Περιβάλλον

και

Το νερό είναι η βάση της ζωής στη Γη.

νερό

Αποτελεί βασικό παράγοντα για την

υγιεινή διαβίωση και για την ανάπτυξη της οικονομίας.

Η ύπαρξη του αποτελούσε

πάντοτε ένα από τα βασικά συγκριτικά πλεονεκτήματα κάθε περιοχής καθώς και σημείο

αναφοράς κοινωνικής οργάνωσης, διεκδικήσεων και αντιπαραθέσεων.
Ταυτόχρονα όμως το νερό είναι καθοριστικό στοιχείο για το περιβάλλον και την
οικολογική ισορροπία. Η προστασία των υδάτινων πόρων και η αειφόρος διαχείρισή του
αποτελεί βασικό τομέα της περιβαλλοντικής πολιτικής κάθε χώρας και σε κάθε υδατικό
της διαμέρισμα χωριστά.

Στη Θεσσαλία, η συνεχής επιδείνωση των περιβαλλοντικών προβλημάτων, η
αυξανόμενη έλλειψη υδάτινων πόρων για όλες τις χρήσεις αλλά και η κακή διαχείρισή

τους δημιούργησαν την ανάγκη για μια συστηματική δραστηριοποίηση πολιτών και φορέων
στην κατεύθυνση της βελτίωσης των συνθηκών που αφορούν στους υδάτινους πόρους,

στο περιβάλλον, στη ζωή μας.
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Το υδατικό δυναμικό της θεσσαλικής λεκάνης (Λεκάνη

απορροής Πηνειού) δέχεται εδώ και αρκετές δεκαετίες μια
υπέρμετρη πίεση από τους χρήστες νερού, κυρίως από τον
γεωργικό τομέα, για την κάλυψη των αναγκών τους.

Έτσι οι

Θεσσαλοί βιώνουν καθημερινά την αγωνία για την εξασφάλιση
των αναγκαίων υδατικών πόρων ενώ ταυτόχρονα αισθάνονται το
χρέος να προστατέψουν τον τόπο τους και τις μελλοντικές

γενιές

από

τους

κινδύνους

της

ερημοποίησης

και

της

περιβαλλοντικής καταστροφής.
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Υδατικό Διαμέρισμα Θεσσαλίας 08

Πηνειός

Τρίκαλα

Η αντιμετώπιση της λειψυδρίας και η ορθολογική
διαχείριση του νερού, είναι ένα στοίχημα που 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».

Πηνειός

Πηνειός

Λάρισα

Κάρλα

Καρδίτσα
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Βόλος
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ΕΡΗΜΟΠΟΙΗΣΗ

ΤΟ 2025 Ο ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΤΗΣ ΓΗΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ 8
ΔΙΣ. ΤΑ 3,2 ΔΙΣ ΣΕ 52 ΧΩΡΕΣ ΘΑ ΚΙΝΔΥΝΕΥΟΥΝ ΑΠΟ ΛΕΙΨΥΔΡΙΑ
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«ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
ΕΡΗΜΟΠΟΙΗΣΗ»
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