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ΚΑΛΠΑΚΙ ΚΑΙ ΕΞΟΡΥΞΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ 
• Δημοσίευση: chrisman3975 

Διαβάζοντας περί οικολογικού προβλήματος αναρωτήθηκα, προβληματίστηκα, θυμήθηκα, 
έψαξα, πόνεσα, αγχώθηκα, αλλά στο τέλος αισιοδόξησα, ήλπισα. 
Αναρωτήθηκα πόσοι υποψήφιοι έφηβοι της βουλής των εφήβων αντιμετωπίζουν στην περιοχή 
τους αντίστοιχα προβλήματα. 
Προβληματίστηκα αν θα είναι ουσιώδες να καταγράψω κάτι που τόσοι και τόσοι έχουν κάνει. 
Θυμήθηκα (παραμονές της 25ης Μαρτίου) πως οι προγονοί μου, επειδή δεν 
στρουθοκαμήλισαν σε αναρίθμητα προβλήματα της χώρας μου, έφθασα εγώ να μπορώ να 
θέτω υποψηφιότητα για να ζήσω για λίγο το όνειρο. 
Έψαξα στα τοπικά μέσα ενημέρωσης να βρω περισσότερα στοιχεία για αυτό που τόσο καιρό 
απασχολεί τους συμπολίτες μου. 
Πόνεσα για τη γη μου. 
Αγχώθηκα επειδή ένιωσα μικρός μπροστά στα τόσα τεράστια που γίνονται μέσα μου. 
Αισιοδόξησα όταν κάθε μέρα έβρισκα πολλούς προβληματισμένους σαν εμένα. 
Ήλπισα ότι θα βρω περισσότερους συμμάχους σε αυτόν τον προβληματισμό. 
Όλα τα παραπάνω έχουν ως κέντρο αναφοράς το θέμα της εξόρυξης πετρελαίου στο Καλπάκι 
εκεί που λίγο πιο δίπλα όχι μόνο ξεκίνησαν το 1940 οι στρατιωτικές αμυντικές επιχειρήσεις, 
αλλά και μέσα σε μια δασώδη περιοχή είναι ένα υπέροχο και μοναδικό σχολείο, το σχολείο 
μου. 
Η περιοχή αυτή είναι πλησίον του Δήμου Καλπακίου του Δήμου Πωγωνίου σε ελάχιστη 
απόσταση από το Ζαγόρι. 
Η χαρμολύπη είναι φυσικό να εδρεύει στο μυαλό όλων: ανοίγουν θέσεις εργασίας για την 
περιοχή σε αυτές τις δύσκολες οικονομικές στιγμές που περνάμε. Επίσης σύμφωνα με μια 
αρχική εκτίμηση που αφορά την άντληση πετρελαίου αξίας 4,5 δις ευρώ, το Ελληνικό κράτος 
θα ωφεληθεί πάρα πολύ. Υπάρχει όμως και ένα μεγάλο αλλά: πόσες και ποιες θα είναι οι 
δυσμενείς επιπτώσεις για το περιβάλλον. 
Η πιθανή ύπαρξη ποσοτήτων υδρόθειου στα κοιτάσματα μας βάζει σε ανησυχία. Το υδρόθειο 
είναι άχρωμο μεν αλλά δηλητηριώδες και εύφλεκτο υλικό, που έχει την χαρακτηριστική οσμή 
κλούβιων αυγών. Επομένως οι μυρωδιές της φύσης θα ...ξεχαστούν με τα χρόνια. 
Το εύφλεκτο αυτό αέριο αυξάνει τον κίνδυνο πυρκαγιών σε μια περιοχή που είναι γνωστή για 
την έντονη βλάστησή της. 
Η μόλυνση των υδάτων έρχεται ως «λογική» σκέψη. 
Η περιοχή που οριοθετεί αυτή τη γεώτρηση είναι περιοχή έντονων βροχοπτώσεων και αυτό 
εγκυμονεί τους κινδύνους του. 
Δεν μπορούμε να αγνοούμε τα εδαφολογικά προβλήματα –καταπτώσεις , κατολισθήσεις... 
Όλα τα παραπάνω πολύ συνοπτικά είναι αυτά που συζητιούνται στα σπίτια μας στα καφενεία 
μας, στις καφετέριές μας, στις πλατείες μας, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. 
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Θεωρώ ότι όλοι μπορούμε να απαιτήσουμε να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας 
αν τελικά ξεκινήσει αυτό το έργο αφού μας αφορά όλους είτε ως μόνιμους κατοίκους είτε ως 
περαστικούς εκδρομείς είτε απλά ως κατοίκους του πλανήτη ΓΗ, για να μη γίνει η περιοχή μου 
ένας ακόμη χαμένος παράδεισος όπως το Δέλτα του Νίγηρα. Ένα μέρος στο οποίο, όπως 
αποδεικνύει το ντοκιμαντέρ του πολυβραβευμένου Εξάντα, παρόλη τη φυσική του ομορφιά 
υπερισχύει η «παγκοσμιοποιημένη» κόλαση. 
Και επειδή μια εικόνα είναι χίλιες λέξεις και κατά τη γνώμη μου ένα ντοκιμαντέρ και μάλιστα 
πολυβραβευμένο ισούται με άπειρους προβληματισμούς και ιδέες, προτείνω σε όσους 
διαβάσουν το κείμενο μου να δουν αυτό το ντοκιμαντέρ του Εξάντα «Δέλτα, Οι βρώμικες 
δουλειές του Πετρελαίου» στο:  
http://www.exandasdocumentaries.com/gr/documentaries/chronologically/2006-2007/89-delta-
oils-dirty-business 
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