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Ο κ. Τσιρώνης, οι ραδιοτηλεοπτικές συχνότητες και …. ο Αχελώος. 

Συζήτηση προχθές στη Βουλή για τις ραδιοτηλεοπτικές συχνότητες. Καμμιά 

σχέση με τα θέματα του ιστοτόπου μας, αψιμαχίες και αντιπαραθέσεις για τα 

κανάλια, τους καναλάρχες, τη διαπλοκή και άλλα τέτοια. Όμως να η έκπληξη, 

λίγο πριν το κλείσιμο της ολομέλειας, κάπου στα μεσάνυχτα, ζητάει το λόγο ο 

υπουργός κ. Τσιρώνης για 3 λεπτά. Και ω του θαύματος επέλεξε να μιλήσει για 

τον Αχελώο (!!) επικρίνοντας όσους υποστηρίζουν την αναγκαιότητα της 

μεταφοράς νερών στον κάμπο ! Δεν χρειάζονται νερό οι αγρότες ισχυρίστηκε 

παρά μόνο αλλαγή στις καλλιέργειες τους. Τα κανάλια εκτιμά ότι δεν τους 

ενημέρωναν σωστά όλα αυτά τα χρόνια. Και μείς, αφού ξεπεράσαμε την έκπληξη 

μας που έμπλεξε ο Αχελώος με τις τηλεσυχνότητες, δικαιούμαστε να 

ρωτήσουμε τον κ. Υπουργό, ποιο είναι άραγε αυτό το αγροτικό πρόγραμμα που 

έχει στο μυαλό του και τόσα χρόνια δεν το λέει στην κοινωνία, στον 

επιστημονικό κόσμο και, κυρίως,  στους ιδίους τους αγρότες, πολύ περισσότερο 

που και από τις προηγούμενες κυβερνήσεις απουσίαζαν  σχετικές προτάσεις ; 

Γιατί εάν ένα χρόνο τώρα η κυβέρνηση του κ. Υπουργού δεν διαβουλεύεται με 

τους αγρότες ένα πραγματικό σχέδιο για τη Γεωργία, φέρνοντας έναν αέρα 

αλλαγής στο χώρο και ξεπερνώντας τα ταμπού των ποικίλλων περιορισμών 

που μας επιβάλλονται πανταχόθεν ; Εάν το πάθος που με κάθε ευκαιρία 

δείχνουν στο να μην λειτουργήσουν η να μην ολοκληρωθούν τα υδροηλεκτρικά 

έργα στον Άνω Αχελώο το έδειχναν για έναν, στοιχειώδη 

έστω,  προγραμματισμό στη Γεωργία, οι απόψεις τους θα τυχαίναν μεγαλύτερου 

σεβασμού και θα μπορούσε να ανοίξει ένας διάλογος, εκτός των άλλων, και για 

τις υποτιθέμενες εναλλακτικές λύσεις  της κάλυψης των τεράστιων ελλειμάτων 

νερού. Εάν πάλι στο χώρο τους είχαν κάποιο πραγματικό σχέδιο οφείλαν να το 

είχαν καταθέσει το 2012 και 2013, όταν ΟΛΟΙ οι Θεσσαλικοί φορείς 

διαβουλεύονταν για τα σχέδια διαχείρισης υδάτων. Εκείνοι επέλεξαν απλά να 

δηλώσουν την αντίθεση τους στην εκτροπή και τελικά να καταψηφίσουν (!) τα 

σχέδια, χωρίς όμως να καταθέτουν κάποιες ουσιαστικές, επεξεργασμένες και 

κοστολογημένες προτάσεις. Ακόμα και όταν τους επισκεπτόμασταν με δική μας 

πρωτοβουλία στο κόμμα τους η στη Βουλή και τους εκφράζαμε την αγωνία μας 

για την  καταστροφή του υπόγειου οικοσυστήματος και την ακινησία των 

αρμοδίων υπουργείων, αντί θέσεων εισπράτταμε πάλι  την "πρόταση" 

κατεδάφισης των έργων Αχελώου ! Ένα μείγμα συγχύσεων, ιδεοληψιών, 

αγνοίας και εμμονών τους εμπόδιζε να αναλάβουν θετικές πρωτοβουλίες. 

Τελικά "υπάρχει ελπίς" ο κ. Τσιρώνης και ο κ. Σκουρλέτης να βρούνε λύση στα 

μεγάλα μας προβλήματα ; Στις πρόσφατες συναντήσεις που 

πραγματοποιήθηκαν μαζί τους και οι δυο μίλησαν ξανά για "γκρεμίσματα" 

έργων. Άραγε θα δείξουν κάποια στιγμή την απαραίτητη  προσοχή στο πλήθος 



των τεκμηριωμένων προτάσεων που όλα αυτά τα χρόνια έχουμε  καταθέσει ; 

Θα επιδειχθεί η αναγκαία υπευθυνότητα για ουσιαστικό διάλογο ; Και αν όχι οι 

ίδιοι, μήπως επιτέλους για όλα τα παραπάνω θα τείνουν «ευήκοον ους»  οι 

βουλευτές του χώρου και, γιατί όχι, ο κ. Πρωθυπουργός ; Ο χρόνος θα δείξει. 
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