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Οι Βορειοηπειρώτες Έλληνες, που από αιώνες ζουν στα πατρώα τους εδάφη, 
στο νότο της Αλβανίας, αποτελούν αναμφισβήτητα ένα κομμάτι ευρωπαϊκού 
πολιτισμού που και απ' την ίδια την παράδοση, διεκδικούσε ένα κατακάθαρο, 
υγιεινό και φροντισμένο περιβάλλον, ώστε η ζωή τους παρά τις δυσκολίες της 
να ήταν όσο πιο άνετη. 

Ξεκινώντας από το ατομικό νοικοκυριό, το οποίο ήταν απ' τα πιο φροντισμένα 
και ποιοτικά σχεδόν σε όλη την αλβανική κοινωνία όπως η πλούσια, καθαρή 
και υγιεινή μαγειρική, η πεντακάθαρη ενδυμασία, ο τακτοποιημένος 
εσωτερικός και εξωτερικός χώρος, μπορεί να συμπεράνεις ότι αυτό το 
πολιτισμένο κομμάτι της αλβανικής κοινωνίας, απαιτούσε και απαιτεί πάντα 
ένα περιβάλλον και ένα χώρο άξιο όχι μόνο για το ζην, αλλά και το ευ ζην. 

Ο χώρος της Νότιας Αλβανίας είναι ένας πραγματικός φυσικός παράδεισος, 
στον οποίο συνδυάζονται όλα τα στοιχεία χλωρίδας και πανίδας, λιόφωτος, 
πλούσιος σε νερά, με κάμπους, λόφους και βουνά. Όλα αυτά κάτω από την 
προϋπόθεση, ότι κάποιος πρέπει να φροντίσει ώστε αυτό το δώρο του θεού 
και της φύσης να διατηρηθεί παρθένο και υγιεινό, για τις επόμενες γενιές που 
θα ζήσουν σ' αυτό. 

Δυστυχώς όμως, παρά την ατομική προσπάθεια των πολιτών σ' αυτό το 
χώρο, από την πολιτεία, υπάρχει ελάχιστο ενδιαφέρον και προγραμματισμός 
για την προστασία του περιβάλλοντος. Ένας από τους βασικούς παράγοντες 
που συνετέλεσε στην κατάληξη αυτή είναι το γεγονός ότι η ιδιωτική 
πρωτοβουλία για επενδύσεις προτρέχει του κρατικού προγραμματισμού. Σαν 
συνέπεια και η τάξη στο χώρο όπου οικοδομείται μια νέα ζωή εξαρτάται από 
τη συνείδηση και από τη διάθεση του κάθε πολίτη. Σε πόλεις, κωμοπόλεις και 
χωριά εισάγονται μιμήσεις οικοδομών από τις προηγμένες ευρωπαϊκές χώρες, 
αλλά η τοποθέτηση τους στο χώρο δε γίνονται σύμφωνα με ένα 
ολοκληρωμένο σχέδιο προοπτικής, σύμφωνα με μια μελέτη σοβαρή όπου θα 
προλαμβάνονται η επιπτώσεις στο περιβάλλον. Σε ορισμένες εκτάσεις 
ξεχερσώνονται τα πράσινα και αντικαθιστούνται με πολυόροφες 
τσιμεντοκατασκευές, αγνοούνται οι αποχετεύσεις και το σύστημα ύδρευσης, 
καθώς και η γεωλογική σύνθεση του εδάφους. Η λαιμαργία για κατάκτηση 
εδάφους οδηγεί τους ανθρώπους σε κλείσιμο ρεμάτων, δρόμων και 
αρχαιολογικών χώρων, εύφορης γεωργικής γης και της παραλιακής γραμμής. 

Παρότι σε κάθε δήμο, σε κάθε επαρχία λειτουργούν τα συμβούλια 
χωροταξίας, αλλά και σε κάθε περιφέρεια η Υπηρεσία για την προστασία του 
περιβάλλοντος, ο έλεγχος είναι ελάχιστος και σποραδικός. Πέρα απ' αυτό 
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δίνονται και άδειες οικοδομής και λειτουργίας σε παραγωγικές μονάδες με 
μεγάλες πιθανότητες μόλυνσης του περιβάλλοντος, όπως λατομεία, 
εργοστάσια κοντά σε κατοικήσιμες περιοχές, δίπλα στα ποτάμια κι αλλού. 

Οι τοπικοί και εθνικοί οργανισμοί και φορείς της προστασίας του 
περιβάλλοντος υπολειτουργούν και το κράτος δεν αισθάνεται την ευαισθησία 
τους και τα προβλήματα που προβάλλουν. 

Σ' αυτές τις συνθήκες είναι απαραίτητο ώστε στην Αλβανία να εισαχθεί και να 
προσαρμοστεί ένα σύγχρονο κυρίως ευρωπαϊκό σύστημα νομοθεσίας όπου 
να ορίζονται αυστηροί κανόνες προστασίας περιβάλλοντος και χωροταξίας και 
να συγκροτηθεί ένα μέτωπο μη κυβερνητικών οργανώσεων για την προστασία 
του περιβάλλοντος, όπως εκείνες των οικολόγων, για ποιοτική ζωή κ.α. 

Αν στα χρόνια του ολοκληρωτικού καθεστώτος το καθετί εξαρτιόταν από το 
κράτος και  η χωροταξία ήταν πιο εύκολη και πιο προγραμματισμένη, (στις 
κυριότερες πόλεις της Αλβανίας το πολεοδομικό σχέδιο προέβλεπε και 
εφάρμοζε πολιτικές με διάπλατους δρόμους, με πράσινο, με ελεγχόμενο 
σύστημα ύδρευσης και αποχέτευσης, στο βαθμό που επέτρεπαν οι τότε 
οικονομικές συνθήκες),τα ίχνη αυτής της τάξης σήμερα είναι ελάχιστα, γιατί τα 
15 χρόνια του εκδημοκρατισμού και τις προσπάθειας για απελευθέρωση από 
τη δικτατορία έφεραν ένα σοβαρό αποπροσανατολισμό. 

Λόγω της έλλειψης μελετών, σχεδίων και γενικών πολιτικών, οι σποραδικές 
κρατικές επενδύσεις δεν μπορούν να θέσουν τις βάσεις μιας συνεχούς 
προσπάθειας για μακροπρόθεσμη και με προοπτική λύση των προβλημάτων. 

Ας πάρουμε λ.χ. το παράδειγμα της ύδρευσης των κατοικήσιμων περιοχών, 
Επί χρόνια τώρα επαναλαμβάνονται πολυδάπανες επενδύσεις για γεωτρήσεις 
στην κοιλάδα του Δελβίνου για την ύδρευση της πόλης των Αγίων Σαράντα, 
χωρίς να υπολογιστούν οι πιθανότητες μόλυνσης από τα απορρίμματα που 
πετιούνται ανεξέλεγκτα στο χώρο. Σε κάθε διαμέρισμα και πολυκατοικία της 
πόλης έχουν εγκατασταθεί υδατοδεξαμενές -μια πολυέξοδη δαπάνη των 
πολιτών. Στην περιοχή αυτή, περίπου 16 χλμ μακριά από την πόλη πηγάζει 
ένα ολόκληρο ποτάμι πόσιμου νερού, ο Σιμόες ποταμός, ο οποίος παραμένει 
ανεκμετάλλευτος, περίπου 150 χιλιάδες κάτοικοι τις περιοχής μπορούν να 
εξυπηρετηθούν μ' αυτό το πόσιμο νερό επί 24 ώρες το 24ωρο, πλήρως 
ελεγχόμενο από υγειονομική άποψη και πολύ οικονομική λύση. 

Επίσης και για τις χωματερές στην περιοχή, από τις περιφέρειες της Αυλώνας 
και του Αργυροκάστρου ακολουθείτε η ίδια κληρονομημένη πολιτική όπου τα 
απορρίμματα πετάγονται σε κάθε ελεύθερο χώρο, χωρίς κριτήρια. Η 
επεξεργασία τους και η εκμετάλλευση για παραγωγή ενέργειας απ' αυτά είναι 
ανέλπιστα προς το παρόν όνειρα. 

Σ' αυτές τις καταστάσεις είναι απαραίτητες τομές στη νομοθεσία και στη 
λειτουργία του συστήματος προστασίας του περιβάλλοντος και η συνεργασία 
με άλλους εξωτερικούς οργανισμούς, που στο θέμα της προστασίας του 
περιβάλλοντος έχουν περισσότερες εμπειρίες και καλύτερες λύσεις. 


