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συνήλθε στην Αίθουσα των συνεδριάσεων του Βουλευτηρίου η Βουλή σε 
ολομέλεια για να συνεδριάσει υπό την προεδρία του Α΄ Αντιπροέδρου αυτής κ. 
ΓΡΗΓΟΡΗ ΝΙΩΤΗ. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, 
αφού πρώτα ευχηθώ σε όλες τις κυρίες και όλους τους κυρίους συναδέλφους 
καλή χρονιά, με υγεία, αρχίζει η συνεδρίαση. 

(ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ: Σύμφωνα με την από 23-12-2009 
εξουσιοδότηση του Σώματος επικυρώθηκαν με ευθύνη του Προεδρείου τα 
Πρακτικά των συνεδριάσεων, της 19ης, 20ης, 21ης, 22ας και 23ης Δεκεμβρίου 
2009, στις οποίες περιλαμβάνεται η συζήτηση και η ψήφιση του 
προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2010.) 

Παρακαλείται ο κύριος Γραμματέας να ανακοινώσει τις αναφορές προς 
το Σώμα.  

(Ανακοινώνονται προς το Σώμα από τον κ. Νικόλαο Καντερέ, Βουλευτή 
Αττικής, τα εξής: 

Α. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΝΑΦΟΡΩΝ 
1) Ο Βουλευτής Β΄ Αθηνών κ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ  ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ  κατέθεσε 

αναφορά με την οποία  ο κ. Γεώργιος Καραμπίνης, εθελοντής μακράς διάρκειας 
ζητεί την υπηρεσιακή τακτοποίηση των εθελοντών μακράς διάρκειας που 
υπηρετούν και στα τρία Σώματα των Ενόπλων Δυνάμεων. 
 

 

 

 

 

 

 

πολίτες να πληρώσουν άλλα 50.000.000 ευρώ για τη μη υλοποίηση 
αυτών των έργων που έχουν προχωρήσει.  

Κλείνω, λέγοντας ότι η Κυβέρνηση οφείλει να αναλάβει τις ευθύνες της 
προωθώντας την ολοκλήρωση των έργων.  

Σας ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. 
(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα της Νέας Δημοκρατίας) 
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ. 
Συνεχίζουμε με τον κ. Μάξιμο Χαρακόπουλο.  
Κύριε Χαρακόπουλε, έχετε το λόγο. 
ΜΑΞΙΜΟΣ ΧΑΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Σας ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. 
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στόχος της επερώτησης των συναδέλφων 

Βουλευτών της Θεσσαλίας ήταν να διασαφηνιστούν οι θέσεις και οι προθέσεις 
της Κυβέρνησης. Δυστυχώς, από τη μέχρι τώρα συζήτηση δεν γίναμε 
σοφότεροι. Μπορεί με τις ολιγόλεπτες τοποθετήσεις η κυρία Υπουργός και ο 



κύριος Υφυπουργός να μην έδωσαν αφορμές για σχόλια διγλωσσίας στην 
Κυβέρνηση, όπως αυτά που βλέπουμε τις τελευταίες εβδομάδες.  

Η διγλωσσία πολλές φορές θα έλεγα ότι είναι επώδυνη για τη χώρα, διότι 
δημιουργεί προβλήματα στην οικονομία με τις διαφωνίες που παρατηρούνται 
στο οικονομικό επιτελείο της Κυβέρνησης.  

Ας ευχηθούμε και ας ελπίσουμε η παρέμβαση του Κοινοβουλευτικού 
Εκπροσώπου του ΠΑΣΟΚ κ. Παπουτσή και σ’ αυτή την περίπτωση, όπως έγινε 
και στην εισοδηματική πολιτική της Κυβέρνησης, να δώσει «γραμμή» και σ’ 
αυτό το ζήτημα.  

Τι μας απήντησε σήμερα, κυρία Πρόεδρε, η κυρία Υπουργός; Είπε ότι ο 
κάμπος θα έχει νερό και αυτό είναι πολιτική δέσμευση. Πώς όμως, κυρία 
Υπουργέ, θα έχει νερό ο κάμπος αν δεν υπάρχει γενναία χρηματοδότηση του 
έργου της εκτροπής και κυρίως αν δεν υπάρχει ξεκάθαρη, σαφέστατη βούληση 
για την ολοκλήρωση του έργου της εκτροπής του Αχελώου;  

Η κυρία Υπουργός έδωσε τη δική της διέξοδο στο πρόβλημα με την 
παραίνεση προς τους αγρότες μας, τους καλλιεργητές, να διαχειριστούν 
ορθολογικότερα τα αποθέματα του νερού που έχουμε στη Θεσσαλία. Εγώ θα 
ήθελα να καλέσω την κυρία Υπουργό να επισκεφθεί το θεσσαλικό κάμπο, για 
να δει ότι οι αγρότες μας χρησιμοποιούν για την άρδευση των καλλιεργειών 
τους προηγμένες, σύγχρονες μορφές άρδευσης, σύγχρονες μορφές 
καλλιέργειας. Επομένως το υδατικό πρόβλημα της Θεσσαλίας δεν μπορεί να 
αντιμετωπιστεί μόνο με ορθολογικότερη διαχείριση των αποθεμάτων που 
έχουμε ήδη σε νερό. Η μερική εκτροπή του Αχελώου θα δώσει ουσιαστικά λύση 
στο πρόβλημα.  

Κυρία Υπουργέ, αν η εκτροπή του Αχελώου είναι το βασικό έργο για την 
αντιμετώπιση του προβλήματος της λειψυδρίας στο θεσσαλικό κάμπο εντούτοις 
υπάρχουν και περιοχές στη Θεσσαλία που δεν θα επιλύσουν το πρόβλημά τους 
με την υλοποίηση της μερικής εκτροπής. Στην πατρίδα μου, στη Λάρισα, τέτοιες 
περιοχές είναι οι επαρχίες Ελασσόνας και Φαρσάλων. Σ’ αυτές τις περιοχές 
είχαμε παράλληλα έργα για την αντιμετώπιση του προβλήματος της 
λειψυδρίας, τα οποία είχαν ενταχθεί σε άλλα προγράμματα, όπως στο 
πρόγραμμα «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ». Η ολοκλήρωση του φράγματος 
στο Αγιονέρι, στην επαρχία Ελασσόνος,…  

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΓΚΡΙΩΤΗΣ (Υφυπουργός Υποδομών, Μεταφορών και 
Δικτύων): Στο Αγιονέρι… 

ΜΑΞΙΜΟΣ ΧΑΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Ήρθατε, κύριε Υπουργέ, πρόσφατα 
στην Ελλασόνα, αλλά δεν είπατε κουβέντα για το Αγιονέρι. Ξέρετε ότι το 
Αγιονέρι εντάχθηκε στο πρόγραμμα «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» και θα 
χρηματοδοτείτο με 13.000.000. Δεν ακούμε τίποτα γι’ αυτό. Ξέρετε ακόμη ότι 
και στην επαρχία Φαρσάλων είχε ενταχθεί η χρηματοδότηση της μελέτης του 
μεγάλου φράγματος στη Σκοπιά, που θα αντιμετωπίσει και το πρόβλημα 
ύδρευσης της επαρχίας Φαρσάλων, επίσης στο Πρόγραμμα «Αλέξανδρος 
Μπαλτατζής». Με έκπληξη πληροφορούμαστε ότι η Υπουργός Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Μπατζελή δεν αναγνωρίζει την υπογραφή, δεν 
αναγνωρίζει τις αποφάσεις της προηγούμενης πολιτικής ηγεσίας του 
Υπουργείου και θα ξεκινήσει από μηδενική βάση. Αυτή η λογική του «ράβε-
ξήλωνε», που είναι παθογένεια της ελληνικής πολιτικής ζωής, πρέπει κάποτε 
να σταματήσει. Οι κυβερνήσεις είναι για να χτίζουν και όχι για να γκρεμίζουν! 

(Στο σημείο αυτό την Προεδρική Έδρα  καταλαμβάνει ο  Δ΄ 
Αντιπρόεδρος της Βουλής κ.  ΒΥΡΩΝ ΠΟΛΥΔΩΡΑΣ) 



 Κλείνω λέγοντας ότι το έργο της εκτροπής του άνω ρου του Αχελώου, 
της μερικής εκτροπής, -να το τονίζουμε κάθε φορά- είναι έργο πρωτίστως 
περιβαλλοντικό, έργο πολύ σημαντικό για την κεντρική Ελλάδα, έργο 
ενεργειακό, έργο αναπτυξιακό, πολλαπλής συμβολής, και πρέπει να 
προχωρήσει, πρέπει να ολοκληρωθεί.  

Ευχαριστώ.  
(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα της Νέας Δημοκρατίας) 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας):  Ευχαριστούμε τον κ. 
Χαρακόπουλο.  

Ο Μάγνης Βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας κ. Αθανάσιος Νάκος έχει το 
λόγο για να δευτερολογήσει.  

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΑΚΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. 
Θα συμφωνήσω με τη διαπίστωση του συναδέλφου κ. Ζώη ότι, κυρία 

Υπουργέ, είστε εχθρός του έργου. Δεν πήρατε θέση. Και δεν μας λέτε το γιατί 
είστε εχθρός του έργου. Οι τραγικές επιπτώσεις, τις οποίες σας αναφέραμε, σας 
αφήνουν ασυγκίνητη;  

Η θέση σας είναι ότι στη Θεσσαλία υπάρχει απλώς ένα πρόβλημα νερού. 
Αν δεν κάνω λάθος, διαβάζοντας το βιογραφικό σας, είστε φυσικός, άρα 
γνωρίζετε τη διαφορά πιέσεων που υπάρχει στο υπέδαφος, γνωρίζετε ότι ο 
κίνδυνος της υφαλμύρωσης των υδάτων είναι ορατός. Και πρέπει να γνωρίζετε 
επίσης ότι αυτό είναι ένα φαινόμενο που δεν έχει προειδοποίηση. 
Συσσωρεύεται, συσσωρεύεται και κάποια στιγμή γίνεται η ζημιά. Και αν γίνει η 
ζημιά, αυτή είναι μη αναστρέψιμη. Αυτόν τον κίνδυνο σας επισημαίνουμε. Δεν 
είναι θέμα κατανομής υδάτων μεταξύ δύο περιοχών όπου λέτε «να δούμε πώς 
θα τα βολέψουμε τα πράγματα».  

Σας είπα, προηγουμένως, ότι γίνεται τεράστια μάχη αν θα αρδευτεί η 
περιοχή από τις γεωτρήσεις ή θα υδρευτεί το πολεοδομικό συγκρότημα του 
Βόλου. Η λίμνη Κάρλα θέλει πάρα πολύ καιρό να γεμίσει, διότι δεν υπάρχει 
νερό.  

Ζητήσατε πίστωση χρόνου και είπατε ότι τι περιμέναμε τριάντα χρόνια, 
ας περιμένουμε τριάντα ένα για να ολοκληρωθούν οι μελέτες. Δεν είναι έτσι 
όμως, κυρία Υπουργέ, διότι οι μελέτες αυτές έχουν γίνει και έχουν γίνει από το 
Υπουργείο Ανάπτυξης. Από παλιά σ’ αυτήν την Αίθουσα συζητούσαμε για τα 
υδατικά διαμερίσματα της χώρας. Τα μισά με παλιές κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ 
ανήκαν στο Υπουργείο Γεωργίας και τα άλλα μισά στο Υπουργείο Ανάπτυξης. 
Με την οδηγία –αν δεν κάνω λάθος- 60/2000 δόθηκε η τελευταία προθεσμία 
που είχε η Κυβέρνηση και έκανε το νόμο-πλαίσιο, τον 3199/2003 κι αυτός 
έδωσε γενικές κατευθύνσεις ικανοποιώντας την οδηγία της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης.  

Όλη η νομοθετική δουλειά έγινε μετά, κυρία Υπουργέ. Εκδόθηκαν όλα 
τα απαραίτητα προεδρικά διατάγματα και εκδόθηκαν και όλες οι κοινές 
υπουργικές αποφάσεις που χρειαζόντουσαν. Δηλαδή, έγινε όλη αυτή η 
προεργασία. Εσείς δεν έχετε παρά να πάρετε τις μελέτες από το Υπουργείο 
Ανάπτυξης και να εφαρμόσετε τις πολιτικές. 

Αλήθεια, αυτές οι μελέτες τι λένε; Λένε ότι μπορεί να βρεθεί με μαγικό 
τρόπο άλλο νερό, ούτως ώστε το ισοζύγιο στο υδατικό διαμέρισμα της 
Θεσσαλίας να αναπληρωθεί ή είναι απαραίτητη η μεταφορά νερού από άλλο 
υδατικό διαμέρισμα; Μήπως ο άνω ρους του Αχελώου δίνει εκ του 
πλεονάσματος αυτήν την ποσότητα, ούτως ώστε το ισοζύγιο να ισοσταθμιστεί 



και με αυτόν τον τρόπο να έχουμε διαχείριση του νερού, αξιοποίηση και 
αποτροπή των κινδύνων που σας προανέφερα;  

Είχα ως Τομεάρχης Ανάπτυξης παλιά κάνει –στην Καλαμπάκα μάλιστα 
το κάναμε, αντιπολίτευση ήμασταν τότε, υπό την προεδρία του τότε Πρόεδρου 
μας Κώστα Καραμανλή- μία μεγάλη ημερίδα γιατί έπρεπε να δούμε τη 
διαχείριση του υδατικού δυναμικού σε όλη τη χώρα. Το αναδείξαμε σε πρώτης 
σπουδαιότητας θέμα. Ξέρετε ποιο ήταν το θέμα; Νερό υπάρχει, πολιτικές δεν 
υπάρχουν. Δηλαδή, η διαχείριση του νερού μπορεί να γίνει και να είναι επαρκές 
το νερό, αλλά για να γίνει αυτό πρέπει να σταθούμε μακριά από μικροπολιτικές 
σκοπιμότητες και –φοβούμαι, στη δική σας τη περίπτωση- από ιδεοληψίες στις 
οποίες σας έχουν παρασύρει κάποιοι, οι οποίοι δήθεν ενδιαφέρονται για το 
περιβάλλον.  

Το τι θα γίνει μεθαύριο με έρημο το σιτοβολώνα της Ελλάδος τη 
Θεσσαλία, αυτούς δεν τους ενδιαφέρει, εσάς όμως, κυρία Υπουργέ, έπρεπε να 
σας ενδιαφέρει. 

(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα της Νέας Δημοκρατίας) 
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούμε, κύριε Νάκο. 
Τώρα ο Tρίκκης και Σταγών κ. Νίκος Λέγκας έχει το λόγο για μία σύντομη 

δευτερολογία.  
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Έγινε μητροπολίτης.  
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΕΓΚΑΣ: Ευλογείτε, κύριε Πρόεδρε.  
Είναι σαφές ότι τα μεγάλα έργα, όπως αυτό της μερικής, της μικρής, 

όπως θέλετε πείτε το, εκτροπής του Αχελώου χαράσσονται από στρατηγικές 
υπεύθυνων κυβερνήσεων.  

Βεβαίως και χρειάζονται μελέτες. Ωστόσο όμως –και αυτή είναι η 
αλήθεια- οι μελέτες δεν αναδεικνύουν τα έργα. Πρωτίστως χρειάζεται πολιτική 
βούληση την οποία τουλάχιστον σήμερα δεν τη βλέπουμε από την κυρία 
Υπουργό. Αντίστοιχη, δηλαδή, πολιτική βούληση που είδαμε να εκφράζεται στα 
μεγάλα ολυμπιακά έργα, στο μετρό, στην Εγνατία. Το να κρυβόμαστε πίσω από 
διαδικαστικά προβλήματα δηλώνει υπαναχώρηση, δηλώνει άλλες προθέσεις.  

Και μη μας λέτε, κύριε Κοινοβουλευτικέ Εκπρόσωπε του ΠΑΣΟΚ, ότι 
ξαφνικά σήμερα ανακαλύψατε ένα νέο λεξιλόγιο. Μία υπεύθυνη Κυβέρνηση και 
μία υπεύθυνη Υπουργός που θέλει το έργο, βγαίνει μπροστά. Και εδώ η 
Υπουργός Περιβάλλοντος όχι μόνο δεν βγαίνει μπροστά, όχι μόνο αποφεύγει 
να κάνει μία απλή δήλωση υπέρ του έργου, αλλά βάζει το έργο σε μία 
πρωτοφανή λογική. 

Ακυρώνει και μάλιστα, για πρώτη φορά μια στρατηγική αναπτυξιακή 
επιλογή, αυτή της μερικής εκτροπής του Αχελώου, τη χαρακτηρίζει 
ψευτοδίλημμα και δημαγωγική και το χειρότερο, την αντικαθιστά με το 
γενικόλογο, θεωρητικό, αλλά και αυτονόητο ερώτημα «νερό ή όχι νερό;», λες 
και υπάρχει συνάδελφος σε αυτήν την Αίθουσα, ο οποίος δε θέλει την επιλογή 
του νερού. 

Με τέτοια διλήμματα και συνθήματα, κυρία Υπουργέ, μεγάλα έργα δεν 
ολοκληρώνονται. Και αυτό είναι τραγικό, όταν ο βαθμός ολοκλήρωσης αυτού 
του έργου έχει φτάσει στο 80%. 

Κυρία Υπουργέ, εδώ που βρισκόμαστε, ακόμα και αν δεν είχαμε σκεφτεί 
την εκτροπή -αυτήν τη μικρή εκτροπή- θα έπρεπε να την είχαμε εφεύρει. Γι’ 
αυτό και είναι μονόδρομος η ολοκλήρωση του έργου, όπως είναι μονόδρομος 
η επίλυση των προβλημάτων της Μεσοχώρας και το σταμάτημα της 
αδιαλλαξίας της ΔΕΗ. Είναι μονόδρομος -και εκεί κρίνεται η πολιτική σας 



βούληση- η ουσιαστική, η άμεση χρηματοδότηση για την ολοκλήρωση του 
έργου. Διαφορετικά, ακόμη και στην περίπτωση που έγιναν λάθη στο 
σχεδιασμό, κατά το παρελθόν κινδυνεύουμε σήμερα να κάνουμε ένα ακόμη: να 
αφήσουμε στις επόμενες γενιές γυμνά νταμάρια για να μας θυμίζουν είτε την 
περιβαλλοντική μας αδιαφορία είτε έναν αδιέξοδο και επιλεκτικό ακτιβισμό που 
άφησε ημιτελή έργα σε τραυματισμένα βουνά, τραύματα που είναι πολύ 
δύσκολο να επουλωθούν. 

(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα της Νέας Δημοκρατίας) 
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούμε τον κ. Λέγκα. 
Κλείνουμε τον κατάλογο των επερωτώντων Βουλευτών κατά την 

δευτερολογία τους με τον κ. Νικόλαο Καντερέ, ο οποίος έχει μεγάλο τίτλο, 
Βουλευτής Αττικής και Μεσογαίας και Μεγαρίδος. 

ΜΑΞΙΜΟΣ ΧΑΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Τώρα με τις μονοεδρικές θα κοπούν; 
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Όχι, ακριβώς διαπράττω έναν 

υπαινιγμό διαρκείας, γιατί θα χάσει η μάνα το παιδί και το παιδί τη μάνα. Όμως, 
δε μου επιτρέπεται, λόγω της θέσεώς μου, να επεκτείνω τους χαρακτηρισμούς. 

Ο κ. Καντερές έχει το λόγο. 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΝΤΕΡΕΣ: Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ. 
Ξεχάσατε, όμως και τη Μητρόπολη Γλυφάδας που είναι μέρος της 

ανατολικής Αττικής. Δεν το γνωρίζατε. 
Περιλαμβάνει, κύριε Υφυπουργέ, τη Βάρη, τη Βουλιαγμένη, τη Βάρκιζα 

κ.λπ.. 
Στην ουσία τώρα, κυρία Υπουργέ και κύριε Υφυπουργέ, είστε φυσικοί. 

Είμαι και εγώ φυσικός, αλλά και μετεωρολόγος. Η καταγωγή μου είναι από τη 
Θεσσαλία, αλλά αυτό που με υποχρέωσε στην ψυχή μου να συνυπογράψω δεν 
ήταν για αντιπολιτευτικούς λόγους στην επερώτηση, αλλά επειδή πιστεύω 
ακράδαντα ότι αυτό το έργο πρέπει να συνεχιστεί. 

Άλλωστε, δεν είναι διαχρονικά και προς τιμήν εμάς των πολιτικών ένα 
έργο που για είκοσι χρόνια τώρα ακόμη βρίσκεται σε φάση μη τελειότητας. 

Κυρία Υπουργέ, αφήστε να τελειώσει το έργο. Είναι κρίμα και για τα 
χρήματα αυτά τα οποία έχουν ξοδευτεί και είναι πάρα πολλά και δεν έχουμε και 
δικαιολογία να απευθύνουμε προς τους πολίτες και εν πάση περιπτώσει, οι 
περιβαλλοντικές μελέτες παράλληλα ας συνεχιστούν. Ας τελειώσει, όμως, το 
έργο. Είναι επιταγή όλων μας και δεν πρέπει να συνδέσετε τα ονόματά σας με 
το να σταματήσει αυτό το μεγάλο έργο. 

Η εκτροπή, λοιπόν, του 18% της ρέουσας ποσότητας στις εκβολές του 
Αχελώου -θυμίζω ότι είναι περισσεύματα της Αιτωλοακαρνανίας και χύνονται 
στη θάλασσα- εξασφαλίζει επάρκεια νερών. Παράλληλα, δημιουργεί όρους και 
προϋποθέσεις αναστροφής της φθίνουσας πορείας σε μια σειρά από 
παραγωγικούς κλάδους του αγροτοβιομηχανικού τομέα, τροφοδοτώντας τη 
συνολική ανάπτυξη της περιοχής. Ταυτόχρονα, θα λύσει σοβαρά ζητήματα 
ύδρευσης στις αστικές περιοχές. Και ας μην ξεχνάμε ότι με την κατασκευή των 
υδροληπτικών εργοστασίων που είναι φιλικά προς το περιβάλλον 
εξασφαλίζουμε ηλεκτρική ενέργεια 440MW σε μια εποχή που αφ’ ενός δεν 
υπάρχει επάρκεια και αφ’ ετέρου, η ενέργεια από υδρογονάνθρακες είναι 
υπολειμματική. 

Πιστεύω ότι με τη δημιουργία ενός φορέα διαχείρισης, κυρία Υπουργέ, 
μπορεί να επιλυθεί αυτό το πρόβλημα. Μεταξύ των συγκεκριμένων περιοχών 
μπορεί να υπάρξει ένας φορέας, ούτως ώστε να γίνεται η κατάλληλη διαχείριση 
των νερών. 



Σας καλούμε, λοιπόν, να ξεκαθαρίσετε τις προθέσεις της Κυβέρνησης 
ως προς το πώς σκοπεύετε να προχωρήσετε. Μην παίζετε με την αγωνία των 
Θεσσαλών και προπάντων, μην παίζετε με το περιβάλλον. 

Σας ευχαριστώ. 
(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα της Νέας Δημοκρατίας) 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούμε, κύριε Καντερέ. 
Θα ήθελα να παρακαλέσω εκ μέρους της Κυβερνήσεως τον Υφυπουργό 

κ. Ιωάννη Μαγκριώτη, να λάβει πρώτος το λόγο για να δευτερολογήσει.  
Ορίστε, κύριε Μαγκριώτη, έχετε το λόγο. 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΓΚΡΙΩΤΗΣ (Υφυπουργός Υποδομών, Μεταφορών και 

Δικτύων): Είναι μια αντιστροφή, όπως αντιλαμβάνεστε, για να υπάρχει 
πλουραλισμός. Δεν φταίω εγώ, ο κύριος Πρόεδρος. 

Αγαπητοί συνάδελφοι, άκουσα τον κ. Σιούφα με πολλή προσοχή στην 
παρέμβασή του, όπου χαρακτήρισε την επίκαιρη επερώτησή σας ως 
προσπάθεια διευκρίνησης των θεμάτων. Έφυγε όμως ο κ. Σιούφας -θα είχε 
κάποια δουλειά, είμαι βέβαιος- και η παρρησία του, θα έλεγα, οι χαμηλοί του 
τόνοι, η σοφία του έλειψαν από τα έδρανα της Νέας Δημοκρατίας. Διότι αν ήταν 
επίκαιρη επερώτηση διευκρινήσεων, δεν θα χαρακτηρίζατε την κυρία Υπουργό 
εχθρό του έργου. Το τονίζω αυτό, γιατί αποκαλύπτει και τη σκοπιμότητα της 
παρέμβασής σας. 

Έκλεισα την πρωτομιλία μου, τονίζοντας πως μαζί πρέπει να 
προσπαθήσουμε. Η Κυβέρνηση έχει στρατηγική και σας καλεί σε συστράτευση, 
όχι μόνο για τη Θεσσαλία, αλλά γενικότερα για να βγει από το αδιέξοδο η χώρα. 
Δυστυχώς, νομίζω ότι βρήκατε ένα προνομιακό πεδίο για να ασκήσετε την 
έντονη και καθολική σας αντιπολίτευση, όπως αποφασίσατε στην πρώτη 
διαγραμματειακή σας σύσκεψη και συνάντηση, από ό,τι ακούσαμε στα Μέσα 
Μαζικής Ενημέρωσης. 

Ταυτόχρονα, όμως, θα είδατε -και πιστεύω ότι θα εμβαθύνατε και είμαι 
βέβαιος ότι παρακολουθείτε και τη στάση των πολιτών, γιατί είστε Βουλευτές 
μαχόμενοι, κοντά στους πολίτες- την εκτίμηση και την αξιολόγηση που έχουν 
στο πρόσωπο του Πρωθυπουργού, του Γιώργου Παπανδρέου, στο 
κυβερνητικό έργο, τις επιλογές και τη στρατηγική και πάνω απ’ όλα στο 
συναινετικό του πνεύμα. Αυτό, λοιπόν, κρατήστε το γιατί διαφορετικά, όποιες 
προσπάθειες ανασύνταξης των δυνάμεών σας και αν κάνετε ή, αν θέλετε, 
διεύρυνσής σας, θα αποτύχουν, γιατί θα είναι έξω από τη συνείδηση της 
κοινωνίας και των πολιτών, έξω από τις πραγματικές τους ανάγκες.  

Είπε, λοιπόν, ο κ. Σιούφας ότι το 2006 τα δύο Υπουργεία ΥΠΕΧΩΔΕ και 
Ανάπτυξης τότε έδωσαν λύση. Σήμερα, όμως, αποδεικνύεται ότι η προσπάθεια 
που έγινε και που, όπως είπα, υπερψηφίστηκε απ’ όλες σχεδόν τις πτέρυγες 
της Βουλής τότε, δεν έδινε σίγουρη και σταθερή λύση. Γι’ αυτό είμαστε σήμερα 
εδώ, γι’ αυτό κάνετε και την επερώτηση. Τα αυτονόητα πρέπει να τα 
κατανοούμε και να τα αποδεχόμαστε, γιατί διαφορετικά μιλάμε σε διαφορετικά 
πεδία, διαφορετικές γλώσσες, στέλνουμε λανθασμένα μηνύματα και προς την 
Ευρωπαϊκή Ένωση, στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, στο Συμβούλιο της 
Επικρατείας, στην ελληνική κοινωνία.  

Το μήνυμα πρέπει να είναι ένα και ενιαίο, ότι δεν πρέπει να επιτραπεί να 
ερημοποιηθεί η Θεσσαλία, δεν πρέπει να υπάρξει έλλειψη υδάτινων πόρων στη 
Θεσσαλία. Αυτό πρέπει να είναι το μήνυμα το κοινό όλων μας και να το 
υπηρετήσουμε με συντεταγμένα, συνετά βήματα σ’ ένα κράτος δικαίου, στο 
πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Καλή η βούληση, καλός ο βολονταρισμός, 



χρειάζεται όμως και σχέδιο μιας συντεταγμένης πολιτείας. Αυτό το αγνοείτε 
σήμερα, αγνοείτε ότι χρειάζεται. 

Θα είμαι πολύ πιο συγκεκριμένος. Εμείς –το τόνισα και πάλι στην 
πρωτομιλία μου- εργαζόμαστε για να βρούμε λύσεις και διέξοδο. Είχε πει και ο 
κ. Ρέππας απ’ αυτό το Βήμα, απαντώντας στην επίκαιρη ερώτηση του κ. 
Σκυλλάκου, ότι το Υπουργείο Υποδομών είναι σε απόλυτη ετοιμότητα, με 
διασφαλισμένους τους πόρους, για να προχωρήσει στην ολοκλήρωση του 
φράγματος της Συκιάς και στην ολοκλήρωση της επένδυσης της σήραγγας. 
Μάλιστα, στην παρέμβασή του είπε ότι αυτά είναι και περιβαλλοντολογικά έργα 
στήριξης των υποδομών και δεν είναι αναγκαία και ικανή προϋπόθεση της 
εκτροπής η κατασκευή και ολοκλήρωση αυτών των έργων. Αυτό το τόνισε, το 
τονίζουμε και δεν υπάρχει καμμία διαφορετική παρέμβαση από κανένα 
Υπουργείο στο Συμβούλιο της Επικρατείας.  

Αυτή είναι η αλήθεια και η πραγματικότητα και τη γνωρίζετε καλά. Μην 
την αλλοιώνετε, μην τη διαστρέφετε, γιατί με την πολιτική σας και τα μηνύματα 
που στέλνετε, παγιδεύετε το έργο. Αυτό που θέλετε στο τέλος δεν θα το 
πετύχετε, δεν θα το πετύχουμε. Αυτή είναι η αλήθεια και η πραγματικότητα, γιατί 
στέλνετε λάθος μήνυμα και στη συντεταγμένη πολιτεία, στο Συμβούλιο της 
Επικρατείας, αλλά και στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Αυτή είναι η αλήθεια και η 
πραγματικότητα και λυπάμαι που την αγνοείτε.  

Εδώ σ’ αυτήν την Αίθουσα είχαμε την ευκαιρία να συζητήσουμε δύο 
επίκαιρες ερωτήσεις. Και απάντησα εγώ εκ μέρους του Υπουργείου Υποδομών, 
γιατί σε μας απευθυνόταν.  

Η μια ήταν για την αντιδικία μέσα στη Θεσσαλία –για να δείτε τις 
αντιφάσεις   με τις οποίες ζείτε- ανάμεσα στον Τύρναβο και τη Λάρισα. Μάλιστα, 
ο αγαπητός κ. Σκυλλάκος μου είχε κάνει την επίκαιρη ερώτηση. Τα 
επιχειρήματα που χρησιμοποιήθηκαν για την άρνηση από την πλευρά του 
Δήμου Τυρνάβου να επιτρέψει γεωτρήσεις για να υδροδοτηθεί η Λάρισα που 
είναι απολύτως αναγκαίες, ήταν τα ίδια επιχειρήματα που χρησιμοποιούν και 
αυτοί που παρεμβαίνουν προς το Συμβούλιο της Επικρατείας, για να 
σταματήσουν τα έργα και να μην ολοκληρωθούν. 

ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ:  Δεν τα λέτε καλά. Τα επιχειρήματα για τον 
υδροφόρο ορίζοντα…  

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΓΚΡΙΩΤΗΣ (Υφυπουργός Υποδομών, Μεταφορών και 
Δικτύων):  Σας παρακαλώ!  

Για το ίδιο απάντησα προχθές και εδώ στη Βουλή, όταν πήγα στην 
Κάρλα μετά τις πλημμύρες. Θυμίζω ότι τρία χρόνια μετά υπήρξε απόλυτη 
αδράνεια στα έργα της Κάρλας για την επανασύστασή της.  

Αυτή είναι η αλήθεια και η πραγματικότητα στα δικά σας χρόνια. Για το 
σύνολο του έργου, τα 140.000.000 ευρώ επενδύθηκαν και σχεδιάστηκαν στα 
χρόνια των κυβερνήσεων του ΠΑΣΟΚ. Υπήρξαν τρία χρόνια αδράνειας και πριν 
από δύο χρόνια ο κ. Σουφλιάς επανεκκίνησε την προσπάθεια για την 
επανάκτηση της Κάρλας και την κατασκευή των αντιπλημμυρικών έργων που 
δυστυχώς δεν έχουν ολοκληρωθεί, γι’ αυτό έχουμε συνεχώς πλημμύρες στην 
περιοχή της Κάρλας, αλλά και τα άλλα περιβαλλοντικά έργα που είναι αναγκαία 
στην περιοχή.  

Εκεί, λοιπόν, βρήκα μία σύγκρουση –και πρέπει να το ξέρετε αυτό- 
ανάμεσα στους κατοίκους της παρακάρλιας ζώνης και στους κατοίκους του 
Βόλου γύρω από την υδροδότηση του Βόλου. Ακριβώς το ίδιο πρόβλημα και η 
ίδια αντίφαση! 



Έ, λοιπόν, εμείς είμαστε αποφασισμένοι να δώσουμε λύσεις! 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΕΓΚΑΣ: Μα δεν υπάρχει πρόβλημα! 
 ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΓΚΡΙΩΤΗΣ (Υφυπουργός Υποδομών, 

Μεταφορών και Δικτύων): Αν δεν τα γνωρίζετε, λυπάμαι πολύ. Είστε από τα 
Τρίκαλα και δεν οφείλετε να γνωρίζετε τα προβλήματα της Μαγνησίας.  

 Εμείς, λοιπόν, είμαστε εδώ για να δώσουμε λύσεις! Και θα τις 
δώσουμε, αγαπητοί συνάδελφοι τις λύσεις. Δεν θα δώσουμε απλώς 
δημαγωγικές διακηρύξεις.  

 ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Γιατί σταμάτησαν τα έργα; 
 ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΓΚΡΙΩΤΗΣ (Υφυπουργός Υποδομών, 

Μεταφορών και Δικτύων): Έχουμε, λοιπόν, μία ολοκληρωμένη πολιτική 
διαχείρισης των υδάτινων πόρων. Έχουμε ολοκληρωμένη πολιτική σ’ όλη τη 
χώρα και, βεβαίως, πρωτίστως στη Θεσσαλία.  

 Έργα υδροδότησης και άρδευσης στη Χαλκιδική, όπου ήδη είναι 
υφάλμυρα εδώ και χρόνια τα νερά και δεν έχει γίνει τίποτα στα πέντε χρόνια 
που πέρασαν!  

 Έργα αντίστοιχα στην Κρήτη –και το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά- 
έργα αντίστοιχα στη Ρόδο, πέντε χρόνια καρκινοβατεί το φράγμα στο Γαδουρά. 
Πέντε χρόνια καρκινοβατεί! Χάνονται πόροι από το Ταμείο Συνοχής! Τίποτα δεν 
κάνατε, αγαπητοί συνάδελφοι, στα κυβερνητικά σας χρόνια. 

 ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΚΥΛΛΑΚΟΣ: Για τον Αχελώο μιλάμε, κύριε 
Πρόεδρε! 

 ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΓΚΡΙΩΤΗΣ (Υφυπουργός Υποδομών, 
Μεταφορών και Δικτύων):Έργα στην Κέρκυρα, έργα στην κεντρική 
Μακεδονία, παντού! Είναι προτεραιότητά μας η διατήρηση και η ορθολογική 
διαχείριση των υδάτινων πόρων, γιατί ξέρουμε τα ελλείμματα και τις 
δυνατότητες της χώρας.  

 Ρώτησε ο κ. Κεφαλογιάννης «είστε υπέρ του έργου ή όχι;». Αυτό 
το δίλημμα το έχετε μόνο εσείς, γιατί εμείς έχουμε απαντήσει ήδη και 
δουλεύουμε για να δώσουμε διέξοδο στο πρόβλημα. Γι’ αυτό, λοιπόν, όπως 
είπα προηγουμένως, το Υπουργείο Υποδομών που έχει την ευθύνη αυτών των 
έργων είναι σε απόλυτη ετοιμότητα. Ζητάμε γι’ αυτό και σήμερα από το 
Συμβούλιο της Επικρατείας τάχιστα να βγάλει τις τελικές του αποφάσεις, για να 
γνωρίζουμε τα δεδομένα πάνω στα οποία θα αναζητήσουμε λύση και διέξοδο. 
Και αυτή είναι η δέσμευσή μας, δηλαδή λύση και διέξοδο και όχι λόγια και 
υψηλές κορώνες χωρίς αντίκρισμα! 

 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΑΛΑΓΙΑΝΝΗΣ: Το έργο θα ολοκληρωθεί τελικά; 
 ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΓΚΡΙΩΤΗΣ (Υφυπουργός Υποδομών, 

Μεταφορών και Δικτύων): Σ’ αυτό σας ζητάμε να συστρατευθείτε και όχι στην 
εύκολη στιγμιαία δημαγωγία.  

(Στο σημείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου ομιλίας του 
κυρίου Υφυπουργού) 

Ολοκληρώνοντας, θα απευθυνθώ στον αγαπητό συνάδελφο κ. 
Χαρακόπουλο που μίλησε για το φράγμα στο Αγιονέρι. Βεβαίως το 
επισκέφθηκα και πριν από ένα, ενάμιση χρόνο ως πολιτικός εκπρόσωπος για 
τα δημόσια έργα και πρόσφατα φυσικά επισκέφθηκα την Ελασσόνα σαν 
Υφυπουργός Υποδομών.  

Και τι διαπιστώσαμε, αγαπητέ συνάδελφε; Απόλυτη εγκατάλειψη του 
φράγματος στο Αγιονέρι, στην Ελασσόνα! Πέντε χρόνια, απόλυτη 



εγκατάλειψη από την κυβέρνησή σας! Καταρρέει το έργο και πάνε στράφι τα 
χρήματα που επένδυσε ο ελληνικός λαός και οι προσμονές της περιοχής! 

 Και λέτε ότι το εντάξατε στο Πρόγραμμα «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 
ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» μετά από πέντε χρόνια απραξίας. Μα, στο Πρόγραμμα 
«ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» εντάξατε επί πέντε τα έργα! Πέντε φορές τα 
τάξατε τα τελευταία εικοσιτετράωρα πριν από τις εκλογές! 

ΜΑΞΙΜΟΣ ΧΑΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Τι θα κάνετε, κύριε Υπουργέ, για το 
έργο; 

 ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΓΚΡΙΩΤΗΣ (Υφυπουργός Υποδομών, 
Μεταφορών και Δικτύων): Αυτή είναι η αλήθεια και η πραγματικότητα! Πέντε 
φορές!   

 ΜΑΞΙΜΟΣ ΧΑΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Τι θα κάνετε; Σε ποιο πρόγραμμα 
θα το εντάξετε; 

 ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΓΚΡΙΩΤΗΣ (Υφυπουργός Υποδομών, 
Μεταφορών και Δικτύων): Προτεραιότητά μας, λοιπόν, είναι το φράγμα 
Αγιονερίου, όπως και προτεραιότητα μας είναι ο άξονας Κοζάνης-Ελασσόνας-
Λάρισας, τον οποίο είχατε τάξει! Είχατε πει και προεκλογικά ότι είστε έτοιμοι για 
δημοπράτηση και η αλήθεια απέδειξε ότι η πρώτη μελέτη θα ολοκληρωθεί το 
Φλεβάρη του 2011.  

 ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ολοκληρώστε, κύριε 
Υφυπουργέ. 

 ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΓΚΡΙΩΤΗΣ (Υφυπουργός Υποδομών, 
Μεταφορών και Δικτύων): Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε. 

 Αυτή είναι η αλήθεια και η πραγματικότητα της πολιτικής που 
ασκήσατε και των αποτελεσμάτων σας, συναδέλφισσες και συνάδελφοι. 
Είμαστε εδώ για να δώσουμε λύσεις και θα τις δώσουμε. Συστράτευση ζητούμε 
και όχι δημαγωγία.  

 Ευχαριστώ πολύ.  
ΜΑΞΙΜΟΣ ΧΑΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Δημαγωγία είναι όταν δεν μιλάμε 

συγκεκριμένα! 
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούμε τον κ. 

Μαγκριώτη.  
 
 
 
 
 
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας):  Ευχαριστούμε τον κ. 

Κεφαλογιάννη.  
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κηρύσσεται περαιωμένη η συζήτηση της 

υπ’ αριθμόν 8/7/8.12.2009 επίκαιρης επερώτησης Βουλευτών της Νέας 
Δημοκρατίας προς τους Υπουργούς Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής 
Αλλαγής και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά με την ολοκλήρωση 
των έργων εκτροπής του Αχελώου.  

Κύριοι συνάδελφοι, έχουν διανεμηθεί τα Πρακτικά των συνεδριάσεων 
της Τετάρτης 9 Δεκεμβρίου 2009, της Πέμπτης 10 Δεκεμβρίου 2009, της 
Παρασκευής 11 Δεκεμβρίου 2009, της Δευτέρας 14 Δεκεμβρίου 2009 και της 
Τρίτης 15 Δεκεμβρίου 2009  και ερωτάται το Σώμα αν τα επικυρώνει.  

ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, μάλιστα. 



ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Συνεπώς τα Πρακτικά των 
συνεδριάσεων της Τετάρτης 9 Δεκεμβρίου 2009, της Πέμπτης 10 Δεκεμβρίου 
2009, της Παρασκευής 11 Δεκεμβρίου 2009, της Δευτέρας 14 Δεκεμβρίου 2009 
και της Τρίτης 15 Δεκεμβρίου 2009 επικυρώθηκαν. 

Κύριοι συνάδελφοι, δέχεστε στο σημείο αυτό να λύσουμε τη συνεδρίαση; 
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, μάλιστα. 
Με τη συναίνεση του Σώματος και ώρα 21.12’ λύεται η συνεδρίαση για 

αύριο ημέρα Τρίτη 12 Ιανουαρίου 2010 και ώρα 18.00΄, με αντικείμενο 
εργασιών του Σώματος: νομοθετική εργασία: μονή συζήτηση επί της αρχής, 
των άρθρων και του συνόλου του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Οικονομικών: 
«Κύρωση Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου και άλλες διατάξεις»,  σύμφωνα 
με την ημερήσια διάταξη που έχει διανεμηθεί.  

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                          ΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ 
 

 


