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Α. ΠΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Είνα ι απόγευμα, και περπατάτε δίπλα σε μια λίμνη, με soundtrack τ ο
θρόισμα των δέ ντρων και με θέα τ ον ήλιο να δύει στ ο βάθ ος. Υπάρχ ουν
πολλές σύγχρονες πόλεις που μπ ορ ούν να σας προσφέρου ν μια τέτοια
πολυτέ λεια; Για πολλές δε ν ξέρουμε, σ ίγουρα πάντ ως, υπάρχουν τα
Ιωάννινα. Απ ό τ ις βόλτες στ ο νησάκι της λίμνη ς και στα σ οκά κια τ ου
ιστορικού
κέντρ ου
μέχρι τα
φοιτητ ικά
στέκια, τους
κοντινούς
φυσιολατρ ικούς πρ οορισμούς και τους μ ύθους των «στε ναγμών», τα
γιαννιώτ ικα μυστικά μας καλού ν για εξερεύνηση στ ην πιο ζωντα νή π όλη της
Ηπείρου.

Ξεκινάμε;

Σε αντίθεση με τις περισσότερες ελληνικές πόλεις που καταστράφηκαν ή
έστω υπέφεραν κατά τη διάρκεια της τουρκοκρατίας, τα Ιωάννινα είχαν την
τύχη (μέσα στην ατυχία τους) να ακμάσουν και να αναπτυχθούν κυρίως χάρη
στον διοικητή τους, την περίοδο από το 1787 έως το 1822, τον περίφημο Αλή
Πασά, ο οποίος -για την ιστορία- δεν ήταν Τούρκος αλλά Αλβανός. Για να μην
παρεξηγηθούμε, ο Αλή Πασάς υπήρξε ένας από τους σκληρότερους διοικητές
της εποχής του, δεν είναι τυχαίο ότι έμεινε γνωστός στην ιστορία ως Λιοντάρι
των Ιωαννίνων, κατάφερε όμως να οργανώσει την πόλη σύμφωνα με τα
ευρωπαϊκά πρότυπα, ενίσχυσε τις τέχνες και τα γράμματα, έκανε έργα που
ανέπτυξαν την οικονομική και πολιτιστική ζωή, ενώ λέγεται ότι πριν πεθάνει
ασπάστηκε τον Χριστιανισμό.
Έτσι, τα βλέμματα της Ευρώπης στράφηκαν γρήγορα στην πόλη των
Ιωαννίνων, η οποία παραμένει μέχρι σήμερα η μεγαλύτερη της Ηπείρου, και
μία από τις πιο όμορφες, γραφικές και ανθρώπινες, για να ζει κανείς, της
Ελλάδας. Μία πόλη με έκδηλη την ιστορία της σε κάθε γωνιά, με έντονο το
ζωτικό στοιχείο του νερού και του πρασίνου χάρη στη λίμνη Παμβώτιδα, και με
κατοίκους ζεστούς και φιλόξενους, έτοιμους να σου ανοίξουν την πόρτα του
σπιτιού τους και να σε καλέσουν για κέρασμα ανά πάσα στιγμή. Αυτό το σπάνιο
συναίσθημα οικειότητας που νιώθει ο επισκέπτης από την πρώτη κιόλας φορά
που θα βρεθεί στα Γιάννενα είναι που θα τον κάνει να επιστρέψει και στο
μέλλον.
Σύγχρονοι δρόμοι αλλά και γραφικά πλακόστρωτα, μοντέρνα μαγαζιά
αλλά και ιστορικά μνημεία, ορθόδοξες εκκλησίες και τζαμιά, παλιά αρχοντικά
και εντυπωσιακά νεόκτιστα κτίρια, αμέτρητοι νέοι φοιτητές και ηλικιωμένοι
ψαράδες, σύγχρονες καφετέριες και παραδοσιακά καφενεία. Όλα αυτά
συμβιώνουν αρμονικά κάτω από τον συννεφιασμένο ουρανό των Ιωαννίνων,
συνθέτοντας μία πόλη που σφύζει από ζωή χωρίς όμως να γίνεται φορτική, και
θυμίζοντας ίσως τις ξεκούραστες δυτικοευρωπαϊκές κωμοπόλεις, στις οποίες οι

ποδηλατοδρόμοι, οι βόλτες στα πάρκα και δίπλα στις λίμνες, η ζωτικής
σημασίας καθαριότητα, είναι αναπόσπαστα κομμάτια της καθημερινής ζωής.
Ο επισκέπτης των Ιωαννίνων έχει ένα σωρό αξιοθέατα να επισκεφθεί και
μνημεία να φωτογραφίσει. Αναμφίβολα, η πρώτη επίσκεψη θα αφορά στο
νησάκι της λίμνης Παμβώτιδας που κλέβει πάντα την παράσταση με το
καταπράσινο τοπίο της και τον πλούτο της σε ιχθυοπανίδα και ορνιθοπανίδα,
αλλά κυρίως για τον πασίγνωστο θρύλο σύμφωνα με τον οποίο ο Αλή Πασάς
έπνιξε στη λίμνη τυφλωμένος από πάθος, την κυρά Φρωσύνη. Εκεί θα βρεθείτε
σε δέκα λεπτά με ένα από τα καραβάκια που σας περιμένουν για αυτόν τον
σκοπό στον Μώλο των Ιωαννίνων. Πάνω στο νησάκι διατηρείται, άλλωστε, ως
μουσείο ένα από τα σπίτια του Αλή Πασά, αυτό στο οποίο σκοτώθηκε, όπου θα
δείτε προσωπικά αντικείμενα αυτού και της κυρά Φρωσύνης. Στον οικισμό του
νησιού, πέρα από τα παλιά σπίτια με τις λουλουδιασμένες αυλές και τα επτά
μικρά μοναστήρια, θα βρείτε ταβερνάκια με τοπικές λιχουδιές αλλά και
μαγαζάκια στα οποία αξίζει να αγοράσετε τα φημιστά ασημένια γιαννιώτικα
κοσμήματα καθώς και άλλα είδη λαϊκής τέχνης.
Επόμενη στάση του επισκέπτη θα πρέπει να είναι το επιβλητικό Σπήλαιο
του Περάματος, το οποίο βρίσκεται περί τα τέσσερα χιλιόμετρα έξω από τα
Γιάννενα, στο δρόμο προς Μέτσοβο. Πρόκειται για ένα από τα εντυπωσιακότερα
σπήλαια του κόσμου, που λέγεται πως δημιουργήθηκε πριν 1.500.000 χρόνια,
και που διαθέτει μία τεράστια ποικιλία σε σταλαχτίτες και σταλαγμίτες που
κόβουν την ανάσα. Αξίζει μάλιστα να περιηγηθείτε σε αυτό με τη συνοδεία
ξεναγού που θα σας εξιστορεί λεπτομέρειες για τη δημιουργία του, την
ανακάλυψή του και διάφορα άλλα ενδιαφέροντα στοιχεία σχετικά με το
Σπήλαιο.
Ένα ακόμα σημαντικότατο αξιοθέατο το οποίο δεν πρέπει κανείς να
παραλείψει είναι και το Μουσείο Κέρινων Ομοιωμάτων Παύλου Βρέλλη, 12
χιλιόμετρα πριν τα Ιωάννινα, στην περιοχή Μπιζάνι. Όσοι έχουν ήδη βρεθεί σε
ένα από τα μουσείο της Madam Tussauds, μπορεί να μην εκπλαγούν από την
λεπτομέρεια και την ποικιλία των ομοιωμάτων. Το γεγονός, όμως, ότι
αναπαριστούν κάποιες από τις σημαντικότερες μορφές που σημάδεψαν την
ελληνική ιστορία και ότι δημιουργήθηκαν εδώ και πολλά χρόνια, κάτω από
ιδιαίτερα αντίξοες συνθήκες δε μπορεί να αφήσει κανέναν ασυγκίνητο. Το ίδιο
το Μουσείο, άλλωστε, που φιλοξενεί και διάφορα άλλα ιστορικά εκθέματα, είναι
από μόνο του ένα αρχιτεκτονικό αριστούργημα φτιαγμένο με περίσσια αγάπη
και μεράκι από τον ίδιο τον Παύλο Βρέλλη.
Άλλο ένα αξιόλογο μνημείο της πόλης αποτελεί το τεράστιο Κάστρο των
Ιωαννίνων, που χρονολογείται από το 528 μ.Χ., έργο του αυτοκράτορα
Ιουστινιανού με σκοπό να οχυρώσει το Βυζαντινό κράτος και διοικητικό κέντρο

μετέπειτα κατά την τουρκοκρατία. Μέσα στα 200 του στρέμματα, το Κάστρο
περιβάλει το τζαμί του Ασλάν Πασά, όπου σήμερα στεγάζεται το Δημοτικό
Εθνογραφικό Μουσείο, το Ιτς Καλέ νοτιοανατολικά, όπου βρίσκονταν τα
ανάκτορα του Αλή Πασά, καθώς και την παλιά πόλη των Ιωαννίνων.

(κείμενο απ’ τον περιοδικό τύπο)

B. ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΓΕΦΥΡΙ ΤΗΣ ΑΡΤΑΣ
Β.1. Ιστορική ανασκόπηση
To γιοφύρι της Άρτας είναι γέφυρα του
ποταμού Αράχθου, κοντά στην πόλη της
Άρτας,

που

έγινε

πασίγνωστη

από

το

ομώνυμο θρυλικό δημοτικό τραγούδι που
αναφέρεται

στην

εξ

ανθρωποθυσίας

θεμελίωσή του. Ο ίδιος όρος αποτελεί επίσης
σύγχρονη έκφραση όταν αναφέρονται έργα τα
οποία αργούν να ολοκληρωθούν όπως και στο
θρύλο του δημοτικού τραγουδιού.

«Σαράντα πέντε μάστοροι κι εξήντα μαθητάδες
γιοφύρι-ν-εθεμέλιωναν στης Άρτας το ποτάμι.
Oλημερίς το χτίζανε, το βράδυ εγκρεμιζόταν.»
Η γέφυρα αυτή κατά τον Χρονογράφο
της Ηπείρου είναι κτίσμα των προ Χριστού
Ρωμαϊκών χρόνων. Σύμφωνα όμως με
μερικές παραδόσεις κτίσθηκε όταν η Άρτα
έγινε πρωτεύουσα πόλη στο Δεσποτάτο της
Ηπείρου ίσως και επί Δεσπότη Μιχαήλ Β'
Δούκα. Χρονολογίες οικοδόμησης φέρονται
κατ΄ άλλους το 1602 κατ΄ άλλους το 1606.
Ο Μητροπολίτης Άρτας Σεραφείμ Ξενόπουλος ο Βυζάντιος έχει σημειώσει
ότι αυτή κτίσθηκε κατά μία παράδοση από κάποιον Αρταίο ορθόδοξο
παντοπώλη.
Κατά το δημοτικό τραγούδι που ανήκει στα άσματα του ακριτικού
κύκλου, 1300 κτίστες, 60 μαθητές, 45 μάστοροι (μηχανικοί) υπό τον
Αρχιμάστορα προσπαθούσαν να κτίσουν τη
γέφυρα της οποίας τα θεμέλια κάθε πρωί
ήταν καταστραμένα. Μέχρι που πτηνό με
ανθρώπιν η φωνή γνωστοποίησε πως για να
στεριώσει

η

ανθρωποθυσία
Πρωτομάστορα.

γέφυρα
της
Το

οποίο

απαιτείται

η

συζύγου

του

και

με

κατάρες που καταλήγουν σε ευχές.

έγινε

Β.2. Σύντομη περιγραφή
Το σημερινό μήκος του πέτρινου γεφυριού της Άρτας φτάνει στα 145 m
και το πλάτος του είναι 3,75 m. Οι τέσσερις ημικυκλικές καμάρες δεν έχουν
καμία συμμετρία μεταξύ τους. Τα βάθρα του είναι κτισμένα με μεγάλους
κανονικούς

λίθους

κατά

το

ισοδομικό

σύστημα, με επίστεψη, έτσι που θυμίζουν
τοιχοποιία

ελληνιστικών

μεγάρων.

Αυτή

λοιπόν η δομή των βάθρων μαρτυρεί ότι το
γεφύρι θεμελιώθηκε κατά τους ελληνιστικούς
χρόνους, και - κατά την άποψη του μελετητή
Γιάννη Τσούτσινου - πιθανότατα είναι έργο
του Πύρρου Α (3ος π.χ. αιώνας).
Σύμφωνα

με

διαπιστώσεις

του

Φ.

Πέτσα,

αρχαιολόγου

που

παρακολούθησε τις εκσκαφές για τη στήριξη σιδερένιας γέφυρας πλάι στην
παλιά στα χρόνια της κατοχής, το ίδιο
χτίσιμο

συνεχίζεται

μέχρι

τα

κατώτατα

θεμέλια του γεφυριού. Πάνω σ' αυτά τα
βάθρα,

κατά

την

άποψη

ορισμένων

μελετητών, κτίστηκαν κατά τη Βυζαντινή
εποχή (πρώτη περίοδος του Δεσποτάτου της
Ηπείρου) ή κατά την άποψη άλλων στην
πρώτη

μεταβυζαντινή

μεγάλες

καμάρες,

περίοδο,

μεταξύ

τέσσερις

των

οποίων

παρεμβλήθηκαν στα ποδαρικά τους καθώς
και στα ακρινά σκέλη του γεφυριού οκτώ
συνολικά μικρά τοξωτά ανοίγματα, για να
διοχετεύονται

τα

νερά

σε

περίπτωση

πλημμύρας. .Η τοιχοποιία της ανωδομής
είναι ομοιόμορφη με μικρούς κανονικούς
λίθους. Φαίνεται ότι η μεγαλύτερη καμάρα,
που

λόγω

του

ανοίγματός

της

ήταν

περισσότερο επισφαλής, από άγνωστη αιτία
γκρεμίστηκε

και

ξαναχτίστηκε

στην

τουρκοκρατία, και είναι ακριβώς αυτή η
ανακατασκευή της ψηλής καμάρας που
γέννησε
γυναίκας

το

θρύλο
του

της

στοίχειωσης

πρωτομάστορα

και

της
το

αντίστοιχο δημοτικό τραγούδι. Σύμφωνα με σωσμένες γραπτές μαρτυρίες η
κατασκευή αυτή έγινε το έτος 1612 μΧ, οι εργασίες κράτησαν τρία χρόνια,
μέχρι το 1615 μΧ και η νέα καμάρα έγινε ακόμη ψηλότερη.

Β.3. Ιστορική αναδρομή
Το πέτρινο γεφύρι της Άρτας, είναι το
πιο ξακουστό στην Ελλάδα και αυτό βέβαια
το χρωστάει στο θρύλο για τη "θυσία της
γυναίκας του πρωτομάστορα", που η λαϊκή
μούσα

τον

έκανε

τραγούδι.

Η

αρχική

κατασκευή του γεφυριού τοποθετείται στα
χρόνια

της

κλασικής

Αμβρακίας

επί

βασιλέως Πύρρου Α. Αυτό είναι φυσικό,
δεδομένου ότι σε αυτά τα μέρη αναπτύχθηκε
αξιόλογος πολιτισμός από τα προχριστιανικά
ακόμη

χρόνια.

Αμβρακιώτες

Σ

υνεπώς,

είχαν

οι

αρχαίοι

ανάγκη

να

κατασκευάσουν στο σημείο αυτό κάποιο
πέρασμα, γεφύρι, έργο που ασφαλώς θα
βελτιώθηκε στα Ελληνιστικά χρόνια, όταν ο
βασιλιάς Πύρρος Α' έκανε την Αμβρακία
πρωτεύουσα του κράτους του, κι ακόμη
αργότερα - στα ρωμαϊκά χρόνια - με την
άνθηση της διπλανής Νικόπολης και την
αύξηση της εμπορικής κίνησης. Τη σημερινή
του μορφή, το Γεφύρι της Άρτας απέκτησε το
έτος

1602-1606

αναφέρουν

ότι

μΧ.
τη

Οι

πληροφορίες

χρηματοδότηση

της

κατασκευής του Γεφυριού της ‘Αρτας έγινε
από έναν Αρτινό παντοπώλη, τον Ιωάννη
Θιακογιάννη

ή

Γυφτοφάγο,

ο

οποίος

προφανώς είχε εμπορικές δραστηριότητες και
είχε ενδιαφέρον για τη διάβαση του Αράχθου
ποταμού από τα μουλάρια με τα φορτία του..
Δυστυχώς τα στοιχεία που μας παρέχουν οι
αρχαίες πηγές είναι ελάχιστα και γι' αυτό
είμαστε αναγκασμένοι να στηριχθούμε για τη
μελέτη του στο ίδιο το κτίσμα.
Το έτος 1881, όταν απελευθερώθηκε de
jure (με συμφωνία) η Άρτα, το γεφύρι ήταν το
σύνορο

της ελεύθερης Ελλάδας με

τουρκοκρατημένη

Ελλάδα.

Το

την

διώροφο

νεοκλασικό κτίριο στο δυτικό άκρο του
γεφυριού, που κτίστηκε το έτος 1864 μΧ από

αυστριακό αρχιτέκτονα και σήμερα στεγάζει το Λαογραφικό Μουσείο Άρτας,
αρχικά χρησιμοποιήθηκε ως Οθωμανικό φυλάκιο της Γέφυρας και αργότερα,
μετά το έτος 1881 μΧ, ως μεθοριακός σταθμός, Τελωνείο των Τούρκων. Στο
τέλος της δεκαετίας του 1930 πλάι στα αρχαία βάθρα προστέθηκαν και
τσιμεντένια - αισθητικά εκτρώματα - για τη στήριξη ξύλινης αρχικά γέφυρας,
την οποία οι Γερμανοί κατακτητές, ενίσχυσαν με σιδηροδοκούς για τη διέλευση
των οχημάτων τους. Στις 23 Σεπτεμβρίου 1944 όταν οι Γερμανοί ναζί
αποχώρησαν, διέταξαν να ανατιναχθεί το πέτρινο Γεφύρι της Άρτας, αλλά ο
γερμανός σαμποτέρ προφανώς εκτίμησε το μέγεθος του εγκλήματος, δεν
υπάκουσε στη διαταγή και το γεφύρι σώθηκε. Άλλη άποψη αναφέρει ότι
κάποιος Γερμανός στρατιώτης Λούντβιχ, μάλλον αρχαιολόγος, γύρισε κρυφά
πίσω

και

απενεργοποίησε

τον

εκρηκτικό

μηχανισμό.

Το

έτος

1945

κατασκευάσθηκε κανονική σιδηρογέφυρα η
οποία σε συνδυασμό με τις χονδροειδείς
τσιμεντοβάσεις της κατέστρεψε τη βόρεια όψη
του

παλιού

γεφυριού.

Μόλις

πριν

λίγα

χρόνια, την δεκαετία του 80, επί εποχής
υπουργού Πολιτισμού Μελίνας Μερκούρη,
απαλλάχτηκε το μνημείο απ' αυτούς τους
«κακοήθεις όγκους» του και με τις εργασίες
στερέωσης ξαναβρήκε την αρχική του λάμψη.
Έγιναν σημαντικές στερεωτικές εργασίες και
πολλές τσιμεντενέσεις. Μετά την κατασκευή
του υδροηλεκτρικού φράγματος της ΔΕΗ στο
Πουρνάρι του Πέτα, από Σοβιετική Εταιρεία
κατά τα έτη 1976-1981 δεν υπάρχει πλέον
συνεχής ροή στο ποτάμι του Αράχθου. Έτσι
«το μνημείο έπαψε να δροσίζει τα πόδια του,
κατάντησε εκκλησιά χωρίς εικόνες, βρύση
χωρίς νερό» όπως έχει γραφεί γλαφυρά. Το
έτος 1983 για τον ίδιο λόγο της ακανόνιστης
ροής υδάτων το γεφύρι διέτρεξε θανάσιμο
κίνδυνο και τότε τοποθετήθηκαν σειρές από
ενσύρματες κροκάλες στον πυθμένα

της

κοίτης.
Πηγές πληροφόρησης:
1. http://el. wikip edia.org/ wi ki/Το_γιοφύρι_ της_ Άρτας
2. http://visitepirus.gr/το -γε φύρι- της-άρ τας.html
3. http://martiriko komm eno.gr/index.php? o ption=com _cont ent &vi ew=article &id=560 :qq- &catid=10: 2011 -09 -22-0 5-09 -03

Γ.

Έχουν περάσει περισσ ότερα από ε κατό χρόνια
από τη στιγμή π ου ο τ ότε Πρ ωθυπου ργός τ ης
Ελλά δας, Χαρίλα ος Τρ ικούπ ης, οραματίσθηκε τη
γεφύρωσ η των τρ ιών χιλιομέτρων π ου χωρίζ ουν τ ο Ρίο
από το Αντίρριο.
Το 2004, το μ εγαλόπ νοο αυτ ό όραμα έ γινε
πραγματικότ ητα. Η Γέφυρα Ρίου -Αντιρρ ίου αποτε λεί
ορόσ ημ ο της Ελλάδας τ ου 21 ου αιώνα, ενώ ήταν
προορισμένη να αλλάξει την καθ ημερινότ ητα μέρους
των κατ οίκων τ ης χώρας.
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Δ. ΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΡΙΟΥ – ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ
Δ.1. Άμεσα συμπεράσματα της έρευνας


Η λειτουργία της Γέφυρας Ρίου-Αντιρρίου δεν έχει προκαλέσει μεταβολή
στην χλωρίδα στον ορεινό όγκο και στις πεδινές εκτάσεις της περιοχής
ανάπτυξης του έργου.



Η λειτουργία του έργου της γέφυρας Ρίου-Αντιρρίου δεν έχει μεταβάλλει
το φάσμα της θερμοκρασίας περιβάλλοντος στην περιοχή ανάπτυξης του
έργου. Οι όποιες μεταβολές ακολουθούν τη γενική βραδεία τάση
αύξησης της θερμοκρασίας περιβάλλοντος που είναι και παγκόσμιο
φαινόμενο.



Η μέση μηνιαία ταχύτητα ανέμων κυμαίνεται από 6,97 έως 3,57 m/s με
τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο να εμφανίζουν τις υψηλότερες
τιμές. Ωστόσο η μετακίνηση του φάσματος της ταχύτητας προς
μικρότερες τιμές είναι φαινόμενο διαχρονικό και δεν οφείλεται στη
Γέφυρα.



Τα ευρήματα της παρούσας μελέτης δείχνουν πως μεταξύ της πλήρους
λειτουργίας των F/Bs το έτος 2003 και της πλήρους λειτουργίας της
γέφυρας το έτος 2007 υπάρχει, σύμφωνα με τους υπολογισμούς, μία
σημαντική μείωση όσον αφορά την ποσότητα των εκπεμπόμενων ρύπων.
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μικρότερο αριθμό επιβατών που διακινούνται από τα F/Bs στην
πορθμειακή γραμμή Ρίου - Αντιρρίου λόγω της λειτουργίας της γέφυρας.


Έχει μεταβληθεί, σε ορισμένο βαθμό λόγω Γέφυρας, η διεύθυνση των
θαλάσσιων ρευμάτων της περιοχής με αποτέλεσμα την αναδιάταξη του
επιφανειακού στρώματος των ιζημάτων του πυθμένα κυρίως στις βάσεις
στήριξης του έργου.



Ο ακριβής προσδιορισμός της διεύθυνσης των θαλάσσιων ρευμάτων
καθώς και η κατανομή των επιφανειακών ιζημάτων του πυθμένα, απαιτεί
την εγκατάσταση στην θαλάσσια περιοχή ρευματογράφων, καθώς και
άλλο πρόσθετο ερευνητικό εξοπλισμό.



Λόγω της αλλαγής στην διεύθυνση των θαλάσσιων ρευμάτων και της
αλλαγής στην κατανομή των επιφανειακών ιζημάτων του πυθμένα στην
περιοχή ανάπτυξης του έργου, θα πρέπει επιπρόσθετα να μελετηθεί η
επίδραση στους ιχθυοπληθυσμούς καθώς και στην βενθική πανίδα της
περιοχής.



Οι πυλώνες στήριξης της Γέφυρας, έχουν τοπικά δημιουργήσει ένα νέο
περιβάλλον
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συμβάλλει στην ανάπτυξη ενός νέου θαλάσσιου οικοσυστήματος.

Ωστόσο, σε μικρή χρονική κλίμακα η διαταραχή ισορροπίας λόγω της
πέδησης των Πυλώνων πιθανολογείται ότι προκάλεσε μετανάστευση
αλιευτικού πληθυσμού.


Η λειτουργία της γέφυρας δεν προκύπτει να επηρεάζει τον ρυθμό
εισροής γεω-υλικών στην θαλάσσια περιοχή ανάπτυξης του έργου και
δεν υπάρχει καμία επίδραση στις πηγές εισόδου τέτοιων υλικών στην
υπό μελέτη περιοχή. Τα ιζήματα αποτελούνται σχεδόν αποκλειστικά από
πηλό και άργιλο (< 63 μιη). Το ποσοστό της άμμου κυμαίνεται μεταξύ
0.41 - 0.66 %. Επικρατέστερο κοκκομετρικό μέγεθος είναι η άργιλος (<2
μιη) με ποσοστά μεταξύ 63.7-55-4 %»με τάση μείωσης με το βάθος.



Ο δείκτης περιβαλλοντικής επιβάρυνσης Igeo είναι αρνητικός, επομένως
η περιοχή είναι μη επιβαρυμένη από τα υπό εξέταση μέταλλα (Ag, As,
Ba, Cd, Co, Cr, Cu, Mn, Mo, Ni, Pb, U, V, Zn).



Η ευεργετική επίδραση του έργου Ζεύξη ΡΑ μπορεί να τονισθεί ακόμη
περισσότερο με την ενσωμάτωση Φ/Β διατάξεων κατά μήκος της
Γέφυρας για παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας προς κάλυψη των φορτίων
φωτισμού της και λειτουργίας των μονάδων της.

Δ.2. Σημαντική μείωση ρύπων
Όπως προαναφέρθηκε, μεταξύ της πλήρους λειτουργίας των F/Bs το έτος
2003 και της πλήρους λειτουργίας της γέφυρας το έτος 2007 υπάρχει, μία
σημαντική μείωση όσον αφορά την ποσότητα των εκπεμπόμενων ρύπων.
Οι κυριότεροι αέριοι ρυπαντές που προέρχονται από τα καύσιμα των F/B
είναι το διοξείδιο του θείου, (SO 2), που παράγεται από την οξείδωση του θείου
το οποίο βρίσκεται στα καύσιμα, τo μονοξείδιο του άνθρακα (CO), οι πτητικοί
υδρογονάνθρακες (CxHy), το θείο (S), τα αιωρούμενα σωματίδια, τα οξείδια του
αζώτου σχηματίζονται κυρίως από το άζωτο και το οξυγόνο του αέρα που
εισέρχεται στο θάλαμο καύσεως.
Χρησιμοποιώντας μία τυπική σύσταση καυσαερίων για βενζινοκινητήρα
εσωτερικής καύσης, υπολογίστηκε παράλληλα η ποσότητα ανά ρύπο για τον
αριθμό των 4.800.000 αυτοκινήτων που διέσχισαν την γέφυρα το έτος 2007.
Συγκρίνοντας τις τιμές των εκπεμπόμενων ρυπαντών κατά την πλήρη
λειτουργία των F/B το έτος 2003 και της Γέφυρας το έτος 2007, διαπιστώθηκε
μία σημαντική μείωση των ποσοτήτων των ρύπων ανά μεταφορικό μέσο (F/Bs –
οχήματα).
Μία πιο λεπτομερής ανάλυση είναι δυνατόν να γίνει εάν στις ποσότητες
των εκπεμπόμενων ρυπαντών των F/B το έτος 2003, προστεθούν και οι τιμές
των εκπεμπόμενων ρύπων των οχημάτων που μεταφέρθηκαν μέσω των F/B, για

τα μέτρα που διένυσαν κατά τους ελιγμούς για την φόρτωση και εκφόρτωση
από τα F/Bs. Υποθέτοντας, ότι ένα όχημα χρησιμοποιώντας 1 η-2η ταχύτητα και
οπίσθεν έπρεπε να διανύσει 100-150 m κατά μέσο όρο και ότι η εκπομπή
καυσαερίων αντιστοιχεί σε απόσταση 1 km που διανύει το ίδιο όχημα
κινούμενο με 4η ταχύτητα, οι επιστήμονες κατέληξαν σε μια εκτίμηση των
πρόσθετων ρύπων που θα πρέπει να προσαυξήσουν αυτούς που εκπέμπουν τα
F/B.
Έτσι, το άθροισμα των εκπεμπόμενων ρύπων από τα F/B και των
αυτοκινήτων που εισέρχονταν στα F/B το 2003, είναι μεγαλύτερο από την
συνολική ποσότητα ρύπων που εκπέμπουν τα αυτοκίνητα κατά την διέλευση
τους από την Γέφυρα το έτος 2007.
Οι σημαντικές διαφορές μεταξύ των ετών 2003 και 2007, οφείλονται στην
μείωση των διελεύσεων των οχημάτων μέσω των F/Bs, που ισοδυναμεί με
μείωση των ωρών λειτουργίας των F/B κατά έτος, με παράλληλη αύξηση του
αριθμού των οχημάτων που διέρχονται από την γέφυρα.
Τα ευρήματα της παρούσας μελέτης δείχνουν πως μεταξύ της πλήρους
λειτουργίας των F/Bs το έτος 2003 και της πλήρους λειτουργίας της γέφυρας το
έτος 2007, διαπιστώνεται μία σημαντική μείωση όσον αφορά την ποσότητα των
εκπεμπόμενων ρύπων και προφανώς μια καθοριστική αποφόρτιση της
ατμόσφαιρας από την επιβλαβή ρύπανση, τόσο για την υγεία των κατοίκων της
περιοχής, όσο και των φυσικών συστημάτων.

Δ.3. Η περιβαλλοντική συνιστώσα
Η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων παρουσιάστηκε την Δευτέρα σε
συνέντευξη Τύπου στο ΤΕΙ Πατρών, από τον πρόεδρο του ιδρύματος κ. Σωκράτη
Καπλάνη, τον Επιστημονικό Συνεργάτη του ΤΕΙ Πατρών Δρ. Διονύσιο
Παναγιωτάρα και τον καθηγητή Ωκεανογραφίας και αναπληρωτή πρόεδρο του
Τμήματος Γεωλογίας του Πανεπιστημίου Πατρών κ. Γιώργο Παπαθεοδώρου.
Ο πρόεδρος του ΤΕΙ Πατρών κ. Σωκράτης Καπλάνης, δήλωσε ιδιαίτερα
ικανοποιημένος από το επίπεδο συνεργασίας με την Γέφυρα Α.Ε. που
αποτυπώνεται μέσα από αυτή την μελέτη και οποία έφερε τα πρώτα
αποτελέσματα.
Σύμφωνα με τον κ. Καπλάνη, το επόμενο στάδιο της συνεργασίας θα
πρέπει να επικεντρωθεί σε προτάσεις όπως η ενσωμάτωση στο έργο της Γέφυρας
ενός συστήματος φωτοβολταϊκών διατάξεων για την παραγωγή ηλεκτρικής
ενέργειας προς κάλυψη των φορτίων φωτισμού της και λειτουργίας των μονάδων
της ή ακόμα και για την ενεργειακή κάλυψη αναγκών της περιοχής.

Στο πλαίσιο της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων, διαπιστώθηκε
ακόμα ότι οι πυλώνες στήριξης της Γέφυρας, έχουν τοπικά δημιουργήσει ένα
νέο περιβάλλον στον πυθμένα. Όπως τόνισε ο καθηγητής κ. Παπαθεοδώρου, το
νέο ανάγλυφο του πυθμένα, δεν αλλάζει την στατικότητα του έργου, όμως
δημιουργεί ένα νέο υποθαλάσσιο σύστημα το οποίο αξίζει να μελετηθεί. Για τον
λόγο αυτό προτάθηκε η λειτουργία ενός υποθαλάσσιου παρατηρητηρίου με
υποβρύχιες κάμερες και αισθητήρες. Οι εικόνες και τα στοιχεία μπορούν να
μεταδίδονται σε ένα Εικονικό Μουσείο του θαλάσσιου περιβάλλοντος της
Γέφυρας το οποίο μπορεί να δημιουργηθεί στις εγκαταστάσεις της εταιρείας και
να το επισκέπτονται πολίτες ή ακόμα και επιστήμονες.
Ο υπεύθυνος επικοινωνίας της Γέφυρας Α.Ε. κ. Γιάννης Φρέρης που
παραβρέθηκε στην παρουσίαση της μελέτης, τόνισε ότι τα ευρήματα είναι πολύ
ενδιαφέροντα, όπως και οι προτάσεις που κατατέθηκαν και οι οποίες θα
εξεταστούν σε τεχνικό επίπεδο από την εταιρεία.
Να σημειωθεί ότι τα αποτελέσματα της μελέτης παρουσιάστηκαν και σε
συνάντηση της εταιρείας με εκπροσώπους περιβαλλοντικών οργανώσεων την
προηγούμενη εβδομάδα.

Δ.4. Εκτόξευση των τιμών των ακινήτων
Οι επιδράσεις της Γέφυρας από πλευράς κίνησης της κτηματαγοράς στις
γύρω περιοχές, είναι ήδη εμφανείς, όμως, σύμφωνα με τους μελετητές, θα
οριστικοποιηθούν σε βάθος χρόνου, όταν δηλαδή θα ολοκληρωθούν και άλλα
αναπτυξιακά έργα και θα λειτουργήσει στο σύνολο του ο Δυτικός Άξονας ως ένα
ενιαίο συγκοινωνιακό δίκτυο εθνικής εμβέλειας.
Ειδικά, ως προς τις περιοχές επιρροής σε ακτίνα 20-30 χιλιομέτρων από
το σημείο της ζεύξης, σοβαρός παράγοντας είναι η δραστική μείωση του χρόνου
διέλευσης, από 30΄ - 40΄ λεπτά με τα F/Bs, σε 2,5΄ λεπτά με την χρήση της
Γέφυρας.
Οι όμορες προς τη Γέφυρα Ρ-Α περιοχές (Βόρεια και Νότια) είναι
παραθαλάσσιες με εκτεταμένο μέτωπο ακτών. Έχουν δε επιπλέον οπτική επαφή
με τη Γέφυρα, δεδομένα που αυξάνουν σημαντικά το ενδιαφέρον μεγάλου
τμήματος των αγοραστών για συγκεκριμένες χρήσεις γης, π.χ. παραθεριστική
κατοικία, επενδύσεις σε οικόπεδα, παραθαλάσσια καταστήματα μαζικής
εστίασης, τουριστικές μονάδες κλπ.
Ως προς τις επιδράσεις στις χρήσεις γης, θα πρέπει καταρχήν να
σημειωθεί ότι η ακτίνα επιρροής από τη Γέφυρα αναμένεται να αυξηθεί κατά
πολύ και να ολοκληρωθεί με τη ολοκλήρωση του Δυτικού Συγκοινωνιακού

Άξονα (Ιόνια Οδός, Παραϊόνια Οδός, κλπ). Στη σημερινή κατάσταση, οι
επιδράσεις αυτές εκτείνονται, βασικά, στους άξονες Ρίου-Πατρών, Ρίου-Αιγίου,
Αντιρρίου-Ναυπάκτου (Α΄ Ζώνη Επιρροής) και δευτερευόντως στις περιοχές
Ρίζας, Μακύνειας, Κρυονερίου και στις πέραν των εκβολών του Μόρνου ακτές
(Β΄ Ζώνη Επιρροής).
Για παράδειγμα, χαρακτηριστικό είναι το γεγονός πως έχει παρατηρηθεί
μία αύξηση στην τιμή της γης στις περιοχές Παλιοπαναγιά και Πλατανήτης
Ναυπάκτου (μεταξύ Ναυπάκτου και Αντιρρίου) της τάξης του 40% έως και
60%, με τις περιοχές που βρίσκονται κοντά στην θάλασσα να εμφανίζουν
διπλάσιες σχεδόν τιμές από τις μη παραθαλάσσιες περιοχές. Ενδεικτικά για
500 τ.μ. παραθαλάσσια περιοχή, η τιμή πώλησης κυμαίνεται στα 250,000
ευρώ ενώ για μη παραθαλάσσια ζώνη στα 160,000 ευρώ.
Για την ορθή εκτίμηση των στοιχείων αναφορικά με τις επιδράσεις στις
χρήσεις γης θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι στις περιοχές Α΄ Ζώνης Επιρροής
προϋπήρχε (πριν το 1997) αγοραστικό ενδιαφέρον για επενδύσεις σε ακίνητα
της
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Αιτωλοακαρνανίας και ιδιαίτερα των αστικών κέντρων (από το Αγρίνιο και το
Μεσολόγγι για την Βόρεια ακτή της Γέφυρας) και αφετέρου από κατοίκους
κυρίως της Πάτρας για τη Νότια περιοχή (ακτή Πάτρα μέχρι Αίγιο).
Οι δύο αυτές επιμέρους δραστήριες αγορές λειτουργούσαν πριν τη
κατασκευή

της

Γέφυρας.
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χιλιομετρική άποψη, απόστασή τους δρούσαν σχεδόν ανεξάρτητα και το
σημαντικότερο με εξαιρετικά υψηλές διαφορές τιμών, περίπου 2 προς 1, στην
αξία οικοπέδων και κτημάτων, υπέρ της Νότιας περιοχής.
Το στοιχείο αυτό συνδυαζόμενο με τη σημαντική θετική μεταβολή της
προσπελασιμότητας μεταξύ των δύο περιοχών οδηγεί στην εμφάνιση αυξημένης
ζήτησης στη πιο «φθηνή» Βόρεια Περιοχή, τόσο από αγοραστές κατοίκους της
Νότιας Περιοχής, όσο και της ίδιας της Βόρειας Περιοχής που βλέπουν την
περιοχής τους να ευνοείται ιδιαίτερα από τις συνθήκες λειτουργίας της
Γέφυρας.
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