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ΑΠΟΦΑΣΗ Δ .Σ. : 554/11-2014
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 2 ο , σας παρακαλώ, 2 ο θέμα.

2ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τις θέσεις της ΠΕΔ Θεσσαλίας
επί των δέκα σημείων που αφορούν τα έργα του άνω Αχελώου στη Θεσσαλία

Εισηγητής: Ο κ. Αντιδήμαρχος Ιω. Γεννάδιος.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τις
θέσεις τις ΠΕΔ Θεσσαλίας. Τώρα το κάνουμε κουτσομπολιό; Επί
των 10 σημείων που αφορούν τα έργα του άνω Αχελώου στη
Θεσσαλία.
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία, μια κουβέντα επειδή η εισήγηση είναι
αρκετά μεγάλη και σαφή ς και το θέμα δεν υπάρχει άνθρωπος που
ασχολείται με την αυτοδιοίκηση και δεν το γνωρίζει. Μια κουβέντα.
Το ΤΕΕ Κεντρικής, Δυτικής Θεσσαλίας έχει κάνει τη πρόταση
συνεργασίας με το ΓΕΩΤΕ και την ΕΘΕΜ. Εγώ έγραψα στο θέμα, η
ΠΕΔ, το έχει υιοθετήσει πράγματι αλλά από εκεί, από εκεί ξεκίνησε
αυτή η ωραία πρόταση. Μία κουβέντα μόνο, είναι παρήγορο το ότι
αρχίζει να λαμβάνεται σιγά η απόφαση για την απεξάρτηση της
Μεσοχώρας από αυτό που ονομάζουμε εκτροπή Αχελώου. Είναι
κρίμα ένα έργο στο οποίο έχουν πέσει περίπ ου 285.000.000 να μην
λειτουργεί για άλλα 20 .000.000, αν και από όσο ξέρω υπάρχουν και
περίπου κάποια χρήματα των αποζημιώσεων που είναι αρκετά.
Υπάρχει λοιπόν, ποιο είναι το πνεύμα αυτό που έχει εκφράσει
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πολλούς φορείς, δε λέω όλους προς Θεού , έχω διαβάσει πολλά
πράγματα.

Υπάρχουν

ορισμένα

πραγματικά

δεδομένα.

Εμείς

έχουμε έλλειμμα στα νερά. Ο τόπος στον οποίο γεννήθηκα εκεί στην
Αιτωλοακαρνανία, στη Ναύπακτο έχει πλεόνασμα στα ύδατα .
Επομένως είναι βάσιμη η αιτίαση μας ακόμη να γνωρίσουμε και αν
250.000.000 μεταφέρονται θέλουμε πολλά χρόνια για να επανέλθει
ο υδροφόρος ορίζοντας της Θεσσαλίας τα τελευταία χρόνια.
Φανταστείτε το σαν 2 λεκάνες απορροής που έχουν μεγάλη ανάγκη.
Θέλουμε να υιοθετήσουμε εν τέλει. Εμείς ζητάμε σαν Διοίκηση μέσω
της εισήγησης να υιοθετήσουμε αυτά τα 10 σημεία χωρίς κανένα
ίχνος τοπικιστικού, χωρίς κανένα ίχνος τοπικιστικής έπαρσης, ίσα ίσα γνωρίζουμε ότι τα νερά όπως σε πολιτισμένες χώρες στην
Αυστρία, στην Ελβετία , τα νερά ρυθμίζονται και δεν αφήνονται να
πέφτουνε μέσα στις θάλα σσες γλυκά πολύτιμα νερά. Προτείνουμε
λοιπόν να υιοθετήσουμε τη πρόταση 10 σημείων του ΤΕΕ.
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ερωτήσεις, ο κύριος Παπαλός.
ΠΑΠΑΛΟΣ: Όχι όχι ερωτήσεις.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τοποθετήσεις.
ΠΑΠΑΛΟΣ:

Εμείς

συμφωνούμε

με

την

εισήγηση,

συμφωνούμε και επαυξάνουμε και να προσθέσουμε μόνο ότι όλα
αυτά τα χρόνια όταν ετίθεντο το θέμα εμείς ως Δήμος συμμετείχαμε
και στη σχετική διαβούλευση συζήτηση που έγινε σε όλη τη χώρα
για

τη

διαχείριση

των

υδάτινων

πόρω ν

έχουμε

καταθέσει

συγκεκριμένες προτάσεις, υπάρχουν στις ιστ οσελίδες και του
Δήμου αλλά και του Υ πουργείου του ΥΠΕΚΑ, και ήμασταν παρόντες
και όταν ήρθε εδώ και ο Ειδικός Γραμματέας. Υπάρχουν, τα λέω
γιατί έχει γίνει μια πολύ καλή δουλειά και μελέτη πάνω σε αυτό το
αντικείμενο που θα βοηθήσει τη Δημοτική Αρχή και σε άλλα
ζητήματα που αφορά , σε ότι αφορά και τη διαχείριση των υδάτινων
πόρων του Δήμου μας, της περιοχής μας αλλά και ιδιαίτερα του
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Δήμου μας και κάποια συγκεκριμένα προβλήματα που υπάρχουν.
Το θέτω υπ’ όψιν. Είμαστε σύμφωνοι με την εισήγηση.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κύριο Παπαλό. Ο κύριος
Βαρελάς.
ΒΑΡΕΛΑΣ: Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Προξενεί κάποια, μου
προξενεί, όταν πήρα στα χέρια μου την ημερήσια διάταξη μου
προξενείτε κάποια έτσι σοβαρή εντύπωση. Για ποιο λόγο το θέμα
να έρχεται στο Δημοτικό Συμβούλιο για το θέμα του Αχελώου; Τόσα
χρόνια δεν θυμάμαι μια αντίστοιχη διαδικασία συζήτησης του
θέματος της εκτροπής του Αχελώου στο Δημοτικό Συμβούλιο.
Βέβαια κατά την προσωπική μου άποψη υ πάρχουν για αυτό το λόγο
δύο πολιτικές ας το πούμε αιτιολογίες. Η 1 η αφορά κατά την άποψη
μου μια προσπάθεια αποπροσανατολισμού του κόσμου , των
δημοτών μας από τα πραγματικά προβλήματα που τον αφορούν
από τις τελευταίες επιλογές της Δημοτικής Αρχής . Και μια 2 η ,
πολιτική και αυτή πηγάζει από την εκτίμηση ότι ο Αχελώος είναι ένα
θέμα στο οποίο αντιτίθενται συγκεκριμένες πολιτικές δυνάμεις οι
οποίες αυτή τη στιγμή ανέρχονται στον πολιτικό στίβο, πολιτικό
ορίζοντα και είναι ευκαιρία να τον ψαλιδίσουν. Θα δείτε τι θα
γράφουν αύριο τα μέσα μαζικής επικοινωνίας για την τοποθέτηση
μου όσον αφορά το θέμα της εκτροπής στον Αχελώου. Θα
αγνοήσουν τα υπόλοιπα θέματα του Δημοτικού Συμβουλίου που
ήταν πάρα πολύ σοβαρά και συζητήθηκαν σήμερα και θα έχουν ως
κύριο τίτλο την άποψη τη δικιά μου που είναι αντίθετη στα έργα
εκτροπής του Αχελώου. Θα τα, τα παίρνουν, θα τα βρουν αυτοί.
Έχουν τους ανθρώπους τους που τους τα βάζουνε. Λέω λοιπόν
τώρα ότι πέρα από τα προβλήματα τα οποία δημιουργούν,
δημιουργεί ένα τέτοιο στα, στα ζητήμ ατα της, της οικολογικής
ισορροπίας και ανισορροπίας. Ως 1 ο θέμα θέλω να θίξω το γεγονός
ότι είμαστε αντίθετοι σε φαραωνικού τύπου έργα. Θεωρούμε ότι τα
έργα θα πρέπει να είναι κλίμακας της μικρής Ελλάδας, μικρότερα
σε κόστος και σε μέγεθος έργα τα οποία θ α πρέπει να δίνουν
γρήγορες

και

αποτελεσματικές

λύσεις

στα

προβλήματα

που

υπάρχουν. Το 2 ο έχει να κάνει με αυτή την ιστορία των έργων και
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την κατασκευή τους. Μπορ εί, καταρχάς θα ήθελα να, να , πως το
λένε, να προβληματιστούμε όλοι. Που ανήκει αυτή τη στιγμή η ΔΕΗ;
Έχει δοθεί σε ξένα χέρια; Έχει πωληθεί η ΔΕΗ; Μας βάζουν λοιπόν
τώρα να κατασκευάσουμε έργα εκτροπής του Αχελώου δίνοντας
δισεκατομμύρια για να τα πάρουν κάποιοι ιδιώτες μετά αντί
πινακίου φακής. Τα έργα αυτά σας πληροφορώ και τώρα εδώ θα
είμαι θα πρέπει να δεσμευτεί ο Δήμαρχος εάν θα κάνει, θα ξεκινήσει
αγώνα όταν θα ακούσε ι από τη μεριά της Πολιτείας αυτά τα έργα
να κατασκευάζονται με τα χρήματα του ελληνικο ύ λαού να δίνονται
σε ιδιώτες αντί πινακίου φακής. Είναι έργα κυρίως ενεργ ειακά, διότι
έργα υποδομής στο κάμπο δεν χρηματοδοτεί ούτε επιδοτεί η
Ευρωπαϊκή Ένωση. Θέλουν να παράγουν φθηνή εργατική ενέργεια
για να την αγοράσουν, για να την έχουν στα χέρια τους. Όπως
κάνανε και με τα λαμπόγυαλα που σπείρανε σε όλο το κάμπο της
Θεσσαλίας και όπως κάνανε και με τα άλλα, με ανεμογεννήτριες
που ήρθαν εδώ στο Δημοτικό Συμβούλιο και θα ξανάρθουν πάλι .
Γιατί αυτό επιζητούν , να πάρουν από την Ελλάδα φθη νό ηλεκτρικό
ρεύμα.

Άλλωστε

κινούνταν

με,

οι

πως

Γερμανοί,
το

λένε

κάποια
με ,

με

εργοστάσια
πυρηνική

που,

ενέργεια

που
τα

καταργήσανε. Αυτή τη στιγμή ζητούν να έχουν φθηνή εργατική
ενέργεια και που θα βρουν άλλη; Που θα βρουν αλλού; Στην
Ελλάδα. Από την σκοπιά αυτή, επειδή το έργο Μεσοχώρας δεν
συμβάλλει στην ε κτροπή του Αχελώου, θα μπορούσε , και επειδή
είναι σχεδόν έτοιμο , θα μπορούσε κανείς να πει ότι δεν μπορούμε
να το ανατινάξουμε την …..της Μεσοχώρας ας, θα πρέπει να
λειτουργήσει, παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας θα κάνει και το
νερό ξαναγυρνάει πάλι στον Αχελώο. Δεν συμβάλλει λοιπόν στην
εκτροπή του Αχε λώου. Τώρα θα αναρωτηθεί κανείς τι θα γίνουν τα
χρήματα αυτά που ξοδέψαμε. Τι θα γί νουν συνάδελφοι; Υπάρχουνε,
θα σας πω εγώ τι θα γίνουνε. Ότι γίνανε και σε κάποιες άλλες
περιοχές

που

αντίστοιχα

έργα

τέτοια

μεγαλεπήβολα

τα

υλοποιήσανε, πήγαν να τα υλοποιή σουν και τα καταργήσανε.
Μιλάω για την, για το σχέδιο Garrison Diversion Unit που ξεκίνησε
τη δεκαετία του ’50 στις ΗΠΑ. Το έργο σχεδιάστηκε από τις
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αμερικανικές αρχές και προέβλεπε μεταφορά νερού από τη λίμνη
Σακακάουα του ποταμού Μισούρι μέσω καναλιού στ ην υδροληπτική
λεκάνη του ποταμού Χάντσον του Καναδά. Οι προβλεπόμενες
περιβαλλοντικές

επιπτώσεις

της

εκτροπής

εξαιτίας

της

εντατικοποίησης των αρδεύσεων ήταν τέτοιες που τελικά το έργο
εγκαταλείφτηκε αφήνοντας πίσω του εκατοντάδες ημιτελή έργα για
να καταγραφεί στην ιστορία ως Garrison φιάσκο. Άλλη περίπτωση
στην Ισπανία. Η πιο πρόσφατη ακύρωση έργο υ αναλόγου με τον
Αχελώο έγινε το 2005 και αφορούσε την εκτροπή του ποταμού
Έβρου. Η εκτροπή που περιλαμβάνονταν στο εθνικό σχέδιο υδάτων
και εκπόνηση η προηγούμενη ισπανική κυβέρνηση. Και είχε ως
στόχο την αλλαγή κατεύθυνσης του ποταμού, είχε την ακρίβεια ενός
εκατομμύριου

κυβικών

μέτρων

από

τα

νερά

του

προς

τα

νοτιανατολικά προκειμένου να αρδευτεί η περιοχή της Βαλένθια. Η
οποία εξαιτίας της υπεράντλησης των υδάτων για την ανάπτυξη
ενός

μοντέλου

μαζικού

τουρισμού

με

γήπεδα

γκολφ

και

υπερεντατικές καλλιέργειες αντιμετωπίζει το φάσμα της ερήμωσης.
Το σχέδιο της εκτροπής και οι επιπτώσεις του στο δέλτα του
Έβρου,

στην

Καταλονία,

προκάλεσε

έντονες

κοινωνικές

και

πολιτικές συγκρούσεις για το νερό έχοντας σαν τελικό αποτέλεσμα
την ακύρωση του. Ακυρώθηκε αυτό το έργο. Υπάρχουνε δηλαδή και
άλλα παραδείγματα που ακύρωσαν τέτοιας μορφή ς έργα. Να πάω
σε δύο, σε δυο άλλα ακόμα ζητήματα και να κλείσω την τοποθέτηση
μου. Υπάρχουν έργα που εντάσσονται στην εκτροπή του Αχελώου
και δεν επηρεάζουν καθόλου την εκτροπ ή του; Και γιατί τα κάνουν
αυτά; Είναι τώρα, είναι τα φράγματα Πύλης και Μουζακί ου. Για ποιο
λόγο δεν προχωρούν στην κατασκευή τους; Γιατί, γιατί ενοχλούνται
από την κατασκευή αυτών των φραγμάτων που θα μπορούσαν να
δώσουν

στον

εκτρέπουν

τον

κάμπο,
Αχελώο

το,

θεσσαλικό

και

χωρίς

κάμπο

να

νερό

μπαίνουν

χωρίς
σε

να

τέτοιες

διαδικασίες μεγαλεπήβολων σχεδίων. Παράλλη λα όλο το χρόνο ο
Πηνειός χύνει τα νερά του στη θάλασσα. Τι κάνουν λοιπόν να τα
συγκρατήσουν τις περιόδους που δεν απαιτεί ο κάμπος νερό; Για
ποιο λόγο λοιπόν δεν προχωρούν σε έργα εμπλουτισμού του
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υδροφόρου ορίζοντα, δημιουργί ας λιμνών, λιμνών κατά μήκος του
ποταμού, έργα δηλαδή τα οποία θα μπορούν να είναι, τα οποία δεν,
δε συμβάλλουν στην καταστροφή του περιβάλλοντος και δεν έχουν
και τα ίδια μεγάλο κόστος. Το οποίο σημειωτέον κατά εκτιμήσεις
ξεκίνησε με ένα, ενάμιση δις αν δ εν κάνω λάθος προϋπολογισμού
και φαίνεται θα ξεπεράσει τα 2 με 2,5. Και τέλος θέλω να πω το
εξής, το μεγάλο ψέμα, τ όσα χρόνια ταλανίζουν αυτό το τόπο με την
ιστορία της εκτροπής του Αχελώου, για ποιο λόγο δεν το φτιάχνουν
τόσο καιρό; Γιατί λένε ψέματα στο κόσμο; Γιατί τον κρατάνε όμηρο
τον κόσμο της θεσσαλικής πεδιάδας; Γιατί δεν το φτιάχνουν; Τους
εμποδίζει κανένας; Θα σου πω εγώ, θα σου πω τώρα, θα σου πω.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Σας,

σας

παρακαλώ,

σ ας

παρακαλώ

μη

διακόπτετε.
ΒΑΡΕΛΑΣ: Το κωπηλατοδρόμιο το 2004 έγινε σ την περιοχή
Σχοινιά που ήταν προστατευόμενη περιοχή. Υπήρχε απόφαση του
Συμβουλίου της Επικρατείας. Την γράψανε στα παλιά τους τα
παπούτσια και το φτιάξανε το κωπηλατοδρόμιο, και ακόμη υπάρχει
το κωπηλατοδρόμιο στο Σχοινιά. Γιατί δεν το κάνουμε και εδώ ;
Άλλωστε τόσες αποφάσεις του Συμβούλιο της Επικράτειας τις
έχουν γράψει στα παλιά τους τα παπούτσια. Τόσα, τώρα, τώρα.
Αυτό το διάστημα πάρα πολλές αποφάσεις του Συμβουλίου της
Επικράτειας τις έχουν γράψει στα παλιά τους τα παπούτσια. Θέλω
να σας πω τώρα με την τοποθέτηση μου αυτή ότι συνάδελ φοι, όταν
τη φύση τη βιάζεις, θα σε βιάζει, θ α σε εκδικηθεί. Και εδώ πρόκειται
για σοβαρό βιασμό της φύσης . Τέλος δυο πραγματάκια ακόμα, το
πρώτο το είπα. Να δούμε πως θα αντιδράσετε όταν μετά από ένα
χρονικό διάστημα θα ιδιωτικοποιηθούν τα νερά , πιθανόν και η λίμνη
επάνω η Πλαστήρα και βεβαίως και όλα , και αυτά τα ζητήματα της
εκτροπής του Αχελώου. 2 ο ν , για ποιο λόγο δεν εξηγήσατε κάτι άλλο
που θα μπορούσε να αποτελέσει και αντικείμενο συζήτησης στο
Δημοτικό Συμβούλιο; Έχουμε μια, ένα πρώην Καποδιστριακό Δήμο
ο οποίος εντάχθηκε στο Καλλικρατικό Δήμο Καρδίτσας και αυτή τη
στιγμή θα μπορούσε να αρδευτεί από τη λίμνη Σμοκόβου και δεν
κάνουμε τίποτα. Κ άναμε τίποτα; Για ποιο λόγο δηλαδή να βάλουμε,
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να μη βάλουμε αυτό το ζήτημα το οποίο είναι και σοβαρό, θα
μπορούσε κάλλιστα να κινηθούμε προς τη κατεύθυνση ένα κομμάτι
της, των νερών από το Σμόκοβο να πάει στο κά μπο στην περιοχή
του, του Δήμου Καλλιφωνίου του Δήμου , για να αρδευτεί και αυτή
η περιοχή. Η οποία κατά την προεκλογική περίοδο το μοναδικό
ζήτημα που μας βάζανε ήταν αυτό το ζήτημα , δεν ξέρω, και εσείς
πήγατε εκεί πέρα, δεν, δεν νομίζω ότι δεν σας το βάλα νε το ζήτημα
αυτό οι κάτοικοι της περιοχής. Και στο Παλιούρι και στο Καλλιφώνι
και στο, στο Ζαΐμι και πιο κάτω. Δηλαδή αυτό το έργο τώρα το οποίο
κατ’ ουσίαν, και δεν θέλω να είμαι τοπικιστής, γιατί πάνω από 1, το
10% δεν θα πάει στο, στο κάμπο της Καρδίτσ ας. Αυτό το έργο είναι
έργο το οποίο προορίζεται για να καλύψει τις ανάγκες της Λάρισας.
Άσε, που εντάξει δεν είμαι τοπικιστής. Αλλά χωρίς όμως δίκτυα
υποδομής άρδευσης, χωρίς δίκτυα άρδευσης επιφανειακή λοιπόν
ροή των νερών της εκτροπής του Αχελώου, το 50 % των νερών
αυτών θα χαθεί από την εξάντληση. Λοιπόν , εγώ δεν έχω να πω
τίποτα άλλο, ευχαριστώ λοιπόν για την.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ζήτησε το λόγο ο κύριος Δήμαρχος μισό
λεπτάκι.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Απορώ με τη λογική του Βά ϊου ότι για ποιο λόγο
το βάλαμε να φέρουμε σε δύσκολ η θέση. Κανέναν δεν θέλουμε να
φέρουμε σε δύσκολη θέση.
ΒΑΡΕΛΑΣ: Όχι έμενα δεν με φέρατε. Εγώ … δεν έκρυψα.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ:

Για

το

λόγο,

όχι

μιλάμε

για

πολιτικούς

σχηματισμούς. Άλλωστε στη ΠΕΔ Θεσσαλίας η απόφαση όπου εκεί
υπάρχουν μέλη της παράταξη ς που πρόσκεισθε ήταν ομόφωνη, δ εν
τέθηκε κάποιο τέτοιο θέμα. Καθένας έχει την οπτική του γωνία ,
άλλωστε αυτοδιοικητικοί είμαστε. Ο λόγος που μπήκε ήταν πρώτα
από όλα να εμπεδωθεί η αντίληψη της χρησιμότητας των έργων για
να αναδειχθεί ο ενεργειακός χαρακτήρας των έργω ν και παράλληλα
να δούμε συγκεκριμένα σε ένα διάλογο τον οδικό χάρτη των
ενεργειών που πρέπει να κάνουμε ούτως ώστε το έργο να
ολοκληρωθεί. Θα ήθελα να απαντήσω και σε μερικά πραγματάκια
που πραγματικά δεν ευσταθούν. Μπαίνει πάντα το ζήτημα άμα
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βρέχει το χειμώνα και έχουμε πολύ νερό και πάει το νερό στη
θάλασσα γιατί δεν το συγκρατούν; Ένα πράγμα το έχω πει
εκατοντάδες φορές , το ξαναλέω πάλι, δ εν υπάρχει τρόπος να
αποθηκεύσουμε νερό στο κάμπο. Οι λιμνοδεξαμενές έχουν περίπου
4πλάσιο κόστος από την κατασκευή φραγμάτων στα ορεινά. Να
πάρουμε ένα παράδειγμα , το φράγμα της Συκιάς θα αποθη κεύσει
600 εκατομμύρια κυβικά, γ ια να αποθηκεύσεις 600 εκατομμύρια
κυβικά στο κάμπο θέλεις 150.000 στρέμματα γης. Πρέπει λοιπόν να
πληρώσεις 4πλάσια για να τις κάνεις, θ α πρέπει ταυτόχρονα να
χάνεις την πρόσοδο από 150.000 στρέμματα τα οποία αντί να
παράγουν βαμβάκι, σιτάρι, καλαμπόκι ή οτιδήποτε, να έχουνε νερό
να είμαι μια λίμνη και ταυτόχρονα αντί να κερδίζεις ποτίζοντας ,
παράγοντας ενέργεια και παίρνοντας εισόδημα. Αν πάρουμε το
φράγμα Σμοκόβου που πολύ σωστά ανέφερε ο Βάϊ ος, θα δούμε και
την απάντηση για το παρακάτω, ανοίγει τη στρόφιγγα , παράγει
ρεύμα για την εθνική οικονομία και ταυτόχρονα χωρίς να κάνει
τίποτα, χωρίς να ξοδεύε ι το παραμικρό, τη παραμικρή κιλοβατώρα
ο δημότης μέσω της πίεσης έχει νερό στο χωράφι του. Τι γίνεται
στην αντίστοιχη περίπτωση στη λιμνο δεξαμενή; Θέλεις ρεύμα να τη
γεμίσεις, θέλεις ρεύμα να τη ν αδειάσεις στο ποτάμι, και ξανά θέλεις
πάλι ρεύμα να την πάρ εις να τη βάλεις στο χωράφι σου. Να
πληρώνεις 3 φορές λοιπόν ρεύμα ενώ στην άλλη παίρνεις χρήματα
και

να,

παίρνεις

χρήματα

και

ταυτόχρονα

δεν

ξοδεύεις

το

παραμικρό. Να δούμε για την απώλεια όπως είπαμε εισοδήματος;
Πέστε ένα σήμερα από το φράγμα της Συκιάς , αυτούς που είναι εκεί
πάνω, ερχόμαστε μερικοί εμείς εκεί από την Αθήνα άλλοι να τους
σώσουμε τους ανθρώπους. Υπάρχει ένας που είναι εκεί πάνω
σήμερα από αυτούς που κατοικούν , που βιώνουν, που λένε το
φράγμα Συκιάς θα δημιουργήσει κάποιο πρόβλημα σε κανέν α;
Κανένας. Άρα λοιπόν γιατί εμείς πάμε να σώσουμε τους ανθρώπους
οι οποίοι το θέλουν και το περιμένουν ως μ άννα εξ ουρανού; Είναι
και αυτό. Λοιπόν, λέμε τώρα, πάμε, πάμε στα ζητήματα της, της.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας παρακαλώ και τους δύο.
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ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Στα ζητήματα της εκτροπής. Μια εκτροπή η
οποία

έχει

δοκιμαστεί

στο

χρόνο

είναι

η

λίμνη

Πλαστήρα.

Εκτράπηκε το μισό από ότι προβλέπεται σήμερα δηλαδή 125, 130
εκατομμύρια κυβικά το χρόνο, φεύγει από τον Αχελώο, δηλαδή το
Μέγδοβα και έρχεται στη λίμνη Πλαστ ήρα. Είναι σήμερα έστω και
ένας, ένας που να λέει ό τι κακώς έγινε η λίμνη Πλαστήρα; Όταν
ήμουνα Νομάρχης η λίμνη Πλαστήρα ψηφίστηκε ως 1 ο ς πανελλήνια
τουριστικός προορισμός περιβαλλοντολογικού ενδιαφέροντος. Οι
πολίτες της χώρας και του εξωτερικού , όσοι ψήφισαν στο site τότε
για να αναδειχθεί 1 ο ς προορισμός, είπαν ότι αυτή η περιοχή είναι
η πλέον αναβαθμισμένη οικολογικά. Άρα λοιπόν όχι μόνο δεν το
είδαν ως ένα βιασμό της φύσης όπως έλεγε τότε ο Μάργαρης , εάν
σήμερα

ήταν

να

γίνει

η

λίμνη

Πλαστήρα

η

σχέση

όγκου,

αποθήκευσης και έκτασης είναι τέτοια που σήμερα θα το έβγαζαν
το έργο μη περιβαλλοντολογικά βιώσιμο. Και αυτό λοιπόν που εμείς
πολλές φορές με τα νούμερα αποφασίζουμε κάτι, το αποφάσισαν οι
πολίτες ότι είναι ο 1 ο ς πανελλήνιος τουρισμός περιβαλλοντο λογικού
ενδιαφέροντος. Να μην αναφέρω όλα τα οφέλη που είναι γνωστά
που έχουμε από τη λίμνη Πλαστήρα. Κλείνω με το θέμα του
Σμοκόβου και για τα νερά. Ένας εύκολος τρόπος είναι να τάζουμε
όλους σε όλα. Εμείς δυστυχώς έχουμε την ατυχ ία να το ξέρουμε το
θέμα και για αυτό δεν είναι εύκολο να τάξουμε ούτε τάξαμε
προεκλογικά για το ζήτημα αυτό. Η, τα νερά του, της λίμνης του
Σμοκόβου, όταν αρχικά σχεδιάστηκε ήταν 70 .000.000 κυβικά ότι θα
μαζεύει, μετά το πήγαμε στα 130, μετά η προσομοίωση έδωσε 104
και η εμπειρία της 10ετίας με το ζόρι τα κάνει 80. Ο σχεδιασμός
έγινε λοιπόν με τα 130. Και με τα 130 δεν περισσεύει νερό να έρθει
από το Σοφαδίτη και προς, και προς τη, με τα 130. Εμείς σήμερα
έχουμε 80, και πολύ εύκολα λέμε όλοι σε όλους θα πάρετε και εσείς.
Εύκολα είναι να λέμε πάρτε ένα ψέμα όλοι. Δεν είναι εύκολο και δεν
υπάρχει δυνατότητα να έρθει από τη λίμνη Σμοκόβου μέχρι το
Παλιούρι και τις άλλες περιοχές τις δικές μας. Πιο εύκολο , όταν
απεξαρτηθούμε λοιπόν με τα έργα του Αχελώου και φύγουμε λοιπόν
από τη λίμνη Πλαστήρα υπάρχει και με τη δυνατότητα της
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βαρύτητας η κατασκευή ενός αγωγού Φ , εγώ υπολόγισα κάποια
στιγμή ως Νομάρχης με ένα αγωγό ενός μέτρου να στέλνουμε
περίπου 7,5 εκατομμύρια κυβικά από τη λίμνη Πλαστήρα προς τη
περιοχή μέχρι το Καλλιφώνι και μετά ν α το διανέμουμε όπως
θέλουμε. Γιατί υπάρχει και η υψομετρική διαφορά. Από εκεί λοιπόν
υπάρχει η δυνατότητα αρκεί να μη μας ζητάει η Λάρισα νερό. Πως
δεν θα μας ζητάει η Λάρισα νερό; Εάν γίνουν τα έργα του Αχελώου,
και έρθουν αυτά τα 250 .000.000. Κλείνω λέγοντας ότι δεν υπάρχει
μεγάλο πρόβλημα, γιατί τίθεται και αυτό , για τα έργα , πέρα από το
έργα κεφαλής για τα έργα βάσης δηλαδή για τα έργα στο κάμπο. Τα
250.000.000 κυβικά μπορούν να διαχειριστούν με πολύ λίγα
χρήματα με το υπάρχον σύστημα σε όπως ειπώθηκε με επιφανειακή
άρδευση αυτή που γίνεται σήμερα η οποία δεν είναι απαραίτητα
πάντα κακή. Αν θυμάστε όταν είχαμε τη λειψυδρία το 2008 στο
Παλαμά εκεί που χτύπησαν επειδή δεν είχαμε νερό να στείλουμε
από τη λίμνη Πλαστήρα και έκαναν με αρτεσιανά από τα 10 μέτ ρα
έπαιρναν νερό. Γιατί έπαιρναν νερό; Γιατί αυτή η περιοχή από το
1993 που σταμάτησε η άλλη περίοδος της λειψυδρίας εμπλουτίζεται
με το νερό που διηθείται λόγω του ότι εμείς έχουμε όλο το καλοκαίρι
γεμάτα τα κανάλια και ποτίζουμε από αυτά. Ένα μέρος λοιπό ν
χάνεται όντως προς την εξάτμιση , ένα άλλο μέρος βοηθάει στην,
στον εμπλουτισμό του υδροφόρου ορίζοντα άρα και αυτό δεν
πρέπει να το δούμε πάντα αρνητικά και βλέπετε τις θετικές
επιπτώσεις που έχει στις δικές μας περιοχές όπου περισσότερο
ποτίζουμε από τη λίμνη Πλαστήρα και λιγότερο από τις πομώνες.
Είναι λοιπόν ένα έργο πολλαπλά χρήσιμο, η απόφαση ήρθε εδώ για
να εξοπλιστούμε όλοι όσοι παλεύουμε για το έργο με μία, με
αποφάσεις θα ήθελα και να είναι και ομόφωνες όλων των
Δημοτικών

Συμβουλίων

της

Θεσσαλίας ,

της

Περιφέρειας

Θεσσαλίας, της ΠΕΔ Θεσσαλίας, να είναι ένα όπλο στα χέρια όλων
των Θεσσαλών ούτως ώστε σύντομα να παρθούν οι αποφάσεις για
την ολοκλήρωση του έργου. Και χαίρομαι πραγματικά που υπάρχει
μια στροφή, και όχι επειδή το είπε ο Βάϊος φαίνεται και από την
πλευρά της, του ΣΥΡΙΖΑ τουλάχιστον για το έργο του , τώρα που
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βρίσκεται προ πυλών της εξουσίας και πλέον αναγκάζεται να
σκεφτεί με βάση το ρεαλισμό να, βλέπουμε ότι το έργο της, της
Μεσοχώρας πλέον γίνετα ι αποδεκτό. Θεωρώ ότι πολύ σύντομα θα
γίνει αποδεκτό όπως άλλαξε και ήτανε η στάση και του Αλαβάνου
αλλά και του Κουβέλη στο ζήτημα του φράγματος της Συκιάς . Όπου
και αυτό είναι ένα έ ργο που θέλει πολύ λίγα χρήματα. Ο χρόνος
απόσβεσης του φράγματος της Συκ ιάς από την ώρα που, από τα
χρήματα που μένουν τώρα μέχρι να το φτιάξουμε ανεξαρ τήτως της
εκτροπής ή μη είναι μί α 3ετία. Ποιος επιχειρηματίας λοιπόν δεν θα
έφτιαχνε

ένα

έργο

που

τα

χρήματα

που

μένουν

μέχρι

να

ολοκληρωθεί και από τη λειτουργία του θα τον α ποσβέσει, θα του
αποσβέσει σε 3 χρόνια σε δημόσιο χαρακτήρα έργο στη ΔΕΗ όπως
θέλει ο κύριος Βαρελάς αλλά όμως μέσα σε 3 χρόνια θα έχουμε
απόσβεση και συνέχεια θα μας δίνει κέρδη. Ας το απεξαρτήσουμε
και αυτό από την εκτροπή ή μη, να γίνουν, να λειτουργήσε ι το
φράγμα της Συκιάς, να γίνει το φράγμα, να λειτουργήσει το φράγμα
της Μεσοχώρας, να γίνει το φράγμα της Συκιάς και στη συνέ χεια
προχωρούμε και τα υπόλοιπα. Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κύριος Λέμας.
ΛΕΜΑΣ:
προχωρημένου

Κύριε
της

Πρόεδρε,
ώρας

θα

κύριε
μου

Δήμαρχε,
επιτρέψετε

λόγω
να

του
μην

επιχειρηματολογήσω.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Παρακαλώ

να

μη

διακόπτουμε

τους

συνομιλητές.
ΛΕΜΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, λόγω του προχωρημένου της ώρας
θα μου επιτρέψετε να μην επιχειρηματολογήσω , να πάω κατευθείαν
στην ουσία και στις θέσεις της παράταξης μας. Όπως επίσης δεν
θέλω να επιχειρηματολογήσω και για τη διαφωνία μου που έχω για
τη, με το προλαλήσαντα τον κύριο Βαρ ελά. Διότι διαφωνούμε
κάθετα με τη τοποθέτηση του. Εμείς ως παράταξη υιοθετούμε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ηρεμήστε παρακαλώ, ηρεμή στε.
ΛΕΜΑΣ: Υιοθετούμε τα σημεία της έκθεσης ούτως ώστε όλοι
μαζί, αυτοδιοίκηση, πολίτες οργανώσεις, κόμματα να εργαστούμε
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για την επίτευξη και την ολοκλήρωση των έργων και να ευχηθούμε
να λειτουργήσουν το συντομότερο δυνατόν. Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ, ο κύριος Κρανιάς. Ηρεμήστε , μετά,
μετά κουτσομπολιό, μετά κουτσομπολιό.
ΚΡΑΝΙΑΣ: Το θέμα του Αχελώου είναι ένα θέμα αρκετά
πιασιάρικο. Το ΠΑΣΟΚ έπαιρνε ψήφους κάθε χρόνο στο Κιλελέρ
τάζοντας τον Αχελώο , μην το ξεχνάτε. Και τώρα, και τώρα θα το
τάζει ο Τσίπρας σε λίγο καιρό άμα γίνει κυβέρνηση, μην έχετε καμία
απορία και μην. Λοιπόν , είναι ένα ζήτημα, είναι ένα ζήτημα όχι
απλά να καλυφθο ύν οι ανάγκες άρδευσης του κάμπου , έχει κι άλλες
προεκτάσεις παραπέρα. Τη δυνατότητα αυτοδύναμης παραγωγής ,
να μην χρειαζόμαστε εισαγωγές , να έχουμε αγροτικά προϊόντα και
λοιπά,

περιβαλλοντολογικό

ζήτημα.

Έφτασαν

τα

νερά

της

θάλασσας στη Λάρισα. Από εκεί μ εριά περισσεύουν. Τουλάχιστον
σε αυτό το θέμα δεν υπάρχει καμία μελέτη που να διαφωνεί, λ ένε
ότι στην Αιτωλοακαρνανία περισσεύουν στη Θεσσαλία υπάρχει
έλλειμμα. Άρα εκεί συμφωνούμε, όλοι μηδέ το, αυτών που θέλουν
να γκρεμίσουν το φράγμα. Τα σχέδια διαχείρισης που εγκρίθηκαν ,
που συντάχθηκαν με βάση οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά
γράμμα, και τα κεφάλαια όπως ήτανε, όπως τα πρόβλεπε οι οδηγίες
συντάχθηκαν. Πέρασαν και από το Περιφερειακό Συμβούλιο . Δεν
εγκρίνουν, δεν προτείνουν, δεν ζητάνε το απαραίτητο νερό που
πρέπει να έρθει στη Θεσσαλί α. Ζητάνε αυτό που μπορούνε. Τόσο
μπορούνε, όπως λέγατ ε προηγουμένως για το άλλο θέμα, μέχρι εκεί
που

μπορούν

μέχρι

εκεί

μας

αφήνουν.

600 .000.000

κυβικά

χρειάζονται. Περίσσευμα είναι από εκεί, δ εν είναι έλλει μμα. Δεν
εκτρέπεται ο Αχελώος, θ α περισσεύουν τα νερά. Τα σχέδια
διαχείρισης μιλάνε για 250.000, εκατομμύρια κυβικά μέτρα, που δεν
λύνουν για εμάς το πρόβλημα. Το καταψηφίσαμε εκεί και εδώ θα το
καταψηφίσουμε. Δεν είναι τίποτα διαφορετικό αυτά τα 10 σημεία,
είναι κομμάτια από το σχέδιο διαχείρισης που εγκρίθηκε στο
Περιφερειακό Συμβούλιο. Ποια είναι η αλήθεια και ποια θα είναι η
πραγματικότητα από εδώ και π έρα; Θα γίνει κάποια στιγμή η
εκτροπή του Αχελώου με οποιαδή ποτε κυβέρνηση. Πότε θα γίνει
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όμως; Όταν θα είναι έτοιμη η υποδομή για να πουλιέται το νερό. Να
το πάρουν αυτοί που είπε ο Βάϊος , οι επιχειρηματίες. Ποιος είναι ο
στόχος; Το εμπόριο του νερού. Δηλαδή ένα αγαθό της φύσης , του
Θεού όπως λέτε εσείς δωράκι, το παίρνουν οι μάγκες το πουλάνε,
το εκμεταλλεύονται σαν εμπόρευμα. Όχι απλώς σαν εμπόρευμα, θα
στο στερούν και θα πεθαίνεις της δίψας. Άρα το ζήτημα δεν είναι
απλώς να γίνει εκτροπή αυτών των υδάτων, σίγουρα θα γίνουν τα
φράγματα Πύλης και Μουζακίου. Γιατί το νερό δεν θα βγαίνει από
τη σήραγγα και θα πάει κατά τον κάμπο μεριά, θα υπάρχει το
φράγμα Μουζακίου. Και όταν γεμίζει το φράγμα από τις βροχές
απλά θα συμπληρώνει η σήραγγα , δε θα τρέχει το νερό για να
φεύγει να πάει χαμένο. Είναι αναγκαία και αυτά. Όμω ς δεν έχουμε
καμία αυταπάτη εμείς ότι η όποια εκτροπή θα γίνει θα εξυπηρετήσει
τον κόσμο, την άρδευση , την ύδρευση, φθηνό νερό για τον κόσμο.
Θα

εξυπηρετήσει

συμφέροντα.

Με

όπως

είπα

οποιαδήποτε

προηγουμένως
κυβέρνηση

το

τα

μεγάλα

ξαναλέω.

Γιατί

απόρησε ο φίλος μου ο Βάϊος για αυτό που είπα για τα ορνίθια.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας παρακαλώ κύριε Γαλανόπουλε.
ΚΡΑΝΙΑΣ: Από αυτή την άποψη να θυμίσω μόνο ότι το νερό
με το φράγμα του Ασουάν έκανε την έρημο παραγωγ ικότατη. Είπε
ο Δήμαρχος για το ρόλο που έπαιξε το, η λίμνη Πλαστήρα στο να
διευκολυνθούν οι αγρότες να έχουμε νερό να πίνουμε να ποτίζουμε
και λοιπά. Όμως οι ιδιωτικοποιήσεις , θα πρέπει να πω τελευταίο
και κλείνω, είναι μια επιλογή όχι μόνο των κυβερνήσεων που
πέρασαν και αυτών που έρχονται. Είναι βασική κατεύθυνση της
συνθήκης του Μάαστριχτ που ψηφίστηκε και από το Συνασπισμό.
Το Μάαστριχτ περιγράφει αυτά που γίνονται σήμερα. Δεν το
διαβάσατε, το ξέρω ότι δεν το διαβάσατε κύριοι, γιατί δεν το
διάβασαν ούτε οι βουλευτές όταν ψηφίστηκε. Όσοι το διάβασαν
είχαν

την

έκδοση

του

Ριζοσπάστη

στα

χέρια

τους,

δεν

κυκλοφόρησε. Διαβάστε τη και σήμερα και θα δείτε ακόμα ότι και οι
ευρωπαϊκοί άξονες, οι δρόμου που γίνονται έχουν περιγραφεί από
τη συνθήκη του Μάαστριχτ.

14
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Ευχαριστώ

το

κύριο

Κρανιά.

Ο

κύριος

Σχορετσιανίτης.
ΣΧΟΡΕΤΣΙΑΝΙΤΗΣ: Εγώ συμφωνώ με τους λόγους του κυρίου
Κρανιά αλλά θα υπερψηφίσω γιατί το έργο είναι απαραίτητο να
γίνει, το έχει ανάγκη ο θεσσαλικός κά μπος. Ξέρω ότι εν συνεχεία
μπορεί να ιδιωτικοποιηθούμε, μπορεί το νερό να πουλιέται ακριβά,
μπορεί να γίνεται για άλλες σκοπιμότητες αλλά το έχουμε ανάγκη.
Αύριο

οι

συνθήκες

μπορεί

να

αλλάξουν,

μπορεί

να

μην

ιδιωτικοποιηθεί το νερό, μπορεί, μπορεί. Όπως έχ ουν τα πράγματα
έτσι το status quo της καταστάσεως είναι ότι πρέπει να το
υπερψηφίσουμε. Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Ευχαριστώ

το

κύριο

Σχορετσιανίτη.

Ολοκληρώθηκε η συζήτηση.

ΔΕΥΤΕΡΟΛΟΓΙΕΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, δευτερολογία ορίστε.
ΒΑΡΕΛΑΣ: Όχι, ήθελα, ήθελα να χαριτολογήσω λίγο για να
γελάσουμε και λίγο. Θα έλεγα το Βασίλη ότι όπως του λαλούν
χορεύει, αλλά δεν θα του πω για αυτόν, δεν θα του πω, δεν το πω
για το Βασίλη τώρα γιατί είπε δεν θα το ψηφίσει. Θα το πω όμως
για το Δήμαρχο. Κάποτε παλεύανε για 1,1 εκατομμύρια, 1,1
δισεκατομμύρια κυβικά. Τα πήγαν στα 800, μετά πήγαν στα 650,
πήγανε στα, τώρα είναι στα 250. Εντάξει , και έτσι καλά είναι, κ αι
έτσι καλά είναι. Για το Βασίλη όμως θέλω να πω το εξής, ότι επειδή
ανέφερε ότι τα νερά, τα αλμυ ρά νερά της θάλασσας είναι στη
Λάρισα, εντάξει ως διεθνιστής καλά κάνει ας πούμε και παλεύει και
για τους Λαρισαίους λίγο ας πούμε. Εμείς έχουμε ξεφύγει λίγο από
αυτές τις έννοιες λίγο περισσότερο γιατί ανήκουμε ΣΥΡΙΖΑ ή στο
Συνασπισμό. Ναι, όχι αυτό είπες ας πούμε γιατί οφείλεις δεν το.
Τώρα ένα τελευταίο ζήτημα το οποίο δεν θίχτηκε καθόλου, η Ενιαία
Αρχή Διαχείριση των υδατικών πόρων τι γίνει με αυτή την ιστορία;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ολοκληρώστε κύριε Βαρελά.
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ΒΑΡΕΛΑΣ: Ολοκλήρωσα δεν χρειάζεται. Τελείωσα με το
ερώτημα μου. Αυτό το συγκεκριμένο γιατί πολλά α κούμε για την
ιστορία στο βαθύ, παρόλα αυτά δεν βλέπουμε διαχείριση των
υδάτων στο θεσσαλικό κάμπο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θα παρακαλούσα στις τοποθετήσεις σας να μην
απευθύνεστε προσωπικά σ ε κανένα. Όταν δεν προκαλείστε να μην
απευθύνεστε. Όχι, ας λείπουν και τα λιανοτούφεκα δεν πειράζει.

ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τέλος, πάμε σε ψηφοφορία. Πο ιοι διαφωνούν;
Βαρελάς, Αμπατζή, Κρανιάς. Ναι, ναι, ναι, κατά πλειοψηφία
περνάει η πρόταση.
Απόφαση 554 του Δ.Σ. του Δήμου Καρδίτσας

