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Η ΘΕΗ ΣΟΤ ΑΝΘΡΩΠΟΤ ΜΕΑ ΣΗ ΦΤΗ 

 

Οι Πολιτιστικοί φλλογοι των Κυψελιωτϊν Άρτας 

 για το σχεδιαζόμενο Μικρό Τδροηλεκτρικό Εργοστάσιο (ΜΤΗΕ)  

στην Αβαρίτσα 

 

 Στα πλαίςια τθσ διεξαχκείςασ από 28-08 ζωσ 3-10 δθμόςιασ 
ανοικτισ διαβοφλευςθσ για τθν κατάκεςθ γραπτϊν απόψεων 
πολιτϊν και φορζων τουσ ωσ προσ το περιεχόμενο του φακζλου του 
Μικροφ Υδροθλεκτρικοφ Εργοςταςίου (ΜΥΗΕ) ςτο Γιαννίτςι 
Αβαρίτςασ και γενικότερα ωσ προσ τθν υλοποίθςι του, οι 
Πολιτιςτικοί Σφλλογοι του χωριοφ μασ τοποκετικθκαν απζναντι ςτο 
ηιτθμα, που άλλωςτε από τθ φφςθ του δεν είναι κζμα 
αποκλειςτικά των Αβαριτςιωτϊν. Επειδι θ διαβοφλευςθ ωσ 
διαδικαςία παρζμβαςθσ, διαμόρφωςθσ κζςεων αλλά και 
ενθμζρωςθσ του κοινοφ αφορά ςε όλουσ μασ, δθμοςιεφουμε εδϊ 
το ςχετικό κείμενο των Συλλόγων μασ. 

 

 

Οι κάτοικοι των Τηουμζρκων ζχουμε ςυνείδθςθ ότι ηοφμε ς’ ζνα οικοςφςτθμα 

μοναδικισ ποικιλότθτασ και ομορφιάσ που μασ δωρικθκε από τθ φφςθ και μασ 

παραδόκθκε από τουσ προπάτορεσ και το οποίο οφείλουμε να το διατθριςουμε πρϊτον 

ωσ αυταξία αλλά και προσ όφελοσ δικό μασ και των επόμενων γενεϊν. 

Μζςα ς’αυτό το οικοςφςτθμα ηιςαμε και ηοφμε οι προπάτορζσ μασ κι εμείσ ςε 

αγαςτότατθ ωσ τϊρα ςχζςθ με τισ ποικίλεσ όψεισ και εκφάνςεισ του. Εντόσ του φυςικοφ 

του χϊρου άνκιςε ζνασ λαϊκόσ πολιτιςμόσ που αξιοποίθςε με ςφνεςθ και μζτρο τισ 

φυςικζσ δυνατότθτεσ που αυτόσ προςζφερε, κυρίωσ του νεροφ, που είναι θ πθγι και θ 

ςυντθρθτικι δφναμθ τθσ ηωισ. 

Αν κατά τα τελευταία χρόνια δεν αποφεφχκθκαν ςτο επίπεδο των ατομικϊν 

επιλογϊν, αναφορικά με τον τρόπο δόμθςθσ κατοικιϊν κυρίωσ, υπερβολζσ, το κοινό 

φυςικό αγακό του νεροφ αντιμετωπίςτθκε πάντοτε και από όλουσ με όρουσ ιερότθτασ και 

ςεβαςμοφ. 

Ωσ κάτοικοι αυτοφ του ξεχωριςτοφ τόπου τον πονάμε ιδιαίτερα, είμαςτε ευαίςκθτοι 

απζναντι ςε κάκε επιβαλλόμενθ αλλαγι του και εντελϊσ αντίκετοι ςε οποιαδιποτε 

προςπάκεια βίαιθσ και μθ αναςτρζψιμθσ αλλοίωςισ του ςτο όνομα ενόσ εφιμερου 

κζρδουσ για ελάχιςτουσ, οι οποίοι μάλιςτα δεν ζχουν κανζνα εςωτερικό δεςμό με τθν 
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πολιτιςτικι ιδιοπροςωπία του τόπου μασ και ωσ μόνο λόγο «άφιξθσ» ςτθν απαράμιλλου 

κάλλουσ περιοχι μασ βλζπουν τθν «αξιοποίθςθ» των όποιων πόρων τθσ. 

Ο ςεβαςμόσ απζναντι ςτο δεδομζνο γεγονόσ τθσ φφςθσ αποτελεί για τον ςφγχρονο 

άνκρωπο απανταχοφ τθσ γθσ ζκφραςθ πολιτιςμοφ. Θ ςχεδιαηόμενθ υλοποίθςθ τθσ 

καταςκευισ ΜΥΘΕ ςτθ κζςθ «Γιαννίτςι» των Κεντρικϊν Τηουμζρκων, κα ςιμαινε για τον 

τόπο μασ βίαιθ αρπαγι πολιτιςτικοφ και περιβαλλοντικοφ κεφαλαίου. 

Με μεγάλθ μασ λφπθ πλθροφορθκικαμε ότι ο επενδυτισ ζχει επανζλκει με «νζα 

μελζτθ περιβαλλοντικϊν επιπτϊςεων» από τθν καταςκευι του ανωτζρω ζργου, θ οποία - 

όπωσ διαπιςτϊςαμε - δε διαφζρει ουςιαςτικά ςε τίποτε από τθν προθγοφμενθ που 

απορρίφκθκε ομόφωνα από το Ρεριφερειακό Συμβοφλιο Θπείρου. 

Το φαράγγι και το ευρφτερο φυςικό περιβάλλον τθσ κζςθσ «Γιαννίτςι» αποτελοφν 

περιοχι ιδιαίτερου φυςικοφ κάλλουσ και απαράμιλλθσ ομορφιάσ διεποχικά. Ο 

καταρράκτθσ ςτον Ραλιόμυλο με βακμιδωτι κίνθςθ πτϊςθσ του νεροφ είναι από τουσ 

ομορφότερουσ των Τηουμζρκων, ςτενά ςυνδεδεμζνοσ με τθ φυςιογνωμία τουσ. Ο ίδιοσ 

και θ πανζμορφθ, καταπράςινθ κοιλάδα του Αβαριτςιϊτθ ποταμοφ, ο οποίοσ τθ διαρρζει 

με τα νερά του, αποτελοφν ςθμεία αναφοράσ για τουσ κατοίκουσ τθσ περιοχισ και 

κουβαλάνε ιςτορικά και ςυναιςκθματικά φορτία. Οι νερόμυλοι που λειτοφργθςαν και 

λειτουργοφν κατά μικοσ τθσ κοίτθσ του μικροφ ποταμοφ άλεςαν και αλζκουν για χρόνια 

τουσ χρυςοφσ καρποφσ τθσ γθσ και του ανκρϊπινου μόχκου τθσ περιοχισ και τάιςαν και 

ταΐηουν, ζτςι, διαχρονικά γενεζσ κατοίκων τθσ. Κάποια τζτοια εικόνα κα ενζπνευςε και 

τον ψαλμωδό του περίφθμου 103ου Ψαλμοφ, όταν αναφωνεί ςτον Δθμιουργό: «ο 

εξαποςτζλλων πθγάσ εν φάραγξιν, ανά μζςον των ορζων διελεφςονται φδατα. Ροτιοφςι 

πάντα τα κθρία του αγροφ, προςδζξονται… εισ δίψαν αυτϊν… Ροτίηων όρθ εκ των 

υπερϊων αυτοφ∙ από καρποφ των ζργων ςου χορταςκιςεται θ γθ». Ζνασ τζτοιοσ 

ευλογθμζνοσ τόποσ δεν επιτρζπεται να τρωκεί από ζργα ανκρϊπινθσ αυταρζςκειασ. 

Οι ευαιςκθτοποιθμζνοι κάτοικοι τθσ περιοχισ μασ αλλά και των γειτονικϊν 

περιοχϊν και κάκε ςυνειδθτοποιθμζνοσ Τηουμερκιϊτθσ διαφωνοφμε με τθν υλοποίθςθ 

του ανωτζρω ζργου για ουςιαςτικοφσ λόγουσ που είναι προφανείσ ςε κάκε νοιμονα 

άνκρωπο. 

Εννοείται ότι ο ςεβαςμόσ ςτθ φφςθ δεν πρζπει να εξαρτάται από πλειοψθφικζσ 

αποφάςεισ. Ππωσ τα κακολικά και τα ατομικά δικαιϊματα του ανκρϊπου δεν τίκενται 

ποτζ υπό αίρεςθ, ζτςι και τα κεμελιϊδθ δικαιϊματα τθσ φφςθσ πρζπει να γίνονται εξ 

οριςμοφ ςεβαςτά. Θα αρκοφςε θ εναντίωςθ, εν ονόματι τθσ φφςθσ και τθσ επιβίωςισ τθσ, 
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απζναντι ςτθν καταςκευι ενόσ τζτοιου ζργου, προκειμζνου αυτι να αποτραπεί. Πποιοσ 

υπό τζτοιεσ ςυνκικεσ υπεραςπίηεται τθ φφςθ, είναι ςαφζσ, ότι προτάςςει το ςυμφζρον 

τθσ και δεν ζχει αλλότρια κίνθτρα. 

Θ αντίδραςθ τθσ προβλθματιςμζνθσ τοπικισ κοινωνίασ ςτθν υλοποίθςθ του 

ςχεδιαηόμενου ζργου είναι ομόκυμθ και θ εναντίωςθ ς’ αυτι των πολιτιςτικϊν φορζων 

των Τηουμερκιωτϊν και των κατοίκων των όμορων περιοχϊν κακολικι. Από τθν πλευρά 

μασ και από τθ ςκοπιά του πολιτιςμοφ κεωροφμε ότι οι αρνθτικζσ πολιτιςτικζσ και 

περιβαλλοντικζσ επιπτϊςεισ μιασ τζτοιασ καταςκευισ κα είναι μεγάλθσ κλίμακασ και μθ 

αναςτρζψιμεσ. Οι εκτιμιςεισ μασ αυτζσ ςυμπλζουν με τθν τοποκζτθςθ ειδθμόνων και 

ςχετικϊν περί τα κζματα αυτά (μθχανικϊν, γεωλόγων, περιβαλλοντολόγων, φυςιοδιφϊν, 

γεωπόνων, ενεργειολόγων αλλά και κοινωνικϊν επιςτθμόνων και οικονομολόγων). 

Είμαςτε τθσ γνϊμθσ ότι το ςχεδιαηόμενο ζργο κα ζχει αρνθτικζσ επιπτϊςεισ ςτο 

περιβάλλον, αφοφ κα διαταράξει πλιρωσ τθν υφιςτάμενθ οικολογικι ιςορροπία, ενϊ κα 

είναι εντελϊσ αςιμαντο ενεργειακά και χωρίσ καμία απολφτωσ αναπτυξιακι προοπτικι ι 

κετικι επίπτωςθ ςτο κοινωνικοοικονομικό περιβάλλον τθσ περιοχισ μασ. 

 

Στθν περιοχι αυτι των Κεντρικϊν Τηουμζρκων ςυναντάται με τρόπο μοναδικό θ 

φφςθ με τον πολιτιςμό. Το φαράγγι του Αβαριτςιϊτθ, εκτόσ από περιοχι μοναδικοφ 

φυςικοφ κάλλουσ, είναι, και τόποσ πολιτιςτικισ κλθρονομιάσ, κατά μικοσ του οποίου 

λειτοφργθςαν ςτουσ νεότερουσ χρόνουσ τουλάχιςτον 8 νερόμυλοι, μαντάνια και 

νεροτριβζσ, ςφμφωνα με διθγιςεισ κατοίκων τθσ περιοχισ, αλλά, κυρίωσ, ςφμφωνα με τα 

ςωηόμενα ερείπια των περιςςότερων απ’ αυτζσ τισ καταςκευζσ, όπωσ προκφπτει από τθν 

επιτόπια αναηιτθςθ και τθ βιντεοςκοπικι απεικόνιςι τουσ. Κυριολεκτικά και χωρίσ δόςθ 

υπερβολισ ςυγκλονίηουν τα άγνωςτα μζχρι πρότινοσ, κρυμμζνα ςτθν πυκνι παρόχκια 

βλάςτθςθ, ερείπια μεμονωμζνου παλιοφ νερόμυλου,περίπου ςτο μζςον τθσ διαδρομισ 

μεταξφ υδρολθψίασ και «Γιαννίτςι», του οποίου θ λειτουργία ανάγεται πικανϊσ ςτα 

χρόνια τθσ Τουρκοκρατίασ και τθσ Επανάςταςθσ (ο Κιτςζικοσ Μφλοσ, το Ραλιομάντανο;). 

Είναι ενδεδειγμζνο, απζναντι ςτθν ιςτορικι και πολιτιςτικι ςθμαςία ενόσ τζτοιου 

μνθμειακοφ ευριματοσ, θ Εφορεία Νεότερων Μνθμείων Θπείρου να προβεί ςε επιτόπια 

εξζταςθ των ςωηόμενων ερειπίων του και ςτθ διάςωςθ-ανάδειξι του. Κςωσ κα πρζπει οι 

πολιτιςτικοί Σφλλογοι αλλά και οι αρμόδιοι πολιτιςτικοί φορείσ να κινθτοποιθκοφμε, 

προκειμζνου ο μφλοσ να ανακθρυχκεί Μνθμείο Λαϊκοφ Ρολιτιςμοφ και να 

αποκαταςτακεί. Ροτζ δεν είναι αργά να ςϊςουμε το φαράγγι, το οποίο κα μποροφςε να 
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χαρακτθριςκεί Εκνικόσ Δρυμόσ και να φιλοξενιςει πολιτιςτικζσ και ακλθτικζσ 

δραςτθριότθτεσ (π.χ. αιωροπτεριςμό). 

Χαρακτθρίηουμε ςυχνά τουσ Ευρωπαίουσ ωσ «κουτόφραγκουσ», εμείσ οι «ζξυπνοι» 

Νεοζλλθνεσ. Σε καμιά προθγμζνθ τεχνοοικονομικά χϊρα τθσ Δυτικισ Ευρϊπθσ δε κα 

αντιμετωπιηόταν ζνασ τόποσ αντίςτοιχου κάλλουσ και ιςτορικότθτασ με τζτοια 

καταςτροφικι διάκεςθ και αςζβεια. Δε κα το επζτρεπαν αυτό οι ςθμερινοί του κάτοικοι 

και για λόγουσ θκικοφσ. Τουναντίον, κα τον αγαποφςαν, κα τον ςζβονταν, κα τον 

αναδείκνυαν, κα τον αξιοποιοφςαν ωσ πόλο ζλξθσ και προβολισ  και κα τον ςυςχζτιηαν 

άμεςα με τθν ίδια τθν πολιτιςτικι τουσ ταυτότθτα. 

Δεν αποτελεί λυρικι ζκφραςθ αποκομμζνθ από τθ ηωι να τονίςουμε ότι τα βουνά 

μασ, τα δάςθ μασ, τα λαγκάδια, οι ράχεσ, οι λόγγοι, οι κοιλάδεσ, οι κοίτεσ των ποταμϊν με 

το χαλίκι και τουσ λειαςμζνουσ βράχουσ, τα πετρϊματα, είναι θ φυςικι μασ κλθρονομιά. 

Θ προςταςία τουσ είναι υπόκεςθ και ζκφραςθ πολιτιςμοφ. Θ εγκατάλειψθ τθσ ςχζςθσ 

μασ με τθ φφςθ χάριν αποκλειςτικά τθσ χριςθσ τθσ εκπραγματϊνει πρωτίςτωσ εμάσ τουσ 

ίδιουσ. Αρκεί μια ςτιγμιαία δράςθ τθσ μπουλντόηασ για να εξαφανιςτοφν αιωνόβιοι 

κόςμοι. Θ αποφλοίωςθ του γιινου ςϊματοσ είναι τελικά το δικό μασ ξεγφμνωμα. 

Το δεςπόηον γεωλογικό υλικό ςτο φυςικό περιβάλλον τθσ περιοχισ μασ, ο φλφςχθσ, 

κεωρείται περιςςότερο κρυπτό και ςακρό παρά ςτζρεο υλικό και θ όποια μορφολογικι 

ςτακερότθτα αυτόσ απζκτθςε ωσ επιφανειακό πζτρωμα κατά τον μακροχρόνιο 

ςχθματιςμό του αναγλφφου τθσ περιοχισ μασ δεν επιτρζπεται να κιγεί και να 

διαταραχκεί ςτο ελάχιςτο. Θεωροφμε ότι μια τοπικι διατάραξθ και ενόχλθςθ, ζνασ 

ελάχιςτοσ «ςκανδαλιςμόσ» κάπου ςτθν περιοχι μασ αυτοφ του ευαίςκθτου αναγλφφου 

μπορεί να επιφζρει ςειρά ανεξζλεγκτων κατακρθμνίςεων και κατολιςκιςεων, κα 

μεταβάλλει δθλαδι δραςτικά τθν περιβαλλοντικι φυςιογνωμία τθσ περιοχισ. 

Θ διαμόρφωςθ των απαραίτθτων μεγάλου μικουσ οδικϊν προςπελάςεων επί των 

παρόχκιων περιοχϊν αλλά και εντόσ τθσ κοίτθσ του Αβαριτςιϊτθ, θ διαμόρφωςθ του 

χϊρου ςτθςίματοσ του εργοταξίου αλλά και θ καταςκευι του εργοςταςίου, οι 

εκςκαφικζσ εργαςίεσ τοποκζτθςθσ των αγωγϊν μεταφοράσ κ.λπ. κα επιφζρουν μθ 

αναςτρζψιμεσ αλλοιϊςεισ ςτθ μορφολογία του εδάφουσ τθσ περιοχισ. 

Οι εκβραχιςμοί και θ μετατόπιςθ βράχων, θ κοπι και το ξερίηωμα δζντρων, θ 

κατακριμνιςθ και ιςοπζδωςθ πρανϊν, γενικευμζνεσ εκςκαφζσ, επιχϊςεισ και εκχϊςεισ, 

κατά το δοκοφν μετατόπιςθ και διάςτρωςθ των αδρανϊν υλικϊν, πικανι μείωςθ αλλά 

και μετακίνθςθ τθσ ροισ του ποταμοφ κ.λπ. κα προςβάλλουν κακοριςτικά τθν ευςτάκεια 
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και ςτακερότθτα του εδάφουσ, κα επιφζρουν μοιραία κατολιςκιςεισ με αρνθτικζσ 

επιπτϊςεισ ςτθ μορφολογία του και ςτουσ κατάντθ οικιςμοφσ, κα επιβαρφνουν  το 

αιςκθτικϊσ απαράμιλλο τοπίο, κα διαταράξουν τισ μακροχρόνιεσ ςυνικειεσ των 

κατοίκων τθσ περιοχισ και κα κζςουν ςε άμεςο κίνδυνο τθν επιβίωςθ τθσ χλωρίδασ και 

τθσ πανίδασ τθσ. 

Ο πλατανιάσ εντόσ τθσ κοίτθσ του ποταμοφ και τθσ κοιλάδασ του είναι αιωνόβιοσ, 

ιδιαίτερα καλερόσ και μοναδικοφ κάλλουσ. (Ασ μθν ξεχνάμε ότι ο πλάτανοσ είναι 

προςτατευόμενο είδοσ τθσ μεςογειακισ χλωρίδασ). Θ χλωρίδα τθσ περιοχισ είναι 

πλοφςια και ςε ςκλθροφυλλικι βλάςτθςθ (πουρνάρια, φιλίκια, αριζσ, βελανιδιζσ). Οι 

καμνϊδεισ καλφψεισ ςτισ πλαγιζσ προσ τθν κοίτθ είναι οργιαςτικζσ. Τισ απαρτίηουν 

κουμαριζσ, πουρδαλιζσ, νανϊδεισ πρίνοι, ρείκια, διάςπαρτοι κζδροι. Τθν πλοφςια και 

κακόλου «αραιι», όπωσ κζλει να βλζπει τθν τοπικι βλάςτθςθ θ ζκκεςθ τθσ Εταιρείασ, 

ςυμπλθρϊνουν γράβοι, φράξοι, μεράντηεσ κ.λπ. 

Εδαφικά τμιματα κοντά και κατά μικοσ τθσ ποτάμιασ κοιλάδασ, πλθςιζςτερα ςτον 

οικιςμό, χρθςιμοποιοφνται για κτθνοτροφικοφσ και γεωργικοφσ ςκοποφσ. Με τθ 

δθμιουργία του ςχεδιαηόμενου ζργου κα αλλάξει ριηικά το πρόςωπο και ο ρόλοσ 

ςυνολικά τθσ περιοχισ. 

Θ πανίδα των υπωρειϊν των Τηουμζρκων, που ανικει το φαράγγι του Αβαριτςιϊτθ 

είναι, επίςθσ, πλουςιότατθ: τα αρπακτικά πουλιά τα βλζπει και τα καμαρϊνει κανζνασ με 

γυμνό μάτι, ενϊ υπερίπτανται ςτισ πλαγιζσ και τισ κορφζσ πάνω από το φαράγγι. Ο 

γυπαετόσ, ο αετόσ και ο πετρίτθσ φωλιάηουν ςτισ χαράδρεσ του. Τα ενδθμικά πουλιά 

βρίςκουν ςτθν όμορφθ κοιλάδα και ςτισ πζριξ αυτισ δαςϊδεισ και καμνϊδεισ καλφψεισ 

τροφι, καταφφγιο και ςτζγθ. Μεταξφ αυτϊν δεςπόηουν ο κότςυφασ, θ τςίχλα, θ 

πετροπζρδικα, το ορτφκι, θ μπεκάτςα, ο ςπίνοσ, ο μελιςςοφάγοσ, ο κοκκινολαίμθσ, θ 

κωλοςοφςα και, βζβαια, ο πανταχοφ παρϊν ςπουργίτθσ (πάλι ο Ψαλμόσ: «εκεί ςτρουκία 

εννοςεφςςουςι…»), ο πιο λιτοδίαιτοσ και αυτάρκθσ πτερωτόσ εκπρόςωποσ ςυνολικά τθσ 

ελλαδικισ πανίδασ, ακόμα κι αν αυτόσ περνάει τον περιςςότερο χρόνο του κοντά ςτα 

ςπίτια. Δε λείπουν οφτε θ κουκουβάγια και ο μποφφοσ, ενϊ τθν άνοιξθ αντθχεί παντοφ θ 

φωνι του κοφκκου, του γκιϊνθ, τθσ καρδερίνασ και του αθδονιοφ. Το καλοκαίρι 

ςυναντάμε τθ ςιταρικρα, τον ςυκοφάγο και τθν κίςςα. Αγριόγιδα, ηαρκάδια, 

αγριογοφρουνα, αλεποφδεσ και λαγοί, διάφορα είδθ φιδιϊν και ερπετϊν και ζνασ 

μοναδικόσ κόςμοσ εντόμων αποτελοφν τουσ κυριότερουσ εκπροςϊπουσ τθσ χερςαίασ και 

ατμοςφαιρικισ πανίδασ, ενϊ ςτο νερό ςυναντάμε τζςςερα διαφορετικά είδθ ποτάμιου 
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ψαριοφ και τθν απειλοφμενθ με παγκόςμια εξαφάνιςθ ευραςιατικι βίδρα. Θ ςφγχρονθ 

επιςτιμθ τθσ Βιολογίασ κεωρεί ότι και θ ελάχιςτθ διατάραξθ τθσ βιοποικιλιακισ 

ιςορροπίασ ςιμερα είναι δυνατόν να προκαλζςει ζνα μεγάλου εφρουσ domino effect ςτθ 

διατιρθςθ τθσ ηωισ των ειδϊν ςε ευρφτερεσ περιοχζσ του πλανιτθ μασ. 

Κακοριςτικζσ κα είναι οι επιπτϊςεισ για το ςφνολο του βιοτόπου από τθ διεξαγωγι 

των εργαςιϊν για τθν καταςκευι του ΜΘΥΕ. Ο κόρυβοσ από τθ χριςθ του μθχανοκίνθτου 

εξοπλιςμοφ αρχικά και τθ λειτουργία του εργοςταςίου αργότερα, ςε ςυνδυαςμό με τθ 

ρφπανςθ τθσ ατμόςφαιρασ (ςκόνθ, μονοξείδιο και διοξείδιο του άνκρακα, οξείδια του 

αηϊτου, πτθτικοί υδρογονάνκρακεσ, αιωροφμενα ςωματίδια), τισ δραςτθριότθτεσ του 

εργατικοφ προςωπικοφ και τα ποικίλθσ φφςεωσ απόβλθτα και ςκουπίδια κα διϊξουν 

μόνιμα από τθν κοιτίδα τουσ τουσ εκπροςϊπουσ τθσ άγριασ πανίδασ και κα αποξενϊςουν 

και τουσ κατοίκουσ από τον τόπο τουσ. 

Αφιςαμε τελευταίο το μείηον κζμα του νεροφ. Ο τρόποσ με τον οποίο χορθγείται 

ςιμερα το νερό αλλά και άλλα περιβαλλοντικά κεφάλαια με δθμόςιο (του διμου, δθλ. 

όλων μασ)  χαρακτιρα (βουνοκορφζσ, πλαγιζσ, ακτζσ…) ςε ιδιϊτεσ πρζπει πολφ να μασ 

προβλθματίςει, ενόψει μάλιςτα και τθσ ςυηιτθςθσ για το κλίμα. Το νερό, ωσ δϊρο του 

Θεοφ/τθσ φφςθσ προσ όλουσ αποτελεί κοινό κτιμα και χωρίσ αυτό δεν υπάρχει και δε 

ςυντθρείται θ ηωι κανενόσ ζμβιου πλάςματοσ. Ακριβϊσ ςτισ μζρεσ μασ, που λιγοςτεφει 

εξαιτίασ τθσ κλιματικισ αλλαγισ αλλά και που θ ποιότθτά του επιβαρφνεται εξαιτίασ τθσ 

μόλυνςθσ του περιβάλλοντοσ, επιτρζπεται να αντιμετωπίηεται το νερό αποκλειςτικά ωσ 

εμπορικό αγακό κατά το δοκοφν και ςυμφζρον; Δεν είναι ςκάνδαλο να αποκτά κάποιοσ 

κυρίαρχο δικαιωματικό λόγο και ρόλο επί τθσ κατοχισ του νεροφ ςε βάροσ, μάλιςτα, 

μακροχρόνια ιςχυςάντων; Το νερό ωσ φζουδο; Αυτό φαντάηει ωσ μια νζα μορφι 

υποτζλειασ και εξάρτθςθσ. Ροιεσ αςφαλιςτικζσ δικλείδεσ μποροφν να εμποδίςουν τον 

όποιο διαχειριςτι του να ρυκμίηει τθ ςτρόφιγγα απελευκζρωςθσ των προβλεπόμενων 

για δθμόςια χριςθ (φδρευςθ, άρδευςθ, κίνθςθ μφλων…) ποςοτιτων, αποκλειςτικά με 

βάςθ τα δικά του ςυμφζροντα; 

Ωσ πολιτιςτικοί ςφλλογοι κεωροφμε ότι θ διάςωςθ, προςταςία και ανάδειξθ του 

περιβάλλοντοσ ςυμβάλλει ςτθν κοινωνικι και οικονομικι ευθμερία ουςιαςτικότερα και 

αποτελεςματικότερα από τθν προςζλκυςθ με κάκε τίμθμα οικονομικϊν επενδυτϊν. Θ 

αιςκθτικι απόλαυςθ τθσ φφςθσ, θ υγεία, θ θρεμία, θ χαλάρωςθ, οι αργοί ρυκμοί, θ 

θςυχία, το να ηεισ χωρίσ ενόχλθςθ, κορφβουσ και ρφπουσ ςτθ φφςθ, αποτελοφν 

ςυςτατικά ςτοιχεία και ζκφραςθ μιασ πραγματικισ ποιότθτασ ηωισ. Τθ χάςαμε ςτα 
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αςτικά κζντρα, να τθ χάςουμε και ςτον γενζκλιο τόπο, ςτθν φπαικρο, που είναι θ 

κλθρονομιά μασ; Να μθν ζχουμε πουκενά καταφφγιο; Πλα ςτον βωμό τθσ κερδοςκοπίασ 

και του οικονομικοφ ςυμφζροντοσ; Πλα ςτθν υπθρεςία τθσ ςφγχρονθσ ξενόφερτθσ 

«μεταφυςικισ», που λζγεται «οικονομιςμόσ», και που τόςο βάναυςα προςζβαλε τον 

νεοελλθνικό βίο ςτθ φάςθ του εκςυγχρονιςμοφ του; Συνιςτά πραγματικά βιμα προσ τθν 

αντιμετϊπιςθ του ενεργειακοφ προβλιματοσ τθσ χϊρασ και παραγωγι πράςινθσ 

ενζργειασ θ εξαντλθτικι εκμετάλλευςθ για ελάχιςτεσ κιλοβατϊρεσ ενόσ όμορφου 

χειμάρρου που ρζει ιρεμοσ και καμιά φορά φαςαριόηοσ ς’ ζνα φαράγγι κάπου ςτα 

Τηουμζρκα; 

Θ επίκλθςθ των αναπτυξιακϊν ςτόχων και τθσ οικολογικισ ενζργειασ δε μπορεί να 

αποτελεί άλλοκι για τον de facto βιαςμό τθσ φφςθσ. Αποτελεί απλϊσ φενάκθ. Σϋ αυτι τθν 

περίπτωςθ δεν πρόκειται για οικολογικι ενζργεια αλλά για οικολογικι παρενζργεια. 

Ζχουμε ι δεν ζχουμε χρζοσ να προςτατεφςουμε όςα ανεπανάλθπτα φυςικά τοπία 

απζμειναν αλϊβθτα από τθν καταςτροφικι εκμετάλλευςθ ςτο όνομα μεν τθσ ανάπτυξθσ 

και τθσ προόδου, αλλά ουςιαςτικά υπζρ του εφιμερου κζρδουσ; Είναι δυνατό, όχι να 

ςυηθτάμε αλλά να ςκεφτόμαςτε, μόλισ, τθν εγκατάςταςθ ανεμογεννθτριϊν ςτα 

Ηαγοροχϊρια και ςτα Τηουμζρκα; Τρελακικαμε εντελϊσ; Μια τζτοια ενζργεια ςυνιςτά 

αυτοακφρωςι μασ ωσ νοθμόνων πλαςμάτων, απόδειξθ πολιτιςμικισ αναιςκθςίασ και 

ανθκικότθτασ, αυτοκαταςτροφι, κυςία του μζλλοντοσ. Αλλά το μζλλον δεν το 

διακζτουμε. Τθ φφςθ δεν τθ διακζτουμε. Ξεχνάμε ότι είναι εκείνα που μασ διακζτουν. Θ 

εγωιςτικι διεκδίκθςθ κατοχισ τουσ εκ μζρουσ του ανκρϊπου ςυνιςτά αντιςτροφι ρόλων 

και φβρθ. Και θ φβρισ πλθρϊνεται. Πλοσ ο πλανιτθσ (με τισ γνωςτζσ εξαιρζςεισ) ςυηθτάει 

για το κλίμα και αναηθτάει λφςεισ, ςκζφτεται και κινθτοποιείται για το μζλλον του κι 

εμείσ προςφζρουμε το φυςικό μασ κάλλοσ ςε ςτεριά και κάλαςςα βορά ςτθν αδθφάγο 

«ανάπτυξθ»; Θα μασ προλάβει το τζλοσ! Οι αποκαλυπτικζσ περιγραφζσ των βιβλικϊν 

κειμζνων κα επαλθκευκοφν όχι ωσ άνωκεν και ζξωκεν τιμωρία αλλά ωσ αυτόχκων 

ςυνζπεια των ανόθτων επιλογϊν μασ. 

Θα μποροφςαμε, κλείνοντασ, να ποφμε κι εμείσ μαηί με τον Ινδιάνο αρχθγό Σθάτλ 

τθσ φυλισ Duwamishs ςτον περίφθμο λόγο του 1855 προσ τον Κυβερνιτθ τθσ Ρολιτείασ 

Πρεγκον - ουςιαςτικά όμωσ προσ τον Ρρόεδρο των ΘΡΑ - όταν απαιτικθκε απ’ αυτόν να 

τουσ «πουλιςει» τθν πατρϊα γθ του και να εγκαταςτακεί θ φυλι του ςε καταυλιςμοφσ 

(Αρχθγόσ Σθάτλ, Θ νφχτα των Ινδιάνων. Ζνασ λόγοσ του 1855. Εκδόςεισ Άγρα, Ακινα 

2009): «Ο ουρανόσ πάνω από τα κεφάλια μασ… *που+ ςιμερα είναι ανζφελοσ, αφριο, 
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ίςωσ, κα είναι ςυννεφιαςμζνοσ. Ο μεγάλοσ - και υποκζτω καλόσ - λευκόσ αρχθγόσ μασ 

μθνάει ότι κα ικελε να αγοράςει τθ γθ μασ, αλλά ότι επικυμεί να μασ αφιςει αρκετι 

ϊςτε να ηοφμε άνετα… μασ διαβεβαιϊνει ότι, αν κάνουμε όπωσ επικυμεί, κα μασ 

προςτατζψει… Είναι όμωσ δυνατό να γίνει αυτό μια μζρα; Μοιάηουμε ςαν τα ορφανά 

που δεν μποροφν να ςτραφοφν πουκενά για βοικεια. Με αυτοφσ τουσ όρουσ πϊσ να 

είμαςτε αδελφοί ςασ;… Για μασ οι ςτάχτεσ των προγόνων μασ είναι ιερζσ και οι τόποι 

όπου αναπαφονται είναι αγιαςμζνθ γθ… *Οι πρόγονοί μασ+ εξακολουκοφν ν’ αγαποφν τισ 

πράςινεσ αυτζσ κοιλάδεσ, αυτά τα μεγαλόπρεπα βουνά, αυτά τα βακιά φαράγγια αυτζσ… 

τισ ακτζσ με τισ δαςωμζνεσ όχκεσ… Κάκε κομματάκι αυτισ τθσ γθσ είναι ιερό ςτο πνεφμα 

του λαοφ μου. Κάκε βουνοπλαγιά, κάκε κοιλάδα, κάκε πεδιάδα, κάκε άλςοσ είναι 

αγιαςμζνο από ζνα γεγονόσ, καλό ι κακό, που ζχει ςυντελεςτεί πριν από πολλά χρόνια. 

Ακόμα και τα βράχια, που μοιάηουν άφωνα και νεκρά…» (ςελ. 16 και διάςπαρτα). 

Ππωσ επιςθμαίνεται ςτον πρόλογο του βιβλίου, θ απάντθςθ του Ινδιάνου αρχθγοφ 

ιταν «υποδειγματικι για τθν απλότθτα, τθν αξιοπρζπεια και τθν ορκοφροςφνθ τθσ… 

*Σ+το προφθτικό και επίκαιρο κείμενο… για ζνα διάςτθμα κζλθςαν να... δϊςουν μια 

οικολογικι ερμθνεία ςφμφωνθ με τισ τάςεισ τθσ εποχισ μασ. Σιμερα μπορεί να διαβαςτεί 

και με μια άλλθ διάςταςι του: το ηιτθμα είναι πράγματι θ κζςθ του ανκρϊπου μζςα ςτθ 

φφςθ, αλλά πιο βακιά είναι θ αλλθλεξάρτθςθ κάκε πλάςματοσ και κάκε πράγματοσ και θ 

ςχζςθ τουσ με τθν ιερότθτα που εκκαλοφν. Ζνασ λόγοσ για το μυςτιριο τθσ ηωισ και του 

κανάτου…» (ςελ. 5-6). 

Θ ιςτορία επαναλαμβάνεται. Τουλάχιςτον να μασ διδάςκει κάτι! 

 

 

 


