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                                  ΠΡΟΛΟΓΟΣ 
   ...Επειδή η φύση είναι πηγή για τον άνθρωπο, τον στήριξε, τον 
στηρίζει, τον εμπνέει, αποτελεί πηγή γαλήνης και συντελεί στην 
ψυχική του ισορροπία και επειδή την φυσική και πολιτισμική 
κληρονομιά την αξίζεις σαν άτομο όταν την κρατάς ζωντανή, την ζεις, 
την τιμάς, γι' αυτό εμείς οι μαθητές του Α2 και Α3 του 1ου ΕΠΑΛ 
Μεσολογγίου, νοιώσαμε την ανάγκη να προσεγγίσουμε το θέμα: 
 Λιμνοθάλασσα Μεσολογγίου: Πηγή ζωής, Πηγή Έμπνευσης-
Άνθρωπος και Λιμνοθάλασσα, μια διαρκής σχέση 
αλληλεπίδρασης και αλληλεξάρτησης. 
   Γιατί όπως είπε και ο Ι. Μ. Παναγιωτόπουλος: "Οι λιμνοθάλασσες 
της Αιτωλίας, η λιμνοθάλασσα του Μεσολογγίου κι η 
λιμνοθάλασσα του Αιτωλικού, έχουν ένα ιδιαίτερο λυρικό νόημα, 
που πρέπει κανείς να το κατακτήσει από κοντά, για να καταλάβει για 
ποιο λόγο οι τόποι τούτοι φτέρωσαν το νεοελληνικό τραγούδι και 
έδωσαν στο Έθνος ένα πλήθος πεζογράφους και ποιητές. 
   Εδώ, χωρίς αμφιβολία, γεννιέται ο ποιητής. 
   ...Μπροστά στις λιμνοθάλασσες αντίκρυ στα πρόσχαρα χαμηλά 
βουνά, ο άνθρωπος στοχάζεται με την καρδιά.  
Αισθάνεται να λιώνουν μέσα του οι στοχασμοί κι οι φροντίδες, όλα 
γίνονται πάθος  - κι η χαρά της ζωής κι η ευφροσύνη του πνεύματος 
κι η εγκαρτέρηση κι ο ηρωισμός κι οι μεγάλοι ενθουσιασμοί κι οι 
πληγωμένοι, ταπεινοί πόθοι. 
   Ό,τι επιθυμεί το επιθυμεί με τα όλα του ,  χωρίς υποχώρηση και 
χωρίς συμβιβασμούς. 
   ...Όσοι χάρηκαν τη τραχιά ομορφιά της Βαράσοβας, όσοι 
αντίκρυσαν το ηλιοβασίλεμα από του περίπατο της Τουρλίδας, όσοι 
πέρασαν τα πέτρινα γεφύρια του Αιτωλικού ανάμεσα στο θάμβος και 
στο όνειρο της λιμνοθάλασσας, όσοι ευφράνθηκαν με τη λυσίπονη 
σκιά των πλατανιών της Κλεισούρας, θα δικαιολογήσουν χωρίς 
αμφιβολία τη βαθιά στενοχώρια που με κυριεύει όταν στοχάζομαι 
πώς τέτοια μοναδικά ελληνικά τοπία μένουν άγνωστα κι 
απροσπέλαστα στα πλήθη των ντόπιων και των ξένων 
περιηγητών." 
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Περίληψη 

 

 Η Λιμνοθάλασσα του Μεσολογγίου, που είναι μια από τις 
μεγαλύτερες υγροτοπικές  εκτάσεις της Ελλάδας  στην εκβολή των 
ποταμών Αχελώου και Ευήνου ποταμού  με πολλαπλές αξίες  για 
τον κάτοικο της περιοχής,  κινδυνεύει άμεσα να υποβαθμιστεί από 
την ανθρώπινη δραστηριότητα.  

Επιβάλλεται   με τις συντονισμένες προσπάθειες των φορέων  
διαχείρισης ,της τοπικής κοινότητας  και την ανάπτυξη οικολογικής  
ευαισθητοποίησης του καθενός μας  να προστατευθεί ο υγρότοπος 
του Μεσολογγίου, αφού η προστασία του αφορά και έχει αποδέκτη 
τον ίδιο τον άνθρωπο  εξαιτίας  της άρρηκτης  σχέσης 
αλληλεπίδρασης και αλληλεξάρτησής τους.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Μέσα από αυτή  την ερευνητική εργασία (project),προσεγγίσαμε, 

γνωρίσαμε καλύτερα και αγαπήσαμε περισσότερο τη λιμνοθάλασσα 
και το Μεσολόγγι. 

Μάθαμε για την αξία,τους κινδύνους και τα μέτρα προστασίας 
γενικά των Υγροτόπων του πλανήτη καθώς επίσης και της ¨δικής 
μας¨ Λιμνοθάλασσας .Ασχοληθήκαμε, βρήκαμε και καταγράψαμε 
αποδεικτικά στοιχεία που την καθιστούν πηγή  ζωής και πηγή 
έμπνευσης! Ζωγραφίσαμε τα ειδυλλιακά τοπία της 
Λιμνοθάλασσας, κατασκευάσαμε πελάδες, καθώς επίσης γνωρίσαμε 
απο κοντά αρχαιολογικούς,ιστορικούς τόπους καθώς και Μουσεία 
της Πόλης του Μεσολογγίου. 

Τελικά μέσα από όλα αυτά και περισσότερο ευαισθητοποιημένοι 
οικολογικά,καταλήξαμε στο συμπέρασμα,ότι ο καθένας μας πρέπει 
να αναλογισθεί τις ευθύνες του και  όλοι μαζί με την κεντρική 
εξουσία, τις τοπικές αρχές και τους φορείς της κοινωνίαs της 
πόλης, να προσπαθήσουμε να σώσουμε τη Λιμνοθάλασσα, αν 
θέλουμε να ζούμε σε μια πόλη όχι μόνο με ένδοξο 
παρελθόν, αλλά κυρίως με ελπιδοφόρο μέλλον. 

Τέλος θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τους καθηγητές μας 
κ.Έλενα Σπίνουλα, κ. Νικόλαο Κορακιανίτη και κ. Γιάννη Ντελή για 
την βοήθεια τους σ’αυτή μας την προσπάθεια καθώς και για την 
υπομονή τους, ειδικά στην αρχή, που σαν πρωτόγνωρη εμπειρία 
που ήταν για εμάς αυτό το εγχείρημα, συνέχεια 
δυσανασχετούσαμε.     

Ευχαριστούμε επίσης τις καθηγήτριες της Πληροφορικής ,κυρίες 
Αγγελική Γριβοπούλου και Ασπασία Ξηρού,για τη βοηθειά τους.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             Λιμνοθάλασσα Μεσολογγίου: Πηγή ζωής 
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 1.Τί είναι υγρότοποι 
   Γενικά δεν υπάρχει ένας συνολικά αποδεκτός ορισμός των 
υγροτόπων από τους περισσότερους ερευνητές. Αυτό είναι 
αναμενόμενο γιατί οι τρόποι που ορίζουμε και κατηγοριοποιούμε τα 
πράγματα είναι καθαρά ανθρωπογενείς και κατά συνέπεια πάντα 
είναι ατελείς όταν εφαρμόζονται σε πολυδιάστατα και δυναμικά 
συστήματα, όπως αυτά στο φυσικό περιβάλλον.  
Σε γενικές γραμμές θεωρούνται υγρότοποι περιοχές με 
συγκεντρώσεις νερού, είτε μόνιμες είτε εποχιακές, κάτι ενδιάμεσο 
μεταξύ χερσαίων και υδάτινων συστημάτων. Έτσι, 
σταχυολογώντας από τη μεγάλη ποικιλία τέτοιων συγκεντρώσεων 
νερού στη φύση, θεωρούνται υγρότοποι τα δέλτα των ποταμών, οι 
λιμνοθάλασσες, τα έλη, οι ρηχές λίμνες, οι αλυκές, τα υγρολίβαδα, 
οι όχθες των ποταμών, οι παραλίες λιμνών, κλπ.  

   Παραθέτουμε αυτούσιο τον ορισμό των υγροτόπων από τη 
συνθήκη Ramsar:  
«Υγρότοποι είναι φυσικές ή τεχνητές περιοχές αποτελούμενες 
από έλη γενικώς, από μη αποκλειστικώς ομβροδίαιτα έλη με 
τυρφώδες υπόστρωμα από τυρφώδεις γαίες, ή από νερό. Οι 
περιοχές αυτές είναι μονίμως ή προσωρινώς κατακλυζόμενες 
με νερό, το οποίο είναι στάσιμο ή ρέον, γλυκό, υφάλμυρο ή 
αλμυρό. Οι περιοχές αυτές επίσης περιλαμβάνουν και εκείνες 
που καλύπτονται με θαλασσινό νερό, το βάθος του οποίου 
κατά την αμπώτιδα δεν υπερβαίνει τα 6 μέτρα (Αρθρο 1). 
Στους υγροτόπους μπορεί να περιλαμβάνονται και οι παρόχθιες 
ή παράκτιες ζώνες που γειτονεύουν με υγροτόπους ή με νησιά 
ή με θαλάσσιες υδατοσυλλογές και που είναι βαθύτερες μεν 
από 6 μέτρα κατά την αμπώτιδα, αλλά βρίσκονται μέσα στα 
όρια του υγροτόπου όπως αυτός καθορίζεται παραπάνω 
(Αρθρο 2) (Γεράκης Π.Υ.-Τσιπούρες Σ.Ε., 1991). 
 

2.ΑΞΙΑ ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ  
Παρέχουν καθαρότερο νερό  
  Οι υγρότοποι λειτουργούν ως φυσικά φίλτρα καθαρισμού των 
υδάτων από ανεπιθύμητες φυσικές και ανθρωπογενείς ουσίες. Τα 
υδρόβια φυτά και το έδαφος μπορούν να δεσμεύσουν βαριά 
μέταλλα, εντομοκτόνα και άλλες τοξικές ουσίες που υπάρχουν στο 
νερό και κατά ένα μέρος να τις απομακρύνουν από αυτό, 
αποδίδοντας στους κατοίκους μεγαλύτερες ποσότητες άμεσα 
χρησιμοποιήσιμου νερού. 
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Ρυθμίζουν το κλίμα 
 Οι υγρότοποι απορροφούν και αποθηκεύουν θερμότητα με 
αποτέλεσμα οι περιοχές κοντά σε υγροτόπους να έχουν 
δροσερότερο καλοκαίρι και ηπιότερο χειμώνα. Η άμβλυνση αυτή 
των ακραίων καιρικών συνθηκών έχει ευνοϊκά αποτελέσματα στην 
γεωργία.                                                  

 
 
Προσφέρουν προστασία από το φαινόμενο του 
θερμοκηπίου.   
   Η βλάστηση και οι υδάτινες μάζες όταν είναι καθαρές και υγιείς 
μπορούν να απορροφήσουν μεγάλες ποσότητες διοξειδίου του 
άνθρακα. Με τον τρόπο αυτό οι υγρότοποι συμβάλλουν στη 
μείωση του διοξειδίου του άνθρακα της ατμόσφαιρας και στην 
καταπολέμηση του φαινομένου του θερμοκηπίου. 
 
   Προσφέρουν προστασία απο τις πλημμύρες και τη 
διάβρωση. 
   Οι υγρότοποι προστατεύουν τις καλλιέργειες και τις κατοικημένες 
εκτάσεις απο τις πλημμύρες, αποθηκεύοντας το νερό κατά την 
πλημμυρική αιχμή. Αλλά και η βλάστηση κατά μήκος των ακτών ή 
της όχθης των ποταμών και των χειμάρρων παίζει παρόμοιο ρόλο 
αφού μειώνει την όρμη του νερού. 
 
Διακρίνονται για τον βιολογικό πλούτο τους 
    Οι υγρότοποι διακρίνονται  για την μεγάλη βιολογική τους 
ποικιλότητα ,δηλαδή τον μεγάλο πλούτο φυσικών και ζωικών ειδών 
που υπάρχει  σ’ αυτούς. Εκατοντάδες είδη ζώων, φυτών αλλά και 
μικροοργανισμών εκμεταλλεύονται κάθε δυνατό τρόπο επιβίωσης 
μέσα ή δίπλα στο νερό. Στους ελληνικούς υγροτόπους συναντάμε 
περίπου 250 είδη πουλιών. Από τα 100 είδη που έχουν 
συμπεριληφθεί στον κόκκινο κατάλογο της Ελληνικής πανίδας (είδη 

http://www.google.gr/imgres?q=ugrotopoi&hl=el&sa=X&rlz=1W1ADFA_elGR435&biw=1366&bih=556&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=H_vahs8etQm-aM:&imgrefurl=http://paparrizos.blogspot.com/2011_04_01_archive.html&docid=RH6u4pzmTyk4UM&imgurl=http://www.econews.gr/wp-content/uploads/2011/04/news-klima-ugrotopoi.jpg&w=390&h=261&ei=9KrTTraNCYyLswa48ej1DA&zoom=1
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δηλαδή που κινδυνεύουν με εξαφάνιση), τα 59 εξαρτώνται απο 
τους υγροτόπους. 
 
Αποτελούν χώρους αναψυχής. 
    Το τοπίο, η ποικιλία των ζώων και φυτών που μπορεί να 
παρατηρήσει, να ψάξει και να φωτογραφήσει κανείς αποτελούν 
ελκυστικά κίνητρα για επίσκεψη σ’ έναν υγρότοπο. Πολλοί 
υγρότοποι προσφέρουν καλές παραλίες για κολύμπι και 
ερασιτεχνικό ψάρεμα καθώς και την ευκαιρία να παρακολουθήσει 
κανείς την μετανάστευση των πουλιών από τις νότιες προς τις 
βόρειες χώρες. 
 
Προσφέρουν έδαφος για επιστημονική έρευνα και 
εκπαίδευση 
   Οι πολύπλοκες οικολογικές διεργασίες που συμβαίνουν, το 
πλήθος ζώων, φυτών και μικροοργανισμών που φιλοξενούνται 
στους υγροτόπους, προσφέρουν μια ανεξάντλητη ποικιλία θεμάτων 
για μελέτη και έρευνα σε κάθε βαθμίδα της εκπαίδευσης. 
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3.ΚIΝΔYΝΟΙ ΠΟΥ ΑΠΕΙΛΟΥΝ ΤΟΥΣ ΥΓΡΟΤΟΠΟΥΣ ΚΑΙ       
ΤΗ  ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 

   Οι κίνδυνοι που απειλούν τους υγροτόπους είναι: 
   Η αποξήρανση των υγροτόπων με σκοπό τη μετατροπή τους 
σε γεωργική ή οικιστική γη.    
   Οι αποξηράνσεις αποτελούν την παλαιότερη απειλή για τους 
υγροτόπους τόσο της Ελλάδας όσο και ολόκληρης της Μεσογείου. 
Αρχικά βασικοί λόγοι για τις αποξηράνσεις ήταν η αύξηση της 
γεωργικής γης και του διαθεσίμου αρδευτικού νερού, η μείωση των 
πλημμυρών που κατέστρεφαν τις σοδειές και η αντιμετώπιση του 
προβλήματος της ελονοσίας (συνολικά  από το 1920 μέχρι τις 
μέρες μας αποξηραθήκε το 60% των ελληνικών υγροτόπων).  
Παρά τον καθοριστικό ρόλο που έπαιξε διαχρονικά στην περιοχή η 
λιμνοθάλασσα Μεσολογγίου δεν ξέφυγε από την κοινή μοίρα των 
υγροτόπων. Δέχτηκε πολλές ανθρώπινες επεμβάσεις σε εποχές που 
η ύπαρξη υγροτόπων ισοδυναμούσε με εστίες μόλυνσης και η 
θεραπεία της ελονοσίας παρέπεμπε στην αποξήρανση ελών, 
βαλτών και εκτάσεων που συγκέντρωναν νερά μικρού βάθους. 
   Έτσι ,ενώ το Μεσολόγγι ξεκίνησε το δέκατο πέμπτο αιώνα ως 
νησιωτική πολίχνη , προεπαναστατικά είχε ήδη εξελιχθεί σε 
χερσόνησο στερεοποιώντας οι κάτοικοι κομμάτια του υγροτόπου. 
Στην εκπνοή του 19ου αιώνα (1881) η λιμνοθάλασσα θα κοπεί στα 
δύο με την κατασκευή του δρόμου της Τουρλίδας , προκειμένου 
να λυθεί το πρόβλημα των θαλάσσιων μεταφορών και της 
σύνδεσης της πόλης με την ανοιχτή θάλασσα. Όμως η επέμβαση 
αυτή δυσκόλεψε κατά πολύ την κυκλοφορία των νερών της 
λιμνοθάλασσας δημιουργώντας σοβαρά προβλήματα στο άλλοτε 
υγιές ενιαίο οικοσύστημα.  
   Ο βασικός είσπλους της πόλης που θα διανοιχτεί κατά μήκος του 
δρόμου της Τουρλίδας για να κατασκευαστεί το λιμάνι θα αποκόψει 
με τη σειρά του μέρος απ’ τη δαντέλα της λίμνης, ενώ τα υλικά 
από την εκβάθυνση του διαύλου θα δημιουργήσουν το τεχνικό 
νησί της Τουρλίδας, στενεύοντας ακόμα περισσότερο την 
απεραντοσύνη του τοπίου. 
   Επιπλέον, η συνεχιζόμενη ρύπανση (βιομηχανική, αστική, 
γεωργική), η ανεξέλεγκτη βόσκηση και πολλές ακόμα 
δραστηριότητες έρχονται να συμπληρώσουν το μακρύ κατάλογο 
των ανθρώπινων πιέσεων στο οικοσύστημα της λιμνοθάλασσας.  
Οι επεμβάσεις αυτές ωστόσο θα αποδεικνύονταν τελικά μικρό κακό 
μπροστά στις επεμβάσεις μεταξύ του 1960-1974 που στέρησαν 
από τη λιμνοθάλασσα πολύ μεγάλα τμήματα της. Εκτεταμένες 
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επιχωματώσεις και αποξηράνσεις σε υλοποίηση του σχεδίου 
Μάρσαλ (1954), που προέβλεπε αποξήρανση όλου του υγροτόπου 
και μετατροπή του σε καλλιεργούμενη γη, θα μεταμορφώσουν την 
μεν περιοχή γύρω από την πόλη κατ’ αρχήν σε αλίπεδα και ύστερα 
σε οικόπεδα, ανατολικά δε και δυτικά τμήματα της λιμνοθάλασσας 
σε εκτενείς πεδιάδες, προκαλώντας ανεπανόρθωτα πλήγματα στο 
οικοσύστημα και αφαιρώντας για πάντα τη σπάνια γραφικότητα και 
ομορφιά του. Έτσι, μαζί και με την επέκταση των αλυκών στην 
κεντρική λιμνοθάλασσα, τελικά θα χαθεί για πάντα το 41% του 
αρχικού υγροτόπου και θα περιοριστεί η λιμνοθάλασσα στο 59% 
της συνολικής έκτασης, δηλαδή στα 140.000 στρ. περίπου.  
    Η μεταβολή του υδρολογικού καθεστώτος, με την 
κατασκευή φραγμάτων, αρδευτικών δικτύων κτλ.  
   Σε πολλές περιπτώσεις η ανθρώπινη δύναμη διατάραξε το 
ισοζύγιο αλμυρού και γλυκού νερού που καθορίζει την ποικιλία των 
οικοτύπων της λιμνοθάλασσας, όπως η κατασκευή των φραγμάτων 
του Αγίου Δημητρίου στον Εύηνο για να υδροδοτηθεί η 
πρωτεύουσα, και του Αχελώου στα Κρεμαστά, στο Καστράκι και 
στο Στράτο.  
   Επίσης, το μεγαλόπνοο έργο της εκτροπής του Αχελώου θα 
διαταράξει σοβαρά την ποιότητα των βιοτόπων της ευρύτερης 
περιοχής και θα επηρεάσει αρνητικά την ορνιθοπανίδα σε 
ολόκληρο το σύστημα των υγροτόπων του Μεσολογγίου. 
   Η καταστροφή της φυσικής βλάστησης σε ένα υγρότοπο 
και κυρίως της παρόχθιας από εκχερσώσεις ή πυρκαγιές έχει άμεση 
επίπτωση  στην ποσότητα του νερού και των φερτών υλικών που 
καταλήγουν εκεί. Επομένως καταστρέφοντας την παραποτάμια 
βλάστηση μειώνεται η δυνατότητα προστασίας από τη διάβρωση 
και τις πλημμύρες, η οποία παρέχεται από τον υγρότοπο. Αξίζει να 
σημειωθεί πως, εάν στα δέντρα αυτά φωλιάζουν κάποια υδρόβια 
πουλιά, επεμβαίνουμε άμεσα επιδρώντας αρνητικά στην αξία του 
υγρότοπου ως καταφύγιο της άγριας ζωής. 
   Η υπεράντληση των μεγάλων ποσοτήτων  νερού, για την 
άρδευση των γύρω καλλιεργειών σε συνδυασμό με την 
παρατεταμένη περίοδο ανομβρίας που διανύουμε, είναι ένας άλλος 
κίνδυνος. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την πτώση της στάθμης των 
νερών των λιμνών. Η αποκάλυψη των χώρων ωοτοκίας των 
ψαριών μετά την πτώση της στάθμης των νερών, έχει ως 
επακόλουθο την καταστροφή των αυγών και την μείωση της 
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αλιευτικής παραγωγής. Τέλος, η υπεράντληση προκαλεί την 
διείσδυση θαλασσινού νερού στους παράκτιους κυρίως 
υγροτόπους, γεγονός που οδηγεί στην αλάτωση  και τελικά την 
υποβάθμιση της ποιότητας του νερού.  
 

4.Ποια είναι τα μέτρα προστασίας των υγροτόπων 
Τα κυριότερα σημεία αυτών των συμπερασμάτων και 
προβληματισμών μπορούν να συνοψιστούν ως εξής: 

  
- Η οικολογική αξία των υγροτόπων είναι μεγάλη και 

αναμφισβήτητη. Επομένως, ανακύπτει επιτακτική ανάγκη 
διατήρησης και προστασίας τους. 

- Τα τελευταία 60-70 έτη παρατηρήθηκε στη χώρα μας 
ραγδαία επιτάχυνση του ρυθμού καταστροφής των υγροτόπων. Η 
εξέλιξη αυτή οφείλεται και στην ανάπτυξη της τεχνολογίας και 
τεχνογνωσίας για την κατασκευή αντιπλημμυρικών, 
αποξηραντικών, αποστραγγιστικών και αρδευτικών έργων. Πάντως, 
οι αποξηράνσεις υγροτόπων που πραγματοποιήθηκαν την περίοδο 
αυτή δεν απέδωσαν πάντοτε τα αναμενόμενα αποτελέσματα, αλλά 
αντιθέτως δημιούργησαν σοβαρά οικολογικά προβλήματα.  

- Ενόψει της σημασίας των υγροτόπων ως 
πλουτοπαραγωγικών πηγών και ως στοιχείων του φυσικού 
περιβάλλοντος απαραίτητων για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας, 
η προστασία τους επιβάλλεται και από τη συνταγματικώς 
κατοχυρωμένη αρχή της βιώσιμης ανάπτυξης. Κατ΄ ακολουθίαν, οι 
υγρότοποι αποτελούν φυσικούς πόρους που προστατεύονται 
ευθέως από το Σύνταγμα. Μάλιστα, η νομολογία του Συμβουλίου 
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της Επικρατείας δέχεται ότι η Διοίκηση έχει νομική υποχρέωση να 
θεσπίσει μέτρα προστασίας τους κατ΄ εφαρμογή σχετικής διάταξης 
της νομοθεσίας μας (άρθρου 21του ν.1650/1986).  

 
- Το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο (εθνική νομοθεσία, κοινοτικό 

δίκαιο, διεθνείς συμβάσεις) μπορεί να εξασφαλίσει σε ικανοποιητικό 
βαθμό την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και ειδικότερα 
των υγροτόπων, χωρίς, πάντως, να είναι πλήρες. Π.χ. δεν έχουν 
ακόμη εκδοθεί πολλές από τις κανονιστικές πράξεις που 
προβλέπονται από το ν. 1650/1986, με αποτέλεσμα σημαντικές 
ρυθμίσεις του να παραμένουν ατελείς. Επίσης δεν έχει ακόμη 
μεταφερθεί στο εσωτερικό δίκαιο η οδηγία 92/43/ΕΟΚ για την 
προστασία των φυσικών οικοτόπων και των άγριων ειδών (Natura 
2000), παρά το ότι η Ελλάδα πρότεινε, και μάλιστα αρκετά νωρίς, 
την υπαγωγή στο προστατευτικό καθεστώς 264 περιοχών. 
   - Η νομολογία των δικαστηρίων, κυρίως του Συμβουλίου της 
Επικρατείας αλλά και των πολιτικών δικαστηρίων, είναι αυστηρή 
και αρκετά προστατευτική για τα περιβαλλοντικά αγαθά, στα οποία 
περιλαμβάνονται οι υγρότοποι. Το Συμβούλιο της Επικρατείας 
διαμόρφωσε τη σχετική νομολογία του στηριζόμενο κυρίως στο 
άρθρο 24 του Συντάγματος και στο νόμο 1650/1986, όπως 
συμπληρώθηκε με τις κανονιστικές πράξεις που εκδόθηκαν κατ΄ 
εξουσιοδότησή του, ενώ τα πολιτικά δικαστήρια στηρίζονται 
κυρίως στον Αστικό Κώδικα (άρθρα 57, 59, 966 κ.λπ.) σε 
συνδυασμό με το άρθρο 24 του Συντάγματος. Ο κοινωνικός 
χαρακτήρας, τον οποίο προσδίδει στο δικαίωμα της κυριότητας 
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τόσο το Σύνταγμα όσο και ο Αστικός Κώδικας, επιτρέπει στα 
δικαστήρια να οδηγούνται σε λύσεις που διασφαλίζουν την 
προστασία των οικοτόπων. 

- Η δικαστική προστασία του περιβάλλοντος υπό το ισχύον 
νομοθετικό καθεστώς θα μπορούσε να ενισχυθεί και να καταστεί 
περισσότερο αποτελεσματική με τη χρήση γενικών ρήτρων του 
Αστικού Κώδικα (όπως του άρθρου 281), κατά την εφαρμογή των 
οποίων πρέπει να λαμβάνεται υπόψη και η διαχρονική διάσταση 
που επιβάλλεται από την αρχή της αειφόρου (ή βιώσιμης) 
ανάπτυξης. Πάντως, δημόσιο και ιδιωτικό δίκαιο πρέπει να 
λειτουργούν σε εναρμοσμένη ερμηνεία και εφαρμογή, προκειμένου 
να αντιμετωπιστούν οι ποικίλες όψεις του προβλήματος 
προστασίας του περιβάλλοντος που παρουσιάζοναι σε πολλές 
περιπτώσεις. 

- Πρόβλημα, το οποίο προκαλεί και νομικά εμπόδια για την 
προστασία των υγροτόπων, δημιουργείται από την έλλειψη 
σαφούς οριοθέτησής τους, ακόμη και εκείνων που προστατεύονται 
από τη σύμβαση του Ραμσάρ, σε συνδυασμό με τις ατέλειες του 
ορισμού των υγροτόπων που περιέχεται στη σύμβαση αυτή και ο 
οποίος είναι πολιτικός και επιστημονικά όχι πλήρης. 

 
- Πάντως, για την προστασία των υγροτόπων και, γενικότερα, των 
ευαίσθητων οικοσυστημάτων δεν είναι πάντοτε απαραίτητη η 
απόλυτη απαγόρευση οποιασδήποτε δραστηριότητας και 
παρέμβασης. Αντιθέτως, σε πολλές περιπτώσεις πληρέστερη και 
αποτελεσματικότερη προστασία επιτυγχάνεται με την ανθρώπινη 
παρουσία και την άσκηση ορισμένων, ήπιας μορφής, 
δραστηριοτήτων. Για την προστασία των υγροτόπων, ιδίως των 
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παραμεθορίων, δεν αρκούν μέτρα, τα οποία λαμβάνονται μέσα στα 
όρια της χώρας. Για το σκοπό αυτό είναι αναγκαία η διμερής ή 
πολυμερής διεθνής συνεργασία.  
 
5.Υγρότοπος Μεσολογγίου 
α) Οι λιμνοθάλασσες Μεσολογγίου, Αιτωλικού, Κλείσοβας 
   Το συγκρότημα των λιμνοθαλασσών Μεσολογγίου, Αιτωλικού και 
Κλείσοβας βρίσκεται στο δυτικότερο άκρο της Στερεάς Ελλάδας και 
συγκεκριμένα στο νοτιοδυτικό άκρο της Αιτωλοακαρνανίας. Τα 
όρια της ευρύτερης περιοχής του υγροτόπου  είναι ανατολικά ο 
Εύηνος ποταμός, δυτικά ο Αχελώος ποταμός, βόρεια οι λίμνες 
Τριχωνίδα και η Λυσιμαχεία και νότια ο Πατριακός κόλπος με τον 
οποίο και επικοινωνεί. Οι δύο παραπάνω ποταμοί με τη 
συντονισμένη δράση τους είναι υπεύθυνοι για τη δημιουργία του 
συγκροτήματος των λιμνοθαλασσών. Στο μέτωπο του 
συγκροτήματος με τον Πατραϊκό κόλπο υπάρχει μια σειρά 
λουρονησίδων (αμμώδεις νησίδες),που περιορίζουν σημαντικά την 
επικοινωνία του με τις λιμνοθάλασσες. 
   Η έκταση των λιμνοθαλασσών Μεσολογγίου-Αιτωλικού φτάνει τα 
150.000 στρέμματα, ενώ η ευρύτερη περιοχή του υγροτόπου 
Μεσολογγίου- Αιτωλικού τα 270.000 στρέμματα, περιλαμβάνοντας 
υδάτινα και παρυδάτια οικοσυστήματα μικρούς βάλτους, 
αλυκοποιημένες εκτάσεις και αποστραγγισμένες εκτάσεις που 
αξιοποιήθηκαν ως γεωργικές. 
   Η λιμνοθάλασσα του Μεσολογγίου επικοινωνεί με τον Πατραϊκό 
κόλπο μέσα απ’ τα ανοίγματα που δημιουργούνται μεταξύ των 
νησίδων ,πάνω στα οποία έχουν κατασκευαστεί οι εγκαταστάσεις 
των ιχθυοτροφείων.                             
 
5.β)  Γεωλογική προέλευση    
   Η λεκάνη της λιμνοθάλασσας χωρίζεται σε δύο συστήματα: α) 
του Αιτωλικού και β)του Μεσολογγίου. Κατά τις τελευταίες 
γεωλογικές περιόδους δημιουργήθηκε το Φαράγγι της Κλεισούρας, 
στα βορειοανατολικά της λιμνοθάλασσας του Αιτωλικού(μήκους 35 
m και ύψους των κατακόρυφων τοιχωμάτων 300 m). To βάθος της 
λιμνοθάλασσας του Αιτωλικού παρουσιάζεται σήμερα μικρότερο 
από τις υδάτινες επιφανειακές ροές, οι οποίες συγκλίνουν σε αυτή. 
Το γεγονός είναι ιδιαίτερα εμφανές στο βορειοανατολικό άκρο της 
λιμνοθάλασσας όπου τα βάθη (που κυμαίνονται από 0 – 8 m) είναι 
μικρά σε σχέση με το υπόλοιπο τμήμα της λιμνοθάλασσας του 
Αιτωλικού . Οι ακτές  των δύο λιμνοθαλασσών χαρακτηρίζονται 
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από ολοκαινικές  προσχώσεις, διακοπτόμενες από σχιστόλιθους και 
δολομίτες. Από γεωλογική άποψη η περιοχή ανήκει στο Ιόνιο ζώνη 
και στη ζώνη Γαβρόβου και αποτελείται κυρίως από ιζηματογενή 
πετρώματα. 
 
5.γ) Δημιουργία των λιμνοθαλασσών Μεσολογγίου – 
Αιτωλικού 
   Τα προσχώματα των ποταμών Ευήνου και Αχελώου, καθώς και 
των χειμάρρων που πηγάζουν απ’ τον Αράκυνθο, κάλυψαν μεγάλο 
μέρος απ’ τα τμήματα που είχαν καταβυθιστεί εξαιτίας των 
γειτονικών ρηγμάτων , σε συνδυασμό με τα αποτελέσματα του 
ισχυρού κυματισμού που προκαλούσαν οι επικρατούντες νότιοι και 
νοτιανατολικοί άνεμοι. Η πρόσχωση αυτή εντείνεται από 
παράγοντες που σχετίζονται με την με την πλούσια χλωρίδα των 
λιμνοθαλασσών. Συγκεκριμένα, τα βενθικά φυτά αποσπώνται από  
τον πυθμένα και είτε ανέρχονται στην επιφάνεια και παραμένουν σ’ 
αυτή ή παραμένουν στον πυθμένα. Στη συνέχεια καλύπτονται από 
φερτές ή από νεκρή οργανική ύλη, συμβάλλοντας μ’ αυτό τον 
τρόπο στη διαμόρφωση των λιμνοθαλασσών. Με τον τρόπο αυτό 
δημιουργήθηκε η ευρύτερη περιοχή των λιμνοθαλασσών 
Μεσολογγίου και Αιτωλικού. Το υλικό που μεταφέρει ο Αχελώος 
διασκορπίζεται βόρεια και νότια, λόγω ρευμάτων του Ιουνίου 
πελάγους, δημιουργώντας αβαθείς εκτάσεις. Στο βορρά έχει 
δημιουργηθεί  το Διώνη και οι επιχώσεις  των Οινιαδών και 
Εχινάδων νήσων. Στα ανατολικά η μεταφορά του ιζήματος  
δημιούργησε τις Λουρονησίδες και τα τόξα, όπως είναι ο Λούρος, η 
Θολή και ο Άγιος Ιωάννης, οροθετώντας κατ’ αυτόν τον τρόπο την 
λιμνοθάλασσα από τον πατραϊκό κόλπο. Οι νησίδες αυτές παίζουν 
το ρόλο του φυσικού κυματοθραύστη προστατεύοντας την αβαθή 
λιμνοθάλασσα απ’ την  διαβρωτική δράση του ισχυρού κυματισμού 
εξαιτίας των νοτιοανατολικών ανέμων που επικρατούν. Οι νησίδες 
αυτές έχουν ύψος περίπου 80cm και η έκταση τους μεταβάλλεται 
ανάλογα με τις εποχές. Πρόσχωση υπό τη μορφή φερτών υλών 
δεν παρατηρείται στην λιμνοθάλασσα του Αιτωλικού, στον 
πυθμένα της οποίας συσσωρεύονται μόνο νεκροί ζωικοί και φυσικοί 
οργανισμοί που συντελούν κατ’ αυτόν τον τρόπο στην 
διαμόρφωσή του. 
   Ο προσανατολισμός των λιμνοθαλασσών εξαρτάται από τον 
τρόπο σχηματισμού τους. Όταν αυτές δημιουργούνται από τον 
αποκλεισμό αβαθών ακτών (λιμνοθάλασσα του Μεσολογγίου), τότε 
έχουν το μεγαλύτερο άξονά τους παράλληλο προς την ακτή. Όταν 
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όμως σχηματίζονται από φαινόμενα αποκλεισμού ή όταν πρόκειται 
για λιμνοθάλασσα που σχηματίστηκε από τεκτονικά φαινόμενα      
(λιμνοθάλασσα του Αιτωλικού)τότε συνήθως παρουσιάζουν 
ακανόνιστο σχήμα. Μετά τον αποκλεισμό αρχίζει να γίνεται η 
μεταφορά του ιζήματος από θέση σε θέση μέσα στην 
λιμνοθάλασσα με αποτέλεσμα την τελική διαμόρφωση του 
πυθμένα. Συχνό είναι το φαινόμενο της δημιουργίας δευτερογενών 
αναχωμάτων στο εσωτερικό της λιμνοθάλασσας, σχεδόν κάθετα 
στον κύριο άξονά της με τελικό αποτέλεσμα τον κατακερματισμό 
της σε μικρότερες κυκλικές ή ωοειδείς αβαθείς λεκάνες, 
δημιουργώντας έτσι δευτερεύουσες λιμνοθάλασσες στο εσωτερικό 
ή στην περιφέρεια της κύριας λιμνοθάλασσας (λιμνοθάλασσα της 
Κλείσοβας, της θολής και του Παλαιοποτάμου). 
   Ένας σημαντικός παράγοντας στη λειτουργία των 
λιμνοθαλασσών είναι το βάθος του νερού. Στις λιμνοθάλασσες οι 
οποίες δημιουργούνται απ’ τον αποκλεισμό των ακτών το βάθος 
του νερού σπάνια ξεπερνά τα 10cm,ενώ συνήθως παρατηρείται 
μέσο βάθος περίπου 1m. Αντίθετα, οι λιμνοθάλασσες που 
δημιουργούνται από φαινόμενα αποκλεισμού  παρουσιάζουν πολύ 
μεγαλύτερο βάθος που συχνά ξεπερνά τα 20m και συνήθως, όπως 
έχουμε ήδη προαναφέρει, έχουν ακανόνιστο σχήμα. Ανάλογη 
περίπτωση αποτελεί η λιμνοθάλασσα του Αιτωλικού με ακανόνιστο 
σχήμα και βάθος 33m περίπου. 
                                                                                                                                
5.δ) Η λιμνοθάλασσα κατά την αρχαιότητα 
   Το σύστημα του υγροβιοτόπου που σήμερα ονομάζεται 
λιμνοθάλασσα Μεσολογγίου-Αιτωλικού δέσποζε στην περιοχή 
αποτελώντας πηγή πλούτου και ανθρώπινης δραστηριότητας. Δεν 
είναι τυχαίο ότι παρά τις αντίξοες συνθήκες που δημιούργησε η 
δράση του ποταμού Αχελώου, σημαντικές πόλεις όπως η 
Πλευρώνα, η Καλυδώνα η Αλύκηρνα και οι Οινιάδες αναπτύχτηκαν 
στην περιοχή κατά τους αρχαίους χρόνους. Για το πως γινόταν 
αντιληπτή τόσο η σημασία της λιμνοθάλασσας όσο και ο τρόπος 
της διαμόρφωσής της είναι χαρακτηριστικός ο μύθος του άθλου 
του Ηρακλή, που πάλεψε με τον βασιλιά Αχελώο και τον νίκησε 
κόβοντας απ’  το κεφάλι του(που έμοιαζε με εκείνο του 
ταύρου)ένα κέρατο. Υπάρχουν σωζόμενες παραστάσεις που 
αφορούν το μύθο στις οποίες φαίνεται ότι ο αρχαίος αυτός μύθος 
ορίζει πως η μετατόπιση της εκβολικής κοίτης του ποταμού αυτού 
γίνεται προς τα δεξιά του. Με αυτόν τον τρόπο παριστάνεται το 
γεγονός ότι ενώ αριστερά του ο ποταμός άφηνε γόνιμα εδάφη και 
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λιμνοθάλασσες, δεξιά του προκαλούσε πλημμύρες και 
καταστροφές. 
 
5.ε) Ιχθυοπανίδα 
   Η περιοχή είναι εξαιρετικά γνωστή για την πλούσια ιχθυοπανίδα 
της. Τα κυριότερα ψάρια της είναι ο κέφαλος, η τσιπούρα, το 
λαυράκι, ο γοβιός, η μπάφα, το σουβλομυτάρι, ο σκορπιός, η 
γλώσσα, το μυξινάρι, το καθαρόχελο, ο λαυκίνος, ο σπάρος, η 
καβάτσα, η ζαργάνα, κ.α. 
   Άφθονα είναι και τα οστρακοειδή(αχιβάδες, κοχύλια, γαρίδες, 
αχινοί, καβούρια)καθώς επίσης τα μαλάκια, όπως το χταπόδι, η 
σουπιά και το καλαμαράκι. 
 
5.στ) Ορνιθοπανίδα          
   Στο συγκρότημα των λιμνοθαλασσών καταμετράται περίπου 
πληθυσμός 25.000-35.000 πουλιών, αν και τροφικό δυναμικό της 
περιοχής μπορεί να ικανοποιήσει πολύ μεγαλύτερους πληθυσμούς 
από αυτόν. Οι υγρότοποι του Μεσολογγίου αποτελούν μια από τις 
σημαντικότερες περιοχές διαχείμασης πουλιών και μια από τις 
σημαντικότερες στάσεις ανάπαυσης και τροφής των 
μεταναστευτικών σμηνών.  
      
5.ζ) Η αλιεία στο συγκρότημα των λιμνοθαλασσών 
Μεσολογγίου, Αιτωλικού και Κλείσοβας  
Η αλιευτική εκμετάλλευση των λιμνοθαλασσών στηρίζεται στις 
μετακινήσεις των ψαριών, για λόγους διατροφής, για λόγους 
αναζήτησης ευνοϊκότερων περιβαλλοντικών συνθηκών και για 
λόγους αναπαραγωγής. Η δραστηριότητα αυτή συνδυάζεται με την 
τάση των περισσότερων ψαριών να κινούνται αντίθετα στο ρεύμα. 
Τους ανοιξιάτικους μήνες που η θερμοκρασία του νερού της 
λιμνοθάλασσας ανεβαίνει λόγω του μικρού βάθους της και της 
ανόδου της θερμοκρασίας του περιβάλλοντος, τα ψάρια από την 
ανοιχτή θάλασσα εισέρχονται στην λιμνοθάλασσα κυρίως κατά την 
άμπωτη. Η διαδικασία αυτή αφορά είτε τα ψάρια μεγάλης ηλικίας, 
είτε το γόνο των ψαριών, στα οποία το αβαθές και πλούσιο σε 
τροφή περιβάλλον της λιμνοθάλασσας παρέχουν ευνοϊκές 
συνθήκες επιβίωσης και ανάπτυξης αντίστοιχα. 
   Στη λιμνοθάλασσα η αλιεία εξασκείτε είτε από μεμονωμένους 
αλιείς (ελεύθερους ψαράδες) είτε από ομάδες αλιέων με μορφή 
συνεταιρισμών που νοικιάζουν αλιευτικές θέσεις ή ολόκληρες 
λιμνοθάλασσες, στις οποίες έχουν αποκλειστικό αλιευτικό δικαίωμα. 
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Οι  αλιευτικοί συνεταιρισμοί μισθώνουν με πενταετείς συμβάσεις το 
δικαίωμα εκμετάλλευσης των διβαριών από τη Νομαρχιακή 
Αυτοδιοίκηση Αιτωλοακαρνανίας, στην οποία προσκομίζουν το 
10% των κερδών που αποκομίζουν από την αλιευτική παραγωγή 
τους.  
   Οι σχέσεις των δύο αυτών αλιευτικών ομάδων (των 
μεμονωμένων και αυτών που ανήκουν σε συνεταιρισμούς), είναι εκ 
παραδόσεως εχθρικές. Οι ελεύθεροι αλιείς ψαρεύουν με παραγάδι, 
καμάκι, πυροφάνι και σταφνοκάρι. Επιπρόσθετα, αρκετοί είναι και 
εκείνοι που στήνουν δίχτυα μέσα στη λιμνοθάλασσα, παρά το 
γεγονός ότι η χρήση τους απαγορεύεται, επωφελούμενοι από την 
ανεπαρκή αστυνόμευση. Με τα δίχτυα αλιεύουν ψάρια, τα οποία 
κάτω από διαφορετικές συνθήκες θα παγιδεύονταν στις  
ιχθυοσυλληπτικές εγκαταστάσεις των ιχθυοτροφείων και θα 
αποτελούσαν έσοδα των συνεταιρισμών. 
   Η λειτουργία των διβαριών αποτελεί κατά κάποιο τρόπο μία 
σχετικά αβλαβή και αποδοτική μέθοδο εκμετάλλευσης της 
λιμνοθάλασσας, με την προϋπόθεση όμως ότι γίνεται σωστή 
διαχείριση των ιχθυοπληθυσμών και η λειτουργία των  
ιχθυοτροφείων στηρίζεται σε ορθολογικές μεθόδους, όπως είναι η 
απελευθέρωση των μη εμπορεύσιμων μικρού μεγέθους ψαριών και 
η τήρηση της χρονικής λειτουργίας των ιχθυοσυλληπτικών 
εγκαταστάσεων. Καθώς η εκμετάλλευση των ιχθυοτροφείων είναι 
σχετικά αποδοτικότερη και οπωσδήποτε ευκολότερη από την 
ελεύθερη αλιεία, η ενοικίαση των ιχθυοτροφείων συνήθως γίνεται 
αντικείμενο έντονων διεκδικήσεων. Οι ελεύθεροι αλιείς συχνά 
συγκροτούν συνεταιρισμούς και εκμεταλλευόμενοι τις πολιτικές 
συγκυρίες προσπαθούν να προκαλέσουν διάσπαση των 
υφισταμένων συμβάσεων πριν την κανονική τους λήξη και να 
μετατοπίσουν τους προηγούμενους μισθωτές, μπαίνοντας αυτοί 
στην θέση τους. Είναι προφανές ότι η σύνθεση των εργασιακών 
ομάδων (ελεύθεροι και συνεταιρισμένοι) είναι ρευστή και 
καιροσκοπική αφού ο κάθε ψαράς  μεταπηδά από τη μια κατηγορία 
στην άλλη με καθαρά ευκαιριακά και ατομικά κριτήρια βασιζόμενος 
αποκλειστικά στο  όποιο βραχυπρόθεσμο συμφέρον του. Αυτό έχει 
ως αποτέλεσμα να καθίσταται αδύνατη η ορθολογική 
εκμετάλλευση ολόκληρης της λιμνοθάλασσας  
   Πριν από μερικές δεκαετίες η διάκριση μεταξύ των ψαράδων 
διατηρούνταν. Υπήρχαν ψαράδες που όλη τους τη ζωή την 
περνούσαν στα ιχθυοτροφεία και άλλοι που εργάζονταν μόνο ως 
ελεύθεροι αλιείς. Συνήθως οι ψαράδες που εργάζονταν στα 
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ιχθυοτροφεία δεν μπορούσαν να εργάζονται ως ελεύθεροι αλιείς, 
ούτε καν στον ελεύθερο χρόνο τους. Τις γαΐτες τους (είδος βάρκας 
που χρησιμοποιείται στην λιμνοθάλασσα)τις έθεταν στην 
δικαιοδοσία του συνεταιρισμού, ενώ υπήρχαν και άλλοι ψαράδες 
που δεν είχαν βάρκα. Οι ελεύθεροι αλιείς γνώριζαν μόνο την 
τεχνική του αλιευτικού εργαλείου που χρησιμοποιούσαν. Δεν είχαν 
τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν κάποιο άλλο αλιευτικό 
εργαλείο αλλά ήταν και  αδιανόητο να εργασθούν σε ιχθυοτροφείο. 
Έτσι, συναντούσαμε τους καμακολόγους (αυτοί που 
χρησιμοποιούσαν μόνο το καμάκι) και τους παραγαδολόγους 
(αυτοί που χρησιμοποιούσαν μόνο το παραγάδι), που αποτελούσαν 
κατά κύριο λόγο τους εκπροσώπους της παραδοσιακής αλιευτικής 
τεχνικής. Σήμερα , η κατάσταση που έχει δημιουργηθεί μεταξύ των 
συνεταιρισμένων και ελεύθερων αλιέων, καθώς και η εκτεταμένη 
χρήση διχτυών, έχει οδηγήσει σε άμβλυνση της αλιευτική τεχνικής 
και σταδιακά στην εγκατάλειψη παλαιών παραδοσιακών τεχνικών. 
Αρκετοί νέοι ψαράδες, για παράδειγμα, δεν ασχολούνται 
επαγγελματικά με το παραγάδι, παραδοσιακό αλιευτικό εργαλείο 
που απαιτεί σημαντική ανθρώπινη προσπάθεια από την πλευρά του 
ψαρά, αφού πρέπει να το φτιάξει, να φροντίσει να βρει δόλωμα, 
να το δολώσει, στην συνέχεια να το ρίξει στην θάλασσα, να το 
σηκώσει απαγκιστρώνοντας τα ψάρια και να το ξεμπερδέψει.  
 
5.η) Τα ιχθυοτροφεία τις λιμνοθάλασσας 
   Το συγκρότημα των λιμνοθαλασσών Μεσολογγίου και Αιτωλικού 
έχει χωριστεί σε κάποιες αλιευτικές θέσεις για τις ανάγκες της 
εκμετάλλευσης, οι οποίες ονομάζονται ιχθυοτροφεία ή διβάρια. Τα 
ιχθυοτροφεία αυτά είναι περιοχές που βλέπουν προς τη θάλασσα 
όπως είναι η λιμνοθάλασσα της Κλείσοβας, η Κεντρική 
λιμνοθάλασσα του Μεσολογγίου, η λιμνοθάλασσα του Αιτωλικού 
και η λιμνοθάλασσα του Παλαιοποτάμου. 
   Τα ιχθυοτροφεία της λιμνοθάλασσας είναι: η Τουρλίδα, το 
Βασιλάδι, το Κόμμα, ο Σχοινιάς, ο Προκοπάνιστος και η Θολή. Η 
διάκρισή τους είναι νοητή και αυθαίρετη και επιβλήθηκε από την 
ανάγκη να διαχωριστεί το μέτωπο της λιμνοθάλασσας (άνοιγμα 
περίπου 13Km) σε μικρότερες μονάδες συντηρήσιμες και 
επιβλέψιμες. Η επιλογή της θέσης κατασκευής των διβαριών γίνεται 
με κριτήριο τη κίνηση των νερών που παίζει καθοριστικό ρόλο στη 
κίνηση των ψαριών προς τις ιχθυοσυλληπτικές εγκαταστάσεις. 
Υπεύθυνος για κάθε τέτοια μονάδα είναι ο μισθωτής συνεταιρισμός 
του κάθε ιχθυοτροφείου. Σε ορισμένα σημεία, που επιλέγονται 
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εμπειρικά, ανάμεσα στις λουρονησίδες βρίσκονται οι 
ιχθυοσυλληπτικές εγκαταστάσεις, δηλαδή οι πήρες. 
   Μέχρι και τα μέσα της δεκαετίας του, 60 υπήρχαν τέσσερα 
ακόμη αυτόνομα ιχθυοτροφεία που βρισκόταν στην κεντρική 
λιμνοθάλασσα. Αυτά ήταν η Πλώσταινα, στη σημερινή θέση 
υδάτινης έκτασης των Αλυκών Μεσολόγγιου, το Πέρα Βασιλάδι, ο 
Χοχλιός και οι Σήτες. Τα τελευταία καταστράφηκαν με σκοπό να 
δημιουργηθούν επεκτάσεις των αλυκών οι οποίες δεν έγιναν. 
 
5.θ) Διβάρι 
   Η λέξη <<διβάρι>> προέρχεται από την λατινική λέξη 
<<vivarium>> που σημαίνει ιχθυοτροφείο. Είναι η θεμελιώδης 
υποδομή και ο βασικός εξοπλισμός της λιμνοθάλασσας. Πρόκειται 
για τους περιορισμένους χώρους των γνωστών παραδοσιακών 
ιχθυοτροφείων, όπου συλλαμβάνονται τα ψάρια.  
   Το <<διβάρι>> κατασκευάζεται σε σχήμα τραπεζοειδές, το 
κλείσιμο του οποίου παλαιότερα γινόταν με καλαμωτές, δηλαδή με 
καλάμια και πασσάλους καρφωμένα στον πυθμένα. Σήμερα οι 
καλαμωτές έχουν αντικατασταθεί από πλαστικό πλέγμα με 
ορθογώνια οπή διαστάσεων περίπου 7mm X 15mm, το οποίο 
στηρίζεται σε πασσάλους που καρφώνονται στο πυθμένα. Η 
απόσταση μεταξύ των γειτονικών πασσάλων είναι περίπου 1 ως 
1,5m. Το πλέγμα είναι τοποθετημένο έτσι ώστε να υπερβαίνει την 
ανώτατη στάθμη του νερού τουλάχιστον κατά 50cm. Οι μη 
παράλληλες πλευρές του <<διβαριού>> λέγονται φύλλα. Η 
μικρότερη από τις κατά πλάτος πλευρές (βάσεις του τραπεζιού) η 
οποία βρίσκεται προς το μέρος της ανοικτής θάλασσας λέγεται 
<<κάψος>> και είναι αυτή που φέρει τις πήρες. Η μεγαλύτερη 
πλευρά βρίσκεται προς το εσωτερικό της λιμνοθάλασσας, έχει 
σχήμα V και γωνία μεγαλύτερη των 120˚. Οι πλευρές της γωνίας 
δεν συναντιόνται, παρά μόνο αφήνουν ένα άνοιγμα στη μέση. Το 
άνοιγμα αυτό είναι και η είσοδος του διβαριού και ονομάζεται 
<<κρέμαση>>. Η κατασκευή του διβαριού θυμίζει ένα ανοικτό Π 
που πατά πάνω σε μια αμβλεία γωνία. Η πλευρά που καλείται 
<<κάψος>> φέρει τις πήρες, οι οποίες είναι οι κυρίως 
ιχθυοσυλληπτικές εγκαταστάσεις. Αυτές είναι ουσιαστικά οι παγίδες 
στις οποίες συλλαμβάνονται τα ψάρια που τοποθετούνται στα 
βαθύτερα νερά. Το υπόλοιπο διβάρι έχει τέτοια κατασκευή ώστε τα 
ψάρια να οδηγούνται, με τη βοήθεια του νερού στις πήρες. Η 
κατασκευή των πηρών, που αρχικά ήταν καλαμωτή και αργότερα 
γινόταν με συρμάτινο πλέγμα, γίνεται σήμερα με πλαστικό πλέγμα 
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διαστάσεων οπής περίπου 7mm X 7mm. Ο σκελετός τους έχει 
σχήμα U και είναι σιδερένιος και ανοξείδωτος. Η πήρα έχει πλάτος 
περίπου 2 μέτρα και ύψος 1,5 μέτρο. Το άνοιγμα εισόδου της 
πήρας, δηλαδή η πύλη την οποία ακολουθούν για να εισέρθουν 
στην παγίδα, είναι 3 εκατοστά κάτω και 7 εκατοστά πάνω. Το 
σχήμα της πήρας έχει καθιερωθεί γιατί τα ψάρια κολυμπώντας 
ενστικτωδώς ακολουθούν το πέρασμα που στενεύει όλο και πιο 
πολύ. Εισέρχονται στην πήρα, αλλά η κατασκευή της κάνει την 
έξοδο των ψαριών απ’ αυτήν αδύνατη. 
   Η αλιεία των διβαριών στηρίζεται στην παλίρροια. Τα ψάρια 
όπως ξέρουμε κινούνται αντίθετα στο ρεύμα του νερού εκτός 
βέβαια από το χέλι. Έτσι, όταν έχουμε πλημμυρίδα (μπασιά) τα 
νερά κινούνται από τη θάλασσα προς τη λιμνοθάλασσα, με 
συνέπεια τα ψάρια να εισέρχονται στο διβάρι και τα περισσότερα 
να πιάνονται στις πήρες. Όταν έχουμε άμπωτη (ρήχη) τα νερά 
κινούνται από τη λιμνοθάλασσα προς τη θάλασσα. Έτσι, τα ψάρια 
κινούνται προς το εσωτερικό της λιμνοθάλασσας. Ένας υπεύθυνος 
από το διβάρι κλείνει την κρέμαση με πόρτα από πλαστικό πλέγμα 
πριν την άμπτωτη, έτσι τα ψάρια που βρίσκονται στο διβάρι δεν 
μπορούν να δραπετεύσουν προς τη λιμνοθάλασσα και 
περιφέρονται μέσα σε αυτό. Ενώ, αντιθέτως, όταν πλησιάζει να 
τελειώσει η άμπωτη και να αρχίσει η πλημμυρίδα, ένας ψαράς 
ανοίγει την κρέμαση. Τότε, τα ψάρια από την λιμνοθάλασσα 
εισέρχονται στο διβάρι και σιγά – σιγά παγιδεύονται στις πήρες, 
καθώς το νερό κινείται από τη θάλασσα προς τη λιμνοθάλασσα. 
Διβάρι Μεσολογγίου: 
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5.ι) Πελάδα 
   Σε χαρακτηριστικά σημεία του ιχθυοτροφείου, σε σχετικά 
αβαθείς περιοχές, οι ψαράδες κατασκευάζουν ξύλινες κατοικίες του 
ενός ή δύο δωματιών. Όλη η κατασκευή στηρίζεται πάνω σε 
πασσάλους οι οποίοι καρφώνονται στον μαλακό πυθμένα. 
Δημιουργούν μια βάση από πασσάλους και πάνω σε αυτούς 
τοποθετούν το πάτωμα το οποίο είναι φτιαγμένο απο σανίδες. Από 
σανίδες είναι κατασκευασμένοι οι τοίχοι και η σκεπή την οποία 
καλύπτουν με πλεγμένα καλάμια. 
Πελάδα 
Μεσολογγίου:
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5.κ) Προϊόντα της Λιμνοθάλασσας 
   Στο ιστορικό κέντρο της πόλης του Μεσολογγίου και στα 
γραφικά στενά της Επάνω και της Κάτω Αγοράς του βρίσκει κανείς 
πολλά ιχθυοπωλεία, όπου μπορεί να προμηθευτεί φρέσκα ψάρια 
από τη λιμνοθάλασσα, καθώς επίσης μεζεδοπωλεία και ουζερί που 
σερβίρουν τις <<σπεσιαλιτέ>> της. Πιο συγκεκριμένα, τα 
προϊόντα της είναι: 
   Τα Παστά Ψάρια: Ο εξαιρετικός και προστατευμένος από τη 
Συνθήκη <<Ramsar>> υδροβιότοπος της λιμνοθάλασσας του 
Μεσολογγίου φημίζεται και για τα εκλεκτά του ψάρια. Τα χέλια, οι 
κέφαλοι, τα λαβράκια και οι τσιπούρες του Μεσολογγίου, 
παραμένοντας στα ρηχά νερά της Λιμνοθάλασσας με την 
εξαιρετική σύσταση της χλωρίδας, αποκτούν ιδιαίτερη γεύση και 
νοστιμιά. Όταν παστωθούν αποκτούν μεγαλύτερη αξία. 
Παστώνονται οι σπάροι, οι τσιπούρες, μερικά είδη κεφαλοειδών και 
τα χέλια. Όμως οι παστοί σπάροι είναι φημισμένοι για την 
γαστριμαργική τους αξία. 
   Το πάστωμα γίνεται κυρίως το χειμώνα, όπου τα ψάρια είναι 
παχύτερα και θρεμμένα. Ο τρόπος που ακολουθείται είναι ο εξής: 
Τα ψάρια καθαρίζονται από τα λέπια, πλένονται και αλατίζονται 
εξωτερικά αλλά και εσωτερικά. Στη συνέχεια τοποθετούνται σε 
καλάθια ή σε κουβάδες το ένα πάνω στο άλλο. Κάθε δύο-τρεις 
ημέρες μετατοπίζονται (γυρίζονται) και μετά από 10-12 ημέρες, 
βγαίνουν από το καλάθι, πλένονται και κρεμιούνται με το κεφάλι 
προς τα κάτω. Αφού στραγγίξουν και ξηραθούν, τους αφαιρείται η 
πέτσα με γδάρσιμο και τρώγονται ωμά, σκέτα ή με λαδολέμονο. Τα 
πάστα ψάρια μπορούν να διατηρηθούν και 40 ημέρες. Τα χέλια 
περισσότερο. Αυτά δεν τρώγονται ωμά. Θέλουν ψήσιμο. Οι σπάροι 
αλατίζονται για λιγότερο χρονικό διάστημα. Μπορούν δε να 
φαγωθούν και τρεις ημέρες μετά το αλάτισμα. Διατηρούνται όμως 
μόνο 15 ημέρες. Τρώγονται επίσης ωμοί.  
   Τα Πετάλια: Τα πετάλια γίνονται το καλοκαίρι από τσιπούρες, 
όταν ανοίγονται από τη ράχη μέχρι την κοιλιά και από το κεφάλι 
μέχρι την ουρά. Τα δύο μέρη συγκρατούνται από την κοιλιά. Στη 
συνέχεια αλατίζονται, αφήνονται 3-4 ώρες στο αλάτι, πλένονται, 
τοποθετούνται τεντωμένα με μια σχίζα από καλάμι και στεγνώνουν 
υπό σκιά. Διατηρούνται δύο-τρεις ημέρες το πολύ. 
   Τα χέλια: Η λιμνοθάλασσα του Μεσολογγίου είναι ιδανικός 
τόπος διαβίωσης και πολλών ειδών χελιού (Anquilla). Ειδικά τα 
χέλια του Μεσολογγίου θεωρούνται από τα νοστιμότερα της 
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Ευρώπης και αποτελούν δημοφιλέστατο έδεσμα. Τα γνωστότερα 
είδη χελιού στο Μεσολόγγι είναι το Σουβλομυτάρι, η Καβάτσα, το 
Βιτσέλουρο, το Καθαρόχελο και ο Δρόγγος. Τρώγονται βραστά ή 
ψητά, στη σούβλα ή το φούρνο και σπανιότερα παστώνονται. 
Επίσης οι Μεσολογγίτες τα φτιάχνουν νοστιμότατα πετάλια. 
Μεγάλο μέρος της ντόπιας παραγωγής εξάγεται στην Ιταλία. 
   Το αλάτι: Η καταπληκτική από κάθε άποψη λιμνοθάλασσα του 
Μεσολογγίου, προσφέρει στην πόλη και έναν άλλο θησαυρό, το 
αλάτι. Το μικρό βάθος των υδάτων της, σε συνάρτηση με τη 
μεγάλη περιεκτικότητά της σε φυσικά στοιχεία και η ύπαρξη των 
κατάλληλων μετεωρολογικών συνθηκών, προσφέρουν απλόχερα 
την δυνατότητα δημιουργίας παραγωγικότατων Αλυκών. 
   Σήμερα, λοιπόν,  υπάρχουν στο Μεσολόγγι δυο Αλυκές, η 
<<Άσπρη>> και αυτή της <<Τουρλίδας>>. Η παραγωγή του 
αλατιού γίνεται σε φυσικούς προθερμαντήρες με τη μέθοδο της 
συνεχούς πήξης και η συγκομιδή του αλατιού γίνεται στην μεν 
Άσπρη Αλυκή μηχανοποιημένα, στη δε Τουρλίδα με παραδοσιακά 
μέσα. Η έκταση που χρησιμοποιούν οι Αλυκές είναι 12.000 
στρέμματα και η ετήσια παραγωγή αλατιού ξεπερνά τους 130.000 
τόνους. Αυτό σημαίνει ότι το Μεσολόγγι παράγει περισσότερα από 
το 90% του πρωτογενούς αλατιού στην Ελλάδα. 
Το αυγοτάραχο                                    
   Το αυγοτάραχο θεωρήθηκε εκλεκτή λιχουδιά από την εποχή των 
Φαραώ, ήταν γνωστό στο Βυζάντιο, ενώ αποτελούσε ουσιαστική 
και σημαντική τροφή στο διαιτολόγιο των αρχαίων. 
   Στις δυτικές ελληνικές ακτές, από την Ηγουμενίτσα μέχρι την 
Πύλο, τα νερά, σε αρκετά σημεία, εισδύουν βαθιά στη στεριά. 
Στους γαλήνιους κόλπους δημιουργούνται φυσικά ιχθυοτροφεία, τα 
διβάρια. Εδώ ζει το θηλυκό του κεφάλου, η μπάφα . Υποθαλάσσιοι 
δρυμώνες με πλούσια βλάστηση πλαγκτόν εξασφαλίζουν άφθονη 
τροφή για την μπάφα που μεγαλώνει, ζευγαρώνει  και εγκυμονεί 
εδώ. Κάποτε επιχειρεί  να φύγει προς το ανοιχτό πέλαγος. Οι 
ψαράδες όμως έχουν φράξει τα περάσματα με ξύλινες παγίδες και 
με τις απόχες τους πιάνουν τα ψάρια και τα αδειάζουν σε 
πλαστικούς κάδους. Φυσικά, εκτός από θηλυκές μπάφες, πιάνουν 
και αρσενικές, πιθανά κάποιο χέλι, σπάρους ,τσιπούρες και διάφορα 
άλλα.  
   Τα ψάρια ξεχωρίζονται και αρχίζει η πρώτη φάση παραγωγής 
των αυγοτάραχων. Με κοφτερά, σαν ξυράφια μαχαιράκια, σκίζουν 
τις φουσκωμένες κοιλιές από τις μπάφες και τραβούν από μέσα τις 
δύο σακουλίτσες με τα αυγά. Το χρώμα των αυγών κυμαίνεται από 
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σχεδόν άσπρο έως βαθύ κίτρινο σαν κεχριμπάρι. Όσο πιο κίτρινα 
είναι τα αυγά τόσο πιο ώριμα είναι.    
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Ο Άγιος της Λιμνοθάλασσας  

 

 

  

 

 

 

 
   Στις 7 του Σεπτέμβρη γιορτάζει ο Άγιος της λιμνοθάλασσας, ο 
Άγιος Σώζων ή Αη-Σώστης (τοπικά). Είναι Άγιος του 3ου αι., που 
έζησε στη Λυκαονία της Μ. Ασίας, βοσκός το επάγγελμα, που ως 
εθνικός είχε το όνομα Ταράσιος. Στη ζωή του υπήρξε πράος και 
άκακος, σαν τα πρόβατα που έβοσκε. Μελετούσε με πάθος τηνΑγία 
Γραφή, από τότε που βαπτίστηκε χριστιανός και κατηχούσε τους 
ειδωλολάτρες στην αληθινή θρησκεία.  
   Στα χρόνια του αυτοκράτορα Μαξιμιανού βρέθηκε στην 
Πομπηιούπολη της Κιλικίας όπου υπήρχε άγαλμα χρυσό της θεάς 
Αρτέμιδος, από το οποίο αφαίρεσε το δεξιό χέρι, το πούλησε και τα 
χρήματα που πήρε, τα έδωσε στους φτωχούς. Αυτό το γεγονός 
στάθηκε αφορμή να πεθάνει με θάνατο μαρτυρικό και να 
παραδώσει το πνεύμα του στο Θεό, στελεχώνοντας έτσι τη 
στρατιά των Αγίων της Εκκλησίας με έναν ακόμα μάρτυρα.  
    Ο Άγιος Σώζων είναι πολιούχος και προστάτης της Λήμνου. 
Υπήρξε αρωγός και παρήγορος των Λημνιών καραβοκύρηδων, που 
ταξίδευαν στην Πόλη, στη Σμύρνη και στην Αλεξάνδρεια, στα 
λιμάνια του Αιγαίου και της Μαύρης θάλασσας. Το εκκλησάκι του 
Αγίου δέσποζε στην ακτή του νησιού τους και ήταν αυτό από όπου 
οι ταξιδιώτες ναυτικοί αντλούσαν δύναμη να συνεχίσουν το ταξίδι 
τους, αφού σύμφωνα με την τοπική παράδοση ο Άγιος κάποτε 
έσωσε ναυαγούς μετατρέποντας με τρόπο θαυμαστό την κάπα του 
σε βάρκα! Πάλι, σύμφωνα πάντα με την τοπική παράδοση του 
νησιού, ο ναός κτίστηκε έπειτα από υπόδειξη του Αγίου με τρόπο 
θαυματουργικό. Στο σημείο αυτό του ναού, υπήρχε πηγάδι με 
γλυκό νερό-αγίασμα. Εκεί κοντά, κάποιος κάτοικος ενός γειτονικού 
χωριού, βρήκε την εικόνα του Αγίου Σώζοντος, που την πήρε και  
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την έφερε στο χωριό, αλλά το επόμενο πρωί αυτή βρέθηκε με 
τρόπο θαυμαστό πάλι κοντά στο πηγάδι. Αυτό επαναλήφθηκε 
αρκετές φορές, ώσπου ο Άγιος παρουσιάστηκε σε κάποιο βοσκό 
και του υπέδειξε το σημείο αυτό για να χτίσουν εκκλησία, όπου και 
θα τοποθετούσαν την εικόνα του. Έτσι, χτίστηκε εκεί ένα ξωκλήσι, 
που έγινε γνωστό σε όλο το νησί, όπου πλήθος προσκυνητών 
συρρέουν από τότε, στις 7 του Σεπτέμβρη, οπότε καθιερώθηκε και 
η γιορτή του.  
   Εδώ, στην πόλη 
μας(σ.σ. Μεσολόγγι), 
τιμάται ο Άγιος Σώζων, σ’ 
ένα μικρό εκκλησάκι, στο 
ομώνυμο νησάκι, στα 
δυτικά της λιμνοθάλασσας, 
αυτό του Αη-Σώστη, που 
λειτουργεί ως 
κυματοθραύστης της και 
που τη διαχωρίζει από τον 
Πατραϊκό κόλπο. Δίπλα στο μικρό και απέριττο ξωκλήσι του Αγίου 
δεσπόζει ένας εντυπωσιακός φάρος, με τον πέτρινο κυλινδρικό του 
πύργο, ύψους 11,5 μ., έργο του 1859.  
   Η νησίδα του Αη-Σώστη απέχει 1,5χμ. από το Βασιλάδι και που 
μαζί με αυτό, την Τουρλίδα, την Κλείσοβα, το Ντολμά, το Σχοινιά, 
τον Πόρο, το Κόμα, τον Προκοπάνιστο, τη Θολή και τις Σκρόφες, 
είναι μια αλυσίδα μικρών και ακατοίκητων νησιών, που χωρίζουν τη 
λιμνοθάλασσα απ’ τον Πατραϊκό.  
   Στην Ενετοκρατία και Τουρκοκρατία ήταν το λιμάνι του 
Μεσολογγίου, όπου προσάραζαν τα καράβια, που κουβαλούσαν 
τρόφιμα και πολεμοφόδια και η εκφόρτωση των οποίων γινόταν σε 
μικρότερα πλοιάρια, στο γειτονικό Βασιλάδι, όπου ήταν το κλειδί 
των επιχειρήσεων των πολιορκημένων κατά τις πολιορκίες. Και τα 
δυο αυτά σημεία ήταν αρκετά σημαντικά για το Μεσολόγγι, αφού η 
κατάληψή τους θα απέκοπτε την επικοινωνία της πόλης με τον έξω 
κόσμο και ακόμα θα εμπόδιζε και την αλιεία, που εκείνο το 
δύσκολο καιρό ήταν τόσο χρήσιμη λόγω έλλειψης τροφών.  
   Η ιστορία του νησιού συνδέεται άμεσα με τα Ορλωφικά του 
1770, όταν ο πειρατικός στόλος των Δουλτσινιωτών ναυμάχησε 
εκεί με το στόλο του Μεσολογγίου και τον κατέστρεψε. Στον Αη-
Σώστη, τον Ιανουάριο του 1824 αποβιβάστηκε ο Λόρδος Βύρωνας, 
και εκεί ναυμάχησε στα 1826 ο ελληνικός με τον τουρκικό στόλο, 
με ναύαρχο τον Ανδρέα Μιαούλη. Στα 1827 ο Αη-Σώστης έγινε 
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ορμητήριο του Άστιγγα εναντίον των Τούρκων που κατείχαν το 
Βασιλάδι, το οποίο και κατέλαβε. Το 1833 χτίστηκε εκεί, όπως 
άλλωστε γινόταν σε όλα τα λιμάνια του νεοσύστατου ελληνικού 
κράτους «Το Υγειονομείο», όπως έλεγαν τότε τα λοιμοκαθαρτήρια. 
   Σήμερα στο γραφικό νησάκι ο επισκέπτης-προσκυνητής 
περιηγείται στο μικρό ξωκλήσι του Αγίου, στον εντυπωσιακό φάρο, 
στα απομεινάρια του παλιού Τελωνείου, που θυμίζουν τις παλιές 
δόξες του Μεσολογγίου, τότε που ήταν μεγάλο ναυτικό κέντρο της 
Ελλάδας, ενώ στα δύο άκρα του νησιού αντικρύζει τις 
εγκαταστάσεις δύο διβαριών, όπου αλιεύονται τα νόστιμα και 
ονομαστά ψάρια της λιμνοθάλασσας.  
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ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ: ΠΗΓΗ ΕΜΠΝΕΥΣΗΣ 
 

1. Μυθολογία που αναφέρεται στην πόλη του 
Μεσολογγίου. 

   Το Μεσολόγγι δεν είναι αρχαία πόλη. Όμως η ευρύτερη περιοχή 
που περικλείεται από την λιμνοθάλασσα του Μεσολογγίου και 
Αιτωλικού στον νότο, το όρος Αράκυνθος στον βορρά, τον Εύηνο 
στα ανατολικά και τον Αχελώο στα δυτικά, είναι μια από τις 
αρχαιότερες κατοικημένες περιοχές του Ελληνικού χώρου. 
   Οι Κουρήτες και οι Αιτωλοί ήταν οι παλιοί κάτοικοι της 
περιοχής, που από την πρώιμη αρχαιότητα είχε το όνομα Αιτωλία. 
Γενάρχης της χώρας ήταν ο Αιτωλός, του οποίου οι δύο γιοί, ο 
Καλυδώνας και ο Πλευρώνας, έκτισαν τις δύο ομώνυμες πόλεις 
την Καλυδώνα και την Πλευρώνα. Μύθοι πανελλήνια γνωστοί, 
που σχετίζονται με την ζωή των ηρώων της περιοχής, μαρτυρούν 
την ισχύ και τις στενές σχέσεις τους με τις ισχυρές πόλεις της 
υπόλοιπης Ελλάδας. Τα πολυάριθμα μνημεία του που βρίσκονται 
διάσπαρτα στην περιοχή από την αρχαιότητα, τους Ελληνιστικούς 
χρόνους, τους Ρωμαϊκούς και Βυζαντινούς χρόνους και την 
Τουρκοκρατία μαρτυρούν ότι η ζωή στην περιοχή δεν σταμάτησε 
ποτέ. 
 

2. Αρχαιότητες περιοχής Μεσολογγίου: 
   Καλυδώνα, Νέα Πλευρώνα, Αλίκυρνα, Οινιάδες, Ρωμαϊκες Θέρμες 
Μεσολογγίου. 
   Καλυδώνα: Μία από τις αρχαιότερες πόλεις της Αιτωλίας, η 
οποία κατείχε κυρίαρχη θέση στη δυτική όχθη του Ευήνου, κοντά 
στον Κορινθιακό κόλπο. Ιδρυτής της σύμφωνα με την μυθολογία 
ήταν ο Καλυδών, γιός του γενάρχη Αιτωλού. Αναφέρεται από τον 
Όμηρο σαν μια από τις πέντε αιτωλικές πόλεις που λαμβάνουν 
μέρος στην εκστρατεία της Τροίας. 
   Αξίζει να επισκεφθείτε το ιερό της Καλυδώνας (Λάφριο ή 
Λαφριαίο) ένα από τα μεγαλύτερα και πιο φημισμένα αιτωλικά 
ιερά, όπου λατρεύονταν η Άρτεμης και ο Απόλλωνας, το Ηρώο της 
Καλυδώνας, ένα ασυνήθιστο πολυτελές ταφικό μνημείο, το οποίο 
κτίσθηκε το 2ο αι. π. Χ. προς τιμήν του Λέοντος, επιφανούς πολίτη 
της Καλυδώνας, καθώς επίσης και το θέατρο της πόλης, στη νότια 
πλευρά του Λαφρίου, που η κύρια φάση του τοποθετείται στον 3ο-
1ο αι. π. Χ.    
Το μνημείο έχει ορθογώνια ορχήστρα και η ιδιότυπη μορφή του 
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θεωρείται πιθανό να οφείλεται στην αρχική σύνδεση του με κάποια 
μυστηριακή λατρεία. 
   Νέα Πλευρώνα: Κτίσθηκε το τελευταίο τέταρτο του 3ου αι. π. 
Χ, μετά την καταστροφή της Παλαιάς Πλευρώνας 4ο αι. π. Χ. από 
τον Δημήτριο Β’ τον Μακεδόνα. Μία από τις μεγαλύτερες πόλεις 
της Αιτωλίας με εντυπωσιακή διατήρηση των τεχνών της. Το 
όνομα της κατά τη μυθολογία οφείλεται στον Πλευρώνα, γιό του 
γενάρχη Αιτωλού. 
   Ο πολεοδομικός ιστός της Νέας Πλευρώνας κατά το μεγαλύτερο 
τμήμα του βασισμένο στο Ιπποδάμειο σύστημα. 
   Αξίζει να επισκεφθείτε:  
   α)Το θέατρο της Πλευρώνας, που χρονολογείται στα μέσα 
περίπου του 3ου αι. π. Χ, κτισμένο σε φυσική πλαγιά. Έχει 
μαγευτική θέα που φτάνει μέχρι τα νησιά Κεφαλλονιά και Ζάκυνθο. 
Το θέατρο της Πλευρώνας ξεχωρίζει κυρίως για την πρωτοτυπία 
της σκηνής του στην οποία έχει με μεγάλη επιτυχία ενσωματωθεί 
ένα τμήμα του αρχαίου τείχους. Επίσης ως σκηνικό οικοδόμημα 
έχει χρησιμοποιηθεί ένας υψηλός πύργος της οχύρωσης. β)Την 
αγορά με τα δημόσια οικοδομήματα της, γ)το στάδιο και δ)την 
μνημειακής μορφής δεξαμενή την λαξευμένη στο φυσικό βράχο. 
   Αλίκυρνα: Μεταξύ Καλυδώνας και Πλευρώνας στη θέση «Χίλια 
Σπίτια», κοντά στον σημερινό οικισμό Άγιος Θωμάς, βρίσκονται τα 
ερείπια μιας αρχαίας πόλης, η οποία σύμφωνα με τους 
περισσότερους μελετητές και τις γραπτές πηγές ταυτίζεται με την 
Αλίκυρνα. 
   Αξίζει να δείτε τον μνημειακής μορφής και κατασκευής 
αποχετευτικό μάλλον αγωγό, σημαντικό τεχνικό έργο της 
αρχαιότητας, καθώς και το νεκροταφείο της με τάφους 
Γεωμετρικής εποχής (8ος αι. π. Χ), «Μακεδονικού Τύπου» τάφους 
Ελληνιστικής εποχής. 
   Οινιάδες: Ακαρνανική πόλη, 25 χ.λ.μ. δυτικά του Μεσολογγίου, 
κοντά στο χωριό Κατοχή. Η δεύτερη στην αρχαιότητα σε μέγεθος 
και σπουδαιότητα πόλη των Ακαρνάνων μετά τη Στράτο. 
Πρωτοϊδρύθηκε σύμφωνα με πολλούς μελετητές τον 6ο αι. π. Χ, ως 
αποικία των Κορινθίων. Ήδη δε από τον 5ο αι. π. Χ ήταν μια πόλη 
με ισχυρή οχύρωση. 
   Αξίζει να επισκεφθείτε: α)Το θέατρο Οινιαδών που είναι ένα από 
τα σπουδαιότερα μνημεία της πόλης, κτισμένο σε θέση με 
εκπληκτική πανεποπτική θέα της πεδιάδας του Αχελώου και 
λαξευμένο κατά το μεγαλύτερο μέρος (ανατολικό) του κοίλου του 
στο φυσικό βράχο. Η χωρητικότητα του ήταν 5.500 θέσεων. Το 
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σκηνικό οικοδόμημα παρουσιάζει δύο οικοδομικές φάσεις, μία κατά 
τα μέσα του 4ου αι. π.Χ. και μία κατά το πρώτο μισό του 
3ουαι.π.Χ.και β)τους νεώσοικους Οινιαδών, που χρονολογούνται 
στον 4ο αι. π. Χ. Έχουν λαξευτεί στο βρόχο του Ν.Δ τμήματος της 
οχύρωσης του αντίστοιχου λιμανιού και εκεί αγκυροβολούσαν, 
επισκευάζονταν και προστατεύονταν τα πλοία των Οινιαδών. 
   Ρωμαϊκές θέρμες Αγίου Θωμά (2ος αι. π. Χ.): Επιβλητικό 
συγκρότημα  λουτρών σχήματος Τ, δημοσίου χαρακτήρα. Φέρουν 
τη συνήθη τριμερή διάταξη των ρωμαϊκών θερμών με 
διακρινόμενους τους τρείς κύριους χώρους για το ψυχρό, το χλιαρό 
και το θερμό λουτρό. Καταστράφηκαν από ισχυρό σεισμό τον 6ο 
αι. μ. Χ. 
 

1. Η ιστορική εμφάνιση του Μεσολογγίου και η εξέλιξη 
του ως την Ελληνική επανάσταση του 1821. 
Η ονομασία της πόλης του Μεσολογγίου αναφέρεται για 

πρώτη φορά σε επίσημες συμβολαιογραφικές πράξεις το 1528. 
Επειδή όμως καμία πόλη δεν αποκτά αυτόματα αστικό χαρακτήρα 
και συμβολαιογραφικές πράξεις είναι πολύ πιθανόν ότι 
πρωτοξεκίνησε σαν οικισμός τον 15ο αι. μ. Χ. από ντόπιους 
ψαράδες και κουρσάρους του Ιουνίου και της Αδριατικής πάνω σε 
τρία νησάκια της Λιμνοθάλασσας, που αργότερα ενώθηκαν. 
   Το Μεσολόγγι από τα τέλη του 17ου αιώνα βρίσκεται να έχει 
εμπορικό στόλο και επαφές με τα λιμάνια της Μεσογείου και 
ναυπηγείο που έπαιρνε παραγγελίες απ’ όλα τα ελληνικά νησιά και 
από την Ιταλία. 
   Τον 18ο αιώνα ήταν το σημαντικότερο ναυτικό και εμπορικό 
κέντρο της Στερεάς και ένα από τα πιο αξιόλογα της Δυτικής 
Ελλάδας. 
   Διαθέτει εμπορικό στόλο που συναγωνίζεται επάξια τον 
βενετικό και τον γαλλικό. Τα 70 και παραπάνω καράβια του 
διασχίζουν όλες τις θάλασσες της Μεσογείου και του Ατλαντικού. 
   Τον ίδιο καιρό, αναπτύσσεται αξιοσημείωτη πνευματική κίνηση 
στο Μεσολόγγι, που ανάθρεψε μια σειρά από αξιόλογους 
πνευματικούς ανθρώπους στους οποίους πρωτοστατεί ο Παν. 
Παλαμάς, ο ιδρυτής της γνωστής Παλαμαϊκής Σχολής (1760), που 
αργότερα έγινε Σχολή Αλληλοδιδασκαλίας (μέθοδος που μόλις 
είχε εμφανιστεί στην Ευρώπη). 
   Το 1762 το Πατριαρχείο ιδρύει στο Μεσολόγγι τη Σχολή 
Ελληνικών μαθημάτων με πρωτεργάτη τον Αναστάσιο Παλαμάρη. 
Πλήθος Ελλήνων συρρέουν στην πόλη για να βρουν δουλειά και 
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να μορφωθούν. Η Πόλη αποκτά τα περίφημα αρχοντικά της με 
ξεχωριστό ρυθμό και χρώμα. 
   Αυτή η οικονομική και πνευματική ανάπτυξη του Μεσολογγίου 
ανακόπηκε βίαια με τη συμμετοχή των Μεσολογγιτών και τη 
διάθεση όλου του στόλου τους στην υπηρεσία της Μεγάλης Ιδέας 
στην ιστορική περίοδο των Ορλωφικών. 
   Στις 10 Απριλίου του 1770 το Μεσολόγγι προσφέρθηκε για 
πρώτη φορά θυσία στο Βωμό της Εθνικής Ανεξαρτησίας. 
   Η εκδικητικότητα των τουρκαλβανών αποτυπώνεται στο 
γράμμα του Γάλλου Πρόξενου της Πάτρας προς το Υπουργείο 
Εξωτερικών της Πατρίδας του: «είδα επί τρείς μέρες και νύχτες 
να καίγεται το Μεσολόγγι και τα 80 καράβια του, από τους 
κατοίκους του όσοι γλύτωσαν τη σφαγή, κατέφυγαν στα 
Επτάνησα». 
   Το 1775 οι Μεσολογγίτες επιστρέφουν στο Μεσολόγγι από τη 
Ζάκυνθο και μέχρι το 1813 δηλαδή τις Παραμονές της 
Επανάστασης έχουν καταφέρει και με την οικονομική βοήθεια 
των Κεφαλλονιτών, να φτιάξουν καινούριο στόλο από 60 
καράβια, να ξαναστήσουν το εμπόριο τους και να το 
εμπλουτίσουν με νέα προϊόντα από τις εύφορες πεδιάδες της 
Αιτωλίας και της Παραχελωϊτιδας, να ξαναχτίσουν αρχοντικά και 
εκκλησίες, να επαναλειτουργήσουν την Παλαμαϊκή Σχολή και το 
Μεσολόγγι να ξαναβρεί την οικονομική και πνευματική του 
ακτινοβολία. 

    Το Μεσολόγγι μπήκε στον Αγώνα της Ανεξαρτησίας στις 20 
Μαΐου του 1821 με πρωτεργάτες τον Φιλικό Αναστάση Παλαμά και 
τον οπλαρχηγό του Αράκυνθου (Ζυγού) Δημήτριο Μακρή. 
 Γίνεται αμέσως το κέντρο του εθνικού αγώνα στη Δυτική      
Στερεά Ελλάδα και αρχίζει να ετοιμάζεται πυρετωδώς, για να  
αντιμετωπίσει τους Τούρκους κατακτητές. 
 
 4.Α’Πολιορκία, Β’Πολιορκία, Η Ηρωϊκή Έξοδος (10 
Απριλίου 1826) 
  Α’ Πολιορκία  

   Από τη θάλασσα ήρθε η πρώτη σημαντική απειλή την 20η 
Ιουλίου 1822, όταν έφτασε ενωμένος τούρκικος και αιγυπτιακός 
στρατός υπό τις διαταγές του Χασάν Πασά με 84 καράβια. Σκοπός 
τους να καταλάβουν το Βασιλάδι. Μετά από την αποτυχημένη 
επίθεση, επιχειρούν να καταλάβουν την Τουρλίδα αλλά 
αποτυγχάνουν και πάλι. Οι στόλοι παραμένουν στα ανοιχτά της 
Λιμνοθάλασσας για να εμποδίζουν τον ανεφοδιασμό της πόλης. 
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Το Νοέμβρη του 1822 ο στρατός του Ομέρ Βρυώνη ενώνεται με 
τον στρατό του Κιουταχή Πασά που έχει στρατοπεδεύσει έξω από 
το Μεσολόγγι με σύνολο 11.000 στρατιωτών. Στο πολιορκημένο 
Μεσολόγγι συγκαλείται έκτακτο πολεμικό συμβούλιο με τη 
συμμετοχή του Α. Μαυροκορδάτου, Γ. Τρικούπη, Αν. Παλαμά, 
του επισκόπου Ιωσήφ Ρωγών και του Θ. Ραζηκότσικα, αρχηγού 
της φρουράς. 

   Η πόλη προστατευόταν από το «φράχτη» το χωμάτινο 
ανάχωμα που είχε κατασκευάσει ο Αθ. Ραζηκότσικας και από την 
έξω μεριά με μια τάφρο πλάτους 2μ., βάθους 1,20μ. και μήκους 
1600μ. 

       Οι Μεσολογγίτες αρχίζουν παραπλανητικές διαπραγματεύσεις 
με σκοπό να κερδίσουν πολύτιμο χρόνο ώστε να ενισχυθεί η 
φρουρά. Στις 8 Νοεμβρίου Υδραίικα και Σπετσιώτικα καράβια 
διασπούν τον θαλάσσιο αποκλεισμό και μεταφέρουν στην 
πολιορκημένη πόλη τρόφιμα, πολεμοφόδια και άνδρες. Η δύναμη 
της φρουράς ανέρχεται πλέον σε 3.500 μαχητές. Αμέσως 
σταματούν τις διαπραγματεύσεις και παραγγέλνουν στους 
Τούρκους ότι "αν θέλουν το Μεσολόγγι ας έρθουν να το πάρουν". 
Ο "φράχτης" άντεχε παρά τις επιθέσεις του Τούρκικου στρατού. οι 
Τούρκοι όρισαν νέα επίθεση ανήμερα των Χριστουγέννων του 
1822, με σκοπό να βρουν  τους Έλληνες απροετοίμαστους εξαιτίας 
της γιορτής. Όμως την παραμονή της επίθεσης, ο Κωνσταντίνος 
Γούναρης από τα Γιάννενα, ο Έλληνας γραμματέας του Ομέρ 
Βρυώνη, του οποίου τη γυναίκα και τα παιδιά είχαν όμηρους οι 
Τούρκοι στην Άρτα, πρόδωσε το σχέδιο στους Έλληνες κι έτσι οι 
μαχητές του Μεσολογγίου, αποκρούουν με σθένος όλες τις 
επιθέσεις και αναγκάζουν την τούρκικη στρατιά να αποσυρθεί. 
 
Β' Πολιορκία 
   Στις 15 Απριλίου 1825 άρχισε η Β' πολιορκία της πόλης από τον 
Κιουταχή με 30.000 άνδρες. Μέσα στο Μεσολόγγι βρίσκονταν 
περίπου 4.000 Έλληνες μαχητές. Στη θάλασσα ο στόλος του 
Μαχμούτ Πασά περιπολεί και εφοδιάζει τους Τούρκους με τρόφιμα 
και πολεμοφόδια συνεχώς. Τον Ιούνιο ο Κιουταχής διατάζει γενική 
έφοδο η οποία αντικρούεται με πάθος. Βλέποντας την ηρωική 
αντίσταση ο Κιουταχής επιχειρεί διαπραγματεύσεις για να πετύχει 
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συνθήκη, κάτι που οι Έλληνες  αρνούνται. Επί 8 μήνες ο Κιουταχής 
αδυνατεί να εκπορθήσει την πόλη και αναγκάζεται να αποδεχτεί τη 
στρατιωτική συνδρομή του Αιγύπτιου πασά Ιμπραήμ. 
   Στις 26 Δεκεμβρίου του 1825 η στρατιά του Ιμπραήμ με 15.000 
άνδρες στρατοπεδεύει μπροστά στο τείχος του Μεσολογγίου. Η 
πόλη αντέχει παρά τους συνεχείς κανονιοβολισμούς, οπότε ο 
Ιμπραήμ στέλνει ελκυστικές προτάσεις προς τους πολιορκημένους: 
 Να αποχωρήσουν  με πλήρη οπλισμό, ενώ εγγυάται τη ζωή των 
μαχητών και των οικογενειών τους. 
Η απάντηση της πολιορκημένης πόλης γράφει και την πρώτη 
πράξη της Θυσίας: 
  « Τα κλειδιά  της πόλης μας  βρίσκονται στις μπούκες των 
κανονιών μας» 
   Μετά από σκληρές μάχες καταλήφθηκαν από τους Τούρκους τα 
οχυρά νησάκια, Βασιλάδι και Ντολμάς. Ο αποκλεισμός έγινε πλέον 
ασφυκτικός. Η πείνα θερίζει και τα πολεμοφόδια είναι ελάχιστα. Οι 
εκκλήσεις για βοήθεια προς την Κεντρική Διοίκηση μένουν χωρίς 
ανταπόκριση. Παρ'όλα αυτά στις 25 Μαρτίου 1826 ο εχθρός 
υφίσταται την ταπεινωτική ήττα στο νησάκι της Κλείσοβας, όπου 
αφήνει 3.000 νεκρούς. Ο Μιαούλης μετά από την απoτυχημένη 
προσπάθεια του να διασπάσει το θαλάσσιο αποκλεισμό της πόλης 
και να ανεφοδιάσει το Μεσολόγγι γράφει στη Διοίκηση: 
"...λογαριάσατε σαν χαμένο το Μεσολόγγι, επειδή δεν έχομεν τον 
τρόπον να εμβάσωμεν καν προς ώραν ολίγην τροφήν". 

Η Ηρωική έξοδος 
  Έτσι στο προαύλιο της εκκλησίας της Αγίας Παρασκευής 
συγκλήθηκε το "Συμβούλιο του Θανάτου" και αποφασίστηκε η 
ηρωική Έξοδος της Φρουράς, το βράδυ του Λαζάρου, 
ξημερώνοντας Βαΐων στις 10 Απριλίου 1826. Η φρουρά και όσοι 
μπορούσαν από τους αμάχους σε τρεις φάλαγγες, θα 
κατευθύνονταν προς το μοναστήρι του Αγίου Συμεών. Από τα τρία 
σώματα που σχηματίστηκαν  τα δύο αποτελούνταν από τους 
ενόπλους με επικεφαλής τους Νότη Μπότσαρη και Δημήτρη 
Μακρή, ενώ στο τρίτο σώμα θα βρίσκονταν οι φαμελίτες μαχητές 
με τις οικογένειές τους. 
 Το σχέδιο τους ωστόσο έγινε γνωστό στον Ιμπραήμ. Τα δύο 
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σώματα των ενόπλων κατάφεραν πολεμώντας να ανοίξουν 
διαδρόμους μέσω των εχθρικών σωμάτων. Στο τρίτο σώμα όμως 
κατά τη στιγμή της εξόδου επικράτησε πανικός . Οι περισσότεροι 
γύρισαν πίσω στην πόλη και χάθηκαν μαζί της. Οι ανήμποροι που 
είχαν οχυρωθεί με τον δημογέροντα Χρήστο Καψάλη, έβαλαν 
φωτιά και ανατίναξαν την πυριτιδαποθήκη. Ο δεσπότης Ιωσήφ 
Ρωγών μετά από σκληρή αντίσταση επί δύο μερόνυχτα στον 
ανεμόμυλο, έβαλε φωτιά στο τελευταίο βαρέλι με τα πολεμοφόδια 
ολοκληρώνοντας περίλαμπρα στις 12 Απριλίου του 1826, το Έπος 
της Εξόδου. 
    Από τους 3.600 μόνο 1.300 μαχητές κατάφεραν να φτάσουν 
αρχικά στην Άμφισσα και στη συνέχεια στο Ναύπλιο , όπου έτυχαν 
υποδοχής ηρώων. Από τους 7.000 αμάχους σώθηκαν μόνο 300. Οι 
υπόλοιποι σφαγιάστηκαν η αιχμαλωτίστηκαν και οδηγήθηκαν στα 
σκλαβοπάζαρα. Αλλά και οι απώλειες των Τούρκων υπήρξαν 
συντριπτικές. 20.000 Τούρκοι και 8.000 Αιγύπτιοι χάθηκαν στην 
διάρκεια της πολιορκίας. 
    Η Θυσία του Μεσολογγίου, που επί 12 ολόκληρους μήνες 
αντιστάθηκε ηρωικά, προώθησε το ελληνικό ζήτημα, όσο καμία 
άλλη ελληνική νίκη. Πλημμύρισε με αισθήματα θαυμασμού και 
δέους τους Ευρωπαίους, που ξεσηκώθηκαν σε μια αληθινή 
σταυροφορία για την απελευθέρωση του ελληνικού έθνους. Η 
μεταστροφή της Ευρωπαϊκής πολιτικής στο Ελληνικό Ζήτημα 
αποτυπώνεται στην απάντηση του Μέτερνιχ στην έκκληση της 
Πύλης για συνδρομή: 
  "... δυστυχώς μεσολάβησε το Μεσολόγγι".  

5.Σύσταση  δήμου Μεσολογγίου 
   Το 1835 γίνεται η σύσταση του δήμου Μεσλογγίου. 
 
6.Μεσολόγγι: Πόλη των ποιητών και των πέντε 
πρωθυπουργών 
   Το Μεσολόγγι δεν είναι μόνο πρωταγωνιστής της Ελληνικής 
επανάστασης  αλλά και πηγή πνευματικών και πολιτικών 
φυσιογνωμιών. Σε διάστημα μικρότερο απο έναν αιώνα έδωσε στη 
χώρα πέντε μεγάλους πρωθυπουργούς. Ο ιστορικός και πρώτος 
πρωθυπουργός της ελεύθερης Ελλάδας Σπυρίδων Τρικούπης, ο 
γιός του σωματάρχη της φρουράς Μεσολογγίου Μήτρου 
Δεληγιώργη Επαμεινώνδας και οι νομομαθείς και ανώτατοι 
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δικαστικοί λειτουργοί αδελφοί Ζηνόβιος και Δημήτριος Βάλβης με 
αφοσίωση στο καθήκον κατόρθωσαν, μέσα σε μια εποχή γεμάτη 
αντιξοότητες, να θέσουν τα θεμέλια για τη δημιουργία του 
Ελληνικού Κράτους.  
   Το Μεσολόγγι εξέθρεψε πολλούς λογοτέχνες οι οποίοι 
επηρεασμένοι απο τον τόπο καταγωγής τους, συνέβαλαν στη 
διαμόρφωση της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας. Οι 
αντιπροσωπευτικότεροι απο αυτούς είναι ο Κωστής Παλαμάς , ο 
Μίλτος Μαλακάσης , ο Γεώργιος Δροσίνης, ο Αντώνης 
Τραυλαντώνης και ο Μίμης Λιμπεράκης. 
 
7.Μεσολόγγι: Ένα απέραντο Μουσείο 
 
Πύλη της εξόδου 
   Το τείχος του Μεσολογγίου ήταν πολυγωνικό και είχε μήκος 
2km.Το είχε σχεδιάσει και είχε επιβλέψει την κατασκευή του και τις 
διαρκείς επισκευές του ο μηχανικός Μιχαήλ  Κοκκίνης , που 
σκοτώθηκε από τους πρώτους την νύχτα της εξόδου. Εκτεινόταν 
σε όλο το μήκος της βόρειας πλευράς της πόλης, της μόνης που 
την ένωνε με τη στεριά. Έτσι το νερό της θάλασσας που έμπαινε 
στη βαθειά τάφρο που είχαν σκάψει απ’ έξω απομόνωνε την πόλη 
σαν να ήταν νησί. 
   
Ο Κήπος των Ηρώων 
   Με την έξοδο, το τείχος έπαθε μεγάλες ζημιές. Μέρος του 
ξαναχτίστηκε το 1838 επί Όθωνος. Η σημερινή πύλη, που για 
πολλά χρόνια έκλεινε τη νύχτα, είναι στη θέση της παλιάς πύλης 
εισόδου του φρουρίου. Ο χώρος του <<Κήπου των Ηρώων>> στο 
Μεσολόγγι εκτάσεως 14 περίπου τετραγωνικών στρεμμάτων , 
αποτέλεσε κατά τη διάρκεια του αγώνα για την ανεξαρτησία τον 
τόπο που αγωνίστηκαν, μαρτύρησαν και θάφτηκαν οι μαχητές της 
φρουράς της Ιεράς πόλης. Βρίσκεται στη βόρεια πλευρά της 
χερσονήσου του Μεσολογγίου και η σημερινή περιτείχισή του 
ταυτίζεται σχεδόν με την οχύρωση της πόλης ,την εποχή των 
πολιορκιών και της Εξόδου. Στα χώματα του ενταφιάστηκαν 
χιλιάδες Έλληνες και φιλέλληνες που έπεσαν μαχόμενοι <<για του 
Χριστού την πίστη την αγία και την ελευθερία>>. 
 
Η ντάπια του Φραγκλίνου 
   Όταν ο Κοκκίνης έκανε το σχεδίασμα του τείχους έδωσε και  
ονομασίες στους προμαχώνες πχ. του Μάρκου Μπότσαρη  ή του 
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Ρήγα Φερραίου ή η μεγάλη ντάπια του Φραγκλίνου ή Τερίμπιλε 
κλπ.  
   Απ’ αυτούς σώζεται σήμερα, σε απόσταση λίγων μέτρων δυτικά 
από τον Κήπο των Ηρώων, ο τελευταίος αυτός προμαχώνας που οι 
ντόπιοι λένε <<κανόνι>>. 
   Η Τερίμπιλε έγινε ονομαστή για τη γενναία της αντίσταση. 
Λεγόταν και <<πλατεία της νίκης>>. 
 
Μνημείο Μπάυρον 
   Δίπλα από το αρχοντικό του Χρήστου Καψάλη στον επάνω 
όροφο ενός διόροφου σπιτιού, επίσης Καψαλέικου, φιλοξενήθηκε 
κατά την ολιγόμηνη παραμονή του στο Μεσολόγγι ο λόρδος 
Μπάυρον και η ακολουθία του. Με την ανατίναξη του Καψάλη το 
βράδυ της εξόδου το σπίτι καταστράφηκε και στη θέση του κατά 
την επέτειο των εκατό χρόνων από το θάνατο του Μπάυρον (19 
Απριλίου 1924), το πανεπιστήμιο Αθηνών ανήγειρε αναμνηστική 
στήλη, έργο του Αντωνίου Σώχου. 
 
Μουσείο Τρικούπη 
   Πρόκειται για ένα από τα πιο παλαιά κτήρια της πόλης που ανήκε 
στην οικογένεια Τρικούπη. Κτίστηκε το 1730, αλλά εξαιτίας των 
καταστροφών που υπέστη κατά την περίοδο της εξόδου, 
ανακατασκευάστηκε το 1850. Σ’ αυτό γεννήθηκε το 1771 και έζησε 
ο πρώτος πρωθυπουργός του ανεξάρτητου ελληνικού κράτους 
Σπυρίδων Τρικούπης αλλά και ο άλλος πρωθυπουργός, ο  γιος του, 
Χαρίλαος Τρικούπης. 
Το 1993 με πρωτοβουλία του δήμου ανακαινίστηκε και έκτοτε 
λειτουργεί ως μουσείο. Περιλαμβάνει έπιπλα αντικείμενα, 
φωτογραφίες, αναμνηστικά, μετάλλια και βιβλία της μεγάλης και 
ιστορικής οικογένειας των Τρικούπηδων. 
 
Κέντρο Λόγου και Τέχνης 
   Πάνω στον κεντρικό πεζόδρομο του ιστορικού κέντρου του 
Μεσολογγίου δεσπόζει ένα από τα ελάχιστα σωζόμενα 
προεπαναστατικά κτήρια της Ιεράς Πόλης. Πρόκειται για ένα 
κτίσμα του 18ου αιώνα στο οποίο γεννήθηκε και έζησε ο αρχηγός 
της φρουράς της Εξόδου Αθανάσιος Ραζηκότσικας. Το κτήριο αυτό 
που ήταν έτοιμο να καταρρεύσει, το 1998 το αγόρασε ο δικηγόρος 
Νίκος Κορδόσης και αφού το αποκατέστησε στην αρχική του 
μορφή ίδρυσε την <<ΔΙΕΞΟΔΟ>>, το πολυδύναμο μουσείο-
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πινακοθήκη, που ταυτόχρονα λειτουργεί και ως κέντρο Λόγου και 
Τέχνης. 
 
 Μουσείο Ιστορίας και Τέχνης Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου 

   Νεοκλασικό κτήριο που χτίστηκε το 1932 επί δημαρχίας 
Χρήστου Ευαγγελάτου. Βρίσκεται στην κεντρική πλατεία Μάρκου 
Μπότσαρη. Στην είσοδο του Μουσείου βρίσκονται οι προτομές 
του Χαριλάου Τρικούπη και του Επαμεινώνδα Δεληγιώργη, δύο 
από τους πέντε Μεσολογγίτες πρωθυπουργούς. 
   Εδώ συναντάμε μία πλούσια συλλογή ιστορικών ντοκουμέντων 
και πολλούς σπάνιους πίνακες Ελλήνων και ξένων ζωγράφων, που 
είναι εμπνευσμένα από τον Αγώνα του Μεσολογγίου. Αξίζει να 
προσέξετε ιδιαίτερα τους πίνακες: “Η Μεσολογγίτισσα” του 
Ντελασάνκ (1828), “Η Έξοδος” πίνακας Θ. Βρυζάκη, αντίγραφο 
Γιάννη Κασόλα, “Ο Επίσκοπος Ρωγών κοινωνάει τους πολεμιστές” 
έργο του Ντε Σεζέρ, αντίγραφο του Γ. Κασόλα, “Η ανατίναξη του 
Καψάλη” πίνακας του Θ.Βρυζάκη, “Η Ελευθερία μέσα από τα 
ερείπια του Μεσολογγίου” φωτοαντίγραφο του Ντελακρουά που 
βρίσκεται στο Μουσείο του Μπορντώ. 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ- ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 
    Ο  υγρότοπος λοιπόν του Μεσολογγίου  μετά από όσα 
καταγράψαμε  πιο πάνω,  συμπεραίνουμε  ότι έχει υποβαθμιστεί 
και  κινδυνεύει από όλο  και μεγαλύτερη  υποβάθμιση  . 
   Επιβάλλεται, λοιπόν, ο καθένας  μας  να  αναλογιστεί  τις 
ευθύνες του  και να πράξει ανάλογα, αναπτύσσοντας  έντονη  
οικολογική συνείδηση . Επίσης, η κεντρική  εξουσία  οι τοπικές  
αρχές και οι αρμόδια  φορείς της  τοπικής κοινωνίας πρέπει  να 
προστατέψουν την Λιμνοθάλασσα από τους  κερδοσκόπους , τους 
αδιάφορους και τους ασυνειδήτους .Ας  προστατέψουν  λοιπόν τη 
λιμνοθάλασσα  φροντίζοντας  να τηρείται η συνθήκη  
<< Ραμσάρ>> και το δίκτυο <<Nature 2000>>.  

   Πρέπει επομένως  όλοι να  συνειδητοποιήσουμε , ότι  ανάπτυξη 
για την περιοχή μας,  είναι  η επιστημονική  ιχθυοπαραγωγή και η 
ήπια καλλιέργεια .  
   Τέλος, εμείς οι νέοι πρέπει να αναπτύξουμε πρωτοποριακό ρόλο 
στο να συνειδητοποιήσουν  άμεσα οι πολίτες ότι η λιμνοθάλασσα  
δημιούργησε, έθρεψε , δόξασε το Μεσολόγγι και ότι το μέλλον του 
είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με αυτή.  
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ 
    Σαν καταλληλότερο επίλογο αυτής της εργασίας αποφασίσαμε 
να βάλουμε το ποίημα του κ. Παλαμά ‘’Μια πίκρα’’(Καημοί της 
Λιμνοθάλασσας), γιατί και μόνο μέσα απο αυτό, μπορούμε να 
συνειδητοποιήσουμε οτι η Λιμνοθάλασσα είναι για ολους μας, το 
ίδιο πολύτιμη όσο και για το μεγάλο μας ποιητή, που του 
ενέπνευσε αυτή τη λυρικότητα . 
Απολαύστε το :  
Τα πρώτα μου τα χρόνια τ΄αξέχαστα τα ΄ζησα  
κοντά στ΄ ακρογιάλι  
στη θάλασσα εκεί τη ρηχή, και την ήρεμη  
στη θάλασσα εκεί την πλατιά, τη μεγάλη  
 
Και κάθε φορά που μπροστά μου η πρωτάνθιστη ζωούλα προβάλλη  
και βλέπω τα ονείρατα κι ακούω  τα μιλήματα  
των πρώτο μου χρόνω κοντά στ΄ακρογιάλι, 
στενάζεις, καρδούλα μου το ίδιο αναστέναγμα  
Να ζούσα και πάλι  
στη θάλασσα εκεί τη ρηχή και την ήρεμη  
στη θάλασσα εκεί την πλατιά, τη μεγάλη  
 
Μια μένα μου είν΄η μοίρα μου, μια μενα είν΄η χάρη μου  
δε γνώρισα κι άλλη 
μια θάλασσα μέσα μου σα λίμνη γλυκόστρωτη 
και σαν ωκιανός ανοιχτή και μεγάλη  
 
Και να! μες’ τον ύπνο μου την έφερε τ’ όνειρο  
κοντά μου και πάλι 
τη θάλασσα εκεί τη ρηχή και την ήμερη 
τη θάλασσα εκεί την πλατιά, την μεγάλη. 
Κ’ εμε, τρισαλιμονο! μια πίκρα με πίκρανε, 
μια πίκρα μεγάλη, 
και δε μου τη γλύκαινες, πανώρια ξαγνάντεμα 
της πρώτης λαχτάρας μου, καλό μου ακρογιάλι! 
 
Ποια τάχα φουρτούνα  φουρτούνιαζε μέσα μου 
και ποια ανεμοζάλη, 
που δ’ μου την κοίμιζες και δεν την ανάπαυες, 
πανώριο ξαγνάντεμα, κοντά στ’ ακρογιάλι, 
 
Μια πίκρα είναι αμίλητη, μια πίκρα είναι αξήγητη,  
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μια πίκρα μεγάλη, 
η πίκρα που ειν’ άσβεστη και μεσ’ στον παράδεισο 
των πρώτο μας χρόνο κοντά στ’ ακρογιάλι. 
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                                                            Φωτογραφίες 
 
                         Α’ μέρος: Λιμνοθάλασσα: Πηγή Ζωής 
                                  Η λιμνοθάλασσα κινδυνεύει! 

      
 

 
 
Η  λιμνοθάλασσα εμπνέει  
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Η ομορφιά της φύσης 
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Μικρές  λιχουδιές   των  ψαράδων.          

 
Πελάδες       
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                            Β’ μέρος: Λιμνοθάλασσα: Πηγή έμπνευσης  
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ΒΙΒΛΙΑ – ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ – ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ 
 
 
1.  Αλεξανδροπούλου Σπυριδούλα ,(2000) « 

Αιτωλοακαρνανικά Μελετήματα » Αθήνα  
2.  Αλεξανδροπούλου Σπυριδούλα ,(1993) « Νοτία 

Αιτωλία και το οδικό δίκτυο » Αθήνα 
3. Γιακουμής Γ. (1976) ,Μεσολόγγι   
4. Διέξοδος  : Κέντρο  Λογού και Τέχνης :α) Μεσολόγγι 
                                                                       β) Επισκεφτείτε 
το Μεσολόγγι   
5. Εθνική Τράπεζα Ελλάδας « Μεσολόγγι » (1976) Αθήνα .  
6. Εκπαiδευτικό Υλικό Πανεπιστημίου Πατρών « Υγρότοποι , ας 
τους γνωρίσουμε ». 
7. Ευαγγελάτος Χρήστος , (1959) Ιστορία του Μεσολογγίου  
8. Ζαβιτσανάκη Έλενα, (2011) (Αρχαιότητες της περιοχής 
Μεσολογγίου) Μεσολόγγι,    Βυρωνική Εταιρεία Μεσολογγίου. 
9. Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Ι. Π. Μεσολογγίου : 

α) Γιαννακογιώργου  Όλγα (2009) Λιμνοθάλασσα Μεσολογγίου 
Μεσολόγγι , 

   Εκδόσεις Κασαβέτης  
10. Κοκοσούλας ,Γ. «Μεσολόγγι 1830-1990» Μεσολόγγι  
11.Λύρος Αθανάσιος ,(1981) Δυνατότητες ιχθυολογικής 

αξιοποίησης Λιμνοθάλασσας    Μεσολογγίου – Αιτωλικού  
Μεσολογγίου  

12.  Μαλακάση Μ. ,(1946) Τα Μεσολογγίτικα . “Τα Νέα Βιβλία ”:  
Αθήνα        13.Μαρκόπουλος Θ  Η Πολιτεία και η λιμνοθάλασσα . 
14. Μουσείο Γουλανδρή φυσικής ιστορίας , Ελληνικό κέντρο 

βιότοπων – υγροτόπων :       « Ελληνικοί υγρότοποι » , (1996)  
15. Παλαμάς  Κωστής Οι καυμο της Λιμνοθάλασσας  
16. Παπαθέου Χρήστου (1959) Δόξα και ζωή στη στη λίμνη του 
Μεσολογγίου  
17. Στασινοπούλος , Α. (1926) «Το Μεσολόγγι» Αθήνα  
18. Στασινόπουλος  Α. ,(1925)– Το Μεσολόγγι , ΄ Η Λιμνοθάλασσα 

. Αθήνα .  
19. ΥΠΕΧΩΔΕ «Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη Συμπλέγματος 

Υγροτόπων Μεσολογγίου – Αιτωλικού» (1999) 
20. Φιλιππόπουλος Ν. «Το Μεσολόγγι στο διάβα του χρόνου»  
21. Φιλιππόπουλος Ν. (1986)  «Το Μεσολόγγι και ο ζωτικός του 

χώρος δια μέσου των      αιώνων  “Μεσολογγίτικα Χρονικά ” ,.  
22. Αθανάσιος Χατζηκακίδης  (1953), Εποχιακά υδρολογικαί 
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έρευναι εις τας λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου και Αιτωλικού . 
Ανάτυπον εκ των Πρακτικών του Ελληνικού Υδροβιολογικού 
Ινστιτούτου Ακαδημίας Αθηνών  . 
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