
                                   ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ

Εμείς οι Οικολόγοι Πράσινοι βρισκόμαστε σήμερα εδώ, όχι για να χαιρετήσουμε μια 
φιέστα εντυπώσεων, αλλά για να εκφράσουμε έμπρακτα καταρχήν την αλληλεγγύη 
μας στους αλιείς όλων των όμορων Νομών που για χρόνια έζησαν από τον 
Αμβρακικό και δυστυχώς οι έχοντες την τοπική και κεντρική εξουσία τους εμπαίζουν 
με την ολιγωρία τους αδιαφορώντας τόσα χρόνια για όσα εκείνοι τους επισημαίνουν 
για την κατάσταση που βιώνουν καθημερινά.  
Βρισκόμαστε εδώ για να εκφράσουμε  την δυσαρέσκειά μας για το δήθεν ενδιαφέρον 
που επιδεικνύουν σήμερα οι τοπικοί μας άρχοντες, απτή απόδειξη της υποκρισίας 
τους η στάση τους πρόσφατα, κατά την πορεία των εργασιών τουριστικού 
καταφυγίου (ΜΑΡΙΝΑΣ) στο Άκτιο, όπου ο επιχειρηματίας κατασκεύαζε με σειρά 
αυθαιρεσιών και παρανομιών και που ως δικαιολογία βρήκαν το γελοίο επιχείρημα 
ότι δεν είναι στην δικαιοδοσία της Νομαρχίας και του Δημαρχείου Πρέβεζας να 
παρέμβουν, αλλά στην δικαιοδοσία άλλου δήμου και άλλου νομού… Ταυτόχρονα εν 
έτη 2008 που η οικολογική κρίση στον πλανήτη μας είναι στο και 5 η Νομαρχιακή 
αυτοδιοίκηση Αιτ/νίας αντί να απομακρύνει και τις υπάρχουσες δεξαμενές καυσίμων 
της SHELL και της ΕΚΟ με οριακή πλειοψηφία εγκρίνει την επέκτασή τους.
Είμαστε αγανακτισμένοι!!! Εδώ και χρόνια τα λύματα χοιροστασίων, πτηνοτροφείων 
και βιοτεχνιών καταλήγουν στον Αμβρακικό ανεξέλεγκτα. Οι ιχθυοκαλλιέργειες 
παραπάνω από ότι αντέχει ο κόλπος χωρίς κανένα έλεγχο στα τονάζ τους. 
Οι περιβαλλοντικές μελέτες που εκπονούνται μέχρι σήμερα, αναξιόπιστες!
Το υπουργείο δημοσίων έργων και χωρο-αταξίας δεν μπορεί να είναι και 
Περιβάλλοντος.
Δεν υπογράφεται ΚΥΑ και προεδρικό διάταγμα που να καθορίζει αυτό το 
οικοσύστημα προστατευόμενο, παρότι υπάγεται στη συνθήκη RAMSAR από τη 
δεκαετία του70’και στο πρόγραμμα NATURA από το 2000, απλά γιατί δεν 
εξυπηρετεί τα κερδοσκοπικά συμφέροντα που διακυβεύονται μέσα στον Αμβρακικό.
Οι πολιτικοί και οι πολιτικές τους υποταγμένοι στα επιχειρηματικά συμφέροντα 
αγνόησαν μέχρι σήμερα –δυστυχώς-σκόπιμα,  την όποια περιβαλλοντική 
επίπτωση και οικολογική καταστροφή γιατί απλά δεν συνάδουν τέτοιοι 
προβληματισμοί με το «αναπτυξιακό μοντέλο» που «υποχρεούνται» να 
εφαρμόσουν. Οι  υποταγμένες πολιτικές τους, στους ανήθικους νόμους της 
αγοράς  και στην κερδοσκοπία κατακρεούργησαν και τον Αμβρακικό Κόλπο. 
Ο Αμβρακικός ίσως να σώζεται. Μοναδική προϋπόθεση μία!!! Η υπεράσπιση και 
ο απόλυτος σεβασμός στην ίδια τη ζωή. Με γνώμονα τις λύσεις που η 
επιστημονική κοινότητα προτείνει ίσως αυτό το μέχρι πρότινος σπουδαίο 
οικοσύστημα, τελικά να αντέξει. 

Για τους ΟΙΚΟΛΟΓΟΥΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥΣ
Καλογήρου Πέλα


