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Πριν από λίγες μέρες δημοσιεύτηκαν στην εφημερίδα της 
κυβερνήσεως τα αναθεωρημένα σχέδια διαχείρισης υδάτων (ΣΔΥ) 

των υδατικών διαμερισμάτων της χώρας και της Θεσσαλίας. 

Τα σχέδια που εκπόνησαν οι μελετητές ατυχώς ακολούθησαν της 

εντολές του Υπουργού κ Φάμελου να μην περιληφθεί η μεταφορά 
νερού από όμορες λεκάνες αλλά να περιοριστούν στα νερά που 

υπάρχουν μόνο στη λεκάνη απορροής του Πηνειού. Θεωρώ ότι 
απώτερος στόχος των Θεσσαλών πρέπει να παραμείνει η ενίσχυση 
των νερών του διαμερίσματος με μεταφορά ποσοτήτων από την 

όμορη λεκάνη ης Δυτικής Ελλάδος γιατί μόνο έτσι θα καλυφτεί το 
έλλειμμα που υπάρχει εφ’ όσον δεχτούμε ότι θα διατηρηθούν οι 

σήμερα αρδευόμενες εκτάσεις. Για μας η διατήρηση των 
αρδευόμενων εκτάσεων πρέπει να παραμείνει στόχος γιατί όχι μόνο 
έτσι θα διατηρηθεί η παραγωγική γεωργία της Θεσσαλίας αλλά και 
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θα εισαχθούν νέες καλλιέργειες υψηλής αξίας και θα αναπτυχθεί η 
κτηνοτροφία που θα αυξήσουν τον ετήσιο κύκλο εργασιών από τα 

300 €/στρέμμα που είναι σήμερα. Άλλωστε ο Υπουργός Γεωργίας κ 
Τσιρώνης μας θύμισε στο πρόσφατο αναπτυξιακό συνέδριο για τη 

Θεσσαλία ότι το αντίστοιχο ποσό για το Ισραήλ είναι 1200€/στρ ενώ 
για την Ολλανδία 1800€/στρ. Δεν μας εξήγησε βέβαια πως το 
πετυχαίνουν αυτό και τι πρέπει να κάνουμε εμείς για να τους 

φτάσουμε αλλά είναι βέβαιο ότι χωρίς το αναγκαίο νερό όχι μόνο 
δεν θα το πετύχουμε αλλά θα μειώσουμε ακόμα περισσότερο τα 

εισοδήματα μας. 

Ανεξάρτητα από το τελικό στόχο εμείς πρέπει να κάνουμε άμεσα 

έργα που θα βοηθήσουν στη λύση του προβλήματος. Τα έργα αυτά 
παρουσιάζονται τόσο στο αρχικό σχέδιο ΔΥ όσο και στο 

αναθεωρημένο και πρέπει όλοι να πιέσουμε για να δρομολογηθεί ο 
σχεδιασμός και η εκτέλεσή τους. Να μην ξεχνάμε ότι από την 
έγκριση των προηγούμενων ΣΔΥ της Θεσσαλίας πέρασαν τρία 

χρόνια χωρίς να γίνει τίποτα για τη δρομολόγηση των 

προβλεπόμενων έργων. Τα έργα αυτά έχουν δύο κατευθύνσεις: 

• Έργα για εξοικονόμηση νερού και μείωσης της σπατάλης όπως 
κατασκευή κλειστών αγωγών μεταφοράς νερού, ενίσχυση 

συστημάτων άρδευσης με μεγάλη απόδοση όπως τα συστήματα 

στάγδην άρδευσης. 

• Έργα ταμίευσης νερού όπως είναι τα ΦράγματαΠύλης, Μουζακίου, 
Νεοχωρίτη, Παλιοδερλί Φαρσάλων, Καλούδας, μαζί με άλλα 

μικρότερα, έργα εμπλουτισμού υπογείων υδροφορέων κλπ. 

Όλοι οι φορείς της Θεσσαλίας πρέπει να στρατευτούν στην 

προσπάθεια πίεσης των εκάστοτε κυβερνήσεων να δρομολογήσουν 
τα έργα αλλά και να δημιουργήσουν τις δομές και θεσμούς που θα 
τα υποστηρίξουν. Είναι προφανές πως ο Περιφερειάρχης, οι 

Βουλευτές, η Τοπική Ένωση Δήμων και άλλοι φορείς όπως το 
ΓΕΩΤΕΕ, το ΤΕΕ, η ΕΘΕΜ πρέπει να συντονιστούν για να 

διεκδικήσουν τη δρομολόγηση όλων των δράσεων που χρειάζονται. 

Μέσα σε αυτούς τους φορείς σημαντικό ρόλο πρέπει να παίξει ο 

Δήμος Λαρισαίων. Γιατί είναι ο Δήμος της πρωτεύουσας της 
Θεσσαλίας που έχει να κερδίσει ή να χάσει τα περισσότερα από την 

ανάπτυξη ή όχι μιας παραγωγικής γεωργίας. Επιπλέον ιστορικά ο 
Δήμος Λαρισαίων ήταν πάντα μπροστά στους αγώνες για την 

ανάπτυξη περιοχής και στην εξασφάλιση του αρδευτικού νερού. 



Στο Δημοτικό Συμβούλιο Λάρισας της 14/11/2017 όπου 
παρευρέθηκα υπήρξε μια πολύ καλή και επί της ουσίας συζήτηση. 

Για πρώτη φορά εγκαταλείφθηκαν οι γενικότητες και οι άγονες 
αντιπαλότητες. Όλες οι παρατάξεις συμφώνησαν ότι πρέπει ο Δήμος 

να δραστηριοποιηθεί στην υποστήριξη του αγροτικού τομέα της 
περιοχής. Κατέληξαν στην απόφαση που έπρεπε να καθαρογραφτεί 
και να δημοσιευτεί σύντομα. Μέχρι σήμερα (δύο μήνες αργότερα!) 

δεν είδαμε καμία σχετική ανακοίνωση. Μας προβληματίζει το 
γεγονός ότι ουδέποτε είδε το φως της δημοσιότητας το κοινό 

ψήφισμα που υποτίθεται ότι θα εξέδιδε ο Δήμος. Γιατί άραγε ; 
Έχουμε κάτι να περιμένουμε ; Ή μήπως η ενωτική διάθεση των 

παρατάξεων, με πρώτο τον κ. Δήμαρχο, υπήρξε μια τακτική της 

στιγμής χωρίς συνέχεια ; 

ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΠΙΕΣΗ 

Ο ρόλος του Δήμου Λαρισαίων στην υλοποίηση των έργων που 

προτείνονται από τα ΣΔΥ είναι πολύ σοβαρός. Οι πολίτες και οι 
φορείς απαιτούν πίεση στο πολιτικό επίπεδο για δρομολόγηση των 
έργων και των μέτρων-δράσεων που περιέχονται στα ΣΔ. Εάν δεν 

το κάνει ο κορυφαίος φορέας της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στη 

Θεσσαλία και άμεσα ενδιαφερόμενος ποιος θα το κάνει ; 

Παράλληλα με τη διεκδίκηση των έργων της λεκάνης του Πηνειού, 
είχαμε τη δέσμευση του πρωθυπουργού της χώρας να επανεξετάσει 

τη περάτωση του φράγματος της Συκιάς ως υδροηλεκτρικού έργου 
για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Μια εύλογη δέσμευση για να 

σωθούν εκατομμύρια € που έχουν ξοδευτεί μέχρι σήμερα και να 
λειτουργήσει ένα έργο που θα προσφέρει σημαντικό εισόδημα στη 
χώρα αλλά και θα συμβάλλει στην υποκατάσταση της καύσης λιγνίτη 

για τη παραγωγή ηλεκτρισμού που χρειάζεται η χώρα. Χρειάζεται 
ειδική πρωτοβουλία και άσκηση πίεσης για υλοποίηση της 

υπόσχεσης του κ. Πρωθυπουργού για επανεξέταση και στη συνέχεια 
για ολοκλήρωση έργων ΥΗ ενέργειας (Συκιά). Ποιος το διερευνά 
σύμφωνα με τη δέσμευση του Πρωθυπουργού της χώρας; Τι κάνουν 

οι τοπικές ηγεσίες στην κατεύθυνση υλοποίησης της υπόσχεσης του 
πρωθυπουργού; Να δεχτούμε ότι ο κ Πρωθυπουργός αμέλησε την 

εκπλήρωση της υπόσχεσής ή ότι οι αρμόδιοι Υπουργοί το 

παρέβλεψαν; 

Η όλη εικόνα θα μπορούσε να ερμηνευθεί ως μια «φυσιολογική» 
αδράνεια της κυβέρνησης και του κόμματος (ΣΥΡΙΖΑ) ότι «τώρα 

τελειώσαμε με αυτά, αποκρούσαμε επιτυχώς τις πιέσεις που 



δεχθήκαμε για την τρομακτική κατάσταση του υδατικού ισοζυγίου 
και του περιβάλλοντος στη Θεσσαλία, αποσείσαμε όποιες δικές μας 

ευθύνες, δημοσιεύθηκε και το ΦΕΚ των ΣΔ, είμαστε εντάξει με την 
ΕΕ (αιρεσιμότητα), όλα καλά». Άλλωστε αυτό φαίνεται να λέει ο ΓΓ 

Υδάτων του Υπουργείου περιβάλλοντος στη συνέντευξη στο 
YPETHE.GR ότι τα έργα είναι πλέον δουλειά της Περιφέρειας, των 

Δήμων, των ΜΚΟ!!!! ή δεν ξέρω ποιου άλλου. 

Για τους Θεσσαλούς όμως η υλοποίηση των αποφάσεων για τα έργα 

ΣΔΥ είναι θέμα ζωής. Τα κόμματα και οι κυβερνήσεις έρχονται και 
παρέρχονται. Ο κάμπος όμως, η Γεωργία και το περιβάλλον (υπόγεια 

νερά, Πηνειός, κ.λ.π.) θα είναι πάντα εδώ. 

 Γράφει ο Φάνης Γέμτος* 

* Ο Φάνης Γέμτος είναι γεωπόνος, ομότιμος καθηγητής του 

Πανεπιστημίου Θεσσαλίας 
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