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Πρώτα οι αποδεσμεύσεις και μετά 
οι μεταγραφές στη «βυσσινί» ομάδα 
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Με ύψος 1,70 μ.
γυναίκες & άνδρες
συνοριοφύλακες 

Ξεκαθαρίζουν 
Βενέτης 
& Αλεξάνδρου «Ψυχραιμία και σύνεση» συνέστη-

σε ο Λαρισαίος τερματοφύλακας 
στο «πειρατικό» που ξεκινά αύριο 
τις προσπάθειες 
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Κοινωνική ερημοποίηση 
θα φέρει η έλλειψη νερού

Φόβοι για 
μετασεισμούς 
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∆ύο νεκροί και δεκάδες 
τραυματίες στην Πελο-
πόννησο, εξαιτίας του 
ισχυρού σεισμού, 6,5 
Ρίχτερ, ο οποίος είχε 
επίκεντρο την περιοχή 
της Ανδραβίδας.
Πολλές οι ζημιές σε 
κτίρια, κυρίως σε Αχαΐα 
και Ηλεία. 

Γ ενναία μέτρα απαιτούνται για την αποφυγή της «κοινωνι-
κής ερημοποίησης» του θεσσαλικού κάμπου επισημαίνει 
μιλώντας στον «Κ» ο διευθυντής Εγγείων Βελτιώσεων της 
Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Λάρισας κ. Κώστας Γκούμας. 

Επίσης παρουσιάζει στοιχεία για το υδατικό έλλειμμα και προτείνει 
μέτρα για να αμβλυνθεί η σημερινή κατάσταση. 

 1 δισ. κυβικά νερού
     το έλλειμμα στη Θεσσαλία 
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Πρεμιέρα 
με El Greco
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Μαξίµου,
Καληµέρα κ. πρόεδρε

  Γ. Π. ΜΑΣΣΑΒΕΤΑΣ giorgis@massavetas.gr

Λείπουν 1 δισ. κυβικά νερού 
από τη Θεσσαλία κάθε χρόνο   

Στο παρελθόν, το παρόν και το μέλλον του Θεσσαλικού κάμπου, τα προβλήματα που υπάρχουν με τη λειψυδρία 
αναφέρεται μέσω συνέντευξης του στον «Κ», ο διευθυντής Εγγείων Βελτιώσεων κ. Κ. Γκούμας. Ο κ. Γκούμας, 
σημειώνει ότι η ερημοποίηση του κάμπου θα σημάνει ταυτόχρονα και την κοινωνική του ερημοποίηση και εξηγεί 
ότι πρέπει να ληφθούν άμεσα γενναία μέτρα από την Πολιτεία για την αντιμετώπιση των προβλημάτων. 

1Πότε παρουσιάστηκε για πρώτη φορά 
πρόβλημα με το νερό στη Θεσσαλία;  
Το πρόβλημα παρουσιάστηκε για πρώτη 

φορά το έτος 1977 και έκτοτε εμφανίζεται με 
επαναλαμβανόμενη συχνότητα τα έτη 1983, 
1985, 1988, 1990, 1993, 2000, 2001 & 2007. Οι 
ζημίες στις καλλιέργειες και οι εντάσεις που 
δημιουργήθηκαν ανάμεσα σε αγρότες, τοπι-
κούς φορείς και εκπροσώπους της αυτοδιοί-
κησης ενός ή περισσοτέρων γειτονικών νομών, 
πιστοποίησαν με τον πλέον κατηγορηματικό 
τρόπο, ότι το υδατικό έλλειμμα, αποτελεί 
μείζον πρόβλημα για την Θεσσαλία.

2Πόσο είναι το υδατικό έλλειμμα στη 
Θεσσαλική Περιφέρεια;  Το Υδατικό ∆ι-
αμέρισμα Θεσσαλίας με έκταση 13.377  

τετρ. χιλιομ. δέχεται περίπου 10 δισ μ3 νερού 
(9,76  δις μ3) το χρόνο. Το πρακτικά εκμεταλ-
λεύσιμο επιφανειακό υδατικό δυναμικό της 
Θεσσαλίας, ανέρχεται σε 600 εκατ. μ3 περί-
που. Αν προστεθούν τα 400 εκατ. μ3, που είναι 
η ποσότητα του υπόγειου νερού που μπορεί 
να αντληθεί κάθε χρόνο, χωρίς να διαταραχθεί 
το καθεστώς των υπόγειων υδροφόρων τότε 
το συνολικό διαθέσιμο υδατικό δυναμικό της 
Θεσσαλίας, είναι ένα δισεκατομμύριο κυβικά 
(1.000 εκατ. μ3 ). Οι ανάγκες σε νερό για όλες 
τις χρήσεις είναι τουλάχιστον 1,9 δις μ3 ( 1.836 
εκατ. μ3). Συνεπώς προκύπτει ότι το υδατικό 
ισοζύγιο της Θεσσαλίας είναι ελλειμματικό 
περίπου κατά ένα δισεκατομμύριο κυβικά (863 
εκατ. μ3). Μπορεί να καλυφθεί σε ένα  βαθμό  
με  την εκτροπή του άνω ρού του Αχελώου 
(600 εκατ. μ3 ).

3Τα βροχομετρικά στοιχεία που έχετε 
στη διάθεση σας τι καταδεικνύουν; 
Όπως προκύπτει από επεξεργασία 

των στοιχείων βροχομετρικών σταθμών της 
Θεσσαλίας, οι ικανοποιητικές βροχοπτώσεις 
που επικράτησαν την τριετία 2002 -2004 και 
το 2006, δεν ισχύουν για τα υδρολογικά έτη 
2006-2007 & 2007-2008, αφού ο φετινός 
χειμώνας και η άνοιξη (∆εκέμβριος 2007 έως 
& Μάρτιο 2008), ήταν  φτωχοί σε βροχοπτώ-
σεις. Το  έλλειμμα σε βροχές-χιόνια στο ν. 
Λάρισας, για τους μήνες Οκτώβριο έως και 
Μάρτιο, από το μέσο όρο 1996-2007,  φθάνει 
το 26 % σε ορισμένες περιοχές.Τα στοιχεία 
για τους ορεινούς όγκους  στο ν. Καρδίτσας, 
επίσης δεν είναι ενθαρρυντικά και αφορούν 
τους ταμιευτήρες Ταυρωπού και Σμοκόβου, 
όπου είχαμε μειωμένες εισροές νερού. Στα 
μέσα Απριλίου στον Ταμιευτήρα Ταυρωπού 
υπήρχαν διαθέσιμα  μόνο 50 εκ. μ3 (στάθμη 
785,3 μ. ). Σε ότι αφορά τα υπόγεια νερά, 
τα τελευταία 20-25 χρόνια, η υπεράντληση 
τους, εξάντλησε σε  ορισμένες  περιοχές (στα 
κεντρικά τμήματα και των δύο πεδιάδων), ενώ 
στα  μη ανανεώσιμα υπόγεια υδατικά αποθέ-
ματα, κατέβηκαν ανησυχητικά οι στάθμες, 
μειώθηκαν ή μηδενίστηκαν οι παροχές και 
υποβαθμίσθηκε η ποιότητα του νερού σε  
κάποιες άλλες περιοχές.

4Τι έκανε η Πολιτεία για την αντιμετώπι-
ση των συγκεκριμένων προβλημάτων 
στο ν. Λάρισας; Για την αντιμετώπιση 

του αρδευτικού προβλήματος στο ν. Λάρι-
σας, με αφορμή και την εμφανιζόμενη συχνά 
ανομβρία, η Πολιτεία πήρε σειρά μέτρων και 
πρωτοβουλιών και διέθεσε τα τελευταία 15 
χρόνια - από το 1991 μέχρι σήμερα - σημα-
ντικά ποσά ύψους περίπου 57 εκατ. ευρώ 
(19,5 δις δρχ.) με πιστώσεις του Νομαρχιακού 
προγράμματος, των ΚΠΣ και του Υπουργείου 
Αγροτικής Ανάπτυξης. 

5Τι πρέπει να γίνει άμεσα για να αμ-
βλυνθεί η κατάσταση; Γενικός άμεσος 
στόχος - για όσες περιοχές της Θεσσα-

λίας υπάρχουν σοβαρά προβλήματα με τα 
υπόγεια νερά - πρέπει να είναι η  μείωση ή 
σταθεροποίηση των αρδευόμενων εκτάσεων 
και μεσοπρόθεσμος στόχος τα έργα ταμίευ-
σης και η  μεταφορά νερού από άλλες περι-
οχές (Αχελώος). Πρέπει επίσης να συνεχισθεί 
η προσπάθεια που γίνεται με έργα ταμίευσης 
νερού (φράγματα) σε ορεινές-ημιορεινές 
περιοχές με μικρό ποσοστό αρδευόμενων 
εκτάσεων που δεν διαθέτουν υπόγεια νερά. 
Πρέπει να συνεχισθούν τα έργα ταμίευσης 
νερού (ταμιευτήρες), στις περιοχές που 
εξαρτώνται άμεσα από την μειωμένη κα-
λοκαιρινή παροχή του Πηνειού ποταμού, 
έτσι ώστε να μειωθεί όσο είναι δυνατόν η 
εξάρτηση από νερό άλλων περιοχών - νομών. 
Θα πρέπει επίσης να εκσυγχρονισθούν όσα 
από τα αρδευτικά έργα έχουν προοπτικές και 
δυνατότητες εξοικονόμησης νερού, όπως οι 
επενδυμένες ανοικτές διώρυγες, οι κλειστοί 
επιφανειακοί ή υπόγειοι αγωγοί, για να περι-
ορισθούν οι   απώλειες νερού που φθάνουν 
το 30 - 40%.

6Υπάρχει ελπίδα για ουσιαστική αντιμε-
τώπιση του προβλήματος ή η ερημο-
ποίηση είναι αναπόφευκτη στον κά-

μπο; Βεβαίως, αν η χώρα μας πάρει σύντομα 
τις γενναίες αποφάσεις που απαιτούνται για 
ένα θέμα τόσο σημαντικό για την οικονομία και 
το περιβάλλον της. Αυτό το στοίχημα πρέπει 
να το κερδίσουμε οι Θεσσαλοί, εάν θέλουμε να 
αποφύγουμε να παραδώσουμε στις επόμενες 
γενεές την θεσσαλική πεδιάδα έρημο και να 
οδηγήσουμε την Θεσσαλία με μαθηματική 
ακρίβεια στην «κοινωνική ερημοποίηση».
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ΑΠΟΨΗ στον

((

Διευθυντή Εγγείων Βελτιώσεων 
της Ν.Α. Λάρισας

Γκούµα

Ελεύθερο Βήμα
της Βίκυς Ι. Καραγεώργου*

Όπως ορθά επισηµαίνει ο κορυφαίος 
οικονοµολόγος και ειδικός σύµ-
βουλος του Γενικού Γραµµατέα 

των Ηνωµένων Εθνών, Jeffrey Sachs στο 
τελευταίο βιβλίο του “Common Wealth”, η 
παγκόσµια κοινότητα θα πρέπει να επιτύχει 
τέσσερεις κεντρικούς στόχους στον 
21ο αιώνα, για να καταστεί δυνατή 
η συνύπαρξη των κατοίκων του 
πλανήτη µε ειρήνη και ευηµερία. 
Ο πρώτος στόχος αφορά τη βιώ-
σιµη διαχείριση της ενέργειας, του 
νερού και του φυσικού κεφαλαίου 
γενικότερα. Ο δεύτερος στόχος 
αφορά την σταθεροποίηση του 
πληθυσµού της γης στα 8 δισεκα-
τοµµύρια, ενώ ο τρίτος σχετίζεται 
µε την εξάλειψη των µορφών 
ακραίας φτώχειας. Τέλος ο τέταρτος στόχος 
έχει ως αντικείµενο την υιοθέτηση µιας νέας 
προσέγγισης για την επίλυση των διεθνών 
προβληµάτων η οποία θα βασίζεται στην 
ενίσχυση της διεθνούς συνεργασίας µεταξύ 
των κρατών και ταυτόχρονα θα αξιοποιεί 
το δυναµισµό και τη δηµιουργικότητα της 
κοινωνίας των πολιτών. Oι τέσσερεις αυτές 
στόχοι συνδέονται αναπόσπαστα µε την 
επιτυχή αντιµετώπιση του φαινοµένου της 
κλιµατικής αλλαγής. Δεν υπάρχει άλλωστε 
καµιά αµφιβολία ότι  συνιστά το πιο κρίσιµο 
και επείγον περιβαλλοντικό πρόβληµα, το 
οποίο µπορεί  να απειλήσει µε εξαφάνιση 
ορισµένα µέρη του πλανήτη. 

Έ νας βασικός άξονας για την αντιµετώ-
πιση των κλιµατικών αλλαγών σχετί-
ζεται  συνεπώς µε τις απαιτούµενες 

σηµαντικές αλλαγές στην παραγωγή και 
χρήση ενέργειας, δεδοµένου ότι τα αέρια 
του θερµοκηπίου αποτελούν µια δευτερο-
γενή συνέπεια της χρήσης των ορυκτών 
καυσίµων. Η ανάγκη  σταδιακής απεξάρ-
τησης από τα ορυκτά καύσιµα καθίσταται 

ακόµη επιτακτικότερη εξαιτίας 
της δραµατικής αύξησης της τιµής 
τους η οποία συνιστά και έως ένα 
βαθµό απόρροια του γεγονότος 
ότι η εξόρυξή τους είναι πλέον 
εξαιρετικά δύσκολη καθώς τα πε-
ρισσότερα αποθέµατα βρίσκονται 
σε περιοχές µε έντονη πολιτική 
αστάθεια. Περαιτέρω, ο αγώνας 
για τον έλεγχο των ορυκτών καυσί-
µων οδηγεί σε τοπικές και διεθνείς 
συγκρούσεις, εντείνει την πολιτική 
αστάθεια και προκαλεί ανυπολόγι-

στες κοινωνικές επιπτώσεις

Ποια µπορεί συνεπώς να είναι η λύση 
για τα τεράστια περιβαλλοντικά, οικο-
νοµικά και κοινωνικά προβλήµατα, τα 

οποία έχει δηµιουργήσει το ισχύον µοντέλο 
ενέργειας; Η λύση δεν µπορεί να είναι άλλη 
από την σηµαντική ενίσχυση του ποσοστού 
παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιµες πηγές, 
την αύξηση της ενεργειακής αποδοτικότητας 
και την αξιοποίηση στο µέγιστο βαθµό της 
τεχνολογικής καινοτοµίας, που συµβάλει 
στην παραγωγή καθαρής ενέργειας (όπως 
π.χ οι τεχνολογίες για την αποθήκευση του 
διοξειδίου του άνθρακα). Για την επιτυχή 
αντιµετώπιση της κατάστασης σε διεθνές 
επίπεδο ιδιαίτερη σηµασία έχει συνεπώς 
η ένταξη των Η.Π.Α. στην κοινή διεθνή 

προσπάθεια για την αντιµετώπιση των 
κλιµατικών αλλαγών, η οποία συνιστά 
άλλωστε αναγκαία προϋπόθεση και για την 
υιοθέτηση δεσµευτικών στόχων και από 
τους µεγάλους ρυπαντές από την πλευρά 
των αναπτυσσόµενων χωρών (Κίνα, Ινδία, 
Βραζιλία). Συνακόλουθα, σε διεθνές επίπεδο 
τα µόνα θετικά µηνύµατα για την ανάληψη 
πρωτοβουλιών στην κατεύθυνση αυτή 
προέρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.  
Αυτό αποτυπώνεται µε τον πιο χαρακτηρι-
στικό τρόπο στην πρόσφατη πρότασή της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τα νοµοθετικά  
και οικονοµικά εργαλεία της ευρωπαϊκής 
κλιµατικής πολιτικής µε στόχο την επίτευξη 
τριών βασικών στόχων στη µετά-Κιότο 
εποχή.  Πρόκειται ειδικότερα για το στόχο 
της µείωσης των εκποµπών διοξειδίου του 
άνθρακα κατά 20%, την αύξηση κατά 20% 
του µεριδίου των ανανεώσιµων πηγών 
ενέργειας στη συνολική κατανάλωση 
ενέργειας και την αύξηση κατά 20% της 
συνολικής ενεργειακής αποδοτικότητας. 
Οι στόχοι αυτοί θα πρέπει να επιτευχθούν 
µέχρι το 2020.

Το ερώτηµα, που ανακύπτει ωστόσο, 
είναι εάν η χώρα µας διαθέτει και αυτή 
µια ολοκληρωµένη εθνική στρατηγική, 

η οποία θέτει τις βάσεις για την υλοποίηση 
ενός µοντέλου ανάπτυξης, που αφενός θα 
προστατεύει και θα αξιοποιεί το φυσικό 
µας πλούτο και αφετέρου θα δηµιουργεί 
συνθήκες ενεργειακής αυτάρκειας για µια 
χώρα, που βρίσκεται σε µια ευαίσθητη γεω-
πολιτικά περιοχή. Η απάντηση στο ερώτηµα  
δεν µπορεί παρά να είναι αρνητική, όπως 
αποδεικνύουν µε  τον πιο τραγικό τρόπο οι 

πυρκαγιές του περασµένου καλοκαιριού, 
και ο τρόπος διαχείρισής τους καθώς και 
η πρόσφατη προσωρινή αποβολή από το 
Πρωτόκολλο του Κιότο. Σε µια αρνητική 
απάντηση συνηγορεί επίσης και ο εξαιρετικά 
χαµηλός βαθµός διείσδυσης των ανανε-
ώσιµων πηγών ενέργειας στο συνολικό 
ενεργειακό ισοζύγιο σε συνδυασµό µε την 
υψηλή ενεργειακή ένταση της ελληνικής 
οικονοµίας.  

Ηχάραξη και η συνεπής εφαρµογή 
µιας ολοκληρωµένης εθνικής στρα-
τηγικής για τη βιώσιµη ανάπτυξη 

µε συγκριµένους στόχους, δεσµεύσεις 
και χρονοδιαγράµµατα υλοποίησης είναι 
περισσότερο επίκαιρη από ποτέ. Κεντρικοί 
άξονες της στρατηγικής αυτής θα πρέπει 
να συνιστούν αφενός  οι πολιτικές για την 
ενίσχυση των ανανεώσιµων πηγών ενέρ-
γειας µέσω της θέσπισης των κατάλληλων 
κινήτρων και της αποµάκρυνσης των 
γραφειοκρατικών εµποδίων  και αφετέρου 
οι πολιτικές για την ενίσχυση της ενεργειακής 
αποδοτικότητας. Θα πρέπει επίσης να υιοθε-
τηθούν νέες πολιτικές, που θα αποσκοπούν 
τόσο στην καλύτερη διαχείριση του φυσικού 
κεφαλαίου, όπως είναι τα δάση και τα ύδατα, 
µε στόχο την ενίσχυση της «φυσικής πρόλη-
ψης» στα έκτακτα καιρικά φαινόµενα όσο 
και στην παροχή κινήτρων για τη σταδιακή 
αναπροσαρµογή των παραγωγικών διαδι-
κασιών σε µια κατεύθυνση, που θα βασίζεται 
στην περιβαλλοντική καινοτοµία και την 
λιγότερη κατανάλωση ενέργειας (carbon 
low economy). 

Οι κλιµατικές αλλαγές, το µέλλον του πλανήτη και η Ελλάδα 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΓΙΑΤΣΙΟΥ 
giatsios@kosmoslarissa.gr

ενταύθα

Ας ξεκινήσουμε 
από κάπου
Είναι αλήθεια, πικρή για τον τόπο μας, 
ότι ευκολότερα ανθεί ο διχασμός, «η δι-
χόνοια η δολερή», παρά η ομόνοια. Ότι 
προεξάρχει το ατομικό του συλλογικού. 
Το κομματικό του εθνικού. Ότι δεν 
έχουμε μάθει να συνεργαζόμαστε. Οι δε 
εξαιρέσεις υπογραμμίζουν τον κανόνα. 

Αυτή η πραγματικότητα είναι που, δυστυ-
χώς, δεν έχει επιτρέψει την καθιέρωση της 
απλής αναλογικής σε εθνικό επίπεδο. Για 
τον φόβο της ακυβερνησίας και της κάθε 
τόσο προσφυγής στις κάλπες. Επειδή 
θεωρείται βασίμως πιθανό ότι κάθε τόσο, 
κάποιο από τα κόμματα που θα μετείχαν 
σε μια κυβέρνηση συνασπισμού, θα συ-
μπεριφερόταν σαν το παιδί που όταν δεν 
του αρέσει η εξέλιξη ενός ομαδικού παι-
γνιδιού καταφεύγει στο «παίρνω τη μπάλα 
μου και φεύγω».

Η επίγνωση όμως αυτής της πραγματι-
κότητα δεν μπορεί να οδηγεί στην εσα-
εί μοιρολατρική αποδοχή της. Κάποτε 
πρέπει να αρχίσουμε να ...μαθαίνουμε. 
Να εκπαιδευόμαστε ως λαός στην συ-
νεργασία. 

Η προώθηση του σχεδίου για την εφαρμο-
γή του Καποδίστρια 2, είναι μια ευκαιρία. 
Δικαίως ζητούν πλείστα στελέχη της 
τοπικής αυτοδιοίκησης την κατάργηση 
του ποσοστού 42% για την ανάδειξη των 
πλειοψηφιών στους δήμους. Ας ξεκινή-
σουμε επιτέλους από κάπου ένα εκλογικό 
σύστημα που θα μας βοηθήσει να μάθουμε 
να συνεργαζόμαστε. Ας ξεκινήσουμε «από 
κάτω προς τα πάνω».

Η διαδικασία που άνοιξε ο Αλέκος 
Παπαδόπουλος με τον αρχικό «Καπο-
δίστρια», ορθώς συνεχίζεται από την 
κυβέρνηση σας με την επέκταση, την 
διεύρυνση και ενίσχυση του. Και μακάρι 
να έχετε το σθένος να ξεπεράσετε τους 
«εγωισμούς» τοπικών κοινωνιών που 
αντέδρασαν στο παρελθόν λυσσωδώς 
–και κακώς πολλοί από σας σπεύσατε 
να τις κολακέψετε, με μικροκομματικές 
σκοπιμότητες. Διότι αυτή η νοοτροπία 
«το δικό μου χωριό είναι ιστορικό, και 
δεν μπορεί να συνυπάρχει με άλλα σε 
ένα δήμο» δεν είναι τίποτε άλλο παρά 
επιβεβαίωση αυτής της εθνικής νοση-
ρότητας του «εγωισμού» και της αδυ-
ναμίας συνεργασίας. Δεν ξέρω δα και 
πολλά χωριά και πόλεις στην Ελλάδα 
που δεν έχουν τη δική τους ιστορία.

Αν όμως πάτε να κάνετε έναν νέο Κα-
ποδίστρια αφήνοντας έξω τις περιοχές 
της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, όπως 
εμφανίζεται ως τώρα η πρόθεση σας, τότε 
θα έχετε μόνοι σας υπονομεύσει αυτή την 
προσπάθεια. 

* Δικηγόρος, Διδάκτορας Ευρωπαϊκού Δηµοσίου Δικαίου του Πανεπιστηµίου Κολονίας- Ειδική 
Επιστήµονας στο Συνήγορο του Πολίτη-  Εντεταλµένη διδασκαλίας στο Τµήµα Διεθνών και 
Ευρωπαϊκών Σπουδών του Παντείου Πανεπιστηµίου
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