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Του Κώστα Γκούμα 

Με οδηγίες της ΕΕ  και με νόμους που αποφασίζονται από την 

Πολιτεία οδηγούμαστε  σε μια νέα περίοδο σε ότι αφορά  στο 

 σημαντικό θέμα της κοστολόγησης των υδάτων, δεδομένου ότι 

από τον Ιούλιο του 2019 (δες {1} σχετικό δημοσίευμα), το 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ κόστος του νερού, συμπεριλαμβανομένου πλέον και 

του «περιβαλλοντικού» κόστους, θα καλύπτεται από τους χρήστες. 

Στις χρήσεις ύδρευσης, βιομηχανίας κ.λ.π. υπάρχει μια μακρά 

πορεία εφαρμογής ορθολογικών τιμολογιακών πολιτικών, οπότε  η 

νέα πολιτική έχει σοβαρές πιθανότητες επιτυχίας. 

Το μεγάλο ερώτημα όμως τίθεται για την «αγροτική χρήση» του 

νερού, όπου δικαίως οι αγρότες – χρήστες νερού (και ιδιαίτερα 

όσοι αρδεύουν από ιδιωτικές γεωτρήσεις ή αντλιοστάσια) 

ανησυχούν και προβληματίζονται με τις «εκσυγχρονιστικές» 

(υποτίθεται) στοχεύσεις της οδηγίας και των θεσμικών 

https://www.larissanet.gr/articles/articles/


υποχρεώσεων που έχουν διαμορφωθεί, τουλάχιστον σε ότι αφορά 

στη χώρα μας. 

Κάλλιστα λοιπόν ένας αγρότης – καλλιεργητής – χρήστης νερού για 

άρδευση, π.χ. στη Θεσσαλία (όπου το 70% και πλέον χρησιμοποιεί 

υπόγεια νερά), θα μπορούσε να θέσει το ερώτημα : 

«Εσείς, ως Πολιτεία, ως Κράτος, ως Διοίκηση, ως εκπρόσωποι του 
λαού, ταγμένοι (υποτίθεται) στην επίλυση των προβλημάτων μας, 
έχετε άραγε κάνει έως σήμερα όλα όσα θα έπρεπε ώστε να ζητάτε 
από εμάς να εφαρμόσουμε τις νέες επιβαρυντικές τιμολογήσεις που 
έρχονται να προστεθούν στο ήδη υψηλό κόστος άρδευσης ; ». 

Θα επιχειρήσουμε να προσεγγίσουμε όσο πιο καλοπροαίρετα 

γίνεται την απάντηση στο ερώτημα αυτό, χωρίς να περιορίσουμε 

τον «απολογισμό» στα χρονικά όρια μιας μόνο κυβέρνησης. 

• Τόσο σοβαρά θέματα όπως η Γεωργία, απαιτούν έναν 

μακρόπνοο σχεδιασμό (σε βάθος κάποιων δεκαετιών), από τον 

οποίο, μεταξύ άλλων, θα μπορούσαν να προκύψουν και οι 

αντίστοιχες ανάγκες σε νερό άρδευσης στο κάθε υδατικό 

διαμέρισμα. Τέτοιος σχεδιασμός ουδέποτε υπήρξε, συνεπώς ο 

πρωτογενής τομέας, σε σχέση με τα νερά, κινείται στο 

«άγνωστο με βάρκα την ελπίδα». 

• Τα τελευταία χρόνια εκπονήθηκε ένα γενικό Σχέδιο Διαχείρισης 

Υδάτων (ΣΔΥ) σε κάθε υδατικό διαμέρισμα (και στη Θεσσαλία), 

χωρίς όμως ένα πλάνο που θα εξειδίκευε τα μέτρα, τα έργα και 

το αντίστοιχο κόστος, χωρίς δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα 

υλοποίησης και χωρίς εξασφαλισμένους οικονομικούς πόρους. 

Δικαίως χαρακτηρίστηκε «σχέδιο επί χάρτου», αφού τελικά 

ήταν απλά ένας τρόπος ώστε οι κυβερνήσεις από το 2010 έως 

σήμερα να εκπονήσουν ένα σχέδιο και ένα υδατικό ισοζύγιο για 

τις ανάγκες της σχετικής οδηγίας 60/2000 της ΕΕ (η οποία 

πίεζε αφόρητα). Με άλλα λόγια να «περάσουν τώρα την σειρά 

τους» και για το τι θα γίνει στο μέλλον … βλέπουμε πάλι. 

• Η ανάγκη για ταχεία αύξηση των ταμιεύσεων χειμερινού νερού 

(με έργα όπως αυτά του Μουζακίου, Πύλης, Νεοχωρίτη, 

Ενιπέα, Ελασσόνας, κ.λ.π.) παραπέμπεται και αυτή στο 

άγνωστο μέλλον. Από τον Β΄ παγκόσμιο πόλεμο και μετά 

αρκούμαστε μόνο σε τρείς αξιόλογους ταμιευτήρες (Ν. 

Πλαστήρα, Σμοκόβου και Κάρλας). Η αναγκαία πολιτική 



αναπροσαρμογής της χρήσης υπόγειων νερών με επιφανειακά, 

ώστε να σταματήσει η «ληστρική» εκμετάλλευση των 

υπόγειων υδροφορέων και να «επιστραφούν τα δανεικά» που 

επί χρόνια ασυλλόγιστα καταναλώναμε, ομοίως παραπέμπεται 

στο μέλλον. Οι προτάσεις που κατατίθενται από φορείς και 

επιστήμονες να ολοκληρωθεί άμεσα ο ταμιευτήρας Συκιάς (επί 

του Άνω Αχελώου) ώστε να ενισχυθούν για μια μεταβατική 

περίοδο οι εξαντλημένοι υπόγειοι υδροφορείς, προσκρούουν 

στις ιδεοληψίες ενός από τα κόμματα εξουσίας, παρατείνοντας 

την οικολογική καταστροφή. Ταυτόχρονα με τις εμμονές τους 

αποκλείουν την χρησιμοποίηση της Συκιάς ακόμη και για 

υδροηλεκτρική αξιοποίηση ! Την ίδια ώρα τα εγκαταλειμμένα 

έργα καταρρέουν δημιουργώντας πρόσθετες δαπάνες…. Όλα 

αυτά «ξεσπούν» στους αγρότες που βλέπουν ότι η πρόοδος 

κινείται αργά, το κόστος άρδευσης εκτοξεύεται και γενικά το 

μέλλον (σε συνδυασμό με άλλα προβλήματα όπως π.χ. κόστος 

εφοδίων, διάθεση προϊόντων,  κ.λ.π.) να είναι άδηλο. 

• Και ενώ διατηρούνται όλες αυτές οι αβεβαιότητες, έως σήμερα 

η Πολιτεία δεν κατάφερε να επιλύσει ούτε καν το πρόβλημα 

του εκσυγχρονισμού του θεσμικού πλαισίου των ΤΟΕΒ (από το 

1958 !) που είναι οι φορείς διαχείρισης του αρδευτικού νερού. 

Η κατάσταση σε αυτούς ξεπέρασε κάθε όριο, η κακοδιαχείριση 

και τα οικονομικά ελλείμματα είναι καθημερινά φαινόμενα και 

τελικά  την «νύφη» την πληρώνει αφενός ο κρατικός κορβανάς 

(δηλαδή όλοι μας) όσο αφορά τα οικονομικά, αφετέρου το 

περιβάλλον όσον αφορά την ορθολογική και αειφόρο χρήση 

του νερού. Από παντού χαμένοι. 

Συνοπτικά επί δεκαετίες έγιναν λιγότερα από όσα έπρεπε και η 

κατάσταση αυτή εξέθρεψε παθογένειες, κακές νοοτροπίες αλλά και 

άνιση μεταχείριση (άλλοι αρδεύουν δωρεάν από κρατικά αρδευτικά 

έργα ενώ οι «άτυχοι» αρδεύουν από ιδιωτικά που έγιναν με δικές 

τους δαπάνες). 

Και μετά από όλα αυτά προκύπτει το ερώτημα : Δικαιούται ηθικά η 

Πολιτεία να απαιτήσει πρόσθετες επιβαρύνσεις από τους αγρότες, 

δηλαδή από τα θύματα της κακής πολιτικής και της επί δεκαετίες 

αδιαφορίας των αρμοδίων ; Σε ότι μας αφορά η απάντηση είναι 

προφανής. 

{1} Νέο μοντέλο στην κοστολόγηση νερού : 



https://www.b2green.gr/el/post/65346/?fbclid=IwAR3VQBxJVvxU5

5CaMi0cKT5MsRres2ZdATj7d-fpbD2LnPqhuKwAL-KelaA 

 

 


