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Υπάρχει κυβερνητικό σχέδιο για την επίλυση του Υδατικού προβλήματος της 
Θεσσαλίας ; 
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Την έντονη ανησυχία της για την έλλειψη σχεδιασμού και προγραμματισμού 

με στόχο την επίλυση του Υδατικού προβλήματος της Θεσσαλίας, εκφράζει με 
επιστολή της η Επιτροπή Διεκδίκησης (Ε.Δ.Υ.ΘΕ.) σε ανοιχτή επιστολή προς τον 
πρωθυπουργό, κ. Κυριάκο Μητσοτάκη. Στην επιστολή τους τα 21 μέλη της Επιτροπής 
(γεωτεχνικοί, συνεταιριστές, κ.ά.) εξηγούν ότι «επέλεξαν αυτήν τη μορφή επικοινωνίας 
μαζί του, δεδομένου ότι ήδη πλησιάζουμε στη συμπλήρωση τριών ετών άσκησης 
εξουσίας από την Κυβέρνησή σας χωρίς, δυστυχώς, χειροπιαστά αποτελέσματα στο εν 
λόγω θέμα, ενώ παράλληλα έχουν ελαχιστοποιηθεί τα χρονικά περιθώρια ουσιαστικής 
προόδου στο πλαίσιο της τρέχουσας τετραετίας». Τονίζουν πως «το πρόβλημα γίνεται 
έντονα επίκαιρο, καθώς με την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία και τον πόλεμο που 
συνεχίζεται έχει προκληθεί από τη μια πλευρά ενεργειακή κρίση και από την άλλη φόβοι 
για επισιτιστική ασφάλεια». 
Εκφράζουν ακόμη τη δυσφορία τους ότι δεν έχει πραγματοποιηθεί ακόμη η συνάντηση 
της Επιτροπής με την κοινοβουλευτική ομάδα του κυβερνώντος κόμματος, ούτε η 
συζήτηση στη Βουλή για το υδατικό της Θεσσαλίας. 
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Αναλύοντας όσα πρέπει να γίνουν η Ε.Δ.Υ.ΘΕ. αναφέρει: 
1. Μας προκαλεί απορία (τουλάχιστον) το γεγονός ότι από τα κυβερνητικά επιτελεία 
δεν έγινε κατανοητό το πρόβλημα (υδατικής) ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ και πόσο ευάλωτη είναι η 
Θεσσαλία στους κινδύνους ΞΗΡΑΣΙΑΣ, η οποία είναι βέβαιο, όπως όλες οι 
επιστημονικές μελέτες επιβεβαιώνουν, ότι θα μας «επισκέπτεται» όλο και πιο συχνά 
και με όλο και μεγαλύτερη ένταση (κλιματική κρίση). Φέτος ξηρασία επικράτησε στην 
Ισπανία και Ιταλία και το φαινόμενο φαίνεται να μετακινείται Ανατολικά. Μοναδικός 
τρόπος αντιμετώπισης του φαινομένου αυτού είναι η δημιουργία επαρκών αποθεμάτων 
νερού, κάτι που μπορεί να διασφαλιστεί με την αξιοποίηση όλων των υδάτων που 
προσφέρει η γεωμορφολογία της περιοχής, δηλαδή των δύο υδατικών διαμερισμάτων 
στα οποία ανήκει η Περιφέρεια Θεσσαλίας (ΥΔ Δυτικής Ελλάδας/Αχελώος και ΥΔ 
Θεσσαλίας/Πηνειός). Πολύ φοβούμαστε ότι η έλλειψη σχεδίου αντιμετώπισης της 
ξηρασίας και η απουσία επικέντρωσης στη δημιουργία των αναγκαίων αποθεμάτων 
(ταμιευτήρες και έργα μεταφοράς του νερού), θα μας βρουν εντελώς απροετοίμαστους 
απέναντι στα φαινόμενα και θα τρέχουμε και πάλι «πίσω» από τα γεγονότα. Συνεπώς, 
και μόνο για τον λόγο της ασφάλειας, είναι ανεπίτρεπτη η στασιμότητα στην 
ολοκλήρωση του ταμιευτήρα Συκιάς και συνολικά του έργου μεταφοράς νερού από 
τον Άνω Αχελώο, που παραμένει επί 12 χρόνια «παγωμένο». Το μόνο έργο ταμίευσης 
που εξαγγέλθηκε και αναμένεται να ενταχθεί σε πρόγραμμα χρηματοδότησης είναι ο, 
πολύτιμος οπωσδήποτε, ταμιευτήρας πολλαπλού σκοπού (ύδρευση, άρδευση, 
οικολογικό κ.λπ.) στη Σκοπιά Φαρσάλων. 
2. Υπάρχει έντονη δυσαρέσκεια για τον αποκλεισμό της υδροηλεκτρικής ενέργειας 
(ΥΗΕ) από τον εθνικό ενεργειακό σχεδιασμό, τον συστηματικό διαχωρισμό των 
υδάτων από τις άλλες ΑΠΕ (ήλιος, άνεμος) και κατ’ επέκταση την ανεξήγητη 
διστακτικότητα που επιδεικνύει η Κυβέρνησή σας για τα έργα υδροηλεκτρικής 
αξιοποίησης των υδάτων του Άνω Αχελώου. Ειδικότερα: Σε ό,τι αφορά το (σχεδόν 
ολοκληρωμένο) έργο Μεσοχώρας, το οποίο ορθώς (επαν)αδειοδοτήσατε, 
παρατηρούμε μία στασιμότητα στις διαδικασίες. Σε ό,τι αφορά το ΥΗΕ Συκιάς, σχεδόν 
τρία χρόνια τώρα, δεν έχει ούτε καν επιλεγεί ο ενεργειακός εταίρος. Δεν διαπιστώσαμε 
καμία ανταπόκριση της Κυβέρνησής σας στην πρόταση για το έργο αποθήκευσης 
ενέργειας με το σύστημα άντλησης - ταμίευσης των υδάτων της Συκιάς προς την 
περιοχή Μουζακίου. Και είναι απορίας άξιο ότι η Κυβέρνησή σας επικροτεί (ορθώς) ένα 
παρόμοιο έργο αποθήκευσης μεγάλης ιδιωτικής εταιρείας στην Αμφιλοχία, μέσω 
αξιοποίησης των υδάτων του ταμιευτήρα Καστρακίου (ΔΕΗ), το οποίο μάλιστα 
επιδοτήθηκε από την Ε.Ε. με 250 εκατ. ευρώ! 
3. Επιτρέψτε μας κύριε Πρωθυπουργέ να δηλώσουμε αδυναμία να εξηγήσουμε το 
γεγονός ότι η αδιαμφισβήτητη προσωπική σας οικολογική ευαισθησία δεν σας έχει 
οδηγήσει έως σήμερα να δείτε με προσοχή το μείζον περιβαλλοντικό πρόβλημα της 
Θεσσαλίας (ίσως το μεγαλύτερο στη χώρα μας) που βρίσκεται σε κατάσταση 
συναγερμού, όπως αυτό της καταστροφής των υπόγειων υδροφορέων από τις 
υπεραντλήσεις μόνιμων αποθεμάτων νερού. Οι επιστήμονες που εκπόνησαν το Σχέδιο 
Διαχείρισης (ΣΔΛΑΠ) προσδιορίζουν το ύψος των συσσωρευμένων ελλειμάτων στα 
επίπεδα των 3 δισεκατομμυρίων κ.μ. νερού (!) και η ισχύουσα υπουργική απόφαση 
επιβάλλει τη σταδιακή του αποκατάσταση μέσω εξοικονόμησης αποθεμάτων που θα 
διατίθενται αποκλειστικά για τον σκοπό αυτόν. Οι υπουργοί σας, σχεδόν τρία χρόνια 
διακυβέρνησης, δεν έχουν υπογράψει ακόμη ούτε καν τη σύμβαση (!) για την 
αναθεώρηση του ΣΔΛΑΠ; 
4. Παρακολουθούμε με πολύ ενδιαφέρον την πολιτική συζήτηση για τη διατροφική 



ασφάλεια της χώρας. Εκείνο που μπορούμε με απόλυτη βεβαιότητα να τονίσουμε είναι 
ότι για την αντιμετώπιση του διατροφικού προβλήματος η γεωργική γη ΔΕΝ αποτελεί 
από μόνη της την αναγκαία προϋπόθεση. Χρειάζεται ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ και η υδατική 
επάρκεια, κάτι που για τη Θεσσαλία σημαίνει διεύρυνση της έως σήμερα ενίσχυσης 
του υδατικού δυναμικού της από τον Αχελώο (που εδώ και 60 χρόνια πραγματοποιείται 
εν μέρει μέσω του ταμιευτήρα Ν. Πλαστήρα) με τη μεταφορά υδάτων και από τον 
ταμιευτήρα Συκιάς. Σε διαφορετική περίπτωση όλες οι πολιτικές για τη διατροφική 
επάρκεια θα είναι επισφαλείς και οι κίνδυνοι είναι μπροστά μας. 

 


