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Στη δέσμευσή του ότι η μεταφορά νερού από τον Αχελώο 250 εκατομμυρίων
κυβικών μέτρων θα αντικατασταθεί από άλλα έργα στη Θεσσαλία, όπως
φράγματα, λιμνοδεξαμενές
και επιπλέον χρηματοδότηση προχώρησε προχθές Τρίτη στη Λάρισα ο
αναπληρωτής υπουργός Περιβάλλοντος κ. Σωκράτης Φάμελλος, στο
«Χατζηγιάννειο» Πνευματικό Κέντρο στο πλαίσιο της «Διαβούλευσης της 1ης
Αναθεώρησης του Σχεδίου Διαχείρισης Λεκανών Απορροής των ποταμών του
υδατικού Διαμερίσματος Θεσσαλίας.
Ο κ. Φάμελλος ανέλυσε τις θέσεις του υπουργείου για τον ευαίσθητο αυτόν
τομέα, κάνοντας παράλληλα αναφορές στο παρελθόν και με τον περιφερειάρχη
Θεσσαλίας κ. Κώστα Αγοραστό να καταλογίζει ευθύνες συνεπικουρούμενος από
τον πρόεδρο της ΠΕΔ κ. Γιώργο Κωτσό και στη συνέχεια τους
παρευρισκόμενους δημάρχους Λάρισας, Ελασσόνας, Αγιάς, Τεμπών και τον

αντιδήμαρχο Τυρνάβου. Οι τοποθετήσεις και οι διαφωνίες για τον τρόπο
προγραμματισμού της διαβούλευσης, με σαφείς αιχμές για προχειρότητα,
κυριάρχησαν στην αρχή της ημερίδας με τους αυτοδιοικητικούς να σημειώνουν
προς τη γραμματεία ότι κάποιοι δεν πήραν καν προσκλήσεις και ότι, από τους
τετρακόσιους και πλέον εκπροσώπους φορέων που προσκλήθηκαν,
παρευρέθηκαν τελικά ελάχιστοι.
Αναλυτικότερα, μιλώντας στη διαβούλευση ο αναπληρωτής υπουργός
Περιβάλλοντος κ. Σωκράτης Φάμελλος επισήμανε ότι τα Σχέδια Διαχείρισης
Λεκανών Απορροής Ποταμών αποτελούν βασικό εργαλείο προγραμματισμού
για τους υδατικούς πόρους της χώρας και καθορίζονται από εφικτούς και
ρεαλιστικούς στόχους. Στην περιοχή της Θεσσαλίας θα ενισχύσουν τον
πρωτογενή τομέα, με δεδομένο ότι ο Θεσσαλικός κάμπος χαρακτηρίζεται εδώ
και χρόνια από έλλειψη νερού, αφού έχουν ήδη καταναλωθεί πάνω από 3 δισ.
κυβικά μέτρα μη ανανεώσιμων υδάτων και συνεχίζεται με ρυθμούς περίπου 150
εκ. κυβικών μέτρων ετησίως.
Συνεπώς, η κυβέρνηση επιλέγει στη Θεσσαλία ο πρωτογενής τομέας να
αποτελέσει βασικό μοχλό ανάπτυξης, αλλά με όρους βιώσιμης διαχείρισης και
αειφορίας. «Μία σοβαρή κυβέρνηση οφείλει να βρει βιώσιμη λύση για τη
Θεσσαλία, να αξιοποιήσει τους διαθέσιμους υδατικούς πόρους και να
δημιουργήσει εργασία με τοπικά έργα υποδομής, που θα δημιουργούν οφέλη σε
όλη τη Θεσσαλία», τόνισε ο Σωκράτης Φάμελλος απαντώντας έτσι και στην
τοποθέτηση του προέδρου της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας και
περιφερειάρχη Θεσσαλίας, Κων. Αγοραστού.
Ωστόσο, ο κ. Φάμελος αντέκρουσε την επιχειρηματολογία του κ. Αγοραστού,
που συνέκρινε τη μεταφορά νερού ύδρευσης για την Αττική με τη μεταφορά
νερού για άρδευση στη Θεσσαλία από τον Αχελώο, λέγοντας ότι ακόμα και στα
κείμενα του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, αλλά και στην Οδηγία, διαχωρίζεται ως
προτεραιότητα η ύδρευση από τη μεταφορά νερού για άρδευση, για την οποία
επιβάλλεται η εξέταση εναλλακτικών λύσεων εντός της υδρολογικής λεκάνης.
Σημείωσε δε, ότι είναι ευθύνη της πολιτείας να υποστηρίξει την εξεύρεση των
πόρων που απαιτούνται για την υλοποίηση του εγχειρήματος, αλλά χρειάζεται
συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, το οποίο θα δίνει προτεραιότητα στα έργα των
τοπικών φραγμάτων και των λιμνοδεξαμενών.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΠΕΔ
Ο πρόεδρος της ΠΕΔ Θεσσαλίας Γεώργιος Κωτσός λαμβάνοντας τον λόγο
κατέθεσε τις εξής παρατηρήσεις:
«Σχετικά με τη διαδικασία διαβούλευσης, υπήρξε ελάχιστος χρόνος ανάρτησης
κειμένων-προτάσεων, μη έγκαιρη γνωστοποίηση της ημερίδας της 26/9 και

αντικειμενικά περιορισμένες οι δυνατότητες ανάπτυξης ουσιαστικού διαλόγου.
Παρά ταύτα στην ΠΕΔ Θεσσαλίας αποφασίσαμε να παραστούμε στην ημερίδα
και να συμμετάσχουμε στον διάλογο της διαβούλευσης.
Σχετικά με τον πρωτογενή τομέα θεωρούμε ως όραμα για την περιοχή μας την
περαιτέρω επέκταση των αρδευομένων εκτάσεων με στόχο τη μεγιστοποίηση
της αγροτικής κτηνοτροφικής παραγωγής που θα εξασφαλίζει τη διατροφική
επάρκεια στη χώρα μας, την ενίσχυση των εξαγωγών και τη συμβολή στην
ανάπτυξη του αντίστοιχου βιομηχανικού τομέα. Αυτό άλλωστε είναι και το
πραγματικό ζήτημα για τη Θεσσαλία και όχι οι νεφελώδεις διακηρύξεις υπέρ ή
κατά της εκτροπής του Αχελώου.
Απορρίπτουμε οποιαδήποτε σενάρια αφορούν στη μείωση των αρδευόμενων
εκτάσεων στον θεσσαλικό κάμπο. Συναινούμε στον στόχο της μείωσης των
καταναλώσεων και ζητούμε χρονικές δεσμεύσεις και εξειδίκευση ενός
προγράμματος εξοικονόμησης αλλά και την εξασφάλιση των αντίστοιχων πόρων
για έργα ταμίευσης – μεταφοράς – διανομής (από τον κρατικό τομέα) και για
ανάλογες ενισχύσεις στις δαπάνες των αγροτών (εσωτερικά δίκτυα, σύγχρονα
συστήματα κ.λπ.).
Σχετικά με το μέγιστο οικολογικό πρόβλημα της Θεσσαλίας, δεν
συμβιβαζόμαστε με αποφάσεις που τελικά παραπέμπουν στο απώτερο/αβέβαιο
μέλλον. Διεκδικούμε τη δρομολόγηση πραγματικών-ρεαλιστικών λύσεων για
την κάλυψη του υδατικού ελλείμματος που «γεννά» και διευρύνει την
οικολογική καταστροφή (ιδιαίτερα στους υπόγειους υδροφορείς και στον
Πηνειό).
Απορρίπτουμε την (εξ αντικειμένου) περιορισμένη διερεύνηση όλων των
πιθανών σεναρίων και επιλογών για την αντιμετώπιση των οικολογικών και
αναπτυξιακών θεμάτων της Θεσσαλίας. Απαιτούμε τον συνυπολογισμό κατά τη
διαβούλευση αλλά και στην τελική πολιτική απόφαση των σεναρίων μεταφοράς
υδάτων από τον Άνω Αχελώο.
Σχετικά με το υδατικό ισοζύγιο, αναμένουμε τη διαμόρφωση ενός υδατικού
ισοζυγίου, όπου θα αποτυπώνεται η πραγματική κατάσταση καθώς και
ρεαλιστικές προτάσεις για το μέλλον (έως το 2021 αλλά και παραπέρα).
Απορρίπτουμε προτάσεις και σενάρια που δεν στηρίζονται σε πραγματικές
δυνατότητες ταμίευσης και μεταφοράς υδάτων για την κάλυψη των αναγκών
της λ. Πηνειού.
Τέλος σε ό,τι αφορά στα ημιτελή έργα επί του Άνω Αχελώου, διαπιστώνουμε
ότι οι υπό συζήτηση μελέτες αναγνωρίζουν ότι το υδατικό έλλειμμα που
παράγεται κάθε χρόνο στη Θεσσαλία(εκατοντάδων εκατ. κ.μ. νερού) δεν
καλύπτεται, ότι η επίτευξη του στόχου μείωσης των καταναλώσεων απαιτεί

σημαντικό χρόνο και δαπάνες, ενώ το πρόβλημα της οικολογικής ισορροπίας
παραμένει χωρίς δυνατότητα άμεσης επίλυσης.
Για όλους τους παραπάνω λόγους προσωπικά ως Πρόεδρος της ΠΕΔ
Θεσσαλίας και εκφράζοντας το Δ.Σ. απαιτούμε, ανεξάρτητα από τις
διαδικασίες διαβούλευσης και έγκρισης της 1ης αναθεώρησης Σ.Δ., την
παράλληλη και χωρίς άλλες καθυστερήσεις ολοκλήρωση των διαδικασιών
αδειοδότησης του ταμιευτήρα Συκιάς και της σήραγγας Πευκοφύτου (όπως
έπραξε και η ΔΕΗ για τη Μεσοχώρα) και απορρίπτουμε κατηγορηματικά τα
πολιτικά και επικοινωνιακά παιχνίδια που στοχεύουν στην ακύρωση (η
«κατεδάφιση») έργων, με μόνο στόχο να στερήσουν από τις επόμενες γενεές
τη δυνατότητα να κάνουν και εκείνες τις επιλογές τους σε ό,τι αφορά στα
οικολογικά και αναπτυξιακά θέματα του τόπου τους».
ΟΙ ΔΗΜΑΡΧΟΙ
Ο δήμαρχος Λαρισαίων κ. Απόστολος Καλογιάννης έκανε αρχικά μια εκτενή
αναφορά στον τρόπο αξιοποίησης των υδάτινων πόρων του κάμπου της
Λάρισας σημειώνοντας ότι χρόνια ολόκληρα δεν έγινε τίποτα. Σημείωσε επίσης
ότι μέσα από τη διαβούλευση πρέπει να εξασφαλιστούν τα έργα υποδομής.
Υποστήριξε ότι αν δεν γίνουν βήματα διαχείρισης της κατάστασης πώς
μπορούμε να μιλάμε για τούτο ή το άλλο. Αναφέρθηκε στην αποξήρανση της
Κάρλας, ενώ αμφισβήτησε ότι η πολύχρονη ζημιά που έγινε στον υδροφόρο
ορίζοντα της Θεσσαλίας μπορεί να αποκατασταθεί σε λίγα χρόνια.
Στο ίδιο πλαίσιο υπήρξαν οι τοποθετήσεις και των άλλων δημάρχων που
τοποθετήθηκαν στον χαιρετισμό τους. Ο δήμαρχος Ελασσόνας κ. Νίκος
Ευαγγέλου έκανε ιδιαίτερη αναφορά στις ιδιαιτερότητες και τα προβλήματα
στον τομέα των υδάτων που αφορούν στον Δήμο Ελασσόνας. Ο δήμαρχος Αγιάς
κ. Αντώνης Γκουντάρας αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στη συνεργασία για τους
δασικούς χάρτες, τα ζητήματα που αφορούν στα καταστανοχώραφα και σε άλλα
ζητήματα.
Στην εκδήλωση παρευρέθηκε και αρμόδιος αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλίας κ.
Γιώργος Λαδόπουλος.
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