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ΠΡΟΛΟΓΟΣ
Στη διάρκεια των τελευταίων δεκαετιών οι επιστηµονικές έρευνες
πρόσφεραν άφθονα δεδοµένα που δείχνουν την αυξανόµενη υποβάθµιση
του περιβάλλοντος. Οι διαπιστώσεις αυτές συνετέλεσαν στη βαθµιαία
συνειδητοποίηση ότι η οικονοµική ανάπτυξη έχει κάποια όρια που
προσδιορίζονται

από

το

πεπερασµένο

περιβάλλον

του

πλανήτη.

(Χατζηµπίρος , 2007). Η Παγκόσµια Επιτροπή για το Περιβάλλον και την
Ανάπτυξη µε τη µελέτη «Το κοινό µας Μέλλον» (1987), προέβαλε την
αειφορία (sustainability), ως µια σύγχρονη απάντηση στο πρόβληµα των
υλικών ορίων της οικονοµικής µεγέθυνσης. Η αειφόρος ή βιώσιµη
ανάπτυξη (sustainable development) έχει στόχο την ορθολογική διαχείριση
των φυσικών πόρων, µε τρόπο ώστε να καλύπτονται οι ανθρώπινες
ανάγκες του παρόντος, χωρίς να υπονοµεύεται η κάλυψη των αναγκών
του µέλλοντος. (Ανδρεαδάκης et al, 2003)
Η

διαχείριση

του

περιβάλλοντος

επιδιώκει

την

ορθολογική

αντιµετώπιση της αλληλεπίδρασης του ανθρώπου µε το περιβάλλον. ∆εν
έχει στόχο απλώς την προστασία και διατήρηση του περιβάλλοντος, αλλά
µάλλον τη βέλτιστη αξιοποίηση της δοµής και λειτουργίας του προς
όφελος του ανθρώπου. Η διαχείριση του περιβάλλοντος προϋποθέτει την
αναγνώριση

της

δυναµικής

λειτουργίας

των

οικοσυστηµάτων

και

περιλαµβάνει την οργάνωση ρυθµίσεων ώστε να επιτευχθεί η διατήρηση
σηµαντικών χαρακτηριστικών τους και να ελεγχθεί η τροποποίησή τους
προς µη επιθυµητές κατευθύνσεις. (Χατζηµπίρος , 2007)
Η βασική κατεύθυνση για την περιοχή µελέτης είναι η πρόληψη,
προστασία

και

αειφόρος

χρήση/αξιοποίηση

των

φυσικών

και

ανθρωπογενών οικοσυστηµάτων καθώς και η µακροχρόνια διατήρησή
τους. (www.thessalia.gr)
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Στόχος και τρόπος προσέγγισης
Η

διπλωµατική

εργασία

που

ακολουθεί

έχει

ως

θέµα

την

«Περιβαλλοντική Αναβάθµιση της Περιοχής Ασπροποτάµου – Κόζιακα Ν.
Τρικάλων».
Στόχος της εργασίας είναι η ανάδειξη, τεκµηρίωση και αξιολόγηση των
φυσικών και πολιτιστικών στοιχείων της περιοχής. Επίσης, στόχος µας είναι
η διερεύνηση και επιλογή των απαιτούµενων µέτρων προστασίας και
διαχείρισης των στοιχείων αυτών.
Για τον σκοπό αυτό, έγινε ανάλυση της φυσικής, οικονοµικής και
καοινωνικής πραγµατικότητας της ευρύτερης περιοχής του Ν. Τρικάλων,
ενώ δόθηκε µεγαλύτερη έµφαση στο φυσικό περιβάλλον.
Ο

νοµός

είναι

προνοµιούχος

από

την

άποψη

του

φυσικού

περιβάλλοντος, καθώς φιλοξενεί πολλά, σηµαντικά και ποικίλα ευαίσθητα
οικοσυστήµατα.

Η

περιοχή

µελέτης

χαρακτηρίζεται

από

µοναδικό

συνδυασµό ορεινού και πεδινού τοπίου, µε πλούσιους υδατικούς πόρους,
που συνθέτουν ένα περιβάλλον υψηλού φυσικού κάλλους. Οι ορεινοί όγκοι
του όρους Κόζιακας στο ανατολικό άκρο της Κεντρικής Πίνδου, και των
Χασίων και Αντιχασίων χαρακτηρίζονται από σπάνιες ποικιλίες πανίδας και
χλωρίδας, που συµβάλλουν στη διαµόρφωση µοναδικών οικοσυστηµάτων
και βιοτόπων.
Επίσης, ο νοµός είναι πλούσιος σε πόρους πολιτιστικής κληρονοµιάς, οι
οποίοι αποτελούν στοιχείο έλξης τουριστικής κίνσηςη τόσο από µόνοι τους
όσο και σε συνδυασµό µε τους υπόλοιπους τουριστικούς πόρους. Η
περιοχή µελέτης διαθέτει πλούσια πολιτιστική παράδοση και έχει να
επιδείξει από µνηµεία αρχαιότητας και βυζαντινά µνηµεία, πέτρινα γεφύρια
κ.α., που αποτελούν στοιχεία προσέλκυσης επισκεπτών.
Μετά την αξιολόγηση της βιβλιογραφικής και επιτόπιας έρευνας,
διαµορφώθηκε µια σειρά προτάσεων όσον αφορά στην αξιοποίηση και
ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος και ιδιαίτερα στην προστασία των
ευαίσθητων οικοσυστηµάτων. συγκεκριµένα, οι προτάσεις µας αφορούν
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την προστασία του δάσους - δασικού πλούτου, την προστασία της
πανίδας, τον αγροτουρισµό, τις οικονοµικές δραστηριότητες και τις
µεταφορές.
Συµπερασµατικά, µπορεί να λεχθεί, ότι δεδοµένου του συµπαγούς
ορεινού όγκου που καλύπτει το µεγαλύτερο ποσοστό του νοµού, παρά τα
σηµαντικά έργα υποδοµής τα τελευταία χρόνια, η άρση της αποµόνωσης
των πλέον ορεινών δήµων και κοινοτήτων δεν έχει αντιµετωπιστεί
αποτελεσµατικά. ‘Οµως, µε την ολοκληρωµένη ανάπτυξη του νοµού να
παραµένει τοµέας κρίσιµης προτεραιότητας µε ιδιαίτερη σηµασία στην
προστασία, ορθολογική διαχείριση και αξιοποίηση των φυσικών πόρων, η
άρση αυτής της αποµόνωσης δεν είναι ανυπέρβλητη.
∆οµή της εργασίας
Στην παρούσα εργασία περιλαµβάνονται έξι κεφάλαια, περιγραφή των
οποίων ακολουθεί στη συνέχεια.
Στο πρώτο κεφάλαιο της εργασίας, καθορίζται ο βασικός στόχος της
µελέτης και η νοµοθεσία που αφοράς την προστασία του περιβάλλοντος.
Αρχικά, ορίζουµε τη γεωγραφική θέση της περιοχής και οριοθετούµε την
περιοχή µελέτης και την ευρύτερη περιοχή. Στη συνέχεια, αναφερόµαστε
στους σκοπούς προσταστίας της περιοχής Ασπροποτάµου – Κόζιακα.
Αποτελεί το πρώτο µέρος της µελέτης, ώστε να µας δώσει τις
κατευθύνσεις για την ανάλυση της κατάστασης της περιοχής.
Στο δεύτερο κεφάλαιο, πραγµατοποιείται η ιστορική παρουσίαση –
ανάλυση της περιοχής. Ο νοµός χαρακτηρίζεται από µακρά και σηµαντική
πορεία καθώς στοιχεία ανθρώπινης παρουσίας χρονολογούνται από τη
Μέση Παλαιολιθική εποχή. Αναφερόµαστε σε γενικά ιστορικά στοιχεία από
την Προϊστορία, τους Κλασσικούς Χρόνους, τη Βυζαντινή Περίοδο, την
Περίοδο της Τουρκοκρατίας και την Περίοδο της Γερµανοϊταλικής Κατοχής.
Επίσης, γίνεται µια προσπάθεια καταγραφής των κυριοτέρων προϊστορικών
και βυζαντινών µνηµείων, µέσα από τοπικές βιβλιογραφικές αναφορές.
Τέλος, καταγράφονται τα χωριά µε ιστορικό, αρχαιολογικό και τουριστικό
ενδιαφέρον που έχουν χαρακτηριστεί παραδοσιακοί διατηρητέοι οικισµοί.
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Θεωρήσαµε απαραίτητη την αναλυτική παρουσίαση των ιστορικών –
πολιτιστικών στοιχείων, γιατί τα στοιχεία αυτά αλληλεπιδρούν µε το
περιβάλλον.
Στο τρίτο κεφάλαιο, γίνεται η περιγραφή και ανάλυση της ευρύτερης
περιοχής. Πραγµατοποιείται δηλαδή, περιγραφή του ανθρωπογενούς
περιβάλλοντος, του φυσικού περιβάλλοντος και των προβλεπόµενων
εξελίξεων και έργων της ευρύτερης περιοχής Ασπροποτάµου – Κόζιακα,
έτσι ώστε να γίνει εντοπισµός των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της
περιοχής µελέτης. ∆ίνεται ιδιαίτερη έµφαση στη διοικητική διάρθρωση,
στις χρήσεις γης όπου αναφέρονται οι σηµαντικές περιοχές οικολογικού
ενδιαφέροντος, καθώς και στις βασικές οικονοµικές δραστηριότητες και
έργα στους οικονοµικούς τοµείς παραγωγής. Όσον αφορά το φυσικό
περιβάλλον, αναφέρονται στοιχεία για τη γεωµορφολογία, το υδρογραφικό
δίκτυο και τη γεωλογία.
Στο τέταρτο κεφάλαιο, γίνεται µια πιο εκτενής περιγραφή και
ανάλυση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικώνω της περιοχής µελέτης.
Συγκεκριµένα,

γίνεται

αναφορά

στο

αβιοτικό

περιβάλλον,

(κλίµα,

τεχνικογεωλογικά προβλήµατα, ποιότητα υδάτων) καθώς και στον ποιοτικό
και ποσοτικό προσδιορισµό της χλωρίδας, πανίδας και φυτοκάλυψης
(βιοτικό περιβάλλον). ∆ίνεται επίσης ιδιαίτερη σηµασία στα δηµογραφικά
στοιχεία των κατοίκων της περιοχής, στα δίκτυα τεχνικής και κοινωνικής
υποδοµής, καθώς και στις συγκρούσεις των χρήσεων γης. Τέλος,
επιχειρείται µια συνολική εκτίµηση της περιοχής µελέτης µε στόχο να
εντοπίσουµε τα προβλήµατα διαχείρισης περιβάλλοντος που αντιµετωπίζει
η

περιοχή.

Θα πρέπει

να σηµειωθεί πως

οι κύριες

πηγές που

χρησιµοποιήθηκαν για τη συγγραφή του τρίτου και τετάρτου κεφαλαίου,
είναι η Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη Περιοχής Ασπροποτάµου – Κόζιακα
Ν. Τρικάλων (2001) και το Χωροταξικό Σχέδιο Περιφέρειας Θεσσαλίας
(1998).
Στο πέµπτο κεφάλαιο, προτείνονται τα διαχειριστικά σχέδια –
παρεµβάσεις που πρέπει να γίνουν. ∆ίνονται κάποιες γενικές κατευθύνσεις
ώστε οι ορεινές περιοχές της Πίνδου να βγουν από την αποµόνωση και µε
τις κατάλληλες αναπτυξιακές προσπάθειες να δοθούν δυνατότητες
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απασχόλησης του πληθυσµού, χωρίς να επέλθει υποβάθµιση της ποιότητας
του περιβάλλοντος.
Στο

έκτο κεφάλαιο,

παρουσιάζεται

µια

σειρά

προτάσεων

–

παρεµβάσεων, οι οποίες προέκυψαν µετά την αξιολόγηση των στοιχείων
που αναφέρονται στα προηγούµενα κεφάλαια της εργασίας. Προτείνονται
συγκεκριµένες λύσεις που πρέπει να δοθούν σε κάθε δηµοτικό διαµέρισµα
χωριστά, που αφορούν µέτρα για την προστασία του δάσους, όπως επίσης
και την προστασία της πανίδας. Επίσης, προτείνονται µέθοδοι ανάπτυξης
της επιχειρηµατικότητας στους πληθυσµούς (αγροτουρισµός), καθώς και
τρόποι για την ενίσχυση των τοπικών δοµών για την υποστήριξη
οικονοµικών

δραστηριοτήτων

του

δευτερογενούς

τοµέα.

Τέλος,

προτείνονται λύσεις για τη βελτίωση και εκσυγχρονισµό στον τοµέα των
µεταφορών.

Οι

λύσεις

αυτές,

συνολικά

θα

συµβάλλουν

στην

πραγµατοποίηση της περιβαλλοντικής αναβάθµισης τόσο της περιοχής,
όσο και ολόκληρου του νοµού.
Στη συνέχεια της εργασίας, ακολουθεί φωτογραφικό υλικό από την
περιοχή, όπου παρουσιάζονται κάποια ενδεικτικά ιστορικά µνηµεία,
παραδοσιακοί οικισµοί, καθώς και εικόνες από τη βλάστηση, την πανίδα,
και τέλος κάποιες από τις οικονοµικές δραστηριότητες της περιοχής.
Στο τέλος της εργασίας, παρατίθεται παράρτηµα χαρτών του νοµού.
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1. NOMOΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ – ∆ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
1.1

Βασικά χαρακτηριστικά του νοµού Τρικάλων
Ο νοµός Τρικάλων είναι ένας από τους 4 νοµούς του γεωγραφικού

διαµερίσµατος της Θεσσαλίας. Καταλαµβάνει το βορειοδυτικό τµήµα του
διαµερίσµατος και συνορεύει προς το βορά µε το νοµό Γρεβενών, προς τα
δυτικά µε τους νοµούς Ιωαννίνων και Άρτας, προς το νότο µε το νοµό
Καρδίτσας και ανατολικά µε το νοµό Λάρισας.
Η έκταση του νοµού ανέρχεται σε 3.383,5 τετραγωνικά χιλιόµετρα. Ο
νοµός Τρικάλων αποτελείται από 146 κοινότητες οι οποίες µετά την
ψήφιση του Ν. 2539/97 και την εφαρµογή του Σχεδίου «Καποδίστριας»
συνενώθηκαν και σήµερα ο νοµός αποτελείται από 23 δήµους και 3
διευρυµένες ορεινές κοινότητες.
Ο νοµός µπορεί να χαρακτηριστεί ως κατεξοχήν γεωργοκτηνοτροφικός
ωστόσο τα τελευταία χρόνια, εµφανίζει µια διαρκώς αναπτυσσόµενη
δραστηριότητα στο δευτερογενή τοµέα και ειδικότερα στην µεταποίηση
αγροτικών,

κτηνοτροφικών

και

δασικών

προϊόντων.

Αντίθετα,

περιορισµένη είναι η βιοµηχανική δραστηριότητα.
Το κύριο χαρακτηριστικό της γεωµορφολογίας του νοµού Τρικάλων
είναι η ορεινότητα του εδάφους, η έντονη κάλυψη από παραγωγικά δάση
και οι µεγάλες εκτάσεις βοσκοτόπων. Ο νοµός καλύπτεται σε ποσοστό
83% από ορεινούς και ηµιορεινούς όγκους και µόνο το υπόλοιπο 17%
αποτελεί το σύνολο των πεδινών εκτάσεων. Συγκεκριµένα, ποσοστό 17%
της έκτασης του νοµού χαρακτηρίζεται ως πεδινή, αντίστοιχο 71% ορεινή
και 12% ηµιορεινή. Παράλληλα, η έκταση των 3.383,5 τετραγωνικών
χιλιοµέτρων του νοµού χρησιµοποιείται ως καλλιεργούµενη σε ποσοστό
19% και ως βοσκότοποι σε αντίστοιχο 41% τη στιγµή που οι δασικές
εκτάσεις καταλαµβάνουν ποσοστό 31%, οι καλυπτόµενες από νερά 2%, οι
οικισµοί 4% και λοιπές εκτάσεις 3% της συνολικής έκτασης του νοµού.
Ο πληθυσµός του νοµού Τρικάλων παρουσιάζει σταδιακή αύξηση από
την απογραφή του έτους 1991 έως την αντίστοιχη του 2001, οπότε και
ανέρχεται στους 138.946 κατοίκους. Αντίστοιχη αύξηση παρουσιάζει και η
πυκνότητα του πληθυσµού µε την τιµή των 41,1 κατοίκων ανά
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τετραγωνικό χιλιόµετρο να καταγράφεται το 2001. Ο πληθυσµός του
νοµού χαρακτηρίζεται σε ποσοστό 54,7% αγροτικός, 35,2% ηµιαστικός και
10,1% αστικός. Σύµφωνα µε την απογραφή της ΕΣΥΕ για το 2001 το
ποσοστό του ενεργού πληθυσµού του νοµού παρουσιάζει σχετική
σταθερότητα µε το 40% του τελευταίου να απασχολείται στον τριτογενή
τοµέα, αντίστοιχο 20% στο δευτερογενή και το υπόλοιπο 35% στον
πρωτογενή τοµέα, ενώ ένα 5% δεν δηλώνει τοµέα απασχόλησης.
Όπως

προαναφερθήκαµε,

οι

κύριοι

τοµείς

επαγγελµατικής

ενασχόλησης των κατοίκων του νοµού Τρικάλων είναι οι υπηρεσίες, η
γεωργία και η κτηνοτροφία. Η αξιοσηµείωτη αύξηση του τοµέα των
υπηρεσιών στο διάστηµα των τελευταίων δεκαετιών διατήρησε τα
οικονοµικά χαρακτηριστικά των κατοίκων του συγκεκριµένου νοµού σε
επίπεδα ανάλογα των αντίστοιχων εθνικών, παρά τα δυσµενή µορφολογικά
και κλιµατολογικά στοιχεία του τελευταίου. ( Κόλλιας et al, 2004)
1.2

Γεωγραφική θέση προστατευτέων αντικειµένων-οριοθέτηση

περιοχής

µελέτης

και

ευρύτερης

περιοχής-έκταση

περιοχής

προστασίας.
Η περιοχή µελέτης γεωγραφικά αποτελείται από το σύνολο του
ορεινού

συγκροτήµατος

του

Κόζιακα

και

την

υπολεκάνη

του

Ασπροποτάµου, η οποία περικλείεται από τα όρη Κόζιακας, Περιστέρι,
Χάσια, Τζουµέρκα και τη Νότια Πίνδο. Η περιοχή αυτή βρίσκεται στο Β.∆.
τµήµα της Θεσσαλικής πεδιάδας και καταλαµβάνει ολόκληρο σχεδόν το
δυτικό τµήµα του Νοµού Τρικάλων και έχει έκταση 27.850 ha
(Ασπροπόταµος) και 45.000 ha (Κόζιακας).
Η

ευρύτερη

περιοχή

µελέτης

περιλαµβάνει

τις

εκτάσεις

που

προαναφέρθηκαν και περικλείεται Βόρεια και Β.Α. από τον ορεινό όγκο των
Χασίων, ∆υτικά από τις κορυφές Λάκµος (ή Περιστέρι 2.295 m) και
Αθαµανικά όρη (ή Τζουµέρκα 2.429 m), Νότια από τους ορεινούς όγκους
της Νότιας Πίνδου µε υψηλότερες κορυφές την Τούρλα (1.781 m), τις
Τσούκες (1.706 m) και τα Καραβούλια (1.862 m) και Ανατολικά από την
Θεσσαλική πεδιάδα.
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Η ευρύτερη περιοχή µελέτης µπορεί να διακριθεί σε δυο τµήµατα:
•

Ένα πεδινό τµήµα που αναπτύσσεται στα ανατολικά από τους

πρόποδες του Κόζιακα (µέχρι το υψόµετρο των 250 m) και
•

Ένα ορεινό τµήµα που αναπτύσσεται από το υψόµετρο των 250 m και

άνω και αποτελείται από ορεινούς όγκους, οι ορεογραφικοί άξονες των
οποίων έχουν διεύθυνση ΒΒ∆-ΝΝΑ έως Β∆-ΝΑ, ενώ ένα σηµαντικό
ποσοστό των πλαγιών του παρουσιάζουν έντονη κλίση.
Η περιοχή µελέτης και η ευρύτερη περιοχή της διοικητικά υπάγονται
στους εξής Οργανισµούς Πρωτοβάθµιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Ν.
Τρικάλων της Περιφέρειας Θεσσαλίας µε τις αντίστοιχες έδρες:
( Περιφέρεια Θεσσαλίας, 1999)
Πίνακας 1. Ο.Τ.Α. Ευρύτερης Περιοχής Μελέτης
Ο.Τ.Α.

Ε∆ΡΑ

∆ήµος Αιθήκων

Ελάτη

∆ήµος Καλαµπάκας

Καλαµπάκα

∆ήµος Κλεινοβού

Κλεινός

∆ήµος Κόζιακα

Πρίνος

∆ήµος Πύλης

Πύλη

∆ήµος Φαλωρείας

Κεφαλόβρυσο

Κοινότητα Ασπροποτάµου

Καλλιρρόη

1.3

Καθορισµός στόχων
Αντικείµενο της συγκεκριµένης εργασίας είναι η ανάδειξη, τεκµηρίωση

και αξιολόγηση των προς προστασία στοιχείων της περιοχής (φυσικών,
πολιτιστικών, κ.λπ.) και η διερεύνηση και επιλογή των απαιτούµενων
µέτρων προστασίας και διαχείρισης των στοιχείων αυτών και της
ευρύτερης περιοχής.
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Στόχος της εργασίας αυτής είναι η εφαρµογή των κατάλληλων
ρυθµιστικών παρεµβάσεων και ειδικών διαχειριστικών µέτρων για τη
διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθµιση της περιοχής.
1.4

Σκοποί προστασίας του προστατευτέου αντικειµένου
Το Ελληνικό κράτος υπέδειξε την περιοχή Ασπροποτάµου-Κόζιακα για

ένταξη στο δίκτυο NATURA 2000 που προβλέπεται στην Οδηγία
92/43/ΕΟΚ, µε την τεκµηρίωση ότι η εν λόγω περιοχή αποτελεί µια µεγάλη
έκταση, στην οποία είχαν εντοπιστεί τύποι φυσικών ενδιαιτηµάτων και
όπου έχει αναφερθεί η παρουσία µεγάλης ποικιλίας ειδών χλωρίδας και
πανίδας

που

περιλαµβάνονται

στους

καταλόγους

των

σπάνιων,

απειλούµενων µε εξαφάνιση και υπό προστασία ειδών.
Η βλάστηση στο σύνολο σχεδόν της περιοχής Ασπροποτάµου-Κόζιακα
χαρακτηρίζει

την

περιοχή

αυτή

ως

δάσος

ή

δασική

έκταση.

(www.kenakap.gr)
Από το αδιαµφισβήτητο γεγονός ότι το µεγαλύτερο µέρος της περιοχής
Ασπροποτάµου-Κόζιακα είναι δάσος ή δασική έκταση και βιότοπος σπάνιων
ή απειλούµενων µε εξαφάνιση ειδών της αυτοφυούς

χλωρίδας και της

άγριας πανίδας, προκύπτουν καταρχήν οι υποχρεώσεις διατήρησης και
προστασίας των δασών και δασικών εκτάσεων όπως προβλέπει το
Σύνταγµα και εξειδικεύεται η νοµοθεσία µας. Τόσο για τα δάση και τις
δασικές εκτάσεις όσο και για τις λοιπές, το καθεστώς προστασίας
προκύπτει από τις διατάξεις του Ν.1650/1986 για την προστασία του
περιβάλλοντος.
Από τα στοιχεία που θα παρατεθούν στα επόµενα κεφάλαια της
εργασίας θα δούµε ότι το σύνολο σχεδόν των εκτάσεων της περιοχής
Ασπροποτάµου-Κόζιακα αποτελεί δάση και δασικές εκτάσεις, στα οποία
διατηρείται καλή κατάσταση περιβάλλοντος. Οι περισσότεροι από τους
οικισµούς της περιοχής µελέτης είναι παραδοσιακοί και υφίστανται προ του
1923. (Προβόπουλος, 2007) Με εξαίρεση τον άξονα Ελάτης-ΠερτουλίουΝεραϊδοχωρίου, όπου τα τελευταία χρόνια παρατηρείται έντονη οικιστική
και τουριστική δραστηριότητα, οι περισσότεροι από τους υπόλοιπους
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ορεινούς οικισµούς παρουσιάζουν φθίνουσα πληθυσµιακή εξέλιξη και
κατοικούνται κυρίως τους καλοκαιρινούς µήνες. (Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση
Τρικάλων, 2006) Οι ασκούµενες παραγωγικές δραστηριότητες (γεωργία,
κτηνοτροφία, υλοτοµία, κ.λπ.) ασκούνται εκτατικά και δεν επηρεάζουν
παρά µόνον σηµειακά το φυσικό περιβάλλον.
1.5

Θεσµικό πλαίσιο προστασίας
Θεωρείται σκόπιµο, προκειµένου να αναφερθούµε στο θεσµικό πλαίσιο

προστασίας, να παρουσιάσουµε κάποιους θεσµοθετηµένους ορισµούς που
αφορούν στην προστασία του περιβάλλοντος, στα κριτήρια προστασίας,
στις θεσµοθετηµένες κατηγορίες και στις αρχές προστασίας.
•

Περιβάλλον: Το σύνολο των φυσικών και ανθρώπινων παραγόντων

και στοιχείων που βρίσκονται σε αλληλεπίδραση και επηρεάζουν την
οικολογική ισορροπία, την ποιότητα ζωής, την υγεία των κατοίκων, την
ιστορική και πολιτιστική παράδοση και τις αισθητικές αξίες. (Watt, 1973)
•

Προστασία του περιβάλλοντος: Το σύνολο των ενεργειών, µέτρων

και έργων που έχουν στόχο την πρόληψη της υποβάθµισης του
περιβάλλοντος ή την αποκατάσταση, διατήρηση ή βελτίωσή του.(Toman,
1997)
•

Υποβάθµιση: Η πρόκληση από ανθρώπινες δραστηριότητες των

κατοίκων, στην ιστορική και πολιτιστική κληρονοµιά και στις αισθητικές
αξίες. (Bush, 2003)
•

Οικοσύστηµα: Κάθε σύνολο βιοτικών και µη βιοτικών παραγόντων

και στοιχείων του περιβάλλοντος που δρουν σε ορισµένο χώρο και
βρίσκονται σε αλληλεπίδραση µεταξύ τους. (Κασσιός , 2006)
•

∆άσος: Ορίζεται κάθε έκταση της επιφάνειας του εδάφους που

καλύπτεται συνολικά ή σποραδικά από άγρια ξυλώδη φυτά οποιωνδήποτε
διαστάσεων και ηλικίας που αποτελούν, λόγω της µεταξύ τους απόστασης
και αλληλεπίδρασης, οργανική ενότητα που µπορεί να προσφέρει προϊόντα
που εξάγονται από τα φυτά αυτά ή να συµβάλλει στη διατήρηση της
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φυσικής και βιολογικής ισορροπίας ή να εξυπηρετήσει τη διαβίωση του
ανθρώπου µέσα στο φυσικό περιβάλλον (Ν. 998/1979, Α’289).
•

Ενδιαιτήµατα της άγριας ζωής: Τα φυσικά ενδιαιτήµατα και τα

ενδιαιτήµατα των ειδών της αυτοφυούς χλωρίδας και της άγριας πανίδας
που απειλούνται µε αφανισµό ή είναι ευπαθή (Ν.1335/1983,Α’32).
•

Προστατευόµενα είδη φυτών και ζώων ορίζονται τα απειλούµενα,

τα ευπρόσβλητα και τα σπάνια είδη φυτών και ζώων που εµπεριέχονται σε
εθνικούς ή ευρωπαϊκούς καταλόγους. (Κασσιός et al, 2005)
Η προστασία του περιβάλλοντος της περιοχής µας ρυθµίζεται από το
Σύνταγµα, και τον Ν.1650/1986, σύµφωνα µε τον οποίο το καθεστώς
προστασίας µιας περιοχής προκύπτει από τα χαρακτηριστικά του φυσικού
περιβάλλοντος. Οι δυνατοί χαρακτηρισµοί του καθεστώτος προστασίας της
περιοχής µας, σύµφωνα µε τον Ν.1650/1986 είναι οι εξής:
Περιοχή προστασίας της φύσης: Παράγοντας χαρακτηρισµού είναι
η µεγάλη βιολογική ή οικολογική αξία µιας περιοχής.(Jorgensen, 1998) Οι
συνθήκες αυτές πληρούνται, σε διακεκριµένες και περιορισµένες εκτάσεις
της περιοχής. Οι εκτάσεις αυτές είναι:
•

Η περιοχή Μαρόσα, η οποία είναι αποµονωµένη αλπική ζώνη µε

απογυµνωµένους εσωτερικούς βραχώδεις σχηµατισµούς που αποτελούν
θέση φωλιάσµατος αρπακτικών πουλιών σε καθεστώς προστασίας.
•

Η περιοχή Κουτιάνας, µια αποµονωµένη και φυσικά προστατευµένη

δασωµένη κοιλάδα, από υψόµετρο 1.300 m περίπου και κατά µήκος του
ρέµατος Καµναϊτικος µέχρι τη συµβολή του µε τον Πηνειό ποταµό. Η
κοιλάδα αυτή διαθέτει αρκετά ενδιαφέρουσα χλωρίδα µε την εµφάνιση
ειδών της Μεσευρώπης και ενδιαιτήµατα. Στην περιοχή αυτή εντοπίζονται
τα περισσότερα στην περιοχή ίχνη του είδους σε καθεστώς προστασίας
Ursus arctos (καφέ αρκούδα).(Υπουργείο Χωροταξίας Οικισµού και
Περιβάλλοντος, 1982)
•

Τα Περτουλιώτικα λιβάδια, τα οποία αποτελούν ιδιαίτερο λιβαδικό

οικοσύστηµα

(υγρά

λιβάδια,

κατάλληλα

για

βοσκοτόπια)

και

περιλαµβάνουν υδατοσυλλογές, οι οποίες αποτελούν βιότοπο αµφίβιων και
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ερπετών

και

περιοχή

τροφοληψίας

προστατευόµενων

αρπακτικών

πουλιών.
•

∆ιάσπαρτοι απογυµνωµένοι βράχοι και σάρες, οι οποίοι αποτελούν

περιοχή φωλιάσµατος προστατευόµενων αρπακτικών πουλιών.
•

Τα υδατορέµατα του πλούσιου υδρογραφικού δικτύου της περιοχής

και η παρόχθια βλάστησή τους που αποτελούν βιότοπο ιχθυοπανίδας,
αµφίβιων και ερπετών και του προστατευόµενου υδρόβιου θηλαστικού
Lutra lutra (βίδρα). Ιδιαίτερα οι πηγές Αχελώου (κοντά στο Χαλίκι)
αποτελούν τόπο αναπαραγωγής της άγριας πέστροφας.
Περιοχή οικοανάπτυξης:

Παράγοντες

χαρακτηρισµού

είναι

η

ποιότητα και η αξία των φυσικών και πολιτιστικών χαρακτηριστικών
εκτεταµένων περιοχών. (Ζήσης , 2003) Οι παράγοντες αυτοί συντρέχουν
στην

προκειµένη

περίπτωση.

Επιπλέον,

παρέχεται

η

δυνατότητα

χαρακτηρισµού επιµέρους εκτάσεων της «περιοχής οικοανάπτυξης» ως
«περιοχής προστασίας της φύσης».

15

2. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ – ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
2.1.

Γενικά ιστορικά στοιχεία

2.1.1. Προϊστορία – Αρχαιότητα
Η ιστορία της ανθρώπινης παρουσίας στο δυτικό τµήµα του Ν.
Τρικάλων, µε τα µέχρι στιγµής δεδοµένα, αρχίζει κατά τη Μέση
Παλαιολιθική εποχή, τα απώτερα όρια της οποίας τοποθετούνται περίπου
100.000 χρόνια από σήµερα. Κατάλοιπα αυτής της εποχής έχουν βρεθεί τα
τελευταία 10 χρόνια στο σπήλαιο της Θεόπετρας όπου διεξάγονται
συστηµατικές ανασκαφές, τα ευρήµατα του οποίου θεωρούνται τα
παλαιότερα κατάλοιπα της ανθρώπινης παρουσίας που έχουν βρεθεί σε
ολόκληρη τη Θεσσαλία, η ιστορία της οποίας πιστεύεται ότι άρχιζε τη
Νεολιθική εποχή, δηλαδή 6.500 χρόνια π.Χ.
Οι πρώτοι άνθρωποι της περιοχής ζούσαν σε σπήλαια και προσάρµοζαν
τη ζωή τους στις εκάστοτε κλιµατολογικές συνθήκες. Οι παλαιολιθικοί
αυτοί άνθρωποι µε τις εµπειρίες που συσσώρευαν επί χιλιάδες χρόνια
δηµιούργησαν τον νεολιθικό πολιτισµό µε την εισαγωγή της καλλιέργειας
και της παραγωγής της τροφής, που γνώρισε µεγάλη ανάπτυξη στον
Θεσσαλικό χώρο.
Οι νεολιθικοί οικισµοί, όπως ήταν φυσικό, αναπτύχθηκαν κυρίως σε
πεδινές περιοχές ώστε να είναι δυνατή η εκµετάλλευση του κάµπου για τις
καλλιέργειες. Έτσι, στη δυτική περιοχή του Ν. Τρικάλων που αποτελεί και
το δυτικότερο άκρο του κάµπου της Θεσσαλίας, η εποχή αυτή
εκπροσωπείται µε ελάχιστες εγκαταστάσεις πληθυσµών.
2.1.2. Κλασσικοί – Ελληνιστικοί χρόνοι
Κατά τους κλασσικούς χρόνους, ο χαρακτήρας των πόλεων της
Θεσσαλίας ήταν µάλλον αγροτικός, όπως είναι και σήµερα άλλωστε. Με τη
Λάρισα να αποτελεί την κυρίαρχη δύναµη, πολλές µικρότερες πόλεις
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άνθισαν διαθέτοντας όλες δικά τους οχυρά κάστρα. Αρκετές από αυτές
αναπτύχθηκαν και στην περιοχή της Καλαµπάκας και της Πύλης αφήνοντας
πίσω τους κατάλοιπα των οχυρών τους σαν αδιάψευστοι µάρτυρες µιας
ακµαίας αλλά και γεµάτης πολέµους εποχής.
Στο δυτικό τµήµα του Ν. Τρικάλων, καθώς η περιοχή κυριαρχείται από
δυσπρόσιτα βουνά, δεν έχουν αναγνωριστεί µέχρι στιγµής σηµαντικά
αρχαία ερείπια, αν και κατά καιρούς βρίσκονται µεµονωµένοι τάφοι και
άλλα αρχαία αντικείµενα.
2.1.3. Βυζαντινή περίοδος
Η βυζαντινή περίοδος, είναι η εποχή της διάδοσης του χριστιανισµού,
που ρίζωσε γρήγορα στην περιοχή του σηµερινού Ν. Τρικάλων, όπως
µαρτυρεί η ύπαρξη επισκοπής Τρίκκης ήδη από τον 4ο αιώνα, καθώς και
σηµαντικός αριθµός παλαιοχριστιανικών εκκλησιών.
Η Πύλη (παλιά Πόρτα) είναι κτισµένη ανάµεσα στον Ίταµο και τον
Κόζιακα στη βάση που ενώνει την Ήπειρο µε τη Θεσσαλία και χωρίζεται µε
τον Πορταϊκό ποταµό από τον νέο οικισµό Πόρτα Παναγιά, όπου
βρισκόταν η βυζαντινή πόλη «Μεγάλαι Πύλαι» ή Μεγάλη Πόρτα. Η
ονοµασία Πύλη µαρτυρεί πόσο σηµαντική ήταν η τοποθεσία, σαν είσοδος
στην Ήπειρο.
2.1.4. Περίοδος Τουρκοκρατίας
Αµέσως µετά την εγκατάσταση των Τούρκων στην περιοχή των
Τρικάλων άρχισε µαζική φυγή των Ελλήνων κατοίκων από τα πεδινά προς
τα ορεινά και κυρίως προς τις δυσπρόσιτες πλαγιές της Πίνδου και των
Χασίων. Τα χωριά που δηµιουργήθηκαν µε αυτόν τον τρόπο, γέννησαν και
έθρεψαν τους «κλέφτες», οι οποίοι αποτέλεσαν την κύρια δύναµη
αντίστασης

εναντίον

των

Τούρκων

και

πρωτοστάτησαν

στους

απελευθερωτικούς αγώνες µερικούς αιώνες αργότερα. (Γιαννούλης , 1981)
Στις περιοχές Ασπροποτάµου και Χασίων υπήρχαν οικισµοί από την
αρχαιότητα ακόµη, αλλά την περίοδο αυτή αυξάνονται και µεγαλώνουν. Οι
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κάτοικοί τους προβαίνουν σε εκχερσώσεις δασικών εκτάσεων για την
καλλιέργεια λίγου καλαµποκιού, κηπευτικών, κ.ά. Από το βουνό έπαιρναν
την πέτρα και µ’ αυτή έκτισαν σπίτια, µεγαλοπρεπείς εκκλησίες και
µοναστήρια. Λόγω της φτώχιας του εδάφους στα ορεινά, η κτηνοτροφία
έλαβε αναγκαστικά µεγάλη ανάπτυξη στους ορεινούς βοσκότοπους. Στην
αρχή αναπτυσσόταν ένας στοιχειώδης οικισµός µε καλύβες για τη στέγαση
των κτηνοτρόφων το καλοκαίρι. Τον χειµώνα ξεχειµώνιαζαν στον κάµπο
της Ν.∆. Θεσσαλίας (περιοχές Φαρσάλων, Παλαµά, Φαρκαδώνας, Αλµυρού,
κ.ά.). Έτσι τα χωριά του Ασπροποτάµου, ιδίως τα βλαχοχώρια, άδειαζαν
σχεδόν τον χειµώνα, αφού οι κάτοικοι µαζί µε τα κοπάδια τους κατέβαιναν
στα χειµαδιά. Πολλοί από αυτούς σήµερα έχουν εγκατασταθεί µόνιµα εκεί
και ασχολούνται µε άλλα επαγγέλµατα. Η κτηνοτροφία εκτός από το κρέας
και το γάλα µε τα παράγωγά του, έδινε στους κατοίκους δέρµατα και
άφθονο µαλλί για την ανάπτυξη της υφαντουργίας και των µάλλινων
ειδών. Τα άφθονα νερά βοήθησαν στην ανάπτυξη της λειτουργίας
αναρίθµητων ντριστελλών, όπου το νερό µε το χτύπηµα µαλακώνει τις
βελέντζες, τα χαλιά και τον ρουχισµό. Τα σπουδαιότερα κέντρα, στα οποία
άνθισε η βιοτεχνία, ήταν το Μαλακάσι, η Καστανιά, ο Αµάραντος
(Βεντίστα), ο Κλεινοβός, το Χαλίκι, το Γαρδίκι και η Ελάτη (Τύρνα).
(Παπανικολάου , 1997) Οι ορεινοί πληθυσµοί επιδόθηκαν σε όλες σχεδόν
τις τέχνες, εκτός από τη σιδηρουργία, µε την οποία ασχολούνταν οι
«γύφτοι». (Στάθης , 2002)
Στην περιοχή του Ασπροποτάµου εξαιρετική ανάπτυξη, στη διάρκεια
της Τουρκοκρατίας, θα λάβει και η λαϊκή αρχιτεκτονική. Η λαϊκή τέχνη
είναι απλή και έχει αποτυπωθεί στα γλυπτά, τις διακοσµήσεις των
εκκλησιών και των σπιτιών, τα υφαντά και τα κεντήµατα. Αλλά και το
δηµοτικό τραγούδι άνθισε στις ορεινές περιοχές του Ν. Τρικάλων. Μετά το
1600

αρχίζει

η

ανάπτυξη

του

εξαγωγικού

εµπορίου.

Στην

Πύλη

κατασκευάζονται πετσέτες, γιορντάνια, κεφαλοµάντηλα, κουβέρτες και
µάλλινα, στην Καλαµπάκα παράγεται µετάξι και βαµβάκι ενώ τα δέρµατα
των Τρικάλων θεωρούνταν τα καλύτερα στην Ευρώπη.
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2.1.5. Περίοδος Γερµανοϊταλικής κατοχής (1941-1944)
Στην διάρκεια της Γερµανοϊταλικής κατοχής (1941-1944) η ορεινή
περιοχή του Ν. Τρικάλων αποτελεί ένα από τα σπουδαιότερα κέντρα της
Αντίστασης και βρισκόταν υπό τον έλεγχο του ΕΑΜ-ΕΛΑΣ, του οποίου το
Γενικό Στρατηγείο ήταν εγκατεστηµένο στο ορεινό χωριό της Πίνδου, το
Περτούλι. Στο Περτούλι ήταν επίσης εγκατεστηµένη και η έδρα του κοινού
Γενικού Στρατηγείου των αντιστασιακών οργανώσεων ΕΛΑΣ, Ε∆ΕΣ, ΕΚΚΑ
και της Αγγλικής Αποστολής.
Μία από τις σηµαντικότερες µάχες των αντάρτικων οµάδων εναντίον
των στρατευµάτων κατοχής στην περιοχή του Ν. Τρικάλων είναι η µάχη
της Πόρτας (8-9 Ιουνίου 1943), κατά την οποία οι δυνάµεις του ΕΛΑΣ
προξένησαν σηµαντικές απώλειες στους Ιταλούς. Η παρουσία και η δράση
των αντάρτικων οµάδων εξασφάλισε στην περιοχή των Χασίων και της
Πίνδου την ουσιαστική ελευθερία από την παρουσία των κατοχικών
στρατευµάτων. (Νηµάς , 1987)
Ωστόσο, ολόκληρη η περιοχή των Τρικάλων και ιδιαιτέρως η ορεινή,
δοκιµάστηκε σκληρά από τα αντίποινα των Γερµανών, οι οποίοι τον
Οκτώβριο του 1943 πυρπόλησαν πολλά από τα χωριά της περιοχής και
εκτέλεσαν πολλούς κατοίκους τους. Οι γέροντες του χωριού θυµούνται την
φρίκη του πολέµου και αναφέρουν ότι εκείνη τη χρονιά ο χειµώνας ήταν
πολύ βαρύς µε χιόνια και βροχές και µε την καταστροφή όλων των σπιτιών
από την πυρπόληση των Γερµανών αναγκάστηκαν να ξεχειµωνιάσουν σε
πρόχειρα παραπήγµατα στο χωριό. Την ίδια χρονιά κάηκαν και τα χωριά
Περτούλι, Νεραϊδοχώρι και ∆ροσοχώρι. (Νοµαρχία Τρικάλων, 1971)
Η απελευθέρωση της πεδινής περιοχής των Τρικάλων συντελέστηκε
στις 18 Οκτωβρίου του 1944, ενώ η ορεινή αποτελούσε τµήµα της
«Ελεύθερης Ελλάδας» και ποτέ δεν κατακτήθηκε ουσιαστικά. Αξίζει να
σηµειωθεί πως η περιοχή των Χασίων και του Ασπροποτάµου διασχίστηκε
από τον Άρη Βελουχιώτη το καλοκαίρι του 1945, κατά την προσπάθειά του
να φτάσει στη Ρούµελη.
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2.2.

Μνηµεία της περιοχής

Η περιοχή διαθέτει σηµαντικό αριθµό προϊστορικών, κλασσικών,
βυζαντινών και µεταβυζαντινών Μνηµείων, που είναι τα ακόλουθα:
2.2.1. Προϊστορικά – Κλασσικά Μνηµεία ή χώροι
Οι αρχαιολογικοί χώροι της περιοχής Ασπροποτάµου – Κόζιακα της
αρχαιότητας – κλασσικών – ελληνιστικών χρόνων είναι:
•

Ύψωµα «Στέρνα» (Κάστρο της Αγίας Παρασκευής)
Πρόκειται για τα ερείπια ενός µικρού αρχαίου φρουρίου των κλασσικών

– ελληνιστικών χρόνων, που βρίσκονται σε απόσταση 2,5 km περίπου
βορείως του συνοικισµού Αγία Παρασκευή της Καλαµπάκας. Είναι
κατασκευασµένο από ογκόλιθους, πολλοί από τους οποίους ξεπερνούν σε
µήκος τα 2 m και πιθανόν πρόκειται για φυλάκιο, που είχε σαν προορισµό
να ελέγχει το στενό πέρασµα στη δεξιά όχθη του Πηνειού. (Σάρρος et al,
1997)
•

Θέση «Κούκουρα»
Πρόκειται για τα ερείπια ενός µικρού κάστρου των Ρωµαϊκών ή

Βυζαντινών χρόνων που βρίσκονται σε απόσταση 1 km περίπου δυτικά της
Μονής Βυτουµά (όπου και τα ερείπια της αρχαίας πόλης Φαλώρεια) πάνω
ακριβώς από το χωριό Βυτουµάς. Το κάστρο αυτό ήταν µια σηµαντική
οχύρωση στη δεξιά όχθη του Πηνειού, σε απόσταση 1 km περίπου από
αυτόν, δεν γνωρίζουµε όµως την πόλη, στην οποία ανήκε. (Παπανικολάου,
1997)
•

Ύψωµα «Παλαιόκαστρο»
Πρόκειται για τα θεµέλια ενός µικρού κάστρου της Ελληνιστικής ή

ρωµαϊκής περιόδου που βρίσκεται στο χαµηλό ύψωµα του Κόζιακα
«Παλαιόκαστρο» (σε υψόµετρο 300 m περίπου) 600 m Ν.Α. του χωριού
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Πρόδροµος και στα όρια µε την κοινότητα Γοργογυρίου. ∆εν έχουµε άλλες
πληροφορίες για το κάστρο αυτό, εκτός από το γεγονός ότι στη γύρω
περιοχή βρέθηκαν αρχαία αντικείµενα. (Κωτούλας , 2002)
•

Θέση «Αλαταριές»
Πρόκειται για τα θεµέλια αρχαίου οχυρού που βρίσκεται 500 m δυτικά

του χωριού Γοργογύρι και πάνω από τον Κόζιακα, στη θέση «Αλαταριές»
(σε υψόµετρο 380 m περίπου). Θα πρέπει να χρονολογείται περίπου στον
5ο αιώνα π.Χ. Μέσα στο κάστρο βρέθηκε αγωγός ύδρευσης, ενώ
διακρίνονται τα ίχνη αρχαίων κτισµάτων. Λίγο πιο πάνω, έξω από τα τείχη,
στη θέση Κεφαλοπόταµος, εντοπίστηκε αρχαίο νεκροταφείο, όπου σήµερα
είναι έντονα τα σηµάδια από τις λαθρανασκαφές. (Κωτούλας , 2002)
•

Ελάτη, θέση «Φτέρη»
Στα Ν.∆. του χωριού Ελάτη, κάτω προς το ρέµα που τη χωρίζει από το

χωριό Καλόγηροι, έρευνα του αρχαιολόγου κ. Αθ. Τζιαφάλια, του
Αυγούστου του 1989, αποκάλυψε µεγάλης έκτασης ερείπια αρχαίας πόλης
των κλασσικών χρόνων. Μάλλον πρόκειται για το αρχαίο Ποτναίο ή
Ποτνέο. Την πόλη αυτή περιέβαλε µεγάλο κάστρο, το οποίο εκτείνεται από
το πλάτωµα, που υπάρχει λίγο πιο κάτω από το εξωκλήσι του Προφήτη
Ηλία της Ελάτης, στη θέση Φτέρη (σε υψόµετρο 800 m περίπου) και
φτάνει ως τη θέση κατώφλι (σε υψόµετρο 700 m περίπου), ως κάτω στο
ρέµα δηλαδή.
•

Καλόγηροι, θέση «Αϊ Λιάς»
Στη θέση Αϊ Λιάς εντοπίζονται λείψανα οικισµού κλασσικών –

ελληνιστικών χρόνων.
2.2.2. Βυζαντινά – Μεταβυζαντινά Μνηµεία
Τα βυζαντινά και µεταβυζαντινά µνηµεία που έχουν εντοπιστεί στην
περιοχή αναφέρονται στη συνέχεια, ανά οικισµό.

21

•

Νεραϊδοχώρι
Ο Ι. Ν. Αγ. Νικολάου βρίσκεται στο κέντρο του χωριού και περιέχει

πολύ σπάνιες τοιχογραφίες του 19ου αιώνα. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον
παρουσιάζει το τµήµα των τοιχογραφιών που αναφέρονται στη ζωή και
στο µαρτύριο του Αγ. Νικολάου. Οι εικόνες του τέµπλου φέρουν επιγραφή
του έτους 1781. Με την επίβλεψη της Εφορείας Αρχαιοτήτων Τρικάλων
πραγµατοποιήθηκαν εργασίες ανακατασκευής στέγης και διαµόρφωσης του
περιβάλλοντος χώρου. (∆ήµου , 1987)
Ο Ι. Ν. Αγ. Παρασκευής βρίσκεται στην επαρχιακή οδό ΠύληςΠύρρας και στη θέση Τσούκα γι’ αυτό και είναι γνωστή ως µονή Τσούκας.
Σύµφωνα µε την επιγραφή που είναι χαραγµένη πάνω από την είσοδο η
µονή κτίστηκε στα 1732. Έπαιξε σηµαντικό ρόλο στους αγώνες κατά των
Τούρκων κι αυτό ενισχύεται και από το γεγονός ότι στον χώρο του
κεντρικού κλίτους που είναι υπερυψωµένο οι πληροφορίες θέλουν να
λειτουργούσε Κρυφό σχολειό.
•

∆έση
Η Ι. Μ. Αγ. Τριάδος είναι κτισµένη πιο ψηλά από το χωριό ∆έση και

καθώς είναι επικλινές το έδαφος διακρίνεται από την επαρχιακή οδό Πύλης
– Νεραϊδοχωρίου – ∆έσης. Επιγραφή αναφέρει ως έτος ιστόρησης το 1798.
Η µονή έχει κηρυχθεί ως ιστορικό διατηρητέο µνηµείο µε ζώνη προστασίας
τα 200 m.
•

Πύρρα
Η Ι. Μ. Προφήτη Ηλιού Μόδεστου βρίσκεται έξω από το χωριό

Πύρρα, στο χωριό όπου λειτουργούν οι κατασκηνώσεις της Ι. Μητρόπολης
Τρίκκης και Σταγών. Επιγραφή χαραγµένη στην ανατολική είσοδο αναφέρει
το έτος 1864. Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι δεν υφίσταται
τέµπλο και αντί αυτού έχει τοποθετηθεί χαµηλό ξυλόγλυπτο διάφραγµα.
Ο Ι. Ν. Αγ. Νικολάου βρίσκεται στο κέντρο του χωριού. ∆εν φέρει
τοιχογραφίες ενώ οι δεσποτικές εικόνες του τέµπλου χρονολογούνται στα
µέσα του 19ου αιώνα.
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Πέτρινο τοξωτό µνηµείο σηµαντικό δείγµα οδοµηχανικής της
γεφυροποιίας της τελευταίας περιόδου της Τουρκοκρατίας στη Θεσσαλία.

•

Μεγάρχη

Ο Ι. Ν. Αγ. Νικολάου βρίσκεται στο κέντρο του χωριού. Εσωτερικά είναι
κατάγραφος µε τοιχογραφίες του 1819.
•

Ανθούσα
Ο Ι. Ν. Αγ. Παρασκευής βρίσκεται σε πανοραµική θέα, µέσα σε

έλατα της περιοχής Ασπροποτάµου.

Είναι ένας λιθόκτιστος ναός µε

τοιχογραφίες του 1736.
Ο Ι. Ν. Αγ. Πάντων βρίσκεται στο κέντρο του χωριού, και
χρονολογείται στα 1792.
Ο Ι. Ν. Αγ. Γεωργίου είναι ένας ναός του 18ου αιώνα.
•

Κλεινοβός
Η Ι. Μ. Χρυσίνου βρίσκεται στη θέση Μπουζιάνα σε υψόµετρο 680

m, αλλά σε ερειπιώδη κατάσταση.
Η Ι. Μ. Αγ. Αποστόλων βρίσκεται σε ύψος 1.160 m και 2 km Β.Α.
της κοινότητας Κλεινοβού. Σώζονται τοιχογραφίες του 18ου αιώνα που
υπογράφουν Σαµαριναίοι ζωγράφοι.
•

Πύλη
Η Ι. Μ. Αγ. Βησσαρίωνος ή ∆ούσικο βρίσκεται στην ανατολική

πλευρά του Κόζιακα σε ύψος 650 m, µέσα σε πολύ γραφική τοποθεσία. Η
µονή επανιδρύθηκε από τον Αγ. Βησσαρίωνα στα 1527-1535. Το έτος
1557 η µονή αγιογραφήθηκε από τον µεγάλο ζωγράφο της Κρητικής
Σχολής Τζώρτζη. Έχει επίσης τρία παρεκκλήσια, διώροφη πτέρυγα κελιών,
(παλιότερα λέγεται ότι µετρούσε 366 κελιά) πλούσια βιβλιοθήκη και σπάνια
χειρόγραφα, πολλά από τα οποία βρίσκονται στην Εθνική Βιβλιοθήκη.
Η Ι. Μ. Αγ. Βησσαρίωνος βρίσκεται στη θέση Νιζερός και ιδιοκτησιακά
ανήκει στην Ι. Μ. ∆ούσικου. Χρονολογείται σύµφωνα µε τα αρχεία της
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µονής στον 16ο αιώνα. Ένα σπάνιο δείγµα προβιοµηχανικής τεχνολογίας,
διόφθαλµο µεγάλων διαστάσεων, υδρόµυλο που έχει κάτοψη ορθογώνιο
και αποτελείται από υπόγειο, ισόγειο και όροφο.

Στα νότια αυτού

βρίσκεται η κτιστή κάναλη όπου κατέληγε κτιστός υδραύλακας που έφερνε
νερά από τον Πορταϊκό ποταµό. (Μητροπολίτης Τρίκκης και Σταγών
∆ιονύσιος, 1966)
Η Ι. Μ. Πόρτα Παναγιάς (µονή της Ακαταµάχητου Θεοτόκου).
Απέναντι από την κωµόπολη της Πύλης, στον παλαιό οικισµό της Πόρτας
Παναγιάς, τον γνωστό στη βυζαντινή εποχή ως Μεγάλαι Πύλαι, στην
αριστερή όχθη του Πορταϊκού ποταµού, βρίσκεται ο ονοµαστός ναός της
Πόρτας Παναγιάς. Η µονή αυτή έφερε το όνοµα της Ακαταµάχητου
Θεοτόκου και διαλύθηκε στη διάρκεια της Τουρκοκρατίας. Ο σωζόµενος
ναός υπήχθη το 1843 στη γειτονική µονή ∆ουσίκου. Η αρχιτεκτονική του
ναού είναι πολύ ενδιαφέρουσα. Η γλυπτική διακόσµηση του ναού ήταν
θαυµάσια και αποτελούνταν από πολλά αρχαία γλυπτά (Κορινθιακά,
κιονόκρανα, κ.λπ.), προερχόµενα από αρχαίο ναό που βρισκόταν στο ίδιο
σηµείο, αλλά τα περισσότερα καταστράφηκαν από την πυρκαγιά του 1855.
Στο µαρµάρινο τέµπλο του ναού υπάρχουν δύο ψηφιδωτά, στα οποία
εικονίζονται όρθιοι ο Χριστός και η Παναγία. Ο κυρίως ναός είχε πολλές και
καλές τοιχογραφίες αλλά λίγες σώθηκαν, λόγω της καταστροφικής
πυρκαγιάς το 1980. Γενικά, ο ναός αυτός είναι ένας από τους
σπουδαιότερους βυζαντινούς ναούς µε ξεχωριστή σηµασία για τη
βυζαντινή τέχνη και παράδοση. (Ιερά Μονή ∆ουσίκου, 2007)
2.3.

Παραδοσιακοί, διατηρητέοι οικισµοί

Χωριά µε ιστορικό, αρχαιολογικό και τουριστικό ενδιαφέρον είναι τα
ακόλουθα:
•

Ελάτη
Στη δυτική πλαγιά του Κόζιακα και σε υψόµετρο 860 m βρίσκεται

χωµένη µέσα στα έλατα η πανέµορφη Ελάτη που είναι γνωστή στους
κατοίκους της ευρύτερης περιοχής των Τρικάλων µε το όνοµα Τύρνα. Η
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Ελάτη αποτελεί ένα από τα καλύτερα και κοσµικότερα θέρετρα της χώρας
µας. Απέχει από τα Τρίκαλα µόλις 34 km, και χάριν της τουριστικής της
υποδοµής συγκεντρώνει κάθε καλοκαίρι αρκετές χιλιάδων παραθεριστών
όχι µόνο από τη Θεσσαλία αλλά και από άλλες περιοχές όπως Αθήνα και
Θεσσαλονίκη. Η περιοχή αποτελεί τόπο έλξης για τους επισκέπτες όχι
µονάχα για τους καλοκαιρινούς µήνες αλλά καθ’ όλη τη διάρκεια του
χρόνου, αφού κατά τη διάρκεια του χειµώνα την επισκέπτονται πολλοί µε
σκοπό να απολαύσουν το πυκνό της χιόνι και να κάνουν σκι στο κοντινό
χιονοδροµικό κέντρο Περτουλίου ή να ανέβουν στο καταφύγιο του
Ε.Μ.Ο.Τ στον Κόζιακα. Το καλοκαίρι του 1944 λειτούργησε στην Ελάτη για
4 µήνες το «Παιδαγωγικό Φροντιστήριο» της Τύρνας µε διευθύντρια τη
Ρόζα Ιµβριώτη. Κατά την απογραφή του 1820 (επί Αλή Πασά) η Ελάτη
(τότε Τύρνα) είχε 75 σπίτια. Σήµερα είναι από τα λίγα ορεινά χωριά που
καταφέρνει να κρατά µονίµους κατοίκους όλο το χειµώνα.
•

Κόρη
Στην ανατολική πλαγιά του Κόζιακα και σε υψόµετρο 870 m είναι

χτισµένος ο συνοικισµός Κόρη, ένα από τα ωραιότερα θέρετρα της Πίνδου,
µε µοναδική θέα προς τον Θεσσαλικό κάµπο. Η Κόρη κατοικείται σχεδόν
εξολοκλήρου από Τρικαλινούς, οι οποίοι στην πλειονότητά τους είναι
Σαµαριώτες και οι οποίοι την επισκέπτονται µόνο το καλοκαίρι. Η έκταση
στην οποία κτίστηκε ο συνοικισµός αγοράστηκε από Σαµαριώτες το 1892,
επειδή δεν µπορούσαν να πηγαίνουν στη Σαµαρίνα που την είχαν κάψει οι
Τούρκοι και επειδή οι ίδιοι αρνούνταν να πληρώσουν φόρους. Τότε η
Σαµαρίνα

βρισκόταν

ακόµα

υπό

την

Τουρκική

κυριαρχία.

(www.aspropotamos.org)
•

Κρανιά
Ένα από τα µεγαλύτερα και σηµαντικότερα χωριά του Ασπροποτάµου.

Κτισµένη σε υψόµετρο 1.140 m, απέχει από τα Τρίκαλα 80 km. Η Κρανιά
αποτελείται από δύο συνοικίες (µαχαλάδες) ή ενορίες, του Αγ. ∆ηµητρίου,
που βρίσκεται αριστερά του ρέµατος που τη διασχίζει, στις υπώρειες του
βουνού «Τσόρικο», και της Αγίας Παρασκευής (1865), στα δεξιά του
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ρέµατος, στην πλαγιά της ράχης «Γκιώναλη». Οι Κρανιώτες, που
εγκατέλειψαν το χωριό, µετά τον Β’ Παγκόσµιο πόλεµο, τα τελευταία
χρόνια έκτισαν εκεί σπίτια και έτσι η Κρανιά συγκεντρώνει πολύ κόσµο. Η
Κρανιά υπήρξε η θερινή έδρα του τ. ∆ήµου Χαλκίδος Ασπροποτάµου και το
1820 είχε 150 σπίτια. Περίφηµα ήταν τα παλαιότερα κρανιώτικα σκουτιά.
(Κλιάφα , 2003)
•

Νεραϊδοχώρι
Ένα από τα οµορφότερα και υγιεινότερα παραθεριστικά χωριά της

Πίνδου, ανάµεσα στα βουνά της Νεράιδας, Μαρόσα και Αυγό, είναι
οµολογουµένως το Νεραϊδοχώρι (Βετερνίκ), το οποίο βρίσκεται σε
υψόµετρο 1.140 m και απέχει από τα Τρίκαλα 53 km. Το καλοκαίρι
συγκεντρώνει πολλούς παραθεριστές από όλη τη Θεσσαλία. Αρκετοί
Τρικαλινοί έχουν εκεί τις θερινές τους κατοικίες. Στο βουνό Μαρόσα
απέναντι από το Νεραϊδοχώρι, προγραµµατίζεται η ίδρυση χιονοδροµικού
κέντρου.
Στην Τουρκοκρατία ονοµαζόταν Βετερνίκ και πριν λίγα χρόνια
Χατζηπέτρειον, επειδή από εδώ καταγόταν ο στρατηγός και αγωνιστής στις
επαναστάσεις του 1821 και 1854 Χριστόδουλος Χατζηπέτρος. Κατά την
απογραφή του 1820, είχε 40 σπίτια. (∆ήµου , 1987)
•

Περτούλι
Ψηλά στην Πίνδο σε υψόµετρο 1.150 m και ανάµεσα στα βουνά

Νεράιδα, Κόζιακα, Λουπάτα, Μαρόσα και Αυγό, περιτριγυρισµένο από τα
έλατα του µεγαλύτερου ελατοδάσους της χώρας µας, βρίσκεται το χωριό
Περτούλι, που απέχει από τα Τρίκαλα 47 km. Στα Περτουλιώτικα Λιβάδια
λειτουργεί χιονοδροµικό κέντρο και από εκεί κοντά ( από το Εκκλησάκι των
Αγ. Αποστόλων Πέτρου και Παύλου) ξεκινά κανείς πεζός για να ανέβει στο
καταφύγιο του ΕΜΟΤ και στην ψηλότερη κορυφή του Κόζιακα, τον
Χατζηπέτρο ή Αστραπή. Το Περτούλι συγκεντρώνει πολλούς παραθεριστές
καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Στο πανεπιστηµιακό δάσος του
Περτουλίου διαµένουν το καλοκαίρι οι φοιτητές του Τµήµατος ∆ασολογίας
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και

Φυσικού

Περιβάλλοντος

του

Αριστοτέλειου

Πανεπιστηµίου

Θεσσαλονίκης, για την πρακτική τους εξάσκηση.
Κατά την απογραφή του 1820 το Περτούλι είχε 38 σπίτια. Στην
περίοδο της τελευταίας κατοχής (1941-1944) στο Περτούλι βρισκόταν η
έδρα του Κοινού Γενικού Στρατηγείου των ελληνικών αντιστασιακών
οργανώσεων ΕΑΜ, Ε∆ΕΣ, ΕΚΚΑ, και των Άγγλων.
•

Πολυθέα
Ένα από τα παλαιότερα χωριά του Ασπροποτάµου είναι η Πολυθέα

(∆ραγοβίστι), η οποία είναι κτισµένη αριστερά του Αχελώου, σε υψόµετρο
1.150 m και απέχει από τα Τρίκαλα 88 km. Από εδώ βλέπει κανείς
ολόκληρη την άνω κοιλάδα του Ασπροποτάµου, από το Χαλίκι ως το
Γαρδίκι. Το χωριό µε την παλιά του βέβαια ονοµασία µαρτυρείται από τις
αρχές του 16ου αιώνα σε τούρκικα έγγραφα που αναφέρονται στα
Μετέωρα. Και αυτό γιατί στην Πολυθέα είχε περιουσιακά στοιχεία το
Μεγάλο Μετέωρο. Στη µοναδική του θέα οφείλει το όνοµά της. Κατά την
απογραφή του 1820 είχε 25 σπίτια. Ως το 1912 διατηρούσε 12 τυροκοµεία.
(Μαλαβάκης , 1995)
•

Χαλίκι
Σε υψόµετρο 1.160 m στις Ν.Α. πλαγιές του Λάκµου και σε απόσταση

100 km από τα Τρίκαλα είναι κτισµένο το Χαλίκι, το πιο αποµακρυσµένο
από τα Τρίκαλα χωριό του νοµού. Πάνω από το όρος Λάκµος (Περιστέρι)
µπορεί να δει κανείς τα Γιάννενα και τη λίµνη τους.
Στη θέση του Χαλικιού τοποθετούν πολλοί την αρχαία πόλη Χαλκίδα,
«παρά τον Αχελώον», η οποία εθεωρείτο ως µια από τις µεγαλύτερες
πόλεις της Ηπείρου. Γι’ αυτό και ως το τέλος του 18ου αιώνα το Χαλίκι
ονοµαζόταν Χαλκίς. Στην απογραφή του 1820 το Χαλίκι είχε 130 σπίτια. Το
Χαλίκι έχει πολλές παλιές εκκλησίες.
•

Πιαλεία

Η αρχαία πόλη Πιαλεία βρισκόταν 22 km δυτικά των Τρικάλων, στις
ανατολικές υπώρειες του Κόζιακα περίπου εκεί που βρίσκεται το σηµερινό
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χωριό Πιαλεία (πρώην Κάρβουνο-Λεπενίτσα). Ερείπιά της βρίσκονται στις
σηµερινές

τοποθεσίες

«Παλαιόκαστρο»,

όπου

βρίσκονται

και

οι

αρχαιότεροι συνοικισµοί «Φτελιά» και «Αλπίνα», όπου φαίνεται ότι
εγκαταστάθηκαν οι κάτοικοι της Θεσσαλίας µετά την καταστροφή της
πρώτης πόλης το 198 π.Χ., καθώς και στη θέση «Νούλα». Στην Πιαλεία
έγιναν ανασκαφές το 1902 από τον αρχαιολόγο Π. Καστριώτη, ο οποίος
έφερε στο φως σηµαντικά ευρήµατα. Γενικά µπορεί να πει κανείς ότι
ολόκληρη η περιοχή της σηµερινής Πιαλείας είναι ένας απέραντος
αρχαιολογικός χώρος.
Σύµφωνα µε µια άποψη η Πιαλεία ήταν η πατρίδα του Ασκληπιού, ενώ
σύµφωνα µε µια άλλη την πιο πιθανή ο Ασκληπιός πήγαινε στον κοντινό
Κόζιακα όπου µάζευε τα φαρµακευτικά του βότανα και τα οποία αφού τα
επεξεργαζόταν στα φαρµακοτριβεία της Πιαλείας, τα µετέφερε κατόπιν στο
Ασκληπιείο της Τρίκκης.
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3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
3.1.

Ανθρωπογενές περιβάλλον

3.1.1. ∆ιοικητική διάρθρωση
Η ευρύτερη περιοχή µελέτης ορίζεται από τα όρια των ∆ήµων εντός
των οποίων ανήκουν τα ∆ηµοτικά ∆ιαµερίσµατα και οι Οικισµοί της
µελετώµενης περιοχής. Τα όρια αυτά προέκυψαν από Ν.2539/1997 περί
«Συγκρότησης της Πρωτοβάθµιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης».
Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται οι ∆ήµοι, τα δηµοτικά
διαµερίσµατα και οι οικισµοί τόσο της ευρύτερης περιοχής όσο και της
µελετώµενης.
Πίνακας 2. ∆ιοικητική διάρθρωση περιοχής µελέτης
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ
Οργανισµοί

∆ηµοτικά

Πρωτοβάθµιας

διαµερίσµατα

Τοπικής

οικισµοί

ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΛΕΤΗΣ
∆ηµοτικά
και διαµερίσµατα

και

οικισµοί

Αυτοδιοίκησης
∆.

Αιθήκων

Ελάτη)

(Έδρα: Αγίου Νικολάου

∆.∆. Αγίου Νικολάου

Αγίου Γεωργίου
Αθαµανίας
Βακαρίου
Βλαταναίοι
Βροντερού

∆.∆. Βροντερού

Γαρδικίου
∆έσης

∆.∆. ∆έσης

∆ροσοχωρίου

∆.∆. ∆ροσοχωρίου

Ελάτης

∆.∆. Ελάτης

Καλογήρων

∆.∆. Καλόγηροι
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Λιπιότας

Λιπιότας

Νεραϊδοχωρίου

∆.∆. Νεραϊδοχωρίου

Ξυλοχωρίου

Ξυλοχωρίου

Παλαιοχώρι
Περτουλίου

∆.∆. Περτουλίου

Πύρρας

∆.∆. Πύρρας

Φορτώσι
∆. Καλαµπάκας (Έδρα: Καλαµπάκας
Καλαµπάκα)

Αγ. Παρασκευή

Αγίας Παρασκευής

Αύρας
Βιτουµάς

Βιτουµά

Βλαχάβας
∆ιάβας

∆.∆. ∆ιάβας

Καστρακίου
Κοροµηλιάς

Κοροµηλιάς

Κρύας Βρύσης

∆.∆. Κρύας Βρύσης

Μεγάλης Κερασέας
Μουργκάνι
Ορθοβουνίου
Σαρακήνας
Τριφύλια

Τριφύλια

∆. Κλεινοβού (Έδρα: Καλογριανής

∆.∆. Καλογριανή

Κλεινός)

Αηδόνος

∆.∆. Αηδόνος

Γλυκοµηλέας

∆.∆. Γλυκοµηλέας

Κλεινού
Μπασιάς
Παλαιοχωρίου

∆.∆. Παλαιοχωρίου

Χρυσηνού
Χρυσοµηλέας
∆.

Κόζιακα

Πρίνος)

(Έδρα: Γενεσίου
Γοργογυρίου

∆.∆. Χρυσοµηλέας
∆.∆. Γενεσίου
∆.∆. Γοργογυρίου

∆ίλοφου
Κόρης

Κόρη
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Ξυλοπαροίκου

∆.∆. Ξυλοπαροίκου

Πρίνου
Προδρόµου
∆.

Πιαλείων

(Έδρα: Ελευθεροχωρίου

Φήκη)

Βαλοµανδρίου
∆ροσοπηγής
Λιλής
Παραποτάµου
Πιαλείας

∆.∆. Πιαλείας

Φήκης
Φιλύρας
∆. Πύλης (Έδρα: Πύλη)

∆.∆. Φιλύρας

Πύλης
Αγίου Βησσαρίωνος

∆.∆.

Αγίου ∆ηµητρίου

Βησσαρίωνος

Αγίου

Αγίου Ιωάννη
Αγίου Προκοπίου
∆ούσικου

∆.∆. Αγίου Προκοπίου

Κοτρωνίου

∆ούσικου

Λογγιά

∆.∆. Κοτρωνίου

Λογγές
Παλαιοκαρυάς

Λογγιών

Παναγία
Πετροχωρίου
Πολυθέα

∆.∆. Πετροχωρίου

Ροποτού
Τσέκουρα
∆. Φαλωρείας (Έδρα: ∆ιαλεκτού
Κεφαλόβρυσο)

∆ιποτάµου
Καλονερίου

Καλονερίου

Κεφαλόβρυσου
Μεγάρχης
Ουρανού

Ουρανού

Ρογγιών
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Κ.

Ασπροποτάµου Ανθούσης

(Έδρα: Καλλιρόη)

∆.∆. Ανθούσας

∆ολιανά

∆ολιανά

Καλλιρόης

∆.∆. Καλλιρόης

Κατάφυτου

∆.∆. Κατάφυτου

Κρανέας

∆.∆. Κρανέας

Μηλιάς

Μηλιάς

Πολυθέας

∆.∆. Πολυθέας

Στεφανίου

∆.∆. Στεφανίου

Χαλικίου

∆.∆. Χαλικίου

3.1.2. Χρήσεις γης – Θεσµοθετηµένες Ζώνες (ΖΟΕ, ΒΙΠΕ, κ.λπ.)
Η ευρύτερη περιοχή µελέτης από άποψη εδαφικής οργάνωσης και
χρήσεων γης, παρουσιάζει τις συνήθεις αντιθέσεις µεταξύ των ορεινών,
ηµιορεινών και πεδινών περιοχών του Ν. Τρικάλων.
Το ορεινό τµήµα της ευρύτερης περιοχής περιλαµβάνει τους ∆ήµους
Αιθήκων (100% ορεινός), Ασπροποτάµου (100%
(100%

ορεινός), Κλεινοβού

ορεινός), Καλαµπάκας (79,6% ορεινός) και Πύλης (70,1%

ορεινός), οι οποίοι αποτελούν και το µεγαλύτερο τµήµα της περιοχής
µελέτης.
Οι παραπάνω εδαφικές εκτάσεις χαρακτηρίζονται από υψηλά ποσοστά
δασοκάλυψης και µικρά ποσοστά καλλιεργήσιµων και αρδευόµενων
εκτάσεων. Εντός των ορίων τους έχει αναπτυχθεί πλήθος διάσπαρτων
οικισµών, οι οποίοι χαρακτηρίζονται από υψηλό κτηριακό απόθεµα, σε
σχέση µε τη µόνιµη κατοίκιση, το οποίο χρησιµοποιείται για την κάλυψη
αναγκών δεύτερης κατοικίας και µορφών τουριστικής ανάπτυξης. Αυτές οι
τουριστικές υποδοµές εκτείνονται κυρίως στον άξονα Ελάτης – Περτουλίου
– Νεραϊδοχωρίου. Στην εν λόγω περιοχή απουσιάζουν οι θεσµοθετηµένες
ζώνες (ΖΟΕ, ΒΙΠΕ κ.λπ.) καθόσον δεν έχουν αναπτυχθεί διαδικασίες
χωροταξικού και πολεοδοµικού σχεδιασµού.
Όσον αφορά στις άλλες θεσµοθετηµένες ζώνες:
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•

Στο οικιστικό επίπεδο αναφέρονται οι ειδικοί όροι δόµησης των

παραδοσιακών οικισµών Ανθούσας και Χαλικίου.
•

Στο επίπεδο τοπίων ιδιαίτερου φυσικού κάλλους αναφέρονται οι

περιοχές Μονής ∆ουσίκου και οι περιοχές Μονής Μετεώρων.
•

Στο επίπεδο διατηρητέων µνηµείων της φύσης η περιοχή «Φτελιά

Αηδόνας».
•

Στο επίπεδο ελεγχόµενου κυνηγιού, η Ελεγχόµενη Κυνηγητική Περιοχή

Κόζιακα (476.000 στρέµµατα).
Οι µη θεσµοθετηµένες περιοχές, οι οποίες έχουν καταγραφεί από
διάφορες έρευνες όπως:
•

Το

πρόγραµµα

αναγνώρισης,

καταγραφής,

αξιολόγησης

και

χαρτογράφησης των τύπων οικοσυστηµάτων και ειδών χλωρίδας και
πανίδας της Ελλάδας του ∆ικτύου Φύση 2000 (περιοχές Natura 2000) και
•

Το πρόγραµµα Corine Biotopes Project (περιοχή Corine)
Οικολογικά σηµαντικές χωρικές ενότητες σύµφωνα µε τα πορίσµατα

διάφορων µελετών, οι οποίες βρίσκονται στην περιοχή µελέτης ή
γειτνιάζουν µ’ αυτήν, παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα:
Πίνακας 3. Σηµαντικές περιοχές οικολογικού ενδιαφέροντος
Νοµός

Περιοχή

Θεσµοθετηµένη Πρόταση
προστασία

4

Τρικάλων

Αντιχάσια Όρη

ΤΙΦΚ, UN, ∆ΜΦ

– Μετέωρα
6

Τρικάλων

Σηµασία

προστασίας
NAT,

SPA, ∆ιεθνής

COR, IBA

Ασπροπόταµος

–

NAT,

COR, Εθνική

IBA
14

Τρικάλων

Κερκέτιο Όρος

ΠΕΚ

NAT,

COR, Περιφερειακή

IBA
15

Τρικάλων

Στενά

–

Καλαµακίου
16

Τρικάλων

COR, Περιφερειακή

IBA

Πέρασµα
Αρκούδας

NAT,

–

–

Εθνική

–
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Σήραγγα
Μετσόβου
18

Τρικάλων

Όρος Αυγό

–

COR

Περιφερειακή

29

Τρικάλων

Αθαµανικά

–

IBA

Τοπική

Όρη
Επεξηγήσεις:
NAT: Η περιοχή ή τµήµα της έχει υποδειχτεί για υπαγωγή στο δίκτυο Φύση
2000
COR: Η περιοχή ή τµήµα της ανήκει στο δίκτυο CORINE
SPA: Περιοχή ειδικής προστασίας που διέπεται από την κοινοτική οδηγία
79/409/ΕΟΚ για τα πουλιά και τους οικοτόπους τους
IBA: Η περιοχή ή τµήµα της είναι σηµαντική περιοχή για τα πουλιά της
Ευρώπης
ΤΙΦΚ: Τοπίο Ιδιαίτερου Φυσικού Κάλλους
∆ΜΦ: Η περιοχή ή τµήµα της έχει θεσµοθετηθεί σαν ∆ιατηρητέο Μνηµείο
της Φύσης
ΠΕΚ: Έχει θεσµοθετηθεί στα όριά της Περιοχή Ελεγχόµενου Κυνηγιού
UN: Η περιοχή ή τµήµα της έχει χαρακτηριστεί από την UNESCO σαν
τόπος Παγκόσµιας Κληρονοµιάς
Πηγή: Τσακίρης et al, 1998
Το πεδινό και ηµιπεδινό τµήµα της ευρύτερης περιοχής µελέτης
περιλαµβάνει κυρίως τους ΟΤΑ Πιαλείων (60%), Φαλώρειας (100%),
Κόζιακα (60%), Καλαµπάκας (20%). Πρόκειται για εδαφικές περιοχές, οι
οποίες εµφανίζουν υψηλά ποσοστά εντατικά καλλιεργούµενων εκτάσεων
και στις οποίες είναι αναπτυγµένες οργανωµένες κτηνοτροφικές χρήσεις
(Φιλύρα, Πιαλεία, κ.ά.).
Σ’ αυτές έχουν αναπτυχθεί οικισµοί µε µόνιµη κατοίκιση, ενώ εξαιτίας
των έντονων αστικών και περιαστικών χρήσεων έχουν δροµολογηθεί
διαδικασίες χωροταξικού και πολεοδοµικού σχεδιασµού.
Όσον αφορά στις θεσµοθετηµένες ζώνες και χρήσεις, στο επίπεδο
τοπίων ιδιαίτερου φυσικού κάλλους αναφέρονται:
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•

Η Πύλη Τρικάλων

•

Το Καστράκι Καλαµπάκας
Τέλος, στην περιοχή συναντούµε σηµαντικό αριθµό αρχαιολογικών

χώρων που αφορούν κηρυγµένα ή εντοπισµένα α) Προϊστορικά –
Κλασσικά Μνηµεία ή χώροι, β) Βυζαντινά – Μεταβυζαντινά και γ) Νεώτερα
Μνηµεία.
Στον πίνακα 4 που ακολουθεί εµφανίζεται η εδαφική οργάνωση και οι
χρήσεις γης της ευρύτερης περιοχής της µελέτης.
Πίνακας 4. Εδαφική οργάνωση και χρήσεις γης

∆. Κόζιακα

∆. Κλεινοβού

∆. Καλαµπάκας

∆. Αιθήκων

Νοµός

Θεσσαλία

Ελλάδα

52,5

59,2

180,7

277,1

279,8

3383,6

14036,8

131957,4

1*

τ.χιλ

έκταση

0,0

44,7

26,4

0,0

3,1

0,0

16,8

37,0

28,7

2*

%

Πεδινές

65,5

29,9

18,6

34,4

0,0

17,3

0,0

12,0

17,4

29,0

3*

συν. %
σε

Υψοµετρικές ζώνες

∆. Πιαλείων

100,1

34,5

0,0

Συνολική

∆. Πύλης

76,3

0,0

συν.

Ηµιορεινές

∆. Φαλωρείας

297,1

σε

Κ. σροποτάµου
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Ορεινές

Αρδευόµενη

Καλλιεργούµενη έκταση

Σύνολο

Κτηνοτροφικ
ή γη
ΕΣΥΕ

∆ασόκάλυψη

8*

9*

3,6

10*

σε

συν.

Οικιστική
χρήση

7*
22,3

63,4

4,2

συν. %

39,6

19,5

78,1

1,4

σε

5*
37,4

31,1

98,8

4,0

συν. %

4*
29,9
25,6
41,2

48,1

70,5

1,9

σε

43,3
35,9
15,3
41,2

33,6

99,1

5,9

συν. %

45,6
19,3
0,0
42,0

52,8

79,2

10,8

σε

71,2
2,2
11,7

33,1

33,1

51,3

8,6

συν. %

100,0
16,6

0,0

40,2

33,7

88,8

6,9

σε

79,6

6,0
9,9

16,7

33,4

30,6

0,7

συν. %

100,0
20,6

39,5

33,3

19,9

100,3

σε

39,2
39,2

4,9

14,1

37,3

συν. %

36,6
14,8

59,5

45,3

σε

70,1

53,4

0,0

%

0,0

5,1

6*

100,0

36

% σε συν. έκταση

12*

%

Λοιπές
πολεοδοµηµένες

11*

0,1

σε
συν.

Εξωαστική
ζώνη µε
σχέδιο

2,6

0,0

χρήσεων γης

1,8

0,0

Περιοχές

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,6

0,0

Πηγή: 1*, 2*, 3*, 4*, 5*, 7*, 8*: ΕΣΥΕ
6*, 9*, 10*, 11*, 12*: Τσακίρης et al, 1998

3.1.3. Βασικές οικονοµικές δραστηριότητες και έργα
3.1.3.1.
Στην

Οικονοµικές δραστηριότητες
ευρύτερη

περιοχή

µελέτης

οι

κυριότερες

οικονοµικές

δραστηριότητες εντοπίζονται:
•

Στην ανάπτυξη τουριστικών υποδοµών κυρίως στον άξονα Ελάτης –

Περτουλίου – Νεραϊδοχωρίου αλλά και στις αστικές περιοχές Καλαµπάκας –
Μετεώρων – Καστρακίου – Πύλης
•

Στη δραστηριότητα των οργανωµένων κτηνοτροφικών µονάδων

κυρίως στον άξονα Φιλύρας – Πιαλείας – Ελευθεροχωρίου
•

Στις

διαδικασίες

εκµετάλλευσης

και

αξιοποίησης

του

δασικού

κεφαλαίου της ορεινής περιοχής
•

Στην αξιοποίηση των γεωργικών εκµεταλλεύσεων µε τη µορφή κυρίως

των µη εντατικών καλλιεργειών
•

Στην εκµετάλλευση του κτηνοτροφικού κεφαλαίου από τις διάσπαρτες

µικρές και µεγάλες οργανωµένες και µη κτηνοτροφικές µονάδες.(Κόλλιας et
al, 2004)
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Στοιχείο εκτίµησης των οικονοµικών δραστηριοτήτων αποτελεί η
απασχόληση του πληθυσµού στους οικονοµικούς τοµείς παραγωγής,
δηλαδή τον πρωτογενή, τον δευτερογενή και τριτογενή τοµέα παραγωγής.
Με βάση τα στοιχεία της ΕΣΥΕ η χωρική απασχόληση στην ευρύτερη
περιοχή µελέτης έχει ως εξής:
Πίνακας 5. Χωρική απασχόληση στην ευρύτερη περιοχή µελέτης
Νέος δήµος

Πρωτογενής

∆ευτερογενής

Τριτογενής

Αριθµ.

%

Αριθµ.

%

Αριθµ.

%

77.179

31,44

53.304

21,71

104.650

42,63

15.743

34,96

9.040

20,07

18.116

40,23

267

33,42

169

21,15

275

34,42

∆. Καλαµπάκας 935

27,61

703

20,76

1.657

48,94

∆. Κλεινοβού

223

36,68

70

11,51

69

11,35

∆. Κόζιακα

456

52,41

206

23,68

194

22,30

∆. Πιαλείων

542

46,01

261

22,16

332

28,18

∆. Πύλης

448

31,18

262

18,23

590

41,06

∆. Φαλωρείας

1.025

63,00

220

13,52

338

20,77

Κ.

92

26,90

86

25,15

146

42,69

Περιφέρεια
Θεσσαλίας
Νοµός
Τρικάλων
∆. Αιθήκων

Ασπροποτάµου
Πηγή: Πάλλας et al, 2001
Από τον παραπάνω πίνακα προκύπτουν τα ακόλουθα (παρότι δεν
πρόκειται για απόλυτες εξειδικεύσεις):
•

Η υπεροχή του αγροτικού τοµέα στον ∆ήµο Φαλώρειας (63%), τον

∆ήµο Κόζιακα (52,41%), και τον ∆ήµο Πιαλείας (46,01%)
•

Η υπεροχή του τριτογενή τοµέα στον ∆ήµο Καλαµπάκας (48,94%) και

στην κοινότητα Ασπροποτάµου (42,69%)
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•

Η χωρίς αποκλίσεις από το µέσο όρο του Νοµού Τρικάλων ανάπτυξη

του δευτερογενή τοµέα µε εξαίρεση το µειωµένο ποσοστό που εµφανίζεται
στους ΟΤΑ Κλεινοβού (11,51%) και Φαλωρείας (13,52%).
3.1.3.2. Έργα
Έργα που έχουν ως βασικό στόχο τη βιώσιµη ανάπτυξη των ορεινών/
µειονεκτικών περιοχών και συνδέονται µε τη βιωσιµότητα της υπαίθρου,
εντάχθηκαν στο 3ο Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης και µέσω της Περιφέρειας
Θεσσαλίας

και

των

Ολοκληρωµένων

Προγραµµάτων

Ανάπτυξης

υλοποιήθηκαν την περίοδο 2000- 2006. Τα έργα αυτά είναι τα εξής:
•

Ολοκληρωµένο Πρόγραµµα Ανάπτυξης του ανατολικού τµήµατος

του νοµού Τρικάλων. ( ΟΤΑ: Φαρκαδόνας, Παραληθαίων και Τυµφαίων )
•

Ολοκληρωµένο

Πρόγραµµα

Ανάπτυξης

περιοχής

Πύλης

–

Μεσοχώρας. (ΟΤΑ: Πύλης, Μυρόφυλλου, Αιθήκων – δυτικό τµήµα)
•

Ολοκληρωµένο Πρόγραµµα Ανάπτυξης ορεινής Καλαµπάκας (ΟΤΑ:

Χασίων, Μαλακασίου, Κλεινοβού (∆.∆ Κλεινού))
Επίσης, έργα τα οποία έχουν στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής
των κατοίκων και τη διατήρηση της κληρονοµιάς των τοπικών κοινωνιών
εντάχθηκαν στο Πρόγραµµα Leader + και βρίσκονται σε εξέλιξη. Τα έργα
που υλοποιούνται είναι τα εξής:
•

Σήµανση

αξιοθεάτων

και

µνηµείων

οικισµού

Κόρης,

∆.∆.

Ξυλοπάροικου, ∆. Κόζιακα, ∆. Κλεινοβού.
•

∆ηµιουργία µουσείου ∆.∆. Πιαλείας.

•

∆ηµιουργία µουσείου αγροτικής και λαογραφικής κληρονοµιάς στο

∆.∆. Χρυσοµηλιάς.
•

Ανακατασκευή – µετασκευή του παλαιού δηµοτικού σχολείου

Πύρρας σε χώρο επίδειξης λαογραφικής συλλογής.
•

Ανακατασκευή – αποκατάσταση νερόµυλου Φιλύρας στο ∆.∆.

Φιλύρας.
•

Βελτίωση περιβάλλοντος χώρου ορεινού καταφυγίου «Χριστόδουλος

Χατζηπέτρος» στο ∆. Αιθήκων.
•

Ανάδειξη – συντήρηση πέτρινου τοξωτού γεφυριού Κρανιάς.
39

•

∆ιαµόρφωση κεντρικής πλατείας Περτουλίου.

•

Συντήρηση – αποκατάσταση παλαιού πέτρινου δηµοτικού σχολείου

Αγ. Βησσαρίωνα.
•

∆ιαµόρφωση – ανάπλαση ελεύθερων κοινόχρηστων χώρων –

µονοπατιών στα Κ.∆. Κρανιάς – Στεφανίου.
•

Ανάδειξη –ολοκλήρωση παραδοσιακών κτισµάτων Αγ. Παρασκευής

– Κρανιάς, Ανθούσας, Καλλιρόης.
Τα σηµαντικότερα οδικά έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη είναι οι
βελτιώσεις και ασφαλτοστρώσεις οδών και είναι τα εξής:
•

Ανθούσα – όρια νοµού Τρικάλων.

•

Βλάχα – Βροντερό.

•

Αµπελοχώρι – προς Παναγία και Μαλακάσι.

•

Βαλκάνο – Παναγία Πολυνερίου – Μυρόφυλλο.

•

Γαρδίκι – Αγ. Παρασκευή.

•

Κρανιά – Παλαιοχώρι – Κλεινοβός.

•

Στουρναραίικα – Νεραϊδοχώρι.

•

Προς Στεφάνι.

•

Γοργογύρι – Πρόδροµος – Γενέσι.

•

Φλαµπουρέσι – Αγ. Τριάδα.

•

Πύλη – Στουρναραίικα – Μεσοχώρα.
Άλλα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη και αφορούν την εσωτερική

οδοποιία είναι τα εξής:
•

∆.∆. Γαρδικίου, ∆έσης, Αγ. Νικολάου, ∆ροσοχωρίου, Αθαµανίας.

•

∆.∆. Ελάτης, Βροντερού, Καλογήρων, Νεραϊδοχωρίου, Περτουλίου.

•

Βελτίωση

Παρασκευής,

προσβασιµότητας

Ανθούσας,

δρόµων

Κατάφυτου,

Κ.∆.

Κρανιάς,

Καλλιρόης,

Πολυθέας,

Αγ.

Χαλικίου,

Μηλιάς.
Άλλα σηµαντικά έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη στην περιοχή είναι η
βελτίωση δικτύων ύδρευσης κοινοτήτων ( Πύρρας, Γαρδικίου, ∆έσης,
∆ροσοχωρίου,
Κλεινοβού).

Ελάτης,
Επίσης,

Νεραϊδοχωρίου,

κατασκευάζεται

Περτουλίου,

αρδευτικό

δίκτυο

Βροντερού,
στα

∆.∆.

Γοργογυρίου, Ξυλοπάροικου, Προδρόµου. Τέλος, ένα τελευταίο έργο που
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βρίσκεται σε εξέλιξη είναι η ύδρευση – αποχέτευση οµβρίων υδάτων στα
Κ.∆. Χαλικίου, Πολυθέας, Μηλιάς, ∆ολιανών.
Έργα τα οποία σχεδιάζεται να υλοποιηθούν κατά την χρονική περίοδο
2007- 2013 είναι τα εξής:
•

Συντήρηση – βελτίωση οδικού δικτύου νοµού Τρικάλων.

•

Σύνταξη και συµµετοχή στην προγραµµατική σύµβαση µε το

Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης/ Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση/
∆ήµου Αιθήκων/ ∆ασαρχείο Περτουλίου για την αξιοποίηση των κτιρίων
του Πανεπιστηµιακού δάσους και την ίδρυση Κέντρου Περιβαλλοντικής
Εκπαίδευσης.
•

Εκπόνηση δασοτεχνικής µελέτης του ∆. Κλεινοβού για την

προστασία των ∆.∆. Χρυσοµηλιάς και Κλεινού. (www.kenakap.gr)
3.2.

Φυσικό περιβάλλον

3.2.1. Γεωµορφολογία
Σε όλο το δυτικό τµήµα του Νοµού δεσπόζει η Νότια Πίνδος, που έχει
διεύθυνση Β.∆ – Ν.Α. Το µεγαλύτερο υψόµετρο απαντά στην κορυφή
Τριγγία (2.204 m). Άλλες αξιόλογες κορυφές της Νότιας Πίνδου είναι η
Νεράιδα (2.067 m), το Αβγό (2.148 m), η Λουπάτα (2.066 m) και η
Τσούκα (1.727 m). ∆υτικά της Νότιας Πίνδου, στα όρια µε τους Νοµούς
Ιωαννίνων και Άρτας εκτείνονται τα όρη Λάκµος (µέγιστο υψόµετρο 2.295
m) και Αθαµάνων (2.429 m).
Στις ανατολικές απολήξεις της Νότιας Πίνδου, µε διεύθυνση Β – Ν,
εκτείνεται το Κερκέτιο όρος (Κόζιακας), ενώ στο βορειοανατολικό τµήµα
του Νοµού εκτείνονται τα Αντιχάσια, που δεν παρουσιάζουν αξιόλογα
υψόµετρα, εκτός από µια ανώνυµη κορυφή στα όρια µε τον Νοµό Λάρισας,
που έχει ύψος 1.424 m, και τις κορυφές Οξυά (1.416 m) και Μετερίζια
(1.381 m) στα όρια µε τον ίδιο Νοµό. Στο βόρειο τµήµα του Νοµού
Τρικάλων, στα όρια µε τον Νοµό Γρεβενών, εκτείνονται οι νότιες απολήξεις
των Χασίων Ορέων, µε µέγιστο υψόµετρο 1.554 m στην κορυφή
Κράτσοβο.
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Η κοιλάδα του Πηνειού, στα νοτιοανατολικά, καταλαµβάνει µαζί µε τις
κοιλάδες των παραποτάµων µεγάλο τµήµα του Νοµού και διαµορφώνει το
µεγαλύτερο µέρος των πεδινών εδαφών του.
Η µεγαλύτερη πεδιάδα, η πεδιάδα των Τρικάλων, εκτείνεται στα
νοτιοανατολικά, ανάµεσα στο Κερκέτιο όρος και στις απολήξεις των
Αντιχασίων. Ανάµεσα στα Χάσια και στα Αντιχάσια, στα βόρεια του Νοµού,
εκτείνεται η πεδιάδα της Καλαµπάκας, η οποία διαρρέεται κυρίως από τους
παραποτάµους και τα αρχικά ρεύµατα του Πηνειού.
3.2.2. Υδρογραφικό δίκτυο – Υδρολογία
Ουσιαστικά στην ευρύτερη περιοχή µελέτης απαντώνται οι δύο
µεγαλύτερες λεκάνες απορροής του Ελληνικού χώρου. ∆ηλαδή η λεκάνη
του Αχελώου από τα ∆υτικά και αυτή του Πηνειού ποταµού από τα
Ανατολικά.
Όσον αφορά τη λεκάνη του Αχελώου, αυτή καταλαµβάνει συνολική
έκταση

4.860

km2

και

σχηµατίζεται

από

τις

υπολεκάνες

που

παρουσιάζονται στον πίνακα 6 που ακολουθεί.
Στην παρούσα µελέτη θα ασχοληθούµε αποκλειστικά και µόνο µε την
υπολεκάνη της Μεσοχώρας (Άνω Αχελώου), η οποία και βρίσκεται εντός
της περιοχής ενδιαφέροντος.
Πίνακας 6. Υπολεκάνες απορροής ποταµού Αχελώου και βασικά
υδρολογικά στοιχεία τους
ΘΕΣΗ

ΚΑΙ ΜΕΣΟΧΩΡΑ

ΣΥΚΙΑ ΑΥΛΑΚΙ

ΚΡΕΜΑΣΤΑ

ΕΚΒΟΛΕΣ

1.173

1.349

3.570

4.860

1.901

2.023

1.987

1.802

900

23,3

45,8

52,2

117,9

146,5

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ
Έκταση λεκάνης 633
(km2)
Μέσο ετήσιο
ύψος

βροχής

(mm)
Μέση ετήσια

42

παροχή (m3/sec)
Συντελεστής

0,63

0,64

0,64

0,62

0,37

απορροής
Πηγή: Τσακίρης et al, 1998
Η περιοχή της λεκάνης της Μεσοχώρας είναι αµιγώς ορεινή, µε µεγάλες
έως πολύ µεγάλες κλίσεις, που σε αρκετές θέσεις σχηµατίζουν απότοµα
πρανή µε πολύ µεγάλο ύψος.
Το υδρογραφικό δίκτυο της περιοχής είναι αρκετά ανεπτυγµένο και
συνίσταται από πολλά µικρά ή µεγαλύτερα υδατορεύµατα, τα οποία
διακλαδίζονται γύρω από τον κυρίως κορµό του άνω ρου του Αχελώου.
Κυριότεροι γειτονικά παραπόταµοι του Αχελώου στην ευρύτερη περιοχή
είναι ο Ταυρωπός (Μέγδοβας) και ο Αγραφιώτης. Και οι δύο βρίσκονται
προς τα Νοτιοανατολικά της εξεταζόµενης περιοχής και εκβάλλουν στην
τεχνητή λίµνη Κρεµαστών στον Ν. Αιτωλοακαρνανίας.
Η διάβρωση των εδαφών στην ευρύτερη περιοχή είναι έντονη και ως
εκ τούτου τα φερτά υλικά εντός της κοίτης των διαφόρων υδατορευµάτων
είναι πάρα πολλά. Συχνές επίσης στη γύρω περιοχή είναι και οι µεγάλες
κατολισθήσεις κυρίως εντός του σχηµατισµού του φλύσχη και οι πτώσεις
ογκολίθων εντός των πιο βραχωδών σχηµατισµών. (Σφέικος , 1996)
Από τα στοιχεία του πίνακα 6 που σχετίζονται µε την υπολεκάνη του
Άνω Αχελώου, είναι προφανές ότι η περιοχή δέχεται µεγάλες ποσότητες
ατµοσφαιρικών κατακρηµνισµάτων κατ’έτος, ο δε συντελεστής απορροής
της υπόψη περιοχής είναι µέσα στα αναµενόµενα πλαίσια, δεδοµένων των
ισχυρών κλίσεων και της κατά περιοχές µεγάλης υποβάθµισης της
βλάστησης εξ’ αιτίας των βοσκήσεων και της γεωλογικής δοµής.
Στην ανατολική πλευρά του όρους Κερκέτιο (Κόζιακας) και προς την
πεδιάδα της ∆υτικής Θεσσαλίας εκτείνεται η λεκάνη απορροής του Πηνειού
ποταµού, συνολικής έκτασης 9.500 km2 περίπου. Στον πίνακα 7
αναφέρονται οι σηµαντικότερες υπολεκάνες του Πηνειού ποταµού στη
∆υτική Θεσσαλία.
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Η ευρύτερη λεκάνη του Πηνειού ποταµού καταλαµβάνει, ως επί το
πλείστον περιοχές πεδινές, µε ελάχιστες έως µηδενικές κλίσεις και
ανυπαρξία σηµαντικών εξάρσεων του εδάφους. Η βλάστηση της περιοχής
αποτελείται κατά κύριο λόγο από τις γεωργικές καλλιέργειες, αφού στην
περιοχή

επικρατούν

δραστηριότητες

του

πρωτογενή

τοµέα.

Το

υδρογραφικό δίκτυο της περιοχής είναι αρκετά πυκνό και διακλαδίζεται
γύρω από τον κύριο κορµό του Πηνειού. Οι σηµαντικότεροι παραπόταµοί
του είναι ο Τιταρήσιος, Ληθαίος, Ενιπέας, Πάµισος, Πορταϊκός, Σοφαδίτης,
Νεοχωρίτης, Καράµπαλης και Καλέντζης, οι οποίοι έχουν τις πηγές τους
στις γύρω ορεινές – ηµιορεινές περιοχές της Θεσσαλικής πεδιάδας.
Από τα στοιχεία του πίνακα 7 προκύπτει ότι τα µεγαλύτερα ύψη
ατµοσφαιρικών κατακρηµνισµάτων δέχεται κατά τεκµήριο η ∆υτική
περιοχή (λεκάνες Πύλης – Μουζακίου – Κρύας Βρύσης), γεγονός που είναι
αναµενόµενο εξαιτίας της γειτνίασης των περιοχών αυτών µε τις παρυφές
της Νότιας Πίνδου από τα ∆υτικά. Στην ίδια περιοχή παρουσιάζονται και οι
υψηλότεροι συντελεστές επιφανειακής απορροής, καθώς το ποσοστό των
ηµιορεινών εκτάσεων είναι αρκετά σηµαντικό.
Πίνακας 7. Ύψη βροχής και συντελεστές απορροής στις
υπολεκάνες του Πηνειού ποταµού στο βορειοδυτικό και δυτικό
τµήµα της Θεσσαλικής πεδιάδας
Λεκάνη

Μέση Υπερετήσια

Συντελεστής

βροχόπτωση (mm)

Απορροής

Κέδρος

967,80

0,46

Αµπέλια

531,80

0,35

Παλιοδερλί

531,30

0,38

Γάβρος

763,70

0,39

Σαρακίνα

999,00

0,48

Κρύα Βρύση

1.016,80

0,48

Πύλη

1.914,90

0,60

Μουζάκι

1.614,00

0,55

Πηγή: Τσακίρης et al, 1998
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Ως

γνωστόν

τον

σηµαντικότερο

ρόλο

στη

διαµόρφωση

του

υδρολογικού ισοζυγίου µιας περιοχής, διαδραµατίζουν τα κλιµατολογικά
της στοιχεία.( Varnes, 1978)
Το κλίµα της ευρύτερης περιοχής της ∆υτικής Θεσσαλίας είναι τυπικά
µεσογειακό

µε

σηµαντικές

διαβαθµίσεις

και

συστηµατική

ύπαρξη

µικροκλιµάτων, τα οποία οφείλονται στην ανοµοιοµορφία του ανάγλυφού
της (µεγάλη πεδινή έκταση και µεγάλος ορεινός όγκος).
Ειδικότερα, οι περιοχές τόσο του άνω ρου του Αχελώου, όσο και του
πεδινού τµήµατος της δυτικής Θεσσαλίας χωροθετούνται εντός της
κλιµατικής ζώνης της βόρειας Ελλάδας που έχει τύπο κλίµατος, ενδιάµεσο
µεταξύ µεσογειακού και ηπειρωτικού µεσευρωπαϊκού. Ο κλιµατικός αυτός
τύπος

χαρακτηρίζεται

από

µεγάλη

περίοδο

χιονοπτώσεων,

µεγάλη

νέφωση, άφθονες θερινές καταιγίδες και υψηλό αριθµό ηµερών µε χαλάζι.
Λόγω των σχετικά µεγάλων υψοµέτρων της περιοχής του άνω ρου του
Αχελώου, εµφανίζονται δύο διακριτές περιοχές, ο χειµώνας και το
καλοκαίρι. Ξηρές και ζεστές συνθήκες ατµόσφαιρας επικρατούν µόνο κατά
τους µήνες του θέρους (Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο). Η περίοδος των
βροχοπτώσεων επεκτείνεται µέχρι το καλοκαίρι.
3.2.3. Γεωλογία – Υδρογεωλογία
Το γεωανάγλυφο της περιοχής µελέτης χαρακτηρίζεται από την
ανάπτυξη των γεωτεκτονικών ζωνών της Υποπελαγονικής ή Ανατολικής
Ελλάδας και αυτής της Ωλονού – Πίνδου.
3.2.3.1.
Η

Γεωτεκτονικές ζώνες
Υποπελαγονική

ζώνη

παρουσιάζει

τρεις

διαφορετικές

στρωµατογραφικές – τεκτονικές διαδοχές των πετρωµάτων της.
•

Φλύσχης: Είναι σχηµατισµός που αποτελείται κυρίως από αργιλικούς

σχιστόλιθους,

ψαµµίτες,

κροκαλοπαγή

πετρώµατα

και

µαργαϊκούς
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ασβεστόλιθους. Τα πετρώµατα αυτά εναλλάσσονται σε στρώσεις. Ο
φλύσχης είναι ένας από τους συχνά απαντώµενους σχηµατισµούς στην
Ελλάδα.

Έχει

ιδιαίτερη

σηµασία

για

τα

τεχνικά

έργα

εξαιτίας

κατολισθήσεων που σηµειώνονται κυρίως στα επιφανειακά του στρώµατα.
Ειδικότερα, κατολισθίσεις του φλύσχη σηµειώνονται σε έργα οδοποιίας και
σε εκσκαφές και διανοίξεις άλλων τεχνικών έργων (∆εµίρης , 1986).
•

Ασβεστόλιθοι

συναντώνται

Θεόπετρας:

στην

περιοχή

Πρόκειται

της

για

Κοινότητας

ασβεστόλιθους
Θεόπετρας

Ν.Α.

που
της

Καλαµπάκας. Τα ιζήµατα αυτά πάχους περίπου 20 m, είναι κυρίως
ερυθρόχρωµα µε φλεβίδια ασβεστίτη και βρίσκονται τοποθετηµένα πάνω
στην οφειολιθική σειρά.
•

Οφειολιθική Σειρά: Είναι βασικά πετρώµατα, που παρουσιάζουν

υψηλό βαθµό εξαλλοίωσης, καστανού χρώµατος µε µεγάλους υπόλευκους
ή ερυθρόχρωµους αστρίους.
Στην

προς

διερεύνηση

περιοχή

συναντάµε

τις

εξής

λιθοστρωµατογραφικές φάσεις της ζώνης Πίνδου:
•

2ος

Φλύσχης:

Εναλλαγές

ασβεστιτικών

ψαµµιτών

µε

ψαµµιτοµαργαϊκούς πηλίτες και κροκαλοπαγή. Οι ψαµµίτες συναντώνται
πάντα ως ασβεστιτική συγκολλητική ύλη και περιέχουν κυρίως µεγάλες
ποσότητες χαλαζία, λίγα θραύσµατα κερατολίθων και οφειολίθων, καθώς
και κροκάλες ασβεστολίθων διαφόρων φάσεων. Τα κροκαλοπαγή εντός
του 2ου φλύσχη της Πίνδου σπανίζουν, αλλά η κατανοµή τους είναι
χαρακτηριστική.
•

Πελαγικοί Ασβεστόλιθοι: Πρόκειται για ασβεστόλιθους µε πυριτικές

ενστρώσεις πάχους 10 cm καθώς και µεγαλύτερου πάχους ενστρώσεις
µικρολατυποπαγών ασβεστολίθων.
•

1ος

Φλύσχης:

ψαµµιτών,

µαργών,

Αποτελείται

από

ρυθµικές

µικρολατυποπαγών,

εναλλαγές

ραδιολαριτών,

πελιτών,

καθώς

και

πελαγικών – λατυποπαγών ασβεστολίθων. Η όλη σειρά υπολογίζεται ότι
έχει πάχος περίπου 70 – 80 m.
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•

Κερατόλιθοι: Ποικιλόχρωµοι ερυθροί, πράσινοι κερατόλιθοι, µε

ενστρώσεις πελαγικών ασβεστολίθων.
3.2.3.2.

Σεισµικότητα

Ο χώρος της δυτικής και κεντρικής Θεσσαλίας, παρόλο που γειτνιάζει
µε περιοχές που χαρακτηρίζονται από συχνή και έντονη σεισµικότητα όπως
είναι της ανατολικής θαλάσσιας περιοχής του Παγασητικού κόλπου και
αυτός

της

Ηπείρου,

δεν

παρουσιάζει

ιδιαίτερα

έντονη

σεισµική

δραστηριότητα που να εκφράζεται από πολλούς και µεγάλους σεισµούς.
Σύµφωνα µε τις τελευταίες θεωρήσεις περί γεννέσεως των σεισµών, η
κύρια αιτία εκδήλωσης των σεισµών και εν γένει η έντονη νεοτεκτονική
δραστηριότητα της ευρύτερης περιοχής του ελληνικού χώρου οφείλεται
στις συµπιεστικές δυνάµεις, που ασκούν οι γειτονικές λιθοσφαιρικές πλάκες
στο χώρο αυτό και στις εφελκυστικές δυνάµεις που ασκούνται µέσα στη
λιθόσφαιρα του Αιγαίου και των γύρω περιοχών.
Στον πίνακα 8 που ακολουθεί γίνεται µια καταγραφή των σεισµών µε
µέγεθος Ms>4,00 βαθµών της κλίµακας Richter που έγιναν στον
προηγούµενο αιώνα και σε περιοχή ακτίνας 100 km περί την περιοχή
µελέτης.
Πίνακας

8.

Σεισµικά

γεγονότα

µε

µέγεθος

Ms>4,0

που

εκδηλώθηκαν στην ευρύτερη περιοχή µελέτης (ακτίνα 100km)
κατά το διάστηµα 1990-1996.
Μέγεθος (Ms)

Πλήθος Σεισµικών ∆ονήσεων

4,0< Ms<5,0

140

5,0< Ms<6,0

21

Ms<6,0

02

Σύνολο

163

Πηγή: Τσακίρης et al, 1998
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3.3.

Προγραµµατιζόµενες και προβλεπόµενες εξελίξεις στην

ευρύτερη περιοχή
Στην ευρύτερη περιοχή της µελέτης εκτελούνται σήµερα αρκετά έργα.
Ταυτόχρονα, βρίσκεται σε εξέλιξη ο σχεδιασµός µιας σειράς νέων έργων
που υποβλήθηκαν για υλοποίηση. Οι προγραµµατιζόµενες αυτές εξελίξεις
αποτελούν συνεχιζόµενα ή νέα έργα που αναµένεται να επηρεάσουν
σηµαντικά την ευρύτερη περιοχή µελέτης, τα σηµαντικότερα των οποίων
είναι:
Το έργο εκτρωπής του Αχελώου: Αυτό αποτελεί το µεγαλύτερο
έργο διευθέτησης υδάτων που σχεδιάστηκε στην Ελλάδα. Η κατασκευή
του αναµένεται να επιφέρει την αύξηση της παραγωγής ηλεκτρικής
ενέργειας και την εξοικονόµηση ενέργειας από τη µείωση της χρήσης
γεωτρήσεων µεγάλου βάθους, τη βελτίωση της ύδρευσης των οικιστικών
συγκροτηµάτων, την άρδευση της Θεσσαλικής πεδιάδας, την αύξηση του
υδάτινου δυναµικού τόσο του Πηνειού ποταµού όσο και των υπόγειων
υδροφοριών.

Κύριος

στόχος

του

έργου

είναι

η

προστασία

του

περιβάλλοντος στη Θεσσαλία µε κάλυψη του ελλείµµατος υδάτων στη
Θεσσαλική πεδιάδα και την ύδρευση. Με το εν λόγω έργο προβλέπεται η
µεταφορά από τον π. Αχελώο στη Θεσσαλία 600 εκατοµµυρίων κυβικών
µέτρων νερού το χρόνο.
Το πρώτο ανάντη έργο του ποταµού Αχελώου που εντάσσεται στα
έργα εκτροπής του Αχελώου ποταµού προς τη Θεσσαλική πεδιάδα είναι το
φράγµα της Μεσοχώρας. Η κατασκευή του έργου ξεκίνησε το 1989 από τη
∆.Ε.Η και έχει ολοκληρωθεί. Το φράγµα κατασκευάστηκε εντός των ορίων
της κοινότητας Μεσοχώρας, η οποία βρίσκεται εκτός των ορίων της υπό
µελέτη περιοχής, η κατασκευή του όµως αναµένεται να την επηρεάσει
άµεσα. Το συνολικό ύψος του φράγµατος από την κοίτη του ποταµού είναι
150 µέτρα. Ο ωφέλιµος αποθηκευτικός όγκος του δηµιουργούµενου
ταµιευτήρα, ανέρχεται σε 228 x 106 m3, ενώ ο συνολικός του όγκος
ανέρχεται σε 358x106m3. Το υψόµετρο στέψης του φράγµατος ανέρχεται
στο + 775 µέτρα, η ανώτατη στάθµη λειτουργίας της λίµνης στο + 770
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µέτρα, ενώ η κατώτατη στο + 731 µέτρα. Η επιφάνεια του ταµιευτήρα
έχει διχαλωτό σχήµα και ανέρχεται στα 7,80 km2.
Με την εκτροπή του Αχελώου σχετίζεται και η κατασκευή φράγµατος
στο Πορταϊτικό Ρέµα κοντά στην Πύλη και η δηµιουργία ταµιευτήρα µε
ωφέλιµη χωρητικότητα 47x103m3. Σύµφωνα µε στοιχεία της Μ.Π.Ε. που
εκπονήθηκε κατά το 1995 και αφορούσε την εκτροπή του ποταµού
Αχελώου, η µέση ετήσια εισροή στον ταµιευτήρα της Πύλης αναµένεται να
είναι της τάξεως των 142x103m3 σε περιόδους συνήθους διακύµανσης των
υδρολογικών µεγεθών (κανονικό σενάριο), ενώ αντίθετα σε περιόδους
ξηρασίας (δυσµενές σενάριο) αναµένεται να κυµανθεί στα 99x103m3.
Ανεξαρτήτως υδρολογικού σεναρίου από τον ταµιευτήρα της Πύλης
µπορούν να απολειφτούν ετησίως µέχρι και 19x103m3.
Τα έργα αυτά, παρόλο που έχουν κατασκευαστεί, δεν αποδίδουν
σήµερα κανένα απολύτως όφελος ούτε στην τοπική αλλά ούτε και στην
εθνική οικονοµία, γιατί δεν λειτουργούν. Η λειτουργία των έργων της
εκτροπής του Αχελώου στην ευρύτερη περιοχή και η λειτουργία των δύο
προαναφερόµενων φραγµάτων και ταµιευτήρων, αναµένεται να έχουν
ευεργετικές επιδράσεις όχι τόσο στην περιοχή Ασπροποτάµου- Κόζιακα,
όσο

στην

ευρύτερη

Θεσσαλική

πεδιάδα,

αφού

το

σύνολο

της

εκτρεπόµενης ποσότητας νερού αναµένεται να αξιοποιηθεί για την
άρδευση των γεωργικών καλλιεργειών που στην περιοχή ενδιαφέροντος
είτε απουσιάζουν εντελώς, είτε γίνονται σε µεµονωµένα τµήµατα.
Ο οδικός άξονας Κεντρικής Ελλάδας: (Εγνατία – Παναγία –
Τρίκαλα – Καρδίτσα – ∆οµοκός – Λαµία – ΠΑΘΕ). Η κατασκευή του
αναµένεται να άρει την οδική αποµόνωση της δυτικής Θεσσαλίας, να
βελτιώσει τη διακίνηση των τοπικών προϊόντων, να αυξήσει την τουριστική
κίνηση της ευρύτερης περιοχής και να συµβάλει στην προσέλκυση νέων
επενδύσεων. Η διέλευση του οδικού άξονα είναι εκτός της περιοχής
µελέτης.
Ο οδικός άξονας Τρικάλων – Άρτας: Προβλέπεται η ολοκλήρωση
της Ε.Ο. Τρίκαλα – Πύλη – Περτούλι – Βουλγαρέλι – Άρτα, που αποτελεί
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τη διαπεριφερειακή και διανοµαρχιακή σύνδεση. Η κατασκευή του,
αναµένεται να συµβάλλει στην τουριστική αξιοποίηση του ορεινού όγκου
και στη βελτίωση των διανοµαρχιακών και διαπεριφερειακών συνδέσεων.
Στην περιοχή µελέτης εντάσσεται το τµήµα Πύλη – Περτούλι, το οποίο
ήδη κατασκευάζεται. (http://3kala.gr/elatipertouli/)
Ο οδικός άξονας Καλαµπάκας – Πύλης: Ο προγραµµατιζόµενος
οδικός άξονας βρίσκεται στη φάση της προµελέτης. Θα έχει συνολικό
µήκος 30 km περίπου, θα έχει τυπική διατοµή Ζ, θα ξεκινάει βόρεια της
Πύλης, θα διέρχεται περιφερειακά όλων των οικισµών (Αγ. Βησσαρίωνα,
Φιλύρας, Πιαλείας, Ελευθεροχωρίου, ∆ενδροχωρίου, Πρίνους, Μεγάρχης,
Περιστέρας, Σαρακήνας, ∆ιάβας), στο βορειότερο σηµείο θα συναντάει τη
γέφυρα της ∆ιάβας, όπου και θα στρέφει προς τα δυτικά και θα καταλήγει
στην ανατολική είσοδο της πόλης της Καλαµπάκας. Η ολοκλήρωση του
έργου, που θα συνδέσει δύο από τους µεγαλύτερους ∆ήµους του νοµού,
αναµένεται να συµβάλει στην ουσιαστική ανάπτυξη των δυτικών παρυφών
του Κόζιακα, οι οικισµοί των οποίων συνδέονται µεταξύ τους µε αγροτικό
οδικό δίκτυο, καθώς και στην τουριστική αξιοποίηση περιοχών που είναι
αποµονωµένες ή δύσκολα προσιτές.
Η επαρχιακή οδός Χαλικίου (Ασπροποτάµου) – Ανηλίου
Μετσόβου: Η µετατροπή και βελτίωση της δασικής σήµερα οδού σε
επαρχιακή, θα συµβάλλει στη σύνδεση των τουριστικών πόλων της
ευρύτερης περιοχής (Μέτσοβο, Ασπροπόταµος, Περτούλι) διαµέσου
«ήπιων» διαδροµών, στη λειτουργική ενοποίηση του ορεινού όγκου της
Πίνδου και στην από κοινού οργανωµένη αντιµετώπιση του αυξανόµενου
οικοτουρισµού µε τη διεύρυνση εναλλακτικών περιηγητικών διαδροµών.
(www.pindos-explorer.gr)
Η επαρχιακή οδός παράκαµψης της Χρυσοµηλιάς: Η εν λόγω
επαρχιακή οδός, που βρίσκεται στο στάδιο της µελέτης, έχει µήκος
περίπου 3 km και ανήκει στην κατηγορία (Ε) ή (Ζ) των επαρχιακών οδών,
µε καθαρό πλάτος λωρίδων κυκλοφορίας 300 m. Πρόκειται ουσιαστικά για
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διάνοιξη νέας οδού για την παράκαµψη του οικισµού της Χρυσοµηλιάς, και
εντάσσεται στο έργο: «Βελτίωση και Ασφαλτόστρωση της Όδού Γέφυρα
Κουκουράβα – Χρυσοµηλιά – Εθνική Οδός Τρικάλων – Άρτας». Η περιοχή
κατασκευής του έργου βρίσκεται εξ ολοκλήρου στην περιοχή µελέτης
ανατολικά του ∆.∆. Χρυσοµηλιάς του ∆ήµου Κλεινοβού. Η ολοκλήρωση
του έργου αναµένεται να παρακάµψει το υποτυπώδες εσωτερικό οδικό
δίκτυο του οικισµού και να συνδέσει τις δύο υπάρχουσες οδούς που
βρίσκονται στα βόρεια και νότιά του, οι οποίες συνδέουν την Εθνική Οδό
Τρικάλων – Ιωαννίνων µε την υπό κατασκευή Εθνική Οδό Τρικάλων –
Άρτας, αποσυµφορίζοντας παράλληλα τον οδικό άξονα Τρικάλων – Πύλης
– Ελάτης – Περτουλίου.
Το Χιονοδροµικό Κέντρο Μαρόσας: Το προγραµµατιζόµενο
χιονοδροµικό κέντρο της Μαρόσας, που βρίσκεται στα όρια της
προστατευόµενης περιοχής έχει σκοπό να καλύψει τις αυξηµένες ανάγκες
των επισκεπτών στην περιοχή, αφού το υφιστάµενο χιονοδροµικό κέντρο
Περτουλίου παρά την πρόσφατη επέκτασή του δεν επαρκεί. Η κατασκευή
του, αναµένεται να συµβάλλει στη διεύρυνση του τουριστικού δυναµικού.
Επέκταση του Χώρου Στάθµευσης στο Χιονοδροµικό Κέντρο
Περτουλίου: Η επέκταση του υπάρχοντος χώρου στάθµευσης του
Χιονοδροµικού Κέντρου Περτουλίου, βρίσκεται σε εξέλιξη και θα καταλάβει
επιφάνεια 500 m2 περίπου και θα έχει χωρητικότητα 50 επιβατηγών
αυτοκινήτων. Ο υπό κατασκευή χώρος βρίσκεται βόρεια του υπάρχοντος
parking και ακριβώς απέναντι (δυτικά) από τις εγκαταστάσεις του
χιονοδροµικού κέντρου. Οι εργασίες κατασκευής είναι σε εξέλιξη και ο
χώρος αναµένεται να παραδοθεί προς χρήση.
Υδραυλικά

έργα

–

λιµνοδεξαµενές:

Με

βάση

τη

µελέτη

αξιολόγησης λιµνοδεξαµενών και φραγµάτων του Υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης, στην οποία εξετάστηκαν 46 περιπτώσεις κατασκευής τέτοιων
έργων για την περιοχή µελέτης προβλέπονται τα παρακάτω έργα:
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•

Περιοχή Βιτουµά – Φιλύρας – Πύλης: Το εν λόγω έργο αναφέρεται στη

συνολική αρδεύσιµη έκταση 12.600 στρεµµάτων. Ως καλύτερες θέσεις για
τη συλλογή και αποθήκευση υδάτων βρέθηκαν οι λιµνοδεξαµενές Βιτουµά,
Φιλύρας και Πύλης.
•

Περιοχή Καστανιάς: Το έργο αναφέρεται στην κατασκευή της

λιµνοδεξαµενής Καστανιάς.
Πέραν των παραπάνω αναφερθέντων έργων, των οποίων η σηµασία και
η επίδρασή τους ξεφεύγει και αυτών των ορίων της ευρύτερης περιοχής
µελέτης αναπτύσσονται αλλά και πρόκειται να αναπτυχθούν έργα και
δράσεις χρηµατοδοτούµενες από προγράµµατα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Συνοπτικά ωστόσο παρουσιάζονται τα έργα αυτά µε την επισήµανση
ότι πολλά από αυτά βρίσκονται σε επίπεδο προτάσεων.
Πρόγραµµα Leader Καλαµπάκας – Πύλης – Φαρκαδόνας –
Οιχαλίας: Πρόκειται για κοινοτική πρωτοβουλία, η δράση της οποίας
εκτείνεται σε όλη τη µελετώµενη περιοχή µε στόχο να συµβάλλει στην
αύξηση της απασχόλησης και των αγροτικών δραστηριοτήτων, να µειώσει
τον ρυθµό εγκατάλειψης της υπαίθρου, να αντιµετωπίσει την αυξανόµενη
αποµόνωση

των

αποµακρυσµένων

περιοχών,

να

συµβάλλει

στη

συµπλήρωση του αγροτικού εισοδήµατος, να ενσωµατώσει την καινοτοµία
και τις νέες τάσεις των αγορών και υπηρεσιών, να συνεισφέρει στην
προστασία του περιβάλλοντος.
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Το Leader περιλαµβάνει δράσεις στα ακόλουθα Μέτρα:

1. Τεχνική στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης
2. Αγροτουρισµός
3. Μικρές επιχειρήσεις, βιοτεχνία, παρεχόµενες τοπικές υπηρεσίες
4. Επιτόπια

αξιοποίηση,

εµπορευµατοποίηση

της

γεωργικής

και

δασοκοµικής παραγωγής
5. Προστασία του περιβάλλοντος και περιβάλλοντος χώρου
Στο πλαίσιο της ίδιας πρωτοβουλίας υλοποιούνται από το Κέντρο
Στρατηγικού Σχεδιασµού «ΠΙΝ∆ΟΣ» τα ακόλουθα Μέτρα:
1. Επαγγελµατική κατάρτιση
2. Αγροτο-τουρισµός
3. Μικρές επιχειρήσεις, βιοτεχνία, παρεχόµενες τοπικές υπηρεσίες
4. Επιτόπια

αξιοποίηση,

εµπορευµατοποίηση

της

γεωργικής

και

δασοκοµικής παραγωγής
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4. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
4.1.

Αβιοτικό Περιβάλλον

4.1.1. Κλιµατολογικά στοιχεία – Μετεωρολογικά δεδοµένα
Τα κλιµατικά στοιχεία µιας περιοχής διαδραµατίζουν τον σπουδαιότερο
ρόλο στη διαµόρφωση του υδρολογικού ισοζυγίου αυτής, καθώς και για τη
δηµιουργία ασταθών καιρικών συνθηκών.(Warrick et al, 1990)
Οι κύριοι συντελεστές που διαµορφώνουν το κλίµα είναι τα
ατµοσφαιρικά κατακρηµνίσµατα (βροχή, χιόνι, χαλάζι), η θερµοκρασία και
η υγρασία.
Η κατανοµή της ετήσιας βροχόπτωσης στην περιοχή µελέτης διατηρεί
το χαρακτηριστικό του Μεσογειακού τύπου, δηλαδή η περίοδος των
περιορισµένων βροχοπτώσεων (ξηρά περίοδος) συµπίπτει µε τη θερµή
περίοδο.
Στην περιοχή µελέτης δεν λειτουργεί µετεωρολογικός σταθµός της
Ε.Μ.Υ.

Ο

πλησιέστερος

εν

λειτουργία

και

µε

πλήρη

καταγραφή

µετεωρολογικών δεδοµένων είναι ο σταθµός στην πόλη των Τρικάλων. Ο
σταθµός των Τρικάλων βρίσκεται σε απόλυτο υψόµετρο 114,00 m και οι
γεωγραφικές του συντεταγµένες είναι το µεν γεωγραφικό πλάτος (φ) 39ο
33′, το δε γεωγραφικό µήκος (λ) 21ο 46′. Αν και η περιοχή µελέτης
βρίσκεται υψοµετρικά 500 – 900 m υψηλότερα, απ’ ότι ο σταθµός των
Τρικάλων µε αποτέλεσµα να παρουσιάζονται

διαφοροποιήσεις

στα

κλιµατολογικά στοιχεία των δύο περιοχών, χρησιµοποιούνται τα δεδοµένα
του συγκεκριµένου σταθµού ελλείψει παρόµοιων στοιχείων από την
περιοχή µελέτης.
Στην περιοχή µελέτης λειτουργούν επίσης και οι βροχοµετρικοί
σταθµοί του Περτουλίου (1.260 m), της Ελάτης (900 m), της Κρανιάς (952
m) και Ασπροποτάµου (1.050 m).
Από προηγούµενες εργασίες στην περιοχή έρευνας, προέκυψε ότι η
κατανοµή των βροχοπτώσεων µειώνεται από τα ∆υτικά (ορεινός όγκος
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Νότιας Πίνδου) προς τα Ανατολικά (κορυφές Κόζιακα) και αυξάνεται από
τα πεδινά προς τα ορεινά. Κατά τη διάρκεια των θερινών µηνών έχουµε
συχνή

εκδήλωση

βροχοπτώσεων

µεγάλης

έντασης

αλλά

βραχείας

διάρκειας, µε αποτέλεσµα το σύνολο του βρόχινου νερού να απορρέει
επιφανειακά.
Η γνώση της κατανοµής της θερµοκρασίας συµβάλλει στην καλύτερη
µελέτη της υδρολογίας µιας περιοχής. Από τα στοιχεία του πίνακα 9 που
ακολουθεί, διαπιστώνουµε ότι οι διαφορές της θερµοκρασίας µεταξύ
χειµώνα και άνοιξης, όπως επίσης και µεταξύ καλοκαιριού και φθινοπώρου
είναι σηµαντικές.
Πίνακας 9. Μέση µηνιαία θερµοκρασία, µέγιστες και ελάχιστες
τιµές σε οC του σταθµού των Τρικάλων κατά την περίοδο 1973 –
1993.
Μήνας

Μέση τιµή

Μέγιστη

Ελάχιστη

θερµοκρασίας

θερµοκρασία

θερµοκρασία

Ιανουάριος

5,30

7,40

2,40

Φεβρουάριος

6,80

11,80

3,10

Μάρτιος

10,70

13,70

3,70

Απρίλιος

15,20

18,20

12,60

Μάϊος

20,30

22,70

17,80

Ιούνιος

25,50

27,40

23,20

Ιούλιος

27,40

30,10

25,60

Αύγουστος

26,20

28,00

23,60

Σεπτέµβριος

22,60

24,70

20,70

Οκτώβριος

16,60

19,40

14,50

Νοέµβριος

10,30

12,70

6,60

∆εκέµβριος

6,30

9,20

2,30

Ετήσια

16,10

17,20

15,20

Πηγή: Πάλλας et al, 2001
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4.1.2. Γεωµορφολογία – Γεωλογία – Στοιχεία Εδαφών
4.1.2.1.

Μορφολογία – Μορφολογικά χαρακτηριστικά

Η περιοχή Ασπροποτάµου – Κόζιακα Ν. Τρικάλων, οριοθετείται από το
δυτικό τµήµα της Θεσσαλικής πεδιάδας ανατολικά, βόρεια από τους
ορεινούς όγκους των Χασίων, δυτικά από τις κορυφές Λάκµος ή Περιστέρι
(2.295 m) και Αθαµανικά Όρη ή Τζουµέρκα (2.429 m) και νότια από τους
ορεινούς όγκους της νότιας Πίνδου µε υψηλότερες κορυφές την Τούρλα
(1.781 m), τις Τσούκες (1.706 m) και τα Καραβούλια (1.862 m).
Η πιο πάνω περιοχή ορίζεται από τις γεωγραφικές συντεταγµένες φ:
39ο 26′ έως 39ο 46′ βόρειο γεωγραφικό πλάτος και λ: 21ο 14′ έως 21ο 40′
ανατολικό γεωγραφικό µήκος.
Στην περιοχή αυτή διακρίνονται δύο τµήµατα, εκατέρωθεν της
ισοϋψούς καµπύλης ή των 250 m. Το πεδινό τµήµα (ανατολικό) µε
απόλυτο υψόµετρο µέχρι 250 m και το ορεινό τµήµα (δυτικό) µε απόλυτο
υψόµετρο µεγαλύτερο των 250 m.
Η µορφολογική της εικόνα είναι αποτέλεσµα της ισορροπίας που
επέρχεται από τη δράση δύο αντιθέτως δρώντων παραγόντων. Αφενός µεν
της αποσάθρωσης (µηχανικής και χηµικής) και διάβρωσης των γεωλογικών
σχηµατισµών,

αφετέρου

δε

της

αντίστασης

που

εµφανίζουν

τα

επηρεαζόµενα πετρώµατα απέναντι στη διάβρωση και στην κατείσδυση
του επιφανειακού νερού προς το εσωτερικό τους.
4.1.2.2.

Υδρογραφικό ∆ίκτυο – Λεκάνες Απορροής

Η υπόψη περιοχή αποστραγγίζεται από δύο µεγάλους ποταµούς, τον
Πηνειό ποταµό προς τα ανατολικά, τον οποίο τροφοδοτούν όλοι οι ποταµοί
και χείµαρροι που πηγάζουν στους ορεινούς όγκους των Χασίων,
Αντιχασίων και του Κόζιακα. Ενώ στο δυτικό τµήµα η αποστράγγιση γίνεται
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από

τον

Αχελώο

ποταµό,

ο

οποίος

είναι

αποδέκτης

όλων

των

υδατορευµάτων που έχουν τις πηγές τους στους ορεινούς όγκους του
Λάκµου, των Τζουµέρκων και της Νότιας Πίνδου. Γενικά, µπορούµε να
πούµε ότι η περιοχή έχει ένα πυκνό υδρογραφικό δίκτυο.
4.1.2.3. Γεωλογικοί Σχηµατισµοί
Το γεωλογικό υπόβαθρο της υπό εξέταση περιοχής, καθώς και η γύρω
από αυτήν περιοχή, ανήκουν από γεωτεκτονικής άποψης σε δύο
διαφορετικές αλλά γειτνιάζουσες Ελληνίδες ζώνες, στην Υποπελαγονική
ζώνη καθώς και στη ζώνη Ωλονού – Πίνδου.
4.1.2.4. Τεχνικογεωλογικά προβλήµατα
Η γεωλογική δοµή, η µορφολογία και οι κλιµατικές συνθήκες που
επικρατούν στην περιοχή, συντελούν στη διαµόρφωση του «χαρακτήρα
των γεωτεχνικών συνθηκών».
Σε γενικές γραµµές οι συνθήκες ισορροπίας στην υπό µελέτη περιοχή,
είναι ασταθείς και συνοδεύονται από την εκδήλωση κατολισθητικών
κινήσεων, θραύσεων, καταπτώσεων και καθιζήσεων.
4.1.3. Ορυκτοί πόροι
Στην περιοχή Ασπροποτάµου – Κόζιακα δεν παρατηρείται ιδιαίτερη
εξορυκτική δραστηριότητα, αφού απουσιάζουν εντελώς λατοµικές και
µεταλλευτικές µονάδες εξόρυξης.
Η

µόνη

δραστηριότητα

εκµετάλλευσης

φυσικών

πόρων

που

παρατηρείται γίνεται στην περιοχή των ανατολικών παρυφών του Κόζιακα
και κατά µήκος της κοίτης του Πηνειού, µε απόληψη ποταµοχειµάρριου
υλικού (αµµοχάλικο). Το υλικό αυτό είναι κατάλληλο για τη χρήση σε
διάφορα τεχνικά έργα (οδοποιία, οικοδοµικές εργασίες, κ.ά.).
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4.1.4. Υδρολογία και Ποιότητα νερών
4.1.4.1.

Υδρολογία της περιοχής µελέτης

Στην περιοχή µελέτης αναπτύσσονται δύο κύριες λεκάνες απορροής. Η
λεκάνη του άνω ρου του Πηνειού ποταµού στα ανατολικά και προς το
πεδινό τµήµα της Θεσσαλίας και η λεκάνη του άνω ρου του Αχελώου
ποταµού προς τα ∆υτικά, στην ορεινή περιοχή του Ασπροποτάµου.
1) Ποιότητα επιφανειακών νερών
Τα ποτάµια και παραποτάµια ύδατα του Άνω Ρου του Αχελώου είναι
σχεδόν ανεκµετάλλευτα. Κατά µήκος της κύριας κοίτης και των
σηµαντικότερων υδατορευµάτων παρατηρείται εποχιακή αλιεία, που σε
ορισµένες περιπτώσεις είναι υπέρµετρη. Τα τελευταία χρόνια καταβάλλεται
µια προσπάθεια τουριστικής αξιοποίησης των υδάτων του Αχελώου
ποταµού και των παραποτάµων του, µέσω του οικοτουρισµού. Προς την
πλευρά αυτή αποσκοπεί και η κατασκευή του πρότυπου κέντρου ποτάµιων
δραστηριοτήτων (κανόε-καγιάκ), το οποίο βρίσκεται στη θέση συµβολής
του Ρέµατος Ασπροποτάµου µε το Ρέµα Τρία Ποτάµια.
Αντίθετα, η κύρια χρήση των επιφανειακών υδάτων του Πηνειού
ποταµού και των παραποτάµων του, είναι για την άρδευση των παρόχθιων
και όχι µόνο γεωργικών εκτάσεων. Συχνή είναι η κατασκευή πρόχειρων
επιχωµάτων µικρού ύψους, για τη συγκράτηση των υδάτων, ώστε να
χρησιµοποιηθούν για τον σκοπό αυτό. Όπως στον Αχελώο ποταµό έτσι και
στον Πηνειό η ερασιτεχνική αλιεία είναι σύνηθες φαινόµενο.
∆εδοµένου ότι οι χρήσεις γης στην παρόχθια ζώνη του Πηνειού
ποταµού είναι είτε οικιστικές ή αγροτικές, η ποιότητα των νερών του
ποταµού εξαρτάται από τις επιβαρύνσεις που προέρχονται από τις
δραστηριότητες αυτές.
Αντίθετα,

ο

Αχελώος

ποταµός

δεν

παρουσιάζεται

ιδιαίτερα

επιβαρυµένος, αφού στην ευρύτερη περιοχή του Ασπροποτάµου τόσο η
γεωργία, όσο και η κτηνοτροφία, δεν γνωρίζουν µεγάλη άνθηση.
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2) Ποιότητα υπόγειων υδάτων
Οι υπόγειοι υδροφορείς της περιοχής δέχονται πιέσεις από την
ανθρωπογενή δραστηριότητα. Έτσι η ποιότητά τους επηρεάζεται από τη
γεωργική

δραστηριότητα

της

περιοχής

εφόσον

µέρος

των

χρησιµοποιούµενων για λίπανση ουσιών καταλήγει σ’ αυτούς. Επίσης, από
την κατείσδυση επιβαρυµένων υγρών από τους σηπτικούς βόθρους που
χρησιµοποιούνται για αποχέτευση στους οικισµούς της περιοχής και από τη
διάθεση των στερεών αποβλήτων στην περιοχή.
4.1.5. Στοιχεία ποιότητας ατµόσφαιρας – ηχορύπανση
Η ορεινή διαµόρφωση της περιοχής και το είδος των παραγωγικών
δραστηριοτήτων που αναπτύσσονται στην περιοχή συµβάλλουν ώστε να
µην υπάρχουν προβλήµατα υποβάθµισης της ποιότητας της ατµόσφαιρας.
Κάποια προβλήµατα ηχορύπανσης και υποβάθµισης της ποιότητας της
ατµόσφαιρας δηµιουργούνται σε ορισµένους οικισµούς, µε τουριστική
κίνηση

όπως

η

Ελάτη.

Τα

προβλήµατα

αυτά

εντοπίζονται

τους

καλοκαιρινούς κυρίως µήνες και προέρχονται από τον µεγάλο αριθµό
τροχοφόρων που συγκεντρώνονται στον οικισµό σε συνδυασµό µε την
έλλειψη

θέσεων

στάθµευσης.

Επίσης,

προβλήµατα

δυσοσµίας

δηµιουργούνται από τις οργανωµένες κτηνοτροφικές µονάδες (ιδίως
χοιροστάσια), τα οποία είναι συγκεντρωµένα σε ορισµένους οικισµούς,
όπως η Πιαλεία.
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4.1.6. Ποιοτικός

και

ποσοτικός

προσδιορισµός

χλωρίδας,

φυτοκάλυψης και πανίδας
4.1.6.1.

Χλωρίδα

Η χλωρίδα της περιοχής δεν έχει µελετηθεί διεξοδικά. Από τα µέχρι
σήµερα στοιχεία δεν είναι γνωστός ο ακριβής αριθµός των ειδών που
απαντώνται στην περιοχή.
Πίνακας 10. Κατάλογος ειδών χλωρίδας που απαντώνται στην
περιοχή Ασπροποτάµου – Κόζιακα
Πτεριδόφυτα

7 είδη

Γυµνόσπερµα

4 είδη

Αγγειόσπερµα (∆ικοτυλήδονα)

286 είδη

Αγγειόσπερµα (Μονοκοτυλήδονα)

76 είδη

4.1.6.2.

Πανίδα

Οι ζωικοί οργανισµοί, η παρουσία των οποίων αναφέρεται στην
περιοχή Ασπροποτάµου – Κόζιακα είναι πολλοί και αναδεικνύουν την
πλούσια βιολογική ποικιλοµορφία της περιοχής.
Σηµαντικά είδη σπονδυλωτών είναι οι ανώτεροι καταναλωτές, που
θεωρούνται είδη κλειδιά για τα οικοσυστήµατα.(Williamson, 1972) Αυτά
στην περιοχή µελέτης είναι η αρκούδα, ο λύκος και τα αρπακτικά πτηνά.
Τα είδη, η παρουσία των οποίων προέκυψε από τις επιτόπου
παρατηρήσεις των µελετητών έχει ως εξής:
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Πίνακας 11. Είδη πανίδας της περιοχής Ασπροποτάµου - Κόζιακα
Ασπόνδυλα

11 είδη

Ιχθυοπανίδα

9 είδη

Αµφίβια

7 είδη

Ερπετά

15 είδη

Ορνιθοπανίδα

89 είδη

Θηλαστικά

10 είδη

Οι λόγοι δραµατικής ελάττωσης των νεκροφάγων πτηνών φαίνεται να
είναι κυρίως η διασπορά παράνοµων δηλητηριωδών δολωµάτων για τον
έλεγχο πληθυσµού αλεπούδων, αδέσποτων σκύλων και λύκων που
προξενούν ζηµιές στο ζωικό κεφάλαιο σε συνδυασµό µε τη µείωση της
ορεινής κτηνοτροφίας. Επιπροσθέτως, η καλύτερη φύλαξη των κοπαδιών,
η µειωµένη θνησιµότητα των ζώων και η καλύτερη «διαχείριση» των
νεκρών ζώων (αποµάκρυνση, ταφή κ.λπ.) µειώνει ακόµη περισσότερο τη
διαθέσιµη τροφή των αρπακτικών πτηνών. (Hof et al, 1998)
Η αρκούδα, η οποία κατατάσσεται στα κινδυνεύοντα είδη, απαντάται
σε όλη την περιοχή Ασπροποτάµου – Κόζιακα, η οποία αποτελεί τµήµα της
συνολικής συνεχούς κατανοµής του ζώου στην οροσειρά της Πίνδου.
Σύµφωνα µε µαρτυρίες κατοίκων των χωριών όλης της περιοχής, ο
πληθυσµός των αρκούδων έχει αυξηθεί τα τελευταία 10 χρόνια. Αυτό
επιβεβαιώνεται και από την αύξηση των ζηµιών στο κτηνοτροφικό και
ζωικό κεφάλαιο και τη µόνιµη παρουσία ζώων τα τελευταία χρόνια σε
περιοχές οριακού βιοτόπου. Η αρκούδα έχει συνεπώς καταλάβει όλον τον
υπάρχοντα βιότοπο, µε ενδείξεις πολύ καλής αναπαραγωγικής επιτυχίας.

61

4.1.6.3.

Βλάστηση

Η βλάστηση είναι αποτέλεσµα της συνδυασµένης µακροχρόνιας
επίδρασης του κλίµατος, της γεωλογικής σύστασης, του εδάφους, της
χλωρίδας και της ανθρώπινης επίδρασης. (Brouwer et al, 1998)
Ολόκληρη η περιοχή του Κόζιακα αποτελείται από ηµιορεινές και
ορεινές εκτάσεις µε κύριο χαρακτηριστικό την ύπαρξη αρκετά εκτεταµένων
αµιγών δασών ελάτης στην ορεινή περιοχή. Στα µεγάλα υψόµετρα πάνω
από τα δασόρια απαντώνται µεγάλης έκτασης λιβαδικές διαπλάσεις, κυρίως
στις κορυφές των ορεινών όγκων. Στις στενές λωρίδες κατά µήκος των
ρεµάτων

και

ποταµών

της

περιοχής

εµφανίζεται

χαρακτηριστική

παραποτάµια βλάστηση.
Ένα µεγάλο τµήµα της περιοχής αποτελείται από αγροτικές εκτάσεις,
καλλιεργειών κυρίως σιτηρών, στις χαµηλότερες θέσεις σε εδάφη µε
οµαλές κλίσεις, διάσπαρτες ανάµεσα στα δρυοδάση της περιοχής. Τέλος
ένα µικρό ποσοστό αποτελείται από άγονες βραχώδεις εκτάσεις.
Συγκεκριµένα στην υπό µελέτη περιοχή εµφανίζονται οι παρακάτω
µονάδες βλάστησης:
1. Η βλάστηση των φυλλοβόλων δέντρων
2. Η βλάστηση της ελάτης
3. Η βλάστηση της µαύρης πεύκης
4. Η βλάστηση των συστάδων οξιάς
5. Η βλάστηση της ζώνης πουρναριού – γαύρου
6. Η βλάστηση των ορεινών λειβαδιών
7. Η αζωνική παραποτάµια βλάστηση
Παραδοσιακά τα παραπάνω δάση προσέφεραν στο παρελθόν την
πρώτη ύλη για καυσόξυλα και τροφή για τα κοπάδια κατά τη διάρκεια του
χειµώνα. Αξίζει να προσθέσουµε την αρνητική επίδραση των πυρκαγιών
που εκδηλωνόταν κατά καιρούς στο παρελθόν.
Σήµερα τα δάση βρίσκονται κάτω από τη συστηµατική διαχείριση της
∆ασικής Υπηρεσίας µε στόχο την αναγωγή τους σε υψηλά δάση, κυρίως
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µέσω της καλλιεργητικής οδού. Επίσης, µέριµνά της είναι η διατήρηση και
βελτίωση του προστατευτικού και οικολογικού χαρακτήρα των δασών.
Οι λιβαδικές διαπλάσεις είναι συνήθως δευτερογενείς που προήλθαν
από τη µακροχρόνια και συνεχή υποβάθµιση των δασών. Κύρια αίτια της
υποβάθµισης αποτελούν οι πυρκαγιές και η υπερβόσκηση. (Brandshaw,
1983)
4.1.6.4.

Περιοχές προστασίας της φύσης

Οι θεσµοθετηµένες ζώνες που βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή
Ασπροποτάµου – Κόζιακα είναι οι εξής:
α) Καταφύγια Άγριας Ζωής
Αποτελούν ένα αποτελεσµατικό µέτρο για την προστασία της άγριας
πανίδας και κυρίως της θηραµατοπανίδας. Μέσα στις περιοχές αυτές, οι
οποίες είναι καθορισµένες και οριοθετηµένες µε πινακίδες σήµανσης,
επικρατούν ευνοϊκές οικολογικές συνθήκες, που δίνουν τη δυνατότητα στο
θήραµα να προστατευτεί και να αναπτυχθεί, αφού εξασφαλίζονται εντός
των περιοχών αυτών, οι βασικές ανάγκες του ζώου σε ό,τι αφορά την
τροφή και το νερό, διότι απαγορεύεται αυστηρά η άσκηση της θήρας,
εντός των ορίων τους.(Carrol, 1992) Στην περιοχή υπάρχουν τα εξής
καταφύγια άγριας ζωής:
•

Έλατος – Σεκόρες – Νάνα κ.λπ. περιοχή δηµόσιου δάσους
Στεφανίου – Ασπροποτάµου

•

Κούτσουρα – Τζακούτα – Μνήµατα κ.λπ. Το καταφύγιο βρίσκεται
στην

περιοχή

του

Ασπροποτάµου

στα

όρια

των

κοινοτήτων

Κατάφυτου, Πλάκα, Ανθούσα.
β) Ελεγχόµενη κυνηγετική περιοχή «ΚΟΖΙΑΚΑ»
Η ελεγχόµενη κυνηγετική περιοχή «ΚΟΖΙΑΚΑ» έχει έκταση 483.000
στρέµµατα. Η Ε.Κ.Π. είναι µια προστατευόµενη περιοχή επαρκώς
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οριοθετηµένη και καθορισµένη µε πινακίδες σήµανσης και χαρακτηριστικά
φυσικά όρια όπως ποτάµια, δρόµοι κ.λπ.
Εντός της Ε.Κ.Π. ζουν διάφορα θηραµατικά είδη, των οποίων το κυνήγι
επιτρέπεται σε κυνηγούς υπό όρους, δηλαδή κατόπιν ειδικής άδειας.
γ) Πανεπιστηµιακό ∆άσος Περτουλίου
Το ∆ηµόσιο ∆άσος Περτουλίου παραχωρήθηκε από το ∆ηµόσιο στο
Αριστοτέλειο

Πανεπιστήµιο

Θεσσαλονίκης,

για

σκοπούς

πρακτικής

εξάσκησης των φοιτητών της ∆ασολογίας, ερευνητικούς και εγκατάστασης
πρότυπης ∆ασοπονίας.
δ) Ένταξη σε βάσεις δεδοµένων µε σκοπό την προστασία
Μέχρι σήµερα η περιοχή του Κόζιακα – Ασπροποτάµου έχει ενταχθεί
στις εξής βάσεις δεδοµένων ως προτεινόµενη περιοχή για προστασία.
•

Πρόγραµµα CORINE της Ε.Ε. (περιλαµβάνει σηµαντικές περιοχές για τη
χλωρίδα και την πανίδα σε όλες τις χώρες της Ε.Ε.)(Born, 1999)

•

Σηµαντικές περιοχές για τα πουλιά στην Ελλάδα (περιλαµβάνει
περιοχές µε σπάνια και απειλούµενα είδη πουλιών σε Ευρωπαϊκό
επίπεδο). Η περιοχή του Κόζιακα χαρακτηρίσθηκε ως σηµαντική λόγω
της διαβίωσης σπάνιων αρπακτικών και δασόβιων ειδών.

•

Πρόγραµµα «Φύση 2000», το οποίο περιλαµβάνει περιοχές, στις οποίες
έχουν καταγραφεί σηµαντικά είδη χλωρίδας, πανίδας και οικοτόπων και
οι οποίες ενδέχεται να ενταχθούν στο Ευρωπαϊκό ∆ίκτυο Οικοτόπων.
Οι περιοχές Ασπροπόταµος – Κόζιακας έχουν ενταχθεί στον Εθνικό
Κατάλογο «Φύση 2000».

ε) Αναδασωτέες εκτάσεις
Για την περιοχή µελέτης σύµφωνα µε τα στοιχεία της ∆ασικής
Υπηρεσίας έχουν κηρυχθεί ως αναδασωτέα, δάση και δασικές εκτάσεις που
καταστράφηκαν από πυρκαγιές.
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4.2.

Ανθρωπογενές περιβάλλον

4.2.1. ∆ηµογραφικά στοιχεία
4.2.1.1.

Γενικά στοιχεία

Η περιοχή µελέτης που αποτελείται από τµήµα των ∆ήµων Αιθήκων,
Καλαµπάκας, Κλεινοβού, Κόζιακα, Πιαλείας, Πύλης και της κοινότητας
Ασπροποτάµου, το 2001 κατοικούνταν από 10.347 κατοίκους που
αποτελούσε το 7,44% του συνολικού πληθυσµού του Νοµού Τρικάλων.
Πίνακας 12. Πληθυσµός περιοχής
Ο.Τ.Α.

Πληθυσµός 2001

Πληθυσµός
∆.∆./Πληθυσµός
Περιοχής Μελέτης

∆ήµος Αιθήκων

1.833

17,72

Κοιν. Ασπροποτάµου

800

7,73

∆ήµος Καλαµπάκας

1.390

13,43

∆ήµος Κλεινοβού

1.760

17,01

∆ήµος Κόζιακα

1.550

14,98

∆ήµος Πιαλείας

1.410

13,63

∆ήµος Πύλης

1.604

15,50

ΣΥΝΟΛΟ

ΠΕΡΙΟΧΗΣ 10.347

100,00

ΜΕΛΕΤΗΣ
Πηγή: Στοιχεία ΕΣΥΕ
4.2.1.2.

∆οµικά χαρακτηριστικά

Ο πληθυσµός της περιοχής µελέτης επιµεριζόµενος σε µεγάλες
ηλικιακές οµάδες µας δίνει τα εξής αποτελέσµατα: το 19,50% έχει ηλικία
από 0 έως 14 έτη, το 63,72% έχει ηλικία από 15 έως και 64 έτη, ενώ το
υπόλοιπο 17,42% έχει ηλικία από 65 έτη και πάνω.
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Παρατηρείται λοιπόν ότι η περιοχή µελέτης έχει µεγάλο ποσοστό
γεροντικού πληθυσµού.
4.2.1.3.

Απασχόληση

Η περιοχή µελέτης παρουσιάζει µεγάλο ποσοστό απασχολούµενο στον
πρωτογενή τοµέα, της τάξης του 46,94%.
Στον δευτερογενή τοµέα, η περιοχή µελέτης παρουσιάζει ποσοστό
18,27%.
Τέλος, στον τριτογενή τοµέα η περιοχή µελέτης έχει ποσοστό της
τάξης του 20,87%.
4.2.2. ∆ίκτυα Τεχνικής και Κοινωνικής υποδοµής
4.2.2.1.

∆ίκτυα Τεχνικής υποδοµής

Α. Οδικό δίκτυο
Σύµφωνα µε τα στοιχεία της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών της
Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης Τρικάλων, το Εθνικό ∆ίκτυο στην περιοχή
µελέτης ανέρχεται σε 61,10 km. Το επαρχιακό δίκτυο ανέρχεται σε 133,80
km. (www.trikalacity.gr)
Τα κυριότερα χαρακτηριστικά του οδικού δικτύου της περιοχής είναι:
•

µέτρια ποιότητα οδοστρώµατος

•

εδαφολογικά προβλήµατα µε εκτεταµένα φαινόµενα κατολισθήσεων
και φερτών υλικών

•

κακός έως µέτριος γεωµετρικός σχεδιασµός

•

προβλήµατα προσπέλασης κατά τη διάρκεια του χειµώνα εξαιτίας του
παγετού, της σκίασης του δρόµου και των έντονων κλίσεων
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Β. ∆ίκτυο αποχέτευσης οµβρίων
Στην περιοχή παρατηρείται σοβαρή έλλειψη δικτύων αποχέτευσης
οµβρίων.
Γ. ∆ιάθεση – Αποκοµιδή απορριµµάτων
Η διαχείριση των απορριµµάτων δεν γίνεται µε οργανωµένο τρόπο και
κρίνεται ανεπαρκής.
Η διάθεση των απορριµµάτων γίνεται σε πρόχειρες χωµατερές, µε
καύση ή ανεξέλεγκτη απόρριψη, µε αποτέλεσµα να έχουµε µεγάλη
επιβάρυνση του περιβάλλοντος.
∆. ∆ίκτυο ∆ΕΗ
Χαρακτηριστικό πρόβληµα που εµφανίζεται στην περιοχή µελέτης όσον
αφορά τη σταθερότητα του δικτύου είναι οι συνεχείς διακοπές του
ρεύµατος που οφείλονται στις ακραίες καιρικές συνθήκες και στην
παλαιότητα του δικτύου της ∆ΕΗ.
Ε. ∆ίκτυο ΟΤΕ και Κινητής Τηλεφωνίας
Το πρόβληµα των τηλεπικοινωνιών της περιοχής, λόγω άσχηµων
καιρικών συνθηκών, έχει βελτιωθεί σηµαντικά. Ανάλογη βελτίωση έχει
σηµειωθεί και στην κινητή τηλεφωνία.
Ζ. ∆ίκτυα ύδρευσης
Γενικά, τα δίκτυα της περιοχής χαρακτηρίζονται από την παλαιότητά
τους, τις υψηλές απώλειες, τις συχνές βλάβες εξαιτίας της κακοκαιρίας,
αλλά και από την αποσπασµατική και χωρίς ολοκληρωµένο σχεδιασµό
επέκτασή τους.

67

Η. ∆ίκτυο Αποχέτευσης Λυµάτων
Στην περιοχή µελέτης δεν αναφέρεται ύπαρξη αποχετευτικού δικτύου
λυµάτων ούτε

η

λειτουργία µονάδων βιολογικού καθαρισµού

και

επεξεργασίας λυµάτων ακόµα και στα οικιστικά κέντρα που σηµειώνονται
αξιόλογες αστικές χρήσεις.
Το σηµαντικότερο πρόβληµα εντοπίζεται στην περιοχή του ∆ήµου
Πιαλείων εξαιτίας της λειτουργίας των χοιροτροφικών µονάδων και των
αποβλήτων τους.
4.2.2.2.

∆ίκτυα Κοινωνικής Υποδοµής

Α. Υγεία – Πρόνοια
Η περιοχή µελέτης εξυπηρετείται από το Γενικό Νοσοκοµείο Τρικάλων
και από τα δύο Κέντρα Υγείας Καλαµπάκας και Πύλης.
Β. Εκπαίδευση
Στα ∆ηµοτικά ∆ιαµερίσµατα της περιοχής µελέτης η ποσοτική
µεταβολή στον αριθµό των µαθητών, ακολουθεί τη γενικότερη πτωτική
δηµογραφική τάση της τελευταίας δεκαετίας.
4.2.3. Κάλυψη Γης – Χρήσεις γης και Συγκρούσεις χρήσεων γης
Α. Κάλυψη γης
Τα δάση στην περιοχή µελέτης καλύπτουν ένα υψηλό ποσοστό
(49,80% έναντι 31,08% του Νοµού Τρικάλων), σε αντίθεση µε τις
καλλιεργούµενες εκτάσεις (7,18% έναντι 19,33% του Νοµού).
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Β. Συγκρούσεις χρήσεων γης
Η περιοχή µελέτης στο µεγαλύτερο τµήµα της είναι δάσος και
υπόκειται σε διαχείριση από τις αρµόδιες δασικές αρχές.
Οι συγκρούσεις στην περιοχή µελέτης εντοπίζονται στους εξής τοµείς:
Η χωροθέτηση των οργανωµένων κτηνοτροφικών µονάδων και
ιδιαιτέρως των χοιροστασίων. Το πρόβληµα είναι ιδιαίτερα οξύ στην
περιοχή Φιλύρας – Πιαλείας, όπου εµφανίζονται αξιόλογες συγκεντρώσεις
χοιροτροφικών

µονάδων,

µε

αποτέλεσµα

να

έχουν

δηµιουργηθεί

προβλήµατα ρύπανσης των επιφανειακών και υπόγειων υδάτων και οσµών
στη

γύρω

περιοχή.

Εξετάζεται

η

δυνατότητα

κατασκευής

κοινού

συστήµατος διάθεσης και διαχείρισης των αποβλήτων.
Πιέσεις από ανθρωπογενείς δραστηριότητες εις βάρος του φυσικού
περιβάλλοντος

εµφανίζονται

κυρίως

στις

περιοχές

τουριστικής

έντασης.(Wood, 1995) Η ένταση αυτή προσδιορίζεται στον άξονα Ελάτης
–

Περτουλίου

–

Νεραϊδοχωρίου,

ο

οποίος

συγκεντρώνει

τα

Σαββατοκύριακα και την καλοκαιρινή περίοδο µεγάλο αριθµό τουριστών.
4.3.

Συνολική εκτίµηση της περιοχής µελέτης και σύνθεση των

στοιχείων – αξιολόγηση της κατάστασης και των τάσεων
Όπως έχουµε προαναφέρει, ο πληθυσµός στην περιοχή µελέτης
εµφανίζει πολύ µικρή αύξηση κατά τις προηγούµενες απογραφές και
εµφανή χαρακτηριστικά γήρανσης του πληθυσµού. Οι πιο παραγωγικές
ηλικίες φεύγουν για τις µεγαλύτερες αγορές εργασίας (στον νοµό ή τη
χώρα). Οι τάσεις ανάπτυξης στο σύνολο του πληθυσµού εµφανίζονται
ελαφρώς αυξητικές, γεγονός που δείχνει ότι η περιοχή παρουσιάζει µια
σταθεροποιητική κατάσταση µε τάση αύξησης δίνοντας ελπίδες ότι η
πορεία προς το µέλλον µπορεί να είναι θετική.
Η

γεωργική

παραγωγή

της

περιοχής

µελέτης

εµφανίζεται

υποβαθµισµένη εξαιτίας της ορεινής µορφολογίας, των έντονων κλίσεων,
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των επικρατουσών καιρικών συνθηκών και του µεγάλου ποσοστού
κάλυψης της περιοχής από δάση και βοσκοτόπους.
Σε αντίθεση µε τη γεωργία και τον περιορισµένο ρόλο της στην τοπική
οικονοµία, η κτηνοτροφία παρά τη µικρή µείωσή της εξακολουθεί να
συµµετέχει σηµαντικά στη διαµόρφωση των ατοµικών εισοδηµάτων. Η
κτηνοτροφία στην περιοχή µελέτης έχει χαρακτήρα νοµαδικό και εκτατικό,
υπάρχουν

όµως

και

οργανωµένες

κτηνοτροφικές

επιχειρήσεις

(βοοτροφικές, χοιροτροφικές και µελισσοκοµικές) σε ορισµένους οικισµούς
όπως τον Άγιο Βησσαρίωνα, την Πιαλεία και τα Αιθήκια. Αξιοσηµείωτο είναι
ότι στην περιοχή εµφανίζεται µεγάλος αριθµός ιπποειδών, εξαιτίας της
χρήσης τους για µεταφορά προϊόντων ξυλείας.
4.3.1. Κατάσταση και προβλήµατα διαχείρισης περιβάλλοντος
Το µεγαλύτερο τµήµα της περιοχής µας είναι δάσος, το οποίο
διαχειρίζεται µε σκοπό την απόληψη τεχνικής ξυλείας. Η διαχείριση των
δασών ασκείται από τις δασικές υπηρεσίες. Η συστηµατική και µε
επιστηµονικό τρόπο διαχείριση των δασών της περιοχής έχει συντελέσει
στην πολύ καλή κατάσταση των δασών. Για την καλύτερη διαχείριση των
δασών απαιτείται, η βελτίωση και πύκνωση του οδικού δικτύου ώστε να
βελτιωθεί η προσπελασιµότητα και να είναι εφικτή όλες τις εποχές του
χρόνου η προσπελασιµότητα για τις υλοτοµίες. Απαιτείται ακόµα η
βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των δασεργατών µε την κατασκευή
µόνιµων εγκαταστάσεων διαµονής.
Η λειτουργία του χιονοδροµικού κέντρου Περτουλίου κοντά στον
βασικό οδικό άξονα της περιοχής, καθώς επίσης οι περιορισµένες θέσεις
στάθµευσης (parking), η διέλευση και οι παρόδιες σταθµεύσεις στον
βασικό

άξονα

στο

κέντρο

της

Ελάτης,

δηµιουργούν

σηµαντικά

κυκλοφοριακά προβλήµατα που έχουν ως συνέπεια τον διπλασιασµό ή
ακόµη και τον τριπλασιασµό του χρόνου µετακίνησης των επισκεπτών ενώ
παράλληλα δηµιουργούν σηµαντικούς ρύπους στα προαναφερόµενα
σηµεία.
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Κρίνεται σκόπιµο να προχωρήσουν άµεσα οι διαδικασίες εκπόνησης
πολεοδοµικών µελετών εντός των οριοθετηµένων τµηµάτων των οικισµών
καθώς και τα σχέδια χωρικής ανάλυσης µε τη θεσµοθέτηση χρήσεων γης
σε όλη την περιοχή έτσι ώστε:
•

να περιοριστεί η περαιτέρω υποβάθµιση του δοµηµένου περιβάλλοντος

•

να εκπονηθούν τα ρυµοτοµικά σχέδια των οριοθετηµένων οικισµών για

να περιοριστούν τα φαινόµενα άναρχης δόµησης
•

να επιλυθεί οριστικά το θέµα αλληλοκάλυψης και σύγκρουσης των

χρήσεων γης
•

να προσδιοριστούν µε σαφήνεια και αυστηρότητα οι κανόνες δόµησης
Θα πρέπει επιπροσθέτως να τονιστεί ότι η διαδικασία χορήγησης

οικοδοµικών αδειών από τους δηµάρχους της περιοχής για µικρές
εγκαταστάσεις (αποθήκες, WC) έχει δυστυχώς δηµιουργήσει σοβαρά
προβλήµατα και έχει συντελέσει στην υποβάθµιση του δοµηµένου
περιβάλλοντος. Η διαδικασία αυτή θα πρέπει να περιοριστεί αν όχι να
εκλείψει.
Άλλο σηµαντικό πρόβληµα που χρήζει επίλυσης αφορά στα στερεά
απορρίµµατα. Το υφιστάµενο σύστηµα διαχείρισης και αποκοµιδής
απορριµµάτων είναι ελλιπές και είναι καθεστώς η ανεξέλεγκτη διάθεση των
απορριµµάτων σε µη ελεγχόµενους ή ηµιελεγχόµενους χώρους. Σπανίως
τα απορρίµµατα επιχώνονται, σε ορισµένες περιπτώσεις καίγονται και σε
άλλες απορρίπτονται σε διάφορα ρεύµατα της περιοχής. Το πρόβληµα είναι
ιδιαίτερα οξύ τους καλοκαιρινούς µήνες, οπότε αυξάνει ο αριθµός των
κατοίκων και επισκεπτών στην περιοχή. (Παρασκευόπουλος et al, 2001)
Επίσης, η επιστηµονική παρακολούθηση της τάσης αύξησης του
πληθυσµού των αρκούδων στην περιοχή και ο προσδιορισµός της
φέρουσας ικανότητας των ενδιαιτηµάτων της περιοχής, είναι απαραίτητες
προϋποθέσεις προκειµένου να καταρτιστεί αξιόπιστο σχέδιο διαχείρισης της
περιοχής. Η κατανοµή της αρκούδας είναι σε όλη την περιοχή µελέτης, η
οποία αποτελεί τµήµα της συνολικής συνεχούς κατανοµής του ζώου στην
οροσειρά της Πίνδου.
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5. ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΑ ΣΧΕ∆ΙΑ
Οι πολιτικές, οι οποίες κρίνονται αναγκαίες να συµβάλλουν στη
βελτίωση της παραγωγικότητας του πρωτογενούς τοµέα πρέπει να
στηρίζονται στους ακόλουθους άξονες:
•

Έγγειες αναδιαρθρώσεις, πολιτική χρήσεων γης

•

Βελτίωση υποδοµών και εκσυγχρονισµός των εκµεταλλεύσεων

•

Αξιοποίηση των τοπικών πόρων

•

Ανανέωση του ανθρώπινου δυναµικού

•

Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, βιωσιµότητας

•

Ανάπτυξη και βελτίωση θεσµικών υποδοµών

•

Επιστηµονική υποστήριξη – ενηµέρωση – έρευνα – εκπαίδευση

•

Παραγωγή ανταγωνιστικών προϊόντων προέλευσης µε βελτίωση της

ποιότητας
•

Βελτίωση συνθηκών παραγωγής, µεταποίησης και εµπορίας

•

Προστασία του περιβάλλοντος
Έχουµε παρατηρήσει στο παρελθόν ότι το δηµόσιο ενδιαφέρον

περιορίζεται στην εφαρµογή σηµαντικών κοινοτικών πολιτικών, οι οποίες
όµως θεωρούν τις ορεινές περιοχές ως «χωρική εξαίρεση» στο εσωτερικό
του

ευρύτερου

µειονεκτικού

χώρου.(Aronson

et

al,

1995)

Εµείς

πιστεύουµε ότι για να είναι εφαρµόσιµη και αποτελεσµατική µια τέτοια
πολιτική, θα πρέπει να λάβει υπόψη τους µετασχηµατισµούς του
κοινωνικο-οικονοµικού πλαισίου, που συνδέονται τόσο µε τις αρνητικές
εξελίξεις που παρατηρούνται στο εσωτερικό των περιοχών αυτών και που
θίγουν και τις όµορες ηµιορεινές και πεδινές περιοχές (εγκατάλειψη,
διάβρωση εδαφών, υποβάθµιση αγροτικού τοπίου, κ.ά.) όσο και τις
αυξανόµενες ανάγκες που προβάλλει ο αστικός πληθυσµός για προϊόντα
και υπηρεσίες ποιότητας (διατροφή, ψυχαγωγία, προστασία φυσικού
περιβάλλοντος κ.ά.). Η έµφαση αυτή πρέπει να εστιάζεται σε:
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•

Προστασία φυσικής, ανθρώπινης και πολιτιστικής κληρονοµιάς και

περιβάλλοντος.
•

Ανακοπή πληθυσµιακής εγκατάλειψης των ορεινών ζωνών.

•

Αντιµετώπιση των επιπτώσεων της ανισόρροπης εξέλιξης και των

διαρθρωτικών δυσλειτουργιών µε στόχο να καταστούν ανταγωνιστικές οι
συνθήκες διαβίωσης στους τοµείς της κατοικίας, των υποδοµών

και

υπηρεσιών και της κατάρτισης.
•

Ενίσχυση παραδοσιακών µορφών απασχόλησης και διαφοροποίηση

οικονοµικών δραστηριοτήτων.
•

Αξιοποίηση των δυνατών συµπληρωµατικοτήτων µεταξύ των ορεινών,

ηµιορεινών και πεδινών περιοχών για την ορθολογική εκµετάλλευση των
φυσικών

και

παραγωγικών

πόρων

και

τον

εκσυγχρονισµό

των

παραγωγικών και διαχειριστικών συστηµάτων, µε προϋπόθεση της
«φέρουσας ικανότητας» της περιοχής ιδίως αναφορικά µε την επίτευξη
υγιούς τουριστικής ανάπτυξης.
•

Ανάπτυξη πολυδραστηριοτήτων, στήριξη τοπικών πρωτοβουλιών,

δηµιουργία µηχανισµών στήριξης διατοµεακών και χωρικών δράσεων,
αποτελεσµατική αξιοποίηση των τοπικών και υπερτοπικών δικτύων
συνεργασίας.
∆εδοµένων των περιορισµένων εναλλακτικών αναπτυξιακών επιλογών,
η τουριστική δραστηριότητα έχει αναπτυχθεί σηµαντικά τα τελευταία
χρόνια, µε έµφαση στις περιοχές υψηλού φυσικού κάλλους (ιδίως στην
περιοχή Περτουλίου, Ελάτης και Νότιας Πίνδου). Η τουριστική ανάπτυξη
όµως είναι συνυφασµένη µε εγγενείς αδυναµίες, καθώς διαµορφώνονται
συνθήκες άνισης κατανοµής πόρων µεταξύ κέντρου και περιφέρειας, ενώ η
αξιοποίηση των πλεονεκτηµάτων για τον τοπικό πληθυσµό εξαρτάται από
σειρά παραγόντων, όπως εκπαίδευση, τοπική κουλτούρα, οικολογική
συνείδηση, κ.ά. Η απουσία συγκεκριµένου φορέα διαχείρισης του
οικοτουριστικού περιβάλλοντος δυσχεραίνει την οργανωµένη διαχείριση
και προώθηση τοπικής τουριστικής πολιτικής. Παρατηρείται, παράλληλα,
τουριστικός κορεσµός σε συγκεκριµένα δηµοτικά διαµερίσµατα ιδίως σε
περιόδους αιχµής που εξαντλεί τη φέρουσα ικανότητα, ενώ διαπιστώνονται
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οικιστικές αυθαιρεσίες και πολεοδοµικές ανοµοιοµορφίες που επιβαρύνουν
την

περιβαλλοντική

ισορροπία.

Η

διατήρηση

ισορροπίας

µεταξύ

ανθρωπογενούς και φυσικού περιβάλλοντος είναι πρωταρχικής σηµασίας
για την οικονοµική ανάπτυξη της περιοχής.
Όπως ήδη έχουµε προαναφέρει, τα στοιχεία του περιβάλλοντος στην
περιοχή µελέτης που απαιτούν προστασία είναι η βλάστηση, οι τύποι
φυσικών ενδιαιτηµάτων, η άγρια πανίδα και τα ύδατα. Οι κίνδυνοι που
µπορούν να απειλήσουν τις προστατευτέες εκτάσεις και τα προστατευτέα
στοιχεία

του

περιβάλλοντος

προέρχονται

από

τις

ανθρώπινες

δραστηριότητες που συνεπάγονται αλλαγές στην κάλυψη γης σε εκτάσεις
που χαρακτηρίζονται ως δάση και δασικές εκτάσεις, καθώς και αλλαγές
στην ποιότητα των υδάτων του υδρογραφικού δικτύου. Αντίθετα, η
χλωρίδα και η πανίδα κινδυνεύουν κυρίως από παράνοµες δραστηριότητες.
Για τους λόγους αυτούς προτείνουµε την τήρηση περιορισµών και
µέτρων που αποσκοπούν στην εξαφάνιση των οχλήσεων για τη χλωρίδα
και την πανίδα, καθώς και την τήρηση περιορισµών και µέτρων που
αποσκοπούν στον έλεγχο έργων και δραστηριοτήτων που αλλοιώνουν τον
χαρακτήρα της περιοχής.
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6. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Η αειφόρος ή βιώσιµη ανάπτυξη σε µια χώρα σαν την Ελλάδα σηµαίνει
πάνω απ’ όλα δραστηριότητες, οι οποίες διαφυλάσσουν το πλούσιο φυσικό
περιβάλλον.

∆εν

είναι

δυνατόν

να

συµβιβαστεί

µε

µείωση

της

βιοποικιλότητας, µε συρρίκνωση των φυσικών πληθυσµών χλωρίδας και
πανίδας, µε σηµαντικό περιορισµό της έκτασης των βιοτόπων και των
φυσικών τοπίων ή µε υπονόµευση της οµαλής λειτουργίας των φυσικών
κύκλων και των οικοσυστηµάτων. Οι κυριότερες δυσκολίες της βιώσιµης
ανάπτυξης συνδέονται πάντως µε ορισµένες οικονοµικές δραστηριότητες,
που εκ πρώτης όψεως θα εθεωρούντο περισσότερο συµβατές µε τη
διατήρηση της φύσης.
Μια ανάπτυξη που θα βασιζόταν σε διαφορετικές δραστηριότητες, θα
µπορούσε να είναι περισσότερο συµβατή µε τις ιδιαιτερότητες και
ευαισθησίες ενός πλούσιου φυσικού περιβάλλοντος. Συνήθως, η οικολογική
πρόταση για µια ανάπτυξη που δεν καταστρέφει τη φύση περιορίζεται σε
δραστηριότητες

όπως

ο

οικοτουρισµός,

η

βιολογική

γεωργία,

οι

παραδοσιακές τεχνικές παραγωγής, κ.λ.π. Οι δραστηριότητες αυτού του
τύπου δεν µπορούν προς το παρόν να προσφέρουν εναλλακτικές λύσεις
µεγάλης κλίµακας για την οικονοµική ανάπτυξη. Φαίνεται ωστόσο δυνατό
ότι και πολλές «κλασσικού» τύπου παραγωγικές δραστηριότητες, στους
τοµείς π.χ. της µεταποίησης και των υπηρεσιών, παρόλο που είναι
περισσότερο ξένες προς τη φύση, θα µπορούσαν να εναρµονιστούν, αλλά
και να ελέγχονται αποτελεσµατικότερα. (Ανδρεαδάκης et al, 2003)
Η περιοχή µας όπως αναλυτικά αναφέραµε προηγουµένως ανήκει σε
µια κατηγορία περιφερειών οι οποίες χαρακτηρίζονται µειονεκτικές λόγω
της χαµηλής παραγωγικότητας στον πρωτογενή τοµέα, λόγω του χαµηλού
επιπέδου διαβίωσης, από την απουσία δυναµικών αναπτυξιακών κλάδων
και από επιτόπια επιχειρηµατική τάξη µε περιορισµένες δυνατότητες
ανάληψης σοβαρών οικονοµικών πρωτοβουλιών.
Ο τοµέας της µεταποίησης καλείται να παίξει ένα πολύ σηµαντικό ρόλο
κυρίως για τα ∆ηµοτικά ∆ιαµερίσµατα που δεν µπορούν να στηριχθούν
κατά κύριο λόγο στον τουρισµό. Συνεπώς, αποκτά κρίσιµη σηµασία η
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αύξηση της ελκυστικότητας των δηµοτικών διαµερισµάτων ως τόπων
εγκατάστασης µεταποιητικών δραστηριοτήτων.
Για το µεγαλύτερο µέρος της περιοχής µελέτης, η σηµαντικότερη
δραστηριότητα οικονοµικής βάσης που παρουσιάζει προοπτικές σηµαντικής
αύξησης

στο

προσεχές

µέλλον

µε

βάση

την

τοπική

οικονοµική

πρωτοβουλία είναι ο τουρισµός. Προκειµένου να αντιµετωπιστεί η έντονη
εποχικότητα του τουρισµού και η ανισοκατανοµή των τουριστικών
δραστηριοτήτων µεταξύ των δηµοτικών διαµερισµάτων θα πρέπει να
προωθηθούν ειδικές εναλλακτικές µορφές τουρισµού (π.χ. οικολογικός και
αθλητικός τουρισµός) και η οργάνωση κατάλληλης υποδοµής σε ήδη
αξιοποιούµενες µορφές τουρισµού.
Τέλος, σε ολόκληρη την περιοχή µελέτης η πολιτιστική και φυσική
κληρονοµιά αποτελεί µοναδικό αγαθό του οποίου η σηµασία αυξάνεται και
εντείνει την ανάγκη για προστασία, προσεχτική διαχείριση και ανάπτυξη.
Για το λόγο αυτό προτείνουµε την ανάπτυξη στρατηγικών οι οποίες να
συµβιβάζουν την οικονοµική ανάπτυξη µε την υπεύθυνη διατήρηση της
φυσικής κληρονοµιάς.
Θεωρούµε ότι αυτές οι ευαίσθητες οικολογικά περιοχές ακόµα και
σήµερα δεν προστατεύονται επαρκώς και αυτή η κατάσταση αφορά
συνολικά την περιοχή, καθώς πιστεύουµε ότι ο χαρακτηρισµός µιας
περιοχής ως Natura δεν συνεπάγεται αυτόµατα τη συστηµατική προστασία
της. Ειδική είναι η περίπτωση των δασών που ενώ καλύπτονται από
θεσµική προστασία βάσει του Ν. 998/79, που όµως εφαρµόζεται µε τα
γνωστά προβλήµατα (κάτι που δεν ισοδυναµεί πάντως, µε πλήρη έλλειψη
προστασίας).
Είναι αδιαµφισβήτητο το γεγονός ότι το µεγαλύτερο µέρος της
περιοχής Ασπροποτάµου – Κόζιακα είναι δάσος ή δασική έκταση και
βιότοπος σπάνιων ή απειλούµενων µε εξαφάνιση ειδών της αυτοφυούς
χλωρίδας και της άγριας πανίδας. Προτείνουµε να δοθεί ιδιαίτερη έµφαση
στα δάση δρυών και στα δάση κωνοφόρων, στα οποία ασκείται συνήθως η
βόσκηση και τα εδάφη επί των οποίων αναπτύσσονται είναι τρωτά στη
διάβρωση. Τα χωριά στα οποία παρατηρείται το φαινόµενο αυτό είναι το
Περτούλι, η ∆έση, οι Καλόγηροι. Καλό θα ήταν να ελέγχονται και να
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παρακολουθούνται οι συνθήκες βόσκησης από την αρµόδια δασική
υπηρεσία του δήµου Αιθήκων που εδρεύει στην Ελάτη. Με τον τρόπο αυτό
θα µειωθεί η υπέρβαση βοσκοϊκανότητας και θα δηµιουργηθούν ξέφωτα
για την κάλυψη των αναγκών τροφοληψίας στην πανίδα που υπάρχει στην
περιοχή.
Το µεγαλύτερο τµήµα της περιοχής µας είναι δάσος το οποίο
διαχειρίζονται οι δασικές υπηρεσίες οι οποίες έχουν και τον έλεγχο για τις
παράνοµες υλοτοµίες. Οι δασικές εκτάσεις οι οποίες χρειάζονται ειδικότερα
το µεγαλύτερο έλεγχο από τις παράνοµες αυτές δραστηριότητες είναι η
κορυφή Τριγγία, Νεράιδα, Αυγό, Λουπάτα, Τσούκα και Λάκµος. Επίσης,
παράλληλα µε τον έλεγχο των υλοτοµιών καλό θα ήταν να υλοποιηθούν
κατάλληλες τεχνικές υποδοµές (όπως π.χ. δασικοί οικισµοί) σ’ αυτές τις
συγκεκριµένες δασικές εκτάσεις. Οι υλοτοµίες µε τον τρόπο αυτό θα
εκτελούνται στην πλέον προσιδιάζουσα για το φυσικό περιβάλλον εποχή
(χειµώνας).
Κατά το παρελθόν, στα περισσότερα δάση εκδηλώθηκαν αρκετές
πυρκαγιές µε αποτέλεσµα να δηµιουργηθούν καταστροφές σε µικρή όµως
έκταση. Για τον πλήρη έλεγχο και την προστασία στην ευρύτερη περιοχή
σε περίπτωση εκδήλωσης πυρκαγιάς προτείνεται η εγκατάσταση ενός
πυροσβεστικού υποσταθµού στο χωριό Ελάτη. Επίσης, καλό θα ήταν να
δηµιουργηθεί ένα γενικότερο σύστηµα πυρασφάλειας που περιλαµβάνει
µέτρα όπως (π.χ. δηµιουργία εθελοντικής οµάδας από κατοίκους της
περιοχής για συχνούς ελέγχους – περιπολίες µέσα στις δασικές εκτάσεις,
ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς µήνες).
Όπως ήδη έχουµε αναφέρει, σχεδόν σε όλα τα χωριά της περιοχής
ευδοκιµεί σπάνια βλάστηση, η οποία απαιτεί προστασία. Για τον έλεγχο της
κατάστασης

βλάστησης

προτείνουµε

ειδικότερα

την

ανάλυση

δορυφορικών εικόνων, οι οποίες πρέπει να λαµβάνονται περιοδικά και να
συγκρίνονται µε τις προηγούµενες. Αυτή η διαδικασία µπορεί να
υλοποιηθεί από το κράτος και συγκεκριµένα από την Νοµαρχιακή
Αυτοδιοίκηση του νοµού Τρικάλων. Θεωρούµε αυτή την καταγραφή
σηµαντική, γιατί είναι δυνατόν µε τη µέθοδο αυτή να ελεγχθεί η τυχόν
µείωση ή αύξηση της έκτασης των επιµέρους τύπων βλάστησης όσο και τα
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τυχόν φαινόµενα διάβρωσης που ενδέχεται να προκληθούν λόγω
υπερβόσκησης, πυρκαγιών, κ.λπ.
Τα Περτουλιώτικα λιβάδια έχουµε ήδη αναφέρει ότι αποτελούν
ιδιαίτερο λιβαδικό οικοσύστηµα και γι’ αυτό το λόγο οφείλουµε να τα
προστατέψουµε. Σε πρώτη φάση καλό θα ήταν να υλοποιηθεί ένα έργο
που να αφορά τον τοπογραφικό σχεδιασµό των χώρων βόσκησης, την
εκπόνηση και εφαρµογή συγκεκριµένων σχεδίων βόσκησης ανά ποίµνιο και
συγκεκριµένο αριθµό ζώων κάθε ποιµνίου. Ο έλεγχος για την εφαρµογή
των συγκεκριµένων προγραµµάτων προτείνουµε να γίνεται από την τοπική
δασική

υπηρεσία.

Επίσης,

ειδικά

στην

περιοχή

του

Περτουλίου

παρατηρούνται τα µεγαλύτερα φαινόµενα υπερβόσκησης. Για το λόγο
αυτό προτείνουµε τη δηµιουργία τεχνιτών βοσκοτοπίων. Αυτό µπορεί να
υλοποιηθεί µε διαχειριστικά σχέδια καθώς και µε τις κατάλληλες παροχές
τεχνικής στήριξης.
Επίσης, στα πλαίσια προστασίας του δασικού αυτού πλούτου,
επιβάλλεται η συνεργασία κρατικών και τοπικών δηµόσιων φορέων
(ΥΠΕΧΩ∆Ε, Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, Νοµαρχιακή
Αυτοδιοίκηση Τρικάλων, ∆ασική Υπηρεσία Τρικάλων, Γενική Γραµµατεία
Περιφέρειας Θεσσαλίας) µε µη κυβερνητικές περιβαλλοντικές οργανώσεις
(όπως π.χ. Αρκτούρος, WWF – Ελλάς, Ελληνική Εταιρεία για την
προστασία της φύσης). Συγκεκριµένα, προτείνουµε τη χρηµατοδότηση
των µη κερδοσκοπικών αυτών οργανώσεων για την υλοποίηση έργων στην
περιοχή που αφορούν στα θέµατα προστασίας και διαχείρισης των δασικών
εκτάσεων.
Έχουµε ήδη αναφέρει την παρουσία της αρκούδας στα χωριά (∆έση,
Αγ. Νικόλαος, Πύρρα, Περτούλι, Ελάτη, Βροντερό, Χρυσοµηλιά), η οποία
αποτελεί είδος προτεραιότητας για παρεµβάσεις που συµβάλλουν στην
προστασία της και που µπορούν να εφαρµοστούν στα πλαίσια ενός
κανονισµού διαχείρισης. Συγκεκριµένα, να αποζηµιώνονται οι κτηνοτρόφοι
των περιοχών αυτών που έχουν υποστεί ζηµιές στο κτηνοτροφικό τους
κεφάλαιο από την παρουσία αρκούδας. Ζηµιές επίσης έχουν καταγραφεί
και σε πολλές κυψέλες. Για το λόγο αυτό, πρέπει να γίνει περίφραξη µε
ηλεκτροφόρα

καλώδια.

Επιπρόσθετα,

πρέπει

να

τοποθετηθούν

σε
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επιλεγµένους

δευτερεύοντες

δασικούς

δρόµους,

κινητά

φράγµατα

(µπάρες) την ψυχρή περίοδο (1 Νοεµβρίου έως 16 Απριλίου), για τον
έλεγχο των οδικών προσβάσεων του δασικού οδικού δικτύου.
Για την προστασία όλης αυτής της σπάνιας πανίδας οφείλουµε

να

πάρουµε άµεσα πρακτικά µέτρα. Στην κατεύθυνση αυτή είναι και η
δηµιουργία ενός κέντρου προστασίας πανίδας µε έδρα το ∆.∆. Πύρρας, του
∆. Αιθήκων. Το κέντρο αυτό µπορεί να σχεδιαστεί στα πρότυπα του
κέντρου προστασίας αρκούδας που λειτουργεί ήδη στο νοµό Φλώρινας. Το
επιστηµονικό προσωπικό του κέντρου θα έχει τη µέριµνα για την
καταγραφή των πληθυσµών των πτωµατοφάγων ειδών της ορνιθοπανίδας,
των οπληφόρων (ζαρκαδιών και ελαφιών), της χέρσου (αρκούδα, λύκος,
αγριόγιδα) και των υδάτων (βίδρα). Επίσης, θα έχει τη φροντίδα της
συστηµατικής παρακολούθησης των πληθυσµών της πανίδας, για τον
έλεγχο της κατάστασης της πανίδας.
∆εδοµένης της καλής ποιότητας των υδάτων του Αχελώου ποταµού,
υπάρχει βιότοπος ιχθυοπανίδας. Ιδιαίτερα σε παραπόταµο του Αχελώου
κοντά στο ∆.∆. Καλλιρόης και συγκεκριµένα στο χωριό Χαλίκι, οι πηγές του
Αχελώου αποτελούν τόπο αναπαραγωγής της άγριας πέστροφας. Για την
προστασία του σπάνιου αυτού είδους πανίδας, µπορεί να γίνει ένας
πεστροφογεννητικός σταθµός που θα έχει έδρα το ∆.∆. Καλλιρόης.
Έχουµε ήδη αναφερθεί στην ύπαρξη Ελεγχόµενης Κυνηγετικής
Περιοχής σ’ ένα µεγάλο τµήµα του Κόζιακα. Ωστόσο, αυτό δεν εξασφαλίζει
την προστασία της πανίδας από παράνοµες δραστηριότητες των κυνηγών.
Η δηµιουργία ενός Κέντρου Ενηµέρωσης – Εκπαίδευσης των Κυνηγετικών
Συλλόγων στο ∆. Πύλης, που αποτελεί πέρασµα για την Ελεγχόµενη
Κυνηγετική Περιοχή θα συνέβαλε σηµαντικά στην προστασία από
παράνοµες δραστηριότητες. Η εκπαίδευση αυτή καλό θα ήταν να
παρέχεται υποχρεωτικά και κατόπιν να δίνεται η άδεια για κυνήγι.
Τα τελευταία χρόνια, η τουριστική δραστηριότητα έχει αναπτυχθεί
σηµαντικά σε συγκεκριµένες περιοχές (Περτουλίου, Ελάτης), λόγω του
υψηλού φυσικού κάλλους. Αυτό είχε σαν αποτέλεσµα την αποµόνωση των
υπόλοιπων οικισµών που όµως δεν υπολείπονται σε σχέση µε την Ελάτη σε
φυσικό κάλλος. Η δηµιουργία λοιπόν, υποδοµών για οικολογικό και
79

πολιτιστικό τουρισµό στα ∆.∆. Κοτρωνίου, Πύρρας, ∆ολιανών και Κρύας
Βρύσης κρίνεται απαραίτητη. Μετά από επιτόπια έρευνα, διαπιστώσαµε την
ύπαρξη πολλών παραδοσιακών κτισµάτων µε µια ιδιαίτερη τοπική
αρχιτεκτονική. Η µετατροπή των παραδοσιακών κτισµάτων σε τουριστικά
καταλύµατα

θα

βοηθούσε

ιδιαίτερα

να

αναπτυχθεί

η

τουριστική

δραστηριότητα σ’ αυτές τις αποµονωµένες περιοχές.
Στα πλαίσια της στήριξης και ανάπτυξης του αγροτικού τουρισµού, η
δηµιουργία

επιχειρήσεων

παροχής

υπηρεσιών

όπως

(παραδοσιακά

καφενεία, κέντρα δηµιουργικής απασχόλησης επισκεπτών, κ.λ.π.),κρίνεται
απαραίτητη. Ειδικότερα, οι τουριστικές αυτές επιχειρήσεις µπορούν να
λειτουργήσουν στα ∆.∆. Πύρρας, Ξυλοπάροικου, γιατί οι οικισµοί αυτοί
βρίσκονται σε τουριστική αποµόνωση παρόλο που διαθέτουν σηµεία µε
ιδιαίτερη φυσική οµορφιά, ανοιχτούς χώρους, πλατείες και λιθόκτιστες
βρύσες. Οι επενδύσεις αυτές πρέπει να ακολουθούν µια αρχιτεκτονική
δοµή σε όρους σχεδίασης και διακόσµησης που πρακτικά θα µεταφράζεται
στην ανάδειξη τόσο της φυσιογνωµίας όσο και της λειτουργικότητας του
χώρου και κατ’ επέκταση µιας ελκυστικής εικόνας στους ντόπιους όσο και
στους επισκέπτες της περιοχής. Ο επισκέπτης θα µπορεί να απολαµβάνει
στους

χώρους

αυτούς

τοπικά

εδέσµατα

µε

παραδοσιακό

τρόπο

παρασκευής (όπως π.χ. παραδοσιακά γλυκά, χυµούς φρούτων, κ.λ.π.).
Επίσης, θα συµβάλλει στην ανάπτυξη της τοπικής γαστρονοµίας.
Όπως ήδη αναφέραµε στην ιστορική παρουσίαση της περιοχής, στο
∆.∆. Πιαλείας, υπάρχουν αρκετά σπάνια φαρµακευτικά βότανα. Η
κατασκευή σήµερα µιας στεγασµένης αγοράς οικολογικών τέτοιων
παραδοσιακών προϊόντων (όπως π.χ. σπάνιων ειδών βοτάνων, τσάι,
ρίγανη) στην περιοχή θα βοηθούσε στην ανάπτυξή της µέσω της
προώθησης αυτών των σπάνιων προϊόντων.
Το ∆.∆. Βροντερού ανήκει στο ∆. Αιθήκων και βρίσκεται περίπου ένα
χιλιόµετρο από το ∆.∆. Ελάτης. Μέχρι σήµερα, λόγω της γειτνίασής του µε
την τουριστική Ελάτη, το χωριό αυτό αποµονώθηκε. Από επιτόπια έρευνά
µας, διαπιστώσαµε την ύπαρξη πολλών πέτρινων ισόγειων ή και δίπατων
σπιτιών, µε χαρακτηριστική αρχιτεκτονική φυσιογνωµία. Ο χαρακτηρισµός
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του ως οικισµός παραδοσιακός θα συµβάλλει στην ανάπτυξή του και στην
άρση της αποµόνωσης.
Έχουµε αναφέρει στα διαχειριστικά σχέδια την απουσία συγκεκριµένου
φορέα

διαχείρισης

του

οικοτουριστικού

περιβάλλοντος,

το

οποίο

δυσχεραίνει την οργανωµένη διαχείριση και προώθηση τοπικής τουριστικής
πολιτικής. Καλό θα ήταν λοιπόν, να δηµιουργηθεί στο ∆. Πύλης, ο οποίος
αποτελεί πέρασµα για τις περιοχές οικοτουριστικού ενδιαφέροντος, ένας
Φορέας ∆ιαχείρισης Οικοτουριστικού Περιβάλλοντος. Ο φορέας αυτός θα
είναι µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και θα επιµελείται την προώθηση,
υποστήριξη, οργάνωση και εφαρµογή οικοτουριστικών προγραµµάτων, την
έκδοση αδειών ξενάγησης και τη χορήγηση αδειών επιστηµονικής έρευνας
και

τεχνικών

δοκιµών

και

αναλύσεων,

εντός

των

ορίων

των

προστατευόµενων αντικειµένων. Επίσης, ο φορέας αυτός θα χορηγεί
σήµατα ποιότητας και συνεργασίας που δραστηριοποιούνται εντός της
προστατευτέας περιοχής.
Επίσης, στα διαχειριστικά σχέδια, µια από τις πολιτικές η οποία κρίνεται
αναγκαία για την ανάδειξη της περιοχής, είναι η επιστηµονική υποστήριξηέρευνα – εκπαίδευση. Για το λόγο αυτό, στις έδρες όλων των δήµων της
περιοχής, είναι απαραίτητη η ίδρυση Κέντρων Πληροφόρησης, µε
αρµοδιότητες

που

έχουν

σχέση

µε

διοργανώσεις

προγραµµάτων

κατάρτισης για τους κατοίκους που θέλουν να ασχοληθούν επαγγελµατικά
µε

τον

σεµιναρίων,

αγροτουρισµό,
κ.λ.π.

διοργανώσεις

Μπορούν

ακόµα

να

ηµερίδων,

επιµορφωτικών

δηµιουργηθούν

τουριστικά

περίπτερα (κιόσκια), όπου θα διανέµεται δωρεάν πληροφοριακό υλικό
(φυλλάδια) για τα ιστορικά και τα οικολογικά χαρακτηριστικά της κάθε
περιοχής. Τα τουριστικά αυτά περίπτερα καλό θα ήταν να γίνουν
πετρόκτιστα, ώστε να ακολουθούν την αρχιτεκτονική φυσιογνωµία της
περιοχής.
Στην ανάπτυξη τουριστικών υποδοµών, κυρίως στον άξονα Ελάτης –
Περτουλίου

–

Νεραϊδοχωρίου,

περιλαµβάνονται

και

αθλητικές

δραστηριότητες, όπως ορειβασία, αναρρίχηση. Οι δραστηριότητες αυτές
συνέβαλαν στην ήπια τουριστική ανάπτυξη των περιοχών αυτών. Η
επέκταση των δραστηριοτήτων αυτών στην περιοχή της ∆έσης, όπου
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υπάρχουν

διάσπαρτοι

απογυµνωµένοι

βράχοι,

θεωρούµε

ότι

είναι

απαραίτητη. Επίσης, δραστηριότητες όπως καγιάκ και κολύµπι, µπορούν να
αναπτυχθούν στις θέσεις «Κόκα» και «Απιδιές» στο ∆.∆. ∆ροσοχωρίου.
Αυτές οι τοποθεσίες βρίσκονται σχεδόν κάθετα από την κοίτη του Αχελώου
ποταµού. Όπως ήδη έχουµε αναφέρει στο κεφάλαιο της υδρολογίας, ο
Αχελώος ποταµός δεν παρουσιάζεται ιδιαίτερα επιβαρυµένος, αφού στην
ευρύτερη περιοχή του Ασπροποτάµου τόσο η γεωργία, όσο και η
κτηνοτροφία, δεν γνωρίζουν µεγάλη άνθηση, και για το λόγο αυτό είναι
κατάλληλος για τέτοιου είδους δραστηριότητες.
Στις

οικονοµικές

δραστηριότητες

του

δευτερογενούς

τοµέα

αναφέρθηκε η ύπαρξη επιχειρήσεων µεταποιητικών γαλακτοκοµικών
προϊόντων. Για την ανάπτυξη του τοµέα µεταποίησης, προτείνεται η
ενίσχυση των µικρών αυτών επιχειρήσεων. Ιδιαίτερα, µπορούν να δοθούν
στις επιχειρήσεις αυτές οικολογικά κίνητρα για καινοτόµες πρωτοβουλίες,
όπως την παραγωγή υψηλής ποιότητας και ονοµασίας προέλευσης
προϊόντων, ειδικότερα στα βιολογικά προϊόντα.
Έχουµε

αναφέρει

ότι

στην

περιοχή

της

Πιαλείας,

υπάρχουν

οργανωµένες κτηνοτροφικές µονάδες (ιδίως χοιροστάσια), τα οποία
δηµιουργούν έντονα προβλήµατα δυσοσµίας και συµβάλλουν στην
υποβάθµιση της ποιότητας της ατµόσφαιρας. Βέβαια, δεν είναι εύκολη η
µετεγκατάσταση όλων αυτών των επιχειρήσεων, καθώς θα υπάρξουν
έντονες

αντιδράσεις

των

ιδιοκτητών

των

µονάδων

αυτών,

που

συµβάλλουν στην οικονοµική ανάπτυξη της περιοχής. Μπορούµε όµως, να
τους ενισχύσουµε ώστε να δηµιουργήσουν κατάλληλα οργανωµένους
χώρους που θα διευκολύνουν τη λειτουργία της επιχειρησιακής τους
δράσης, χωρίς να µολύνουν την ατµόσφαιρα.
Επιπρόσθετα, στις προβλεπόµενες εξελίξεις, αναφερθήκαµε στην
κατασκευή του οδικού άξονα Κεντρικής Ελλάδας ( Εγνατία – Παναγία –
Τρίκαλα – Καρδίτσα – ∆οµοκός – Λαµία – ΠΑΘΕ), και στον οδικό άξονα
Καλαµπάκας – Πύλης. Η ολοκλήρωση των κύριων αυτών οδικών αξόνων,
που συνδέει την περιοχή µελέτης µε την ευρύτερη περιοχή, θα συµβάλλει
στην βελτίωση των διανοµαρχιακών και διαπεριφερειακών συνδέσεων και
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κατ’ επέκταση αναµένεται να συµβάλλει στην τουριστική αξιοποίηση του
ορεινού όγκου Ασπροποτάµου – Κόζιακα.
Επίσης, η γεωλογική δοµή, η µορφολογία και οι κλιµατικές συνθήκες
που επικρατούν στην περιοχή, συντελούν στη διαµόρφωση του χαρακτήρα
των γεωτεχνικών συνθηκών και συνοδεύονται από την εκδήλωση
κατολισθήσεων, καταπτώσεων και καθιζήσεων. Τα φαινόµενα αυτά,
δηµιουργούν προβλήµατα σε ολόκληρο το επαρχιακό οδικό δίκτυο.
Ειδικότερα, σχεδόν όλα τα Κοινοτικά ∆ιαµερίσµατα της ∆ιευρυµένης
Κοινότητας Ασπροποτάµου, έχουν προβλήµατα προσπέλασης. Ιδιαίτερα
χαρακτηριστική είναι η περίπτωση του Κοινοτικού ∆ιαµερίσµατος Χαλικίου,
όπου η κατάσταση του οδοστρώµατος είναι πάρα πολύ κακή (7 χιλιόµετρα
που οδηγούν στο χωριό είναι χωµατόδροµος), µε αποτέλεσµα να είναι
δύσκολη η πρόσβαση προς αυτό, ιδιαίτερα του χειµερινούς µήνες. Η άµεση
βελτίωση του οδοστρώµατος θα αναβαθµίσει τον οικισµό, ο οποίος έχει
ήδη χαρακτηριστεί παραδοσιακός – διατηρητέος.
Πιστεύουµε,
αναπτυξιακών

τέλος,

ότι

µε

δραστηριοτήτων,

την
η

εφαρµογή

περιβαλλοντική

όλων

αυτών

των

αναβάθµιση

της

περιοχής Ασπροποτάµου- Κόζιακα είναι εφικτή. Οι αναπτυξιακές πολιτικές
που παρουσιάσαµε τόσο σε κεντρικό, όσο και σε τοπικό επίπεδο, θα
συµβάλλουν στην αξιοποίηση του µοναδικού αυτού περιβάλλοντος.
Πιστεύουµε

επίσης,

ότι

πρόκειται

για

µια

οργανωµένη

συλλογική

προσπάθεια διάσωσης του φυσικού περιβάλλοντος από την υποβάθµιση.
Παρόλο που η προσπάθεια προστασίας της φύσης, λόγω του ότι θίγει
παγιωµένες συνήθειες και η στάση των τοπικών κοινωνιών είναι τις
περισσότερες φορές αρνητική, στην περίπτωσή µας η αλλαγή νοοτροπίας
είναι εφικτή κυρίως µέσω της εκπαίδευσης και ενηµέρωσης, όπως έχουµε
αναφέρει.
Γενικά, το πρότυπο της οικοανάπτυξης το οποίο επιτυγχάνεται µε τη
διατήρηση των ανανεώσιµων φυσικών πόρων και της ποιότητας του
περιβάλλοντος, είναι συµβατό µε την περιοχή. ∆εν απορρίπτεται αυτή καθ’
εαυτή η ανάπτυξη, αλλά µόνο η συνεχής ποσοτική µεγέθυνση που υποτιµά
τη σηµασία της ποιότητας ζωής. Η οικολογική ανάπτυξη στοχεύει στην
κατά το δυνατόν αρµονικότερη συνύπαρξη µε τη φύση, καθώς επίσης
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στην

ανθρώπινη

ευηµερία

µέσα

από

οικολογικά

αποδεκτές

δραστηριότητες. (Χατζηµπίρος, 2007)
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