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Λιμνοθάλασσα Μεσολογγίου
Αξιοποίηση με σεβασμό στο περιβάλλον

Η λιμνοθάλασσα υπήρξε φυσικό οχυρό,
αφού τα βαλτώδη εδάφη και τα έλη της δεν
επέτρεπαν την εύκολη πρόσβαση. Το Με-
σολόγγι μέχρι το 1700 βρισκόταν υπό βε-
νετική κατοχή, ενώ η ιστορική μνήμη το
ταύτισε με τον απελευθερωτικό αγώνα
κατά των Τούρκων και συνδέθηκε στενά με
μια από τις ενδοξότερες σελίδες της ιστορία
μας, την ηρωική «Έξοδο των Πολιορκημέ-
νων».
Η λιμνοθάλασσα του Μεσολογγίου έχει χα-
ρακτηρισθεί Περιβαλλοντικό Πάρκο και
προστατεύεται από τη συνθήκη RAMSAR.
Πολύ γνωστά προϊόντα της λιμνοθάλασσας
είναι το αυγοτάραχο και το αλάτι της.
Η συνέντευξη με το δήμαρχο Με-
σολογγίου κ. Παν. Κατσούλη
Για να εμπλουτίσουμε το άρθρό μας και να
το κάνουμε πιο έγκυρο, σκεφτήκαμε ότι θα
ήταν καλύτερο να απευθυνθούμε στον ίδιο
τον Δήμαρχο της Ιερής Πόλης Μεσολογγίου
και να του ζητήσουμε να μας απαντήσει σε
κάποιες ερωτήσεις μας. Επικοινωνήσαμε
μαζί του και δέχτηκε πρόθυμα να ικανοποι-
ήσει το αίτημά μας. Είχαμε την τύχη να τον
συναντήσουμε εδώ στη Αθήνα, που είχε
ανέβει για μια εκδήλωση.
Το ραντεβού μας έγινε στη Στοά του Βι-
βλίου, που θα γινόταν η εκδήλωση το Σάβ-
βατο 23 Νοεμβρίου και ακολούθησε η
παρακάτω αποκλειστική συνέντευξη.
Γεια σας κ. Δήμαρχε της Ιερής Πόλης
του Μεσολογγίου. Στο σχολείο μας εκ-
δίδουμε μια μαθητική εφημερίδα κι
εγώ με το φίλο μου έχουμε ασχοληθεί
με τη λιμνοθάλασσά σας. Θα θέλατε να
μας πείτε ποια προϊόντα παράγει η
λίμνη;
Τα προϊόντα της λιμνοθάλασσας είναι κατ’
αρχάς τα ψάρια και μάλιστα ψάρια που δεν
βρίσκονται εύκολα, όπως είναι το χέλι,
όπως είναι η δικιά μας η τσιπούρα που λέ-
γεται λίγδα, όπως είναι ο κέφαλος και το λα-
βράκι και φυσικά προϊόντα της
λιμνοθάλασσας που είναι τόσο το αυγοτά-
ραχο το οποίο είναι μοναδικό σε .όλη τη
χώρα και σε όλο τον κόσμο και φυσικά το
αλάτι. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι από αυτή
τη λιμνοθάλασσα παράγεται το 70% του
αλατιού όλης της χώρας μας.
Τι άλλο προσφέρει η λιμνοθάλασσα
στην ανάπτυξη του τόπου;
Η λιμνοθάλασσα μπορεί να προσφέρει
εκτός από την παραγωγή των προϊόντων
που ανέφερα προηγουμένως πάρα πολύ
σημαντικά πράγματα. Ένα κομμάτι της μπο-
ρεί να χρησιμοποιηθεί και τώρα παίρνουμε
τις εγκρίσεις που απαιτούνται για ιαματικό
τουρισμό. Για να κάνουν με τον πηλό που είναι
ιαματικός λασπόλουτρα οι άνθρωποι οι οποίοι
έχουν προβλήματα υγεία και να γιατρεύονται.
Επίσης γίνονται αγώνες Κανόε Καγιάκ. Επιπλέον
αναπτύσσεται η παρατήρηση των πουλιών. Ένα
ακόμα στοιχείο είναι ο εναλλακτικός τουρισμός,
γιατί μέσα στη λίμνη υπάρχουν οι ξύλινες κατοι-
κίες, οι πελάδες που λέμε εμείς. Αυτά είναι ξύλινα
σπιτάκια των ψαράδων που μπορούν να χρησι-
μοποιηθούν για να μένουν εκεί και τουρίστες,
αλλά και επισκέπτες.
Ποιος πιστεύετε ότι είναι ο καλύτερος
τρόπος για την αξιοποίησή της;
Η αξιοποίηση της λιμνοθάλασσας πρέπει να
γίνει με σεβασμό στο περιβάλλον, με φυ-
σικό τρόπο, χωρίς να το παραβιάσουμε,
αλλά ταυτόχρονα να αναπτύξουμε όσος το
δυνατόν περισσότερο την παραγωγή.
Ο εναλλακτικός τουρισμός, ο ιαματικός του-
ρισμός σεβασμό του περιβάλλοντος και η
ιχθυοκαλλιέργεια είναι τα τρία στοιχεία ανά-
πτυξης της λιμνοθάλασσας.
Ποιο είναι το βασικό της πρόβλημα;
Το βασικό της πρόβλημα είναι ότι αυτή η

ανάπτυξη δεν έχει ξεκινήσει ακόμα γιατί
τόσο η διαχείριση δεν είναι στο Δήμο, είναι
σε διάφορους κρατικούς φορείς, όσο και το
γεγονός ότι το Μεσολόγγι με την τόση ιστο-
ρία, πολιτισμό και φυσικό περιβάλλον δεν
έχει μπει ακόμα στον τουριστικό χάρτη, για
να αναπτυχθούν αυτές οι υποδομές. Είναι
ζήτημα θα έλεγα ορισμένων μηνών να ξεκι-
νήσει αυτή η αναπτυξιακή διαδικασία.
Τι ενέργειες γίνονται, κ. Δήμαρχε, από
τον Δήμο για να διατηρηθεί η λιμνοθά-
λασσα καθαρή;
Η λιμνοθάλασσα κρατιέται καθαρή γιατί δεν
πέφτουν μέσα λύματα. Ο Δήμος Μεσολογ-
γίου δεν έχει βιομηχανίες. Επίσης λειτουργεί
ο βιολογικός καθαρισμός, ώστε τα βοθρο-
λύματα να μην πέφτουν μέσα στη θά-
λασσα. Από κει και πέρα πρέπει, μαζί με
τους κατοίκους, και το κάνουμε μερικές

φορές και πρέπει να γίνει πιο συχνά σε εθε-
λοντική βάση και με τους ψαράδες, να κα-
θαρίζουμε πιο συχνά τη λιμνοθάλασσα
Όπως μας είπατε και πριν τα νερά της
είναι ιαματικά. Τι σκοπεύετε να κάνετε
γι’ αυτό; Συμφωνείτε να αξιοποιηθεί
προς αυτή την κατεύθυνση;
Φυσικά και συμφωνούμε. Έχουμε καταθέ-
σει στον οργανισμό τουρισμού όλο το σχέ-
διο για να πάρουμε την πιστοποίηση των
ιαματικών λασπόλουτρων και μετά από
αυτό το σχέδιο, που περιμένουμε την έγ-
κρισή του τις προσεχείς ημέρες, θα μπορέ-
σουν να γίνουν και κάποιες τουριστικές
μονάδες που να είναι αρμονικά δεμένες με
το περιβάλλον, ώστε να μπορέσει να προ-
χωρήσει και ο ιαματικός τουρισμός.
Συμφωνείτε με τη διατήρηση των πα-
ραδοσιακών οικισμών (πελάδες) στη
λιμνοθάλασσα;
Είναι αναγκαίες οι πελάδες στη λιμνοθά-
λασσα. Είναι στοιχείο του φυσικού και πε-
ριβαλλοντικού πλούτου, αλλά πρέπει να
γίνονται με σεβασμό. Πρέπει να μην φτιά-
χνονται αυθαίρετες κατασκευές. Πρέπει να

μην φτιάχνονται κατασκευές που προσβάλ-
λουν το περιβάλλον, προσβάλλουν την αι-
σθητική και προσβάλλουν την ιστορία της
περιοχής. Δυστυχώς υπάρχουν και τέτοιες
κατασκευές και καλό είναι να γκρεμιστούν.
Πιστεύετε ότι τα οκτώ ιστορικά νησά-
κια της λιμνοθάλασσας θα μπορούσαν
να λειτουργήσουν ως ζωντανά μου-
σεία για την επανάσταση του 1821;
Μην ξεχνάμε ότι ένα από αυτά τα οχτώ
νησιά τα οποία αναφέρατε είναι το νησί της
Κλείσοβας, όπου προηγήθηκε της εξόδου
μια αιματηρή μάχη στην οποία σκοτώθηκαν
δυόμισι χιλιάδες Οθωμανοί. Ήταν τότε που
είπαν ότι «το νερό βάφτηκε κόκκινο». Και
η Κλείσοβα και ο Προκοπάνιστος και το Βα-
σιλάδι, και στο Βασιλάδι έχουν γίνει ιστορι-
κές μάχες και αποτέλεσε και το πρώτο
λιμάνι του Μεσολογγίου και ο Ντολμάς στο

οποίο έγινε μια σημαν-
τική μάχη πριν προηγη-
θεί η επέμβαση και η
άλωση του Αιτωλικού.
Όλα αυτά είναι στοιχεία
που μπορούν να ανα-
πτυχθούν και πολιτι-
στικά, αλλά μπορούν να
αναπτυχθούν και στο
πλαίσιο του εναλλακτι-
κού τουρισμού, δηλαδή
να γίνονται εκδρομές,
περιηγήσεις κλπ. Να το-
νίσω στο σημείο αυτό
ότι υπάρχει και Περι-
βαλλοντικό Κέντρο στο
Μεσολόγγι, το μοναδικό
όλου του νομού, όπου
οι μαθητές ξεναγούνται
και γνωρίζουν το περι-
βάλλον, τη φύση και
την ιστορία της περιο-

χής, αλλά και των νησιών.
Πιστεύετε ότι η λιμνοθάλασσα θα μπο-
ρούσε να χρησιμοποιηθεί και ως αθλη-
τικός χώρος;
Μα ήδη χρησιμοποιείται ως αθλητικός
χώρος μέσω του ναυτικού ομίλου και σε
συνεργασία με τον Δήμο διεξάγεται κάθε
χρόνο το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα παίδων
και νέων Κανόε Καγιάκ. Φυσικά μπορούν να
αναπτυχθούν και άλλες δραστηριότητες
πέρα από το Κανόε Καγιάκ. Μάλιστα ένα
κομμάτι της λιμνοθάλασσας, που είναι ο δί-
αυλος και βγαίνει προς το Αιτωλικό, επειδή
είναι πολύ καλές οι συνθήκες, γίνεται  προ-
πονητικό κέντρο για το Κανόε Καγιάκ και
έχει χρησιμοποιηθεί και από διεθνείς αντι-
προσωπίες άλλων χωρών, όπως από τη
Σερβία, την Πολωνία, τη Λετονία αλλά και
από άλλες χώρες.
Σας ευχαριστούμε πολύ κ. Δήμαρχε
Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ παιδιά και σας
εύχομαι πάντα επιτυχίες.
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