
 

 

Η ΠΙΝΔΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ είναι αστική, μη κερδοσκοπική εταιρεία 

με έδρα τα Ιωάννινα που δραστηριοποιείται στην ευρύτερη περιοχή της Πίνδου από 

το 1999. Τα αρχικά ιδρυτικά μέλη της, που συναντήθηκαν στους αγώνες για τη 

προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, πλαισιώθηκαν σύντομα από δεκάδες μέλη 

και υποστηρικτές, κάτι που επέτρεψε τη διεύρυνση τη δράση της στους τομείς της 

μελέτης, διαχείρισης και προστασίας του φυσικού και ανθρωπογενούς 

περιβάλλοντος.  

Μεγάλο μέρος των δραστηριοτήτων μας αφιερώνεται στη μελέτη, ανάδειξη 

και προστασία των υδάτινων οικοσυστημάτων της περιοχής της Ηπείρου. 

Λαμβάνοντας υπόψη: α) την κρίσιμη περίοδο που διανύουμε, με τα τελευταία 

ελεύθερα ποτάμια της Ευρώπης να διατρέχουν τεράστιο κίνδυνο λόγω του 

σχεδιασμού καταστροφικών υδροηλεκτρικών έργων (μόνο στα Βαλκάνια σχεδιάζεται 

η κατασκευή περίπου 3,000 φραγμάτων, ακόμα και εντός προστατευόμενων 

περιοχών) β) τις ανακατατάξεις που παρατηρούνται σε εθνικό επίπεδο στο χώρο της 

ενέργειας (πχ. ιδιωτικοποιήσεις), εκτιμούμε ότι είναι επιτακτική η ανάγκη να 

ληφθούν πρωτοβουλίες προκειμένου να διασφαλιστεί ότι ο ποταμός Αώος, σε όλο 

του το μήκος, ένας από τους τελευταίους ελεύθερους ποταμούς της Ευρώπης, δε θα 

γίνει θυσία στις κερδοσκοπικές ορέξεις των επενδυτών της υδροηλεκτρικής 

ενέργειας.  

Για αυτό το σκοπό, η Πίνδος Περιβαλλοντική ένωσε τις δυνάμεις της με 

ελληνικές και διεθνείς ΜΚΟ* προκειμένου, όλοι μαζί και συντονισμένα, να 

συνεχίσουμε τον αγώνα ενάντια στην κατασκευή φραγμάτων, στα σχέδια εκτροπής 

και σε οποιαδήποτε παρέμβαση που θα αλλοίωνε – επιβάρυνε ανεπανόρθωτα τον 

ποταμό Αώο. Πιο συγκεκριμένα, συμμετέχουμε σε μια σειρά δράσεων, πάντα σε 

επαφή με τις τοπικές κοινωνίες, τους τοπικούς και εθνικούς φορείς και την κοινωνία 

των πολιτών, που στοχεύουν: 

1. Στην ευαισθητοποίηση όλο και περισσότερων πολιτών σχετικά με τους 

υφιστάμενους κινδύνους. 

2. Στον εντοπισμό και την αξιοποίηση κάθε νομικού εργαλείου που θα 

μπορούσε να συμβάλει στο σεβασμό των υφιστάμενων περιβαλλοντικών δεσμεύσεων 

αλλά και στην παρεμπόδιση κάθε επιπλέον επιβάρυνσης του ποταμού. 

3. Στη δημιουργία των προϋποθέσεων που θα επιτρέψουν στις τοπικές 

κοινωνίες να εκφραστούν και να στοχαστούν σχετικά με το ενεργειακό μοντέλο που 

επιθυμούν να ακολουθήσουν.  



4. Στην ανάδειξη των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του φυσικού και 

ανθρωπογενούς περιβάλλοντος της λεκάνης του Αώου μέσω επιστημονικών 

ερευνών.  

5. Στην προώθηση της ιδέας της ανακήρυξης ενός διακρατικού πάρκου που θα 

εγγυόντανε την προστασία του ποταμού σε όλο το μήκος του, από τις πηγές μέχρι τις 

εκβολές. 

Με δεδομένο ότι τα ποτάμια αποτελούν όχι απλά δρόμους και τόπους των 

νερών αλλά και των ανθρώπων και των πολιτισμών, οφείλουμε να παρεμποδίσουμε 

οποιαδήποτε απόπειρα ανύψωσης φράγματων στην επικοινωνία και τη συνεργασία 

των λαών της Ελλάδας, της Αλβανίας και των Βαλκανίων γενικότερα. Θεωρούμε τον 

κοινό αγώνα και στις δύο πλευρές των συνόρων για τη σωτηρία του ποταμού Αώου, 

όχι μόνο προϋπόθεση για τη σωτηρία ενός μοναδικού οικοσυστήματος, αλλά και 

ευκαιρία για την ανάδειξη όλων των στοιχείων που ενώνουν τους λαούς και 

συμβάλλουν στη προώθηση της φιλίας, της αλληλεγγύης και του αλληλοσεβασμού. 

 

Πίνδος Περιβαλλοντική 

Αύγουστος 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*EcoAlbania, EuroNatur Foundation, RiverWatch, IUCN ECARO, MedINA 

“Mediterranean Institute for Nature and Anthropos", INHERIT “The Institute for 

Heritage & Sustainable Human Development (on behalf of MedINA)", Pindos 

Perivallontiki, Tour du Valat, Wetlands International - European Association 
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