
             Ο Αμβρακικός και οι Σωτήρες του.

Η επιβάρυνση του θαλάσσιου περιβάλλοντος του Αμβρακικού είναι 
σήμερα παναθομολογούμενη. Η υποβάθμιση της ποιότητας των νερών 
του προκαλείται από τα απόβλητα βιομηχανιών ,κτηνοτροφικών 
μονάδων, υδατοκαλλιεργειών, από τα λύματα των πόλεων , από τα 
υπολείμματα  των φυτοφαρμάκων και των λιπασμάτων που καταλήγουν 
σε αυτόν. Επιδεινώνεται δραματικά από την επιβράδυνση της ανανέωσης 
των νερών εξαιτίας της στένωσης του στομίου τόσο από τη μεριά της 
Πρέβεζας με το νέο λιμάνι, όσο και από την μεριά του Ακτίου, από την 
μαρίνα της εταιρείας των Αφών Τέφα που καταπατούν κατάφωρα τον 
αιγιαλό. Αρνητικά επιδρά και ο μη εμπλουτισμός των νερών του κόλπου 
μια και η ΔΕΗ με το να εμποδίζει την συνεχή ροή των υδάτων του 
Αράχθου με το φράγμα στο Πουρνάρι εμποδίζει και τις φερτές ύλες που 
είναι ζωτικής σημασίας τόσο για την αναζωογόνηση των νερών όσο και 
την αναπαραγωγή των ψαριών .Η Νατοϊκή βάση του Ακτίου προκαλεί 
τεράστια καταστροφή με τα απόβλητα της και τους τρομακτικούς 
θορύβους των Awacs .Οι δεξαμενές καυσίμων και τα δεξαμενόπλοια που 
τα μεταφέρουν είναι, τέλος, βόμβες με άγνωστη στιγμή ανάφλεξης.
Είναι κοινή διαπίστωση ότι χρόνο με το χρόνο η εκμετάλλευση του 
κόλπου περνάει στα χέρια μιας χούφτας πολυεθνικών εταιρειών , ενώ 
χιλιάδες ψαράδες οδηγούνται στον αφανισμό.
Εκείνο που όχι μόνο  δεν  ομολογείται αλλά υποκρύπτεται συστηματικά 
είναι ότι όλα τα παραπάνω δεν είναι αποτέλεσμα άστοχων χειρισμών, 
μεμονωμένων ενεργειών ή νομικών κενών που επιτήδειοι επιχειρηματίες 
και κάποιες ασυνείδητες εταιρείες εκμεταλλευτήκαν.
Είναι ο δρόμος της καπιταλιστικής ανάπτυξης ,που όπως αποδεικνύει η 
κατάσταση του Αμβρακικού, επιβαρύνει μέχρι καταστροφής το φυσικό 
περιβάλλον καταστρέφει τις παραγωγικές δυνάμεις (ψαράδες και 
μοκροδιακινητές) και εξασφαλίζει τεράστια κέρδη στους 
επιχειρηματικούς ομίλους. Δρόμο, που από κοινού χάραξαν οι 
κυβερνήσεις της ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ με τους ευρωπαίους εταίρους τους 
και που απαρέγκλιτα υλοποιούν.
Είναι ακριβώς αυτή η Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ) που εξαφανίζει 
τους μικρομεσαίους αγροκτηνοτρόφους ,που συγκεντρωποιεί την 
αγροτική  γη και  παραγωγή στα χέρια λίγων. Που επιβάλλει στο όνομα 
της ανταγωνιστικότητας την εντατική , πέρα από τις δικές της 
δυνατότητες, χρήση γης , την εξάντληση των φυσικών πόρων και σε 
τελευταία ανάλυση, την όλο και μεγαλύτερη εξάρτηση της παραγωγής 
από την χρήση των λιπασμάτων και των φυτοφαρμάκων(χημική γεωργία).
Είναι πάλι η Κοινή Αλιευτική Πολιτική (ΚΑλΠ) που επιβάλλει τη 
συρρίκνωση της παράκτιας αλιείας και την παράδοση της θαλάσσιας 
εκμετάλλευσης στις μονοπωλιακές επιχειρήσεις ιχθυοπαραγωγής.
Θύμα ακριβώς της κερδοφορίας του κεφαλαίου και της 
ανταγωνιστικότητας του είναι ο Αμβρακικός κόλπος, οι αλιείς αλλά και 
όλοι οι κάτοικοι των παράκτιων πόλεων που πλήττονται από την 
υποβάθμιση του.
Δεν είναι άραγε υπεύθυνες οι κυβερνήσεις ΝΔ και ΠΑΣΟΚ που ενώ 
αρνούνται να χρηματοδοτήσουν την λειτουργία σύγχρονων βιολογικών 



καθαρισμών των παράκτιων πόλεων, χρηματοδοτούν ασύστολα τις 
μονοπωλιακές επιχειρήσεις ακόμα και με τα χρήματα των ασφαλιστικών 
ταμείων;
Για την υλοποίηση όμως της αντιλαϊκής πολιτικής , που επιβάλλουν τα 
μονοπωλιακά συμφέροντα, πέρα από τους εκπροσώπους τους ,τις 
κυβερνήσεις της ΝΔ, το ΠΑΣΟΚ αλλά και τον ΣΥΝ, οι οποίες στο όνομα 
μιας αμφίβολης ανάπτυξης, προσυπέγραψαν κάθε ενέργεια , από την 
εγκατάσταση όλο και περισσότερων μονάδων ιχθυοκαλλιέργειας, την 
καταπάτηση του αιγιαλού, μέχρι και την επέκταση των δεξαμενών 
καυσίμων , πρόσφατα από την Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση 
Αιτωλοακαρνανίας.
Σήμερα πολλοί είναι αυτοί που συνωστίζονται σε ανέξοδες ,για το 
σύστημα ,ενέργειες και προσπαθούν να μας πείσουν ότι αγωνίζονται για 
την επίλυση των προβλημάτων του Αμβρακικού. Επιχειρείται το στήσιμο 
ενός σκηνικού, όπου όλοι όσοι με τις πολιτικές τους επιλογές οδήγησαν 
την κατάσταση σε αυτό το κρίσιμο σημείο, να παρουσιαστούν σαν αθώες 
περιστερές.
Πού ήταν η Greenpeace, η οποία είναι η βιτρίνα της βρετανικής 
εταιρείας διανομής γκαζιού και ηλεκτρισμού Npower, η WWF που 
συνεργάζεται με την τράπεζα HSBC και προωθεί την διείσδυση της 
τράπεζας στην διαχείριση του νερού, άμεσου στόχου του κεφαλαίου για 
τα επόμενα χρόνια; Αντιστρατεύτηκαν ποτέ αυτές οι «ύποπτες» 
οργανώσεις τις επιλογές του μεγάλου κεφαλαίου; Μήπως αυτοί που τις 
καλούν θέλουν να μας καταστήσουν υπεύθυνους για την καταστροφή του 
Αμβρακικού;
Πού ήταν οι Δήμαρχοι Πρέβεζας και Βόνιτσας τόσα χρόνια που η 
εταιρεία Τέφα φράζει την είσοδο του κόλπου;
Είναι άσχετοι οι Δήμαρχοι και οι Νομάρχες Άρτας ,Αιτωλοακαρνανίας 
και Πρέβεζας με την εγκατάσταση τόσων μονάδων στον Αμβρακικό; Δεν 
είναι αυτοί που έκλειναν τα μάτια στην ασύδοτη εξάπλωση των μονάδων;
Πού βρίσκονταν οι βουλευτές της Ηπείρου και Αιτωλοακαρνανίας τόσο 
του ΠΑΣΟΚ όσο και της ΝΔ, μερικοί από τους οποίους ,όπως οι κ. 
Αργύρης και Κολιοπάνος , διετέλεσαν υπουργοί και δεν κατάλαβαν τι 
συνέβαινε στον Αμβρακικό όλα αυτά τα χρόνια; Δεν κυβερνούσαν και 
κυβερνούν τα κόμματά τους ,τα οποία υπηρέτησαν και υπηρετούν πιστά; 
Απ’ όσο τουλάχιστον γνωρίζουμε δεν διαφοροποιήθηκαν και δεν 
εναντιώθηκαν σε καμιά επιλογή των κυβερνήσεών τους για τον 
Αμβρακικό. Πως καμώνονται τώρα ότι ανησυχούν και αγωνίζονται για 
την σωτηρία του κόλπου; Και το ερώτημα είναι : ενάντια σε ποιον 
αγωνίζονται;  Δεν είναι οι κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ που απονεύρωσαν και 
αποδυνάμωσαν την ΕΤΑΝΑΜ και από δημόσιο κρατικό φορέα 
διαχείρισης με ουσιαστικές αρμοδιότητες που θα έπρεπε να ήταν , 
επέλεξαν τη μορφή της αναπτυξιακής εταιρείας για να μην μπαίνει 
εμπόδιο στα μεγάλα συμφέροντα που λυμαίνονται τον κόλπο;
Αν πιστεύουν όλοι αυτοί ότι οι ανέξοδες για το σύστημα κινητοποιήσεις 
θα γίνουν Κολυμπήθρα του Σιλωάμ , όπου θα αθωωθούν τόσο οι ίδιοι 
όσο και η φιλομονοπωλιακή πολιτική την οποία υπηρετούν , είναι πολύ 
γελασμένοι.



Η υπόθεση σωτηρίας του Αμβρακικού δεν μπορεί να μείνει στα χέρια 
στα χέρια αυτών που με την πολιτική τους παρακτική τον οδήγησαν σ’ 
αυτό το σημείο . Μόνο αν γίνει υπόθεση της πάλης ενός κοινού μετώπου 
των εργαζομένων, των αλιέων  των κατοίκων και των φορέων τους 
μπορούν να δρομολογηθούν λύσεις προς όφελος του λαού και όχι των 
επιχειρήσεων .
Ο λαός πρέπει να βγάλει πολιτικά συμπεράσματα , να συγκρουστεί με τα 
μονοπώλια και την πολιτική που τα στηρίζει. Να αγωνιστεί για μια άλλη 
πολιτική που θα προέρχεται από τον ίδιο και θα έχει στο κέντρο της τα 
προβλήματα του. Γιατί μόνο μια τέτοια πολιτική μπορεί να δώσει 
πραγματικές λύσεις.
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