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Περίληψη 

Η στάθµη της λίµνης Πλαστήρα παρουσιάζει έντονη διακύµανση λόγω των απολήψεων νερού. Συγκε-
κριµένα, η στάθµη µεταβάλλεται από τη στάθµη υπερχείλισης (792 m), ως τη στάθµη υδροληψίας 
(776 m). Η διακύµανση αυτή αλλοιώνει σηµαντικά την όψη του τοπίου. Σ� αυτό το τεύχος εξετάζεται 
η αισθητική του τοπίου της λίµνης, και κυρίως η αισθητική επίδραση της µεταβολής της στάθµης. Το 
συµπέρασµα είναι ότι για στάθµες περίπου 786 m ή µεγαλύτερες το τοπίο παρουσιάζει ελάχιστες 
αλλοιώσεις και όλοι οι παρατηρητές το αντιλαµβάνονται ως υπέροχο. Για µικρότερες στάθµες, και 
µέχρι περίπου 782 m, το τοπίο παρουσιάζει σηµαντική αλλοίωση, κυρίως λόγω της νεκρής ζώνης που 
αποκαλύπτει η ελάττωση της στάθµης· οι περισσότεροι µη τακτικοί παρατηρητές το βρίσκουν 
όµορφο, αλλά πολλοί µόνιµοι κάτοικοι και τακτικοί επισκέπτες εντοπίζουν προβλήµατα. Για ακόµα 
µικρότερες στάθµες, µόνο οι µη τακτικοί παρατηρητές µπορεί να βρουν ικανοποιητικό το τοπίο, και 
µόνο σε µερικές θέσεις παρατήρησης. Εκτός από τη µεταβολή της στάθµης, εντοπίζονται και 
αισθητικά προβλήµατα στο δρόµο, στα πλεούµενα, στα κτίρια, στις πινακίδες και στη φωτορύπανση, 
και διαπιστώνεται η ανάγκη προστασίας της περιοχής. Επίσης, γίνονται ορισµένες προκαταρκτικές 
προτάσεις για τη δηµιουργία τουριστικών αξιοθέατων και υποδοµής που να ταιριάζουν στη 
φυσιογνωµία του τοπίου. 

 

The level of Lake Plastira varies widely due to water release. Specifically, the level varies from 792 m, 
which is spill level, to 776 m, which is the lowest level. This variation affects the landscape to a high 
degree. In this report the aesthetics of the landscape of Lake Plastira is examined, focusing on the 
effects of level variation. The conclusion is that for levels around 786 m or greater, there are minimal 
effects on the landscape and virtually everyone finds it wonderful. For lower levels, down to about 
782 m, the landscape is significantly affected, mostly due to the dead zone revealed by the lowering of 
the level; most first or second-time visitors find it beautiful, but many inhabitants of the area and 
people who visit it regularly anticipate problems. For even lower levels, only visitors who do not come 
regularly may find the landscape satisfactory, and only in a few observation points. Apart from level 
variation, other problems of the landscape are discussed, namely those resulting from development. 
Such problems concern roads, boats, buildings, signs, and light pollution, and it is concluded that the 
area must be protected. In addition, some preliminary suggestions are made concerning the creation of 
tourist attractions and infrastructure which should fit the character of the area. 
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1 Εισαγωγή 

1.1 Γενικά 
Η λίµνη Πλαστήρα κατασκευάστηκε λίγο πριν το 1960 µε κύριο στόχο την παραγωγή υδροηλεκτρικής 
ενέργειας. Από την αρχή της δηµιουργίας της διακρίθηκε για τη φυσική οµορφιά του τοπίου της. Η 
πρώτη µελέτη για την αξιοποίηση του τοπίου χρονολογείται από το 1967 (Παναγιωτάκης, 1967). 
Αργότερα εκπονήθηκε η µελέτη Ζαχαράτου (1986). Τα τελευταία χρόνια έχουν εκπονηθεί µελέτες 
από την Αναπτυξιακή Καρδίτσας (ΑΝΚΑ)  για την αξιοποίηση του τοπίου της περιοχής. Τα µέρη των 
µελετών που έχουν εφαρµοστεί (περιβαλλοντικά µονοπάτια, περιβαλλοντικές δραστηριότητες κλπ.) 
έχουν αξιοποιήσει ουσιαστικά το τοπίο της λίµνης. 

Όµως, η αξιοποίηση του τοπίου προσέθεσε άλλη µια χρήση κοντά στην ενέργεια και την άρδευση: τον 
τουρισµό. Η νέα αυτή χρήση έφερε νέες απαιτήσεις, και κυρίως την απαίτηση η διακύµανση της 
στάθµης της λίµνης να είναι µικρή, ώστε το τοπίο να είναι ωραιότερο. Αυτή όµως η απαίτηση έρχεται 
σε αντίθεση µε άλλες χρήσεις του νερού, που έχουν αποτέλεσµα να κυµαίνεται έντονα η στάθµη λόγω 
των απολήψεων από τη λίµνη. Οι επιπτώσεις της διακύµανσης της στάθµης της λίµνης στο τοπίο, 
είναι η αποκάλυψη παράκτιας νεκρής ζώνης, η αποµάκρυνση του νερού από την συνήθη όχθη καθώς 
επίσης και η αποκάλυψη νεκρών δέντρων που δεν είχαν αποψιλωθεί κατά την δηµιουργία της λίµνης. 

Το βασικό αντικείµενο αυτού του τεύχους είναι η µελέτη της επίπτωσης στο τοπίο από τη µεταβολή 
της στάθµης της λίµνης. Στο υπόλοιπο αυτού του κεφαλαίου παρουσιάζεται η µεθοδολογία που 
χρησιµοποιήθηκε. Στο Κεφάλαιο 2 το τοπίο αναλύεται µε βάση αυτή τη µεθοδολογία. Το Κεφάλαιο 3 
εξετάζει τη µεταβολή της στάθµης και τις επιπτώσεις της στο τοπίο. Το Κεφάλαιο 4 παρουσιάζει 
ορισµένα σχετικά προβλήµατα που οφείλονται στη ραγδαία ανάπτυξη. Στο Κεφάλαιο 5 συνοψίζονται 
τα συµπεράσµατα και γίνονται σχετικές προτάσεις. 

1.2 Μεθοδολογία 
1.2.1 Γενικά 

Η διερεύνηση της αισθητικής του τοπίου της λίµνης έγινε µε µεθόδους που µπορούν να διαιρεθούν σε 
δύο κατηγορίες: επιτόπια έρευνα και θεωρητική ανάλυση. Κατά την επιτόπια έρευνα πραγµατο-
ποιήθηκαν πολλαπλές επισκέψεις στην περιοχή, σε διάφορες στάθµες της λίµνης, παρατηρήθηκε 
προσεκτικά το τοπίο, λήφθηκαν φωτογραφίες, και συµπληρώθηκαν ερωτηµατολόγια, όπως εκτε-
νέστερα παρουσιάζεται στο εδάφιο 1.2.2. Το υλικό που συγκεντρώθηκε αναλύθηκε θεωρητικά 
σύµφωνα µε τις βασικές αρχές που διέπουν τη διερεύνηση της αισθητικής ενός τοπίου, όπως εξηγείται 
στα υπόλοιπα εδάφια του υποκεφαλαίου. 

1.2.2 Επιτόπια έρευνα  

Η φωτογραφική αποτύπωση έγινε συστηµατικά από τις θέσεις παρατήρησης έτσι ώστε να εκτιµηθεί η 
αλλαγή του τοπίου σε σχέση µε την πτώση στάθµης της λίµνης. Η φωτογραφική αποτύπωση 
πραγµατοποιήθηκε από θέσεις που σηµειώνονται στο χάρτη της Εικόνας 1.1. Φωτογραφική 
αποτύπωση  αλλά όχι συστηµατική έγινε και σε άλλα µέρη του τοπίου που κρίθηκαν σηµαντικά. 
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Εικόνα 1.1: Χάρτης θέσεων φωτογράφησης 

 
Η ποσοτικοποίηση της αισθητικής της φυσιογνωµίας ενός τοπίου µέσω ερωτηµατολογίων είναι 
αποδεκτή µεθοδολογία και ίσως η µοναδική ως µέτρο αντιµετώπισης ενός τέτοιου προβλήµατος 
(Στεφάνου, 2000, 2001). Στην πρότυπη µεθοδολογία που αναφέρεται στη βιβλιογραφία διερευνώνται 
ψυχοµετρικά µεγέθη που οδηγούν προς το χαρακτηρισµό της ποιότητας της αισθητικής ενός τοπίου. 
Τα ερωτηµατολόγια έδωσαν λοιπόν µια εικόνα όχι για τη γενική ποιότητα του τοπίου, αλλά κυρίως 
για τη µεταβολή της ποιότητάς του σε συνάρτηση µε τη στάθµη της λίµνης. Τα ερωτηµατολόγια ήταν 
ιδιαίτερα χρήσιµα για τον επιπλέον λόγο ότι αποτέλεσαν σηµαντικό δίαυλο για έναρξη επικοινωνίας 
µε τους κατοίκους και τους επισκέπτες. 
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Πίνακας 1.1: Πεδία που περιείχαν τα ερωτηµατολόγια 

Πεδίο Παρατηρήσεις 

Στάθµη λίµνης  

Ηµεροµηνία  

Θέση  

Ονοµατεπώνυµο Τα προσωπικά στοιχεία συµπληρώθηκαν µόνο 
στις περιπτώσεις που είχαν κάποια σηµασία. 

Ηλικία  

Είστε µόνιµος κάτοικος ή επισκέπτης;  

Έχετε ξαναεπισκεφθεί τη λίµνη, και πόσες φορές; Μόνο για επισκέπτες. 

Θα επισκεπτόσασταν ξανά τη λίµνη; Αν όχι γιατί; Μόνο για επισκέπτες. 

Σας αρέσει το τοπίο της λίµνης σήµερα;  

Σας ενοχλεί κάτι στο τοπίο; 
�� Η νεκρή ζώνη 
�� Τα νεκρά δέντρα 
�� Άλλο 

 

 
Στα παρατηρούµενα θέµατα υπάρχει διαφορετική ικανότητα αντίληψης ενός τακτικού παρατηρητή 
από έναν παρατηρητή που θα παρατηρήσει το θέµα για πρώτη φορά. Ο τακτικός παρατηρητής θα 
µπορέσει να διαβάσει πρώτος την ασυµφωνία της γεωµετρίας (να πει ότι κάτι υπήρχε εδώ χθες και 
λείπει σήµερα) ενώ ο παρατηρητής που θα δει το θέµα για πρώτη φορά µπορεί να παραµείνει 
αδιάφορος για την ασυµφωνία αυτή και να τη θεωρήσει ως δεδοµένη. Ο τακτικός παρατηρητής έχει 
δεθεί συναισθηµατικά µε το θέµα και θέλει να το βλέπει να βρίσκεται στην βέλτιστη εικόνα που το 
έχει παρατηρήσει. Ο παρατηρητής που θα δει µία φορά το θέµα δεν έχει καµία µνήµη να τον 
περιορίζει. Άρα ο τακτικός παρατηρητής είναι και πολύ περισσότερο απαιτητικός απέναντι στο θέµα 
που παρατηρεί. Για τον λόγο διακρίνουµε δύο οµάδες παρατηρητών:  

Τακτικοί παρατηρητές   Οι µόνιµοι κάτοικοι και οι τακτικοί επισκέπτες αποτελούν το περισσότερο 
ευαίσθητο τµήµα της µελέτης. Οι τακτικοί παρατηρητές είναι συνήθως κάτοικοι του Νοµού 
Καρδίτσας ή έχουν την καταγωγή τους από χωριά στη λεκάνη απορροής της λίµνης. Οι 
επισκέπτες αυτοί βρίσκουν διέξοδο αναψυχής και παραθερισµού στην λίµνη. Έχουν ζωντανές και 
χαραγµένες τις µνήµες του τοπίου ανάλογα µε την στάθµη της λίµνης και είναι περισσότερο 
αυστηροί και ευαίσθητοι κριτές του τοπίου. 

Μη τακτικοί παρατηρητές   ∆εν έχουν συναισθηµατικούς δεσµούς µε την λίµνη (καταγωγή, συχνή 
µετάβαση κ.ά.). Μπορεί να έρχονται στη λίµνη µια ή δυο φορές το χρόνο αλλά δεν έχουν έντονες 
µνήµες από τις προηγούµενες παρατηρήσεις τους. 

1.2.3 Κυρίαρχα στοιχεία και παράγοντες που επηρεάζουν το τοπίο 

Σύµφωνα µε τη µεθοδολογία των Χατζηστάθη και Ισπικούδη (1995, σελ. 155�185), το τοπίο 
αναλύεται µε βάση τα κυρίαρχα στοιχεία, και τους βασικούς και τους µεταβλητούς παράγοντες που 
επηρεάζουν την αισθητική του, που παρουσιάζονται στον Πίνακα 1.2. Αυτή η ανάλυση βοηθά στη 
βαθύτερη κατανόηση του τοπίου. Το τι σηµαίνει και το πώς αναλύεται καθένα από τα στοιχεία και 
τους παράγοντες φαίνεται στο Κεφάλαιο 2, όπου γίνεται η εφαρµογή στο τοπίο της λίµνης Πλαστήρα. 
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Πίνακας 1.2: Στοιχεία και παράγοντες µε βάση τα οποία αναλύεται το τοπίο 

Τα κυρίαρχα στοιχεία Οι βασικοί παράγοντες Οι µεταβλητοί παράγοντες 
Η µορφή 
Η γραµµή 
Το χρώµα 
Η υφή 

Αντίθεση 
∆ιαδοχή 
Άξονες 
Σύγκλιση 
Συγκυριαρχία 
Πλαισίωση 
Ισορροπία 

Φως 
Ατµοσφαιρικές συνθήκες 
Εποχή του έτους 
Κλίµακα αναλογιών 
Χρόνος 
Θέση & παρατηρητική ικανότητα του παρατηρητή 
Απόσταση 
Κίνηση (παρατηρητή ή στοιχείων του τοπίου) 

 

1.2.4 Οι ζώνες απόστασης παρατήρησης 

Η αντίθεση που οδηγεί στην αναγνώριση αντικειµένων και στοιχείων του τοπίου δηµιουργείται από 
τους χρωµατικούς τόνους. Καθώς η απόσταση παρατήρησης αυξάνει οι χρωµατικές αντιθέσεις 
µειώνονται και τείνουν να εξοµοιωθούν. Η απόσταση στην οποία ένα αντικείµενο δεν µπορεί να 
αναγνωριστεί εξαρτάται από δύο παράγοντες: 

1. Το µέγεθος 
2. Το βαθµό αντίθεσης µε το περιβάλλον του 

∆ιακρίνουµε συµβατικά τρεις ζώνες απόστασης παρατήρησης, που περιγράφονται στον Πίνακα 1.3 
(Χατζηστάθης και Ισπικούδης, 1995, σελ. 181). 

Πίνακας 1.3: Ζώνες απόστασης παρατήρησης 

Ζώνη Απόσταση Περιγραφή 
1 0-500 m ∆ιακρίνεται η υφή της βλάστησης, από λεπτοµέρειες των φύλλων ως 

µεγάλους κλώνους, ανάλογα µε την απόσταση. 
2 500-5000 m Η υφή της βλάστησης διακρίνεται ως µεγάλες οµάδες δέντρων. 
3 >5000 m Η υφή της βλάστησης είναι γενικά αδύνατη και δίνει µόνο χρώµα επάνω 

στους γεωλογικούς σχηµατισµούς. 
 

1.2.5 Χαρακτηρισµός αποδεκτών επεµβάσεων 

Ο χαρακτηρισµός αποδεκτών επεµβάσεων (Χατζηστάθης και Ισπικούδης, 1995, σελ. 204�208, µε τη 
διαφορά ότι εκεί ονοµάζεται «οπτικά ποιοτικοί στόχοι») προσδιορίζει το πόσο επιτρέπεται να 
κάνουµε διάφορες επεµβάσεις στο τοπίο. Οι δυνατοί χαρακτηρισµοί παρατίθενται στον Πίνακα 1.4. Ο 
προσδιορισµός του χαρακτηρισµού για ένα συγκεκριµένο τοπίο γίνεται µε τον Πίνακα 1.7 αφού 
προηγουµένως καθοριστεί η κλάση ποικιλίας του τοπίου µε τον Πίνακα 1.5 και η ευαισθησία του 
τοπίου µε τον Πίνακα 1.6. 
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Πίνακας 1.4: Χαρακτηρισµοί αποδεκτών επεµβάσεων 

∆ ∆ιατήρηση και προστασία των στοιχείων του τοπίου 

Σ Συγκράτηση ή συντήρηση η οποία επιτρέπει επεµβάσεις και διαχειριστικές δραστηριότητες οι 
οποίες δεν είναι οπτικά εµφανείς. 

ΜΣ Μερική συγκράτηση ή µερική συντήρηση, η οποία επιτρέπει επεµβάσεις και διαχειριστικές 
δραστηριότητες που είναι οπτικά εµφανείς αλλά δεν αλλοιώνουν τη γεωµετρία του τοπίου. 

Τ Τροποποίηση 

ΜΤ Μέγιστη τροποποίηση 

ΑΤ Ανεπίτρεπτη τροποποίηση 

 

Πίνακας 1.5: Κλάσεις ποικιλίας τοπίων 

Φυσικά στοιχεία ΚΛΑΣΗ Α 
(χαρακτηριστική 
διαφοροποίηση των 
στοιχείων) 

ΚΛΑΣΗ Β (κοινή 
διαφοροποίηση των 
στοιχείων) 

ΚΛΑΣΗ Γ (ελάχιστη 
διαφοροποίηση των 
στοιχείων) 

Ανάγλυφο Κλίσεις �60% Κλίσεις 30-60% Κλίσεις 0-30% 

Μορφές βράχων 
και σχηµατισµών 

Μεγάλοι κυρίαρχοι και 
ασυνήθιστοι. 

Ορατοί αλλά όχι 
κυρίαρχοι. 

Μικροί ή 
ανύπαρκτοι. 

Βλάστηση Μεγάλη ποικιλία στα είδη 
και στη διάρθρωση. 
Μνηµειακά δέντρα. 

Συνεχής µε µικρή 
ποικιλία στα είδη και 
στην διάρθρωση. Ώριµα 
αλλά ασήµαντα δέντρα. 

Συνεχής. 

Λίµνες 200 στρ. ή µεγαλύτερες. 20 έως 200 στρ. Μικρότερες από 20 
στρ. 

Ρέµατα ή ρυάκια Καταρράκτες µεταβαλλό-
µενης ροής ή µικρολίµνες. 

Κοινά χαρακτηριστικά 
ροής. 

Εποχιακοί 
ξηροπόταµοι. 

 

Πίνακας 1.6: Προσδιορισµός επιπέδου ευαισθησίας τοπίου 

 Ποσοστό παρατηρητών που δείχνουν µέγιστο ενδιαφέρον 
για την ποιότητα της θέας του τοπίου 

 Από πρωτεύοντες δρόµους 
χώρους αναψυχής και 
υδάτινες µάζες 

Από δευτερεύοντες 
δρόµους χώρους αναψυχής 

και υδάτινες µάζες 

1 Υψηλή περισσότερο από 1/4 περισσότερο από 3/4 

2 Μέτρια λιγότερο από 1/4 1/4 � 3/4 

3 Χαµηλή  λιγότερο από 1/4 
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Πίνακας 1.7: Προσδιορισµός χαρακτηρισµού αποδεκτών επεµβάσεων 

Ευαισθησία 1 2 3 
Ζώνη απόστασης 1 2 3 1 2 3 1 

Α Σ Σ Σ ΜΣ ΜΣ ΜΣ ΜΣ 
Β Σ ΜΣ ΜΣ ΜΣ Τ Τ Τ/ΜΤ 

Κλάση ποικιλίας 

Γ ΜΣ ΜΣ Τ Τ Τ ΜΤ ΜΤ 
 

1.2.6 Ικανότητα οπτικής απορρόφησης 

Ικανότητα οπτικής απορρόφησης του τοπίου (Χατζηστάθης και Ισπικούδης, 1995, σελ. 198) ονοµά-
ζεται η φυσική ικανότητα ενός τοπίου να δέχεται οργανωµένες δραστηριότητες ανάπτυξης και 
διαχείρισης και ακόµη να διατηρεί τον οπτικό χαρακτήρα και την ακεραιότητα της ποιότητας της θέας 
του. 

Η ικανότητα οπτικής απορρόφησης εκτιµάται µε τον τύπο 

 ΙΟΑ = Κ (∆ + ΑΒ + ΑΧ + Π) 

όπου η κλίση Κ, η διάβρωση ∆, η αναγέννηση ΑΒ, η αντίθεση χρώµατος ΑΧ και η ποικιλότητα Π 
εκτιµώνται όπως αναφέρεται στον Πίνακα 1.8. 

Πίνακας 1.8: Ποσοτικός προσδιορισµός παραγόντων της ικανότητας οπτικής απορρόφησης 

Κ (κλίση) 
 

0-5% 
5-15% 
16-30% 
31-60% 
�60% 

5 
4 
3 
2 
1 

∆ (διάβρωση) Χαµηλό δυναµικό διάβρωσης 
Μέσο δυναµικό διάβρωσης 
Υψηλό δυναµικό διάβρωσης  

3 
2 
1 

ΑΒ (αναγέννηση) Χαµηλό δυναµικό αναγέννησης 
Μέσο δυναµικό αναγέννησης 
Υψηλό δυναµικό αναγέννησης 

1 
2 
3 

ΑΧ (αντίθεση χρώµατος) Μικρή  
Μέση 
Μεγάλη 

3 
2 
1 

Π (Ποικιλότητα) Μεγάλη ποικιλότητα βλάστησης, αναγλύφου, και υδάτινων µαζών 
Μέση ποικιλότητα βλάστησης, αναγλύφου, και υδάτινων µαζών 
Μικρή ποικιλότητα βλάστησης, αναγλύφου, και υδάτινων µαζών 

3 
2 
1 

 

Πίνακας 1.9: Χαρακτηρισµός ικανότητας  οπτικής απορρόφησης 

Χαρακτηρισµός Βαθµονόµηση
Πολύ χαµηλή 4-15
Χαµηλή 16-27
Μέση 28-40
Υψηλή 41-50
Πολύ υψηλή  51-60

 

1.2.7 Σύνθεση καλού τόπου 

Σύµφωνα µε την ανάλυση του Στεφάνου (2000, σελ. 26�40· 2001, σελ. 68�72), ένα τοπίο χαρακτηρί-
ζεται ως «τοπίο καλού τόπου» όταν κυριαρχείται από τα στοιχεία που φαίνονται στο αριστερό τµήµα 
του Πίνακα 1.10. Τα στοιχεία του καλού τόπου επηρεάζονται από ψυχοµετρικά µεγέθη. Το κάθε 
ψυχοµετρικό µέγεθος µπορεί να περιέχεται και να επηρεάζει ένα ή περισσότερα από τα στοιχεία που 
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συνθέτουν έναν καλό τόπο. Ενδεικτικά ορισµένα από τα ψυχοµετρικά µεγέθη που εµπεριέχονται στα 
στοιχεία που συνθέτουν έναν καλό τόπο παρουσιάζονται στο δεξί τµήµα του Πίνακα 1.10. 

Πίνακας 1.10: Στοιχεία σύνθεσης καλού τόπου και σχετικά ψυχοµετρικά µεγέθη 

Στοιχεία σύνθεσης καλού τόπου  Ψυχοµετρικά µεγέθη 
Αίσθηµα δικαίου  
Ειλικρίνεια 
Ωφελιµότητα του τοπίου 
Σεβασµός/ιερότητα του τοπίου 
Συµπάθεια 
Επικοινωνιακή ικανότητα του τοπίου 

 Ιδιαιτερότητα 
Κοινότυπο 
Ποικιλία 
∆ύναµη επιβολής 
Πυκνότητα 
Συνταρακτικότητα 
Ρητορική 
Ευκολία µνήµης 
Ευκολία συνειρµικής σύνδεσης  
Συµβολικότητα 
Ικανότητα δηµιουργίας έντονων εικόνων 
Εξύψωση 
Ευαισθησία 
Ικανότητα µεταφοράς (παροµοίωσης) 
Αντιληπτική ικανότητα 
Ιδιοποίηση 

Πηγή: Στεφάνου (2001, σελ. 69�70) 
 

1.2.8 Μαγνητικοί πόλοι εστίασης 

Πόλος εστίασης είναι το µέρος του τοπίου το οποίο ξεχωρίζει από το υπόλοιπο τοπίο λόγω υφής 
χρώµατος ή µεγέθους. Ο πόλος εστίασης προσελκύει τον παρατηρητή (Appleton, 1995, σελ. 182). 
Μαγνητικός πόλος εστίασης είναι το µέρος του τοπίου το οποίο έχει τα χαρακτηριστικά του πόλου 
εστίασης ενώ συγχρόνως αποτελεί ευχάριστο αισθητικό θέµα. Το νερό στη λίµνη αποτελεί µαγνητικό 
πόλο εστίασης.  

1.3 Αισθητικές νόρµες 
De gustibus et coloribus non est disputandum 

Ποιο είναι το νόηµα του ότι κάτι είναι ωραιότερο από κάτι άλλο; Πόσο ωραιότερο είναι κάτι από κάτι 
άλλο; Ιδιαίτερα όταν τα πράγµατα που εξετάζουµε είναι εκφράσεις της φύσης, τα ερωτήµατα αυτά 
αποκτούν ολοένα και περισσότερο σύνθετες όψεις. Ο Kant υποστήριξε σχετικά ότι «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» 
(Beardsley, 1976). 
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Εικόνα 1.2: Το δέντρο της Γνώσης 

Γ.-Φ. Σαργέντης, 2001 
 
Άλλοι φιλόσοφοι, ιδιαίτερα ο Leibniz, διαφώνησαν µε την άποψη του Kant, και υποστήριξαν ότι «οι 
απολαύσεις των αισθήσεων είναι στην πραγµατικότητα απολαύσεις που τις γνωρίζουµε συγκεχυµένα. 
Η µουσική µας θέλγει, µολονότι η οµορφιά της δεν συνίσταται παρά στις αρµονίες των αριθµών και 
στον υπολογισµό των διακροτηµάτων ή των ταλαντώσεων των ηχητικών σωµάτων, που 
συναντιούνται κατά ορισµένα διαστήµατα και, µολονότι η ψυχή κάνει αυτούς τους υπολογισµούς, 
εµείς δεν έχουµε επίγνωσή τους. Ίδια είναι η φύση των οπτικών απολαύσεων που προκαλούν οι 
αρµονικές αναλογίες, και οι απολαύσεις που οφείλονται στις άλλες αισθήσεις καταλήγουν σχεδόν στο 
ίδιο πράγµα, αν και ίσως να µην είµαστε σε θέση να το εξηγήσουµε τόσο καθαρά». 

Μέχρι λοιπόν να µπορέσουµε να αποκωδικοποιήσουµε τη λειτουργία του νου, το ωραίο θα παραµένει 
υποκειµενικό. Όµως στους τρεις αιώνες που πέρασαν από τις παρατηρήσεις αυτές, έχουν αναπτυχθεί 
αρκετά νοητικά κυρίως εργαλεία που µας διευκολύνουν στην αξιολόγηση της παρατήρησης του 
εικαστικού θέµατος. 

Στην εργασία που θα παρουσιαστεί παρακάτω είναι απαραίτητο να γίνει προσπάθεια να 
αποκωδικοποιήσουµε την φύση. Η αποκωδικοποίηση αυτή θα γίνει µε στόχο την ποσοτικοποίηση του 
ωραίου, άρα µε στόχο την προσέγγιση της συλλογιστικής του Leibniz. Η φύση όµως ξεγλιστράει από 
το κάθε µέτρο. Η µυστική αριθµητική της φύσης δεν προσεγγίζεται µέσα από την προσπάθεια αυτή 
ενώ η αντίληψη και το ένστικτο που έχουν την δυνατότητα να την προσεγγίσουν πολλές φορές 
υποβιβάζονται. Ο άνθρωπος είναι περίεργος. Ανεξερεύνητος ο ίδιος, επιχειρεί φανατικά την 
εξερεύνηση  του περιβάλλοντός του. Εξερευνά και διεκδικεί τροφή ψυχής.  

Η παρακάτω εργασία λοιπόν, έχει συγκεκριµένο πεδίο εφαρµογής και πραγµατεύεται µία πολύ ευρεία 
έννοια, το ωραίο. Στην προσέγγιση αυτή έγινε προσπάθεια να αποκωδικοποιηθούν τα περισσότερα 
από τα στοιχεία που ήταν δυνατόν να µετρηθούν. Σηµειώνεται όµως ότι για το ωραίο δεν έχει βρεθεί 
συγκεκριµένος και ξεκάθαρος χαρακτήρας, παρά τις προσπάθειες που έχουν κάνει διάφοροι µεγάλοι 
στοχαστές της ιστορίας να το ποσοτικοποιήσουν και να το προσεγγίσουν.  

Πρέπει λοιπόν να γίνεται αντιληπτό ότι η αποκωδικοποίηση της Φύσης θα ξεγλιστράει ανάµεσά µας, 
όσο και αν προσπαθούµε µέσα από ντετερµινιστικές διατάξεις να την περιορίσουµε.  

Αρχή για την εργασία αυτή είναι ότι όλοι (ή σχεδόν όλοι) οι µεγάλοι αισθητικοί δάσκαλοι από την 
αρχαιότητα µέχρι σήµερα δέχονται αξιωµατικά ότι η φύση είναι ωραία. Αρχή της µεθοδολογίας που 
ακολουθήθηκε στην εργασία αυτή είναι ότι το τοπίο που προκύπτει ως σύνθεση αναλλοίωτων 
φυσικών στοιχείων είναι (σύµφωνα µε τον Kant) υπέροχο. Σύµφωνα πάλι µε τον Kant αυτό που 
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προκαλεί την αίσθηση του υπέροχου µέσω των εικόνων της φύσης είναι η αγριότητα, το χάος και η 
αταξία που υπάρχουν στις εκφράσεις της. 

Η περιοχή που θα εξετάσουµε δεν είναι έργο της φύσης. Αποτελείται από φυσικά στοιχεία αλλά τη 
διαχειρίζεται ο άνθρωπος. Στην πορεία της µελέτης θα εξεταστεί το πώς η ανθρώπινη διαχείριση 
ξεγελάει την αισθητική αντίληψη που αντιλαµβανόµαστε ως υπέροχη αφού το νερό ανεβοκατεβαίνει 
αφύσικα και απότοµα. Έτσι ο παρατηρητής δεν προσλαµβάνει εικόνα της φύσης και δεν έχει την 
αντίληψη ότι η εικόνα που προσλαµβάνει είναι µέρος της φύσης.  
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2 Η λίµνη και η αισθητική της 

2.1 Γενικά 
Η µοναδική σας θεότητα ας είναι η Φύση. Έχετε απόλυτη πίστη σ' αυτήν. Να 'στε σίγουροι πως ποτές 

δεν είναι άσχηµη και περιορίζετε την φιλοδοξία σας στο να της στέκεστε πιστοί. 

 �Αυγούστος  Ροντέν (1954) 
 
Η λίµνη Πλαστήρα έχει έκταση περίπου 25 km2 (στην ανώτατη στάθµη). Η λίµνη περικλείεται από 
βουνά, το ανάγλυφο των οποίων παρουσιάζει έντονη µορφολογία, πράγµα που φαίνεται από τις 
υψοµετρικές διαφορές της λεκάνης απορροής (Εικόνα 2.1).  

 
Εικόνα 2.1: Τα όρια του τοπίου της λίµνης 

 

Πίνακας 2.1: ∆ιάφορα χαρακτηριστικά της λίµνης και της λεκάνης απορροής 

Έκταση λεκάνης απορροής 161.3 km2 

Υψόµετρο ψηλότερου σηµείου λεκάνης 2140 m 
Ανώτατη στάθµη λίµνης 794 m 
Στάθµη υπερχείλισης 792 m 

Κατώτατη στάθµη υδροληψίας 776 m 
Έκταση λίµνης στη στάθµη υπερχείλισης 25 km2 

Έκταση λίµνης στην κατώτατη στάθµη υδροληψίας 15 km2 
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2.2 Τα κυρίαρχα στοιχεία της αισθητικής του τοπίου 
2.2.1 Η µορφή 

Το τοπίο της λίµνης Πλαστήρα είναι χαρακτηριστικό περικλειόµενο τοπίο. Το χαρακτηριστικό του 
είναι ότι µία επίπεδη επιφάνεια, το νερό, περικλείεται από άλλες επιφάνειες, τα βουνά. Μέσα στο 
περικλειόµενο τοπίο τα αντικείµενα αναδεικνύονται και αποκτούν ιδιαίτερη έµφαση (Λιάκος, 1977). 
Επίσης το περικλειόµενο τοπίο είναι και ιδιαίτερα ευαίσθητο σε αλλοιώσεις που µπορεί να γίνουν σε 
αυτό (Χατζηστάθης και Ισπικούδης, 1995, σελ. 147). Ακολουθώντας τη διαδροµή από τη Μούχα προς 
τη Νεράιδα, τους Φούρνους και το Καρπενήσι, βλέπει κανείς περικλειόµενα τοπία που εµφανίζουν 
αντιστοιχία µε το τοπίο της λίµνης Πλαστήρα όπως αυτό ήταν πριν κατακλυστεί από τα νερά της 
λίµνης.  

Το τοπίο χωρίς την λίµνη είναι υψοφοβικό. Η γεωµετρία των βουνών είναι τόσο απότοµη ώστε όταν 
παρατηρεί κανείς από το υψόµετρο των 1000 m του δηµιουργείται φόβος του ύψους. Επίσης, σ� αυτό 
το τοπίο, για να γίνει ο συνδυασµός του νερού µε το βουνό, πρέπει ο παρατηρητής να περπατήσει 
κοντά στο ποτάµι, αλλά εκεί θα αντιλαµβάνεται το ποτάµι µε το νερό χωρίς την συνολική άποψη του 
τοπίου. Αντίθετα, στο τοπίο της λίµνης το νερό αποτελεί την βάση του τοπίου και δεν υπάρχει ο 
φόβος του ύψους. Ο παρατηρητής ξεκουράζει το βλέµµα του στο νερό, και το τοπίο είναι ήµερο και 
καθησυχαστικό. Επίσης το λιµναίο τοπίο έχει πολύ ισχυρή βάση, τη λίµνη, ενώ το άλλο δεν έχει τόσο 
δυνατό σηµείο αναφοράς και ο παρατηρητής χάνει τον προσανατολισµό του 

  
Εικόνα 2.2: Σύγκριση λιµναίου τοπίου µε παρόµοιο χωρίς λίµνη 

 
Η µορφολογία των φυσικών λιµνών απαλύνεται λόγω της διάβρωσης. Τα παράκτια πρανή της λίµνης 
συνήθως έχουν µικρές κλίσεις και συνήθως υπάρχει µια µεγάλη ζώνη µικρών κλίσεων ανάµεσα στα 
βουνά και το νερό. Λόγω της ύπαρξης αυτής της ζώνης εξοµάλυνσης, το νερό είναι µακριά από τα 
βουνά, και αυτή η αποµάκρυνση των κυρίαρχων στοιχείων µεταξύ τους οδηγεί τον παρατηρητή στην 
αντίληψη των στοιχείων αυτών ως διακριτών. Στις τεχνητές λίµνες δεν παρατηρείται αυτή η ζώνη 
εξοµάλυνσης των κλίσεων. Ο παρατηρητής, σε αντίθεση µε τις φυσικές λίµνες, αντιλαµβάνεται τα 
στοιχεία βουνό-νερό σε συνδυασµό χωρίς να εξαναγκαστεί να αποµονώσει κάτι από τα δύο για την 
παρατήρηση του. Έτσι, οι τεχνητές λίµνες χαρακτηρίζονται από έντονη αντίθεση ανάµεσα στο νερό 
και στα βουνά, αλλά ταυτόχρονα και σύνθεση των στοιχείων αυτών σε µια ενιαία εικόνα. Η σύνθεση 
αυτή γίνεται αντιληπτή και από την ικανότητα της λίµνης να αντανακλά το τοπίο όταν οι καιρικές 
συνθήκες το επιτρέπουν. 

Η γεωµετρία των µορφών των τεχνητών λιµών δεν απαντάται σε φυσικές λίµνες, εκτός από εξαιρέσεις 
που βρίσκονται σε περιοχές γεωλογικά πρόσφατες. Για παράδειγµα, οι λίµνες Como και Lugano, στη 
βόρεια Ιταλία και Ελβετία, βρίσκονται στις Άλπεις,. Στην Ελλάδα οι φυσικές λίµνες έχουν γενικά ήπιο 
ανάγλυφο. Βλέπουµε λοιπόν ότι η αισθητική των τεχνητών λιµνών πολλές φορές εµφανίζει ιδιαίτερα 
και αξιόλογα χαρακτηριστικά και υπερτερεί της αισθητικής των φυσικών λιµνών. 
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Εικόνα 2.3: Τα µέρη που αποτελούν το τοπίο της λίµνης, στο βόρειο και νότιο τµήµα 

Στις φωτογραφίες απεικονίζονται χαρακτηριστικές εικόνες του βόρειου (πάνω) και του νότιου 
(κάτω) τµήµατος της λίµνης. Στα βόρεια η ογκοπλαστική διαµόρφωση του ορεινού όγκου, που 
σηµειώνεται µε κόκκινο χρώµα στην επεξεργασµένη φωτογραφία, µοιάζει µε αυτό των φυσικών 
λιµνών (µια ζώνη µε µικρές κλίσεις χωρίζει τα βουνά από το νερό), ενώ στα νότια υπάρχει το 
πρωτότυπο στοιχείο της σύνθεσης των αντιθετικών φυσικών µορφών. 

 

2.2.2 Οι γραµµές 

Οι γραµµές είναι πολύ συνηθισµένες στα τοπία, και η παρουσία τους είναι τόσο έντονη ώστε 
προσελκύει αµέσως την προσοχή του παρατηρητή. Επειδή ακριβώς είναι πάρα πολύ έντονες, η 
οποιαδήποτε µετάλλαξή τους δηµιουργεί αλλοιώσεις στο τοπίο. Τα λιµναία τοπία δεν είναι γραµµικά, 
γιατί δεν υπάρχει κάποια γραµµή που να αποτελεί το βασικό άξονα του τοπίου (όπως συµβαίνει π.χ. 
στις κοιλάδες), αλλά οι γραµµές εξακολουθούν να παίζουν βασικό ρόλο. Η κυρίαρχη γραµµή στο 
λιµναίο τοπίο είναι η γραµµή επαφής γης και νερού. 

Στη λίµνη Πλαστήρα η γραµµή επαφής είναι περισσότερο ξεκάθαρη στο νότιο τµήµα της λίµνης, 
όπως εξηγείται στην Εικόνα 2.4. Αυτό σηµαίνει ότι δηµιουργεί ένα ξεκάθαρο όριο ανάµεσα στο νερό 
και το βουνό έτσι ώστε το νερό να αποτελεί περισσότερο έντονο µαγνητικό πόλο εστίασης στο νότιο 
τµήµα της λίµνης απ� ό,τι στο βόρειο. 
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Εικόνα 2.4: Οι γραµµές του τοπίου στο βόρειο και στο νότιο τµήµα της λίµνης 

Όταν προσπαθούµε µε τον υπολογιστή να προσδιορίσουµε το όριο ανάµεσα στη γη και στο νερό, 
τότε στο νότιο τµήµα της λίµνης (κάτω) ο υπολογιστής το προσδιορίζει µε ακρίβεια. Όταν 
κάνουµε την ίδια δουλειά στο βόρειο τµήµα, µε τις ίδιες ακριβώς ρυθµίσεις, ο υπολογιστής 
επιλέγει ως τµήµα της λίµνης και µέρος της παράκτιας ζώνης. Το µάτι µας δεν µπερδεύεται τόσο 
εύκολα όσο το λογισµικό επεξεργασίας εικόνας, αλλά το παράδειγµα δείχνει ότι η γραµµή επαφής 
γης-νερού είναι πολύ πιο έντονη στο νότιο τµήµα της λίµνης απ� ό,τι στο βόρειο µε το ήπιο 
ανάγλυφο.  

 
Η περικύκλωση λοιπόν του νερού από το ορεινό τοπίο, ιδιαίτερα στο νότιο τµήµα της λίµνης, ανάγει 
το νερό σε κεντρικό και ακέραιο µαγνητικό πόλο εστίασης. 

2.2.3 Τα χρώµατα 

Το τοπίο κατά τους θερινούς µήνες συντίθεται από κυρίως δύο χρώµατα, ενώ µε την µεταβολή της 
στάθµης εµφανίζεται και ένα τρίτο. Το πράσινο των δασικών εκτάσεων των βουνών (διατηρείται σε 
αρκετό µέρος του σχεδόν σε όλο το χρόνο λόγω της αειθαλούς βλάστησης), το βαθύ µπλε της λίµνης, 
και το υποκίτρινο που εµφανίζεται στην επιφάνεια της νεκρής ζώνης.  

Εξετάζοντας την συµβολική έκφραση των χρωµάτων πάνω στην ανθρώπινη αισθητική µπορούµε να 
παρατηρήσουµε τα παρακάτω (Χατζηστάθης και Ισπικούδης, 1995, σελ. 159�160): Το µπλε εκφράζει 
την ηρεµία και την ικανοποίηση ενώ ειδικότερα το βαθύ µπλε έχει την περισσότερο ηρεµιστική 
επίδραση. Το πράσινο εκφράζει ένταση και διατήρηση· είναι αµετάβλητο, σίγουρο και διαρκές σαν 
εντύπωση· αντιπροσωπεύει σταθερές αξίες, σιγουριά και υπεροχή. Το υποκίτρινο, που παρουσιάζεται 
στο τοπίο στην επιφάνεια της νεκρής ζώνης, συµβολίζει τη µετάβαση και την αλλαγή, ενώ το καφέ, 
που παρουσιάζεται και αυτό στο τοπίο στην επιφάνεια της νεκρής ζώνης, συµβολίζει την εξάντληση. 

Οι συµβολικές αναφορές των χρωµάτων αναφέρονται και στην λειτουργία τους στην λίµνη. Έτσι ενώ 
το πράσινο και το µπλε συνάδουν σε µία αισθητική σταθερότητα της αντίληψης του παρατηρητή του 
τοπίου (ηρεµία, υπεροχή, σιγουριά) το υποκίτρινο και το καφέ την αποπροσανατολίζουν, εκφράζοντας 
αλλαγή, µετάβαση, ελευθερία, εξάντληση. Γενικά πάντως, ενώ τα δύο πρώτα χρώµατα είναι ευδιά-
κριτα, το κίτρινο και το καφέ συνυπάρχουν µέσα στην νεκρή ζώνη. 
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2.2.4 Η υφή 

Η υφή του τοπίου της λίµνης είναι περιµετρικά τραχεία ενώ στο κέντρο είναι απόλυτα στιλπνή. Το 
δασικό τοπίο του βουνού είναι αυτό που δίνει τραχύτητα στο τοπίο ενώ το νερό του δίνει το στοιχείο 
της στιλπνότητας. Η αντίθεση που δηµιουργείται λόγω της υφής είναι το κύριο χαρακτηριστικό που 
καθιστά το νερό µαγνητικό πόλο εστίασης. 

2.3 Οι βασικοί παράγοντες της αισθητικής του τοπίου 
Οι βασικοί παράγοντες της αισθητικής του τοπίου παρουσιάζονται στον Πίνακα 2.2. 

Πίνακας 2.2: Βασικοί παράγοντες της αισθητικής της λίµνης 

Αντίθεση Η αντίθεση στο υπό εξέταση τοπίο παρατηρείται εύκολα µέσω της υφής των 
στοιχείων που το αποτελούν. Η υφή του δασικού τοπίου το οποίο είναι ιδιαίτερα 
τραχύ και έχει βάθος οπτικής διείσδυσης πολύ µικρό (µικρότερο των 50 m) 
αντιτίθεται στη ρευστότητα, τη ζωντάνια, τη λαµπρότητα, και την αντανακλαστική 
στιλπνότητα του νερού. 

∆ιαδοχή Στο υπό εξέταση τοπίο δεν είναι καθόλου οµαλή η διαδοχή από το στοιχείο του 
νερού προς το στοιχείο των βουνών. Το στοιχείο αυτό δηµιουργεί εκπληκτικές  
αντιθέσεις όταν η νεκρή ζώνη απουσιάζει, συγχρόνως όµως δηµιουργεί 
προβλήµατα όταν η νεκρή ζώνη αναπτύσσεται. 

Σύγκλιση Στον περιβάλλοντα χώρο που ορίζεται από τη λεκάνη απορροής υπάρχει έντονο το 
στοιχείο της σύγκλισης προς το λιµναίο χώρο. Αυτό δεν γίνεται αντιληπτό µε 
κυρίαρχους άξονες παρά µόνο µε τους δευτερεύοντες άξονες των ρεµάτων του 
περιβάλλοντα χώρου της περιοχής µιας και όλοι αυτοί συγκλίνουν προς το κέντρο 
του τοπίου, την λίµνη. 

Συγκυριαρχία Υπάρχει µε σαφήνεια το στοιχείο της αισθητικής συγκυριαρχίας στην περιοχή. Το 
στοιχείο αυτό το συνθέτουν το νερό, οι ορεινοί όγκοι και το δασικό τοπίο. Το 
στοιχείο των βουνών µορφολογικά φαίνεται να κυριαρχεί επάνω στο στοιχείο του 
νερού αλλά το νερό όπως έχει φανεί και ανωτέρω αποτελεί κεντρικό στοιχείο της 
αισθητικής του τοπίου. 

Ισορροπία Το  τοπίο δεν είναι φυσικό (καθότι προκύπτει ως αποτέλεσµα τεχνικού έργου) 
αλλά το συνθέτουν αναλλοίωτα φυσικά στοιχεία (βουνό νερό). Αξιωµατικά 
δεχόµαστε ότι η φύση δηµιουργεί ισόρροπες µορφές. Αντιµετωπίζοντάς το ως 
φυσική έκφραση και όχι ως τεχνικό έργο δεχόµαστε ότι είναι ισόρροπο. 

Άξονες Στην ουσία δεν υπάρχουν συγκεκριµένοι άξονες που κυριαρχούν στο τοπίο.  Όµως 
σχεδιαστικά µπορούµε να πούµε ότι το νερό κινείται σε οριζόντιο επίπεδο (άρα 
και οριζόντιο σχεδιαστικά άξονα), ιδιαίτερα όταν το παρατηρούµε από την ακτή ή 
από το εσωτερικό της λίµνης, ενώ αντίθετα το έντονο ανάγλυφο των βουνών 
µπορεί να αντιστοιχιστεί σχεδιαστικά κατά κύριο λόγο µε κατακόρυφους 
σχεδιαστικούς άξονες. Η σύνθεση αυτή λόγω της έντασής της και της µεγάλης 
υψοµετρικής διαφοράς του αναγλύφου του τοπίου της λίµνης οριοθετεί το νερό ως 
µαγνητικό πόλο εστίασης του τοπίου. 

Η πλαισίωση, που αναφέρθηκε στον Πίνακα 1.2 ως ένας ακόµα βασικός παράγοντας, έχει να 
κάνει µε το πώς πλαισιώνονται στατικές εικόνες από συγκεκριµένες θέσεις, και επειδή εδώ 
µελετάται το τοπίο της λίµνης εν τω συνόλω του, η πλαισίωση δεν αναλύεται. 
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2.4 Οι µεταβλητοί παράγοντες της αισθητικής του τοπίου 
2.4.1 Η θέση του παρατηρητή 

Η θέση του παρατηρητή στο τοπίο είναι θέση ανώτερου παρατηρητή. Επειδή η λίµνη είναι µαγνητικός 
πόλος εστίασης, ο παρατηρητής βρίσκεται σε υψηλότερο επίπεδο από το τοπίο που συνήθως παρα-
τηρεί (τη λίµνη), ενώ οριακά µπορεί να βρεθεί και σε θέση κανονικού παρατηρητή (βρίσκεται στο ίδιο 
επίπεδο µε το τοπίο που παρατηρεί).  

2.4.2 Η απόσταση 

Οι ζώνες απόστασης παρατήρησης για τη λίµνη (Πίνακας 1.3, σελ. 4) παρουσιάζονται στην Εικόνα 
2.5. 

 
Εικόνα 2.5: Ζώνες παρατήρησης της λίµνης 

Στο χάρτη παρουσιάζεται µε πράσινο η ζώνη παρατήρησης 1 (0-500m) µε κίτρινο η ζώνη 
παρατήρησης 2 (500-5000m) και µε κόκκινο η ζώνη παρατήρησης 3 (�5000m) 

 
Στις επισκέψεις στην λίµνη διαπιστώθηκε ότι το συνηθέστερα παρατηρούµενο τοπίο είναι αυτό που 
περιγράφεται στην Εικόνα 2.6 και βρίσκεται στις ζώνες παρατήρησης 1 και 2 (πράσινη και κίτρινη 
περιοχή στην Εικόνα 2.5). Το στοιχείο αυτό αυξάνει την ευαισθησία του τοπίου καθότι ο 
παρατηρητής διαχειρίζεται το τοπίο από κοντινές αποστάσεις.    
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Εικόνα 2.6: Συνηθέστερα παρατηρούµενο τοπίο 
 

2.4.3 Η κίνηση 

Το λιµναίο τοπίο χαρακτηρίζεται από την στατικότητά του. Στον συγκεκριµένο χώρο δεν 
παρατηρήθηκαν ιδιαίτερα στοιχεία κίνησης κατά την διάρκεια της µελέτης (κίνηση νερού, σµήνη 
πουλιών, κλπ.). Στο υποκεφάλαιο 4.1 γίνεται λόγος και για την κίνηση του παρατηρητή µέσα στο 
τοπίο. 

2.5 Ανάλυση ιδιοτήτων του καλού τόπου  
Τα χαρακτηριστικά του καλού τόπου (βλ. εδάφιο 1.2.7) όπως αναπτύσσονται στο τοπίο της λίµνης 
παρουσιάζονται στον Πίνακα 2.3. 
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Πίνακας 2.3: Στοιχεία της σύνθεσης καλού τόπου και σχολιασµός των ψυχοµετρικών µεγεθών 

Αίσθηµα δικαίου Το τοπίο ακολουθεί την οργανωτική λειτουργία της φύσης και συντίθεται από 
φυσικά αδιάβλητα µέρη (νερό, βουνό, δάσος). Είναι ενωτικό, αφού συνθέτει σε 
ενιαίο σύνολο τα µέρη από τα οποία αποτελείται. Η σηµειακή οικιστική 
ανάπτυξη δεν αλλοιώνει τη µορφή του τοπίου, κι έτσι το τοπίο είναι 
οµοιόµορφο. Τέλος, το τοπίο είναι ισοκατανεµηµένο και ιεραρχηµένο σύµφωνα 
µε τις αρχές της φύσης. 

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, 
αφού το συνθέτουν το νερό, το βουνό, και το δάσος, και ευανάγνωστο. 

Ωφελιµότητα Το τοπίο είναι χρήσιµο, αφού το νερό του χρησιµοποιείται για ύδρευση, 
άρδευση, αναψυχή, και παραγωγή ενέργειας. ∆εν είναι όµως ανεξάρτητο, αφού 
εξαρτάται από τις απολήψεις του νερού. Γενικά αφήνει αισθήµατα ικανο-
ποίησης. 

Σεβασµός/ιερότητα Το τοπίο είναι ενταγµένο στο φυσικό σύστηµα της ορεινού όγκου των 
Αγράφων. Έχει καλές αναλογίες. ∆εν είναι ιερό, αλλά έχει αναφορές σε ιερούς 
χώρους (τρία βυζαντινά µοναστήρια στον περιβάλλοντα χώρο της λίµνης). Είναι 
εξυψωτικό, λόγω του έντονου αναγλύφου των βουνών. Είναι συγκεντρωτικό, 
καθώς δηµιουργεί σταθερούς πόλους µαγνητικής εστίασης µε κεντρικό σηµείο 
αναφοράς το νερό. Η περικλειόµενη µορφή του συνάδει σ� αυτό το αποτέλεσµα.

Συµπάθεια Το τοπίο είναι συνεκτικό. Έχει έντονα µνηµειακό χαρακτήρα, αφού αναφέρεται 
στο πρόσωπο του Ν. Πλαστήρα. Γειτνιάζει µε πόλη (την Καρδίτσα), και είναι 
κοινωνικό, γιατί γύρω από αυτό συντίθεται κοινωνικός ιστός από το ∆ήµο 
Νεβρόπολης, χωρίς αυτό να αλλοιώνει τη φυσιογνωµία και το κάλλος του. 

Επικοινωνία Υπάρχει εύκολος προσανατολισµός µε βάση τη λίµνη, και έτσι το τοπίο είναι 
αναγνωρίσιµο. 

Πηγή: Στεφάνου (2000, σελ. 26�40· 2001, σελ. 68�72) 
 
Το συµπέρασµα είναι ότι τα ψυχοµετρικά µεγέθη αποδίδουν έναν ιδιαίτερα «καλό τόπο» και ένα 
υπέροχο τοπίο. Όµως αυτή η ανάλυση ισχύει για ψηλές στάθµες της λίµνης, δηλαδή για στάθµες 
µεγαλύτερες από 786 m. Όπως θα δούµε στο υποκεφάλαιο 3.2, η µείωση της στάθµης επιφέρει 
σοβαρές αλλοιώσεις στα µεγέθη του Πίνακα 2.3. 

2.6 Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του τοπίου 
2.6.1 Έκπληξη και µοναδικότητα 

Στον ελληνικό χώρο βρίσκονται µόλις 9 φυσικές λίµνες σε ορεινό και πεδινό τοπίο µε επιφάνεια 
µεγαλύτερη των 15 km2 (επιφάνεια της λίµνης Πλαστήρα στη στάθµη υδροληψίας, 776 m), αλλά, 
όπως αναφέρθηκε στο εδάφιο 2.2.1, καµιά δεν παρουσιάζει την αντίθεση ανάµεσα στο βουνό και στο 
νερό που παρουσιάζει η λίµνη Πλαστήρα. Ο συνδυασµός του τοπίου του περιβάλλοντα χώρου της 
λίµνης Πλαστήρα, που χαρακτηρίζεται από την τραχύτητά του, και του στοιχείου του νερού δίνει στον 
παρατηρητή την αίσθηση της έκπληξης, της ιδιαιτερότητας και του ξεχωριστού. Τέτοιου τύπου τοπία 
έχουν προκύψει τα τελευταία χρόνια από τεχνητούς ταµιευτήρες όπως ο ταµιευτήρας των πηγών του 
Αώου και του Θησαυρού στο Νέστο που κατασκευάστηκαν από τη ∆ΕΗ, πλην όµως αυτοί οι 
ταµιευτήρες δεν έχουν τα παρακάτω πλεονεκτήµατα που έχει η λίµνη Πλαστήρα: 
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�� Εύκολη πρόσβαση στον περιβάλλοντα χώρο της λίµνης 
�� Κεντρική θέση στον Ελλαδικό χώρο 
�� Τουριστική υποδοµή 

2.6.2 Αξιοθέατα 

 
Εικόνα 2.7: Το φράγµα όπως φαίνεται από τη λίµνη 

 
Σηµαντικό αισθητικό στοιχείο και αξιοθέατο της λίµνης είναι το φράγµα Ν. Πλαστήρα. Τοξωτά 
φράγµατα στην Ελλάδα υπάρχουν µόνο δύο· το άλλο είναι στο Λούρο, αλλά είναι πολύ µικρότερο. 
Γενικά ένα τοξωτό φράγµα αποτελεί στοιχείο ιδιαίτερης και αξιόλογης αρχιτεκτονικής µορφής 
(Σαργέντης, 1998). Τοξωτά φράγµατα µπορούν να κατασκευαστούν µόνο όταν είναι πολύ ευνοϊκές οι 
συνθήκες (µεγάλη αντοχή πρανών και κατάλληλη αναλογία ύψους-πλάτους στη θέση κατασκευής). 
Στην Ελλάδα, που σπάνια απαντώνται τέτοιες συνθήκες, κατασκευάζονται συνήθως φράγµατα 
χωµάτινα, λιθόρριπτα, ή βαρύτητας. Η πρωτοτυπία του και η ιδιαιτερότητά του φράγµατος Ν. 
Πλαστήρα το έχει αναδείξει ως κυρίαρχο αξιοθέατο της περιοχής. 

Εκτός από το φράγµα έχει δηµιουργηθεί και ένας βοτανικός κήπος ενώ υπάρχουν και δύο βυζαντινά 
µοναστήρια κοντά στην λίµνη.  Τα αξιοθέατα αυτά δεν αξιοποιούν ουσιαστικά το λιµναίο τοπίο µιας 
και βοτανικός κήπος θα µπορούσε να υπάρχει οπουδήποτε, ενώ όταν έγιναν τα µοναστήρια δεν 
υπήρχε λίµνη, µε αποτέλεσµα η αρχιτεκτονική τους να µην συνδιαλέγεται µε τη λίµνη. Χρήσιµο 
λοιπόν είναι να δηµιουργηθούν επεµβάσεις στο τοπίο οι οποίες να προκαλούν στον επισκέπτη την 
εντύπωση του αξιοθέατου και να έχουν άµεση σχέση µε τη λίµνη. 
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2.6.3 Ο προσανατολισµός του τοπίου 

 
Εικόνα 2.8: Ο προσανατολισµός του τοπίου 

 
Όπως φαίνεται στην Εικόνα 2.8, ο προσανατολισµός του τοπίου είναι τέτοιος ώστε το τοπίο δέχεται 
το φως από πολύ νωρίς το πρωί, ενώ σκοτεινιάζει σχετικά νωρίς το απόγευµα.  

2.7 Χαρακτηρισµός αποδεκτών επεµβάσεων 
Ο προσδιορισµός του χαρακτηρισµού αποδεκτών επεµβάσεων γίνεται όπως περιγράφεται στο εδάφιο 
1.2.5. Πρώτα προσδιορίζεται η κλάση ποικιλίας του τοπίου µε βάση τον Πίνακα 2.4. Ο πίνακας αυτός 
είναι ίδιος µε τον Πίνακα 1.5, µε τη διαφορά ότι τα χαρακτηριστικά του τοπίου της λίµνης Πλαστήρα 
σηµειώνονται µε έντονα γράµµατα (οι επικρατούσες κλίσεις φαίνονται στην Εικόνα 2.10 παρακάτω). 
Όπως φαίνεται, το τοπίο κυριαρχείται από στοιχεία της κλάσης Β ενώ µερικά στοιχεία του είναι της 
κλάσης Α. Κατατάσσεται λοιπόν σε τοπίο κλάσης Β προς Α. 
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Εικόνα 2.9: Κλίσεις του τοπίου για τον προσδιορισµό της κλάσης του τοπίου 

 

Πίνακας 2.4: Κλάσεις ποικιλίας τοπίων 

Φυσικά στοιχεία ΚΛΑΣΗ Α (χαρακτηριστική 
διαφοροποίηση των στοιχείων) 

ΚΛΑΣΗ Β (κοινή 
διαφοροποίηση των στοιχείων) 

ΚΛΑΣΗ Γ (ελάχιστη 
διαφοροποίηση των 
στοιχείων) 

Ανάγλυφο Κλίσεις �60% Κλίσεις 30-60% Κλίσεις 0-30% 

Μορφές βράχων και 
σχηµατισµών 

Μεγάλοι κυρίαρχοι και 
ασυνήθιστοι. 

Ορατοί αλλά όχι κυρίαρχοι. Μικροί ή ανύπαρκτοι. 

Βλάστηση Μεγάλη ποικιλία στα είδη και 
στη διάρθρωση. Μνηµειακά 
δέντρα. 

Συνεχής µε µικρή ποικιλία στα 
είδη και στην διάρθρωση. 
Ώριµα αλλά ασήµαντα δέντρα. 

Συνεχής. 

Λίµνες 200 στρ. ή µεγαλύτερες. 20 έως 200 στρ. Μικρότερες από 20 στρ. 

Ρέµατα ή ρυάκια Καταρράκτες µεταβαλλόµενης 
ροής ή µικρολίµνες. 

Κοινά χαρακτηριστικά ροής. Εποχιακοί ξηροπόταµοι. 

Με έντονα γράµµατα συµβολίζονται τα χαρακτηριστικά του τοπίου της λίµνης Πλαστήρα. 
 
Επειδή τουλάχιστον τα 3/4 των παρατηρητών δείχνουν µέγιστο ενδιαφέρον για την ποιότητα του 
τοπίου, διαπιστώνουµε, σύµφωνα µε τον Πίνακα 1.6, ότι το τοπίο της λίµνης τοποθετείται σε υψηλό 
επίπεδο ευαισθησίας.  
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Σύµφωνα µε τον Πίνακα 1.7, προκύπτει ότι για τις ζώνες απόστασης 1 και 2 (πράσινη και κίτρινη 
περιοχή στην Εικόνα 2.5), απαιτείται συγκράτηση ή συντήρηση, δηλαδή επεµβάσεις και 
διαχειριστικές δραστηριότητες που δεν είναι οπτικά εµφανείς. 

2.8 Ικανότητα οπτικής απορρόφησης 
Για τον προσδιορισµό της ικανότητας οπτικής απορρόφησης (ΙΟΑ) αρχικά εξετάζουµε τις κλίσεις του 
τοπίου, που παρουσιάζονται στην Εικόνα 2.10. Παρατηρούµε ότι το τοπίο διαιρείται σε δύο τµήµατα, 
βορειοανατολικό και νοτιοδυτικό, µε διαφορετικές κλίσεις, και εποµένως διαφορετική ικανότητα 
οπτικής απορρόφησης. 

 
Εικόνα 2.10: Κλίσεις και διαχωρισµός του τοπίου 

Η πράσινη γραµµή χωρίζει το τοπίο σε δύο τµήµατα µε διαφορετικά χαρακτηριστικά. 
 
Εφαρµόζοντας τους τύπους και τους πίνακες που αναφέρονται στη µεθοδολογία (σελ. 4-6) 
διαπιστώνουµε ότι το βορειοανατολικό τµήµα του τοπίου έχει µέση ΙΟΑ, ενώ το νοτιοδυτικό χαµηλή. 
Γενικά λοιπόν διαπιστώνεται ότι και στις δύο περιπτώσεις το τοπίο είναι αρκετά ευαίσθητο σε 
αλλοιώσεις. 
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3 Η µεταβολή της στάθµης 

Η στάθµη της λίµνης µεταβάλλεται από τη στάθµη υπερχείλισης (792 m) ως την κατώτατη στάθµη 
υδροληψίας (776 m).  

Το πρώτο πρόβληµα που προκύπτει είναι ότι όταν η λίµνη βρίσκεται χαµηλότερα από τη στάθµη 
υπερχείλισης, τότε ανάµεσα στα δέντρα και στο νερό εµφανίζεται η νεκρή ζώνη (ή ζώνη διακύ-
µανσης). Το δεύτερο πρόβληµα είναι η µείωση της έκτασης της λίµνης από τα 25 στα 15 km2 (στη 
στάθµη υδροληψίας), δηλαδή από το ένα έβδοµο στο ένα δωδέκατο της λεκάνης απορροής. Έτσι 
µειώνεται η σηµασία της λίµνης ως µαγνητικού πόλου εστίασης, κυρίως στο βόρειο τµήµα, όπου 
συµβαίνει πρακτικά εξ ολοκλήρου η µείωση της επιφάνειας. 

3.1 Γενική περιγραφή της νεκρής ζώνης 
Νεκρή ζώνη είναι ο χώρος που αναπτύσσεται ανάµεσα στη µέγιστη στάθµη της λίµνης (τη στάθµη 
υπερχείλισης) και την εκάστοτε στάθµη της λίµνης. 

Στις λίµνες διακρίνονται ξεκάθαρα το λιµναίο και το στεριανό οικοσύστηµα. Στο όριο της ξηράς µε το 
νερό αναπτύσσεται ένα ακόµα υποσύστηµα (όπου υπάρχουν, για παράδειγµα, νούφαρα, καλάµια και 
βάτραχοι), το οποίο είναι πάρα πολύ ευαίσθητο σε διάφορες µεταβολές (Nebel and Wright, 1981, σελ. 
28). Στη λίµνη Πλαστήρα, η µεγάλη διακύµανση της στάθµης της λίµνης γίνεται απαγορευτική για 
την ανάπτυξη αυτού του οικοσυστήµατος, µε αποτέλεσµα η νεκρή ζώνη να έχει το χαρακτήρα 
ερηµικού τοπίου. Η µόνη βλάστηση που παρατηρείται στη νεκρή ζώνη είναι χαµηλή βλάστηση από 
αγριόχορτα σε πολύ λίγα σηµεία της ζώνης, που εξαρτώνται από τον προσανατολισµό της σε σχέση 
µε τον ήλιο, την εδαφική ποιότητα και τις κλίσεις. 

Λόγω της διαφορετικής µορφής που έχει σε διαφορετικά τµήµατα της λίµνης, χωρίζουµε τη νεκρή 
ζώνη σε δύο τύπους (Εικόνα 3.1): 

Κανονική νεκρή ζώνη   Αναπτύσσεται όταν τα παράκτια πρανή έχουν απότοµες κλίσεις, και γίνεται 
αντιληπτή σαν λεπτή λωρίδα. 

Ακανόνιστη νεκρή ζώνη   Αναπτύσσεται όταν τα παράκτια πρανή έχουν µικρές κλίσεις. Σ� αυτή την 
περίπτωση µε την πτώση της στάθµης αποκαλύπτονται µεγάλες εκτάσεις οι οποίες αποκτούν την 
µορφή ερηµικού τοπίου. Όταν ο προσανατολισµός της ζώνης είναι κατάλληλος, στην ακανόνιστη 
νεκρή ζώνη αναπτύσσεται χαµηλή βλάστηση, αλλά είναι τέτοιας µορφής ώστε συγκρινόµενη µε 
τη γειτονική βλάστηση της δασικής έκτασης είναι σχεδόν αόρατη από κάποια απόσταση, οπότε η 
ακανόνιστη νεκρή ζώνη εξακολουθεί να φαίνεται ερηµική. 

  
Εικόνα 3.1: Κανονική και ακανόνιστη νεκρή ζώνη 
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Εικόνα 3.2: Η νεκρή ζώνη 

Οι φωτογραφίες αριστερά δείχνουν τη νεκρή ζώνη στο βόρειο (ακανόνιστη) και στο νότιο 
(κανονική) τµήµα της λίµνης. Οι φωτογραφίες δεξιά έχουν προέλθει από ψηφιακή επεξεργασία 
των αριστερών, και δείχνουν πώς περίπου φαίνεται το τοπίο όταν η λίµνη είναι γεµάτη. (Η 
ψηφιακή επεξεργασία χρειάστηκε γιατί στη διάρκεια εκτέλεσης του ερευνητικού έργου η λίµνη σε 
καµιά φάση δεν ήταν εντελώς γεµάτη, ούτε υπάρχει επαρκές ιστορικό αρχείο φωτογραφιών ώστε 
η σύγκριση να µπορεί να γίνει µε πραγµατικές φωτογραφίες.) 

 

 
Εικόνα 3.3: ∆ιάκριση της νεκρής ζώνης 
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Η νεκρή ζώνη δεν γίνεται αντιληπτή παρά µόνο σε αρκετά χαµηλές στάθµες. Η στάθµη υπερχείλισης 
βρίσκεται µεν στα 792 m, αλλά σε αυτή τη στάθµη πολλά από τα δέντρα που βρίσκονται στο όριο της 
νεκρής ζώνης είναι, σύµφωνα µε µαρτυρίες, 1 ως 2 µέτρα µέσα στο νερό. Επιπλέον, τα δέντρα 
σκιάζουν µέρος της νεκρής ζώνης, µε αποτέλεσµα η ζώνη να µην γίνεται αντιληπτή ούτε στην 
περίπτωση που το νερό φτάνει στη σκιά των δέντρων, που εκτιµάται σε 3-4 µέτρα. Έτσι, η κανονική 
νεκρή ζώνη αποκαλύπτεται µόνο για στάθµες χαµηλότερες από περίπου 787 m. Η ακανόνιστη, λόγω 
µικρών κλίσεων των πρανών, και άρα µεγάλης αποκαλυπτόµενης έκτασης που δεν µπορεί να 
καλυφθεί από τη σκιά, γίνεται αντιληπτή από τα 790 m περίπου. Αξίζει να σηµειωθεί ότι συνηθέστερα 
παρατηρούµενη είναι η κανονική νεκρή ζώνη, αφού ο παρατηρητής του τοπίου βλέπει κυρίως προς 
την ανατολή. 

Παρόλο που το τοπίο της βορειοανατολικής πλευράς έχει µεγαλύτερη ικανότητα οπτικής 
απορρόφησης, εντούτοις λόγω των µικρών κλίσεων που έχει στα παράκτια πρανή εµφανίζει πολύ 
γρήγορα και σε πολύ µεγαλύτερο βαθµό τη νεκρή ζώνη κι έτσι είναι περισσότερο ευαίσθητο στην 
πτώση της στάθµης της λίµνης.  

Τα αισθητικά προβλήµατα είναι λιγότερο σοβαρά µετά την καλοκαιρινή περίοδο (αλλά εξαρτάται 
πολύ από το σηµείο παρατήρησης). Κατά το φθινόπωρο και το χειµώνα δεν υπάρχει τόσο έντονη 
αντίφαση ανάµεσα στη νεκρή ζώνη και το περιβάλλον τοπίο, γιατί η νεκρή ζώνη έχει σκούρο καφέ 
χρώµα, σε αντίθεση µε το καλοκαίρι, που είναι κίτρινη. Οι χρωµατικοί συνδυασµοί είναι λοιπόν 
τέτοιοι ώστε να µην υπάρχει µεγάλη διαφωνία ανάµεσα στα στοιχεία του τοπίου.  

  
Εικόνα 3.4: Χρώµατα της νεκρής ζώνης το καλοκαίρι και το φθινόπωρο 

 
Το τοπίο µεταµορφώνεται όταν χιονίσει. Στην περίπτωση του χιονισµένου τοπίου το τοπίο φοράει τη 
µάσκα του χιονιού µε αποτέλεσµα να είναι αναγνώσιµο ως κύριο αισθητικό θέµα το χιόνι και όχι η 
νεκρή ζώνη ή διάφορα άλλα ενοχλητικά στοιχεία του τοπίου. 

 
Εικόνα 3.5: Άποψη της χιονισµένης λίµνης 

Η φωτογραφία είναι έγχρωµη. Η µεγάλη άσπρη έκταση µπροστά είναι νεκρή ζώνη. 
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Ορισµένοι εκτιµούν λανθασµένα ότι η φύση µπορεί να αλλοίωνε από µόνη της τη νεκρή ζώνη µε 
χαµηλή βλάστηση που θα αναπτυσσόταν στη νεκρή ζώνη αν απουσίαζε από το χώρο η κτηνοτροφική 
δραστηριότητα (Εικόνα 3.6). Όµως η εκτίµηση αυτή απορρίπτεται καθότι στο νησί Νίχα και στο νησί 
του Ζαχαράκη µολονότι δεν υπάρχουν ζώα η νεκρή ζώνη αναπτύσσεται ακέραια. 

 
Εικόνα 3.6: Βοσκή στη νεκρή ζώνη 

 

3.2 Επιρροή της νεκρής ζώνης στην αισθητική του τοπίου 
Οι περισσότεροι φιλόσοφοι που ασχολήθηκαν µε την αισθητική ξεκινούν από την αρχή ότι η φύση 
είναι ωραία (Beardsley, 1976). Το τοπίο της λίµνης είναι τεχνητό, αλλά αποτελείται από φυσικά 
στοιχεία όπως τα βουνά και το νερό, και γι� αυτό είναι αξιωµατικά ωραίο. Μόλις όµως παρουσιάζεται 
στο τοπίο βίαιη µεταλλαγή που προδίδει την χρήση του τεχνικού έργου (στην περίπτωσή µας η νεκρή 
ζώνη), το τοπίο αλλοιώνεται και υποβαθµίζεται η αισθητική του. Η διαχείριση λοιπόν του τοπίου από 
τον άνθρωπο προκαλεί τη νεκρή ζώνη. 

Νεκρές ζώνες εµφανίζονται και αλλού στη φύση. Νεκρή ζώνη είναι και µία παραλία µε άµµο µπροστά 
από ένα δάσος. Επίσης, και σε φυσικές λίµνες µε σχετικά ήπιες κλίσεις πρανών, η φυσική µετα-
βλητότητα των εισροών έχει αποτέλεσµα να εµφανίζεται νεκρή ζώνη, ακόµα και όταν δεν γίνεται 
σοβαρή αξιοποίηση του νερού. Οι φυσικές νεκρές ζώνες έχουν όµως διαφορετικά χαρακτηριστικά: 

�� Όπου υπάρχει νεκρή ζώνη δικαιολογείται (για παράδειγµα πάνω σε άµµο µπροστά σε παραλία δεν 
είναι δυνατό να υπάρχει βλάστηση) 

�� Η φύση, εν γένει, εξοµαλύνει τα όρια των τόπων. Στη φύση ενυπάρχει το στοιχείο της διαδοχής· 
για παράδειγµα, η φύση εξοµαλύνει τα όρια του δάσους και της παραλίας και υπάρχει οµαλή 
µετάβαση από χαµηλή βλάστηση σε ψηλότερη. 

�� Η φύση, όπως αναφέρθηκε στο εδάφιο 2.2.1, δεν δηµιουργεί γενικά ανάγλυφο απότοµων 
παράκτιων κλίσεων σε µία λίµνη. Αν και το στοιχείο αυτό αποτελεί ιδιαιτερότητα του τοπίου που 
οδηγεί σε υπέροχες εικόνες, οδηγεί και στην ανάπτυξη της κανονικής νεκρής ζώνης, που συνήθως 
δεν παρατηρείται σε φυσικά τοπία. Η κανονική νεκρή ζώνη έχει το χαρακτηριστικό να είναι 
εύκολα «αναγνώσιµη» από τον παρατηρητή. 

�� Η επιφάνεια της νεκρής ζώνης είναι µία αλλοιωµένη επιφάνεια εδαφικού καλύµµατος στην οποία 
πριν από µερικά χρόνια υπήρχε δάσος. Η υφή της επιφάνειας αυτής δεν εµπεριέχει το χαρακτήρα 
του φυσικού τοπίου.  

Είναι βέβαιο ότι η φύση λειτουργεί µε συνέπεια και µε αναλογία σ' όλες τις λειτουργίες της. Αντίθετα, 
το όριο του νερού µε την ακτή µεταλλάσσεται περιοδικά και αφύσικα από γραµµή σε επιφάνεια. Αυτή 
η ξαφνική µεταλλαγή, που οφείλεται στις απολήψεις νερού από την λίµνη, δεν είναι συµβατή µε τις 
φυσικές διεργασίες.  
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Οι παρατηρητές του τοπίου, όπως προκύπτει από τα ερωτηµατολόγια, πολλές φορές ανέφεραν ότι 
όταν πέφτει η στάθµη η λίµνη έχει λίγο νερό και ότι αυτό είναι ενοχλητικό. Πώς όµως γνωρίζουν οι 
επισκέπτες που έρχονται πρώτη φορά ότι η λίµνη έχει λίγο νερό, όταν ακόµα και στη χαµηλότερη 
στάθµη της έχει εµβαδόν 15 km2; Η απάντηση είναι ότι η νεκρή ζώνη, που στη στάθµη των 776 m 
φτάνει τα 10 km2, λειτουργεί ως στοιχείο µνήµης του τόπου, που δείχνει πώς ήταν τα πράγµατα 
άλλοτε· o παρατηρητής φαντάζεται τον τόπο της νεκρής ζώνης γεµάτο µε νερό, και συγκριτικά, εξάγει 
το συµπέρασµα ότι η λίµνη έχει λίγο νερό. Πάντως µόνο τον Αύγουστο και µόνο 20% των 
ερωτώµενων ανέφεραν ότι ενοχλούνται από αυτήν κάθε αυτήν τη νεκρή ζώνη (αλλά δεν τους 
κατηύθυνε και η ερώτηση, η οποία ήταν αν τους ενοχλεί κάτι στο τοπίο όπως αυτό είναι τώρα). 

Εξετάζοντας τη µεταβολή του τοπίου από άλλη οπτική γωνία, αυτή της σύνθεσης καλού τόπου 
(υποκεφάλαιο 2.5), παρατηρούµε ότι κάτω από τη στάθµη των 787 m αρχίζουν να αλλοιώνονται τα 
ψυχοµετρικά µεγέθη, και πως αυτή η αλλοίωση κυριαρχεί κάτω από τα 783 m. Η βασική αλλοίωση 
είναι στην ειλικρίνεια: το τοπίο γίνεται πιο σύνθετο, αφού στα στοιχεία του νερού, του βουνού και του 
δάσους προστίθεται η νεκρή ζώνη· πιο δυσανάγνωστο, αφού είναι πιο σύνθετο και η νεκρή ζώνη 
αποτελεί µια διαταραχή που δεν έπρεπε να υπάρχει· και όχι πια γνήσιο, αφού αποτελείται µεν από 
φυσικά στοιχεία αλλά στην πραγµατικότητα, όπως µαρτυρά η νεκρή ζώνη, είναι τεχνητό. 

Γενικά η διαχείριση του υδάτινου όγκου δεν βρίσκεται µέσα στα πλαίσια του χαρακτηρισµού 
αποδεκτών επεµβάσεων στο τοπίο (υποκεφάλαιο 2.7), που απαιτεί συγκράτηση ή συντήρηση, καθότι 
παρουσιάζεται σε πολύ συχνό και µεγάλο διάστηµα νεκρή ζώνη µέσα σε αυτό.  Επίσης, επειδή η 
ικανότητα οπτικής απορρόφησης του τοπίου είναι µικρή (υποκεφάλαιο 2.8), η µεταβολή της στάθµης 
είναι ιδιαίτερα εµφανής. 

Τα συµπεράσµατα από την παραπάνω ανάλυση παρουσιάζονται στον Πίνακα 3.1. 

Πίνακας 3.1: Μεταβολή της ποιότητας του τοπίου µε τη στάθµη της λίµνης 

Στάθµη Περιγραφή 
Ψηλή (786 ως 792 m) Το τοπίο παρουσιάζει ελάχιστη ή καµιά αλλοίωση και όλοι οι παρατη-

ρητές το αντιλαµβάνονται ως υπέροχο. 

Μεσαία (782 ως 786 m) Το τοπίο παρουσιάζει αυξανόµενη αλλοίωση. Οι περισσότεροι µη 
τακτικοί παρατηρητές το βρίσκουν όµορφο. Οι τακτικοί παρατηρητές 
εντοπίζουν προβλήµατα αλλά γενικά το βρίσκουν ανεκτό. 

Χαµηλή (776 ως 782 m) Το τοπίο είναι σηµαντικά αλλοιωµένο. Μόνο οι µη τακτικοί παρατη-
ρητές µπορεί να το βρουν ικανοποιητικό, και µόνο σε µερικές θέσεις 
παρατήρησης όπου παρουσιάζεται η κανονική νεκρή ζώνη από τη 
ζώνη απόστασης 3. 

 

3.3 Τα νεκρά δέντρα 
Η απότοµη µεταβολή του χώρου από δασικό τοπίο σε λιµναίο χωρίς προηγουµένως να γίνει 
αποψίλωση του κατακλυζόµενου  χώρου είχε ως φυσικό επακόλουθο τον θάνατο των δέντρων που 
βρέθηκαν µέσα στον χώρο της λίµνης. Τα δέντρα που βρίσκονταν µέσα στον χώρο της λίµνης 
πέθαναν χωρίς να σαπίσουν, γιατί βρίσκονταν συνεχώς στο νερό και ο κορµός τους σκλήρυνε. Με την 
πτώση της στάθµης εµφανίζονταν τα νεκρά δέντρα, και το θέαµα ήταν ιδιαίτερα αντιαισθητικό.  

Στις αρχές τις δεκαετίας του 1990 έγινε αποψίλωση των νεκρών δέντρων, µε αποτέλεσµα να 
διακρίνονται µόνο λίγα νεκρά δέντρα σε ένα συγκεκριµένο σηµείο στην λίµνη και µόνο όταν η 
στάθµη της είναι χαµηλότερα από τα 782 m. Έτσι τα νεκρά δέντρα δεν αποτελούν σοβαρό πρόβληµα 
σήµερα. Σχετικές φωτογραφίες παρουσιάζονται στην Εικόνα 3.7. 
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Εικόνα 3.7: Νεκρά δέντρα στη λίµνη και στη νεκρή ζώνη 

Οι φωτογραφίες αυτές ελήφθησαν στις 15 Σεπτεµβρίου 2001, όταν η στάθµη της λίµνης ήταν 
781.00 m. 
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4 Η αναπτυξιακή έξαρση 

Αντικείµενο του ερευνητικού έργου είναι η διαχείριση του νερού της λίµνης, και αντικείµενο του 
παρόντος τεύχους η αισθητική επιρροή αυτής της διαχείρισης. Συµπληρωµατικά κρίνεται χρήσιµο να 
επισηµανθούν τα αισθητικά προβλήµατα που προκαλεί η αλόγιστη ανάπτυξη του τοπίου. Τα 
προβλήµατα αυτά είναι εξίσου σοβαρά, από αισθητικής πλευράς, µε αυτά που προκαλεί η χαµηλή 
στάθµη, αλλά οι βλάβες που προκαλούνται στο τοπίο είναι µη αναστρέψιµες. Είναι λοιπόν άµεση 
ανάγκη να µελετηθεί απ� όλες τις πλευρές η αισθητική και η ανάπτυξη του τόπου, να θεσπιστούν πολύ 
αυστηροί κανόνες, και να βρεθεί τρόπος να εξασφαλιστεί η τήρησή τους. Σ� αυτό το κεφάλαιο 
παρατίθενται τα προβλήµατα που επισηµάναµε. Η επίλυσή τους απαιτεί εκτεταµένες µελέτες, αλλά 
ορισµένες προκαταρκτικές προτάσεις γίνονται στο Κεφάλαιο 5. 

4.1 Ο δρόµος 
Το πρόβληµα του δρόµου φαίνεται στην Εικόνα 4.1, όπου συγκρίνεται ο παλιός δρόµος της λίµνης, 
που είναι κατάλληλος για το τοπίο, µε τον καινούργιο, που είναι ακατάλληλος. 

Τα µεγάλα χωµατουργικά είναι απαράδεκτα στους εξοχικούς δρόµους, πράγµα που αναφέρεται και 
στη βιβλιογραφία (Κοφιτσάς, 1986· βλ. και Εικόνα 4.2). ∆εν είναι όµως µόνο τα χωµατουργικά 
ενοχλητικά, αλλά και αυτό καθεαυτό το µέγεθος του δρόµου. Ένας µεγάλος δρόµος µάς βοηθά να 
κινούµαστε γρηγορότερα. Όµως ο εξοχικός δρόµος πρέπει να χαλαρώνει τον επισκέπτη, να τον κάνει 
να πηγαίνει αργά απολαµβάνοντας τη φύση (βλ. και Πίνακα 4.1), και να του εξαφανίζει τη βιασύνη 
και το άγχος της ζωής στην πόλη. Αυτό, αντίθετα, που του προσφέρει ο νέος δρόµος είναι επιθυµία 
για ταχύτητα και ενθάρρυνση να περάσει από τη λίµνη σαν αστραπή και να φύγει, χωρίς να κάτσει για 
µια ακόµα νύχτα ή για έναν καφέ παραπάνω.  
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Εικόνα 4.1: Σύγκριση παλιού δρόµου µε καινούργιο 

Πάνω αριστερά φαίνεται φωτογραφία του παλιού δρόµου Μαυροβουνίου-Λαµπερού. Ο δρόµος 
διακρίνεται κυρίως από τις αντιστηρίξεις των επιχωµάτων στο αριστερό µέρος της φωτογραφίας.  
Πάνω δεξιά διασταύρωση του νέου δρόµου ανάµεσα στο Λαµπερό και στο φράγµα. Κάτω 
αριστερά σηµείο του παλιού δρόµου· µεγάλα ορύγµατα δεν υπάρχουν και το µόνο που βλέπει 
κανείς αραιά και πού είναι πέτρινοι τοίχοι αντιστήριξης. Κάτω δεξιά όρυγµα του νέου δρόµου 
ανάµεσα στην Πεζούλα και το Νεοχώρι. 

 

  
Εικόνα 4.2: Σχεδιασµός δρόµου µε περιβαλλοντικά κριτήρια 

� Texas Department of Transportation 
Οι εξοχικοί δρόµοι πρέπει να σχεδιάζονται έτσι ώστε να ελαχιστοποιούνται οι χωµατισµοί, που 
όταν έχουν µεγάλο µέγεθος αλλοιώνουν το τοπίο, όπως φαίνεται στο δεξί σχήµα, που είναι σαν να 
βγήκε από το τοπίο της λίµνης Πλαστήρα (παρατήρηση: αν τα σχήµατα είναι εκτυπωµένα 
µαυρόασπρα, είναι πολύ λιγότερο κατατοπιστικά). 
Τα σχήµατα έχουν ληφθεί από το Landscape and Aesthetics Design Manual (Texas Department of 
Transportation, 2001), και αναπαράγονται µε την άδεια του Texas Department of Transportation. 

 
Ενώ ο καινούργιος δρόµος υποτίθεται ότι έχει σχεδιαστεί µε στόχο την τουριστική ανάπτυξη της 
περιοχής, δεν έχει καλή οπτική επαφή µε τη λίµνη (Πίνακας 4.2), και απουσιάζουν εντελώς από αυτόν 
οι στάσεις θέας προς τη λίµνη. Έτσι ο επισκέπτης έρχεται και φεύγει χωρίς να µπορεί να αποκτήσει 
µία εικόνα του τοπίου της λίµνης όπως αυτό αναπτύσσεται στον παραλίµνιο χώρο της. Αυτός είναι ο 
δεύτερος λόγος για τον οποίο παρατηρείται µεγάλη συγκέντρωση των επισκεπτών στην περιοχή του 
φράγµατος (ο πρώτος είναι το αξιοθέατο του φράγµατος). 
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Πίνακας 4.1: ∆υνατότητα του οδηγού να παρατηρεί το τοπίο, ανάλογα µε την ταχύτητα 

Ταχύτητα κίνησης Γωνία οπτικού πεδίου οδηγού οχήµατος 
40 km/h 100� 
70 km/h 60� 

100 km/h 40� 
Πηγή: Χατζηστάθης και Ισπικούδης (1995, σελ. 184) 

 

Πίνακας 4.2: Βαθµός στον οποίο είναι ορατή η λίµνη από το δρόµο 

 Χρόνος (λεπτά) Απόσταση (km) 
Συνολική διαδροµή γύρω από τη λίµνη 100            59           

Ο επισκέπτης έχει οπτική επαφή µε την λίµνη  27 (27%) 16 (27%)

Ο επισκέπτης δεν έχει οπτική επαφή µε τη λίµνη 51 (51%) 34 (58%)

Ο επισκέπτης έχει διακοπτόµενη επαφή µε τη λίµνη (π.χ. τη 
βλέπει 5 δευτερόλεπτα σε κάθε λεπτό). 

22 (22%) 9 (15%)

Η βόλτα στην οποία πραγµατοποιήθηκαν οι παραπάνω µετρήσεις έγινε µε κανονική ταχύτητα, 
που κυµαινόταν συνήθως από 30 ως 40 km/h. 

 

4.2 Τα πλεούµενα 
Η αξιοποίηση του τοπίου γίνεται από κατοίκους και επισκέπτες µε πλεούµενα τα οποία, σε γενικές 
γραµµές, δεν συνάδουν σε ενιαία αισθητική αντίληψη και δεν ενισχύουν τη φυσιογνωµία του τοπίου. 
Ορισµένα βενζινοκίνητα πλεούµενα εξ αυτών, εκτός των άλλων, προκαλούν και ηχορύπανση, που 
είναι ιδιαίτερα ενοχλητική στο ήρεµο τοπίο της λίµνης. Τα πλεούµενα εκτός από τη µορφή τους είναι 
ενοχλητικά και λόγω του άτακτου λιµενισµού τους. 

  
Εικόνα 4.3: Πλεούµενα λιµνών στην Ιταλία και την Ελλάδα. 

Στην αριστερή φωτογραφία εικονίζεται παραδοσιακό πλεούµενο χαρακτηριστικής φυσιογνωµίας 
στην Ιταλία, ενώ στην δεξιά παρατηρούνται πλεούµενα χωρίς ιδιαίτερη φυσιογνωµία στην λίµνη 
Πλαστήρα. 

4.3 Τα κτίρια 
Η οικιστική ανάπτυξη στην περιοχή της λίµνης Πλαστήρα και τα όριά της περιγράφονται στο 
Προεδρικό ∆ιάταγµα του ΦΕΚ 885∆/06-11-1998.  Το διάταγµα αυτό επιβάλλει αυστηρούς όρους 
δόµησης για τον περιβάλλοντα χώρο της λίµνης και οικιστική ανάπτυξη που να γίνεται σηµειακά, 
χωρίς να παρεµβάλλεται και να αλλοιώνει την γεωµετρία του τοπίου. Αυτή η διαχείριση είναι καλή, 
καθότι στην περίπτωση που θα υπήρχαν σπίτια σπαρµένα µέσα στο τοπίο θα εισάγονταν νέοι 
µαγνητικοί πόλοι εστίασης. Όταν οι νέοι πόλοι εστίασης δεν παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον, 
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αποδοµούν το τοπίο χωρίς να δίνουν πρόσθετα θετικά αισθητικά χαρακτηριστικά, αφού κατα-
κερµατίζουν την υπάρχουσα γεωµετρία του τοπίου (Εικόνα 4.4). 

  
Εικόνα 4.4: Κατακερµατισµός γεωµετρίας τοπίου από τη µη σηµειακή δόµηση 
Η φωτογραφίες είναι από τις λίµνες του Lugano (Ελβετία) και Como (Ιταλία).. 

 
Όµως η δόµηση όπως γίνεται σήµερα στη λίµνη Πλαστήρα αλλοιώνει τη φυσιογνωµία του τοπίου, 
αφού δεν εφαρµόζονται κανόνες που να συντηρούν τα χαρακτηριστικά του τοπίου. Υπάρχει ποικιλία 
και ασυµφωνία µε το χαρακτήρα του τοπίου στις λύσεις των προβληµάτων της οικοδοµικής. Ο 
χαρακτήρας της περιοχής είναι η ανάδειξη του φυσικού τοπίου µέσω της λίµνης, και τα υλικά που 
επιλέγονται για τις οικοδοµικές λύσεις (όπως το αλουµίνιο) βρίσκονται σε ασυµφωνία µε αυτόν. 

4.4 Οι πινακίδες 
Αλλοίωση στη φυσιογνωµία του τοπίου προκύπτει και από το πρόβληµα των γραπτών εκείνων 
λεκτικών µορφών που κοσµούν ή επιβαρύνουν αισθητικά το οικιστικό τοπίο (διαφηµιστικές πινακίδες 
επιχειρήσεων) (Στεφάνου, 2000, σελ. 184�185· Στεφάνου, 2001, σελ. 24). 

Σηµαντική παράµετρος της οικιστικής και ειδικότερα της τουριστικής ανάπτυξης που εκφράζεται µε 
τις επιχειρηµατικές δράσεις στην περιοχή είναι η διαφήµιση των δράσεων αυτών. Στον περιβάλλοντα 
χώρο του τοπίου παρατηρήθηκαν άναρχες ταµπέλες διαφόρων µεγεθών και διαφόρων υλικών. 
Τέτοιου τύπου διαφηµιστικές δράσεις βεβηλώνουν τον χαρακτήρα του τοπίου, και αν αυτή η 
κατάσταση συνεχιστεί υπάρχει κίνδυνος όµορφα µέρη όπως τα σταυροδρόµια του παραλίµνιου 
δρόµου (για παράδειγµα το σταυροδρόµι στα Καλύβια Πεζούλας) σε λίγα χρόνια να θυµίζουν 
διασταύρωση της Αθήνας. 

4.5 Η φωτορύπανση 
Το σκοτάδι είναι η ησυχία των µατιών. Παρόλο που φοβόµαστε το σκοτάδι, και το συσχετίζουµε εν 
µέρει µε σκοτεινά πράγµατα, όταν θέλουµε να ηρεµήσουµε συχνά κλείνουµε τα µάτια, και για να 
κοιµηθούµε τα βράδια κλείνουµε όχι µόνο το φως αλλά και τα παραθυρόφυλλα, αν τυχόν φωτίζεται 
το παράθυρο από τις λάµπες του δρόµου. Στη λίµνη Πλαστήρα το σκοτάδι της νύχτας συµπληρώνει τη 
γαλήνη του τοπίου, ενώ εκτός από τα αστέρια ένα συγκλονιστικό αξιοθέατο µε απίστευτη οµορφιά 
είναι οι χιλιάδες πυγολαµπίδες που συναντά κάποιος στους καλοκαιρινούς νυχτερινούς περιπάτους. 

∆υστυχώς και στη λίµνη Πλαστήρα, όπως και στα υπόλοιπα µέρη του πολιτισµένου κόσµου, η 
ανάπτυξη φέρνει υπερβολικό φως. Ένα µέρος της φωτορύπανσης οφείλεται στην Καρδίτσα, της 
οποίας τα φώτα κάνουν τα αστέρια δυσδιάκριτα στα βορειοανατολικά. Επίσης, µερικά ξενοδοχεία 
φωτίζονται έντονα και προκαλούν «θόρυβο» στη νυχτερινή ησυχία. 
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Εικόνα 4.5: Το ξενοδοχείο Ναϊάδες τη νύχτα 

Η φωτογραφική µηχανή δεν µπορεί να αποδώσει αυτό που τα µάτια βλέπουν τη νύχτα, αλλά ο 
αναγνώστης παίρνει από τη φωτογραφία µια ιδέα για το πλήθος των φωτιστικών σωµάτων. Εκτός 
από το ξενοδοχείο και η γύρω περιοχή είναι λουσµένη στο φως, κάτι που δεν µπορεί να δει ο 
φωτογραφικός φακός, και οι πυγολαµπίδες, που παρατηρούνται γενικά στο τοπίο πλησίον του 
ξενοδοχείου, δεν είναι ορατές. 

 

4.6 Λοιπά προβλήµατα 
Ο τουρισµός. που παρουσιάζει ιδιαίτερα ανοδικές τάσεις στην περιοχή, έχει αλλοιώνει δραµατικά τη 
φυσιογνωµία του τοπίου της. Η µαζικοποίηση του τουρισµού σε επίπεδο πολιτικών δραστηριοτήτων, 
εγκαταστάσεων κλπ., και η απαίτησή του για κατανάλωση της γραφικότητας των τόπων, καταλήγει 
συνήθως στην παραγωγή ενός εύπεπτου και καταναλωτικού προϊόντος.  Στην παρατήρηση αυτή 
πρέπει να στηριχτεί η διαφύλαξη της φυσιογνωµίας του τοπίου, η ανάπτυξη και όχι υποβάθµισή του.  

Το τοπίο είναι εν γένει αναξιοποίητο. Απαιτείται λοιπόν ορθολογική και αειφόρος ανάπτυξη. Επίσης 
παρατηρήθηκαν, ορισµένες δραστηριότητες που δεν συνάδουν σε µία ενιαία αισθητική αντίληψη και 
ενοχλούν τον επισκέπτη. Επίσης παρατηρήθηκε ότι στον περιβάλλοντα χώρο της λίµνης µπορεί να 
απασχοληθεί ένας επισκέπτης µε δραστηριότητες αναψυχής, όµως οι δραστηριότητες που 
αναπτύσσονται (ποδήλατο, κανώ, ιππασία, τοξοβολία, σκοποβολή) έχουν λίγους θιασώτες, κυρίως 
νεαρής ηλικίας. 

Επίσης µολονότι το τοπίο είναι ιδιαίτερα ευαίσθητο πραγµατοποιείται υλοτόµηση χωρίς κανόνες 
τέτοιους ώστε να διαφυλάσσεται η αισθητική του. 



 

     33

5 Συµπεράσµατα και προτάσεις 

5.1 Η στάθµη της λίµνης 
Τα συµπεράσµατα για την επιρροή της στάθµης της λίµνης στο τοπίο παρουσιάστηκαν ήδη στο 
υποκεφάλαιο 3.2. Επειδή οι τρεις κατηγορίες στάθµης του Πίνακα 3.1 (σελ. 26) είναι αρκετά ευρείες, 
στον Πίνακα 5.1 γίνεται διαχωρισµός σε περισσότερες κατηγορίες και δίνεται σχετικός χαρα-
κτηρισµός σε κάθε κατηγορία. Φυσικά αυτός ο διαχωρισµός είναι ενδεικτικός και έχει και κάποιο 
βαθµό αυθαιρεσίας, αφού στην αισθητική η ποιότητα δεν είναι σαφής, ούτε αντικειµενική, ούτε 
µπορεί να ποσοτικοποιηθεί. Εντούτοις, ο Πίνακας 5.1 παρέχει ένα γνώµονα που είναι αναγκαίος για 
να µπορούµε να αντιµετωπίσουµε το πρόβληµα συγκερασµού των διαφόρων αλληλοσυγκρουόµενων 
απαιτήσεων. 

Πίνακας 5.1: Ποιοτικός χαρακτηρισµός τοπίου ανάλογα µε τη στάθµη 

Στάθµη (m) Ποιότητα τοπίου Παρατηρήσεις 

788�792 Εξαιρετική Η νεκρή ζώνη γίνεται ελάχιστα αντιληπτή (788�790) ή δεν 
φαίνεται καθόλου (790�792). 

786�788 Πολύ καλή Η νεκρή ζώνη γίνεται λίγο αντιληπτή και το τοπίο είναι κάπως 
αλλοιωµένο. 

784�786 Καλή Η νεκρή ζώνη είναι σαφής, το τοπίο είναι αλλοιωµένο, αλλά εξα-
κολουθεί να είναι όµορφο για τους µη τακτικούς παρατηρητές και 
ικανοποιητικό για τους τακτικούς. 

782�784 Μέτρια Η αλλοίωση του τοπίου είναι έντονη, αλλά το τοπίο ικανοποιεί 
τους µη τακτικούς παρατηρητές και γίνεται ανεκτό από τους 
τακτικούς. 

776�782 Κακή Η λίµνη φαίνεται άδεια, ακόµα και για τους µη τακτικούς 
παρατηρητές. 

 

5.2 ∆υνατότητες βελτίωσης της νεκρής ζώνης 
Με την ελάττωση της στάθµης, το όριο ανάµεσα στο νερό και στο βουνό εκφυλίζεται σε δύο όρια: 
στα όρια της νεκρής ζώνης αφενός µε το νερό και αφετέρου µε τη δασική έκταση. Η τροποποίηση του 
πάνω ορίου της νεκρής ζώνης όπως φαίνεται στην Εικόνα 5.1 θα µπορούσε να κάνει το όριο να 
φαίνεται πιο φυσικό. Για να επιτευχθεί κάτι τέτοιο απαιτούνται εκτεταµένες φυτεύσεις φυτών 
ανθεκτικών στο νερό και παράλληλες αποψιλώσεις. Εκτιµάται ότι ένα τέτοιο έργο θα είναι µεγάλου 
κόστους και θα χρειαστούν τουλάχιστον 7 χρόνια για να υπάρξει αποτέλεσµα, ενώ πρέπει να 
εκπονηθεί ειδική µελέτη. Καταληκτικά το έργο εκτιµάται ότι το έργο αυτό θα ήταν µεγάλου κόστους,, 
αµφίβολης αποτελεσµατικότητας, και είναι µάλλον ορθότερη η διαχείριση της λίµνης σε στάθµες 
τέτοιες, έτσι ώστε η νεκρή ζώνη να µην είναι αναγνώσιµη. 
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Εικόνα 5.1: Τροποποίηση του πάνω ορίου της νεκρής ζώνης 

Στην πάνω φωτογραφία φαίνεται το νησί Νίχα, που είναι ορατό και από το φράγµα, µε τη λίµνη 
σε στάθµη 781 m. Η κάτω φωτογραφία είναι ψηφιακά επεξεργασµένη και δείχνει πώς θα 
µπορούσε να τροποποιηθεί η φύτευση ώστε να µην είναι έντονο το πάνω όριο της νεκρής ζώνης. 

 

5.3 ∆υνατότητες ανάπτυξης 
Η λίµνη είναι το κεντρικό σηµείο του τοπίου, και ο επισκέπτης θα νιώσει καλύτερα τη σηµασία της αν 
έρθει σε κοντινή επαφή µε το νερό. Η διαφορά στην αντίληψη του τοπίου είναι τεράστια όταν 
βλέπουµε το τοπίο µέσα από τη λίµνη σε σχέση µε όταν το βλέπουµε απ� έξω. Ο αναγνώστης µπορεί 
να πάρει µια ιδέα της διαφοράς συγκρίνοντας την Εικόνα 2.7 (σελ. 18), φωτογραφία που έχει ληφθεί 
από βάρκα, µε τις υπόλοιπες φωτογραφίες του τεύχους, που έχουν ληφθεί έξω από τη λίµνη. Για να 
διευκολυνθούν οι επισκέπτες στην επαφή µε το νερό και στην αντίληψη του τοπίου από µέσα 
προτείνεται η κατασκευή περιπτέρων παρατήρησης µέσα ή δίπλα από το χώρο της λίµνης (Εικόνα 
5.2), και η δηµιουργία λιµναίας συγκοινωνίας από πλεούµενο που θα κάνει τακτικά δροµολόγια. 
Εκτός από αυτές τις προφανείς λύσεις, προτείνεται η µελέτη και κατασκευή πλωτού µονοπατιού σαν 
αυτό της Εικόνας 5.3, που να συνδέει τα πρανή που βρίσκονται ανάντη του φράγµατος. 
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Εικόνα 5.2: Προτεινόµενες θέσεις κατασκευής περιπτέρων ωραίας θέας 

 

 
Εικόνα 5.3: Πλωτό µονοπάτι 

Το εικονιζόµενο πλωτό µονοπάτι έχει σχεδιαστεί στον υπολογιστή και ακολούθως έχει προστεθεί 
στη φωτογραφία που λήφθηκε απ� το φράγµα. 
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Προτείνεται επίσης η κατασκευή πλωτών µαρινών στις ακτές Πεζούλας και Λαµπερού, και σύνδεσή 
τους µε λιµναία συγκοινωνία. Οι πλωτές µαρίνες µπορούν να βάλουν σε τάξη τον άτακτο λιµενισµό 
των σκαφών (Εικόνα 5.4). Στη λίµνη Πλαστήρα ο σχεδιασµός πλωτής µαρίνας παρουσιάζει 
περισσότερες δυσκολίες σε σχέση µε άλλες λίµνες, λόγω µεγάλης διακύµανσης της στάθµης, κυρίως 
στο θέµα της σύνδεσης µε τη στεριά. Εντούτοις τεχνικές λύσεις υπάρχουν. 

  
Εικόνα 5.4: Λιµενισµός σε πλωτή µαρίνα και στην παραλία 

 
Οι πλωτές µαρίνες µπορούν να χρησιµεύσουν και ως χώροι πρόσβασης στη λίµνη από τους 
λουόµενους. Με τον τρόπο αυτό οι λουόµενοι δεν θα έχουν επαφή µε την όχθη και τον πυθµένα της 
λίµνης, επαφή που είναι αντιαισθητική, γιατί ο πυθµένας αποτελείται από αργιλικό εδαφικό κάλυµµα. 
Στις ακτές (Πεζούλα, Λαµπερό) απαραίτητο είναι επίσης να οριοθετηθεί ο χώρος κολύµβησης για να 
αποφευχθούν ατυχήµατα από µικρή άνωση του νερού, ρεύµατα κλπ..  

Για την καλύτερη τουριστική αξιοποίηση του τοπίου είναι χρήσιµο να υπάρχουν και άλλα αξιοθέατα. 
Μερικές ιδέες που προτείνουµε είναι οι εξής: 

�� Κατασκευή πυξίδων δαπέδου σε διάφορα σηµεία του περιβάλλοντα χώρου της λίµνης όπου 
συγκεντρώνονται επισκέπτες για να παρατηρήσουν το τοπίο. Οι πυξίδες βοηθούν τον προ-
σανατολισµό ενός επισκέπτη στο χώρο σε σχέση µε τη θέση του στην Ελλάδα. Το στοιχείο αυτό 
δίνει την αίσθηση του προσανατολισµού και της ασφάλειας του επισκέπτη στο χώρο. 

�� Κατασκευή υδραυλικών παιχνιδιών µέσα στο χώρο της λίµνης, ή παράκτια.  
�� Λόγω της τουριστικής ανάπτυξης και της κοινωνικής προσφοράς της ∆ΕΗ µε το συγκεκριµένο 

αλλά και µε άλλα έργα, θα ήταν ιδιαίτερα χρήσιµο ένα µουσείο που να την αναδεικνύει. Στην 
κοινή γνώµη δεν έχει γίνει αντιληπτή η κοινωνική προσφορά της εταιρίας ενώ είναι δυνατό να 
διεκπεραιωθεί µια ειλικρινής µελέτη για τον ευρύτερο ιστορικό πολιτικό και κοινωνικό, ρόλο της. 
Η τουριστική ανάπτυξη της περιοχής θα ενταθεί από το στοιχείο αυτό καθότι θα υπάρξει και νέο 
αξιοθέατο, ενώ αυτός είναι και ο καταλληλότερος χώρος για τέτοιου τύπου εγχείρηµα. Η Αθήνα 
δεν προσφέρεται καθότι υπάρχει πληθώρα µουσείων και το µουσείο αυτό θα περάσει 
απαρατήρητο ενώ άλλα τεχνικά έργα δεν έχουν το χαρακτηριστικό να είναι τόσο προσβάσιµα και 
αξιοποιήσιµα από τουριστικής απόψεως. Στα πλαίσια αυτά σηµειώνεται ότι η γεωγραφική θέση 
της λίµνης βρίσκεται σε ένα από τα περισσότερο κεντρικά σηµεία της Ελλάδας. Το έργο αυτό 
(µουσείο) µπορεί να συνδυάσει το στοιχείο του νερού της λίµνης µαζί µε υδραυλικά παιχνίδια που 
εκφράζουν αρχιτεκτονικά τη διαχείριση της ενέργειας που πραγµατεύεται η ∆ΕΗ. 

Στις παραλίες Πεζούλας και Λαµπερού, και σε όποιον άλλο παραλίµνιο χώρο αναπτυχθεί, απαιτείται 
κάποια διαµόρφωση ώστε ο επισκέπτης να µπορεί να πλησιάσει τη λίµνη χωρίς να χρειάζεται να 
περπατήσει στην αντιαισθητική και δύσβατη νεκρή ζώνη. Μια λύση είναι παραλίµνια πάρκα σαν αυτό 
της Εικόνας 5.5, που πάντως παρουσιάζει περισσότερες δυσκολίες στη λίµνη Πλαστήρα λόγω της 
µεγάλης διακύµανσης της στάθµης. 
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Εικόνα 5.5: Παραλίµνιο πάρκο στο Bellagio, λίµνη του Como, Ιταλία 

 
Ορισµένες από αυτές τις προτάσεις είναι ασύµφωνες µε το Προεδρικό ∆ιάταγµα του ΦΕΚ 885∆/6-11-
1998, το οποίο ορίζει ότι ο χώρος εντός της ισοϋψούς καµπύλης των 793.1 που περιλαµβάνει τη λίµνη 
και µία νησίδα είναι ιδιοκτησία της ∆ΕΗ, και διευκρινίζει ότι απαγορεύεται κάθε δόµηση και 
κατασκευή. Θα χρειαστεί, εποµένως, σχετική ρύθµιση. 

Είναι προφανές ότι χρειάζεται προσεκτικός σχεδιασµός οποιουδήποτε έργου, ώστε να αποφευχθούν 
δυσάρεστες εκπλήξεις όταν η στάθµη µεταβάλλεται. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγµα στην ακτή 
Πεζούλας, της οποίας ο χώρος στάθµευσης κατακλύστηκε από τη λίµνη σε περίοδο υπερχείλισης το 
1996. 

  
Εικόνα 5.6: Ο χώρος στάθµευσης στην ακτή Πεζούλας σε δυο διαφορετικές στάθµες 

Η αριστερή φωτογραφία, που µας έδωσε ο κ. Α. Θεός, έχει ληφθεί µε τη λίµνη σε στάθµη 
υπερχείλισης. 

 
Η κατασκευή των δρόµων πρέπει στο εξής να γίνεται µε έµφαση στους αισθητικούς κανόνες 
(Κοφιτσάς, 1986). Πρέπει να γίνει προσπάθεια, στο µέτρο του δυνατού, να αµβλυνθούν οι συνέπειες 
από βλάβη που έχει ήδη γίνει, π.χ. µε επανεπίχωση ορυγµάτων (Εικόνα 5.7) και φυτεύσεις πρανών.  
Επίσης, χρήσιµη θα ήταν η κατασκευή παραλίµνιων δρόµων χαµηλής ταχύτητας από τους οποίους να 
είναι ορατή η λίµνη (Εικόνα 5.8). 
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Εικόνα 5.7: Σύγκριση ορύγµατος και εκσκαφής µε επανεπίχωση 

Η αριστερή φωτογραφία είναι από τη λίµνη Πλαστήρα. Η δεξιά φωτογραφία έχει ληφθεί στη 
λίµνη του Como, Ιταλία, και είναι παράδειγµα εκσκαφής µε επανεπίχωση (cut and cover). 
 

 
Εικόνα 5.8: Ενδεικτική µορφή παραλίµνιου δρόµου 

 

 
Εικόνα 5.9: Παραλίµνιος πεζόδροµος στη λίµνη του Como, Ιταλία 

 
Σχετικά µε τις πινακίδες, προτείνεται να υπάρχει κατασκευαστικός φορέας πινακίδων, ο οποίος να 
είναι υπεύθυνος για τις πινακίδες των επιχειρήσεων στα σταυροδρόµια. Θα πρέπει να θεσπιστεί η 
χρήση συγκεκριµένου υλικού (π.χ. ξύλου) και συγκεκριµένες διαστάσεις. Αντίστοιχοι περιορισµοί 
πρέπει να τεθούν και στις πινακίδες των επιχειρήσεων στην όψη τους, ενώ η χρήση επιπλέον 
πινακίδων σε χώρους εκτός από τους προβλεπόµενους πρέπει να απαγορευτεί. Στα πλαίσια αυτά 
κρίνεται σκόπιµο να γίνει συντήρηση της σήµανσης των αφετηριών των περιβαλλοντικών µονο-
πατιών. 
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Εικόνα 5.10: Πινακίδες καταστηµάτων στο Bellagio, στη λίµνη του Como, Ιταλία 

 
Γενικά, εκτιµάται ότι απαιτείται µελέτη η οποία να εξετάσει τη φυσιογνωµία της περιοχής ώστε, 
λαµβάνοντας στοιχεία από την παραδοσιακή αρχιτεκτονική, να οδηγήσει σε σύγχρονες σχεδιαστικές 
λύσεις, µε οικολογικά υλικά κατασκευής, πρότυπες ογκοπλαστικές διατάξεις, εφαρµογή βιοκλιµα-
τικών κατά το δυνατόν σχεδιαστικών αρχών, και δηµιουργία σύγχρονου οικολογικού χαρακτήρα στο 
σύνολο του τοπίου της περιοχής. 

5.4 Θέµατα αισθητικής διαχείρισης τοπίων 
Η Ελλάδα, κατ� εξοχήν τουριστική χώρα, είναι γεµάτη τουριστικές περιοχές· η λίµνη Πλαστήρα, 
προκειµένου να προσελκύσει τον πιθανό επισκέπτη, πράγµα που µπορεί να κρίνει την οικονοµική 
βιωσιµότητά της, έχει να ανταγωνιστεί πληθώρα εναλλακτικών επιλογών. Προς το παρόν η περιοχή 
βρίσκεται σε στάδιο κάπως προχωρηµένης ανάπτυξης, στο οποίο έχουν συµβάλει οι σχετικές 
επιχορηγήσεις των προγραµµάτων Leader, αλλά η πληρότητα των καταλυµάτων είναι µικρή (Γ. Βασι-
λάκος και Α. Κροµύδας, προσωπική επικοινωνία), µε εξαίρεση µόνο λίγα καλά οργανωµένα ξενο-
δοχεία. Για την προσέλκυση περισσότερων επισκεπτών δεν αρκούν η οµορφιά του τοπίου και τα 
τουριστικά αξιοθέατα, αλλά απαιτείται διεθνής προβολή (Bucher1, προσωπική επικοινωνία, 2002). Η 
λίµνη Πλαστήρα είναι πολυδιαφηµισµένη στην Ελλάδα και έχει κυρίως εγχώριο τουρισµό χωρίς να 
διεκδικεί µερίδιο από την παγκόσµια αγορά. 

Αντίστοιχο πρόβληµα, αν και σε εντελώς διαφορετική κλίµακα, παρουσιάζει η λίµνη του Como στη 
βόρεια Ιταλία, της οποίας η τουριστική βιωσιµότητα καθορίζεται σε µεγάλο βαθµό από την ύπαρξη 
ενός µόνο µεγάλου και οικονοµικά ισχυρού ξενοδοχειακού συγκροτήµατος, που είναι αυτό κυρίως 
που προβάλλει τη λίµνη (Bucher, προσωπική επικοινωνία, 2002). Στη λίµνη Πλαστήρα, όπου οι ιδιο-
κτήτες των τουριστικών εγκαταστάσεων είναι πολλοί, είναι δύσκολο να προβληθεί η λίµνη, ιδιαίτερα 
στη διεθνή αγορά. ∆ιαπιστώνεται λοιπόν ότι είναι δόκιµη ιδέα να δηµιουργηθεί συνεταιρισµός των 
ιδιοκτητών, που να εµφανίζεται και να λειτουργεί ως ενιαίο πρόσωπο διαχειριστή τουριστικών 
προτάσεων. Επιπλέον, σε αντίθεση µε τη λίµνη Como, που χρησιµοποιείται ως θέρετρο εδώ και 20 
αιώνες και εποµένως δεν χρειάζεται πολλές συστάσεις, η λίµνη Πλαστήρα είναι καινούργια και 
άγνωστη για τον επισκέπτη από το εξωτερικό, και είναι ανάγκη να δοθεί στον υποψήφιο επισκέπτη 
ένας βασικός λόγος για να την προτιµήσει έναντι άλλων επιλογών.  

Για να αναπτυχθεί η τουριστική προβολή της λίµνης είναι απαραίτητη η προβολή του φυσικού κάλους 
και η φυσιολατρεία που αναπτύσσεται στο τοπίο. Στοχεύοντας όµως στη διεθνή αγορά πρέπει να 
                                                      
1 Ο κ. Gianfranco Bucher είναι πρόεδρος του Azienda di Promozione Turistica del Comasco, Ιταλία. 
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τονιστεί και η ελληνική φυσιογνωµία του τοπίου. Κάνοντας αναφορά στη διεθνή αγορά είναι 
απαραίτητο να τονιστεί ότι ο στόχος πρέπει να είναι τουρισµός υψηλών εισοδηµάτων (όπως των 
λιµνών του Como και του Lugano) και όχι τουρισµός χαµηλών εισοδηµάτων, που εκτός ότι δεν θα 
είναι οικονοµικά ωφέλιµος θα προκαλέσει ενδεχόµενες ζηµιές στο τοπίο µε την εντατική χρήση του 
(σκουπίδια κλπ). Βέβαιο είναι ότι η λίµνη Πλαστήρα πρέπει να προσφέρει εναλλακτική επιλογή στον 
τουρισµό, και όχι να εξελιχθεί σε φτωχό αντίγραφο ελληνικού νησιού�υπάρχει κορεσµός από τέτοιες 
δυνατότητες. 

Στο θέµα της διαφύλαξης του τοπίου, ενώ στην Ιταλία υπήρξε από τις αρχές του εικοστού αιώνα η 
διαπίστωση της ανάγκης αυτής, οι περιοριστικοί όροι που προτάθηκαν καταπατήθηκαν µετά το 1950, 
και προκλήθηκαν δυσµενείς συνέπειες στην αισθητική και άρα τουριστική διαχείριση του τοπίου 
(κατακερµατισµός του τοπίου λόγω της αλόγιστης δόµησης). Στην λίµνη Πλαστήρα δεν είναι ακόµα 
ορατός ο κατακερµατισµός του τοπίου, είναι όµως ορατή η τάση για τέτοιου τύπου προβλήµατα που 
µπορεί να προκύψουν σε βάθος χρόνου στο τοπίο.  

  
Εικόνα 5.11: Ποιοτικές παραλίµνιες κατασκευές στη λίµνη του Como, Ιταλία 

Αριστερά εικονίζεται χώρος εσωτερικού λιµενισµού πλεούµενων και δεξιά τοίχος αντιστήριξης. 
 
Άλλο συµπέρασµα που προκύπτει, είναι η διαπίστωση ότι έργα που εξυπηρετούν το λιµναίο τοπίο 
στην Ιταλία έχουν µελετηθεί και υλοποιηθεί µε κύριο άξονα την συνισταµένη εξυπηρέτησης των 
πρακτικών και των αισθητικών αναγκών. Αντίθετα στη  λίµνη Πλαστήρα η υλοποίηση των έργων 
φαίνεται να έχει ως µοναδικό άξονα την εξυπηρέτηση των πρακτικών αναγκών. Η διαπίστωση αυτή 
οδηγεί στην εκτίµηση ότι µε τον τρόπο αυτό θα αναπτυχθεί ένα τοπίο το οποίο θα στερείται 
φυσιογνωµίας έτσι ώστε να µπορέσει να το χαρακτηρίσει κανείς τοπίο φυσικού κάλους, αφού µέσα σε 
αυτό θα περιέχονται πολλές άσχηµες αναπτυξιακές εφαρµογές (άσχηµοι δρόµοι, άσχηµη σήµανση, 
φωτορύπανση κοκ). 

Οριστική λύση στο θέµα της ανάπτυξης είναι δύσκολο να δοθεί µε αποσπασµατικές και περιστα-
σιακές µελέτες και είναι καλύτερο να δηµιουργηθεί ένας φορέας που να ασχολείται µόνο µε αυτό το 
θέµα και να έχει παρεµβατικό χαρακτήρα, συµβουλεύοντας ουσιαστικά τις τοπικές αρχές (Villani2, 
προσωπική επικοινωνία, 2002). 

Σε παρόµοιο συµπέρασµα έχει καταλήξει και η µελέτη της TEAM 4 (TEAM 4  2001) η οποία 
διαπιστώνει ότι είναι απαραίτητος ένας φορέας διαχείρισης ο οποίος θα έχει τις παρακάτω 
αρµοδιότητες: 

�� Επιστηµονική έρευνα και συστηµατική παρατήρηση της χλωρίδας και της πανίδας 
�� Τακτική δειγµατοληπτική µέτρηση ρύπανσης επιφανειακών υδάτων 
�� Ξενάγηση και εκπαιδευτικά προγράµµατα 
�� Πιστοποίηση υπηρεσιών τουρισµού 
�� Πιστοποίηση και άδεια νέων µορφών τουρισµού 

                                                      
2 Ο Dott. Giuseppe Villani είναι σύµβουλος σε θέµατα πολιτισµού στο δήµο του Como, Ιταλία. 
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�� Καθορισµός θέσεων πλανόδιου εµπορίου και πλαίσιο λειτουργίας 
�� Επίβλεψη µέτρων που θα διασφαλίζουν την καλή εικόνα της περιοχής και θα διαφυλάσσουν την 

αισθητική του οικιστικού και φυσικού τοπίου (επιγραφές διαφηµίσεις, κατευθυντήριες πινακίδες) 
�� Πιστοποίηση προγραµµάτων βιολογικών προϊόντων 
�� Ευαισθητοποίηση και εκπαίδευση πολιτών. 

Παράλληλα προτείνει και τη λειτουργία ΕΠΑΕ σε επίπεδο περιφέρειας, η οποία θα διασφαλίζει την 
ποιότητα των κατασκευών. 

5.5 Επιλεγόµενα  
Η εφαρµογή των µέτρων που προτείνονται στις παραπάνω παραγράφους βοηθάει στην ποιότητα της 
διαχείρισης του τοπίου. Βέβαιο είναι ότι απαιτείται η απόκτηση συλλογικής αντίληψης επάνω στη 
φυσιογνωµία του τοπίου µέσα από νόρµες οι οποίες πρέπει αφ�  ενός να οριστούν και αφ� ετέρου να 
εφαρµοστούν.  

Απαραίτητο είναι λοιπόν να διασφαλιστεί η φυσιογνωµία του τοπίου µέσω διαφόρων κατα-
σκευαστικών προτάσεων. Επίσης απαραίτητο είναι να διασφαλιστεί ότι το τοπίο δεν θα  αλλοιωθεί 
από «λεκτικά µορφήµατα» ή φωτορυπαντικές πηγές που θα δηµιουργήσουν θόρυβο3 στο τοπίο. 
Απαραίτητο είναι τέλος να γίνει µία συλλογική µελέτη/πρόταση της ανάπλασης της φυσιογνωµίας του 
τοπίου.  

Κλείνοντας την εργασία αυτή αξίζει να αναφέρουµε ότι µία αισθητική πρόταση όπως αυτές που 
αναφέρθηκαν δεν είναι µονοσήµαντα η µία λύση σε ένα αισθητικό πρόβληµα. Σχολιάζοντας 
αισθητικές προτάσεις ο Kant αναφέρει: «Αν κάποιος µου διαβάσει ένα ποίηµα ή µε πάει να δω ένα 
θεατρικό έργο, το οποίο, σε τελευταία ανάλυση, δεν ταιριάζει στο γούστο µου, µπορεί για να 
αποδείξει την οµορφιά του να επικαλεστεί τον Μπατέ ή τον Λεσίνγκ ή άλλους παλαιότερους και 
γνωστότερους θεωρητικούς κριτικούς του γούστου. Εγώ όµως βουλώνω τ' αυτιά µου, δεν θέλω να 
ακούσω για επιχειρήµατα και συλλογιστικές, και προτιµώ να δεχθώ ότι οι κανόνες αυτών των 
κριτικών είναι λανθασµένοι ή τουλάχιστον ότι δεν ισχύουν στην προκειµένη περίπτωση, παρά να 
αποδεχθώ ότι η κρίση µου πρέπει να καθορίζεται από a priori αποδεικτικές αρχές.» 

Εδώ και τρεις αιώνες που έκανε ο Kant την παρατήρηση αυτή, η συστηµατική έρευνα έχει βοηθήσει 
στην ύπαρξη ορισµένων εργαλείων κατανόησης της λειτουργίας των αισθήσεων, χωρίς όµως αυτές να 
έχουν αποκωδικοποιηθεί πλήρως.  

Σε πολλές περιπτώσεις η εφαρµογή µιας αισθητικής αντίληψης φαίνεται και µπορεί καταρχήν να είναι 
ακριβή λύση. Η ανάπτυξη όµως ενός τόπου χωρίς µελέτες που να περιέχουν το αισθητικό στοιχείο 
µέσα τους µπορεί να οδηγεί σε λύσεις, ακριβές, άσχηµες και άχρηστες/σκουπίδια, οι οποίες αφ� ενός 
καταστρέφουν τον τόπο αφ� ετέρου απαιτείται πολύ περισσότερος χρόνος και χρήµα για να 
αποκατασταθούν.  

Είναι σύνηθες το φαινόµενο η αισθητική πρόταση (ιδιαίτερα στα µεγάλα έργα) να µην επιβάλλεται 
ούτε καν να ακούγεται. Όµως, όπως αναφέρει ο Canter στην Περιβαλλοντική Ψυχολογία «είναι 
µάλλον ανήθικο να περιµένεις να πάρει φωτιά ένα κτήριο για να σου δοθούν τα κριτήρια του πώς θα 
µελετήσεις τις νέες διατάξεις ασφαλείας».  

Στην αρχή της εργασίας η σκέψη ήταν ότι η αισθητική είναι µία πολυτέλεια η οποία δεν 
νοµιµοποιείται στην εποχή µας και στον τόπο µας να υπαγορεύει στις κατασκευές τα κριτήρια που την 
διέπουν. Όµως η βίαιη ανάπτυξη, η κατασκευή ακριβών και άσχηµων υποδοµών που καταλήγουν να 

                                                      
3 Στην συγκεκριµένη περίπτωση ως θόρυβος εννοείται οποιαδήποτε αισθητική παρέµβαση η οποία δεν συνάδει 
µε την αρµονία του τοπίου. 
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καταστρέφουν αυτό που αναπτύσσουν οδηγεί σε ένα ευχάριστο συµπέρασµα: ότι η αισθητική είναι 
αναγκαιότητα και όχι πολυτέλεια. 
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Παράρτηµα Α: Φωτογραφικές αποτυπώσεις 

Για να εκτιµηθεί η αντίληψη του τοπίου που σχηµατίζει ο παρατηρητής πραγµατοποιήθηκε 
φωτογραφική αποτύπωση. Επιλέχθηκαν οι θέσεις 1 έως 10 στον περιβάλλοντα χώρο της λίµνης οι 
οποίες δίνουν µία συνολική εικόνα του τοπίου και όλων των όψεων της λίµνης και της ακτής της.  
Προσδιορίστηκε το στίγµα των θέσεων µε τη χρήση GPS ενώ οι θέσεις αποτυπώθηκαν µε ενδεικτικά 
σκαριφήµατα (εκτός κλίµακας). Από της θέσεις αυτές έγινε φωτογραφική αποτύπωση του τοπίου.  

Οι φωτογραφίες έχουν ληφθεί µε φακό ζουµ 35-58 mm. Θα ήταν καλό αν όλες οι φωτογραφίες 
λαµβάνονταν µε ίδια εστιακή απόσταση, ώστε σε όλες τις επισκέψεις να είναι δυνατό να ληφθούν 
ακριβώς ίδιες (αν και θα χρειαζόταν επίσης να είναι γνωστή και η κλίση της σκοπευτικής γραµµής). 
Επειδή όµως η φωτογραφική µηχανή που χρησιµοποιήθηκε (όπως οι περισσότερες) δεν έχει 
σηµειωµένη την εστιακή απόσταση όταν γίνεται ζουµ, ο µόνος τρόπος να γνωρίζουµε ακριβώς κάθε 
φορά την εστιακή απόσταση θα ήταν να λάβουµε τις φωτογραφίες είτε στα 35 είτε στα 58 mm. Τα 
35 mm ήταν ακατάλληλα, γιατί ο φακός γίνεται ευρυγώνιος και παραµορφώνονται οι γωνίες, ενώ τα 
58 mm συνιστούν έναν ελαφρώς τηλεσκοπικό φακό ο οποίος σε θέσεις όπως η 4, και η 9 που 
καλύπτουν 360°, θα σήµαιναν τη λήψη περισσότερων φωτογραφιών, δυσχεραίνοντας και την εργασία 
της λήψης και τη µετέπειτα επεξεργασία. Έτσι, τελικά οι περισσότερες φωτογραφίες ελήφθησαν µε το 
ζουµ περίπου στη µέση. Καµιά φωτογραφία δεν ελήφθη στα 35 mm, κι έτσι όλες βρίσκονται στο 
διάστηµα περίπου 40-58 mm. Θα ήταν επίσης επιθυµητό να γίνουν όλες οι αποτυπώσεις την ίδια ώρα. 
∆υστυχώς όµως αυτό δεν κατέστη δυνατό γιατί θα έπρεπε να υπήρχαν τουλάχιστον ακόµα 5 
συνεργεία αποτύπωσης µιας και ο χρόνος που απαιτήθηκε για την κάθε θέση (ακριβής προσδιορισµός 
της, εντοπισµός του στίγµατος, εντοπισµός του προσανατολισµού της φωτογραφίας, αποθήκευση των 
φωτογραφιών στο φορητό υπολογιστή και έλεγχός τους µετά από κάθε αποτύπωση) ήταν περίπου µία 
ώρα. Συµπεριλαµβανοµένης και της µετακίνησης από τη µία θέση στην άλλη και των µετρήσεων 
υπαίθρου όπου η θέση το απαιτούσε, ο χρόνος αυξανόταν και εν τέλει ήτανε σαφώς περισσότερος από 
µία ώρα. 

Στις παρακάτω φωτογραφίες παρουσιάζονται τα σκαριφήµατα και µερικές χαρακτηριστικές 
φωτογραφίες που λήφθηκαν στην πρώτη επίσκεψη (στάθµη λίµνης 784,7), ενώ οι υπόλοιπες 
φωτογραφίες της φωτογραφικής αποτύπωσης είναι διαθέσιµες στη διεύθυνση 
http://www.itia.ntua.gr/2002plastiras/. 
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Θέση 1 
N 39�16.629΄ 
Ε 021�44.100΄ 
Υψόµετρο 958 m 
 
 

Περίπτερο στάσης 

Χώρος 
στάθµευσης 
οχηµάτων

ΠΡΟΣ ΜΕΡΣΕΝΙΚΟΛΑ

Περίπτερο µικροπωλητή-Βρύση

ΠΡ
ΟΣ

 Ν
ΕΩ
ΧΩ
ΡΙ

Τραπέζι

ΘΕΣΗ 1

ΠΡ
ΟΣ

 Α
ΓΝ
ΑΝ
ΤΙ

ΣΚΑΡΙΦΗΜΑ ΘΕΣΗΣ 1

ΛΙΜΝΗ Ν. ΠΛΑΣΤΗΡΑ

 
 
Η Θέση 1 βρίσκεται µπροστά από το «περίπτερο ωραίας θέας» επάνω στην στροφή που οδηγεί στο 
ξενοδοχείο Αγνάντι στο Νεοχώρι. 

 
Εικόνα A.1: Άποψη από τη Θέση 1 
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Θέση 2 
N 39�18.444΄ 
Ε 021�44.072΄ 
Υψόµετρο 797 m 
 
 

Ιτιά

ΣΚΑΡΙΦΗΜΑ ΘΕΣΗΣ 2

Αναψυκτήριο 
στην παραλία
ΠεζούλαςΧώρος 

στάθµευσης 
οχηµάτων

ΘΕΣΗ 2βοηθητικές 
θέσεις [35m]

Π
ΡΟ
Σ ΠΕ

ΖΟ
ΥΛΑ

ΛΙΜΝΗ Ν. ΠΛΑΣΤΗΡΑ

ΛΙΜΝΗ

ΛΙΜΝΗ

Παραλία
Πεζούλας

 
Η Θέση 2 βρίσκεται µπροστά από την  ιτιά στην παραλία Πεζούλας 

 
Εικόνα A.2: Χαρακτηριστική ακανόνιστη νεκρή ζώνη στη Θέση 2 
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Θέση 3 
N 39�20.715΄ 
Ε 021�42.363΄ 
Υψόµετρο 806 m 
 

ΣΚΑΡΙΦΗΜΑ ΘΕΣΗΣ 3

ΛΙΜΝΗ Ν. ΠΛΑΣΤΗΡΑ

Νησί

Ποτίστρα

Κοµµένος 
κορµός

ΘΕΣΗ 3

α
β

γ

∆ρόµ
ος

ΛΙΜΝΗ 

ΛΙΜΝΗ 

ΛΙΜΝΗ 

 
Η Θέση 3 βρίσκεται µπροστά από τον κοµµένο κορµό δέντρου σε µέρος που εκτιµάται ότι είναι η 
µεγαλύτερη σε πλάτος νεκρή ζώνη. Πηγαίνοντας από Μορφοβούνι προς την Πεζούλα η θέση είναι 
δύο στροφές µετά από τις εγκαταστάσεις ιππασίας. 

 
Εικόνα A.3: Χαρακτηριστική ακανόνιστη νεκρή ζώνη στη Θέση 3 
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Θέση 4 
 
N 39�19.759΄ 
Ε 021�43.317΄ 
Υψόµετρο 816 m 
 

ΣΚΑΡΙΦΗΜΑ ΘΕΣΗΣ 4

Νησί

ΛΙΜΝΗ Ν. ΠΛΑΣΤΗΡΑ

Κεντρικός π
αραλίµνιος δ

ρόµος

Παρ
αλίµν

ιος χ
ωρα

τόδρ
όµος

ΠΡΟ
Σ 

ΒΡΥΣΗ ΚΕΛΕΠΟ
ΥΡΙ

ΠΡΟΣ 
ΜΟΡΦΟΒΟΥΝΙ

ΛΙΜΝΗ 
ΛΙΜΝΗ ΛΙΜΝΗ 

Περίπτερο
ΘΕΣΗ 4

 
Η Θέση 4 βρίσκεται µέσα στο «περίπτερο ωραίας θέας» επάνω στην κορυφή του νησιού του 
σκαριφήµατος. Στον κεντρικό παραλίµνιο δρόµο από το Νεοχώρι προς το Μορφοβούνι ακολουθείται 
η πινακίδα «Παραλίµνιος δρόµος - Βρύση Κελεπούρι 150µ.» 

 
Εικόνα A.4: Η κανονική νεκρή ζώνη όπως φαίνεται από τη Θέση 4 
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Θέση 5 
N 39�14.227΄ 
Ε 021�45.237΄ 
Υψόµετρο 872 m 
 

ΣΚΑΡΙΦΗΜΑ ΘΕΣΗΣ 5

ΛΙΜΝΗ Ν. ΠΛΑΣΤΗΡΑ

ΠΡ
ΟΣ

 

ΦΡ
ΑΓ
ΜΑ

ΠΡ
ΟΣ

 
Μ
ΟΥ
ΧΑ

Ταβέρνα

ΘΕΣΗ 5

 
Η Θέση 5 βρίσκεται επάνω στο δρόµο. Ακολουθώντας το δρόµο από το φράγµα προς το χωριό Μούχα 
βλέπουµε στο δεξί χέρι ταβέρνα µε δίρριχτη σκεπή. Η Θέση 5 είναι µετά τη στροφή που ακολουθεί. 

 
Εικόνα A.5: Χαρακτηριστική κανονική νεκρή ζώνη στη Θέση 5  
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Θέση 6 
N 39�14.293΄ 
Ε 021�45.153΄ 
Υψόµετρο 823 m 
 

ΣΚΑΡΙΦΗΜΑ ΘΕΣΗΣ 6

ΠΡΟΣ ΜΟΥΧΑ

ΛΙΜΝΗ Ν. ΠΛΑΣΤΗΡΑ

ΠΡΟΣ ΦΡΑΓΜΑ

Κολώνες ∆ΕΗ

ΘΕΣΗ 5 Ποτίστρα

Χωµατόδροµος

Κεντρικός παραλίµνιος 
δρόµος

 
Η Θέση 6 βρίσκεται ανάµεσα στο φράγµα και στο χωριό Μούχα. Είναι η πρώτη θέση µετά το φράγµα 
που έχει οπτική εικόνα ολόκληρο το νησί Νίχα. 

 
Εικόνα A.6: Χαρακτηριστική κανονική νεκρή ζώνη όπως φαίνεται από τη Θέση 6 
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Θέση 7 
N 39�17.580΄ 
Ε 021�46.431΄ 
Υψόµετρο 802 m 
 
 

ΛΙΜΝΗ Ν. ΠΛΑΣΤΗΡΑ

ΣΚΑΡΙΦΗΜΑ ΘΕΣΗΣ 7

ΠΡΟ
Σ 

ΦΡΑ
ΓΜΑ

ΘΕΣΗ 7

µο
νο
πά
τι

Εξέδρα

Αναψυκτήριο-
Ταβέρνα

Παραλία 
Λαµπερού

Τουριστικό Περίπτερο

Πάσσαλος

ΛΙΜΝΗ

ΛΙΜΝΗ 

 
Η Θέση 7 βρίσκεται πολύ κοντά στην παραλία του Λαµπερού. Από το Λαµπερό αµέσως πριν 
φτάσουµε στην παραλία συναντάµε το αναψυκτήριο και τα περίπτερα του σκαριφήµατος.  

 
Εικόνα A.7: Χαρακτηριστική ακανόνιστη νεκρή ζώνη στη Θέση 7  
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Θέση 8 
N 39�14.242΄ 
Ε 021�44.238΄ 
Υψόµετρο 1213 m 
 
Η Θέση 8 βρίσκεται στο παρατηρητήριο µε το συγκεκριµένο στίγµα που δίδεται ανωτέρω. 
Εκτιµήθηκε ότι δεν χρειάζεται σκαρίφηµα καθότι η θέση είναι µέσα στο παρατηρητήριο ενώ για να 
φτάσει κανείς εκεί ακολουθεί τον δρόµο από το φράγµα προς το χωριό Νεοχώρι και µετά ακολουθεί 
την ταµπέλα «προς Παρατηρητήριο». Το παρατηρητήριο βρίσκεται στο χωµατόδροµο στον οποίο 
οδηγεί η πινακίδα, µετά από 10-15 λεπτά µε το αυτοκίνητο.. 

 

 
Εικόνα A.8: Η λίµνη από το παρατηρητήριο. 

Στην εικόνα παρατηρείται µόνο κανονική νεκρή ζώνη. 
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Θέση 9 
N 39�14.168΄ 
Ε 021�44.772΄ 
Υψόµετρο=803 
 

ΣΚΑΡΙΦΗΜΑ ΘΕΣΗΣ 9

ΛΙΜΝΗ Ν. ΠΛΑΣΤΗΡΑ

ΛΙΜΝΗ 

ΘΕΣΗ 9

ΦΡΑΓΜΑ

Σταθµογράφος

Π
ΡΟ
Σ 

Μ
Ο
Υ Χ
ΑΠ
ΡΟ
Σ 
Μ
Ε
ΡΣ
Ε
Ν
ΙΚ
Ο
ΛΑ

ΛΙΜΝΗ 

ΛΙΜΝΗ 

 
Η Θέση 9 βρίσκεται πάνω στην εξέδρα στο κέντρο της στέψης του φράγµατος.  

 
Εικόνα A.9: Άποψη της λίµνης και της κανονικής νεκρής ζώνης από τη στέψη του φράγµατος  
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Θέση 10 
N 39�15.688΄ 
Ε 021�44.478΄ 
Υψόµετρο=1006 
 
 

ΣΚΑΡΙΦΗΜΑ ΘΕΣΗΣ 10

ΛΙΜΝΗ Ν. ΠΛΑΣΤΗΡΑ

ΠΡΟΣ ΦΡΑΓΜΑ

ΠΡΟ
Σ 

ΝΕΩ
ΧΩ
ΡΙ

Χώρος στάθµευσης

Κολώνες ∆ΕΗ

Κολώνες ∆ΕΗ

ΘΕΣΗ 10
Χώ
ρο
ς 

στ
άθ

µε
υσ
ης

 
Η Θέση 10 βρίσκεται ανάµεσα στο Νεοχώρι και το φράγµα. Μετά το Νεοχώρι στο αριστερό χέρι 
υπάρχει µεγάλος χώρος στάθµευσης επάνω στη στροφή. ∆ύο στροφές µετά υπάρχει µικρότερος χώρος 
στάθµευσης στον οποίο βρίσκεται η Θέση 10. 

 
Εικόνα A.10: Άποψη της κανονικής νεκρής ζώνης 
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Θέση 11 
N 39�16.650΄ 
Ε 021�44.161΄ 
Υψόµετρο 921 m 
 

Θέση 11.1 
N 39�16.551΄ 
Ε 021�44.544΄ 
Υψόµετρο791 m 
 
Οι θέσεις αυτές βρίσκονται κατάντη από το χωριό Νεοχώρι. Από το ξενοδοχείο «Ναϊάδες» ο πρώτος 
χωµατόδροµος αριστερά οδηγεί σε ένα µονοπάτι και έναν ανολοκλήρωτο δρόµο. Η πρώτη στροφή 
του δρόµου αυτού, που είναι και το τέρµα του είναι η Θέση 11. Ακολουθώντας το µονοπάτι που 
ξεκινάει από τη Θέση 11 καταλήγουµε στην όχθη της λίµνης. Η Θέση αυτή είναι η 11.1. 

Οι θέσεις αυτές επιλέχθηκαν για να δειχθεί η ποικιλοµορφία της ακανόνιστης νεκρής ζώνης. Επειδή η 
αποτύπωση έγινε µετά από την καταιγίδα της 2-7-01 φαίνεται επίσης χαρακτηριστικά το πώς 
εξαφανίζεται η κανονική νεκρή ζώνη µέσα στο τοπίο µόλις το έδαφός της υγραίνεται. Το ίδιο δεν 
συµβαίνει όµως µε την ακανόνιστη νεκρή ζώνη που δεν αλλάζει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. 

 

 
Εικόνα A.11: Χαρακτηριστική άποψη ακανόνιστης νεκρής ζώνης από τη Θέση 11 
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Εικόνα A.12: Χαρακτηριστική εικόνα της ακανόνιστης νεκρής ζώνης στη Θέση 11.1 
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Παράρτηµα Β: Πώς το ανάγλυφο της περιοχής 
επηρεάζει την παρατήρηση του τοπίου 

Υπήρξε η αρχική εντύπωση από τις επισκέψεις των µελετητών ότι η νότια πλευρά του τοπίου 
προκαλούσε πολύ περισσότερο το ενδιαφέρον και ήταν ωραιότερη από την βόρεια. Η εντύπωση αυτή 
επιβεβαιώθηκε από τα σχόλια των παρατηρητών. ∆ιαπιστώνεται καταρχήν ότι η νότια πλευρά του 
τοπίου υπερέχει από την βόρεια πλευρά µιας και δεν υπάρχει οικοδοµική ανάπτυξη. Υπάρχουν όµως 
και µερικοί άλλοι λόγοι που θα αναλυθούν στις παρακάτω παραγράφους. 

 
 
Το ανάγλυφο του τοπίου επηρεάζει σαφώς την εικόνα της θέας που προσλαµβάνει ο παρατηρητής από 
αυτό. Για να ερµηνευτεί αυτό στο τοπίο έγιναν δύο µηκοτοµές µε GIS στην βόρεια και την νότια 
πλευρά. 
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Στις εικόνες η µπλε γραµµή είναι η µηκοτοµή στη βόρεια πλευρά ενώ η κόκκινη γραµµή είναι η 
µηκοτοµή στη νότια  (Χ:Ψ=1/10). 

Στο διάγραµµα φαίνεται ότι το τοπίο στη βόρεια πλευρά παρουσιάζει πολύ πιο ήπιο ανάγλυφο απ� ό,τι 
το τοπίο στη νότια πλευρά. Ο παρατηρητής παρατηρεί το τοπίο µε σχετικά µικρές κλίσεις οπτικής 
γωνίας. Αυτό συµβαίνει γιατί ο παρατηρητής επιθυµεί να παρατηρήσει τη λίµνη, που αποτελεί 
µαγνητικό πόλο εστίασης του τοπίου. Όµως, ιδιαίτερα όταν βρίσκεται στη ζώνη παρατήρησης 2 
(απόσταση από τη λίµνη µεγαλύτερη του 500 m), δεν επικεντρώνει όλη του την προσοχή σε αυτή, 
καθότι δεν υπάρχει έντονη ορεινή µορφολογία στην ανατολική πλευρά της λίµνης. 

Αντίθετα, στη νότια πλευρά του τοπίου, ο παρατηρητής παρατηρεί οπτικά το τοπίο µε µεγαλύτερες 
κλίσεις. Συνδυάζοντας το γεγονός ότι στο νότιο µέρος της λίµνης υπάρχει περισσότερο έντονη ορεινή 
µορφολογία στη δυτική πλευρά, ο παρατηρητής εστιάζει ευκολότερα την προσοχή του στην εικόνα 
του νερού.  

Παρατηρώντας την γεωµετρία του τοπίου διαπιστώνονται και τα ακόλουθα. Οι άξονες που συνθέτουν 
το τοπίο στη νότια πλευρά τις λίµνης (οι σχεδιαστικοί κατακόρυφοι άξονες των βουνών) είναι 
ιδιαίτερα έντονοι. Αντίθετα οι άξονες που συνθέτουν το τοπίο στην βόρεια πλευρά είναι περισσότερο 
ήπιας µορφής.  

 
Το γεγονός αυτό, εκτός της έκπληξης που δηµιουργεί στον παρατηρητή αυτό το πρωτότυπο τοπίο 
(στη νότια πλευρά) που εκφράζει τη δύναµη των φυσικών στοιχείων, συνθέτει τους σχεδιαστικούς 
άξονες µε ισχυρή δυναµική αντίθεση και διευκολύνει τον παρατηρητή στην ξεκάθαρη αντίληψη και 
των δύο στοιχείων ταυτόχρονα (βουνό-νερό). Αντίθετα επειδή το τοπίο στην βόρεια πλευρά είναι 
ηπιότερου ανάγλυφου, δεν γίνεται στον ίδιο βαθµό ξεκάθαρα αντιληπτή η εικόνα του ορεινού όγκου. 
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Η µορφολογία του τοπίου βοηθάει και την αποκάλυψη του µαγνητικού πόλου εστίασης του τοπίου. 
Ας υποθέσουµε ότι σε ένα τοπίο ο παρατηρητής µπορεί να συγκεντρώνει το βλέµµα του σε ένα  
µαγνητικό πόλο εστίασης µε συγκεκριµένη ικανότητα συγκέντρωσης του βλέµµατός του σε αυτόν. 
Αντιστρέφοντας τη διαπίστωση αυτή ο µαγνητικός πόλος εστίασης του τοπίου (το σηµείο που θέλει ο 
παρατηρητής να παρατηρεί) µπορεί να αποκαλύπτεται σε διάφορες θέσεις του τοπίου προσφέροντας 
διαφορετική οπτική συγκέντρωση σε αυτόν που το παρατηρεί. ∆ηλαδή το στοιχείο που θέλουµε να 
παρατηρήσουµε µπορεί να αποκαλύπτεται έντονα ή ήπια ανάλογα µε το περιβάλλον του. Αυτή η 
ικανότητα της έµφασης της αποκάλυψης του αισθητικού στοιχείου την απεικονίζουµε στα παρακάτω 
διαγράµµατα  µε τον κύκλο βαρύτητας παρατήρησης.  

∆ιαπιστώνεται ότι στην βόρεια πλευρά οι κύκλοι βαρύτητας παρατήρησης διασκορπίζονται στο τοπίο 
και ο µαγνητικός πόλος εστίασης του τοπίου (της λίµνης) παρουσιάζεται στο τοπίο σχεδόν 
συγκεχυµένα. 

Αντίθετα, διαπιστώνεται ότι στη νότια πλευρά του τοπίου, υπάρχει ενωτικός κύκλος βαρύτητας 
παρατήρησης που επικεντρώνει στο µαγνητικό πόλο εστίασης του τοπίου (τη λίµνη) και βρίσκεται σε 
ισορροπία µε τον ορεινό όγκο που τον περικλείει. 

 
Κύκλοι βαρύτητας παρατήρησης (βόρειο µέρος) 

 
Κύκλοι βαρύτητας παρατήρησης της λίµνης (νότιο µέρος) 
 
Μέσω των κύκλων βαρύτητας παρατήρησης γίνεται περισσότερο διακριτή η διαπίστωση ότι το 
περικλειόµενο τοπίο στη νότια πλευρά της λίµνης έχει σαφώς καλύτερα καθορισµένα όρια, και είναι 
περισσότερο ευαίσθητο. Επίσης µέσω των διαπιστώσεων αυτών γίνεται κατανοητό ότι το 
περικλειόµενο τοπίο στη νότια πλευρά της λίµνης είναι περισσότερο ενδιαφέρον και όµορφο από το 
τοπίο της βόρειας πλευράς, καθότι στο τοπίο αυτό αναδεικνύεται µε περισσότερη έµφαση ο 
µαγνητικός πόλος εστίασης του τοπίου .   
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Θέση παρατηρητή 
 
 
Αντιστοίχηση θέσης παρατηρητή µε ενδεικτική  θέση φωτογράφησης 
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Παράρτηµα Γ: Το όριο ανάµεσα στο νερό και το δασικό 
τοπίο 

 
Το τοπίο αυτό (που προκύπτει ως αποτέλεσµα τεχνικού έργου) όσο κινείται στα πλαίσια της σύνθεσης 
φυσικών στοιχείων όπως τα βουνά και το νερό είναι αξιωµατικά υπέροχο. Μόλις όµως παρουσιάζεται 
στη µορφή του τοπίου βίαιη µεταλλαγή που προδίδει τη χρήση του τεχνικού έργου (στην περίπτωσή 
µας το στοιχείο αυτό είναι η νεκρή ζώνη) το τοπίο αλλοιώνεται και υπάρχει υποβάθµιση της 
αισθητικής του. 

Η διαχείριση λοιπόν του τοπίου από τον άνθρωπο προκαλεί την εµφάνιση της νεκρής ζώνης. Νεκρές 
ζώνες εµφανίζονται και αλλού στην φύση (νεκρή ζώνη είναι και µία παραλία µε άµµο µπροστά από 
ένα δάσος) όµως έχουν διαφορετικά χαρακτηριστικά.  

�� Η φύση, εν γένει, εξοµαλύνει τα όρια των τοπίων. Στη φύση ενυπάρχει το στοιχείο της διαδοχής 
που απουσιάζει από την µορφολογία του υπό εξέταση τοπίου. Έτσι για παράδειγµα η φύση γενικά 
εξοµαλύνει τα όρια του δάσους και της παραλίας και υπάρχει µία οµαλή ακολουθία ανάµεσα στα 
στοιχεία . Παράλληλα όταν η διαδοχή απουσιάζει, η φύση δικαιολογεί την απουσία διαδοχής. 
Στην περίπτωση δηλαδή κατά την οποία σε µετά από µία παραλία ξεκινάει ένα δάσος 
δικαιολογείται καθότι στην παραλία υπάρχει άµµος και είναι καταγεγραµµένο στην συνείδησή 
µας ότι στην άµµο δεν φυτρώνει τίποτα άρα το δικαιολογούµε. Αντίθετα, όταν παρουσιάζεται το 
έδαφος της νεκρής ζώνης της λίµνης δεν µπορούµε να δικαιολογήσουµε γιατί από το αυτόν τον 
εδαφικό χώρο απουσιάζει βλάστηση.  

�� Η φύση (στον ελλαδικό χώρο) δεν δηµιουργεί ανάγλυφο απότοµων παράκτιων κλίσεων σε µία 
λίµνη. Αυτό το δηµιουργούσε όταν η Γη ήταν νεότερη (πριν από µερικά δισεκατοµµύρια χρόνια). 
Το στοιχείο αυτό αποτελεί ιδιαιτερότητα του τοπίου και όπως περιγράφηκε οδηγεί σε υπέροχες 
εικόνες. Όµως η γεωµετρία αυτή που αναπτύσσουν τα βουνά οδηγεί στην ανάπτυξη της τυπικής 
νεκρής ζώνης που  δεν παρατηρείται σε φυσικά τοπία. Η τυπική νεκρή ζώνη έχει το 
χαρακτηριστικό να είναι εύκολα "αναγνώσιµη" από τον παρατηρητή  κάτω από την ισοϋψή των 
786-7 που αποτελεί και την µνήµη του τοπίου για το σηµείο στο οποίο θα έπρεπε να είναι το νερό. 

�� Η επιφάνεια της νεκρής ζώνης είναι µία αλλοιωµένη επιφάνεια εδαφικού καλύµµατος στην οποία 
πριν από µερικά χρόνια υπήρχε δάσος.  
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Τα στοιχεία αυτά που εισάγονται βίαια στην γεωµετρία των φυσικών µορφών που συνθέτουν το 
στοιχείο θα προσπαθήσουµε να ερµηνεύσουµε.  

Για να γίνει η επεξεργασία αυτή και να κατανοηθεί η γεωµετρία του τοπίου θα γίνει προσπάθεια 
προσοµοίωσης των στοιχείων του τοπίου µε γεωµετρία fractal. Αυτό γιατί µε τη γεωµετρία fractal 
µπορούνε να προσοµοιωθούν µε µεγαλύτερη ακρίβεια οι φυσικές µορφές της υφής του τοπίου 
(Mandelbrot, 1977). Σύµφωνα µε τον Adam Smith οι αριθµητικοί όροι εκφράζουν «µερικές από τις 
πιο αφηρηµένες έννοιες που το ανθρώπινο µυαλό µπορεί να σχηµατίσει». Στην απαρχή του 
ανθρώπινου πολιτισµού οι όροι αυτοί µπήκαν σε χρήση µε αργό ρυθµό δηλώνοντας µάλλον ποιότητα 
παρά ποσότητα. Χρησιµοποιούνταν για να γίνεται διάκριση ανάµεσα στο ένα (συχνότερα µε την 
έννοια του κάποιος παρά µε την έννοια του ένας συγκεκριµένος), στο δύο, και στο πλήθος. 
Αντίστοιχη προσέγγιση ποιοτική, και όχι ποσοτική, αλλά διευκρινιστική αναφορικά µε το πρόβληµα 
που εξετάζουµε, είναι η παρακάτω διατύπωση: 

Έχουµε λοιπόν κατά τη γεωµετρία του Mandelbrot: 

�� Βουνό/δασική έκταση. ∆ιάσταση 2,5-2,6 
�� Νερό λίµνης. ∆ιάσταση 2 
�� Νεκρή ζώνη. Από διάσταση 1.5-1.6 όταν είναι γραµµικό στοιχείο στην ισοϋψή των 790 έως 

διάσταση 2.5-2,6 (διάσταση βουνών) όταν είναι κάτω από τις στάθµες 785-6.  
∆ηλαδή παρουσιάζεται στο τοπίο ένα γραµµικό στοιχείο το οποίο διαδοχικά µεταλλάσσεται 
ξεχωριστά και διακριτά σε επιφανειακό στοιχείο. Η απότοµη αυτή µεταλλαγή που συντελείται στην 
ίδια περιοχή, σε µικρό διάστηµα (αρδευτική περίοδος) και σε όλο το ανάπτυγµα του τοπίου. Το 
στοιχείο αυτό χαρακτηρίζει ποιοτικά την ένταση της µεταλλαγής του τοπίου µέσω της νεκρής ζώνης.  

Είναι βέβαιο ότι η φύση λειτουργεί µε συνέπεια και µε αναλογία σ' όλες τις λειτουργίες της. Αντίθετα 
µε τη διατύπωση αυτή το όριο του νερού µε την ακτή µεταλλάσσεται περιοδικά και αφύσικα: από 
όριο γραµµικών διαστάσεων σε όρια διαστάσεων επιπέδου. Αυτή η οπτικά/ξαφνική µεταλλαγή που 
συµβαίνει σαν αποτέλεσµα των απολήψεων της λίµνης δεν είναι συµβατή µε τις φυσικές διεργασίες.  

Εκτός αυτού, όπως αναφέρεται στο κείµενο, στην περίπτωση αποκάλυψης της ακανόνιστης νεκρής 
ζώνης, χάνεται ο κυρίαρχος µαγνητικός πόλος εστίασης του τοπίου (το νερό) και επέρχεται σηµαντική 
αρνητική µεταλλαγή. 
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Παράρτηµα ∆: Ηµερολόγιο επισκέψεων στη λίµνη 

1. Αρχές Ιουλίου 2001 
Στάθµη λίµνης 784.7 m 

Παρασκευή 29/6/2001 Ταξίδι προς Καρδίτσα και λίµνη Πλαστήρα. 

Σάββατο 30/6/2001 Φωτογραφικές αποτυπώσεις και µετρήσεις υπαίθρου στις θέσεις 1 ως 6. 
Συµπλήρωση ερωτηµατολογίων στο φράγµα. 

Κυριακή 1/7/2001 Φωτογραφικές αποτυπώσεις και µετρήσεις υπαίθρου στις θέσεις 7 ως 10. 
Συµπλήρωση ερωτηµατολογίων στο αναψυκτήριο της παραλίας Πεζούλας. 

∆ευτέρα 2/7/2001 Επίσκεψη στην Καρδίτσα. Συλλογή στοιχείων στη ∆ΑΥΕΚ. Βοηθητικές 
µετρήσεις το απόγευµα στις θέσεις 11 και 11.1. 

Τρίτη 3/7/2001 Επίσκεψη στην Καρδίτσα. Συλλογή στοιχείων στη Νοµαρχία Καρδίτσας, 
την ΑΝΚΑ, και άλλες δηµόσιες υπηρεσίες. 

Τετάρτη 4/7/2001 Επιστροφή στην Αθήνα. 

2. Τέλος Ιουλίου 2001 
Στάθµη λίµνης 782.6 m 

Παρασκευή 27/7/2001 Ταξίδι προς Καρδίτσα και λίµνη Πλαστήρα. 

Σάββατο 28/7/2001 Φωτογραφικές αποτυπώσεις και µετρήσεις υπαίθρου στις θέσεις 1 ως 10. 
Εξέταση του τοπίου από µέσα από την λίµνη. Κωπηλασία µε κανώ στο 
βόρειο τµήµα της λίµνης  

Κυριακή 29/7/2001 Επιστροφή στην Αθήνα. 

3. Αύγουστος 2001 
Στάθµη λίµνης 781.3 m 

Κυριακή 19/8/2001 Ταξίδι προς Καρδίτσα και λίµνη Πλαστήρα. 

∆ευτέρα 20/8/2001 Φωτογραφικές αποτυπώσεις και µετρήσεις υπαίθρου στις θέσεις 1 ως 7. 
Συµπλήρωση ερωτηµατολογίων στις θέσεις Πεζούλας και Λαµπερού.  

Τρίτη 21/8/2001 Συνέχεια των φωτογραφικών αποτυπώσεων και των µετρήσεων υπαίθρου 
στις θέσεις 7 ως 10. Επίσκεψη στον ∆ήµο Νεβρόπολης για συλλογή 
στοιχείων. 

Τετάρτη 22/8/2001 Επίσκεψη στο ∆ήµο Νεβρόπολης για συλλογή στοιχείων. Συµπλήρωση 
ερωτηµατολογίων στο φράγµα. Επιστροφή στην Αθήνα. 

 

4. Σεπτέµβριος 2001 
Στάθµη λίµνης 781.0 m 
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Παρασκευή 14/9/2001 Ταξίδι προς Καρδίτσα και λίµνη Πλαστήρα. 

Σάββατο 15/9/2001 Ενδεικτικές βυθοµετρήσεις στη λίµνη. 

Κυριακή 16/9/2001 Φωτογραφικές αποτυπώσεις. Έρευνα και σύγκριση αντίστοιχων 
περικλειόµενων τοπίων στα βουνά των Αγράφων κατάντη του φράγµατος. 
Περιήγηση στα Άγραφα.  Επιστροφή στην Αθήνα µέσω Καρπενησίου. 

5. Νοέµβριος 2001 
Στάθµη λίµνης 780.7 m 

Παρασκευή 9/11/2001 Ταξίδι προς Καρδίτσα και λίµνη. 

Σάββατο 10/11/2001 Φωτογραφικές αποτυπώσεις και µετρήσεις υπαίθρου. Συµπλήρωση ερωτη-
µατολογίων στις θέσεις Πεζούλας και Λαµπερού. 

Κυριακή 11/11/2001 Ορειβατική διαδροµή στα βουνά πλησίον της λίµνης. Επίσκεψη στο ορει-
βατικό καταφύγιο της λίµνης.  Επιστροφή στην Αθήνα. 

6. ∆εκέµβριος 2001 
Στάθµη λίµνης 780.9 m 

Παρασκευή 7/12/2001 Ταξίδι προς Καρδίτσα και λίµνη Πλαστήρα. 

Σάββατο 8/12/2001 Φωτογραφικές αποτυπώσεις. 

Κυριακή 9/12/2001 Φωτογραφικές αποτυπώσεις και µετρήσεις υπαίθρου. Επιστροφή στην 
Αθήνα. 
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Παράρτηµα Ε: Η επίσκεψη στη Lago di Como, Ιταλία 

Με βασικό στόχο τη σύγκριση της τουριστικής ανάπτυξης στη λίµνη Πλαστήρα µε την ανάπτυξη 
άλλων αντίστοιχων λιµνών στον ευρωπαϊκό χώρο, οι ερευνητές Γ.-Φ. Σαργέντης και Α. Χριστοφίδης 
πραγµατοποίησαν επίσκεψη στη λίµνη του Como, και δευτερευόντως στη λίµνη του Lugano, στη 
βόρεια Ιταλία και στην Ελβετία. Παραθέτουµε την εσωτερική έκθεση που παρέδωσαν, αφήνοντάς την 
στο αρχικό ανεπίσηµο ύφος γραφής της. Το σύνολο των φωτογραφιών είναι διαθέσιµο από τη 
διεύθυνση http://www.itia.ntua.gr/2002plastiras/. 

1. Γενική περιγραφή της λίµνης 
Η λίµνη του Como (Lago di Como) είναι περίπου 30 χιλιόµετρα βόρεια του Μιλάνο. Έχει έκταση 142 
τετραγωνικά χιλιόµετρα και είναι η βαθύτερη λίµνη της Ευρώπης µε 410 m βάθος στο βαθύτερο 
σηµείο της. Χαρακτηριστικό της λίµνης, αλλά και άλλων λιµνών της περιοχής, όπως της λίµνης του 
Lugano, είναι ο συνδυασµός νερού µε βουνό, που σπάνια απαντάται σε φυσικές λίµνες, αφού το νερό 
µε την πάροδο των ετών εξοµαλύνει το ανάγλυφο. Οι Άλπεις, όµως, είναι γεωλογικά πρόσφατες, 
αφού δηµιουργήθηκαν πριν 10 εκατοµµύρια χρόνια, όταν η Ιταλία, που ανήκει στην αφρικανική 
τεκτονική πλάκα, συγκρούστηκε µε την Ευρώπη, ενώ οι λίµνες αυτές είναι ακόµα πιο πρόσφατες, 
αφού χρονολογούνται από την εποχή των παγετώνων. 
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Η λίµνη έχει τρία σκέλη, που παίρνουν το όνοµα της σηµαντικότερης πόλης τους: Como 
(νοτιοδυτικό), Lecco (νοτιοανατολικό), Colico (βορειοανατολικό). Η λίµνη τροφοδοτείται κυρίως από 
τον ποταµό Adda, που εκβάλλει στο Colico. Η λίµνη υπερχειλίζει στο Lecco, και ο ποταµός που 
ξεκινά εκείθεν εξακολουθεί να έχει το όνοµα Adda. Η διακύµανση της στάθµης της λίµνης είναι 
περίπου 4.5 µέτρα, και οφείλεται αφενός σε φυσικά αίτια και αφετέρου σε νερό που λαµβάνεται για 
άρδευση στο Lecco. Όταν πήγαµε εµείς, η λίµνη ήταν 30 cm χαµηλότερα από την κατώτατη στάθµη 
υδροληψίας. 

Η µεγαλύτερη πόλη της λίµνης είναι το Como, µε πληθυσµό περίπου 80.000 κατοίκους.  

Υπάρχουν προβλήµατα µε τη στάθµη της λίµνης γιατί όταν ανεβαίνει πολύ πληµµυρίζει ένα µεγάλο 
µέρος του Como (και το να γίνει φράγµα είναι κάτι που συζητείται εδώ και δεκαετίες αλλά δεν 
υπάρχει πρόοδος), ενώ όταν κατεβαίνει υπάρχουν προβλήµατα καθιζήσεων και αστοχίας των 
παραλίµνιων οικισµών. Αυτό συµβαίνει γιατί ο υδροφόρος ορίζοντας, στα πρανή παράκτια της 
λίµνης, παρακολουθεί µε καθυστέρηση την πτώση της στάθµης του νερού µε αποτέλεσµα κτήρια που 
είναι θεµελιωµένα στην όχθη της λίµνης να δέχονται πιέσεις στα θεµέλια της κατασκευής από την 
µεριά του υδροφόρου ορίζοντα. Στην λίµνη του Κόµο έχουν καταγραφεί αστοχίες κτηρίων από τις 
πιέσεις που αναπτύσσονται από τον υδροφόρο ορίζοντα. 

 Οι αγροτικοί συνεταιρισµοί στο Lecco είναι που αποφασίζουν αν θα τραβήξουν ή όχι, και το κάνουν 
αποκλειστικά µε αγροτικά κριτήρια, χωρίς να δίνουν την παραµικρή σηµασία στο αν το Como είναι 
πληµµυρισµένο ή όχι. Πάντως το τοπίο δεν αλλοιώνεται από αυτές τις µικροκινήσεις, και µπορούµε 
να διαπιστώσουµε αν η λίµνη είναι άδεια ή γεµάτη µόνο παρατηρώντας τις ανθρώπινες κατασκευές 
(λιµενοβραχίονες, ύψος πάρκων, γκαράζ για βάρκες). 
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Το 19ο αιώνα γύρω-γύρω απ' τη λίµνη κατοικούσαν ψαράδες, οι οποίοι είχαν και στάνες πάνω στα 
βουνά. Με τη µεγάλη βιοµηχανική ανάπτυξη στο Μιλάνο, η περιοχή απέκτησε µεγάλη οικονοµική 
δύναµη και οι οικονοµικά ισχυροί παράγοντες άρχισαν να πηγαίνουν στη λίµνη για διακοπές. Οι 
ντόπιοι πούλησαν τις παραλίµνιες ιδιοκτησίες τους στους πλούσιους, οι οποίοι έχτισαν βίλες που 
υπάρχουν ως σήµερα. Η συγκοινωνία στη λίµνη γινόταν µε βάρκες, ως το 1927, οπότε 
κατασκευάστηκε ο πρώτος δρόµος. 

Στην λίµνη του Como υπήρχε οικοδοµικός περιοριστικός όρος από το 1939.  Μετά τη µεγάλη φτώχια 
που ακολούθησε τον πόλεµο, ήρθαν οι δεκαετίες του 1960 και του 1970, µε µεγάλη ανάπτυξη, που 
αναγκαστικά συνοδεύτηκε και από κάποια αναρχία. Πωλήθηκαν πλέον και οι στάνες και χτίστηκαν 
σπίτια παντού. Έτσι, το τοπίο έπαψε να είναι σηµειακά ανεπτυγµένο και κατακερµατίστηκε, αφού 
πάνω σε όλο το βουνό υπάρχουν σπίτια. Παράλληλα, κατασκευάστηκαν και µεγαλύτεροι δρόµοι, µε 
σήραγγες. Σήµερα τα πράγµατα είναι αυστηρότερα και γίνεται προσπάθεια η κατάσταση να µην 
χειροτερέψει περαιτέρω. 

2. Επισκόπηση του ταξιδιού 
Επισκεφθήκαµε την περιοχή από την Παρασκευή 4 ως τη ∆ευτέρα 7 Ιανουαρίου 2002. Η πτήση της 
Παρασκευής πρωινή και της ∆ευτέρας βραδινή, Αθήνα-Μιλάνο-Αθήνα. Στο Μιλάνο νοικιάσαµε 
αυτοκίνητο. 

 

Παρασκευή Μετά την άφιξή µας στο ξενοδοχείο µας στο Como, κάναµε σύντοµη βόλτα µε το 
αυτοκίνητο µε κατεύθυνση προς το Menaggio, και τραβήξαµε κάµποσες φωτογραφίες. 
Μετά την επιστροφή µας στο Como ήρθαν από την ACSM, επιχείρηση ύδρευσης, 
αποχέτευσης και φυσικού αερίου, και µας πήγαν στην εταιρεία, όπου συναντηθήκαµε µε 
τον κ. Angelo Briccola (δυστυχώς δεν θυµόµαστε τι θέση είχε), τον Martino Ascoli 
(σχετικό µε οικολογία), και τον κ. Simone Briccola (εκτελούσε κυρίως χρέη διερµηνέα). 
Παρουσιάσαµε εν συντοµία τη λίµνη Πλαστήρα και το ερευνητικό έργο, συζητήσαµε για 
διάφορα πράγµατα για τη λίµνη του Como (τα αναφέρουµε σε άλλα σηµεία του παρόντος 
κειµένου), και µετά πήγαµε επίσκεψη στα νέα διυλιστήρια νερού. 

Σάββατο Πήγαµε στη λίµνη του Lugano, που είναι παρόµοια αλλά πολύ µικρότερη, 49 
τετραγωνικά χιλιόµετρα. Η λίµνη αυτή, που έχει προέλευση παρόµοια µε του Como, 
βρίσκεται λίγο βόρεια από τη λίµνη του Como. Μέρος της λίµνης του Lugano βρίσκεται 
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σε ελβετικό έδαφος, και η κυριότερη πόλη, το Lugano, είναι ελβετική. Φτάσαµε στη 
λίµνη από το νότιο µέρος, και ακολουθήσαµε τον παραλίµνιο δρόµο που διέρχεται από το 
Lugano στη δυτική πλευρά, συνεχίζοντας στη βόρεια πλευρά, οπότε µετά αφήσαµε τη 
λίµνη και φτάσαµε στη λίµνη του Como, κοντά στο Menaggio. Τραβήξαµε φωτογραφίες 
και από τη λίµνη του Lugano και από τη λίµνη του Como. 

Κυριακή Πήγαµε βόλτα διάρκειας µίας ώρας µε το τουριστικό πλοίο στη λίµνη ξεκινώντας και 
καταλήγοντας στο Como. Στη συνέχεια ανεβήκαµε ψηλά µε το τελεφερίκ για βόλτα στο 
ορεινό χωριό. Ακολούθως πήγαµε στο Lecco µε το αυτοκίνητο από τη συντοµότερη οδό 
και επιστρέψαµε από την παραλίµνια, µέσω Bellaggio. Τραβήξαµε φωτογραφίες.  

∆ευτέρα Το πρωί συναντήσαµε τον Dott. Guiseppe Villani, µέλος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του 
Como, αρµόδιο για περιβαλλοντικά θέµατα, και την κ. Veronica Vittani, που εκτελούσε 
κυρίως χρέη διερµηνέως. Αργότερα, στην Azienda di Promozione Turistica del Comasco, 
συναντήσαµε τον κ. Gianfranco Bucher, πρόεδρο της Ατζιέντας, και έναν κύριο της 
Επαρχίας της Λοµβάρδης. Τα συµπεράσµατα από τη συζήτηση αναφέρονται σε άλλα 
σηµεία του παρόντος. 

3. Η συζήτηση µε τον κ. Bucher 
Τουριστικά η λίµνη του Como παρουσιάζει διάφορα προβλήµατα. Αν και ο τουρισµός ανέρχεται σε 
1.5 εκ. διανυκτερεύσεις ετησίως, είναι λίγο σε σχέση µε τα 17 εκ. της λίµνης Garda, που βρίσκεται 
λίγο ανατολικά και έχει αντίστοιχο µέγεθος. Ένας λόγος είναι ότι δεν υπάρχουν αρκετά ξενοδοχεία, 
και είναι δύσκολο να κατασκευαστούν περισσότερα, αφενός λόγω της έλλειψης χώρου (τα βουνά 
είναι πολύ απότοµα) και αφετέρου λόγω των περιορισµών που έχουν πλέον τεθεί στη δόµηση. Ένα 
άλλο πρόβληµα είναι ότι δεν υπάρχουν µεγάλες τουριστικές εγκαταστάσεις, εκτός από ένα µεγάλο 
ξενοδοχείο, τη Vila Deste, που αν δεν υπήρχε, η λίµνη δεν θα είχε καθόλου προβολή διεθνώς. Για να 
προωθηθεί ένα θέρετρο στη διεθνή αγορά (και είναι αναγκαία η διεθνής αγορά κατά τον κ. Bucher), 
πρέπει οι ιδιοκτήτες των τουριστικών εγκαταστάσεων να είναι οικονοµικά ισχυροί, και αυτό δεν 
γίνεται όταν υπάρχουν πολλές µικρές µονάδες. Τα πράγµατα, εποµένως, είναι δύσκολα για τη λίµνη 
Πλαστήρα, όπου υπάρχουν µερικές εκατοντάδες ιδιοκτήτες. Κατά τον κ. Bucher, το µέγεθος της 
λίµνης Πλαστήρα δικαιολογεί µόνο δύο ή τρεις µεγάλους ιδιοκτήτες, και η µόνη λύση ώστε να πάει 
µπροστά τουριστικά είναι να γίνει συνεταιρισµός των µικρών ιδιοκτητών, ώστε να εµφανίζονται µε 
ενιαίο πρόσωπο. 

Η λίµνη του Lugano έχει και αυτή το ίδιο πρόβληµα, αλλά είναι κάπως καλύτερα γιατί υπάρχουν 
µεγάλα ξενοδοχεία που συνεταιρίζονται, ενώ η λίµνη Garda προβάλλεται µε εντελώς διαφορετικό 
τρόπο: περνάει από εκεί ένας σηµαντικός αυτοκινητόδροµος που συνδέει την Ιταλία µε τη Γερµανία. 
Έτσι, οι επιβαίνοντες στον αυτοκινητόδροµο βλέπουν τη λίµνη και εντυπωσιάζονται. Αν αυτός ο 
αυτοκινητόδροµος έκλεινε, αυτοµάτως θα εξαφανιζόταν τουριστικά και η λίµνη Garda.  

Για ποιο λόγο να επισκεφθώ τη λίµνη Πλαστήρα; ρωτά ο κ. Bucher, και τονίζει ότι µε τον 
ανταγωνισµό που υπάρχει στον τουρισµό και τις τόσες εναλλακτικές επιλογές, είναι θεµελιώδους 
σηµασίας να δώσουµε στους επισκέπτες ένα λόγο να πάνε εκεί. Γιατί να πάω στο Como; τον 
ρωτήσαµε, και µας απάντησε ότι η λίµνη του Como έχει 2000 χρόνια που χρησιµοποιείται ως θέρετρο 
και δεν χρειάζεται συστάσεις· αναφέρεται µάλιστα και από γνωστούς συγγραφείς σε µυθιστορήµατα. 
Παρατήρησε επίσης ότι δεν χρειαζόµαστε άλλα θέρετρα αµερικάνικου τύπου, ο κόσµος τα έχει δει, τα 
έχει βαρεθεί, και υπάρχουν τόσο πολλά ώστε θα ήταν λάθος η λίµνη Πλαστήρα να γίνει ένα 
αντίγραφο από πράγµατα που ήδη υπάρχουν. Όπως το αντιλαµβάνεται από τις περιγραφές µας, 
πιστεύει ότι αυτό που πρέπει να τονιστεί ως τουριστικός άξονας στη λίµνη είναι η φύση, αλλά ενώ 
συµφωνεί µε τα περιβαλλοντικά µονοπάτια, τις διαδροµές ορειβατικού ποδηλάτου, τα πλωτά 
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µονοπάτια, το µουσείο της ∆ΕΗ κλπ., πιστεύει ότι αυτά θα τα δει ο επισκέπτης και θα τα εκτιµήσει 
αφού πάει εκεί, και ότι δεν επαρκούν για να προβάλλουν τη λίµνη στους υποψήφιους πελάτες. 
Επιπλέον πράγµατα είναι το ψάρεµα, το trekking, και τοπικά προϊόντα της περιοχής, αν υπάρχουν, και 
πάντως ο λόγος που πρέπει να δοθεί στον επισκέπτη πρέπει να είναι ελληνικός και χαρακτηριστικός 
της περιοχής. 

Το Como είναι πλούσια πόλη δίπλα στο πλούσιο Μιλάνο, είναι ήσυχο και ασφαλές, και αυτό το 
ευνοεί πολύ τουριστικά. Είναι σχεδόν σαν πολυτελές προάστιο του Μιλάνο, µόνο µισή ώρα µακριά, 
και εκεί µπορεί κανείς να απολαύσει ησυχία και καθαρή ατµόσφαιρα. Γι' αυτό το Como έχει αρκετό 
business tourism, ενώ είναι ανεπτυγµένη η αναψυχή σε πολλά σηµεία µε water sports και άλλες 
χαϊκλασάτες δραστηριότητες. Επίσης η λίµνη του Como είναι γνωστή για τους κήπους της ενώ 
παράλληλα µε τις άλλες δραστηριότητες υπάρχουν εγκαταστάσεις για δραστηριότητες trekking καθώς 
και για ορειβατικά ποδήλατα. 

Στις µικρές λίµνες που υπάρχουν στο δρόµο Como-Lecco το τοπίο έχει καταστραφεί από την άθλια 
ανάπτυξη και τη ρύπανση, µε αποτέλεσµα να µην πηγαίνει κανένας αξιόλογος τουρίστας εκεί. 

Οι δρόµοι, κατά την άποψη του κ. Bucher, δεν επαρκούν στη λίµνη, γιατί είναι στενοί κι επικίνδυνοι. 
Οι µεγαλύτεροι δρόµοι µπορούν να βλάψουν το τοπίο, αλλά πρέπει να ισορροπούµε τα πράγµατα. Οι 
τουρίστες δίνουν µεγάλη σηµασία στο να µπορούν να πάνε γρήγορα στο Menaggio ή στο Bellaggio. 
Μιλάµε πάντως για άλλη κλίµακα µεγέθους σε σχέση µε τη λίµνη Πλαστήρα. 

4. ∆ρόµοι, κτίρια, πινακίδες, βάρκες, µαρίνες 
Οι δρόµοι είναι πολύ καλοί και δεν βλάπτουν οπτικά το περιβάλλον, παρόλο που είναι σχετικά 
µεγάλης ταχύτητας. Υπάρχουν µεγάλοι τοίχοι αντιστήριξης συνήθως επενδυµένοι µε πέτρα, λίγα 
σχετικά ορύγµατα καλυµένα µε γκανάιτ, σήραγγες ή cut and cover, και γενικά περιποιηµένοι δρόµοι. 
Εντούτοις, είναι δρόµοι γρήγοροι (>60 km/h) και όχι χαλαρωτικοί στην οδήγηση, καθόσον µάλιστα αν 
πηγαίνεις αργά πολύ σύντοµα µαζεύεις πίσω ένα αγχωτικό καροτσάκι από Ιταλούς που δεν µπορούν 
να σε προσπεράσουν, γιατί ο δρόµος έχει στροφές. Είναι εκπληκτικό το πώς πηγαίνουν οι Ιταλοί. 
Ακόµα κι όταν βιαζόµασταν να γυρίσουµε στο Como, όταν είχε σκοτεινιάσει, και πηγαίναµε 
πατηµένοι, µαζεύαµε καροτσάκι. Στην Ελβετία, αντίθετα, η κατάσταση είναι πιο ελβετική, και η 
οδήγηση πιο χαλαρωµένη. Πηγαίναµε µε λογικές ταχύτητες, χωρίς να κολλάνε από πίσω αγχωµένοι 
Ιταλοί. 

Τα κτίρια στο Como είναι πολύ ωραία και παραδοσιακά, ενώ ακόµα και τα περισσότερα καινούργια ή 
ανακαινισµένα σέβονται την παραδοσιακή αρχιτεκτονική. Πάνω απ' το δρόµο υπάρχουν πού και πού 
θαυµάσιες παλιές πεζογέφυρες, αλλά ενίοτε ακόµα και κτίρια. Κάποια αισθητικά παρατράγουδα 
υπάρχουν φυσικά, αλλά είναι η εξαίρεση. 

Οι πινακίδες δεν είναι πολύ ωραίες, αλλά δεν είναι τόσο χύµα όσο στην Πλαστήρα, ή όσο στο δρόµο 
που πηγαίνει από το Como στο Lecco (εκτός λίµνης). 

Και στο Como και στο Lugano υπήρχαν πλωτές µαρίνες. Οι βάρκες στο Como είναι τελείως χύµα και 
δεν υπάρχει κανένας περιορισµός τους ώστε να δίνουν κι αυτές µια φυσιογνωµία στο τοπίο, αλλά 
βέβαια σε τόσο µεγάλη λίµνη θα ήταν δύσκολο να είναι αλλιώς. Στη λίµνη Πλαστήρα, όµως, που θα 
µπορούσε να διαφυλαχθεί η φυσιογνωµία του τοπίου, θα µπορούσε να σχεδιαστεί ένα συγκεκριµένο 
είδος βάρκας που να είναι υποχρεωτικό, ώστε να δώσει συγκεκριµένο χαρακτήρα στην περιοχή. 

Ένα πρόβληµα στη δόµηση (µιλάµε πάντα για έξω από το Como, που είναι µεγάλη πόλη και όχι 
όµορφη, αν και πολύ καλύτερο απ' το Lecco), είναι ότι η ανάπτυξη δεν είναι σηµειακή, και οι οικισµοί 
είναι ενωµένοι ο ένας µε τον άλλο, κυρίως στη διαδροµή από το Como στο Menaggio. Έτσι, δεν 
ξεχωρίζεις πότε µπαίνεις από τον ένα στον άλλο. Παρά την οµορφιά και την υπέροχη γραφικότητα 
αυτών των οικισµών, µετά από µισή ώρα βαρεθήκαµε την ίδια εικόνα, και κρίναµε ότι µια εναλλαγή 
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από δοµηµένο σε µη δοµηµένο περιβάλλον θα ήταν πιο ενδιαφέρουσα. Το κυριότερο πρόβληµα όµως 
είναι το πώς αυτό φαίνεται από απέναντι: πρόκειται για κατακερµατισµό του τοπίου. Ένα εκκλησάκι 
στην κορυφή ενός λόφου αποτελεί µαγνητικό πόλο εστίασης, καθώς στέκεται στο ψηλότερο σηµείο 
και υπερηφανεύεται, αλλά ταυτόχρονα συνδιαλέγεται µε τον ογκώδη λόφο, δηµιουργώντας ισορ-
ροπία. Το ίδιο συµβαίνει και όταν ένα χωριό βρίσκεται συγκεντρωµένο σε µια θέση του βουνού, όπως 
το Μορφοβούνι όπως φαίνεται από κάτω. Όταν, αντίθετα, υπάρχουν σπίτια απλωµένα παντού, έχουµε 
πολλούς µαγνητικούς πόλους εστίασης διασκορπισµένους, µε αποτέλεσµα το τοπίο να 
κατακερµατίζεται και να χάνεται το βουνό. Με άλλα λόγια, τα πολλά σπίτια φωνάζουν όλα µαζί: 
«Κοίτα µε! Κοίτα µε! Κοίτα µε!», και δηµιουργείται σύγχυση. Το µοναδικό εκκλησάκι πάνω στο 
λόφο, ή ένα µεµονωµένο όµορφο σπίτι πάνω στο βουνό, δεν χρειάζεται να φωνάξει· αρκεί να 
ψιθυρίσει. 

Αυτά τα προβλήµατα στη δόµηση δηµιουργήθηκαν, όπως αναφέραµε, στις δεκαετίες του 1960 και του 
1970. Το πρόβληµα του κατακερµατισµού του τοπίου είναι ακόµα πιο έντονο σε ορισµένα σηµεία της 
λίµνης του Lugano. 

5. Η συζήτηση µε τον Dott. Villani 
Η ανάπτυξη στη λίµνη του Como διακρίνεται σε δύο µέρη: Στο τµήµα που υπάγεται διοικητικά στο 
Como, όπου υπάρχουν παλιές βίλες και νεοκλασικά παράκτια της λίµνης και που έχει χαρακτηριστεί 
ως θέρετρο, και στο τµήµα που υπάγεται διοικητικά στο Lecco, που ιστορικά χαρακτηρίστηκε από 
περισσότερο βιοµηχανικές χρήσεις. Όπως διαπιστώσαµε και εµείς, το Lecco είναι κατά ένα µεγάλο 
µέρος αφηµένο στην τύχη του, αξιοποιώντας µάλλον φτωχά την ύπαρξη του τοπίου της λίµνης, χωρίς 
ιδιαίτερη ανάπτυξη και φυσιογνωµία. 

Η επαρχία της Λοµβαρδίας έχει ορισµένους κανονισµούς ως προς τη δόµηση κλπ. Ο ∆ήµος Como 
τροποποίησε τις γενικές οδηγίες της επαρχίας για τη διατήρηση της φυσιογνωµίας του τοπίου, και η 
επαρχία ενέκρινε και νοµοθέτησε αυτές τις τροποποιήσεις. Από κει και πέρα κάθε δήµος της λίµνης 
µπορεί να θέτει στενότερους περιορισµούς, εφόσον δεν έρχονται σε αντίθεση µε τους γενικούς. 
Υπάρχουν κανονισµοί και για το χρώµα και για τον εξωτερικό φωτισµό των κτιρίων και για τις 
πινακίδες. 

Επειδή στη λίµνη παραθέριζαν πλούσιοι και ισχυροί άνθρωποι από το 19ο αιώνα, υπήρχε πίεση για τη 
διατήρηση του τοπίου, και έτσι το πρώτο διάταγµα για τον περιορισµό της δόµησης (το οποίο 
καταστρατηγήθηκε αργότερα) έγινε το 1939. 

Ο κ. Villani παρατήρησε ότι για να δοθεί οριστική λύση στο θέµα της ανάπτυξης της λίµνης 
Πλαστήρα δεν αρκεί να ασχολούνται κάποιοι αποσπασµατικά µε αυτό, αλλά πρέπει να γίνει ένα (όπως 
το περιέγραψε) ινστιτούτο το οποίο να ασχολείται µε αυτό και να έχει και παρεµβατικό χαρακτήρα 
(να συµβουλεύει ουσιαστικά τις τοπικές αρχές). Στην ιταλική πραγµατικότητα, πάντως, οι Ιταλοί 
δηµιουργούν ινστιτούτα για κάθε τι που µπορεί να αποτελεί πρόβληµα έτσι ώστε αυτό να µελετηθεί 
και να επιλυθεί σε βάθος χρόνου. 

5. Άλλες παρατηρήσεις 
Υπάρχουν παραλίµνια πάρκα που είναι πολύ προτιµότερα για να κάνει βόλτα ο κόσµος από το 
περπάτηµα πάνω στη νεκρή ζώνη της λίµνης Πλαστήρα. Μεταξύ άλλων στο Λουγκάνο είχε ένα 
πάρκο µε γλυπτά. Άλλες ιδέες για να δώσουν ενδιαφέρον σε ένα πάρκο είναι υδραυλικά παιχνίδια, 
παιδική χαρά, και µαρίνες για µπάνιο, λιµενισµό των σκαφών, και θαλάσσια ποδήλατα. 

Με κίνδυνο να γίνουµε πολύ υποκειµενικοί, καθώς είµαστε πολύ περισσότερο δεµένοι µε τη λίµνη 
Πλαστήρα, παρατηρούµε ότι η λίµνη Πλαστήρα υπερέχει των λιµνών Como και Lugano στο θέµα της 
πνευµατικής εξύψωσης. Φτάνοντας στη λίµνη Πλαστήρα βλέπεις ένα υπέροχο τοπίο µέσα στην 
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ησυχία του βουνού και νιώθεις ότι είσαι πλέον µόνος σου µε το Θεό (όπως κι αν νοεί καθένας το 
Θεό). Τέτοιο αίσθηµα δεν έχεις στο Como, παρόλο που το τοπίο όφειλε να είναι συγκλονιστικό. Το 
τοπίο όµως δεν σου επιτρέπει να µιλήσεις µε το Θεό, λόγω της βαβούρας που προκαλούν οι 
άνθρωποι, που το έχουν κατοικήσει γύρω-γύρω και τρέχουν συνεχώς σαν κυψέλη. Μέχρι το 1960 
µάλλον θα ήταν έτσι. Τις πρώτες µέρες η εντύπωσή µας ήταν ότι παίζει βασικό ρόλο αυτό καθεαυτό 
το πλήθος των ανθρώπων και το µέγεθος της ανάπτυξης. Την Κυριακή όµως επισκεφθήκαµε το 
Bellagio, τον πιο όµορφο οικισµό της λίµνης, που έχει κηρυχτεί διατηρητέος, και αλλάξαµε γνώµη. Σε 
τόσο όµορφα ανεπτυγµένα µέρη όσο το Bellagio, µπορείς να µιλήσεις µε τη Φύση, ακόµα και 
ανάµεσα στους ανθρώπους και τα έργα τους, που άλλωστε είναι και αυτοί µέρος της Φύσης. 
Εποµένως η λίµνη Πλαστήρα πρέπει οπωσδήποτε να λάβει κάποιο σχετικό χαρακτηρισµό σαν τους 
τόπος ιδιαίτερου φυσικού κάλους και προστασίας των οικισµών και να έχει πολύ αυστηρούς 
κανονισµούς. Με την παραµικρή χαλαρότητα, φοβόµαστε ότι πολύ σύντοµα θα καταστραφεί και θα 
γίνει Μύκονος (όχι ότι δεν είναι ωραία η Μύκονος, αλλά την έχουµε ήδη και δεν χρειαζόµαστε 
αντίγραφο, και µάλιστα φτωχό). 



 

     72

Βιβλιογραφία 

Appleton,  J., The experience of Landscape, John Wiley & Sons, 1995. 

Beardsley, M. C., Aesthetics from classical Greece to the present: A short history, 1976. 

Booth, N. K., Basic Elements of Landscape, Architectural Design, Waveland Press, 1990. 

Canter, D., Περιβαλλοντική Ψυχολογία, University Studio Press, Θεσσαλονίκη, 1988. 

Elements and total consept of URBAN & WATER DESIGN, editorial director Kynko 
Tsuroi, Graphic-sho publishing Co LTD 1990. 

Gage, M., Hard Landscape in Concrete, The Architectural Press, London 1977. 

Goulty, G. A., A dictionary of Landscape, Billing and Sons Ltd, Worcester GB 1991. 

Landscape and Aesthetics Design Manual 
http://manuals.dot.state.tx.us/dynaweb/coldesig/lad/@Generic 

Laurine, M., An Introduction to Landscape Architecture, Prentice Hall, NJ 1986. 

Mandelbrot, B., The Fractal Geometry of Nature, W. H. Freeman and Company, 1977. 

Motloch, J., Introduction to Landscape design, Van Nostrand Reinhold N.Y. 1991. 

Muir, R., Approaches to Landscape, εκδ. Macmillan Press LTD, London 1999. 

Nebel, B. J., and Wright, R. T., Environmental science, Prentice Hall, 1981. 

Steenberger, C., Reih W., Architecture and Landscape, Thoth Publ., Bussum 1996. 

Struik, D.J., Συνοπτική Ιστορία των Μαθηµατικών, µτφ. Αννα Φερεντίνου Νικολακοπούλου, 
∆αίδαλος, Αθήνα 1998. 

TEAM 4, Τροποποίηση Χωροταξικής µελέτης (ΕΧΜ) ανάπτυξης των οικισµών της λίµνης 
Ταυρωπού, ΥΠΕΧΩ∆Ε, Αθήνα, 2001. 

Texas Department of Transportation, Landscape and aesthetics design manual, November 
2001. 

Ειδική περιβαλλοντική µελέτη περιοχής λ Ν. Πλαστήρα Ν. Καρδίτσας ΥΠΕΧΩ∆Ε ΑΝΚΑ 
ανάδοχος ΕΠΕΜ ΕΠΕ 1998. 

Ζαχαράτος, Γ. Α., Πρόγραµµα τουριστικής ανάπτυξης για την περιοχή της λίµνης Ν. 
Πλαστήρα (Μέγδοβα), ΚΠΟΕ, Αθήνα, 1986. 

Κουτσοκόστας ,Ζ Α., Υδροηλεκτρικόν έργον Μέγδοβα, Ιστορικόν και η συµβολή του εις την 
εθνικήν οικονοµίαν , Αθήνα 1958. 

Κοφιτσάς, Ι. ∆., Αισθητικοί κανόνες για το σχεδιασµό αυτοκινητοδρόµων, Έφηβος, Αθήνα, 
1986.  

Λιάκος, Λ., Η αναψυχή στα δάση, µέρος ΙΙ, ΑΠΘ, 1977. 

Μιχελής Π.Α., Αισθητικά Θεωρήµατα, Τόµος 3, Ιδρυµα Παναγιωτάκη και Εφης Μιχελή, 
Αθήνα 1996. 



 

     73

Παναγιωτάκης, Κ. Α. (Οµάδα Μελετών), Έρευνα αναπτύξεως περιοχών λίµνης Μέγδοβα και 
Αγράφων ιδία επί τουριστικού τοµέος, ΕΟΤ, 1967. 

Πρόγραµµα Life, Περιοχή λίµνης Πλαστήρα, µία πιλοτική αειφορική τουριστική παρέµβαση, 
ΑΝ.ΚΑ, Καρδίτσα 1994. 

Πρόγραµµα Life, Περιοχή λίµνης Πλαστήρα, µία πιλοτική αειφορική τουριστική παρέµβαση, 
ΑΝ.ΚΑ, Καρδίτσα 1995. 

Ροντέν, Α., Η Τέχνη, µετάφραση Α. Σύρρος, Εστία του βιβλίου, Αθήνα, 1954. 

Σαργέντης, Γ-Φ., Το αισθητικό στοιχείο στο νερό, τα υδραυλικά έργα, και τα φράγµατα, 
διπλωµατική εργασία, Τοµέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων, ΕΜΠ, 
Αθήνα, 1998. 

Σταµατόπουλος, ∆. και συνεργάτες, Ειδική χωροτακτική µελέτη ανάπτυξης των οικισµών της 
λίµνης Ταυρωπού Γ' φάση, ΥΕΧΩ∆Ε ∆ιεύθυνση χωροταξίας, Ιούλιος 1993 

Στεφάνου Ι., Απάντηση σε παρατηρήσεις της ΓΓΕΤ  πάνω στο πρόγραµµα ΣΥΝ 96., 2001 

Στεφάνου, Ι., Η φυσιογνωµία ενός τόπου: ο χαρακτήρας της ελληνικής πόλης τον 21ο αιώνα, 
ΕΜΠ και ΥΠΕΧΩ∆Ε, Αθήνα, 2001. 

Στεφάνου, Ι., Η φυσιογνωµία της ελληνικής πόλης, ΕΜΠ και ΥΠΕΧΩ∆Ε, Αθήνα, 2000. 

Σχέδιο προγράµµατος διαχείρισης των υδατικών πόρων της χώρας, Υπουργείο Ανάπτυξης, 
ΕΜΠ-ΙΓΜΕ-ΚΕΠΕ, Αθήνα Νοέµβριος 1996 

Ταλιάνης, ∆. Ρούσκας, Γ., Λίµνες οι πολιτείες του νερού, Τοπίο, Αθήνα 1996 

Χατζηστάθης, Α., και Ι. Ισπικούδης, Προστασία της φύσης και αρχιτεκτονική του τοπίου, 
Γιαχούδη- Γιαπούλη ΟΕ, Θεσσαλονίκη, 1995. 

 

 




