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ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΙ ΚΡΙΤΙΚΗ ΒΙΒΑΙΟΥ 

από τον Λεωνίδα Λουλούδη 

Ελένη Θ. Κοβάνη, 2002, Λιμνών αποξηράνσεις. Μελέτη αειφορίας και πολιτι
στικής ιστορίας, και Καλλισθένη Αβδελίδη: Αναπαραστάσεις τον χώρου και 
των χρήσεων τον στις αποξηραμένες περιοχές Κάρλας και Αγονλινίτσας, 
Αθήνα, ΕΚΚΕ, 333 σελ.. 

Γνώρισα την Ελένη Θ. Κοβάνη το 1986. 

Τότε διάβασα την πολύ χρήσιμη για τις 

αγροτικές σπουδές στην Ελλάδα εργα

σία της: «Οι εμπειρικές έρευνες στην 

αγροτική Ελλάδα», των εκδόσεων 

ΕΚΚΕ -εκδόσεις στις οποίες η Κοβάνη 

εμπιστεύθηκε όλα τα μεταγενέστερα 

έργα της. Εκεί, κάπου, ανθολογούσε, 

από το περιοδικό Οικολογία και Περι

βάλλον (no 6, 1982): «Από εργασίες με 

νέες κατευθύνσεις στη θεματολογία ή 

στην προσέγγιση θα πρέπει να υπο

γραμμισθούν... από το χώρο της Οικο

λογίας, το άρθρο του Λ. Λουλούδη 

"Γεωργία και Περιβάλλον", στο οποίο 

υπογραμμίζεται η ανάγκη της άσκησης 

περιβαλλοντολογικής πολιτικής στην 

ελληνική γεωργία, μέσα από τον επα

ναπροσδιορισμό, ποιοτικό και ποσοτι

κό, του παραγωγικού της δυναμικού». 

Αυτό μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση. 

Γιατί πριν δύο δεκαετίες, όταν δημοσι

εύτηκε αυτό το άρθρο, ήταν ελάχιστοι 

οι αναγνώστες αυτών των ειδικών 

άρθρων αν όχι και των ίδιων των οικο

λογικών περιοδικών. Ακόμη και στο 

δικό μου πανεπιστήμιο, το Γεωπονικό, 

η έδρα της Οικολογίας και Προστασίας 

του Περιβάλλοντος είχε ιδρυθεί μόλις 

πριν πέντε χρόνια. Η Κοβάνη όχι μόνο 

το πρόσεξε αλλά το είχε ανθολογήσει 

μεταξύ άλλων, θα πρέπει να ομολογή

σω, πολύ ωριμότερων θεματικά και 

ποιοτικά εργασιών. Βλέπετε, όπως 

κάπου άδει ο Λέοναρντ Κοέν, «τέτοιες 

ήταν εκείνες οι εποχές»: της γενναιο

δωρίας και της δίψας των αλληλοανα-

καλύψεων. 

Τρία χρόνια αργότερα, το 1989, 

ήταν η σειρά του καθηγητή της θεσσα

λονίκης Αντώνη Ψιλοβίκου να μας 

ενυπωσιάσει με την εκτίμηση του, την 

οποία αποτύπωνε σε ένα μάλλον πρω

τόλειο χάρτη -οι ψηφιακοί χάρτες των 

Ολοκληρωμένων Γεωγραφικών Συστη

μάτων ήταν σχεδόν άγνωστοι- ότι: «το 

70% των υγροτόπων της Μακεδονίας-

Θράκης αφανίστηκε». Η σχετική εργα

σία εμφανίστηκε λίγο αργότερα, σε μια 

ιστορική, πλέον, έκδοση από το 

Α.Π.Ο., Τμήμα Γεωπονίας, Εργαστήριο 

Οικολογίας, το WWF και το IUCN των 

Πρακτικών Συνάντησης Εργασίας για 

τους Ελληνικούς Υγροτόπους που 

έγινε στη Θεσσαλονίκη 17-21 Απριλίου 

1989. Αξίζει να θυμίσουμε ότι πρώτα-
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γωνιστής αυτής της σημαντικής έκδο

σης ήταν ο επιμελητής του συλλογικού 

τόμου, καθηγητής Π.Α. Γεράκης, αργό

τερα και μέχρι σήμερα διευθυντής του 

Ελληνικού Κέντρου Υγροτόπων-Βιο-

τόπων του Μουσείου Γουλανδρή. Είναι 

το Ινστιτούτο που, λίγα χρόνια αργότε

ρα, το 1995, έδωσε την ευκαιρία στο 

Νίκο Μπεόπουλο, το Γιώργο Βλάχο 

και τον υπογράφοντα να μελετήσουμε 

τη σύνταξη μιας πιλοτικής βάσης δεδο

μένων μετά από επιτόπια έρευνα στις 

Λίμνες Βόλβη και Κορώνεια. Ειρήσθω 

εν παρόδω, διαβάζουμε στον Τύπο ότι, 

τόσα χρόνια μετά από αυτή και πολλές 

άλλες μελέτες, η λίμνη Κορώνεια έχει 

εγκαταλειφθεί στον αργό θάνατο της 

βιομηχανικής/γεωργικής ρύπανσης και 

της αποξήρανσης. 

Την ίδια χρονιά, το 1995, έλαβα ένα 

δεύτερο βιβλίο της Κοβάνη (αυτή τη 

φορά με τη συνεργασία της Έφης Βενι

ζέλου) Αν γερανού φωνήν επακούσης: 

Νέοι και κοινότητα. Επρόκειτο για 

αποτελέσματα και συμπεράσματα μιας 

επιτόπιας έρευνας στη κοινότητα Μα-

κρυχώρι Λάρισας. Το συγγραφικό στυλ 

της Κοβάνη είχε αρχίσει να διαμορφώ

νεται σε αυτό που, κατά τη γνώμη μου, 

ολοκληρωμένο και απροσδόκητα απο

τελεσματικό, αιφνιδιάζει και γοητεύει 

στις τωρινές Λίμνες και αποξηράνσεις. 

Άλλωστε, οι τελευταίες γραμμές εκεί

νου του βιβλίου προαναγέλλουν ό,τι 

στις Λίμνες κυριαρχεί ως ύφος και 

ήθος. Έγραφε, τότε: «Εάν η γη έχει 

πράγματι αποκτήσει, όπως ισχυρίζεται 

η σύγχρονη φιλοσοφική γλώσσα, φωνή 

και κραυγή εξαιτίας των υπερβάσεων 

και των υπερβολών μας, τότε η απο

κρυπτογράφηση και η προάσπιση αυτής 

της φωνής πρέπει ν ' αποτελεί τον 

πυρήνα της σημερινής αυθεντικής πολι

τιστικής ζωής: διότι η προσοχή σε ένα 

τοπίο εκ φύσεως βουβό προϋποθέτει 

άφευκτα απορία και μεγαλοδωρία, και 

διότι το παιχνίδι της αποκρυπτογράφη

σης και της προάσπισης (προ+ασπίδα) 

αυτού προϋποθέτει αναγνώριση, παρα

δοχή των ορίων, γνώση κατά συνέπεια 

τραγική η οποία πάντα αξιεί γενναιο-

φροσύνη και θ α υ μ α σ μ ό - ό,τι στην 

ουσία αποτελεί θεμελιώδη δύναμη κάθε 

πολιτισμού». Επαναλαμβάνω, υπο

γραμμίζοντας, τον κρίσιμο λόγο αυτού 

του αποσπάσματος: «η προσοχή σε ένα 

τοπίο προϋποθέτει παραδοχή των 

ορίων, γνώση κατά συνέπεια τραγική». 

Νομίζω ότι η περιρρέουσα ατμόσφαιρα 

των Λιμνών είναι, ήδη, παρούσα. Απέ

μενε να συναντηθεί η συγγραφέας με τα 

τοπία, της Κάρλας και της Αγουλινί-

τσας, και τέλος, αλλά όχι τελευταίο, με 

τη νέα συνεργάτιδα της, τη συστηματι

κή και επίμονη ερευνήτρια Καλλισθένη 

Αβδελίδη. 

Έ ν α τόσο σύνθετο και πλούσιο 

βιβλίο σαν το Λιμνών αποξηράνσεις: 

Μελέτη αειφορίας και πολιτιστικής 

ιστορίας, δεν μπορεί να συνοψισθεί 

χωρίς να αδικηθεί ο μόχθος των δύο 

συγγραφέων του. Ως εκ τούτου, θα 

περιορισθώ στο περί Αγουλινίτσας 

μέρος του, ως αφορμή κάποιων γενικό

τερων σκέψεων «περί αειφορίας και 

πολιτιστικής ιστορίας». Πάντως, όσα 

θα αναφέρω, πέραν των διαφορετικών 

πραγματολογικών δεδομένων, ισχύουν 

και για το περί Κάρλας δεύτερο μέρος 

του βιβλίου. 
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Καταρχήν ελάχιστες ιστορικο-γεω-

γραφικές πληροφορίες. Πλάι στις εκβο

λές του Αλφειού, προς τον Κυπαρισ-

σιακό κόλπο και σε απόσταση 2,5 χλμ. 

από την αριστερή όχθη, υπήρχε, ως το 

1968, η λίμνη Αγουλινίτσα, η οποία 

κατελάμβανε 28.000 στρ. Το μήκος της 

ήταν 15.000 μ., το πλάτος 500 έως 3.500 

μ.. Ανάμεσα στην κοινότητα Επιταλίου 

-νυν Δήμος Βώλακος- και τα νερά του 

Ιονίου η Αγουλινίτσα, μας θυμίζει η 

πάντοτε φιλολογικά έτοιμη Κοβάνη, 

έλκει την ονομασία της είτε από την 

anguilla που σημαίνει χέλι (έγχελυς) και 

angulinitsa χελότοπος είτε από τη 

γλίνα-γλίνη, το γλινερό έδαφος, με τη 

βυζαντινή κατάληξη -itsa. 

Ιδιοκτησιακό καθεστώς: Έως το 

1948 ο ενοικιαστής είναι ιδιώτης. Από 

το 1949 έως το 1968 το ιχθυοτροφείο 

ενοικιάζεται από τον Αλιευτικό Συνε

ταιρισμό Αγουλινίτσας. Από το 1968, 

μέχρι την έναρξη της αποξήρανσης 

(1969), ενοικιαστής είναι και πάλι 

ιδιώτης. Μετά την αποξήρανση η δια

χείριση των γεωργικών εδαφών ανήκει 

στο Υπουργείο Οικονομικών και μετά 

το 1972 υπάγεται στο Υπουργείο 

Γεωργίας. 

Ποιο ήταν το λιμναίο τοπίο πριν 

την αποξήρανση του; Η Ελένη το περι

γράφει με αμείωτη εθνολογική διάθεση. 

Στον παγανιστικό απόηχο του Μπ. 

Καλαντζόπουλου, από τα Επιχαλιώχι-

κα Νέα, επανέρχεται η ένταση του βιώ

ματος: «Η Ανοιξη είχε έρθει πολύ 

καθυστερημένη... Πάνω από τα νερά 

στα Παληάλωνα, πετούσανε ψαροφά-

γοι, τσικνιάδες, κορακούσια και ακόμα 

ακουγότανε το σφύριγμα της λαγο-

τρουλίδας... Τα μανουσάκια κάτω στο 

λιβάδι, και στον κάμπο μοσκοβολούσα-

νε, σου χαρίζανε την ωραία τους μυρω

διά...όταν περνούσες από δίπλα 

τους... Ο τζωχός, ο χειροβότανος, η 

γαϊδουροκαυκαλίθρα, το λάπατο και η 

γαραντζέλα είχαν ανθίσει. Τα λουλού

δια τους γεμίζανε από μέλισσες που 

ρουφούσανε με βουλιμία τους γλυκούς 

τους χυμούς. Ακόμα είχε βγάλει τους 

γλυκούς της καρπούς η αγραγγιναριά 

και αυτές οι γαλατσίτες, στην άμμο της 

θάλασσας, ήτανε μέχρι πάνου στα 

μπούνια γεμάτες σαλίγγια. Δεν είχε 

υστερήσει ούτε η γουβαλοσυκιά να 

βγάλει τα γουβαλόσυκά της» (σελ. 236). 

Πάμε στο 1969, δύο χρόνια μετά 

την «επάρατο». Ό,τι συζητείται από το 

1952, πραγματοποιείται τότε αντιστά

σεως αποκλειόμενης, με απευθείας 

ανάθεση, όπως λέμε σήμερα, στην 

κατασκευαστική εταιρεία ΕΔΟΚ-

ΕΤΕΡ. Δηλαδή η αποξήρανση, η οποία, 

σύμφωνα με τους μονότονα επαναλαμ

βανόμενους μύθους της εποχής, επι

βάλλεται διότι: «η λιμνοθάλασσα είναι 

ουσιαστικώς μόνο νοσογόνος αιτία» 

και οι «προσοδούχοι της είναι μόνο 

λίγοι αλιείς και κυνηγοί υδροβίων πτη

νών», ενώ, αντιθέτως, μετά τα έργα θα 

απέδιδε από «γεωργο-κτηνοτροφικής 

απόψεως σημαντικά αποτελέσματα» 

και μάλιστα θα «αποκαθιστούσε εκατο

ντάδες ακτήμονες αγροτικές οικογένει

ες». Η διαδικασία του κατεπείγοντος, 

την οποία προσδίδει το κράτος στο 

εγχείρημα, βιώνεται τραυματικά από 

τους ντόπιους αλιείς. Σε μια από τις 

αφηγήσεις των Λιμνών, βγαλμένη, λες, 

από το χέρι του Θανάση Βαλτινού, ο 
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57χρονος (σήμερα) Επιταλιώτης θυμά

ται: «Το βράδυ αυτό που στέγνωσαν 

τελείως τη λίμνα εμείς ψαρεύαμε στο 

μονόξυλο. Μπροστά εγώ, ο αβιντζής, 

με το καμάκι και πίσω ο σκουντιχτής 

με το σταλίκι. Μια εβδομάδα είχαμε 

που εκάναμε με ξενύχτι. Δουλεύαμε 

συνέχεια όσο το νερό έφευγε σιγά-σιγά. 

Αλλά δεν περιμέναμε να το τραβήξουν 

στο τέλος τόσο γρήγορα. Ούτε ότι θα 

χανόταν εκείνο το βράδυ μέσα σε δύο 

ώρες. Εκείνη λοιπόν την τελευταία 

νύχτα κατά τις τρεις η ώρα είπα στον 

άλλον: Προχώρα. Μου λέει: Δεν προ

χωράει, ξέρα. Είπα: πάει η λίμνα. Γλι-

στράγαμε πάνω στη λάσπη. Πικραμέ

νοι, χωρίς κουβέντα...» (σελ. 205). Και 

ο απολογισμός; «Τίποτε δεν μας έδω

σαν, ούτε αποζημίωση ούτε κτήμα

τα...» θα πει ο Επιταλιώτης, για να 

συμπληρώσει επιγραμματικά ένας 

ομοιοπαθής: «Μας πέταξαν, εμάς της 

λίμνας, όπως πετάει κανείς την τρίχα 

από το ζυμάρι». 

Και οι υποτιθέμενοι ωφελημένοι, 

θα αναρωτηθεί κανείς; Οι αγρότες-

ακτήμονες γεωργοί; Πριν την απάντη

ση στο ερώτημα, μια σύντομη παρέκβα

ση. Το πρόβλημα έχει την ιστορία του, 

και μια ορισμένη εκδοχή της ιστορίας 

μπορεί, το γνωρίζουμε, να τροφοδοτή

σει τη λαϊκή αλλά και τη λογία μυθο

πλασία. Οι ποτιστικές γαίες την επαύ-

ριο της Επανάστασης του 1821, η 

οποία μετά την επικράτηση της έθεσε 

το πρώτο αγροτικό ζήτημα με τη 

μορφή της διανομής των εθνικών 

γαιών, δεν υπερβαίνουν, σύμφωνα με 

τον Tiersch, το 15,74% ή τα 204.538 

στρέμματα. Μεγάλα έργα δεν είχαν 

γίνει, με εξαίρεση εκείνα που έγιναν 

στα τέλη του ιε' και στον ιζ ' αιώνα, 

στις ορυζοκαλλιεργούμενες περιοχές. 

«Δείγματα εγγειοβελτιώσεων που δεν 

αλλάζουν την εικόνα του τοπίου», γρά

φει κάπου ο Σ. Ασδραχάς. Πρώτος 

σταθμός στην εκτέλεση εγγειοβελτιωτι

κών έργων, όπως μας λέει ο ανθρωπο-

γεωγράφος Michel Sivignon, είναι η 

περίοδος 1925-1940. Ο διορατικός 

γεωπόνος Σακαντάνης, στον προοδευ

τικό Ανταίο, υπογραμμίζει, προπολε

μικά, τη μεγάλη σχετική πυκνότητα 

πληθυσμού και την αποδίδει στην 

έλλειψη καλλιεργησίμων εκτάσεων. 

Πολλές εκτάσεις είναι κρυμμένες κάτω 

από τη δήλωση της «βοσκής» ή τερά

στιοι ελαιώνες, «φέουδα» της μεγαλοϊ-

διοκτησίας, αναμένουν την παραγωγι

κή τους αξιοποίηση. Το 19,5% του εδά

φους βρίσκεται σε αγρανάπαυση, ενώ 

το 83% των καλλιεργούμενων εκτάσε

ων, περί τα 6 εκατομμύρια στρέμματα, 

απασχολεί η ξηρική, ασύμφορη σιτο-

καλλιέργεια. Ο δεύτερος σταθμός για 

τα εγγειοβελτιωτικά έργα είναι η 

περίοδος 1950-1958. Τότε, παράλληλα 

με τις συνεχιζόμενες αποξηράνσεις 

λιμνών και ελών και τα αντιπλημμυρι

κά ποταμών, συντελείται το άλμα με 

την κατασκευή των ποταμών Αλιάκμο

να, Αξιού, Αχελώου, το φράγμα Ταυ-

ρωπού, επεκτείνοντας τις αρδευόμενες 

πεδινές εκτάσεις στα 1,2 εκατ. στρέμ

ματα. Έκταση που θα υπερτριπλασια-

σθεί στην επόμενη περίοδο 1958-1977, 

ενώ μετά το 1970 κατασκευάζονται 

μεγάλα συλλογικά αρδευτικά με εισα

γωγή τεχνητής βροχής. Σήμερα, αρδεύ

ονται πάνω από 33% ή περίπου 13 
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εκατ. στρέμματα. Μια αναμφισβήτητη 

επιτυχία, «a success story», προϊόν 

μιας, εξίσου, αδήριτης αναγκαιότητας. 

Η προτεραιότητα της εποχής δεν είναι 

άλλη από την επιδίωξη της αυτάρκει

ας. Αλλά το 1970 είναι και η αφετη

ρία, διεθνώς (ενεργειακή κρίση), της 

δεκαετίας κατά την οποία αρθρώνεται 

η πρώτη οικολογικής σημασίας επί

κριση της μοντέρνας γεωργίας. Επί

κριση η οποία αναφέρεται στις οικο

νομικοκοινωνικές συνέπειες της, 

θυμίζοντας ότι δεν έχει μόνο κερδι

σμένους αλλά και χαμένους ο τεχνο

λογικός εκσυγχρονισμός της γεωρ

γίας. Εστιάζεται, όμως, κυρίως, στις 

περιβαλλοντικές συνέπειες, τη ρύπαν

ση και την εξάντληση των φυσικών 

αποθεμάτων. Ποιος να την ακούσει 

τότε εδώ ειδικά αυτή την επίκριση; Η 

εντατική γεωργία και το «βιομηχανι

κό» τοπίο της παραμένει η κυρίαρχη 

φαντασίωση όλων των Ελλήνων γεω

τεχνικών και των πάσης φύσεως 

τεχνοκρατών των τομέων «ανάντι» 

και «κατάντι» της πρωτογενούς παρα

γωγής. Αρνούνται να συνειδητοποιή

σουν ότι η εντατική γεωργία, εκπρο

σωπούμενη από την πεδινή, εκμηχανι-

σμένη, αρδευόμενη μεγάλη καλλιέρ

γεια, βρίσκεται στο στόχαστρο. Συχνά, 

ομολογουμένως, καθ' υπερβολήν της 

νεαράς πολιτικής οικολογίας. Από τα 

μέσα της επόμενης δεκαετίας, ωστόσο, 

και η Ευρωπαϊκή Κοινότητα, όχι τόσο 

μέσω των πανίσχυρων μηχανισμών 

στήριξης των τιμών αλλά μέσω των 

ισχνών, ακόμα, διαρθρωτικών/περιφε

ρειακών πολιτικών της, εκφράζει την 

απροθυμία της να χρηματοδοτήσει 

μεγάλα εγγειοβελτιωτικά-αρδευτικά 

έργα. Έτσι τη γλύτωσε, αν τη γλύτωσε, 

ο Αχελώος και το τοπίο που αμέρι

μνος, ακόμη, διασχίζει. Αυτή την επί

κριση, ωριμότερη και προσγειωμένη, 

υιοθετούν οι Λιμνών αποξηράνσεις. 

Επιστρέφω στο ερώτημα της οικο

νομικοκοινωνικής αποδοτικότητας 

της αποξήρανσης. Τα διαθέσιμα στοι

χεία, αν και ανεπαρκή για ανάλογες 

μελέτες, όπως και οι δύο συγγραφείς 

με εντιμότητα παραδέχονται, δείχνουν 

ότι «η αδύνατη γεωργική δομή των 

παραλίμνιων κοινοτήτων της Αγουλι-

νίτσας», που ήταν πρόβλημα το 1961 

-στο πλαίσιο των κριτηρίων του κλα

σικού μοντέλου ανάπτυξης-, εξακο

λουθεί να παραμένει πρόβλημα και το 

1991. Σε πείσμα του (δήθεν) τεχνοκρα

τικού οπτιμισμού, ο οποίος στην εκτί

μηση κόστους-οφέλους της προτεινό

μενης αποξήρανσης υπολόγιζε τα 

έσοδα από την ιχθυοκαλλιέργεια, 

αγνοώντας όλες τις συνδεδεμένες 

οικονομίες, ενώ, από την άλλη, εμφά

νιζε τις προσόδους από τη γεωργία 

στην αποξηραμένη έκταση με προοπτι

κή αλματώδους ετησίας αυξήσεως. 

Και τούτο, βέβαια, διότι είχε, για μια 

ακόμη φορά, υποτιμηθεί η αεικίνητος 

άμμος των αντιφάσεων της κρατικής 

παρέμβασης, αυτή η διαρκής όχληση 

των θετικιστικών προσεγγίσεων του 

αναπτυξιακού φαινομένου. Η αποξη-

ρανθείσα γη ποτέ δεν διανεμήθηκε 

στους ακτήμονες, καθώς αποτέλεσε το 

διαπραγματεύσιμο κίνητρο συγκρότη

σης των πελατειακών σχέσεων προς 

στερέωση της τοπικής/περιφερειακής 

εξουσίας. Τα εδάφη, σε μικροτεμάχια 
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των 10 στρεμμάτων, παραχωρήθηκαν 

έναντι ενοικίου για γεωργο-κτηνοτρο-

φική εκμετάλλευση. Φυσικό αποτέλε

σμα η δήθεν εποπτευόμενη από το 

κράτος υπεκμίσθωση. Δηλαδή, η απο

μάκρυνση των πολλών μικρών και 

αδύναμων από τη γεωργία. Η Κοβάνη 

είναι επ' αυτού σαφής: «οι δυναμικές 

καλλιέργειες προϋποθέτουν και δυνα

μικούς όρους παραγωγής». Αν μου 

επέτρεπε, θα συμπλήρωνα ότι εξίσου 

επιτυχής μπορεί να αποδειχθεί μια 

τοπική, ποιοτικών προδιαγραφών 

παραγωγική εξειδίκευση η οποία, για 

παράδειγμα, δεν θα επέλεγε τα επιδο

τούμενα μπαμπάκια και καλαμπόκια 

αλλά τα εμπορευματικά οπωροκηπευ

τικά. Η οικονομική επιτυχία της καλ

λιέργειας μελιτζάνας και άλλων μπο-

στανικών στον κάμπο του Λεωνιδίου 

Αρκαδίας, όπου κυρίαρχη είναι η 

μικροϊδιοκτησία, αποτελεί παράδειγ

μα προς μελέτη και μίμηση. Αλλά, ναι, 

ο ψαράς δεν γίνεται σε μια γενιά γε

ωργός. 

Και βέβαια, όπου δεν ευοδώνεται 

μια «άνωθεν» αναπτυξιακή επιλογή, 

έπονται οι επιλογές «κάτωθεν», «άνω-

θεν-κάτωθεν», «κάτωθεν-άνωθεν» και 

όλοι οι ανάλογοι συνδυασμοί, δηλαδή 

το ελληνοτουρκιστί «τουρλού». Το 

οποίο κομψά η Κοβάνη προσδιορίζει 

ως «εξω-αγροτική χρήση» γης. Οι 

γνωστές, νεοελληνικές αναπτυξιακές 

υποκρισίες: «αεροδρόμιο», «αξιοποίη

ση ιδιοκτησίας ΟΤΕ», «σκουπιδότο

πος», «τουριστικό περίπτερο» και, 

τέλος αλλά όχι τελευταία, η επιθετική 

αυτοδικία του «οικισμού παραθερι

στών». 

Αλλά οι Λίμνες έχουν και άλλα 

προτερήματα. Αναφέρομαι στο δεύτε

ρο μέρος τους υπό τον τίτλο Αναπα

ραστάσεις του χώρου και των χρήσε

ων του, της Καλλισθένης Αβδελίδη. 

Με δυο λόγια: η ολοκλήρωση της δια

πραγμάτευσης των Λιμνών οφείλεται, 

αφενός, στην ανθρωπολογική διεισδυ

τικότητα της Κοβάνη και, αφετέρου, 

στην τεκμηριωτική ακρίβεια της Αβδε

λίδη. Το μέρος του βιβλίου που υπο

γράφει η τελευταία έχει τη μορφή υπο

βάθρου περιγραφής των μεταβολών 

του χώρου και της εξέλιξης των χρή

σεων του σε μακροσκοπική κλίμακα. 

Στο πλαίσιο αυτό υπηρετούνται διά

φοροι επιμέρους στόχοι. Μεταξύ 

αυτών είναι, καταρχήν, η αναγνώριση 

του σύνθετου χώρου των δύο περιο

χών των αποξηραμένων λιμνών, των 

κύριων χρήσεων του πριν και μετά τις 

αποξηράνσεις, των μεταβολών που 

υπέστησαν αυτές οι περιοχές και η 

αναπαράσταση αυτών των μεταβολών 

με τα επιστημονικά και τεχνικά μέσα 

που διαθέτει ο μελετητής και ο σχεδια

στής του χώρου. Ο δεύτερος μείζων 

στόχος είναι η διερεύνηση των στοι

χείων και η οργάνωση τους έτσι ώστε 

να μπορούν να συντάξουν μια θεματο-

λογική βάση για επόμενες εργασίες, 

ενδεχομένως εκτενέστερης έρευνας με 

μεγαλύτερα μέσα, έρευνες σε άλλες 

περιοχές αποξηραμένων λιμνών, 

θεωρώ μοναδική την προσφορά της 

Αβδελίδη και μόνο γιατί μόχθησε και 

έδωσε εντυπωσιακές συστηματοποιή

σεις τεκμηρίων, υλοποιώντας αυτό το 

στόχο-αφετηρία μελλοντικών ερευ

νών. Δεν αναφέρομαι μόνο στα αυτό-
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νόητα, δηλαδή στη βιβλιογραφία και 

τη νομοθεσία, αλλά και στα αρχεία 

χαρτογραφικών, αεροφωτογραφικών, 

τοπογραφικών και φωτογραφικών 

αποτυπώσεων των δύο περιοχών, από 

την αρχή του 20ού αιώνα έως σήμερα, 

με γνώμονα τη γραφική και εικονο

γραφική αναπαράσταση των τόπων 

πριν και μετά τις αποξηράνσεις των 

λιμνών. Όλα αυτά, μαζί με φωτογρα

φικό και βιντεοσκοπικό υλικό από την 

επιτόπιο έρευνα, προφορική ιστορία 

αφηγημένη από ντόπιους, αρχεία και 

μαρτυρίες εκπροσώπων τοπικών 

φορέων, αρχεία τεχνικών μελετών από 

τις κεντρικές υπηρεσίες, κυρίως το 

ΥΠΕΧΩΔΕ, αποτελούν την πλούσια 

συγκομιδή μιας σχετικά σύντομης 

ερευνητικής εργασίας (άρχισε το 1997 

και τελείωσε το 1999). Ο αναγνώστης, 

και κυρίως ο ερευνητής, δεν θα χαρεί 

μόνο την πληθωρική πληροφορία που 

του παρέχεται αλλά και την αισθητική 

τακτοποίηση και παρουσίαση της. Στο 

σημείο αυτό πρέπει να τονισθεί η ποι

ότητα της επιμέλειας της συνολικής 

έκδοσης από τον Γιώργο Παππά και 

τη συνεργάτιδα του στις διορθώσεις 

Κατερίνα Σάββα. 

Μια τελευταία παρατήρηση. Ο 

ιστορικός Simon Scharma στην εντυ

πωσιακή σύνθεση του Τοπίο και Μνή

μη (1995) ισχυρίζεται ότι: τα δάση στη 

Γερμανία ενσαρκώνουν το μιλιταριστι

κό πνεύμα, στη Γαλλία το πάθος για 

τάξη, στην Αγγλία την ελευθερία μέσα 

στην άγρια φύση, στην Αμερική την 

υπερβατική σχέση του ανθρώπου με 

τον Δημιουργό, στην Πολωνία την πά

λη για εθνική απελευθέρωση. Αν αυτές 

οι σχέσεις μεταξύ της Φύσης και της 

πρόσληψης της έχουν κάποια σημασία, 

και έχουν, αναλογίζεται κανείς τις 

συνέπειες της υποβάθμισης ή της κα

ταστροφής των φυσικών τοπίων στην 

οποία τόσο ασυλλόγιστα επιδίδεται η 

ελληνική κοινωνία. Ιδιαίτερα όταν 

καταρρέει η «διαισθητικο-συγκινησια-

κή φύση των δεσμών του ανθρώπου με 

συγκεκριμένα περιβάλλοντα φυσικά 

τοπία», στην οποία τόσα επενδύει η 

παλαιότερη και κυρίως η νεότερη 

τοπιογραφία της Ελένης θ. Κοβάνη. 

Λεωνίδας Λουλούδης 
Αναπληρωτής Καθηγητής 

στο Τμήμα Αγροτικής 
Οικονομίας και Ανάπτυξης του 

Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών 
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