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Είναι πρωτεύουσα του Νομού
Αιτωλοακαρνανίας. 

Βρίσκεται στο Νότιο τμήμα
του νομού, σε απόσταση
περίπου 35 χιλιομέτρων από
το Αγρίνιο και 37 χιλιομέτρων
από το Αντίρριο. 

Αποτελεί ιστορικό Δήμο
καθώς στην πόλη έλαβαν
χώρα μερικές απ' τις πιο
δραματικές στιγμές της
Ελληνικής Επανάστασης του
1821: 

οι δύο Πολιορκίες και η
Έξοδος του Μεσολογγίου.

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%BF%CE%BC%CF%8C%CF%82_%CE%91%CE%B9%CF%84%CF%89%CE%BB%CE%BF%CE%B1%CE%BA%CE%B1%CF%81%CE%BD%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%BF%CE%BC%CF%8C%CF%82_%CE%91%CE%B9%CF%84%CF%89%CE%BB%CE%BF%CE%B1%CE%BA%CE%B1%CF%81%CE%BD%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%BF%CE%BC%CF%8C%CF%82_%CE%91%CE%B9%CF%84%CF%89%CE%BB%CE%BF%CE%B1%CE%BA%CE%B1%CF%81%CE%BD%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BD%CF%84%CE%AF%CF%81%CF%81%CE%B9%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%95%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7_%CF%84%CE%BF%CF%85_1821
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%95%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7_%CF%84%CE%BF%CF%85_1821
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%95%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7_%CF%84%CE%BF%CF%85_1821


Σύμφωνα με την απογραφή του 2001,  το Μεσολόγγι
μαζί με τις πρώην γειτονικές κοινότητες που
ενσωματώθηκαν στον σημερινό καποδιστριακό δήμο
φτάνουν τους 18.121 κατοίκους.

Το Μεσολόγγι βρίσκεται μεταξύ των ποταμών
Αχελώου και Ευήνου.

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%87%CE%B5%CE%BB%CF%8E%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%8D%CE%B7%CE%BD%CE%BF%CF%82


Η λιμνοθάλασσα με τις
γραφικές «πελάδες» της τα
μικρά ξύλινα σπιτάκια πάνω
σε πασσάλους,  μέσα στο
νερό προστατεύεται από την
γνωστή συνθήκη RAMSAR
και αποτελεί περιβαλλοντικό
πάρκο και οικοσύστημα.

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%85%CE%BD%CE%B8%CE%AE%CE%BA%CE%B7_%CE%A1%CE%B1%CE%BC%CF%83%CE%AC%CF%81
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1


Το όνομα «Μεσολόγγι»
πρωτοαναφέρθηκε από έναν
Βενετό, ο οποίος περιέγραφε την
μάχη του Λεπάντο κοντά στη
Ναύπακτο. 

Το όνομα Μεσολόγγι προέρχεται
από την ένωση των δύο
ιταλικών λέξεων, 
ΜΕΖΖΟ/MESSO και LAGHI, το
οποίο σημαίνει «ένα μέρος εν
μέσω λιμνών» ή «ένα μέρος που
περιλαμβάνεται από λίμνες». 

Οι κάτοικοί του ήταν κυρίως
ψαράδες.

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%B1%CF%8D%CF%80%CE%B1%CE%BA%CF%84%CE%BF%CF%82


Στα βορειοδυτικά του
Μεσολογγίου υπάρχουν τα
ερείπια της Πλευρώνας
(«Ασφακοβούνι»), μίας πόλης
η οποία αναφέρεται στα έργα
του Ομήρου. 

Η νέα πόλη, η οποία χτίστηκε
στα ερείπια της παλιάς, ήταν
μία από τις πιο σημαντικές της
Αιτωλίας και είχε 30 πύργους
και 7 πύλες.

Τα ερείπια ενός αρχαίου θεάτρου ακόμη
υπάρχουν.

http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A0%CE%BB%CE%B5%CF%85%CF%81%CF%8E%CE%BD%CE%B1&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%8C%CE%BC%CE%B7%CF%81%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B9%CF%84%CF%89%CE%BB%CE%AF%CE%B1


Κατά τη διάρκεια της επανάστασης
του 1770, ο στρατός της πόλης
ηττήθηκε από τους Οθωμανούς. 

Το Μεσολόγγι επαναστάτησε ξανά
στις 20 Μαΐου του 1821.

Οι κάτοικοι αντιστάθηκαν στις
επιθέσεις της Οθωμανικής
αυτοκρατορίας το 1822. 

Η δεύτερη επίθεση ξεκίνησε στις
15 Απριλίου του 1825 από τον
Κιουταχή, του οποίου ο στρατός
αριθμούσε 30.000 άντρες και
αργότερα ενισχύθηκε με άλλους
10.000 οι οποίοι καθοδηγούνταν
από τον Ιμπραήμ.

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B9%CE%BF%CF%85%CF%84%CE%B1%CF%87%CE%AE%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CE%BC%CF%80%CF%81%CE%B1%CE%AE%CE%BC


Μετά από ένα χρόνο, οι κάτοικοι
του Μεσολογγίου αποφάσισαν να
πραγματοποιήσουν έξοδο από την
πόλη, τη νύχτα της 10ης Απριλίου
του 1826, η οποία έμεινε
ονομαστή ως «Έξοδος του
Μεσολογγίου». 

Εκείνη την περίοδο οι κάτοικοι της
πόλης ήταν 10.500 από τους
οποίους οι 3.500 ήταν οπλισμένοι. 

Λίγοι ήταν οι Μεσολογγίτες
που επιβίωσαν κατά την
Έξοδο.



Εξαιτίας της ηρωικής στάσης των
Μεσολογγιτών, η πόλη δέχθηκε
την τιμή να της αποδοθεί ο τίτλος
της Ιερής Πόλης, η οποία είναι
μοναδική στην Ελλάδα. 

Ο γνωστός φιλέλληνας Άγγλος
ποιητής Λόρδος Βύρων πέθανε
στην πόλη το 1824. Αναφορά στο
πρόσωπό του υπάρχει σε ένα
κενοτάφιο το οποίο περιέχει την
καρδιά του.

ΛόρδοςΛόρδος ΒύρωνΒύρων (1788 (1788 –– 1824)1824)

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CE%B9%CE%BB%CE%AD%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CF%8C%CF%81%CE%B4%CE%BF%CF%82_%CE%92%CF%8D%CF%81%CF%89%CE%BD


ΠολιτισμόςΠολιτισμός
Στην πόλη βρίσκονται:

η κατοικία της οικογένειας Τρικούπη

του ποιητή Παλαμά

η Βάλβειος Βιβλιοθήκη

η γκαλερί σύγχρονης τέχνης των Χρήστου και Σοφίας Μοσχανδρέου

το Κέντρο Λόγου και Τέχνης

η Διέξοδος

το Μουσείο Ιστορίας και Τέχνης στην πλατεία Μάρκου Μπότσαρη.

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CE%B1%CF%81%CE%AF%CE%BB%CE%B1%CE%BF%CF%82_%CE%A4%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D%CF%80%CE%B7%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%89%CF%83%CF%84%CE%AE%CF%82_%CE%A0%CE%B1%CE%BB%CE%B1%CE%BC%CE%AC%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%AC%CF%81%CE%BA%CE%BF%CF%82_%CE%9C%CF%80%CF%8C%CF%84%CF%83%CE%B1%CF%81%CE%B7%CF%82


Τα τείχη και η πύλη της πόλης
παραμένουν επιβλητικά και κανείς
μπορεί να επισκεφθεί τον Κήπο των
Ηρώων όπου έχουν θαφτεί πολλοί
γνωστοί και άγνωστοι ήρωες που
πολέμησαν στην Ηρωική Έξοδο. 

Κάθε χρόνο η Κυριακή των Βαΐων
γιορτάζεται ως ημέρα μνήμης της
Εξόδου. 

http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9A%CE%AE%CF%80%CE%BF%CF%82_%CF%84%CF%89%CE%BD_%CE%97%CF%81%CF%8E%CF%89%CE%BD&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9A%CE%AE%CF%80%CE%BF%CF%82_%CF%84%CF%89%CE%BD_%CE%97%CF%81%CF%8E%CF%89%CE%BD&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9A%CE%AE%CF%80%CE%BF%CF%82_%CF%84%CF%89%CE%BD_%CE%97%CF%81%CF%8E%CF%89%CE%BD&action=edit&redlink=1


Χαρίλαος Τρικούπης, 
Πρωθυπουργός της Ελλάδας
(1832-1896)

Σπυρίδων Τρικούπης, 
Πρωθυπουργός της Ελλάδας
(1788-1873) 

Λόρδος Βύρων, 
η καρδιά του οποίου είναι
θαμμένη στην πόλη

Κωστής Παλαμάς, 
Έλληνας ποιητής

Ιωάννης Λυκούδης, 
Δήμαρχος

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CE%B1%CF%81%CE%AF%CE%BB%CE%B1%CE%BF%CF%82_%CE%A4%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D%CF%80%CE%B7%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%80%CF%85%CF%81%CE%AF%CE%B4%CF%89%CE%BD_%CE%A4%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D%CF%80%CE%B7%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CF%8C%CF%81%CE%B4%CE%BF%CF%82_%CE%92%CF%8D%CF%81%CF%89%CE%BD
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%89%CF%83%CF%84%CE%AE%CF%82_%CE%A0%CE%B1%CE%BB%CE%B1%CE%BC%CE%AC%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%89%CE%AC%CE%BD%CE%BD%CE%B7%CF%82_%CE%9B%CF%85%CE%BA%CE%BF%CF%8D%CE%B4%CE%B7%CF%82


ΗΗ ΛιμνοθάλασσαΛιμνοθάλασσα ΜεσολογγίουΜεσολογγίου



ΛιμνοθάλασσαΛιμνοθάλασσα
ΜεσολογγίουΜεσολογγίου
Η λιμνοθάλασσα του Μεσολογγίου είναι η μεγαλύτερη
της Ελλάδας που αποτελεί ένα ξέβαθο της θάλασσας από
τις προσχώσεις του Αχελώου.
Το μεγαλύτερο βάθος της φτάνει τα 5-6 μ.,  όμως κοντά
στις ακτές το βάθος φτάνει το 0,1 του μέτρου και γι' αυτό
είναι πρόσφορος τόπος για αλυκές. 
Περίφημο είναι το αβγοτάραχό της που βγαίνει από ένα
είδος κέφαλου που λέγεται μπάφα. 
Ο Στράβωνας την ονόμαζε Κυνία λίμνη.
Κοντά στη λιμνοθάλασσα του Μεσολογγίου βρίσκεται και
η λιμνοθάλασσα του Αιτωλικού.

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%B9%CE%BC%CE%BD%CE%BF%CE%B8%CE%AC%CE%BB%CE%B1%CF%83%CF%83%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B5%CF%83%CE%BF%CE%BB%CF%8C%CE%B3%CE%B3%CE%B9
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%87%CE%B5%CE%BB%CF%8E%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BB%CF%85%CE%BA%CE%AE
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%84%CF%81%CE%AC%CE%B2%CF%89%CE%BD
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%B9%CE%BC%CE%BD%CE%BF%CE%B8%CE%AC%CE%BB%CE%B1%CF%83%CF%83%CE%B1_%CE%91%CE%B9%CF%84%CF%89%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D


Οι λιμνοθάλασσεςλιμνοθάλασσες
είναι παράκτιες υδάτινες περιοχές με μικρό βάθος.

Συνήθως χωρίζονται από τη γειτονική θαλάσσια περιοχή με αμμολουρίδες
που παίζουν καθοριστικό ρόλο στη συντήρηση της λιμνοθάλασσας

αμμονησίδες
Ανοιχτή θάλασσα

Λιμνοθά
λασσα



Οι λιμνοθάλασσες είναι ευαίσθητα συστήματα.
Η ύπαρξή τους εξαρτάται από τις αμμονησίδες στο μέτωπό τους με
την ανοιχτή θάλασσα. Οι αμμονησίδες επειδή δεν έχουν συνοχή, 

εύκολα διαβρώνονται από τα κύματα, τον άνεμο, 

τη βροχή κ.ο.κ. Προστατεύονται κυρίως από το

ριζικό σύστημα των φυτών που αναπτύσσονται
στο χώρο τους.



Οι λιμνοθάλασσες είναι ιδιαίτερα παραγωγικά
οικοσυστήματα.

• Το μικρό τους βάθος, επιτρέπει την επίδραση της ηλιακής ακτινοβολίας σε
όλη τη μάζα του νερού.

• Το γεγονός αυτό αποτελεί τη βάση για την ανάπτυξη της τροφικής
αλυσίδας.

• Η οργανική ύλη που πλεονάζει είτε εμπλουτίζει τον λιμνοθαλάσσιο
πυθμένα είτε μεταφέρεται στη θάλασσα από τα στόμια επικοινωνίας.

•Χαρακτηρίζονται δηλαδή οι λιμνοθάλασσες από αστάθεια των
φυσικοχημικών τους χαρακτηριστικών όπως θερμοκρασία, αλατότητα και
για το λόγο αυτό δεν ευνοείται η εγκατάσταση πολλών βιοκοινωνιών. 

•Σε ορισμένη περίοδο ευνοείται η προσέλκυση πολλών ιχθυοπληθυσμών.



Οι ιδιόμορφες, ασταθείς συνθήκες των
λιμνοθαλασσών καθόρισαν

τις παραδοσιακές αλιευτικές τεχνικές
εκμετάλλευσής τους!



Η αλιευτική εκμετάλλευση των λιμνοθαλασσών στηρίζεται
στις μετακινήσεις των ψαριών από και προς αυτές, για
λόγους διατροφής, αναζήτησης ευνοϊκότερων
περιβαλλοντικών συνθηκών, προστασίας από τους
θηρευτές και αναπαραγωγής. 

Η ανθρώπινη πα
ρέμβαση

αφορά αρχικά σ
τον

εγκλωβισμό των
ψαριών

ώστε να μην είν
αι δυνατή

η ελεύθερη επισ
τροφή

τους στη θάλασ
σα και

στη συνέχεια η
σύλληψη

τους. 



Για την επίτευξη του στόχου κατασκευάζονται:

Ιχθυοφράγματα
διβάρια (ή ιβάρια) 

ιχθυοφραγμός

διβάρι

Ιχθυοσυλληπτικές
εγκαταστάσεις

(ή πήρες)



Ο συνδυασμός των ιχθυοσυλληπτικών
εγκαταστάσεων τους με λεκάνες
διαχείμασης (χειμαδιά) είναι απαραίτητος
για την επιτυχημένη αλιευτική διαχείριση
των ΛΘ.
Οι λεκάνες διαχείμασης χρησιμοποιούνται
τους χειμερινούς μήνες για την προστασία
των ψαριών από τον παγετό (έντονο
πρόβλημα στη Βόρεια Ελλάδα).
Στις λεκάνες διαχείμασης οδηγούνται
επίσης
τα υπομεγέθη ψάρια τα οποία είτε δεν
είναι εμπορεύσιμα είτε πωλούνται σε πολύ
χαμηλές τιμές. Εκεί διατηρούνται ώσπου
να φτάσουν το εμπορεύσιμο μέγεθος ή
μέχρι να απελευθερωθούν στη ΛΘ.

ΛεκάνεςΛεκάνες ΔιαχείμασηςΔιαχείμασης ((ΧειμαδιάΧειμαδιά))





ΑμβρακικόςΑμβρακικός καικαι λιμνοθάλασσαλιμνοθάλασσα
ΜεσολογγίουΜεσολογγίου στιςστις μαύρεςμαύρες
λίστεςλίστες

Δύο από τις εννέα παράκτιες περιοχές που εκπέμπουν SOS
λόγω του ευτροφισμού που δημιουργεί η ρύπανση των
περιοχών αυτών.

Η Λιμνοθάλασσα του Μεσολογγίου δέχεται τα μερικώς
επεξεργασμένα λύματα της πόλης και γεωργικές απορροές που
σε συνδυασμό με τα αβαθή νερά την καθιστούν επιρρεπή στον
ευτροφισμό, ενώ ο Αμβρακικός «υποφέρει» από τα λύματα της
Άρτας, αλλά και γεωργικές απορροές.





ΑλυκήΑλυκή ΜεσολογγίουΜεσολογγίου



ΗΗ αλυκήαλυκή ΜεσολογγίουΜεσολογγίου
Η αλυκή Μεσολογγίου είναι ένα ζωντανό τµήµα ενός
πολύπλοκου οικοσυστήματος.
Αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους υγρότοπούς
της Η χλωρίδα και η πανίδα της περιοχής παρουσιάζει
μεγάλη ιδιαιτερότητα λόγω της έντονης παρουσίας και
κυριαρχίας ειδών του υγρού στοιχείου, που ευνοούνται
από τις συνθήκες αλατότητας αφενός και στον τρόπο
λειτουργίας των αλυκών αφετέρου. 
Σύµφωνα µε σχετικές µελέτες κυρίαρχα φυτά στην
αλυκή είναι είδη του γένους Arthrocnemum, 
Chenopodiaceae, Halimione portulacoides, Limonium και
Salicornia



Αλυκή ονομάζεται ο τόπος
παραγωγής του αλατιού.

Στην Ελλάδα με τα 16.000 
χιλιόμετρα ακτών, οι αλυκές
βρίσκονται στις παραλίες. 
Επίπεδες αβαθείς δεξαμενές, 
διαιρούνται σε διαμερίσματα που
αφήνουν να κυκλοφορεί
θαλασσινό νερό ανάμεσά τους. 
Όταν το νερό εξατμίζεται, 
αφήνει το ακατέργαστο αλάτι
που περιείχε μέσα στις
δεξαμενές.



Αν όλες οι ακτές ήταν κατάλληλες για αλυκές, τότε το
αλάτι δε θα είχε καμία εμπορική αξία. 
Ο χώρος όπου μπορεί να διαμορφωθεί μια αλυκή πρέπει
να διαθέτει τα εξής στοιχεία:
- θαλασσινό νερό
- αργιλώδες αδιαπέραστο έδαφος
- ηλιοφάνεια
- αιολική ενέργεια

Εκτός επομένως από τον κατάλληλο χώρο μιας μεγάλης
επίπεδης έκτασης δίπλα στη θάλασσα, απαιτούνται
ιδανικές εδαφικές και κλιματολογικές συνθήκες για να
ευνοείται η εξάτμιση.



Οι ελληνικές αλυκές παραφράζουν το παλιό
slogan Sea, Sun, Sand με το πιο επίκαιρο Sea, 
Sun, Salt…

Τα μεγάλα «τηγάνια» με τους μικροσκοπικούς
κρυστάλλους αλατιού που λαμπυρίζουν, 
γοητεύουν κάθε επισκέπτη είτε ανήκει στο
ανθρώπινο είδος είτε όχι. 

Από το φθινόπωρο ως την άνοιξη που το νερό
εξατμίζεται, εκτός από το αλάτι μένουν στις
δεξαμενές και μικροοργανισμοί οι οποίοι βοηθούν
στην ανάπτυξη ανθεκτικών φυτών που με τη
σειρά τους ταϊζουν το ζωικό βασίλειο.



Περιγραφή αλυκής
Οι αλυκές είναι ουσιαστικά
παράλια ηµι-τεχνητά
οικοσυστήµατα, των οποίων η
αρχή βασίζεται στην
ταυτόχρονη χρήση τριών
ανανεώσιµων πόρων:

o του θαλασσινού νερού,
o της ηλιακής ενέργειας
o της αιολικής ενέργειας.



ΟιΟι βασικέςβασικές εγκαταστάσειςεγκαταστάσεις
τωντων αλυκώναλυκών

Θερμάστρες εξάτµισης. 



Αλοπήγια, ή κρυσταλλοπήγια, ή
τηγάνια

Ταµιευτήρες άλµης



Αντλιοστάσια, αντλίες άλµης, αλµαγωγοί, κανάλια, υδροθυρίδες
κλπ.

Εξοπλισµός συγκοµιδής, µονάδα πλύσης και µονάδα απόθεσης.

Μετεωρολογικός σταθµός.

Χηµικό εργαστήριο.



Λόγω της υψηλής
οικολογικής αξίας της, η
περιοχή των αλυκών
περιλαµβάνεται στην Συνθήκη
Ramsar και είναι µέρος ενός
από τους σπουδαιότερους
βιοτόπους της Ευρώπης όπου
βρίσκουν καταφύγιο πολλά είδη
άγριων πτηνών.  



Στο βυθό της
λιμνοθάλασσας
αναπτύσσονται
διάφορα είδη φυτών, 
από τα οποία τα
ψάρια τρέφονται.

Επίσης, αρκετά
υδρόβια πουλιά
βρίσκουν την τροφή
τους στη
λιμνοθάλασσα.

Λαβράκι

Κέφαλος



ΨάρεμαΨάρεμα μεμε σταφνοκάρισταφνοκάρι. 
Πρόκειται για ένα παραδοσιακό όργανο αλιείας
προσαρμοσμένο στις ιδιαίτερες συνθήκες της λιμνοθάλασσας: 
το κρεμασμένο δίχτυ βυθίζεται στο νερό και ανασύρεται λίγο
αργότερα μαζί με τα ψάρια που βρίσκονται πάνω του.

(φωτ.: Nίκος Πέτρου, 
«Aχελώος», εκδ. KOAN).



Οι άνθρωποι οφείλουμε να το
προστατέψουμε τον υγρότοπο καθώς
έλκονται πολλά ψάρια εξαιτίας της
άφθονης τροφής που παρέχει η
λιμνοθάλασσα, της κατάλληλες

θερμοκρασίας.



Όπως προαναφέρθηκε η ζωή στις
θερµάστρες της αλυκής δεν
τελειώνει.

71 είδη πουλιών παρατηρήθηκαν
στην αλυκή Μεσολογγίου κατά
τη διάρκεια του 1991. Από αυτά, 
25 έχουν χαρακτηριστεί ως
απειλούμενα στην Ευρώπη, 20 
από τα οποία προστατεύονται
από την Ελληνική και Κοινοτική
νοµοθεσία. 

ΗΗ πανίδαπανίδα τωντων αλυκώναλυκών



η αβοκέτα,
ο καλαµοκανάς,
ο θαλασσοσφυριχτής,
η νανοσκαλίδρα,
η πετροτριλίδα,
η µαυροβουτηχτάρα,
η λασποσκαλίδρα, 
διάφορα είδη ερωδιών και
πελαργών
φοινικόπτερα

Φοινικόπτερα

Καλαµοκανάς



Επίσης η αλυκή
Μεσολογγίου, όπως και
όλες οι αλυκές είναι
απαραίτητες για την
επιβίωση πολλών ειδών
γλαρονιών όπως το
ποταµογλάρονο, το
νανογλάρονο και το
γελογλάρονο.

Νεαρό άτοµο αµµοσφυριχτή



Πιο αναλυτικά οι υδρόβιοι
παραγωγοί µιάς αλυκής
αποτελούνται από
φυτοπλαγκτόν και
φωτοσυνθέτοντα φύκη, 
ενώ οι χερσαίοι
συγκροτούν την
αλοφυτική, κυρίως, 
χλωρίδα των αλυκών.

Αλοφυτική και ξηροφυτική βλάστηση



ΘέματαΘέματα διατήρησηςδιατήρησης
Η κύρια απειλή στην περιοχή προέρχεται από την
εντατική γεωργία και τα σχετιζόμενα σχέδια
αποξηράνσεων και διαχείρισης των υδάτων. Η

ολοκλήρωση της εκτροπής του ποταμού Εύηνου και
τα σχέδια εκτροπής του ποταμού Αχελώου

αποτελούν επίσης σημαντικές απειλές. Τμήμα της
περιοχής αποτελεί υποψήφια Ειδική Περιοχή

Διατήρησης. 



Ιστορία του αλατιού



ΙστορίαΙστορία τουτου αλατιούαλατιού
Το όνομά του αναφέρεται πρώτη φορά από τον Όμηρο
ως συνώνυμο της αρχαίας λέξης για τη θάλασσα, δηλαδή
«αλς».

Ο Ιπποκράτης (450 π.Χ.) ήταν ο πρώτος που
αναγνώρισε τις θεραπευτικές ιδιότητες του αλατιού. 
Χρησιμοποιούσε αλάτι για να θεραπεύσει λοιμώξεις, 
συμφορήσεις και άλλα νοσήματα.

Ο Παράκελσος (1500 μ.Χ.) έγραψε ότι εμείς οι
άνθρωποι χρειαζόμαστε αναμφίβολα το αλάτι και ότι
χωρίς αλάτι θα είχαν αποσυντεθεί τα πάντα. 



Οι Έλληνες θεωρούσαν το αλάτι σύμβολο φιλίας και
αλληλεγγύης και επισφράγιζαν με αυτό τις συμφωνίες
τους, ενώ σε μερικές χώρες της Ασίας οι κάτοικοι έκαναν
τις αγορές και τις πωλήσεις με κομμάτια αλατιού.
Οι Ρωμαίοι αναγραμματίζοντάς το, το χρησιμοποιούν ως
“sal” περιγράφοντας το μισθό του λεγεωνάριου ο οποίος
πληρωνόταν σε αλάτι. Στις μέρες μας διατηρούμε το
“salary” για την ετυμολογία του «μισθού» και το “sale”
για τις πωλήσεις. 

o Η σπουδαιότητα του αλατιού χάνεται στα βάθη των
αιώνων και η ύπαρξή του ήταν τόσο σημαντική, που
πολλές φορές αποτέλεσε αφορμή για πολέμους.



Ο Λευκός Χρυσός είναι πολύ στενά
συνδεδεμένος με τη θρησκεία. Όλοι
ανεξαιρέτως οι πολιτισμοί το χρησιμοποιούσαν
στις τελετουργίες τους τροφοδοτώντας
προλήψεις, λαϊκές ρήσεις, γνωμικά, κατάρες, 
παραβολές.
Ο Όμηρος το αποκαλεί Θείον, επειδή οι
Έλληνες το προσέφεραν θυσία στους Θεούς. 
Αντίστοιχη σημασία είχε για τους Αιγύπτιους, 
τους Ισραηλινούς, τους Ρωμαίους. 



Στην Ιουδαϊκή θρησκεία, το ψωμί του δείπνου
της Παρασκευής είναι βουτηγμένο στο αλάτι
συμβολίζοντας τη συμφωνία του Θεού με το λαό
του. Στην Καινή Διαθήκη ο Χριστός
απευθυνόμενος στους μαθητές του τους
αποκαλεί το «άλας της γης». 
Στον Καθολικισμό, το αλάτι προστίθεται στο
αγιασμένο νερό εξαγνίζοντάς το. Στην Ιαπωνία
και την Αφρική απομακρύνει τα κακά πνεύματα, 
στην Ελλάδα και τις μουσουλμανικές χώρες είναι
το αντίδοτο της βασκανίας.



o Με τους παλιούς μας φίλους «φάγαμε ψωμί και
αλάτι», στις παρεξηγήσεις ρίχνουμε «νερό και
αλάτι», όταν τα αίματα ανάβουν κάνουμε κάποιον «τ’
αλατιού». 

Το «αττικόν άλας» εκφράζει το αττικό πνεύμα που
χαρακτηρίζει τα πνευματώδη γραπτά και το χιούμορ
ως «αλάτι της ζωής» νοστιμίζει την καθημερινότητά
μας. 

Κάθε κίνηση φράση συμβολίζει την αναγκαιότητά
του και περιγράφει τις ιδιότητές του.



Τέλος, διάφοροι λαοί
χρησιμοποιούσαν το αλάτι
ως δώρο στις θυσίες και στις
προσφορές τους προς τους
θεούς, σκορπίζοντάς το
στους αγρούς. 

Για πολλούς αιώνες το αλάτι
ήταν το μοναδικό μέσο των
ανθρώπων για τη
συντήρηση των τροφών, 
ενώ ιδιαίτερα σημαντική
ήταν και η χρήση του στη
βυρσοδεψία κατά της σήψης
των δερμάτων. 



Το αλάτι δεν είναι
άλλο από το χλωριού-
χο νάτριο το οποίο
είναι άχρωμο με
κρυσταλλική μορφή
και το παίρνουμε είτε
από τη θάλασσα, στις
αλυκές, είτε από τη
γη, στα αλατωρυχεία.
Το αλάτι είναι σώμα
στερεό και διαλύεται
τόσο στο ψυχρό, όσο
και στο θερμό νερό. 



ΣύστασηΣύσταση καικαι ΙδιότητεςΙδιότητες
Το μαγειρικό αλάτι αποτελείται
κατά 97% με 99% από χλωριούχο
νάτριο (χημικός τύπος NaCl). 

Στο εμπόριο το αλάτι κυκλοφορεί
με προσμείξεις, κυρίως ιωδιούχου
καλίου (ΚΙ). 

Επίσης περιέχει
αντισυσσωματωτικά, συνήθως
πυριτικό αργιλιονάτριο (E554).

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CE%BB%CF%89%CF%81%CE%B9%CE%BF%CF%8D%CF%87%CE%BF_%CE%BD%CE%AC%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CE%BB%CF%89%CF%81%CE%B9%CE%BF%CF%8D%CF%87%CE%BF_%CE%BD%CE%AC%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CE%BB%CF%89%CF%81%CE%B9%CE%BF%CF%8D%CF%87%CE%BF_%CE%BD%CE%AC%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BF
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%99%CF%89%CE%B4%CE%B9%CE%BF%CF%8D%CF%87%CE%BF_%CE%BA%CE%B1%CE%BB%CE%AF%CE%BF&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%99%CF%89%CE%B4%CE%B9%CE%BF%CF%8D%CF%87%CE%BF_%CE%BA%CE%B1%CE%BB%CE%AF%CE%BF&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%81%CE%BF%CF%83%CE%B8%CE%B5%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC_%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%86%CE%AF%CE%BC%CF%89%CE%BD


Το αλάτι έχει την ιδιότητα
να εμποδίζει την ανάπτυξη
μικροοργανισμών, γι' αυτό
και χρησιμοποιείται για τη
συντήρηση των τροφίμων. 
Το αλάτι που προέρχεται
από τη θάλασσα θεωρείται
ωφελιμότερο από το ορυκτό
και χρησιμοποιείται στην
καθημερινή διατροφή του
ανθρώπου.



o Είναι απαραίτητη μια μικρή ποσότητα από αυτό να
λαμβάνεται καθημερινά με τις τροφές. Υπάρχουν, βέβαια, 
περιπτώσεις που απαγορεύεται εντελώς, όπως σε
παθήσεις νεφρών και σε περιπτώσεις υπέρτασης.
Διευκολύνει την πέψη,
ανοίγει την όρεξη, 
συντελεί στην έκκριση των γαστρικών υγρών,
εμποδίζει τις ζυμώσεις στο στομάχι και στα έντερα,
αποτρέπει τη δυσκοιλιότητα και βοηθάει τον
μεταβολισμό των τροφών που περιέχουν πρωτεΐνες. 
Είναι, επίσης, ωφέλιμο σε ορισμένες παθολογικές
καταστάσεις, γιατί εμποδίζει την αιμόπτυση, δρα σαν
καθαρτικό κλπ. 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%AD%CF%88%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%84%CE%BF%CE%BC%CE%AC%CF%87%CE%B9


Το αλάτι συντελεί στην αύξηση του αριθμού των
ερυθρών αιμοσφαιρίων και τα βοηθά να

προσλαμβάνουν ευκολότερα το οξυγόνο. Έτσι, το
αίμα αποκτά λαμπρότερο χρώμα.



Η κατάχρησή του στη διατροφή είναι δυνατό να
προκαλέσει παθήσεις.

Από υπερβολική χρήση του ο άνθρωπος είναι δυνατό
να πάθει έλκος, δυσπεψία ή να καταστρέψει τους
νεφρούς του. Για όλα αυτά επιβάλλεται προσοχή στον
καθορισμό της καθημερινά απαιτούμενης ποσότητας. 

Η ποσότητα αυτή ποικίλλει ανάλογα με τον οργανισμό, 
την ηλικία και την γενικότερη διατροφή.

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%88%CE%BB%CE%BA%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%94%CF%85%CF%83%CF%80%CE%B5%CF%88%CE%AF%CE%B1&action=edit&redlink=1


ΕίδηΕίδη αλατιούαλατιού
Το ορυκτό αλάτι Το θαλασσινό αλάτι



Το ορυκτό αλάτι (Αλίτης) 
εξάγεται και
παραλαμβάνεται με
εξόρυξη ή με διάλυση. 

Όταν περιέχουν ξένες
προσμείξεις εφαρμόζεται
η μέθοδος της διάλυσης. 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BB%CE%AF%CF%84%CE%B7%CF%82


Το αλάτι του θαλασσινού νερού
παραλαμβάνεται ως εξής:

Το νερό συγκεντρώνεται σε
λάκκους, που λέγονται αλυκές. 

Με τη βοήθεια της ηλιακής
θερμότητας και των ανέμων
εξατμίζεται. 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BB%CF%85%CE%BA%CE%AE


Στις βόρειες χώρες η εργασία γίνεται ως εξής:

Το νερό πήζει σε χαμηλή θερμοκρασία, οπότε αποχωρίζεται
καθαρός πάγος και μένει διάλυμα εμπλουτισμένο σε αλάτι. 

Το διάλυμα αυτό κατόπιν υφίσταται εξάτμιση για να
παραληφθεί το καθαρό προϊόν.



ΚαθαρισμόςΚαθαρισμός
Συνήθως το αλάτι που εξάγεται περιέχει ξένες ουσίες. Μόνο
το ορυκτό, που λαμβάνεται με εξόρυξη, είναι δυνατό να
χρησιμοποιηθεί αμέσως, χωρίς άλλες κατεργασίες. 

Το "ακάθαρτο" ορυκτό αλάτι παραλαμβάνεται σε διάλυμα. 
Στο διάλυμα αυτό προστίθενται διάφορες χημικές ουσίες, 
με τις οποίες αντιδρούν πολλές ξένες προσμείξεις και
καταβυθίζονται υπό μορφή ιζημάτων, που απομακρύνονται
με διήθηση. 



Ακολουθεί κλασματική κρυστάλλωση. Το θαλασσινό
αλάτι, μετά την παραλαβή του από τις αλυκές, καθαρίζεται
με διαλύματα αλάτων και ύστερα με αλκαλικά διαλύματα. 
Έτσι, απαλλάσσεται από τις ξένες ουσίες. Στην συνέχεια, 
ξηραίνεται, κονιοποιείται και πωλείται στην αγορά ως

μαγειρικό αλάτι.



Ακατέργαστο θαλασσινό αλάτι
Είναι η πρωτογενής ύλη άλατος. 

Γενικότερα πάντως το συγκεκριμένο είδος
αλατιού χρησιμοποιείται στην κονσερβοποιία για
την παρασκευή τουρσιών και ελιάς, στον
εκχιονισμό δρόμων, στην αποσκλήρυνση νερού, 
σε λιπάσματα, βιολογικούς καθαρισμούς κ.α.

ΤαΤα σημαντικότερασημαντικότερα είδηείδη::



Θαλασσινό αλάτι
Πρόκειται για φυσικούς κρυστάλλους αλατιού.

Το θαλασσινό αλάτι παράγεται σε αχανείς εκτάσεις, 
τις λεγόμενες αλυκές και διατίθεται λεπτό, χοντρό ή
σε μορφή κρυστάλλων.

Το συγκεκριμένο είδος αλατιού μάλιστα είναι το
ιδανικότερο για τη μαγειρική και ευτυχώς η χώρα μας
ευνοεί την παραγωγή κρυστάλλων άλατος. 



Ακόμη:
Το φυσικό θαλασσινό αλάτι εξαιτίας της
κρυσταλλικής δομής του, σε αντίθεση με το
ορυκτό, αποδεικνύεται περισσότερο ευεργετικό, 
αφού εμπεριέχει όλα τα απαραίτητα για τον
οργανισμό ιχνοστοιχεία.

Αλάτι μαγειρικό
Είναι το γνωστό αλάτι που χρησιμοποιούμε στην
κουζίνα μας για να κάνει πιο νόστιμα τα φαγητά
μας και το ιδανικό είναι να διατηρείται σε
δροσερό και στεγνό μέρος για να μην
αλλοιώνεται. 



Χοντρό αλάτι

Το χρώμα του είναι περίπου γκριζωπό, 
περιέχει ίχνη από άλλα μεταλλικά άλατα
και χρησιμοποιείται περισσότερο στην
κουζίνα, παρά ως επιτραπέζιο.



Ραφιναρισμένο
αλάτι δεν έχει κανένα
ωφέλιμο μεταλλικό
στοιχείο, περιέχει όμως
πρόσθετα – sodium 
ferrocyanide, 
ammonium citrate και
aluminum silicate –
που δεν έχουν καμία
θετική επίδραση στο
σώμα.

μη ραφιναρισμένο
Το φυσικό μη
ραφιναρισμένο
θαλασσινό αλάτι, 
περιέχει πάνω από 80 
μέταλλα και στοιχεία
απαραίτητα για τη
ζωή.



Σε γενικές γραμμές τα επεξεργασμένα τρόφιμα αυξάνουν
την οξύτητα του οργανισμού. Όταν τρώμε αυτές τις
τροφές που τους έχουν αφαιρεθεί όλα τα ζωτικά
συστατικά το σώμα αναγκάζεται να χρησιμοποιήσει τις
δικές του αποθήκες βιταμινών, μεταλλικών στοιχείων και
ενζύμων για να τις διασπάσει.

Μακροπρόθεσμα αυτό προκαλεί ελλείψεις σε θρεπτικά
συστατικά και χρόνια νοσήματα. Ο καρκίνος και τα
χρόνια νοσήματα είναι δύο αρνητικές συνέπειες ενός
όξινου οργανισμού από την στιγμή που τα καρκινικά
κύτταρα αναπτύσσονται καλύτερα σε όξινο περιβάλλον.



Τα μεταλλικά στοιχεία είναι από τους πιο ισχυρούς
αλκαλικούς (αντίθετου του όξινου) παράγοντες στο σώμα. 
Γι’ αυτό το λόγο να χρησιμοποιείτε μη ραφιναρισμένο
φυσικό αλάτι και να αποφεύγετε το ραφιναρισμένο

αλάτι όσο μπορείτε.



ΟφέληΟφέλη απόαπό τοτο αλάτιαλάτι
Υπάρχουν πολλά οφέλη από το φυσικό, μη
ραφιναρισμένο αλάτι που περιλαμβάνουν:
Κατάλληλη ενίσχυση και ισορροπία των επινεφριδίων

Κατάλληλη ενίσχυση και ισορροπία του θυρεοειδή

Το νάτριο και το νερό διατηρούν το νευρικό σύστημα υγιές

Τα μεταλλικά στοιχεία από το αλάτι και το νερό βοηθούν
όλα τα κύτταρα να αποβάλλουν τις τοξίνες τους

Το νάτριο βοηθάει τα επινεφρίδια να διατηρούν μια
φυσιολογική αρτηριακή πίεση στο σώμα

Επιτρέπουν την αποτοξίνωση από το βρώμιο με το χλώριο.



Βοηθώντας τα βιοχημικά
συστήματα του οργανισμού
εξισορροπώντας τα επίπεδα
των ορμονών και
παρέχοντας αρκετό ιώδιο και
φυσικό αλάτι, το οποίο είναι
χαμηλό στην πλειοψηφία
των ανθρώπων, θα
βοηθήσουμε τον οργανισμό
να λειτουργεί σωστά χωρίς
ενοχλητικά συμπτώματα και
θα προλάβουμε τις
περισσότερες χρόνιες
ασθένειες. 

Παρόλα αυτά αυτή η ολιστική, 
φυσική προσέγγιση απαιτεί
πολύ μεγαλύτερη προσοχή από
πλευράς των ασθενών – όχι
μόνο σε επίπεδο εξετάσεων και
λήψεως συμπληρωμάτων –
αλλά και να προσέχουν
οτιδήποτε τρώνε
αποφεύγοντας τα
επεξεργασμένα τρόφιμα, 
αναψυκτικά, έτοιμα φαγητά με
βρώμιο και με το να τρώνε
βιολογικά (χωρίς
φυτοφάρμακα) τρόφιμα, όσο
αυτό είναι εφικτό. 



ΑλάτιΑλάτι: : ΑθώοςΑθώος
οο κατηγορούμενοςκατηγορούμενος!!

Οι περισσότεροι από εμάς έχουμε ακούσει ότι
1) μια δίαιτα με μειωμένη πρόσληψη αλατιού είναι υγιεινή.
2) ότι δεν υπάρχει διαφορά μεταξύ του μαγειρικού και του θαλασσινού
αλατιού. Τίποτα δεν θα μπορούσε να απέχει περισσότερο από την
αλήθεια! 

Γιατί όμως είχαμε επικεντρωθεί στη μείωση του αλατιού τα
προηγούμενα χρόνια; 

Μελέτες που είχαν γίνει τα τέλη της δεκαετίας του ‘70 είχαν
ενοχοποιήσει το αλάτι σχετικά με την υπέρταση και τα καρδιαγγειακά
νοσήματα. Πρόσφατα ήρθαν στην επιφάνεια νέα στοιχεία. 
Βρέθηκε λοιπόν ότι αυτές οι μελέτες δεν ήταν σωστά σχεδιασμένες και
τα συμπεράσματα που είχαν βγει από αυτές ήταν αυθαίρετα.



Χωρίς το αλάτι δεν θα ήταν δυνατή η ύπαρξη ζωής. 
Είναι τόσο απαραίτητο όσο το οξυγόνο και το νερό. 

Το φυσικό μη ραφιναρισμένο θαλασσινό αλάτι περιέχει
πάνω από 80 απαραίτητα μεταλλικά στοιχεία, ενώ το
ραφιναρισμένο αλάτι δεν περιέχει καθόλου μεταλλικά
στοιχεία. Είναι αδύνατον για το ανοσοποιητικό μας
σύστημα και τα επινεφρίδια (αδένες που βρίσκονται πάνω
στα νεφρά και παράγουν αδρεναλίνη και κορτιζόλη έτσι
ώστε να μπορεί ο οργανισμός να ανταπεξέλθει σε
δύσκολες συνθήκες) να λειτουργήσουν σωστά επί
έλλειψης αλατιού.



Νεότερες μελέτες δίνουν έμφαση όχι μόνο στην πρόσληψη νατρίου αλλά και
στην ισορροπία νατρίου-καλίου στον οργανισμό, που φαίνεται να παίζει
σημαντικό ρόλο στην ρύθμιση της αρτηριακής πίεσης. Η μέγιστη
αποτελεσματικότητα παρατηρείται όταν επιτευχθεί παράλληλα η μείωση στην
πρόσληψη νατρίου (έως 2,4 γραμ νατρίου ή έως 3,8 γραμ αλάτι την ημέρα) και
η αύξηση στην πρόσληψη καλίου. 

Ο μηχανισμός δράσης του καλίου είναι απλός: Το κάλιο βοηθάει τον
οργανισμό να αποβάλλει το υπερβάλλον νάτριο, και επειδή το κάλιο δεν
αποθηκεύεται στον οργανισμό, είναι απαραίτητη η καθημερινή του πρόσληψη. 

Πλούσιες πηγές καλίου είναι τα φρούτα και τα λαχανικά και αυτός είναι ένα
από τους λόγους που πρέπει να αυξηθεί η κατανάλωσή τους σε 5 μερίδες την
ημέρα.

Συμπερασματικά, το νάτριο (άρα και αλάτι) βλάπτει την ανθρώπινη υγεία, με
αποτέλεσμα να χρειάζεται εκπαίδευση από μικρή ηλικία ώστε αυτό να
χρησιμοποιείται με μέτρο στην παρασκευή των γευμάτων. Επιπρόσθετα, η
αυξημένη κατανάλωση καλίου μπορεί να εξουδετερώσει τις δυσμενείς
επιδράσεις από τη μεγάλη χρήση νατρίου.



H H σωστήσωστή διατροφήδιατροφή
προσφέρειπροσφέρει υγείαυγεία! ! 

•Διαμέσου της ιστορίας το αλάτι έπαιξε σημαντικό οικονομικό και πολιτικό
ρόλο ακόμα και στην προσφορά των τροφίμων.

•Ιδιαίτερα στην Μεσόγειο οι μάγειροι χρησιμοποιούσαν μπαχαρικά και
καρυκεύματα για να καλύψουν τις δυνατές και αλμυρές γεύσεις. Τα έθνη που
έλεγχαν την αγορά του αλατιού, έλεγχαν επίσης την διοχέτευση και
συντήρηση των τροφίμων-ιδιαίτερα σε καιρούς αποθήκευσης τους.

•Ακόμα οι αρχαίοι Έλληνες χρησιμοποιούσαν το αλάτι για λεφτά. Αρχικά οι
Ρωμαίοι στρατιώτες πληρωνόταν με μια χούφτα αλάτι καθημερινά που
αργότερα αντικαταστάθηκε με λεφτά για να αγοράσουν το δικό τους αλάτι το
οποίο ονόμαζαν «salarium argentum» (τα λεφτά για το αλάτι).



Το αλάτι επίσης χρησιμοποιούταν και συμβολικά.

Μέχρι τα τέλη του 1700 το αλάτι χρησιμοποιούταν σαν φαγητό. Το 1800 
ο κόσμος προτιμούσε τα λιγότερο αλμυρά φαγητά. Επίσης κατά την
διάρκεια του 19ου αιώνα άρχισαν και άλλοι τρόποι συντήρησης
τροφίμων όπως η κονσερβοποίηση, η κατάψυξη και το πάγωμα στο
ψυγείο. Μέχρι τον 20ον αιώνα, η προσφορά στην αγορά των
κονσερβοποιημένων προϊόντων τα κατεψυγμένα και παγωμένα προϊόντα, 
σε συνδυασμό με την εύκολη μεταφορά τους έκαμαν πιθανή την χρήση
φρέσκων προϊόντων καθ’ όλη την διάρκεια του χρόνου. 

Σήμερα το αλάτι χρησιμοποιείται περισσότερο στην βιομηχανία παρά
στην προσφορά τροφίμων.

Στα παλιά χρόνια ο συσχετισμός του αλατιού με την ψηλή αρτηριακή
πίεση ήταν ανύπαρκτος. Σήμερα, όμως αναγνωρίζουμε τον συνδεσμό
του νατρίου που περιέχεται στο αλάτι και την ψηλή πίεση ανάμεσα σε
ορισμένα ευαίσθητα άτομα.



ΑλάτιΑλάτι καικαι ΥγείαΥγεία
Αλάτι ή Νάτριο; Πολλές φορές χρησιμοποιούνται αλληλένδετα, 
όμως δεν είναι το ίδιο.

Παρόλο που οι πλείστοι από εμάς γνωρίζουν την σχέση του νατρίου με την
ψηλή πίεση, λίγοι ξέρουν γιατί το νάτριο είναι αναγκαίο για την υγεία μας.

Το νάτριο μαζί με τον χλώριο και κάλλιο ονομάζονται ηλεκτρολύτες και
ονομάζονται έτσι γιατί μεταφέρουν ηλεκτρικά μηνύματα στο σώμα. Μια
από τις κύριες λειτουργίες τους στον οργανισμό είναι η ισορροπία των
υγρών κατά την οποία οι ηλεκτρολύτες μεταφέρουν θρεπτικές ουσίες στα
κύτταρα και αποβάλουν τις άχρηστες ουσίες.
Νάτριο: Ισορροπία

Οι νεφροί είναι τα όργανά του σώματος που διατηρούν την ισορροπία του
νατρίου στον οργανισμό. Για τα υγιές άτομα, ακόμα και σε περίπτωση
κατάχρησης νατρίου, αυτό δεν αποθηκεύεται στον οργανισμό αλλά
αποβάλλεται διαμέσου των ούρων και λιγότερο διαμέσου της αναπνοής
(perspiration).
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