Εισηγητής: Θέλω να σας καλωσορίσω στην πόλη της Λιβαδειάς εκ μέρους
της Δημάρχου και του Δημοτικού Συμβουλίου και όλων των πολιτών φυσικά, σε
αυτή την ωραία περιοχή, όπως βλέπετε, της «Κρύας», όπου είναι οι πηγές της Λήθης
και της Μνημοσύνης, όπως έχετε διαβάσει και στο πρόγραμμα, δεν ήταν άσχετες που
τις βάλαμε εκεί. Θα ήθελα να καλωσορίζω όλους όσους έχουν έρθει εδώ (ελπίζω να
μην ξεχάσω κάποιον γιατί όλα αυτά έχουν γίνει πολύ γρήγορα), τον Αντιδήμαρχο
Λάρισας τον κ. Γιώργο Σούλτη, τον Δήμαρχο Έδεσσας τον κ. Δημήτρη Γιάννου, τον
Δήμαρχο Αρταίων κ. Χρήστο Ξηρογιάννη, τον Αντιδήμαρχο Αρταίων τον κ. Γιώργο
Πανέτα, τον Δημοτικό Σύμβουλο του Δήμου Βεροίας τον κ. Στέργιο Διαμαντή, τον
Αντιδήμαρχο Κόνιτσας τον κ. Γιώργο Καλλιντέρη, τον Αντιδήμαρχο Γρεβενών τον κ.
Χρήστο Τριγώνη, τον Δήμαρχο Ορχομενού τον κ. Λουκά Υπερήφανο και τον
Δήμαρχο Τρικκαίων που ως Πρόεδρος και του Δικτύου βρίσκεται εδώ τον
κ.Δημήτριο Παπαστεργίου και φυσικά όλους τους υπόλοιπους τους οποίους θα τους
πούμε και στη συνέχεια και θα χαιρετίσουν και την εκδήλωση μας.
Να σας πω δύο-τρία πραγματάκια μόνο, ότι: το διήμερο αυτό Συνέδριο θα
αναμεταδίδεται και ζωντανά από το site του Δήμου, και στο κανάλι του Δήμου στο
«YouTube», οπότε μπορείτε να το έχετε το υλικό εκεί και θα είναι και σωσμένο για
να μπορείτε να το βρείτε ανά πάσα στιγμή. Το πρόγραμμά μας, επίσης, μπορείτε να
το βρείτε ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου Λεβαδέων
«dimoslevadeon.gr» και στο «facebook».
Να σας θυμίσω ότι θα λειτουργεί και μία έκθεση στον ισόγειο χώρο του
«Νερόμυλου» καθώς και θα είναι ανοιχτό το «Ιστορικό και Εθνολογικό Μουσείο» για
το οποίο όμως θα μιλήσουμε και αργότερα. Και επίσης, καθ’ όλη τη διάρκεια του
Συνεδρίου ό,τι θα χρειαστείτε, η Γραμματεία μπροστά είναι στη διάθεση σας. Θα σας
παρακαλούσα μόνο να χαμηλώσετε τα κινητά σαν ελάχιστο δείγμα ευγένειας προς
τους ομιλητές.
Θα καλέσω τη Δήμαρχο Λεβαδέων και Αντιπρόεδρο του Δημοτικού
Συμβουλίου του «Ελληνικού Δικτύου Πόλεων με Ποτάμια» κυρία Γιώτα Πούλου να
ξεκινήσει να κάνει έναν χαιρετισμό.
Δήμαρχος Λεβαδέων κα Γιώτα Πούλου: Πατέρα Αλέξιε, κύριοι βουλευτές
Βοιωτίας, αγαπητοί συνάδελφοι της Αυτοδιοίκησης, με συγχωρείτε κύριε Ειδικέ
Γραμματέα Υδάτων κ. Γκανούλη από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, κύριε
Αντιπεριφερειάρχη , κύριε Πρόεδρε του Επιμελητηρίου, είναι και ο Εμπορικός
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Σύλλογος νομίζω εδώ, κύριοι συγκύριοι της Αυτοδιοίκησης, εκπρόσωποι των φορέων
και αγαπητοί επίσης εισηγητές (γιατί βλέπω και μερικούς εισηγητές επιστήμονες στην
αίθουσα), σας καλωσορίζω στην 4η ημερίδα του «Δικτύου Πόλεων με Ποτάμια» η
οποία φιλοδοξούμε να συμβάλλει

στην ενημέρωση, το διάλογο και τον

προβληματισμό που αναπτύσσεται πάνω στην αξιοποίηση, την ανάπλαση και τη νέα
προσέγγιση των αστικών ποταμών.
Τα ποτάμια μας, τα αστικά ποτάμια γενικότερα, είναι ζωτικά τμήματα των
πόλεων. Είναι μία ρέουσα και ανανεούμενη εισβολή της φύσης στο δομημένο
περιβάλλον. Ξέρουμε τη σημασία του νερού για τον πλανήτη μας. Είναι η αναγκαία
συνθήκη για τη ζωή. Ενώ,

οι συμβολικές του σημασίες είναι πολλαπλές στη

μυθολογία, στη θρησκεία, τη φιλοσοφία, την ψυχολογία και την εθνολογία.
Ο τίτλος της ημερίδας μας: «Από τη Λήθη στη Μνημοσύνη και στην
Αναγέννηση των αστικών ποταμών» είναι αναφορά στις πηγές του δικού μας
ποταμού, της Έρκυνας, το ένα από τα δύο ελληνικά ποτάμια με θηλυκό όνομα. Στη
μυθολογία η Έρκυνα πηγάζει από τις πηγές της Λήθης και της Μνημοσύνης οι οποίες
ήταν συνδεδεμένες με τις τελετουργίες που λάμβαναν χώρα στο διάσημο αρχαίο
μαντείο του Τροφωνίου. Πιστεύουμε ότι ο τίτλος αυτός μπορεί να περιγράψει το νέο
ενδιαφέρον για όλα τα αστικά ποτάμια. Ευελπιστούμε ότι η ημερίδα μας με τις
εισηγήσεις σημαντικών επιστημόνων και ενεργών πολιτών, με το διάλογο που θα
αναπτυχθεί, ακόμα και με τις αντιπαραθέσεις , εάν υπάρξουν, θα αφήσει
παρακαταθήκη νέας γνώσης και οδηγού δράσεων και παρεμβάσεων στην προοπτική
της αποκατάστασης της ζωτικής σχέσης των πόλεων μας με τα ποτάμια τους που
είναι σε τελευταία ανάλυση μία νέα σχέση του πολιτισμού με τη φύση.
Η κίνηση για την ανάδειξη των αστικών ποταμών είναι μία διεθνής τάση.
Στην εποχή μας έχει γίνει συνείδηση η αναγκαιότητα να προστατέψουμε το νερό.
Πέρα όμως από την προστασία μπορούμε να αναβαπτίσουμε στα ποτάμια μας τη
σχέση μας με τη φύση και τον πολιτισμό. Τα ερωτήματα για το περιεχόμενο και τον
τρόπο που μπορεί να γίνει αυτό έχουν τεθεί και οι ημερίδες που οργανώνονται από το
«Δίκτυο» αποτελούν ένα διαρκή διάλογο πάνω στη μεθοδολογία, τα σχέδια και τα
προβλήματα αυτής της προσπάθειας.
Σας καλωσορίζω λοιπόν και πάλι και εύχομαι καλή επιτυχία και μία γόνιμη
συζήτηση το διήμερο. Σας ευχαριστώ πολύ!
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Εισηγητής: Ευχαριστούμε τη Δήμαρχο Λεβαδέων. Σειρά έχει τώρα να μας
μιλήσει ο κος Δημήτρης Παπαστεργίου, Δήμαρχος Τρικκαίων και Πρόεδρος του
«Ελληνικού Δικτύου Πόλεων με Ποτάμια».
Δήμαρχος Τρικκαίων και Πρόεδρος του «Ελληνικού Δικτύου Πόλεων με
Ποτάμια»: Κος Δημήτριος Παπαστεργίου: Άγιε Πατέρα, Σεβαστές Αρχές, Αγαπητέ
Ειδικέ Γραμματέα που είσαι πάντα κοντά μας, κυρίες και κύριοι.
Είχα δύο απορίες ερχόμενος εδώ πέρα. Τη μία μου την έλυσε νωρίτερα η
Γιώτα. Έλεγα: «έψιλον γιώτα» ή «γιώτα» το Λιβαδειά; «Γιώτα» και «έψιλον γιώτα»;
Μου το έλυσε νωρίτερα. Η δεύτερη απορία που μένει και πρέπει να απαντήσουμε και
σήμερα είναι: για ποιο λόγο τα ποτάμια στις πόλεις μας αντί να τα αναδείξουμε, τα
μπαζώσαμε, τα σκεπάσαμε, ασχημονήσαμε πάνω τους.
Το «Δίκτυο Πόλεων με Ποτάμια» το οποίο ενεργοποιήθηκε και πάλι τα
τελευταία χρόνια και είχε ξεκινήσει εδώ και περίπου δέκα χρόνια από τον προκάτοχο
μου τον Μιχάλη Ταμήλο, σκοπό έχει αυτό ακριβώς: να αρχίσουμε και πάλι να μιλάμε
για τα ποτάμια μας. Δεν είμαστε η Ευρωπαϊκή Ένωση ούτε ίσως η Διαχειριστική
Αρχή για να μοιράζουμε λεφτά. Αυτό όμως το οποίο μπορούμε να κάνουμε είναι να
μοιράσουμε τη γνώση. Γιατί πολλές φορές ακόμα και χρήματα να έχουμε, αν δεν
έχουμε τη γνώση και την ορθή μελέτη, δεν θα κάνουμε τίποτα. Ξεκίνησε αυτή λοιπόν
η κουβέντα μέσω του «Δικτύου» με ημερίδες σε κάθε περιοχή όπου αναπόφευκτα
μιλάμε για το γενικό πλαίσιο, αλλά μιλάμε και για τις ιδιαιτερότητες τού κάθε
ποταμού. Γιατί κάθε ποτάμι έχει την ιστορία του και αυτή η ιστορία συνοδεύει και
ρέει μαζί με την ιστορία των ανθρώπων που ζούνε στις πόλεις αυτές. Για παράδειγμα,
πόσα κοινά μπορούμε να έχουμε αγαπητή Γιώτα, από τη Λήθη στη Μνημοσύνη, η
Έρκυνα, ο Ληθαίος, ο ποταμός της Λήθης, εκεί πέρα που ο Θεός της Ιατρικής ο
Ασκληπιός έβαζε τους ασθενείς του για να τους γιατρέψει. Άρα, λοιπόν, κάθε ποτάμι
και μία ιστορία η οποία μπορεί να ξεκινήσει και πάλι να ρέει και από εκεί να
βγάλουμε τα συγκριτικά πλεονεκτήματα των περιοχών μας. Για παράδειγμα, στα
σχέδια για τη Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη τα οποία «τρέχουμε» τώρα στα Τρίκαλα, ο
κεντρικός μας άξονας είναι φυσικά ο Ληθαίος ποταμός και πάνω στον Ληθαίο
ποταμό «κουμπώνουμε» πλέον και όλες τις υπόλοιπες δράσεις.
Χαιρετίζω, λοιπόν, την ημερίδα με την ελπίδα ότι θα αποτελέσουν το
έναυσμα αυτές οι ημερίδες που θα κάνουμε και στην Άρτα, και στην Έδεσσα, και
σε όλα τα υπόλοιπα μέρη-πόλεις μέλη του Δικτύου μας, να αποτελέσουν την
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αφορμή για να ξαναδούμε τα ποτάμια μας διαφορετικά και εκεί πέρα που τους
γυρνούσαμε την πλάτη, να γυρίσουμε πρόσωπο και να αντιμετωπίσουμε τη ζωή
των ποτάμιων συστημάτων, να τα ξαναδούμε, να τα αναδείξουμε και να ζήσουμε
μαζί τους.
Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία στην πόλη της Λιβαδειάς και
συνεχίζω να πιστεύω ότι ο πρώτος ενθουσιασμός που ένιωσα βλέποντας την
Έρκυνα θα συνεχιστεί και με τα υπόλοιπα τα οποία θα δούμε σήμερα και αύριο
εδώ πέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ!
Εισηγητής: Να θυμίσουμε ότι υπάρχει και μία ιστοσελίδα στο internet για
το «Δίκτυο Πόλεων με Ποτάμια» όπου μπορείτε να αντλείτε και περισσότερες
πληροφορίες που είναι αδύνατον ίσως να ειπωθούν αυτή τη στιγμή.
Θα καλούσα στο βήμα τον Πανοσιολογιότατο Αρχιμανδρίτη Πατήρ
Αλέξιο ως εκπρόσωπο της Τοπικής Εκκλησίας και του Σεβασμιότατου
Μητροπολίτη Θηβών και Λεβαδείας του κ. Γεωργίου.
Αρχιμανδρίτης Πατήρ Αλέξιος: Κύριε Γενικέ Γραμματέα, κύριοι
Βουλευτές, κύριοι Δήμαρχοι, κύριε Πρόεδρε του Επιμελητηρίου Βοιωτίας, κύριε
εκπρόσωπε του Εμπορικού Συλλόγου, κύριοι Δήμαρχοι εδώ αγαπητοί, κυρία
Πούλου, κύριε Παπαστεργίου.
Έχω την τιμή να εκπροσωπώ τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη μας
κ.Γεώργιο που δυστυχώς δεν μπόρεσε να είναι μαζί μας αυτή την ώρα.
Εγώ θα ήθελα από την μεριά μου να εκφράσω λίγες σκέψεις που ίσως
θέσω και ένα λιθαράκι στον προβληματισμό που πρέπει να διακατέχει όλες αυτές
τις προσπάθειες που γίνονται από μέρους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης εν
προκειμένω και ίσως και της Πολιτείας.
Όλοι γνωρίζουμε ότι η ύπαρξη και η χρησιμότητα του νερού είναι
κεφαλαιώδης για τη ζωή, την ανθρώπινη ζωή, αλλά και τη ζωή του πλανήτη μας.
Το νερό, λοιπόν, είναι η πηγή της ζωής, είναι αυτό που πραγματικά συνδέει πάρα
πολλά πράγματα και όταν το έχουμε, βοηθάει προς τις καλές κατευθύνσεις της
ζωής γενικότερα. Όμως, και τα αστικά ποτάμια, όπως και κάθε μορφή ύδατος,
δυστυχώς υπόκεινται και αυτά στη λεγόμενη οικολογική κρίση, στη ρύπανση.
Φυσικά, το αίτιο για αυτό το λόγο είναι ο άνθρωπος. Ο άνθρωπος ο οποίος ως
κορωνίδα της δημιουργίας τοποθετήθηκε από τον Θεό ως «εξουσιαστής» (εντός
εισαγωγικών) της κτήσεως, αλλά, όμως, με έναν άλλο σκοπό: να είναι η γέφυρα
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που συνδέει τον ίδιον με το φυσικό περιβάλλον και αυτό πρέπει να το αναφέρει
τελικά στον Δημιουργό, στον Θεό. Και είμαστε και υπεύθυνοι, διότι, πρέπει να
έχουμε μία σοβαρή έτσι στάση απέναντι σε όλο αυτό το περιβάλλον και την
κτήση διότι πρέπει να παραδώσουμε στις επόμενες γενεές κάτι καθαρό και καλό.
Εάν εμείς το ρυπαίνουμε και δεν μας ενδιαφέρει τι θα γίνει, τότε λυπάμαι πολύ
αλλά δεν μπορούμε να ανήκουμε στην κατηγορία του Συν-Δημιουργού. Σίγουρα,
πρέπει, όσοι νόμοι και να καταρτιστούν, όσες προσπάθειες και να καταβληθούν
από την Τοπική Αυτοδιοίκηση και την Πολιτεία, εάν εμείς δεν αλλάξουμε στάση
ζωής και δεν δούμε το περιβάλλον σαν ένα κομμάτι προεκτεινόμενο της ίδιας μας
της ύπαρξης, τότε δυστυχώς δεν θα οδεύσουμε σε καλά μονοπάτια.
Να ευχηθώ, λοιπόν, καλή επιτυχία! Θα ήθελα τελειώνοντας να σας
διαβάσω ένα ποίημα ενός σύγχρονου ποιητού. Νομίζω έχει αξία. «Ο ποταμός
αφηγείται τους μύθους των μακρινών οροσειρών. Κομίζει στους ανθρώπους
ενίσχυση εξ ύψους. Αιμοδοτεί τις πεδιάδες. Αγιάζει τις θάλασσες. Φέρνει τον
καθαρμό. Αποπλύνει κάθε ρύπο. Ο ποταμός έχει θεϊκή δύναμη. Είναι αγωγός ζωής.
Πηγάζει από τον ουρανό. Τα ύδατά του είναι ιερά. Το πνεύμα κάθε ποταμού
κοιμάται στην κοίτη του. Οι άνθρωποι το νιώθουν για αυτό και σπεύδουν να
λουστούν. Έτσι πλησιάζουν τα σύννεφα. Ιορδάνης, Γάγγης, Δούναβης, Νείλος,
Τίδεης, Γουαλτανχιδίρ, Έρκυνα (θα προσθέσω). Οι ποταμοί ορίζουν χώρες,
χωρίζουν λαούς, ενώνουν κόσμους. Ήρωας κάθε τόπου ο ποταμός του».
Σας ευχαριστώ πολύ!
Εισηγητής: Θα παρακαλούσα τον κύριο Νίκο Θηβαίο ως Βουλευτή
Βοιωτίας του Σύριζα να απευθύνει έναν χαιρετισμό.
Βουλευτής Βοιωτίας του Σύριζα, κος Νίκος Θηβαίος: Αιδεσιμότατε,
κ.Ειδικέ Γραμματέα Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
κ.Πρόεδρε της «ΠΕΔ», κύριε Αντιπεριφερειάρχα, κα Δήμαρχος, κ. Πρόεδρε του
Επιμελητηρίου, αγαπητοί Δήμαρχοι και Αντιδήμαρχοι, κυρίες και κύριοι.
«Αστικά Ποτάμια- Από τη Λήθη στη Μνημοσύνη», ένας τίτλος που είναι
φυσικά συνδεδεμένος με την ιστορία της οικοδέσποινας πόλης, αλλά και με τη
μεταφορική έννοια δίνει πιστεύω με τον καλύτερο τρόπο τους σκοπούς του
Συνεδρίου. Τα αστικά ποτάμια, είτε μιλάμε για άρδευση, είτε για πόσιμο νερό, ή
περιβαλλοντικό γενικότερα πολιτισμό, είναι ένα αγαθό τοπικής ανάπτυξης, είναι
ένα ενιαίο σύνολο πολύτιμο για την κοινωνία. Σαν κοινωνικό αγαθό έχουμε την
Σελίδα 5 από 16

ευθύνη να μοιράζεται ισότιμα και τα οφέλη του να αντανακλώνται σε όλους τους
συμπολίτες. ΄
Η ιστορία αυτής της πόλης είναι άμεσα συνδεδεμένη με τις πηγές της
Κρύας και τον ποταμό Έρκυνα. Στα μέσα της δεκαετίας του ενενήντα η πόλη
γύρισε δειλά το πρόσωπο της προς το ποτάμι γιατί μέχρι τότε είχε γυρισμένη την
πλάτη της. Μετά την ολοκλήρωση των έργων διαμόρφωσης της κοίτης του
ποταμού και της συλλογής των λυμάτων επί δημαρχίας του αειμνήστου
Παλαιολόγου.
Πρέπει να σας πω αυτό που όλοι λέμε, ότι: πολιτισμός, περιβάλλον,
αγροτική ανάπτυξη, τουρισμός, ήταν και είναι άμεσα συνδεδεμένα με το ποτάμι
μας. Όπως συμβαίνει λίγο πολύ και με τα περισσότερα αστικά ποτάμια. Σήμερα, η
Δημοτική Αρχή με σχεδιασμό επαναφέρει το ποτάμι της Έρκυνας στο επίκεντρο
της Τοπικής Ανάπτυξης. Καιρός, λοιπόν, είναι τώρα η Λιβαδειά να στρέψει
οριστικά το πρόσωπο της στην πόλη, τη ζωή της, κοιτώντας αν θέλετε το μέλλον
μέσα από την ομορφιά και τη δύναμη του νερού.
Καλή επιτυχία στις εργασίες του Συνεδρίου!
Εισηγητής: Ευχαριστούμε τον κύριο Θηβαίο! Ο κύριος Κουτσούμπας
Ανδρέας βρίσκεται επίσης εδώ. Είναι βουλευτής του Νομού Βοιωτίας με τη Νέα
Δημοκρατία και θα απευθύνει έναν χαιρετισμό.
Βουλευτής Βοιωτίας της Νέας Δημοκρατίας, κος Θηβαίος: Κυρίες και
κύριοι σύνεδροι καλώς ήρθατε στην πόλη μας! Εύχομαι η επιτυχία του Συνεδρίου
και η υλοποίηση των στόχων να μας οδηγήσει σε καλύτερα αποτελέσματα και για
την πόλη μας και για όλη την Ελλάδα.
Μου δίνετε η ευκαιρία να πω ότι αυτές τις ημέρες αυτή η εκδήλωση είναι
διαφορετική από τις άλλες γιατί ξεφεύγουμε από την γκρίζα πολιτική
πραγματικότητα και καθημερινότητα και ασχολούμαστε με τα προβλήματα τα
καθημερινά του πολίτη και της πόλεως μας.
Είπε ο Πατέρας Αλέξιος ότι υπάρχει οικολογική κρίση και κατ’ επέκταση
οικολογική καταστροφή. Μας δίνει την ευκαιρία η σημερινή εκδήλωση να πούμε
και να αναλογιστούμε ο καθένας μας την ευθύνη που έχουμε και να συμβάλλουμε
όλοι στην καλύτερη διαχείριση των ποταμών για καλύτερες πόλεις και καλύτερο
περιβάλλον για τους πολίτες.
Σας ευχαριστώ και καλή επιτυχία στις εργασίες του Συνεδρίου σας!
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Εισηγητής: Ευχαριστούμε τον κύριο Κουτσούμπα! Ο κύριος Περγαντάς
Ιωάννης

επίσης

παραβρίσκεται.

Είναι

Αντιπεριφερειάρχης

Κοινωνικής

Αλληλεγγύης και βρίσκεται εδώ ως εκπρόσωπος της Περιφερειακής Ενότητας
Βοιωτίας και θα απευθύνει έναν χαιρετισμό.
Κος Περγαντάς Ιωάννης: Σεβαστέ Πατέρα Αλέξιε, (θα ξεκινήσω από τη
Δήμαρχο ως γυναίκα) αγαπητή μας Δήμαρχε, κύριοι βουλευτές, κύριε πρόεδρε
του Επιμελητηρίου, εκπρόσωπε του Εμπορικού Συλλόγου (θα με συγχωρήσετε αν
δεν μπορώ να διακρίνω κάποιον άλλον), σας καλωσορίζουμε στην πόλη των
νερών, στην όμορφη πόλη της Λιβαδειάς.
Θα ήθελα πρώτα πρώτα να μεταφέρω τους εγκάρδιους χαιρετισμούς τόσο
του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας του κυρίου Κώστα Μπακογιάννη, όσο και
της Αντιπεριφερειάρχου Βοιωτίας κυρίας Φανής Παπαθωμά. Θα ήθελαν να είναι
εδώ κοντά σας σήμερα, αλλά, δυστυχώς, λόγοι πέρα από την θέληση τους δεν
τους επέτρεψαν.
Κυρίες και κύριοι, νερό. Το νερό είμαστε εμείς. Καθένας από εμάς έχει
70% νερό. Άρα, είμαστε νερό και αυτό μπορεί να δικαιολογήσει την τάση του
ανθρώπου να χτίζει τον πολιτισμό του κοντά σε πηγές, κοντά σε ποτάμια. Δεν
είναι τυχαίο το γεγονός ότι το νερό ασκεί πάντα μία δύναμη τόσο κάθαρσης, όσο
και βιώσιμης ανάγκης. Στην αρχαιότητα επεδίωκαν να είναι κοντά στο νερό τόσο
για τους φυσικούς λόγους της επιβίωσης, αλλά και τους πνευματικούς, τους
ψυχικούς: την κάθαρση – εξ ου και το Μαντείο εδώ του Τροφωνίου. Αργότερα,
και σε μεγαλύτερα ποτάμια, το νερό, το ποτάμι, ήταν ένα μέσο μεταφοράς τόσο
εμπορικών αγαθών όσο και ιδεών. Σήμερα, στη σημερινή εποχή, το νερό, οι
πηγές, τα ποτάμια, οι πόλεις που έχουν νερά και ποτάμια, επιδιώκουν οι άνθρωποι
να χτίσουν ή να δημιουργήσουν χώρους αναψυχής και προσφέρουν ένα
σημαντικό αγαθό: τη συναισθηματική ισορροπία που έχουμε τόσο πολλή ανάγκη
σήμερα – εξ ου και όλες αυτές οι καφετέριες που βλέπετε εδώ.
Θα ήθελα, λοιπόν, να χαιρετίσω την ημερίδα αυτή, να βεβαιώσω ότι
οτιδήποτε είμαστε στη διάθεση σας σαν Περιφέρεια και να σας ευχηθώ να έχετε
καλή επιτυχία και να στεφτεί από επιτυχία και στη συνέχεια. Σας ευχαριστώ πάρα
πολύ!
Εισηγητής: Ευχαριστούμε τον κύριο Περγαντά που ως Εκπρόσωπος της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας παραβρέθηκε εδώ – για να του αποκαταστήσουμε
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τον τίτλο. Θα ήθελα να ανέβει στο βήμα ο κος Λουκάς Υπερήφανος ο Δήμαρχος
Ορχομενού και Πρόεδρος της «ΠΕΔ» Στερεάς Ελλάδας και μέλος του Δικτύου.
Κος Λουκάς Υπερήφανος: Αν δεν θες να ξεχάσεις κανέναν, λες: Κυρίες
και κύριοι, εκλεκτοί προσκεκλημένοι.
Θα ήθελα να πω ότι μου θυμίζει μία ημέρα που βρέθηκα στα Τρίκαλα μαζί
με τον τότε Δήμαρχο τον κύριο Ταμήλο και δημιουργήσαμε το Δίκτυο για τα
ποτάμια. Ήταν ένα ξεκίνημα δειλά δειλά, αλλά με μία σκέψη ότι θα μπορούσαμε
να καλυτερέψουμε τις πόλεις μας που έχουν αυτό το αγαθό. Τότε, όταν το
ξεκινήσαμε, ήμασταν λίγοι. Σήμερα, βλέπω, Πρόεδρε μου, αγαπητέ φίλε, είμαστε
περισσότεροι. Και αυτό δείχνει ότι όλοι έχουμε αισθανθεί ότι επιτέλους πρέπει να
αγκαλιάσουμε αυτό το αγαθό κυρίως που είναι στις πόλεις μας. Και το
καταλαβαίνουμε γιατί πιστεύω ότι το νερό είναι η ίδια η ζωή μας. Και ειδικά εδώ
που είμαστε στη Βοιωτία και είμαστε 80% αγροτική περιοχή, είναι ευλογημένοι
οι ποταμοί που δίνουν τη χαρά στους αγρότες και την ευφορία στα εισοδήματα
τους.
Εγώ έχω αισθανθεί λίγο στενάχωρα, όταν στον Ορχομενό υπάρχουν οι
πηγές των Χαρίτων που είναι απείρου κάλλους, αλλά είχα και την τύχη να
διασχίζεται από τον Κηφισό όλος ο Ορχομενός. Είχαμε όμως την ατυχία, κάποιοι
νομίζανε ότι θα κάνουν ένα μεγάλο έργο και αυτή τη στιγμή έχουν σκεπαστεί. Θα
είχαμε και εμείς τη χαρά, όπως βλέπουμε τα Τρίκαλα να τα διασχίζει ο ποταμός,
να είχε και ο Ορχομενός. Εκείνο που θέλω να πιστεύω είναι ότι εμείς οι δήμαρχοι
ότι νοιαζόμαστε για τις τοπικές κοινωνίες. Θέλω να πιστεύω ότι όσοι έχουμε
ποτάμια είμαστε λίγο πιο κάτω από τις περιοχές που έχουν θάλασσα, γιατί όπου
υπάρχει θάλασσα υπάρχει ζωή και ανάπτυξη… πρέπει και τα ποτάμια να είναι
ένας δεύτερος πόλος έλξης για την ανάπτυξη. Θέλω να πιστεύω ότι αυτή τη
στιγμή το Προεδρείο είναι σε καλά χέρια. Πιστεύω για τον φίλο μου τον Δημήτρη
ότι είναι ένας άξιος άνθρωπος. Το αποδεικνύει στην πατρίδα του που είναι στα
Τρίκαλα το πόσο έχει προάγει και την αξιοποίηση αλλά και την «έξυπνη πόλη».
Γιατί είστε πολύ έξυπνος, κύριε Δημήτρη μου. Και θέλω να πω ότι μαζί και με
την Αντιπρόεδρο και όλα τα μέλη θα κάνουμε τη μεγαλύτερη υπέρβαση ώστε
επιτέλους αυτή η ζωή που λέγεται νερό να το αξιοποιήσουμε με τον καλύτερο
τρόπο. Σας ευχαριστώ!
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Δήμαρχος Λεβαδέων κα Γιώτα Πούλου: Θα ήθελα να πω ότι:
Περιμένουμε σήμερα και τον κύριο Ταμήλο αλλά και τον κύριο Ρούσσαρη που
ήταν ο πρώην Δήμαρχος της Λιβαδειάς, Γραμματέας τότε του Δικτύου. Δεν ξέρω
για ποιο λόγο δεν έχουν καταφέρει να έρθουν ακόμη. Θα έρθουν οπωσδήποτε
κάποια στιγμή γιατί ξέρουν ότι το Συνέδριο μας τελειώνει αύριο το μεσημέρι.
Συνεχίζουμε.
Εισηγητής: Να καλωσορίσουμε και τον κύριο Γιάννη Ταγκαλέγκα τον
Περιφερειακό Σύμβουλο ο οποίος δεν ξέρω αν θέλει να απευθύνει κάποιο
σύντομο χαιρετισμό. Ωραία. Τότε θα καλέσω στο βήμα τον κύριο Παναγιώτη
Αγνιάδη τον Πρόεδρο του Επιμελητηρίου Βοιωτίας.
Δήμαρχος Λεβαδέων κα Γιώτα Πούλου: Εγώ θα σχολιάζω ως
οικοδέσποινα. Ο κύριος Ταγκαλέγκας είναι και ο εντεταλμένος σύμβουλος για
τον Ασωπό. Οπότε, κύριε Ταγκαλέγκα θα ήθελα να ακούσετε την εξειδικευμένη
εισήγηση από το «ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε», που θα γίνει κάποια στιγμή, για τα σπάνια ψάρια
που ζουν στο ποτάμι της Έρκυνας και στον Ασωπό κάποτε. Θα είναι πάρα πολύ
ενδιαφέρουσα. Είναι μοναδικά και για προστασία.
Κος Αγνιάδης Παναγιώτης: Εκπρόσωπε της Βοιωτικής Εκκλησίας,
κυρία Δήμαρχε, κύριοι Βουλευτές, κύριε Πρόεδρε της «ΠΕΔ», κύριε
Αντιπεριφερειάρχη, Περιφερειακοί Σύμβουλοι, Τοπικοί Άρχοντες από όλη την
Ελλάδα.
Αποτελεί ιδιαίτερη τιμή για το Επιμελητήριο Βοιωτίας η παρουσία μας
σήμερα στην Ημερίδα – Συνέδριο με θέμα «Αστικά Ποτάμια και ισχυρή επίδρασή
τους τόσο στο ανθρώπινο όσο και στο φυσικό περιβάλλον». Και θέλω να δώσω
συγχαρητήρια στο «Δίκτυο Πόλεων με Ποτάμια» για τις πρωτοβουλίες και τις
δράσεις, όσο και στη Δημοτική Αρχή του Δήμου Λεβαδέων και τη Δήμαρχό μας
για την άψογη διοργάνωση του Συνεδρίου στην πόλη μας.
Για εμάς η Λιβαδειά συνδέεται με το ποτάμι, συνδέεται με την ιστορία της
πόλης και με την ευημερία της. Από αρχαιοτάτων χρόνων, και ειδικά στις αρχές
του 20ου αιώνα, όταν ο ποταμός Έρκυνα ταυτίστηκε με την εμπορική και τη
βιομηχανική ανάπτυξη. Μην ξεχνάτε, και πιστεύω οι μετέπειτα εισηγητές, ότι στις
όχθες της Έρκυνας, στις αρχές του 20ου αιώνα, υπήρχαν εργοστάσια, υπήρχαν
νηματουργία, εκκοκκιστήρια, όπου τα προϊόντα ήτανε σε όλες τις Ευρωπαϊκές
αγορές. Ειδικά το βαμβάκι κοσμούσε όλη την Ευρώπη και ήταν πρώτης
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ποιότητος. Μην ξεχνάτε ότι στις όχθες της Έρκυνας, μια και υπάρχουν και γιατροί
εδώ πέρα, υπήρχαν, στις αρχές του 20ου και του 19ου και 18ου αιώνα, οι βδέλλες οι
οποίες και αυτές κάναμε εξαγωγές – υπάρχουν γκραβούρες με τα μουλάρια με
κοφίνια – για ιατρικούς σκοπούς (το ξέρετε καλύτερα) για την αφαίμαξη αίματος
(δεν ξέρω ιατρικούς όρους). Όλα αυτά από τη μικρή Λιβαδειά, όταν οι
ανθρώπινες επιχειρηματικές παρεμβάσεις είχαν ένα σεβασμό στον ποταμό και ο
ποταμός με τη σειρά του ήταν ο ζωοδότης της πόλης. Τώρα, βέβαια, αυτές οι
δυνατότητες, λόγω εξέλιξης, έχουν μειωθεί. Υπάρχουν, όμως, οι δυνατότητες οι
τουριστικές ανάπτυξης που μπορούμε και με τα τοπικά μας προϊόντα να έχουμε
ένα καλύτερο επιχειρηματικό αύριο για την πόλη και σε αυτό το βαθμό, σε αυτό
το επίπεδο, συνεργαζόμαστε με την Τοπική Αυτοδιοίκηση και ιδιαίτερα με τη
δήμαρχό μας για να δούνε και οι επιχειρήσεις ένα καλύτερο αύριο μια και έχουν
υποστεί όλες τις συνέπειες των μνημονίων.
Δεν θα σας κουράσω άλλο. Θα σας ευχηθώ και εγώ : Καλώς ήρθατε στην
πόλη μας! και εύχομαι μεγάλη επιτυχία στο Συνέδριο σας γιατί αυτή τη στιγμή η
Ελληνική Οικονομία όλες τις δράσεις σας τις έχει ανάγκη. Σας ευχαριστώ πολύ
και καλή επιτυχία!
Εισηγητής: Να ευχαριστήσω τον κύριο Αγνιάδη, Πρόεδρο του
Εμποροβιομηχανικού Επιμελητηρίου (για να γίνω και πιο συγκεκριμένος). Να
καλέσω τον κύριο Μάριο Σάκκο που παραβρίσκεται εδώ ως εκπρόσωπος του
Εμπορικού Συλλόγου να απευθύνει έναν σύντομο χαιρετισμό.
Κος Μάριος Σάκκος: Πανοσιολογιότατε πατήρ Αλέξιε, εκπρόσωποι της
Βοιωτικής γης, αυτοδιοικητικοί, φίλοι και φίλες και εκπρόσωποι θεσμών.
Καλωσορίζουμε και εμείς και χαιρετάμε τη σημερινή συμμετοχή.

Σε

ευχαριστούμε πάρα πολύ αγαπητή Γιώτα για την πρόσκληση, όχι να απευθύνουμε
έναν σύντομο χαιρετισμό, πράγμα το οποίο μας εκπλήσσει, αλλά στο να είμαστε
εδώ πέρα και να παραστούμε και εμείς με τη σειρά μας στις συνεδριακές
διαδικασίες τις δύο αυτές ημέρες.
Θα ήθελα και εγώ να αναφερθώ με λίγα λόγια – με κάλυψε όμως ο
Πρόεδρος του Επιμελητηρίου ότι από εδώ πέρα ξεκινούσε η επιχειρηματικότητα
τα προηγούμενα χρόνια. Από εδώ πέρα λοιπόν ξεκινάγανε και το ποτάμι
υπηρετούσε τους σκοπούς και τις ανάγκες της τοπικής οικονομίας. Θα
μνημονεύσω μόνο και θα πω ότι και το Επιμελητήριο, όπως και ο Εμπορικός
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Σύλλογος, έχουμε στεγάσει την επιχειρηματικότητα και έχουμε στεγάσει και τα
όνειρα μας δίπλα στο ποτάμι. Άρα, λοιπόν, τα όνειρα μας και εμάς βρίσκονται σε
αυτό το ποτάμι, οι έδρες μας βρίσκονται δίπλα στο ποτάμι και γι' αυτό θα σας
παρακαλούσαμε όχι να γίνει πηγή έμπνευσης, αλλά να γίνει περιπατητικός δρόμος
για τα παιδιά μας. Και εκεί λοιπόν να βασίσουμε τις ελπίδες μας, όχι μόνο στο
εμπορικό δρώμενο, στα παιδιά μας. Άρα, αυτό να αναδειχθεί ώστε αύριο
μεθαύριο τα δικά μας τα παιδιά να είναι αυτοί οι κοινωνοί και οι διαφημιστές γι'
αυτό το ποτάμι το οποίο θα αποτελεί όχι πηγή ενέργειας αλλά διαφήμιση για όλη
την πόλη.
Θα σας ευχαριστήσω. Καλώς ορίσατε! Και είμαστε σίγουροι για την
επιτυχία. Γιώτα, και σε εσένα και στο Δημοτικό Συμβούλιο, συγχαρητήρια για
την πρωτοβουλία.
Δήμαρχος Λεβαδέων κα Γιώτα Πούλου: Θα κάνω μία παρέμβαση.
Όποιος συνάδελφος θέλει να κάνει κάποιο χαιρετισμό, είμαστε στο χρόνο. Εγώ
ελέγχω το χρόνο με άγχος πολύ τώρα. Οπότε, παρακαλώ πολύ, Δήμαρχε της
Άρτας, της Έδεσσας, της Λάρισας, θέλετε να πείτε δύο λόγια;

Ο κύριος

Γκανούλης είναι και Εισηγητής. Θέλετε να μιλήσετε Γενικέ; Θέλετε να
χαιρετήσετε τώρα;
Κος Γκανούλης: Αν δεν έχετε αντίρρηση.
Δήμαρχος Λεβαδέων κα Γιώτα Πούλου: Όχι, δεν έχουμε καμία
αντίρρηση, απλά δεν θέλουμε να σας κουράσουμε. Ελάτε, παρακαλώ πολύ!
Ελέγχοντας το χρόνο... Είμαστε στο χρόνο, οπότε... Και εσείς συνάδελφοι αν
θέλετε να πείτε δύο λόγια.
Εισηγητής: Πρόκειται για τον Ειδικό Γραμματέα Υδάτων από το
Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ο κύριος Ιάκωβος Γκανούλης ως ο πιο
ειδικός θα κλείσει αυτό τον κύκλο των χαιρετισμών.
Κος Ιάκωβος Γκανούλης: Πατέρα Αλέξιε, αγαπητή κυρία Δήμαρχε
Γιώτα, κύριοι βουλευτές εκπρόσωποι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, αγαπητοί
σύνεδροι.
Νομίζω ότι αφήσατε τελευταίο τον χαιρετισμό από την Ειδική Γραμματεία
Υδάτων και από το Υπουργείο, για να τονίσετε αυτή τη σημασία της συνεργασίας
ανάμεσα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και στους κεντρικούς φορείς που
ασχολούνται με τη διαχείριση των υδάτων. Γιατί, μπορεί να πιστέψει κανείς ότι τα
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προβλήματα είναι τοπικά και επομένως πρέπει να λύνονται επί τόπου, αλλά αν
δεν υπάρχει ένας συντονισμός ευρύτερος σε επίπεδο περιφερειακό και σε επίπεδο
κρατικό, εθνικό, δεν θα έχουμε λύσεις οι οποίες να είναι βιώσιμες. Γιατί, όλοι μας
σήμερα χαρήκαμε αυτό το ωραίο ποτάμι το οποίο ξεκινάει από τον Ελικώνα με τη
συνύπαρξη και των υπόγειων και των επιφανειακών νερών, θαύμα της φύσης,
αλλά, για να το προστατέψουμε χρειάζεται πάρα πολλή δουλειά. Δεν είναι μόνο
κάποια έργα διευθέτησης και κάποιοι πανηγυρισμοί ή κάποια συνέδρια. Νομίζω
ότι θα πρέπει να ξεκινήσουμε από κάποιο σχεδιασμό ο οποίος να είναι σε βάθος
χρόνου και αυτό κάνουμε στην Ειδική Γραμματεία Υδάτων. Αυτά τα ρέματα και
ίσως στο Συνέδριο θα μιλήσουμε και για την τραγωδία των ρεμάτων που χάθηκαν
και χάθηκαν γιατί καμιά φορά περιφρονούμε αυτό το οποίο είναι το γενικό καλό,
σκεπτόμαστε εγωιστικά, ανθρωποκεντρικά και αγνοούμε ότι η βελτίωση των
κοινών αγαθών όπως η ρύπανση του αέρα ή η ρύπανση των υδάτων... αν αυτά δεν
τα προστατεύσουμε… Και ίσως δεν έχουμε τα κίνητρα από την αρχή να το
κάνουμε αυτό, γιατί σκεπτόμαστε ότι: μόνο ότι είναι ιδιωτικό είναι καλό για την
οικογένεια και για όλους τους συνανθρώπους μας. Αλλά, τελικά, αν δεν έχουμε το
γενικό καλό και αυτό το οποίο είναι ας πούμε κοινό αγαθό, τα νερά αν δεν τα
προστατεύσουμε, δεν θα κάνουμε τίποτα. Θα είμαστε σε μία κατάσταση την
οποία πρεσβεύουν και πολλοί οργανισμοί. Δεν ξέρω, τοποθετήσατε αυτό το
Συνέδριο το Μάρτιο – είναι σύμπτωση μάλλον – γιατί το Μάρτιο την άλλη
εβδομάδα γίνεται στην Βραζιλία το 8ο Διεθνές Forum για τα νερά που ξεκινάει με
μία φράση: «Πρέπει να δώσουμε ένα δυνατό μήνυμα στην ανθρωπότητα για την
προστασία και τη διαχείριση των υδάτων γιατί αλλιώς είμαστε χαμένοι». Και 22
Μαρτίου – θα το έχετε σημειώσει επίσης – είναι από τα Ηνωμένα Έθνη η ημέρα
του νερού. Εσείς τη γιορτάζετε λίγο πιο μπροστά. Νομίζω ότι είναι καλό να
υπάρχει και το προεόρτιο. Επομένως, εδώ θα μιλήσουμε τώρα περισσότερο με τα
ρέματα. Αλλά, υδατορέματα, ρυάκια, ό,τι είναι χείμαρροι, ό,τι είναι εφήμερα
ρέματα ή μόνιμα ρέματα, είναι όλα σημαντικά. Γιατί, υπάρχει αυτός ο κύκλος του
νερού. Αν δηλαδή ένα ποτάμι σταματήσει να πηγαίνει προς τη θάλασσα, αυτό
μειώνει γενικά και την εξάτμιση και όλο αυτό τον φοβερό παγκόσμιο κύκλο του
νερού που ακόμα οι επιστήμονες δεν μπόρεσαν να το εξηγήσουν τελείως. Όλη
αυτή η ηλιακή ενέργεια η οποία δημιουργεί αυτή την αέναη κίνηση και είναι η
πηγή της ζωής. Αν καταλάβουμε λοιπόν πώς μπορούμε να διατηρήσουμε αυτά τα
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φυσικά χαρακτηριστικά – γιατί με την κλιματική αλλαγή αυτό λένε οι
επιστήμονες, ότι αλλάζει ο κύκλος του νερού. Είναι ένας ο κύκλος του νερού, δεν
υπάρχουν πολλοί κύκλοι. Αν αυτός ο κύκλος του νερού δεν διατηρηθεί και αν δεν
διατηρηθεί γιατί δεν θα διατηρηθούν τα ρέματα, ή δεν διατηρηθούνε οι πηγές, δεν
διατηρηθεί η βιώσιμη και καλή διαχείριση και η προστασία της ποιότητας, τότε
νομίζω ότι θα είμαστε σε πολύ δύσκολη θέση.
Επομένως, χαιρετίζω αυτό το Συνέδριο, αυτή την Ημερίδα-Διημερίδα.
Είναι νομίζω πολύ σημαντικό μέσα σε ένα Δίκτυο αυτό να γίνεται ας πούμε
περιοδικά και με μία συνέχεια. Να έχουμε και τα αποτελέσματα στο Διαδίκτυο ή
κάπου γραμμένα ούτως ώστε να μην επανερχόμαστε πάντα στα ίδια, αλλά να
κάνουμε βήματα μπροστά. Τουλάχιστον, στην Γενική Γραμματεία Υδάτων αυτό
κάνουμε. Έχουμε την υποχρέωση σαν Ευρωπαίοι πολίτες να εφαρμόσουμε και τις
Ευρωπαϊκές οδηγίες. Αλλά και να μην υπήρχαν οι Ευρωπαϊκές οδηγίες, θα έπρεπε
να τις εφαρμόσουμε γιατί αυτό είναι που δίνει τον προγραμματισμό για να
μπορέσουμε να αυτοσχεδιάσουμε. Εάν δεν έχουμε πρόγραμμα, δεν μπορούμε να
το αλλάξουμε και να κάνουμε κάτι το οποίο να είναι πιο κοντά στην
πραγματικότητα. Αυτό καμιά φορά το ξεχνάμε και λέμε ότι: «εντάξει, τελευταία
στιγμή κάτι θα βρούμε»... η εύρεση της λύσης «από μηχανής Θεού». Πατέρα
Αλέξιε, δεν υπάρχει... Μόνο στο αρχαίο θέατρο. Αλλά, η τραγωδία του αρχαίου
θεάτρου μπορεί να είναι η τραγωδία της καθημερινής ζωής. Και αυτό είναι πολύ
σημαντικό.
Ευχαριστώ για την πρόσκληση και θα έχουμε την ευκαιρία να κάνουμε και
συζητήσεις και να δούμε πώς αυτό το οποίο σχεδιάζεται σε Εθνικό επίπεδο να
είναι συντονισμένο με αυτά που κάνετε οι δήμοι, κοινότητες και οι περιφέρειες σε
τοπικό επίπεδο. Δεν γίνεται αλλιώς. Αν ο καθένας κάνει αυτό που νομίζει ότι
είναι καλύτερο, δεν θα έχουμε τις καλές λύσεις. Γιατί και τα υδατικά
διαμερίσματα της Κεντρικής Ελλάδος, ή της Θεσσαλίας, ή της Μακεδονίας,
διασυνδέονται όχι μόνο με τον κύκλο του νερού, όχι μόνο με τα παράκτια ύδατα –
μην μιλήσουμε για τις θάλασσες – αλλά όλα τα υπόγεια και τα επιφανειακά νερά
αποτελούν μία ενότητα την οποία πρέπει να διαφυλάξουμε με γενικό τρόπο.
Ευχαριστώ πολύ!
Δήμαρχος Λεβαδέων κα Γιώτα Πούλου: Ευχαριστούμε τον κύριο
Γκανούλη. Αλλά, πρώτον: σε ό,τι ετοιμάζει το Υπουργείο φυσικά θα υπάρξει
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διαβούλευση, και συζήτηση, και ενημέρωση, και συνεισφορά και των δήμων.
Και, κύριε Γκανούλη, θέλω να σας πω ότι εμείς εδώ έχουμε πειστεί πια ότι το
νερό έχει μνήμη και έχει μνήμη και στην Μάντρα, αλλά έχει και μνήμη, άλλη
μνήμη, κουβαλάει τη μνήμη των ανθρώπων που το κατοικούν και όλα αυτά τα
οποία θα συζητήσουμε αύριο. Και ήθελα να πω σε όλους εδώ τους
προσκεκλημένους ότι αύριο θα δείξουμε την προσέγγιση μας εμείς στην Έρκυνα
και νομίζω ότι αυτό θα πρέπει να γίνεται κάθε φορά σε κάθε ημερίδα έτσι ώστε να
βοηθηθούμε όλες οι πόλεις- μέλη του Δικτύου. Κάποιος συνάδελφος να μιλήσει;
Εισηγητής: Να υπενθυμίσω ότι έχουμε τον κύριο Γκανούλη στο κλείσιμο
της πρώτης θεματικής ενότητας που ξεκινάει στις πέντε η ώρα το απόγευμα. Λίγο
μετά τις έξι, λοιπόν, μπορείτε να ακούσετε και τη δική του εισήγηση για τα
περαιτέρω.
Δήμαρχος Άρτας: Καλησπέρα και από εμένα. Εγώ είμαι ο Δήμαρχος από
την Άρτα. Καταρχήν, χαιρετίζω τη σημερινή ημερίδα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό
το ότι οι πόλεις οι οποίες έχουνε αυτή την ευλογία, το να περνάει νερό μέσα,
δικτυώνονται, αναδεικνύουν τα ποτάμια τους. Τα μαθαίνουμε πρώτα εμείς οι
αυτοδιοικητικοί και μετά πρέπει να τα μάθουν και να τα αγκαλιάσουν και οι
πολίτες μας. Και από εκεί και πέρα, μέσα από αυτή τη δικτύωση και την
ανταλλαγή τεχνογνωσίας, την ανταλλαγή καλών πρακτικών, νομίζω ότι μόνο
ωφελημένοι μπορούμε να βγούμε.
Αυτό όμως που θα πρέπει να δούμε και με τα ποτάμια, γιατί μπορεί καμιά
φορά να βλέπουμε την ευχάριστη πλευρά τους… Εμείς επειδή είμαστε λίγο σε
εισαγωγικά «καμένοι» - γιατί, το 2015, είχαμε μία πλημμύρα από τη μη σωστή
λειτουργία κατ' εμάς της λειτουργίας των θυροφραγμάτων από τη ΔΕΗ- θα
πρέπει σε αυτό να υπάρχουν κάποιοι κανόνες. Θα πρέπει να υπάρχουν κάποιοι
κανόνες έτσι ώστε να μην βλέπουμε μετά τα παραδείγματα της Μάνδρας και
χάνονται ανθρώπινες ζωές ή οτιδήποτε άλλο. Άρα, δηλαδή, αυτή η ευλογία που
υπάρχει, το να υπάρχει ένα ποτάμι μέσα, θα πρέπει να το σεβόμαστε και να
λειτουργούμε όλοι με κανόνες.
Από εκεί και πέρα, όμως, νομίζω ότι πέρα από της ημερίδες αυτές που
κάνουμε που είναι πάρα πολύ σημαντικές γιατί υπάρχει ένας σχεδιασμός, μία
σκέψη και μία κουβέντα γύρω από αυτά, θα πρέπει νομίζω κ. Γκανούλη – θα το
πούμε και στην κυρία Φωτονιάτα αλλά και σε συναρμόδια υπουργεία – κάποια
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στιγμή και η κυβέρνηση (η οποιαδήποτε κυβέρνηση) να σκύψει πάνω σε αυτό και
να φτιάξει ένα πρόγραμμα, μία ολοκληρωμένη χορική επένδυση μέσα από το
«ΕΣΠΑ» έτσι ώστε να χρηματοδοτήσει, κάνοντας εμείς ώριμες προτάσεις, κάποια
έργα για να μπορέσουμε να δούμε εθνικά το θέμα των ποταμιών ως ενιαίο όπως
είπατε.
Άρα, προς αυτή την κατεύθυνση χαιρετίζω και εγώ την Ημερίδα και
νομίζω ότι θα υπάρξουν πολύ χρήσιμα συμπεράσματα. Και να συγχαρώ την
Γιώτα την Πούλου τη συνάδελφο για την πολύ καλή φιλοξενία και οργάνωση.
Είδαμε τα πρώτα δείγματα σήμερα. Νομίζω ότι θα συνεχίσει και αύριο εξίσου
καλά. Να είστε καλά!
Δήμαρχος Έδεσσας: Καλησπέρα και από εμένα! Άγιε Πατέρα, κύριοι
βουλευτές, κύριοι Περιφερειακοί Σύμβουλοι, Πρόεδρε του Επιμελητηρίου,
Αυτοδιοικητικοί, φίλοι αντιδήμαρχοι, σύμβουλοι. Γιώτα, φίλη, μας συνδέουν
πλέον τα ποτάμια. Ο Δημήτρης δεν χρειάζεται να πω τίποτα... έξυπνος, όμορφος.
Θα έλεγα ότι είμαι υπερήφανος, αλλά είναι ο κύριος Υπερήφανος εδώ και
θα αλλάξω τη λέξη και θα πω ότι είμαι ευτυχής που είμαι εδώ. Και ειλικρινά σας
λέω ότι μερικές φορές για να αποφύγουμε κάτι λέμε ότι έχουμε άλλες
ανειλημμένες υποχρεώσεις. Για εμένα υποχρέωση μου ήταν σήμερα να είμαι εδώ
γιατί εκπροσωπώ μία πόλη η οποία μας ταΐζει, μας ποτίζει, μας κάνει όμορφους,
μας δίνει ανάπτυξη. Ο Εδεσσαίος ποταμός που διασχίζει την πόλη μας έχει
δημιουργήσει τον μεγαλύτερο καταρράκτη στην Ευρώπη μέσα σε κέντρο πόλης.
Συγκρατήστε το αυτό, γιατί πολλές φορές λέμε: “Ο Νιαγάρας”... ο Νιαγάρας είναι
έξω. Εμείς λέμε, Δημήτρη, να κάνουμε ένα Δίκτυο Πόλεων με καταρράκτες, αλλά
είμαστε δύο-τρεις μόνο, οπότε το αφήνουμε.
Να συνεχίσουμε, λοιπόν, αυτή την προσπάθεια που κάνουμε και λυπάμαι
πολύ που οι δήμαρχοι το έχουν απαξιώσει λίγο. Και πρέπει κάποια στιγμή να
κάνουμε και την αυτοκριτική μας – δεν κάνουμε μόνο καλά, κάνουμε και πολλά
λάθη. Αλλά νομίζω ότι θα είναι λάθος να αφήσουμε να πέσει αυτή η προσπάθεια
η οποία έχει αρχίσει από εσάς και η οποία θα δώσει προοπτική σε αυτό που έχουν
όλες οι πόλεις και που χρειάζονται όλες οι πόλεις. Εγώ να σας πω μόνο ότι, από
το 2011, που είμαι δήμαρχος, έχω καταφέρει να διεισδύσω σε μερικά Ευρωπαϊκά
προγράμματα που μου έδωσαν την ευκαιρία να κάνω μία διαφορετική πόλη.
Ξέρετε τι γίνεται; Στην αυτοδιοίκηση το ξέρετε, το 50% είναι μαζί μας και το
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άλλο 50% είναι απέναντι. Σε όλες τις κοινωνίες έτσι είναι. Αλλά, όλοι οι ξένοι
που έρχονται λένε ότι η πόλη μας έχει αλλάξει και έχει αλλάξει γιατί
ασχοληθήκαμε με τα ποτάμια. Δώσαμε βαρύτητα σε αυτό που μπορεί να
αναδείξει την πόλη μας. Και νομίζω ότι τα ποτάμια μάς αναδεικνύουν. Έχουμε
λοιπόν αυτό το χάρισμα να έχουμε πόλεις οι οποίες έχουνε νερό. Και θύμισα πριν,
επειδή ζήσαμε και στο εξωτερικό, ότι: Παρίσι, Λονδίνο, Βουδαπέστη, όλες αυτές
οι πόλεις έχουν αναδειχθεί από τα ποτάμια τους. Είναι λοιπόν, ευκαιρία να το
αναπτύξουμε αυτό το Δίκτυο, να είμαστε πιο διεισδυτικοί, πιο απαιτητικοί, γιατί
και οι συνδημότες μας είναι απαιτητικοί απέναντι μας. Είναι λοιπόν ευκαιρία να
κάνουμε κάτι παραπάνω. Και νομίζω ότι, επειδή με τον κύριο Γκανούλη έχουμε
βρεθεί αρκετές φορές, έχουμε απέναντι μας έναν άνθρωπο που καταλαβαίνει και
που μπορεί να βοηθήσει σε αυτή την προσπάθεια να ξεπεραστούν μερικές
αγκυλώσεις οι οποίες είναι γραφειοκρατικές. Ξέρετε, εκεί κολλάμε πολλές φορές:
Η προσπάθεια γίνεται, αλλά φτάνουμε στην τελευταία πόρτα και μας λένε ότι
πρέπει να επιστρέψουμε πάλι στην αρχή. Κύριε Γκανούλη, νομίζω ότι έχετε μία
μεγάλη ευκαιρία σε αυτό το διήμερο να δώσετε τα φώτα σας τα οποία είναι πολύ
σημαντικά «είναι LED και πάνω» ,να μπορέσετε να μας βοηθήσετε ούτως ώστε
να ξεπεραστούνε μερικά προβλήματα τα οποία δεν μας αφήνουνε να
αναπτυχθούμε και εμείς.
Εγώ σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Θα την ανταποδώσω
τον Μάιο, νομίζω. Θα είναι “νερό και κεράσι” ή “κεράσι και νερό” και νομίζω ότι
ο καθένας έχει κάτι από εμάς να δώσει. Σας ευχαριστώ πολύ!
Δήμαρχος Λεβαδέων κα Γιώτα Πούλου: Η Λιβαδειά έχει τα κοψίδια και
τα σουβλάκια Λιβαδειάς. Άρα, η φιλοξενία είναι γύρω και στημένη γύρω από
αυτό. Είστε προσκεκλημένος και αύριο στην Αρβανίτσα.
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