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Το Τοπίο της Λίµνης Πλαστήρα

Γ.-Φοίβος Σαργέντης Υπ.∆ρ. Ε.Μ.Πολυτεχνείου

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

∆ΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ – ∆ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ 

«ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Υ∆ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ»

Παρουσίαση στα πλαίσια του µαθήµατος:
Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις από Υδραυλικά Έργα

Η λίµνη Ν. Πλαστήρα

Κατασκευή του έργου λίγο πριν το 1960 
Έργο πολλαπλών στόχων
Κύριος στόχος στόχος: παραγωγή υδροηλεκτρικής 
ενέργειας. 
Παρελκόµενοι στόχοι: ύδρευση, άρδευση αναψυχή
Πρώτη µελέτη για την αξιοποίηση του τοπίου 
(Παναγιωτάκης, 1967)
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Το πρόβληµα :

Όσο πέφτει η στάθµη της λίµνης 
αποκαλύπτεται µία νεκρή ζώνη που είναι 
άσχηµη. 

Πόσο πρέπει να πέσει η στάθµη: η νεκρή 
ζώνη να µην ενοχλεί (η λίµνη να είναι 
ωραία);

Η επιδίωξη της ευηµερίας καταλαµβάνει στην πραγµατικότητα ένα πολύ
µικρό χώρο στην ιστορία του ανθρώπου εφ’ όσον ο άνθρωπος αποφάσισε να
ασχοληθεί µε αυτήν αρκετά αργά. 
Ο πολιτισµός, τόσο της αρχαιότητας όσο και του Μεσαίωνα επιδίωξε το
ωραίο όσο και το χρήσιµο. 
Έτσι διακρίθηκε στη λάξευση αγαλµάτων πριν αρχίσει να κατασκευάζει
πιρούνια, λαµπτήρες ή οµπρέλες. 

Μετά την Αναγέννηση οι επιδιώξεις αντιστράφηκαν. 

Κάθε πολιτισµός έχει την δική του αντίληψη για το ωραίο. 
Αυτό που είναι ωραίο για εµάς δεν είναι ωραίο για τον Κινέζο αγρότη. 
Μπορεί όλοι να συµφωνούµε ότι ο Πικάσο ήταν ιδιοφυΐα αλλά δεν θα τον γνώριζε
κανείς από εµάς αν κάποια µουσεία και κάποιες οµάδες δεν φροντίζανε να µάθουµε
τον Πικάσο. 
Για αυτό οι λέξεις όπως «αισθητική» και «οµορφιά» προκαλούν µια εύθραυστη
αίσθηση προσωρινότητας

Μοντέρνος Καπιταλισµός:

«να γίνουµε κυρίαρχοι και κάτοχοι της Φύσης»
René Descartes (1596-1650)

Αισθητικές νόρµες
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«είναι µάταιο να αναζητούµε µία αρχή του γούστου που να 
παρέχει, µέσω καθορισµένων εννοιών, ένα καθολικό 

κριτήριο του ωραίου διότι αυτό που ζητάµε είναι ανέφικτο 
και αντιφάσκει προς τον εαυτό του».

Immanuel Kant (1724-1804)

Μεθοδολογία προσέγγισης του τοπίου

Η λίµνη είναι τεχνικό έργο που συνθέτει τοπίο 
από φυσικά µέρη.
Το τοπίο είναι όµορφο και πρωτότυπο. 
Τέτοιου τύπου τοπία δηµιουργούσε η φύση.  
Το έργο αυτό το διαχειρίζεται ο άνθρωπος

«Η µοναδική σας θεότητα ας είναι η Φύση. Έχετε απόλυτη πίστη σ' αυτήν. Να 'στε 
σίγουροι πως ποτές δεν είναι άσκηµη και περιορίζετε την φιλοδοξία σας στο να της 
στέκεστε πιστοί.» 

August Rodin (1840-1917)
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Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του τοπίου
Έκπληξη και µοναδικότητα
9 φυσικές λίµνες σε ορεινό και πεδινό τοπίο µε 
επιφάνεια µεγαλύτερη των 15 Κm2 (επιφάνεια της 
λίµνης Πλαστήρα στη στάθµη υδροληψίας, 776 m)
∆εν υπάρχει φυσική λίµνη στην Ελλάδα η οποία να 
παρουσιάζει την σύνθεση µεταξύ του βουνού και του 
νερού που παρουσιάζει η λίµνη Πλαστήρα 

Εύκολη πρόσβαση
Κεντρική θέση στον Ελλαδικό χώρο 
Τουριστική υποδοµή

Αντικειµενική µέθοδος 
(χαρακτηριστικά-µεγέθη)

Κυρίαρχα στοιχεία
Η µορφή
Η γραµµή
Το χρώµα
Η υφή

Βασικοί παράγοντες
Αντίθεση
∆ιαδοχή
Άξονες
Σύγκλιση
Συγκυριαρχία
Πλαισίωση
Ισορροπία

Μεταβλητοί παράγοντες
Φως
Ατµοσφαιρικές συνθήκες
Εποχή του έτους
Κλίµακα αναλογιών
Χρόνος
Θέση & παρατηρητική ικανότητα του 

παρατηρητή
Απόσταση
Κίνηση (παρατηρητή ή στοιχείων του τοπίου)

Θεωρητική ανάλυση

Υποκειµενική µέθοδος
Ανάλυση ιδιοτήτων του «καλού τόπου»

Ειλικρίνεια
Η γεωµετρία των µορφών του ορεινού όγκου σε συνδυασµό µε τη 

λίµνη κάνουν το τοπίο πρωτότυπο. Παρόλο που το τοπίο είναι 
τεχνητό, δίνει την εντύπωση πως είναι γνήσιο γιατί αποτελείται 
από φυσικά στοιχεία. Επίσης, είναι απλό και ευανάγνωστο, αφού 
το συνθέτουν το νερό, το βουνό, και το δάσος, 
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Θεωρητικής ανάλυσης συνέχεια...
Μορφή: Περικλειόµενο τοπίο

Τοπίο της λίµνης Πλαστήρα                       Τοπίο στα Άγραφα

Τα µέρη του τοπίου



Το τοπίο της λίµνης Πλαστήρα 6

Εµπόδια 
παρατήρησης σε 
ήπιο ανάγλυφο

Νότια πλευρά                                         Βόρεια πλευρά

Ζώνες παρατήρησης του τοπίου

Συχνά παρατηρούµενο τοπίο
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Επίπεδο ευαισθησίας τοπίου

Κατόπιν επεξεργασίας (φυσιογνωµία του τοπίου ερωτηµατολόγια κ.α.) 
προκύπτει τοπίο µε υψηλή ευαισθησία

Κλάση ποικιλίας του τοπίου
Κατόπιν επεξεργασίας (GIS κ.α. µεγέθη που χαρακτηρίζουν τη µορφή 

του τοπίου) προκύπτει τοπίο κλάσης Α προς Β

Αποδεκτές επεµβάσεις στο τοπίο

συγκράτηση των επεµβάσεων στο τοπίο



Το τοπίο της λίµνης Πλαστήρα 8

Ανάλυση πεδίου

Ερωτηµατολόγια
Φωτογραφική αποτύπωση 

Άλλα στοιχεία

Οι ερευνητές Φ Σαργέντης και Α. Χριστοφίδης στο πεδίο
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Η µεταβολή της στάθµης

στάθµη υπερχείλισης (792 m) 
κατώτατη στάθµη υδροληψίας (776 m).

Γενική περιγραφή της νεκρής ζώνης

Κανονική νεκρή ζώνη Ακανόνιστη νεκρή ζώνη



Το τοπίο της λίµνης Πλαστήρα 10



Το τοπίο της λίµνης Πλαστήρα 11

Κανονική και ακανόνιστη νεκρή ζώνη
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Ικανότητα οπτικής απορρόφησης
ΙΟΑ = Κ (∆ + ΑΒ + ΑΧ + Π)

Προκύπτει χαµηλή ΙΟΑ Ν∆  και µέση ΙΟΑ ΒΑ του τοπίου. 

Συµπεράσµατα

Προκύπτει «ανειλικρινής» έκφραση του τοπίου κατά 
την «αφύσικη» διακύµανση της στάθµης της λίµνης 
Γενικά η διαχείριση του υδάτινου όγκου δεν βρίσκεται 
µέσα στα πλαίσια των αποδεκτών επεµβάσεων στο 
τοπίο
Σύµφωνα µε τα χαρακτηριστικά µεγέθη, το τοπίο 
απαιτεί συγκράτηση (να υπάρχουν οι ελάχιστες 
δυνατές επεµβάσεις)
Επειδή η ικανότητα οπτικής απορρόφησης του τοπίου 
είναι µικρή, η µεταβολή της στάθµης είναι ιδιαίτερα 
δυσµενής για την ποιότητα του τοπίου.
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Ποιοτικός χαρακτηρισµός τοπίου ανάλογα µε τη 
στάθµη

Παρατηρητές
Ζώνη απόστασης παρατήρησης

Για ωραίο τοπίο θέλουµε:

Περιορισµό της 
διακύµανσης της 

στάθµης

Τρόπος αντιµετώπισης
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Άλλα προβλήµατα που εµφανίζονται στο τοπίο
Σχεδιασµός δρόµων 
Χρονικός προγραµµατισµός δρόµων (σκοπιµότητα)
Θέση παρατήρησης εποχούµενου παρατηρητή

Λίµνη Como στην Β. ΙταλίαΛίµνη Πλαστήρα

Φυσιογνωµία του τοπίου
Νερό         πόλος µαγνητικής εστίασης του τοπίου

Πλεούµενα και λιµενισµός τους στην Ελλάδα και την Ιταλία
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Η οικιστική ανάπτυξη στην 
περιοχή της λίµνης Πλαστήρα
Π. ∆. ΦΕΚ 885∆/06-11-1998

Λίµνη Lugano στην Ελβετία

Λίµνη Como στην Β. Ιταλία

Λίµνη Πλαστήρα

Πινακίδες

Αλλοίωση στην φυσιογνωµία του τοπίου
προκύπτει από το πρόβληµα των γραπτών
εκείνων λεκτικών µορφών που κοσµούν ή
επιβαρύνουν αισθητικά το οικιστικό τοπίο

Φωτορύπανση

Κυριότερη πηγή φωτορύπανσης είναι η
Καρδίτσα, η οποία επηρεάζει ιδιαίτερα
την βορειοανατολική πλευρά του
ουρανού. Επίσης, µερικά ξενοδοχεία
φωτίζονται έντονα και προκαλούν
«θόρυβο» στη νυχτερινή ησυχία
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Επιλεγόµενα
Μείζον πρόβληµα για το τοπίο της λίµνης αποτελεί η στάθµη 
διακύµανσης της λίµνης. Απαιτείται ο περιορισµός της 
διακύµανσης της στάθµης της λίµνης.
Εµφανίζονται και άλλα αδικαιολόγητα προβλήµατα στην 
φυσιογνωµία του τοπίου που είναι εξίσου σηµαντικά για την 
ανάπτυξη της περιοχής.

«Έχω επίγνωση ότι υπάρχουν άνθρωποι που προτιµούν την τροφή του κορµιού από
την τροφή της ψυχής. ∆εν έχω να πω τίποτα σε αυτούς του ανθρώπους. Τους αξίζει να

είναι οικονοµολόγοι και σε αυτό τον κόσµο, καθώς και στον άλλο.»

Théophile Gautier (1811-1872)

«Πρέπει να αγαπάτε τη γη των παιδιών σας· η αγάπη
αυτή ας είναι η νέα σας ευγένεια»

Φρ. Νίτσε (1844-1900)

«Η σηµερινή κοινωνία είναι µέσα στην ύβριν και είναι
θεµελιωδώς άφρων»

Κ. Καστοριάδης (1922-1997)

«είναι µάλλον ανήθικο να περιµένεις να πάρει φωτιά
ένα κτήριο για να σου δοθούν τα κριτήρια του πώς θα

µελετήσεις τις νέες διατάξεις ασφαλείας»
D. Canter
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η αισθητική είναι αναγκαιότητα και όχι πολυτέλεια

΄αρα για ανάπτυξη σε υγιή βάση:


