
Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ 
ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ







 Η Λίμνη Πλαστήρα ή αλλιώς Μέγδοβα ή Ταυρωπού 
είναι μια τεχνητή λίμνη που βρίσκεται στο οροπέδιο 
της Νεβρόπολης στο Νομό Καρδίτσας. Η λίμνη 
Πλαστήρα δημιουργήθηκε εκεί όπου υπήρχε παλιότερα 
ο ποταμός «Ταυρωπός. Η περιοχή αυτή ονομαζόταν 
«Νεβρόπολη δηλαδή «η πόλη με τα ελάφια».  Η λίμνη 
σχηματίστηκε το 1959. Εμπνευστής της Λίμνης 
Πλαστήρα ήταν ο Νικόλαος Πλαστήρας του οποίου η 
ιδέα άρχισε να υλοποιείται μετά το θάνατό του, με την 
κατασκευή του φράγματος, στο τέλος της δεκαετίας 
του ’50. Η κατασκευή ενός φράγματος, θα έδινε λύση 
στο πρόβλημα της άρδευσης του θεσσαλικού κάμπου, 
της ύδρευσης της Καρδίτσας και άλλων κοινοτήτων, 
αλλά και την παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος, με την 
εκμετάλλευση της δύναμης του νερού. 



 Η ιδέα του άργησε πολύ να υλοποιηθεί, καθώς τα 
επόμενα χρόνια η Ελλάδα πέρασε από πολλά δεινά, 
πόλεμο, Κατοχή και Εμφύλιο. Το όραμα, λοιπόν, του 
Νικολάου Πλαστήρα, άρχισε να ωριμάζει τη δεκαετία 
του ’50, οπότε και γαλλικές εταιρείες ανέλαβαν την 
πραγματοποίησή του. Η κατασκευή του φράγματος 
ολοκληρώθηκε το 1960 και στη συνέχεια οι 
παραπόταμοι του Ταυρωπού, η βροχή και τα χιόνια, τα 
οποία έλιωναν, άρχισαν να γεμίζουν το φράγμα με 
νερό. Αξίζει να σημειωθεί ότι πριν την κατασκευή της 
λίμνης, υπήρχε στο οροπέδιο το λεγόμενο αεροδρόμιο 
Νεράιδας, που δημιουργήθηκε κατά την κατοχή από 
τους Άγγλους, όπου και προσγειώθηκε στην 
κατεχόμενη Ελλάδα το πρώτο συμμαχικό αεροπλάνο 
(Αύγουστος 1943).



ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑΣ

Ο ΜΑΥΡΟΣ 
ΚΑΒΑΛΑΡΗΣ



 Ο Νικόλαος Πλαστήρας γεννήθηκε στο 
Μορφοβούνι Καρδίτσας στις 4 Νοεμβρίου 
1883 κ πέθανε στις 26 Ιουλίου 1953. Ήταν 
στρατιωτικός και πολιτικός στη νεότερη 
Ελλάδα. κυβέρνησε την Ελλάδα τρεις 
φορές, μία το 1945 και άλλες δύο στα 
1951-1952





 Έγινε γνωστός για την στρατιωτική του 
δράση κατά τους Βαλκανικούς Πολέμους 
(όπου έγινε γνωστός ως Μαύρος 
Καβαλάρης) και την Μικρασιατική 
εκστρατεία όπου έδωσε πολλές νικηφόρες 
μάχες με λίγες απώλειες. Επίσης πήρε 
μέρος στον Μακεδονικό αγώνα, 
Βορειοηπειρωτικό αγώνα, Α' Παγκόσμιο 
Πόλεμο και  εκστρατεία της Αντάντ στην 
Ουκρανία, κατά των Μπολσεβίκων.



 Ο Πλαστήρας θεωρείται ότι ήταν 
ικανότατος στρατιωτικός, τίμιος πολιτικός 
και υπόδειγμα ανθρώπου, και αγαπήθηκε 
πολύ από τον λαό. Γεγονότα που τον 
χαρακτήρισαν ήταν η διακριτική προσφορά 
του μισθού του σε φτωχούς, η άρνησή του 
να «βολέψει» τον άνεργο αδερφό του και 
το ότι πέθανε και ο ίδιος χωρίς ποτέ να 
αποκτήσει περιουσιακά στοιχεία.



 Το πρώτο δεκαπενθήμερο του Αυγούστου, 
στο Μορφοβούνι, λαμβάνουν χώρα οι 
πολιτιστικές εκδηλώσεις «Πλαστήρεια», 
προς τιμήν του Νικόλαου Πλαστήρα. Οι 
εκδηλώσεις περιλαμβάνουν θεατρικές 
παραστάσεις, μουσικά αφιερώματα, 
αγραφιώτικο πανηγύρι, αναβιώσεις εθίμων, 
εκθέσεις, παραδοσιακά παιχνίδια, κλπ. 









ΧΛΩΡΙΔΑ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ
 ΧΛΩΡΙΔΑ                                                                                               

πλατύφυλλη βελανιδιά
έλατο                                                  
φτέρες
τα γεράνια 
τα κυκλάμινα
οι κρόκοι
οι νάρκισσοι
είδη ορχιδέας 





ΠΑΝΙΔΑ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ
 ΠΑΝΙΔΑ

Είδη Ψαριών
• γριβάδια
• πέστροφες
• χέλια
• λαυράκια
• πεταλούδες
• κορέγονοι
• γλήνια 
• ασπρόψαρα
•  τσιρόνια 

Είδη των πτηνών
• ερωδιοί
• ασημόγλαροι
•  γλαρόνια
• μαυρόκοτες 
• βουτηχτάρια
•  αγριόκυκνοι 
• κορμοράνοι 
• λευκοτσικνιάδες
• όρνια 
• πετρίτες
• χρυσαετούς



Είδη θηλαστικών και 
ερπετών

•λύκους
• αλεπούδες 
•αγριογούρουνα
•ασβούς
• νυφίτσες
•κουνάβια
•βίδρες
•δενδροπόντικες

ΣΠΑΝΙΑ:

•αρκούδες
•ελάφια
•αγριόγατες









ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ 
ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ

 Ο Υδροηλεκτρικός Σταθμός (ΥΗΣ) της Λίμνης Πλαστήρα 
πρόκειται για έργο πολλαπλής σκοπιμότητας και τεράστιας 
σημασίας για την τοπική οικονομία της Θεσσαλίας. Τυχόν 
ιδιωτικοποίησή του θα είχε ανυπολόγιστες αρνητικές 
οικονομικές και κοινωνικές συνέπειες για την περιοχή μας. Ο 
ΥΗΣ της Λίμνης Πλαστήρα λειτουργεί ως εργοστάσιο αιχμής 
το καλοκαίρι που η ζήτηση των ηλεκτρικών φορτίων είναι 
αυξημένη. Από τα νερά της Λίμνης Πλαστήρα υδρεύονται 
περί τους 90.000 κάτοικοι της περιφερειακής ενότητας 
Καρδίτσας μέσω της αναρυθμιστικής Λίμνης που βρίσκεται 
πλησίον του ΥΗΣ Πλαστήρα. 





ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ
Φράγμα

Το φράγμα είναι μια τοξοειδής τσιμεντένια 
κατασκευή μήκους 220μ. και ύψους 83μ. Είναι 
ένα εντυπωσιακό έργο που ολοκληρώθηκε το 

1959. Εμπνευστής του ήταν ο Νικόλαος 
Πλαστήρας. Διασχίζοντας το φράγμα μπορεί 
κανείς να απολαύσει μία υπέροχη θέα της 

λίμνης. Λίγο μετά το φράγμα, στη θέση Μούχα, 
μπορείτε να θαυμάσετε τα φιόρδ που σχηματίζει 
η λίμνη και το νησάκι Νιάγκα. Εκεί υπάρχει και 

το «Κέντρο Πληροφόρησης Δήμου Ιτάμου.



ΚΑΣΤΡΟ ΦΑΝΑΡΙΟΥ


Στην άκρη της οροσειράς των Αγράφων, σε 
απόσταση 14χλμ. από την πόλη της Καρδίτσας 
δεσπόζει το μεγαλοπρεπές κάστρο του Φαναρίου 
το οποίο και αποτελεί το μοναδικό βυζαντινό 
κάστρο που σώζεται στη δυτική Θεσσαλία. 
Χτίστηκε το 13ο αιώνα και αποτέλεσε σημαντικό 
οχυρό των βυζαντινών αυτοκρατόρων. 





ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ
Νοτιοδυτικά της λίμνης Πλαστήρα, σε υψόμετρο 

1.350μ. στη θέση Μάνδρα, έχει δημιουργηθεί το 
Παρατηρητήριο. Από εδώ, η υπέροχη θέα της λίμνης 
με τα φιόρδ και το κατάφυτο νησάκι της, κόβουν 
κυριολεκτικά την ανάσα. Από την άλλη μεριά μπορείτε 
να αγναντέψετε τον απέραντο θεσσαλικό κάμπο, τις 
δασώδεις πλαγιές και τις επιβλητικές κορυφές των 
Αγράφων. Το τοπίο είναι μοναδικό και γοητεύει και 
τον πιο απαιτητικό επισκέπτη. Για να φτάσετε στο 
Παρατηρητήριο, ξεκινάτε από τον κεντρικό δρόμο, 
2χλμ. πριν το φράγμα, ακολουθώντας μία υπέροχη 
διαδρομή 3χλμ. μέσα στα έλατα.



ΔΑΣΙΚΟ ΧΩΡΙΟ ΔΡΥΑΔΕΣ
 Στις νοτιοανατολικές πλαγιές της Πίνδου, σε υψόμετρο 

950μ., στη θέση «Σταυρός-Παλαιοχώρι» βρίσκεται το 
δασικό χωριό «Δρυάδες». Απέχει μόλις 37 χλμ. από 
την πόλη της Καρδίτσας, μέσα από μία διαδρομή 
ανεπανάληπτης φυσικής ομορφιάς, όπου η εναλλαγή 
των τοπίων γοητεύει κάθε επισκέπτη. Το δασικό χωριό 
«Δρυάδες» οφείλει το όνομά του στις νύμφες της 
ελληνικής μυθολογίας, οι οποίες έστηναν το χορό τους 
στο ωραιότερο σημείο ενός δάσους. 





ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
 Το συγκεκριμένο αγρόκτημα  υπάρχει στον Άγιο Αθανάσιο 

κοντά στην λίμνη πλαστήρα και καταλαμβάνει  χώρο 30 
στρεμμάτων όπου μπορεί κάποιος να τον επισκεφθεί και 
να θαυμάσει τι μπορεί να κάνει ο άνθρωπος. Μπορεί 
ακόμα να αγοράσει για το σπίτι φρούτα και λαχανικά, 
κοτόπουλα, γαλοπούλες και χοιρινό ελευθέρας βοσκής. 
Επίσης, αν  θέλει να γυμναστεί ή να νοιώσει τι σημαίνει 
αγροτική ζωή μπορεί να συμμετέχει στις διάφορες 
γεωργικές ή κτηνοτροφικές δραστηριότητες. 



ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ 
ΛΙΜΝΗ ΠΛΑΣΤΗΡΑ

 Οι δραστηριότητες στην Λ. Πλαστήρα είναι ποικίλες:
 Ψάρεμα: Γύρω από την Λίμνη Πλαστήρα θα βρείτε πολλά 

σημεία όπου μπορείτε να ψαρέψετε με καλάμι. Το ψάρεμα 
με καλάμι επιτρέπεται όλο το χρόνο εκτός από τον μήνα 
Μάιο ενώ η καλύτερη περίοδος για ψάρεμα είναι η 
καλοκαιρινή.

 Ποδηλασία: Στα Καλύβια λειτουργεί οργανωμένο κέντρο 
mountain bike, το οποίο παρέχει τον απαραίτητο εξοπλισμό 
για ποδηλατικές διαδρομές πλάι στη λίμνη, στο δάσος ή στο 
βουνό.

 Γύρω από την Λίμνη Πλαστήρα υπάρχουν πολλά μονοπάτια 
όπου μπορείτε να κάνετε ποδηλασία. Εκτός από τα 
μονοπάτια υπάρχουν και δυο ποδηλατόδρομοι.



 Πεζοπορία: Μπορείτε να απολαύσετε πανέμορφες 
διαδρομές στους δασικούς δρόμους γύρω από την Λίμνη 
καθώς και σε όλες τις βουνοπλαγιές περιμετρικά της Λίμνης. 

 Ορειβασία: Οι πλαγιές των Αγράφων προσφέρουν στους 
λάτρεις της ορειβασίας μοναδικές διαδρομές μέσα σε ένα 
υπέροχο φυσικό περιβάλλον, με διάφορους βαθμούς 
δυσκολίας.

 Αναρρίχηση: Για όσους λατρεύεται την αναρρίχηση η 
Λίμνη Πλαστήρα διαθέτει οργανωμένο και υψηλών 
προδιαγραφών πεδίο αναρρίχησης λίγο έξω από το Μουζάκι 
στο δρόμο για Πορτή.



ΤΟΠΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ 
ΛΙΧΟΥΔΙΕΣ

 Από την πρώτη κιόλας στιγμή, που θα βρεθείτε στη Λίμνη 
Πλαστήρα, θα διαπιστώσετε, ότι υπάρχει πληθώρα εστιατορίων και 
παραδοσιακών ταβερνών. Δύσκολα θα αντισταθείτε στις μυρωδιές 
από τις ντόπιες λιχουδιές. Αναμφισβήτητα, πρέπει να δοκιμάσετε τα 
φημισμένα ντόπια λουκάνικα, πρασοσέλινο, τηγανιά, 
διάφορες πίτες και φυσικά να τα συνοδεύσετε με ντόπιο 
κρασί ή τσίπουρο. Όσο για τα γλυκά; Σχεδόν σε όλες τις 
παραδοσιακές ταβέρνες σερβίρεται το ξακουστό ρετσέλι, το πλέον 
χαρακτηριστικό γλυκό της περιοχής, που φτιάχνεται από 
κολοκύθα και μούστο. 

 Η ποικιλία των προϊόντων του Συνεταιρισμού είναι μεγάλη και 
περιλαμβάνει τραχανά λευκό, τραχανά κόκκινο σε τέσσερις 
γεύσεις με καρότο, με πιπεριά, με κρεμμύδι και με ντομάτα, 
χυλοπίτες και γλυκά, όπως ρετσέλι, σύκο με καρύδι, κυδώνι με 
καρύδια, κυδώνι με αμύγδαλα, κολοκύθι, πορτοκάλι, πέργαμο, 
νεράντζι, καρπούζι, πεπόνι, σταφύλι με μαύρη σταφίδα, σταφύλι 
με λευκή σταφίδα, καρότο, βερίκοκο, ντοματάκι, μελιτζανάκι, 
φιρίκι, καρότο, μήλο και κεράσι. Επίσης, μην παραλείψετε να 
αγοράσετε τσίπουρο και μαρμελάδες από τα αμέτρητα μαγαζιά 
παραδοσιακών προϊόντων της ευρύτερης περιοχής .





ΈΘΙΜΑ-ΠΑΝΗΓΥΡΙΑ
 Στην ευρύτερη περιοχή της Λίμνης Πλαστήρα θα 

διαπιστώσουμε πως είναι πολύ έντονο το στοιχείο της 
παράδοσης. Όλα τα χωριά των Αγράφων έχουν να 
επιδείξουν μία μακραίωνη ιστορία, μέσω της οποίας 
επιβίωσαν ανά τους αιώνες μέσα από πολλές αντιξοότητες 
και κατάφεραν να κρατήσουν ζωντανές τις παραδόσεις των 
προγόνων τους. Σήμερα εξακολουθούν να φροντίζουν γι’ 
αυτό και οι κατά τόπους πολιτιστικοί σύλλογοι που με 
σεβασμό στο παρελθόν κρατούν αναμμένη τη δάδα της 
θύμησης και της παράδοσης. Μερικές από τις εκδηλώσεις 
αυτές είναι:  



 5 Ιανουαρίου (Θεοφάνεια): Ρογκατσάρια. Ένα έθιμο 
που οι ρίζες του χάνονται στην αρχαιότητα. Οι 
συμμετέχοντες, ντυμένοι με προβιές ζώων και ζωσμένοι με 
κουδούνια, τριγυρίζουν το χωριό και λένε τα κάλαντα, 
διαφορετικά για τον καθένα, με διάθεση πειράγματος και 
σατιρισμού. Πίσω ακολουθούν “ο γαμπρός με τη νύφη” και 
στο τέλος έρχεται ο “παππάς” που διώχνει αυτούς τους 
“καλικάντζαρους”. 

 Ανάσταση: Κάψιμο Αφανού. Το βράδυ της Ανάστασης, 
στο Μορφοβούνι και στο Μεσενικόλα καίνε τον “Αφανό” 
που προφανώς ταυτίζεται με τον Ιούδα, δημιουργώντας μια 
ξεχωριστή ατμόσφαιρα. 

 Κυριακή του Πάσχα: Διπλός χορός. Στο Μορφοβούνι, 
το απόγευμα της Κυριακής του Πάσχα στήνεται στην πλατεία 
ο “διπλός χορός” τον οποίο ανοίγει κατά παράδοση ο παπάς 
του χωριού

 Αύγουστος: Γιορτή Κρασιού στο Μεσενικόλα. (Συνήθως 
10 – 15 Αυγούστου).





Ομάδα 1: 

Μάγκας Δημήτρης
Κοντοχρήστος Σωτήρης
Κουτσιά Ευτυχία
Κολοκύθα Γεωργία
Κωστέλλου Κατερίνα



Ομάδα 2: 

Κολοβού Παναγιώτα
Λιάπη Λαμπρινή
Καραπαναγιώτη Λίτσα
Κατέρη Εύη



Ομάδα 3: 

Βήτας Γιώργος
Κυρίτση Δήμητρα
Παππάς Νίκος
Σέιντος Σταμάτης
Φιλίππου Γιώργος



Ομάδα 4:

Μαργαρίτη Ιωάννα
Κουτσιούμπας Άκης
Μιχάλης Στέλιος
Τσάβαλος Παναγιώτης 


