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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 
Θ παροφςα εργαςία που  ζχει ςκοπό να αναδείξει τθν πραγματικι αξία 

ενόσ αναξιοποίθτου κθςαυροφ, τθν πλοφςια περιοχι τθσ λίμνθσ 

Τριχωνίδασ. Θ Τριχωνίδα αποτελεί ςτολίδι τθσ περιφερειακισ ενότθτασ 

τθσ Αιτωλοακαρνανίασ  που περιμζνει να αναδειχκεί και να ευεργετιςει 

οικονομικά τον τόπο και πνευματικά όςουσ τθν απολαμβάνουν. Μζςα 

ςε μια κατάςταςθ φφεςθσ και αναπτυξιακισ αδράνειασ, καταβάλλαμε 

μια προςπάκεια  να αναλφςουμε τθν περιοχι, να καταγράψουμε τα 

δεδομζνα που τθν χαρακτθρίηουν, να ςυναντιςουμε ανκρϊπουσ που 

ςχετίηονται και ενδιαφζρονται για τθν ανάπτυξι τθσ και τελικά να 

διατυπϊςουμε τουσ πιο πικανοφσ και υλοποιιςιμουσ τρόπουσ για τθν 

ανάδειξι τθσ. Στισ ακόλουκεσ ςελίδεσ κα γνωρίςετε τον τόπο, κα 

αναγνωρίςετε τθν μελλοντικι του προοπτικι και κα οραματιςτείτε τθν 

ιδανικι και αειφόρο ςυνεργαςία τθσ φφςθσ με τον άνκρωπο. 

 

 
Τα λεξά άθζνλα θαη θαζαξά ζηηο γύξω πεξηνρέο ηεο Τξηρωλίδαο. (εηθόλα 1)(πηγη: 

http://www.apollonhotel.gr/el/static/thermo-activities_el.aspx) 
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ABSTRACT 

 
This dissertation study aims to feature the real value of an underutilized, 

hidden treasure, the rich area of lake Trichonida.  The lake is a jewel of 

Aitoloakarnania county that awaits to be unveiled and develop to its full 

potential in a way that will benefit financially the area and mentally 

please anyone who visit it. Despite the economical crisis,we believe that 

we can still find ways to make it happen, so we tried to study the area, 

to write down all the useful data concerning the place, meet people that 

care about it and have the same goals for development, and finally to 

put forward the most realistic proposals for that development. In the 

following pages you are going to get familiar with the place, you will 

acknowledge the potential of it, and get the vision of an ideal and 

sustainable interplay between nature and humans. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1                                                                                                                                                                      
ΔΙΑΓΩΓΗ 
 

1.1 Γεληθά γηα ην Ννκό Αηηωιναθαξλαλίαο 

Νομόσ Αιτωλοακαρνανίασ  

Πρωτεφουςα:           Μεςολόγγι 

Ζκταςθ:     5.460.888 τετραγωνικά χιλιόμετρα 

Πλθκυςμόσ:209.500 κάτοικοι (απογραφισ 2011) 

Διμοι μετά το ςχζδιο 

Καλλικράτθ:Αγρινίου,  Ακτίου-Βόνιτςασ, Αμφιλοχίασ, Κζρμου, 

Μεςολογγίου, Ναυπακτίασ , Ξθρομζρου 

Επαρχίεσ:   Ναυπακτίασ, Μεςολογγίου, Τριχωνίδασ, Βάλτου, Βόνιτςασ και 

Ξθρομζρου 

Βουνά: Ραναιτωλικό όροσ, Πρθ Βάλτου, Μακρυνόροσ, Κφαμοσ, 

Ακαρνανικά όροι, Αράκυνκοσ, Προι Ναυπακτίασ 

Ποταμοί:  Αχελϊοσ, Εφθνοσ, Μόρνοσ 

Λίμνεσ:    Τριχωνίδα, Λυςιμαχία, Οηερόσ, Αμβρακία, Βουλκαριά 

τεχνθτζσ:Κρεμαςτϊν, Καςτρακίου, Στράτου 

Λιμνοκάλαςςεσ: Μεςολογγίου, Αιτωλικοφ 

Ιαματικζσ πθγζσ:Χοφνθσ-Κρεμαςτϊν, Μυρτιάσ, Μουρςτιάνου, Τρφφου, 

Κορπισ,Αγραπιδόκαμπου, Στάχτθσ κ.α. 

Κυριότερα Προϊόντα:   Αλάτι, γφψοσ, ψάρια,κτθνοτροφικά, καπνόσ, ελιά, λάδι, 

βαμβάκι, εςπεριδοειδι, κθπευτικά 

(Ντίνοσ Κεολογίτθσ: «ΑΛΤΩΛΟΑΚΑΝΑΝΛΑ-Ρεριιγθςθ») 
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Έλαο ράξηεο πνπ παξνπζηάδεη ηνπο επη κέξνπο δήκνπο ηνπ λνκνύ Αηηωιναθαξλαλίαο 

πξηλ ηελ εθαξκνγή ηνπ ζρεδίνπ Καιιηθξάηε2010.  (εηθόλα 2) 

(πηγή: http://acarnania.blogspot.gr/2010/04/blog-post_14.html) 
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Η πεξηθεξεηαθή ελόηεηα ηεο Αηηωιναθαξλαλίαο  εληνπίδεηαη ζηελ κπιε πεξηνρή ηνπ 

ράξηε. Πεξηνρή πνπεθηείλεηαη κεηαμύ ηωλ παξαιιήιωλ 38° 17΄ θαη 39° 16΄ βνξείνπ 

πιάηνπο θαη ηωλ κεζεκβξηλώλ 20° 45΄ θαη 22° 05΄ αλαηνιηθνύ κήθνπο.(εηθόλα 3) 

(πηγή:https://el.wikipedia.org/wiki/Ννκόο_Αηηωιναθαξλαλίαο) 
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1.2 Μνξθνινγία θαη θπζηθό πεξηβάιινλ 

1.2.1 Ανάγλυφο, ορεογραφία,υδρογραφία 

Το ζδαφοσ του νομοφ είναι κατα 46,4% ορεινό, δθλαδι 2496 τετραγωνικά 

χιλιόμετρα ορεινισ ζκταςθσ. 

Θμιορεινο κατά  33%, δθλαδι 1825 τετραγωνικά χιλιόμετρα γθσ. 

Και 20,6% πεδινό κάτι που ιςοδυναμεί με 1126 τετραγωνικά χιλιόμετρα ενϊ το 7% 

τθσ ζκταςθσ καλφπτεται απο εςωτερικά νερά και κατοικθμζνεσ εκτάςεισ.Το 

μεγαλφτερο μζροσ του νομοφ βρίςκεται ςε ηϊνθ φλφςχου, απ’ όπου προβάλλουν 

αςβεςτολικικοί όγκοι. 

Το ζδαφοσ του νομοφ ςτα βόρεια είναι γενικά ορεινό και τραχφ. Ενϊ το νότιο 

κομμάτι του νομοφ χαρακτθρίηεται απο εδάφθ αςβεςτολικικισ ςφςταςθσ.                                                                                                             

Βρζχεται ςτα Βόρεια από τον Αμβρακικό κόλπο, ςτα Δυτικά από το Λόνιο πζλαγοσ 

και ςτα Νότια από τον Ρατραϊκό και τον Κορινκιακό κόλπο.. 

Οι ακτζσ προσ το Λόνιο εμφανίηουν μεγάλο διαμελιςμό, με πλικοσ νθςάκια απζναντί 

τουσ, ενϊ ο Αχελϊοσ και ανατολικότερα ο Εφθνοσ, ςτον Ρατραϊκό, ζχουν ςχθματίςει 

με τισ προςχϊςεισ τουσ ταινιοειδείσ προεκτάςεισ των ακτϊν, γλϊςςεσ και 

προςχωςιγενι νθςάκια. Ανάμεςα ςτουσ δφο ποταμοφσ ςχθματίηονται τρεισ 

λιμνοκάλαςςεσ: του Αιτωλικοφ, του Μεςολογγίου –που επικοινωνοφν με ζναν ςτενό 

δίαυλο– και τθσ Κλείςοβασ. Στα Ανατολικά του Εφθνου, θ ακτι γίνεται τελματϊδθσ, 

ζωσ το ςθμείο που οι απολιξεισ των βουνϊν τθσ Ναυπακτίασ (1.472 μ.) τθν κάνουν 

απόκρθμνθ. Από το Αντίρριο αρχίηει ο όρμοσ τθσ Ναυπακτίασ με τθν προςχωςιγενι 

ακτι που ζχει ςχθματίςει ο Μόρνοσ με τουσ παραποτάμουσ του. 

Στο νότιο τμιμα εκτείνεται θ μεγάλθ προςχωςιγενισ περιοχι του Αχελϊου με τισ 

πεδιάδεσ Αγρινίου και Κατοχισ, και θ μικρότερθ του Εφθνου με τθν πεδιάδα του 

Μεςολογγίου, που διακόπτεται από υψϊματα –παλιά νθςάκια– που ενϊκθκαν με 

τθν ξθρά που ζχει επεκτακεί. 

(ΡΑΡΥΟΣ Larousse Britannica, 
http://diocles.civil.duth.gr/links/home/database/aitoloakarnania/pr01pr.pdf) 
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Το ανάγλυφο του νομοφ ςχθματίηεται από ορεινά ςυγκροτιματα και διακλαδϊςεισ 

τθσ νότιασ Ρίνδου, όπωσ τα Πρθ του Βάλτου (1.782μ.) και το Ραναιτωλικό         

(1.926 μ.). Τα Ακαρνανικά Πρθ είναι ςυνζχεια των θπειρωτικϊν οροςειρϊν.Τα 

βουνά του νομοφ Αιτωλοακαρνανίασ, γενικά δεν είναι ψθλά, ακολουκοφν δειναρικι 

κατεφκυνςθ ( δθλαδι απο τα βορειοδυτικά προσ τα νοτιοανατολικά). Τθν 

ορεογραφία ςυνκζτουν τα κυριότερα όρθ όπωσ τα Πρθ του Βάλτου, το 

Μακρυνόροσ, τα Ακαρνανικά Πρθ,το Ραναιτωλικό, ο Αράκυνκοσ (Ηυγόσ), τα Πρθ τθσ 

Ναυπακτίασ, θ Κλόκοβα ι Ταφιαςςόσ, θ Βαράςοβα, το Κφαμο.Σχετικά με τθν 

υδρογραφία του νομοφ, ςυναντά κανείσ αρκετζσ λίμνεσ, είτε τεχνθτζσ είτε φυςικζσ, 

κακϊσ δε λείπει το ςτοιχείο των λιμνοκαλαςςϊν και των ποταμϊν.Το υδρογραφικό 

δίκτυο του νομοφ είναι πραγματικά πλοφςιο, με κφριο ςτοιχείο τον Αχελϊο ι 

Αςπροπόταμο (255 χλμ.), ο οποίοσ μπαίνει ςτον νομό από το δυτικό άκρο τθσ 

Κεςςαλίασ, κακορίηει για ζνα διάςτθμα τα ςφνορα του νομοφ με τθν Ευρυτανία, τον 

διαρρζει ολόκλθρο και, αφοφ δεχκεί τα νερά λιμνϊν και των παραποτάμων του 

(Μπιηάκοσ), εκβάλλει ςτο Λόνιο. Ο Εφθνοσ ι Φίδαρθσ (113 χλμ.) πθγάηει από τθν 

Ευρυτανία και εκβάλλει ςτον Ρατραϊκό, απζναντι από τθν Ράτρα, ςχθματίηοντασ 

ςτισ εκβολζσ του δζλτα. Ο Μόρνοσ (77 χλμ.), που πθγάηει από τθν Οίτθ και είναι 

περιςςότερο ποταμόσ τθσ Φωκίδασ, εκβάλλει ςτον Κορινκιακό, ανατολικά τθσ 

Ναυπάκτου και τα νερά του χρθςιμοποιοφνται για τθν φδρευςθ τθσ Ακινασ και του 

Ρειραιά. 

Στθ χερςόνθςο τθσ Στζρνασ βρίςκεται θ λίμνθ Βουλκαρία, με αυξομειοφμενθ ζκταςθ 

και βαλτϊδεισ όχκεσ 

(ΡΑΡΥΟΣ Larousse Brittanica, 
http://diocles.civil.duth.gr/links/home/database/aitoloakarnania/pr01pr.pdf) 
 

 

Το ζμβλθμα τθσ περιφζρειασ  Δυτικισ Ελλάδασ ςτθν οποία εντάςςεται 
θ περιφερειακι ενότθτα τθσ Αιτωλοακαρνανίασ. (εικόνα 4) 

(πθγι:https://el.wikipedia.org/wiki/Ρεριφζρεια_Δυτικισ_Ελλάδασ) 
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1.2.2 Κλίμα 

Το κλίμα του νομοφ παρουςιάηει ςθμαντικζσ διαφοροποιιςεισ, ανάλογα με τθ κζςθ 

και το υψόμετρο. Στα πεδινά δυτικά και νότια παράλια είναι ιπιο τον χειμϊνα και 

δροςερό το καλοκαίρι, ενϊ ςτο εςωτερικό και ιδιαίτερα ςτα ορεινά, πλθςιάηει προσ 

το θπειρωτικό με βαρείσ χειμϊνεσ.Οι βορειοδυτικζσ ακτζσ, ςτθν περιοχι των 

Ακαρνανικϊν Ορζων, δζχονται τισ υψθλότερεσ βροχοπτϊςεισ, με ετιςιο φψοσ πάνω 

απο 1000 χιλιοςτόμετρα.   Νοτιότερα, και προσ το εςωτερικό, οι βροχοπτϊςεισ είναι 

λιγότερεσ, αλλά αυξάνονται προσ τα ανατολικά. 

Στο Αγρίνιο το φψοσ των βροχοπτϊςεων είναι 899 χιλιοςτόμετρα και ςτο Μεςολόγγι 

737 χιλιοςτόμετρα. 

1.2.3 Ορυκτόσ πλοφτοσ 

Θ γενικότερθ δομι του υπεδάφουσ του νομοφ και του πλικουσ των ιαματικϊν 

πθγϊν οδθγοφν ςτθν εκτίμθςθ οτι ςτθν περιοχι υπάρχει αξιόλογοσ ορυκτόσ 

πλοφτοσ. Απο χερςαίεσ γεωτριςεισ μεγάλου βάκουσ ζχει διαπιςτωκεί θ φπαρξθ 

υδρογονανκράκων ςτισ περιφζρειεσ Αιτωλικοφ και Κλειςοφρασ Μεςολογγίου. Ζχει 

επίςθσ βρεκεί ορυκτι άςφαλτοσ ςτθν περιφζρεια Οηεροφ και Αμβρακίασ, γφψοσ ςε 

διάφορα ςθμεία, βωξίτεσ ςτθν περιοχι τθσ Κλόκοβασ τθσ Ναυπακτίασ, κακϊσ και 

αποκζματα λικογραφικοφ αςβεςτολίκου,ορυκτοφ αλατιοφ και μαρμάρων ςτθν 

περιοχι Αςτακοφ. Στθν Ακαρνανία υπάρχει επίςθσ λιγνιτθσ καλισ ποιότθτασ, που 

όμωσ δεν απαντά ςε εκμεταλλεφςιμεσ ποςότθτεσ. Οι αλυκζσ τθσ λιμνοκάλαςςασ 

Μεςολογγίου-Αιτωλικοφ αποτελοφν ςθμαντικι πθγι πλοφτου του νομοφ.(ΡΑΡΥΟΣ 

LarousseBritannica) 

 

Αιπθέο Μεζνινγγίνπ(εηθόλα 5) 

(πηγή:http://www.enet.gr/?i=news.el.article&id=193967) 
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1.3 Ιζηνξηθό ππόβαζξν ηνπ Ννκνύ 

1.3.1 Μυκολογία 

Γενάρχθσ τθσ Αιτωλίασ κεωρείται ο γιοσ του Ενδυμίωνα, Αιτωλόσ, του οποίου οι δφο 

γιοι Καλυδϊνασ και Ρλευρϊνασ, ζκτιςαν τισ ομϊνυμεσ πόλεισ.Ο γνωςτότεροσ μφκοσ 

τθσ Αιτωλίασ ςχετίηεται με τον Οινζα και τθ γυναίκα του, τθν Αλκαία. Ο Οινζασ ιταν 

βαςιλιάσ τθσ Καλυδϊνασ και θ γυναίκα του καταγόταν απο τθν Ρλευρϊνα. Ραιδιά 

τουσ ιταν ο Μελζαγροσ που ζλαβε μζροσ ςτθν Αργοναυτικι εκςτρατεία και θ 

Δθιάνειρα.Ο Οινζασ ςυνδζεται με τθν ανακάλυψθ τθσ καλλιζργειασ του αμπελιοφ, 

αφοφ λζγεται οτι αυτόσ πιρε το κλιμα απο το κεό Διόνυςο. Σε περίοδο ςυγκομιδισ 

των καρπϊν ο Οινζασ πρόςφερε κυςίεσ ς’όλουσ του κεοφσ ξεχνϊντασ τθν Άρτεμθ, θ 

οποία για να τον τιμωριςει ζςτειλε ζναν τεράςτιο κάπρο που προξζνθςε μεγάλεσ 

καταςτροφζσ ςτον κάμπο τθσ περιοχισ. Ο Οινζασ τότε οργάνωςε το κυνιγι του 

Καλυδϊνιου κάπρου, ςτο οποίο ζλαβαν μζροσ ιρωεσ απο όλθ τθν Ελλάδα με 

ζπακλο το δζρμα του,  γι’αυτόν που κα τον κανάτωνε. Ανάμεςα ςτου κθνυγοφσ 

ιταν τα αδζρφια τθσ γυναίκασ του και θ Αταλάντθ απο τθν Αρκαδία, τθν οποία 

ερωτεφτθκε ο Μελζαγροσ. Θ Αταλάντθ τραυμάτιςε πρϊτθ τον κάπρο αλλά ο 

Μελζαγροσ ιταν αυτόσ που τον ςκότωςε και γι’αυτό δικαιοφταν το δζρμα του, το 

οποίο όμωσ πρόςφερε ςτθν Αταλάντθ. Αυτό δεν άρεςε ςτουσ κείουσ του, που 

άρπαξαν το δζρμα απο τθν Αταλάντθ εξοργίηοντασ τον Μελζαγρο που με τθ ςειρά 

του τουσ ςκότωςε. Αυτό είχε ωσ αποτζλεςμα τον πόλεμο μεταξφ των δφο πόλεων 

και το κάνατο του Μελζαγρου. Ο κάνατόσ του προιλκε απο τθν ίδια του τθ μθτζρα, 

θ οποία πζταξε το κοφτςουρο ςτθ φωτιά, που θ μοίρα Άτροποσ είχε προφθτζψει οτι 

μόλισ το κοφτςουρο αυτό καεί, ο Μελζαγροσ κα πεκάνει.  

 

Ο Μειέαγξνο παξνπζηάδεη ζηελ Αηαιάληε ηελ θεθαιή ηνπ θαιπδώληνπ θάπξνπ2ν 

µηζό ηνπ 16νπ αη. µ.ΦBodeMuseum-Βεξνιηλν (εηθόλα 6)                                             

(πθγι: http://glyptiki.weebly.com/h-alpha943thetaomicronupsilonsigmaalpha-
tauomeganu-zeta974omeganu-o-

mepsilonlambda941alphagammarhoomicronsigmaf.html) 
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Θ Αλκαία ςτθ ςυνζχεια αυτοκτόνθςε και οι γυναίκεσ τθσ Καλυδϊνασ, που κρινθςαν 

γοερά τον Μελζαγρο, μεταμορφϊκθκαν απο τθ κεά Άρτεμθ ςε πουλιά 

(φραγκόκοτεσ), τισ λεγόμενεσ Μελεαγρίδεσ.Ζνασ άλλοσ μφκοσ τθσ περιοχισ 

ςχετίηεται με το κάνατο του Θρακλι και περιγράφεται ςτθν τραγωδία του Σοφοκλι  

“Τραχίνιεσ”. 

Πςο για τθν Ακαρνανία, οι μφκοι γφρω απο τουσ πρϊτουσ οικιςμοφσ τθσ οδθγοφν 

ςτο ςυμπζραςμα οτι ςτθν περιοχι υπιρξε εγκατάςταςθ ομάδων απο τθν 

Ρελοπόννθςο και ειδικότερα απο το Άργοσ και τθν Λακεδαιμονία.Ο πρϊτοσ μφκοσ 

αναφζρεται ςτον Αλκμαίωνα που, οδθγοφμενοσ απο το χρθςμό, βρικε καταφφγιο 

ςτισ Εχινάδεσ και απο το γάμο του με τθν Καλλιρόθ απζκτθςε τονΑκαρνάνα, τον 

Αμφότερο και τον Φοιτία. Ο δεφτεροσ μφκοσ αναφζρεται ςτο Λκάριο, τον πατζρα τθσ 

Ρθνελόπθσ και του Αλυηζα, που ιρκε απο τθ Λακεδαιμονία διωγμζνοσ απο τον 

αδελφό του. 

Απο τα ιςχυρότερα και πιο δυναμικά φφλα τθσ αρχαίασ Αιτωλίασ υπολογίηονταν και 

οι Ευρυτάνεσ. Ιταν το φφλο εκείνο που πιρε,κατά τον Αριςτοτζλθ, το όνομά του 

απο τον μυκικό ιρωα Εφρυτο, του πρϊτου βαςιλιά τθσ περιοχισ και περίφθμου 

τοξοβόλου. (Τριχωνίδα Α.Ε. Αναπτυξιακι Εταιρεία «Τουριςτικόσ Οδθγόσ») 

 

„„Ο  ππεξκεγέζεο  αγξηόρνηξνο  εκθαλίζηεθε  γηα  ηηκωξία  ηνπ  βαζηιηά  ηεο  πόιεο, 

Οηλέα,  δηόηη  δελ  ηίκεζε  ηελ  Άξηεκε κε  ηα  πξωηνγελλήκαηα  ηεο  γεο, όπωο  έθαλε  

κε ηνπο  άιινπο  ζενύο, έηζη ε  εκθάληζή  ηνπ θαη  ε  θαηαζηξνθή  ηωλ  ζπαξηώλ  ηνπ 

(ηνπ  βαζηιείνπ)  πινπνηεί  ηελ  ηηκωξία  ηνπ  βαζηιηά  γηα  ηελ  ακέιεηά ηνπ.‟‟ 

(Όκεξνο) 

Δδώ θαίλεηαη ν Μειέαγξνο λα ζθνηώλεη ηνλ Καιπδώλην Κάπξν.(εηθόλα 7)         

(πηγή: http://blogs.sch.gr/gymgaval/ν-ηνπνζ-καζ/#prettyPhoto) 

 



~ 14 ~ 
 

1.3.2 Λςτορία 

•Ρροϊςτορικοί-Αρχαϊκοί  Χρόνοι 

Ολόκλθροσ ο χϊροσ τθσ Αιτωλίασ και τθσ Ακαρνανίασ είναι κατοικθμζνοσ απο τθν 

Ραλαιολικικι εποχι, όπωσ μαρτυροφν τα εργαλζια απο πυριτόλικο που ανακα-

λφπτονται κφρια ςτισ παραλίμνιεσ και παραποτάμιεσ περιοχζσ.Θ ηωι ςυνεχίςτθκε 

και κατά τθν Νεολικικι εποχι όπωσ μαρτυροφν λίκινα εργαλζια αλλά και ςπιλαια 

με νεολικικι κεραμικι. Στο αρχαιολογικό μουςείο Αγρινίου εκτίκενται νεολικικά 

ευρφματα απο ςπιλαια τθσ Ακαρνανίασ (Αγίου Νικολάου Αςτακοφ και Βιρίνασ 

Αρχοντοχωρίου).Θ εγκατάςταςθ των προελλινων ςτθν Αιτωλία και τθν Ακαρνανία 

ζγινε τθν πρϊιμθ και μζςθ εποχι του Χαλκοφ (2800 εωσ1900 π.Χ και 1900 εωσ 

1580π.Χ αντίςτοιχα).Σφμφωνα με τουσ ιςτορικοφσ πρϊτοι οικιςτζσ τθσ περιοχισ 

είναι οι Κουριτεσ και οι Λζλεγεσ. 

Οι Αιτωλοί απο τισ κεότθτεσ λάτρεψαν κυρίωσ τον Απόλλωνα (Κζρμιοσ Απόλλων), 

τθν Άρτεμθ (Άρτεμισ Λαφρία) αλλά και τον Αςκλθπιό, όπωσ ςυνάγεται απο τθν 

πρόςφατθ ανακάλυψθ Αςλθπιείου (Γαβαλοφ Μακρυνείασ).Οι Ακαρνάνεσ λάτρεψαν 

κυρίωσ τον Δία, όπωσ μαρτυροφν τα εντυπωςιακά ερείπια του Στρατίου Διόσ ςτθ 

Στράτο και του Διόσ Καραοφ ςτον Αςτακό. Επίςθσ τιμοφςαν τον Απόλλωνα, του 

οποίου υπιρχε ναόσ ςτο Άκτιο όπου τελοφνταν γυμνικοί αγϊνεσ, τα Άκτια, ςτθν 

Αλυηία, όπου του είχαν αφιερωμζνο τζμενοσ και τον προςονόμαηαν Λόξιον. 

Λάτρευαν επίςθσ τον Αςκλθπιό και τθν Υγεία όπωσ μαρτυρά το περίφθμο ανάγλυφο 

ςτο Καςτρί, Θρακλισ και Αχελϊοσ. 

 

•Λςτορικοί Χρόνοι 

Θ Αιτωλοακαρνανία, αν και απο τισ μεγαλφτερεσ ςε ζκταςθ και πλθκυςμό περιοχζσ 

ςτθν αρχαιότθτα,δεν διαδραμάτιςε ςπουδαίο ρόλο ςτθ ςκθνι τθσ αρχαίασ 

ελλθνικισ ιςτορίασ. Οι Αιτωλοί και οι Ακαρνάνεσ εμφανίηονται ςτο ιςτορικό 

προςκινιο όταν θ παρακμι είχε κάμψει τθ ηωτικότθτα του αρχαίου ελλθνικοφ 

πολιτιςμοφ.Οι υπόλοιποι ζλλθνεσ μάλιςτα τουσ κεωροφςαν «μιξοβάρβαρουσ» 

(Ευριπίδθσ) και «ωμοφάγουσ» (Κουκυδίδθσ) λόγω του τραχζοσ χαρακτιρα τουσ. 

Άποψθ που φαίνεται να τουσ αδικεί αν λάβει κανείσ υπόψθ του τισ πολλζσ αρχαίεσ 

πόλεισ που αναπτφχκθκαν ςτθν περιοχι, θ δθμοκρατικι τουσ οργάνωςθ και τα 

αρχαία κζατρα που ςϊηωνται και μαρτυροφν το υψθλό πολιτιςτικό τουσ επίπεδο. 

Φυςικά ςτθν απομόνωςθ των Αιτωλϊν ςυνζβαλε και θ γεωγραφικι κζςθ τθσ 

περιοχισ και θ μορφολογία του εδάφουσ με τισ πολλζσ δφςβατεσ και κακοτράχαλεσ 

οροςειρζσ.Οι Αιτωλοί και οι Ακαρνάνεσ εμφανίηονται ςτο χϊρο τον 8ο αιϊνα π.Χ. και 

μάλιςτα φαίνεται να ζχουν διαμορφϊςει δθμοκρατικι διακυβζρνθςθ. 
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Θ πρϊτθ επαφι των Αιτωλϊν και των Ακαρνάνων με τθν κφρια Ελλάδα οφείλεται 

ςτθν ςτρατθγικι ςθμαςία του χϊρου πάνω ςτθ μεγάλθ καλάςςια οδό Κορινκιακοφ-

Κζρκυρασ-Λταλίασ.Μζςα ςε αυτζσ τισ ςυνκικεσ θ περιοχι δζχκθκε τθν ευεργετικι 

πολιτιςτικι επίδραςθ τθσ καλαςςοκράτειρασ τότε Κορίνκου, θ οποία ίδρυςε ζναν 

ικανό αρικμό εμπορίων ςτθν παραλιακι ηϊνθ. 

 

•Βυηάντιο-Τουρκοκρατία 

Θ Αιτωλοακαρνανία αποτζλεςε αναπόςπαςτο κομμάτι τθσ Βυηαντινισ 

Αυτοκρατορίασ απο τον 4ο μζχρι τον 12ο μεταχριςτιανικό αιϊνα. Λόγω τθσ 

γεωγραφικισ τθσ κζςθσ άλλοτε ζπαιξε ςθμαντικό ρόλο ςτα πολιτιςτικά ι 

εκκλθςιαςτικά ηθτιματα και άλλοτε περιοριηόταν ςε ρόλο περικωριακό ι 

αςιμαντο. 

Στθ Βυηαντινι εποχι, ο όροσ Αιτωλία περιλάμβανε τθν ευρφτερθ περιοχι τθσ 

Θπείρου και τθσ Δυτικισ Στερεάσ Ελλάδα. Αντίκετα ο όροσ Ακαρνανία 

περιοριηότανΔυτικά του Αχελϊου ωσ τθν Άρτα.Τον 8ο αιϊνα θ περιοχι υπαγόταν 

ςτο Κζμα Ελλάδοσ με ζδρα τθ Κιβα. Στθν πρωτοχριςτιανικι εποχι, φαίνεται οτι 

υπιρχε μεγάλθ ανάπτυξθ και εξάπλωςθ των Χριςτιανικϊν κοινοτιτων ςτθν περιοχι. 

Με το πζραςμα του χρόνου και τθν επίςθμθ πλεον κάλυψθ τθσ Ρολιτείασ οι 

Χριςτιανικζσ κοινότθτεσ χτίηουν μεγαλοπρεπείσ ναοφσ ςτο γνωςτό τφπο τθσ 

τρίκλιτθσ βαςιλικισ. 

 
Το αρχαίο Κζρμο, κατα τον Ρολφβιο ιταν θ «Ακρόπολισ ςυμπάςθσ Αιτωλίασ» 

(εηθόλα 8) (πηγή: 

http://www.thetravelbook.gr/article.asp?catid=30824&subid=2&pubid=64081969) 
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•Τουρκοκρατία 
Ρερί το 1450 θ Δυτικι Στερεά κατακτικθκε απο τουσ Τοφρκουσ. Το 1460 

παραδόκθκε το τελευταίο οχυρό τθσ Αιτωλικισ ενδοχϊρασ, το Αγγελόκαςτρο. 

Στθ διάρκεια τθσ Τουρκοκρατίασ θ περιοχι ονομαηόταν Κάρλελι, απο τουσ Καρόλουσ 

Τόκουσ τθσ Κεφαλονιάσ. 

Στθ διάρκεια των ενετοτουρκικϊν πολζμων θ καταδυνάςτευςθ ςυνεχίςτθκε απο τισ 

επιχειριςεισ των εμπόλεμων και τισ ξαφνικζσ επιδρομζσ των πειρατϊν. 

Στα μνθμεία του χϊρου και ιδιαίτερα ςτθ μονι Μυρτιάσ, ζχουμε μπροςτά μασ ζνα 

πανόραμα τθσ μεταβυηαντινισ ηωγραφικισ τζχνθσ και όλεσ τθσ ςχολζσ τθσ: τθν 

Κρθτικι, τθν Θπειρωτικι και τθ λαϊκι τεχνοτροπία του 17ου και 18ου αιϊνα. 

Ο αναχωρθτιςμόσ γνωρίηεισ ζξαρςθ. Ρλικοσ μονϊν ιδρφονται. 

Οι Βενετοί κάνουν αιςκθτι τθν παρουςία τουσ με οχυροματικά ζργα, που 

υποδουλϊνουν το χαρακτιρα τθσ παρουςίασ ςτο χϊρο, κυρίωσ ςτθν παραλιακι 

ηϊνθ. 

Κατα τα μζςα του 16ου αιϊνα δθμιουργοφνται τα αρματολίκια Βάλτου και 

Ξθρομζρου και ςτα τζλθ περίπου του 18ου αιϊνα αντίςτοιχα του Βλοχοφ, του 

Απόκουρου, του Ηυγοφ και των Κραβάρων. Τθν ίδια περίοδο ανδρϊνεται το κίνθμα 

τθσ κλεφτουριάσ. 

Το 1770 ςτα Ορλωφικά ςυμμετζχει όλθ θ περιοχι. 

Θ επανάςταςθ του 1821 άργθςε να ξεςπάςει ςτθν Αιτωλοακαρνανία λόγω τθσ 

παρουςίασ ιςχυροφ τουρκικοφ ςτρατοφ ςτα Γιάννενα. Στισ 5 Μαΐου ο Δθμιτριοσ 

Μακρισ, καπετάνιοσ του Ηυγοφ, χτφπθςε ςτο Ρερικϊρι τουρκικό απόςπαςμα. 

Το Μεςολόγγι ξεςθκϊνεται ςτισ 20 Μαΐου του 1821 με τθν εμφάνιςθ του Ελλθνικοφ 

ςτόλου ςτα ανοικτά και οι οπλαρχθγοί Γεϊργιοσ Βαρνακιϊτθσ, Κεόδωροσ 

Γρίβασ,Αλεξάκθσ Βλαχόπουλοσ, Ανδρζασ Στάικοσ, Σωτιριοσ Γκοτηαμάνθσ και Γιϊτθσ 

Βαρνακιϊτθσ πολιόρκθςαν το Βραχϊρι, τθν ζδρα του Σαντηακιοφ που τελικά 

καταλιφκθκε ςτισ 11 Λουνίου του 1821. 

Θ ςτρατθγικι ςθμαςία τθσ Αιτωλοακαρνανίασ για τθ διατιρθςθ τθσ επανάςταςθσ 

ςτθ Δυτικι Ελλάδα και τθν αςφάλεια τθσ Ρελοποννιςου τθ φζρνουν ςτο προςκφνιο 

κάκε φορά. Το 1822 θ ειςβολι του Κιουταχι και του Ομζρ Βριϊνθ παρά τθ νίκθ του 

Γ.Βαρνακιϊτθ και του Κ.Γρίβα ςτον Αετό κορυφϊνεται με τθν πολιορκία του 

Μεςολογγίου. 

Θ αποτυχία τθσ εκςτρατείασ αυτισ ολοκλθρϊνεται ςτθ μάχθ του Αγίου Βλαςίου με 

τθ νίκθ του Γ.Καραϊςκάκθ. 
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Το 1823 οι Τουρκαλβανοί προςπακοφν να κατζλκουν και πάλι ςτθ Δυτικι Στερεά 

απο τθν Ευρυτανία με τον παςά τθσ Σκόρδασ. Στθ μάχθ του Κεφαλόβρυςου 

ςκοτϊκθκε ο Μάρκοσ Μπότςαρθσ που τάφθκε ςτο Μεςολόγγι. 

Τον Απρίλιο του 1825 ξεκίνθςε απο τθ ςτρατιά του Κιουταχι θ πολιορκία του 

Μεςολογγίου, τελευταίου οχυροφ τθσ Επανάςταςθσ ςτθ Στερεά Ελλάδα. 

Αργότερα ο Κιουταχισ ενιςχφκθκε απο τον Λμπραιμ τθσ Αιγφπτου. 

Θ πτϊςθ τθσ πόλθσ με τθν ζξοδο τθσ φρουράσ ςτισ 10 Απριλίου του 1826 ζςβθςε 

ςτθν ουςία τθ φλόγα τθσ Επανάςταςθσ. 

 

 
 

Άθξα ηνπ ηάθνπ ζηωπή ζηνλ θάκπν βαζηιεύεη. 
Λαιεί πνπιί, παίξλεη ζππξί θη ε κάλα ην δειεύεη. 

Σα κάηηα ε πείλα εκαύξηζε ζηα κάηηα ε κάλα κλέεη 
ζηέθεη ν νπιηώηεο ν θαιόο παξάκεξα θαη θιαίεη. 
“Έξκν ηνπθέθη ζθνηεηλό, ηη ζ’ έρω ‘γώ ζην ρέξη; 
Οπνύ ζπ κνπ `γηλεο βαξύ θη ν Αγαξελόο ην μέξεη. 

Μέζα από απηνύο ηνπο ζηίρνπο ηνπ εζληθνύ καο πνηεηή Γηνλπζίνπ Σνινκνύ 

πεξηγξάθεηαη ε θαηάζηαζε πνπ επηθξαηνύζε κέζα από ηα ηείρε ηνπ 

Μεζνινγγίνπ.(εηθόλα 9) (πηγή:http://www.hellinon.net/parallila/ε-έμνδνο-ηνπ-

κεζνινγγίνπ-θαη-νη-άγλωζη/) 
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•Γερμανικι Κατοχι 

Το 1942, ςτθ γερμανικι κατοχι, ςχθματίςτθκε απο τον Γεϊργιο Ραπαϊωάννου, θ 

αντιςταςιακι Εκνικι Οργάνωςθ με τθν επωνυμία Ρατριωτικι Οργάνωςθ 

Τριχωνίδοσ. Συγκροτικθκε απο τον ίδιο, ζνοπλο ανταρτικό ςϊμα, το οποίο αρχικά 

χρθματοδότθςε με δικι του περιουςία. 

Θ πιο ςθμαντικι μάχθ ςτθν περιοχι τθσ Τριχωνίδασ ζγινε τον Λοφλιο του 1943, όπου 

οι Γερμανοί κζλθςαν να φτάςουν ςτο κομβικό ςθμείο του Κζρμου και να το 

καταλάβουν, αποδιοργανϊνοντασ ζτςι τθν καρδιά τθσ ανταρτοκρατοφμενθσ τότε 

περιοχισ. Για τθ μάχθ προετοιμάςκθκε μια καλοςτθμζνθ ενζδρα ςτισ ςτροφζσ του 

δρόμου πριν το χωριό τθσ Μυρτιάσ υπο τθν κακοδιγθςθ του ζμπειρου πολεμιςτι 

Βαςίλθ Σκιαδά. Θ ενζδρα εκτελζςτθκε με επιτυχία αποτρζπωντασ τα 14 γερμανικά 

αυτοκίνθτα και τισ 3 μοτοςυκλζτεσ να φτάςουν ςτο Κζρμο. Οι 117 απο τουσ 120 

Γερμανοφσ τθσ φάλαγγασ ςκοτϊκθκαν. 

(Τριχωνίδα Α.Ε. Αναπτυξιακι Εταιρεία «Τουριςτικόσ Οδθγόσ», 
http://blogs.sch.gr/gymgaval/ο-τοπος-μας/#prettyPhoto, 
http://www.epoxi.gr/Themata/themata29.htm,                                  
http://www.livepedia.gr/index. php/Νομόσ_Αιτωλοακαρνανίασ)  
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2                                                                    
ΛΙΜΝΔ ΔΛΛΑΓΟ 

2.1 Γεληθά γηα ηηο ιίκλεο 

Στθν Ελλάδα το υγρό ςτοιχείο δε λείπει, ακόμθ και όταν αναφερόμαςτε ςε γλυκά 
νερά. Οι κφριεσ και ςθμαντικότερεσ φυςικζσ λίμνεσ είναι 126και 28 τεχνθτζσ. 
Ονομαςτικά και με γεωγραφικι κατθγοριοποίθςθ αναφζρονται παρακάτω οι 
φυςικζσ λίμνεσ: 
 
ΚΑΚΘ 
●Δζλτα Ζβρου: 
Σκζπθ, Νυμφϊν 
●Σαμοκράκθ: 
Κόφκθ, Βδελολίμνθ 
●οδόπθ: 
Λςμαρίδα 
●Βιςτωνίδα: 
Βιςτωνίδα 
 
ΜΑΚΕΔΟΝΛΑ 
●Δζλτα Νζςτου: 
Μεγάλθ Λίμνθ 
●Λίμνεσ Μυγδονίασ: 
Βόλβθ, Κορϊνεια 
●Χαλκιδικι: 
Μαυρόμπαρα, Λίμνθ εκβολϊν Χαβρία 
●Κιλκίσ: 
Ρικρολίμνθ, Δοϊράνθσ 
●Ν.Ρζλλασ: 
Λίμνθ Νθςίου 
●Φλϊρινα: 
Βεγορίτιδα, Ρετρϊν, Χειμαδίτιδα, Ηάχαρθ 
●Ρρζςπεσ: 
Μεγάλθ Ρρζςπα, Μικρι Ρρζςπα, Βρομολίμνθ 
●Καςτοριά: 
Λίμνθ Καςτοριάσ, Μουτςάλια, Γκιςτόβα 
●Γρεβενϊν: 
Άνω Φλζγκα, Κάτω Φλζγκα 
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ΚΕΣΣΑΛΛΑ 
●Δζλτα Ρθνειοφ: 
Κακαρόμπαρα 
●Μαγνθςία: 
Κάρλα, Μεγάλο Ηθρζλι, Μικρό Ηθρζλι 
●Καρδίτςα: 
Στεφανιάδα 
 
ΘΡΕΛΟΣ 
●Λωάννινα: 
Ραμβϊτιδα, Ηαραβίνα, Βυρόσ, 
●Δρακολίμνεσ: 
Δρακολίμνθ Τφμφθσ, Λοφτςα Λάκκασ Τςουμάνθ Λ, Λοφτςα Λάκκασ Τςουμάνθ ΛΛ, 
Δρακολίμνθ Σμόλικα 
●Ρρζβεηα: 
Ηθρόσ 
●Κεςπρωτία: 
Ραλαιόκαςτρου, Κανζτα, Μεςοβουνίου, Κυρά Ραναγιά, Ρροντάνθ, Λιμνοποφλα 
●Δζλτα Καλαμά: 
Βουλίτςα 
●Λωρίδα Σαγιάδασ: 
Φτελιάσ, Μαντθλιάσ, Ραγανιάσ, Ραραλίασ Καλαμά, Κάτω Αετοφ, Νενοφδασ 
●Αμβρακικόσ: 
Σαλτίνθ, Μεγάλο Λινοβρόχι, Μικρό Λινοβρόχι, Λινοβρόχι Λιβαδάκου, 
Λινοβρόχι Ραλιαμπζλων, Γαβοφ, Αβιλαριά, Βουλκαριά 
 
ΣΤΕΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 
●Αιτωλοακαρνανία: 
Τριχωνίδα, Λυςιμαχία, Οηερόσ, Αμβρακία, οφςτασ 
●Δζλτα Αχελϊου: 
Βάλιτςα 
●Φκιϊτιδα: 
Λάρυμνασ, Βρομολίμνθ, Καλλιδρόμου, Λιβαδιζσ 
●Βοιωτία: 
Υλίκθ, Ραραλίμνθ, Ρρϊθν λίμνθ Κωπαΐδα 
●Εφβοια: 
Δφςτοσ, Φλζγα, Αυλιακι 
●Λίμνεσ Κθρζωσ: 
Κάκκαβο, Μωραΐτθ, Αρχάγγελοσ, Ραραςκευόραμα 
●Αττικι: 
Κουμουνδοφρου, Βουλιαγμζνθσ, Στόμι, Κίρκθσ, Μπελζτςι 
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ΡΕΛΟΡΟΝΝΘΣΟΣ 
●Κορινκία: 
Στυμφαλία, Φενεοφ, Δάςιου, Μεγαγιάννθ 
●Αχαΐα: 
Τςιβλοφ, Μαυρολίμνθ, ακίτα 
●Στροφυλιά: 
Λίμνθ Ρρόκοπου 
●Λακωνία: 
Μαγγάνου, Νερατηιϊνα 
●Αρκαδία: 
Τάκα, Μουςτόσ 
●Μεγαλόπολθ: 
Αγίου Γεωργίου, Κωκνιάσ, Κυπαρίςςια Λ, Κυπαρίςςια ΛΛ 
●Αργολίδα: 
Λάκκα Αγνοφντοσ, Σαχτοφρθ 
●Επαρχ. Τροιηθνίασ: 
Ψιφτα 
 
ΛΟΝΛΟ ΡΕΛΑΓΟΣ: 
●Κεντρικι Κζρκυρα: 
Σκοτεινι, Γαϊδαράνα, Κουνοφπενα, Καβουρόλιμνα, Γιαλινά Λ, Γιαλινά ΛΛ, Μπρετάνου, 
Μάρκου 
●Λευκάδα: 
Μαραντοχωρίου 
●Κεφαλλθνία: 
Μελιςςάνθ, Άβυκοσ, Άκωλθ 
●Ηακφνκου: 
Κερίου 
 
ΑΛΓΑΛΟ ΡΕΛΑΓΟΣ 
●Μιλοσ: 
Αχιβαδολίμνθ 
●Νάξοσ: 
Μικρισ Βίγλασ 
●όδοσ: 
Νάνων 
●Λζςβοσ: 
Μεγάλθ Λίμνθ, Χορταρολίμνθ 
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ΚΘΤΘ 
●Χανιά: 
Κουρνά 
●ζκυμνο: 
Ρρζβελθ 
●Θράκλειο: 
Βρομολίμνθ 
●Λαςίκι: 
Βουλιςμζνθ 
 
 
 
Αντίςτοιχα οι τενθτζσ λίμνεσ: 
 
ΜΑΚΕΔΟΝΛΑ 
●Νζςτοσ: 
Ρλατανόβρυςθσ, Κθςαυροφ 
●Στρυμόνασ: 
Κερκίνθ 
●Κιλκίσ: 
Ρθγισ 
●Αλιάκμονα: 
Ρολυφφτου, Σφθκιάσ, Αςωμάτων, Αγίασ Βαρβάρασ 
 
ΚΕΣΣΑΛΛΑ 
●Λαρίςθσ: 
Μάτι Τυρνάβου, Κεφαλόβρυςου 
●Καρδίτςασ: 
Ταυρωποφ 
 
ΘΡΕΛΟΣ 
●Λωάννινα: 
Τεχνιτι λίμνθ πθγϊν Αϊου 
●Ρρζβαηα: 
Λοφρου 
●Άρτα: 
Ρουρνάρι Λ, Ρουρνάρι ΛΛ 
 
ΣΤΕΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 
●Δζλτα Αχελϊου: 
Κρεμαςτϊν, Καςτρακίου, Στράτου, Ευινου 
●Φωκίδα: 
Μόρνου 
●Αττικι: 
Μαρακϊνα 
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ΡΕΛΟΡΟΝΝΘΣΟΣ 
●Κορινκία: 
Δόξα 
●Θλεία: 
Ρθνειοφ 
●Αρκαδία: 
Λάδωνα 
 
ΑΛΓΑΛΟ ΡΕΛΑΓΟΣ 
●Σάμοσ: 
Γλυφάδασ 
 
ΚΘΤΘ 
●Χανιά: 
Αγιάσ 
●Θράκλειο: 
Ηαροφ 
●Λαςίκι: 
Μπραμιανϊν 
(Γιϊργοσ Φατοφροσ «Λιμνϊν Ρεριιγθςθ» 2006) 
 

 
Η ηερληηή ιίκλε Κξεκαζηώλ αλάκεζα ζην λνκό Αηηωιναθαξλαλίαο θαη 

Δπξπηαλίαο.(εηθόλα 10) 

(πθγθ: http://oikoait.gr/αγρίνιο-άγιοσ-βλάςιοσ-λίμνθ-κρεμα/) 
 
 
Ρριν περίπου απο 20 εκατομμφρια χρόνια τθν Ελλάδα κάλυπταν λίγεσ ςε αρικμό 
αλλά πολφ μεγάλθσ επιφάνειασ λίμνεσ, οι οποίεσ κατά τθ γεωτεκτονικι εξζλιξθ 
πιραν τθ μορφι που ζχουν ςιμερα. 
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Οι φυςικζσ λίμνεσ, βάςει γεωλογικισ ορολογίασ, είναι προςωρινοί ςχθματιςμοί. 
Αποτελοφν υγροτοπικοφσ χϊρουσ, δυναμικά αλλά ευαίςκθτα οικοςυςτιματα, είναι 
ανυπολόγιςτθ θ αξία τουσ για τθ φφςθ κακϊσ επίςθσ καλφπτουν και τισ 
παραγωγικζσ απαιτιςεισ του ανκρϊπου. 
Οι φυςικζσ λίμνεσ ωσ ευαίςκθτα ςυςτιματα ανζκακεν αντιμετωπίηουν διάφορων 
μορφϊν πιζςεισ και απειλζσ, φυςικζσ αλλά και ανκρωπογενείσ. 
Τα περιςςότερα υδατικά οικοςυςτιματα παρά το γεγονόσ τθσ υψθλισ οικολογικισ 
τουσ ποιότθτασ και τθσ βιοποικιλότθτά τουσ να είναι ςε υψθλι ςτάκμθ, 
αντιμετωπίηουν προβλιματα ρφπανςθσ. Σε κάποιεσ απο αυτζσ απειλοφνται 
ενδιαιτιματα και ςθμαντικοί οικότοποι, περιοχζσ που επικρατοφν ευτροφικζσ 
ςυνκικεσ και απειλοφνται ενδθμικά είδθ φυτϊν και ηϊων.  
 
 

 
 

Τα απνηειέζκαηα ηνπ επηξνθηζκνύ, ιόγω αιόγηζηεο ρξήζεο ιηπαζκάηωλ θαη 

θπηνθαξκάθωλ ηα νπνία αλαπόθεπθηα ζηξαγγίδνληαη ζε ιίκλεο,πνηάκηα θηι. 

(εηθόλα 11) (πηγή: http://daskalosa.eu/st_geography_15_i_simasia 

_toy_ydrografikoy_diktyoy_sti_zoi_ton_anthropon%20st_geography_.html) 
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Στθν γενικότερθ προςπάκεια να προςτατευκοφν υδάτινεσ περιοχζσ,oυςιαςτικά οι 

λίμνεσ τθσ χϊρασ μελετικθκαν και ερευνικθκαν απο επιςτθμονικι ςκοπιά για 

πρϊτθ φορά ςτισ αρχζσ τθσ δεκαετίασ του ϋ70 απο το τότε ΛΩΚΑΕ (Λνςτιτοφτο 

Ωκεανογραφικϊν και Αλιευτθκϊν Ερευνϊν) και ςθμερινό ΕΚΚΕ (Εκνικό Κζντρο 

Καλάςςιων Ερευνϊν). Τθν πρϊτθ ερευνθτικι ομάδα για τα εςωτερικά νερά τθσ 

Ελλάδασ ςτελζχωναν ο Δρ.Γιϊργοσ Φϊτθσ, ο Νίκοσ Κριάρθσ κακϊσ και ο Δρ. 

Κεόδωροσ Κουςουρισ, υδροβιολόγοσ υδατικισ οικολογίασ και φςτερα διευκυντισ 

του Λνςτιτοφτου Εςωτερικϊν Υδάτων ΕΛΚΕΚΕ και ΕΚΚΕ. 

Ρροτεραιότθτα των αρχικϊν ερευνϊν ιταν θ διαπίςτωςθ τθσ υφιςτάμενθσ 

κατάςταςθσ των εςωτερικϊν υδάτων οφτωσ ϊςτε βάςει αποτελεςμάτων να 

εντοπιςτοφν τα προβλιματα και να προτακοφν λφςεισ και τρόπου βελτίωςθσ τθσ 

εκμετάλλευςθσ-αξιοποίθςι τουσ κακϊσ και τθσ προςταςίασ τουσ μζςω ανάπτυξθσ. 

Αξίηει λόγω τθσ ςυμβολισ του να αναφερκεί οτι το Τμιμα Εςωτερικϊν Υδάτων του 

ΛΩΚΑΕ,ΕΛΚΕΚΕ και ΕΚΚΕ, εξελίχκθκε ςε Λνςτιτοφτο Εςωτερικϊν Υδάτων και 

εμπλουτίςτθκε με επιςτθμονικό και τεχνικό προςωπικό. 

(Κεόδωροσ Σ. Κουςουρισ «Οι λίμνεσ ςτθν Ελλάδα» 1/6 Δυτικι Ελλάδα 2013) 

 
Έκβιεκα ηνπ νξγαληζκνύ ΔΛΚΔΘΔ  (εηθόλα 12)                                                 

(πηγή: https://emsea2015.hcmr.gr/) 

 

 

 

 

 

https://emsea2015.hcmr.gr/
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2.2 Πξνγξάκκαηα πξνζηαζίαο ιηκλώλ θαη νηθνηόπωλ 

Σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, και όςον αφορά τθν προςταςία λιμνϊν, υγροτόπων και 

οικοςυςτθμάτων, υπάρχουν προγράμματα που ςτοχεφουν ςε αυτό, όπωσ: 

 

●φμβαςθ Ραμςάρ 

Είναι ουςιαςτικά θ πρϊτθ ςφμβαςθ που αςχολικθκε αποκλειςτικά με τθν 

προςταςία των βιοτόπων, τζκθκε ςε ιςχφ Δεκζμβριο του 1975. 

Τα ςυμβαλλόμενα μζρθ οφείλουν: 

-Να οριοκετιςουν κατάλλθλουσ υγροτόπουσ μζςα ςτα όρια τθσ εδαφικισ 

επικράτειάσ του που κα περιλθφκοφν ςε ζναν κατάλογο Υγροτόπων Διεκνοφσ 

Σθμαςίασ. 

-Να κακορίςουν και να εφαρμόςουν τζτοιο ςχεδιαςμό ϊςτε να προωκιςουν τθ 

διατιρθςθ των υγροτόπων που περιλαμβάνονται ςτον κατάλογο αυτό και τθν κατα 

δφναμθ ορκολογικι χριςθ των υγροτόπων εντόσ τθσ εδαφικισ τουσ επικράτειασ. 

-Να προωκιςουν τθν προςταςία των υγροτόπων και τθσ υδρόβιασ ορνικοπανίδασ 

οριοκετϊντασ προςτατευόμενεσ περιοχζσ ςε υγροτόπουσ, είτε ςυμπεριλαμβάνονται 

είτε όχι, και παρζχοντασ επαρκι μζςα για τθν φφλαξι του. 

-Κάκε ςυμβαλλόμενο κράτοσ πρζπει να οριοκετιςει τουλάχιςτον μία περιοχι που 

να ςυμπεριλθφκεί ςτον κατάλογο κατά τθ ςτιγμι που υπογράφει τθ Συνκικθ. 

Οι περιοχζσ τθσ Ελλάδασ που βρίςκονται ςτθ ςυνκικθ αμςάρ: 

1.Λιμνοκάλαςςα Κοτφχι και Δάςοσ Στροφυλιάσ   

2.Λιμνοκάλαςςα Μεςολογγίου  

3.Αμβρακικόσ Κόλποσ 

4.Λίμνθ Μικρι Ρρζςπα 

5.Δζλτα Αξιοφ - Λουδία - Αλιάκμονα και Αλυκι Κίτρουσ  

6.Λίμνεσ Βόλβθ και Κορϊνεια  

7.Λίμνθ Κερκίνθ  

8.Δζλτα Νζςτου 

9.Λίμνθ Βιςτωνίδα - Λιμνοκάλαςςα Ρόρτο-Λάγοσ  

10.Λίμνθ Λςμαρίδα & ςφμπλεγμα λιμνοκαλαςςϊν Κράκθσ 

11.Δζλτα Εβρου 

(http://www.protypa.gr/frontend/article.php?aid=280&cid=36  
http://axiosdelta.gr/εκνικό-πάρκο/κακεςτϊσ-προςταςίασ/ςφμβαςθ-ραμςάρ/ 
http://menelaos.evreto.com/cms/index.php?action=&lang=gr&cid=202&aid=288) 
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●Natura 2000 

Το Δίκτυο NATURA 2000 είναι ζνα ευρφ Ευρωπαϊκό Δίκτυο προςτατευόμενων 

φυςικϊν περιοχϊν για είδθ χλωρίδασ, πανίδασ, πτθνϊν και οικοτόπων. Το Δίκτυο 

καλφπτει ςχεδόν το 20% τθσ μάηασ τθσ Ευρωπαϊκισ θπείρου και χωρίηεται ςε εννιά 

βιογεωγραφικζσ περιοχζσ, κάκε μία από τισ οποίεσ ζχει τθδικι τθσχαρακτθριςτικι 

βλάςτθςθ, κλίμα και γεωλογία. Σκοπόσ του δικτφου είναι να διαςφαλίςει τθν 

μακροπρόκεςμθ επιβίωςθ των πιο πολφτιμων και απειλοφμενων ειδϊν και 

οικοτόπων τθσ Ευρϊπθσ. Το Δίκτυο NATURA 2000 δεν απαγορεφει τισ 

δραςτθριότθτεσ εντόσ των ορίων του. Θ φιλοςοφία του δικτφου είναι ότι ο 

άνκρωποσ πρζπει να δουλεφει μαηί με τθ φφςθ. 

Οι δραςτθριότθτεσ που λαμβάνουν χϊρα εντόσ του δικτφου πρζπει να είναι 

αειφόρεσ και ςε αρμονία με το φυςικό περιβάλλον. Αυτό ςυνεπάγεται ότι μεγάλοσ 

αρικμόσ δραςτθριοτιτων εντόσ του δικτφου είναι εφικτζσ, όπωσ γεωργία, αλιεία και 

δαςοκομία. 

 

 
 

Έκβιεκα ηνπ δηθηύνπ ΝΑΤURA 2000 (εηθόλα 13) 
(πθγθ: https://el.wikipedia.org/wiki/natura_2000) 
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Τα κράτθ μζλθ επιλζγουν τισ περιοχζσ τουσ για το Δίκτυο NATURA 2000 ςε 

ςυνεργαςία με τθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι. Πταν επιλεγοφν οι περιοχζσ, 

αναγνωρίηονται επίςθμα από τθν Επιτροπι ωσ «Τόποι Κοινοτικισ Σθμαςίασ» (SCI: 

Sites of Community Importance). Θ διαδικαςία αυτι, επιβεβαιϊνει το κακεςτϊσ των 

περιοχϊν και ενιςχφει τισ υποχρεϊςεισ για προςταςία τουσ. Οι «Τόποι Κοινοτικισ 

Σθμαςίασ» μαηί με τισ «Ηϊνεσ Ειδικισ Ρροςταςίασ» (SPA: Special Protection Areas) 

για τα πουλιά, ςυνιςτοφν το Δίκτυο NATURA 2000. Επίςθσ, θ εγκακίδρυςθ αυτοφ 

του δικτφου προςτατευόμενων περιοχϊν, εκπλθρϊνει τθν υποχρζωςθ τθσ 

Κοινότθτασ υπό τθν Σφμβαςθ των Θνωμζνων Εκνϊν για τθΒιολογικι Ροικιλότθτα.  

Αναλυτικά, «Τόποι Κοινοτικισ Σθμαςίασ» ορίηονται ωσ τόποι οι οποίοι 

ςυνειςφζρουν ςθμαντικά ςτθ διατιρθςθ ι αποκατάςταςθ φυςικϊν οικοτόπων του 

Ραραρτιματοσ Λ ι/και ειδϊν του Ραραρτιματοσ ΛΛ τθσ Ευρωπαϊκισ Οδθγίασ 

92/43/ΕΚ., ενϊ «Ηϊνεσ Ειδικισ Ρροςταςίασ» είναι κακοριςμζνεσ ηϊνεσ οι οποίεσ 

χριηουν προςταςίασ και διαχείριςθσ, αφοφ φιλοξενοφν είδθ πτθνϊν του 

Ραραρτιματοσ Λ τθσ Ευρωπαϊκισ Οδθγίασ 2009/147/ΕΚ, όπωσ και αποδθμθτικά είδθ 

των οποίων θ ζλευςθ είναι τακτικι. 

(http://www.moa.gov.cy/moa/environment/environment.nsf/All/C616AEA921159FB

AC22578010040DBF9?OpenDocument) 

 
 
 

Φάξηεο πνπ δείρλεη ηηο πεξηνρέο Natura 2000 (εηθόλα 14)                                            

(πηγή: http://kireas.org/smf/index.php?topic=297.0) 
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●ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ LIFE 
Το 1992, ζπειτα από τθν υιοκζτθςθ των δφο ςθμαντικϊν Κοινοτικϊν Οδθγιϊν 

79/209/EEC – Οδθγία για τα Ρουλιά και 92/43/EEC – Οδθγία Οικοτόπων), ζνα νζο 

χρθματοδοτικό εργαλείο δθμιουργικθκε, με το όνομα LIFE (Κανονιςμόσ EEC 1973). 

Ο ςκοπόσ του ιταν να ςυμβάλει ςτθν εφαρμογι και ανάπτυξθ ςτθν Ευρϊπθ των 

Κοινοτικϊν πολιτικϊν ςτουσ τομείσ του περιβάλλοντοσ και τθσ περιβαλλοντικισ 

νομοκεςίασ. Ρρόκειται για το μοναδικό χρθματοδοτικό μζςο που είναι 

αποκλειςτικά αφιερωμζνο ςτθν διατιρθςθ του περιβάλλοντοσ. Ρερίπου χίλια ζργα 

ζχουν ιδθ υλοποιθκεί ςτο πλαίςιο τριϊν διαφορετικϊν προγραμμάτων LIFE: Το LIFE 

I από το 1992 ζωσ το 1995, το LIFE II από το 1995 ζωσ το 2000 και το LIFE III από το 

2000 ζωσ το 2006. 

Το νζο πρόγραμμα LIFE+ ανακοινϊκθκε τον Λοφνιο του 2007, με ςυνολικό 

προχπολογιςμό 2,14 διςεκατομμφρια ευρϊ, για τθν περίοδο 1 Λανουαρίου 2007 ζωσ 

31 Δεκεμβρίου 2013. 

 

 

 
 

Έκβιεκα ηνπ Δπξωπαϊθνύ πξνγξάκκαηνο life+(εηθόλα 15) 

(πηγή: http://life-mermaids.eu/en/about/the-lifeplus-program/) 
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Διακρίνεται ςτα ακόλουκα ςκζλθ: 

▪ LIFE Nature and Biodiversity (Φφςθ και Βιοποικιλότθτα): Είναι αφιερωμζνο ςτθν 
εφαρμογι τθσ Κοινοτικισ πολιτικισ και νομοκεςίασ για τθ φφςθ και τθ 
βιοποικιλότθτα και ςυγκεκριμζνα των Οδθγιϊν 79/409/EEC και 92/43/EEC, για τθν 
υποςτιριξθ τθσ περαιτζρω ανάπτυξθσ και εφαρμογισ του Δικτφου Natura 2000 

▪ LIFE Information and communication (Ρλθροφόρθςθ και Επικοινωνία): 
Συγχρθματοδοτεί ζργα τα οποία διακινοφν πλθροφορία ςχετικά με περιβαλλοντικά 
κζματα, όπωσ θ κλιματικι αλλαγι. Αυτό το ςκζλοσ του LIFE+ μπορεί να υποςτθρίξει 
ακόμα εκςτρατείεσ ενθμζρωςθσ και ευαιςκθτοποίθςθσ ςχετικά με τθν πρόλθψθ 
δαςικϊν πυρκαγιϊν 

▪ LIFE Environment policy and governance (Ρεριβαλλοντικι Ρολιτικι και 
Διακυβζρνθςθ): Υποςτθρίηει καινοτόμεσ προςεγγίςεισ, τεχνολογίεσ, μεκόδουσ και 
μζςα πολιτικισ, που προςφζρουν ςθμαντικά περιβαλλοντικά οφζλθ. Αυτό το τμιμα 
του LIFE+ βοθκά, επίςθσ, ζργα που βελτιϊνουν τθν εφαρμογι τθσ περιβαλλοντικισ 
νομοκεςίασ τθσ Ε.Ε., που ςυμβάλλουν ςτθν παγίωςθ τθσ γνωςτικισ βάςθσ για τθν 
περιβαλλοντικι πολιτικι και που αναπτφςςουν πθγζσ περιβαλλοντικισ ενθμζρωςθσ 
μζςω τθσ παρακολοφκθςθσ (περιλαμβανόμενθσ τθσ παρακολοφκθςθσ των δαςϊν). 

(http://www.lifextra.it/index.php?option=com_content&view=article&id=50&Itemid
=56&lang=el, 
http://www.arctoslife.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=64&Item
id=93&lang=el) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.arctoslife.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=64&Itemid=93&lang=el
http://www.arctoslife.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=64&Itemid=93&lang=el
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3                                                                              
Η ΛΙΜΝΗ ΣΡΙΥΩΝΙΓΑ 

3.1 Γεληθά γηα ηε ιίκλε 

Θ λίμνθ Τριχωνίδα είναι θ μεγαλφτερθ ςε ζκταςθ λίμνθ τθσ Ελλάδασ, ονομάηεται και 

λίμνθ Βραχωρίου ι Απόκουρου, αποτελεί τονμεγαλφτερο όγκο νεροφ ςε φυςικι 

υδατοςυλλογι ςτθ χϊρα. Χαρακτθρίηεται ωσ τεκτονικι κρυπτολίμνθ (όπου 

κρυπτολίμνθ ορίηεται όταν το μεγαλφτερο τμιμα τθσ βρίςκεται κάτω απο τθ μζςθ 

ςτάκμθ τθσ κάλαςςασ 0-43 μζτρα).Ζχει ςχιμα ανοικτό νεφροειδζσ και αποτελείται 

κυρίωσ απο ρθχζσ παρόχκιεσ περιοχζσ. 

Ανατολικά, θ μορφολογικι κλίςθ των βουνϊν είναι μεγάλθ και οι ακτζσ απότομεσ, 

ενω ςτο υπόλοιπο τμιμα τθσ θ μορφολογία του εδάφουσ ζχει ομαλι απόλθξθ με 

αποτζλεςμα ςε πολλά ςθμεία, και ςε ςυνδυαςμό με το μεγάλο μζγεκοσ τθσ λίμνθσ, 

θ ακτι να κυμίηει κάλαςςα. Γφρω απο τθ λίμνθ υπάρχουν 6 μεγάλοι οικιςμοί με 

ςυνολικό πλθκυςμό πάνω απο 30.000 κατοίκουσ. 

 
 

 
(πίνακασ 1) 

(πθγι: Κεόδωροσ Σ. Κουςουρισ «Οι λίμνεσ ςτθν Ελλάδα» 1/6 Δυτικι Ελλάδα 2013) 
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Στο βφκιςμα ανάμεςα ςτα βουνά Ραναιτωλικό και Αράκυνκο βρίςκεται θ λίμνθ 

Τριχωνίδα,ςε αυτι καταλιγουν τα νερά απο τα υδάτινα ρεφματα των δφο αυτϊν 

βουνϊν όπωσ και ςτθ γειτονικι τθσ Λυςιμαχεία, απο τθν οποία τθ χωρίηει μια 

λωρίδα γθσ με πλάτοσ 2 χλμ.Τα πλεονάηοντα νερα τθσ Τριχωνίδασ διοχετεφονται με 

διϊρυγα ςτθ Λυςιμαχεία και απο κει με διϊρυγα ςτον Αχελϊο ποταμό. Θ ποςότθτα 

του νεροφ που εκρζει επιφανειακά απο τθ λίμνθ Τριχωνίδα, ρυκμίηεται απο 

κυρόφραγμα, δίπλα ςτα άλλοτε γεφφρια του Αλάμπεθ. 

Θ λίμνθ Τριχωνίδα κεωρείται μαηί με τθ Μεγάλθ Ρρζςπα ωσ θ κακαρότερθ λίμνθ 

τθσ Ελλάδασ, κακϊσ ο ρυκμόσ ανανζωςθσ των νερϊν είναι ταχφσ. 

Ο υδάτινοσ όγκοσ τθσ ανζρχεται περίπου 3000 εκατομμφρια κυβικά μζτρα.                        

Οι ειςρζουςεσ ποςότθτεσ νεροφ προζρχονται κυρίωσ απο υπολίμνιεσ πθγζσ, οι 

ςθμαντικότερεσ των οποίων βρίςκονται ςτθν Μυρτιά, και απο 15 μεγάλουσ αλλά και 

αρκετοφσ μικρότερουσ χείμαρουσ, οι οποίοι ξεκινοφν απο το Ραναιτωλικό και τον 

Αράκυνκο και καταλιγουν ςτθ λίμνθ. Ροςότθτα νεροφ προζρχεται και τθν 

αποςτράγγιςθ τθσ καλλιεργοφμενθσ περιοχισ Ραναιτωλίου-Καινοφργιου. 

Θ Τριχωνίδα, δζχεται ποικιλία απο ανκρωπογενείσ δραςτθριότθτεσ, όπωσ 

γεωργοκτθνοτροφικζσ δραςτθριότθτεσ, αςτικζσ απορρίψεισ και γεωργικζσ 

απορροζσ, αλλά κατορκϊνει να τισ αντιπαρζρχεται, επειδι τα νερά τθσ ζχουν 

γριγορο ρυκμό ανανζωςθσ ςε ςυνδυαςμό με το μεγάλο όγκο νερϊν τθσ.           

(Κεόδωροσ Σ. Κουςουρισ «Οι λίμνεσ ςτθν Ελλάδα» 1/6 Δυτικι Ελλάδα 2013) 

 
H Τξηρωλίδα πνπ ρωξίδεηαη κε ελα θνκκάηη γεο απν ηε Λπζηκαρία (εηθόλα 16)             

(πηγή: http://www.epoxi.gr/seeing2.htm) 
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Θ μεγάλθ διαφάνεια ςτα νερά τθσ, θ καλι τουσ οξυγόνωςθ, οι ςχεδόν μικρζσ 

ςυγκεντρϊςεισ των κρεπτικϊν τουσ αλάτων ειναι μερικά απο τα χαρακτθριςτικά 

που ταξινομοφν τθ λίμνθ ωσ ολιγοτροφικι-μεςοτροφικι. 

Θ Τριχωνίδα χαρακτθρίηεται απο μεγάλθ ποικιλία ενδθμικισ χλωρίδασ και πανίδασ 

τα οποία ςυμπλθρϊνουν το πλοφςιο οικοςφςτθμά τθσ, τόςο όςον αφορά τθν 

ιχκυοπανίδα ι τθν αςπόνδυλθ πανίδα όςο και ωσ προσ το πλαγκτό. 

Θ λίμνθ παρουςιάηει διάφορουσ τφπουσ οικοτόπων, όπωσ για παράδειγμα οι 

ιδιαιτζρωσ ςθμαντικοί ¨Αςβεςτοφχοι Βάλτοι¨ οι οποίοι αναφζρονται πιο αναλυτικά 

ςτθν παροφςα εργαςία ςε επόμενθ ενότθτα, και αποτελοφν προτεραιότθτα 

προςτατίασ ςτο δίκτυο Natura 2000. 

Θ αλιεία δεν κυμαίνεται ςε υψθλά επίπεδα, παρόλα αυτά υπάρχουν κροφςματα 

παράνομθσ αλιείασ τα οποία ομωσ καταπολεμοφνται με τθν παρζμβαςθ του 

αςτυνομικοφ ςϊματοσ.  

 
 

Η παξαιία ηεο Φωηκνύ, θάηω απν ην Πεηξνρώξη, ηα θαινθαίξηα ν θόζκνο ηελ 

επηζθέπεηαη γηα ηα κπάληα ηνπ, ζαλ κηα ζαιάζζηα παξαιία.(εηθόλα 17) 

(πηγή: 

https://www.facebook.com/LimniTrichonida/photos/a.207696119354574.1073741828

.207410539383132/310546629069522/?type=3&theater) 
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Θ Τριχωνίδα είναι μια μονομικτικι λίμνθ. Απο τθν άνοιξθ αρχίηει θ ανάπτυξθ του 

κερμοκλινοφσ το οποίο διαρκεί μζχρι νωρίσ το φκινόπωρο. Απο τθν καταγραφι και 

παρατιρθςθ των κλιματικϊν ςτοιχείων τθσ λίμνθσ διαπιςτϊνεται ότι θ κερμοκραςία 

τθσ αυξικθκε κατα 2°Cκατά το διάςτθμα απο το 1985 ζωσ το 2006,ενϊ περίπου 5°C 

ιταν θ αντίςτοιχθ αφξθςθ τθν περίοδο 1978 ζωσ 1981.   

(Κεόδωροσ Σ. Κουςουρισ «Οι λίμνεσ ςτθν Ελλάδα» 1/6 Δυτικι Ελλάδα 2013) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Μνληέιν Τεθηνληθώλ Ληκλώλ,όπωο ε Τξηρωλίδα (εηθόλα 18) (πηγή: Απόζηνινο 

Σίλεο «Ληκλνινγία» 2005) 



~ 35 ~ 
 

3.2 Φπζηθνρεκηθά Γεδνκέλα 

Ωσ προσ τθ ςυγκζντρωςθ διαλυμζνου οξυγόνου αξίηει να ςθμειωκεί οτι τα ζτθ  

2004-2005 μετρικθκε χαμθλότερθ μζγιςτθ τιμι ςε ςχζςθ με τισ μζγιςτεσ τιμζσ που 

είχαν καταγραφεί ςτο παρελκόν, αντίςτοιχα θ ελάχιςτθ τιμι δεν μεταβλικθκε 

αρκετά ανα τα χρόνια. Λαμβάνοντασ υπόψιν οτι θ ςυγκζντρωςθ οξυγόνου είναι 

αντιςτρόφωσ ανάλογθ τθσ κερμοκραςίασ, ςε χαμθλότερεσ κερμοκραςίεσ το νερό κα 

περιζχει περιςςότερο διαλυμζνο οξυγόνο απ’ότι ςε υψθλότερεσ, κάτι που γίνεται 

και αντιλθπτό αν ςυγκρίνουμε τισ κερμοκραςίεσ τθσ λίμνθσ Τριχωνίδασ με τισ 

αντίςτοιχεσ μετριςεισ οξυγόνου. Θ ιςορροπία του οξυγόνου ςτο νερό είναι άκρωσ 

ςθμαντικι για τθν ομαλι λειτουργία του ωσ υδάτινο περιβάλλον και ωσ οικοτόπου. 

Μικρζσ ποςότθτεσ ςυνεπάγονται απουςία τροφισ για τα φυτά και ςυνεπϊσ για τθν 

ιχκυοπανίδα, ενϊ μεγάλεσ ποςότθτεσ οδθγοφν ςε ευτροφιςμό και αςφυξία των 

ψαριϊν. Θ Τριχωνίδα χαρακτθρίηεται ωσ ολιγοτροφικι, το αντίκετο τθσ ευτροφικισ. 

 
 

Αναπαράςταςθ του κφκλου ευτροφικισ λίμνθσ (εηθόλα 19) (πθγι: Κουϊμτηισ 1998 
«Χθμεία Ρεριβάλλοντοσ») 
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Θ ελάχιςτθ αγωγιμότθτατων τελευταίων μετριςεων κυμαίνεται ςε τιμζσ όμοιεσ με 

αυτζσ πολυ παλαιότερων μελετϊν, όμωσ πολφ χαμθλότερεσ απο τισ ενδιάμεςεσ 

χρονικά μελζτεσ. 

Πςον αφορά τθ μζγιςτθ τιμι τθσ αγωγιμότθτασ ζχει αυξθκεί ςε ςχζςθ με το 

παρελκόν, με ταυτόχρονθ αφξθςθ τθσ μζγιςτθσ τιμισ του pH. 

Σχετικά με τισ τιμζσ του pH, ςτα νερά τθσ Τριχωνίδασ θ διακφμανςθ των μετριςεων 

είναι απο 6 ζωσ 8, ωσ εκ τοφτου τα νερά τθσ κεωροφνται ουδζτερα 

Oι τιμζσ μζγιςτθσ και ελάχιςτθσ διαφάνειασ του νεροφ που μετρικθκαν πρόςφατα, 

παρότι δεν διαφζρουν ςθμαντικά απο τισ ανάλογεσ τιμζσ που καταγράφθκαν το 

1988-1989, εμφανίηουν αφξθςθ ςε ςχζςθ με τισ μελζτεσ του 1985-1989 και μείωςθ 

ςε ςχζςθ με τθν ακόμθ παλαιότερθ εργαςία. 

 
 
 
 

 
 

Σύγθξηζε θπζηθνρεκηθώλ δεδνκέλωλ δηάθνξωλ κειεηώλ, 

ζε δηαθνξεηηθέο ρξνληθέο πεξηόδνπο (πίλαθαο 2) 

(πηγή: Θεόδωξνο Σ. Κνπζνπξήο «Οη ιίκλεο ζηελ Διιάδα» 1/6 Γπηηθή Διιάδα 2013) 
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Σχετικά με τθν ςυγκζντρωςθ τθσ χλωροφφλλθσ, θ ελάχιςτθ τιμι τθσ παρουςιάηεται 

χαμθλότερθ απο τισ αντίςτοιχεσ τιμζσ που αναφζρονται ςτθν ςχετικι βιβλιογραφία 

για τθ λίμνθ, ενϊ θ μζγιςτθ είναι μεγαλφτερθ απο αυτζσ.Θ μζγιςτθ τιμι 

ςυγκζντρωςθσ ολικοφ φωςφόρου καταγράφθκε αυξθμζνθ ςτισ τελευταίεσ μελζτεσ 

ςυγκριτικά με παλαιότερεσ. Λαμβάνοντασ υπόψιν οτι ο φϊςφοροσ είναι ζνα απο τα 

ςτοιχεία απαραίτθτα για τθν ανάπτξθ και διατιρθ του φυτοπλαγκτόν, είναι κετικό 

ςτοιχείο θ εντόσ επιτρπτϊν ορίων αφξθςθ του ςτα νερά τθσ Τριχωνίδασ. Ο 

φϊςφοροσ ςτθ λίμνθ προζρχεται κυρίωσ απο τθν κακίηθςθ ιηθμάτων αλλά και απο 

τθν ειςροι των ποταμϊν που καταλιγουν ςε αυτι.Πςον αφορά τθ ςυγκζντρωςθ 

του αηώτου, οι μετριςεισ μαρτυροφν αυξομειϊςεισ ανα τα ζτθ, με τισ τρζχουςεσ 

μετριςεισ να δίνουν αυξθμζνεσ τιμζσ ςε ςχζςθ με τισ προθγοφμενεσ. Το άηωτο είναι 

πολφ ςθμαντικό ςτοιχείο κακϊσ είναι απαραίτθτο για πολλζσ βιοχθμικζσ διεργαςίεσ 

εντόσ του υδάτινου περιβάλλοντοσ.Αυξθμζνεσ τιμζσ ςυγκζντρωςθσ νιτρωδϊν και 

νιτρικϊν ιόντων παρατθρικθκαν, και μάλιςτα με αυξιςεισ μεγαλφτερεσ του 150% 

τα τελευταία 10 χρόνια. Τα πυριτικά ιόντα εμφάνιςαν αντίςτοιχθ αφξθςθ. 

 

 
(πίνακασ 3) 

(πθγι: Κεόδωροσ Σ. Κουςουρισ «Οι λίμνεσ ςτθν Ελλάδα» 1/6 Δυτικι Ελλάδα 2013) 
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Συμπεραςματικά και ςυνυπολογίηοντασ όλα τα παραπάνω, παρόλο που θ λίμνθ 

Τριχωνίδα είναι μια ολιγοτροφικι λίμνθ, ζχει αυξθκεί θ τροφικότθτά τθσ, ωσ 

ςυνζπειαδιάφορων μεταβολϊν όπωσ αυτι τθσ αφξθςθσ του φωςφόρου. 

Ωσ ενδείξεισ αυτοφ λαμβάνονται θ μείωςθ τθσ ελάχιςτθσ διαφάνειασ του νεροφ 

κακϊσ και θ αφξθςθ του pH, ενϊ υπόψιν λαμβάνεται και θ βακμιαία αφξθςθ τθσ 

αγωγιμότθτασ κακϊσ αποτελεί  ςφνδεςθ με τα επίπεδα τροφιςμοφ ενόσ υδάτινου 

οικοςυςτιματοσ. 

Θ χριςθ γεωργικϊν λιπαςμάτων ςτισ εκτάςεισ γφρω απο τθ λίμνθ, και θ ζκπλυςθ 

αυτϊν, κακϊσ και τα απόβλθτα κτθνοτροφικϊν μονάδων και βιοτεχνιϊν όπωσ 

ελαιοτριβεία, χοιροτροφεία κτλ. αυξάνουν τθν περιεκτικότθτα φωςφόρου ςτθ λίμνθ 

και αυτό προδίδεται απο τισ μετροφμενεσ τιμζσ ςυγκζντρωςθσ φωςφορικϊν ιόντων 

και ολικοφ φωςφόρου. 

Γενικά, βάςει των παραπάνω πρόςφατων ςτοιχείων και μετριςεων, κακϊσ και το 

οτι εντόσ τθσ ποικιλίασ του ηωοπλαγκτοφ τθσ λίμνθσ υπάρχουν πλζον και είδθ που 

αποτελοφν χαρακτθριςτικά ενόσ εφτροφου οικοςυςτιματοσ, οδθγοφμαςτε ςτο 

ςυμπζραςμα οτι θ τροφικότθτα τθσ Τριχωνίδασ αυξάνεται, και απο ολιγοτροφικι, 

ίςωσ πλζον εντάςςεται ςτα μεςοτροφικά υδάτικα οικοςυςτιματα. 

(Κεόδωροσ Σ. Κουςουρισ «Οι λίμνεσ ςτθν Ελλάδα» 1/6 Δυτικι Ελλάδα 2013) 
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3.3 Κιίκα ηεο πεξηνρήο 

Ωσ προσ το κλίμα τθσ περιοχισ τθσ Τριχωνίδασ, θ οποία ενταςςεται ςτθ μεςογειακι 

κλιματικι ηϊνθ, επθρεάηεται ςθμαντικά απο τουσ ορεινοφσ όγκουσ που τθν 

περιβάλλουν ολοκλθρωτικά, κακϊσ και απο το Λόνιο πζλαγοσ απο τα δυτικά, 

κεωρείται θμιυγρό-υγρό και μεςόκερμο. 

Οι χειμϊνεσ είναι ιπιοι κατ’αντιςτοιχία τα καλοκαίρια ςτθν περιοχι είναι κερμά. 

Θ μζςθ κερμοκραςία του αζρα ςτθν περιοχι τθσ υδρολογικισ τθσ λεκάνθσ είναι 

17°C και θ ελάχιςτθ κα μετρθκεί ςτον 1°C. 

Πταν αναφερόμαςτε ςε λίμνθ ςθμαντικό μζγεκοσ κακίςταται και αυτό τθσ 

εξάτμιςθσ του νεροφ, τθσ οποίασ θ τιμι είναι αρκετά υψθλι όςον αφορά τθν 

Τριχωνίδα, κυρίωσ τουσ καλοκαιρινοφσ μινεσ αλλά και τουσ χειμερινοφσ. 

Αυτο εξθγείται τθν θλιοφάνεια τθσ περιοχισ, θ οποίασ μάλιςτα θ μζςθ τιμι 

παρουςιάηεται ςτο 30% τθσ διάρκειασ του ζτουσ και ςυνεπϊσ απο τισ υψθλζσ 

κερμοκραςίεσ. Αυτό οδθγεί και ςε υψθλά επίπεδα υγραςίασ ςτισ γφρω περιοχζσ 

αλλά και βροχοπτϊςεισ. 

Θ ζνταςθ των ανζμων ςτθν περιοχι ζχει μζςθ τιμι περίπου 1,3m/secαλλά με 

μεγάλθ περιοδικότθτα κατα τθ διάρκεια του ζτουσ. Οι δυτικοί άνεμοι μάλιςτα είναι 

αυτοί που επθρεάηουν περιςςότερο το κλίμα τθσ λόγω του προςανατολιςμοφ τθσ, 

υπενκυμίηοντασ εδϊ οτι θ δυτικι πλευρά τθσ λίμνθσ είναι θ μόνθ ανοιχτι, 

βλζποντασ προσ το Λόνιο πζλαγοσ, κακϊσ βορεια, νότια και ανατολικά περιβάλλεται 

απο ορεινοφσ όγκουσ.  

(Κεόδωροσ Σ. Κουςουρισ «Οι λίμνεσ ςτθν Ελλάδα» 1/6 Δυτικι Ελλάδα 2013) 

 
Πίλαθαο ζεξκνθξαζηώλ ηωλ πεξηνρώλ ηνπ Αγξηλίνπ (πίλαθαο 4) (πηγή: ΔΜΥ) 
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3.4 Υιωξίδα ηεο ιίκλεο 

Θ χλωρίδα τθσ περιοχισ είναι ιδαίτερα ςθμαντικι και παρουςιάηει μεγάλθ ποικιλία. 
Στισ όχκεσ τθσ Τριχωνίδασ επικρατοφν με διαφορά τα νεροκάλαμα με τθν 
επιςτθμονικι ονομαςία Arundodonax, τα καλάμια αντιςτοίχωσ 
phragmitescommunisκακϊσ και τα ψακιά typhaangustifolia. Νοφφαρα, ορχιδζεσ, 
γλαδιόλεσ και κυκλάμινα είναι επίςθσ απο τα ςτολίδια τθσ παραλίμνιασ χλωρίδασ. 
Θ κφρια παραλίμνια βλάςτθςθ τθσ λίμνθσ αποτελείται απο τα παρακάτω είδθ: 
 

Δάφνεσ (Laurusnobilis)(εηθόλα 20) (πηγή: http://wi-fi-votaniki.net/node/424) 

 
 

Πικροδάφνεσ (Nerium Oleander)(εηθόλα 21) (πηγή: 

https://sites.google.com/site/anazitontastinpikrodaphni/Home) 
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κλικρα (Alnusglutinosa)(εηθόλα 22) (πηγή: https://petbirds.gr/media/ Ο-Άιλνο-ή-

Σθιήζξα-alder-tree-alnus-glutinosa.1770/) 

 
 

Φράξουσ (Fraxinusornus)(εηθόλα 23) (πηγή: http://e-

kypseli.blogspot.gr/2014/04/fraxus-ornus.html) 
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Πλατάνια (Platanusorientalis)(εηθόλα 24) (πηγή: http://www.e-

nafpaktia.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=15743:2016-02-06-

21-41-57&catid=1:latest-news&Itemid=50) 

 
  

Ιτιζσ (Salix alba)(εηθόλα 25) (πηγή: 

http://www.votanix.com/betaomicrontaualphanualpha-kappaalphaiota-

phiupsilontaualpha.html) 
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Λεφκεσ (Populustremula)(εηθόλα 26)                                                                     

(πηγή: http://aksioperierga.blogspot.gr/2012/02/pando.html) 

 
 

Λυγαριζσ (Vitexagnus-castus) (εηθόλα 27) (πηγή: 

http://www.pfaf.org/user/Plant.aspx?LatinName=Vitex+agnus-castus) 
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Καβάκια (Populusnigra)(εηθόλα 28) (πηγή: 

http://swbiodiversity.org/seinet/imagelib/imgdetails.php?imgid=293593) 

 
 

Κυπαρίςςια (Cupresussempervirens) (εηθόλα 29) (πηγή:                       

http://www.ecotourism-greece.com/tourism/activity/landmarks-greece/evrytania)
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Εξίςου ςθμαντικι είναι και θ χλωρίδα ςτισ πλαγιζσ των λόφων που περιβάλλουν τθ 
λίμνθ, που ωσ ζνα μεςογειακό οικοςφςτθμα, χαρακτθρίηεται απο μακκία βλάςτθςθ, 
δθλαδι είδθ αείφυλλων πλατφφυλλων κάμνων με πολφ πυκνζσ ςυςτάδεσ. 
Μια τζτοια βλάςτθςθ αποτελείται απο τα παρακάτω είδθ: 
 

Σρικουκιζσ (Crataeguslaerigata)(εηθόλα 30)                                                                  

(πηγή: http://eleftheriskepsii.blogspot.gr/2011/09/blog-post_9570.html) 

 
 

Ρείκια (Erica multiflora)(εηθόλα 31) (πηγή: 

https://twitter.com/snaplants/status/688699305629188097) 
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πάρτα (Spartiumjunceum) (εηθόλα 32)                                                                      

(πηγή: http://www.kipologio.gr//αλζίδεη-ηώξα-θαη-είλαη-θίηξηλν/) 

 
 

Κουμαριζσ (Arbutus unedo) (εηθόλα 33)                                                                      

(πηγή: http://mikres-diadromes.blogspot.gr/2015/12/arbutus-unedo.html) 
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Χαρουπιζσ (Ceratoniasiliqua) (εηθόλα 34) (πηγή: http://mundani-

garden.blogspot.gr/2011/06/ceratonia-siliqua-fodder-of-reindeers.html) 

 
 

χίνα (Pistacialentiscus)(εηθόλα 35)                                                                              

(πηγή: https://kentromeletisarxaiasthourias.wordpress.com/2013/01/19 /pistacia-

lentiscus-l-ζρίλνο-ζθίλνο-ζρηλάξη/) 
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Θυμάρι (Thymusvulgaris)(εηθόλα 36)                                                                          

(πηγή: http://votanakaifisi.blogspot.gr/2013/08/thymus-vulgaris.html 

 
 

Κουτςουπιζσ (Cercissiliquastrum)(εηθόλα 37)                                                      

(πηγή: https://el.wikipedia.org/wiki/ Κουτςουπιά) 
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Παλιοφρια (Paliurusspina – christi) (εηθόλα 38)                                                           

(πηγή: http://www.biolib.cz/en/image/id46900/) 

 
 

Αςφάκεσ (Phlomisfruticosa)(εηθόλα 39)                                                                      

(πηγή: https://kentromeletisarxaiasthourias.wordpress.com/2013/04/22/ phlomis-

fruticosa-αζθάθα/) 
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Φιλφκια (Phillyrea media)(εηθόλα 40)                                                                        

(πηγή: http://sophy.tela-botanica.org/photohtm/HI1327.HTM) 
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Άξιο αναφοράσ κακίςταται και το μικρό δάςοσ απο ιμερεσ αιωνόβιεσ βελανιδιζσ 

(Quercusmacrolepis) ανατολικά του Κζρμου προσ Ανάλθψθ.  

Επίςθσ,ςτο όροσ του Αρακφνκου μπορεί να ςυναντιςει κανείσ μεγάλθσ ςθμαςίασ 

καςτανοδάςθ (castaneasativa) υπεραιωνόβιων δζντρων. 

 
 
 

 
Μειηζζνθόκνη κεηαθέξνπλ ηα κειιίζηα ηνπο ζηηο θαζηαληέο ηνπ Αξαθύλζνπ 

(εηθόλα 41) (πηγή: http://mesologgibee.blogspot.gr/2012_05_01_archive.html) 
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3.5 Ιρζπνπαλίδα ηεο ιίκλεο 

Τθν ιχκυοπανίδα τθσ λίμνθσ ςυμπλθρϊνουν 25 είδθ ψαριϊν, εκ των οποίων τα 11 

είναι ενδθμικά ςτθν Ελλάδα (όπωσ δρομίτςα, τςεροφκλα, γουρνάρα, ςτροςίδι, 

λιάρα, τριχωβελονίτςα, λουρογωβιόσ και γλανίδι), επίςθσ θ ντάςκα και θ μπριάνα 

ςυναντιοφνται μόνο ςτθ Βαλκανικι. Απο τα 25 είδθ, τα 4 ζχουν ειςαχκεί 

παλαιότερα ςτθ λίμνθ, και 5 απο αυτά είναι κοςμοπολιτικά, ςυναντοφνται δθλαδι 

ςε αφκονία και ςε άλλα μζρθ. 

Θ μοναδικότθτα τθσ λίμνθσ ωσ προσ τθν ιχκυοπανίδα τθσ ζγκειται ςτθν φπαρξθ του 

Νανογωβιοφ, ο οποίοσ υπάρχει μόνο ςτθν Τριχωνίδα και πουκενά αλλοφ ςτον 

κόςμο. Το μικοσ του κυμαίνεται απο 3 ζωσ 5 εκατοςτά και ηει ςτα ρθχά παραλιακά 

νερά τθσ λίμνθσ. Πςον αφορά τθν προςταςία των ειδϊν, 8 απο αυτά προςτατεφει θ 

Κοινοτικι Οδθγία 92/43/ΕΕ, 7 είδθ προςτατεφει θ «Συνκικθ τθσ Βζρνθσ». 

Σφμφωνα με το «Κόκκινο Βιβλίο Απειλοφμενων Σπονδυλόηωων τθσ Ελλάδασ» 8 απο 

αυτά τα είδθ είναι τρωτά ι τοπικϊσ απειλοφμενα. 

Απο τθ λίμνθ αλιεφονται ποςότθτεσ ψαριϊν τθσ τάξθσ των 400 τόνων ετθςίωσ. 

(Κεόδωροσ Σ. Κουςουρισ «Οι λίμνεσ ςτθν Ελλάδα» 1/6 Δυτικι Ελλάδα 2013, 

http://oikipa.gr/index.php/-mainmenu-42/mainmenu-73/829-2011-10-12-06-31-22) 

 

 
Ο Ναλνγωβηόο (εηθόλα 42)  

(πηγή: http://oikoait.gr/ h-ιίκλε-ηξηρωλίδα/#1441609301951-6970317a-bb6e) 
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3.6 Τπόινηπε παλίδα 

Θ ποικιλία τθσ ορνικοπανίδασ ζχει ζνα τεράςτιο εφροσ κακϊσ θ λίμνθ και οι γφρω 

περιοχζσ τθσ φιλοξενοφν περιςςότερα απο 200 είδθ πουλιϊν, εκ των οποίων πάνω 

απο 30 είδθ εντάςςονται ςτα απειλοφμενα και αυςτθρά προςτατευόμενα απο τθν 

Κοινοτικι νομοκεςία. Το μπεκατςίνι, θ νεροκοτςζλα, ο πορφυροτςικνιάσ, θ 

νερόκοτα, οι αγριόπαπιεσ, ο ερωδιόσ, οι φαλαρίδεσ, θ αλκυόνθ, ο φαλακροκόρακασ, 

θ κατςοφλα, το βοταλίδι  και άλλα ανικουν ςτα προςτατευόμενα είδθ. 

Στθ λίμνθ ηουν διάφορα αμφίβια, βίδρεσ κακϊσ και ερπετά. 

Ρολλά είναι και τα είδθ των εντόμων που ςυμπλθρϊνουν τθν πλοφςια 

βιοποικιλότθτα τθσ περιοχισ. 

(Κεόδωροσ Σ. Κουςουρισ «Οι λίμνεσ ςτθν Ελλάδα» 1/6 Δυτικι Ελλάδα 2013) 

 
 
 
 

 
Ρορφυροτςικνιάσ (εικόνα 43) 

(πθγι: https://www.katakali.net/drupal/pelargomorfa/porfyrotsiknias) 
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3.7 Αζβεζηνύρνη Βάιηνη 

Οι Αςβεςτοφχοι Βάλτοι (calcareous fens) αποτελοφν τον πιο ςθμαντικό οικότοπο τθσ 

λίμνθσ Τριχωνίδασ, χαρακτθρίηονται μάλιςτα «οικότοποι προτεραιόρθτασ» απο 

τθν Κοινοτικι Οδθγία 92/43.Ο υψθλόσ βακμόσ ευαιςκθςίασ και θ φπαρξθ τουσ 

ςτθρίηεται ςε λεπτζσ υδρολογικζσ και περιβαλλοντικζσ ιςορροπίεσ. Είναι επίςθσ 

πολφ ςθμαντικοί διότι ουςιαςτικά αποτελοφν δείκτθ των υδρολογικϊν και 

περιβαλλοντικϊν ςυνκθκϊν τθσ περιοχισ. 

Οι βάλτοι και γενικότερα όπωσ όλοι οι υγρότοποι, προςφζρουν ςθμαντικά οφζλθ 

ςτθν λεκάνθ απορροισ τουσ όπωσ είναι θ παρεμπόδιςθ και θ ελαχιςτοποίθςθ των 

πλθμμυρικϊν φαινομζνων, θ ρφκμιςθ του κλίματοσ, ο εμπλουτιςμόσ των υπόγειων 

νερϊν, θ προςταςία από τθ διάβρωςθ, θ απορρόφθςθ του διοξειδίου του άνκρακα, 

φίλτρο κακαριςμοφ των νερϊν, αξιοποίθςθ τθσ θλιακισ ακτινοβολίασ και 

διατιρθςθ τθσ βιοποικιλότθτασ, ςτακερά τροφικά πλζγματα, αςφαλζσ καταφφγιο 

πουλιϊν και ψαριϊν, ευκαιρίεσ για ζρευνα και αναψυχι. 

Από φυτά επικρατοφν τα αγροςτϊδθ γραςίδια, βοφρλα, καλάμια και βρυόφυτα, 

ενϊ θ βιοποικιλότθτά τουσ είναι πλουςιότερθ όταν πρόκειται για ''αςβεςτοφχουσ 

βάλτουσ'' (βάλτοι με αςβεςτολικικό μθτρικό πζτρωμα, όπου το πζτρωμα αυτό και οι 

επιφανειακζσ αποκζςεισ δθμιουργοφν ουδζτερεσ ζωσ ελαφρά αλκαλικζσ ςυνκικεσ 

και αυξθμζνεσ ςυγκεντρϊςεισ ορυκτϊν αλάτων, όπωσ π.χ. αςβζςτιο). 

Αζβεζηνύρνη βάιηνη (εηθόλα 44)  

(πηγή: http://oikoait.gr/ ζύληνκε-πεξηγξαθή-ηδέαο-ηνπξηζηηθνύ/) 
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Οι αςβεςτοφχοι βάλτοι εμφανίηονται ςε χαμθλά υψόμετρα, ςτισ αβακείσ και 

παρόχκιεσ περιοχζσ τθσ Μακρυνείασ, ςτθ Καψοράχθ, ςτο Δαφνιά και ςτο Τριχϊνιο 

πλθςίον του παραλίμνιου δάςουσ Φράξου. Θ γεωγραφικι τουσ κατανομι ςτα 

ςυςτιματα του γλυκοφ νεροφ είναι περιοριςμζνθ ςτθν Ελλάδα ενϊ ςτθ Δυτικι 

Ελλάδα υπιρχε ςε αρκετζσ υγροτοπικζσ περιοχζσ. 

Ο τφποσ αυτόσ του οικοτόπου ςτθν Τριχωνίδα χαρακτθρίηεται από τθν 

φυτοκοινότθτα με το ''Κλάδιο ο Μαρίςκοσ'' (Cladium mariscus), κοινϊσ ''Κοψιάσ'' και 

είδθ ''Κάρεξ'' (Carex spp), όπωσ αναφζρονται ςτο NATURA- 2000 και αποτελοφν 

οικοτόπουσ προτεραιότθτασ για προςταςία και διατιρθςθ. 

Γενικά, οι ''βάλτοι'' (fens) αυτοί μαηί με τισ περιοχζσ των ''τελμάτων'' (bogs) ανικουν 

ςτουσ γνωςτοφσ υγροτόπουσ με το όνομα ''τυρφϊνεσ'' (mires, moors, peatlands), 

όπου οι τυρφϊνεσ ανικουν ςτα υγροτοπικά οικοςυςτιματα τα οποία 

χαρακτθρίηονται από υγρά, ςπογγϊδθ και φτωχά αποςτραγγιηόμενα τυρφϊδθ 

εδάφθ. Σε παγκόςμιο επίπεδο οι τυρφϊνεσ καλφπτουν μεγάλεσ εκτάςεισ του 

βορείου θμιςφαιρίου ςε ψυχρζσ εφκρατεσ ςυνκικεσ με υψθλι βροχόπτωςθ και 

υγραςία που ςυνοδεφεται από χαμθλι εξατμιςοδιαπνοι, ενϊ πολφ μικρότερεσ 

είναι οι περιοχζσ με τυρφϊνεσ τθσ νότιασ Ευρϊπθσ. Στθν Ελλάδα οι πλζον γνωςτοί 

τυρφϊνεσ απαντϊνται ςτισ λίμνεσ Μικρι Ρρζςπα, Άγρα, Χειμαδίτιδα, Βουλκαριά, 

Ραμβϊτιδα, και ςτο ζλοσ Καλοδίκθ, ςτθ λιμνοκάλαςςα Κορυςίων, Καϊάφα, ςτα 

τενάγθ των Φιλίππων και αλλοφ.  

(http://lyk-matar.ait.sch.gr/Eggrafa/trix.pdf, 

https://lykparav.files.wordpress.com/2014/06/cebbceafcebccebdceb7-

cf84cf81ceb9cf87cf89cebdceafceb4ceb1.pdf,                  

http://www.agrinionews.gr/οι-καλαμϊνεσ-και-οι-αςβεςτοφχοι-βάλτο/) 

 
Αζβεζηνύρνη βάιηνη (εηθόλα 45) (πηγή: http://www.mixanitouxronou.gr/wp-

content/uploads/2016/03/asvestouxoi-baltoi-tr3.jpg) 
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3.8 Οθέιε Πξνγξάκκαηνο LIFE-ΦΤΗ  

Θ λίμνθ Τριχωνίδα κακϊσ και οι περιοχζσ τθσ, επωφελικθκαν και αναδείχκθκαν ςε 

μεγάλο βακμό με τθν εφαρμογι Ευρωπαικϊν προγραμμάτων. 

Σθμαντικζσ δράςεισ και αλλαγζσ ιρκαν με το πρόγραμμα LIFE-Φφςθ, και για το λόγο 

αυτό κρίναμε απαραίτθτο να αναφερκοφν αυτζσ οι δράςεισ, με ςκοπό να γίνει 

αντιλθπτι θ ςθμαςία του προγράμματοσ για τον τόπο. Μζςα απο τθν κατανόθςθ 

τθσ αξίασ των προγραμμάτων απο το παρελκόν, εξαςφαλίηουμε τθν μζριμνα για 

αντίςτοιχεσ εφαρμογζσ ςτο μζλλον. 

Για τθν εν λόγω αναφορά, ανατρζξαμε ςε πλθροφορίεσ που κατζγραψε ο 

περιβαλλοντολόγοσ Χαντηάρασ Αλζξανδροσ, αναλυτικά: 

 

ΜΕΛΕΤΘ ΥΡΑΝΣΘΣ 

Αποτφπωςθ ςε Γεωγραφικά Συςτιματα Ρλθροφοριϊν (GIS) των ποικίλων πθγϊν 

ρφπανςθσ που προζρχονται κυρίωσ από ανκρϊπινεσ δραςτθριότθτεσ. 

Κοινοποίθςθ των ευρθμάτων ςτουσ τοπικοφσ και επιςτθμονικοφσ φορείσ, ϊςτε να 

προωκθκοφν δράςεισ για τθν ελαχιςτοποίθςθ των επιπτϊςεων τθσ ρφπανςθσ. 

Επικαιροποίθςθ των μεταβολϊν ωσ προσ τισ πθγζσ ρφπανςθσ προσ ιδία χριςθ τθσ 

Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ για φροντίδα τθσ περιοχισ και κακαρότερο περιβάλλον. 

Συνεχι παρακολοφκθςθ και ζλεγχοσ ρφπανςθσ για τθν λιψθ άμεςων μζτρων 

περιοριςμοφ τθσ.  

 

ΜΕΛΕΤΘ ΥΔΑΤΛΚΟΥ ΛΣΟΗΥΓΛΟΥ 

Ρραγματοποιικθκε εξζταςθ του υδατικοφ ιςοηυγίου τθσ υδρολογικισ λεκάνθσ τθσ 

Λίμνθσ Τριχωνίδασ, με ςκοπό τθν ανάλυςθ του υδρολογικοφ ςυςτιματοσ τθσ 

περιοχισ, ϊςτε να δοκεί θ δυνατότθτα για τθν δθμιουργία ενόσ διαχειριςτικοφ 

ςχεδίου των υδάτινων αποκεμάτων τθσ ςυγκεκριμζνθσ υδρολογικισ λεκάνθσ ςτα 

πλαίςια του προγράμματοσ LIFE – Τριχωνίδα 99.  

Γενικά, από τθν μελζτθ του υδατικοφ ιςοηυγίου τθσ Λίμνθσ Τριχωνίδασ, 

διαπιςτϊκθκε ότι θ περιοχι ζχει ζνα ςθμαντικό υδατικό δυναμικό, ωςτόςο υπάρχει 

θ ανάγκθ ορκολογικισ διαχείριςισ του, ζτςι ϊςτε να εξαςφαλίηεται: 

-Μακρόχρονθ επάρκεια νεροφ, τόςο ποςοτικά, όςο και ποιοτικά. 

-Οικονομικι ευθμερία ςτθν περιοχι. 

-Ρροςταςία ςθμαντικϊν υγροτόπων τθσ περιοχισ.   
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΘ ΥΓΟΤΟΡΩΝ 

Ρραγματοποιικθκε χαρτογράφθςθ των οικοτόπων προτεραιότθτασ ςτθν περιοχι 

τθσ Τριχωνίδασ και αποτυπϊκθκε θ κατάςταςι τουσ ωσ προσ τισ κοινωνίεσ τουσ, τισ 

απειλζσ και τουσ κινδφνουσ που υφίςτανται. προτάκθκαν μζτρα και μζςα 

επανάκαμψισ τουσ. 

 

ΑΥΤΟΜΑΤΟΛ ΣΤΑΚΜΟΛ ΜΕΤΘΣΕΩΝ 

Εγκαταςτάκθκαν ςτθν Λίμνθ Τριχωνίδα ςυςκευζσ μζτρθςθσ τθσ ςτάκμθσ και τθσ 

κερμοκραςίασ του νεροφ (Κυρόφραγμα και Ανάλθψθ Καψορράχθσ), κακϊσ επίςθσ 

και μετεωρολογικοί ςτακμοί (Τριχϊνιο και Ραναιτϊλιο), οι οποίοι παρζχουν 

«online», ςυνεχείσ πλθροφορίεσ. Οι ςτακμοί αυτοί ελζγχουν ςυςτθματικά τθν 

ςτάκμθ του νεροφ τθσ λίμνθσ, ςυλλζγουν τισ τοπικζσ μετεωρολογικζσ πλθροφορίεσ 

και παρζχουν τισ απαραίτθτεσ πλθροφορίεσ ςτον Τοπικό Οργανιςμό Διαχείριςθσ του 

νεροφ τθσ λίμνθσ, ζτςι ϊςτε και θ επάρκεια του νεροφ για τισ αρδεφςεισ να είναι 

εξαςφαλιςμζνθ και θ προςταςία των Αςβεςτοφχων Βάλτων να είναι μζςα ςτα 

πλαίςια των τοπικϊν προτεραιοτιτων. 

 

ΑΝΑΔΕΛΞΘ ΤΩΝ ΑΣΒΕΣΤΟΥΧΩΝ ΒΑΛΤΩΝ 

Μζςα από δράςεισ ιπιασ παρζμβαςθσ (πρόςβαςθ, ειδικι περίφραξθ, διαχείριςθ, 

ςχεδιάγραμμα οδοιπορικοφ, ειδικά μονοπάτια κλπ.) να γίνει ανάδειξθ των 

Αςβεςτοφχων Βάλτων, ενϊ θ προςταςία και θ διαχείριςι τουσ, κα 

πραγματοποιείται κάτω από ειδικζσ προχποκζςεισ επίλυςθσ των κυριότερων 

περιβαλλοντικϊν προβλθμάτων υποδομισ ςε μζςα και υποςτιριξθ από τθν Τοπικι 

Αυτοδιοίκθςθ για τθν παραπζρα βιωςιμότθτα του ςθμαντικοφ αυτοφ οικοτόπου. 

 

ΕΝΘΜΕΩΤΛΚΕΣ ΡΛΝΑΚΛΔΕΣ 

Ρραγματοποιικθκε τοποκζτθςθ πινακίδων ςε διάφορα ςθμεία των παραλίμνιων 

περιοχϊν, προκειμζνου να ενθμερϊνουν το κοινό για τθν ςθμαντικι αξία των υπό 

προςταςία οικοτόπων, για τθν αποτροπι ανεξζλεγκτων απορρίψεων 

ανκρωπογενϊν υλικϊν (απορρίμματα, μπάηα κλπ.) ςτθν περιοχι των οικοτόπων και 

για τθν γενικότερθ αναβάκμιςθ τθσ φροντίδασ του περιβάλλοντοσ. 

(Χαντηάρασ Αλζξανδροσ,Ρεριβαλλοντολόγοσ, ΚΕ.ΡΕ.ΤΛ.) 
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ΑΡΟΚΑΤΑΣΤΑΣΘ ΑΝΑΒΑΚΜΩΝ 

Ρραγματοποιικθκε πιλοτικι αποκατάςταςθ των αναβακμϊν ενόσ χειμάρρου ςτον 

Διμο Μακρυνείασ, ζτςι ϊςτε να αποτελζςει μζςο επίδειξθσ ςτουσ ντόπιουσ 

κατοίκουσ, ότι με αυτόν τον τρόπο διευκολφνεται ο εμπλουτιςμόσ του υδροφόρου 

ορίηοντα από τισ πλθμμυρικζσ παροχζσ των χειμάρρων και ςυγκρατείται το φερτό 

υλικό, χωρίσ να υπάρχουν επιπτϊςεισ ςτο λιμναίο οικοςφςτθμα και τισ παραλίμνιεσ 

περιοχζσ. 

 

ΡΑΑΚΟΛΟΥΚΘΣΘ ΝΕΟΥ 

Στο Κζντρο Ρεριβάλλοντοσ Τριχωνίδασ, δθμιουργικθκε εργαςτθριακι υποδομι για 

τισ βαςικζσ αναλφςεισ τθσ ποιότθτασ του νεροφ, ενϊ εγκαταςτάκθκε ςτακμόσ 

μζτρθςθσ ποιότθτασ υπόγειου νεροφ, ο οποίοσ ςυλλζγει ςτοιχεία που αφοροφν τθν 

ςυγκζντρωςθ του διαλυμζνου οξυγόνου, το pH και τθν κερμοκραςία του νεροφ, 

προκειμζνου να προλθφκεί θ αφξθςθ τθσ ρφπανςθσ των υδάτων. 

 

 

ΕΝΘΜΕΩΤΛΚΟ ΕΝΤΥΡΟ ΥΛΛΚΟ 

Ρραγματοποιικθκε εκτφπωςθ διαφθμιςτικϊν φυλλαδίων, αφιςϊν και ςχετικϊν 

αυτοκόλλθτων και διανομι τουσ ςτουσ κατοίκουσ τθσ περιοχισ, ςε μακθτζσ και ςε 

επιςκζπτεσ, με κζματα όπωσ: 

-Οικονομία του νεροφ 

-Συνετι χριςθ λιπαςμάτων και φυτοφαρμάκων 

-Σπουδαιότθτα τθσ Τριχωνίδασ και των οικοτόπων τθσ 

 

ΕΝΘΜΕΩΤΛΚΘ ΤΑΛΝΛΑ – ΦΩΤΟΓΑΦΛΕΣ  

Ζχει δθμιουργθκεί μια ςειρά από φωτογραφίεσ και ντοκιμαντζρ ςχετικά με τθν 

περιοχι και τθν ςθμαςία των Αςβεςτοφχων Βάλτων. Αρχικά, πραγματοποιικθκε 

καταγραφι τθσ κατάςταςθσ των οικοτόπων πριν τα δράςεισ του προγράμματοσ και 

ςε δεφτερθ φάςθ ζγινε παρουςίαςθ των αποτελεςμάτων των δράςεων, μζςα από 

τθν παραγωγι ενόσ δεφτερου φιλμ που αποτυπϊνει τθν κατάςταςθ των οικοτόπων 

μετά τισ ςχετικζσ ενζργειεσ και δράςεισ. 
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ΕΡΛΣΤΘΜΟΝΛΚΕΣ ΔΘΜΟΣΛΕΥΣΕΛΣ 

Τα αποτελζςματα του προγράμματοσ και των δράςεων αποκατάςταςθσ, 

παρουςιάςτθκαν ςε διεκνι ςυνζδρια ςχετικά με τον ςυγκεκριμζνο επιςτθμονικό 

τομζα, προκειμζνου να γίνει χριςιμθ ανταλλαγι απόψεων για τισ πρακτικζσ που 

εφαρμόςτθκαν και να ςθμειωκοφν πικανζσ βελτιϊςεισ που κα μποροφςαν να 

γίνουν ςε μελλοντικζσ εφαρμογζσ. 

 

ΔΘΜΟΣΛΟΡΟΛΘΣΘ ΡΟΕΛΑΣ ΡΟΓΑΜΜΑΤΟΣ 

Ρραγματοποιθκικαν ςυναντιςεισ, θμερίδεσ, τοπικι ευαιςκθτοποίθςθ και 

προγράμματα περιβαλλοντικισ εκπαίδευςθσ. Επίςθσ, πραγματοποιικθκαν 

καμπάνιεσ ενθμζρωςθσ ςτα ςχολεία και ςτουσ Διμουσ τθσ περιοχισ, με κζματα ωσ 

προσ τθν βιϊςιμθ διαχείριςθ του νεροφ, τθν διατιρθςθ ςθμαντικϊν 

οικοςυςτθμάτων και τθν ςωςτι χριςθ των αγροχθμικϊν και των λιπαςμάτων.  

(Χαντηάρασ Αλζξανδροσ,Ρεριβαλλοντολόγοσ,ΚΕ.ΡΕ.ΤΛ.) 
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ΔΘΜΛΟΥΓΛΑ ΚΕΝΤΟΥ ΡΕΛΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

Ο Διμοσ Κεςτιζων παραχϊρθςε για τουσ ςκοποφσ του προγράμματοσ ζνα κτίριο 

(πρϊθν αντλιοςτάςιο) ςτισ όχκεσ τθσ Λίμνθσ Τριχωνίδασ ςτθν περιοχι του 

Ραναιτωλίου, προκειμζνου να γίνει το ΚΕΝΤΟ ΡΕΛΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΛΧΩΝΛΔΑΣ 

(ΚΕ.ΡΕ.ΤΛ.) Στόχοσ του Κζντρου αυτοφ, είναι θ ευαιςκθτοποίθςθ του κοινοφ ςε 

περιβαλλοντικά κζματα, θ προςζλκυςθ οικο – επιςκεπτϊν ςτθν περιοχι και ο 

διαρκισ ζλεγχοσ του ευρφτερου περιβάλλοντοσ τθσ Τριχωνίδασ και των 

Αςβεςτοφχων Βάλτων. 

Πλα παραπάνω ςτοιχεία προζρχονται από κεματικό πίνακα ςχετικά με τουσ 

Αςβεςτοφχουσ Βάλτουσ που βρίςκεται ςτον εκκεςιακό χϊρο του Κζντρου 

Ρεριβάλλοντοσ Τριχωνίδασ.  

(Χαντηάρασ Αλζξανδροσ,Ρεριβαλλοντολόγοσ,ΚΕ.ΡΕ.ΤΛ.) 

 

Το Κζντρο Ρεριβάλλοντοσ Τριχωνίδασ ςτα ¨Αμπάρια¨ Ραναιτωλίου (εικόνα 46) 
(πθγι: http://valanidoxoria.blogspot.gr/2015/10/4.html) 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 4                                                        
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΆ ΣΟΙΥΔΙΑ ΣΗ ΠΔΡΙΟΥΗ ΚΑΙ 
ΠΡΟΣΑΔΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ 
 

4.1 Πεξηβαιινληηθή Γηαθπβέξλεζε 

Το μεγάλο υδάτινο δυναμικό που προςφζρει ςτθν ευρφτερθ περιοχι θ λίμνθ 

Τριχωνίδα, αποτελεί πόλο ζλξθσ για αναπτυξιακζσ και όχι μόνο δραςτθριότθτεσ και 

δθμιουργεί ευοίωνεσ προοπτικζσ για περαιτζρω οικονομικι ανάπτυξθ τθσ περιοχισ. 

Λδιαίτερα, τα τελευταία χρόνιαπριν τθν οικονομικι κρίςθ, εντατικοποιικθκαν οι 

αγροκτθνοτροφικζσ δραςτθριότθτεσ, δθμιουργικθκε ςθμαντικόσ αρικμόσ 

μεταποιθτικϊν βιοτεχνιϊν για γεωργοκτθνοτροφικϊν προϊόντων και ςθμειϊκθκε 

ςθμαντικι αφξθςθ ςτθν οικιςτικι ανάπτυξθ τθσ περιοχισ. Αυτι, θ ςχετικά γριγορθ 

οικονομικι ανάπτυξθ επζφερε όμωσ και αρνθτικζσ επιπτϊςεισ ςτο περιβάλλον τθσ 

περιοχισ. Μεταξφ των άλλων για παράδειγμα, ο ρυκμόσ άντλθςθσ νεροφ από τουσ 

υδάτινουσ αποδζκτεσ, κυρίωσ για άρδευςθ, αυξικθκε ςθμαντικά τα τελευταία 

χρόνια, ιδιαίτερα κατά τουσ καλοκαιρινοφσ μινεσ όπου απαντάται και θ μικρότερθ 

ειςροι νεροφ ςτθν υδρολογικι λεκάνθ. Το αποτζλεςμα είναι να υπάρχει ζντονθ 

διακφμανςθ τθσ ςτάκμθσ των υδάτινων αποδεκτϊν και κατ’ επζκταςθ να 

διαταράςςονται τα παραλίμνια οικοςυςτιματα. Επίςθσ, οι μεγάλεσ εκροζσ νεροφ 

από τθ λίμνθ Τριχωνίδα λόγω ανκρωπογενϊν δραςτθριοτιτων δθμιουργοφν 

ςοβαρό κίνδυνο υπεράντλθςθσ των αποκεμάτων, γεγονόσ που μπορεί να οδθγιςει 

ςτθν υποβάκμιςθ τθσ ποιότθτασ και τθσ ποςότθτασ του νεροφ τθσ περιοχισ. 

Ωςτόςο, θ ζλλειψθ ςχεδίου διαχείριςθσ και διάκεςθσ των παραπροϊόντων και 

υποπροϊόντων ανκρωπογενοφσ προζλευςθσ τθσ περιοχισ, αφξθςε ςθμαντικά τθν 

ειςροι αςτικϊν λυμάτων και βιομθχανικϊν αποβλιτων ςτθ λίμνθ Τριχωνίδα, με 

αποτζλεςμα τα ποιοτικά τθσ χαρακτθριςτικά να απειλοφνται. Τα αδρανι υλικά και 

τα αςτικά απορρίμματα, κατά ζνα μεγάλο ποςοςτό διατίκενται ανεξζλεγκτα 

ςταυδρορεφμματα τθσ περιοχισ, ςτα κράςπεδα των αγροτικϊν οδϊν και άλλα ςτον 

παραλίμνιο χϊρο τθσ Τριχωνίδασ. Το αποτζλεςμα είναι αφενόσ να εμποδίηουν τθν 

ομαλι απορροι του νεροφ προσ τθ λίμνθ, κάτι που περικλείει εν δυνάμει κίνδυνο 

εκδιλωςθσ πλθμμυρικϊν γεγονότων και αφετζρου τθν άμεςθ ρφπανςθ τθσ λίμνθσ 

που ζχει ςοβαρζσ επιπτϊςεισ ςτα ςθμαντικά οικοςυςτιματα τθσ περιοχισ. 

(Δζληθό Κέληξν Θαιαζζίωλ Δξεπλώλ, Ιλζηηηνύην Δζωηεξηθώλ Υδάηωλ 

“Γηαρεηξηζηηθό ζρέδην ηωλ πδαηηθώλ πόξωλ πδξνινγηθήο ιεθάλεο ιίκλεο 

Τξηρωλίδαο”) 
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4.2 Πξνηάζεηο Αλάπηπμεο 

4.2.1 Είδθ Τουριςμοφ  

Εγχώριοσ τουριςμόσ (domestic tourism): ο τουριςμόσ των κατοίκων μίασ χϊρασ 

όταν ταξιδεφουν μόνο εντόσ αυτισ (πχ. ζνασ Ακθναίοσ πθγαίνει ςτθν Τρίπολθ) 

Εξερχόμενοσ τουριςμόσ(outbound tourism): αφορά ςτουσ μόνιμουσ κατοίκουσ μίασ 

χϊρασ οι οποίοι ταξιδεφουν ςε μία άλλθ χϊρα (πχ. ζνασ Ζλλθνασ που ταξιδεφει ςτθ 

Γαλλία).  

Ειςερχόμενοσ τουριςμόσ (inbound tourism): ο τουριςμόσ των αλλοδαπϊν οι οποίοι 

ταξιδεφουν ςε δεδομζνθ χϊρα (πχ. ζνασ Γάλλοσ που ταξιδεφει ςτθν Ελλάδα).  

Διεκνισ τουριςμόσ (international tourism): το ςφνολο του ειςεχόμενου και του 

εξερχόμενου τουριςμοφ. 

Εςωτερικόσ τουριςμόσ (internal tourism): πραγματοποιείται από τον ντόπιο 

πλθκυςμό τθσ χϊρασ, πάντα μζςα ςτθν επικράτεια τθσ. 

Εκνικόσ τουριςμόσ: (national tourism): το ςφνολο του εγχϊριου και του 

εξερχόμενου τουριςμοφ. 

Μαηικόσ Σουριςµόσ (Mass Tourism): Είναι θ μορφι τουριςμοφ που χαρακτθρίηεται 

από τθν οργάνωςθ και ομαδικότθτα μετακίνθςθσ των τουριςτϊν ςε κοςμοπολίτικεσ 

κυρίωσ περιοχζσ, για ςκοποφσ αναψυχισ και διαςκζδαςθσ και ςυχνά επιβαρφνει τον 

τόπο επίςκεψισ τουσ.  

(http://schoolpress.sch.gr/tourismosveria/τουριςμος-θ-εννοια/ειδθ-και-μορφες-

τουριςμου/) 
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4.2.2 Μορφζσ Τουριςμοφ 

Eναλλακτικόσ Tουριςμόσ: Ο εναλλακτικόσ τουριςμόσ αποτελεί τμιμα των ειδικϊν 

μορφϊν τουριςμοφ, οι οποίεσ χαρακτθρίηονται από τθν φπαρξθ ενόσ ειδικοφ 

κινιτρου ςτθ ηιτθςθ και από τθν ανάπτυξθ μιασ αντίςτοιχθσ ειδικισ υποδομισ 

(προςφοράσ). Με τον εναλλακτικό τουριςμό (alternative tourism), οι άνκρωποι 

αναηθτοφν ζνα διαφορετικό τρόπο διακοπϊν, ο οποίοσ ςυνδζεται με τθν προςταςία 

τθσ τοπικισ κουλτοφρασ, τθν προςταςία του φυςικοφ και ανκρωπογενοφσ 

περιβάλλοντοσ αλλά και με τθν αποφυγι τθσ χριςθσ υπθρεςιϊν οργανωμζνου 

μαηικοφ τουριςμοφ.  

Aγροτουριςμόσ: O αγροτουριςμόσ είναι μορφι ιπιου τουριςμοφ κατά τθν οποία οι 

επιςκζπτεσ μζνουν ςε αγρόκτθμα και ςυμμετζχουν ςε αγροτικζσ εργαςίεσ. Σθμείο 

αναφοράσ των διακοπϊν ςε ζνα αγρόκτθμα-ξενϊνα είναι θ άμεςθ επαφι του 

επιςκζπτθ με τθν αγροτικι ηωι, τισ καλλιζργειεσ, με τθν φφςθ, τθ χλωρίδα και τθν 

πανίδα, κάτι το ιδιαίτερο για το μεγαλφτερο ποςοςτό του ςφγχρονου Ευρωπαίου 

πολίτθ, κατοίκου αςτικισ περιοχισ. Ρζρα από τθν υποδοχι και τθ φιλοξενία του 

επιςκζπτθ ςε ζνα περιβάλλον λιτό με τοπικό χαρακτιρα και όλεσ τισ απαραίτθτεσ 

ανζςεισ, προβλζπεται και θ ενεργι ςυμμετοχι του τουρίςτα ςε ζνα ςφνολο 

δραςτθριοτιτων. 

Ακλθτικόσ Σουριςμόσ: Είναι όλεσ οι μορφζσ ενεργθτικισ ι πακθτικισ ανάμιξθσ ςε 

ακλθτικζσ δραςτθριότθτεσ, όπου θ ςυμμετοχι είναι τυχαία ι οργανωμζνθ και 

γίνεται για επαγγελματικοφσ ι μθ λόγουσ, με προχπόκεςθ τθ μετακίνθςθ μακριά 

από τον τόπο διαμονισ και εργαςίασ. 

Οικοτουριςμόσ: Είναι ο τουριςμόσ που αναπτφςςεται ςε οικολογικά αξιόλογεσ 

περιοχζσ, δεν υπερβαίνει τθν φζρουςα ικανότθτα τθσ περιοχισ, προωκεί τθν 

προςταςία και διαχείριςθ του φυςικοφ και πολιτιςτικοφ περιβάλλοντοσ ενϊ 

ταυτόχρονα διατθρεί τθ ςυνοχι του κοινωνικοφ ιςτοφ. 

(http://schoolpress.sch.gr/tourismosveria/τουριςμος-θ-εννοια/ειδθ-και-μορφες-

τουριςμου/) 

  

 

 

 

 

 

 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BD%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B1%CE%BA%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BD%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B1%CE%BA%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
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Χειµερινόσ Σουριςµόσ: Ο χειµερινόσ τουριςµόσ,  όπωσ και ο κερινόσ,  δεν είναι 

µορφι τουριςµοφ υπό τθν ζννοια τθσ ανεξαρτθςίασ και των ίδιων χαρακτθριςτικϊν. 

Είναι απλά θ ονοµαςία τθσ κατθγορίασ εκείνων των µορφϊν τουριςµοφ, που ζχουν 

κοινό χαρακτθριςτικό ότι αναπτφςςονται κατά τθ διάρκεια του χειµϊνα,όταν 

δθλαδι ςτον τουριςτικό προοριςµό επικρατεί χειµϊνασ  

Οι µορφζσ του χειµερινοφ τουριςµοφ είναι οι παρακάτω :  
• Ο χιονοδροµικόσ τουριςµόσ.  
• Ο τουριςµόσ παραχείµαςθσ.  
• Ο τουριςµόσ χειµερινϊν ακλθµάτων και ο ακλθτικόσ τουριςµόσ των χειµερινϊν 
Ολυµπιακϊν Αγϊνων. 
 
Μορφωτικόσ ι γνωςτικόσ τουριςµόσ: Θ µορφι αυτι του τουριςµοφ ζχει ςαν ςκοπό 

να δϊςει τθ δυνατότθτα ςτον τουρίςτα να αποκτιςει ι να εµπλουτίςει τισ γνϊςεισ 

του που κα προζλκουν από το χϊρο του πνεφµατοσ, τθσ επιςτιµθσ και τθσ περιοχισ 

που επιςκζπτεται όχι µόνο ςαν τακτικόσ ακροατισ αλλά από τθν επικοινωνία του µε 

φορείσ και µεµονωµζνουσ ανκρϊπουσ τθσ περιοχισ. Θ µορφι αυτι απευκφνεται ςε 

άτοµα που ζχουν τθν πρόκεςθ για τζτοιου είδουσ εναςχόλθςθ κατά τθ µετάβαςθ 

τουσ ςε µια άλλθ περιοχι ι χϊρα. Οι Ρροϊςτορικζσ και Κλαςςικζσ Αρχαιότθτεσ, οι 

Βυηαντινζσ Αρχαιότθτεσ και τα ιςτορικά κτίρια προςελκφουν επιςκζπτεσ με 

αρχαιολογικό και μορφωτικό ενδιαφζρον. 

Θεραπευτικόσ Σουριςμόσ: Ο Κεραπευτικόσ Τουριςμόσ ι Τουριςμόσ Υγείασ, 

αποτελεί μια μορφι εναλλακτικοφ τουριςμοφ που ςυμβάλλει ςτθν πρόλθψθ, 

αποκατάςταςθ τθσ υγείασ, ξεκοφραςθ, ομορφιά, δθλαδι ταυτόχρονθ ανάγκθ για 

διακοπζσ και κεραπεία μαηί ςε ζνα πρότυπο περιβάλλον. 

Περιθγθτικόσ Σουριςμόσ: Ο τουριςμόσ αυτόσ αναφζρεται ςτθν πεηοπορία που 

πραγματοποιοφν οι τουρίςτεσ μζςα ςτο φυςικό περιβάλλον, με ςκοπό να 

απολαφςουν τα αξιοκζατα τθσ φφςθσ,μζςα από τθ ςωματικι άκλθςθ, που αποτελεί 

εγγφθςθ για τθν καλφτερθ υγεία τουσ. Οι πεηόδρομοι και τα μονοπάτια δίνουν τθν 

ευκαιρία ςτουσ επιςκζπτεσ να γνωρίςουν από κοντά τισ ομορφιζσ και τα ιδιαίτερα 

χαρακτθριςτικά μιασ περιοχισ και να εξαςκθκοφν ςτθν υγιεινι πεηοπορία. 

(http://schoolpress.sch.gr/tourismosveria/τουριςμος-θ-εννοια/ειδθ-και-μορφες-

τουριςμου/) 
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Αςτικόσ τουριςμόσ: Είναι μια μορφι εναλλακτικοφ τουριςμοφ με ιδιαίτερθ ζμφαςθ 

ςτθν αξιοποίθςθ αξιοκζατων, μουςείων, αικουςϊν τζχνθσ,  κεματικϊν  πάρκων και 

δραςτθριοποιείται ςε  κζματα που  αφοροφν  ςυνζδρια, ςυναυλίεσ, όπερεσ, τυχερά 

παιχνίδια, εξόδουσ για φαγθτό και ποτό κακϊσ και ειδικά γεγονότα 

(καλλιτεχνικά,ακλθτικά φεςτιβάλ) και αγορζσ αναψυχισ. 

 

υνεδριακόσ τουριςµόσ: Ο ςυνεδριακόσ τουριςµόσ, θ πλζον δυναµικι εναλλακτικι 

µορφι τουριςµοφ, είναι θ ςυµµετοχι διαφόρων ατόµων ςε κάκε είδουσ 

ςυνεδρίου,  ςφςκεψθσ ι ςυνεδρίαςθσ µε επιςτθµονικό ι άλλο ενδιαφζρον µε 

ςκοπό τθν επικοινωνία,  τθν ανταλλαγι απόψεων και τθν ενθµζρωςθ.  

Θρθςκευτικόσ τουριςµόσ: Ο κρθςκευτικόσ τουριςµόσ είναι γνωςτόσ από πανάρχαια 

χρόνια (κυρίωσ για τουσ Ζλλθνεσ)  µε µετακινιςεισ που γινόταν για επίςκεψθ ςε 

ιεροφσ χϊρουσ ι για ςυμμετοχι ςε διάφορεσ κρθςκευτικζσ εκδθλϊςεισ.  Στθ 

ςθµερινι εποχι υπάρχει µεγάλθ ηιτθςθ τθσ µορφισ αυτισ απ’  τθ ςτιγµι που ςε 

κάκε κρθςκεία υπάρχουν ιεροί χϊροι και γίνονται ποικίλεσ κρθςκευτικζσ 

εκδθλϊςεισ. 

Κοινωνικόσ Σουριςμόσ: Ο κοινωνικόσ τουριςμόσ ςυγκεντρϊνει το ςφνολο των 

πρωτοβουλιϊν που κακιςτοφν προςβάςιμο τον τουριςμό ςτα άτομα με ιδιαίτερεσ 

δυςκολίεσ, ενϊ παράλλθλα προκφπτουν από αυτό κετικά αποτελζςματα κοινωνικισ 

και οικονομικισ φφςεωσ, επίςθσ για διαφόρουσ τομείσ, δραςτθριότθτεσ, ομάδεσ και 

πεδία. 

Σουριςμόσ Σρίτθσ Ηλικίασ: Οι τουρίςτεσ τθσ τρίτθσ θλικίασ αποτελοφν το 

ςυντθρθτικό τμιμα τθσ τουριςτικισ αγοράσ, είναι άτομα θλικίασ 55 και άνω, 

ενθμερωμζνοι και ζμπειροι και προτιμοφν να ταξιδεφουν ομαδικά ςε κοντινοφσ 

προοριςμοφσ με άνετα μεταφορικά μζςα. Συνικωσ ο τουριςμόσ τρίτθσ θλικίασ είναι 

ιπιασ μορφισ τουριςμόσ όπωσ ο αγροτουριςμόσ, ο οικοτουριςμόσ, ο πολιτιςτικόσ 

και κρθςκευτικόσ και λαμβάνει χϊρα ςε περιόδουσ μειωμζνθσ τουριςτικισ κίνθςθσ, 

δθλαδι το Φκινόπωρο, το Χειμϊνα και τθν Άνοιξθ. 

 

(http://schoolpress.sch.gr/tourismosveria/τουριςμος-θ-εννοια/ειδθ-και-μορφες-

τουριςμου/) 
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4.2.3 Ρροτάςεισ Τουριςτικισ Ανάπτυξθσ 

Οι περιοχζσ γφρω απο τθ λίμνθ Τριχωνίδασ ζχουν τθν προοπτικι να καλφψουν 

ςχεδόν όλο το εφροσ τουριςτικϊν δραςτθριοτιτων και μορφϊν, αυτό οφείλεται 

ςτθν ποικιλία του περιβάλλοντοσ, τθν Βυηαντινι κλθρονομιά, τθν ομορφιά τθσ 

περιοχισ και τθν μοναδικότθτα του αναγλφφου. 

Συνυπολογίηοντασ ότι ζχει προαναφερκει, θ περιοχι ενδφκνειται για τισ παρακάτω 

προτάςεισ: 

Θρθςκευτικό Σουριςμό. Θ περιοχι γφρω απο τθ λίμνθ παρουςιάηει πλθκϊρα απο 

εκκλθςίεσ και μοναςτιρια πολλά εκ των οποίων ζχουν ιςτορικι ςθμαςία. Θ 

οργάνωςθ μετακινιςεων με πουλμαν απο διάφορεσ περιοχζσ προσ τον τόπο κα 

οδθγοφςε ςτο να επωφελθκεί θ περιοχι με διάφορουσ τρόπουσ κακϊσ μια τζτοια 

δραςτθριότθτα κα λειτουργοφςε και ωσ διαφιμιςθ για τον τόπο. 

Ο κρθςκευτικόσ τουριςμόσ κα μποροφςε κάλλιςτα να ςυνδυαςτεί με τον τουριςμό 

τρίτθσ θλικίασ και τον κεραπευτικό τουριςμό. Θ πρόταςθ μασ εδϊ είναι θ 

εκμετάλλευςθ των ιαματικϊν πθγϊν που χαρακτθρίηουν τθν περιοχι, όπωσ για 

παράδειγμα οι πθγζσ τθσ Μυρτιάσ, όπου με τουσ κατάλλθλουσ ξενϊνεσ ςτο χόρο, κα 

μποροφςαν να φιλοξενθκοφν οι τουρίςτεσ. Το πλάνο κα μποροφςε να ολοκλθρωκεί, 

με τθν περιιγθςθ των τουριςτϊν, τθν ξενάγθςθ τουσ με πουλμαν ςτθν ευτφτερθ 

περιοχι για να απολαφςουν τθ φφςθ, να γνωρίςουν τον τόπο και να τον 

αγαπιςουν, ϊςτε να διαδόςουν τθν εμπειρία τουσ και να κζλουν να τον 

επιςκεφτοφν ξανά. 

 

Ξενϊνεσ ςτα ιαματικά λουτρά τθσ Μυρτιάσ. 
(πθγι: http://www.aitoloakarnanianet.gr/2014/03/25_15.html) 
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Πςον αφορά τον ακλθτικό τουριςμό, θ λίμνθ ενδφκνειται για Κανό Καγιάκ                   

(canoe kayak). Ιδθ ντόπιοι ζχουν δοκιμάςει τα νερά τθσ με τα κανό τουσ, ςίγουρα 

όμωσ μια οργάνωςθ τθσ δραςτθριότθτασ και θ προςζλκυςθ ακλθτϊν απο όλθ τθν 

Ελλάδα κα ζδινε ςτον τόπο ηωντάνια και φιμθ. Θ πρόταςθ μασ είναι θ διοργάνωςθ 

ακλθτικοφ φεςτιβάλ που να απευκφνεται ςε ακλθτζσ απο όλθ τθ χϊρα, το οποίο κα 

λειτουργιςει ευμενϊσ ςτο να αναδείξουμε και τισ υπόλοιπεσ ομορφιζσ του τόπου. 

Στο ίδιο φεςτιβάλ κα μποροφςαν να ςυμπεριλθφκοφν και άλλα ακλιματα-ςπορ 

όπωσ:  

Parapente (αλεξίπτωτο πλαγιάσ) 

Wakeboarding 

Λςτιοπλοΐα 

Κολφμβθςθ 

 

 

  

Wakeboard (εικόνα 47) 
(πθγι: http://www.hdwallpaperpc.com/show-

wallpaper/Wakeboard_Silhouette_Ocean_Sunset_57825.html) 
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Μια ακόμθ μορφι τουριςμοφ που κα μποροφςε να εφαρμοςτεί ςτθν περιοχι λόγω 
του αγροτικοφ κλάδου που τθν χαρακτθρίηει, είναι ο αγροτικόσ τουριςμόσ. Με τθν 
καταςκευι ξενϊνων-αγροκτθμάτων που κα μποροφν να φιλοξενιςουν τουρίςτεσ με 
ςκοπό να τουσ γίνει μια ξενάγθςθ ςτθν αγροτικι παραγωγι, να ςυμμετζχουν ςτισ 
αγροτικζσ εργαςίεσ, να πάρουν μακιματα παραδοςιακϊν χορϊν, να επιςκεφτοφν 
λαογραφικά μουςεία και να γνωρίςουν τθν παράδοςθ του τόπου, κα δθμιουργθκεί 
θ κατάλλθλθ αφορμι για κάποιον να επιςκεφτεί τθν περιοχι και να ςχθματίςει μια 
ευχάριςτθ εντφπωςθ για αυτι. 
 
 
 

 
Αμπελϊνασ ςτο Καινοφριο (εικόνα 48) 

(πθγι: http://www.cityvoice.gr/index.php/2012-03-15-20-18-40/19659-2014-03-15-
07-38-11) 
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