Λιμνών Αποξηράνσεις
- έρευνα με την Ελένη Κοβάνη
(παρουσίαση του βιβλίου)
από την Καλλισθένη Αβδελίδη
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Για το βιβλίο Λιμνών Αποξηράνσεις


Το βιβλίο βασίστηκε στα αποτελέσματα του ερευνητικού έργου «Αποξηράνσεις λιμνών στην Ελλάδα και οι κοινωνικο-οικονομικές, οικολογικές και πολιτιστικές
επιπτώσεις στις δύο περιπτώσεις της Κάρλας και της Αγουλινίτσας» του Ινστιτούτου Αστικής και Αγροτικής Κοινωνιολογίας (ΙΑΑΚ/ΕΚΚΕ με διευθυντή τον καθηγητή
Χ.Κασίμη).



2002: Δημοσιεύτηκε από τις εκδόσεις του ΕΚΚΕ. Σήμερα έχει εξαντληθεί.



2002-2003: Παρουσιάσεις και κριτικές των καθηγητών Λ.Λουλούδη, Ν.Μπεόπουλο, Ν,Μαραβέγια, Β.Δωροβίνη, Ε.Παναγιωτάτου, Θ.Μαλούτα κ.ά. και των δημοσιογράφων
Δ.Μανιφάβα, Χ.Μανωλά κ.ά.



Συμπερηλήφθηκε από το Υπουργείο Παιδείας στον κατάλογο εγκεκρυμένου υλικού για σχολεία και σχολικές βιβλιοθήκες. Ενώ, από το 2010, εισήχθη στον Εύδοξο
(ηλεκτρονική υπηρεσία ενημέρωσης των φοιτητών ΑΕΙ & ΤΕΙ σχετικά με τα συγγράμματα τα οποία παρέχονται στο πλαίσιο των μαθημάτων τους).



2011: Εντάχθηκε στις Εκδόσεις Ελεύθερης Πρόσβασης του ΕΚΚΕ για on line ανάγνωση, στην ιστοσελίδα www.ekke.gr >στήλη Εκδόσεις >σημείο Εκδόσεις ΕΚΚΕ
Ελεύθερης Πρόσβασης.
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Για το ερευνητικό έργο
από τον Ειδικό Λογαριασμό του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών ως βασική έρευνα στο
πλαίσιο του Ινστιτούτου Αστικής και Αγροτικής Κοινωνιολογίας

: οι αποξηράνσεις λιμνών στην Ελλάδα και οι κοινωνικο-οικονομικές, οικολογικές και πολιτιστικές επιπτώσεις
στην περίπτωση των πρώην λιμνών της Κάρλας και της Αγουλινίτσας και ανθρωπολογική μελέτη σε δύο παραλίμνιες κοινότητες,
Κανάλια Μαγνησίας και Επιτάλιο Ηλείας.

: υπό το πρίσμα της πολιτισμικής και πολιτιστικής οικολογίας και αειφορίας

: η επιτόπια έρευνα διεξήχθηκε κατά τα έτη 1997-1998 και το τελικό παραδοτέο υποβλήθηκε προς το ΔΣ του
ΕΚΚΕ υπό τη μορφή δίτομης έκθεσης ερευνητικών αποτελεσμάτων το 1999, δημοσίευση το 2002 σε ένα τόμο

: η Ελένη Κοβάνη ως επιστημονική υπεύθυνη του έργου και η Καλλισθένη Αβδελίδη ως δεύτερο μέλος της
ερευνητικής ομάδας

:
με άξονες
Ι) τα στοιχεία «υπεροχής γλυκέων υδάτων» και παραδοσιακές οικονομικές λειτουργίες των λιμνών, ΙΙ) την παρουσία των δύο υπό μελέτη
αποξηρανθεισών λιμνών στην οικονομική και ιστορική πορεία του τόπου και ΙΙΙ) τις προοπτικές σχετικής υπέρβασης των αρνητικών
συνεπειών του όλου θέματος των αποξηράνσεων,
διεξήχθησαν οι εξής εργασίες:
a.
Ανθρωπολογική μελέτη στις κοινότητες: Κανάλια Μαγνησίας και Επιτάλιο Ηλείας, πρώην παραλίμνιοι οικισμοί, αντίστοιχα, της
Κάρλας και της Αγουλινίτσας. Με τη μέθοδο της συμμετοχικής παρατήρησης και των ημικατευθυνόμενων συζητήσεων.
b.
Επεξεργασία δεδομένων στη βάση συλλογής κοινωνικο-οικονομικών στοιχείων του πληθυσμού των περιοχών πριν και μετά τις
αποξηράνσεις και ανάλυσή τους.
c.
Αναγνωριστική έρευνα πεδίου των ευρύτερων περιοχών των πρώην λιμνών Κάρλας και Αγουλινίτσας και ανάγνωση των αλλαγών
του χώρου και των χρήσεών του πριν και μετά τις αποξηράσνεις.
d.
Εκτεταμένη διερεύνηση αρχειακού υλικού για τη συλλογή παρελθόντων στοιχείων (όπως στο αρχείο χαρτών της Γεωγραφικής
Υπηρεσίας Στρατού, στο φωτογραφικό αρχείο του Μουσείου Μπενάκη και του φωτογράφου Τάκη Τλούπα, στο αρχείο πινάκων
ζωγραφικής του λαϊκού ζωγράφου και πρώην αλιέα Σ.Ζιώγα κτλ)
e.
Συγγραφή πλούσιου σε στοιχεία και ιδέες κείμενο + Δημιουργία πρωτότυπου χαρτογραφικού & εικονογραφικού υλικού για
αναπαραστάσεις πριν και μετά τις αποξηράνσεις.
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Λίγα συμπληρωματικά στοιχεία για το αντικείμενο της έρευνας:

→ Πρόκειται για μεταπολεμικές αποξηράνσεις: μίας χερσαίας λίμνης (Κάρλα) και μίας «απογλυκανθείσας»
θαλασσολίμνης (Αγουλινίτσα),
→ Η επιλογή των 2 παραλίμνιων οικισμών: δεν είχε αντιπροσωπευτικό χαρακτήρα αλλά δόθηκε η δυνατότητα
να εξεταστούν ορισμένα θέματα σε βάθος και να επισημανθούν προβλήματα σχετικά με τις αποξηράνσεις
λιμνών «προβλήματα που εντάσσονται στο ευρύτερο πλαίσιο της κρίσης των υδατικών μας πηγών».

:
→ Η διασαφήνιση των εμπειριών, βιωμάτων αλλά και σκέψεων των κατοίκων (πρώην αλιέων και σημερινών
αγροτών) των συγκεκριμένων κοινοτήτων για τα σημερινά προβλήματα του χώρου τους, κυρίως όμως πώς οι
ίδιοι οι κάτοικοι εκτιμούν τις αλλαγές μετά την αποξήρανση της λίμνης, από οικονομική, περιβαλλοντική και
κοινωνικο-πολιτιστική σκοπιά. Σε συνάφεια με εμπειρίες του παρελθόντος «σε σχέση με το δεσμό μεταξύ του
ατόμου και των συγκεκριμένων φυσικών πηγών, όπως αυτός ο δεσμός αποκρυσταλλώθηκε σε οικονομικές
πρακτικές και πολιτιστικές εκφράσεις» (βλ. 1ο μέρος βιβλίου). Μέσα από το πρίσμα της αειφορίας η οποία
«έφερε στο προσκήνιο το θέμα του χρόνου», «έφερε στην επιφάνεια την ανάγκη προσέγγισης των σημερινών
προβλημάτων και αντιφάσεων ενός τόπου μέσα από την κατανόηση της διαλεκτικής διάστασης του τριπλού
χρόνου».

:
→ Το αξιοσημείωτο ήταν ότι το έργο ξεκίνησε ως ανθρωπολογική μελέτη και κατέλυξε ως ένα διεπιστημονικό
ερευνητικό εγχείρημα
→ Στο 2ο μέρος συγκεντρώνονται δεδομένα αναπαράστασης της εξέλιξης των χρήσεων και της μορφολογίας
των λιμνών και ευρύτερων περιοχών τους με μία μακροσκοπική θεώρηση.
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Σύνθετη μελέτη και χαρακτηριστικό της γραφής της Ελένης Κοβάνη -1ο μέρος του βιβλίου
→ Στο πλούσιο και γοητευτικό κείμενο της Ελένης Κοβάνη, ο αναγνώστης θα βρεί πολλές ιδέες, φιλοσοφικές,
επιστημολογικές, κοινωνιολογικές, οικονομικής πολιτικής κ.ά. Ιδέες οι οποίες συνοδεύουν τα στοιχεία, τα επιστημονικά δεδομένα
γύρω από τη θεματολογία των αποξηράνσεων μέσα στο πλαίσιο των ατομικών και συλλογικών στρατηγικών προσαρμογής των
ανθρώπων που συνδέονται με τον φυσικό χώρο ενός υγροβιότοπου. Μας μεταφέρει συμβολισμούς οι οποίοι συνδέθηκαν με τα
φυσικά ‘όντα’, στα αρχαία κείμενα, στην προφορική λαϊκή έκφραση, στην σύγχρονη ποίηση.
→ Η συνθετότητα του εγχειρήματος προέκυψε από το ίδιο το αντικείμενο αλλά και από την προσέγγιση της πολιτισμικής κι
πολιτιστικής οικολογίας και αειφορίας.
→ Μας μεταφέρει τους επιστημονικούς ορισμούς για τα φυσικά ‘όντα’ τα οποία την γοήτευσαν, με έναν τρόπο εντυπωσιακά
παραστατικό και με την ποιητική ανάγνωση που η ίδια κάνει, κατανοώντας την ουσία αυτών των ορισμών. Τους κατανοεί, τους
σέβεται αλλά μας μεταφέρει τον τρόπο που αυτοί οι ορισμοί έπονται των διαισθητικών αντιλήψεων των ανθρώπων οι οποίοι
βίωσαν τα φυσικά αυτά όντα, οι ίδιοι, όπως και με τη μνήμη των ανθρώπων τους και των παραδόσεών τους.
την επιστημονική ορολογία, τούτος [ο υγρότοπος] λειτουργεί ως ρυθμιστική δεξαμενή, αφού σε μια λεκάνη απορροής
μπορεί, είτε από το λιώσιμο του χιονιού είτε από μια βροχόπτωση να αποθηκεύσει με σύνεση το πλημμυρικό νερό. Ένα μέρος
αυτής της ποσότητας μέσω της εξατμισοδιαπνοής θα χαριστεί στην ατμόσφαιρα – για την ισορροπία του παιχνιδιού της
αποθήκευσης και της απελευθέρωσης θερμότητας. Το άλλο θα εισχωρήσει στο έδαφος, όταν υπάρχει το κατάλληλο
υπόστρωμα και όπως τούτο το επιτρέπει, εξασφαλίζοντας έτσι τον εμπλουτισμό των υδροφόρων οριζόντων.»

«Κατά

«Οι μεγάλες λίμνες των χαμηλών πεδίων αποτελούν, υπενθυμίζουμε, το τελευταίο, το πιο ηλικιωμένο στάδιο υδάτινης χερσαίας
μορφής, που ΄δεχεται τα νερά των νεανικών πηγών. Μετά από κουραστικό και πολυδαίδαλο ταξίδι, τα ποταμίσια νερά
καταλήγουν στα καθορισμένα από τις φυσικές διεργασίες λιμναία όρια. Οι μεγάλοι όγκοι νερού κατά τους θερινούς μήνες
κρατούν θερμοκρασία, για να τη χάσουν με ομαλό ρυθμικό τρόπο κατά τους ψυχρούς μήνες, με περισσότερη σοφία απ’ότι οι
χερσαίες μάζες.»
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Μακροσκοπική θεώρηση των μορφικών διακυμάνσεων και της εξέλιξης των χρήσεων της λίμνης
Κάρλας και της παραλίμνιας περιοχής – της Καλλισθένης Αβδελίδη στο 2ο μέρος του βιβλίου
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