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Επιχειρούμενη κατασκευή στίβου θαλασσίου σκι στον Καλαμώνα 
Αμφιθέας, ο οποίος διαχρονικά έχει την ίδια ανάπτυξη

συγκριτική απεικόνιση του βορειοδυτικού τμήματος της λίμνης Παμβώτιδας 

http://www.ecoioannina.gr/%CE%BC%CE%B5%CE%BB%CE%B5%CF%84%CE%B5%CF%83/%CE%BA%CE%B1%CE%BB%CE%B1%CE%BC%CF%8E%CE%BD%CE%B1%CF%82-%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CF%86%CE%B9%CE%B8%CE%AD%CE%B1%CF%82/


  
Καλαμιώνας Αμφιθέας 1903 - φωτογραφία Αλκιβιάδη Λαμπρινού



  



  



  



  



  

Διαχειριστικό Σχέδιο Παμβώτιδας 2004
• Η σημαντικότερη περιοχή της λίμνης είναι οι καλαμώνες γύρω από τις όχθες 

της και αυτοί του νησιού για το φώλιασμα, την απόκρυψη και τη διατροφή 
των περισσότερων ειδών.

• Η υδάτινη επιφάνεια της λίμνης είναι λιγότερο σημαντική για την διατροφή 
αλλά λειτουργεί ως σημαντικός χώρος ξεκούρασης κυρίως κάποιων ειδών 
παπιών (Anatidae) τον χειμώνα καθώς και των εκατοντάδων γλάρων.

• Η πρόταση δημιουργίας υποδομών πίστας σκι στην περιοχή της Αμφιθέας 
θα είναι βλαπτική και καταστροφική για τις ρηχές εκτάσεις της λίμνης εκεί, 
σοβαρή απειλή για τα είδη προτεραιότητας.

• Διαχείριση καλαμώνων: Σωστή χρήση του μηχανήματος κοπής καλαμώνων 
κατόπιν επιστημονικής μελέτης και επίβλεψης, ώστε να επιτυγχάνεται μεν ο 
σκοπός της χρήση του και ταυτόχρονα να διατηρείται η μικροετερογένεια 
ενδιαιτημάτων για χώρους τροφοληψίας και φωλεοποίησης πουλιών, 
θηλαστικών (π.χ. βίδρα) κά

Μελέτη Λίμνης Ισμαρίδας: Τα δημιουργούμενα ανοίγματα θα πρέπει να είναι 
διάσπαρτα και ακανόνιστα. Αυτό που πρέπει να αποφευχθεί είναι να έχουν τη μορφή 
ενός ευθέος διαύλου που δεν θα προσελκύει τα πουλιά, καθώς τα ευθύγραμμα 
κανάλια δεν παρέχουν δυνατότητες απόκρυψης τόσο στις ακάλυπτες από καλάμια 
επιφάνειες νερού, όσο και στις παρυφές αυτών των επιφανειών.
http://eox-rodopi.gr/files4users/files/meleti_diaxeirisis_kalamionon_Fin.pdf

http://eox-rodopi.gr/files4users/files/meleti_diaxeirisis_kalamionon_Fin.pdf


  

Καταστροφή καλαμιώνα το 2008 από την
Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ιωαννίνων

2006

2009



  φωτογραφία: Ρήγας Τσιακίρης



  

ΠΔ – Προστασίας Παμβώτιδας



  

Ζώνες Β5, από προστασίας της φύσης σε οικοδομήσιμες περιοχές.

Δεν αναγνωρίζεται το μέγιστο υψόμετρο +469,54 m

Μέγιστη στάθμη Παμβώτιδας, Μελέτη Αρδευτικών Έργων Πεδιάδος Ιωαννίνων – 1966

 

Α. Μέσες ΕΤΗΣΙΕΣ τιμές

      1. Μέση 469,82 469,62

      2. Μέγιστη 470,10 469,78

      3. Ελάχιστη 469,49 469,39

B. Μέσες ΜΗΝΙΑΙΕΣ τιμές

     1. Μέγιστη 470,03 469,87

     2. Ελάχιστη 469,51 469,25

Από τις ημερήσιες παρατηρήσεις προκύπτουν

Μέγιστη στάθμη + 470,37 στις 12.01.1960

Ελάχιστη στάθμη + 468,68 στις 07.10.1949 

                                                        Περίοδοι
                                            1930-1941 1949-1961

http://www.ecoioannina.gr/%CE%BC%CE%AD%CE%B3%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B7-%CF%83%CF%84%CE%AC%CE%B8%CE%BC%CE%B7-%CF%80%CE%B1%CE%BC%CE%B2%CF%8E%CF%84%CE%B9%CE%B4%CE%B1%CF%82-%CE%BC%CE%B5%CE%BB%CE%AD%CF%84%CE%B7-%CE%B1%CF%81%CE%B4/
http://www.ecoioannina.gr/%CE%BC%CE%AD%CE%B3%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B7-%CF%83%CF%84%CE%AC%CE%B8%CE%BC%CE%B7-%CF%80%CE%B1%CE%BC%CE%B2%CF%8E%CF%84%CE%B9%CE%B4%CE%B1%CF%82-%CE%BC%CE%B5%CE%BB%CE%AD%CF%84%CE%B7-%CE%B1%CF%81%CE%B4/


  

Προσφυγή στο Σ.τ.Ε. κατά της 
οριοθέτησης στο ανάχωμα Αμφιθέας
• Αντιλήψεις του παρελθόντος αντιμετώπιζαν 

την λίμνη μόνο ως ταμιευτήρα νερού για 
άρδευση και όχι σαν δυναμικό και 
ευαίσθητο οικοσύστημα, άρρηκτα 
συνδεδεμένο με την ιστορία την παράδοση 
αλλά και την ανάπτυξη της πόλης και της 
περιοχής. Με εγκληματικούς για το 
περιβάλλον σχεδιασμούς, αυτές οι 
αντιλήψεις, οδήγησαν, εν μέσω δικτατορίας, 
στην κατασκευή έργου (ανάχωμα-ταφροι) 
που αποδείχθηκε με τον πλέον 
κατηγορηματικό τρόπο ότι επιβάρυνε 
ποικιλότροπα την λίμνη και την ισορροπία 
και βιωσιμότητα του ευαίσθητου 
οικοσυστήματός της. 

Από την επιτροπή ελήφθη ως μοναδικό κριτήριο για την οριοθέτησή της η ύπαρξη του 
παραπάνω τεχνικού έργου (ανάχωμα), που όπως λέχθηκε έχει αποδειχθεί καταστροφικό 
για όλο το οικοσύστημα της Λίμνης και που ποτέ δεν απέδωσε τα αναμενόμενα από τον 
σχεδιασμό του. Αντίθετα η απαίτηση εμπλουτισμού της λίμνης από τα νερά της πηγών 
Κιόσκι και Σεντινίκου (παράκτιος φυσικός πόρος), η ύπαρξη οικοσυστήματος 
διαπιστωμένου από πλήθος μελετών, που ιστορικά ανήκαν στην υδάτινη επιφάνεια της 
λίμνης, αγνοήθηκαν και ουδόλως ελήφθησαν υπόψη. Παρόλο που το νομοθετικό 
πλαίσιο έδινε το δικαίωμα, αν δεν υποχρέωνε, η επιτροπή δεν έδειξε καμία ευαισθησία 
για την βιωσιμότητα του φυσικού περιβάλλοντος και του οικοσυστήματος της λίμνης.

Από ΔΤ του ΤΕΕ- ΤΗ

http://www.ecoioannina.gr/2012/06/


  

Ο Σύλλογος αρνητικός σε:

• Κατάργηση Ρυθμιστικού Σχεδίου 
Ιωαννίνων

• Κατάργηση Φορέα Διαχείρισης Λίμνης Παμβώτιδας

http://www.ecoioannina.gr/%CE%B7-%CE%B8%CE%AD%CF%83%CE%B7-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CF%83%CF%85%CE%BB%CE%BB%CF%8C%CE%B3%CE%BF%CF%85-%CE%BC%CE%B1%CF%82-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CF%8C%CF%83%CE%B9%CE%B1-%CE%B4%CE%B9/


  

Ο ΧΥΤΑ Ελληνικού έβαλε τέλος στην απαράδεκτη ύπαρξη και 
λειτουργία του ΧΑΔΑ Δουρούτης. Η περιοχή απέκτησε τον 
μοναδικό χώρο απόθεσης των απορριμμάτων της με 
περιβαλλοντικά αποδεκτούς όρους. 

Δυστυχώς ο ΧΥΤΑ Ελληνικού ξεκίνησε να δέχεται απορρίμματα τον Νοέμβριο του 
2011, ενώ ο βιολογικός του καθαρισμός λειτούργησε μόλις τον Μάρτιο του 2012. 
Μέχρι τότε τα λύματα διετίθεντο ανεξέλεγκτα μολύνοντας τον υδροφόρο ορίζοντα.

Από τα μέχρι σήμερα δεδομένα προκύπτει ότι μάλλον δεν υπάρχει διαρροή από 
το κύτταρο



  

Δύσκολης διαδικασία να 
θάψουμε σκουπίδια που σε 

μεγάλο ποσοστό 
περιέχουν χρήσιμα 

ανακυκλώσιμα υλικά.

Βασικό: ο περιορισμός των 
απορριμμάτων και η 

ανακύκλωση



  

Μετά από καταγγελία, αναφορά στο Δασαρχείο για το ότι
 αντί να καθαρίζονται οι τάφροι απορροής του λεκανοπεδίου,

 κόβονται όλα τα δένδρα κατά μήκος,
 προς πώληση χωρίς να αποδίδεται τίμημα στο δημόσιο.



  

• Μουσείο - Κέντρο Πληροφόρησης του Φορέα 
Διαχείρισης Λίμνης Παμβώτιδας, στο Νησί

• Φωτογραφία 360ο 

• Πρόθεση του Συλλόγου για έκδοση αρχειακού 
φωτογραφικού υλικού από την Λίμνη

http://www.360photo.gr/%CE%BA%CE%AD%CE%BD%CF%84%CF%81%CE%BF-%CF%80%CE%BB%CE%B7%CF%81%CE%BF%CF%86%CF%8C%CF%81%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%82-%CE%BB%CE%AF%CE%BC%CE%BD%CE%B7%CF%82-%CF%80%CE%B1%CE%BC%CE%B2%CF%8E%CF%84%CE%B9%CE%B4/
http://www.360photo.gr/%CE%BA%CE%AD%CE%BD%CF%84%CF%81%CE%BF-%CF%80%CE%BB%CE%B7%CF%81%CE%BF%CF%86%CF%8C%CF%81%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%82-%CE%BB%CE%AF%CE%BC%CE%BD%CE%B7%CF%82-%CF%80%CE%B1%CE%BC%CE%B2%CF%8E%CF%84%CE%B9%CE%B4/


  

• Μετά το παράνομο χτίσιμο του Odeon Paralimnio, ελεύθερη απόσταση μέχρι το νερό έχει 
μείνει μόνο ο δρόμος μπροστά, δηλαδή πλάτος όπου κινούνται δύο αυτοκίνητα, χωρίς 
πεζοδρόμια, και που από όλους έχει γίνει αντιληπτό ότι η λύση είναι η πεζοδρόμηση της 
οδού Ακτής Μιαούλη (με ποδηλατόδρομο) και η εξυπηρέτηση για τα αυτοκίνητα από την 
οδό Γεννηματά.

Η οδός Βογιάννου κατασκευαζόμενη με δύο λωρίδες κυκλοφορίας ανά  κατεύθυνση θα 
αποτελεί παγκόσμια πρωτοτυπία οδού ταχείας κυκλοφορίας που οδηγεί σε πεζόδρομο.
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