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Ο Αμβρακικός εκπέμπει SOS 

Χαιρετίζουμε την πρωτοβουλία του Δήμου Πρέβεζας.
Είναι γνωστό ότι η πόλη μας βρίσκεται στην είσοδο ενός μοναδικού σε 
όλη την Ευρώπη υγροβιότοπου του Αμβρακικού Κόλπου. Ενός από τα 
πιο ευαίσθητα οικοσυστήματα της Δυτικής Ελλάδας που περιλαμβάνεται 
στους υγρότοπους διεθνούς ενδιαφέροντος της σύμβασης Ramsar
Και μόνο αυτό το γεγονός θα μπορούσε να κάνει και την Πρέβεζα 
μοναδική στην Ευρώπη σε οικολογικό τουρισμό, μοναδική πηγή 
πλούτου για τον ντόπιο πληθυσμό στα πλαίσια μιας αρμονικής 
συμβίωσης ανάμεσα σε όλα τα έμβια όντα που ζουν μέσα και γύρω από 
τον Αμβρακικό.
Και όμως αυτό δεν συμβαίνει. Αντίθετα μάλιστα η κατάσταση κάθε άλλο 
παρά ευοίωνη είναι. Οι ανθρώπινες δραστηριότητες εγκαθιστούν 
παράκτιες αποθήκες καυσίμων, στενεύουν το στόμιο με μαρίνες, 
ρυπαίνουν τα νερά με ανεπεξέργαστα απόβλητα, επεκτείνουν παράνομα 
ιχθυοκαλλιέργειες, υπεραλιεύουν.
Ο Αμβρακικός εκπέμπει SOS
Κι’ εμείς όλοι καλούμαστε να αναλάβουμε δράσεις για την σωτηρία του

Γιατί όμως φτάσαμε ως εδώ; Τι έφταιξε; Ποιοι έφταιξαν;

Δεν θα κουραστούμε να το πούμε άλλη μια φορά
Έφταιξε το μοντέλο ανάπτυξης που ακολούθησαν και υπηρέτησαν πιστά 
όλες οι προηγούμενες κυβερνήσεις που εναλλάσσονταν στο δικομματικό 
σκηνικό και που ακολουθείται μέχρι σήμερα. Έφταιξαν όλοι όσοι 
κερδοσκόπησαν ή και αδιαφόρησαν γι’ αυτή την κατάσταση. Μιλάμε για 
το νεοφιλελεύθερο μοντέλο ανάπτυξης που έχει πρωταρχικό κίνητρο το 
κέρδος, το μέγιστο δυνατό κέρδος και αφήνει σε δεύτερη μοίρα τη φύση, 
τον άνθρωπο και το περιβάλλον του.

Τι πιστεύουμε εμείς

Για μας το περιβάλλον, η φύση, τα οικοσυστήματα δεν υπάρχουν για να 
ασκείται πάνω τους η κερδοσκοπική οικονομική δραστηριότητα, η 
δραστηριότητα που μεγιστοποιεί το οικονομικό αποτέλεσμα και 
συρρικνώνει το κόστος για την προστασία τους. Δεν είναι οι χώροι που 
αβίαστα πρέπει να καταναλώνονται στο όνομα της ατομικής ιδιοποίησης 
Είναι χώροι ζωής. Είναι η ίδια η ζωή. Γι΄ αυτό και η παρέμβαση του 
ανθρώπου πρέπει να είναι μετρημένη και προσεκτική. Με σεβασμό στην 
ιστορία των δισεκατομμυρίων χρόνων για την διαμόρφωσή τους. Με 
συλλογικότητα, διαφάνεια, δημόσιο και κοινωνικό έλεγχο. Με λίγα λόγια 
απαιτούνται ενεργοί και υπεύθυνοι πολίτες, σταθερά και οικολογικά 
πλαίσια για τις δραστηριότητες, εξουσίες που θα υπηρετούν το κοινό 
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συμφέρον και όχι το προσωπικό τους όφελος. 

Οι 10 μεγάλες απειλές για τον Αμβρακικό

1. Η ανεξέλεγκτη ρύπανση από τα υγρά απόβλητα που χύνονται στον 
κόλπο μέσω των ποταμών και των υπόγειων διηθήσεων.
2. Η στένωση του στομίου του κόλπου από τα έργα επέκτασης της 
μαρίνας στο Άκτιο
3. Οι δεξαμενές καυσίμων στην Αμφιλοχία και ο ι διελεύσεις των 
δεξαμενοπλοίων
4. Η αλόγιστη χρήση λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων από τις εντατικές 
καλλιέργειες
5. Τα φράγματα και η μείωση των φερτών υλικών
6. Ο αυξανόμενος αριθμός των ιχθυοκαλλιεργειών
7. Η ανεξέλεγκτη απόρριψη αστικών στερεών αποβλήτων στους υδάτινους 
αποδέκτες
8. Η υπεραλίευση
9. Η διάβρωση των ακτών
10. (αλλά όχι τελευταία σε σημασία) Η καθυστέρηση υπογραφής της 
Κοινής Υπουργικής Απόφασης για την λειτουργία του Φορέα Διαχείρισης

Πως αντέδρασε ο Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς

Οι πιο πρόσφατες ενέργειες του ΣυΡιζΑ ήταν

- Ερώτηση του ευρωβουλευτή Δημήτρη Παπαδημούλη προς την ΕΕ για 
την κατασκευή του Έργου ‘Τουριστικός λιμένας σκαφών αναψυχής στο 
Άκτιο’
Με την υπ’ αριθμόν Τ/3475 Υπουργική Απόφαση της Υπουργού 
Ανάπτυξης Β. Παπανδρέου, που υπογράφηκε στις 19/9/1997 και 
δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως αρ. Φύλλου 878 της 
2/10/1997 εγκρίθηκε η χωροθέτηση Τουριστικού Λιμένα στο Άκτιο 
Αιτωλοακαρνανίας. Με απλά λόγια δόθηκε άδεια για την κατασκευή 
μαρίνας δυναμικότητας 125 θέσεων σκαφών στην στεριά και 136 στη 
θάλασσα.
Με την υπ’ αριθμόν Τ/111 Υπουργική Απόφαση του Υπουργού 
Ανάπτυξης Ευ. Βενιζέλου, που υπογράφηκε στις 12/1/1999 και 
δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως αρ. Φύλλου 27 της 
28/1/2000 εγκρίθηκε η τροποποίηση της παραπάνω απόφασης 
χωροθέτησης Τουριστικού Λιμένα στο Άκτιο Αιτωλοακαρνανίας. 
Σύμφωνα με το νέο σχέδιο Προτείνονται προσχώσεις εντός της θάλασσας 
σε έκταση 4796,40 τ.μ.
Είναι φανερό ότι το δεύτερο έργο είναι εντελώς διαφορετικό από το 
πρώτο. Και μόνο το γεγονός ότι οι χερσαίες εγκαταστάσεις, που στην 
ουσία παραμένουν ίδιες, δεν θα κατασκευαστούν εντός της ιδιοκτησίας 
του επενδυτή, αλλά σε θαλάσσιο χώρο που θα επιχωματωθεί (μπαζωθεί) 
σε έκταση 4796,40 τ.μ., απαιτεί την σύμφωνη γνώμη όλων των φορέων, 
που γνωμοδότησαν θετικά στην πρώτη περίπτωση: Όμως γνωμοδοτήσεις 



για το δεύτερο έργο έγιναν μόνο από την Γραμματεία Στήριξης 
Τουριστικών Λιμένων (έγγραφο Τ/1085/24.3.1999) και την Διυπουργική 
Επιτροπή του άρθρου 30 Ν.2160/93.Και το κυριότερο δεν έγινε νέα 
περιβαλλοντική μελέτη για το νέο έργο
Με απλά λόγια έγραψαν στα παλαιότερα των υποδημάτων τους το 
οικοσύστημα του Αμβρακικού, τη σύμβαση RAMSAR και όλους τους 
χρήστες της περιοχής.

- Ερώτηση του βουλευτή Επικρατείας Γιάννη Μπανιά για την 
καθυστέρηση υπογραφής της ΚΥΑ για τον Αμβρακικό
Χωρίς την ΚΥΑ ο φορέας διαχείρισης του κόλπου παραμένει αδρανής 
και χωρίς αντικείμενο και η ρύπανση του κόλπου από τις παραγωγικές 
δραστηριότητες που αναπτύσσονται άναρχα συνεχίζεται.
Μετά την κατασκευή της υποθαλάσσιας σήραγγας και των φραγμάτων 
Λούρου και Αράχθου ο κόλπος δέχεται μικρότερη και πιο επιβαρυμένη 
ρυπαντικά ποσότητα υδάτων από τους ποταμούς και ανανεώνει 
βραδύτερα τα νερά του σε ανταλλαγή με το Ιόνιο. Εν τω μεταξύ νέα 
φράγματα σχεδιάζονται, επιχειρήσεις λειτουργούν χωρίς περιβαλλοντικό 
έλεγχο και μια σειρά δραστηριοτήτων ασκούνται χωρίς περιβαλλοντική 
υποδομή (π.χ. δεν υπάρχουν μονάδες διαχείρισης και διάθεσης ζωικών 
υποπροϊόντων

Τι πρέπει να γίνει-Απαιτούμε

- Να ενεργοποιηθεί ο Φορέας Διαχείρισης και να υπογραφεί η ΚΥΑ
- Να σταματήσουν τα έργα στη μαρίνα Ακτίου και να αποξηλωθούν τα 
μπαζώματα
- Άμεση μετεγκατάσταση δεξαμενών καυσίμων και απαγόρευση εισόδου 
δεξαμενοπλοίων χωρίς διπλά τοιχώματα. Το ίδιο ισχύει και για τον 
ανεφοδιασμό του Στρατού
- Επανεξέταση χωροθέτησης όλων των κτηνοτροφικών και πτηνοτροφικών 
μονάδων και αυστηρή εφαρμογή μελετών και έλεγχος λειτουργίας
- Να εγκατασταθούν και να λειτουργήσουν μονάδες διαχείρισης και 
διάθεσης ζωικών υποπροϊόντων σύμφωνα με τον κανονισμό της ΕΕ/ΕΚ
- Μελέτη φέρουσας ικανότητας του Αμβρακικού ώστε να περιοριστεί η 
ανεξέλεγκτη αύξηση του αριθμού των μονάδων ιχθυοκαλλιέργειας
- Να προσανατολιστούν οι αγροτικές καλλιέργειες σε οικολογικότερες 
κατευθύνσεις για την μείωση των μεγάλων ποσοτήτων λιπασμάτων και 
φυτοφαρμάκων που προκαλούν ευτροφισμό και ρύπανση
- Άμεση δημιουργία μονάδων βιολογικού καθαρισμού σε όλες τις 
ρυπαίνουσες εγκαταστάσεις ώστε τα λύματα να πληρούν τις 
προδιαγραφές ποιότητας της ΕΕ
- Να οργανωθεί η διαχείριση των αστικών στερεών αποβλήτων γύρω από 
τον Αμβρακικό και να κλείσουν όλες οι ανεξέλεγκτες χωματερές. 
Έμφαση να δοθεί στην ανακύκλωση
- Να εφαρμόζονται οι περιβαλλοντικές μελέτες. Αυτές να εκπονούνται 
από αξιόπιστους φορείς, ώστε να πάψουν να αποτελούν άλλοθι για την 
υλοποίηση των οποιωνδήποτε έργων



Καλούμε όλους τους εμπλεκόμενους λαϊκούς μαζικούς φορείς να 
πάρουν στα χέρια τους την τύχη του Αμβρακικού. Με την οργάνωση 
συσκέψεων, επιστημονικών ημερίδων, λαϊκών κινητοποιήσεων, 
ακτιβίστικων ενεργειών (π.χ. κλείσιμο στομίου) Καλούμε τον Δήμο 
Πρέβεζας να πρωτοστατήσει στην ανάπτυξη κινήματος για την σωτηρία 
του Αμβρακικού (Θέσεις του Συ.Ριζ.Α. για τον Αμβρακικό όπως 
κατατέθηκαν από το Δ. Παπαδήμο στη Συνεδρίαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου Πρέβεζας)

Πρέβεζα 20/02/2008

Το Γραφείο Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ Πρέβεζας


