
ΚΑΛΕΣΜΑ ΓΙΑ ΔΡΑΣΗ 
ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗ ΛΕΗΛΑΣΙΑ ΤΩΝ ΒΟΥΝΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ

(το σκεπτικό)

1. Τα βουνά αποτελούν κρίσιμους  τόπους διατήρησης της άγριας
ζωής και της βιοποικιλότητας.  Για  πολλούς από τους οργανισμούς
που διαβιούν εκεί, εκτοπισμένοι από τις περιοχές με έντονη ανθρώπινη
δραστηριότητα, τα βουνά είναι το  ύστατο καταφύγιο. Ως ανθρώπινα
όντα  που  συνυπάρχουμε  σε  αυτό  τον  πλανήτη  και  δεν  τον  ορίζουμε,
θεωρούμε  απαραίτητο οι ορεινές περιοχές να διαφυλαχθούν του-
λάχιστον στη σημερινή τους κατάσταση.

2. Είμαστε  ενάντια  στην  ανάπτυξη  βιομηχανικών  δραστη-
ριοτήτων στον ορεινό  χώρο και  σε  φυσικές  περιοχές.  Οι  δραστη-
ριότητες αυτές προϋποθέτουν διάνοιξη νέων δρόμων, εκχερσώσεις, κα-
τασκευή μηχανοστασίων και  δικτύων μεταφοράς,  μόνιμες περιφράξεις
δημόσιας γης και συνολικά κατακόρυφη αύξηση της ανθρωπογενούς ό-
χλησης. Αντίθετα, η επιβίωση της φύσης στα βουνά είναι συμβατή μόνο
με  ήπιες οικονομικές  δραστηριότητες,  που  δεν αλλοιώνουν μόνιμα
τον φυσικό τους χαρακτήρα και  δεν  προκαλούν μη αναστρέψιμες επι-
πτώσεις.

3. Τα  βουνά  αποτελούν  ορόσημα για τον ανθρώπινο πολιτισμό.
Είναι πηγή έμπνευσης, τόποι αναψυχής και ανάσας, θεμελιώδες σημείο
αναφοράς  για  την  ανθρώπινη  ψυχοσύνθεση,  φορείς  ιστορικής  και
πολιτιστικής  μνήμης  και  πολλά  ακόμη.  Το  βουνό  είναι  πολύτιμο  συλ-
λογικό  αγαθό  και  κανένα  κράτος  ή  οι  λειτουργοί  του  δεν  νομιμο-
ποιούνται να το αντιμετωπίζουν μόνο ως «αναξιοποίητη γη» και
να το «παραχωρούν» με τα κριτήρια της αγοράς. 

4. Η  μεγαλύτερη  απειλή που  αντιμετωπίζουν  αυτή  τη  στιγμή  τα
βουνά στην Ελλάδα είναι η σχεδιαζόμενη μαζική εγκατάσταση ανεμο-
γεννητριών.  Παρά την προπαγάνδα ετών για να πειστούμε πως πρό-
κειται για «φιλικές στο περιβάλλον» εγκαταστάσεις, είναι πλέον σαφές
σε όλο και περισσότερο κόσμο ότι η κατασκευή και η λειτουργία τους
είναι μία  βαριά βιομηχανική δραστηριότητα. Μία απλή επίσκεψη σε
περιοχές με συγκέντρωση ανεμογεννητριών (π.χ. Νότια Εύβοια, Ελικώ-
νας) ή και μόνο η παρακολούθηση βίντεο με την εγκατάσταση αιολικών
στο διαδίκτυο αρκεί για να διαπιστώσει κανείς του λόγου το αληθές. 

5. Οι  επιπτώσεις  από  την  εγκατάσταση  ανεμογεννητριών  πολλα-
πλασιάζονται όσο οι κατασκευές αυτές απομακρύνονται από τον αστικό
και ημιαστικό χώρο, όπου καταναλώνονται τα μεγαλύτερα ποσά ενέρ-
γειας. Η απόσταση  αυξάνει ανάλογα και την ανάγκη για τις απαι-
τούμενες συνοδές παρεμβάσεις (διάνοιξη τεράστιων δρόμων, εκβρα-
χισμοί,  τοποθέτηση πυλώνων και καλωδίων κ.ά.),  μετατρέποντας ολό-



κληρες περιοχές σε εργοτάξια και κατακερματίζοντας μέχρι πρότινος
ακέραια ενδιαιτήματα της άγριας ζωής.

6. Οι  κατασκευαστές  αιολικών  επιλέγουν  τα  βουνά  για  την  εγκατά-
στασή τους επειδή πρόκειται στην πλειονότητα των περιπτώσεων για
δημόσια δωρεάν γη που τους παραχωρείται σκανδαλωδώς από το κρά-
τος. Το πλαστό επιχείρημα πως οι ανεμογεννήτριες είναι αποδοτικές μό-
νο σε μεγάλο υψόμετρο και σε κορυφογραμμές καταρρέει μπροστά στην
πραγματικότητα  της  υπόλοιπης  Ευρώπης,  όπου  οι  χερσαίες  ανεμο-
γεννήτριες  είναι  κατά κύριο  λόγο τοποθετημένες σε επίπεδες πεδινές
εκτάσεις.

7. Η  ανάσχεση  της  βιομηχανικής  δραστηριότητας  σε  νέες  φυσικές
περιοχές  προϋποθέτει  την  αμφισβήτηση στην πράξη της  έννοιας
της  «ανάπτυξης»  και  του  υποτιθέμενου  κοινού  οφέλους  που
προκύπτει από αυτήν. Η εμμονή με την ανάπτυξη είναι συνώνυμη με
την αδιάκοπη αύξηση της ενεργειακής σπατάλης, την παραγωγή τερά-
στιων ποσοτήτων άχρηστων εμπορευμάτων και σκουπιδιών, τη φτώχεια
και την εξαθλίωση σε μεγάλο μέρος του πλανήτη και μέσα στον ίδιο τον
«αναπτυγμένο» κόσμο. 

8. Δεν υπάρχει καμία λύση για το ενεργειακό ζήτημα αν δεν μιλήσουμε
σοβαρά για τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας. Αυτό σημαίνει να
αμφισβητήσουμε πρακτικές που η ανάπτυξη θεωρεί αυτονόητες, όπως η
εξάπλωση της χρήσης ιδιωτικών οχημάτων, η αχρήστευση των ηλεκτρο-
νικών συσκευών κάθε λίγους μήνες, οι τεράστιες σπατάλες πόρων που
προκαλεί  ένα  διατροφικό  πρότυπο  βασισμένο  στην  κατανάλωση  βιο-
μηχανοποιημένου κρέατος ή τα κρουαζιερόπλοια που οργώνουν τις θά-
λασσες. Ακόμα περισσότερο, να αμφισβητήσουμε την πολεμική βιομηχα-
νία που κατατρώει τον κοινό μας πλανήτη, αλλού κατασκευάζοντας όλο
και πιο φονικά όπλα, αλλού καταστρέφοντας τις ανθρώπινες κοινότητες
και τη φύση. Τίποτα από αυτά δεν μπορεί να αλλάξει μόνο μέσα από την
ατομική  ευθύνη  και  καταναλωτική  συμπεριφορά.  Σε  ένα  παγκόσμιο
σύστημα που τρέφεται από την καταστροφή, δεν υπάρχει καμία «λύση
για την ενέργεια»,  αν δεν γκρεμίσουμε συλλογικά από το βάθρο
της τη μυθολογία  της ανάπτυξης που  δεν  ξέρει  τίποτα  άλλο  από
επέκταση και βία.

9. Η  εξοικονόμηση  ενέργειας  δεν  σημαίνει,  όπως  ακούγεται  συχνά,
«επιστροφή στις  σπηλιές».  Αντίθετα,  είναι  προϋπόθεση για  την  άρση
των αδικιών εις βάρος των φτωχών λαών και ανθρώπων του πλα-
νήτη, εκείνων δηλαδή που καταδικάζονται στις «σπηλιές» της φτώχειας
και  των  στερήσεων,  πληρώνοντας  με  αυτό  τον  τρόπο  την  κατασπα-
τάληση των πόρων που κάνει το «αναπτυγμένο» και προνομιούχο κομ-
μάτι  του  πληθυσμού.  Η  εξοικονόμηση  δεν  σημαίνει  τίποτα  αν  δεν
συνοδεύεται από ανακατανομή των πόρων.



10. Μόνο ο δραστικός περιορισμός κατανάλωσης ενέργειας και φυσικών
πόρων, ιδίως  στις  δυτικές  κοινωνίες, μπορεί  να  συμβάλει  στον  με-
τριασμό των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής. Γνωρίζουμε πως
οι ίδιοι άνθρωποι που επικαλούνται την κλιματική αλλαγή για να στή-
σουν ανεμογεννήτριες στα βουνά επενδύουν στην αύξηση της ζήτησης ε-
νέργειας. Γνωρίζουμε πως η κλιματική αλλαγή χρησιμοποιείται δόλια α-
πό τις οικονομικές και πολιτικές ελίτ για να στηθεί μία κερδοφόρα μπί-
ζνα για λίγους, που πατά στην ευαισθησία των πολλών. Γνωρίζουμε πως
ενώ η αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής στοχεύει πρωτίστως στη
διατήρηση της φύσης, οι αιολικές εγκαταστάσεις σε φυσικές περιοχές
την καταστρέφουν μία ώρα αρχύτερα. 

11. Η εξιδανίκευση των ανεμογεννητριών από το αιολικό λόμπυ και τα
ΜΜΕ δεν μπορεί να κρύψει το γεγονός πως οι αιολικές εγκαταστάσεις
δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τα ορυκτά καύσιμα και δεν απο-
τελούν την εναλλακτική λύση για τον λιγνίτη. Όπως αναφέρεται στο
Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ), ο λιγνίτης θα αντι-
κατασταθεί από άλλο ορυκτό καύσιμο (φυσικό αέριο) και η ενέργεια
από ΑΠΕ παραμένει συμπληρωματική. Για την παραγωγή ενέργειας από
ΑΠΕ υπάρχουν διάφορες εναλλακτικές επιλογές,  μικρότερης κλίμακας,
όχλησης και περιβαλλοντικού κόστους, αντί της μετατροπής ολόκληρων
ορεινών συγκροτημάτων σε εργοστάσια.

12. Όσο βρισκόμαστε και αγωνιζόμαστε για τα βουνά δεν ξεχνάμε  τα
μικρά νησιά και τις  ακατοίκητες  νησίδες,  που  φιλοξενούν  επίσης
ευαίσθητα οικοσυστήματα και δέχονται επίσης γενικευμένη επίθεση και
απειλή καταστροφής από την εγκατάσταση χιλιάδων ανεμογεννητριών.

13. Η υπεράσπιση των βουνών και της Φύσης  υπερβαίνει τα εθνικά
σύνορα και  όποιους  διαχωρισμούς  προέρχονται  από αυτά. Όπως επι-
σημαίνεται χαρακτηριστικά και στη  Διακήρυξη του Τιρόλου για τις Κα-
λές Πρακτικές στα Αθλήματα Βουνού, «όλα τα ανθρώπινα όντα γεννιού-
νται ελεύθερα και ισότιμα ως προς την αξιοπρέπεια και τα δικαιώματα
και  θα  πρέπει  να  συμπεριφέρονται  μεταξύ  τους  με  πνεύμα  αδελ-
φικότητας». 

14. Καλούμε όλον τον κόσμο να βιώσει την εμπειρία των βουνών και της
φύσης με τρόπο που θα σέβεται το μεγαλείο τους αλλά και το πόσο
εύθραυστα είναι τα επιμέρους στοιχεία τους. Θέλουμε κάθε στιγμή
αυτού του αγώνα να είναι  και μια δοκιμή για το πώς κινούμαστε και
ζούμε στο βουνό φροντίζοντας για τους/τις συνοδοιπόρους μας, τη φύση
και τους ανθρώπινους οικισμούς. Μεριμνούμε στην πράξη για τη διατή-
ρηση των οικολογικών χαρακτηριστικών και την προστασία των φυτών,
των ζώων και του τοπίου που συναντούμε στο δρόμο μας.



314 χιλιόμετρα. Κιθαιρώνας, Ελικώνας, Κίρφη, Παρνασσός, Γκιώνα,
Οίτη, Βαρδούσια, Οξιά, Δ. Ευρυτανία, Άγραφα. Πάνω από τριάντα πόλεις

και χωριά. Βήμα με βήμα μετράμε τις πληγές που η αδηφάγος
«ανάπτυξη» έχει ανοίξει στα σώματα των βουνών και των ορεινών

κοινοτήτων. Δρασκελίζουμε τις κορυφές και τις ράχες που προορίζονται
να έχουν την ίδια τύχη και φωνάζουμε «όχι» στην καταστροφή τους. 

Μέρα Διαδρομή Απόσταση* (χλμ)
1 Κιάφα Σούρι – Καταφύγιο Κιθαιρώνα 7

2 Καταφύγιο Κιθαιρώνα – Παραλ. Λιβαδόστρας 21

3 Παραλ. Λιβαδόστρας - Αγ. Άννα 31

4 Αγ.Άννα - Όσ.Λουκάς 29

5 Όσ.Λουκάς - Ζεμενό 18

6 Ζεμενό – Καταφύγιο Δέφνερ Παρνασσού 15

7 Καταφύγιο Δέφνερ Παρνασσού - Βάργιανη 27

8 Βάργιανη - Καταφύγιο Οίτη 26

9 Ανάπαυλα -

10 Καταφύγιο Οίτης – Καταφύγιο Βαρδουσίων 23

11 Καταφύγιο Βαρδουσίων – Καταφύγιο Οξυάς 22

12 Καταφύγιο Οξυάς - Καρπενήσι 30

13 Καρπενήσι - Κεράσοβο 28

14 Κεράσοβο - Άγραφα 28

15 Άγραφα - Νιάλα 8

*Οι αποστάσεις είναι υπολογισμένες κατά προσέγγιση με τη βοήθεια του 
topoguide.gr.


