αναπτυχθούν λόγω της παρουσίας της λίμνης αναμένεται να

επιδράσει θετικά στην ανάπτυξη της περιοχής με σταθεροποίηση μόνιμου

πληθυσμού. Ο συνδυασμός λίμνης και ορεινών όγκ:ων αποτελεί θετικό

υπόβαθρο για την προώθηση του τουρισμού στην άμεση και ευρύτερη

περιοχή.
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2.2ΕΓΠΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΟΙΚΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Κατά τη λειτουργία του έργου και τη δημιουρ-Υία της τεχντιτής λίμνης

αναμένονται σοβαρές εm.πτώσεις στην οικιστική ανάπτυξη των οικισμών της περιοχής

μελέτης, επειδή μέρος των OΙΊC1σμών ή ανεξάρτητες κατοικίες κατακλύζονται από τον

ταμιευτήρα. Από όλους τους οικισμούς που ε1tηρεάζOνται από την τεχνητή λίμνη, μόνο

ο οικισμός της Μεσοχώρας αvnμετωπίζει σημαντικό πρόβλημα, αφού μεγάλο μέρος

του (250 στρέμματα) κατακλύζεται. Για την ανάπτυξη της περιοχής θα πρέπει να

ληφθούν ιδιαίτερα μέτρα, έτσι ώστε να βελτιωθεί η OΙΊC1στιKή δομή ή ακόμα και να

διατηρηθεί.

2.3ΕΓΠΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΑΙ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Από τη λειτουργία των έργων αναμένονται επιπτώσεις σ1ην τεχνική υποδομή της

περιοχής. Σημαντικές επιπτώσεις αναμένονται Ία/ρίως στο οδικό δίκτυο και κατ'

επέκταση στα δίΊCτOO διανομής ηλεκτρικής ενέργειας και τηλεπικοινωνιών, επειδή

τμήματα αυτών βρίσκονται μέσα στη περιοχή ΊCατάΙCΛυσης του ταμιευτήρα.

Με την ανάπτυξη των υποδομών από τη λειτουργία των έργων στην περιοχή

μελέτης θα βελτιωθεί και η ενεργειακή εικόνα της περιοχής και όλης της χώρας, αφού

είναι ελλειμματική σε ηλεκτρική ενέργεια.

ΜεΥάλη βελτίωση από την πλήρωση του ταμιευτήρα Μεσοχώρας θα

παρουσιάσουν και οι υποδομές ύδρευσης και άρδευσης των περιμετρικών οικισμών.

2.4ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ

ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Είναι φυσικό η δημιουργία της τεχνητής λίμνης της Μεσοχώρας να μην επιφέρει

μόνο επιπτώσεις στο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον, αλλά και στο πολιτισμικό.

Η περιοχή έχει ορισμένα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, τα οποία της προσδίδουν ιδιαίτερη

πολιτισμική ταυτότητα.
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Σε αρκετά σημεία στις όχθες του ποταμού έχουν βρεθεί μνημεία ή χώροι,

δείγματα της μακραίωνης ιστορίας της χώρας μας. Όλα τα μνημεία που έχουν βρεθε~

αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι του φυσικού περιβάλλοντος της περιοχής μελέτης.

Αυτά λοιπόν τα πολιτισμικά στοιχεία, ανεξάρτητα από τη μικρή ή μεγάλη

αρχαιολογική, ιστορική ή καλλιτεχνική αξία τους. έχουν αλλοιωθεί κατά τη φάση

KατασΙCΕΥής όλων των έργων στην περιοχή. ενώ αναμένεται να εξαφανιστούν κατά τη

δημιουργία της λίμνης Μεσοχώρας.

Τα μνημεία ιcαι οι χώροι πολιτιστικής κληρονομιάς με την κατάλληλη μέριμνα

για διατήρησή τους θα αποτελέσοιΝ και πόλους τουριστικής ανάΠ'roξης.

Συγκεκριμένα, στην περιοχή της τεχνητής λίμνης Μεσοχώρας συναντώνται τα

παρακάτω αρχαιολογικά χαρακτηριστικά τα οποία θα aπειληθoύν από την πλήρωση

του ταμιευτήρα Μεσοχώρας:

ΔPχαιoλoηΙCΈ' θέσεΙC

• Λούτσες (με λείψανα ελληνιστικών οικιών)

• Παλαιοχώρι (με επιφανειακά αρχαιολογικά ευρήματα, εΙCΚρεμεί

ανασκαφική διερεύνηση)

Γέφυρες

Ξύλινη πεζογέφυρα Αρματολικού- Μεσοχώρας (Παλαιοχώρι). Έχει

ΙCΑτασκευαστεί στο τέλος του 190\) αιώνα.

Νερόμυλσι

Νερόμυλσς Μεσοχώρας

Νεώτερε, εΚΙCΛησίες

Εκκλησία της Αγ. Τριάδας Παλαιοχωρίου Μεσοχώρας
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ΜΕΡΟΣΔ'

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Επιπτώσεις λίμνης Μεσοχώρας

Μετά την ανάλυση και την καταγραφή των επιπτώσεων της δημιουργίας της

τεχνητής λίμνης Μεσοχώρας στο περιβάλλον, την κοινωνία και την ανάπτυξη, επόμενο

βήμα για τη διειcπεραίωση της διπλωμαnιcής εργασίας είναι η σύνθεση προτάσεων για

την αντιμετώπιση επιπτώσεων που θα επιφέρει η λίμνη στους τρείς τομείς, τους οποίους

μελετάμε στην παρούσα εργασία.

Η προστασία του φυσικού και του aνθρωπoγενoύς περιβάλλοντος αποτελεί

συνθήκη Ύ\α την εφαρμογή ενός αειφορικού μοντέλου ανάπτ"ξης, που θα έχει τη

δυνατότητα να μεριμνά και να προσαρμόζει τις ανάγκες των ανθρώπων στις νέες

συνθήκες που θα δημιουργούν στην περιοχή μελέτης. Ωστόσο, η τουριστική ανάπτυξη

1α/Ι γενικά η ανάπτυξη της περιοχής αποτελεί απόρροια της ανάπτυξης του φυσικού 1α/Ι

του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος. Για να επιτευχθεί όμως αυτό το μοντέλο

ανάπτυξης θα πρέπει να προωθείται η σuμμεΤOXΙKότητα και η ενίσχυση της κοινωνικής

συνοχής της μελετώμενης περιοχής.

Η δομή της πρόΜσης περιλαμβάνει τους τρείς τομείς που αναφέραμε: το

περιβάλλον, την κοινωνία και την ανάπτυξη.

1. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΤΗΣΛΙΜΝΗΣ ΜΕΣΟΧΩΡΑΣ

Στη συνέχεια καταγράφονται επιγραμματικά τα μέτρα προστασίας και ανάδειξης

του φυmκού περιβάλλοντος στην περιοχή μελέτης μετά την πλήρωση του ταμιευτήρα

Μεσοχώρας. τα οποία και αναλύονται παρακάτω:

• Διατήρηση, ανάδειξη και προστασία της βιολσΥικής ΠOΙKιλότηmς της

περιοχής μελέτης.

• Ορθολογική διαχείριση των δαmκών πόρων της περιοχής.

• Προστασία των εδαφών από διάβρωση και κατολισθήσεις.

• Αποτροπή και απαγόρευση των παράνομων δραστηριοτήτων στο

εσωτερικό των ευαίσθητων περιοχών.

• Πυροπροστασία των περιοχών με πρόσληψη προσωπικού για το σκοπό

αυτό.
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• Βελτίωση και αποκατάσταση των δικτύων ύδρευσης σε όλα τα

μελετώμενα δημοτικά διαμερίσματα.

• Προώθηση και εξέλιξη προγραμμάτων ανακύκλωοης

• Περιορισμός της ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων και δημιουργία

χώρου υγειονομικής ταφής απορριμμάτων.

• Ενημέρωση των κατοίκων για θέματα περιβαλλοντικής προστασίας και

ευαισθητοποίηση από μέρους τους, καθώς και των τουριστών που θα

εmσκέπτoνται την περιοχή μετά τη δημιουργία της λίμνης.

• Δημιουργία, υιοθέτηση και εφαρμογή μιας ολοκληρωμένης και βιώσιμης

πολιτικής για την περιοχή μελέτης.

• Τήρηση και εφαρμογή της εθνικής κσι διεθνούς νομοθεσίας για την

προστασία του φυσικού περιβάλλοντος.

• Προστασία και διατήρηση των ειδών της ιχθυοπανίδας, με κατασκευή

έργων ΟΟρονομίας. Μελέτη έργων διασφάλισης (έργα διαμόρφωσης

κοίτης) των μετακινήσεων των υδρόβιων σπονδυλόζωων.

• Κατασκευή έργων για την εmβοήθηση των κινήσεων των

μεταναστευτικών ειδών και ίcuρίως της άγριας πέστροφας, καθώς και τη

διατήρηση των πληθυσμών των αποκλεισμένων ειδών ιΧΘUoπανίδας.

Προτείνεται ο εμπλουτισμός της πανίδας με άτομα που προέρχονται από

τεχνητή αναπαραγωγή (μέσω δημιουργίας ιΧΘUoγεννηΤΙKOύ σταθμού).

• Διατήρηση της υδρόβιας και της παραποτάμιας βλάστησης, καθώς και

προστασία των ειδών και των πληθυσμών της μέσω ελ.έγχου των

ανθρώmνων δραστηριοτήτων στην ανώτατη στάθμη της λίμνης.

• Μελ.έτη αναδάσωσης και ανάπλασης χώρου κατάντη του φράγματος

Μεσοχώρας.

• Για τον tJ..εyχo της χερσαίας πανίδας και ΊCUρίως των θηλαστικών

(αρκούδα, λύκος, ζαρκάδι κλπ.) προτείνεται η συστηματική καταγραφή

του πληθυσμού τους για μια πιο εύκολη παροκολούθηση εξέλιξής τους.

• Λήψη κατάλληλων μέτρων για την ελαχιστοποίηση των αέριων εΙCΠOμπών

ρύπων από δραστηριότητες, και ιδιαίτερα μετά την ανάπτυξη του

τουρισμού στην ανάπτυξη.

Για την προστασία και ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος προτείνεται η

διατήρηση και η ανάδειξη της βιολογικής πoι1Clλότητας και του ιδιαίτερου φυσικού
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κάλλους της περιοχής που θα γειτνιάζει με την τεχνητή λίμνη. Αυτό μπορεί να

επιτευχθεί μέσω απαγόρευσης παράνομων δραστηριοτήτων εντός των ευαίσθητων

οικοσυστημάτων, καθώς επίσης και μέσω της ορθολογικής διαχείρισης των δασικών

εΊCτάσεων.

Η προστασία του εδάφους είναι μια επιπλέον συνθήκη για καλύτερη διαχείριση

του περιβάλλοντος, η οποία είναι απαραίτητη για να πραγματοοοιηθεί μια σωστή και

σύνθετη διαχείριση του οικοσυστήματος. Η προστασία των δασικών εΊCτάσεων, οι

οποίες καταλαμβάνουν το μεγαλύτερο μέρος της περιοχής μελέτης πρέπει να

συσχετιστεί με μέτρα που θα επιτρέοουν την ορθολογική διαχείριση αυτών, μέσω

απαγόρευσης παράνομων δραστηριοτήτων, όπως αναφέραμε ιcαι παραπάνω, καθώς

επίσης και μέσω μέτρων για την προστασία πυρκαγιών. Αυτό θα μπορούσε να

εφαρμοστεί με πρόσληψη εποχικού προσωπικού, με δημιουργία συστημάτων

πρόληψης, υποδομών προστασίας (μονοπάτια, δασικοί δρόμοι κλπ.), καθώς επίσης και

με δημιουργία συστημάτων πληροφόρησης και ευαισθητοποίησης των κατοίκων και

των τουριστών σχετικά με τις πυρκαγιές των δασών. Ωστόσο, έχουν πραγματοοοιηθεί

ιcαι είναι ιcαλό να συνεχίσουν να πραγματοοοιούνται μελέτες αναδάσωσης και

ανάπλασης του χώρου στην περιοχή περιμετρικά της μελλovτιlCής λίμνης από τη

Διεύθυνση Δασών του Ν. Τρικάλων.

Με την προστασία των δασικών ειcτάσεων δίνεται η ευκαιρία ταυτόχρονα για

προστασία των σημαντικών οικοτόπων άγριας πανίδας και χλωρίδας ιcαι τη διατήρηση

της βιοποικιλότητας. Επίσης, ευνο'ίκό για το περιβάλλον μέτρο θα ήταν η εφαρμογή

μέτρων που θα περιορίζουν τη ρύπανση από δραστηριότητες, όπως η γεωργία.

Emπλέoν, με τη βελτίωση υποδομών ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης

επιτυγχάνεται σε μεγαλύτερο οοσοστό η προστασία της βιoπoιΙCΙΛΌτητας, ενώ

παράλληλα δίνεται ώθηση για ανάπτυξη του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος. Αναγκαίο

μέτρο γιο την περιοχή αναμένεται η αποτροπή της ανεξέλεγκτης διάθεσης

απορριμμάτων ιcαι η ώθηση για δημιουργία χώρου υγειονομικής ταφής, ιcαθώς επίσης

1α/Ι για εφαρμογή προγράμματος ανακύκλωσης. Με αυτό το μέτρο θα αποτρέπεται η

εκπομπή αερίων στην ατμόσφαιρα, ενώ ταυτόχρονα θα ενισχύεται η εικόνα του τοπίου

(ΚούΥκολος, 2005). Αυτό το μέτρο μπορεί να αποκτήσει ισχύ μέσω της ενημέρωσης

των κατοίκων της περιοχής μελέτης, καθώς ιcαι των τουριστών οου θα επισκ:έπτονται

την περιοχή με ειδικά ενημερωτικά δελτία και δραστηριότητες.

Αυτό που είναι επίσης σημαντικό στην προσπάθεια για ανάδειξη του φυσικού

περιβάλλοντος είναι ιcαι η προστασία της πανίδας της περιοχής με διάφορα μέσα. Έτσι..
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θα διατηρηθεί με κάθε τρόπο η ισορροπία του φυσικού περιβάλλοντος στην περιοχή

ακόμα και μετά την πλήρωση του ταμιευτήρα.
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2. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΜΕΣΟΧΩΡΑΣ

Σημανπκό ρόλο στη δωμόρφωση μιας πιο ανεπτυγμένης εικόνας 1ω την περιοχή

μελέτης μας κατέχει και το κοινωνικό- ανθρωπογενές περιβάλλον μιας και συνδέεται

άμεσα με το φυmκό περιβάλλον. Γι' αυτό το ΜΥΥο προτείνονται ορισμένα μέτρα, ώστε

το ανθρωπογενές περιβάλλον, το οποίο υστερεί και θα υστερεί μέχρι τη δημιουργία της

τεχνητής λίμνης να εξελιχθεί και να αναπτυχθεί. Σιryκ:εKριμένα, προτείνονται τα

παρακάτω μέτρα:

• Βελτίωση υφιστάμενων δικτύων (οδικό, μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας,

τηλεπικοινωνίες κλπ.).

• Αναβάθμιση και αύξηση των κοινόχρηστων χώρων των οικισμών που

υπάγονται στα μελετώμενα δημοτικά διαμερίσματα.

• Χωροθέτηση νέων χώρων στάθμευσης, λ&Υω αναμονής αύξησης των

κατοίκων και διέλευσης τουριστών μετά την πλήρωση του ταμιευτήρα.

• Αύξηση επισκέψεων ιατρών στην ΠEpΙOm και εξασφάλιση

προσβαmμότητας γω τα Α.μ.ε.Α. στις δημόmες υπηρεσίες και στους

κοινόχρηστους και κοινωφελείς χώρους.

• Βελτίωση και αναβάθμιση των σχολικών μονάδων των μελετώμενων

οικισμών.

• Δημιουργία νέων και αναβάθμιση των ήδη υπαρχόντων αθλητικών

Εγκαταστάσεων.

• Αποκατάσταση της Εθνικής Οδού Τρικάλων- Άρτας 1ω Ευκολότερη

πρόσβαση στην τεχνητή λίμνη.

• Προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς με πλήρη φωτογραφική και

αρχιτεκτονική τεκμηρίωση όλων των τοξωτών γεφυριών, των νερόμυλων

και των αρχαιολογικών θέσεων της περιοmς που θα κατακλυσθεί.

Το ανθρωπογενές περιβάλλον κατέχει σημαvnκή θέση στην προσπάθεω

ανάπτυξης της περιοχής μελέτης. Ένα από τα σημανπκότερα ζητήματα είναι η

βελτίωση των ήδη υφιστάμενων δικτύων, όπως το οδικό, οι τηλεπικοινωνίες, ύδρευση

κλπ., διότι συνθέτουν μια πρώτη ιδέα για την εικόνα της περιοχής. ΣιryκεKριμένα, το

οδικό δίκτυο αποτελεί κριτήριο ανάπτυξης μως περιοχής. Απόρροια της βελτίωσης

των υποδομών αυτών αποτελεί και η βελτίωση και η αύξηση κοινόχρηστων χώρων, με
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διαμόρφωση χώρων στάθμευσης, πλατειών, πεζοδρόμων κλπ. Είναι σημαντικό να

πούμε όη ο κύριος οδικός άξονας που συνδέει τον άμεσα επηρεαζόμενο οικισμό της

Μεσοχώρας με το φράγμα έχει τελειοποιηθεί τα τελευταία χρόνια, με ολοκλήρωση της

σήραγγας. Ένας εξίσου σημαντικός οδικός άξονας για την περιοχή είναι η Ε.ο.

ΤριΙCΆΛΩν- Άρτας. ο οποίος θα διευκολύνει την πρόσβαση στην τεχνητή λίμνη και

σήμερα είναι ιδιαίτερα υποβαθμισμένος.

Πρόσβαση σε όλα αυτά λοιπόν. πρέπει να έχουν όλα τα άτομα του πληθυσμού

χωρίς διακρίσεις, όπως τα Α.μ.ε.Α., για τη διαμόρφωση κατάλληλων συνθηκών

διαβίωσης στα δημοτικά διαμερίσματα που μελετάμε, ενώ η ιατρική περίθαλψη και η

εισταίδευση αποτελούν σημανηκό ζήτημα για τους λιγοστούς κατοίκους της ευρύτερης

περιοχής της τεχνητής λίμνης. Η δημιουργία αγροτικών ιατρείων και η βελτίωση

σχολικών μονάδων είναι σίγουρο όη θα προσελκύσει τον πληθυσμό για μόνιμη

διαμανή και όχι να διαμένουν στην περιοχή μόνο κατά τους καλοκαψινούς μήνες.

Επιπλέον, σημαντικό στοιχείο για το ανθρωπογενές περιβάλλον αποτελεί και η

πολιτισηκή κληρονομιά της περιοχής. Προτείνεται η καταγραφή με φωτογραφική και

αρχιτεκτονική τεκμηρίωση, έτσι ώστε να παραμείνει η γενική εικόνα και ταυτότητά

τους και μετά τον κατακλυσμό τους από τη λίμνη. Εκτός αυτού προτείνεται και η

διατήρηση των πολιτιστικών δραστηριοτήτων για τη συνέχιση της πολιτιστικής

ταυτότητας της περιοχής.
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3. ΟIΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ

ΤΕΧΝΗΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΜΕΣΟΧΩΡΑΣ

Τέλος, θα πρέπει να παραθέσουμε ορισμένες προτάσεις για το αναπτυξιακό

μοντέλο της περιοχής, ώστε να αναπτυχθεί οικονομικά. ΣυγκεKΡΙμέv~ προτείνεται:

• Καθορισμός τουριστικών ζωνών για τη χωροθέτηση τουριστικών

εγκαταστάσεων και υποδομών.

• Ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού.

• Δημιουργία δραστηριοτήτων αναψυχής.

• Προώθηση βιολογικών καλλιεργειών και κατάλληλων καλλιεργειών

κατάλληλων για τα εδάφη.

• Αναβάθμιση του ρόλου των συνεταιρισμών με ειδικά προγράμματα, όπως

και προγράμματα κατάρτισης, ενημέρωσης κλπ.

• Εφαρμογή προγράμματος εκπαίδευσης του αγροτικού πληθυσμού στη

διατήρηση και βελτίωση παραγωγής, στην κατάλληλη χρήση

αγροχημικών με παράλληλη προστασία περιβάλλοντος.

• Εκσυγχρονισμός κτηνοτροφίας- νέες τεχνολογίες.

Πιο αναλυτικά, για την ανάπτυξη της περιοχής μελέτ/ς προτείνονται μέτρα για

την ανάπτυξη των κλάδων οικονομίας. Ο πρωτογενής τομέας είναι ο βασικός κλάδος

απασχόλησης των κατοίκων της περιοχής, αφού απορροφάται μεΥάλος αριθμός του

πληθυσμού στη γεωργία και την κτηνοτροφία. Συγκεκριμένα, προτείνεται η προώθηση

της γεωργίας με διάφορα μέσα, όπως η καθιέρωση βιολογικών καλλιεργειών, που θα

δώσει μια νω ώθηση στην απασχόληση με τη γεωργία. Ακόμη, η αύξηση της

παραγωγικότητας της γεωργίας μπορεί να επιτευχθεί με τ/ν ανάπτυξη νέων

τεχνολογιών, στην αναβάθμιση του ρόλου των συνεταιρισμών (αγροτικών), με ειδικά

προγράμματα, όπως και προγράμματα κατάρτισης και ενημέρωσης κλπ. Επιπλέον,

μπορούν να εφαρμοστούν πιλοτικά προγράμματα βιολογικών καλλιεργειών και

επιμορφωτικών σεμιναρίων, τα οποία θα συνέβαλλαν στην επιλογή από νέους

γεωργούς για καλλιέργειες φιλικές προς το περιβάλλον.

Επίσης, όσον αφορά την κτηνοτροφία, μπορεί να εφαρμοστεί διατήρηση και

ανάπτυξη της ζωικής παραγωγής μέσω ορθολογικής διαχείρισης βοσκοτόπων. Ο

κλάδος της κτηνοτροφίας πλέον μπορεί να αποκτήσει νέο ρόλο μέσω χρησιμοποίησης

νέων τεχνολογιών, που θα βοηθήσουν τον πληθυσμό που ασχολείται με τον κλάδο αυτό
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να επεκτείνουν τις γνώσεις τους και να προωθήσουν καλύτερα τα προϊόντα παραγωγή..;

τους.

Τέλος, σημαντικός παράγοντας για την ανάπτυξη της περιοχής αποτελεί ο κλάδος

του τουρισμού. Η περιοχή είναι εύκολο να δεxtεί νέες μορφές εναλλακτικού

τουρισμού, εξαιτίας του ιδιαίτερου ανάγλυφού της. Μετά τη δημιουργία της λίμνης

μπορεί να συνδυάσει κανείς το υδάτινο περιβάλλον με το άγριο ορεινό τοπίο. Η

ενασχόληση με τον εναλλακτικό τουρισμό έχει την ευκαιρία να συνδυάσει

δραστηριότητες στο νερό και ταυτόχρονα σης κορυφές που περιβάλλουν την περιοχή.

Αυτού του είδους οι δραστηριότητες θα μπορούσαν να ενισχυθούν με τη δημιουργία

ειδικών συλλόγων στην περιοχή, που αντικείμενό τους είναι η προώθηση αυτών.

Ωστόσο, ένα σημαντικό στοιχείο για την περιοχή είναι η κοντινή απόσταση με το

χιονοδρομικό κέντρο ΠεΡτουλίου, όπου με κατάλληλες ενέργειες θα μπορούσε ένας

τουρίστας να συνδυάσει την επίσκεψη και των δύο περιοχών (εδώ σημαντικό ρόλο

παίζει η βελτίωση της Ε.Ο Τρικάλων- Άρτας). Επιπλέον, είναι πολύ σημαντικό να

πούμε ότι με αυτόν τον τρόπο δημιουργούνται νέες θέσεις εργασίας, όχι μόνο για τους

κατοίκους της περιοχής, αλλά και για νέα άτομα που η αναβάθμιση της περιοχής θα

τους δώσει ώθηση για απασχόληση στην περιοχή.

Η τεχνητή λίμνη Μεσοχώρας θα εξυπηρετεί υδροηλεκτρικούς σκοπούς με την

παραγωγή ενέργειας, πράγμα που θα ενισχύσει την περιοχή και όχι μόνο. Και εδώ

δημιουργούνται νέες θέσεις εργασίας με την απασχόληση πληθυσμού στον

υδροηλεκτρικό σταθμό Γλύστρας.

Η καταγραφή όλων αυτών των προτάσεων και μέτρων για την περιβαλλοντική,

κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη της περιοχής αποτελούν ένα δείγμα από το σύνολο

των μέτρων που μπορούν να ληφθούν για να δοθεί στην περιοχή η ευκαιρία να

αναπτυχθεί και να αποτελέσει πόλο έλξης για τους τουρίστες, όπως στην περίπτωση της

λίμνης Πλαστήρα και ά/.λων τεχνητών λιμνών.

Τέλος, η σωστή και συνειδητοποιημένη ενασχόληση με τις δραστηριότητες που

Οα αναπτυχθούν στην περιοχή θα έχουν ως στόχο την αειφόρο ανάπτυξη, για τη

δημιουργία ενός περιβάλλοντος ικανό να αποτελέσει μελλοντικό βιώσιμο τόπο.
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ΜΕΡΟΣ Ε'

ΣγΜΠΕΡΑΣΜΆΤΑ - ΚΡΙΤΙΚΉ ΘΕΩΡΗΣΗ

Μετά από την ανάλυση και τη σύνθεση των προτάσεων μπορούμε να εξάγουμε

ορισμένα συμπεράσματα για την κατάσταση στην περιοχή μελέτης και έτσι να έχουμε

μια πλήρη εικόνα για το τι πρέπει να γίνει, ώστε να βελτιωθεί η εικόνα της περιοχής και

να οδηγηθούμε έτm στην ανάπτυξη και στην ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής της

τεχνητής λίμνης Μεσοχώρας. Από την αρχή των εργαmών κατασκευής του φράγματος

υπήρξαν εντάσεις και διαμαρτυρίες από τους τοπικούς κατοίκους και από

περιβαλλοντικούς συλλόγους λόγω της αμφισβήτησης για το μέγεθος του φράγματος

και για την πρόκληση περιβαλλοντικής υποβάθμισης. Σήμερα η κατάσταση μένει ίδια

και αμετάβλητη, με τα έργα του φράγματος ολοκληρωμένα και να αναμένεται το

καθεστώς απαλλοτριώσεων και αποζημιώσεων των κατοίκων των περωχών που

κατακλύζονται από τη λειτουργία του φράγματος της ΔΕΗ.

Το έργο της Μεσοχώρας είναι ενεργειακό και πρέπει να ξεκαθαριστεί ότι δεν

αποτελεί μέρος των έργων για την εκτροπή του Αχελώου. Αυτός είναι και ένας άλλος

λόγος για την πρόκληση εντάσεων από μέρους των κατοίκων. Ένα μεγάλο μέρος των

κατοίκων θεωρούν όπ συμβάλλει στην εκτροπή του Αχελώου, χάνοντας έναν πλούσιο

φυσικό πόρο που διαθέτει η ορεινή περιοχή των Τρικάλων και όπ κατ' επέκταση

υποβαθμίζει το περιβάλλον. Ίσως, η ένταξη του έργου της Μεσοχώρας στη μελέτη

περιβαλλοντικών επιπτώσεων της εκτροπής του Αχελώου να αποτελεί έναν ακόμα λόγο

για συσχέπση του φράγματος με την εκτροπή. Γι' αυτό το λόγο, σε μερικά χρόνια θα

πραγματοποιηθούν ξεχωριστές περιβαλλοντικές μελέτες για τα δύο έργα.

Η ανάλυση που προηγήθηκε στα προηγούμενα κεφάλαια έδειξε και επισήμανε

τους παράγοντες που διέπουν ανασταλπκά την κοινωνικοοικονομική πορεία της

περιοχής μελέτης και της προσδίδουν τα χαρακτηριστικά εκείνα που σκιαγραφούν μια

τυmκά μειoνειmκ:ή περιοχή με διαρθρωπκά και αναπτυξιακά προβλήματα. Τα

χαρακτηριστικά αυτά που αναφέραμε είναι η απομάκρυνση πληθυσμού κατά τους

χειμερινούς μήνες, το χαμηλό επίπεδο πληθυσμιακής συγκέντρωσης, η γεωγραφική

απομόνωση, οι ελλιπείς υποδομές, η μη ευέλικτη ενασχόληση στον πρωτογενή τομέα

κλπ. Αποτελούν λίγους από τους πολλούς παράγοντες που ενισχύουν την υποβάθμιση

της περιοχής. Ωστόσο, αυτοί οι παράγοντες θα πρέπει να προσδιοριστούν από τις

τοmκές αρχές για προώθηση μιας αειφόρου ανάπτυξης, που θα ενισχύσει περισσότερο
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το κοινωνικό και φυσικό περιβάλλον της περιοχής, χωρίς να αποτελεί τροχοπέδη για

την εξέλιξή της.

Για να επιτευχθεί λοιπόν, ένα βιώσιμο περιβάλλον στην περιοχή περιμετρικά της

λίμνης Μεσοχώρας θα πρέπει μια και καλή να επιλυθούν τα προβλήματα και τα

εμπόδια που ανακόπτουν την ανάπτυξή της στο εγγύς μέλλον. Σημαντικός λόγος για

την επιδείνωση της κατάστασης και την αναποφασιστικότητα για ε-γκατάσταση

δραστηριοτήτων που θα είχαν ως στόχο την ανάπτυξη της περιοχής αποτελεί και η

πληθυσμιακή αποδυνάμωση και η απουσία δομών που αποθαρρύνουν τους κατοίκους

της περιοχής μελέτης yuι μόνιμη εγκατάσταση.

Ουσιαστικά, ο σημαντικότερος παράγοντας που εμποδίζει την εφαρμογή της

λειτουργίας του φράγματος είναι η μη λήψη τελιιςής απόφασης για το καθεστώς

απαλλοτριώσεων και των αποζημιώσεων των κατακλυζόμενων κατοίκων. Η

διαδικασία είχε ξεκινήσει να εφαρμόζεται το περασμένο έτος, αλλά οι διαδικασίες

διακόπηκαν λ/γω άρνησης των κατοίκων να δεχτούν τα μέτρα αποζημιώσεων.

Επιτακτική ανάΎ1C1l να ληφθεί απόφαση και ταυτόχρονα αλληλένδετο ζήτημα με το

ζήτημα των απαλλοτριώσεων είναι αυτό της εύρεσης ενός πρότυπου ΟΙΊασμού για τον

πληθυσμό της Μεσοχώρας και του Αρματολικού. Χωρ;ς εξεύρεση μUΙς οριστικής

λύσης για το θέμα αυτό θα επικρατεί κάποια ένταση στην τοπική κοινωνία και

αβεβαιότητα, δηλαδή με λίγα λόγια θα επικρατεί ένα δυσμενές κλίμα που δεν αποτελεί

την καλύτερη προϋπόθεση για την ανάληψη αναπτυξιακών πρωτοβουλιών στην

περιοχή. Το πρόβλημα αυτό είναι καιρός να διευθετηθεί, λόγω ανακοπής της

αναπτυξιακής εξέλιξης των περιμετρικών ΟΙΊασμών και ανησυ'Χίας των κατοίκων.

Το ζήτημα καθορισμού των ορίων της ακτογραμμής και των ορίων ασφαλείας

λειτουργίας της λίμνης του καθεστώτος διαχείρισης, αλλ6 και το δικαίωμα χρήσης της

παραλίμνιας χρήσης είναι πλέον ένα από τα σημαντικά ζητήματα για το σχεδιασμό και

τη χωροθέτηση παρεμβάσεων που αφορούν δραστηριότητες λίμνης (π.χ. κέντρα

παραλίμνιων δραστηριοτήτων, χώροι διαμονής και εστίασης των τουριστών κλπ.).

Αυτό συμβαίνει γιατί τα όρια αυτά θα καθοριστούν μετά τη δημιουργία της λίμνης, τα

οποία και θα είναι εντελώς διαφοροποιημένα από αυτά που έχουν καθοριστεί. Εδώ

έρχεται να περιπλέξει ακόμα περισσότερο την κατάσταση και η έλ/.ειψη ενημέρωσης

των κατοίκων από τους αρμόδιους (σύμφωνα με κατηγορίες των κατοίκων προς τη

ΔΕΗ) για το μέγεθος του φράγματος και την έ1Ctαση της λίμνης που θα δημιoυργηθε~

παρ' όλο που η κατασκευή του φράγματος έγινε σύμφωνα με τη μελέτη στην οποία δεν

προβλεπόταν μικρότερο ύψος φράγματος. Με τη λογική ότι το ύψος του φράγματος θα
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μπορούσε να ήταν μικρότερο από το σημερινό και ότι οι επιπτώσεις στο περιβάλλον θα

ήταν ελάχιστες, οι κάτοικοι είδαν το έργο σαν ευκαφία για ανάπτυξη και εξέλιξη της

περιοχής. Ωστόσο, οι κατασκευές άργησαν να ολοκληρωθούν εξαιτίας δυσπιστίας των

κατοίκων προς τη ΔΕΗ, λ{ΥΥω αναβολής λήψης απόφασης για την κατασκευή νέου

οικισμού. Η κατασκευή προβλεπόταν να αρχίσει το 2002 και καθυστερεί μέχρι

σήμερα.

Με την επίλυση όλων των παραπάνω προβλημάτων, τα οποία κάνουν το ζήτημα

του φράγματος της Μεσοχώρας φλέγον θα οδηγηθούμε τελικά σε ένα πρότυπο μοντέλο

αειφόρου ανάπτυξης. Κυριότερο εργαλείο για την ενίσχυση της περιοχής,

περιβαλλoνtικής, κοινωνικής και οικονομικής, αποτελεί ο τουρισμός. Οι προοπτικές

που εμφανίζει η περιοχή για ανάπτυξη και αξιοποίηση των τοmκών πόρων

καταδεικνύονται από το ιδιαίτερο φυσικό κάλλος σε συνδυασμό με τη πολιτισμική

παράδοση που εμφανiζει Ωστόσο, η προβολή της ιδιαίτερης φυαικής κληρονομιάς και

της ποικιλομορφίας της, τα οποία μέχρι στιγμής αδυνατούν να αξωποιηθούν ιδιαίτερα

από τους τοmκούς παράγοντες, σε συνδυασμό με την ανάπτυξη του τουρισμού σίγουρα

θα δώσει δυνατότητα για ενίσχυση και ανάδειξη της περιοχής. Άλλωστε, μπορούμε να

πάρουμε σαν παραδείγματα τις τεχνητές λίμνες Πλαστήρα, Κρεμαστών, Καστρακίου

και Στράτου, όπου η ανάπτυξη του τουρισμού έχει δώσει μια νέα διάσταση στην

κοινωνία της περωχής.

Έχοντας λάβει λοιπόν υπόψη όλα τα παραπάνω και βλέποντας τις δυνατότητες

ανάπτυξης της περιοχής μπορούμε να πούμε ότι οι δράσεις που θα ληφθούν μετά την

ολοκλήρωση της λίμνης θα πρέπει να εξασφαλίζουν έναν ήπιο χαρακτήρα, ώστε η

παρέμβαση που θα πραγματοποιηθεί να εναρμονίζεται με τις περιβαλλοντικές

ιδιαιτερότητες της περιοχής υποστηρίζοντας την ενδογενή αειφόρο ανάπτυξη.

Η δημιουργία της τεχνητής λίμνης Μεσσχώρας θα αποτελέσει τον κύριο πόλο

ανάπτυξης της ευρύτερης περιοχής, κυρίως προς την κατεύθυνση του ορεινού

τουρισμού. Έτσι λοιπόν, οι τρείς τομείς- περιβάλλον, κοινωνία, ανάπτυξη- θα

υποστούν α'λ/.αγές, οι οποίοι με την κατά'λ/.ηλη διαχείριση θα οδηγήσουν στην

ανάπτυξη της περιοχής.
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φράγματος Μεσοχώρας, Δtεύθυνση Δασών Τρικάλων, 2000

Bεvέτη Αγγελική, Η επίδραση της δημιουργίας των λιμνών της Μεσοχώρας και της

Συκιάς σαν συνέπεια της εκτροπής του Αχελώου στην ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής,

διπλωμαπκή εργασία, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας,

Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Πρόγρομμα Μεταπτυχιακών Σπουδών,

Βόλος 1999

Γκάνιας Δ., Εκτροπή του Αχελώου: Το φράγμα της Μεσοχώρας και οι επιπτώσεις του,

Πτυχιακή διατριβή, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Τμήμα Δασολογίας και

διαΊείρισης περιβάλλοντος και φυσικών πόρων, Ιούνιος 2008

Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού, Δtεύθυνση Ανάπτυξης Υδροηλεκτρικών Έργων,

ΚΕΨΕ Θεσσαλίας,ΜουζάκιΚαρδίτσας,2002

Ευθυμίου Γ., Οι επιδράσεις της τεχνητής λίμνης Πλαστήρα στο περιβάλλον και στην

ανάπroξη των πeριμr:rρικών οικισμών από χωρική, οικιστική και οικονομική άποψη,

διπλωμαπκή εργασία, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας,

Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Βόλος 2009

Ελληνική Σταπστική Αρχή (ΕΛ.ΣΤΑΤ)- απογραφή 1991,2001

Ζήσης Σ., Αχελώος-Οδοιπορικό στον ΑποΜώνιο Ποταμό, εκδόσεις Ηρά'Κλειτος, Αθήνα

1993

Κέντρο Ανάπτυξης Καλομπάκας- Πύλης (ΚΕΝΑΚΑΠ), Μελέτη ΟΠΑΑΧ περιοχής

Πύλης- Μεσοχώρας Ν. 7'ρικάλων,20Ο1

Κούγκολος Αθ., Εισαγωγή στην Περιβαλλοντική Μηχανική, Εκδόσεu; Τζιόλα,

Θεσσαλονίκη 2005
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-

Μανωλιάδης Ο., Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός- MεJ.iτη και εκnμηση περιβαλλοντικών

επιmώσεων, Εκδόσεις Ίων, Αθήνα 2002

Μουτάφης Ν., Αστοχίες κω ατυχή συμβάντα ελληνικών φραγμάτων, 10 Πανελλήνιο

συνέδριο μεγάλων φραγμάτων (σελ. Ι ,2), Λάρισα 2008

Ν.Δ. 3734/2009, Προώθηση της συμπαραγωγής δύο ή περισσότερωνχρήσιμων μορφών

ενέργ.ειας, ρύθμιση ζητημάτων σχετικών με το Υδροηλεκτρικό ΈμΥΟ Μεσοχώρας κω

ιWεςδιατάξεις,ΦΕΚ τεύχος Ι (σελ.I,2)

Πολύζος Σ, Συμπληρωματικές σημειώσεις για το μάθημα: «Σχεδιασμός και

προγραμματισμόςυποδομών», ΠανεπιστημιακέςΕκδόσεις Θεσσαλίας, Βόλος 2008

Πυθαρούλη Σ., Μελέτη της μακροχρόνιας παραμόρφωσης του φράγματοςΚρεμαστώνμε

βάση ανάλυση γεωδωτικών δεδομένων και μεταβολών στάθμης ταμιευτήρα, Διδακτορική

διατριβή, Πανεmστήμιο Πατρών, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Πάτρα 2007

Τσικνάκου Γ., Υδροηλεκτρικά έργα και Αειφόρος ανάπτυξη, Στρατηγικές- Μύθοι κω

πραγματικότητα, Ι ο Πανελλήνιο συνέδριο μεγάλωνφραγμάτων(σελ. Ι ,3), Λάρισα 2008

γΔΡΟΕΞΥΤIΑΝΤΙΚΗ - Λαζαρίδης Λ.Σ., Βαβ1ζος Γ. - Ιαwάκη Κ. - Ιαφειρόπουλος

Δ. & ΣIΑ Α.Ε., Βακάκης και Συνεργάτες Ε.Π.Ε, Εκτροπή Αχελώου: Συνολική Μελέτη

ΠεριβoJJ..ovτικών Επιπτώσεων, Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων

'Εργων, Γενική Γραμματεία Δημοσίων 'Εργων, Ειδική Υπηρεσία Δημοσίων Έργων

Αχελώου, Αθήνα 1995

Φιλίντας Α., Πολύζος Σ. Φράγματα. ΑειτουμΥίες οικοσυστήματος κω περιβαJJ.oντικές

εmπrώσεις, [ο Πανελλήνιο συνέδριο μεγάλων φραγμάτων(σελ.I-5), Λάρισα 2008
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Iστότoπolι

Επιπτώσεις λίμνης Μεσοχώρας

http://www.limnikremaston.gr/contentlνiew/16/31/lang.ell

10/06/10)

(τελευταία επίσκεψη

..

http://el.wikipedia.org/wikil%CE%A6%CF%81 %CE%AC%CE%B3%CE%BC%CE%

Β1 (τελευταίαεπίmα:ψη 16/0612010)

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%87%CE%B5%CE%BB%CF%8E%CΕ%Β

F%CF%82 (τελευταίαεπίmα:ψη 09/06/2010)

http://www.pindeon.goν.gr/index.php?option~com_content&task9'iew&id~ Ι 65&ltemi

d~258 (τελευταία επίmα:ψη 12/0812010)

http://www.pindeon.goν.gr/index.php?option~com_content&task~νiew&id~163&ltemi

d~256 (τελευταίαεπίmα:ψη 1210812010)

http://www.pindeon.gov.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=166&Itemj

d~259 (τελευταία επίmα:ψη 12/0812010)

httΡ://www.itia.ntua.gr/fί10tis/(τελευταίαεπίσκεψη29/08/201O)

http://www.greecephotos.gr/gal1ery/disp1ayimage.php?album~6&pos~8&dpgr_id

(τελευταία επίmα:ψη 14/09/2010)

http://agrinio-news.b1ogspot.com/2009_06_0 I_archiνe.html (τελευταία επίσκεψη

14/09/2010)

http://www.hdch.gr/eνents_detaHs.asp?eνents_id~121 (τελευταία επίσκεψη 14/09/201 Ο)

http://www.mesochora.gr/asymboulio/new/diagramma02.jpg (τελευταία επίσκεψη

14/09120 Ι Ο)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΙΚΟΝΩΝ
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Γιαwούλα Μαρία

Εικόνα 1: Η ροή του ποταμού

Πηγή: Ιδία επεξεΡΥασία

Πηγή: Ιδία επεξεΡΥασία

ΑΧΕΛΩΟΣ
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Γιαwούλα Μαρία Εm1Πώσεις λίμνης Μεσοχώρας

Εικόνα 3. Οι εκβολές του Α/.ελωου ΚQl ο), ΕχιναδεςΝήσοι

ΓιηΥΙΙ: Ιδία επεξεργασία

ΠηylΙ: Ιδία επεξεργασία
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ΟΙ ΤΕΧΝΗΤΕΣ ΛΙΜΝΕΣ ΑΧΕΛΩΟΥ

Εικόνα 5: Η τεχνητή λίμνη Κρεμαστών

Πηγή: Ιδία επεξεργασία

Εικόνα 6: Η τεχνητή λίμνη Καστρακίου

Πηγή:www.greeceΡhοtοs.gr
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Γιαwούλα Μαρία

Εικόνα 7: Η τεχνητή λίμνη Στράτου

ΠηΥή: www.agrinio-news.blogspot.com

Επιπτώσεις λίμνης Μεσοχώρας

i::,t\.(,vu ο; ί-ί η.. νι τί ί.ίμνιl Πλu:;οη:..:.;":u.::α::.. ,

Πηγή: www.hdch.gr
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Γιαν/ούλα Μαρ",ί=α _ Εmπτώσεις λίμνης Μεσοχώρας

ΦΡΑΓΜΑ ΜΕΣΟΧΩΡΑΣ

Πηγή; Ιδία επεξερΥασία

Πηγή: Ιδία επεξεΡΎασία
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Πηγή: Ιδία επεξεΡΥασία

Πηγή: Ιδία επεξφΥασία
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Γιαvνoύλά Μαρία

Εικόνα 13: Ο υπε~χειλισ:!'!ις του φ~άγματoς

Πηγή: Ιδία επεξεργασία

Ειt\ύνιL i.4; v ίΉΣ ί'λύστ α

Ι Ι Ι
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Γιαwούλα Μαρία
,

Επιπτώσεις λίμνης Μεσοχώρας

ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΛΕΤΗΣ

Εικόνα 15: Ο Αχελώος και ολόκληρος ο οικισμός της Μεσοχώρας (από την

εκκλι σία και KfiTW 1 π.; Ηυ

Πηγή: Ιδία επεξεργασία
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ΠηΥή: Ιδία επεξεΡΎασία

Εικόνα 17: Ο AχεlAi>oς ποταμός με την ευρύτερη περιοχή μελtτης

Πηγή: Ιδία επεξεΡΎασία
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Γιαwούλα Μαρία Επιπτώσεις λίμνης Μεσοχώρας

Εικόνα 18: Ο οικισμός του Γαρδικίου

,.........-.......--...-

Πηγή: Ιδία επεξεργασία

Πηγή: Ιδία επεξεργασία
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Γιαwούλα Μαρία Επιπτώσεις λίμνης Μεσοχώρας

ΦΥΣΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛIΤιΣΜIΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Εικόνα 20: Χλωρίδα και γεωμορφολογία

Πηγή: Ιδία επεξεργασία

Πηγή: Ιδία επεξεργασία
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Γιαwούλα Μαρία

Πηγή: Ιδία επεξεργασία

Πηγή: Ιδία επεξεργασία
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Γιαwούλα Μαρία

Πηγή: Ιδία επεξεργασία
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Γιαννούλα Μαρία

Πηγή: www.mesochora.gr

Εmπτώσεις λίμνης Μεσοχώρας

ΑΝΤιΔΡΑΣΕIΣ ΚΑΤΟΙΚΩΝ

Εικόνα 26: Χαρακτηριστική αφίσα από τις κινητοποιήσεις των κατοίκων

Πηγή: www.mesochora.gr
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Γιαwούλα Mαρία~ _ Επιπτώσεις λίμνης Μεσοχώρας

Εικόνα 27: Η περιοχή μετεγκατάστασης του οικισμού Μεσοχώρας στην περιοχή

Σπίτια

Πηγή: Ιδία επεξεΡΥασία

Εικόνα 28: Διάγραμμα περιοχών μετεγκατάστασης (Σπίτια, Άνω και Κάτω

Βα κό)
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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ,

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ

ΠΕΡIΦΕΡΕIΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΠΗΓΕΣ: ΥΠΕΚΑ, ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΠΕΡΙΒΑΜΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ

ΕΚΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΑΧΕΛΩΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ

ΠΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑ

ΒΟΛΟΣ 2010

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Τ1ΤΛΟΣ:

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΘΕΣΗ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣΚΑΙ

ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑΜΕΣΟΧΩΡΑΣ

ΔIΠΛΩΜΑηΚΗΕΡΓΑΣΙΑ

ΘΕΜΑ : ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓιΑΣ
ΤΗΣ ΛιΜΝΗΣ ΜΕΣΟΧΩΡΑΣ

ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ,

ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑι ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Ι ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ : ΓιΑΝΝΟΥΛΑ ΜΑΡΙΑ

... Φράγμα Μεσοχώρας

C::J Όρια Δήμων
Ι==~] Όρια Δ.Δ.

ί::::] Όρια Ταμιευτήρα Μεσοχώρας

Ι ΧΑΡΤΗΣ: 1 Ι ΚΛΙΜΑΚΑ 1: 100.000
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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ.

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΠΗΓΕΣ: ΥΠΕΚΑ. CORINE 2000

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Τ1ΤΛΟΣ: ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΓΗΣ

ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΒΟΛΟΣ2010

ΔIΠΛΩΜΑΤιΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΘΕΜΑ : ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΗΜIΟΥΡΓιΑΣ

ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΜΕΣΟΧΩΡΑΣ

ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ,

ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

.... Φράγμα Μεσοχώρας

-- Ισοϋψείς 100μ._ -.
t .! Όρια Δήμων.........
i i Όρια Ταμιευτήρα Μεσοχώρας
........ii

Καλύψεις Γης

Οικισμοί

Ι ΧΑΡΤΗΣ: 2 11 ΚΛΙΜΑΚΑ 1: 100.000

Ι ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ : ΓιΑΝΝΟΥΛΑ ΜΑΡΙΑ
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