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Ο Παντοκράτορασ ζνασ πανζμορφοσ 
περιαςτικόσ οικιςμόσ τθσ Πρζβεηασ 
κινδυνεφει. Όχι από το αδθφάγο Κζντρο 
αλλά από τισ κοντόφκαλμεσ και 
εςφαλμζνεσ περί του περιβάλλοντοσ 
αντιλιψεισ μζρουσ τθσ τοπικισ κοινωνίασ 
και των αρχόντων τθσ. 
 Πολλοί λζνε ότι θ απόφαςθ για το 
Αλιευτικό Καταφφγιο δεν εκφράηει τθν 
πλειοψθφία των δθμοτϊν αλλά ελιφκθ 
ςτα πλαίςια τθσ κακϊσ εννοοφμενθσ για 
τθν περίπτωςθ κομματικισ ι 
παραταξιακισ πεικαρχίασ. Άλλοι μθ 
δυνάμενοι να τθν εξθγιςουν 
υποςτθρίηουν ότι κρφβονται ιδιωτικά 
ςυμφζροντα. Προςωπικά πιςτεφω ότι οι 
τοπικοί μασ  άρχοντεσ είτε ζχουν κακι 
πλθροφόρθςθ και κακοφσ ςυμβοφλουσ 
είτε εςφαλμζνεσ αντιλιψεισ περί του 
περιβάλλοντοσ και τθσ προςταςίασ του. 
Υπάρχει όμωσ χρόνοσ να επανορκϊςουν 
το λάκοσ τουσ. Όπωσ λζει ο Σοφοκλισ 
ςτθν Αντιγόνθ «Ανκρϊποιςι γαρ τοισ πάςι 
κοινόν εςτι του ξαμαρτάνειν˙ επεί δ’ 
αμάρτθ, κείνοσ ουκζτ’ ζςτ’ ανιρ άβουλοσ 
ουδ’ άνολβοσ, όςτισ εσ κακόν πεςϊν 
ακιται μθδ’ ακίνθτοσ πζλθ», δθλαδι 
«Είναι φυςικό οι άνκρωποι να 
υποπίπτουν ςε ςφάλματα. Αν κάποιοσ 
υποπζςει ςε ςφάλμα και προςπακιςει να 
το επανορκϊςει και όταν δε ςτυλϊνει με 
πείςμα  τα πόδια,  τότε αυτόσ οφτε 
κουτόσ, οφτε απερίςκεπτοσ είναι».  
 Δε γνωρίηω τισ τεχνικζσ 
λεπτομζρειεσ του τεραςτίων διαςτάςεων 
για τα δεδομζνα τθσ περιοχισ «ζργου». 
Με βεβαιότθτα, όμωσ, μπορϊ να 
υποςτθρίξω ότι θ καταςκευι ενόσ τζτοιου 
«ζργου», ενϊ προςβάλλει το περιβάλλον, 

είναι αμφίβολθσ ζωσ ανφπαρκτθσ 
ςκοπιμότθτασ. Αλικεια, πόςουσ 
επαγγελματίεσ ψαράδεσ τθσ περιοχισ κα 
εξυπθρετιςει και γιατί οι ψαράδεσ αυτοί 
(πζντε το πολφ) δε χρθςιμοποιοφν για τισ 
ανάγκεσ τουσ τα καταφφγια ςτο Μφτικα 
και ςτθν Πρζβεηα; 
 Αλλά ακόμθ και εάν μια μελζτθ 
ςκοπιμότθτασ υποςτιριηε τθν καταςκευι 
του, τίποτε δε μπορεί να αντιςτακμίςει 
τθν ανυπολόγιςτθ και ανεπανόρκωτθ 
καταςτροφι του φυςικοφ κάλλουσ τθσ 
ακτογραμμισ του Παντοκράτορα. Οφτε, 
επίςθσ, μια περιβαλλοντικι μελζτθ 
μπορεί να εκτιμιςει τθν πολυπλοκότθτα 
των παραγόντων που αλλθλεπιδροφν 
ϊςτε τελικά να καταλιξει ςτο 
ςυμπζραςμα ότι το «ζργο» δε κα ζχει 
δυςμενείσ περιβαλλοντικζσ επιπτϊςεισ. 
Ότι το «ζργο» κα κίξει ανεπανόρκωτα τθν 
αξεπζραςτθ μοναδικι φυςικι ομορφιά 
του Παντοκράτορα, είναι βζβαια γεγονόσ 
αναμφιςβιτθτο. 
 Δεν προβλθματίηονται οι κάτοικοι 
τθσ Πρζβεηασ από τθ ςθμερινι κατάντια 
του Αμβρακικοφ μασ; Δεν 
προβλθματίηονται ότι με ευκφνθ όλων ο 
Αμβρακικόσ τείνει να μετατραπεί ςε 
Νεκρά Θάλαςςα; Δεν προβλθματίηονται 
και δεν αιςκάνονται ςυνυπεφκυνοι οι 
τοπικοί άρχοντεσ για τθν καταςκευι του 
«Τουριςτικοφ Λιμζνα του Ακτίου» 
ακριβϊσ ςτθν είςοδο του Κόλπου; 
Αιςκάνονται υπεριφανοι για τθ 
ςυνεχιηόμενθ λειτουργία και μάλιςτα τθν 
επζκταςθ των πετρελαϊκϊν 
εγκαταςτάςεων ςτθν Αμφιλοχία; Ζγραψε 
ο Θωμάσ Μανόπουλοσ ςτα «Πρεβεηάνικα 
Χρονικά» τον Ιοφνιο του 1990: «Να 
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περπατιςουμε ςτισ προκυμαίεσ, ςτα 
μουράγια και αν κελιςουμε πάμε για 
καμιά βαρκάδα ςτα λιλιποφτεια νθςάκια 
του κόλπου, όςο ο Αμβρακικόσ δεν ζχει 
πετρζλαιο . . .». Και αυτά για τθ 
μεταφορά των εγκαταςτάςεων καυςίμων 
ςτο Βακφ. Που να φανταςτεί ο Θωμάσ ότι 
πετρελαιοφόρα κα διαςχίηουν τον αβακι 
και κλειςτό κόλπο!! Ασ μθν εξάγουμε 
λοιπόν και ασ μθν επεκτείνουμε τθν 
καταςτροφι του Αμβρακικοφ και ςτον 
πανζμορφο γειτονικό μασ Παντοκράτορα. 
 Σιμερα οι ιδζεσ για τθν 
τουριςτικι ανάπτυξθ ζχουν ριηικά 
ανακεωρθκεί και προςαρμοςκεί ςε νζα 
δεδομζνα. Καταβάλλονται προςπάκειεσ 
να διατθρθκεί και να προςτατευκεί θ 
φυςικι ομορφιά και ταυτόχρονα να 
αναδειχκεί και να προβλθκεί. Άλλωςτε 
όλοι ζχουμε υποχρζωςθ να 
κλθροδοτιςουμε ςτα παιδιά μασ αυτό 
που βρικαμε και εν προκειμζνω να μθν 
τα ςτεριςουμε από τουσ μοναδικοφσ 
βραχϊδεισ ςχθματιςμοφσ του 
Παντοκράτορα, εκεί όπου οι φωνζσ μασ 
ςτισ θμεριςιεσ εκδρομζσ αναμειγνφονταν 
με το φλοίςβο τθσ κάλαςςασ θ οποία 
άλλοτε χαδιάρικα και άλλοτε με μθτρικι 
αυςτθρότθτα γζμιηε πρόςκαιρα, νωχελικά 
ι βίαια, τισ μικρζσ ακανόνιςτεσ λιμνοφλεσ 
των βράχων για να αποτραβθχκεί αμζςωσ 
μετά. 
 Η ςφγχρονθ τουριςτικι ανάπτυξθ 
δίνει μεγάλθ βαρφτθτα και ζμφαςθ ςε 
κάκε τι το παραδοςιακό. Αποκατάςταςθ 
παλαιϊν κτθρίων, απομάκρυνςθ 
ςοβάδων από πζτρινουσ τοίχουσ, 
επαναλειτουργία παραδοςιακϊν 
φοφρνων με ξφλα και ψιςιμο ςτα 
κάρβουνα. Προςπακοφμε λοιπόν και 
δικαίωσ να διαφυλάξουμε ωσ κόρθ 
οφκαλμοφ ανκρϊπινα πρόςφατα 
δθμιουργιματα, να διατθριςουμε τθν 
παράδοςθ, τα ικθ και τα ζκιμά μασ, τουσ 
εαυτοφσ μασ. Ποιοσ διανοείται π.χ. να 
προτείνει τθν κατεδάφιςθ του Σαϊτάν 
Παηάρ; Πολλϊ δε μάλλον, ποιοσ μασ δίνει 
το δικαίωμα να καταςτρζψουμε ο,τι 
ωραίο δθμιοφργθςε θ φφςθ ςτο διάβα 
των χιλιετθρίδων με τισ ολζκριεσ 
επεμβάςεισ του βάρβαρου μπετόν; 

 Τα τελευταία χρόνια θ Πρζβεηά 
μασ γίνεται όλο και περιςςότερο γνωςτι 
ςτουσ τουρίςτεσ εγχϊριουσ και ξζνουσ. 
Γίνεται γνωςτι πρωτίςτωσ για τισ φυςικζσ 
τθσ ομορφιζσ αλλά και για το ιρεμο 
περιβάλλον τθσ και τθ φιλοξενία των 
κατοίκων τθσ. Ασ ςυμβάλλουμε και εμείσ 
ςτθ διατιρθςθ τθσ φιμθσ τθσ, με μικρζσ 
επεμβάςεισ που ενϊ δε κα αλλοιϊςουν 
το φυςικό περιβάλλον κα βελτιϊςουν 
ακόμθ περιςςότερο τθ γραφικι μικρι 
μασ πόλθ, διατθρϊντασ τθν π.χ. κακαρι, 
λαμβάνοντασ μζτρα για τθν καλφτερθ 
κυκλοφορία των οχθμάτων και τθν 
αυςτθρι εφαρμογι των κανόνων 
ςτάκμευςθσ, διευκολφνοντασ τθν 
πρόςβαςθ των πεηϊν ςτθν προκυμαία 
μζςω των γραφικϊν τθσ παρόδων, 
εξωραΐηοντασ επιλεγμζνεσ γωνιζσ τθσ με 
επεμβάςεισ πραςίνου, απομακρφνοντασ 
κακθμερινά τα κάκε είδουσ ςκουπίδια 
από τισ ακτζσ, κακαρίηοντασ, 
ςυντθρϊντασ και προβάλλοντασ με 
τεχνθτό φωτιςμό τα μοναδικά τθσ 
κάςτρα, προςτατεφοντασ από τθν 
κατάρρευςθ και αναδεικνφοντασ τον 
προμαχϊνα τθσ Βρυςοφλασ και άλλα 
πολλά. 
 Οι τοπικοί αιρετοί άρχοντεσ 
πρζπει να γνωρίηουν ότι, όπωσ πολλζσ 
φορζσ θ ςιωπι είναι προτιμότερθ από τα 
λόγια, ζτςι  και θ «μθ καταςκευι» ενόσ 
ζργου είναι προτιμότερθ από τθν 
καταςκευι του, επειδι, όπωσ εν 
προκειμζνω και το περιβάλλον κα 
καταςτραφεί και θ υςτεροφθμία τουσ 
ανεξίτθλα κα κθλιδωκεί. Οι πολίτεσ, 
επίςθσ, τθσ Πρζβεηασ δεν πρζπει να 
ξεχνοφν ότι ηοφμε ςτθν Ελλάδα ςτθ χϊρα 
τθσ γενικευμζνθσ ανομίασ και ότι ο 
ιδιωτικόσ παράγοντασ ςυνικωσ 
αδιαφορεί για τθν κακοποίθςθ του 
περιβάλλοντοσ. Ουδείσ μπορεί να 
εγγυθκεί, ενϊ όλοι μποροφν να 
προβλζψουν, ότι το ςχεδιαηόμενο 
«ζργο», κα αποτελζςει το ζναυςμα για τθ 
δθμιουργία και άλλων μικρότερων κατά 
μικοσ τθσ ακτισ, είτε ιδιωτικϊν 
καταφυγίων είτε ποικίλων άλλων 
δραςτθριοτιτων του ιδιωτικοφ τομζα. Και 
ωσ γνωςτόν, ενόσ κακοφ μφρια έπονται. 
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 Το κζμα είναι πολφ, πάρα πολφ 
ςοβαρό και εφ’ όςον οι τοπικοί μασ 
άρχοντεσ εμμζνουν ςτθν απόφαςι τουσ, 
νομίηω πωσ επιβάλλεται θ διεξαγωγι 
δθμοψθφίςματοσ μεταξφ των κατοίκων 
του Διμου Πρεβζηθσ. Το φυςικό 
περιβάλλον είναι δθμόςιο αγακό και ο 
αρικμόσ των δθμοτϊν είναι τζτοιοσ ϊςτε 
να επιτρζπει τθν αποτελεςματικι 
λειτουργία τθσ άμεςθσ δθμοκρατίασ. 
Αναμζνω επίςθσ και τθ δθμόςια 
τοποκζτθςθ επί του κρίςιμου κζματοσ και 
των δφο βουλευτϊν του νομοφ μασ. 
 Ζγραψε ο καλόσ δθμοςιογράφοσ 
κ. Σταματόπουλοσ ςε αφιζρωμα του ΓΕΩ 
για τθν Πρζβεηα το 2001: «Είμαςτε 
γελοίοι οι νεοζλλθνεσ. Εξορίςαμε τθν 
ομορφιά τθσ φφςεωσ, τθν απομονϊςαμε. 
Ο οιοςδιποτε εχζφρων πολίτθσ τοφτου το 
κόςμου οφείλει να επιςκζπτεται τθν 
Πρζβεηα, όποτε του δίδεται θ ευκαιρία 
(να εκβιάηει τισ ευκαιρίεσ . . .), να αφινει 
τθν φπαρξι του ζκκετθ, ςτθν αχλι τθσ 
παράδοςθσ του μφκου, τθσ Ιςτορίασ, τθσ 
φφςεωσ, των υδάτων, των βράχων, τθσ 
μφθςθσ ςτθν ομορφιά. Κάκε Ζλλθνασ που 
ςζβεται τον εαυτό του και τθ χϊρα του 
είναι υποχρεωμζνοσ να ταξιδζψει εκεί 
όπου ςυναντϊνται θ μαγεία του μφκου-
λόγου με τθν αγριότθτα-θπιότθτα τθσ 
φφςεωσ». 
 Είναι δυνατόν λοιπόν εμείσ να 
απεργαηόμαςτε τθν καταςτροφι τθσ 
ομορφιάσ που τόςο απλόχερα ςκόρπιςε θ 
φφςθ  ςτθ γωνιά αυτι του πλανιτθ που 
μασ φιλοξενεί και τθν οποία τόςο 
αδίςτακτα και με ςιγουριά μασ 
εμπιςτεφτθκε; 
 
ημείωςη: Δεν εκπλιςςουν οι δθλϊςεισ 
του κ. Πανοηάχου, ότι το «ζργο» ςτον  
Παντοκράτορα αποτελοφςε αίτθμα των 
αλιζων τθσ περιοχισ (λεσ και ότι αυτοί 
ανζρχονται ςε εκατοντάδεσ ι ακόμθ και 
ςε μερικζσ δεκάδεσ) και ότι με το «ζργο» 
αυτό, που γίνεται «με γνϊμονα τθν 
προςταςία του περιβάλλοντοσ»(!!), κα 
«βελτιωκεί θ ποιότθτα ηωισ των 
κατοίκων τθσ Πρζβεηασ» (!!). Προφανϊσ 
με το ίδιο ςκεπτικό εγκρίκθκε θ άδεια 

λειτουργίασ των πετρελαϊκϊν 
εγκαταςτάςεων ςτθν Αμφιλοχία από τθ 
νομαρχιακι αυτοδιοίκθςθ Αιτωλο-
ακαρνανίασ και αποφαςίςτθκε το 2003 θ 
επζκταςθ τθσ αποκθκευτικισ τουσ 
ικανότθτασ από τθ Γεν. Γραμ. 
Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδοσ. 
Προφανϊσ, επίςθσ, με το ίδιο ςκεπτικό 
εγκρίκθκε το 1997 από τθν Υπουργό 
Ανάπτυξθσ κα Παπανδρζου θ 
χωροκζτθςθ Τουριςτικοφ Λιμζνα ςτο 
Άκτιο και αποφαςίςτθκε το 2000 από τον 
Υπουργό Ανάπτυξθσ κ. Βενιηζλο θ 
τροποποίθςθ τθσ προθγοφμενθσ 
απόφαςθσ, επειδι δεν προβλζφκθκαν 
προςχϊςεισ μζςα ςτθ κάλαςςα(!) και 
καταςκευι λιμενοβραχιόνων από μπετόν 
μζςα ςτθ κάλαςςα!! Με το ίδιο ςκεπτικό 
προφανϊσ το Λιμεναρχείο Πρεβζηθσ 
ενζκρινε το 2002 τθν άδεια ζναρξθσ 
καταςκευισ του «ζργου» και με το ίδιο 
ςκεπτικό ο Υφυπουργόσ Ανάπτυξθσ κ. 
Λιάςκοσ υπζγραψε το 2005 τθ ςφμβαςθ 
παραχϊρθςθσ και εκμετάλλευςθσ τθσ 
ηϊνθσ του τουριςτικοφ λιμζνα ςτο Άκτιο. 
Όλοι, ενϊ δικεν κόπτονται για το 
περιβάλλον και τθν προςταςία του, ςτθν 
πραγματικότθτα αςελγοφν ςε βάροσ του 
για τθν εξυπθρζτθςθ ιδιωτικϊν 
ςυμφερόντων. Όμωσ, ενϊ όλοι αυτοί 
είναι ξζνοι για τθν Πρζβεηα και τουσ 
κατοίκουσ τθσ και αδιαφοροφν για τθν 
ανυπολόγιςτθ και ανεπανόρκωτθ 
περιβαλλοντικι καταςτροφι που κα 
προκαλζςουν, γιατί οι τοπικοί μασ 
άρχοντεσ εμμζνουν ςτθν καταςκευι του 
τερατουργιματοσ; 
 Πιςτεφω ότι ο Παντοκράτορασ 
ια ςωιεί, εφόςον οι κάτοικοι τησ 
Πρέβεζασ, για τουσ οποίουσ υποτίκεται 
ότι όλα γίνονται και ςτουσ οποίουσ όλοι 
αναφζρονται, αντιληφιοφν ότι το ιέμα 
έχει άμεςη ςχέςη με το παρελιόν, το 
παρόν και το μέλλον τησ περιοχθσ και ότι 
το περιβάλλον είναι πολφ ςθμαντικό και 
πολφτιμο για τθ ηωι μασ και ταυτόχρονα 
εξαιρετικά εφκραυςτο και ευαίςκθτο για 
να εμπιςτευκεί κανείσ τθν προςταςία του 
ςτθν κρίςθ και ςτισ διακζςεισ των 
πολιτικϊν.

    


