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I. Η ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΠΟΤΑΜΩΝ 
 

Στα Οµηρικά ποιήµατα, ο Ωκεανός είναι λιγότερο ενας θεός µε προσδιορισµένη µορφή, ένα 
πρωταρχικό στοιχείο του κόσµου. Ο Ωκεανός είναι η κοινή πηγή «όλων των ποταµών, ολάκερης της 
θάλασσας, όλων των νερών που αναβρύζουν, όλων των βαθιών πηγαδιών» (Ιλιάδα XXI,195). Είναι η 
αρχή των υγρών στοιχείων µε τις διάφορες µορφές του. Στον Όµηρο, ο ωκεανός είναι ήδη αυτό που θα 
είναι αργότερα για τον Ηράκλειτο: η πρώτη αρχή, το δηµιουργικό στοιχείο των πάντων. Ο  πατέρας 
όλων των ποταµών λοιπόν είναι ο Ωκεανός, και η µητέρα είναι η Τηθύς. Η ένωση της µε τον Ωκεανό 
έχει πραγµατικά δηµιουργήσει τις τρεις χιλιάδες ποταµούς και τις τρεις χιλιάδες νύµφες, όπως 
αναφέρει ο ποιητής της Θεογονίας Ησίοδος.  

Για τους αρχαίους Έλληνες το νερό που αναβρύζει µέσα από τη γη, χωρίς να ξέρουν από πού 
έρχεται, ακούραστο στην αδιάκοπη ενέργειά του, τους έβαζε µπροστά σε µια άγνωστη δύναµη, µια 
ενέργεια µυστηριώδη της φύσης. Αυτό το θέαµα αναγκαστικά ξυπνούσε σ’ αυτούς το αίσθηµα του 
θείου. Ο ποταµός, πραγµατικά, βλέπει ολόκληρη τη φύση να ανανεώνεται αδιάκοπα στις όχθες του, τα 
φυτά, τα δέντρα που µεγαλώνουν κοντά τους να χάνονται και να ξαναγεννιούνται ολοένα, τις γενιές 
των ανθρώπων και των ζώων που ποτίζονται από τα νερά του να περνάνε και να πεθαίνουνε. Αυτός 
ωστόσο, προικισµένος µε µια ζωή αναλλοίωτη, κυλάει αδιάκοπα και χωρίς η πηγή του να εξαντλείται. 

Από µια άποψη µπορούµε να πούµε ότι ο ποταµός είναι αιώνιος. Οι Έλληνες πρόσθεταν: είναι 
θείος, είναι ένας θεός, αφιερώνοντάς του ιερά και βωµούς στα πράσινα άλση, που τα διατηρούσε 
τέτοια η αφθονία και η δροσιά των νερών του. 

Οι ποταµοί είναι οι γιοι του Ωκεανού, ή ακόµα, οι γιοι του ∆ία (ιδιοτρεφείς, διοπετείς), 
δηλαδή των νερών που πέφτουν από τον ουρανό. Οι ποταµοί γονιµοποιούν το έδαφος γι’ αυτό τους 
θεωρούσαν σαν τους τροφοδότες πατέρες της νιότης. Σε ορισµένες περιοχές της Ελλάδας τους 
τιµούσαν µε µια ιδιαίτερη λατρεία. Στην Αρκαδία, τα νεαρά αγόρια και κορίτσια µαζεύονταν κάθε 
χρόνο, µια επίσηµη µέρα, στις όχθες της Νέδας (ή Νέδης), για να κόψουν εκεί τα µαλλιά τους, που τα 
αφιερώνανε στον ποταµό. Βρίσκουµε µια περίεργη µαρτυρία, γι’ αυτή την περίεργη συνήθεια στην 
εικοστή τρίτη ωδή της  Ιλιάδας: ο Αχιλλέας, απαρηγόρητος για το θάνατο του Πάτροκλου, αποφασίζει 
τελικά να αποχωριστεί το σώµα του φίλου του και να του αποδώσει τις τελευταίες τιµές. Προστάζει 
τους συντρόφους του να ανάψουν πυρά για να κάψουν τη σορό. Ενώ οι πολεµιστές ασχολούνται µε 
αυτό το πένθιµο καθήκον, πηγαίνει παράµερα και κόβει τα µαλλιά του, τα άφθονα, που είχε αφήσει να 
µεγαλώσουν από τον καιρό της αναχώρησής του για την Τροία. Κατόπιν απευθυνόµενος στον 
Σπερχειό, τον ποταµό που ποτίζει τους κάµπους της πατρίδας του, λεει «Ω Σπερχειέ, ο Πηλέας, ο 
πατέρας µου σου είχε κάνει τάµα ανώφελο. Είχε υποσχεθεί, πως εκεί κάτω, σαν γυρίσω, στης 
λατρευτής πατρίδας µου τη γη, θε να’  κοβα να σε τιµήσω, τα δόλια µου µαλλιά, και πως θα σου 
προσέφερα µιαν άγια εκατόµβη από πενήντα κριάρια θαυµαστά, στις πηγές σου εκεί κοντά, όπου 
βρίσκεται ο ιερός περίβολος σου κι ο βωµός σου, που από τα θυµιάµατα ευωδιά».  

Οι ποταµοί είχανε «συλληφθεί» σαν οι πρωταρχικοί βασιλιάδες των χωρών που διαβρέχουν, 
σαν οι πατέρες των ανθρώπινων φυλών, που µεγάλωσαν κι απλωθήκανε στις όχθες τους. Μ’ αυτήν 
ακριβώς την έννοια απέδιδαν τιµές στον Ίναχο, στο Άργος. Στην Βοιωτία στον Ασωπό και στον 
Κηφισό, στην Θεσσαλία στον Πηνειό. Πίστευαν επίσης πως βρίσκανε στα νερά τους µια δύναµη 
κάθαρσης, ανάλογη µε εκείνη που έρχονταν να αναζητήσουν στα ιερά του Απόλλωνα. Ο Ησίοδος 
αναφέρει χαρακτηριστικά: «Μη διασχίζετε ποτέ τα νερά των ποταµών µε το αιώνιό τους ρέµα, πριν να 
πείτε µια προσευχή, µε τα µάτια προσηλωµένα στα εξαίσιά τους νάµατα, πριν να βρέξετε τα χέρια σας 
στο ευχάριστό τους και καθάριο νερό».  

Βλέπουµε συχνά στα µνηµεία της ελληνική τέχνης, τους ποταµούς να εικονίζονται σαν όντα 
φανταστικά, όπου οι ζωικές µορφές ανακατεύονται µε τις ανθρώπινες. Το κορµί τους είναι ενός 
ταύρου. Το πελώριό τους κεφάλι ενός εύρωστου και γενειοφόρου άνδρα, που το στόµα του βγάζει 
κύµατα νερού, και στο µέτωπο του έχει δυο µεγάλα κέρατα. Είναι η εικόνα της πηγής ή του κεφαλιού 
του ποταµού, όπως λένε ακόµη σήµερα (το κεφαλάρι). Τα κέρατα που στολίζουνε το κεφάλι, είναι οι 
ελιγµοί και οι διακλαδώσεις που σχηµατίζει το ρέµα του. Ο Ηρακλής, νικητής του Αχελώου, του 
βγάζει το ένα κέρατο.  

Ανάµεσα στους ποταµούς που θεοποιήθηκαν στην αρχαία Ελλάδα, µπορούµε να αναφέρουµε 
επιπλέον: τον Ασωπό, τον Αλφειό, το µεγαλύτερο ποταµό της Πελοποννήσου, στην Αθήνα τον Ιλισό ή 
Ιλισσό, που η εικόνα του είχε παρασταθεί στα γλυπτά του δυτικού αετώµατος του Παρθενώνα.  

Οι Νύµφες σχετίζονται µε τους ποταµούς, κι έχουν στην ελληνική µυθολογία, την ίδια 
καταγωγή που έχουν κι οι ποταµοί. Όπως κι εκείνοι, ονοµάζονται διοπετείς (που κατάγονται από το 
∆ία ή έπεσαν από τον Ουρανό). Οι Νύµφες χρωστάνε τη γέννηση τους στα νερά του ουρανού, που 
πέφτουνε στη γη, χώνονται µέσα τους, µαζεύονται εκεί κι ανοίγουν µυστικούς δρόµους για να 
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εξαφανιστούν στην επιφάνειά της µε τη µορφή πηγών που αναβρύζουν. Οι Νύµφες, προικισµένες µε 
µια ακατανίκητη δύναµη σαγήνης, τραβούν προς αυτές οποιονδήποτε πλησιάζει πάρα πολύ στην υγρή 
τους κατοικία.  

 

II. Η ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΝΕΣΤΟΥ 
 
 Στις αρχαίες πηγές ο ποταµός συναντάται µε το όνοµα Νέσσος και αργότερα, Μέστος. Ήταν 
γιος του Ωκεανού και της Τηθύος και σύµφωνα µε το Στέφανο το Βυζάντιο, πατέρας της Καλλιρρόης. 
Σύµφωνα µε άλλες παραδόσεις, ο Νέστος απηύθυνε χαιρετισµό στο φιλόσοφο Πυθαγόρα, όταν ο 
τελευταίος περνούσε µπροστά από το ποτάµι. Σύµφωνα µε όσα αναφέρει ο Ηρόδοτος, ο Νέστος και ο 
Αχελώος συνιστούσαν τα όρια, µέσα στα οποία ζούσαν τα λιοντάρια στον ελληνικό χώρο.   
 Με την κοιλάδα του Νέστου συνδέεται επίσης και η µυθική µορφή του αξεπέραστου 
µουσικού  Ορφέα. Ο Ορφέας υπήρξε ο εισηγητής µιας νέας διάστασης των διονυσιακών µυστηρίων, 
που αναπτύχθηκε στην περιοχή του Νέστου και αργότερα σε όλη την υπόλοιπη αρχαία Ελλάδα. 
Αρχαιολογικά ευρήµατα που βρέθηκαν έξω από τα Κοµνηνά, µαρτυρούν την ανάπτυξη της 
διονυσιακής λατρείας στην περιοχή, πιθανότατα στην ορφική της εκδοχή. 
 Ο Νέστος του Θουκυδίδη, του Ηροδότου, του Στράβωνα και του Παυσανία, έγινε Mestus για 
τους Ρωµαίους και σαν Μέστος αναφέρεται από την Άννα την Κοµνηνή στην Αλεξιάδα (11ος αι.). 
Αργότερα εµφανίστηκε η Σλαβική θηλυκή µορφή Μέστα, που έδωσε το όνοµά της στο βουλγαρικό 
τµήµα του ποταµού. 
 

III. Ο ΝΕΣΤΟΣ ΚΥΛΑΕΙ ΣΤΟΥΣ ΑΙΩΝΕΣ 
 
 Όπως µαρτυρούν τα αρχαιολογικά ευρήµατα, η ευρύτερη περιοχή της Ξάνθης είχε κατοικηθεί 
τουλάχιστον από τη νεολιθική εποχή (5000 – 4000 π. Χ.). Από την εποχή του χαλκού και µετά, άρχισε 
η εγκατάσταση των πρώτων θρακικών φύλων στην περιοχή. Τα φύλα αυτά, που προέρχονταν από το 
βορρά, θα διατηρήσουν την κυριαρχία τους από την παρανέστια ενδοχώρα προς τα ανατολικά, ακόµα 
και µετά την ίδρυση των ελληνικών αποικιών (8οςαιώνας π. Χ.) στην παράλια ζώνη εκατέρωθεν του 
Νέστου. Τέτοιες αποικίες ήταν η νησιωτική της Θάσου (710 π. Χ.) και εκείνη των Αβδήρων (656 
π.Χ.), στο ανατολικό όριο του δέλτα του ποταµού. Οι πιο σηµαντικές πληροφορίες γι’ αυτά τα θρακικά 
φύλα προέρχονται από τον Ηρόδοτο στο 5ο και 7ο βιβλίο της Ιστορίας του.  
 Στην κοιλάδα του Νέστου κατοικούσαν οι ∆ίοι, οι οποίοι, κατά τον Ηρόδοτο, ήταν προφήτες 
σε διονυσιακό µαντείο της περιοχής. Νοτιότερα, από τα στενά µέχρι το πέλαγος και από τη δυτική 
όχθη του ποταµού µέχρι τον ποταµό Κόσινθο της Ξάνθης, κατοικούσαν οι Σαπαίοι, που λάτρευαν το 
θεό ∆ιόνυσο και είχαν για πρωτεύουσα τους την Τόπειρο. Από την κοιλάδα του Νέστου πέρασαν και 
άλλα θρακικά φύλα, όπως οι Βίστονες, οι ∆όλογκοι, οι Κίκονες και οι Οδρύσες.  
 Οι ελληνικές πόλεις της αρχαιότητας ενδιαφέρθηκαν για την περιοχή γύρω από το Νέστο, 
επειδή υπήρχαν κοιτάσµατα χρυσού και αργύρου. Άφθονη ξυλεία υπήρχε επίσης στα δάση του Νέστου 
και αποθέµατα µαρµάρων στην ευρύτερη περιοχή. 

Ο Νέστος συνεχίζει να κυλάει αδιάκοπα, ακόµη και κάτω από την περσική κυριαρχία, που 
διαρκεί µέχρι το 475 π. Χ. περίπου. Στα µέσα του 4ου αι. π. Χ. οι Μακεδόνες βασιλείς επιβάλλουν την 
επικυριαρχία τους στην περιοχή µε το Φίλιππο Β’ και στη συνέχεια το Μέγα Αλέξανδρο. Οι Θράκες 
θα εκστρατεύσουν µαζί µε τους Μακεδόνες στην Ασία και, µάλιστα, υπάρχει η δοξασία, πως το χωριό 
Τοξότες ονοµάστηκε έτσι, από τους Τοξότες του Μέγα Αλέξανδρου, που σταµάτησαν εκεί, για να 
ακονίσουν τα τόξα τους. 

Η κοίτη του ποταµού άλλαζε συνεχώς, στο πέρασµα των αιώνων και δεν είναι δυνατόν να 
προσδιοριστεί επακριβώς. Το µόνο σίγουρο είναι ότι υπήρχε άφθονο νερό τότε στο ποτάµι, καµία 
σχέση µε τη σηµερινή έλλειψη νερού. Αξίζει να σηµειώσουµε την πληροφορία του Στράβωνα (1ος αι. 
µ. Χ.), σύµφωνα µε τον οποίο, ο Νέστος ξεχείλιζε συχνά και κατέκλυζε τη γύρω περιοχή. 
 

IV. Ο ΝΕΣΤΟΣ ΣΗΜΕΡΑ 
 
 Ο Νέστος πηγάζει από τη Βουλγαρία, από την οροσειρά του Σκοµίου και εκβάλλει στο 
θρακικό πέλαγος, απέναντι από τη Θάσο. Το συνολικό µήκος του ποταµού είναι 234 χιλιόµετρα. Μόνο 
τα 130 από αυτά διασχίζουν ελληνικό έδαφος. Η λεκάνη απορροής του ποταµού είναι 5.761 
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τετραγωνικά χιλιόµετρα, από τα οποία τα 3.481 βρίσκονται στη Βουλγαρία. Στη Βουλγαρία ο ποταµός 
ονοµάζεται Μέστα (Mecta). 
 Ο Νέστος εισέρχεται στην Ελλάδα από το υψίπεδο του Νευροκοπίου του νοµού ∆ράµας, 
περνώντας ανάµεσα από τις οροσειρές του Ορβήλου και της Ροδόπης. Η κοίτη του ποταµού αποτελεί 
φυσικό σύνορο ανάµεσα σε Βουλγαρία και Ελλάδα για µερικά χιλιόµετρα.  
 Στο χωριό Ποταµοί, η ροή του Νέστου σταµατά κι από εκεί ξεκινά η τεχνητή λίµνη που 
δηµιουργήθηκε στις αρχές του 1977, µετά την ολοκλήρωση του υδροηλεκτρικού φράγµατος του 
Θησαυρού. 
 Από τους Ποταµούς µέχρι το φράγµα του Θησαυρού, η τεχνητή λίµνη ακολουθεί πορεία προς 
τα ανατολικά. Σε απόσταση 30 χιλιοµέτρων από τα σύνορα, η λεκάνη του ποταµού σχηµατίζει µια 
φυσική καµπή, µε µήκος πάνω από 20 χιλιόµετρα. Μέσα σ’ αυτή την καµπή έχει δηµιουργηθεί το 
σύστηµα των τριών φραγµάτων του Θησαυρού, της Πλατανόβρυσης και του Τεµένους (το οποίο είναι 
σε στάδιο δηµοπράτησης). 
 Στη συνέχεια ο Νέστος περνά από το χωριό Παρανέστι και συνεχίζει παράλληλα µε το δρόµο 
και τη σιδηροδροµική γραµµή, ανάµεσα στα όρη της ∆υτικής Ροδόπης και της Λεκάνης. Από το χωριό 
Νεοχώρι ως το θρακικό πέλαγος, ο ποταµός λειτουργεί σαν φυσικό σύνορο των νοµών Καβάλας και 
Ξάνθης. 
 Μετά τη Σταυρούπολη, η κοίτη του ποταµού στενεύει και ρέει για 20 περίπου χιλιόµετρα από 
τα περίφηµα στενά, το πιο εντυπωσιακό κοµµάτι της διαδροµής του. Στο χωριό Γαλάνη ο ορεινός 
όγκος, που υπάρχει στα αριστερά και δεξιά του ποταµού σταµατά, κι από κει το ποτάµι συνεχίζει για 
µερικά χιλιόµετρα ακόµη µέχρι να σχηµατίσει δέλτα και να αποθέσει τα νερά του στο θρακικό 
πέλαγος.  
 Ουσιαστικά το ποτάµι µπορεί να χωριστεί σε πέντε µέρη: στα φράγµατα που έχουν 
δηµιουργηθεί, στους µαιάνδρους του ποταµού, στα στενά - αισθητικό δάσος ανάµεσα στους Τοξότες 
και τη Γαλάνη, στο δάσος Κοτζά Ορµάν ή Μεγάλο ∆άσος και στο δέλτα. 
 

V. ΤΑ ΦΡΑΓΜΑΤΑ 
 
 Ο µεγαλύτερος υδροηλεκτρικός σταθµός στο ελληνικό τµήµα του Νέστου είναι αυτός του 
Θησαυρού. ∆ώδεκα χιλιόµετρα πιο κάτω υπάρχει αυτός της Πλατανόβρυσης, ενώ αυτός  του Τεµένους 
βρίσκεται ακόµη στο στάδιο δηµοπράτησης. Όταν ολοκληρωθούν και τα τρία φράγµατα, θα 
δηµιουργηθούν τρεις τεχνητές λίµνες. Μεγαλύτερη θα είναι εκείνη του Θησαυρού, η οποία έχει γεµίσει 
από τις αρχές του 1997 και φτάνει σχεδόν µέχρι τα σύνορα µε τη Βουλγαρία. Ο ταµιευτήρας αυτός έχει 
ικανότητα αποθήκευσης 565 εκατοµµυρίων κυβικών µέτρων νερού.  
 Τα τρία φράγµατα του Νέστου εξυπηρετούν δυο σκοπούς: ως υδροηλεκτρικά εργοστάσια 
παραγωγής ενέργειας και ως ταµιευτήρες για την άρδευση πεδιάδων ∆ράµας, Ξάνθης και Κοµοτηνής.  
 Η κατασκευή των φραγµάτων όµως έχει επιφέρει µεγάλες αλλαγές στο ποτάµι. Το 
περιβάλλον του ποταµού έχει αλλοιωθεί σηµαντικά από τις τεράστιες εκσκαφές. Επίσης η 
κατακράτηση των φερτών υλικών του ποταµού, που γίνεται στα φράγµατα, θα έχει σαν αποτέλεσµα τη 
µη επαρκή τροφοδοσία του δέλτα, αλλά και την ολοκληρωτική αλλαγή των διαφορετικών 
οικοσυστηµάτων του  ποταµού. 
 Η κατακράτηση µεγάλων ποσοτήτων νερού στους ταµιευτήρες των φραγµάτων θα έχει 
αρνητικές επιπτώσεις στην άρδευση της πεδιάδας του δέλτα, αλλά και στην επιβίωση των πληθυσµών 
στην ίδια περιοχή. Σύµφωνα µε τους βιολόγους, η τεχνητή ρύθµιση της παροχής, δε θ ΄αφήνει αρκετή 
ποσότητα νερού στα στενά και το δέλτα. Αποτέλεσµα θα είναι να περιοριστούν τα υπόγεια ρεύµατα, 
και το νερό στην επιφάνεια του ποταµού να µην επαρκεί για τις αρδευτικές ανάγκες των καλλιεργειών 
της ευρύτερης περιοχής.  
 Οι υποστηρικτές των φραγµάτων λένε ότι τα υδροηλεκτρικά φράγµατα του Νέστου είναι 
µονάδες αιχµής, δίνουν ρεύµα δηλαδή, όταν υπάρχει αυξηµένη ζήτηση στο δίκτυο της ∆ΕΗ. Επίσης 
πιστεύουν ότι η δηµιουργία των ταµιευτήρων έχει δυο θετικά αποτελέσµατα, από τη µια ελέγχονται οι 
πληµµύρες και από την άλλη σταθεροποιείται η ροή του νερού σε όλη τη διάρκεια του χρόνου, δεν θα 
υπάρχει δηλαδή µεγάλη παροχή το χειµώνα και ξηρασία κατά το καλοκαίρι. 
 

VI. ΟΙ ΜΑΙΑΝ∆ΡΟΙ 
 
 Ένα µοναδικό τοπίο φυσικής οµορφιάς του ποταµού είναι κι οι µαίανδροί του, ελικοειδής 
σχηµατισµοί της κοίτης ενός υδάτινου ρεύµατος που µοιάζουν µε το γράµµα U.  
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 Για να θαυµάσει κανείς τους µαιάνδρους του Νέστου πρέπει να µπεί µέσα  στο χωριό 
Τοξότες, να το διασχίσει και πριν τις σιδηροδροµικές γραµµές να στρίψει δεξιά, ακολουθώντας την 
πινακίδα προς Ίµερα. Θα περάσει το εγκαταλειµµένο χωριό Ίµερα και θα συνεχίσει, γύρω στα 7 
χιλιόµετρα,  ώσπου να βρει την πινακίδα παρατηρητήριο Νέστου. Εκεί υπάρχει κιόσκι, όπου µπορεί 
κανείς να θαυµάσει τους µαιάνδρους του Νέστου. Ο δρόµος που σε οδηγεί εκεί είναι άριστα 
ασφαλτοστρωµένος. 
 

VII. ΤΑ ΣΤΕΝΑ ΤΟΥ ΝΕΣΤΟΥ -  ΤΟ ΑΙΣΘΗΤΙΚΟ ∆ΑΣΟΣ 
 
 Τα Στενά του Νέστου είναι η περιοχή ανάµεσα στη Σταυρούπολη και στους Τοξότες. Έχει 
µήκος 22 χιλιόµετρα και καταλαµβάνει έκταση περίπου 23.000 στρέµµατα. Μπορεί κάποιος να 
περιηγηθεί στην περιοχή µε 3 τρόπους : µε τα πόδια,  µε το σιδηρόδροµο,  µε κανό-καγιάκ ή φουσκωτό 
σκάφος. Με τα πόδια -αφού πρώτα φτάσει στους Τοξότες και διασχίσει όλο το χωριό, θα φτάσει στο 
χωριό Γαλάνη. Πριν µπεί στο χωριό Γαλάνη, υπάρχει σιδηροδροµική γραµµή. ∆εν περνά τη 
σιδηροδροµική γραµµή αλλά στρίβει στα αριστερά. Λίγα µέτρα παρακάτω αρχίζει το µονοπάτι που σε 
οδηγεί στα Στενά του Νέστου. Επίσης µπορεί κανείς να επισκεφτεί την περιοχή µε το σιδηρόδροµο, 
αφού ο ΟΣΕ εκτελεί δροµολόγια κάθε Σαββατοκύριακο από το χωριό Τοξότες µέχρι τη Σταυρούπολη 
ή και αντίστροφα. Αν θέλει να διασχίσει κανείς την περιοχή µε κανό, θα πρέπει να απευθυνθεί στα 
κατά τόπους ειδικά τουριστικά γραφεία . 
 Στην περιοχή υπάρχουν µικρές χαράδρες, κι απ’ τα ανοίγµατα των βράχων ξεπροβάλουν 
πουρνάρια, βελανιδιές, αγριελιές, αγριοκουµαριές, φράξοι, δενρόκεδροι, πλήθος αναρριχητικών φυτών 
κι αµέτρητα αγριολούλουδα. Στις όχθες του ποταµού φυτρώνουν ιτιές, καλάµια, λυγαριές, λεύκες, 
πλατάνια και σκλήθρα. 
 Στα πελώρια βράχια που υψώνονται αριστερά και δεξιά στην περιοχή, δηµιουργούνται 
αρκετά βαθουλώµατα και σπηλιές. Αυτοί οι χώροι είναι οι πιο κατάλληλοι για τη δηµιουργία φωλιών 
από πουλιά. Στην περιοχή ζουν πολλά είδη αετών: ο φιδαετός, ο κραυγαετός, ο στικταετός κι ο 
βασιλαετός. Στις απόκρηµνες πλαγιές βρίσκουν ακόµη καταφύγιο σπάνια αρπακτικά πουλιά όπως το 
όρνιο κι ο  ο µαυρόγυπας. Ζουν ακόµη στα Στενά, η καστανόχηνα, ο σφηκιάρης, ο ασπροπάρης και 
δυο τρία ζευγάρια µπούφων. 
 Η περιοχή, από το 1977 και µετά έχει χαρακτηριστεί Προστατευόµενη Ζώνη. Συγκεκριµένα 
περίπου 23.800 στρέµµατα των Στενών του Νέστου, έχουν ανακηρυχτεί Αισθητικό ∆άσος ( αισθητικά 
δάση καθορίζονται περιοχές -δάση ή φυσικά τοπία- που έχουν ιδιαίτερη αισθητική, υγιεινή και 
τουριστική σηµασία, ώστε να επιβάλλεται η προστασία της πανίδας, της χλωρίδας και του ιδιαίτερου 
φυσικού κάλλους τους). Επίσης η περιοχή έχει χαρακτηριστεί σηµαντική για την προστασία των 
πουλιών µε βάση την Κοινοτική Οδηγία 79/409. 
 

VIII. ΤΟ ∆ΑΣΟΣ ΚΟΤΖΑ ΟΡΜΑΝ Η ΜΕΓΑΛΟ ∆ΑΣΟΣ 
 
 Λίγο πριν το δέλτα του ποταµού υπάρχει το δάσος Κοτζά Ορµάν ή Μεγάλο ∆άσος. Μπορεί 
κανείς να το επισκεφτεί µε το αµάξι, φτάνοντας στο χωριό ∆ασοχώρι, κι από κεί ακολουθώντας το 
δρόµο που οδηγεί στην Αµερικάνικη Βάση. Όταν φτάσεις στην είσοδο της Βάσης, στα δεξιά υπάρχει 
χωµατόδροµος που σε οδηγεί στο ∆άσος. 
 Φυσικά το µόνο που µπορεί να δει κανείς σήµερα είναι τα υπολείµµατα, ενός άλλοτε 
τεράστιου δάσους (74.000 στρεµµάτων),  από τα µεγαλύτερα υδροχαρή δάση της Ευρώπης, που 
ξεκινούσε απ’ τους Τοξότες κι έφτανε µέχρι τη θάλασσα! Σύµφωνα µε µαρτυρίες ντόπιων, µέχρι το 
1946 περίπου, τα δέντρα είχαν ύψος 40 µέτρα κι η βλάστηση ήταν τόσο πυκνή, που θύµιζε δάσος 
τροπικών χωρών. Τα φυτά που κυριαρχούσαν τότε ήταν οι ιτιές, βελανιδιές, φράξοι, σκλήθρα και 
πολλά αναρριχόµενα. Στο δάσος έβρισκαν καταφύγιο οι κραυγαετοί, τα διπλοσάινα, οι κολχικοί 
φασιανοί και οι γερακίνες. Εδώ επίσης ζούσαν τσακάλια, αγριόχοιροι, αλεπούδες, ζαρκάδια, λαγοί, 
ασβοί και λύκοι. Σήµερα έχουν αποµείνει ελάχιστα είδη, τόσο των φυτών όσο και των ζώων.  
 Η καταστροφή άρχισε από το 1946 και µετά. Το δάσος ήταν απροσπέλαστο και πυκνό, γι’ 
αυτό εκεί κρύβονταν αντάρτες. Στην προσπάθεια εξόντωσής τους το δάσος αποψιλώθηκε. Αργότερα 
εκχερσώθηκαν 54.000 στρέµµατα και δόθηκαν στους αγρότες για καλλιέργεια. Τέλος το δάσος έχει 
υπερβοσκηθεί.  

Εδώ και 10 χρόνια όµως,  σε  µια έκταση 15.000 στρεµµάτων, που καταλαµβάνεται από 
τεχνητούς λευκώνες, έχουν σταµατήσει όλες οι καταστροφικές ανθρώπινες δραστηριότητες. Αυτή η 
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τεχνητή περιοχή θα δώσει σιγά-σιγά τη θέση της στο αυτοφυές δάσος, σύµφωνα µε το ∆ιαχειριστικό 
Σχέδιο του Παραποτάµιου ∆άσους που συνέταξε η ∆ασολογική Σχολή του Α. Π. Θ. 
 

IX. ΤΟ ∆ΕΛΤΑ ΤΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ 
 
 Για να φτάσει κανείς στο δέλτα του ποταµού, ακολουθεί την ίδια διαδροµή µε αυτήν του 
Μεγάλου ∆άσους. Αφού φτάσει στο δάσος συνεχίζει ακόµη πιο κάτω, ακολουθώντας το 
χωµατόδροµο. Φυσικά θα δει µόνο ένα τµήµα του, αφού το δέλτα εκτείνεται από τα Άβδηρα (Ν. 
Ξάνθης) µέχρι τη Νέα Καρβάλη (Ν. Καβάλας), σε µια έκταση περίπου 550 τετραγωνικών χιλιοµέτρων. 
 Σήµερα το δέλτα του ποταµού τείνει να µοιάσει µε το γράµµα γιώτα, αφού έχει συρρικνωθεί 
σε 420 τετραγωνικά χιλιόµετρα, επειδή αποξηραίνονται µεγάλες εκτάσεις για να δοθούν σε 
καλλιέργειες. Από το 1950 και µετά, τα έργα που έγιναν στην περιοχή, όπως εγκιβωτισµός της κοίτης, 
αποστραγγιστικά, φράγµατα της ∆ΕΗ, στέρησαν από το δέλτα το νερό και επίσης εµπόδισαν τη 
φυσιολογική εξέλιξή του. 
 Εδώ βρίσκονται ακόµη διαφορετικοί και σηµαντικοί βιότοποι : αµµοθίνες (λίγο πριν από τις 
ακτές του Θρακικού πελάγους), λιµνοθάλασσες (ανάµεσα στη Χρυσούπολη και τα Μάγγανα), 
καλαµιώνες, παραποτάµιο δάσος και οι θαµνώνες µε τα αρµυρίκια. Η οικολογική σηµασία των 
βιοτόπων είναι µεγάλη, καθώς συναντάµε πάνω από 250 είδη πουλιών, από τα οποία τα µισά 
φωλιάζουν στους βιότοπους που προαναφέραµε. Ανάµεσά τους ο σταχτοτσικνιάς. ο µελισσοφάγος, ο 
καλαµοκανάς και  η αγκαθοκαληµάνα. Εδώ ξεχειµωνιάζουν κύκνοι, λαγγόνες, αργυροπελεκάνοι, 
καστανοκέφαλοι γλάροι και κάποια κοπάδια φοινικόπτερων. Μερικές από τις λιµνοθάλασσες της 
Χρυσούπολης ευνοούν τις ιχθυοκαλλιέργειες µε ψάρια όπως λαυράκια, τσιπούρες, γλώσσες και 
κέφαλοι. Τέλος έχουν καταγραφεί 10 είδη αµφίβιων και 20 είδη ερπετών. 
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