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Αισιοδοξεί
*ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΣ το σχόλιο σχετικά με την υπουργική σύσκεψη για το υδρευτικό πρόβλημα
των Φαρσάλων, ο Κώστας Γκούμας διέκρινε λέει ένα πεσιμισμό, «δικαιολογημένο, από τη
συνήθη πρακτική της δημόσιας διοίκησης και πολιτικής». Ωστόσο συνεισφέρει με κάποιες
αισιόδοξες πληροφορίες που γνωρίζει από την πολύχρονη ενασχόλησή του με τα υδατικά
της περιοχής.
Για τα δύο φράγματα, στα ρέματα Κακλιτζό - και Λιουτζακό, στο Δίλοφο το Ναρθάκι,
σημειώνει ότι «οι θέσεις για τα δύο αυτά έργα είχαν εξεταστεί, μαζί με πολλές άλλες, στην
αναγνωριστική μελέτη για κατάλληλες θέσεις φραγμάτων στον Νομό, που έκανε το ΑΠΘ
(1995 – Γ. Σούλιος). Ακολούθησαν η μελέτη αξιολόγησης των θέσεων από τη ΔΕΗ (2005
– Γ. Θανόπουλος), καθώς και αναγνωριστική μελέτη (για το φράγμα στο Ναρθάκι) που
χρηματοδότησε ο Δήμος Ναρθακίου (δήμαρχος Δημ. Καπετάνος).
Στα τέλη του 2008 η Νομαρχία Λάρισας (Λ. Κατσαρός) εισηγήθηκε την ένταξη χρηματοδότηση των οριστικών μελετών για τα δύο αυτά φράγματα, σε πρόγραμμα
Υπουργείου Γεωργίας, μελέτες που εντάχθηκαν, δημοπρατήθηκαν και υλοποιήθηκαν τα
επόμενα 2 χρόνια από μελετητικά γραφεία».
***
*«Επομένως αυτοδιοίκηση και υπουργείο έκαναν τη δουλειά τους», εκτιμά ο Κ. Γκούμας
που δηλώνει «αισιόδοξος για τη μεσοπρόθεσμη επίλυση του σημαντικού προβλήματος της
ύδρευσης των Φαρσάλων. Αφού δεν θα χρειαστούν μελέτες «πλην ενδεχομένως της
αλλαγής χρήσης και για ύδρευση, της επικαιροποίησης κόστους, αν ισχύει η ΜΠΕ και της
διαδικασίας ένταξης σε πρόγραμμα χρηματοδότησης». (Συμπληρώνοντας ότι δεν μπορεί
να ισχυριστεί το ίδιο για το αναγκαίο Φράγμα Σκοπιάς-Παλιοδερλί στον Ενιπέα, με το οποίο
για πολλά χρόνια δεν ασχολήθηκε κανείς).
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*ΑΠ’ το Λουτζακό-, το Κουκλατζό- ή πιο άλλο ρέμα στο ορεινό Ναρθάκι θα έρθει το καθαρό
πόσιμο νερό στα Φάρσαλα; Θα το δείξουν οι μελέτες των ειδικών. Προς το παρόν έγινε η
σύσκεψη του υπουργού με τον δήμαρχο και τους υπηρεσιακούς συνεργάτες τους, ώστε να
δρομολογηθεί η υπόθεση. Τουλάχιστον η κυβέρνηση δέχτηκε την ύπαρξη του
προβλήματος της υδροδότησης της κωμόπολης.
Ωστόσο στη σύσκεψη μετείχαν και τρεις βουλευτές, συμπτωματικά μάλλον οι
νεοδημοκράτες μόνον, μάλλον εκείνοι θα είναι οι πιο διψασμένοι αλλά και ο πρόεδρος της
γαλάζιας Νομαρχιακής παρών. Για να ελέγξει την ποιότητα των νερών;
(Το κατόπιν ενεργειών μου πρέπει να επισφραγιστεί;)
***
*ΩΣΤΟΣΟ, εξαιτίας του Φαρσαλινού Χρ. Καπετάνου είναι που πήγε ο Τάκης Θεοδωρικάκος
στα Φάρσαλα κι έτσι άνοιξε το θέμα επίλυσης του προβλήματος. Τα υπόλοιπα βέβαια είναι
θέμα στυλ και αντανακλαστικών του υπουργού Εσωτερικών, που προχώρησε αμέσως κλπ

κλπ. Ίσως να είναι και θέμα επικείμενων εκλογών, οπότε η κυβέρνηση φορτσάρει. (Σε
υποσχέσεις.)
***
*ΔΙΟΤΙ ‘’ιστορική μέρα’’ για τα Φάρσαλα, που είπε κι ο πανηγυρίζων δήμαρχος, όμως αυτό
μένει να αποδειχθεί. Θα χρειαστεί να προηγηθούν μελέτες για να προκύψει λύση, ύστερα
μελέτες για τα έργα, που πρώτα αυτές θα πρέπει να δημοπρατηθούν, ύστερα κι αφού
εκπονηθούν θα δημοπρατηθούν εργολαβίες, να προχωρήσουν κ.ο.κ. , τα γνωστά, δεν
γίνεται αλλιώς. Κι εφόσον θα υπάρχουν κάθε φορά χρήματα. Αρκεί μια υπόσχεση για να
πίνουν νερό στο όνομα και στην υγεία του υπουργού;
Είπαν ότι το βλέπουν να ολοκληρώνεται σε τέσσερα χρόνια. Και σε εφτά να είναι και σ’
οχτώ, δεν πειράζει. (Προς το παρόν υπήρξε ένα υπουργικό ‘’θα’’. Με προοπτική. Και
βλέπουμε.)
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