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ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΙΖ΄ - ΣΥΝΟΔΟΣ Α΄
ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΥΠΟΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο
(Άρθρο 40 παρ. 1 Κ.τ.Β.)
Στην Αθήνα, σήμερα, 22 Ιουνίου 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.20΄,
στην Αίθουσα «Προέδρου Δημητρίου Γεωργ. Παπασπύρου» (150) του
Μεγάρου της Βουλής, συνεδρίασε η Υποεπιτροπή Υδατικών Πόρων της Ειδικής
Μόνιμης Επιτροπής Προστασίας Περιβάλλοντος, υπό την προεδρία της
Προέδρου αυτής, κυρίας Αικατερίνης Ιγγλέζη, με θέμα ημερήσιας διάταξης:
Ενημέρωση από τον Φορέα Διαχείρισης της Περιοχής Οικοανάπτυξης Κάρλας
- Μαυροβουνίου - Κεφαλόβρυσου - Βελεστίνου.
Την Επιτροπή κλήθηκε να ενημερώσει η κυρία Ιφιγένεια Κάγκαλου,
Πρόεδρος του Δ.Σ. του Φορέα Διαχείρισης.
Στο σημείο αυτό η Πρόεδρος της Υποεπιτροπής, αφού διαπίστωσε την
ύπαρξη απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και έκανε την α΄
ανάγνωση των μελών της Επιτροπής. Παρόντες ήταν οι Βουλευτές κ.κ.:

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΙΓΓΛΕΖΗ (Πρόεδρος της Υποεπιτροπής): Κυρίες και
κύριοι συνάδελφοι, κυρία Κάγκαλου, καλημέρα σας. Ξεκινάν οι εργασίες της
Υποεπιτροπής Υδατικών Πόρων της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Προστασίας
Περιβάλλοντος. Η σημερινή μας συνεδρίαση έχει δύο θέματα στην ημερήσια
διάταξή της. Το πρώτο θέμα είναι η συζήτηση επί των πορισμάτων των
θεμάτων, των οποίων έχει επεξεργαστεί μέχρι σήμερα η Επιτροπή. Στην ουσία,
θα μοιραστούμε με τους συναδέλφους Βουλευτές την επεξεργασία των
πορισμάτων των θεμάτων. Θα ξεκινήσω διαβάζοντας τα θέματα, με τα οποία
ασχολήθηκε η Υποεπιτροπή μας.
Το πρώτο θέμα που ασχοληθήκαμε ήταν οι πλημμύρες, η κατάσταση
σήμερα, η πορεία εφαρμογής της Οδηγίας για τις πλημμύρες, η γεωπολιτική
διάσταση του φαινομένου, οι δράσεις που μπορούν να αναληφθούν. Το δεύτερο
θέμα ήταν οι γεωτρήσεις και ο ρόλος τους στη διαχείριση των υδατικών πόρων.
Το τρίτο θέμα ήταν η παρακολούθηση, η αξιολόγηση και η αποκατάσταση των
ελληνικών υγροτόπων, στρατηγική και σχέδιο διαχείρισης για την προσαρμογή
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τους στην κλιματική αλλαγή. Το τέταρτο θέμα ήταν το εξασθενές χρώμιο στο
πόσιμο νερό. Το πέμπτο θέμα ήταν η ποιότητα υδάτων κολύμβησης και
γαλάζιες σημαίες και το έκτο θέμα ήταν φράγματα και μικρά υδροηλεκτρικά
έργα.
Θα ήθελα οι συνάδελφοι Βουλευτές να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους
για τα θέματα που θέλει να ασχοληθεί ο καθένας. Γνωρίζετε, ότι μπορείτε να
αναλάβετε το ίδιο θέμα παραπάνω από ένας και σε συνεργασία να κάνετε το
πόρισμα, το οποίο στη συνέχεια θα τους ζητήσουμε στην Επιτροπή, θα το
εγκρίνουμε και θα το προωθήσουμε μαζί με την όλη την έκθεση στην Ολομέλεια
της Βουλής. Παρακαλώ, ο κ. Ακριώτης.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΚΡΙΩΤΗΣ: Με το εξασθενές χρώμιο.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΙΓΓΛΕΖΗ (Πρόεδρος της Υποεπιτροπής): Ο κ. Καΐσας.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΪΣΑΣ: Με τις πλημμύρες.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΙΓΓΛΕΖΗ (Πρόεδρος της Υποεπιτροπής): Ο κ. Δήμας.
ΧΡΙΣΤΟΣ ΔΗΜΑΣ: Με την ποιότητα υδάτων κολύμβησης και γαλάζιες
σημαίες.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΙΓΓΛΕΖΗ (Πρόεδρος της Υποεπιτροπής): Την δική μου
επιθυμία θα την δηλώσω τελευταία, διότι την προηγούμενη φορά ένιωσα ότι
σας «καπέλωσα» δηλώντας πρώτη την επιθυμία μου. Ο κ. Εμμανουηλίδης.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ: Με την παρακολούθηση, την
αξιολόγηση και την αποκατάσταση των υγροτόπων.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΙΓΓΛΕΖΗ (Πρόεδρος της Υποεπιτροπής): Ο κ.
Παπαδόπουλος.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: Με τις γεωτρήσεις και ο ρόλος τους
στη διαχείριση των υδατικών πόρων.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΙΓΓΛΕΖΗ (Πρόεδρος της Υποεπιτροπής): Ο κ.
Παπαδόπουλος, ως αγρότης, επέλεξε, όπως ήταν φυσικό, τις γεωτρήσεις. Ο
κ. Τσόγκας.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΟΓΚΑΣ: Με την ποιότητα υδάτων κολύμβησης και
γαλάζιες σημαίες, για το οποίο έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον και ο κ. Δήμας.
Φαντάζομαι, ότι θα μπορούσαμε να συνεργαστούμε αφού είμαστε και από τον
ίδιο Νομό.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΙΓΓΛΕΖΗ (Πρόεδρος της Υποεπιτροπής): Εννοείτε και
αυτό είναι πολύ καλό. Ο κ. Καβαδέλλας.
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ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΒΑΔΕΛΛΑΣ: Με τα φράγματα και τα μικρά
υδροηλεκτρικά έργα.

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΙΓΓΛΕΖΗ (Πρόεδρος της Υποεπιτροπής): Από την
πλευρά μου θα συνεργαστώ, αν βέβαια το επιθυμεί και ο ίδιος, με τον κ.
Εμμανουηλίδη, για την αξιολόγηση και αποκατάσταση των ελληνικών
υγροτόπων.
Ελπίζω μέχρι τα μέσα Ιουλίου να έχουμε τα πορίσματα, έτσι ώστε να
μπορέσουμε να κάνουμε μία ειδική συνεδρίαση της Επιτροπής και να τα
συζητήσουμε.
Η κ. Καφαντάρη, όπως με ενημερώνει, ενδιαφέρεται να ασχοληθεί με το
εξασθενές χρώμιο. Θα συνεργαστεί με τον κ. Ακριώτη, ο οποίος, επίσης, θα
ασχοληθεί με αυτό το θέμα.
Εισερχόμαστε στο δεύτερο θέμα της ημερήσιας διάταξης, που είναι η
ενημέρωση από το Φορέα Διαχείρισης της περιοχής Οικοανάπτυξης Κάρλας –
Μαυροβουνίου – Κεφαλόβρυσου - Βελεστίνου. Σήμερα, βρίσκεται εδώ για να
μας ενημερώσει η Πρόεδρος του Φορέα Διαχείρισης της περιοχής
Οικοανάπτυξης της Κάρλας.
Η περιοχή της Λίμνης Κάρλα αποτελεί μία περίπτωση ανθρώπινης
παρέμβασης στο φυσικό περιβάλλον ημιτελή και καταστροφική. Από το 1962
που η Λίμνη αποξηράνθηκε, παρότι οι μελέτες έδειχναν το αντίθετο,
προκλήθηκαν πολλά περισσότερα προβλήματα, απ’ αυτά που υπήρξε πρόθεση
να αντιμετωπιστούν και έκτοτε η προσπάθεια για τη μερική, τουλάχιστον,
αποκατάστασή της είναι ασταμάτητη.
Η περίπτωση της Λίμνης Κάρλα αναδεικνύει την πάγια προβληματική
που προκύπτει, όταν οι ανθρώπινες δραστηριότητες τέμνονται με το φυσικό
περιβάλλον. Με ποια φιλοσοφία για την προστασία, τη διαχείριση και την
ανάπτυξη των οικοσυστημάτων θα πορευτούμε, ώστε, αφενός να γίνει σεβαστό
το φυσικό περιβάλλον, και, αφετέρου, να αναπτυχθούν τέτοιες ανθρώπινες
δραστηριότητες που να έχουν περιβαλλοντική διάσταση.
Σε αυτόν τον προβληματισμό πέρα από την επιστημονική γνώση, σαφώς
και την πολιτική βούληση, είναι καθοριστικής σημασίας η κοινωνική συναίνεση
και συμμετοχή. Θεωρώ ότι ο Φορέας Διαχείρισης αυτό το ρόλο έρχεται να
επιτελέσει πέραν του επιστημονικού του έργου. Αυτός ο ρόλος είναι, ίσως, και
ο σημαντικότερος: να αποτελεί το χώρο αλλά και τον Φορέα, όπου αυτή η
διαβούλευση και η επίτευξη της κοινωνικής συναίνεσης επιτυγχάνονται μέσα
από τοπικές διαδικασίες που εμπλέκουν όλους τους άμεσα ενδιαφερόμενους.
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Η σημερινή μας καλεσμένη θα μας ενημερώσει για την ιστορία της Λίμνης
και της ευρύτερης περιοχής προστασίας, για τη σημερινή κατάσταση, τις
περιβαλλοντικές πιέσεις, για τα προβλήματα που υφίστανται, αλλά και τις
προοπτικές που υπάρχουν. Μας ενδιαφέρει, ιδιαίτερα, αν επιτυγχάνεται η
οικολογική ισορροπία στην περιοχή, γιατί τα τελευταία χρόνια έχουν
παρατηρηθεί πολλές φορές νεκρά ψάρια.
Όπως διαβάζουμε στο πλαίσιο παρακολούθησης των λιμνών της χώρας,
σύμφωνα με την Οδηγία - πλαίσιο για τα νερά, η ποιότητα των υδάτων είναι
προβληματική. Θα θέλαμε, ακόμη, ενημέρωση για τη φάση στην οποία βρίσκεται
η έκδοση του προεδρικού διατάγματος για την περιοχή της Κάρλα, έτσι ώστε
να υπάρξει ένα ολοκληρωμένο προστατευτικό πλαίσιο για την περιοχή.
Το λόγο έχει η κυρία Κάγκαλου, την οποία καλωσορίζουμε στην
Επιτροπή μας.
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ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΚΑΓΚΑΛΟΥ(Πρόεδρος του Δ.Σ του Φορέα Διαχείρισης
Περιοχής
Οικοανάπτυξης
Κάρλας-Μαυροβουνίου-ΚεφαλόβρυσουΒελεστίνου): Αξιότιμη κυρία πρόεδρε σας ευχαριστώ θερμά, διακεκριμένα μέλη
της επιτροπής για την δυνατότητα που δίνετε στον φορέα διαχείρισης της
Κάρλας να παρουσιάσει αυτό το εγχείρημα καταρχήν.
Να σας συστηθώ: Ιφιγένεια Κάγκαλου, είμαι καθηγήτρια στην
Πολυτεχνική σχολή της Θράκης στον <<τομέα οικολογία υδάτων >>και εδώ και
έξι χρόνια είμαι πρόεδρος στον φορέα διαχείρισης της Κάρλα.
Θα ξεκινήσω χωρίς να σταθώ σε αυτή την ιστοσελίδα που έχει αναρτήσει
η D&G REGIONAL, η γενική διεύθυνση για περιφερειακή ανάπτυξη, η οποία το
2011 έχει τον τίτλο στην ιστοσελίδα: Η Κάρλα καλωσορίζει καινούργια ζωή. Και
με υπότιτλους: Η κουλτούρα στο νερό, η περιβαλλοντική προστασία κ.λ.π.. Αυτά
συμβαίνουν στην κοινότητα το 2011.
Να σας παρουσιαστούμε ως φορέας διαχείρισης: Συστάθηκε το 2003.
Στελεχώθηκε το 2011, δηλαδή μέχρι τότε ήταν τελείως ανενεργός. Δέκα
άτομα αυτή τη στιγμή εργάζονται στον φορέα διαχείρισης. Όπως όλοι οι φορείς
διαχείρισης είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου το οποίο διοικείται από
ενδεκαμελές διοικητικό συμβούλιο, όπως οι περισσότεροι από εσάς γνωρίζετε.
Ο πρόεδρος σύμφωνα με τον νόμο πρέπει να είναι επιστήμονας με γνώσεις στο
αντικείμενο, ενώ τα υπόλοιπα μέλη του Δ.Σ. προέρχονται από τα
συνεργαζόμενα υπουργεία αλλά και από την τοπική κοινωνία. Και θα μου
επιτρέψετε να πω ότι: Ο φορέας διαχείρισης και οι φορείς διαχείρισης
εκπροσωπούν την πολυπλοκότητα της κοινωνίας διότι σχεδόν όλοι οι
κοινωνικοί φορείς συμμετέχουν ως εταίροι στο διοικητικό συμβούλιο του φορέα
διαχείρισης.
Ο σκοπός, όπως επίσης θα γνωρίζετε- μόνο το αναφέρω- είναι η
προστασία, διατήρηση και η διαχείριση της φύσης, του τοπίου, της φυσικής
κληρονομιάς. Δηλαδή ο φορέας διαχείρισης εστιάζει στην βιοποικιλότητα, στην
ποιότητα του νερού του οικοσυστήματος, του ευρύτερου οικοσυστήματος και
όχι μόνον της Κάρλας. Με κόκκινα γράμματα θέλω να το ξεκαθαρίσω εξαρχής
παρόλο που θα σας ενημερώσω και θα αναφέρω: Δεν είναι αρμόδιος ο φορέας
διαχείρισης της Κάρλας για το τεχνικό έργο, για τα τεχνικά έργα τα οποία
γίνονται στην Κάρλα. Αρμόδιο ήταν πάντα το υπουργείο ΥΠΟΜΕΔΙ, των
δημοσίων έργων και τώρα πια η αιρετή περιφέρεια Θεσσαλίας.
Οι αρμοδιότητες όπως σας τις ανέφερα είναι: Η διαχείριση και η
ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος του υπό σύσταση λιμναίου
οικοσυστήματος, των ενδιαιτημάτων χλωρίδας και πανίδας στην περιοχή, η
ενίσχυση της βιώσιμης ανάπτυξης μέσω της διαχείρισης των υδατικών πόρων
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μέσω της ανάδειξης της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς. Η ανάπτυξη
ήπιων μορφών εναλλακτικού τουρισμού και φυσικά ένα μεγάλο μέρος
αφιερώνουμε- η κυρία πρόεδρος το ανέφερε νωρίτερα- στην εκπαίδευση, στην
ευαισθητοποίηση του κοινού και των φορέων, έτσι ώστε να υπάρχει ένα
consensus, να υπάρχει μια συμβατότητα ανάμεσα στις ανθρώπινες
δραστηριότητες και στις φυσικές διεργασίες.
Αυτή την στιγμή από το 2003 αλλά και από το 2011 που εγώ έχω
αναλάβει τη διοίκηση της περιοχής παρά τις συνεχείς οχλήσεις εντός
εισαγωγικών στην πολιτεία, ο φορέας διαχείρισης Κάρλας και η
προστατευόμενη περιοχή- διότι όπως θα δείτε είναι περιοχή NATURA- δεν
έχει θεσμικό εργαλείο. Λέγοντας θεσμικό εργαλείο εννοώ: Δεν έχει προεδρικό
διάταγμα το οποίο να καθορίζει επακριβώς τις λειτουργίες και της
δραστηριότητες στην προστατευόμενη περιοχή και αυτό είναι ένα έλλειμμα.
Αυτή είναι η περιοχή στην Κάρλα. Με το κόκκινο είναι η περιοχή
προστασίας, η περιοχή NATURA. Βλέπετε ότι ανήκει στο δίκτυο NATURA
2000, να μην αναφέρω αναλυτικά. Όλες αυτές οι επιμέρους περιοχές ανήκουν
στην προστατευόμενη περιοχή. Έξι καταφύγια άγριας ζωής υπάρχουν στην
Κάρλα. Δεν είναι μόνο η Κάρλα δηλαδή, εννοώ ο υδάτινος χώρος υπό την
προστασία του φορέα διαχείρισης. Δίπλα υπάρχει το όρος Μαυροβούνι που
είναι η προέκταση του Πηλίου με μέτρο την βιοποικιλότητα και οι ταμιευτήρες,
επομένως είναι μια ευρύτερη περιοχή.
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(Συνέχεια ομιλίας κυρίας ΙΦΙΓΕΝΕΙΑΣ ΚΑΓΚΑΛΟΥ, Προέδρου του
Δ.Σ. Φορέα Διαχείρισης Περιοχής Οικοανάπτυξης Κάρλας – Μαυροβουνίου –
Κεφαλόβρυσου – Βελεστίνου)

Τώρα, θα κάνω λίγο την ιστορική αναδρομή, την οποία ανέφερε και η
κυρία Πρόεδρος.
Δημιουργείται πριν από 500.000 χρόνια, η λίμνη Βοιβηίς, στα
χαμηλότερα υψώματα, στον κάμπο της Ανατολικά της Θεσσαλίας.
Η τροφοδοσία γίνεται από τον Πηνειό, παραδοσιακά και ότι κατέβαζε η
λεκάνη απορροής. Σε περιόδους ανομβρίας, όντως η λίμνη και πριν την
οριστική της αποξένωση ξεραίνεται, αλλά το χειμώνα πάλι γεμίζει.
Αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό, για την υδρόβια ζωή.
Αυτή είναι η περιοχή, από την μοναδική αεροφωτογραφία που έχουμε
από το 1945.
Περίπου στο τέλος του 1960, η πολιτεία και οι κάτοικοι, μπορώ να πω,
επιλέγουν για τους δικούς τους λόγους, ας μην τους αναφέρουμε τώρα, να
αποξηράνουν την περιοχή, γιατί η ήθελαν περισσότερη αγροτική γη, ήθελαν να
αποφύγουν πλημμυρικά φαινόμενα, τα οποία ήταν ανεξέλεγκτα και προχώρησαν
όχι μόνο στην Κάρλα, αλλά όπως γνωρίζετε και σε άλλες περιοχές στη χώρα,
στην αποξήρανση της περιοχής. Με οδυνηρά αποτελέσματα για το οικοσύστημα,
όπως αποδείχτηκε πολύ αργότερα, καθώς η διεπιστημονική έρευνα
προχωρούσε.
Οι συνέπειες της αποξήρανσης - τι να πρωτοπόρο - ήταν ένα πράγμα,
θα σας πω και αν θέλετε να ρίξετε μια ματιά, υπήρξε βίαιη αποκοπή, ούτε καν
σταδιακή, όλης της ζωής του οικοσυστήματος. Τίποτε άλλο.
Αυτό το πράγμα δημιούργησε πάρα πολλά προβλήματα, τα οποία
ειλικρινά μετά και από μελέτες που έχουν γίνει κόστους ωφέλειας, δεν ξέρω
αν έχουν αποκατασταθεί με την αγροτική παραγωγή, η οποία, όντως,
ευδοκίμησε για μεγάλο χρονικό διάστημα, αλλά δεν είμαι καθόλου βέβαιη, αν
τελικά, ήταν τόσο πολύ ωφέλιμα, ακόμα και αν το δει κανείς στενά οικονομικά.
Πάλι η τοπική κοινωνία - επιμένω στη συνιστώσα, που λέγεται τοπική
κοινωνία - επέλεξε να ξανά δημιουργήσει αυτό το οικοσύστημα, να δημιουργήσει
και, μάλιστα, αυτό φάνηκε στην ευρωπαϊκή κοινότητα, ως ένα εξαιρετικά
σημαντικό έργο και θέλω να σας διαβεβαιώσω, ότι είναι το μεγαλύτερο τέτοιου
είδους περιβαλλοντικό έργο στην Ευρώπη, γι' αυτό και χρηματοδοτήθηκε αδρά
από την Ε.Ε..
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Η ιδέα ήταν να είναι ένα multi-purpose, έργο, project, δηλαδή, να έχει
πολλαπλό σκοπό.
Καταρχήν, να έχει περιβαλλοντικό χαρακτήρα, ώστε να αποκαταστήσει
το οικοσύστημα.
Δεύτερον, να έχει κοινωνικό χαρακτήρα, ώστε να αρχίζουν οι
παραδοσιακές ασχολίες, δηλαδή, να αρχίσει ο κόσμος να ξαναπαίρνει πόρους,
να βιοπορίζεται σε μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό από την Κάρλα, είτε αυτό
λέγεται ψάρεμα, είτε άρδευση, αλλά ελεγχόμενα, είτε λέγεται τουρισμός, είτε
αναψυχή ή οτιδήποτε, ώστε να εκπληρώσει πάλι τον κοινωνικό της χαρακτήρα.
Αρχικά, χρηματοδοτείται από το Γ΄ ΚΠΣ, 2000 – 2006, με 285 εκατ.
ευρώ και πολύ λίγο θα να επιμείνω σε αυτό.
Τι φτιάξαμε, τι φτιάχτηκε;
Ένα τεχνικό σύστημα με βάση την Οδηγία για τα νερά, που ανέφερε και
η κυρία Πρόεδρος.
Η Κάρλα, σήμερα, έχει βαπτιστεί ως ισχυρά τροποποιημένο σύστημα και
η ονομασία της είναι Ι.Τ.Υ.Σ..
Ως λεκάνη απορροής έχει φτιαχτεί μια κλειστή επιμήκυνση λεκάνης, η
οποία έχει μία και μοναδική σήραγγα προς τη θάλασσα, κλειστεί αυτή τη στιγμή,
διότι δεν έχουν τελειώσει τα έργα.
Υπάρχει μια αγροτική λεκάνη, που περίπου το πεδινό της τμήμα είναι
40% και το ορεινό της τμήμα είναι 60%.
Ανέφερα για τις περιοχές NATURA.
Επίσης, ο ταμιευτήρας έχει καταλήξει - το λέω με την καλή έννοια για
το καταλήξει - σε 38 τετ. χιλιόμετρα.
Μια αξιοπρεπέστατη λίμνη, ένας αξιοπρεπέστατος ταμιευτήρας.
Έχουν φτιαχτεί αναχώματα, έτσι ώστε να μπορέσουμε να κρατήσουμε
τα νερά.
Σε αυτό το σημείο θέλω να προσέχετε που ολοκληρώθηκε και που δεν
ολοκληρώθηκε ο ταμιευτήρας από το 2000.
Ο τεχνητός υγρότοπος, είναι εξαιρετικά προωθημένο το σχέδιο για την
περιοχή, για να κατακρατά όλα τα οργανικά και θρεπτικά στοιχεία, να
φιλτράρει, δηλαδή, σαν φυσικό φίλτρο πριν αυτά πάνε απορροή στο οικοσύστημα
της Κάρλας.
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Ολοκληρώθηκε ο τεχνικός υγρότοπος.
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(Συνέχεια ομιλίας κυρίας Ιφιγένειας Κάγκαλου, προέδρου του Δ.Σ. του
φορέα διαχείρισης περιοχής οικοανάπτυξης Κάρλας-ΜαυροβουνίουΒελεστίνου-Κεφαλόβρυσου)
Έργα μεταφοράς νερού από τον Πηνειό. Οι τάφροι ολοκληρώθηκε η
δεύτερη φάση κάποια τάφρος ακόμη δεν ολοκληρώθηκε.
Έργα ορεινής υδρονομίας. Τι θα πει; Θα πει να μαζεύουμε τα νερά που
έρχονται από όλο το βουνό και ελεγχόμενα να πηγαίνουν στον ταμιευτήρα. Δεν
ολοκληρώθηκε. Συλλεκτήρας Σ4 δεν ολοκληρώθηκε, Σ6 δεν ολοκληρώθηκε,
Σ7 δεν περιελήφθη στην εργολαβία, δεν θα υλοποιηθεί. Διευθετήσεις έργων
δεν ολοκληρώθηκαν. Άρδευση δεν ολοκληρώθηκε μετά από πολύ μεγάλη
προσπάθεια η άρδευση, ο εργολάβος έχει ήδη επανεγκατασταθεί, διότι υπήρχε
πολύ μεγάλη κάμψη τα προηγούμενα χρόνια. Χρηματοδοτείται από τον
Μπαλτατζή το έργο της άρδευσης αυτή τη στιγμή προχωρά. ΄Υδρευση των
κοινοτήτων από τις γεωτρήσεις που έχουν προβλεφθεί δεν έχει καν ξεκινήσει.
Έργα ανάδειξης περιβάλλοντος. Έχει φτιαχτεί το κέντρο πληροφόρησης στο
Στεφανοδίκαιο δεν λειτουργεί ακόμη είναι στη φάση που εξοπλίζεται με
εκθέσεις κ.λπ.. Έχουν γίνει φυτεύσεις γύρω από τον ταμιευτήρα, στις οποίες
έχει συμβάλλει πάρα πολύ και το φορέας διαχείρισης. Αυτή είναι η λειτουργία
της λίμνης με ένα σχεδιάγραμμα. Όπως βλέπετε προσδοκούμε εισροές από τον
Πηνειό, έχουμε επιφανειακές απορροές πάρα πολύ βρισκόμαστε σε κλιματική
ζώνη, η οποία είναι πάρα πολύ δύσκολη η Θεσσαλία, 8 μήνες το χρόνο ανομβρία
και ξηρασία, άρα έχουμε εξάτμιση μεγάλη.
Αντιπλημμυρικά έργα και τα υπόγεια νερά, να το περάσω αυτό γρήγορα.
Αυτά είναι τα οφέλη επανασύστασης από τη λίμνη τα οποία προσδοκούμε.
Αποταμίευση νερού και εμπλουτισμού του υπόγειου υδροφόρου ορίζοντα. Θέλω
να σας πω ότι από μελέτες που κάναμε ακόμη και από αυτό το γέμισμα της
Κάρλας, που δεν είναι πλήρες έχει αναταχθεί λίγο ο υπόγειος υδροφόρος
ορίζοντας, όχι πλήρως, λίγο.
Δυνατότητα άρδευσης μείωσης της ρύπανσης προς τη θάλασσα,
επανεγκατάσταση και αναπαραγωγή της ορνιθοπανίδας, ως φορέας διαχείρισης
θα το δείτε και μετά. Είμαστε πολύ χαρούμενοι, γιατί τα πουλιά έχουν και στο
DNA τους να θυμούνται που είχαν πάει, που είχαν σταματήσει για τροφή και
η Κάρλα αυτή τη στιγμή είναι ο δεύτερος προορισμός στην Ευρώπη για την
ορνιθοπανίδα.
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Υδρόβια βλάστηση. Θα δείτε στη συνέχεια τα ήδη ψαριών που έχουν
επαναποικήσει την Κάρλα προφανώς τουριστική ανάπτυξη και οικοτουρισμός.
Αυτά είναι τα έργα τα οποία εκτελεί πια καθαρά ο φορέας διαχείρισης.
Πρόγραμμα για την προστασία και διατήρηση της βιοποικιλότητας.
Δίπλα εάν θέλετε μπορείτε να δείτε και τους προϋπολογισμούς.
Παρακολούθηση τύπων οικοτόπων και ειδών χλωρίδας.
Παρακολούθηση της ποιότητας του νερού.
Σχέδιο διαχείρισης της προστατευόμενης περιοχής. Αυτή είναι η
υλοποίηση του οικονομικού μας αντικειμένου με βάση το οικονομικό δελτίο
μέχρι τώρα. Πολύ γρήγορα περιβαλλοντική παρακολούθηση. Παρακολουθούμε
τα πάντα. Ότι πετάει, ότι κολυμπάει στην Κάρλα, την ποιότητα του νερού και
στην ευρύτερη περιοχή. Ο φορέας διαχείρισης έχει έξι φύλακες που
εποπτεύουν την περιοχή, θα δείτε μετά τα αποτελέσματα από τη φύλαξη.
Περιβαλλοντική ενημέρωση και ευαισθητοποίηση και υποστήριξη αυτών
των δράσεων. Αυτά είναι τα ήδη ορνιδοπανίδας τα οποία έχουμε καταγράψει
και τα οποία παρακολουθούμε μέσα στο Χειμώνα την ΄Ανοιξη το προχωρώ.
Αυτές είναι κάποιες γραφικές παραστάσεις για όποιον ενδιαφέρεται παραπάνω
από την παρακολούθηση. Λευκός πελαργός, πελεκάνος, πάρα πολλά είδη. Μετά
από την αποξήρανση έχει επανεγκατασταθεί στην Κάρκλα το μοναδικό ενδημικό
είδος στην περιοχή είναι το cobitis Stephanidisi είναι και το όνομά του από
την περιοχή, το οποίο είναι στο κόκκινο βιβλίο απειλούμενο και κινδυνεύει
….το βρήκαμε 40 άτομα προς το παρόν από αυτό το απειλούμενο είδος. Αυτά
είναι τα είδη που υπάρχουν σήμερα θέλω να υπογραμμίσω κάτι. Έχουν έρθει
πάρα πολλά ξενικά είδη μέσα στην Κάρλα δεν είναι καλό αυτό. Λίγο η κλιματική
αλλαγή, λίγο οι εισροές έχουν έρθει ήδη τα οποία δεν υπήρχαν. Βρίσκουμε είδη
τα οποία ταιριάζουν στα υφάλμυρα νερά. Είναι κατανοητό τα υφάλμυρα νερά,
δηλαδή περίπου θαλασσινά, ούτε γλυκά, ούτε αλμυρά. Αυτό είναι κακό για το
οικοσύστημα. Η βλάστηση, επίσης την παρακολουθούμε. Μέχρι στιγμής
μπορούμε να πούμε ότι βρίσκονται σε καλή κατάσταση και οι απειλές, είναι η
παράνομη υλοτομία και οι δασικές πυρκαγιές.
Η χλωρίδα της περιοχής, θα το περάσω γρήγορα.
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(Συνέχεια ομιλίας της κυρίας ΙΦΙΓΕΝΕΙΑΣ ΚΑΓΚΑΛΟΥ, Προέδρου
του Δ.Σ. του Φορέα Διαχείρισης περιοχής Οικοανάπτυξης ΚάρλαςΜαυροβουνίου- Καφάλοβρυσου- Βελεστίνου)
Η κυρία Πρόεδρος, έκανε μνεία στην περιβαλλοντική παρακολούθηση
της ποιότητας του νερού από το 2011, παρακολουθούμε ανελλιπώς την
ποιότητα του νερού. Προσωπικά, δεν είμαι η λίμνη είναι ευτροφική με τάσεις
υπερευτροφισμού και πάρα πολλές φορές έχουμε εμφάνιση κυανοβακτηρίων,
ειδικών οργανισμών που παράγουν τοξίνες και αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό.
Θέλω να πω, γι' αυτό ανέφερα νωρίτερα το ποια έργα δεν έχουν
ολοκληρωθεί, έχει μεγάλη συνάρτηση το τεχνικό κομμάτι με την ποιότητα του
νερού. Το σύστημα βρίσκεται σε εξέλιξη και εάν δεν προχωρήσουν τα τεχνικά
έργα, είναι πολύ δύσκολο να έχουμε βελτίωση της ποιότητας του νερού. Αυτή
τη στιγμή η Κάρλα λειτουργεί σαν ένας, θα μου επιτρέψετε τον όρο,
«νεροχύτης». Δέχεται, δέχεται, δέχεται αλλά δεν έχει εκροή για να ανανεωθεί
το νερό.
Άρα, λοιπόν, εγώ από τη θέση που βρίσκομαι και έχω απέναντί μου σας,
θα ήθελα πάρα πολύ να συμβάλετε όσο το δυνατό να προχωρήσουν τα τεχνικά
έργα της Κάρλας. Και ιδιαίτερα αυτό της άρδευσης, που θα δώσει ανανέωση, θα
τραβάμε νερό για την άρδευση, θα εμπλουτίζεται το σύστημα με καινούργιες
εισροές, με καινούργιο νερό. Φυσικά, επαναλαμβάνω, ότι έχουμε προβλήματα
και λόγω της ξηρασίας.
Συνεχίζω λέγοντας, για το ποιες δράσεις αποτρέπουμε: Λαθραλιεία,
λαθροθηρία, λαθροϋλοτομία, καταγραφή χώρων παράνομης διάθεσης
σκουπιδιών και φυτοφαρμάκων, πυρκαγιές, καθαρισμός του πυθμένα της
Κάρλας και κάνουμε και περίθαλψη, στο βαθμό που μπορούμε, σε πρώτο
επίπεδο, άγριας πανίδας.
Θέλω να δείτε σ' αυτή τη διαφάνεια, πως από το 2011 έχουν μειωθεί τα
κρούσματα παράνομης αλιείας και βλέπετε ότι το 2014 είναι 0,1% και δείτε
πόσο ήταν το 2011. Φοβούνται, αν και δεν έχουμε δικαίωμα να τον πιάσουμε,
τηλ. παίρνουμε στον εισαγγελέα ή στην αστυνομία, μόνο να τον εγκαλέσουμε,
μόνο να του κάνουμε σύσταση.
Παρακάτω
βλέπετε
την
περιβαλλοντική
ενημέρωση
και
ευαισθητοποίηση. Έχει εποχιακό χαρακτήρα, γιατί είναι τα σχολεία πάρα
πολλά, αλλά βλέπετε ότι έχουμε πολύ μεγάλο αριθμό επισκεψιμότητας.
Υπάρχουν κάποια φυλλάδια ενημερωτικά, τα οποία θα στείλω στην Επιτροπή
σας. Το πρόγραμμα παρακολούθησης παραμέτρων ποιότητας του νερού.
Ακολουθούμε με ευλαύεια την Οδηγία πλαίσιο για τα ύδατα. Ο φορέας
διαχείρισης, ακόμα παραπάνω από την Κάρλα παρακολουθεί και όλους αυτούς

F:\2016 03 14 ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ\ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ\ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΒΟΥΛΗΣ\2016 06 22 Πρακτικά Υποεπιτροπής Βουλής για Κάρλα.docx

Π/φος
ΛΥΡΑΚΗ

Δ/φος
ΛΥΡΑΚΗ

Ημερομηνία
22/6/2016

Όνομα αρχείου
CFYP0622.IL1

τους ταμιευτήρες, οι οποίοι βρίσκονται ας πούμε, περιμετρικά, του κυρίως
ταμιευτήρα. Τα παραδοτέα του έργου, τα οποία ως οφείλουμε παραδίδουμε στο
Υπουργείο Περιβάλλοντος, που είναι το εποπτεύον.
Συμπερασματικά: Η υπό επανασύσταση λίμνη βρίσκεται ακόμη σε αρχικό
στάδιο οικολογικών λειτουργιών, απέχει πολύ από τη διαμόρφωση κατάστασης
ισορροπίας. Επιτακτική ανάγκη η ενεργοποίηση του διαχειριστικού σχεδίου
αλλά και η λειτουργία των έργων, των τεχνικών έργων και αυτών που ο Φορέας
εκπονεί.
Ο Φορέας Διαχείρισης, είναι υπεύθυνος για να γνωμοδοτεί σε
οποιαδήποτε δραστηριότητα γίνεται στην περιοχή του. Σας έχω εδώ ένα
διάγραμμα για τις γνωμοδοτήσεις. Τα αποτελέσματα της διαχείρισης τα
ανέφερα.
Τι προβλήματα έχουμε. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή, όπως σας είπα,
νομικό εργαλείο, υπάρχει η καθυστέρηση όσον αφορά τα τεχνικά δελτία.
Καθυστέρηση στην καταβολή των επιχορηγήσεων, θα το πω και στο τέλος, και
όσο αφορά το τεχνικό έργο, αυτό που είπα, ότι έχει καθυστερήσει πάρα πολύ.
Εδώ βλέπετε κάποιες φωτογραφίες από τη νέα λίμνη Κάρλα και δείτε, πως δεν
τηρεί κανείς το επιτρεπόμενο όριο. Αυτή είναι η στάθμη που πρέπει να έχει η
Κάρλα, δηλαδή, το 46,5. Ποτέ δεν την πιάνουμε, γιατί πάντα κάποιος αφαιρεί
το νερό νωρίτερα, κι αυτό είναι ένα πρόβλημα. Τα νεκρά ψάρια, που είπε η
κυρία Πρόεδρος, έχουμε τέτοια περιστατικά και εξήγησα τους λόγους. Εδώ
βλέπετε φωλιές που φανερώθηκαν στις νησίδες.
Θα κλείσω, για να προχωρήσουμε στις ερωτήσεις, απαντώντας σε αυτό
που σας έδειξα στην πρώτη διαφωνία, σε αυτό που η Κοινότητα «ανέβασε» το
2011, εάν η Κάρλα «καλωσορίζει» καινούργια ζωή.
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(Συνέχεια ομιλίας κυρίας ΙΦΙΓΕΝΕΙΑΣ ΚΑΓΚΑΛΟΥ, Προέδρου του
Φορέα Διαχείρισης Περιοχής Οικοανάπτυξης Κάρλας – Μαυροβουνίου –
Κεφαλόβρυσου - Βελεστίνου)

Υποδέχεται η Κάρλα καινούργια ζωή;
Η γνώμη μου, είναι, ότι ακόμη απέχει πάρα πολύ η Κάρλα απ’ το να
θεωρήσουμε, ότι είναι ένα υγιές οικοσύστημα, ένας ταμιευτήρας, ένα
τροποποιημένο υδάτινο σώμα, το οποίο βρίσκεται σε κατάσταση ισορροπίας.
Το συνολικό κόστος είναι 152 εκατ. €, τα100 εκατ. είναι από το ΕΣΠΑ
και τα 52 εκατ. από το ελληνικό κράτος.
Όμως, θα ήθελα να σας μεταφέρω, ότι εάν δεν τελειώσει το έργο,
οφείλουμε να επιστρέψουμε πίσω χρήματα και αυτή τη στιγμή το αντιμετωπίζει
αυτό το πρόβλημα, η αιρετή Περιφέρεια.
Πριν από πέντε μήνες ήρθαν 11 ευρωβουλευτές, οι οποίοι είδαν το έργο
και σημείωσαν την πρόοδο του έργου, αλλά είναι βέβαιο, ότι πρέπει να
προχωρήσει.
Θέλω να σας πω και το εξής, το οποίο το έχω και εντός
εισαγωγικών, ότι θα μπορούσε να αναπαύεται σε αυτό που λέμε σήμερα
πράσινες υποδομές, δηλαδή, green fast tractions.
Όπως σας είπα και πριν, αυτό το έργο ήταν πάρα πολύ προωθημένο το
σχέδιό του αλλά και ως έργο, δυστυχώς, υπήρξαν πάρα πολλές καθυστερήσεις,
πάρα πολλές ολιγωρίες και σήμερα, θα μπορούσε να είναι το υπόδειγμα των
πράσινων υποδομών σε επίπεδο Ευρώπης. Πιστεύω ότι στο τέλος, αυτό θα
γίνει.
Ήδη τον τελευταίο χρόνο, κάπως προχωράμε και από ότι με ενημερώνει
και ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας, προχωράνε οι εργολαβίες, αλλά χρειάζεται
πάρα πολύ επιστασία.
Θα ήθελα να τονίσω τρία τελευταία πράγματα. Προφανώς η οικονομική
κρίση, θεωρητικά, το έχω στη διαφάνεια μου ως vs περιβάλλον, επηρεάζει
αρνητικά το περιβάλλον.
Εμείς όμως κατά τη γνώμη μου, θα πρέπει να αναστρέψουμε αυτή την
εικόνα.
Τα πλεονεκτήματα της περιοχής, ακριβώς, είναι το φυσικό περιβάλλον
και γενικότερα η βιοποικιλότητα στην Ελλάδα. Αυτό είναι το οποίο θα πρέπει
να αναδειχτεί, έτσι ώστε να μπορέσουμε από εκεί να εξοικονομήσουμε,
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καταρχήν, πόρους και όχι μόνον με την έννοια οικονομικούς πόρους, αλλά με
την έννοια της αειφορίας των συστημάτων και να επενδύσουμε στο δίκτυο
Natura.
Επάνω σε αυτό το θέμα, οφείλω να πω κάτι: Οι Φορείς διαχείρισης
πήραν μία ανάσα οξυγόνου, στις 31/12/2015 και είμαστε ευγνώμονες γι' αυτό.
Όπως όλοι γνωρίζετε, οι Πρόεδροι και τα Διοικητικά Συμβούλια, είναι
όλοι αμισθί, δηλαδή, προσφέρουμε εθελοντική δουλειά όλα αυτά τα χρόνια.
Ναι, αλλά δουλεύουν επιστήμονες και εκπονούνται έργα, όπως βλέπετε.
Άρα, λοιπόν, εγώ το βάζω με ερωτηματικό και το αφήνω σε εσάς, για το
τι θα γίνει μετά τις 31/12/2016.
Σας ευχαριστώ, θερμά.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΙΓΓΛΕΖΗ (Πρόεδρος της Επιτροπής): Σας
ευχαριστούμε πολύ, κυρία Κάγκαλου, για την πολύ καλή ενημέρωση που μας
κάνατε σχετικά με την κατάσταση στην λίμνη Κάρλα και τις προοπτικές της.
Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να ενημερώσω τους αγαπητούς
συναδέλφους και τις αγαπητές συναδέλφισσες, ότι όσοι θα ήθελαν να κάνουν
ερωτήσεις ή να τοποθετηθούν επί του θέματος, να δηλώσουν εγγραφή στον
κατάλογο των ομιλητών.
Το λόγο έχει ο κ. Παπαδόπουλος.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: Εγώ, κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα να
μιλήσω για το θέμα της Κάρλας, γιατί είμαι βουλευτής αυτής της περιοχής.
Καταρχήν, θα έλεγα, ότι θα πρέπει να συνδέσουμε την λίμνη Κάρλα και
με όλα τα προϊστορικά μνημεία που έχει αυτή η περιοχή, αλλά και με όλες τις
ανακαλύψεις που έχουν γίνει.
Εάν γνώριζα ότι θα μπορούσαμε να κάνουμε διάλογο, θα σας έφερνα ένα
βίντεο που δημιουργήθηκε πριν το 1980, για τα κανάλια, αλλά και για το νερό
που πήγαινε στην Κάρλα.
Η λίμνη Κάρλα, έχει πολύ μεγάλη ιστορία. Πιστεύω ότι έχετε πάει στην
περιοχή, έτσι δεν είναι;
Πιστεύω ότι έχετε πάει στη λίμνη Κάρλα, γιατί έχει μια πινακίδα.
ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΚΑΓΚΑΛΟΥ (Πρόεδρος του Φορέα Διαχείρισης Περιοχής
Οικοανάπτυξης Κάρλας – Μαυροβουνίου – Κεφαλόβρυσου - Βελεστίνου):
Πηγαίνω συνεχώς τα τελευταία 7 χρόνια.
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ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: Θέλω να σας περιγράψω το εξής:
Ακριβώς εκεί που φεύγει η σήραγγα και φεύγει το νερό, έχει μία πινακίδα. Αυτή
η πινακίδα, λέει, ότι η Κάρλα το 1962 που έγινε, ήταν για να αποξηραθούν τα
έλη και το αρχικό της σχέδιο ήταν να έμενε 50.000 στρέμματα.
Εγώ, για την πινακίδα ήθελα να σας αναφέρω και να σας πω, ότι υπάρχει
ακόμη.
Άρα, δηλαδή, το αρχικό σχέδιο της Κάρλας, ήταν να φύγουν τα έλη.
Σας αναφέρω ακόμη, ότι οι κάτοικοι αυτών των χωριών, ήταν οι
περισσότεροι πρόσφυγες, εκτός από τους κατοίκους των βουνών που ήταν
ντόπιοι.
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(Συνέχεια ομιλίας κ. Νίκου Παπαδόπουλου)

Είχαμε το μεγάλο φαινόμενο της ελονοσίας, όπου πέθαινε κόσμος, γι’
αυτό πίεζαν οι κοινωνίες να αποξηραθεί η λίμνη. Η Κάρλα έφτανε μέχρι το
χωριό μου και μικρός θυμάμαι τα δύο μεγάλα κανάλια, τα οποία την
τροφοδοτούσαν και όταν είχαμε πλημμύρες γυρνούσαν το νερό πίσω στον
Πηνειό. Βέβαια, αυτά τώρα δεν υπάρχουν. Επίσης, θυμάμαι ότι είχαμε πάρα
πολλές βροχοπτώσεις, μέχρι το 1965 βλέπαμε τεράστια διαφορά, από τότε
έχουμε να δούμε το χειμώνα «τα χατζάρια» από τον πάγο, τα οποία κατέβαιναν,
δηλαδή έχει γίνει μια μεγάλη αλλαγή του κλίματος.
Στην περιοχή έγιναν αγώνες για να πάρουν οι ακτήμονες τα χωράφια
και ακόμα υπάρχουν χωράφια, τα οποία καλλιεργούν ακτήμονες. Ό,τι γίνεται
σε αυτόν τον τόπο, γίνεται με αγώνες και θυσίες, τίποτα δεν γίνεται, γιατί το
σκεφτήκαμε, το αποφασίσαμε, άρα θα το κάνουμε.
Νομίζω, ότι ιστορικά η Κάρλα έπαιξε ένα πολύ μεγάλο ρόλο, ειδικά στο
Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, γιατί με τα ψάρια της τάισε όλο τον πληθυσμό και
κράτησε χιλιάδες κόσμο, που δεν πέθανε από την πείνα στις γύρω περιοχές.
Καλό θα ήταν με τους συναδέλφους να πάμε, γιατί εκεί στην Κάρλα
υπάρχει ακόμα η ψαραγορά και ο ντόκος, που πουλούσαν οι ψαράδες τα ψάρια.
Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο μέρος, στους πρόποδες του Μαυροβουνίου, στην
ουσία όλη αυτή η περιοχή είναι Πήλιο, και αν συνδεθεί με την αρχαιολογία, που
έχει και την πανίδα, είναι ένας πολύ όμορφος τόπος.
Στη Θεσσαλονίκη, στο ΕΚΒΥ, που πήγαμε, μας είπαν ότι είναι η πιο
μολυσμένη λίμνη, μπορεί να υπάρξει. Πραγματικά, οι ολιγωρίες οι πολιτικές, οι
ανθρώπινες, υπάρχουν. Τα τελευταία πέντε χρόνια έγιναν δύο μεγάλες
πλημμύρες, λόγω του ότι το ανάχωμα δεν έγινε, δεν μπόρεσε να γεμίσει η Κάρλα
και επιπλέον είχαμε καταστροφές της αγροτικής παραγωγής και χρειάστηκε να
δοθούν αποζημιώσεις. Προκλήθηκαν διπλές και τριπλές ζημιές, άρα οι
ολιγωρίες δεν είναι μονοσήμαντες, είναι πολυσήμαντες. Δηλαδή, από τη μια δεν
μπόρεσες να βάλεις το νερό μέσα, από την άλλη χρειάστηκε να αποζημιώσεις,
από την άλλη έπαθες τεράστια καταστροφή.
Δεν ξέρω, πώς μπορείτε να πιέσετε εσείς, αλλά και εμείς, ως κοινωνία,
για να γίνουν γρήγορα τα έργα. Απ' ό,τι είδαμε, τα έργα ξεκίνησαν πάλι, προς
την πλευρά του «Αγίου Νικόλα του φονιά», όπως λέμε, οπότε οι ταμιευτήρες
θα φέρουμε νερό, καλώς εχόντων των πραγμάτων, αλλά η ποιότητα του νερού,
προς το παρόν, δεν είναι καλή.
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Θέλω να ρωτήσω, εάν το περίφημο «καρλίσιο» ψάρι έχει πάλι ζωή και
αν έχουμε και άλλα είδη ψαριών στην Κάρλα. Η φήμη της Κάρλας ήταν το
«καρλίσιο» ψάρι και χιλιάδες άνθρωποι ζούσαν από το ψάρεμα αυτού του
ψαριού στην περιοχή, στα κανάλια και στο χωριό. Όταν αποξηράθηκε η Κάρλα,
επειδή αυτοί οι άνθρωποι έχασαν το εισόδημά τους από το ψάρεμα, τους
έδωσαν γη για να καλλιεργούν, αλλά και αυτή η γη δεν είναι υψηλής
παραγωγικότητας, δηλαδή δεν είναι από τις καλύτερες γαίες, που μπορεί να
υπάρχουν. Πραγματικά, εκεί οι συνάδελφοι αγρότες προσπαθούν πάρα πολύ
για να βγάλουν το μεροκάματο τους.
Δεν ξέρω, κατά πόσο μπορεί να βοηθήσει η Επιτροπή μας, ώστε να
συμμετάσχουν και άλλα υπουργεία.
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(Συνέχεια ομιλίας κ. ΝΙΚΟΥ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ)

Εγώ νομίζω ότι τα προϊστορικά μνημεία εκεί είναι πάρα πολύ σημαντικά
και τα οποία όμως είναι αναξιοποίητα. Δεν ξέρω αν εσείς σαν διαχείριση
μπορείτε να τα αξιοποιήσετε αυτά. Πιθανόν να χρειάζεται και μια καλύτερη
οδοποιία, διότι με τη χρήση όλων αυτών των βαριών μηχανημάτων που
υπήρχαν να έχουν χαλάσει πάρα πολλοί οι δρόμοι. Βέβαια, αυτό πρέπει να το
δούμε συνολικά με την ανάπτυξη, διότι εκεί η περιοχή έχει πάρα πολύ
κτηνοτροφία. Άρα, θα δούμε μια συνολική ανάπτυξη εκεί, διότι η λίμνη Κάρλα
ήταν το αρχικό σχέδιο για 50.000 στρέμματα, αλλά μετά έφτασε στα 38.000
στρέμματα. Εκεί παρέμεινε απ’ ότι ξέρω σαν κάλυψη. Θεωρώ ότι αν τα νερά της
είναι σωστά μπορούμε να δούμε και άλλες δραστηριότητες, όπως αγώνες
κωπηλασίας κ.λπ., διότι βοηθάει πάρα πολύ το κλίμα.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΙΓΓΛΕΖΗ (Πρόεδρος της Υποεπιτροπής): Θέσατε όλα
τα ζητήματα. Θα ήταν πολύ ενδιαφέρον η ομιλήτρια στη συνέχεια αφού
τελειώσουν οι ερωτήσεις να μας ενημερώσει για τα αρχαιολογικά μνημεία της
περιοχής.
Τον λόγο έχει ο κ. Ακριώτης.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΚΡΙΩΤΗΣ: Γενικεύοντας το ζήτημα της αποξήρανσης
λιμνών σε διάφορες περιοχές της χώρας μας, θεωρώ ότι κάποια στιγμή θα
έπρεπε να γίνει η αποτίμηση. Τι κερδίσαμε οικονομικά από αυτή την ιστορία;
Αυτό το ρωτώ, διότι σ’ όλα τα άλλα είναι χάσιμο. Εννοώ, δηλαδή την
περιβαλλοντική και οικολογική ζημιά στις περιοχές, όπου την ανακαλύπτουμε
τα τελευταία χρόνια για πόσο ζημιά δημιουργήσαν αυτές οι αποξηράνσεις.
Επίσης, πολλές περιοχές βλέπουμε ότι μένουν αναξιοποίητες παρ’ ότι η βασική
τους κατάσταση ήταν να αξιοποιηθεί αυτός το χώρος για αγροτικές
εκμεταλλεύσεις. Για παράδειγμα η λίμνη Κωπαΐδα αξιοποιείται ελάχιστα όπως
και λίμνη της Αγουλινίτσας. Ενώ αυτά τα έργα έγιναν για να δημιουργήσουν
οικονομικό όφελος στη χώρα σε μια περίοδο που ήταν ανάγκη να αναπτυχθεί η
αγροτική παραγωγή, βλέπουμε ότι έχει μείνει αναξιοποίητες οι πρειοχές, όπως
πολλές περιοχές της χώρας μας. Όμως, το τελικό αποτέλεσμα βλέπουμε ότι
είναι βλαπτικό για όλα αυτά τα οποία μας αναφέρατε, καθώς, και κυρίως, το
περιβαλλοντικό και οικολογικό αποτέλεσμα που είχαμε στις περιοχές.

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΙΓΓΛΕΖΗ (Πρόεδρος της Υποεπιτροπής): Τον λόγο
έχει ο κ. Εμμανουηλίδης.
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ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ: Όλα αυτά που ειπώθηκαν είναι
άκρως ενδιαφέροντα. Θα ήθελα να κάνω κάποιες διαπιστώσεις από μέρους μου
για το πως συμπεριφέρεται ο άνθρωπος σε σχέση με τη φύση, «τη μήτρα ζωής».
Ακούστηκε ότι ήταν οικονομικοί οι λόγοι που κατ’ ουσία επέβαλαν την
αποξήρανση της λίμνης. Θα έλεγα ότι δεν είναι μόνο οικονομικοί λόγοι. Είναι
και λόγοι επιβίωσης, εφόσον η ελονοσία θέριζε τις περιοχές με λίμνες τύπου
Κάρλας, Γιαννιτσών κ.λπ.. Το δεύτερο είναι ότι το μισό σ’ αυτό τον τόπο είναι
που κοστίζει. Δηλαδή, έγινε μια προσπάθεια, η οποία από την αναφορά της
ομιλήτριας, δεν ολοκληρώθηκε. Λοιπόν, βλέπουμε παρενέργειες που να είναι
μεγαλύτερες από τα οφέλη που προκύπτουν από το εγχείρημα αυτό.
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Άρα, θα πρέπει πάντοτε στο σχεδιασμό να υπάρχει και η τερματική
απόληξη, δηλαδή να σκεφτόμαστε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα διαχείρισης
για να καρπωνόμαστε τα ολοκληρωτικά οφέλη από ένα τέτοιο εγχείρημα,
διαφορετικά έχουμε ένα ισοζύγιο που δεν ξέρουμε αν είναι θετικό ή αρνητικό.
Επίσης, είναι αξιοπρόσεχτο το γεγονός, ότι η ίδια η κοινωνία, είπατε, επέβαλλε.
ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΚΑΓΚΑΛΟΥ (Πρόεδρος του Δ.Σ. του Φορέα Διαχείρισης
Περιοχής Οικοανάπτυξης Κάρλας - Μαυροβουνίου – Κεφαλόβρυσου Βελεστίνου): Επέλεξε.
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ: Ναι, επέλεξε.
Βεβαίως, η επιλογή της με την πίεση επιβάλλει και τη θέλησή της και
αυτό είναι άκρως ενδιαφέρον υπό την έννοια ότι το κράτος με τους υπεύθυνους
φορείς πολλές φορές έπεται από τα αντανακλαστικά μιας κοινωνίας, που σε μια
συνομιλία με τη φύση άμεση και ζωτική τελικά σε κάθε χρονική στιγμή είναι
ικανή να επαναπροσδιορίσει στάσεις απέναντι σε φυσικές λειτουργίες.
Κλείνοντας, θα ήθελα να πω, ότι εκείνο που πρέπει να δούμε είναι, πως θα
μπορέσουμε να θεραπεύσουμε με τα οικονομικά μέσα που έχουμε και με τα
θεσμικά εργαλεία να κάνουμε τις παρεμβάσεις εκείνες, ώστε σε αυτό το
ισοζύγιο να υπάρχει θετική αποτίμηση. Ευχαριστώ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΙΓΓΛΕΖΗ(Πρόεδρος της Επιτροπής): Το λόγο έχει ο κ.
Καϊσας.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΪΣΑΣ: Θα ήθελα να θέσω ένα ερώτημα. Είπατε για
γεωτρήσεις, δεν μπορώ να καταλάβω, στην περιοχή θα γίνουν γεωτρήσεις,
δηλαδή θα ρίχνουμε και άλλο τον υδροφόρο ορίζοντα τραβώντας νερό; Εκτός
και αν δεν το κατάλαβα καλά.
Επίσης, θα ήθελα να κάνω ένα σχόλιο σχετικά με την αντιμετώπιση της
ελονοσίας και ένας από τους λόγους που προβάλλεται, ότι έπρεπε να
αποξηραθεί η λίμνη. Αυτό μου θυμίζει το» πονάει δόντι βγάζει μάτι», δηλαδή,
αντί να καταπολεμήσουμε τα κουνούπια, ξεραίνουμε το έλος, που έχει
τεράστιες επιπτώσεις σε όλο το οικοσύστημα. Νομίζω ότι είναι μια πέρα για
πέρα λαθεμένη αντιμετώπιση ενός προβλήματος, το οποίο βέβαια, είναι
υπαρκτό ως ελονοσία, αλλά δεν αντιμετωπίζεται με το να αποστραγγίζουμε τις
λίμνες και τα έλη.
Ευχαριστώ.
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ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΙΓΓΛΕΖΗ(Πρόεδρος της Επιτροπής): Το λόγο έχει ο κ.
Στεργίου.
ΚΩΣΤΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Θα ήθελα να κάνω μια παρατήρηση - επειδή είμαι
από την περιοχή, είμαι από το Βόλο και γνωρίζουμε το ζήτημα και έχουμε
πάρει μέρος σε διάφορες ημερίδες που είχε κάνει και η Περιφέρεια Θεσσαλίας,
αλλά και οι τοπικοί φορείς όσον αφορά τον εμπλουτισμό του ταμιευτήρα - το
κανάλι το οποίο οδηγεί το νερό από τον Πηνειό στον ταμιευτήρα είναι μετά από
τον αγωγό που απορρέει στον Πηνειό του βιολογικού καθαρισμού του
συγκροτήματος της Λάρισας, αυτό έχει ως αποτέλεσμα το νερό το οποίο
διοχετεύεται στον ταμιευτήρα να είναι επιβαρυμένο και το πιο ουσιαστικό είναι,
ότι σε πιθανή βλάβη, όπως συμβαίνει φυσικά αραιά και που, και στο Βόλο
συμβαίνει, τα λύματα χύνονται τελείως ανεπεξέργαστα στη θάλασσα. Τα λύματα
τα οποία θα χύνονται ανεπεξέργαστα στον Πηνειό, θα καταλήγουν στον
ταμιευτήρα με αποτέλεσμα την επιβάρυνσή του σε μικρόβια και σε οργανισμούς.
Αυτό νομίζω ότι το γνωρίζετε.
Έχουμε κάνει και πρόταση να μεταφερθεί το κανάλι πριν τον αγωγό,
ούτως ώστε το νερό που θα πηγαίνει στον ταμιευτήρα να είναι καθαρά νερό το
οποίο θα είναι μόνο από το ποτάμι και όχι από τα λύματα. Το έργο της Κάρλας,
για εμάς αποτελεί ένα μεγάλο περιβαλλοντικό έργο το οποίο όμως με το
συνδυασμό των κατάλληλων συνοδευτικών υποδομών έργων
μπορεί να
αξιοποιηθεί και για αρδευτικούς σκοπούς, το οποίο όμως επί χρόνια
«καρκινοβατεί» και όπως φαίνεται ούτε τώρα θα ολοκληρωθεί τουλάχιστον, σε
αυτόν τον τομέα.
Θα ήθελα να πω εδώ, ότι την περιοχή την γνωρίζετε πάρα πολύ καλά,
έχετε πολύ μεγάλη επιστημονική γνώση ότι η Θεσσαλία παρουσιάζει
αυξανόμενο έλλειμμα συνεχόμενο, το αναφέρατε εισαγωγικά, στους υδάτινους
πόρους κυρίως, στα υπόγεια ύδατα, αφού οι καλλιεργήσιμες εκτάσεις
αρδεύονται κατά 70% με υπόγεια νερά μέσω 33.000 γεωτρήσεων και μόνο το
30% από την αξιοποίηση των επιφανειακών υδάτων που χύνονται στη θάλασσα
από την απουσία έργων υποδομής, όπως φράγματα, ταμιευτήρες κλπ. Να
σημειώσουμε δε, ότι τα 2/3 των γεωτρήσεων είναι ιδιωτικές.
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Υπάρχουν εκτιμήσεις και μελέτες αξιόπιστες, από επιστημονικούς
φορείς, ότι ο υπόγειος υδροφόρος ορίζοντας παρουσιάζει ετήσιο έλλειμμα από
550 έως 900 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού. Αυτό γίνεται λόγω των
αυξανόμενων αρδευτικών αναγκών των αγροτών του κάμπου. Αρδεύεται
σχεδόν το 50% των καλλιεργήσιμων εκτάσεων γιατί υπάρχει μια τάση, η
παραπέρα μείωση των αρδευόμενων εκτάσεων, θα έχει σαν αποτέλεσμα τη
μείωση της παραγωγής, το μεγάλωμα του ελλείμματος των εισαγωγών
εξαγωγών και της διατροφικής εξάρτησης της χώρας μας.
Τα λέω αυτά για να το συνδυάσω και να το «κουμπώσω», δεν ξέρω αν
το καταλάβατε εισαγωγικά, νομίζω ότι δεν το καταλάβατε, κυρία Πρόεδρε, ότι
δεν μπορεί κανείς να αμφισβητήσει την ανισόμετρη κατανομή των
βροχοπτώσεων και απορροών που υπάρχει μεταξύ Δυτικής και Ανατολικής
Ελλάδας και το σημαντικό πλεόνασμα που παρουσιάζει το επιφανειακό υδατικό
δυναμικό της Δυτικής Ελλάδας και ιδιαίτερα της Αιτωλοακαρνανίας, ακόμη και
μετά την εκτροπή 600 εκατομμυρίων κυβικών μέτρων νερού προς τη Θεσσαλία
και μάλιστα, χωρίς να συνυπολογίσουμε τα υπόγεια ύδατα της περιοχής.
Με σαφήνεια, μετά από μελέτες, έχουν προσδιοριστεί τα πολλαπλά
οφέλη από την ολοκλήρωση και συνδυασμένη ενεργοποίηση ενός συνόλου
τεχνικών έργων υλοποίησης και αξιοποίησης της μερικής εκτροπής ποσών
νερού από τον Αχελώο προς τη Θεσσαλία. Αναφέρομαι ενδεικτικά, τα έχουμε
ξαναπεί αυτά τα πράγματα και με επίσημες ανακοινώσεις μας, στα φράγματα
και στους υδροηλεκτρικούς σταθμούς Μεσοχώρας – Συκιάς, στη σήραγγα
εκτροπής και στα συνοδά ρυθμιστικά έργα, τα οποία σε συνδυασμό με τα
περιβαλλοντικά έργα ανασύστασης και διατήρησης της Λίμνης Κάρλας και
Σμοκόβου, μπορούν να συμβάλουν αποφασιστικά σε όλο αυτό το πλέγμα το
οποίο αναφέρεστε.
Άρα, κατά τη δική μας την εκτίμηση και άποψη, η ανασύσταση της Λίμνης
Κάρλας, είναι δεμένη αναπόφευκτα με την εκτροπή του Αχελώου, ο οποίος θα
μπορέσει, πραγματικά, να εμπλουτίσει και να δώσει ζωή στη λίμνη. Μόνο από
τον Πηνειό και από τη ροή των ρεμάτων και χειμάρρων από τα βουνά, δεν
μπορεί, πραγματικά, να συσταθεί μια λίμνη η οποία θα μπορεί να έχει αυτόν τον
χαρακτήρα που λέτε εσείς, αλλά και αυτών που εμείς αναφέρουμε, ως
αρδευτικούς σκοπούς.
Το πρόβλημα της εκτροπής του Αχελώου, είναι σημαντικό έργο το οποίο
σκοντάφτει. σκοντάφτει σε πολιτικές επιλογές και το λέμε καθαρά, εμείς εδώ.
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Η Κυβέρνηση, σήμερα, ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛΛ, όχι μόνο δεν προωθεί αυτό το έργο
αλλά το σαμποτάρει και το μπλοκάρει με όλους τους όρους που λέμε.
Με αυτή, λοιπόν, την άποψη, αναφερόμαστε καθαρά στην επανασύσταση
της Λίμνης Κάρλας, η οποία θα έχει περιβαλλοντικούς σκοπούς αλλά και
αρδευτικούς λόγους. Αυτό πρέπει να συνοδεύεται από μεγάλα έργα τα οποία
θα έχουν αρδευτικό χαρακτήρα, έργα τα οποία αντιμετωπίζουν σήμερα το οξύ
πρόβλημα της υποβάθμισης της ποιότητας των υπόγειων υδροφορέων, είπατε
ότι υπάρχει, πλέον, υφάλμυρο νερό.
Επίσης, μπορεί να συμβάλει, σε μεγάλο βαθμό, στην ύδρευση των
μεγάλων αστικών συγκροτημάτων της Θεσσαλίας και κυρίως, της Λάρισας και
του Βόλου, οι οποίες αντιμετωπίζουν ένα μεγάλο πρόβλημα όσον αφορά το
πόσιμο νερό τους.
Θεωρούμε ότι ο υδροφορέας διαχείρισης της Λίμνης Κάρλας, πρέπει να
ενταχθεί μέσα σε έναν γενικότερο φορέα δημόσιου χαρακτήρα, ο οποίος θα
διαχειρίζεται συνολικά τα υδάτινα αποθέματα και το νερό, σε όλη τη χώρα και
θα αντιμετωπίζει το νερό ως φυσικό πόρο ζωτικής σημασίας για τον άνθρωπο,
τη φύση και γενικότερα, για την ανάπτυξη της κοινωνίας.
Πρέπει να υπάρχει και το έχετε σε έναν βαθμό και εσείς, ως φορέας,
επεξεργασία ολοκληρωμένης υδατικής πολιτικής που θα αφορά στην έρευνα,
προστασία, στις χρήσεις και στην ορθολογική αξιοποίηση των υδατικών
αποθεμάτων, στο σύνολο της χώρας.
Να το πω και να τελειώσω αυτό, ότι πρέπει να γίνει, πρώτον, η
ολοκλήρωση της εκτροπής του άνω ρου Αχελώου με τη μεταφορά 600
εκατομμυρίων κυβικών μέτρων νερού, ανά έτος και αξιοποίηση αυτού του
νερού με την κατασκευή των απαραίτητων δικτύων και υποδομών.
Δεύτερον, ολοκλήρωση του έργου της Κάρλας, των Φραγμάτων
Αγιονερίου και Λυθέου, τα υπόλοιπα τοπικά έργα ανά νομό, με τα αναγκαία
συνοδευτικά έργα αξιοποίησης του νερού.
Ευχαριστώ.

F:\2016 03 14 ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ\ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ\ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΒΟΥΛΗΣ\2016 06 22 Πρακτικά Υποεπιτροπής Βουλής για Κάρλα.docx

Π/φος
ΡΟΥΣΣΟΥ

Δ/φος

Ημερομηνία
22.6.16

Όνομα αρχείου
CLYP0622.SR1

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΙΓΓΛΕΖΗ(Πρόεδρος της Επιτροπής): Το λόγο έχει ο
κ. Μπαργιώτας.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΓΙΩΤΑΣ: Θα με συγχωρέσετε, αν η
ερώτησή μου έχει απαντηθεί ήδη, γιατί ήρθα καθυστερημένα. Ποιο κατά τη
γνώμη σας, από τα έργα που εκκρεμούν και δεν έχουν εξασφαλίσει
χρηματοδότηση, δεν έχουν προκηρυχθεί είναι το πιο σημαντικό γι' αυτό που
πρέπει προηγηθεί, όσον αφορά την ανασύσταση της Κάρλας της ίδιας.
Ιντριγκάρω τον κ. Στεργίου, που έθεσε το θέμα του Αχελώου για να πω, ότι
πέρα από όλα τα άλλα, σαν παρατήρηση μόνο, η λειτουργία, η ολοκλήρωση της
επένδυσης στην μεσοχώρα που δεν είναι εκτροπή, αλλά είναι ΑΠΕ, είναι
συγκεκριμένο πράγμα. Πρέπει να ολοκληρωθεί, ανεξάρτητα από τις απόψεις
που είναι πολλές και έχουν να κάνουν με την εκτροπή του Αχελώου στην
Θεσσαλία, που είναι άλλο πράγμα, αλλά η ολοκλήρωση των φραγμάτων, στα
οποία έχουν επενδυθεί δισεκατομμύρια χρημάτων και είναι έτοιμα πρέπει να
ολοκληρωθούν.
Θα τελειώσω με μια παρατήρηση, επειδή έχω φιλοσοφήσει λίγο
περισσότερο την Κάρλα. Νομίζω, ότι τα εγγειοβελτιωτικά έργα που έγιναν τον
19ο και στις αρχές του 20ου αιώνα στην Ελλάδα είναι πολύ σύνθετη υπόθεση,
η οποία έχει θετικό αποτύπωμα – αυτό είναι δεδομένο – στον οικονομικό τομέα
και στη γενική υγεία του πληθυσμού. Νομίζω, ότι είναι πολύ επιφανειακό να
κρίνουμε με το τι είναι οικολογικό σήμερα. Είδαμε τελείως διαφορετική
κατάσταση, ακόμη και ο ορισμός της αρόσιμης γης ήταν τελείως διαφορετικός
εκείνη την εποχή, της εποχής του αρότρου και του αλόγου από τη σημερινή.
Άρα, ήταν ένα πολύ πολύπλοκο θέμα. Υπήρχαν θέματα υγειονομικά, υπήρχαν
και θέματα εγκατάστασης ακτημόνων κ.τ.λ.. Είναι πολύ πολύπλοκο και θα έλεγα
να το αφήσουμε στο επιφανειακό. Νομίζω όμως, ότι η ανασύσταση της Κάρλας
είναι ένα παράδειγμα και αρνητικής επίδρασης εκείνης της εποχής, αλλά και
ένα πολύ θετικό παράδειγμα αειφορίας και χρηστής διαχείρισης των πόρων.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΙΓΓΛΕΖΗ(Πρόεδρος της Επιτροπής): Το λόγο έχει ο
κ. Δημαράς.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΑΡΑΣ: Πρώτα ήθελα να επισημάνω, ότι η μη
εκτροπή του Αχελώου δεν έγινε για πολιτικούς λόγους, έγινε για
περιβαλλοντικούς λόγους. Είχαμε πάρα πολλές αποφάσεις του Σ.τ.Ε., που
έλεγε ότι η εκτροπή του Αχελώου έχει πολύ μεγάλες συνέπειες για όλη την
περιοχή και για την περιοχή που γεμίζει, της μεσοχώρας, αλλά κυρίως για όλο
τον ρου και την θάλασσα Μεσολογγίου και επειδή λέτε, κυρίως ότι έχει πολλά
νερά, θα πω ότι ο Μόρνος το ποτάμι, που φέρνει το νερό στην Αθήνα, έχει
στερέψει εντελώς και ο Εύηνος έχει σχεδόν στερέψει. Δεν πάει καθόλου νερό,
το καλοκαίρι πάει μια ροή.
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Αν θέλουμε, λοιπόν, να κάνουμε ορθή διαχείριση των φυσικών πόρων
και των νερών, θα πρέπει να δούμε μια άλλη οπτική, την οικολογική οπτική και
όχι όπως χειριστήκαμε την Κάρλα και άλλες περιοχές. Καταλαβαίνω πολύ τους
συναδέλφους από τη Θεσσαλία, τον πόνο τους, να ποτίζουν με όποιον τρόπο
θέλουν και να κάνουν εκεί στις εκτάσεις που κάποτε ήταν καλλιεργήσιμες,
ξερικές χωρίς πολλά νερά, να ποτίζουν με καλλιέργειες που χρειάζονται πάρα
πολλά νερά. Πρέπει να προσαρμοστούμε στις δυνατότητες που μας δίνει η
φύση. Βεβαίως, να αξιοποιηθούν με τον καλύτερο τρόπο τα συστήματα
άρδευσης, να διαχειριστούμε τα επιφανειακά και υπόγεια νερά με σύνεση και να
μην βιάζουμε άλλο τη φύση. Αν μπείτε στο Google, θα δείτε πως μεταβάλλεται
ο πληθυσμός της γης, θα δείτε ότι πρέπει να αλλάξουμε πολιτικές και να μην
επαναλάβουμε τα λάθη του παρελθόντος, όπως γίνανε και με την Κάρλα και με
άλλες περιπτώσεις κακής διαχείρισης των υδάτων και του φυσικού
περιβάλλοντος.
Νομίζω, ότι είναι χρόνος να αλλάξουμε λογικές, να αλλάξουμε
πολιτικές και να αποκαταστήσουμε τα μεγάλα τραύματα που έχουμε επιφέρει
στη γη, να προσαρμόσουμε τις πολιτικές μας και όχι βίαιες αλλαγές στο
περιβάλλον. Οποιαδήποτε μεταβολή εκεί, έχει συνέπειες στα υπάρχοντα
φράγματα – έχει πολλά φράγματα ο Αχελώος, τα οποία και αυτά είναι
υδροηλεκτρικά – θα επηρεάσει ακόμη και την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος από
τα άλλα τα φράγματα. Δεν είναι τόσο πολύ απλά και το ότι το Σ.τ.Ε. έχει πάρει
τόσες πολλές φορές αρνητικές αποφάσεις για την εκτροπή και η Ε.Ε. επίσης,
έχει υιοθετήσει αυτή τη λογική, δεν ήταν πολύ απλό το πράγμα του να κάνουν
την εκτροπή, ποτίζουμε τη γη, αυξάνουμε την παραγωγή. Πρέπει να βρούμε
άλλους τρόπους να αυξήσουμε την αγροτική παραγωγή σκεπτόμενοι και τους
κανόνες της αειφορίας.
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ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΙΓΓΛΕΖΗ (Πρόεδρος της Επιτροπής): Έχω και εγώ
ορισμένες ερωτήσεις πολύ απλές. Αναφέρατε κάποια στιγμή κυρία Κάγκαλου,
ότι κάποιοι αδειάζουν τη λίμνη, πριν φθάσει στην επιθυμητή στάθμη. Θα ήθελα
να μας πείτε, εδώ στην Επιτροπή, ποιοι είναι αυτοί, που το κάνουν και για ποιον
λόγο;
Και μια ερώτηση έτσι καθαρά επιστημονικού και μόνο ενδιαφέροντος.
Αναφέρατε για κάποιο ενδημικό είδος που υπάρχει στη λίμνη, δεν διευκρινίσατε
όμως, αν είναι της ορνιθοπανίδας ή της ιχθυοπανίδας και αν είναι της
ορνιθοπανίδας, σε ποια οικογένεια περίπου είναι κ.τ.λ. Ευχαριστώ πολύ.
Μπορείτε λοιπόν να απαντήσετε στις ερωτήσεις και επίσης να
συμπληρώσετε, ό,τι έχετε. Ευχαριστώ πολύ.
ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΚΑΓΚΑΛΟΥ (Πρόεδρος του Δ.Σ. του Φορέα Διαχείρισης
Περιοχής
Οικοανάπτυξης
Κάρλας
–Μαυροβουνίου-ΚεφαλόβρυσουΒελεστίνου): Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ερωτήσεις. Θα ξεκινήσω από τον κ.
Παπαδόπουλο.
Κύριε Παπαδόπουλε, ναι, αν κατάλαβα καλά, έχετε μια αμφιθυμία για το
αν είναι μολυσμένη λίμνη ή όχι. Εγώ θα το αντιστρέψω το ερώτημα, γιατί
πράγμα; Πάντα πρέπει να ρωτάμε, για ποιο πράγμα, να το πιούμε το νερό από
την Κάρλα; Άρα υπάρχει μια οδηγία για το πόσιμο νερό, δεν μας αφορά.
Σας ανέφερα ότι η λίμνη είναι ευτροφική, είναι πάρα πολύ σοβαρό αυτό,
μέχρι υπερτροφική το καλοκαίρι, που κατεβαίνει στάθμη. Αυτό σημαίνει ότι: Τι
λέει η οδηγία, η 2060 για τα νερά; Μέχρι το 2015, πάει το 2015, πάμε εμείς
τώρα στο 2027, έχουμε άλλο στόχο, πρέπει να κατεβάσουμε την τροφική
κατάσταση, δηλαδή, αν τα καταφέρουμε από ευτροφική να την πάμε
μεσοτροφική και να αποκαταστήσουμε την οικολογική ισορροπία.
Επίσης ανέφερα, ότι δυστυχώς επειδή στην Κάρλα υπάρχει έλλειψη στην
ανανέωση του νερού, αυτό που είπα, ότι λειτουργεί σαν νεροχύτης, αν δεν
δουλέψει η έξοδος, δεν ανανεώνεται το νερό. Επομένως αναπτύσσονται κάποια
βακτήρια, τα οποία μας δημιουργούν πρόβλημα, ως αναφορά κάποιες ουσίες τις
οποίες εκκρίνουν. Πάλι τώρα εδώ τίθεται το ερώτημα: Αυτές οι ουσίες είναι
τοξικές; Για τι πράγμα; Είναι τοξικές και για τα ψάρια. Τα τρώμε τα ψάρια στην
Κάρλα; Έχουμε βγάλει απαγόρευση.
Εγώ θα είμαι η πρώτη, δηλαδή η αλιεία στην Κάρλα απαγορεύεται και
γιατί δεν έχει τελειώσει το έργο. Άρα που πας να ψαρέψεις, είναι επικίνδυνο,
αλλά και γιατί πρέπει να προφυλάξουμε η δημόσια υγεία. Πότε θα έχουμε
σταθερά αποτελέσματα; Όταν θα ολοκληρωθεί το έργο και θα μετρήσουμε, να
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μην πω τώρα παραμέτρους μία, δύο, τρεις, πέντε, τότε θα είμαστε σε θέση να
πούμε, αυτό επιτρέπεται, εκείνο απαγορεύεται.
Κάνετε μία αναφορά πάρα πολύ σημαντική, για τον ναυταθλητισμό, αν
δεν κάνω λάθος, να πηγαίνουμε να αναπτύξουμε κωπηλασίες κ.τ.λ.. Ο φορέας
διαχείρισης έχει από την πρώτη στιγμή σε επαφή, μάλλον του απευθύνθηκαν,
πάρα πολλές οργανώσεις της περιοχής σύλλογοι κ.τ.λ. Αυτό που τους είπαμε
είναι ότι: Έξω από την Κάρλα στα πρανή, να κάνουμε και όντως κάναμε
φεστιβάλ. Όμως μέσα στη λίμνη δεν θα βάλουμε παιδάκια, να κάνουν
ναυταθλητισμό. Διότι είναι επικίνδυνο, γιατί δεν έχουν τελειώσει τα έργα
ακόμη.
Κατά τα αλλά, υπάρχει ο κ. Στεργίου θα το ξέρει, όπως και εσείς από
την περιοχή, ότι υπάρχει ολόκληρο σχέδιο, το οποίο συν διαμόρφωσε και ο
φορέας διαχείρισης και αν θυμάμαι καλά το λένε «Κάρλα ΄21», που ήταν
ολόκληρο σχέδιο, για την οικοτουριστική ανάπτυξη της Κάρλας.
Το δεύτερο θέμα που με ρωτήσατε, για το ψάρι το καρλήσιο, είναι ένα
είδος κυπρινοειδούς, έτρωγε ο κόσμος από αυτά, φιλοδοξούμε να φάει πάλι ο
κόσμος. Στη Μακεδονία τα λένε γριβάδια, στα Γιάννενα θα λένε κυπρίνια,
καρλήσιο το λένε στην περιοχή, όλα αυτά είναι κατηγορία κυπρινοειδών.
Είδατε τα περιστατικά λαθραλιείας, Βούλγαροι, Ρουμάνοι και άλλες εθνικότητες
πήγαιναν και ψάρευαν, βέβαια Έλληνες της περιοχής δεν πήγαιναν πάρα
πολλοί. Όμως δεν μπορεί να γίνεται αυτό το πράγμα, βέβαια έχει σταματήσει,
πρέπει να ισορροπήσει ο πληθυσμός, να δούμε τι γίνεται και μετά, ναι. Και εγώ
λυπάμαι πάρα πολύ για αυτό και ξέρετε γιατί λυπάμαι γιατί ενώ υπάρχουν τόσοι
ψαράδες στην Κάρλα, δεν βρίσκομαι έναν, να μας πάει δειγματοληψία, να
πάρουμε νερό κ. Παπαδόπουλε, το πιστεύετε; Και επινοούμε τρόπους, για να
πάρουμε δείγματα νερού ή ψάρια, αφού στήσουμε τα δίχτυα. Φιλοδοξούμε, ότι
τα επόμενα χρόνια θα το κάνουμε. Όντως υπάρχει πρόβλημα με τη γη και
μάλιστα υψηλής παραγωγικότητας.
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ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΚΑΓΚΑΛΟΥ (Πρόεδρος του Δ.Σ. του φορέα Διαχείρισης
Περιοχής Οικοανάπτυξης Κάρλας – Μαυροβουνίου – Κεφαλόβρυσου και
Βελεστίνου): Έχουν προβλήματα και με τις καλλιέργειες, αλλά έχουμε
πρόβλημα και με τον πυθμένα της Κάρλας, ο οποίος από το 1962 μέχρι τώρα,
είναι γεμάτος από λιπάσματα ο πυθμένας της Κάρλας. Κανονικά στην Ευρώπη
τι κάνουν λέει η επιστήμη; Ξύνουν εκεί που δεν τους ενδιαφέρει η
βιοποικιλότητα, εμάς μας ενδιαφέρουν όλα κατά ένα τρόπο και πρέπει να μας
ενδιαφέρουν επομένως το τεχνικό έργο δεν προέβλεπε τέτοιο πράγμα. Τώρα
θα δούμε με κάποιες προ επεξεργασίες για να δούμε πώς μπορούμε να λύσουμε
και αυτό.
Θέλω να σας πω ότι στην περιοχή, πολύ σωστά είπατε, ότι υπάρχουν
πολλές κτηνοτροφικές μονάδες. Το μόνο χαρούμενο για μας και θετικό είναι
ότι τους έχουμε βγάλει σήμα ποιότητας, ότι τα προϊόντα τους είναι από περιοχή
ΝΑΤΟΥΡΑ. Ήταν πάρα πολύ δεκτικοί οι κτηνοτρόφοι που βγάζουν γιαούρτι,
γάλα, ξενοδοχεία που είναι λίγα στην περιοχή, θέλουμε να το επεκτείνουμε
αυτό. Η πιστοποίηση είναι άλλο πράγμα. Εμείς λέμε «ότι το κοτόπουλό σου, το
γιαούρτι σου είναι από περιοχή ΝΑΤΟΥΡΑ, την οποία προστατεύουμε κλπ..».
Αυτό νομίζω θα δώσει προστιθέμενη αξία στα προϊόντα της περιοχής.
Επειδή το ρώτησε και η κυρία Πρόεδρος και εσείς, για το πολιτισμικό
κεφάλαιο και αρχαιολογικό κεφάλαιο της περιοχής, δεν είμαι η αρμόδια. Είμαστε
σε συνεργασία με την αρχαιολογία και το τελευταίο εύρημα είναι ότι, όποιος
είναι από την περιοχή θα ξέρει, υπάρχει μια Μαγούλα Βισβίκι, που στην
Θεσσαλία λέγανε την όχθη, όπου εκεί επί κατοχής είχαν στείλει οι Γερμανοί
αρχαιολόγους σπουδαίους και βρήκαν σπουδαία ευρήματα, αλλά δυστυχώς η
αντίληψή τους ήταν να τα πάρουν πίσω στην Γερμανία. Για πρώτη φορά έχουν
επαναπατριστεί τα ευρήματα, μετά από μια σπουδαία διδακτορική διατριβή που
έκαναν δύο Ελληνίδες αρχαιολόγοι, είναι στην Αθήνα. Αυτό επειδή το
παρακολούθησα επιστημονικά, έχω μεταφέρει σε όλους τους φορείς της
περιοχής να κάνουν μια προσπάθεια, εκεί που είναι το Διμίνιο, ο αρχαιολογικός
χώρος, να ξαναέρθουν στην περιοχή και αυτά τα ευρήματα, γιατί είναι
εξαιρετικά σπουδαία και είναι το πρώτο περιστατικό που εγώ τουλάχιστον
γνωρίζω, ότι ήρθε αρχαιολόγος Γερμανός, πήρε τα ευρήματα και έφυγε, τα
πήγε στη Γερμανία και τώρα είναι η πρώτη φάση επαναπατρισμού. Αυτό σας το
λέω σαν ένα τελευταίο εύρημα.
Ένα σχόλιο να κάνω, γιατί εκτιμώ ότι η αποτίμηση των αποξηράνσεων
έχει λυθεί καταρχήν επιστημονικά, ότι τελικά δεν ήταν ο ενδεικνυόμενος
τρόπος για να λύσουμε ζητήματα, αλλά δεν μπορούμε να κατηγορούμε κοινωνίες
πριν από τόσα χρόνια. Πλέον πάμε σε λύσεις επαναπλυμηρισμού
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αποκατάστασης τοπίου, με ότι αυτό συμπεριλαμβάνει. Θα σας σύστηνα εκτός
από τα επιστημονικά κείμενα, κ. Αγκριώτη, και ένα εξαιρετικό βιβλίο της
Ελένης Κοβάνη, ερευνήτριας από το Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών, που έχει
πεθάνει, «λιμνών αποξηράνσεις». Εκεί μπορεί να δει κανείς πάρα πολλά
στοιχεία κοινωνιολογικά κυρίως για το τι επέφεραν οι αποξηράνσεις στην
Κάρλα και στην Αγουλημίτσα, επειδή αναφερθήκατε σε αυτό.
Να πάω στον κ. Εμμανουηλίδη. Όντως συμφωνώ μαζί σας, ήταν πολλοί
παραγοντικοί οι λόγοι που προχώρησαν σε αποξηράνσεις και την ελονοσία θα
την βάλω μέσα. Σήμερα όμως είναι πρωτάκουστο υγροβιότοπος, γιατί ως
τέτοιον θεωρούσαμε την Κάρλα, να πει κανείς ότι «ξέρετε έχουμε όχι ελονοσία,
έρχεται ο ιός Ζίκα και θα το ξηράνεις;». Δεν υπάρχει αυτό σήμερα, ότι μπορεί
να αποτελέσει λύση. Θα βρεις βιολογική καταπολέμηση, θα βρεις τρόπους
προφύλαξης και άλλα, πάντως δεν θα προχωρήσει κανείς σε τέτοιου είδους
μεθόδους. Δηλαδή η επιστήμη έχει λύσει κάποια ζητήματα, τα οποία
αγκαλιάζονται και ευνοούν και τη φύση και τελικά τις κοινωνίες.
Οι γεωτρήσεις στην Κάρλα δεν επιτρέπονται. Τι προβλέπεται όμως;
Στην ευρύτερη περιοχή όταν και εφόσον θα αναταχθεί ο υπόγειος υδροφόρος
ορίζοντας, τότε υπάρχει το μεγάλο τεχνικό έργο, που είναι η ύδρευση.
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(Συνέχεια ομιλίας, κ. Ιφιγένεια Κάγκαλου, Πρόεδρος του Φορέα
Διαχείρισης της Περιοχής Οικοανάπτυξης Κάρλας – Μαυροβουνίου –
Κεφαλόβρυσου - Βελεστίνου)

Όταν και εάν αναταχθεί ο υπόγειος υδροφόρος ορίζοντας, αλλά και
εφόσον κλείσουν -κάπου το άκουσα αλλά δεν θυμάμαι- τώρα τι να πούμε για
την περιοχή, λυπάμαι που το λέω, αλλά οι ανεξέλεγκτες γεωτρήσεις ήταν και
είναι σορειδών. Άρα, λοιπόν, πρέπει να κλείσουν οι παράνομες γεωτρήσεις και
αυτές οι οποίες προβλέπονται στο υπό-έργο να λειτουργήσουν ελεγχόμενα και
κανονικά όπως πρέπει. Σας έδειξα ότι αυτό το υπό-έργο δεν έχει καν
ξεκινήσει. Να σχολιάσω και να απαντήσω σε όλα αυτά τα ενδιαφέροντα που
έθεσε ο κ. Στεργίου και πρώτα - πρώτα το θέμα με το μπαι πας από το
βιολογικό.
Κύριε Στεργίου, σας διαβεβαιώνω ότι δεν πέφτει τίποτα στην Κάρλα
μέσα από τον Πηνίο, από την θέση Καραούλι, εκεί που είναι το αντλιοστάσιο,
εάν δεν είναι ελεγμένο, εφόσον αφορά τα ποιοτικά του κριτήρια. Τίποτα. Αυτό
δεν ξέρω πώς είχε σχεδιαστεί τότε, αλλά εμείς ζητάμε κάθε φορά, πέρα από
τα δείγματα τα οποία κάνουμε οι ίδιοι, ζητάμε κάθε φορά από τη Διεύθυνση της
αποκεντρωμένης που είναι υπεύθυνοι στη Θεσσαλία, να μας δίνει τα ποιοτικά
χαρακτηριστικά του νερού που φεύγει από τη θέση Καραούλι και θα έρθει προς
την Κάρλα. Οπωσδήποτε θα πρέπει να πληροί τους περιβαλλοντικούς όρους.
Έχετε απόλυτο δίκιο και το έδειξα και εγώ ότι η Θεσσαλία και ειδικά η
ανατολική πλευρά της, αλλά και όπως όλη η ανατολική Ελλάδα, έχει πολύ
μεγάλο έλλειμμα υδατικών πόρων. Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας έχει εκπονήσει
πάρα πολλές δουλειές πάνω σε αυτό και είναι γνωστό. Το ζήτημα είναι αν μου
επιτρέπετε, είναι το τι κάνουμε για την εξοικονόμηση και προστασία αυτών των
πόρων. Δεν είμαι η αρμόδια να σας πω για το έργο του Αχελώου, εάν θέλετε
όμως μπορώ να σας καταθέσω μόνο την επιστημονική και τεχνοκρατική άποψη.
Κύριε Στεργίου, η Οδηγία πλαίσιο με την οποία πορευόμαστε όλα τα
κράτη μέλη, λέει ρητά ότι, εάν δεν εξαντλήσεις με ό,τι έχει να κάνει με
εξοικονόμηση νερού στη λεκάνη απορροής που βρίσκεσαι, εάν δεν εξαντλήσεις
το να φτάσει στην επιθυμητή οικολογική κατάσταση, η οδηγία λέει ότι δεν
μπορείς να μεταφέρεις νερό από άλλη υδρολογική λεκάνη, σε άλλη υδρολογική
λεκάνη. Πρέπει να εξαντλήσουμε τα της υδρολογικής λεκάνης μας λέει η οδηγία
για να πάμε παραπέρα. Και αυτό το θεσμικό πλαίσιο το έχουμε υιοθετήσει σαν
κράτος μέλος προφανώς και επομένως πέρα από το ζήτημα του τι θέλουμε ή
το τι θέλουνε οι τοπικές κοινωνίες ή το τι οραματίζεται ο καθένας, θα πρέπει
οπωσδήποτε να έχει υπόψη του αυτούς τους παράγοντες.
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Αυτό που λέει η Οδηγία κατά τη γνώμη μου είναι μια παράμετρος
προστασίας και εξοικονόμησης υδάτινων πόρων. Για το ποιο έργο είναι
σημαντικό, που χωρίς συζήτηση αυτή τη στιγμή είναι να τελειώσει η άρδευση,
η οποία ευτυχώς όπως ανέφερα προχωράει. Γιατί τι προσδοκούμε από την
άρδευση; Η άρδευση όσο και αν φαίνεται περίεργο, την περιμένω πώς και πως
για να πάρει νερό. Να πάρει νερό, να έρθει καινούργιο νερό μέσα, για να έχω
μικρότερο χρόνο παραμονής. Ο χρόνο παραμονής σε αυτή τη στιγμή είναι
άπειρος και εννοώ άπειρος μαθηματικά και όχι σχήμα λόγου.
Μαθηματικά θα πρέπει να ελαττωθούν οι συγκεντρώσεις και να
περιμένουμε την άρδευση για να τελειώσει. Είχε καθυστερήσει και γι' αυτό, το
είχα αναφέρει στην ομιλία μου, τώρα έχει ενεργοποιηθεί, νομίζω ότι λείπει ένα
κονδύλιο ακόμα, αλλά δυστυχώς δεν ξέρω να σας πω παραπάνω γιατί το
χειρίζεται η αιρετή Περιφέρεια Θεσσαλίας. Κυρία Πρόεδρε, ναι, είμαστε σε
επαφή όπως σας είπα νωρίτερα με όλους τους κοινωνικούς εταίρους και
προσπαθούμε να βάλουμε μια σειρά στο ποσό νερό θα χρησιμοποιούμε ο
καθένας.
Εμείς δεν χρησιμοποιούμε νερό, εμείς ως φορέας διαχείρισης φροντίζει
στο να μην πέφτει, στο να έχουμε επάρκεια για να διασφαλίσουμε την υδρόβια
ζωή και το οικοσύστημα. Δυστυχώς, πριν φτάσει το νερό στην Κάρλα, αντλείτε
κάπως.
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(Συνέχεια ομιλίας κυρίας ΙΦΙΓΕΝΕΙΑΣ ΚΑΓΚΑΛΟΥ, Προέδρου του
Δ.Σ. του Φορέα Διαχείρισης Περιοχής Οικοανάπτυξης Κάρλας –
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Αυτό κάνουμε με την επόπτευση και τη φύλαξη, δηλαδή να
προσπαθούμε, καταρχήν, να βλέπουμε παράτυπα ή παράνομα περιστατικά και,
δεύτερον, να είμαστε σε συνεργασία με τις ενώσεις των αγροτών, για να
μπορέσουμε να το λύσουμε και να έρθουμε σε μια συμφωνία για αυτό το πράγμα.
Το ενδημικό είδος είναι στην ιχθυοπανίδα. Υπάρχουν πάρα πολλά
ενδημικά και στην ορνιθοπανίδα, αλλά το ενδημικό που είναι στην περιοχή είναι
ένα είδος που βρίσκεται αποκλειστικά και μόνο στην Κάρλα και μάλιστα
προτιμάει τα τρεχούμενα νερά. Δεν το βρήκαμε ποτέ στον ταμιευτήρα. Υπήρχε
στην πηγή Κεφαλόβρυσου, η οποία και αυτή αποξηράθηκε και το ξαναβρήκαμε
τώρα, μετά από τόσα χρόνια, σε ένα ρυάκι που είχε λίγο τρεχούμενο νερό. Η
φύση έχει τρομερές δυνατότητες αποκατάστασης και επαναφοράς όταν δεν
υπερέβη ένα όριο, όμως, το οποίο λέγεται όριο μη αναστρέψιμων συνθηκών.
Ευχαριστώ.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΙΓΓΛΕΖΗ
(Πρόεδρος
της
Υποεπιτροπής):
Ευχαριστούμε πολύ την κυρία Πρόεδρο. Ήταν πολύ αναλυτική και
κατατοπιστική και απάντησε σε όλες τις ερωτήσεις μας. Ευχαριστούμε πάρα
πολύ για την πολύ καλή ενημέρωση που μας έγινε για τη Λίμνη Κάρλα.
Ευχαριστώ και τους συναδέλφους που παρακολούθησαν τη σημερινή
συνεδρίαση της Επιτροπής. Εύχομαι καλή συνέχεια στο έργο σας.
Ολοκληρώθηκε η συζήτηση.
Στο σημείο αυτό γίνεται η γ΄ ανάγνωση του καταλόγου των μελών της
Επιτροπής. Παρόντες ήταν οι Βουλευτές κ.κ:
Τέλος και περί ώρα 11.40΄ λύθηκε η συνεδρίαση.
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΥΠΟΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΙΓΓΛΕΖΗ
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