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Περίληψη 
Ο νοµός Αιτωλοακαρνανίας παρουσιάζει την ιδιαιτερότητα να είναι ο χώρος στον 

οποίο υπάρχουν πολλά και µεγάλα ποτάµια (Αχελώος, Μόρνος, Εύηνος), πολλές λίµνες 
µεταξύ των οποίων και η µεγαλύτερη στην Ελλάδα (Τριχωνίδα) και παρ’ όλα αυτά 
υπάρχουν περιοχές µε προβλήµατα ανεπάρκειας ύδατος ύδρευσης όλο το χρόνο ή 
ανεπάρκειας κατά την θερινή περίοδο. Για να γίνει σωστή διαχείριση του υδατικού 
δυναµικού του νοµού, απαραίτητη είναι η γνώση της χωροχρονικής κατανοµής των 
υδρευτικών και αρδευτικών αναγκών. Εφόσον τα στοιχεία αυτά συνδυαστούν µε τα 
στοιχεία που αφορούν το πληθυσµιακό δυναµικό, το γεωλογικό υπόβαθρο, κλπ, µε τη 
χρήση ενός συστήµατος γεωγραφικών πληροφοριών µπορούν να ληφθούν οι βέλτιστες 
αποφάσεις για την διαχείριση του υδατικού δυναµικού. Η εφαρµογή τους στο νοµό 
Αιτωλοακαρνανίας έδειξε ότι τα προβλήµατα προκύπτουν κυρίως από την κακή ή 
ανύπαρκτη διαχείριση των υδάτινων πόρων και δευτερευόντως στο γεωλογικό 
υπόβαθρο. 

Abstract 
In the Aitoloacarnania Prefecture there are many and large rivers (Aheloos, 

Mornos, Evinos) and many lakes, among them the Trihonis lake which is the 
largest lake in Greece. However, there are areas within the prefecture that are 
facing water supply or prefecture water dynamic problems. 

In order for the proper management of the prefecture’s water dynamic, the 
knowledge of the distribution of water supply and irrigation needs is necessary. 
The combination of these data with population density data, geological basement 
etc. and by using a GIS software, the best decisions can be taken for the 
management of water resources. 

The application of the above mentioned in the case of Aitoloacarnania showed 
that the problems caused are due to the bad or non-existing management of the 
water resources and secondarily to the geological basement. 

 
Λέξεις κλειδιά: Αιτωλοακαρνανία, Ελλάδα, ύδρευση, άρδευση, διαχείριση, 

Γ.Σ.Π., βάσεις δεδοµένων, γεωλογία. 
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1. Εισαγωγή 
Είναι γνωστό ότι το νερό αποτελεί φυσικό πόρο σε ανεπάρκεια. Τα τελευταία 

χρόνια ακούγεται πολύ συχνά ο όρος λειψυδρία, ο οποίος αναφέρεται στην αδυναµία 
κάλυψης των αναγκών σε νερό σε µία συγκεκριµένη χρονικά περίοδο. Ο όρος 
σχετίζεται όχι µόνο µε την αύξηση των αναγκών, λόγω της βελτίωσης των συνθηκών 
διαβίωσης, αλλά και µε τις κλιµατικές συνθήκες των τελευταίων ετών µε την 
επακόλουθη µείωση των ατµοσφαιρικών κατακρηµνισµάτων. 

Το νερό επίσης αποτελεί έναν από τους σηµαντικότερους παράγοντες που επιδρά 
τόσο στις συνθήκες διαβίωσης όσο και στην ανάπτυξη των κοινωνιών αφού η έλλειψή 
του οδηγεί στον θάνατο ανθρώπων, σε κινδύνους για την δηµόσια υγεία, σε 
καταστροφή των καλλιεργειών, κλπ. 

Εποµένως σηµαντικός παράγοντας δεν είναι µόνο η ποσότητα του νερού αλλά και 
η ποιότητά του. 

Γνωρίζοντας τις ανάγκες µιας περιοχής σε νερό και συνεκτιµώντας τις 
κοινωνικοοικονοµικές συνθήκες και την αναπτυξιακή προοπτική µεσο-µακροπρόθεσµα, 
θα µπορούν να προγραµµατίζονται συγκεκριµένες ενέργειες (µελέτες, έργα υποδοµής, 
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κλπ) λαµβάνοντας υπόψη το κόστος και την απόδοση των έργων σε συγκεκριµένο 
χρονικό διάστηµα. Έτσι δεν θα παρατηρείται το φαινόµενο να σχεδιάζονται και να 
υλοποιούνται έργα µε τεράστιο κόστος χωρίς να έχει αξιοποιηθεί το διαθέσιµο 
υδατικό δυναµικό µιας περιοχής. Η εφαρµογή των σκέψεων αυτών πραγµατοποιήθηκε 
στον νοµό Αιτωλοακαρνανίας. 

Για το σκοπό αυτό δηµιουργήθηκε βάση δεδοµένων όπου καταγράφηκαν στοιχεία 
που αφορούν τις ανάγκες του νοµού όπως κατανάλωση ύδατος ύδρευσης και άρδευσης, 
πηγές ύδατος ύδρευσης και άρδευσης, εκτάσεις καλλιεργειών, στοιχεία δικτύων 
ύδρευσης, πληθυσµιακά δεδοµένα, κλιµατικά δεδοµένα, κλπ. 

Η ενσωµάτωση των παραπάνω σ’ ένα ολοκληρωµένο σύστηµα λογισµικού, το οποίο 
περιλαµβάνει την βάση δεδοµένων και χαρτογραφικές πληροφορίες, µας δίνει την 
δυνατότητα για: 

• Άµεση εικόνα των αναγκών, 
• Ταχεία εκτίµηση της κατάστασης του υδατικού δυναµικού της περιοχής 

ποιοτικά και ποσοτικά, 
• Αξιολόγηση των συνεπειών των αποφάσεων που αφορούν πιθανά µελλοντικά 

σενάρια εξέλιξης της κατάστασης τόσο λόγω φυσικών µεταβολών όσο και λόγω 
ανθρωπογενών δράσεων, και 

• Βελτιστοποίηση της λήψης των κατάλληλων µέτρων για την ορθολογική 
διαχείριση της ποιότητας σε συνδυασµό µε την ποσότητα των υδάτων της 
περιοχής στα πλαίσια της αειφόρου ανάπτυξης των κοινωνικών και οικονοµικών 
µεγεθών καθώς και εκείνων του φυσικού περιβάλλοντος και των οικοσυστηµάτων 
της περιοχής. 

Πρέπει να σηµειωθεί ότι για τις ανάγκες της εργασίας ελήφθησαν σαν βάση οι 
δήµοι και οι κοινότητες του νοµού Αιτωλοακαρνανίας διότι πραγµατοποιήθηκε πριν 
από τον νόµο «Καποδίστρια». Για την εξαγωγή συµπερασµάτων και την οµαδοποίηση 
των προβληµάτων χρησιµοποιήθηκαν σαν ευρύτερο σύνολο οι τότε εδαφικές 
περιφέρειες, οι οποίες σε γενικές γραµµές µετεξελίχθηκαν στους καποδιστριακούς 
δήµους. 

 
2. Περιγραφή της µεθοδολογίας 
Όπως ήδη αναφέρθηκε ο θεµέλιος λίθος για τη δηµιουργία ενός ολοκληρωµένου 

συστήµατος διαχείρισης υδατικών πόρων είναι η γνώση αφενός των αναγκών και 
αφετέρου του υδατικού δυναµικού. Για τη συγκέντρωση στοιχείων σχετικά µε τις 
σηµερινές συνθήκες ύδρευσης καταρτίστηκε ερωτηµατολόγιο το οποίο διανεµήθηκε σε 
όλους τους δήµους και τις κοινότητες του νοµού Αιτωλοακαρνανίας προκειµένου να 
το απαντήσουν. Στόχος αυτής της ενέργειας ήταν να γνωρίσουµε τις ανάγκες όπως 
έχουν καταγραφεί σε τοπικό επίπεδο και στην συνέχεια να γίνουν οµαδοποιήσεις σε 
ευρύτερες οµάδες – περιφέρειες µε σκοπό την αντιµετώπιση των όποιων προβληµάτων 
συνολικά σε επίπεδο νοµού και όχι αποσπασµατικά σε τοπικό, γιατί τα προβλήµατα 
της ύδρευσης χρειάζονται συνολική αντιµετώπιση σε µεγαλύτερες ενότητες στη βάση 
των υδρολογικών – υδρογεωλογικών ενοτήτων. 

Οι πιο σηµαντικές πληροφορίες που ζητήθηκαν από τις τοπικές αρχές ήταν οι 
ακόλουθες: 

1. Πληθυσµιακά στοιχεία (µόνιµος πληθυσµός, πληθυσµός θέρους, τάσεις) 
2. Κατανάλωση ύδατος ( ποσότητα ύδατος ύδρευσης, επάρκεια, εκτίµηση µεγέθους 

ανεπάρκειας) 
3. Ποιότητα ύδατος και έλεγχοι ποιότητας 
4. Προέλευση ύδατος ύδρευσης (πηγές, γεωτρήσεις, πηγάδια, λίµνες, ποτάµια, 

στοιχεία παροχών, αντλήσεων, κλπ) 
5. ∆ίκτυο ύδρευσης 
6. Άρδευση ( αρδεύσιµες εκτάσεις, κατανάλωση, επάρκεια, προέλευση ύδατος 

άρδευσης) 
7. Βιοµηχανικές – τουριστικές εγκαταστάσεις 
Το σύνολο των πληροφοριών οργανώθηκε σε βάση δεδοµένων για περαιτέρω 

επεξεργασία. 
Από το σύνολο των 214 δήµων και κοινοτήτων του νοµού απάντησαν στο 

ερωτηµατολόγιο 143 που αντιστοιχεί σε ποσοστό 67% του συνόλου. Οι δήµοι και οι 
κοινότητες που απάντησαν αντιπροσωπεύουν πληθυσµό της τάξης των 168.496 
κατοίκων, σύµφωνα µε την απογραφή του έτους 1991, που αντιστοιχεί σε ποσοστό 74% 
του συνολικού πληθυσµού του νοµού. Από τις απαντήσεις προέκυψε ότι 73 από τους 
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δήµους και τις κοινότητες παρουσιάζουν πλήρη επάρκεια ύδατος ύδρευσης που 
αντιστοιχεί σε ποσοστό 51% επί των απαντήσεων και 34% επί του συνόλου του νοµού, 
57 από τους δήµους και τις κοινότητες παρουσιάζουν ανεπάρκεια κατά την θερινή 
περίοδο που αντιστοιχεί σε ποσοστό 49% των απαντήσεων και 27% του συνόλου, 13 
από τους δήµους και τις κοινότητες παρουσιάζουν ανεπάρκεια σε όλο το έτος που 
αντιστοιχεί σε ποσοστό 9% των απαντήσεων και 6% του συνόλου, ενώ δεν γνωρίζουµε 
τι συµβαίνει στο υπόλοιπο 33% του συνόλου το οποίο δεν απάντησε. Πρέπει να 
σηµειωθεί ότι το ποσοστό του 67% που απάντησαν στο ερωτηµατολόγιο είναι πολύ 
ικανοποιητικό για τέτοιου είδους έρευνες δεδοµένου ότι η εµπειρία έχει δείξει 
ότι απαντάει το 35-40%. 

Ακολούθως έγινε επεξεργασία: 
α) πληθυσµιακών δεδοµένων της Ε.Σ.Υ.Ε. σε βάθος χρόνου 50 ετών και 

κατασκευάστηκαν διαγράµµατα τάσης της εξέλιξης του πληθυσµού για τα επόµενα 30 
χρόνια τόσο σε τοπικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο περιφερειών. 

β) κλιµατικών δεδοµένων 
γ) γεωλογικών στοιχείων 
Εκτός από την βάση δεδοµένων αναγκαία προϋπόθεση για την παραγωγή θεµατικών 

χαρτών είναι η ύπαρξη ψηφιοποιηµένων χωρικών (spatial) δεδοµένων όπως ισοϋψείς, 
ακτογραµµή, υδρογραφικό δίκτυο, τοπωνύµια, γεωλογικά όρια, κλπ. 

Για τις ανάγκες της εργασίας ψηφιοποιήθηκαν γεωγραφικά δεδοµένα από τον 
χάρτη του Νοµού Αιτωλοακαρνανίας κλίµακας 1:250.000 της Εθνικής Στατιστικής 
Υπηρεσίας της Ελλάδας (Ε.Σ.Υ.Ε.) επειδή απεικονίζονταν τα διοικητικά όρια των 
δήµων και κοινοτήτων του νοµού. Για την ψηφιοποίηση των γεωλογικών δεδοµένων σ’ 
αυτή την φάση της εργασίας επιλέχθηκε ο γεωλογικός χάρτης της Ελλάδας κλίµακας 
1:500.000 του Ινστιτούτου Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (Ι.Γ.Μ.Ε.) 
(Μπορνόβας & Ροντογιάννη – Τσιαµπάου 1983). 

 
 

 
Εικ. 1  Η δοµή οργάνωσης της βάσης δεδοµένων .
Fig. 1. The relationship structure of the database. 

 
Η ψηφιοποίηση των γεωγραφικών δεδοµένων συνδυάστηκε και µε την τοποθέτηση 

της απαραίτητης πληροφορίας στην βάση δεδοµένων, η οποία χρησιµοποιήθηκε για την 
σύνδεση της χωρικής πληροφορίας µε την περιγραφική. Στην Εικ. 1 απεικονίζεται η 
δοµή σχεσιακής οργάνωσης της βάσης δεδοµένων. Σαν βασική µονάδα θεωρήθηκε ο κάθε 
δήµος ή κοινότητα, ο οποίος απέκτησε έναν κωδικό αριθµό που στη συνέχεια 
χρησιµοποιήθηκε τόσο για την σύνδεση µε την χωρική πληροφορία όσο και για την 
επεξεργασία της περιγραφικής. 
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Εικ. 2. Οι γεωτεκτονικές ενότητες που δοµούν τον νοµό Αιτωλοακαρνανίας 
(τροποποιηµένο από Μπορνόβας & Ροντογιάννη–Τσιαµπάου 1983). 
Fig. 2. Map showing the geotectonic units occurring in Aitoloacarnania 
Prefecture (Modified from Bornovas & Rodoyanni-Tsiabaou 1983). 

 
Σαν πλατφόρµα εργασίας χρησιµοποιήθηκαν τα εργαλεία του συστήµατος 

γεωγραφικών πληροφοριών MGE 7.01 της εταιρείας INTERGRAPH το οποίο χρησιµοποιεί 
για σχεδιαστική (CAD) πλατφόρµα το MICROSTATION της εταιρείας BENTLEY. Για την 
βάση δεδοµένων χρησιµοποιήθηκε η ACCESS της MICROSOFT. 

Από την επεξεργασία των δεδοµένων της βάσης και των γεωγραφικών πληροφοριών 
εδάφους παρήχθησαν διάφοροι θεµατικοί χάρτες. Οι πιο σηµαντικοί από αυτούς 
είναι: Επάρκειας ύδατος ύδρευσης (Εικ. 2), Ποιότητας ύδατος ύδρευσης, Κατανοµής 
πληθυσµού για τα τελευταία 50 έτη, Γεωλογικός, Γεωτεκτονικών ενοτήτων (Εικ. 
3),κλπ. 

 
3.Γεωλογία 
Στον νοµό Αιτωλοακαρνανίας απαντούν αλπικές ενότητες και µεταλπικοί 

σχηµατισµοί (Εικ. 2). Από τις αλπικές γεωτεκτονικές ενότητες των ελληνίδων 
εµφανίζονται η ενότητα της Πίνδου, η ενότητα του Γαβρόβου και η Ιόνιος ενότητα 
(BP Co Ltd 1971). 

Ενότητα Πίνδου Η ενότητα Πίνδου απαντάται γεωγραφικά στο Ανατολικό τµήµα του 
νοµού και αποτελείται από πελαγικά ιζήµατα. Το δυτικό όριο της εµφάνισης είναι 
γενικά η νοητή γραµµή Ναύπακτος - το ανατολικό τµήµα της Τριχωνίδας και τα 
ανατολικά περιθώρια της λίµνης των Κρεµαστών. Τα είδη των πετρωµάτων 
διακρίνονται σε ανθρακικά (κυρίως λεπτοπλακώδεις ασβεστόλιθους), πυριτικά 
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(ραδιολαρίτες) και κλαστικά (πηλίτες, ψαµµίτες, κλπ). Τα πετρώµατα αυτά είναι 
έντο µ επιωµένα. να πτυχω ένα και λ

Ενότητα Γαβρόβου Η ενότητα Γαβρόβου εµφανίζεται γεωγραφικά δυτικά της 
ενότητας Πίνδου και καταλαµβάνει το κεντρικό κοµµάτι του Νοµού. Αποτελείται 
κυρίως από φλύσχη αλλά υπάρχουν και παρεµβολές νηριτικών ασβεστόλιθων τόσο προς 
το βορρά όσο και προς το νότο. Η κύρια εµφάνιση του φλύσχη παρατηρείται στο 
σύγκλινο µεταξύ της Κλόκοβας και της Βαράσοβας και την προς βορά προέκτασή του. 

Ιόνιος Ενότητα Η Ιόνιος ενότητα καταλαµβάνει το δυτικό τµήµα του νοµού. Το 
όριό της είναι γενικά η νοητή γραµµή µεταξύ του Αγρινίου και των υψωµάτων της 
Βαράσοβας. Τα είδη των πετρωµάτων διακρίνονται σε ανθρακικά (νηριτικοί 
ασβεστόλιθοι, πελαγικοί ασβεστόλιθοι µε κονδύλους πυριτιόλιθων και δολοµίτες), 
εβαπορίτες και φλύσχη. Η µεγαλύτερη εµφάνιση των εβαποριτών παρατηρείται κατά 
µήκος µιας ζώνης από την κοιλάδα του Κάτω Αχελώου µέχρι τον Αµβρακικό κόλπο. 

Μεταλπικοί Σχηµατισµοί Οι µεταλπικοί σχηµατισµοί έχουν αποτεθεί ασύµφωνα 
πάνω στο καλά διαµορφωµένο παλαιοανάγλυφο των αλπικής ηλικίας πετρωµάτων. 
Αποτελούνται από λιµναίες, θαλάσσιες και χερσαίες φάσεις. Η λιµναία φάση 
αντιπροσωπεύεται από µάργες, λιγνίτες και ασβεστόλιθους δυτικά και βόρεια της 
λιµνοθάλασσας του Αιτωλικού. Προσχώσεις του Πλειστοκαίνου κροκάλες αναβαθµίδων 
και στρώµατα αιγιαλών απαντώνται στα χαµηλότερα τµήµατα του Νοµού. 

 

Εικ. 3. Χάρτης επάρκειας ύδατος ύδρευσης του νοµού Αιτωλοακαρνανίας. 
Fig. 3. Water supply adequacy map of Aitoloacarnania. 
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4. Κλιµατολογικά δεδοµένα 
Στον Πίνακα 1 παρουσιάζεται ο µέσος όρος του ετήσιου ύψους υετού για µεγάλα 

χρονικά διαστήµατα από το 1931 έως το 1995, από διάφορους σταθµούς που 
βρίσκονται εντός αλλά και εκτός των ορίων του νοµού. 

 
Πίνακας 1. Ύψος υετού (Table 1: Rainfall data) 

Σταθµός Χρονική διάρκεια Μέσος όρος ετήσιου 
ύψους υετού (σε mm) 

Αγρίνιο (ΕΜΥ) 1931-1995 (ελλιπής χρονοσειρά) 915,9 
Ανάληψη (ΥΠΕΧΩ∆Ε) 1963-1986 1275,8 
Πλάτανος (ΥΠ∆Ε) 1952-1993 1504,8 
Αράχωβα (∆ΕΗ) 1962-1993 1809,9 
Γραµµένη Οξυά (∆ΕΗ) 1962-1993 1226,9 
Γρηγόριο (ΥΠ∆Ε) 1962-1993 1793,5 
∆ρυµώνα (∆ΕΗ) 1971-1993 1293,9 
Τρίκορφο (ΥΠ∆Ε) 1962-1993 1122,8 
∆αφνού (ΥΠ∆Ε) 1963-1993 1353,8 
Πενταγιοί (ΥΠ∆Ε) 1963-1993 1378,5 
Λιδωρίκι (ΕΜΥ) 1962-1993 980,9 
Ναύπακτος (ΥΠ∆Ε) 1962-1993 828,6 

 
Οι σταθµοί που βρίσκονται σε χαµηλά υψόµετρα (πεδινές περιοχές - Αγρίνιο, 

Ναύπακτος) παρουσιάζουν το χαµηλότερο µέσο όρο ύψους υετού ανά έτος, αντίθετα οι 
σταθµοί που βρίσκονται σε υψόµετρα µεγαλύτερα των 500 µέτρων (ορεινές περιοχές) 
παρουσιάζουν µέσο ετήσιο ύψος υετού που φτάνει τα 1800 mm. 

Ο µέσος όρος από τους σταθµούς του Πίνακα 1 είναι 1290,4 mm/έτος. Από το 
ύψος υετού γίνεται σαφές ότι υπάρχουν σηµαντικές βροχοπτώσεις, οι οποίες µας 
δίνουν έναν ετήσιο όγκο νερού της τάξης των 6.917 Km3 που πέφτει στον νοµό, το 
εµβαδόν του οποίου είναι 5.362 Km2. Το ύψος του ύδατος ύδρευσης που 
καταναλώνεται στο νοµό ανά έτος, όπως δηλώθηκε στα ερωτηµατολόγια, είναι της 
τάξης των 19 Km3 ενώ δηλώθηκε ότι απαιτείται ένα ποσό της τάξης των 2,5 Km3 

επιπλέον. Επειδή δεν υπήρχαν οι απαντήσεις από το σύνολο του νοµού υπολογίστηκαν 
οι ανάγκες ύδατος ύδρευσης µε δύο τρόπους: α) µε τα 520 λίτρα ηµερησίως, που 
είναι η ποσότητα που έχει υπολογιστεί ότι καταναλώνει ο µέσος κάτοικος της 
Αθήνας (ΥΠΕΧΩ∆Ε 1990), από τα οποία προκύπτει ότι οι ανάγκες σε νερό του νοµού 
είναι της τάξης των 43,5 Km3 που είναι σαφώς µεγαλύτερη ποσότητα από τις 
πραγµατικές ανάγκες, και β) µε τα 4 λίτρα ηµερησίως καθαρού νερού, που είναι η 
ελάχιστη αποδεκτή ποσότητα για έναν άνθρωπο σύµφωνα µε την Agenda 21 (1992), από 
τα οποία προκύπτουν 3,5 Km3. 

 
5. Πληθυσµιακά δεδοµένα 
Στον Πίνακα 2 παρουσιάζονται πληθυσµιακά δεδοµένα της χρονικής περιόδου 1951 

– 1991 ανά επαρχία καθώς και η σχέση του πληθυσµού του νοµού µε τον πληθυσµό 
όλης της χώρας (ΕΣΥΕ 1955, 1962, 1972, 1982,1994). 

Από τον Πίνακα 2 δεν παρατηρείται αξιόλογη µεταβολή στον πληθυσµό του νοµού. 
Όπως φαίνεται στην Εικ. 4 η τάση συµµετοχής του πληθυσµό του νοµού σε σχέση µε 
τον πληθυσµό της χώρας είναι αρνητική. Ουσιαστική αύξηση παρατηρείται µόνο στην 
επαρχία Τριχωνίδας (Εικ. 5) η οποία οφείλεται στην µεγάλη συγκέντρωση πληθυσµού 
στις µεγάλες πόλεις (Αγρίνιο). Σηµαντική µείωση παρατηρείται στις κοινότητες του 
νοµού Ναυπακτίας. Ο πληθυσµός αυτός όµως δεν µετακινείται στους δήµους της 
περιοχής (Ναύπακτος, Αντίρριο) αλλά προς άλλα αστικά κέντρα, όπως φαίνεται από 
τον πίνακα. 

 
6. Συµπεράσµατα - Συζήτηση 
Ο νοµός Αιτωλοακαρνανίας παρουσιάζει την ιδιαιτερότητα να είναι ο χώρος από 

τον οποίο υδρεύεται ο νοµός Αττικής (Μόρνος, Εύηνος), εκβάλλουν µεγάλα ποτάµια 
(Αχελώος, Μόρνος, Εύηνος), υπάρχουν πολλές λίµνες και η µεγαλύτερη της Ελλάδας 
(Τριχωνίδα), παρ’ όλα αυτά υπάρχουν περιοχές µε προβλήµατα πλήρους ανεπάρκειας 
ύδατος ή µερικής ανεπάρκειας κατά την θερινή περίοδο. 

Από όσα αναφέρθηκαν παραπάνω θα µπορούσαν να γίνουν οι ακόλουθες 
παρατηρήσεις: 
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Πίνακας 2. Στατιστικά Νοµού Αιτωλοακαρνανίας 
Table 2: Statistical population data of Aitoloacarnania Prefecture 

Έτη 1951 1961 1971 1981 1991 

Σύνολο Νοµού 220.138 237.738 228.989 219.764 228.180 

Συνολικός 
Πληθυσµός Ελλάδας 7.632.801 8.388.553 8.768.641 9.740.417 10.259.900
Ποσοστό (%) επί 
του συνολικού 
πληθυσµού 2,9% 2,8% 2,6% 2,3% 2,2% 

ΕΠΑΡΧΙΑ ΒΑΛΤΟΥ 28.757 33.642 31.360 29.619 28.938 
∆ήµοι 4.960 5.841 5.114 5.034 5.116 
Κοινότητες 23.797 27.801 26.246 24.585 23.822 

ΕΠΑΡΧΙΑ ΒΟΝΙΤΣΗΣ 
ΚΑΙ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ 45.039 48.270 45.180 41.937 41.342 
∆ήµοι 9.265 9.945 9.682 9.735 9.805 
Κοινότητες 35.774 38.325 35.498 32.202 31.537 
ΕΠΑΡΧΙΑ 
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 51.435 53.271 50.411 46.010 46.990 
∆ήµοι 18.942 18.354 18.172 16.640 17.484 
Κοινότητες 32.493 34.917 32.239 29.370 29.506 

ΕΠΑΡΧΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ 30.179 28.250 22.931 23.004 25.984 
∆ήµοι 14.530 14.805 14.073 14.487 16.824 
Κοινότητες 15.649 13.445 8.858 8.517 9.160 

ΕΠΑΡΧΙΑ ΤΡΙΧΩΝΙ∆ΟΣ 64.728 74.305 79.107 79.194 84.926 
∆ήµοι 33.180 40.608 49.958 53.222 58.906 
Κοινότητες 31.548 33.697 29.149 25.972 26.020 
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Εικ. 4. Η εξέλιξη του πληθυσµού του 
νοµού Αιτωλοακαρνανίας και η σχέση του 
µε τον πληθυσµό της Ελλάδας για την 
χρονική περίοδο 1951-1991. 
Fig. 4. The evolution of 
Aitoloacarnania Prefecture population 
in relation to the population of Greece 
during the years 1951 – 1991. 

Εικ. 5. Η εξέλιξη του πληθυσµού των
επαρχιών του νοµού Αιτωλοακαρνανίας για
την χρονική περίοδο 1951-1991. 
Fig. 5. The population evolution of 
Aitoloacarnania Prefecture during the 
years 1951 –1991. 

 
• Από το σύνολο των 214 δήµων και κοινοτήτων του νοµού απάντησαν οι 143 που 

αντιστοιχεί σε ποσοστό 67% του συνόλου. 
• Το ποσοστό των δήµων και κοινοτήτων που παρουσιάζουν πλήρη επάρκεια σε όλο 

το έτος αντιστοιχεί σε ποσοστό 51% αυτών που απάντησαν. Ανεπάρκεια κατά 
την θερινή περίοδο αντιµετωπίζει το 40% αυτών που απάντησαν ενώ πλήρη 
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ανεπάρκεια αντιµετωπίζει το 9%. Είναι πολύ πιθανό οι δήµοι και οι 
κοινότητες που δεν απάντησαν να µην αντιµετωπίζουν προβλήµατα επάρκειας 
ύδρευσης. 

• Σε περιοχές µε υψηλές βροχοπτώσεις και µείωση του πληθυσµού (π.χ. δήµος 
Αποδοτίας µε έδρα την Άνω Χώρα της ορεινής Ναυπακτίας) παρουσιάζονται 
προβλήµατα ανεπάρκειας κατά την θερινή περίοδο. Το πρόβληµα φαίνεται να 
είναι διαχειριστικό καθώς στην ευρύτερη περιοχή εµφανίζονται πολλές 
µικροπηγές. Η περιοχή δοµείται κυρίως από τον φλύσχη της Πίνδου ενώ 
αποτελεί το ανώτερο τµήµα της υδρογραφικής λεκάνης του Εύηνου ποταµού. 

• Σε περιοχές που βρίσκονται σε µικρά υψόµετρα, έχουν χαµηλές, σε σχέση µε 
το σύνολο του νοµού, βροχοπτώσεις και πλήρη επάρκεια αν και βρίσκονται σε 
δυσµενέστερο γεωλογικό περιβάλλον. 

• Σε περιοχές µε χαµηλό υψόµετρο, χαµηλές βροχοπτώσεις και ανεπάρκεια ύδατος 
ύδρευσης όλο το χρόνο. Τα προβλήµατα αυτά σχετίζονται κυρίως µε τη 
γεωλογία (Ιόνιος ενότητα – εβαπορίτες). 

• Οι περισσότερες περιοχές που παρουσιάζουν πλήρη επάρκεια βρίσκονται σε 
χαµηλές περιοχές και δοµούνται από τις αποθέσεις του ενιαίου φλύσχη 
Ηπείρου - Ακαρνανίας 

Από το σύνολο των παρατηρήσεων προκύπτει ότι τα προβλήµατα οφείλονται κυρίως 
στην έλλειψη συνολικής αντιµετώπισης του προβλήµατος αφού οι όποιες παρεµβάσεις 
είναι αποσπασµατικές, τοπικού χαρακτήρα και χωρίς εκτίµηση των µελλοντικών 
αναγκών και συνθηκών. Οι όποιες παρεµβάσεις γίνουν θα πρέπει να είναι στη βάση 
της ορθολογικής κατανάλωσης νερού, η οποία θα βασίζεται στην µακροπρόθεσµη 
προστασία των υδατικών αποθεµάτων κατάλληλης ποιότητας και ποσότητας προκειµένου 
να επιτευχθεί η αειφορική χρήση αυτών των αποθεµάτων. 
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