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Θέμα: Γηα ηα αλαγθαία έξγα δηαρείξηζεο πδάησλ ζηνλ Ννκό Χαλίσλ 

Ο Ννκόο Χαλίσλ, κε βάζε ηελ πνιηηηθή πνπ αθνινπζνύλ νη θπβεξλήζεηο δηαρξνληθά, ζύκθσλα κε ηηο 
νδεγίεο ηεο ΔΔ, γηα έξγα δηαρείξηζεο πδαηηθνύ δπλακηθνύ, πζηεξεί ζε έξγα ππνδνκήο, πνπ δελ έρνπλ 
πινπνηεζεί εδώ θαη ρξόληα, παξά ηηο ππνζρέζεηο απ’ όια ηα επίπεδα δηνίθεζεο ηνπ θξάηνπο. Τν 
απνηέιεζκα είλαη όηη, ελώ ζπγθαηαιέγεηαη ζηνπο Ννκνύο κε ηα πςειόηεξα πνζνζηά βξνρόπησζεο ζηελ 
Διιάδα θαη ζα κπνξνύζε λα έρνπλ θαιπθηεί πιήξσο νη αλάγθεο ζε πόζηκν θαη αξδεύζηκν λεξό, 
εθαηνκκύξηα θπβηθώλ λεξνύ λα ράλνληαη ζηε ζάιαζζα θάζε ρξόλν, ιόγσ αθξηβώο απηήο ηεο έιιεηςεο 
ππνδνκώλ.  

Δλδεηθηηθά αλαθεξόκαζηε ζηε ιεθάλε Ταπξσλίηε θαη ζηα θξάγκαηα Σεκπξσληώηε θαη Παπαδηαλώλ, 
πνπ ζα θαιύςνπλ ηηο αλάγθεο λεξνύ ηνπ Ννκνύ Χαλίσλ (ε κειέηε ηνπο έρεη γίλεη από ην 1993), όπσο θαη 
ζην θξάγκα Βαιζακηώηε πνπ ππνιεηηνπξγεί, ζηε ιηκλνδεμακελή ζηνλ Πιάηαλν, πνπ ππάξρεη ην 
πξόβιεκα πθαικύξσζεο από ηελ ππεξάληιεζε κε θίλδπλν λα θαηαζηξαθεί γε πςειήο 
παξαγσγηθόηεηαο, ζηηο ιηκλνδεμακελέο ζην Αζθύθνπ, ζηελ απνθαηάζηαζε-αληηθαηάζηαζε ησλ 
ιηκλνδεμακελώλ ζηε Χξπζνζθαιίηηζζα (ππάξρεη κειέηε απνθαηάζηαζεο ηεο ιηκλνδεμακελήο, ε νπνία δε 
ιεηηνύξγεζε ιόγσ θαθνηερληώλ, παξ’ όηη θόζηηζε εθαηνµµύξηα επξώ) θαη ζηνπο Αγίνπο Θενδώξνπο, ζην 
αξδεπηηθό πςειήο δώλεο Αγπηάο- Κνιπκπαξίνπ θ.α. 

Η θαηαζθεπή απηώλ ησλ έξγσλ ζα ζπκβάιεη απνθαζηζηηθά ζην λα εμαζθαιηζηνύλ νη αλαγθαίεο 
πνζόηεηεο λεξνύ γηα ηελ ύδξεπζε ησλ θαηνίθσλ ηνπ Ννκνύ Χαλίσλ. Δπηπιένλ, ην αλεθκεηάιιεπην 
πδαηηθό δπλακηθό ζα κπνξνύζε λα αμηνπνηεζεί από ην θξάηνο, γηα ηελ θαηαζθεπή αλαγθαίσλ 
πδξνειεθηξηθώλ έξγσλ, πνπ δηαθπιάζζνπλ πνιύηηκνπο πδάηηλνπο πόξνπο ζηνπο ηακηεπηήξεο ηνπο θαηά 
ηε ρεηκεξηλή πεξίνδν, γηα λα ηνπο δηαζέζνπλ θαηά ηε ζεξηλή, ζπκβάιινληαο έηζη ζηελ πξνζηαζία ηνπ 
πεξηβάιινληνο θαη ζηελ άκβιπλζε ησλ θαηάληε πιεκκπξηθώλ θαηλνκέλσλ.  

Σπλάκα, ζα κπνξνύζε λα ζπκβάιεη -ζε ζπλδπαζκό κε ηε βειηίσζε ηνπ ππάξρνληνο αξδεπηηθνύ 
δηθηύνπ θαη ηελ αμηνπνίεζε ηερληθώλ εμνηθνλόκεζεο λεξνύ- ζην λα απμεζεί ε άξδεπζε ησλ αλεπαξθώο 
ζήκεξα αξδεπόκελσλ εθηάζεσλ γηα ηε ζηήξημε ησλ βηνπαιαηζηώλ αγξνηώλ, πνπ αληηκεησπίδνπλ κεγάιν 
πξόβιεκα ζηελ άξδεπζε ησλ θαιιηεξγεηώλ ηνπο, εηδηθά ζηε Χξπζνζθαιίηηζζα, ζηα ρσξηά, δειαδή, ηνπ 
πξώελ Γήµνπ Ιλαρσξίνπ, ζηελ πεξηνρή ηνπ Διαθνλεζίνπ, µηα από ηηο πην παξαγσγηθέο πεξηνρέο µε 
ζεξµνθεπηαθέο θαιιηέξγεηεο. Τν πξόβιεκα απηό έξρεηαη λα πξνζηεζεί ζηηο εμεπηειηζηηθέο ηηκέο ησλ 
αγξνηηθώλ πξντόλησλ, ζηελ εθαξκνγή ηεο Κνηλήο Αγξνηηθήο Πνιηηηθήο θ.ιπ..  

Παξνιαπηά, ηα ππόςε έξγα δελ πινπνηνύληαη σο απνηέιεζκα ηεο αληηιατθήο πνιηηηθήο όισλ ησλ 
θπβεξλήζεσλ, ησλ ζηξαηεγηθώλ επηινγώλ ηεο άξρνπζαο ηάμεο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, πνπ 
απέλαληη ζην όθεινο γηα ηελ πνηόηεηα δσήο ησλ ιατθώλ λνηθνθπξηώλ θαη γηα ηε κηθξνκεζαία αγξνηηά 
πξνηάζζνπλ απνθιεηζηηθά ην όθεινο ηνπ θεθαιαίνπ έλαληη νπνηνπδήπνηε θόζηνπο. Σην πιαίζην απηό 
πξνρσξά ε πνιηηηθή ηεο ηδησηηθνπνίεζεο ηνπ λεξνύ θαη εληείλεηαη ε επίζεζε ζην ιατθό εηζόδεκα.  

ΕΡΩΣΩΝΣΑΙ οι κ. Τποςπγοί, ηη κέηξα πξνηίζεηαη λα πάξεη ε Κπβέξλεζε γηα ηελ άκεζε θαη νξηζηηθή 
επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ ιεηςπδξίαο, ζπλνιηθά ζηελ Π.Δ. Χαλίσλ, κε ηελ πινπνίεζε ησλ αλαγθαίσλ 
έξγσλ ύδξεπζεο –άξδεπζεο, ρσξίο αληαπνδνηηθά θαη νηθνλνκηθή επηβάξπλζε ησλ κηθξνκεζαίσλ 
αγξνηνθηελνηξόθσλ θαη ησλ ιατθώλ λνηθνθπξηώλ;  
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