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Ιστορία - Γεωγραφία  
Ασκουρίς ή Ασκυρίς είναι η αποξηραμένη λίμνη της Θεσσαλίας, που βρίσκονταν στον 
Κάτω Όλυμπο, νότια του χωριού Καλλιπεύκη. Το όνομά της προέρχεται από το φυτό 
ασκύριον (βοτάνι), που είναι το βαλσαμόχορτο. Με αυτό το όνομα αναφέρεται από την 
αρχαιότητα. Αποξηράνθηκε το 1911 με σκοπό τη δημιουργία καλλιεργήσιμης γης, αλλά 
και την εξάλειψη της ελονοσίας, που ταλαιπωρούσε τον τοπικό πληθυσμό. Η λίμνη, 
πριν την αποξήρανσή της, καταλάμβανε έκταση 5.500 στρεμμάτων. Η αποξήρανση 
επιτεύχθηκε με κατασκευή σήραγγας μήκους 300 μέτρων (πλάτος και ύψος περί τα 2,5 
με 3 μέτρα) και αποστραγγιστικής τάφρου. Τα  νερά της διοχετευτήκαν στους Γόννους 
και από εκεί στον Πηνειό. Στη θέση της απέμεινε ένα εύφορο οροπέδιο, που 
αποδόθηκε - μετά από κόπους και βάσανα - στον τοπικό πληθυσμό για γεωργική 
εκμετάλλευση. Η διανομή των κλήρων έγινε το 1928 (1935 οριστική, 1960 
συμπληρωματική - συνολικά 295 μερίδια). Κατά τον Μεσαίωνα, η λίμνη απέκτησε 
το Σλαβικό όνομα Νεζερός, όπως και το χωριό, που διατηρείται ακόμα από τον τοπικό 
πληθυσμό. Το όνομα αυτό συναντάται και σε άλλες περιοχές - υπάρχει με το ίδιο όνομα 
λίμνη κοντά στο Αγρίνιο, τα Νεζεροχώρια στην Αχαΐα, η λίμνη Ζαραβίνα - Νεζερός στα 
Γιάννενα, ο Άγιος Στέφανος - Νεζερός στη Φθιώτιδα κλπ. Η λέξη σημαίνει περιοχή δίπλα 
στο νερό, έλος, λίμνη.   
Ο Ρωμαίος ιστορικός Τίτος Λίβιος κάνει λόγο για το Έλος της Ασκυρίδος, αναφερόμενος 
στα περάσματα, που χρησιμοποιούσαν οι Ρωμαίοι προς τη Θεσσαλία. Η Καλλιπεύκη 
ονομαζόταν και αυτή Νεζερός τυπικά μέχρι το 1927.  
 

Κωδικός οικισμού: 42411001, Παλαιά ονομασία: Νεζερός, Νέα ονομασία: Καλλιπεύκη, 
ΦΕΚ :306/1927, Ημερομηνία μετονομασίας: 4/11/1927 
 
Καλλιπεύκη, είναι το χωριό, που βρίσκεται στον Κάτω Όλυμπο και στα Β.Α. του Ν. 
Λάρισας, σε υψόμετρο 1.054 μ. και περιτριγυρίζεται από πυκνά δάση. 
 

Με το όνομα αυτό είναι γνωστό, από της αρχαιότητος, δάσος εκτεινόμενον εις την 
μεταξύ του Υψηλού και του Κάτω Ολύμπου κοιλάδα, δια της οποίας διερχομένην 
ατραπόν, ηκουλούθησεν το 169 π.Χ. οδεύων προς Μακεδονίαν, ο ύπατος Μάρκιος 
Φίλιππος (Νέο Ελληνικό Λεξικό ΗΛΙΟΥ).  
 
Πρόκειται για τη χαράδρα - πέρασμα ανάμεσα στους δρόμους από Καλλιπεύκη προς 
Πλαταμώνα και από τέλος «Πευκωτού» προς Αγία Τριάδα, θα το έχετε ακούσει και ως 
«Καραβίδα» ή «Καβουρόλακο». Είναι η ίδια διαδρομή, από την οποία πέρασε το 480 
π.Χ. ο Ξέρξης με τα στρατεύματά του και βρέθηκε πίσω από τους Θεσσαλούς, που του 
είχαν στήσει καρτέρι στα Τέμπη (Ηρόδοτος).   
 



Στα ωραία αυτά πευκοδάση οφείλεται και το όνομά της. Το 1998 έπαψε να είναι 
κοινότητα. Σήμερα ανήκει στον Δήμο Τεμπών και στη Δημοτική Ενότητα Γόννων. Μέχρι 
το 1911 το χωριό καθρεφτίζονταν στα νερά της λίμνης Ασκυρίδoς. Τη χρονιά αυτή 
αποξηράνθηκε η λίμνη και έδωσε για καλλιέργεια 5.500 στρέμματα γης. 
Τα τελευταία σαράντα χρόνια συζητείται έντονα η επαναλειτουργία της λίμνης για 
λόγους οικολογικής ισορροπίας, περιβάλλοντος και τουριστικής ανάπτυξης του Κάτω 
Ολύμπου.   
 
Ιστορικά στοιχεία για την Καλλιπεύκη δεν υπάρχουν, παρά μόνο περιγραφές από 
διάφορους περιηγητές και κάποιες ελάχιστες ιστορικές αναφορές (1040 αναφέρεται 
επίσκοπος ο Ιωάννης Ξηρός, έξι χιλιάδες περίπου κάτοικοι επί τουρκοκρατίας και έδρα 
επισκόπου). 
Πρέπει να κατοικούνταν από τα αρχαία χρόνια γιατί ήταν πέρασμα από τη Μακεδονία 
προς τη Θεσσαλία και αντίστροφα. (Σημείωση: Η εναλλακτική της εθνικής οδού θα 
έπρεπε να είναι από Σκοτίνα - Καλλιπεύκη - Γόννοι - Τέμπη, διαδρομή ίσης απόστασης 
και με βελτιωμένη χάραξη του δρόμου, ίσως και συντομότερη).  
 
Δημογραφικά  
Σήμερα η Καλλιπεύκη έχει 120 (150 μάλλον, οι 30 περίπου από αυτούς μένουν αλλού 
αλλά δραστηριοποιούνται στην Καλλιπεύκη) μόνιμους κατοίκους, οι οποίοι 
ασχολούνται με τη γεωργία (σιτάρι, καλαμπόκι, πατάτες, φασόλια, τριφύλλια), την 
κτηνοτροφία (αγελάδες, πρόβατα, κατσίκια) και το δάσος (δασικός συνεταιρισμός - 
υλοτομία). Έχει (2022) μονοθέσιο Δημοτικό Σχολείο με 2 μαθητές, Αγροτικό Ιατρείο, 
που ανήκει στο Κέντρο Υγείας Γόννων και λειτουργεί μια φορά την εβδομάδα, 
Δασονομείο, που έπαψε από καιρό να λειτουργεί.  
O πληθυσμός της… βαίνει διαρκώς μειούμενος!   
 

Πληθυσμός ανά δεκαετία από Στατιστική Υπηρεσία 

Έτος Πληθυσμός Μαθητές Παρατηρήσεις 

1881 1144   

1889 1028   

1907 867   

1920 991   

1928 1188   

1940 1559   

1951 1300 263  

1961 1323 146  

1971 1325 136  

1981 1396 52  

1991 1276 12  

2001 540 10  

2011 317 6 240 * 

2021 211* 2 133** 

 
*πραγματική μέτρηση, «Η Ωραία Καλλιπεύκη» φύλλο 130, Φεβρουάριος, 2010. 
**πραγματική μέτρηση, «Η Ωραία Καλλιπεύκη», φύλλο 157, Δεκέμβριος 2021.  
 
Σημείωση: Κατά τις τελευταίες απογραφές, από  το 1981 και μετά, τα στοιχεία δεν είναι 
πραγματικά, αρκετοί για κάποιους λόγους, απογράφονταν στην Καλλιπεύκη χωρίς να 



είναι κάτοικοι! Αυτό είναι αυταπόδεικτο από τον αριθμό των μαθητών του σχολείου, 
που είναι δυσανάλογος! 
 
Στο χωριό δραστηριοποιείται από το 1979 και ο Μορφωτικός Εκπολιτιστικός Σύλλογος 
Απανταχού Καλλιπευκιωτών «Η ΠΑΤΩΜΕΝΗ», με πλούσιο πολιτιστικό και κοινωνικό 
έργο. Ο σύλλογος αυτός εκδίδει ανελλιπώς από το 1979 και την εφημερίδα  «Η ΩΡΑΙΑ 
ΚΑΛΛΙΠΕΥΚΗ», η οποία, τα τελευταία χρόνια, αναρτάται στο διαδίκτυο και είναι 
διαθέσιμη για όλους, σε όλον τον κόσμο (www.kallipefki.gr). Η Καλλιπεύκη έχει δικά 
της παιδιά παντού. Τα δύσκολα μεταπολεμικά χρόνια ανάγκασαν πάμπολλους 
Καλλιπευκιώτες να αναζητήσουν την τύχη τους σε άλλα μέρη.    
Στο χωριό υπάρχει (;) ξενώνας με 48 κρεβάτια, δυο παντοπωλεία και δυο καφενεία - 
ψησταριές.   
Απέχει 23 χιλιόμετρα από τους Γόννους, 29 από την εθνική οδό (Τέμπη), 58 από τη 
Λάρισα, 17 από την Κρανιά, 17 από τον Παλιό Παντελεήμονα, 26 από τον Πλαταμώνα 
και 14 από την Καρυά. Κάποτε… είχε λεωφορείο και αγοραίο αυτοκίνητο (ΤΑΧΙ).   
 
Την περιοχή διασχίζει το εθνικό μονοπάτι Ο2 (από «Ραψιανιόστρατα», περιμετρικά της 
«λίμνης» προς το χωριό, μέχρι τη «Δέση» κι από εκεί στην Κρανιά) και το ευρωπαϊκό Ε4 
(5.500 χιλ.). Έλατα, οξιές, πεύκα και βαλανιδιές, κατά κύριο λόγο, καλύπτουν χιλιάδες 
στρέμματα, από την άκρη του χωριού μέχρι και τα όρια με το νομό Πιερίας προς τα 
βόρεια, βορειοανατολικά και μέχρι τους Παλιούς Πόρους, την Κρανιά και την Ραψάνη 
ανατολικά (Ν. Λάρισας). Στα ανατολικά του χωριού υψώνεται η Μεταμόρφωση με 1588 
μέτρα υψόμετρο και αποτελεί την ψηλότερη κορυφή του Κάτω Ολύμπου. 
Δυτικά βρίσκεται η κορυφή της Ανάληψης με θάμνους, έλατα και πεύκα και νότια - 
νοτιοδυτικά χιλιόμετρα λόφων με θάμνους και χόρτα (βοσκότοποι).   
 
Φυτά και δένδρα, αγριολούλουδα και θάμνοι καλύπτουν τα πάντα. Η ποικιλία τους 
είναι τεράστια. Ξεχωριστή είναι η παρουσία των «λουλουδιών του Χριστού» (δάφνη η 
blagayanna), των «λουλουδιών του Μάη» (άγριος νάρκισσος) και του κόκκινου κρίνου 
(λείριον το χαλκηδονικό). Ζώα και πουλιά όλων των ειδών ζουν στην περιοχή, όλες τις 
εποχές του χρόνου, όπως λαγοί, αγριογούρουνα, ζαρκάδια, σπουργίτια, κοτσύφια,  
γεράκια...      
Χώροι αναψυχής, όπως η Αγία Τριάδα, η Πατωμένη, τα «Νοσοκομεία», η λίμνη του 
«Κατή» και το «Λιβαδάκι», ευχαριστούν κάθε επισκέπτη.  
Γήπεδα ποδοσφαίρου και μπάσκετ, παιδικές χαρές και αλάνες ικανοποιούν τις ανάγκες 
των παιδιών και των νέων (χωρίς φυσικά να έχουν τις ανάλογες προδιαγραφές).  
Τα τελευταία χρόνια, η Καλλιπεύκη δέχεται πολλούς επισκέπτες για αιωροπτερισμό 
(διαθέτει πρόχειρη πίστα στην κορυφή της Ανάληψης), ορεινή ποδηλασία, ορειβασία 
και συναντήσεις φίλων του αλόγου.  
 
Οι επισκέπτες, που θα έρθουν στην Καλλιπεύκη, θα βρεθούν μπροστά σε ένα θαυμάσιο 
τοπίο, που δεν έχει να ζηλέψει τίποτε από τις φημισμένες ελβετικές Άλπεις! Το δάσος 
της αποτελεί τεράστιο πάρκο με μονοπάτια, δασικούς δρόμους, γάργαρα νερά και 
διάσπαρτα εξωκλήσια (8) - (+4 ναοί εντός οικισμού) στις πλαγιές και στα ξέφωτα. Στην 
πλακόστρωτη πλατεία του χωριού και κάτω από τα θεόρατα πλατάνια (φυτεύτηκαν το 
1955), μπορεί ο καθένας να απολαύσει καφέ, τσίπουρο και φαγητό και να επισκεφτεί 
την πετρόκτιστη εκκλησία του Αγίου Θεοδώρου του Στρατηλάτη (1911).  

http://www.kallipefki.gr/


Από το 1996 λειτουργεί στην Καλλιπεύκη η κατασκήνωση των προσκόπων Λάρισας, στο 
Διεθνές Κατασκηνωτικό Κέντρο «ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ».   
 
Το καλοκαίρι η θερμοκρασία δεν ξεπερνά τους 31-32 βαθμούς και το χειμώνα το κρύο 
δεν είναι ιδιαίτερα τσουχτερό. Τους χειμώνες, τα βουνά γύρω από την Καλλιπεύκη 
καλύπτονται με χιόνια και σχεδόν πάντα και το χωριό. Ο δρόμος δεν  κλείνει ποτέ, παρά 
μόνο αν ο χειμώνας είναι πολύ βαρύς ή αν «πιάσει» χιόνι στον κάμπο, υπάρχει 
πιθανότητα να μείνει το χωριό για μια ή δυο μέρες αποκλεισμένο. 
 
«…Μια στενή πεδιάδα, που πλαισιώνεται από τη θάλασσα και τον Όλυμπο είναι το 
πρώτο τοπίο που αντικρίζει κανείς. Τα υψώματα του βουνού είναι καμπυλωμένα και οι 
κορυφές μόλις ξεπερνούν τα 1500 μέτρα… Ακόμη λίγο προς τα δυτικά σε υψόμετρο 
1000 μέτρα ήταν ως τη δεκαετία του 1920 μια σχεδόν ολοστρόγγυλη λίμνη, η Ασκουρίς. 
Μολονότι αποξηραμένη σήμερα, είναι σαφής η θέση της, αφού περιβάλλεται από 
υψώματα. Στις όχθες της είχαν βρεθεί λίθινοι πέλεκεις και δίσκοι από οφίτη. Το 
σημαντικότερο, όμως, από τα ευρήματα της περιοχής είναι ένα ασημένιο αγαλματίδιο, 
που βρίσκεται σήμερα στο ΑSΗΜΟLΕΑΝ MUSEUM (www.ashmolean.org) της 
Οξφόρδης: εικονίζει έναν άνδρα σε έντονο διασκελισμό, με υψωμένο το δεξί χέρι, όπως 
αργότερα ο Δίας, που εκτοξεύει τον κεραυνό. Το ειδώλιο αυτό χρονολογείται στην 
εποχή του χαλκού και είναι η παλιότερη ένδειξη για λατρεία στον Όλυμπο…»  
Δημ. Παντερμανλής, ΟΛΥΜΠΟΣ Η ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΩΝ ΘΕΩΝ, έκδοση Πιερική  Αναπτυξιακή   
 

Η Καλλιπεύκη επιγραμματικά είναι:  
 

Η περιοχή, που ευνοήθηκε από τη φύση και αγνοήθηκε από τον άνθρωπο 
 
 

  



Πρόταση επανασύστασης - επαναλειτουργίας  
της λίμνης Καλλιπεύκης - Ασκουρίδας 

 
Εισαγωγή 
Η επανασύσταση - επαναλειτουργία της λίμνης Ασκουρίδας, ζητιέται τα τελευταία 
σαράντα χρόνια έως και έντονα. Αρκετοί «πολιτικοί» (δήμαρχοι, νομάρχες, βουλευτές 
και υπουργοί), είπαν πως θα ήθελαν να συνδέσουν το όνομά τους με την 
επαναλειτουργία της λίμνης…  
Ουσιαστικότερη όλων - χωρίς αποτέλεσμα φυσικά - ήταν η προσπάθεια από το 2005 
μέχρι το 2007, την οποία ξεκίνησε ο Δήμος, η Περιφέρεια και το ΕΚΒΥ (Μουσείο 
Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας - Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων Υγροτόπων - 
www.ekby.gr/ekby/el), με την ίδια την Νίκη Γουλανδρή (1925-2019) να ηγείται της 
προσπάθειας. Η ίδια επισκέφτηκε την Καλλιπεύκη και εκτός από τη λίμνη είδε και την 
ευρύτερη περιοχή. Ακολούθησαν κάποιες μελέτες, ξοδεύτηκαν κάποια χρήματα και… 
πέρασε ο καιρός… Ήρθε η οικονομική κρίση… και το θέμα παράπεσε.  
Ο πρώην δήμαρχος, Κώστας Κολλάτος, καθώς και ο νυν, Γιώργος Μανόλης, το… έχουν 
στη σκέψη τους!  
Θα μπορούσε, όμως, σήμερα η «λίμνη» αυτή να επαναλειτουργήσει; Η απάντηση - 
επιπόλαια και χωρίς τεκμηρίωση - είναι «Ναι»! Και είναι απόλυτα λογική και 
φυσιολογική! Πρώτα γιατί κάποτε ήταν - άσχετα αν δεν ξέρουμε ακριβώς τι και πως - 
και δεύτερον συνεχίζει να είναι μια φυσική λεκάνη, που σημαίνει πως αν σταματήσει η 
έξοδος των νερών θα… γεμίσει! Κάθε τι από μια έκταση και πάνω, εφόσον έχει νερό 
όλο τον χρόνο… είναι λίμνη!  
Όμως, θα μπορούσε πράγματι να γίνει; θα φτάνουν ή δεν φτάνουν τα νερά, θα είναι 
λίμνη, θα είναι έλος, θα είναι ένας υπέροχος βιότοπος ή μια κάπως «τεχνητή» με 
εκβάθυνση;… Είναι άλλοι αρμόδιοι και ειδικοί να απαντήσουν… Μελέτες, που έγιναν 
στο παρελθόν, λένε πως ναι, με τελευταία αυτή του ΕΚΒΥ (Ελληνικό Κέντρο Υγροτόπων 
Βιοτόπων), η οποία κατέληγε σε δυο προτάσεις:  

 Ύψος ελεύθερης στάθμης νερού στα 1000 μέτρα, μέγιστο βάθος 10 μέτρα, με 
έκταση 4.500 στρέμματα και  

 Ύψος ελεύθερης στάθμης νερού στα 998, μέγιστο βάθος 8 μέτρα, με έκταση 
3.500 στρέμματα 

με προτεινόμενη την πρώτη!   
 
Παρένθεση  
Λίμνη του Κατή! Όλοι τη γνωρίζετε, την έχετε επισκεφθεί ή ακούσατε γι’ αυτήν ή είδατε 
φωτογραφίες… Φυσικά και δεν είναι λίμνη! Ένας μικρός ταμιευτήρας νερού είναι, που 
έγινε - βοηθούσε η διαμόρφωση του εδάφους - σε φυσική λεκάνη από τις τρεις 
πλευρές, για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών. Μια «μπάρα», που το μέγεθός της το 
χειμώνα δεν ξεπερνάει τα 17 στρέμματα, που βρίσκεται στην «άκρη του πουθενά», 
δέκα χιλιόμετρα χωματόδρομος από το ένα σημείο πρόσβασης και δώδεκα από το άλλο 
και… έχει επισκέπτες όλες τις εποχές του χρόνου!   
 
…Αφήστε την φαντασία σας να οργιάσει… σκεπτόμενοι την Ασκουρίδα!  
 
Θα μπορούσε να συσταθεί και πάλι; Θα μπορούσε να λειτουργήσει και πάλι; Θα 
ωφελούσε όχι μόνο την Καλλιπεύκη και την ευρύτερη περιοχή, από Λεπτοκαρυά μέχρι 
Λάρισα και την Ελλάδα ολόκληρη ακόμα; Μια λίμνη, που θα βρίσκεται δίπλα στον 
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Όλυμπο, στη σκιά του, στα 1000 μέτρα υψόμετρο, μια ανάσα από την εθνική οδό, μια 
σπιθαμή από τη θάλασσα και δυο από τον κάμπο, 27 χιλιόμετρα από Πλαταμώνα, 29 
από Τέμπη, 58 από Λάρισα, 138 από Θεσσαλονίκη;… 
Συμφέρει; Ας απαντήσει η καθεμιά και ο καθένας μόνη - μόνος… αλλά πριν φτάσετε 
στην απάντηση, σκεφτείτε… μια αργία στον Παλιό Παντελεήμονα!      
 
Συμφέρει λοιπόν τους πάντες και τα πάντα! Και θα δούμε λίγο παρακάτω αυτά τα 
συμφέροντα… Η λίμνη αυτή κάποια στιγμή θα γίνει! Το ζητούμενο είναι αν θα γίνει από 
επιλογή ή από ανάγκη!  
Και αμέσως τίθεται το θέμα του κόστους… Πολλά χρήματα, μεγάλη δαπάνη! Πόσα 
πολλά; Να θυμίσω εδώ - έτσι για να έχουμε στον νου μας μια τάξη μεγέθους, ένα μέτρο 
σύγκρισης - πως το κόστος της εθνικής οδού, το μέσο κόστος, ήταν 6 εκατομμύρια € το 
χιλιόμετρο! Πόσα χιλιόμετρα τέτοιας οδού θα χρειαστούν για την επανασύσταση - 
επαναλειτουργία της λίμνης; Πόσα; Πέντε, εφτά, δέκα; Πόσο μεγάλο είναι αυτό το ποσό 
μπροστά στα οφέλη που θα προκύψουν; (είναι το 1/4500 του κρατικού 
προϋπολογισμού).  
Να σημειώσουμε πως η περιοχή δεν επηρεάζει προστατευόμενες περιοχές (NATURA) 
γιατί βρίσκεται έξω από αυτές!    
  
 

 
  



Πρόταση 
 

Προτεινόμενες δεσμευτικές ενέργειες για το μέγιστο δυνατό αποτέλεσμα 
 

Α. Απαλλοτρίωση - αποζημίωση 
Απαλλοτρίωση της έκτασης, που πρόκειται να δεσμευθεί για τη λίμνη, το μέγεθος και 
η μορφή θα έχει ήδη αποφασισθεί εκ των προτέρων, όποτε και οι εκτάσεις προς  
απαλλοτρίωση θα είναι ανάλογες. Θα χρησιμοποιηθούν οι υπάρχουσες μελέτες ή θα 
εκπονηθούν άλλες. Υποθέτουμε πως θα αποφασισθεί το μέγιστο δυνατό της λίμνης, 
δηλαδή 4.500 στρέμματα, ενδεχομένως και περισσότερα, που θα χρειαστούν ως 
λεκάνη υπερχείλισης ή για μετατόπιση δρόμων και άλλων έργων υποδομής. Και 
εφόσον μιλάμε θεωρητικά, ας δεχθούμε το μέγιστο των 5.000 στρεμμάτων! 
Αποζημίωση 2.000 € ανά στρέμμα.  
Κόστος αποζημίωσης απαλλοτριώσεων: 10.000.000 € 
          

Β. Χωροταξική μελέτη 
Ταυτόχρονα και μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία της απαλλοτρίωσης και των 
αρχικών αποζημιώσεων, γίνεται η χωροταξική μελέτη της ευρύτερης περιοχής της 
Καλλιπεύκης και θα αφορά σε όλες τις εκτάσεις περιμετρικά, που έχουν οπτική επαφή 
με τη λίμνη, η οποία μελέτη, πρέπει να είναι απόλυτα δεσμευτική, τουλάχιστον για τα 
επόμενα πενήντα χρόνια, τα οποία θα μετρούν, από το πέρας όλων των διαδικασιών 
και όλων των έργων, που θα απαιτηθούν, από τη στιγμή δηλαδή των εγκαινίων της 
λίμνης και της νέας περιοχής! Γιατί ουσιαστικά θα πρόκειται για μια νέα περιοχή!  
Η μελέτη αυτή, θα ορίζει:  

 Τα όρια του υπάρχοντος οικισμού και την πρόβλεψη επέκτασής του, αν 
εκτιμηθεί πως θα χρειαστεί. 

 Τις περιοχές, που είναι και θα παραμείνουν δάση. 
 Τις περιοχές, που είναι και θα παραμείνουν βοσκότοποι. 
 Τις περιοχές, που είναι και θα παραμείνουν θαμνοσκεπείς.   
 Τις περιοχές, που είναι και θα παραμείνουν καλλιεργήσιμες. 
 Τις περιοχές, που θα είναι εν δυνάμει σημεία και χώροι υπερχείλισης, και τέλος  
 Τις περιοχές, που θα είναι εν δυνάμει οικιστικές (πχ Σβάρνα, Πέτρα).  

Αυτό σημαίνει, πως όταν τελειώσουν οι διαδικασίες, κανένας μα κανένας δεν θα 
μπορεί να χτίσει τίποτα, παρά μόνο εντός των ορίων του υπάρχοντος οικισμού και των 
περιοχών, που έχουν χαρακτηρισθεί εν δυνάμει οικιστικές!  
Η πρόταση αυτή δεν έχει πρόθεση να αδικήσει κανέναν! Όλοι οι ιδιοκτήτες των 
εκτάσεων, που απαλλοτριώθηκαν, πρέπει να είναι το ίδιο - αναλογικά είναι το σωστό - 
κερδισμένοι ή χαμένοι! Ναι, θεωρητικά υπάρχει και αυτή ως πιθανότητα, ακόμα κι αν 
είναι εντελώς μα εντελώς απίθανη!  
Κόστος μελέτης: 1.000.000 € 
 

Γ. Αποζημίωση επενδυμένων κεφαλαίων 
Ως επενδυμένα κεφάλαια θα λογίζονται όλα εκείνα, που ο κάθε παραγωγός ή 
αυτοαπασχολούμενος έχει επενδύσει, για να γίνεται η δουλειά του καλύτερα, πιο 
αποδοτική και πιο εύκολη. Η αποζημίωση αυτή θα αφορά σε όσους οι εκτάσεις τους 
απαλλοτριώνονται και θα επιλέξουν, μετά τη διαδικασία της  ολοκλήρωσης των έργων 
υποδομής και της έναρξης της λειτουργίας της λίμνης, να αλλάξουν επαγγελματική 
δραστηριότητα. Ενδέχεται κάποιοι να θέλουν να παραμείνουν αγρότες - θα υπάρχουν 
αρκετές εκτάσεις για καλλιέργεια - αυτοί φυσικά δεν θα αποζημιωθούν για τα 
επενδυμένα κεφάλαιά τους αφού θα συνεχίσουν να τα χρησιμοποιούν. Η αποζημίωση 



αυτή ορίζεται στα δύο τρίτα της αντικειμενικής (τρέχουσας) αξίας, πχ. αν ένα τρακτέρ 
μπορεί να πουληθεί τη στιγμή εκείνη… 9.000€ αποζημιώνεται για 6.000€! Εύλογα θα 
αναρωτηθείτε γιατί να υπάρχει το ποσό της αποζημίωσης και μάλιστα μειωμένο κατά 
ένα τρίτο; Απλά γιατί η αποζημίωση αυτή θα είναι για το σύνολο του υπενδεδυμένου 
κεφαλαίου, που δεν έχει να κάνει μόνο με το τρακτέρ, αλλά με όλα όσα έχει επενδύσει 
ο καθένας και αυτά θα είναι μέσα, εργαλεία υλικά κτίσματα, εγκαταστάσεις.  
Κόστος αποζημίωσης επενδυμένου κεφαλαίου: 2.000.000 €  
 

Δ. Εταιρεία Λαϊκής Βάσης (συνεταιρισμός ή ΚΟΙΝΣΕΠ)   
Δημιουργείται Εταιρία Λαϊκής Βάσης - με μορφή που οι ειδικοί θα προτείνουν - η οποία 
μπορεί να είναι ΑΕ, συνεταιρισμός ή ΚΟΙΝΣΕΠ και η οποία θα λάβει ως «προίκα», θα 
διαχειριστεί, θα έχει ως εταιρικό κεφάλαιο (έναρξης - εκκίνησης) όλα τα μηχανήματα 
και εργαλεία, όλα τα κινητά αντικείμενα, που αναφέραμε παραπάνω, που θα 
αποζημιωθούν στα δύο τρίτα της αντικειμενικής τους αξίας, η οποία θα τα αξιοποιήσει 
για να δημιουργήσει το δικό της κεφάλαιο. Η εταιρία αυτή θα είναι μη κερδοσκοπική 
και στόχο και σκοπό θα έχει τη δημιουργία θέσεων εργασίας, δημιουργώντας από το 
ξεκίνημά της θέσεις εργασίας για τα ίδια τα μέλη.  Μέλη αυτής της εταιρίας, στην αρχή, 
θα είναι όλες και όλοι - αναλογικά - που θα συμμετέχουν στη διαδικασία των 
απαλλοτριώσεων - αποζημιώσεων. Ταυτόχρονα, της παραχωρείται ως δωρεά, έκταση 
από τις εν δυνάμει οικιστικές περιοχές ή από παραχώρηση δασικής ή θαμνώδους 
έκτασης από το κράτος - Δασαρχείο, μόνο για χρήση, διάρκειας πενήντα χρόνων 
τουλάχιστον και με τους ανάλογους όρους (πχ Πατωμένη, Τρίγωνο Καραβίδας, 
Νταμύλη), όπου θα μπορεί να αρχίσει κάποια δραστηριότητα στη «νέα», στην «μετά» 
λίμνης εποχή (επιγραμματικά: πάρκο φυσικής ιστορίας, λαογραφικό μουσείο, ιστορικό 
μουσείο, μουσείο δάσους, εστιατόριο, ξενώνας, ορειβατικά μονοπάτια, αθλοπαιδιές). 
Όσες και όσοι από τα μέλη της θελήσουν να αποχωρήσουν (ηλικιωμένοι, ξενιτεμένοι, 
κάτοικοι άλλων περιοχών), να μπορούν να το κάνουν λαμβάνοντας το αντίτιμο του 
μερίδιό τους.  
Κόστος ίδρυσης εταιρίας: 10.000 €      
 

Ε. Αποζημίωση απώλειας εισοδημάτων  
Ο ενεργός πληθυσμός, οι άνθρωποι, που απασχολούνται στη λίμνη, από την 
απαλλοτρίωση και μετά, θα έχουν απώλεια εισοδημάτων. Αυτοί να αποζημιωθούν - να 
αποζημιώνονται ως εξής: Με υπεύθυνη δήλωσή τους, η οποία θα ελεγχθεί ως προς του 
λόγου το αληθές από πενταμελή επιτροπή (πχ. πρόεδρος τοπικού συμβουλίου, 
αγρότης, κτηνοτρόφος, υπάλληλος διεύθυνσης γεωργίας, έγκριτος δημοσιογράφος), 
θα δηλώσουν τον μέσο όρο των εισοδημάτων τους της τελευταίας πενταετίας, 
διαδικασία, που θα είναι έξω από ελεγκτικούς μηχανισμούς, εφορίες κλπ. Αφού 
ολοκληρωθεί η διαδικασία και από την παύση της δραστηριότητας, θα λαμβάνουν 
αυτήν την ετήσια αποζημίωση, μέχρι τη συμπλήρωση των 67 ετών, που είναι η ηλικία 
συνταξιοδότησης. Αν ο ή η σύζυγος είναι μικρότερος - μικρότερη θα λαμβάνει το μισό 
της αποζημίωσης μέχρι να συνταξιοδοτηθεί και αυτός - αυτή.  
Παράδειγμα: Κάποιος δηλώνει μέσο όρο καθαρών εσόδων της τελευταίας πενταετίας 
15.000€ ανά έτος. Γίνεται ο έλεγχος από την πενταμελή επιτροπή και αποφαίνεται πως 
η δήλωση είναι αληθής. Κάποιος άλλος, δηλώνει 20.000€ και η επιτροπή εκτιμά πως το 
δηλωμένο ποσό είναι σαφώς μεγαλύτερο. Τον καλεί για διόρθωση και το νέο πλέον 
δηλωμένο ποσό είναι 17.000€, όσο έχει εκτιμήσει η επιτροπή. Τα ποσά αυτά είναι πολύ 
εύκολο να υπολογισθούν, είναι μετρημένα κουκιά, τόσα χωράφια, τόση παραγωγή, 
τόσα έξοδα, τόσο υπόλοιπο! Να σημειώσουμε εδώ πως δεν είναι απαραίτητο να 



μπούμε στη διαδικασία των λεπτομερειών και πως το κράτος δεν θα ζημιωθεί, αν 
κάποιου τα εισοδήματα ήταν 14.500€ και θα λαμβάνει 15.000€ ως αποζημίωση. 
Εξάλλου πρόκειται για 30 - 40 οικογένειες! Ίσως και λιγότερες γιατί κάποιες θα 
επιλέξουν να συνεχίσουν τις αγροτικές δρατηριότητες.    
Με τη διαδικασία αυτή, μεταφέρουμε μέρος του κόστους των αποζημιώσεων σε 
κάποιο βάθος χρόνου.   
Κόστος απώλειας εισοδημάτων: 1.000.000 € 
 

ΣΤ. Εκπαίδευση 
Κάποιες - κάποιοι, μετά την όλη διαδικασία, ενδέχεται να αναγκαστούν να αλλάξουν 
εργασία - επάγγελμα ή ενδέχεται να το επιλέξουν. Από τη στιγμή της οριστικής 
απόφασης για την επανασύσταση - επαναλειτουργία της λίμνης μέχρι την ολοκλήρωση, 
θα υπάρχει και ο ανάλογος χρόνος! Και αν όλα πάνε κατ’ ευχήν, αυτός ο χρόνος δεν 
μπορεί να είναι μικρότερος από 5-6 έτη. Μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα, αυτοί που 
θα αναγκαστούν ή θα επιλέξουν να αλλάξουν δουλειά - επάγγελμα, θα επιδοτηθούν με 
ανάλογο ποσό από το κράτος, που θα καλύπτει τουλάχιστον δύο έτη σπουδών ή 
μαθητείας. Η επιδότηση αυτή να δοθεί σε δύο δόσεις. Μία με την προσκόμιση της 
βεβαίωσης σπουδών (πτυχίου) και μία με τη βεβαίωση του εργοδότη πρακτικής 
άσκησης, τουλάχιστον έξι μηνών, τόση δηλαδή όση ισχύει και για τους σπουδαστές των 
σχολών μαθητείας, ΙΕΚ, ΑΤΕΙ. Η βεβαίωση αυτή θα συνοδεύεται και από τα ανάλογα 
δικαιολογητικά, ασφάλιση - αμοιβή. 
Η παράμετρος αυτή είναι ιδιαίτερα σημαντική! Δεν είμαστε όλοι για όλες τις δουλειές! 
Και δεν πρέπει να μας διαφεύγει, πως η παροχή υπηρεσιών και μάλιστα στον τουρισμό 
ή στις διαπροσωπικές σχέσεις, δεν είναι εύκολη δουλειά! Κι όπως λέει ο λαός: Δεν 
κάνουν όλες οι μέλισσες μέλι!  
Κόστος εκπαίδευσης: 400.000 €            
                                

Ζ. Αναδασμός 
Ταυτόχρονα με τα παραπάνω και ακριβώς μετά τη χωροταξική μελέτη, πρέπει να 
ακολουθήσει αναδασμός όλων των καλλιεργήσιμων εκτάσεων, αυτών που έχουν 
οπτική επαφή με τη «λίμνη», αυτών που περιλαμβάνονται στη χωροταξική μελέτη 
(περίπου 3.500 στρέμματα). Τα οφέλη του αναδασμού είναι σε όλους γνωστά! Σήμερα 
δε, που τα κόστη όλων των καλλιεργειών αυξάνονται, επιβάλλεται!  Πρέπει όλα τα 
αγροτεμάχια να μεγαλώσουν όσο γίνεται περισσότερο, για να έχουν ως καλλιέργειες 
το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Ταυτόχρονα - αν δεν έχει γίνει μέχρι τότε - να 
αποκτήσουν όλα τα προϊόντα το σήμα ΠΟΠ (προϊόν ονομασίας προέλευσης). Πατάτες 
και φασόλια Καλλιπεύκης, ενδεχομένως και μήλα, η περιοχή φαίνεται να ευνοεί 
κάποιες ποικιλίες (υπάρχουν περιβόλια, που έχουν εγκαταλειφθεί, οι μηλιές, όμως, 
εντελώς απεριποίητες συνεχίζουν να παράγουν).  
Κόστος αναδασμού: 500.000 €  
 

Η. Οικιστικές περιοχές - σχέδια - μορφή 
Στον υπάρχοντα οικισμό και στην επέκτασή του αν αυτό αποφασισθεί, οι ιδιοκτησίες 
παραμένουν ως έχουν. Πρέπει δε στον οικισμό να διορθωθούν όσα διορθώνονται 
(σπίτια, δρόμοι, δρομάκια, ελεύθεροι χώροι)! Να γίνει οικιστικό σχέδιο, που δεν 
υπάρχει και να επεκταθεί η δημιουργία υποδομών στις μη οικοδομημένες περιοχές, 
που βρίσκονται εντός του.     
Στις εν δυνάμει οικιστικές περιοχές και αφού αφαιρεθούν οι κοινόχρηστοι χώροι 
(πεζοδρόμια, δρόμοι, πλατείες, πάρκα, παιδικές χαρές, χώροι άθλησης, χώροι 



λατρείας, χώροι υπηρεσιών οικισμού) ιδιοκτήτες θα είναι όλοι όσοι έχουν αποζημιωθεί 
για τα απαλλοτριωμένα χωράφια της λίμνης. Όλοι και αναλογικά. Πχ αυτός που είχε 50 
στρέμματα στα χωράφια της λίμνης, λαμβάνει 5 στρέμματα, αυτός που είχε 12 
στέμματα λαμβάνει 1,2 στρέμματα, σε δημόσια κλήρωση, η οποία θα γίνει μια 
συγκεκριμένη χρονική στιγμή, παρουσία όλων των ενδιαφερομένων και όσων 
χρειάζονται για να διασφαλιστεί το δίκαιο και η απόλυτη διαφάνεια. Το παράδειγμα 
είναι εντελώς θεωρητικό και υποθετικό. Οι αναλογίες θα βρεθούν στην ώρα τους.  
Αμέσως αρχίζουν τα έργα υποδομής. Όλα με βάση τον σχεδιασμό, που έχει ήδη 
προαποφασισθεί και μελετηθεί και από κοινωνική άποψη (κοινωνικοποίηση). Δρόμοι, 
ύδρευση, αποχέτευση, ρεύμα ή αέριο (υπογείως) και φυσικά στο μέτρο του δυνατού 
ενεργειακή αυτονομία. Και ταυτόχρονα αρχίζει και η οικοδόμηση.  
Ενδέχεται, με την απόλυτα αναλογική διανομή, κάποια μερίδια να είναι πολύ μικρά. 
Αυτά δεν θα έχουν την δυνατότητα να οικοδομηθούν παρά μόνο σε συνεργασία με το 
διπλανό, το γειτονικό. Αυτά θα διανεμηθούν με δεύτερη κλήρωση για να είναι όλα σε 
έναν ευρύτερο χώρο, να είναι εύκολη η συνένωσή τους. Η μελέτη θα προβλέπει το 
ελάχιστο μέγεθος του άρτιου και οικοδομήσιμου οικοπέδου (πχ 350 τμ) καθώς και τον 
συντελεστή δόμησης (πχ 35% της επιφάνειας του οικοπέδου)    
Οικιστικές - οικοδομικές προτάσεις: Όλα τα κτίσματα θα ακολουθούν την ίδια οικιστική 
- οικοδομική γραμμή στην πρόσοψη.  Όλα τα κτίσματα θα έχουν αυλή. Όλα τα κτίσματα 
θα έχουν κήπο. Όλα τα κτίσματα θα έχουν χώρους στάθμευσης, ανάλογα με το μέγεθός 
τους. Αυτό θα μπορούσε να ορισθεί στη μια θέση στάθμευσης ανά 30 τμ κτίσματος. 
Όλα τα κτίσματα θα είναι ισόγεια με υπόγειο ή διώροφα με υπόγειο (το υπόγειο δεν 
θα είναι υποχρεωτικό). Όλα τα κτίσματα θα είναι μιας μορφής εξωτερικά από τις 5-6 
προτάσεις, που θα προβλέπει η μελέτη για κάθε γειτονιά και… μάλλον δίδυμα και 
συμμετρικά αντίθετα, όλα με υλικά που δένουν με το περιβάλλον (πέτρα - ξύλο).   Οι 
κεντρικοί δρόμοι θα έχουν πράσινο, δεντροστοιχία (δέντρα της ευρύτερης περιοχής), 
πεζοδρόμιο και ανάλογο πλάτος, με σημεία περιορισμού ταχύτητας οχημάτων 
(υπερυψωμένη άσφαλτος 5-6 μέτρων). Και…  
Γιατί όλα αυτά;  
Για να γίνει ένας οικισμός λειτουργικός και όμορφος, να δένει απόλυτα με το 
περιβάλλον και να τιμά την ιστορία, τη μυθολογία και τη γη που τον φιλοξενεί! Να είναι 
ένας οικισμός πανελλήνιο, πανευρωπαϊκό, παγκόσμιο πρότυπο! Ο χώρος, όπου θα 
βρίσκεται είναι παγκόσμια γνωστός! Παγκόσμια σεβαστός και επιθυμία πολλών, 
πάμπολων απ’ όλα τα μήκη και πλάτη της γης να τον επισκεφτούν! Στο κέντρο της 
Ελλάδας! Στη σκιά της κατοικίας των θεών, που ενέπνευσαν τον ελληνικό πολιτισμό, 
που διά του ρωμαϊκού είναι σήμερα παγκόσμιος! Κι αυτό, για τον απλούστατο λόγο! 
Γιατί αυτοί οι Έλληνες, οι πρόγονοί μας, πρώτοι σ’ όλον τον τότε γνωστό κόσμο… 
απάντησαν σε κάθε γιατί! (αίτιο - αιτιατό).     
Κόστος υποδομών: 5.000.000 € 
 

Σημείωση 1: Οι εν δυνάμει οικιστικές περιοχές, ενδέχεται να είναι και σε ιδιοκτησίες 
πέριξ της λίμνης. Απαλλοτριώνονται και αυτές (θα προσμετρηθούν στα 4,5 ή 5 χιλιάδες 
στρέμματα)! Οι ιδιοκτήτες τους θα λάβουν την ίδια αποζημίωση με τους άλλους. Αυτή 
είναι βασική προϋπόθεση, η οποία και επιτρέπει όλους να ευνοηθούν ή να αδικηθούν 
το ίδιο!   
 

Σημείωση 2: Από τις εν δυνάμει οικιστικές περιοχές, καλό είναι να διατεθεί σε ιδιώτες 
επαγγελματίες ή επιχειρήσεις τουριστικών δραστηριοτήτων, ανάλογη έκταση (π.χ. 20 
στρέμματα) και σε συμβολικό τίμημα (π.χ. 2000 € ανά στρέμμα ή με ανοιχτό 



πλειοδοτικό διαγωνισμό), για τη δημιουργία διαφορετικών επιχειρήσεων (π.χ. 5-8 που 
θα μπορούσαν να είναι εστιατόριο, μικρό ξενοδοχείο, ξενώνας, σπορ του νερού και του 
βουνού) και οι οποίες θα αποτελέσουν το παράδειγμα προς μίμηση από τους ντόπιους.          
 

Θ. Επενδύσεις  
Α. Συνεταιρισμός ή Εταιρία Λαϊκής Βάσης (ΑΕ) ή Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση 
θα μπορούσε να έχει πολλές και ενδιαφέρουσες δραστηριότητες, αλλά σε μη 
κερδοσκοπική βάση με μόνη προτεραιότητα τη δημιουργία θέσεων εργασίας για τα 
ίδια τα μέλη. Είναι αυτονόητο πως θέσεις, που απαιτούν γνώσεις ή ειδίκευση και δεν 
υπάρχουν στα μέλη, θα καταλαμβάνονται από μη μέλη.   
Β. Ο καθένας, που θα ήθελε να δραστηριοποιηθεί επιχειρηματικά με τα κεφάλαια, που 
ήδη έχει ή απέκτησε από τις αποζημιώσεις, θα αποκτά από την σε βάθος χρόνου 
αποζημίωση απώλειας εισοδήματος… χωρίς να χρειαστεί να πουλήσει από τη γη του 
πέριξ της λίμνης!  
Φτάνουν αυτά; Ενδέχεται ναι! Αν, όμως, όχι… υπάρχουν τα δάνεια. Οι τράπεζες 
ευχαρίστως θα χρηματοδοτούσαν τέτοιες επενδύσεις (ανεξάρτητα πως θα τα 
διαχειριστεί ο επιχειρηματίας…  η τράπεζα στην αποτυχία του… θα είναι ιδιαίτερα 
ωφελημένη! Όμως, για να αποτύχει κάποιος επιχειρηματίας σε ένα τέτοιο φυσικό 
περιβάλλον και με τέτοιες προϋποθέσεις θα πρέπει να έρθουν τα πάνω κάτω!). Κάθε 
επιχείρηση σ’ αυτόν τον τόπο και με αυτές τις προδιαγραφές - προϋποθέσεις είναι… 
καταδικασμένη στην επιτυχία!   
Παράδειγμα επιχείρησης (αυθαίρετα και υποθετικά αλλά εντελώς ρεαλιστικά):   

Απαλλοτρίωση: 35.000€ 
Αποζημίωση επενδυμένων κεφαλαίων: 60.000€ 
Αποζημίωση απώλειας εισοδήματος: 15.000€ (επί Χ χρόνια) 
Δάνειο (αν… με υποθήκη το ακίνητο και αποπληρωμή με την αποζημίωση της 
απώλειας εισοδήματος): 50.000€ 

Σύνολο: 160.000€  
Γίνεται μια μικρή οικογενειακή επιχείρηση μ’ αυτό το ποσό; Πιθανότατα ναι!   
  

Δαπάνη επανασύστασης - επαναλειτουργίας  
λίμνης Καλλιπεύκης - Ασκουρίδας 

 

Α/Α Είδος δαπάνης Ποσό Παρατηρήσεις 

1 Απαλλοτρίωση 10.000.000  

2 Χωροταξική μελέτη  1.000.000  

3 Αποζημίωση επενδύσεων  2.000.000  

4 Εταιρία λαϊκής βάσης    10.000 Ίδια κεφάλαια 

5 Αποζημίωση απώλειας εισοδημάτων 1.000.000 Σε βάθος χρόνου 

6 Εκπαίδευση  400.000 » 

7 Αναδασμός 500.000  

8 Μελέτη οικιστική (μορφή έκταση, μέγεθος) 1.000.000  

9 Υποδομές οικισμού  5.000.000  

10 Υποδομές ευρύτερης περιοχής  5.000.000  

11 Διάφορα 1.000.000  

 Σύνολο (ποσά σε €)  26.910.000  

 
Σημείωση: Τα ποσά (όπου αναφέρονται) είναι εντελώς αυθαίρετα και υποθετικά! 
Υπάρχουν ειδικοί, που μπορούν να τα προσδιορίσουν με ακρίβεια.   



Συμπεράσματα - Οφέλη 
 
Αύξηση αγροτική παραγωγής στις εναπομείνασες εκτάσεις (αρδεύσεις). 
Βελτίωση του βιοτικού και οικονομικού επιπέδου των κατοίκων και των κατοίκων της 
ευρύτερης περιοχής.  
Ανάδειξη των τοπικών πόρων και των προϊόντων (ΠΟΠ).   
Αναψυχή - ενεργητική και παθητική - τουριστικές δραστηριότητες κάθε μορφής. 
Αθλητισμός (ποδοσφαιρικές ομάδες, προετοιμασία αθλητών ολυμπιακών αγώνων -
δραστηριότητες νερού - κωπηλασία).  
Ενέργεια (αύξηση υδροηλεκτρικής παραγωγής).   
Αύξηση πληθυσμού. 
Πολιτιστική κληρονομιά, αναβίωση δραστηριοτήτων που χάθηκαν (πχ ψάρεμα).  
Ενδυνάμωση του επιστημονικού ενδιαφέροντος, εκπαιδευτική αξία, εκπαιδευτικές 
δραστηριότητες, περιβαλλοντική εκπαίδευση. 
Δημιουργία υγροτόπου. 
Αύξηση ποικιλίας ειδών πανίδας και χλωρίδας. 
Αύξηση ατμοσφαιρικής υγρασίας. 
Εμπλουτισμός υπόγειου υδροφόρου ορίζοντα ευρύτερης περιοχής. 
Εξομάλυνση ακραίων θερμοκρασιακών διαφορών. 
Δημιουργία τοπικών ρευμάτων αέρα. 
Και… διαρκής δημιουργία θέσεων εργασίας!  

 
 

  



Προτάσεις βελτίωσης ευρύτερης περιοχή και πρόσβασης 
 
Επιγραμματικά, για την ευρύτερη περιοχή και πάντα με σεβασμό στο περιβάλλον, 
στην ιστορία και στον άνθρωπο.  
 

 Δρόμος Γόννων - Καλλιπεύκης: Διόρθωση χάραξης, βελτίωση, συντόμευση. 
 Δρόμος Πλαταμώνα - Καλλιπεύκης: Διόρθωση χάραξης, βελτίωση, 

συντόμευση.  (ενδεχομένως από Σκοτίνα).  
 Δρόμος Καλλιπεύκης - Κρανιάς: Διόρθωση χάραξης, ασφαλτόστρωση. 
 Δρόμος Καλλιπεύκης - Καρυάς: Διόρθωση, βελτίωση, συντόμευση. 
 Δρόμος Αγίας Τριάδας: Βελτίωση, ασφαλτόστρωση, σύνδεση με μονοπάτι 

προς Άνω Σκοτίνα. 
 Δρόμος Καλλιπεύκης - Άνω Σκοτίνας: Βελτίωση, ασφαλτόστρωση. 
 Δρόμος Γόννων - Δελερίων - Ροδιάς: Βελτίωση χάραξης, ασφαλτόστρωση (είναι 

σε εξέλιξη).  
 Μονοπάτια περιπάτων σε όλες τις πλαγιές του λεκανοπεδίου με σταθμούς 

ανάπαυσης - θέας (κιόσκια).  
 Θέσεις στάσης - στάθμευσης - ανάπαυσης - θέας (κιόσκια) στους υπάρχοντες 

δρόμους προς Πλαταμώνα, Καρυά, Γόννους, Κρανιά. 
 Πινακίδες πληροφόρησης (καφέ) σε επαρχιακό και εθνικό δίκτυο. 
 Σύνδεση - ανάδειξη Ε4 - Ο2 (ευρωπαϊκό - εθνικό μονοπάτι) 
 Δημιουργία Μουσείου του Δάσους, Λαογραφικού, Πάρκου Φυσικής Ιστορίας.  
 Ανάδειξη φυσικών και ιστορικών θέσεων (Αγία Τριάδα - σταθμοί/φυλάκια). 
 Διατήρηση των ελάχιστων αρχιτεκτονικών μνημείων (Άγιος Θεόδωρος, 12 

Απόστολοι, γεφύρι στα αλώνια, είσοδος σήραγγας, Δριστέλα). 
 Βελτίωση υπάρχοντος οικισμού (κτισμάτων, περιφράξεων με κανόνες δόμησης 

και ανάλογα υλικά).    
 Διαμόρφωση - εξασφάλιση χώρων εντός του οικισμού για πλατείες, παρκάκια, 

στάθμευση. 
 Βιολογικός καθαρισμός (διαχωρισμός).  
 Εκστρατεία καθαριότητας: Δρόμων, αυλών, σπιτιών, ρεμάτων, οδικών αξόνων.  

 
 
Συμπερασματικά…  
Είναι ευθέως ανάλογη η δαπάνη προς τα οφέλη ή όχι; Συμφέρει στην Καλλιπεύκη, 
στην ευρύτερη περιοχή, στην Ελλάδα μια τέτοια μεταμόρφωση; «Συμφέρει» να 
βρίσκεται στη σκιά του Ολύμπου, στο οροπέδιο της Καλλιπεύκης, στο ψηλότερο 
κατοικούμενο και καλλιεργούμενο της στεριανής Ελλάδας, μια λίμνη με ελεύθερη 
επιφάνειά νερών στα 1000 μέτρα (όπως ήταν πριν από έναν αιώνα) κι ένας μοναδικός 
οικισμός παγκόσμιο πρότυπο, που θα απέχει μια ανάσα από την εθνική οδό; 
 
 
Σημείωση: Όλα τα παραπάνω είναι μια πρόταση… προσπαθήσαμε να συμπεριλάβουμε 
κάθε παράμετρο, αυτό δεν σημαίνει πως είναι και η καλύτερη… Μπορούν να υπάρξουν 
και άλλες. Κάθε πρόταση επιδέχεται βελτίωση και αυτή δεν αποτελεί εξαίρεση.     
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την μία και μοναδική προσπάθεια επανασύστασης της λίμνης.  
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