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ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ

Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους γονείς για την ψυχολογική τους υποστήριξη
καθώς χωρίς αυτούς δεν θα είχα καταφέρει.
Επιπλέον θα ήθελα να ευχαριστήσω τον επιβλέποντα καθηγητή Γιώργο
Βαρελίδη (Αρχιτέκτων Μηχανικός – Πολεοδόμος Ε.Μ.Π) που με την ανάθεση αυτής
της πτυχιακής εργασίας με έφερε σε επαφή με την ορεινή περιοχή της Δωρίδας. Με
αυτή την διπλωματική εργασία κατανόησα τα προβλήματα του περιβάλλοντος καθώς
ήρθα σε στενή επαφή μαζί του, φωτογραφίζοντας και αναζητώντας πληροφορίες για
την χλωρίδα και την πανίδα. Επιπλέον η αναζήτηση για την ανάδειξη των
τουριστικών δραστηριότατων της περιοχής, συνέβαλλαν στο να μάθω πράγματα για
την περιοχή που θα ήταν δύσκολο να αναζητήσω μόνος μου.
Επιπλέον θα ήθελα να ευχαριστήσω τους υπάλληλους όλων των βιβλιοθηκών
για την ικανοποιητική εξυπηρέτηση που μου δήξανε.

ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ

Οι δυσκολίες που αντιμετώπισα ήταν κύριος η μεγάλες απόστασης που
πραγματοποιούσα σε μία μέρα, καθώς η καταγωγή μου είναι από την Άμφισσα (
Δήμος Δελφών) και τα χιλιόμετρα της κάθε μου επίσκεψης ξεπερνούσαν τα 100.
Επιπλέον το στενό οδικό δίκτυο με τις πολλές στροφές του κυρίως στους ορεινούς
οικισμούς αποτελούσε ένας βασικός παράγοντας κούρασης,
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ΠΕΡΙΛHΨΗ

Σε αυτή τη διπλωματική εργασία στόχος μας είναι να βρούμε έναν
υδροβιότοπο στο νόμο Φωκίδος, να εντοπίσουμε τα προβλήματα και προτείνουμε
ήπιες λύσεις ανάπτυξης της περιοχής. Αναζητώντας εμείς βρήκαμε την Τεχνητή
λίμνη του Μόρνου, μία λίμνης μεγάλης σημασίας καθώς αποτελεί τhν κύρια πηγή
υδροδότησης της πρωτεύουσας. Στη συνέχεια αναφερόμαστε στις τουριστικές
δραστηριότητες που θα μπορούσαν να εφαρμοστούν λόγω της λίμνης αλλά και της
ευρύτερης περιοχής. Στόχος μας είναι να επιστρέψουν οι άνθρωποι στην ορεινή
περιοχή της Δωρίδας χρησιμοποιώντας θετικά τις επιπτώσεις που μπορεί να
προσφέρει ο υδροβιότοπος με έμμεσο ή άμεσο τρόπο.
Όταν επισπευτήκαμε την περιοχή μελέτης μας, ήρθαμε σε επαφή με τους
ντόπιους κατοίκους, οι οποίοι μας περιέγραψαν τα προβλήματα τους και τις ανάγκες
τους σε σχέση με την γενικότερη εξέλιξη της περιοχής. Επιπλέον, κατά την
περιήγηση μας στη λίμνη, ήρθαμε σε επαφή με τη φύση κατανοώντας ότι η
τουριστική εξέλιξη της περιοχής πρέπει να έχει ως κυρίαρχο στόχο την εκμετάλλευση
του περιβάλλοντος με την συνετή οικολογική διαχείρισή του. Εντοπίσαμε παραβάσεις
νόμων των πολιτών σε σχέση με τους νόμους προστασίας της λίμνης και του
περιβάλλοντος. Αναζητήσαμε τις παραβάσεις των νόμων που σχετίζονται με τη λίμνη
και το ευρύτερο φυσικό περιβάλλον. Τέλος, δίνουμε τις δικές μας λύσεις και
προτάσεις ανάπτυξης.
Η πτυχιακή εργασία περιλαμβάνει διαδικτυακές πηγές, βιβλία και άρθρα στα
οποία γίνονται αναφορές που αφορούν τα διάφορα προβλήματα της περιοχής.
Επιπλέον, μέσα από

φωτογραφίες δικές μας αλλά και άλλων προσώπων

αποτυπώνονται προβλήματα της περιοχής καθώς επίσης και υπάρχουσες τουριστικές
δραστηριότητες που προσελκύσουν επισκέπτες στην περιοχή.
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SUMMARY
In this senior thesis our goal is to locate any wetlands in the region of Fokida,
look at the existing problems and make suggestions about mild developmental
solutions. During our research, we found the artificial lake of Mornos, a lake of huge
importance because of the fact that it is the basic drinking water supply of Athens. In
addition to that, we referred to a number of touristic activities that have the lake as
center of interest but also may affect the whole region. Our goal is to use the
advantages of the area to create a pole of interest so that not only local people but also
foreigners feel that this place can offer pleasure and job opportunities.
During our study trip around the region, we came in touch with local people
who talked to us about nowadays problems and their needs for a more developed area.
In addition, during our trip around the lake, we appreciated the beauty of the
environment and it became clear to us that any touristic development must have as a
basic goal the respect of the environment and be made with careful ecological
application. We also checked for law violations. Finally we give our solutions and we
suggest some ways for a touristic development.
Our senior thesis uses sources that come from websites, books and articles that
refer to our region history, characteristics and problems. In addition, we use photos
which show as a glimpse of the problems of the region, flora, fauna and the touristic
activities.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Εικόνα 1

ΧΑΡΤΗΣ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑ
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΓΕΝΙΚΑ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑΣ ΜΟΡΝΟΥ

1.1 ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑ
Η τεχνητή λίμνη του Μόρνου βρίσκεται στο Νομό Φωκίδας, της Στερεάς
Ελλάδας, στο Δήμο Δωρίδας. Πρόκειται για μία έντονα ορεινή περιοχή, καθώς ο
ταμιευτήρας περιβάλλεται από τα υψηλότερα βουνά της Στερεάς Ελλάδας.: τα
Βαρδουσία με μέγιστη κορυφή εκείνη του Κόρακα με υψόμετρο 2.495 μέτρα και τη
Γκιώνα με την κορυφή της Πυραμίδας να φτάνει στα 2.510 μέτρα. Ενώ στο βάθος
νότια με τη Γκιώνα συνδέεται το βουνό της Οίτης, το οποίο εκτείνεται σε δύο νομούς
της Φωκίδας και της Φθιώτιδας. Η μέγιστη κορυφή είναι ο Πύργος με υψόμετρο τα
2.152 μέτρα.

1.2 ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑΣ
Η έντονη αύξηση του πληθυσμού της Πρωτεύουσας, οδήγησε στη δημιουργία
ενός εξειδικευμένου συστήματος υδροδότησης, το οποίο τροφοδοτείται από τέσσερις
λίμνες. Αρχικά, δημιουργήθηκε το φράγμα του Τεχνητού Ταμιευτήρα Μαραθώνα,
στην Αττική, με το έργο να ολοκληρώνεται το 1929. Στη συνέχεια, έπειτα από
αυξημένη ζήτηση του νερού το 1956 ενάχθηκε η Φυσική Λίμνη Υλική που βρίσκεται
στον νομό Βοιωτίας. Η Υλική και ο Μαραθώνας πλέον χαρακτηρίζονται ως
βοηθητικοί υδροδότες. Η αστικοποίηση και η μετανάστευση των κατοίκων της
Ελλάδος οδήγησαν στην επιπλέον αύξηση του υδρευτικού συστήματος. Αρχικά
κατασκευάστηκε το έργο του Τεχνητού Ταμιευτήρα Μόρνου στο Δήμο Φωκίδας, ένα
έργο που ολοκληρώθηκε το 1981, χαρακτηρίζεται έργο ύψιστης σημασίας καθώς
αποτελεί τον βασικό υδροδότη της Πρωτεύουσας. Τέλος, κατασκευάστηκε ο
Τεχνητός ταμιευτήρας του Εύηνου στην περιοχή της Αιτωλοακαρνανίας, τα έργα του
φράγματος και της σήραγγας μεταφοράς του νερού στον ταμιευτήρα του Μόνρνου
ολοκληρώθηκαν το 2001. Σήμερα, ο ταμιευτήρας του Μόρνου και του Εύηνου είναι
οι κύριοι υδροδότες του υδρευτικού συστήματος.
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Εικόνα 2
(Πηγή εικόνας 2 :5ο Γυμνάσιο Αιγάλεω/Πρόγραμμα Comenius/Η Ευρώπη ρίχνεται στο
νερό/(2013-2015)
(https://www.slideshare.net/despifor/comenius-53029236)

Η μεταφορά του νερού στην Αττική γίνεται μέσω των δύο μεγάλων
υδραγωγείων του Μόρνου και της Υλικής, τα ενωτικά υδραγωγεία μέσω των οποίων
επικοινωνούν μεταξύ τους με τα κύρια υδραγωγεία. Στη συνέχεια, από εκεί το
ακατέργαστο νερό μεταφέρεται μέσω των υδραγωγείων στις τέσσερις Μονάδες
επεξεργασίας Νερού, του Γαλατσίου, του Πολύδενδρου, των Αχαρνών και του
Ασπρόπυργου.
Πηγή: ΕΥΔΑΠ
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1.3 ΧΑΡΑΚΤΡΙΣΤΙΚΑ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ
Το τεχνητό φράγμα του Μόρνου κατασκευαστικέ στην κοίτη του ποταμού
Μόρνου σε απόσταση 7 χιλιομέτρων από το Λιδορίκι. Τα έργα ξεκίνησαν το 1979 με
την κανονική λειτουργία να αρχίζει το 1981.

Τύπος Φράγματος
Μέγιστο ύψος Φράγματος
Μέγιστο ύψος Φράγματος (α.σ.θ)
Μέγιστο πλάτος στη βάση
Πλάτος στέψης
Μήκος βάσης
Μήκος στέψης
Υψόμετρο στέψης
Ανώτερη στάθμη πλημμύρας
Κλίσεις πρανών
Κλίσεις πρανών
Στάθμη υπερχειλιστή
Παροχή σηραγγοειδούς υπερχειλιστή
Παροχή σήραγγας εκκένωση
Κατωτάτη στάθμη εκκένωσης

Χωμάτινο, με αργιλικό πυρηνα
126μ
139μ
595μ
10μ
250μ
815μ
17 εκατ. κ.μ. νερού
+ 446,50 μ.υ.θ.
+ 443,50 μ.υ.θ.
Ανάντη 1:2,4 - Κατάντη 1:2
+ 435 μ.υ.θ.
1.300 κ.μ. νερού/δευτ
400 κ.μ. νερού/δευτ.
+ 347,50 μ.υ.θ.

Πηγή: ΕΥΔΑΠ
1.4 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑ
Επιφάνεια στη στάθμη υπερχείλισης
Λεκάνη απορροής
Μέσο υψόμετρο λεκάνης απορροής
Μέση βροχόπτωση

19,9 τετραγωνικά χιλιόμετρα
588 τετραγωνικά χιλιόμετρα
+1.082 μ.υ.θ
948 χιλ./έτος (τυπική απόκλιση 198 χιλ./έτος)

Μέση εισροή
Μέση εκροή
Μέγιστη χωρητικότητα
Μέγιστος ωφέλιμος όγκος
Μέγιστος ωφέλιμος όγκος με άντληση
Κανονική στάθμη λειτουργίας πύργου
υδροληψίας
Ελάχιστη στάθμη λειτουργίας πύργου
υδροληψίας

240 εκατ. κ.μ. νερού/έτος
195 εκατ. κ.μ. νερού/έτος
764 εκατ. κ.μ. νερού
630 εκατ. κ.μ. νερού
722 εκατ. κ.μ. νερού
+394 μ.υ.θ.
+ 378 μ.υ.θ.

* μ.υ.θ.= μέτρα από την στάθμη της θάλασσας
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Πηγή: ΕΥΔΑΠ

Εικόνα 3

Εικόνα 3: Τεχνητό Φράγμα του Μόρνου.

1.4 ΣΕΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
Η περιοχή χαρακτηρίζεται από έντονη σεισμική δραστηριότητα καθώς
επηρεάζεται από το ρήγμα του Κορινθιακού κόλπου και της Αταλάντης. Σύμφωνα με
τον νέο χάρτη επικινδυνότητας που εντάχτηκε στον ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ 2000, η περιοχή
του ταμιευτήρα του Μόρνου ανήκει στην 2 ζώνη.
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Εικόνα 4

Ζώνη Σεισμικής
Επικινδυνότητας
Α

L

ll

lll

0.16

0.24

0.36

Πηγή Εικόνας 4:
http://portal.tee.gr/portal/page/portal/SCIENTIFIC_WORK/ARTICLES/033/%D7%C
1%D1%D4%C7%D3%20%D3%C5%C9%D3%CC%C9%CA%C7%D3%20%C5%D
0%C9%CA%C9%CD%C4%D5%CD%CF%D4%C7%D4%C1%D3.htm
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1.5 ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
Από το απόσπασμα
ασμα εδαφολογικού χάρτη Ελλάδας,
Ελλάδας, για την περιοχή μελέτης του
Μόρνου προκύπτουν οι ακόλουθες κατηγορίες εδαφών.

Εικόνα 5

Πηγή Εικόνας 5 : ΕΛΕΞΕΥΣΙΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ (http://www.elxefsis.com/index.php/el/perivallon/163-gewlogia)
(http://www.elxefsis.com/index.php/el/perivallon/163 gewlogia)
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Η περιοχή του Ταμιευτήρα του Μόρνου ανήκει στην Ζώνη Ωλονού – Πίνδου. Η
περιοχή του φράγματος εδράζεται σε φλύσχη από ασβεστόλιθους. Γενικά στην ζώνη
αυτή συναντάμε δομολίτες, κερατόλιθους, ηφαιστειοϊζηματογενή πετρώματα,
ραδιολαρίτες, αργίλους, ψαμμίτες και πηλίτες.
Εικόνα 5: Γεωτεκτονικές ζώνες Ελλάδας
Πηγή: ΕΛΕΞΕΥΣΙΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
(http://www.elxefsis.com/index.php/el/perivallon/163-gewlogia)

Α. ΕΔΑΦΗ ΠΕΡΙΕΧΟΝTΑ ΑΝΘΡΑΚΑΣ ΒΑΣΕΙΣ ΚΕΚΟΡΕΣΜΕΝΑ ΔΙΑ
ΔΙΔΥΝΑΜΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΞΙΜΩΝ ΒΑΣΕΩΝ,
1) Ασβεστολιθογενής Ρεντζίναι
2)Ορφνά ασβεστολιθογενή δασικά
4) Ασβεσολιθογενείς Ρεντζίναι και Ορφνά μεσογειακά
Γ.ΕΔΑΦΗ ΑΝΕΥ ΑΜΘΡΑΚΙΚΩΝ ΒΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΠΟΣΑ
ΑΝΤΑΛΛΑΞΙΜΟΥ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ (Η)
10) Αλπικά χουμώδη, τύπου RANKER
11) Ποτζολικά εν αναμίξει μετά όξινων ορφνών δασών
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Εικόνα 6

Εικόνα 6: Απόσπασμα γεωλογικού χάρτη Ελλάδας από το European Soil data center
(ESDAC)
(http://esdac.jrc.ec.europa.eu/content/soil-map-greece-edafologikos-xartis-ellados)
E EUROPEAN SOIL DATA CENTRE (ESDAC) UROPEAN SOIL DATA CENTRE (ESDA

Στη νοτιοδυτική πλευρά απέναντι από το Λιδορίκι έχει κατασκευαστεί ένα έργο
στεγανοποίησης της επιφάνειας, συνολικού μήκους 2,5χλμ και πλάτους 100 μ ,
εξαιτίας των διαπερατών κραστικών ασβεστολιθικών πετρωμάτων. Εικόνες 7 και 8.
Πηγή: ΕΥΔΑΠ

Εικόνα7

Εικόνα 8

ΧΑΤΗΣ google earth
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1.6 ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ
Στην περιοχή σε υψόμετρο 445 μέτρα υπάρχει ο Μετεωρολογικός σταθμός του
Φράγματος Μόρνου ιδιοκτησίας του << Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών >> το
οποίο φιλοξενείται από την << Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτεύουσας,
υπό την επίβλεψη της κυρίας Θέλκα Βαρώτση. Το προηγούμενο έτος σημειώθηκαν
οι παρακάτω θερμοκρασίες.

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ( ΟC )
ΙΑΝ

ΦΕΒ

ΜΑΡ

ΑΠΡ

ΜΑΙ

ΙΟΥΝ

ΙΟΥΛ

ΑΥΓ

ΣΕΠ

ΟΚΤ

ΝΟΕ

ΔΕΚ

ΜΕΣΟΣ
ΟΡΟΣ

ΜΑΧ

11.3

15.7

14.4

22.5

22.1

29.1

32.3

32.0

25.5

20.5

15.4

1.3

10.2

ΜΙΝ

3.3

6.6

5.3

9.8

10.8

16.0

18.1

18.0

14.4

11.1

7.4

5.6

15.1

ΜΕΑΝ

6.9

10.5

9.5

15.7

16.3

22.4

25.8

24.5

19.2

15.3

10.9

HI
LOW

16.7
-3.4

22.0
-0.3

21.5
1.9

29.7
4..2

29.6
7.3

37.3
11.0

35.6
14.0

35.3
12.8

30.5
9.5

26.9
6.5

20.2
0.9

15.4
-3.6

37.3
-3,6

Πίνακας 1 Θερμοκρασίες

Από τον πίνακα προκύπτει ότι η μέση θερμοκρασία της περιοχής όπου
βρίσκεται ο ταμιευτήρας παρουσιάζει μέση θερμοκρασία 15,1 (o C). Η μέση υγρασία
είναι συνολική 986.8 ( mm ). Η ΦΩΚΙΔΑ σύμφωνα με τον κλιματολογικό χάρτη της
Ελλάδας ανήκει στην ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΖΩΝΗ Β. Με το κλίμα να χαρακτηρίζεται από
άλλο χάρτη ως ορεινό με ψυχρούς χειμώνες και δροσερά καλοκαίρια και βροχές όλες
τις εποχές, ενώ τα παράλια παρουσιάζουνε κλίμα με μέτριες βροχές ήπιους χειμώνες
και ξηρά καλοκαίρια. Ακολουθούν οι χάρτες 8 και 9.
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Εικόνα 9
Πηγή: Κ.ΕΝ.Α.Κ. – ΟΙ 4 ΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΖΩΝΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΛΑΔΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΙ ΣΧΗΜΑ
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Εικόνα 10
Πηγή: Κ.ΕΝ.Α.Κ. – ΟΙ 4 ΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΖΩΝΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΛΑΔΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΠΙΝΑΚΑΣ
ΚΑΙ ΣΧΗΜΑ
(https://rizosdimitris.blogspot.gr/2012/01/4.html)
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1.7 ΥΔΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ
Α) ΦΥΣΙΚΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΜΟΡΝΟΥ
I.

ΠΟΤΑΜΟΣ ΜΟΡΝΟΣ
Ο Μόρνος είναι ποταμός συνολικού μήκος 77
χιλιομέτρων, της Στερεάς Ελλάδος, στο νομό
Φωκίδας,, στον τόπο Δωρίδας. Στην αρχαιότητα
λεγόταν Δαφνούς ή Ύλαιθος.
θος. Τα νερά του πηγάζουν
κυρίως

από

τις

νότιες

πλαγίες

τις

Οίτης

καταλήγοντας στον Τεχνητό Ταμιευτήρα και από
εκεί έπειτα από μια διαδρομή εκβάλει στον
Κορινθιακό, ανατολικά της Ναυπάκτου.

Εικόνα 11

II.

Χάρτης ΥΔΡΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ από το

ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΠΟΤΑΜΟΣ

http://geodata.gov.gr

Ο κόκκινος ποταμός πηγάζει από τα βουνά τα
οποία ανήκουν στην οροσειρά των Βαρδουσίων.
Στην αρχική του πορεία περνά δίπλα από την Τοπική Κοινότητα Δάφνου
Δάφνου, καθώς από
εκεί ξεκινάνε οι πηγές που καταλήγουν με μία ορμή στον Ταμιευτήρα του Μόρνου.

III.

ΒΡΟΧΩΠΤΟΣΕΙΣ – ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ
Οι βροχοπτώσεις αποτελούν ένα φυσικό τρόπο υδροδότησης για τον
Ταμιευτήρα του Μόρνου καθώς πρόκειται για μια ορεινή περιοχή με τροπικό κλίμα.
Οι βροχοπτώσεις βοηθάνε στην κάλυψη των αναγκών του ταμιευτήρα ειδικά σε
περιόδους
δους ξηρασίας και σε παγετώνες πριν το λιώσιμο των πάγων.
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ΙΑΝ

Αποθέματα
Ταμιευτήρα
( Μ3 *103 )

ΦΕΒ

ΑΠΡ

ΜΑΡ

ΜΑΙ

ΙΟΥΝ

ΙΟΥΛ

ΑΥΓ

ΣΕΠ

ΟΚΤ

ΝΟΕ

ΔΕΚ

619

678

715

720

714

676

642

629

629

573

560

581.

.479

.024

303

552

.398

.060

109

.198

.198

.105

.306

770

178.0

122.4

140.6

17.0

60.4

72.4

21.4

5.6

109.8

110.4

134.8

14.0

Βροχόπτωση
(ΤΟΤΑΛ)
(mm)

Πίνακας 2 Συνολικής βροχόπτωσης – Αποθέματα ταμιευτήρα

Β ΤΕΧΝΗΤΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑ ΜΟΡΝΟΥ
I.

ΣΥΡΑΓΓΑ ΕΥΗΝΟΥ – ΜΟΡΝΟΥ
Η σήραγγα Εύηνου – Μόρνου έγινε για τη μεταφορά νερού από τον ταμιευτήρα

του Εύηνου στον Ταμιευτήρα του Μόρνου για την κάλυψη της ανάγκης ενίσχυσης
των αποθεμάτων του, έτσι ώστε να επιτευχθεί η καλύτερη υδροδότηση της Αθήνας .
Πρόκειται για μια σήραγγα συνολικού μήκους 29.393 m και εσωτερικής διάμετρου
3,5 m. Η παροχή της έχει συνολική πίεση 27 k.m. Το έργο αυτό ξεκίνησε το 1992 και
ολοκληρώθηκε μέσα σε δύο χρόνια.

πηγή κειμένων : ΕΥΔΑΠ

1.8 ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΔΑΤΩΝ
Η ποιότητα του νερού του ταμιευτήρα χαρακτηρίζεται ως « Πολύ Καλή »
κατηγορίας

Α1.

Έπειτα

από

φυσική

επεξεργασία

και

απολύμανση.

που

πραγματοποιείται στα χημικά εργαστήρια της Ε.Υ.Δ.Α.Π, βάση του κανονισμού
ΚΥΑ 46399/4352/86 το νερό θεωρείται πόσιμο και διανέμεται στις κατοικίες της
πρωτεύουσας.
Η ΕΥΔΑΠ αναλύει της ακόλουθες χημικές παραμέτρους: PH, διαλυμένο
οξυγόνο, αλκαλικότητα, ανθρακική και ολική σκληρότητα, θολερότητα, χλωριόντα
(CI-), φθόριο (F-), θειικά (SO4-2 ), νιτρικά (NON3-), νιτρώδη (NO2-), μαγνήσιο (MG
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2+

), σίδηρος (Fe), κάλιο-νάτριο ( K – Na ), πυριτικά (SiO2), χημικά απαιτούμενο

οξυγόνο (COD), αγωγιμότητα και φωσφορικά (PO42-).

1.9 ΔΩΡΙΔΑ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ
Σύμφωνα με το σχέδιο Καλλικράτης η Περιφερειακή Ενότητα της Δωρίδας
χωρίζεται σε δύο Δήμους, της Δωρίδας και των Δελφών. Στη Δωρίδα υπάγονται
τέσσερεις Δημοτικές Ενότητες με τις ακόλουθες Τοπικές Κοινότητες :
1. Δημοτική Ενότητα Βαρδουσίων με Τοπικές Κοινότητες : Αλποχωρίου,
Αρτοτίνας, Διχωρίου, Ζοριάνου, Κερασέων, Κοκκίνου, Κουπακίου,
Κριατσίου, Κροκυλείου, Πενταγιών, Περιβολίου, Τριστένου, Υψηλού
Χωρίου.
2. Δημοτική Ενότητα Ευπαλίου με Τοπικές Κοινότητες : Δροσάτου, Ευπαλίου,
Κάμπου, Καστρακίου, Μαλαμάτων, Μαναγούλης, Μαραθιά, Μοναστηρακίου,
Παλαιοξαρίου. Παλαιοξαρίου, Ποτιδάνειας, Πύργου, Σεργόυλας, Τειχίου,
Τρίκορφο, Φιλοθέης.
3. Δημοτική Ενότητα Λιδωρικίου με Τοπικές Κοινότητες : Πενταπόλεως,,
Περιθιωτίσσης, Στίλιας, Συκέας, Σωταίνης, Αβόρου, Αμυγδαλιάς, Βραϊλας,
Δάφνου, Διακοπίου, Δωρικού, Καλλίου , Καρουτών, Κονιάκου, Λευκαδιτίου,
Λιδωρικίου, Μαλανδρίνου.
4. Δημτοική Ενότητα Τολοφώνος με Τοπικές Κοινότητες : Γλυφάδας, Ελαίας,
Ερατεινής, Καλλιθέας, Μακρινής, Μηλέας, Πανόρμου, Τολοφώνος,
Τριζονίων.
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1.10 ΓΕΝΙΚΑ ΔΩΡΙΔΑ
Η έκταση του Δήμου είναι 1002 (m)2.Έδρα του Δήμου Δωρίδος είναι το
Λιδορίκι , απέχοντας 245 χιλιόμετρα από την Αθήνα. Τα σημαντικότερα
αναπτυξιακά κέντρα είναι η Ερατεινή, η Γλυφάδα, το Μοναστηράκι, το Ευπάλιο και
το Λιδορίκι . Οι κάτοικοι εξυπηρετούνται διοικητικά και εμπορικά κυρίως από την
πόλη της Ναυπάκτου. Ο Δήμος Δωρίδας έχει ένα Κέντρο Υγείας στο Λιδορίκι. Τα
περιφερειακά ιατρεία βρίσκονται στις περιοχές Αθανασίου Διάκου, Αμυγδαλιάς,
Αρτοτίνας, Κροκυλείου και Πενταγίων . Οι νοσοκομειακές ανάγκες των κατοίκων
καλύπτονται υκυρίως από το νοσοκομείο της Πάτρας , απόστασης 59,8 km από το
Λιδορίκι και λιγότερο από της Άμφισσας 47 km από το Λιδορίκι, λόγω της
έντονης υποβάθμισης του.

1.11 ΜΟΝΙΜΟΣ ΠΛΥΘΥΣΜΟΣ ΔΩΡΙΔΑΣ
Ο Μόνιμος πληθυσμός αφορά τον αριθμό Ελλήνων και αλλοδαπών κατοίκων
που διαμένουν στην κάθε Περιφερειακή, Δημοτική και Τοπική Κοινότητα.
Ο Δήμος Δωρίδας παρουσιάζει μια ανοδική τάση του Μόνιμου πληθυσμού των
13.627 ατόμων, 2.753 παραπάνω από την απογραφή του 2001 που είχαν
καταμετρηθεί 10.874 άτομα.
Τη μεγαλύτερη αύξηση γνωρίζει η Δημοτική Ενότητα του Ευπαλίου με + 1.236
άτομα.

Η περιοχή αυτή έχει 6 Τοπικές Κοινότητες με πληθυσμό άνω των 500

ατόμων, με μεγαλύτερη αυτήν του Ευπαλίου των 773 ατόμων. Στην απογραφή του
2001 τρεις ξεπερνούσανε τα 500 άτομα. Η αύξηση του πληθυσμού μας δείχνει ότι η
ενίσχυση της περιοχής που έγινε με το σχέδιο της αναδάσωσης της περιοχής έπαιξε
έναν μεγάλο ρόλο.
Η Δημοτική Ενότητα του Λιδορικίου είναι μία ορεινή περιοχή με σημαντική
πληθυσμιακή αύξηση των 610 ατόμων. Η Τοπική Κοινότητα του Λιδορικίου
παρουσιάζει τη μεγαλύτερη πληθυσμιακή συγκέντρωση του Δήμου, αυτήν των 875
ατόμων. Ακολουθεί η Τοπική Κοινότητα του Μαλανδίνου με 681 άτομα (373
παραπάνω άτομα ), ενώ οι υπόλοιπες είναι κάτω από τα 400 άτομα. Οι δύο αυτοί
οικισμοί συγκεντρώνουν αύξηση των 474 ατόμων γεγονός που μας φανερώνει την
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επίδραση του Λιδορικίου στο Μαλανδρινό λόγο της κοντινής απόστασης μεταξύ
τους.
Η Δημοτική Ενότητα των Βαρδουσίων +610 άτομα. Η Δημοτική Ενότητα των
Βαρδουσίων είναι μία ορεινή περιοχή στην οποία οι συνθήκες διαβίωσης είναι πολύ
δύσκολες λόγο της έλλειψης παραγωγής των τομέων δραστηριοτήτων. Δύο Τοπικές
Κοινότητες παρουσιάζουν πληθυσμό άνω των 200 ατόμων με των Πενταγίων να
παρουσιάζει την μεγαλύτερη 246 ατόμων.
Η δημοτική Ενότητα της Τολοφώνος είναι μία παραθαλάσσια περιοχή που
παρουσιάζει αύξηση 239 ατόμων. Η μεγαλύτερη αύξηση πληθυσμού είναι στην
Ερατεινή 856 ατόμων και τρείς ξερνάμε τα 400 άτομα. Στην απογραφή του 2001
μόνο η Ερατεινή παρουσίαζε πληθυσμό άνω των 400 ατόμων.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Εμείς εστιάσαμε στον πληθυσμός του Δήμου που δήλωσε ότι διαμένει στις
συγκεκριμένες περιοχές και όχι στον πραγματικό ή defacto πληθυσμό που αναφέρεται
στους κατοίκους που παραβρέθηκαν κατά την διάρκεια της απογραφής τη
συγκεκριμένη μέρα. Ο μόνιμος πληθυσμός παρουσιάζει μια ανοδική τάση ή την
ανάγκη να δείξουν οι κάτοικοι της περιοχής ότι δεν έχουν ξεχάσει τον τόπο
καταγωγής τους και σκοπεύουν να επιστρέψουν πίσω στη γενέτειρα γη τους. Το
γεγονός αυτό μας φανερώνει τις δύσκολες συνθήκες διαβίωσης των κατοίκων στα
μεγάλα αστικά κέντρα και την ανάγκη τους επιστρέψουν στους επαρχιακούς Δήμους
εφόσον μπορούν να ενταχθούν το εργατικό δυναμικό της περιοχής.
Πηγή στοιχείων 1.11 : Κώστας Αντωνόπουλος/Οικομολόγος/Αντιδειμαρχος Δήμου
Δωρίδας/Πληθυμιακή

ακτινογραφία

Δ.Δωρίδας

σύμφωνα

με

την

απογραφή

του

2011(http://dorida.blogspot.gr/2013/03/2011_22.html) όπως την έχει διαπιστώσει η Ελληνική
στατιστική αρχή.
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Εικόνα 12
Εικόνα 12: ΧάρτηςΦωκίδας
Πηγή χάρτη: ΔΩΡΙΔΑ press
(https://doridapress.wordpress.com/2010/09/16/%CF%87%CE%B1%CF%81%CF%84%CE
%B7%CF%83-%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CF%85%CE%B4%CF%89%CF%81%CE%B9%CE%B4%CE%B1%CF%83/)
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2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ
2.1 ΝΑΟΙ-ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑ ΚΗΡΥΓΜΕΝΟΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ΚΑΙ
ΜΝΗΜΕΙΑ
Σύμφωνα με τον διαρκή κατάλογο των κηρυγμένων αρχαιολογικών χώρων και
μνημείων της Ελλάδος

του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, στην

περιφερειακή ενότητα Φωκίδας του Δήμου Δωρίδας υπάρχουν 3 κηρυγμένα
Μοναστηριακά Συγκροτήματα-θρησκευτικοί χώροι:


ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΣΤΗΝ ΑΡΤΟΤΙΝΑ



ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΣΤΟ ΕΥΠΑΛΙΟ



ΜΟΝΗ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΒΑΡΝΑΚΟΒΑΣ

2 κηρυγμένοι Ιεροί Ναοί-Θρησκευτικοί χώροι :


ΝΑΟΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΣΤΟ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙ



ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΤΟΝ ΔΑΦΝΟ
Στην περιοχή συναντάμε επιπλέον Μονές έντονου θρησκευτικού ενδιαφέροντος

όπως η Ιερά Μονή του Αγίου Αυγουστίνου και Σαρίφ, η Ιερά Μονή της Παναγίας
Κουτσοδόντισσας.

Πηγή: Διαρκής κατάλογος των κηρυγμένων αρχαιολογικών χώρων και μνημείων της Ελλάδος/(
http://listedmonuments.culture.gr/result_declarations.php )

2.2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΓΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΜΟΝΩΝ

2.21 ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΣΤΗΝ ΑΡΤΟΤΙΝΑ
Η Μονή βρίσκεται στο Δήμο Δωρίδας,, στη Δημοτική Ενότητα των
Βαρδουσίων, στον οικισμό της Αρτοτίνας. Είναι η Ιερά Μονή που μόνασε ο
Αθανάσιος Διάκος, σύμφωνα με την ιστορία παλαιότερα η τοποθεσία του ήταν σε
χαμηλότερο μέρος κοντά στο σημερινό εξωκκλήσι της Αγίας Παρασκευής.
Κατά την είσοδο στο μοναστήρι συναντάμε ένα ισόγειο κτίριο που
χρησιμοποιείται ως ξενώνας και έπειτα συναντάμε ένα αρχονταρίκι. Τα δύο κτίρια
είναι κατασκευασμένα από τα ίδια δομικά υλικά .
Η εντοιχισμένοι σκαλισμένη πλάκα που φέρει τα ονόματα των κτητόρων μας
φανερώνει ότι το καθολικό είναι ανακατασκευασμένο το 1806.
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Στην πρόσοψη του Μοναστηρίου συναντάμε ένα αγκωνάρι με σκαλισμένη
την χρονιά 1728

Εικόνα 13

Εικόνα 14

Πηγή κειμένων : ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΙΩΑΝΝΗ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ
Πηγή εικόνας 13 και 14 : http://mapio.net/a/96220173

2.2 ΜΟΝΗ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΚΟΥΤΣΟΥΡΙΟΤΙΣΣΑΣ
Κοντά στην περιοχή της Αμυγδαλιάς σε μία βραχώδη περιοχή, σε ένα σπήλαιο
μέσα σε ένα κούφιο δέντρο βρέθηκε η εικόνα της Παναγίας, έτσι η Μονή πήρε την
ονομασία ‘’ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΚΟΥΤΣΟΥΡΙΩΤΙΣΣΑ’’ δηλαδή κούτσουρου - κοίλο
δέντρο. Στις παρακάτω εικόνες απεικονίζεται το σπήλαιο που βρέθηκε η εικόνα.

Εικόνα 15

Εικόνα 16

Εικόνες 15 και 16 σπήλαιο εύρεσης εικόνας.
Πηγή εικόνων: ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ/( http://www.saint.gr/4305/saint.aspx )

Έπειτα στην κορυφή του λόφου κτίστηκε Ναός με 1670 κελιά. Καταστράφηκε
επί Τουρκοκρατίας και το 1835 ανακατασκευάστηκε μαζί με τα κελιά της. Το 1995
έπειτα από τον τεράστιο σεισμό που προκλήθηκε η Μονή υπέστη τεράστια

28

καταστροφή με την προσπάθεια μιας νέας αδελφότητας και του Μητροπολίτη
Αθηναγόρα να ανεγείρεται νέος καθολικό στο ίδιο μέρος.

πηγή συνοπτικής περιγραφής : ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΚΟΥΣΤΟΥΡΙΟΤΗΣΑΣ
( http://www.im-panagia.gr/)

2.3 ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ ΚΑΙ ΦΑΝΟΥΡΙΟΥ
Είναι μια Μονή χτισμένη σε μία πλαγιά πριν από το Τρίκορφο του Νομού
Φωκίδος στη Δημοτική Ενότητα του Ευπαλίου έχοντας ως θέα τα πλούσια δάση. Η
μοναχές εγκαταστάθηκαν για πρώτη φόρα το Σεπτέμβριο του 1991. Το 1995
ολοκληρώσανε ένα σπουδαίο τμήμα της Μόνης της κατακόμβες που χρησιμοποίησαν
ως Κοιμητήριο τους υπό την μορφή αρχαίας κατακόμβης. Οι μοναχές μελέτησαν
προσεκτικά για τη διαμόρφωση του χώρου ως προς την αγιογράφηση με τις
τοιχογραφήσεις έτσι ώστε να προσεγγίσουν όσο το δυνατόν καλύτερα την
θεματογραφία που αγαπούσαν να ζωγραφίζουν οι πρώτοι Χριστιανοί. Έτσι
καταφέρανε έκτος από Κοιμητήριο, οι επισκέπτες να αναβιώνουν στις καρδιές τους
τη ζωή των πρώτων Χριστιανών.

Εικόνα 17

Εικόνα 18

Εικόνες 17 και 18 κατακόμβες Μονής
πηγή εικόνων και συνοπτικής περιγραφής : ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ/
(http://www.agiosnektarios-monastery.gr/?page_id=12#prettyPhoto/1/)
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Εικόνα 19

Εικόνα 20

πηγή εικόνων 19 και 20 :
19) Free Monks ελεύθεροι/
/http://www.freemonks.gr/index.php?page=news_info&lang=1&id=966
20) Μοναστήρια της Ελλάδας/Ελλάδα Τόπος Αγιότητας και Πνευματικών
Θησαυρών /(http://www.monastiria.gr/sterea-elada/nomos-fokidas/iera-moniagiou-nektariou-trikorfo-fokidos/)

2.4 Η ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΒΑΡΝΑΚΟΒΑΣ
Η Μονή Βαρνάκοβας είναι ένα από τα ιστορικά Μοναστήρια της Ελλάδος,
βρίσκεται στα Βαρδούσια Όρη σε υψόμετρο 750 μέτρων περίπου. Ο μοναχός
Αρσένιος Βαρνακοβήτης ήταν ο ιδρυτής της το 1077 μ.Χ., κτητορική επιγραφή
αναφέρει πως αργότερα το Μοναστήρι τέθηκε από την προστασία των Κομνηνών. Οι
Κομνηνοί αυτοκράτορες, ο Αλέξιος και ο Εμμανουήλ ταθήκανε κάτω από το
καθολικό στα όρια της Μονής.
Το 1826 η Μονή καταστράφηκε από τους Τούρκους λόγω το οτι αποτελούσε
έναν θεμέλιο υποστηρικτή της Ελληνικής Επανάστασης. Το 1831 ο Ιωάννης
Καποδίστριας φροντίζει για την ανακατασκευή και την επαναλειτουργία της.
Η Μονή Βαρνάκοβας δέχτηκε μεγάλο πλήγμα στις 29/01/2017 έπειτα από
πυρκαγιά. Οι ζημίες που προκλήθηκαν είναι μεγάλες καθώς καταστράφηκαν
ολοσχερώς τα κελία της Μονής και το αρχείο του μοναστηριού, που χρονολογείται
από το 11ο αιώνα.
Παρ όλα αυτά διασώθηκαν το παλαιό και νέο καθολικό, η Ιερή εικόνα της
Παναγίας, καθώς και τα Ιερά λείψανα.
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Εικόνα 21

Εικόνα 22

Εικόνα 21 και 22 τα κατεστραμμένα κελία την Μονής, στην εικόνα 21 μας επισημάνθηκε ότι
τα κελία αποτελούνταν από δύο ορόφους.

<< Το καθολικό που υπάρχει σήμερα ανοικοδομήθηκε εκ βάθρων, το 1831 με
εντολή του Ιωάννη Καποδίστρια. Είναι τρίκλυτος βασιλικός με τρούλο, αμφικλινής
δίρριχτης κεραμοσκεπής κατασκευασμένος από λαξευτούς λίθους.
Στα δεξιά της εικόνας, εξωτερικά του καθολικού διακρίνουμε το δίβολο
κωδωνοστάσιο, σχεδιασμένο από τον Ανδρέα Γάσπρη Κάλανδρου, 1 ενώ είναι άμεσα
επηρεασμένο από την αρχιτεκτονική των επτανήσων1 .
Ο νάρθηκας και ο κυρίως ναός διαιρούνται σε τρία κλίτη από δύο σειρές
κιόνων, μεταξύ των οποίων ξεχωρίζουν οι κίονες του παλαιού εξωνάρθηκα, οι
μοναδική σωζόμενοι κίονες του παλαιού ναού.
Ο μοναδικός νάρθηκας του σημερινού ναού βρίσκεται στη θέση του παλαιού
εξωτερικού νάρθηκα, ενώ διασώζεται μέρος του. Πάνω στην πύλη στην πύλη από την
οποία επικοινωνεί ο νάρθηκας με τον κυρίως ναό είναι εντοιχισμένη κτητορική
επιγραφή, ενώ έχει διασωθεί και τοιχογραφία του εικονογράφου της Παναγίας
Οδηγήτριας που σύμφωνα με τον Ορλανδό ανάγεται σε εποχή πριν από την άλωση
της Κωνσταντινούπολης.2
Η τοιχογραφίες και το ξύλινο τέμπλο δημιουργήθηκαν την χρονική περίοδο
1831-1838 .
Το δάπεδο αποτελεί το σημαντικότερο πολιτισμικό στοιχείο της Μονής καθώς
είναι του 11ου αιώνα. Είναι μαρμαροθετημένο και εκτείνεται σε όλο το εύρος του
καθολικού. >>
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Πηγή 2.4 : Tα στοιχεία βρέθηκαν στο Wikipedia και γίνονταν αναφορές στις
παραπομπές 3 και 4. Τα στοιχεία επιβεβαιώθηκαν από τα βιβλία
1, 2.

1) ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΦΩΚΙΔΟΣ/ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΠΑΝΑΓΙΑΣ
ΒΑΡΝΑΚΟΒΑΣ/ΤΟ ΧΙΛΙΟΧΡΟΝΟ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ ΤΗΣ
ΔΩΡΙΔΟΣ/(ΕΚΔΟΣΙΣ 1997)
2) ΗΡΩΙΚΑΧΡΟΝΙΑ ΤΗΣ ΒΑΡΝΑΚΟΒΑΣ/ΣΤΟΝ ΚΑΙΡΟ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ ΚΑΙ
ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ/(Δωρίδα 2000)
3)

1

Το καθολικό της μονής Βαρνάκοβας και ο αρχιτέκτων Ανδρέας Γάσπαρης
Κάλανδρος (25 Ιουνίου 2011), archaiologia.gr
4) 2 Ορλανδος σελ 32-34

Εικόνα 23

Εικόνα 24

Εικόνα 25

Μαρμαροθετημάτων δάπεδο 11 ου
αιώνα, μορφής λέοντος
Πηγή εικόνας:
(https://efpalio.wordpress.com/27-2/)

Ο ναός σήμερα έχει χαρακτηριστεί διατηρητέος και απαγορεύεται η είσοδος
στους επισκέπτες διότι χρειάζεται ανακατασκευή και αναπαλαίωση καθώς υπάρχει ο
κίνδυνος κατάρρευσης. Το καθολικό από κάτω έχει κατακόμβες στις οποίες
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ετάφησαν Κομνηνοί βασιλιάδες και την περίοδο της Τουρκοκρατίας λειτουργούσε ως
κρυφό σχολείο:

2.5 ΕΞΩΚΛΛΗΣΙΑ ΓΥΡΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΕΧΝΗΤΗ ΛΙΜΝΗ ΤΟΥ ΜΟΡΝΟΥ

1)

2)

Εικόνα 26 : Εξωκλήσι προφήτη Ηλία

Εικόνα 27 :

3) Άγιος Γεώργιος

Εικόνα 28

Εικόνα 29

33

4) Άγιος Γεώργιος

5) Μεταμορφώσεως

Εικόνα 30

Εικόνα 31
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΠΟΛΙΤΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ
3.1 ΔΩΡΙΔΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑΣ
Τη χρονική περίοδο της αρχαιότητας η Δωρίδα τοποθετούνταν στο βόρειο
τμήμα της σημερινής Φωκίδος, εκεί που βρίσκεται η Γραβιά. Η σημερινή επαρχία της
Δωρίδας ονομαζόταν Δρυόπης από τους Δρύοπες οι οποίοι κατοικούσαν στην
περιοχή τον 12οαι , ενώ αποτελούσε τμήμα της Οζολίας Λοκρίδας και τμήματος της
αρχαίας Αιτωλίας. Δωρίδα ονομάστηκε έπειτα από τη λεγόμενη Κάθοδο των
Δωριέων, οι οποίοι ήταν ο κύριος λόγος της πολιτιστικής καταστροφής της περιοχής
αλλά εισήγαγαν στον Ελληνισμό την τέχνη του σιδήρου.

Πηγή Κειμένου 3.4: Πολιτιστικός σύλλογος ΕΛΙΚΩΝ/Αρχαία Φωκίδα-ΛοκρίδαΔωρίδα ( http://www.elikoncc.info/?p=1757 )

3.2 ΑΡΧΑΙΑ ΠΟΛΗ ΦΥΣΚΟΣ
Στην περιοχή του Μαλανδρίνου στον Δήμο Δωρίδας σε απόσταση 10 km από
το Λιδορίκι έχει εντοπιστεί ο αρχαίος Φύσκος, μία από τις αρχαιότερες Δωρικές
πόλεις που αποτελούσε θρησκευτικό κέντρο των Εσπεριών Λοκρών κατά την
διάρκεια το 4ου π.χ. Το γεγονός αυτό επαληθεύεται από τις διάφορες ανασκαφές που
πραγματοποιήθηκαν

κατά

το

παρελθόν,

πραγματοποιήθηκε από τον αρχαιολόγο

από

την

πρώτη

ανασκαφή

που

Lolling κατά την διάρκεια της οποίας

εντοπίστηκαν τέσσερις απελευθερωτικές πράξεις μια από αυτές αναφέρεται με το
όνομα << Φυσκεύς >> κι έπειτα ακολούθησαν κι επόμενες. Στο νότιο τμήμα του
χωριού σώζονται μικρά τμήματα της αρχαίας οχύρωσης κοντά στο νεκροταφείο του
ενώ αλλά μέρη βρίσκονται ακόμα στο έδαφος, σύμφωνα με τον Lerat.

Πηγή κειμένου 3.2 : Τμήμα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής Πανεπιστήμιο
Πατρών/ΔΡΟΜΟΙ ΤΟΥ ΠΑΥΣΑΝΙΑ/ ΑΡΧΑΙΑΑ ΦΥΣΚΟΣ( Μαλανδρίνο )
/(http://arcadia.ceid.upatras.gr/pausanias/article.php?id=107)
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Εικόνα 32

Εικόνα 33

Εικόνα 32 και 33 σωζόμενα μέρη απο την αρχαία πόλη Φύσκος στην σημερινή πόλη
Μαλανδρίνου.

3.3 ΚΑΣΤΡΟ ΚΑΛΛΙΟΥ - ΒΕΛΟΥΧΟΒΟΥ
Το κάστρο Κάλλιον ή Βελούχοβου είναι αρχαίο μνημείο κι εμφανίστηκε στην
αρχαιότητα, Είναι Βυζαντινής και Μεταβυζαντινής περιόδου, ως είδος μνημείου
ανήκει στα αμυντικά συγκροτήματα, αρχαιολογικές θέσεις, κάστρα ή φρούρια (ΒΔ
25-2-1922, ΦΕΚ 28/Α/26-2-1922.)
Ερείπια του κάστρου Βελούχοβου ή Καλλίου βρίσκονται στην νότια πλευρά
από το Κάλλιο του Λιδορικίου, σε υψόμετρο περίπου 590 μέτρα.
Κατά την Ελληνιστική περίοδο υπάγονταν στην Αιτωλική Συμπολιτεία. Το
270 π. Χ. πολιορκήθηκε και καταστράφηκε έπειτα από επιδρομή των Γαλατών.
Η ακρόπολη ξανά οχυρώθηκε τον 13ο αιώνα επί Φραγκοκρατίας. Η ονομασία
<<ΒΕΛΟΥΧΟΒΟ>> πιθανολογείται ότι είναι Σλαβική προέλευσης. Το κάστρο
αποτελούσε ένα από τα σημαντικότερα της Δυτικής Ελλάδας συνορεύοντας με το
Δεσποτάτο της Ηπείρου.
Οι Φράγκοι έπαιξαν σημαντικό ρόλο για την εξέλιξη της περιοχής καθώς
κατασκεύασαν εκκλησίες, γεφύρια, εργαστήρια κατοικίες βασιζόμενα στην δικιά τους
παράδοση.
Η πτωτική τάση ανάπτυξης για το Κάλλιο ξεκίνησε 1450, έπειτα από την
κατάκτηση των Τούρκων.
Καθώς παρατηρούμε τον χάρτη μπορούμε να διαπιστώσουμε ότι το κάστρο
ανήκε στο στενό της λίμνης οπού εκεί μπορεί να πραγματοποιηθεί η καλύτερη
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εποπτεία του χώρου για αυτόν τον λόγω αποτελεί σημείο ιστορικής σημασίας του
τόπου.

Εικόνα 34

Εικόνα 35

Εικόνα 36

Εικόνα 37

Χάρτης google

Πηγή Κειμένου 3.3: ΚΑΣΤΡΟΛΟΓΟΣ ΚΑΣΤΡΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ /
(http://www.kastra.eu/home__gr.php)
Εικόνα 34,35 σωζόμενα μέρη της Ακρόπολη.
Εικόνα 36,37 θέση Ακρόπολης
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3.4 ΑΡΧΑΙΟ ΚΑΛΛΙΟ
Το αρχαίο Κάλλιον ή Καλλίπολης ήταν η ανατολικότερη Αιτωλική πόλη.
Αποτελούσε κέντρο της κοινότητας των Καλίων και πιθανότατα ολόκληρου του
Αιτωλικού έθνους των Οφιονέων. Η πόλη θεωρείται αστικό κέντρο από τον 4ο π.Χ.
αιώνα, διοργανώνοντας την πολιτική ομοσπονδία της Αιτωλικής συμπολιτείας. Η
πόλη που κτίστηκε εκείνη την χρονική περίοδο είχε μεγάλης στρατηγικής σημασίας
καθώς ήταν κοντά στην δίοδο του Άνω Δαφνού και στο πέρασμα του Στενού που
αποτελούσε τον μοναδικό δρόμο από την Θεσσαλία στην Κοιλάδα του Σπερχειού.4
Η πόλη καταστράφηκε από την επιδρομή των Γαλατών το 279 π.X. Μέτα την
επιδρομή οι κάτοικοι της περιοχής ξανακατασκευάσανε την πόλη τους.
Αργότερα πήρε τον 10 αιώνα πήρε την Σλάβικη ονομασία Βελλούχοβο
Πηγή : 3.4 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ Ί ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΔΕΛΦΩΝ/Αρχαιολογική Συλλογή Λιδορικίου ( Η Δωρίδα, το Κάλλιο, τα ευρήματα
).
Το χωριό βυθίστηκε έπειτα από την δημιουργία του ταμιευτήρα και εμφανίζεται
σε περιόδους ξηρασίας.

Εικόνα 38

Εικόνα 39

Εικόνα 38 και 39 : Το αρχαίο Κάλλιο της περιόδους έλλειψης αποθεμάτων νερού του
ταμιευτήρα
Πηγή Εικόνων 38 και 39 : ΜΗΧΑΝΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ /(
http://www.mixanitouxronou.gr/kallio-to-chorio-pou-vithistike-gia-na-lithi-to-provlimaidrefsis-tis-athinas-eki-vriskotan-i-archea-kallipolis-pou-katastrafike-apo-tous-galatesikodomithike-xana-alla-kaike-mistiriodos/ )
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3.6 ΑΡΧΑΙΑ ΦΡΥΚΤΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΕΝΤΑΠΟΛΗ
Στην ανατολική περιοχή της Πεντάπολης υπάρχουν σωζόμενα μέρη φρυκτωρίες
οι οποίες κατασκευάστηκαν τον 4ο-5ο αιώνα π.X. με στόχο την εμφάνιση φωτεινών
μηνυμάτων.

Εικόνα 40

Εικόνα 41

3.7 ΟΙΚΟΙΣΜΟΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΕΝΟΙ ΩΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ
Παραδοσιακοί οικισμοί χαρακτηρίζονται αυτοί που με το πέρασμα του χρόνου
έχουν κρατήσει αναλλοίωτο το φυσικό και το τοπικό στοιχείο τους . Βάση του ΦΕΚ
=1358/-/2005 τρείς οικισμοί έχουν χαρακτηριστεί ως παραδοσιακοί το Κροκύλειο, ο
Ζωριανός και το Κουπάκι.

1) ΚΡΟΚΥΛΕΙΟ
Το Κροκύλειο είναι βρίσκεται στα Βαρδούσια όροι σε υψόμετρο 840 μέτρων .
Η απόσταση του από το φράγμα είναι 11 km.
στρατηγού Μακρυγιάννη

και αποτελεί μεγάλης

Το χωριό είναι γενέτειρα του
πολιτιστικής αξίας . Έχει

χαρακτηριστεί ως παραδοσιακός οικισμός από το 2005, περιλαμβάνοντας πέτρινες
βρύσες, γραφικά εξωκλήσια, πλακόστρωτα μονοπάτια, βρύσες, γραφικό τοπίο και
πολλών ακόμα στοιχείων που κινούν το ενδιαφέρον ενός επισκέπτη.
Πηγή Κειμένου :Κροκύλειο/( http://www.krokilio.gr/el/static/activities_village)
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2) ΖΩΡΙΑΝΟΣ
Ο Ζωριανός βρίσκεται στα Βαρδούσια σε υψόμετρο περίπου 800 μέτρα, μέσα
σε ένα δάσος από φυλλοβόλα δέντρα, καστανιές και δρυς. Πολλά από τα κτίσματα
έχουν ιδιαίτερη αρχιτεκτονική αξία ενώ διασώζονται και κτήρια πριν από την
επανάσταση. Στο κέντρο της πλατείας διακρίνονται οι πολεμίστρες. Το όνομα του
φέρει από τον Μιχαήλ Ζωριανό μία ονομασία που καθιερώθηκε το 2002.
Ο Ζωριανός αποτελεί γενέθλια γη του λογοτέχνη και δοκιμιογράφου Κώστα
Δημητρίου Καραβίδα (1890 – 1973) και του Γιώργου Ρήγα (1921-2014) με τα έργα
του να είναι τεχνοτροπίας ναΐφ ευρέος διαδεδομένα.
Η περιοχή δέχτηκε μεγάλη πολιτιστική ανάπτυξη την περίοδο του 19ου – 20ου
έπειτα την κατασκευή της Εκκλησίας του Αϊ-Γιάννη χρονολογείται Βυζαντινής
περιόδου περιλαμβάνοντας σπάνιες αγιογραφίες και ένα παραδοσιακό κωδωνοστάσιο
του Αγίου Νικολάου, τα κτίρια του δημοτικού σχολείου, της και της τράπεζας.

Πηγή κειμένου : https//el.wikipedia.org/wiki/Ζωριανός

3) ΚΟΥΠΑΚΙ
Το κουπάκι ανήκει στα Βαρδούσια με ονομασία Πύργος στα 1100 μέτρα,
κτισμένο μέσα σε ένα δάσος από καστανιές και βελανιδιές. Η σημερινή του θέση
δημιουργήθηκε μετά από το 1700. Το 1821 οι κάτοικοι του χωριού πολέμησαν και
θυσιάστηκαν ενάντια στου Τούρκους.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ
4.1 ΓΕΝΙΚΑ Η ΠΑΡΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΑΡΧΙΤΕΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΗΣ ΕΥΡΤΕΡΗΣ
ΠΕΡΙΟΧΗΣ
Η περιοχή της ορεινής Δωρίδας είναι επηρεασμένη από αυτή της Ηπείρου,
καθώς η δόμηση της περιοχής εξαρτάται από το υψόμετρο, την κλίση του εδάφους
και την οικονομική απασχόληση των ανθρώπων της τότε εποχής. Τα υλικά δόμησης
εξαρτώνται από το στοιχείο του φυσικού περιβάλλοντος που υπάρχει στην κάθε
περιοχή. Ο προσανατολισμός των σπιτιών είναι μεσημβρινός έτσι ώστε να
προστατεύονται από τον βαρύ χειμώνα καθώς ένα μεγάλος αριθμός των χωριών
υπερβαίνει τα 1000 μέτρα υψόμετρο. Στις παλαιές κατοικίες συναντάμε το κατώγιo
το

οποίο

χρησιμοποιούταν

για

την

κάλυψη

κυρίως

των

κτηνοτροφικών

δραστηριοτήτων που ακόμα και σήμερα αποτελεί μια σημαντική δραστηριότητα για
την επιβίωση των κατοίκων.
Η παραδοσιακές κατοικίες χρονολογούνται 100 - 200 χρόνια, έχουν μικρά
στενά παράθυρα και ανοίγματα που στενεύουν προς τα έξω τα οποία χρησίμευαν ως
μέτρα προστασίας κατά την περίοδο των κατακτητικών πολέμων ή ακόμα και μετά
για την προστασία από λεηλασίες.
Σήμερα η παραδοσιακή αρχιτεκτονική της περιοχής έχει υποστεί τεράστιο
πλήγμα καθώς η κακή ενημέρωση σε συνδυασμό με την ταχύτατη εξέλιξη της
τεχνολογίας οδήγησαν στον παραμερισμό της και την αλλοίωση της με αποτέλεσμα
να δυσκολευόμαστε ακόμα και στον εντοπισμό της.
Οι τύποι αρχιτεκτονικής που προέρχονται από τους Ηπειρώτες είναι :
στρεφογάλαρο, χαμόγειο, μονόσπιτο, ντιβετικό, ανωκάταγο.

4.2 ΜΟΝΟΧΩΡΟ
Το μονόσπιτο είναι μία μονόχωρη κατοικία στην οποία γίνεται ένας αρχικός
διαχωρισμός ζώων και ανθρώπου κάτω από την ίδια στέγη. Η κάτοψη διαχωρίζεται
με ένα χαμηλό τοίχο υψομετρικής διαφοράς 3 - 4 σκαλιών, χωρίζοντας το σε δύο
χώρους το ‘’αχούρι’’ για τα ζώα και την ‘’γωνία΄΄ για τους ανθρώπους. Η πόρτα
εισόδου αντιστοιχούσε στην γωνία και κατασκευάζονταν στην μέση για την
απευθείας διαχώριση του ανθρώπου με τα ζώα. Εσωτερικά του κτηρίου υπήρχαν
λαξευμένες τρύπες για την τοποθέτηση των αντικειμένων τους. Το πάτωμα ήταν
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κατασκευασμένο από χώμα. Η στέγη είναι αμφικλινής

δίρριχτης κεραμοσκεπής

στηριζόμενη σε όλο το μήκος της τοιχοποιίας. Οι κάτοικοι άναβαν φωτιά σε μικρό
πεζούλι και ο καπνός έβγαινε από τα μικρά στενά της στέγης καθώς δεν υπήρχε
καμινάδα.

Εικόνα 43

Εικόνα 42

Σήμερα η κατοικία αυτή παρουσιάζει μία τάση εγκατάλειψης καθώς στο πεδίο
έρευνας εντοπίστηκαν αρκετά εγκαταλελειμμένα κτίρια . Η χρήση τους πλέον είναι
κυρίως κτηνοτροφική για την στέγαση των ζώων ή ως αποθηκευτικοί χώροι .
Ο συνδυασμός δύο μονόσπιτων δημιουργεί τι ντιβετικό σπίτι.

Στο βιβλίο της Κρ ΜΑΡΙΑ ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΥ – ΠΑΤΤΙΧΗ / ΒΑΡΔΟΥΣΙΑ ΤΑ
ΧΩΡΙΑ ΤΗΣ ΟΡΕΙΝΗΣ ΔΩΡΙΔΑΣ μας αναφέρονται 4 από τους 9 τύπους κατοικιών
οι οποίοι με το ενδιαφέρον και την μελέτη των κατασκευαστών μπορούν να
οδηγήσουν στην διατήρησης της πολιτιστικής κληρονομιάς του τόπου μας.

4.3 ΣΤΡΕΦΟΓΑΛΑΡΟ
Α ) ΣΤΡΕΦΟΓΑΛΑΡΟ ΜΟΝΟΚΑΤΙΚΟΙΚΙΑ
Είναι κατοικία η οποία κατασκευάστηκε σε επικλινές έδαφος, έχοντας
μεσημβρινός προσανατολισμό για την προστασία από τις καιρικές και κλιματολογικές
συνθήκες της περιοχής. Σε αυτή την κατοικία συναντάμε δύο ορόφους που
ονομαζόντουσαν ανώγι και κατώγι. Το ανώγι ήταν η κύρια κατοικία στην οποία
διαβίωνε η Ελληνική παραδοσιακή οικογένεια, ενώ το κατώγη εξυπηρετούσε κυρίως
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τις γεωργικές και κτηνοτροφικές ανάγκες της οικογένειας, πολλές φορές αποτελούσε
χώρο στέγασης των ζώων, μέσα στο κατώγη διακρίνουμε μικρές εσοχές μέσα στις
οποίες γεννούσαν οι κότες τα αυγά τους.
Όσο αφόρα το κατώγι φωτιζόταν με μία <<φεγγιστρα>> διαστάσεων 0,28 cm –
0,30 cm άνοιγμα . Οι πόρτες είχαν κάτω ένα μικρό άνοιγμα για να βγαίνουν οι κότες
το οποίο τα βράδια σφραγιζότανε.
Το κατώγι συνδέεται με το ανώγι με τον καταρράκτη
Η μορφή κατασκευής της τοιχοποιίας βασίζεται σε αυτόν της αργολιθοδομής ,
με πέτρες – λίθους που δεν έχουν επεξεργαστεί ακανόνιστου σχήματος, οι οποίες
έχουν συγκολληθεί με παχύ συνδετικό κονίαμα αποτελούμενο από άργιλο, ασβέστη
και ξύλα Το πάχος των τοίχων δεν ξεπερνούσε το ένα μέτρο και φέρανε επάνω τους
ξυλοδεσιές κάθε ογδόντα πόντους .
Η σκεπή είναι εξάρηχτη και έχει κλίση 20 -30 μοίρες , ώστε να απομακρύνονται
τα νερά και το χιόνι, ενώ είχε και μια καμινάδα για το τζάκι. Τα δωμάτια τα
ταβανιάζαν με ξύλα. Τα πατώματα ήταν κατασκευασμένα κέδρινες ή ελατήσιες
τάβλες τοποθετημένες κάθετα, σε πάτερα από κέδρα και κρανοέλατα, που είναι
κολλημένα στον τοίχο και στηρίζονται σε δοκούς απο πάτερα από κρανοέλατα .
Τα παράθυρα είχαν διαστάσεις 0,60μ * 1μ ή 0,80*0,80
Μέσα στο κτίριο υπήρχανε εσωτερικές εσοχές που χρησίμευαν για την
τοποθέτηση διάφορων προσωπικών αντικειμένων. Στο βιβλίο αναφέρονται ως <<
καλαίσθητες παραραθύρες >> .
Το δωμάτιο το οποίο χρησιμοποιούταν ως κατοικία ήταν φανερά πιο
προσεγμένο. Τα ταβάνια ήταν ξύλινα με επένδυση και πολλές φορές ζωγραφισμένα .
Τοποθετούσαν τα ντουλάπια χωνευτά μέσα στα τοιχώματα και τα έκλειναν με
πορτούλες από σανίδες μονοκόμματες ή ταμπλαδωτές.

Συνδυασμός

μονόσπιτου και στρεφογάλαρου δημιουργεί ένα διώροφο

μονόχωρο κτίσμα, εξυπηρετώντας τις πρόσφατες κοινωνικές ανάγκες, όπως τη
δημιουργία ενός ξενώνα. Η κατασκευή αυτή μπορεί να είναι με ανοιχτό ή με κλειστό
χαγιάτι .
Οι δύο παραπάνω τύποι αποτελούν μια ενότητα τυπολογική που ανήκει στην
παλιότερη ιστορία του οικισμού.
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Εικόνα 44 : Σύγχρονη κατοικία στον
Αθανάσιο Διάκο βασιζόμενη σε αυτή του
στρεφογάλαρου.

Εικόνα 44

Β) ΤΟ ΔΙΠΛΟ ΣΤΡΕΦΟΓΑΛΑΡΟ
Είναι ένα στρεφογάλαρο δύο ορόφων το οποίο εξυπηρετεί τις ανάγκες δύο
οικογενειών σε ένα τετράγωνο οίκημα .

Γ) ΠΑΡΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΡΕΦΟΓΑΛΑΡΟΥ ΣΠΙΤΙΟΥ
Η μορφή της κατασκευής βασίζεται σε αυτή του στρεφογαλαρου και είναι
διαδεδομένες σε όλο τον νομό. Οι παραλλαγές έχουν να κάνουν κυρίως ως προς τους
ορόφους, τη θέση του χαγιατιού και την τοποθέτηση του εξώστη χωρίς υπόστεγο
στην ανατολική πλευρά του νομού.
Πηγή 4.3 : ΜΑΡΙΑ ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΥ – ΠΑΤΤΙΧΗ / ΒΑΡΔΟΥΣΙΑ ΤΑ ΧΩΡΙΑ ΤΗΣ
ΟΡΕΙΝΗΣ ΔΩΡΙΔΑΣ
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4.4 ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ ΣΠΙΤΙ
Η αρχή για την έμπνευση αυτής της κατοικίας πρέπει να είναι το τετραγωνικό
σπίτι του Ανδρίτσου Σαφάκα, που χτίσθηκε το 1810 και ανακαινιστικέ το 1860. Οι
διαστάσεις όλων των κουφωμάτων μεγαλώνουν και τοποθετούνται πολυτελής
εξώστες. Το πλάτος και το μήκος σε αυτή την αρχιτεκτονική παραμένουν ίδια

Εικόνα 45

Εικόνα 46

Εικόνα 45 : Αναπαλαιωμένο Τετράγωνο κτίσμα Ιατρείου στο Κροκύλειο.

Εικόνα 46 : Τετράγωνη κατοικία στο Κροκύλειο.
Πηγή εικόνας 45
(https://efpalio.wordpress.com/%CE%BA%CF%81%CE%BF%CE%BA%CF%85%C
E%BB%CE%B5%CE%B9%CE%BF/)

4.5 ΕΝΤΑΞΗ ΣΥΧΓΡΟΝΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ

ΠΕΡΙΟΧΗΣ

ΣΕ

Νεώτερη τύποι είναι η <<τετραγωνική >> κατοικία. Ακολουθεί έναν πλατιά
διαδομένο τύπο διώροφου με βοηθητικά στο υπόγειο (αποθήκη και στάβλο) και
τριμερή διάταξη στον όροφο (μαγειρείο, οντάς ή καμαρούλα). Οι δύο κύριοι χώροι
είναι εξοπλισμένοι με αξονικά τζάκια στις στενές πλευρές και ζεύγη συμμετρικών
παραθύρων.
Στους αναπτυσσόμενους οικισμούς όπως ο Αθανάσιος Διάκος, το Λιδορίκι και
το Μαλανδρίνο επικρατεί η αρχιτεκτονική της τετράγωνης κατοικίας

και μία

παραλλαγή του ανωκάταγου. Στους κεντρικούς δρόμους ευρέως διαδομένες είναι οι
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δίπατες κατοικίες. Ο προσανατολισμός είναι μεσημβρινός εξασφαλίζοντας την θέα
εκμεταλλευόμενο την κλήση του εδάφους. Η πλούσια βλάστηση από κληματαριές
ενισχύει τον βιοκλιματικό χαρακτήρα του κτιρίου. Το σκυρόδεμα επικαλύπτεται από
πέτρες για να ανάδειξη την γραφικότητα των οικισμών.

Εικόνα 47

Εικόνα 48

Εικόνα 47 κατοικία στον Αθανάσιο Διάκο.
Εικόνα 68 κατοικία στο Λιδορίκι.

4.6
ΓΕΝΙΚΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΚΑΤΑ
ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
Στα χωρία διακρίνουμε μία προσπάθεια κοινωνικής και πολεοδομική δομής. Το
καθένα απαρτίζονται το καθένα από μία μεγάλη κεντρική πλατεία στην οποία
γίνονται οι τοπικές εκδηλώσεις. Περιφερειακά της πλατείας αναπτύσσονται οι
περισσότεροι τουριστικοί προορισμοί οι οποίοι σχετίζονται με ταβέρνες, καφετέριες
και εμπόριο. Στις πλατείες διακρίνουμε μία πλούσια έντονη βλάστηση όπως μεγάλοι
πλάτανοι, συνήθως στις πλατείες υπάρχουν και πλούσιες πηγές. Το οδικό δίκτυο είναι
στενό και απότομο δυσκολεύοντας την πρόσβαση στις ορεινότερες περιοχές. Οι
κατοικίες ευνοούνται από τις κλιματολογικές και καιρικές συνθήκες καθώς κάποιες
είναι αραιό κατασκευασμένες λόγο της μεγάλης έκτασης των οικοπέδων ή αλλιώς
είναι κατασκευασμένες έτσι ώστε να εξασφαλίζουν τον απαραίτητο αέρα που
χρειάζονται.
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Εικόνα 49

Εικόνα 49 Λιδορίκι

Εικόνα 50

Εικόνα 50 Αθανάσιος Διάκος
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΡΑΡΑΓΩΓΗΣ

5.1 ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
Ο πρωτογενής τομέας αφορά το 21,68%(ΕΛΣΤΑΤ) των απασχολούμενων του
Δήμου. Οι κύριες ασχολίες του πρωτογενή τομέα δραστηριοτήτων είναι η γεωργία, η
κτηνοτροφία και η αλιεία.

1) ΓΕΩΡΓΙΑ
Η γεωργία εμφανίζεται κύριος στη Δημοτική Ενότητα του Ευπαλίου καθώς εκεί
ανήκει η κοιλάδα της πεδιάδας του Μόρνου στην οποία έχει εφαρμοστεί σχέδιο
αναδάσωσης. Κάποια είδη από τις καλλιέργειας είναι Βίκος, Σιτάρι, Κριθάρι,
Βρώμη. Η βασική έκταση των καλλιεργειών είναι τα ελαιόδεντρα, ακολουθούν τα
κτηνοτροφικά φυτά και τα σιτάρια για καρπό. Τα είδη καλλιεργούμενων εκτάσεων
είναι :


ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΣ



ΜΗΔΙΚΗ



ΣΙΤΗΡΑ



ΨΥΧΑΝΘΗ



ΕΛΙΕΣ



ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ



ΑΜΠΕΛΙΑ



ΑΡΟΤΤΡΑΙΕΣ



ΔΙΑΦΟΡΑ ΟΣΠΡΙΑ



ΕΤΗΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ



ΒΟΣΚΟΤΟΠΟΙ



ΑΓΡΑΝΑΠΑΥΥΣΗ

Πηγή: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Δωρίδος (2015-2019)
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2) ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ
Η κτηνοτροφία εμφανίζεται κύριος στις ορεινές Δημοτικές Ενότητες και
λιγότερο στις παραθαλάσσιες. Έντονα εμφανίζεται στην Δημοτική Ενότητα του
Λιδορικίου και λιγότερο τν Βαρδουσίων λόγου της μικρότερης πληθυσμιακής
συγκέντρωσης.
(Τα κύρια ειδή κτηνοτροφίας είναι τα αιγοπρόβατα και τα βοοειδή. εικόνες 52
και 53.)



Βοοειδή



Αιγοπρόβατα



Αίγες



Πουλερικά



Χοιρινά



Μελισσοκομικά



Ίπποι/οίνοι

Πηγή: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Δωρίδος (2015-2019)

Εικόνα 51

Εικόνα 52

3) ΑΛΙΕΙΑ
Η αλιεία εντοπίζεται στις παραθαλάσσιες Δημοτικές Ενότητες Τολοφώνος και
Ευπαλίου. Η μόλυνση του Κορινθιακού αποτελεί την κύρια απειλή αυτής της
Δραστηριότητας.
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ
Σύμφωνα με στοιχεία της ΕΛΣΤΑ οι ειδικευμένοι κτηνοτρόφοι, γεωργοί,
δασοκόμοι και αλιείς είναι 572 άτομα από τα συνολικά 3086 άτομα. Είναι άγνωστος
ο αριθμός των νέων απασχολούμενων, ενώ οι 259 απασχολούμενοι είναι άνω των 40
χρόνων. Το γεγονός αυτό μας φανερώνει την τάση εγκατάλειψης των νέων για τις
αγροτικές δουλειές που σχετίζεται με την υπάρχουσα έλλειψη υποδομών των τομέων
του πρωτογενή και του δευτερογενή τομέα δραστηριοτήτων.
Πηγή : ΕΛΣΤΑ

5.2 ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
Ο Δευτερογενής Τομέας Δραστηριοτήτων αφορά ο 33,39%(ΕΛΣΤΑΤ) των
απασχολούμενων. Τη συναντάμε έντονα στην Δημοτική Ενότητα του Ευπαλίου,
λιγότερο στην Τολοφώνος, ενώ είναι ακόμα λιγότερη στις ορεινές περιοχές.
Σύμφωνα με το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας υπάρχουν 3 εξαγωγικές
επιχειρήσεις στην Δημοτική Ενότητα του Ευπαλίου, η μια έχει αντικείμενο πλαστικά
είδη συσκευασίας και χαρακτηρίζεται ως μεσαίου μεγέθους. Οι άλλες δύο είναι πολύ
μεγάλου μεγέθους και απασχολούνται με ξυλεία και ελαιόλαδο αντίστοιχα.
Η εξαγωγική δραστηριότητα του Δήμου έχει επηρεαστεί από την οικονομική
κρίση καθώς 4 από της 7 επιχειρήσεις διέκοψαν την εξαγωγική του δραστηριότητα.

Πηγή : Μητρώου Εξαγωγέων του Επιμελητηρίου Φωκίδος/ Πηγή: Επιχειρησιακό

Πρόγραμμα Δήμου Δωρίδος (2015-2019)
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5.3 ΤΡΙΤΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

Ο Τριτογενής Τομέας Δραστηριοτήτων αφορά το 58,72%(ΕΛΣΤΑ) των
απασχολούμενων. Ο Τομέας αυτός συνίσταται κυρίως στο εμπόριο και στις
υπηρεσίες. Οι υπάρχουσες μορφές τουρισμού που εμφανίζονται στην περιοχή είναι :
 Οικοτουρισμός
 Ορειβατικός
 Θρησκευτικός
 Παραθεριστικός
 Κυνηγετικός
 Περιηγητικός

Πηγή : Πηγή: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Δωρίδος (2015-2019)
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\
5.4
.4 ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΚΤΑΣΗΣ ΦΩΚΙΔΑΣ

Η κατανομή της έκτασης της Φωκίδας κατά βασικές κατηγορίες χρήση/κάλυψη σε
στρέμματα είναι : ` πηγή : ΕΛΣΤΑ
ΕΛΣΤ

Η κατανομή της έκτασης της Φωκίδας
18,3 11,7
ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

1458,8

637,4

ΔΑΣΗ Η ΜΗ ΦΥΣΙΚΕΣ
ΕΚΤΑΣΗΣ
ΕΚΤΑΣΗΣ ΠΟΥ
ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΟ
ΝΕΡΑ
ΤΕΧΝΗΤΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

1
2
3

4

ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ
ΠΕΡΙΟΧΕΣ
ΔΑΣΗ Η ΜΗ ΦΥΣΙΚΕΣ
ΕΚΤΑΣΗΣ
ΕΚΤΑΣΗΣ ΠΟΥ
ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΟ
ΝΕΡΑ
ΤΕΧΝΗΤΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ
ΣΥΝΟΛΟ

Πίνακας 3: Έκταση γης
52

637.4
1458.8
18.3

11.7
2.126,
2

Εικόνα 53
Πηγή Εικόνας:53 οικοσκόπιο
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΧΛΩΡΙΔΑ- ΠΑΝΙΔΑ
6.1 ΓΕΝΙΚΑ
Η περιοχή της Δωρίδας χαρακτηρίζεται για την πλούσια χλωρίδα και πανίδα
της, χαρακτηρίζεται για το έντονο πλούσιο ορεινό της ανάγλυφο καθώς εκεί ανήκουν
τα βουνά των Βαρδουσίων, της Γκιώνας και στο βάθος της Οίτης. Ενώ ανάμεσα στην
Γκιώνα και τα Βαρδούσια δημιουργήθηκε ο ταμιευτήρας του Μόρνου, ο όποιος
τροποποιούσε όλη την υφιστάμενη κατάσταση της περιοχής. Από τον χάρτη κάλυψης
γης Corinne του Οικοσκοπίου διακρίνουμε τα κύρια είδη των δασικών εκτάσεων
γύρο από τον ταμιευτήρα:

1

Μεταβατικέ θαμνόδης εκτάσεις

2

Σκληροφυλλική βλάστησηση

3

Μικτό δάσος

4

Φυσικοί βοσκότοποι

5

Δάσος κωνοφόρων

6

7
8

Γη που καλύπτεται κυρίως από τη
γεωργία με σημαντικές εκτάσεις
φυσικής βλάστησης
Δάσος πλατύφυλλων
Γη που καλύπτεται κυρίως από τη
γεωργία με σημαντικές εκτάσεις
φυσικής βλάστησης

Εικόνα 54

54

9

Διακεκομμένη αστική
οικοδόμηση

10

Λιβάδια

11

Αμπελώνες

Πηγή : ΟΙΚΟΣΚΟΠΙΟ

Παρακάτω θα αναφέρουμε τα βασικά δέντρα που συναντήσαμε κατά την
περιμετρική μας πορεία από το οδικό δίκτυο και υπάρχουν στο ανθολόγιο .


Υβριδογενής (Abies borissi-regis)



Κεφαλληνιακή ελάτη (Abies cephalonica)



Πουρνάρι (Qmercus coccifera)



Κηδοβελανιδιά (Qmereys infectoria)



Κυδόνιαστρο οριζοντόκλαδο (Cotoneaster horizontalis)



(Anthemis Arvensis cullena)



Χαμομήλι (Anthemis Spuneri)



Δασική Πεύκη (Pinus Silvesris)



Φλόρα (Atraphaxsi Billardieri)
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Χειμώμανθος (Chimomantus Preaecox)



Καριοπέρης (Carioperi Clandonesnsis)



Βερμπάσκο το αγκαθοτο (V.Spinosuml



Αμυγδαλιά (Prunus Dulcis)



Πλάτανος(Platanus Orientalis)



Δρυς- Βελλανιδιά(Quercus cerris)



Συκιά (Flucus Carica)

6.2 ΑΞΙΟΛΟΓΑ ΘΥΛΑΣΤΙΚΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
1) ΛΥΚΟΣ (CANIS LUPUS)
Ο Λύκος (Canis lupus) είναι ένα προσαρμοστικό είδος και ζει στις ορεινές και
ημιορεινές περιοχές , την εαρινή περίοδο μεταναστεύει σε μεγαλύτερα υψόμετρα.
Άρχισε να επανεμφανίζεται στην ορεινή περιοχή της Φωκίδας το 1980
παρουσιάζοντας από τότε σημαντική αύξηση.

Στην αύξηση του συνέβαλε το

καθεστώς που όριζε ότι ο λύκος έπαψε να θεωρείται επιζήμιο είδος από το 1991 και
χαρακτηριστικέ ως τρωτό είδος από την σύμβαση της Βέννης και την Οδηγία 92/43
της ΕΕ . Στην επανεμφάνιση του λύκου συνέβαλαν κυρίως η αύξηση της λείας του
και η απαγόρευση της εξόντωσης του. Ο λύκος τρέφεται κυρίως από φυτοφάγα ζώα
έπειτα με μικρά ασπόνδυλα , όταν αυτά εκλείπουν στρέφεται στα κτηνοτροφικά είδη
και έπειτα στα ανθρώπινα απορρίμματα.
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Εικόνα 55

Εικόνα 56

Εικόνα 57

ΑΠΕΙΛΕΣ :
Οι βασικές απειλές προκύπτουν από τον ανθρώπινο παράγοντα :
 κτηνοτρόφοι: Η ορεινή Φωκίδα χαρακτηρίζεται για την έντονη
κτηνοτροφική της δραστηριότητα. Έχουν παρατηρηθεί πολλές επιδρομές
λύκων σε κτηνοτροφικές μονάδες ακόμα και σε χαμηλά υψόμετρα. Οι
κτηνοτρόφοι ισχυρίζονται ότι οι λύκοι πολλές φορές δρουν ανεξήγητα και το
κράτος δεν τους καταβάλλει τις αποζημιώσεις που δικαιούνται με αποτέλεσμα
να παίρνουν την κατάσταση στα χέρια τους. Η φωτογραφία (6.2) τραβήχτηκε
στην περιοχή του Καλλίου κοντά στην λίμνη του Μόρνου από έναν κάτοικο
της περιοχής.
 Χρήση

δηλητηριασμένων δολωμάτων: αποτελεί μια σημαντική

απειλή για τα άγρια θηλαστικά ενώ μπορεί να προέρχεται από οποιοδήποτε
θεωρεί τον λύκο απειλή. Μπορεί να είναι κτηνοτρόφοι, κυνηγοί διότι ο λύκος
κυνήγα στις κυνηγητικές ζώνες διότι εκεί βρίσκει την λεία ή ακόμα και από
τους ίδιους τους τοπικούς κάτοικους. Η εικόνα (6.3) μας επιβεβαιώνει αυτή
την υπόψη καθώς ο λύκος θανατώθηκε σε μια περιοχή της Ελλάδας έπειτα
από πυροβολισμούς.
 Υβριδισμός λύκου – σκύλου: οφείλεται στην παράνομη αιχμαλωσία
των λύκων από τους ανθρώπους.
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Α) Οι άνθρωποι προσπαθούν να πετύχουν έμμεση διασταύρωση λύκων με
σκυλιά, νομίζοντας ότι θα δημιουργήσουνε ένα είδος λυκόσκυλου το οποίο θα
εξυπηρετεί τους δικούς τους σκοπούς.
Β)Οι λύκοι που έχουν εξαρτηθεί από τον άνθρωπο δεν μπορούν έπειτα από την
απελευθέρωση τους να αποκοπούν από τον άνθρωπο με αποτέλεσμα να μην είναι η
κύρια αιτία αυτού του είδους απειλής.
 Επικίνδυνο οδικό δίκτυο: Το οδικό δίκτυο αποτελεί απειλή για όλα
τα θηλαστικά είδη, καθώς ο συνδυασμός των πολλών στροφών με τον
ανεπαρκή φωτισμό του οδηγούν σε ατυχήματα, εγκαταλείπουν τις
κατοικημένες περιοχές και να ζευγαρώνουν με αδέσποτα σκυλιά.
 Απειλές Φυσικής λείας: Ο λαθροκυνηγοί
 Η υποβάθμιση των φυσικών βιοτόπων: Τα τεχνητά έργα, η διάνοιξη
και η επέκταση του οδικού δικτύου, η μείωση των δασικών εκτάσεων, ακόμα
και η επέκταση βοσκότοπων συμβάλλουν στη απειλή τους.

Πηγές πληροφοριών :
1) (http://www.arcturos.gr/gr/draseis/aihmalota-zoa/)
2) (http://www.zofokida.gr/agriapanida/foto/agriapanida.pdf)
3)( https://www.gpeppas.gr/thireftes/lykos/lykos.html)
Πηγές εικόνων :
Εικόνα 55 : (http://www.lhilna.gr/naturalheritage/el/content/canislupus )
Εικόνα 56 : (https://roides.wordpress.com/2008/01/10/zwa100108/)
Εικόνα 57 : ( https://wwhttpsw.zoosos.gr/)
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2) ΤΣΑΚΑΛΙ (CANIS
CANIS AUREUS)
AUREUS
Το τσακάλι δέχτηκε σημαντικό πλήγμα την χρονική περίοδο 1974 – 1981
καθώς συγκαταλέγονταν στα επιβλαβή είδη και απειλούταν από
από την τότ
τότε επικήρυξη
του αφανισμού του. Στη Φωκίδα το συναντάμε σε μικρούς πληθυσμούς 20
20-50
ατόμων

κυρίως στην παραλιακή ζώνη αλλά κάποιοι ισχυρίζονται ότι το έχουν

συναντήσει και κοντά
ά στην περιοχή του ταμιευτήρα. Το τσακάλι αν και κινδυνεύει
να αφανιστεί
εί από την Ελλάδα διότι δεν έχει χαρακτηριστεί ως προστατευόμενο είδ
είδος
αλλά ούτε και ως θηρεύσιμο. Πρόκειται για ένα να ζώο πολύ σημαντικό
μαντικό για το
οικοσύστημα συμβάλλοντας με τον τρόπο του στον καθαρισμό του, καθώς τρέφεται
κυρίως με τρωκτικά, αλεπούδες, σκουπίδια
σκουπίδια και οργανικά υπολείμματα.
Έχει ενταχθεί στο βιβλίο με τα απειλούμενα είδη, μπορεί να επιβιώσει σε
περιοχές με κανονικό υψόμετρο
υψόμετ
μικρότερου των 1000 μέτρων. Πλέον αυτές οι
περιοχές αντιμετωπίζουν προβλήματα όπως εγκατάλειψη της γεωργία και τις
κτηνοτροφίας,, καταστροφή των υγροτόπων
υγροτόπων και των πολλών ανεξέλεγκτων
πυρκαγιών.
Ο άνθρωπος
ρωπος μπορεί να θεωρηθεί απειλή καθώς είναι δυνατόν να το περάσει για
λύκο και να το αντιμετωπίσει αναλόγως, ενώ και το οδικό δίκτυο θα μπορούσε να
θεωρηθεί ένα είδος απειλής.

Εικόνα 58

πηγή κειμένων :

Εικόνα 59

4) http://www.oikoskopio.gr/map/
5) http://iteanet.blogspot.gr/2010/04/blog-post_1034.html
http://iteanet.blogspot.gr/2010/04/blog
6) http://www.wwf.gr/endangered-species/jackal
http://www.wwf.gr/endangered
7) http://www.arcturos.gr/animals/tsakali/
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πηγή εικόνων :
58)

:

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CF%83%CE%B1%CE%BA%CE%AC%CE%BB%
CE%B9
59) : http://www.oikoskopio.gr/map/

3) ΑΛΕΠΟΥ (VULPES VULPES CRUCIGERA)
Η αλεπού είναι ευρέως διαδεδομένη σε όλη την περιοχή της Φωκίδας και
λόγου του υπερπληθυσμού της πλησιάζει σε μικρή απόσταση από τους κατοίκους
αυτό αποτελεί κίνδυνο ακόμα και για την ίδια. Είναι είδος απαραίτητο για την σωστή
λειτουργία του οικοσυστήματος καθώς είναι παμφάγο και τρέφεται με τροφές όπως
λαχανικά, μούρα, φρούτα, κότες, τρωκτικά και πολλές φορές από ανθρώπινα
σκουπίδια.
Η κίνδυνοι που συναντάμε λόγο της αλεπού είναι:
 Είναι νυκτόβιο ζώο και εξαιτίας της δημιουργούνται πολλά ατυχήματα
στο οδικό δίκτυο.
 Αποτελεί απειλή για τους κτηνοτρόφους που έχουν κότες.
 Είναι φορέας λύσσας αναμένεται να ξεκινήσουν οι ρίψεις εμβολίων –
δολωμάτων κατά της λύσσας.

Εικόνα 60

πηγή κειμένων :

Εικόνα 61

(http://kynoclub.gr/)
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πηγή εικόνας :

60 : (http://www.newsbeast.gr/environment/arthro/749744/ti-den-xeroume-

gia-tin-alepou)
61 : (http://www.mag24.gr/skotosan-ke-kremasan-alepou-se-dentroanazitounte-i-drastes ) Σε αυτή την εικόνα μπορούμε να διαπιστώσουμε την βαρβαρότητα
ορισμένων εις βάρος της αλεπούς.

4) ΑΓΡΙΟΓΙΔΟ (RUPICAPRA RUPICAPRA BALCANICA)
Το αγριόγιδο γνωρίζει μια σχετικέ έντονη εξάπλωση στη Νότια πλευρά της
Πίνδου και ειδικότερα στο Νομό της Φωκίδας(εικόνα 64) και σε ένα μέρος της
Φωκίδας. Το χαρακτηριστικό στοιχείο που έχουν επάνω τους είναι αρσενικά –
θηλυκά είναι τα κέρατα τους τα οποία φέρνου σαν αγκίστρι και του αρέσει να ζει
στις έντονες πλαγιές των οροσειρών.
Το αγρίογιδο περιλαμβάνεται στην κατηγορία Σπάνια του κόκκινου βιβλίου
απειλούμενων ζώων της Ελλάδας και απαγορεύεται ρητά το κυνήγι του
Στη Στερεά Ελλάδα το συναντάμε στις ορεινές περιοχές των βουνών Γκιώνας,
Οίτης και Βαρδουσίων, ενώ ο αριθμός στον Παρνασσό έχει εκλείψει. Είναι δύσκολο
κανείς να περιγράψει την ακριβή πληθυσμιακή κατάσταση του αλλά σύμφωνα με
έρευνα που πραγματοποιήθηκε από τον (Χατζηρβάνης & Μαλάκου 1986,
Hatzirvasanis 1991) ο πληθυσμός του κυμαίνεται:
1.

Στην Γκιώνα 70-100 άτομα.

2.

Στα Βαρδούσια 30-70 άτομα ενώ πέντε χρόνια αργότερα ο

πληθυσμός τους μετρήθηκε 10 άτομα (Hatzirnavis 1991). Ενώ βάση
πρόσφατης αναφοράς ο (Παπαιωάννου 2007) επιβεβαιώνει ότι ο
πληθυσμός είναι κάτω από των 20 ατόμων.
3.

Στην Οίτη αναφέρεται η παρουσία 50 περίπου αγριόγιδων

(Χατζηρβάνης & Μαλάκου 1986), ενώ λίγα χρόνια αργότερα καταγράφηκε
μόνο 10 -30 ατόμων (Hatzirnavis 1991). Στην Οίτη συναντάται στις ΒΑ
χαράδρες οι οποίες δεν ανήκουν στον Εθνικό δρυμό.
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Εικόνα 62

Εικόνα 63

Οι απειλές του αγριόγιδου έχουν να κάνουνε με:
I. Ανθρώπινο παράγοντα: Το λαγοκυνήγι έχει αυξηθεί στην περιοχή
καθώς η επέκταση και η διάνοιξη του οδικού δικτύου έχουν διευκολύνει την
πρόσβαση του ανθρώπου στις περιοχές που ζει το αγριόγιδο με αποτέλεσμα
να γίνεται εύκολη λεία .
II. Η υποβάθμιση του φυσικού περιβάλλοντος: Οι κλιματολογικές και
θερμικές αλλαγές σε συνδυασμό με την γενική υποβάθμιση των δασών είναι
καταστροφικές για ολόκληρη την πανίδα.
III. Η κτηνοτροφία αποτελεί απειλή καθώς πολλές φορές τα αγριόγιδα
διαμάχονται με τα άλλα κτηνοτροφικά ζώα.
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Εικόνα 64

Εικόνα 64:Χάρτης περιοχών όπου μπορούμε να συναντήσουμε το αγριόγιδο.

πηγή κειμένων : 1)Η κεντρική ιδέα βασίζεται στην ερευνά . ΠΑΠΑΙΩΝΝΟΥ ΧΑΡΙΤΑΚΗΣ
(ΒΙΟΛΟΓΟΣ Msc)/Η ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΓΡΙΟΓΙΔΟΥ (Rupicapra
balcanica) ΣΤΟΝ ΕΝΘΝΙΚΟ ΔΡΥΜΟ ΟΙΤΗΣ, 2013
2) http://www.arcturos.gr/animals/agriogido/
Πηγή εικόνων :
62 : http://fonografos.net/v1/wp-content/uploads/2015/03/1310.jpg
λήψη φωτογραφίας στο βουνό της Οίτης
63 : http://orinidorida.blogspot.gr/2016/09/to-ypo-exafanisi-agriogido-tisStereas.html
64 : adamakopoulos P.1991
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5) ΖΑΡΚΑΑΔΙ (CAPREOLUS CAPREOLUS)
Το ζαρκάδι είναι μικρό είδος της
οικογένειας του ελαφιού, το συναντάμε σε όλη
την περιοχή της Φωκίδας. Το χειμώνα του
αρέσει να ζει σε χαμηλά υψόμετρα ενώ το
καλοκαίρι μεταστεγάσει στα υψηλότερα.. Έχει
παρατηρηθεί κατεβαίνει σε πολύ χαμηλά
υψόμετρα ακόμα και κοντά στην Άμφισσα για
να κάλυψη την ανάγκη υδροδότησης του

Εικόνα 65

έπειτα επιστρέφει στα ορεινότερα μέρη. Η Ειδική Μονάδα Αντιμετώπισης
Καταστροφών έχει βοηθήσει στον απεγκλωβισμό ενός ζαρκαδιού που είχε
εγκλωβιστεί μέσα στον ταμιευτήρα. Απειλείται κύριος από τους λαθροκυνηγούς και
από την υποβάθμιση του φυσικού τοπίου, ενώ ένας σημαντικός κίνδυνος είναι και το
οδικό δίκτυο ειδικά στα χαμηλά υψόμετρα.

Εικόνα 66
πηγή εικόνων και πληροφοριών :

Εικόνα 67
66, 67 : (https://www.zoosos.gr/kare-kare-e-diasose-

zarkadiou-pou-eihe-eglovistei-sto-phragma-tou-mornou/#axzz4d7ooKx00)
65: (http://www.econews.gr/2010/11/22/newszarkadi-pagida-thanatou-hmathia/)
πηγή κειμένων : Αρκτούρος και https://www.zoosos.gr/kare-kare-e-diasose-zarkadioupou-eihe-eglovistei-sto-phragma-tou-mornou/#axzz4d7ooKx00
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6) ΑΓΡΙΟΧOΙΡΟΣ
Είναι ευρέος διαδεδομένο σε όλη την περιοχή
της

Φωκίδας..

Είναι

είδος

παμφάγο

και

χαρακτηρίζεται ως κοινωνικό διότι συνήθως κινείται
σε ομάδες. Ο τρόπος αναζήτησης της τροφής του,
είναι ευεργετικής σημασίας για το περιβάλλον
καθώς με το σκάψιμο του εδάφους βοηθά στην
βλάστηση των πόρων και την ανάπτυξη φυτών διότι

Εικόνα 68

γίνεται ο αερισμός του εδάφους και η δημιουργία ευβοϊκών οικολογικών συνθηκών.
Ιδιαίτερες φυσικές απειλές του είναι ο λύκος και για τα μικρά είναι ο αγριόγατος.

Πηγή κειμένων : (https://www.gpeppas.gr/trixota/agrioguruno/agrioguruno.html)
Πηγή εικόνας : 66 : (http://kynigos.net.gr/thirama/Agrioxoiros.html)

7) ΑΓΡΙΟΓΑΤΟΣ ΤΟΥ ΜΩΡΙΑ (FELIS SILVESTRIS MOREA )
Ο αγιόγατος είναι μεγαλύτερος από την
κατοικίδια γάτα , με μεγαλύτερο κεφάλι και με
μια φουντωτή ούρα 30εκ. Τον συναντάμε
κυρίως στο βουνό της Οίτης.
Οι κυριότερες απειλές για τον αγριόγατο
Εικόνα 69

είναι η υποβάθμιση των βιοτόπων του και η
απειλή επικοινωνίας μεταξύ των πληθυσμών . Το

ζευγάρωμα με την γάτα αποτελεί μία απειλή για αυτόν , οπών και τα δηλητηριασμένα
δολώματα.

Πηγή κειμένου: ( http://axioupolis.aegean.gr/links/panida%20.html)
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6.3 ΠΕΡΙΠΛΑΝΟΜΕΝΑ-ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΟΝΤΑ ΠΤΗΝΑ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ
ΠΕΡΙΟΧΗΣ
Τα μεταναστευτικά είδη πτηνών είναι παρά πολλά καθώς πρόκειται για μια
περιοχή με ιδιαίτερη ορεινή ομορφιά. Παρακάτω αναφέρουμε τα πτηνά που έχουν
καταγραφεί από τον ΦΙΛΟΤΗΣ σε παραπάνω από έναν βιότοπο CORINE. Στους
βιότοπους A00040036 και A00010051 συναντάμε κυρίως τα παρακάτω .

1

Aquila chrysaetos chrysaetos
(Χρυσαητός)

Coccothraustes
2

coccothraustes
(Κοκκοθραύστης)

3

4

5

Falco peregrinus brookei
(Πετρίτης)

Gypaetus barbatus aureus
(Γυπαητός)

Circaetus gallicus (Φιδαητός)
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6

7

8

9

10

11

12

Dendrocopos leucotos lilfordi
(Λευκονώτης)

Dryocopus martius martius
(Μαυροτσικλητάρα)

Emberiza cia
(Βουνότσιχλονο)

Gyps fulvus (Όρνιο)

Lanius collurio collurio
(Αητόμαχος)

Loxia curvirostra
(Σταυρομύτης)

Lullula arborea arborea
(Δεντροσταρήθρα)
Δεντροσταρήθρα)
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13

14

Motacilla cinerea
(Σταχτοσουσουράδα)

Neophron percnopterus
(Ασπροπάρης)

Πηγές εικόνων : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10,11, 12, 13, 14 wikipedia

6.4 ΑΞΙΟΛΟΓΑ ΑΜΦΙΒΙΑ-ΕΡΠΕΤΑ ΤΩΝ ΒΙΟΤΟΠΩΝ CORINE
A/A

ΠΕΡΙΟΧΗ
ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ

ΟΝΟΜΑΣΙΑ

1

ΒΙΟΤΟΠΟΙ
CORINE
A00010051
A00200048

Bufo bufo bufo
(Χωματόφρυνος)

2

A00010051
A00200048

Bombina variegata
scabra
(Κιτρινοβομβίνα)

3

A00010051
A00200048

Bufo viridis
viridis (Πρασινόφρυνος)

4

ΜΟΡΝΟΣ

R.ridibunda
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ΕΙΚΟΝΑ

5

ΦΩΚΙΔΑ

Lacerta trilineatta
(πράσινη σαύρατρανόσαυρα)

6

ΦΩΚΙΔΑ

Podarcis muralis
(Τοιχόσαυρα)

7

ΦΩΚΙΔΑ

Salamandroidea
(Σαλαμάνδρα)

8

A00200048

Testudo marginata
(Κρασπεδωτή χελώνα)

9

A00200048

Testudo hermanni
hermanni
(Ονυχοχελώνα)

10

A00200048

Testudo graeca ibera
(Γραικοχελώνα)

11

A00010051

Ophisaurus apodus
thracius
(Τυφλίτης)

Πηγές ΕΙΔΩΝ: 1,2,3,4,8,9,10,11,12 ΦΙΛΟΤΗΣ
: 2,5,6,7 ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ – Ε.Ζ.Π & Υ. /ΠΑΝΙΔΑ ΑΓΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ
ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (Η ΑΓΡΙΑ ΠΑΝΙΔΑ ΝΟΜΟΥ ΦΩΚΙΔΟΣ ΙΔΙΑΤΕΡΗ ΑΝΑΦΟΡΑ
ΣΤΟΥΣ ΔΡΥΜΟΥΣ ΟΙΤΗ ΚΑΙ ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ)
Πηγές εικόνων: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,9,10,11,12 WIKIPEDIA
5 (https://www.katakali.net/drupal/?q=erpeta/prasini-sayra)
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6.5 ΙΧΘΥΟΠΑΝΙΔΑ ΤΟΥ ΜΟΡΝΟΥ
Για την λίμνη του Μόρνου δεν βρέθηκε πλήρη μελέτη για τα είδη ψαριών.
Α/Α

ΟΝΟΜΑΣΙΑ

1

(Valencia robertae)

2

Πελοποννησιακές μπριάνες
(Barbus peloponnesius)

3

ΕΙΚΟΝΑ

Στρωσίδια (Luciobarbus
albanicus)

Χέλια (Anguilla anguilla)
4

5

Ιονικές πέστροφες (Salmo
farioides)
Ω

Πηγή εικόνων 6.5:
(3) : (http://www.fishbase.org/identification/SpeciesList.php?genus=Luciobarbus)
(2): http://www.carpmania.gr/index.php/egkiklopedia/93-o-varvos-i-skaroyni-i-briana)
(1) :(http://www.seriouslyfish.com/new-killifish-from-greece/)
(5), (4) :WIKIPEDIA
Πηγή κειμένου 6.5
http://www.naturagraeca.com/ws/129,191,113,1,1,%CE%9B%CE%AF%CE%BC%CE%BD
%CE%B7-%CE%9C%CF%8C%CF%81%CE%BD%CE%BF%CF%85
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ - ΦΟΡΕΙΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ

ΠΕΡΙΟΧΗΣ

7.1 ΝΟΜΟΣ Α5/2280/1983
ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑΣ

ΠΕΡΙ

ΠΡΟΣΤΑΣΤΙΑΣ

ΥΔΑΤΩΝ

ΤΗΝ

Ο νόμος αυτός αρχικά σύμφωνα με το ΦΕΚ 720/Β/13.12.1983 ως προς τις
δραστηριότητες απαγόρευε την κολύμβηση, την ιστιοπλοΐα κ.λπ. ψυχαγωγικές
δραστηριότητες καθώς και το κυνήγι. Παρ όλα αυτά επιτρέπεται η επαγγελματική
αλιεία με την χρήση αλιευτικών σκαφών μόνο με κουπιά και σε καμιά περίπτωση
μηχανοκίνητα, εφόσον κατ επαγγελματική άδεια. Απαγορεύει

οποιαδήποτε

εγκατάσταση στην λίμνη. Η βόσκηση επιτρέπεται σε απόσταση μεγαλύτερη από τα
1500 μέτρα .
Έπειτα από τροποποίηση του νόμου ΦΕΚ 720/Β/83 επιτρέπονται σε απόσταση
150 μέτρων από την ανώτατη στάθμη της λίμνης, η εγκατάσταση μικρών έργων
αναψυχής κατόπιν μελέτης. Επιτρέπει την διεξαγωγή ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων
όπως ιστιοπλοΐα και άλλες παρόμοιες δραστηριότητες που δε μολύνουν την λίμνη,
αλλά συνεχίζεται να απαγορεύεται το κολύμπι, το ψάρεμα και το κυνήγι.
Η βασική τροποποίηση του νόμου είναι ότι πλέον επιτρέπεται η λειτουργία
εγκαταστάσεων επεξεργασίας των αστικών λυμάτων του Λιδορικίου και του
σωφρονιστικού ιδρύματος του Μαλανδρίνου όπως ορίζει η υπουργική απόφαση.
Περιμέτρου της λίμνη συναντάμε πινακίδες απαγόρευσης δραστηριοτήτων
όπως η είσοδος και παραμονή στην περιοχή,


η κυκλοφορία κάθε πλωτού
μέσου,



το ψάρεμα



η κολύμβηση



το κυνήγι στην λίμνη και την
γύρω περιοχή



χρήση του νερού για πόσιμο
και πότισμα,



Εικόνα 70

η υλοτομία στην περιοχή
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7.2 ΔΙΚΤΥΟ NATURA 2000
Το Δίκτυο Νature 2000 αφορά τις περιοχές που περιλαμβάνουν φυσικούς
οικότοπους και οικότοπους ειδών, βασιζόμενα σε ένα Οικολογικό Δίκτυο ππεριοχών
που είναι σημαντικές σε Ευρωπαϊκό επίπεδο.

Δημιουργήθηκαν δύο γάνες

προστασίας .
Οι Ζώνες Ειδική Προστασίας – ΖΕΠ ( Special Protection Areas – SPA ) για
την προστασία της ορνιθοπανίδας.
Οι Τόποι Κοινοτικής Σημασίας ( Sites of Community Importanc
Importance – SCI) για
υπόλοιπα είδη και το φυσικό περιβάλλον.

Εικόνα 71 (SPA))

Εικόνα 72(( SCI / SAC )

Πηγή Εικόνας 71 και 72: οικοσκόπιο

ΠΕΡΙΟΧΕΣ
NATYRA

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΠΕΡΙΟΧΗΣ

ΟΝΟΜΑΣΙΑ

ΈΚΤΑΣΗ
( km )

ΠΕΡΙΜΕΤΡΟΣ
( km )

SPA

GR2450007

ΟΡΟΣ
ΓΙΩΝΑ

10399.14

60.68

GR2450008

ΟΡΟΣ
ΒΑΡΔΟΥΣΙΑ

24789.15

70.37

GR2450002

ΟΡΟΣ
ΓΚΙΩΝΑ

21879.82

66.94

GR2450001

ΟΡΗ
ΒΑΡΔΟΥΣΙΑ

19373.53

64.37

SCI/SAC

Πίνακας 4 Δίκτυο Natura 2000
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7.3 ΒΙΟΤΟΠΟΙ CORINE

.Οι βιότοποι CORINE ανήκουν στο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα CORINE –
Biotopes ( 1986 – 1996 ). Αποτελεί ένα σχέδιο συγκρότησης για το συντονισμό και
τη διασφάλιση ορθών πληροφοριών σχετικά με την κατάσταση του περιβάλλοντος. Η
πανίδα και η χλωρίδα αυτών των περιοχών απειλείται να εξαφανιστεί από τη σταθερή
υποβάθμισης του φυσικού περιβάλλοντας από τον άνθρωπο. Τα βουνά Του Νομού
Φωκίδας απειλούνται κυρίως από την εξόρυξη των βωξιτών.

ΒΙΟΤΟΠΟΙ CORINE ΟΡΕΙΝΗΣ ΔΩΡΙΔΑΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΠΡΙΟΧΗΣ

A00200048

ΠΕΡΙΟΧΗ
Όρη Γκιώνα, Οίτη και
Βαρδούσια

ΕΚΤΑΣΗ
( km )

ΠΕΡΙΜΕΤΟΣ
( km )

102756.44

199.6

30960.09

101.1

9180.39

51.5

‘Όρη Βαρδούσια
Α00010051

Α00040036

Κορυφές Όρους Γκιώνα,
χαράδρα Ρεκάς, Βαθειά
Λάκκα

Πίνακας 3 : Βιότοποι Corine
Πηγή : ΦΙΛΟΤΗΣ

7.4 ΚΑΤΑΦΥΓΙΑ ΑΓΡΙΑΣ ΖΩΗΣ
Τα καταφύγια άγριας ζωής δημιουργήθηκαν για την προστασία περιοχών
οικότοπων και ειδών. Οι περιοχές αυτές μπορεί να είναι χερσαίες, υδροτροπικές
θαλάσσιες όπου εμφανίζεται η ανάγκη διατήρησης και προστασίας της χλωρίδας και
της πανίδας. Καταφύγιο μπορούν να θεωρηθούν και οι οικολογικοί διάδρομοι που
συνδέουν μεταξύ τους άλλες χαρακτηρισμένες προστατευόμενες περιοχές.
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Στα καταφύγια απαγορεύεται η θήρα, η κυνηγητική δραστηριότητα, η σύλληψη
άγριας πανίδας, η συλλογή άγριας χλωρίδας, οι αμμοληψίες και κάθε είδους
ανθρώπινης δραστηριότητας που μπορεί να αποτελεί απειλή για το φυσικό
περιβάλλον.
Η εγκατάσταση παρατηρήσεως τις άγριας πανίδας επιτρέπονται. Σε περιπτώσεις
που εκδίδεται περιβαλλοντική άδεια βάση νόμου, επιτρέπεται η διάνοιξη δρόμων και
οι λατομικές μεταλλευτικές δραστηριότητες. ( Πηγή : ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ)

ΚΑΤΑΦΥΓΙΑ ΠΕΔΙΟΥ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΩΡΙΔΑΣ
ΟΝΟΜΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΦΕΚ

Μακριά Ράχη,
Δρυοδάσος
Πενταγίων

Κ348

168/Β/10-3-95

Καναλάκια–Ψηλά
(Κρίκων Δαπαλάκων)

Κ627

Υ.Α. 677/4-6-76

18073.5

Λευκαδιτίου
( Συκέας )

Κ337

540/4-7-86

27915

Ρικάς-ΓουρομύταΓκίωνα(Προσηλίου)

Κ344

528/Β/88

28896.2

Μοναστηριακό δάσος
Ι.Μ.
Βαρνάκοβας(ΤειχείοΕυπαλίου)

Κ367

426/5-5-79

20458,2

Πίνακας6 Καταφύγια άγριας ζωής
Πηγή : GEODATA.gov.gr
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ΠΕΡΙΜΕΤΡΟΣ
17608.4

8 ΠΡΟΒΗΜΑΤΑ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑ ΜΟΡΝΟΥ.
8.1 ΓΕΝΙΚΑ
Είναι δύσκολο να αναφερθούμε στις πηγές ρύπανσης του ταμιευτήρα
ονομαστικά κι αναλυτικά καθώς δεν έχουν καταγραφεί επίσημα κι θα βασιστούμε σε
δικιά μας έρευνα κάνουμε λόγο για τα εξής.

8.2 ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ
Σε μικρή απόσταση από τον ταμιευτήρα έχει εντοπιστεί τυροκομείο το οποίο
μπορεί να τον επιβαρύνει καθώς τα υγρά απόβλητα των τυροκομείων έχουν υψηλό
οργανικό φορτίο, υψηλά επίπεδα αζώτου και φωσφόρου, μεγάλες διακυμάνσεις ως
προς τη θερμοκρασία ανάλογα με τα στοιχεία του τυριού, έχουν μεγάλες
διακυμάνσεις ως προς το pΗ επειδή περιέχουν βασικές όξινες απορρυπαντικές ουσίες
κι σχετικά μεγάλη ποσότητα αιωρούμενων στερεών. Γενικά ο κλάδος της τυροκομίας
διακρίνεται για την έντονη δυσκολία επεξεργασίας των απόβλητων τους,
συγκεκριμένα το τυρόγαλο έχει 100 φορές πιο υψηλό ρυπαντικό φορτίο από εκείνο
των αστικών λυμάτων.
Γενικά κίνδυνοι της λίμνης είναι: ευτροφισμός, τοξικότητα αμμωνίας στα
ψάρια, οξυγόνωση αποδεκτών λόγω νιτροποίησης αμμωνίας, τοξικότητα από την
παρουσία νιτρικών στο πόσιμο νερό.

Πηγή:

ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ

ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

ΤΥΡΟΚΟΜΙΩΝ

ΙΩΑΝΝΑ

ΧΡΙΣΤΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

8.3 ΥΓΡΑ ΑΣΤΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ
Στην ορεινή Δωρίδα υπάρχει κίνδυνος μόλυνσης του υδροφόρου ορίζοντα
καθώς στο Δήμο του Λιδορικίου βρίσκεται ο μοναδικός βιολογικός καθαρισμός ο
οποίος δεν έχει τεθεί ακόμα σε λειτουργία ενώ περιμετρικά βρίσκονται οι Φυλακές
του Μαλανδρίνου, οικισμοί, μικρές βιοτεχνικές μονάδες, τυροκομία, σφαγεία,
τουριστικές μονάδες κ.α. με αποτέλεσμα να απειλείται ένα μεγάλο μέρος του
πληθυσμού της Ελλάδας η Αθήνα καθώς ο ταμιευτήρα του Μόρνου αποτελεί βασική
πηγή του υδρευτικού συστήματος της. Τα αστικά απόβλητα ήταν σχεδιασμένα να
μεταφέρονται στους πλησιέστερους φυσικούς ή τεχνητούς χώρους με αποτέλεσμα να
75

κινδυνεύει ο υδροφόρος ορίζοντας καθώς η περίμετρος της λίμνης φτάνει
τουλάχιστον τα 60χιλιόμετρα κι είναι μεγάλο το κόστος μεταφοράς. Στο παρελθόν
είχε γίνει λόγος για την κατασκευή ενός περιμετρικού αγωγού γύρω από τον
ταμιευτήρα για την εναπόθεση και την επεξεργασία των λυμάτων, έπειτα από μελέτη
είχε προκύψει

κοστολόγηση του έργου 17.100ε.000 ευρώ, ένα έργο το οποίο δεν

πραγματοποιήθηκε.

8.4 ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ
Η κτηνοτροφία είναι ο βασικός τομέας παραγωγικής δραστηριότητας της
ορεινής Δωρίδας, όπως είναι φυσικό υπάρχουν κτηνοτροφικές μονάδες πλησίον των
ποταμών που τροφοδοτούν τον ταμιευτήρα.

8.5 ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΒΟΣΚΗΣΗ
Στην περιοχή όπως επιβεβαιώθηκε κι στο πεδίο έρευνας του τόπου εμφανίζεται
το φαινόμενο της έντονης βόσκησης μίας κι η κτηνοτροφία είναι η κύρια
απασχόληση του πρωτογενή τομέα. Η οποία είναι σε τόσο μεγάλο βαθμό που απειλή
κίνδυνο όχι μόνο για τη λίμνη αλλά κι για το οικοσύστημα του τόπου σε αυτή την
περιοχή ανήκουν πολλά σπάνια είδη φυτών.
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Εικόνα 73

Εικόνα 73 : Ελεύθερη βόσκηση την λίμνη.

8.6 ΑΜΜΟΛΗΨΙΕΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΤΗ ΤΩΝ ΠΟΤΑΜΩΝ
Αρχικά είχαμε μόνο υποψίες καθώς πρόκειται για μια παράνομη ενέργεια
ασυνείδητων ανθρώπων, αλλά σύμφωνα με διαδικτυακά άρθρα έχουν γίνει συλλήψεις
πολιτών έπειτα από καταγγελίες συμπολιτών τους..
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8.8 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΤΟΠΙΟΥ
ΠΕΡΙΜΕΤΡΟΥ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ
Στην περιήγηση μας γύρο από την λίμνη εντοπίσαμε ένα είδους χωματερής σε
μικρή απόσταση από την λίμνη.

Εικόνα 74

Εικόνα 74 : Σκουπιδότοπος κοντά στην λίμνη

8.9 ΕΝΤΟΝΗ ΠΤΩΣΗ ΣΤΑΘΜΗΣ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΤΗΝ ΦΘΙΝΟΠΟΡΙΚΗ
ΠΕΡΙΟΔΟ

Τη διάρκεια της έρευνας διαπιστώσαμε την απότομη πτώση της στάθμης της
λίμνης σε διαδικτυακά άρθρα επισημαίνεται ότι είναι πάνω από 20 μέτρα. Αυτή η
πτώση της η έντονη πτώση της στάθμης του νερού οφείλεται στο συνδυασμό που
δημιουργεί η έλλειψη εισροών του ταμιευτήρα από το λιώσιμο των πάγων με την
αυξημένη ζήτηση νερού της Πρωτεύουσας.
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Εικόνα 74

Εικόνα 74: Λήψη φωτογραφίας βυθισμένης κατοικίας της λίμνης τον Σεπτέμβριο
μήνα.

Εικόνα 75

Εικόνα 75: Λήψη φωτογραφίας της ίδια κατοικίας το Μάριο μήνα.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ
ΛΙΜΝΗΣ
9.1 ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΠΕΡΙ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΤΗΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑΣ
Ο νόμος αυτός είναι ένα πρόβλημα χρόνιας διάρκειας, καθώς εμποδίζει την
ανάπτυξη των τουριστικών δραστηριοτήτων πλησίον του υδροβιότοπου. Η
τροποποίηση του μπορεί να οδήγηση σε μία αναπάντεχη εξέλιξη της περιοχής.
Δημιουργία εγκαταστάσεων αναψυχής συνδεδεμένες με την λίμνη, ερασιτεχνικό
ψάρεμα και δυνατότατα διεξαγωγής καταδύσεων.

9.2 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΜΕΘΟΔΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΥΔΑΤΩΝ
ΜΟΡΝΟΥ


ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ.
Σύσταση μελέτης για την λειτουργία του βιολογικού καθαρισμού στο

Λιδορίκι. Εξασφαλίζοντας την συντήρηση και την συνεχή λειτουργία των
μηχανημάτων.


ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ
ΠΛΗΣΙΟΝ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ.



ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΑΥΞΗΣΗ ΤΩΝ
ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΜΜΟΛΗΨΙΕΣ.



ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΤΩΝ ΥΠΑΡΧΟΝΤΩΝ
ΒΟΣΚΟΤΟΠΩΝ ΠΕΡΙΜΕΤΡΟΥ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ.



ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΤΕΣ ΛΙΜΝΕΣ
ΜΕΘΟΔΟΣ ΤΗΣ ΠΥΡΑΜΙΔΑΣ.

Η μέθοδος αυτή, επεξεργασίας νερού είναι προτάσεις της SMART
TECHNICAL SOLUTIONS και βρέθηκαν στην σελίδα. http://sts.gr/proiontaipiresies
ΠΥΡΑΜΙΔΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΥΓΡΩΝ
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
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Η κατασκευή μιας τέτοιας πυραμίδας μπορεί να αποτελέσει το βασικό
παράγοντα για την εξασφάλιση μιας ασφαλούς ανάπτυξης της λίμνης έπειτα από
την άρση ή τροποποίηση του Νόμου περί

προστασίας των υδάτων της

πρωτεύουσας.

.

Η βιολογική πυραμίδα βασίζεται που βρίσκεται στο Πιτέτσι της Ρουμανίας. Η
μέθοδος αυτή αναπτύχθηκε από το Πανεπιστήμιο της Ρουμανίας από μια
καθηγήτρια.
Η πυραμίδα αυτή αποτελείται από 5 επίπεδα όπου στο κάθε επίπεδο υπάρχει
οχετός όπου καλλιεργούνται τα 2 φυτά. Λόγο της γεωμετρικής μορφής της
πυραμίδας αναπτύσσεται μία μορφή ενέργειας, η οποία δρα στην ανάπτυξη της
βλάστησης και αναπαραγωγής φυτών, εμποδίζοντας παράλληλα την ανάπτυξη
εντόμων.
Σε αυτές τις πυραμίδες καλλιεργούνται δύο εξωτερικά υδρόβια φυτά

που

προέρχονται από τον Αμαζόνιο και μπορούν να καλλιεργηθούν, η Elchronia
Crassipes και η Pistia Stratiotes συμβάλλουν καθαρίζοντας τις λίμνες από τα τοξικά
ή τα χημικά απόβλητα αλλά και από του παθολογικούς οργανισμούς. Τα δύο αυτά
φυτά μπορούν να λειτουργήσουν ως φυσικές μονάδες βιολογικού μικροοργανισμούς
όπως η Sarmonela. Η Elchomia Crassipes συμβάλει στην αύξηση του παραγόμενου
οξυγόνου συνεπώς καθαρίζει τον αέρα.
Τα φυτά αυτά τρέφονται από τοξικά λύματα, οργανικές ουσίες, αζωτούχα και
φωσφορικά άλατα και κάλλιο, απορροφώντας, κυανό, πετρέλαιο, λάδια και βαρέα
μέταλλα. Τα φυτά αυτά μας επισημάνεται στην σελίδα ότι απορροφούν 1200 φορές
περισσότερα απόβλητα από αυτά που μπορούν να αποθηκεύσουν τα απόνερα.
Το γεγονός αυτό μας φανερώνει ότι καταργείται η ανάγκη οποιασδήποτε
άλλης βιολογικής επεξεργασίας του νερού.
Η Μέθοδος τα ποσοστά επιτυχία του προγράμματος καθορισμού απόβλητων
κυμαίνεται περίπου στο 93%.
Η Μέθοδος καλλιέργειας των δύο φυτών σε πυραμιδικό περιβάλλον πολλών
επιπέδων μπορεί να χρησιμοποιηθεί για :


καθορισμό και απολύμανση νερού.



την βιολογική επεξεργασία αστικών λυμάτων και βιομηχανικών

απόβλητων.
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τον περιορισμό της ρύπανσης, των μολύνσεων και την παρεμπόδιση

ανάπτυξης άλγης.


την απολύμανση του νερού σε πισίνες και κολυμβητήρια.



εξασφάλιση προστασίας και διάσωσης υδροβιότοπων που απειλούνται

από ρύπανση μόλυνση.


την κατακόρυφη αγροτική καλλιέργεια για το



πολλαπλασιασμός της παραγωγής.

ΤΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΤΗΣ ΠΥΡΑΜΙΔΑΣ
ΕΙΝΑΙ :
 Η διατήρηση της ισορροπίας του οικοσυστήματος. Με την
προσέλκυση διάφορων πτηνών .
 Η φαρμακευτική χρήση των φυτών
 Η Elchornia Crassipes συμβάλει στην διατήρηση του οξυγόνου μέσα
στης λίμνες διατηρώντας την ζωή, καθώς εμποδίζει την ανάπτυξη των φυκιών
και της αλκής.
 Η παραγόμενη βιομάζα χρησιμοποιείται ως λίπασμα, ζωοτροφή,
παραγωγή η χαρτιού.

Τα στοιχεία καταγραφήκαν από την. SMART TECHNICAL SOLUTIONS/
(http://sts.gr/proionta-ipiresies)

9.3 ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΠΟΓΟΡΕΥΣΕΥΣΗ ΧΡΗΣΕΩΣ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ ΣΕ
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΙΣ ΠΗΓΕΣ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ
ΤΟΥ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑ

9.4 ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΝΕΡΟΥ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑ
Τον Σεπτέμβρη έχει παρατηρηθεί έντονη μείωση της στάθμης του Ταμιευτήρα
λόγου της αυξημένης ζήτησης του νερού αλλά και λόγου έλλειψης ενίσχυσης των
νερών από το λιώσιμο των πάγων. Συνεπώς κρίνουμε απαραίτητη μία μελέτη
εξοικονόμησης νερού που θα στοχεύει στην ενίσχυση της προσπάθειας της
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οικολογικής διαχείρισης του νερού της Πρωτεύουσας έτσι ώστε την περίοδο ξηρασία
να μην σημειώνεται τόσο έντονη πτώση της στάθμης της λίμνης.

9.5 ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ

Η πρόσβαση στη λίμνη είναι εύκολη καθώς περιβάλλεται από καλό περιμετρικό
οδικό δίκτυο, ενώ γύρο από την λίμνη αναπτύσσονται διάφορα χωριά. Σήμερα όμως
οι οικισμοί δέχονται της αρνητικές επιπτώσεις του περιβάλλοντος που προκλήθηκαν
από τις κλιματολογικές και καιρικές επιπτώσεις της τεχνητής λίμνης.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

Πηγή εικόνας 76:
Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Φωκίδος//Χρόνος Έκδοσης 2001/κλίμακα 1:1500.000
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Εικόνα 78
Εικόνα 77

Εικόνα 79

Εικόνα 80

Εικόνες77,78,79,80 Επεξήγησης
Επεξή
συμβολισμών χάρτη.
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10.1 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΔΩΡΙΔΑ

Η Δωρίδα παρουσιάζει έλλειψη στον Αγροτουρισμό. Ο Αγροτουρισμός είναι
μία ήπια μορφή τουρισμού όπου αναπτύσσουν έργα υποδομής μικρής κλίμακας με
ήπιες παρεμβάσεις στο περιβάλλον, παρέχοντας υπηρεσίες διαμονής, εστίασης και
αναψυχής.
Κατά τη διάρκεια του αγροτουρισμού ο επισκέπτης έρχεται σε στενή επαφή με
το φυσικό περιβάλλον καθώς συμμετέχει σε κάθε είδους γεωργικής ή κτηνοτροφικής
δραστηριότητας τέτοιες μπορεί να είναι: η καλλιέργεια γεωργικών εκτάσεων, η
συλλογή σποράς, η κοπή καυσόξυλων, η περιποίηση ζωών, ζύμωμα ψωμιού κ.α.

Πηγή : http://www.ninemia.gr/gr/Agrotourism/

Για την ανάπτυξη του αγροτουρισμού θα πρέπει να δημιουργηθεί από τους
αρμόδιους φορείς, κυβερνητικούς και μη, ειδικό πρόγραμμα το οποίο θα στοχεύει:
1) Ενημέρωση των αγροτών για την έννοια του αγροτουρισμού και τους
τρόπους ανάπτυξης του .
2) Ένταξη

και

παρακολούθηση

τον

ενδιαφερόμενων

σε

ειδικά

προγράμματα, ώστε να έχουν επαγγελματική κατάρτιση και να
παρέχουν τις κατάλληλες υπηρεσίες σους επισκέπτες.
3) Επενδύσεις

στον Αγροτουρισμό, μέσω προγραμμάτων ΕΣΠΑ,

LEADERII για τη δημιουργία Εκσυγχρονισμένων Καταλυμάτων και την
ώθηση των αγροτών σε μία άγνωστη δραστηριότητα.
4) Εκμετάλλευση προστατευόμενων δασικών περιοχώ
5) ν και του ευρύτερου φυσικού περιβάλλοντος που δημιουργήθηκε λόγο
της λίμνης.
6) Η

ανάπτυξη

του

αγροτουρισμού

θα

πρέπει

να

περιλαμβάνει

δραστηριότητες που σχετίζονται με το στοιχείο του περιβάλλοντος


Δημιουργία κέντρου παρατηρήσεως οικοσύστημα.



Πολιτικές

περιηγήσεις

στα

πολιτιστικά

κέντρα,

εκκλησίες,

λαογραφικά μουσεία, παραδοσιακούς οικισμούς, αρχαιολογικούς
χώρους.
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Διάφορα μαθήματα αργαλειού, ελληνικών χορών –ελληνικής
παραδοσιακής κουζίνας, οινοποιεία, μελισσοκομίας και κάθε είδους
τοπικής παραδοσιακής δραστηριότητας

7) Ο αγροτουρισμός για να μπορέσει να αναπτυχτεί χρειάζεται να
συνδυαστεί με κάθε είδους τουριστικής δραστηριότητας που μπορεί να
πραγματοποιηθεί στον Δήμο.

10.2 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΟΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

1) Δημιουργία ενός πλήρους web site, στο οποίοι θα καταγράφονται πλήρως η
κάθε είδους δραστηριότητα που αναπτύσσεται. Σε αυτό το site θα μπορούν οι
επισκέπτες να γράφουν τα σχόλια και τις παρατηρήσεις τους.
2) Δημιουργία σελίδας facebook, έτσι ώστε να επιτευχθεί η προσέλκυση νέων
ατόμων.
3) Σύνταξη-Διανομή τουριστικών βιβλίων για τον Δήμο Δωρίδας
4) Δημόσια προβολή σε προγράμματα τηλεόρασης.
5) Δημιουργία έντυπων φυλλαδίων, εφημερίδων ενημέρωσης και η δυνατότητα
εύκολης διανομής από τα χωριά-οικισμούς.
6) Τοποθέτηση τουριστικών οδικών χαρτών περιμέτρου της λίμνης αλλά και
στην ευρύτερη περιοχή, για την προσέλκυση των επισκεπτών.
7) Βιντεοσκόπηση με στόχο την ανάδειξη της περιοχής και διανομή του βίντεο
σε εσωτερικούς και εξωτερικούς μετανάστες της Δωρίδας ή στα μέσα
κοινωνικής δικτύωσης.
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10.3 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
1) Συμμετοχή σε διεθνές θέσεις για τον θρησκευτικό τουρισμό.
2) Διαφήμιση και οικονομική ενίσχυση για την ανάδειξη των εορτασμών των
θρησκευτικών εορτών καθώς οι περισσότεροι ναοί γιορτάζουν την ονομαστική τους
εορτή.
3) Ανάδειξη και προσπάθεια κινήσεως των ενδιαφερόμενων για τα κηρυγμένα
αρχαιολογικά μνημεία.
4) Ενίσχυση των υποδομών και του προσωπικού στα προξενεία, για την
γρήγορη έκδοση κάρτας βίζας ειδικά για τις τριτοκοσμικές χώρες.
5) Ένταξη των θρησκευτικών προορισμών σε προγράμματα συντήρηση και
αποκατάσταση τους.
i. Σύσταση μελέτης για την καταγραφή και αποκατάσταση των
καταστροφών Μονής Βαρνάκοβας.
ii. Ολοκλήρωση κατασκευής και τοποθέτηση πινακίδων ονομασίας στα
iii. εξωκλήσια γύρω από την Τεχνητή Λίμνη του Μόρνου.
6)

Συνδυασμός θρησκευτικού προορισμού με άλλες μορφές τουρισμού.

10.4 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
1) Καταγραφή αρχαιολογικών μουσείων, τοποθέτηση χαρτών στην ευρύτερη
περιοχή με τα μέρη.
2)Ανάδειξη

υπαρχόντων

αρχαιολογικών

χώρων,

τοποθέτηση

ειδικών

πινακίδων με την επισήμανση της ιστορικής σημασίας τους για τον πολιτισμό. Τέτοια
είναι:


αρχαία πόλη Φύσκος.



Κάστρο Κάλλιον.



Κελί Αθανάσιου Διάκου.



Περιοχές Αρχαιολογικής Σημασίας.

3) Μελλοντικές ανασκαφές σε περιοχές έντονης ιστορικής σημασίας.
4) Ανάδειξης του αρχαίου Καλλίου, μίας πόλης που εμφανίζεται σε περιόδους
αφυδάτωσης της λίμνης.
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Σύσταση μελέτης για τον περιορισμό του νερού στη

συγκεκριμένη περιοχή.


Ένταξη σε προγράμματα αποκατάστασης της πολιτιστικής

κληρονομιάς.
5) Αναπαλαίωση κατοικιών σημαντικών προσώπων, όπως το κελί του
Αθανάσιου Διάκου στην Αρτοτίνα. και ως λαογραφικό μουσείο.
6) Συντήρηση – αποκατάσταση του καθολικού της Ιεράς Μονής Βαρνάκοβας
με στόχο την επαναλειτουργεί του για την προσέλκυση διάφορων ειδών τουρισμού,
7) Ένταξη σε πακέτα τουρισμού με αρμόδιο ξεναγό για την πλήρη ενημέρωση
του επισκέπτη.

10.5 ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ
1) Διάνοιξη ερευνών και χαρακτηρισμός των παραδοσιακών κατοικιών ως
διατηρητέα .
2) Ενημέρωση ιδιοκτητών για την σημασία της παραδοσιακής αρχιτεκτονικής
για την περιοχή .
3)Ενθάρρυνση – Οικονομική επιδότηση από την κυβέρνηση για παραδοσιακές
κατοικίες όπως αυτές που επιβιώνουν μέχρι σήμερα : στρεφογάλαρο , παραλλαγή
στρεφογάλαρου και τετράγωνη κατοικία .

10.6 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΥΠΑΡΧΟΝΤΩΝ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Α) ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΒΑΣΙΖΟΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΗΤΗ ΛΙΜΝΗ
KΑΙ ΤΗΣ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ.
Εγκαταστάσεις που θα λειτουργούν ως κέντρα

κωπηλασίας ,ραφτινγκ,

κανό,kite surf, καταδύσεων τα οποία θα διεξάγουν αθλήματα στην τεχνητή λίμνη ή
του ποταμούς έπειτα από εφαρμογή προδιαγραφών σύμφωνα με τις οποίες δεν
έχουμε μόλυνση υδάτων, εξασφαλίζοντας την ασφάλεια των αθλητών.
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Β)

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ

ΚΕΝΤΡΩΝ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΣ

ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ,

ΧΛΩΡΙΔΑΣ , ΠΑΝΙΔΑΣ, ΚΑΙ ΥΔΡΟΒΙΟΤΟΠΟΥ.
 Σε αυτά τα κέντα θα πρέπει να παρέχεται.
 Πληροφόρηση-Ενημέρωση των επισκεπτών.
 Διανομή Εξοπλισμού περιήγησης όπως κιάλια, έντυπα, βιβλία,
χαρτών.
 Τοποθέτηση – Συντήρηση ειδικών τηλεσκοπίων παρατήρησης.
Γ) ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΕΣΤΙΑΣΗΣ, ΠΟΥ ΝΑ
ΦΕΡΝΟΥΝ ΣΕ ΕΠΑΦΗ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΜΕ ΤΟΝ ΥΔΡΟΒΙΟΤΟΠΟ ΑΛΛΑ ΚΑΙ
ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ.


Τοποθέτηση τραπεζό- καθισμάτων τα οποία θα είναι οικεία στο φυσικό
περιβάλλον, έτσι ώστε να αποτελούν ένα μέρος ψυχικής και σωματικής
ξεκούρασης.



Δημιουργία αναψυκτηρίων, εστιατορίων ομαλά προσαρμοσμένα στο
περιβάλλον.



Δυνατότητα χώρων για γιόγκα.



Δημιουργία ενός τοπικού αναψυκτηρίου – εστιατορίου μέσα στην λίμνη
επάνω σε μικρό καράβι που να δίνει την δυνατότητα περιήγησης όντος
της λίμνης.

Δ)ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
1)ΔΙΑΝΟΙΞΗ

ΝΕΩΝ

ΔΡΟΜΩΝ-ΜΟΝΟΠΑΤΙΩΝ

ΠΟΔΙΛΑΣΙΑΣ

ΟΔΗΓΩΝΤΑΣ ΣΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΩΝ ΠΟΔΙΛΑΣΙΑΣ.
 Ο επισκέπτης θα έρχεται σε μια ευχάριστη επαφή με τη λίμνη και το
ορεινό τοπίο.
 Διοργανώσεις ασφαλών αγόνων ποδηλασίας στην φύση.
 Οργάνωση περιήγησης μέσω της ιππασίας.
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Ε)ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΔΩΡΙΔΑΣ
Το διεθνές Μονοπάτι Ε4 δημιουργήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση
Πεζοπορίας διασχίζοντας μία πορεία μεταξύ Ελλάδας και Ισπανίας, περνάει από την
περιοχή της Δωρίδας διασχίζοντας τα Βαρδούσια Όρη, περνώντας από την Κάτω
Μουσουνίτσα και την Αρτοτίνα. Στην περιοχή της Δωρίδας χαρακτηρίζεται ως
μέτριας δυσκολίας.
Ένα από τα πιο σημαντικά αναρριχητικά πεδία της Ευρώπης βρίσκεται η πλαγιά
της Πλάκας, κορυφής της Γκιώνας, υπό αρνητική κλίση, υψόμετρου 1200 μέτρων.
Το χωριό της Συκιάς είναι ο πλησιέστερος οικισμός.
Στην περιοχή του Ευπαλίου υπάρχουν και άλλα μονοπάτια.
Για την ανάπτυξη του ορειβατικού τουρισμού θα πρέπει να γίνουν ενεργείς
όπως :
 Διάνοιξη νέων μονοπατιών συνδέοντας τους Οικισμούς με τη λίμνη ή
με κάθε είδους τουριστικής δραστηριότητας που μπορεί να επισκεφθεί ο
τουρίστας.
 Καθαρισμός σήμανση υπαρχόντων Μονοπατιών.
 Δημιουργία, δωρεάν διανομή περιηγητικού και πεζοπορικού χάρτη
όλων των ορειβατικών και περιηγητικών χαρτών.
 Ένταξη των μονοπατιών στις πινακίδες τουριστικών δραστηριοτήτων.
 Συνεργασία και ενημέρωση με τις τουριστικές υπηρεσίες για την
δημιουργία πακέτων που θα περιλαμβάνει τέτοιου είδους δραστηριότητες.
 Ενημέρωση – Διαφήμιση μέσω των Μ.Μ.Ε περί των Μονοπατιών.

Ε) ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΓΡΙΑΣ ΠΑΝΙΔΑΣ, ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ.
1) ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΛΑΘΡΟΚΥΝΙΓΙΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
Στην περιοχή του ταμιευτήρα εντοπίστηκαν βλήματα από κυνηγετικά
όπλα σε μία περιοχή όπου με ιδική πινακίδα απαγορεύεται ρητά η κάθε
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είδους κυνηγετικής δραστηριότητας. Συνεπώς προτείνουμε την πρόσληψη
περαιτέρω

προσωπικού

για

τον

έλεγχο

προστασίας

και

επιβολή

αυστηρότερων προστίμων.

2) ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΩΝΗ
Οι κτηνοτρόφοι έρχονται σε κόντρα με τα άγρια θηλαστικά κυρίως
λύκους, αλεπούδες, τσακάλια καθώς τα κοπάδια τους δέχονται επιθέσεις
από άγρια θηλαστικά.
Η κτηνοτρόφοι θα πρέπει να δέχονται ότι ένα μέρος της
κτηνοτροφικής παραγωγής μπορεί να χαθεί από τα άγρια θηλαστικά.
Υποχρεωτική χρήση ειδικά εκπαιδευμένων Ελληνικών ποιμενικών
σκύλων για την προστασία των κοπαδιών, σε περίπτωση που δεν έχουν
τέτοιους σκύλους η επιβολή μεγάλων αποζημιώσεων να μην γίνεται.
Σε περίπτωση μεγάλης καταστροφής των κοπαδιών άμεση καταβολή
αποζημιώσεων.
Επιβολή βαρέων προστίμων στους παραβάτες για την παραδειγματική
τιμωρία τους.

3) ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΚΤΟΦΕΙΟΥ ΘΗΡΑΜΑΤΩΝ
Τα εκτροφεία εισάγουν και πουλάνε ζώα πληρώντας τις κατάλληλες
προδιαγραφές υγιεινής βασιζόμενες στους διεθνής κανόνες, συνεισφέροντας
στον εμπλουτισμό και την εξάπλωση των ειδών. Σε αυτά εκτρέφονται άγρια
και

κτηνοτροφικά

θηλαστικά

όπως

πρόβατα,

κατσίκια,

ελάφια,

αγριογούρουνα, λαγοί αλλά και σπάνιες ράτσες πτηνών όπως ορεινές
πέρδικες παγώνια, ορτύκια κ.α.
Τα εκτροφεία απευθύνονται σε ιδιωτικά εκτροφεία, δημοτικά πάρκα,
καταναλωτή ακόμα και σε κυνηγετικούς συλλόγους που ενδιαφέρονται για
την εξάπλωση των θηραμάτων.
Η δημιουργία εκτροφείου θα μπορούσε να συνεισφέρει στην επίλυση
του προβλήματος του λαγοκυνηγιού, στη δημιουργία πάρκων αναψυχής με
ζώα συνεπώς και την ενίσχυση διάφορων μορφών τουρισμού.
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4) ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ-ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΓΡΙΑΣ
ΠΑΝΙΔΑΣ
Δημιουργία ενός κέντρου περίθαλψης άγριων ζώων μπορούμε να
εξασφαλίσουμε την διατήρηση και την εξάπλωση της άγριας πανίδας. Το
επικίνδυνο οδικό δίκτυο είναι μία από τις βασικές απειλές. Σε αυτά τα
‘ΚΑΤΑΦΥΓΙΑ΄ θα περιποιούνται τα τραυματισμένα ζώα και ο επισκέπτης
θα έχει την δυνατότητα να τα παρακολούθηση και να συμμετέχει σε
εθελοντικές εργασίες, ερχόμενος σε επαφή με την φύση.

Ζ) ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΙΧΘΥΟΠΑΝΙΔΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΤΗΣ
ΛΙΜΝΗΣ
Τη διάρκεια της επίσκεψης μας στην λίμνη παρατηρήθηκε έντονα το ψάρεμα,
γεγονός που μας φανερώνει την ανάγκη των κατοίκων για τέτοιου είδους
δραστηριότητας λόγο τροφής αλλά και ψυχαγωγίας. Συνεπώς το ψάρεμα με φυσικούς
τρόπους όπως πετονιά και καλάμι ψαρέματος θα πρέπει να επιτρέπεται και για
ερασιτέχνες.
Την διάρκεια έρευνας μας δεν εντοπίστηκε μελέτη για τα είδη ψαριών που
βρίσκονται στην Τεχνητή λίμνη. Συνεπώς μία σύσταση μελέτης, εύκολης
προσβασιμότητας σε συνδυασμό με την τροποποίηση του Νόμου περί προστασίας
της των νερών της πρωτεύουσας θα οδηγούσε :


Στην προστασία του πολίτη, καθώς θα αναγνωρίζει τα τρωτά και μη είδη
ψαριών.



Στην διατήρηση και την εξάπλωση της ιχθυοπανίδας της λίμνης καθώς ο
πολίτης θα ενημερώνεται για τα σπάνια είδη ψαριών που απαγορεύεται να
ψαρέψει.



Στην προσέλκυση ενδιαφερόμενων τουριστών παρατηρήσεως ιχθυοπανίδας.
Οι προσέλκυση αυτών των επισκεπτών θα πρέπει να ενθαρρύνεται δίνοντας
του τα απαραίτητα εφόδια.
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1. Εξοπλισμό κατάδυσης και συστήματος καταγραφής της πορείας του
μέσα στον βυθό.
2. Σκάφη τα οποία θα διαθέτουν ραντάρ και κάμερες για την περιήγηση
εντός της λίμνης.

Η) ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΝΟΜΟΥ ΠΕΡΙ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗΣ ΚΟΛΥΜΗΣΗΣ ΕΝΤΟΣ
ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ
Ο νόμος αυτός ισχύει για την εξασφάλιση της προστασίας του πολίτη για την
αποφυγή πνιγμών, καθώς στα γλυκά νερά της λίμνης η κολύμβηση είναι
δυσκολότερη. Παρατηρήσαμε κατοίκους οι οποίοι κολυμπούσαν εντός της λίμνης για
το λόγο αυτό. Προτείνουμε την δημιουργία συγκεκριμένων χώρων περιμέτρου της
λίμνης, όπου θα υπάρχουν οργανωμένοι χώροι με ναυαγοσώστες για τους τρείς
καλοκαιρινούς μήνες. Οδηγώντας έτσι στην προστασία των κατοίκων και την
περαιτέρω ικανοποίηση των επισκεπτών συνδυάζοντας ένα είδους ορεινού με
παραλιακού τουρισμού.

10.7 ΕΙΣΑΓΩΓΗ-ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΒΑΣΙΖΟΜΕΝΗ ΣΤΟΝ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
1) ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ –ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΤΙΣ
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΕΣ ΓΕΥΣΕΙΣ ΤΗΣ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ.
2) ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΟΙΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΩΝ
ΤΟΠΙΚΩΝ ΠΡΟΙΝΤΩΝ.
3)ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ,
ΘΕΤΟΝΤΑΣ ΩΣ ΣΤΟΧΟ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΣΕ
ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΚΛΑΔΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ.
Τα βιολογικά προϊόντα προστατεύουν το περιβάλλον και ενισχύουν τον
αγροτικό τομέα εξασφαλίζοντας την υγεία του καταναλωτή.
Στη γεωργία απαγορεύεται η χρήση κάθε είδους χημικού προϊόντος
επιτρέποντας μόνο την εφαρμογή ήπιων μεθόδων.
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Στη κτηνοτροφία τα ζώα τρέφονται μόνο με βιολογικές τροφές με αποτέλεσμα
την εξασφάλιση της ευζωίας τους.
 ενημέρωση των παραγωγών για της βιολογικές καλλιέργειες.
 οικονομική ενίσχυση για την χρήση των βιολογικών καλλιεργειών με
μία πιθανή μείωση του Φ.Π.Α.
 ενημέρωση

του

καταναλωτή

για

τα

ωφέλει

των

βιολογικών

καλλιεργειών.
Οι καταναλωτές πρέπει να ενημερωθούνε για τα ωφέλει των βιολογικών
προϊόντων καθώς αν και θεωρούνται ακριβότερα από τα άλλα, οι εκτεταμένοι χρήση
τους έχει αποτέλεσμα ως αποτέλεσμα την εξασφάλιση της υγεία των καταναλωτών με
την ακόλουθη μείωση εξόδων στον τομέα περίθαλψης.
Δυνατότητα διάκρισης ανάμεσα στα Βιολογικά και Συμβατικά προϊόντα. Τα
βιολογικά προϊόντα πρέπει να είναι σε κλειστές συσκευασίας και να αναγράφεται η
Πιστοποίηση επάνω στις συσκευασίες. Σε περίπτωση που πωλείται χύμα πρέπει να
συνοδεύεται από Πιστοποίηση.
 Ο έλεγχος Πιστοποίηση πρέπει να εφαρμόζεται από άτομα υπεύθυνα και
έμπιστα.

Πηγή κειμένου 10.7 / 3 βιολογικά προϊόντα : http://irisbio.gr/oi-erotiseis/

10.8 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΔΑΣΟΚΟΜΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Την διάρκεια επισκέψεως μας στην περιοχή, κυρίως στις περιοχής δύσκολης
προσβασιμότητας παρατηρήσαμε ακαθάριστες δασικές εκτάσεις με πεσμένους
σπασμένους κορμούς δέντρων άγρια μακριά χόρτα και αποξηλωμένοι κορμοί
δέντρων. Συνεπώς διαπιστώσαμε ότι ο άνθρωπος υποβαθμίζει όλο και περισσότερο
τις δασικές εκτάσεις προς όφελος της προσωπικής του ικανοποίησης.
Στην περιοχή κρίνουμε απαραίτητη την αναδάσωση, μεταφύτευση, φύτευση
δέντρων για την διατήρηση – προστασία του φυσικού περιβάλλοντος.


Φύτευση, αναδάσωση και μεταφύτευση δέντρων, υποχρέωση για συμμετοχήχρηματική συνεισφορά αυτών που τα εκμεταλλεύονται για προσωπική τους
χρήση.
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Διεξαγωγή εθελοντικών εκδρομών από τις Τοπικές οργανώσεις με στόχο τον
καθαρισμό από σκουπίδια, άγρια ξερά χόρτα και κάθε είδους που μπορεί να
προκαλέσει πυρκαγιά καθώς η περιοχή αποτελείται από πλούσια βλάστηση
κωνοφόρων δέντρων που συνεισφέρουν στην πυρασφάλεια της περιοχής. Παρ
όλα αυτά οι απροσεξία του ανθρώπου, οι κλιματολογικές αλλαγές και η
ακαθαρσία των δασών μπορεί να οδηγήσουν σε μεγάλες καταστροφές.



Δημιουργία ενός web site του Δασαρχείου για την εύκολη πρόσβαση και
ενημέρωση του πολίτη σχετικά με τις δασοκομικές απογραφές και αναφορά
στην αποτίμηση της δασικής ξυλείας.



Ενημέρωση πολιτών για τον ισχύον νομικό καθεστώς της περιοχής. Με
ενημερωτικά με προγράμματα στα Μ.Μ.Ε ή την τοποθέτηση αναγραφόμενων
πινακίδων.



Τοποθέτηση κάδων ανακύκλωσης στους δασικούς χώρους της περιοχής.
Η δασοκομία μπορεί έκτος από την αναβάθμιση του φυσικούς περιβάλλοντος

μπορεί να οδηγήσει στην ενίσχυση της τοπικής οικονομίας καθώς η καλλιέργεια
αειφόρων δασικών εκτάσεων μπορεί να οδηγήσει.


Στην παραγωγή και συλλογή φυσικών υλικών όπως μανιτάρια, βότανα,
ρητίνες, βελανίδια και άλλα δασικά προϊόντα.



Στην ενίσχυση της υλοτομίας καθορίζοντας τις ελεγχόμενες ζώνες κοπής
δέντρων

10.8 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΣΕ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ
1) Καθαρισμό των δασικών εκτάσεων από σκουπίδια, σπασμένους κορμούς.
2) Καθαρισμό και διάνοιξη μονοπατιών ορειβασίας, πεζοπορίας.
3) Σε αναδασώσεις του Περιβάλλοντος.
4) Προστασία Χλωρίδας – Πανίδας – Υδροβιότοπου.
5) Διαφήμιση για την ανάδειξη της περιοχής.
6) Ένθερμη Υποδοχή του Τουρίστα.
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10.9 ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΜΕ ΤΑΞΙΔΙΟΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΑΚΕΤΩΝ . ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΑΚΕΤΩΝ ΦΩΚΙΔΑΣ
ΣΥΝΔΙΑΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΜΙΑ ΤΩΝ ΔΕΛΦΩΝ ΜΕ ΤΟ
ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ ΔΩΡΙΔΑΣ

10.10 ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΚΙΝΙΤΩΝ
1) Μελέτη για την χρήση Εφαρμογής ΕΠΑΞΗΜΕΝΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΣ (
Augmeted Reality).
Η τεχνολογία αυτή χρησιμοποιείται από έξυπνα κινητά τηλέφωνα
(Smartphone), μέσω της κάμερας και του συστήματος GPS παρέχονται πληροφορίες (
κείμενα, εικόνες, βίντεο ) βασιζόμενες στην θέση που στοχεύει ο χρήστης. Έτσι ο
παρατηρητής θα μπορεί να λαμβάνει μόνος του πληροφορίες όποτε τις χρειάζεται με
άμεση ή έμμεση ζωντανή προβολή.
2) Εφαρμογή για την κάθε είδους δυνατή τουριστική δραστηριότητα του νομού.
3) Εφαρμογή για την ξενοδοχειακές υπηρεσίας της περιοχής.

10.11 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΟΡΓΑΝΟΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΤΟΥΡΙΣΚΩΝ
ΚΑΤΑΣΚΗΝΕΣΕΩΝ
Σε αυτές τις κατασκηνώσεις θα διατίθενται χώροι για την ασφαλή διαμονή των
φυσιολατρών προσφέροντας αναζωογονητικές διακοπές. Οι επισκέπτες θα πρέπει να
ζουν οργανωμένα, κοινωνικά έχοντας εύκολη πρόσβαση σε εγκαταστάσεις
δραστηριοτήτων της περιοχής.

10.12 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΛΑΔΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΤΗΣ
ΠΕΡΙΟΧΗΣ


Συνεργασία τουριστικών ξενοδοχειακών υπηρεσιών με τις τοπικές

αρχές για την ενημέρωση και την εκπαίδευση των νέων υπαλλήλων.
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Αναβάθμιση της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης καθώς χρόνο με τον

χρόνο υποβαθμίζεται.


Δημιουργία μαθημάτων σχετιζόμενα με τον αγροτουρισμού και του

πρωτογενή τομέα απασχόλησης.

10.13 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
1)ΑΠΑΓΟΕΥΣΗ ΕΞΟΡΙΞΗΣ ΒΟΞΙΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΑΠΟ ΤΑ
ΒΟΥΝΑ ΤΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ.
Η δραστηριότητα αυτή απασχολεί αρκετούς κατοίκους της περιοχής αλλά
οδηγεί σε σταθερή μόνιμη υποβάθμιση του περιβάλλοντος.
2) ΠΡΟΣΩΧΗ ΣΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ.
Η χρήση των εναλλακτικών πηγών ενέργειας όπως τα φωλτοβολταϊκά και οι
ανεμογεννήτριες έχουν εισαχθεί την περιοχή, αλλά πρέπει να είναι καλαίσθητες,
ομαλά προσαρμοσμένες στο φυσικό περιβάλλον χωρίς την καταστροφή του φυσικού
πλούτου.

10.14 ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ


Δημιουργία μιας γέφυρας στο στενό του Μόρνου για την μείωση των
αποστάσεων μεταξύ των οικισμών.



Δημιουργία ενός μικρού φράγματος κοντά στην πεδιάδα του Μόρνου με
στόχο τον περιορισμό των γεωτρήσεων.
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ
Η ανάπτυξη που βρίσκεται η τεχνητή λίμνη του Μόρνου είναι ένα χρόνια
πρόβλημα, που με την παραμέληση του οι κάτοικοι της περιοχής αναγκαστήκανε να
μεταναστεύσανε στα μεγαλύτερα αστικά κέντρα. Η λίμνη πρέπει να αποτελεί θεμέλιο
εξέλιξης της τοπικής οικονομίας της ευρύτερης περιοχής και να επιτρέπει την
ανάπτυξη της κάθε είδους τουριστική δραστηριότης, ενισχύοντας την τοπική
οικονομία και συνεισφέροντας στην ανάγκη του ανθρώπου για να επιστρέψει στο
φυσικό περιβάλλον. Για την ανάπτυξη της υπάρχουσας κατάστασης θα πρέπει να
βοηθήσουν κυρίως οι κρατικοί φορείς, δείχνοντας το απαραίτητο ενδιαφέρον
τροποποιώντας νόμους και προσελκύοντας μεγάλους επενδυτές, για την ανάπτυξη της
περιοχής που βρίσκεται οη λίμνη του Μόρνου έχουν είδη κινητοποιηθεί οι κάτοικοι
και οι τοπικές αρχές άλλα χωρίς όπως όλα δείχνουν δεν υπάρχει η ανάλογη
ανταπόκριση στα προβλήματα τους.
Ο αγροτουρισμός της περιοχής που αγνοείται σήμερα θα πρέπει να αποτελεί
θεμέλιο εξέλιξις της καθώς η Δωρίδα διαθέτει περιοχές στις οποίες μπορεί να
αναπτυχτεί κάθε είδους τουριστικής δραστηριότητας συνδυάζοντας το πλούσιο
φυσικό τοπίο με τις ήπιες καθημερινές ανθρώπινες δραστηριότητες. Θα μπορούσαμε
να πούμε ότι η δραστηριοποίηση στην λίμνη και στην ευρύτερη περιοχή αποτελεί
έναν ιδανικό συνδυασμό θάλασσας με έντονου ποικιλόμορφου φυσικού τουρισμούς.
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
1) ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΦΩΚΙΔΟΣ/ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΠΑΝΑΓΙΑΣ
ΒΑΡΝΑΚΟΒΑΣ/ΤΟ ΧΙΛΙΟΧΡΟΝΟ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ ΤΗΣ
ΔΩΡΙΔΟΣ/(ΕΚΔΟΣΙΣ 1997)
2) ΗΡΩΙΚΑΧΡΟΝΙΑ ΤΗΣ ΒΑΡΝΑΚΟΒΑΣ/ΣΤΟΝ ΚΑΙΡΟ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ
ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ/(Δωρίδα 2000)
3) ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ/ Πανίδα άγριων φυσικών οικοσυστημάτωνΕ.Ζ.Π/Η άγρια πανίδα του νομού Φωκίδος ιδιαίτερη αναφορά στους δρυμούς
Οίτη και Παρνασσού/Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
4) .ΠΑΠΑΙΩΝΝΟΥ ΧΑΡΙΤΑΚΗΣ/(Βιολόγος Msc)/(2013)/Η εκτίμηση της
κατάστασης του αγριόγιδου (Rupicapra rupicapra balcanica) στον Εθνικό
Δρυμό Οίτης/Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Οίτης.
5) ΙΩΑΝΝΑ ΧΡΙΣΤΟΥ/(Σεπτέμβιος 2011) / Διαχείριση απόβλητων βιομηχανίας
τυροκομιών/Ελληνικό ανοιχτό Πανεπιστήμιο/ Σχολή θετικών επιστημών&
τεχνολογίας/ Πάτρα
6) ΜΑΡΙΑ ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΥ- ΠΑΤΤΙΧΗ /(Αθήνα 1996)/Βαρδούσια στα
χωριά της ορεινής Δωρίδας (Αθήνα 1996)
7) ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΠΑΤΡΩΝ/Δρόμοι του Παυσανία / Αρχαία Φύσκος/( Μαλανδρίνο ) /
(http://arcadia.ceid.upatras.gr/pausanias/article.php?id=107)
8) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ Ί ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΔΕΛΦΩΝ/ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΛΙΔΟΡΙΚΙΟΥ ( Η Δωρίδα, το
Κάλλιο, τα ευρήματα )/ΜΟΥΣΕΙΟ ΔΕΛΦΩΝΔΙΑΡΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ
ΚΗΡΥΓΜΕΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΤΗΣ
ΕΛΛΑΔΟΣ
9) ( http://listedmonuments.culture.gr/result_declarations.php )

a. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΔΩΡΙΔΟΣ 20152019/(Ιούλιος 2015)
b. (http://www.dorida.gr/wpcontent/uploads/%CE%A4%CE%95%CE%9B%CE%99%CE%9A%C
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E%9F-%CE%91-%CE%A6%CE%91%CE%A3%CE%97%CE%94%CE%97%CE%9C%CE%9F%CE%A5%CE%94%CE%A9%CE%A1%CE%99%CE%94%CE%9F%CE%A3
-2015-2019.pdf)

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΚΑΙ ΑΡΘΡΑ
1) ΦΙΛΟΤΗΣ/Βάση Δεδομένων για την Ελληνική
Φύση/(https://filotis.itia.ntua.gr/)
2) Ελληνική Στατιστική Αρχή/(http://www.statistics.gr/)
3) Οικοσκόπιο/(http://www.oikoskopio.gr/)
4) Πολιτιστικός σύλλογος ΕΛΙΚΩΝ/Αρχαία Φωκίδα-Λοκρίδα-Δωρίδα (
http://www.elikoncc.info/?p=1757 )
5) Ανεξάρτητο ελληνικό τμήμα του παγκόσμιου δικτύου του WWF
(http://www.wwf.gr/who-we-are)
6) ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ/(http://www.arcturos.gr/animals/)
7) https://www.zoosos.gr/( Λιδορίκι Φωκίδας Καρέ – καρέ η διάσωση ζαρκαδιού
που είχε εγκλωβιστεί στο Φράγμα του Μόρνου.)
8) Κυνήγη στην Ελλάδα και όχι
μόνο/(https://www.gpeppas.gr/trixota/agrioguruno/agrioguruno.html)
9) GEODATA.gov.gr/ Καταφύγια άγριας ζωής(
10) (http://www.ninemia.gr/gr/Agrotourism/)
11) TRUPOKARYDOS/Itea Net/ Τσακάλι: Κάποτε επικηρυγμένο, σήμερα είδος
υπό εξαφάνηση
12) ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ/ΤΡΙΚΟΡΦΟΥ ΦΩΚΙΔΟΣ
http://www.agiosnektarios-monastery.gr/?page_id=12#prettyPhoto/1/
13) Κροκύλειο/( http://www.krokilio.gr/el/static/activities_village)
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16) (https://www.gpeppas.gr/thireftes/lykos/lykos.html)
16)(http://iteanet.blogspot.gr/2010/04/blog-post_1034.html)
17)(http://kynoclub.gr/)
18)
(http://www.naturagraeca.com/ws/129,191,113,1,1,%CE%9B%CE%AF%CE%BC
%CE%BD%CE%B7-%CE%9C%CF%8C%CF%81%CE%BD%CE%BF%CF%85 )
19)( http://axioupolis.aegean.gr/links/panida%20.html)
20)(https://www.gpeppas.gr/trixota/agrioguruno/agrioguruno.htm)
21)ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΚΟΥΣΤΟΥΡΙΟΤΗΣΑΣ/( http://www.impanagia.gr/)
22)ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ ΤΡΙΚΟΡΦΟΥ
ΦΩΚΙΔΑΣ/(http://www.agiosnektariosmonastery.gr/?page_id=12#prettyPhoto/1/)
23)ΜΗΧΑΝΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ/ ( http://www.mixanitouxronou.gr/kallio-tochorio-pou-vithistike-gia-na-lithi-to-provlima-idrefsis-tis-athinas-eki-vriskotan-iarchea-kallipolis-pou-katastrafike-apo-tous-galates-ikodomithike-xana-alla-kaikemistiriodos/)
24)ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΙΩΑΝΝΗ
ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ(http://www.artotina.gr/index.php/el/artotina/monastery)
25)ΚΩΣΤΑΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ/Οικονομολόγος/Αντιδήμαρχος Δήμου
Δωρίδας/Πληθυσμιακή ακτινογραφία Δωρίδας σύμφωνα με την απογραφή του
2011(http://dorida.blogspot.gr/2013/03/2011_22.html
26): ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ ΤΡΙΚΟΡΦΟΥ ΦΩΚΙΔΑΣ
(http://www.agiosnektarios-monastery.gr/?page_id=12#prettyPhoto/1/)
27)ΙRISBIO/Βιολογικά Προϊόντα/(http://irisbio.gr/)
28)SMART TECHNICAL SOLUTIONS/( http://sts.gr/proionta-ipiresies)
29)ΕΥΔΑΠ( https://www.eydap.gr/)
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30)ΚΑΣΤΡΟΛΟΓΟΣ ΚΑΣΤΡΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
/(http://www.kastra.eu/home__gr.php)
ΠΗΓΗ ΕΙΚΟΝΩΝ.
Εικόνα 13 και 14 : http://mapio.net/a/96220173
Εικόνα 15 και 16 : ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ/(
http://www.saint.gr/4305/saint.aspx )
Εικόνα 17 και 18 : ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ/ (http://www.agiosnektariosmonastery.gr/?page_id=12#prettyPhoto/1/)
Εικόνα 19 : Free Monks ελεύθεροι/
/http://www.freemonks.gr/index.php?page=news_info&lang=1&id=96
Εικόνα 20 : Μοναστήρια της Ελλάδας/Ελλάδα Τόπος Αγιότητας και Πνευματικών
Θησαυρών /(http://www.monastiria.gr/sterea-elada/nomos-fokidas/iera-moni-agiounektariou-trikorfo-fokidos/)
Εικόνα 25 : (https://efpalio.wordpress.com/27-2/)
Πηγή Εικόνων 38 και 39 : ΜΗΧΑΝΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ /(
http://www.mixanitouxronou.gr/kallio-to-chorio-pou-vithistike-gia-na-lithi-toprovlima-idrefsis-tis-athinas-eki-vriskotan-i-archea-kallipolis-pou-katastrafike-apotous-galates-ikodomithike-xana-alla-kaike-mistiriodos/ )
Εικόνα 45
(https://efpalio.wordpress.com/%CE%BA%CF%81%CE%BF%CE%BA%CF%85%C
E%BB%CE%B5%CE%B9%CE%BF/)
Εικόνα 55 : (http://www.lhilna.gr/naturalheritage/el/content/canis-lupus )
Εικόνα 56 : (https://roides.wordpress.com/2008/01/10/zwa100108/)
Εικόνα 57 : ( https://wwhttpsw.zoosos.gr/)
Εικόνα 58 : (Wikipedia)
Εικόνα 59 : (http://www.oikoskopio.gr/map/)
Εικόνα 60: (http://www.newsbeast.gr/environment/arthro/749744/ti-den-xeroumegia-tin-alepou)
Εικόνα 61 : (http://www.mag24.gr/skotosan-ke-kremasan-alepou-se-dentroanazitounte-i-drastes )
Εικόνα 62 : (http://fonografos.net/v1/wp-content/uploads/2015/03/1310.jpg)
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Εικόνα 63 : (http://orinidorida.blogspot.gr/2016/09/to-ypo-exafanisi-agriogido-tisStereas.html)
Εικόνα 64 : (adamakopoulos P.1991)
Εικόνα 65 : (http://www.econews.gr/2010/11/22/news-zarkadi-pagida-thanatouhmathia/)
Εικονα 66 και 67 : (https://www.zoosos.gr/kare-kare-e-diasose-zarkadiou-pou-eiheeglovistei-sto-phragma-tou-mornou/#axzz4d7ooKx00)
Εικόνα 68: (http://kynigos.net.gr/thirama/Agrioxoiros.html)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6.3
Πηγές εικόνων 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10,11, 12, 13, 14 : wikipedia
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6.4
Πηγές Εικόνων 1,2,3,4,5,6,7,8,9,9,10,11,12 :WIKIPEDIΑ
5) (https://www.katakali.net/drupal/?q=erpeta/prasini-sayra)
ΚΕΓΑΛΑΙΟ 6.4
(3) (http://www.fishbase.org/identification/SpeciesList.php?genus=Luciobarbus)
(2) (http://www.carpmania.gr/index.php/egkiklopedia/93-o-varvos-i-skaroyni-ibriana)
(1) ( http://www.seriouslyfish.com/new-killifish-from-greece/)
(5) (WIKIPEDIA)

ΕΙΚΟΝΕΣ ΧΑΡΤΕΣ
Εικόνα 2 : 5ο Γυμνάσιο Αιγάλεω/Πρόγραμμα Comenius/Η Ευρώπη ρίχνεται στο
νερό/(2013-2015)
(https://www.slideshare.net/despifor/comenius-53029236)
Εικόνα 4 :
(http://portal.tee.gr/portal/page/portal/SCIENTIFIC_WORK/ARTICLES/033/%D7%
C1%D1%D4%C7%D3%20%D3%C5%C9%D3%CC%C9%CA%C7%D3%20%C5%
D0%C9%CA%C9%CD%C4%D5%CD%CF%D4%C7%D4%C1%D3.htm)
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Εικόνα 5 : ΕΛΕΞΕΥΣΙΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
(http://www.elxefsis.com/index.php/el/perivallon/163-gewlogia)
Εικόνα 6 : European Soil data center (ESDAC)
(http://esdac.jrc.ec.europa.eu/content/soil-map-greece-edafologikos-xartis-ellados)
Εικόνα 7, 36 : google earth
Εικόνα 9 και 10 : Κ.ΕΝ.Α.Κ. – ΟΙ 4 ΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΖΩΝΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΛΑΔΑΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΙ ΣΧΗΜΑ
(https://rizosdimitris.blogspot.gr/2012/01/4.html)
Εικόνα 11 : (http://geodata.gov.gr)
Εικόνα 12 : : ΔΩΡΙΔΑ press
(https://doridapress.wordpress.com/2010/09/16/%CF%87%CE%B1%CF%81%CF%8
4%CE%B7%CF%83-%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CF%85%CE%B4%CF%89%CF%81%CE%B9%CE%B4%CE%B1%CF%83/)
Εικόνα 53, 71, 72 : Οικοσκόπιο/(http://www.oikoskopio.gr/)
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