Τι πρέπει να προσέχετε για να αποτρέψετε
την εκδήλωση πυρκαγιάς
• Μην ανάβετε φωτιά για κανένα λόγο.
• Μην καίτε σκουπίδια ή ξερά χόρτα και κλαδιά.
• Μην ανάβετε υπαίθριες ψησταριές στο δάσος ή σε
χώρους που υπάρχουν ξερά χόρτα.
• Μην εγκαταλείπετε ποτέ φωτιά αναμμένη. Ελέγξτε για να
βεβαιωθείτε ότι έχει σβήσει.
• Αποφύγετε τις υπαίθριες εργασίες που ενδέχεται να
προκαλέσουν πυρκαγιά.
• Μην πετάτε ποτέ αναμμένα τσιγάρα όταν βρίσκεσθε σε
υπαίθριους χώρους.
• Μην αφήνετε σκουπίδια στο δάσος. Υπάρχει κίνδυνος
ανάφλεξης.
• Σεβασθείτε τα απαγορευτικά πρόσβασης σε περιόδους
υψηλού κίνδυνου.
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Σε περίπτωση φωτιάς
• Τηλεφωνήστε ΑΜΕΣΩΣ στην Πυροσβεστική Υπηρεσία
(τηλ. 199) και δώστε σαφείς πληροφορίες για την
τοποθεσία και το ακριβές σημείο που βρίσκεσθε, καθώς
και πληροφορίες για την τοποθεσία και το ακριβές
σημείο που βλέπετε την πυρκαγιά.
• Περιγράψτε το είδος της βλάστησης που καίγεται και
προσδιορίστε την κατεύθυνση της πυρκαγιάς.
• Μην κλείσετε το τηλέφωνο προτού δώσετε όλες τις
απαραίτητες πληροφορίες.
• Προσπαθήστε να σβήσετε τη φωτιά που μόλις
αντιληφθήκατε με χώμα, άμμο, νερό. Θυμηθείτε: Η
φωτιά στο ξεκίνημά της σβήνει μ’ ένα ποτήρι νερό, ενώ
αν εξαπλωθεί χρειάζεται ολόκληρη θάλασσα.
• Υπακούστε στις οδηγίες των αρμοδίων αρχών και
συνδράμετε στο έργο της κατάσβεσης.

Η προστασία του περιβάλλοντος
είναι υποχρέωση όλων μας.
Είναι χρέος στα παιδιά μας
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Φίλε επισκέπτη,
βρίσκεσαι στη λίμνη Νικολάου Πλαστήρα, που εκτείνεται 20
περίπου χλμ. δυτικά της Καρδίτσας, σε υψόμετρο 792 μέτρων και
καταλαμβάνει έκταση περίπου 25.000 στρεμμάτων, με μήκος 14
χλμ, πλάτος 4 χλμ και βάθος περίπου 65 μέτρα. Ένα τόπο μαγευτικό, πανέμορφο, που θα σε ενθουσιάσει και θα σε συναρπάσει, μία
γαλάζια πινελιά σ’ ένα καταπράσινο ζωγραφικό πίνακα. Εδώ η ιστορία, η παράδοση, η αρχιτεκτονική, τα θρησκευτικά μνημεία, η φυσική
ιστορία συνδυάζονται τόσο αρμονικά, που κάθε στιγμή, κάθε ματιά,
είναι κάτι πρωτόγνωρο.
Η Λίμνη Πλαστήρα, αλλά και όλη η ευρύτερη περιοχή της, προσφέρονται για πολλές δραστηριότητες που μπορούν να φέρουν τον
καθένα μας πιο κοντά στη φύση και μας βοηθούν να απαλλαγούμε
από το άγχος της καθημερινότητας. Πάμπολλες δραστηριότητες άλλες περισσότερο και άλλες λιγότερο έντονες, είναι διαθέσιμες για
να ικανοποιήσουν κάθε μας επιθυμία και διάθεση. Οι ορεινές περιοχές που την περιβάλλουν είναι προορισμοί ιδανικοί για πολλές
μορφές εναλλακτικού τουρισμού, καθώς και για αρκετά υπαίθρια
σπορ και δραστηριότητες.
Στη λίμνη ή στους ορεινούς όγκους και τα δάση, ατομικά ή
σε οργανωμένες ομάδες, με δραστηριότητες ήπιες ή με εκείνες που
ανεβάζουν την αδρεναλίνη, η απόλαυση που προσφέρει η επαφή με
τη φύση και η ένταση της δράσης είναι μεγάλες. Ποδήλατο βουνού,
υδροποδήλατο, ψάρεμα, ιππασία, σκοποβολή, τοξοβολία, αεραθλητισμός, σκι, κάνιονιγκ, πεζοπορία, ορειβασία είναι μερικές από τις
δραστηριότητες που μπορεί να απολαύσει κανείς στην περιοχή.
Η περιοχή της Λίμνης Πλαστήρα είναι προστατευόμενη από την
ευρωπαϊκή νομοθεσία του δικτύου «Natura 2000» με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που την εντάσσουν ως μία από τις πλέον ενδιαφέρουσες περιοχές της Ελλάδας στο πλαίσιο του δικτύου. Για την προστασία του φυσικού κάλλους της έχει παρθεί μία σειρά από μέτρα όπως
η δημιουργία ζώνης οικιστικού ελέγχου στην παραλίμνια περιοχή.
Για το λόγο αυτό επιβάλλεται από τον καθένα μας ιδιαίτερη
προσοχή ώστε να διατηρήσουμε αυτό τον πανέμορφο τόπο αναλλοίωτο και να τον προστατεύσουμε από κάθε ζημιογόνο ενέργεια.
Χρειάζεται να τον προστατεύσουμε από την κάθε λογής ρύπανση και
καταστροφή και κυρίως να τον προστατεύσουμε από το μεγαλύτερο
εχθρό, τη φωτιά.
Φίλε επισκέπτη,
Στην προσπάθεια αυτή, η συνδρομή σου είναι απαραίτητη για να
μπορούμε όλοι να χαιρόμαστε και στο μέλλον την ομορφιά και τη
μαγεία αυτού του τόπου, για να μπορείς να απολαύσεις το πανέμορφο περιβάλλον της περιοχής και στην επόμενη επίσκεψή σου.
Η Ραδιολέσχη Καρδίτσας σας εύχεται καλή και ευχάριστη
διαμονή και περιήγηση στις ομορφιές της λίμνης και πάνω απ’
όλα ιδιαίτερη προσοχή στην προστασία του περιβάλλοντος.

