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Τα περιβαλλοντικά κινήματα και οι δυναμικές 

τους: η περίπτωση του Καλαμά (διασκευή) 

 

 
 

Στάθης Αβραμιώτης 

 

  

Η αρχική εκδοχή του παρακάτω κειμένου γράφτηκε 

στο Μέτσοβο τον Ιούλιο του 2018 ως εργασία για 

το μάθημα «Χωρικές, Οικονομικές, Κοινωνικές και 

Περιβαλλοντικές Διαστάσεις της Ανάπτυξης και του 

Σχεδιασμού» με επιβλέποντα καθηγητή τον Ι. 

Σαγιά, στα πλαίσια του ΔΠΜΣ «Περιβάλλον και 

Ανάπτυξη των Ορεινών Περιοχών». 
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Η φωτογραφία στην προηγούμενη σελίδα είναι τραβηγμένη στην 

Πλαταριά Θεσπρωτίας το Νοέμβριο του 1988, όταν Θεσπρωτοί πολίτες 

ξεσηκώθηκαν και οργάνωσαν Επιτροπή Αγώνα για να προστατεύσουν 

τον ποταμό Καλαμά από τη ρύπανση. Η κίνησή τους έχει 

χαρακτηρισθεί ιστορική. 
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1. Εισαγωγή 

Τα ποτάμια, οι λίμνες και γενικά το νερό στην Ήπειρο έχουν 

συνυφανθεί με τη γεωγραφία, την ιστορία, τον πολιτισμό της με την 

ευρεία έννοια του όρου. Οι πολλοί θρύλοι και οι μύθοι, που παίζουν 

ακόμα και σήμερα ρόλο στην καθημερινή ζωή των ανθρώπων, φανερώνουν 

με το δικό του τρόπο τη σημασία τους. Από τη μεταφυσική Αχερουσία 

και τον σκοτεινό Αχέροντα μέχρι τη θρυλική Παμβώτιδα και τον 

πολυπολιτισμικό Καλαμά κι από τις λίμνες-κατοικία των Δράκων στις 

κορυφές της Πίνδου μέχρι το πολυτραγουδισμένο γεφύρι της Άρτας, 

λίγο πριν βγει ο Άραχθος στον Αμβρακικό, υδάτινοι δρόμοι και κόσμοι 

προσδίδουν σημαντικές οικολογικές, παραγωγικές, αισθητικές και 

πολιτισμικές ιδιαιτερότητες στον ηπειρωτικό χώρο (Νιτσιάκος και 

Αράπογλου, 2004). 

Ο ποταμός Καλαμάς (Θύαμις), μαζί με τους παραποτάμους του, είναι 

το μεγαλύτερο σε μήκος από τα ποτάμια της Ηπείρου με συνολικό μήκος 

115km, ενώ η μέση παροχή του στη θέση Κιοτέκι είναι 54,2 m3/s. 

Πηγάζει από το όρος Δούσκο στο Δήμο Πωγωνίου, διατρέχει το Δήμο 

Ζίτσας,  αποτελεί το φυσικό σύνορο του Δήμου Φιλιατών με τους 

Δήμους Σουλίου και Ηγουμενίτσας και εκβάλλει στο Ιόνιο Πέλαγος. 

Παραπόταμοι του Καλαμά είναι οι Σμόλιτσας, Κούτσης (Τύρια), 

Γορμός, Μέζερος, Βελτσιστικός, Ζαλογγίτικος, Λαγκάβιτσα και το 

Καλπακιώτικο ρέμα, ενώ στον ποταμό Καλαμά οδηγούνται επίσης, μέσω 

της σήραγγας Λαψίστας, οι απορροές της κλειστής λεκάνης Ιωαννίνων. 

Η σήραγγα Λαψίστας, η οποία δέχεται αστικά και βιομηχανικά απόβλητα 

και ο όγκος της εκροής της κυμαίνεται ανάλογα με τη στάθμη της 

λίμνης Παμβώτιδας, εκβάλλει στο ρέμα της Κληματιάς, που συμβάλλει 

στον Καλαμά κοντά στο Σουλόπουλο. Η κλειστή λεκάνη των Ιωαννίνων 

συμπεριλαμβάνεται στη ΛΑΠ Καλαμά (Μανταλόβας, 2013, Εξάρχου, 

2017). 

Ο Καλαμάς ενώνει μια σειρά από ανθρωπογεωγραφικές – πολιτισμικές 

ενότητες της ενδοχώρας του βορειοδυτικού άκρου της Ηπείρου με το 

Ιόνιο πέλαγος. Κατά μήκος του φυσικού αυτού δρόμου μια σειρά από 

ιερές και μη στάσεις σημαδεύουν το τοπίο. Τόποι και κτίσματα ιερά 

εναλλάσσονται με ανθρώπινες στάσεις δίπλα σε πηγές και πλατάνια, 

κοντά σε γεφύρια. Παράλληλα προς αυτά η διαχρονική αποτύπωση της 

ανθρώπινης παρουσίας, οι αρχαιολογικοί χώροι. Από τον 

υστεροβυζαντινό οικισμό της Οσδίνας μέχρι το αρχαίο θέατρο της 

Γιτάνης, τα σημάδια του ανθρώπινου πολιτισμού θυμίζουν τη ζωτική 

σημασία των νερών. Στάσεις επίσης είναι κι αυτές της ιστορίας, της 

νεότερης ιστορίας οι πλέον δραματικές. Ο Καλαμάς φαίνεται ότι 
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έπρεπε να πληρώσει την πολιτισμική πολυμορφία που φιλοξένησε στις 

όχθες του στις άτυχες στιγμές της ιστορίας, εκείνες της 

μισαλλοδοξίας και του εθνοτικού ή πολιτικού φανατισμού. Ο Καλαμάς 

περισσότερο από όποιο άλλο ποτάμι θόλωσε αντικρύζοντας όλα αυτά 

που συνέβησαν στη δεκαετία του 1940 (Νιτσιάκος και Αράπογλου, 

2004). Συγκεκριμένα, ο Καλαμάς αποτέλεσε το φυσικό σύνορο στην 

περιοχή ανάμεσα στον ΕΛΑΣ και τον ΕΔΕΣ κατά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο 

(Μηλιώνης, 2017). 

Βέβαια, η λειτουργία του 

Καλαμά ως ιδιότυπο σύνορο δε 

σταμάτησε στη δεκαετία του 

1940. Για τρεις δεκαετίες 

στις όχθες των τεσσάρων 

γεφυριών του Καλαμά 

(Βροσύνας, Μενίνας, 

Βρυσέλλας και Ραγιού), 

υπήρχαν στρατιωτικά κλιμάκια 

που έλεγχαν αυστηρά τους 

διερχόμενους από και προς την παραμεθόριο περιοχή. Από τη λήξη 

λοιπόν του εμφυλίου πολέμου (1949) και μέχρι το 1978, για να 

επισκεφτούν οι Απόδημοι της πρώην Επαρχίας Φιλιατών τον τόπο 

καταγωγής τους, έπρεπε να εξασφαλίσουν από την αστυνομία ειδική 

άδεια ή να είναι εφοδιασμένοι με το Ατομικό Δελτίο Κυκλοφορίας. Το 

ίδιο ίσχυε και για τους μόνιμους κατοίκους των ακριτικών χωριών 

της ελληνοαλβανικής μεθορίου, που ήθελαν να περάσουν στην άλλη 

πλευρά του Καλαμά. Η διέλευση από τα τέσσερα περάσματα του ποταμού 

από και προς την ελληνοαλβανική μεθορίου, επιτρεπόταν από τις 6:00 

π.μ. μέχρι τις 12:00 τα μεσάνυχτα, μόνο για τους διαμένοντες μόνιμα 

στα χωριά και τους Απόδημους. Στους καταγόμενους από άλλες περιοχές 

της χώρας, που ήθελαν να επισκεφθούν τα χωριά της παραμεθορίου, οι 

αστυνομικές αρχές τους χορηγούσαν άδεια μόνο για 24ωρη παραμονή 

και εφόσον υπήρχε αποδεδειγμένα σοβαρός λόγος (Μίντζας, 2016). Στα 

παραπάνω οφείλει να συνυπολογιστεί και η σχέση που είχε τότε το 

«Βασίλειον της Ελλάδος» με τη «Λαϊκή Δημοκρατία της Αλβανίας». 

Όλα τα παραπάνω δεν αναφέρονται ως απλή ιστορική καταγραφή που 

αφορά την περιοχή μελέτης, αλλά ως προσπάθεια να σκιαγραφήσουμε 

τις αιτίες της αναπτυξιακής υστέρησής της. Οι συνθήκες αυτές, σε 

συνδυασμό με τη συγκέντρωση του πληθυσμού, αλλά και της παραγωγικής 

δραστηριότητας, της Ηπείρου κυρίως στην Π.Ε. Ιωαννίνων εκτιμούμε 

ότι μπορούν να εξηγήσουν σε ένα βαθμό το κοινωνικοπολιτικό πλαίσιο 

μέσα στο οποίο επετράπη να αναπτυχθούν πολιτικές που υποτιμούν και 
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επιφέρουν περιβαλλοντική υποβάθμιση στο υδατικό σύστημα που 

μελετάμε, κυρίως κατάντη του σημείου όπου βρισκόταν το Θεογέφυρο. 

 

2. Περιβαλλοντικές πιέσεις 

Η ιστορία της ρύπανσης του Καλαμά, όπως έχει φανεί διαχρονικά, 

έχει να κάνει σε μεγάλο βαθμό με τις δραστηριότητες που 

πραγματοποιούνται στην τάφρο της Λαψίστας (Εξάρχου, 2017, 

Τσιλίδης, 2018). Δε θα μπορούσαμε, επομένως, να ξεκινήσουμε τη 

συνοπτική ιστορική μας αναδρομή στη ρύπανση του Καλαμά χωρίς να 

αναφερθούμε στην κατασκευή της τάφρου, συμπεριλαμβανομένη και της 

σήραγγας, της Λαψίστας. Παλαιότερα η λίμνη  αποτελούσε ενιαίο 

σύστημα με την λίμνη της Λαψίστας η οποία αποξηράθηκε. Η 

αποστράγγιση της Λαψίστας περατώθηκε το 1959 και κατασκευάστηκε η 

τάφρος και η σήραγγα Λαψίστας (Σ.Π.Π.Ι., 2013). 

Το 1984 πραγματοποιείται, 

από επιστημονική ομάδα 

που συγκροτείται από 

καθηγητές του Ε.Μ.Π. και 

του Πανεπιστημίου 

Ιωαννίνων, «Διερεύνηση 

ποιότητας και 

αφομοιωτικής ικανότητας 

νερών ποταμού Καλαμά και 

Λίμνης Παμβώτιδας 

(Ιωαννίνων)», σύμφωνα με 

το αντίστοιχο ερευνητικό 

έργο που της ανατέθηκε 

από το Υπουργείο 

Χωροταξίας, Οικισμού και 

Περιβάλλοντος με σκοπό τη 

διερεύνηση της 

δυνατότητας κατασκευής 

του Βιολογικού Καθαρισμού 

Ιωαννίνων (Ξανθόπουλος κ.α., 1984). Όπως θα αναφέρουμε 

αναλυτικότερα και παρακάτω, από τον Μάιο του 1987 έως τον Νοέμβριο 

του 1990 και συνεχίζοντας μέχρι το Μάιο του 1992, οι ντόπιοι από 

την Θεσπρωτία και την Κέρκυρα κινητοποιήθηκαν ενάντια στην 

κατασκευή του Βιολογικού Καθαρισμού Ιωαννίνων, ο οποίος θα εξέβαλε 

στην τάφρο Λαψίστας και ακολούθως στον Καλαμά. Όλες οι 
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δραστηριότητες κατασκευής εγκαταστάσεων σταμάτησαν μέχρι να 

διεξαχθούν περαιτέρω μελέτες για τη διερεύνηση εναλλακτικών λύσεων 

επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων (Kousis, 1997). 

Τελικά, ο Βιολογικός καθαρισμός κατασκευάζεται με την  Α’  φάση 

του να λειτουργεί  από  τον  Οκτώβριο  του  1992,  παρέχοντας  

δευτεροβάθμια  βιολογική επεξεργασία  λυμάτων  σε  συνδυασμό  με  

αναερόβια  χώνευση  της  παραγόμενης  ιλύος  και παραγωγή 

βιοαερίου. Τα  έργα  Β’  φάσης  ολοκληρώθηκαν  τον  Ιανουάριο  του  

2004 και έκτοτε  η  εγκατάσταση λειτουργεί παρέχοντας και 

τριτοβάθμια επεξεργασία με τους εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς 

όρους. Στα  έργα  περιλαμβάνονται  και  η δημιουργία μιας 

αναερόβιας δεξαμενής για την απομάκρυνση του φωσφόρου, μια ανοξική 

δεξαμενή προαπονιτροποίησης, και η κατασκευή δύο επιπλέον 

δεξαμενών τελικής καθίζησης (Τζομάκα, 2015). 

Τα προβλήματα υπέρ-συγκέντρωσης των μονάδων πτηνοτροφίας και 

εκτροφής αιγοπροβάτων στο λεκανοπέδιο Ιωαννίνων με την έκδοση 

αδειών ίδρυσης και λειτουργίας χωρίς σχεδιασμό την δεκαετία του 

1960-1970 ή και αργότερα από διάφορους φορείς (Χωροφυλακή, 

Αστυνομία, Δήμους, Κοινότητες) και η επέκταση του πολεοδομικού 

ιστού τα επόμενα χρόνια οδήγησαν την δεκαετία του 1990 στην ανάγκη 

για περιορισμό των νέων αδειών με την έκδοση Π.Δ με απαγορευτικές 

διατάξεις για την εγκατάσταση νέων μονάδων. Παρ’ όλα αυτά, έντονη 

πτηνο-κτηνοτροφική δραστηριότητα εντοπίζεται στη ΛΑΠ Καλαμά μέχρι 

και σήμερα, όπου χωροθετούνται περίπου τετρακόσιες μονάδες, και 

ιδιαίτερα, στις εκβολές της λίμνης Παμβώτιδας και κατά μήκος της 

τάφρου Λαψίστας και του ποταμού Καλαμά. Στην περιοχή εντοπίζεται 

και πλήθος μονάδων ιχθυοκαλλιέργειας, περίπου 50 (Ε.Γ.Υ., 2017). 

Η πτηνο-κτηνοτροφική δραστηριότητα στην τάφρο Λαψίστας φαίνεται να 

αποτελεί έναν από τους πλέον επιβαρυντικούς παράγοντες για το 

υδατικό σύστημα που μελετάμε (Τσιλίδης, 2018). 

Επίσης, κατά μήκος των κοιλάδων που σχηματίζονται γύρω από το ρου 

του Καλαμά, λαμβάνουν χώρα πρακτικές εντατικής γεωργίας με 

εκτεταμένη χρήση λιπασμάτων και ζιζανιοκτόνων. Εντατικές είναι 

επίσης και οι αρδευτικές πρακτικές, παρά τις έντονες βροχοπτώσεις, 

και ιδιαίτερα στην ελώδη περιοχή του Δέλτα, γεγονός που οδηγεί σε 

απορροές φυτοφαρμάκων (Kagalou et. al, 2012). Τέλος, παραπλεύρως 

του ποταμού, χωροθετούνται πλήθος χοιροτροφικών και γαλακτοκομικών 

μονάδων (Ι.Γ.Μ.Ε., 2008, Σ.Π.Π.Ι., 2011). 
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3. Το κίνημα του 1988 

Μετά το 1981 έγιναν κάποιες κινητοποιήσεις για περιβαλλοντικά 

ζητήματα, ανάμεσα στις οποίες μία έγινε το 1988 στη Βόρειοδυτική 

Ελλάδα για τον Καλαμά, η οποία πραγματικά «ταρακούνησε» την κοινή 

γνώμη. Μπορούμε να πούμε ότι μετά το 1981 έχουμε μια μετατόπιση 

από τον «περιβαλλοντισμό» προς την πολιτική οικολογία ή, 

διαφορετικά, από τη «ρηχή» στη «βαθιά» οικολογία. Αυτό δεν 

υποδηλώνει μια σαφή διάκριση ή μια σαφή συλλογική ταυτότητα για 

όλους όσους συμμετέχουν σε μεγάλες περιβαλλοντικές κινητοποιήσεις. 

Και πάλι πίσω από τις κινητοποιήσεις σε τοπικά επίπεδο συχνά 

υπάρχουν προσωπικά και μη-οργανωμένα οικονομικά συμφέροντα που δεν 

μπορούν να εκπροσωπηθούν από τα υπάρχοντα πολιτικά δίκτυα. Μια 

τέτοια περίπτωση συναντάμε και στο ζήτημα του ποταμού Καλαμά 

(Αύγουστος – Σεπτέμβριος 1988), οι περιβαλλοντικές κινητοποιήσεις 

για το οποίο έλαβαν τη μεγαλύτερη δημοσιότητα που είχε ανάλογες 

κινητοποιήσεις ποτέ στην Ελλάδα (Demertzis, 1995). 

Στη Βορειοδυτική Ελλάδα οι ντόπιοι από 102 χωριά και τρεις πόλεις 

της Θεσπρωτίας και της Κέρκυρας αντιστάθηκαν έντονα στην κατασκευή 

μονάδας επεξεργασίας λυμάτων που θα επεξεργαζόταν οικιακά και άλλα 

απόβλητα από το αστικό κέντρο των Ιωαννίνων και θα διέθετε τα 

επεξεργασμένα λύματα στον ποταμό Καλαμά. Ο κύριος ανταγωνιστής 

τους δεν ήταν η δημοτική αρχή των Ιωαννίνων αλλά η κυβέρνηση, η 

οποία είχε δώσει επιχορηγήσεις και τεχνική υποστήριξη. Ο στόχος 

των ντόπιων ήταν να 

προστατεύσουν το 

ποτάμιο οικοσύστημα 

από το οποίο 

εξαρτώνταν  για το 

βιοπορισμό τους. Η 

περιοχή καλύπτει 

45.000 στρέμματα 

αρδευόμενων πεδίων, 

γραφικά θέρετρα για 

αναψυχή και πιθανές 

τοποθεσίες για 

ιχθυοκαλλιέργεια και 

περαιτέρω ανάπτυξη 

του τουρισμού. Οι 

κρατικές αρχές και ο 

Δήμος Ιωαννιτών 
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προσπαθούσαν να "λύσουν" ένα πρόβλημα που δημιουργεί η σύγχρονη 

αστικοποίηση.  

Το κίνημα το 1988 μπορεί να θεωρηθεί επιτυχημένο, μιας και 

κατάφερε, έστω για κάποιο χρονικό διάστημα να επιβάλλει μέρος τον 

αιτημάτων του. Σύμφωνα με το Gamson (1989) προϋπόθεση για την 

επιτυχία ενός τέτοιου κινήματος είναι η συγκέντρωση δυνάμεων και 

η «γραφειοκρατική» του οργάνωση, όρος που σημαίνει τρία πράγματα: 

την ύπαρξη ενός ιδρυτικού έντυπου ντοκουμέντου, μιας επίσημης 

λίστας μελών, καθώς και τριών ή περισσότερων επιπέδων εσωτερικής 

διάρθρωσης. Στην περίπτωσή μας, η μόνη προϋπόθεση που δεν πληρείται 

είναι η ύπαρξη μιας επίσημης λίστας μελών. Παρ’ όλα αυτά, η απουσία 

της δε θεωρείται κρίσιμη, δεδομένου του αναπτυσσόμενου χαρακτήρα 

της ελληνικής περιφέρειας, τη στιγμή που ο Gamson μελετάει κινήματα 

ανεπτυγμένων αστικών περιοχών. Το κρίσιμο είναι ότι οι οργανωτές 

του τοπικού κινήματος παρουσίαζαν έγγραφα που δήλωναν το σκοπό 

τους, καθώς και προτάσεις για την αποτελεσματική λειτουργία. 

Επιπλέον, χωρίζονταν σε τρία επίπεδα μελών: την εκτελεστική 

επιτροπή, τις υποεπιτροπές με διάφορες αρμοδιότητες και τα απλά 

μέλη. 

Οι επιτροπές και υποεπιτροπές είχαν διάφορες λειτουργίες. 

Πληροφορούσαν τοπικά, περιφερειακά, πανελλαδικά και διεθνή 

ακροατήρια για το πρόβλημα, καθώς και τους τοπικούς 

προβληματισμούς και στόχους. Καλούσαν δημόσιες συναντήσεις και 

οργάνωναν κινητοποιήσεις μετά από δημόσια διαβούλευση, οι οποίες 

οδηγούσαν σε απεργίες, αποκλεισμό των δρομολογίων των 

περιφερειακών συγκοινωνιών και καταλήψεις δημόσιων κτιρίων. 

Όσο αφορά τη συγκέντρωση δυνάμεων, δεν υπήρχε ένα «ηγέτης». Αντ’ 

αυτού, η εξουσία των κεντρικών αρμοδιοτήτων ανήκε στην εκτελεστική 

επιτροπή, η προεδρεία της οποίας ήταν εναλλασσόμενη. Η επιτροπή 

αυτή έπαιξε έναν κρίσιμο ρόλο στην αποφυγή διασπάσεων. Η σύστασή 

της άλλαξε ελάχιστα από την έναρξη των κινητοποιήσεων και κράτησε 

το κίνημα ζωντανό και επιτυχημένο, χωρίς σημαντικά εσωτερικά 

επεισόδια. 

Οι συμμετέχοντας στο κίνημα του Καλαμά ήταν όλοι εθελοντές. Επίσης, 

προέρχονταν από διαφορετικές κοινωνικές τάξεις, επαγγελματικές 

ομάδες, υποπεριοχές και φύλα. Οι οργανωτές του κινήματος ήταν 

ντόπιοι, συνήθως με περισσότερη μόρφωση ή εμπειρία από τους 

υπόλοιπους ενεργούς συμμετέχοντες. Μερικά από τα πιο ενεργά μέλη 

της εκτελεστικής επιτροπής ήταν τοπικοί μηχανικοί. 
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Οι ντόπιοι διαδηλωτές μοιράζονταν παρόμοιες, αν όχι ταυτόσημες, 

απόψεις. Αυτές οι απόψεις αφορούσαν το γενικότερο ζήτημα της 

οικονομικής μεγέθυνσης και επερωτούσαν ποιος απολαμβάνει τα 

πλεονεκτήματα και ποιος πληρώνει τα κόστη. Επιπρόσθετα, δεδομένων 

των εμπειριών των ντόπιων, που τους οδήγησαν να μην εμπιστεύονται 

το κράτος και τους ειδικούς του, οδηγήθηκαν στην απαίτηση 

πραγματικής και ουσιαστικής (όχι απλά τυπικής) συμμετοχής τους στη 

λήψη αποφάσεων όσο αφορά το περιβάλλον και την ανάπτυξη των 

περιοχών τους. 

Οι ντόπιοι που κινητοποιούνταν για χρόνια, όπως αναφέρουμε και 

παραπάνω, γύρω από τον Καλαμά ισχυρίζονταν ότι η περιοχή τους ήταν 

υποανάπτυκτη και σε επείγουσα ανάγκη βοήθειας από το κράτος για να 

προωθήσει την πραγματική τοπική ανάπτυξη και όχι την υποβάθμιση 

των τοπικών φυσικών πόρων. Προς στήριξη της θέσης τους, επισήμαιναν 

ότι η περιοχή τους είχε το δεύτερο υψηλότερο ποσοστό μετανάστευσης 

στην Ελλάδα. Οι συμμετέχοντες του κινήματος πίστευαν ότι εάν η 

διάθεση των οικιακών αποβλήτων των Ιωαννίνων στον Καλαμά 

πραγματοποιούταν, οι πολίτες των Ιωαννίνων θα ωφελούνταν, αλλά οι 

άνθρωποι στη λεκάνη απορροής θα πλήρωναν ακριβά το κόστος. Οι 

περιφέρειες που επιβίωναν από τη γεωργία και τον τουρισμό δεν θα 

λειτουργούσαν πλέον όπως μέχρι τότε. Επιπλέον, δεν θα υπήρχαν άλλες 

αναπτυξιακές επιλογές, όπως η ιχθυοκαλλιέργεια ή άλλες τουριστικές 

δραστηριότητες, σε ένα υποβαθμισμένο ποτάμιο οικοσύστημα. Τέλος, 

οι δαπάνες για τη δημόσια υγεία και το κόστος βλάβης του φυσικού 

περιβάλλοντος θα βάρυναν τους ντόπιους στη Θεσπρωτία και την 

Κέρκυρα. 

Οι ντόπιοι δεν εμπιστεύθηκαν τις κρατικά χρηματοδοτούμενες 

τεχνικές εκθέσεις που υποστήριζαν ότι η απόρριψη οικιακών 

αποβλήτων στον Καλαμά δε θα είχαν αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία 

τους και στο φυσικό οικοσύστημα της περιοχής. Η δυσπυστία για τις 

συνδεδεμένες με το κράτος τεχνικές εκθέσεις αποτυπωνόταν στις 

δημόσιες διαβουλεύσεις, όπου οι ντόπιοι ομόφωνα απαιτούσαν την 

πραγματική συμμετοχή τους στη διαδικασία λήψης αποφάσεων για το 

περιβάλλον και την ανάπτυξη των περιοχών τους. Απαιτούσαν 

διαβεβαιώσεις ότι εναλλακτικές λύσεις θα λαμβάνονταν σοβαρά υπόψη. 

Η κινητοποίηση για την προστασία του Καλαμά χαρακτηρίστηκε ως η 

πρώτη περιβαλλοντική κινητοποίηση του είδους της. Για μερικές 

εβδομάδες, η πόλη της Ηγουμενίτσας δε λειτουργούσε σε κανένα 

επίπεδο. Στις δημόσιες διαβουλεύσεις, όλα τα συνδικάτα και οι 

σύλλογοι, αλλά και ανεξάρτητοι κάτοικοι ψήφιζαν την παύση όλων των 
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δραστηριοτήτων –ακόμα και τα σχολεία και τα νοσοκομεία ήταν 

κλειστά- και την παρεμπόδιση όλων των τρόπων μεταφοράς προς την 

πόλη. Σε μια σειρά περιπτώσεων, χρησιμοποιήθηκαν τρακτέρ στις 

κινητοποιήσεις, αλλά οι δράσεις χαρακτηρίστηκαν από μη-βια. Αυτή 

η τακτική κινητοποίησης χρησιμοποιήθηκε επίσης και στην Αθήνα, 

μπροστά από τη Βουλή και μπροστά στους μεγάλους τηλεοπτικούς 

σταθμούς, από εσωτερικούς μετανάστες από τη Θεσπρωτία και την 

Κέρκυρα. 

Εξωτερικές δυνάμεις διαδραμάτισαν σημαντικό ρόλο σε αυτές τις 

κινητοποιήσεις. Το θέμα του Καλαμά προσέλκυσε την προσοχή πολλών 

περιβαλλοντικών οργανώσεων με έδρα την Αθήνα. Μία από αυτές, η 

«Ρήξη», βοήθησε το τοπικό κίνημα διοργανώνοντας ενημερωτικές 

συναντήσεις για τους ντόπιους και προσκαλώντας κάθε ενδιαφερόμενο 

από όλη την Ελλάδα σε αυτές. Διοργάνωσε επίσης εκδρομή στην περιοχή 

του ποταμού Καλαμά για τη διάδοση πληροφοριών και την περαιτέρω 

ευαισθητοποίηση. Τέλος, ζήτησε τεχνική βοήθεια από ξένες 

οικολογικές οργανώσεις. Με τον τρόπο αυτό, η «Ρήξη» παρείχε και 

«νομιμοποίηση» στην τοπική κινητοποίηση. Άλλοι περιβαλλοντικοί 

οργανισμοί, μερικοί από τους οποίους ήταν πολιτικοί, όπως το ΔΟΚΕ, 

έπαιξαν παρόμοιο ρόλο. Επιπλέον, δώδεκα περιβαλλοντικές οργανώσεις 

ταξίδεψαν στη Θεσπρωτία για να υποστηρίξουν τις διαδηλώσεις. 

Επιπλέον, μετά την επικοινωνία του ΔΟΚΕ με το Γερμανικό Κόμμα των 

Πράσινων, ένα Γερμανικό τηλεοπτικό συνεργείο ήρθε και 

βιντεοσκόπησε την κινητοποίηση. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι ένα 

μεγάλο ελληνικό οικολογικό περιοδικό, η Νέα Οικολογία, έτεινε να 

υποστηρίζει την άποψη ότι τα οικιακά λύματα θα μπορούσαν να 

διατεθούν με ασφάλεια στον Καλαμά, εάν υποβάλλονταν εκ των προτέρων 

σε τριτοβάθμια (όχι μόνο δευτεροβάθμια) επεξεργασία. 

Η σύγκρουση για τον Καλαμά έχει τις ρίζες της στις διαδικασίες 

σχεδιασμού και λήψης αποφάσεων της κυβέρνησης. Πριν από το 1975 

δεν ελήφθησαν μέτρα, καθώς δεν υπήρχαν νομοθετικές διατάξεις για 

την επεξεργασία λυμάτων. Ωστόσο, από το 1981 η κυβέρνηση είχε 

ενημερωθεί για τα περιβαλλοντικά ζητήματα από τους επιστημονικούς 

συνεργάτες της από το Πολυτεχνείο. Διοργάνωσε σχετικές συναντήσεις 

με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη και ασκούσε επιρροή ειδικά στην 

δημοτική αρχή των Ιωαννίνων. Μεταξύ του 1985 και του 1987 η 

κυβέρνηση διεξήγαγε διάλογο με τους εκπροσώπους των τοπικών αρχών 

σχετικά με τις τεχνικές μελέτες για τη διάθεση των επεξεργασμένων 

αποβλήτων στον Καλαμά. 
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Τον Φεβρουάριο του 1988, η Επιτροπή Αγώνα για την προστασία του 

Καλαμά ανήγγειλε ότι, μολονότι είχαν διατεθεί πόροι και χρόνος, 

δεν είχε διεξαχθεί η κατάλληλη μελέτη. Έτσι, τον Σεπτέμβριο του 

1988 η απογοήτευση για την έλλειψη δράσης της κυβέρνησης οδήγησε 

την επιτροπή και τους υποστηρικτές της να ξεκινήσουν μια εντατική 

κινητοποίηση. Οι Θεσπρωτοί απαιτούσαν όχι μόνο να διεξαχθούν οι 

κατάλληλες μελέτες, αλλά και το κράτος και οι επιστημονικοί 

συνεργάτες του, καθώς και τα πολιτικά κόμματα, να αναλάβουν την 

ευθύνη για τις πράξεις ή την αδράνεια τους. Ο δήμος Ιωαννιτών, που 

εξαρτώταν από την οικονομική και τεχνική υποστήριξη της 

κυβέρνησης, ανακοίνωσε ότι ο ποταμός και η λίμνη θα καταστρέφονταν 

εάν η μονάδα επεξεργασίας λυμάτων δεν κατασκευαζόταν και δε 

λειτουργούσε. 

Οι σαράντα πέντε ημέρες απεργιών, οι αποκλεισμοί, οι συγκεντρώσεις 

και η κατάληψη δημόσιων κτιρίων τελικά οδήγησαν στην εμπλοκή της 

τοπικής αστυνομικής υπηρεσίας, η οποία κάλεσε την Επιτροπή Αγώνα 

να συμμετάσχει σε διάλογο. Στη συνέχεια, στα τέλη Οκτωβρίου 1988, 

ο Υπουργός Εσωτερικών επισκέφθηκε την περιοχή, διεξήγαγε 

συνομιλίες με τους διαδηλωτές και κατέληξε σε συμφωνία ότι, μέχρι 

να γίνουν νέες μελέτες, θα σταματήσουν οι δραστηριότητες 

κατασκευής μονάδων επεξεργασίας και οι κινητοποιήσεις. Επιπλέον, 

ότι αυτές οι νέες μελέτες δεν θα επικεντρώνονταν στον Καλαμά ως τη 

μόνη βιώσιμη εναλλακτική επιλογή και θα έδιναν, επίσης, έμφαση 

στις περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Το πιο σημαντικό ήταν ότι οι 

μελέτες θα αξιολογούνταν από μια επιτροπή η οποία θα περιλάμβανε 

μέλη της Επιτροπής Αγώνα και εκπροσώπους του Παγκόσμιου Οργανισμού 

Υγείας που θα επέλεγαν οι τοπικές αρχές της Θεσπρωτίας και της 

Κέρκυρας (Kousis, 1997). 

 

4. Η Κίνηση «Καθαρός Καλαμάς» 

Η πρώτη καταγεγραμμένη προσπάθεια κινητοποίησης γύρω από το ζήτημα 

της ρύπανσης του Καλαμά η οποία, σύμφωνα και με τα παραπάνω, 

περιλάμβανε γραπτή λίστα μελών υπήρξε η Πανελλήνια Κίνηση Πολιτών 

για το Περιβάλλον και την Ανάπτυξη «Καθαρός Καλαμάς». Η δημιουργία 

της κίνησης ξεκίνησε από «ομάδα πρωτοβουλίας» έντεκα οικολογικά 

ευαίσθητων και περιβαλλοντικά συνειδητοποιημένων ενεργών πολιτών 

τον Αύγουστο του 2006 στο πάρκο της Αγρότισσας στο Καλοχώρι 

Μολοσσών, στις όχθες του Καλαμά. Για το σκοπό αυτό, η «ομάδα 

πρωτοβουλίας» συνέταξε τη σχετική «ιδρυτική διακήρυξη» της κίνησης 



13 
 

και την ανακοίνωσε δημόσια στη «γιορτή της Αγρότισσας», στις 9 

Αυγούστου 2006, όπου και την προσυπέγραψαν οι σαράντα πρώτοι 

ενεργοί πολίτες. 

Η «ιδρυτική διακήρυξη» περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τις βασικές 

αρχές της κίνησης και κύριους σκοπούς της, καθώς και τη ρητή 

δέσμευση ότι το καταστατικό της θα συνταχθεί με βάση αυτή την 

«ιδρυτική διακήρυξη», που φυλάσσεται πλέον ως ιστορικό ντοκουμέντο 

αρχείου. Ιδρύεται, λοιπόν, στις 23 Αυγούστου 2008 στο Συνεδριακό 

Κέντρο Κληματιάς, περιβαλλοντική οργάνωση – κίνηση ενεργών πολιτών 

για την προστασία, την προβολή και την ανάπτυξη του ποταμού Καλαμά, 

και της ευρύτερης κοιλάδας του στην Ήπειρο. 

Σύμφωνα με το καταστατικό της, «η οργάνωση έχει τα χαρακτηριστικά 

μιας εθελοντικής, πλατιάς, ανοιχτής και δημοκρατικής 

περιβαλλοντικής κίνησης οικολογικά ευαίσθητων και περιβαλλοντικά 

συνειδητοποιημένων ενεργών πολιτών. Ως έδρα της κίνησης ορίζονται 

τα Γιάννενα στην Ήπειρο. 

Η συμμετοχή και η δράση στην κίνηση είναι προσωπική, εθελοντική 

και ελεύθερη, για κάθε ενεργό πολίτη. Αυτές υπαγορεύονται μόνο από 

την περιβαλλοντική συνειδητοποίηση, την οικολογική ευαισθησία και 

την άδολη αγάπη για τον τόπο. Καθοδηγούνται, τέλος, μόνο από το 

πραγματικό ενδιαφέρον για το περιβάλλον και ειδικότερα για τον 

ποταμό Καλαμά, την ευρύτερη κοιλάδα του και τη γενικότερη λεκάνη 

απορροής. 

Η κίνηση είναι νομικά και οργανωτικά αυτόνομη, οικονομικά και 

λειτουργικά ανεξάρτητη, προγραμματικά και πρακτικά αδέσμευτη από 

κάθε μορφής εξαρτήσεις, παρεμβάσεις ή επιρροές τρίτων (κρατικές, 

κυβερνητικές, κομματικές, παραταξιακές, επιχειρηματικές, 

τοπικιστικές, κλπ). Η κίνηση δεν υποκαθιστά, ούτε αντιστρατεύεται 

καμιά άλλη ανάλογη οργάνωση, κίνηση ή συσπείρωση. Επιζητά τη 

συνεργασία και τη συστράτευση με αντίστοιχες περιβαλλοντικές και 

οικολογικές κινήσεις, οργανώσεις και συσπειρώσεις. Θεωρεί δεδομένη 

τη συμμετοχή της, με υποχρέωση πρωτοπορίας, στη Συντονιστική 

Επιτροπή Αγώνα – Προστασίας και Ανάπτυξης Καλαμά που συγκρότησαν 

ήδη οι παρακαλάμιοι Δήμοι, οι Ομοσπονδίες Αποδήμων, οι Τοπικοί 

Σύλλογοι, Κινήσεις, κ.α.  
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Ως σκοποί της κίνησης καθορίζονται: η διαρκής, συλλογική και 

οργανωμένη έκφραση του έντονου ενδιαφέροντος των «ενεργών πολιτών» 

για την προστασία των νερών του Καλαμά, αλλά και του περιβάλλοντος 

της ευρύτερης κοιλάδας του, από κάθε μορφής ρύπανση, μόλυνση, ή 

δυσμενή αλλοίωση. Η σωστή και πλήρης ενημέρωση των ήδη 

περιβαλλοντικά συνειδητοποιημένων «ενεργών πολιτών» και η διάδοση 

και εξάπλωση αυτής της ενημέρωσης και της ευαισθητοποίησης σ’ όλους 

τους πολίτες. Η επίτευξη, περιφρούρηση και διατήρηση, με όλο τα 

μέσα, της υψηλότερης ποιότητας των νερών του Καλαμά και της 

καθαρότητας του φυσικού περιβάλλοντος της ευρύτερης κοιλάδας του 

και της λεκάνης απορροής. Η ανάδειξη, η προβολή και η ήπια, 

συμβατή, οικολογική αξιοποίηση του μέχρι σήμερα αγνοημένου και 

παραμελημένου φυσικού πλούτου του Καλαμά και της ευρύτερης 

κοιλάδας του, ώστε να μπορέσει να συγκρατήσει οριστικά τους 

μόνιμους κατοίκους στον τόπο τους, να πείσει τους απόδημους για 

την παλιννόστηση και να προσελκύσει το ευρύτερο, κρατικό και 

ιδιωτικό, ενδιαφέρον για εναλλακτικό τουρισμό και ήπια, συμβατή 

ανάπτυξη, με σεβασμό στον άνθρωπο και στο περιβάλλον. 

Ως μέσα για την πραγμάτωση των σκοπών της κίνησης καθορίζονται: η 

διοργάνωση συνεδρίων, συμποσίων, ημερίδων, συγκεντρώσεων, 

παρουσιάσεων, επισκέψεων, συσκέψεων και γενικά εκδηλώσεων με 

ανάλογο χαρακτήρα. Η ανάληψη πρωτοβουλιών και δράσεων ενημέρωσης, 

κοινωνικής εγρήγορσης και ενεργοποίησης των πολιτών, καθώς και η 

συμμετοχή σε ανάλογες γενικότερες πρωτοβουλίες, στα πλαίσια της 

ευρύτερης οικολογικής κοινότητας και της κοινωνίας. Η επικοινωνία 

με τα αρμόδια όργανα της διοίκησης και της πολιτείας, σε όλα τα 

επίπεδα, καθώς και με τους αντίστοιχους συλλογικούς φορείς, για 

την εξασφάλιση υπεύθυνης, σφαιρικής, αμοιβαίας ενημέρωσης, ώστε 

από κοινού να διερευνάται πάντοτε η προσφορότερη κάθε φορά μορφή 

της συνεργασίας και κοινής δράσης, στα πλαίσια μιας ανοιχτής 

επικοινωνίας, για τους κοινούς σκοπούς. Η συνεργασία με άλλα φυσικά 

ή νομικά πρόσωπα ή φορείς ή συσπειρώσεις, που έχουν ίδιους ή 
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παρεμφερείς σκοπούς και επιδιώκουν την επίτευξη κοινών στόχων. Η 

διοργάνωση και πραγματοποίηση δυναμικών ενεργειών και ακτιβιστικών 

δράσεων, με στόχο την αποτροπή συγκεκριμένου κινδύνου ρύπανσης ή 

μόλυνσης ή επιβάρυνσης και την έμπρακτη ενημέρωση και ενεργοποίηση 

των πολιτών, των αρμόδιων οργάνων, των αρχών και της ευρύτερης 

κοινωνίας. Κάθε άλλη πρωτοβουλία, διοργάνωση, ενέργεια ή δράση που 

θα κρίνεται πρόσφορη για την πραγμάτωση των σκοπών της κίνησης ή 

την επίτευξη ορισμένου στόχου, και θα αποφασίζεται κάθε φορά από 

τα όργανά της, κατά λόγο αρμοδιότητας, σύμφωνα με το καταστατικό. 

Τα όργανα της Κίνησης είναι η Γενική Συνέλευση των τακτικών μελών 

(Γ.Σ.), το εννεαμελές Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.), η τριμελής 

Ελεγκτική Επιτροπή, το τριμελές προεδρείο του Δ.Σ. (Πρόεδρος, 

Αντιπρόεδρος, Γενικός Γραμματέας), το τριμελές προεδρείο της Γ.Σ. 

και η τριμελής Εφορευτική Επιτροπή Εκλογών. Η Γ.Σ. και το Δ.Σ. 

μπορούν να συγκροτούν επιτροπές, ομάδες δουλειάς, κ.λπ. για 

συγκεκριμένο χρόνο και έργο. Οι επιτροπές αυτές συνεργάζονται με 

το Δ.Σ. και αναφέρονται σ’ αυτό, καθώς και στη Γ.Σ., εφ’ όσον έχουν 

συγκροτηθεί απ’ αυτή. 

Η Γ.Σ. απαρτίζεται από τα μέλη που παρίστανται αυτοπροσώπως. 

Διακρίνεται σε τακτική και έκτακτη, ανάλογα με το χρόνο σύγκλισης 

και τα θέμα της ημερήσιας διάταξης που έχει. Η τακτική Γ.Σ. 

συγκαλείται υποχρεωτικά μέσα στο δίμηνο Ιουλίου-Αυγούστου κάθε 

έτους. Η έκτακτη Γ.Σ. συγκαλείται όταν το κρίνει απαραίτητο το 

Δ.Σ. ή όταν το ζητήσει γραπτά το 1/10 των οικονομικά τακτοποιημένων 

μελών, για αυστηρά καθορισμένα θέματα. Το Δ.Σ. έχει διετή θητεία 

και συνεδριάζει τακτικά κάθε τρεις μήνες και έκτακτα, όταν το 

κρίνει αναγκαίο ο Πρόεδρος ή σε περίπτωση κωλύματος ο Αντιπρόεδρος 

ή, όταν το ζητήσουν γραπτά τρία μέλη του για συγκεκριμένα θέματα. 

Εκτός του προεδρείου, στο Δ.Σ. υπάρχουν ο οργανωτικός γραμματέας, 

ο ταμίας και ο ειδικός γραμματέας (Τσαούση, 2009). 

Η Κίνηση «Καθαρός Καλαμάς» συνεχίζει τη δράση της μέχρι σήμερα, 

διατηρώντας τα γραφεία της στο Βουτσαρά Ιωαννίνων. Παρεμβαίνει 

στους μαζικούς συλλογικούς φορείς με αναφορά στην Ήπειρο και 

συνεργάζεται με άλλες περιβαλλοντικές πρωτοβουλίες. Συνεχίζει, 

επίσης, να συμμετέχει στις καθιερωμένες, όπως αναφέραμε και 

νωρίτερα, εκδηλώσεις στο «Πάρκο της Αγρότισσας» στη Ζίτσα. Παρ’ 

όλα αυτά, η έλλειψη ενδιαφέροντος πολλών μελών, αλλά και η 

περιορισμένη δραστηριότητα του Δ.Σ., έχει φέρει την Κίνηση σε μια 

κατάσταση σχετικής αδράνειας. Κάτι τέτοιο, βέβαια, είναι 

αναμενόμενο σε ένα βαθμό αν συνυπολογίσουμε τη στασιμότητα στα 
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ζητήματα που αφορούν τον Καλαμά, αλλά και τη γενικότερη κινηματική 

νηνεμία (Καθαρός Καλαμάς, 2018). 

 

5. Ο Σύνδεσμος Παρακαλάμιων Δήμων 

Την διαδικασία συγκρότησης πρωτοβουλίας πολιτών για την προστασία 

του Καλαμά ακολούθησε κατά πόδας και η τοπική αυτοδιοίκηση της 

λεκάνης απορροής του ποταμού. Έτσι, στο 20 Ιουλίου 2009 ιδρύεται 

από τους τότε Καποδιστριακούς Δήμους Άνω Καλαμά, Άνω Πωγωνίου, 

Ευρυμενών, Ζίτσας, Καλπακίου, Μολοσσών, Φιλιατών, Παραμυθιάς, 

Παραποτάμου και Σαγιάδας ο «Σύνδεσμος Παρακαλάμιων Δήμων 

Προστασίας & Αξιοποίησης Ποταμού Καλαμά». Σύμφωνα με το ιδρυτικό 

ντοκουμέντο, Σκοπός του Συνδέσμου είναι η προστασία και η ανάδειξη 

του οικοσυστήματος – περιβάλλοντος του ποταμού Καλαμά όπως και η 

ανάπτυξη της περιοχής βάση ευρωπαϊκών αναπτυξιακών προτύπων. Ως 

έδρα του εν λόγω Συνδέσμου, ορίζεται το Τ.Δ. Κληματιάς του Δήμου 

Ευρυμενών Νομού Ιωαννίνων. Ο εν λόγω Σύνδεσμος θα διοικείται από 

21 μέλη, τα οποία θα εκλεγούν με αποφάσεις των Δημοτικών 

Συμβουλίων, μελών, του Συνδέσμου: Δήμος Άνω Καλαμά (2), Άνω 

Πωγωνίου (1), Ευρυμενών (1), Ζίτσας (1), Καλπακίου (2), Μολοσσών 

(2), Παραμυθιάς (5), Παραποτάμου (1), Σαγιάδας (1), Φιλιατών (5) 

(ΦΕΚ 1465 Β/20−07−2009). 

Αργότερα, σύμφωνα με τη ενοποίηση δήμων που έγινε με το σχέδιο 

«Καλλικράτης», εκδίδεται νέα απόφαση που συμμορφώνεται με τις 

αντίστοιχες αλλαγές. Η απόφαση αυτή επανακαθορίζει από 01−01−2015 

τις ετήσιες εισφορές των Δήμων−μελών του Συνδέσμου προς το Σύνδεσμο 

στο συνολικό ποσό των 44.200 € και κατανέμονται ανά Δήμο−μέλος ως 

εξής: α. Δήμος Πωγωνίου 5.850 €, β. Δήμος Ζίτσας 9.750 €, γ. Δήμος 

Σουλίου 6.500 €, δ. Δήμος Ηγουμενίτσας 16.900 €, ε. Δήμος Φιλιατών 

5.200 € (ΦΕΚ 1590 Β/17-06-2014).  

Απ’ ότι πληροφορηθήκαμε, βέβαια, οι ετήσιες εισφορές των Δήμων, 

εκτός ελαχίστων εξαιρέσεων, συνήθως δεν καταβάλλονται από αυτούς. 

Η μη καταβολή των ετήσιων εισφορών αποτυπώνει και την απουσία 

ενδιαφέροντος και κινήτρου από τη συντριπτική πλειοψηφία των 

Δήμων-μελών του Συνδέσμου για το μέλλον του και κατ’ επέκταση για 

το μέλλον του ποταμού Καλαμά. Βέβαια, η απουσία ενδιαφέροντος αυτή 

έχει και την υλική της αποτύπωση στην οικονομική δυσπραγία του 

συνδέσμου και, ως εκ τούτου, στην απουσία τακτικών δράσεων με 

γνώμονα του σκοπούς που αναφέρονται παραπάνω. Φωτεινές εξαιρέσεις 
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αποτελούν η συνεργασία με νομικό για να αναλάβει την εκπροσώπηση 

του Συνδέσμου και κυρίως η σύμβαση του Συνδέσμου με το Εργαστήριο 

Υγιεινής & Επιδημιολογίας του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου 

Ιωαννίνων, το οποίο, σε συνεργασία με το Εργαστήριο Αναλυτικής 

Χημείας του Τμήματος Χημείας, διεξήγαγε τα προηγούμενη τρία χρόνια 

σημαντικές μικροβιολογικές και φυσικοχημικές μετρήσεις σε κρίσιμα 

σημεία της ροής του ποταμού Καλαμά (Τσιλίδης, 2018). Πλέον ο 

Σύνδεσμος έχει βρεθεί σε απόλυτη αδράνεια και πληρείται ένα από τα 

απαραίτητα κριτήρια που τεκμηριώνουν τη σκοπιμότητα λύσης του: το 

Δ.Σ. του δεν έχει συνεδριάσει για περισσότερο από ένα χρόνο. Παρ’ 

όλα αυτά, σύμφωνα με την ενημέρωσή μας, κάτι τέτοιο δεν έχει συμβεί 

προς το παρόν. 

 

6. Διαπιστώσεις – Προτάσεις 

Τα τελευταία χρόνια παρατηρούμε μια στασιμότητα στο ζήτημα που 

αφορά τη ρύπανση του Καλαμά, μιας και δεν φαίνεται να κινείται 

κάτι με δυνάμει μαζικούς όρους, αν εξαιρέσουμε κάποιες μεμονωμένες 

αυτοδιοικητικές και κοινοβουλευτικές παρεμβάσεις που αφορούσαν 

κυρίως το ενδεχόμενο δημιουργίας υδροηλεκτρικού φράγματος στην 

περιοχή Αβαρίτσα (Μαντάς, 2013, Καρυωτάκης, 2013). Σ’ αυτή, 

συμβάλλουν τόσο το χρόνια άλυτο του προβλήματος όσο και η 

γενικότερα απογοήτευση από τις πολιτικές εξελίξεις στη χώρα μας. 

Μη μπορώντας παρά να λάβουμε υπόψη τη παρούσα αυτή συγκυρία, 

επιχειρούμε παρακάτω μια προσέγγιση «θεσμικής υποβοήθησης» του 

κινήματος ενάντια στη ρύπανση του υδατικού συστήματος Καλαμά. 

Προτείνεται, λοιπόν, η επανενεργοποίησή του «Συνδέσμου 

Παρακαλάμιων Δήμων Προστασίας & Αξιοποίησης Ποταμού Καλαμά» και η 

προσθήκη στα μέλη του και του Δήμου Ιωαννιτών, μιας και η Παμβώτιδα 

ανήκει πλέον στη ΛΑΠ Καλαμά, ενώ ο Βιολογικός Καθαρισμός Ιωαννίνων 

απορρίπτει τα προϊόντα του στην τάφρο Λαψίστας. Στο Σύνδεσμο πρέπει 

να συμμετέχουν ως τακτικά μέλη, χωρίς υποχρέωση χρηματοδότησής 

του, και εκπρόσωποι του Φορέα Διαχείρισης Καλαμά – Αχέροντα – 

Κέρκυρας, καθώς και της Πανελλήνιας Κίνησης Ενεργών Πολιτών για το 

Περιβάλλον και την Ανάπτυξη "Καθαρός Καλαμάς", μιας κίνησης που 

όλα τα τελευταία χρόνια έχει αναπτύξει πλούσια και τακτική δράση 

σχετικά με το ζήτημα της ρύπανσης του ποταμού και άρα μπορεί να 

έχει καλή εικόνα για την εξέλιξή του (Αβραμιώτης, 2018). 
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Τα τελευταία χρόνια, αναπτύσσεται στην επιστημονική κοινότητα μια 

συζήτηση που αφορά τη συμμετοχή εκπροσώπων των άμεσα 

«ενδιαφερόμενων» (stakeholders) στη λήψη αποφάσεων για ζητήματα 

που αφορούν τη ζωή τους, όπως είναι η αντιμετώπιση της ρύπανσης 

ενός ποταμού της περιοχής τους. Οι Coleman et al. (2017) αναφέρουν 

ότι η συμβολή της συμμετοχής των «ενδιαφερόμενων» στην 

επιστημονική έρευνα είναι μια σημαντική στρατηγική στην προώθηση 

μιας προσαρμοστικής προσέγγισης διαχείρισης πολιτικών και 

πρακτικών και στην εξέταση εναλλακτικών σταθερών καταστάσεων και 

σεναρίων (Klenk et al., 2015, Peterson et al., 1997). Παρά την 

καθιέρωση της αντίληψης πως είναι ανάγκη να αυξηθεί η συμμετοχή 

στη λήψη αποφάσεων, η ολοκληρωμένη αλληλοτροφοδότηση των 

συμμετεχόντων  με την τρέχουσα επιστήμη, έρευνα και τις διαδικασίες 

λήψης αποφάσεων αποτελεί μια πρόκληση (Fazey et al., 2014, Klenk 

et al., 2015, Reed, 2008). Οι διαδικασίες των «ενδιαφερομένων» 

είναι απαραίτητες για τη διαχείριση της αβεβαιότητας, για τον 

προσαρμοσμένο προσδιορισμό των προβλημάτων και την επέκταση των 

δεσμών λύσεων που μπορούν να εξεταστούν από πολλούς τελικούς 

χρήστες όσο αφορά την έρευνα, την πολιτική και τις πρακτικές 

γενικότερα (Dietz et al., 2003, Fazey et al., 2014, Patterson et 

al., 2013, Van der Brugge και Van Raak, 2007). Τα υψηλά επίπεδα 

πολυπλοκότητας και αβεβαιότητας απαιτούν ποικίλες γνώσεις και 

αξίες πολλών «ενδιαφερόμενων» σε όλη την έκταση των επιστημονικών 

και άλλων κοινοτήτων πρακτικών (Folke et al., 2015, Ostrom, 2009, 

Patterson et al., 2013). Οι συμμετοχικές διαδικασίες που 

ενσωματώνουν τη ρητή και σιωπηρή γνώση μπορούν να προσθέσουν 

νομιμοποίηση και υπευθυνότητα σε περιπτώσεις όπου η επιστήμη 

βρίσκεται ανάμεσα σε αμφιλεγόμενες πολιτικές, κοινωνικές, 

περιβαλλοντικές και οικονομικές αξίες (Bäckstrand, 2003; Nortonand 

Steinemann, 2001; van den Hoek et al., 2014). 

Βάσει των παραπάνω, αναδεικνύεται η ανάγκη, ο Σύνδεσμος 

Παρακαλάμιων Δήμων να δώσει βάση στη δημοκρατική λειτουργία και 

νομιμοποίηση του. Σε αυτή την κατεύθυνση, οι αποφάσεις του 

Συνδέσμου πρέπει να δεσμεύουν τους Δήμους που είναι μέλη του, ενώ 

οι συνεδριάσεις και οι αποφάσεις του πρέπει να είναι τακτικές, 

ανοιχτές και ανακοινωμένες εντός εύλογων χρονικών διαστημάτων. 

Επίσης, προτείνεται η δημιουργία μιας δεξαμενής «ενδιαφερόμενων» 

με δημόσια πρόσκληση και έμφαση σε εκπροσώπους φορέων και 

συλλογικοτήτων που μπορούν να προσφέρουν, εκτός της άποψής τους, 

και την επιστημονική τους γνώση, και οι οποίοι θα υποδεικνύονται 

από τους ίδιους τους φορείς και τις συλλογικότητες. Παραδείγματα 

τέτοιων ομάδων «ενδιαφερόμενων» θα μπορούσαν να είναι ο Αγροτικός 



19 
 

Συνεταιρισμός Σαγιάδας,  ο Γενικός Αγροτικός Συνεταιρισμός 

Ιωαννίνων (Ένωση Αγροτών), ο Αγροτικός Σύλλογος Ζίτσας, ο Σύλλογος 

Προστασίας Περιβάλλοντος Ιωαννίνων, ο Σύλλογος Εργαζομένων Γενικού 

Νοσοκομείου – Κέντρου Υγείας Φιλιατών, ο Ιατρικός Σύλλογος 

Ιωαννίνων, ο Ορειβατικός Σύλλογος Ιωαννίνων, ο Φυσιολατρικός-

Ορειβατικός Σύλλογος Πωγωνίου, ο Κυνηγετικός Σύλλογος Φιλιατών 

"Άρτεμις", ο Κυνηγετικός Σύλλογος Ιωαννίνων, ο Κυνηγετικός 

Σύλλογος Πωγωνίου-Δελβινακίου, κ.α. Η δεξαμενή αυτή θα πρέπει να 

παράξει ένα σώμα που θα συνεδριάζει αυτόνομα για να ανταλλάσσει 

πληροφορίες και επιστημονική γνώση. Ακόμη, θα πρέπει να παράξει 

ομάδες εργασίας ανά Δήμο που θα συνεδριάζουν από κοινού με τους 

εκπροσώπους του Δήμου στο Σύνδεσμο, ούτως ώστε να μεταφέρουν 

παρατηρήσεις και πιθανές τοπικές καταγγελίες και να ελέγχουν 

αμεσότερα το έργο του Συνδέσμου. Βάσει των καταγγελιών αυτών, αλλά 

και των τακτικών μετρήσεων που αναφέρουμε παραπάνω, το εργαστήριο 

με το οποίο θα συνεργάζεται ο Σύνδεσμος οφείλει να πραγματοποιεί 

τις αντίστοιχες δειγματοληψίες στις ανάντι σημειακές και διάχυτες 

πηγές ρύπανσης, προκειμένου να ταυτοποιηθούν και να 

αντιμετωπιστούν οι πρακτικές που επιβαρύνουν το υδατικό σύστημα 

που μελετάμε (Αβραμιώτης, 2018). 

Η πρόταση αυτή έχει ένα διπλό ρόλο: πρώτον, να δημιουργήσει ένα 

αδιάψευστο επιστημονικό τεκμήριο για το πού, ποιος και πόσο 

ρυπαίνει τον Καλαμά και δεύτερον, να δώσει την ευκαιρία στους 

ανθρώπους που ασχολούνται ενεργά και με ζήλο με το ζήτημα, επειδή 

τους αφορά και τους ενδιαφέρει, να εμπλακούν ξανά με ουσιαστικό 

και καθοριστικό τρόπο στην προστασία του. Δεν μπορούμε, βέβαια, να 

ανάγουμε το σχέδιο αυτό σε ευαγγέλιο και να νομίσουμε πως αποτελεί 

τη λύση του προβλήματος από μόνο του. Ο καθοριστικός ρόλος που, 

όμως, μπορεί να παίξει είναι να αποτελέσει ένα πολύ χρήσιμο 

εργαλείο στα χέρια των κινημάτων για το περιβάλλον, ούτως ώστε να 

βγουν ξανά με αξιώσεις στο δημόσιο λόγο και χώρο, να δημιουργήσουν 

ξανά πολιτική βούληση. Γιατί, το ζητούμενο, εν τέλει, απ’ όλη αυτή 

τη διαδικασία είναι η κυριαρχία της πολιτικής βούλησης για την 

προστασία του ποταμού απέναντι στην πολιτική βούληση για την 

ασύμμετρη, άδικη και κοντόφθαλμη εκμετάλλευση του. 
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