
Π/φος Δ/φος Ημερομηνία Όνομα αρχείου 

ΜΠΕΤΖΕΛΟΥ          ΜΠΕΤΖΕΛΟΥ 28/2/2018 BAYP0228.BM1 

 

 

F:\2018 02 13 ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ\2018 02 28 Συνεδρίαση Υποεπιτροπής Βουλής Υατικών Πόρων.docx 

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΙΖ΄- ΣΥΝΟΔΟΣ Γ΄ 
ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
ΥΠΟΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ 

 

 

ΑΔΙΟΡΘΩΤΑ  

 

 

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 

(Άρθρο 40 παρ. 1 Κ.τ.Β.) 

 

Στην Αθήνα, σήμερα, 28 Φεβρουαρίου 2018, ημέρα Τετάρτη 

και ώρα 10.20΄, στην Αίθουσα «Προέδρου Δημητρίου Γεωργ. 
Παπασπύρου» (150) του Μεγάρου της Βουλής, συνήλθε σε 

συνεδρίαση η Υποεπιτροπή Υδατικών Πόρων της Ειδικής Μόνιμης 
Επιτροπής Προστασίας του Περιβάλλοντος, υπό την προεδρία της 
Προέδρου αυτής, κυρίας Αικατερίνης Ιγγλέζη, με θέμα ημερήσιας 

διάταξης τον Προγραμματισμό των εργασιών της Υποεπιτροπής. 

 Η Πρόεδρος της Επιτροπής, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη 
απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και έκανε την α΄ 
ανάγνωση του καταλόγου των μελών της Επιτροπής. Παρόντες ήταν 

οι Βουλευτές κ.κ.  

 

 

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΙΓΓΛΕΖΗ (Πρόεδρος της Επιτροπής): Κυρίες και 
κύριοι, καλημέρα σας, ξεκινάει η συνεδρίαση της Υποεπιτροπής 

Υδατικών Πόρων, της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Προστασίας 

Περιβάλλοντος της Βουλής. 

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η σημερινή Επιτροπή έχει ως 
θέμα τον προγραμματισμό των εργασιών της Υποεπιτροπής 

Υδατικών Πόρων. Θεωρώ πώς πρόκειται για μία δημιουργική 
διαδικασία για την Επιτροπή. Είναι σημαντικό, πέρα από την 
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ανάδειξη των συγκεκριμένων θεμάτων και την ενημέρωση από 

φορείς, να συζητάμε μεταξύ μας για τα ζητήματα που ιεραρχούμε 
και για τις κατευθύνσεις πολιτικής, που οφείλει να αναδεικνύει αυτή 

η Επιτροπή. 

Στην Επιτροπή έχουμε συζητήσει, αυτό το διάστημα, μία 

πληθώρα θεμάτων. Έχουμε συζητήσει αρκετά για την Οδηγία-
Πλαίσιο για τα νερά, για τις πλημμύρες και τις γεωτρήσεις, για την 

παρακολούθηση, αξιολόγηση και διαχείριση των υγροτόπων και το 

ρόλο τους στην προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή.  

Ακόμη, έχουμε συζητήσει για την ποιότητα των υδάτων 
κολύμβησης, για τα φράγματα και τα μικρά υδροηλεκτρικά έργα, για 

την ανάγκη θέσπισης ορίου για το εξασθενές χρώμιο στο πόσιμο 
νερό, για τα βαρέα μέταλλα στο νερό, για τη διάβρωση και 
προστασία των ακτών, για την αναθεώρηση των Σχεδίων 

Διαχείρισης Λεκανών Απορροής, για την τιμολόγηση και την 

κοστολόγηση του νερού. 

Επίσης, ενημερωθήκαμε από τις ΜΚΟ, με αντικείμενο το 
θαλάσσιο περιβάλλον, για τη συνεισφορά τους, από το ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. 

για τις δράσεις και το έργο του, καθώς και από Φορείς Διαχείρισης 
Υδάτινων Οικοσυστημάτων για τις προκλήσεις και τις προοπτικές 

αυτών των οικοτόπων.  

Πιστεύω, λοιπόν, πώς έχει ενδιαφέρον η συνέχεια της 

ενημέρωσης από τους Φορείς Διαχείρισης Υδάτινων 
Οικοσυστημάτων, ώστε να ερχόμαστε ένα βήμα πιο κοντά με τις 

πιέσεις που αντιμετωπίζουν και τα προβλήματα που πρέπει να 

επιλυθούν. 

Θεωρώ ότι κοινή πεποίθηση όλων εμάς, που συμμετέχουμε σε 
αυτή την Επιτροπή, είναι το γεγονός, ότι το νερό είναι ένας φυσικός 

πόρος ζωτικής σημασίας για τον άνθρωπο, για τη φύση και για την 
ανάπτυξη της κοινωνίας. Ως εκ τούτου, το ζήτημα της ορθολογικής 
αξιοποίησης των υδάτινων αποθεμάτων είναι οριζόντιο σε κάθε 

συζήτηση.  

Το ανέφερα και στον προγραμματισμό της Επιτροπής 
Προστασίας Περιβάλλοντος, θα το επαναλάβω και στο πλαίσιο αυτής 
της συζήτησης. Θεωρώ ότι οφείλουμε να προσεγγίσουμε το ζήτημα 

της συνταγματικής κατοχύρωσης του νερού ως κοινό αγαθό και 
ανθρώπινο δικαίωμα. Έχουμε, ήδη, «ανοίξει» πλευρές που αφορούν 
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στην πρόσβαση σε, καθαρό και καλής ποιότητας, νερό για όλους, 

αλλά οφείλουμε να πάμε και ένα βήμα παρακάτω. 

Υπάρχουν ζητήματα του θαλάσσιου χώρου που μπορούμε να 
συζητήσουμε, όπως το θέμα της θαλάσσιας χωροταξίας, της 
προστασίας της θαλάσσιας ζωής και βιοποικιλότητας, τη «γαλάζια» 

ενέργεια, την ανάπτυξη των Α.Π.Ε. στο θαλάσσιο χώρο και άλλα.  

Επίσης, τα ποτάμια της χώρας θα μπορούσαν να αποτελέσουν 
μία θεματική ενότητα. Να συζητήσουμε την οικολογική τους 
κατάσταση, την ποιότητα των υδάτων τους, τη διαχείριση του 

δυναμικού τους και τα μέτρα πολιτικής. Αντίστοιχα, μπορεί να γίνει 
αυτό και για τις λίμνες, για τις οποίες μπορούμε να δούμε, 

αναλυτικότερα, θέματα αποκατάστασής τους. 

Τα ζητήματα της ποιότητας των Υδατικών Πόρων και της 

ρύπανσης απασχολούν, διαχρονικά, την Επιτροπή και πιστεύω ότι 
θα συνεχίσουν να μας απασχολούν. Να δούμε τις εξελίξεις στο θέμα 

του Ασωπού και της Λίμνης Κορώνειας, της Κάρλα κ.α.. 

Κλείνοντας θα ήθελα να επισημάνω μια θεματική, που μετά τα 

τραγικά γεγονότα στη Μάνδρα Αττικής, οφείλουμε να θέσουμε, εκ 
νέου, στη συζήτηση. Να συζητήσουμε για τη διαχείριση των 

υδατορεμάτων και τον τρόπο με τον οποίο θα εντάξουμε τα 

εναπομείναντα στον αστικό σχεδιασμό. 

Πιστεύω ότι και με βάση τις δικές σας προτάσεις, θα 
μπορέσουμε να αναδείξουμε σημαντικά ζητήματα πολιτικής για τους 

Υδατικούς Πόρους, ώστε οι συνεδριάσεις αυτής της Επιτροπής να 

είναι όχι μόνο ενδιαφέρουσες, αλλά και παραγωγικές. 

Θα περάσουμε τώρα στις δικές σας απόψεις και προτάσεις, για 
το πώς θα πορευτούμε σε αυτή την Κοινοβουλευτική Περίοδο, σε 
ό,τι αφορά στους Υδατικούς Πόρους και τις συζητήσεις που πρέπει 

να γίνουν και τα θέματα που πρέπει να αναδειχθούν στη 

συγκεκριμένη Υποεπιτροπή. 

Το λόγο έχει ο κ. Παπαδόπουλος. 
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ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: Θα ήθελα, να ξεκινήσω από την 

επικαιρότητα, εννοώ ότι στον κάμπο στη Θεσσαλία που πλημμύρισε 
ο Πηνειός. Πολλές φορές εδώ έχουμε μιλήσει, ότι η γεωργία  παίρνει 

το 90% της χρήσης του νερού. Βλέπουμε, σήμερα ότι καλώς  που 
πέφτουν αρκετές βροχοπτώσεις, αλλά αντί να είναι αυτό ευλογία, 
μετατρέπεται σε κατάρα στον κάμπο για τους ανθρώπους που 

χάνουν τις περιουσίες τους.  

Άρα, θα πρέπει να δούμε αυτή την κατάσταση, πως από τη μια 
μεριά το χειμώνα να αποζημιώνουμε για πλημμύρες και το καλοκαίρι 
να αποζημιώνουμε για ξηρασία για την ίδια χρονιά. Αυτό είναι 

παράλογο.  

Άρα, το νερό υπάρχει, άρα, το νερό είναι πλούτος, πρέπει να 
το διαχειριστούμε, πρέπει να το αποθηκεύσουμε, για να το έχουμε, 

όποτε το χρειαστούμε.  

Εγώ πιστεύω, ότι δεν έχουμε έλλειψη νερού αυτό τον καιρό, 

αργότερα δεν γνωρίζω, τι μπορεί να συμβεί, άρα, θα πρέπει να 
δούμε τεχνικές εμπλουτισμού του υπόγειου υδροφορέα, 
εμπλουτισμού ή  αν θέλουμε να κρατήσουμε και τα νερά στους 

ημιορεινούς – ορεινούς, είτε και στον κάμπο πράγμα που σημαίνει, 

ότι θα πρέπει να γίνουν έργα. 

Οπότε: Πρώτον, να πάμε στις πλημμύρες. Πώς θα γίνει, να 
αποφύγουμε τις πλημμύρες; Χρειάζονται αποστραγγιστικά έργα, τα 

οποία πρέπει να γίνουν, γιατί  όλα αυτά τα χρόνια απ' ό,τι φαίνεται 
αυτά τα έργα δεν έγιναν ή  έγιναν σε πολύ μικρή έκταση, πράγμα 

που σημαίνει, ότι πρέπει να ξανασχεδιαστούν όλες οι απορροές των 
ποταμών, για να μπορέσουν να γίνουν όλα αυτά τα υδραυλικά έργα, 

ώστε να μην έχουμε πλημμύρες.  

Δεν γνωρίζω το πώς ακριβώς θα γίνει αυτό  με την έννοια, ότι 

φεύγοντας τα νερά θα δούμε και την έκταση των ζημιών. Ο 
Περιφερειάρχης ζητάει 100 εκατομμύρια, το Κράτος έδωσε 70 
εκατομμύρια για αυτά τα έργα, για την αποζημίωση, αλλά όμως αυτά 

δεν θα γίνουν πάλι έργα υποδομής, που θα έπρεπε μια δια παντός 
να εκμηδενίζουν  αυτές τις καταστροφές. Πράγμα που σημαίνει, ότι 

το Κράτος πρέπει να εξορθολογήσει όλα του τα πράγματα. Ζούμε σε 
ένα Κράτος το οποίο κάνει συνέχεια πασαλείμματα. Παίρνει λεφτά 
για αποκατάσταση, παίρνει λεφτά για να αποζημιώσει, αλλά όμως 

δεν θα πρέπει κάποτε σε αυτό τον τόπο να προγραμματίσουμε έργα 
ουσίας και έργα σε βάθος; Αυτό το οποίο συμβαίνει για το δικό μου 
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το μυαλό είναι παράλογο. Δεν μπορεί να το χωνέψει, δεν μπορεί να 

το καταλάβει. 

Ας προχωρήσουμε και σε άλλες πλευρές αυτού του ζητήματος. 
Ξοδεύουμε του κόσμου τα λεφτά για να γεμίσουμε τη λίμνη την 
Κάρλα,  για τα νερά της λίμνης, τι γίνεται εδώ; Το νερό αυτό, το 

οποίο θα μπορούσε να πάει να γεμίσουμε τη λίμνη, δεν γεμίζει τη 
λίμνη, γεμίζει τα χωράφια. Πόσο δηλαδή στρεβλά να το δούμε και 

αυτό το ζήτημα, το οποίο συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Δεν είμαι 
τεχνικός, δεν μπορώ να καταλάβω από άποψη υδραυλικών έργων 
αυτή την ιστορία, όμως καταλαβαίνω, ότι  χάνονται πάρα πολλοί 

πόροι, γίνονται ζημιές και καταστροφές. 

Θα μου πείτε, εάν πάμε και παλιότερα η λίμνη Κάρλα είχε 
150.000  στρέμματα για να περιοριστεί στα 38.000 στρέμματα. Άρα, 
πρέπει ο τόπος ξαναδημιουργείται στα 150.000 στρέμματα. Άρα, 

πλημμυρίζει. Πρέπει να αφήσουμε έτσι αυτό τον τόπο; 
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(Συνέχεια ομιλίας, κ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ) 
 

Δεν ξέρω, μου έρχεται πάρα πολύ δύσκολο όταν έχουμε 
καταστροφές. Ζώ σε αυτή την περιοχή, την ξέρω και γνωρίζω ότι 

όλοι παλεύουν με τα στοιχεία της φύσης και περισσότερο οι αγρότες. 
Δεν καταστρέφονται απλά κάποιες παραγωγές, θα πρέπει οι αγρότες 
να ξεκινήσουν για τις εαρινές καλλιέργειες, οι οποίες τώρα θα πάνε 

πίσω, μπορεί ακόμα κάποια χωράφια να μην σπαρθούν καθόλου. 
Έχουμε ένα πλέγμα προβλημάτων, δαιδαλώδες και τεράστιο. Δεν 

ξέρω πώς μπορεί να διορθωθεί αυτό, με τις περιφέρειες, με το 
κεντρικό κράτος, θα πρέπει να εκπονηθούν σχέδια, πρέπει να 

καθίσουμε κάτω και να δούμε διαφορετικά τους πόρους. Θα μου 
πείτε ότι η χώρα χρεοκόπησε, η χώρα είναι σε μια άλλη κατάσταση, 
πως να βρεθούν τα χρήματα για να γίνουν όλες αυτές οι υποδομές. 

Τρίτον, τα αποστραγγιστικά έργα. Εδώ υπάρχει μια άλλη 
στρέβλωση, κάναμε κάποια αποστραγγιστικά που έγιναν αρδευτικά, 

οπότε δεν μπορούν να παίξουν τον ρόλο των αποστραγγιστικών 
μέτρων. Βλέπουμε ότι στο Βόλο πλημμυρίζουν σπίτια, γιατί σήμερα 
να πλημμυρίζουν σπίτια; Πλημμυρίζουν χωράφια. Ευτυχώς μέχρι 

τώρα στην Λάρισα δεν χρειάστηκε να θρηνήσουμε ανθρώπινες ζωές, 
σε αυτές τις πλημμύρες. Όμως, απ' ό,τι ξέρω στα Τρίκαλα 

ξεσπιτώθηκε κόσμος γιατί το ποτάμι μπήκε στα σπίτια. Όλα αυτά 
πότε θα τα κάνουμε; Πρέπει κάποτε εμείς και η Επιτροπή, να 
συζητήσουμε για όλα αυτά τα θέματα. Για να έχουμε μια καλύτερη 

κατανόηση του ζητήματος, να γίνουν κατά απορροής, να δούμε τα 
αποστραγγιστικά έργα της Θεσσαλίας. Να βρούμε κάποιες 

προτάσεις. Υπάρχουν κάποια σχέδια, αλλά πρέπει να έρθει και το 
Υπουργείο, έτσι ώστε να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει. Να μας 
ενημερώσουν από το Υπουργείο, τι έργα σχεδιάζουν; Πώς αυτά 

μπορούν να συνδεθούν με όλο το πακέτο, Κάρλα, αποστραγγιστικά, 
αρδευτικά έργα και όλα αυτά τα ζητήματα. Σήμερα πληρώνουμε για 

να αποζημιώσουμε για τις πλημμύρες, αύριο θα αποζημιώνουμε για 
τις ξηρασίες. Πρέπει κάτι να κάνουμε. Ο ανθρώπινος παράγοντας 

μπορεί να λύσει αυτά τα ζητήματα. Εγώ, δεν καταλαβαίνω την 
έκφραση «είχαμε κακές καιρικές συνθήκες», μα είναι χειμώνας είναι 
λογικό να βρέξει, θα χιονίσει, θα κάνει πάγο, γιατί πρέπει να 

θεωρείται κακός ο καιρός, πρέπει να έχει πάντα ήλιο; Αν είχαμε 
συνέχεια ήλιο, θα είχαμε άλλη παραγωγική δραστηριότητα; 
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(Συνέχεια ομιλίας του κ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ) 

Άρα, να μην πάμε και δικαιολογούμε και το κράτος για 

«άκαιρα» καιρικά φαινόμενα. Μπορεί σε κάποιες περιπτώσεις να 
υπάρχουν και τέτοια, αλλά δεν μπορούμε, όμως,  όλα να τα 
ανάγουμε στο ότι «να, ήταν άκαιρα τα καιρικά φαινόμενα» και άρα 

δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Ο άνθρωπος έχει τη δυνατότητα 

και να προγραμματίζει και να υλοποιεί τα έργα. 

Καταλαβαίνω ότι όλα αυτά δεν γίνονται με τα λόγια, γίνονται 
με χρήματα. Πρέπει να βρεθούν τα χρήματα, αλλά, όταν, όλα αυτά 

τα χρόνια, αποζημιώνεις, πρέπει να δούμε πόσα λεφτά δόθηκαν, όλα 
αυτά τα χρόνια, στις αποζημιώσεις και τι έργα θα μπορούσαμε να 

κάνουμε. 

Δεν ξέρω τι άλλο μπορώ να πω πάνω σε αυτό το θέμα. Ειδικά, 

εμένα με προβληματίζει πάρα πολύ και το γεγονός ότι, έστω αυτό 
το κράτος, έτσι όπως είναι δομημένο, δίνει κάποια λεφτά για έργα. 

Γιατί να μην έχουμε το 100% της απόδοσής τους και να είναι 
ψεύτικα έργα; Μπαλώματα. Δεν θα πρέπει και εδώ, να δούμε άλλα 
στάνταρ; Το πώς παραλαμβάνεται ένα έργο; Γιατί να μη γίνει καλά 

ο δρόμος, γιατί να μη γίνει το αποστραγγιστικό, ενώ δόθηκαν τα 
χρήματα, γιατί να γίνει πρόχειρη δουλειά; Κάποιοι φταίνε. Δεν ξέρω 

τι άλλο μπορεί να γίνει πάνω σε αυτήν την περίπτωση, ή τα στάνταρ 

να αλλάξουν.  

Πολλές φορές, όταν κάνεις μια τέτοια κουβέντα που έχεις να 
κάνεις με φυσικά φαινόμενα, υπάρχει και ένα πάθος, με την έννοια 

ότι είσαι «παθών» από πλημμύρες και τέτοιες ιστορίες. Νομίζω, 
όμως,  ότι η Επιτροπή μας πρέπει να βρει όλα αυτά τα ζητήματα, 
διότι από τη μια είναι πλούτος και από την άλλη κατάρα. Δεν μπορεί 

να συμβαίνουν και τα δύο μαζί.  

Εμείς πρέπει να διαλέξουμε τον πλούτο. 

Ευχαριστώ πολύ. 

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΙΓΓΛΕΖΗ (Πρόεδρος της Υποεπιτροπής): 
Ευχαριστούμε τον κύριο Παπαδόπουλο, ο οποίος, πραγματικά, ζει τα 

καιρικά φαινόμενα από πολύ κοντά, λόγω επαγγέλματος, επειδή 
είναι αγρότης και μπορεί να εκτιμήσει – νομίζω, ίσως, καλύτερα από 

όλους μας - τη σημασία που έχει το νερό για τη ζωή.  
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Να συνοψίσω λίγο αυτά που είπε ο κ. Παπαδόπουλος. Λοιπόν, 

την αξιοποίηση των βροχών του χειμώνα, έτσι ώστε να 
αποφεύγονται οι ξηρασίες του καλοκαιριού, να μην έχουμε διπλές 

αποζημιώσεις, στην ίδια χρονιά, με τεχνικές εμποτισμού του 

υπόγειου υδροφορέα. 

Να δούμε το θέμα της λίμνης Κάρλα, το οποίο, έτσι και αλλιώς, 

το έχουμε βάλει και το δρομολογούμε.  

Επίσης, νομίζω, αν κατάλαβα καλά, ότι έχετε την πρόταση να 
δούμε τα σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής, κατά περιφέρεια. 

Αυτό θα μας πάρει καιρό, αν αποφασίσουμε να του κάνουμε, επειδή 
είναι 13 περιφέρειες. Άρα θα πρέπει να κάνουμε 13 συνεδριάσεις, 

δηλαδή όλη την περίοδο να ασχοληθούμε μόνο με αυτό το θέμα, 
αλλά μπορούμε να το βλέπουμε σιγά σιγά, κατά διαστήματα. Ίσως, 
να βλέπουμε και δύο περιφέρειες μαζί. Θα το δούμε. Θα το 

προγραμματίσουμε.  

Το λόγο έχει, τώρα, η κυρία Βράντζα. 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΒΡΑΝΤΖΑ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. 

Μετά από τα όσα είπε ο κ. Παπαδόπουλος, γι' αυτό το 
παράλογο, που συνέβη στη χώρα, να δώσω κι εγώ μια ανάλογη 

διάσταση. Γενικότερα, η συζήτηση για το νερό είναι πολυδιάστατη, 
αφορά και το περιβάλλον, αφορά και τη δημόσια υγεία, αφορά και 

την παραγωγή, αφορά την ανάπτυξη.  

Ταυτόχρονα, είναι και δύσκολο θεσμικά να ασχοληθεί κανείς 

με το νερό, διότι η συζήτηση για το νερό αφορά περισσότερα 
Υπουργεία. Υπάρχει η Ειδική Γραμματεία Υδάτων, η οποία είναι κάτω 

από την ομπρέλα του Υπουργείου Περιβάλλοντος, υπάρχουν οι 
τοπικοί και οι γενικοί οργανισμοί Εγγείων Βελτιώσεων, που είναι 
κάτω από την ομπρέλα του Υπουργείου Εσωτερικών και γενικότερα 

η διαχείριση των νερών είναι στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην 
περιφέρεια και στους δήμους. Υπάρχει, βέβαια, και το Υπουργείο 

Αγροτικής Ανάπτυξης, γιατί νομίζω ότι ειπώθηκε ότι το 70% των 
υδάτων στη χώρα χρησιμοποιείται για την άρδευση. Άρα, αυτά τα 

Υπουργεία θα πρέπει να έχουν, αν μη τι άλλο, συνεργασία.  

Ενδεχομένως, θα μπορούσε να υπάρξει και μια Διυπουργική 

Επιτροπή, η οποία να ασχολείται με τη διαχείριση του νερού. 
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Συμφωνώ και εγώ ότι θα πρέπει να υπάρξει ανά περιφέρεια ή 

ανά λεκάνη απορροής, ένας ενιαίος φορέας διαχείρισης του νερού. 
Αυτό, ίσως, θα πρέπει να το προγραμματίσουμε, εδώ στην Επιτροπή, 

όχι τεχνικά, αλλά θα πρέπει να το προτείνουμε και να λάβουμε την 
απάντηση από τα Υπουργεία, που έχουν την αρμοδιότητα του 

νερού. 
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(Συνέχεια ομιλίας κυρίας Παναγιώτας Βράντζα) 

 

Νομίζω ότι πρέπει να γίνει μέρος στις συζητήσεις της 
Επιτροπής το θεσμικό πλαίσιο για τους ΤΟΕΒ και για τους ΓΟΕΒ, 
δεδομένου ότι οι ΤΟΕΒ και οι ΓΟΕΒ διέπονται από ένα απαρχαιωμένο 

θεσμικό πλαίσιο που περιγράφεται σε ένα βασιλικό διάταγμα του 
1958. Έγινε πρόσφατα μια νομοθετική ρύθμιση, η οποία ουσιαστικά 

το μόνο που έκανε είναι να αλλάζει την εποπτεία των Τοπικών 
Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων, δηλαδή, οι δήμοι σταματούν να 

έχουν την εποπτεία και η εποπτεία μεταφέρεται στις περιφέρειες. Η 
αλλαγή που έγινε στο θεσμικό πλαίσιο των οργανισμών εγγείων 
βελτιώσεων και των ΤΟΕΒ και των ΓΟΕΒ δεν βοηθάει ιδιαίτερα στη 

διαχείριση των υδάτων και στο αρδευτικό, γιατί ακριβώς το θεσμικό 
πλαίσιο παρέμεινε το ίδιο. Άλλαξε η εποπτεία, η οποία τελικά πάλι 

δεν γίνεται, γιατί υπάρχει υποστελέχωση των υπηρεσιών, όπως 
υπάρχει υποστελέχωση των υπηρεσιών σε όλες τις υπηρεσίες της 

χώρας. 

Άρα, νομίζω ότι ένα θέμα της Επιτροπής για συζήτηση είναι η 

αλλαγή του θεσμικού πλαισίου των οργανισμών εγγείων βελτιώσεων 
εξολοκλήρου, δηλαδή να καταργήσουμε το βασιλικό διάταγμα και 
να προχωρήσουμε σε ένα σύγχρονο και ευέλικτο πλαίσιο. 

Ενδεχομένως θα πρέπει να συζητήσουμε αν χρειαζόμαστε τους 
γενικούς οργανισμούς εγγείων βελτιώσεων και αν πρέπει οι ΤΟΕΒ να 

είναι μέλη ενός γενικότερου οργανισμού.  

Εγώ θα έλεγα ότι πρέπει να γίνει μια συζήτηση ειδικότερα για 

το αρδευτικό στην Επιτροπή. Υπάρχει το περιβάλλον, υπάρχει η 
δημόσια υγεία, αλλά νομίζω ότι πρέπει να κάνουμε μια συζήτηση, 

γιατί ακριβώς το μεγαλύτερο μέρος του νερού στη χώρα 

χρησιμοποιείται για αρδευτικούς λόγους. 

Άρα, αυτές τις δύο προτάσεις έχω. Ενιαίο φορέα διαχείρισης 
και αλλαγή θεσμικού πλαισίου για τους οργανισμούς εγγείων 

βελτιώσεων. 

Ευχαριστώ. 

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΙΓΓΛΕΖΗ (Πρόεδρος της Επιτροπής): 

Ευχαριστούμε και εμείς την κυρία Βράντζα. 
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Το λόγο έχει ο κ. Τάσσος. 

ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΑΣΣΟΣ: Εμείς θα προτείνουμε 6 θέματα προς 

συζήτηση και θα σας τα δώσω και γραπτά, αν θέλετε, για να τα 

έχετε. 

Πρώτον, η καταγραφή των απορριπτόμενων ρυπαντικών 
φορτίων από τον κλάδο της βιομηχανίας και των τεχνολογιών 

αντιρύπανσης που εφαρμόζουν. Δεύτερον, στελέχωση υπηρεσιών 
αρμόδιων για τη διαχείριση των υδάτινων πόρων, σε επίπεδο 
υπουργείων, αποκεντρωμένων διοικήσεων και περιφερειών. Τρίτον, 

εθνικό δίκτυο καταγραφής, αξιολόγησης και παροχής στοιχείων για 
την ποιοτική και ποσοτική κατάσταση των υδάτινων πόρων. 

Τέταρτον, επιπτώσεις ιχθυοκαλλιεργειών στα παράκτια νερά, με 
έμφαση στην Αττική. Πέμπτον, εμπλουτισμός υπογείων και 
επιφανειακών υδροφορέων σε συνδυασμό με μέτρα 

αντιπλημμυρικής προστασίας, έργα ορεινής υδρονομίας, 
ταμιευτήρες ανάσχεσης, επιλογή θέσεων κατάκλισης και άλλα. Έκτο, 

βελτίωση της ποιότητας του πόσιμου νερού με θέσπιση 
αυστηρότερων ορίων σε σχέση με ορισμένες επικίνδυνες ουσίες και 

άλλους ρύπους. 

Ευχαριστώ. 

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΙΓΓΛΕΖΗ (Πρόεδρος της Επιτροπής): 

Ευχαριστούμε τον κ. Τάσσο. 

Το λόγο έχει ο κ. Ριζούλης. 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΡΙΖΟΥΛΗΣ: Προφανώς το θέμα είναι τεράστιο, 
πολύπλευρο και πάει και σε εντελώς διαφορετικές σφαίρες 

συζήτησης, που είναι πολύ δύσκολο με μια ομιλία ή με μια Επιτροπή 

να μπουν όλα τα ζητήματα. Γι' αυτό περιγραφικά θα πω τα εξής. 

Κατ’ αρχάς πρέπει να αντιληφθούμε και νομίζω ότι το έχουμε 
αντιληφθεί όλοι ότι τώρα, αλλά και στη συνέχεια, τα προσεχή 

χρόνια, λόγω και της κλιματικής αλλαγής, τα πλημμυρικά φαινόμενα 

θα εντείνονται και θα υπάρχουν στην καθημερινότητά μας. 
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               (Συνέχεια ομιλίας κ. ΑΝΔΡΕΑ ΡΙΖΟΥΛΗ) 

Τα ακραία καιρικά φαινόμενα λοιπόν, θα τα έχουμε στην 

επόμενη περίοδο και στα επόμενα χρόνια και δεν ξέρουμε για πόσο, 
συνεχώς μπροστά μας. Το βλέπουμε και σε πολύ πιο προηγμένες 
χώρες από εμάς. Το Παρίσι έχει πλημμυρίσει όλο. Στις Ηνωμένες 

πολιτείες, κατά περιόδους, εκατομμύρια στρέμματα εκτάσεων 
πλημμυρίζουν χωρίς να μπορούν να τα αντιμετωπίσουν. Και όταν ο 

όγκος της βροχής είναι τεράστιος, για μικρό χρονικό διάστημα, αυτά 

θα συμβαίνουν. 

Άρα, ένα μέρος των πόρων, δυστυχώς, θα πρέπει να 
απευθύνεται σε αποκαταστάσεις και αποζημιώσεις τα επόμενα 

χρόνια και αυτό, δυστυχώς, δεν μπορούμε να τα αποφύγουμε. Είναι 
ένα δεδομένο που πρέπει να το αντιμετωπίσουμε και οι χώρες, 
ανάλογα με την οικονομική τους δυνατότητα, θα μπορούν να 

ανταποκριθούν ή όχι. 

Δεύτερον. Το θέμα των χειμάρρων, που είναι το δυσκολότερο, 
με την έννοια ότι, ρέματα τα οποία δεν έχουν συνεχή ροή νερού και 
κυρίως οι αστικές περιοχές, με μια μεγάλη νεροποντή μπορεί να 

δημιουργήσουν προβλήματα. Εκεί πρέπει να εστιαστεί, καταρχάς, 
στις αστικές περιοχές, οι παρεμβάσεις που πρέπει να γίνουν και να 

σχεδιαστούν, ώστε να αντιμετωπίζονται όσο το δυνατόν καλύτερα. 

Θα πρέπει να αλλάξει το νομικό καθεστώς στα φερτά υλικά. 

Υπάρχουν ουσιαστικές περιοχές και κοντά σε θάλασσες, 
συσσώρευση φερτών υλικών, τα οποία, όταν έχουμε αυτόν τον όγκο 

νερού που κατεβαίνει, πλημμυρίζει περιοχές. Το νομοθετικό πλαίσιο 
για το πώς διαχειριζόμαστε τα φερτά υλικά, είναι δύσκολο και έτσι, 
δυστυχώς, δεν υπάρχει επέμβαση ούτε από Περιφέρειες, ούτε από 

την Πολιτεία και είναι ένα κομμάτι που πρέπει να το δούμε σοβαρά. 

Το επόμενο, που έχει να κάνει με σταθερή ροή, όπως στον 
Πηνειό ή αλλού, όσο υπάρχει δυνατότητα, θα πρέπει προφανώς να 
κάνουμε λεκάνες απορροής των επιπλέον υδάτων, όταν αυτά 

εμφανιστούν. Αυτό βέβαια, ενέχει και μείωση της καλλιεργούμενης 
έκτασης. Θα πρέπει να τα δούμε όλα. Δεν μπορείς να φτιάξεις μια 

λίμνη στο θεσσαλικό κάμπο ακόμη, για να μαζέψει τα νερά, που 
κάποια στιγμή στα τρία ή τέσσερα χρόνια θα πλημμυρίσει ο Πηνειός, 
χωρίς να σβήσεις από τη μέση μια περιοχή, ειδικά στο μεγάλο κάμπο 

της Θεσσαλίας, η οποία είναι καλλιεργούμενη. 
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Μόλυνση των υδάτων. Φαινόμενο Ασωπού, όπως είπατε. Εδώ, 

είναι και οι ευθύνες των προηγούμενων ετών. Είναι η μεγαλύτερη 
βιομηχανική περιοχή της Ελλάδος, χωρίς να είναι οριζόμενη 

βιομηχανική περιοχή, χωρίς βιολογικό καθαρισμό, χωρίς λεκάνες 
απορροής. Βιομηχανίες εγκαταστάθηκαν τα προηγούμενα χρόνια, 
κατά εκατοντάδες, σε μια περιοχή που δεν είχε χαρακτηριστεί 

βιομηχανική. Το δάσος καταστράφηκε. Μπαζώθηκαν τα πάντα, και 
όλα τα λήμματα πέφτουν εκεί. Υπάρχει μια προσπάθεια από το 

Υπουργείο Ανάπτυξης, αυτή τη στιγμή, να γίνει εγκατάσταση όλων 
των βιομηχανιών σε ζώνες, σε βιομηχανικές περιοχές. Δύσκολο 

πράγμα. Και βέβαια, από την άλλη πλευρά εντατικοποίηση των 
ελέγχων για τα προβλήματα που δημιουργούν οι βιομηχανίες με τα 
λήμματά τους. Για τη θάλασσα, δεν θα μιλήσω, γιατί είναι ένα άλλο 

μεγάλο κεφάλαιο, αλλά, για τα προηγούμενα που είπα, αν δεν 
αντιδράσουμε άμεσα, μερικά, δεν μπορούμε να τα αποφύγουμε, 

αλλά αυτά που μπορούμε να αποφύγουμε πρέπει να κινηθούμε 
γρήγορα και να κάνουμε εκείνες τις διαδικασίες, ώστε να δοθούν 

λύσεις. 

Ευχαριστώ. 

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΙΓΓΛΕΖΗ (Πρόεδρος της Επιτροπής): 
Ευχαριστούμε τον κ. Ριζούλη. Να σας ενημερώσω, ότι το θέμα του 

Ασωπού είναι ένα θέμα το οποίο έχει απασχολήσει, όχι μία, αλλά 
αρκετές φορές την Υποεπιτροπή Υδατικών Πόρων, αλλά και την 

Επιτροπή Περιβάλλοντος που είναι και μεγαλύτερη. Μάλιστα, έχουμε 
επισκεφθεί και την περιοχή του Ασωπού, πριν από δύο χρόνια και 
έχουμε δει από κοντά την κατάσταση. Νομίζω όμως, ότι δεν θα ήταν 

άσχημα να επανέλθουμε και να δούμε εάν η κατάσταση έχει 
βελτιωθεί ή αν παραμένει ίδια και εάν έχουν παρθεί κάποια μέτρα 

που είχαν προταθεί τότε. Και βέβαια, ποια είναι τα αποτελέσματα 

όλης αυτής της διαδικασίας. 

Το λόγο έχει η κυρία Καφαντάρη. 

ΧΑΡΑ ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ: Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. 

Πραγματικά, πρέπει να κάνουμε ένα προγραμματισμό στην 

Επιτροπή μας και να δούμε σοβαρά ζητήματα, σε σχέση με τη 
διαχείριση υδάτων. Γιατί, όπως καταλαβαίνουμε, αναφέρθηκε και 
πριν, η κλιματική αλλαγή και η υπερθέρμανση του πλανήτη 

δημιουργεί σοβαρό ζήτημα στο θέμα του νερού. Είναι ένας πόρος 
σε ανεπάρκεια πλέον. Βέβαια, η κλιματική μπορεί να εμφανίζεται με 
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πολλές μορφές, όσον αφορά την επίδραση στα νερά, είτε με τη 

λειψυδρία, είτε με την ερημοποίηση και όλα αυτά.  
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               (Συνέχεια ομιλίας κ. ΧΑΡΑΣ ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ)  

Κακά τα ψέματα ακόμα και στην πατρίδα μας αρχίζουμε να 
έχουμε φαινόμενα ερημοποίησης, είτε μέσα από τα ακραία καιρικά 

φαινόμενα που έχουμε, τις πλημμύρες και όλα αυτά τα οποία 
συμβαίνουν. Άρα, δεν προλαβαίνει να το πω απλά , να εμπλουτιστεί  
ο υπόγειος υδροφόρος ορίζοντας. Βέβαια αυτό έχει επίδραση και 

στην ποιότητα του νερού. Θα έλεγα λοιπόν, ότι υπάρχει το εθνικό 
σχέδιο προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, το οποίο  ψηφίστηκε 

πριν ενάμιση χρόνο από το Ελληνικό Κοινοβούλιο και είναι πολύ 
σημαντικό και το θέμα των υδάτων εμπεριέχεται στον εθνικό 

σχεδιασμό. 

Ήθελα να πω,  σε σχέση με την ειδική γραμματεία υδάτων, η 

οποία γνωρίζουμε ότι υπάρχει, θα ήθελα να κάνουμε μια συζήτηση 
στην Επιτροπή γι' αυτό, οφείλει να αναβαθμιστεί. Τι θέλω να πω; 
Επειδή το θέμα των νερών είναι διασπαρμένο  σε τρία Υπουργεία, 

αφενός είναι η ειδική γραμματεία υδάτων που είναι στο Υπουργείο 
Ενέργειας και Περιβάλλοντος, είναι το  Υπουργείο Αγροτικής 

Ανάπτυξης και βέβαια εδώ θα πούμε ότι το 86% των υδάτων 
καταναλώνονται στη γεωργία. Βέβαια αυτό δεν είναι σωστό, έπρεπε 
να είναι λιγότερο και αυτό έχει  να κάνει με μια σειρά θέματα, τον 

τρόπο άρδευσης, πώς κατασπαταλάται το νερό κ.λπ. αλλά βέβαια 
εμπλέκεται και το Υπουργείο Εσωτερικών μέσω των 

αποκεντρωμένων διοικήσεων. 

Άρα, πραγματικά πρέπει να γίνει μια σοβαρή συζήτηση, γι' 

αυτό και στην Επιτροπή μας  και με τη συμμετοχή των τριών 
Υπουργείων, γιατί  επιτρέψτε μου να πω, κάποια μέτρα που πρέπει 

να παρθούν, ή  κάποιες κινήσεις οι οποίες πρέπει να γίνουν δεν 
γίνονται, ίσως γιατί το βασικό ερώτημα το οποίο διατυπώνεται είναι, 
ποιος έχει τα νερά; Το ποιος έχει εννοώ σε αρμοδιότητα ολική για 

να μην παρεξηγηθώ, άρα, πρέπει να γίνει μια σοβαρή συζήτηση.  Η 
δική μου άποψη, είναι μια αναβαθμισμένη γενική γραμματεία 

υδάτων, ειδική γραμματεία μάλλον υδάτων, στην οποία να μπαίνουν 
τα θέματα σε σχέση με τους υδάτινους πόρους από τα Υπουργεία 

τα οποία εμπλέκονται,  να έχει και μια κάθετη  αν θέλετε δομή. 

Αυτό μπορούμε να το συζητήσουμε στην Επιτροπή και να βγει 

μετά σαν πρόταση, σαν απόφαση της Επιτροπής μας κατά κάποιο 
τρόπο προς  την Κυβέρνηση για να δει πώς θα χειριστεί το ζήτημα. 
Δεν μπορώ όμως αυτή τη στιγμή να μη πω, επειδή λεγόταν για 
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ιδιωτικοποιήσεις και επειδή το νερό και με βάση την απόφαση του 
ΟΗΕ, είναι θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα, είναι σημαντική εξέλιξη 

η μεταφορά των μετοχών του ΤΑΥΠΕΔ, στην ΕΥΔΑΠ και την ΕΥΑΘ 
στο δημόσιο, η επιστροφή στο δημόσιο. Εξάλλου έχουμε απόφαση 

και του ΣτΕ για την μη ιδιωτικοποίηση του νερού και αυτό είναι 

θετικό. 

 Θεωρώ, ότι πέραν του ζητήματος αυτού  της ειδικής 
γραμματείας υδάτων και το πώς εκτιμάται, ότι πρέπει να λειτουργεί 

με ευθύνη το υδατικό δυναμικό όλης της χώρας, δεν πρέπει να  
παραβλέπουμε και να ξεχνάμε τα ζητήματα της θαλάσσιας 
ρύπανσης. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Θα πω ότι έχουν συσταθεί 

τριμερείς Επιτροπές, αν θέλετε τριμερείς  συναντήσεις τριών χωρών, 
Ελλάδα, Κύπρος, Ισραήλ , πριν από έξι μήνες συμμετείχα κι εγώ στην 

Κύπρο που έγινε μια συνάντηση Κοινοβουλευτικών, Ελλάδας, 
Κύπρου και Ισραήλ και το θέμα των υδάτινων πόρων ήταν από τα 
ζητήματα τα οποία συζητήθηκαν, τι μέτρα παίρνονται για τη μη 

κατασπατάληση του νερού, αλλά και αντιμετώπιση της θαλάσσιας 
ρύπανσης και μάλιστα έγινε και μια άσκηση επί χάρτου  

αντιμετώπισης περιστατικού θαλάσσιας ρύπανσης στην οποία 

συμμετείχε αντιπροσωπεία από τις τρεις αυτές χώρες. 

 Άρα το θέμα αυτό της λεκάνης της Μεσογείου που είναι μια 
κλειστή θάλασσα, όπου τα νερά της ανανεώνονται κάθε εκατό 

χρόνια, η ποιότητα των υδάτων και μια σειρά προβλήματα τα οποία 
υπάρχουν, είτε με τα θέματα της υπέρ αλίευσης, είτε με τους 
ξενιστές, είτε με τους λεσεψιανούς  μετανάστες, όλα αυτά είναι 

σοβαρά θέματα, για τα οποία πρέπει οι χώρες της περιοχής να 

βρίσκονται σε συνεργασία. 
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(Συνέχεια ομιλίας κ. ΧΑΡΑ ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ) 

 

Κλείνοντας, θα ήθελα να πω, επειδή οι τριμερείς συναντήσεις 
μεταξύ Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ συνεχίζονται, ένα από τα 

θέματα που συζητούνται είναι και για το νερό. Θα υπάρξει και ένας 
ιστότοπος στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, όπου θα αναρτώνται όλες οι 

αποφάσεις και τα θέματα που έχουν καταλήξει οι τρεις χώρες. Θα 
υπάρχει μια σχετική ενημέρωση και θα μπορεί ο καθένας εκεί να δει 
τι βήματα συνεργασίας έχουν γίνει, στη συγκεκριμένη περίπτωση με 

το θαλάσσιο περιβάλλον. 

Ευχαριστώ. 

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΙΓΓΛΕΖΗ (Πρόεδρος της Επιτροπής): Και εμείς 

ευχαριστούμε. 

Νομίζω ότι έχουμε δεσμευθεί, έτσι και αλλιώς, να δούμε τα 

θέματα των ιχθυοαποθεμάτων. Αυτή η κουβέντα που ανοίξαμε στην 
Επιτροπή σχετικά με τα ιχθυοαποθέματα και γενικά με την 

κατάσταση που επικρατεί στη Μεσόγειο, αφορά, πέρα από τις 
περιβαλλοντικές της διαστάσεις και ένα πολύ σημαντικό κλάδο της 

οικονομίας της Ελλάδας, την αλιεία. 

Έχουμε δεσμευθεί ότι θα συνεχίσουμε αυτή την κουβέντα και 

θα δούμε τα θέματα αυτά πολύ πιο εμπεριστατωμένα. 

Ο κ. Σκρέκας, έχει το λόγο. 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. 

Συζητήσαμε  χθες για την κλιματική αλλαγή και πως αυτή 
χτυπά την πόρτα μας και τις συνέπειες που, δυστυχώς, ήδη 

αντιμετωπίζουμε στην καθημερινότητά μας. 

Θα ήθελα να σας πω ότι πρόσφατα στο νομό που εκλέγομαι, 

στην Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων, είχαμε έντονα πλημμυρικά 

φαινόμενα εξαιτίας της υπερχείλισης του Πηνειού. 

Θα πρότεινα, λοιπόν, συγκεκριμένα, στην Επιτροπή, το 
επόμενο διάστημα να συζητήσουμε για το θέμα του Πηνειού και τι 

πρέπει να γίνει, αφού κάθε χρόνο βλέπουμε, άλλες φορές λιγότερο 
και άλλες περισσότερο, όπως φέτος και πέρυσι, πως ο Πηνειός σε 

συγκεκριμένα σημεία υπερχειλίζει. 



Π/φος Δ/φος Ημερομηνία Όνομα αρχείου 

Ν. ΣΚΛΗΡΟΣ Ν. ΣΚΛΗΡΟΣ 28.02.2018 BHYP0228.NS1 

 

 

F:\2018 02 13 ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ\2018 02 28 Συνεδρίαση Υποεπιτροπής Βουλής Υατικών Πόρων.docx 

Αυτό είναι ένα φαινόμενο που κοστίζει πολύ και στην τοπική 

κοινωνία αλλά και στην οικονομία. 

Το δεύτερο θέμα που θα ήθελα να θίξω αφορά τη μερική 
μεταφορά και όχι εκτροπή, όπως κάποιοι λένε, υδατικού δυναμικού 

από τον Αχελώο. 

Κυρία Πρόεδρε, θεωρώ ότι πρέπει να το συζητήσουμε γιατί 

σύμφωνα με τις εκτιμήσεις πολλών για τις επιπτώσεις της κλιματικής 
αλλαγής, προβλέπεται ότι την επόμενη εικοσαετία περίπου 1,5 
εκατομμύρια στρέμματα, τα οποία σήμερα είναι αρδευόμενα 

στρέμματα, στην Περιφέρεια της Θεσσαλίας, θα μετατραπούν σε 

ξερικές εκτάσεις. 

Θα πρέπει, λοιπόν, να δούμε και να μελετήσουμε την 
πιθανότητα μερικής μεταφοράς νερών τα οποία χάνονται και 

πέφτουν στη θάλασσα, δηλαδή περισσεύουν, από μια υδατική 

λεκάνη σε μια άλλη.  

Αυτό, βέβαια, να το δούμε και σε σχέση με την υπόλοιπη 
Ελλάδα. Αν όντως χρειάζεται να μεταφέρουμε υδατικό δυναμικό που 

περισσεύει από μια υδατική λεκάνη σε μια άλλη υδατική λεκάνη, που 

προβλέπουμε πως τα επόμενα χρόνια θα υπάρχει έλλειψη νερού. 

Θα έλεγα να το βάλουμε και αυτό στα θέματα που μπορούμε 
να συζητήσουμε. Να κάνουμε έναν ανοιχτό και ειλικρινή διάλογο, για 

να δούμε, τελικά, τι πρέπει να γίνει. 

Σε ό,τι αφορά τις θάλασσες, το θέμα της μόλυνσης και της 

ρύπανσης των θαλασσών, είναι πάρα πολύ σημαντικό και μπορούμε 
να το συζητήσουμε. Εγώ ανήκω στον Κύκλο Βουλευτών της 

Μεσογείου, που αποτελείται από 19 χώρες, μεταξύ των οποίων η 

Ιταλία, η Ισπανία, το Μαρόκο και η Αίγυπτος.  

Εκεί μπορούμε να καλέσουμε κάποιους ανθρώπους να μας 
πουν τι ακριβώς κάνει αυτός ο Οργανισμός, ποιες είναι οι βέλτιστες 

πρακτικές και τι θα μπορούσαμε να κάνουμε και εμείς εδώ, στην 

Ελλάδα. 

Σας ευχαριστώ. 

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΙΓΓΛΕΖΗ (Πρόεδρος της Επιτροπής): Κι εμείς 

ευχαριστούμε. 
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Κύριε Σκρέκα, νομίζω ότι το θέμα της εκτροπής του Αχελώου 

είναι ένα θέμα το οποίο έχει κλείσει και από την Ε.Ε. και από το 
Συμβούλιο της Επικρατείας. Δεν είναι ένα θέμα το οποίο θα το 

ξανανοίξουμε. Να ανοίξουμε ξανά το θέμα για το πώς και με ποιους 
τρόπους μπορεί ο θεσσαλικός κάμπος να αρδευτεί, νομίζω ότι θα 
μπορέσουμε να το ανοίξουμε. Η εκτροπή του Αχελώου, όμως, είναι 

ένα θέμα για το οποίο υπάρχουν αποφάσεις που δεν μπορούν, 

πλέον, να καταρριφθούν. 

Ο κ. Σκρέκας, έχει το λόγο. 
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ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ: Δεν μίλησα για εκτροπή. Εκτροπή 

σημαίνει να μεταβάλουμε τη κοίτη ενός ποταμού, ένας ποταμός ο 
οποίος ρέει προς νότο, να τον μεταβάλουμε, να την αλλάξουμε 

εντελώς την κοίτη και η κοίτη να ρέει στη συνέχεια  προς βορρά ή 
προς δυσμάς. Δεν λέμε αυτό, εμείς μιλάμε για μερική μεταφορά 

υδάτων που περισσεύουν, που χάνονται στη θάλασσα. 

Αυτή τη στιγμή αυτό δεν απαγορεύεται από την Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή φυσικά, μετά από μελέτη και φυσικά το ΣτΕ δεν έχει 
επεξεργαστεί αυτή τη λύση, έχει επεξεργαστεί μια άλλη λύση, που 
πραγματικά μετέφερε από μια υδατική λεκάνη σε μια άλλη πολύ 

μεγαλύτερες ποσότητες νερού. Εμείς μιλάμε για μια μερική 
μεταφορά, περίπου το 20% των υδάτων, τα οποία ούτως ή άλλως, 

αποδεικνύεται επιστημονικά ότι χάνονται στη θάλασσα. 

Όταν η Γη όλη αλλάζει, όταν η φύση μεταβάλλεται, εμείς δεν 

μπορούμε να λέμε ότι πήραμε μια απόφαση και δεν θα την 
εξετάσουμε ποτέ στο διηνεκές και τελείωσε. Νομίζω, ότι ίσα-ίσα 

αυτό οφείλουμε να κάνουμε εμείς ως Βουλευτές, πρέπει συνέχεια να 
εξετάζουμε, συνέχεια να προκαλούμε, να προκαλούμε αυτά που 
κάποιοι άλλοι έχουν αποφασίσει πριν από εμάς, να κάνουμε το 

«challenge» και να επανεξετάζουμε ξανά και ξανά, αν όντως είναι 
σωστά, γιατί βλέπετε ότι κατά τη διάρκεια των χρόνων πολλά 

αλλάζουν σε όλους τους τομείς είτε είναι στον κοινωνικό τομέα είτε 
είναι στον οικονομικό τομέα είτε σε τομείς υγείας. Βλέπετε ότι αλλά 

έλεγαν κάποιες δεκαετίες πριν για κάποιες ασθένειες και άλλα λένε 
τώρα, άλλα έλεγαν για τον υγιεινό τρόπο ζωής πριν δέκα χρόνια και 

άλλα λένε τώρα. 

Άρα νομίζω, ότι και αυτό το θέμα μπορούμε να το εξετάσουμε, 
δεν υπάρχει λόγος να πούμε ότι «αυτό αποφασίστηκε» και το 

κλείσαμε, όταν μπορεί να υπάρχουν κάποιες νέες προτάσεις που 
μπορεί να είναι καλύτερες και να βοηθάνε τελικά αυτό το οποίο 

θέλουμε, την ελληνική κοινωνία. 

Ευχαριστώ. 

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΙΓΓΛΕΖΗ(Πρόεδρος της Επιτροπής): Εντάξει, έτσι 

κι αλλιώς έχουμε πει, ότι θα κοιτάξουμε και το θέμα της άρδευσης 
του Θεσσαλικού Κάμπου, με ποιους τρόπους μπορεί να επιτευχθεί, 
χωρίς να δημιουργήσει όμως προβλήματα στο οικολογικό και στο 

υδατικό ισοζύγιο μιας ολόκληρης περιοχής. 
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Το λόγο έχει ο κ.Ακριώτης. 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΚΡΙΩΤΗΣ: Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Στον 

επιχειρούμενο προγραμματισμό προφανώς δεν έχουμε απεριόριστο 
χρόνο να δούμε όλα τα ζητήματα τα οποία έχουν προταθεί, άρα 
πρέπει να γίνει μια αξιολόγηση, έτσι ώστε να πάμε στα πιο σοβαρά, 

τα πιο επίκαιρα, τα ζητήματα που θα μπορούσαμε να κρατήσουμε 

και σε επικαιρότητα. 

Το ζήτημα το αντιπλημμυρικό, νομίζω ότι συμφωνούμε όλοι, 
θα πρέπει να το δούμε και ιδιαίτερα στις περιοχές αυτές οι οποίες 

γίνονται επικίνδυνες για ανθρώπινες ζωές. Ζήσαμε την δραματική 
κατάσταση με την Μάνδρα. Αυτό νομίζω ότι είναι ένα θέμα το οποίο 

πρέπει να το δούμε μια και περισσότερες φορές, έτσι ούτως ώστε 
να εντοπισθούν τα σημεία αυτά, να δούμε έναν τρόπο ελέγχου, αν 
προχωράνε κάποια πράγματα τα οποία θα βοηθήσουν στην 

κατεύθυνση να αποκατασταθούν προβλήματα, τα οποία ίσως 

μελλοντικά να μας δημιουργήσουν θέματα. 

Πέρα από αυτό, είπα ότι εγώ αξιολογικά μπορώ να προτείνω 

δύο θέματα.  

Το ένα θέμα είναι η από κοινού διαχείριση των υδατικών 

πόρων με τις Βαλκανικές χώρες και με την Τουρκία. Αυτό νομίζω ότι 
απασχολεί τις περιοχές της Μακεδονίας και της Θράκης, άρα οι 
Περιφέρειες εκεί θα μπορούσαν να είναι από αυτές που θα κληθούν 

να μας εκθέσουν αν εμφανίζονται και ποια προβλήματα με την κοινή 

διαχείριση. 

 Το δεύτερο είναι οι αποξηραμένες λίμνες, οι οποίες έγιναν 
άλλες εποχές με άλλες προϋποθέσεις και σήμερα έχουμε χέρσες 

εκτάσεις, οι οποίες είναι δύσκολα διαχειρίσιμες. Το πρόβλημα το 
σοβαρό που έχουμε στην Περιφέρεια τη δική μας με την Κωπαΐδα 

επί χρόνια «σέρνεται», το είδαμε στο Περιφερειακό Συμβούλιο και 
με τους Φορείς Διαχείρισης. Εκεί πέρα τι γίνεται, όταν για την 
περίοδο που έγιναν οι αποξηράνσεις, η προσπάθεια ήταν να 

αναπτυχθεί αγροτική γη, έτσι ούτως ώστε να έχουμε και επάρκεια 
και σήμερα έχουμε αποξηραμένες λίμνες χέρσες.  Tο ίδιο είναι και 

στην Αγουλινίτσα στην Ηλεία. Αν μπορούσαμε να τα δούμε και αυτά 
αξιολογικά, θα μπορούσαμε να τα βάλουμε στην θεματολογία 

εφόσον προλαβαίνουμε. 

Ευχαριστώ. 
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ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΙΓΓΛΕΖΗ (Πρόεδρος της Επιτροπής): 

Ευχαριστούμε τον κ. Ακριώτη, νομίζω το θέμα των διασυνοριακής 
διαχείρισης από κοινού του νερού, θα το κοιτάξουμε και πολύ 

σύντομα μάλιστα, κυρίως μιλώντας με τους φορείς διαχείρισης των 
ποταμών της βόρειας Ελλάδας, τους οποίους έχουμε καλέσει ήδη για 
να παραστούν στην Επιτροπή, είναι του Νέστου, να δούμε και για 

το Στρυμόνα, τον Αξιό, θα το δούμε σύντομα. Το λόγο τώρα έχει ο 

κ. Αρβανιτίδη. 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ: Κατ' ελάχιστον, κυρία Πρόεδρε, 
ακριβώς αυτό το θέμα ήθελα να βάλω, το θέμα της εξωτερικής 

πολιτικής και των νερών, είναι και οι λίμνες επάνω στην δυτική 
Μακεδονία. Η Πρέσπα δεν είναι απλά μόνο η ροή των ποταμών, είναι 

το τι φέρνουν, τι σχέσεις διαμορφώνουν, ο Αξιός έχει να κάνει με το 
Θερμαϊκό κόλπο, όμως, απλά θα ήθελα να πω το εξής, καλά είναι 
όταν κάνουμε προγραμματισμό να πούμε ότι έχουμε τόσες 

συνεδριάσεις, σε τόσους μήνες, να βάζουμε αυτά τα θέματα, τότε, 
μετά την ολοκλήρωση της συζήτησης, για να ετοιμαζόμαστε και 

εμείς να κάνουμε προτάσεις για το ποιους πιστεύουμε ότι θα πρέπει 

να έρθουν. 

Και στο τέλος να καταλήξει μια έκθεση, που την επόμενη 
χρονιά μπορούμε να το ξαναδούμε, να συγκρίνουμε το εάν αυτό το 

οποίο παρουσιάστηκε τι απέδωσε, ποιος είναι ο προγραμματισμός 
και πιστεύω πως τότε γίνεται η ουσιαστική δουλειά, διαφορετικά, 

κάθε φορά θα λέμε ωραία πράγματα, μπορεί να αλλάζουμε και εμείς 
ως άτομα στην Επιτροπή και ξανά από την αρχή. Άρα, λοιπόν ή θα 
πάμε σ' ένα προγραμματισμό πραγματικό, τον οποίο θα 

ανακοινώσετε ελπίζω μετά από την συζήτηση αυτή κι αφού δείτε 
ποια είναι τα κύρια προβλήματα της χώρας ή αυτά τα οποία θέλουμε 

να δούμε αυτή τη χρονιά. 

Ποιοι είναι οι φορείς οι οποίοι θα έρθουν και ας έρθουν και τα 

τρία Υπουργεία, τι θα πει τρία Υπουργεία; Ας έρθει και το Υπουργείο 
Γεωργίας και όποιος άλλος εμπλέκεται και το Υπουργείο Εξωτερικών 

για τα διεθνή, αν θα πρέπει, για να μας πουν ποια είναι η πολιτική 
τους, να την ξαναδούμε σε σύντομο χρονικό διάστημα και να δούμε 
εμείς μετά εάν βελτιώθηκαν τα πράγματα. Έτσι αντιλαμβάνομαι τη 

λειτουργία της Επιτροπής, αλλιώς θα είμαστε με μια επιστημονική 
πληροφοριακή προσέγγιση των θεμάτων, που θα κάνει έναν κύκλο 

διαρκώς. Ευχαριστώ. 
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ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΙΓΓΛΕΖΗ (Πρόεδρος της Επιτροπής): Κύριε 

Αρβανιτίδη, το πώς θα προγραμματιστεί η Επιτροπή και οι 
συνεδριάσεις της και ποια θέματα θα συζητηθούν και το πότε, είναι 

ένα πολύ περίπλοκο παζλ, μπορώ να πω ό,τι θα πρέπει να 
συνδυαστούν πολλοί παράγοντες. Πρέπει να συνδυαστούν οι 
υπηρεσίες της Βουλής και η κάθε φορά διαθέσιμες αίθουσές της, 

πρέπει να συνδυαστούν οι ώρες οι οποίες μπορούν να γίνουν, οι 
ημέρες, το εάν μπορούν οι συγκεκριμένοι φορείς να έρθουν την 

συγκεκριμένη ημέρα και όπως καταλαβαίνετε, μου έχει τύχει πολλές 
φορές να προγραμματίσω κάποια θέματα να συζητηθούν για τον 

επόμενο μήνα, δεν μιλάμε τώρα να προγραμματίσω να συζητηθούν 
μετά από δύο και τρεις μήνες, τον επόμενο μήνα και τελικά να μην 
μπορεί να γίνει συνεδρίαση με το συγκεκριμένο θέμα και να ψάχνω 

την τελευταία στιγμή καινούργιο θέμα, γιατί δεν μπορούσαν να 

συνδυαστούν όλα αυτά τα πράγματα μαζί. 

Οπότε δεν είναι τόσο εύκολο, πραγματικά κι εγώ θα το ήθελα 
να γίνει έτσι και έχετε δίκιο σ' αυτό το οποίο αναφέρεστε, αλλά 

δυστυχώς, όσες φορές το έχω προσπαθήσει, δεν είναι ακριβώς όπως 
θα το ήθελα να το είχα καταφέρει. Τώρα, όσον αφορά στο θέμα της 

έκθεσης, η έκθεση της προηγούμενης Επιτροπής Υδατικών Πόρων, 
όπως και της Επιτροπής Περιβάλλοντος είναι έτοιμες, αυτή η τη 
στιγμή είναι στο τυπογραφείο και τυπώνονται και πολύ σύντομα θα 

τις έχουμε στα χέρια μας και να μπορέσουμε ίσως να κάνουμε και 
μια εκτίμηση συζητώντας την, θα δούμε το πώς θα το 

προχωρήσουμε αυτό το θέμα. Βεβαίως, θα χρησιμοποιηθούν, στους 
φορείς τους οποίους ενδιαφέρουν, όπως είναι το Υπουργείο 
Περιβάλλοντος, όπως είναι η Γενική Γραμματεία Υδάτων και όποιον 

άλλον αφορά αυτά τα θέματα τα οποία έχουμε συζητήσει. 

Να προχωρήσω τώρα στον κ. Δήμα, παρακαλώ, έχετε το λόγο. 

ΧΡΙΣΤΟΣ ΔΗΜΑΣ: Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε, τόσο η 

Επιτροπή Περιβάλλοντος, όσο και η Υποεπιτροπή Υδατικών Πόρων, 
στο παρελθόν είχαν ασχοληθεί με το ζήτημα του Κορινθιακού 

κόλπου. Όμως, έχουμε μια καινούργια εξέλιξη το τελευταίο 
διάστημα, δεν είναι η ένταξη στο NATURA, όσο το γεγονός ότι σε 
συνεργασία με το Υπουργείο Περιβάλλοντος, κάποιες Περιφέρειες 

και σε κάποιους Δήμους, θα τοποθετηθούν κάποια δίχτυα σε ζώνες 
για τους λουόμενους ώστε να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα με τον 

υπερπληθυσμό των μεδουσών. Νομίζω ότι θα ήταν χρήσιμο στο 
πλαίσιο της ρύπανσης της θάλασσας, να είχαμε κάποιους φορείς, 
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ενδεχομένως, δεν ξέρω εάν θα ήταν από το Υπουργείο ή από κάποιες 

Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις που θα μπορούσαν να μας 
παραθέτανε κάποια παραδείγματα, με βέλτιστες πρακτικές άλλων 

χωρών, στην τοποθέτηση ειδικών δικτυών. 
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                 (Συνέχεια ομιλίας κ. ΧΡΙΣΤΟΥ ΔΗΜΑ) 

Είναι ένα ζήτημα, το οποίο δεν απασχολεί μόνο τον νομό 

Κορινθίας. Απασχολεί τέσσερις διαφορετικές περιφέρειες και 
αρκετούς δήμους. Νομίζω, ότι θα το βρούμε μπροστά μας. Άρα, 
καλό θα ήταν κάποια στιγμή να γίνει μια συζήτηση για βέλτιστες 

πρακτικές τοποθέτησης ειδικών διχτύων. 

Για το δεύτερο ζήτημα, θα με κατηγορήσετε και πάλι για 
τοπικισμό. Στο νομό Κορινθίας έχουμε μια πολύ σημαντική λίμνη, 
είναι η λίμνη Στυμφαλία, όπου αν περάσει κάποιος ταξιδιώτης από 

κει δεν θα την δει, διότι τα τελευταία χρόνια έχει ξεραθεί. Παρά το 
γεγονός, ότι έχουν γίνει φιλότιμες προσπάθειες, έχει μπει και στο 

πρόγραμμα LIFE της Ε.Ε. και έχει γίνει ένας συντονισμός δράσεων 
για να ξαναγεννηθεί η λίμνη με το να κόβουν τα καλάμια, να γίνεται 
καλύτερη διαχείριση των υδάτων κ.λπ., όμως υπάρχει ανάγκη να 

υδροδοτούνται πόλεις, όπως η πόλη της Κορίνθου, ο δήμος των 
Κορινθίων, με αποτέλεσμα πολύ από το νερό το οποίο υπάρχει στη 

λίμνη, να καταλήγει στις βρύσες των δημοτών του δήμου Κορινθίων. 
Νομίζω, ότι και αυτό είναι ένα ζήτημα, το οποίο αξίζει να εξετάσουμε 
κάποια στιγμή και δεν έχει εξεταστεί από την Υποεπιτροπή Υδατικών 

Πόρων. Πιθανότατα, να μπορούσε να συνδυαστεί κάποια στιγμή, 
εφόσον υπάρχει διάθεση και χρόνος, ακόμη και με μια επίσκεψη στη 

λίμνη Στυμφαλία. 

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΙΓΓΛΕΖΗ(Πρόεδρος της Επιτροπής): Νομίζω, ότι 

έτσι κι αλλιώς πρέπει να ξαναδούμε το θέμα του Κορινθιακού και της 
λίμνης Στυμφαλίας. Ήταν μια από τις επιτυχίες της Επιτροπής μας, 

η συζήτηση για τον Κορινθιακό κόλπο, η οποία άνοιξε θέμα και 
έγιναν και πράγματα για τον Κορινθιακό κόλπο. Έχει πάρα πολύ 

ενδιαφέρον να δούμε το θέμα με την λίμνη Στυμφαλία. 

Το λόγο έχει ο κ. Λαζαρίδης.  

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Πράγματι είναι από τα πιο σοβαρά 
θέματα, η υπόθεση της αξιοποίησης και της προστασίας αλλά και της 

εκμετάλλευσης των υδάτων. Είναι, αν όχι το πιο σοβαρό, ένα από 
τα πιο σοβαρά ζητήματα που απασχολούν σήμερα την 

ανθρωπότητα. Όπως έλεγαν και παλαιότερα και το οποίο βλέπουμε, 
ότι σιγά σιγά με την εξέλιξη των γεγονότων ενδέχεται να 
επιβεβαιωθεί, ο επόμενος πόλεμος δεν θα είναι για τα πετρέλαια, 

αλλά για την αξιοποίηση και εκμετάλλευση των υδάτων. 
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Στην πατρίδα μας, εδώ στην Ελλάδα, αλλά και ειδικά στη 

Μακεδονία, έχουμε και μια ιδιαιτερότητα όσον αφορά τα ποτάμια 
αλλά και αρκετές λίμνες. Δεν έχουμε την αποκλειστική διαχείριση 

αρκετών ποταμών, που περνάνε από ορισμένες ευρωπαϊκές ή 
βαλκανικές χώρες, καταλήγουν στη θάλασσα και καταλήγουν σε 
εμάς. Άρα, υπάρχουν κάποιες ιδιαιτερότητες σχετικά με την 

καθαρότητα, για το πόσο οι χώρες από τις οποίες περνάνε αυτά τα 
ποτάμια, φροντίζουν να διατηρούνται καθαρά τα νερά, να μην έχουν 

δηλαδή φυτοφάρμακα, λιπάσματα κ.λπ.. Πέρα από το γεγονός ότι 
είναι επικίνδυνα τα νερά αυτά, μολύνουν και τη θάλασσα γιατί 

καταλήγουν σε εμάς. Σε όλες αυτές τις περιοχές, δηλαδή στην 
Καβάλα με τον Νέστο, στην Θράκη με τον Έβρο, στην Θεσσαλονίκη 
με τον Αξιό, βλέπουμε ότι χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή και 

συνεννόηση με αυτές τις χώρες.  

Από την άλλη, έχουμε και λίμνες τις οποίες διαχειριζόμαστε 

μαζί με άλλες χώρες. Είναι οι Πρέσπες, όπου τρεις χώρες έχουμε τη 
διαχείριση και την εκμετάλλευση. Η Δοϊράνη, όπου έχουμε την 

εκμετάλλευση δύο χώρες.  
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                       (Συνέχεια ομιλίας κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΑΖΑΡΙΔΗ) 

Δηλαδή, θέλω να πω ότι χρειάζεται, είτε να γίνουν κάποιοι 

Φορείς, είτε να δοθούν κάποιες, επιπλέον, αρμοδιότητες στο 
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, προκειμένου να μπορέσει να 
χειρίζεται και να ελέγχει το τι συμβαίνει κατά το πέρασμα αυτών των 

ποταμών. Και λέω ειδικά για τα ποτάμια, γιατί έχουμε πολλές 
περιπτώσεις στο παρελθόν -και μιλάω κυρίως για τη Βουλγαρία- 

όπου, είτε ρίχνουν μέσα φυτοφάρμακα, είτε ανοίγουν και κλείνουν 
τα φράγματα, χωρίς, προηγουμένως, να έχουν συνεννοηθεί με την 
Ελλάδα, με αποτέλεσμα να κινδυνεύει με πλημμύρες και με 

καταστροφές η αγροτική παραγωγή. 

Πριν από λίγο, άκουσα έναν συνάδελφό, όχι μόνο με την 
ιδιότητα του Βουλευτή, αλλά και με την ιδιότητα του μηχανικού, που 
αναφέρθηκε στο θέμα της αποταμίευσης των υδάτων. Πράγματι, με 

μελέτη του Τ.Ε.Ε. πάνω από το 92-93% των επιφανειακών υδάτων 
καταλήγουν στη θάλασσα, κάτι που σημαίνει ότι πρέπει να δούμε 

ξανά αυτό το θέμα.  

Είχαμε κάνει και παλαιότερα μία συζήτηση για το θέμα της 

δημιουργίας ταμιευτήρων, είτε αξιοποιώντας τις υψομετρικές 
καμπύλες της Πατρίδας μας, δηλαδή, το ανάγλυφο, που είναι, 

πραγματικά, πλούσιο, είτε δημιουργώντας κάποιες τεχνητές λίμνες, 
ώστε να εξασφαλίσουμε περισσότερο νερό και για τις καλλιέργειες, 
γιατί ο υδροφόρος ορίζοντας έχει κατέβει πολύ επικίνδυνα. Μάλιστα, 

στο Θεσσαλικό Κάμπο έγιναν καταγγελίες, ότι άρχισαν να αντλούν 

νερά που είναι υφάλμυρα. 

Επομένως, και εγώ συμφωνώ με τους προλαλήσαντες 
συνάδελφους, ότι πρέπει να δούμε με πολλή μεγάλη ευαισθησία το 

θέμα των Υδάτινων Πόρων. Σας ευχαριστώ πολύ. 

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΙΓΓΛΕΖΗ (Πρόεδρος της Επιτροπής): Το λόγο 

έχει ο κ. Εμμανουηλίδης. 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. 
Από το «ύδωρ αρχή των πάντων» του Θαλή, περάσαμε στο 

«πάντων χρήματων μέτρων άνθρωπος» του Σωκράτη και του 
Πλάτωνα. Αυτή η αναδιάταξη στην ιεράρχηση των μεγεθών της 
ζωής, νομίζω ότι είναι αυτή που δημιουργεί και τις ανισορροπίες στον 

τρόπο με τον οποίο ο σύγχρονος άνθρωπος αντιμετωπίζει μεγέθη 

φυσικά, τα οποία θα έπρεπε, εξαρχής, να σεβαστεί. 
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Έτσι, λοιπόν, μέσα από μια ανισόρροπη διαχείριση, έχει φτάσει 

στο να αντιμετωπίζει το νερό και ποσοτικά και ποιοτικά συνθήκες, 
τις οποίες δεν μπορεί πια να διαχειριστεί. Ποσοτικά, το «εκκρεμές» 

χτυπά στα άκρα, ιδιαίτερα σε περιοχές που είναι προικισμένες από 
τη φύση. Μιλάμε για την εύκρατη ζώνη. Δηλαδή, εκεί που ήταν 
ευλογία Θεού, σήμερα, αντιμετωπίζουμε πρόβλημα, από τη μία 

πλημμύρας και από την άλλη λειψυδρίας. Και αυτό γιατί 
λειτουργήσαμε ως επιμηθείς, χωρίς να έχουμε την πρόνοια, αυτό το 

αγαθό να το διαχειριστούμε με τον απαιτούμενο σεβασμό και τον 

απαιτούμενο ορθολογισμό. 

Επί του πρακτέου, μόνο υπό τη μορφή «πυραμίδας» μπορεί 
να λειτουργήσει η ανάληψη ευθύνης μιας συγκροτημένης Πολιτείας 

στην αντιμετώπιση αυτού του θέματος. Αυτό προϋποθέτει 
συλλειτουργούντα Υπουργεία, Γραμματείες, ώστε να υπάρχει μία 
συλλογική διαχείριση αυτού του προβλήματος και στο ποιοτικό, 

αλλά, κυρίως, στο ποσοτικό μέρος. 

Στη συνέχεια, οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, πραγματικά, 
πρέπει να λειτουργήσουν στην κατεύθυνση να αντιμετωπίζουν τα 
επιμέρους και κατά τόπους προβλήματα με τη μέγιστη δυνατή 

υπευθυνότητα. 
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(Συνέχεια ομιλίας κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗ) 

 

Ο τελευταίος κρίκος σε αυτή την αλυσίδα είναι η 
Αυτοδιοίκηση. Η Αυτοδιοίκηση η οποία συχνά δεν ανταποκρίνεται 

πραγματικά στο κάλεσμα των καιρών για τη διαχείριση και  

αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος.  

Όμως τίποτα από αυτά δεν μπορεί να γίνει με αποτελεσματικό 
τρόπο, εάν δεν υπάρξει το ενδιαφέρον της Πολιτείας στο θέμα της 

Παιδείας. Αν δεν δημιουργήσουμε παιδεία καταναλωτή αυτού του 
πολύτιμου αγαθού και διαχειριστή, νομίζω, ότι όλες οι άλλες 

προσπάθειες θα είναι αποσπασματικές και ατελέσφορες. 

Γίνομαι εντελώς συγκεκριμένος, για να πω, ότι θα πρέπει, να 

αξιοποιήσουμε τη γόνιμη εμπειρία από  την προηγούμενη χρονιά που 
πραγματικά λειτούργησε αυτή η  Επιτροπή με παρουσιάσεις από 
εμπλεκόμενους φορείς με το αντικείμενο που κατέθεσαν 

ενδιαφέροντα στοιχεία - χρήσιμα για να εμπλουτίσουν τις δικές μας 
γνώσεις και  τις δικές μας αγωνίες πάνω σε αυτό το θέμα. Πρέπει να 

υπάρξει ανατροφοδότηση, δηλαδή φορείς που κλήθηκαν δεν 
σημαίνει, ότι η εφάπαξ παρουσία τους ολοκληρώνει το ρόλο τους. 

Μπορούμε, γιατί υπήρξαν πολλές καταθέσεις, που πραγματικά -
προσωπικά τουλάχιστον- με εντυπωσίασαν για την 
αποτελεσματικότητα μιας λύσης τύπου «Αυγού του Κολόμβου». 

Δηλαδή, όταν άκουσε από υπεύθυνο επιστήμονα, ότι πρέπει να 
αποφύγουμε τη λογική των «φαραωνικών» επεμβάσεων, αλλά με 

μικρές παρεμβάσεις να δημιουργήσουμε τις συνθήκες εκείνες, που 
θα φέρουν την μέγιστη αξιοποίηση του υδάτινου υδατικού πλούτου, 
αυτό για μένα είναι κάτι, που έχει το χαρακτήρα του επαναστατικού 

χωρίς επανάσταση. Πρέπει, λοιπόν, να είμαστε στοιχισμένοι  σε αυτή 

την κατεύθυνση. 

Κλείνοντας, θα ήθελα να πω, ότι πρώτα να δοθεί βήμα στην 
παιδεία και πρέπει να καλέσουμε εκπαιδευτικούς φορείς, γιατί αυτοί 

θα επωμισθούν  το βάρος αυτής της «μετάγγισης» του 
ενδιαφέροντος, της ευαισθησίας, αλλά και ευθύνης που έχει το 

άτομο, αλλά και η συλλογικότητα σε ένα θέμα που αν το είδος «ην 
αρχήν πάντων» φοβάμαι με τον τρόπο που  διαχειριζόμαστε, θα γίνει 

«τέλος πάντων». 
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ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΙΓΓΛΕΖΗ (Πρόεδρος της Επιτροπής): 

Ευχαριστούμε τον κ. Εμμανουηλίδη. Πραγματικά, αυτή είναι η 
γοητεία της Επιτροπής, γιατί ξεκινήσαμε με ένα αγρότη και 

καταλήξαμε σε έναν φιλόλογο, βλέποντας έτσι το θέμα του νερού 

απ' όλες του τις απόψεις. 

Σας ευχαριστώ πολύ. Λύεται η συνεδρίαση. 

 

 

Στο σημείο αυτό έγινε η γ΄ ανάγνωση του καταλόγου των 

μελών της Επιτροπής. Παρόντες ήταν οι Βουλευτές κ.κ.:  

 

 

Τέλος και περί ώρα 11.25΄ λύθηκε η συνεδρίαση. 

 

 

                                   Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 

                                        ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΙΓΓΛΕΖΗ 


