
Σ τα χρόνια που µεσολάβησαν, το έργο πέρασε
πολλές περιπέτειες, ίσως τις περισσότερες

απο κάθε άλλο µεγάλο δηµόσιο έργο, αφού δηµι-
ουργήθηκαν αντιθέσεις και αντιδράσεις, προσφυ-
γές και διαµαρτυρίες. ∆απανήθηκαν σε έργα περί
τα 860.000.000 ευρώ ή 290 δισ. δραχµές, χωρίς
κανένα από αυτά να λειτουργήσει µέχρι σήµερα. 
Το ΤΕΕ εκτιµώντας ότι η υπόθεση της εκτροπής

του Αχελώου ποταµού βρίσκεται σε κρίσιµη κα-
µπή, καθώς τα δεδοµένα µεταβάλλονται, αλλά τα
έργα εξακολουθούν να γίνονται, και προκειµένου
να επικαιροποιηθούν οι θέσεις της ∆ιοικούσας Ε-
πιτροπής του ΤΕΕ, αποδέχθηκε σχετική πρόταση
της µόνιµης Επιτροπής Περιβάλλοντος του ΤΕΕ
και συνέστησε Οµάδα Εργασίας µε σκοπό να εξε-
τάσει το ζήτηµα της εκτροπής του Αχελώου υπό
το φως των νέων δεδοµένων. Στο πλαίσιο αυτό,
πραγµατοποιήθηκε στην Αθήνα, µε ιδιαίτερη επι-
τυχία, διηµερίδα µε θέµα «Αχελώος: Η βέλτιστη
διαχείριση», ώστε να συγκεντρωθούν και να επι-
καιροποιηθούν τα δεδοµένα του έργου, τα οποία
θα συµβάλουν στη λήψη απόφασης από τη ∆ιοι-
κούσα Επιτροπή του ΤΕΕ. 
Συνολικά 42 ήταν οι οµιλητές που εξέθεσαν τις

απόψεις τους στη διηµερίδα, η οποία σηµατοδο-
τήθηκε απο την ουσιαστική απουσία κυβερνητι-
κών παραγόντων, κάτι που συζητήθηκε ιδιαίτερα
από τους παρισταµένους. 
Όπως τόνισε, µεταξύ άλλων, ο Πρόεδρος της

Οργανωτικής Επιτροπής της διηµερίδας, υπεύθυ-
νος για θέµατα Περιβάλλοντος, µέλος της ∆.Ε.
του ΤΕΕ, ∆ηµήτρης  Κουτροµάνος,  η εκτροπή του
Αχελώου όσο και να απασχολεί εντονότερα τις
δύο πλευρές της Θεσσαλίας και της Αιτωλοακαρ-
νανίας, δεν παύει να αποτελεί µια υπερτοπική πα-
ρέµβαση εθνικού χαρακτήρα, δεδοµένου ότι τα
έργα χρηµατοδοτούνται αποκλειστικά από εθνι-
κούς πόρους. Μέχρι σήµερα έχουν διατεθεί από
το ΥΠΕΧΩ∆Ε και τη ∆ΕΗ ποσά που δίνουν άθροι-
σµα µεγαλύτερο των 560.000.000 ευρώ, που σε

σηµερινές τιµές αντιστοιχεί σε 860.000.000 ευρώ
ή 290 δισ. δραχµές. Αλλά και η επαπειλούµενη ε-
ρηµοποίηση µιας ολόκληρης περιοχής, όπως εί-
ναι η Θεσσαλία, δε θα µπορούσε να θεωρηθεί ως
ένα πρόβληµα µόνο των Θεσσαλών. Όµως, από
τη δεκαετία του 1980 µέχρι σήµερα, πολλά πράγ-
µατα έχουν αλλάξει. 

•  Γιάννης  Αλαβάνος,  Πρόεδρος του ΤΕΕ: 
«Πραγµατοποιούµε αυτή τη διηµερίδα όχι για

να καταλήξουµε σε µια οριστική θέση σήµερα. Ό-
πως συνήθως κάνουµε µε τις ηµερίδες και τα συ-
νέδριά µας, τη θεωρούµε ένα βήµα για να οριστι-
κοποιηθούν οι θέσεις σε σηµαντικά αναπτυξιακά
θέµατα. Την  τοποθέτησή  µας  έχουµε  δεσµευτεί
ως  ΤΕΕ  για  το  ζήτηµα  της  εκτροπής  ή  µη  του  Α-
χελώου,  ότι  θα  την  κάνουµε  µετά  από  τους  προ-
βληµατισµούς  που  θα  αναπτυχθούν  στη  διηµερί-
δα»  υπογράµµισε ο Πρόεδρος του ΤΕΕ Γιάννης Α-
λαβάνος,  ανοίγοντας τις εργασίες της διηµερίδας.
Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στα προβλήµατα

που έχουν δηµιουργηθεί περιφερειακά για το συ-
γκεκριµένο θέµα και στις αντικρουόµενες από-
ψεις που έχουν αναπτυχθεί. Αλλά η τελική δια-
µόρφωση της θέσης του ΤΕΕ µέσα από τη συζή-
τηση, µέσα από τις συγκρούσεις, γίνεται καλύτε-
ρη, είπε. 
Στα θέµατα του περιβάλλοντος, η Οδηγία για

τα νερά της Ευρωπαϊκής ́Ενωσης είναι αναµφι-
σβήτητα θετική. Ψηφίστηκε το 2000. Ο νόµος στην
Ελλάδα πέρασε τον ∆εκέµβριο 2003. Τα προεδρι-
κά διατάγµατα που προβλέπονταν ψηφίστηκαν
τώρα, τον Σεπτέµβριο 2005. 
Έχουµε, λοιπόν, καθυστερήσεις, παραλείψεις

σηµαντικές από την ελληνική πλευρά.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει χρηµατοδοτήσει την

εκτροπή του Αχελώου µε µεγάλα ποσά και προ-
φανώς αναδεικνύεται και εδώ η έλλειψη προ-
γραµµατισµού σε βάθος χρόνου της χώρας µας.
Ένα άλλο θέµα είναι οι αποφάσεις του Συµβουλί-
ου της Επικρατείας. Εµείς είµαστε της λογικής ότι

και οι ιθύνοντες και οι κρίνοντες κρίνονται. Θεω-
ρώ ότι το Συµβούλιο της Επικρατείας καλά κάνει
και παίρνει τις αποφάσεις που παίρνει. Ας αξιο-
ποιούµε τις αποφάσεις του, ακόµα και αν κινού-
νται στα ερµηνευτικά όρια του Συντάγµατος. 
Το πρόβληµα που συζητάµε είναι πραγµατικά

πολύ δύσκολο.  Πρέπει να αντιµετωπίσουµε το
πρόβληµα της υποβάθµισης των εδαφών σε ορι-
σµένες περιοχές της Θεσσαλίας. Να εξασφαλι-
στεί η άρδευση των ανεπαρκώς σήµερα αρδευό-
µενων εκτάσεων. Να αναβαθµιστεί η ποιότητα και
να εξασφαλιστεί η αναγκαία ποσότητα των νερών,
να εξασφαλιστεί η ύδρευση των µεγάλων πόλε-
ων. Και στην Αιτωλοακαρνανία έχουµε αντίστοιχα
προβλήµατα µε τα νερά. Πρέπει να προχωρήσου-
µε σε περιβαλλοντική αναβάθµιση των περιοχών
των εκβολών του Αχελώου. 
Ως ΤΕΕ λέµε ότι θα πρέπει να υπάρξει πολιτική

βούληση για να λυθούν αυτά τα προβλήµατα. Εάν
θα είναι η εκτροπή ή όχι του Αχελώου θα προκύ-
ψει από αυτές τις συζητήσεις που θα κάνουµε και
θα τοποθετηθούµε τελικά στο θέµα. 

Χαιρετισµοί  

•  Νίκος  Λέγκας, Βουλευτής Τρικάλων της Νέας
∆ηµοκρατίας και Πρόεδρος της Μόνιµης Επιτρο-
πής Έρευνας και Τεχνολογίας: 
Ο Βουλευτής Τρικάλων της Νέας ∆ηµοκρατίας

Νίκος Λέγκας, αφού µετέφερε το χαιρετισµό του
Υπουργού ΠΕΧΩ∆Ε Γιώργου  Σουφλιά  και τη στα-
θερή βούληση της ηγεσίας του ΠΕΧΩ∆Ε να ολο-
κληρωθεί το µεγάλο αυτό έργο, παρά τις αντιξοό-
τητες που αντιµετωπίζει, τόνισε ότι πρόκειται για
ένα έργο αναπτυξιακό, περιβαλλοντικό και ενερ-
γειακό, που θα συµβάλει στην αποτροπή της επα-
πειλούµενης ερηµοποίησης του Θεσσαλικού Κά-
µπου, στη βιώσιµη γεωργική ανάπτυξη της Θεσ-
σαλίας, αλλά και στην ανάταξη της προβληµατι-
κής κατάστασης στην οποία βρίσκεται ο Πηνειός
ποταµός. Και υπογράµµισε ότι είναι αναγκαία η ε-
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µα Η εκτροπή του Αχελώου ποταµού για την άρδευση της θεσσαλικής

πεδιάδας -και όχι µόνον- είναι ένα µεγάλο έργο, που το ΤΕΕ άρχισε να το
εξετάζει από το 1975, δηλαδή πρίν από 30 χρόνια. Στο συνέδριο του ΤΕΕ το
1978 καταδείχθηκε η σκοπιµότητα του έργου για τη χώρα και το 1983, στο
Κιλελέρ, ο τότε Πρωθυπουργός Ανδρέας Παπανδρέου εξήγγειλε την
κατασκευή του. Το έργο τελικώς δηµοπρατήθηκε το 1987. 

∆ΙΗΜΕΡΙ∆Α ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΧΕΛΩΟ

Αναζητώντας τη βέλτιστη
διαχείριση

ÅÐÉÌÅËÅÉÁ:  ÂÁÓÙ ×ÁÑÁËÁÌÐÉÄÏÕ
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πιτάχυνση ολοκλήρω-
σης του έργου, προ-
κειµένου να προλη-
φθεί η περαιτέρω επι-
δείνωση των δυσµε-
νών επιπτώσεων στη
Θεσσαλία.  Και πρό-
σθεσε ότι «µε αίσθηµα ευθύνης επιχειρούµε να
αντιµετωπίσουµε το πρόβληµα σε συνεργασία µε
τους φορείς της περιοχής και επιταχύνουµε τις
διαδικασίες για την εξεύρεση λύσης στον τοµέα
της οικιστικής αποκατάστασης Μεσοχώρας, του
Αρµατωλικού και της ευρύτερης περιοχής». Οι
νοµικές υπηρεσίες των συναρµόδιων υπουργείων,
ετοιµάζονται µε ιδιαίτερη προσοχή να αντιµετωπί-
σουν τη νέα νοµική εµπλοκή του έργου, µιας και
εµφανίζεται ιδιαίτερα φιλικό στις προσφυγές. 

•  Νίκος  Ζαρµπαλάς,  Γραµµατέας του Τοµέα Πε-
ριβάλλοντος Χωροταξίας και Ποιότητας Ζωής του
ΠΑΣΟΚ: 
Η θέση µας είναι ότι η εκτροπή του Αχελώου

προς τον Θεσσαλικό Κάµπο, δεν είναι απλώς ένα
τεχνικό έργο. Είναι ένα σύνθετο πρόγραµµα, που
έχει περιβαλλοντικές, χωροταξικές, οικονοµικές,
κοινωνικές και τεχνικές πλευρές. Και συνδέεται ά-
µεσα µε τις µεγάλες αναπτυξιακές επιλογές της
χώρας. 
∆ε µπορούµε να µιλήσουµε για την εκτροπή

του Αχελώου ερήµην της Θεσσαλίας ή της Αιτω-
λοακαρνανίας, ερήµην της αγροτικής πολιτικής
και της ΚΑΠ, ερήµην της διαχείρισης των υδάτων
και της προστασίας του περιβάλλοντος. 
Συµµεριζόµαστε απόλυτα ότι ο Θεσσαλικός

Κάµπος είναι και πρέπει να παραµείνει µια από
τις σηµαντικότερες γεωργικές περιοχές της χώ-

ρας. Η Θεσσαλία χρειάζεται νερά. 
Οι περισσότεροι πολίτες της Αιτωλοακαρνα-

νίας δεν πιστεύουν ότι η εκτροπή θα είναι µικρή
στα 600.000.000, υποστηρίζεται ότι θα είναι η αρ-
χική πρόβλεψη στο 1.100.000.000. 
Σήµερα το έργο είναι µπλοκαρισµένο. Η εκτίµη-

σή µας είναι ότι υπάρχει πολύς δρόµος ακόµα
µπροστά. Θα υπάρξουν δυσκολίες. 

•  Γεράσιµος  Παπαδόπουλος,  υπεύθυνος του
Οικονοµικού Τµήµατος της Κεντρικής Επιτροπής
του ΚΚΕ: 

«Το ΚΚΕ προβάλλει σταθερά την αναγκαιότητα
και τη χρησιµότητα της άµεσης υλοποίησης του
έργου του Αχελώου, στον αντίποδα των επιλο-
γών της ΕΕ. ∆ε χρησιµοποιεί διπλή γλώσσα στη
∆υτική Ελλάδα και τη Θεσσαλία, σε αντίθεση µε
στελέχη άλλων κοµµάτων. Θεωρεί τεχνητή την
αντιπαράθεση αρµοδιοτήτων µεταξύ νοµαρχια-
κών οργάνων των νοµών που διέρχεται ο Αχελώ-
ος. Θεωρεί υποκριτική και λαθεµένη τη θεώρηση
που απορρίπτει γενικά “κάθε ανθρώπινη παρέµ-
βαση στο περιβάλλον”. Υποστηρίζει την πραγµα-
τοποίηση απ’ το ∆ηµόσιο της κατασκευής, διαχεί-
ρισης και λειτουργίας του έργου στο πλαίσιο του
Προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων, στον α-
ντίποδα της προώθησης των συµπράξεων (Σ∆ΙΤ)
από την κυβέρνηση» τόνισε ο Γεράσιµος Παπαδό-
πουλος. Και ανέφερε ότι το έργο της εκτροπής

µπορεί να συµβάλει ταυτόχρονα στη µείωση της
ενεργειακής εξάρτησης της χώρας και στην προ-
στασία του περιβάλλοντος, µε την αξιοποίηση
µιας εγχώριας ανανεώσιµης πηγής ενέργειας, δη-
λαδή των υδροηλεκτρικών σταθµών της Μεσοχώ-
ρας Γλύστρας, του Πευκόφυτου, του Μουζακίου,
στην αντιµετώπιση της ανεπαρκούς άρδευσης α-
γροτικών εκτάσεων του Θεσσαλικού Κάµπου και
στην κάλυψη των αναγκών ύδρευσης µεγάλων
πόλεων της Θεσσαλίας. 

•  Κ.  Σµυρνιώτης,  µέλος της Κεντρικής Πολιτι-
κής Επιτροπής του
Συνασπισµού: 

«Ο Συνασπισµός
ήταν ίσως το µόνο
κόµµα που έγκαιρα
είχε επισηµάνει προ-
βλήµατα, που από τα
πράγµατα φαίνεται
να δικαιώνεται και έ-
χουν σχέση µε την
αρχική απόφαση της
εκτροπής ή όχι του
Αχελώου» επισήµα-

νε ο οµιλητής. Και πρόσθεσε ότι σήµερα πρέπει
να ξαναδούµε την πορεία της εξέλιξης των έρ-
γων. Τα πορίσµατα αυτής της ηµερίδας θα χρησι-
µεύσουν για να επανεξετάσουµε τέτοιου τύπου
πολιτικά ζητήµατα που όπως και ο Πρόεδρος του
ΤΕΕ ανέφερε δεν αφορούν απλά µία περιφερεια-
κή ανάπτυξη αλλά τη γενικότερη πολιτική της χώ-
ρας. 
Είµαστε σε µία φάση που ο κύριος σκοπός της

εκτροπής, που ήταν η άρδευση, έχει µετατραπεί
και για λόγους χρηµατοδότησης αλλά και για λό-
γους ουσίας, σε περιβαλλοντικό. 
Σε ό,τι αφορά το παραγωγικό κοµµάτι, τα νέα

δεδοµένα που υπάρχουν από την νέα ΚΑΠ, από
τον τρόπο που, αν θέλετε, τα γενικότερα συµφέ-
ροντα σε παγκόσµιο επίπεδο αλλά και σε ευρω-
παϊκό αντιµετωπίζουν την γεωργική ανάπτυξη
µίας χώρας, και ιδίως της χώρας µας, είναι σα-
φώς δυσµενέστερα. 

Το  έργο  της  Όµάδας  Εργασίας  

Η Χριστίνα  Θεοχάρη,  Πολιτικός Μηχανικός, Επι-
µελήτρια της Μόνιµης Επιτροπής Περιβάλλοντος
και Αειφόρου Ανάπτυξης του ΤΕΕ, παρουσίασε συ-
νοπτικά το πόρισµα της Οµάδας Εργασίας του
ΤΕΕ για τα έργα εκτροπής του Αχελώου ποταµού: 
Η Οµάδα Εργασίας του ΤΕΕ έκανε καταγραφή

των έργων που έχουν ήδη κατασκευαστεί για την
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νται στο στάδιο ολοκλήρωσης, ασχολήθηκε µε ζη-
τήµατα αγροτικής παραγωγής και διαπίστωσε ότι
υπάρχει αύξηση του ελλείµµατος σε αγροτικά
προϊόντα, ανέλυσε τη Μελέτη Περιβαλλοντικών
Επιπτώσεων του ΥΠΕΧΩ∆Ε, εκτίµησε όλα τα δε-
δοµένα και κατέληξε ότι: 

• Η εκτροπή του Αχελώου ποταµού είναι ένα
έργο παραγωγικό και αναπτυξιακό, στη βάση του
συµβατικού µοντέλου ανάπτυξης, το οποίο ωστό-
σο θεωρείται ότι θα συµβάλει στη βιώσιµη γεωρ-
γική ανάπτυξη της Θεσσαλίας. 

• Το έργο θα συµβάλει θετικά στο περιβάλλον,
καθώς µέσω αυτού θα αποτραπεί η επαπειλούµε-
νη ερηµοποίηση του Θεσσαλικού Κάµπου, ενώ θα
συµβάλει στην ανάταξη, για παράδειγµα, του Πη-
νειού. 
Γι’ αυτό το λόγο, λοιπόν, κρίνεται αναγκαία η ε-

πιτάχυνση ολοκλήρωσής του για να προληφθούν
οι περαιτέρω δυσµενείς επιπτώσεις τόσο σε θέ-
µατα ερηµοποίησης όσο και στα θέµατα ρύπαν-
σης του Πηνειού. Βέβαια, θα πρέπει να υπάρξουν
και µέτρα τα οποία να περιορίζουν τη ρύπανση
του Πηνειού. 

• Η ολοκλήρωση του έργου εκτροπής θα συµ-
βάλει θετικά στις ενεργειακές ανάγκες της χώ-
ρας 

• Το ισοζύγιο ωφέλειας επιπτώσεων των έρ-
γων είναι θετικό για την µείζονα περιοχή Θεσσα-
λίας - Αιτωλοακαρνανίας, µε βάση τα στοιχεία της
ειδικής µελέτης. Η γεωργική πολιτική εντός ή ε-
κτός του πλαισίου της ΚΑΠ, αλλά και η εφαρµογή
των οποιωνδήποτε αναδιαρθρώσεων στη γεωρ-
γία οδηγεί στην ανάγκη παροχής νερού στη Θεσ-
σαλία. 
Το έργο επιδρά θετικά στον τοµέα της απα-

σχόλησης,  ενώ συµβάλλει στην τόνωση κατ’ επέ-

κταση της κοινωνικής συνοχής και της µη βίαιης
αλλαγής των παραγωγικών στρωµάτων της κοι-
νωνίας. 
Το έργο συνάδει µε βασικές κατευθύνσεις των

πολιτικών της περιφερειακής ανάπτυξης. Ωστόσο
θα πρέπει να υπάρξει διαχειριστική µελέτη της
Κεντρικής Ελλάδος, να συγκροτηθεί πρόγραµµα
έργων σε ένα πολυετές
σενάριο, σε βάθος χρόνου. 
Ακόµη πρέπει να υπάρ-

ξουν µελέτες βάσης φυσι-
κού περιβάλλοντος. Να ε-
φαρµοστούν τα πρώτα
στάδια της Οδηγίας της
Ευρωπαϊκής Ένωσης για
τα νερά. 

•  ∆ηµήτρης  Παπαγιαν-
νίδης,  Ειδικός Γραµµατέας
του υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίµων
και Πρόεδρος του Συλλό-
γου Πολιτικών Μηχανικών 
Στην πολυποικιλότητα του έργου αναφέρθηκε

ο ∆ηµήτρης Παπαγιαννίδης, τονίζοντας ότι η Κυ-
βέρνηση της Νέας ∆ηµοκρατίας  θέλει να το προ-
χωρήσει. Και η Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ ήθελε να
το προχωρήσει.  Ωστόσο, τόνισε ότι αγνοεί τον
συνολικό προγραµµατισµό του έργου, ως συναρ-
µόδιο υπουργείο, συµπεραίνοντας ότι «κάτι δε γί-
νεται σωστά». Στη συνέχεια αναφέρθηκε στα έρ-
γα που εκτελούνται στην Αιτωλοακαρνανία και
στα προγραµµατιζόµενα δίκτυα διαχείρισης για
λιµνοθάλασσες, για το Αιτωλικό, για το Μεσολόγ-
γι. Επίσης τόνισε ότι στην Κοινή Αγροτική Πολιτι-
κή γίνονται συνεχείς αλλαγές. ∆ηλαδή δεν µπο-
ρεί να µιλάµε πλέον για βαµβακοκαλλιέργειες ό-
πως παλιά. ∆εν µπορούµε να µιλάµε για απαιτή-

σεις νερών, όπως παλιά. 
«∆ε θέλω να πω ότι δεν πρέπει να γίνει η ε-

κτροπή» τόνισε. Αλλά το έργο από λάθος χειρι-
σµούς έχει απενταχθεί. ∆εν έχει καµία επιδότη-
ση. Το ολοκληρωµένο σχέδιο διαχείρισης που θα
έπρεπε να έχει ο Αχελώος δεν είναι τόσο ολο-
κληρωµένο. 

Στη Θεσσαλία,  σύµφωνα µε τις υπηρεσίες µας
έχουν παρατηρηθεί ρύπανση, διάβρωση, απερή-
µωση, µείωση οργανικής ουσίας, απώλεια, διαπε-
ρατότητα, καταστροφή δοµής, ακόµα και σε ορι-
σµένες περιπτώσεις υφαλµύρωση. 
Το υπουργείο προσβλέπει σε αυτό το έργο,

αλλά µε τους όρους που πρέπει να υπάρχουν σε
συνθήκες αειφορίας και συνθήκες που να λαµβά-
νουν σοβαρά υπόψη τις νεότερες εξελίξεις µε την
Κοινή Αγροτική Πολιτική και τις µελέτες αναδιάρ-
θρωσης που συντάσσει, που σκοπό έχουν να
στρέψουν τον αγρότη σε ολοκληρωµένες καλ-
λιέργειες, περισσότερο κερδοφόρες γι’ αυτόν και
σε συνθήκες επιχειρηµατικής γεωργίας. 

•  Μαρία  Γκίνη,  σύµβουλος του υπουργού Ανά-
πτυξης

•  Ι.  Μυλόπουλος,  Καθηγητής ΑΠΘ, εκπρόσω-
πος της Πανθεσσαλικής Συντονιστικής Επιτρο-
πής (ΠΑΣΕ)
Μια εναλλακτική,  για το έργο της εκτροπής

του Αχελώου παρουσίασε ο Καθηγητής Ι. Μυλό-
πουλος, ο οποίος αναφέρθηκε στη σύγχρονη τά-
ση της αειφόρου ανάπτυξης της ευρύτερης πε-
ριοχής, τονίζοντας ότι υπό το πρίσµα αυτό πρέ-
πει να δούµε πλέον το έργο, αλλά και στο πλαί-
σιο της νέας ΚΑΠ.  Και εξήγησε ότι το 2013, το
βαµβάκι θα πάψει να καλλιεργείται.  Εποµένως,
είπε, πρέπει να λάβουµε υπόψη όλες αυτές τις
µεταβολές.  Η Θεσσαλία χρειάζεται νερό για να
αποκαταστήσει περιβαλλοντικά τη ζηµιά της. Και
πρότεινε το έργο του Αχελώου να αντιµετωπι-

στεί πλέον καθαρά για περιβαλλοντικούς σκο-
πούς.

•  Γεώργιος    Παπαναστασίου,  Πρόεδρος του
ΤΕΕ - Τµήµατος Αιτωλοακαρνανίας
Την αντίθεσή του για την εκτροπή του Αχελώ-

ου προς τη Θεσσαλία εξέφρασε ο οµιλητής.  Και
πρόσθεσε ότι κάποιοι προσπαθούν να στερή-
σουν απο την Αιτωλοακαρνανία  το συγκριτικό
πλεονέκτηµά της, που  είναι το υδάτινο δυναµικό
της.
Ανέφερε ότι η Συντονιστική Επιτροπή Αιτωλο-

ακαρνανίας ενάντια στην εκτροπή του Αχελώου
αποφάσισε να µην παρευρεθεί,  γιατί χαρακτηρί-
ζει απαράδεκτο να γίνεται λόγος για διαχείριση
των νερών του Αχελώου,  µετά τις αποφάσεις

του ΣτΕ. Επίσης διάβασε οµόφωνο Ψήφισµα του
Περιφερειακού Συµβουλίου ∆υτικής Ελλάδος,
που υιοθετήθηκε από το ΤΕΕ - Τµήµα Αιτωλοα-
καρνανίας και από το ΤΕΕ - Τµήµα ∆υτικής Ελλά-
δας, µε το οποίο ζητείται «να σταµατήσει αµέ-
σως το έργο της εκτροπής του Αχελώου, να στα-
µατήσει αµέσως η εκτροπή της λογικής». 

•  Νίκος  Σουλιώτης,    Πρόεδρος της Νοµαρχια-
κής Επιτροπής Ευρυτανίας, του ΤΕΕ - Τµήµατος Α-
νατολικής Στερεάς

«Μια βασική διαφορά των µεγάλων έργων
που έγιναν, σε σχέση µε το έργο της εκτροπής
του Αχελώου, είναι ότι τα µεγάλα έργα αποτε-
λούσαν προσδοκία και πόθο όλων των Ελλήνων.
Κάτι το οποίο δεν ισχύει σήµερα, για το έργο της
εκτροπής του Αχελώου» τόνισε ο οµιλητής. Και
πρόσθεσε ότι µε σωστή αξιοποίηση των παρεµ-
βάσεων και των αποτελεσµάτων του έργου, έµ-
µεσα µπορούν να προκύψουν οφέλη για µια ευ-
ρύτερη περιοχή της Στερεάς Ελλάδος. 

Συνοπτικά οι απόψεις  
των Περιφερειακών Τµηµάτων
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Στις µελέτες που έχει εκπονήσει το υπουρ-
γείο Ανάπτυξης επί σειρά ετών για τη διαχείρι-
ση των έργων του Αχελώου αναφέρθηκε η οµι-
λήτρια, η οποία τόνισε ότι δε θέλει να µπει στη
διαµάχη υπέρ ή κατά της εκτροπής. 
Το 2003 εκπονήσαµε µία µελέτη, το master

plan, από την οποία προέκυψε ότι είναι δυνατή η
εκτροπή µέχρι 600 εκατοµµύρια κυβικά προς τη
Θεσσαλία. Αυτό το αποτέλεσµα δεν θα φέρει
σηµαντικές επιπτώσεις στην Αιτωλοακαρνανία.
Απεναντίας θα λύσει προβλήµατα προς την
πλευρά της Θεσσαλίας. 
Από τη διαχειριστική µελέτη των δύο υδατι-

κών διαµερισµάτων, που υλοποιείται και είναι ε-
νταγµένη στο Γ΄ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης, α-
ναµένονται πιό λεπτοµερή αποτελέσµατα. Η µε-
λέτη αναµένεται να ολοκληρωθεί στο τέλος του
2006 ή το πρώτο εξάµηνο του 2007. 
Το υπουργείο Ανάπτυξης είναι προς αυτή την

κατεύθυνση, να γίνει η εκτροπή, που θα απαντη-
θεί µέσω της µελέτης. 

•  Ευάγγελος  Κουλουµπής, πρώην υπουργός
ΠΕΧΩ∆Ε, πρώην Πρόεδρος του ΤΕΕ
Στις δυσκολίες του έργου, την αντίθεση της

ΕΕ και τον πόλεµο των οικολόγων και των συµ-
µάχων τους απέδωσε ο Ευάγγ. Κουλουµπής

τους λόγους για τους οποίους δεν έγινε η ε-
κτροπή του Αχελώου, ενώ όλα τα άλλα µεγάλα
έργα, που εξαγγέλθηκαν παράλληλα µε αυτό, ο-
λοκληρώθηκαν. Και υπογράµµισε:
Εµείς υποστηρίζουµε ότι η Εκτροπή από τον

Αχελώο 600.000.000 κυβικών µέτρων νερού το
χρόνο για άρδευση της διψασµένης Θεσσαλι-
κής Πεδιάδας πρέπει να γίνει και θα έχει ιδιαί-
τερα σηµαντικά οφέλη. Και για τη Θεσσαλία και
για τη χώρα. Παράλληλα, εκτός από την άρδευ-
ση θα υδροδοτηθούν περιοχές που σήµερα δι-
ψάνε. Με το νερό από την εκτροπή του Αχελώ-
ου, ο Πηνειός γίνεται γίγαντας και καθαρίζει. 
Τα εκτεταµένα αρδευτικά δίκτυα, που θα κα-

τασκευαστούν στη Θεσσαλία θα βοηθήσουν και
στην αντιπληµµυρική προστασία της. 
Πολλοί φοβούνται ότι θα υπάρξουν σηµαντι-

κές περιβαλλοντικές επιπτώσεις στις όχθες του
Αχελώου. Ο φόβος κατά την άποψή µας θεωρεί-
ται υπερβολικός µια και η µείωση της παροχής
στα νερά του Αχελώου δεν ξεπερνά το 20%. 
Οι «εχθροί» του έργου υποστηρίζουν ότι η

Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αντιρρήσεις.  Σίγουρα ό-
µως συµφέρει την Ελλάδα. Και µετά από κάποια
χρόνια θα συµφέρει και την ΕΕ. 

•  Γεώργιος    Σταµουλάκης,  Πρόεδρος του ΤΕΕ -
Τµήµατος Ηπείρου

«Το πράγµα έγινε ανάποδα» υποστήριξε ο Γ.
Σταµουλάκης. Αντί πρώτα να ληφθούν υπόψη όλα
τα διαχειριστικά θέµατα, έπρεπε να προηγηθεί ο
κοινωνικός διάλογος,  έπρεπε να λυθούν όλα τα
περιβαλλοντολογικά θέµατα και µε γνώµονα την
ισόρροπη ανάπτυξη Θεσσαλίας και  Αιτωλοακαρ-
νανίας,  να αρχίσει ο σχεδιασµός και η υλοποίηση
αυτού του έργου.  Ο οµιλητής  πρότεινε να θεω-
ρηθεί όλη η κεντρική Ελλάδα µια υδρολογική λε-
κάνη, όπου µε ολοκληρωµένα διαχειριστικά συ-
στήµατα να µπορέσουµε να λύσουµε το θέµα της
διαχείρισης των υδατικών πόρων. 

•  Κωνσταντίνος  ∆ιαµάντος,  Πρόεδρος του ΤΕΕ
- Τµήµατος Κεντρικής και ∆υτικής Θεσσαλίας

«Το ΤΕΕ θα πρέπει  να λάβει θέση, όχι για τη
σκοπιµότητα, αλλά για να βοηθήσει την ελληνική
πολιτεία και την ελληνική κοινωνία να κατανοήσει
ποιες είναι οι σηµερινές συνθήκες και παράµετροι

του έργου. Για να µπορέσει να ολοκληρωθεί και
να αποβεί χρήσιµο, όχι µόνο για τη Θεσσαλία, αλ-
λά για την Κεντρική Ελλάδα» τόνισε ο Ντίνος
∆ιαµάντος. Και υπογράµµισε ότι οι φυσικοί πόροι
δεν είναι µονοπώλιο κανενός. Ανέφερε ότι οι κοι-
νωνικές επιπτώσεις  σε επίπεδο Θεσσαλίας είναι
µεγάλες. Υπογράµµισε, όµως,  ότι οφείλουµε να
αφουγκραστούµε την πικρή αγωνία της Αιτωλοα-
καρνανίας και της ∆υτικής Ελλάδας  γενικότερα. 

•  Κ.  Μπαρµπούτης, πρώην Γραµµατέας της ∆.Ε.
του ΤΕΕ -Τµήµατος Κεντρικής και ∆υτικής Θεσσα-
λίας
Ο χαρακτήρας του έργου, είπε ο οµιλητής,  επι-

βάλλεται απ’ το υδατικό έλλειµµα της Θεσσαλίας,
το οποίο είναι αυταπόδεικτο. Άλλωστε και η πλευ-
ρά των Αιτωλοακαρνάνων, δεν αµφισβήτησε το
έλλειµµα της Θεσσαλίας. Και ανέφερε ότι  αν θέ-
λουµε να διατηρήσουµε τις κοινωνικές ισορρο-
πίες, να κρατήσουµε τον κόσµο στην περιοχή -
που αυτό συνεπάγεται και προστασία του περι-

βάλλοντος- πρέπει να πούµε ότι το νερό, το υδα-

τικό έλλειµµα, πρέπει να καλυφθεί. 

•  Σωκράτης  Αναγνώστου,  Πρόεδρος του ΤΕΕ -

Τµήµατος Μαγνησίας 

Στην ανάγκη να υπάρξει συνέπεια και συνέχεια

για το έργο του Αχελώου αναφέρθηκε ο Σ. Ανα-

γνώστου, ο οποίος τόνισε ότι  για ένα τόσο σηµα-

ντικό θέµα, θα έπρεπε και ο Πρόεδρος της Κυβέρ-

νησης και ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολί-

τευσης, να επαναβεβαιώσουν τη θέση τους, για να

σταµατήσουν οι συζητήσεις για τη σκοπιµότητα

και αν πρέπει να γίνει το έργο. Το διήµερο του

ΤΕΕ, είπε,  θα έπρεπε να έχει ένα µόνο στόχο:

Πώς θα γίνει καλύτερο το έργο, πώς δε θα έχου-

µε περιβαλλοντικές συνέπειες, ούτε στην Αιτωλο-

ακαρνανία, ούτε στη Θεσσαλία,  και όχι εάν πρέ-

πει να γίνει ή όχι το έργο.  

Συµπεράσµατα  

Ο ∆. Κουτροµάνος, Πρόεδρος Ο.Ε., µέλος ∆.Ε.
ΤΕΕ, κλείνοντας τις εργασίες του διηµέρου ανέφε-
ρε µεταξύ άλλων ότι ήταν ένα διήµερο ουσιαστι-
κής δηµόσιας διαβούλευσης, στο οποίο αναδεί-
χτηκαν κυρίως οι ακόλουθες διαστάσεις του έρ-
γου, στην περίπτωση που το ΤΕΕκαταλήξει θετικά
υπέρ της ολοκλήρωσής του:

1. Η  περιβαλλοντικά  θετική,  που θα πρέπει να
τονιστεί και από την πολιτεία, ώστε να επιδιωχθεί
η χρηµατοδότηση του έργου και από την Ευρω-
παϊκή Ένωση. 

2. Η  ενεργειακή και η επείγουσα ανάγκη ενερ-
γοποίησης του έργου της Μεσοχώρας. 

3. Η  αναπτυξιακή.  Η συµβολή του στην περιφε-
ρειακή ανάπτυξη της χώρας µέσα από την ανά-
πτυξη της πρωτογενούς και δευτερογενούς πα-
ραγωγής και την αύξηση της απασχόλησης. 

4. Η ανάγκη γρήγορης εφαρµογής των προβλέ-
ψεων του εθνικού και ευρωπαϊκού θεσµικού πλαι-
σίου για τη διαχείριση  των  υδάτων.  

5. Η ανάγκη συστηµατικής εφαρµογής των
προβλέψεων για την προστασία  του  περιβάλλο-
ντος από τις όποιες επιπτώσεις του έργου. 

6. Η ανάγκη επιβεβαίωσης στην πράξη της εκ-
φρασµένης πολιτικής βούλησης µε τη συγκρότη-
ση  ενιαίας  και  σαφούς  κυβερνητικής  πολιτικής
για την παρώθηση του συνολικού εγχειρήµατος
του έργου. 

7. Η ανάγκη αποτελεσµατικού συντονισµού  της
κυβέρνησης, ιδιαίτερα µεταξύ των υπουργείων Οι-
κονοµίας και Οικονοµικών, Ανάπτυξης, ΥΠΕΧΩ∆Ε
και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων. 
Τέλος, καταγράφτηκαν και αντιρρήσεις και ανη-

συχίες, κυρίως από το Περιφερειακό Τµήµα Αι-
τωλοακαρνανίας. 




