
ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ - ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ
Διαδρομή στο χρόνο, στο χώρο, στο λόγο, στις τέχνες

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΕΧΩΔΕ

ΛΙΜ
Ν

ΟΘΑΛΑΣΣΑ Μ
ΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ - ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ

Διαδρομή στο χρόνο, στο χώρο, στο λόγο, στις τέχνες

ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

ISBN: 978–960–89724–1–4

Ο Φορέας Διαχείρισης της 
Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου,
είναι Ν.Π.Ι.Δ. και ανήκει στο
ΥΠΕΧΩΔΕ.

Αντικείμενο του Φορέα Διαχεί-
ρισης της Λιμνοθάλασσας Μεσο-
λογγίου είναι η προστασία, δια-
χείριση και ανάδειξη της φύσης
και του τοπίου, ως φυσική κλη-
ρονομιά και πολύτιμου εθνικού
φυσικού πόρου της προστατευό-
μενης περιοχής, που έχει την
ονομασία Εθνικό Πάρκο Λιμνο-
θαλασσών Μεσολογγίου-Αιτωλι-
κού, κάτω ρου και εκβολών πο-
ταμών Αχελώου και Εύηνου και
νήσων Εχινάδων (ΦΕΚ  477/31
Μαΐου  2006)

ΥΠΕΧΩΔΕ



ΛΕΥΚΩΜΑ_2015_23x22  12/1/15  9:11 π.μ.  Page 2



ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑ
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ - ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ

ΛΕΥΚΩΜΑ_2015_23x22  12/1/15  9:11 π.μ.  Page 3



ΛΕΥΚΩΜΑ_2015_23x22  12/1/15  9:11 π.μ.  Page 4



ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑ
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ - ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ

ΛΕΥΚΩΜΑ_2015_23x22  12/1/15  9:11 π.μ.  Page 5



|

ΛΕΥΚΩΜΑ_2015_23x22  12/1/15  9:11 π.μ.  Page 6



ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΕΧΩΔΕ

ΛΕΥΚΩΜΑ_2015_23x22  12/1/15  9:11 π.μ.  Page 7



8

Το κτίριο όπου στεγάζεται ο Φορέας Διαχείρισης στο Αιτωλικό

ΛΕΥΚΩΜΑ_2015_23x22  12/1/15  9:11 π.μ.  Page 8



9

Ι. Καλαβρουζιώτης, 
Επικ. καθηγητής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, 
Πρόεδρος του Φορέα Διαχείρισης 
Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου ................................................................................................................ 10

Φώτης Περγαντής,
Βιολόγος, Οικολόγος M.Sc ..................................................................................................................... 13

Αναστασία Ρούσση, 
Γεωλόγος .................................................................................................................................................................. 69

Αναστασία Ρούσση, 
Γεωλόγος .................................................................................................................................................................. 111

Αθανάσιος Παλιούρας, 
Ομ. καθηγητής Βυζαντινής 
Αρχαιολογίας Πανεπιστημίου Ιωαννίνων ............................................................................... 117

Χρυσούλα Σπυρέλη 
Δρ. Νεοελληνικής Φιλολογίας ........................................................................................................ 145

Κωνσταντίνα Μπάδα, 
καθηγήτρια Λαογραφίας Πανεπιστημίου Ιωαννίνων ................................................ 159

Αθανάσιος Λύρος, 
Γεωπόνος ............................................................................................................................................................... 205

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Ο ΦΥΣΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Η ΑΛΙΕΙΑ ΣΤΗ ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑ 
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ - ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ

ΑΛΥΚΕΣ

ΜΝΗΜΕΙΑ ΕΥΛΑΒΕΙΑΣ ΟΛΟΓΥΡΑ
ΣΤΙΣ ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΕΣ

Η ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑ 
(ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ - ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ) 

ΣΤΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

ΑΝΙΧΝΕΥΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ 
ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΤΩΝ ΨΑΡΑΔΩΝ 

ΣΤΗ ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑ 
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ - ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ

ΟΙΚΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ - ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ 
ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΑΣ

ΛΕΥΚΩΜΑ_2015_23x22  12/1/15  9:11 π.μ.  Page 9



Με τη βαθειά πεποίθηση ότι, η προστασία και διαχείριση του περιβάλλοντος

και ειδικότερα του υγροτοπικού μας συστήματος δεν είναι μόνον το αποτέ-

λεσμα μιας συγκεκριμένης μεθοδολογίας, είναι πάνω απ’ όλα γνώση, ιστο-

ρική μνήμη, παιδεία, πολιτισμός ο Φορέας Διαχείρισης Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου

προχώρησε στην εκπόνηση του παρόντος λευκώματος 

Σκοπός μας ήταν να συμπυκνωθούν σε κείμενο, και συγχρόνως να αποδοθούν με την

απαράμιλλη γλώσσα του φωτογραφικού υλικού, τα ιδιαίτερα εκείνα στοιχεία της πε-

ριοχής, που αποτελούν σταυροδρόμι της μνήμης και του παρόντος. Προσπαθήσαμε να

συνθέσουμε στοιχεία από τη μυθολογία μέχρι τους νεότερους ιστορικούς χρόνους και

τη σύγχρονη εποχή και με τον τρόπο αυτό να συμβάλουμε κατά το δυνατό στο να κατα-

στεί ο αναγνώστης περιηγητής και κοινωνός ενός ξεχωριστού περιβάλλοντος. Ο στόχος

αυτός προσδίδει στην προσπάθειά μας μια ιδιαίτερη βαρύτητα και ευθύνη στην επιλογή

της βέλτιστης παρουσίασης της έκδοσής μας. Για το λόγο αυτό, προχωρήσαμε στην πα-

ραγωγή πρωτότυπου υλικού αεροφωτογράφησης, ως δυναμικού εργαλείου για την πα-

ρουσίαση μιας ξεχωριστής περιοχής, όπου συνδυάζεται η αρμονική διαδοχή των

οικοτόπων από τη θαλάσσια έως την ορεινή ζώνη με τη διαρκή ανθρώπινη παρουσία

από την αρχαιότητα έως τη σύγχρονη εποχή. 

Το ιστορικό – λαογραφικό – πολιτισμικό – φωτογραφικό Λεύκωμα του Εθνικού μας Πάρ-

κου «Λιμνοθαλασσών Μεσολογγίου – Αιτωλικού, κάτω ρου και εκβολών ποταμών Αχε-

λώου και Ευήνου και νήσων Εχινάδων» αποτελεί μια διεπιστημονική προσπάθεια και

προσέγγιση. 

Από θεματολογική άποψη, το Λεύκωμα παρουσιάζει το μεγαλύτερο λιμνοθαλάσσιο σύ-

στημα της Ελλάδας, με έκταση 150.000 στρεμμάτων αποτελούμενο σήμερα από 6 λιμνο-

θάλασσες, τα ποτάμια και παράκτια οικοσυστήματα, τους βάλτους, τις αλυκοποιημένες

εκτάσεις, τα τοπία, τα δύο δασικά οικοσυστήματα της περιοχής του Αρακύνθου και του

Φράξου «Διατηρητέο Μνημείο της Φύσης», τα ιστορικά μνημεία, τους αρχαιολογικούς

χώρους.

Σημαντική θέση στο Λέυκωμα έχουν οι κάτοικοι της περιοχής και ιδιαίτερα οι αλιείς,

που με τα παραδοσιακά τους σκάφη, εργαλεία και αλιευτικές τέχνες (γαΐτες, σταφνο-

κάρια, διβάρια κ.ά.) αποτέλεσαν το ζωντανό κύτταρο της Λιμνοθάλασσας που διαχρο-

νικά στήριξε την τοπική κοινωνία αλλά και γενικότερα την οικονομία της περιοχής.
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Στην έκδοση αυτή είναι υποχρέωσή μας να ευχαριστήσουμε θερμά την συντακτική επι-
στημονική ομάδα, που είχε την όλη επιμέλεια σύνταξης και παρουσίασης.

Τον Δρ Αθανάσιο Παλιούρα, Ομότιμο Καθηγητή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, για την
όλη επιμέλεια της Έκδοσης.

Την Δρ Κωνσταντίνα Μπάδα, Καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, για την επιμέ-
λεια κειμένου,

Την κα Σισία Ρούση, Γεωλόγο, για την επιμέλεια κειμένων και την σημαντική βοήθειά
της στην επιμέλεια έκδοσης.

Τον κ. Φώτη Περγαντή , Περιβαλλοντολόγο (MSc) για την επιμέλεια κειμένου αλλά και
για την αμέριστη βοηθειά του στην αεροφωτογράφιση της περιοχής.

Το μέλος του Δ.Σ. του Φ.Δ./Λ.Μ. κ. Αθανάσιο Λύρο, Γεωπόνο για την επιμέλεια κειμέ-
νου.

Την κα Τσαντοπούλου Ολγα, Περιβαλλοντολλόγο (MSc) για την συνεισφορά της στην επι-
μέλεια της έκδοσης .

Τέλος ευχαριστούμε τον κ. Γιώργο Πρεβεζάνο, που με την ιδιότητα του Προέδρου της
Αερολέσχης Μεσολογγίου, βοήθησε τα μέγιστα στην αεροφωτογράφηση της περιοχής.
Ευχαριστίες εκφράζονται επίσης προς την Διαχειριστική Αρχή του ΕΠΠΕΡ, ΥΠΕΧΩΔΕ
για την έκδοση του Λευκώματος καθώς επίσης την Εθνική Τράπεζα, τον ΟΠΑΠ, την
COSMOTE και ΤΙΤΑΝ Α.Ε. 

Αφήνοντας τον αναγνώστη να περιπλανηθεί μέσα από τις σελίδες του Λευκώματος στο
Εθνικό μας πάρκο, προσβλέπουμε στην θετική κρίση της όλης μας προσπάθειας.

Φεβρουάριος 2009
Για το Δ.Σ. του Φ.Δ. /Λ.Μ.

Ο Πρόεδρος
Ιωάννης Κ. Καλαβρουζιώτης 

Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
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Ο Φυσικός Χώρος
Φ. Περγαντής

Επί χιλιετίες οι υγροί δυτικοί άνεμοι προκαλούσαν έντονες βροχοπτώσεις στα υψίπεδα
της Κεντρικής Στερεάς και Ηπείρου. Εκεί είχε εξελιχθεί και διαμορφωθεί μια έντονη
ορεογραφία και μαζί της και μία εκτενέστατη λεκάνη απορροής προς το μέρος της Δυ-
τικής Ελλάδας. Η λεκάνη αυτή μάζευε τους τεράστιους όγκους των υδάτων και τους
οδηγούσε σε ένα ενιαίο κορμό ροής, σε έναν πολύ μεγάλο ποταμό, τόσο σε μήκος όσο
και σε παροχή. Αυτό τον ποταμό οι πρόγονοί μας λάτρεψαν σαν θεό και τον ονόμασαν
Αχελώο. Στα νοτιότερα ορεινά, προς τη Ναυπακτία, δημιουργήθηκε μία ακόμη λεκάνη
απορροής, μικρότερη μεν αλλά γέννησε έναν ακόμη αξιόλογο ποταμό, τον Εύηνο, ή «Φί-
δαρι» κατά τους νεότερους. Το όλο ανάγλυφο που δημιουργήθηκε τελικά, οδήγησε τα
δύο ποτάμια να χύσουν τα νερά τους αρκετά κοντά το ένα στο άλλο στη θάλασσα του Ιο-
νίου, στις ακτές της γης των Αιτωλών. Οι δύο υδάτινοι «γίγαντες» μετέφεραν εκεί και
μεγάλους όγκους ιζημάτων που ξεπλένονταν από την ενδοχώρα και έτσι δημιούργησαν
πεδινές χερσονήσους με εύφορους κάμπους αλλά και μία τεράστια ενδιάμεση υγροτο-
πική απλωσιά από λίμνες, λιμνοθάλασσες και βαλτοτόπια. Διαπερνώντας ή παρακάμ-
πτοντας το ορεινό τόξο του Αράκυνθου, έχτισαν εκατέρωθεν και μεταξύ των εκβολών
τους μια «terra nova», ένα συνεχές υγροτοπικό σύμπλεγμα με μία μεγάλη ενδιάμεση λι-
μνοθάλασσα, αυτή που όλοι γνωρίζουμε ως Λιμνοθάλασσα Μεσολογγίου – Αιτωλικού. 

Το μέτωπο αυτών των δελταϊκών σχηματισμών εκτείνεται σε ένα μήκος ακτών περί τα
70 χιλιόμετρα. Ανατολικά οριοθετούνται τρόπο τινά από τον επιβλητικό όγκο της Βαρά-
σοβας ενώ δυτικά από τις απολήξεις των λοφοσειρών της Παλαιομάνινας με τα εκτενή
βελανιδοδάση. Αυτή η λοφώδης και ορεινή «περιβάλλουσα» αποτελεί ένα σημαντικό
χαρακτηριστικό αυτού του εκβολικού οικοσυστήματος που συμπληρώνεται και ολο-
κληρώνεται με την ύπαρξη ενός αξιόλογου πλήθους μικρών και μεγάλων λόφων και νη-
σίδων, διάσπαρτων τόσο προς τον προσκείμενο πεδινό χερσαίο χώρο όσο και προς τον
θαλάσσιο («Εχινάδες νήσοι»). Αυτό το χαρακτηριστικό προσδίδει ιδιαίτερη αισθητική
και οικολογική αξία στο όλο οικοσύστημα και αποτελεί μια σπάνια περίπτωση μεταξύ
των δεκάδων παράκτιων υγροτόπων της Μεσογείου.

14
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Ολόκληρη αυτή η προσχωσιγενής έκταση απλώνεται σε περίπου 450.000 στρέμματα,
από τα οποία περίπου τα μισά συνιστούν υγροτοπικές διαμορφώσεις, δηλαδή λιμνοθά-
λασσες, αλμυρόβαλτους, καλαμώνες, λασποτόπια και αμμοσύρσεις. Το κλίμα είναι πολύ
ήπιο καθώς οι βοριάδες ανακόπτονται από την ορεινή ζώνη αλλά και η πεδινή περιοχή
εισδύει τρόπο τινά μέσα στο θαλάσσιο χώρο ώστε να μετριάζεται ο Χειμώνας και να
είναι δροσερότερο το Καλοκαίρι. 

Η γη ήταν πάντα εύφορη και τα ρηχά νερά πολύ παραγωγικά με άριστης ποιότητας αλι-
εύματα. Άφθονα κι ανεξάντλητα βοσκοτόπια συντηρούσαν χιλιάδες αιγοπρόβατα, βόδια
και βουβάλια. Απ το Νοτιά το Ιόνιο έδινε πρόσφορους πλόες και προσβάσεις από την
περιοχή προς όλα τα αναπτυγμένα αστικά κέντρα και εμπορικά λιμάνια κάθε εποχής.
Αυτός λοιπόν ο πλούσιος σε βιοτικούς πόρους τόπος, ευρισκόμενος παράλληλα σε μια
στρατηγική γεωγραφικά θέση, προσήλκυσε τον άνθρωπο από αιώνες, του έδωσε κατα-
φύγιο και άφθονη τροφή και τον βοήθησε να δημιουργήσει σπουδαίες κοινωνίες και πο-
λιτισμό. Πολλοί ήσαν οι επιδρομείς που επιβουλεύτηκαν τον πλούτο του και εισέβαλαν
στην περιοχή ως κατακτητές. Όμως οι βάλτοι που περιέβαλαν τα γραφικά ψαροχώρια
και τις νεροπολιτείες που αναπτύχθηκαν σιγά – σιγά, λειτουργούσαν πάντοτε ως δυ-
σπόρθητα «φυσικά οχυρώματα». Ανέκοπταν την ορμή των επίδοξων εισβολέων και τε-
λικά βοήθησαν να γραφτεί μια λαμπρή ιστορία αντίστασης από ολιγάριθμους
υπερασπιστές, τους «Ελεύθερους Πολιορκημένους» όπως τους αποκάλεσε ο εθνικός
μας ποιητής Διονύσιος Σολωμός. Έτσι, δεν είναι τυχαίο που στις αναφορές πεζογράφων
και ιστορικών στην ένδοξη ιστορία της περιοχής, πάντα προβάλλεται και το ασυνήθιστο
και ιδιόμορφο υγροτοπικό στοιχείο της. Αλλά και έχει υμνηθεί από δεκάδες ποιητές
και ιδιαίτερα από τον Κωστή Παλαμά, γέννημα θρέμμα του τόπου, που μας χάρισε τόσα
αριστουργήματα για τη λιμνοθάλασσα και τη μεγαλειώδη γραφικότητα των καθημερινών
εικόνων που δημιουργούσε η παρουσία και ο μόχθος του μεσολογγίτη και αιτωλικιώτη
ψαρά πάνω στους υδάτινους καθρέφτες των ρηχών νερών. Χαρακτηριστικό είναι το τρί-
στιχο του ποιητή που αναφέρεται σε ιστορικές ρίζες των κατοίκων της:

Ήρθες απ’ τ΄ αγνώριστο, από πέρα. 
Από πού; Δεν ξέρεις ούτ’ εσύ.
Έφερνες τ’ άγια λείψανα μιας πίστης 
και μιας φυλής τη βούλα τη χρυσή. 

Ήρθες με μια κουρσάρικη γαλέρα 
ταμπούρι έψαχνες να βρεις και χωσιά.
Λημέριασες εδώ να μελετήσεις 
καινούρια κούρσα κι άλλα φονικά. 

17
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Τρόμος του Τούρκου και του Φράγκου,
ξάφνου στα τρώει ο καημός 
τα φύλλα της καρδιάς. 
Κουρσάρος. 
κι ερωτεύτηκες τη λίμνη την ήμερη 
και γίνεσαι ψαράς. 

Όλες αυτές οι αξίες και ειδικότερα το χαρισματικό περιβάλλον με τις ανυπέρβλητες οι-
κολογικές παρακαταθήκες του, έχουν καταξιώσει αυτό τον τόπο στο να αποτελεί στις μέρες
μας μία από τις σημαντικότερες προστατευόμενες φυσικές περιοχές της πατρίδας μας.
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Το φυσικό περιβάλλον της περιοχής θα μπορούσε να διακριθεί στο χερσαίο και στο
υδάτινο. 

Στο χερσαίο χώρο περιλαμβάνονται:

• Η ορεινή και λοφώδης ζώνη του Αράκυνθου και της Βαράσοβας που περιβάλλει τους
δελταϊκούς σχηματισμούς απ΄το Βορρά και την Ανατολή

• Τους διάσπαρτους λόφους στον πεδινό χώρο και στην υγροτοπική περιοχή

• Τις νησίδες (Εχινάδες) που εντοπίζονται στο θαλάσσιο χώρο δυτικά των εκβολών
του Αχελώου

• Μια βαθμίδα στους πρόποδες της ορεινής ζώνης που εν μέρει καλλιεργείται 

• Την πεδινή ζώνη των καλλιεργειών

Στον υδάτινο χώρο περιλαμβάνονται:

• Τα κατάντη τμήματα βραδείας ροής των δύο ποταμών, του Αχελώου και του Εύηνου

• Οι υγροτοπικές διαμορφώσεις που δημιουργούν τα δύο ποτάμια μεταξύ και εκατέ-
ρωθεν των εκβολών τους. Σ’ αυτές περιλαμβάνονται λιμνοθάλασσες, αλμυρόβαλτοι,
καλαμώνες, λασποτόπια και αμμοσύρσεις καθώς και επιμέρους ζώνες διαβάθμισης
μεταξύ τους

• Η παράκτια θαλάσσια ζώνη

Η περιγραφή χερσαίων και υδάτινων οικοσυστημάτων γίνεται πιο προσιτή και κατα-
νοητή αν προσεγγιστεί ο χώρος σύμφωνα με το διαμελισμό που παρουσιάζει η υγροτο-
πική περιοχή μαζί με τα προσκείμενα σ’ αυτή χερσαία τμήματα.

Γνωριμία με τη γεωγραφία  
της περιοχής

20

ΛΕΥΚΩΜΑ_2015_23x22  12/1/15  9:12 π.μ.  Page 20



Σύμφωνα με μια τέτοια προσέγγιση ο συνολικός χώρος θα μπορούσε να διακριθεί στις
ακόλουθες τέσσερις ενότητες:

Η πρώτη αφορά στο ανατολικό τμήμα και περιλαμβάνει τον κάτω ρού και τις εκβολές
του Εύηνου, το Μεσολόγγι με τη λιμνοθάλασσα της Κλείσοβας και με την αλυκή της
Τουρλίδας. Προς τη χέρσο την πεδιάδα του Μεσολογγίου, του Ευηνοχωρίου και του Γα-
λατά καθώς επίσης τη Βαράσοβα και τον νοτιοανατολικό Αράκυνθο.

Η δεύτερη αφορά στο κεντρικό – βόρειο τμήμα και περιλαμβάνει τη μεγάλη αλυκή της
Άσπρης με τον προσκείμενο βάλτο της Φοινικιάς, τους αλμυρόβαλτους Ντολμά, Πόρου
και Αγίου Νικολάου και τέλος το Αιτωλικό με τη λιμνοθάλασσά του. Προς τη χέρσο και
από βορειοανατολικά τις ασβεστολιθικές κλιτύες του Αράκυνθου με τα φαράγγια της
Κρεμαστής και της Κλεισούρας, από βόρεια το ύψωμα Υψηλή Παναγιά ενώ από δυτικά
το λόφο Κατσά – Κούντουρο.

περιοχή 1

περιοχή 3

περιοχή 2

περιοχή 4

περιοχή 1

περιοχή 3

περιοχή 2

περιοχή 4
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Η τρίτη αφορά στο κεντρικό – νότιο τμήμα και περιλαμβάνει την κεντρική λιμνοθάλασσα
με τις προσκείμενες από δυτικά λεκάνες της Θολής και του Παλιοπόταμου, την αμμο-
λουρίδα του Λούρου με τις ανατολικές προεκτάσεις του (νησίδες Θολή, Προκοπάνιστος,
Σχοινιάς, Κόμμα, Βασιλάδι) και την γειτονική παράκτια ζώνη του Ιονίου – Πατραϊκού.
Προς τη χέρσο τον κάμπο του Νεοχωρίου και τους λόφους Ταξιάρχη και Σκουπά. 

Η τέταρτη αφορά στο δυτικό τμήμα και περιλαμβάνει τον κατάντη ρού του Αχελώου και
τις εκβολές του, τη μικρή λιμνοθάλασσα Μπούκα – Συκιά στο ΙΧΘΥΚΑ, τον όρμο του
Διονιού, τους όρμους – λιμνοθάλασσες Πεταλά και Σκατζόχοιρου και το ρυάκι Βαλτί και
τις εκβολές του. Προς τη χέρσο και στα όρια του υγρότοπου τους λόφους Κουτσιλάρη,
Χουνοβίνα και Καλιχίτσα και προς τα ενδότερα τον κάμπο Κατοχής – Λεσινίου, μικρούς
διάσπαρτους λόφους όπως αυτόν του Τρίκαρδου και το υδρόφιλο πεδινό αποκομμένο
δάσος του Φράξου. Τέλος, προς τη θάλασσα τις νησίδες Οξιά, Πεταλά και τις υπόλοι-
πες Εχινάδες (Μάκρη, Μακροπούλα, Βρώμονας, Προβάτι κ.ά). 
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Η Κλείσοβα είναι μια ρηχή λιμνοθάλασσα, με μέσο βάθος μικρότερο του μέτρου και
έκταση περί τις 25.000 στρέμματα, που γειτνιάζει άμεσα με την πόλη του Μεσολογ-
γίου από την Ανατολή. Πριν κατασκευαστεί ο δρόμος Μεσολογγίου – Τουρλίδας δεν ξε-
χώριζε και αποτελούσε συνέχεια της κεντρικής λιμνοθάλασσας. Διαμορφώθηκε αρχικά
σε λιμνοθάλασσα από μια αμμολουρίδα που έχτισε δυτικά του ο Εύηνος και τη διαχώ-
ρισε από τον Πατραϊκό Κόλπο. Η λουρίδα αυτή φτάνει μέχρι τη θέση Τουρλίδα όπου εν-
τοπίζεται και η ομώνυμη αλυκή. Προς τη θάλασσα διαμορφώνονται πολύ ρηχές
ιλυώδεις ακτές που με την παλίρροια κατακλύζονται και αποκαλύπτονται περιοδικά
ενώ προς το εσωτερικό διαμορφώνονται αλμυρόβαλτοι. Μέχρι και πριν τη δεκαετία
του 60 περιβάλλονταν από εκτενείς αλμυρόβαλτους και από τη μεριά του Εύηνου αλλά
κατά την περίοδο των εγγειοβελτιωτικών έργων σημαντικές τέτοιες εκτάσεις αποξη-
ράνθηκαν και αποδόθηκαν στη γεωργία. Σήμερα η Κλείσοβα έχει οριοθετηθεί από
δρόμους–αναχώματα και μάλιστα ένα τμήμα της, το βορειοανατολικό, έχει αποκοπεί
από την υπόλοιπη λιμνοθάλασσα. Στο τμήμα της αυτό εισρέουν δύο χείμαρροι καθώς
επίσης και νερά που αποστραγγίζονται με αντλιοστάσια από τη γύρω γεωργική έκταση.

Ενότητα πρώτη:
Κλείσοβα, Εκβολές Ευήνου,

Τουρλίδα, Βαράσοβα, 
ΝΑ Αράκυνθος
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Γι αυτό και έχουν αναπτυχθεί εκεί αξιόλογης έκτασης καλαμιώνες, ένας τύπος βιό-
τοπου που είναι αρκετά περιορισμένος στην ευρύτερη υγροτοπική περιοχή.

Παρά τις επεμβάσεις του ανθρώπου και το γεγονός ότι επί δεκαετίες η ανατολική της
ακτή δέχονταν τα απορρίμματα της πόλης, η Κλείσοβα εξακολουθεί να συγκεντρώνει
σημαντικές οικολογικές και παραγωγικές αξίες. Τα υποβρύχια λιβάδια της διατρέ-
φουν αρκετές χιλιάδες αγριόπαπιες με αφθονότερο το Σφυριχτάρι που διατηρεί ένα
μόνιμο διαχειμάζοντα πληθυσμό μερικών χιλιάδων ατόμων στη νοτιοανατολική της
λεκάνη. Στο ΒΑ αποκομένο τμήμα της διαχειμάζουν περί τις 2000 φαλαρίδες, πολλές
δεκάδες από τις οποίες παραμένουν και κατά τη θερινή περίοδο και αναπαράγονται
στους καλαμώνες μαζί με μερικά ζευγάρια πρασινοκέφαλων παπιών και γκισαριών.
Εκεί θα συναντήσει κανείς και νερόκοτες και νεροκοτσέλες που διαμένουν μόνιμα
και αναπαράγονται.

Την Άνοιξη, σ’ αυτούς τους γλυκόβαλτους διατρέφονται οι σπάνιες και εντυπωσιακές
χαλκόκοτες μαζί με τους επίσης σπάνιους πορφυροτσικνιάδες. Μαζί τους, την ίδια
εποχή, πολλά μαυρογλάρονα, αργυρογλάρονα και μουστακογλάρονα παραμένουν αρ-
κετές ημέρες για ανεφοδιασμό κατά το μεταναστευτικό τους ταξίδι. Την ίδια εποχή ξε-
κινούν το φώλιασμα στους καλαμώνες πολλοί νανοτσικνιάδες και αρκετοί
κρυπτοτσικνιάδες. Αναμενόμενη λοιπόν είναι και η έντονη παρουσία θηρευτών – αρ-
πακτικών με χαρακτηριστικότερο τον Καλαμόκιρκο, η σιλουέτα του οποίου δεν λείπει
ποτέ πάνω από τους καλαμώνες αυτού του χώρου. Σ’ αυτή τη ζώνη εισροής των γλυ-
κών νερών ενδιαιτεί μια επίσης ποικίλη ιχθυοπανίδα από κυπρίνους, τσερούκλες,
κοκκινοφτέρες, γλήνια, τυλινάρια και δροσίνες. Τα χέλια, οι κέφαλοι και τα λαβράκια
εποικούν όλες τις ζώνες διαβάθμισης από το γλυκό μέχρι και το αλμυρό νερό. Ολό-
κληρη η Κλείσοβα εξακολουθεί να είναι ένα φυσικό ιχθυοτροφείο με σημαντική πα-
ραγωγή αλιευμάτων, σημαντικό ποσοστό των οποίων εξαλιεύονται στα ιβάρια της που
εντοπίζονται σε περιμετρικά της ανοίγματα προς την πιο ανοιχτή θάλασσα. Η πλούσια
σε ποικιλία και ποσότητα ιχθυοπανίδα της αντικατοπτρίζεται στην ποικιλία και το πλή-
θος των ψαροφάγων πουλιών που απαντώνται σ’ αυτή. Οι απαντώμενοι αργυροπελε-
κάνοι έχουν ξεπεράσει τους 100 κατά την πρόσφατη δεκαετία. Οι κορμοράνοι έχουν
δημιουργήσει εκεί μόνιμα χειμερινά στέκια όπου συγκεντρώνονται κατά πολλές εκα-
τοντάδες. Οι σταχτοτσικνιάδες, οι αργυροτσικνιάδες και οι λευκοτσικνιάδες είναι επί-
σης μονίμως παρόντες και μάλιστα φθάνουν κατά τις μεταναστευτικές περιόδους
κάποιες εκατοντάδες άτομα. Τροφή στην Κλείσοβα κατά το χειμώνα βρίσκουν και αρ-
κετές εκατοντάδες φοινικόπτερα που πάνε κι έρχονται προς την προσκείμενη αλυκή
της Τουρλίδας. Κάποιες χρονιές εμφανίζονται και πολλές δεκάδες βουβόκυκνων.
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Στην αλυκή της Τουρλίδας συχνάζουν σπάνια γλαρόνια όπως ποταμογλάρονα, νανο-
γλάρονα, χειμωνογλάρονα και καρατζάδες ενώ προς τις ρηχές θαλάσσιες ακτές έχουν
μόνιμη παρουσία οι τουρλίδες.

Οδεύοντας παράκτια και ανατολικά, συναντάται η εκβολή του Εύηνου. Μεταξύ αυτής
και της Κλείσοβας αποκαλύπτεται ένα εκτενές λασποτόπι που είναι πάντοτε γεμάτο από
διάφορα είδη παρυδάτιων πουλιών που τρέφονται εκεί με τη μικροπανίδα που ζει μέσα
στη λάσπη όπως με μικρά δίθυρα, παλύχαιτους, μικρές καραβιδούλες («Κατσιμάμαλο»)
και άλλα. Εκατοντάδες μικροί χαραδριοί, κυρίως θαλασσοσφυριχτές, αλλά και εκατον-
τάδες νανοσκαλίθρες, λασποσκαλίθρες, και κοκκινοσκέληδες μαζεύονται σε πυκνά
σμήνη κατά το χειμώνα, μαζί με δεκάδες πανέμορφες καλημάνες, τουρλίδες και κάμ-
ποσους στρειδοφάγους που μόνο εκεί μπορούν να παρατηρηθούν με σιγουριά. Την
Άνοιξη και το Φθινόπωρο προστίθενται εκατοντάδες λιμόζες, ψευτομαχητές, δρεπανο-
σκαλίθρες, ποταμοσφυριχτές και λασπότρυγγες ενώ δεν λείπουν και κάποια σπάνια εμ-
φανιζόμενα παρυδάτια όπως ο Ερημοσφυρυχτής και ο Σιγλίγουρος. Σε μια μικρή
αμμουδιά έχουν μόνιμη παρουσία αρκετές δεκάδες τουρλίδες, παρέα με διάφορα είδη
γλαρονιών. Η θέση αυτή είναι σίγουρα μία από τις πιο σημαντικές της ευρύτερης πε-
ριοχής για την παρατήρηση παρυδάτιων πουλιών. 

Στην αμέσως γειτονική χερσαία έκταση («μπαμπακούλα») έχει κατασκευαστεί απο-
στραγγιστικό δίκτυο αλλά λόγω της υψηλής αλατότητας του εδάφους δεν έχουν ανα-
πτυχθεί καλλιέργειες και η έκταση παραμένει καλυμένη από φυσική βλάστηση τύπου
αλμυρού βάλτου με βούρλα, αλμυρίκια και άλλα αλόφυτα. Εκεί ενδιαιτεί μια ενδιαφέ-
ρουσα πανίδα με μεγάλη αφθονία αμφιβίων και ερπετών αλλά και πουλιών. Εκεί φω-
λιάζει η Πετροτριλίδα και παλιότερα η σπάνια Νεροχελιδόνα. Γι αυτό και η έκταση αυτή
συμπεριλήφθηκε στην προστατευόμενη περιοχή.

Ο Εύηνος καθαυτός συνιστά κατ αρχήν ένα τοπίο ιδιαίτερου κάλλους, το οποίο μπορεί
να αναβαθμιστεί ακόμη περισσότερο με την εφαρμογή μέτρων αποκατάστασης της κοί-
της του εκεί όπου έχουν γίνει άναρχες αμμοληψίες. Ως ενδιαίτημα της άγριας ζωής
εξακολουθεί να περιλαμβάνει αξιόλογη ιχθυοπανίδα αλλά και πανίδα αμφιβίων που
αποτελούν την τροφή ενός θηλαστικού που έχει γίνει αρκετά σπάνιο, της Βίδρας. Ο πλη-
θυσμός αυτού του άγριου και απειλούμενου θηλαστικού βρίσκεται ακόμη σε υγιή επί-
πεδα στην περιοχή του ποταμού. 
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Εύηνος Ποταμός

Χαλκότοπος
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Σίγουρα η ευρύτερη περιοχή της Κλείσοβας δεν θα απογοητεύσει ποτέ τον επισκέπτη
φυσιολάτρη – παρατηρητή της υγροτοπικής φύσης. Όμως θα του χαρίσει και πολλές ει-
κόνες απαράμιλλης αισθητικής και σ’ αυτό σίγουρα θα συμβάλλει η επιβλητική πα-
ρουσία, στο ανατολικό φόντο, της Βαράσοβας. Η Βαράσοβα αποτελεί ένα ασυνήθιστα
συμπαγή ασβεστολιθικό όγκο, ύψους 1000 μέτρων, που χαρακτηρίζεται από τις εντυ-
πωσιακές απόκρημνες ορθοπλαγιές που χάσκουν προς το μέρος της θάλασσας. Στη βό-
ρεια και βορειοδυτική πλευρά της υπάρχει κυρίως θαμνώδης βλάστηση πλατύφυλλων–
αείφυλλων, αποτελούμενη βασικά από ρείκια, κουμαριές, πουρνάρια, αγριελιές, αριές
και θαμνοκυπάρισσα. Αυτός ο τύπος βλάστησης είναι γνωστός και ως «μεσογειακή μακ-
κία». Η νότια και ανατολική της μεριά είναι προφανώς απογυμνωμένη αφού εκεί δεν
μπορεί να σταθεί το χώμα. Μόνο μικρά ποώδη φυτά που με δυσκολία προσφύονται στις
σχισμάδες του βράχου, γνωστά όλα μαζί με τη χαρακτηριστική ονομασία «χασμοφυτι-
κή χλωρίδα». Σε κείνους του γκρεμούς έχει παρατηρηθεί η Σβαρνίστρα, ένα πολύ σπά-
νιο πουλί με αποκλειστική παρουσία σε κάθετες βραχοπλαγιές μεγάλων υψομέτρων. Η
παρουσία του εδώ, τόσο κοντά στη θάλασσα, εκπλήσσει αλλά οφείλεται στην αφθονία
του χαρακτηριστικού του οικότοπου. 

Δυτικά της Βαράσοβας και μετά την παρεμβολή του ποταμού Εύηνου, αρχίζει ο όγκος
του Αράκυνθου ή «Ζυγού», ενός σχετικά χαμηλού βουνού με ψηλότερη κορυφή το Γρε-
βενό (760 μέτρα). Αποτελεί κι αυτός ένα ωραίο φόντο βόρεια της Κλείσοβας. Το βουνό
αυτό καλύπτεται από αρκετά πυκνή βλάστηση σ΄αυτό του το τμήμα όπου επικρατεί ο
φλύσχης. Είναι κατάφυτο από πυκνά δάση διαφόρων ειδών βελανιδιάς αλλά και από
δάση καστανιάς ενώ κατά περιοχές υπάρχει εκτενής και πυκνή βλάστηση μεσογειακής
μακκίας. Στην πανίδα του περιλαμβάνονται δεκάδες είδη πουλιών με πιο χαρακτηρι-
στικά τα δασόβια όπως η Μεσοτσικλητάρα, η Νανοτσικλητάρα, ο Δεντροτσοπανάκος και
ο Δεντροβάτης. Το δασωμένο αυτό τμήμα του Αράκυνθου χρησιμοποιούν ως ορμητήριο
διάφορα αρπακτικά όπως ο Σπιζαετός που ενίοτε φωλιάζει εκεί. Επίσης ποντικοβαρ-
βακίνες, ξεφτέρια και σαΐνια που επίσης φωλιάζουν. Ο πυκνοδασωμένος Αράκυνθος,
αν και πολύ κοντά σε ανθρώπινες πολιτείες, ξαφνιάζει με την πλούσια φύση του και
την άγρια ζωή που φιλοξενεί. Αξίζει να αναφερθεί, ότι πέραν της ποικίλης ορνιθοπα-
νίδας του, φιλοξενεί πάνω από 25 είδη ερπετών και αμφιβίων αλλά και πολλά είδη θη-
λαστικών. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται και ένας μόνιμος πληθυσμός από
αγριογούρουνα ενώ συχνά εμφανίζονται ακόμη και ζαρκάδια. 
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Βορειοδυτικά του Μεσολογγίου αρχίζει η αλυκή της Άσπρης με πρώτη λεκάνη αυτή της
Πλώσταινας. Μεσολαβεί ο αύλακας του Μεσόκαμπου και ακολουθεί η κυρίως αλυκή.
Ο χώρος της αλυκής έχει οριοθετηθεί από μεγάλα αναχώματα και καταλαμβάνει περί-
που 12.000 στρέμματα. Αν και συνιστά ένα ανθρωπογεννές περιβάλλον εν τούτοις δια-
τηρεί σε μεγάλο ποσοστό της έκτασης υγροτοπικά χαρακτηριστικά και ένα αξιόλογο
δυναμικό φυσικής τροφής για τα πουλιά. Τα πιο χαρακτηριστικά είδη πουλιών της αλυ-
κής είναι οι αβοκέττες, τα φοινικόπτερα και οι χουλιαρομύτες, είδη απειλούμενα που
βρίσκουν εκεί την αγαπημένη τους τροφή που αναπτύσσεται κυρίως στα υπεράλμυρα
νερά. Πρόκειται για ζωοπλαγκτονικούς οργανισμούς, μικρά κλαδοκεραιωτά όπως δάφ-
νιες και μικρά υδρόβια αρθρόποδα όπως αρτέμιες. Το χειμώνα οι αβοκέττες μπορούν
να ξεπεράσουν τις 1000 και το ίδιο και τα φοινικόπτερα. Οι χουλιαρομύτες αριθμούν
αρκετές δεκάδες και απαντώνται παρέα με διάφορους άλλους ερωδιούς. Το Καλοκαίρι
φωλιάζουν περί τα 150 ζευγάρια αβοκεττών. Από τα φοινικόπτερα μόνο μία απόπειρα
φωλιάσματος έγινε κατά το 2003 με περίπου 60 φωλιές αλλά μόνο δύο ζευγάρια έβγα-
λαν νεοσσούς. Αν ληφθούν μέτρα που ευνοούν το φώλιασμα αυτού του είδους, τότε ο
χώρος της αλυκής αλλά και η ευρύτερη υγροτοπική περιοχή θα αποκτήσει πολύ μεγάλο
ενδιαφέρον και θα προσελκύει πολλούς επισκέπτες για να θαυμάσουν το μεγαλειώδες
θέαμα που προσφέρουν αυτά τα πανέμορφα πουλιά. Όμως στην αλυκή φωλιάζουν και
άλλα σπάνια και απειλούμενα είδη όπως η Πετροτριλίδα, ο Καλαμοκανάς αλλά και διά-
φορα γλαρόνια με αφθονότερο το Νανογλάρονο. Αυτό συμβαίνει γιατί ο χώρος της αλυ-
κής ελέγχεται και δεν υπάρχουν οι συνήθεις παρενοχλήσεις που υπάρχουν στην
υπόλοιπη περιοχή. Την Άνοιξη και το Φθινόπωρο, στα λασποτόπια της αλυκής τρέφον-
ται εκατοντάδες μικρά διερχόμενα παρυδάτια. Συχνή εκεί είναι η εμφάνιση του Πετρίτη
και του Χρυσογέρακα που εφορμούν στα κοπάδια των παρυδάτιων από τις προσκείμε-
νες πλαγιές του Αράκυνθου όπου φωλιάζουν περιοδικά. Για όλα αυτά, η αλυκή της
Άσπρης συνιστά πάντα ένα από τους ενδιαφέροντες χώρους για τους παρατηρητές φί-
λους των πουλιών.

Ενότητα δεύτερη:
Αλυκή Άσπρης, Βάλτοι 

Φοινικιάς – Ντολμά κι Αϊ–Νικόλα, 
Λιμνοθάλασσα Αιτωλικού, 

Λόφος Κατσάς και ΒΔ Αράκυνθος
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Μεταξύ της αλυκής και του Αιτωλικού και παρά την εκβολή του Χείμαρρου της Κρεμα-
στής ή «Ράγκου», έχει διατηρηθεί ένας βάλτος με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αφού έχει να
επιδείξει ένα έντονο μωσαϊκό υγροτοπικής βλάστησης αλμυρικιών, καλαμώνων, ψα-
θιού, βούρλων και μαχαιριδιών. Είναι ο βάλτος της Φοινικιάς ή «Αυλιδάρης». Τον προ-
τιμούν οι αγριόπαπιες της περιοχής για χειμωνιάτικη διατροφή αλλά και για φώλιασμα
από μερικά ζευγάρια την Άνοιξη. Ανάμεσα στα παπιά που συχνάζουν εκεί περιλαμβά-
νεται και η σπάνια Βαλτόπαπια. Εκεί είναι η δεύτερη θέση του ευρύτερου υγρότοπου
που μπορούν να παρατηρηθούν νερόκοτες, νεροκοτσέλες, νεροπουλάδες, τσιχλοποτα-
μίδες και καλαμοτσίχλονα. Αμέσως δυτικά της Φοινικιάς βρίσκονται οι νησίδες του
Ντολμά και του Πόρου Αιτωλικού, τα «προπύργια» της πόλης στα χρόνια των αγώνων
κατά της τουρκοκρατίας. Τα νησόπουλα αυτά σχηματίστηκαν από τις προσχώσεις του
χειμάρρου της Κρεμαστής και σήμερα καλύπτονται από χαμηλά αλόφυτα. Και ακριβώς
στην απέναντι χέρσο υπάρχουν κι άλλοι βαλτώδεις σχηματισμοί που έχουν πάρει το
όνομά τους από το παρευρισκόμενο ξωκκλήσι του Αϊ Νικόλα. Εκεί φωλιάζουν εκτενώς
αρκετές δεκάδες ζευγάρια καλαμοκανάδων. Επίσης διατρέφονται κατά το χειμώνα αρ-
κετές εκατοντάδες παπιά που βρίσκουν ησυχία από επίδοξους λαθροθήρες γιατί ο δυ-
τικός οικισμός της πόλης βρίσκεται κοντά και η περιοχή ελέγχεται από τους περίοικους
που έχουν ευαισθητοποιηθεί τα τελευταία χρόνια. Αυτή η περιοχή μαζί με τον Πόρο,
Ντολμά και Φοινικιά, θα λέγαμε ότι αποτελεί μια μεταβατική ζώνη μεταξύ της λιμνο-
θάλασσας του Αιτωλικού και της Κεντρικής Λιμνοθάλασσας και παρουσιάζεται με ιδι-
αίτερα αυξημένη ποικιλότητα υγροτοπικής βλάστησης και πανίδας. Για το λόγο αυτό
συχνάζουν εκεί σχεδόν μόνιμα και αρκετά αρπακτικά πουλιά όπως καλαμόκιρκοι, πον-
τικοβαρβακίνες, ακόμη και ένας Στικταετός που έχει μόνιμο στέκι στον προσκείμενο
από δυτικά λόφο Κατσά. Ο Κατσάς είναι ένας χαμηλός λόφος με ύψος μόλις 100 μέτρα,
που αν και έχει καλυφθεί από λιοστάσια, διατηρεί μία ενιαία έκταση μακκίας στον ψη-
λότερο αυχένα του όπου μαζεύονται τα βράδυα χιλιάδες μικρά στρουθιόμορφα πουλιά
για να κουρνιάσουν.

Ανατολικά της προηγούμενης υγροτοπικής ζώνης μεσολαβεί ένας μικρός κάμπος και
ακριβώς από πάνω του δεσπόζουν οι επικλινείς ασβελτολιθικές πλαγιές του Αράκυν-
θου. Λίγο πιο ανατολικά διακρίνονται τα ερείπια της αρχαίας Πλευρώνας γνωστά και ως
«Κάστρο της Κερα–Ρήνης». Λίγο βορειότερα ο ορεινός όγκος διακόπτεται από το με-
γάλο φαράγγι της Κρεμαστής ή Παλιαρρόλακκα. Το τμήμα αυτό του Αράκυνθου έχει
υποστεί εντονότερα την ανθρώπινη επίδραση με εντατική βόσκηση και συχνές πυρκα-
γιές. Το γεγονός αυτό, συνδυαζόμενο με το ότι το υπόβαθρο εκεί είναι ασβεστόλιθος,
έχει συντείνει στο να έχει ξεπλυθεί σημαντικά το έδαφος και να έχει υποβαθμιστεί ση-
μαντικά η φυσική βλάστηση η οποία έχει αντικατασταθεί σε μεγάλο ποσοστό της από
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ασφακώνες και άλλα βοσκοανθεκτικά φυτά όπως ασπάλαθους, σπάρτα, θυμάρια και
λαδανιές. Ακόμη βορειότερα το βουνό διαχωρίζεται και πάλι από το επιβλητικό φα-
ράγγι της Κλεισούρας που φιλοξενεί μια ενδιαφέρουσα χασματο–χλωρίδα αλλά και μία
από τις τελευταίες αποικίες όρνιων της Στερεάς Ελλάδας. Στις πεζούλες και στα κοι-
λώματα των κάθετων βράχων, εκτός των ορνέων, βρίσκουν καταφύγιο και θέσεις φω-
λιάσματος κι άλλα αρπακτικά όπως η Ποντικοβαρβακίνα, το Βραχοκιρκίνεζο αλλά και
ο Μπούφος. Επίσης βραχοχελίδονα, μαυροσταχτάρες, σκερπανάδες και κάργιες. Τέλος,
μετά το φαράγγι, ο Αράκυνθος καταλήγει σε ένα ιδιαίτερα κατάφυτο ύψωμα, την Υψηλή
Παναγιά. Το έδαφος αλλάζει και πάλι σε φλύσχη και, σε έντονη αντίθεση με το προ-
ηγούμενο τμήμα του Αράκυνθου, το ύψωμα αυτό καλύπτεται από πυκνή και έντονα ανε-
πτυγμένη μακκία (αείφυλλα – πλατύφυλλα), η οποία μάλιστα σε αρκετές ρεματιές
φθάνει σε εξελικτικά σταδία climax, με πλήρη δεντροειδή μορφή.

Επιστέφοντας στο υγρότοπο και αμέσως μετά την πόλη – νησίδα του Αιτωλικού, απλώ-
νεται σε μια έκταση 17.000 περίπου στρεμμάτων η Λιμνοθάλασσα του Αιτωλικού ή «Κα-
νάλι» όπως την αποκαλούν οι ντόπιοι. Η τοπική γεωμορφολογία και το ανάγλυφο δεν
επέτρεψε στον Αχελώο να δράσει εκεί και να αποθέσει ιζήματα. Έτσι, αυτή η λιμνοθά-
λασσα, αντίθετα με όλες τις άλλες της περιοχής, παρουσιάζει αρκετό βάθος που στο βο-
ρειότερο τμήμα της φθάνει μέχρι και τα 30 μέτρα. Αυτό βέβαια έχει και μία αρνητική
άποψη γιατί σ’ αυτή παγιδεύονται μεγάλες μάζες νερού που δεν ανανεώνονται και πα-
ρουσιάζουν έλλειψη οξυγόνου κάτω από τα 10 περίπου μέτρα. Η έλλειψη οξυγόνου δίνει
τη δυνατότητα θειοβακτηριακής ζύμωσης της νεκρής οργανικής ύλης που καθιζάνει
και οδηγεί τελικά στην παραγωγή υδροθείου που βρίσκεται διαλυμένο στα βαθύτερα
στρώματα των υδάτων. Το φαινόμενο αυτό που καλείται «ευξεινισμός» έχει αρνητικές
επιδράσεις στους ιχθυοπληθυσμούς, ιδιαίτερα μάλιστα όταν μετά από έντονο και συνεχή
άνεμο τα βαθύτερα νερά ανέρχονται προς την επιφάνεια μαζί με το υδρόθειο και προ-
καλούνται μαζικοί θάνατοι των ψαριών. Όμως, η Λιμνοθάλασσα του Αιτωλικού, ως εν-
διαίτημα των υδρόβιων πουλιών, φαίνεται πως έχει ιδιαίτερη αξία αφού σ’ αυτή κατά το
μεσοχείμωνο τρέφονται περί τις 15 με 20 χιλιάδες φαλαρίδες, πολλές εκατοντάδες κορ-
μοράνοι αλλά και αρκετές εκατοντάδες σκουφοβουτηχτάρια και μαυροβουτηχτάρια.
Λόγω του βάθους της, οι αγριόπαπιες που συχνάζουν σ’ αυτή είναι μόνο βουτόπαπιες
και ειδικότερα γκισάρια που μπορεί να ξεπεράσουν τα 1000 άτομα.
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Καλαμοκανάς
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Ενότητα τρίτη:
Κεντρική Λιμνοθάλασσα, Θολή, 

Παλιοπόταμος, Λούρος, 
Προκοπάνιστος, Σχινιάς, Κόμμα, 

Βασιλάδι και λόφοι Ταξιάρχης 
και Σκουπάς.

Αμέσως νότια του Πόρου και Ντολμά Αιτωλικού απλώνεται η μεγάλη λιμνοθάλασσα, η
«λίμνη η ήρεμη» όπως την αποκάλεσε ο Παλαμάς. Μία απέραντη γαλήνια υδάτινη επι-
φάνεια, με έκταση πάνω από 100 χιλιάδες στρέμματα και μέσο βάθος λιγότερο από ένα
μέτρο, ένας χώρος άπειρης γραφικότητας και συνάμα ένας σπουδαιότατος βιογεννετικός
πόρος ενός πολύτιμου και δυσεύρετου φυσικού προϊόντος. Όμως παράλληλα είναι και
κάτι ακόμη πολύ σπουδαίο. Είναι ένα καταφύγιο και χώρος φιλοξενίας μιας μεγάλης ποι-
κιλίας αλλά και αφθονίας άγριας ζωής. Στα υποβρύχια λιβάδια της τρέφονται δεκάδες
χιλιάδες αγριόπαπιες από όλα σχεδόν τα είδη που διαχειμάζουν στην περιοχή. Μεγάλα
σμήνη από εκατοντάδες κορμοράνους που αλλάζουν κάθε τόσο τοποθεσία αποτελούν μια
πολύ συνηθισμένη εικόνα που συμπληρώνει τη γραφικότητα και την αισθητική του χώρου.
Εκατοντάδες βουτηχτάρια και ερωδιοί και δεκάδες σκουφοπρίστες αλιεύουν καθημερινά
παρέα με τους ψαράδες. Αστείρευτος πλούτος που ανανεώνεται διαρκώς μέσα από πο-
λύπλοκες οικολογικές διεργασίες που έχουν σαν αφετηρία τους απλά στοιχεία της φύσης,
το νερό και τον άνθρακα που είναι διάχυτος μέσα του. Την ενέργεια για τη δόμηση της τε-
ράστιας αυτής βιομάζας τη δίνει απλόχερα ο ήλιος. Ναι, όντως «...τα πάντα εν σοφία Εποί-
ησεν...», αστείρευτη τροφή αλλά παράλληλα και ανυπέρβλητη ομορφιά.  Δεν είναι τυχαίο
λοιπόν που όποιος ζήσει αυτή τη λιμνοθάλασσα την ερωτεύεται. 

περιοχή 3
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Ερωδιοί (Λευκοτσικνιάδες)

Αμμονησίδα της 
Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου

Παλιός και νέος φραγμός “ιβαρίου” στη Λιμνοθάλασσα Μεσολογγίου

ΛΕΥΚΩΜΑ_2015_23x22  12/1/15  9:13 π.μ.  Page 48



Στο μέτωπο της λιμνοθάλασσας προς τον Πατραϊκό διαμορφώνεται ένα μακρόστενο ρη-
χάδι, αλλού υποθαλάσσιο κι αλλού έξω απ’ το νερό ως σειρά επιμηκών νησίδων. Με-
ταξύ τους οι ψαράδες μπήγουν επί αιώνες σειρές πασσάλων και φτιάχνουν τα ιβάρια
τους. Κάθε ιβάρι είναι ένας μικρός παράδεισος γιατί εκεί, εκτός από τη γαλήνια γρα-
φικότητα των παραδοσιακών κατασκευών, μαζεύονται και πάρα πολλά υδρόβια και πα-
ρυδάτια πουλιά. Φαίνεται πως τα έντονα ρεύματα που δημιουργούνται εκεί από την
παλίρροια φτιάχνουν καλή τροφή για όλα, τόσο τα χορτοφάγα όσο και τα ψαροφάγα. Γε-
μάτα τα παλούκια από γλάρους, γλαρόνια, κορμοράνους και τσικνιάδες ενώ τριγύρω κο-
λυμπούν νωχελικά αργυροπελεκάνοι, παπιά και φαλαρίδες. Το μέτωπο αυτό αρχίζει
ανατολικά από το νησί Τουρλίδας και φθάνει ως το λόφο Κουτσιλάρη, σε ένα μήκος 25
περίπου χιλιομέτρων. Στην αρχή εμφανίζεται ως εν σειρά διακοπτόμενες νησίδες και
κατόπιν, από το μέσο της απόστασης και προς τη Δύση, ως μία πλατειά αμμολουρίδα
που τοπικά ονομάζεται «Λούρος» και που στενεύει στα τελευταία χιλιόμετρα. Τα πρώτα
επιμήκη νησόπουλα έχουν μια στενή αμμουδερή ακτή προς τη θάλασσα και μια λωρίδα
αλμυρόβαλτου προς τη λιμνοθάλασσα. Εκεί αναπαράγονται Θαλασοσφυριχτές, κοκκι-
νοσκέληδες, πετροτριλίδες, ασημόγλαροι, νανογλάρονα και λίγα ζευγάρια στρειδοφά-
γων. Ο Λούρος, που στο μέσον του φθάνει σε πλάτος μέχρι και 400 μέτρα, διαθέτει πολύ
φαρδύτερη αμμουδιά ενώ προς το εσωτερικό του δημιουργεί ποικιλία οικοτόπων. Εκεί
που το έδαφος σηκώνεται ψηλότερα έχουν αναπτυχθεί θαμνώνες από καθαρά χερσαία
είδη με πιο χαρακτηριστικό το Θαμνοκυπάρισσο (ή «κεδράκι» όπως θέλουν να το απο-
καλούν οι ντόπιοι) το οποίο συνοδεύεται και από σκίνους, ρείκια, μυρτιές και πικρο-
δάφνες. Εκεί που το έδαφος είναι χαμηλό πλημμυρίζει περιοδικά και δημιουργούνται
λιμνούλες και αλμυρόβαλτοι με βούρλα και αλόφυτα. Αυτοί οι οικότοποι αναμιγνύονται
εδώ κι εκεί και δημιουργούν ένα μοναδικής αισθητικής τοπίο που αξίζει να επισκεφτεί
κανείς ιδιαίτερα κατά τη δύση του ήλιου όταν, μαζί με τα φυσικά στοιχεία, αναμιγνύον-
ται και τα χρώματα του δειλινού. Το χειμώνα μάλιστα, το όλο σκηνικό συμπληρώνεται
από τα μεγάλα σμήνη χιλιάδων κορμοράνων που δημιουργούν μια ατελείωτη ζωντανή
κορδέλα, παλλόμενη μπροστά από το ηλιοβασίλεμα και κατευθυνόμενη προς τις Εχι-
νάδες όπου πηγαίνουν τα πουλιά αυτά να κουρνιάσουν. Στο Λούρο υπάρχει ένας ακόμη
πολύ σπάνιος και «εύθραυστος» οικότοπος. Είναι οι πανέμορφες αμμοθίνες του δυτι-
κού τμήματός του με τα χαρακτηριστικά αμμόφιλα αγροστώδη, τις αρενάριες, τα θα-
λασσάγκαθα και τα πανέμορφα κρινάκια της άμμου. 
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“διβάρι” Κλείσοβας Παραλία Λούρου

Θαλασσοσφυριχτής
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Αμμοθίνες
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Παρυδάτια σε μετανάστευση
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Στη δυτική όχθη της κεντρικής Λιμνοθάλασσας έχουν διαμορφωθεί με αναχώματα κά-

ποιες κλειστές και πολύ ρηχές λεκάνες, γνωστές με τα ονόματα Αγ. Τριάδα, Παλιούρι,

Χόχλια και Μέσα Προκοπάνιστος, που παρουσιάζουν ιδιαίτερο ορνιθολογικό ενδιαφέ-

ρον. Εκεί, κάθε χειμώνα, παρατηρείται η μεγαλύτερη στην Ελλάδα συγκέντρωση παρυ-

δάτιων πουλιών που φθάνει ως και τα 20.000 άτομα. Σε αυτά περιλαμβάνεται ένας

σημαντικός πληθυσμός του Βροχοπουλιού, είδους από τα πλέον απειλούμενα που ξε-

περνάει τα 1.500 άτομα. Εκεί, λόγω του κατάλληλου βιότοπου, συναντώνται τα μεγαλύ-

τερα σμήνη του Φοινικόπτερου και της Βαρβάρας της ευρύτερης περιοχής με

εκατοντάδες ή και χιλιάδες άτομα. Εκεί έχει μόνιμο στέκι και ο σπάνιος Ψαραετός. 

Νοτιότερα και στο δυτικό άκρο της Κεντρικής Λιμνοθάλασσας, διαμορφώνεται μία

ακόμα ξεχωριστή λεκάνη, γνωστή ως Θολή. Στη λεκάνη αυτή συγκεντρώνεται κατά τους

πρώτους χειμερινούς μήνες (μέσα Οκτωβρίου – τέλη Δεκεμβρίου) πάνω από το 80%

των παπιών της ευρύτερης περιοχής. Αυτό αποδίδεται στη μεγάλη αφθονία τροφής που

υπάρχει σε αυτή τη λιμνοθάλασσα και στην ποικιλότητα των επιμέρους οικοτόπων της.

Ένα ακόμη χαρακτηριστικό της είναι η ύπαρξη ενός εκτενούς καλαμώνα που έχει δη-

μιουργηθεί στη θέση απορροής παρακείμενου αντλιοστασίου που αποστραγγίζει πάνω

από 10.000 στρέμματα γεωργικής γης και που θεωρείται το μεγαλύτερο των Βαλκανίων.

Σ’ αυτόν τον οικότοπο οφείλεται και η παρουσία ενός μεγάλου πληθυσμού Φαλαρίδας

και Νανοβουτηχταριού που ξεπερνά τα 15.000 και 1.000 άτομα αντίστοιχα. Στον καλα-

μώνα φωλιάζουν πολλές εκατοντάδες ζευγάρια Φαλαρίδας αλλά και αρκετοί καλαμό-

κιρκοι που το χειμώνα τον χρησιμοποιούν και για κούρνιασμα. Κάθε βράδυ μπορεί

κανείς να παρατηρήσει περί τα 20 άτομα καλαμόκιρκων να πετούν νωχελικά πάνω από

τα αγριοκάλαμα. Στη Θολή έχει παρατηρηθεί και η μεγαλύτερη συγκέντρωση αργυρο-

πελεκάνων με πάνω από 100 άτομα. Όπως είναι φυσικό, αυτή η πολύ μεγάλη αφθονία

υδρόβιων πουλιών προσελκύει και ορισμένα μεγάλα αρπακτικά όπως ο Στικταετός και

ο πολύ σπάνιος Βασιλαετός. 

Μία ακόμη επιμέρους λεκάνη, αυτή του Παλιοπόταμου, διακρίνεται δυτικότερα. Παλιό-

τερα αποτελούσε συνέχεια της Θολής αλλά διαχωρίστηκε με δρόμο μετά τα εκτενή εγ-

γειοβελτιωτικά έργα των αρχών της δεκαετίας του ’70. Τον Παλιοπόταμο, που πήρε το

όνομά του από την παρακείμενη παλαιά κοίτη του Αχελώου, προτιμούν για διατροφή

εκατοντάδες ως και χιλιάδες Σφυριχτάρια. Επίσης, εκατοντάδες φοινικόπτερα αλλά και

βουβόκυκνοι, όποτε αυτοί επισκέπτονται τη Μεσόγειο. 
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Η περιοχής της Θολής μαζί με τον Παλιοπόταμο, θεωρούνται από τους παρατηρητές
πουλιών οι πιο πλεονεκτικές ως προς τις ευκαιρίες παρατήρησης μεγάλης ποικιλίας
ειδών με μεγάλο ποσοστό σπάνιων και απειλούμενων. 

Προς το χερσαίο χώρο, βόρεια της Θολής και του Παλιοπόταμου, βρίσκονται δύο σχε-
τικά χαμηλοί λόφοι, ο Ταξιάρχης και ο Σκουπάς, που συνιστούν από τα πιο πολυσύχνα-
στα στέκια και ορμητήρια των αρπακτικών πουλιών. Η βλάστησή τους είναι κυρίως
θαμνώδης και φιλοξενεί μία ενδιαφέρουσα χερσαία χλωρίδα και πανίδα που συνει-
σφέρει σημαντικά στην αύξηση του δείκτη βιοποικιλότητας της περιοχής αυτής. 
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Λιμνοθάλασσα Θολής
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Ερείπια μοναστηριού (Αϊ Γιάννης) στη λιμνοθάλασσα Θολής
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Αργυροπελεκάνος Κύκνοι

Παλαιοπόταμος και λόφος Κουτσιλάρη
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Ενότητα τέταρτη:
Αχελώος και εκβολές, 
Όρμοι/Λιμνοθάλασσες 

Διονιού – Πεταλά – Σκατζόχοιρου, 
Βαλτί και εκβολές, 

Λόφοι Κουτσιλάρης – Χουνοβίνα –
Καληχίτσα – Τρίκαρδος, 

δάσος Φράξου και Εχινάδες νήσοι
(Οξιά, Πεταλάς, Μάκρη, Μακρο-
πούλα, Βρώμονας, Προβάτι κ.ά). 

Ο «Αργυροδίνης» Αχελώος, διατηρείται ακόμη σε καλή φυσική κατάσταση στο κατάντη
τμήμα του με αξιόλογες συστάδες υδρόφιλων δασών τόσο στις όχθες του όσο και σε
πανέμορφες νησίδες κατάμεσα στην κοίτη του. Φιλοξενεί μία πολύ ενδιαφέρουσα ιχ-
θυοπανίδα των γλυκών νερών με περισσότερα από 10 διαφορετικά είδη, στα οποία πε-
ριλαμβάνεται και το Γλανίδι, είδος ενδημικό του ποταμού. Επίσης, χάρη στον Αχελώο,
επιβιώνει ένας υγιής πληθυσμός ενός σπάνιου θηλαστικού, της Βίδρας. Ο Αχελώος
μετά από κάποιους πανέμορφους μαιανδρισμούς διαμέσου του κάμπου Κατοχής – Νε-
οχωρίου, χύνει τα νερά του σε ένα μαγευτικό τοπίο, απέναντι απ’ τη νήσο Οξεία και πα-
ρακάμπτοντας προς τη δύση το μεγάλο λόφο Κουτσιλάρη. Η προσχωματική εκβολή του
δημιούργησε μία μικρή λιμνοθάλασσα από τη μία μεριά (Μπούκα – Συκιά) και ένα αμ-
μουδερό ρηχό όρμο από την άλλη (Διόνι). Ολόκληρος αυτός ο χώρος γύρω από την εκ-
βολή του, πέραν της απαράμιλλης αισθητικής του, συνιστά ένα ιδιαίτερα σημαντικό
περιβάλλον για την άγρια ζωή. Εκεί προσελκύεται με ιδιαίτερα μεγάλη αφθονία ο γόνος
πολυάριθμων ειδών ψαριών που λειτουργεί σαν διατροφικό υπόβαθρο μίας αντίστοιχα
μεγάλης πανιδικής ποικιλίας και αφθονίας. Λίγο βορειότερα διαμορφώνεται ένας

περιοχή 4
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ακόμα ρηχός και αρκετά κλειστός όρμος που έχει πάρει το όνομά του από το παρακεί-
μενο νησί, τον Πεταλά. Αυτή η περιοχή, μαζί με το λόφο Χουνοβίνα που καλύπτεται από
τεράστιες γέρικες βελανιδιές και τους παρακείμενους αλμυρόβαλτους που βόσκουν
εκατοντάδες βοοειδή, παρουσιάζει ένα αυξημένο αισθητικό ενδιαφέρον αλλά και μία
ιδιαίτερα αυξημένη παρουσία αρπακτικών πουλιών με εξέχοντα είδη τα όρνια και τον
Χρυσαετό αλλά και τον Βασιλαετό που μέχρι πρόσφατα αναπαραγότανε εκεί.

Η υγροτοπική περιοχή περατώνεται λίγο βορειότερα, εκεί που εκβάλει ένα μεγάλο
ρυάκι, με μόνιμη και μεγάλη παροχή καθαρού γλυκού νερού, γνωστό με το όνομα Βαλτί.
Το ρυάκι αυτό ρέει κατά μήκος του ανατολικού πρόποδα του λόφου Καληχίτσα και πη-
γάζει λίγο βορειότερα από το μεγάλο κεφαλάρι του Αϊ Δημήτρη. Έχει ιδιαίτερο ιχθυο-
λογικό και ερπετολογικό ενδιαφέρον. Προς τη χέρσο, ανατολικά του Βαλτιού, εκτείνεται
η περιοχή Μελίτη, μία πρώην μεγάλη βαλτολίμνη που αποξηράνθηκε στη δεκαετία του
’30 και έχει αποδοθεί σήμερα στη γεωργική χρήση. Κοντά στο βόρειο «άκρο» της δια-
σώζεται μέχρι σήμερα ένα ενιαίο κομμάτι 600 περίπου στρεμμάτων του παλαιού υδρό-
φιλου δάσους που κάλυπτε άλλοτε την ευρύτερη χερσαία περιοχή. Το δάσος αυτό είναι
γνωστό με το όνομα «Φράξος» και αποτελεί στις μέρες μας ένα σπανιότατο δείγμα τέ-
τοιου τύπου δάσους. Το όνομά του οφείλεται στην αφθονία των φράξων που μαζί με
φτελιές, ιτιές, πλατάνια και λεύκες συνιστούν μία ενιαία φυτοκοινωνία. Μέσα στο δάσος
βρίσκει ησυχία, καταφύγιο και χώρο αναπαραγωγής μία ιδιαίτερα άφθονη πανίδα εν-
τόμων, ερπετών, αμφιβίων, πουλιών και θηλαστικών.

Στη θαλάσσια περιοχή, δυτικότερα των εκβολών του ποταμού, η φύση προίκισε ακόμη
περισσότερο αυτόν τον υπέροχο τόπο με ένα πλήθος νησιών γνωστών ως Εχινάδων.
Πρόκειται για 15 διάσπαρτες νησίδες και κάποιες βραχονησίδες που συνιστούν ένα πα-
νέμορφο αρχιπέλαγος με τα δικά του ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Καλύπτονται από ποι-
κίλη βλάστηση, άλλα με πυκνούς θαμνώνες και άλλα με χαμηλά βοσκοανθεκτικά είδη
σχεδόν απογυμνωμένα από την εντατική βόσκηση. Φιλοξενούν χιλιάδες θαλασσοπού-
λια που ξεκουράζονται στις βραχώδεις ακτές αλλά και προσφέρουν χώρους για ομαδικό
κούρνιασμα και φώλιασμα. Στην βορειο–δυτικότερη βραχονησίδα «Πρασούδι» φωλιά-
ζει ένας μεγάλος πληθυσμός ασημόγλαρων ενώ στις πλαγιές του Βρώμονα κουρνιά-
ζουν τα χειμωνιάτικα βράδυα χιλιάδες γλάροι και κορμοράνοι της ευρύτερης περιοχής.
Δεν είναι τυχαία η ονομασία αυτού του νησιού και προέρχεται από την έντονη οσμή των
περιττωμάτων και εμεσμάτων των πολυάριθμων αυτών πουλιών. Η παρουσία όλων
αυτών των νησίδων δημιουργεί ένα πολυποίκιλο υποθαλάσσιο περιβάλλον όπου δι-
καιολογημένα ασκείται μία έντονη αλιευτική δραστηριότητα.
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Εκβολές Αχελώου
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Λιμνοθάλασσα “Μπούκα” Εκβολές Αχελώου

Το Βαλτί με φόντο τις Εχινάδες Νήσους

ΛΕΥΚΩΜΑ_2015_23x22  12/1/15  9:13 π.μ.  Page 62



Βαλτί και Εχινάδες Νήσοι
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Δάσος Φράξου: Διατηρητέο Μνημείο της Φύσης
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Οι Βραχονησίδες των Εχινάδων
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Πίνακας Ζωγραφικής
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Αποτίμηση

67

Δεν μπορεί να περιγραφτεί με λόγια το καταπληκτικό αποτέλεσμα της δράσης των δυ-
νάμεων της φύσης που, με ιδιαίτερη εργατικότητα και έμπνευση, δημιούργησαν σε αυτή
τη γωνιά της Μεσογείου. Δεν υπάρχει πράγματι, σ’ ολόκληρη τη Μεσόγειο, πιο ποικίλο,
πιο όμορφο και πιο παραγωγικό περιβάλλον από αυτό που δημιουργήθηκε στις εκβο-
λές των εν λόγω ποταμών και γύρω από αυτές. Γι’ αυτόν ακριβώς το λόγο ο χώρος αυτός
έχει να επιδείξει και μία απίστευτη ποικιλία άγριας ζωής αλλά και μία μεγαλειώδη αν-
θρώπινη ιστορία. Εκείνο που απομένει να ειπωθεί είναι, απλά, πως πρέπει να τον εκτι-
μήσουμε σωστά και να τον διαχειριστούμε με σύνεση και σοφία.

ΛΕΥΚΩΜΑ_2015_23x22  12/1/15  9:14 π.μ.  Page 67



ΛΕΥΚΩΜΑ_2015_23x22  12/1/15  9:14 π.μ.  Page 68



Η αλιεία στη Λιμνοθάλασσα 
Μεσολογγίου - Αιτωλικού
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Δεμένες με τη λιμνοθάλασσα οι σύγχρονες πόλεις της περιοχής, ζουν στο ρυθμό της,
απολαμβάνουν τα αγαθά της και το γαλήνιο τοπίο της. 

Ψάρια και αλάτι, τα πολύτιμα προϊόντα της λιμνοθάλασσας που γίνονται αντιληπτά από
όλους Πουλιά, ήχοι, χρώματα, δρόμοι του φεγγαριού… μοναδικά δώρα που τα γνωρίζουν
οι λίγοι, οι «μυημένοι» και ανάμεσά τους οι ψαράδες της λιμνοθάλασσας είτε ελεύθε-
ροι «σκάπουλοι» είτε συνεταιρισμένοι.

Οι ψαράδες της λιμνοθάλασσας, τα σκάφη και τα αλιευτικά εργαλεία έχουν ενσωματω-
θεί στο λιμνοθαλάσσιο τοπίο. Είναι φιγούρες, που μοιάζει να παρέμειναν, σαν πίνακες
ζωγραφικής, ανέπαφες σχεδόν από την εξέλιξη εδώ και πέντε αιώνες.

Διβάρι, πήρα, κάψος, κρέμαση, σταλίκι, σταφνοκάρι, γαΐτα, πριάρι, βόλος, λάζαρος,
βολκός, λίγδα, βουρί, πελάδα… ένας ολόκληρος κόσμος λέξεων συνοδεύει τη ζωή των
ανθρώπων της λιμνοθάλασσας.

Η αλιεία στη 
Λιμνοθάλασσα 

Μεσολογγίου–Αιτωλικού
Αναστασία Ρούσση
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Ερωδιοί (Λευκοτσικνιάς και Αργυροτσικνιάς) σε φραγμό διβαριού
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Φραγμοί διβαρίου και σταφνοκάρι

ΛΕΥΚΩΜΑ_2015_23x22  12/1/15  9:14 π.μ.  Page 72



Βάλτος Φοινικιάς - Ράγκου
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Δεν θα μπορούσε να γίνει αναφορά στη λιμνοθάλασσα Μεσολογγίου, χωρίς να σταθεί
κανείς στους δημιουργούς της, τα δύο ποτάμια της περιοχής, τον Εύηνο και τον Αχελώο.

Ο ρόλος των ποταμών και κυρίως του θεού–ποταμού Αχελώου στη διαμόρφωση της
μορφολογίας της περιοχής, σήμερα, με την ύπαρξη των φραγμάτων και των αντιπλημ-
μυρικών έργων δεν γίνεται ιδιαίτερα αντιληπτή, όμως η μυθολογία μας και οι αρχαίοι
συγγραφείς μας μεταφέρουν εικόνες της εποχής τους:

«Λυκόρμας» ονομάστηκε ο Εύηνος από τους αρχαίους προσομοιάζοντας την ορμητι-
κότητα του ρεύματός του με αυτή του λύκου (Στασινόπουλος 1926). 

Η πάλη του Ηρακλή με τον Αχελώο προς χάριν της Δηιάνειρας, κόρης της βασιλιά της
περιοχής Οινέα, μας πληροφορεί για την προσπάθεια του ανθρώπου της εποχής να αν-
τιμετωπίσει με αντιπλημμυρικά έργα τις καταστροφές που προκαλούσε ο ποταμός. Η
προσπάθεια φαίνεται ότι απέδωσε, αφού κατά την αναμέτρηση, ο Ηρακλής νίκησε τον
Αχελώο και του απέσπασε το αριστερό του κέρατο. (Δ. Μιτάκης 1986). «ό κέρας απέ-
κλασεν Ηρακλής Αχελώου και έδωκεν Οινεί, των γάμων ένδον».

Για να επαναποκτήσει το κέρατο αυτό ο Αχελώος πρόσφερε στον Ηρακλή το κέρατο της
Αμάλθειας, σύμβολο αφθονίας αγαθών, που είχε στην κατοχή του. Ο Οβίδιος στις Με-
ταμορφώσεις, σε μετάφραση Αλ. Κασδαγλή, περιγράφει:

«Αι δε Νηίδες το ριφθέν αναλαβούσαι κέρας
ανθών παντοίων ευωδών και οπωρών πληρούσι
και ούτως η πολύπλουτος των δώρων αφθονία
τω κέρατι ου έγκειται τω καθιερωθέντι.»

Καθόλου τυχαία ο αρχαίος μύθος ορίζει ότι, ο Ηρακλής έσπασε το αριστερό κέρατο του
Αχελώου (παρίσταται και σε όλες τις σωζόμενες εικόνες που αφορούν στο μύθο). Είναι
μεταφορά της παρατήρησης ότι η μετατόπιση της εκβολικής κοίτης του ποταμού γίνε-

Η λιμνοθάλασσα 
Μεσολογγίου–Αιτωλικού
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ται προς τα δεξιά, δηλαδή δυτικά (Ψιλοβίκος 1997). Με αυτό τον τρόπο, ενώ δεξιά του
ο ποταμός προκαλούσε πλημμύρες και καταστροφές, αριστερά άφηνε γόνιμα εδάφη,
βοσκότοπους και λιμνοθάλασσες, πηγή ψαριών και αλατιού (τα δώρα του κεράτου της
Αμάλθειας).

Σχετικά με τις προσχώσεις του Αχελώου, είναι χαρακτηριστικά τα όσα αναφέρονται στο
μύθο του Αλκμέωνα:

Ο μητροκτόνος Αλκμέων προκειμένου να απαλλαγεί από το βαρύ του αμάρτημα, μετά από
πολλές περιπλανήσεις έφτασε στις πηγές του Αχελώου, ο οποίος ανέλαβε το έργο του
καθαρμού του. Ο μύθος όμως δεν σταματά εδώ. Συνδέεται με την πραγματική δράση του
ποταμού, δίνοντας μάλιστα και χρονική διάσταση στο προσχωματικό του έργο. Έτσι, σύμ-
φωνα με ένα χρησμό, ο Αλκμέων για να αποκτήσει και πάλι την ψυχική του ηρεμία, θα
έπρεπε να εγκατασταθεί στον τόπο που «δεν τον είχε δει ο ήλιος μέχρι την ημέρα της μη-
τροκτονίας». Και πάλι ο Αχελώος ήταν αυτός που ικανοποίησε τον χρησμό. Του πρόσφερε
για σύζυγο την κόρη του και ένα χώρο εγκατάστασης, όπου μόλις έφθασε ο Αλκμέων ένοι-
ωσε πλήρη ηρεμία. Ο τόπος αυτός δεν ήταν άλλος από τη γη της Ακαρνανίας που είχαν δη-
μιουργήσει οι προσχώσεις του ποταμού και μάλιστα σε σχετικά μικρό χρονικό διάστημα
αφού όπως δηλώνει ο μύθος δεν υπήρχε την εποχή του εγκλήματος. Στο συμπέρασμα
αυτό οδηγούν τα ονόματα Ακαρνάνας και Αμφίλοχος δύο γιων του Αλκμέωνα.

Συνδεδεμένες με το προσχωματικό έργο του Αχελώου είναι και οι νήσοι Εχινάδες, που
τμήμα τους, ενσωματωμένο στη χέρσο, αποτελούν σήμερα λόφους της περιοχής. 

Η παρατήρηση της συστάδας των νησιών των Εχινάδων μπροστά στις εκβολές του Αχε-
λώου, η άμεση αλλά και δυναμική σχέση μεταξύ τους, αποδίδεται με το μύθο για τις
νύμφες Εχινάδες που ακολουθούσαν πάντα πιστά τον Αχελώο. Μέχρι που κάποτε θεώ-
ρησαν ότι παραμελήθηκαν από τον θεό – ποταμό και έκφρασαν έντονα τα παράπονά
τους. Ο Αχελώος ενοχλήθηκε και ο θυμός του ήταν τόσο μεγάλος που τις μεταμόρφωσε
σε νησιά. Σύμφωνα με άλλη εκδοχή του μύθου, εμφανίζεται ο Αχελώος να διηγείται
στον Θησέα ότι οι Εχινάδες ήταν Νηΐδες, που η οργή της θεάς Άρτεμης έγινε αιτία να
μεταμορφωθούν σε νησιά (Οβίδιος – Μεταμορφώσεις).

Στο ίδιο θέμα αναφέρονται και αρχαίοι συγγραφείς, που περιγράφουν την ενσωμάτωση
στη χερσαία περιοχή τμήματος των νήσων Εχινάδων.

– Παυσανίας Αρκαδικά VIII: «Τάς δε Εχινάδας νήσους υπό τού Αχελώου μή σφάς ήπει-
ρον άχρι ημών απειργάσθαι γέγονε... ταις Εχινάσιν ούν άτε ασπόρου μενούσης της Αι-
τωλίας ούχ ομοίως ο Αχελώος επάγει της ιλύν»
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– Θουκυδίδης, βιβλ. 2: «κείνται δε και των νήσων των Εχινάδων, αι πολλαί καταντικρύ
Οινιάδων, του Αχελώου των εκβολών ουδέν απέχουσαι ώστε μέγας ων ο ποταμός προ-
οχοί αεί, και εισί των νήσων αι ηπείρωνται ελπίς δε και πάσας ουκ εν πολλώ τινι αν
χρόνο τούτο πάθειν το γαρ ρεύμα εστί μέγα και πολύ και θολερόν αι τε νήσοι πυκναί, και
αλλήλοις της προσχώσεως, τω μη σκεδαντυσθαι, σύνδεσμοι γίγνονται, παραλλάξ και
ου κατά στοίχον κείμεναι, ουδ΄ έχουσαι ευθείας διόδους του ύδατος εις το πέλαγος».

Η ιστορία του συμπλέγματος λιμνοθαλασσών Μεσολογγίου – Αιτωλικού ξεκινά πριν με-
ρικές χιλιάδες χρόνια και κυρίως, μετά το άνοιγμα του ρηγματογενούς φαραγγιού της
Κλεισούρας χάρη στο οποίο μειώθηκαν τα νερά της μεγάλης λίμνης της Ακαρνανίας.
Έτσι, ο Αχελώος αφού πρόσχωσε τμήμα της εσωτερικής αυτή λεκάνης, βρήκε διέξοδο
προς τον Πατραϊκό Κόλπο (Λεοντάρης 1967). Εκεί, μαζί με τον Εύηνο, απέθεταν τα φερτά
τους υλικά, όπου τα παραλάμβαναν τα θαλάσσια ρεύματα και πρόσχωναν το βόρειο
τμήμα του Πατραϊκού. Από τη συνδυασμένη αυτή δράση των εκβολικών συστημάτων
των δύο ποταμών δημιουργήθηκε μια αβαθής θαλάσσια έκταση (μέσο βάθος περίπου
80 εκατοστά), που οριοθετείται από τον Πατραϊκό με αμμώδεις νησίδες, η λιμνοθά-
λασσα του Μεσολογγίου. 

Στο βόρειο τμήμα της συνδέεται μέσω ενός στενού στομίου, στο μέσο του οποίου υπάρ-
χει το νησάκι του Αιτωλικού, με την ομώνυμη λιμνοθάλασσα.

Η γενεσιουργός αιτία της λιμνοθάλασσας του Αιτωλικού είναι διαφορετική αυτής του
Μεσολογγίου. Εδώ, έπαιξαν ρόλο τα ρήγματα της περιοχής για τη δημιουργία μιας τά-
φρου που κατακλύστηκε από τη θάλασσα. Έτσι, η λιμνοθάλασσα του Αιτωλικού, «το κα-
νάλι» για τους ντόπιους, φθάνει περίπου τα 30 μέτρα βάθος.

Σήμερα, το σύμπλεγμα των λιμνοθαλασσών Μεσολογγίου – Αιτωλικού καταλαμβάνει πε-
ρίπου 150.000 στρέμματα (42% των λιμνοθαλάσσιων εκτάσεων της χώρας) και περι-
λαμβάνει 6 επιμέρους λιμνοθάλασσες:

• Λιμνοθάλασσα Βορείου και Διαύλου Κλείσοβας

• Λιμνοθάλασσα Κλείσοβας

• Κεντρική Λιμνοθάλασσα

• Λιμνοθάλασσα Αιτωλικού 

• Λιμνοθάλασσα Θολής

• Λιμνοθάλασσα Παλαιοποτάμου
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Ο Ψιλοβίκος (1997) περιγράφει στο θαλάσσιο χώρο, νότια της λιμνοθάλασσας Μεσο-
λογγίου–Αιτωλικού, τη διαμόρφωση μίας ράχης βάθους 50 μέτρων που ανατολικά έχει
το βύθισμα του Πατραϊκού βάθους 120 μέτρων και δυτικά το βύθισμα του Ιονίου που
φτάνει τα 200 μέτρα. Η μορφολογία αυτή σε συνδυασμό με την ύπαρξη της λιμνοθά-
λασσας Μεσολογγίου, οδηγεί στην προσέλκυση ορισμένων ειδών ευρύαλων ψαριών,
όπως η τσιπούρα, που αναπαράγονται στις θαλάσσιες ζώνες και τα νεαρά άτομά τους
προσεγγίζοντας την ακτογραμμή και τα εκβολικά συστήματα εισέρχονται στη λιμνοθά-
λασσα και εγκλωβίζονται σε αυτή. Το γεγονός σχετίζεται με το ότι το σύμπλεγμα Με-
σολογγίου παρουσιάζει όσο αφορά τα νεαρά άτομα πολύ μεγάλη παραγωγή τσιπούρας
και μεγάλη ποικιλότητα στη σύνθεση της αλιευτικής παραγωγής με είδη όπως ροφοί,
συναγρίδες, σφυρίδες που δεν περιλαμβάνονται συνήθως στην ιχθυοπανίδα των λιμνο-
θαλασσών.

Εκτός από τα δύο εκβολικά συστήματα, η προσέλκυση των ψαριών στη λιμνοθάλασσα Με-
σολογγίου και κυρίως της τσιπούρας, έχει σχέση και με τα εκτεταμένα λιβάδια ποσειδω-
νίας που έχουν αναπτυχθεί στο μέτωπό της και παρέχουν φιλοξενία στα νεαρά ψάρια.
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Ο Αχελώος και ο Εύηνος 
συναντούν τη θάλασσα
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Εχινάδες: οι νύμφες συνοδοί του Αχελώου
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Λιβάδι Ποσειδωνίας στο μέτωπο της λιμνοθάλασσας

Αιτωλικό
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Τα φυτοπλαγκτόν, τα βενθικά και επιφυτικά φύκη, δηλαδή οι πρωτογενείς παραγωγοί,
καθώς και τα προϊόντα αποικοδόμησης των φυτικών οργανισμών αποτελούν τις βασι-
κές πηγές τροφής στις λιμνοθάλασσες. Σε αντίθεση με την ανοικτή θάλασσα, στις λι-
μνοθάλασσες οι φυτικοί και φυτοπλαγκτονικοί οργανισμοί νεκρώνονται και αποσυντί-
θενται συνήθως πριν καταναλωθούν από τους θηρευτές τους ενώ τα παράγωγα της απο-
σύνθεσης αποτελούν επίσης σημαντική πηγή τροφής. Ο ρυθμός αποσύνθεσης εξαρτά-
ται από τον καλό αερισμό και συνεπώς η συσσώρευση νεκρού οργανικού υλικού είναι
μεγάλη σε συνθήκες έλλειψης οξυγόνου. 

Οι μικροί φυτοπλαγκτονικοί οργανισμοί καταναλώνονται από τους ζωοπλαγκτονικούς, οι
οποίοι με τη σειρά τους καταναλώνονται από πλαγκτονοφάγα ψάρια. Τα σπονδυλωτά
των λιμνοθαλασσών, με εξαίρεση κάποια είδη που καταναλώνουν πλαγκτό και ίζημα,
είναι στην πλειονότητά τους σαρκοφάγα και φυτοφάγα Στην κορυφή της τροφικής αλυ-
σίδας βρίσκονται τα μεγάλα σαρκοφάγα ψάρια. 

Τα ψάρια είναι πολύ σημαντικός κρίκος στην τροφική αλυσίδα των λιμνοθαλασσών, όχι
μόνο επειδή αποτελούν τους κορυφαίους και ενδιάμεσους θηρευτές αλλά και επειδή
παίζουν ρυθμιστικό ρόλο για τα κατώτερα τροφικά επίπεδα.

Σημαντικό ρόλο στην τροφική αλυσίδα των λιμνοθαλασσών έχουν οι βενθικοί οργανι-
σμοί. Βενθικά ζώα όπως δίθυρα, διηθητικοί οργανισμοί συναντώνται κοντά στους φυ-
τικούς οργανισμούς. Τα ασπόνδυλα τρέφονται στην πλειονότητά τους από το ίζημα, το
οποίο μερικά από αυτά φέρουν πρώτα σε εναιώρηση. Υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός μη
βενθικών οργανισμών όπως ασπόνδυλα, ψάρια, πουλιά οι οποίοι τρέφονται κοντά στο
πυθμένα.

Τροφική αλυσίδα
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Η Φύση ζωγραφίζει στο βυθό της λιμνοθάλασσας και στους βάλτους
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Σάν έργο μοντέρνας ζωγραφικής μεγάλου καλλιτέχνη
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Τα διβάρια 
ή φυσικά ιχθυοτροφεία

Ο όρος βιβάρι ή διβάρι ή ιβάρι προέρχεται από το λατινικό vivarium =εκτροφείο. 

Το διβάρι είναι φραγμένος χώρος, τραπεζοειδούς σχήματος, στα σημεία που η λιμνο-

θάλασσα επικοινωνεί με την ανοιχτή θάλασσα. Κατασκευάζεται από πασσάλους καρ-

φωμένους στο βυθό όπου επάνω τους στηρίζεται πλέγμα (κατά το παρελθόν καλαμωτή).

Σε συγκεκριμένα σημεία των φραγμών υπάρχουν οι πόρτες («κρέμαση») από τις οποίες

γίνεται η είσοδος των ψαριών και οι ιχθυοπαγίδες («πήρες») όπου συλλαμβάνονται τα

ψάρια. Η ονομασία του υποδηλώνει το ευνοϊκό περιβάλλον διαβίωσης και ανάπτυξης

των ψαριών όχι με την έννοια της παροχής τεχνητής τροφής, αλλά με την έννοια της

αφθονίας φυσικής τροφής που παρέχει η λιμνοθάλασσα. 

Στο σύμπλεγμα των λιμνοθαλασσών Μεσολογγίου–Αιτωλικού λειτουργούν τα διβάρια:

Βόρειος Δίαυλος Κλείσοβας – Κλείσοβα – Τουρλίδα – Βασιλάδι – Κόμμα – Σχοινιάς –

Προκοπάνιστος – Θολή – Παλαιοπόταμος.

Αυτά ενοικιάζονται από το ελληνικό δημόσιο σε αλιευτικούς συνεταιρισμούς. 

Η κατασκευή και λειτουργία των διβαριών στηρίζεται στο γεγονός ότι τα ρηχά και για το

λόγο αυτό ευμετάβλητα, από άποψη θερμοκρασίας και αλατότητας, νερά της λιμνοθά-

λασσας δεν επιτρέπουν τη μόνιμη διαβίωση των ψαριών σε αυτή. Το λιμνοθαλάσσιο πε-

ριβάλλον λειτουργεί σαν χώρος φιλοξενίας των ψαριών, κυρίως των νεαρών, για κάποια

φάση της ζωής τους στη διάρκεια του έτους.

Η αλιευτική εκμετάλλευση στηρίζεται στις μετακινήσεις των ψαριών για λόγους δια-

τροφής, αναζήτησης ευνοϊκότερων περιβαλλοντικών συνθηκών για την αναπαραγωγή

και προστασίας από τους θηρευτές.
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Προκοπάνιστος
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Διβάρι Βασιλαδιού

Εικόνες του χθές και του σήμερα
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Ο Στασινόπουλος (1926) μεταφέρει τα λόγια ενός γεροψαρά που περιγράφει με γλαφυ-
ρότητα τη λιμνοθάλασσα και τη συμπεριφορά των ψαριών: «Η λιμνοθάλασσα, λέγει ο γε-
ροψαράς, είναι καταπράσινο λιβάδι. Ο πυθμένας της είναι γεμάτος από θαλασσινά
χόρτα, αλλά έχει πολλή από κοχύλι σαβούρα και η ανάγκη της ζήσης τραβά εκεί μέσα
τα ψάρια του κόλπου για νάβρουν τροφή. Τα νερά της είναι ρηχά, το χειμώνα κρυώνουν
και το καλοκαίρι ζεσταίνονται. Τα ψάρια που θέλουν αντίθετη θερμοκρασία ζητούνε να
φύγουν εκείθε, για να βρουνε ζέστη ή δροσιά, στ΄ανήλιαγα βάθη του κόλπου, πώχουνε
χειμώνα καλοκαίρι την ίδια θερμοκρασία. Η λιμνοθάλασσα, συνεχίζει, δεν έχει καθαρό
και ήσυχο πυθμένα, είναι γεμάτος από χόρτα και βούλκο, κι' ο αγέρας που τον ταράσ-
σει κάνει θελούρα και δεν είναι το στρώμα που πρέπει στων ψαριών τη γέννα. Γιατί σαν
έρθη η ώρα που η φύση θα ψιθυρίσει στου ψαριού το αυτί πως είναι καιρός να κάμη το
γάμο του πειά, θέλει να φύγη από τη λίμνη για να βρη αμμουδιά, που το θηλυκό να ρίξη
το μελίχλωρ' αυγά του και το αρσενικό πάλε θέλει νερά γάργαρα να τα ίδη και να χύση
πάνω σ' αυτά τη αλατένια γονή του. Τρέχουνε, τελειώνει ο σοφός γεροψαράς, ν' αφή-
σουνε τότε τη λίμνη και να πάνε στο βαθύ το κανάλι, που κι αμμουδιά και νερά καθαρά
τα προσμένουν».

Τα περισσότερα ψάρια κινούνται αντίθετα στο ρεύμα του νερού με αποτέλεσμα, όταν
έχουμε πλημμυρίδα, τα ψάρια που βρίσκονται στη λιμνοθάλασσα να κινούνται προς την
θάλασσα και κάποια από αυτά να εισέρχονται στο διβάρι από την ανοικτή πόρτα της
«κρέμασης». Ο ψαράς κλείνει την «κρέμαση» του διβαριού και τα ψάρια εγκλωβίζον-
ται στο διβάρι. Περιφέρονται μέσα σε αυτό, αναζητώντας δίοδο διαφυγής με αποτέλε-
σμα να παγιδεύονται τελικά στις «πήρες». Όταν έχουμε άμπωτη, τα νερά κινούνται με
κατεύθυνση από τη λιμνοθάλασσα προς τη θάλασσα, ενώ τα ψάρια κινούνται προς το
εσωτερικό της λιμνοθάλασσας και φεύγουν από το διβάρι, αν στο μεταξύ δεν έχουν πα-
γιδευτεί. Ο ψαράς ανοίγει περιοδικά την «κρέμαση» προκειμένου να επαναληφθεί η
διαδικασία.

Τα διβάρια αλιεύουν από τον Ιούνιο έως και τον Ιανουάριο. Από τον Φεβρουάριο έως και
τον Μάιο μένουν ανενεργά και εκτελούνται μόνο εργασίες συντήρησης. Την άνοιξη αρ-
χίζει η είσοδος ψαριών, η «εσόδευση». Είναι η εποχή που η λιμνοθάλασσα, λόγω του
μικρού της βάθους, θερμαίνεται γρήγορα και η ηλιοφάνεια κάνει τα νερά της εύτροφα.
Αυτό το περιβάλλον προσελκύει τα νεαρά ψάρια που βρίσκονται στο μέτωπό της με την
ανοιχτή θάλασσα. Έτσι ξεκινάει ο νέος ετήσιος κύκλος λειτουργίας των διβαριών. 

Η επιτυχία της εσόδευσης και στη συνέχεια της εξαλίευσης, στηρίζεται στη μεγάλη εμ-
πειρία των διβαράδων, στη συνεργασία τους με τη φύση.
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Ο σχεδιασμός και κυρίως ο προσανατολισμός του διβαριού από τους ψαράδες, ο προσ-
διορισμός του χρόνου που θα ανοίξει και θα κλείσει η «κρέμαση», είναι το αποτέλεσμα
της βαθιάς γνώσης του ημερήσιου κύκλου της παλίρροιας, της μορφολογίας του πυθ-
μένα, του κυματισμού στις μεγάλες κακοκαιρίες, της πρόγνωσης των καιρικών φαινο-
μένων αλλά και της επίδρασής τους στη συμπεριφορά των διαφόρων ειδών ψαριών.

Η γνώση αυτή μεταφέρεται από τον πατέρα στο γιο και μαζί με την αλιευτική τέχνη, τη
συντήρηση των σκαφών («γαΐτες» και «πριάρια»), την επεξεργασία του αυγοτάραχου
και το πάστωμα των ψαριών, γίνεται και η μύηση στους κανόνες συμπεριφοράς που επι-
κρατούν στη μικρή κοινωνία του διβαριού: ο σεβασμός στον «καραβοκύρη», όπως λέ-
γεται ο επικεφαλής του διβαρίου, η πειθαρχία, το νοικοκύρεμα των χώρων, η μαγειρική,
η φημισμένη φιλοξενία των διβαράδων, που νοιώθουν και πραγματικά είναι οι οικοδε-
σπότες της λιμνοθάλασσας. 
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Στο ιδιαίτερο λιμνοθαλάσσιο περιβάλλον έχουν προσαρμοστεί η ναυπηγική και τα αλιευ-
τικά εργαλεία. Τα ρηχά νερά, ο ιλυώδης βυθός, η θολερότητα κ.λπ. οδήγησαν τον άνθρωπο
στην αντίστοιχη προσαρμογή των μέσων εκμετάλλευσης του πλούτου. 

Τα αλιευτικά σκάφη προσαρμόστηκαν στα ρηχά νερά με την αφαίρεση της καρίνας και τη
δημιουργία επίπεδου δαπέδου. Το μέγεθός τους και το σχήμα τους εξασφάλισαν τη δυνα-
τότητα ευελιξίας αλλά και μεταφοράς σημαντικών φορτίων. Οι «γαΐτες» είναι τα μικρά αλι-
ευτικά και τα «πριάρια» τα μεγαλύτερα.

Ανάλογα έχουν προσαρμοστεί ή έχουν δημιουργηθεί και τα αλιευτικά εργαλεία της λιμνο-
θάλασσας

Στα απλά κάθετα δίχτυα που οι ψαράδες χρησιμοποιούν για συλλαμβάνουν τα διάφορα
ψάρια προστίθενται και άλλα δίχτυα με καλάμια τα οποία απλώνονται στην επιφάνεια της
θάλασσας. Όταν πλησιάσει το συρόμενο δίχτυ στους κεφάλους αυτοί πηδούν έξω από το
νερό, σε αντίθετη διεύθυνση από το ερχόμενο δίχτυ, τότε πέφτουν πάνω στα καλάμια όπου
και συλλαμβάνονται. 

Το παραγάδι είναι εργαλείο με πολλά αγκίστρια που αποτελείται από την κυρίως πετονιά
την «μάνα», τα «παράμαλλα» που είναι κομμάτια πετονιάς που δένονται στην μάνα και τα
αγκίστρια που είναι δεμένα στην άκρη κάθε παράμαλλου. Το μήκος του παραγαδιού φτά-
νει συνήθως τα 1000 – 1500 μέτρα. Η απόσταση μεταξύ δύο αγκιστριών είναι λίγο μεγαλύ-
τερη από το διπλάσιο του μήκους των παράμαλλων. Ανάλογα με το είδος του ψαριού για το
οποίο προορίζονται υπάρχουν διαφορές στη διάμετρο της μάνας, στο μήκος του παρά-
μαλλου στην απόσταση μεταξύ των γειτονικών παράμαλλων στο μέγεθος του αγκιστριού και
στο χρησιμοποιούμενο δόλωμα. Κατά την διάρκεια της ρήψης του παραγαδιού, το σκάφος
κινείται με πολύ μικρή ταχύτητα ενώ το παραγάδι πέφτει στο βυθό. Η ρήψη πρέπει να γί-
νεται με προσοχή ώστε να αποφεύγετε το στρίψιμό του, αφού με το στρίψιμο τα παράμαλα

Τα αλιευτικά σκάφη 
και εργαλεία της λιμνοθάλασσας
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Παραγάδι τυλίγονται γύρω από την μάνα και τα αγκίστρια δεν είναι ελεύθερα για να μπορέσει να πάει
το ψάρι.

Η ρήψη γίνεται πάντα από το πίσω μέρος του σκάφους. Κατά τη ρήψη του παραγαδιού, στις
δύο άκρες της μάνας δένονται βαρίδια καθώς και σημαδούρες. Βαρίδια δένονται και σε εν-
διάμεσα σημεία του παραγαδιού. Τα βαρίδια χρησιμοποιούνται για να συγκρατούν το πα-
ραγάδι στο βυθό και οι σημαδούρες είναι απαραίτητες για την αναγνώριση του παραγαδιού
ώστε να φαίνεται η αρχή και το τέλος του.

Μέχρι τις πρώτες δεκαετίες του εικοστού αιώνα οι ψαράδες της περιοχής χρησιμοποιού-
σαν για το παραγάδι τρίχες από την ουρά και τη χαίτη αλόγων καθώς και ίνες από τους τέ-
νοντες των αλόγων. Έπλεκαν τις τρίχες ανά τρεις και σχημάτιζαν το παράμαλλο, τη μια
άκρη έδεναν στη μάνα και στην άλλη άκρη έδεναν το αγκίστρι. Όταν επρόκειτο να ψαρέ-
ψουν μεγάλα ψάρια συνδύαζαν τριάδες τριχών και έφτιαχναν πιο χοντρό παράμαλλο. Συχνά
μετά τις τρίχες έδεναν ίνες από τένοντες, οι οποίες προσέφεραν ελαστικότητα και αντοχή
στη κατασκευή.

Ο πεζόβολος είναι ένα κυκλικό δίχτυ διαμέτρου 3 μέτρων περίπου και η περιφέρειά του
φέρει βαρίδια. Το εργαλείο αυτό ρίχνεται με τα χέρια, σε περιοχές που υπάρχουν συγκεν-
τρωμένα αρκετά ψάρια η κίνηση του ψαρά θυμίζει αυτή του δισκοβόλου. 

Η αλιεία με πυροφάνι είναι εξαιρετικά διαδεδομένη. Για την αλιεία με τον τρόπο αυτά απα-
ραίτητα είναι ένα καμάκι και μια ισχυρή φωτεινή πηγή. Κατά τη διάρκεια του ψαρέματος
ο ψαράς στέκεται στην πλώρη κρατώντας το καμάκι με τα δύο του χέρια, παράλληλα με την
επιφάνεια της Θάλασσας και κάθετα με τον διαμήκη άξονα του σκάφους έτσι ώστε να είναι
εύκολη και γρήγορη η χρησιμοποίησή του. Το σκάφος κινείται με μικρή ταχύτητα με την
βοήθεια μηχανής ή με την βοήθεια δευτέρου ατόμου που λέγεται πρυμιάς.

Για να είναι αποδοτικό το ψάρεμα με πυροφάνι, εκτός από τις ικανότητες του ψαρά, πρέ-
πει να ευνοούν και οι καιρικές συνθήκες. Το ψάρεμα με πυροφάνι γίνεται κατά την διάρ-
κεια του σκοταδιού όταν δεν υπάρχει κυματισμός και ευνοείται από τις χαμηλές
θερμοκρασίες.

Παραδοσιακό αλιευτικό εργαλείο που συναντάται στη περιοχή των λιμνοθαλασσών Μεσο-
λογγίου και Αιτωλικού. Χρησιμοποιείται στην αλιεία κεφάλων, λαβρακιών, χελιών, αθερί-
νας. Η κατασκευή βρίσκεται πάνω σε μια σχετικά μεγάλη βάρκα (πριάρι). Στο μπροστινό
μέρος της βάρκας τοποθετείται ένας ισχυρός ξύλινος δοκός και στην άκρη του οποίου
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υπάρχει μια ξύλινη διχάλα. Στην διχάλα αιωρείται μια ξύλινη δοκός στην προς τη θάλασσα
άκρη της οποίας βρίσκεται μια κατασκευή που φέρει το δίχτυ, ενώ η προς τη βάρκα άκρη
της είναι δεμένη με σχοινί, το οποίο χειρίζεται ο ψαράς. Η κατασκευή μοιάζει με μια με-
γάλη απόχη, το δίχτυ είναι παραλληλόγραμμο επιφάνειας 20 ως 50 m2 και ανοίγματος μα-
τιού από 5 ως 30 mm, αναλόγως του είδους του ψαριού που πρόκειται να αλιευθεί. Το
δίχτυ κρέμεται από δυο τοξοειδείς βραχίονες που είναι ενωμένοι στο κέντρο τους. Οι βρα-
χίονες είναι φτιαγμένοι από ελαφρύ ξύλο, αλλά παράλληλα και ανθεκτικό ώστε να μπορεί
να αντέξει στο βάρος του βρεγμένου διχτυού και των ψαριών. Οι ψαράδες τα τελευταία
χρόνια θέλοντας να αυξήσουν την επιφάνεια του διχτυού, αναγκαστικά τοποθετούν μα-
κρείς βραχίονες οι οποίοι κατασκευάζονται είτε από επάλληλα ξύλινα κομμάτια δεμένα
στις άκρες τους, είτε από μεταλλικούς σωλήνες. 

Το ψάρεμα με το σταφνοκάρι αρχίζει με τη βύθιση του διχτυού. Ο ψαράς το αφήνει για κά-
ποιο χρονικό διάστημα, συχνά ρίχνει μικρά δολώματα στην επιφάνεια του νερού ή και μα-
λάγρα (υπολείμματα ψαριών ή ψάρια σε κατάσταση σήψης αναμεμιγμένα με άμμο ή
πίτουρα συχνά μέσα σε πάνινη σακούλα) προσπαθώντας να προσελκύσει ψάρια. Όταν ο
ψαράς διαπιστώσει ότι έχουν συγκεντρωθεί αρκετά ψάρια πάνω από το δίχτυ, τότε τρα-
βώντας με το σχοινί τη μια άκρη του βραχίονα με μορφή μοχλού σηκώνει το δίχτυ, στην
αρχή αργά και στη συνέχεια γρήγορα και παγιδεύει τα ψάρια που έχουν μαζευτεί στο κέν-
τρο του. Με το σταφνοκάρι ψαρεύουν σε περιοχές που το νερό είναι θολό, βάθους 1–2
μέτρα, όταν επικρατούν ισχυροί άνεμοι ή σε περιοχές που υπάρχουν στενά περάσματα.

Οι κέφαλοι έχουν τη δυνατότητα να κάνουν άλματα έξω από το νερό όταν αντιληφθούν κύν-
δινο. Στη περίπτωση του σταφνοκαριού, καθώς ο ψαράς σηκώνει το δίχτυ οι κέφαλοι αι-
σθανόμενοι τον κίνδυνο δίνουν ισχυρά και συνεχή άλματα, η εικόνα που εμφανίζουν είναι
ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα και διασκεδαστική, ορισμένοι μάλιστα καταφέρνουν να δραπε-
τεύσουν.

Τα ψάρεμα της συρτής φαίνεται απλό και εύκολο απαιτεί ιδιαίτερη τέχνη όσο αφορά τον
τύπο του δολώματος τη γνώση του πυθμένα τις διαδρομές και την ταχύτητα σε σχέση με
το είδος και το μέγεθος των ψαριών που εκτιμάται από εμπειρία ότι κινούνται στην πε-
ριοχή την εποχή αλιείας. Η συμπεριφορά των ψαριών κατά το ψάρεμα αυτό επηρεάζεται
καθοριστικά από τον καιρό και τις μεταβολές του, από την ώρα κ.λπ..

Ο ψαράς έχει μια ή και περισσότερες πετονιές, ή κάθε μια έχει μήκος από 10 ως και 30
μέτρα, στην άκρη της είναι δεμένο ένα αγκίστρι με δόλωμα. Το δόλωμα που χρησιμοποι-
είται είναι τεχνητό, μπορεί να είναι ένα άσπρο φτερό, ακόμη μπορεί να χρησιμοποιηθεί
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ένα ψεύτικο ψαράκι, πλαστικά, ξύλινα ή μεταλλικά κομμάτια. Αρκετοί ψαράδες δένουν στο
αγκίστρι ένα μικρό μεταλλικό κουτάλι, διπλωμένο. Συχνά χρησιμοποιούν ζωντανά δολώ-
ματα (κυρίως μικρές γαρίδες)

Τα τεχνητά δολώματα πρέπει να είναι έτσι κατασκευασμένα ώστε μέσα στην θάλασσα να
φαίνονται και κυρίως να κινούνται σαν πραγματικά. Ο τρόπος αλιείας λέγεται συρτή γιατί
σύρεται το δόλωμα πίσω από τη βάρκα καθώς αυτή κινείται είτε με πανιά είτε με κουπιά
είτε με μηχανή. Το ψάρεμα με συρτή γίνεται τις πρωινές και απογευματινές ώρες. Σημαν-
τικός παράγοντας για μια πετυχημένη ψαριά είναι η ταχύτητα της βάρκας. Η ενδεικνυόμενη
ταχύτητα είναι 3–4 μίλια /ώρα. Αν η βάρκα κινείται με μεγαλύτερη ταχύτητα ενδέχεται το
ψάρι να μην προλάβει να αρπάξει το δόλωμα και να αγκιστρωθεί. Ανάλογα με το βάθος
που γίνεται το ψάρεμα χρειάζονται και τα αντίστοιχα βαρίδια. Αν το δόλωμα είναι μεταλ-
λικό ψαράκι και είναι βαρύ δεν χρησιμοποιείται βαρίδι. Αν όμως είναι ελαφρύ χρησιμο-
ποιείται ένα ή περισσότερα ανάλογα και με την ταχύτητα της βάρκας. Με την συρτή
ψαρεύονται μέσα στην λιμνοθάλασσα λαβράκια.

Παραδοσιακός ιδιαίτερος τρόπος αλιείας του κέφαλου με τράινα αλιείας εξασκείται μόνο
την περίοδο της αναπαραγωγής του Κέφαλου (Αύγουστο – Σεπτέμβριο). Οι ψαράδες συλ-
λαμβάνουν θηλυκούς κεφάλους γεννητικά ώριμους και τους διατηρούν ζωντανούς, Με ένα
λεπτό σχοινί ή πετονιά δένουν το ψάρι από το κεφάλι, περνώντας το σχοινί μέσα από τα
βράγχια ή από την ουρά . Στη συνέχεια αφήνουν το δεμένο ψάρι να κολυμπά κοντά στη
βάρκα ή την ακτή. Γύρω από αυτό μαζεύονται αρσενικά άτομα και όταν μαζευτούν αρκετά
τότε ο ψαράς με πεζόβολο, τα συλλαμβάνει. 

Ο βολκός είναι αλιευτικό εργαλείο, που χρησιμοποιείται σε λίμνες, λιμνοθάλασσες, ακτές
και εκβολές ποταμών για την αλιεία κυρίως χελιών.

Πρόκειται για μεγάλους κωνικούς δικτυωτούς σάκους οι οποίοι είναι χωρισμένοι σε δια-
μερίσματα συνήθως τρία. Το κάθε διαμέρισμα, επικοινωνεί με το επόμενο με ένα μικρό
άνοιγμα. Εσωτερικά είναι στερεωμένα με μεταλλικά στεφάνια. Ουσιαστικά αποτελείται
από τρεις επάλληλους κώνους, όπου ο ένας εισέρχεται κατά το τρίτο περίπου του μήκους
του στον άλλο. Η μικρότερη βάση του τρίτου διαμερίσματος όπου και πιάνονται τα ψάρια
είναι κλειστή. Ο βολκός είναι εφοδιασμένος με δυο δίχτυα (δρόμους) που τοποθετούνται
παράλληλα με τη μεγάλη του βάση και κατευθύνουν τα ψάρια μέσα σε αυτόν.

Το όλο σύστημα στερεώνεται στο βυθό, έτσι ώστε το ρεύμα του νερού να διαπερνά το βολκό
κατά μήκος.
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Τα ψάρια μπαίνοντας μέσα, προχωρούν από διαμέρισμα σε διαμέρισμα για να καταλήξουν
τελικά στο τελευταίο, όπου και παγιδεύονται. Η κορυφή του τελευταίου κώνου είναι δεμένη
με ένα σχοινί ώστε ο ψαράς να μπορεί να ανασηκώνει τον βολκό και να τον αδειάζει στη
βάρκα του. Η χρήση του βολκού συνήθως δεν επιτρέπεται στις λιμνοθάλασσες και γενικά
επιτρέπεται μόνο κάποιες εποχές.

Η γυροβολιά είναι ένας παραδοσιακός τρόπος ψαρέματος, ο οποίος τα τελευταία χρό-
νια σχεδόν έχει εκλείψει εκτός από ορισμένες λιμνοθάλασσες. Οι ψαράδες πηγαίνουν
στα μέρη όπου συγκεντρώνονται και τρέφονται τα ψάρια και μόλις διαπίστωσουν ότι
είναι αρκετά, τα κλείνουν με καλαμωτές και πασσάλους. Το κλείσιμο των γυροβολιών
αρχίζει το Μάρτιο, όταν στη λιμνοθάλασσα έρχονται τα ψάρια από την ανοικτή θάλασσα
μετά την εκεί διαχείμασή τους. Όταν κλείνει η γυροβολιά σιγά – σιγά μετακινούν τις
καλαμωτές περιορίζοντας τον χώρο, και οδηγούν τα ψάρια σε ένα σημείο όπου μπο-
ρούν να τα πιάσουν με δίχτυα, απόχες ή με καμάκι. Η εργασία αυτή διαρκεί 2–3 μήνες.
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Η λιμνοθάλασσα, παρότι δέχεται όλα τα είδη ψαριών που υπάρχουν στο μέτωπό της με
την ανοιχτή θάλασσα, στην παραγωγή της περιλαμβάνει: Μυτάκι, Χέλι, Αθερίνα, Λαυ-
κίνο, Λαυράκι, Σπάρο, Σαργό, Γοβιό, Μουρμούρα, Μυξινάρι, Βελάνιτσα, Γάστρο, Κέφαλο,
Κουτσομούρα, Γλώσσα, Τσιπούρα, Σουπιά.

Σε ό,τι αφορά την ποσοστιαία σύνθεση της παραγωγής τον πλέον σημαντικό ρόλο παί-
ζουν κυρίως η τσιπούρα, το λαβράκι, ο κέφαλος και το χέλι. 

Ξεχωριστό προϊόν της λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου είναι το αυγοτάραχο, που έχει κα-
τοχυρωθεί ως Προϊόν Ονομασίας Προελεύσεως. Πρόκειται για τις γονάδες του θηλυκού
Κεφάλου «μπάφα», που μετά από επεξεργασία εμβαπτίζονται, για λόγους συντήρησης,
σε φυσικό κερί και έτσι διοχετεύονται στην αγορά.

Το χαρακτηριστικό της αλιευτικής παραγωγής της λιμνοθάλασσας είναι ότι τα διάφορα
είδη ψαριών αλιεύονται κυρίως κατά την εποχή της αναπαραγωγής τους. Τότε μετακι-
νούνται μαζικά προς την ανοιχτή θάλασσα. Έτσι, στην τοπική αγορά δεν υπάρχουν στη
διάρκεια του έτους όλα τα είδη σε αφθονία. Οι κάτοικοι της περιοχής, ως γνώστες,
έχουν προσαρμόσει ανάλογα τις διατροφικές τους συνήθειες. Θα έλεγε κανείς ότι οι
εποχές στην περιοχή παρακολουθούν τους ρυθμούς της λιμνοθάλασσας: 

Εποχή της τσιπούρας: Νοέμβριος – Δεκέμβριος

Εποχή του λαυρακιού: Δεκέμβριος – Ιανουάριος

Εποχή του αυγοτάραχου: Αύγουστος Σεπτέμβριος

Εποχή του γοβιού: Φεβρουάριος

Εποχή του γάστρου: Ιούλιος – Αύγουστος

Τα ψάρια της λιμνοθάλασσας
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Η αφθονία του αλατιού στην περιοχή κάλυπτε, στο παρελθόν, τις ανάγκες συντήρησης
των αλιευμάτων. Τα παστά ψάρια όμως εξακολουθούν και σήμερα να αποτελούν γα-
στριμαργικό στοιχείο υψηλής ποιότητας.

Σύμφωνα με την Αλεξανδροπούλου (1993), ο Leak (1835) αναφέρει ότι στις αρχές του
19ου αιώνα μόνο το Μεσολόγγι (χωρίς το Αιτωλικό) εξήγαγε 200.000 λίτρες ψαριών,
νωπών και παστών, δηλαδή 76.640 κιλά, ενώ κατά τον Miller (1960, πηγή: Αλεξανδρο-
πούλου 1993) τα έσοδα των ιχθυοτροφείων από την εξαγωγή του αυγοτάραχου και των
παστών κάλυπταν τον 15ο αιώνα τα έξοδα συντήρησης του κάστρου της Ναυπάκτου. Ο
Στασινόπουλος (1926) εκτιμούσε την αντίστοιχη σχέση μεταξύ 42% και 58% με αντί-
στοιχες ποσότητες από τη δηλωθείσα παραγωγή τις 370 και 500 χιλιάδες οκάδες (συ-
νολικά, περίπου 1.045 τόννοι).

Σήμερα, η εκτιμώμενη συνολική παραγωγή του συμπλέγματος των λιμνοθαλασσών Με-
σολογγίου–Αιτωλικού, υπολογίζεται σε 9,5 κιλά ανά στρέμμα (περίπου 1.450 τόνοι). Η
παραγωγή αυτή φυσικά δεν είναι δεδομένη αφού εξαρτάται από τις κρατούσες καιρι-
κές συνθήκες, την εμφάνιση ψαριών στο μέτωπο της λιμνοθάλασσας και την προστα-
σία τους από τα δυναμικά αλιευτικά εργαλεία κατά την εσόδευση, καθώς και από την
αντοχή των φραγμών όταν επικρατούν έντονα καιρικά φαινόμενα.

Για την επίδραση των καιρικών συνθηκών στην παραγωγή της λιμνοθάλασσας, ο Στασι-
νόπουλος (1926) αναφέρει χαρακτηριστικά ότι, την εσόδευση την ευνοούν οι γαρμπήδες,
ενώ επιδρούν αρνητικά οι βοριάδες και ακόμα ότι, την αλιεία την ευνοούν για τον Προ-
κοπάνιστο ο βοριάς, για το Βασιλάδι ο μαΐστρος, για τον Πόρο ο νοτιάς, ενώ ο σιρόκος
και ο λεβάντες είναι επιζήμιοι για όλα τα διβάρια.
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Αυγοτάραχο: ο χρυσός της λιμνοθάλασσας
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Αυγοτάραχο: ο πλούτος της λιμνοθάλασσας
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Mugil cephalus (Linnaeus, 1758)
Κοινά ονόματα: Κέφαλος, κεφάλι, μπάφα (το γεννητικά ώριμο θηλυκό), στειράδι ή
στράδι το γεννητικά ώριμο αρσενικό άτομο. Τα γεννητικά ανώριμα άτομα ηλικίας μέχρις
και ενός έτους ονομάζονται κούτουλας ή κούτλας. Επιπλέον για όλα τα μικρά άτομα της
οικογένειας των Μugilidae χρησιμοποιείται το όνομα Βουρί (μάλλον αραβικής προ-
ελεύσεως όνομα).
Αναπαράγεται από το τέλος Αυγούστου μέχρι τα μέσα Οκτωβρίου. Οι ωοθήκες του γεν-
νητικά ώριμου κέφαλου (αβγοτάραχο) μετά από ειδική επεξεργασία είναι ένα από τα
πλέον ενδιαφέρονται προϊόντα της περιοχής. 
Τρόποι αλιείας: Σταφνοκάρι, πεζόβολο, τράινα, δίχτυα, καλαμωτό, ιχθυοσυλληπτικές
εγκαταστάσεις.

Lisa saliens (Risso, 1810)
Συνώνυμα: Mugil saliens (Risso, 1810)
Κοινά ονόματα: Γάστρος, Στρατηγός, 
Αναπαράγεται τους καλοκαιρινούς μήνες.
Αλιεύεται με δίχτυα ή στις ιχθυοσυλληπτικές εγκαταστάσεις. 

Chelon labrosus (Risso, 1826) 
Συνώνυμο : Mugil chelo (Cuvier, 1829) 
Κοινά ονόματα : Βελάντσα , Βελάνισσα, Βελαντσοπούλι (τα μικρά)
Αναπαράγεται τους πρώτους μήνες του χειμώνα

Liza ramada (Risso, 1826)
Συνώνυμα : Mugil capito (Cuvier, 1829) 
Κοινά ονόματα : Λαυκίνος, Μαυράκι, Μαυρακούνι, Μισολαύκινο (τα μικρά).
Αναπαράγεται προς το τέλος του χειμώνα
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Liza aurata (Risso, 1810)
Συνώνυμα : Mugil auratus (Risso, 1810)
Κοινά ονόματα : Μυξινάρι, Μύξινος.
Αναπαράγεται τους φθινοπωρινούς μήνες.

Encraulis encrasicolus (Linnaeus, 1758) 
Συνώνυμα Encraulis encrasicholus (Cuvier, 1817)
Κοινά ονόματα: Γαύρος
Συναντάται μόνο στη λιμνοθάλασσα του Αιτωλικού, όπου σχηματίζει ιδιαίτερα μεγάλα
κοπάδια. Η παρουσία του εκεί πρέπει να οφείλεται στο γεγονός ότι με τη βοήθεια των
παλιρροιακών ρευμάτων εισέρχονται αβγά ή λάρβες, εκμεταλλεύονται το ιδιαίτερα εύ-
τροφο της λιμνοθάλασσας του Αιτωλικού. Συναντώνται μια ως τρεις κλάσεις ηλικιών. Οι
συλλήψεις του φτάνουν μέχρι και τους 20 τόνους ετησίως. Συχνά όμως οι πληθυσμοί του
γαύρου χάνονται μετά από φαινόμενα μαζικών θανάτων που παρατηρούνται στη λιμνο-
θάλασσα του Αιτωλικού. 
Αλιεύεται με κυκλικά δίχτυα χωρίς τη χρήση φωτός.

Sparus auratus (Linnaeus, 1758)
Συνώνυμο : Chrysophrys auratus (Cuvier, 1829)
Κοινά ονόματα: Τσιπούρα, Λύγδα ή Λυγδοπούλα (όταν πρόκειται για άτομα μεγέθους
μέχρι 200 gr ), Μαρίδα (μεγάλου μεγέθους άτομα).
Αναπαράγεται στο τέλος του Φθινοπώρου ή στις αρχές του Χειμώνα.
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Για την περιοχή του Μεσολογγίου, οι αλυκές αποτελούν συμπλήρωμα του λιμνοθαλάσ-
σιου τοπίου και συγχρόνως τόπο σημαντικής παραγωγικής δραστηριότητας. 

Η παραγωγή διαδικασία των αλυκών στηρίζεται κατά κύριο λόγο σε φυσικές διεργα-
σίες – εξάτμιση, φυσική ροή νερού.

Από οικολογική άποψη αποτελούν τεχνητούς υγροτόπους μεγάλης αξίας. Η μεγάλη δια-
βάθμιση της αλατότητας, οι ακραίες συνθήκες που δημιουργούνται (υπεράλμυρα συ-
στήματα) παρέχουν τη δυνατότητα συγκέντρωσης διαφορετικών ειδών χλωρίδας και
πανίδας. 

Αξίζει όμως να αναφερθεί κανείς και στην αισθητική αξία των αλυκών: το καθρέφτισμα
του τοπίου στα ήρεμα νερά τους, τους λευκούς λόφους του αλατιού, η παρουσία και κί-
νηση των πουλιών (Φοινικόπτερα, Αβοκέτες, Χουλιαρομύτες, …) αλλά και τα «μανιτάρια»
του αλατιού (συσσωματώματα κρυστάλλων αλατιού). Δεν είναι τυχαίο ότι το αλάτι, από
το παρελθόν μέχρι σήμερα, αποτελεί πηγή έμπνευσης ποιητών και στοιχείο εικαστικής
δημιουργίας στις χώρες της Μεσογείου. Στο επίκεντρο αυτής της έμπνευσης, η
«αφρίνα»: οι λεπτοί κόκκοι του αλατιού που σπρωγμένοι από τον άνεμο συγκεντρώ-
νονται στις άκρες των κρυσταλλοπήγιων.

Στην ανθρώπινη ιστορία το αλάτι διατηρούσε πάντα ένα σημαντικό ρόλο όχι μόνο ως
αναγκαίο για την ανθρώπινη υγεία προϊόν αλλά και ως μέσο συντήρησης των τροφίμων.
Η αξία του αυτή γίνεται καλύτερα αντιληπτή από το γεγονός ότι αποτελούσε ανταλλάξιμο
προϊόν (αμοιβές εργατών, αγορά δούλων έναντι ποσοτήτων αλατιού) 

Το αλάτι, ως μέσο συντήρησης, συνδέθηκε και στην περιοχή του Μεσολογγίου στενά με
την αλιευτική παραγωγή και φυσικά, με τις τοπικές γαστριμαργικές συνήθειες (παστά
ψάρια, αυγοτάραχο).

Αλυκές
Αναστασία Ρούσση
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Αλυκές Τουρλίδας
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Χουλιαρομύτες
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Αιτωλικό: ο λόφος Κατσάς και ο βάλτος Αγ. Νικολάου
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Δεν είναι εύκολη η θεωρητική πολιτισμική ανάπλαση της ευρύτερης περιοχής της Δυτι-
κής Στερεάς και μάλιστα ενός από τα σημαντικότερα τμήματά της, που είναι η Αιτωλία
στα χρόνια «της μεγάλης σιωπής», δηλαδή στην παλαιοχριστιανική (1ος – 6ος αι.) και
πρωτοβυζαντινή (6ος – 9ος αι.)περίοδο για τις οποίες έχουμε ελάχιστες ή καθόλου ιστο-
ρικές μαρτυρίες και γραπτές πληροφορίες. Η σιωπή των πηγών ίσως μπορούσε να ερ-
μηνευθεί με πολλούς τρόπους όπως: α) Μετά την ρωμαιοκρατία ο ευρύτερος χώρος έπεσε
σε παρακμή και μαρασμό και δικαιολογείται η απουσία του από τα σωζόμενα για άλλες
περιοχές κείμενα. β) Στα μεταχριστιανικά και ως τα βυζαντινά χρόνια η περιοχή ανήκε
στη Δύση και θεωρούνταν απομακρυσμένη περιφέρεια από τα μεγάλα διοικητικά, οικο-
νομικά, εμπορικά και καλλιτεχνικά κέντρα και της Δύσης και της Ανατολής. Όπως είναι
φυσικό δεν απασχόλησε την ιστορία, η οποία δεν κατέγραψε σοβαρά και μεγάλα γεγονότα
στην περιοχή. γ) Οι επιδρομές των βαρβαρικών φύλων: Έρουλοι, Βησιγότθοι, Βάνδαλοι,
Σλάβοι και άλλοι λεηλατούν, καταστρέφουν και ερημώνουν το χώρο. Σε συνδυασμό με
πειρατείες στα παράλια, με σεισμούς και φοβερές μεταδοτικές ασθένειες η περιοχή κατά
καιρούς σπαράσσεται και ταλαιπωρείται, εξασθενεί και διαλύεται. δ) Η ανυπαρξία αξιό-
λογων πόλεων μετά την ερείπωση και εξαφάνιση των γνωστών αρχαίων αιτωλικών κέν-
τρων από τη ρωμαϊκή εποχή και δώθε (Καλυδών, Πλευρών, Νέα Πλευρών, Οινιάδες κ.λπ.)
μας αφήνει να υποθέσουμε ότι δεν υπάρχει συνέχεια οργανωμένων πόλεων (και αυτό
συμβαίνει σε ολόκληρη την Αιτωλία και την Ακαρνανία) και ότι ο πληθυσμός, γεωργικός,
αγροτικός και κτηνοτροφικός στο σύνολό του, συνεχίζει έναν απλό και φτωχικό βίο και πο-
λιτισμό, απλωμένος σε μικρούς οικισμούς χωρίς ιδιαίτερες εξάρσεις και μεγάλες ιστο-
ρικές ώρες. Η Ναύπακτος βέβαια ήταν το μεγάλο και μόνο διοικητικό, οικονομικό και
εκκλησιαστικό κέντρο, που διαδέχτηκε τη διάλυση της Νικόπολης μέχρι την εποχή του
Δεσποτάτου της Ηπείρου. ε) Στα παλαιοχριστιανικά και στα πρωτοβυζαντινά χρόνια η πα-
ραθαλάσσια περιοχή, που απλώνεται ανάμεσα στους ποταμούς Εύηνο και Αχελώο φαίνε-
ται πως δεν ήταν πυκνο–κατοικημένη γιατί οι προσχώσεις των ποταμών και των
λιμνοθαλασσών δημιουργούσαν βαλτώδεις εκτάσεις όπου οι δυνατότητες μόνιμης κατοί-
κησης ήταν προβληματική.

Παρόλα αυτά η αρχαιολογική έρευνα είναι σε θέση σήμερα να υποδείξει και στην παλαι-
οχριστιανική και στη βυζαντινή περίοδο κέντρα εκκλησιαστικά και καλλιτεχνικά, ναούς,
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μοναστήρια, σπήλαια, ασκηταριά, ακόμη και οικισμούς γύρω από τις Λιμνοθάλασσες Με-
σολογγίου και Αιτωλικού (όπως και γύρω από τις λίμνες του Αγρινίου) απ’ όπου καταδει-
κνύεται η πολιτισμική συνέχεια, η καλλιέργεια των τεχνών, η παιδευτική δράση, η
ποιότητα ζωής μέσα από τα ανασκαφικά δεδομένα. Η σχέση του πεδινού ή ορεινού πα-
ραθαλάσσιου χώρου με την υπόλοιπη αιτωλική γη και ευρύτερα τη Δυτική Στερεά Ελλάδα
δηλώνεται μέσα από ομαλά ή δύσβατα περάσματα, τα οποία σε γενικές γραμμές εξακο-
λουθούν τα περισσότερα να είναι σε πολλά σημεία ίδια από την αρχαία εποχή μέχρι σή-
μερα, ενώ αλλού παραλλάσσουν. 

Πρέπει να σημειώσουμε εδώ πως τα βυζαντινά μνημεία μετράνε αιώνες δράσης και ζωής
ολόγυρα από τις Λιμνοθάλασσες, είδαν δηλαδή τα περισσότερα τον ήλιο πολύ πιο πριν
εμφανιστούν στην ιστορία οι νεότερες πόλεις Μεσολογγίου και Αιτωλικού. Οι μεταβυ-
ζαντινές φάσεις αυτών των βυζαντινών συγκροτημάτων ή τα μεταγενέστερα μνημεία, συν-
δέονται αμεσότερα με αυτές της πόλεις όπως είναι φυσικό. Ιδιαίτερα για την πόλη του
Μεσολογγίου πρέπει να αναζητήσουμε την εμφάνισή της στο προσκήνιο της ιστορίας στις
αρχές του 17ου αιώνα, αφού αρχειακές μαρτυρίες πληροφορούν πως ως τα τέλη του 16ου
αιώνα η περιοχή ήταν έρημη και μόλις τότε άρχισε να συγκεντρώνει τον πρώτο μικρό οι-
κισμό ψαράδων στον προσχωσιγενή βραχίονα που σχηματίζεται ανάμεσα στην κεντρική
Λιμνοθάλασσα και στην αντίστοιχη της Κλείσοβας. Πολύ πιο πριν (14ος αι.) κάνει την εμ-
φάνισή του το Αιτωλικό (το Ανατολικό των αρχειακών πηγών της Τουρκοκρατίας). Πρό-
κειται στην πραγματικότητα για νησί, που συνδέεται ανατολικά και δυτικά με τη στεριά με
πολύτοξα πετρόχτιστα γεφύρια, ενώ οι μικρές οικοδομές χτίζονται πάνω στις ξέρες και
στις όχθες καναλιών καθώς διασχίζουν την πόλη οριζόντια και κάθετα. Δεν είναι άστοχη,
δεδομένων των αναλογιών, η κολακευτική ονομασία «Μικρή Βενετία». Δυστυχώς τα κα-
νάλια σήμερα δεν υπάρχουν. Έχουν μπαζωθεί και μετατραπεί σε δρόμους.

Ας δούμε όμως, ας μελετήσουμε και ας ερευνήσουμε το χώρο. Τα ερειπωμένα μνημεία
θα τα γνωρίσουμε μέσα από τις αποκαλύψεις της σκαπάνης του ανασκαφέα και μέσα από
τη μελέτη των σπουδαίων ευρημάτων. Για τα μνημεία όμως που «είναι ιστάμενα» και απο-
τελούν πολύτιμη και μοναδική κληρονομιά το καθένα, άλλα που αντέχουν στο χρόνο,
εκείνα που στέκουν αποξεχασμένα, αλλά και αυτά που λειτουργούνται ακόμη, η δική μας
φροντίδα, από τη μελέτη μέχρι τη στερέωση και την αναστήλωση αποτελεί μέγιστο κα-
θήκον. Με τη μελέτη και την έρευνα δεν ανιχνεύουμε μόνο το αρχαίο, απόμακρο ή κοντι-
νότερο παρελθόν, αλλά σκύβοντας πάνω στην ιστορία των μνημείων φέρνουμε στην
επιφάνεια την τέχνη, ερευνούμε την εκκλησιαστική κατάσταση, προσεγγίζουμε τα ενδια-
φέροντα, αντιλαμβανόμαστε τις τάσεις και τις αντιλήψεις, αλλά κατανοούμε και τις οικο-
νομικές δυνατότητες της κοινωνίας της κάθε εποχής.
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Ας επισκεφθούμε τα μνημεία:

1. Τα υπολείμματα της παλαιοχριστιανικής Βασιλικής, που σώζονται στην Πλευρώνα,
επισημαίνουν ότι ο μεταχριστιανικός βίος συνεχίζεται για κάποιο χρονικό διάστημα
καθώς χτίζονται χριστιανικοί ναοί πάνω στα ερείπια των ιερών αρχαίων πόλεων. Η
μεταλλαγή του βίου και του πολιτισμού από τον ελληνιστικό–ρωμαϊκό σε χριστιανικό
γίνεται με αργό ρυθμό στους ίδιους χώρους στην αρχή μέχρι να επιλεγούν οι νέοι,
που βρίσκονται κοντύτερα προς τη Λιμνοθάλασσα.

2. Η Βασιλική στη θέση Φοινικιά (στο Μεσόκαμπο) κάτω από τα τείχη της Πλευρώνας
(το γνωστό Κάστρο της κυρά Ρήνης), είναι χτισμένη με αρχαίο υλικό των κτιρίων της
ερειπωμένης αρχαίας πόλης. Είναι τρίκλιτη με ημικυκλική αψίδα, με νάρθηκα δυ-
τικά και με προσκτίσματα γύρω του, με κυκλικό μαρμάρινο Βαπτιστήριο νότια του
νάρθηκα. Παρουσιάζει δύο χρονολογικές φάσεις, μία παλαιοχριστιανική και μία βυ-
ζαντινή. Μαρμάρινο θωράκιο με ανάγλυφη παράσταση παγωνιού, τμήματα ραβδω-
τών και αρράβδωτων κονίσκων, βυζαντινό νόμισμα του 11ου αιώνα και κοιμητήριο με
πλήθος ταφές, φανερώνουν τη συνέχεια μέσα στο χρόνο πέρα από τα αρχιτεκτονικά
και τα γλυπτά στοιχεία που διασώζει και τα οποία παραπέμπουν στις καλλιτεχνικές
δυνατότητες των μαστόρων της εποχής και της περιοχής.

3. Η παλαιοχριστιανική Βασιλική στην τοποθεσία Άγιος Βασίλειος κοντά στο Μεσο-
λόγγι, μέσα στο κτήμα της παλαιάς οικογένειας Χρυσόγελου. Σώζεται τμήμα από τα
ερείπια της αψίδας. Πάνω σ’ αυτά χτίστηκε ναΐσκος τα νεότερα χρόνια.

Να επιχειρήσουμε εδώ ένα σχόλιο. Στην ευρύτερη περιοχή της Λιμνοθάλασσας τα
παλαιοχριστιανικά κτίσματα και οι οικισμοί στηρίζουν όσους υποστηρίζουν ότι όσο
προχωρεί η έρευνα ξεδιαλύνουμε τον μνημειακό χάρτη και όσο έρχονται στο φως
νέα στοιχεία τόσο καλύτερα μπορούμε όχι μόνο να ανιχνεύσουμε και να ψηλαφί-
σουμε τα τοπογραφικά δεδομένα, αλλά να μπορούμε σε κάποιο βαθμό να περιγρά-
ψουμε κιόλας μνημεία και οικοδομήματα και να συνθέσουμε μια πρώτη, όσο γίνεται
πλήρη και πειστική εικόνα, του επιπέδου του πολιτισμού.

4. Η παλαιοχριστιανική Βασιλική στο λόφο της Αγίας Τριάδος στην Κάτω Βασιλική βγή-
κε στην επιφάνεια ύστερα από δεκαετή συστηματική ανασκαφή (1980–1990) του Πα-
νεπιστημίου Ιωαννίνων. Χρονολογείται στον 6ο αιώνα, είναι τεραστίων διαστάσεων
(2.000 τμ.) και είναι χτισμένη πάνω στα ερείπια της Ομηρικής «αγχιάλου Χαλκίδος».
Η ύπαρξή της επιλύει μεγάλο αριθμό αποριών, ερωτημάτων και προβλημάτων, που
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έχουν σχέση με τη διάδοση του χριστιανισμού στην περιοχή της Δυτικής Ελλάδος,
με τη λατρευτική πράξη, με την πολιτιστική συνέχεια, τις δυνατότητες και το βιοτι-
κό επίπεδο των κατοίκων της περιοχής, ακόμη και τα χρηστικά καθημερινά μέσα
που χρησιμοποιούσαν. Ιδιαίτερα αποκαλύπτεται η αρχιτεκτονική και καλλιτεχνική
συγγένεια ως προς την τυπολογία, που παρουσιάζεται ανάμεσα σε αυτή και στις αν-
τίστοιχες παλαιοχριστιανικές Βασιλικές της Νικόπολης. Οι περιοχές μπορεί να φαί-
νονται μακρινές για τις αρχαίες και δύσκολες ως προς τη συγκοινωνία εκείνες επο-
χές, αλλά οι επιδράσεις είναι εμφανείς και αναδεικνύουν την ενότητα του χώρου.

Από την άλλη μεριά της Λιμνοθάλασσας, δυτικά, στις όχθες του «αργυροδίνη» πο-
ταμού Αχελώου, υψώνεται μέχρι σήμερα καθώς αντέχει στα γυρίσματα των καιρών
η Επισκοπή Μάστρου, μνημείο με ιδιαίτερη σημασία.

5. Η Επισκοπή Μάστρου, που τιμάται στο όνομα του Αγίου Ιωάννου του «Ριγανά», με
τα σωζόμενα αρχιτεκτονικά μέλη, με το ψηφιδωτό δαπέδου, με την Πλατυτέρα στην
αψίδα, με την αισθητική αντίληψη του εσωτερικού χώρου, καθώς διασώζονται το
κεντρικό και το νότιο κλίτος, με τους μεγάλους λιθόπλινθους που ανήκουν σε αρχαίο
μνημείο και χρησιμοποιούνται εδώ σε δεύτερη χρήση, με τις μορφολογικές συζεύ-
ξεις αρχαϊκών και προχωρημένων στοιχείων, δείχνει με την πρώτη προσέγγιση τις
φάσεις της ανάπλασης που δέχτηκε από τον 6ο μέχρι τον 13ο αιώνα. Και μόνο η ονο-
μασία Επισκοπή, που διέσωσε η παράδοση από τα Μεσοβυζαντινά χρόνια (9ος–12ος
αι.) φανερώνει τον κυρίαρχο ρόλο της δικαιοδοσίας που διεδραμάτισε για πολύ
χρόνο στην εκκλησιαστική διοίκηση της περιοχής. Ανοιχτό παραμένει ακόμη το ζή-
τημα, που χρειάζεται περαιτέρω διερεύνηση, αν δηλαδή το επιδαπέδιο ψηφιδωτό
είναι προϊόν τοπικού εργαστηρίου ψηφιδογράφων ή σχετίζεται με κάποιο εργαστή-
ριο που ήρθε από μεγάλο καλλιτεχνικό κέντρο, Θεσσαλονίκη ας πούμε ή Κωνσταν-
τινούπολη ή και Νικόπολη, αν και δεν αποκλείεται το κέντρο να βρίσκεται στην Ιταλία
π.χ. στη Ραβέννα.

Εξ’ άλλου χρειάζεται να σημειωθεί εδώ πως μια σειρά Βασιλικών, μαζί με όσες
αναφέραμε ήδη, δηλαδή η Βασιλική στο Κοιμητήριο του χωριού Άγιος Γεώργιος, ο
Άγιος Ιωάννης Γουριάς, ακόμη και η Παναγία η Τριμητού, πέρα από τον Εύηνο πο-
ταμό, διαμορφώνουν την ιστορικογεωγραφία της περιοχής και αποκαλύπτουν ένα
πολιτισμό και ένα καλλιτεχνικό επίπεδο πρώτης γραμμής, με ιδιαίτερη σημασία και
μεγάλη αξία.

6. Σε όλα αυτά είναι ανάγκη ειδική μνεία να γίνει για τη Βαράσοβα. Καθώς παραπλέει
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κανείς τα αβαθή ιβάρια της Τουρλίδας Μεσολογγίου, ιδιαίτερα στις ώρες του ηλιο-
βασιλέματος, ή όποιος κάνει περίπατο στο δρόμο μέσα στη θάλασσα από το λιμάνι
μέχρι την Τουρλίδα, αντικρύζει ανατολικά τον απόκρημνο βράχο της Βαράσοβας
λουσμένο στο σκιόφως και στο μυστήριο του άγριου βουνού. Η έρευνα σήμερα γνω-
ρίζει καλά πως η Βαράσοβα, στις σπηλιές της οποίας ανιχνεύεται προϊστορικός βίος
που φτάνει ως το 3.000 π.Χ., υπήρξε σημαντικό ασκητικό κέντρο στην εποχή της
Βυζαντινής αυτοκρατορίας με πλήθος σπηλαίων – ασκηταριών στις απότομες πλα-
γιές του και περίλαμπρους ναούς και μοναστηριακά συγκροτήματα γύρω του. Μία
πληροφορία του περιηγητή Bazin, παρόλο που είναι νεότερη (1864), είναι πάντως εν-
δεικτική για την ύπαρξη στη Βαράσοβα πολυάνθρωπης ασκητικής πολιτείας. Οι ποι-
μένες της περιοχής διαβεβαίωσαν τον περιηγητή ότι πάνω και γύρω από τη
Βαράσοβα μέτρησαν εβδομήντα δύο εκκλησίες και ναΐσκους. Η Βαράσοβα ονομά-
στηκε το «Άγιον Όρος» της Δυτικής Ελλάδος εξαιτίας των πολλών και μεγάλων μο-
ναστηριών που υψώνονταν – ερειπωμένα σήμερα – γύρω (Άγιος Δημήτριος, Παναγία
Τρημιτού) ή που διασώζουν μόνο το καθολικό (Παναξιώτισσα) και για τα πολλά σπή-
λαια – ασκηταριά, ανάμεσα στα οποία κορυφαίο είναι το Σπήλαιο της Εγκλείστρας
του Αγίου Νικολάου.

7. Τύχη αγαθή μας οδήγησε στα σπήλαια της Βαράσοβας όταν στη δεκαετία 1990–2000
ανασκάψαμε και αποκαλύψαμε  το Σπήλαιο του Αγίου Νικολάου όπου υπήρχε μο-
ναστηριακό συγκρότημα με Εγκλείστρα. Εσωτερικά του μεγάλου Σπηλαίου, που βλέ-
πει προς τον Πατραϊκό, διαμορφώνεται ολόκληρο οικοδομικό συγκρότημα με
διώροφα κελιά που φράσσουν το άνοιγμα δυτικά, με τριώροφο πύργο, Εστία σε μι-
κρότερο διπλανό σπήλαιο, μονόχωρο ναό, δεξαμενή νερού, φούρνο, Τράπεζα, απο-
θηκευτικούς χώρους και κάτι μοναδικό και σπάνιο: σύνδεση με ξυλοκατασκευή με
το υπερκείμενο μικρό σπήλαιο, όπου είχε διαμορφωθεί η Εγκλείστρα. Εκεί ανέ-
βαινε ο «έγκλειστος», ένας βαθιά πνευματικός ασκητής, ο οποίος έμεινε μακρύ
χρονικό διάστημα σε πλήρη απομόνωση προσευχόμενος, μελετώντας ή γράφοντας
κάποιο κείμενο, όπως για παράδειγμα ο άγιος Νεόφυτος στην ομώνυμη Εγκλείστρα
του στην Κύπρο. Πρόκειται για την πρώτη Εγκλείστρα, που ανακαλύπτεται στον ελ-
λαδικό χώρο, όπως οι αντίστοιχες στην Παλαιστίνη, στην Αίγυπτο και στην Κύπρο. 

Και μια ιστορία από τα νεότερα χρόνια που συνδέει το Μεσολόγγι με τη Βαράσοβα.
Το Μεσολόγγι με τα 400 χρόνια ζωής που κουβαλάει στις όχθες της Λιμνοθάλασσας
έχει δημιουργήσει τη νεότερη δική του μνημειακή παράδοση στηριγμένη πάνω στις
ιστορικές μνήμες. Παράλληλα δέθηκε και συνδέθηκε με το παρελθόν. Δεν ζούσε
ξεκομμένο από τις ρίζες της μνημειακής κληρονομιάς. Το παράδειγμα που αναφέ-
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ρουμε εδώ αποδεικνύει την αλήθεια αυτών των επισημάνσεων: Σε συμβολαιογρα-
φική πράξη του Ζακύνθιου συμβολαιογράφου Γ. Βιτάλη μαρτυρείται πως οι Πατρι-
νοί έμποροι Γ. Κωστάκης και Ρόδης Κανακάρης, για να μεταφέρουν εμπόρευμα στο
Λιβόρνο της Ιταλίας ναύλωσαν το πλοίο του μεσολογγίτη Δημητρίου Τρικούπη, που
είχε το όνομα «Άγιος Νικόλαος Βαράσοβας». Το έγγραφο φέρει χρονολογία 28
Μαΐου 1770. Το όνομα του πλοίου του Τρικούπη «Άγιος Νικόλαος Βαράσοβας» ση-
μαίνει δύο πράγματα. Ότι στις παραμονές της Επαναστάσεως του ’21 το Μεσολόγγι
είχε δραστηριοποιηθεί και επεκταθεί με την έννοια της δικαιοδοσίας του χώρου ως
τη Βαράσοβα, ήλεγχε δηλαδή μια περιοχή από το Αντίρριο μέχρι τις εκβολές του
Αχελώου. Δεύτερον αποδεικνύεται η πνευματική, εκκλησιαστική, γιατί όχι και η
καλλιτεχνική σχέση της ανερχόμενης ναυτιλιακά, εμπορικά και οικονομικά πόλης με
τα εναπομείναντα περιφανή βυζαντινά μοναστήρια και ασκηταριά της Βαράσοβας.

8. Ο Άγιος Νικόλαος ο Κρεμαστός, δυτικά του Αρακύνθου και πάνω από τη Λιμνοθά-
λασσα του Αιτωλικού, είναι το σημαντικότερο μοναστικό κέντρο της Αιτωλίας επειδή:
1) Το Σπήλαιο διασώζει θαυμάσιο εικονογραφικό πρόγραμμα, που χρονολογείται στο
999 μ.Χ. Πρόκειται για τις παλαιότερες τοιχογραφίες που υπάρχουν στον ελλαδικό
χώρο. 2) Η τεχνοτροπία και το ύφος των τοιχογραφιών, όπως και εκείνες του σπη-
λαίου των αγίων Πατέρων στη Βαράσοβα, ανήκουν στο λεγόμενο Καππαδοκικό στυλ,
μοναστική τέχνη που έχει τις αφετηρίες της στην Καππαδοκία, φτάνει η επίδρασή
της μέχρι τα σπήλαια της Αιτωλίας και επεκτείνεται ως τα σπήλαια της Κάτω Ιταλίας.
Αυτό και μόνο δείχνει τη σπουδαιότητα του Αγίου Νικολάου του Κρεμαστού εντυ-
πωσιακή περιγραφή του οποίου μας άφησε ο μεγάλος εκείνος λόγιος, φιλόλογος
και συγγραφέας, ο μητροπολίτης Ναυπάκτου Ιωάννης ο Απόκαυκος στις αρχές του
13ου αι. 3) Εξ’ άλλου ο χειρόγραφος κώδικας 33 της Οξφόρδης προέρχεται από το
ίδιο μεγάλο ασκητικό κέντρο, όπως αποδεικνύεται από το βιβλιογραφικό σημείωμα
του γραφέα Νίκωνα. Μαθαίνουμε δηλαδή ότι στον Άγιο Νικόλαο τον Κρεμαστό λει-
τουργούσε scriptorium, βιβλιογραφικό εργαστήριο, κατά το πρότυπο των μεγάλων
μοναστηριών της Κωνσταντινούπολης. Ήταν δηλαδή, πέρα από μοναστικό και μέγα
κέντρο αντιγραφής χειρογράφων κωδίκων. Μπορεί κανείς, από αυτό και μόνο, να
φανταστεί την σπουδαία βιβλιοθήκη χειρογράφων που θα διατηρούσε και τη φήμη
που θα είχε. Αφού ο ίδιος ο μητροπολίτης Ιωάννης ο Απόκαυκος τον επισκεπτόνταν
συχνά, έμεινε για αρκετό χρονικό διάστημα εκεί και στα κείμενά του πάντα αναφέ-
ρεται με κολακευτικά και ενθουσιαστικά σχόλια για την αξία του σπηλαίου–μονα-
στηριού. Οι σωζόμενες σήμερα τοιχογραφίες αποτελούν αριστουργήματα τεχνικής
και ύφους. Συνθέτουν μια θαυμάσια πινακοθήκη πορτραίτων και σκηνών καταξιώ-
νοντας τη βυζαντινή ζωγραφική. Από το 10ο ως το 12ο αι. είναι η εποχή της μεγάλης

128

ΛΕΥΚΩΜΑ_2015_23x22  12/1/15  9:17 π.μ.  Page 128



Επισκοπή Μάστρου

ΛΕΥΚΩΜΑ_2015_23x22  12/1/15  9:17 π.μ.  Page 129



και ώριμης ζωγραφικής τέχνης, η μεταεικονομαχική εικαστική έκφραση, που βρί-
σκει ουσιαστικό απόηχο και αντίκρυσμα στο ρωμαλέο εικονογραφικό πρόγραμμα
του Αγίου Νικολάου του Κρεμαστού. Οι ζωγράφοι και τα εργαστήριά τους αποτυ-
πώνουν στους τοίχους του σπηλαίου δυνατές και εκφραστικές μορφές, δημιουρ-
γώντας μία τέχνη ισάξια των μεγάλων και ονομαστών κέντρων της αυτοκρατορίας.
Με την ευκαιρία πρέπει να σημειωθεί ότι είναι απαράδεκτη η εγκατάλειψη του μνη-
μείου, ενός ιστορικού και ζωγραφικού συνόλου από τα καλύτερα, τα εκφραστικότερα
και χαρακτηριστικότερα όχι μόνο του ελλαδικού χώρου, αλλά και ολόκληρης της πε-
ριοχής της Ανατολικής Μεσογείου.

9. Δυτικά της Λιμνοθάλασσας Αιτωλικού, στον προσχωσιγενή απέραντο κάμπο, από
την Κατοχή και το Νεοχώρι μέχρι τη Γουριά, πλάι στον Αχελώο αναπτύσσεται μια
ομάδα νέων μοναστηριών. Μερικά από αυτά υψώνονται στην κορφή λόφων που κά-
ποτε θα ήσαν νησίδες στη μεγάλη αλυσίδα των Εχινάδων. Από εκεί και κάτω μέχρι
τις εκβολές του μεγάλου ποταμού ο υδροβιότοπος είναι χάρμα οφθαλμών και φυ-
σικό κάλλος ανυπέρβλητου μεγαλείου. Μετράμε τα γραφικά μνημεία, που ανήκουν
στις νεότερες εποχές. Ταξιάρχες Γουριάς, Άγιοι Ταξιάρχες Νεοχωρίου με το επι-
βλητικό ηγουμενείο σε φρουριακή μορφή, Αγία Παρασκευή Αιτωλικού με την ενη-
μερωτική επιγραφή του 1698, Παναγία η Λεσινιώτισσα που η πρώτη κτίση της είναι
το 1595. Κορυφαίο μνημείο ανάμεσά τους είναι οι Ταξιάρχες Γουριάς. Χρονολογεί-
ται στα μέσα του 16ου αι. και με τις τοιχογραφίες του συνεχίζεται η υψηλή τέχνη του
Βυζαντίου, αφού ο ζωγράφος του πρώτου στρώματος χαρίζει δυνατά δείγματα της
προσωπογραφικής του δεξιοτεχνίας. Το έργο της Γουριάς μπορεί να συγκριθεί με τα
ζωγραφικά αριστουργήματα του Θεοφάνη του Κρητικού στο καθολικό της Λαύρας
και στο καθολικό της Μονής Σταυρονικήτα του Αγίου Όρους. Οι φωτισμένες επιφά-
νειες και οι λευκές γραμμώσεις των προσώπων, η ψιλοδουλεμένη τεχνική επάνω
στο δυνατό και στέρεο πλάσιμο της σάρκας, το ιδιαίτερο ύφος της κάθε μορφής και
η σπατάλη των χρωμάτων, διαμορφώνουν σπουδαία τέχνη ώστε να διερωτάται κα-
νείς πως τόσο μεγάλοι καλλιτέχνες πέρασαν από την περιοχή, άφησαν έργα μεγά-
λης πνοής και δύναμης, αλλά κράτησαν την ανωνυμία.

10. Στις πλαγιές του Αρακύνθου εξάλλου αξίζει να επισημάνουμε μια ομάδα μεταβυ-
ζαντινών μνημείων, που βρίσκονται στη δασώδη περιοχή του βουνού. Πρόκειται για
το μοναστήρι του Αγίου Γεωργίου, του 1696, που βρίσκεται κοντά στο χωριό Ελληνικά,
για το κομψό Κελάκι της Γαβαλούς (1788) και για το γυναικείο Μοναστήρι της Πα-
ναγίας της Κατερινούς (1770).
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Ο Αϊ Γιάννης της Θολής
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11. Με τη Λιμνοθάλασσα και το Μεσολόγγι, μην ξεχνάμε, συνδέεται άμεσα η Αγία Ελε-
ούσα, το Σπήλαιο δηλαδή της Παναγίας στην Κλεισούρα, όπου ασκήτεψε ο Γιάννης
Γούναρης, ο κυνηγός του Ομέρ Βρυώνη, που ειδοποίησε τους αποκλεισμένους Έλ-
ληνες να αγρυπνήσουν στις τάπιες τη νύχτα των Χριστουγέννων του 1822 για να απο-
κρούσουν με επιτυχία την τουρκική επίθεση.

12. Ο Αη–Σημιός είναι το μοναστήρι που βρίσκεται βορειοανατολικά της Λιμνοθάλασ-
σας, ανάμεσα σε χαμηλό υψίπεδο με ελιές, πλατάνια και κυπαρίσσια και έχει συν-
δέσει την ιστορία του και τη φήμη του με τις ηρωικές εκείνες ημέρες της Εξόδου.
Σήμερα το απλό μεταβυζαντινό μοναστηράκι ανακαλεί κάθε χρόνο στη μνήμη μας
εκείνη την λυτρωτική θυσία καθώς με πίπιζες και κλαρίνα έρχονται οι προσκυνητές
φορώντας την πατροπαράδοτη φουστανέλλα με τις αρματωσιές.

13. Η Παναγιά η Φοινικιά στις Αλυκές, ανάμεσα Μεσολόγγι και Αιτωλικό, βρίσκεται
πάνω σε μια μικρή νησίδα από το 1804, όπως μας πληροφορεί η χρονολογία στο
υπέρθυρο της εισόδου. Ο ναός είναι αφιερωμένος στα Εισόδια της Θεοτόκου και
είναι περιμαντρωμένος. Ανατολικά έξω από τον τοίχο σώζεται στέρνα με νεότερο
προστομιαίο κάτω από τον ίσκιο πανύψηλου ευκάλυπτου.

14. Από την άλλη μεριά της Λιμνοθάλασσας Αιτωλικού, στην περιοχή της Σταμνάς, αξί-
ζει να αναφερθεί ο κοιμητηριακός ναός της Αγίας Παρασκευής, που διασώζει στο
ιερό και στο λιθόχτιστο τέμπλο τοιχογραφίες του 16ου αιώνα, ενώ στις δυτικές πλα-
γιές του Αρακύνθου μέσα σε πυκνό δάσος από βελανιδιές και κυπαρίσσια βρίσκε-
ται ο περίτεχνος βυζαντινός ναός του Αγίου Γεωργίου (14ος αι.), ο μεταβυζαντινός του
Αγίου Παντελεήμονα (1855) και ο ιστορικός ναός της Αγι’– Αγάθης (Αγίας Αγαθής)
που φημίζεται για το περίφημο ετήσιο πανηγύρι του.

15. Τέλος στα νησάκια της Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου υπάρχει ένας μικρός αριθμός
ναΐσκων, από την Αγία Τριάδα μέχρι τη Θολή και μέχρι τον Άη –Σώστη, που λάμπουν
μέσα στην ενότητά τους. Ιδιαίτερα για τον Άγιο Σώστη, που βρίσκεται πάνω στο ομώ-
νυμο νησάκι, κοντά στο Φάρο, γνωρίζουμε από τους περιηγητές Spon και Wheler,
που ταξίδεψαν στην Αιτωλία και Ακαρνανία στο τρίτο τέταρτο του 17ου αιώνα, πως το
1676 που βγήκαν στο νησάκι ο ναΐσκος του Άη –Σώστη υπήρχε. Αναφερόμαστε σε
μονόχωρο, δίρριχτο, κεραμοσκέπαστο ναό με στέγαστρο δυτικά, που επισκευάστηκε
επανειλημμένα και αποτελεί προστάτη και στοργικό φύλακα των ψαράδων της Λι-
μνοθάλασσας.
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Ταξιάρχες Νεοχωρίου

Παναγία Ζωοδόχος Πηγή
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Η Λιμνοθάλασσα του Μεσολογγίου – Αιτωλικού συνδέθηκε με την ποίηση και τη ζω-
γραφική, με το θρύλο και τη γοητεία της καθημερινότητας, με τον πόλεμο και την
απόγνωση, με το αβγοτάραχο και τις πελάδες, με το ολονύκτιο ψάρεμα της καθετής
και την καθημερινή βιοπάλη στα ιβάρια, με τον λυρικό λόγο και τη βυρώνεια αυτο-
θυσία. Μέσα σε αυτό το σκηνικό οι βυζαντινοί ναοί, τα σπήλαια και τα μοναστήρια,
κοντινά ή μακρυνότερα, μεταφέρουν τα θεία μηνύματα, όλα, μοιάζουν να λειτουρ-
γούνται στα ακίνητα νερά της φημισμένης Λιμνοθάλασσας.

Το Σπήλαιο Αγίου Νικολάου στη Βαράσοβα μετά την Ανασκαφή (1999)
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Άγιος Σώστης Βασιλαδίου
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Αγία Αγάθη
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Παναγία Λεσινιώτισσα
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Παναγία Προκοπανισιώτισσα
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Παναγία της Φοινικάς
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Κήπος Ηρώων Μεσολογγίου
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Κήπος Ηρώων Μεσολογγίου
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Η Λιμνοθάλασσα 
στη Λογοτεχνία
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«Ηέλιος δ’ ανόρουσε λιπών περικαλλέα λίμνην»

(Οδύσσεια γ.1)

Με την Ομηρική περιγραφή της «λίμνης –καλλονής, που αφήνοντάς την ανέβαινε ο
ήλιος», έχει κανείς την εντύπωση πως αυτά τα νερά δοξάστηκαν στον όρθρο του Μύθου
και της Ιστορίας, προτού ακόμα γίνουν και ο σκηνοθετικός διάκοσμος της Φεγγαροντυ-
μένης, που έβγαινε απ’ τη μαγευτική ακινησία της ίδιας λίμνης, στους Ελεύθερους Πο-
λιορκημένους του Σολωμού: 

Γύρου σε κάτι ατάραχο π’ ασπρίζει μες στη λίμνη,
Μονάχο ανακατώθηκε το στρογγυλό φεγγάρι,
Κι όμορφη βγαίνει κορασιά ντυμένη με το φως του

(Σχεδίασμα Γ’, «Πειρασμός»)

Είναι γεγονός βέβαια, ότι μετά το Σολωμό το ιστορικό Μεσολόγγι, ως σύμβολο Ελευ-
θερίας «ένδοξο και ηρωικό», μαζί με τα παράγωγα μοτίβα του, ταξιδεύει στην Ελληνική
και παγκόσμια λογοτεχνία, εξασφαλίζοντας πλέον τη διαχρονικότητά του.

Το Μεσολόγγι, ως εικαστικός θησαυρός, με την ιδιομορφία του γεωφυσικού του περι-
βάλλοντος (Messolaghi=τόπος εν μέσω λιμνών), ταξιδεύει επίσης σε πολλά λογοτε-
χνικά κείμενα δημιουργών που έχουν κυρίως βιωματική και λιγότερο αναγνωστική
σχέση με την περιοχή.

Επομένως δεν είναι καθόλου εύκολο και δυνατό, σε ένα σύντομο κείμενο, να καλυφθεί
το εύρος των σχετικών αναφορών, ούτε στην πρώτη ούτε στη δεύτερη περίπτωση (που
αποτελεί και το θέμα μας, δηλαδή ο λιμνότοπος /η λιμνοθάλασσα), πόσο μάλλον, αφού
οι περισσότερες από τις κάθε μορφής λογοτεχνικές αναπαραστάσεις, κουβαλάνε πλέον
και το βάρος της ιστορικής φόρτισης.

(Μικρό ανθολόγιο ποίησης)

Η Λιμνοθάλασσα 
(Μεσολογγίου–Αιτωλικού) 

στη Λογοτεχνία
Χρυσούλα Σπυρέλη
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Τολμώντας μια τέτοια δειγματική ανθολόγηση θα συναντήσουμε πολλούς «λιμνοθρε-
μένους» ή όχι, που άπλωσαν τη λιμνοθάλασσα στην ποίησή τους.

Ένα από τα πρωϊμότερα ποιήματα γράφτηκε από τον Σπυρίδωνα Τρικούπη (1788–1873)
με τίτλο «Λίμνη του Μεσολογγίου». Περιγράφει την νυχτερινή ανοιξιάτικη εικόνα της
«κυματούσας» λίμνης και παράγει ύστερα άλλες επιμέρους εικόνες και συναισθήματα
– παιχνιδίσματα ανάμεσα στη ζωή και το θάνατο όπως υπαγόρευε ο νεοελληνικός ρο-
μαντισμός της εποχής: «Εις την λίμνην κυματούσα μια μαϊάτικη νυχτιά / Η πολύπαθη
καρδιά μου εποθούσε μοναξιά […]».

Έρχεται ύστερα ο Κωστής Παλαμάς (1859–1943) που μεγαλώνει κι ανασταίνεται δίπλα
στην ιστορική και γραφική λιμνοθάλασσα. Η φυσική ομορφιά, τα υπέροχα ηλιοβασιλέ-
ματα, τα πυροφάνια της νύχτας, τα ξερονήσια τα «αλατόπηχτα» και τα φυκοστρωμένα,
τα πρυάρια κι οι ψαράδες στους σκληρούς καθημερινούς αγώνες, το νερό και οι άν-
θρωποι, γενικότερα, δίπλα στα μυθικά τοπία με τις Παλαμικές «μάϊσσες» και τα «ξω-
τικά», αποτελούν τις ακριβές ψηφίδες στην θεματική ενότητα της σειράς «Τραγούδια
της λίμνης» στη συλλογή του ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΔΟΣ ΜΟΥ (1884).

Επίσημα τραγουδιστής της Λιμνοθάλασσας καθιερώνεται ο Παλαμάς με τα ποιήματα
ΚΑΗΜΟΙ ΤΗΣ ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑΣ (πρωτοδημοσιεύονται το 1908 και εκδίδονται αυτοτε-
λώς το 1912).

Όλος ο κόσμος της Λιμνοθάλασσας «ηρωικός για την ιστορία, στοργικός για τα πρώτα
χρόνια του ποιητή» λαξεύεται με την πέννα του σε στίχους, όπως του υπαγορεύει η νο-
σταλγία του παιδικού παραδείσου:

[...]στενάζεις, καρδιά μου, το ίδιο αναστέναγμα: 
Να ζούσα και πάλι
στη θάλασσα εκεί τη ρηχή και την ήμερη 
στη θάλασσα εκεί την πλατιά, τη μεγάλη.
Μια μένα είν' η μοίρα μου, μια μένα είν' η χάρη μου, 
δε γνώρισα κι άλλη:
Μια θάλασσα μέσα μου σα λίμνη γλυκόστρωτη 
και σαν ωκεανός ανοιχτή και μεγάλη.

(Καημοί της Λιμνοθάλασσας)

Οι Παλαμικοί στίχοι για τη Λιμνοθάλασσα ταξιδεύουν, από τους Καημούς και μετά, εγ-
κιβωτισμένοι, αυτούσιοι ως παραθέματα ή ως αναφορές ακόμα και ως συνειδητή συ-
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νομιλία ή απρόσμενη συνάντηση μοτίβων του νερού, σε ποιήματα ομοτέχνων που γεν-
νήθηκαν ή έζησαν στο Μεσολόγγι και ακολούθησαν ή όχι την Παλαμική ποιητική πα-
ράδοση.

Εννοώ κυρίως τους πρώτους ή δεύτερους «μεταπαλαμικούς», το Μιλτιάδη Μαλακάση,
το Ρήγα Γκόλφη και το Θανάση Κυριαζή, καθώς και τον «Εστέτ» της ίδιας γενιάς Μίμη
Λυμπεράκη.

Δεν πρέπει να παραλείψουμε βέβαια το συνομίληκο του Παλαμά, Γεώργιο Δροσίνη
(1859–1951 ) που έχει κι αυτός γονείς Μεσολογγίτες αλλά γεννιέται και μεγαλώνει στην
Αθήνα. Αν και τα μοτίβα του, που αφορούν την Μεσολογγίτικη εντοπιότητα, κινούνται πε-
ρισσότερο στην ατμόσφαιρα των θρύλων και των μύθων της περιβάλλουσας Αιτωλίας ή
και ολόκληρης της Ρούμελης, εντούτοις διαλέγεται, μάλλον απροσδιόριστα, με το θέμα
του νερού, 

Στα νερά της λίμνης τ’ άβαθα
κάποιο φως τη νύχτα εφάνη
φτωχικό, θολό τρεμάμενο
των ψαράδων πυροφάνι 

(«Στα νερά της λίμνης», 1915) 

ή πιο συγκεκριμένα στο «Θάνατο του Κύκνου» όπου τοπίο και ιστορία αρδεύουν το ποίημα: 

Εκεί, που η μαύρη φαλαρίδα κ’ η άγρια πάπια
χειμαδιό βρίσκουν στην προσηλιακή στεριά,
της λιμνοθάλασσας τ’ ακρόνερα τα σάπια
τι ήρθες ζητώντας, λευκέ κύκνε του Βοριά;

Τον Κύκνο κοσμοπλανευτή πλάνεψε κάποια
της λιμνοθάλασσας νεράιδα, η Λευτεριά·[…]

(«Ο θάνατος του κύκνου»).

Επανερχόμαστε όμως στους μεταπαλαμικούς και συγκεκριμένα στον Μιλτιάδη Μαλα-
κάση (1869–1943). Απ’ το ξεκίνημα της ποιητικής του πορείας μέχρι το τέλος της ζωής
του, διαρκής είναι η φροντίδα του για τα «καλύτερα ποιήματά του», όπως ο ίδιος ονο-
μάζει τα ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΤΙΚΑ. Πρόκειται για μια κατηγορία ποιημάτων που ξεχώριζε και
ετοίμαζε για έκδοση, αλλά τελικά κυκλοφόρησαν μετά το θάνατό του, ενώ διάσπαρτα
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υπάρχουν σε προηγούμενες ποιητικές συλλογές (εδώ ανήκουν Τα τραγούδια της Λίμνης
και το «Τραγουδάκι της λιμνοθάλασσας»). 

Δε θα αναφερθούμε στο έντονο λαϊκό στοιχείο ή στον εξιδανικευμένο ρεαλισμό του Μα-
λακάση που έκανε αγαπητές και προσλήψιμες τις ποιητικές προσωπογραφίες του Με-
σολογγίτη τραγουδιστή Θανάση Μπαταριά ή του αισθητικού συμβόλου Τάκη Πλούμα,
παρόλο που στο φόντο της αφήγησης υπονοείται η Λιμνοθάλασσα. Περιοριζόμαστε μόνο
στη θηλυκή προσωποποίηση της Λίμνης και στην ερωτική συνομιλία που αρχίζει ο Μα-
λακάσης μαζί της, στο πρώτο κιόλα ποίημα, του πρώτου βιβλίου: 

Σ’ εσέ, που η μέρα σε ξυπνά
Μ’ ονειρεμένα χάδια,
που μαγεμένα ξέφωτα
Σ’ αποκοιμούν τα βράδια,

Που κι οι βοριάδες σε φιλούν,
Αλαφροκυματούσα
Σ’ εσέ το δαχτυλίδι της
Το ρίχνει τώρα η Μούσα

(Τραγούδια της Λίμνης).

Μετά το μυστικό αρραβώνα του ποιητή με τη Λίμνη–Μούσα, διαμορφώνεται το κλίμα του
ποιητικού τοπίου με τα σταθερά σύμβολα όχι μόνο του αστικού χώρου στον οποίο στα-
διοδρόμησε αλλά και της υπαίθρου απ’ όπου ξεκίνησε. Η λίμνη ως στοιχείο εντοπιότη-
τας τον ακολουθεί, άλλοτε ως αίσθημα νοσταλγίας για έναν κόσμο που χάθηκε κι άλλοτε
ως ιδανικός καθρέφτης που διαθλά την ψυχική πραγματικότητα και εκφράζεται με τη
γλώσσα των συμβόλων:

Πέρα που σβύν’ η θάλασσσα
τα χρώματα του ονείρου,
Στις ανοιχτές χρυσόπορτες
Του φλογισμένου απείρου

(Τραγούδια της Λίμνης)

Λίγο νεότερος ο Ρήγας Γκόλφης (1882–1958) Ευρυτανικής καταγωγής «της Μούσας υπο-
τακτικός, της λίμνης αποπαίδι», έχει κι αυτός την «τύχη» να γεννηθεί στο Μεσολόγγι,
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όπως αυτοπροσδιορίζεται στην ποιητική του αυτοβιογραφία, και αφιερώνει αρκετούς
στίχους στην «πατρίδα, λιμνοθάλασσα» ή στην «πατρίδα λίμνη», εμπλέκοντας τα μο-
τίβα αυτά και άλλα, σε συγγενείς στίχους άλλοτε διάφανα ερωτικούς κι άλλοτε με την
αχλύ των συμβόλων.

Ας το στορίσει η θάλασσα το γλυκανάβλεμά σου[…] 
Ας το στορίσει η λίμνη μας, που σα βρεθεί μπροστά σου
κάποιο χαιρέτισμα αρχινάει και τα νερά σαλεύει […]

(Τα τραγούδια του Απρίλη)

Σε μια από τις πρώτες του ποιητικές συλλογές, ΥΜΝΟΥΣ (1921), περιλαμβάνει ολόκληρη
ενότητα 18 ποιημάτων με τίτλο «Κυματούσα λίμνη», ορατό διακείμενο από τη «Λίμνη του
Μεσολογγίου» του Σπυρίδωνα Τρικούπη που αναφέραμε στην αρχή.

Ανάλογη συνομιλία με αφορμή το ίδιο θέμα εντοπίζουμε στο ποίημα «Ύμνος» που αφιε-
ρώνει στον Παλαμά «Για τους Καημούς της Λιμνοθάλασσας». Αποκόπτω τρεις μόνο στί-
χους: Μέσα σου κλεις ασώπαστο της θάλασσας το βόγγο / μα της πατρίδας λίμνη σου
την ήμερη λαχτάρα /στη θύμησή σου αναζητάς κι ολοένα συντυχαίνεις. (Λυρικά Χρώ-
ματα).

Το ίδιο κάνει και με το Μαλακάση, στο ομότιτλο ποίημά του, νοτίζοντας κι εκεί τους στί-
χους του με την αρμύρα της λιμνοθάλασσας–πατρίδας. Ο Γκόλφης δηλαδή συνειδητά συ-
νομιλεί με τους προγενέστερους ομοτέχνους του στο θέμα αυτό, αλλά και με τους συγ-
χρόνους του όπως τουλάχιστον προκύπτει από το ποίημα «Μεσολόγγι» (σταλμένο σε επι-
στολή το 1957 στον Μεσολογγίτη ποιητή Γεράσιμο Κασόλα), όπου συμπυκνώνει όλο το
«ιδεατό τοπίο της νοσταλγίας του» που τον ακολουθεί μέχρι το τέλος της ζωής του:

Η άχνα της λιμνοθάλασσας. Τριγύρω τα βουνά
γαλάζια, αλαφροΐσκιωτα. Πιο πέρα το κανάλι.
Ροδόχρυσο το ηλιόγερμα. Το πριάρι αργοπερνά.
Καλοκαιριάτικο, όνειρο ψυχής, το μαϊστράλι […]

Ο επόμενος κρίκος αυτής της θεματικής συνέχειας είναι ο, Ευρυτανικής επίσης κατα-
γωγής, Θανάσης Κυριαζής (1887–1950), ο οποίος έφηβος ήλθε στο Μεσολόγγι να τε-
λειώσει το τριτάξιο Γυμνάσιο. Η ιστορική και πνευματική παράδοση δίνει το στίγμα της
στην ποίησή του απ’ τη δεύτερη κιόλας ποιητική συλλογή, πότε ως ένα αχώριστο δί-
δυμο, η λιμνοθάλασσα και το αθάνατο Μεσολόγγι, πότε ως εικαστικό ερωτικό φόντο
μιας έξοχης θηλυκής προσωπογραφίας:
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Είτανε και τα χείλη σου.
–Σαν πυρωμένη βούλα 
να γράφει τα φιλιά. 

Κερά της λιμνοθάλασσας,
Μεσολογγιτοπούλα,
πούχες τη μαύρη Ελιά…

(Στιγμές που ζω)

Ο Μίμης Λυμπεράκης (1880–1967), νεορομαντικός ποιητής, ο Εστέτ, στον οποίο αφιε-
ρώνει ο Κοσμάς Πολίτης την EROICA και τον ταυτίζει με τον ήρωά του τον «Κλήμη»,
γεννήθηκε στο Μεσολόγγι και πέθανε στο Μεσολόγγι, «όπου έζησε τα τελευταία 27 χρό-
νια της ζωής του». Έναν ερημικό περίπατο, σ’ έναν παραλιμνοθαλάσσιο δρόμο, την ώρα
του δειλινού (με τις προεκτάσεις που κρύβει και η φιλοσοφική περιπλάνησή του) πε-
ριγράφει σε ρυθμικό στίχο ο μοναχικός αφηγητής του κοσμογυρισμένου Μίμη Λυμπε-
ράκη:

Νυχτόμπασμα, στα δυσμικά βουνά αργοπορεί το φως
της μέρας
κάπου ανάβουν μια φωτιά στη μακρινή εξοχή
από τη θάλασσα αόριστες φωνές, ο βραδυνός φέρνει αέρας
και ύστερα πάλι απλώνεται παντού η σιωπή.

*

Ερημικός περπατητής το δρόμο έχω πάρει
που η νιότη μου εχάρηκε με όλους τους καιρούς 
των καραβιών αγνάντευα το διάβα στο κανάλι
και η ζωή των ταξιδιών μου μάγευε τους λογισμούς […]

(Παιδικοί Ύμνοι)

Στη μεταπολεμική ποίηση, το Μεσολόγγι επανέρχεται ως σύμβολο ελευθερίας με όλα
τα συνώνυμά του (αντίσταση, αξιοπρέπεια, ελπίδα εξόδου απ’ τα αδιέξοδα) και η λι-
μνοθάλασσα φορτώνεται το βάρος των μαρτυρικών προσώπων. 

Στο ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ (1949) του Μιχάλη Κατσαρού, η εικόνα της «πνιχτής λιμνοθάλασσας»
παραπέμπει στο βούρκο και το αδιέξοδο της κοινωνικοπολιτικής ζωής. Ο ίδιος δεν είναι
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Μεσολογγίτης. Όμως: Τα νερά κοιμούνται / τα νερά σωπαίνουν. / Ματωμένα μαντήλια
προμηνάνε το τέλος / στην πηχτή λιμνοθάλασσα.

Και παρακάτω οι ψαράδες παλεύουν με τα κύματα και τα απειλητικά θαλασσοπούλια:

Κάτω στη Λιμνοθάλασσσα / μετετοπίζει ο ήλιος την καρδιά του. / Χέρια με κρύες πα-
λάμες προσμονής / Παλεύουν / με τα κύματα / ανατριχιάζουν τα γλιστερά φύκια / θα-
λασσοπούλια μου τρυπάν το πρόσωπο / κι όλα με καλούν / κι όλα με προστάζουν / τον
αδελφό μου τον ψαρά για ν’ αναστήσω […] (Μεσολόγγι)

Λίγα χρόνια μετά, ο Τάσος Γιανναράς, (1920–1977) από τα Δωδεκάνησα, μεγαλωμένος
όμως στο Μεσολόγγι και εμπνευσμένος από τους μύθους και τις παραδόσεις της ευ-
ρύτερης περιοχής, δημοσιεύει ΤΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΟΥ ΑΝΗΛΙΑΓΟΥ (1952). Μια από τις τρεις
διαδρομές του Ανήλιαγου προς το φως είναι αυτή που οδηγεί στο Μεσολόγγι. Ανεξάντ-
λητη πηγή εικόνων γίνεται η Λιμνοθάλασσα, σε μια αντιπαράθεση με το ύψος του φωτός.
Κάτω η μαυρίλα του βυθού, τα βάθη τα μουντά και τα φύκια. Πάνω τα άστρα, τα μαϊ-
στράλια κι ο Ήλιος. Από τα σκοτεινά στα διαυγή, όλη η πνευματική οδοιπορία! Το παι-
χνίδι με τον ήλιο συνεχίζεται: Βουλιάζει ο ήλιος στη λιμνοθάλασσα / κι αφήνει τώρα ν’
αφουγκράζομαι, / τις μυστικές συγκρούσεις μες το αίμα μου.

Η φυσική γεωγραφία μεταλλάσσεται σε συμβολική θαλασσογραφία. Η γένεση κι ο σχη-
ματισμός του αλατιού σε ονειρική εικόνα δίπλα στη διάφανη στιγμή της μεταμόρφωσης:

Τ’ αλάτι βγαίνει απ’ την αχνή σιγή και σε κοιτάζει
κι εσύ μες στο κοχύλι σου μαζεύεσαι ξανά
απ’ την τρομάρα του στοιχειού που γρήγορα ξαλλάζει
και πήζει γύρω σου από φως ολόασπρα βουνά.

(«Ρεμβασμός στις αλυκές»).

Ο Τάκης Καρβέλης (1925, Αιτωλικό) ανασύρει από τη γενέθλια υδάτινη πολιτεία του βιω-
ματικές εικόνες σταματημένες στα αμέριμνα τοπία του παρελθόντος και επιμένει στη
σιωπηλή ελεγεία της θάλασσας, συνυποδηλώνοντας έτσι την ατομική αλλά ταυτόχρονα
και την κοινή περιπέτεια της γενιάς του:

Η θάλασσα χαμένη στο ασημί της μνήμης
σταλάζοντας τη σιωπηλή της ελεγεία 
στ’ αμέριμνα τοπία
των ξεχασμένων φωτογραφιών

(Κατάθεση)
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Έρχεται μετά ο Θωμάς Γκόρπας (1936–2003), «500 ετών Μεσολογγίτης», με την ιδιό-
τυπη ποίησή του και τα παιδικά του χρόνια να τον ακολουθούν μαζί με την «πλωτή» του
πόλη: «Τα μόνα δικά μου ήταν θάλασσα η λιμνοθάλασσα / και σάλτσινά της και ξένα
όλα τ’ άλλα / κ’ η θάλασσα ήταν απέραντη μεγάλη τραγουδίστρια Ανατολής / και Δύσης
και τα σάλτσινά της παραδεισένιοι κήποι μ’ άνθη–παιδιά, πουλιά–αετούς τη μπάλα για
νεράιδα…» («Παιδικά χρόνια», Στάσεις στο μέλλον).

Η πατρίδα–πόλη, πρώτη μεγάλη αγάπη, ανακαλεί απανωτές βιωματικές εικόνες: απ’ το
φυσικό περιβάλλον ελάχιστες, απ’ την καθημερινότητα περισσότερες, και ισχυρότερες
εκείνες του μέσα κόσμου. Αντιγράφω τη δεύτερη στροφή με τα «σάλτσινα στεφάνια» και
τον απρόσμενο ίλιγγο των παραστάσεων:

Πατρίδα μου
πρώτη μεγάλη αγάπη μου και πρώτη γλύκα της ζωής
χρυσάφι στα σκοτάδια μάτια μου και λάδι ψυχής
σκαμμένος τώρα από ποταπότητες εχθρούς και φίλους
ξαναθυμάμαι αετούς στεφάνια σάλτσινα και μώλους
χασίσια που με ξεγελάν και λέω πως σε φτάνω 
μες στα τραγούδια μου όπου όλο σε βρίσκω και σε χάνω
πόλη μου που με πας από τον Κάτω Κόσμο στον Απάνω…

(«Μεσολόγγι», Στάσεις στο Μέλλον)

Της ίδιας γενιάς ο Νίκος Αντωνάτος (1937) με τη λιμνοθάλασσα ισοδύναμη της μνή-
μης που κοσκινίζει τις μαρτυρίες «ακοίμητη», όπως η αγάπη, ασάλευτη, αφώτιστη να
καρτερεί με θηλυκά καμώματα:

Θαύμα ιωδίου τούτη η νύχτα
στης λιμνοθάλασσας τα πάνω στέκια
κι η θάλασσα ασάλευτη χωρίς πνοή ανέμου
ατρέμα

Της λίμνης της να γλείφουν κύματα μόλις
το γιαλό κι εγώ ν’ αδημονώ όσο
εκείνη μ’ όστρακα απ’ το υγρό της πάθος
καλλωπίζεται.

(Ανοιχτά της Νύχτας)
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Και η ποίηση συνεχίζει και στη γενιά του ’70. Το πρώτο ποίημα της πρώτης ποιητικής
συλλογής ΜΑΝΘΡΑΣΠΕΝΤΑ (1977) του Γιάννη Υφαντή, μοιάζει μ’ ένα σπάνιο εικαστικό
τοπίο των αλυκών της λιμνοθάλασσας κι ας μην ορίζεται. Βιωματικές εικόνες του ποι-
ητή που έχει Αιτωλικές ρίζες και ο δρόμος του τον φέρνει και μας φέρνει, δίπλα στα
λευκά αλατόβουνα, στις Αλυκές της Άσπρης, κάθε φορά που ταξιδεύουμε τουλάχιστον
προς την πρωτεύουσα. Ο Υφαντής πάνω στο αλάτι, καρπό της θάλασσας, βάζει το ζώο
της φωτιάς και του Ήλιου για να παραστήσει τη συνένωση του κοσμικού και πνευματι-
κού κάλλους.

Βουνά του αλατιού κι απάνω τους
το ζώο της φωτιάς
Ο πόνος στο έβγα του και η θάλασσα
Να τη μας πάλι εδώ
Πριν κλείσει μια στιγμή
Ύστερα από μια αιωνιότητα
Να τη μας πάλι εδώ
Έλα Λοιπόν 

(Μανθρασπέντα)

Ο Μάκης Πασσίσης, της γενιάς του ’70 επίσης, περιπλανώμενος στους δρόμους της
μνήμης φτάνει στο Μεσολόγγι των παιδικών και εφηβικών του χρόνων κι ανασυνθέτει
στο έργο του ΣΑΛΤΣΙΝΙΑΣ (2004), «έμμετρα και όσο γινόταν σκωπτικά», τα προσωπικά
του βιώματα με σκηνικό τη λιμνοθάλασσα και την αμπολιά, έκταση με αρμυρίκια,
βούρλα και σάλτσινα όπως λέγονται απ’ τους ντόπιους τα αλίπεδα με το κρυσταλλωμένο
πάνω τους αλάτι.

Ήρωες, οι άνθρωποι της δεκαετίας του 1950 και 1960, στον καθημερινό αγώνα της ζωής
και παραδίπλα τα παιδιά με τον ελεύθερο χρόνο τους στο μαγικό κόσμο των σάλτσινων,
λίγο πριν «τις ανίερες παρεμβάσεις που άρχισαν στα τέλη της δεκαετίας του ‘60».

Αποθανατίζεται λοιπόν ένας «υγρο–στερεός πολιτισμός» χαμένος πια μαζί με τις πε-
λάδες και τα σάλτσινά του:

Τα ίχνη των πελμάτων
μ’ αλάτι χαραγμένες
ζωγράφισαν στα σάλτσινα
στιγμές απ’ τον καθένα […]
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Σιγά–σιγά τα σάλτσινα
σαν μπακλαβάς κοπήκαν
συλήθηκαν, πουλήθηκαν
εχτίστηκαν, χαθήκαν

(Σαλτσινιάς) 

Είναι προφανές ότι κάθε γενιά ποιητών έχει σχηματίσει μια ιδανική εικόνα για το Ελ-
ληνικό αυτό τοπίο με το ιστορικό του βάρος και το φυσικό του κάλλος.

Το ίδιο συμβαίνει και με τους πεζογράφους. Η ενδεικτική αυτή περιδιάβαση στο χώρο
της ποίησης δεν είναι, σίγουρα, επαρκής. Αλλά κι ο χώρος της πεζογραφίας έχει μέσα
του τη λιμνοθάλασσα. Χρειάζεται ένα άλλο κείμενο για τα υδάτινα σκηνικά του Αντώνη
Τραυλαντώνη, του Ι.Μ. Παναγιωτόπουλου, της Ακακίας Κορδόση, της Ελένης Χωρεάνθη
και άλλων. 

Αναφορές στις λογοτεχνικές αναπαραστάσεις της λιμνοθάλασσας γίνονται συνεχώς από
ευαίσθητους μελετητές (ιστορικούς, λαογράφους, περιβαλλοντολόγους, αρχιτέκτονες,
βιολόγους, ανθρωπολόγους), οι οποίοι επιμένουν να κοσμούν συχνά ή να ενισχύουν τα
κείμενά τους με ποιητικά ή πεζά παραθέματα λογοτεχνών, που ιστόρησαν αλλοτινές
φυσικές ομορφιές και όψεις ζωής, άγνωστες πια μετά την ανθρώπινη επέμβαση (απο-
ξήρανση, οικοπεδοποίηση κ.λπ.).

Ενδεικτικά σημειώνουμε το Λεύκωμα Μεσολόγγι 1930–1990, που επιμελήθηκε ο Γιώρ-
γος Κοκοσούλας (καθώς και τα κείμενα του Σπύρου Κανίνια και της Ακακίας Κορδόση
σ’ αυτό), την επιστημονική μελέτη της Κ. Μπάδα, Ο κόσμος της εργασίας. Οι ψαράδες
της λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου (με αναφορές στον Τραυλαντώνη, τον Καρκαβίτσα,
στον Παλαμά κ.λπ.), το κείμενο του Παντελή Μπουκάλα «Το Μεσολόγγι και οι ποιητές
του» (εφ.Καθημερινή, «Επτά ημέρες» 27/11/2005), ακόμη και τα «Μνημεία ευλάβειας»
του Θανάση Παλιούρα με το λυρικό επίλογό του: «Όλα στα ακίνητα νερά της φημισμέ-
νης λιμνοθάλασσας, μοιάζουν να λειτουργούνται». 

Κι ο κατάλογος των θαυμαστών ιστορητών δεν θα τελειώνει ποτέ όσο η μνήμη θα γλυ-
στρά από παράλληλους χρόνους βιωμένους και όσο η πολιτεία του νερού θα συμπλέει
στα ήρεμα νερά της λιμνοθάλασσας…
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των ψαράδων στη Λιμνοθάλασσα
Μεσολογγίου - Αιτωλικού

ΛΕΥΚΩΜΑ_2015_23x22  12/1/15  9:18 π.μ.  Page 159



Ανιχνεύοντας την ιστορική διαδρομή των μικροκοινωνιών1 της λιμνοθάλασσας και ειδι-
κότερα του Μεσολογγίου – Αιτωλικού κατά τους τελευταίους αιώνες βρίσκουμε ότι οι
άνθρωποί τους εκτός από την δυναμική και την ευέλικτη προσαρμοστικότητα που επέ-
δειχναν στην τοπική οικολογία, διαμόρφωναν επίσης ξεχωριστούς τρόπους αντίδρασης
απέναντι στην ιστορική συγκυρία και συμμετείχαν στην κοινωνική μεταβολή. Οι αρχει-
ακές καταρχήν πηγές και η τοπική ιστοριογραφία δείχνουν ότι οι αρχικοί οικισμοί συγ-
κροτήθηκαν από κατοίκους που στήριζαν την επιβίωση κυρίως στο ψάρεμα2, στη
συμπληρωματική δραστηριότητα της γεωργίας και στην εμπορευματοποίηση ενός μι-
κρού μέρους της αλιευτικής παραγωγής (κυρίως παστά ψάρια και αυγοτάραχο). 

Σταδιακά οι μικρές ψαράδικες κοινότητες αύξαναν σε ανθρώπους και σε πόρους καθώς
οι ντόπιοι άντρες και οι ξένοι ανέπτυσσαν νέες στρατηγικές δράσης που εξασφάλιζαν
τους όρους της οικογενειακής επιβίωσης και έφερναν συμπληρωματικό πλούτο. Ως
συμπληρωματική δραστηριότητα θα πρέπει να υπήρξε και η πειρατεία3 που ευνοούνταν
ανέκαθεν από το προστατευτικό για τέτοιες δραστηριότητες φυσικό περιβάλλον. 
Τα επαγγέλματα εξάλλου του πειρατή, του ναυτικού και του ψαρά ήταν συναφή και αρ-
κετά συχνά οι άνθρωποι της θάλασσας περνούσαν από επιλογή ή ανάγκη από τη μια
δραστηριότητα στην άλλη. 

«Εγώ κι αν αποκούρσεψα το τσούρμο μου κρατάω 
πάω στο επταϊβαρο όξω απ’ το Μεσολόγγι»
(δημοτικό τραγούδι του «Μενάγια»)

Η συλλογική άλλωστε μνήμη και η τοπική ιστορία συνδέουν απευθείας τους πειρατές
με το Μεσολόγγι, υποστηρίζοντας ότι οι πρώτοι κάτοικοι του Μεσολογγίου ήταν Δαλ-
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Ψαράδες, πειρατές, καραβοκύρηδες και
αγωνιστές

Ανιχνεύοντας την κοινωνία 
και τον πολιτισμό των ψαρά-

δων στη λιμνοθάλασσα 
Μεσολογγίου – Αιτωλικού

Κωνσταντίνα Μπάδα

• Το παρόν κείμενο συμπυκνώνει μέρος της έρευνάς μου για τη λιμνοθάλασσα του Μεσολογγίου –
Αιτωλικού και τον κόσμο της, που πήρε τελικά τη μορφή ιστορικο – ανθρωπολογικής μονογραφίας
και δημοσιεύτηκε με τίτλο «Ο κόσμος της εργασίας. «Οι ψαράδες της λιμνοθάλασσας Μεσολογ-
γίου – Αιτωλικού», Αθήνα 2004: Εκδόσεις Πλέθρον.

Ανδ. Καρκαβίτσας, Ταξιδιωτικά:Κλείσοβα: «Οφείλω όμως να σας είπω, χάριν αληθείας, ότι αι εικό-
νες αύται και των δύο πανηγύρεων ελήφθησαν εκ του παρελθόντος… Οι νέοι της καλής λεγομένης
τάξεως οίτινες άλλοτε επρωτοστάτουν εν τη πανηγύρει, ήδη θεωρούν ανάξιον εαυτών ν΄αρματωθούν
και αποδοκιμάσουν το βάρβαρον έθιμον ή ενοχλούνται τα ευαίσθητα ώτα των και τα΄άτονα νεύρα
των από τους πυροβολισμούς και τους ζουρνάδες… Ούτω κατά μικρόν σβήνει η πανήγυρις και από
έτος εις έτος οι εύθυμοι και αφρόντιδες ψαράδες και Καλυβιώται πυκνώνουν την φάλαγγα των φι-
λομούσων.Ολίγον ακόμη και θα λείψουν εντελώς οι αρματοστόλιστοι προσκυνηταί…» 

ΛΕΥΚΩΜΑ_2015_23x22  12/1/15  9:18 π.μ.  Page 160



ματοί πειρατές που έδρευαν στο μυχό του Αδριατικού κόλπου και όταν τους ρωτούσαν
πού κατοικούν εκείνοι απαντούσαν in messo – laghi (στο μέσο της λίμνης).

Η μεταβολή των ιστορικών και κοινωνικών όρων επέτρεψαν, στα δεδομένα του 18ου αι-
ώνα την επένδυση ενός συσσωρευμένου πλούτου που προερχόταν από την πειρατική
και λαθρεμπορική δραστηριότητα, στη ναυπηγική βιοτεχνία και στην εμπορική ναυτι-
λία. Διαπιστώνεται ότι οι ως τότε ασήμαντες ψαράδικες, πειρατικές κοινότητες του Με-
σολογγίου και του Αιτωλικού βασισμένες καταρχήν στην τεχνική εμπειρία της συνεχι-
ζόμενης ναυπηγικής τους παράδοσης και επιδεκτικές στην έννοια της αλλαγής και της
προσαρμοστικότητας, πραγμάτωσαν μια αλλαγή, μια σημαντική δηλαδή βιοτεχνική ναυ-
πηγική παραγωγή και μια αξιοσημείωτη εμποροναυτιλιακή δραστηριότητα. Πρόκειται
για την πρώτη διαφοροποίηση των παραδοσιακών δομών που οδήγησε, για ένα διά-
στημα, στην ανάπτυξη μιας ναυτικής πλέον πόλης και στην εμφάνιση ενός νεοσύστα-
του κοινωνικού αστικού στρώματος, του εμποροναυτιλιακού, που αποτυπώνει τις κοι-
νωνικές βλέψεις και τα ενδιαφέροντα με πολλούς τρόπους (στην οικονομική και κοι-
νωνική του συμπεριφορά, στην οργάνωση του χώρου, στην παιδεία και γενικότερα στον
πολιτισμό).

Μια αντίστοιχη διαδικασία αλλαγής γίνεται αισθητή και στο ψάρεμα και ειδικότερα στα
ιχθυοτροφεία αν και αυτή η παραγωγική και εμπορική διαδικασία έθετε από μόνη της
τα επιτρεπτά όρια της ανάπτυξής της εξ αιτίας της ευπάθειας του προϊόντος. Εισάγον-
ται π.χ. νέοι τρόποι στην οργάνωση και στις τεχνικές παραγωγής, στη διακίνηση και εμ-
πορία. Υπάρχουν άλλωστε αρκετές αναφορές που τεκμηριώνουν ότι η γνωστή τεχνική
μέθοδος αλιευτικής παραγωγής στα ιχθυοτροφεία (ιβάρια) που εφαρμόζεται ως σή-
μερα και χαρακτηρίζεται ως παραδοσιακή, αναπτύχθηκε ως τεχνική σε λιμνοθάλασσες
της Ιταλίας (Lavoviero). Αυτήν την τεχνική εμπειρία θα πρέπει να υποθέσουμε ότι την
έφεραν μαζί τους ψαράδες, ναύτες ή πειρατές που αναζήτησαν τόπο εγκατάστασης στο
Μεσολόγγι4 για ίδιους ή αντίστοιχους λόγους που έφεραν άλλους στα ναυπηγεία και
στην εμποροναυτική δραστηριότητα.

Η όλη διαδικασία της οργάνωσης της αλιευτικής παραγωγής στο ιβάρι γίνεται μέσα στα
πλαίσια του θεμελιακού οθωμανικού κρατικού θεσμού του συστήματος της εκμίσθωσης
των αλιευτικών εκτάσεων της λιμνοθάλασσας– των ιχθυοτροφείων – στη προκείμενη
περίπτωση και ο τρόπος παραγωγής παραπέμπει στην μικροεμπορευματική παραγω-
γική επιχείρηση. Είναι πράγματι δύσκολο να προσδιορίσουμε, με τα στοιχεία που υπάρ-
χουν στη διάθεσή μας, τον πρωταρχικό παράγοντα της κοινωνικής αλλαγής τον 18ου και
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τον 19ου αιώνα στις δύο ναυτικές κοινότητες. Μπορεί όμως να γίνει δεκτό ότι εκτός από
τις προβλέψιμες εξελίξεις (π.χ συσσώρευση κεφαλαίου – επένδυση) αναπτύσσονται εκ
μέρους των ατόμων και των κοινωνικών ομάδων και διαφορετικές λογικές προσαρμο-
γής και στρατηγικές δράσης που στα δεδομένα τουλάχιστον μιας αναπτυσσόμενης αστι-
κής κοινωνίας και οικονομίας εμφανίζονται να εξαρτώνται τόσο από την οικονομία, όσο
και από τη σημασία που έχουν άλλοι παράγοντες, όπως οι κοινωνικοί και οι πολιτισμι-
κοί. Οι τελευταίοι ήγειραν διεργασίες που έθεταν σε κίνηση τις παραδοσιακές οικονο-
μικές κοινωνικές και πολιτισμικές δομές της παραδοσιακής κοινωνίας (π.χ. την
οικογένεια, τις συγγενικές σχέσεις, τις γαμήλιες παραδοσιακές στρατηγικές, την κοι-
νοτική υποστήριξη) και διαμόρφωναν μια δυναμική ανταπόκρισης και προσαρμογής
στις απαιτήσεις των νέων οικονομικών συνθηκών. 

Ο αγώνας για την ανεξαρτησία του 1821 βρίσκει το Μεσολόγγι5 με εμφανή τα στοιχεία της
οικονομικής ακμής, με αρκετά προωθημένη την κοινωνική και πολιτισμική διαστρω-
μάτωση, με αυξημένη την τάση για κοινωνική κινητικότητα, με αναπτυγμένη τέλος παι-
δεία και πολιτισμό. 

Ως ελληνική στη συνέχεια πόλη – πρωτεύουσα του Ν. Αιτωλοακαρνανίας– αναπτύσσει
σε όλο τον 19ο αιώνα όχι μόνο μια διαδικασία αστικής συγκέντρωσης, αλλά και μια όψη
μικρο – αστικής ζωής και κουλτούρας6. Η κατοπινή όμως πορεία του δείχνει, όπως και
του γειτονικού Αιτωλικού, ότι αυτό αποτελεί τυπικό δείγμα της πτωτικής πορείας που
ακολούθησε η φάση της προεπαναστατικής πρωτο – εκβιομηχάνισης. Η παρακμή της
ναυπηγικής παραγωγής, της ναυτιλοεμπορικής δραστηριότητας συνέβη σχεδόν με
όρους απόλυτους. Η πόλη στήριξε στη συνέχεια την μικροαστική υπόστασή της στον
πρωτογενή τομέα παραγωγής (στην αλιεία και στην συμπληρωματικότητα της γεωργίας),
στον επαυξημένο διοικητικό της χαρακτήρα ως πρωτεύουσας του νομού και επομένως
στον τριτογενή τομέα παραγωγής, στις «πελατειακές» σχέσεις (όντας πόλη των πέντε
πρωθυπουργών) και στην επένδυση ενός συμβολικού κεφαλαίου που παρείχε το έν-
δοξο, ηρωϊκό παρελθόν.

Στον 20ο αιώνα η παρακμή των επαρχιακών αστικών κέντρων έχει πάρει καθολικό χα-
ρακτήρα σε όλη την Ελλάδα και ειδικότερα στο Μεσολόγγι και στο Αιτωλικό αυτή εμ-
φανίζεται από τις αρχές ήδη του αιώνα ως οριστική. Η αποκλειστική σχεδόν στροφή
στη συνέχεια των ανθρώπων προς τη δραστηριότητα της αλιείας έγινε σχεδόν με όρους
απόλυτους. 
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Ας κάνουμε καταρχήν λόγο για την καθημερινή ζωή και για το ψάρεμα. Το τελευταίο, στη
λιμνοθάλασσα και έξω από αυτήν καθόριζε ένα συγκεκριμένο σύστημα εργασίας και
ζωής που διαμόρφωνε στο εσωτερικό της ψαράδικης κοινωνίας την πραγματικότητα
της αλληλοσυμπληρωματικότητας και μιας συμβολικής κατά βάση ανταγωνιστικότητας
ανάμεσα σε δύο συμβιωτικές ομάδες ψαράδων που προσδιορίζονται από την διαφορε-
τική οργάνωση και τεχνική της αλιείας. Τα μέλη της μιας ομάδας κινούνται στο χώρο της
λιμνοθάλασσας και ασκούν την δραστηριότητα της αλιείας μέσα στα κλειστά, με παρα-
δοσιακό τρόπο οργανωμένα ιχθυοτροφεία τα ιβάρια, ακολουθώντας τις δεσμεύσεις του
περιορισμένου ζωτικού χώρου, της συνεργατικής εργασίας ή και της μισθωτής εργα-
σίας, της συλλογικότητας που διαμορφώνει η ανάγκη συμβίωσης μέσα στα ιβάρια. 
Η άλλη ομάδα, η ισχυρότερη και η πολυπληθέστερη είναι η ομάδα των σκάπουλων, των
ψαράδων της ανοιχτής θάλασσας, οι αυτοδύναμοι ως προς τα μέσα παραγωγής και ερ-
γασίας αλιείς (βασισμένοι στην οικογενειακή βάρκα) αλλά και αυτοί που συγκροτούν
την συλλογική τους ταυτότητα πάνω στο παγιωμένο στερεότυπο του ριψοκίνδυνου, αυ-
τόνομου στη δράση και το πνεύμα ιδιοκτήτη – ψαρά. Στο κοινωνικό και πολιτισμικό επί-
πεδο οι ξεχωριστές και συμπληρωματικές δράσεις των δύο ομάδων συγκροτούν
ιδιαίτερες πολιτισμικές ταυτότητες όχι κατ’ ανάγκη αντιθετικές. Η ενότητα και η συνε-
χής ροή του νερού με την άμπωτη και την παλίρροια, οι συγκεκριμένοι πόροι της λι-
μνοθάλασσας, οι ίδιοι κατά βάση όροι επιβίωσής τους κρατούν αυτούς ενωμένους,
εργατικούς και έτοιμους για τη συνεχή αναμέτρηση με τον κίνδυνο και με την αβεβαι-
ότητα. Η συμπληρωματικότητα που ως οικονομική και κοινωνική συμπεριφορά προσ-
διόριζε ανέκαθεν στις παράκτιες, μικρές πόλεις και οικισμούς, ο βιωματικός
χαρακτήρας της σχέσης με τη θάλασσα διαμόρφωσε επίσης μια τοπική κοινωνία που
κατανοεί τον κόσμο των ψαράδων της, τις συμπεριφορές τους και συγκροτεί μάλιστα
την τοπική πολιτισμική ταυτότητά της βασισμένη στον πολιτισμό της λιμνοθάλασσας και
στον πολιτισμό επίσης της εργασίας και της ζωής τους.

Δεν ξέρουμε και πολλά για την αλιεία στα ιβάρια7, για την ζωή και την εργασία σε αυτά
κατά την οθωμανική περίοδο. Από την μελέτη μόνο των πηγών γνωρίζουμε ότι στις
δομές της οθωμανικής αυτοκρατορίας, να είναι πρόσοδοι του Σουλτάνου8 που αποδί-
δονταν μέσα από την τυπική ή άτυπη διαδικασία της εκμίσθωσης τους για συγκεκριμένο
χρονικό διάστημα. Τα τελευταία μετά την δημιουργία του ελληνικού κράτους, συνέχισαν
να λειτουργούν με το καθεστώς των εκμισθούμενων προσόδων του Ελληνικού πλέον
Δημοσίου9. Ένα καθεστώς ωστόσο που σταδιακά και ως τον Β΄ παγκόσμιο πόλεμο πε-
ρίπου, μετέτρεπε την αλιευτική μονάδα σε ιδιωτική εν πολλοίς επιχείρηση με 15 – 20
εργάτες ψαράδες. Αναλύοντας μάλιστα διάφορα γραπτά στοιχεία αλλά και αξιοποιών-
τας τις προφορικές μαρτυρίες διαπιστώνεται ότι κατά τη διάρκεια του 19ου αιώνα και
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ως το 1934 περίπου οι ενοικιαστές των ιβαριών δεν προέρχονταν αρκετά συχνά από τον
κλάδο των ψαράδων. Μπορεί να ήταν κτηματίες, έμποροι, δικηγόροι, μέλη δηλαδή των
ισχυρών οικονομικών και κοινωνικών στρωμάτων που σαφώς δρούσαν ως επενδυτές σε
μια κερδοφόρα επιχείρηση εφόσον ο ενοικιαστής – επιχειρηματίας πρόσβλεπε σε μια
κερδοφόρα απόδοση που τις άνοιγε την καλή προοπτική η πενταετής και κυρίως η δε-
καετής σύμβαση ενοικίου από το κράτος αλλά και οι αποδόσεις του ιβαριού και της ερ-
γασίας των εργατών / ψαράδων του. Το εργασιακό αυτό καθεστώς, η καθημερινότητα
των ψαράδων και της οικογένειας, οι χαμηλές αμοιβές οδήγησαν τους ψαράδες σε διεκ-
δικήσεις για την αλλαγή του συστήματος εκμετάλλευσης των ιχθυοτροφείων. 
Θα μπορούσαμε να πούμε ότι η περίοδος της κατοχής και της αντίστασης του 1940 απο-
τέλεσε την τομή για την διεκδίκηση της αλλαγής των σχέσεων εκμετάλλευσης των
πόρων της λιμνοθάλασσας και της καθημερινής ζωής των ψαράδων. Παρά την τραυμα-
τική μνήμη του πολέμου και της κατοχής και των γενικότερων αποδιαρθρώσεων των
χρόνων του εμφυλίου, οι ψαράδες θεωρούν ότι διατήρησαν την κοινωνική συνοχή τους
και πέτυχαν, με πρακτικές συνεργασίας και αλληλοϋποστήριξης, σημαντικές αλλαγές.
Η κύρια οικονομική και κοινωνική αλλαγή ήταν αυτή της συνεταιριστικής οργάνωσης
που πέτυχαν οι ιβαράδες – ψαράδες στα ιχθυοτροφεία αλλά και οι σκάπουλοι στα πλαί-
σια της συνεταιριστικής εκμετάλλευσης της λιμνοθάλασσας. Η συνεταιριστική οργά-
νωση και λειτουργία της εργατικής ομάδας του κάθε ιχθυοτροφείου αποτέλεσε από την
έναρξή της μια επιτυχία. Η κάθε ομάδα απέκτησε την τυπική τουλάχιστον δυνατότητα
να ενεργήσει ως αυτοσυντηρούμενη επιχείρηση. Αν και η παντελής έλλειψη πόρων και
η εξάρτηση από την τραπεζική δανειοδότηση περιόριζε ασφυκτικά την πλειονότητα των
ιβαράδων στον καθιερωμένο ρόλο τους ως αμειβόμενων «ιχθυεργατών», ωστόσο η αί-
σθηση συμμετοχής τους σε μια συνεργαζόμενη παραγωγική ομάδα που έχει κοινές τις
βλέψεις και το ενδιαφέρον για τη βελτίωση των όρων ζωής τους, γεννούσε στους ίδι-
ους και στις οικογένειές τους αυτοσεβασμό και προοπτικές για αλλαγή. Κατά καιρούς
η συνεταιριστική οργάνωση της παραγωγής αποτύγχανε (εξαιτίας των ενδογενών αδυ-
ναμιών αλλά και εξαιτίας των εξωγενών παραγόντων και παρεμβάσεων) αλλά αυτή συ-
νέχισε να αποτελεί για την πλειονότητα των ψαράδων μια μόνιμη διεκδίκηση και ίσως
την καλύτερη γι΄αυτούς προοπτική επιβίωσης10. Υπήρχαν άλλωστε αρκετοί και ιστορικά
προσδιορισμένοι λόγοι που είχαν καλλιεργήσει το συνεργατικό πνεύμα στον συγκεκρι-
μένο παραγωγικό χώρο. Ο κυριότερος ήταν ότι οι ψαράδες είχαν προσαρμοστεί στις οι-
κολογικές δεσμεύσεις και στην πραγματικότητα της επιβαλλόμενης αλληλοεξάρτησης
και αλληλοσυμπληρωματικότητας των δύο αλιευτικών ομάδων για την εξασφάλιση της
επιβίωσής τους. Η μελέτη των διάφορων τεχνικών και τα τεχνολογικών μέσων της αλι-
είας στη λιμνοθάλασσα μας δείχνει ότι και ο τομέας των τεχνικών συμβάδισε με τις δε-
σμεύσεις της τοπική οικολογίας, τη συσσωρευμένη τεχνική εμπειρία και την τοπική
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κουλτούρα. Αναλυτικότερα, οι ψαράδες οργάνωναν την αλιευτική εκμετάλλευση11 της
λιμνοθάλασσας με βάση την κίνηση των ψαριών, τα ρηχά νερά της λιμνοθάλασσας και
με βάση τους δύο τρόπους οργάνωσης της αλιείας που ανέπτυξαν . Ο ένας συνδέθηκε
με τα ιβάρια12, τις ιχθυοσυλληπτικές δηλαδή εγκαταστάσεις που τις διαμόρφωσε σχε-
δόν φυσικά και αβίαστα η ίδια η λιμνοθάλασσα και την ολοκλήρωσε η συσσωρευμένη
τεχνική εμπειρία και βιοτεχνική μνήμη των ψαράδων.

Η οργάνωση της παραγωγής στα ιβάρια απαιτεί την συντονισμένη δράση ομάδας αν-
θρώπων, του τσούρμου, που στα πλαίσια μιας αυστηρά ιεραρχημένης οργάνωσης της ει-
δικευμένης εργασίας και κάποτε της τεχνικής ειδίκευσης είχαν την κάλυψη όλων των
φάσεων της αλιευτικής δραστηριότητας, της μεταποίησης (πάστωση ψαριών και κατα-
σκευή αυγοτάραχου), της μεταφοράς και ως ένα σημείο της διανομής του προϊόντος.
Εργαζόμενοι σε πολυήμερες βάρδιες οι πιο πολλοί παρέμειναν συνεχώς στο ιβάρι και
η κατοικία τους ήταν η καλύβα (πελάδα). Η ανθεκτικότητα των πελάδων ήταν μακρο-
χρόνια και έτσι διαμορφώθηκαν εθιμικοί κανόνες που προέβλεπαν τη μεταβίβαση του
οικιστικού κυρίως εξοπλισμού από τον έναν μισθωτή στον άλλον, με ευθύνη μάλιστα να
παραδίδει στον επόμενο αυτόν σε καλή κατάσταση. Την κατασκευή της, όπως και την
κατασκευή της καλαμωτής που περιέκλειε όλη την έκταση του ιβαριού την αναλάμβα-
ναν ψαράδες με πλεκτική και κατασκευαστική εμπειρία που τους καθιστούσε σεβα-
στούς στην ψαράδικη ομάδα, όπως τους μαστόρους της πέτρας. Η έκταση του ιβαριού
περικλείονταν, όπως αναφέρθηκε μέχρι πριν μερικές δεκαετίες, «με καλαμωτή» που
εξασφάλιζε τον περιορισμό των ψαριών μέσα τα όρια του ιχθυοτροφείου. Από τα μέσα
ωστόσο τις δεκαετίας του ΄60 άρχισαν να χρησιμοποιούν το πλαστικό πλέγμα αντί του
καλαμιού. Αυτή η αλλαγή πρόσφερε σημαντικά στην οργάνωση και την οικονομία της
παραγωγής, καθώς η τοποθέτησή του απελευθέρωσε εργατικές δυνάμεις και εξοικο-
νόμηση οικονομικών πόρων (αν και δημιούργησε σημαντικά προβλήματα εφόσον συ-
νέβαλε στο δραστικό περιορισμό της κυκλοφορίας του νερού και των ψαριών). 
Η αντικατάσταση της καλαμωτής με το πλαστικό πλέγμα, του σταλικού της γαίτας ή της
ψαροπούλας με τη βενζινοκίνητη μηχανή, όπως και άλλες μικρές αλλαγές, βελτίωσαν
τους όρους της αλιευτικής δραστηριότητας και της εργασίας . Όμως εκεί όπου αυτές οι
αλλαγές είχαν περισσότερο αντίκτυπο ήταν στην κοινωνική και οικογενειακή ζωή των
ψαράδων και των οικογενειών τους. Με αυτές τις στοιχειώδεις διευκολύνσεις οι ψα-
ράδες περιόρισαν τον χρόνο παραμονή τους μέσα στη θάλασσα, είχαν περισσότερες
σωματικές και ψυχικές δυνάμεις για να ασχοληθούν με την οικογένεια, με τους συγγε-
νείς και τους φίλους. Οι νεώτερες γενιές ψαράδων αναγνωρίζουν ότι οι πατεράδες τους
δεν ήταν σαν αυτούς, δεν είχαν αυτήν την πολυτέλεια. 
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«Δεν ήξεραν οι ψαράδες τί θα πει σπίτι, γυναίκα, τί θα πει παιδί.. Εγώ τα πή-
γαινα βόλτα, βγαίνω με τη γυναίκα μου, όταν μπορώ, μιλάμε…. παλιότερα
έμεινα στο ιβάρι δεκαπέντε – είκοσι μέρες και μπορεί να ήταν άρρωστο το
παιδί μου, η μάνα μου και εγώ δεν ήξερα και ήταν σα να μη μ’ένοιαζε… Τώρα
οι νεώτεροι που βάζουν πάνω στη γαίτα και μεγαλύτερες μηχανές, μπαινοβγαί-
νουν στη λιμνοθάλασσα σα να πάνε στο καφενείο. 
Είναι και το κινητό...Μιλάς, μαθαίνεις τι γίνεται στο σπίτι.. Είναι ο άλλος στο
ιβάρι τον παίρνει η γυναίκα του και του λέει. Έλα έχω το φαϊ έτοιμο..Άλλοτε το
παίρνει κάποιος, άλλοτε πετάγεται ο ίδιος. Όλα γρήγορα..

Ο άλλος τρόπος αλιείας συνδέεται με τη δραστηριότητα των ελεύθερων ψαράδων, «των
σκάπουλων» που ήταν κατά πολύ περισσότεροι των «ιβαριωτών». Παραδοσιακά θε-
σμοθετημένοι κανόνες καθόρισαν τα όρια της δικής τους δικαιοδοσίας στο χώρο της λι-
μνοθάλασσας (και στην ανοιχτή θάλασσα) και διαμόρφωσαν τα πλαίσια δράσης των δύο
αλιευτικών ομάδων. Ο ελεύθεροι ψαράδες διαθέτοντας τα δικά τους μέσα παραγωγής
(τη γαϊτα ή πριάρι). εκμεταλλευόταν τους πόρους της λιμνοθάλασσας αναπτύσσοντας
άλλες, προσαρμοσμένες στο περιβάλλον τεχνικές, όπως το καμάκι, το πυροφάνι ή αρ-
γότερα το σταφνοκάρι. Επισημαίνεται ότι το ψάρεμα με την μικρή βάρκα δεν αποτελεί
απλά μια επιβιωμένη παράδοση αλλά μια σχετικά σύγχρονη «παράδοση», μια συνέπεια
της εμφανιζόμενης οικονομίας της αγοράς, όπου το ψάρεμα με αυτόν τον τρόπο απαι-
τεί ειδικευμένη γνώση και τεχνική και οι «παραδοσιακοί ψαράδες» και η οικογένειά
τους αναδεικνύονται οι αναγνωρισμένοι κοινωνικά συντελεστές της αλιευτικής επιχεί-
ρησης μικρής κλίμακας. Μια γενικότερη άλλωστε προσέγγιση της ιστορίας της αλιευ-
τικής δραστηριότητας στην Ελλάδα μας δείχνει ότι αυτή δεν οργανώθηκε με βάση την
βιομηχανική, μεγάλης κλίμακας επιχείρηση, ούτε ο ψαράς μετατράπηκε σε μισθωτό
της εργάτη. Αντίθετα οι μορφές οργάνωσης της εργασίας και της παραγωγής ακολου-
θούσαν τους όρους και τις προοπτικές που άνοιγε κατά κύριο λόγο η οικογενειακού
τύπου επιχείρηση με το ψαροκαϊκο ή τη βάρκα.
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Mια προσέγγιση και άλλων όψεων του πολιτισμού της εργασίας (θρησκευτικότητα, κο-
σμοθεωρία, ήθη και τα έθιμα συλλογικές αναπαραστάσεις) μας δείχνει ότι αυτές οι μι-
κροκοινωνίες έχουν αναπτύξει ένα ισχυρό πολιτισμικό πλαίσιο δια του οποίου οι ψαράδες
και οι οικογένειες, οι γυναίκες και οι άντρες πετύχαιναν την κοινωνική επικοινωνία, ανα-
παρήγαγαν τις κοινωνικές σχέσεις και εδραίωναν την εσωτερική συνοχή, τη στήριξη του
αυτοσεβασμού ενώ παράλληλα δομούσαν με αξιόλογη προσαρμοστικότητα την κοινω-
νική ταυτότητα του εκάστοτε παρόντος.

Η οριζοντιότητα της λιμνοθάλασσας, η συνεργασία και η αλληλοβοήθεια εγγράφτηκαν
στους επίσημους εργασιακούς κανόνες, στα έθιμα, στην κοινωνία και στην κοσμοθεωρία
των ψαράδων. Η συνεχής καταρχήν αναμέτρηση με το κινητικό, υγρό στοιχείο και με την
αβεβαιότητα που φέρνει ο κίνδυνος έδωσε αρκετό περιεχόμενο στις θρησκευτικότητες.
Ένα σύνολο γιορτών, ταμάτων και λατρευτικών πράξεων συνοδεύει την καθημερινότητα
της αλιείας στις διάφορες φάσεις της και φαίνεται ότι δρα καθησυχαστικά πάνω της.

Διερευνώντας την θρησκευτική συμπεριφορά13 των ψαράδων και παλαιότερα των ναυτι-
κών Μεσολογγιτών διαπιστώνουμε ότι οι περισσότεροι ―γιατί ένας σημαντικός αριθμός
δεν έχει την ίδια στάση – ήταν θεοσεβούμενοι αν και έμειναν μακριά από τους επίσημους
θεσμούς της θρησκείας. Όντας συνεχώς σε μια αβέβαιη και ριψοκίνδυνη κατάσταση η εκ-
δήλωση της θρησκευτικότητά τους επίσης εμφανιζόταν να έχει τις δικές τους ειδικές,
σύνθετες θα έλεγα σχέσεις με την τοπική κοινωνία και οικονομία. Άλλοτε ευχαριστώντας
τον θεό που τους έσωσε ή τους παρείχε μια καλή οικονομική χρονιά, άλλοτε παρακα-
λώντας για να ευοδωθούν τα πράγματα έκαναν δωρεές και τάματα και άλλοτε επενδύον-
τας στη μετατροπή ενός οικονομικού κεφαλαίου σε συμβολικού που θα κατοχύρωνε την
κοινωνική θέση, οι καραβοκύρηδες και οι πλούσιοι ναυτικοί κυρίως έκτιζαν εκκλησιές
ή έκαναν θρησκευτικά αφιερώματα και δωρεές.

«O Ανδρέας Πετροτζώγλης είχε τα διβάρια Βασιλάδι, Κόμα, Σχοινά, και του Προ-
κοπάνιστου. Ήρθε μια θεομηνία, γύρω στα 1925 κι αυτός και ο Ιωνάς ο Κονδυλιώ-
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της που ήταν στο Αναποδογίβαρο πήγαν να χαθούν. Δεν έμεινε τίποτα όρθιο. Κό-
πηκε στη μέση ο λούρος που ένωνε τα δυο ιβάρια. Είπε, σώσε μας Αη Σώστη μας.
Σώσε μας Παναγία μου.. Μετά ο Πετροτζώγλης έκανε το τάξιμό του με την εικόνα
της Παναγίας της Μπρουσώτισσας, την έχει ζωγραφίσει ο Κασόλας και ο άλλος
έκανε ένα πεντακάντηλο στη Χάρη της».

Στο νησί του Άη Σώστη, το παλαιότερο επίνειο του Μεσολογγίου βρίσκεται το εκκλησάκι
του Άη Σώστη (του Αγίου Σώζοντος) που ή μνήμη γιορτάζεται στις επτά Σεπτεμβρίου. Οι
ψαράδες τον θεωρούν το δικό τους Άγιο. Το εκκλησάκι του Άη Σώστη παραμένει ακόμα
ένας τόπος ευχαριστίας και δέησης και διασώζει μερικά αφιερώματα από εκείνους που
βίωναν τις αβεβαιότητες και τους κινδύνους της θάλασσας.

Το εκκλησάκι επίσης της Παναγίας της Προκοπάνιστης, βρίσκεται στην επιρροή του ιβα-
ριού του Προκοπάνιστου στη μέση της λιμνοθάλασσας πάνω σε μια πολύ μικρή στεριά.
Γιορτάζει την επόμενη της γιορτής του Αη Σώστη, στις 8 Σεπτεμβρίου που είναι αφιερω-
μένη στη Θεοτόκο.14

Η Αγία Τριάδα του ιβαριού της Κλείσοβας, το Μοναστήρι του Αη – Γιάννη που βρισκόταν
στο ιβάρι της Θολής με εκκλησάκι που γιόρταζε στις 8 Μαϊου και πάρα πολλά ακόμα προ-
σκυνήματα που βρίσκονταν στα ιβάρια του Μεσολογγίου Αιτωλικού δείχνουν ότι οι ψαρά-
δες έχουν αναπτύξει μια λαϊκή θρησκευτικότητα που βρίσκεται μακριά από την επιρροή
των επίσημων θεσμών και μάλιστα συμβαδίζει με τους ρυθμούς της εργασίας και της
ανάπαυλας που διαμορφώνει ο τύπος του κυκλικού και επαναλαμβανόμενου ημερολο-
γιακού χρόνου της αγροτικής κοινωνίας15. Προσέχουμε ότι όλες οι μεγάλες στιγμές της
προετοιμασίας, της έναρξης και της λήξης της αλιευτικής παραγωγής, της εσόδευσης
κλπ καθαγιάζονται από θρησκευτικές γιορτές. Η έναρξη της περιόδου της «μεγάλης
αλειάς» συμπίπτει με την γιορτή του Άη Σώστη και των Γενεθλίων της Παναγίας και όλα
τα ιβάρια αγιάζονται από τον ιερέα. Μετά το πέρας της θρησκευτικής γιορτής ακολουθεί
η λαϊκή γιορτή στο ιβάρι που γιορτάζει. Το τραπέζι είναι κοινό και έχουν μαζί τους τις οι-
κογένειες τους. Κι εδώ οι γυναίκες παίζουν το ρόλο τους που τις κατοχυρώνει στον δη-
μόσιο κοινωνικό χώρο. Αναλαμβάνουν την φροντίδα της εκκλησίας προετοιμάζουν τους
άρτους της αρτοκλασίας, ετοιμάζουν σε συνεννόηση με τον καραβοκύρη το φαγητό και το
τραπέζι. Δραστηριότητες και συμβολικές ταυτόχρονα ρητορικές που ενισχύουν και κατο-
χυρώνουν την ταυτότητα των ατόμων και των ομάδων στη βάση του φύλου, της θέσης
ακόμα και της ηλικίας. Τη θέση των αντρών και της οικογένειας μέσα από τις πράξεις
των ίδιων, των γυναικών και της εργασιακής ομάδας. Τη θέση των γυναικών μέσα από τις
επιβαλλόμενες πράξεις των ίδιων και τις επιβαλλόμενες επίσης συμπεριφορές των αν-
τρών τους και των γιων τους. 
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Τα πανηγύρια και οι λαϊκές γιορτές (π.χ. το τριήμερο πανηγύρι του Άη Συμιού και των αρ-
ματωμένων, η ξεχωριστή για τους ψαράδες γιορτή της αναλήψεως, της Άγια – Αγάθης) τα
έθιμα κλπ συνιστούν, όπως προαναφέρθηκε, πολιτισμικές πρακτικές και διαδικασίες ενί-
σχυσης και ανανέωσης των κοινωνικών σχέσεων, διατήρησης της εσωτερικής συνοχής
του κοινωνικού στρώματος των ψαράδων, εξασφάλισης της κοινωνικής τους αναγνώρισης
και διαδικασία μέσα από την οποία διαπραγματεύονται την συλλογική ταυτότητα ως ψα-
ράδων στο παρόν

«στο πανηγύρι τα’ Αη Συμιού, ψαράς για το καμάκι,
το δρόμο δεν τον έμαθα που πάει προς το βουνό.
Δεν είμαι για το μακρυνό λεβεντοπανηγύρι, 
Με φουστανέλλα, με άρματα, με φέρμελη χρυσή,
Πάντα ξερμάτωτο, ψαρά γυμνό, καραβοκύρη,
’σε ξέρει σκόλη και δουλειά στο ξερονήσι εκεί. 
…..
Μα όταν κοντά της Κλείσοβας το πανηγύρι βράζει
…..
γοργά ως τη νύχτα το λαό περνώ το γιορταστή,
ψάρι αργυρό της χάρης της και μια λαμπάδα πααίνω
κι ύστερα κάνω ολονυχτιά με το θιακό κρασί».

Η γιορτή του Άη Συμιού16 είναι στις 3 Φεβρουαρίου. Το μοναστήρι βρίσκεται στην ανατο-
λικομεσημβρινή πλευρά ενός λόφου του Ζυγού. Στην προεπαναστατική περίοδο η θρη-
σκευτική γιορτή είχε μάλλον έναν λαϊκό χαρακτήρα πανηγυριού με επιτελεστικές πράξεις
που συνδέονται με την αντίληψη του κυκλικού χρόνου της προβιομηχανικής κοινωνίας. Για
τους ψαράδες αυτή η γιορτή συμπίπτει με το τέλος του χρόνου πριν την έναρξη της νέας
καλλιεργητικής περιόδου καθώς στις αρχές Μαρτίου, αρχίζει η εσόδευση της λιμνοθά-

Τα πανηγύρια 
και οι λαϊκές γιορτές

Η γιορτή του Αη Συμιού: 
«Το πανηγύρι του ψαρά»
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λασσας. Θα μπορούσαμε μάλιστα να υποθέσουμε ότι οι ψαράδες, ίσως και οι ναυτικοί
παλιότερα να είχαν αυτόν τον άγιο ως δικό τους άγιο που τον τιμούσαν και παρακαλούσαν
για μια καλή σοδειά της θάλασσας, ή της γης οι χωρικοί αγρότες. Οι παρέες των αντρών
– πανηγυριστών με οργάνωση που παραπέμπει στις δομές της καπετανίας (κουμανταδό-
ρος, καπετάνιος, μάνα της παρέας σήμερα) και του αλιευτικού ιβαριώτικου τσούρμου κο-
ρύφωναν τον λαϊκό εορτασμό με δρώμενα και πράξεις ευετηριακού κυρίως χαρακτήρα. 

Η βιωμένη όμως εμπειρία της Εξόδου των πολιορκημένων Μεσολογγιτών σημάδεψε έν-
τονα τη συλλογική και την κοινωνική μνήμη και τροφοδότησε την παράδοση του πανηγυ-
ριού με νέα περιεχόμενα. Καταρχήν το λαϊκό πανηγύρι του Αη Συμιού μεταφέρθηκε και
ταυτίσθηκε, από τα μέσα του 19ου17 αιώνα με τον τριήμερο εορτασμό της Πεντηκοστής, εν-
σωματώνοντας στο παλιό λαϊκό του υπόβαθρο ένα εθνικοθρησκευτικό περιεχόμενο. Δεν
γνωρίζουμε πότε η γιορτή του Άη Συμιού, απέκτησε αυτόν τον χαρακτήρα. Θεωρούμε ως
δεδομένο ότι μετά την επιστροφή των κατοίκων στην πόλη, θα πρέπει να εκφράστηκε ως
συλλογική ανάγκη να γίνει ένα δημόσιο μνημόσυνο υπέρ των ψυχών των πολλών νεκρών
τους και να επιλέχθηκε ως κατάλληλη μέρα το μεγάλο Ψυχοσάββατο της Πεντηκοστής. Ως
τόπος ήταν φυσικό να επιλεγεί το Μοναστήρι του Άη Συμιού, τόπος οικείος σε όλους,
αλλά και τόπος που ανακαλούσε την ηρωική Έξοδο αφού σύμφωνα με τη γραπτή και προ-
φορική ιστορία το μοναστήρι είχε ορισθεί από την φρουρά του Μεσολογγίου να είναι ο
τόπος συνάντησης μετά την έξοδο των πολιορκημένων. Με το πέρασμα του χρόνου αυτή
η μέρα της μνήμης επεκτάθηκε στη μέρα της Αναλήψεως και εμπλουτίσθηκε από τους
ίδιους τους κατοίκους ξανά με το παλιό λαϊκό και πανηγυρικό χαρακτήρα της γιορτής του
Αη Συμιού, με νέα περιεχόμενα και κυρίως με εκδηλώσεις που κατοχύρωναν την κοινω-
νική τους μνήμη, ενίσχυαν το αίσθημα της περηφάνιας και συνέβαλαν στη συγκρότηση
μιας αναγνωρίσιμης τοπικής ταυτότητας ικανής να αντιστρατεύεται μια επιβαλλόμενη από
το δημόσιο λόγο μνήμη της σιωπής και της λήθης. Η γιορτή των αρματωμένων και των κα-
βαλαραίων του Άη Συμιού18 συνιστά σήμερα το κυρίαρχο στοιχείο της παράδοσης της
πόλης και το συστατικό στοιχείο της τοπικής της ταυτότητας.

Σε αυτόν τον εορτασμό της μνήμης των προγόνων – αγωνιστών και στο λαϊκό εορτασμό των
αρματωμένων θα πρέπει να υποθέσουμε ότι συμμετείχαν επίσης οι ψαράδες, ως μέλη
των ομάδων πανηγυριστών και ως πρωταγωνιστές. Οι ίδιοι επισημαίνουν ότι το 80%
απ΄τους αρματωμένους ήταν ψαράδες. Άλλωστε το προσκύνημα και η γιορτή των αρμα-
τωμένων πραγματικά και συμβολικά ολοκληρωνόταν στο εκκλησάκι της Αγίας Τριάδας
του ιβαριού της Κλείσοβας την ημέρα του Αγίου Πνεύματος. Την ικανότητα επίσης δια-
πραγμάτευσης και της ταυτότητας του αγωνιστή και του απόγονου ηρώων την είχαν επι-
δείξει «μεταφέροντας» τον επίσημο χαρακτήρα της γιορτής τους από την ημέρα του Αη
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Συμιού, στην ημέρα της Αναλήψεως19 που καθιερώθηκε ως καθολική και επίσημη αργία
και μετατράπηκε σε μέρα γιορτής και διασκέδασης πάνω στα ιβάρια. Αν και οι ίδιοι οι
ψαράδες δεν γνωρίζουν και πολλά για τον προεθνικό χαρακτήρα του πανηγυριού του Αη
– Συμιού υπερασπίζονται και τα δύο περιεχόμενα ως συστατικά στοιχεία της δικής τους
ταυτότητας και μνήμης (ως ψαράδων και ως αγωνιστών). Ενδεχόμενα σε κάποια ιστορική
συγκυρία οι ψαράδες να αποτραβήχθηκαν από τον δημόσιο, κυρίαρχο εορτασμό των αρ-
ματωμένων ειδικότερα όταν αυτός συνοδεύτηκε με την ενδυματολογική και έντονα ση-
μασιολογική μεγαλοπρέπεια του «ντουλαμά»20 και με αυξημένες δαπάνες κύρους. Ο Κ.
Παλαμάς στο ποιημά του «Το πανηγύρι του ψαρά» υπαινίσσεται μιαν αναγκαστική ή επι-
λεγμένη απόσυρση από αυτό και μια στροφή προς τον οικείο χώρο συγκρότησης της κοι-
νωνικής μνήμης της πόλης και της κοινωνικής τους ομάδας τους, δηλαδή στη γιορτή της
Αγίας Τριάδας της Κλείσοβας. Ο Καρκαβίτσας επίσης καταγράφει μια πορεία ολίσθησης
του εορτασμού αποκλειστικά στην κοινωνική ομάδα των ψαράδων21.

Αν και η χειμερινή γιορτή του Αγίου Συμεώνος στις 3 Φεβρουαρίου έχει χάσει τον χαρα-
κτήρα της, διαπιστώνουμε ότι το θρησκευτικό της περιεχόμενο το τηρούν και το διαχει-
ρίζονται κοινωνικά οι γυναίκες των ψαράδων ή οι γυναίκες γενικότερα. Οι γυναίκες επίσης
των αρματωμένων διαχειρίζονται γενικότερα αρκετές από τις θρησκευτικές πρακτικές
και τελετουργίες του τριήμερου εορτασμού της Αναλήψεως (νοικοκύρεμα της εκκλησίας,
προετοιμασία άρτων, πρόσφορων και του δίσκου του μνημόσυνου, μοίρασμα μετά το τέλος
της λειτουργίας κ.λπ ). Πρόκειται για συλλογικές μορφές δράσης που καταθέτουν και κα-
τοχυρώνουν κοινωνικά το δημόσιο, εξω – οικιακό πεδίο δράσης των γυναικών και σύμ-
φωνα με τις εμπειρικές έρευνες άλλων ερευνητών ολοκληρώνουν την οικιακή δύναμη
των γυναικών22.

Το πανηγύρι επίσης της Αγι’ Αγάθης γίνεται από τους κατοίκους – ψαράδες κατά κύριο
λόγο του Αιτωλικού και έχει την ίδια ιστορική πορεία, παράλληλες εκφραστικές μορφές,
τόπο μνήμης, περιεχόμενα και συμβολικές ρητορικές όπως αυτό του Αη Συμιού (ορεινό-
τητα, ομαδική οργάνωση των αρματωμένων, καβαλάρηδες, μουσικές ζυγιές, τελετουρ-
γικό χορό, γλέντι και μέχρι πρόσφατα κλειστό ανδρικό συμποσιασμό). Ο λαϊκός
εορτασμός, στενά συνδεδεμένος με τους κατοίκους της πόλης, δηλαδή με τους ψαράδες
γινόταν στη μνήμη της Αγίας Αγάθης στις 5 Φεβρουαρίου και μάλλον συνοδευόταν από
δρώμενα ευετηριακού επίσης χαρακτήρα, όπως και του Αη Συμιού23. Δε γνωρίζουμε πόσο
η Αγι’ Αγάθη συνδεόταν με τον κόσμο της θάλασσας ή τη δραστηριότητα της αλιείας. Μάλ-
λον όχι και πολύ. Στα Επτάνησα ωστόσο τη θεωρούν προστάτιδα από τον κίνδυνο της κα-
ταιγίδας, των αστραπών και των κεραυνών24. Να τη γιόρταζαν άραγε για την αποφυγή τους
καταρχήν οι Θιακοί και οι Κεφαλλονίτες που έρχονταν και παρέμειναν ως ψαράδες, ως
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ναυτικοί, ως αγρότες σε αυτόν τον τόπο; Να έκτισαν πρώτοι αυτοί το ξωκκλήσι της, ψηλά
στον απέναντι από τη λιμνοθάλασσα βορειοδυτικό λόφο; Πάντως από τα μέσα περίπου
του 19ου αιώνα η κοινωνική μνήμη, βαθύτατα κι εδώ επιλεκτική προσδίδει στον προ-
ηγούμενο λαϊκό χαρακτήρα της γιορτής της Αγι’ Αγάθης ιστορικο – εθνικό περιεχόμενο και
μεταθέτει τον επίσημο εορτασμό στις 23 Αυγούστου , ημέρα που γιόρταζε το παλιότερο μο-
ναστήρι της Ψηλής Παναγιάς (Απόδοση Κοίμησης της Θεοτόκου) το οποίο βρισκόταν στη
βορειοδυτική πλευρά του Ζυγού. Η χρονική μετακίνηση του εορτασμού συνδέθηκε και
στο Αιτωλικό με ιστορικά γεγονότα της περιόδου του εθνικοαπελευθερωτικού αγώνα αλλά
και με το κύρος που προσέδιδε μια γιορτή αφιερωμένη στην Παναγία. Έκτοτε πάντως, το
εθνικοθρησκευτικά προσδιορισμένο περιεχόμενο του πανηγυριού της 23ης Αυγούστου
παρέχει, συνυπάρχοντας με το παλιότερο λαϊκό υπόβαθρό του, ένα πλαίσιο συλλογικής
δράσης για τη συγκρότηση της κοινωνικής μνήμης και της τοπικής ταυτότητας των Αιτω-
λικιωτών. Η παρακολούθηση των αλλαγών της παράδοσης του επίσημου εαρινού και του
υποτιμημένου χειμερινού εορτασμού της Αγι’ Αγάθης, όπως και των δράσεων των ιστο-
ρικών της υποκειμένων (ως αρματωμένων, ως καβαλαραίων, ως παρέας, ως γυναικών
που εδώ έχουν τη δική τους χρόνο και τόπο στο χορό και στο γλέντι) αναδεικνύει την πα-
ράδοση ως αντικείμενο συλλογικής δράσης που την εξαρτά από την εκάστοτε και πολλα-
πλώς διαβαθμισμένη ταυτότητα του εκάστοτε παρόντος. Δε γνωρίζω ποιες σκέψεις θα
έκανε ο Καρκαβίτσας αν μπορούσε να διαπιστώσει ότι η παράδοσή του πανηγυριού των
αρματωμένων έχει σήμερα ένα έντονο δυναμικό περιεχόμενο με πλήθος νοημάτων και πε-
ριεχομένων, σε αντίθεση με την πρόβλεψή του ότι στην εποχή του ήδη όδευε προς τη
λήξη του.25

Οι παραπάνω διαπιστώσεις αναιρούν την άποψη που υποστήριζε ότι οι κοινωνικές και
πολιτισμικές δομές του προβιομηχανικού παρελθόντος (καρναβάλι, πανηγύρι, τελετουρ-
γίες κ.λπ.) θα καταστρέφονταν με την επικράτηση του εκσυγχρονισμού. Αντίθετα διαπι-
στώνουμε ότι οι παραδοσιακές κοινωνικές και πολιτισμικές δομές συνιστούν μια μορφή
ενδογενούς δυναμικής που αναπτύσσει μια μη προβλέψιμη λογική προσαρμογής στον εκ-
συγχρονισμό. 

Κλείνοντας μπορούμε να σημειώσουμε ότι η τοπική πολιτισμική ταυτότητα26 του Μεσο-
λογγίου αλλά και του Αιτωλικού προσδιορίζεται κατεξοχήν από τη δυναμική παρουσία της
ψαράδικης κουλτούρας. Προσδιορίζεται επίσης από τη γεωφυσική αισθητική του τόπου
και από την ήπια διαχείριση του συγκεκριμένου οικοσυστήματος και από την ιστορική
και εθνική περηφάνια που επιτρέπει στους κατοίκους να αισθάνονται κάτοχοι και δυνά-
μει διαχειριστές της ιστορίας τους.
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1. Η χρονική περίοδος ίδρυσης του οικισμού του Μεσολογγίου στον αρχικό πυρήνα της σημερινής του
θέσης δεν μας είναι γνωστή. Οι ως τώρα ιστορικές πηγές αναφέρουν τον τόπο «Μεσολόγγι» κυρίως
από τον 16ο αιώνα και εξής και τον καταγράφουν ως τόπο ιχθυοτροφείων ως τόπο δηλαδή που
προσδιορίζεται από την κατεξοχήν δραστηριότητα των κατοίκων του, δηλαδή την ιχθυοκαλλιέργεια
και την αλιεία. Το Αιτωλικό αντίθετα είχε αρκετές διοικητικές αρχές ενώ το Μεσολόγγι, είχε ως επί
μέρους διοικητική αρχή «εμίνη ιχθυοτροφείων» δηλαδή υπάλληλο της οθωμανικής διοίκησης που
επέβλεπε την απόδοση των φορολογικών προσόδων. Ο προσδιορισμός του ως εμίνη ιχθυοτρο-
φείων υποδηλώνει τη σημασία που είχαν τα ιχθυοτροφεία τόσο ως οικονομική δραστηριότητα του
οικισμού όσο και ως πρόσοδος του οθωμανικού κράτους. Από τον ίδιο περιηγητή πληροφορού-
μαστε ότι  η κωμόπολη (κασαμπάς) του Μεσολογγίου είχε τριακόσια σπίτια μουσουλμανικά και
χριστιανικά, εμπορικά καταστήματα και σχολείο 

Το Αιτωλικό εκτός από τόπος ιχθυοτροφείας φαίνεται ότι συνέχισε να είναι το επίνειο του νότιου
τμήματος της Αιτωλίας, όπως ήταν και παλιότερα μαζί με τον Γαλατά στο Κρυονέρι. Η ανάπτυξή του
σε εμπορικό κέντρο διακίνησης των αγροτικών προϊόντων της ευρύτερης αιτωλικής περιοχής θα
πρέπει να υποθέσουμε ότι συσχετίζεται με την δυνατότητα καλύτερης προσάραξης εμπορικών
πλοίων εφόσον τα νερά της λιμνοθάλασσας του Αιτωλικού είναι κατά πολύ βαθύτερα από αυτά του
Μεσολογγίου. Έτσι μέχρι πρόσφατα και πριν από τη διαμόρφωση του λιμανιού του Μεσολογγίου
οι εμπορικές μεταφορές γινόταν από το Αιτωλικό (Βλ. Αλεξανδροπούλου Σ. Κ., 1965: 208 – 211.
Γιαννόπουλου Ιωάν. Γ: 1969: 187 και γενικότερα Κ. Μπάδα: 2004: 33 – 35). 

2, Βλ. ενδεικτικά Νικ. Δ. Μακρή: 1957: 16, όπου επισημαίνεται ότι «το πλείστον των πρώτων κατοί-
κων ήσαν γεωργοί και προ πάντων αλιείς». Ο ίδιος αφήνει να εννοηθεί ότι οι γεωργοί ήταν πρώην
κάτοικοι αγροτικών οικισμών, όπως τα «Χίλια σπίτια».

3. Βλ. γενικότερα Δ. Δημητρακάκη: 1939: 2. Επίσης πβ. Κ. Μπάδα: 2004 :33– 36, όπου και η σχετική
βιβλιογραφία.

4. Στασινόπουλου: 1926 : 72 – 73.

5. Κώνστα Κ. Σ.: 1966: 657 – 665

6. Βλ. Κοκοσούλας: 1990, Κορδόση Ακακία χχ., Κ. Μπάδα: 2004: 45 – 47, Ξηρογιαννόπουλος Δ.Κ.,
1994

7. Οι ως τώρα ιστορικές πηγές αναφέρουν το «Μεσολόγγι» κυρίως από τον 16ο αιώνα και εξής ως
τόπο ιχθυοτροφείων ως τόπο δηλαδή που προσδιορίζεται από την κατεξοχήν δραστηριότητα των
κατοίκων του, δηλαδή την ιχθυοκαλλιέργεια και την αλιεία. Μια βασική περιγραφή του Μεσολογ-
γίου και του γειτονικού Αιτωλικού έχουμε από τον περιηγητή Εβλιά Τσελεμπή. Σημειώνει ότι το
Μεσολόγγι είναι τόπος που έχει ιχθυοτροφεία, ως διοικητική δε αρχή έχει «εμίνη ιχθυοτροφείων»
δηλαδή υπάλληλο της οθωμανικής διοίκησης που επέβλεπε την απόδοση των φορολογικών προ-
σόδων. Ανήκε στο σαντζάκι του Κάρλελι και ήταν προσαρτημένο διοικητικά στο Αιτωλικό που απο-
τελούσε σουλτανικό «χας» ως προς το φορολογικό του καθεστώς και «ναχιγιέ», δηλαδή μικρή
διοικητική μονάδα του καζά Αγγελοκάστρου. Το γεγονός ότι έχει εμίνη ιχθυοτροφείων, υποδηλώ-
νει τη σημασία που είχαν τα ιχθυοτροφεία τόσο ως οικονομική δραστηριότητα του οικισμού όσο και
ως πρόσοδος του οθωμανικού κράτους. Το Αιτωλικό είχε επίσης ιχθυοτροφεία αλλά λειτουργούσε
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και ως διοικητικό και εμπορικό κέντρο (Βλ. Γιαννόπουλου Ιωάν. Γ: 1969: 187 και γενικότερα Κ.
Μπαδα: 2004: 33 – 35).

8. Πβ συνοπτικά Στασινόπουλος Κ.Α.: 1926: 267 – 268 όπου κατά τον Pouqueville τα ιχθυοτροφεία
ήταν σουλτανικά νομήματα.

9. Η παλαιότερη «Διακήρυξη» ενοικίασης των ιβαριών που έχουμε στη διάθεσή μας είναι του έτους
1834. Αυτή περιλαμβάνει τους όρους δημοπράτησης πενταετούς ενοικίασης των «Θυνείων , ιχ-
θυοτροφείων και ιχθυοτρόφων λιμνών».

10. Γενικότερα για το εργασιακό καθεστώς των ψαράδων, τις εργατικές κινητοποιήσεις, την αλλαγή
που έφερε η συνεταιριστική εκμετάλλευση της λιμνοθάλασσας, τις επιτυχίες και τις αποτυχίες βλ.
Κ. Μπάδα: 2004: 48 – 74, όπου και οι εκτενής αναφορά των πηγών και της βιβλιογραφίας.

11. Αναλυτική παρουσίαση της τεχνολογίας της παραδοσιακής αλιείας στη λιμνοθάλασσα γίνεται στο
Κ. Μπάδα: 2004: 80 – 90.

12. Αναφερόμαστε στα ιχθυοτροφεία της Κλείσοβας, του Ανατολικού Βασιλαδιού και της Τουρλίδας,
του Κεντρικού Βασιλαδιού, του Κόμμα, του Προκοπάνιστου, του Σχοινά, της Θολής, του Πόρου, της
Πλώσταινας, του Παλαιοποτάμου, και του Μεγάλου Ποταμού και στις μικρές ή μεγαλύτερες αλ-
λαγές που υπέστησαν στο διάβα του χρόνου. Τα προαναφερόμενα ιχθυοτροφεία παραμένουν ως
σήμερα παραγωγικές μονάδες εκτός από αυτό της Πλώσταινας αλλά και άλλα μικρότερα, όπως
το Πέρα Βασιλάδι, ο Χοχλιός και οι Σήτες που έπαψαν να λειτουργούν μετά από τις παρεμβάσεις
στο περιβάλλον για τη επέκταση και τη βιομηχανική εκμετάλλευση των αλυκών.

13. Πβ. Κ. Μπάδα: 2004: 121 – 122

14. Η εικόνα της Παναγίας της Προκοπάνιστης έγινε το 1906 και είναι αφιέρωμα του Γεράσιμου Κ. Βορίλα.

15. L.K. Hart: 1992: 225 – 264.

16. Πβ. Δ. Λουκάτος: 1967 – 68: 66

17. Ας σημειωθεί ότι δεν είχε από τους επίσημους τουλάχιστον θεσμούς διαμορφωθεί μια ημέρα
μνήμης και τιμής για τους νεκρούς της εξόδου. Αναφέρεται ενδεικτικά ότι ως το 1859 δεν γινόταν
εορτασμός της εξόδου. Η επίσημη καθιέρωση Ημέρας μνήμης της Εξόδου έγινε μόλις το 1884 ως
δημοτικός εορτασμός ενώ το 1906 καθιερώθηκε ως Εθνική Γιορτή με Προεδρικό Διάταγμα (Γ.
Κοκοσούλα: 1990 : 25 – 26).

18. Πλήρη και θαυμάσια περιγραφή του πανηγυριού δίνει ο Ανδρέας Καρκαβίστας στο ταξιδιωτικό του
διήγημα: «Άγιος Συμεών». 

19. Οι αρματωμένοι πανηγυριστές του Αη Συμιού συμμετέχουν την επόμενη μέρα στις γιορτές που γί-
νονται στο εκκλησάκι της Αγίας Τριάδας της Κλείσοβας σε ανάμνηση της ηρωικής μάχης της
Κλείσοβας. Πβ. Εφημ Κραυγή, 24 – 6 –1927 όπου ενδεικτικά σημειώνεται ότι «παρά την οικονο-
μική δυσπραγία οι γιορτές του Αγίου Συμεών και της Αγίας Τριάδας Κλείσοβας πραγματοποι-
ήθηκαν με κάθε μεγαλοπρέπεια».

20. Βλ.την συνοπτική περιγραφή K. Kώνστα:1956: 807 – 810. Νικήτα Φιλιππόπουλου: 2001. Το πέρα-
σμα από την παράδοση της «λαϊκής» πλέον φουστανέλας στην «παράδοση» του ντουλαμά, του

ΛΕΥΚΩΜΑ_2015_23x22  12/1/15  9:18 π.μ.  Page 198



συνδεδεμένου με τα αγωνιστικά τάγματα των Βαλκανικών πολέμων και με τους νέους εθνικούς
στόχους, σηματοδοτεί την ετοιμότητα ανταπόκρισης της ένδοξης τοπικής κοινωνίας στους νεό-
τερους εθνικούς στόχους και προσανατολισμούς. 

21. Ανδ.Καρκαβίτσα, Ταξιδιωτικά: «Κλείσοβα» .

22. Πβ., R. Hirschon:1978, Σερεμετάκη Ν.: 1994, J. Dubisch: 1976, 2003, 

23. Προσέχουμε ότι οι μικροί Άγιοι κατέχουν στα λαϊκά και αγροτικά στρώματα σημαντική θέση
καθώς απαιτούν περισσότερο σεβασμό και τήρηση των αργιών τους, διαφορετικά εμφανίζονται
επίφοβοι για τη γεωργία, κτηνοτροφία ή άλλες δραστηριότητες. Βλ. Δ. Λουκάτος: 1967–68: 59.

24. Πβ., Γεώργ. Κομζιάς: 1999: 41. Γενικότερα για το πανηγύρι και μια προσπάθεια ιστορικής 
καταγραφής της θρησκευτικής και πανηγυρικής πορείας του βλ. 48 – 110.

25. Ανδ. Καρκαβίτσας, Ταξιδιωτικά: Κλείσοβα:  «Οφείλω όμως να σας είπω, χάριν αληθείας, ότι αι
εικόνες αύται και των δύο πανηγύρεων ελήφθησαν εκ του παρελθόντος… Οι νέοι της καλής λε-
γομένης τάξεως οίτινες άλλοτε επρωτοστάτουν εν τη πανηγύρει, ήδη θεωρούν ανάξιον εαυτών
ν΄αρματωθούν και αποδοκιμάσουν το βάρβαρον έθιμον ή ενοχλούνται τα ευαίσθητα ώτα των και
τα΄άτονα νεύρα των από τους πυροβολισμούς και τους ζουρνάδες… Ούτω κατά μικρόν σβήνει η
πανήγυρις και από έτος εις έτος οι εύθυμοι και αφρόντιδες ψαράδες και Καλυβιώται πυκνώνουν
την φάλαγγα των φιλομούσων.Ολίγον ακόμη και θα λείψουν εντελώς οι αρματοστόλιστοι προσκυ-
νηταί…»

26. Κ.Bada: 2003

199

ΛΕΥΚΩΜΑ_2015_23x22  12/1/15  9:18 π.μ.  Page 199



Αικατερινίδης Γεώργιος, 1965 – 66, «Η λαϊκή πανήγυρις του Αγίου Συμεώνος εις Μεσο-
λόγγιον κατά την Πεντηκοστήν», Επετηρίς Κέντρου Ερεύνης Ελληνικής Λαογραφίας Ακα-
δημίας Αθηνών, τ. ΙΗ – ΙΘ: 181 – 194

Αλεξανδροπούλου Σ. Κ., 1965, «Η σκάλα του Ανταιλικού», Παρνασσός 7: 2: 208 – 211.

Αλεξανδροπούλου Σ. Κ., 1993, Νότια Αιτωλία. Το οδικό δίκτυο έως τα πρώτα μετεπανα-
στατικά χρόνια, Αθήνα

Βλασσόπουλος Νίκος, 2001, Η ναυτιλία της Ιθάκης (1700 – 1900), Αθήνα: Παπαζήση

Βurgel Guy, 1976, Αθήνα. Η ανάπτυξη μιας μεσογειακής πρωτεύουσας, Αθήνα: Εξάντας.

Γκόρμπας Θ – Γκόρμας Β,: 1972, Το πανηγύρι του Άη – Συμιού, Αθήνα: Ζυγός

Γιαννόπουλου Ιωαν. Γ, 1969, «Η περιήγησις του Εβλιά Τσελεμπή ανά την Στερεάν Ελλάδα»,
Επετηρίς Εταιρείας Στερεοελλαδικών Μελετών: 2: 139 – 198

Δαμιανίδη Κώστα Α, 1996, Ελληνική παραδοσιακή ναυπηγική, Αθήνα: Πολιτιστικό – Τε-
χνολογικό Ίδρυμα ΕΤΒΑ

Dubisch Jill, 1976, «Κοινωνικό φύλο, συγγένεια και θρησκεία. Αναπλάθοντας την Αν-
θρωπολογία της Ελλάδας», στο: Παπαταξιάρχης Ευθ. – Παραδέλλης Θ., 1992, Ταυτότη-
τες και φύλο στη σύγχρονη Ελλάδα, Αθήνα: Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Derruau Max, 2001, Ανθρωπογεωγραφία, μτφρ. Γ. Πρεβελάκη, Αθήνα: Μορφωτικό Ίδρυμα
Εθνικής Τραπέζης

Δημητρακάκης Δημήτριος, 1939, Τα οικονομικά του Μεσολογγίου (1740 – 1826), εν Αθή-
ναις: Αγγ. Κλεισούνη

Δημητρίου Α., 1926, Η Ιστορία του Αιτωλικού, Πάτρα: Τυπογραφείο Κουλουμπή 

Δημητρίου Ε., Ρογδάκης Ι., Λεονάρδος Ι., Α. Αθανασόπουλος, 1994, «Η ποιοτική και πο-
σοτική σύνθεση των αλιευμάτων της λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου – Αιτωλικού σαν δεί-
κτης διαχείρισης», Αλιευτικά Νέα : 155: 82–91.

Κοκοσούλας Γ. Ι., 1990, Μεσολόγγι, 1830 – 1990, Μεσολόγγι

Κομζιάς Γεώργιος, 1999, Το πανηγύρι της Αγι΄Αγάθης. Αιτωλικιώτικη Λαογραφία Αιτωλικό

Ενδεικτική Βιβλιογραφία

200

ΛΕΥΚΩΜΑ_2015_23x22  12/1/15  9:18 π.μ.  Page 200



Κορδόση Ακακία, χ.χ. Το Μεσολόγγι της ομορφιάς και του πνεύματος, Μεσολόγγι, Εκδό-
σεις Ασημακόπουλος

Kώνστας K. Σ, 1956, «Oι « αρματωμένοι». Aιτωλικά πανηγύρια», Nέα. Eστία: ΝΘ: 807 –
810

Λουκάτος Δημήτριος, 1967 – 68, «Αργίαι και Άγιοι Τιμωροί», Επετηρίς Κέντρου Ερεύνης
Ελληνικής Λαογραφίας, τ. Κ – ΚΑ: 50 – 105

Μπάδα Κων. – Ι. Λεονάρδος – Ευαγ. Δημητρίου, 2001, Παραδοσιακή Αλιεία, CD ROM, Web
Site: http//daedalus.math.uoi.gr και http//agrotica.usa.uoi.gr

Μπακαλάκη Αλεξ: – Ελεγμίτου Ελ .: 1989, Η εκπαίδευση «εις τα του οίκου» και τα γυναι-
κεία καθήκοντα (1830 – 1929), Αθήνα: ΙΑΕΝ 

Μπακαλάκη Αλεξάνδρα (επιμ.),1994, Ανθρωπολογία, γυναίκες και φύλο. Κείμενα των S.
Ortner, M. Strathner, M.Rosaldo, Αθήνα: Αλεξάνδρεια

Μπονάζουντας Μ., Δ. Καλλιδρομίτου, Φ. Περγαντής & Συνεργάτες, 1993, Ολοκληρωμένη
Διαχείριση συμπλέγματος Υγροτόπων Αιτωλικού –Μεσολογγίου Νομού Αιτωλοακαρνα-
νίας. Οριστική μελέτη. Επιτροπή Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, ΓΔ ΧΙ Βρυξέλες. Εθνικό Με-
τσόβιο Πολυτεχνείο, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομέας Υδατικών Πόρων Υδραυλικών
και Θαλάσσιων Έργων.  

Ξηρογιαννόπουλος Δ.Κ., 1994, Η ώρα της στιγμής. Μεσολόγγι, δεκαετία του ’50, Αθήνα
1994

Παλαμάς Κωστής,1912, Οι καϋμοί της Λιμνοθάλασσας, Αθήναι

Παπαγαρούφαλου Παναγιώτου, 1973, Οι Γεωργικοί Συνεταιρισμοί εν Ελλάδι (1821 – 1940)
δια μέσου των κοινωνικών και οικονομικών εξελίξεων της ελληνικής γεωργίας, Αθήναι:
Παπαζήση

Σκούλος, Μ., Μ. Δασενάκης, Δ. Καλλιδρομίτου και Μπονάζουντας Μ., 1991, «Ποιότητα
νερών υγροβιοτόπου λιμνοθάλασσας Αιτωλικού –Μεσολογγίου» , Οριστική μελέτη : «Ολο-
κληρωμένη Διαχείριση συμπλέγματος Υγροτόπων Αιτωλικού – Μεσολογγίου Νομού Αι-
τωλοακαρνανίας», Επιτροπή Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, ΓΔ ΧΙ Βρυξέλες: Εθνικό Μετσόβιο
Πολυτεχνείο, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Τομέας Υδατικών Πόρων Υδραυλικών και Θα-
λάσσιων Έργων.

Στασινόπουλου Σ Κ., 1926, Το Μεσολόγγι, τ. Α., Η Λιμνοθάλασσα, Εν Αθήναις 

201

ΛΕΥΚΩΜΑ_2015_23x22  12/1/15  9:18 π.μ.  Page 201



Ξενόγλωσση

Steward Julian. 1955, Theory of cultural change, Illinois: University of Illinois Press.

Steward Julian. 1968, ‘The study of changing and complex societies. In: Morton H. Fried
(ed), Readings in Anthropology, New York, vol 2: 479– 496: Thomas Y. Crowell Com-
pany

Τραυλαντώνη Αν.,1991, Η εξαδέλφη και άλλα διηγήματα, Αθήνα: Νεφέλη 

Φιλιππόπουλου Νικήτα, 2001, Το πανηγύρι του Αη Συμιού, Μεσολόγγι: Ντάπια

Acheson James, 1981, «Anthropology of Fishing». Annual Review of Anthropology 10:
275 – 316 

Bada Konstantina, «The Messolongi Lagoons’ society and culture», In: Trono Anna, de
Luca F. and Pisano G (eds), «Lo sviluppo dell’ identita mediterranea attraverso l’ econo-
mia del’ mare», Acts of the International Convention, edited by the Institute of Mediter-
ranean of the Province of Lecce ( Lecce 24 – 26 January 2002 ), Galatina 2003: Mario
Congedo Editore 

Dubisch Jill, 1974, «The domestic power of women in a Greek Island Village», Studies
in European Society 1 :1: 23 – 33

Hart L.K., 1992, Time , religion and social experience in rural Greece, Greek Studies:
Interdisciplinary Approaches, U.S.A: Roman – Lanham: Littlefield Publishers:

Hobhouse J.C., 1813, A Journey through Albania and other provinces of Turkey in Eu-
rope and Asia to Constantinople during the years 1809 and 1810, London 

Firth Raymond, 1984, «Roles of Women and Men in the sea fishing economy . Tipokia
Compared with Kelantan». In: Gunda Bila (ed), The Fishing

Culture of the World: Studies in Ethnology, Cultural Ecology and Folklore, Budapest:
1145 – 1170

Friedl Ern, 1962, Vasilika: A village in Modern Greece, New York:Holt, Rinehart and
Winston

Friedl Ern.,1967, «The position of Women. Appearance and reality» Anthropological

202

ΛΕΥΚΩΜΑ_2015_23x22  12/1/15  9:18 π.μ.  Page 202



Quarterly 40:3: 97 – 108

Friedl Ern, 1976, «Kin, class and selective migration». In: John G. Peristiany ( ed),
Mediterranean family structure, Cambridge: Cambridge University Press

Gunda Bila (ed) 1984, The Fishing Culture of the World: Studies in Ethnology, Cultural
Ecology and Folklore, Budapest

Johnson T., 1979, «Work together, eat together: conflict and conflict management in a
Portuguese Fishing village». In : Andersen Raoul (ed), North Atlantic Maritime Cul-
tures: Anthropological Essays on Changing Adaptations, The Hague: Mouton

Pouqueville F. C. H. L, 1820, Voyage de la Grèce, vol 3, Paris.

Sant Cassia Ρaul and Constantina Bada, 1992 και 2006, The Making of the Modern Creek
Family. Marriage and Exchange in Nineteenth – Century Athens, Cambridge: Cam-
bridge University Press

Schneider J., 1980, «Trousseau as Treasure: Some contradictions of late nineteenth –
century change in Sicily», in: E. B. Ross(ed), Beyond the Myths of Culture. Essays in cul-
tural materialism, Academic Press: 223–256. 

Spon Jacob και G. Wheler, 1675, Voyage d’ Italie, de Dalmatie, de Grèce et du Levant fait
aux années 1675 et 1676, vol. 3, Lyon

Thompson P.with Tony Wailey and Trevor Lummis ,1983, Living the Fishing, London:
Routledge & Kegan Paul

Thompson P., 1985, «Women in the fishing: The roots of power between the sexes,
Comparative Studies in Society and History, 27: 3 – 32

203

ΛΕΥΚΩΜΑ_2015_23x22  12/1/15  9:18 π.μ.  Page 203



ΛΕΥΚΩΜΑ_2015_23x22  12/1/15  9:18 π.μ.  Page 204



Οικοτουριστική - Οικολογική
Βιώσιμη Ανάπτυξη 
της περιοχής μας
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Όλο το πανέμορφο και μοναδικό οικοσύστημα της περιοχής της Λιμνοθάλασσας Μεσο-
λογγίου – Αιτωλικού, αφού το προστατέψουμε με κάθε τρόπο και με όλες εκείνες τις ενέρ-
γειες που θα το διατηρήσουν αλώβητο στο διηνεκές, οφείλουμε να το αξιοποιήσουμε με
συγκεκριμένες και ελεγχόμενες δράσεις, που θα δώσουν οικολογική οικοτουριστική βιώ-
σιμη ανάπτυξη στην περιοχή μας.

Οφείλουμε δηλαδή, τον πλούτο του οικοσυστήματος να τον προβάλουμε με κάθε τρόπο και
να τον αναδείξουμε με συγκεκριμένες οικολογικές δράσεις, που θα έχουν ως αποτέλε-
σμα να δημιουργηθούν θέσεις απασχόλησης και δυνατότητες στους συμπολίτες μας, να
μπορούν να ζήσουν αξιοπρεπώς στην περιοχή και να μην την εγκαταλείπουν φεύγοντας
προς τα μεγάλα αστικά κέντρα, που είναι ήδη διογκωμένα για αναζήτηση εργασίας.

Συγκεκριμένα, προτείνουμε τις παρακάτω δράσεις:

1. Σε καθορισμένες περιοχές και με συγκεκριμένους όρους που προβλέπονται και
στην κοινή Υπουργική απόφαση (477/31 Μαΐου 2006) του εθνικού πάρκου Λιμνοθα-
λασσών Μεσολογγίου – Αιτωλικού, κάτω ρου και εκβολών ποταμών Αχελώου και
Ευήνου και νήσων Εχινάδων, να δημιουργηθούν οικολογικά – οικοτουριστικά κατα-
λύματα, που θα μπορούν να διαμένουν επισκέπτες στην περιοχή, να παρατηρούν και
να απολαμβάνουν το οικοσύστημα από ειδικά παρατηρητήρια και με ειδικές δια-
δρομές (επιστήμονες, φοιτητές, μαθητές, συνταξιούχοι και κάθε πολίτης). Παράλ-
ληλα, μέσω ανταλλαγών και άλλων ευρωπαϊκών προγραμμάτων, να αυξηθούν οι
επισκέπτες και από άλλες χώρες της Ευρώπης και του κόσμου, που θα δώσουν ζωή
σε μια περιοχή που δεν μπορεί να αναπτύξει άλλες οχλούσες δραστηριότητες.

2. Να δημιουργηθεί στην περιοχή Μουσείο Φυσικής Ιστορίας με την πανίδα και χλω-
ρίδα της περιοχής, αντάξιο της διαδρομής της μέσα στο χρόνο και της ακτινοβολίας
της Ι. Π. Μεσολογγίου.

3. Να οριοθετηθούν σε τρία – τέσσερα σημεία του οικοσυστήματος (π.χ. Εκβολές Ευή-
νου, Αγία Τριάδα Αιτωλικού, Εκβολές Αχελώου) ανάλογες εκτάσεις, στις οποίες θα

Οικοτουριστική – Οικολογική 
Βιώσιμη Ανάπτυξη 

της περιοχής μας
Αθαν. Λύρος
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απαγορεύεται κάθε προσέγγιση ανθρώπινης δραστηριότητας, ανεξέλεγκτα, για να
μπορούν εκεί να καταφύγουν και να βρίσκουν ασφάλεια όλα τα είδη της πανίδας
και ιδιαίτερα της ορνιθοπανίδας. Να μπορούν με ασφάλεια να μένουν, να φωλιάζουν
και να αναπαράγονται. Αυτό είναι ανάγκη άμεσα να γίνει, γιατί όπως είναι σήμερα η
κατάσταση, δυστυχώς δεν υπάρχει πουθενά ένας χώρος «άβατος» για την πανίδα.
Προστασία ορνιθοπανίδας δεν υπάρχει πουθενά. Η σπουδαιότητα του υγρότοπου για
την ορνιθοπανίδα είναι τεράστια αφού αποτελεί σημαντικό χώρο διαχείμασης για
μεγάλους πληθυσμούς πουλιών και ζωτικό σταθμό κατά τη μετανάστευση των που-
λιών, παρέχει θέσεις φωλιάσματος για σπάνια υδρόβια και παρυδάτια πουλιά, αλλά
και πεδίο διατροφής για πολλά είδη αρπακτικών πουλιών.

4. Να δημιουργηθούν καταφύγια προστασίας (αγκυροβόλια) μικρών σκαφών (βάρκες,
γαΐτες κ.λπ.) και ξύλινες προβλήτες σε συγκεκριμένα σημεία, όπως Μπούκα Ευή-
νου, Κλείσοβα, Λιμάνι – Τουρλίδα – Πλώσταινα Μεσολογγίου, Αιτωλικό, Λούρος,
Διόνι κ.λπ.

5. Να δημιουργηθούν ειδικές προβλήτες (χωμάτινες ή ξύλινες) σε συγκεκριμένες επί-
σης περιοχές για ερασιτεχνικό ψάρεμα με πετονιές, με ελάχιστο συμβολικό οικο-
νομικό αντίτιμο, με αποτέλεσμα να αυξηθεί το οικοτουριστικό ενδιαφέρον για την
περιοχή, με φυσικό επακόλουθο την οικονομική τόνωση των κατοίκων της. Αυτό
μπορεί να γίνει στην Κλείσοβα, στην Πλώσταινα, στο Λιμάνι Μεσολογγίου, στο κα-
νάλι και στα Ρεμπάκια Αιτωλικού και αλλού.

Με αυτόν τον τρόπο, θα δώσουμε νέα πνοή οικοτουριστικής ανάπτυξης στην περιοχή μας,
όπου παράλληλα με την παιδεία και τον πολιτισμό, ελπίζουμε να ξημερώσει μια και-
νούργια μέρα, που θα αγαπάμε και θα σεβόμαστε περισσότερο το περιβάλλον, αλλά ταυ-
τόχρονα θα δημιουργηθούν συνθήκες για την αξιοπρεπή διαβίωση των κατοίκων της
περιοχής. 
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Προστασία της Λιμνοθάλασσας και του 
οικοσυστήματος της περιοχής 

Μεσολογγίου – Αιτωλικού από τα 
φυτοφάρμακα και τα λιπάσματα

209

Μία κύρια και διαχρονική αιτία της ρύπανσης του οικοσυστήματος της Λιμνοθάλασσας
Μεσολογγίου – Αιτωλικού, είναι η είσοδος μέσα στο οικοσύστημα ποσοτήτων φυτοφαρ-
μάκων και λιπασμάτων, που προέρχονται από την αλόγιστη χρήση αυτών, στις εκτεταμέ-
νες καλλιέργειες της πεδιάδας του κάτω ρου του Αχελώου και Ευήνου ποταμού.

Οι κύριες καλλιέργειες στην περιοχή, με τις ανάλογες εκτάσεις είναι:

Είδος καλλιέργειας Έκταση σε στρέμματα

Αραβόσιτος 60.000

Βαμβάκι 40.000

Μηδική 100.000

Εσπεριδοειδή 25.000

Ελαιόδενδρα βρωσίμων ελαιών 30.000

Ελαιόδενδρα ελαιοποίησης 50.000

Όλες αυτές οι καλιέργειες, αρδεύονται με ένα υπόγειο σύστημα άρδευσης υπό πίεση
μέσω αντλιοστασίων άρδευσης. Επίσης, αυτές οι εκτάσεις, στραγγίζουν μέσω αποστραγ-
γιστικών τάφρων, που οδηγούν σε τελικές αποστραγγιστικές τάφρους παράλληλα των
ακτών της Λιμνοθάλασσας, όπου μέσω αποστραγγιστικών αντλιοστασίων, οδηγούν τα νερά
αποστράγγισης μέσα στις παράκτιες περιοχές του οικοσυστήματος, καθ΄ όλον το μήκος,
από Γαλατά Χάλκειας μέχρι Λεσίνι Οινιαδών.

Παράλληλα, οι λίμνες Τριχωνίδα και Λυσιμαχεία, είναι συγκοινωνούντα δοχεία και το νερό
αυτών μέσω της σήραγγας Κλεισούρας «Λυσιμαχεία – Χρυσοβέργι», οδηγείται στις κύριες
διώρυγες άρδευσης, μία προς Μεσολόγγι – Ευηνοχώρι και η άλλη προς Δήμο Οινιαδών
(Μάστρου – Νεοχώρι – Κατοχή), οι οποίες εφοδιάζουν τα αντλιοστάσια άρδευσης με το
νερό των λιμνών Τριχωνίδας – Λυσιμαχείας, προκειμένου υπό πίεση να χρησιμοποιηθεί
για την άρδευση των καλλιεργήσιμων εκτάσεων.

Το περίσσευμα των νερών από τις δύο κεντρικές διώρυγες, οδηγείται από τη μία στις εκ-
βολές του Ευήνου και από την άλλη στις εκβολές του Αχελώου ποταμού. Αυτό σημαίνει
ότι η όποια επιβάρυνση από ρυπογόνες ουσίες (φάρμακα – λιπάσματα – απόβλητα ελαι-
οτριβείων κ.λπ.) των λιμνών Τριχωνίδας – Λυσιμαχείας, οδηγείται αφενός μεν προς τις
καλλιεργήσιμες εκτάσεις των πεδιάδων Ευήνου και Κάτω Αχελώου, αφετέρου δε, στις
εκβολές των ποταμών Ευήνου και Αχελώου αντίστοιχα και πέραν αυτών μέσα στο οικο-
σύστημα και τα παράκτια της Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου – Αιτωλικού.
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Όλο αυτό το όμορφο και μοναδικό οικοσύστημα του Νομού μας, που περιγράψαμε παρα-
πάνω, οφείλουμε να το προστατέψουμε με κάθε τρόπο και πρέπει να γίνει συνείδηση σε
όλους μας, πολίτες και αρμόδιους υπεύθυνους φορείς, ότι η διαχρονική προστασία κυ-
ρίως από φυτοφάρμακα – λιπάσματα – υπολείμματα ελαιοτριβείων και άλλων τοξικών
υπολειμμάτων βιομηχανιών και βιοτεχνιών, είναι πρωταρχικός και άμεσος στόχος, αφού
αφορά το νερό που πίνουμε, τις καλλιέργειες που ποτίζουμε, τα προϊόντα που τρώμε, τη
χλωρίδα, την πανίδα, δηλαδή την ίδια μας τη ζωή.

Τι μπορούμε να κάνουμε με απλές και όχι πολυδάπανες ενέργειες:

1. Συστηματική ενημέρωση και κίνητρα σημαντικά στους παραγωγούς μας, για την ορ-
θολογική χρήση φυτοφαρμάκων και λιπασμάτων, με στροφή ακόμη μεγαλύτερη
προς τις βιολογικές και οικολογικές καλλιέργειες.

2. Απαγόρευση πλησίον του όλου οικοσυστήματος Λιμνών & Λιμνοθάλασσας, ίδρυσης
και λειτουργίας τοξικών Βιομηχανιών και Βιοτεχνιών, με επικίνδυνα απόβλητα.

3. Καθορισμός χρήσεων γης και κυρίως Βιοτεχνικών πάρκων με συστήματα Βιολογι-
κών Καθαρισμών για την εγκατάσταση Βιοτεχνιών.

4. Συνεχής διαχρονική παρακολούθηση της ποιότητας του νερού σε συγκεκριμένα ση-
μεία και κυρίως στην έξοδο της Σήραγγας Λυσιμαχεία – Χρυσοβέργι, για να γνωρί-
ζουμε συνεχώς την ποιότητα του νερού στις λίμνες Λυσιμαχεία και Τριχωνίδα και
παράλληλα την ποιότητα του νερού που χρησιμοποιούμε για την άρδευση των καλ-
λιεργειών. Επίσης, να γίνονται συνεχείς μετρήσεις στα αντλιοστάσια στραγγίσεως,
για να ξέρουμε τι ποιότητα νερού εισάγουμε στα παράκτια της θάλασσας και στη
συνέχεια στη Λιμνοθάλασσα.

5. Φυσικός καθαρισμός των νερών πριν και μετά των αντλιοστασίων στραγγίσεως, με
χώρους υποδοχής του νερού, όσο το δυνατόν σε μεγαλύτερους χώρους, με υδρο-
χαρή βλάστηση (ψαθιά – καλαμιές) και μετά το νερό να οδηγείται σιγά – σιγά προς
τα βαθύτερα παράκτια της θάλασσας.

6. Σε όλους τους Δήμους του οικοσυστήματος, όπου δεν υπάρχουν, να γίνουν Βιολογι-
κοί Καθαρισμοί για τα υγρά οικιακά απόβλητα και ταυτόχρονα έλεγχος από ανεξάρ-
τητη αρχή, για τη σωστή λειτουργία όλων των βιολογικών καθαρισμών.

7. Άμεσα σε όλους τους Δήμους του οικοσυστήματος, να αρχίσει η συγκέντρωση και
διαλογή των ανακυκλώσιμων υλικών (χαρτί, αλουμίνιο, γυαλί, πλαστικό, μπαταρίες)
που θα μειώσουν κατά 30 – 40 % τον όγκο των στερεών απορριμμάτων, με παράλ-
ληλη αξιοποίησή τους και ιδιαίτερη προστασία του περιβάλλοντος. 
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8. Να προχωρήσει άμεσα η λειτουργία ΧΥΤΑ (Χώρου Υγειονομικής ταφής Απορριμμά-
των), όπου δεν υπάρχει. 

Όλα αυτά, θα οδηγήσουν με σιγουριά στην προστασία αυτού του μοναδικού και σημαντι-
κού πλούσιου και πανέμορφου οικοσυστήματος Λιμνών, Ποταμών και Λιμνοθαλασσών,
αφού όπως προανέφερα, είναι συγκοινωνούντα δοχεία, ταυτόχρονα θα αυξήσουν την πα-
ραγωγική τους ικανότητα και κυρίως την ποιοτική διαχρονική παραγωγή, που αφορά την
ίδια τη ζωή, τόσο τη δική μας, όσο και των επερχόμενων γενεών.

Ας αρχίσουμε σήμερα κιόλας.
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ΤΟ ΛΕΥΚΩΜΑ ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ - 

ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΣΤΟ ΧΡΟΝΟ, 

ΣΤΟ ΧΩΡΟ, ΣΤΟ ΛΟΓΟ, ΣΤΙΣ ΤΕΧΝΕΣ, 

ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΛΙΜΝΟ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ (Ν. Π. Ι. Δ.)

ΠΑΡΗΧΘΗ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ TYPORAMA -

AGENDA ΤΩΝ ΠΑΤΡΩΝ ΣΕ 1500 ΑΝΤΙΤΥΠΑ
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