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Περιβαλλοντική εξυγίανςη του Ποταμού Αχελώου 
 
 
Περύληψη  
 
 
 την ςυγκεκριμϋνη εργαςύα θα αςχοληθοϑμε με τον ποταμϐ 
Αχελϔο και την περιβαλλοντικό του εξυγύανςη. Επειδό ο ποταμϐσ 
Αχελϔοσ εύναι απϐ τα μεγαλϑτερα ποτϊμια τησ Ελλϊδασ, το τμόμα 
που εμεύσ θα μελετόςουμε εύναι το κϊτω Ρου, που ξεκινϊει απϐ το 
νοτιϐτερο φρϊγμα του ποταμοϑ (το φρϊγμα τησ τρϊτου) και 
καταλόγει ςτισ εκβολϋσ του. 
 
 Ϊνα τμόμα που παρουςιϊζει ιδιαύτερο ενδιαφϋρον, αφοϑ 
αφενϐσ εύναι ςε μεγϊλο βαθμϐ εγκιβωτιςμϋνο  κι αφετϋρου μϋςα ςε 
αυτϐ υπϊρχουν πολλού υδροβιϐτοποι με μεγϊλη και ςπϊνια 
βιοποικιλϐτητα. Επύςησ ςτισ εκβολϋσ του ποταμοϑ  βρύςκουν 
καταφϑγιο ςπϊνια υδρϐβια πουλιϊ και για αυτϐ το λϐγο το 
ςυγκεκριμϋνο κομμϊτι προςτατεϑεται απϐ την ςυνθόκη Ramsar. To 
υπϐλοιπο κομμϊτι του ποταμοϑ (Εθνικϐ Πϊρκο) υπϐκειται ςε 
αυςτηροϑσ περιβαλλοντικοϑσ ϐρουσ, που απαγορεϑουν ςε μεγϊλο 
βαθμϐ την ανθρϔπινη δραςτηριϐτητα (αλιεύα, κυνόγι, κτηνοτροφύα, 
απϐβλητα κλπ), κϊτι το οπούο δυςτυχϔσ δεν τηρεύται.  
 
 την εργαςύα μασ παρουςιϊζουμε αυτϋσ ακριβϔσ τισ παρατυπύεσ και 
προτεύνουμε οριςμϋνεσ λϑςεισ ϐςον αφορϊ και την προςταςύα του 
περιβϊλλοντοσ αλλϊ  και την  πολιτιςμικό, τουριςτικό ανϊπτυξη. 
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Soft elevation of wetlands of Acheloos river 

 

Summary  

 

 

In this particular project/thesi we are going to focus on the 
environmental rehabilitation of Acheloos river. Acheloos is one of the 
biggest rivers in Greece. The part of the river we are going to explore 
is Kato Rou, which begins at the most southern dam of the river 
(Stratos Dam) and ends up at its estuaries. 

 
This part of the river is of great interest, while to a large extend 

it's 'enclosed' it contains a lot of wetlands of high biodiversity. Also, 
rare aquatic birds find shelter at the river's estuaries. For this reason 
this paricular part of the river is protected by the Ramsar treaty. The 
remaining part of the river ( National Park) is subject to strict 
environmental regulations that forbid human activity such as fishing, 
hunting, farming, littering etc. Unfortunately, these environmental 
regulations are rarely respected.  
 

Our project/thesis aims to highlight these irregularities and 
offer some suggestions regarding the environmental protection of the 
river as well as its cultural and tourist development. 
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ 1 
ΕΙΑΓΩΓΗ 

 
 

 
1.1 ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΠΟΣΑΜΩΝ 

 
   

Η Ελλϊδα ϋχει πολλοϑσ ποταμοϑσ, οι περιςςϐτεροι απϐ τουσ 
οπούουσ ϋχουν μικρϐ μόκοσ. Διαςχύζουν μικρό απϐςταςη ξεκινϔντασ 
απϐ το βουνϐ μϋχρι να φθϊςουν χαμηλϐτερα ςτο επύπεδο τησ 
θϊλαςςασ. Η ποςϐτητα νεροϑ που μεταφϋρουν εύναι διαφορετικό 
απϐ εποχό ςε εποχό. Πολϑ νερϐ μεταφϋρουν κυρύωσ το φθινϐπωρο 
και το χειμϔνα, ϐταν παρατηροϑνται ϋντονεσ βροχοπτϔςεισ. Οι 
πηγϋσ των μεγαλϑτερων ποταμϔν βρύςκονται ςτην οροςειρϊ τησ 
Πύνδου, η οπούα καθορύζει την κατεϑθυνςη τησ ροόσ τουσ προσ το 
Αιγαύο και το Ιϐνιο πϋλαγοσ.  

 
το Αιγαύο πϋλαγοσ εκβϊλλουν: ο Αλιϊκμονασ, ο Πηνειϐσ, 
ο περχειϐσ. 
 το Ιϐνιο εκβϊλλουν: ο Ωραχθοσ, ο Λοϑροσ, ο Αχελϔοσ, ο Εϑηνοσ, 
ο Μϐρνοσ. 

 
  την Πελοπϐννηςο ρϋουν ο Αλφειϐσ, ο Λϊδωνασ και ο 
Ευρϔτασ. Ο Ευρϔτασ εύναι ο ποταμϐσ των αρχαύων παρτιατϔν, που 
πηγϊζει απϐ τον Σαϓγετο και εκβϊλλει ςτο Λακωνικϐ κϐλπο. 
Τπϊρχουν και ποτϊμια, τα οπούα πηγϊζουν απϐ γειτονικϋσ χϔρεσ και 
εκβϊλλουν ςτο Αιγαύο. Σα κυριϐτερα απϐ αυτϊ εύναι: ο Ϊβροσ, 
ο Νϋςτοσ, ο τρυμϐνασ και ο Αξιϐσ. Αντύθετα ο Αϔοσ πηγϊζει απϐ την 
Πύνδο, περνϊ ςτην Αλβανύα και εκβϊλλει ςτην Αδριατικό Θϊλαςςα 

 
      ημαντικϊ οικοςυςτόματα και υγροβιϐτοποι ϋχουν ςχηματιςτεύ 
τϐςο κατϊ μόκοσ ϐςο και ςτισ εκβολϋσ πολλϔν ποταμϔν. Πολλού απϐ 
αυτοϑσ εύναι ιδιαύτερα γνωςτού και προςτατεϑονται απϐ διεθνεύσ 
ςυνθόκεσ. Κατϊ την καλοκαιρινό περύοδο, ςε πολλϋσ παρϐχθιεσ 
περιοχϋσ διοργανϔνονται πολιτιςτικϋσ εκδηλϔςεισ, ενϔ ςε αρκετϊ 
ποτϊμια ο επιςκϋπτησ μπορεύ να επιδοθεύ ςε υδϊτινα ςπορ. 

 

]   Πηγό : www.fdimes.gr εθνικό πϊρκο τησ λιμνοθϊλαςςασ του Μεςολογγύου 

http://www.fdimes.gr/
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1.2 ΓΕΝΙΚΑ ΦΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΣΟΤ ΠΟΣΑΜΟΤ ΑΦΕΛΩΟΤ 

 

 

Ο ποταμϐσ Αχελϔοσ εύναι ο δεϑτεροσ ςε μόκοσ ποταμϐσ τησ 
Ελλϊδασ. Πηγϊζει απϐ την οροςειρϊ τησ Πύνδου και ςυγκεκριμϋνα 
απϐ το ϐροσ Λϊκμοσ ό αλλιϔσ Περιςτϋρι που βρύςκεται ΝΔ του 
Μετςϐβου και μετϊ απϐ μια διαδρομό 220 χιλιομϋτρων εκβϊλλει ςτο 
Ιϐνιο Πϋλαγοσ. Διϋρχεται απϐ το νομϐ Σρικϊλων, απϐ τα ϐρια των 
νομϔν Καρδύτςασ και Ωρτασ και μετϊ απϐ τα ϐρια των νομϔν 
Ευρυτανύασ και Αιτωλοακαρνανύασ(1). Με την πορεύα του χωρύζει την 
Ακαρνανύα απϐ την Αιτωλύα, διαςχύζοντασ διαδοχικϊ τισ τεχνητϋσ 
λύμνεσ των Κρεμαςτϔν, του Καςτρακύου και του τρϊτου . Εύναι ο 
πλουςιϐτεροσ ςε ϐγκο νεροϑ ποταμϐσ τησ Ελλϊδασ και ςυμβϊλλει 
αποφαςιςτικϊ ςτην κϊλυψη των ενεργειακϔν αναγκϔν τησ χϔρασ 
με τα επιμϋρουσ υδροηλεκτρικϊ εργοςτϊςια που εδρϊζονται ςτα 
φρϊγματα των τεχνητϔν λιμνϔν που αναφϋρονται και που ελϋγχουν 
τη ροό των υδϊτων.  

 

Η κοιλϊδα του Κϊτω Αχελϔου - που θα αςχοληθοϑμε ςτην 
παροϑςα πτυχιακό - αποτελεύται απϐ τρύα τμόματα, το πεδινϐ ςτη 
λεκϊνη του Αγρινύου ,το εγκιβωτιςμϋνο εντϐσ των αςβεςτολιθικϔν 
λατυποπαγϔν και νεογενϔν αποθϋςεων τησ περιοχόσ 
Παλαιομϊνινων – ταμνϔν – Κατοχόσ με μόκοσ 18 km, πλϊτοσ 3 – 4 
km και βϊθοσ μεγαλϑτερο των 100m, και τϋλοσ το δελταώκϐ τμόμα 
Κατοχόσ – εκβολϔν ϐπου ο ποταμϐσ ςχηματύζει μια μαιανδρικό κούτη 
ροόσ εντϐσ των προςχϔςεων και ακολουθεύ πορεύα μεταξϑ των 
καρςτικϔν λϐφων προσ τα ΝΔ ςυνολικοϑ μόκουσ 18 km. 

 

 

 

 

Πηγό : Βύτςου Λαμπρϊκη Αγγελικό, διδακτορικό διατριβό του Πανεπιςτημύου Πατρών με τύτλο « 
Οικολογικό διερεύνηςη των υγροτόπων του Δϋλτα του Αχελώου » ςελ. 4-5 
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1.3 ΑΦΕΛΩΟ ΚΑΙ ΜΤΘΙΣΟΡΙΑ  
 

 

Ο Αχελϔοσ, γιοσ του Ψκεανοϑ και τησ Σηθϑοσ και πατϋρασ των 
Νυμφϔν, όταν ϋνασ απϐ τουσ ςημαντικϐτερουσ θεοϑσ των ποταμϔν 
κατϊ τη μυθολογύα. Η γη που γϋννηςε τον Αχελϔο εύναι η μητϋρα 
κοιτύδα των Ελλόνων και το ϐνομα του εύναι ϊρρηκτα ςυνδεδεμϋνο 
με την ονομαςύα τησ χϔρασ μασ «… Ελλϊσ εςτύν η περύ την Δωδϔνην 
και τον Αχελϔον …ωκοϑν γαρ οι ελλού ενταϑθα, οι καλοϑμενοι τϐτε 
μεν Γραικού, νυν δ’ Ϊλληνεσ…», ϐπωσ αναγρϊφεται ςτα 
«Μετεωρολογικϊ» του Αριςτοτϋλη, ο οπούοσ μϊλιςτα τοποθετεύ και 
τον κατακλυςμϐ του Δευκαλύωνα ς’ αυτό την περιοχό.  

 

Αργϐτερα, ο αλεξανδρινϐσ Δύδυμοσ Φαλκϋντεροσ αναγρϊφει: 
«…Η αρχαιοτϊτη Ελλϊσ περύ Δωδϔνην και ελλοϑσ ϋκειτο, και ϐθεν ο 
Αχελϔοσ εκρϋων δι’ Αιτωλύασ εισ τον Αμβρακικϐν εξόει κϐλπον, 
ϊχρεισ ου Ηρακλόσ απϋςτρεψεν…» (Πϋτρου, 2001). 

 
  Ψσ προσ το ϐνομα του Αχελϔου, αυτϐ προϋρχεται απϐ το 
ςυνθετικϐ «αχ» ό «ϊχα» που ςημαύνει νερϐ και το ςυγκριτικϐ 
επύθετο «λϔων», δηλαδό καλϑτεροσ ,ευεργετικϐτεροσ ό ποςοτικϊ 
μεγαλϑτεροσ. Μια δεϑτερη ερμηνεύα, λιγϐτερο επικρατοϑςα, 
αποδϋχεται ωσ δεϑτερο ςυνθετικϐ το ρόμα «χειλϐω-χειλϔ» που 
ςημαύνει ξεχειλύζω, πλημμυρύζω ό τη ρύζα «Ελλ-» που ςημαύνει 
ψηλϐσ, ορεινϐσ, ευκύνητοσ, προςωνϑμιεσ που δύνονται ςτουσ 
ορεςύβιουσ τησ Πύνδου, γϑρω απϐ τισ πηγϋσ του ποταμοϑ, απϐ την 
οπούα πιθανϊ προϋρχονται και οι χαρακτηριςμού Ελλού και Ελλϊσ. 
 

Κατϊ τον Ηςύοδο, απϐ την ϋνωςη Ψκεανοϑ και Σηθϑοσ γεννόθηκαν 
τρεύσ χιλιϊδεσ τανϑςφοροι, δηλαδό λαμπαδϐκορμεσ, Ψκεανύδεσ 
νϑμφεσ και ϊλλοι τϐςοι καναχηδϊ ρϋοντεσ, δηλαδό 
θορυβοτρεχοϑμενοι, ποταμού, μεταξϑ των οπούων 
μεγαλοπρεπϋςτεροσ όταν ο Αχελϔοσ (βλ. φωτογραφύα 3). Κατϊ το 
τρϊβωνα, παλαιϐτερα ο Αχελϔοσ ονομαζϐταν Θϐασ, ϐπωσ και ο 
ομηρικϐσ αρχηγϐσ των Αιτωλϔν, μϋχρι που ο όρωασ Αχελϔοσ 
πνύγηκε ςτα νερϊ του λαβωμϋνοσ απϐ τον Ηρακλό. Η νεϐτερη 
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ονομαςύα «Αςπροπϐταμοσ» προϋρχεται απϐ τη λευκό λϊςπη που 
«κατεβϊζει» ό απϐ τα ϊςπρα χαλύκια που γεμύζουν την κούτη του.     Ο 
Αχελϔοσ εύναι ο ποταμϐσ των μεγϊλων πλημμυρικϔν επειςοδύων 
κατϊ τη διϊρκεια των οπούων τερϊςτιοι ϐγκοι φερτϔν υλικϔν 
ςχηματύζουν προςχωςιγενεύσ εκτϊςεισ εισ βϊροσ τησ θϊλαςςασ και 
διαμορφϔνουν το δϋλτα. 

 

Ο Όμηροσ τοποθετεύ τον Αχελϔο πριν απϐ τον Ψκεανϐ. Οι 
θϊλαςςεσ, οι πηγϋσ και τα νερϊ που πηγϊζουν απϐ την γη 
προϋρχονται απϐ αυτϐν. Αντύθετα ο Ηςύοδοσ ςυγκαταλϋγει τον 
Αχελϔο ςτα παιδιϊ τησ Σηθϑοσ και του Ψκεανοϑ, ςτισ ποτϊμιεσ 
θεϐτητεσ. Κϐρεσ του όταν οι ειρόνεσ, οι Νϑμφεσ και πολλϋσ ϊλλεσ 
πηγϋσ (Καςταλύα, Καλλιρρϐη κλπ). 

 

Ο Αχελϔοσ εύχε αρκετϋσ μορφϋσ. υνόθωσ απεικονύζεται απϐ 
την μϋςη και κϊτω ςαν ψϊρι, γενειοφϐροσ με κϋρατα ςτο κεφϊλι του. 
Ωλλεσ μορφϋσ του ποτϊμιου αυτοϑ θεοϑ όταν ςαν φύδι, ςαν ταϑροσ 
και ςαν ανθρωπϐμορφο ον με κεφϊλι ταϑρου που απϐ τα γϋνια του 
ϋτρεχαν πολλϊ νερϊ . Σο μϐνο βϋβαιο εύναι πωσ ςτισ περιςςϐτερεσ 
μορφϋσ του ο Αχελϔοσ όταν (φϊνταζε) ϋνα ϊςχημο τϋρασ. 

 

Επύςησ γνωςτϐσ εύναι ο μϑθοσ τησ πϊλησ του με 
τον Ηρακλό για χϊρη τησ Δηιϊνειρασ. Ο Ηρακλόσ ϐταν πόγε 
ςτον Ωδη ςυνϊντηςε τον Μελϋαγρο, αδελφϐ τησ Δηιϊνειρασ και γιο 
του Οινϋα. Αυτϐσ του ζότηςε ςαν χϊρη να παντρευτεύ την αδελφό 
του. Ο όρωασ δεν αθϋτηςε την υπϐςχεςη του και πόγε 
ςτην Καλυδϔνα ϐπου βαςύλευε ο Οινϋασ. Εκεύ ϐμωσ ϋνασ επύμονοσ 
μνηςτόρασ, ο Αχελϔοσ, ζητοϑςε την κϐρη του Οινϋα παύρνοντασ 
διϊφορεσ μορφϋσ. Ϊγινε μϊχη και ο ποτϊμιοσ θεϐσ, παρϊ τισ ςυνεχεύσ 
μεταμορφϔςεισ του, ϋχαςε. Σϐτε ο Ηρακλόσ του απϋκοψε το δεξύ του 
κϋρατο (ϋκλειςε τη μύα εκβολό του ποταμοϑ) και απϐ το αύμα που 
ϋρρευςε γεννόθηκαν οι ειρόνεσ. Σο κϋρατο αυτϐ δεν το κρϊτηςε ο 
Ηρακλόσ. Ο Αχελϔοσ ςε αντϊλλαγμα του ϋδωςε το κϋρασ τησ 
Αμϊλθειασ  που ςτην ςυνϋχεια ο όρωασ δϔριςε ςτον Οινϋα. Ο 
ποταμϐσ-Θεϐσ εύχε νικηθεύ και ο Ηρακλόσ νυμφεϑθηκε την Δηιϊνειρα 

(βλ. φωτογραφύα 4).  

 

Πηγό : Βύτςου Λαμπρϊκη Αγγελικό, διδακτορικό διατριβό του Πανεπιςτημύου Πατρών με τύτλο « 
Οικολογικό διερεύνηςη των υγροτόπων του Δϋλτα του Αχελώου » ςελ. 5-12 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%8C%CE%BC%CE%B7%CF%81%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97%CF%83%CE%AF%CE%BF%CE%B4%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%AE%CE%BD%CE%B5%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CF%8D%CE%BC%CF%86%CE%B5%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B1%CE%BB%CE%AF%CE%B1_(%CE%BC%CF%85%CE%B8%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1)
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B9%CF%81%CF%81%CF%8C%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97%CF%81%CE%B1%CE%BA%CE%BB%CE%AE%CF%82_(%CE%BC%CF%85%CE%B8%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1)
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%86%CE%B4%CE%B7%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B5%CE%BB%CE%AD%CE%B1%CE%B3%CF%81%CE%BF%CF%82_(%CE%BC%CF%85%CE%B8%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1)
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B7%CE%B9%CE%AC%CE%BD%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%B9%CE%BD%CE%AD%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CE%BB%CF%85%CE%B4%CF%8E%CE%BD%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%B9%CE%BD%CE%AD%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%AE%CE%BD%CE%B5%CF%82
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9A%CE%AD%CF%81%CE%B1%CF%82_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%91%CE%BC%CE%AC%CE%BB%CE%B8%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CF%82&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9A%CE%AD%CF%81%CE%B1%CF%82_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%91%CE%BC%CE%AC%CE%BB%CE%B8%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CF%82&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97%CF%81%CE%B1%CE%BA%CE%BB%CE%AE%CF%82_(%CE%BC%CF%85%CE%B8%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1)
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(3) Ο Ηρακλόσ παλεύει με τον Αχελώο. Η εικόνα αποτελεύ και την ςφραγύδα του 
Δόμου Αγρινύου (πηγό φωτογραφύασ http://www.cityofagrinio.gr/) 

 
(4) Ο Θεόσ Αχελώοσ ςυνόθωσ απεικονύζεται από την μϋςη και κϊτω ςαν ψϊρι, 

γενειοφόροσ με κϋρατα ςτο κεφϊλι του (πηγό φωτογραφύασ 
http://www.cityofagrinio.gr/) 
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ 2 

 

ΙΣΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ 

 

  

2.1 ΓΕΝΙΚΑ ΙΣΟΡΙΚΑ ΣΟΙΦΕΙΑ 

 

Πϋριξ του ποταμοϑ ςυναντϊμε ερεύπια αρχαύων οικιςμϔν αλλϊ 
και πϐλεων, γεγονϐσ που αποδεικνϑει ϐτι ο ποταμϐσ Αχελϔοσ όταν 
ςταυροδρϐμι πολιτιςμϔν και λαϔν αλλϊ ταυτϐχρονα και ςημεύο 
ςϑγκρουςησ των Αιτωλϔν και των Ακαρνϊνων με ςκοπϐ :   

α) τον ϋλεγχο τησ εϑφορησ κοιλϊδασ του Αχελϔου, ςτο εςωτερικϐ 
βϑθιςμα του Αγρινύου με τισ λύμνεσ Σριχωνύδασ, Λυςιμαχεύασ, Οζεροϑ 
και Αμβρακύασ, β) τον ϋλεγχο τησ  παρϊκτιασ ζϔνησ των δελταώκϔν 
ςχηματιςμϔν του Αχελϔου και του Εϑηνου με τισ πλοϑςιεσ 
λιμνοθϊλαςςεσ , και γ) τον ϋλεγχο του ςτενοϑ του Ρύου-Αντιρρύου 
που ςυνδϋει τον Πατραώκϐ με τον Κορινθιακϐ κϐλπο. Όπωσ 
αναφϋρεται, οι αντιθϋςεισ κορυφϔθηκαν μετϊ το 279 π.Φ., ϐταν οι 
Αιτωλού κατατροπϔνουν τουσ Γαλϊτεσ και ςϔζουν το ιερϐ των 
Δελφϔν απϐ τη βεβόλωςη και την Ελλϊδα απϐ ϋναν επικύνδυνο 
επιδρομϋα.  

 

το μεταξϑ η Αιτωλικό ςυμπολιτεύα πύεζει τον λαϐ 
των Ακαρνανϔν καταλαμβϊνοντασ τη τρϊτο (την τϐτε 
πρωτεϑουςα) το 266 και 245 π.Φ., διεκδικϔντασ απϐ τουσ 
Μακεδϐνεσ την πρωτοκαθεδρύα ςτα ελληνικϊ πρϊγματα. Σϐτε οι 
Ακαρνϊνεσ ςυμμαχοϑν με τουσ Μακεδϐνεσ (επύ Υύλιππου του Ε’) και 
καταςτρϋφουν δϑο φορϋσ το Θϋρμο, το 218 και 206 π.Φ., ενϔ 
ςυςτρατεϑονται και εναντύον τησ ςυμμαχύασ Ρωμαύων- Αιτωλϔν. Η 
επύτευξη τησ pax romana ϋδωςε τϋλοσ ςτισ διενϋξεισ μεταξϑ των δϑο 
λαϔν τησ Αιτωλοακαρνανύασ. Κατϊ τουσ βυζαντινοϑσ χρϐνουσ και 
αργϐτερα ςτην Σουρκοκρατύα διαμορφϔθηκε το κοινϐ πνεϑμα 
ςυνεργαςύασ απϋναντι ςτον κατακτητό. Ο δϊςκαλοσ του Γϋνουσ, 
Κοςμϊσ ο Αιτωλϐσ, κρατϊ ϊςβεςτη τη φλϐγα του ϋθνουσ· 
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Αιτωλοακαρνϊνεσ αρματολού, ϐπωσ ο άςκιοσ, ο Μακρόσ, ο 
Βαρνακιϔτησ και ο Γρύβασ πολεμοϑν για την Ελευθερύα μαζύ με τουσ 
ουλιϔτεσ. Αποκορϑφωμα του αγϔνα όταν η αντύςταςη των 
Ελεϑθερων Πολιορκημϋνων και η ηρωικό Ϊξοδοσ του Μεςολογγύου, 
που ςυγκλϐνιςε ολϐκληρη την Ευρϔπη.  

Οι Αιτωλοακαρνϊνεσ προςϋφεραν ουςιαςτικό ςυμβολό ςτο 
Μακεδονικϐ Αγϔνα, τουσ Βαλκανικοϑσ πολϋμουσ, τη Μικραςιατικό 
εκςτρατεύα και το ϋποσ του 1940, ϐπου η περιοχό Βϊλτου  και του 
Ξηρϐμερου υπόρξε το κϋντρο τησ αντύςταςησ τησ Δυτικόσ Ελλϊδασ 
κατϊ την περύοδο τησ κατοχόσ. Σϋλοσ, η περιοχό πρωτοςτϊτηςε και 
ςτην ιςτορύα του νεοςϑςτατου ελληνικοϑ κρϊτουσ, με πολιτικοϑσ 
ϐπωσ ο Φαρύλαοσ Σρικοϑπησ, ο Επαμεινϔνδασ Δεληγιϔργησ. 

 

 

2.2 ΑΡΦΑΙΑ ΣΡΑΣΟ 

 

2.2.1 Ονομαςία 

 

Εξετϊζοντασ ετυμολογικϊ την ονομαςύα τρϊτοσ καταλόγουμε 
ςτο ςυμπϋραςμα ϐτι προϋρχεται απϐ την λϋξη ςτρατόσ , η οπούα με 
την ςειρϊ τησ παρϊγεται απϐ το ρόμα ςτορέννυμι ό ςτόρνυμι ό 
ςτρώννυμι. Η πρϔτη, λοιπϐν, ςημαςύα τησ ονομαςύασ τρϊτοσ όταν 
ςτρατιωτικϐσ ςταθμϐσ, τϐποσ που ςυγκεντρϔνονταν οι Ακαρνϊνεσ 
για να διαβοϑν ςτην αντύπερα ϐχθη του Αχελϔου ό να 
υπεραςπιςτοϑν τα ςϑνορα τησ γησ τουσ απϐ τουσ Αιτωλοϑσ. Με την 
πϊροδο του χρϐνου η περιοχό τρϊτοσ απϐ τϐπο ςυγκϋντρωςησ 
ςτρατευμϊτων μετατρϋπεται ςε πϐλη, χωρύσ να πϊρει νϋο ϐνομα, 
γιατύ, ςϑμφωνα με τον Όμηρο, η λϋξη ςτρατϐσ ςημαύνει ϐχι μϐνο τουσ 
ςτρατιϔτεσ αλλϊ και ολϐκληρο το λαϐ. Ο τϋφανοσ Βυζϊντιοσ 
αναφϋρει: «τράτιον πόλισ Ακαρνανίασ ο πολίτησ ςτρατιώτησ 
και ςτράτιοσ» και «τράτοσ πόλισ Ακαρνανίασ θηλυκώσ και 
αρςενικώσ, ο πολίτησ ςτράτιοσ» επιςημαύνοντασ την πϐλη ωσ ο 
τρϊτοσ και η τρϊτοσ. Εν αντιθϋςει με το τοπωνϑμιο Οινιϊδεσ που 
δηλϔνει ειρηνικϋσ αςχολύεσ και γεωργικϋσ καλλιϋργειεσ η ονομαςύα 
τρϊτοσ ςημαύνει τον χϔρο ςυγκϋντρωςησ – ςτϊθμευςησ των 
ςτρατευμϊτων καθϔσ και πολεμικϋσ ενϋργειεσ. 

 

Πηγό κειμϋνου cityofagrinio.gr αρχαιολογικού χώροι και μνημεύα 
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2.2.2  Ιςτορία τησ αρχαίασ πόλησ  

 

την Ακαρνανύα, ςτον τϐπο που βρύςκεται  δυτικϊ τησ κούτησ 
του ποταμοϑ Αχελϔου, (ςτην περιοχό δηλ. που θα αςχοληθοϑμε ςε 
αυτό την εργαςύα) βρύςκεται η Αρχαύα τρϊτοσ (βλ. φωτογραφύα 5) 
Η πϐλη τρϊτοσ ςτην αρχαιϐτητα όταν Πρωτεϑουςα των αρχαύων 
Ακαρνϊνων, γεγονϐσ που οφεύλεται ςτη γεωγραφικό και 
ςτρατιωτικό τησ θϋςη.  
 

Η περιοχό εύχε κατοικηθεύ απϐ την υςτεροελλαδικό εποχό. Η 
πϐλη ϐμωσ τησ τρϊτου ϊρχιςε να αποκτϊ ςημαςύα απϐ τον Ε΄ π.Φ. 
αιϔνα. Σο 429 π.Φ. και το 391 π.Φ. την πολιϐρκηςαν χωρύσ επιτυχύα 
οι παρτιϊτεσ. Ο παρτιϊτησ Ευρϑλοχοσ πϋραςε το 426 π.Φ. κϊτω 
απϐ τα τεύχη τησ χωρύσ να τολμόςει να την προςβϊλει. Ογδϐντα 
περύπου χρϐνια αργϐτερα την κατϋλαβε ο Βαςιλιϊσ τησ Μακεδονύασ 
Κϊςςανδροσ και το 263 π.Φ. οι Αιτωλού. Σο 188 π.Φ. την κυρύεψαν οι 
Ρωμαύοι. Η παρακμό τησ ϊρχιςε μετϊ την ύδρυςη τησ Νικϐπολησ. 

Η αρχαύα τρϊτοσ αποτελεύ ςόμερα ςημαντικϐ αρχαιολογικϐ 
τϐπο.  την περιοχό ςϔζονται  μϋροσ των μεγαλϐπρεπων τειχϔν τησ,  
ερεύπια του ναοϑ του τρατύου Διϐσ και του Βουλευτηρύου και το 
αρχαύο θϋατρο τησ πϐλησ, χωρητικϐτητασ περύπου 7.000 ατϐμων. 

 
 
 

Πηγό κειμϋνου cityofagrinio.gr αρχαιολογικού χώροι και μνημεύα 

 
 

 
 

(5) Η Γϋφυρα τησ τρϊτου (πηγό φωτογραφύασ Καπνιϊσ Αντρϋασ) 
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2.2.3  Ο ναόσ του τρατίου Διόσ 
 

Ο τρϊτιοσ Δύασ αποτελοϑςε τον πολιοϑχο και προςτϊτη Θεϐ 
των τρατύων. Ο ναϐσ (βλ. φωτογραφύα 6) όταν χτιςμϋνοσ ςε 
περύοπτη θϋςη δυτικϊ τησ πϐλησ, μϋςα ςτην οχυρωμϋνη περύμετρο 
τησ πϐλησ. Οικοδομόθηκε μετϊ το 338 π.Φ. και πριν το 314 π.Φ.. 
Πρϐκειται για Ναϐ δωρικοϑ ρυθμοϑ, λύγο μεγαλϑτερο απϐ τον 
αθηναώκϐ ναϐ του ΄Ηφαιςτου («Θηςεύο») . όμερα ςϔζονται πϋντε 
ςφϐνδυλοι των κιϐνων τησ βϐρειασ πλευρϊσ και τμόμα ενϐσ τησ 
ανατολικόσ. Σο δομικϐ υλικϐ του ναοϑ εύναι ο γκρύζοσ ςκληρϐσ 
αςβεςτϐλιθοσ. 

 
Πηγό κειμϋνου cityofagrinio.gr αρχαιολογικού χώροι και μνημεύα 

 
 
 

 
                       

(6) Ο ναόσ του τρατύου Διόσ(πηγό φωτογραφύασ Καπνιϊσ Αντρϋασ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



18 
 

2.2.4  Σο αρχαίο θέατρο 
 

Σο αρχαύο θϋατρο τησ τρϊτου (βλϋπε φωτογραφύα 7)ϋχει 
οικοδομηθεύ ανατολικϊ του διατειχύςματοσ, πολϑ κοντϊ ςτην αρχαύα 
Αγορϊ με την οπούα ςυνδεϐταν με βαθμιδωτϐ δρϐμο. Βρύςκεται ςε 
κλειςτό χαμηλό πλαγιϊ με θϋα τον ποταμϐ Αχελϔο. Σο θϋατρο 
οικοδομόθηκε τον 4ο αιϔνα π.Φ. και βαςικϐ του υλικϐ εύναι ο 
γκριζοπρϊςινοσ ψαμμϐλιθοσ και ο λευκϐσ αςβεςτϐλιθοσ. Πλϋον 
ςϔζονται οι θεμελιϔςεισ τϐςο του κούλου και τησ ορχόςτρασ, ϐςο και 
τησ ςκηνόσ και του προςκηνύου, αν και δε βρύςκονται ςε πολϑ καλό 
κατϊςταςη. Εύναι το μεγαλϑτερο ςωζϐμενο θϋατρο τησ 
Αιτωλοακαρνανύασ. Σο θϋατρο εύχε εντοπύςει όδη απϐ το 1805 ο W. 
Leake, αλλϊ η ςχετικό αναςκαφό και μελϋτη ϋγινε μεταξϑ 1990 και 
1996 υπϐ τον Λ. Κολϔνα. 
 

Πηγό κειμϋνου cityofagrinio.gr αρχαιολογικού χώροι και μνημεύα 

 
 
 
 

 
 

(7) Σο αρχαύο θϋατρο τησ τρϊτου (πηγό φωτογραφύασ Καπνιϊσ Ανδρϋασ) 
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(8) Ο Ναόσ του τρατιού Διόσ ςε βραδινό λόψη (πηγό φωτογραφύασ © Άγγελοσ 
Μακρόσ) 

 

 
 
 
 
 
2.2.5 Σα τείχη 
 

 
Σα τεύχη (βλϋπε φωτογραφύα 9) αποτϋλεςαν το ςημαντικϐτερο 

ςτοιχεύο τησ ϊμυνασ τησ Αρχαύασ τρϊτου. Η περύμετροσ των τειχϔν 
υπολογύζεται ςτα 7,4 χλμ. και προςτϊτευαν τϋςςερισ μεγϊλουσ 
λϐφουσ και τρεισ κοιλϊδεσ. Φρονολογοϑνται ςτα τϋλη του 5ου αιϔνα 
π.Φ. 
 

 

Πηγό κειμϋνου cityofagrinio.gr αρχαιολογικού χώροι και μνημεύα 
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(9)Σα τεύχη τησ αρχαύασ τρϊτου, παραποτϊμια πύλη (πηγό Υωτογραφύασ 

Καπνιϊσ Ανδρϋασ) 

 

 

 

2.3  ΟΙΝΙΑΔΕ 

 

Οι Οινιϊδεσ όταν αρχαύα πολιτεύα που όκμαζε μϋχρι τα 

Ελληνιςτικϊ χρϐνια και αποτϋλεςε τη δεϑτερη ιςχυρϐτερη πϐλη των 

Ακαρνϊνων μετϊ την τρϊτο. 

H αρχαύα πϐλη Οινιϊδεσ όταν κτιςμϋνη ςτη βϐρεια ϐχθη του 

ποταμοϑ Αχελϔου και 4 χλμ. δυτικϊ του ςημερινοϑ χωριοϑ Κατοχό. 

Κατεύχε ςτρατηγικό θϋςη απϐ την οπούα ελεγχϐταν τϐςο η εύςοδοσ 

προσ τον Πατραώκϐ κϐλπο, ϐςο και η θαλϊςςια αρτηρύα μεταξϑ τησ 

Ακαρνανύασ και των νηςιϔν Λευκϊδασ, Ιθϊκησ και Κεφαλλονιϊσ. 
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Παρϊλληλα, βριςκϐταν κοντϊ ςτισ εκβολϋσ του Αχελϔου και 

ωσ εκ τοϑτου ςε θϋςη κατϊλληλη για δημιουργύα λιμανιοϑ και για 

εμπορικό δραςτηριϐτητα. Για τουσ λϐγουσ αυτοϑσ ςημεύωςε μεγϊλη 

οικονομικό και πολιτιςμικό ακμό. 

2.3.1 ΟΝΟΜΑΙΑ 

Η περιοχό ανϋκαθεν όταν κατϊφυτη απϐ αγραμπϋλουσ, αλλϊ 

και όμερα αμπϋλια που καλλιεργοϑνταν ςε μεγϊλεσ εκτϊςεισ με 

το κραςύ τησ Κατοχόσ να εύναι φημιςμϋνο. Αν και το ϐνομϊ τησ 

υποδηλϔνει τϐπο ό περιοχό παραγωγόσ ούνου, ωςτϐςο μια ϊλλη 

εκδοχό θϋλει να φϋρει το ϐνομα του βαςιλιϊ τησ Καλυδϔνασ, Οινϋα, 

γνωςτοϑ απϐ τον μϑθο του Καλυδϔνιου κϊπρου, καθϔσ και απϐ τη 

διαμϊχη μεταξϑ Καλυδϔνασ και Πλευρϔνασ. 

Ϊτςι, ϋχει επικρατόςει η ϊποψη ϐτι οι Οινιϊδεσ ϋλαβαν το 

ϐνομα αυτϐ πολλϊ χρϐνια αργϐτερα προσ τιμόν αυτοϑ του ϋνδοξου 

Βαςιλϋα και επειδό οι ντϐπιοι και οι πϋριξ αναγνϔριζαν την 

παλαιϐτητα των λιθοδομϔν και τειχϔν που ςυμπλόρωναν απϐ πϊνω 

οι ύδιοι κατϊ καιροϑσ. 

Πηγό https://iaitoloakarnania.gr Οινιϊδεσ η αρχαύα πόλη τησ Ακαρνανύασ  

 

2.3.2 ΙΣΟΡΙΑ 

Ο μυθικϐσ ιδρυτόσ των Οινιαδϔν θεωρεύται ο μητροκτϐνοσ 

Αργεύοσ Αλκαιϔν, ο οπούοσ μετϊ απϐ χρηςμϐ του μαντεύου των 

Δελφϔν όρθε ςτην ακαρνανικό πϐλη προκειμϋνου να ξεφϑγει απϐ τισ 

Ερινϑεσ. Ο τρϊβων, μασ πληροφορεύ ϐτι το παλιϐτερο ϐνομα τησ 
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πϐλησ όταν Ερυςύχη. Πολλού μελετητϋσ υποθϋτουν πωσ 

πρωτοώδρϑθηκε τον 6ο αιϔνα π.Φ. ωσ αποικύα των Κορινθύων. 

Αν και επύ Ακαρνανικοϑ εδϊφουσ, ςυνδϋεται ςυχνϊ με την 

Αιτωλύα, αφοϑ παρϋμενε για μεγϊλα χρονικϊ διαςτόματα κϊτω απϐ 

την αιτωλικό κατοχό. Ενϔ τα πρϔτα χρϐνια του Πελοποννηςιακοϑ 

πολϋμου εύχε φιλικϋσ ςχϋςεισ με τουσ παρτιϊτεσ, το 424 π.Φ. 

προςχϔρηςε ςτην Αθηναώκό υμμαχύα. 

Απϐ το τϋλοσ του 4ου ϋωσ το τϋλοσ του 3ου αιϔνα π.Φ. 

καταλόφθηκε αρκετϋσ φορϋσ, απϐ τουσ Μακεδϐνεσ και μύα απϐ τουσ 

Ρωμαύουσ. Μετϊ την ύδρυςη τησ Νικϐπολησ οι κϊτοικού τησ, ϐπωσ και 

οι κϊτοικοι ϊλλων περιοχϔν τησ Ακαρνανύασ και τησ Ηπεύρου, 

αναγκϊζονται να μετοικόςουν ςτη νεοώδρυθεύςα πϐλη. 

Πηγό https://iaitoloakarnania.gr Οινιϊδεσ η αρχαύα πόλη τησ Ακαρνανύασ 

ΘΕΗ - ΟΦΤΡΩΗ 

Η οχϑρωςη δεςπϐζει πϊνω ςε κατϊφυτο απϐ βελανιδιϋσ λϐφο, 

ο οπούοσ εύναι γνωςτϐσ με την ονομαςύα Σρύκαρδοσ τουλϊχιςτον απϐ 

τον 15ο αιϔνα. Η διατόρηςό τησ εύναι εντυπωςιακό και αποτελεύ ϋνα 

απϐ τα πλϋον χαρακτηριςτικϊ δεύγματα τησ αρχαύασ οχυρωματικόσ 

τϋχνησ 

.την κορυφό του λϐφου βρύςκεται η Ακρϐπολη με ξεχωριςτϐ 

περύβολο. Σα τεύχη, πλϊτουσ περύπου 2,60 μ., μϋγιςτου ςωζϐμενου 

ϑψουσ 6 μ. και περιμϋτρου 6,5 περύπου χλμ., εύναι κτιςμϋνα ςε ϐλο το 

μόκοσ τουσ κατϊ το πολυγωνικϐ ςϑςτημα. Φωριςτό οχϑρωςη 

περικλεύει το λιμϊνι τησ και τα νεϔριϊ τησ, η λεγϊμενη «οχϑρωςη ό 

ακρϐπολη του λιμανιοϑ». (βλ. φωτογραφύα 10) 



23 
 

 

(10)Φϊρτησ των Αρχαύων Οινιϊδων (πηγό https://iaitoloakarnania.gr) 

Περιλαμβϊνει δϔδεκα πϑλεσ και πυλύδεσ διαφορετικϔν τϑπων 

με πιο αξιϐλογο τον τϑπο τησ καμαρωτόσ πϑλησ. ε ϐ,τι αφορϊ ςτουσ 

πϑργουσ, ϊλλοι όταν κτιςμϋνοι κατϊ το πολυγωνικϐ ςϑςτημα και 

ϊλλοι κατϊ το ψευδοώςϐδομο τραπεζιϐςχημο. Σο ςτοιχεύο αυτϐ τησ 

ςυνϑπαρξησ πολυγωνικοϑ τεύχουσ με πϑργουσ πολυγωνικόσ και 

ψευδοώςϐδομησ τραπεζιϐςχημησ τοιχοποιύασ ςυναντϊται ςτισ 

περιςςϐτερεσ οχυρϔςεισ τησ Ακαρνανύασ.Οι νεϔςοικοι βρύςκονται 

ςτο νοτιοδυτικϐ ϊκρο τησ οχϑρωςησ του λιμανιοϑ, ςτην οπούα 

δεςπϐζουν ο «κοκκινϐπυργοσ», ςωζϐμενου ϑψουσ 10,90 μ., και η 

λοξό τοξωτό πϑλη, η αποκαλοϑμενη «αυλϐπορτα» (κεντρικό 

φωτογραφύα), καθϔσ και τα ερεύπια ενϐσ δεϑτερου επύςησ μεγϊλου 

ςε μϋγεθοσ και λοξοϑ ςτην κϊτοψη πϑργου που την προςτατεϑει. 

Πηγό https://iaitoloakarnania.gr Οινιϊδεσ η αρχαύα πόλη τησ Ακαρνανύασ  
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2.3.3 ΣΟ ΘΕΑΣΡΟ 

(11)Σο αρχαύο θϋατρο Οινιαδών (πηγό φωτογραφύασ Καπνιϊσ Ανδρϋασ) 

H καταςκευό του θεϊτρου χρονολογεύται ςε τρεισ περιϐδουσ. 

Αρχικϊ, τον 4ο π.χ. αιϔνα, πρωτοκαταςκευϊζεται απϐ τουσ 

Αθηναύουσ που κατϋλαβαν την πϐλη. Ϊπειτα, τον 3ο αιϔνα γύνονται 

επεμβϊςεισ μεταςκευόσ, πιθανϊ απϐ το Μακεδϐνα Υύλιππο τον Ε’. 

Αργϐτερα, το 167 π.χ. οι Ρωμαύοι καταλαμβϊνουν την πϐλη και 

επιδύδονται ςε μικρόσ κλύμακασ μεταςκευϋσ, οι οπούεσ δεν εύναι 

ορατϋσ ςόμερα. 

Πρϐκειται για ϋνα καλϐ θϋατρο, (βλ. φωτογραφύα 11) λαξεμϋνο 

ςτον πορϔδη αςβεςτολιθικϐ βρϊχο τησ πλαγιϊσ. Δυςτυχϔσ, ϐμωσ η 

φθορϊ του πετρϔματοσ μϋςα ςτουσ αιϔνεσ ϋχει καταςτρϋψει μϋροσ 

των κερκύδων.Θεωρεύται ςχετικϊ μεγϊλου μεγϋθουσ θϋατρο, με 23 

ςειρϋσ καθιςμϊτων. Οριςμϋνεσ πϋτρεσ τησ κϊτω ςειρϊσ καθιςμϊτων 

ϋχουν χαραγμϋνεσ επιγραφϋσ με αρχαιοελληνικό γραφό που ϋχει 

αναγνωςθεύ. H ορχόςτρα εύναι ιδιαύτερα μεγϊλη με ακτύνα ωσ των 

εξωτερικϐ περύγυρο των πλακϔν μερύ τα 7,65 m.  

Πηγό https://iaitoloakarnania.gr Οινιϊδεσ η αρχαύα πόλη τησ Ακαρνανύασ  
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(12)Σο λιμϊνι των αρχαύων Οινιαδών(πηγό φωτογραφύασ Καπνιϊσ Ανδρϋασ) 

 

 
(13)Κατοχό Οινιαδών, πανοραμικό ϊποψη (πηγό https://iaitoloakarnania.gr) 
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ 3 

 

ΥΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

 

3.1  ΕΘΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ [Α]  
 
 
 

Σο πϊρκο βρύςκεται ςτο νομϐ Αιτωλοακαρνανύασ, ςτο 
νοτιοδυτικϐ ϊκρο τησ τερεϊσ Ελλϊδασ, εκεύ ϐπου ο Πατραώκϐσ 
Κϐλποσ ςυναντϊ το Ιϐνιο Πϋλαγοσ και εκβϊλλουν οι ποταμού Εϑηνοσ 
και Αχελϔοσ. 

 
ε αυτό την περιοχό εντϊςςονται λιμνοθαλϊςςιεσ 

(βλ.φωτογραφύα 14), χερςαύεσ και ποτϊμιεσ περιοχϋσ του νϐτιου 
τμόματοσ του Νομοϑ Αιτωλοακαρνανύασ και το νηςιϔτικο 
ςϑμπλεγμα των Εχινϊδων του Νομοϑ Κεφαλληνύασ που διακρύνονται 
για τη μεγϊλη βιολογικό, οικολογικό, αιςθητικό, επιςτημονικό, 
γεωμορφολογικό και περιβαλλοντικό τουσ αξύα. 
υγκεκριμϋνα, το πϊρκο περιλαμβϊνει: 
 

Σο εκτεταμϋνο ςϑμπλεγμα υγροτϐπων λιμνοθϊλαςςασ 
Μεςολογγύου – Αιτωλικοϑ και των εκβολικϔν ςυςτημϊτων των 
ποταμϔν Εϑηνου και Αχελϔου(16) .το ςϑμπλεγμα αυτϐ διακρύνονται 
ποτϊμιεσ και παραποτϊμιεσ περιοχϋσ, λιμνοθϊλαςςεσ, γλυκϐβαλτοι, 
αλμυρϐβαλτοι, λαςποτϐπια, υδροχαρό δϊςη. Η ςυνολικό ϋκταςη τησ 
κϑριασ προςτατευϐμενησ περιοχόσ, ανϋρχεται ςε περύπου 250.000 
ςτρϋμματα. Σα 2/3 τησ ϋκταςησ (περύπου 150.000 ςτρϋμματα) 
καταλαμβϊνουν η Κεντρικό Λ/Θ, με τη Λ/Θ του Αιτωλικοϑ και με τη 
Λ/Θ τησ Κλεύςοβασ. 
 



27 
 

 
(14)Η λιμνοθϊλαςςα τησ Κλεύςοβασ (πηγό φωτογραφύασ Καπνιϊσ Ανδρϋασ) 

 
 
 
Σο χερςαύο τμόμα του πϊρκου περιλαμβϊνει: 
 

 λϐφουσ που διακρύνονται διϊςπαρτοι ςτον υγρϐτοπο. 
Οι  περιςςϐτεροι ςτο παρελθϐν αποτελοϑςαν τμόμα των 
Εχινϊδων νόςων (βλ. φωτογραφύα15) , που η προςχωματικό 
δρϊςη του Αχελϔου τουσ ενςωμϊτωςε ςτην ξηρϊ. 

 το ϐροσ Βαρϊςοβα (καταφϑγιο θηραμϊτων) και τμόμα του 
ϐρουσ Αρϊκυνθοσ. 

 αμμοθύνεσ που δημιουργόθηκαν απϐ τα φερτϊ υλικϊ των 
ποταμϔν και οριοθετοϑν τισ λιμνοθϊλαςςεσ απϐ την ανοιχτό 
θϊλαςςα. 

 το φαρϊγγι τησ Κλειςοϑρασ που ϋχει ενταχθεύ ςτισ περιοχϋσ 
«ιδιαιτϋρου φυςικοϑ κϊλλουσ». 

 το Δϊςοσ του Υρϊξου(βλ. φωτογραφύα 17) χαρακτηριςμϋνο ωσ 
«Διατηρητϋο Μνημεύο τησ Υϑςησ». 

 καλλιεργοϑμενεσ εκτϊςεισ. 
 το νηςιωτικϐ ςϑμπλεγμα των Εχινϊδων, που εύναι ϊρρηκτα 

δεμϋνο με το εκβολικϐ ςϑςτημα του Αχελϔου. 
 

Πρωταγωνιςτικϐ ρϐλο ςτη διαμϐρφωςη τησ υγροτοπικόσ 
περιοχόσ ϋχουν παύξει οι ποταμού Εϑηνοσ και Αχελϔοσ που 
αποτελοϑν και τα φυςικϊ ϐριϊ τησ ςτα ανατολικϊ και δυτικϊ 
αντύςτοιχα. 
 
 

[Α]   Πηγό : www.fdimes.gr εθνικό πϊρκο τησ λιμνοθϊλαςςασ του Μεςολογγύου 

http://www.fdimes.gr/
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(15)Οι Εχινϊδεσ Νόςοι (πηγό http://fdlmes.gr/) 

 

 

 
(16) Σο Δϋλτα του Αχελώου (πηγό http://fdlmes.gr/) 
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(17)Σο δϊςοσ του Υρϊξου Πηγό : site Υορϋα Διαχεύριςησ Λιμνοθϊλαςςασ 

Αιτωλικού Μεςολογγύου, http://fdlmes.gr/ 
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3.1.1. Βαςική περιβαλλοντική νομοθεςία που διέπει τον 
Αχελώο [Β]  

 

τισ παρακϊτω φωτογραφύεσ αναφϋρεται τμηματικϊ τι ιςχϑει 
απϐ την κεύμενη νομοθεςύα του εθνικοϑ πϊρκου για το κϊτω τμόμα 
τησ κούτησ του Αχελϔου, απϐ το ϑψοσ του φρϊγματοσ τησ τρϊτου 
ϋωσ τισ εκβολϋσ του. 

 

 
(18) 1ο κομμϊτι μετϊ το φρϊγμα τρϊτου (Πηγό φωτογραφύασ http://fdlmes.gr)  

 

 

 

 

 

 

[Β]   Πηγό : Υύλλο Εφημερύδασ Κυβερνόςεωσ, Σεύχοσ 4ο, αριθμόσ φύλλου 477, 31/5/2006 

 

Σο 1ο τμόμα του ποταμοϑ(βλ. φωτογραφύα 18)  ςτο γαλϊζιο 
τμόμα τησ κούτησ, ϐπωσ φαύνεται ςτην φωτογραφύα, εύναι 
περιφερειακό (ΠΠ1) περιοχό και βρύςκεται εκτϐσ των ορύων των 
εγκεκριμϋνων Γενικϔν Πολεοδομικϔν χεδύων και εκτϐσ των ορύων 
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των οριοθετημϋνων οικιςμϔν κϊτω των 2000 κατούκων και 
επιτρϋπεται μϐνο η απϐληψη φερτϔν υλικϔν μετϊ απϐ διαχειριςτικό 
μελϋτη και η αλιεύα.  

 
(19)2ο κομμϊτι μετϊ το φρϊγμα τρϊτου (Πηγό φωτογραφύασ http://fdlmes.gr) 

 
Πηγό : Υύλλο Εφημερύδασ Κυβερνόςεωσ, Σεύχοσ 4ο, αριθμόσ φύλλου 477, 31/5/2006 

 

Σο 2ο τμόμα του ποταμοϑ(βλ. φώτο 19) ςτο μπλε τμόμα τησ 
κούτησ, ϐπωσ φαύνεται ςτην φωτογραφύα, εύναι περιφερειακό (ΠΥ3) 
και επιτρϋπεται μϐνο η απϐληψη φερτϔν υλικϔν μετϊ απϐ 
διαχειριςτικό μελϋτη, η αλιεύα, ο διϊπλουσ του ποταμοϑ ςϑμφωνα με 
τα προβλεπϐμενα ςτο ςχετικϐ κανονιςμϐ Διούκηςησ και Λειτουργύασ 
του Υορϋα διαχεύριςησ, επύςησ επιτρϋπεται η καταςκευό προβλητϔν 
πρϐςδεςησ και ελλιμενιςμοϑ ςκαφϔν ςε θϋςεισ για τισ οπούεσ 
ζητεύται η γνϔμη του φορϋα Διαχεύριςησ. 

[Β]   Πηγό : Υύλλο Εφημερύδασ Κυβερνόςεωσ, Σεύχοσ 4ο, αριθμόσ φύλλου 477, 31/5/2006 
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(20) 3ο κομμϊτι εκβολϋσ Αχελώου (Πηγό φωτογραφύασ http://fdlmes.gr) 

 

 

 
[Β]   Πηγό : Υύλλο Εφημερύδασ Κυβερνόςεωσ, Σεύχοσ 4ο, αριθμόσ φύλλου 477, 31/5/2006 

 

 

αν ξεχωριςτϐ κομμϊτι αντιμετωπύζονται οι εκβολϋσ του 
ποταμοϑ το λεγϐμενο Δϋλτα, οι οπούεσ ανόκουν ςτην κατηγορύα  
ΠΥ2Γ, ζϔνεσ προςταςύασ φϑςησ 2 (αποξηραμϋνεσ εκτϊςεισ ), ςτισ 
οπούεσ επιτρϋπεται ο περιοδικϐσ πλημμυριςμϐσ και η εκτϋλεςη 
ϋργων κατϐπιν ειδικόσ μελϋτησ με ςκοπϐ την βελτύωςη των 
χαρακτηριςτικϔν του οικοςυςτόματοσ ,την προςταςύα ,διατόρηςη 
τησ ϊγριασ ζωόσ και την βελτύωςη τησ βοςκοώκανϐτητασ .Επύςησ 
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επιτρϋπεται η ορυζοκαλλιϋργεια , καθϔσ και η καλλιϋργεια μηδικόσ , 
δημητριακϔν , η ψαθοκαλλιϋργεια  με ςυγκομιδό απϐ τον Ιοϑλιο 
μϋχρι και τον Μϊρτιο  .Οι ιχθυοκομικϋσ  εκμεταλλεϑςεισ όπιασ 
μορφόσ για τισ οπούεσ ζητεύται και η γνϔμη του φορϋα διαχεύριςησ . 

 

 
(21) Νηςύδεσ Αχελώου (Πηγό φωτογραφύασ http://fdlmes.gr) 

 

 

 

 
[Β]   Πηγό : Υύλλο Εφημερύδασ Κυβερνόςεωσ, Σεύχοσ 4ο, αριθμόσ φύλλου 477, 31/5/2006 

 

 τον τϋταρτο χϊρτη(βλ. φώτο 21) παρουςιϊζονται οι νηςύδεσ που 
βρύςκονται μϋςα ςτην κϑτη του Αχελϔου και εύναι ςκιαγραφημϋνεσ 
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με κϐκκινο χρϔμα . Αυτϋσ βρύςκονται ςτην ζϔνη απϐλυτησ 
προςταςύασ  ΑΠ3  ςτισ οπούεσ επιτρϋπονται οι επιςτημονικϋσ ϋρευνεσ 
–παρακολοϑθηςη του οικοςυςτόματοσ ,η εκτϋλεςη εργαςιϔν για την 
διατόρηςη –προςταςύα των οικοςυςτημϊτων . Επύςησ η πρϐςβαςη 
ατϐμων για την φϑλαξη –επϐπτευςη τησ περιοχόσ για την εκτϋλεςη 
των επιτρεπϐμενων χρόςεων κατϐπιν ϊδειασ απϐ τον φορϋα 
διαχεύριςησ . 

 

[Β]   Πηγό : Υύλλο Εφημερύδασ Κυβερνόςεωσ, Σεύχοσ 4ο, αριθμόσ φύλλου 477, 31/5/2006 

 

Natura 2000 [Γ]    

 

 

 Σο Natura 2000 (Υύςη 2000) ςτο οπούο ανόκει το δϋλτα του 
Αχελϔου  εύναι ϋνα πανευρωπαώκϐ δύκτυο προςταςύασ των ειδϔν και 
των ενδιαιτημϊτων τουσ. Σο δύκτυο Natura 2000 αποτελεύ ϋνα απϐ 
τα πιο φιλϐδοξα ευρωπαώκϊ προγρϊμματα για την προςταςύα τησ 
φϑςησ και ακρογωνιαύο λύθο τησ πολιτικόσ τησ Ε.Ε. για τη διατόρηςη 
τησ φϑςησ. Ιδρϑθηκε τον Μϊιο του 1992 με την υιοθϋτηςη 
τησ οδηγύασ των οικοτϐπων η οπούα ςυμπληρϔνει την οδηγύα για τα 
πουλιϊ (79/409/ΕΟΚ) και απϐ κοινοϑ αποτελοϑν την νομικό βϊςη 
του δικτϑου. 

Η Οδηγύα για την προςταςύα των ϊγριων πτηνϔν απαιτοϑςε 
την δημιουργύα Ειδικϔν Ζωνϔν Προςταςύασ (Special Protection Areas 
- SPA) τησ ορνιθοπανύδασ. Η Οδηγύα των Οικοτϐπων παρομούωσ 
απαιτοϑςε τη δημιουργύα Ειδικϔν Ζωνϔν Προςταςύασ (Special Areas 
of Conservation - SAC) για τα υπϐλοιπα εύδη και το περιβϊλλον. Απϐ 
κοινοϑ αυτϋσ οι ζϔνεσ δημιουργοϑν τισ περιοχϋσ του δικτϑου Υϑςη 
2000. 

 Κϊθε χϔρα μϋλοσ τησ Ευρωπαώκόσ Ϊνωςησ οφεύλει να καταρτύςει 
μύα λύςτα με τισ καλϑτερεσ περιοχϋσ οι οπούεσ περιϋχουν εύδη που 
περιλαμβϊνονται ςτισ δϑο οδηγύεσ. Ϊπειτα η λύςτα πρϋπει να 
υποβληθεύ ςτην Ευρωπαώκό Επιτροπό και η οπούα, μετϊ απϐ τον 
ϋλεγχο και την διαδικαςύα επιλογόσ ςε ευρωπαώκϐ επύπεδο, θα 
ενταθεύ ςτο δύκτυο  

 

[Γ]   Πηγό : Πρόγραμμα οριοθϋτηςησ υγροβιότοπων ςύμβαςησ Ramsar λιμνοθϊλαςςα 
Μεςολογγύου του ΤΠΕΦΩΔΕ, ϋτουσ 1986 

 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%85%CF%81%CF%89%CF%80%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CE%AE_%CE%88%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/1992
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%B4%CE%B7%CE%B3%CE%AF%CE%B1_%CF%84%CF%89%CE%BD_%CE%9F%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%84%CF%8C%CF%80%CF%89%CE%BD_(92/43/%CE%95%CE%9F%CE%9A)
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%B4%CE%B7%CE%B3%CE%AF%CE%B1_%CE%B3%CE%B9%CE%B1_%CF%84%CE%B1_%CF%80%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%B9%CE%AC_(79/409/%CE%95%CE%9F%CE%9A)
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%B4%CE%B7%CE%B3%CE%AF%CE%B1_%CE%B3%CE%B9%CE%B1_%CF%84%CE%B1_%CF%80%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%B9%CE%AC_(79/409/%CE%95%CE%9F%CE%9A)
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22. Πανοραμικό φωτογραφύα το  Δϋλτα του Αχελώου (πηγό φωτογραφύασ 
http://fdlmes.gr/) 

 

 

 

23. Παραλύα Διώνι ςτο Δϋλτα του Αχελώου Αχελώου (πηγό φωτογραφύασ 
http://fdlmes.gr/) 
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3.2  ΠΑΡΟΦΘΙΑ ΒΛΑΣΗΗ ΚΑΙ ΠΙΕΕΙ  

 

 

τη βϐρεια περιοχό του Δϋλτα του Αχελϔου, εντοπύζονται 
μικρϊ παραποτϊμια δϊςη,(βλ. φωτογραφύα 24)  υπολεύμματα των 
απϋραντων δαςϔν που υπόρχαν παλαιϐτερα ς` αυτϊ τα μϋρη. Σο 
1859, πϋραςε απϐ την περιοχό ο Ωγγλοσ ορνιθολϐγοσ W.H. Simpson, 
κατϋγραψε ϐτι υπόρχαν “μεγϊλα παραποτϊμια δϊςη που θϑμιζαν 
ζοϑγκλα και ο όλιοσ δεν μποροϑςε να τα διαπερϊςει”. Σο 
ςπουδαιϐτερο απϐ τα δϊςη που ςϔζονται ςόμερα εύναι το δϊςοσ του 
Υρϊξου, κοντϊ ςτο Λεςύνι Κατοχόσ. ε ϐλο το μόκοσ του καλϑπτεται 
απϐ πυκνϊ παρϐχθια δϊςη με ιτιϋσ ,λεϑκεσ πλατϊνια ,ςκλόθρα 
,ςφενδϊμια και πικροκαςτανύεσ , ενϔ ςτα ψηλϊ ςημεύα του 
υπϊρχουν και ελατοδϊςη.    

 

H  παρϐχθια   βλϊςτηςη του κομματιοϑ του ποταμοϑ Αχελϔου 
(βλ. φωτογραφύα 25)που εξετϊζουμε ϋχει ςε μεγϊλο βαθμϐ αλλοιωθεύ 
και εξακολουθεύ να αλλοιϔνεται εξαιτύασ τησ αλϐγιςτησ ανθρϔπινησ 
δραςτηριϐτητασ. Καλλιεργητικϋσ εκτϊςεισ βρύςκονται ςε μεγϊλο 
βαθμϐ κατϊ μόκοσ του ποταμοϑ επιβαρϑνοντασ την παρϐχθια 
χλωρύδα . Η αυθαύρετη δϐμηςη εύναι επύςησ ϋνα ςημαντικϐ πρϐβλημα 
τησ περιοχόσ καθϔσ αποψιλϔνονται μεγϊλα κομμϊτια παρϐχθιασ 
βλϊςτηςησ για την δημιουργύα ςπιτιϔν αντλιοςταςύων κλπ.  Επύςησ 
η βλϊςτηςη επηρεϊζεται απϐ την ςυγκϋντρωςη ρόψη απορριμμϊτων 
και λυμϊτων ςτισ ϐχθεσ και τα νερϊ του ποταμοϑ ,με ςυνϋπεια να 
βρύςκονται ςημαντικϋσ αποθϋςεισ ιζημϊτων προφανϔσ απϐ 
εκβαθϑνςεισ του πυθμϋνα δημιουργϔντασ ϋνα αντιαιςθητικϐ τοπύο 
υποβαθμύζοντασ περιςςϐτερο τον υδροβιϐτοπο και την περιοχό . 
Επύςησ μεγϊλεσ επιβαρϑνςεισ ςτην παρϐχθια βλϊςτηςη προκαλεύ ο 
εγκιβωτιςμϐσ τησ κούτησ του ποταμοϑ ςε μόκοσ 32 χιλιομϋτρων απϐ 
το τϋλοσ τησ διϔρυγασ φυγόσ του υδροηλεκτρικοϑ ςταθμοϑ τρϊτου 
ϋωσ τη γϋφυρα Μϊςτρου – Κατοχόσ με ςκοπϐ την αντιπλημμυρικό 
προςταςύα των παρϐχθιων εκτϊςεων .  Ωλλωςτε τα πλημμυρικϊ 
φαινϐμενα  δεν εύναι αναγκαςτικϊ “καταςτροφό”, αλλϊ εύναι μϋροσ 
των φυςικϔν ιςορροπιϔν των ποτϊμιων οικοςυςτημϊτων. 

 

[Δ]  Σϊφασ Σ. (1991) , μικροχλωρύδα Αιτωλοακαρνανύασ. Ποιοτικό και ποςοςτικό  
ανϊλυςη φυτοπλαγκτού. Διδακτορικό διατριβό 
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24. Παρόχθια βλϊςτηςη ςτην λύμνη Καςτρακύου (πηγό φωτογραφύασ Καπνιϊσ 

Ανδρϋασ) 

 

 

 
25. Εγκιβωτιςμόσ του ποταμού ςτα Καλύβια Αγρινύου (πηγό φωτογραφύασ 

Καπνιϊσ Ανδρϋασ) 
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26 .Παρόχθια βλϊςτηςη ςτον Αχελώο (πηγό φωτογραφύασ Καπνιϊσ Ανδρϋασ) 

 

 

 

3.3  Η ΠΑΝΙΔΑ ΣΟΝ ΑΦΕΛΩΟ 

 

Ο Αχελϔοσ εύναι ιδιαύτερα ςημαντικϐσ για την ορνιθοπανύδα. 
Υαρϊγγια, λύμνεσ, παραποτϊμια οικοςυςτόματα, πλατϔματα και 
εκβολϋσ φιλοξενοϑν ϋναν τερϊςτιο αριθμϐ απϐ εύδη. Απϐ τα 
αρπακτικϊ, ςυναντϊει κανεύσ χρυςαετοϑσ, ςταυραετοϑσ, 
ςτικταετοϑσ,  κραυγαετοϑσ, γερακύνεσ, φιδαετοϑσ, ςφηκιϊρηδεσ, 
ςαϏνια, διπλοςϊινα, πετρύτεσ, ξεφτϋρια, βραχοκιρκύνεζα, μποϑφουσ, 
τυτοϑδεσ, κουκουβϊγιεσ, κ.ϊ.  

Ωλλα κοινϊ εύδη εύναι οι νεροκϐτςυφεσ, οι 
ςταχτοςουςουρϊδεσ, τα αηδϐνια, οι γαλαζοπαπαδύτςεσ, οι 
καλϐγεροι, τα γιδοβϑζια, τα βουνοτςύχλονα και οι κοκκοθραϑςτεσ.  

τισ εκβολϋσ του ποταμοϑ και ςτισ λύμνεσ βρύςκουν καταφϑγιο 
εκατοντϊδεσ εύδη, ϐπωσ ςαρςϋλεσ, χουλιαρϐπαπιεσ, κιρκύρια, 
ςφυριχτϊρια, καπακλόδεσ, γκιςϊρια, πραςινοκϋφαλεσ πϊπιεσ, πολλϊ 
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εύδη ερωδιϔν, ςκαλύδρεσ, ποταμύδεσ και ςφυριχτϋσ.  
 
     

  Η ιχθυοπανύδα του ποταμοϑ εύναι απϐ τισ πλουςιϐτερεσ ςτην 
Ελλϊδα και περιλαμβϊνει περύπου 40 εύδη. Απϐ αυτϊ ξεχωρύζουν η 
δρωμύτςα (Rutilus panosi), η γουρνϊρα (Tropidophoxinellus 
hellenicus), ο ιονικϐσ ζουρνϊσ (Valencia letourneuxi), τα χϋλια 
(Anguilla anguilla), η τριχωνοβελονύτςα (Cobitis trichonica), ο 
λουρογωβιϐσ (Economidichthys pygmaeus), το ςτρωςύδι 
(Luciobarbus albanicus), ο ςτυμφαλικϐσ πελαςγϐσ (Pelasgus 
stymphalicus), η ψευδοραςμπϐρα (Pseudorasbora parva), η 
τςεροϑκλα (Scardinius acarnanicus), το γλανύδι (Silurus aristotelis), 
ο γουλιανϐσ (Silurus glanis), και η ιονικό πϋςτροφα (Salmo 
farioides). 

 

Πηγό : site τησ Natura, http://www.naturagraeca.com, τύτλοσ ϊρθρου, διϊφοροι 
βιότοποι, Αχελώοσ  

 

3.3.1  ΙΦΘΤΟΠΑΝΙΔΑ ΣΟΤ ΑΦΕΛΩΟΤ [Ε]    

Μεγϊλο επιςτημονικϐ και οικολογικϐ ενδιαφϋρον 
παρουςιϊζουν τα διϊφορα εύδη γλυκϐψαρων που κατανϋμονται ςτα 
ποτϊμια, ρυϊκια, αρδευτικϊ και αποςτραγγιςτικϊ κανϊλια τησ 
περιοχόσ. Οριςμϋνα απϐ αυτϊ τα εύδη παρουςιϊζονται ωσ ενδημικϊ 
αυτόσ τησ γεωγραφικόσ ζϔνησ ϐπωσ το Γλανύδι (Silurus aristotelis), η 
Σςεροϑκλα (Scardinius acarnanicus), η Δροςύνα (Leuciscus svallize), η 
Σριχωνοβελονύτςα (Gobitis trichonica) και ο Νανογωβιϐσ 
(Economidichthys trichonis).  

Σο πλϋον χαρακτηριςτικϐ εύδοσ ψαριοϑ τησ λιμνοθϊλαςςα 
εύναι ο Γοβιόσ (Gobius gobius) του οπούου η κατανομό ςυμπύπτει 
ακριβϔσ με αυτό τησ λιμνοθϊλαςςασ και γενικϐτερα των 
υφϊλμυρων νερϔν τησ περιοχόσ. Απαντϔνται τα 5 εύδη Κϋφαλου 
δηλαδό ο Κϋφαλοσ (Μugil cephalus), το Μυξηνϊρι (Liza aurata), ο 
Γϊςτροσ (Liza saliens), ο Λαυκύνοσ (Chelo labrosus) και η Βελϊνιςςα 
(Liza ramada) ςτα οπούα ςτηρύζεται ςε μεγϊλο βαθμϐ η αλιευτικό 
παραγωγό τησ λιμνοθϊλαςςασ. Επύςησ και ςτο Λαυρϊκι 
(Dicentrarhus labrax) και ςτην Σςιποϑρα (Sparus aurata). Οριςμϋνα 
εύδη ψαριϔν τησ θϊλαςςασ ϐπωσ o πϊροσ (Diplodus annularis), η 
Μουρμοϑρα (Lithognathus mormyrus), η Κουτςομοϑρα (Mullus 
barbatus) κ.α. απαντϔνται και ςτη λιμνοθϊλαςςα αλλϊ εντοπύζονται  

http://www.naturagraeca.com/
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βαςικϊ ςτη μεταβατικό ζϔνη μεταξϑ αυτόσ και τησ θϊλαςςασ.  Ωλλα 
εύδη εύναι τα : 

Diplodus sargus                         αργϐσ 

Puntazzo puntazzo                      Μυτϊκι 

τα ςημεια ϐπου υπϊρχουν ό ειςρεουν γλυκα νερϊ (ρυακια, 
χειμαρροι, αποςτραγγιςτικεσ ταφροι) υπϊρχουν εύδη ψαριϔν 
χαρακτηριςτικα των γλυκων νερων ϐπωσ: 

            Gyprinus  carpio                       Κυπρύνοσ 

            Carassius auratus                      Πεταλοϑδα 

            Tinca tinca                                      Γληνύ 

            Leuciscus cephalus                          Κϋφαλοσ 

            Rutilus rutilus                                 Δρομύτςα 

            Scandinius erythrophthlmus              Κοκκινοφτϋρα 

    

                   Κυπρύνοσ       Γλόνι 

 

 

       αργόσ  

Πηγό : site τησ Natura, http://www.naturagraeca.com, τύτλοσ ϊρθρου, διϊφοροι 
βιότοποι, Αχελώοσ  

http://www.naturagraeca.com/
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3. 4   ΠΟΕ ΚΑΙ ΑΝΘΗ [Σ] 

 

Η χλωρύδα τησ περιοχόσ εύναι πολϑ ςημαντικό αφοϑ 
περιλαμβϊνει ςπϊνια εύδη ανθϋων και αγριολοϑλουδων . Πϋριξ του 
ποταμοϑ υπϊρχουν πυκνϊ δϊςη που αποτελοϑνται απϐ πλατϊνια, 
λεϑκεσ , ιτιϋσ πικροδϊφνεσ κλπ. Επύςησ γϑρω απϐ τον ποταμϐ 
υπϊρχουν και πολλϋσ καλλιεργόςιμεσ εκτϊςεισ ςυνόθωσ με 
οπωροφϐρα δϋντρα (κυρύωσ λεμονιϋσ και πορτοκαλιϋσ) αλλϊ και 
ελιϋσ, που εύναι ο κϑριοσ τομϋασ τησ αγροτικόσ οικονομύασ τησ 
περιοχόσ. 

Περιμετρικϊ ςτισ ϐχθεσ του ποταμοϑ φυτρϔνουν νεροκϊλαμα 
ό καλαμιϔνεσ (βλ. φυτολϐγιο) τα οπούα εύναι απαραύτητα για την 
βιωςιμϐτητα του ποταμοϑ, αφοϑ λειτουργοϑν ςαν φύλτρα απϐ τισ 
ρυπογϐνεσ ουςύεσ και προςτατεϑουν τον ποταμϐ απϐ αυτϋσ.  

Επύςησ ςτο οικοςϑςτημα του ποταμοϑ φυτρϔνουν πολλϊ 
αγριολοϑλουδα και ϊνθη, τα οπούα ςυνθϋτουν ϋνα πολϑχρωμο τοπύο, 
τα ςημαντικϐτερα και τα πολυπληθϋςτερα εύναι : καλαμβριςό, ύριδα, 
πεταςύτησ, βόχιο, κρύνοσ, βοϑγλωςςο, ανθυλλύσ, βιολϋτεσ, 
καμπανοϑλεσ, μαργαρύτεσ, τριανταφυλλιϋσ, πικροδϊφνεσ, 
ευκϊλυπτοι, πεϑκα και λεϑκεσ. 

 
[Σ] Πηγό : Υιλότησ, βϊςη δεδομϋνων για την ελληνικό φύςη, https://filotis.itia.ntua.gr 

 

 

 
ευκϊλιπτοσ(  Καπνιασ Ανδρϋασ) 
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       Ίριδα (© Καπνιϊσ Ανδρϋασ)   Πεταςύτησ(© Καπνιϊσ Ανδρϋασ) 

 
 

 

 

 
Βόχιo(πηγό φωτογραφύασ Καπνιϊσ Ανδρϋασ 

 

 



43 
 

 

 
32 . Κρύνοs (πηγό φωτογραφύασhttp://greekflora.gr) 

 

 

 
33 . Βιολϋτα (πηγό φωτογραφύασ Καπνιϊσ Ανδρϋασ) 

 

 

 
Ανθυλλύσ (πηγό φωτογραφύασhttp://greekflora.gr) 
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3.5  ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑ [Ζ] 

 

Αποτελεύ ςημαντικϐ χϔρο διαχεύμαςησ μεγϊλων πληθυςμϔν 
πουλιϔν.Οι πληθυςμού των ειδϔν Υαλαρύδα(fulica atra), 
Λεπτϐραμφοσ γλϊροσ (Larus genei),Aργυροτςικνιϊσ (Εgretta 
alba),Kορμορϊνοσ (Phalacrocorax carbo),Γκιςαρύ( Aythya ferina) και 
φυριχτϊρι (Anas Penelope) υπερβαύνουν το κριτόριο 1%του 
πληθυςμοϑ τουσ ,εντϊςςοντασ την περιοχό ςτισ διεθνϔσ ςημαντικϋσ 
,απϐ ορνιθολογικό ϊποψη, περιοχϋσ. 

Οι πϊπιεσ και οι φαλαρύδεσ αποτελοϑν ϋνα μεγϊλο ποςοςτϐ 
των διαχειμαζϐντων υδρϐβιων, ενϔ ςτην περιοχό απαντϔνται και 
μεγϊλοι πληθυςμού βουτηχταριϔν , παρυδϊτιων ,κορμορϊνων και 
ερωδιϔν.Εύναι ςταθμϐσ μετανϊςτευςησ για πολλϊ εύδη πουλιϔν 
ςϑμπλεγμα των υγροτϐπων τησ περιοχόσ ϋχει ιδιαύτερη ςημαςύα 
γιατύ βρύςκεται ςτο ςταυροδρϐμι δυο μεταναςτευτικϔν οδϔν των 
πουλιϔν.  

Εύναι χϔροσ φωλιϊςματοσ ςπϊνιων υδρϐβιων και παρυδϊτιων 
πουλιϔν. Ενδεικτικϊ αναφϋρουμε τα εύδη: Νεροχελύδονο (glareola 
pratincola),Πορφυροτςικνιϊσ (Ardea purpurea),Καλαμοκανϊσ 
(Himantopus) Γελογλϊρονο ( Gelochelidon nilotica),τρειδοφϊγοσ 
(Haematopus ostralegus),Κοκκινοςκϋλησ(Tringa 
tetanus),Πετροτριλύδα (Burhinus oedicnemus). 

Εξαιρετικϊ ςημαντικϐ ςτοιχεύο για την ορνιθολογικό αξύα τησ 
περιοχόσ αποτελεύ η παρουςύα των ειδϔν: Αργυροπελεκϊνοσ 
,χουλιαρομϑτα, φοινικϐπετρο και λεπτομϑτα.Ο αργυροπελεκϊνοσ και 
η λεπτομϑτα εύναι εύδη που απειλοϑνται ϊμεςα με εξαφϊνιςη και 
εύναι απαραύτητο να εξαςφαλιςτεύ απϐλυτη προςταςύα ςτουσ 
χϔρουσ φωλιϊςματοσ ,διατροφόσ ,μετανϊςτευςησ και διαχεύμαςησ  

 

          
  

  

Αργυροτςικνιασ                     Κορμορϊνοσ 
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                  Νεροχελύδονο                    Καλαμακονϊσ  

 

 

 

    

 

     Κοκκινοςκϋλησ  

 

   
Πετροτριλύδα    Γελογλϊρονο 

 

[Ζ] Πηγό : Ελληνικό Ορνιθολογικό εταιρύα,1986 -87 -88-89. Midwinter waterfowl census, Greece 

Πηγό φωτογραφιών : http://www.ornithologiki.gr/ 



48 
 

3.5.1  ΝΕΑ ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΑ ΣΟΙΦΕΙΑ ΠΟΤ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΟΤΝ ΣΗΝ 
ΕΝΣΑΞΗ ΣΗ ΠΕΡΙΟΦΗ ΣΙ ΔΙΕΘΝΩ ΗΜΑΝΣΙΚΕ ΠΕΡΙΟΦΕ 
ΒΑΕΙ ΣΗ ΤΜΒΑΗ RAMSAR  [Η] 

 

Σο ϊρθρο 2,1 τησ ςϑμβαςησ ramsar αναφϋρει ϐτι ‘’κϊθε 
ςυμβαλλϐμενο μϋροσ πρϋπει να οριοθετεύ κατϊλληλουσ υγροτϐπουσ 
μϋςα ςτην επικρϊτεια του για να ενταχθοϑν ςτον ‘’Κατϊλογο των 
υγροτϐπων διεθνοϑσ ςημαςύασ’’ . 

Σο ϊρθρο 2,2 τησ ςϑμβαςησ δύνει τισ οδηγύεσ για την 
αναγνϔριςη των υγροτϐπων διεθνοϑσ ςημαςύασ ,αναφϋρεται ςτην 
διεθνό ςημαςύα με ϐρουσ οικολογύασ ,βοτανικόσ ,ζωολογύασ 
,λιμνολογύασ ό  υδρολογύασ και αποδεικνϑει ϐτι προτεραιϐτητα για 
ϋνταξη ϋχουν οι υγρϐτοποι διεθνοϑσ ςημαςύασ για τα υδρϐβια εύδη 
πολιϔν. Σα κριτόρια που τύθενται παρακϊτω, για την αναγνϔριςη 
των υγροτϐπων διεθνοϑσ ςημαςύασ ,ϋχουν γύνει αποδεκτϊ 
,μεταγενϋςτερα ,ςτισ ςυναντόςεισ των ςυμβαλλϐμενων μερϔν. 

Ϊνασ υγρϐτοποσ μπορεύ να καθοριςτεύ ωσ διεθνοϑσ ςημαςύασ αν: 

 

 Κριτόριο  1:       Απαντϔνται τακτικϊ 20,000 υδρϐβια πουλιϊ, 

Κριτόριο 2:    Απαντϊται τακτικϊ το 1% του αριθμοϑ των 
ατϐμων ενϐσ πληθυςμοϑ εύδουσ ό υποεύδουσ υδροβύων. 

Σο ςϑμπλεγμα των υγροτϐπων του Μεςολογγύου (μϋςα ςτην 
ϐποια εύναι και  η περιοχό που εξετϊζουμε) περιλαμβϊνεται ςτην 
ςϑμβαςη ramsar γιατύ ςτηρύζει τακτικϊ ςημαντικοϑσ πληθυςμοϑσ 
υδρϐβιων πουλιϔν και  πληρεύ  το κριτόριο 1% του πληθυςμοϑ για 
τα εύδη Υαλαρύδα και Λεπτορϊμφοσ γλϊροσ . 

ε αυτϐ το κεφϊλαιο παρουςιϊζονται τα ςτοιχεύα τησ  
περιοχόσ και επιβεβαιϔνουν την ϋνταξη τουσ ςτουσ υγροτϐπουσ 
διεθνοϑσ ςημαςύασ βϊςει τησ ςϑμβαςησ ramsar.Ενϔ ,ςυγχρϐνωσ 
παρουςιϊζονται νϋα ςτοιχεύα για 4 ακϐμα εύδη πουλιϔν 
(Αργυροτςικνιϊσ ,Κορμορϊνοσ,Γκιςϊρι και φυριχταρι)που πληροϑν 
το κριτόριο του 1%. 

 

Κριτήριο 1 

 

Σο ςϑμπλεγμα των υγροτϐπων του Μεςολογγύου αποτελεύ 
ςημαντικϐ χϔρο διαχεύμαςησ μεγϊλων πληθυςμϔν υδρϐβιων 



49 
 

πουλιϔν. Οι διαχειμϊζοντεσ πληθυςμού παπιϔν και φαλαριδϔν 
παρουςιϊζουν ,για τα τελευταύα 6 χρϐνια ϋνα μϋςο ορϐ που 
προςεγγύζει τα 40,000 ϊτομα . 

 

 

Κριτήριο 2 

 

 Αργυροτςικνιάσ (Egretta alba) 

O πληθυςμϐσ του αργυροτςικνιϊ για την Ευρϔπη και την Β. Αφρικό 
εκτιμόθηκε ςε 1500 ϊτομα και αναθεωρόθηκε αργϐτερα ςε 2000 
ϊτομα για την Ευρϔπη και την μαϑρη θϊλαςςα .Επομϋνωσ το 
κριτόριο 1% του πληθυςμοϑ του καθορύςτηκε ςε 15 και 20 ϊτομα 
αντύςτοιχα. 

Οι πληθυςμού του αργυροτςικνιϊ που απαντϔνται ςτον υγρϐτοπο 
τησ περιοχόσ μασ ,κατϊ τισ μϋςο χειμωνιϊτικεσ καταμετρόςεισ 
υπερβαύνουν και τα δϑο παραπϊνω κριτόρια, εντϊςςοντασ την 
περιοχό ςτισ διεθνϔσ ςημαντικϋσ, απϐ ορθολογικόσ ϊποψη ,περιοχϋσ 
.  

  

 Κορμοράνοσ (phalacrocorax carbo) 

Ο πληθυςμϐσ του κορμορϊνου για την Ευρϔπη και την Β. Αφρικό 
εκτιμόθηκε ςε 30,000 ϊτομα και αναθεωρόθηκε αργϐτερα ςε 60,000 
ϊτομα για την Ευρϔπη. Επομϋνωσ το κριτόριο 1% του πληθυςμοϑ 
του εύναι 300 και 600 ϊτομα αντύςτοιχα 

Οι διαχειμϊζοντεσ πληθυςμού του κορμορϊνου ςτον υγρϐτοπο μασ 
τα χρϐνια 1984-1991 υπερβαύνουν το κριτόριο του Scott ϐλα τα 
χρϐνια και υπερβαύνουν και το κριτόριο του ICBP,6απο τα 8 χρϐνια, 
καθιςτϔντασ το ςϑμπλεγμα των υγροτϐπων του Αχελϔου αλλϊ και 
ςτην ευρϑτερη περιοχό του Μεςολογγύου διεθνϔσ ςημαντικό 
περιοχό για το εύδοσ αυτϐ . 

 

 
 Γκιςάρι (Aythya ferina) 

 

Ο πληθυςμϐσ αυτοϑ για την μαϑρη θϊλαςςα και την Μεςϐγειο 
εκτιμόθηκε ςε 750,000 ϊτομα και αναθεωρόθηκε απϐ το Ruger 
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,1986 ςε 12,500 ϊτομα .Σο κριτόριο 1 % του πληθυςμοϑ του 
καθορύςτηκε ςε 7,500 και 12,500 ϊτομα αντύςτοιχα . 

Οι διαχειμϊζοντεσ πληθυςμού του γκιςϊριου φαύνεται ϐτι 
υπερβαύνουν τακτικϊ τα κριτόρια του Scott και Ruger,εντϊςςοντασ 
τον υγρϐτοπο του Αχελϔου ςτισ διεθνϔσ ςημαντικϋσ περιοχϋσ για το 
εύδοσ αυτϐ. 

 

 

 φυριχτάρι (Ansas Penelope) 

Ο πληθυςμϐσ του εύδουσ αυτοϑ ςτην μαϑρη θϊλαςςα και ςτην 
μεςϐγειο εκτιμόθηκε ςε 6,000,000 ϊτομα και επομϋνωσ το κριτόριο 
1%του πληθυςμοϑ του εύναι 6,000 ϊτομα. 

Οι διαχειμϊζοντεσ πληθυςμού του εύδουσ αυτοϑ ςτον υγρϐτοπο 
μασ φαύνεται ϐτι υπερβαύνουν τακτικϊ το κριτόριο του Scott 
εντϊςςοντασ την περιοχό ςτισ διεθνϔσ ςημαντικϋσ περιοχϋσ για το 
εύδοσ αυτϐ. 

υμπεραςματικϊ λοιπϐν αναφαύρετε ϐτι το ςϑμπλεγμα των 
υγροτϐπων του Αχελϔου α) πληρεύ το κριτόριο 1 τησ ςϑμβαςησ 
Ramsar τα τελευταύα 6 χρϐνια και β)πληρεύ 6 φορϋσ το κριτόριο 
2(1%του πληθυςμοϑ εύδουσ ό υπϐ εύδουσ υδρϐβιου)για τα εύδη 
φαλαρύδασ ,λεπτορϊμφοσ γλϊροσ ,αργυροτςικνιϊσ ,κορμορϊνοσ 
,γκιςϊρι και ςφυχτϊρι . 

 

 

     
Γκιςϊρι                 φυριχτϊρι 

 

[Η] Πηγό : Πρόγραμμα οριοθϋτηςησ υγροβιότοπων ςύμβαςησ Ramsar λιμνοθϊλαςςα Μεςολογγύου 
του ΤΠΕΦΩΔΕ, ϋτουσ 1986 

Πηγό φωτογραφιών : http://www.ornithologiki.gr/ 
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3.6 ΑΜΥΙΒΙΑ ΚΑΙ ΕΡΠΕΣΑ [Θ] 

 

Η περιοχό του κϊτω Αχελϔου εύναι μια απϐ τισ πιο πλοϑςιεσ 
περιοχϋσ τησ Αιτωλοακαρνανύασ ςε αμφύβια και ερπετϊ .Εδϔ 
υπϊρχουν ο Δενδροβϊτραχοσ (Hyla arborea) και αλλϊ εύδη 
βατρϊχων ϐπωσ οι :Rana sraeca, Rana ridibula,Rana d 
Imatina.Επύςησ υπϊρχουν ο Υρϑνοσ κι ο πραςινϐφρυνοσ .Απϐ τα 
ερπετϊ, εδϔ ϋχουν βρει ιδανικοϑσ βιϐτοπουσ για διατροφό και 
αναπαραγωγό, οι δϑο νεροχελϔνεσ(Emys orbicularis και Mauremys 
caspica),ϐπωσ και τα νερϐφιδα (Natrix natrix , Natrix tesselata). Ωλλα 
ερπετϊ που βρύςκονται ςτην περιοχό εύναι η Οχιϊ ςαπύτησ ,η ςαϏτα 
,τογιατρϐφιδο ,ο λαφύτησ και ο τυφλύτησ . 

 

     

                Natrix natrix               Δεντροβϊτραχοσ 

                              

Lacerta Viridis 

Πηγό : site τησ Natura, http://www.naturagraeca.com, τύτλοσ ϊρθρου, διϊφοροι 
βιότοποι, Αχελώοσ  

Πηγό φωτογραφιών http://www.herpetofauna.gr 

 

http://www.naturagraeca.com/
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3.7  ΘΗΛΑΣΙΚΑ [Θ] 

Μϋχρι το 1912 ςτισ δαςϔδεισ περιοχϋσ τησ Αιτωλοακαρνανύασ 
ζοϑςαν τα Πλατϔνια, ϋνα απϐ τα ςπϊνια θηλαςτικϊ τησ Ελλϊδασ 
.Επύςησ μϋςα ςτα ανοιχτϊ λιβϊδια και ςτα ϋλη των λιμνϔν 
υπόρχαν(ςτισ αρχϋσ του αιϔνα)κοπϊδια απϐ βουβϊλια, που ϋβοςκαν 
ελεϑθερα. 

όμερα δυςτυχϔσ δεν υπϊρχουν πια ,αλλϊ ϋμειναν μϐνο 
διϊφορεσ τοποθεςύεσ γϑρω απϐ το ποτϊμι(ςτο κομμϊτι του Νομοϑ 
μασ ) για να μασ τα θυμύζουν,’ ϐπωσ Βουβαλϐγουρνεσ ό 
Βουβαλϐςτρατα και ϊλλα .η Βύδρα ,που απειλεύται με εξαφϊνιςη ςε 
ϐλη την Ευρϔπη ,βρύςκει αςφαλϋσ καταφϑγιο και καλϋσ ςυνθόκεσ 
διατροφόσ ςτον ποταμϐ .την περιοχό γϑρω απϐ τον κϊτω Αχελϔο 
βρύςκεται επύςησ και το τςακϊλι, ϋνα θηλαςτικϐ αρκετϊ γνωςτϐ που 
δυςτυχϔσ τα τελευταύα χρϐνια βρύςκεται ςτο χεύλοσ τησ εξαφϊνιςησ 
.Ωλλα θηλαςτικϊ ςτην περιοχό εύναι :ο καντζϐχοιροσ, η αλεποϑ ,η 
Νυφύτςα ,ο Λαγϐσ ,ο Αςβϐσ .τισ γϑρω ορεινϋσ περιοχϋσ μπορεύ να 
παρατηρόςει κανεύσ τον Αγριϐγαρο ,το κύουρο και το 
Αγριογοϑρουνο.  

 

   
Σςακϊλι      Αςβόσ 

 

Πηγό φωτογραφιών http://fdlmes.gr 

(Θ) Πηγό : Καλλϋργησ Γ. SIGMA,EYRECO και ςυνεργϊτεσ (1992) Οικολογικό χωροταξικό μελϋτη των 
χαρακτηριςτικών οικοςυςτημϊτων ποταμών Αιτωλοακαρνανύασ. Για το  ΤΠΕΦΩΔΕ ςελ. 121 

 

 

 

 

 

http://fdlmes.gr/
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3.8  ΛΙΒΕΛΟΤΛΕ ΚΑΙ ΠΕΣΑΛΟΤΔΕ (Ι) 

 

Οι λιβελοϑλεσ λαμπυρύζουν χρωματιςτϋσ ϐπωσ οι πεταλοϑδεσ 
,καθϔσ περνοϑν νευρικϊ απϐ φυτϐ ςε φυτϐ. Η παρουςύα τουσ ςε μια 
περιοχό θεωρεύται θετικϐσ οικολογικϐσ δεύκτησ ,ςυνϔνυμο τησ καλόσ 
ποιϐτητασ του φυςικοϑ περιβϊλλοντοσ και υποδηλϔνει χαμηλϐ 
ποςοςτϐ επϋμβαςησ του ανθρϔπου .Οι λιβελοϑλεσ ανόκουν ςτην 
τϊξη οδοντϐγναθα και χωρύζονται ςτα ανιςϐπτερα και ςτα 
ζυγϐπτερα. Εύναι ϋντομα αρχαώκϊ με τα γιγϊντια φτερϊ τουσ που 
κϊποτε ξεπερνοϑςαν τα 70 εκατοςτϊ .όμερα οι λιβελοϑλεσ εύναι πιο 
μικρϋσ και υπϊρχουν γϑρω ςτα 5,000 εύδη ςε ϐλη την γη .την 
περιοχό υπϊρχουν εύδη, ϐπωσ  η Calopteryx splendens, libellula 
depressa,  libellula quadrimaculata, gomphus vulgatissimus, 
dychogomphus forcipatus. 

 

 

 

 

     
Λιβελούλα          Πεταλούδα 

 

Πηγό φωτογραφιών http://fdlmes.gr 

 

 

 

[Ι] Πρακτικϊ Ημερύδασ: Παρακολούθηςη Μεςογειακών Θαλϊςςιων Προςτατευόμενων Περιοχών: 
Λιμνοθϊλαςςεσ Μεςολογγύου - Κλεύςοβασ/04-10-2015 ςελ 38 
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ 4  

 

ΣΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΤΝΑΜΙΚΟ ΚΑΙ Η ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΔΟΜΗ 

 

4.1 ΔΗΜΟΓΡΑΥΙΚΑ ΦΑΡΑΚΣΗΡΗΣΙΚΑ ΣΗ ΠΕΡΙΟΦΗ [ΙΑ] 

 

ϑμφωνα με την απογραφό του 2011 ο πληθυςμϐσ του νομοϑ 
ανϋρχεται ςτουσ 209.500 κατούκουσ . τον παρακϊτω πύνακα 
περιλαμβϊνονται η εξϋλιξη του μϐνιμου πληθυςμοϑ κατϊ την 
χρονικό περύοδο 1991-2011 ανϊ Καλλικρϊτειο  Δόμο, περιφερειακϋσ 
ενϐτητεσ  . Απϐ την ανϊλυςη του προκϑπτει ϐτι η περιφερειακό 
ενϐτητα  Αιτωλοακαρνανύασ αποτελεύται απϐ 7 Καλλικρϊτειουσ 
Δόμουσ , οι πληθυςμού των οπούων για το ϋτοσ 2011 κυμαύνονται απϐ 
8.270 κατούκουσ για τον δόμο Θϋρμου ϋωσ 93.930 κατούκουσ για τον 
δόμο Αγρινύου . Ο δόμοσ Ι.Π. Μεςολογγύου  παρϐλο που περιλαμβϊνει 
την ϋδρα τησ περιφερειακόσ ενϐτητασ εύναι δεϑτεροσ ςε πληθυςμϐ. 

 

Ψσ προσ τουσ μϋςουσ ετόςιουσ ρυθμοϑσ μεταβολόσ κατϊ την 
περύοδο 1991-2011 μϐνο δϑο Δόμοι εύχαν θετικό μεταβολό (δόμοι 
Μεςολογγύου και Ναυπακτύασ ), ενϔ κατϊ την δεκαετύα 2001-2011 
οι δϑο δόμοι με θετικό μεταβολό όταν οι δόμοι Ναυπακτύασ και 
Θϋρμου . τον αντύποδα οι δόμοι Αμφιλοχύασ και Ξηρϐμερου 
εμφανύζουν μεγαλϑτερουσ αρνητικοϑσ ρυθμοϑσ μεταβολόσ .   

 

Πηγό : Περιφϋρεια Δυτικόσ Ελλϊδασ , http://www.pde.gov.gr 
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Πίνακασ1: Εξέλιξη του πληθυςµού 1991-2011 
 
 

  Πληθυςµόσ ΜΕΡΜ 

  1991 2001 2011 1991-
01 

2001-11 

Ελλάδα 10.195.722 10.932.346 10.785.860 0,007 -0,001 

Περιφέρεια ∆υτικήσ 
Ελλάδασ 

695.044 721.751 680.190 0,004 -0,006 

Περιφϋρεια ∆υτικόσ 
Ελλϊδασ / Ελλϊδα 

6,82% 6,60% 6,31%   

Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίασ 223.982 219.092 209.500 -
0,002 

-0,004 

∆όµοσ Αγρινύου 98000 96889 93930 -0,001 -0,003 

∆όµοσ Ακτύου-Βϐνιτςασ 19200 17872 16470 -0,007 -0,008 

∆όµοσ Αµφιλοχύασ 22829 20491 17060 -0,011 -0,018 

∆όµοσ Θϋρµου 8331 7837 8270 -0,006 0,005 

∆όµοσ Ιερϊσ Πϐλησ 
Μεςολογγύου 

35344 35805 34420 0,001 -0,004 

∆όµοσ Ναυπακτύασ 25277 26840 27570 0,006 0,003 

∆όµοσ Ξηροµϋρου 15001 13358 11780 -0,012 -0,012 

Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίασ / 
Π.∆.Ε. 

32,23% 30,36% 30,80% 

    
∆όµοσ Αγρινύου / Π.∆.Ε. 14,10% 13,94% 13,51%     
∆όµοσ Ακτύου-Βϐνιτςασ / 
Π.∆.Ε. 

2,76% 2,57% 2,37% 
    

∆όµοσ Αµφιλοχύασ / Π.∆.Ε. 3,28% 2,95% 2,45%     
∆όµοσ Θϋρµου / Π.∆.Ε. 1,20% 1,13% 1,19%     
∆όµοσ Ιερϊσ Πϐλησ 
Μεςολογγύου / 

      

    
Π.∆.Ε. 5,09% 5,15% 4,95%     
∆όµοσ Ναυπακτύασ / Π.∆.Ε. 3,64% 3,86% 3,97%     
∆όµοσ Ξηροµϋρου / Π.∆.Ε. 2,16% 1,92% 1,69%     

 

Πηγό : Περιφϋρεια Δυτικόσ Ελλϊδασ , http://www.pde.gov.gr 
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Πίνακασ 2: Πραγματικόσ Πληθυςμόσ χωριςμένοσ ςε αςτικό και 
αγροτικό πληθυςμό  
 

 

  Πραγµατικόσ 

Πληθυςµόσ 

  1991 2001 

Περιφέρεια ∆υτικήσ Ελλάδασ 633.904 740.506 

Αςτικϐσ πληθυςµϐσ Περιφϋρειασ 314.700 411.633 

Αγροτικϐσ πληθυςµϐσ Περιφϋρειασ 319.204 328.873 

Αςτικϐσ πληθυςµϐσ Περιφϋρειασ / 
Π∆Ε 

49,64% 55,59% 

Αγροτικϐσ πληθυςµϐσ Περιφϋρειασ / 
Π∆Ε 

50,36% 44,41% 

Περιφερειακή Ενότητα Αιτ/νιασ 228.989 224.429 

Αςτικϐσ πληθυςµϐσ Αιτ/νιασ 109.226 113.047 

Αγροτικϐσ πληθυςµϐσ Αιτ/νιασ 119.763 111.382 

Αςτικϐσ πληθυςµϐσ Αιτ/νιασ / Π∆Ε 47,70% 50,37% 

Αγροτικϐσ πληθυςµϐσ Αιτ/νιασ / Π∆Ε 52,30% 49,63% 

 

 

[ΙΑ] Πηγό : Περιφϋρεια Δυτικόσ Ελλϊδασ , http://www.pde.gov.gr 
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4.2  ΠΡΩΣΟΓΕΝΗ ΣΟΜΕΑ  

  

 

4.2.1 Φρήςεισ γησ [ΙΒ] 

 

Η ςυνολικό ϋκταςη του νομοϑ ανϋρχεται ςε 5,460,000 
ςτρϋμματα εκ των οπούων η γεωργικό γη εύναι 1,200,000 ςτρϋμματα 
ότοι 22%,οι βοςκϐτοποι 2,546,000 ςτρϋμματα ότοι ποςοςτϐ 46%, 
τα δϊςη 1,240,000 ςτρϋμματα ότοι ποςοςτϐ 23%και οι λοιπϋσ 
εκτϊςεισ 474,000 ςτρϋμματα ότοι ποςοςτϐ 9%.  

                         (βλ. φωτογραφύα 38)   

 

[ΙΒ] Πηγό : Πτυχιακό εργαςύα «Φαρτογρϊφηςη των καλλιεργειών του Νομού 
Αιτωλοακαρνανύασ. Προτϊςεισ βελτιςτοπούηςησ τησ Αγροτικόσ Ανϊπτυξησ.» 
Πανεπιςτόμιου Πατρών . Επιβλϋπων καθηγητόσ: Θεοδωρύδησ Προκόπησ 

 

 

 

 

4.2.2   Γεωργία 

Η γεωργύα αποτελεύ για την περιοχό γϑρω του ποταμοϑ  την 
ςπουδαιϐτερη παραγωγικό δραςτηριϐτητα . Η διαρκόσ αϑξηςη τησ 
γεωργικόσ παραγωγόσ τα τελευταύα χρϐνια φαύνεται απϐ την 
βελτύωςη των ειςοδημϊτων των αγροτϔν τησ περιοχόσ,  τησ 
γονιμϐτητασ των εδαφϔν , τησ εκμηχϊνιςησ τησ γεωργύα ςε 
ςυνδυαςμϐ με   την ειςαγωγό νϋων μεθϐδων τησ γεωργικόσ 
παραγωγόσ .Οι γεωργικϋσ καλλιεργεύσ εύναι ςτο μεγαλϑτερο  
ποςοςτϐ  αποδοτικϋσ . 

 Οι κυριϐτερεσ καλλιϋργειεσ απϐ την ϊποψη τησ ςτρεμματικόσ 
καλλιϋργειασ εύναι: 

 Σα καπνϊ (περύπου  34,440  ςτρϋμματα) 

 Οι ελιϋσ ( 35,577 ςτρϋμματα) 

 Ο αραβϐςιτοσ ( 13,532 ςτρϋμματα) 

 Σα κηπευτικϊ ( 3481 ςτρϋμματα ) 

 Σα εςπεριδοειδό ( 3451 ςτρϋμματα)   
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Σα αμπϋλια (2466 ςτρϋμματα) 

Σα  δημητριακϊ (1640 ςτρϋμματα)  

Επύςησ  πρϋπει να αναφερθοϑμε  ςτην καλλιϋργεια καπνοϑ που 
γινϐταν ςτην περιοχό η ϐποια ξεπερνοϑςε τα 35,000 ςτρϋμματα  και 
όταν απϐ τα μεγαλϑτερα κϋντρα παραγωγόσ καπνοϑ ςτην Ελλϊδα. 

 

 
38 Πηγό φωτογραρύασ © Katsipanos Georgios 

[ΙΒ] Πηγό : Πτυχιακό εργαςύα «Φαρτογρϊφηςη των καλλιεργειών του Νομού Αιτωλοακαρνανύασ. 
Προτϊςεισ βελτιςτοπούηςησ τησ Αγροτικόσ Ανϊπτυξησ.» Πανεπιςτόμιου Πατρών . Επιβλϋπων 
καθηγητόσ: Θεοδωρύδησ Προκόπησ 

 

 

 

 

4.2.3  Κτηνοτροφία 

 

Παρϊλληλα με την γεωργύα και ςε ςυνδυαςμϐ με αυτόν ο 
τοπικϐσ πληθυςμϐσ αςχολεύται και με την κτηνοτροφύα (βλ. 
φωτογραφύα 39) η οπούα εύναι ιδιαύτερα αναπτυγμϋνη ςτην περιοχό 
και αποτελεύ κυρύωσ ςυμπλόρωςη του γεωργικοϑ ειςοδόματοσ .Σα 
τελευταύα χρϐνια υπϊρχει μια μικρό μεύωςη των εκτρεφϐμενων 
ζϔων.Εξϊλλου η αϑξηςη τησ παραγωγόσ κρεϊτων μϊλλον ,οφεύλεται 
ςε αντικατϊςταςη παλαιϔν φϑλων ζϔων με βελτιωμϋνεσ και 
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καλϑτερησ απϐδοςησ . το ύδιο γεγονϐσ αποδύδεται και η αϑξηςη τησ 
παραγωγόσ γϊλατοσ .Αναλυτικϐτερα ςτην περιοχό υπϊρχουν κυρύωσ 
αιγοπρϐβατα και πουλερικϊ ωσ οικϐςιτα ό ελεϑθερα ζϔα (57,000 
αιγοπρϐβατα , 67,000 πουλερικϊ) ενϔ περιοριςμϋνα εύναι τα 
βοοειδό. την περιοχό υπϊρχουν τρεισ αρκετϊ αναπτυγμϋνεσ  
χοιροτροφικϋσ μονϊδεσ απϐ τισ οπούεσ προμηθεϑονται τα κρϋατα 
τουσ τα τοπικϊ κρεοπωλεύα του νομοϑ μασ ,με αρκετοϑσ ντϐπιουσ 
εργαζομϋνουσ   

 

 
39 Πηγό φωτογραρύασ © Καπνιϊσ Ανδρϋασ 

[ΙΓ]Πηγό : Διπλωματικό εργαςύα «Ανϊλυςη των επιχειρόςεων του πρωτογενούσ τομϋα ςτην 
Αιτωλοακαρνανύα» Σζούπησ Αλϋξανδροσ ΜΒΑ ςτην Διούκηςη Επιχειρόςεων ςελ 108 

 

 

4.2.4  Αλιεία 

 

Ϊνασ μικρϐσ αριθμϐσ κατούκων τησ ευρϑτερησ περιοχόσ του 
υγροβιϐτοπου  αςχολεύται με την αλιεύα. Ο ποταμϐσ Αχελϔοσ  δύνει 
ςημαντικϐ πλεονϋκτημα για την ανϊπτυξη τησ αλιεύασ των 
εςωτερικϔν νερϔν. Παρϐλα αυτϊ η αλιευτικό απϐδοςη  ϋχει μειωθεύ 
λϐγο  τησ αλϐγιςτησ εκμετϊλλευςησ   που οδόγηςε ςταδιακϊ ςτην 
μεύωςη οριςμϋνων ειδϔν ιχθϑων .Επύςησ η καταςκευό των 
υδροηλεκτρικϔν φραγμϊτων ϋχει επηρεϊςει αιςθητϊ τον πληθυςμϐ 
των ψαριϔν .  
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4.3 ΔΕΤΣΕΡΟΓΕΝΗ ΣΟΜΕΑ (ΙΓ) 

 

Ο δευτερογενόσ τομϋασ δεν εύναι ιδιαύτερα αναπτυγμϋνοσ ςτον 
ςυγκεκριμϋνο νομϐ. Επομϋνωσ δεν υπϊρχει η δυνατϐτητα για 
εξωγεωργικό απαςχϐληςη ϊρα και για βελτύωςη τησ τοπικόσ 
οικονομύασ .Γενικϐτερα εκτιμϊται ϐτι λεύπουν οι απαιτοϑμενεσ 
βιομηχανύεσ για την εκμετϊλλευςη των πλουτοπαραγωγικϔν πηγϔν 
του νομοϑ και την δημιουργύα αναγκαύων θϋςεων  εργαςύασ ςε 
πολλϋσ περιοχϋσ .Η μϐνη ϋμφαςη ςτην μεταποιητικό δραςτηριϐτητα 
ςτο νομϐ φαύνεται να δύνεται ςτα προώϐντα διατροφόσ, ξυλεύασ, 
προώϐντα απϐ μη μεταλλικϊ  ορυκτϊ ,προώϐντα απϐ μϋταλλο και 
ηλεκτρικϋσ μηχανϋσ-ςυςκευϋσ . 

 

[ΙΓ]Πηγό : Διπλωματικό εργαςύα «Ανϊλυςη των επιχειρόςεων του δευτερογενούσ τομϋα ςτην 
Αιτωλοακαρνανύα» Σζούπησ Αλϋξανδροσ ΜΒΑ ςτην Διούκηςη Επιχειρόςεων ςελ 108 

 

 

 

 

πηγό φωτογραφύασ Καπνύασ Ανδρϋασ 
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4.4 ΣΡΙΣΟΓΕΝΗ ΣΟΜΕΑ 

 

Η ανϊπτυξη του τριτογενοϑσ τομϋα ςτην υπϐ μελϋτη  περιοχό 
αλλϊ και ςε ολϐκληρο τον νομϐ δεν παρουςιϊζει ιδιαύτερη ϊνθηςη. 
Σα  τελευταύα χρϐνια γύνεται μια προςπϊθεια προςϋλκυςησ του 
τουριςτικοϑ  κοινοϑ τουριςτικό αυτό αγορϊ που επιζητεύται δεν ϋχει 
μϐνο την μορφό του παραθεριςμοϑ αλλϊ επιθυμεύται να προςεγγύςει 
κυρύωσ ϊλλεσ μορφϋσ ϐπωσ αυτϋσ του θρηςκευτικοϑ ,πολιτιςτικοϑ, 
αθλητικοϑ , περιηγητικοϑ, οικολογικοϑ και περιβαλλοντικοϑ 
τουριςμοϑ. Παρϐλο την τερϊςτια πολιτιςτικό κληρονομύα του νομοϑ 
μασ ϊλλα  και του φυςικοϑ πλοϑτου δεν ϋχουμε καταφϋρει να 
προςεγγύςουμε τουρύςτεσ ϊλλα και λϊτρεισ τησ αρχαύασ ιςτορύασ. 
Αρχαιολογικού χϔροι και μνημεύα εύναι εντελϔσ παρατημϋνα και 
παρϐλο τισ προτϊςεισ που ϋχουν γύνει για την αξιοπούηςη τουσ απϐ 
τον  πρϐεδρο του ωματεύου «Διϊζωμα» ταϑρο Μπϋνο, δεν ϋχουμε 
δει κανϋνα ενδιαφϋρον απϐ τισ αρμϐδιεσ αρχϋσ 
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ 5 

 

 

ΣΑ ΥΡΑΓΜΑΣΑ ΣΟΤ ΑΦΕΛΩΟΤ [ΙΔ] 

 

 
 

 
 
5.1 ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΥΡΑΓΜΑΣΩΝ 
 

 
Σο φρϊγμα (βλ. φωτογραφύα 40)εύναι τεχνικϐ ϋργο που 

καταςκευϊζεται κϊθετα ςτην κούτη ενϐσ φυςικοϑ ρεϑματοσ 
(ποταμοϑ) για την αποκοπό τησ ροόσ , με ςκοπϐ την 
αποθόκευςη , παροχϋτευςη ό ανϊςχεςη τησ  πλημμυρικόσ παροχόσ 
του ρεϑματοσ.  

 

 
40 To φρϊγμα του Καςτρακύου ,Πηγό φωτογραφύασ © Καπνιϊσ Ανδρϋασ 
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  Η λειτουργικϐτητα των φραγμϊτων εύναι πολλαπλό μιασ και 
προςφϋρει ανεκτύμητεσ παροχϋσ ςτον ϊνθρωπο. 

Πρϔτα απ ʼ ϐλα, ϋνα βαςικϐ ςτοιχεύο εύναι η αποταμύευςη 
νεροϑ, για ϑδρευςη και ϊρδευςη.  

Επύςησ επιτρϋπει την παραγωγό φθηνόσ ηλεκτρικόσ ενϋργειασ, 
ϋτςι ϔςτε να περιορύζεται το πρϐβλημα κατανομόσ ηλεκτρικοϑ 
ρεϑματοσ. Επιπροςθϋτωσ, η ενϋργεια που παρϊγεται δεν επιφϋρει 
ρϑπανςη ςτο περιβϊλλον και υπϊρχει δυνατϐτητα αποθόκευςησ για 
ϔρεσ ανϊγκησ. 

Σα φρϊγματα, ακϐμα εγγυϔνται αποτελεςματικό 
προςταςύα απϐ τισ πλημμϑρεσ. υμβϊλλουν ςτη διατόρηςη καθαροϑ 
περιβϊλλοντοσ. 

Η προςφορϊ τουσ ςτη δημιουργύα νϋων υγροτϐπων όταν και 
εύναι τερϊςτια και αποδεύχτηκε κερδοφϐρα για την ανϊπτυξη 
του οικοτουριςμοϑ και επομϋνωσ τη βελτύωςη τησ γενικόσ 
οικονομύασ τησ χϔρασ μασ.  

Σελευταύο αλλϊ ϐχι αςόμαντο εύναι το γεγονϐσ ϐτι δϐθηκε η 
δυνατϐτητα να αναπτυχθοϑν οι ιχθυοκαλλιϋργειεσ, ϋνασ τομϋασ που 
υπόρξε αρκετϊ υποανϊπτυκτοσ ςτη χϔρα μασ. Ψςτϐςο οι ϊςχημεσ 
ςυνϋπειϋσ τουσ δεν μποροϑν να αμφιςβητηθοϑν. 

Ϊνα απϐ τα κυριϐτερα προβλόματα εύναι η αλλούωςη του 
φυςικοϑ τοπύου. Σο ογκϔδεσ και ϊκομψο οικοδϐμημα προκαλεύ την 
καταςτροφό τησ φυςικόσ ομορφιϊσ του περιβϊλλοντοσ μιασ και η 
ϑπαρξη του τςιμϋντου ςτη φϑςη μοιϊζει με παρωδύα ςτο 
οικοςϑςτημα και μπροςτϊ ςτην πλοϑςια βλϊςτηςη γϑρω απϐ το 
ποτϊμι. 

Αυξημϋνοσ εύναι επύςησ ο κύνδυνοσ τοπικϔν ςειςμϔν ςε 
περιοχϋσ με φρϊγματα αφοϑ επιβαρϑνεται ο φλοιϐσ τησ γησ 

 
 

Σα φρϊγματα ϋχουν να προςφϋρουν αναμφύβολα πολλϊ 
πλεονεκτόματα ταυτϐχρονα με τα μειονεκτόματα. Αυτϐ που 
χρειϊζεται για να εξαςφαλιςτεύ η ιςορροπύα, εύναι να γύνονται 
προςεκτικϋσ μελϋτεσ πριν την καταςκευό οποιουδόποτε φρϊγματοσ 
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ανϊλογα πϊντα με τισ ςυνθόκεσ που επικρατοϑν ςε κϊθε περιοχό.  
Με αυτϐν τον τρϐπο θα αποφευχθοϑν κϊποια απϐ τα πιθανϊ 
προβλόματα, που μπορεύ να αποβοϑν μοιραύα ςτο μϋλλον.  

 

Πηγη Οι Υδροηλεκτρικοί Σταθµοί της ∆ΕΗ Α.Ε.. Ι. Γ. Αργυράκης Μηχανολόγος – 
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Βοηθός ∆/ντής Υδροηλεκτρικής Παραγωγής – ∆ΕΗ Α.Ε. 

 

 

Υραγματα τησ ΔΕΗ ςτον Αχελώο (ΙΔ) 

 

- ΜΕΟΦΩΡΑ ΤΚΙΑ ΚΡΕΜΑΣΑ ΚΑΣΡΑΚΙ ΣΡΑΣΟ ΣΑΤΡΩΠΟ 

Α..Λ. 770μ 545 μ 282 μ 150 μ 68,6 μ 792 μ 

Κ..Λ. 731μ 485 μ 227 μ 142 μ 67 μ - 

ΟΓΚΟ 358 εκ κιβ μ 

530 
εκ. 

κιβ.μ 
4,5 εκ. κιβ. 

μ 
950 εκ.κιβ 

μ 
80 εκ. κιβ 

μ 400 εκ.κιβ.μ 

ΕΠΙΥΑΝΕΙΑ 7,8 τετρ.χιλ 

12 
τετρ. 

χιλ 
80,6 τετρ. 

χιλ 
280 τετρ. 

χιλ 
7,4 τετρ. 

χιλ 
25,2 

τετρ.χιλ 

ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ 60 χιλ 90 χιλ 180 χιλ 90 χιλ 30 χιλ 70 χιλ 

ΤΧΟ ΥΡΑΓΜ. 150 μ 145 μ 160,3 μ 95,7 μ 26 μ 83 μ 

Πηγή www.dei.gr τα υδροηλεκτρικϊ φρϊγματα του Αχελϔου 

 

5.2 Τδροηλεκτρικό φράγμα Κρεμαςτών  

  

Σο φρϊγμα (βλ. φωτογραφύα 41) εύναι ϋνα απϐ τα μεγαλϑτερα 
γαιοφρϊγματα τησ Ευρϔπησ και οι εργαςύεσ για την καταςκευό του 
ξεκύνηςαν το 1962 και ολοκληρϔθηκαν το 1966 με τη λειτουργύα του 
ςταθμοϑ. Σην αποπερϊτωςη του ϋργου ανϋλαβε αμερικϊνικη 
εταιρεύα. Σο φρϊγμα εύναι καταςκευαςμϋνο απϐ χϔμα και χαλύκι, 
εύναι δηλαδό ςτην ουςύα γεϔφραγμα και ϐχι φρϊγμα απϐ μπετϐν. Ο 
ϐγκοσ του εύναι 8.130.000 κυβικϊ μϋτρα. Σο μϋγιςτο ϑψοσ του εύναι 
160 μϋτρα και το πλϊτοσ τησ βϊςησ ξεκινϊ απϐ τα 670 μϋτρα 
καταλόγοντασ ςτην κορυφό ςε μερικϊ δεκϊδεσ μϋτρα. 

 

τη βϊςη του φρϊγματοσ εύναι ο Τδροηλεκτρικϐ ταθμϐσ 
Κρεμαςτϔν. Σα νερϊ τησ λύμνησ οδηγοϑνται μϋςω τεςςϊρων 
αγωγϔν (με ονομϊςτικό ιςχϑ 109 MW ο καθϋνασ) ςτουσ τϋςςερισ 
υδροςτροβύλουσ  του ςταθμοϑ και παρϊγεται ηλεκτρικό ενϋργεια. 

http://www.dei.gr/
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Οι αγωγού βρύςκονται αριςτερϊ του φρϊγματοσ ςτη μεριϊ τησ 
Αιτωλοακαρνανύασ. την εύςοδο των αγωγϔν υπϊρχουν ςχϊρεσ για 
να εμποδύςουν την εύςοδο αντικειμϋνων ςτουσ υδροςτροβύλουσ. Η 
εύςοδοσ των αγωγϔν με το ςταθμϐ ϋχουν υψομετρικό διαφορϊ με 
τον ςταθμϐ να βρύςκεται χαμηλϐτερα των ειςϐδων.  Αυτό η διαφορϊ 
ϑψουσ ςυναρτόςει και με την τερϊςτια υδροςτατικό πύεςη 
προςδύδουν ςτο νερϐ δυναμικό ενεργεύα που μετατρϋπεται ςε 
μηχανικό ςτουσ ςτροβύλουσ.  Αυτό η ενϋργεια λειτουργεύ τισ 
γεννότριεσ παρϊγοντασ ηλεκτρικό ενϋργεια. Σο ρεϑμα τησ 
γεννότριασ ϋχει ονομαςτικό τϊςη 15.750 Volts που ανορθϔνεται ςε 
150.000 Volts. 

Ο ϋλεγχοσ του ςταθμοϑ γύνεται απϐ το Εθνικϐ Κϋντρο 
Ενϋργειασ ςτην Αθόνα.  Όποτε υπϊρχει ανϊγκη ςτο Εθνικϐ Δύκτυο 
τϐτε ο ςταθμϐσ παρϊγει την ενϋργεια που απαιτεύται. Ο 
Τδροηλεκτρικϐσ ταθμϐσ Κρεμαςτϔν λειτοϑργει ωσ «υποςτηρικτόσ» 
και ϐχι ωσ βαςικϐσ ςταθμϐσ ςυνεχϐμενησ παραγωγόσ ηλ. ενϋργειασ, 
ϐπωσ οι ςταθμού ςτην ΠτολεμαϏδα. 

 

 

41 Υρϊγμα Κρεμαςτών, πηγό φωτογραφύασ www.agrinioculture.gr 

[ΙΔ] Πηγό : www.dei.gr, διαχεύριςη υδϊτων, φρϊγματα και βιοποικιλότητα 
ΔΕΗ ΑΕ 
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5.2.1  Οι επιπτώςεισ από την καταςκευή του φράγματοσ 
Κρεμαςτών 

 

Όταν ϋγιναν ολοκληρϔθηκε η ανϑψωςη του φρϊγματοσ το 
1963, δεκϊδεσ χωριϊ και γεφϑρια, μνημεύα , εξαφανύςτηκαν  απϐ το 
χϊρτη καθϔσ τα νερϊ κϊλυψαν την προκαθοριςμϋνη περιοχό. Η 
ιςτορύα τησ λύμνησ ,που δημιουργόθηκε απϐ την καταςκευό του 
φρϊγματοσ ,  ϋχει ςυνδεθεύ και με ϋνα μικρϐ ξεριζωμϐ, καθϔσ πύςω 
ςτη δεκαετύα του ‘60, πολλού κϊτοικοι τησ περιοχόσ αναγκϊςτηκαν 
να εγκαταλεύψουν τα χωριϊ τουσ που κατακλϑςτηκαν απϐ νερϐ . 
υνολικϊ πϊνω απϐ 15 χωριϊ και οικιςμού χϊθηκαν, ϐπωσ ο Ωγιοσ 
Βαςύλησ, τα ύδερα, ο Μαυριϊσ, η Επιςκοπό, και μαζύ τουσ το 
βυζαντινϐ μοναςτόρι τησ Επιςκοπόσ του 8ου αιϔνα, το γεφϑρι του 
Μανϔλη που για περιςςϐτερα απϐ 400 χρϐνια ςυνϋδεε τισ δϑο ϐχθεσ 
του ποταμοϑ Αγραφιϔτη και η πηγό τησ Μαρδϊχασ, η μοναδικό πηγό 
του Αχελϔου κατϊ τουσ καλοκαιρινοϑσ μόνεσ. Μαζύ τουσ χϊθηκε και 
το εντυ γεφϑρι τησ Σατϊρνασ που βριςκϐταν ςτη θϋςη που 
βρύςκεται ςόμερα η γϋφυρα τησ Επιςκοπόσ που ενϔνει τουσ δϑο 
νομοϑσ. 

 Παρϊλληλα, η δημιουργύα του φρϊγματοσ και η ςυςςϔρευςη 
μεγϊλου ϐγκου νεροϑ εύχε ςαν αποτϋλεςμα τη αλλαγό  του κλύματοσ 
ςτην περιοχό και αυτϐ οδόγηςε  ςτον καταςτρεπτικϐ ςειςμϐ τησ 5ησ 
Ιοϑλη 1966.. Απϐ το 160ο χλμ. του μόκουσ του, ο Αχελϔοσ ϋπαψε πια 
να εύναι ϋνα φυςικϐ ποτϊμι, και ϋνα μεγϊλο μϋροσ τησ κούτησ του 
εύναι εγκιβωτιςμϋνο.  

[ΙΕ] Μελϋτη ολοκληρωμϋνου ςχεδύου διαχεύριςησ & ανϊδειξησ περιοχόσ λιμνών και τεχνητών 
φραγμϊτων (ανϊντη φρϊγματοσ Κρεμαςτών ϋωσ εκβολϋσ Αχελώου (Β΄Υϊςη) Έκδοςη:1η/12-12 
Αρχεύο: TEX-EKTH Κωδικόσ Μελϋτησ:T1009 ςελ 158 
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5.3  Τδροηλεκτρικό φράγμα  τράτου (ΙΔ) 

 

Σο υδροηλεκτρικϐ φρϊγμα τρϊτου(βλ. φωτογραφύα 42) 
βρύςκεται νομϐ Αιτωλοακαρνανύασ, επύ του ποταμοϑ Αχελϔου. 
Βρύςκεται βϐρεια του Αγρινύου και δυτικϊ του χωριοϑ τρϊτοσ, απϐ 
ϐπου πόρε και το ϐνομϊ του. 

Καταςκευϊςτηκε το 1989 και δημιοϑργηςε , την τρύτη κατϊ 
ςειρϊ τεχνητό λύμνη του Αχελϔου, μετϊ τισ 
λύμνεσ Καςτρακύου και Κρεμαςτϔν.  

Σο ςυγκρϐτημα διαθϋτει ημερόςια ρυθμιςτικό ικανϐτητα και 
εύναι ϋργο διπλόσ ςκοπιμϐτητασ παραγωγό ενϋργειασ και  ϊρδευςη. 
το φρϊγμα του τρϊτου ϋχουν καταςκευαςτεύ δϑο ςταθμού: τη 
δεξιϊ πλευρϊ ο τρϊτοσ 1 και ςτην αριςτερό ο τρϊτοσ 2, του οπούου 
ο ςκοπϐσ εύναι αρδευτικϐσ. Η λεκϊνη απορροόσ του τρϊτου 
εκτεύνεται ςε 4.320 km2. 

Σο υδροηλεκτρικϐ εργοςτϊςιο διαθϋτει τϋςςερισ μονϊδεσ 
ηλεκτρικόσ παραγωγόσ, ςυνολικόσ ιςχϑοσ 150 MW και μαζύ με τα 
υπϐλοιπα φρϊγματα ςυμμετϋχει με ποςοςτϐ 10% ςτην ετόςια 
παραγωγό ρεϑματοσ τησ χϔρασ[2]. Ψςτϐςο, ςϑμφωνα με τη WWF η 
ύδια η ΔΕΗ προβλϋπει μεύωςη κατϊ 274 GWh τησ ςυνολικόσ 
παραγϐμενησ ενϋργειασ ςτο ςϑςτημα Αχελϔου, λϐγω μειωμϋνων 
παροχϔν ςτα φρϊγματα τρϊτου, Κρεμαςτϔν και Καςτρακύου.  

 

 

 

42 Τδροηλεκτρικό φρϊγμα  τρϊτου πηγό φωτογραφύασ Καπνιϊσ Ανδρϋασ 

[ΙΔ] Πηγό : www.dei.gr, διαχεύριςη υδϊτων, φρϊγματα και βιοποικιλότητα 
ΔΕΗ ΑΕ 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%BF%CE%BC%CF%8C%CF%82_%CE%91%CE%B9%CF%84%CF%89%CE%BB%CE%BF%CE%B1%CE%BA%CE%B1%CF%81%CE%BD%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%BF%CF%84%CE%B1%CE%BC%CF%8C%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%87%CE%B5%CE%BB%CF%8E%CE%BF%CF%82_(%CF%80%CE%BF%CF%84%CE%B1%CE%BC%CF%8C%CF%82)
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B3%CF%81%CE%AF%CE%BD%CE%B9%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%84%CF%81%CE%AC%CF%84%CE%BF%CF%82_%CE%91%CE%B9%CF%84%CF%89%CE%BB%CE%BF%CE%B1%CE%BA%CE%B1%CF%81%CE%BD%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/1989
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%B5%CF%87%CE%BD%CE%B7%CF%84%CE%AE_%CE%BB%CE%AF%CE%BC%CE%BD%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%AF%CE%BC%CE%BD%CE%B7_%CE%9A%CE%B1%CF%83%CF%84%CF%81%CE%B1%CE%BA%CE%AF%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%AF%CE%BC%CE%BD%CE%B7_%CE%9A%CF%81%CE%B5%CE%BC%CE%B1%CF%83%CF%84%CF%8E%CE%BD
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%B1%CF%84_(%CE%BC%CE%BF%CE%BD%CE%AC%CE%B4%CE%B1_%CE%BC%CE%AD%CF%84%CF%81%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%82)
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A5%CE%B4%CF%81%CE%BF%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CF%86%CF%81%CE%AC%CE%B3%CE%BC%CE%B1_%CE%A3%CF%84%CF%81%CE%AC%CF%84%CE%BF%CF%85#cite_note-2
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Απϐ τεχνικόσ ϊποψησ ανόκει ςτα χωμϊτινα λιθϐρριπτα 
φρϊγματα και καταςκευϊςτηκε εξολοκλόρου απϐ ελληνικϋσ εταιρύεσ. 

Η τεχνητό λύμνη τρϊτου που δημιουργόθηκε με το  φρϊγμα 
ϋτςι ϔςτε να ελϋχθη  η ορμό του ποταμοϑ Αχελϔου κι ϋχει ϋκταςη 
8.400 km2. Σο φρϊγμα ϋχει μόκοσ 2χλμ. και εύναι το μεγαλϑτερο ςε 
μόκοσ ςτην Ελλϊδα. τη βϊςη του φρϊγματοσ δημιουργόθηκε πϊρκο 
ϋκταςησ 500 ςτρεμμϊτων που ϋχει παραχωρηθεύ ςτην Ελληνικό 
Ομοςπονδύα Θαλϊςςιου κι και λειτουργοϑν ςόμερα εγκαταςτϊςεισ 
του Εθνικοϑ Κϋντρου Θαλαςςύου κι. 

Σο τοπύο που ϋχει δημιουργηθεύ εύναι μοναδικϐ και μποροϑν να 
αναπτυχθοϑν μια ςειρϊ απϐ δραςτηριϐτητεσ ϐπωσ πεζοπορύα ςτισ 
ϐχθεσ των λιμνϔν, ποδηλαςύα κ.λπ. 

Επύςησ, η λύμνη διαθϋτει εξαύρετο φυςικϐ πλοϑτο, με 
πανϋμορφη βλϊςτηςη, φυςικϋσ αποχρϔςεισ και πανϋμορφα πτηνϊ. 
Μια βϐλτα ςτα παραλύμνια μϋρη τησ, θα ςασ βοηθόςει να 
καταλϊβετε την ςημαςύα του οικοςυςτόματοσ ςε αυτϐν τον επύγειο 
υδροβιϐτοπο. 

Πϋραν τοϑτου, ςτην λύμνη μπορεύτε να προςεγγύςετε τον 
αρχαιολογικϐ χϔρο του τρϊτου που απϋχει λύγα μϋτρα. την 
ευρϑτερη περιοχό μπορεύτε να παρακολουθόςετε πολιτιςτικϋσ και 
θρηςκευτικϋσ εκδηλϔςεισ, ενϔ πολϑ καλό περύπτωςη εύναι το 
καθιερωμϋνο παζϊρι που πραγματοποιεύται κϊθε χρϐνο, τον μόνα 
Νοϋμβρη, ςτισ ϐχθεσ τησ λύμνησ. Σϋλοσ, ιδιαύτερο ενδιαφϋρον 
παρουςιϊζει ο τρϐποσ με τον οπούο πραγματοποιοϑνταν οι γϊμοι 
των «Βλϊχων», κυρύωσ ςτο χωριϐ τρϊτοσ. 

  
Αναμφιςβότητα, το τοπύο που ϋχει δημιουργηθεύ εύναι 

μοναδικϐ και προςφϋρεται για μια επύςκεψη που ςαγηνεϑει και τον 
πιο απαιτητικϐ επιςκϋπτη.  
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5.4  Σο υδροηλεκτρικό φράγμα του Καςτρακίου (ΙΔ) 

Σο φρϊγμα αυτϐ καταςκευϊςτηκε απϋναντι απϐ το χωριϐ 
Καςτρϊκι (βλ. φωτογραφύα 43)τησ Αιτωλοακαρνανύασ λύγο ϋξω απϐ 
την πϐλη του Αγρινύου ςε απϐςταςη 35 χιλιϐμετρα νϐτια των 
κρεμαςτϔν ϐπου υπϊρχει το πρϔτο φρϊγμα του Αχελϔου. Ϊχει ϑψοσ 
96 μϋτρα και εύναι φτιαγμϋνο απϐ αμμοχϊλικο του ποταμοϑ με 
κεντρικϐ αργιλικϐ πυρόνα. Ο ταμιευτόρασ που ςχηματύςτηκε εύναι 
τρύλοβοσ ,ϋχει μϋγιςτο μόκοσ 8,5 χιλιϐμετρα. Όταν τα νερϊ 
βρύςκονται ςτην μϋγιςτη ςτϊθμη τουσ ,ςε υψϐμετρο 150 μϋτρα 
καλϑπτουν ϋκταςη 28 χιλιομϋτρων. Ο υδροηλεκτρικϐσ ςταθμϐσ, ο 
ϐποιοσ λειτοϑργηςε το 1969, εύναι εγκατεςτημϋνοσ ςτο αριςτερϐ 
πρανϋσ κατϊντη του φρϊγματοσ και ϋχει τϋςςερισ μονϊδεσ ςυνολικόσ 
ιςχϑοσ 320ΜW. Η λύμνη εύναι και αυτό ολιγοτροφικό και η πανύδα 
τησ εύναι παρϐμοια με αυτό των κρεμαςτϔν. τεχνητό λύμνη 
καταςκευαςμϋνη ςτην κούτη του ποταμοϑ Αχελϔου ςτο ςημεύο 
ςυμβολόσ του με τον παραπϐταμο άναχο. Η επιφϊνεια τησ λύμνησ 
καλϑπτει ϋκταςη 28,000 τ.χλμ. με ϐγκο νεροϑ 1.000.000 κ.β.   Η λύμνη 
του Καςτρακύου καταλόγει βορειοδυτικϊ ςτο χωριϐ Μπαμπαλιϐ 
δημιουργϔντασ ϋνα τοπύο απεύρου κϊλλουσ. 

Σα νηςϊκια τησ λύμνησ, οι γραφικϋσ εκκληςύεσ γϑρω απϐ το 
χωριϐ και η ϐμορφη αιςθητικό των υπϐλοιπων κτιςμϊτων 
ςυμβϊλλουν ςτη ςϑνθεςη εικϐνων που θα μποροϑςαν κϊλλιςτα να 
αποτελϋςουν πηγό ϋμπνευςησ για κϊθε καλλιτϋχνη. 

 

43 .Τδροηλεκτρικό φρϊγμα Καςτρακύου πηγό φωτογραφύασ  Καπνιϊσ 
Ανδρϋασ 

[ΙΔ] Πηγό : www.dei.gr, διαχεύριςη υδϊτων, φρϊγματα και βιοποικιλότητα 
ΔΕΗ ΑΕ 



70 
 

5.5  Σο υδροηλεκτρικό  φράγμα τησ υκιάσ (ΙΔ) 

 

Σο Τδροηλεκτρικϐ Ϊργο (ΤΗΕ) υκιϊσ (βλ. φωτογραφύα 
44)καταςκευϊζεται επύ του ποταμοϑ Αχελϔου ςτο ςημεύο ςυμβολόσ 
του με τον ποταμϐ Κουμπουργιανύτικο, ςτα ϐρια των νομϔν 
Καρδύτςασ και Ωρτασ. Ξεκύνηςε το 1996, ϋχουν γύνει εργαςύεσ ϑψουσ 
185 εκατομ. ευρϔ και φυςικϐ αντικεύμενο περύπου 60%. Σην περύοδο 
αυτό ϋχουν ςταματόςει οι εργαςύεσ ςτο φρϊγμα υκιϊσ λϐγω τησ 
εμπλοκόσ με το τΕ, ενϔ απαιτοϑνται για την ολοκλόρωςη του 
φρϊγματοσ ϊλλα 150 εκατ. € 

Σο φρϊγμα εύναι χωμϊτινο απϐ αμμοχϊλικα τησ κούτησ του, και 
αργυλικϐ πυρόνα. Σο φρϊγμα του οπούου ο ϊξονασ του εύναι 
καμπϑλοσ ϋχει τα παρακϊτω χαρακτηριςτικϊ: 

Ύψοσ φρϊγματοσ                            150μ. 

Μόκοσ ςτϋψησ                                 397μ. 

Μϋγιςτο ϑψοσ απϐ θεμελύωςη        175 μ. 

Ολικϐσ ϐγκοσ φρϊγματοσ                12,4 εκατομμϑρια κ.μ. 

Ϊκταςη ταμιευτόρα                         12,8 τετραγωνικϊ  χλμ 

Ψφϋλιμοσ ϐγκοσ ταμιευτόρα            502 εκατομμυρια κ.μ. 

 

 
44 Τδροηλεκτρικό φρϊγμα υκιϊσ πηγό φωτογραφύασ  www.agrinioculture.gr 

[ΙΔ] Πηγό : www.dei.gr, διαχεύριςη υδϊτων, φρϊγματα και βιοποικιλότητα 
ΔΕΗ ΑΕ 

http://www.agrinioculture.gr/
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5.6 Τδροηλεκτρικό φράγμα  Μεςοχωρασ (ΙΔ) 

 

Πρϋπει να ςημειωθεύ ϐτι το πρϔτο απϐ τα ϋργα που ξεκύνηςαν 
ςτον ϊνω ρου του Αχελϔου, το ϋργο τησ Μεςοχϔρασ (βλ. 
φωτογραφύα 45),μπορεύ να υπϊρξει και ωσ αυτοτελϋσ ,δηλαδό να 
λειτουργόςει χωρύσ η λειτουργύα του να ςημαύνει υποχρεωτικϊ και 
εκτροπό των υδϊτων προσ τον Θεςςαλικϐ λεκανοπϋδιο. Δεν μπορεύ 
ϐμωσ ,να υπϊρξει εκτροπό χωρύσ το ϋργο τησ Μεςοχϔρασ .Σο ύδιο 
ιςχϑει εν μϋρει και για το ϋργο ςτην υκιϊ. 

Σο φρϊγμα εύναι λιθϐρριπτο με ανϊντη πλϊκα απϐ ςκυρϐδεμα 
,θεωρεύται το ψηλϐτερο φρϊγμα τησ Ευρϔπησ και ϋχει τα παρακϊτω 
χαρακτηριςτικϊ : 

 

 Ονομαςτικό ςτϋψη                           775 μ. 

 Ύψοσ φρϊγματοσ                             135 μ. 

 Μόκοσ ςτϋψησ                                  673 μ. 

 Μϋγιςτο ϑψοσ απϐ θεμελύωςη         150 μ. 

 Ολικϐσ ϐγκοσ φρϊγματοσ                 4,000 εκατομμϑρια κ.μ. 

 Ϊκταςη ταμιευτόρα                         12,8 τετρ. Φλμ 

 Ψφϋλιμο ϐγκοσ ταμιευτόρα              228 εκατ. κ.μ. 

 

 
45. Τδροηλεκτρικό φρϊγμα  Μεςοχωρασ πηγό φωτογραφύασ www.dei.gr 

[ΙΔ] Πηγό : www.dei.gr, διαχεύριςη υδϊτων, φρϊγματα και βιοποικιλότητα 
ΔΕΗ ΑΕ 

http://www.dei.gr/
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5.7 Τδροηλεκτρικό φράγμα  του Σαυρωπού (ΙΔ) 

 

Με την καταςκευό του φρϊγματοσ πλαςτόρα δημιουργόθηκε η 
λύμνη ςτα τϋλη τησ δεκαετύασ του 1950. Η πλόρωςη του ταμιευτόρα 
ξεκύνηςε ο 1959. Ο ποταμϐσ ςτον οπούο καταςκευϊςτηκε το φρϊγμα 
εύναι παραπϐταμοσ του Αχελϔου και η επικρατοϑςα ονομαςύα 
μεταξϑ των κϊτοικων τησ περιοχόσ εύναι Μϋγδοβασ ,αλλϊ ςτα 
επύςημα  κεύμενα αναφϋρεται  ωσ  Σαυρωπϐσ (βλ. φωτογραφύα 46). 
Σο φρϊγμα ονομϊςτηκε ϋτςι προσ τιμό του ςτρατιωτικοϑ και 
πολιτικοϑ Νικϐλαου Πλαςτόρα (1883-1952) που λϋγεται πωσ όταν ο 
πρϔτοσ που οραματύςτηκε την καταςκευό φρϊγματοσ ςτην 
ςυγκεκριμϋνη θϋςη. 

 

 

 Ο ταμιευτόρασ καταςκευϊςτηκε με κϑριο ςτϐχο την παραγωγό 
υδροηλεκτρικόσ ενϋργειασ . Ιδιαύτερα χαρακτηριςτικϐ αποτελεύ το 
γεγονϐσ ϐτι ο ςταθμϐσ παραγωγόσ ενϋργειασ δεν βρύςκεται κατϊντη 
του φρϊγματοσ ,αλλϊ αρκετϊ χιλιϐμετρα ανατολικϊ, μϋςα ςτην 
λεκϊνη απορροόσ του ποταμοϑ Πηνειοϑ . Σο αποτϋλεςμα εύναι 
αφενϐσ ϋνα αςυνόθιςτα μεγϊλο ϑψοσ πτϔςησ 577 μ., που κϊνει το 
ςταθμϐ να παρϊγει πολϑ μεγϊλη ποςϐτητα ενϋργειασ ςυγκριτικϊ με 
την διαθϋςιμη ποςϐτητα νεροϑ ,και αφετϋρου η εκτροπό του νεροϑ 
του Μϋγδοβα προσ την θεςςαλικό πεδιϊδα. 

 

 

την δεκαετύα του 1990 η λύμνη ,λϐγω τησ φυςικόσ τησ 
ομορφιϊσ του τοπύου ,ϊρχιςε να αναπτϑςςεται τουριςτικϊ. Ϊτςι τισ 
δϑο βαςικϋσ χρόςεισ νεροϑ ,την ενϋργεια και την ϊρδευςη (που εύναι 
ανταγωνιςτικϋσ ) , προςτϋθηκε και η χρόςη αναψυχόσ με 
αποτϋλεςμα να διαφοροποιηθεύ  η διαχεύριςη του ταμιευτόρα. 
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46. Υρϊγμα Σαυρωπού πηγό www.dei.gr 

[ΙΔ] Πηγό : www.dei.gr, διαχεύριςη υδϊτων, φρϊγματα και βιοποικιλότητα 
ΔΕΗ ΑΕ 

 

 

 

 

5.8 Τδροηλεκτρικό φράγμα  Αυλακίου (ΣΕΡΝΑ  ενεργειακή) 

 

Η  λεκϊνη απορροόσ του μϋςου ρου ςτην θϋςη Αυλϊκι  (βλ. 
φωτογραφύα 47)ανϋρχεται  ςτα  1,349 τετραγωνικϊ χιλιϐμετρα , με 
μϋςη παροχόσ λεκϊνησ τα 51,7 κυβ. μ/δευτ. Όςον αφορϊ το φρϊγμα 
πρϐκειται ,πρϐκειται για καταςκευό τϑπου αμμοχϊλικο ποταμοϑ με 
αδιαπϋραςτο αργιλικϐ πυρόνα ό ιςχνϐ ςκυρϐδεμα, μϋγιςτου ϑψουσ 
102 μϋτρων, υψϐμετρο ςτϋψησ 392 μϋτρα ,μόκοσ ςτϋψησ 388 μ. και 
πλϊτοσ 10 μϋτρα. 

Οι ςόραγγεσ εκτροπόσ υπενδεδυμϋνεσ με οπλιςμϋνο 
ςκυρϐδεμα ,με διϊμετρο 11 μ., μόκοσ  649 μ. και ικανϐτητα παροχόσ  
2790 κ.β./δευτ. ειςροό. Η ςόραγγα  προςαγωγόσ θα εύναι διαμϋτρου 
απϐ  5,5 μϋχρι 7 μϋτρα και μόκουσ 504 μϋτρων. Ο κϑριοσ  
ηλεκτρομηχανολογικϐσ εξοπλιςμϐσ  του ϋργου θα αποτελεύται απϐ 
δϑο ςτροβύλουσ ιςχϑοσ  35,3 ΜW ϋκαςτοσ και ϋνα ςτρϐβιλο  13 MW 
,καθϔσ και τρεύσ ςϑγχρονεσ γεννότριεσ ονομαςτικόσ τϊςησ  15,75 kv. 
Όςον αφορϊ το δομικϐ μϋροσ του υδροηλεκτρικοϑ  ςταθμοϑ 

http://www.dei.gr/
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,πρϐκειται για κτόριο απϐ οπλιςμϋνο ςκυρϐδεμα διαςτϊςεων  80x35 
μϋτρα . 

 

 
47. Τδροηλεκτρικό φρϊγμα Αυλακύου πηγό www.dei.gr 

 

 

5.9 ΕΠΙΠΣΩΕΙ ΣΩΝ ΥΡΑΓΜΑΣΩΝ  [ΙΕ] 

 
5.9.1 Επιπτώςεισ ςτην χερςαία πανίδα 
 

 

Σο μεγαλϑτερο τμόμα  των καταςκευαςτικϔν ϋργων 
εντοπύζεται ςτην περιοχό  του Ωνω Αχελϔου .Οι επιπτϔςεισ ςτην 
πανύδα εύναι δυνατϐ να χωριςτοϑν ςτισ ακϐλουθεσ κατηγορύεσ : 

 Παρενϐχληςη ειδϔν τησ πανύδασ  

 Καταςτροφό χϔρων φωλιϊςματοσ 

 Τποβϊθμιςη χϔρων διαβύωςησ   

 

Η λειτουργύα των μηχανημϊτων ,οι καταςκευαςτικϋσ 
διεργαςύεσ ,η κυκλοφορύα των βαρϋων οχημϊτων και οι 
χωματουργικϋσ εργαςύεσ αποτελοϑν ςημαντικϋσ πηγϋσ ςκϐνησ και 
θορϑβου που παρενοχλοϑν τα διϊφορα εύδη και τα αναγκϊζουν να 
μετακινηθοϑν ςε παρακεύμενεσ περιοχϋσ . Μεγαλϑτερεσ επιπτϔςεισ 
παρατηροϑνται ςτα ανϔτερα θηλαςτικϊ και αρπαχτικϊ πτηνϊ που 
θεωροϑνται περιςςϐτερο ευϊλωτα ςτισ ανθρωπογενεύσ 
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δραςτηριϐτητεσ ,παρουςιϊζουν μεγαλϑτερο οικολογικϐ ενδιαφϋρον 
αφοϑ βρύςκονται ςτο τελευταύο επύπεδο τησ τροφικόσ αλυςύδασ και 
χαρακτηρύζονται απϐ μεγαλϑτερη ςπανιϐτητα. 

Οι χϔροι εργαςύασ , η διαμϐρφωςη των πρανϔν ,οι 
εγκαταςτϊςεισ των εργοταξύων τα οδικϊ ϋργα προςπϋλαςησ και οι 
χϔροι απϐληψησ ό απϐθεςησ εδαφικϔν υλικϔν ϋχουν ςαν 
αποτϋλεςμα την κατϊληψη και τροποπούηςη χωρϔν την αποξόλωςη 
τησ βλϊςτηςησ  και ςυνεπακϐλουθα την καταςτροφό χϔρων 
φωλιϊςματοσ . την παραποτϊμια βλϊςτηςη πολλϊ πτηνϊ 
καταςκευϊζουν τισ φωλιϋσ τουσ εύτε γιατύ προφυλϊςςονται απϐ 
δυςμενεύσ καιρικϋσ ςυνθόκεσ εύτε γιατύ βρύςκονται κοντϊ ςτην πηγό 
διατροφόσ τουσ . Οι επιπτϔςεισ που προκαλοϑνται απϐ την 
καταςτροφό χϔρων φωλιϊςματοσ θεωροϑνται μετρύου βαθμοϑ 
δεδομϋνου ϐτι ϋχουν τοπικό εμβϋλεια ενϔ το ευρϑτερο φυςικϐ 
χερςαύο οικοςϑςτημα προςφϋρεται για την αναπαραγωγό των ειδϔν 
που εμφανύζονται ςτην περιοχό . ημειϔνεται δε ϐτι η λόψη 
επανορθωτικϔν μϋτρων εύναι δυνατϐ να μειϔςει ςε κϊποιο βαθμϐ 
τισ επιπτϔςεισ απϐ την καταςτροφό των χϔρων φωλιϊςματοσ . 
Θηλαςτικϊ ϐπωσ αρκοϑδεσ ,λϑκοι ,ζαρκϊδια κ.α. ςυναντϔνται ςτο 
βϐρειο τμόμα τησ περιοχόσ του Ωνω Αχελϔου , οπϐτε ο ταμιευτόρασ 
Μεςοχϔρασ θα μποροϑςε να παρεμποδύζει την μετακύνηςη τουσ. 

 

Μεγϊλεσ ςυνϋπειεσ παρατηροϑνται και ςτα υδρϐβια πουλιϊ 
που βρύςκουν καταφϑγιο ςτουσ ςπανύουσ υδροβιϐτοπουσ που 
ςχηματύζονται ςτο δϋλτα του Αχελϔου αλλϊ και ςτο ςϑμπλεγμα των 
λιμνοθαλαςςϔν περιοχϔν του Μεςολογγύου και του αιτωλικοϑ. ε 
πολλϊ φρϊγματα με ςκοπϐ την αποθόκευςη νεροϑ για λϐγουσ 
παραγωγόσ ηλεκτρικόσ ενϋργειασ ,δεν επιτρϋπουν το πϋραςμα τησ 
απαιτοϑμενησ ποςϐτητασ νεροϑ .Αυτϐ ϋχει ςαν αποτϋλεςμα πολλού 
υδροβιϐτοποι και παραποτϊμια ςυςτόματα να κινδυνεϑουν με 
ξηραςύα κατι το οπούο θα όταν καταςτροφικϐ για τα υπο εξαφϊνιςη 
υδρϐβια πτηνϊ που απαντϔνται ςτην περιοχό 

 

 

 

 

 

 

[ΙΕ] Μελϋτη ολοκληρωμϋνου ςχεδύου διαχεύριςησ & ανϊδειξησ περιοχόσ λιμνών και τεχνητών 
φραγμϊτων (ανϊντη φρϊγματοσ Κρεμαςτών ϋωσ εκβολϋσ Αχελώου (Β΄Υϊςη) Έκδοςη:1η/12-12 
Αρχεύο: TEX-EKTH Κωδικόσ Μελϋτησ:T1009 ςελ 158 
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5.9.2 ΕΠΙΠΣΩΕΙ ΣΗΝ ΦΛΩΡΙΔΑ 

 

 Για την καταςκευό των φραγμϊτων απαιτόθηκε η αποξόλωςη 
δαςϔν και παραποτϊμιασ βλϊςτηςησ που αποτελεύται κυρύωσ απϐ 
πλατϊνια  και ιτιϋσ . Οι προκαλοϑμενεσ επιπτϔςεισ ςτη βλϊςτηςη 
χαρακτηρύζονται μϐνιμεσ και μη αντιςτρεπτϋσ . Ο βαθμϐσ επύδραςησ 
ςτισ φυτοκοινϐτητεσ απϐ τισ εκςκαφϋσ εδαφικϔν υλικϔν , για την 
καταςκευό του φρϊγματοσ εύναι ο μικρϐτεροσ εφικτϐσ επειδό αυτϋσ 
πραγματοποιόθηκαν , ανϊντη του φρϊγματοσ , αποφεϑγοντασ 
περαιτϋρω υποβϊθμιςη ϋξω απϐ την ζϔνη κατϊκλιςησ . 

 ημαντικϋσ επιπτϔςεισ ςτισ παραποτϊμιεσ διαπλϊςεισ ϋχει η 
δημιουργύα και η λειτουργύα των εργοταξύων . Η ιςχυρό ςυμπύεςη 
του εδϊφουσ και η ρϑπανςη του απϐ την κυκλοφορύα βαρϋων 
οχημϊτων , καθιςτοϑν αδϑνατη την αναγϋννηςη τησ φυςικόσ 
βλϊςτηςησ . 

 Η καταςκευό των οδικϔν δικτϑων και τα ϋργα προςπϋλαςησ 
,ϋχει ςαν αποτϋλεςμα την αποψύλωςη υποβαθμιςμϋνων δρυοδαςϔν , 
βοςκοτϐπων ό εγκαταλειμμϋνων καλλιεργειϔν . Οι νϋοι οδικού 
ϊξονεσ προκαλοϑν μϐνιμεσ και μη αντιςτρεπτϋσ επιπτϔςεισ ςτη 
βλϊςτηςη δημιουργϔντασ κενϊ ανϊμεςα ςτισ φυτοκοινϐτητεσ και 
επηρεϊζοντασ περιςςϐτερο τουσ οικολογικοϑσ θϔκουσ τησ πανύδασ .  

 

 

[ΙΣ] Άρθρο εφημερύδασ καθημερινόσ 
http://www.kathimerini.gr/75202/article/epikairothta/perivallon/provlhmatikh-h-poiothta-
neroy-logw-fragmatwn 
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ 6  

  

ΟΙ ΕΠΙΠΣΩΕΙ ΣΗ ΕΚΣΡΟΠΗ  ΣΟΤ ΑΦΕΛΩΟΤ [ΙΖ] 

 

6.1  Γενικέσ πληροφορίεσ για την εκτροπή 

 

Η εξαγγελθεύςα απϐ τη δεκαετύα του 1980 εκτροπό του 
Αχελϔου φαντϊζει ςαν αναγγελύα τησ οριςτικόσ καταςτροφόσ του. Η 
δραματικό μεύωςη τησ ποςϐτητασ του νεροϑ μετϊ την εκτροπό 
ςημαύνει ϐτι μειϔνονται οι φυςικϋσ αντιςτϊςεισ τησ περιοχόσ ςτη 
διεύςδυςη του θαλαςςινοϑ νεροϑ, με αποτϋλεςμα μη αντιςτρεπτϋσ 
οικολογικϋσ επιπτϔςεισ. Οι όδη καλλιεργοϑμενεσ εκτϊςεισ με την 
αϑξηςη τησ αλατϐτητασ μετατρϋπονται ςε ακατϊλληλεσ ςε μεγϊλο 
βαθμϐ για κϊθε εύδουσ καλλιϋργεια. 

 

H ιδϋα τησ εκτροπόσ του Αχελϔου πρωτοδιατυπϔθηκε απϐ 
ϋναν καθηγητό το 1925 και μελετόθηκε ςτα τϋλη τησ δεκαετύασ του 
1950, επύ πρωθυπουργύασ του Κων. Καραμανλό. Η πρϔτη εξαγγελύα 
του ϋργου ϋγινε το 1964 απϐ τον Γεϔργιο Παπανδρϋου ςε ομιλύα του 
ςτην κεντρικό πλατεύα τησ Λϊριςασ. Με την εξαγγελύα του ϋργου 
αςχολόθηκε και η δικτατορύα, ενϔ μεταπολιτευτικϊ η κυβϋρνηςη 
Γεϔργιου Ρϊλλη ενϋκρινε ποςϐ 200 εκατ. δραχμϔν για τη μελϋτη του 
ϋργου και προκόρυξε διεθνό διαγωνιςμϐ. Ο Ανδρϋασ Παπανδρϋου 
εξόγγειλε και αυτϐσ αρκετϋσ φορϋσ το ϋργο -ϐπωσ ςτην επϋτειο του 
Κιλελϋρ το 1983- και το 1985 ξεκύνηςαν οι εργαςύεσ για την εκτροπό 
ςτο ςτενϐτερο και ϋνα απϐ τα ομορφϐτερα μϋρη ςτον ϊνω ρου του 
Αχελϔου ςτην Πύνδο (ςτη θϋςη “Λογγϊ Ρομοςιοϑ”), χωρύσ καμιϊ 
μελϋτη ςκοπιμϐτητασ του ϋργου ό ςυμφωνύασ με τουσ κατούκουσ. 

ε ϐλο αυτϐ το διϊςτημα των δεκαετιϔν, με ευθϑνη του κρϊτουσ 
καταςπαταλόθηκαν οι υδϊτινοι πϐροι τησ Θεςςαλύασ χϊριν τησ 
ανϊπτυξησ τησ "εθνικόσ οικονομύασ". Σο κρϊτοσ ϋςτρεψε τουσ 
παραγωγοϑσ ςτη μονοκαλλιϋργεια του υδροβϐρου βαμβακιοϑ κι ανϊ 
50 ςτρϋμματα ανούχτηκε και μύα βαθιϊ γεϔτρηςη (ο υδροφϐροσ 
ορύζοντασ ςόμερα ϋχει φθϊςει ςε βϊθοσ μεγαλϑτερο απϐ 200μ. !). 
Αυτϐ το μοντϋλο τησ ανϊπτυξησ εύχε ςαν αποτϋλεςμα την εξϊντληςη 
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των υδϊτων και το να εμφανύζεται ςαν ςωτηρύα ςτην 
επαπειλοϑμενη απϐ λειψυδρύα καταςτροφό τησ Θεςςαλύασ μια ϊλλη 
ανυπολϐγιςτη καταςτροφό, αυτό τησ εκτροπόσ του Αχελϔου. 

 

 

 

 

6.2   Οι επιπτώςεισ τησ εκτροπήσ ςτα οικοςυςτήματα και ςτην 
ορνιθοπανίδα τησ περιοχήσ 

 

Απϐ την μελϋτη παλαιογεωγραφικϔν χαρτϔν προκϑπτει ϐτι 
πριν 4000 χρϐνια η ακτογραμμό τησ περιοχόσ όταν τελεύωσ 
διαφορετικό ,ενϔ οι ςημερινού λϐφοι  Κουτςιλϊρησ ,κοϑπα 
,Σαξιϊρχησ και ϊλλα όταν νηςιϊ .Μϋςα ςτην πϊροδο των αιϔνων 
δημιουργόθηκε η πεδινό ϋκταςη Ν.Δ. του Αιτωλικοϑ καθϔσ και 
εκεύνη τησ ευρϑτερησ περιοχόσ των εκβολϔν του Αχελϔου. 

ε αυτϋσ τισ ζϔνεσ εγκαταςτϊθηκαν διϊφορα οικοςυςτόματα  ,η 
διαδοχό των οπούων εξαρτϊται απϐ την διαβϊθμιςη τησ αλατϐτητασ 
τϐςο των νερϔν ϐςο και των εδαφϔν. 

την ενϐτητα αυτό θα περιγρϊψουμε τισ επιπτϔςεισ που θα 
επϋλθουν απϐ την νϋα ,και ςοβαρϐτερη απειλό  που παρουςιϊζεται 
για την περιοχό ,δηλαδό την μεύωςη ,τουλϊχιςτον κατϊ 22% ετηςύωσ 
, του νεροϑ του Αχελϔου για την εκτροπό του ςτην Θεςςαλύα  δηλ. 
ποςϐτητα τουλϊχιςτον 1100 εκατ. κυβικϊ μϋτρα τον χρϐνο. 

Η αφαύρεςη αυτόσ τησ ποςϐτητασ νεροϑ που καταλόγει ςτο δϋλτα 
του Αχελϔου θα επιφϋρει : 

 μεύωςη των ειςφορϔν των γλυκϔν νερϔν, 

διατϊραξη τησ υδατικόσ ιςορροπύασ των επιφανειακϔν και 
υπϐγειων νερϔν. 

Διατϊραξη ανϊμειξησ και διαβϊθμιςη τησ αλατϐτητασ των 
νερϔν και των εδαφϔν  

Τποβϊθμιςη τησ ποιϐτητασ του γλυκοϑ νεροϑ 

 

Αποτϋλεςμα ϐλων αυτϔν θα εύναι οι επιπτϔςεισ : 

 την δομό και ςτην ςϑνθεςη τησ βλϊςτηςησ  
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 την ποικιλύα ,κατανομό και ςϑνθεςη των βιϐτοπων 

 την ποιϐτητα και διαθεςιμϐτητα των βιϐτοπων τησ ϊγριασ        
ζωόσ  

την χλωρύδα και την πανύδα τησ περιοχόσ  

 

 

Απϐ οικολογικόσ (αλλϊ και οικονομικόσ )ϊποψησ ,οι πρϔτεσ 
επιπτϔςεισ θα παρατηρηθοϑν ςτην ιχθυοπανύδα και ςυνεπϔσ ςτην 
ιχθυοπαραγωγό καθϔσ και ςτουσ πληθυςμοϑσ και τα εύδη τησ 
ορνιθοπανύδασ , που αποτελοϑν ϋνα ευαύςθητο δεύκτη τησ 
κατϊςταςησ του περιβϊλλοντοσ . 

Η ομοιοθερμύα ,ο υψηλϐσ ρυθμϐσ μεταβολιςμοϑ ,η πολυπλοκϐτητα 
ςτην ςυμπεριφορϊ και η καλϊ καθοριςμϋνη θϋςη των πουλιϔν ςτα 
οικοςυςτόματα  καταδεικνϑουν την μεγϊλη εξϊρτηςη τουσ απϐ 
ςυγκεκριμϋνουσ παρϊγοντεσ του περιβϊλλοντοσ και τα καθιςτοϑν 
μοναδικοϑσ  βιοδεύκτεσ . 

Ϊτςι η κατανομό τουσ ςτο χϔρο ,η αφθονύα τουσ και η ςυμπεριφορϊ 
τουσ δηλϔνουν με ςαφό τρϐπο τισ τροφικϋσ , δομικϋσ και τοξικϋσ 
ςυνθόκεσ των υγροτϐπων ,ςυνδϋοντασ τον ϐρο ‘’υψηλόσ ποιϐτητασ 
του περιβϊλλοντοσ ‘’ με ποικιλύα των ειδϔν που απατϔνται  ό και 
αντύςτροφα τισ αλλαγϋσ ςτην ποικιλϐτητα και ςτη ςϑνθεςη των  
ειδϔν με τισ αλλαγϋσ των ςυνθηκϔν του περιβϊλλοντοσ . 

Επύςησ τα οικοςυςτόματα του ςυμπλϋγματοσ των υγροτϐπων 
Μεςολογγύου που ϋχουν ϊμεςη ςχϋςη με τα γλυκϊ νερϊ και θα 
επηρεαςτοϑν απϐ την εκτροπό του Αχελϔου εύναι τα ϋλη γλυκοϑ 
νεροϑ ,τα υγρϊ λιβϊδια  και τα παραποτϊμια δϊςη . 

 

[ΙΖ] ΤΠΕΘΟ,ΤΠΓΕ,ΤΠΕΦΩΔΕ ,ΤΒΕΣ 1989. Μελϋτη εκτύμηςησ περιβαλλοντικών επιπτώςεων ςτο 
Δϋλτα του Αχελώου από την εκτροπό του ςτην Θεςςαλύα 

 

 

6.2.1 Έλη γλυκού νερού (ΙΗ) 

 

Σα ϋλη γλυκοϑ νεροϑ περιλαμβϊνουν λιμνύα με γλυκϐ νερϐ και τισ 
ϐχθεσ γϑρω απϐ αυτϊ (βλ. φωτογραφύα 48).Εντοπύζονται μϐνο ςτισ 
περιοχϋσ εκεύνεσ που υπϊρχει ςημαντικό προςφορϊ γλυκϔν νερϔν. 
τισ περιοχϋσ αυτϋσ αναπτϑςςονται υδρϐβια φυτϊ ,τϐςο 
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μικροςκοπικϊ ϐςο και ανϔτερα, ϐπωσ εύδη Myriophyllum, 
Ceratophyllum ,Alisma ,Potamageton,  κ.α. 

Ϋδη τα υδρϐβια φυτϊ που ϊλλοτε μποροϑςαν να χαρακτηριςτοϑν 
ωσ κοινϊ εύδη , ϋχουν περιοριςτεύ ςτην περιοχό αλλϊ και ςε ϐλη την 
Ελλϊδα ,με αποτϋλεςμα να ϋχουν απομεύνει μϐνο μικρϊ υπολεύμματα 
ςτον υγρϐτοπο ,τα οπούα αναμϋνεται να εξαφανιςτοϑν απϐ την 
περιοχό μετϊ την εκτροπό του ποταμοϑ Αχελϔου. Επύςησ 
αναπτϑςςονται καλαμιϔνεσ απϐ αγριοκϊλαμα  και ψαθιϊ.  

Όλεσ οι παραπϊνω βιοκοινωνύεσ θα υποβαθμιςτοϑν και θα 
περιοριςτοϑν  απϐ την μεύωςη των γλυκϔν νερϔν του Αχελϔου . Ο 
περιοριςμϐσ αυτϔν των φυτοκοινωνιϔν και η αϑξηςη τησ ρϑπανςησ 
θα επηρεϊςει μια ςειρϊ ειδϔν τησ ορνιθοπανύδασ που εξαρτϔνται 
απϐ αυτϐ τον βιϐτοπο. 

 

 

 

 
         48. Έλη ςτο Δϋλτα του Αχελώου πηγό φωτογραφύασ Καπνιϊσ Ανδρϋασ 

 

 

 

6.2.2  Τγρά λιβάδια 

 

τα εςωτερικϊ  μϋρη του υγροτϐπου  υπϊρχουν εκτϊςεισ με 
παροδικό ό και ςυχνϊ μϐνιμη κϊλυψη γλυκϔν νερϔν . ε τϋτοιεσ  
εκτϊςεισ ϐπου το ϋδαφοσ εύναι περιςςϐτερο αργιλοπηλϔδεσ 
αναπτϑςςονται πολυετό και μονοετό φυτϊ, τα ϐποια κυριαρχοϑν και 
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ϋτςι δημιουργοϑν τα υγρϊ λιβϊδια. όμερα τα οικοςυςτόματα αυτϊ 
εύναι  πολϑ περιοριςμϋνα εντοπιζϐμενα ςτισ εκβολϋσ του Αχελϔου 

Η ϋκτροπη θα επηρεϊςει την κατϊκλιςη τουσ με νερϊ ,αλλϊ 
ακϐμη  και την ςτϊθμη του υδροφϐρου ορύζοντα , απϐ την οπούα 
εξαρτϔνται ςε απϐλυτο βαθμϐ. Εύναι φυςικϐ ϐτι μαζύ με τα 
οικοςυςτόματα αυτϊ θα μειωθοϑν ό θα εξαλειφθοϑν τα λύγα πουλιϊ 
που ακϐμη ζουν ςτα ϋλη γλυκοϑ νεροϑ και τα υγρϊ λιβϊδια .  

 

 

 

 

 

 

 

6.2.3  Παραποτάμια οικοςυςτήματα 

 

Σα παραποτϊμια οικοςυςτόματα εκτεύνονται κατϊ μόκοσ του 
Αχελϔου και των διαφϐρων ρεμϊτων. τισ περιοχϋσ αυτϋσ υπϊρχει 
μεγϊλη ποικιλύα δϋντρων ϐπωσ πλατϊνια ,λεϑκεσ ,ιτιϋσ ,φρϊξοι 
,καραγϊτςια και ϊλλα τα οπούα ςχηματύζουν ςτενϋσ ζϔνεσ τυπικϔν 
παραποτϊμιων γαλαριϔν. 

Σο παραποτϊμιο περιβϊλλον εύναι πολϑπλοκο τϐςο υδρολογικϊ ϐςο 
και βιολογικϊ. Οι ςυνδυαςμού υφόσ του υποςτρϔματοσ , η 
περιεκτικϐτητα ςε ανθρακικϊ ϊλατα , η δύαιτα των επιφανειακϔν 
και φρεατύων νερϔν και η ηλικύα εξϋλιξησ των εδαφϔν ϋχουν ϊμεςη 
ςχϋςη με τουσ βιοτϐπουσ .Οι παραποτϊμιεσ δαςικϋσ ζϔνεσ παύζουν 
ςημαντικϐ ρϐλο ςτην προςταςύα των ϐχθων απϐ την διϊβρωςη . Σα 
ριζικϊ ςυςτόματα πολλϔν δϋνδρων προςτατεϑουν το ϋδαφοσ απϐ 
κατϊκλιςη με νερϊ , ενϔ οι προδρομικϋσ ςυςτϊδεσ  

 

εμποδύζουν και ςταματοϑν το υδατικϐ ρεϑμα ςε μικρό απϐςταςη 
απϐ την ϐχθη. Όςον αφορϊ την ποιϐτητα των νερϔν πρϋπει να 
τονιςτεύ ϐτι η βλϊςτηςη που παρεμβϊλλεται μεταξϑ τησ χϋρςου και 
του νεροϑ παύζει το ρϐλο ‘’φύλτρου’’ εφϐςον το μϋγεθοσ τησ εύναι 
αρκετϐ μεγϊλο .  

Με την εκτροπό του Αχελϔου οι παραποτϊμιεσ βιοκοινϐτητεσ θα 
επηρεαςτοϑν απϐ την μεύωςη των γλυκϔν νερϔν ό ϋςτω  απϐ την 
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μερικό κατϊκλιςη τουσ με ςυνϋπεια να παρουςιαςτοϑν ξηρϊνςεισ  
των δϋντρων , οι οπούεσ θα αυξηθοϑν καθϔσ θα τροποποιηθεύ η 
διαβϊθμιςη τησ αλατϐτητασ των νερϔν του ποταμοϑ. Αναμϋνεται να 
ειςϋλθει πολϑ περιςςϐτερο νερϐ απϐ ϐτι ςόμερα και να καταβϊλει 
εςωτερικϊ τμόματα του ποταμοϑ. Αυτϐ θα ϋχει ςυνϋπειεσ ςτην 
χλωρύδα και πανύδα του ποταμοϑ. Ο περιοριςμϐσ τησ παραποτϊμιασ 
βλϊςτηςησ  λϐγω αϑξηςησ τησ αλατϐτητασ θα ϋχει επιπτϔςεισ ςτα 
εύδη τησ ορνιθοπανύδασ που χρηςιμοποιοϑν αυτϐν τον οικϐτυπο . 

Εκτϐσ απϐ το κυρύωσ τμόμα του ποταμοϑ θα επηρεαςτεύ και το 
θαλϊςςιο τμόμα των εκβολϔν ωσ προσ την αλατϐτητα , τα ρεϑματα 
και το θερμοκλινϋσ . Εύναι γνωςτϐ ϐτι υπϊρχει επιφανειακϐ ςτρϔμα 
γλυκϔν νερϔν ςτην θαλϊςςια ζϔνη μϋχρι το νηςύ Οξυϊ ,γεγονϐσ που 
επηρεϊζει και ευνοεύ την ιχθυοπαραγωγό. 

Η υποβϊθμιςη τησ παραποτϊμιασ  ζϔνησ θα επιτρϋψει περεταύρω 
υποβϊθμιςη και καταςτροφό με ξϑλευςη, αμμοληψύεσ,  μϋχρι τισ 
ϐχθεσ καλλιϋργεια ό βϐςκηςη . Εκτϐσ των παραπϊνω 
οικοςυςτημϊτων ,ςτο ςϑμπλεγμα των υγροτϐπων  Μεςολογγύου και 
ςτο δϋλτα του Αχελϔου υπϊρχει επύςησ ςειρϊ αλμυρϔν και 
υφϊλμυρων οικοςυςτημϊτων που θα επηρεαςτοϑν απϐ την 
εκτροπό. Αυτϊ εύναι  οι λιμνοθϊλαςςεσ ,οι αμμολωρύδεσ και τα 
αλύπεδα. 

 

 

 

  

 

 

Οι αμμολωρύδεσ θα επηρεαςτοϑν απϐ την εκτροπό καθϔσ ο 
φρεϊτιοσ ορύζοντασ τουσ θα βαθϑνει και θα επηρεαςτεύ περιςςϐτερο 
απϐ την θϊλαςςα . Αυτϐ θα ϋχει ςαν αποτϋλεςμα επιπτϔςεισ ςτισ 
φυτοκοινωνύεσ που ςυνόθωσ εγκαθύςτανται ςε αυτϋσ και τισ 
ςταθεροποιοϑν ,καθϔσ και ςτην ζϔνωςό τουσ. Εύναι πιθανϐν να 
χαμηλϔςουν ςε τϋτοιο ςημεύο ϔςτε να μεταβληθοϑν ςε ϑφαλουσ και 
να εύναι εϑκολο να ξεπεραςτοϑν απϐ τα θαλαςςια κϑματα. Ωμεςεσ θα 
εύναι οι επιπτϔςεισ ςτα εύδη τησ ορνιθοπανύδασ που φωλιϊζουν ςτισ 
αμμολωρύδεσ ϐπωσ τα εύδη Πετροτριλύδα και τρειδοφϊγοσ  που 
φωλιϊζουν ςτισ νηςύδεσ τησ Λ/Θ Μεςολογγύου καθϔσ και τα εύδη του 
νεροχελύδονο και θαλαςςοςφυριχτόσ . Η πιθανό καταςτροφό των 
αμμολωρύδων θα ϋχει ωσ ςυνϋπεια την αλλαγό τησ οικολογύα και 
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βιολογύασ των λιμνοθαλαςςϔν επειδό δεν θα μποροϑν να του 
παρϋχουν προςταςύα απϐ την δρϊςη τησ θϊλαςςασ . 

 

 

 

6.3  χόλια  για το πρότυπο παροχήσ νερού ςτο δέλτα μετά την 
εκτροπή 

 

Κλεύνοντασ το κεφϊλαιο των επιπτϔςεων απϐ την εκτροπό , 
θα θϋλαμε να ςημειϔςουμε ϐτι ακϐμα και ςτην περύπτωςη που θα 
υπϊρξει μεύωςη τησ παροχόσ του νεροϑ τον χειμϔνα ,αλλϊ αντύθετα 
αϑξηςη των νερϔν κατϊ το καλοκαύρι δεν θα ευνοηθοϑν τα 
οικοςυςτόματα και τα βιοτικϊ ςτοιχεύα αυτϔν    (χλωρύδα και 
πανύδα ). 

  Ιδιαύτερα ϐςον αφορϊ την βλϊςτηςη ,εύναι απαραύτητο 
να υπϊρχει κατϊκλιςη με νερϊ με ειςφορϊ θρεπτικϔν υλικϔν κατϊ 
την χειμερινό και εαρινό περύοδο ϋτςι ϔςτε η παραγωγό να 
επιτευχθεύ κατϊ την ϐψιμη ανοιξιϊτικη και πρϔιμη θερινό περύοδο 
(Απρύλιοσ-Ιοϑνιοσ ). Κατϊ γενικϐ κανϐνα , ςτην χϔρα μασ τα χερςαύα 
και υδρϐβια φυτϊ ϋχουν ςυμπληρϔςει τον βιολογικϐ τουσ κϑκλο 
μϋχρι την πρϔτη θερινό περύοδο  . 

Παρϐμοια ςυμπεριφορϊ παρατηροϑμε και ςτα υδρϐβια πουλιϊ 
,καθϔσ αυτϊ αυξϊνουν το βϊροσ τουσ κατϊ τουσ μόνεσ Οκτϔβριο –
Μϊιο ενϔ παραμϋνουν ςτϊςιμα ςε ανϊπτυξη ,τουσ μόνεσ Ιοϑλιο και 
Αϑγουςτο . 

[ΙΗ] Παραςκευόπουλοσ ,Γεωργιϊδησ ΕΠΕ,1990 .Μελϋτη περιβαλλοντικών επιπτώςεων από την 
δημιουργύα του ΙΦΘΤΚΑ 

 

 

 

6.4  Η μηνιαία ροή του Αχελώου μετά την έκτροπη (ΙΘ) 

 

 

Η μηνιαύα ροό του Αχελϔου ςόμερα και ςτο μϋλλον εξαρτϊται 
αποφαςιςτικϊ απϐ την λειτουργύα των ταμιευτόρων , η οπούα θα 
ϋχει ϋνα διαρκϔσ μεγαλϑτερο ϋλεγχο ςτην εκροό του ποταμοϑ. Η 
μεγαλϑτερη ζότηςη ηλεκτριςμοϑ εύναι τον χειμϔνα , ενϔ η ζότηςη 
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για αρδευτικοϑσ ςκοποϑσ υπϊρχει μϐνο την ϊνοιξη και το καλοκαύρι .  
Επομϋνωσ η πραγματικό ροό του ποταμοϑ και οι κανϐνεσ θα 
μποροϑςαν να επηρεαςτοϑν ςημαντικϊ απϐ τισ ανταγωνιςτικϋσ 
ανϊγκεσ χειμερινόσ ενϋργειασ και θερινόσ ϊρδευςησ . 

Σο ςχόμα δεύχνει το καθεςτϔσ ειςροόσ ςτον ταμιευτόρα του 
Καςτρακύου μετϊ την αποπερϊτωςη ϐλων των φραγμϊτων ςτα 
ανϊντη και την εκτροπό προσ Θεςςαλύα . Οι υψηλϋσ ροϋσ 
διατηροϑνται αλλϊ ςε χαμηλϐτερα επύπεδα  ,ενϔ οι θερινϋσ ροϋσ 
αντιπροςωπεϑουν γενικϊ μια ςημαντικό αϑξηςη επ’ αυτϔν που 
ϋχουν καταγραφεύ κϊτω απϐ κανονικϋσ ςυνθόκεσ .Όμωσ  ,αυτό η 
φαινομενικό αϑξηςη των θερινϔν ροϔν μπορεύ να μη ςυμβεύ υπϐ 
ςυνθόκεσ ξηραςύασ  ,ό ϐταν οι επιτακτικϋσ ανϊγκεσ  υδροηλεκτρικόσ 
ενϋργειασ απαιτοϑν την αποθόκευςη ϑδατοσ ςε ανϊντη ταμιευτόρεσ . 

 

Σο καθεςτϔσ των ροϔν ςτο δϋλτα απεικονύζεται ςτο 
παρακϊτω ςχόμα . ϑμφωνα  με τουσ υπολογιςμοϑσ ςτη ΜΠΕ 
(Τπουργεύα 1989),η αποπερϊτωςη 5 φραγμϊτων ςτα ανϊντη και η 
εκτροπό προσ Θεςςαλύα , δημιουργοϑν ςημαντικϋσ μειϔςεισ ςτισ 
ροϋσ απϐ το Νοϋμβριο ϋωσ τον Ιοϑνιο ,με αυξόςεισ των ροϔν απϐ τον 
Ιοϑλιο ςτον Οκτϔβριο . Όταν οι ςυνϋπειεσ τησ εκτροπόσ 32m^3/sec 
για 18 ϔρεσ την ημϋρα και αρδευτικοϑσ ςκοποϑσ ληφθοϑν υπ’ ϐψιν 
εύναι φανερϐ ϐτι θα υπϊρξει μια ςοβαρό μεύωςη των ροϔν ςτο δϋλτα 
απϐ τον Μϊιο ϋωσ τον Αϑγουςτο . Αυτό η τοπικό εκτροπό για 
ϊρδευςη , η αποπερϊτωςη των φραγμϊτων και η εκτροπό προσ την 
Θεςςαλύα ςημαύνουν ϐτι τουλϊχιςτον ςϑμφωνα με τισ αναλϑςεισ τησ 
ΜΠΕ οι θερινϋσ ροϋσ ςτο δϋλτα ςτο μϋλλον θα εύναι ύδιεσ ϐπωσ υπϐ 
φυςιολογικϋσ ςυνθόκεσ . 

Οπωςδόποτε ϐμωσ ,αυτϐ το ςυμπϋραςμα υπϐκειται ςε 4 
περιοριςμοϑσ . Πρϔτον ϋχει όδη αποδεδειχθεύ ϐτι οι ςυνολικού ϐγκοι 
ροόσ που υπολογύςθηκαν εύναι μεγαλϑτεροι των πραγματικϔν , διϐτι 
δεν φαύνεται να ςυμπεριλαμβϊνουν κανϋνα ποςοςτϐ για εξϊτμιςη 
και διόθηςη απϐ τον ταμιευτόρα. Δεϑτερον , η πραγματικό 
κατϊςταςη κατϊ την διϊρκεια τησ ανομβρύασ των ετϔν 1988-1991 
απαιτεύ ανϊλυςη, διϐτι η λειτουργύα του ταμιευτόρα και οι εκτροπϋσ 
για ϊρδευςη εύναι πιο πιθανϐν να αναςτϋλλουν τισ παροχϋσ ςτο 
δϋλτα ςτην διϊρκεια τϋτοιων περιϐδων. Σρύτον ,οι ροϋσ απϐ το 
φρϊγμα τρϊτοσ 1 αναφϋρονται ϐτι πραγματοποιοϑνται για περύπου  
8 ϔρεσ την ημϋρα ϐταν οι ςτρϐβιλοι παρϊγουν ηλεκτριςμϐ. Αυτϐ 
ςημαύνει ϐτι, ενϔ υπϊρχει μια ςημαντικό ροό κατϊ τισ πρωινϋσ και 
εςπερινϋσ αιχμϋσ ζότηςησ ηλεκτριςμοϑ, η ροό του ποταμοϑ εύναι 
ελϊχιςτη ςτο μεγαλϑτερο μϋροσ τησ ημϋρασ .Αυτϐ το χαρακτηριςτικϐ 



85 
 

του καθεςτϔτοσ των κατϔτερων διαδρομϔν του ποταμοϑ χϊνεται 
παντελϔσ ςτα μηνιαύα ςτοιχεύα που παρουςιϊζονται ςτη ΜΠΕ 
(Τπουργεύα,1989). Η καθημερινόσ  διακϑμανςησ τησ ροόσ μεταξϑ 
μηδενϐσ και τησ πρωινόσ και εςπερινόσ αιχμόσ εύναι φυςιολογικό ςε 
ποταμοϑσ ςτα κατϊντη υδροηλεκτρικϔν εγκαταςτϊςεων . Αυτό η 
ιδιομορφύα του καθεςτϔτοσ ροόσ του κατϔτερου  Αχελϔου απαιτεύ 
περαιτϋρω ϋρευνα ,διϐτι εύναι πιθανϐν να οδηγεύ ςε χαμηλό ςε 
χαμηλό ςτϊθμη του ποταμοϑ και αυξημϋνη ειςροό αλμυροϑ 
θαλϊςςιου ϑδατοσ ςτισ χαμηλϐτερεσ διαδρομϋσ τησ κούτησ του 
ποταμοϑ.  

 

 

 

                         Μηνιαύα ροό του Αχελώου μετϊ την εκτροπό 

[ΙΘ] Οικολογικϋσ επιπτώςεισ τησ εκτροπόσ ,Περιοδικό η Νϋα οικολογύα , τεύχοσ 57-58 Ιούλιοσ-
Αύγουςτοσ1989 

 

 

 

 

 

6.5  ΚΤΡΙΑ ΠΟΡΙΜΑΣΑ (ΙΚ) 

 

1) Σο δϋλτα του ποταμοϑ Αχελϔου και το ςϑμπλεγμα των 

υγροτϐπων του Μεςολογγύου προςτατεϑεται απϐ την διεθνό 

ςϑμβαςη ramsar και καθορύςτηκε ωσ «Περιοχό ειδικόσ 
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προςταςύασ » ςϑμφωνα με την οδηγύα  79/409/ΕΟΚ για την 

προςταςύα των ϊγριων πουλιϔν . Περύπου  90 απϐ τα εύδη που 

περιλαμβϊνονται ςτο παρϊρτημα 1 τησ οδηγύασ απαντϔνται ό 

φωλιϊζουν ςτην περιοχό, ενϔ τουλϊχιςτον 5 απϐ αυτϊ 

απειλοϑνται με εξαφϊνιςη. 

  

2)  Η περιοχό :                                                                                                            

Αποτελεύ χϔρο διαχεύμαςησ μεγϊλων πληθυςμϔν 
πουλιϔν . Ο αριθμϐσ των   πουλιϔν που εύναι ςτην περιοχό 
υπερβαύνει το 1% του πληθυςμοϑ τουσ ,εντϊςςοντασ την 
περιοχό ςτισ διεθνϔσ ςημαντικϋσ ,απϐ ορθολογικόσ ϊποψησ . 

Εύναι ςταθμϐσ μετανϊςτευςησ για πολλϊ εύδη πουλιϔν  

Εύναι χϔροσ φωλιϊςματοσ ςπανύων υδροβύων και 
παρυδϊτιων πουλιϔν  

Εύναι ζωτικϐσ χϔροσ για πολλϊ εύδη αρπακτικϔν 
πουλιϔν. 

 

3)   Η μεύωςη τησ ποςϐτητασ νεροϑ ςτο δϋλτα του Αχελϔου , 

που θα επϋλθει μετϊ την εκτροπό ,θα επιφϋρει ,διατϊραξη τησ 

υδατικόσ ιςορροπύασ των επιφανειακϔν και υπογεύων νερϔν 

και εδαφϔν και υποβϊθμιςη τησ ποιϐτητασ του γλυκοϑ νεροϑ. 

 

4)   Ψσ αποτϋλεςμα θα υπϊρξουν επιπτϔςεισ ςτην δομό και 

ςϑνθεςη τησ βλϊςτηςησ , ςτη ποικιλύα , κατανομό και ςϑνθεςη 

των βιϐτοπων ,ςτην ποιϐτητα και διαθεςιμϐτητα των 

βιοτϐπων τησ ϊγριασ ζωόσ  και τϋλοσ ςτην χλωρύδα και πανύδα. 

 
5)   Ο περιοριςμϐσ των ελϔν του γλυκοϑ νεροϑ και των 

καλαμιϔνων , που θα επϋλθει μετϊ την εκτροπό και η αϑξηςη 

τησ ρϑπανςησ θα επηρεϊςει μια ςειρϊ ειδϔν τησ 

ορνιθοπανύδασ που εξαρτϔνται απϐ αυτϐν τον βιϐτοπο . 
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     6)    Η εκτροπό θα επηρεϊςει την κατϊκλιςη των υγρϔν 
λιβαδιϔν με νερϊ ,αλλϊ ακϐμη και τον υδροφϐρο ορύζοντα ,απϐ την 
οπούα εξαρτϔνται ςε μεγϊλο βαθμϐ.  

 

 

7)    Εκτϐσ απϐ το κυρύωσ τμόμα του ποταμοϑ θα επηρεαςτεύ και το 
θαλϊςςιο τμόμα των εκβολϔν ωσ προσ την αλατϐτητα , τα ρεϑματα 
και το  θερμοκλινϋσ            

 

8)    Με  την εκτροπό του Αχελϔου ,οι παραποτϊμιεσ βιοκοινϐτητεσ 
θα επηρεαςτοϑν απϐ την μεύωςη των γλυκϔν νερϔν  ό ϋςτω απϐ την 
μερικό κατϊκλιςη τουσ με ςυνϋπεια να παρουςιαςτοϑν ξηρϊνςεισ 
των δϋνδρων ,οι οπούεσ θα αυξηθοϑν καθϔσ θα μεταβληθεύ η 
διαβϊθμιςη τησ αλατϐτητασ των νερϔν του ποταμοϑ . Αυτϐ θα ϋχει 
επιπτϔςεισ ςτην χλωρύδα και ςτην πανύδα του ποταμοϑ ( ιδιαύτερα 
ςτουσ πληθυςμοϑσ του ενδημικοϑ εύδουσ ψαριοϑ Silurus aristotelis) . 
O περιοριςμϐσ τησ παραποτϊμιασ βλϊςτηςησ λϐγω αϑξηςησ τησ 
αλατϐτητασ θα επιφϋρει επιπτϔςεισ  ςτα εύδη τησ ορνιθοπανύδασ 
που χρηςιμοποιοϑν αυτϐν τον οικϐτυπο και κυρύωσ ςτα 
ςτρουθιϐμορφα Αηδϐνι ,δενδροτςοπανϊκοσ ,Χευταηδϐνι και ϊλλα . 

 

9)   Οι λιμνοθϊλαςςεσ του Μεςολογγύου καθϔσ βρύςκονται ςε 
ϊμεςη εξϊρτηςη με την δύαιτα των γλυκϔν νερϔν θα επηρεαςτοϑν 
ςε μεγϊλο βαθμϐ απϐ την εκτροπό του Αχελϔου . Η μεύωςη των 
γλυκϔν νερϔν θα προκαλϋςει αλαγγϋσ ςτην θερμοκραςύα  και ςτο 
διαλελυμϋνο  οξυγϐνο των λιμνοθαλαςςϔν ,η αϑξηςη τησ 
αλατϐτητασ τουσ  , διαταραχό τησ ιςορροπύασ των βενθικϔν 
οργανιςμϔν ,με ςυνϋπεια  επιπτϔςεισ ςτισ βιοκοινϐτητεσ των φυτϔν 
,των ψαριϔν ,αλλϊ και ϐλων των υδρϐβιων οργανιςμϔν που 
εξαρτϔνται απϐ αυτϋσ . Οι αλλαγϋσ αυτϋσ και κυρύωσ η αϑξηςη τησ 
αλατϐτητασ θα αλλϊξει αιςθητϊ τισ ςυνθόκεσ που επικρατοϑν 
ςόμερα ςτισ λιμνοθϊλαςςεσ , με κϑριο επακϐλουθο την αλλαγό  τησ 
βλϊςτηςησ και την αλλαγό τησ υδρϐβιασ μικροπανύδασ και 
μικροχλωρύδασ .   

 

 

[ΙΚ] Βαςιλϊκησ Κ. ,Εκτύμηςη των περιβαλλοντικών οικονομικών και κοινωνικών 
επιπτώςεων  Περιοδικο Οικοτοπύα 1992 ςελ 72 
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ  7 

 

 

ΣΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ ΣΟΤ ΤΔΡΟΒΙΟΣΟΠΟΤ  

 

 

 

7.1 ΓΕΝΙΚΑ [ΙΛ] 

 

το παρελθϐν το ποτϊμι του Αχελϔου φιλοξενοϑςε πληθϔρα 
ψαριϔν και πουλιϔν αλλϊ η ποιοτικό αλλαγό των νερϔν ϐςο και ο 
ανορθϐδοξοσ τρϐποσ ψαρϋματοσ και κυνηγιοϑ ϋχουν περιορύςει το 
φυςικϐ πλοϑτο τησ περιοχόσ . Η ποιοτικό υποβϊθμιςη του 
υγροβιϐτοπου οφεύλεται ςε διϊφορεσ δραςτηριϐτητασ και ενϋργειεσ 
των κατούκων των οικιςμϔν γϑρω απϐ το κομμϊτι του ποταμοϑ που 
εξετϊζουμε  . Οι κυριϐτεροι κύνδυνοι που απειλοϑν την υδατικό 
ιςορροπύα αναφαύνονται ακολοϑθωσ :  

 

  

 

 

 

7.2 ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ  

Η υπερβολικό χρόςη λιπαςμϊτων και γεωργικϔν φαρμϊκων 
ςτισ γϑρω περιοχϋσ ϋχει οδηγόςει ςε αυξανϐμενο ευτροφιςμϐ του 
ποταμοϑ . Οι καλαμιϔνεσ που λειτουργοϑν ωσ φυςικϊ φύλτρα νεροϑ 
,ϋχουν μειωθεύ  λϐγο κυρύωσ του εγκιβωτιςμοϑ μεγϊλου μϋρουσ του 
ποταμοϑ . 

Εξετϊζοντασ τισ γεωργικϋσ δραςτηριϐτητεσ με κριτόρια τισ 
επιπτϔςεισ τουσ ςτο περιβϊλλον εύναι δεδομϋνο ϐτι προκαλοϑν 
καταςτροφό ςτην φυτικό βλϊςτηςη τησ περιοχόσ του βιϐτοπου , 
ενϔ η χρόςη   μηχανικϔν μϋςων ςτην γεωργύα προκαλεύ μεγϊλη 
ενϐχληςη ςτην πανύδα .  

Η εντατικό και ςυχνϊ αλϐγιςτη χρόςη λιπαςμϊτων και 
φυτοφαρμϊκων αςκεύ ϊμεςη τοξικό επύδραςη ςτα πουλιϊ ενϔ 
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παρϊλληλα εξολοθρεϑονται οι μικροοργανιςμού ( ϋντομα ,ςκουλόκια 
) που χρηςιμεϑουν ωσ  τροφό για αυτϊ . Αξύζει επύςησ να ςημειωθεύ 
ϐτι οι αεροψεκαςμού που εκτελοϑνται για την προςταςύα των ελαιϔν 
απϐ τον δϊκο προκαλοϑν ςημαντικϋσ βλϊβεσ ςε ολϐκληρο το 
οικοςϑςτημα. 

τα ανωτϋρω θα πρϋπει να προςτεθεύ επιπλϋον και ξ 
προςϊρτηςη ςτην γεωργύα ζωτικϔν χερςαύων χϔρων ,ιδιαύτερα 
παθογενϔν εδαφϔν ,με  ςκοπϐ την γεωργικό εκμετϊλλευςη ,ςε 
βϊροσ του υγροβιϐτοπου .  

[ΙΛ] Πηγό : Παρακολούθηςη απειλών ςε επιλεγμϋνεσ περιοχϋσ του Natura 
2000. Υώτησ Περγαντόσ 1998 

 

     

 

 

 

7.2.1 ΥΤΣΟΥΑΡΜΑΚΑ [ΙΜ] 

 

Για τισ ελιϋσ  

 

Σα μυκητοκτϐνα  Couperdin,διϊφορα ϊλλα χαλκοϑχα και 
εντομοκτϐνα carbarul, azinphas ethyl. 

 

Για το αραβϐςιτο 

Σα εντομοκτϐνα carbofuran ,carbary I ,endosulfan ,tamaron, τα 
ζιζανιοκτϐνα  atrazine,amitrol , απολυμαντικϊ εδϊφουσ και 
μυκητοκτϐνα . 

 

Για  μηδικό 

Σο μυκητοκτϐνο  antracol ,τα ζιζανιοκτϐνα disteron , amitri , 
και το εντομοκτϐνο  tamaron 

 

Για τα κηπευτικϊ 

Σα μυκητοκτϐνα zineb, zifundan ,maneb , οξυχλωριοϑχοσ 
χαλκϐσ , τα εντομοκτϐνα carbofuran , carbary I, diazinon , 
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endosulfan , τα απολυμαντικϊ εδϊφουσ bromated methy I, 
matham sodium methasan, και ζιζανιοκτϐνα. 

 

Για τα εςπεριδοειδό  

Εντομοκτϐνα ϐπωσ το Azodrin. 

 

 

Για τα αμπϋλια  

 Μυκητοκτϐνα ϐπωσ θεύο , οξυχλωριοϑχο χαλκϐ και Ridomil. 

 

Για τα δημητριακϊ 

 Πολλϊ μυκητοκτϐνα και ζιζανιοκτϐνα  

 

Για τα αραβϐςιτο 

Σα εντομοκτϐνα carbofuran , carbary I ,endosulfan, tamaron, 
τα ζιζανιοκτϐνα atrazine amitrol , απολυμαντικϊ εδϊφουσ και 
μυκητοκτϐνα 

 

[ΙΜ] Πηγό : ΕΑ Αγρινύου  

 

 

 

    7.2.2    ΕΠΙΔΡΑΕΙ  ΣΩΝ  ΥΤΣΟΥΑΡΜΑΚΩΝ  ΣΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ 

 

Η κατϊχρηςη των χημικϔν λιπαςμϊτων και φυτοφαρμϊκων 
ϋχει δυςμενϋςτερεσ  επιπτϔςεισ ςτην υγεύα του ανθρϔπου ,ϐπωσ : 

 Καρκινογϐνοσ δρϊςη ,διϊφοροι καρκύνοι (ςτομϊχι 

,πνεϑμονεσ ,προςτϊτη, δϋρμα) 

 Βλϊβεσ ςτο αναπνευςτικϐ ςϑςτημα , ερεθιςμϐσ 

βρϐγχων και πνευμϐνων. 

 Επύδραςη ςτο κεντρικϐ νευρικϐ ςϑςτημα  

 τομαχικϋσ διαταραχϋσ και ελαφρϋσ δηλητηριϊςεισ  

 Εγκαϑματα  
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 Ατονύα ,ζαλϊδεσ ,αδυναμύα  

 Παρϊλυςη των κϊτω ϊκρων  

 Αναςτολό πολλϔν βιολογικϔν λειτουργιϔν 

 Επύδραςη ςτο ςυκϔτι και τα νεφρϊ  

 Μεταλλαξιογϐνοσ δρϊςη (επύδραςη ςτα ϋμβρυα)  

  

 

 

7.2.3 ΕΠΙΔΡΑΕΙ ΣΗ ΚΑΣΑΦΡΗΗ ΣΩΝ ΦΗΜΙΚΩΝ 
ΛΙΠΑΜΑΣΩΝ Ε ΕΔΑΥΟ ΚΑΙ ΝΕΡΟ 

 

-ταδιακό υποβϊθμιςη του εδϊφουσ . 

(διατϊραξη ό ανατροπό των φυςικϐ-χημικϔν και βιολογικϔν 
φυςικϔν διεργαςιϔν, κονιορτοπούηςη του εδϊφουσ και εϑκολη 
μετακύνηςη του μακριϊ ωσ φερτϐ υλικϐ). 

 

-Αδυναμύα κινητοπούηςησ των θρεπτικϔν ςυςτατικϔν προσ τα φυτϊ. 

(Μεύωςη των θρεπτικϔν ςυςτατικϔν ςτο ανϔτερο ςτρϔμα του  
εδϊφουσ ό και δϋςμευςη τουσ απϐ τα ςυςτατικϊ του εδϊφουσ ). 

 

-Αλϊτωςη εδαφϔν 

(Δημιουργύα αλϊτων ςτο ανϔτερο ςτρϔμα του εδϊφουσ που 
εμποδύζει την κύνηςη του αϋρα μϋςα ςε αυτϐ ). 

 

-Αυξημϋνοι  κύνδυνοι ρϑπανςησ των νερϔν 
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7.3 ΚΣΗΝΟΣΡΟΥΙΑ ΚΑΙ ΕΚΣΡΟΥΗ ΖΩΩΝ   

  

Οι οργανωμϋνεσ κτηνοτροφικϋσ μονϊδεσ και ιδιαύτερα τα 
χοιροςτϊςια ( τρϊτοσ ,Μεγϊλη  χϔρα, Αιτωλικϐ)  λϐγω του μεγϊλου 
οργανικοϑ φορτύου υγρϔν και ςτερεϔν αποβλότων τουσ ,μολϑνουν 
το οικοςϑςτημα . Επύςησ ο αριθμϐσ των ζϔων που φιλοξενεύ η 
περιοχό εύναι αρκετϊ μεγϊλοσ με ςυνϋπεια η υπϋρ βϐςκηςη και οι 
μετακινόςεισ τουσ να προξενοϑν καταςτροφό ςτην φυςικό 
βλϊςτηςη ,αλλϊ και ενϐχληςη ςτην ζωό των πουλιϔν του βιϐτοπου 
κατϊ την εποχό αναπαραγωγόσ τουσ . 

 

 

 

7.4 ΘΗΡΑ [ΙΝ] 

 

Σο κυνόγι αποτελεύ διαρκεύ αρνητικϐ παρϊγοντα για την 
ορνιθοπανύδα τησ περιοχόσ, αφοϑ εξακολουθοϑν να υπϊρχουν 
κροϑςματα λαθροθηρύασ .  

 

 

 

7.5 ΑΛΙΕΙΑ 

 

 Με αρνητικό επύδραςη τησ αλιεύασ και μϊλιςτα τησ 
επαγγελματικόσ ςτο ποτϊμι του Αχελϔου εύναι ο πνιγμϐσ αρκετϔν 
υδρϐβιων πουλιϔν ό νεροχελϔνων που παγιδεϑονται ςε δύχτυα 
,ιδιαύτερα μϊλιςτα ϐταν πρϐκειται για διαφανό δύχτυα  (κρυςτϊλια) 
τα οπούα ςε κϊποιεσ περιπτϔςεισ εγκαταλεύπονται τελεύωσ . Επύςησ 
η καταχρηςτικό αλύευςη ϋχει δυςμενεύσ επιπτϔςεισ ςτην ιςορροπύα 
του οικοςυςτόματοσ τησ περιοχόσ του υγροτϐπου. Η τϊςη 
εξϊντληςησ των αλιευτικϔν αποθεμϊτων υπονομεϑει την διατόρηςη 
τησ φυςικόσ αναπαραγωγικόσ ικανϐτητασ. 

 

[ΙΝ] Πηγό : Επύδραςη θόρασ και αλιεύασ ςτην περιοχό του Αχελώου Υώτησ 
Περγαντόσ 
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7.6 ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΣΗ ΒΛΑΣΗΗ ΣΩΝ ΑΚΣΩΝ ΜΕ ΚΟΠΟ ΣΗΝ 
ΑΠΟΣΡΑΓΓΙΗ 

 

 Διϊφοροι ιδιϔτεσ ,ςυνόθωσ αγρϐτεσ ,επεκτεύνουν τισ 
ιδιοκτηςύεσ τουσ εισ βϊροσ τησ ακταύασ ζϔνησ με πολϑ αρνητικϋσ 
επιδρϊςεισ ςτα ενδιαιτόματα  ‘’Δϊςη –ςτοϋσ  με  Salix alba και 
Populusalba’’ και  ‘’Αςβεςτοϑχοι βϊλτοι με  Claudium mariscus και  
Carex davaliana ‘’.  Ϊτςι ,ςιγϊ ςιγϊ χϊνονται ςπϊνιοι οικϐτοποι 
παραποτϊμιων δαςϔν καλαμιϔνων   

 

7.7 ΦΤΣΑ ΣΡΑΣΟΤ [ΙΞ] 

 

Εύναι γνωςτϐ ϐτι απϐ τουσ ΦΤΣΑ (βλ. φωτογραφύα 49) 
απελευθερϔνεται ςτο περιβϊλλον μια ποικιλύα χημικϔν βλαπτικϔν 
παραγϐντων ϐπωσ μεθϊνιο, διοξεύδιο του Ωνθρακα, οξεύδια του 
Θεύου, βενζϐλιο και ατμού μετϊλλων . Η δυνατϐτητα ρϑπανςησ του 
περιβϊλλοντοσ υπϊρχει και κατϊ την περύοδο που ο ΦΤΣΑ εύναι ςε 
λειτουργύα, αλλϊ και μετϊ την διακοπό τησ λειτουργύασ του.  Οι  
κϑριοι οδού ϋκθεςησ των ανθρϔπων εύναι μϋςω του αναπνευςτικοϑ 
ςυςτόματοσ, τησ κατανϊλωςησ νεροϑ (λϐγω ρϑπανςησ του 
υδροφϐρου ορύζοντα), ενϔ η δερματικό ϋκθεςη εύναι επιβλαβόσ 
ςτουσ εργαζϐμενουσ ςε ΦΤΣΑ. Προκϑπτει ϐμωσ ϋνα θεμελιϔδεσ 
ερϔτημα: υπϊρχει «αςφαλόσ» απϐςταςη απϐ τουσ ΦΤΣΑ;  

Παρϊ το γεγονϐσ ϐτι δεν υπϊρχει απϐλυτα «αςφαλόσ» 
απϐςταςη, ο Παγκϐςμιοσ Οργανιςμϐσ Τγεύασ θεωρεύ ϐτι η πιθανό 
ϋκθεςη ςε βλαπτικϋσ εκπομπϋσ απϐ τουσ ΦΤΣΑ εύναι πιθανϐ να εύναι 
περιοριςμϋνη ςε μια απϐςταςη 1 χιλιομϋτρου για τουσ αϋριουσ 
ρϑπουσ και 2 χιλιομϋτρων για ρϑπουσ ςτουσ οπούουσ μπορεύ να 
ςημειωθεύ ανθρϔπινη ϋκθεςη μϋςω του νεροϑ. 

 

Όςον αφορϊ το  ΦΤΣΑ τρϊτου (βλ. φωτογραφύα 50)το οπούο 
αντιμετωπύζει πολλϊ προβλόματα  η αρμϐδια Επιτροπό τησ 
Περιφϋρειασ διατυπϔνει παρατηρόςεισ που αφοροϑν ςε ελλεύψεισ 
του ϋργου, που κρύνονται ωσ ουςιϔδεισ και τισ οπούεσ ο ανϊδοχοσ 
οφεύλει να αποκαταςτόςει ϊμεςα, ςτο πλαύςιο των ςυμβατικϔν του 
υποχρεϔςεων και για την «τεκμηρύωςη τησ αςφϊλειασ καθϔσ και 
τησ δυνατϐτητασ ορθόσ λειτουργύασ του Φ.Τ.Σ.Α., ςϑμφωνα με τουσ 



94 
 

εγκεκριμϋνουσ περιβαλλοντικοϑσ ϐρουσ και τισ προδιαγραφϋσ του 
ϋργου». Μϋχρι τϐτε η Διεϑθυνςη Σεχνικϔν Ϊργων τησ Περιφϋρειασ 
Δυτικόσ Ελλϊδοσ αποφϊςιςε την διακοπό τησ οριςτικόσ παραλαβόσ 
και την αναςτολό τησ ϋγκριςησ του πρωτοκϐλλου οριςτικόσ 
παραλαβόσ, του ϋργου: «ΦΤΣΑ 2ησ ΓΕΨΓΡΑΥΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ, 
NΟΜΟΤ ΑΙΣΨΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ, ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΦΨΜΑΣΕΡΗ 
ΘΕΡΜΟΤ, ΣΑΘΜΟ ΜΕΣΑΥΟΡΣΨΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΨΝ ΘΕΡΜΟΤ». 

Σα ςκουπύδια ςτραγγύζουν πϊνω ςτα κϑτταρα του ΦΤΣΑ και 
ϐταν βρϋχει, υπερχειλύζει ο ΦΤΣΑ ,ανούγουν τισ τϊπεσ απϐ τισ 
ςωλόνεσ και τα λϑματα κατϊμαυρα με αφροϑσ βαδύζουν μϋςω του 
ρϋματοσ Κνοϑτεσ κατευθεύαν ςτην λύμνη Ματςουκιοϑ τρϊτου. Οι 
κϊτοικοι τησ ευρϑτερησ περιοχόσ καταγγϋλλουν ϐτι ςυχνϊ τα 
τελευταύα χρϐνια ϋχουν διαπιςτϔςει το παρακεύμενο ρϋμα, που 
καταλόγει ςτην τεχνητό λύμνη τρϊτου, να γεμύζει απϐ 
ςτραγγύςματα του ΦΤΣΑ. Αυτϐ ϋχει ςαν αποτϋλεςμα πϋρα απϐ τον 
κύνδυνο τησ δημϐςια υγεύασ την επιβϊρυνςη τησ τοπικόσ 
κτηνοτροφύασ και γεωργύασ καθϔσ ϐλοσ ο κϊμποσ του Αγρινύου 
ποτύζεται απϐ την  τεχνύτη λύμνη Ματςουκιοϑ τρϊτου. 

 

 
49 Διαρροό λυμϊτων ςε παραποτϊμια ρϋματα πηγό φωτογραφύασ 

www.agrinioculture.gr 

 

 
 50 Διαρροό λυμϊτων ςε παραποτϊμια ρϋματα www.agrinioculture.gr 

 [ΙΞ] Πηγό : www.agrinioculture.gr 
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ  8 

 

 

ΣΡΟΠΟΙ ΑΝΣΙΜΕΣΩΠΙΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΉ ΕΞΤΓΙΑΝΗ 

 

 

8.1 ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΝΙΣΡΟΠΟΙΗΗ [ΙΟ] 

 

Οι κυριϐτερεσ ρυπογϐνεσ ουςύεσ οι οπούεσ ςυναντϔνται ςτα υγρϊ 
απϐβλητα εύναι οι παρακϊτω : 

 Αιωροϑμενα ςτερεϊ και οργανικϋσ ουςύεσ: τα αιωροϑμενα 
ςτερεϊ προκαλοϑν αϑξηςη τησ θολϐτητασ του νεροϑ ενϔ οι 
οργανικϋσ ουςύεσ κατϊ τη αποδϐμηςό τουσ προκαλοϑν 
δϋςμευςη του οξυγϐνου ςτουσ φυςικοϑσ αποδϋκτεσ με 
αποτϋλεςμα τον κύνδυνο θανϊτωςησ των φυςικϔν 
οικοςυςτημϊτων. 

  Ωζωτο και Υϔςφοροσ: Η απομϊκρυνςη αζϔτου και του 
φωςφϐρου απαιτεύται ςυχνϊ πριν την απϐθεςη των 
επεξεργαςμϋνων υγρϔν αποβλότων ςε ευαύςθητουσ φυςικοϑσ 
αποδϋκτεσ νεροϑ. Αυτϐ γύνεται κυρύωσ για την αποφυγό 
προβλημϊτων ϐπωσ ο ευτροφιςμϐσ. 

  Βαρϋα μϋταλλα: Σα βαρϋα μϋταλλα ϐταν βρύςκονται ςε 
ςημαντικϋσ ςυγκεντρϔςεισ ςτο νερϐ μπορεύ να προκαλϋςουν 
ςοβαρϊ προβλόματα υγεύασ ςτον ανθρϔπινο οργανιςμϐ.  

Για τον καθαριςμϐ των υγρϔν αποβλότων εφαρμϐζονται 
διϊφορα ςτϊδια επεξεργαςύασ τα οπούα εύναι ςυνδυαςμϐσ φυςικϔν, 
χημικϔν και βιολογικϔν διεργαςιϔν. 

 1. Προεπεξεργαςύα : ςκοπϐσ αυτοϑ του ςταδύου εύναι η 
προςταςύα των επϐμενων ςταδύων. Γύνεται απομϊκρυνςη των 
ογκωδϔν αντικειμϋνων, τησ ϊμμου, των λιπϔν και των ελαύων και 
εξαςφαλύζεται η ομοιϐμορφη φϐρτιςη των επϐμενων ςταδύων.  

2. Πρωτοβϊθμια επεξεργαςύα : ςκοπϐσ εδϔ εύναι η απομϊκρυνςη 
των οργανικϔν και ανϐργανων ςτερεϔν. Αυτϐ επιτυγχϊνεται με τη 
χρόςη διεργαςιϔν ϐπωσ η καθύζηςη, η επύπλευςη, η κροκύδωςη.  

3. Δευτεροβϊθμια επεξεργαςύα: ςκοπϐσ εύναι η απομϊκρυνςη των 
οργανικϔν ουςιϔν με τη χρόςη βιολογικϔν διεργαςιϔν (δραςτικό 
λϊςπη, βιοφύλτρα, χαλικοδιϒλιςτόρια κ.α.). 4. Σριτοβϊθμια 
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επεξεργαςύα: ςκοπϐσ εύναι η απομϊκρυνςη κυρύωσ του αζϔτου και 
του φωςφϐρου καθϔσ επύςησ και ϊλλων τοξικϔν ουςιϔν.  

5. Επεξεργαςύα και διϊθεςη τησ λϊςπησ: ςκοπϐσ εύναι η ελϊττωςη 
του ϐγκου τησ μϋςω τησ απομϊκρυνςησ του υγροϑ και η αποδϐμηςη 
οργανικϔν που προκαλοϑν δυςοςμύα. 

 

 

 

 

[ΙΟ] Πηγό : Σεχνικό Μελϋτη για την Βιολογικό απομϊκρυνςη του αζώτου  από υγρϊ 
απόβλητα με παρϊκαμψη τησ παραγωγόσ νιτρικών, Λυμπερϊτοσ Γερϊςιμοσ 2005 

 

 

 

8.1.1 ΝΟΜΟΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΠΟΝΙΣΡΟΠΟΙΗΗ ΣΗΝ 
ΑΙΣΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ [ΙΠ] 

 

Σο 3ο τρύμηνο του 2017 προκηρϑχτηκε το νϋο πρϐγραμμα 
απονιτροπούηςησ και για πρϔτη φορϊ η Αιτωλοακαρνανύα μετεύχε ς’ 
αυτϐ. χϋδια Δρϊςησ απονιτροπούηςησ εφαρμϐςτηκαν όδη ςε πολλϋσ 
περιοχϋσ τησ χϔρασ, ϐχι ϐμωσ και ςτην Αιτωλοακαρνανύα, παρϊ το 
γεγονϐσ ϐτι επύςημεσ επιςτημονικϋσ μελϋτεσ δεύχνουν αυξημϋνα 
νιτρικϊ ςε περιοχϋσ ϐπωσ αυτό του Μεςολογγύου, τησ Αμφιλοχύασ, 
τησ λύμνησ Λυςιμαχεύασ και των παραποτϊμων του Αχελϔου. την 
προδημοςύευςη του προγρϊμματοσ ςτην οπούα προχϔρηςε το 
Τπουργεύο περιλαμβϊνονται το Εθνικϐ Πϊρκο λιμνοθαλαςςϔν 
Μεςολογγύου – Αιτωλικοϑ, οι Λύμνεσ Σριχωνύδα – Λυςιμαχεύα, η 
Λύμνη Οζερϐσ και οι Τγρϐτοποι Αμβρακικοϑ και Αχελϔου. 

 
   Βαςικϐσ ςτϐχοσ τησ δρϊςησ εύναι η μεύωςη τησ ρϑπανςησ του 
νεροϑ τϐςο απϐ νιτρικϊ ιϐντα ϐςο και απϐ ϊλλεσ εν δυνϊμει 
ρυπογϐνεσ ειςροϋσ (φωςφορικϊ ιϐντα, φυτοπροςτατευτικϊ 
προώϐντα). Η δρϊςη ςυμβϊλλει ςτην προτεραιϐτητα  
«Αποκατϊςταςη, διατόρηςη και ενύςχυςη των οικοςυςτημϊτων που 
ςυνδϋονται με τη γεωργύα και τη δαςοπονύα». 
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Δικαιοϑχοι εύναι γεωργού, φυςικϊ ό νομικϊ πρϐςωπα ό ομϊδεσ 
αυτϔν, οι οπούοι εύναι κϊτοχοι γεωργικόσ ϋκταςησ. Σα αγροτεμϊχια 
τησ εκμετϊλλευςησ που θα ενταχθοϑν ςτο πλαύςιο τησ 1ησ 
Πρϐςκληςησ τησ δρϊςησ, πρϋπει να πληροϑν τα ακϐλουθα κριτόρια 
επιλεξιμϐτητασ: 
-να εύναι δηλωμϋνα ςτην Ενιαύα Αύτηςη Ενύςχυςησ (ΕΑΕ) του 
ενδιαφερϐμενου του ϋτουσ 2017, η οπούα θα χρηςιμοποιηθεύ ωσ 
αύτηςη αναφορϊσ. την περύπτωςη των μϐνιμων φυτειϔν 
(δενδρϔδεισ καλλιϋργειεσ) τα προσ ϋνταξη αγροτεμϊχια πρϋπει -να 
εύναι δηλωμϋνα ςτην ΕΑΕ 2017 του ενδιαφερομϋνου με επιλϋξιμη για 
τη δϋςμευςη δενδρϔδη καλλιϋργεια 
-να εύναι δηλωμϋνα ςτην ΕΑΕ 2017 ωσ αρδευϐμενα (ςε επύπεδο 
αγροτεμαχύου και ϐχι ςε επύπεδο καλλιϋργειασ) 
-να βρύςκονται εντϐσ των περιοχϔν παρϋμβαςησ για την ομϊδα 
καλλιϋργειασ «Ελιϊ», η ελϊχιςτη πυκνϐτητα φϑτευςησ των υπϐ 
ϋνταξη ελαιοτεμαχύων εύναι τουλϊχιςτον 80 ελαιϐδεντρα ανϊ 
εκτϊριο (Ha), προκειμϋνου να εξαςφαλύζεται ϐτι πρϐκειται για 
ςυςτηματικϐ,ελαιϔνα. 
  Οι δεςμεϑςεισ που αναλαμβϊνονται ςτο πλαύςιο τησ δρϊςησ 
εύναι πενταετοϑσ διϊρκειασ.  

Επύςησ πρϋπει να υπϊρξουν αυςτηρϐτεροι ϋλεγχοι ςτα 
χοιροςτϊςια και ςτα βοοςτϊςια για το αν ςυμμορφϔνονται και 
τηροϑν το υπϊρχον νομοθετικϐ πλαύςιο, ϐςον αφορϊ τουσ 
περιβαλλοντικοϑσ ϐρουσ και την κατϊληξη των λυμϊτων ςτα νερϊ 
του ποταμοϑ. 

[ΙΠ ]Πηγό: Εφημερύδα τησ κυβερνόςεωσ τεύχοσ 2  Αρ Υύλλου 3256  18/9/2017 

8.2 Ο ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΜΟ ΑΓΡΙΝΙΟΤ ΚΑΙ Η ΕΠΕΚΣΑΗ 
ΣΟΤ [ΙΡ] 

 

Σο ϋτοσ 2000 τϋθηκε ςε λειτουργύα η Α΄ Υϊςη των 
Εγκαταςτϊςεων Επεξεργαςύασ Λυμϊτων (Ε.Ε.Λ) (βλ. φωτογραφύα 
51)του Δόμου Αγρινύου & τησ Μεύζονοσ Περιοχόσ. Η μονϊδα αυτό 
εξυπηρετεύ ιςοδϑναμο πληθυςμϐ 60.000 κατοίκων, ςϑμφωνα με 
την εγκεκριμϋνη μελϋτη. 
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Η καταςκευό τησ μονϊδασ ξεκύνηςε το 1995 αφοϑ 
διενεργόθηκε διεθνόσ διαγωνιςμϐσ και το ϋργο εύχε ενταχθεύ ςτα 
χρηματοδοτοϑμενα απϐ το Σαμεύο υνοχόσ ϋργα. Σο ςυνολικϐ 
κϐςτοσ του υπερϋβη τα 10.000.000 €. Περιλαμβϊνει  εκτϐσ απϐ τισ 
βαςικϋσ εγκαταςτϊςεισ επεξεργαςύασ τα αντλιοςτϊςια εκτροπόσ, 
τον κεντρικϐ ςυλλεκτόριο αγωγϐ αλλϊ και τον αγωγϐ λυμϊτων του 
Δόμου Αγγελοκϊςτρου. 

 

Σο ϋτοσ 2004 χρηματοδοτόθηκε απϐ την Περιφϋρεια Δυτικόσ 
Ελλϊδοσ η καταςκευό μονϊδασ επεξεργαςύασ 
βοθρολυμϊτων ςυνολικοϑ ϑψουσ 350.000 euro. Η καταςκευό 
ολοκληρϔθηκε το 2005, οπϐτε και αυτό τϋθηκε ςε λειτουργύα, 
δύνοντασ ϋτςι λϑςη ςτο χρϐνιο πρϐβλημα τησ αυθαύρετησ και 
παρϊνομησ διϊθεςησ των βοθρολυμϊτων τησ περιοχόσ ςτουσ 
υδϊτινουσ αποδϋκτεσ. 

 

Όπωσ αναφϋρεται παραπϊνω η μονϊδα του βιολογικοϑ 
καθαριςμοϑ του Δόμου Αγρινύου εύναι ςχεδιαςμϋνη για να 
εξυπηρετεύ πληθυςμϐ 60.000 κατούκων. ϑμφωνα με τα τελευταύα 
ςτοιχεύα ο πληθυςμϐσ του Δ. Αγρινύου υπερβαύνει τουσ 90.000 
κατούκουσ.  

 

Για τον λϐγο αυτϐ υπεγρϊφη την 8/1/2018 μεταξϑ του 

προϋδρου τησ ΔΕΤΑΑ Γ. Παπαναςταςύου και του νϐμιμου 

εκπροςϔπου τησ εταιρεύασ ΜΣ ΑΣΕ κ. Ευςτϊθιου Μανδηλαρϊ η 

ςϑμβαςη για το ϋργο «Επϋκταςη Εγκαταςτϊςεων Επεξεργαςύασ 

Λυμϊτων Αγρινύου» προϒπολογιςμοϑ 9.796.000,00 €. 

Σο ςυγκεκριμϋνο ϋργο αφορϊ ςτην υλοπούηςη τησ επϋκταςησ 

των εγκαταςτϊςεων του Βιολογικοϑ καθαριςμοϑ προκειμϋνου η 

μονϊδα να εξυπηρετεύ τισ ανϊγκεσ των Δημοτικϔν Ενοτότων 

τρϊτου, Θεςτιϋων, Αγγελοκϊςτρου, Αρακϑνθου και Μακρυνεύασ.  

Πρϐκειται για ϋνα ςημαντικϐ ϋργο που αναβαθμύζει την 

ποιϐτητα ζωόσ χιλιϊδων κατούκων με πολλαπλϋσ θετικϋσ επενϋργειεσ 

ςτην προςταςύα του περιβϊλλοντοσ. Παρ ϐλα αυτϊ τϐςα χρϐνια 

ϋγινε μεγϊλη ζημιϊ ςτο περιβϊλλον και ςτα νερϊ του Αχελϔου, αφοϑ 
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τα περύςςια λϑματα των 30.000 κατούκων κατϋληγαν ςτα νερϊ των 

παραποτϊμων.   

 

 

 

51. Βιολογικόσ καθαριςμόσ Αγρινύου πηγό http://www.deyaagriniou.gr 

 

 

 

 

 

 

 



100 
 

 
52. Διϊγραμμα ροόσ λυμϊτων Αγρινύου πηγό http://www.deyaagriniou.gr 

 

 

 

[ΙΡ] Πηγό : ΔΕΤΑ Αγρινύου, http://www.deyaagriniou.gr 

 

8.3 Ορθή λειτουργία τησ ροήσ νερού από το Υράγμα τράτου 
(Ι)  

Σο φρϊγμα τρϊτου αποτελεύ την τελευταύα βαθμύδα τησ 
ενεργειακόσ εκμετϊλλευςησ του Αχελϔου και ϊρχιςε να λειτουργεύ 
απϐ το 1988. Η λειτουργύα του φρϊγματοσ αυτοϑ καθορύζει ςτα 
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μεγαλϑτερα διαςτόματα του χρϐνου και την δύαιτα των παροχϔν 
του Αχελϔου ςτα τμόματα ενδιαφϋροντοσ τησ μελϋτησ. 

 

ϑμφωνα με την εμπειρύα λειτουργύασ του ΤΗ τα τελευταύα 
χρϐνια, φαύνεται ϐτι η διϐδευςη τησ παροχόσ των 450m3/sec για τισ 
περιοριςμϋνεσ ϔρεσ που λειτουργεύ ο τρϊτοσ, δεν δημιουργεύ 
προβλόματα πλημμυριςμοϑ. Όταν ϐμωσ ςταθεροποιηθεύ η παροχό 
αυτό για μεγϊλα διαςτόματα εύναι πιθανό η δημιουργύα 
προβλημϊτων πλημμυριςμοϑ ςε οριςμϋνεσ εκτϊςεισ που ϋχουν 
χαμηλϐ υψϐμετρο και ανεπαρκεύσ ςτραγγιςτικϋσ διατϊξεισ. 

 

Αντύςτοιχα, η ελϊχιςτη παροχό του Αχελϔου, ενϔ θα ϋπρεπε 
ςϑμφωνα με το ϊρθρο 23.2 τησ ΚΤΑ, να εύναι 21,3m3/sec, εντοϑτοισ 
υπϊρχουν χρονικϊ διαςτόματα που πιθανϐν να εύναι μικρϐτερη και 
απϐ 10m3/sec. Η ΔΕΗ ϋχοντασ τη ςχετικό υποχρϋωςη, ϋχει αναλϊβει 
το ςχεδιαςμϐ των ϋργων που απαιτοϑνται για την αναρρϑθμιςη των 
παροχϔν ςτον κϊτω Αχελϔο.  

 
χετικϊ με την ρϑθμιςη τησ ροόσ του νεροϑ ςτο Υρ. τρϊτου 

διατυπϔθηκαν διϊφορεσ προτϊςεισ.  
 

  Φρηςιμοπούηςη τησ λύμνησ Οζεροϑ για αναρρϑθμιςη των 
παροχϔν του Αχελϔου. τη λύμνη θα διοχετεϑεται μϋροσ παροχϔν 
τησ διϔρυγασ φυγόσ του ΤΗ τρϊτου I, οι οπούεσ θα μποροϑςαν να 
αποδύδονται αργϐτερα για ϐςο διϊςτημα δεν λειτουργεύ ο ΤΗ. Η 
λϑςη αυτό δεν φαύνεται να προωθεύται προσ το παρϐν, διϐτι μϐνο 
2,5m3/sec εύναι δυνατϐ να αποδοθοϑν χωρύσ ϊντληςη.  
 
  Φρηςιμοπούηςη του υδϊτινου ϐγκου τησ διϔρυγασ φυγόσ 
χωρητικϐτητασ 500.000m3 για αναρρϑθμιςη και απϐδοςη 
τουλϊχιςτον 14,3m3/sec τα οπούα προςτιθϋμενα ςτα 7m3/sec που 
απαιτεύται με βϊςη τη ςχετικό ΚΤΑ να διοχετεϑονται ςτην παλαιϊ 
κούτη του Αχελϔου απϐ το φρϊγμα τρϊτου αποδύδουν τα ςυνολικϊ 
21,3m3/sec που απαιτοϑνται κατϊντη τησ διϔρυγασ φυγόσ. Σα 
7m3/sec τησ παλαιϊσ κούτησ εξαςφαλύζονται ωσ ϊθροιςμα των 
διαφυγϔν του φρϊγματοσ, που ανϋρχονται ςε 3-4m3/sec και μύασ 
μϐνιμησ παροχόσ απϐ το τρϊτο II, που ςε αυτό την περύπτωςη θα 
πρϋπει να ςυμπληρϔνει ςε ςυνεχό βϊςη το ϋλλειμμα τησ οικολογικόσ 
παροχόσ.  
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  Καταςκευό δεϑτερου αναρρυθμιςτικοϑ ταμιευτόρα κατϊντη 
του φρϊγματοσ τρϊτου με ϋναν μικρϐτερο ΤΗ (τρϊτοσ III), ο 
οπούοσ θα αποδύδει απϐ μϐνοσ του τισ απαιτοϑμενεσ ελϊχιςτεσ 
παροχϋσ. Οι λϑςεισ αναρρυθμιςτικϔν φραγμϊτων παρϊ ό κατϊντη 
τησ διϔρυγασ φυγόσ, εξετϊςθηκαν και απορρύφθηκαν λϐγω 
απαλλοτριϔςεων και υψηλϔν δαπανϔν ςτεγανοπούηςησ ό 
θεμελύωςησ.  
 

Σο πρϐβλημα τησ αναρρϑθμιςησ των παροχϔν του Αχελϔου 
παραμϋνει ακϐμη ςε εκκρεμϐτητα ωσ επύςησ και η ϐποια τελικό λϑςη 
υλοποιηθεύ απϐ την ΔΕΗ.  

Η δαπϊνη για την καταςκευό του ϋργου αναρρϑθμιςησ 
εκτιμϊται ςε 1.800.000 € και τησ ςχετικόσ μελϋτησ ςε 200.000 €. 

 

[Ι] Πηγό : Μελϋτη ολοκληρωμϋνου ςχεδύου διαχεύριςησ & ανϊδειξησ περιοχόσ λιμνών και 
τεχνητών φραγμϊτων (ανϊντη φρϊγματοσ Κρεμαςτών ϋωσ εκβολϋσ Αχελώου (Β΄Υϊςη) 
Έκδοςη:1η/12-12 Κωδικόσ Μελϋτησ:T1009 
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ  9 

 

 

ΣΡΟΠΟΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΣΗ ΕΤΡΤΣΕΡΗ 
ΠΕΡΙΟΦΗ 

 

9.1 ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΠΡΩΣΟΓΕΝΗ ΣΟΜΕΑ 

 

Γεωργύα  
 

Η ανϊπτυξη του πρωτογενοϑσ τομϋα αποτελεύ για την περιοχό, 
πϋριξ του Αχελϔου, ςημαντικϐ κύνητρο αφοϑ ο αποτελεύ την κϑρια 
απαςχϐληςη των κατούκων τησ περιοχόσ. 

 
το πεδινϐ τμόμα Οινιϊδων – Αγγελοκϊςτρου – Ρύγανησ 

υπϊρχει εγκατεςτημϋνη υποδομό και οργανωμϋνεσ γεωργικϋσ 
εκτϊςεισ που μποροϑν να αξιοποιηθοϑν με νϋουσ τρϐπουσ αγροτικόσ 
παραγωγόσ που θα ςυνεχύςει τα παραδοςιακϊ προώϐντα αλλϊ και 
νϋα – ϐπωσ φαύνεται απϐ την επιτυχό επιλογό των ςπαραγγιϔν – 
αντικαθιςτϔντασ ϊλλα χαμηλόσ αποδοτικϐτητασ. 
  

Η ανϊπτυξη λοιπϐν  αφορϊ την παραγωγό νϋων προώϐντων με 
ςκοπϐ την εξαγωγικό δραςτηριϐτητα μϋςα απϐ ςϑγχρονεσ μεθϐδουσ. 

 
Πρϐβλημα ϐμωσ παρουςιϊζεται  ςτην ημιορεινό – ορεινό 

περιοχό ϐπου δεν παρουςιϊζεται εϑκολη διαδικαςύα αναζωογϐνηςησ 
τησ γεωργικόσ παραγωγόσ. Προοπτικό ωςτϐςο προςφϋρεται ςτην 
επιςτροφό παραδοςιακϔν προώϐντων των υψομετρικϔν αυτϔν 
ζωνϔν ϐπωσ ειδικό δενδροκομύα καρυδιϊσ, αμυγδαλιϊσ κλπ. που 
μποροϑν να προςελκϑςουν αγορϋσ εκτϐσ χϔρασ.  
 

Βαςικϐ ςτοιχεύο για την ανϊπτυξη αγροκτημϊτων με αυτϐ τον 
προςανατολιςμϐ εύναι η ςτόριξη με ςϑγχρονεσ μεθϐδουσ παραγωγόσ. 

 
Κτηνοτροφία  
 

Ανϊλογεσ γενικϋσ αρχϋσ ςϑγχρονησ αγροτικόσ παραγωγόσ 
εφαρμϐζονται και ςτην κτηνοτροφύα που υςτερεύ ςτην περιοχό. Η 
δραςτηριϐτητα αυτό ϋχει μεγϊλα περιθϔρια ανϊπτυξησ τϐςο ςτα 
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πεδινϊ ϐςο και ςε χαμηλϐτερα υψϐμετρα τησ περιοχόσ Σ.Λ. 
Καςτρακύου. 

υγκεκριμϋνα για τα χοιροςτϊςια και τα ποιμνιοςτϊςια που 
εύναι πολλϊ ςτην περιοχό, θα μποροϑςε να υπϊρξει επεξεργαςύα των 
λυμϊτων με ςκοπϐ την παραγωγό ενϋργειασ (βιομϊζα). Με τα 
κατϊλληλα κύνητρα για τουσ κτηνοτρϐφουσ (οικονομικό ενύςχυςη, 
επιδοτόςεισ) θα μποροϑςε να υπϊρξει αϑξηςη τησ παραγωγόσ 
ενϋργειασ, αλλϊ και προφϑλαξη του περιβϊλλοντοσ, αφοϑ πλϋον τα 
λϑματα δεν θα πετιοϑνται απλϊ πϋριξ του ποταμοϑ με αποτϋλεςμα 
την μϐλυνςη του υδροφϐρου ορύζοντα. Σο λϑμα πλϋον εύναι κϊτι 
πολϑτιμο αφοϑ απϐ αυτϐ θα παρϊγεται καϑςιμο.  

 

 

9.2 ΔΕΤΣΕΡΟΓΕΝΗ ΣΟΜΕΑ 

 

Η ανϊπτυξη του πρωτογενοϑσ τομϋα  θα ϋχει ωσ αποτϋλεςμα 
και την ανϊπτυξη του δευτερογενοϑσ αφοϑ θα οδηγόςει ςτην  
δημιουργύα μεταποιητικϔν επιχειρόςεων ϐπου θα επεξεργϊζονται 
την πρϔτη ϑλη και θα την μετατρϋπουν ςε διϊφορεσ μορφϋσ με 
ςκοπϐ την εξαγωγό και το εμπϐριο. Παρϊλληλα θα υπϊρξει ϊνθηςη 
των τοπικϔν επιχειρόςεων που ςκοπϐ θα ϋχουν την προϔθηςη των 
μεταποιημϋνων και βιολογικϔν προώϐντων. αν αποτϋλεςμα θα 
υπϊρξουν νϋεσ θϋςεισ εργαςύασ ενϔ ταυτϐχρονα θα υπϊρξει μεύωςη 
τησ ανεργύασ και το παραγωγικϐ δυναμικϐ τησ περιοχόσ θα 
παραμεύνει ςτον τϐπο του.   

 

 Σϋτοιεσ επιχειρόςεισ εύναι  

 Εργοςτϊςια επεξεργαςύασ – ςυςκευαςύασ βρϔςιμων ελαύων  

 Ξηραντόρια καλαμποκιοϑ 

 Εργοςτϊςια ζωοτροφϔν  

 Συροκομεύα  

 φαγεύα  

 Ελαιοτριβεύα 

 Παραγωγό-τυποπούηςη αλατιοϑ 

 Μονϊδεσ ςυςκευαςύασ ςπαραγγιϔν   
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9.3 ΣΟΤΡΙΜΟ 

 

Παρϐλο το γεγονϐσ ϐτι για τισ περιοχϋσ γϑρω του ποταμοϑ και 
λιμνϔν ϋχει παρουςιαςτεύ ενδιαφϋρον για την εκμετϊλλευςη και 
ανϊδειξη τουσ . Μια ςειρϊ απϐ διϊφορουσ λϐγουσ ϐμωσ δεν οδηγόςει 
ςτην ολοκλόρωςη αυτόσ τησ προςπϊθειασ  
Κυριϐτεροι λϐγοι για την εξϋλιξη αυτό μποροϑν να αναφερθοϑν οι 
εξόσ. 
*    Σον προςανατολιςμϐ του τουριςμοϑ ςτον παραλιακϐ χϔρο και τα 
νηςιϊ με το δϐγμα των τριϔν (όλιοσ – θϊλαςςα – ϊμμοσ)  

* Σο ιδιαύτερο καθεςτϔσ των λιμνϔν ωσ πιθανοϑ υποδοχϋα 
τουριςτικόσ δραςτηριϐτητασ λϐγω ςυνθηκϔν προςταςύασ των 
ϋργων.  

*  Η ςϑνδεςη του ποταμοϑ και των λιμνϔν τησ περιοχόσ με τα 
αρχαιολογικϊ μνημεύα οποϑ εύναι αρκετϊ ςτην περιοχό . Αρχαύα 
μνημεύα και θϋατρα ϋχουν υποςτεύ μεγϊλεσ ζημιϋσ αφοϑ κανϋνασ 
δημϐςιοσ φορϋασ δεν ϋχει ενδιαφερθεύ για την αξιοπούηςη τουσ   

 
Παρϊ την παρϊθεςη των παραπϊνω ςτοιχεύων, τελευταύεσ 

εξελύξεισ ςτον κλϊδο του τουριςμοϑ ενθαρρϑνουν το εγχεύρημα μια 
και ϋχει ιδιαύτερα αμφιςβητηθεύ η ςκοπιμϐτητα περαιτϋρω 
εφαρμογόσ του προτϑπου και η ανϊγκη διαφοροπούηςησ του 
προώϐντοσ ςε μορφϋσ φιλικϋσ προσ το περιβϊλλον και τισ μαζικϋσ 
μορφϋσ ϊκρωσ εμπορευματοποιημϋνου μονοδιϊςτατου προτϑπου.  
Πρϐςφατεσ εξελύξεισ αναφϋρονται ςτισ όπιεσ μορφϋσ, ςτον 
οικοτουριςμϐ και τισ εναλλακτικϋσ μορφϋσ τουριςμοϑ που 
απευθϑνονται ςε ϋνα ενόμερο και απαιτητικϐ χρόςτη. 

 

Η περιοχό μελϋτησ προςφϋρεται για την υιοθϋτηςη του 
προτϑπου αυτοϑ με διαφορετικϐ τρϐπο προςαρμοςμϋνο ςτη 
φυςιογνωμύα και φϋρουςα ικανϐτητα κϊθε υποπεριοχόσ, 
υιοθετϔντασ ϋνα επιλεγμϋνο μεύγμα εξειδικευμϋνων μορφϔν 
τουριςμοϑ.  
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Η διεθνόσ εμπειρύα παρουςιϊζει αρκετϊ εφαρμοςμϋνα 
παραδεύγματα που ακολουθοϑν τισ ύδιεσ αρχϋσ ςχεδιαςμοϑ και 
διαχεύριςησ περιοχϔν που ϐμωσ διαφϋρουν μια και προςαρμϐζονται 
ςε μϋγεθοσ, χαρακτόρα, εξυπηρετοϑμενο πληθυςμϐ, παρουςιϊζοντασ 
ϋνα μοναδικϐ για κϊθε περιοχό τοπύο πϊρκου.  

 
Για τη χϔρα ο τομϋασ αυτϐσ ϋχει μελετηθεύ ωςτϐςο δεν 

υπϊρχουν ολοκληρωμϋνα προγρϊμματα εφαρμογόσ εκτϐσ απϐ 
αρχικϋσ προςπϊθειεσ ςε περιοχϋσ περιβαλλοντικοϑ ενδιαφϋροντοσ 
ανϊλογων ζωνϔν RAMSAR, εθνικϔν δρυμϔν κ.α. 

 

 

 

 

 

9.3.1 ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟΤ ΣΟΤΡΙΜΟΤ 

 

Αν και το κομμϊτι που αςχολοϑμαςτε εύναι περιβαλλοντικϊ 
προςτατευμϋνο αυτϐ δεν ςημαύνει ϐτι δεν μπορεύ να αναπτυχθεύ 
τουριςτικϊ και δεν απαγορεϑει την ϑπαρξη όπιασ ανθρϔπινησ 
δραςτηριϐτητασ. Κϊποιεσ δραςτηριϐτητεσ που κινοϑνται προσ αυτό 
την κατεϑθυνςη εύναι και οι κϊτωθι:  

 
  Αγροτικό ζωό και αγροτικό παραγωγό (οικοτουριςμϐσ) 

  Αλιευτικό ζωό και αλιευτικό παραγωγό (οικοτουριςμϐσ) 

  Γαςτρονομύα ςυμπεριλαμβανομϋνησ και τησ οινογνωςύασ  

  Παρακολοϑθηςη τησ ϊγριασ πανύδασ και χλωρύδασ και τησ   
βιοποικιλϐτητασ των χερςαύων και υδϊτινων οικοςυςτημϊτων  

  Ϊφιππη περιόγηςη  

  Πεζοπορύα  

  Αναρρύχηςη  

  Ορειβαςύα  

  Ποδηλαςύα βουνοϑ  

  Επύςκεψη ό και εξερεϑνηςη ςπηλαύων  
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  Διϊπλουσ ποταμϔν με ςχεδύα ό με κανϐ-καγιϊκ  

  Διϊπλουσ θαλϊςςιων αποςτϊςεων με κολϑμβηςη ό κανϐ  

  Καταδϑςεισ  

  Λοιπϋσ δρϊςεισ ενϋργειεσ ό δραςτηριϐτητεσ που μποροϑν να 
αναπτυχθοϑν με ςτϐχο τη ψυχαγωγύα του επιςκϋπτη – 
τουρύςτα μϋςω τησ επαφόσ του με το φυςικϐ, κοινωνικϐ και 
πολιτιςτικϐ περιβϊλλον τησ υπαύθρου  

 
 

 

 

 

 

9.3.2 ΠΕΡΙΟΦΕ ΣΟΤΡΙΣΙΚΟΤ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ  

  

τον παρακϊτω χϊρτη υπϊρχουν χωριςμϋνεσ και αριθμημϋνεσ 
οι περιοχϋσ που κατϊ την γνϔμη μασ  παρουςιϊζουν ιδιαύτερο 
τουριςτικϐ  ενδιαφϋρον με μεγϊλη φυςικό ομορφιϊ.  

 

  Περιοχό Γ3 : Ωγραφα – Αςπροπϐταμοσ ςτην οπούα 
περιλαμβϊνεται ςε γενικϋσ γραμμϋσ η Σ.Λ. Κρεμαςτϔν  
 

  Περιοχό Β2.7 : Ορεινού ϐγκοι Παναιτωλικοϑ και οι ϐροι 
Ναυπακτύασ (ωσ πληςιϋςτερεσ περιοχϋσ τησ ευρϑτερησ ορεινόσ 
περιοχόσ Αιτωλοακαρνανύασ - Υωκύδασ)  

  Περιοχό Β2.10 : Ξηρϐμερο  

  Περιοχό Β2.11 : Όροι Βϊλτου (Μακρυνϐροσ)  

  Περιοχό Β2.12 : Αρϊκυνθοσ  
 

Η ςταδιακό αυτό ανϊπτυξη των δραςτηριοτότων ςτο 
ευρϑτερο περιβϊλλον του ςυςτόματοσ του Αχελϔου, θα μπορϋςει να 
ςυνδϋςει και οδικϊ τισ παραπϊνω περιοχϋσ. Ϊτςι θα γύνει και πιο 
εϑκολη η πρϐςβαςη για το ευρϑ κοινϐ. 
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Πηγή Γιάννηρ Σελιμάρ, Μελέηη ολοκληπωμένος ζσεδίος διασείπιζηρ & ανάδειξηρ πεπιοσήρ 

λιμνών και ηεσνηηών θπαγμάηων (ανάνηη θπάγμαηορ Κπεμαζηών έωρ εκβολέρ Ασελώο. 

Κωδικόρ μελέηηρ Τ1009 ζελ.25 
 

 

 

 

9.3.3 ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΑΡΦΑΙΩΝ ΘΕΑΣΡΩΝ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ 

 

  Μια πολϑ ενδιαφϋρουςα ϊποψη που θα μποροϑςε να ςυνδϋςει 
και τα πολλϊ και αχρηςιμοπούητα αρχαύα θϋατρα του νομοϑ (και κατ 
επϋκταςη την οικοτουριςτικό ανϊπτυξη και ςτον ποταμϐ Αχελϔο) 
ϋχει εκφραςτεύ απϐ το 2014, απϐ τον  πρϐεδρο του ωματεύου 
«Διϊζωμα» ταϑρο Μπϋνο που  επιςκϋφτηκε τον Δόμο Αγρινύου  για 
να παρουςιϊςει την πρϐταςη του ωματεύου για την αξιοπούηςη των 
αρχαύων Θεϊτρων του νομοϑ μϋςα απϐ το νϋο ΕΠΑ. Παρακϊτω 
παραθϋτουμε αυτοϑςια την πρϐταςη του ςωματεύου :  

 

 

« ΓΙΑ ΜΙΑ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΣΗN 
ΑΙΣΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ 
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Ι. ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΣΙ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΕ ΔΙΑΔΡΟΜΕ 

 
1.Σι εύναι η Διαδρομό 

 
  Η διαδρομό εύναι ϋνα επώνυμο τουριςτικό προώόν, ϋνα προώόν 
πολιτιςτικού τουριςμού και ταυτόχρονα τουριςμού τησ φύςησ 
(οικοτουριςμού, τουριςμού περιπϋτειασ, φυςιολατρικού τουριςμού, 
περιπατητικού τουριςμού), το οπούο διαμορφώνεται με βϊςη 
ςυγκεκριμϋνα ςυνεκτικϊ ςτοιχεύα. 

 
Ωσ εκ τούτου: 

 
• Διαθϋτει ϋνα κεντρικό θϋμα, δηλαδό το ςυνεκτικό ό τα 
ςυνεκτικϊ ςτοιχεύα. 

 
• Καλύπτει μια προςδιοριςμϋνη χωρικϊ περιοχό. 
• Αποκτϊ «τουριςτικό ταυτότητα» με μια επωνυμύα – Brand. 
τόχο ϋχει να αποτελϋςει κινητόριο μοχλό για την ανϊπτυξη 
οριςμϋνησ περιοχόσ. Πρόκειται για μια ανϊπτυξη που θα εύναι βιώςιμη 
και οικονομικϊ και κοινωνικϊ και περιβαλλοντικϊ. 

 

τόχοι μιασ Διαδρομόσ εύναι: 

 
• Να προςελκύςει επιςκϋπτεσ ςτην ςυγκεκριμϋνη περιοχό. 
• Να δημιουργόςει ευκαιρύεσ ςτισ επιχειρόςεισ και τουσ 
παραγωγούσ προώόντων και υπηρεςιών, οι οπούοι δραςτηριοποιούνται 
ςτη ςυγκεκριμϋνη περιοχό, ώςτε να αυξόςουν τα ϋςοδϊ τουσ. 

 
• Να προςελκύςει νϋεσ επενδύςεισ. 

 Να επιμηκύνει την τουριςτικό περύοδο. 

  Ει δυνατόν να εξαςφαλύςει πόρουσ για τη ςυντόρηςη των  

αρχαιολογικών χώρων και μνημεύων, καθώσ και των υποδομών  

τουριςμού τησ φύςησ. 

   
Προώποθϋςεισ για την επιτυχύα μιασ πολιτιςτικόσ – περιβαλλοντικόσ 
διαδρομόσ : 



110 
 

 
i. Αξιοθϋατα και ςυναφεύσ υποδομϋσ: μνημεύα, μουςεύα, χώροι 
περιόγηςησ και υποδομϋσ υποςτόριξησ αυτών προςπελϊςιμεσ και 
ςυντηρημϋνεσ, ενδιαφϋροντα ςτοιχεύα φυςικού περιβϊλλοντοσ , 
βιοποικιλότητα κ.λ.π. 

 
ii. Τποδομϋσ ςύνδεςησ επύ μϋρουσ ςημεύων & περιόγηςησ: οδικό 
δύκτυο, μονοπϊτια πεζοπορύασ, ποδηλατόδρομοι, ςυγκοινωνύεσ, 
πεζόδρομοι, διαδρομϋσ μϋςα ςτουσ οικιςμούσ, προςπελϊςιμεσ και 
ςυντηρημϋνεσ, ανϊλογα με το χαρακτόρα και την κλύμακα κϊθε 
περιοχόσ 

 
iii. Επιχειρόςεισ που προςφϋρουν ποιοτικϋσ υπηρεςύεσ, οι οπούεσ 
εμπλουτύζονται με καινοτόμεσ υπηρεςύεσ και ςυμμετϋχουν ςε δύκτυο 
για τη διαχεύριςη τησ διαδρομόσ. 

 
  Σα ανωτϋρω προτεύνονται από πολλούσ μελετητϋσ, που ϋχουν 
αςχοληθεύ με τον ελληνικό τουριςμό , ϋχουν ςυμπεριληφθεύ ςτο νϋο 
εγκεκριμϋνο κεύμενο του .Ε../Ε..Π.Α. 2014-2020, καθώσ και ςτην 
πρόταςη του Επιχειρηςιακού Προγρϊμματοσ Ανταγωνιςτικότητα – 
Επιχειρηματικότητα – Καινοτομύα – Ε.Π.Α.Ν.Ε.Κ., ςυμπεριλαμβϊνονται 
δε ςτισ προτεραιότητεσ του Τπ. Σουριςμού για τη νϋα περύοδο 2014-
2020. Για παρόμοιεσ δρϊςεισ ϋχει μϊλιςτα προςδιοριςτεύ η χρόςη των 
νϋων χρηματοδοτικών εργαλεύων, που προβλϋπουν οι κανονιςμού για 
την νϋα περύοδο , κϊτι που θα διευκολύνει την διοχϋτευςη πόρων από 
τα τομεακϊ Ε.Π. και τα Π.Ε.Π. για τη χρηματοδότηςό τουσ.» 

 

 Η ςυγκεκριμϋνη πρϐταςη, κατϊ την ϊποψό μασ θα μποροϑςε 
να γύνει η αφετηρύα τϐςο  για την οικονομικό ανϊπτυξη του Νομοϑ 
ϐςο και για την ϊνθηςη του οικοτουριςμοϑ. υνδϋοντασ με Διαδρομό 
τα αρχαύα θϋατρα του νομοϑ προςελκϑονται πϊρα πολλϔν ειδϔν 
επιςκϋπτεσ (επιςκϋπτεσ αρχαιολογικοϑ ενδιαφϋροντοσ, φυςιολϊτρεσ 
κλπ).  

 Δυςτυχϔσ ϐμωσ αν και βριςκϐμαςτε 4 χρϐνια μετϊ, οϑτε αυτό 
η πρϐταςη προχϔρηςε και η προςϋλκυςη τουριςτϔν ςτον νομϐ 
παραμϋνει μηδαμινό 

 Αιςιϐδοξο μόνυμα αποτελεύ η προςπϊθεια μιασ αυθϐρμητησ 
κύνηςησ πολιτϔν με το ϐνομα «Δρω» που ςκοπϐ ϋχει να υλοποιόςει 
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αυτό την πρϐταςη, πιϋζοντασ την Δημοτικό αρχό και την Περιφϋρεια 
αλλϊ αναζητϔντασ και λϑςεισ μϋςω τησ ιδιωτικόσ πρωτοβουλύασ.  

 

Πηγή Γιάννηρ Σελιμάρ, Μελέηη ολοκληπωμένος ζσεδίος διασείπιζηρ & ανάδειξηρ πεπιοσήρ 

λιμνών και ηεσνηηών θπαγμάηων (ανάνηη θπάγμαηορ Κπεμαζηών έωρ εκβολέρ Ασελώο. 

Κωδικόρ μελέηηρ Τ1009 ζελ.25 

 

Πηγό www.agrinioculture.gr  

 

 

 

 

 
53 Πηγό φωτογραφύασ www.agrinioculture.gr 

 

 

 

 

 

 

9.4  ΠΡΟΣΑΕΙ ΚΑΙ ΣΟΦΟΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ  
 

Οι αναφερϐμενοι ςτϐχοι δεν ιεραρχοϑνται ωσ προσ τον ϊμεςο – 
μεςοπρϐθεςμο – μακροπρϐθεςμο χρονικϐ ορύζοντα επύτευξησ.  

 
Τποδομέσ  

http://www.agrinioculture.gr/
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  Ανϊπτυξη και ολοκλόρωςη τοπικοϑ οδικοϑ δικτϑου για 

ςϑνδεςη των λιμνϔν με το ποτϊμι και τα αρχαύα θϋατρα του 
νομοϑ  

 
 Ανϊπτυξη δικτϑου ποδηλατοδρϐμων  

  Αναγνϔριςη - Αποκατϊςταςη ορεινϔν οδοιπορικϔν 
διαδρομϔν (μονοπϊτια) και ςόμανςη αυτϔν 

  Βελτύωςη αρδευτικϔν και αποςτραγγιςτικϔν ϋργων  

  Βαςικϊ ϋργα αντιπλημμυρικόσ προςταςύασ περιοχόσ ϋργου 
Αχελϔου  
 

 Επαναλειτουργία ςιδηροδρομικού ςταθμού ςύνδεςησ 
προαςτιακού χαρακτήρα  

 
Ο  Προαςτιακϐσ Αιτωλοακαρνανύασ ξεκύνηςε τισ δοκιμϋσ του το 

2004 ςτην ανακαινιςμϋνη μετρικό γραμμό Αγρινύου – Μεςολογγύου – 
Κρυονερύου των ΒΔΕ (ιδηρϐδρομοι Βορειοδυτικόσ Ελλϊδασ). Αν 
και ολοκληρϔθηκε το μεγαλϑτερο μϋροσ των ϋργων ϔςτε 
κυκλοφϐρηςε ςτη γραμμό δοκιμαςτικϊ η καινοϑργια 
αυτοκινητϊμαξα «Standler GTW Rail Bus», ϋκτοτε η γραμμό 
παραμϋνει εγκαταλειμμϋνη, η αυτοκινητϊμαξα μεταφϋρθηκε αλλοϑ 
και ϋχουν αρχύςει να παρατηροϑνται ςημαντικϋσ φθορϋσ ςτο 
δημϐςιο ϋργο. Παρ΄ϐλα αυτϊ η γραμμό υπϊρχει και θα μποροϑςε να 
χρηςιμοποιηθεύ για την μεταφορϊ επιβατϔν αλλϊ και για την 
προςϋλκυςη τουριςτϔν.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Ενημέρωςη και κατάρτιςη γεωργών και κτηνοτρόφων  
 

 Προγρϊμματα κατϊρτιςησ ςϑγχρονων μεθϐδων γεωργύασ –      
κτηνοτροφύασ – αλιεύασ τα οπούα θα εύναι δωρεϊν και θα 
λαμβϊνουν μϋροσ οι γεωργού και κτηνοτρϐφοι τησ περιοχόσ με 
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ςκοπϐ την εξϋλιξη των μϋςων τησ παραγωγόσ ϐςο και για την 
ευαιςθητοπούηςη τουσ ςτην προςταςύα του περιβϊλλοντοσ 

  εμινϊρια με ςκοπϐ την ανϊπτυξη του αγροτουριςμοϑ και 
ςτόριξη τησ επιχειρηματικϐτητασ  

 εμινϊρια – μαθόματα εκμϊθηςησ αγγλικϔν ςτουσ 
ενδιαφερϐμενουσ.  

 
 

 
 

 

Ανάπλαςη – Αποκατάςταςη ευαίςθητων περιοχών 
ςημαντικών οικοτόπων  

 

  Ανϊπλαςη δημοςύου χϔρου και κτιρύων οικιςμϔν  

  Προϔθηςη αγροτουριςμοϑ – επιςκϋψιμα αγροκτόματα, 
εραςιτεχνικό αλιεύα  

  Περιβαλλοντικό προςταςύα και πρϐληψη κινδϑνων  

  Ειςαγωγό καινοτϐμων πρακτικϔν και προώϐντων γεωργικόσ 
παραγωγόσ  

  Ανϊπτυξη ςταβλιςμϋνησ κτηνοτροφύασ & εξειδικευμϋνησ 
αλιεύασ εςωτερικϔν υδϊτων  

 

 

 

 

 

 

 

Αύξηςη τησ πολιτιςτικήσ κίνηςησ   

 

Η αϑξηςη τησ πολιτιςτικόσ και ςυνϊμα τησ τουριςτικόσ 
κύνηςησ μπορεύ να γύνει με την πραγματοπούηςη διαφϐρων 
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εκδηλϔςεων. Σϋτοιεσ εκδηλϔςεισ θα μποροϑςαν να εύναι οι 
εξόσ : 

 

 Πανελλόνιο πρωτϊθλημα ςκι.  

Αν και το πανελλόνιο πρωτϊθλημα ςκι ςυνεχύζει να γύνεται 
ςτην τεχνητό λύμνη του τρϊτου, η προςϋλκυςη θεατϔν 
παραμϋνει ελϊχιςτη. Μια διαφημιςτικό καμπϊνια του 
πανελλόνιου πρωταθλόματοσ ςκι ςε ςυνδυαςμϐ με ϋνα 3όμερο 
φεςτιβϊλ με βϊςη το ςυγκεκριμϋνο γεγονϐσ, θα προςϋλκυε 
πολϑ περιςςϐτερο κϐςμο, πϋρα απϐ τουσ ϊμεςα 
εμπλεκϐμενουσ με το ϊθλημα. Για παρϊδειγμα θα μποροϑςαν 
να διεξϊγονται ςυνεχϔσ εκδρομϋσ με βϊρκα ςτο κανϊλι του 
Αχελϔου για τουσ επιςκϋπτεσ, ό πεζοπορύα μϋςα ςτα δϊςη που 
βρύςκονται παραπλεϑρωσ του ποταμοϑ. 

 

 Εκδηλϔςεισ ςυμμετοχικοϑ χαρακτόρα 

Σϋτοιεσ εκδηλϔςεισ μπορεύ να εύναι φεςτιβϊλ παραδοςιακϔν 
χωρϔν, παραδοςιακόσ βαλκανικόσ μουςικόσ, θεϊτρου κλπ. Οι 
εκδηλϔςεισ αυτϋσ θα προωθόςουν τα τοπικϊ προώϐντα και θα 
γύνει γνωςτό ςτο ευρϑ κοινϐ η τοπικό κουζύνα τησ περιοχόσ.  

 

 

 Δημιουργύα μουςεύου καπνοϑ 

 

Μια απϐ τισ κϑριεσ αςχολύεσ των κατούκων τησ περιοχόσ ϋωσ 

και τισ αρχϋσ του 2003 όταν η καλλιϋργεια του καπνοϑ.   Αυτό 

ξεκύνηςε ςτισ αρχϋσ του 20ου αιϔνα ϐπου η περιοχό  ακολουθεύ 

τη μεγϊλη ακμό του καπνεμπορύου που παρατηρεύται ςε ϐλη 

την Ελλϊδα ( Ξϊνθη, Καβϊλα, Δρϊμα ) την περύοδο 1900-1930 

λϐγω τησ διϊδοςησ του καπνύςματοσ απϐ τισ ανϔτερεσ 

ειςοδηματικϋσ τϊξεισ ςτισ μϋςεσ και κατϔτερεσ. 
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Η καλλιϋργεια και η επεξεργαςύα εξαιρετικϔν ποικιλιϔν 

ανατολικϔν καπνϔν ςτην Αιτωλοακαρνανύα ςυνϋβαλε ςτην 

ανϊπτυξη τησ καπνοβιομηχανύασ. 

Όπωσ εύναι ςαφϋσ απϐ τα παραπϊνω η καλλιϋργεια αυτό    

ςυνιςτϊ μϋροσ τησ βιομηχανικόσ αλλϊ και πολιτιςμικόσ 

κληρονομιϊσ τησ περιοχόσ και  τησ δεμϋνησ με τον καπνϐ  

ιςτορύασ τησ.  

υνεπϔσ η δημιουργύα ενϐσ μουςεύου καπνοϑ θα προςϋλκυε 

αρκετϐ κϐςμο και θα ϋκανε την ενδιαφϋρουςα Ιςτορύα του 

τϐπου να μαθευτεύ.  

 

 Δημιουργύα Ορεινοϑ καταφυγύου και ξενϔνων  

Η δημιουργύα ενϐσ ορεινοϑ καταφυγύου ό ξενϔνων (70 θϋςεων 

π.χ.) ςτο Βϊλτο Αιτωλοακαρνανύασ και ςυγκεκριμϋνα πϋριξ του 

χωριοϑ Εμπεςςϐσ. Σο ςυγκεκριμϋνο χωριϐ ϋνα ορεινϐ 

κεφαλοχϔρι τησ Αιτωλοακαρνανύασ που λύγοι πιθανϔσ το 

γνωρύζουν, εύναι για τουσ λϊτρεισ του αλεξύπτωτου πλαγιϊσ 

(parapente) ϋνασ ιδιαύτερα προςφιλόσ τϐποσ, μια και οι 

πτητικϋσ ςυνθόκεσ τησ περιοχόσ εύναι ϊριςτεσ τουσ 

περιςςϐτερουσ μόνεσ του χρϐνου. 

 

Η θϋςη απογεύωςησ Καλϊνα (που θα μποροϑςε να φτιαχτεύ το 

ορεινϐ καταφϑγιο – ξενϔνεσ ), μια απϐ τισ καλϑτερεσ τησ 

χϔρασ μασ, προςφϋρει θαυμϊςιεσ πτόςεισ και αξϋχαςτεσ 

εμπειρύεσ ςε ϐςουσ αγαποϑν το ϊθλημα του parapente. 

την πύςτα του Εμπεςοϑ ϋχουν διεξαχθεύ τα τελευταύα χρϐνια 
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με μεγϊλη επιτυχύα αγϔνεσ υψηλοϑ επιπϋδου για τουσ λϊτρεισ 

τησ ανεμοπορύασ.  

 Καταςκευό μουςεύου Υυςικόσ Ιςτορύασ  

Η καταςκευό του Μουςεύου Υυςικόσ Ιςτορύασ του Κϋντρου 

Περιβαλλοντικόσ ενημϋρωςησ και πληροφϐρηςησ, καθϔσ και 

του Κϋντρου Ϊρευνασ Γλυκϔν νερϔν.  

 

 Δημιουργύα παρατηρητηρύου υδρϐβιων πουλιϔν  

 

την περιοχό ϐπωσ ϋχουμε αναφϋρει και ςτισ παραπϊνω 
ενϐτητεσ  τησ εργαςύασ ,βρύςκει καταφϑγιο μεγϊλοσ αριθμϐσ 
ςπϊνιων υδρϐβιων πουλιϔν  . Θα μποροϑςε να δημιουργηθεύ 
ϋνα παρατηρητόριο που ςε ςυνδυαςμϐ με την ανϊπτυξη τησ 
περιοχόσ να προςελκϑςει ενδιαφερϐμενουσ απϐ ϐλο τον 
κϐςμο(, ϐπωσ ερευνητϋσ ,επιςτόμονεσ ,φιλϐζωουσ )    
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 ΤΜΠΕΡΑΜΑ  

 

 Όπωσ φαύνεται και απϐ τα τελευταύα κεφϊλαια τησ 
ςυγκεκριμϋνησ εργαςύασ το οικοςϑςτημα του Ποταμοϑ Αχελϔου 
(ςτο τμόμα που εμεύσ αςχοληθόκαμε) αλληλοεπηρεϊζεται, δυςτυχϔσ 
αρνητικϊ, με τον ανθρϔπινο παρϊγοντα. 

 Ο ϊνθρωποσ υπειςϋρχεται ϋντονα ςτο περιβϊλλον του 
ποταμοϑ και των παραποτϊμων, εμποδύζοντασ την ομαλό λειτουργύα 
των υδροβιϐτοπων . 

 Οι λϑςεισ υπϊρχουν και εύναι απλϋσ και ϐχι ιδιαύτερα 
δαπανηρϋσ.  

 Ο ελεγκτικϐσ μηχανιςμϐσ πρϋπει να γύνει πιο αυςτηρϐσ, η 
λειτουργύα των φραγμϊτων να υπακοϑει ςτουσ περιβαλλοντικοϑσ 
ϐρουσ και νϐμουσ και να δοθοϑν περιςςϐτερεσ αρμοδιϐτητεσ ςτον 
φορϋα Διαχεύριςησ τησ λιμνοθϊλαςςασ Αιτωλικοϑ – Μεςολογγύου, 
που ςτην αρμοδιϐτητα του υπϐκειται και το ςυγκεκριμϋνο κομμϊτι 
του ποταμοϑ. 

 Η ανϊπτυξη του τουριςμοϑ και ειδικϊ του οικοτουριςμοϑ θα 
βοηθόςει ςτην προςταςύα του οικοςυςτόματοσ και θα δϔςει 
κύνητρο ςτουσ κατούκουσ για την προςταςύα του ποταμοϑ απϐ την 
ανθρϔπινη δραςτηριϐτητα. 

 Σο ςυμφϋρον των κατούκων τησ περιοχόσ εύναι η βιϔςιμη 
ανϊπτυξη, με δραςτηριϐτητεσ φιλικϋσ προσ το περιβϊλλον ϐπου θα 
βοηθόςει την περιοχό να φϑγει απϐ την εςωςτρϋφεια και την 
υποβϊθμιςη και να γύνει εξωςτρεφόσ και ελκυςτικό. 

 Αυτϐ βϋβαια δεν μπορεύ να γύνει χωρύσ την ςτόριξη και την 
βοόθεια των αρχϔν (τϐςο τησ Δημοτικόσ αρχόσ ϐςο και τησ 
Κεντρικόσ αρχόσ) που τα προηγοϑμενα χρϐνια όταν ελλιπόσ – για να 
μην ποϑμε μηδαμινό -  για να υπϊρξει ανϊπτυξη ςε ϋναν νομϐ με 
μεγϊλη φυςικό ομορφιϊ και πολιτιςτικό κληρονομιϊ.  
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