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Είναι γνωστό ότι η Εταιρία Θεσσαλικών Μελετών (ΕΘΕΜ) εδώ και 

πολλά χρόνια παρακολουθεί στενά και συμβάλλει με τις επιστημονικές 

της τοποθετήσεις στα μεγάλα περιβαλλοντικά, αναπτυξιακά και 

κοινωνικά ζητήματα της Θεσσαλίας.  Ειδικότερα για το μέγιστο 

περιβαλλοντικό πρόβλημα των υδατικών πόρων στη Θεσσαλία έχει 

ενεργή συμμετοχή στην διαμόρφωση απόψεων και την διεκδίκηση των 

θέσεων που προβάλουν οι θεσσαλικοί φορείς. 

Την περίοδο που διανύουμε δρομολογούνται από την σημερινή 

κυβέρνηση και βρίσκονται στην επικαιρότητα τρία κρίσιμα ζητήματα: 

1. Η περιβαλλοντική αδειοδότηση του ΥΗΕ Μεσοχώρας που 

εξαγγέλθηκε επανειλημμένα από κυβερνητικούς παράγοντες 

(πρόσφατα από κ. Σ. Φάμελλο).  Εκτιμούμε ότι είναι αναγκαία 

μια συντονισμένη προσπάθεια ώστε να παρακαμφθούν 

εμπόδια που ενδέχεται να παρεισφρήσουν λόγω των γνωστών 

αντιδράσεων και των αμφίσημων τοποθετήσεων του 

Υπουργείου Περιβάλλοντος του οποίου η προσπάθεια, 

δυστυχώς, υπομονεύεται από υψηλόβαθμα στελέχη του 

ΣΥΡΙΖΑ που  δραστηριοποιούνται ανοικτά για κατεδάφιση του 

έργου Μεσοχώρας. 

Στο θέμα αυτό ζητάμε την συνδρομή του πολιτικού σας φορέα 

με τα μέσα που διαθέτει (Βουλή, ανακοινώσεις, δηλώσεις 

ΜΜΕ κ.ο.κ.) 

2. Εντός του Ιουνίου αναμένεται να παραδοθεί η πρώτη φάση 

των υπό αναθεώρηση Σχεδίων Διαχείρισης (ΣΔ) των υδατικών 

διαμερισμάτων Θεσσαλίας και Δυτικής Ελλάδας, οπότε 



σύντομα θα ακολουθήσει η διαβούλευση και για τα Σχέδια και 

για την Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 

(ΣΜΠΕ) που τα συνοδεύει. 

Η αρχική μας παρατήρηση είναι ότι η απουσία δεσμευτικών 

κατευθύνσεων από την πλευρά της πολιτείας για την 

ανάπτυξη της Θεσσαλίας και ειδικά για τη Γεωργία και τις 

αρδευόμενες εκτάσεις δεν επιτρέπει τον ακριβή καθορισμό 

των πραγματικών υδατικών αναγκών και την διαμόρφωση 

ενός αξιόπιστου Ισοζυγίου. 

Άγνωστες επίσης παραμένουν και οι ποσότητες υδάτων που 

θα προβλέπονται στα Σχέδια για την άκρως αναγκαία 

αναπλήρωση σε ένα λογικό βάθος χρόνου των 3 δις κ.μ. 

υδάτων που αντλήθηκαν εδώ και 32 χρόνια από τα μη 

ανανεώσιμα αποθέματα του υπόγειου υδροφορέα 

προκαλώντας τεράστια οικολογική καταστροφή. 

Η κυβέρνηση επί του θέματος του υδατικού ισοζυγίου  έχει 

διακηρύξει δημοσίως και πιέζει αντιστοίχως την μελετητική 

ομάδα ώστε τα συμπεράσματα των Σ.Δ. να καταλήγουν πως 

δεν πρέπει να γίνει δεκτό σενάριο  μεταφοράς 

συμπληρωματικών ποσοτήτων υδάτων από το Υδατικό 

Διαμέρισμα Δυτ. Ελλάδας (Αχελώο), χωρίς φυσικά να 

προτείνουν κάποια αποτελεσματική «ισοδύναμη» λύση ώστε 

να εξισορροπηθεί το ελλειμματικό υδατικό ισοζύγιο.  Το 

κυριότερο όμως είναι πως διαφαίνεται ισχυρή τάση στο 

ΣΥΡΙΖΑ όχι απλώς να αποκλειστεί (με αυτή τη διοικητική 

διαδικασία) η μελλοντική μεταφορά των υδάτων αλλά ΝΑ 

ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΤΟΥΝ και τα έργα που έχουν δρομολογηθεί από τη 

δεκαετία 1980, έτσι ώστε να «δικαιωθούν» εκ των υστέρων οι 

απόψεις όσων την περίοδο εκείνη εναντιώθηκαν στις 

αποφάσεις της Βουλής και των αντίστοιχων κυβερνήσεων 

(ΠΑΣΟΚ, Οικουμενική, Ν.Δ. κλπ) που τις υλοποίησαν. 

Αναφερόμαστε στα έργα του Υπουργείου Υποδομών, δηλαδή 

το φράγμα Συκιάς – Καρδίτσας (ημιτελές, ποσοστό εκτέλεσης 

φυσικού αντικειμένου 65%) και στη σήραγγα εκτροπής 

(μεταφοράς) Πευκοφύτου μήκους ~18 χλμ, πλήρως 



διανοιγμένης, στην οποία απομένει μόνο ένα τμήμα 

εσωτερικής επένδυσης  (ποσοστό εκτέλεσης φυσικού 

αντικειμένου ~85%). Τα έργα αυτά έως σήμερα απορρόφησαν 

(επικαιροποιημένες τιμές) ~400 εκ. ευρώ. 

Ανεξάρτητα ποια είναι η θέση του κάθε κόμματος για το θέμα 

της μελλοντικής μεταφοράς ή όχι υδάτων από τον Αχελώο,  

εκτιμούμε ότι μπροστά στον υπαρκτό κίνδυνο να 

δρομολογηθεί απόφαση (και μάλιστα με παράκαμψη της 

Βουλής) για κατεδάφιση των έργων, έχουμε όλοι υποχρέωση 

να προσεγγίσουμε άμεσα το θέμα και να δεσμευτούμε με 

καθαρές προτάσεις στο «τι δέον γεννέσθαι» με τα έργα αυτά. 

Καλούμε συνεπώς και το πολιτικό σας φορέα να λάβει 

συγκεκριμένη θέση για την τύχη των  ημιτελών έργων και να 

προτείνει την κατάλληλη αξιοποίησή τους. Από την πλευρά 

μας  θεωρούμε προφανώς αδιανόητη μια συζήτηση για 

κατεδάφιση των έργων. 

3. Επανειλημμένα οι φορείς της Θεσσαλίας προέβαλαν το 

ζήτημα της ανεπάρκειας του θεσμικού πλαισίου και 

διοικητικών μηχανισμών που έχουν την ευθύνη για το κρίσιμο 

θέμα της Διαχείρισης Υδάτων. 

Στον τομέα αυτό ειδικά τα τελευταία χρόνια παρατηρείται 

στασιμότητα,  παρότι η χώρα μας από το 1987, με τον 

πρωτοποριακό για την εποχή του Ν.1739, είχε θέσει τις βάσεις 

για την ορθολογική διαχείριση των υδάτων.  Είναι 

χαρακτηριστικό ότι, παρά την εκπόνηση για πρώτη φορά 

Σχεδίων Διαχείρισης στη χώρα μας, τα οποία εγκρίθηκαν τον 

Σεπτέμβριο του 2014, σήμερα δεν τηρείται ούτε καν η 

αυτονόητη υποχρέωση να εφαρμοστούν τα Σχέδια αυτά, παρά 

την όλο και πιο έντονη υποβάθμιση του περιβάλλοντος στη 

Θεσσαλία (ταπείνωση υπόγειου υδροφορέα, υποβιβασμός 

ποιότητας υπόγειων και επιφανειακών υδάτων, παντελής 

έλλειψη ελέγχου κλπ). 

Επαναφέρουμε την πρότασή μας για την δημιουργία σε κάθε 

Υδατικό Διαμέρισμα ενός ενιαίου φορέα Διαχείρισης Υδάτων 

με συμμετοχή του κράτους, της Αυτοδιοίκησης και των 



Χρηστών (Ύδρευση, Άρδευση, Βιομηχανία κλπ) και καλούμε 

τον πολιτικό σας φορέα, να αναλάβει πρωτοβουλία για τις 

αναγκαίες βελτιώσεις και εκσυγχρονισμό του υφιστάμενου 

θεσμικού πλαισίου καθώς και την ενίσχυση του διοικητικού 

μηχανισμού. 
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