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ΛΙΜΝΗ ΚΑΡΛΑ: ΟΙ ΜΥΘΟΙ, ΟΙ ΙΔΕΟΛΗΨΙΕΣ ΚΑΙ Η ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 

 Πρόσφατα, στις 22 Ιουνίου, συνεδρίασε η υποεπιτροπή υδατικών πόρων της 

μόνιμης επιτροπής Περιβάλλοντος της Βουλής, με θέμα τη λίμνη Κάρλα.  Την επιτροπή 

ενημέρωσε η πρόεδρος του Φορέα Διαχείρισης της περιοχής Οικοανάπτυξης Κάρλας 

κλπ (στο εξής ΦΔΟΚ) κα Ιφιγένεια Κάγκαλου, με τα σχετικά πρακτικά και το video 

της συνεδρίασης της επιτροπής (με τα όσα καταγράφηκαν στη συνεδρίαση αυτή), να 

βρίσκονται στα παρακάτω link :  

http://www.ypethe.gr/sites/default/files/archivefiles/2016_06_22_praktika_y

poepitropis_voylis_gia_karla.pdf 

http://www.hellenicparliament.gr/Vouli-ton-Ellinon/ToKtirio/Fotografiko-

Archeio/#59d6693d-83b6-48d7-b841-a62d013bb977 

Το θέμα της λ. Κάρλας είναι ένα από εκείνα που επανειλημμένα απασχόλησαν τον 

ιστότοπό μας, έχοντας παρουσιάσει πολλές μελέτες, εισηγήσεις και δημοσιεύματα 

γύρω από αυτό. Θεωρούμε όμως αναγκαίο, για λόγους που ο αναγνώστης θα 

διαπιστώσει στη συνέχεια, να κάνουμε και τα δικά μας σχόλια για όσα ελέχθησαν 

στη συνεδρίαση αυτή. 

1. Αρχίζουμε με μια διαπίστωση: Υπήρξε για μια ακόμη φορά και μάλιστα μέσα στο 

χώρο του κοινοβουλίου προσπάθεια στρέβλωσης της ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ 

Λ.ΚΑΡΛΑΣ. Το τόσο σημαντικό αυτό εγγειοβελτιωτικό έργο της δεκαετίας του 

60 παρουσιάστηκε ως μια «αποξήρανση» (έτσι γενικά και χωρίς αναφορά στις 

μελέτες και στους στόχους με βάση τους οποίους εκτελέστηκε το έργο), ως 

μία καταστροφική επιλογή.  

Ποια είναι όμως η αλήθεια για την Κάρλα ;  

H πραγματικότητα είναι ότι οι πρόγονοί μας ουδέποτε σκέφθηκαν να 

αποξηράνουν, και μάλιστα διαπαντός, το πραγματικό λιμναίο τμήμα της Κάρλας.  

Μοναδική τους πρόθεση ήταν η αντικατάσταση ενός μη υγιούς υδάτινου 

συστήματος και ελών από μια νέα τεχνητή λίμνη, περιγεγραμμένη, με 

ελεγχόμενη (συντεταγμένη και όχι άναρχη) τροφοδοσία μέσω εκτροπής του 

Πηνειού, με δυνατότητα ανανέωσης των υδάτων της (μέσω της άρδευσης) και 

τέλος με δικλείδα ασφάλειας έναντι των πλημμυρών και όχι μόνο (σήραγγα 

προς Παγασητικό κόλπο). 

Έχει παρατηρηθεί ότι εδώ και πολλά χρόνια η λ. Κάρλα έχει χρησιμοποιηθεί 

από ορισμένους, με την κατάλληλη αποσιώπηση συγκεκριμένων κρίσιμων 

ιστορικών γεγονότων, ως ένα τυπικό παράδειγμα «οικολογικής καταστροφής», 

«βίαιης» παρέμβασης στο περιβάλλον και άλλα παρόμοια.  Προσπαθούν με τον 

τρόπο αυτό, εκμεταλλευόμενοι επιλεκτικά κάποια πραγματικά στοιχεία του 

όλου ζητήματος, να προσομοιώσουν την υπόθεση της Κάρλας στη συνήθη 

πρακτική της «οικοτρομοκρατίας», παραβλέποντας πως τα γεγονότα σχετικά 

με την «αποξήρανση» της Κάρλας καθόλου δεν τεκμηριώνουν προθέσεις σαν 

εκείνες που αποδίδουν στους προγόνους μας.  Τελικά έψαξαν και βρήκαν τον 

http://www.ypethe.gr/sites/default/files/archivefiles/2016_06_22_praktika_ypoepitropis_voylis_gia_karla.pdf
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μύθο, που με το κατάλληλο «πείραγμα» των γεγονότων, θα υπηρετήσει τις 

ιδεοληψίες τους.  

 Επανερχόμενοι στα πρακτικά της συζήτησης, διαπιστώσαμε ότι 

κάποιοι από τους βουλευτές δεν δέχθηκαν έτσι αβασάνιστα την «λογική» που 

προσπάθησε να περάσουν στην επιτροπή οι δύο προαναφερθείσες ομιλήτριες. 

 Προς τιμήν του ο βουλευτής κ. Νίκος Παπαδόπουλος τους υπενθύμισε 

ότι στην περιοχή του έργου της σήραγγας υπάρχει μια «…πινακίδα (που) λέει 
ότι η Κάρλα το 1962 που έγινε, ήταν για να αποξηρανθούν τα έλη και το αρχικό 
της σχέδιο ήταν να έμενε 50.000 στρέμματα» και ότι «το αρχικό σχέδιο της 
Κάρλας ήταν να φύγουν τα έλη».  Αναφέρθηκε επίσης και στους ακτήμονες, 

έστω και εάν δεν προχώρησε σε λεπτομέρειες σχετικά με τις πολυετείς 

δικαστικές διαμάχες για τα ιδιοκτησιακό των εκτάσεων.   

Ομοίως και ο βουλευτής κ. Κώστας Μπαργιώτας ανέφερε ότι «τα εγγειο-
βελτιωτικά έργα που έγιναν…. στις αρχές του 20ου αιώνα στην Ελλάδα είναι 
πολύ σύνθετη υπόθεση, η οποία έχει θετικό αποτύπωμα-αυτό είναι δεδομένο- 
στον οικονομικό τομέα και στην γενική υγεία του πληθυσμού.  Νομίζω, ότι είναι 
πολύ επιφανειακό να κρίνουμε με το τι είναι οικολογικό σήμερα.  Είδαμε 
τελείως διαφορετική κατάσταση, ακόμη και ο ορισμός της αρόσιμης γης ήταν 
τελείως διαφορετικός εκείνη την εποχή, της εποχής του αρότρου και του 
αλόγου από τη σημερινή. Άρα, ήταν ένα πολύ πολύπλοκο θέμα.  Υπήρχαν 
θέματα υγειονομικά, υπήρχαν και θέματα εγκατάστασης ακτημόνων κτλ.  Είναι 
πολύ πολύπλοκο……». 
Παρά πολλά στοιχεία θα βρει κανείς στον ιστοτόπο μας στα παρακάτω link : 

http://www.ypethe.gr/page/tamieytiras-karlas 

http://www.ypethe.gr/archive/perissoteres-plirofories-tamieytiras-

karlas 

Περιοριζόμαστε να παρουσιάσουμε ένα από αυτά,  την έκδοση των Τεχνικών 

Χρονικών του έτους  1963, στην οποία δημοσιεύεται η ανακοίνωση 

κυβερνητικής υπό τον πρωθυπουργό σύσκεψης για θέματα οικονομίας, μεταξύ 

των οποίων και η λ.Κάρλα.  Συγκεκριμένα ανακοινώθηκε : «Η πορεία της 
Οικονομίας της Χώρας εξητάσθη εις μακράν σύσκεψιν, η οποία 
επραγματοποιήθη την 13.8.63 εις το Πολιτικόν Γραφείον υπό την προεδρίαν 
του Πρωθυπουργού κ.Π. Πιπινέλη και με συμμετοχήν των κ.κ. Αρλιώτη, 
Σωφρονοπούλου, Μπερνάρη, Δροσοπούλου, Ζολώτα και άλλων αρμοδίων 
παραγόντων…… Εκ του Υπουργείου Δημοσίων Έργων παρεσχέθησαν την 
14.8.63 αι κάτωθι πληροφορίαι εξ αφορμής διαφόρων δημοσιευμάτων 
σχετικών με την λίμνην Κάρλας. Η σήραγξ της Κάρλας κατεσκευάσθη  εν τω 
πλαισίω του γενικού σχεδίου αξιοποιήσεως  δι’ αρδεύσεως της περιοχής 
Κάρλας, εκτάσεως 200.000 στρεμμμάτων. 
Κατά το σχέδιον τούτο, μέρος της υπαρχούσης λίμνης Κάρλας περιορίζεται 
δι’ υψηλού αναχώματος και διαμορφούται εις τεχνητήν λίμνην, 
προωρισμένην να χρησιμεύση ως ταμιευτήρ δια την άρδευσιν της πεδιάδος 
αυτής.  Η τεχνητή αυτή λίμνη θα εναποθηκεύη προς τον σκοπόν τούτον 
τας απορροάς εκ της ιδίας λεκάνης αφ’ ενός και αφ’ ετέρου δια προσαγωγού 
διώρυγος τα μεταφερόμενα χειμερινά εκ του Πηνειού και δια της 
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εγκαταστάσεως αντλιοστασίου ύδατα εκ των απορροών αίτινες θα συρρέουν 
εις το εκτός της τεχνητής λίμνης χαμηλόν τμημα της προϋπάρχουσης λίμνης.  
Ο σκοπός της σήραγγος, κατά το σχέδιον τούτο, συνίσταται εις την εξασφάλισιν 
της αποχετεύσεως των υδάτων αποστραγγίσεως κατά την περίοδον της 
αρδεύσεως….».  
Και μόνο αυτό το απόσπασμα θα ήταν αρκετό για την κατανόηση από τους 

βουλευτές πως τοποθετείται ιστορικά η κατασκευή του νέου ταμιευτήρα της 

Κάρλας και ποιος ήταν ο σχεδιασμός των κυβερνήσεων της δεκαετίας 1960.  

Δεν υπάρχει η παραμικρή αμφιβολία ότι η παρέμβαση ήταν αναγκαία, 

ανεξάρτητα εάν το έργο έμεινε «μισοτελειωμένο» (ή «μισοαρχινισμένο» κατά 

τον αείμνηστο γεωτεχνικό καθηγητή Γιώργο Χατζηλάκο) και ουσιαστικά 

ολοκληρώνεται σήμερα με διαφορά φάσης περίπου μισού αιώνα ! Όμως, παρά 

τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή, η κα Ι. Κάγκαλου παρέμεινε 

αμετακίνητη στο αρχικό της «σκεπτικό» και ανέφερε: «..εκτιμώ ότι η 
αποτίμηση των αποξηράνσεων έχει λυθεί καταρχήν επιστημονικά, ότι τελικά 
δεν ήταν ο ενδεικνυόμενος τρόπος για να λύσουμε ζητήματα, αλλά δεν 
μπορούμε να κατηγορούμε κοινωνίες πριν από τόσα χρόνια» και συνεχίζονται 

για τη Κάρλα «…συμφωνώ (ότι).. ήταν πολλοί παραγοντικοί οι λόγοι που 
προχώρησαν σε αποξηράνσεις και την ελονοσία θα τη βάλω μέσα. Σήμερα όμως 
είναι πρωτάκουστο υγροβιότοπος, γιατί ως τέτοιον θεωρούσαμε την Κάρλα, να 
πει κανείς ότι «ξέρετε έχουμε όχι ελονοσία, έρχεται ο ιός Ζίκα και θα το 
ξηράνεις;» Δεν υπάρχει  αυτό σήμερα, ότι μπορεί να αποτελέσει λύση.  Θα 
βρεις βιολογική καταπολέμηση, θα βρεις τρόπους προφύλαξης και άλλα, 
πάντως δεν θα προχωρήσει κανείς σε τέτοιου είδους μεθόδους. Δηλαδή η 
επιστήμη έχει λύσει κάποια ζητήματα, τα οποία αγκαλιάζονται και ευνοούν και 
τη φύση και τελικά τις κοινωνίες». 

Εμείς το μόνο που μπορούμε να κάνουμε μπροστά σε μια τέτοια εμμονική 

αντίληψη είναι να την παραπέμψουμε για ενημέρωση - εκτός από το υλικό της 

βιβλιοθήκης μας για την ιστορία της Κάρλας – και στο πρόσφατο αφιέρωμα του 

ιστοτόπου μας για την παγκόσμια ημέρα κατά της ελονοσίας, που θα βρει στο 

παρακάτω link : 

http://www.ypethe.gr/archive/afieroma-pagkosmia-imera-kata-tis-

elonosias-2016 

Εάν η κα Πρόεδρος το μελετήσει προσεκτικά, ίσως αμβλύνει τις απόψεις της 

για τη σοβαρότητα και τις επιπτώσεις αυτής της μάστιγας για την περιοχή της 

Θεσσαλίας και όχι μόνο. 

 

2. Μεγάλη συζήτηση έγινε στην επιτροπή και για την ΑΡΔΕΥΣΗ εκτάσεων γύρω 

από την νέα τεχνητή λίμνη Κάρλα.   

Την καθοριστική σημασία του στοιχείου της άρδευσης στην λειτουργία της 

λίμνης επισημαίνει, ορθώς, και η κα Ι. Κάγκαλου.  Λέει χαρακτηριστικά: «..η 
Κάρλα λειτουργεί σαν ένας, θα μου επιτρέψετε τον όρο, «νεροχύτης». Δέχεται, 
δέχεται, δέχεται αλλά δεν έχει εκροή για να ανανεωθεί το νερό» και συνεχίζει: 

«.....θα ήθελα πάρα πολύ να συμβάλετε όσο το δυνατό να προχωρήσουν τα 

http://www.ypethe.gr/archive/afieroma-pagkosmia-imera-kata-tis-elonosias-2016
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τεχνικά έργα της Κάρλας.  Και ιδιαίτερα αυτό της άρδευσης, που θα δώσει 
ανανέωση, θα τραβάμε νερό για την άρδευση, θα εμπλουτίζεται τα σύστημα με 
καινούργιες εισροές, με καινούργιο νερό».  Σε άλλο πάλι σημείο, 

υπερθεματίζοντας για την άρδευση, αναφέρει: «Για το ποιο έργο είναι 
σημαντικό, που χωρίς συζήτηση αυτή τη στιγμή είναι να τελειώσει η άρδευση, 
η οποία ευτυχώς όπως ανέφερα προχωράει.  Γιατί τι προσδοκούμε από την 
άρδευση; Η άρδευση όσο και αν φαίνεται περίεργο, την περιμένω πως και πως 
για να πάρει νερό.  Να πάρει νερό, να έρθει καινούργιο νερό μέσα….». 

Από την πλευρά μας σημειώνουμε πως πράγματι η άρδευση και κατ’ επέκταση 

η δυνατότητα ανανέωσης των υδάτων της νέας λίμνης, διαφοροποιούν πλήρως 

το νέο οικοσύστημα. Συνεπώς δεν έχει βάση το σκεπτικό το οποίο η κα Ι. 

Κάγκαλου,  σε όλη τη διάρκεια της συνεδρίασης, προσπαθούσε να «περάσει», 

ότι δηλαδή δημιουργείται «ξανά» το οικοσύστημα που «αποξηράνθηκε» και ότι 

ο περιβαλλοντικός χαρακτήρας του έργου συνίσταται στο ότι θα 

«αποκαταστήσει το οικοσύστημα» που προϋπήρχε. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά 

της νέας εγγειοβελτιωτικής παρέμβασης της πολιτείας δεν επιτρέπουν 

αμφισβήτηση ότι πρόκειται για εντελώς νέο ταμιευτήρα πολλαπλού σκοπού, με 

αναχώματα συγκέντρωσης και συγκράτησης των υδάτων, με απόλυτο έλεγχο 

ισοζυγίου εισροών-εκροών, με κύρια (70%) τροφοδοσία από τον Πηνειό κ.ο.κ. 

 

3. Η περιφέρεια Θεσσαλίας και το τεχνικό έργο Κάρλας. 

Επί πολλά χρόνια οι θεσσαλικές οργανώσεις, ιδιαίτερα μετά την διαμόρφωση 

των κατάλληλων προϋποθέσεων και κυρίως της λήξης της δικαστικής διαμά-

χης για το ιδιοκτησιακό της Κάρλας, ανέπτυξαν σημαντική δραστηριότητα και 

μέσα από συσκέψεις, ημερίδες, υπομνήματα κ.λ.π. απαίτησαν την προώθηση 

του έργου της δημιουργίας του νέου Ταμιευτήρα Κάρλας. Άφθονο υλικό από 

την δράση αυτή μπορεί να βρει κανείς στην βιβλιοθήκη του ιστοτόπου μας. 

Ενδεικτικά, παραθέτουμε δύο από αυτά στο παρόν σημείωμα, στα παρακάτω 

link :  

http://www.ypethe.gr/sites/default/files/archivefiles/1996_03_20_epis

toli_tee_geotee_pros_ypehode_lalioti_gia_karla.pdf 

http://www.ypethe.gr/sites/default/files/archivefiles/2009_12_07_ypo

mnima_foreon_gia_oloklirosi_karla.pdf 

Το έργο επί πολλά χρόνια εκτελούνταν με ευθύνη και επίβλεψη υπηρεσιών του 

υπουργείου, χωρίς αξιόλογη αποδοτικότητα και με πολλά εμπόδια.  Ο 

περιφερειάρχης Θεσσαλίας κ. Κ. Αγοραστός, διαπιστώνοντας τα προβλήματα 

και εκτιμώντας τους σοβαρούς κινδύνους μη τήρησης των χρονοδιαγραμ-

μάτων, με ότι αυτό συνεπάγεται λόγω χρηματοδότησης του έργου από πόρους 

της Ε.Ε., ζήτησε και τελικά ανέλαβε με τις υπηρεσίες της Περιφέρειας τη 

συνέχιση του έργου.  Οι τοπικοί παράγοντες, δίνοντας το καλύτερο εαυτό τους, 

«έφεραν το έργο σε λογαριασμό», παρέκαμψαν εμπόδια γραφειοκρατικά κ.α. και 

βαίνουν σε επιτυχή ολοκλήρωση. 

Για όλα αυτά δεν έγινε η ανάλογη ενημέρωση των βουλευτών.  Ας σημειωθεί 

επίσης ο ταμιευτήρας της Κάρλας δεν αποτελεί ένα «αυτόνομο» υδατικό 

http://www.ypethe.gr/sites/default/files/archivefiles/1996_03_20_epistoli_tee_geotee_pros_ypehode_lalioti_gia_karla.pdf
http://www.ypethe.gr/sites/default/files/archivefiles/1996_03_20_epistoli_tee_geotee_pros_ypehode_lalioti_gia_karla.pdf
http://www.ypethe.gr/sites/default/files/archivefiles/2009_12_07_ypomnima_foreon_gia_oloklirosi_karla.pdf
http://www.ypethe.gr/sites/default/files/archivefiles/2009_12_07_ypomnima_foreon_gia_oloklirosi_karla.pdf
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σύστημα αλλά εντάσσεται σε μια ενιαία λεκάνη, της οποίας η ποιότητα ΟΛΩΝ 

των υδάτων είναι το ίδιο σημαντική και η προστασία ΟΛΩΝ των επιμέρους 

συστημάτων (ποταμοί, παραπόταμοι, λίμνες κλπ) είναι ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΘΕΣΗ. 

Συνεπώς οι όποιες συζητήσεις για την ρύπανση των υδάτων της λίμνης πρέπει 

πάντοτε να συνδέονται με την ποιότητα υδάτων του Πηνειού κλπ. 

Υπενθυμίζουμε ότι ο (νέος) ταμιευτήρας της Κάρλας τροφοδοτείται (όπως 

προβλέπουν οι μελέτες) κατά 70% περίπου με νερά του Πηνειού, ενώ το 

υπόλοιπο 30% θα προέρχεται από νερά της γειτονικών λεκανών απορροής 

Μαυροβουνίου και άλλων που καταλήγουν στην Κάρλα και ότι για την ώρα η 

τροφοδοσία της λίμνης, γίνεται με νερά του Πηνειού (μέσω αντλιοστασίου στον 

Πηνειό, με πολλές δυσκολίες κατά την μεταφορά του  και με σημαντικό 

ενεργειακό - οικονομικό κόστος) και  όχι δια βαρύτητας, όπως θα μπορεί στο 

μέλλον, όταν κατασκευασθεί η κατάλληλη διώρυγα μεταφοράς από το Φράγμα 

Γυρτώνης μέχρι την λ. Κάρλα (μέσω και του συλλεκτήρα Σ3, που σήμερα μόνο 

ένα τμήμα του έχει κατασκευασθεί), όπως φαίνεται στο σχετικό σκαρίφημα στο 

παρακάτω link : 

http://www.ypethe.gr/sites/default/files/archivefiles/2016_06_28_ska

rifimata_metaforas_neroy_apo_pineio_stin_karla_0.pdf 

4. Ο Αχελώος 

Δεν θα ήταν δυνατόν σε μια συζήτηση για τα θεσσαλικά νερά (έστω με αφορμή 

ένα συγκεκριμένο έργο, αυτό της νέας λ. Κάρλας) να απουσιάζει ο Αχελώος ! 

«Η ανασύσταση της λίμνης Κάρλας, είναι δεμένη αναπόφευκτα με την εκτροπή 
του Αχελώου, ο οποίος θα μπορέσει, πραγματικά να εμπλουτίσει κα να δώσει 
ζωή στη λίμνη» ανέφερε ο βουλευτής κ. Κ. Στεργίου.  Και άλλοι βουλευτές 

αναφέρθηκαν στον Αχελώο.  Ο κ. Κ. Μπαργιώτας αναφέρθηκε στο ΥΗ έργο 

Μεσοχώρας το οποίο όπως είπε «δεν είναι εκτροπή αλλά είναι ΑΠΕ» και 

πρέπει να ολοκληρωθεί». Ο ίδιος βουλευτής ζήτησε «ολοκλήρωση των 
φραγμάτων» επί του Άνω Αχελώου.  Με μεγάλη έμφαση αναφέρθηκε αναλυτικά 

και ο κ. Στεργίου, καταλήγοντας ότι «…στα φράγματα και στους 
υδροηλεκτρικούς σταθμούς Μεσοχώρας-Συκιάς, στη σήραγγα εκτροπής και 
στα συνοδά ρυθμιστικά έργα, τα οποία σε συνδυασμό με τα περιβαλλοντικά έργα 
ανασύστασης και διατήρησης της Λίμνης Κάρλας και Σμοκόβου, μπορούν να 
συμβάλλουν αποφασιστικά σε όλο αυτό το πλέγμα».  Φυσικά υπήρξαν αντίστοιχα 

και ενστάσεις για την μεταφορά/εκτροπή υδάτων από τον ταμιευτήρα Συκιάς 

(επί του Άνω Αχελώου) προς τη λεκάνη Πηνειού, με τα συνήθη επιχειρήματα. 

Αποδείχθηκε για μια ακόμη φορά στην πράξη ότι το θέμα αυτό είναι κυρίαρχο 

για τη Θεσσαλία.  Από πρόσφατο δημοσίευμα της Εταιρίας Θεσσαλικών 

Μελετών (Ε.ΘΕ.Μ), το οποίο πρόσφατα αναρτήσαμε στον ιστότοπό μας, 

προκύπτει ότι η πρόεδρος της επιτροπής βουλευτής κ. Ιγγλέζη δέχθηκε από 

πολλούς βουλευτές την πρόταση να εισαγάγει τον Αχελώο για συζήτηση στην 

επιτροπή, κάτι που έμμεσα αρνήθηκε.  Ας ελπίσουμε κάποτε η συζήτηση αυτή 

να γίνει.  

Τέλος, οι απλουστευτικές τοποθετήσεις περί «εξοικονόμησης» ως αντίδοτο 

για την προβλεπόμενη μεταφορά 250 εκ.κ.μ. ετησίως από τον Αχελώο (που 

παραμένει θεωρητική) δεν συμβάλλουν στην αντιμετώπιση ενός τόσου 

http://www.ypethe.gr/sites/default/files/archivefiles/2016_06_28_skarifimata_metaforas_neroy_apo_pineio_stin_karla_0.pdf
http://www.ypethe.gr/sites/default/files/archivefiles/2016_06_28_skarifimata_metaforas_neroy_apo_pineio_stin_karla_0.pdf
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σύνθετου κοινωνικο-οικονομικού προβλήματος όπως είναι η ανάπτυξη της 

Γεωργίας αλλά και ο καταστρεφόμενος οικολογικά υπόγειος υδροφορέας της 

Θεσσαλίας, ο οποίος στηρίζει στην Γεωργία, λόγω της μη ύπαρξης έργων 

ταμίευσης επιφανειακών νερών με φράγματα-ταμιευτήρες. 

 

 

5. Η διαχείριση των υδάτων: Τι «φορέα» θέλουμε; 

Οι θεσσαλικοί φορείς, περίπου τριάντα πέντε χρόνια πριν, διατύπωσαν την 

πρόταση για δημιουργία ενός ενιαίου φορέα διαχείρισης των υδάτων στην 

λεκάνη Πηνειού, όπως και σε κάθε άλλο υδατικό διαμέρισμα της χώρας.  Για 

την ώρα είμαστε θεατές μιας αντίφασης όπου, για μια μόνο υπολεκάνη του 

Πηνειού, έχει δημιουργηθεί εδώ και χρόνια και δραστηριοποιείται έντονα (και 

καλώς) ένας μόνο φορέας,  αυτός του οικοσυστήματος της Κάρλας και των 

γύρω περιοχών.  Το θέμα αυτό απασχόλησε ξανά του θεσσαλικούς φορείς και 

παραθέτουμε και πάλι ένα απόσπασμα από την προαναφερθείσα ανακοίνωση 

των επιστημονικών οργανώσεων (ΤΕΕ, ΓΕΩΤΕΕ, ΕΘΕΜ) για τα ζήτημα αυτό 

με τίτλο «η διοικητική και η υδατική διαχείριση της Κάρλας».  Αναφέρεται 

σχετικά: «πολλές παρεμβάσεις που γίνονται σχετικά με την λ. Κάρλα, την 

παρουσιάζουν ως ένα «αυτόνομο» υδατικό σύστημα, χωριστό και ανεξάρτητο 

από τα υπόλοιπα συστήματα της λεκάνης Πηνειού.  Η Κάρλα όμως είναι 

«δημιούργημα» και αναπόσπαστο στοιχείο της ενιαίας υδατικής λεκάνης 

Πηνειού και όλες οι χρήσεις των νερών της λεκάνης (Γεωργία, Βιομηχανία, 

ύδρευση οικισμών), επηρεάζουν και τα νερά της λ. Κάρλας, η οποία τελικά 

αποτελεί τον «καθρέπτη» της όλης κατάστασης. 

Αναβαθμισμένη οικολογική λειτουργία της λίμνης προϋποθέτει υγιή κατά-

σταση σε όλα τα υδατικά συστήματα της θεσσαλικής λεκάνης στα γύρω βουνά, 

στις υφιστάμενες λίμνες (Πλαστήρα, Σμοκόβου), στους παραποτάμους του 

Πηνειού, τον υπόγειο υδροφορέα κ.ο.κ. 

Στη βάση αυτή πρέπει να γίνει και η προσέγγιση για την διαχείριση της λ. 

Κάρλας.  Η επιστήμη αλλά και το θεσμικό πλαίσιο καθορίζουν ότι η διαχείριση 

των υδάτων σε κάθε υδατική λεκάνη είναι ενιαία.  Αυτό που απομένει είναι η 

συγκρότηση ενός ενιαίου φορέα που θα υλοποιεί τα εγκεκριμένα κάθε φορά 

Σχέδια και θα μεριμνά για την προστασία και την αναβάθμιση των υδάτων σε 

ολόκληρο το υδατικό διαμέρισμα, θα προτείνει έργα και δράσεις.  Απαραίτητη, 

εκτός από το κράτος, είναι η συμμετοχή των χρηστών νερού (Τοπική Αυτό-

διοίκηση, Αγροτικές οργανώσεις, βιομηχανία κ.ο.κ.). Αυτό λοιπόν μας λείπει 

(θεσμικά και οργανωτικά) και όχι ένας «φορέας» για κάθε έργο χωριστά, όπως 

συχνά δυστυχώς ζητούν παράγοντες από κάθε περιοχή (και όχι μόνο για την 

Κάρλα). 
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Δεν νομίζουμε ότι απαιτούνται περαιτέρω σχόλια.  Διευκρινίζουμε όμως ότι το έργο 

που επιτελεί ο ΦΟΔΚ Κάρλας είναι αναγκαίο και χρήσιμο, ανεξάρτητα από την εξέλιξη 

και διεύρυνση του θεσμικού πλαισίου που προτείνεται. 

 

      Λάρισα Ιούνιος 2016 

 

Οι Διαχειριστές του ypethe.gr 

 

Κώστας Γκούμας 

Τάσος Μπαρμπούτης 

 


