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     Kύριε Πρόεδρε, 

 

Η Πανθεσσαλική Συντονιστική Επιτροπή (ΠΑΣΕ) για την εκτροπή μέρους των υδάτων του 

άνω ρού του Αχελώου, του θεσσαλικού Αχελώου, στην πεδινή περιοχή της Θεσσαλίας, κατά 

την συνεδρίαση της την 13/8/1996, συζήτησε το ενδεχόμενο αποδοχής της πρόσκλησης που 

έλαβαν μέλη της να εξετασθούν  ως μάρτυρες στη ΔΙΚΗ ΤΟΥ ΑΧΕΛΩΟΥ, που διεξήχθη στην 

Αθήνα στις 6 & 7 Δεκεμβρίου 1996 υπο την προεδρία σας. Η απόφαση της ΠΑΣΕ υπήρξε 

αρνητική. 

Ήδη κυκλοφόρησαν τα πρακτικά της δίκης σε καλαίσθητη έκδοση (ΣΤΟΧΑΣΤΗΣ/ΔΙΠΕ, 

Αθήνα 1999, σελ. 246). 

Με βάση τα πρακτικά της δίκης, η ΠΑΣΕ, θα παρουσιάσει τις θέσεις της για το εθνικό αυτό 

έργο, με σκοπό την ενημέρωση του Ελληνικού λαού και ευρύτερα. Την σχετική συγγραφή 

ανέθεσε στο μέλος της Δρα κ. Γεώργιο Χατζηλάκο Καθηγητή Γεωργικής Μηχανικής, 

συντονιστή της Επιστημονικής Επιτροπής της ΠΑΣΕ, ο οποίος είχε λάβει  πρόσκληση 

συμμετοχής ως μάρτυρας, στην οποία μάλιστα ο προσκαλών ετόνιζε   "… όποια και αν είναι η 

άποψη σας για το έργο της εκτροπής του Αχελώου. Θα ήταν μάλιστα τιμή μας, αν δεχθείτε 

έχοντας απόψεις διαφορετικές από αυτές των διοργανωτών ". 

 

Επειδή ο συγγραφέας της εργασίας αυτής κ. Γ. Χατζηλάκος επιθυμεί να συναντηθεί και μαζί 

σας (όπως και με άλλους συντελεστές της εκδήλωσης αυτής), πριν ολοκληρώσει και παραδώσει 

την εργασία του και να συζητήσει σημεία που αναφέρονται στο δικαστήριο που λειτούργησε 

υπό την προεδρία σας, παρακαλούμε να μας γνωρίσετε εάν συναινείτε στην συνάντηση αυτή, 
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ώστε σε καταφατική περίπτωση να μεθοδευθεί η κάθοδος του κ. Γ. Χατζηλάκου στην Αθήνα 

από την Λάρισα (όπου και η μόνιμη κατοικία του) για την συνάντηση σας. 

 

Ευχαριστούμε  

 

Για την ΠΑΣΕ 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

 

 

Στέφανος Πατραμάνης 

                         Νομάρχης Τρικάλων    

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

 

 

Κων/νος Ελ. Γκούμας 

Τέως Πρόεδρος ΓΕΩΤ.Ε.Ε. Κ.Ε 

 

 

Υ.Γ. Συνεννόηση με την κ. Κική Παπακρίβου στα τηλέφωνα  :  041-627142 - 627143 & στο fax 

041-627143. 

 

 

 

 

 

 


