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περιοχής;

δ) Για τη/πλήρη ενημέρωση και διαφώτιση των κατοίκων της Μήλου";

0 κύριος Υπουργός Βιομηχανίας Ενέργειας και Τεχνολογίας κύριος

Κωνσταντίνος Σημίτης έχει το λόγο για 5 λεπτά.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΗΜΙΤΗΣ (Υπουργός Βιομηχανίας Ενέργειας Τεχνολογίας και
ετ - ----

Εμπορίου): Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η διαρροή όπως 

διαπιστώνεται και στην ερώτηση πραγματοποιήθηκε στις αρχές του Σεπτέμβρη 

και οι αιτίες της διαρροής αυτής δεν έχουν απόλυτα διευκρινισθεί , αλλά 

η εκτίμηση είναι ότι οφείλονται στην αδιαφορία η οποία υπήρξε εκ μέρους 

της ΔΕΗ για πολλά χρόνια , σε σχέση με τις γεωθερμικές αυτές έρευνες , 

την εγκατάλειψη των εγκαταστάσεων κτη ση μη συντήρησή τους.

Όταν πραγματοποιήθηκε η δταρρσή ήταν η περίοδος πριν τις εκλογές και 

ίσως γι' αυτό υπήρξε μία,θα έλεγα, αρκετά μεγάλη καθυστέρηση και θα 

προσέθεΐίά επίσης και αδικαιολόγητη στην αντιμετώπιση του θέματος.

Οι εκλογές δεν πρέπει να είναι γεγονός το οποίο δρά ανασταλτικά στη

σωστή λειτουργία των δημοσίων υπηρεσιών.



Εν πόση περιπτώσει η ΔΕΗ συνεννοήθηκε με τον αντίστοιχο οργανισμό της

Ιταλίας ο οποίος έστειλε και τεχνικούς οι οποίοι εξέτασαν την διαρροή

και στη συνέχεια έκλεισαν την γεώτρηση για να σταματήσει η διαρροή. Αυτή

είναι μια απο τις 5 γεωτρήσεις που υπάρχουν.

Τώρα όσον αφοράετις άλλες 4 τίθεται το ερώτημα αν πρέπει να ληφθούν > ------ ,

παρόμοια μέτρα και να σταματήσει η έρευνα για την γεωθερμική ενέργεια

στη\κ Μήλο. Εμείς πιστεύουμε ότι το πρόγραμμα αυτό μπορεί να έχει μέλλον^

Γ
ότι μπορεί να αποδβάει σημαντικά πλεονεκτήματα και για το νησί,αλλά και 

για να νησιά της περιοχής και για την χώρα, ότι η γεωθερμική ενέργεια 

μπορεί να αποτελέσει ένα παράγοντα για να υπάρχει φθηνή ενέργεια και να 

υποκαταστήσου^!έτσι άλλες πηγές ενέργειας οι οποίες εισάγονται απο το 

εξωτερικό. Γι'αυτό δεν είναι σκόπιμο^χωρίς μια μελέτη να προβούμε στον 

τερματισμό των γεωτρήσεων.
- γ ρ  &17ΛΙΤΟ

Η ΔΕΗ έχει πάρει εντολή να μελετήσει το θέμα και να κάνει σιιντημότα^α- 

μια έκθεση. Έχει δώσει επίσης στον Ιταλικό οργανισμό την εντολή να 

μελετήσει και αυτός το θέμα για το ποιά συμπληρωματικά μέτρα χρειάζονται

για την ασφάλεια των γεωτρήσεων και επιπλέον έχουμε παρακαλέσει το ΙΓΜΕ 

να διερευνήσει την όλη εξέλιξη. Ελπίζουμε ότι σε σύντομο χρονικό διάστημα

θα υπάρχουν αυτές οι 3 εκθέσεις και όταν έχουμε στα χέρια μας αυτές τις 3



εκθέσεις θα συνεννοηθούμε με την ΔΕΗ σε σχέση με το μέλλον αυτών των 

γεωτρήσεων.

θέλω όμως πάλι να τονίσω ότι η γεωθερμική ενέργεια είναι μια ενέργεια
1 !

ΐ
η οποία μπορεί να μας αποδοθεί φθηνή ενέργεια γιατί η χώρα χρειάζεται

φθηνή ενέργεια. Η γεωθερμική ενέργεια είναι μια ενέργεια^ η οποία 

χρησιμοποιείται και σε άλλες χώρες και χρειάζεται σωστή αντιμετώπιση- και 

όχι πανικός βεβαίως-και φροντίδα για τις γεωτρήσεις.

Όσον αφορά τώραίτην εκτίμηση των ζημιών, η ΔΕΗ έχει πρόβες όπως μας 

διαβεβαίωσε,εν συνεννοήσ^  με τον γεωργικό συνεταιρισμό Μήλου ο οποίος 

ανέλαβε να συγκεντρώσει τις αιτήσεις των πληγέντων^στις απαραίτητες 

ενέργειες προκειμένου να εκτιμηθούν αυτές απο την ΔΕΗ σε συνεργασία με 

την αρμόδια διεύθυνση του Υπουργείου Γεωργίας για να υπάρξει αποκατάσταση 

των πληγέντων.

Επίσης δεν προκύπτουν στοιχεία για μόλυνση του υδροφόρου ορίζοντα 

αλλά και εκεί γίνονται έρευνες. Και όσον αφορά£την υγεία των κατοίκων/ 

ένας γιατρός της ΔΕΗ έχει επισκεφθεί δύο φορές τελευταία την Μήλο.

Πιστεύουμε ότι εκείνο που χρειάζεται^ είναι η ενημέρωση και η

6 ΤΗ
διαφώτιση των κατοίκων γύρω απο το θέμα της γεωθερμίας, η αντιμετώπιση

σωσ^ά^προβλημάτων τα οποία προκύπτουν. Και εκεί πρέπει να διαπιστώσω ότι
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στο παρελθόν δεν υπήρξε φροντίδα ικανοποιητική. Ευχαρι

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Απόστολοο ΚακλαϋάνηοΙ: 0 ερωτών Βουλευτής κύριος Ιωάννης 

Χωματάς έχει τον λόγο για 3 λεπτά.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΩΜΑΤΑΣ: Κύριε Υπουργέ^ χαί ρομαι που τοποθετηθήκατε για το 

θέμα αυτό της αντιμετώπισης του προβλήματος. Όπως ξέρετε^οι γεωτρήσεις 

στη^ Μήλο ξεκίνησαν το 1975 και το 1976. Έγιναν δύο πειραματικές 

γεωθερμικές γεωτρήσεις. Άλλες 3 έγιναν αργότερα το 1981 και το 1982.

Έγινε καταρχήν μια πειραματική προσπάθεια λειτουργίας για

παραγωγή και εκμετάλλευση ηλεκτρικού ρεύματος διότι όπως είπατε και εσείς
/ /

είναι πράγματι μια ήπια μορφή ενέργειας αυτή η εκμετάλλευση του

γεωθερμικού υλικού αλλά δυστυχώς τα πρώτα πειράματα απέδειξαν την απειρία
: /

την οποία είχαν οι αρμόδιοι της ΔΕΗ. Αυτό μαζί με την έλλειψη της 

τεχνογνωσίας συνέβαλαν ώστε να έχουμε τα αποτελέσματα αυτά και την 

καθολική αντίδραση των κατοίκων απο την μόλυνση του περιβάλλοντος και τις 

εκτεταμένες καταστροφές σε γεωργικές περιοχές. Οι κάτοικοι των γύρω 

περιοχών εγκατέλειψαν την περιοχή. Υπήρξε και μόλυνση της θάλασσας. 

Τελικά φθάσαμε στο σημείο η προσπάθεια αυτή να σταματήσει μετά απο

λειτουργία 9 μηνών.
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κατο ί κους.

Μην ξεχτάτε επίσης, ότι αυτό το γεωθερμικό υλικό έχει μερικά στοιχεία 

όπως το αρσενικό,ο υδράργυρος^το στρόντιο κλπ., τα οποία ίσως σε μεγάλες 

ποσότητες, δεν ξέρω τα αποτελέσματα αυτών των μετρήσεων, δεν τα αναφέρετε 

και εσείς, ίσως ακόμα δεν είναι ο καιρός να τα γνωρίζουμε, αλλά ίσως οι 

επιπτώσεις να είναι τεράστιες και για τη ζωή των κατοίκων, αλλά επίσης 

και για τα αγροτικά προϊόντα και τα κτηνοτροφικά προϊόντα.

Γι'αυτό, θα παρακαλούσα, επειδή είναι ζωτικής σημασίας για το νησί, 

να έχουμε και τα αποτελέσματα των μετρήσεων, να ενημερωθούν υπεύθυνα και 

οι κάτοικοι και να ληφθούν τα μέτρα, διότι οποιαδήποτε πρόσθετη πηγή 

μόλυνσης σε ήδη βεβαρυμένο περιβάλλον και με έλλειψη ειδικών γνώσεων, 

νομίζω ότι θα είναι επιζήμια και για τον τουρισμό και ιδιαίτερα για το 

νησί μας. Ευχαριστώ.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Απόστολοί Κακλαμάνπο): 0 κύριος Υπουργός έχει το λόγο για 

3' λεπτά.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΗΜΙΤΗΣ (Υπ.Βιομ.Ενέργ.Τεχ/γίας & Εμπορίου): Κύριε 

Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συμφωνώ με τον κ.Χώματά ότι οι 

κάτοικοι δεν ευθύνονται, δεν έχουν καμιά σχέση με την υπόθεση και βεβαίως

πρέπει να τους προστατεύσουμε, να τους δώσουμε την απαραίτητη πληροφόρηση
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και θα έλεγα να τους κερδίσουμε για τη μορφή αυτή ενέργειας^,

διαμορφώνοντας έτσι την εκμετάλλευση ώστε να μην έχουν αρνητικές

επιπτώσεις. Και γι'αυτό θα φροντίσουμε να δοθούν όλες οι απαραίτητες 

πληροφορ ί ες.
ντ-οΟ,

θα φροντίσουμε επίσης οι εκπρόσωποι των κατοίκων κυρίως ο Δήμαρχος, 

να επισκεφθούν και άλλες εγκαταστάσεις εκμετάλλευσης γεωθερμικής 

ενέργειας ώσΊ̂ 'να έχουμε μια πλήρη εικόνα του τι ακριβώς συμβαίνει και να 

μπορούν με βάση αυτή την εικόνα στο μέλλον, να εκφράσουν και την άποψή 

τους για το τι πρέπει να γίνει στη Μήλο. Ευχαριστώ.
4

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Απόστολοε Κακλαυάνπο): Ακολουθεί η με αριθμό 14/24.11.93 

Επίκαιρη Ερώτηση του Βουλευτού της Πολιτικής Άνοιξης κ.Κωνσταντίνου 

Χατζηδημητρίου, προς τον Υπουργό Εεωργίας "σχετικά με τα μέτρα προστασίας 

των καπνοπαραγωγών", η οποία συνοπτικώς έχει ως εξής:

Με τον υπ'αριθ. 2075/1992 κανονισμό του Συμβουλίου (ΕΟΚ), που αφορά 

την κοινή οργάνωση αγοράς του ακατέργαστου καπνού, καθορίζεται το 

καθεστώς πριμοδότησης ανά χιλιόγραμμο καπνού σε φύλλα.

Προϋπόθεση για την είσπραξη του ποσού της πριμοδότησης, από μέρους 

του παραγωγού αποτελεί η σύναψη σύμασης καλλιέργειας του καπνοπαραγωγού

με συγκεκριμένη μεταποιητική Εταιρεία-Καπνέμπορο.


