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Η κωμόπολη των λιμνών του Ριντώ έχει πολλά προτερήματα και προσφέρει πολλές 
ευκαιρίες που έχουν να κάνουν με την ποικιλομορφία του πληθυσμού της, την 
οικονομική δραστηριότητα και τη γεωγραφία της. Η γεωργία, ο τουρισμός και οι 
υπηρεσίες αποτελούν τη βάση της οικονομικής δραστηριότητας της περιοχής. Ένα 
από τα πιο σημαντικά ατού της κοινότητάς μας είναι η γραφικότητα που 
προσφέρουν οι λίμνες. Η ακτογραμμή της είναι συνολικά 500 χιλιόμετρα (ή 310 
μίλια) και σ’ αυτήν δεν περιλαμβάνεται η πλωτή οδός του ποταμού Ριντώ. Η 
παρόχθια ανάπτυξη αποτελεί τη σημαντικότερη οικοδομική δραστηριότητα της 
περιοχής. Στις αρχές του 2010, η κωμόπολη ενέκρινε πρόγραμμα εγκατάστασης 
ηλιακού χωριού σε δύο σημεία της επικράτειάς της. 
 
Κάθε κοινότητα της περιοχής των λιμνών του Ριντώ έχει να προσφέρει και κάτι 
διαφορετικό. Το Πόρτλαντ (Portland) είναι η πύλη στη Μεγάλη Λίμνη Ριντώ (Big 
Rideau Lake). Το Νιουμπόρο (Newboro) θεωρείται ο παράδεισος των απανταχού 
ερασιτεχνών ψαράδων. Ντόπιοι και επισκέπτες θα σας πουν πως το Τσάφυς Λοκς 
(Chaffeys Locks) παρέχει υδάτινη πρόσβαση σε ένα από τα πιο ήρεμα μέρη του 
κόσμου. Το δέλτα διαθέτει το Ολντ Στόουν Μιλ (Old Stone Mill), ένα ιστορικό 
μνημείο του Καναδά που ανεγέρθηκε το 1810. Το Έλγκιν (Elgin) θεωρείται η κατεξοχήν κωμόπολη για ψώνια. Η 
χάρη που έχουν τα χωριά και τα χωριουδάκια μας, όπως για παράδειγμα το Τσάντρυ (Chantry), το Κρόσμπυ 
(Crosby), το Φορφάρ (Forfar), η Λομπάρντυ (Lombardy), το Μόρτον (Morton), το Πλαμ Χάλλοου (Plum Hollow) 
και η Φιλιπσβίλ (Philipsville) αποτελούν έναν ακόμα πόλο έλξης της κοινότητάς μας. 

 

κωμόπολη των λιμνών του 
Ριντώ 

Συνολικός πληθυσμός 10,326 (Statistics Canada Census 2016) 
Μέση θερμοκρασία Ιανουαρίου  -8 ⁰C (27 ⁰F) 
Μέση θερμοκρασία Ιουλίου  26 ⁰C (70 ⁰F) 
Μέση ετήσια βροχόπτωση  784 mm rain, 198 cm snow 
Κατά κεφαλήν εισόδημα $ 82,725 
Μέσο οικογενειακό εισόδημα $95,437) 
Μέσος όρος ποσοστού ανεργίας  5-6 %  
Ενήλικες απόφοιτοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 2,640 
Ενήλικες με πτυχία ανώτερης και ανώτατης εκπαίδευσης 5,015 
Μέσο κόστος μηνιαίας ενοικίασης διαμερίσματος με  
       2 κρεβατοκάμαρες $794 
Μέσος όρος 3 υπνοδωματίων Μπανγκαλόου $325,163 
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Περισσότερες πληροφορίες 
Michael Dwyer, Διαχειριστής του Δήμου 1439 County Road 8, Delta, Ontario K0E 1G0 Canada 
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