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ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 

ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ 

Το Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών 

(KETTE) ιδρύθηκε co 1959 ως μια μικρή ερευνητική μονάδα με την 

εïτωvυμtα "Κέντρον Οικονομικών Ερευνών", με βασικό σκοπό την 

επιστημονική μελέτη των οικονομικών προβλημάτων της Ελλάδας, 

την ενθάρρυνση των οικονομικών ερευνών και τη συνεργασία με 

άλλα επιστημονικά ιδρύματα. 

Το 1964 το ΚΕΠΕ πήρε τη σημερινή του ονομασία και δι

άρθρωση και του ανατέθηκαν οι εξής πρόσθετες αρμοδιότητες: 

(α) η κατάρτιση σχεδίων βραχυχρόνιων, μεσοχρόνιων και μακρο

χρόνιων προγραμμάτων ανάπτυξης, η εκπόνηση σχεδίων προγραμμά

των περιφερειακής και χωροταξικής ανάπτυξης, καθώς και προ

γραμμάτων δημόσιων επενδύσεων, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες 

γραμμές που καθορίζει η κυβέρνηση· (β) η παρακολούθηση και 

ανάλυση της βραχυπρόθεσμης και μεσοπρόθεσμης εξέλιξης της ελ

ληνικής οικονομίας, καθώς και η κατάρτιση προτάσεων για τη 

λήψη των κατάλληλων μέτρων· (γ) η επιμόρφωση νέων οικονομολό

γων, ιδιαίτερα σε θέματα προγραμματισμού και οικονομικής ανά

πτυξης. 

Το ΚΕΠΕ έχει αναπτύξει και αναπτύσσει έντονη δραστηρι

ότητα σε όλους τους πιο πάνω τομείς. Διεξάγει συστηματικές 

έρευνες πάνω σε βασικά θέματα της ελληνικής οικονομίας, εκπο

νεί σχέδια προγραμμάτων ανάπτυξης, παρακολουθεί τις βραχυχρό

νιες εξελίξεις, χορηγεί υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές 
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στην οικονομική επιστήμη και τον προγραμματισμό και οργανώνει 

διαλέξεις και σεμινάρια. 

Στα πλαίσια αυτών των δραστηριοτήτων εντάσσεται και η 

δημοσίευση μελετών, που είναι αποτέλεσμα έρευνας μελετητών 

του ΚΕΠΕ, εκθέσεων, που είναι συνήθως αποτέλεσμα συλλογικής 

εργασίας ομάδων επιστημόνων οι οποίες συνιστώνται για την εκ

πόνηση αναπτυξιακών προγραμμάτων, καθώς και διαλέξεων, που 

δίνονται από διακεκριμένους επιστήμονες οι οποίοι προσκαλού

νται από το Κέντρο. 

Το ΚΕΤΙΕ βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία μΕ αντίστοιχα 

επιστημονικά ιδρύματα του εξωτερικού και ανταλλάσσει εκδό

σεις, όπως και απόψεις και πληροφορίες πάνω σε θέματα τρεχου-

σών οικονομικών εξελίξεων και μεθόδων οικονομικής έρευνας, 

συμβάλλοντας και με αυτό τον τρόπο στην προαγωγή της οικονο

μικής επιστήμης στη χώρα. 
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

Η εργασία αυτή για την προστασία και ανάπτυξη της λί

μνης της Καστοριάς συντάχθηκε στα πλαίσια μιας ευρύτερης προ

σπάθειας του ΚΕΠΕ να ενεργοποιηθεί στην κατεύθυνση της υποβο

ήθησης της τοπικής ανάπτυξης - σε ανταπόκριση σχετικών αιτη

μάτων τοπικών φορέων - με την επεξεργασία και υποστήριξη 

αντίστοιχων προγραμμάτων. 

Στην Έκθεση, το πρόβλημα της προστασίας και αποκατά

στασης της λίμνης Καστοριάς εξετάζεται σε συσχετισμό προς τα 

άλλα βασικά προβλήματα, δυνατότητες και προοπτικές της περιο

χής. Για το οκοπό αυτό, διερευνήθηκαν τα αντίστοιχα δεδομένα 

από την Ομάδα Εργασίας του KETTE σε στενή συνεργασία με τους 

αρμόδιους τοπικούς και κεντρικούς φορείς και αρχές, και απο

κρυσταλλώθηκαν οι βασικοί άξονες πολιτικής για την περιοχή, 

οι οποίοι περιλαμβάνονται στα συμπεράσματα της Έκθεσης. 

Παράλληλα, επιδιώχθηκε συστηματικά KOL με επιτυχία η κα

ταρχήν συναίνεση των κύριων φορέων που εμπλέκονται στους βα

σικούς άξονες της αναπτυξιακής προσπάθειας για το συντονισμό 

της δραστηριότητας τους και των προγραμμάτων τους στην περιο

χή μελέτης. 

Η δημοσίευση της εργασίας αυτής κρίθηκε χρήσιμη, όχι 

μόνο για την ευρύτερη διάδοση της πληροφόρησης την οποία πε

ριέχει, αλλά και γιατί αποτυπώνει μια μέθοδο προσέγγισης το

πικών προβλημάτων ανάπτυξης, εξαιρετικά λιτή σε δυνάμεις και 

πόρους. Συγκεκριμένα, η απλή παρεμβολή ενός παράγοντα αντι-
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κειμενικού και έμπειρου (του KETTE, στην προκειμένη περίπτωση) 

έδρασε ως καταλύτης, αποκαθιστώντας τις προϋποθέσεις και συν

θήκες διαλόγου και συνεργασίας που είναι αναγκαίες για την 

επιτυχία κάθε αναπτυξιακής προσπάθειας. 

Καθηγήτρια ΜΑΡΙΑ Ι. ΚΏΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 

Επιστημονική Διευθύντρια 

Κέντρο Προγραμματισμού 

και Οικονομικών Ερευνών 

Ιανουάριος 1990 
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Η Αναγνωριστική Έκθεση της Ομάδας Εργασίας του ΚΕΠΕ 

για την προστασία και. ανάπτυξη της περιοχής της λίμνης Καστο

ριάς συντάχθηκε το καλοκαίρι του 1987. Τα συμπεράσματα της 

παρουσιάστηκαν επιτόπου, στις 17 Σεπτεμβρίου του ίδιου χρό

νου, σε ειδική συγκέντρωση, με συμμετοχή όλων των αρχών της 

περιοχής, υπηρεσιακών παραγόντων και εκπροσώπων των παραγωγι

κών τάξεων της ευρύτερης περιφέρειας. 

Στη συνέχεια, και για ένα τρίμηνο, συγκεντρώθηκαν OL 

παρατηρήσεις και τα σχόλια των ενδιαφερομένων, που αξιολογή

θηκαν συστηματικά από την Ομάδα Εργασίας και ελήφθησαν υπόψη 

κατά τη σύνταξη του τελικού κειμένου της Έκθεσης, στο μέτρο 

που έγιναν δεκτά από αυτήν. Επακολούθησε η συνήθης διαδικασία 

έγκρισης και έκδοσης μελετών, που ακόμη και στην περίπτωση 

του ΚΕΠΕ είναι χρονοβόρα. 

Στην 3ετία που μεσολάβησε από τη σύνταξη και παρουσία

ση της Έκθεσης ως σήμερα, οι εξελίξεις στην περιοχή μελέτης 

ακολούθησαν γενικά την επιθυμητή -σύμφωνα με τα συμπεράσματα 

της Ομάδας Εργασίας- κατεύθυνση, όχι όμως πάντα με ικανοποιη

τικούς ρυθμούς ή με σεβασμό στις σχετικές προτεραιότητες. 

Έτσι, ενώ πραγματοποιήθηκε το Διεθνές Διεπιστημονικό 

Συμπόσιο (27.9-2.10.1987) που οργάνωσε το ΥΠΤΤ0 υπό την αιγίδα 

της 0ΥΝΕΣΚ0, με θέμα "Καστοριά: η πόλη, η λίμνη, τα μνημεία", 

τα συμπεράσματα του οποίου επιβεβαίωσαν στην πλειονότητα τους 

ιις επισημάνσεις της Ομάδας Εργασίας του ΚΕΠΕ, και εμπλούτι

σαν και ενίσχυσαν τα συμπεράσματα και τις προτάσεις της Έκ

θεσης, παρατηρήθηκε απαράδεκτη καθυστέρηση στη λήψη αρκετών 
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από τα αναγκαία για την υλοποίηση τους μέτρα και στη θεσμοθέ

τηση των αντίστοιχων διαδικασιών. 

Ειδικότερα, σε ό,τι αφορά τη λίμνη, η σύνταξη μελέτης 

για την προστασία και διαχείριση της ευρύτερης περιοχής της, 

που αποτελεί κυρία πρόταση της Έκθεσης, υιοθετήθηκε από τη 

Νομαρχία Καστοριάς και τις αρμόδιες κεντρικές υπηρεσίες προ

στασίας του περιβάλλοντος και ενισχύθηκε από το ΥΠΕΧΏΔΕ με τη 

χορήγηση ποσού 4,5 εκατ. δρχ. προκειμένου να επισπευσθεί η 

έναρξη της. Παρ' όλα αυτά, η ανάθεση της μελέτης αυτής 

καθυστερεί αδικαιολόγητα, μολονότι η διαδικασία επιλογής 

ερευνητικής επιστημονικής ομάδας και ο καθορισμός των όρων 

της σύμβασης έχουν ουσιαστικά ολοκληρωθεί εδώ και αρκετούς 

μήνες. 

Από το άλλο μέρος, η αποπεράτωση των έργων του αποχε

τευτικού δικτύου ακαθάρτων της πόλης και των εγκαταστάσεων 

βιολογικού καθαρισμού, που ασφαλώς θα συμβάλουν στη μείωση 

των επιβαρύνσεων, τις οποίες η λίμνη δέχεται σήμερα, σταδια

κά, καθώς θα πραγματοποιείται η σύνδεση των συνοικιών με το 

δίκτυο, θα έπρεπε να έχει έγκαιρα συνοδευτεί από την ανάθεση 

και την ολοκλήρωση της μελέτης αφομοιωτικής ικανότητας του 

τελικού αποδέκτη των προϊόντων του βιολογικού καθαρισμού (που 

στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι ο ποταμός Αλιάκμονας), την 

οποία η Έκθεση για προφανείς λόγους συνιστούσε ως κατεπεί

γουσα και με σαφή χρονική προτεραιότητα έναντι της έναρξης 

λειτουργίας του αποχετευτικού δικτύου. Στο θέμα αυτό δεν έχει 

σημειωθεί καμιά πρόοδος, γεγονός που θα μπορούσε να έχει σο

βαρές συνέπειες για την απόδοση των έργων και για την κοινω

νική γαλήνη της περιοχής. 
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Σε ό,τι αφορά τα μνημεία της περιοχής, είναι πολύ θε

τική η απόφαση του ΥΤΠΤΟ για τη δημιουργία τοπικού γραφείου 

συντήρησης και προστασίας της πολιτιστικής της κληρονομιάς, 

που υλοποιήθηκε στα πλαίσια της Προγραμματικής Σύμβασης ανά

μεσα στο Δήμο Καστοριάς και στο ΥΠΤΙΟ, καθώς και το γεγονός 

ότι ένας πρώτος πυρήνας από τη σημαντική Συλλογή Βυζαντινών 

Εικόνων που συντηρήθηκαν ειδικά και προορίζονται για το ομώ

νυμο Μουσείο εκτίθενται ήδη με τη μορφή προσωρινής έκθεσης. 

Υπάρχει εντούτοις ανησυχία για την επάρκεια και την πιθανή 

αποτελεσματικότητα της νέας αυτής υπηρεσίας, ενόψει της μεγά

λης έκτασης και ποικιλίας του μνημειακού πλούτου της περιοχής 

και της μεγάλης καθυστέρησης στη δημιουργία της. Ανησυχία 

επίσης δημιουργεί και ο βραδύς ρυθμός υλοποίησης του προγράμ

ματος επέμβασης του ΥΤΓΕΧΉΔΕ στο ιστορικό κέντρο της πόλης, 

που περιορίστηκε τελικά στη μελέτη δύο αρχοντικών και στη συ

ντήρηση ενός μόνον, εξαιτίας της ουσιαστικής περικοπής των 

σχετικών πιστώσεων, ενώ φαίνεται ότι ματαιώθηκε, προς το πα

ρόν τουλάχιστον, η σχεδιαζόμενη ανάλογη παρέμβαση του EOT, 

εξαιτίας νομικών εμπλοκών. 

Οι παραπάνω διαπιστώσεις επιβεβαιώνουν την άποψη της 

Ομάδας Εργασίας του KETTE, όταν τέλειωνε το έργο της στην πε

ριοχή, που εκφράστηκαν στην τελευταία παράγραφο της σύντομης 

εισαγωγής της Έκθεσης, ότι δηλαδή, πραγματικά, όπως και τότε 

υποστήριζε η Ομάδα Εργασίας, η χρησιμότητα της εργασίας αυτής 

"... περισσότερο από κάθε άλλο εξαρτάται από το βαθμό στον 

οποίο τα συμπεράσματα της αναγνώρισης και της προκαταρκτικής 

εργασίας του KETTE ... θα γίνουν αποδεκτά και θα υιοθετηθούν 

από τους ίδιους τους ενδιαφερομένους, τους κατοίκους και τις 

αρχές ..., ώστε να προχωρήσουν παραπέρα, να υλοποιηθούν, να 
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yCvouv πράξη". Και ακριβώς τη μεγιστοποίηση της πληροφόρησης 

και αύξηση του προβληματισμού γύρω από το θέμα και την πολύ-

στοχη αυτή προσπάθεια υπηρετεί, έστω και σήμερα, η έκδοση KOL 

ευρεί,α κυκλοφορία της συγκεκριμένης Έκθεσης. 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΕΦΗ ΚΑΛΛΙΓΑ 
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της 76 

ΠΙΝΑΚΑΣ Π.2. Μορφομετρικά χαρακτηριστικά της λίμνης 

Καστοριάς 130 

ΠΙΝΑΚΑΣ Π.3. Αποκλίσεις μορφομετρικών κ.ά. στοιχείων 

της λίμνης Καστοριάς μεταξύ μελετητών 

της 131 

ΣΧΗΜΑΤΑ 

ΣΧΗΜΑ 1: Χάρτης της λίμνης Καστοριάς με τις ισοβα-

θείς και τους σταθμούς δειγματοληψίας 101 

ΣΧΗΜΑ 2: Μετακίνηση επιφανειακού φυτοπλαγκτού IIA 

ΣΧΗΜΑ 3: Μετακίνηση λεπτόκοκκου υλικού IIA 
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ 

Την άνοιξη του 1986 ζητήθηκε από τη Νομαρχία Καστοριάς 

η συνδρομή του KEÏÏE στην αντιμετώπιση του προβλήματος της 

αποκατάστασης και ανάπτυξης της λίμνης Ορεστιάδας (λίμνης Κα

στοριάς) . 

Όπως έγινε αμέσως φανερό, το θέμα αυτό δεν μπορεί να 

απομονωθεί από τον άμεσο περίγυρο της λίμνης, την πόλη της 

Καστοριάς και τις λειτουργίες της, ενώ η αξιοποίηση του συ

γκεκριμένου φυσικού στοιχείου συνδέεται με τη διατήρηση και 

αποκατάσταση και του δομημένου περιβάλλοντος του (αρχοντικά, 

μνημεία περιοχής όλων των εποχών, παλαιοί δρόμοι και πλατείες 

του ιστορικού κέντρου, εργαστήρια κ.λπ.) σύμφωνα και με τις 

προτάσεις της ΕΠΑ της περιοχής. 

Για τις ανάγκες της μελέτης, συγκροτήθηκε στο ΚΕΠΕ 

Ομάδα Εργασίας, από τα στελέχη κ.κ. Ε. Καλλιγά, Δ. Κατοχια-

νού, Γ. Κάτσο, Α. Κώτση, Α. Μυλωνά, Π. Παχάκη και Σπ. Χανδρι-

νό, με τη συμμετοχή της ειδικής επιστήμονος κας Μ. Σπαρτινού, 

με τη μερική ολιγόμηνη απασχόληση της κας Α. Μαγγίνα, καθώς 

και των νομαρχιακών στελεχών του KETTE στην Καστοριά κ.κ. Π. 

Μοσχοβίτη και Α. Παπαζήση. Η Ομάδα συγκέντρωσε στοιχεία και 

όλες τις διαθέσιμες ερευνητικές εργασίες, επισκέφθηκε επανει

λημμένα την περιοχή, ήρθε σε επαφή με τους υπηρεσιακούς παρά

γοντες σε κεντρικό και τοπικό επίπεδο, κατέγραψε και μελέτησε 

τις απόψεις τους και προχώρησε στην κατάρτιση Αναγνωριστικής 

Έκθεσης που καλύπτει τα προβλήματα της λίμνης και της ευρύ-
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τερης περιοχής της και. υποδεικνύει τους διαφαινόμενους κυρί

ους άξονες πιθανής παρέμβασης και τις σχετικές προτεραιότη

τες. 

Επειδή στο θέμα εμπλέκονται πολλοί φορείς, κεντρικοί 

και τοπικοί, το ΚΕΠΕ προχώρησε σε συνεργασίες με τους περισ

σότερους από αυτούς, και μάλιστα εξασφάλισε την καταρχήν συ

ναίνεση τους για μεταξύ τους συνεργασία ή/και για το συντονι

σμό της δραστηριότητας τους και των προγραμμάτων τους στην 

περιοχή, υπό προϋποθέσεις, με σκοπό τη μεγιστοποίηση των απο

τελεσμάτων. 

Αποτέλεσμα αυτών των διεργασιών είναι το γεγονός ότι 

στους προϋπολογισμούς των παραπάνω φορέων (ΥΠΕΧΏΔΕ, ΥΠΤΙΟ, 

EOT, Νομαρχία Καστοριάς κ.λπ.) για το 1987 είχαν προβλεφθεί 

τα πρώτα κονδύλια για την έναρξη μελετών ή έργων που θα 

εντάσσονται στους παραπάνω άξονες παρέμβασης και θα συνδυάζο

νται, κατά το δυνατόν, σε ενότητες χώρου, σύμφωνα με τα μέχρι 

τώρα συμπεράσματα και προτάσεις της Ομάδας Εργασίας. 

Κάποιες από τις συνεργασίες αυτές βρίσκονται σε στάδιο 

ακόμη πιο προχωρημένο. Έτσι το KETTE, με τη Διεύθυνση Περι

βάλλοντος του ΥΠΕΧΩΔΕ, συνέβαλε στην κατάρτιση των προδιαγρα

φών μιας γενικής μελέτης προστασίας και διαχείρισης της λί

μνης Καστοριάς (σχέδιο των οποίων περιλαμβάνεται στο Παράρτη

μα της Έκθεσης), ενώ από το ΥΠΠΟ έχει αναληφθεί η δέσμευση 

για τη δημιουργία στην Καστοριά Τεχνικού Γραφείου για μελέτες 

και επείγοντα έργα στερέωσης μνημείων βυζαντινής και μεταβυ

ζαντινής περιόδου (εκκλησίες και αρχοντικά). 

Παράλληλα η UNESCO έχει εγκρίνει πρόταση της Νομαρχίας 

Καστοριάς για την οργάνωση και τη χρηματοδότηση, το Σεπτέμ

βριο του 1987, Διεθνούς Διεπιστημονικού Συνεδρίου, που θα γί-
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νει στην Καστοριά, με αντικείμενο τη δημιουργία του πλαισίου 

εφαρμογής ενός πολυτομεακοιί προγράμματος δράσης για την καθο

λική ανάπτυξη του ιστορικού κέντρου της πόλης της Καστοριάς 

και για την αποκατάσταση της οικολογικής ισορροπίας της λί

μνης και της παραλίμνιας ζώνης. 

Έπειτα από τα παραπάνω, μπορεί βάσιμα να υποστηριχθεί 

ότι αρχίζει στην Καστοριά μια μικρή - σε πρώτη φάση - αλλά 

συστηματική παρέμβαση για τη διάσωση και ανάδειξη του ιδιαί

τερου χαρακτήρα της και για την αναβάθμιση του φυσικού της 

περιβάλλοντος, που εντάσσεται σε μια γενικότερη συλλογιστική 

για το μέλλον της περιοχής και της πόλης. 

Σε τι βαθμό αυτή η αρχή θα βρει τη σωστή συνέχεια της 

εξαρτάται από την ορθότητα των επιλογών και εκτιμήσεων που 

έχουν ως τώρα γίνει. Εξαρτάται από τη σωστή οργάνωση και συ

στηματική συνέχιση και παρακολούθηση της προσπάθειας. Αλλά 

περισσότερο από κάθε άλλο, εξαρτάται από το βαθμό στον οποίο 

το συμπεράσματα αυτής της αναγνώρισης και της προκαταρκτικής 

εργασίας του KETTE, που εμπεριέχουν ευρήματα και θέσεις πολλών 

άλλων μελετητών των προβλημάτων της περιοχής, θα γίνουν απο

δεκτά και θα υιοθετηθούν από τους ίδιους τους ενδιαφερόμε

νους, τους κατοίκους και τις αρχές, εκλεγμένες ή διορισμένες, 

και τους υπηρεσιακούς παράγοντες της Καστοριάς, ώστε να προ

χωρήσουν παραπέρα και να υλοποιηθούν, να γίνουν πράξη. 
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2. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 

2.1. Εξελίξεις, προβλήματα και δυνατότητες ανάπτυξης του 

νομού 

2.1.1. Γενική θεώρηση, εξελίξεις 

0 Νομός Καστοριάς, παραμεθόριος νομός, βρίσκεται στο 

βορειοδυτικό άκρο της δυτικής Μακεδονίας και συνορεύει με την 

Αλβανία και με τους Νομούς Ιωαννίνων, Κοζάνης και Φλώρινας. 

Είναι νομός με ιδιαιτερότητες. Διαθέτει τη γνωστή για το φυ

σικό της κάλλος ομώνυμη λίμνη και ειδικεύεται κατ' αποκλει

στικότητα στον κλάδο της γουνοποιίας. 

Είναι μικρός νομός, με έντονο ορεινό χαρακτήρα (υψόμε

τρο 629-2.520 μ.). Η συνολική έκταση του νομού είναι 1.713 τ. 

χλμ., από τα οποία το 74% είναι δάση και βοσκότοποι, ενώ μόνο 

ίο 18% είναι καλλιεργούμενες εκτάσεις (μέσοι όροι χώρας 62% 

και 29,8% αντίστοιχα). 

0 πληθυσμός του νομού το 1981 ήταν 53.170 κάτοικοι. 

Στην τελευταία ΙΟετία 1971-1981 ο πληθυσμός αυξήθηκε κατά 16% 

περίπου, ενώ στη ΙΟετία 1961-1971 μειώθηκε κατά 3,7%, με 

αντίστοιχες μεταβολές στο σύνολο χώρας 11% και Α,5%. Εκτιμά

ται* ότι το 1987 ο πληθυσμός του νομού είναι 55.380 κάτοικοι, 

με πρόβλεψη να φτάσει τις 57.295 το 1992. 

* Πρώτες ενδεικτικές εκτιμήσεις Τμήματος Περιφερειακής 

Ανάπτυξης και Χωροταξίας, ΚΕΠΕ. 
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Το ποσοστό αστικοποίησης του νομού από 25% το 1961, 

έφτασε στο 38% το 1981, ενώ μειώθηκε το ποσοστό του αγροτικού 

πληθυσμού (από 64%, σε 51%). Τα αντίστοιχα ποσοστά στο σύνολο 

χώρας ήταν 43% και 58% για τον αστικό πληθυσμό και 44% και 

30% για τον αγροτικό. 

Το εργατικό δυναμικό του νομού το 1981 ήταν 21.510 

άτομα, ενώ για το 1987 εκτιμάται σε 22.485 άτομα και για το 

1992 σε 23.385. Οι άνεργοι το 1981 έφταναν μόλις το 1% του 

εργατικού δυναμικού. Το σύνολο της απασχόλησης του νομού το 

1981 ήταν κατανεμημένο κατά 27% στον πρωτογενή τομέα, 53% στο 

δευτερογενή και 20% στον τριτογενή, ενώ προ 20ετίας, το 1961, 

η διάρθρωση της απασχόλησης ήταν 65%, 22% και 13% στους τρεις 

τομείς. Το 1961 τα αντίστοιχα ποσοστά στο σύνολο χώρας ήταν 

56%, 19% και 25%, ενώ το 1981 ήταν 29%, 31% και 40%. 

Ειδικότερα στη μεταποίηση, η απασχόληση στο νομό αυ

ξήθηκε από 3.930 άτομα το 1963, σε 10.390 άτομα το 1984, δη

λαδή ποσοστό αύξησης 164% έναντι 48% στο σύνολο χώρας. 

Η συμμετοχή του νομού στο Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν* 

της χώρας ήταν το 1970 0,5% και το 1980 0,4%. Στο διάστημα 

1971-1981 το Ιδιωτικό (Εθνικό) Εισόδημα** αυξήθηκε με μέσο 

ετήσιο ρυθμό 22,3% (έναντι 20,7% συνόλου χώρας) με δείκτες 

78,9, 84,2 και 94,8 για τα έτη 1961, 1971 και 1981, για σύνο

λο χώρας 100. 

* Εκτιμήσεις Εθνικών Λογαριασμών Υπουργείου Εθνικής 
Οικονομίας. 

** Εκτιμήσεις του Τμήματος Μελετών της Τράπεζας της 
Ελλάδος. 
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OL πληρωμές Δημοσίων Επενδύσεων για το νομό, στην 

5ετΙα 1981-1985 αποτελούσαν το 0,10% του συνόλου της χώρας. 

Με βάση την ίδια πηγή στοιχείων, οι δείκτες του Διαθέσιμου 

Ιδιωτικού Εισοδήματος μειώνονται διαχρονικά. Μια εξήγηση εί

ναι ότι μεγάλο μέρος της οικονομικής δραστηριότητας περνά από 

την παραοικονομία. 

2.1.2. Κατά τομείς θεώρηση 

Γενικά παρατηρείται ότι επειδή η κύρια πηγή εισοδήμα

τος των κατοίκων του νομού είναι ο κλάδος της γουνοποιίας, 

δεν έχουν αξιοποιηθεί αρκετά άλλοι τομείς οικονομικής δραστη

ριότητας του νομού. Ειδικότερα: 

Πρωτογενής τομέας: Η γεωργική γη αποτελεί (το 1982) το 

18,3% της συνολικής επιφάνειας του νομού και οι αρδευόμενες 

εκτάσεις το 12,5% της γεωργικής γης, ενώ στο σύνολο χώρας τα 

παραπάνω ποσοστά είναι 30% και 23,7% αντίστοιχα. Το μικρό πο

σοστό αρδευόμενων εκτάσεων, σε συνδυασμό με τις κλιματολογι

κές συνθήκες και το μικρό μέσο όρο έκτασης ανά εκμετάλλευση, 

έχουν ως αποτέλεσμα να παρουσιάζει ο νομός δύο μόνο αξιόλογες 

καλλιέργειες, τη μηλοκαλλιέργεια και τη φασολοκαλλιέργεια. 

Η δασοπονία, παρότι τα δάση και οι βοσκότοποι καλύ

πτουν το 74% της συνολικής επιφάνειας του νομού, δεν είναι 

επαρκώς ανεπτυγμένη. Τα ναρκοπέδια στο Γράμμο και το Βίτσι, 

καθώς και η έλλειψη προσωπικού, θέτουν σοβαρά εμπόδια αξιο

ποίησης του αξιόλογου δασικού πλούτου. 

Μη ικανοποιητική κρίνεται και η εκμετάλλευση του ορυ

κτού πλούτου του νομού (κυρίως αδρανή υλικά και μάρμαρα). 
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Δευτερογενής τομέας: Παρά τη σημαντική αύξηση της απα

σχόλησης στη μεταποίηση την τελευταία ΙΟετία, δεν υπάρχουν 

βιομηχανικές μονάδες στο νομό. Οι περισσότερες βιοτεχνικές 

μονάδες γουνοποιίας απασχολούν ολιγάριθμο προσωπικό και πολ

λές έχουν οικογενειακή μορφή. 

Σημειώνεται ότι, με τις σημερινές δυσμενείς συγκυρίες 

(δυσμενής διεθνής οικονομική κατάσταση, υψηλός ανταγωνισμός 

από χώρες της Άπω Ανατολής με εξαιρετικά χαμηλό κόστος εργα

σίας), έχουν δημιουργηθεί στον κατεξοχήν συναλλαγματοφόρο 

κλάδο της γουνοποιίας προβλήματα ανταγωνιστικότητας. 

Τριτογενής τομέας: Η τουριστική ανάπτυξη που εμφανίζε

ται είναι μικρή, παρά τα αξιόλογα τοπία (λίμνη, Γράμμος, Βί

τσι κ.λπ.) και τα πολλά μακεδονίτικα αρχοντικά, τις πολλές 

βυζαντινές και μεταβυζαντινές εκκλησίες κ.λπ. 

0 ρόλος των συνεταιρισμών στην εμπορία των γεωργοκτη-

νοτροφικών προϊόντων είναι ακόμη περιορισμένος, με εξαίρεση 

αυτόν των συλλογικών οργάνων [Ένωση Γεωργικών Συνεταιρισμών 

και Γεωργική Εταιρεία Οπωροκηπευτικών Καστοριάς (Εταιρεία 

Λαϊκής Βάσης)]. 

Τέλος, από την άποψη της κοινωνικής υποδομής, προβλή

ματα παρουσιάζει το εθνικό οδικό δίκτυο, ενώ το αεροδρόμιο 

της Καστοριάς είναι ανεπαρκές. 

Στην παιδεία παρατηρείται έλλειψη επαρκούς κτιριακού 

εξοπλισμού. 

Έντονο εμφανίζεται το πρόβλημα της στέγης. Η ανεπάρ

κεια αδρανών και άλλων κατασκευαστικών υλικών επιβαρύνει το 

κόστος κατασκευής. 

Επίσης ο νομός έχει προβλήματα στα δίκτυα ύδρευσης και 
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αποχέτευσης. 

2.2. Αξιολόγηση του Προγράμματος 1983-1987 

0 πρωτογενής τομέας του νομού ήταν και παραμένει στη 

σκιά του δευτερογενούς. Η άμβλυνση του μονοεπαγγελματισμού 

της περιοχής δεν μπορεί να συντελεστεί προς την κατεύθυνση 

του πρωτογενούς τομέα, παρά τις όποιες βελτιώσεις των τελευ

ταίων χρόνων (αύξηση αρδευόμενων εκτάσεων, εντατικότερη δασι

κή εκμετάλλευση Γράμμου, βελτίωση βοσκότοπων κ.λπ.). Γεωργοί 

κατά κύριο επάγγελμα παραμένουν ακόμη άτομα μεγάλης μέσης 

ηλικίας. Οι νεότεροι ασχολούνται συνήθως με τη γεωργία-κτηνο-

τροφία στο περιθώριο της βασικής βιοποριστικής τους απασχό

λησης (γουνοποιία). 

Η ανεπάρκεια στελεχών, η πολλαπλή απασχόληση, η ανε

παρκής εκπαίδευση και η βραχύχρονη εφαρμογή του νέου θεσμικού 

πλαισίου για τους συνεταιρισμούς (Μ. 1541/1985), είναι οι πα

ράγοντες που εξακολούθησαν να περιορίζουν την αποτελεσματική 

παρέμβαση των συνεταιρισμών στην εμπορία των γεωργοκτηνοτρο-

φικών προϊόντων*. 

Κατοχυρώθηκε νομοθετικά η βιοτεχνική ζώνη γούνας και 

έγιναν τα πρώτα δειλά βήματα καθετοποίησης (υπερσύγχρονο βυρ

σοδεψείο, συνεταιρισμός εκτροφέων γουνοφόρων ζώων). 

Όσον αφορά στα έργα του τριτογενούς τομέα, η αναβάθμι

ση της ποιότητας της γούνας υποβοηθείται αποτελεσματικά με τη 

* Εξαίρεση αποτελούν τα συλλογικά όργανα ΕΓΣΚ και 

ΓΕΟΚ. 
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Σχολή Μαθητείας Γουνοποιίας, που ήδη λειτουργεί.. 

Στις μεταφορές προχωρεί η επέκταση του αεροδρομίου Κα

στοριάς, και κατακτά έδαφος η πρόταση για αναβάθμιση του, 

ώστε να δέχεται πτήσεις εξωτερικού, ενώ αναμένεται βελτίωση 

της οδικής σύνδεσης της Καστοριάς με την υπόλοιπη Ελλάδα, με 

την αποπεράτωση της αρτηρίας προς Νεάπολη. 

Επίσης προχώρησε η ανέγερση των εργατικών κατοικιών, η 

ίδρυση του Πολυιατρείου και η κατασκευή του Εκθετηρίου-Δημο-

πρατηρίου Γούνας, ενός έργου που αναμένεται να στηρίξει το 

βασικό κλάδο της τοπικής οικονομίας. 

Στην υγεία, παιδεία, υδρευση-αποχέτευση, κατοικία και 

συγκοινωνίες, η κατάσταση βαθμιαία βελτιώνεται (σχεδιαζόμενη 

επέκταση Νοσοκομείου, Κέντρο Υγείας 'Αργούς Ορεστικου, έναρξη 

κατασκευής της τουριστικής οδού προς Φλώρινα, νέα αποχετευτι

κά δίκτυα δήμων και κοινοτήτων, νέα διδακτήριο και επέκταση 

παλαιών κ.λπ.). 

Όσον αφορά στον τουρισμό, άρχισε η εκπόνηση τοπικού 

αναπτυξιακού προγράμματος για τη λίμνη, με αναφορά και στους 

άλλους τομείς της οικονομίας. 

'Ετσι, αναμένεται να συνδυαστούν μεταξύ τους, με πολύ 

πιο θετικά αποτελέσματα, οι μεμονωμένες προσπάθειες αποκατά

στασης της λίμνης, αναστήλωσης μερικών αρχοντικών, αναβίωσης 

του ιστορικού κέντρου της πόλης της Καστοριάς (Ντολτσό), η 

διατήρηση του βυζαντινού και μεταβυζαντινού πλούτου της (ήδη 

σχεδόν τελειώνει το Βυζαντινό Μουσείο), οι προσπάθειες για 

τουριστική ανάπτυξη μέσα από τα προγράμματα του Λήμου Καστο

ριάς και των παραλίμνιων κοινοτήτων κ.λπ. 

Τέλος, σκόπιμο είναι να αναφερθεί ότι στις νομαρχιακές 

και σε πολλές άλλες υπηρεσίες του νομού εξακολουθεί να παρα-
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τηρείται έλλειψη εξειδικευμένου επιστημονικού προσωπικού. 

2.3. Βασικές επιδιώξεις πολιτικής 

Οι επιδιώξεις αυτές είναι οι ακόλουθες: 

- Ορθολογικότερη και αποδοτικότερη διάρθρωση του όλου παρα

γωγικού συστήματος στο χώρο. 

- Ανάπτυξη δικτύων τεχνικής υποδομής (συγκοινωνίες-μεταφο-

ρές). 

- Ανάπτυξη της κοινωνικής υποδομής (υπηρεσίες υγείας κ.λπ.). 

- Οικιστική πολιτική και δόμηση (συμφωνά με τις απαιτήσεις 

και το περιβάλλον του νομού). 

2.4. Στόχοι-μέτρα πολιτικής στην 5ετία 1988-1992 

Εμβάθυνση της καθετοποίησης (βυρσοδεψεία, εκτροφεία 

γουνοφόρων), αρτιότερη οργάνωση παραγωγής και καλυτέρευση των 

συνθηκών προμήθειας πρώτης όλης και εμπορίας προϊόντων στο 

δυναμικό και εξαιρετικά ζωτικό κλάδο της γουνοποιίας (Σχολή 

Γουνοποιίας, κοινοπραξίες, Εκθετήριο-Δημοπρατήριο). Θεωρείται 

επίσης απαραίτητη η δημιουργία Γραφείου ή ανεξάρτητου Οργανι

σμού Γούνας. 

Εφαρμογή ήπιας τουριστικής ανάπτυξης, ώστε να αμβλυν

θεί η "μονοκαλλιέργεια" και να αποευαισθητοποιηθεί η οικονο

μία της περιοχής χωρίς να διαταραχθεί το φυσικό και οικιστικό 

περιβάλλον, με πόλους τη λίμνη, το Γράμμο, το Βίτσι κ.λπ. 

Βελτίωση της υποδομής και ενθάρρυνση των μεταποιητικών 

και εμπορικών πρωτοβουλιών των συνεταιριστικών οργανώσεων του 

πρωτογενούς τομέα, για να υποβοηθηθεί η προσπάθεια εξισορρό-
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πησης της οικονομικής μονομέρειας, κυρίως όμως επειδή αυτό 

επιβάλλουν λόγοι εθνικής πολιτικής και διασφάλισης της παρα

μονής στον τομέα του απαραίτητου ανθρώπινου δυναμικού. 

Συνέχιση των διάφορων έργων υποδομής στην υγεία, παι

δεία, κατοικία, για αναβάθμιση της ποιότητας ζωής. 

Συγκεκριμένα, όσον αφορά στην κατοικία, οι πρόσφατα 

θεσμοθετημένες Ζώνες Οικιστικού Ελέγχου (ZOE) αποτελούν σημα

ντική πρόοδο για την ανάδειξη πολλών περιοχών του Νομού Κα

στοριάς. Οι πέντε οικιστικές ενότητες του Νομού Καστοριάς 

(πόλη της Καστοριάς, Άργος Ορεστικό, Κορησός, Μεσοποταμία 

και Επταχώριο) αποτελούν για το νομό μια πρώτη λειτουργική 

ομάδα οικισμών. 

Εκτέλεση των προγραμματισμένων μεγάλων αρδευτικών έρ

γων, με συνολική αρδευσιμη έκταση 17.000 στρεμ. περίπου, που 

έχουν ενταχθεί σε ειδικά προγράμματα. Τα έργα αυτά θα αποτε

λέσουν βασικό μέσο για την παράλληλη ανάπτυξη των κυρίων κλά

δων του πρωτογενούς τομέα (γεωργία, κτηνοτροφία κ.λπ.). 

Αποπεράτωση του ανεγειρόμενου Εκθετηρίου-Δημοπρατηρίου 

Γούνας. 

Αποπεράτωση της μοναδικής εθνικής αρτηρίας που διασχί

ζει το νομό (ενός σημαντικού έργου υποδομής που θα εξυπηρετή

σει και τους τρεις τομείς της οικονομικής δραστηριότητας), 

αναβάθμιση του αεροδρομίου και πολλά άλλα μικρότερα έργα. 

Βασική προϋπόθεση για όλα τα προηγούμενα αποτελεί η 

στελέχωση - με την παροχή ισχυρών κινήτρων - των διάφορων 

υπηρεσιών με εξειδικευμένο προσωπικό. 
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3. Η ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

Η περιοχή μελέτης παρουσιάζει κάποιες ιδιοτυπίες και 

yia το λόγο αυτό η οριοθέτηση της απασχόλησε ιδιαίτερα την 

Ομάδα Εργασίας. Ειδικότερα, και ενώ το αντικείμενο με τη στε

νή έννοια ήταν η ίδια η λίμνη (υδάτινος όγκος και ακτές), η 

παρουσία σημαντικής αστικής ανάπτυξης (πόλη της Καστοριάς) 

αλλά και πολλών άλλων χρήσεων, καθώς και η οικιστική και λοι

πή ανάπτυξη στη γεωγραφική ζώνη που την περιβάλλει άμεσα, 

οδήγησαν στην εξέταση και των αντίστοιχων ευρύτερων δεδομένων 

και προβλημάτων, τουλάχιστον στο μέτρο που αυτά επιδρούν στην 

κατάσταση της λίμνης. Τέλος, οι συνθήκες που επικρατούν στην 

ευρύτερη γεωγραφική περιοχή (που περιλαμβάνει ουσιαστικά ολό

κληρη τη λεκάνη απορροής) κρίθηκε ότι παρουσιάζουν ενδιαφέρον 

για την Ομάδα, δεδομένου ότι συντελούν, περισσότερο ή λιγότε

ρο, στις εξελίξεις στη λίμνη. 

Το παραπάνω σκεπτικό αντανακλάται στο υλικό και στα 

στοιχεία που συγκέντρωσε και επεξεργάστηκε η Ομάδα και που 

καλύπτουν ακόμη και το νομαρχιακό και περιφερειακό επίπεδο, 

από την άποψη της πληροφόρησης για ορισμένα θέματα*. 

Αναμφίβολα, η λεπτομερέστερη ανάλυση αφορούσε τον άμε

σο περίγυρο της λίμνης, την πόλη, τους παραλίμνιους οικισμούς 

και τις δραστηριότητες, καθώς και τις υφιστάμενες και μελλο-

* Βλέπε πίνακα πηγών στο Παράρτημα 10. 

30 



ντικές ανάγκες. Ιδίως οι τελευταίες απασχόλησαν την Ομάδα Ερ

γασίας, γιατί ÖL σχετικές τάσεις είναι ολοφάνερα αυξητικές 

και κατά συνέπεια απειλητικά επιβαρυντικές για τη λίμνη και 

το οικοσύστημα, αλλά και για το περιβάλλον της Καστοριάς γε

νικότερα. Όπως όλοι OL ερευνητές επισημαίνουν, βρισκόμαστε 

από την άποψη αυτή στο "όριο θραύσεως" (αν δεν το έχουμε ήδη 

ξεπεράσει). Και επειδή δεν είναι δυνατό να "παγώσει" κανείς 

στην πράξη τις σχετικές εξελίξεις, απαιτείται ιδιαίτερη φρο

ντίδα και προσοχή στη μελέτη του "πόσο;" του "τι;" και του 

"πώς;" των νέων χρήσεων και δραστηριοτήτων που θα εγκαταστα

θούν στην περιοχή. 

Επισημαίνεται ακόμη ότι οι σχέσεις ανάμεσα στην πόλη 

και στις παραλίμνιες κοινότητες είναι πολλαπλές και συνθέτες. 

Δεν περιορίζονται μόνο στην πρόσβαση όλων σε έναν κοινό φυσι

κό πόρο (όπως είναι η λίμνη) και στο κοινό τους ενδιαφέρον 

για την κατάσταση και την τύχη του, αλλά και σε στενές οικο-

νομικές-κοινωνικές ανταλλαγές (επέκταση της επεξεργασίας της 

γούνας στις παραλίμνιες κοινότητες ή/και χρήση των παραλίμνι

ων οικισμών ως τόπου κατοικίας των εργαζομένων στην πόλη της 

Καστοριάς), ενώ αναμφισβήτητα η πόλη παραμένει το κέντρο της 

οικονομικής δραστηριότητας και των υπηρεσιών της περιοχής. 
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4. ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ 

4.1. Γενικά 

Τα προβλήματα περιβάλλοντος της Καστοριάς εντοπίζονται 

κυρίως σε δυο περιοχές: 

α. Στη λίμνη Ορεστιάδα, που είναι άρρηκτα συνδεμένη με την 

εικόνα και τη ζωή της πόλης της Καστοριάς, αλλά και ολό

κληρης της παραλίμνιας ζώνης. 

β. Στο δομημένο αρχιτεκτονικό περιβάλλον που χαρακτηρίζεται 

από ένα μεγάλο αριθμό βυζαντινών (εκκλησίες) και μεταβυ

ζαντινών (αρχοντικά) κτισμάτων, πολλά μνημεία παλαιότερων 

εποχών (προϊστορικά ευρήματα), καθώς και δείγματα νεότε

ρης ελληνικής αρχιτεκτονικής σε συνδυασμό με σύγχρονες 

πολυώροφες κατασκευές. 

4.2. Η λίμνη 

Σε ό,τι αφορά τη λίμνη, το περιβαλλοντικό πρόβλημα 

έχει δύο σκέλη: 

- Την επιβάρυνση που έχει υποστεί και ακόμη υφίσταται από τη 

μεταπολεμική ανάπτυξη της πόλης της Καστοριάς και των δρα

στηριοτήτων (γεωργικών, βιοτεχνικών, οικιστικών) της παρα

λίμνιας ζώνης και της ευρύτερης περιοχής της, που θα επι

δεινώνεται με γρήγορους ρυθμούς αν δεν ληφθεί ειδική μέρι

μνα. 
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- Την έλλειψη προστασίας του οικοσυστήματος και των βιότοπων 

της λίμνης από τυχόν επεμβάσεις που θα είχαν ως συνέπεια 

την περαιτέρω αλλοίωση και υποβάθμιση τους ή και την πλήρη 

καταστροφή τους. 

Ως προς την κατάσταση των υδάτων της λίμνης, υπάρχουν 

αρκετά στοιχεία, μετρήσεις και παρατηρήσεις σε επιμέρους με

λέτες και έρευνες επιστημόνων που εργάστηκαν ως ανεξάρτητοι 

μελετητές ή ως μέλη οργανωμένων πανεπιστημιακών ή ερευνητικών 

εργαστηρίων*. Οι μελέτες αυτές, στην πλειονότητα τους, έχουν 

ως κύριο αντικείμενο τον προσδιορισμό των φυσικο-χημικών και 

βιολογικών χαρακτηριστικών της λίμνης και τον εντοπισμό των 

πηγών ρύπανσης της. 

Συνδυάζοντας τις διαθέσιμες πληροφορίες, μπορούμε να 

υποστηρίξουμε με επαρκή βεβαιότητα ότι: 

α. Η λίμνη Ορεστιάδα είναι καρστική, τεκτονικού τύπου 

με μεσοαλπικό χαρακτήρα. Τα νερά της εμπλουτίζονται με επιφα

νειακά κατακρημνίσματα, επιφανειακές και υπόγειες απορροές 

και υπολίμνιες πηγές. Τα νερά της έχουν φυσική αποχετευτική 

διέξοδο στη νοτιοανατολική ακτή της με το ρέμα Γκιόλι (ανατο

λικά του Διοηηλιού) στον ποταμό Αλιάκμονα. Η εκροή ελέγχεται 

τεχνητά, με σύστημα μεταλλικών θυρίδων, μέσω των οποίων είναι 

δυνατό να ρυθμίζεται και η στάθμη της λίμνης. 

β. Η λίμνη υφίσταται συνεχή επιβάρυνση από την εισροή 

των ανεπεξέργαστων αστικών λυμάτων της πόλης της Καστοριάς 

και των παραλίμνιων κοινοτήτων, άμεσα ή έμμεσα, μέσω ρεμάτων, 

απορροφητικών βόθρων (λόγω καρστικής φύσης του εδάφους 

* Βλέπε Παράρτημα 1. 
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κ.λπ.)· Επιβαρύνεται ακόμη από τις απορροές αποβλήτων των 

γεωργοκτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων και λοιπών βιοτεχνικών μο

νάδων, από φυτοφάρμακα, λιπάσματα και απορρίμματα των παραλί

μνιων οικισμών, τα οποία παρασύρονται από επιφανειακή ροή ομ-

βρίων υδάτων ή απορρίπτονται απευθείας. Προβλήματα δημιουρ

γούν επίσης οι τεχνητές επιχωματώσεις (μπαζώματα) στην αστική 

και περιαστική περιοχή, καθώς και οι εκτεταμένες προσχώσεις 

μέσω των επιφανειακών ρεμάτων, ιδίως στην περιοχή Μαυροχω-

ρίου, σε συνδυασμό με φαινόμενα έντονης διάβρωσης του εδάφους 

στην ευρεία λεκάνη απορροής. 

γ. Οι παρεμβάσεις του ανθρώπου σε συνδυασμό με τη φυ

σική γήρανση φαίνεται ότι οδήγησαν τη λίμνη Καστοριάς στη ση

μερινή της κατάσταση και συγκεκριμένα στη διαπιστωμένη από 

τους εκάστοτε μελετητές διατάραξη των φυσικο-χημικών και βιο

λογικών αλλά ακόμη και των μορφομετρικών χαρακτηριστικών της, 

σε σημείο ώστε να θεωρείται "ευτροφική" (κατ' άλλους "μεσο-

τροφική"). Ειδικότερα έχει επισημανθεί διατάραξη, τουλάχιστον 

τοπικά, της οικολογικής ισορροπίας προς όφελος της σαπροβίω-

σης και εντοπισμός της διαταραχής στο βένθος, εκεί όπου για 

αρκετό χρονικό διάστικτα υφίστανται δυσμενείς συνθήκες. Ακόμη 

έχει διαπιστωθεί αύξηση των θρεπτικών συστατικών, ιδίως φω

σφορικών, μικρή περιεκτικότητα σε οξυγόνο ή και ανοξικές συν

θήκες (ιδίως τους θερινούς μήνες), μεγάλη θολερότητα νερών, 

ελάττωση του μέσου βάθους, εκτεταμένες προσχώσεις, άνθιση των 

νερών (πρασινάδα) κ.λπ. 

Από την άλλη πλευρά, η προστασία των βιότοπων, προϋπο

θέτει επαρκή γνώση των δεδομένων. Επισημαίνεται σχετικά η 

ύπαρξη ουσιαστικών κενών στην πληροφόρηση μας για το οικοσύ-

στΓ̂ ια και τους βιότοπους της λίμνης Καστοριάς, και ειδικό-
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τερα: 

α. Ελλείψεις στοιχείων σε θέματα ιχθυοπληθυσμών (ποιοτική 

και ποσοτική σύνθεση τους, αλλοίωση της ιχθυοπαραγωγής, 

παρασιτικές και άλλες νόσοι κ.λπ.). 

β. Μη επαρκής γνώση της πανίδας και χλωρίδας της περιοχής 

(ποσοτική και ποιοτική σύνθεση φυτοπλαγκτού-ζωοπλαγκτοϋ, 

χωρικές και διαχρονικές μεταβολές τους, παρόχθια βλάστη

ση, διερχόμενα και φωλεάζοντα πουλιά, τόποι αναπαραγωγής-

βιότοποι κ.λπ.)· 

Συμφωνά με τα παραπάνω, δεν είναι παράδοξο ότι ουσια

στικά δεν υφίσταται πολιτική προστασίας της λίμνης (όπως άλ

λωστε και της πλειονότητας των υδροβιότοπων της χώρας) πέρα 

από αυτήν του "καταφυγίου θηραμάτων". Χαρακτηριστικό είναι 

ότι η κήρυξη το 1974 της λίμνης από το ΥΠΠΟ ως "μνημείου εξό

χου φυσικού κάλλους" δεν συνοδεύτηκε ως σήμερα εκ μέρους 

οποιουδήποτε υπεύθυνου φορέα από κάποια πρόταση συγκεκριμένων 

μέτρων προστασίας και διαχείρισης. 

Όσες προτάσεις σχετικές υπάρχουν για την αποκατάσταση 

κ.λπ. έχουν γίνει από επιμέρους μελετητές και αφορούν στην 

αντιμετώπιση επιμέρους προβλημάτων, (όπως π.χ. ο περιορισμός 

της εισόδου θρεπτικών συστατικών στη λιμναία λεκάνη, ο τρόπος 

διαχείρισης της στάθμης της λίμνης, η διατήρηση των μορφομε-

τρικών χαρακτηριστικών της κ.λπ.). 

Επισημαίνεται σχετικά ότι τόσο τα συμπεράσματα όσο και 

οι προτάσεις των επιμέρους μελετητών εμφανίζουν σημαντικές 

αποκλίσεις και συχνά μεγάλες αντιθέσεις, γεγονός που διαπι

στώθηκε τόσο κατά τη Διήμερη Επιστημονική Συνάντηση που οργα

νώθηκε το Νοέμβριο του 1985 με πρωτοβουλία της Νομαρχίας Κα

στοριάς, όσο και κατά τη μελέτη των σχετικών δημοσιεύσεων από 
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την Ομάδα Εργασίας του KETTE και από στελέχη της Διεύθυνσης 

Περιβάλλοντος του YTTEXÛAE. 

Το φαινόμενο είναι δυνατό να ερμηνευθεί ως απότοκο των 

αδυναμιών που συνεπάγεται η αποσπασματικότητα των μέχρι τώρα 

ερευνητικών προσπαθειών που είχαν αντικείμενο τη λίμνη. 

Η διαπίστωση των παραπάνω απoκλCσεωv (στα συμπεράσματα 

και στις προτάσεις), καθώς και των σημαντικών ελλείψεων σε 

στοιχεία και πληροφορίες, δεν επέτρεψε στην Ομάδα Εργασίας 

την υιοθέτηση ή πρόκριση μίας ή/και περισσότερων από τις προ

τεινόμενες μεθόδους παρέμβασης. Έτσι, χωρίς να αμφισβητείται 

ότι αρκετά από τα μέτρα προστασίας που προτάθηκαν -μερικά από 

τα οποCa έχουν ήδη υιοθετηθεί και προωθηθεί για εφαρμογή- θα 

βελτιώσουν την κατάσταση της λίμνης ή τουλάχιστον θα αναστεί

λουν το ρυθμό της περαιτέρω υποβάθμισης της, κρίνεται ότι σε 

καμιά περίπτωση δεν θα ήταν δυνατό να δώσουν ικανοποιητική 

απάντηση στο σύνολο των γνωστών -πολύ περισσότερο και των 

πολλών άγνωστων ακόμη- προβλημάτων της. 

Για όλους τους παραπάνω λόγους, κρίθηκε απαραίτητη από 

την Ομάδα Εργασίας μια ενιαία και ολοκληρωμένη μελέτη των φυ-

σικο-χημικών και βιολογικών χαρακτηριστικών της λίμνης Καστο

ριάς, πριν από οποιαδήποτε παρέμβαση για την αποκατάσταση και 

τη διαχείριση της*. 

* Η. μελέτη αυτή, εκτός των άλλων, είναι αναγκαία προ
κειμένου να υποστηριχθεί, με ελπίδες επιτυχίας, η χρηματοδό
τηση από Κοινοτικούς πόρους των έργων αποκατάστασης. Για το 
λόγο αυτόν επιβάλλεται να ληφθούν υπόψη στην κατάρτιση των 
προδιαγραφών της μελέτης οι σχετικές απαιτήσεις της ΕΟΚ. 
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4.3. Το δομημένο περιβάλλον 

Σε ό,τι αφορά το δομημένο περιβάλλον, το πρόβλημα πα

ρουσιάζει τις εξής πτυχές: 

- Την εγκατάλειψη και συνακόλουθα την εκτεταμένη φθορά των 

75 βυζαντινών και μεταβυζαντινών εκκλησιών και των προϊ

στορικών μνημείων και οικισμών της περιοχής. 

Την καταστροφή ή αλλοίωση των πολύ αξιόλογων δειγμάτων της 

μεταβυζαντινής κοσμικής αρχιτεκτονικής του βορειοελλαδικού 

χώρου (αρχοντικά), από τα οποία η παλαιά πόλη της Καστο

ριάς διέθετε μέχρι πολύ πρόσφατα ένα αριθμητικά σημαντικό 

και ποιοτικά εξαίρετο κεφάλαιο. 

- Την ανέγερση σύγχρονων κτιρίων στα πλαίσια της άναρχης οι

κιστικής εξέλιξης των τελευταίων ΙΟετιών, που προκαλούν 

αισθητική ζημία και αλλοιώνουν τον ιδιαίτερο χαρακτήρα της 

πόλης. 

- Την πολεοδομική διάρθρωση της Καστοριάς. 

Για την αντιμετώπιση των προβλημάτων του μνημειακού 

περιβάλλοντος, η πολιτεία έχει αναπτύξει γενικότερα ένα δί

κτυο αποκεντρωμένων υπηρεσιών (Εφορείες ΥΠΤΤΟ) και έχει θεσπί

σει μια σειρά ευνοϊκών μέτρων για όποιους (ιδιώτες ή αρχές) 

θα ήταν διατεθειμένοι να αναλάβουν το έργο της προστασίας (ή 

να συμβάλουν σε αυτό) στην περίπτωση αξιόλογων (διατηρητέων) 

μεταβυζαντινών κοσμικών κτισμάτων (αρχοντικά), ενώ συχνά και 

η ίδια παρεμβαίνει με τις αρμόδιες, κατά περίπτωση, υπηρεσίες 

της (ΥΠΠΟ ή ΥΠΕΧΛΔΕ). (Βλέπε και θεσμικό πλαίσιο, τμήμα 6). 

Πρέπει να τονιστεί ότι η Καστοριά, ένα πυκνότατο σε 

αξιόλογα και διατηρητέα στοιχεία οικιστικό κέντρο του βορειο

ελλαδικού χώρου, δεν διαθέτει επιτόπου ούτε έναν εκπρόσωπο 
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του Υπουργείου Πολιτισμού! 

Ήδη υπάρχουν σκέψεις για την κάλυψη αυτού του κενού 

και έχουν γίνει προτάσεις για τη δημιουργία στην Καστοριά 

Γραφείου του ΥΠΤΙΟ, κατάλληλα στελεχωμένου, για τα μνημεία της 

πόλης και της ευρύτερης περιοχής. Παράλληλα, για τα σύγχρονα 

κτίρια λειτουργεί Επιτροπή Αρχιτεκτονικού Ελέγχου για την 

εναρμόνιση των νεοανεγειρόμενων οικοδομών με το περιβάλλον 

της περιοχής, ενώ στην ΕΠΑ Καστοριάς περιλαμβάνεται πρόταση 

σύμφωνα με την οποία η δόμηση στην περίμετρο της λίμνης θα 

είναι ελεγχόμενη. 

Τέλος, ως προς την πολεοδομική διάρθρωση, η μελέτη της 

ΕΠΑ επισημαίνει προβλήματα στενότητας χώρου σε ολόκληρη την 

πόλη και ιδιαίτερα στην περιοχή του ιστορικού κέντρου, σε 

συνδυασμό με αυξημένη ζήτηση στέγης (ιδιωτικής και επαγγελμα

τικής) και την άσκηση πίεσης για εγκατάσταση-επέκταση βιοτε

χνικών εγκαταστάσεων, έλλειψη ή ανεπάρκεια των δικτύων τεχνι

κής υποδομής και κοινόχρηστων υπηρεσιών και ισχυρές τάσεις 

για γραμμική ανάπτυξη στον περίγυρο της λίμνης. 

Για την αντιμετώπιση των παραπάνω προβλημάτων, στην 

ίδια μελέτη προτείνονται, κατά προτεραιότητα: Η ενιαία αντι

μετώπιση της περιοχής από συνολική μελέτη*. Η ανάδειξη φορέων 

και η ενεργοποίηση των διαδικασιών που θα εξασφαλίσουν συνεχή 

* Στην άποψη αυτή συνηγορούν, πάντοτε κατά την ΕΠΑ, 
οι ακόλουθοι παράγοντες: τα ενιαία γεωγραφικά χαρακτηριστικά 
της περιοχής, η μέχρι σήμερα οικιστική ανάπτυξη, οι περιορι
σμένες δυνατότητες της πόλης της Καστοριάς για παραπέρα απορ
ρόφηση πληθυσμού και δραστηριοτήτων και κυρίως οι συνθήκες 
ζωής της περιοχής, που επιβάλλουν ενιαία οργάνωση και αντιμε
τώπιση. 
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παρέμβαση και έλεγχο για την ανάπτυξη της πόλης και, με το 

ίδιο σκεπτικό, η ανάδειξη των ΟΤΑ ως βασικού φορέα επέμβασης 

και ελέγχου. Τέλος, σε ό,τι αφορά στην οικιστική χρήση, προ

τείνεται μακροπρόθεσμα η αντιμετώπιση όλων των παραλίμνιων 

οικισμών ως ενιαίου οικιστικού πλέγματος (ως προς την οργάνω

ση, λειτουργία και κατανομή των χρήσεων της παραλίμνιας ζώ

νης, καθώς και την αντιμετώπιση μακροχρόνιων οικιστικών πιέ

σεων) . 
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5. ΤΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ 

5.1. Γενικά 

Αντίθετα με τις περισσότερες ελληνικές επαρχιακές πό

λεις, που στηρίζονται οικονομικά στον πρωτογενή τομέα, η Κα

στοριά από παράδοση στηρίζεται στον τομέα της βιομηχανίας-

βιοτεχνίας και δευτερευόντως στο εμπόριο και στ>.ς υπηρεσίες. 

Στη διάρκεια μάλιστα της τελευταίας 25ετίας τα χαρακτηριστικά 

αυτά επεκτάθηκαν και στην ευρύτερη ενδοχώρα της, με αποτέλε

σμα την αντιστροφή της απασχόλησης κατά τομέα δραστηριότητας 

σε ολόκληρο το νομό. Έτσι, ενώ το 1961 ο πρωτογενής τομέας 

κατείχε ένα ποσοστό της τάξης του 65% στο σύνολο της απασχό

λησης του νομού έναντι 22% του δευτερογενούς τομέα, το 1981 

έπεσε στο 27%, με αντίστοιχη άνοδο του δευτερογενούς στο 53% 

της συνολικής απασχόλησης. Τέλος, ο τριτογενής τομέας αυξήθη

κε στην ίδια περίοδο (1961-1981) από ένα ποσοστό 13%, στο 20% 

της απασχόλησης του νομού. 

Πέρα όμως από αυτές τις ιδιαιτερότητες, η Καστοριά πα

ρουσιάζει και μεγάλη ειδίκευση, με τη συγκέντρωση της οικονο

μικής της βάσης σε ένα μόνο κλάδο, τη γουνοποιία, που όπως 

είναι εύλογο υπόκειται σε διακυμάνσεις και εξαρτάται σε μεγά

λο βαθμό από ξένες αγορές, τόσο για την πρώτη ύλη όσο και για 

τη διάθεση του προϊόντος. 

Τα τελευταία χρόνια είμαστε πάλι μάρτυρες μιας πτώσης 

στις εξαγωγές του κλάδου, που αποδίδεται σε σειρά εξωγενών 
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αρνητικών παραγόντων, οι κυριότεροι από τους οποίους είναι: 

α. 0 οξύς ανταγωνισμός από χώρες με χαμηλό κόστος εργασίας, 

κυρίως της Άπω Ανατολής (Νότιος Κορέα, Χονγκ-Κονγκ, Κί

να, Ιαπωνία κ.λπ.), που οδήγησε σε πτώση των τιμών των 

προϊόντων γούνας κυρίως μεσαίας και χαμηλής ποιότητας, 

β. Η δυσμενής διεθνής οικονομική συγκυρία, που τα τελευταία 

χρόνια οδήγησε σε μείωση της ζήτησης προϊόντων γούνας τό

σο στην ΕΟΚ όσο και σε άλλες χώρες. Στη μείωση της ζήτη

σης συνέβαλε και η διαρκώς εντεινόμενη αντίδραση διάφορων 

οργανώσεων "φιλόζωων". 

Οι παράγοντες αυτοί πρόσφατα οξύνθηκαν ακόμη περισσό

τερο εξαιτίας των σημαντικών διαρθρωτικών προβλημάτων του 

κλάδου, που είναι: 

- Το μικρό μέγεθος των μονάδων και ο οικογενειακός χαρακτή

ρας τους, που δεν επέτρεψε την ορθολογική οργάνωση του 

κλάδου, τη διείσδυση στις ξένες αγορές, την ανάπτυξη της 

συνεταιριστικής δραστηριότητας κ.λπ., ενώ ευνοεί τη σχέση 

υπεργολαβίας (φασόν) με τις μεγάλες επιχειρήσεις και τους 

ξένους οίκους, 

- Οι αδυναμίες στην προμήθεια πρώτων υλών και στο μάρκε

τινγκ, έλλειψη χρηματοδοτικής δυνατότητας και των αναγκαί

ων διεθνών διασυνδέσεων για άμεση πρόσβαση στις ξένες αγο

ρές, με αποτέλεσμα τη χρήση μεσαζόντων. 

Η αδυναμία εμπορίας επώνυμων προϊόντων γούνας Καστοριάς, 

πλην ελάχιστων εξαιρέσεων. 

- 0 μικρός ακόμη αριθμός εκτροφείων γουνοφόρων ζώων και οι 

ελλείψεις τους σε επιστημονική στήριξη (διατροφή, κτηνια

τρική παρακολούθηση κ.λπ.) και κυρίως σε φθηνή και κατάλ

ληλη τροφή. 
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- OL δυσκολίες στη βαφή και στη δέψη των δερμάτων. 

- Η έλλειψη σχεδιασμού ενδυμάτων και η αδυναμία εισαγωγής 

πατρόν από το εξωτερικό, εξαιτίας του πολύ υψηλού κό

στους. 

Επίσης, εντοπίζονται σοβαρά προβλήματα στον τομέα της 

χρηματοδότησης του κλάδου, καθώς και ελλείψεις στην υποδομή 

της περιοχής, κυρίως στον τομέα των μεταφορών*. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι τυχόν περαιτέρω κάμψη της οι

κονομικής αποδοτικότητας του κλάδου εκτιμάται ότι θα συμπαρα

σύρει και άλλους τομείς δραστηριότητας, όπως το εμπόριο και 

τις υπηρεσίες (η ανάπτυξη των οποίων στην τελευταία 25ετία 

ήταν πολύ μεγαλύτερη στην Καστοριά από ό,τι σε άλλες περιοχές 

της χώρας). 

Σε ό,τι αφορά στον τουρισμό, η ανάπτυξη του είναι πολύ 

περιορισμένη ποσοτικά και χαμηλή ποιοτικά σε σύγκριση με άλ

λες περιοχές, παρά την ύπαρξη μοναδικών μνημείων (βυζαντινές 

εκκλησίες, αρχοντικά) και τοπίων μεγάλης φυσικής ομορφιάς και 

σπανιότητας για τα ελληνικά δεδομένα, που διαθέτει η πόλη και 

η ευρύτερη περιοχή της (λίμνη, δάση Βίτσι KOL Γράμμου κ.λπ.). 

0 πρωτογενής τομέας ασφυκτιά από έλλειψη εργατικών χε

ριών μέσα στον ανταγωνισμό που δημιουργεί ο τομέας της μετα

ποίησης και παραμένει περιορισμένος στις γνωστές καλλιέργειες 

ιης περιοχής (όσπρια, ιδίως φασόλια, και οπωρικά, κυρίως μή

λα) και στην κτηνοτροφία ποιμενικού τύπου, που ευνοείται από 

τη μεγάλη έκταση βοσκοτόπων και δασικών λιβαδιών. Η δασική 

παραγωγή είναι περιορισμένη, παρά τη σημαντική έκταση, τον 

* Βλέπε σχετική εισήγηση στο Παράρτημα 8. 
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πλούτο και. την ποικιλία των δασών της περιοχής, κυρίως εξαι

τίας περιορισμών που δημιουργεί για την εκμετάλλευση τους η 

ύπαρξη εκτεταμένων ναρκοπεδίων που χρονολογούνται από την 

εποχή του Εμφυλίου και δεν έχουν ακόμη εκκαθαριστεί, καθώς το 

έργο αυτό παρουσιάζει σοβαρές τεχνικές δυσκολίες και κινδύ

νους. Τέλος, η αλιεία περιορίζεται στην περιοχή της λίμνης 

Καστοριάς, η παραγωγή της οποίας έχει ήδη μειωθεί ποσοτικά 

και ποιοτικά τα τελευταία χρόνια, σύμφωνα με στοιχεία των 

Συλλόγων Αλιέων του νομού. 

Σημαντική οικοδομική δραστηριότητα σημειώθηκε στην πό

λη της Καστοριάς σε όλη τη μεταπολεμική περίοδο, με ιδιαίτερη 

έξαρση στη ΙΟετία του 1970. 

5.2. Η ανάπτυξη στην περιοχή της λίμνης 

Η ανάπτυξη στην περιοχή της λίμνης και της παραλίμνιας 

ζώνης μπορεί να στηριχτεί: 

α. Στην αύξηση της αλιευτικής παραγωγής. 

β. Στην εντατικότερη και συστηματική χρησιμοποίηση της ως 

χώρου άθλησης και αναψυχής (κολύμβηση, κωπηλασία, wind 

surfing κ.λπ.), με τρόπο που να μη δημιουργεί επιβαρύν

σεις ρύπανσης ή/και σοβαρές διαταραχές του οικοσυστήμα

τος, 

γ. Στην εγκατάσταση δραστηριοτήτων ήπιων μορφών τουρισμού 

και αναψυχής (camping, αναψυκτήρια, εστιατόρια κ.λπ.). 

δ. Στην άμεση αξιοποίηση των φυσικών πόρων της περιοχής, 

όπως είναι το Σπήλαιο του Δράκου και η Χερσόνησος. 

Κατ' επέκταση και σε συνδυασμό με τα παραπάνω, ενδεί

κνυται η αξιοποίηση μέρους των παραδοσιακών ή διατηρητέων με-
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ταβυζαντινών κτιρίων για την εγκατάσταση συναφών υπηρεσιών 

(ξενώνες, εστιατόρια, μικρές ξενοδοχειακές μονάδες, εργαστή

ρια και πρατήρια ειδών λαϊκής τέχνης, προϊόντων γούνας, κο

σμημάτων κ.λπ.). 

Τέλος, η ευρύτερη ενδοχώρα μπορεί να αποτελέσει ζώνη 

ορεινού τουρισμού και περιήγησης, συμπληρώνοντας το φάσμα των 

σχετικών δυνατοτήτων, με επισκέψεις στα δάση του Γράμμου και 

Βίτσι, με κέντρο πάντα την πόλη της Καστοριάς. 

Η λεπτομερέστερη διερεύνηση των παραπάνω δυνατοτήτων, 

ενόψει και των γενικότερων προβλέψεων για τις εξελίξεις σε 

εθνικό και περιφερειακό επίπεδο στο προσεχές μέλλον, έδειξε 

ότι : 

i. Ένα πρόγραμμα επέμβασης για την αξιοποίηση των τουριστι

κών δυνατοτήτων της συγκεκριμένης περιοχής συνδυάζεται με 

τα προγράμματα ανάπτυξης του ευρύτερου χώρου και ειδικό

τερα του κυκλώματος Βέροια-Κοζάνη-Καστοριά-Πρέσπες-Φλώρί

να-' Εδεσσα-Νάουσα, που μπορεί να χαρακτηριστεί ως ενιαίος 

τουριστικός χώρος, με κοινά αλλά και συμπληρωματικά χαρα

κτηριστικά, 

ii. Η επέμβαση αυτή στον ευρύτερο χώρο αλλά και στην περιοχή 

της Καστοριάς εκτιμάται ότι μπορεί να είναι σημαντική, 

όχι όμως και σε επίπεδα ανταγωνιστικά άλλων τουριστικών 

περιοχών της χώρας. Συγκεκριμένα, εκτιμάται ότι μια αύξη

ση της τουριστικής ζήτησης της τάξης του 5%-8% ετησίως 

στα επόμενα χρόνια (στη διάρκεια του νέου Πενταετούς) εί

ναι εφικτή, απλά και μόνο με καλύτερη οργανωτική προσπά

θεια, ενώ με την εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου προγράμματος 

ανάπτυξης οι ρυθμοί αναμένεται να είναι ακόμη μεγαλύτε

ροι . 
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Προτάσεις στο ίδιο πνεύμα και με ανάλογο περιεχόμενο 

έχουν επανειλημμένα γίνει από τις τοπικές αρχές και ομάδες 

συμφερόντων-ενδιαφερόντων της περιοχής και έχουν συμπεριλη

φθεί στις μελέτες και στα προγράμματα που εκπονήθηκαν ακόμη 

και πρόσφατα, για την πόλη και το νομό. 

5.3. Ιστορικό κέντρο - Μνημεία 

Η αναβάθμιση του ιστορικού κέντρου και η διατήρηση του 

χαρακτήρα του, καθώς και η διάσωση και ανάδειξη των μνημείων 

της πόλης, μπορεί να επιτευχθεί: 

α. Με τη μεταβολή των χρήσεων στην περιοχή (σε εντατικότερες 

και οικονομικά αποδοτικότερες), 

β. Με τη θεώρηση του ως συνόλου, σε συνδυασμό και σε συνέ

χεια προς όλους τους ιστορικούς χώρους και μνημεία της 

πόλης και της ευρύτερης περιοχής της. 

γ. Με τη σχεδιασμένη και άμεση ή έμμεση τεχνική και οικονο

μική στήριξη από την πολιτεία του παραπάνω εγχειρήματος, 

δ. Με τη μετατροπή του τεράστιου όγκου, της έκτασης και ποι

κιλίας των ευρημάτων της περιοχής (ιδιαίτερα εκείνων της 

βυζαντινής KOL μεταβυζαντινής περιόδου) από πρόβλημα σε 

πλεονέκτημα. 

Ειδικότερα, για το σκοπό αυτό μπορούν να προδιαγράφουν 

οι παρακάτω συγκεκριμένες επιμέρους δυνατότητες: 

i. Ένα πρόγραμμα παρέμβασης για τη σταδιακή αποκατά

σταση επιλεγμένων συνόλων διατηρητέων κτιρίων και μνημείων 

στο χώρο του ιστορικού κέντρου - εγχείρημα που κρίνεται εφι

κτό, μέσα στα όρια των δυνατοτήτων της ελληνικής πραγματικό

τητας (περίπτωση Πλάκας). 
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ii. Η παράλληλη εξασφάλιση του εκσυγχρονισμού των δι

κτύων υποδομής αλλά και των κοινόχρηστων χώρων και προσβάσε

ων, με φροντίδα του δήμιου και της νομαρχίας (βλέπε και προτά

σεις της ΕΠΑ για την Καστοριά). 

iii. Η απόδοση των παραπάνω σε νέες χρήσεις, όπως π.χ. 

ξενώνες, εργαστήρια, χώροι συγκέντρωσης ή/και αναψυχής, 

εντευκτήρια, εμπορικά καταστήματα κ.λπ., που συνδυάζεται με 

τις δυνατότητες ανάπτυξης του τουρισμού (που αναφέρθηκαν πα

ραπάνω) αλλά και με τις γενικότερες σκέψεις για μια πιο ισόρ

ροπη ανάπτυξη των δυνατοτήτων της περιοχής. 

iv. Η εκμετάλλευση των "προς διατήρηση και συντήρηση" 

ποικίλων και πολυάριθμων στοιχείων του μνημειακού πλούτου της 

περιοχής, όλων των περιόδων, με τη μετατροπή τους σε "πεδίο 

πρακτικής εξάσκησης" στη συντήρηση και αποκατάσταση, πανελλα

δικής και ίσως διεθνούς ακτινοβολίας (δημιουργία εργαστηρίων 

συντήρησης υψηλής ειδίκευσης, θερινών τμημάτων πανεπιστημια

κών σχολών του βορειοελλαδικού χώρου, κέντρων μελέτης KOL συ

ντήρησης κ.λπ.). 

Η πραγματοποίηση των παραπάνω εντάσσεται αρμονικά σε 

ένα γενικότερο πρόγραμμα ανάπτυξης της πόλης και του νομού, 

βασική επιλογή του οποίου δεν μπορεί παρά να είναι η βελτίωση 

των διαρθρωτικών αδυναμιών της οικονομίας της περιοχής με τη 

βαθμιαία μείωση της αποκλειστικότητας του ενός και μοναδικού 

κλάδου και προϊόντος (γούνα), με τον περιορισμό της αβεβαιό

τητας (καθετοποίηση του κλάδου) και με την αποτελεσματική 

διατήρηση των αξιόλογων φυσικών και ανθρωπογενών στοιχείων 

της. 

46 



6. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 

6.1. Σε εθνικό επίπεδο 

Η κυριότητα της λίμνης Ορεστιάδας (όπως και όλων των 

λιμνών της χώρας) ανήκει στο Υπουργείο Γεωργίας ενώ τη δια

χείριση της (κατ' εξαίρεση) έχει ο Δήμος Καστοριάς. 

Από το 1974 η λίμνη έχει κηρυχθεί από το Υπουργείο Πο

λιτισμού "μνημείο εξόχου φυσικού κάλλους", ενώ πρόσφατα άρχι

σαν να ελέγχονται OL οικοδομές που κτίζονται σε απόσταση 50 

μ. από την περίμετρο της βάσει του νόμου "περί αιγιαλού". 

Το ΥΧΟΠ (ήδη ΥΠΕΧΏΔΕ), ως υπεύθυνο για την οικιστική 

ανάπτυξη και τις χρήσεις γης ι καθώς και για το περιβάλλον, 

ανέθεσε το 1982 σειρά οικολογικών μελετών για τη διάγνωση των 

περιβαλλοντικών προβλημάτων σε επίπεδο νομού. Η αντίστοιχη 

μελέτη του Νομού Καστοριάς ολοκληρώθηκε τον Ιούνιο του 1982, 

ενώ πρόσφατα χριρατοδοτήθηκε από το ίδιο υπουργείο μελέτη για 

τη ρύπανση της Καστοριάς των χιρικών κ.κ. Καραμανίδη και Κα-

λαμπούκα. Ακολούθησε η ΕΠΑ της Καστοριάς της οποίας ολοκληρώ

θηκε πρόσφατα η β' φάση. 

Ακόμη με πρόταση του ΥΧΟΠ, με το Π.Δ. 21/11/1983, χα

ρακτηρίστηκαν ως παραδοσιακό τμήμα της πόλης της Καστοριάς 

και ως διατηρητέα τα κτίρια που βρίσκονται μέσα σε αυτό, ενώ 

με νεότερο Π.Δ. (21/2/1986) του ΥΠΕΧΛΔΕ καθορίστηκε ZOE στην 

εκτός σχεδίου κ.λπ. περιοχή των Δήμων Καστοριάς και 'Αργούς 
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Ορεστικού και όλων των κοινοτήτων της παραλίμνιας ζώνης (με 

καθορισμό κατώτατου ορίου κατάτμησης και λοιπών όρων και πε

ρί ορ ι σμών δόμησης). 

0 EOT εμπλέκεται στη συντήρηση και αποκατάσταση διατη

ρητέων κτιρίων με το πρόγραμμα του για τη δημιουργία ξενώνων. 

Έχει ήδη απαλλοτριώσει ένα αρχοντικό και διαπραγματεύεται 

την αγορά του διπλανού το οποίο σχεδιάζει να συντηρήσει και 

αξιοποιήσει άμεσα. 

Στα πλαίσια της αρμοδιότητας του για την προστασία και 

συντήρηση των μνημείων, το ΥΠΠΟ έχει κηρύξει διατηρητέα και 

χρήζοντα προστασίας (εν όλω ή ενμέρει) πολλά κτίρια της πα

λαιάς πόλης. Ανάλογοι χαρακτηρισμοί έχουν γίνει και από το 

ΥΠΕΧΏΔΕ στα πλαίσια των δικών του παράλληλων αρμοδιοτήτων. 

Έτσι πολλά κτίρια είναι διπλοχαρακτηρισμένα. Ακόμη το ΥΠΠΟ 

διατηρεί την ευθύνη για την προστασία και συντήρηση των βυζα

ντινών εκκλησιών της περιοχής μελέτης και για τα μνημεία της 

προϊστορικής εποχής (προϊστορικά ευρήματα στη Χερσόνησο, ίχνη 

λιμναίου οικισμού κοντά στο Δισπηλιό κ.λπ.), καθώς και για τα 

φορητά έργα τέχνης (εικόνες κ.λπ.). 

Η εποπτεία του ΥΠΠΟ γίνεται μέσω των αντίστοιχων κάθε 

φορά αποκεντρωμένων υπηρεσιών του (Εφορειών Αρχαιοτήτων και 

Νεωτέρων Μνημείων του βορειοελλαδικού χώρου), καμιά από τις 

οποίες δεν εδρεύει στην Καστοριά*. 

* Συγκεκριμένα, πρόκειται για τη Δ' Εφορεία Νεώτερων 
Μνημείων, που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη (αρχοντικά), για την 
ΙΖ* Εφορεία Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων, που 
εδρεύει στην Έδεσσα και για την 11η Εφορεία Βυζαντινών Αρ
χαιοτήτων, που εδρεύει στη Βέροια (εκκλησίες). 

48 



Παρά τις προφανείς δυσκολίες που η κατάσταση αυτή δη

μιουργεί, αξίζει να σημειωθεί ότι πρόσφατα αποκαταστάθηκε το 

κτίριο Νατζή, όπου στεγάζεται το Λαογραφικό Μουσείο και βρί

σκεται υπό ανέγερση το Βυζαντινό Μουσείο Καστοριάς, ενώ προ

χωρεί η αποκατάσταση και συντήρηση των εικόνων και η επισκευή 

δυο αρχοντικών που ανήκουν στη νομαρχία και στο ΥΠΕΧΛΔΕ. 

6.2. Σε τοπικό επίπεδο 

Η Νομαρχία Καστοριάς εμφανίζεται τα τελευταία χρόνια 

ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένη στα θέματα περιβάλλοντος της πε

ριοχής. Στα πλαίσια του ενδιαφέροντος αυτού, εντάσσεται η σύ

γκληση, με δική της πρωτοβουλία, το 1985, Διήμερης Επιστημο

νικής Συνάντησης για τη λίμνη, στην οποία προσκλήθηκαν και 

πήραν μέρος σχεδόν όλοι οι επιστήμονες που είχαν ως τότε 

ασχοληθεί με τη μελέτη της λίμνης, καθώς και άλλοι ειδικοί, 

καθηγητές πανεπιστημίου ή ερευνητές, που εξέφρασαν τις από

ψεις τους για την κατάσταση της λίμνης και έκαναν εισηγήσεις, 

υποδείξεις ή προτάσεις για ενδεδειγμένες παρεμβάσεις. 

Σε συνέχεια της πρωτοβουλίας αυτής και μετά την αδυνα

μία της παραπάνω συνάντησης να καταλήξει σε συμπεράσματα και 

προτάσεις πλατιάς αποδοχής, για υλοποίηση, η νομαρχία απευ

θύνθηκε στο ΚΕΠΕ και ζήτησε τη συνεργασία του για το θέμα ενώ 

παράλληλα επεδίωξε να κινήσει το ενδιαφέρον της UNESCO για 

την πόλη και τα μνημεία της. Έτσι πραγματοποιήθηκε η επίσκε

ψη του Αντιπροέδρου του διεθνούς οργανισμού κ. Αγιάλα, το 

Μάιο του 1986 και η Έκθεση της κας Μάππα με την πρόταση για 

το Συμπόσιο του Σεπτεμβρίου του 1987, υπό την αιγίδα της 

UNESCO σε συνεργασία με το ΥΠΤΙΟ. 
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Στις πρωτοβουλίες της νομαρχίας ανήκει και η ανάθεση 

μελέτης φερτών υλών και διευθέτησης χειμάρρων της λεκάνης 

απορροής της λίμνης, σε έδρα του ΑΠΘ, μετά από σχετική εισή

γηση της Διεύθυνσης Δασών του νομού. 

Άλλες προσπάθειες της νομαρχίας απέβλεπαν στην εξασφά

λιση των πόρων και των μέσων για μικρής κλίμακας ή πειραματι

κές παρεμβάσεις που υπήρχε πιθανότητα να βελτιώσουν την κατά

σταση των νερών ή να ανακουφίσουν, έστω και προσωρινά, την 

επιβάρυνση (όπως π.χ. η απομάκρυνση του φυτοπλαγκτού ή η 

εγκατάσταση αντλιών οξυγόνου σε συγκεκριμένα σημεία απορροής 

αποβλήτων κλπ.)· Οι περισσότερες από τις προσπάθειες αυτές 

δεν υλοποιήθηκαν, κυρίως επειδή αμφισβητήθηκε η αποτελεσματι

κότητα τους, λόγω έλλειψης επαρκών στοιχείων και επιστημονι

κής στήριξης. 

Για το θέμα των αρχοντικών, η νομαρχία άσκησε πίεση 

για τη δημιουργία Γραφείου του ΥΠΤΙΟ στην Καστοριά, για την 

αποπεράτωση του Βυζαντινού Μουσείου, για τη συγκέντρωση, συ

ντήρηση και αποκατάσταση των βυζαντινών εικόνων και για να 

συμπεριληφθεί με συνηγορία του ΥΠΕΧΏΔΕ η Καστοριά στις ελλη

νικές πόλεις όπου θα εφαρμοστεί το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής 

Κοινότητας για εκπαίδευση άνεργων οικοδόμων, αρχιτεκτόνων και 

μηχανικών στη συντήρηση, με χρηματοδότηση του Κοινωνικού Τα

μείου. Παράλληλα φρόντισε για την εκτύπωση, με δαπάνες της, 

ενημερωτικού υλικού για την πόλη και τα μνημεία της, με σκοπό 

γα ευαισθητοποιήσει τους κατοίκους και τους επισκέπτες της 

Καστοριάς αλλά και τις ομογενειακές οργανώσεις στα συναφή 

προβλήματα της περιοχής. 

0 Δήμος Καστοριάς μέσω της ΔΕΥΑΚ προχώρησε στη μελέτη 

και κατασκευή του αποχετευτικού δικτύου ακαθάρτων της πόλης, 
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καθώς και στη μελέτη εγκαταστάσεων βιολογικού καθαρισμού. Το 

δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων αναμένεται να αποπερατωθεί στο 

προσεχές δωδεκάμηνο, ενώ το έργο του βιολογικού καθαρισμού 

έχει ήδη δημοπρατηθεί. 

Παράλληλα, συγκέντρωσε στοιχεία για μηχανικό εξοπλισμό 

και για το πιθανό κόστος διάφορων έργων εκβάθυνσης κ.λπ. της 

λίμνης και υιοθέτησε πρόταση-υπόδειξη που αναπτύχθηκε στη συ

νάντηση του Νοεμβρίου του 1985 KOL αφορούσε στην τεχνητή ρύθ

μιση της στάθμης της λίμνης 50 εκατ. υψηλότερα, το καλοκαίρι 

του 1986, με αποτέλεσμα αισθητή βελτίωση των συνθηκών από την 

άποψη της δυσοσμίας κ.λπ. Δέχτηκε ακόμη να συνεργαστεί για το 

πρόγραμμα των άνεργων οικοδόμων και μηχανικών του Κοινωνικού 

Ταμείου της ΕΟΚ, για την εκπαίδευση τους σε θέματα συντήρησης 

που προαναφέρθηκε, καθώς και στην κατάρτιση ενός σχεδίου κα

νονισμού αλιείας και χρήσης των υδάτων της λίμνης. 

Οι κοινότητες της παραλίμνιας ζώνης έλαβαν διάφορα μέ

τρα και εγκατέστησαν πειραματικά ειδικά συστήματα που έχουν 

επινοηθεί προκειμένου να αποφευχθεί η εισροή φυτοφαρμάκων στη 

λίμνη κατά την έκπλυση των βυτιοφόρων οχημάτων που χρησιμο

ποιούνται στους ψεκασμούς των καλλιεργειών στην παρόχθια ζώ

νη. Αντέδρασαν όμως με μεγάλη σφοδρότητα στην ανύψωση της 

στάθμης της επιφάνειας της λίμνης που δημιουργεί προβλήματα 

στις καλλιέργειες τους και συχνές πλημμύρες στα υπόγεια των 

σπιτιών τους, αν και τελικά υποχώρησαν. 
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7. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

i. Η Ομάδα Εργασίας του ΚΕΠΕ συντάσσεται με την κοινή 

διαπίστωση άλλων μελετητών των προβλημάτων της Καστοριάς, 

συμφωνά με την οποία η κατάσταση και τα προβλήματα της λίμνης 

είναι άρρηκτα συνδεμένα με την πόλη και με τις εξελίξεις στην 

παραλίμνια ζώνη. 

ii. Ακόμη, θεωρεί αυταπόδεικτο ότι οποιαδήποτε αναπτυ

ξιακή παρέμβαση στη λίμνη προϋποθέτει τη βελτίωση των συνθη

κών περιβάλλοντος και συγκεκριμένα την αναβάθμιση της ποιότη

τας των νερών και την αποκατάσταση της διαταραγμένης οικολο

γικής ισορροπίας. 

iii. Σχετικά με τις πολλές και ποικίλες προτάσεις πα

ρέμβασης για την επίτευξη της αναγκαίας αποκατάστασης της λί

μνης, η Ομάδα Εργασίας εκτιμά ότι δεν υπάρχουν στο διαθέσιμο 

επιστημονικό υλικό αρκετά στοιχεία για την υποστήριξη με βε

βαιότητα κάποιας μεθόδου παρέμβασης έναντι άλλης ή άλλων. Τέ

λος, είναι φανερό ότι με τόσες ελλείψεις στα αναγκαία δεδομέ

να, δεν θα ήταν ενδεχομένως δυνατό ούτε να αξιολογηθεί η απο

τελεσματικότητα οποιασδήποτε πειραματικής παρέμβασης που θα 

εφαρμοζόταν δοκιμαστικά. 

iv. Για όλους τους παραπάνω λόγους, η Ομάδα Εργασίας 

κατέληξε στο συμπέρασμα ότι μια σοβαρή αντιμετώπιση των περι

βαλλοντικών προβλημάτων της λίμνης προϋποθέτει την εκπόνηση 

μιας ολοκληρωμένης μελέτης προστασίας και διαχείρισης της, με 

τη βοήθεια ομάδας επιστημόνων διάφορων ειδικοτήτων που θα ερ-
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γαστούν συντονισμένα, τόσο κατά τη μέτρηση και παρακολούθηση 

των δεδομένων και χαρακτηριστικών, όσο και κατά την επεξεργα

σία των προτάσεων παρέμβασης κοινής αποδοχής. 

ν. Η Ομάδα Εργασίας συμμερίζεται τις ανησυχίες που εκ

φράζονται από τους μελετητές της ΕΠΑ Καστοριάς και διατηρεί 

επιφυλάξεις για τις προτάσεις ανάπτυξης δραστηριοτήτων κατά 

μήκος της παραλίμνιας ζώνης (αστική επέκταση, βιομηχανική πε

ριοχή κ.λπ.), τουλάχιστον πριν μελετηθεί καλύτερα η κατάσταση 

της λίμνης και αρχίσει η αντιστροφή της υποβάθμισης. 

vi. Αναμφίβολα, τα σχεδιαζόμενα έργα βιολογικού καθα

ρισμού (Β.Κ.), σε συνδυασμό με την αποπεράτωση του αποχετευ

τικού δικτύου ακαθάρτων της πόλης, θα συντελέσουν στη βελτίω

ση της κατάστασης, δεδομένου ότι με τον τρόπο αυτό θα μειωθεί 

σημαντικά η καθημερινή επιβάρυνση του συστήματος με ρύπους. 

Δεν παύει όμως να παραμένουν ανοικτά τα θέματα της αποχέτευ

σης των ομβρίων ή της αποχέτευσης ακαθάρτων των παραλίμνιων 

οικισμών, καθώς και των μεταποιητικών ή τουριστικών εγκατα

στάσεων που ήδη υπάρχουν ή πρόκειται να δημιουργηθούν στην 

περίμετρο της λίμνης. Αδιερεύνητα παραμένουν επίσης θέματα 

όπως π.χ. η χρήση από τις βιοτεχνίες της περιοχής χημικών ου

σιών (δεψικές ουσίες, βαφές κ.λπ.) των οποίων δεν έχει ακόμη 

μετρηθεί η συμβολή στην επιβάρυνση της λίμνης και που είναι 

πολύ πιθανό ÓTL θα αυξηθεί στο μέλλον. Όπως είναι γνωστό, η 

εγκατάσταση Β.Κ. δεν αντιμετωπίζει επιβαρύνσεις τέτοιας φύσης 

και μάλιστα η ομαλή λειτουργία της εμποδίζεται και μειώνεται 

η τελική απόδοση της στην περίπτωση παρουσίας ορισμένων από 

αυτές στα λύματα (π.χ. δεψικές ουσίες). 

vii. Ακόμη δεν έχει διερευνηθεί η σκοπιμότητα δημιουρ

γίας περιμετρικού αγωγού για τη σύνδεση όλων των παραλίμνιων 
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οικισμών με τις εγκαταστάσεις βιολογικού καθαρισμού, εναλλα

κτικά προς τη δημιουργία μικρότερων χωριστών μονάδων Β.Κ. ή 

προς την πρόκριση τυχόν άλλων λύσεων, αλλά και αυτή καθεαυτή 

η επάρκεια των εγκαταστάσεων Β.Κ. οι οποίες σύμφωνα με γνωμά

τευση ειδικών του ΥΠΕΧΩΔΕ, δεν φαίνεται, βάσει της σημερινής 

μελέτης, να εξασφαλίζουν ικανοποιητική απόδοση στη μείωση του 

ρυπαντικού φορτίου. 

viii. Άλλο σημείο που δεν φαίνεται να έχει απασχολή

σει τον αρμόδιο φορέα (ΔΕΥΑΚ) πριν το έργο του βιολογικού κα

θαρισμού προχωρήσει είναι η αφομοιωτική ικανότητα του τελικού 

αποδέκτη της τελικής απορροής του Β.Κ., που δεν είναι άλλος 

από τον ποταμό Αλιάκμονα. Η μελέτη αυτή πρέπει να προωθηθεί 

άμεσα και τα αποτελέσματα της να ληφθούν υπόψη για ενδεχόμενη 

κατάλληλη συμπλήρωση του έργου του Β.Κ. με τριτοβάθμια επε

ξεργασία. Επίσης δεν φαίνεται να έχουν εξεταστεί οι συνθήκες 

που θα δημιουργηθούν στο ρέμα Γκιόλι (μέσω του οποίου το 

προϊόν του Β.Κ. θα φτάνει στον ποταμό) και οι αναγκαίοι πε

ριορισμοί στη χρήση των νερών του ρέματος, ενώ είναι απαραί

τητο να διευκρινιστεί ο τρόπος αλλά και η περιοχή διάθεσης 

της λάσπης που θα προκύπτει από την επεξεργασία. 

ix. Στον τομέα των μνημείων, η παρέμβαση για τη σωτη

ρία των βυζαντινών εκκλησιών, των εικόνων και των προϊστορι

κών οικισμών είναι εφικτή, υπό τον όρο της κινητοποίησης του 

ΥΤΠΤΟ για την άμεση ίδρυση και κατάλληλη στελέχωση ενός τοπι

κού πυρήνα παρέμβασης και για την εξασφάλιση της αναγκαίας 

χρηματοδότησης των αντίστοιχων έργων και μελετών. Στον τομέα 

των νεότερων μνημείων (αρχοντικά κ.λπ.), το θέμα παρουσιάζε

ται συγκεχυμένο εξαιτίας των συναρμοδιοτήτων τριών φορέων 

(ΥΠΕΧΩΑΕ, ΥΤΤΓΤΟ και EOT) που εμπλέκονται όλοι, χωρίς κανένας 
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να κάνει μια ουσιαστική παρέμβαση με θετικά αποτελέσματα κά

ποιας κλίμακας. 

χ. Σοβαρό εμπόδιο στο σχεδιασμό αυτής της προσπάθειας 

είναι το γεγονός ότι τα περισσότερα ακίνητα της κατηγορίας 

αυτής (διατηρητέα κτίρια κ.λπ.) ανήκουν σε ιδιώτες, συχνά μά

λιστα με περίπλοκες ιδιοκτησιακές συνθήκες, που προστιθέμενες 

στην κακή δομική κατάσταση των κτιρίων αυτών δεν αντισταθμί

ζονται από τα υφιστάμενα αρκετά "ισχνά" κίνητρα για προστα

σία. 

xi. Άλλος παράγοντας αποφασιστικής σημασίας που δρα 

ανασταλτικά για την κινητοποίηση των ιδιωτών-ιδιοκτητών είναι 

η πολύ κακή κατάσταση πολλών από τα νεότερα μνημεία (αρχοντι

κά) που έχουν φτάσει στο όριο κατάρρευσης εξαιτίας της πολύ

χρονης εγκατάλειψης. Έτσι, δεν γίνεται πια λόγος για συντή

ρηση ή επισκευές των περισσότερων από τα κτίσματα αυτά, αλλά 

για αποκατάσταση τους βάσει επιμέρους στοιχείων, με συνέπεια 

το υφός δαπάνης και η οργανωτική κινητοποίηση, που απαιτείται 

κάθε φορά, να ξεπερνά τις δυνατότητες του απλού ιδιώτη. 

xii. Τέλος, δεν είναι δυνατό να αγνοηθεί η μέχρι τώρα 

έλλειψη κάθε ανταπόκρισης του κεντρικού υπεύθυνου φορέα προ

στασίας (του ΥΪΤΠΟ) στις παραπάνω άμεσες ανάγκες και απαιτή

σεις, αλλά και ο βραδύτατος ρυθμός με τον οποίο θα προχωρούσε 

στην κάλυψη τους, σε περίπτωση που θα αποφασιζόταν μια δρα

στηριοποίηση του για το σκοπό αυτόν. 
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8. ΒΑΣΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ - ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ 

Η πολιτική που πρέπει να ασκηθεί στην περιοχή αφορά 

δύο άξονες, την ανάπτυξη και την προστασία, καθώς και τις λε

πτές ισορροπίες που πρέπει πρώτα να επιτευχθούν και στη συνέ

χεια να διατηρηθούν με τρόπο που να εξασφαλίζεται η διάρκεια 

του αποτελέσματος. 

Ειδικότερα στην περίπτωση της λίμνης Καστοριάς, το 

επιθυμητό αποτέλεσμα είναι η δυνατότητα μακροχρόνιας διατήρη

σης ενός ισορροπημένου οικολογικού συστήματος, παράλληλα με 

την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της περιοχής. 

Η αναπτυξιακή πολιτική που πρέπει να ασκηθεί στην πε

ριοχή περιλαμβάνει τις παρακάτω βασικές επιλογές: 

α. Βελτίωση των διαρθρωτικών αδυναμιών της τοπικής οικονο

μίας με το σταδιακό περιορισμό του βαθμού εξάρτησης της 

από έναν και μοναδικό κλάδο και προϊόν (γούνα), 

β. Μείωση της αβεβαιότητας για το βασικό αυτό κλάδο (γούνα) 

και στήριξη της παραγωγής με τρόπους και μεθόδους που 

έχουν προταθεί*, 

γ. Ανάπτυξη δραστηριοτήτων αναψυχής, αθλητισμού και ήπιων 

μορφών τουρισμού, με αξιοποίηση λοιπών σπάνιων πόρων της 

περιοχής (φύση, μνιρεία κ.λπ.). 

* Βλέπε σχετική εισήγηση στο Παράρτημα 5. 
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δ. Ανάπτυξη κλάδων του πρωτογενούς τομέα στους οποίους υπάρ

χει συγκριτικό πλεονέκτημα. 

Η υλοποίηση των παραπάνω επιλογών προϋποθέτει την προ

ώθηση ενός εκτεταμένου προγράμματος έργων υποδομής, κυρίως 

στον τομέα των μεταφορών, και σημαντική οργανωτική κινητοποί

ηση. Ειδικότερα όμως, η τρίτη επιλογή συναρτάται, περισσότερο 

από κάθε άλλο, προς την επιτυχή έκβαση της προσπάθειας προ

στασίας και αποκατάστασης της λίμνης. 

Η πολιτική προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος υπαγο

ρεύει μια νέα λογική στην παραπέρα ανάπτυξη της πόλης της Κα

στοριάς, της παραλίμνιας ζώνης και της ευρύτερης λεκάνης 

απορροής. 

Σύμφωνα με αυτήν, επιβάλλεται: 

α. Συσχετισμός και έλεγχος κάθε σημαντικής αλλαγής σε χρή

σεις γης ή της εγκατάστασης δραστηριοτήτων, με κριτήριο 

την πιθανή επιβάρυνση της λίμνης και όλου του παραλίμνιου 

συστήματος, 

β. Μελέτη των δυνατοτ'ήτων και προϋποθέσεων για ενδεχόμενη 

ασφαλή προώθηση της υλοποίησης της. 

Βασική προϋπόθεση για την εφαρμογή των παραπάνω ελέγ

χων και περιορισμών είναι η πλήρης γνώση του αντικειμένου 

προστασίας. Προέχει, κατά συνέπεια, η επίσπευση της σχετικής 

μελέτης (βλέπε Προδιαγραφές Μελέτης στο Παράρτημα 4), με από

λυτη προτεραιότητα. 

Η πολιτική προστασίας του δομημένου περιβάλλοντος (των 

μνημείων και του ιστορικού κέντρου) περιλαμβάνει σε προτεραι

ότητα: 

α. 'Αμεση παρέμβαση για αποκατάσταση και συντήρηση του "κελύ

φους" που συνδέεται με τη ζωή και την ιστορία της πόλης. 
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ρ. Λειτουργική ένταξη του αρχιτεκτονικού κεφαλαίου και των 

μοναδικών χαρακτηριστικών της περιοχής στη σύγχρονη ζωή 

και αύξηση της συμβολής τους στην προσέλκυση και εγκατά

σταση νέων δραστηριοτήτων υψηλής απόδοσης. 
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9. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΝ ΚΑΙ HEAETÛN 

Εισαγωγικά διευκρινίζεται ότι οι προτάσεις που ακολου

θούν διατυπώνονται στα πλαίσια μιας φάσης αναγνώρισης και δεν 

αποτελούν τμήμα Σχεδίου Προγράμματος για την περιοχή. 

9.1. Για τη λίμνη 

- Εκπόνηση γενικής μελέτης προστασίας KOL διαχείρισης της 

λίμνης Καστοριάς. 

- 'Ιδρυση Υδροβιολογικού Σταθμού για τη συνεχή παρακολούθηση 

της κατάστασης της λίμνης. 

- Παράλληλη συνέχιση και επίσπευση των έργων υποδομής κ.λπ. 

για τη μείωση της εισροής ρύπων και φερτών υλών στη λίμνη. 

- Πρόγραμμα αναδάσωσης της λεκάνης απορροής της λίμνης. 

- Μελέτες συμπληρωματικές ή κατ' επέκταση των παραπάνω έρ

γων, και ειδικότερα: 

α. Σε θέματα προστασίας: 

- Μελέτη σκοπιμότητας για την ενδεδειγμένη λύση του 

προβλήματος αποχέτευσης της παραλίμνιας ζώνης. 

- Τεχνικο-οικονομική μελέτη αποχέτευσης ομβρίων της 

πόλης της Καστοριάς. 

- Επανέλεγχος της απόδοσης των εγκαταστάσεων βιολογι

κού καθαρισμού KOL συμπληρωματική μελέτη σκοπιμότη

τας τριτοβάθμιας επεξεργασίας των λυμάτων. 

- Ανίχνευση ενδεχόμενης παρουσίας χημικών ουσιών στα 
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λύματα της πόλης της Καστοριάς και υπόδειξη μέτρων 

για την αντιμετώπιση του σχετικοί) προβλήματος. 

- Μελέτη αφομοιωτικής ικανότητας του τελικού αποδέκτη 

(ποταμού Αλιάκμονα). 

- Μελέτη αποκομιδής και διάθεσης απορριμάτων και τε

λικής διάθεσης της λάσπης από τις εγκαταστάσεις 

βιολογικού καθαρισμού. 

- Εκπόνηση κανονισμού χρήσεων των νερών της λίμνης 

(απαγόρευση ρίψης μπάζων, οργανικών ουσιών κ.λπ.). 

Ρ« Σε θέματα ανάπτυξης: 

- Μελέτη ανάπτυξης αθλητισμού και ναυταθλητισμού στην 

περιοχή της λίμνης και των αναγκαίων σχετικών εγκα

ταστάσεων. 

- Μελέτη σταδιακής ανάπτυξης του τομέα του τουρισμού» 

προσαρμοσμένης στα ειδικά δεδομένα της πόλης της 

Καστοριάς, καθώς και στις ειδικές απαιτήσεις της 

παραλίμνιας ζώνης*. 

9.2. Για τα μνημεία 

- Δημιουργία Γραφείου ΥΠΠΟ στην Καστοριά και στελέχωση του 

με TLÇ κατάλληλες ειδικότητες (για την αντιμετώπιση ολό

κληρου του φάσματος και της ποικιλίας των μνημείων και 

διατηρητέων στοιχείων της περιοχής). 

- Δημιουργία μόνιμων συνεργείων τεχνιτών για έργα στερέωσης 

και αποκατάστασης (πρόγραμμα ΕΟΚ ή ΟΑΕΔ). 

* Βλέπε Παράρτημα 6 (Εισηγητικό Σημείωμα για τον του

ρισμό). 
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- Ολοκλήρωση μελέτης πλατείας Ντολτσού και γύρω κτιρίων από 

αρμόδια Διεύθυνση Έργων Αποκατάστασης του ΥΠΕΧΏΔΕ. 

- Καθορισμός ειδικών χρήσεων των διατηρητέων κτιρίων του 

ιστορικού κέντρου της πόλης της Καστοριάς από τη Διεύθυνση 

Γ7 του ΥΠΕΧΩΔΕ, προκειμένου η ιδιωτική πρωτοβουλία να έχει 

κίνητρο να εμπλακεί στην αποκατάσταση διατηρητέων κτιρίων, 

με προοπτική οικονομικά αποδοτικών χρήσεων. 

- Κατάρτιση από αρμόδιες Εφορείες Βυζαντινών και Μεταβυζα

ντινών Αρχαιοτήτων ενός προγράμματος έργων συντήρησης για 

τις βυζαντινές εκκλησίες της περιοχής*. 

- Μελέτη κατάστασης και πρόταση έργων αποκατάστασης και ανά

δειξης προϊστορικών οικισμών της περιοχής. 

- Κατάρτιση από τη Διεύθυνση Γ7 του ΥΠΕΧΏΔΕ σε συνεργασία με 

τη Διεύθυνση Πολιτιστικών Κτιρίων και Αναστήλωσης Νεώτερων 

Μνημείων του ΥΪΤΠΟ, καθώς και με τον EOT, πενταετούς σχε

δίου συντονισμένων παρεμβάσεων στο ιστορικό κέντρο και 

στην παλαιά πόλη της Καστοριάς για τη διάσωση των κηρυγμέ

νων κτιρίων. 

- Προβολή των δυνατοτήτων δανειοδότησης ιδιωτών ή ΟΤΑ από 

την Κτηματική Τράπεζα και από τις εμπορικές τράπεζες για 

την αποκατάσταση και συντήρηση διατηρητέων κτιρίων. 

- Ανάληψη πρωτοβουλίας εκ μέρους του Δήμου Καστοριάς για τα 

έργα αποκατάστασης στα κοινόχρηστα τμήματα του ιστορικού 

κέντρου, σε εφαρμογή της μελέτης του ΥΠΕΧΏΔΕ, από την αρ

μόδια υπηρεσία της νομαρχίας. 

* Στο χρονικό διάστημα σύνταξης και έκδοσης της Μελέ
της, το σχετικό πρόγραμμα άρχισε να εφαρμόζεται σε μερικές 
από αυτές. 
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- Δημιουργία επιτροπής προσωπικοτήτων για το έργο της χρημα

τοδότησης του προγράμματος αποκατάστασης από τρίτες πηγές 

(ομογενειακές κοινότητες, διεθνείς οργανισμοί κ.λπ.)· 

9.3. Για άλλους τομείς 

Οι προτάσεις που ακολουθούν αφορούν προβλήματα ή θέμα

τα που πρέπει να αντιμετωπιστούν άμεσα στον ευρύτερο χώρο της 

πόλης και που συμπληρώνουν ή ενισχύουν βασικές επιλογές πολι

τικής στηρίζοντας άμεσα ή έμμεσα τις προτάσεις προστασίας και 

ανάπτυξης για τη λίμνη και τα μνημεία της Καστοριάς. Αυτές 

είναι: 

α. Η βελτίωση των οδικών προσβάσεων στην Καστοριά, 

β. Η αναβάθμιση των αεροπορικών συγκοινωνιών, 

γ. Η βελτίωση και συγκρατημένη ανάπτυξη της τουριστικής 

υποδομής και των υπηρεσιών, 

δ. Η ανάπτυξη και "καλλιέργεια" νέων ειδικών μορφών τουρι

σμού*, 

ε. Η καθετοποίηση της παραγωγής γούνας και η καλύτερη οργά

νωση της προμήθειας πρώτων υλών, προβολής και εμπορίας 

του προϊόντος, 

στ. Η ενίσχυση των υπηρεσιών του νομού με κατάλληλα στελέχη, 

ζ. Η επίλυση του στεγαστικού προβλήματος των εργαζομένων 

στην Καστοριά με τη δημιουργία νέων προγραμμάτων κατοι

κίας. 

* Βλέπε Παράρτημα 6 (Εισηγητικό Σημείωμα για τον του
ρισμό). 

62 



10. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

10.1. Φορείς ανάπτυξης και προστασίας 

Η επιλογή του κατάλληλου θεσμικού πλαισίου για τη δια

χείριση της λίμνης και του περιβάλλοντος της ευρύτερης περιο

χής της προϋποθέτει: 

- Την εξέταση του συστήματος που τυχόν σήμερα ισχύει για τον 

ίδιο σκοπό. 

- Τον προσδιορισμό των επιθυμητών (άριστων) ρυθμίσεων για τη 

διαχείριση και ανάπτυξη της λίμνης. 

- Την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του τυχόν υφιστάμε

νου συστήματος, για την επίτευξη των προσδιορισμένων επι

θυμητών ρυθμίσεων. 

- Τη διερεύνηση νέων θεσμών. 

- Την επιλογή, μεταξύ όλων των παραπάνω, ενός άμεσα υλοποιή

σιμου διοικητικού σχήματος που να ανταποκρίνεται στις ανά

γκες και απαιτήσεις του συγκεκριμένου προβλήματος. 

Στην περίπτωση της λίμνης Καστοριάς, όπως είναι γνω

στό, την ευθύνη για τη διαχείριση της φέρει ο Δήμος της πό

λης. Δεν υπάρχει ειδική υπηρεσία ή τμήμα που να ασχολείται με 

τα προβλήματα της που έχουν γίνει τόσο σύνθετα και "τεχνικά", 

τα τελευταία χρόνια. Τέλος, οι άλλοι ΟΤΑ της περιοχής, πλην 

του Δήμου Καστοριάς, που έχουν πρόσβαση στη λίμνη και υφίστα

νται τις συνέπειες από την κατάσταση της, δεν έχουν "αποφασι

στικό λόγο" πάνω στα θέματα της. 
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Με τα παραπάνω δεδομένα, δεν είναι περίεργο ότι έγιναν 

από τους μελετητές της λίμνης και των άλλων προβλημάτων της 

περιοχής, αλλά και από υπηρεσιακούς παράγοντες, αρκετές προ

τάσεις για φορείς ανάπτυξης ή/και προστασίας. Οι σχετικές 

προτάσεις παρουσιάζουν μεγάλη ποικιλία και καλύπτουν σχεδόν 

όλο το φάσμα των πιθανών λύσεων. 

Έτσι, για τη λίμνη έχουν προταθεί Δημοτική Επιχείρηση, 

Αναπτυξιακός Σύνδεσμος, Προγραμματική Συμφωνία μεταξύ δήμου 

και ΥΠΈΧΩΔΕ κ.λπ., ενώ για το ιστορικό κέντρο και τα μντ|ΐεία, 

οι προτάσεις κάλυπταν ακόμα ευρύτερο φάσμα: Προγραμματική 

Σύμβαση (περίπτωση Αμβρακικού) ή Επιτροπή Προσωπικοτήτων ή 

Ίδρυμα (μη κερδοσκοπικό). Τέλος, για το σύνολο των προβλημά

των ανάπτυξης της περιοχής έχει προταθεί η δημιουργία άτυπης 

Ομάδας Ανάπτυξης από υπηρεσιακούς παράγοντες που να εξελιχθεί 

σταδιακά σε Γραφείο Ανάπτυξης της περιοχής. 

Έχοντας υπόψη όλα τα παραπάνω και στα πλαίσια της αρ

χής, σύμφωνα με την οποία και τα δύο προβλήματα της περιοχής 

(προστασία και αξιοποίηση της λίμνης - συντήρηση και αποκατά

σταση οικισμών) είναι προβλήματα σημαντικά, αλλά τοπικά, και 

ως τέτοια πρέπει να βρίσκουν τη λύση τους με την πλατύτερη 

δυνατή συμμετοχή των τοπικών παραγόντων, η Ομάδα Εργασίας του 

ΚΕΠΕ προκρίνει τα εξής: 

α. Αναζήτηση του φορέα διαχείρισης της λίμνης στα 

πλαίσια Αναπτυξιακού Συνδέσμου των ΟΤΑ της περιοχής. Η πρό

κριση της λύσης αυτής υπαγορεύεται σχεδόν από όλα τα δεδομένα 

και ιδίως από τη διαχρονικότητα και διάρκεια των αναγκαίων 

παρεμβάσεων. Επίκεντρο είναι ο κοινός "πόρος" -η λίμνη- και 

τα συνδεόμενα με αυτήν έργα και μελέτες αναβάθμισης (αποχε

τευτικά δίκτυα, εγκαταστάσεις βιολογικού καθαρισμού, προγράμ-
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ματα εμπλουτισμού ιχθυοπληθυσμών κ.λπ.)· 

β. Αναζήτηση του φορέα προστασίας και ανάπτυξης του 

ιστορικού κέντρου εναλλακτικά: (i) στη δημιουργία ενός Ιδρύ

ματος, (ii) στη Δημοτική Επιχείρηση, (iii) σε Προγραμματική 

Σύμβαση του Δήμου Καστοριάς με τα συναρμόδια υπουργεία ή 

(iv) σε συνδυασμό δύο από τις παραπάνω λύσεις. 

10.2. Πηγές και τρόποι χρηματοδότησης 

Σχετικά με την οικολογική αποκατάσταση και διαχείριση 

της λίμνης, η χρηματοδότηση του πρώτου σταδίου (μελέτη των 

δεδομένων και πρόταση διαχείρισης, που έχουν προδιαγραφεί) 

και ίσως του επόμενου (έργα παρέμβασης τουλάχιστον σε ένα με

γάλο τμήμα τους) έχει προβλεφθεί. Έτσι το στάδιο της μελέτης 

θα χρηματοδοτηθεί από το ΥΠΕΧΏΔΕ μέσω του Προγράμματος Δημο

σίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.), ενώ για τα έργα θα επιδιωχθεί χρη

ματοδότηση από τις Ευρωπαϊκές Κοινότητες (σχετική πρόνοια 

έχει ληφθεί στην κατάρτιση των προδιαγραφών της μελέτης, ώστε 

αυτή να ανταποκρίνεται στα Κοινοτικά κριτήρια για χρηματοδό

τηση των προτεινόμενων έργων). 

Από το σημείο αυτό, και με την υπόθεση ότι ο φορέας 

είναι τελικά ένας Αναπτυξιακός Σύνδεσμος των ΟΤΑ της περιο

χής, τίθενται θέματα εκμετάλλευσης και εκχώρησης δικαιωμάτων 

εκμετάλλευσης και διαχείρισης. Τα έσοδα ή η απόδοση αυτών των 

επιχειρήσεων, κοινοτικών, δημοτικών ή άλλων, θα μπορούσαν να 

χρηματοδοτήσουν τη συνέχεια της προσπάθειας. 

Άλλες εναλλακτικές πηγές άντλησης πόρων για τη χρημα

τοοικονομική κάλυψη της αναπτυξιακής διαδικασίας, μέσω του 

Αναπτυξιακού Συνδέσμου που θα μπορούσε να ιδρυθεί, είναι οι 
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ακόλουθες: > 

- Επιχορήγηση την oirota επιτρέπει ο Ν. 1616/1984, από φορείς 

του Δημοσίου της παρ. 6 του άρθρου 1 του Ν. 1256/1982 για 

την εκτέλεση έργων, την κάλυψη δαπανών τους και την πληρω

μή αποδοχών του προσωπικού τους κ.λπ., 

- πιθανή φορολογική επιβάρυνση (των επωφελούμενων) άμεσα ή 

έμμεσα, 

- εξειδικευμένη επιβάρυνση (σε αυτούς που επιβαρύνουν τη λί

μνη, π.χ. επί βιοτεχνικών επιχειρήσεων λόγω ρύπανσης με 

στερεά απόβλητα, λύματα κ.λπ.), 

- ειδικά κεφάλαια των περιοχών προοριζόμενα για αναπτυξια

κούς στόχους, 

- εθελοντικές συνεισφορές, 

- ειδικό τέλος επί του κύκλου εργασιών επιχειρήσεων που χρη

σιμοποιούν τον πόρο (αλιεία, ξενοδοχεία κ.λπ.). 

Σχετικά με την προστασία, αποκατάσταση και ανάδειξη 

του ιστορικού κέντρου και των μνημείων της Καστοριάς, η χρη

ματοδότηση των πρώτων μελετών, όπως π.χ. της πλατείας Ντολ-

τσού, έχει εξασφαλιστεί από το Π.Δ.Ε. και προχωρεί με την ευ

θύνη της αρμόδιας διεύθυνσης του ΥΠΕΧΛΔΕ, ενώ παράλληλα τόσο 

το ΥΠΠΟ όσο και ο EOT έχουν συμφωνήσει, σε υπηρεσιακό επίπε

δο, για τη βοήθεια και τη συμμετοχή τους, τουλάχιστον στο 

στάδιο της μελέτης, με κατάλληλη κινητοποίηση των υπηρεσιών 

τους. 

Σε περιπτώσεις πρωτοβουλίας ιδιωτών που θα ήθελαν να 

επιχειρήσουν την αποκατάσταση ή συντήρηση των "κηρυγμένων" 

ιδιοκτησιών τους, υπάρχουν πάντοτε οι δυνατότητες δανειοδότη

σης από την Εθνική Κτηματική Τράπεζα, καθώς και από εμπορικές 

τράπεζες (σύμφωνα με τελευταίες σχετικές αποφάσεις) με αρκετά 
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ευνοϊκούς όρους. Τέλος, ορισμένες από τις εναλλακτικές πηγές 

άντλησης πόρων, που αναφέρθηκαν παραπάνω, ισχύουν και στην 

περίπτωση των μνημείων και διατηρητέων κτιρίων του ιστορικού 

κέντρου. 

ι 
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ΠΑΡΑΡΤΉΜΑΤΑ 





ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 

Κατάσταση της λίμνης Καστοριάς βάσει μελετών και 

εκθέσεων διαθέσιμων ως τις 30/6/1986* 

Με τη μελέτη του οικοσυστήματος της λίμνης Καστοριάς 

έχουν ασχοληθεί κατά καιρούς διάφοροι μελετητές και ερευνη

τές, είτε ως ανεξάρτητοι επιστήμονες, είτε ως μέλη οργανωμέ

νων πανεπιστημιακών και ερευνητικών εργαστηρίων, είτε ως 

υπάλληλοι δημόσιων υπηρεσιών. 

Έτσι οι εργασίες που έχουν γίνει (και τις οποίες έχου

με ως τώρα στη διάθεση μας) είναι δυο ειδών: (α) συλλογής-

καταγραφής και σχολιασμού υπαρχόντων στοιχείων και προβλημά

των με προτεινόμενα μέτρα για την αντιμετώπιση τους, (β) με

λέτης του οικοσυστήματος με μετρήσεις των φυσικο-χημικών και 

βιολογικών παραμέτρων, στο πεδίο και στο εργαστήριο· εντοπι

σμός προβλημάτων - μέτρα αντιμετώπισης τους. 

Στην πρώτη κατηγορία ανήκουν: 

α. (2)** Έρευνα επί των δυνατοτήτων αξιοποίησης της λί

μνης Καστοριάς (Γ. Γερασίμου, Α.Γ. Σιμώτα, Σ.Σ. Κολλάγ-

γη), Θεσσαλονίκη, 1970. 

* Εισήγηση Μ. Σπαρτινου προς Ομάδα Εργασίας του ΚΕΠΕ, 
30/6/1986. 

** α/α του γενικού πίνακα πηγών της Μελέτης, βλέπε πα
ράρτημα 10. 
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β. (24) Πρόγραμμα Αναγνώρισης του Φυσικού Περιβάλλοντος της 

χώρας. Τελική έκθεση εργασιών πεδίου Α' φάσης Νομού Κα

στοριάς, ΥΧΟΠ, Αθήνα, 1984. 

γ. (25) Οικολογική μελέτη υφισταμένης καταστάσεως: Περιβαλ

λοντικά προβλήματα Νομού Καστοριάς. Σ. Παρασκευόπουλος-

(βιολόγος), ΥΧΟΠ, 1982. 

δ. (29) "Βασικοί Υγρότοποι της χώρας (εκτός Συμβάσεως 

RAMSAR)"· Στ. Δωρικός, Μελέτη Υπουργείου Συντονισμού, Α* 

Φάση, 1979. 

ε. (30) Έκθεση Κατάστασης Περιβάλλοντος Νομού Καστοριάς 

(Τ.Π.-Π.Ε. 26/3/1986) προς ΥΠΕΧΩΔΕ (Τομέα Περιφερειακού 

Συντονισμού), συντάκτης Σ. Μιρκόπουλος. 

Στη δεύτερη κατηγορία ανήκουν: 

α. (3)* "Αξιοποίηση και προστασία των εσωτερικών υδάτων της 

χώρας - Λίμνη Καστοριάς" (Κουσουρή, Διαπούλη, Φώτη), Ιν

στιτούτο Ωκεανογραφικών Ερευνών, 1985. 

β. (4) "Ρύπανση της λίμνης Καστοριάς" (Καραμανίδης, Καλα-

μπούκας και Καραμανίδης), 1986. 

γ. (6) Έκθεση κ. Κουσουρή (υδροβιολόγου ΕΚΘΕ) για λίμνη 

Καστοριάς. 

δ. (9) Μελέτη "Λίμνες της Βόρειας Ελλάδας: Ευτροφισμός των 

λιμνών Κορώνειας και Καστοριάς 1980-1981" (Γ. Μουρκίδης, 

Σ. Τσιούρης), Γεωργική Έρευνα No 3, 1984. 

ε. (34) "Λίμνες της Βόρειας Ελλάδας - Ι. Βαθμός Ευτροφισμού 

1977". Γ. Μουρκίδης κ.ά., Επιστημονική Επετηρίδα της 

Γεωπονικής και Δασολογικής Σχολής Θεσσαλονίκης, 1978. 

* α/α του γενικού πίνακα πηγών της Μελέτης, βλέπε πα

ράρτημα 10. 
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στ. (31) Έκθεση Ενημέρωσης της προόδου των εργασιών του 

ερευνητικού προγράμματος: "Ρύπανση Λιμνών και Ποταμών, 

έτος 1984", Γ. Μουρκίδης, 1985, προς Διεύθυνση Φυτικής 

και Τεχνολογικής Έρευνας Υπουργείου Γεωργίας. 

Συγκεκριμένα, με μετρήσεις φυσικο-χημικών και βιολογι

κών παραμέτρων της εν λόγω λίμνης, έχουν ασχοληθεί οι: 

- Κουσουρής, Διαπούλης, Φώτης (Ινστιτούτο Ωκεανογραφικών 

Ερευνών), 

- Μουρκίδης κ.ά. (Εργαστήριο Γεωργικής Χημείας ΑΠΘ), 

- Καραμανίδης Α., Καλαμπούκας Α., Καραμανίδης θ. (χημικοί). 

Φυσικο-χημικές παράμετροι που μετρήθηκαν ήταν: η θερ

μοκρασία, το διαλυμένρ οξυγόνο (D.O.), το Ρ.Η., η θολερότητα, 

η ηλεκτραγωγιμότητα, η αλκαλικότητα, η σκληρότητα, η διαφά

νεια (δίσκος Secchi), B.O.D. και η συγκέντρωση των χλωριού

χων, αμμωνιακών, νιτρωδών, νιτρικών, πυριτικών, φωσφορικών 

αλάτων, καθώς και ο προσδιορισμός υπαρχόντων βαρέων μετάλλων. 

Οι βιολογικοί παράγοντες που μελετήθηκαν είναι: η χλω-

ροφύλλη, το φυτοπλαγκτό, το ζωοπλαγκτό, η υδρόβια βλάστηση, 

το ζωοβένθος, ενώ δίνονται στοιχεία για τους ιχθείς και τα 

υδρόβια πουλιά. 

Πρέπει να τονίσουμε ότι δεν έχουν γίνει όλες οι προα

ναφερόμενες μετρήσεις από όλους τους μελετητές, ούτε στους 

ίδιους σταθμούς δειγματοληψίας, ούτε στις ίδιες ημερομηνίες. 

Γενικά, από τη μελέτη όλων των προαναφερόμενων μελετών 

-ερευνών προκύπτει ότι υπάρχει σύγκλιση απόψεως ως προς τα 

εξής: 

- Η λίμνη Ορεστιάδα (Καστοριάς) είναι μια αβαθής, 

καρστική λίμνη, τεκτονικού τύπου, με χαρακτήρα μεσοαλπικό 

[Κουσουρής κ.ά. (1985), Γερασίμου κ.ά. (1970)]. 
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- Τα νερά της εμπλουτίζονται εκτός των άλλων από υπο-

λίμνιες πηγές, των οποίων η εκροή είναι μερικές φορές ορατή 

από την επιφάνεια της λίμνης [Καραμανίδης κ.ά. (1986), Γερα

σίμου κ.ά. (1970), Κουσουρής κ.ά. (1985)]. 

- Τα νερά της λίμνης έχουν φυσική εκροή μέσω ενός αυ

λάκι ου στη θέση Γκιόλι [Κουσουρής κ.ά. (1985), Καραμανίδης 

κ.ά. (1986), Γερασίμου κ.ά. (1970)]. 

- Η λίμνη ρυπαίνεται από ποικίλους ρυπαντές (αστικά 

λύματα, απορρίμματα, βιοτεχνικά λύματα, φυτοφάρμακα, λιπάσμα

τα κ.λπ.). 

- Η συγκέντρωση των νερών της λίμνης σε φωσφορικά 

άλατα είναι υψηλή [Μουρκίδης κ.ά. (1978), Καραμανίδης κ.ά. 

(1986), Κουσουρής κ.ά. (1985)]. Η υψηλή συγκέντρωση φωσφορι

κών αλάτων αποδίδεται στα αστικά λύματα (απορρυπαντικά), που 

συνεχώς ρυπαίνουν τη λίμνη. 

- Μετρήθηκαν ιδιαίτερα χαμηλές συγκεντρώσεις (μέχρι 

ανοξικές) στο διαλυμένο οξυγόνο, κυρίως στον πυθμένα και σε 

βάθος 3-3,5 μ. [3 μ. αναφέρουν οι Καραμανίδης κ.ά. (1986) και 

Μουρκίδης κ.ά. (1978), ενώ 3,5 οι Κουσουρής κ.ά. (1985)]. 

Αυτές οι αναερόβιες ή και ανοξικές συνθήκες αποτελούν 

δυσμενείς συνθήκες για τη διαβίωση των ψαριών. 

- Τα νερά της λίμνης είναι αλκαλικά και πολλές φορές 

παρουσιάζουν υψηλές τιμές ΡΗ [Μουρκίδης κ.ά. (1984), Κουσου

ρής κ.ά. (1985), Καραμανίδης κ.ά. (1986)]. 

- Μεγάλες τιμές θολερότητας παρατηρήθηκαν κοντά στον 

πυθμένα, γεγονός που αποδίδεται στη φύση του πυθμένα (ελώδους 

σύστασης). Στην υπόλοιπη στήλη του νερού οι τιμές θολερότητας 

ελαττώνονται από την επιφάνεια προς τα βαθύτερα στρώματα 

[Κουσουρής κ.ά. (1985), Καραμανίδης κ.ά. (1986)]. 
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- Σύμφωνα με TLÇ τιμές της διαφάνειας (δίσκος Sec

chi), η λίμνη κατατάσσεται στην κατηγορία των ευτρόφων λι

μνών. Γενικά δε παρατηρούνται μεγαλύτερες τιμές κατά τη χει

μερινή ή ανοιξιάτικη περίοδο και μικρότερες κατά την καλοκαι

ρινή ή φθινοπωρινή περίοδο [Κουσουρής κ.ά. (1985), Μουρκίδης 

κ.ά. (1985), Μουρκίδης κ.ά. (1978)]. 

Διάσταση απόψεων παρατηρείται ως προς τα εξής: 

- Τα μορφομετρικά χαρακτηριστικά παρουσιάζουν μεγάλη 

απόκλιση, ιδίως το μέγιστο βάθος, γεγονός το οποίο τονίζεται 

εξάλλου και από τους Κουσουρή κ.ά. (1985). 

Συγκεκριμένα, διαπιστώνονται αποκλίσεις που εμφανίζο

νται στον Πίνακα Π.1. 

- Παρατηρείται απόκλιση απόψεων, και μάλιστα ως προς 

τον ίδιο ερευνητή, στο χαρακτηρισμό της λίμνης όσον αφορά τη 

θερμική συμπεριφορά της. 

Διμεικτική χαρακτηρίζεται από τους: 

- Καραμανίδη κ.ά. (1986), 

- Κουσουρή κ.ά. (1985), 

- Μουρκίδη κ.ά. (1978), 

ενώ χαρακτηρίζεται μονομεικτική από τους Μουρκίδη κ.ά. 

(1984). 

Συμπεράσματα για την τροφική κατάσταση 

της λίμνης Καστοριάς 

Οι ερευνητές που ασχολήθηκαν με τη μελέτη της λίμνης 

Καστοριάς, χρησιμοποιώντας ποικίλα κριτήρια, χαρακτηρίζουν 

την τροφική κατάσταση του υδάτινου αυτοΰ οικοσυστήματος ως 

εξής: 
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- "Ευτροφική, διαρκώς ρυπαινόμενη και δηλητηριαζόμενη 

λίμνη, από τις αποχετεύσεις της πόλεως της" (Μουρκίδης κ.ά., 

1978). Επίσης σε μεταγενέστερη ανακοίνωση του ιδίου αναφέρε

ται ÓTL η λίμνη βρίσκεται στο στάδιο του ευτροφισμού. Συγκε

κριμένα, αναφέρεται υπερκορεσμός σε οξυγόνο των επιφανειακών 

υδάτων κατά τους θερινούς μήνες (140%), γεγονός που οφείλεται 

στην εντατικοποίηση της φωτοσύνθεσης εξαιτίας της αύξησης της 

ποσότητας του φυτοπλαγκτού που συνοδεύει τον ευτροφισμό της. 

Επίσης οι υψηλές τιμές ΡΗ κατά τους θερινούς μήνες χαρακτηρί

ζουν την ευτροφική της κατάσταση και, τέλος, οι τιμές Secchi 

τυπολογούν τη λίμνη στην κατηγορία των υψηλής παραγωγικότητας 

[Μουρκίδης κ.ά. (1984)]. 

Στα ίδια περίπου συμπεράσματα καταλήγουν και οι Κου-

σουρής κ.ά. (1985). Συγκεκριμένα αναφέρουν ότι: 

α. Οι συγκεντρώσεις σε οξυγόνο των νερών της λίμνης 

δείχνουν ότι υφίστανται αυξημένες τροφικές καταστάσεις. 

β. Η λίμνη κατατάσσεται στην κατηγορία των εύτροφων 

λιμνών ως προς τη διαφάνεια των νερών και τη βιομάζα του 

πλαγκτού, σύμφωνα με δεδομένα που ισχύουν (Jarnefelt, 1956). 

γ. Η ποιοτική και ποσοτική σύσταση των διατομών 

Melosira spp δείχνει σύμφωνα με τα διεθνή λιμνολογικά δεδομέ

να (Williams, 1969· Moss, 1972) ότι η λίμνη βρίσκεται, τουλά

χιστον τοπικά, σε αυξημένα στάδια ευτροφισμού. Παράλληλα, η 

παρουσία καν ποσοτική σύσταση της Asterionella δείχνει ότι το 

λιμναίο οικοσύστημα στην ανατολική και βόρεια πλευρά της λί

μνης υφίσταται επιδράσεις απορροών από τις γειτονικές γεωργι

κές εκτάσεις. 

δ. Από την άποψη της αλκαλικότητας, χλωριόντων και 

ηλεκτραγωγιμότητας, η λίμνη κατατάσσεται στην κατηγορία των 
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μεσο-ευτρόφων λιμνών. 

Σε αυτό το συμπέρασμα, εξάλλου, καταλήγουν και. OL Κα-

ραμανίδης κ.ά. (1986) λέγοντας: "ως προς την ευτροφική κατά

σταση, η λίμνη κατατάσσεται στην κατηγορία των μεσο-ευτρόφων 

λιμνών". 

Επιπλέον οι Κουσουρής κ.ά. (1985) εξετάζουν την ισορ

ροπία που υφίσταται στην τροφική-σαπροβιωτική κατάσταση της 

λίμνης. Συγκεκριμένα, αναφέρουν ότι: 

α. Το συσσωρευμένο σε ημιαποσύνθεση ή αποσύνθεση οργα

νικό υλικό του πυθμένα, σε συνδυασμό με τα συνεχώς προστιθέ

μενα θρεπτικά συστατικά, που προέρχονται από τις άμεσες ή έμ

μεσες απορρίψεις, έχουν δημιουργήσει, τουλάχιστον προς το πα

ρόν, τοπικές συνθήκες διαταραχής της οικολογικής ισορροπίας. 

β. Τα άφθονα οργανικά συστατικά της λίμνης, σε συνδυα

σμό με τις συνεχιζόμενες απορρίψεις των αστικών λυμάτων, 

έχουν δημιουργήσει ζώνες, προς το παρόν περιορισμένης έκτα

σης, όπου η ισόρροπη κατάσταση, τροφική-σαπροβιοτική, έχει 

διαταραχθεί προς όφελος της σαπροβίωσης. 

γ. Η συμμετοχή ειδών φυτοπλαγκτου, που φανερώνει εισ

ροές μέσα στη λίμνη από αστικά λύματα ή και απορροές από 

γεωργοκτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, αρχίζει να αυξάνει και 

επομένως το οικοσύστημα της λίμνης υφίσταται πιέσεις διατάρα

ξης. 

δ. Στο βένθος η διαταραχή εντοπίζεται στις περιοχές 

όπου για αρκετό χρονικό διάστημα υφίστανται οι δυσμενείς συν

θήκες ή εκεί όπου υπάρχει άμεση επίδραση των πάσης φύσεως 

απορρίψεων μέσα στη λίμνη. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 

Αναλυτική παρουσίαση προτάσεων Kau μέτρων που αναφέρονται 

στην αποκατάσταση και αξιοποίηση της λίμνης Καστοριάς* 

Σε προηγούμενο Σημείωμα (με ημερομηνία 30-6-1986) δό

θηκε μια εικόνα της κατάστασης της λίμνης Καστοριάς, όπως αυ

τή προκύπτει από τις διάφορες διαθέσιμες μελέτες και έρευ

νες**. Στις ίδιες αυτές μελέτες περιλαμβάνεται και μια σειρά 

μέτρα που προτείνονται από τους αντίστοιχους, κάθε φορά, επι

στήμονες, για την προστασία, την οικολογική αποκατάσταση και 

την αύξηση της ιχθυοπαραγωγής της λίμνης. 

Πολλά από τα μέτρα αυτά προϋποθέτουν για την εφαρμογή 

τους θεσμικές ρυθμίσεις ενώ άλλα απαιτούν συμπληρωματικές με

λέτες, πριν γίνουν γενικότερα αποδεκτά. Κάποια άλλα από τα 

μέτρα αυτά έχουν ήδη ληφθεί υπόψη από τις τοπικές αρχές και 

βρίσκονται στο στάδιο της υλοποίησης ή έχουν υιοθετηθεί κα

ταρχήν και σχεδιάζεται η εφαρμογή τους. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι υπάρχουν διαφορές μεταξύ των 

μελετητών και στα προτεινόμενα από αυτούς μέτρα, ενώ ακόμη 

* Εισήγηση Μ. Σπαρτινού προς Ομάδα Εργασίας του ΚΕΠΕ, 
1/10/1986. 

** Για περισσότερα στοιχεία πάνω στις μελέτες αυτές, 
βλέπε Παράρτημα 1. 
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και στις περιπτώσεις κατά τις οποίες οι προτάσεις τους συ

γκλίνουν, αυτές διαφοροποιούνται τόσο ως προς την ιεράρχηση 

τους από την άποψη της σημασίας ή του επείγοντος όσο και από 

τους τρόπους εφαρμογής. 

Σκοπός του παρόντος Σημειώματος είναι να δώσει μια συ

νοπτική αλλά όσο το δυνατόν πληρέστερη εικόνα των μέτρων που 

προτείνονται από τους ειδικούς επιστήμονες και ερευνητές, των 

τρόπων μεθόδευσης τους, το βαθμό σύγκλισης-απόκλισης των από

ψεων των παραπάνω μελετητών μεταξύ τους, καθώς και των προ

βλημάτων που συχνά συνεπάγεται η ενδεχόμενη εφαρμογή τους ή 

οι συγκεκριμένοι τρόποι εφαρμογής τους. 

Για τις ανάγκες του Σημειώματος αυτού, αναφερόμαστε 

στα προτεινόμενα μέτρα, μετά από ταξινόμηση τους, ως εξής: 

1. Γενικά μέτρα προστασίας και διαχείρισης της λίμνης Καστο

ριάς. 

2. Ειδικά μέτρα επέμβασης στο λιμναίο οικοσύστημα Καστοριάς 

με σκοπό την αποκατάσταση της λίμνης. 

3. Μέτρα για την αύξηση της ιχθυοπαραγωγής της λίμνης. 

Α. Προτεινόμενες και αναγκαίες μελέτες για την ενγένει αξιο

ποίηση της λίμνης. 

'Οπως είναι φανερό, τα όρια των παραπάνω "ομάδων μέ

τρων" δεν είναι αυστηρά καθορισμένα, κατά τρόπο απόλυτο και 

σαφή. 

1. Γενικά μέτρα προστασίας και διαχείρισης 

της λίμνης Καστοριάς 

Το οικοσύστημα της λίμνης Καστοριάς είναι γνωστό ότι 

έχει υποβαθμιστεί λόγω της ποικιλότροπης-ποικιλόμορφης ρυπαν-
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σης που έχει δεχτεί, κατά το παρελθόν και που συνεχίζει να 

υφίσταται μέχρι σήμερα, της κακής διαχείρισης των νερών της, 

των προσχώσεων που δημιουργούν σε αυτήν οι χείμαρροι της ευ

ρύτερης λεκάνης απορροής της και ποικίλων άλλων φυσικών και 

ανθρωπογενών πιέσεων. 

Η διαπιστωμένη διατάραξη των φυσικο-χημικών και βιολο

γικών χαρακτηριστικών της επιβάλλει την άμεση λήψη μέτρων για 

την προστασία αυτού του υδάτινου φυσικού πόρου. 

Τα μέτρα, που έχουν κατά καιρούς προταθεί από μελετη

τές και ερευνητές της εν λόγω περιοχής και που έχουν ένα γε

νικά προστατευτικό χαρακτήρα για την ύπαρξη και λειτουργία 

του οικοσυστήματος, αναφέρονται και αποσκοπούν να αντιμετωπί

σουν τα εξής επιμέρους προβλήματα: 

1.1. Περιορισμός της εισόδου θρεπτικών συστατικών στη λιμναία 

λεκάνη. 

1.2. Τρόπος διαχείρισης στη διακύμανση της στάθμης της λί

μνης. 

1.3. Διατήρηση των μορφομετρικών χαρακτηριστικών της λίμνης. 

1.4. Λοιπά επιμέρους προβλήματα και θέματα. 

1.1. Περιορισμός της εισόδου θρεπτικών συστατικών στη λι

μναία λεκάνη 

Τα θρεπτικά συστατικά εισέρχονται στη λίμνη της Καστο

ριάς με τη μορφή: (α) λυμάτων της πόλης και των γύρω παραλί

μνιων οικισμών, (β) αποβλήτων των γεωργοκτηνοτροφικών και 

βιοτεχνικών εγκαταστάσεων της ευρύτερης λεκάνης απορροής της, 

(γ) απορριμμάτων των οικισμών της ίδιας λεκάνης, (δ) λιπασμά-

των-φυτοφαρμάκων των γύρω από αυτήν καλλιεργούμενων εκτάσεων. 
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Για να περιοριστεί η είσοδος θρεπτικών συστατικών στη 

λιμναία λεκάνη, προτείνεται η άμεση διακοπή κάθε μορφής απόρ

ριψης λυμάτων και αποβλήτων στα νερά της λίμνης. 

Καραμανίδης κ.ά. (Α)* 

Έκθεση Κουσουρή (6) 

Μελέτη ΥΧΟΠ (24) 

Καρβανάρης (55) 

Για το σκοπό αυτό τονίζεται η ανάγκη των εξής μέτρων: 

- Κατασκευή και ταχεία αποπεράτωση του αστικού αποχε

τευτικού δικτύου στο οποίο πρέπει να συνδεθούν απαραίτητα 

όλες οι πηγές λυμάτων και αποβλήτων της πόλης. 

Γερασίμου κ.ά. (2) 

Μελέτη ΥΧΟΠ (24) 

Βασιλικιώτης/Καρβανάρης/Σύλλογος Φίλων Περιβάλλοντος (55) 

Έγγραφο Υπουργείου Βορείου Ελλάδος (69) 

Σημειώνουμε ότι το αποχετευτικό δίκτυο έχει αρχίσει να 

κατασκευάζεται από τη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Απο

χέτευσης του Δήμιου Καστοριάς (ΔΕΥΑΚ). Σύμφωνα με δήλωση του 

δημάρχου στη διάρκεια μιας συνάντησης μας (Ιούλιος 1986), το 

έργο αυτό θα παραδοθεί τον Ιούλιο του 1987. Σύμφωνα όμως με 

πληροφορίες μας, στο εν λόγω αποχετευτικό δίκτυο δεν συμπερι

λαμβάνεται όλη η έκταση της πόλης. 

* Οι αριθμοί σε παρένθεση που εμφανίζονται δίπλα στις 

πηγές είναι αύξοντες αριθμοί (α/α) του γενικού πίνακα πηγών 

της Μελέτης (Παράρτημα 10). 
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- Αντιμετώπιση της ρύπανσης από τα λύματα των παραλί

μνιων οικισμών και των αποβλήτων των γεωργοκτηνοτροφικών 

εγκαταστάσεων της ευρύτερης λεκάνης απορροής. Στο σημείο αυτό 

αξίζει να τονιστεί ότι μέρος των λυμάτων αυτών καταλήγουν 

πολλές φορές στη λίμνη μέσω ρεμάτων. 

Μελέτη ΥΧΟΠ (24) 

Για το θέμα αυτό υπάρχουν OL εξής, σχετικές μεταξύ 

τους, προτάσεις: 

α. Να σταματήσει η αποχέτευση σε βόθρους που, εκτός από τη 

λίμνη, ρυπαίνει τόσο το έδαφος όσο και τα υπόγεια νερά. 

Μελέτη YXOTJ (24) 

β. Να κατασκευαστεί περιφερειακός αγωγός λυμάτων που να κα

ταλήγει στις εγκαταστάσεις βιολογικού καθαρισμού Καστο

ριάς. 

Καρβανάρης/Βασιλικιώτης/Σύλλόγος Φίλων Περιβάλλοντος (55) 

- Κατασκευή και ταχεία αποπεράτωση του έργου βιολογι

κού καθαρισμού λυμάτων της πόλης της Καστοριάς, 

Γερασίμου κ.ά. (2) 

Κουσουρής κ.ά. (3) 

Καραμανίδης κ.ά. (4) 

Μελέτη ΥΧΟΠ (24) 

Εισήγηση Μουρκίδη (62) 

Βασιλικιώτης (55) 

Έγγραφο Υπουργείου Βορείου Ελλάδος (69) 

και των παραλίμνιων οικισμών*. 

* Συγκεκριμένα, έχει γίνει πρόταση για κοινή επεξερ-
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Έγγραφο ΥΠΑ Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας (65) 

Βασιλικιώτης/Καρβανάρης (55) 

Το μέτρο αυτό θεωρείται εξαιρετικά αναγκαίο και υψί

στης σημασίας για την προστασία και αποκατάσταση του λιμναίου 

οικοσυστήματος της Καστοριάς. 

Εδώ θεωρούμε απαραίτητο να επισημάνουμε τα εξής σημεία 

για την κατασκευή και λειτουργία του εν λόγω βιολογικού καθα

ρισμού: 

α. Έχει ήδη ολοκληρωθεί η προμελέτη του βιολογικού 

καθαρισμού των λυμάτων της πόλης της Καστοριάς και υποβλήθηκε 

για έγκριση στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εσωτερικών 

(αντί του ΥΠΕΧΩΔΕ και παρά το μέγεθος του έργου). 

β. Έγιναν παρατηρήσεις και υποδείξεις από την υπηρε

σία αυτή που φαίνεται ότι ελήφθησαν υπόψη από τους μελετητές 

(δεδομένου ότι τελικά το έργο δημοπρατήθηκε, με ευθύνη της 

ΔΕΥΑΚ), μολονότι καμιά από τις αρμόδιες κεντρικές υπηρεσίες 

(Υπουργείο Εσωτερικών ή ΥΠΕΧΩΔΕ) δεν έχει ελέγξει την τελική 

μελέτη. 

y. Η κατασκευή των εγκαταστάσεων του βιολογικοί) καθα

ρισμού θα ολοκληρωθεί το Σεπτέμβριο του 1987, σύμφωνα με προ

φορική δήλωση του δημάρχου (κατά τη διάρκεια επίσκεψης του 

από μέλη του ΚΕΠΕ τον Ιούλιο του 1986). 

δ. Την ευθύνη για τη μελέτη και κατασκευή του έργου 

έχει η ΔΕΥΑΚ. 

γασία των λυμάτων των οικισμών Μαυροχώρι-Πολύκαρπη-'Αργός 
Ορεστικό με τα λύματα της Καστοριάς [σύμφωνα με στοιχεία της 
ΕΠΑ Καστοριάς, α' φάση (47)]. 
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ε. Σύμφωνα με την προμελέτη, ο βιολογικός καθαρισμός 

των λυμάτων θα γίνει με τη μέθοδο της ενεργού ιλύος, χωρίς 

τριτοβάθμιο καθαρισμό για τη χημική απομάκρυνση φωσφορικών 

κ.λπ. αλάτων. 

στ. Η θέση των εγκαταστάσεων είναι ανατολικά του οικι

σμού Δισπηλιό, παράπλευρα του ρέματος Γκιόλι, που θα είναι 

μάλλον και ο αποδέκτης της τελικής απορροής. 

ζ. Υπάρχει προβληματισμός για τον αποδέκτη της τελικής 

απορροής του βιολογικού καθαρισμού. Συγκεκριμένα, η προμελέτη 

δεν αναφέρει σαφώς τον τελικό αποδέκτη. Στο Τεύχος Α της προ

μελέτης προτείνονται οι εξής τρεις εναλλακτικές λύσεις: 

- Διάθεση για άρδευση κατά τους θερινούς μήνες*. 

- Διάθεση απευθείας στον τελικό αποδέκτη κατά τους χειμερι

νούς μήνες (σ.σ. εννοεί τη λίμνη ή το ρέμα Γκιόλι). 

- Διάθεση στη διώρυγα Γκιόλι. 

Σε άλλο σημείο του ίδιου τεύχους αναφέρεται ότι: "Για την πό

λη της Καστοριάς σαν αποδέκτης έχει εκλεγεί η διώρυγα Γκιόλι 

η οποία όπως είναι γνωστό συνδέει τη λίμνη με τον ποταμό 

Αλιάκμονα". 

η. Υπάρχουν σοβαροί φόβοι για τα προβλήματα που θα 

προκύψουν από τη διάθεση της τελικής απορροής του βιολογικού 

καθαρισμού. Συγκεκριμένα, τα νερά της τελικής απορροής θα εί-

* Σημειώνουμε ότι, σύμφωνα πάντα με την προμελέτη του 
βιολογικού καθαρισμού, για να διατεθεί το νερό για άρδευση 
αφενός απαιτείται να προηγηθεί γεωργοοικονομική μελέτη και 
αφετέρου η απαίτηση σε περιεκτικότητα των αποβλήτων σε διάφο
ρα ιχνοστοιχεία και για την αποτελεσματική διάλυση ανόργανων 
και οργανικών ουσιών που δεν διασπώνται χρειάζεται να προστε
θεί και η βαθμίδα του χημικού καθαρισμού. 
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ναι πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, κυρίως φωσφορικά, και γι' 

αυτό δεν πρέπει να διοχετευτούν στη λίμνη [Βασιλικιώτης (55) 

και Μουρκίδης (62)]. Αν όμως διοχετευτούν στον ποταμό Αλιάκ

μονα, τότε θα έχουμε μετατόπιση του προβλήματος από τη λίμνη 

της Καστοριάς στα νερά του ποταμού [Εισήγηση Μουρκίδη (62)]. 

Η διοχέτευση στη διώρυγα Γκιόλι επίσης θα δημιουργή

σει, τουλάχιστον εποχιακά, προβλήματα, συμφωνά με την προμε

λέτη του βιολογικού καθαρισμού. Συγκεκριμένα, στο Τεύχος Α 

της προμελέτης αναφέρεται : "Για τη διάθεση των αποβλήτων 

απευθείας στον τελικό αποδέκτη κατά τους χειμερινούς μήνες 

υφίστανται σημαντικές δυσκολίες. Η παροχή του τελικού αποδέ

κτη (διώρυγα Γκιόλι) πρέπει να είναι της τάξης των 3 μ3/δλ. 

περίπου για να μπορεί να αυτοκαθαρίζεται ο αποδέκτης. Τα από

βλητα θα διανύσουν σημαντικό μήκος στη διώρυγα μέχρι να καθα

ριστούν. Σε όλο αυτό το μήκος ο ποταμός θα είναι μολυσμένος." 

Για την αντιμετώπιση του προβλήματος αυτού (φωσφορικά 

και άλλα θρεπτικά άλατα στην τελική απορροή του βιολογικού 

καθαρισμού), προτείνεται από τη γνωστή βιβλιογραφία και από 

την ίδια την προμελέτη η χρησιμοποίηση τριτοβάθμιου (χημικού) 

καθαρισμού. Η εφαρμογή όμως αυτής της μεθόδου αφενός θα επι

βαρύνει κατά 15% την αρχική επένδυση και αφετέρου τα έξοδα 

λειτουργίας του βιολογικού καθαρισμού θα επιβαρυνθούν σημα

ντικά (στοιχεία της προμελέτης του βιολογικού καθαρισμού). 

Για το λόγο αυτόν η προμελέτη προτείνει: "... σε πρώτη φάση η 

διάθεση των επεξεργασμένων αποβλήτων στον τελικό αποδέκτη και 

η μετέπειτα έρευνα και λειτουργία χημικής βαθμίδας καθαρι

σμού" . 

Σημειώνεται σχετικά ότι στο σχέδιο εγκατάστασης βιολο

γικού καθαρισμού προβλέπεται χώρος για πιθανή μελλοντική προ-
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σθήκη του χημικού καθαρισμού. Για το ίδιο αυτό πρόβλημα στην 

εισήγηση Μουρκίδη (62) αναφέρεται: "Στο διήμερο ειπώθηκε πως 

η απομάκρυνση των φωσφορικών απαιτεί 3ου βαθμού επέμβαση. Λά

θος. Η σημερινή τεχνολογία μπορεί να απομακρύνει φωσφορικά 

χωρίς την εκτέλεση έργων 3ου βαθμού." Αλλά η τοποθέτηση αυτή 

του Καθηγητή κ. ΜουρκΙδη δεν συνοδεύεται από αναφορά σε συ

γκεκριμένη λύση. 

θ. Η λάσπη, που θα δημιουργείται από τη λειτουργία του 

βιολογικού καθαρισμού, προτείνεται από την προμελέτη να δια

τεθεί (μετά την αφυδάτωση της) για τη γεωργία, αφού προηγηθεί 

ανάλυση και προσδιορισμός της ποσότητας των διάφορων ιχνο

στοιχείων. 

Στο σημείο αυτό πρέπει να αναφέρουμε ότι αφενός η αφυ

δάτωση της λάσπης στις κλίνες ξήρανσης δεν λύνει το πρόβλημα 

της εξουδετέρωσης της (ανοργανοποίησης) και αφετέρου υπάρχουν 

διάφοροι τρόποι τελικής διάθεσης της, από τους οποίους επιλέ

γεται και προτείνεται ο προαναφερόμενος. Επίσης δεν υπάρχει 

προγενέστερη ελληνική εμπειρία γι' αυτή τη μεθόδευση, ενώ η 

αφυδατωμένη λάσπη που διατίθεται για οργανικό λίπασμα πρέπει 

να έχει κατάλληλη σύσταση. Εξάλλου, η ΕΟΚ καταρτίζει οδηγία 

(ντιρεκτίβα) για τα όρια περιεκτικότητας διάφορων ιχνοστοι

χείων αυτής της αφυδατωμένης λάσπης· ενώ υπάρχουν από τα διά

φορα μέλη της ΕΟΚ, ποικίλες προτάσεις -που δεν έχουν ακόμα 

πάρει συγκεκριμένη μορφή- για ιχνοστοιχεία που πρέπει να προ

στεθούν στα εδάφη, για τον τρόπο και τη συχνότητα ανάλυσης 

της λάσπης και του εδάφους κ.λπ. (στοιχεία προμελέτης βιολο

γικού καθαρισμού). 

Τέλος, επισημαίνουμε ότι με τον προτεινόμενο τρόπο 

διάθεσης της λάσπης συνηγορεί και η εισήγηση Μουρκίδη (62), 
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όπου αναφέρεται: ".... η σύγχρονη αντιμετώπιση περιβαλλοντο

λογικών προβλημάτων απαιτεί η λάσπη που θα παραμείνει από τον 

καθαρισμό των λυμάτων να χρησιμοποιείται σαν λίπασμα. Ας εί

ναι η πόλη της Καστοριάς που θα ανοίξει αυτό το δρόμο. Τα λύ

ματα της στερούνται βιομηχανικών αποβλήτων και η χρησιμοποίη

ση τους θα είναι εφικτή χωρίς μεγάλες δαπάνες. Φυσικά θα 

χρειαστεί σχετικός πειραματισμός στο χωράφι." 

ι. Τα βιομηχανικά απόβλητα παρουσιάζουν ιδιαίτερα προ

βλήματα σε σχέση με τα αστικά λύματα, γιατί πολλές φορές πε

ριέχουν οργανικές ουσίες που δύσκολα αποικοδομούνται ή ουσίες 

τοξικές για τους μικροοργανισμούς του βιολογικού καθαρισμού 

κ.λπ., με αποτέλεσμα τη δημιουργία διάφορων προβλημάτων στη 

λειτουργία του. Η προμελέτη του βιολογικού καθαρισμού Καστο

ριάς λαμβάνει υπόψη την υπάρχουσα κατάσταση της περιοχής (δη

λαδή το γεγονός ότι στην πόλη και στα περίχωρα δεν υπάρχουν 

βιομηχανίες με απόβλητα υψηλού ρυπαντικού φορτίου, εκτός από 

ένα μεγάλο αριθμό βιοτεχνιών που ασχολούνται κυρίως με την 

κατασκευή γούνας, ορισμένα ^αφ^ία (σ.σ. και βυρσοδεψεία) και 

συνεργεία* που αποχετεύονται στο δίκτυο της πόλης, και προ

τείνει : 

i. Σε πρώτη φάση έλεγχο, με δειγματοληψία και ανάλυση λυμά

των όλων των επαγγελματικών χώρων, που εκτιμάται ότι 

διαθέτουν επιβαρυμένα απόβλητα, για τον εντοπισμό πιθα

νών ανεπιθύμητων για το βιολογικό καθαρισμό ουσιών. 

* Σημειώνουμε ότι κατά τεκμήριο τα βαφεία και βυρσο

δεψεία διαθέτουν απόβλητα με υψηλό ρυπαντικό φορτίο και τοξι

κές ουσίες. 
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ii. Σε περίπτωση που θα διαπιστωθεί η ύπαρξη επιβαρυμένων 

αποβλήτων, προτείνεται να γίνει τοπική επέμβαση για τη 

βελτίωση της ποιότητας των αποβλήτων (πριν την είσοδο 

τους στο κεντρικό αποχετευτικό δίκτυο της πόλης) με προ

σθήκη χημικών ουσιών, χρήση λιποσυλλέκτη κ.λπ. ή ακόμη 

να απαγορευτεί η αποχέτευση ορισμένων ουσιών στο δίκτυο, 

iii. Να οριστεί και να γίνεται, μετά την έναρξη λειτουργίας 

του βιολογικού καθαρισμού, σε τακτά χρονικά διαστήματα, 

έλεγχος των αποβλήτων των βιοτεχνιών που αποχετευονται 

στο εν λόγω δίκτυο. 

- Υπάρχει πρόταση για τη λήψη ορισμένων μέτρων που 

όμως έχουν θέση εφαρμογής μόνο στο μεταβατικό στάδιο, δηλαδή 

έως ότου ολοκληρωθούν και παραδοθούν στη λειτουργία το αποχε

τευτικό δίκτυο και ο βιολογικός καθαρισμός λυμάτων της πόλης 

της Καστοριάς. Τα μέτρα αυτά είναι: 

α. Προσφορά οξυγόνου στα στόμια των οχετών εκροής λυ

μάτων της πόλης. 

Καραμανίδης κ.ά. (4) 

Σύμφωνα δε με την εισήγηση Κουσουρή (68), η ενέργεια που 

απαιτείται μπορεί να επιτευχθεί με τη βοήθεια ανεμόμυλων (εκ

μετάλλευση της αιολικής ενέργειας της περιοχής - επισυνάπτε

ται στην εισήγηση σχέδιο). 

β. Τα αστικά λύματα να εισέρχονται στη λίμνη περισσό

τερο διαλυμένα, με τη βοήθεια επιπλέον νερού από τον κάθε 

χρήστη. 

Εισήγηση Κουσουρή (68) 

- Εποχιακή συλλογή των φύλλων και κλάδων των δέντρων 
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που πέφτουν στα περιφερειακά, και πολλές φορές αβαθή τμήματα 

της λίμνης. OL ποσότητες αυτές του οργανικού υλικού δεν πρέ

πει να εισέρχονται στα νερά της λίμνης, γιατί επαυξάνουν το 

πρόβλημα της αναερόβιας αποικοδόμησης ο* αυτά τα τμήματα της. 

Κουσουρής κ.ά. (3) 

- Αντιμετώπιση του προβλήματος της ρύπανσης από τα 

φυτοφάρμακα και λιπάσματα που χρησιμοποιούνται στις γύρω από 

τη λίμνη καλλιεργούμενες εκτάσεις. Για το θέμα αυτό, προτεί

νονται τα εξής μέτρα: 

α. Περιορισμός και έλεγχος της χρήσης φυτοφαρμάκων και 

λιπασμάτων στις γύρω από τη λίμνη καλλιεργούμενες εκτάσεις. 

Έγγραφο ΥΠΑ Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας (65) 

β. Αποστραγγιστική τάφρος περιμετρικά της λίμνης. 

Καρβανάρης (55) 

γ. Επιμόρφωση και εκπαίδευση του γεωργικού πληθυσμού 

για τους τρόπους χρήσης και για τις απαραίτητες ποσότητες λι

πασμάτων και φυτοφαρμάκων, ώστε να αποφευχθεί η αλόγιστη χρή

ση τους. 

Καραμανίδης κ.ά. (4) 

Κουσουρής κ.ά. (3) 

δ. Να απαγορευτεί η ρίψη στη λίμνη νερών έκπλυσης των 

γεωργικών μηχανημάτων, που χρησιμοποιούνται για ψεκασμό και 

λίπανση, γιατί με αυτό που γίνεται μέχρι τώρα προστίθενται 

συνεχώς θρεπτικά και τοξικά στοιχεία στα νερά της λίμνης*. 

Κουσουρής κ.ά. (3) 

* Για το θέμα αυτό ήδη έχουν ληφθεί κάποια μέτρα από 
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Καραμανίδης κ.ά. (4) 

Σύλλογος Φίλων Περιβάλλοντος (55) 

- Αντιμετώπιση του προβλήματος της ρύπανσης εξαιτίας 

των ομβρίων νερών της πόλης. Τα νερά αυτά, μετά την απόπλυση 

των δρόμων και σπιτιών, καταλήγουν στη λίμνη, επιβαρυμένα με 

ανάλογους ρυπαντές και γαιώδη υλικά. Στο σημείο αυτό αναγκαία 

είναι η συμβολή του δήμου και των κατοίκων στην παρεμπόδιση 

μεγαλύτερης ρύπανσης των δρόμων κ.λπ. χώρων της πόλης. 

Μελέτη ΥΧΟΠ (24) 

Έκθεση Νιρκόπουλου (30) 

Βιομηχανικό Εμπορικό Επιμελητήριο (55) 

Για το σκοπό αυτόν προτείνεται από τους Γερασίμου κ.ά. 

(2), εκτός της επιβολής αυστηρών κυρώσεων, και η κατά κύριο 

λόγο, κατάλληλη διαφώτιση των κατοίκων. 

- Για την, εκτός των άλλων, αισθητική ρύπανση από τα 

τις παραλίμνιες κοινότητες. Συγκεκριμένα, η Κοινότητα Πολύ
καρπη κατασκεύασε δεξαμενή από όπου τα βυτία παίρνουν νερό 
και ξεπλένονται και έτσι δεν ρυπαίνονται τα νερά της λίμνης 
από τα 80 βυτιοφόρα οχήματα που χρησιμοποιούνται για τους 
σκοπούς αυτούς (σύμφωνα με δήλωση του προέδρου της κοινότη
τας, κατά την ενημερωτική συνάντηση των προέδρων των παραλί
μνιων κοινοτήτων και της Ομάδας Εργασίας του ΚΕΠΕ στη Νομαρ
χία Καστοριάς τον Ιούλιο του 1986). Επίσης σύμφωνα με τη με
λέτη "Πρόγραμμα Αναγνώρισης του Φυσικού Περιβάλλοντος της 
χώρας" (24), υπάρχει πρόγραμμα αποθήκευσης των υπολειμματικών 
φυτοφαρμάκων σε δεξαμενές και βόθρους απορροφητικούς, χωρίς 
όμως, όπως τονίζεται, να υπάρχουν λεπτομερή στοιχεία όπως θέ-
σ
Π» χωρητικότητα κ.λπ. 
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αστικά απορρίμματα της πόλης της Καστοριάς και των παραλί

μνιων οικισμών, προτείνεται: 

α. Διαμόρφωση χώρων για σκουπιδότοπους και μάλιστα σε 

θέσεις από τις οποίες κάθε αποχέτευση προς τη λίμνη θα είναι 

αδύνατη. 

Σύλλογος Φίλων Περιβάλλοντος (55) 

Γερασίμου κ.ά. (2) 

β. Μη διάθεση, απόρριψη ή κατάληξη απορριμμάτων στη 

λίμνη. 

Καρβανάρης (55) 

γ. Μελέτη υδατικού δυναμικού ευρύτερης λεκάνης περιο

χής Καστοριάς και υπόγειου υδροφόρου ορίζοντα, με σκοπό, με

ταξύ άλλων, την υδρογεωλογική απόθεση των απορριμμάτων. 

Τολίκα/Παπαχρήστου (55) 

δ. Δημιουργία συνδέσμων καθαριότητας ανά ορισμένες 

κοινότητες που γειτνιάζουν και εξοπλισμός τους με σύγχρονα 

απορριμματοφόρα οχή̂ ιατα για την κοινή διάθεση των απορριμμά

των σε οργανωμένους χώρους. 

Έκθεση Μιρκόπουλου (30) 

ΕΠΑ Καστοριάς β' φάση (72) 

Την ίδια, εξάλλου, μεθόδευση προτείνουν και οι Κουσου-

ρής κ.ά. (3) επισημαίνοντας ότι η Τοπική Αυτοδιοίκηση θα πρέ

πει να είναι υπεύθυνη για την αποκομιδή των απορριμμάτων από 

τους οικισμούς και τα χωριά της λεκάνης απορροής και τη μετα

φορά τους έξω από αυτήν, καθώς και για το τακτικό καθάρισμα 

των παραλίμνιων περιοχών από ξένα υλικά και υπολείμματα. 

92 



1.2. Τρόπος διαχείρισης στη διακύμανση της στάθμης της λίμνης 

- Σχετικά με την επιθυμητή στάθμη των νερών της λί

μνης, οι εκάστοτε μελετητές αναφέρουν ότι: 

α. Αυτή πρέπει να διατηρείται σταθερή κατά τις περιό

δους αναπαραγωγής των ψαριών που γεννούν στις αβαθείς περιο

χές της λίμνης. 

Εισήγηση Κουσουρή (68) 

Μελέτη ΥΧΟΠ (24) 

β. Πρέπει να επιδιωχθεί η διατήρηση της στάθμης σε πο

λύ υψηλό επίπεδο* κατά την περίοδο της ξηρασίας KOL μετά το 

τέλος Σεπτεμβρίου (έναρξη περιόδου βροχών). Έτσι τονίζεται 

ότι και ο όγκος του νερού θα αυξηθεί και οι πολίτες της πε

ριοχής θα αποφεύγουν να χτίζουν παραλίμνια. Οι οικίες που τυ

χόν οικοδομήθηκαν θα πρέπει να προστατευτούν με οικοδόμηση 

σχετικών φραγμάτων. 

Έκθεση Κουσουρή (6) 

Κουσουρής κ.ά. (3) 

Γερασίμου κ.ά. (2) 

Εισήγηση Μουρκίδη (62) 

* Από το Δήμο Καστοριάς, που έχει τη διαχείριση της 
λίμνης, μας αναφέρθηκε κατά την εκεί επίσκεψη μας (Ιούλιος 
1986) ότι έχει τεθεί σε εφαρμογή το εν λόγω μέτρο από τις αρ
χές του καλοκαιριού του 1986, με τοποθέτηση και σταθερού 
σταθμημέτρου. Πιστεύεται δε ότι ήδη υπάρχουν θετικά αποτελέ
σματα, σύμφωνα με τα αποτελέσματα μικροβιολογικών εξετάσεων 
των νερών της λίμνης. 

Σημειώνουμε ότι παρατηρήθηκαν έντονες αντιδράσεις των 
κατοίκων της παραλίμνιας ζώνης για το παραπάνω μέτρο. 
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- Για την εκροή των νερών από τη λίμνη, όταν η στάθμη 

της υπερβεί το όριο ασφαλείας, προτείνονται: 

α. Να λαμβάνεται πάντα υπόψη η πρόβλεψη της ξηρασίας, 

που έχει αποτέλεσμα την πτώση της στάθμης της λίμνης. 

Κουσουρής κ.ά. (3) 

Καραμανίδης κ.ά. (4) 

β. Η εκροή πρέπει να γίνεται τουλάχιστον μετά από 

έντονο κυματισμό και εφόσον τα νερά είναι θολωμένα. Έτσι 

επιτυγχάνεται και η βελτίωση της ποιότητας τους, αφού με τη 

μεθόδευση αυτή θα έχουμε απομάκρυνση ποσοτήτων θρεπτικών συ

στατικών. 

Γερασίμου κ.ά. (2) 

Κουσουρής κ.ά. (3) 

Εισήγηση Κουσουρή (68) 

Καραμανίδης κ.ά. (4) 

γ. Επιβάλλεται το απότομο άνοιγμα του φράγματος για 

την εκροή των νερών. Με τον τρόπο αυτόν επιτυγχάνουμε αφενός 

γρήγορη επαναφορά της στάθμης των νερών στο σταθερό ύψος και 

αφετέρου το σχηματισμό ισχυρής ροής νερού, με αποτέλεσμα τη 

μετακίνηση μεγάλων ποσοτήτων λάσπης και, κατ* επέκταση, θρε

πτικών στοιχείων. 

Γερασίμου κ.ά. (2) 

δ. Να αποφεύγεται το μεγάλης διάρκειας άνοιγμα και 

κλείσιμο του φράγματος απορροής κατά τη χειμερινή περίοδο· 

έτσι δεν θα σημειώνεται απώλεια θερμότητας που έχει αποτέλε

σμα ακόμη μικρότερες θερμοκρασίες στα νερά της λίμνης. Δηλαδή 

σκοπός μας είναι η διατήρηση όσο το δυνατόν υψηλών θερμοκρα

σιών κατά τη χειμερινή περίοδο. 

Κουσουρής κ.ά. (3) 
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Καραμανίδης κ.ά. (4) 

- EITLσιχαίνεται ότι. πρέπει να σταματήσει κάθε είδους 

αναρρόφηση νερών από τη λίμνη εξαιτίας των δυσμενών συνθηκών 

που δημιουργούνται στη λίμνη κατά περιόδους και σε συνδυασμό 

με το γεγονός ότι οι εισροές καθαρών νερών μέσα στη λίμνη εί

ναι λιγοστές. 

Έκθεση Κουσουρή (6) 

- Υπογραμμίζεται η αναγκαιότητα ύπαρξης διαθέσιμων 

νερών, με δυνατότητα εισροής χους στη λίμνη*. Η μεθόδευση αυ

τή θεωρείται αναγκαία για τους εξής λόγους: 

α. Τη διατήρηση της στάθμης της λίμνης σε υψηλό επίπε

δο κατά την άνυδρη περίοδο**. 

β. Τη διατήρηση σε χαμηλές τιμές της θερμοκρασίας του 

νερού της λίμνης κατά τη διάρκεια της καλοκαιρινής περιόδου 

(π.χ. με εισροή νερών από αρτεσιανά φρέατα). 

Κουσουρής κ.ά. (3) 

Καραμανίδης κ.ά. (4) 

γ. Τη βελτίωση της ποιότητας των νερών της λίμνης και 

τη γρηγορότερη ανανέωση τους. 

Κουσουρής κ.ά. (3) 

Καραμανίδης κ.ά. (4) 

* Η πρόταση αυτή αναφέρεται και στην εισήγηση Κουσου
ρή (68) χωρίς καμία συγκεκριμένη αιτιολόγηση. 

** Η αναγκαιότητα για το λόγο αυτόν διαφαίνεται χωρίς 

να αναφέρεται σαφώς στις διάφορες εκθέσεις, μελέτες κ.λπ., 

όπως π.χ. Κουσουρής κ.ά. (3). 
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δ. Την εφαρμογή μέτρων αύξησης της ιχθυοπαραγωγής και 

αποκατάστασης της λίμνης (βλέπε αντίστοιχα μέτρα). 

Στο σημείο αυτό πρέπει να αναφερθεί το γεγονός ότι 

σχετικά με την ανάγκη της εισόδου καθαρών νερών στη λίμνη εί

χε διατυπωθεί παλαιότερα η σκέψη να παροχετευθούν νερά του 

Αλιάκμονα. Με τη σκέψη αυτή είναι αντίθετοι όλοι σχεδόν οι 

μελετητές. Συγκεκριμένα, οι Κουσουρής κ.ά. (3), αφοϋ τονίζουν 

ότι η σκέψη αυτή πρέπει να απορριφθεί, λένε: "προτιμότερο από 

οικολογική και οικονομική άποψη είναι να διοχετευθούν στη λί

μνη νερά από αρτεσιανά φρέατα παραλίμνιων περιοχών, μετά από 

κάποια μεθόδευση". 

Οι Καραμανίδης κ.ά. (Α) απορρίπτουν την ιδέα αυτή λόγω 

του μεγάλου κόστους του έργου και προτείνουν: "να γίνει πα

ρέκκλιση του ποταμού, που περνά από το χωριό Γάβρος, και πα

ροχέτευση των νερών του στη λίμνη". 

Σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο αναφέρεται αόριστα και η Ομά

δα Μελέτης της ΕΠΑ Καστοριάς στην προκαταρκτική της Έκθεση, 

συνδέοντας την προοπτική αυτή με την κατασκευή φράγματος της 

ΔΕΗ στην Κορομηλιά. 

Σύμφωνα με πληροφορίες μας από το Υπουργείο Βιομηχα

νίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας, δεν υπάρχει μελέτη του φράγ

ματος Κορομηλιάς, όπως επικαλείται η Έκθεση της ΕΠΑ, αλλά 

μόνο μια καταρχήν διαπίστωση της δυνατότητας κατασκευής φράγ

ματος στη θέση Κορομηλιά. Οπωσδήποτε όμως μια τέτοια λύση θα 

αφορούσε απώτατο χρονικό ορίζοντα, δεδομένου ÓTL η κατασκευή 

ενός φράγματος στη θέση αυτήν έχει μικρή προτεραιότητα στο 

πρόγραμμα του Αλιάκμονα και δεν περιλαμβάνεται προς το παρόν 

στα προγράμματα της ΔΕΗ για την προσεχή 15ετία. 

Τέλος, στο σημείο αυτό πρέπει να επισημάνουμε και κά-
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ποιες άλλες προτάσεις, που σχετίζονται με το θέμα εισροής νε

ρών στη λίμνη. Αναλυτικότερα, έχουν προταθεί τα εξής: 

- Ενίσχυση παροχέτευσης πηγαίων ή ποτάμιων υδάτων στη 

λίμνη (καθαρισμός εξόδων παροχέτευσης τους). 

Έκθεση Κουσουρή (6) 

- Ενίσχυση των υπολίμνιων αναβλύσεων με διάνοιξη 

τους. Αυτή μπορεί να γίνει με ειδικά μέσα, υλικά και τρόπους 

στην περιοχή όπου υπήρχαν τέτοιες πηγές και που έχουν αποφρα-

χθεί τώρα (π.χ. απομάκρυνση με βυθοκόρο των υλικών, ιλυώδους 

σύστασης, που έχουν συγκεντρωθεί στον πυθμένα). Επίσης με ει

δική μεθόδευση να αποφευχθεί μελλοντική απόφραξη τους. 

Κουσουρής κ.ά. (3) 

Γερασίμου κ.ά. (2) 

1.3. Διατήρηση των μορφομετρικών χαρακτηριστικών της λίμνης 

Μεταξύ των μέτρων για την προστασία της λίμνης περι

λαμβάνονται και εκείνα που αποσκοπούν στο να περιορίσουν τη 

δράση φυσικών και ανθρωπογενών παραγόντων, οι οποίοι τείνουν 

να αλλοιώσουν, σε σημαντικό βαθμό πλέον, τα μορφολογικά χαρα

κτηριστικά της λίμνης. 

Από τους εκάστοτε μελετητές, για την αντιμετώπιση των 

παραγόντων αυτών (χείμαρροι κ.λπ.) έχουν προταθεί τα εξής: 

- Διευθέτηση των χειμάρρων που φέρνουν στη λίμνη φερ

τές ύλες, με κατασκευή φραγμάτων και φυτοκομικών έργων. 

Έκθεση Μιρκόπουλου (30) 
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Άλλοι μελετητές προτείνουν να μελετηθεί η διευθέτηση 

των τριών χειμάρρων που κυρίως μεταφέρουν στη λίμνη υλικά*. 

Μελέτη ΥΧΟΠ (24) 

Τέλος, άλλοι μελετητές απλώς ζητούν να περιοριστεί (με 

τεχνητά μέσα) η είσοδος στη λίμνη φερτών υλικών, τονίζοντας 

ότι έτσι αντιμετωπίζεται και το πρόβλημα της θολερότητας και 

τα κατώτερα όρια της διαφάνειας του δίσκου Secchi. 

Κουσουρής κ.ά. (3) 

- Εκτέλεση αντίδιαβρωτικών έργων και εφαρμογή αντι-

διαβρωτικών συστημάτων γεωργικής εκμετάλλευσης. Συγκεκριμένα, 

προτείνεται: "Σε περιοχές με ισχυρές κλίσεις θα πρέπει να 

προτιμάται η δασική εκμετάλλευση και με μικρές κλίσεις η 

γεωργική. Οι γεωπόνοι οφείλουν να υποδεικνύουν στους γεωργούς 

της περιοχής της λίμνης να καλλιεργούν κατά τις ισοϋψείς των 

αγρών τους και, εφόσον οικονομικά συμφέρει, με βαθύρριζες 

καλλιέργειες. 

Εισήγηση Μουρκίδη (62) 

- Απαγόρευση των τεχνητών επιχώσεων (μπαζώματα) της 

λίμνης. 

Έγγραφο ΥΠΑ Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας (65) 

Σύλλογος Φίλων Περιβάλλοντος, Καρβανάρης κ.ά. (55) 

Μελέτη ΥΧΟΠ (24) 

* Έχει ήδη προκηρυχθεί ανάλογη μελέτη από το Νομαρ
χιακό Ταμείο Καστοριάς με αντικείμενο Α' φάσης "Έρευνα παρα
γωγής και κίνησης φερτών υλών στη λεκάνη της λίμνης Καστο
ριάς, προσχώσεις λιμναίου χώρου, συνέπειες". 
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Για την αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος, άλλοι με

λετητές προτείνουν την κατασκευή περιφερειακού κρηπιδώματος. 

Συγκεκριμένα, αναφέρουν ότι: "επειδή τα μπαζώματα και κάθε 

είδους στερεές απορρίψεις συνεχίζονται από την περιοχή του 

γηπέδου μέχρι και τις παραλίμνιες στρατιωτικές εγκαταστάσεις, 

προτιμότερη λύση είναι να κατασκευαστεί εκεί περιφερειακό 

κρηπίδωμα, που να εμποδίζει την εισαγωγή ουσιών και υλικών 

μέσα στη λίμνη". 

Κουσουρής κ.ά. (3) 

1.4. Λοιπά επιμέρους προβλήματα και θέματα 

Από τις υπάρχουσες πηγές πληροφόρησης για τη λίμνη της 

Καστοριάς προκύπτουν, εκτός από τα προαναφερόμενα μέτρα προ

στασίας, ποικίλες άλλες προτάσεις για επιμέρους θέματα. Ση

μειώνουμε ότι πολλές από αυτές δεν συνοδεύονται από συγκεκρι

μένη αιτιολόγηση ή μεθόδευση, αλλά θεωρούμε απαραίτητο, γι' 

αυτό το στάδιο της εργασίας, να αναφέρουμε όλα όσα έχουν κατά 

καιρούς προταθεί για την προστασία-αποκατάσταση-αξιοποίηση 

της εν λόγω λίμνης. 

Οι προτάσεις αυτές είναι: 

- Καθάρισμα, διευθέτηση και ρύθμιση στάθμης ρέματος 

Γκιόλι. 

Καρβανάρης (55) 

Έγγραφο ΥΠΑ Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας (65) 

- Συστηματική παρακολούθηση και καταπολέμηση βασικών 

ρυπαντών. 
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Έγγραφο ΥΠΑ Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας (65) 

- Ισχύς και εφαρμογή απόφασης τμήματος υγιεινής Νο

μαρχίας Καστοριάς που αναφέρεται στο χαρακτηρισμό των νερών 

της λίμνης (για κολύμβηση και κάθε άλλη χρήση). 

Καρβανάρης (55) 

- Κατά τις περιόδους μικρής διαφάνειας και μεγάλης 

θολερότητας στα νερά της λίμνης, τουλάχιστον στις λεκάνες των 

σταθμών (Α) και (Ε) (σ.σ. βόρεια και νότια του λαιμού της 

χερσονήσου)*, θα πρέπει να αποφεύγονται οι κινήσεις των ταχύ

πλοων σκαφών, για να μην επιδεινώνουν τις ήδη δυσμενείς συν

θήκες. 

Κουσουρής κ.ά. (3) 

- Όταν ÖL τιμές της ενεργού οξύτητας (ΡΗ) των νερών 

της λίμνης ξεπερνούν τις 8,5 μονάδες για μεγάλο χρονικό διά

στημα, αυτές γίνονται δυσμενείς για τη διαβίωση των ψαριών, 

οπότε με κατάλληλη τεχνική διαχείριση θα πρέπει να προλαμβά

νονται . 

Κουσουρής κ.ά. (3) 

- Θα πρέπει να προλαμβάνεται, εμποδίζεται ή ελαττώνε

ται κάθε θερμοκρασιακή ανωμαλία (σταθερότητα μερόμιξης) που 

έχει ως αποτέλεσμα το μπλοκάρισμα της διαδικασίας αποσύνθε

σης, δημιουργία σαπροβίωσης, παραγωγή H2S και άλλων τοξικών 

Βλέπε Σχήμα 1. 
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ΣΧΗΜΑ 1 

Χάρτης της λίμνης Καστοριάς με τις ισοβαθείς 

και τους σταθμούς δειγματοληψίας 

Πηγή: Κουσουρής κ.ά. (3). 
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ουσιών, και είναι υπεύθυνη για το θάνατο των υδρόβιων οργανι

σμών και τη νέκρωση της περιοχής. 

Κουσουρής κ.ά. (3) 

- Προτείνεται η προστασία των μυοκαστόρων και των 

πτηνών της λίμνης. 

Καρβανάρης (55) 

Για το ίδιο θέμα τονίζεται, σε άλλη μελέτη, ότι επι

βάλλεται η άμεση και αμέριστη παροχή προστασίας στα μετανα

στευτικά και ενδημικά πτηνά όλης της γύρω από τη λίμνη περιο

χής. 

Γερασίμου κ.ά. (2) 

- Προτείνεται η δημιουργία Μουσείου Φυσικής Ιστορίας, 

εμπλουτισμένου με δείγματα όλων των οργανισμών που ζουν στη 

λίμνη και στη γύρω ορεινή περιοχή (ιχθύς, πτηνά κ.λπ.). 

Γερασίμου κ.ά. (2) 

- Επίσης προτείνεται η δημιουργία ζωολογικού πάρκου 

γουνοφόρων ζώων, μοναδικού στον κόσμο. 

Γερασίμου κ.ά. (2) 

- Να γίνει δενδροφύτευση της περιοχής του βουνού* KOL 

* Η δενδροφύτευση του βουνού έχει ήδη αρχίσει, με 
πρωτοβουλία της Διεύθυνσης Δασών της νομαρχίας. Επίσης θέλου
με να επισημάνουμε ότι η προτεινόμενη δενδροφύτευση θα έχει 
επιπλέον ως θετικό αποτέλεσμα τον περιορισμό της διάβρωσης 
του εδάφους. 

102 



όλης της παραλίμνιας ζώνης, που είναι χέρσα και ακάλυπτη (AL-

σπηλιό-Φράγμα-Μαυροχώρι). Σκοπός του έργου αυτού είναι η δη

μιουργία ενός πάρκου, όπου θα βρίσκουν καταφύγιο για διαβίωση 

και πολλαπλασιασμό πολλά είδη πτηνών και ζώων. Το πάρκο αυτό 

θα αποτελέσει αφενός πόλο αναψυχής των κατοίκων της γύρω πε

ριοχής, αφετέρου αντικείμενο τουριστικής και εκπαιδευτικής 

αξιοποίησης. 

Γερασίμου κ.ά. (2) 

- Τονίζεται ότι το τρίγωνο Καστοριά-Φλώρινα-Πρέσπες 

μπορεί να αποτελέσει ένα ενιαίο Εθνικό Πάρκο, όπου θα παρέχε

ται κάθε δυνατή προστασία (τεχνητή χειμερινή εκτροφή, φυσικός 

πολλαπλασιασμός κ.λπ.) στα ζώα και πτηνά της περιοχής που 

ζουν σε άγρια ή ημιάγρια κατάσταση. Και η πρόταση αυτή έχει 

στόχο την ενίσχυση του χειμερινού και θερινού τουρισμού, σύμ

φωνα με το πρότυπο των SIimbridge και Yellow Stone των ΗΠΑ. 

Για την υλοποίηση αυτής της προστασίας, απαιτείται η συνεργα

σία και βοήθεια των οργανισμών: FAO, OECD, World Wildlife 

Fund και International Union for Nature Conservation and 

Natural Resources. 

Γερασίμου κ.ά. (2) 

- Απαιτείται να τροποποιηθούν οι παραδοσιακές τεχνι

κές, οι οικογενειακές και τοπικές πρακτικές στις γεωργοκτηνο-

τροφικές ασχολίες, στην αλιεία και στις άλλες δραστηριότητες 

της περιοχής, σύμφωνα με τα σύγχρονα επιστημονικά δεδομένα, 

την κατάσταση της λίμνης και τις απαιτήσεις της αγοράς. 

Κουσουρής κ.ά. (3) 
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- Σύσταση μόνιμης επιτροπής από υπαλλήλους της Υγειο

νομικής και Κτηνιατρικής Υπηρεσίας με σκοπό αφενός τη συνεχή 

επίβλεψη και παρακολούθηση του βαθμού μόλυνσης των νερών της 

λίμνης και αφετέρου την έγκαιρη επισήμανση ασθενειών στα κα

ταναλισκόμενα είδη ψαριών και άλλων υδρόβιων ειδών. 

Γερασίμου κ.ά. (2) 

- Η διατήρηση του τοπίου και η μελλοντική ανάπτυξη 

της περιοχής είναι δυο θέματα που απασχόλησαν τους μελετητές 

της ΕΠΑ. Κρίνουμε σκόπιμο στο σημείο αυτό να παραθέσουμε τις 

απόψεις και θέσεις τους, όπως αυτές έχουν διατυπωθεί : 

"Ένα σημείο που οι μελετητές κρίνουν σκόπιμο να θίξουν 

είναι το θέμα της διατήρησης του τοπίου σε όλη την παραλίμνια 

περιοχή, αλλά και στην ίδια τη λίμνη. Στο θέμα αυτό θα πρέπει 

να υπάρξει συνεργασία και από κοινού αντιμετώπιση από όλους 

τους παραλίμνιους ΟΤΑ". 

ΕΠΑ β' φάση (72) 

"Πέρα από τις τυπικές εκτιμήσεις για τη μελλοντική 

έκταση της Καστοριάς και των άλλων οικισμών της περιοχής, 

πρέπει να συνεκτιμηθεί και ποια πληθυσμιακά μεγέθη μπορούν να 

"σηκώσουν" οι ακτές της λίμνης, χωρίς να καταρρεύσουν κάποιες 

αλυσίδες συστημάτων που δεν αναπληρώνονται. 

Με κανένα τρόπο δεν θα έπρεπε να ενθαρρυνθεί μία ανά

λογη γραμμική ανάπτυξη στην περίμετρο της λίμνης, είτε σε συ

νέχεια με αυτή που ήδη υπάρχει είτε αλλού. 

Αν η αστική ανάπτυξη κατά μήκος της παραλίμνιας ζώνης 

θα έχει οπωσδήποτε αρνητικές επιπτώσεις στη λίμνη, ανάλογες 

επιπτώσεις θα έχει και η ανεξέλεγκτη επέκταση εντατικών καλ

λιεργειών στην περίμετρο της." 
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ΕΠΑ α' φάση (47) 

- Καθορισμός σταθερών ορίων (μέγιστο-ελάχιστο) στα 

οποία θα κυμαίνεται η στάθμη της λίμνης. 

'Εγγραφο ΥΠΑ Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας (65) 

- Σύνταξη και καθιέρωση κανονισμού λειτουργίας και 

όρων χρήσης της λίμνης για κάθε μορφή δραστηριότητας. 

Έγγραφο ΥΠΑ Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας (65) 

- Συνεργασία τοπικών παραγόντων με ιδρύματα ή υπηρε

σίες προστασίας του περιβάλλοντος (ακόμη και του εξωτερικού). 

ΚαραμανΙδης κ.ά. (4) 

- Να προηγείται η σύνταξη μελέτης για τις επιπτώσεις 

στο οικοσύστημα της λίμνης κάθε προγραμματιζόμενου έργου στη 

λεκάνη απορροής της. 

Καραμανίδης κ.ά. (4) 

Για το ίδιο θέμα, άλλοι μελετητές τονίζουν ότι: "Ο

ποιαδήποτε παρέμβαση στο λιμναίο σύστημα και τη λεκάνη απορ

ροής του, και κάθε προγραμματιζόμενο αναπτυξιακό έργο στον εν 

λόγω χώρο θα πρέπει να τύχει ιδιαίτερης μελέτης σε πολυδιά

στατο επίπεδο". 

Κουσουρής κ.ά. (3) 

- Διεύρυνση διοίκησης οργάνου διαχείρισης-εκμετάλλευ-

σης της λίμνης. 

Καρβανάρης (55) 

Για το θέμα της διοίκησης, άλλοι μελετητές προτείνουν 
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την Ιδρυση ειδικού τοπικού φορέα προστασίας και ανάπτυξης της 

λίμνης. 

Καραμανίδης κ.ά. (4) 

Έγγραφο ΥΠΑ Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας (65) 

Για το ίδιο ζήτημα, άλλοι προτείνουν: "Δημιουργία δια

χειριστικού οργάνου για τη λεκάνη απορροής της λίμνης με συμ

μετοχή της τοπικής αυτοδιοίκησης, των επαγγελματιών και ερα

σιτεχνών ψαράδων και της ένωσης γεωργικών συνεταιρισμών. Το 

διαχειριστικό αυτό όργανο θα ελέγχει κάθε μορφή δραστηριότη

τας μέσα στην εν λόγω λεκάνη". 

Κουσουρής κ.ά. (3) 

- Τέλος, προτείνεται μια συνολική μελέτη της λίμνης 

που θα εξετάζει όλα τα φυσικο-χημικά και βιολογικά χαρακτηρι

στικά της, τη φύση και χημική σύσταση του ιζήματος, την ύπαρ

ξη και συγκέντρωση βαρέων μετάλλων στα νερά και ιζήματα, 

απορρυπαντικά και όλους τους άλλους ρυπαντές. Η μελέτη αυτή 

να γίνει με συντονισμένο τρόπο υπό την αιγίδα της νομαρχίας. 

Βασιλικιώτης (55) 

2. Ειδικά μέτρα επέμβασης στο λιμναίο οικοσύστημα 

Καστοριάς με σκοπό την αναγέννηση της λίμνης 

Οι μελετητές, που κατά καιρούς ασχολήθηκαν με τη λίμνη 

Καστοριάς, έχουν προτείνει, για την αποκατάσταση της, διάφορα 

μέτρα επέμβασης στο εν λόγω οικοσύστημα. 

Τα μέτρα αυτά έχουν στόχο: 

2.1. Περιορισμό της βιομάζας. 

2.2. Απομάκρυνση του επιφανειακού ιζήματος του πυθμένα. 
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2.3. Αερισμό των νερών της λίμνης 

- Οξυγόνωση επιφανειακών νερών 

- Οξυγόνωση υπολιμνίου. 

2.4. Ανανέωση των νερών του υπολιμνίου. 

2.5. Μηχανικό καθαρισμό των νερών της λίμνης. 

Επισημαίνουμε ότι δεν υπάρχει ταύτιση απόψεων για όλα 

τα προαναφερόμενα μέτρα και ότι αυτά δεν προτείνονται πάντα 

με την ίδια μεθόδευση. 

2.1. Περιορισμός της βιομάζας 

0 περιορισμός της βιομάζας προτείνεται να γίνει με μια 

μεγάλη ποικιλία μέσων και μεθοδεύσεων που συνοψίζονται ως 

εξής: 

- Συλλογή και απομάκρυνση του επιφανειακού φυτοπλα-

γκτου κατά τις περιόδους της μαζικής ανάπτυξης (water bloom). 

Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με ειδικές κατασκευές και συσκευές, 

είτε με τη βοήθεια βάρκας είτε από τη στεριά. Συγκεκριμένα 

προτείνονται : 

α. Δύο τουλάχιστον πλωτά μέσα να εφοδιαστούν με ειδι

κές αναρροφητικές αντλίες. 

Κουσουρής κ.ά. (3) 

β. Να χρησιμοποιηθούν πλωτοί φραγμοί, ανάλογοι με αυ

τούς που χρησιμοποιούνται για την αντιμετώπιση πετρελαιοκηλί

δων* . 

* Η μέθοδος αυτή παρέμβασης υιοθετήθηκε καταρχήν από 
τη νομαρχία το 1986. 
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Εισήγηση Κουσουρή (68) 

γ. Μια κατασκευή που περιλαμβάνει μία βάρκα, μία τρα

πεζοειδή λεκάνη, μία ανοιχτή στη βάση λεκάνη, μία δεξαμενή 

συλλογής φυτοπλαγκτού, μία αντλία φυτοπλαγκτού και μία αντλία 

διοχέτευσης αέρα (βλέπε Σχήμα 2). 

Εισήγηση Κουσουρή (68) 

Η συλλογή και απομάκρυνση του επιφανειακού φυτοπλα

γκτού προτείνεται και από τους: 

Καραμανίδης κ.ά. (4) 

Έγγραφο ΥΠΑ Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας (65) 

- Καταπολέμηση της ανάπτυξης του φυτοπλαγκτού με ορ

γανικά άλατα του χαλκού. 

Η μεθόδευση αυτή, την οποία προτείνει ο Καθηγητής κ. 

Μουρκίδης, ήδη έχει εφαρμοστεί από τον ίδιο στη λίμνη της Κα

στοριάς, σε πειραματικό όμως στάδιο, με θετικά αποτελέσματα. 

'Οπως δε αναφέρει ο ίδιος, η μέθοδος αυτή έχει χρησιμοποιη

θεί, με πολύ καλά αποτελέσματα, σε πολλές λίμνες της Ευρώπης 

και Αμερικής. 

Μουρκίδης (99) 

- Περιοδικό κόψιμο και απομάκρυνση της παρόχθιας και 

υδρόβιας μακροφυτικής βλάστησης, κυρίως δε του Fragmites 

(κοινώς καλάμι). 

Αυτή πρέπει να εφαρμοστεί κυρίως στις παράκτιες περιο

χές, όπου παρατηρείται μαζική ανάπτυξη αυτής της βλάστησης. 

Κουσουρής κ.ά. (3) 

Έκθεση Κουσουρή (6) 

Έγγραφο ΥΠΑ Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας (65) 
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Καρβανάρης (55) 

- Εισαγωγή και προσαρμογή φυτοπλαγκτονοφάγων και φυ

τοφάγων ψαριών με σκοπό αφενός τον περιορισμό της υπερβολικής 

υδροχαρούς βλάστησης και αφετέρου την αύξηση της ιχθυοπαραγω-

γής· 

Για το σκοπό αυτό, προτείνεται η εκτροφή των κυπρίνων 

και μάλιστα των ειδών: 

α. Cyprimis ctenopharyngodon ideus, δεδομένου ότι οκτώ 

και μόνο άτομα αυτού του είδους έχουν τη δυνατότητα να κατα

στρέψουν τελείως μια πυκνή υδροχαρή βλάστηση ηλικίας ενός 

χρόνου. 

β. Hypophtalmichtis molitrix (αργυρόχρους κυπρίνος) 

που τρέφεται με είδη φυτοπλαγκτού (μικροσκοπικά φύκη). 

γ. Cyprinos carpio που ήδη εκτρέφεται (σύμφωνα πάντα 

με το μελετητή). 

Αναφέρεται επίσης ÓTL η εκτροφή και η αύξηση του πλη

θυσμού των κυπρίνων θα έχει σημαντική συμβολή στην εξυγίανση 

της υδάτινης μάζας KOL από την άποψη του αερισμού του βυθού, 

δεδομένου ότι αυτοί αναμοχλεύουν τη λάσπη του βυθού για ανα

ζήτηση τροφής. Μάλιστα από τα προαναφερθέντα είδη, το Cypri

mis carpio χαρακτηρίζεται εντονότερα από αυτήν τη συνήθεια. 

Γερασίμου κ.ά. (2) 

Εισήγηση Φώτη (70) 

- Εισαγωγή και ελεύθερη εκτροφή κατ' αποικίες του 

γουνοφόρου χορτοφάγου ζώου νούτρια η μυοκάστορος* (Myokastor 

* Από νεότερη μελέτη προκύπτει ότι έχει ήδη γίνει ο 
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coypus mol). 

Η εκτροφή αυτού του ζώου προτείνεται ως επιβεβλΓρένη 

για δύο λόγους- αφενός λόγω της ικανότητας του να καταστρέφει 

την υδροχαρή χλωρίδα (με αποτέλεσμα την εξυγίανση του λιμναί

ου βυθού), και αφετέρου λόγω της ενεργειακής επίπτωσης που θα 

ασκήσει στον οικονομικοκοινωνικό παράγοντα των παραλίμνιων 

πληθυσμών. OL μελετητές αναφέρουν ότι οι μυοκάστορες έχουν 

την ικανότητα να καθαρίζουν το βυθό ενός ιχθυοτροφείου από τα 

οργανικά υπολείμματα μέσα σε διάστημα λίγων εβδομάδων και να 

επιδρούν στ&ιαντικά στην αύξηση της ιχθυοπαραγωγής. Η αύξηση 

ανέρχεται σε δύο χιλιόγραμμα (2 Kgr.) ιχθύων κατά κεφαλήν εκ-

τρεφόμενου μυοκάστορα. Επίσης τα ζώα αυτά προσφέρουν στον άν

θρωπο το πολύτιμο γουνοφόρο δέρμα, το εύγευστο κρέας και τα 

πολύτιμα υποπροϊόντα τους, όπως δόντια, ουρά κ.λπ., για την 

κατασκευή κομψοτεχνημάτων. 

Γερασίμου κ.ά. (2) 

- Εμπλουτισμός της λίμνης με φυτοφάγα πτηνά, με απώ

τερο βέβαια σκοπό την καταστροφή και τον περιορισμό της υδρο

χαρούς βλάστησης. 

προτεινόμενος εμπλουτισμός με μυοκάστορες, αλλά τα αποτελέ
σματα του θεωρούνται επιζήμια. Συγκεκριμένα, αναφέρεται ÓTL: 
"Από έγγραφο της Νομαρχίας Καστοριάς φαίνεται ότι έγινε εισα
γωγή μυοκαστόρων στη λίμνη κρυφά, από άγνωστο άτομο, και ότι 
ο πολλαπλασιασμός τους και η εξάπλωση τους θεωρούνται επιζή
μια". 

Μελέτη ΥΧΟΠ (24) 

Τέλος, σε άλλη πιο πρόσφατη εισήγηση προτείνεται η 
προστασία των μυοκαστόρων της λίμνης. 

Καρβανάρης (55) 
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Για το λόγο αυτό, προτείνεται να εισαχθούν στο βιότο

πο της λίμνης τα είδη: Netta rufina (χήνα η χρυσόραμφος) και 

Cygnus olor (κύκνοι)· (τα είδη αυτά είχαν παλαιότερα εισαχθεί 

στο έλος του Άγρα Εδέσσης). 

Σχετικά με το θέμα αυτό, τονίζεται επίσης ότι επιβάλ

λεται η αμέριστη προστασία των ήδη ενδημικών και μεταναστευ

τικών πτηνών της περιοχής και ότι τα υδρόβια πουλιά και ζώα 

μπορούν να αποτελέσουν πόλο έλξης για τον τουρισμό, την επι

στημονική μελέτη και την επιμόρφωση διάφορων ομάδων πληθυ

σμού. 

Παρόμοια παραδείγματα εμπλουτισμού έχουμε στο Slim-

bridge της Αγγλίας, στο Knokke του Βελγίου, στις ΗΠΑ κ.ά. Οι 

εμπλουτισμοί βέβαια αυτοί, που είναι στενά συνδεμένοι με την 

ύπαρξη υδρόβιολογικών ιδρυμάτων έρευνας, απέδωσαν με πολλα

πλούς τρόπους σημαντικούς οικονομικούς πόρους (τα έσοδα τους 

ανέρχονται σε πολλές χιλιάδες δολάρια ετησίως) και αναφέρο

νται ως παράδειγμα περιφερειακής οικονομικής ανάπτυξης. 

Γερασίμου κ.ά. (2) 

Παρατήρηση 

Στο σημείο αυτό θεωρούμε απαραίτητο να επισημάνουμε, 

σχετικά με τους προτεινόμενους εμπλουτισμούς, τα εξής: 

- Στις εργασίες άλλων μελετητών διαφαίνεται κάποια 

επιφύλαξη για την εισαγωγή και εκτροφή στη λίμνη υδρόβιων 

ζώων (ψάρια, πτηνά, θηλαστικά) που είναι ξένα προς το βιότοπο 

της. Συγκεκριμένα, αναφέρεται ότι: "Αυστηρά απαγορευτική θα 

πρέπει να είναι η είσοδος στη λίμνη υδρόβιων ζώων, που προέρ

χονται από οποιαδήποτε περιοχή και αυτό, για να προληφθεί η 
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διαταραχή της επιδημιολογικής ισορροπίας των πληθυσμών της 

λίμνης". 

Εισήγηση Φώτη (70) 

Κουσουρής κ.ά. (3) 

- Εξάλλου, άλλοι μελετητές ζητούν "να γίνει σοβαρή 

μελέτη για τη ρίψη ή όχι ψαριών, πτηνών ή άλλων ζώων στη λί

μνη και μέχρι τότε να σταματήσει κάθε σχετική δραστηριότητα". 

Μελέτη ΥΧΟΠ (24) 

- Τέλος, πρέπει να ληφθεί υπόψη και να ερευνηθεί ποι

κιλοτρόπως το γεγονός (που ήδη έχουμε επισημάνει) ότι από 

πολλούς θεωρείται επιζήμιος ο μέχρι τώρα εμπλουτισμός και 

πολλαπλασιασμός των μυοκαστόρων στη λίμνη της Καστοριάς. Αξί

ζει να αναφέρουμε ότι προσπαθήσαμε να βρούμε στοιχεία για το 

πώς, από ποιον και πότε έγινε αυτός ο εμπλουτισμός, χωρίς 

όμως κανένα θετικό αποτέλεσμα. Δεν βρήκαμε ούτε το σχετικό 

έγγραφο της νομαρχίας στο οποίο αναφέρονται οι ίδιοι μελετη

τές. 

2.2. Απομάκρυνση του επιφανειακού ιζήματος του πυθμένα 

Στόχος αυτής της παρέμβασης θα ήταν να εμποδιστεί ο 

εμπλουτισμός των νερών της λίμνης με φωσφορικά και άλλα θρε

πτικά άλατα. Εξάλλου, όπως επισημαίνουν οι Γερασίμου κ.ά. 

(2), έτσι θα πετυχαίναμε και τη διάνοιξη των υπολιμναίων πη

γών και την .εκβάθυνση της λίμνης. 

Η αναρρόφηση αυτού του λεπτόκοκκου υλικού του ιζήματος 

προτείνεται να γίνει εναλλακτικά: 

112 



- μόνο σε ορισμένες ευαίσθητες περιοχές, 

- σε όλο το μήκος της εσωτερικής περιμέτρου της λίμνης, 

- σε όλη την έκταση της λίμνης 

με ειδικά βυτιοφόρα οχήματα εφοδιασμένα με αναρροφητικές 

αντλίες, με βυθοκόρο με ειδικά πλωτά μέσα ή με ειδικές συ

σκευές όπως η προτεινόμενη από τον Κουσουρή (βλέπε Σχήμα 3). 

Τονίζεται ότι η απομάκρυνση του ιζήματος πρέπει να γί

νει με σωστό τρόπο, χωρίς να διαταραχθεί ο πυθμένας. Τέλος, 

μερικοί μελετητές επισημαίνουν ότι η υλοποίηση αυτού του μέ

τρου είναι πολυδάπανη. 

Γερασίμου κ.ά. * (2) 

Κουσουρής κ.ά. (3) 

Καραμανίδης κ.ά. (4) 

Εισήγηση Μουρκίδη (62) 

Εισήγηση Κουσουρή (68) 

Σχετικά με το θέμα αυτό, προτείνεται και "η μετακίνηση 

μέρους της μαύρης λάσπης. Η μεθόδευση αυτή προτείνεται για 

ορισμένες περιοχές, απαιτεί ειδικά πλωτά συστήματα, είναι 

εξαιρετικά δαπανηρή και χρειάζεται ειδικευμένο προσωπικό'·. 

Κουσουρής κ.ά. (3) 

2.3. Αερισμός των νερών της λίμνης 

Η προτεινόμενη αυτή μέθοδος αποτελεί το κύριο πεδίο 

διαφωνίας μεταξύ των διάφορων μελετητών και περιλαμβάνει δύο 

κυρίως παραμέτρους, που είναι: 

- η οξυγόνωση των επιφανειακών νερών και 

- η οξυγόνωση του υπολιμνίου. 
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ΣΧΗΜΑ 2 ΣΧΗΜΑ 3 

Μετακίνηση Μετακίνηση 

επιφανειακού φυτοπλαγκτοϋ λεπτόκοκκου υλικού 

Σημ.Σχ.2: Με την απεικονιζόμενη κατασκευή μετακινείται το 
επιφανειακό φυτοπλαγκτό κατά τις περιόδους της μα
ζικής του ανάπτυξης. Η βάρκα συνδέεται με την τρα
πεζοειδή λεκάνη (1) μέσα στην οποία υπάρχει η ανοι
χτή στη βάση της λεκάνη (2). Μέσα στη βάρκα θα 
υπάρχει δεξαμενή για τη συλλογή του φυτοπλαγκτοϋ, 
καθώς και αντλία που θα συλλέγει το φυτοπλαγκτό και 
αντλία που θα διοχετεύει αέρα στη βάση της λεκάνης 
(1) με το σωλήνα (3). Η βάρκα κινείται προς τη δι
εύθυνση του βέλους (4). 

Σημ.Σχ.3: Μεθόδευση με την οποία μετακινείται το λεπτόκοκκο 
υλικό του πυθμένα χωρίς να γίνεται ανάδευση με το 
νερό της λίμνης. 

Πηγή: Κουσουρής (68). 
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- Οξυγόνωση επιφανειακών νερών 

Σχετικά με την ανάγκη, τον τρόπο και την έκταση αυτής 

της οξυγόνωσης, οι γνώμες και OL προτάσεις των μελετητών ποι

κίλουν και μάλλον διίστανται. Συγκεκριμένα, αναφέρονται τα 

εξής: 

α. "Σε ορισμένες δυσμενείς περιόδους, όπως το καλοκαί

ρι, στις αρχές φθινοπώρου και το χειμώνα, και ειδικά στις λε

κάνες των σταθμών (Α) και (Ε), είναι δυνατό η οξυγόνωση των 

νερών να προωθηθεί με μηχανικά μέσα, κάτω όμως από ορισμένες 

προϋποθέσεις, ώστε να μη χειροτερεύσει η ποιότητα των νερών 

της λίμνης" (σ.σ. οι σταθμοί (Α) και (Ε) βρίσκονται βόρεια 

και νότια του λαιμού της χερσονήσου της πόλης της Καστοριάς, 

βλέπε Σχήμα 1). 

Κουσουρής κ.ά. (3) 

β. "'Αμεσης προτεραιότητας είναι η οξυγόνωση των πε

ριοχών εκβολής αγωγών αποχέτευσης και γενικά περιοχών με χα

μηλές συγκεντρώσεις σε D.O. (σ.σ. διαλυμένο οξυγόνο), χρησι

μοποιώντας δίκτυο σωληνώσεων ...." 

Καραμανίδης κ.ά. (4) 

γ. "... η ενίσχυση της προσφοράς οξυγόνου σ' αυτά 

(σ.σ. στα νερά της λίμνης) είναι πρωταρχικής σημασίας, για τη 

διάσπαση με οξειδωτικές επεξεργασίες του συσσωρευμένου, φυσι

κώς ή τεχνητώς, οργανικού υλικού του πυθμένα". 

Έκθεση Κουσουρή (6) 

δ. "Αύξηση του αναεροβίου στρώματος της λίμνης δεν 

προβλέπω για τα πέντε επόμενα έτη, επομένως δεν βρίσκω απα

ραίτητο τον αερισμό της λίμνης ....". 

Εισήγηση Μουρκίδη (62) 

ε. "Παλαιότερα λειτουργούσαν στη λίμνη δύο πλωτά συ-
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ντριβάνια για την οξυγόνωση των νερών της· λόγω όμως του μι

κροί) βάθους των νερών η λειτουργία τους αναδεύει το ίζημα του 

πυθμένα και έτσι εμπλουτίζονται τα νερά με θρεπτικά υλικά. 

Για το λόγο αυτό, διεκόπη η λειτουργία τους και συνιστάται να 

μην επαναληφθεί". 

Κουσουρής κ.ά. (3) 

Καραμανίδης κ.ά. (4) 

στ. "Προτείνεται η επαναλειτουργία των συντριβανιών, 

εφόσον αυτά δεν ανακατεύουν τον πυθμένα και δεν δημιουργούν 

μεγαλύτερη θολερότητα στη γύρω περιοχή". 

Εισήγηση Κουσουρή (68) 

ζ. Τέλος τονίζεται ότι "... η ανάδευση του συνόλου των 

υδάτων της λίμνης, κατά την περίοδο της στρωματώσεώς τους, 

πρέπει να αποφεύγεται για να μην δημιουργηθεί καταστροφική 

παραγωγή φυτοπλαγκτού, με δυσμενή επακόλουθα για το οικοσύ

στημα". 

Έκθεση Κουσουρή (6) 

- Οξυγόνωση του υπολιμνίου (βαθύτερα στρώματα νερού 

κοντά στον πυθμένα) 

α. Προτείνεται η οξυγόνωση του υπολιμνίου χωρίς να 

διασπαστεί η στρωμάτωση. Αυτή η μεθόδευση εφαρμόζεται στις 

βαθύτερες περιοχές και μπορεί να γίνει με ειδικές συσκευές ή 

κατασκευές-

Κουσουρής κ.ά. (3) 

β. Επίσης προτείνεται η διάσπαση της στρωμάτωσης του 

νερού, εποχιακά και στα σημεία όπου παρατηρείται. Η μεθόδευση 

αυτή απαιτεί την εισροή πεπιεσμένου αέρα, μέσω διάτρητων σω

λήνων, στον πυθμένα της λίμνης. 
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Κουσουρής κ.ά. (3) 

Καραμανίδης κ.ά. (4) 

y. Τέλος, πρέπει να τονίσουμε ότι τον αερισμό του υπο

λιμνίου δεν τον απορρίπτει, χωρίς όμως και να τον προτείνει, 

ο Καθηγητής κ. Μουρκίδης (62). Συγκεκριμένα, αναφέρει ότι: 

"... δεν βρίσκω απαραίτητο τον αερισμό της λίμνης. Αυτό βέ

βαια δεν σημαίνει ότι ο αερισμός του υπολιμνίου θα κάνει κα

κό." 

2.4. Ανανέωση των νερών του υπολιμνίου 

Η ανανέωση του υπολιμνίου επιτυγχάνεται με την απομά

κρυνση των νερών του και την αντικατάσταση τους από καθαρά 

νερά (π.χ. αρτεσιανά). 0 σκοπός αυτού του μέτρου είναι η απο

μάκρυνση μεγάλων ποσοτήτων φωσφορικών, η αραίωση των άλλων 

θρεπτικών στοιχείων και γενικά η ανανέωση του υπολιμνίου με 

καθαρά και οξυγονωμένα νερά. 

,Η επέμβαση αυτή προϋποθέτει περίσσεια νερών, που θα 

αναπληρώσουν εκείνο που μετακινείται, KOL πρέπει να γίνει χω

ρίς διαταραχή του πυθμένα της λίμνης. 

Για την υλοποίηση αυτής της επέμβασης προτείνονται: 

α. Να γίνει με υδραυλικό σιφώνιο, σε ευαίσθητες περιο

χές και σε ορισμένες περιόδους. 

Εισήγηση Κουσουρή (68) 

β. Να γίνει με ειδικά αναρροφητικά βυτιοφόρο οχήματα, 

ειδικά στον εσωτερικό δακτύλιο της λίμνης και κατά τη διάρ

κεια δυσμενών συνθηκών για την υδρόβια ζωή. 

Κουσουρής κ.ά. (3) 

Καραμανίδης κ.ά. (4) 
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γ. Να γίνεται κάθε Αύγουστο και οι μετρήσεις να δεί

χνουν πότε θα σταματήσει. Συγκεκριμένα, υπάρχει η ακόλουθη 

πρόταση: "Αντικατάσταση του νερού του υπολιμνίου τον Αύγουστο 

του 1986, με αρτεσιανό νερό και με διατήρηση της στάθμης σε 

λογικά υψηλά επίπεδα". 

Εισήγηση Μουρκίδη (62) 

δ. Όταν τα νερά τόσο μέσα στη λεκάνη όσο και εκτός 

αυτής είναι ελάχιστα, τότε προτείνεται η άντληση του νερού 

από το υπολίμνιο, η οξυγόνωση του και η επαναφορά του στη θέ

ση άντλησης. Το κόστος της τεχνικής αυτής είναι μεγάλο. 

Κουσουρής κ.ά. (3) 

Καραμανίδης κ.ά. (4) 

2.5. Μηχανικός καθαρισμός των νερών της λίμνης 

0 μηχανικός καθαρισμός των νερών της λίμνης μπορεί να 

γίνει με άντληση και φιλτράρισμα τους μέσω της άμμου που 

υπάρχει σε κατάλληλες αμμώδεις περιοχές, γύρω από τη λίμνη. 

Εισήγηση Κουσουρή (68) 

3. Μέτρα για την αύξηση της ιχθυοπαραγωγής 

της λίμνης 

Τα μέτρα που αναφέρονται στην προστασία και βελτίωση 

της ιχθυοπαραγωγής της λίμνης Καστοριάς αποσκοπούν αφενός 

στην τόνωση της ιχθυοπαραγωγής και αφετέρου στην αντιμετώπιση 

προβλημάτων που επιδρούν στους ιχθυοπληθυσμούς και κατ' επέ

κταση στην ιχθυοπαραγωγή της λίμνης. 

Κύρια πηγή για το τμήμα αυτό του Σημειώματος αποτέλεσε 
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η Εισηγητική Έκθεση του Γ. Φώτη στην Επιστημονική Συνάντηση 

του Νοεμβρίου του 1985 (συμπληρωματικά, βλέπε υποσημείωση στο 

τέλος του κειμένου). 

- Για την τόνωση της ιχθυοπαραγωγής προτείνονται : 

α. Ετήσια ενίσχυση του ιχθυοπληθυσμού με την αναπαρα

γωγή γηγενών ψαριών σε τεχνητές λεκάνες και μάλιστα στις πε

ριοχές Δισπηλιού ή Μαύροβου. Πρέπει να τονιστεί ότι αυτή η 

μέθοδος έχει ήδη εφαρμοστεί, με πολύ καλά αποτελέσματα, από 

Θετίας και πλέον στην περιοχή Διαλαμπής του Νομού Ροδόπης, με 

την υπόδειξη και επίβλεψη του ίδιου φορέα και μελετητή που 

την προτείνουν και για τη λίμνη της Καστοριάς. Προσφέρονται 

δε να μεταφέρουν αυτούσια την τεχνογνωσία του τρόπου αυτού 

της αναπαραγωγής και εδώ. 

Εισήγηση Φώτη (70) 

β. Προστασία των περιοχών φυσικής αναπαραγωγής των ψα

ριών. Τέτοιες περιοχές είναι το Δισπηλιό, η Κρεστίνη κ.λπ. 

Εισήγηση Φώτη (70) 

γ. Να συστηματοποιηθούν οι τοποθετήσεις κλάδων (πελαϊ-

σια) ή άλλων τεχνητών μέσων, σε κατάλληλες περιοχές, για την 

αναπαραγωγή ορισμένων ειδών ψαριών. 

Εισήγηση Φώτη (70) 

δ. Ενίσχυση του ιχθυοπληθυσμού με την εισαγωγή και 

προσαρμογή ψαριών ή φυτοπλαγκτονοφάγων ψαριών. 

Εισήγηση Φώτη (70) 

Εισήγηση Καρβανάρη (55) 

Πρέπει να τονιστεί ότι η μεθόδευση αυτή προτείνεται 

και από άλλους μελετητές, αλλά με κύριο σκοπό τον περιορισμό 

της βιομάζας-φυτοπλαγκτού (βλέπε 2.1.). 
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ε. Ίδρυση ιχθυογεννητικού σταθμού και ανάπτυξη της 

L χθυοκαλ λιέργει ας. 

Καρβανάρης (55) 

Έγγραφο ΥΠΑ Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας (65) 

στ. Τέλος, τονίζεται ότι για τη βελτίωση της ιχθυοπαρα-

γωγής χρειάζεται επισταμένη ιχθυολογική μελέτη για τους ιχθυ

οπληθυσμούς της λίμνης και ότι τα προτεινόμενα μέτρα αποσκο

πούν στην προσωρινή αντιμετώπιση του προβλήματος. 

Εισήγηση Φώτη (70) 

- Για την αντιμετώπιση των παραγόντων ΐϊου επιδρούν 

στους ιχθυοπληθυσμούς της λίμνης, προτείνονται αφενός μέτρα 

για την αλιευτική διαχείριση και αφετέρου μέτρα για τη βελτί

ωση των φυσικο-χημικών και βιολογικών παραγόντων που επιδρούν 

σε αυτούς. 

Ειδικότερα για την αλιευτική διαχείριση της λίμνης, 

προτείνονται: 

α. 'Ελεγχος KOL των ερασιτεχνών ψαράδων που διαθέτουν 

πλωτά μέσα, εργαλεία ψαρέματος κ.λπ. 

Εισήγηση Φώτη (70) 

β. Τροποποίηση των παραδοσιακών τεχνικών αλιείας. 

Εισήγηση Φώτη (70) 

γ. Να γίνεται αυστηρός έλεγχος στα εργαλεία αλιείας 

που χρησιμοποιούνται. 

Μελέτη ΥΧΌΠ (24) 

Στα σύνεργα αλιείας, και μάλιστα στο νάιλον δίχτυ ανα

φέρεται και ο Καθηγητής κ. Μουρκίδης επισημαίνοντας και προ

τείνοντας τα εξής: "Σε όλο τον κόσμο όπου οι ψαράδες χρησιμο

ποιούσαν το δίχτυ από νάιλον, παρατήρησαν αύξηση της παραγω-
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γής, όμως μόνο για λίγα έτη. Κατόπιν αναγκάστηκε η Αυτοδιοί

κηση να επιβάλει έλεγχο ως προς το δίχτυ, αλλά και ως προς τη 

χρονική περίοδο αλιείας, π.χ. το ψάρεμα επιτρέπεται κάθε άλλο 

έτος ή κάθε δύο έτη ή κάθε τρία έτη, ανάλογα με τα προβλήματα 

της λίμνης. Επίσης δεν επιτρέπεται ο ερασιτέχνης ψαράς να 

αλιεύσει ποσότητες πάνω από 5 κιλά την ημέρα και φυσικά όχι 

κάθε ημέρα. OL άδειες των ερασιτεχνών ψαράδων θα πρέπει να 

είναι για ορισμένους μήνες το έτος
Η
 και ο Καθηγητής κ. Μουρ-

κίδης καταλήγει επισημαίνοντας ότι το πρόβλημα της υπεραλίευ-

σης είναι πολύ οξύ στη λίμνη της Καστοριάς, και για να αντι

μετωπιστεί χρειάζεται και η βοήθεια του Ταμείου Ανεργίας του 

νομού. 

Εισήγηση Μουρκίδη (62) 

δ. Να απαγορευτεί το ψάρεμα στη λίμνη κατά την περίοδο 

15/8 - 15/9 (περίοδο δηλαδή κατά την οποία παρατηρείται πολύ 

μικρή περιεκτικότητα οξυγόνου στο υπολίμνιο) ώστε να μην δη

μιουργείται την εποχή αυτή πολύπλευρο άγχος στον ιχθυοπληθυ

σμό. 

Εισήγηση Μουρκίδη (62) 

ε. 0 Δήμος Καστοριάς θα πρέπει, με την πρόσληψη δύο 

ειδικευμένων ατόμων και με τη στενή συνεργασία επαγγελματιών 

και ερασιτεχνών ψαράδων, σε σύντομο χρονικό διάστημα να απο

κτήσει χρήσιμες και λεπτομερείς πληροφορίες για τα καθημερινά 

αλιεύματα (βάρος, μήκος, ηλικία, διατροφή, γονιμότητα κ.ά.), 

ώστε με τις πληροφορίες αυτές να βοηθηθεί η αλιευτική διαχεί

ριση της λίμνης, να παρακολουθούνται συνεχώς μελλοντικές αλ

λαγές σε σχέση με τους χημικούς παράγοντες και να εκτιμηθεί 

κατά πόσο όταν οι τελευταίοι βελτιωθούν, θα μπορέσουν να ωφε

λήσουν ή όχι την αλιεία. 
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Εισήγηση Φώτη (70) 

σι. Ενημέρωση ψαράδων, σύσταση Υπηρεσίας Αλιείας και 

σύνταξη κανονισμού αλιείας (μήκος σκαφών, εργαλεία, μέθοδοι, 

ελάχιστα μεγέθη αλιευόμενων ψαριών κ.λπ.)· 

Καρβανάρης (55) 

- Για την αντιμετώπιση των φυσικο-χημικών και βιολο

γικών παραγόντων, που επιδρούν δυσμενώς στους ιχθυοπληθυσμούς 

της λίμνης, προτείνονται: 

α. Διατήρηση σταθερής της στάθμης των νερών, κατά τις 

περιόδους αναπαραγωγής των ψαριών που γεννούν στις αβαθείς 

περιοχές. 

Μελέτη ΥΧΟΠ (24) 

Εισήγηση Κουσουρή (68) 

β. Μεθόδευση της κατανομής, σε περισσότερες περιοχές 

της λίμνης, ζωνών με κατάλληλες ή τουλάχιστον ανεκτές συνθή

κες διαβίωσης των ψαριών, επειδή κατά τη διάρκεια δυσμενών 

περιόδων τα ψάρια εξαναγκάζονται να συγκεντρώνονται σε περιο

χές με ανεκτικότερες συνθήκες. Η δημιουργία τέτοιων περιοχών 

μπορεί να επιτευχθεί π.χ. με την κατασκευή, περιμετρικά της 

λίμνης, αρτεσιανών φρεάτων που θα διοχετεύουν τα νερά τους 

στις παράλιες περιοχές της λίμνης. 

Εισήγηση Φώτη (70) 

γ. Αυστηρή απαγόρευση της εισόδου στη λίμνη υδρόβιων 

ζώων που προέρχονται από οποιαδήποτε άλλη περιοχή και αυτό 

yia να προληφθεί η διαταραχή της επιδημιολογικής ισορροπίας 

των πληθυσμών της λίμνης. 

Εισήγηση Φώτη (70) 

Τελειώνοντας την αναφορά μας για τα μέτρα της βελτίω-
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σης της ιχθυοπαραγωγής της λίμνης Καστοριάς, πρέπει να επιση

μάνουμε την παρατήρηση του δόκτορα Γ. Φώτη*, ο οποίος τονίζει 

στην εισήγηση του (70) ότι: "Η γενικότερη βελτίωση της ιχθυο-

παραγωγής της λίμνης, επειδή είναι πολυσύνθετο πρόβλημα, θα 

πρέπει να τύχει ιδιαίτερης μελέτης και σε συνδυασμό με τη 

βελτίωση της ποιότητας του νερού της λίμνης. Πιστεύουμε ότι 

μπορεί να επιτευχθεί στο άμεσο μέλλον όχι μόνο η βελτίωση αλ

λά και η αύξηση της ιχθυοπαραγωγής της λίμνης." 

Α. Προτεινόμενες μελέτες 

Οι μελετητές και ερευνητές που κατά καιρούς ασχολήθη

καν με το θέμα "λίμνη Καστοριάς" έχουν επισημάνει την ανάγκη 

να πραγματοποιηθούν κάποιες συμπληρωματικές μελέτες, σχετικές 

με τη λίμνη αυτή. Πιστεύουμε ότι η εκπόνηση πολλών από τις 

παραπάνω μελέτες είναι αναγκαία προϋπόθεση για τη λήψη σωστών 

και αποδοτικών μέτρων για την προστασία, αποκατάσταση και 

αξιοποίηση του λιμναίου αυτού υδροβιότοπου. 

* Πρέπει να τονιστεί ότι όλες οι προτάσεις του μελε
τητή κ. Γ. Φώτη που αναφέρονται στην Εισηγητική του Έκθεση 
(70) περιέχονται εξολοκλήρου και στη μελέτη των Κουσουρή κ.ά. 
(3), (γεγονός ευεξήγητο, δεδομένου ότι ο κ. Γ. Φώτης ήταν μέ
λος και αυτής της μελετητικής ομάδας) εκτός των εξής σημείων: 

α. Στη μελέτη αυτή (3) αναφέρονται επιπλέον οι εξής 
περιοχές φυσικής αναπαραγωγής: Κρεπένη, Φωτινίτσα, Άγιος Σω
τήρας, Κλαντερόπης και Παλαιό Τσιφλίκι που απαιτούν απόλυτη 
προστασία και δεν αναφέρεται η Κρεστίνη. 

β. Στην ίδια μελέτη τονίζεται ότι είναι απαραίτητο, 
μετά την περίοδο αναπαραγωγής των ψαριών, να απομακρύνονται 
από τη λίμνη οι κλάδοι (πελαϊσια) και τα άλλα τεχνητά μέσα. 

γ. Δεν προτείνεται η εισαγωγή και προσαρμογή των φυτο-
πλαγκτονοφάγων ψαριών. 
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OL μελέτες που έχουν προταθεί αφορούν τρία κυρίως θέ

ματα, τα εξής: 

α. Χαρακτηριστικά και πηγές ρύπανσης της λίμνης και της ευ

ρύτερης λεκάνης απορροής της. 

β. Δυνατότητες και τρόποι εφαρμογής μέτρων προστασίας και 

οικολογικής αποκατάστασης της λίμνης, 

γ. Τελική διάθεση "προϊόντων" των εγκαταστάσεων βιολογικού 

καθαρισμού (τελική απορροή, λάσπη) και επιμέρους θέματα 

που άπτονται της λειτουργίας των εγκαταστάσεων αυτών. 

Στο κείμενο τιου ακολουθεί αναφερόμαστε μόνο στις σημα

ντικότερες από τις πιο πάνω μελέτες: 

Θέμα α. Είναι αλήθεια ότι όσες μελέτες έχουν εκπονηθεί 

μέχρι τώρα είχαν ως κύριο θέμα τους τη μελέτη των φυσικο

χημικών και βιολογικών παραγόντων της λίμνης και τον εντοπι

σμό των πηγών ρύπανσης της. Από τις μελέτες αυτές, όπως έχει 

ήδη επανειλημμένα αναφερθεί, δεν έχουμε πολλές φορές συγκρί

σιμα αποτελέσματα (επειδή δεν εφαρμόστηκαν ίδιες μέθοδοι, 

ίδια σημεία δειγματοληψίας, και σταθερές εποχές μετρήσεων KOL 

δειγματοληψίας κ.λπ.), σε άλλα ζητήματα δεν έχουμε ταύτιση 

απόψεων μεταξύ των μελετητών και, τέλος, έχουν παραβλεφθεί 

μερικοί παράγοντες που πρέπει να μελετηθούν (όπως π.χ. ποσο

τική σύνθεση και κάθετη κατανομή φυτοπλαγκτού-ζωοπλαγκτού). 

Για τους λόγους αυτούς κρίνεται απαραίτητη μια ενιαία και 

ολοκληρωμένη μελέτη των φυσικο-χημικών και βιολογικών χαρα

κτηριστικών της λίμνης Καστοριάς. Αυτή είναι, εξάλλου, και η 

πρόταση του Καθηγητή κ. Βασιλικιώτη στη Διήμερη Επιστημονική 

Συνάντηση το Νοέμβριο του 1985, ο οποίος λέει χαρακτηριστικά: 

"Καλές όσες μελέτες έγιναν μέχρι σήμερα, αλλά όχι ακόμα πλή-
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ρεις και ολοκληρωμένες ... Σημασία έχει ότι η λίμνη εμφανίζει, 

ρύπανση και ότι. πρέπει να συνεχιστεί η έρευνα. Χρειάζονται 

συμπληρωματικά στοιχεία αλλά KOL εκ των υστέρων αξιολόγηση 

των κάθε είδους λαμβανόμενων μέτρων ... Πρέπει να γίνει ολο

κληρωμένη μελέτη και να περιλαμβάνει κεφάλαια για τα ζωικά 

είδη, τα φυτικά είδη, την ιχθυοπαραγωγή (δυνατότητες ανάπτυ

ξης κ.λπ.), υδροβιολογία, έκταση ρύπανσης, ευτροφισμό, βαρέα 

μέταλλα και απορρυπαντικά, προσχώσεις, ιζήματα". 

Η μελέτη αυτή πρέπει να περιλαμβάνει: 

- φυσικά χαρακτηριστικά, 

- χημικά χαρακτηριστικά (εκτός από τα θρεπτικά άλατα να με

λετηθούν και τα βαρέα μέταλλα, απορρυπαντικά, φυτοφάρμα

κα), 

- βιολογικά χαρακτηριστικά (πλαγκτό, βένθος, περίφυτο, ιχθυ

οπληθυσμός, υδρόβια πτηνά, υδρόβια ζώα και φυτά), 

- υδρογεωλογικά χαρακτηριστικά (βυθομέτρηση, και μορφομετρι-

κά χαρακτηριστικά, υπολίμνιες πηγές, ιζήματα). 

Πλήρη ιχθυολογική μελέτη και έρευνα δυνατοτήτων και 

τρόπων βελτίωσης της ιχθυοπαραγωγής προτείνουν, μεταξύ των 

άλλων, οι κ.κ. Φώτης και Καρβανάρης. 

Μελέτη διακίνησης φερτών υλών στην ευρύτερη λεκάνη 

απορροής της λίμνης και προσχώσεων που δημιουργούνται σε αυ

τήν. Επίσης μελέτη της ποιότητας και ποσότητας, κατά τη διάρ

κεια του έτους, των νερών όλης της λεκάνης απορροής. 

Θέμα β. Καταρχήν πρέπει να τονίσουμε ότι θεωρούμε απα

ραίτητη την υιοθέτηση ως γενικής αρχής της πραγματοποίησης 

τουλάχιστον κάποιας μελέτης σκοπιμότητας πριν τη λήψη και 

εφαρμογή οποιουδήποτε μέτρου προστασίας και οικολογική αποκα-
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τάσταση της λίμνης. 

Σχετικά με το θέμα αυτό, έχουν προταθεί.: 

- Μελέτη και εκτέλεση του έργου: Αντικατάσταση του νερού του 

υπολιμνίου με αρτεσιανό νερό και με διατήρηση της στάθμης 

σε λογικά υψηλά επίπεδα. 

- Μελέτη για τον εμπλουτισμό ή όχι της λίμνης με ψάρια, πτη

νά ή άλλα ζώα. 

Θέμα γ. Σχετικά με το θέμα του βιολογικού καθαρισμού, 

προτείνονται τα εξής: 

- Να μελετηθεί η δυνατότητα σύνδεσης με αυτόν των παραλίμνι

ων οικισμών και του 'Αργούς Ορεστικου με κατασκευή περιφε

ρειακού αγωγού λυμάτων. 

- Τεχνικοοικονομική μελέτη τριτοβάθμιου χημικού καθαρισμού. 

- Αφομοιωτική ικανότητα ποταμού Αλιάκμονα (τελική απορροή 

βιολογικού καθαρισμού). 

- Γεωργοοικονομική μελέτη για διάθεση τελικής απορροής για 

άρδευση. 

- Μελέτη τρόπου διάθεσης λάσπης. 

- Μελέτη της περιεκτικότητας των λυμάτων των βιοτεχνιών γού

νας της πόλης και της ευρύτερης περιοχής Καστοριάς με ανε

πιθύμητες για το βιολογικό καθαρισμό ουσίες, όπως δεψικές 

ουσίες κλπ. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 

Συνοπτική παρουσίαση διαπιστώσεων για την κατάσταση 

της λίμνης Καστοριάς και προτάσεων αποκατάστασης 

και αξιοποίησης της* 

1. Βασικές διαπιστώσεις 

Πριν αναφερθούμε στις βασικές διαπιστώσεις που αφορούν 

στη σημερινή κατάσταση της λίμνης Καστοριάς και στις υπάρχου

σες δυνατότητες για την οικολογική αποκατάσταση KOL τη γενι

κότερη προστασία, αξιοποίηση και εκμετάλλευση της, κρίνουμε 

σκόπιμο να αναφερθούμε περιληπτικά στις πηγές πληροφόρησης 

μας. 

Ως πηγές πληροφόρησης χρησιμοποιήσαμε: 

α. Τις υπάρχουσες μελέτες και σχετικές εκθέσεις για την πε

ριοχή, 

β. Τις σχετικές εισηγήσεις που έγιναν στη Διήμερη Επιστημο

νική Συνάντηση το Νοέμβριο του 1985. 

γ. Λοιπά ενημερωτικά σημειώματα ενδιαφερόμενων ομάδων και 

φορέων. 

Οι μελέτες που έχουν εκπονηθεί (και τις οποίες εντοπί-

* Εισήγηση Μ. Σπαρτινου προς Ομάδα Εργασίας του ΚΕΠΕ, 
Δεκέμβριος 1986. 
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σαμε και έχουμε μέχρι στιγμής στη διάθεση μας) είναι δυο ει

δών: 

- Συλλογή-καταγραφή και σχολιασμός υπαρχόντων στοιχείων και 

προβλημάτων με ενδεικτικά πολλές φορές μέτρα για την αντι

μετώπιση τους. 

- Μελέτη του οικοσυστήματος με μετρήσεις των φυσικο-χημικών 

και βιολογικών παραμέτρων, στο πεδίο και στο εργαστήριο. 

Εντοπισμός προβλημάτων, γενικά και ενδεικτικά ειδικά μέτρα 

για την αντιμετώπιση τους*. 

Επίσης απευθυνθήκαμε, μεταξύ άλλων, στις εξής αρμόδιες 

δτρόσιες υπηρεσίες: 

- Διεύθυνση Προστασίας Φυσικού Περιβάλλοντος Υπουργείου 

Γεωργίας, 

- Διεύθυνση Προστασίας Περιβάλλοντος ΥΠΕΧΉΔΕ (και πρώην 

ΠΕΡΠΑ), 

- Διεύθυνση Υδατικού Δυναμικού και Φυσικών Πόρων Υπουργείου 

Βιομηχανίας, Έρευνας και Τεχνολογίας, 

με σκοπό τη συλλογή πηγών πληροφόρησης και την ανίχνευση 

ύπαρξης σημερινού ή μελλοντικού προγράμματος μελέτης ή αξιο

ποίησης της εν λόγω περιοχής, εφαρμογής τυχόν μέτρων κ.λπ. Το 

μόνο θετικό στοιχείο που προέκυψε είναι ότι το Υπουργείο 

Γεωργίας χρηματοδοτεί εδώ και 7 χρόνια περίπου τον Καθηγητή 

κ. Μουρκίδη του ΑΠΘ (Καθηγητή Γεωργικής Χημείας της Γεωπονο-

δασολογικής Σχολής) για τη γενική μελέτη λιμνών και ποταμών 

της Βόρειας Ελλάδας (που περιλαμβάνει και τη λίμνη Καστο-

* Για περισσότερες λεπτομέρειες, βλέπε Παραρττ̂ ιατα 1 
και 2. 
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ριάς), τις εκθέσεις προόδου της μελέτης του οποίου και έθεσε 

στη διάθεση μας. 

1.1. Γενικά στοιχεία 

Η λίμνη Ορεστιάδα (Καστοριάς) βρίσκεται στη βορειοδυ

τική Ελλάδα, σε υψόμετρο 685 μ. Έχει νεφροειδές σχήμα και 

διαιρείται σε δυο σχεδόν τμήματα από τη βραχώδη χερσόνησο Κο-

ρίτσας με υψόμετρο 890 μ. Το άκρο της χερσονήσου απέχει από 

την απέναντι ακτή (οικισμός Μαυροχωρίου) λιγότερο από 1.400 

μ
ν
-Είναι μια μικρή σχετικά λίμνη, έκτασης 32,37 τ.χλμ. (περί-
/ 
που), αβαθής (μέσο βάθος - 5,5 μ.), με ανάπτυγμα ακτών 1,59 

(βλέπε Πίνακα Π.2). 

Στο σημείο αυτό επισημαίνουμε ότι δεν διαθέτουμε ακρι

βή στοιχεία για τα μορφομετρικά χαρακτηριστικά της εν λόγω 

λίμνης (μέγιστο βάθος, μέσο βάθος κ.λπ.), επειδή αφενός δεν 

υπάρχει μελέτη με ακριβείς μετρήσεις και αφετέρου στις υπάρ

χουσες γενικές μελέτες για τη λίμνη παρατηρείται απόκλιση δε

δομένων για τα εν λόγω στοιχεία (βλέπε Πίνακα Π.3). 

Συμφωνά με τις υπάρχουσες μελέτες, η λίμνη αυτή είναι 

καρστική, τεκτονικού τύπου, με μεσοαλπικό χαρακτήρα. Τα νερά 

της εμπλουτίζονται από τα επιφανειακά κατακρημνίσματα, επιφα

νειακές και υπόγειες απορροές και υπολίμνιες πηγές. Αναλυτι

κότερα, οι εισροές στη λίμνη των επιφανειακών υδάτων κατά το 

μεγαλύτερο μέρος τους γίνονται από 5 διακεκριμένα ρεύματα 

(Σιουτιστα, Λάκος, Στενόρρεμα, Ριγανόρρεμα, Ξηροπόταμος). 0 

αριθμός, η θέση και η φύση των υπολίμνιων πηγών δεν είναι 

ακριβώς γνωστά, επειδή αυτές δεν έχουν διερευνηθεί και μελε

τηθεί ακόμη. Αυτό που είναι γνωστό είναι ότι πολλές από αυτές 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Π.2 

Μορφομετρικά χαρακτηριστικά της λίμνης Καστοριάς 

Γεωγραφικό μήκος 

Γεωγραφικό πλάτος 

Υψόμετρο 

Έκταση επιφάνειας 

Μέγιστο βάθος 

Μέγιστο μήκος 

Μέγιστο πλάτος 

Όγκος νερού 

Μήκος ακτογραμμής 

Ανάπτυξη ακτογραμμής 

Ανάπτυξη όγκου 

Σχέση μέσου/μέγιστου βάθους 

Σχετικό βάθος (%) 

Μέσο βάθος 

38ο 34' Ν 

21ο 30' Ε 

688 μ. 

32,37 τ.χλμ. 

9 μ. 

32,4 χλμ. 

28,3 χλμ. 

144 Χ 109
 μ
3 

35,8 χλμ. 

1,79 

1,49 

0,49 

1,40 

4,48 μ. 

Πηγή: Κουσουρής κ.ά. (3). 
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έχουν φραχθεί από φερτές ύλες και λοιπά υλικά. 

Τα νερά της λίμνης έχουν φυσική αποχετευτική διέξοδο 

στη νοτιοανατολική ακτή της λίμνης. Κατά την απορροή τους δη

μιουργούν το ρέμα Γκιόλι (ανατολικά του Δισπηλιού) το οποίο 

καταλήγει στον ποταμό Αλιάκμονα. Η εκροή αυτή ελέγχεται τε

χνητά με σύστημα μεταλλικών θυρίδων. 

1.2. Γενικές νομοθετικές ρυθμίσεις 

Η λίμνη της Καστοριάς με την ευρύτερη παραλίμνια πε

ριοχή διαθέτει άπειρες φυσικές ομορφιές KOL πλούσια πανίδα 

και χλωρίδα. Το 1974 το Υπουργείο Πολιτισμού και Επιστημών 

χαρακτήρισε·τη λίμνη "μνημείο εξόχου φυσικού κάλλους" ενώ πα

ράλληλα αυτή προστατεύεται ως καταφύγιο θηραμάτων. Τελευταία 

ελέγχονται οι οικοδομές που χτίζονται σε απόσταση 50 μ. από 

την περίμετρο της λίμνης βάσει του νόμου περί αιγιαλού. 

Η κυριότητα της λίμνης ανήκει στο Υπουργείο Γεωργίας, 

αλλά τη διαχείριση της έχει ο Δήμος Καστοριάς. 

1.3. Φυσική κατάσταση και "προβλήματα" της λίμνης 

Η λίμνη βρίσκεται σε στενή γειτονία με σχετικά πυκνο

κατοικημένο ανθρωπογενές περιβάλλον. Συγκεκριμένα, περιβρέχει 

σχεδόν την πόλη της Καστοριάς, η οποία είναι χτισμένη στο 

άκρο της χερσονήσου Κορίτσας, έχει πληθυσμό πάνω από 20.000 

κατοίκους KOL έντονη βιοτεχνική δραστηριότητα. Στην υπόλοιπη 

παραλίμνια περιοχή υπάρχουν 15 οικισμοί και μεγάλες καλλιερ

γούμενες εκτάσεις (~ 55.660 στρέμ.). Συνολικά ο πληθυσμός γύ

ρω από τη λίμνη (πόλη και οικισμοί) ανέρχεται σε 25.000, δη-
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λαδή περίπου στο 1/2 του πληθυσμού ολόκληρου του νομού. 

Αποτέλεσμα της στενής αυτής γειτovtας και της γενικό

τερης αναπτυξιακής πολιτικής είναι το γεγονός της έντονης αν-

θρωπογενούς πίεσης που υφίσταται η λίμνη για μεγάλο και συνε

χές χρονικό διάστημα, ιδίως μετά την εκρηκτική ανάπτυξη της 

περιοχής στη ΙΟετία 1971-1981. Η ανθρωπογενής πίεση που δέχε

ται η λίμνη και η ευρεία λεκάνη απορροής της προέρχεται από 

τους εξής επιμέρους παράγοντες: 

α. Την εισροή ανεπεξέργαστων αστικών λυμάτων της πόλης 

της Καστοριάς και των παραλίμνιων κοινοτήτων, άμεσα ή έμμεσα 

μέσω ρεμάτων, απορροφητικών βόθρων (λόγω καρστικής φύσης του 

εδάφους) κ.λπ. 

β. Την εισροή αποβλήτων γεωργοκτηνοτροφικών εγκαταστά

σεων και λοιπών βιοτεχνικών μονάδων. 

γ. Την εισροή φυτοφαρμάκων και λιπασμάτων, αφενός με 

την επιφανειακή έκπλυση των καλλιεργούμενων εκτάσεων της ευ

ρύτερης λεκάνης απορροής και αφετέρου με το παρατηρούμενο 

πλύσιμο, στις όχθες της λίμνης, των βυτιοφόρων οχημάτων που 

χρησιμοποιούνται για ψεκασμούς και λοιπές γεωργικές εργασίες. 

δ. Την εισροή απορριμμάτων από τους παραλίμνιους οικι

σμούς, είτε παρασυρόμενων από τα διάφορα επιφανειακά ρέματα 

είτε με απευθείας απόρριψη. 

ε. Τις τεχνητές επιχωματώσεις (μπαζώματα) στην αστική 

και περιαστική περιοχή. 

στ. Τη δημιουργία εκτεταμένων προσχώσεων μέσω των επι

φανειακών ρεμάτων, ιδίως στην περιοχή Μαυροχωρίου, λόγω έντο

νης διάβρωσης στην ευρεία λεκάνη απορροής της. 

ζ. Τις αποψιλώσεις των δασικών περιοχών, την έντονη 

βόσκηση και τη γεωργική εκμετάλλευση που συντελούν στη διατά-
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ραξη και. υποβοηθούν στη διάβρωση του εδάφους, στην ευρεία λε

κάνη απορροής της. 

η. Την κακή διαχείριση και εκμετάλλευση των υδάτων της 

λίμνης. 

Η ανθρωπογενής πίεση, σε συνδυασμό με τη φυσική γήραν

ση, οδήγησε τη λίμνη της Καστοριάς στη σημερινή κατάσταση 

(ευτροφισμό), με τα οξυμένα προβλήματα που χρήζουν άμεσης λύ

σης. Τα προβλήματα αυτά είναι τα εξής*: 

α. Αισθητική όχληση του πληθυσμού της πόλης της Καστοριάς, 

ιδίως κατά τους θερινούς μήνες (δυσοσμία και έντονο πρά

σινο χρώμα των νερών). 

β. Κίνδυνος της δημόσιας υγείας από ακατάλληλα για κατανάλω

ση αλιεύματα, 

γ. Αλλοίωση της ιχθυοπαραγωγής. Προσβολή των αλιευμάτων από 

παράσιτα και άλλα νοσήματα, 

δ. Αλλοίωση των μορφομετρικών χαρακτηριστικών της λίμνης. 

Κίνδυνος να διακοπεί η συνέχεια της και να κοπεί στη μέση 

η λεκάνη της (από τις δελταϊκές προσχώσεις του Ξηροποτά-

μου στη νοητή ευθεία, άκρο χερσονήσου Κορίτσας-Μαυροχώ-

ρι). 

ε. Κίνδυνος αν συνεχιστεί η υπάρχουσα κατάσταση, να μετατρα

πεί με την πάροδο του χρόνου η εν λόγω λίμνη σε βάλτο. 

Όλα τα προαναφερόμενα προβλήματα της λίμνης Καστοριάς 

* Eniσήμαίνουμε ότι τα περισσότερα από τα προβλήματα 
αυτά διαφαίνονται μέσα από τις υπάρχουσες μελέτες και σχετι
κές εισηγήσεις, χωρίς πολλές φορές να αναφέρονται ρητώς ή να 
αποτελούν σαφές συμπέρασμα κάποιας σχετικής μελέτης. 
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είναι μεταξύ χους αλληλένδετα, χρήζουν κοινής αντιμετώπισης 

και. είναι απόρροια της αλλοίωσης των φυσικο-χημικών και βιο

λογικών χαρακτηριστικών των νερών της λίμνης. Συγκεκριμένα, η 

αλλοίωση αυτή αποτελεί το βασικό συμπέρασμα στο οποίο καταλή

γουν όλες σχεδόν οι υπάρχουσες μελέτες. 

Η εικόνα της σημερινής κατάστασης της ευτροφικής (με-

σοτροφικής κατ' άλλους) λίμνης Καστοριάς, με τα αλλοιωμένα 

φυσικο-χημικά και βιολογικά χαρακτηριστικά, δίδεται από τα 

εξής στοιχεία*: 

α. Υψηλή συγκέντρωση φωσφορικών, που αποδίδεται κυρίως στα 

αστικά λύματα (απορρυπαντικά), 

β. Υψηλές σχετικά συγκεντρώσεις λοιπών θρεπτικών στοιχείων, 

γ. Χαμηλές συγκεντρώσεις διαλυμένου οξυγόνου (D.O.) -μέχρι 

ανοξικές συνθήκες- κυρίως κοντά στον πυθμένα και σε βά

θος 3-3,5 μ. 

δ. Υψηλές τιμές ΡΗ. 

ε. Μεγάλες τιμές θολερότητας κοντά στον πυθμένα, 

στ. Μικρές τιμές διαφάνειας (δίσκος Secchi) κατά τους θερι

νούς και φθινοπωρινούς μήνες KOL μεγαλύτερες τιμές κατά 

τους υπόλοιπους μήνες, 

ζ. Τουλάχιστον τοπικά παρατηρείται διατάραξη της οικολογι

κής ιοορροπίας προς όφελος της σαπροβίωσης, ενώ στο βέν-

θος η διαταραχή εντοπίζεται στις περιοχές όπου για αρκε

τό χρονικό διάστημα υφίστανται οι δυσμενείς συνθήκες ή 

εκεί όπου υπάρχει άμεση επίδραση των πάσης φύσεως απορ

ρίψεων (βλέπε σχετικά Παράρτημα 1). 

* Στα στοιχεία αυτά παρατηρείται σύγκλιση απόψεων με
ταξύ των περισσότερων μελετητών. 
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I.A. Συνοπτική εκτίμηση της κατάστασης και περιοχές πλέον 

επιβαρυμένες 

Η εικόνα της σημερινής κατάστασης της λίμνης εμφανίζε

ται ανησυχητική στις υπάρχουσες μελέτες. Κρίνουμε απαραίτητο 

να μεταφέρουμε εδώ αυτούσιες κάποιες από τις σχετικές διαπι

στώσεις των εκάστοτε μελετητών. 

Οι Κουσουρής κ.ά. (1985) λένε σχετικά: "Το συσσωρευμέ

νο σε ημιαποσΰνθεση ή αποσύνθεση οργανικό υλικό του πυθμένα 

και σε συνδυασμό με τα συνεχώς προστιθέμενα θρεπτικά συστατι

κά, που προέρχονται από τις άμεσες ή έμμεσες απορρίψεις, 

έχουν δημιουργήσει, τουλάχιστον προς το παρόν, τοπικές συνθή

κες διαταραχής της οικολογικής ισορροπίας. Κατά τη διάρκεια 

ορισμένων περιόδων, αναπτύσσονται έντονες αναερόβιες συνθήκες 

με παραγωγή δυσάρεστων συνθηκών". 

Οι Μουρκίδης κ.ά. (1978) χαρακτηρίζουν τη λίμνη ως: 

"ευτροφική" και "διαρκώς ρυπαινόμενη και δηλητηριαζόμενη λί

μνη από τις αποχετεύσεις της πόλεως της". 

Τέλος, οι Κουσουρης κ.ά. (1985) εντοπίζουν τρεις κυρί

ως περιοχές που έχουν δεχτεί τη μεγαλύτερη επιβάρυνση και οι 

οποίες χρειάζονται, όπως τονίζουν, άμεση εξωτερική επέμβαση. 

Οι περιοχές αυτές είναι: 

α. Η παράκτια περιοχή και μέχρι βάθους 5,5 μ., που 

εκτείνεται από Πίτσια, Σκάλα, κτίριο νομαρχίας, γήπεδο Δαβλί-

τσα, στρατιωτικές εγκαταστάσεις και μέχρι τη θέση Άμμο. 

β. Η παράκτια περιοχή και μέχρι του βαθύτερου σημείου 

της λίμνης στη βόρεια λεκάνη, από Άγιο Σωτήρα, Ναυτικό 'Ομι

λο, Ιχθυόσκαλα και μέχρι τη θέση Μικρό Τσιφλίκι. 

γ. Η παράκτια περιοχή και μέχρι του βάθους των 2,0 μ., 
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από το συνοικισμό Λίτσιστα και μέχρι το Μαΰροβο. 

2. Επιθυμητοί στόχοι - Επιδιώξεις 

Για την τύχη της λίμνης, η κοινή επιδίωξη και προσδο

κία όλων σχεδόν των ενδιαφερόμενων φορέων είναι, ως γνωστό, 

το τρίπτυχο "εξυγίανση"-ιχθυοπαραγωγή-τουρισμός, για την υλο

ποίηση του οποίου καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια η Νομαρ

χία Καστοριάς. 

0 Δήμος πιστεύει στο προαναφερόμενο τρίπτυχο, αλλά 

στοχεύει περισσότερο στην αξιοποίηση της λίμνης για άθληση 

και ψυχαγωγία. Συγκεκριμένα, στη Διήμερη Επιστημονική Συνά

ντηση το Νοέμβριο του 1985 ειπώθηκαν, μεταξύ άλλων, και τα 

εξής: "Εμείς τη λίμνη Καστοριάς τη βλέπουμε σαν ένα μέσο για 

άθληση και ψυχαγωγία και όχι σαν ένα εξάρτημα κερδοσκοπίας. 

Λεν θέλουμε να έχουμε τη λίμνη για να μπουν μόνο 20-30 επαγ

γελματίες ψαράδες για να ψαρέψουν ... 0 δήμος προτιμά να ευ

χαριστείται τη λίμνη ο Καστοριανός λαός ...". 

Η Διεύθυνση Αλιείας Θεσσαλονίκης στοχεύει περισσότερο 

στην αύξηση και βελτίωση της παραγωγής και την υποβοήθηση των 

επαγγελματιών ψαράδων. 

Στο σημείο αυτό πρέπει να επισημανθεί ότι η αποκατά

σταση και προοτασία της λίμνης είναι άρρηκτα συνδεμένη με την 

όλη μελλοντική αναπτυξιακή πολιτική για την περιοχή (Διεθνές 

Κέντρο Γούνας, κέντρο αναψυχής-τουρισμού, διατήρηση και αξιο

ποίηση ιστορικών μνημείων και κτισμάτων παραδοσιακής αρχιτε

κτονικής) . 
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3. Δυνατότητες και περιοριστικοί παράγοντες για 

την αξιοποίηση της λίμνης Καστοριάς 

3.1. Δυνατές και επιθυμητές μορφές αξιοποίησης της λίμνης 

α. Αύξηση και βελτίωση της ιχθυοπαραγωγής. 

β. Ανάπτυξη δραστηριοτήτων αναψυχής και άθλησης (κο

λύμβηση, κωπηλασία, wind surfing, περίπατοι και camping, πε

ριμετρικά της λίμνης). 

γ. Εκμετάλλευση της ως φυσικού στοιχείου σε συνδυασμό 

με άλλες δραστηριότητες (κέντρο αναψυχής-άθλησης, Διεθνές Κέ

ντρο Γούνας, ιστορικά μνημεία και παραδοσιακή αρχιτεκτονική) 

για τουριστικούς σκοπούς. 

3.2. Περιοριστικοί παράγοντες 

Η σημερινή κατάσταση της λίμνης Καστοριάς δεν επιτρέ

πει την παραπέρα αξιοποίηση της και την οικονομική ανάπτυξη 

της περιοχής. Βασικός περιοριστικός παράγοντας για την παρα

γωγική της εκμετάλλευση είναι η ρύπανση και η κακή διαχείριση 

που έχει υποστεί, με τη συνεπακόλουθη αλλοίωση των φυσικο

χημικών και βιολογικών χαρακτηριστικών της. 

Αναλυτικότερα, οι περιοριστικοί παράγοντες για την 

αξιοποίηση της λίμνης, συνοψίζονται ως εξής: 

α. Αφενός η οπτική ρύπανση από ποικίλα απορρίμματα και 

το πράσινο χρώμα των νερών (λόγω ευτροφισμού) και αφετέρου η 

δυσοσμία κατά τους θερινούς ιδίως μήνες (λόγω αναερόβιας 

σποικοδόμησης της συσσωρευμένης οργανικής ύλης) αποτελούν 

ανασταλτικό παράγοντα για την ανάπτυξη δραστηριοτήτων αναψυ-
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χής και. άθλησης, καθώς επίσης και τουριστικής αξιοποίησης της 

περιοχής. 

β. Τα αλλοιωμένα φυσικο-χημικά και βιολογικά χαρακτη

ριστικά των νερών, καθώς επίσης και η αλλοίωση των μορφομε-

τρικών χαρακτηριστικών της λίμνης, επιδρούν ποικιλοτρόπως 

στους ιχθυοπληθυσμούς και αλλοιώνουν την ιχθυοπαραγωγή. 

3.3. Δυνατότητες αξιοποίησης 

Η λίμνη της Καστοριάς θεωρείται η ωραιότερη της Ελλά

δας. Προσφέρεται για ανάπτυξη δραστηριοτήτων αναψυχής και 

άθλησης, λόγω φύσης και θέσης, και είναι κατάλληλη για τουρι

στική αξιοποίηση. 

Η πλούσια φυσική ομορφιά, τα ήσυχα νερά της (σχετικά 

αβαθής λίμνη), η εύκολη πρόσβαση, η στενή γειτονία με την πό

λη της Καστοριάς και άλλους οικισμούς, αποτελούν κίνητρα για 

την ανάπτυξη πολλών δραστηριοτήτων, όπως περίπατοι και τρέξι-

Μ° (J°É>ging)» κατασκήνωση, κολύμπι, ποδήλατο, wind-surfing, 

ερασιτεχνική αλιεία, κωπηλασία ή διακίνηση με πλωτά μέσα. 

Η ανάπτυξη τέτοιων δραστηριοτήτων, σε συνδυασμό με τα 

άλλα δεδομένα της περιοχής (προϊστορικός οικισμός, Σπήλαιο 

του Δράκου, βυζαντινές εκκλησίες, παραδοσιακή αρχιτεκτονική, 

εμπόριο γούνας), παρέχουν τη δυνατότητα της τουριστικής ανά

πτυξης της. 

0 χώρος αυτός, εξάλλου, προσφέρεται για την ανάπτυξη 

και του "ειδικού τουρισμού" (οικοτουρισμός). Η πλούσια πανίδα 

και χλωρίδα που διαθέτει η λίμνη και η ευρεία λεκάνη απορροής 

της, σε συνδυασμό με TLÇ άπειρες φυσικές ομορφιές όλης της 

γειτονικής ενδοχώρας (λίμνη-Γράμμος-Βίτσι) αποτελούν κίνητρα 

139 



για την προσέλκυση ειδικών ομάδων πληθυσμού όπως: επιστήμο

νες, φυσιολάτρες, σπουδαστές, μαθητές κ.λπ. 

Τα προαναφερόμενα χαρακτηριστικά, σε συνδυασμό με το 

νοητώς σχηματιζόμενο τρίγωνο Καστοριά-Φλώρινα-Πρέσπες (περιο

χές εξίσου πλούσιες σε πανίδα-χλωρίδα και φυσική ομορφιά ποι

κίλων και εναλλασσόμενων τοπίων), παρέχουν τη δυνατότητα δη

μιουργίας ενός ενιαίου εθνικού πάρκου (κατά το πρότυπο των 

SI imbridge και Yellow Stone των ΗΤΤΑ). 

Η παραγωγικότητα, τέλος, των νερών της λίμνης καθιστά 

δυνατή την αλιευτική της εκμετάλλευση. 

4. Προτάσεις μέτρων 

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, η σημερινή εκμετάλλευση και 

αξιοποίηση της λίμνης Καστοριάς περιορίζεται από την έντονη 

ρύπανση που έχει υποστεί. Η άμεση ανάπτυξη διάφορων μορφών 

προαναφερόμενων δραστηριοτήτων είναι δυσχερής και ταυτόχρονα 

παρακινδυνευμένη (για την επιτυχή ανάπτυξη αυτών και για την 

τύχη της λίμνης), εάν προηγουμένως δεν ληφθούν -όσο είναι 

καιρός ακόμη- μέτρα προστασίας και αναγέννησης της. 

Για να γίνει δυνατή η οικονομική εκμετάλλευση και 

αξιοποίηση της λίμνης, αλλά και για να διασωθεί αυτή ως φυσι

κός πόρος, επιβάλλεται η λήψη και άμεση εφαρμογή μιας σειράς 

μέτρων, όπως προκύπτει από τις υπάρχουσες επιστημονικές μελέ

τες, ποικίλες εκθέσεις και σχετικές εισηγήσεις διάφορων επι

στημόνων και φορέων. 

Τα προτεινόμενα μέτρα δύνανται να διακριθούν σε δύο 

μεγάλες κατηγορίες: 

Ι. Γενικά μέτρα προστασίας και διαχείρισης της λίμνης 
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Καοτοριάς, που αποσκοπούν να αντιμετωπίσουν τα εξής επιμέρους 

προβλήματα: 

α. Περιορισμός της εισόδου θρεπτικών συστατικών στη λιμναία 

λεκάνη, 

β. Τρόπος διαχείρισης στη διακύμανση της στάθμης της λίμνης, 

y. Διατήρηση των μορφολογικών χαρακτηριστικών της. 

δ. Αύξηση και βελτίωση της ιχθυοπαραγωγής. 

II. Ειδικά μέτρα επέμβασης στο λιμναίο οικοσύστημα Κα

στοριάς, με σκοπό την οικολογική αποκατάσταση της λίμνης. Αυ

τά συνοψίζονται ως εξής: 

α. Περιορισμός της βιομάζας. 

β. Απομάκρυνση του επιφανειακού ιζήματος του πυθμένα, 

γ. Αερισμός των νερών της λίμνης, 

δ. Ανανέωση των νερών του υπολιμνίου*. 

Πολλά από τα προτεινόμενα μέτρα προϋποθέτουν για την 

εφαρμογή τους θεσμικές ρυθμίσεις, ενώ άλλα απαιτούν συμπληρω

ματικές μελέτες, πριν γίνουν γενικότερα αποδεκτά. Κάποια άλλα 

μέτρα έχουν ήδη ληφθεί από τις τοπικές αρχές και βρίσκονται 

στο στάδιο της υλοποίησης ή έχουν υιοθετηθεί καταρχήν και 

σχεδιάζεται η εφαρμογή τους. 

Επίσης επισημαίνουμε ότι δεν υπάρχει ταύτιση απόψεων 

για όλα τα προαναφερόμενα μέτρα, και ότι αυτά δεν προτείνο

νται πάντα με την ίδια ιεράρχηση και μεθόδευση, ιδίως τα ει

δικά μέτρα επέμβασης με σκοπό την αποκατάσταση της λίμνης. 

Κοινά αποδεκτές είναι οι διαπιστώσεις ότι επιβάλλεται: 

* Για περισσότερες λεπτομέρειες ιων προτεινόμενων μέ

τρων, βλέπε Παράρτημα 2. 
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(α) ο περιορισμός της εισόδου θρεπτικών συστατικών στη λι

μναία λεκάνη με τη διακοπή κάθε μορφής απόρριψης λυμάτων και 

αποβλήτων και (β) η διατήρηση της στάθμης της λίμνης σε υψηλά 

επίπεδα. 

Σχετική με την πρώτη διαπίστωση είναι η μεταξύ άλλων 

αιτούμενη, από όλους σχεδόν τους μελετητές, κατασκευή και τα

χεία αποπεράτωση του αποχετευτικού δικτύου και του βιολογικού 

καθαρισμού των λυμάτων της πόλης της Καστοριάς, καθώς επίσης 

η ανάγκη αντιμετώπισης της ρύπανσης από τα λύματα των παραλί

μνιων οικισμών και των αποβλήτων των γεωργοκτηνοτροφικών 

εγκαταστάσεων της ευρύτερης λεκάνης απορροής. 

Η εφαρμογή της δεύτερης διαπίστωσης θίγει ορισμένες 

παραλίμνιες κοινότητες, είναι άρρηκτα συνδεμένη με μια άλλη 

σειρά προτεινόμενων μέτρων και απαιτεί πιθανώς κάποια θεσμική 

ρύθμιση. 

Όπως δε διαφαίνεται από τις διάφορες μελέτες, εφόσον 

αντιμετωπιστούν τα θέματα αυτά επιτυχώς, αφενός διασώζουμε 

ένα φυσικό πόρο και αφετέρου εξασφαλίζουμε τη δυνατότητα 

"αναγέννησης" και οικονομικής αξιοποίησης της λίμνης. 

0 βαθμός αποκατάστασης και το χρονικό διάστημα που 

απαιτείται δεν προσδιορίζονται. Ουσιαστικά με την εφαρμογή 

των μέτρων δίνουμε τη δυνατότητα στο οικοσύστημα "μόνο του να 

αναγεννηθεί" σταδιακά, μέσα από φυσικές διεργασίες, γεγονός 

το οποίο απαιτεί φυσικά χρόνο. 

Για τη γρηγορότερη αποκατάσταση της και ίσως την ακρι

βέστερη γνώση του βαθμού επιτυχίας της προσπάθειας απαιτείται 

περαιτέρω μελέτη και εφαρμογή ειδικών μέτρων επέμβασης στο 

λιμναίο οικοσύστημα. Σε κάθε περίπτωση, όμως, είναι απαραίτη

τη η εξασφάλιση της δυνατότητας συνεχούς παρακολούθησης και 
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περιοδικών ελέγχων στη λίμνη και στην ευρύτερη περιοχή της. 

5. Μέτρα πολιτικής και έργα που προωθούνται 

Όπως έχει ήδη προαναφερθεί., η Νομαρχία Καστοριάς έχει 

αναλάβει να προωθήσει και υλοποιήσει με κάθε δυνατό μέσο το 

τρίπτυχο
 Μ
εξυγίανση"-ιχθυοπαραγωγή-τουριστική ανάπτυξη. Για 

το λόγο αυτόν, έχει έρθει ήδη σε επαφή και έχει ζητήσει σχε

τική βοήθεια από διάφορους ελληνικούς και διεθνείς φορείς και 

οργανώσεις, όπως: 

- UNESCO, 

- Ομογενείς της διασποράς, 

- ΥΤΤΕΧΩΔΕ, 

- ΥΤΤΕΘΟ, 

- ΚΕΠΕ, 

- Ερευνητικά κέντρα (ΕΚΘΕ, ΑΠΘ κ.λπ.). 

5.1. Υπό κατασκευή έργα - Μέτρα που έχουν υιοθετηθεί 

- Ολοκληρώνεται, συμφωνά με πληροφορίες μας, στα μέσα 

του 1987 η κατασκευή από τη ΔΕΥΑΚ του αποχετευτικού δικτύου 

της πόλης της Καστοριάς. 

- Έχει ολοκληρωθεί η μελέτη και έχει ήδη δημοπρατηθεί 

το τελικό έργο (με ευθύνη της ΔΕΎΑΚ) του βιολογικού καθαρι

σμού των λυμάτων Καστοριάς. Η κατασκευή του έργου θα ολοκλη

ρωθεί, συμφωνά πάντα με πληροφορίες μας, το Σεπτέμβριο του 

1987. 

- Η Κοινότητα Πολύκαρπη κατασκεύασε δεξαμενή (υδατόπυρ-

γο), από όπου τα βυτία παίρνουν νερό (και ξεπλένονται), για 
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την αντιμετώπιση μέρους της ρύπανσης των νερών της λίμνης από 

τα φυτοφάρμακα-λιπάσματα. 

- Από τις αρχές του θέρους του τρέχοντος έτους έχει τε

θεί σε εφαρμογή η διατήρηση της στάθμης των νερών της λίμνης 

σε υψηλά επίπεδα, με πρωτοβουλία του Δήμου Καστοριάς. Η εφαρ

μογή του μέτρου αυτού έχει ήδη προκαλέσει την έντονη αντίδρα

ση των παραλίμνιων οικισμών. 

- Έχει ήδη συσταθεί επιτροπή στη νομαρχία για τη μελέτη 

και αντιμετώπιση του προβλήματος των απορριμμάτων σε επίπεδο 

νομού. 

- Έγινε το Νοέμβριο 1986, με πρωτοβουλία της νομαρχίας, 

εμπλουτισμός με φυτοπλαγκτονοφάγα ψάρια. 

- Φυτοπλαγκτό: Υποβλήθηκε από ιδιωτικό φορέα πρόταση για 

συλλογή και απομάκρυνση του την κατάλληλη εποχή (15 Αυγούστου 

- 15 Σεπτεμβρίου 1986) σε πειραματική έκταση. Παρά το γεγονός 

ότι η πρόταση έγινε δεκτή από τη νομαρχία και εγκρίθηκε χρη

ματοδότηση από τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος του ΥΠΕΧΏΔΕ, το έρ

γο δεν πρόλαβε να υλοποιηθεί. 

5.2. Μελέτες που διεξάγονται τώρα ή που έχουν πρόσφατα 

προκηρυχθεί 

- Διεξάγεται από την ΥΕΒ (Υπηρεσία Εγγείων Βελτιώσεων) 

Καστοριάς η μελέτη "Αποστραγγιστικά παραλίμνιων περιοχών". 

- Έχει προκηρυχθεί από το Νομαρχιακό Ταμείο Καστοριάς 

μελέτη με αντικείμενο Α' φάσης "Έρευνα παραγωγής και κίνησης 

φερτών υλών στη λεκάνη της λίμνης Καστοριάς, προσχώσεις λι-
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μναίου χώρου, συνέπειες"*. 

* Δεν διαθέτουμε περισσότερα στοιχεία για τις δυο αυ-
ιές μελέτες, δηλαδή προδιαγραφές, σκοπιμότητα, στόχους κ.λπ. 
Επίσης στην "Ταχεία Αναγνώριση Φυσικού Περιβάλλοντος της λί
μνης Καστοριάς" (ΥΧΟΠ, 1984) αναφέρειαι η ύπαρξη Προγράμματος 
Αποθήκευσης Υπολειμματικών Φυτοφαρμάκων σε δεξαμενές και βό
θρους απορροφητικούς. Για τη φύση και την τύχη του προγράμμα
τος αυτού δεν βρήκαμε κανένα άλλο στοιχείο. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 

Προτεινόμενη μελέτη λίμνης Καστοριάς -

Σχέδιο προδιαγραφών 

Σκοπός της μελέτης 

Η μελέτη* αποσκοπεί, από τη μια, να δώσει μια ακριβή 

γνώση του χαρακτήρα του οικοσυστήματος της λίμνης Καστοριάς 

-γνώση που πρέπει να περιλαμβάνει στοιχεία μορφομετρικά, υ-

δρογεωλογικά, φυσικοχημικά, βιολογικά, πηγές ρύπανσης κ.λπ., 

τις αλληλοεπιδράσεις τους, καθώς και τις διαχρονικές μεταβο

λές τους. Από την άλλη, ενόψει των σημερινών χαρακτηριστικών 

της λίμνης**, όπως αυτά προκύπτουν από τις μέχρι τώρα έρευνες 

* Η διερεύνηση των στοιχείων και του διαθέσιμου ερευ
νητικού υλικού για τη λίμνη Καστοριάς κατέδειξε την ανάγκη 
της διεξαγωγής μιας ολοκληρωμένης μελέτης των φυσικο-χημικών 
χαρακτηριστικών της, ικανής να στηρίξει τις προτάσεις παρέμ
βασης για την αποκατάσταση της. Το έργο ανέλαβε η Διεύθυνση 
Ιίεριβάλλονιος του YTŒXftAE, που ζήτησε τη συμμετοχή και συνερ
γασία του KETÌE στην προσπάθεια καταγραφής των θεμάτων και 
τομέων που η μελέτη θα έπρεπε να καλύψει. Το παρόν κείμενο 
είναι το αποτέλεσμα της παραπάνω συνεργασίας. Δεν είναι τελι
κό ή δεσμευτικό και. προορίζεται να χρησιμοποιηθεί κατά την 
πρόσκληση δηλώσεων ενδιαφέροντος, ως βάση για τη συνεννόηση 
και συνεργασία μεταξύ της αναθέτουσας αρχής και των υποψήφιων 
μελετητών. 

** Δηλαδή, αυξημένα θρεπτικά άλατα (ιδίως φωσφορικά), 
water bloom, μικρή περιεκτικότητα σε οξυγόνο ή και ανοξικές 
συνθήκες (ιδίως τους καλοκαιρινούς μήνες), μεγάλη θολερότητα 
νερών, ελάττωση μέσου βάθους, εκτεταμένες προσχώσεις κ.λπ. 
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και μελέτες, να προκύψει η επισήμανση κατάλληλων και εφικτών 

τρόπων βελτίωσης της κατάστασης των νερών της και ενός υπο

δείγματος δικτύου μόνιμης παρακολούθησης της κατάστασης του 

οικοσυστήματος. 

Περιοχή μελέτης 

Η μελέτη αφορά τη λίμνη Καστοριάς και την ευρύτερη 

υδρογεωλογική λεκάνη απορροής της. Τα ακριβή όρια θα μπορούν 

να διαφοροποιούνται κατά περίπτωση για λόγους λειτουργικούς, 

ανάλογα με το συγκεκριμένο, κάθε φορά, τομέα έρευνας. 

Τομείς έρευνας 

Για να επιτευχθεί ο σκοπός της μελέτης, η έρευνα θα 

πρέπει να απαντήσει στα εξής δύο βασικά ερωτήματα: (α) ισοζύ

γιο νερού της λίμνης, (β) βαθμός ρύπανσης και υποβάθμισης του 

οικοσυστήματος. Έτσι, είναι απαραίτητο οι επιμέρους τομείς 

έρευνας να είναι: 

Α. Γεωλογία-υδρογεωλογία περιοχής λίμνης Καστοριάς. 

Β. Μορφομετρία της λίμνης Καστοριάς. 

Γ. Αβιοτικά στοιχεία (φυσικο-χημικές παράμετροι κ.λπ. της 

λίμνης). 

Δ. Βιοτικά στοιχεία (φυτο-ζωο/πλαγκτό, φυτο-ζωο/βένθος, ιχ-

θυοπανίδα, υδροχαρής βλάστηση, πουλιά κ.λπ.). 

Ε. Ανθρώπινες δραστηριότητες. 

Επεξηγηματικά αναφέρονται παρακάτω τα θέματα εκείνα 

κατά τομέα έρευνας που θα πρέπει να περιλαμβάνονται στη μελέ

τη. 
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Α. Γεωλογία - Υδρογεωλογία 

1. Γεωμορφολογία περιοχής - Υδρογραφικά στοιχεία 

Γεωμορφολογικοί χαρακτήρες παρόχθιας ζώνης, στοιχεία πά

λαι ογεωγραφικής εξέλιξης. Παλαιές εκβολές, ζώνες πλημμύ

ρων, σημερινό υδρογραφικό δίκτυο, εκτροπές κοιτών, πηγές 

(επιφανειακές ή υπολίμνιες), έλη, προσχώσεις και διαβρώ

σεις. Σύγχρονη ποταμοχειμάρρεια και δελταΐκή εξέλιξη. 

Ιζηματογένεση, ρυθμός απόθεσης ιζημάτων στη λίμνη. 

2. Επιφανειακές εισροές νερών (στη λίμνη) 

Υδατικό δυναμικό λεκάνης απορροής. Τα στοιχεία θα δοθούν 

και από την εκπονούμενη μελέτη της Διεύθυνσης Δασών Κα

στοριάς. 

3. Γεωλογία 

Γεωλογική κατασκευή της ευρύτερης περιοχής. Τεκτονική 

εξέλιξη. 

4. Υδρολιθολογία 

Υδρογεωλογική ταξινόμηση σχηματισμών. Περατότητες - γεω

μετρία υδροφορέων. 

5*. Φρεάτια, υδροφορία στις περιοχές λίμνης 

Οργάνωση του ελεύθερου υδροφόρου ορίζοντα. Εξάπλωση του 

και βάθη. Σύνταξη πιεζομετρικών χαρτών, μελέτη της πιεζο-

μετρίας του, κίνηση υπόγειου νερού, άξονες υπόγειας απο-

* Για τη μελέτη των θεμάτων 5-8 να ληφθούν υπόψη τα 
στοιχεία που ήδη υπάρχουν στη διδακτορική διατριβή του δόκτο
ρα Βαφειάδη Π. Υδρογεωλογική Μελέτη της λεκάνης Καστοριάς, 
1983. Να γίνουν επιπρόσθετα μόνο μετρήσεις και εργασίες που 
κρίνονται απαραίτητες για την ολοκλήρωση της εικόνας λειτουρ
γίας της λεκάνης. 
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στράγγισης, οριακές συνθήκες, συνθήκες ροής προς τη λί

μνη. Κυμάνσεις στην πιεζομετρία. Ποσοτικά στοιχεία εκφόρ-

τισης του υπόγειου νερού προς τη λίμνη. 

6. Υπό πίεση υδροφορίες γύρω και κάτω από τη λίμνη 

Οργάνωση-ανάπτυξη των υπό πίεση υδροφοριών της ευρύτερης 

περιοχής. Συνθήκες λειτουργίας και τροφοδοσίας. Όπου εί

ναι δυνατό να μετρηθεί και ο αρτεσιονισμός. 

7. Στοιχεία υδροδυναμικής των υδροφορέων γύρω από τη λίμνη 

Εκτίμηση των υδραυλικών παραμέτρων των υδροφορέων. 

8. Ισοζύγιο των νερών της λίμνης 

Εκτίμηση των ποσοτήτων υπόγειων και επιφανειακών νερών 

που καταλήγουν στη λίμνη και αυτών που απορρέουν από αυ

τήν. 

Β. Μορφομετρία της λίμνης 

1. Βυθομέτρηση και χαρτογράφηση του πυθμένα της λίμνης. 

2. Μέγιστο μήκος και πλάτος, ανάπτυγμα ακτών κ.λπ. κατά επο

χές. 

Γ. Αβιοτικά στοιχεία (φυσικο-χημικές παράμετροι) 

1. Μέτρηση και μελέτη των εποχιακών μεταβολών των φυσικών 

παραμέτρων (στα νερά της λίμνης και των χειμάρρων), όπως: 

θερμοκρασία (στρωμάτωση της λίμνης), διαλυμένο οξυγόνο, 

αγωγιμότητα, ΡΗ, σκληρότητα, διαφάνεια των νερών και των 

χημικών παραμέτρων: Ν/ΝΉ*, Ν/Νθ" Ν/ΝΟ~, P/PÔ ~", SIO , 

BOD-, COD. χλωροφύλλης κ.ά. 

Οι παραπάνω μετρήσεις θα γίνονται οριζόντια KOL κατακόρυ

φα στη στήλη του νερού με μηνιαίες δειγματοληψίες (που θα 

πραγματοποιούνίαι ανά 15ήμερο το καλοκαίρι) σε αντιπροσω-
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πευτικά επιλεγμένες περιοχές της λίμνης και κατά το δυνα

τόν σε μόνιμους σταθμούς παρατήρησης, ώστε να χρησιμοποι

ηθούν αργότερα σε σύστημα μόνιμης παρακολούθησης. Τα πα

ραπάνω θεωρούνται απαραίτητα, ώστε τελικά να προκύψει το 

ισοζύγιο θρεπτικών αλάτων των νερών της λίμνης. 

2. Ανίχνευση KOL εκτίμηοη της έκτασης της ρύπανσης της λί

μνης στα νερά, τα ιζήματα και τους οργανισμούς, από φυτο

φάρμακα, λιπάσματα και τοξικές ουσίες (χρωστικές, δεψικές 

κ.λπ.), καθώς και στα επιφανειακά και υπόγεια νερά που 

καταλήγουν σε αυτήν. 

3. Αναφορά κλιματολογικών συνθηκών περιοχής, καθώς επίσης 

και εκπόνηση εδαφολογικού χάρτη της. 

Δ. Βιοτικά στοιχεία 

1. Μικροβιολογικές παράμετροι 

Έλεγχος και ετήσια παρακολούθηση της ποιότητας των νερών 

για την αλιεία, κολύμβηση, άθληση κ.λπ. 

2. Ποιοτική και ποσοτική σύνθεση του φυτοπλαγκτού 

Μελέτη της ποιοτικής και ποσοτικής σύνθεσης του φυτοπλα

γκτού οριζόντια και κατακόρυφα σε αντιπροσωπευτικά επι

λεγμένες περιοχές και εποχιακές μεταβολές του (15ήμερες 

δειγματοληψίες, ιδίως το καλοκαίρι). Επισήμανση ειδών με 

τοξική δράση. Βιοδείκτες. 

3. Ποιοτική και ποσοτική σύνθεση περιφύτου 

Μελέτη της ποιοτικής και ποσοτικής σύνθεσης του περιφύ

του, με εποχιακές δειγματοληψίες σε αντιπροσωπευτικούς 

σταθμούς. Χρήση βιολογικών δεικτών. 

4. Ποιοτική και ποσοτική σύνθεση του ζωοπλαγκτού 

Μελέτη των ποιοτικών και ποσοτικών εποχιακών αλλαγών του 
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ζωοπλαγκτού, μΕ μηνιαίες δειγματοληψίες σε αντιπροσωπευ

τικά επιλεγμένες περιοχές, οριζόντια και κατακόρυφα στη 

στήλη των νερών. 

5. Ποιοτική και ποσοτική σύνθεση του φυτο-ζωοβένθους 

Κατάρτιση καταλόγου των βενθικών οργανισμών και μελέτη 

των ποιοτικών και ποσοτικών αλλαγών τους, με συνεχείς 

δειγματοληψίες κατά τη διάρκεια του έτους. 

6. Ποιοτική και ποσοτική σύνθεση της ιχθυοπανίδας 

Κατάρτιση καταλόγου των ειδών που υπάρχουν στο σύστημα. 

Για το σκοπό αυτόν και επειδή μερικά είδη δεν έχουν εμπο

ρική αξία (συνεπώς δεν αλιεύονται από τους ψαράδες) να 

γίνονται συνεχείς εποχιακές δειγματοληψίες. Να προσδιορι

στούν οι βιότοποι του συστήματος και τα στοιχεία να συν

δυαστούν με τη βιολογική και οικολογική συμπεριφορά του 

κάθε είδους, ώστε να κατανοηθεί ο ρόλος τους στο οικοσύ

στημα. 

Προσδιορισμός της βιολογίας και των ασθενειών των κυριό

τερων εμπορεύσιμων ειδών ψαριών. Ειδικότερα, προσδιορι

σμός της ηλικίας και της αύξησης, καθώς και των κυριοτέ

ρων ασθενειών των σημαντικότερων εμπορεύσιμων ειδών ψα

ριών. 

Κατά τη μελέτη αυτή θα προσδιοριστούν η ετήσια αύξηση, τα 

παράσιτα που προξενούν ασθένειες, το ποσοστό προσβολής σε 

σχέση με την ηλικία και το μέγεθος του ψαριού, καθώς και 

ο αριθμός των παράσιτων ανά άτομο. Οι δειγματοληψίες θα 

είναι εποχιακές. 

7. Χλωρίδα και βλάστηση 

Σ*.»λλογή, σε πρώτη φάση, φυτικών δειγμάτων που να καλύ

πτουν όλες τις περιόδους βλάστησης. Στη συνέχεια, προσ-
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διορισμός των Ειδών, καθορισμός και οριοθέτηση στο χάρτη 

των φυσιογνωμικά διάφορων ενοτήτων βλάστησης, που καλύ

πτουν τους επιμέρους βιότοπους της περιοχής. 

8- Υδρόβια πουλιά και σημαντικότεροι χώροι συγκέντρωσης και 

δραστηριότητα τους 

Επισήμανση των διερχόμενων και φωλεαζόντων πουλιών της 

περιοχής και προσδιορισμός των χώρων συγκέντρωσης των κυ

ριοτέρων ειδών που έχουν ανάγκη μεγαλύτερης προστασίας, 

καθώς και οι λόγοι της συγκέντρωσης αυτής. Θα καταβληθεί 

προσπάθεια προσδιορισμού των τόπων αναπαραγωγής και του 

τρόπου προστασίας τους. 

9. Μυοκάστορες 

Διερεύνηση της ύπαρξης μυοκαστόρων στη λίμνη. Εκτίμηση 

του πληθυσμού τους και του οικολογικού τους ρόλου στο εν 

λόγω σύστημα. 

Ε. Ανθρώπινες δραστηριότητες 

1. Χρήσεις γης στην παράκτια ζώνη και στην ευρύτερη περιοχή 

της λίμνης (υφιστάμενη κατάσταση και προοπτικές). 

2. Εκμετάλλευση νερών λίμνης. Αλιεία - ιχθυοκαλλιέργεια. 

Λοιπές δραστηριότητες (υφιστάμενη κατάσταση KOL προοπτι

κές). 

3. Πηγές ρύπανσης: Επισήμανση, αξιολόγηση και χαρτογράφηση 

πηγών ρύπανσης και εκτίμηση της επιβάρυνσης του εν λόγω 

οικοσυστήματος (ποσοτικά και ποιοτικά). 

Συμπεράσματα - Προτάσεις 

Αυτά, ανάμεσα σε άλλα, θα είναι: 

1. Διαχειριστική πρόταση για τη χρήση των νερών της λίμνης 
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οτην καλλιέργεια, στην ιχθυοπαραγωγή, σε πιθανή αθλητική 

δραστηριότητα, τουριστική κ.λπ. 

2. Συνολική πρόταση διαχείρισης (ζωνοποίηση) της περιοχής 

μελέτης και των απαιτουμένων παρεμβάσεων με χρονοδιάγραμ

μα εφαρμογής (διοικητικών, θεσμικών, εκτέλεση έργων 

κ.λπ.)ι ώστε να λειτουργήσουν οι φυσικοί νόμοι που διέ

πουν το οικοσύστημα, με στόχο την οικολογική αποκατάσταση 

του και την εξασφάλιση μιας νέας δυναμικής οικολογικής 

ισορροπίας στη λίμνη. 

3. Πρόταση για πιθανές πηγές και τρόπος χρηματοδότησης της 

εφαρμογής της μελέτης. 

Όροι εργασίας 

1. Κατά την εκτέλεση της μελέτης, οι ερευνητικοί φορείς θα 

παρουσιάζουν εξαμηνιαίες ενδιάμεσες μελέτες, όπου εκτός 

από την παράθεση των επιστημονικών στοιχείων από κάθε 

υποομάδα, θα υποβάλλουν και συνολική έκθεση που θα συ

ντάσσεται από τους υπευθύνους επιστήμονες των υποομάδων. 

Η παραπάνω έκθεση θα δίνει τα προκύψαντα στοιχεία ενιαία 

και επεξεργασμένα, ώστε να φαίνεται η οικολογική κατάστα

ση της λίμνης και της ευρύτερης περιοχής και, σε περίπτω

ση που είναι αναγκαίο να παρθούν κάποια μέτρα πριν την 

ολοκλήρωση της μελέτης, να εξασφαλίζεται η αποτελεσματι

κότητα τους. 

2. Εκτός από την τελική έκθεση, θα υποβληθεί και μια συνο

πτική έκθεση που θα περιέχει τα προβλήματα της λίμνης και 

τον τρόπο επίλυσης τους, με συγκεκριμένους τρόπους και 

μεθόδους παρέμβασης. Οι προτεινόμενες συγκεκριμένες ενέρ

γειες θα είναι ιεραρχημένες βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθε-
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ομα. 

3. Διάρκεια μελέτης: 18 μήνες. 

4. Προϋπολογισμός: 11 εκατ. δρχ. σε σταθερές τιμές του 1987. 

5. Παράδοση στοιχείων στο μελετητή. 

0 εργοδότης θα διευκολύνει το μελετητή να συγκεντρώσει τα 

στοιχεία και θα του χορηγήσει ή θα του παράσχει τη δυνα

τότητα να λάβει γνώση της υπάρχουσας μελετητικής εργασίας 

που υπάρχει για την περιοχή μελέτης. 
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HAPAPTHMA 5 

Ανάπτυξη της γούνας στην Καστοριά* 

Η παραγωγή ενδιάμεσων και τελικών προϊόντων γούνας στη 

χώρα μας ασκείται προνομιακά στις περιοχές της Καστοριάς και 

Σιάτιστας και τελευταία σε ολόκληρη τη Δυτική Μακεδονία. 

Η συμβολή της βιομηχανίας της γούνας στην οικονομική 

ζωή της Καστοριάς και γενικότερα της περιοχής είναι γνωστή 

και κανένας δεν αμφισβητεί τη σπουδαιότητα της στη διατήρηση 

και βελτίωση του βιοτικού επιπέδου της περιοχής. 

Τα τελευταία χρόνια διάφοροι εξωτερικοί αρνητικοί πα

ράγοντες οδήγησαν σε έντονη πτώση τις εξαγωγές του κλάδου. 

Τέτοιοι παράγοντες, μεταξύ άλλων, είναι: 

α. 0 οξύς ανταγωνισμός από χώρες της Άπω Ανατολής, 

όπως Νότιος Κορέα, Χονγκ-Κονγκ, Κίνα, Ιαπωνία κ.λπ. -χώρες 

χαμηλού κόστους εργασίας- που οδήγησε σε πτώση των τιμών των 

προϊόντων γούνας κυρίως μεσαίας και χαμηλής ποιότητας. 

β. Η δυσμενής διεθνώς οικονομική συγκυρία τα τελευταία 

χρόνια που οδήγησε σε μείωση της ζήτησης προϊόντων γούνας τό

σο στην ΕΟΚ όσο και σε άλλες χώρες. Στη μείωση της ζήτησης 

συνέβαλε και η διαρκώς εντεινόμενη αντίδραση διάφορων οργανώ

σεων φιλόζωων. 

* Εισήγηση Σπ. Χονδρινού προς Ομάδα Εργασίας του 
ΚΕΠΕ, Δεκέμβριος 1986. 
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OL ανωτέρω παράγοντες οξύνθηκαν και οξύνονται από τα 

σημαντικότατα διαρθρωτικά προβλήματα του κλάδου. 

Διαρθρωτικά προβλήματα του κλάδου 

Τα προβλήματα του κλάδου είναι πολλά και σημαντικά. 

Στη συνέχεια αναφέρονται τα κυριότερα από αυτά: 

- Το μικρό μέγεθος των μονάδων και ο οικογενειακός τους χα

ρακτήρας. Τα χαρακτηριστικά αυτά δεν επέτρεψαν την ορθολο

γική οργάνωση του κλάδου, με συνέπεια να υπάρχουν σοβαρές 

αδυναμίες στην προμήθεια πρώτων υλών και στο μάρκετινγκ. 0 

οξύς ανταγωνισμός μεταξύ τους για προμήθεια της πρώτης 

ύλης συνετέλεσε στην αύξηση των τιμών. Σήμερα αγοράζεται 

το 50% της παγκόσμιας παραγωγής αποκομμάτων. Η κατάλληλη 

συνεργασία θα μπορούσε να επηρεάσει τις τιμές αγοράς. 

- Τα εκτροφεία γουνοφόρων ζώων που είναι λιγοστά και αντιμε

τωπίζουν ουσιώδη προβλήματα επιστημονικής στήριξης και κυ

ρίως εξεύρεσης φθηνής και κατάλληλης τροφής. 

- Το μικρό μέγεθος των μονάδων με χαμηλή οργανωτική δομή. 

Αυτό δεν επιτρέπει διείσδυση σε ξένες αγορές (συμμετοχή σε 

εκθέσεις κ.λπ.), ενώ η χρησιμοποίηση των μεσαζόντων ανεβά

ζει την τιμή. 

- Υπάρχουν δυσκολίες στη βαφή και δέψη των δερμάτων. 0 παρά

γοντας αυτός εξασθενεί μετά την κατασκευή και λειτουργία 

του σύγχρονου βυρσοδεψείου των Αφών Τσούκα (know-how ΗΠΑ). 

- Π κατ' οίκον επεξεργασία της γούνας που συμπιέζει το κό

στος αλλά επιδρά αρνητικά στην ποιότητα. 

- Το μικρό μέγεθος των μονάδων που ευνοεί τη σχέση υπεργολα

βίας (φασόν) με τις μεγάλες επιχειρήσεις και τους ξένους 

οίκους. Συνέπεια είναι οι χαμηλές τιμές που προσφέρονται 
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λόγω του μεγάλου ανταγωνισμού. 

- Η συνεχής βελτίωση των προϊόντων των ανταγωνιστριών χωρών 

Άπω Ανατολής, η οποία οξύνει τα προβλήματα. 

- Η διάθεση της παραγωγής στους εμπόρους επιτόπου. Πολύ λί

γες επιχειρήσεις έχουν τη χρηματοδοτική δυνατότητα και τις 

αναγκαίες διεθνείς διασυνδέσεις για να προχωρήσουν σε μάρ

κετινγκ των ξένων αγορών. Παρά την Εταιρεία Λαϊκής Βάσης 

(ΕΔΗΚΑ), δεν γίνεται κοινό μάρκετινγκ. 

- Η έλλειψη ελληνικού σχεδιασμού ενδυμάτων γούνας "υψηλής 

ραπτικής". Αποκλειστικά σχέδια και πατρόν μπορούν να αγο

ραστούν από το εξωτερικό, αλλά αυτό δεν γίνεται εξαιτίας 

του πολύ υψηλού κόστους. 

- Υποδομή περιοχής. 

α. Νέο Τελωνείο (λειτουργεί ήδη). 

β. Μετατροπή και επέκταση αεροδρομίου σε διεθνές (θα γί

νει). 

γ. Εκθετήριο-Δημοπρατήριο Γούνας (συνεχιζόμενο έργο). 

δ. Οδική πρόσβαση στην Καστοριά (γίνονται σημαντικές βελ

τιώσεις οδών προσπέλασης). 

ε. Σχολή Γουνοποιίας (λειτουργεί από φέτος), 

στ. Ανάγκη κατασκευής Εργατικών Κατοικιών. 

- Χρηματοδότηση: Η εξαγωγική πίστωση λαμβάνεται με κόστος 

χρήματος (Ιούνιος 1986) 18%-20% και για 120 ημέρες. Αντα

γωνίστριες χώρες παρέχουν εξαγωγικά δάνεια με ανταγωνιστι

κά επιτόκια, τα οποία και διαφοροποιούνται σύμφωνα με την 

πιστοδοτική ικανότητα του αγοραστή. Τα υψηλά επιτόκια απο

τελούν μειονέκτημα για τους εξαγωγείς σε σχέση με τους 

ανταγωνιστές τους. Οι διαδικασίες χορήγησης δανείων πρέπει 

να είναι ταχείες και απλές. 
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- Μεταφορές: Η μεταφορά των προϊόντων σχην Ευρώπη γίνεται με 

φορτηγά και για τις ΗΠΑ μέσω Φραγκφούρτης αεροπορικώς. Η 

επέκταση και συμπλήρωση των εγκαταστάσεων του αεροδρομίου 

της Καστοριάς, ώστε να δέχεται πτήσεις εξωτερικού, θα συμ

βάλει θετικά στη διακίνηση των προϊόντων γούνας. 

Μέτρα αντιμετώπισης προβλημάτων 

Η ελληνική γουνοποιία -πρώτη σε μέγεθος γουνοποιία 

στην επεξεργασία αποκομμάτων παγκοσμίως και από τις μεγαλύτε

ρες στην επεξεργασία ολόκληρων δερμάτων- εξαρτάται καθοριστι

κά από το εξωτερικό τόσο για τις πρώτες και βοηθητικές ύλες 

όσο και για την εμπορία του τελικού προϊόντος. Η ανάπτυξη της 

γούνας χρειάζεται μια πολύπλευρη και συνολική αναπτυξιακή 

θεώρηση, που θα πρέπει να κινηθεί μέσα στα πλαίσια ανάπτυξης 

ολόκληρου του Νομού Καστοριάς. Η στρατηγική ανάπτυξης πρέπει 

να κινηθεί στους παρακάτω άξονες: 

Ι. Προώθηση της συνεργασίας μεταξύ των βιοτεχνών. Από 

το 1981 δημιουργήθηκε η ΕΔΗΚΑ με σκοπό την ενοποίηση των προ

σπαθειών των γουνοπαραγωγών και την εξάλειψη των μεσαζόντων. 

Στην ΕΔΗΚΑ σήμερα συμμετέχουν πάνω από 750 βιοτέχνες. Βασικοί 

στόχοι της ΕΔΗΚΑ είναι η από κοινού αγορά πρώτων και βοηθητι

κών υλών και μηχανικού εξοπλισμού για τους γουνοποιούς, η από 

κοινού διάθεση των έτοιμων προϊόντων τους, η διερεύνηση της 

αγοράς, η διασφάλιση των πωλήσεων και γενικά η οργάνωση του 

όλου κυκλώματος της γουνοποιίας. Η ΕΔΗΚΑ προχώρησε ήδη στη 

συμμετοχή σε διεθνείς εκθέσεις και στην προμήθεια βοηθητικών 

υλών σε χαμηλές τιμές. Στο στάδιο κατασκευής βρίσκεται το Εκ

θετήριο - Δημοπρατήριο Καστοριάς. Με τη λειτουργία του θα 
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προωθηθεί η δημιουργία δημοπρασιών αγοράς πρώτων υλών και τε

λικών προϊόντων, καθώς και διαρκής έκθεση των προϊόντων γού

νας. Η σύντομη αποπεράτωση του Δημοπρατηρίου θα λύσει σημα

ντικά προβλήματα των βιοτεχνών γούνας. 

Οργανώθηκε πάλι έκθεση γούνας στην Καστοριά με προο

πτική συνέχισης του θεσμού ετησίως*. Αυτή αποτελεί θετικό βή

μα για την προβολή των προϊόντων και για την αποδέσμευση των 

παραγωγών από λίγους εμπόρους. 

Η σχολή γούνας που λειτουργεί από φέτος θα βοηθήσει 

στην εκπαίδευση νέων τεχνιτών. 

0 αστικός συνεταιρισμός παραγωγών εκτροφέων γουνοφόρων 

ζώων, εάν διευρυνθεί με νέα μέλη, θα παίξει σημαντικότατο ρό

λο στην αναπτυξιακή προσπάθεια της γούνας. 

II. Αντιμετώπιση βραχυπροθέσμων προβλημάτων γουνοποιών 

σχετικά με την επαρκή και φθηνή χρηματοδότηση με κεφάλαιο κί

νησης, καθώς και επιχορηγήσεις των εξαγωγών για την αντιμετώ

πιση του ανταγωνισμού των χωρών της Άπω Ανατολής. 

III. Προώθηση του προγράμματος καθετοποίησης και ανά

πτυξης υποδομής. Το πρόγραμμα έχει ήδη αρχίσει με την άμεση 

συμμετοχή της Νομαρχίας Καστοριάς. (Στόχος πολιτικής της νο

μαρχίας είναι η προώθηση των επενδύσεων για εκτροφεία γουνο

φόρων ζώων). Από το 1960 άρχισε στη χώρα η εκτροφή ορισμένων 

ειδών γουνοφόρων ζώων, ιδίως βιζόν (μινκ) και αλεπούς (παρα

γωγή σήμερα γύρω στις 50.000 δέρματα βιζόν και 10.000 αλεπού-

* Ήδη έγινε έκθεση γούνας και το 1987. 
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δες). Αρκετές από τις μονάδες εκτροφής λειτουργούν σήμερα χω

ρίς θετικά αποτελέσματα για τους ακόλουθους λόγους: 

α. Μεγάλο κόστος ζωοτροφής (κυρίως εισαγόμενης) που αποτε

λεί γύρω στο 50% του συνολικού κόστους του γουνοδέρμα-

τος. 

β. Έλλειψη παροχής επιστημονικής βοήθειας. 

γ. Μεγάλες δαπάνες που απαιτούνται κατά την ίδρυση των μο

νάδων . 

δ. Ανάγκη μεγάλου χρηματικού κυκλοφορούντος κεφαλαίου, 

ε. Ανταγωνισμός από εισαγόμενα και μη καταγραφόμενα δέρμα

τα, 

στ. Μεγάλη δαπάνη επεξεργασίας γουνοδερμάτων στο εξωτερικό 

(ήδη λειτουργεί βυρσοδεψείο σύγχρονης τεχνολογίας), 

ζ. Δυσκολίες εξεύρεσης κατάλληλων κτηνιατρικών φαρμάκων. 

Πολιτική της νομαρχίας σήμερα και γενικότερα της κυ

βέρνησης είναι η καθετοποίηση του κλάδου. Προωθούνται επενδύ

σεις για εκτροφεία γουνοφόρων ζώων με την υπαγωγή τους στο Ν. 

1262/1982 (επιχορήγηση 30%-35%). Με την Απόφαση του Υπουργού 

Γεωργίας της 30/10/1986 καθορίζονται οι όροι για την ίδρυση 

και ένταξη των εκτροφείων στα μέτρα οικονομικών ενισχύσεων 

του Ν. 1262/1982. 

IV. Πρόγραμμα υποστήριξης των προϊόντων της γούνας, με 

κατάλληλη διαφήμιση και προβολή της ελληνικής γούνας σε διε

θνείς εκθέσεις και επιδείξεις μόδας. Τέτοιο πρόγραμμα επεξερ

γάζεται και θα υλοποιήσει ο Οργανισμός Προώθησης Εξαγωγών. 

Ήδη γίνεται σχετική μελέτη έρευνας των εξαγωγικών αγορών της 

ελληνικής γούνας -Γερμανία, Ιταλία, Βρετανία, Ισπανία, ΗΠΑ, 

160 



Καναδάς, Ιαπωνία- που χρηματοδοτείται από τα Ηνωμένα Έθνη*. 

Πρέπει επίσης να μελετηθεί σοβαρά η δυνατότητα δημιουργίας 

ελληνικού design μόδας. 

V. Διαφοροποίηση μακροχρόνια της οικονομικής βάσης της 

Καστοριάς, ώστε να μην εξαρτάται ολόκληρος νομός από την επε

ξεργασία της γούνας. Ανάπτυξη οικονομικών δραστηριοτήτων και 

σε άλλους τομείς. 

Προτάσεις 

1. Για την καθετοποίηση και ανάπτυξη της γούνας είναι εκ των 

ουκ άνευ η δημιουργία συγχρόνου εργοστασίου ζωοτροφών 

στην Καστοριά, που θα εξυπηρετεί και τους γύρω νομούς 

(πιθανό κόστος επένδυσης 200 εκατ. δρχ.). Η κοινοπραξία 

εκτροφέων σκέπτεται να προχωρήσει στην κατασκευή του. 

2. Μετεκπαίδευση στη Αανία ή σε άλλες σκανδιναβικές χώρες 

επιστημονικού προσωπικού (γεωπόνοι, κτηνίατροι) σε θέματα 

υγείας και εκτροφής των γουνοφόρων ζώων. Απαραίτητη είναι 

η μόνιμη παραμονή στην περιοχή των επιστημόνων αυτών. 

3. Τροποποίηση των σχετικών Προεδρικών Διαταγμάτων, ώστε τα 

κρέατα και αλιεύματα που καταστρέφονται λόγω της λήξης 

του χρόνου ψυχροσυντήρησής τους να δίδονται για τροφή των 

γουνοφόρων ζώων. Ήδη η πολιτική αυτή έχει τεθεί σε εφαρ

μογή. 

Έχουν εκπονηθεί πολλές μελέτες που ασχολούνται με τη 

βιομηχανία της γούνας και τα προβλήματα της. Αυτές περιέχουν 

Κέντρο Διεθνούς Εμπορίου. 

161 



επίσης προτάσεις για την αντιμετώπιση τους. Μελέτη όμως για 

την καθετοποίηση του κλάδου, τα προβλήματα που θα δημιουργη

θούν, τις συνέπειες, τις λύσεις που θα πρέπει να δοθούν, τις 

ωφέλειες που θα προκύψουν για τον κλάδο και τη χώρα και το 

χρονικό διάστημα που είναι αναγκαίο, δεν υπάρχει. Συνεπώς, 

μια τέτοια μελέτη θα είναι πολύ ωφέλιμη για τον κλάδο. Σκόπι

μο θα ήταν επίσης να μελετηθεί η δυνατότητα δημιουργίας ελλη

νικού design μόδας και σε προϊόντα γούνας. 

162 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6 

Αξιοποίηση τουριστικών δυνατοτήτων της περιοχής 

της λίμνης Καστοριάς* 

1. Γενικά 

Η περιοχή της λίμνης Καστοριάς διαθέτει αξιόλογους και 

σχεδόν ανεκμετάλλευτους τουριστικούς πόρους (φυσικούς και πο

λιτιστικούς) οι οποίοι μπορούν, στα πλαίσια μιας συνδυασμένης 

αναπτυξιακής προσπάθειας, να αξιοποιηθούν και να αποτελέσουν 

μαζί με τον κλάδο γουνοποιίας τους βασικούς δυναμικούς παρά

γοντες για τη στήριξη της παραπέρα ανάπτυξης της. 

Βασική προϋπόθεση για την αξιοποίηση των τουριστικών 

δυνατοτήτων της περιοχής αποτελεί η άμεση εφαρμογή ενός προ

γράμματος σταθεροποίησης και εξυγίανσης της λίμνης και του 

ευρύτερου χώρου της, προστασίας των πολιτιστικών μνημείων και 

δημιουργίας της αναγκαίας υποδομής. Επιπλέον, η υλοποίηση αυ

τών των επιμέρους προγραμμάτων δεν αποτελεί απλώς προϋπόθεση 

της τουριστικής και γενικότερα της οικονομικής ανάπτυξης της 

περιοχής, αλλά είναι η αναγκαία συνθήκη για την αποκατάσταση 

και διατήρηση της ισορροπίας στο φυσικό KOL ανθρώπινο στοι-

* Εισήγηση Αν. Μυλωνά προς Ομάδα Εργασίας του ΚΕΠΕ, 
28/11/1986. 
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χείο. 

Στα πλαίσια της συνδυασμένης αυτής προσπάθειας, το 

πρόγραμμα επέμβασης για την αξιοποίηση των τουριστικών δυνα

τοτήτων της συγκεκριμένης περιοχής συνδέεται με τα προγράμμα

τα ανάπτυξης του ευρύτερου χώρου και ειδικότερα του κυκλώμα

τος Βέροια-Κοζάνη-Καστ οριά-Πρέσπες-Φλώρινα-'Εδεσσα-Νάουσα, 

που μπορεί να χαρακτηριστεί ως ενιαίος χώρος τουριστικής ανά

πτυξης, με κοινά αλλά και συμπληρωματικά χαρακτηριστικά. Ήδη 

το κύκλωμα αυτό χρησιμοποιείται στα προγράμματα περιηγητικού 

τουρισμού. 

2. Εξελίξεις, δυνατότητες και προοπτικές 

Στο κύκλωμα Βέροια-Κοζάνη-Καστοριά-Πρέσπες-Φλώρινα-

'Εδεσσα-Νάουσα έχει αναπτυχθεί ο εσωτερικός περιηγητικός του

ρισμός (πάνω από το 85% των τουριστών είναι ημεδαποί). Υπάρ

χουν αιχμές ζήτησης όπως στις γιορτές, στα Σαββατοκύριακα και 

στο τέλος των σχολικών περιόδων με τις εκδρομές των μαθητών. 

Στα παραπάνω αστικά κέντρα πραγματοποιείται το 80% πε

ρίπου των συνολικών διανυκτερεύσεων των αντίστοιχων νομών 

(σύνολο διανυκτερεύσεων νομών 435.000 το 1985, έναντι 99.000 

του Νομού Καστοριάς). Οι διανυκτερεύσεις αυτές πραγματοποιού

νται σε μικρές μονάδες συνεχούς, κυρίως, λειτουργίας και κατά 

το πλείστον χαμηλής κατηγορίας (το 90% των κλινών είναι Β' 

τάξης και κατώτερες, 1985). 0 αριθμός των κλινών σε αυτά ξε

περνά επίσης το 80% του συνόλου της περιοχής (σύνολο περιοχής 

3.750 κλίνες το 1984, έναντι 670 του Νομού Καστοριάς) η δε 

μέση πληρότητα κυμαίνεται στο 40% περίπου (1984) έναντι 50% 

του Νομού Καστοριάς. 
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Την τελευταία 5ετία στους Νομούς Φλώρινας και Πέλλας 

σημειώθηκαν σημαντικές αυξήσεις τουριστικών καταλυμάτων και 

διανυκτερεύσεων ως συνέπεια της ανακάλυψης των βασιλικών τά

φων της Βεργίνας, ενώ στους άλλους παρατηρήθηκε στασιμότητα ή 

μικρές αλλαγές. 

Στο παραπάνω κύκλωμα υπάρχουν πολλά και αξιόλογα φυσι

κά, πολιτιστικά και παραδοσιακά μνημεία που μπορούν με την 

κατάλληλη επέμβαση να βελτιωθούν και να προβληθούν ώστε να 

αποτελέσουν πόλους έλξης τουριστών. Εκτός από τη Βεργίνα, που 

έγινε ήδη γνωστή με την αποκάλυψη των βασιλικών τάφων, υπάρ

χει η πόλη της Καστοριάς με πλήθος πολιτιστικών και παραδο

σιακών στοιχείων. Πρέπει επίσης να αναφερθούν ο Γράμμος, που 

αποτελεί απαράμιλλο μνημείο φυσικής ομορφιάς, καθώς και οι 

λίμνες των Πρεσπών που πέρα από το αξιοθέατο έχουν δυνατότη

τες για δημιουργία εγκαταστάσεων ναυταθλητισμου και ερασιτε

χνικής αλιείας όπως και οι άλλες λίμνες κ.λπ. Ειδικότερα, η 

άποψη ότι η Καστοριά μπορεί να αποτελέσει το κέντρο δραστη

ριοτήτων που θα συντελέσουν στην ανάπτυξη όλης της περιοχής 

είναι απόλυτα λογική, τόσο λόγω της θέσης της πόλης όσο και 

των σημαντικών φυσικών, παραδοσιακών και λοιπών χαρακτηριστι

κών που είναι συγκεντρωμένα σε αυτόν το χώρο. 

Η επέμβαση που προβλέπεται στον ευρύτερο χώρο, αλλά 

και στην περιοχή της Καστοριάς ειδικότερα, διαμορφώνει ευνοϊ

κές συνθήκες για μια ευρύτερη αξιοποίηση των τουριστικών δυ

νατοτήτων σε κλίμακα σημαντική, όχι βέβαια σε επίπεδα ανταγω

νιστικά άλλων τουριστικών περιοχών της χώρας. Μια αύξηση της 

τουριστικής ζήτησης της τάξης του 5ϊ-8% ετησίως στα επόμενα 

χρόνια (περίοδος νέου Πενταετούς Προγράμματος) είναι εφικτή 

απλώς με καλύτερη οργανωτική προσπάθεια. Ενώ ακόμη μεγαλύτε-
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poi ρυθμοί αναμένονται με την εφαρμογή του ολοκληρωμένου προ

γράμματος ανάπτυξης. 

3. Προτεινόμενα έργα τουριστικής σημασίας Π.Δ.Ε. 

Για την αξιοποίηση των τουριστικών δυνατοτήτων, τα έρ

γα του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) που προτεί

νονται να ενταχθούν, σε πρώτη φάση, στο ολοκληρωμένο πρόγραμ

μα ανάπτυξης της περιοχής λίμνης Καστοριάς, σύμφωνα με τις 

επιδιώξεις ανάπτυξης του τουρισμού στον ευρύτερο χώρο, περι

γράφονται παρακάτω. Μερικά από τα έργα αυτά δεν έχουν περιλη

φθεί στο Πενταετές Πρόγραμμα 1983-1987, κρίνεται όμως ανα

γκαία, κάτω από το νέο πρίσμα θεώρησης της όλης αναπτυξιακής 

προσπάθειας στην ευαίσθητη και πολύ σημαντική αυτή περιοχή, η 

ένταξη και προώθηση τους κατά προτεραιότητα: 

3.1. Προτεινόμενα έργα Π.Δ.Ε. τουριστικής σημασίας 

α. Σπήλαιο του Δράκου 

- Διαμόρφωση, φωτισμός, λειτουργία. 

- Φορείς: EOT, Σπηλαιολογική Εταιρεία, Δήμος Καστοριάς. 

- Προϋπολογισμός έργου: 30 εκαι. δρχ. 

- Είναι νέο έργο, μεγάλης σημασίας λόγω θέοης και επομένως 

υψηλού βαθμού προτεραιότητας. Ανήκει στο Δήμο Καστοριάς 

και έχουν γίνει αρκετές εργασίες διαμόρφωσης ίου. 

β. Εσωτερική περιφερειακή οδός 

Διαπλάτυνση-βελτίωση, διαμόρφωση χώρων στάθμευσης και ανα

ψυχής. 
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- Προϋπολογισμός έργου: (θα προκύψει από τη μελέτη). 

Υ- Τουριστικό περίπτερο στον Προφήτη Ηλία 

- Βελτίωση οδού προσπέλασης, διαμόρφωση χώρου, κατασκευή Πε

ριπτέρου (μέσης δυναμικότητας). 

Προϋπολογισμός έργου: 20 εκατ. δρχ. 

- Φορείς: EOT, Δήμος Καστοριάς, Πολιτιστικός Σύλλογος, Δασι

κή Υπηρεσία. 

δ. Campings-Πλαζ 

- Μικρά έργα στις παρακάτω περιοχές: 

i. Σιούτιστα (επί οικοπέδου 20 στρέμ. του Δήμου Καστο

ριάς), 

ii. Κοινότητα Μαυροχωρίου (περιοχή Παλαιοποτάμου), 

iii. Κοινότητα Πολύκαρπης. 

Πρόβλεψη διαμόρφωσης χώρου, δημιουργίας πισίνας και εγκα

ταστάσεων πλαζ, παιδικής χαράς, αναψυκτηρίων κ.λπ. 

- Φορείς: (αντίστοιχοι) ΟΤΑ και EOT. 

- Προϋπολογισμός έργων: 60 εκατ. δρχ. 

ε. Κέντρα εστίασης - αναψυχής: 

- Προτείνοντας τρεις μικρές μονάδες για την κάλυψη υφιστάμε

νων αναγκών ανά μία: 

i. Στην πόλη της Καστοριάς, 

ii. Στην παραλίμνια ζώνη, 

iii. Στον άξονα Καστοριάς-Πρεσπών. 

- Φορείς: ΟΤΑ (παραχώρηση χώρου) και ιδιώτες. 

- Τάξη μεγέθους δαπάνης: 50 εκατ. δρχ. 
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στ. Προϊστορικός οικισμός Αισπηλιού 

- Μελέτη, για καθαρισμό χώρου αρχαίου οικισμού από τη βλά

στηση, την αναστήλωση και τη διαμόρφωση του ευρύτερου χώ

ρου. 

- Προϋπολογισμός μελέτης: (δεν υφίσταται). 

- Φορείς: EOT, ΥΠΠΟ, Εφορεία Αρχαιοτήτων Έδεσσας. 

ζ. Ενίσχυση για επισκευή και επαναλειτουργία "λιμνόπλοιου" 

- Προϋπολογισμός έργου: 5 εκατ. δρχ. 

- Φορείς: ΟΤΑ, Ναυτικός 'Ομιλος. 

η. Αξιοποίηση ιαματικών πηγών (θειούχων) Αμμουδάρας 

- Εκπονείται μελέτη ομάδας ειδικών Πανεπιστημίων Αθηνών και 

Θεσσαλονίκης. 

- Προϋπολογισμός έργου: (θα προκύψει από τη μελέτη). 

- Φορείς: Κοινότητα Αμμουδάρας. 

θ. Παραδοσιακά* 

i. Ιδιοκτησίας δημόσιου τομέα 

- Αξιοποίηση για τουριστικούς σκοπούς (ξενώνες). 

- Προϋπολογισμός μελετών και μετατροπής: (δεν υφίσταται). 

- Φορείς: EOT, ΥΠΠΟ, Δήμος Καστοριάς. 

ii. Ιδιοκτησίας ιδιωτικού τομέα 

- Θεσμική παρέμβαση για άμεση επέμβαση σωτηρίας, ρύθμισης 

του ιδιοκτησιακού προβλήματος και των δυνατοτήτων αξιο-

* Για τα "παραδοσιακά" είχε οριστεί στο Πενταετές Πρό
γραμμα 1983-1987 προϋπολογισμός 250 εκατ. δρχ. και δαπάνη 
5ετίας 150 εκατ. δρχ. 

168 



ποίησης κ.λπ. 

Σύνταξη μελέτης κατά μονάδα και σε σύνολα με στόχο την 

επισήμανση των άμεσων αναγκών και των δυνατοτήτων χρήσης. 

- Προϋπολογισμός μελέτης: (δεν υφίσταται). 

- Φορείς: EOT, ΥΠΤΙΟ, ΥΠΕΧΏΔΕ, Δήμος Καστοριάς, ιδιοκτήτες. 

ι. Εθνικά πάρκα - βιότοποι 

i. Μελέτη αξιοποίησης και προβολής αισθητικών δασών 

όρους Γράμμου και λοιπές επεμβάσεις (εθνικοί δρυμοί κ.λπ.). 

ii. Μελέτη προστασίας μικρής λίμνης στη θέση Αρρενες 

Γράμμου (σε υψόμετρο 1.950 μ.) και ανάδειξης του ευρύτερου 

χώρου ως σπάνιου μνημείου φυσικού κάλλους. 

- Προϋπολογισμός μελετών: 50 εκατ. δρχ. 

- Φορείς: Υπουργείο Γεωργίας (Διεύθυνση Δασών), EOT. 

iii. Βιότοπος λίμνης Καστοριάς 

- Προϋπολογισμός έργου: 60 εκατ. δρχ. 

(προϋπολογισμός στο Πενταετές 1983-1987: 60 εκατ. δρχ.). 

- Φορείς: EOT, OTA. 

3.2. Λοιπά έργα υποδομής του Π.Α.Ε. 

Θα αναφερθούν μόνο εκείνα που έχουν σημαντική KOL άμε

ση επίπτωση στην ανάπτυξη του τουρισμού και χωρίς τους προϋ

πολογισμούς τους, όπως: 

α. Εξωτερική περιφερειακή παραλίμνια αρτηρία 

- Διαπλάτυνση - βελτίωση. 

- Φορείς: Υπουργείο Δημόσιων Έργων και ενδιαφερόμενες κοι

νότητες. 
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β. Αεροδρόμιο 

Επέκταση διαδρόμου, βελτίωση κτιριακού και λοιπού εξοπλι

σμού, έτσι ώστε να δέχεται πτήσεις εξωτερικού*. 

- Φορείς: Υπουργείο Δημοσίων Έργων, ΥΤΤΑ. 

γ. Αποκατάσταση-διατήρηση-προβολή βυζαντινών εκκλησιών 

- Φορείς: ΥΠΤΙΟ, Εκκλησία, οργανισμοί (εθνικοί και διεθνείς). 

δ. Συμπλήρωση εθνικού οδικού δικτύου με προέκταση σε όλο το 

τουριστικό κύκλωμα. 

ε. Τα έργα ύδρευσης-αποχέτευσης, αποκατάστασης-διατήρησης της 

ισορροπίας στη λίμνη Καστοριάς. 

Α. Τουριστικά καταλύματα 

Οι ανάγκες σε τουριστικά καταλύματα, κατά την επόμενη 

5ετία, υπολογίζονται σε 250 περίπου κλίνες, με βάση την προ

βλεπόμενη αύξηση της σχετικής ζήτησης. 0 αριθμός δε αυτός 

αναμένεται να είναι σημαντικά μεγαλύτερος από τη στιγμή που 

θα αρχίσει να υλοποιείται και να αποδίδει το ολοκληρωμένο 

σχέδιο επέμβασης στην περιοχή της λίμνης Καστοριάς. 

Οι ανάγκες αυτές σε καταλύματα μπορούν να εξασφαλι

στούν, τουλάχιστον κατά ένα μεγάλο ποσοστό, σπό τα παραδοσια-

* Πάγιο αίτημα των παραγωγικών τάξεων του νομού απο
τελεί η αναβάθμιση του αεροδρομίου Καστοριάς σε διεθνές, με 
ελεύθερη ζώνη συναλλαγών. 
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κά οικήματα με την κατάλληλη μετατροπή τους για τουριστική 

χρήση. Η πρόταση αυτή οδηγεί σε μια βιώσιμη και ρεαλιστική 

λύση στο χρόνιο και σοβαρότατο πρόβλημα της διατήρησης ενός 

πράγματι σημαντικού, σε εθνική κλίμακα, παραδοσιακού πλούτου, 

γεγονός που μπορεί, να υποστηριχθεί με βάση οικονομικά κριτή

ρια και τη σχετική εμπειρία από την εφαρμογή ανάλογων προ

γραμμάτων του EOT. 

Για την προώθηση αυτής της λύσης, πρέπει να διαμορφω

θεί το κατάλληλο πλαίσιο συνεργασίας των συναρμόδιων (τοπι

κών, κεντρικών και διεθνών) φορέων KOL η λήψη των αναγκαίων 

μέτρων. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7 

Τα μνημεία της Καστοριάς* 

Η Καστοριά συγκεντρώνει ένα σημαντικό αριθμό μνημείων 

που είναι δείγματα τέχνης διάφορων εποχών. Η άναρχη όμως πο

λεοδομική εξέλιξη της, σε συνδυασμό με τη φθορά από το χρόνο 

και την αδιαφορία, είχαν ως αποτέλεσμα να υποβαθμίσουν σοβαρά 

αυτόν το σημαντικό πόρο της περιοχής. 

Αρχοντικά 

Από την οικιστική έκρηξη της ΙΟετίας του 1970 περισώ

θηκαν περίπου 150 αξιόλογα κτίσματα, χαρακτηριστικά της μορ

φολογίας της μεταβυζαντινής μακεδόνικης αρχιτεκτονικής του 

17ου και 18ου αιώνα. Ένα σημαντικό μέρος από αυτά συγκεντρώ

νονται στις συνοικίες Απόζαρι και Ντολτσό, ενώ αρκετά υπάρ

χουν διάσπαρτα σε όλη την Καστοριά. Τα αρχοντικά αυτά παρου

σιάζουν αξιόλογα στοιχεία αρχιτεκτονικής, ξυλογλυπτικής, λι-

θοξαϊας και ζωγραφικής. 

Στους κρατικούς φορείς που είναι αρμόδιοι για τα αρχο

ντικά περιλαμβάνονται το ΥΠΠΟ, το ΥΠΕΧΛΛΕ και ο EOT. Στο πα-

* Εισήγηση Α. Κώτση προς Ομάδα Εργασίας του ΚΕΓΓΕ, Δε
κέμβριος 1985. 
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ρελθόν μοναδικός αρμόδιος φορέας ήταν το ΥΠΤΙΟ, που τα είχε 

χαρακτηρίσει ως μνημεία ή διατηρητέα κτίρια. Στη συνέχεια 

ενεπλάκη το ΥΠΕΧΩΔΕ, που είναι αρμόδιο για τα σύνολα των πα

ραδοσιακών κτιρίων, και έκανε τους δικούς του χαρακτηρισμούς. 

Με αυτόν τον τρόπο πολλά από τα κτίρια είναι διπλοχαρακτηρι-

σμένα. Τέλος, ο EOT εμπλέκεται στο θέμα με το πρόγραμμα του 

για τη συντήρηση και αξιοποίηση παραδοσιακών κτιρίων για ξε

νώνες . 

Η Καστοριά δεν έχει τοπικό Γραφείο ή Εφορεία Νεωτέρων 

Μνημείων, αλλά υπάγεται στην Εφορεία Νεωτέρων Μνημείων της 

Θεσσαλονίκης του ΥΠΤΙΟ. 

Το κόστος αποκατάστασης και συντήρησης είναι ιδιαίτερα 

μεγάλο και οποιαδήποτε παρέμβαση για τη διάσωση των αρχοντι

κών απαιτεί σημαντικά κονδύλια. Παράλληλα υπάρχουν και πολλές 

πρακτικές δυσκολίες παρέμβασης, δεδομένου ότι τα περισσότερα 

από αυτά ανήκουν σε ιδιώτες (συνήθως υπάρχουν πολλοί κληρονό

μοι) και παρουσιάζονται ελλείψεις σε τεχνίτες, συντηρητές και 

ειδικευμένους εργάτες που θα μπορούσαν να αναλάβουν αυτές τις 

εργασίες. 

Η παρέμβαση της πολιτείας στα αρχοντικά έχει περιορι

στεί σε ένα πολύ μικρό αριθμό από αυτά: 

- Αρχοντικό Αφών Εμμανουήλ (YIÏÏTO), 

- Αρχοντικό Νατζή-Παπακώστα (ΥΠΠΟ-Υπουργείο Βορείου Ελλά

δας), 

- Αρχοντικό Σαπουντζή (μελέτη από την Πολεοδομία Καστοριάς-

Πρόταση της νομαρχίας στο ΥΠΕΧΩΔΕ για έργα), 

- Αρχοντικό Παπατέρπου (δωρεά στο ΥΠΕΧΏΔΕ - έργα αποκατάστα

σης - έχει προταθεί για τα ΜΟΠ), 

- Αρχοντικό Παπαλάμπρου (έχει απαλλοτριωθεί από τον EOT), 
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- Αρχοντικό Τζώτζα-Παπαλάμπρου (ο EOT ενδιαφέρεται να το 

απαλλοτριώσει). 

Η πολιτεία, για να βοηθήσει στη διατήρηση των παραδο

σιακών κτιρίων, έχει θεσπίσει μια σειρά ευνοϊκών μέτρων για 

τους ιδιώτες που θα ήταν διατεθειμένοι να αναλάβουν το έργο 

αυτό. 

Οι εμπορικές τράπεζες, η Εθνική Κτηματική και η Εθνική 

Στεγαστική, χρηματοδοτούν με ευνοϊκούς όρους τους ενδιαφερό

μενους για την αποκατάσταση των διατηρητέων και παραδοσιακών 

κτιρίων. Συγκεκριμένα, δίνεται για κατοικία: 

1. Δάνειο μέχρι 5 εκατ. δρχ. και μέχρι το 85% της προϋπολο

γιζόμενης δαπάνης με επιτόκιο 14% (μέχρι τα πρώτα 2,5 

εκατ. δρχ. επιτόκιο 11,5% όσον αφορά στα διατηρητέα). 

2. Δάνειο μέχρι το 70% της προϋπολογιζόμενης δαπάνης με επι

τόκιο 11,5% (ανώτατο ύφος δανείου 2,2 εκατ. δρχ. όσον 

αφορά στα παραδοσιακά). 

3. Δάνειο μέχρι το 70% της προϋπολογιζόμενης δαπάνης με επι

τόκιο 17% για επαγγελματική εκμετάλλευση (υπό την προϋπό

θεση μη υπαγωγής στο Ν. 1262/1982). 

Η διάρκεια της εξόφλησης των δανείων ανέρχεται σε 25 

χρόνια (με 2 χρόνια περίοδο χάριτος). 

Επίσης υπάρχει η δυνατότητα ένταξης στο Ν. 1262/1982 

για μετατροπή παραδοσιακών σπιτιών-κτιρίων σε ξενώνες και ερ

γαστήρια παραδοσιακών κατασκευών. 

Από τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί δεν φαίνεται να 

έχει γίνει χρήση από τους ιδιώτες των ευνοϊκών αυτών διατά

ξεων. 
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Προοπτικές για το 1987 

Μετά από μια σειρά επαφών και κοινή σύσκεψη των εμπλε

κόμενων κρατικών φορέων (ΥΠΠΟ-ΥΠΕΧΩΔΕ-ΕΟΤ), φαίνεται να ωρι

μάζει η σκέψη για μια συντονισμένη δραστηριότητα των φορέων 

αυτών σε δυο ή τρεις περιοχές μέσα στην πόλη. Ήδη υπάρχει 

πρόταση του ΥΠΠΟ για παρέμβαση σε 8 αρχοντικά με χρονοδιά

γραμμα για την Α' φάση, που περιλαμβάνει τα επείγοντα έργα, 

10 χρόνια με απαιτούμενη πίστωση για το 1987 20 εκατ. δρχ. 

Συγχρόνως μπορούν να συνδυαστούν οι παρεμβάσεις του ΥΠΕΧΏΔΕ 

για μελέτη-έργα στην περιοχή της πλατείας Ντολτσό* και αντί

στοιχη δραστηριότητα του EOT στα δύο αρχοντικά για τα οποία 

έχει εκδηλώσει το ενδιαφέρον του. 

Μέσα στο 1987 το ΥΠΕΧΩΔΕ έχει αναλάβει την αναθεώρηση 

του ρυμοτομικού-όρων δόμησης-χρήσεων γης-κινήτρων για τα δια

τηρητέα κτίρια και επέκταση των κηρυγμένων. Η νομοθετική αυτή 

ρύθμιση μπορεί να διαμορφώσει ένα κατάλληλο πλαίσιο και να 

βοηθήσει στην επιλογή της σωστής κατεύθυνσης παρέμβασης. 

Παράλληλα καταβλήθηκε από τη νομαρχία σύντονη προσπά

θεια να συμπεριληφθεί η Καστοριά στο Πρόγραμμα της ΕΟΚ για ε

ξειδίκευση τεχνιτών και τεχνικών στη συντήρηση και αναστήλωση 

μνημείων, με χρηματοδότηση από το Κοινωνικό Ταμείο της ΕΟΚ, 

* Η Διεύθυνση Κατασκευής Έργων του ΥΠΕΧίίΛΕ, στο πλαί
σιο των προτάσεων των μελετών της ΕΠΑ για τα Προγράμματα Ανά-
πλασης-Αναβάθμισης Πόλεων και Οικισμών της Χώρας, και ύστερα 
από αντίστοιχες συνεννοήσεις με το Δήμο Καστοριάς, προχώρησε 
στη σύνταξη μελέτης για τη διαμόρφωση της πλατείας Αφών Εμμα
νουήλ, στο παραδοσιακό ιστορικό κέντρο "Ντολτσό". 
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μέσω του ΥΠΕΧΛΔΕ. 

Όσον αφορά στην Ιδρυση τοπικού γραφείου Νεωτέρων Μνη

μείων, το ΥΠΤΤΟ ανέλαβε να προωθήσει την Υπουργική Απόφαση για 

τη δημιουργία του και αναλαμβάνει το κόστος για την πρόσληψη 

υπαλλήλων ενώ η νομαρχία έχει προβλέψει κονδύλι για την κάλυ

ψη άλλων αναγκών (στέγαση-υλικά κ.λπ.). 

Εξάλλου, ο Δήμος Καστοριάς έχει τη δυνατότητα, εφόσον 

το κρίνει σκόπιμο, να κινηθεί στην κατεύθυνση έργων εξωραϊ

σμού στο κοινόχρηστο τμήμα της περιοχής όπου βρίσκεται κάποιο 

μνημείο. 

Ένα θέμα το οποίο πρέπει να συζητηθεί είναι η χρήση 

των κτιρίων τα οποία επισκευάζονται (πολιτιστικά κτίρια, ερ

γαστήρια, κατοικίες, κ.λπ.)· Το ΥΤΤΠΟ κάνει συνήθως απαλλο

τριώσεις και δεσμεύεται να χρησιμοποιήσει τα κτίρια για τη 

στέγαση πολιτιστικών δραστηριοτήτων. 

0 EOT δημιουργεί ξενώνες, με τον περιορισμό τα κτίρια 

που χρησιμοποιεί να μην είναι τα πιο αξιόλογα. 

Βυζαντινά 

Στην Καστοριά υπάρχουν 75 βυζαντινές και μεταβυζαντι

νές εκκλησίες (οι περισσότερες πλούσιες σε τοιχογραφίες και 

σε αξιόλογες φορητές εικόνες) που καλύπτουν μια περίοδο ναο-

δομίας και αγιογράφησης από τον 9ο ως το 18ο αιώνα. Η κατά

σταση πολλών από αυτές (φθορές, κλοπές εικόνων, καταστροφή 

τοιχογραφιών) απαιτεί άμεση παρέμβαση για τη διάσωση τους. 

Ήδη υπάρχει πρόταση της Διεύθυνσης Βυζαντινών Αρχαιο

τήτων για παρέμβαση σε μια σειρά εκκλησίες που παρουσιάζουν 

έντονα προβλήματα. Οι εκκλησίες αυτές είναι οι ακόλουθες: 
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Άγιος Νικόλαος Κασνίτζη, Ταξιάρχης Μητροπόλεως, Άγιοι 

Τρεις, Άγιοι Απόστολοι, Εισόδια της Θεοτόκου, Άγιος Παντε

λεήμων, Άγιος Νικόλαος Τζώτζα, Άγιοι Ανάργυροι, Άγιος Νι

κόλαος Κυρίτση, Άγιος Στέφανος, Άγιος Δημήτριος, Άγιος 

Ελευθέριος, Άγιος Γεώργιος, Άγιος Αθανάσιος Μουζάκη, Πανα

γία Κουμπελίδικη, Ταξιάρχες, Άγιος Νικόλαος Καραβίδα. 

Υπάρχει σημαντική συλλογή εικόνων που χρονολογούνται 

από το 12ο ως το 19ο αιώνα. Η συλλογή αυτή ξεκίνησε από το 

1965 και πρόκειται να στεγαστεί στο Βυζαντινό Μουσείο που κα

τασκευάζεται στην Καστοριά. Έχουν ήδη αρχίσει οι εργασίες 

για τη συντήρηση των εικόνων, ώστε αυτές να είναι έτοιμες να 

εκτεθούν με την αποπεράτωση του μουσείου. 

Προϊστορικά 

Ο προϊστορικός παραλίμνιος οικισμός και ο τειχισμένος 

ελληνιστικός οικισμός στην Ανάληψη του Δισπηλιου αποτελούν 

δυο σημαντικά δείγματα της διαχρονικής ανθρώπινης παρουσίας 

στην ιστορία της λίμνης. Χρειάζεται καθαρισμός του λιμναίου 

οικισμού από τη βλάστηση της λίμνης και, στη συνέχεια, διεξα

γωγή ανασκαφικής έρευνας των δύο οικισμών και ολοκλήρωση της 

φυσικής αναπαράστασης. 

UNESCO 

Το ενδιαφέρον που εκφράστηκε από την UNESCO, η παρέμ

βαση της με την επίσκεψη του κ. Αγιάλα και η "υιοθέτηση" της 

πόλης Καστοριάς είναι θετικά στοιχεία που πρέπει να αξιοποιη

θούν. Από την UNESCO υπάρχει δυνατότητα βοήθειας σε επίπεδο 
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τεχνικών συμβούλων και ενδεχόμενης οικονομικής ενίσχυσης. 

Απαραίτητη προϋπόθεση για να ενταχθεί οποιοδήποτε πρόγραμμα 

στο Πρόγραμμα της UNESCO είναι να έχει υιοθετηθεί πρώτα από 

αρμόδιους κρατικούς φορείς και να διασυνδέεται με την ανάπτυ

ξη της ευρύτερης περιοχής. (Στη συγκεκριμένη περίπτώση, θα 

πρέπει να διασυνδεθεί με την εξυγίανση της λίμνης και την 

ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής). Πρέπει επομένως οι αρμόδιοι 

φορείς (ΥΠΠΟ, ΥΠΕΧΏΔΕ) να κινηθούν προς την κατεύθυνση αυτή. 

Άξονες δράσης 

1. Διαφήμιση και προβολή του μνημειακού πλούτου της Καστο

ριάς, ώστε να διατηρηθεί το ενδιαφέρον της κοινής γνώμης 

σε τοπικό και διεθνές επίπεδο (σεμινάρια, διαφημιστικά 

φυλλάδια, γραφεία τουρισμού κ.λπ.). 

2. Ευαισθητοποίηση και ενεργοποίηση των Καστοριανών. Είναι 

σημαντική η παρέμβαση των Καστοριανών στη διάσωση του 

αρχοντικού Νεράντζη-Αιβάζη από το Μουσικοφιλολογικό Σύλ

λογο Καστοριάς και της εκκλησίας του 'AL Μηνά από το 

Σύλλογο Φίλων Περιβάλλοντος. 

3. Προσπάθεια για την όσο το δυνατόν μεγαλύτερη αποδοχή των 

οποιωνδήποτε παρεμβάσεων από τους Καστοριανούς KOL συν

δυασμός των λύσεων αυτών με την καθημερινή ζωή της πό

λης. 

4. Δραστηριοποίηση της Ένωσης Προσώπων που έχει δημιουργη

θεί με τη συμμετοχή ΟΤΑ, πανεπιστημιακών, στελεχών του 

ΥΠΠΟ, αντιπροσώπων των παραγωγικών τάξεων κ.λπ. για την 

προώθηση της προβολής και τη συγκέντρωση πόρων. 

5. Συντονισμός των πρωτοβουλιών εκ μέρους των κρατικών φο-
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ρέων, με πρώτο στόχο τη συντήρηση και την αξιοποίηση των 

μνημείων που ανήκουν στο Δημόσιο και τη διαμόρφωση μιας 

ολοκληρωμένης πρότασης παρέμβασης, ώστε να μην σπαταλώ-

νται άσκοπα πόροι σε παρεμβάσεις αποσπασματικές. 

6. Επίσπευση της δημιουργίας τοπικού γραφείου για τα μνη

μεία του ΥΠΤΙΟ. 

7. Μελέτη για τις χρήσεις των αναστηλωμένων και συντηρημέ

νων κτιρίων (στέγαση δημόσιων υπηρεσιών, ξενώνες, EOT, 

πολιτιστικές δραστηριότητες). 

8. Εξεύρεση πόρων από το εσωτερικό και το εξωτερικό - ανί

χνευση των πηγών και των τρόπων άντλησης τους (ομογενει-

ακές κοινότητες, ΜΟΠ, UNESCO κ.λπ.). 

9. Ολοκλήρωση του Βυζαντινού Μουσείου. 

10. Συμμετοχή της Καστοριάς μέσω του ΥΠΕΧΏΔΕ στο πρόγραμμα 

της Ευρωπαϊκής Κοινότητας για την εξειδίκευση τεχνιτών 

και αρχιτεκτόνων στη συντήρηση και την αναστήλωση μνη

μείων* . 

11. Εξασφάλιση συνθηκών διαμονής των σπουδαστών της Σχολής 

Συντηρητών TEI ώστε αυτοί να κάνουν την πρακτική τους 

εξάσκηση στη διάρκεια του καλοκαιριού. 

12. Ανίχνευση της δυνατότητας φιλοξενίας φοιτητών πολυτεχνι

κών σχολών που θα μπορούσαν να βοηθήσουν, στα πλαίσια 

των διπλωματικών τους εργασιών, στην αποτύπωση των μνη

μείων. 

* Ήδη η Καστοριά συμπεριλαμβάνεται στις ελληνικές πό
λεις όπου εγκρίθηκε η εφαρμογή του παραπάνω προγράμματος της 
ΕΟΚ. 

179 



13. Ίδρυση Σχολών Αναστήλωσης και. Βυζαντινής Αρχιτεκτονικής. 

14. Αύξηση του αριθμού των κτιρίων που έχουν χαρακτηρισθεί, 

ως μνημεία, ώστε να συμπεριληφθούν και μεταγενέστερα ή 

λαϊκότερα δείγματα. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8 

Τεχνική εισήγηση ΥΠΠΟ για συντονισμένο πρόγραμμα 

επέμβασης στην πόλη της Καστοριάς* 

Αντικείμενο 

- Για τις Υπηρεσίες Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνη

μείων (Εφορεία και Διεύθυνση Αναστήλωσης): 

1. Συντήρηση, στερέωση, αναστήλωση ή αποκατάσταση των βυζα

ντινών και μεταβυζαντινών εκκλησιών, των αρχοντικών που 

κτίσθηκαν πριν από το 1830 (Ναντζή, Μπασάρα, Σκούταρη, 

Τσιατσιαπά με τα γειτονικά του και του τουρκικού μεντρε-

σέ). 

2. Συντήρηση των τοιχογραφιών εκκλησιών και αρχοντικών. 

- Για τις Υπηρεσίες Νεωτέρων Μνημείων (Εφορεία και 

ΔΠΚΑΝΜ): 

Α. Απόζαρι Παραλία: Πυρήνας Σαπουντζή-Σαχμή, Αρχοντικό Τζώρ-

τζη (Παπαλάμπρου), Αρχοντικό Παπαλάμπρου. 

Β. Ντολτσό. Πυρήνας Βεργουλέικων: Αρχοντικό Δεληδίχου, Πυρή

νας Σκουτάρι, Αρχοντικό Ωρολογόπουλου, Αρχοντικό Δοΰμα-

* Υπηρεσιακό σημείωμα Δ/νσης Αναστ. Βυζαντινών και 
Μεταβυζαντινών Αρχαιοτήτων ΥΠΠΟ, προς Ομάδα Εργασίας του 
ΚΕΠΕ, (Αύγουστος 1986). 
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Δόικου (ανακατασκευή), Αρχοντικό Ζάχου, Πυρήνας Παπατέρ-

που, κτίριο Πασχάλη. 

Γ. Πλατεία Ντολτσού: Πυρήνας Πηχιών-Πουλόπουλου, Αρχοντικό 

Γάκη. 

Δ. Περιοχή Λαογραφικού Μουσείου: Αρχοντικό Ρούμπα. 

Πρόταση αντιμετώπισης 

Εκπόνηση μελετών και εκτέλεση έργων με αυτεπιστασία 

από γραφείο που θα οργανωθεί επιτόπου. Δυνατότητα ανάθεσης σε 

εργολάβους επιμέρους εξειδικευμένων έργων: 

Στελέχωση υπηρεσιακής μονάδας: 

5 αρχιτέκτονες 

2 πολιτικοί μηχανικοί 

- 5 σχεδιαστές 

1 διοικητικός υπάλληλος-λογιστής 

3 εργοδηγοί 

2 συνεργεία ξυλουργικών: 1 αρχιτεχνίτης, 2 ειδικευμένοι 

τεχνίτες και Α εργάτες 

2 συνεργεία οικοδομικών: 1 αρχιτεχνίτης, 2 ειδικευμένοι 

τεχνίτες και 4 εργάτες 

4 εργάτες 

- 1 συνεργείο ελαιοχρωματιστών: 3 άτομα 

- 3 αρχαιολόγοι 

- 10 συντηρητές. 

Χρονοδιάγράμμα: 10 χρόνια για την Α' φάση, που περι

λαμβάνει τα επείγοντα έργα. 
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Προϋπολογισμός Α' φάσης: 500.000.000 δρχ. 

Απαιτουμένη πίστωση για το 1987: 20.000.000 δρχ. 

Σημείωση: Η πρόταση αντιμετώπισης, το χρονοδιάγραμμα και ο 

προϋπολογισμός αφορούν μόνο τα βυζαντινά και μετα

βυζαντινά μνημεία. Τα νεότερα μας έδωσαν μόνο την 

περιγραφή του αντικειμένου που συνοπτικά ενσωματώ

σαμε στο παρόν. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 9 

Εισηγητικό σημείωμα Δ/νσης Κατασκευών Έργων ΥΠΕΧΉΔΕ 

για το έργο αποκατάστασης της πλατείας Ντολτσοΰ 

(ιστορικό κέντρο πόλης Καστοριάς)* 

Εισαγωγή 

Το Υπουργείο ΠΕ.ΧΏ.Δ.Ε., στα πλαίσια των προτάσεων των 

μελετών της ΕΠΑ για τα Προγράμματα Ανάπλασης-Αναβάθμισης Πό

λεων και Οικισμών της χώρας και υστέρα από αντίστοιχες συνεν

νοήσεις με το Δήμο Καστοριάς, προχώρησε στη σύνταξη της πα

ρούσας μελέτης διαμόρφωσης της πλατείας Αφών Εμμανουήλ, στο 

παραδοσιακό-ιστορικό κέντρο "Ντολτσό". 

Στόχος της μελέτης ήταν να επανακτήσει η πλατεία το 

ρόλο που διαδραμάτιζε και παλαιά στην κοινωνική και ενγένει 

ζωή της πόλης (υπαίθριες χειμερινές εκδηλώσεις, εκδηλώσεις 

καρναβαλιού, καταθέσεις στεφανιών κατά τις εθνικές εορτές) 

και γενικά να καταστεί η πλατεία και πάλι πόλος έλξης για 

ανάπαυση και στάση, τόσο των κατοίκων όσο και των επισκεπτών. 

* Εισήγηση κ. Καρασαββίδου, Δ/νσης Κατασκευής Έργων 
ΥΠΕΧΉΔΕ, προς Ομάδα Εργασίας του ΚΕΠΕ (Σεπτέμβριος 1987). 
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1. Γενικά 

Υφισταμένη κατάσταση 

Η πόλη της Καστοριάς, κτισμένη σε μια ιδιαίτερα ελκυ

στική θέση, διαθέτει ένα ιδιαίτερα αξιόλογο παραδοσιακό-ιστο

ρικό κέντρο, το "Ντολτσό", με πάρα πολλά "αρχοντικά" και πλή

θος βυζαντινών και μεταβυζαντινών εκκλησιών. 

Η υπό διαμόρφωση πλατεία βρίσκεται σε κεντρικό σημείο 

του Ντολτσού και έχει συνολική επιφάνεια περίπου 1.200 μ2. 

Το σχήμα της είναι ακανόνιστο και περιβάλλεται από 

δρόμους πλάτους 8-10 μ. (παλαιά καλντερίμια, τα οποία χρήζουν 

συντήρησης και ανακατασκευής). 

Στις οικοδομές γύρω από την πλατεία -από τις οποίες οι 

περισσότερες είναι παλαιά καστοριανά αρχοντικά- η κυριαρχούσα 

χρήση είναι αυτή της κατοικίας. 

Στο δυτικό χώρο της ευρύτερης πλατείας βρίσκεται η μι

κρή εκκλησία του Αγίου Ανδρέα, καθώς και δύο καταστήματα εξυ

πηρέτησης της γύρω περιοχής. 0 κατεξοχήν χώρος της πλατείας, 

ύψους περίπου 70 εκ., περιβάλλεται από χαμηλό περίβολο που 

είναι κατασκευασμένος από λιθοδομή και έχει έντονη φυσική 

κλίση από το βόρειο προς το νότιο τμήμα της (από το νότιο 

τμήμα ξεκινούν δύο δρόμοι -ένας από αυτούς κεντρικός- που 

οδηγούν στην περιοχή της λίμνης). 

Στο χώρο της πλατείας δεσπόζει το μαρμάρινο μνημείο, 

αφιερωμένο στους Αδελφούς Εμμανουήλ, ευεργέτες της πόλης, των 

οποίων το αρχοντικό βρίσκεται κοντά στην πλατεία και από τους 

οποίους φέρει και η πλατεία το όνομα της. 
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2. Πρόγραμμα χρήσεων - Συνθετικές αρχές 

Το πρόγραμμα χρήσεων προέκυψε ύστερα από συνεργασία με 

το Δήμο Καστοριάς και ανάλυση της σημερινής λειτουργίας της 

πλατείας και των επιδιωκόμενων στόχων. Έτσι, και σε συνάρτη

ση με τη θέση της πλατείας προς τον υπόλοιπο οικισμό αποφασί

στηκαν: 

- Η διατήρηση του παλαιού σχήματος της πλατείας, καθώς και 

του παλαιού περιβόλου. 

- Η διατήρηση του μνημείου στη σημερινή του θέση. 

- Η ένταξη στο χώρο της πλατείας καθιστικών για ανάπαυση-

στάση. 

Κατά τη σύνταξη της μελέτης επεκράτησε σαν αρχή, η 

αντίληψη της όσο το δυνατόν πιο διακριτικής επέμβασης στο χώ

ρο της πλατείας. Όπως αναφέρθηκε και πιο πάνω, αποφασίστηκε 

η διατήρηση του παλαιού περιβόλου και η αποκατάσταση του σε 

όσα σημεία αυτό χρειαστεί. Στον παλαιό περίβολο εντάχθηκαν 

επίσης στη νότια και βόρεια πλευρά, καθιστικά από λιθοδομή 

και ξύλο. Η φυσική ρύση της πλατείας (από βορρά προς νότο, 

δηλαδή προς τη λίμνη) διατηρείται, προτείνεται δε η επίστρωση 

όλου του δαπέδου με φυσικούς κυβόλιθους σε χρώμα γκρι (Ηλιο-

κάστρου Ερμιονίδας-Αργολίδας), διαστάσεων 10X10X4 εκ. 

Στο νότιο και νοτιοανατολικό τμήμα της πλατείας θα κα

τασκευασθεί χαντάκι απορροής ομβρίων (με αντίστοιχη μαντεμέ

νια σχάρα επάνω) εντεταγμένο στην πλακόστρωση, από το οποίο 

τα όμβρια θα οδηγούνται έξω από τον περίβολο της πλατείας. Η 

πλακόστρωση μπροστά στα καθιστικά καθορίζεται διακριτικά με 

μια τρέσα από κυβόλιθους σε κόκκινο-μπορντό ανοικτό χρώμα 

(Ερμιόνης), διαστάσεων 20X10X4 εκ., πράγμα που συμβαίνει και 
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γύρω από τους λάκκους της υπάρχουσας και. της νέας φύτευσης. 

0 χώρος του μνημείου τονίζεται και διαφοροποιείσαι 

υψομετρικά ελαφρά από τον υπόλοιπο χώρο της πλατείας, επι

στρώνεται δε με χτενιστές γκρίζες πλάκες Ηλιοκάστρου Ερμιονί-

δας και μπορντούρες-τρέσες σε διαφορετικά πλάτη από ημίλευκο 

μάρμαρο Καβάλας. Όλος ο χώρος γύρω από τον περίβολο δενδρο-

φυτευεται για να τονισθεί ο χαρακτήρας που είχε και παλαιά η 

πλατεία (στάση-ανάπαυση, βλέπε παλαιά αεροφωτογραφία έτους 

1952). 

Τόσο ο ευρύτερος χώρος της πλατείας (γύρω κτίρια 

κ.λπ.), όσο και ο χώρος μέσα από τον περίβολο, θα φωτίζεται 

με προβολείς (εξωτερικού χώρου), κατάλληλα εντεταγμένους μέσα 

στις ζαρντινιέρες από λιθοδομή, πίσω από το μεγάλο καθιστικό 

και στην υπάρχουσα φύτευση (παλαιά δένδρα). Στο νοτιοανατολι

κό τμήμα της πλατείας προτείνεται η κατασκευή κρήνης (ανάμεσα 

στη νέα δενδροφύτευση), που θα εξυπηρετεί τους επισκέπτες και 

διερχόμενους από την περιοχή. 

Το έργο της διαμόρφωσης θα εκτελεστεί από το Δήμο Κα

στοριάς, στον οποίο έχουν ήδη διατεθεί 5.000.000 δρχ. από το 

Π.Δ.Ε. του ΥΠΕΧΏΔΕ. 0 συνολικός προϋπολογισμός του έργου εί

ναι 15.000.000 δρχ. περίπου. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 10 

Γενικός πίνακας πηγών (στοιχεία και μελέτες) 

1. Σημειώματα νομαρχιακού στελέχους ΚΕΠΕ κ. Π. Μοσχοβίτη 

νια τα θέματα: 

(Ια) Λίμνη Καστοριάς - Μια ολοκληρωμένη πρόταση για 

ανάπτυξη 

(1β) Άτυπη Ομάδα Εργασίας για ανάπτυξη περιοχής - Πρό

ταση 

(1γ) Γούνα. 

2. Έρευνα επί των δυνατοτήτων αξιοποίησης της λίμνης Καστο

ριάς (Γ. Γερασίμου, Α. Γ. Σιμώτα, Σ. Σ. Κολλάγγη), Θεσ

σαλονίκη, 1970. 

3. Αξιοποίηση και προστασία των εσωτερικών υδάτων της χώρας 

- Λίμνη Καστοριάς (Κουσουρή, Διαπούλη, Φώτη), Ινστιτούτο 

Ωκεανογραφικών Ερευνών, 1985. 

Α. Ρύπανση της λίμνης Καστοριάς (Καραμανίδης, Καλαμπούκας 

και Καραμανίδης), 1986. 

5. Στοιχεία για την υδρολογική λεκάνη της λίμνης Καστοριάς. 

6. Έκθεση κ. Κουσουρή (υδροβιολόγου ΕΚΘΕ) για λίμνη Καστο

ριάς. 

7. Πίνακας παραγωγής ιχθύων κατά είδος και ποσότητα (σε κι

λά) των ετών 1970-1985 (πηγή: Διεύθυνση Γεωργίας Νομού 

Καστοριάς). 

8. Έκθεση για το Σπήλαιο Δράκου Καστοριάς (ιστορικά στοι-
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χεία, περιγραφή σπηλαίου και. ευρημάτων, επισήμανση ειδι

κών πλεονεκτημάτων για τουριστική ανάπτυξη, τεχνικές 

προτάσεις και περιγραφές διάφορων έργων) του κ. Κ. Παλ-

ληκαρόπουλου, πολιτικού μηχανικού και μέλους της Σπηλαι

ολογικής Εταιρείας KOL πρόσφατη επιστολή του προς το 

Σύλλογο Φίλων Περιβάλλοντος Καστοριάς. 

Μελέτη: "Λίμνες της Βόρειας Ελλάδας: Ευτροφισμός των λι

μνών Κορώνειας και Καστοριάς" 1980-1981 (Γ. Μουρκίδης, 

Σ. Τσιουρης), Γεωργική Έρευνα, No 3, 1984. 

Σημείωμα για το νομικό καθεστώς της λίμνης Καστοριάς 

(πηγή: Δήμος Καστοριάς). 

Πρόταση της Εταιρείας Μελετών Οργανώσεως και Αναπτύξεως 

"ΚΥΒΟΣ" ΕΠΕ για την εξυγίανση της Λίμνης Καστοριάς. 

Διαφημιστικά τεχνικών εταιρειών, όπως της σουηδικής ΑΤ

ΛΑΣ Κ0ΠΚ0, για έργα οξυγόνωσης υδάτων και κατασκευαστών/ 

αντιπροσώπων ειδικών μηχανημάτων, όπως των εταιρειών 

Nautilus και Rolba Aqua. 

Σχέδια Τεχνικών Έργων της ΓΓΑ, για Στίβο Κωπηλασίας και 

Κλειστό Κωπηλατήριο στην Καστοριά. 

Τεύχος Αρχιτεκτονικών της Μελέτης Εφαρμογής του νέου αε-

ροσταθμού (επέκταση του υφιστάμενου) Κρατικού Αερολιμένα 

Καστοριάς. 

"Καστοριά": Εργασία για τα αρχοντικά του καθηγητή του 

ΑΠΘ Ν. Μουτσόπουλου. Εκδόσεις Αρχιτεκτονική, 1962. 

Καστοριά: Μελέτη Εργαστηρίων Αρχιτεκτονικής Μορφολογίας 

και Πολεοδομίας ΑΠΘ (Καθηγητής Μουτσόπουλος), 1971. 

Μελέτη: Λαϊκή συμμετοχή και αναβίωση του ιστορικού κέ

ντρου της πόλης (των Ν. Δόικου και Σ. Μάππα), έκδοση της 

UNESCO, 1979. 
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18. Σχέδιο Προγράμματος Νομού Καστοριάς, Μέρος Α', Υπουργείο 

Εσωτερικών, Διεύθυνση Προγραμματισμού Κεντρικής και Δυ

τικής Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 1975. 

19α. Νομός Καστοριάς: Πρόταση Χωροταξικής Οργάνωσης (συνοπτι

κό σχέδιο δομικών παρεμβάσεων), ΥΠΕΧΏΔΕ, 1984. 

19β. Νομός Καστοριάς: Πρόταση Χωροταξικής Οργάνωσης, Οικιστι

κή Δομή, Σχεδιασμός ανοικτών πόλεων, ΥΠΕΧΩΔΕ, 1984. 

20. Μελέτη Γούνας, ΥΠΑ Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας, 

1972. 

21. Μελέτη ίδρυσης και λειτουργίας Εκθετηρίου-Δημοπρατηρίου 

Γούνας Καστοριάς, ΕΟΜΜΕΧ, 1980. 

22α. Τεχνική Έκθεση για το Σχέδιο Επεκτάσεως της πόλεως Κα

στοριάς εντός της λίμνης (στην περιοχή μεταξύ του Στα

δίου και των Λ.Υ.Β.), Καθηγητής Δημήτρης Βαλαλάς, Πολυ

τεχνική Σχολή ΑΠΘ (27/9/1977). 

22β. Εδαφοτεχνική Έρευνα: Επέκταση της πόλεως Καστοριάς 

εντός της λίμνης, Δ. θ. Βαλαλάς - Ν. Παπαχαρίσης (πολι

τικοί μηχανικοί). 

23. Απόψεις Δήμιου Καστοριάς για θέματα: Περιβάλλοντος-Τουρι-

στικής-Πολιτιστικής-Οικιστικής Ανάπτυξης. Θέσεις Δημάρ

χου κ. Απ. Πετκανά: (i) στη συνεδρίαση της Τομεακής 

Εισηγητικής Επιτροπής Τουρισμού και Περιβάλλοντος 

(27/1/1986) και (ii) στο Πολιτιστικό Συνέδριο Καστοριάς 

(14-15/12/1985). 

24. Πρόγραμμα Αναγνώρισης του Φυσικού Περιβάλλοντος της χώ

ρας: Τελική Έκθεση Εργασιών Πεδίου Α* φάσης Νομού Κα

στοριάς, ΥΧΟΠ, Αθήνα, 1984 (2 τόμοι και 4 χάρτες). 

25. Οικολογική μελέτη υφιστάμενης καταστάσεως: Περιβαλλοντι

κά προβλήματα Νομού Καστοριάς, Στ. Παρασκευόπουλος (βιο-
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λόγος), ΥΧΟΠ, 1982. 

26. Μικροβιολογικές εξετάσεις νερών λίμνης Καστοριάς 

(3/7/1984). 

27. Εμπορική Τράπεζα της Ελλάδος: "Επεξεργασία Γούνας", 

Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών (τόμος 8), Αθήνα, 1984. 

28. Σημείωμα Θ. Παπαζήση για συσκέψεις στην Καστοριά στις 7-

8 Μάιου με αφορμή την επίσκεψη του Αντιπροέδρου της 

UNESCO κ. Αγιάλα και θέμα την προστασία των αρχοντικών 

και των βυζαντινών μνημείων. 

29. "Βασικοί Υγρότοποι της χώρας (εκτός Συμβάσεως RAMSAR)", 

Στ. Δωρικός, Μελέτη Υπουργείου Συντονισμού, Α' Φάση, 

1979. 

30. Έκθεση Κατάστασης Περιβάλλοντος Νομού Καστοριάς (Τ.Π.-

Π.Ε. 26/3/1986) προς ΥΠΕΧΩΔΕ (Τομέα Περιφερειακού Συ

ντονισμού), συντάκτης Σ. Μιρκόπουλος. 

31. Έκθεση Ενημέρωσης της προόδου των εργασιών του ερευνητι

κού προγράμματος: "Ρύπανση Λιμνών και Ποταμών, έτος 

1984", Γ. Μουρκίδης, 1985, προς Διεύθυνση Φυτικής και 

Τεχνολογικής Έρευνας Υπουργείου Γεωργίας. 

32. Προεδρικό Διάταγμα για Καθορισμό Ζώνης Οικιστικού Ελέγ

χου κ.λπ. Όρων Δόμησης Δημίων Καστοριάς, ·Αργούς Ορεστι-

κού και πολλών Κοινοτήτων της παραλίμνιας ζώνης με σχε

διαγράμματα (21/2/1986). 

33. Υδρογεωλογική μελέτη της Λεκάνης Καστοριάς. Διδακτορική 

Διατριβή Π. Βαφειάδη (Θεσσαλονίκη 1983). 

34. "Λίμνες της Βόρειας Ελλάδας - Ι. Βαθμός Ευτροφισμού 

1977". Γ. Μουρκίδης κ.ά., Επιστημονική Επετηρίδα Γεωπο

νικής και Δασολογικής Σχολής Θεσσαλονίκης, 1978. 
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35-37. Τρεις Εκθέσεις αμερικανικών εμπειριών σε εξυγίανση λι

μνών: 

(35) Clean Lakes Program Guidance Manual (prepared for 

Environmental Protection Agency), U.S. Dept. of 

Commerce, National Technical Information Service, 

Dec. 1980. 

(36) Lake and Reservoir Management, Proceedings of the 

Third Annual Conference, North American Lake Man

agement Society, Oct. 1983, U.S. Environmental 

Protection Agency, 1984. 

(37) Lake and Reservoir Management: Practical Applica

tions, Proceedings of the Fourth Annual Confer

ence and International Symposium, North American 

Lake Management Society, Oct. 1984, NALMS 1985. 

38. Πρόγραμμα Υπουργείου Μεταφορών (1985): Στοιχεία για Κα

στοριά. 

39. Προμελέτη καθαρισμού λυμάτων πόλης Καστοριάς - Μάρτιος 

1984. Τεύχος Α: Τρόποι επεξεργασίας ακαθάρτων υδάτων. 

Τεύχος Β: Περιγραφή των εγκαταστάσεων καθαρισμού και γε

νικά στοιχεία δαπανών, με σχέδιο εγκαταστάσεων. Τεύχος 

Ε: Αναλύσεις λυμάτων. Τεύχος 1: Τεχνικές Προδιαγραφές. 

40. Μελέτη ΕΟΜΜΕΧ: "Η κατάσταση και οι προοπτικές της Γουνο

ποιίας στις περιοχές Καστοριάς και Σιάτιστας", Ιανουά

ριος 1983. 

41. Τοπογραφικό Σχέδιο Εκθετηρίου-Δημοπρατηρίου Γούνας Κα

στοριάς, Ιούλιος 1983. (Η ανάθεση της μελέτης έγινε από 

το Εμπορικό και Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Καστοριάς). 

42. Αναλυτικός Πίνακας Έργων και Μελετών Νομαρχιακού Προ

γράμματος Δημοσίων Επενδύσεων Καστοριάς (1986) και Πίνα-
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κας Έργων-Μελετών Εξυγίανσης της Λίμνης. 

43-46. Εισηγήσεις (4) για τα γουνοφόρα ζώα (από επιστήμονες 

της Βόρειας Ελλάδας) που παρουσιάστηκαν στην πρόσφατη 

συνάντηση που έγινε για το θέμα αυτό στο Νομό Καστο

ριάς: 

(43) "Παθολογία μινκ". 

(44) "Τα παρασιτικά νοσήματα των γουνοφόρων ζώων", (Σ. 

Χαραλαμπίδης, Κτηνιατρική Σχολή ΑΠΘ). 

(45) "Εκτροφείο αλεπούδων". 

(46) "Διατροφή μινκ και αλεπούς και επίδραση της στην 

υγεία των ζώων, την ποιότητα και το κόστος των 

παραγόμενων γουνοδερμάτων", (Α. Σπάης, Αναπληρω

τής Καθηγητής Κτηνιατρικής Σχολής ΑΠΘ). 

47. ΥΧΟΠ-ΕΠΑ 1982-1984 - Καστοριά: Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο 

(Προμελέτη) και φάση α' (Ανάλυση-Αναγνώριση). 

48. Προεδρικό Διάταγμα χαρακτηρισμού ως παραδοσιακοί) τμήμα

τος της πόλης της Καστοριάς και ως αντίστοιχων διατηρη

τέων των κτιρίων που βρίσκονται στο παραδοσιακό τμήμα 

της (ΦΕΚ 667, 21/11/83) και φωτοτυπία αντίστοιχου χάρτη 

σε κλίμακα 1:1000 (πηγή: Γ7, ΥΠΕΧΏΔΕ). 

49. Καστοριά: Μελέτη Προστασίας και Οργανώσεως Παραδοσιακών 

Οικισμών του ΥΧΟΠ, Δεκέμβριος 1981 (Διεύθυνση Γ7, 

ΥΠΕΧΩΔΕ). 

50. Προεδρικό Διάταγμα όρων δόμησης 'Αργούς Ορεστικου και 

κήρυξης ως διατηρητέου συγκεκριμένου κτιρίου του Άργους 

Ορεστικου, ΦΕΚ 496/84, Τεύχος 4ο. 

51. Μελέτη αναγνώρισης αρχιτεκτονικής φυσιογνωμίας Νομού Κα

στοριάς: Στοιχεία πόλης Καστοριάς, Άργους Ορεστικου και 

οικισμών παραλίμνιας ζώνης (πηγή: Διεύθυνση Γ7, 
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YTTEXßAE). 

52. Κατάλογος διατηρητέων κτιρίων Νομού Καστοριάς, χαρακτη

ρισμένων ως Ιστορικών Μνημείων και Έργων Τέχνης αττό το 

Υπουργείο Πολιτισμού (4η Εφορεία Νεωτέρων Μνημείων). 

53. Κατάλογος κηρυγμένων από Υπουργείο Πολιτισμού Μνημείων 

Νομού Καστοριάς (ΙΑ' Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων). 

54. Έγγραφο Νομαρχίας Καστοριάς με θέμα: "Διαχείριση-εκμε-

τάλλευση λίμνης Καστοριάς", 1986. 

55. Κύρια οημεία εισηγήσεων για τη λίμνη Καστοριάς που έγι

ναν κατά τη Συνάντηση Επιστημόνων για το θέμα, που οργα

νώθηκε από τη Νομαρχία Καστοριάς το Νοέμβριο του 1985 

(Συντάκτης: Π. Μοσχοβίτης). 

56. Έγγραφο της ΙΖ' Εφορείας Προϊστορικών και Κλασσικών Αρ

χαιοτήτων προς το Αήμο Καστοριάς για την ανάγκη προστα

σίας Προϊστορικού Οικισμού στο Δισπηλιό (παραλίμνια ζώ

νη). 

57. Λεύκωμα Καστοριάς (Καθηγητής Ν. Μουτσόπουλος). 

58. Αίτημα Νομαρχίας Καστοριάς για χρηματοδότηση άμεσων μέ

τρων περιβαλλοντικής προστασίας της λίμνης Καστοριάς 

προς ΥΠΕΧΩΔΕ (2/7/1986). 

59. Αρχική προσφορά-πρόταση της "Τεχνικής Προστασίας Περι

βάλλοντος Ε.Π.Ε." προς τη Νομαρχία Καστοριάς για τη συλ

λογή του φυτοπλαγκτού (28/5/1986). 

60. Απάντηση Νομαρχίας Καστοριάς στην πρόταση-προσφορά της 

"Τεχνικής Προστασίας Περιβάλλοντος Ε.Π.Ε." (16/6/1986). 

61. Τελική προσφορά "Τεχνικής Προστασίας Περιβάλλοντος 

Ε.Π.Ε." προς τη Νομαρχία Καστοριάς για απομάκρυνση του 

φυτοπλαγκτού (20/6/1986). 

62. Επιστολή Γ. Μουρκίδη (Εισήγηση για την αναγέννηση της 
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λίμνης Καστοριάς) προς τη Νομάρχη Καστοριάς, σε συνέχεια 

της ειδικής συνάντησης του Νοεμβρίου (2/12/1985). 

63. Απόψεις Δήμου Καστοριάς για την τουριστική ανάπτυξη της 

περιοχής προς τη Νομαρχία Καστοριάς (19/6/1986). 

64. Απαντήσεις Εφορειών Αρχαιοτήτων (Κλασσικών, Βυζαντινών 

και Νεωτέρων Μνημείων) του ΥΠΤΙΟ σε ερωτηματολόγια Πεντα

ετούς Προγράμματος 1983-1987 για το Νομό Καστοριάς. 

(64α) Απάντηση ΙΖ' Εφορείας Κλασσικών Αρχαιοτήτων 

(64β) Απάντηση 11ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων 

(64γ) Απάντηση 4ης Εφορείας Νεωτέρων Μνημείων. 

65. Έγγραφο Υπηρεσίας Περιφερειακής Ανάπτυξης Κεντρικής και 

Δυτικής Μακεδονίας με θέμα: "Εξυγίανση λίμνης Καστοριάς 

και ανάπτυξη της" (9/12/1985). 

66. Υπόμνημα Β* Συνδέσμου Γουνοποιών και Γουνεμπόρων Θεσσα

λονίκης (6/4/1981). 

67. Έγγραφο Γενικού Γραμματέα ΥΤΤΕΣ κ. Σακελλάρη προς τη Νο

μάρχη Καστοριάς (9/1/1986) με θέμα: "Εξυγίανση και ανά

πτυξη λίμνης Καστοριάς". 

68. Έγγραφο με θέμα: "Εξυγίανση λίμνης Καστοριάς", Ε.Κ.Θ.Ε., 

Κουσουρής (29/11/1985). 

69. "Αντιμετώπιση του προβλήματος της ρύπανσης της λίμνης 

Καστοριάς". Υπουργείο Βορείου Ελλάδος, Συμβούλιο Προστα

σίας Περιβάλλοντος (19/12/1985). 

70. "Υποβολή Έκθεσης Συμπερασμάτων και Προτάσεις για την 

αύξηση της ιχθυοπαραγωγής λίμνης Καστοριάς". Υπουργείο 

Γεωργίας, Κτηνιατρικό Ινστιτούτο Θεσσαλονίκης, Γ. Φώτης, 

(10/12/1985). 

71. "Καθεστώς τελειοποιήσεως υλικών για την κατασκευή έτοι

μων ειδών που προορίζονται για εξαγωγή". Υπουργείο Οικο-
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νομικών (3/6/1983 και 11/11/1983). 

72. Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο Καστοριάς. Β' φάση, Πρόταση 

ΥΧΟΠ, ΕΠΑ 1982-1984 (Δ. Σταματογίαννόπουλος και Συνεργά

τες). 

73. Phytoplankton Changes in Lake Trummen Induced by Resto

ration. Cronberg G., Folia Limnologica Scandinavica 

(1982). 

74. Προκήρυξη (Πρόσκληση Δηλώσεων Ενδιαφέροντος) του Νομαρ

χιακού Ταμείου Καστοριάς για Σύνταξη Μελέτης λίμνης Κα

στοριάς με αντικείμενο α' φάσης "Έρευνα παραγωγής και 

κίνησης φερτών υλών στη λεκάνη της λίμνης Καστοριάς". 

(Ενημερωτικό Δελτίο TEE, 1424, 2Ì/6/1986). 

75. Προκήρυξη (Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος) της Υπηρε

σίας Πολιτικής Αεροπορίας για εκπόνηση Μελέτης Επέκτασης 

Διαδρόμου στον Κρατικό Αερολιμένα Καστοριάς (Ενημερωτικό 

Δελτίο TEE, 1423, 14/7/1986). 

76. Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Καστοριάς, Οικονο

μικά Στοιχεία: Εισαγωγές-Εξαγωγές ετών 1983-1985. 

77. Θέματα που συζητήθηκαν με Ομάδα ΚΕΠΕ στο ΕΒΕΚ στις 

29/7/1986 (μνημόνιο). 

78. Δελτίο Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Καστο

ριάς. 

79. Υπόμνημα Προέδρου ΕΒΕΚ για την πόλη της Καστοριάς. 

80. Απάντηση ΕΒΕΚ προς ΥΠΕ90 (Επιτροπή Συνεργασίας Τραπεζών 

και Βιοτεχνών) με προτάσεις για την αναμόρφωση των πινά

κων κλάδων των MME που δικαιούνται επιδοτούμενη χρηματο

δότηση με βάση την 197/78 Απόφαση της Νομισματικής Επι

τροπής (30/8/1985). 

81. Έγγραφο του Νομαρχιακού Συμβουλίου (Επιτροπή Τουρισμού 
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και Περιβάλλοντος, για την τουριστική ανάπτυξη του Νομού 

Καστοριάς (31/7/1986). 

82. Απόψεις-npoτάσεις του Προέδρου της ΕΔΗΚΑ κ. Α. Βενέτη 

προς το ΚΕΠΕ (20/8/1986). 

83. Απόσπασμα Πρακτικού του Δημοτικού Συμβουλίου Καστοριάς 

και Απόφαση 169/86 με παρατηρήσεις και προτάσεις πάνω 

στην α' φάση της Πολεοδομικής Μελέτης Επέκτασης-Αναθεώ-

ρησης Σχεδίου Πόλης και ειδικότερα σχετικά με τα "Διατη

ρητέα Κτίρια" που προτείνονται από την Ομάδα Μελέτης στα 

πλαίσια της ΕΠΑ. 

84. Προτάσεις για ανάπτυξη του νομού από τη Γουνεργατική 'Ε

νωση Καστοριάς "0 Προφήτης Ηλίας". 

85. Σημείωμα νομαρχιακών στελεχών ΚΕΠΕ για σύσκεψη στη Νο

μαρχία Ιωαννίνων για το σταθμό γριβαδιών. 

86. Έγγραφο του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Νομού Καστοριάς 

(αριθ.πρωτ. 664/2.7.1986) προς Υπουργείο Υγείας Πρόνοιας 

και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για τη διαφυγή εργοδοτικών ει

σφορών (ΙΚΑ). 

87. Έγγραφο του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Νομού Καστοριάς 

προς τη Νομαρχία Καστοριάς (αριθ. πρωτ. 687/8.8.1986) με 

θέσεις και προτάσεις για τα προβλήματα των εργαζομένων 

στο νομό. 

88. Επιστολή νομαρχιακού στελέχους κ. Θ. Παπαζήση ενημερωτι

κή για πρόσφατες συναντήσεις στο νομό με αντικείμενο την 

εκτροφή γουνοφόρων ζώων και την παρουσίαση της Α' φάσης 

της Πολεοδομικής Μελέτης Καστοριάς (ΕΠΑ-ΥΠΕΧΏΔΕ). 

89. Νόμος 1622/14.7.1986 (ΦΕΚ 92, τεύχος Α') για Τοπική Αυ-

τοδιοίκηση-Περιφερειακή Ανάπτυξη και Δημοκρατικό Προ

γραμματισμό. 
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90. Προτάσεις για την αξιοποίηση αρχοντικών στη διατηρητέα 

περιοχή Καστοριάς της 4ης Εφορείας Νεώτερων Μνημείων 

προς τη Διεύθυνση Αναστήλωσης Νεώτερων Μνημείων του 

ΥΠΤΙΟ με ημερομηνία 9/7/1986 (μας δόθηκε στις 3/9/1986). 

91. Επιστολές με αιτήματα του Συνδέσμου Γουνοποιών Καστο

ριάς "Προφήτης Ηλίας" προς: 

Διοικητή Τράπεζας της Ελλάδος, 

Υπουργό Εθνικής Οικονομίας, 

Αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Οικονομίας, 

Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών. 

92. Προτάσεις του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου 

Καστοριάς για το Πενταετές Πρόγραμμα (τομείς Βιοτεχνίας 

και Εμπορίου). 

93. Επιστολή του ΕΒΕΚ προς τον Υφυπουργό Οικονομικών κ. Δη-

μοσθενόπουλο (7/11/1984). 

94. Επιστολή του ΕΒΕΚ προς την Τράπεζα της Ελλάδος 

(7/9/1983). 

95. 'Εγγραφο του ΕΒΕΚ προς τον Υπουργό Οικονομικών κ. Τσοβό-

λα (30/8/1985) με θέμα: "Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου 

ΕΒΕΚ σχετικά με σχέδιο Νόμου για κύρωση του Τελωνειακού 

Δασμολογίου Εισαγωγής και άλλες Τελωνειακές Διατάξεις 

του άρθρου 7, παρ. 2". 

96. ΦΕΚ 1146/14.11.1980, τεύχος Β', "Περί καθορισμού ανωτέ

ρας τάξεως χρήσεως των νερών ολόκληρης της λίμνης Κα

στοριάς καθώς και των πάσης φύσεως ρευμάτων που εκβάλ-

λουν σ' αυτήν". 

97. Έγγραφο του ΕΒΕΚ προς τον Υπουργό Εμπορίου (20/12/1985) 

με θέμα: "Έκθεση για τα αποτελέσματα της Επιμελητηρια

κής Αποστολής στην Κοπεγχάγη 7-13/12/1985". 
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98. Έγγραφο του EOT προς το KETTE με θέμα: "Εκπόνηση Αναγνω

ριστικής Έκθεσης Λίμνης Καστοριάς" (7/10/1986). 

99. Έκθεση ενημερώσεως της προόδου των εργασιών του ερευνη

τικού προγράμματος "Ρύπανση Λιμνών και Ποταμών έτους 

1985" του Καθηγητή ΑΠΘ κ. Μουρκίδη προς τη Διεύθυνση 

Φυτικής και Τεχνολογικής Έρευνας Υπουργείου Γεωργίας 

(1986). 

100. Έγγραφο Ελληνικής Πρεσβείας στη Στοκχόλμη προς ΕΟΜΜΕΧ 

με θέμα: "Οργάνωση και λειτουργία Σουηδικού Δημοπρατη

ρίου Γούνας". 

101. Σημείωμα νομαρχιακού στελέχους Θ. Παπαζήση (Ενημερωτι

κό) για: (i) τη συνεδρίαση της TEE, Τουρισμού και Περι

βάλλοντος Νομού Καστοριάς και (ii) για τον Ιχθυογεννη-

τικό Σταθμό (25/9/1986). 

102. Διανομαρχιακή Απόφαση καθορισμού ανωτέρας τάξεως χρήσης 

των νερών του ποταμού Αλιάκμονα, ΦΕΚ 115 (2/3/1984). 

103. Κλιματολογικά στοιχεία της ΕΜΥ προς Νομαρχία Καστοριάς 

(31/8/1986). 

104. θεοχάρους Αθ. Μπαλή: Οικονομική και οργανωτική διερεύ

νηση των επιχειρήσεων γουνοποιίας, Διατριβή επί διδα

κτορία, Αθήνα, 1973. 

105. Η γουνοποιία στην Καστοριά και τη Σιάτιστα, προβλήματα 

και προοπτικές. Σχέδιο Μελέτης, ΕΜΑΚΕ, Εταιρεία Μελετών 

Ανάπτυξης και Επενδύσεων ΕΠΕ, Νοέμβριος 1982. 

106. Γιάννη Α. Μυλωνά: Νομός Καστοριάς, Δημογραφική Ανάλυση-

Οικονομική Ανάπτυξη σε σχέση με τον κλάδο γουνοποιίας, 

διπλωματική πραγματεία (τόμος Α* και Β'), Αθήνα, 1982. 

107. Η γουνοποιία Καστοριάς και η οικονομική διάρθρωση της 

περιοχής, ICAP, Hellas S.A., Θεσσαλονίκη, 1979. 
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108. Αλλαγές στο χωροταξικό σχέδιο Νομού Καστοριάς: 

(108α) Εισήγηση Τμήματος Πολεοδομίας Νομού προς 

ΥΠΕΧΩΔΕ. 

(108β) Πρακτικά Συνεδριάσεων του Νομαρχιακού Συμβου

λίου αναφερόμενα σε αλλαγές που αυτό επιφέρει 

στο χωροταξικό του νομού. 

(108γ) Σχετικές απόψεις Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών 

Νομού Καστοριάς. 

109. "Available Restoration Methods". 

110. ROTTE (1983): "Are changes in phytoplankton assemblages 

of Piburger Sea consequences of hypolimnetic water re

moval?", Algological Studies, 34, pp. 29-80. 

111. Έγγραφο του EOT προς το ΚΕΠΕ με θέμα: "Εκπόνηση Αναγνω

ριστικής Έκθεσης για τη δυνατότητα κατάρτισης ολοκλη

ρωμένου προγράμματος ανάπτυξης της λίμνης της Καστο

ριάς" (11/11/1986). 

112. Έγγραφο Νομαρχίας Καστοριάς προς ΥΠΕΧΏΔΕ με θέμα: "Ανα

στήλωση παλιού κέντρου Ντολτσού" (20/10/1986). 

113. Σημείωμα Διεύθυνσης Βυζαντινών Αρχαιοτήτων ΥΠΠ0 με πρό

ταση προγράμματος παρέμβασης της στην Καστοριά. 

114. Χάρτης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων Θεσσαλονίκης με 

προτάσεις για επεμβάσεις συντήρησης στο ιστορικό κέντρο 

Καστοριάς και φωτογραφίες αρχείου των κτιρίων. 

115. Υγειονομικές Διατάξεις Γ1/11379/71 και Ε1β/221/65 για 

Αποχετευτικές Εγκαταστάσεις. 

116. Γ. Τσικριτσή, Γεωπόνου Msc, διδακτορική διατριβή, ΑΠΘ, 

1986: "Μελέτη επιδράσεων νιτρικού αζώτου και ενός οργα

νικού συμπλόκου του χαλκού σε χημικές και βιολογικές 

παραμέτρους αβαθούς ευτροφισμού της λίμνης Καστοριάς". 
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117. Έγγραφο ΛΕΥΑΚ προς ΚΕΠΕ Νομαρχίας Καστοριάς με θέμα: 

"Χορήγηση στοιχείων από την οριστική μελέτη κατασκευής 

εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων πόλης Καστοριάς" 

(10/12/1986). 

118. Υγειονομική διάταξη: "Περί διαθέσεως λυμάτων και βιομη

χανικών αποβλήτων". 

119. Ομιλία του καθηγητή ΑΠΘ κ. Κωτούλα στη Διήμερη Επιστη

μονική Συνάντηση στην Καστοριά (Νοέμβριος 1985) με θέ

μα: "Προοπτικές μορφολογικής εξέλιξης της λίμνης Καστο

ριάς και επιπτώσεις". 

120. Έγγραφο ΚΕΠΕ προς Διεύθυνση Περιβάλλοντος ΥΠΕΧΩΔΕ (Το

μέας Νερών) για σχολιασμό μελέτης εγκαταστάσεων βιολο

γικού καθαρισμού Καστοριάς (20/1/1987). 

121. Απάντηση Ν. Παναγιωτίδη (ΥΠΕΧΩΔΕ) προς το ΚΕΠΕ με θέμα: 

"Τα υγρά απόβλητα πόλης Καστοριάς" (3/2/1987). 

122. Telex της ΔΕΗ προς Νομαρχία Καστοριάς με θέμα: "Ενημέ

ρωση της ΠΕΣΚΕ - Υδροηλεκτρική ανάπτυξη Άνω Αλιάκμονα" 

(8/12/1985). 

123. Δημοσιεύματα του Τύπου με θέματα σχετικά με τη διαχεί

ριση της λίμνης, την προστασία, λιμναίο οικισμό κ.λπ. 

124. Φυλλάδιο για τη σχολή μαθητείας γουνοποιίας Καστοριάς. 

125. Απάντηση του Έλληνα Επιτρόπου Γρ. Βάρφη προς την κα 

Άννα Διαμαντοπούλου, Νομάρχη Καστοριάς (24/11/1986). 

126. Απάντηση του Mediterranean Heritage Foundation προς την 

κα Άννα Διαμαντοπούλου, Νομάρχη Καστοριάς (1/12/1986). 

127. Διάφορα ΦΕΚ με ανακηρύξεις διατηρητέων κτιρίων στην Κα

στοριά. 

128. Έγγραφο απολογισμού δράσης για το 1986 συνεργατών ΚΕΠΕ 

Καστοριάς με συνημμένο Νομαρχιακό Πρόγραμμα Δημοσίων 

201 



Επενδύσεων 1987 (9/2/1987). 

129. Telex σχετικό με έργα επεκτάσεως του αεροδρομίου Καστο

ριάς (30/4/1987). 

130. Καθορισμός γεωγραφικών ενοτήτων Νομού Καστοριάς. 

131. Έγγραφο Διεύθυνσης Περιβάλλοντος ΥΠΕΧΩΔΕ με θέμα: "Επι

σκευή και εξοπλισμός καραβιού Κοινότητας Μαυροχωρίου 

Καστοριάς" (3/8/1987). 

132. Φυλλάδιο Νομαρχίας Καστοριάς για Διήμερη Επιστημονική 

Συνάντηση Νοεμβρίου 1985 για θέματα της λίμνης. 

133. Μελέτη έργου διαμόρφωσης πλατείας Αφών Εμμανουήλ ιστο

ρικού κέντρου Ντολτσού, ΥΠΕΧΛΔΕ, 1987. 

134. Φάκελλος Στοιχείων της Διεύθυνσης Υδατικών Πόρων ΥΒΕΤ 

για προδιαγραφές ερευνών σχετικά με υδατικούς πόρους 

(Α. Μαυροδήμου). 

α. Έγγραφο από το Υπουργείο Βιομηχανίας, Ενέργειας 

και Τεχνολογίας προς το ΚΕΠΕ με θέμα: "Κωδικοποίηση 

πληροφοριών υδρολογικού ενδιαφέροντος" (Α. Μαυροδή

μου, 22/9/1986). 

β. Υπουργείο Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας, 

Κωδικοποίηση λεκανών απορροής του ελληνικού χώρου. 

γ. Υπουργείο Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας, 

Σύμβαση για την εκπόνηση της Μελέτης "Αποδελτίωση 

και αξιολόγηση των υφιστάμενων μελετών και έργων 

των σχετικών με τους υδατικούς πόρους της χώρας" 

(Τμήμα 3: Υδατικό Διαμέρισμα Δυτικής Στερεάς Ελλά

δας). 

δ. Παράρτημα Ι: Προδιαγραφές της προαναφερόμενης Σύμ

βασης . 

ε. Παράρτημα II: Απογραφικό Δελτίο της προαναφερόμενης 
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Σύμβασης. 

στ. Οδηγίες για τη συμπλήρωση του απογραφικού δελτίου. 

ζ. Υπουργείο Συντονισμού, Υπηρεσία Χωροταξίας και Πε

ριβάλλοντος: Προδιαγραφές για την εκπόνηση υποδειγ

ματικής μελέτης συνδυασμένης διαχειρίσεως των υδά

των των λεκανών Λούρου και Αράχθου. 

135. Φάκελλος Προδιαγραφών Μελέτης λίμνης Καστοριάς. 

α. Σχέδιο Προδιαγραφών και υπόδειγμα για τη σύνταξη 

της Τελικής Έκθεσης που επεξεργάστηκε το ΥΠΕΧΩΔΕ 

(Διεύθυνση Περιβάλλοντος) σε συνεργασία με κα Μ. 

Σπαρτινού (ΚΕΠΕ). 

β. Σχέδιο Προδιαγραφών Μελέτης λίμνης Καστοριάς τροπο

ποιημένο βάσει παρατηρήσεων της Ομάδας Εργασίας, 

ΚΕΠΕ. 

γ. Έγγραφο ΚΕΠΕ προς Διεύθυνση Περιβάλλοντος ΥΠΕΧΩΔΕ, 

διαβιβαστικό του παραπάνω Σχεδίου Προδιαγραφών Με

λέτης λίμνης Καστοριάς μετά τις παρατηρήσεις της 

Ομάδας Εργασίας, ΚΕΠΕ. 

δ. Σχέδιο υποδείγματος για τη σύνταξη της Τελικής Έκ

θεσης Μελέτης λίμνης Καστοριάς μετά από τροποποιή

σεις του ΚΕΠΕ. 

ε. Σημείωμα νομαρχιακών στελεχών ΚΕΠΕ Καστοριάς προς 

ΥΠΕΧΩΔΕ (Διεύθυνση Περιβάλλοντος) για χωροταξικά 

στοιχεία της περιοχής μελέτης (6/7/1987). 

στ. Σημείωμα ΚΕΠΕ για συμπλήρωση Σχεδίου Προδιαγραφών 

Μελέτης λίμνης Καστοριάς με κεφάλαιο για Ανθρώπινες 

Δραστηριότητες σε απάντηση σχετικού αιτήματος 

ΥΠΕΧΩΔΕ. 

ζ. Τελικό σχέδιο προδιαγραφών της Μελέτης λίμνης Κα-
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στοριάς της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος ΥΠΕΧΏΔΕ. 

η. Τελικό σχέδιο της Πρόσκλησης για εκδήλωση ενδιαφέ

ροντος των υποψήφιων μελετητών για τη μελέτη της 

λίμνης Καστοριάς της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, 

ΥΠΕΧΛΔΕ. 

θ. Έγγραφο ΥΤΤΕΧΩΔΕ (Διεύθυνση Περιβάλλοντος) προς Νο

μαρχία Καστοριάς, διαβιβαστικό του Σχεδίου Προδια

γραφών της Μελέτης και του σχεδίου Πρόσκλησης για 

εκδήλωση ενδιαφέροντος για τη μελέτη (16/12/1987). 

136. Φάκελλος Στοιχείων Προγράμματος Εκπαίδευσης Ανέργων Οι

κοδόμων και Τεχνικών της ΕΟΚ. 

α. Έγγραφο Νομαρχίας Καστοριάς προς το ΥΤΤΕΧΩΔΕ με θέ

μα: "Ένταξη της πόλης της Καστοριάς στο πρόγραμμα 

εκπαίδευσης νέων ανέργων για ειδίκευση σε θέματα 

αναστήλωσης παραδοσιακών κτιρίων" (29/7/1986). 

β. Έγγραφο Νομαρχίας Καστοριάς προς το ΥΠΕΧΩΔΕ με θέ

μα: "Πρόγραμμα εκπαίδευσης νέων ανέργων οικοδόμων 

και μηχανικών" (8/12/1986). 

γ. Έγγραφο Νομαρχίας Καστοριάς προς το TEE Δυτικής 

Μακεδονίας με θέμα: "Για το πρόγραμμα εκπαίδευσης 

νέων ανέργων οικοδόμων και μηχανικών ΚΟ/2859/1986" 

(28/1/1987). 

δ. Έγγραφη απάντηση από TEE προς το Τ.Π. και Π.Ε. Νο

μού Καστοριάς με θέμα: "Ενδιαφερόμενοι συνάδελφοι 

για ένταξη τους στο πρόγραμμα αναστήλωσης παραδο

σιακών κτιρίων σαν εκπαιδευτές" (21/11/1986). 

ε. Έγγραφο του Επιστημονικού Διευθυντή του KETTE προς 

το Γενικό Γραμματέα του ΥΤΤΕΧΩΔΕ 27/2/1987 με συνη

γορία για την επέκταση στο Νομό Καστοριάς του Προ-
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γράμματος Νέων Ανέργων Οικοδόμων κ.λπ. της ΕΟΚ. 

137. ΦάκΕλλος Στοιχείων σχετικών με το Διεθνές Επιστημονικό 

Συμπόσιο Καστοριάς υπό την αιγίδα της UNESCO. 

α. Σημείωμα κ. Β. Παπαζήση για συσκέψεις στην Καστοριά 

στις 7-8 Μαΐου με αφορμή την επίσκεψη του Αντιπροέ

δρου της UNESCO κ. Αγιάλα και θέμα την προστασία 

των αρχοντικών και των βυζαντινών μνημείων. 

β. Έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών (Διεύθυνση Διοί

κησης, Τμήμα Διοικητικής Αποκέντρωσης) γLa τον Προ

γραμματισμό Συνεδρίων για το 1987. 

γ. Σημείωμα από Ε. Καλλιγά προς Ομάδα Εργασίας με θέ

μα: "Σύσκεψη για θέματα Καστοριάς και σχετικό πρό

γραμμα UNESCO που συγκάλεσε στο Γραφείο του ο Υφυ

πουργός Παιδείας και Βουλευτής Καστοριάς κ. Φ. Πε-

τσάλνικος στις 29/8/1986", Αθήνα (22/9/1986). 

δ. Έκθεση κας Σοφίας Manna προς την UNESCO με προτά

σεις για την οργάνωση Συνεδρίου στην Καστοριά, το 

1987. 

ε. Έγγραφο Αντιπροέδρου UNESCO κ. Αγιάλα προς Καθηγη

τή κ. Ν. Μάργαρη (23/12/1986). 

στ. Project Proposal: Για τη διοργάνωση Διεθνούς Συνα

ντήσεως στην Καστοριά με θέματα Λίμνη και Μνημεία 

υπό την αιγίδα της UNESCO. 

ζ. Έγγραφο του ΥΤΤΠΟ (εσωτερικό) με θέμα τη διοργάνωση 

του Διεθνούς Επιστημονικού Συμποσίου Καστοριάς 

(13/5/1987). 

η. Έγγραφο Γραμματείας Συνεδρίου Καστοριάς προς κ. Π. 

Μοσχοβίτη (Νομαρχία Καστοριάς) με κατάλογο επιστη

μόνων που προσκλήθηκαν στο Συμπόσιο (11/8/1987). 
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θ. Πρόσκληση Γενικού Γραμματέα Οργανωτικής Επιτροπής 

Συμποσίου προς κα Κατοχιανού για παρακολούθηση του 

Συμποσίου (Σεπτέμβριος 1987). 

ι. Σημειώσεις κας Δ. Κατοχιανού (επικεφαλής του κλιμα

κίου του ΚΕΠΕ στο Συμπόσιο Καστοριάς) από τις εργα

σίες του ίδιου Συμποσίου. 

ια. Σημειώσεις κας Α. Κώτση, μέλους του παραπάνω κλιμα

κίου, από τις εργασίες του Συμποσίου. 

Lß. Σχέδιο προτάσεων που διανεμήθηκε στο κλείσιμο του 

Συμποσίου από τη Γραμματεία της συνάντησης. 

LY. Σχέδιο πρότασης συμπερασμάτων της συνάντησης που 

συντάχθηκε από την Ομάδα Μελέτης της λίμνης κατ' 

εντολή της Οργανωτικής Επιτροπής. 

ιδ. Σχέδιο προτάσεων που συντάχθηκε από κα Δ. Κατοχια

νού για ολόκληρη τη συνάντηση κατόπιν σχετικού αι

τήματος της Οργανωτικής Επιτροπής. 

ιε. Φάκελλος με γραπτές εισηγήσεις του Συμποσίου (όχι 

πλήρης). 

138. Φάκελλος υπηρεσιακών σημειωμάτων μελών άτυπης Ομάδας 

Εργασίας ΚΕΠΕ για την εξυγίανση και ανάπτυξη λίμνης Κα

στοριάς (εσωτερικής κυκλοφορίας), 

α. Υπηρεσιακό Σημείωμα από Ε. Καλλιγά προς Επιστημονι

κή Διευθύντρια ΚΕΠΕ με θέμα: "Πρώτη σύσκεψη στην 

Καστοριά για το θέμα της λίμνης στις 7/4/1986" 

(10/4/1986). 

β. Υπηρεσιακό Σημείωμα από Σπ. Χανδρινό προς Επιστημο

νική Διευθύντρια ΚΕΠΕ με θέμα: "Σύσκεψη στην Καστο

ριά για το θέμα της λίμνης στις 7/4/1986" 

(11/4/1986). 
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γ. Σημειώματα από Ε. Καλλιγά και Σπ. Χανδρινό προς 

Ομάδα Εργασίας για τη λίμνη Καστοριάς με θέμα: "Κα

τάλογος Πηγών-ΣτοιχεΙων για τη μελέτη της περιοχής 

λίμνης Καστοριάς" (30/4/1984, 26/5/1986, 13/6/1986, 

4/8/1986 και 26/8/1986). 

δ. Σημείωμα από Μ. Σπαρτινού προς Ομάδα Εργασίας με 

θέμα: "Κατάσταση λίμνης Καστοριάς" (30/6/1986). 

ε. Υπηρεσιακό Σημείωμα από κα Ε. Καλλιγά προς Επιστη

μονική Διευθύντρια ΚΕΠΕ με θέμα: "Δεύτερη Επίσκεψη 

στην Καστοριά από 4-7/7/1986" (10/7/1986). 

στ. Σημείωμα από Ε. Καλλιγά προς Ομάδα Εργασίας με θέ

μα: "Μεγάλα συγκοινωνιακά έργα και βελτίωση μεταφο

ρών Νομού Καστοριάς" (1/8/1986). 

ζ. Σημείωμα από Ε. Καλλιγά προς Ομάδα Εργασίας με θέ

μα: "Έργα διευθέτησης χειμάρρων του Νομού Καστο

ριάς που εισρέουν στη λίμνη", Αθήνα (1/8/1986). 

η. Σημείωμα από Ε. Καλλιγά προς Ομάδα Εργασίας με θέ

μα: "Πρωτοβουλία της Νομαρχίας Καστοριάς για συλλο

γή φυτοπλαγκτού (Water Bloom) ως μέτρο άμεσης ανα

κούφισης της λίμνης", Αθήνα (4/8/1986). 

θ. Σημείωμα από Ε. Καλλιγά προς Ομάδα Εργασίας με θέ

μα: "Σύνοψη των κυριότερων προτάσεων Β' φάσης Μελέ

της Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου της πόλης Καστο

ριάς" (ΕΠΑ-ΥΠΕΧΩΑΕ, 1986). 

ι. Σημείωμα από Ε. Καλλιγά προς Ομάδα Εργασίας με θέ

μα: "Σύσκεψη για θέματα Καστοριάς και σχετικό πρό

γραμμα UNESCO που συγκάλεσε στο Γραφείο του ο Υφυ

πουργός Παιδείας και Βουλευτής Καστοριάς κ. Φ. Πε-

τσάλνικος στις 29/8/1986", Αθήνα (22/9/1986). 
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La. Σημείωμα από Μ. Σπαρτινοϋ προς Ομάδα Εργασίας με 

θέμα: "Προτεινόμενα μέτρα για την αναγέννηση και α

ξιοποίηση της λίμνης Καστοριάς", Αθήνα (1/10/1986). 

ιβ. Σημείωμα από Ε. Καλλιγά προς μέλη Ομάδας Εργασίας 

για τη λίμνη Καστοριάς με θέμα: "Μεθόδευση της πα

ραπέρα εργασίας της Ομάδας για την κατάρτιση της 

Αναγνωριστικής Έκθεσης" (19/11/1986). 

ιγ. Σημείωμα από Α. Μυλωνά προς Ομάδα Εργασίας για τη 

λίμνη Καστοριάς με θέμα: "Αξιοποίηση τουριστικών 

δυνατοτήτων περιοχής λίμνης Καστοριάς" 

(28/11/1986). 

ιδ. Σημείωμα από Α. Μαγγίνα προς μέλη άτυπης Ομάδας Ερ

γασίας για τη λίμνη Καστοριάς με θέμα: "Γενική ανα

πτυξιακή εικόνα του Νομού Καστοριάς και περίληψη 

του παραπάνω Σημειώματος", Αθήνα 11/1986. 

ιε. Σημείωμα από Α. Μαγγίνα προς μέλη άτυπης Ομάδας Ερ

γασίας για τη λίμνη Καστοριάς με θέμα: "Μια πρώτη 

προσέγγιση για ένα σχέδιο ανάπτυξης της περιοχής 

της λίμνης Καστοριάς", 

ιστ. Ενημερωτικό Σημείωμα από Α. Μαγγίνα προς Ομάδα Ερ

γασίας για τη λίμνη Καστοριάς για το νέο θεσμό των 

Αναπτυξιακών Συνδέσμων. 

ιζ. Σημείωμα από Α. Κώτση προς μέλη άτυπης Ομάδας Εργα

σίας για τη λίμνη Καστοριάς με θέμα: Μνημεία, Δε

κέμβριος 1986. 

ιη. Σημείωμα από Μ. Σπαρτινού προς μέλη άτυπης Ομάδας 

Εργασίας για τη λίμνη Καστοριάς με θέμα: "Λίμνη Κα

στοριάς", Αθήνα (Δεκέμβριος 1986). 

ιθ. Σημείωμα από Σπ. Χανδρινό προς μέλη άτυπης Ομάδας 
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Εργασίας με θέμα: "Ανάπτυξη της γούνας στην Καστο

ριά" (Δεκέμβριος 1986). 

κ. Σημείωμα από Ε. Καλλιγά προς Ομάδα Εργασίας με θέ

μα: "Ημερολόγιο προγράμματος εξυγίανσης και ανάπτυ

ξης λίμνης Καστοριάς", 1986. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 11 

Πίνακας πηγών (στοιχείων και μελετών) κατά θέμα 

Α. ΛΙΜΝΗ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

Κωδικός 
γενικού 
πίνακα 

1. Σημείωμα νομαρχιακού στελέχους ΚΕΠΕ κ. Π. Mo- (Ια) 

σχοβίτη με θέμα: "Λίμνη Καστοριάς - Μια ολο

κληρωμένη πρόταση για ανάπτυξη". 

2. Έρευνα επί των δυνατοτήτων αξιοποίησης της (2) 

λίμνης Καστοριάς (Γ. Γερασίμου, Α. Γ. Σιμώτα, 

Σ. Σ. Κολλάγγη), Θεσσαλονίκη, 1970. 

3. Αξιοποίηση και προστασία των εσωτερικών υδά- (3) 

των της χώρας - Λίμνη Καστοριάς (Κουσουρή, 

Διαπούλη, Φώτη), Ινστιτούτο Ωκεανογραφικών 

Ερευνών, 1985. 

4. Ρύπανση της λίμνης Καστοριάς (Καραμανίδης, (4) 

Καλαμπούκας και Καραμανίδης), 1986. 

5. Στοιχεία για την υδρολογική λεκάνη της λίμνης (5) 

Καστοριάς. 

6. Έκθεση κ. Κουσουρή (υδροβιολόγου ΕΚΘΕ) για (6) 

λίμνη Καστοριάς. 

7. Πίνακας παραγωγής ιχθύων κατά είδος και ποσό- (7) 

τητα (σε κιλά) των ετών 1970-1985 (πηγή: Διεύ

θυνση Γεωργίας Νομού Καστοριάς). 
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Κωδικός 

YEVLKOU 

πίνακα 

Α.8. Έκθεση για το Σπήλαιο Δράκου Καστοριάς (ιστό- (8) 

ρικά στοιχεία, περιγραφή σπηλαίου και ευρημά

των, επισήμανση ειδικών πλεονεκτημάτων για 

τουριστική ανάπτυξη, τεχνικές προτάσεις και 

περιγραφές διαφόρων έργων) του κ. Κ. Παλληκα-

ρόπουλου, πολιτικού μηχανικού και μέλους της 

Σπηλαιολογικής Εταιρείας και πρόσφατη επιστολή 

του προς το Σύλλογο Φίλων Περιβάλλοντος Καστο

ριάς. 

Α.9. Μελέτη: "Λίμνες της Βόρειας Ελλάδας: Ευτροφι- (9) 

σμός των λιμνών Κορωνείας και Καστοριάς" 1980-

1981 (Γ. Μουρκίδης, Σ. Τσιούρης), Γεωργική Έ 

ρευνα, No 3, 1984. 

Α.10. Σημείωμα για το νομικό καθεστώς της λίμνης Κα- (10) 

στοριάς (πηγή: Δήμος Καστοριάς). 

Α.11. Πρόταση της Εταιρείας Μελετών Οργανώσεως και (11) 

Αναπτύξεως "ΚΥΒΟΣ" ΕΠΕ για την εξυγίανση της 

Λίμνης Καστοριάς. 

Α.12. Διαφημιστικά τεχνικών εταιρειών, όπως της σουη- (12) 

δικής ΑΤΛΑΣ ΚΟΠΚΟ, για έργα οξυγόνωσης υδάτων, 

και κατασκευαστών/αντιπροσώπων ειδικών μηχανη

μάτων, όπως οι εταιρείες Nautilus και Rolba 

Aqua. 

Α.13. Σχέδια Τεχνικών Έργων της ΓΤΑ για Στίβο Κωπη- (13) 

λασίας και Κλειστό Κωπηλατήριο στην Καστοριά. 
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Κωδικός 
γενικού 
πLνάκα 

Α.ΙΑ. Τεχνική Έκθεση για το Σχέδιο Επεκτάσεως της (22α) 

πόλεως Καστοριάς εντός της λίμνης (στην περιο

χή μεταξύ του Σταδίου KOL των Λ.Υ.Β.)· Καθηγη

τής Δημήτρης Βαλαλάς, Πολυτεχνική Σχολή ΑΠΘ 

(27/9/1977). 

Α.15. Εδαφοτεχνική Έρευνα: Επέκταση της πόλεως Κα- (22β) 

στοριάς εντός της λίμνης, Δ. θ. Βαλαλάς - Ν. 

Παπαχαρίσης (πολιτικοί μηχανικοί). 

Α. 16. Απόψεις Δήμιου Καστοριάς για θέματα: Περιβάλλο- (23) 

ντος-Τουριστικής-Πολιτιστικής-Οικιστικής Ανά

πτυξης. Θέσεις Δημάρχου κ. Απ. Πετκανά: (ΐ) στη 

συνεδρίαση της Τομεακής Εισηγητικής Επιτροπής 

Τουρισμού και Περιβάλλοντος (27/1/1986) και 

(ii) στο Πολιτιστικό Συνέδριο Καστοριάς (14-

15/12/1985). 

Α.17. Πρόγραμμα Αναγνώρισης του Φυσικού Περιβάλλοντος (24) 

της χώρας: Τελική Έκθεση Εργασιών Πεδίου Α' 

φάσης Νομού Καστοριάς, ΥΧΟΠ, Αθήνα, 1984 (2 τό

μοι και 4 χάρτες). 

Α.18. Οικολογική μελέτη υφιστάμενης καταστάσεως: Πε- (25) 

ριβαλλοντικά προβλήματα Νομού Καστοριάς, Στ. 

Παρασκευόπουλος (βιολόγος), ΥΧΟΠ, 1982. 

Α.19. Μικροβιολογικές εξετάσεις νερών λίμνης Καστο- (26) 

ριάς (3/7/1984). 

Α.20. "Βασικοί Υγρότοποι της χώρας (εκτός Συμβάσεως (29) 

RAMSAR)", Στ. Δωρικός, Μελέτη Υπουργείου Συντο

νισμού, Α' Φάση, 1979. 
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Α.21. Έκθεση Κατάστασης Περιβάλλοντος Νομού Καστο- (30) 

ριάς (Τ.Π.-Π.Ε. 26/3/1986) προς ΥΠΕΧΏΔΕ (Τομέα 

Περιφερειακού Συντονισμού), συντάκτης Σ. Μιρ-

κόπουλος. 

Α.22. Έκθεση Ενημέρωσης της προόδου των εργασιών (31) 

του ερευνητικού προγράμματος: "Ρύπανση Λιμνών 

και Ποταμών, έτος 1984", Γ. Μουρκίδης, 1985, 

προς Διεύθυνση Φυτικής και Τεχνολογικής Έρευ

νας Υπουργείου Γεωργίας. 

Α.23. Υδρογεωλογική μελέτη της Λεκάνης Καστοριάς. (33) 

Διδακτορική Διατριβή Π. Βαφειάδη (Θεσσαλονίκη 

1983). 

Α.24. "Λίμνες της Βόρειας Ελλάδας - Ι. Βαθμός Ευτρο- (34) 

φισμού 1977". Γ. Μουρκίδης κ.ά., Επιστημονική 

Επετηρίδα Γεωπονικής και Δασολογικής Σχολής 

Θεσσαλονίκης, 1978. 

Α.25-27 Τρεις Εκθέσεις αμερικανικών εμπειριών σε (35-37) 

εξυγίανση λιμνών: 

Α.25. Clean Lakes Program Guidance Manual (35) 

(prepared for Environmental Protection 

Agency), U.S. Dept of Commerce, National 

Technical Information Service, Dec. 1980. 

A.26. Lake and Reservoir Management, Proceedings (36) 

of the Third Annual Conference, North 

American Lake Management Society, Oct. 

1983, U.S. Environmental Protection 

Agency, 1984. 
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A.27. Lake and Reservoir Management: Practical (37) 

Applications, Proceedings of the Fourth 

Annual Conference and International 

Symposium, North American Lake Management 

Society, Oct. 1984, NALMS 1985. 

A.28. Προμελέτη καθαρισμού λυμάτων πόλης Καστοριάς- (39) 

Μάρτιος 1984. Τεύχος Α: Τρόποι επεξεργασίας ακα

θάρτων υδάτων. Τεύχος Β: Περιγραφή των εγκατα

στάσεων καθαρισμού και γενικά στοιχεία δαπανών, 

με σχέδιο εγκαταστάσεων. Τεύχος Ε: Αναλύσεις 

λυμάτων. Τεύχος 1: Τεχνικές Προδιαγραφές. 

Α.29. Έγγραφο Νομαρχίας Καστοριάς με θέμα: "Διαχεί- (54) 

ριση-εκμετάλλευση λίμνης Καστοριάς", (1986). 

Α.30. Κύρια σημεία εισηγήσεων για τη λίμνη Καστοριάς (55) 

που έγιναν κατά τη Συνάντηση Επιστημόνων για 

το θέμα, που οργανώθηκε από τη Νομαρχία Καστο

ριάς το Νοέμβριο του 1985 (Συντάκτης: Π. Μοσχο-

βίτης). 

Α.31. Αίτημα Νομαρχίας Καστοριάς για χρηματοδότηση (58) 

άμεσων μέτρων περιβαλλοντικής προστασίας της 

λίμνης Καστοριάς προς ΥΠΕΧΏΔΕ (2/7/1986). 

Α.Ί2. Αρχική προσφορά-πρόταση της "Τεχνικής Προστα- (59) 

οίας Περιβάλλοντος Ε.Π.Ε." προς τη Νομαρχία 

Καστοριάς για τη συλλογή του φυτοπλαγκτού 

Un/5/1986). 

Α.Ί3. Αικινιηση Νομαρχίας Καστοριάς στην πρόταση- (60) 

προσφορά της "Τεχνικής Προστασίας Περιβάλλο-
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ντος Ε.Π.Ε." (16/6/1986). 

Α.34. Τελική προσφορά "Τεχνικής Προστασίας Περιβάλ- (61) 

λοντος Ε.Π.Ε." προς τη Νομαρχία Καστοριάς για 

απομάκρυνση του φυτοπλαγκτού (20/6/1986). 

Α.35. Επιστολή Γ. Μουρκίδη (Εισήγηση για την αναγέν- (62) 

νηση της λίμνης Καστοριάς) προς τη Νομάρχη Κα

στοριάς, σε συνέχεια της ειδικής συνάντησης του 

Νοεμβρίου (2/12/1985). 

Α.36. Έγγραφο Υιιηρεσίας Περιφερειακής Ανάπτυξης Κε- (65) 

ντρικής και Δυτικής Μακεδονίας με θέμα: Έξυ-

νίανση λίμνης Καστοριάς και ανάπτυξη της" 

(9/12/1985). 

Α.37. Έγγραφο Γενικού Γραμματέα ΥΠΕΣ κ. Σακελλάρη (67) 

προς τη Νομάρχη Καστοριάς (9/1/1986) με θέμα: 

"Εξυγίανση και ανάπτυξη λίμνης Καστοριάς". 

Α.38. Έγγραφο με θέμα: "Εξυγίανση λίμνης Καστοριάς", (68) 

Ε.Κ.Θ.Ε., Κουσουρής (29/11/1985). 

Α.39. "Αντιμετώπιση του προβλήματος της ρύπανσης της (69) 

λίμνης Καστοριάς". Υπουργείο Βορείου Ελλάδος, 

Συμβούλιο Προστασίας Περιβάλλοντος (19/12/1985). 

Α.40. "Υποβολή Έκθεσης Συμπερασμάτων KOL Προτάσεις (70) 

για την αύξηση της ιχθυοπαραγωγής λίμνης Καστο

ριάς". Υπουργείο Γεωργίας, Κτηνιατρικό Ινστιτού

το Θεσσαλονίκης, Γ. Φώτης, (10/12/1985). 

Α.41. Phytoplankton Changes in Lake Trummen Induced (73) 

by Restoration. Cronberg G., Folia Limnologica 

Scandinavica (1982). 
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Α.42. Προκήρυξη (Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος) (75) 

της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας για εκπόνη

ση Μελέτης Επέκτασης Διαδρόμου στον Κρατικό 

Αερολιμένα Καστοριάς (Ενημερωτικό Δελτίο ΤΚΚ, 

1423, 14/7/1986). 

Α.43. Σημείωμα νομαρχιακών Στελεχών ΚΕΠΕ για σύσκεψη (85) 

στη Νομαρχία Ιωαννίνων για το σταθμό γριβαδιων. 

Α.44. ΦΕΚ 1146/14.11.1980, τεύχος Β', "Περί καθορισμού (96) 

ανωτέρας τάξεως χρήσεως των νερών ολόκληρης της 

λίμνης Καστοριάς καθώς και των πάσης φύσεως ρευ

μάτων που εκβάλλουν σ* αυτήν". 

Α.45. Έκθεση ενημερώσεως της προόδου των εργασιών του (99) 

ερευνητικού προγράμματος "Ρύπανση Λιμνών και Πο

ταμών έτους 1985" του Καθηγητή ΑΠΘ κ. Μουρκίδη 

προς τη Διεύθυνση Φυτικής και Τεχνολογικής Έρευ

νας Υπουργείου Γεωργίας (1986). 

Α.46. Σημείωμα νομαρχιακού στελέχους Θ. Παπαζήση (Ενη 

μερωτικό) για: (i) τη συνεδρίαση της TEE, Του

ρισμού και Περιβάλλοντος Νομού Καστοριάς και 

(ίί) για τον Ιχθυογεννετικό Σταθμό (25/9/1986). 

Α.47. Διανομαρχιακή Απόφαση καθορισμού ανωτέρας τά

ξεως χρήσης των νερών του ποταμού Αλιάκμονα, 

ΦΕΚ 115 (2/3/1984). 

Α.48. Κλιματολογικά στοιχεία της ΕΜΥ προς Νομαρχία 

Καστοριάς (31/8/1986). 

Α.49. "Available Restoration Methods". 

(101) 

(102) 

(103) 

(109) 
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Α.50. ROTTE (1983): "Are changes in phytoplankton (HO) 

assemblages of Piburger Sea Consequences of 

hypolimnetic water removal?" Algological 

Studies, 34, pp. 29-80. 

A.51. Υγειονομικές Διατάξεις Γ1/11379/71 KQL Elß/ (115) 

221/65 για Αποχετευτικές Εγκαταστάσεις. 

Α.52. Γ. Τσικριτσή, Γεωπόνου Msc, διδακτορική δια- (116) 

τριβή, ΑΠΘ, 1986: "Μελέτη επιδράσεων νιτρικού 

αζώτου και ενός οργανικού συμπλόκου του χαλ

κού σε χημικές και βιολογικές παραμέτρους άβα

θους ευτροφισμού της λίμνης Καστοριάς". 

Α.53. Έγγραφο ΑΕΎΑΚ προς KETTE Νομαρχίας Καστοριάς (117) 

με θέμα: "Χορήγηση στοιχείων από την οριστική 

μελέτη κατασκευής εγκαταστάσεων επεξεργασίας 

λυμάτων πόλης Καστοριάς" (10/12/1986). 

Α.54. Υγειονομική διάταξη: "Περί διαθέσεως λυμάτων (118) 

και βιομηχανικών αποβλήτων". 

Α.55. Ομιλία του καθηγητή ΑΠΘ κ. Κωτουλα στη Διήμερη (119) 

Επιστημονική Συνάντηση στην Καστοριά (Νοέμβριος 

1985) με θέμα: "Προοπτικές μορφολογικής εξέλι

ξης της λίμνης Καστοριάς και επιπτώσεις". 

Α.56. Έγγραφο ΚΕΙΤΕ προς Διεύθυνση Περιβάλλοντος (120) 

ΥΠΕΧΩΔΕ (Τομέας Νερών) για σχολιασμό μελέτης 

εγκαταστάσεων βιολογικού καθαρισμού Καστοριάς 

(20/1/1987). 
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Α.57. Απάντηση Ν. Παναγιωτίδη (ΥΠΕΧΏΔΕ) προς το ΚΕΠΕ (121) 

με θέμα: "Τα υγρά απόβλητα πόλης Καστοριάς" 

(3/2/1987). 

Α.58. Telex της ΔΕΗ προς Νομαρχία Καστοριάς με θέμα: (122) 

"Ενημέρωση της ΠΕΣΚΕ - Υδροηλεκτρική ανάπτυξη 

Άνω Αλιάκμονα" (8/12/1985). 

Α.59. Δημοσιεύματα του Τύπου με θέματα σχετικά με (123) 

διαχείριση της λίμνης, την προστασία, λιμναίο 

οικισμό κ.λπ. 

Α.60. Έγγραφο Διεύθυνσης Περιβάλλοντος ΥΠΕΧΏΔΕ με (131) 

θέμα: "Επισκευή και εξοπλισμός καραβιού Κοινό

τητας Μαυροχωρίου Καστοριάς" (3/8/1987). 

Α.61. Φυλλάδιο Νομαρχίας Καστοριάς για Διήμερη Eni- (132) 

στημονική Συνάντηση Νοεμβρίου 1985 για θέματα 

της λίμνης. 

Α.62. Φάκελλος Στοιχείων της Διεύθυνσης Υδατικών Πό- (134) 

ρων ΥΒΕΤ για προδιαγραφές ερευνών σχετικά με 

υδατικούς πόρους (Α. Μαυροδήμου). 

Α.63. Φάκελλος Προδιαγραφών Μελέτης λίμνης Καστοριάς. (135) 

Α.64. Φάκελλος Στοιχείων σχετικών με το Διεθνές Eni- (137) 

στημονικό Συμπόσιο Καστοριάς υπό την αιγίδα της 

UNESCO. 

Α.65. Φάκελλος υπηρεσιακών σημειωμάτων μελών άτυπης (138) 

Ομάδας Ερνασίας ΚΕΠΕ για την εξυγίανση και 

ανάπτυξη λίμνης Καστοριάς (εσωτερικής κυκλοφο

ρίας). 
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Α.65.1. Υπηρεσιακό Σημείωμα από Ε. Καλλιγά προς (138α) 

Επιστημονική Διευθύντρια ΚΕΠΕ με θέμα: 

"Πρώτη Σύσκεψη στην Καστοριά για το θέμα 

της λίμνης στις 7/4/1986" (10/4/1986). 

Α.65.2. Σημείωμα από Μ. Σπαρτινου προς Ομάδα Εργα- (138δ) 

σίας με θέμα: "Κατάσταση λίμνης Καστοριάς" 

(30/6/1989). 

Α.65.3. Σημείωμα από Ε. Καλλιγά προς Ομάδα Εργασίας (138ζ) 

με θέμα: "Έργα διευθέτησης χειμάρρων του 

Νομού Καστοριάς που εισρέουν στη λίμνη", 

Αθήνα (1/8/1986). 

Α.65.4. Σημείωμα από Ε. Καλλιγά προς Ομάδα Εργασίας (138η) 

με θέμα: "Πρωτοβουλία της Νομαρχίας Καστο

ριάς για συλλογή φυτοπλαγκτου (Water Bloom) 

ως μέτρο άμεσης ανακούφισης της λίμνης", 

Αθήνα (4/8/1986). 

Α.65.5. Σημείωμα από Ε. Καλλιγά προς Ομάδα Εργασίας (138ι) 

με θέμα: "Σύσκεψη για θέματα Καστοριάς KOL 

σχετικό πρόγραμμα UNESCO που συγκάλεσε στο 

Γραφείο του ο Υφυπουργός Παιδείας και Βουλευ

τής Καστοριάς κ. Φ. Πετσάλνικος στις 29/8/ 

1986", Αθήνα (22/9/1986). 

Α.65.6. Σημείωμα από Μ. Σπαρτινου προς Ομάδα Εργασίας (138ια) 

με θέμα: "Προτεινόμενα μέτρα για την αναγέν

νηση και αξιοποίηση της λίμνης Καστοριάς", 

Αθήνα (1/10/1986). 
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Α.65.7. Σημείωμα από Μ. Σπαρτινού προς μέλη άτυπης (138ιη) 

Ομάδας Εργασίας για τη λίμνη Καστοριάς με 

θέμα: "Λίμνη Καστοριάς", Αθήνα (Δεκέμβριος 

1986). 
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Β.01. "Καστοριά": Εργασία για τα αρχοντικά του Κα- (15) 

θηγητή του ΑΠΘ Ν. Μουτσόπουλου. Εκδόσεις 

Αρχιτεκτονική, 1962. 

Β.02. Καστοριά: Μελέτη Εργαστηρίων Αρχιτεκτονικής (16) 

Μορφολογίας και Πολεοδομίας ΑΠΘ (Καθηγητής 

Μουτσόπουλος), 1971. 

Β.03. Μελέτη: Λαϊκή συμμετοχή και αναβίωση του ιστό- (17) 

ρικού κέντρου της πόλης (των Ν. Δόικου και Σ. 

Μάππα), Έκδοση της UNESCO, 1979. 

Β.04. Σημείωμα κ. Θ. Παπαζήση για συσκέψεις στην Κα- (28) 

στοριά στις 7-8 Μαΐου με αφορμή την επίσκεψη 

του Αντιπροέδρου της UNESCO κ. Αγιάλα και θέμα 

την προστασία των αρχοντικών και των βυζαντινών 

μνημείων. 

Β.05. Προεδρικό Διάταγμα για Καθορισμό Ζώνης Οικιστι- (32) 

κου Ελέγχου κ.λπ. Όρων Δόμησης Δήμων Καστοριάς, 

'Αργούς Ορεστικού και πολλών Κοινοτήτων της παρα

λίμνιας ζώνης με σχεδιαγράμματα (21/2/1986). 

Β.06. Προεδρικό Διάταγμα χαρακτηρισμού ως παραδοσια- (48) 

κού τμήματος της πόλης της Καστοριάς και ως 

αντίστοιχων διατηρητέων των κτιρίων που βρίσκο

νται στο παραδοσιακό τμήμα της (ΦΕΚ 667, 21/11/ 

1983) και φωτοτυπία αντίστοιχου χάρτη σε κλίμα

κα 1:1000 (πηγή: Γ7, ΥΠΕΧΩΔΕ). 
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Β.07. Καστοριά: Μελέτη Προστασίας και Οργανώσεως Πα- (49) 

ραδοσιακών Οικισμών του ΥΧΟΠ, Δεκέμβριος 1981 

(Διεύθυνση Γ7, ΥΠΕΧΏΔΕ). 

Β.08. Προεδρικό Διάταγμα όρων δόμησης 'Αργούς Ορε- (50) 

στικού και κήρυξης ως διατηρητέου συγκεκριμέ

νου κτιρίου του 'Αργούς Ορεστικού, ΦΕΚ 496/84, 

Τεύχος 4ο. 

Β.09. Μελέτη αναγνώρισης αρχιτεκτονικής φυσιογνωμίας (51) 

Νομού Καστοριάς: Στοιχεία πόλης Καστοριάς, 'Αρ

γούς Ορεστικού και οικισμών παραλίμνιας ζώνης 

(πηγή: Διεύθυνση Γ7, ΥΠΕΧΏΔΕ). 

Β.10. Κατάλογος διατηρητέων κτιρίων Νομού Καστοριάς, (52) 

χαρακτηρισμένων ως Ιστορικών Μνημείων και Έρ

γων Τέχνης από το Υπουργείο Πολιτισμού (4η 

Εφορεία Νεωτέρων Μνημείων). 

Β.11. Κατάλογος κηρυγμένων από Υπουργείο Πολιτισμού (53) 

Μνημείων Νομού Καστοριάς (ΙΑ' Εφορεία Βυζαντι

νών Αρχαιοτήτων). 

Β.12. Έγγραφο της ΙΖ' Εφορείας Προϊστορικών και Κλασ- (56) 

σικών Αρχαιοτήτων προς το Δήμο Καστοριάς για 

την ανάγκη προστασίας Προϊστορικού Οικισμού στο 

Δισπηλιό (παραλίμνια ζώνη). 

Β.13. Λεύκωμα Καστοριάς (Καθηγητής Ν. Μουτσόπουλος) (57) 
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Β.ΙΑ. Απαντήσεις Εφορειών Αρχαιοτήτων (Κλασσικών, (64) 

Βυζαντινών και Νεωτέρων Μνημείων) του ΥΠΠΟ σε 

ερωτηματολόγια Πενταετούς Προγράμματος 1983-

1987 για το Νομό Καστοριάς. 

64α. Απάντηση ΙΖ' Εφορείας Κλασσικών Αρχαιοτή

των. 

64β. Απάντηση 11ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιο

τήτων. 

64γ. Απάντηση 4ης Εφορείας Νεωτέρων Μνημείων. 

Β.15. Απόσπασμα Πρακτικού του Δημοτικού Συμβουλίου (83) 

Καστοριάς και Απόφαση 169/86 με παρατηρήσεις 

και προτάσεις πάνω στην α' φάση της Πολεοδομι

κής Μελέτης Επέκτασης-Αναθεώρησης Σχεδίου Πό

λης και ειδικότερα σχετικά με τα "Διατηρητέα 

Κτίρια" που προτείνονται από την Ομάδα Μελέτης 

στα πλαίσια της ΕΠΑ. 

Β.16. Προτάσεις για την αξιοποίηση αρχοντικών στη (90) 

διατηρητέα περιοχή Καστοριάς της 4ης Εφορείας 

Νεώτερων Μνημείων προς τη Διεύθυνση Αναστήλω

σης Νεώτερων Μνημείων του ΥΠΠΟ με ημερομηνία 

9/7/1986 (μας δόθηκε στις 3/9/1986). 

Β.17. Έγγραφο Νομαρχίας Καστοριάς προς ΥΠΕΧΏΔΕ με (112) 

θέμα: "Αναστήλωση παλιού κέντρου Ντολτσού" 

(20/10/1986). 

Β.18. Σημείωμα Διεύθυνσης Βυζαντινών Αρχαιοτήτων (113) 

ΥΠΠΟ με πρόταση προγράμματος παρέμβασης της 

στην Καστοριά. 
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Β. 19. Χάρτης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων θεσσα- (114) 

λονίκης με προτάσεις για επεμβάσεις συντήρησης 

στο ιστορικό κέντρο Καστοριάς και φωτογραφίες 

αρχείου των κτιρίων. 

Β.20. Δημοσιεύματα του Τύπου με θέματα σχετικά με τη (123) 

διαχείριση της λίμνης, την προστασία, λιμναίο 

οικισμό κ.λπ. 

Β.21. Απάντηση του Έλληνα Επιτρόπου Γρ. Βάρφη προς (125) 

την κα Άννα Διαμαντοπούλου, Νομάρχη Καστοριάς 

(24/11/1986). 

Β.22. Απάντηση του Mediterranean Heritage Foundation (126) 

προς την κα Άννα Διαμαντοπούλου, Νομάρχη Κα

στοριάς (1/12/1986). 

Β.23. Διάφορα ΦΕΚ με ανακηρύξεις διατηρητέων κτιρίων (127) 

στην Καστοριά. 

Β.24. Μελέτη έργου διαμόρφωσης πλατείας Αφών Εμμανουήλ (133) 

ιστορικού κέντρου Ντολτσού, ΥΠΕΧΩΔΕ, 1987. 

Β.25. Φάκελλος Στοιχείων σχετικών με το Διεθνές Eni- (137) 

στημονικό Συμπόσιο Καστοριάς υπό την αιγίδα της 

UNESCO. 

Β.26. Φάκελλος υπηρεσιακών σημειωμάτων μελών άτυπης (138) 

Ομάδας Εργασίας KETTE για την εξυγίανση και ανά

πτυξη λίμνης Καστοριάς (εσωτερικής κυκλοφορίας). 

Β.26.1. Υπηρεσιακό Σημείωμα από Ε. Καλλιγά προς Eni- (138α) 

στημονική Διευθύντρια KETTE με θέμα: "Πρώτη 

Σύσκεψη στην Καστοριά για το θέμα της λίμνης 

στις 7/4/1986" (10/4/1986). 
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Β.26.2. Σημείωμα από Ε. Καλλιγά προς Ομάδα Εργα- (138ι) 

σίας με θέμα: "Σύσκεψη για θέματα Καστοριάς 

και σχετικό πρόγραμμα UNESCO που συγκάλεσε 

στο Γραφείο του ο Υφυπουργός Παιδείας και 

Βουλευτής Καστοριάς κ. Φ. Πετσάλνικος στις 

29/8/1986", Αθήνα (22/9/1986). 

Β.26.3. Σημείωμα από Α. Κώτση προς μέλη άτυπης Ομά- (138ιζ) 

δας Εργασίας για τη λίμνη Καστοριάς με θέ

μα: Μνημεία, Δεκέμβριος 1986. 
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Γ. ΓΟΥΝΑ 

Κωδικός 
γενικού 
πίνακα 

Γ.1. Σημείωμα νομαρχιακού στελέχους ΚΕΠΈ κ. Π. Mo- (ly) 

σχοβίτη, με θέμα "Γούνα". 

Γ.2. Μελέτη Γούνας, ΥΠΑ Κεντρικής και Δυτικής Μακε- (20) 

δονίας, 1972. 

Γ.3. Μελέτη ίδρυσης και λειτουργίας Εκθετηρίου-Δη- (21) 

μοπρατηρίου Γούνας Καστοριάς, ΕΟΜΜΕΧ, 1980. 

Γ.4. Εμπορική Τράπεζα της Ελλάδος: "Επεξεργασία Γού- (27) 

νας", Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών (τόμος 3) 

Αθήνα, 1984. 

Γ.5. Μελέτη ΕΟΜΜΕΧ: "Η κατάσταση και οι προοπτικές (40) 

της Γουνοποιίας στις περιοχές Καστοριάς και 

Σιάτιστας", Ιανουάριος 1983. 

Γ.6. Τοπογραφικό Σχέδιο Εκθετηρίου-Δημοπρατηρίου (41) 

Γούνας Καστοριάς, Ιούλιος 1983. (Η ανάθεση της 

μελέτης έγινε από το Εμπορικό και Βιοτεχνικό 

Επιμελητήριο Καστοριάς). 

Γ.7. Αναλυτικός Πίνακας Έργων και Μελετών Νομαρχία- (42) 

κού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων Καστοριάς 

(1986) και Πίνακας Έργων-Μελετών Εξυγίανσης 

της Λίμνης. 

Γ.8-11. Εισηγήσεις (4) για τα γουνοφόρα ζώα (από επι- (43-46) 

στήμονες της Βόρειας Ελλάδας) που παρουσιά

στηκαν στην πρόσφατη συνάντηση που έγινε για 

το θέμα αυτό στο Νομό Καστοριάς: 

Γ.8. "Παθολογία μίνκ" (43) 
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Γ.9. "Τα παρασιτικά νοσήματα των γουνοφόρων (44) 

ζώων" (Σ. Χαραλαμπίδης, Κτηνιατρική 

Σχολή ΑΠΘ). 

Γ.10. "Εκτροφείο αλεπούδων" (45) 

Γ. 11. "Διατροφή μίνκ και αλεπούς και επίδραση (46) 

της στην υγεία των ζώων, την ποιότητα 

και το κόστος των παραγόμενων γουνο-

δερμάτων" (Α. Σπάης - Αναπληρωτής Καθη

γητής Κτηνιατρικής Σχολής ΑΠΘ). 

Γ.12. Υπόμνημα Β* Συνδέσμου Γουνοποιών και Γουνεμπό- (66) 

ρων Θεσσαλονίκης (6/4/1981). 

Γ.13. "Καθεστώς τελειοποιήσεως υλικών για την κατά- (71) 

σκευή έτοιμων ειδών που προορίζονται για εξαγω

γή". Υπουργείο Οικονομικών (3/6/1983 και 

11/11/1983). 

Γ.14. Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Καστοριάς, (76) 

Οικονομικά Στοιχεία: Εισαγωγές-Εξαγωγές ετών 

1983-1985. 

Γ.15. Θέματα που συζητήθηκαν με Ομάδα ΚΕΠΕ στο ΕΒΕΚ (77) 

στις 29/7/1986 (μνημόνιο). 

Γ.16. Αελτίο Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου (78) 

Καστοριάς. 

Γ.17. Υπόμνημα Προέδρου ΕΒΕΚ για την πόλη της Καστο- (79) 

ριάς. 
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Γ.18. Απάντηση του ΕΒΕΚ προς ΥΠΕΘΟ (Επιτροπή Συνερ- (80) 

γασίας Τραπεζών και Βιοτεχνών) με προτάσεις 

για την αναμόρφωση των πινάκων κλάδων των MME 

που δικαιούνται επιδοτούμενη χρηματοδότηση με 

βάση την 197/78 Απόφαση της Νομισματικής Επι

τροπής (30/8/1985). 

Γ.19. Απόψεις-προτάσεις του Προέδρου της ΕΔΗΚΑ κ. Λ. (82) 

Βενέτη προς το ΚΕΠΕ (20/8/1986). 

Γ.20. Προτάσεις για ανάπτυξη του νομού από τη Γου- (84) 

νεργατική Ένωση Καστοριάς "0 Προφήτης Ηλίας". 

Γ.21. Έγγραφο του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Νομού (86) 

Καστοριάς (αριθ. πρωτ. 664/2.7.1986) προς 

ΥπουργέCo Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφα

λίσεων για τη διαφυγή εργοδοτικών εισφορών 

(ΙΚΑ). 

Γ.22. Έγγραφο του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Νομού (87) 

Καστοριάς προς τη Νομαρχία Καστοριάς (αριθ. 

πρωτ. 687/8.8.1986) με θέσεις και προτάσεις 

για τα προβλήματα των εργαζομένων στο νομό. 

Γ.23. Επιστολή νομαρχιακού στελέχους κ. Θ. Παπαζήση (88) 

ενημερωτική για πρόσφατες συναντήσεις στο νομό 

με αντικείμενο την εκτροφή γουνοφόρων ζώων και 

την παρουσίαση της Α' φάσης της Πολεοδομικής 

Μελέτης Καστοριάς (ΕΠΑ-ΥΠΕΧΏΔΕ). 

Γ.24. Νόμος 1622/14-7-1986 (ΦΕΚ 92, τεύχος Α') για (89) 

Τοπική Αυτοδιοίκηση-Περιφερειακή Ανάπτυξη και 

Δημοκρατικό Προγραμματισμό. 
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Γ.25. Επιστολές με αιτήματα του Συνδέσμου Γουνοποιών (91) 

Καστοριάς "Προφήτης Ηλίας" προς: 

Διοικητή Τράπεζας της Ελλάδος, 

Υπουργό Εθνικής Οικονομίας, 

Αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Οικονομίας, 

Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών. 

Γ.26. Προτάσεις του Εμπορικού και Βιομηχανικού Eni- (92) 

μελητηρίου Καστοριάς για το Πενταετές Πρόγραμμα 

(τομείς Βιοτεχνίας και Εμπορίου). 

Γ.27. Επιστολή του ΕΒΕΚ προς τον Υφυπουργό Οικονομι- (93) 

κών κ. Δημοσθενόπουλο (7/11/1984). 

Γ.28. Επιστολή του ΕΒΕΚ προς την Τράπεζα της Ελλάδος (94) 

(7/9/1983). 

Γ.29. Έγγραφο του ΕΒΕΚ προς Υπουργό Οικονομικών κ* (95) 

Τσοβόλα (30/8/1985) με θέμα "Απόφαση Διοικητι

κού Συμβουλίου ΕΒΕΚ σχετικά με σχέδιο Νόμου για 

κύρωση του Τελωνειακού Δασμολογίου Εισαγωγής 

και άλλες Τελωνειακές Διατάξεις του άρθρου 7, 

παρ. 2". 

Γ.30. Έγγραφο του ΕΒΕΚ προς Υπουργό Εμπορίου (20/12/ (97) 

1985) με θέμα: "Έκθεση για τα αποτελέσματα 

της Επιμελητηριακής Αποστολής στην Κοπεγχάγη 

7-13/12/1985". 

Γ.31. Έγγραφο Ελληνικής Πρεσβείας στη Στοκχόλμη (100) 

προς Ε0ΜΜΕΧ με θέμα: "Οργάνωση KOL λειτουργία 

Σουηδικού Δημοπρατηρίου Γούνας". 
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Γ.32. θεοχάρους Αθ. Μπαλή: Οικονομική και Οργανωτική (104) 

διερεύνηση των επιχειρήσεων γουνοποιίας. Δια

τριβή επί διδακτορία, Αθήνα, 1973. 

Γ.33. Η γουνοποιία στην Καστοριά και τη Σιάτιστα, (105) 

προβλήματα και προοπτικές, Σχέδιο Μελέτης, 

ΕΜΑΚΕ, Εταιρεία Μελετών Ανάπτυξης και Επενδύ

σεων ΕΠΕ, Νοέμβριος 1982. 

Γ.34. Γιάννη Α. Μυλωνά: Νομός Καστοριάς, Δημογραφική (106) 

Ανάλυση-Οικονομική Ανάπτυξη σε σχέση με τον 

κλάδο γουνοποιίας, διπλωματική πραγματεία (τό

μος Α' και Β'), Αθήνα, 1982. 

Γ.35. Η γουνοποιία Καστοριάς και η οικονομική διάρ- (107) 

θρωση της περιοχής, ICAP, Hellas S.A., Θεσσα

λονίκη, 1979. 

Γ.36. Φυλλάδιο για τη σχολή μαθητείας γουνοποιίας (124) 

Καστοριάς. 

Γ.37. Υπηρεσιακό Σημείωμα από Σπ. Χανδρινό προς Eni- (138β) 

στημονική Διευθύντρια ΚΕΠΕ με θέμα: "Σύσκεψη 

στην Καστοριά για το θέμα της λίμνης στις 

7/4/1986" (11/4/1986). 

Γ.38. Σημείωμα από Σπ. Χανδρινό προς μέλη άτυπης (138ιθ) 

Ομάδας Εργασίας με θέμα: "Ανάπτυξη της γούνας 

στην Καστοριά" (Δεκέμβριος 1986). 
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γενικού 
π ίνάκα 

Δ.1. Τεχνική Έκθεση για το Σχέδιο Επεκτάσεως της (22α) 

πόλεως Καστοριάς εντός της λίμνης (στην περιο

χή μεταξύ του Σταδίου και των Λ.Υ.Β.)· Καθηγη

τής Δημήτρης Βαλαλάς, Πολυτεχνική Σχολή ΑΠΘ 

(27/9/1977). 

Δ.2. Εδαφοτεχνική Έρευνα: Επέκταση της πόλεως Κα- (22β) 

στοριάς εντός της λίμνης, Δ. θ. ΒαλαίΕάς - Ν. 

Παπαχαρίσης (πολιτικοί μηχανικοί). 

Δ.3. Απόψεις Δήμου Καστοριάς για θέματα: Περιβάλλο- (23) 

ντος - Πολιτιστικής-Οικιστικής Ανάπτυξης, θέ

σεις Δημάρχου κ. Απ. Πετκανά: (i) στη συνεδρία

ση της Τομεακής Εισηγητικής Επιτροπής Τουρισμού 

και Περιβάλλοντος (27/1/1986) και (ii) στο Πο

λιτιστικό Συνέδριο Καστοριάς (14-15/12/1985). 

Δ.Α. Προεδρικό Διάταγμα για Καθορισμό Ζώνης Οικιστι- (32) 

κού Ελέγχου κ.λπ. Όρων Δόμησης Δήμων Καστο

ριάς, 'Αργούς Ορεστικού και πολλών Κοινοτήτων 

της παραλίμνιας ζώνης με σχεδιαγράμματα 

(21/2/1986). 

Δ.5. ΥΧΟΠ-ΕΠΑ 1982-1984 - Καστοριά: Γενικό Πολεοδο- (47) 

μικό Σχέδιο (Προμελέτη) και φάση α' (Ανάλυση-

Αναγνώριση). 

Δ.6. Προεδρικό Διάταγμα όρων δόμησης 'Αργούς Ορε- (50) 

στικού και κήρυξης ως διατηρητέου συγκεκριμέ

νου κτιρίου του Άργου Ορεστικού, ΦΕΚ 496/84, 

Τεύχος 4ο. 
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Δ.7. Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο Καστοριάς. Β' φάση, (72) 

Πρόταση ΥΧΟΠ, ΕΠΑ 1982-1984 (Δ. Σταματογιαν-

νόπουλος και Συνεργάτες). 

Δ.8. Απόσπασμα Πρακτικού του Δημοτικού Συμβουλίου (83) 

Καστοριάς και Απόφαση 169/86 με παρατηρήσεις 

και προτάσεις πάνω στην α' φάση της Πολεοδομι

κής Μελέτης Επέκτασης-Αναθεώρησης Σχεδίου Πό

λης και ειδικότερα σχετικά με τα "Διατηρητέα 

Κτίρια" που προτείνονται από την Ομάδα Μελέ ης 

στα πλαίσια της ΕΠΑ. 

Δ.9. Επιστολή νομαρχιακού στελέχους κ. Θ. Παπαζήση (88) 

ενημερωτική για πρόσφατες συναντήσεις στο νομό 

με αντικείμενο την εκτροφή γουνοφόρων ζώων και 

την παρουσίαση της Α' φάσης της Πολεοδομικής 

Μελέτης Καστοριάς (ΕΠΑ-ΥΠΕΧΩΔΕ). 

Δ.10. Αλλαγές στο χωροταξικό σχέδιο Νομού Καστοριάς (108) 

Δ.10.α. Εισήγηση Τμήματος Πολεοδομίας Νομού (108α) 

προς ΥΠΕΧΩΔΕ. 

Δ.10.β. Πρακτικά Συνεδριάσεων του Νομαρχιακού (108β) 

Συμβουλίου αναφερόμενα σε αλλαγές που 

αυτό επιφέρει στο χωροταξικό του Νομού. 

Δ.10.γ. Σχετικές απόψεις Συλλόγου Πολιτικών Μη- (108γ) 

χανικών Νομού Καστοριάς. 

Α.11. Καθορισμός γεωγραφικών ενοτήτων Νομού Καστο- (130) 

ριάς. 
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Δ.12. Σημείωμα από Ε. Καλλιγά προς Ομάδα Εργασίας με (138θ) 

θέμα: "Σύνοψη των κυριοτέρων προτάσεων Β' φά

σης Μελέτης Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου της 

πόλης Καστοριάς (ΕΠΑ-ΥΤΤΕΧΏΔΕ, 1986). 
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Ε. ΛΟΙΠΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ 

Κωδικός 
γενικού 
πίνακα 

Ε.1. Σχέδια Τεχνικών Έργων της ITA για Στίβο Κωπη- (13) 

λασίας και Κλειστό Κωπηλατήριο στην Καστοριά. 

Ε.2. Τεύχος Αρχιτεκτονικών της Μελέτης Εφαρμογής του (ΙΑ) 

νέου αεροσταθμού (επέκταση του υφιστάμενου) 

Κρατικού Αερολιμένα Καστοριάς. 

Ε.3. Σχέδιο Προγράμματος Νομού Καστοριάς, Μέρος Α', (18) 

Υπουργείο Εσωτερικών, Διεύθυνση Προγραμματισμού 

Κεντρικής KOL Δυτικής Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 

1975. 

Ε.Α. Νομός Καστοριάς: Πρόταση Χωροταξικής Οργάνωσης (19α) 

(συνοπτικό σχέδιο δομικών παρεμβάσεων), ΥΠΕΧΩΔΕ, 

1984. 

Ε.5. Νομός Καστοριάς: Πρόταση Χωροταξικής Οργάνωσης, (19β) 

Οικιστική Δομή, Σχεδιασμός ανοικτών πόλεων, 

ΥΠΕΧΏΔΕ, 1984. 

Ε.6. Πρόγραμμα Υπουργείου Μεταφορών (1985): Στοιχεία (38) 

για Καστοριά. 

Ε.7. Προμελέτη καθαρισμού λυμάτων πόλης Καστοριάς - (39) 

Μάρτιος 1984. Τεύχος Α: Τρόποι επεξεργασίας 

ακαθάρτων υδάτων. Τεύχος Β: Περιγραφή των εγκα

ταστάσεων καθαρισμού και γενικά στοιχεία δαπα

νών, με σχέδιο εγκαταστάσεων. Τεύχος Ε: Αναλύ

σεις λυμάτων, Τεύχος 1: Τεχνικές Προδιαγραφές. 

Ε.8. Αναλυτικός Πίνακας Έργων και Μελετών Νομαρχιακού (42) 

Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων Καστοριάς (1986) 

και Πίνακας Έργων-Μελετών Εξυγίανσης της Λίμνης. 
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Ε.9. Απόψεις Δήμου Καστοριάς για την τουριστική ανά- (63) 

πτύξη της περιοχής προς τη Νομαρχία Καστοριάς 

(19/6/1986). 

Ε.10. Προκήρυξη (Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος) (75) 

της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας για εκπόνηση 

Μελέτης Επέκτασης Διαδρόμου στον Κρατικό Αερο

λιμένα Καστοριάς (Ενημερωτικό Δελτίο TEE, 1423, 

14/7/1986). 

Ε.11. Υπόμνημα Προέδρου ΕΒΕΚ για την πόλη της Καστο- (79) 

ριάς. 

Ε.12. Έγγραφο του Νομαρχιακού Συμβουλίου (Επιτροπή (81) 

Τουρισμού και Περιβάλλοντος) για την τουριστική 

ανάπτυξη του Νομού Καστοριάς (31/7/1986). 

Ε.13. Έγγραφο του EOT προς το ΚΕΠΕ (7/10/1986) με (98) 

θέμα: "Εκπόνηση Αναγνωριστικής Έκθεσης Λίμνης 

Καστοριάς" (7/10/1986). 

Ε.14. Σημείωμα νομαρχιακού στελέχους Θ. Παπαζήση (Ε- (101) 

νημερωτικό) για: (i) τη συνεδρίαση της TEE, 

Τουρισμού και Περιβάλλοντος Νομού Καστοριάς και 

(ii) για τον Ιχθυογεννετικό Σταθμό (25/9/1986). 

Ε.15. Γιάννη Α. Μυλωνά: Νομός Καστοριάς, Δημογραφική (106) 

Ανάλυση-Οικονομική Ανάπτυξη σε σχέση με τον 

κλάδο γουνοποιίας. Διπλωματική Πραγματεία (Τό

μος Α' και Β'), Αθήνα 1982. 
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E. 16. Έγγραφο του EOT προς το KETTE με θέμα: Έκπόνη- (111) 

ση Αναγνωριστικής Έκθεσης για τη δυνατότητα κα

τάρτισης ολοκληρωμένου προγράμματος ανάπτυξης 

της λίμνης της Καστοριάς" (11/11/1986). 

Ε.17. Υγειονομικές Διατάξεις Γ1/11379/71 και Εΐβ/ (115) 

221/65 για Αποχετευτικές Εγκαταστάσεις. 

Ε. 18. Έγγραφο ΔΕΥΑΚ προς KETTE Νομαρχίας Καστοριάς (117) 

με θέμα: "Χορήγηση στοιχείων από την οριστική 

μελέτη κατασκευής εγκαταστάσεων επεξεργασίας 

λυμάτων πόλης Καστοριάς" (10/12/1986). 

Ε.19. Υγειονομική διάταξη: "Περί διαθέσεως λυμάτων (118) 

και βιομηχανικών αποβλήτων". 

Ε.20. Έγγραφο KETTE προς Διεύθυνση Περιβάλλοντος (120) 

ΥΤΤΕΧΛΔΕ (Τομέας Νερών) για σχολιασμό μελέτης 

εγκαταστάσεων βιολογικού καθαρισμού Καστοριάς 

(20/1/1987). 

Ε.21. Απάντηση Ν. Παναγιωτίδη (ΥΤΤΕΧΩΔΕ) προς το KETTE (121) 

με θέμα: "Τα υγρά απόβλητα πόλης Καστοριάς", 

(3/2/1987). 

Ε.22. Telex της ΔΕΗ προς Νομαρχία Καστοριάς με θέμα: (122) 

"Ενημέρωση της ΤΤΈΣΚΕ - Υδροηλεκτρική ανάπτυξη 

Άνω Αλιάκμονα" (8/12/1985). 

Ε.23. Telex σχετικό με έργα επεκτάσεως του αεροδρο- (129) 

μίου Καστοριάς (30/4/1987). 

Ε.24. Έγγραφο Διεύθυνσης Περιβάλλοντος ΥΤΤΕΧΩΔΕ με (131) 

θέμα: "Επισκευή και εξοπλισμός καραβιού κοινό

τητας Μαυροχωρίου Καστοριάς" (3/8/1987). 
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Ε.25. Σημείωμα από Ε. Καλλιγά προς Ομάδα Εργασίας με (138στ) 

θέμα: "Μεγάλα συγκοινωνιακά έργα και βελτίωση 

μεταφορών Νομού Καστοριάς" (1/8/1986). 

Ε.26. Σημείωμα από Α. Μυλωνά προς Ομάδα Εργασίας για (138LY) 

τη λίμνη Καστοριάς με θέμα: "Αξιοποίηση τουρι

στικών δυνατοτήτων περιοχής λίμνης Καστοριάς" 

(28/11/1986). 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 12 

Πίνακας φορέων και υπηρεσιών με τις οποίες η Ομάδα 

Εργασίας συνεργάστηκε για το θέμα 

- Νομαρχία Καστοριάς και στελέχη των υπηρεσιών της. 

- Διεύθυνση Δασών Νομού Καστοριάς. 

- Διεύθυνση Προγραμματισμού Νομού Καστοριάς. 

Δήμος Καστοριάς και στελέχη των υπηρεσιών του. 

- Κοινότητες παραλίμνιας ζώνης: 

- Κοινότητα Μεταμόρφωσης (κ. Μωυσίδης) 

Κοινότητα Δισπηλιού (κ. Τσιώλας) 

- Κοινότητα Μαυροχωρίου (κ. Παναγιωτίδης) 

- Κοινότητα Πολύκαρπης (κ. Καραμήτρος) 

- Κοινότητα Τοιχίου (κ. Γαλόπουλος). 

- Βουλευτής Νομού Καστοριάς κ. Πετσάλνικος. 

- Σύλλογος Φίλων Περιβάλλοντος. 

Σύλλογος Εκτροφέων Γουνοφόρων Ζώων. 

- Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Καστοριάς. 

- Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Καστοριάς. 

- Σύνδεσμος Γουνοποιών Καστοριάς. 

- Εκθετήριο-Δημοπρατήριο Καστοριάς. 

- Υπουργείο Γεωργίας: 

- Διεύθυνση Διαχείρισης Δημοσίων Δασών (κ. Σάκκας) 

- Διεύθυνση Αναδασώσεων και Ορεινής Υδρονομίας (κ. Καπε-

τανόπουλος) 

- Διεύθυνση Προστασίας Φυσικού Περιβάλλοντος (κ. Ράπτης) 

- Διεύθυνση Αλιείας (κ. Σαράφης) 
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- Διεύθυνση Φυσικής και Τεχνολογικής Έρευνας (κ. Αντωνα

κόπουλος) . 

- Υπουργείο Βιομηχανίας, Έρευνας και Τεχνολογίας: 

- Διεύθυνση Φυσικών Πόρων (κα Μαυροδήμου). 

- ΥΠΕΧΩΔΕ: 

- Γενικός Γραμματέας κ. Πανταζής 

- Ειδικός Γραμματέας Περιβάλλοντος κ. Μπούρκας 

- Διεύθυνση Περιβάλλοντος (κα Κελαιδή, κ. Ματσαουνης, 

κ. Παναγιωτίδης, κ. Χριστοφορίδης, κ. Οικονόμου) 

- Διεύθυνση Παραδοσιακών Οικισμών (κα Δούση, κα Πίππα) 

- Διεύθυνση Έργων (κα Καρασαββίδου) 

- Διεύθυνση Γ3 (κ. Τσιγγουράκος, υπεύθυνος ΕΠΑ). 

- ΥΠΠΟ: 

- Γενικός Γραμματέας κ. Αλαβάνος 

- Ειδικός Γραμματέας Πολιτιστικής Κληρονομιάς κ. Θωμάς 

- Διεύθυνση Νεωτέρων Μνημείων (κα Παλάντζα, κα Ηλιοπού

λου) 

- Διεύθυνση Αναστηλώσεων (κα Χριστοφορίδου) 

- Διεύθυνση Βυζαντινών Αρχαιοτήτων (κ. Ζίας) 

- Διεύθυνση Μουσείων (κα Φιλιπποπούλου). 

- ΥΠΕΘΟ: 

- Ειδικός Γραμματέας κ. Γ. Κουσουλάκος 

- Τμήμα Περιφερειακής Ανάπτυξης (κ. Σ. Γεωργιάδης). 

- UNESCO (κα Μάππα, κα Μακρή, κα Στενού). 

- EOT: 

- Διεύθυνση Προγραμματισμού (κ. Κραντωνέλλης) 

- Διεύθυνση Παραδοσιακών Οικισμών (κ. Κ. Ελοσίτης, κα 

Μποζινέκη, κ. Καββαδίας). 

- ΟΠΕ (κ. Φροντιστής). 
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