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Εισαγωγή
 Η Θεσσαλία αποτελεί τη μεγαλύτερη Ελληνική πεδιάδα που περικλείεται από ορεινούς όγκους.
 Έχει μια σχετικά χαμηλή βροχόπτωση(500 χιλιοστά χρόνο στην Ανατολική και 700 στη Δυτική)
πολύ λιγότερη από τις Δυτικές πλευρές των ορεινών όγκων της χώρας που έχουν βροχοπτώσεις
πάνω από 1000 χιλιοστά βροχής.

 Έχει ετήσια εξάτμιση λίγο λιγότερο από 1 μέτρο.
 Η απορροή των νερών της Θεσσαλίας (πεδιάδα και βουνά) γίνεται κυρίως μέσω του Πηνειού
και καταλήγουν στο Αιγαίο και ένα μέρος πηγαίνει μέσω του Αχελώου στο Ιόνιο.
 Η διαμόρφωση του αναγλύφου της Θεσσαλίας θα επέτρεπε να δημιουργήσουμε περισσότερους
ταμιευτήρες που θα αυξήσουν τον όγκο του αποθηκευμένου νερού με παράλληλη παραγωγή
ηλεκτρικής ενέργειας που θα υποκαθιστούσε εισαγόμενους υδρογονάνθρακες

 Από την Αγροτική Επανάσταση έως και σήμερα, η
βασικότερη φροντίδα του ανθρώπου υπήρξε η
εξασφάλιση νερού για ποικίλες χρήσεις (πόσιμο κ.λ.π.),
παράλληλα με τη προστασία από τις καταστρεπτικές
του συνέπειες (πλημμύρες).
 Στη σύγχρονη εποχή:

 Πριν τον Β΄ Παγκόσμιο πόλεμο η προσπάθεια της
πολιτείας στη Θεσσαλία είχε πρακτικά επικεντρωθεί
στην εξασφάλιση υγιεινού πόσιμου νερού για τις
πόλεις και οικισμούς και στην προστασία από τις
πλημμύρες.
 Στη περίοδο του μεσοπολέμου μελετήθηκαν και (εν
μέρει) υλοποιήθηκαν εξυγιαντικά έργα, τα οποία
επέφεραν σημαντικές αλλαγές στη ζωή των κατοίκων,
στις υποδομές μεταφορών αλλά και στην Γεωργία.
 Η προστασία από τις πλημμύρες του Πηνειού
προκάλεσε και το πρόβλημα της υφαλμύρωσης των
νερών της λίμνης Κάρλας με αποτέλεσμα το άδειασμά
της και τη δημιουργία με καθυστέρηση πολλών ετών
του νέου ταμιευτήρα.

 Μετά τον πόλεμο, στραφήκαμε στη παραγωγή Υδροηλεκτρικής ενέργειας και χρήση
του νερού για άρδευση των καλλιεργειών.
 Ο ταμιευτήρας και του ΥΗ έργο Ν. Πλαστήρα, με τη μεταφορά νερού από την λεκάνη
Αχελώου (ποταμός Ταυρωπός) για ενέργεια, ύδρευση, άρδευση, ενίσχυση Πηνειού,
κ.λ.π. αποκάλυψε τις μεγάλες δυνατότητες αξιοποίησης του υδατικού δυναμικού της
περιοχής και τις δυνατότητες του πρωτογενούς και του ενεργειακού τομέα.
 Ακολούθησαν τα έργα του νέου ταμιευτήρα της Κάρλας, του φράγματος Σμοκόβου,
του ρουφράκτη Γυρτώνης και άλλα έργα αρκετά μικρότερα σε όγκο και μέγεθος.

 Την δεκαετία 1980 αποφασίσθηκε η μεταφορά υδάτων από την λ. Αχελώου και άρχισε η
κατασκευή των σχετικών έργων.
 Την ίδια περίοδο οι καλλιεργητές είχαν ήδη στραφεί με πολύ μεγαλύτερη ένταση στους
υπόγειους υδροφορείς και παρά την ύπαρξη μελετών και σχεδίων σχετικά με τις
επιτρεπόμενες περιοχές και τις ποσότητες που ήταν δυνατόν να αξιοποιηθούν για
αρδεύσεις, οι αντλήσεις υπόγειων νερών γενικεύθηκαν, η κατάσταση βρέθηκε εκτός
ελέγχου.
 Δυστυχώς για μας τα αποθέματα είναι περιορισμένα και σήμερα βρισκόμαστε στη
κατάσταση να αντλούμε συνεχώς από βαθύτερα στρώματα με πολύ υψηλό
ενεργειακό και οικονομικό κόστος, ενώ γεωτρήσεις στερεύουν μετατρέποντας τα
χωράφια σε ξηρικά.

 Για πολλά χρόνια η ΔΥ στην Ελλάδα είχε ως κύρια χαρακτηριστικά την
αποσπασματικότητα, την πολυδιάσπαση αρμοδιοτήτων, την αναντιστοιχία διοικητικής
διαίρεσης με τις λεκάνες απορροής ποταμών, την έλλειψη συντονισμού, τους
ανταγωνισμούς ανάμεσα σε χρήστες ή/και περιφέρειες.
 Ειδικότερα στη Θεσσαλία έγινε στροφή προς εκμετάλλευση των υπογείων υδάτων της
που ενώ άρχισε με σχέδιο η άντληση υδάτων μέσω παράνομων γεωτρήσεων ξέφυγε
από κάθε έλεγχο και δημιούργησε ένα σημαντικό περιβαλλοντικό πρόβλημα που χρήζει
άμεσης αντιμετώπισης αν δεν θέλουμε να έχουμε σημαντικές αρνητικές περιβαλλοντικές
επιπτώσεις αλλά και επιπτώσεις στη ζωή των ανθρώπων.

 Αξίζει στο σημείο αυτό να αναφέρουμε
δύο μεγέθη :
 Οι επενδύσεις που έγιναν όλα αυτά τα
χρόνια για την «αξιοποίηση» (και από ένα
σημείο και μετά την καταστροφή) των
υπογείων υδροφορέων εκτιμάται ότι
ανέρχεται στο 1 δις ευρώ (σημερινές αξίες)
!!
 Η ετήσια κατανάλωση ενέργειας από την
λειτουργία των γεωτρήσεων στο
θεσσαλικό κάμπο ανέρχεται περίπου σε
700 GWh ετησίως, δηλαδή δύο
υδροηλεκτρικά έργα του μεγέθους της
Μεσοχώρας θα πρέπει να λειτουργούν για
να καλύπτουν κάθε χρόνο τις ανάγκες
αυτές.

 Η σημερινή πραγματικότητα αποτυπώνεται
και στις παραδοχές των ΣΔΥ ότι τα ύδατα
που αντλήθηκαν έως σήμερα από τα μη
ανανεώσιμα αποθέματα των υπόγειων
υδροφορέων ανέρχονται σε περισσότερα
από 3.000 εκατ. κυβικά μέτρα νερού
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 Η συστηματική αντιμετώπιση της ΔΥ πέρασε από φάσεις:
 Το 1987 εμφανίσθηκε το πρώτο ολοκληρωμένο θεσμικό πλαίσιο ΔΥ (Νόμος 1739,
υπουργός Πεπονής) που ελάχιστα εφαρμόστηκε
 Το 2000 η Οδηγία 60 της ΕΕ έφερε ξανά σε προτεραιότητα την ανάγκη επανεξέτασης του
θέματος. Δυστυχώς η Οδηγία εφαρμόσθηκε με καθυστέρηση (μετά από πιέσεις και
καταδικαστικές αποφάσεις δικαστηρίων της ΕΕ), οπότε το πρώτο ΣΔΥ δημοσιεύτηκε
μόλις το 2014 και στη συνέχεια αναθεωρήθηκε το 2017.

 Ορισμένοι ισχυρίζονται ότι με την εκπόνηση και έγκριση του ΣΔΥ και την αναφορά του σε
συγκεκριμένα έργα και δράσεις καλύφθηκε ο τομέας του «Στρατηγικού Σχεδιασμού» και
πλέον παρέλκει ο πλήρης και λεπτομερής σχεδιασμός των νέων αναγκαίων έργων
Θεσσαλίας (ταμιευτήρες, έργα μεταφοράς νερού, κ.λ.π.).

 Απαιτείται συνεπώς άμεσα η εκπόνηση
ενός ολοκληρωμένου σχεδίου
εφαρμογής (masterplan), για
προσδιορισμό προτεραιοτήτων
υλοποίησης νέων έργων και
παράλληλα η εφαρμογή των πολιτικών
και δράσεων που προβλέπονται στο
εγκεκριμένο ΣΔΥ (εξοικονόμηση νερού,
μέτρα περιορισμού της κατανάλωσης,
κίνητρα εγκατάστασης καινοτόμων
συστημάτων, κ.ο.κ).
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 Όμως κατά την άποψή μας συμβαίνει
το αντίθετο. Διότι εάν δεν υπάρξει ένα
εξειδικευμένο μακρόπνοο σχέδιο, δεν
εκπονηθούν οι σχετικές μελέτες των
επιμέρους έργων και δεν ιεραρχηθούν
κατά προτεραιότητα οι αναγκαίες
παρεμβάσεις, δυστυχώς το υδατικό
έλλειμα στη Θεσσαλία θα παραμένει.
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 Το 50% των καλλιεργούμενων εκτάσεων
αρδεύεται και δίνει σημαντικά υψηλότερο
εισόδημα από τις ξηρικές καλλιέργειες.
 Η άρδευση στηρίζεται κυρίως σε άντληση
υπογείων υδάτων.
 Δυστυχώς για μας τα αποθέματα είναι
περιορισμένα και σήμερα αντλούμε
συνεχώς από βαθύτερα στρώματα με πολύ
υψηλό ενεργειακό και οικονομικό κόστος,
ενώ γεωτρήσεις στερεύουν μετατρέποντας
τα χωράφια σε ξηρικά.
 Όπως ελέχθη οι Ελληνικές Κυβερνήσεις από
το 1980 αποφάσισαν να προτάξουν τα
έργα του Άνω Ρου του Αχελώου που θα
παρήγαν μεγάλες ποσότητες φθηνής και
καθαρής ηλεκτρικής ενέργειας ενώ θα
μπορούσαν να ενισχύσουν το υδατικό
ισοζύγιο της Θεσσαλίας και να
αποκαταστήσουν το οικολογικό σύστημα
το Πηνειού το καλοκαίρι.
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 Το αρδευτικό νερό σήμερα κοστίζει υπερβολικά για το Θεσσαλό αγρότη που τον κάνει
λιγότερο ανταγωνιστικό. Αυτό δείχνουν τα ενεργειακά ισοζύγια ηλίανθου και σόργου.
 Σημειώνουμε ότι η κλιματική αλλαγή θα δημιουργήσει συνθήκες που θα κάνουν
δυσκολότερη την επίλυση του προβλήματος καθώς αναμένεται μείωση των
βροχοπτώσεων, αύξηση των ημερών καύσωνα, αύξηση των έντονων καιρικών
φαινομένων με πλημύρες, διάβρωση εδαφών κλπ.
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Ποια είναι η γεωργία της Θεσσαλίας
σήμερα
 Όπως είπαμε για την ώρα αρδεύονται περίπου 2,5 εκτομύρια στρέμματα.
 Κυρίως αροτριαίες με χαμηλό εισόδημα
 Εκτρέφονται 117.763 βοοειδή,

 1.620.000 αιγοπρόβατα και
 146.749 χοίροι.

Κατανομή καλλιεργειών Θεσσαλίας
Αροτραίες

 Είναι εμφανής η επικράτηση
 των εκτατικών καλλιεργειών
 και η μικρή κτηνοτροφία
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Είναι αυτές οι δυνατότητες της Θεσσαλίας;
 Όλα τα χρόνια της κρίσης και πριν από αυτή αλλά με μικρότερη ένταση, ο πρωτογενής
τομέας θεωρούνταν από τους τομείς που θα βοηθούσαν την ανάπτυξη της χώρας.
 Μάλιστα στο Αναπτυξιακό Συνέδριο της Θεσσαλίας ο τότε Υπουργός Γεωργίας κ Τσιρώνης
ανέφερε ότι η Θεσσαλία έχει ένα κύκλο εργασιών της τάξεως των 300€/στρέμμα όταν το
Ισραήλ έχει 1200 και η Ολλανδία 1800 €/στρέμμα.

 Φυσικά όπως συνηθίζει το πολιτικό προσωπικό παρέμεινε στο ρεπορτάζ και δεν μας
εξήγησε ούτε γιατί συμβαίνει αυτό και κυρίως ούτε τι θα κάνει το Υπουργείο του ή η
Κυβέρνηση για να βελτιώσει τη κατάσταση.
 Η διαφορά του κύκλου εργασιών μας δείχνει τις δυνατότητες που έχουμε να τον αυξήσουμε
και εμείς.

 Είναι προφανές ότι η διαφορά οφείλεται στις καλλιέργειες που επικρατούν στη χώρα μας
καθώς και στη χαμηλή ανάπτυξη της κτηνοτροφίας.
 Οφείλεται επί πλέον και στη δουλειά που έγινε στις χώρες αυτές να αναπτυχθούν κατάλληλα
συστήματα παραγωγής προσαρμοσμένα στις τοπικές συνθήκες. Κατάλληλες καλλιέργειες,
ποικιλίες, τεχνικές καλλιέργειας, φυλές ζώων, σωστές εκτροφές και τελευταία στη χρήση
τεχνολογιών πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών.

 Η Θεσσαλία έχει μια σειρά συγκριτικά πλεονεκτήματα που πρέπει να αξιοποιήσουμε.
 Έχει πολλά μικροκλίματα αλλά και γενικά κλιματικές συνθήκες κατάλληλες για ποικιλία
καλλιεργειών υψηλής αξίας.
 Μπορεί να αρδεύσει τουλάχιστον τα μισά καλλιεργούμενα στρέμματα αλλά και περισσότερα
υπό τον όρο ότι θα ξεφύγουμε από τις ιδεοληψίες μας και θα προχωρήσουμε άμεσα τα έργα
ταμίευσης υδάτων.
 Έχει εύκολη πρόσβαση στις αγορές της Κεντρικής και Βόρειας Ευρώπης

 Έχει ένα ανθρώπινο δυναμικό με μεγάλη εμπειρία σε χρήση μηχανημάτων που μπορεί εύκολα
να προσαρμοστεί σε νέες καλλιέργειες, πρακτικές καλλιέργειας και εξοπλισμό που θα
μειώσουν το κόστος παραγωγής.
 Διαθέτει σημαντικό ερευνητικό δυναμικό (ΠΘ, ΤΕΙ, ΕΘΙΑΓΕ, ΙΕΤΕΘ κλπ)

Τι μας λείπει; Δουλειά, συνεργασία και στρατηγικός
σχεδιασμός
 Πρέπει να μεταφέρουμε ένα ποσοστό των εκτάσεων των μεγάλων καλλιεργειών σε
καλλιέργειες υψηλής αξίας και να αναπτύξουμε τη κτηνοτροφία μας.
 Πριν από λίγα χρόνια έκανα ένα λογαριασμό ότι αν μεταφέραμε ένα εκατομμύριο στρέμματα
σε οπωροκηπευτικά με μέσο κύκλο εργασιών πάνω από 1000 €/στρ θα αυξάναμε το κύκλο
εργασιών μόνο του πρωτογενούς τομέα κατά 1 δισεκατομμύριο €.
 Χωρίς να συνυπολογίσουμε αύξηση από τη μεταποίηση και από άλλους τομείς της
οικονομίας
 Κάτι ανάλογο μπορούμε να πετύχουμε με την αύξηση της κτηνοτροφίας

 Μια τέτοια μεταβολή θα επιτύγχανε επί πλέον σημαντική αύξηση της απασχόλησης

Απαιτείται μια συστηματική εργασία που θα
περιλαμβάνει:
 Συστηματική διερεύνηση των αγορών δηλαδή να δούμε τι καταναλώνουν οι πολίτες των
χωρών του Κόσμου. Όχι τι μας αρέσει εμάς αλλά τι αρέσει σε αυτούς.
 Αφού διαπιστώσουμε τι καταναλώνουν πρέπει να δούμε πως το θέλουν συσκευασμένο,
πως θα το μεταφέρουμε με το χαμηλότερο κόστος και από δρόμους με λιγότερα
εμπόδια πχ μέσω χωρών της ΕΕ για να αποφύγουμε προβλήματα στα σύνορα.

 Να δούμε πως θα τα παράγουμε δηλαδή ποικιλίες – πολλαπλασιαστικό υλικό, τεχνικές
της καλλιέργειες και ότι άλλο χρειάζεται.
 Τότε θα έχουμε στοχευμένα προγράμματα έρευνας για να λύσουν συγκεκριμένα
προβλήματα όπως ποικιλίες και πολλαπλασιαστικό υλικό, δημιουργία αργότερα
τοπικών ποικιλιών, κατάλληλη εκμηχάνιση, εισαγωγή νέων τεχνολογιών, συντήρηση
αλλά και μεταποίηση. Πρέπει να αναπτυχθούν καλλιεργητικές πρακτικές που θα
μειώνουν το κόστος παραγωγής και θα προστατεύουν το περιβάλλον.

 Τέλος όλη η πληροφορία πρέπει να μεταφερθεί στους αγρότες με ένα σύστημα γεωργικών
εφαρμογών που πρέπει να δημιουργηθεί είτε από τη πολιτεία (κεντρική διοίκηση, περιφέρειες
ή Δήμους) είτε από τους ίδιους τους αγρότες από συνεταιρισμούς ή ομάδες παραγωγών.
 Παράλληλα πρέπει να δημιουργηθούν υποδομές που θα εξασφαλίσουν αρδευτικό νερό και
θα μειώσουν το κόστος άρδευσης.

 Στη κτηνοτροφία η ζήτηση είναι εξασφαλισμένη τόσο στην εγχώρια αγορά όσο και σε εξαγωγές
προϊόντων όπως η φέτα που δεν μπορούμε να ικανοποιήσουμε τη ζήτηση.
 Χρειάζεται όμως σημαντική προσπάθεια στη βελτίωση της παραγωγής:

 Βελτίωση των εκτρεφόμενων ζώων ιδιαίτερα των τοπικών φυλών που δυστυχώς δεν έγινε και
εισάγουμε φυλές από το εξωτερικό με σημαντικούς κινδύνους για τα προϊόντα μας όπως η
φέτα.
 Βελτίωση της παραγωγής ζωοτροφών. Το κλίμα της χώρας μας μπορεί να μας δώσει διπλές
καλλιέργειες το χρόνο που θα αυξήσουν τη παραγωγή ζωοτροφών με μειωμένο κόστος αλλά
και ωφέλειες από τη συνεχή κάλυψη του εδάφους (προστασία από διάβρωση), δέσμευση
αζώτου από την ατμόσφαιρα με ψυχανθή και αύξηση της οργανικής ουσίας με ωφέλειες για τη
γονιμότητα του εδάφους και συμβολή στην άμβλυνση της κλιματική αλλαγής.

 Εκμηχάνιση των εργασιών και κυρίως του αρμέγματος για να μειωθούν οι ανάγκες σε
εργατικά χέρια.
 βελτίωση των εγκαταστάσεων και των τεχνικών εκτροφής με πλήρη αξιοποίηση των
αποβλήτων για παραγωγή ενέργειας μέσω μεθανικής ζύμωσης και ανακύκλωσή τους
στις καλλιέργειες

Τι γίνεται στο άμεσο μέλλον;
 Οι επιπτώσεις αυτών των αλλαγών θα είναι τεράστιες τόσο σε επίπεδο απασχόλησης
όσο και ΑΕΠ. Βρίσκονται όμως μπροστά σε τρία πολύ σημαντικά και δυσεπίλυτα για
την ώρα προβλήματα:
 Την αδυναμία χάραξης μεσο- και μακρο- πρόθεσμης αγροτικής πολιτικής από το
πολιτικό προσωπικό της χώρας. Ατυχώς οι μεταβολές που προτάθηκαν δεν γίνονται
σε λίγες εβδομάδες και μήνες όση είναι η διάρκεια σχεδιασμού (και η διατήρηση των
Υπουργών) του πολιτικού προσωπικού της χώρας. Χρειάζονται χρόνια πολλά για να
επιτευχθούν.
 Όταν ο κάθε Υπουργός καταστρέφει οτιδήποτε άρχισε ο προηγούμενος χωρίς καμία
αξιολόγηση για να δημιουργήσει κάτι νέο που ποτέ δεν εφαρμόζεται καθώς ο
επόμενος μετά από λίγους μήνες θα το αλλάξει, είναι αδύνατο να γίνει οποιαδήποτε
σοβαρή προσπάθεια τόσο σε έρευνα όσο και σε ανάπτυξη νέων καλλιεργειών και
εκτροφών ζώων.
 Όλα γίνονται στο πόδι και σε μεγάλο ποσοστό αποτυγχάνουν με τεράστιο κόστος για
την οικονομία της χώρας.

 Την ανυπαρξία συστήματος γεωργικών εφαρμογών που θα μπορέσει να συνδέσει την
έρευνα με την γεωργική πρακτική. Σήμερα ενώ γίνεται σημαντική έρευνα στο γεωργικό τομέα
ελάχιστα από αυτά φτάνουν στους αγρότες μας για να εφαρμοστούν. Ο Γεωπόνος έχει
φύγει από το χωράφι και το χωριό για διάφορους λόγους ενώ η καθοδήγηση των αγροτών
έχει αφεθεί στα καταστήματα πώλησης γεωργικών εφοδίων με προφανή μειονεκτήματα παρά
τη πολύ χρήσιμη δουλειά που κάνουν αρκετά από αυτά.
 Την αδυναμία των αγροτών μας να συνεργαστούν για να βελτιώσουν τόσο τις συνθήκες
εμπορίας εφοδίων και προϊόντων όσο και τη χρήση εξοπλισμού που θα μειώσει το κόστος
παραγωγής. Η αδυναμία αυτή χαρακτηριστική όλων των Ελλήνων δυστυχώς, στη σημερινή
γεωργία είναι καταστροφική. Τα μικρά πολυτεμαχισμένα αγροκτήματα που καταφέραμε να
έχουμε με το λαϊκισμό του μικρού αγρότη δεν μπορούν να επενδύσουν σε νέο αποδοτικό
εξοπλισμό και διατηρούν τρακτέρ 15 και πλέον ετών που είναι τεχνολογικά παλαιά.
Αποτέλεσμα κακή εκτέλεση των εργασιών, υψηλή κατανάλωση καυσίμου (και ρύπων), υψηλό
κόστος επισκευών και συντήρησης και υψηλό κόστος εγκαιρότητας επεμβάσεων. Αν σε αυτό
προσθέσουμε το εξωφρενικό κόστος άρδευσης της Θεσσαλίας τότε έχουμε μια ζοφερή
εικόνα.

Πρέπει να αντιμετωπίσουμε άμεσα τα
προβλήματα αυτά. Πως;
 Οι πολιτικοί να συνεννοηθούν και να αναπτύξουν ένα βασικό πρόγραμμα γεωργικής
ανάπτυξης που να ακολουθούν υποχρεωτικά για την επόμενη 10ετία. Η κάθε
παράταξη θε έχει τις μικροδιαφορές της αλλά η γενική κατεύθυνση θα πρέπει να είναι
η ίδια.
 Πρέπει να αναπτυχθεί ένα σύστημα ενημέρωσης των αγροτών και σύνδεση με τη
έρευνα. Ίσως οι Περιφέρειες να είναι σήμερα ο καταλληλότερος φορέας. Οι Δήμοι θα
ήταν καλύτερα αλλά δεν νομίζω να έχουν τους πόρους για μια τέτοια δράση. Θα
πρέπει να υπάρχει αμφίδρομη ενημέρωση για τα αποτελέσματα της έρευνας που θα
μεταφέρονται στους αγρότες αλλά και τα προβλήματα των αγροτών που θα
μεταφέρονται στην έρευνα για να λυθούν με στοχευμένες δράσεις.

 Κύριο όμως πρόβλημα είναι η συνεργασία των αγροτών σε υγιείς οργανώσεις με
στόχο το όφελος των μελών και όχι την απόσπαση επιδοτήσεων και προνομίων.

 Πρέπει να βρεθεί τρόπος συνεταιριστικής χρήσης του εξοπλισμού για να μπορέσουν
να γίνουν επενδύσεις, να εισαχθούν στη παραγωγή νέα καινοτόμα μηχανήματα και
να εφαρμοστούν νέες καλλιεργητικές πρακτικές και εκτροφές ζώων για να μειωθεί το
κόστος παραγωγής και να γίνουν τα προϊόντα ανταγωνιστικά στις διεθνείς αγορές.
 Αν δεν μπορέσουμε να επιτύχουμε στις προσπάθειες αυτές τότε η έξοδος από τη
κρίση που αντιμετωπίζει ο γεωργικός τομέας αλλά και η χώρα γενικότερα είναι
μακριά.

 Θα είμαστε άξιοι της τύχης μας αν δεν αξιοποιήσουμε τα συγκριτικά μας
πλεονεκτήματα.

Συμπεράσματα
 Η Θεσσαλία έχει τεράστιες δυνατότητες ανάπτυξης του πρωτογενούς τομέα της
παραγωγής και της σχετικής μεταποίησης και υπηρεσιών.
 Έχει άμεση ανάγκη από έργα ταμίευσης του νερού για να εξασφαλίσει νερό τόσο για
τους κατοίκους της και τη βιομηχανία όσο και για το μεγάλο καταναλωτή τη γεωργία.
 Χρειαζόμαστε άμεσα την ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου σχεδίου εφαρμογής
(masterplan), για προσδιορισμό προτεραιοτήτων υλοποίησης νέων έργων αλλά και
το συντονισμό όλων των ενεργειών και συμπληρωματικών έργων.

 Πρέπει το ταχύτερο δυνατό να μειώσουμε τη χρήση των υπόγειων υδάτων και να τα
αντικαταστήσουμε με επιφανειακά νερά είτε από τη λεκάνη του Πηνειού είτε από
όμορες λεκάνες που έχουν σημαντικά περισσεύματα νερού.
 Πρέπει να εξασφαλίσουμε αρδευτικό νερό και να μειώσουμε το κόστος άρδευσης για
να ενισχύσουμε την ανταγωνιστικότητα του αγροτικού τομέα στις διεθνείς αγορές.

 Η Θεσσαλία έχει σημαντικές δυνατότητες ανάπτυξης ενός πρωτογενούς τομέα με
μεγάλο κύκλο εργασιών που θα δώσει θέσεις εργασίας και εισόδημα στη περιοχή.
 Προϋπόθεση συνεργασία των αγροτών μεταξύ τους, με τα ιδρύματα έρευνας και
τεχνολογίες και η συμβολή της πολιτείας σε ένα στρατηγικό σχεδιασμό της
ανάπτυξης και της δημιουργίας υποδομών όπως εξασφάλιση αρδευτικού νερού.

 Προϋπόθεση ο προγραμματισμός και η εκτέλεση των αναγκαίων έργων ταμίευσης
υδάτων για τις αρδεύσεις των καλλιεργειών.
 Ας μη ξεχνάμε ότι στα επόμενα χρόνια θα αντιμετωπίσουμε και τη κλιματική αλλαγή.
 Αν δεν τα καταφέρουμε τότε η έξοδος από το κρίση δεν θα είναι δυνατή εκτός και αν
προτιμούμε και άλλη μείωση των αμοιβών μας όπως κάνουμε μέχρι σήμερα για να
μη χάσουμε την ησυχία μας.

Η Θεσσαλία μπροστά σε νέες προκλήσεις» Διαχείριση υδάτων για οικολογική αναβάθμιση και
ανάπτυξη του πρωτογενή τομέα.
Θεοφάνης Γέμτος
Ομότιμος Καθηγητής, Τμήματος Γεωπονίας, Φυτικής Παραγωγής
και Αγροτικού Περιβάλλοντος, Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Τάσος Μπαρμπούτης
Πολιτικός Μηχανικός, Μέλος ΔΣ ΕΘΕΜ

Η Θεσσαλία αποτελεί τη μεγαλύτερη Ελληνική πεδιάδα
που περικλείεται από ορεινούς όγκους. Η Θεσσαλία υπήρξε
πάντα γεωργική περιοχή και σήμερα μεγάλο μέρος του
πληθυσμού κα του εισοδήματος προέρχονται από τη
Γεωργία.
Από την Αγροτική Επανάσταση έως και σήμερα, μία από
τις βασικότερες (αν όχι η βασικότερη) φροντίδα του
ανθρώπου υπήρξε η εξασφάλιση νερού για ποικίλες
χρήσεις (πόσιμο κ.λ.π.), παράλληλα με την μέριμνα για
την προστασία από τις καταστρεπτικές του συνέπειες
(πλημμύρες). Έτσι και στην γεωγραφική περιοχή της
Θεσσαλίας οι κάτοικοι ήταν υποχρεωμένοι
να
διαχειριστούν τον Πηνειό και τους παραποτάμους του, οι
οποίοι με την ευεργετική τους παρουσία έως και σήμερα,
συγκεντρώνουν τις φυσικές απορροές των υδάτων της
υδρολογικής λεκάνης και τις οδηγούν στη θάλασσα, σε
φυσικές (ή τεχνητές) λίμνες και σε υπόγειους υδροφορείς,
καθιστώντας αντικειμενικά την Θεσσαλία του σήμερα ένα
τυπικό πεδίο εφαρμογής των αρχών αξιοποίησης των
υδατικών πόρων και των κανόνων της ΔΥ.
Οι διαθέσιμοι πόροι του υδατικού διαμερίσματος Θεσσαλίας έχουν εδώ και πολλές δεκαετίες μελετηθεί σε βάθος.
Όλα τα στοιχεία καθώς και η εξέλιξή τους έχουν
αποτυπωθεί πλήρως και πλέον τα τελευταία χρόνια, με την
έγκριση του Σχεδίου Διαχείρισης Υδάτων (ΣΔΥ), η γνώση
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σχετικά με το υδατικό δυναμικό της Θεσσαλίας θεωρείται
δεδομένη.
Συνεπώς η επικέντρωσή μας γίνεται στον σχεδιασμό και
την εκτέλεση έργων και δράσεων, όπου ας μας επιτραπεί
να σταθούμε λίγο παραπάνω.
Μία σύντομα ιστορική ανάδρομη για το που βρισκόμαστε
σήμερα : Πριν τον Β΄ Παγκόσμιο πόλεμο η προσπάθεια
της πολιτείας στη Θεσσαλία είχε πρακτικά επικεντρωθεί σε
δύο βασικά θέματα, στην εξασφάλιση υγιεινού πόσιμου
νερού για τις πόλεις και οικισμούς και στην προστασία από
τις πλημμύρες. Ειδικά για το δεύτερο στην περίοδο του
μεσοπολέμου μελετήθηκαν και (εν μέρει) υλοποιήθηκαν
εξυγιαντικά έργα, τα οποία επέφεραν σημαντικές αλλαγές
στη ζωή των κατοίκων, στις υποδομές μεταφορών αλλά
και στην Γεωργία. Αμέσως μετά τον πόλεμο, με τη
κατασκευή του ταμιευτήρα και του ΥΗ έργου Ν.
Πλαστήρα, καθώς και τη μεταφορά αξιόλογων ποσοτήτων
ύδατος από τη λεκάνη Αχελώου (ποταμός Ταυρωπός) στην
λεκάνη Πηνειού για ποικίλες χρήσεις (ενέργεια, ύδρευση,
άρδευση, ενίσχυση Πηνειού, κ.λ.π.) αποκαλύφθηκαν
συνολικά στην κοινωνία, σε ειδικούς και μη, οι μεγάλες
δυνατότητες αξιοποίησης του υδατικού δυναμικού της
περιοχής μέσω της ορθολογικής του αξιοποίησης και κατ’
επέκταση οι απεριόριστες δυνατότητες του πρωτογενούς
και του ενεργειακού τομέα.
Σημειώνουμε πως η υλοποίηση και του έργου αυτού δεν
υπήρξε ως μοντέλο αρκετή ώστε να διαμορφωθεί στους
αρμοδίους η ανάγκη να προχωρήσουν σε ένα
ολοκληρωμένο σχεδιασμό για την λεκάνη του Πηνειού,
ούτε επίσης επέφερε τη συνειδητοποίηση ότι για τη
Θεσσαλία ενέργεια και Γεωργία συγκροτούν «παράλληλους
βίους», ως οι κυρίαρχοι αναπτυξιακοί πυλώνες της
περιοχής μας, μέσα από την συνδυασμένη δημιουργία και
αξιοποίηση των σχετικών υδατικών υποδομών.
Μετά τον ταμιευτήρα Ν. Πλαστήρα, λίγα χρόνια αργότερα
οδηγηθήκαμε στη πρώτη φάση της δημιουργίας του νέου
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ταμιευτήρα της Κάρλας (φάση εκκένωσης - αποστράγγισης
των υδάτων), εγκαταλείποντας όμως επί αρκετά χρόνια
την περιοχή στην τύχη της χωρίς νέο ταμιευτήρα. Επίσης,
πολύ αργότερα είχαμε στην λεκάνη Πηνειού την
κατασκευή του ταμιευτήρα Σμοκόβου. Με την πρόσφατη
ολοκλήρωση του ρουφράκτη Γυρτώνης και κυρίως την
ολοκλήρωση β΄ φάσης των έργων της Κάρλας (δημιουργία
νέας τεχνητής λίμνης), μετά από αρκετές «γκρίζες»
δεκαετίες για το περιβάλλον και για τους κατοίκους της
περιοχής, κλείνει αυτός ο κύκλος των παρεμβάσεων στα
σημαντικά υδατικά έργα της λ. Πηνειού (ο χώρος και ο
χρόνος δεν μας επιτρέπει να αναφερθούμε και σε άλλα
έργα αρκετά μικρότερα σε όγκο και μέγεθος).
Για πολλά χρόνια η ΔΥ στην Ελλάδα είχε ως κύρια
χαρακτηριστικά την αποσπασματικότητα, την πολύδιάσπαση αρμοδιοτήτων, την αναντιστοιχία διοικητικής
διαίρεσης με τις λεκάνες απορροής ποταμών, την έλλειψη
συντονισμού, τους ανταγωνισμούς ανάμεσα σε χρήστες
ή/και περιφέρειες.
Το 1987 εμφανίσθηκε το πρώτο ολοκληρωμένο θεσμικό
πλαίσιο ΔΥ (Νόμος 1739, υπουργός Πεπονής). Δυστυχώς
την καινοτόμο αυτή πολιτική πρωτοβουλία δεν τη στήριξε
ούτε καν η κυβέρνηση από την οποία ο νόμος αυτός
προήλθε. Οι χρήστες νερού ανά τη χώρα μας και οι
συλλογικότητες που σχετίζονται με τα υδατικά θέματα
αντιμετώπισαν το νόμο αυτό με δυσπιστία (ενίοτε με
ανοικτή απόρριψη) και τελικά ο Ν. 1739/87 επί της ουσίας
ουδέποτε εφαρμόσθηκε.
Το 2000 η Οδηγία 60 της ΕΕ έφερε ξανά σε προτεραιότητα
την ανάγκη επανεξέτασης του θέματος. Δυστυχώς η
Οδηγία εφαρμόσθηκε με καθυστέρηση (μετά από πιέσεις
και καταδικαστικές αποφάσεις δικαστηρίων της ΕΕ), οπότε
το πρώτο ΣΔΥ δημοσιεύτηκε μόλις το 2014 και στη
συνέχεια αναθεωρήθηκε το 2017.
Όμως τα θετικά αυτά βήματα αποδείχθηκε ότι δεν είναι
αρκετά. Δυστυχώς παρά τις επισημάνσεις των ειδικών και
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τις πιέσεις της Αυτοδιοίκησης της περιοχής μας, η ΔΥ δεν
έχει για την ώρα προσλάβει τον χαρακτήρα μιας
συντονισμένης προσπάθειας μέσω ενός οργανωμένου
συστήματος (φορέα) ΔΥ, με θεσμική κατοχύρωση, με
προσδιορισμό του πλαισίου δράσης και – το κυριότερο –
με την συμμετοχή και έλεγχο από τους χρήστες των
υδάτων στην όλη διαδικασία.
Ας σημειωθεί ότι υπάρχουν συγκριμένες προσεγγίσεις από
την ΕΘΕΜ στον τομέα αυτό και συζητάμε για την
θεσμοθέτηση ενός Ενιαίου Φορέα που θα συγκεντρώσει
τις διάσπαρτες αρμοδιότητες ανά Υδατικό Διαμέρισμα, ο
οποίος θα μετράει, θα σχεδιάζει, θα ελέγχει και θα
λογοδοτεί. Το 2014 σε συνεργασία με το ΤΕΕ (επί
προεδρίας του κ. Ντ. Διαμάντου) είχαμε οργανώσει στην
Λάρισα ειδική ημερίδα για το σοβαρό αυτό θεσμικό θέμα.
Η ύπαρξη μιας υπηρεσιακής Δ/νσης Υδάτων, παρά την
καλή θέληση των στελεχών της, δεν επαρκεί. Έτσι η
εφαρμογή των μέτρων που προδιαγράφονται στο ΣΔΥ και
ο διαρκής έλεγχος για την πορεία των υδατικών θεμάτων
ουσιαστικά βρίσκονται σε καταστολή. Βλέποντας την
κατάσταση αυτή θα έλεγε κανείς πως η πολιτεία είχε ως
βασικό στόχο απλά να «αποκρούσει» τις πιέσεις που
δεχόταν από τα όργανα της ΕΕ λόγω της μη εκπόνησης
ΣΔΥ και της μη εφαρμογής της Οδηγίας 60/2000 στη
χώρα. Αφότου τελικά με καθυστέρηση ανταποκρίθηκε
στις «υποχρεώσεις» αυτές, έκτοτε ελάχιστο ενδιαφέρον
επιδεικνύει πλέον για την εφαρμογή στην πράξη του ΣΔΥ
των προβλεπόμενων μέτρων, δράσεων και έργων των
οποίων η εφαρμογή θα κάνει την διαφορά. Μακάρι οι
εξελίξεις να μας διαψεύσουν.
Ορισμένοι βέβαια ισχυρίζονται ότι με την εκπόνηση και
έγκριση του ΣΔΥ και την αναφορά του ΣΔΥ σε
συγκεκριμένα έργα και δράσεις καλύφθηκε ο τομέας του
«Στρατηγικού Σχεδιασμού» και πλέον παρέλκει ο πλήρης
και λεπτομερής σχεδιασμός των νέων αναγκαίων έργων
Θεσσαλίας (ταμιευτήρες, έργα μεταφοράς νερού, κ.λ.π.).
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Όμως κατά την άποψή μας συμβαίνει το αντίθετο.
Εάν δεν υπάρξει ένα εξειδικευμένο μακρόπνοο σχέδιο, δεν
εκπονηθούν οι σχετικές μελέτες των επιμέρους έργων και
δεν ιεραρχηθούν κατά προτεραιότητα οι αναγκαίες
παρεμβάσεις, δυστυχώς το υδατικό έλλειμα στη Θεσσαλία
θα παραμένει, οι τοπικιστικοί ανταγωνισμοί θα
διατηρούνται και η περιβαλλοντική καταστροφή στα
επιφανειακά και κυρίως στα υπόγεια συστήματα θα
επεκτείνεται αντί να περιορίζεται.
Με άλλα λόγια θα παραμείνουμε στην περίοδο των
αποσπασματικών επιλογών και της «ανώριμης» διαχείρισης
των υδάτων της Θεσσαλίας.
Συνοπτικά, ως προς τις προοπτικές στον τομέα σχεδιασμού
και εκτέλεσης έργων στη Θεσσαλία έχουν γίνει μεν
σημαντικά βήματα, τα οποία όμως στις παρούσες
συνθήκες δεν επαρκούν. Επίσης απαιτούνται κρίσιμες
θεσμικές μεταρ-ρυθμίσεις που θα επιτρέψουν την
δημιουργική εφαρμογή πολιτικών για τα νερά.
Συνεπώς κρίνεται απόλυτα αναγκαία – ειδικά στον τομέα
της εκτέλεσης - η εκπόνηση ενός ολοκληρωμένου
εφαρμοστικού σχεδίου, ο προσδιορισμός προτεραιοτήτων για υλοποίηση νέων έργων και παράλληλα η
εφαρμογή των πολιτικών και δράσεων που αναφέρονται
στο εγκε-κριμένο ΣΔΥ (εξοικονόμηση νερού, μέτρα
περιορισμού στην κατανάλωση, κίνητρα εγκατάστασης
καινοτόμων συστη-μάτων, κ.ο.κ).
Αν αυτά δεν πραγματοποιηθούν, τότε το ΣΔΥ (που και
αυτό εκπονήθηκε με 10 χρόνια καθυστέρηση),
αντικειμενικά υποβαθμίζεται, παραμένοντας ένα κείμενο
ευχών και υποδείξεων, χωρίς να επιτυγχάνονται οι στόχοι
της Οδηγίας για την σταδιακή αναβάθμιση της ποιότητας
και την προστασία των υδάτων.
Οφείλουμε στο σημείο αυτό μια σύντομη αναφορά στην
τεχνολογική επάρκεια και την επιστημονική γνώση στη
Διαχείριση Υδάτων, γιατί εκτιμούμε ότι η χώρα μας
βρίσκεται σε πολύ υψηλό επίπεδο. Όλα αυτά τα χρόνια τα
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Πανεπιστήμια και Πολυτεχνεία της χώρας έχουν προσφέρει
τη γνώση σε χιλιάδες νέους επιστήμονες σχετικά με όλες
τις πλευρές της Γεωργίας και ΔΥ. Δυστυχώς η αξιοποίηση
αυτού του επιστημονικού δυναμικού δεν είναι ορθολογική,
ενώ παράλληλα εντείνεται το φαινόμενο αποχώρησης
εξαιρετικών στελεχών τα οποία εξ ανάγκης προσφέρουν
πλέον τις υπηρεσίες τους στο εξωτερικό.
Σε ότι αφορά στις διαθέσιμες υποδομές εντός της λ.
Πηνειού, η αυξανόμενη ζήτηση νερού για αρδεύσεις, ειδικά
από την δεκαετία 1980 και εντεύθεν, δημιούργησε
συνθήκες που απαιτούσαν προωθημένες πολιτικές ΔΥ που,
όπως προαναφέραμε, δυστυχώς δεν υπήρξαν, ούτε
υπήρξε μέριμνα ώστε με ταχείς ρυθμούς να προστεθούν
υποδομές ταμίευσης υδάτων. Την δεκαετία 1980
αποφασίσθηκε η μεταφορά υδάτων από την λ. Αχελώου
και άρχισε η κατασκευή των σχετικών έργων. Την ίδια
όμως περίοδο οι καλλιεργητές είχαν ήδη στραφεί με πολύ
μεγαλύτερη ένταση στους υπόγειους υδροφορείς και παρά
την ύπαρξη μελετών και σχεδίων σχετικά με τις
επιτρεπόμενες περιοχές και τις ποσότητες που ήταν
δυνατόν να αξιοποιηθούν για αρδεύσεις, οι αντλήσεις
υπόγειων νερών γενικεύθηκαν, η κατάσταση βρέθηκε
εκτός ελέγχου. Δυστυχώς για μας τα αποθέματα είναι
περιορισμένα και σήμερα βρισκόμαστε στη κατάσταση να
αντλούμε συνεχώς από βαθύτερα στρώματα με πολύ
υψηλό ενεργειακό και οικονομικό κόστος, ενώ γεωτρήσεις
στερεύουν μετατρέποντας τα χωράφια σε ξηρικά.
Και ενώ συμβαίνουν όλα αυτά, η Πολιτεία, ως άλλος
Πόντιος Πιλάτος, «έκλεινε τα μάτια» μπροστά στην
βάναυση παραβίαση οποιουδήποτε υδρογεωλογικού ή/και
περιβαλλοντικού περιορισμού.
Αξίζει στο σημείο αυτό να αναφέρουμε δύο μεγέθη :
 Οι επενδύσεις που έγιναν όλα αυτά τα χρόνια για την
«αξιοποίηση» (και από ένα σημείο και μετά την
καταστροφή) των υπογείων υδροφορέων εκτιμάται ότι
ανέρχεται στο 1 δις ευρώ (σημερινές αξίες) !!
 Η ετήσια κατανάλωση ενέργειας από την λειτουργία
των γεωτρήσεων στο θεσσαλικό κάμπο ανέρχεται
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περίπου σε 700 GWh ετησίως, δηλαδή δύο
υδροηλεκτρικά έργα του μεγέθους της Μεσοχώρας θα
πρέπει να λειτουργούν για να καλύπτουν κάθε χρόνο
τις ανάγκες αυτές.
Ταυτόχρονα τα έργα του Αχελώου συνάντησαν ποικίλα
εμπόδια (δεν είναι δυνατόν να αναφερθούμε αναλυτικά)
και παραμένουν ημιτελή, ενώ, εκτός του Σμοκόβου, του
ρουφράκτη Γυρτώνης και της Κάρλας, δεν προωθήθηκαν
προς υλοποίηση άλλα έργα ταμίευσης εντός της λ. Πηνειού
(π.χ. Μουζάκι, Ενιπέας, κ.α.), τα οποία ενδεχομένως θα
επιδρούσαν ανακουφιστικά στην υπερεντατική εκμετάλλευση των υπόγειων υδάτων και θα περιόριζαν την
καταστροφή.
Με όλα όσα περιγράψαμε σήμερα το 50% των
καλλιεργούμενων εκτάσεων αρδεύεται και δίνει σημαντικά
υψηλότερο εισόδημα από τις ξηρικές καλλιέργειες.
Η σημερινή πραγματικότητα αποτυπώνεται και στις
παραδοχές που περιέχονται στο ΣΔΥ Θεσσαλίας όπου
αναφέρεται ότι τα ύδατα που αντλήθηκαν έως σήμερα από
τα μη ανανεώσιμα αποθέματα των υπόγειων υδροφορέων
ανέρχονται σε περισσότερα από 3.000 εκατ. κυβικά μέτρα
νερού (!) [ποσότητα ισοδύναμη με την κατανάλωση
πόσιμου νερού στην Αττική για 8 χρόνια (!)].
Σύμφωνα με την υπουργική απόφαση έγκρισης του ΣΔΥ
Θεσσαλίας, η εκπληκτική αυτή ποσότητα υδάτων θα
πρέπει να «επιστραφεί» σταδιακά στην κατεστραμμένη
θεσσαλική γη. Αυτό προβλέπεται να γίνει συνδυαστικά
μέσω εξοικονόμησης και
μείωσης των αντλούμενων
υδάτων, παράλληλα με
έργα εμπλουτισμού, σε μια
περίοδο 60 ετών (!), κάτι που με την διαδικασία και τις
ετήσιες ποσότητες που προτείνει το ΣΔΥ πρακτικά δεν
πρόκειται ποτέ να συμβεί.
Σημειώνουμε ότι οι μεταβαλλόμενες συνθήκες θα κάνουν
δυσκολότερη την επίλυση του προβλήματος καθώς είναι
πιθανή η μείωση των βροχοπτώσεων, η αύξηση των
ημερών καύσωνα, η αύξηση των έντονων καιρικών
φαινομένων με πλημύρες, διάβρωση εδαφών κλπ.
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Συμπερασματικά, υποδομές κάλυψης των αναγκών στη
θεσσαλική λεκάνη σε ένα βαθμό υπάρχουν, όμως το
έλλειμμα υδάτων με βάση τις ανάγκες της Γεωργίας
υπερβαίνει τις υποδομές αυτές κατά πολύ.
Τέλος το αρδευτικό νερό σήμερα κοστίζει υπερβολικά για
το Θεσσαλό αγρότη που τον κάνει λιγότερο
ανταγωνιστικό.
Συνεπώς είναι προφανής η ανάγκη δημιουργίας και των
υπολοίπων ταμιευτήρων και συναφών έργων (που
προσδιορίζονται στο ΣΔΥ), καθώς και η ολοκλήρωση του
ταμιευτήρα Συκιάς και του ομώνυμου ΥΗΣ επί του
Αχελώου.
Στο έργο αυτό της Συκιάς θα σταθούμε λίγο περισσότερο
διότι πρόκειται για αντιπροσωπευτικό παράδειγμα που
καταδεικνύει τις παθογένειες του ευρύτερου συστήματος
στη λήψη αποφάσεων και την υλοποίηση έργων.
Παθογένειες που σταθερά υπονομεύουν τις προοπτικές
μας.
Πρόκειται για ένα έργο το οποίο κατ’ ελάχιστο θα αποτελεί
την ασφαλιστική δικλείδα σε περιπτώσεις κρίσεων
ξηρασίας στη Θεσσαλία. Όμως, εκτός αυτού, θα μπορεί να
προσφέρει και τις αναγκαίες ποσότητες για την
«αποπληρωμή» των δανειακών «υποχρεώσεων» ( τα 3 δις
κ.μ νερού που ανέφε-ρα προηγουμένως) και που θα
συντελέσουν αποφασιστικά στην αποκατάσταση του
μέγιστου
οικολογικού
κινδύνου
στους
υπόγειους
υδροφορείς της Θεσσαλίας, καθιστώντας με τον τρόπο
αυτό τη Συκιά ένα έργο πραγματικά πολλαπλής
χρησιμότητας και εξόχως περιβαλλοντικό.
Το έργο αυτό παραμένει επί πολλά χρόνια ημιτελές με την
Πολιτεία να στέκεται απολύτως αδρανής, κάτι που δεν
γεννά ευοίωνες προοπτικές για την Θεσσαλία και το
περιβάλλον της.
Ειδικά για την Γεωργία, εάν η πολιτεία στο μέλλον, σε
συνεργασία με τους τοπικούς φορείς και τους παράγοντες
του πρωτογενούς τομέα, εγκρίνει επιτέλους και
θεσμοθετήσει ένα δεσμευτικό σχέδιο για τις προοπτικές
8

του τομέα αυτού και κατ’ επέκταση των υδατικών
αναγκών, τότε το ΣΔΥ θα επαναπροσδιορίσει το υδατικό
ισοζύγιο και θα επιλέξει βασικά εάν θα χρησιμοποιηθούν ή
όχι πρόσθετα νερά για τις γεωργικές ανάγκες, από την λ.
Αχελώου.
Ανεξάρτητα όμως από την διαδικασία αυτή, η παραγωγή
ενέργειας στη Συκιά θα έχει ήδη οδηγήσει στην απόσβεση
του έργου αυτού, οπότε η αξιοποίηση του για πρόσθετες
χρήσεις (αρδεύσεις) από τις επόμενες γενιές θα κριθεί με
τα δεδομένα εκείνης της περιόδου. Τότε ελπίζουμε πως οι
πολιτικές αποφάσεις σχετικά με τους αναπτυξιακούς
στόχους θα ληφθούν όχι με βάση ξεπερασμένα
ιδεολογήματα η αυθαίρετους περιορισμούς (π.χ. όχι
αρδεύσεις στη Θεσσαλία πέραν των 2.5 εκ στρεμμάτων
καλλιεργούμενων εκτάσεων), αλλά με αξιολόγηση των
πραγματικών συμφερόντων της χώρας, κατά μείζονα λόγο
που στην παγκοσμιοποιημένη οικονομία του πλανήτη και
με τις νέες τεχνολογικές δυνατότητες που έχουν
δημιουργηθεί, ο αγροδιατροφικός τομέας αποκτά νέα,
πολύ ελπιδοφόρα, χαρακτηριστικά για την χώρα μας και
ειδικότερα την Θεσσαλία. Και επειδή κάποιοι ίσως
επικαλεστούν το περιβάλλον και τους κινδύνους από τις
υπερκαταναλώσεις θα τους παραπέμψω στην εφαρμογή
του ΣΔΥ που με επιστημονική πληρότητα ορίζει τους
όρους και τις προϋποθέσεις για την χρήση νερού στις
αρδεύσεις, θέ-τοντας ως υψίστη προτεραιότητα την
σημαντικότατη και απολύτως εφικτή μείωση των
καταναλώσεων, κάτι που ευνοείται και από τις τεράστιες
εξελίξεις στην τεχνολογία. Εάν πραγματικά το θέλουμε,
τότε σίγουρα θα μπορέσουμε να το πετύχουμε !
Άλλωστε τα οικολογικά προβλήματα δεν θα πρέπει να
αποτελούν στοιχείο ρητορικού ενδιαφέροντος και ευκαιρία
επίδειξης οικολογικής ευαισθησίας από τους πολιτικούς
αλλά
να
αποτελέσουν
το
έναυσμα
για
την
δραστηριοποίησή τους με όλα τα μέσα στην
περιβαλλοντική προστασία και ειδικά στη Θεσσαλία για την
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οικολογική ανάκαμψη των υπόγειων και επιφανειακών
συστημάτων με θετικό και αποθετικό τρόπο.
Μέσα σε ένα τέτοιο πλαίσιο αλλαγών θα μπορέσουν τα
υδατικά συστήματα της Θεσσαλίας να παίξουν ένα
διαφορετικό ρόλο, δηλαδή τον πραγματικό ρόλο που η
φύση έχει ορίσει και όχι τον ρόλο του αποδέκτη των
λυμάτων και του «τροφοδότη» ανεξέλεγκτων αντλήσεων
για αρδεύσεις.
Τότε μόνο ο Πηνειός θα μπορεί με επάρκεια και ασφάλεια
να τροφοδοτεί τον νέο ταμιευτήρα της Κάρλας που χωρίς
τα νερά του Πηνειού πρακτικά δεν θα μπορεί να
διατηρήσει με ασφάλεια το νέο οικοσύστημα που εκεί
δημιουργείται. Τότε μόνο ο θεσσαλικός κάμπος δεν θα έχει
την ανάγκη να «αφαιρεί» τα αποθέματα από την τεχνητή
λίμνη Ν. Πλαστήρα, που κάθε χρόνο με τα 100 περίπου
εκατ. κ.μ. νερού που προσφέρει, του επιτρέπει ουσιαστικά
να παίρνει τις «ανάσες» που χρειάζεται !
Ποια είναι η γεωργία της Θεσσαλίας σήμερα :
Όπως είπαμε για την ώρα αρδεύονται περίπου 2,5
εκατομμύρια στρέμματα, κυρίως αροτραίες με χαμηλό
εισόδημα. Εκτρέφονται 117.763 βοοειδή, 1.620.000
αιγοπρόβατα και 146.749 χοίροι.
Είναι εμφανής η επικράτηση των εκτατικών καλλιεργειών
και η μικρή κτηνοτροφία
Είναι αυτές οι δυνατότητες της Θεσσαλίας ;
Όλα τα χρόνια της κρίσης, αλλά και πριν από αυτή αλλά με
μικρότερη ένταση, ο πρωτογενής τομέας θεωρούνταν από
τους τομείς που θα βοηθούσαν την ανάπτυξη της χώρας.
Βέβαια πέρα από τα λόγια τίποτα. Μάλιστα στο
Αναπτυξιακό Συνέδριο της Θεσσαλίας ο τότε Υπουργός
Γεωργίας κ Τσιρώνης ανέφερε ότι η Θεσσαλία έχει ένα
κύκλο εργασιών της τάξεως των 300€/στρέμμα όταν το
Ισραήλ έχει 1200 και η Ολλανδία 1800 €/στρέμμα.
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Είναι προφανές ότι η διαφορά οφείλεται στις καλλιέργειες
που επικρατούν στη χώρα μας καθώς και στη χαμηλή
ανάπτυξη της κτηνοτροφίας.
Οφείλεται επί πλέον και στη δουλειά που έγινε στις χώρες
αυτές να αναπτυχθούν κατάλληλα συστήματα παραγωγής
προσαρμοσμένα στις τοπικές συνθήκες. Κατάλληλες
καλλιέργειες,
ποικιλίες, τεχνικές καλλιέργειας, φυλές
ζώων, σωστές εκτροφές και τελευταία στη χρήση
τεχνολογιών πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών.
Η διαφορά του κύκλου εργασιών μας δείχνει
δυνατότητες που έχουμε να τον αυξήσουμε και εμείς.

τις

Η Θεσσαλία έχει μια σειρά συγκριτικά πλεονεκτήματα που πρέπει να αξιοποιήσουμε.
 Έχει πολλά μικροκλίματα αλλά και γενικά κλιματικές
συνθήκες κατάλληλες για ποικιλία καλλιεργειών υψηλής
αξίας.
 Μπορεί να αρδεύσει τα μισά καλλιεργούμενα
στρέμματα αλλά και περισσότερα υπό τον όρο ότι θα
ξεφύγουμε από τις ιδεοληψίες μας και θα
προχωρήσουμε άμεσα τα έργα ταμίευσης υδάτων.
 Έχει εύκολη πρόσβαση στις αγορές της Κεντρικής και
Βόρειας Ευρώπης
 Έχει ένα ανθρώπινο δυναμικό με μεγάλη εμπειρία σε
χρήση μηχανημάτων που μπορεί εύκολα να
προσαρμοστεί σε νέες καλλιέργειες, πρακτικές
καλλιέργειας και εξοπλισμό που θα μειώσουν το κόστος
παραγωγής.
 Διαθέτει σημαντικό ερευνητικό δυναμικό (ΠΘ, ΤΕΙ,
ΕΘΙΑΓΕ, ΙΕΤΕΘ κλπ)
Τι μας λείπει ; Δουλειά,
στρατηγικός σχεδιασμός

συνεργασία

και

Πρέπει να μεταφέρουμε ένα ποσοστό των εκτάσεων των
μεγάλων καλλιεργειών σε καλλιέργειες υψηλής αξίας και
να αναπτύξουμε τη κτηνοτροφία μας.
Πριν από λίγα χρόνια έκανα ένα λογαριασμό ότι αν
μεταφέραμε
ένα
εκατομμύριο
στρέμματα
σε
οπωροκηπευτικά με μέσο κύκλο εργασιών πάνω από 1000
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€/στρ. θα αυξάναμε το κύκλο εργασιών μόνο του
πρωτογενούς τομέα κατά 1 δισεκατομμύριο €.
Χωρίς να συνυπολογίσουμε αύξηση από τη μεταποίηση και
από άλλους τομείς της οικονομίας
Κάτι ανάλογο μπορούμε να πετύχουμε με την αύξηση της
κτηνοτροφίας
Μια τέτοια μεταβολή θα επιτύγχανε επί πλέον
σημαντική αύξηση της απασχόλησης
Απαιτείται μια συστηματική εργασία που θα περιλαμβάνει
συστηματική διερεύνηση των αγορών δηλαδή να δούμε τι
καταναλώνουν οι πολίτες των χωρών του Κόσμου. Όχι τι
μας αρέσει εμάς αλλά τι αρέσει σε αυτούς.
Αφού διαπιστώσουμε τι καταναλώνουν πρέπει να δούμε
πως το θέλουν συσκευασμένο, πως θα το μεταφέρουμε με
το χαμηλότερο κόστος και από δρόμους με λιγότερα
εμπόδια πχ μέσω χωρών της ΕΕ για να αποφύγουμε
προβλήματα στα σύνορα.
Να δούμε πως θα τα παράγουμε δηλαδή ποικιλίες –
πολλαπλασιαστικό υλικό, τεχνικές της καλλιέργειες και ότι
άλλο χρειάζεται.
Τότε θα έχουμε στοχευμένα προγράμματα έρευνας για να
λύσουν συγκεκριμένα προβλήματα όπως ποικιλίες και
πολλαπλασιαστικό υλικό, δημιουργία αργότερα τοπικών
ποικιλιών, κατάλληλη εκμηχάνιση, εισαγωγή νέων
τεχνολογιών, συντήρηση αλλά και μεταποίηση. Πρέπει να
αναπτυχθούν καλλιεργητικές πρακτικές που θα μειώνουν
το κόστος παραγωγής και θα προστατεύουν το
περιβάλλον.
Στη κτηνοτροφία η ζήτηση είναι εξασφαλισμένη τόσο στην
εγχώρια αγορά όσο και σε εξαγωγές προϊόντων όπως η
φέτα που δεν μπορούμε να ικανοποιήσουμε τη ζήτηση.
Χρειάζεται όμως σημαντική προσπάθεια στη βελτίωση της
παραγωγής :
 Βελτίωση των εκτρεφόμενων ζώων ιδιαίτερα των
τοπικών φυλών που δυστυχώς δεν έγινε και εισάγουμε
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φυλές από το εξωτερικό με σημαντικούς κινδύνους για
τα προϊόντα μας όπως η φέτα.
 Βελτίωση της παραγωγής ζωοτροφών. Το κλίμα της
χώρας μας μπορεί να μας δώσει διπλές καλλιέργειες το
χρόνο που θα αυξήσουν τη παραγωγή ζωοτροφών με
μειωμένο κόστος αλλά και ωφέλειες από τη συνεχή
κάλυψη του εδάφους (προστασία από διάβρωση),
δέσμευση αζώτου από την ατμόσφαιρα με ψυχανθή και
αύξηση της οργανικής ουσίας με ωφέλειες για τη
γονιμότητα του εδάφους και συμβολή στην άμβλυνση
της κλιματική αλλαγής.
 Εκμηχάνιση των εργασιών και κυρίως του αρμέγματος
για να μειωθούν οι ανάγκες σε εργατικά χέρια.
 Βελτίωση των εγκαταστάσεων και των τεχνικών
εκτροφής με πλήρη αξιοποίηση των αποβλήτων για
παραγωγή ενέργειας μέσω μεθανικής ζύμωσης και
ανακύκλωσή τους στις καλλιέργειες
Οι επιπτώσεις αυτών των αλλαγών θα είναι τεράστιες τόσο
σε επίπεδο απασχόλησης όσο και ΑΕΠ. Βρίσκονται όμως
μπροστά σε τρία πολύ σημαντικά και δυσεπίλυτα για την
ώρα προβλήματα:
Την αδυναμία χάραξης μεσο-και μακρο- πρόθεσμης
αγροτικής πολιτικής από το πολιτικό προσωπικό της
χώρας. Ατυχώς οι μεταβολές που προτάθηκαν δεν γίνονται
σε λίγες εβδομάδες και μήνες όση είναι η διάρκεια
σχεδιασμού (και η διατήρηση των Υπουργών)
του
πολιτικού προσωπικού της χώρας. Χρειάζονται χρόνια
πολλά για να επιτευχθούν.
Όταν ο κάθε Υπουργός καταστρέφει οτιδήποτε άρχισε ο
προηγούμενος χωρίς καμία αξιολόγηση
για να
δημιουργήσει κάτι νέο που ποτέ δεν εφαρμόζεται καθώς ο
επόμενος μετά από λίγους μήνες θα το αλλάξει, είναι
αδύνατο να γίνει οποιαδήποτε σοβαρή προσπάθεια τόσο
σε έρευνα όσο και σε ανάπτυξη νέων καλλιεργειών και
εκτροφών ζώων.
Όλα γίνονται στο πόδι και σε μεγάλο ποσοστό
αποτυγχάνουν με τεράστιο κόστος για την οικονομία της
χώρας.
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Την ανυπαρξία συστήματος γεωργικών εφαρμογών
που θα μπορέσει να συνδέσει την έρευνα με την γεωργική
πρακτική. Σήμερα ενώ γίνεται σημαντική έρευνα στο
γεωργικό τομέα ελάχιστα από αυτά φτάνουν στους
αγρότες μας για να εφαρμοστούν. Ο Γεωπόνος έχει φύγει
από το χωράφι και το χωριό για διάφορους λόγους ενώ η
καθοδήγηση των αγροτών έχει αφεθεί στα καταστήματα
πώλησης γεωργικών εφοδίων με προφανή μειονεκτήματα
παρά τη πολύ χρήσιμη δουλειά που κάνουν αρκετά από
αυτά.
Την αδυναμία των αγροτών μας να συνεργαστούν
για να βελτιώσουν τόσο τις συνθήκες εμπορίας εφοδίων
και προϊόντων όσο και τη χρήση εξοπλισμού που θα
μειώσει το κόστος παραγωγής.
Η αδυναμία αυτή
χαρακτηριστική όλων των Ελλήνων δυστυχώς, στη
σημερινή γεωργία είναι καταστροφική. Τα μικρά
πολυτεμαχισμένα αγροκτήματα που καταφέραμε να
έχουμε με το λαϊκισμό του μικρού αγρότη δεν μπορούν να
επενδύσουν σε νέο αποδοτικό εξοπλισμό και διατηρούν
τρακτέρ 15 και πλέον ετών που είναι τεχνολογικά παλαιά.
Αποτέλεσμα κακή εκτέλεση των εργασιών, υψηλή
κατανάλωση καυσίμου (και ρύπων), υψηλό κόστος
επισκευών
και
συντήρησης
και
υψηλό
κόστος
εγκαιρότητας επεμβάσεων. Αν σε αυτό προσθέ-σουμε το
εξωφρενικό κόστος άρδευσης της Θεσσαλίας τότε έχουμε
μια ζοφερή εικόνα.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ :
Η Θεσσαλία έχει άμεση ανάγκη από έργα ταμίευσης του
νερού για να εξασφαλίσει νερό τόσο για τους κατοίκους
της και τη βιομηχανία όσο και για το μεγάλο καταναλωτή
τη γεωργία.
Πρέπει το ταχύτερο δυνατό να μειώσουμε τη χρήση των
υπόγειων υδάτων και να τα αντικαταστήσουμε με
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επιφανειακά νερά είτε από τη λεκάνη του Πηνειού είτε από
όμορες λεκάνες που έχουν σημαντικά
περισσεύματα
νερού, μιας και η φύση προσέφερε στη Θεσσαλία την
δυνατότητα να εμπίπτει σε δύο γειτνιάζουσες λεκάνες
απορροής ποταμών, εκείνες του Αχελώου και του Πηνειού,
οι οποίες της προσφέρουν την ευχέρεια κάλυψης των
αναγκών της σήμερα και στο μέλλον. Όμως, η πρόσφατη
ιστορία του υδατικού προβλήματος της Θεσσαλίας
αποδεικνύει με τρόπο αδιαμφισβήτητο ότι για να
παραμείνουν θετικές οι προοπτικές αυτές, ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ η
βέλτιστη χρήση των εργαλείων της επιστήμης της ΔΥ με
βάση τις προϋποθέσεις που αναφέραμε, εγκαταλείποντας
τις λανθασμένες νοοτροπίες του παρελθόντος, τις
πελατειακές λογικές, την αγνόηση του επιστημονικού
λόγου, την αδιαφορία τήρησης των κανόνων διαχείρισης,
την αδιαφορία για τις περιβαλλοντικές καταστροφές κ.λ.π.
Πρέπει επίσης στη Γεωργία να μειώσουμε το κόστος
άρδευσης για να ενισχύσουμε την ανταγωνιστικότητα του
αγροτικού τομέα στις διεθνείς αγορές.
Η Θεσσαλία έχει σημαντικές δυνατότητες ανάπτυξης ενός
πρωτογενούς τομέα με μεγάλο κύκλο εργασιών που θα
δώσει θέσεις εργασίας και εισόδημα στη περιοχή. Ήδη
αποδείξαμε ότι υπάρχουν και τα διαθέσιμα νερά, έστω και
εάν στο τόσο ευαίσθητο αυτό θέμα δεν αποκτήσαμε
ακόμη τον κατάλληλο βηματισμό, ενώ οι δράσεις μας είναι
αποσπασματικές και συχνά επικίνδυνες.
Εάν αυτές οι δυνατότητες συνδυασθούν με τον ενεργειακό
τομέα, τότε μπορούμε να ισχυρισθούμε ότι οι δυνατότητες
της Θεσσαλίας για βιώσιμη ανάπτυξη είναι απεριόριστες,
κάτι που όλοι μας, αλλά κυρίως οι πολιτικοί μας
εκπρόσωποι, οφείλουν να κατανοήσουν και να εργασθούν
αναλόγως.
Κλείνοντας ευχόμαστε να μπει τέλος στην ιδιότυπη
απραξία των κυβερνήσεων, στην νοοτροπία τους να
κινούνται με χρονικό ορίζοντα της «δικής» τους τετραετίας
διακυβέρνησης και στην έλλειψη σεβασμού που συχνά
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επιδεικνύουν για την ολοκλήρωση έργων και προσπαθειών
προηγουμένων από αυτούς κυβερνήσεων.
Τα εργαλεία λοιπόν και οι προϋποθέσεις για πρόοδο
υπάρχουν, χρειάζεται όμως τόλμη, αποφασιστικότητα και
αισιοδοξία. Και όπως έλεγε και ένας φιλόσοφος, «οι
απαισιόδοξοι έχουν συνήθως δίκιο, αν όμως η
ανθρωπότητα έφθασε έως εδώ αυτό το χρωστάει στους
αισιόδοξους».
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