τοπικά
ντυπωσιακή η
κινητικότητα του
ΣΥΡΙΖΑ, μετά τις
δηλώσεις του
πρωθυπουργού στην
ΔΕΘ για την
επανεκκίνηση των
έργων Άνω Αχελώου,
που, ως γνωστόν,
παρέμειναν σε
εγκατάλειψη,
εκτεθειμένα σε
πολλαπλούς κινδύνους
καθ’ όλη την διάρκεια
της περασμένης
τετραετίας, παρότι από
το 2014 και εντεύθεν
δεν υπήρχαν πλέον
εμπόδια ούτε από το
ΣτΕ (απόφαση 26/2014),
ούτε από παλαιότερες
παραλείψεις της
Διοίκησης (π.χ. έλλειψη
Σχεδίων Διαχείρισης
Υδάτων που εγκρίθηκαν
τελικά τον Σεπτέμβριο
2014).

Ε

Η πρώτη αντίδραση ΣΥΡΙΖΑ καταγράφηκε (9/9) από
τον γραμματέα του κόμματος κ. Πάνο Σκουρλέτη (ΠΣ)
ο οποίος σχολίασε ότι η κυβερνητική εξαγγελία έχει
«αντιπεριβαλ-λοντικό πρόσωπο» και ότι το έργο αποτελεί «ανάπτυξη για λίγους
…».
Εύλογα ερωτήματα προκύπτουν για τον πρώην
υπουργό:
1. Ποια θέση επεξεργάστηκαν την τετραετία 2015 –
2019 για το πως θα αντιμετωπίσουν τα «κουφάρια» των
έργων που παρέλαβαν και
πως θα αποσβέσουν τα 500
εκατ. ευρώ που επενδύθηκαν
για την Συκιά και την σή-
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ΣΥΡΙΖΑ ΚΑΙ ΥΔΑΤΙΚΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ:
Ιδεοληψίες, υποκρισία και ανικανότητα
(Του Κώστα Γκούμα) *
ραγγα ; Δεν όφειλαν να το
εξηγήσουν στον λαό ή έστω
να εξαγγείλουν την συντεταγμένη κατεδάφισή τους
ώστε να μην αποτελούν κίνδυνο από απρόβλεπτες καταστάσεις (καταρρεύσεις,
πλημμύρες, κ.λ.π) ; Εάν για
την στάση τους αυτή χρησιμοποιήσουμε τις λέξεις πολιτική δειλία και ανευθυνότητα θα είμαστε άδικοι ;
2. Εφόσον είναι τόσο κατηγορηματικοί στην θέση
τους για «εξυπηρέτηση των
λίγων» στα έργα Αχελώου,
ας μας εξηγήσουν μια προφανή αντίφαση: άραγε η συνεργασία τους με τον κ. Λάτση στο Ελληνικό υπηρετεί
τον λαό ή τους λίγους ;
Ομοίως οι πωλήσεις αεροδρομίων, λιμένων και οι
παραχωρήσεις αυτοκινητοδρόμων με υψηλά διόδια
αποτελούν φιλολαϊκές επιλογές ; Ας μας εξηγήσουν
γιατί η μεταφορά υδάτων
για περιβαλλοντική αποκατάσταση των καταπονημένων υπόγειων υδροφορέων
στη Θεσσα-λία σχετίζεται με
τους «λίγους» ;
Γιατί η παραγωγή ενέργειας (π.χ. Μεσοχώρα και ελπίζουμε - Συκιά) είναι «αντιπεριβαλλοντική» και δεν

συμβαδίζει με τα λαϊκά συμφέροντα ; Γιατί η (αναμενόμενη) μείωση του κόστους
αγροτικής παραγωγής που
έχει εκτοξευτεί στα ύψη από
την έλλειψη νερού δεν υπηρετεί την πλατιά μάζα των μικρομεσαίων αγροτών και την
ανταγωνιστικότητα των προϊόντων τους ;
Στην συνέχεια την σκυτάλη
πήρε ο βουλευτής Τρικάλων
κ. Σάκης Παπαδόπουλος
(ΣΠ), ο οποίος δήλωσε πρόσφατα ότι ναι μεν «το ζήτημα
της Μεσοχώρας δεν το λύσαμε, όμως πιστεύω ότι
τώρα χρειάζεται πολιτική
βούληση ώστε να δοθεί λύση
….», συμπλήρωσε δε ότι «η
αναφορά του Κυριάκου Μητσοτάκη για μερική εκτροπή
Αχελώου ….χαϊδεύει απλώς
τα αυτιά κάποιων. Μια σοβαρή συζήτηση που μπορούμε να κάνουμε …. Είναι
για την κατασκευή των φραγμάτων Μεσοχώρας και Πύλης, όχι για την εκτροπή».
Από τον κ. ΣΠ θα περιμέναμε ομολογουμένως μια
διαφορε-τική συμπεριφορά.
Γιατί δεν κάνει (ακόμα και
τώρα) γνωστές τις δικές του
απόψεις για την τύχη των έργων Συκιάς – σήραγγας ;
Ας μας εξηγήσει τι συνέβη

όλα αυτά τα χρόνια και η Μεσοχώρα (η οποία βρίσκεται
και στο νομό που εκλέγεται)
αδειοδοτήθηκε με καθυστέρηση (2017) και έκτοτε δεν
προχώρησε σχεδόν καθόλου ;
Πως τοποθετείται απέναντι στην «τάση» της ΚΕ του
κόμματος του που επιζητά
ανοικτά και δημόσια την κατεδάφιση της;
Το κύκλο των τοποθετήσεων έκλεισε ο ίδιος ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ κ. Α. Τσίπρας (ΑΤ) στην ΔΕΘ λέγοντας ότι «η εκτροπή Αχελώου
δεν έχει κανένα νόημα σήμερα» και ότι με πολύ λιγότερα χρήματα θα μπορούσαν να δημιουργη-θούν υποδομές άρδευσης (στη Θεσσαλία) αντί των «επιζήμιων»
έργων Αχελώου.
Εδώ η υποκρισία είναι προφανής. Εφόσον τα έργα (Συκιάς και σήραγγας) «δεν
έχουν νόημα», όπως δηλώνει, γιατί το 2017 στη Λάρισα
δήλωνε ότι θα «εξετάσουν»
την υδροη-λεκτρική αξιοποίηση της Συκιάς ;
Και με την ευκαιρία : ολοκληρώθηκε τελικά αυτή η
εξέταση του θέματος ; Θα
δώσουν το πόρισμα στη δημοσιότητα ; Και πως δικαιο-

λογεί ο κ. ΑΤ το γεγονός ότι
ο επί των ενεργειακών υπεύθυνος υπουργός του το
2018, μέσω του 10ετούς
ενεργειακού προγράμματος
της χώρας (ΕΣΕΚ), αποκλείει ρητά την ένταξη οποιουδήποτε νέου ΥΗ έργου ; άραγε αγνόησε την υπόσχεση
του πρωθυπουργού του ή
μήπως αμφότεροι το 2017
στη Λάρισα κοροϊδεύαν το
θεσσαλικό λαό ; Και κάτι
ακόμα :
Αφού το φράγμα της Συκιάς και την σήραγγα τα
έχουν «ξεγράψει», με ποιανού εντολή ο επί ΣΥΡΙΖΑ
υπουρ-γός Υποδομών (κ.
Σπίρτζης) ενέκρινε χρηματοδότηση 5 εκατ. ευρώ και
δρομολόγησε εργολαβία
συντήρησης των έργων (σημείωση : με χρήματα των
«πολλών»), ώστε να μην
υπάρξουν καταρρεύσεις ; Τι
τα χρειαζόμαστε, εφόσον
δεν μας είναι (κατά την κρίση τους) χρήσιμα ούτε ως
αρδευτικά, ούτε ως ενεργειακά;
Σίγουρα οι τοποθετήσεις
του ΣΥΡΙΖΑ δεν πείθουν.
Εμείς ως πολίτες, που αντιμετωπίζουμε συνολικά το
υδατικό της Θεσσαλίας και
όχι αποσπασματικά με τα

έργα Αχελώου, θα ζητούσαμε μία ολοκληρωμένη αποτίμηση (και με αυτοκριτική
τους εάν έχουν το πολιτικό
θάρρος) για ότι συνέβη με το
ΥΗ έργο Μεσοχώρας, που
ανήκει στην ΔΕΗ, για ότι
(δεν) συνέβη με τα έργα Συκιάς, σήραγγας μεταφοράς,
Πύλης, Σκοπιάς Φαρσάλων,
Νεοχωρίτη, Ελασ-σόνας και
για την μη εφαρμογή μέτρων (π.χ. εξοικονόμη-σης
νερού) και δράσεων που
προβλεπόταν στο εγκεκριμένο Σχέδιο Διαχείρισης
Υδάτων Θεσσαλίας, για την
αγνόηση των προτάσεων να
θεσμοθετήσουν έναν ενιαίο
δημόσιο φορέα διαχείρισης
υδάτων και για την αδιαφορία τους να θέσουν σε εφαρμογή ένα πρόγραμμα ενίσχυσης των μη ανανεώσιμων αποθεμάτων υπόγειων
υδροφορέων της Θεσσαλίας.
Ευχόμαστε να υπάρξουν
εξηγήσεις, ελπίζοντας ότι θα
αφορούν στην ουσία του θέματος.
Σεπτέμβριος 2019
* Ο Κώστας Γκούμας είναι
γεωπόνος, πρ. Δ/ντής Εγγείων Βελτιώσεων, πρ. πρόεδρος ΓΕΩΤΕΕ/Κ.Ε

Από την αυταπάτη του Τσίπρα
στην έκφραση λύπης του Παπαδόπουλου
Πολύ αργά για δάκρυα κ. βουλευτά…..
Της Λώρεν Κασσοπουλου μέλος Κ.Ε. του Κινήματος Αλλαγής
βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ κ.
Παπαδόπουλος εισέπραξε το
δημόσιο «μπράβο» γιατί
δήλωσε ότι λυπάται για την
ταλαιπωρία των 10 πολιτικών
προσώπων που ο ίδιος και η
κυβέρνηση του κρέμασαν στα
μανταλάκια επί δύο χρόνια χωρίς
στοιχεία με σκοπό να καταστρέψουν
τους ίδιους και τα κόμματα τους και
να ωφεληθούν οι τότε κυβερνώντες,
κρατώντας σε ομηρία πολιτικούς και
κόμματα, ενόψει εκλογικών
αναμετρήσεων δηλητηριάζοντας το
πολιτικό κλίμα αυτό που τρέφει τον
ΣΥΡΙΖΑ εδώ και χρόνια.

Ο

Αλήθεια κ. Σάκη μας τόσο εύκολα νομίζετε ότι ξεπλένονται τα πολιτικά σας «εγκλήματα» με μια έκφραση λύπης;
Συνεχίζετε να υποτιμάτε την νοημοσύνη
μας. Η συγνώμη σας θα είχε μια αξία αν
αφορούσε πραγματική μεταμέλεια και δεν
είναι απλά επικοινωνιακή κουτοπονηριά
για να διαχωρίσετε την θέση σας ενόψει

της καταιγίδας που έρχεται
Θα είχε αξία αν αντιδρούσατε εσείς και
το κόμμα σας στο δόγμα Πολλάκη μιλώντας στην Κ.Ε. του ΣΥΡΙΖΑ «αν δε βάλλουμε κάποιους στην φυλακή από τους πολιτικούς μας αντιπάλους δεν κερδίζουμε
εκλογές» Αντίθετα το ακολουθήσατε.
Θα είχε αξία αν αντιδρούσατε στις κατασκευασμένες κατηγορίες εναντίον πολιτικών σας αντιπάλων όταν συμμετείχατε
και ψηφίζατε εναντίον τους χωρίς στοιχεία
μέσα στην Βουλή και το υποστηρίζατε με
πάθος τότε στα ΜΜΕ.
Θα είχε αξία αν αντιδρούσατε στην μετατροπή ενός οικονομικού σκανδάλου που
απ’ όσο φαίνεται είναι η Novartis και ως γιατρός το γνωρίζετε πολύ καλά, σε πολιτικό
σκάνδαλο παραλείποντας ως οφείλατε,
να ασχοληθείτε με το οικονομικό σκάνδαλο. Προφανώς γνωρίζετε ότι η φαρμακευτική δαπάνη το 2004 ήταν περίπου 2,5 δις
ευρώ και έφτασε το 2009 στα 5,7 δις περίπου. Επι ΠΑΣΟΚ και υπουργίας Ανδρέα
Λοβέρδου μειώθηκε και πάλι στα 2,5 δις.
Πως διερευνήσατε αυτή την τεράστια αύ-

ξηση των κυβερνήσεων Καραμανλή; Η λογική σειρά είναι να ερευνηθεί το οικονομικό σκάνδαλο πρώτα και αν προκύψουν πολιτικές ευθύνες τότε στα τάρταρα αυτοί οι
πολιτικοί . Εσάς όμως άλλο σας ένοιαζε. Η
στοχοποίηση και συκοφάντηση των πολιτικών σας αντιπάλων.
Θα είχε αξία αν εν τη τελέσει του εγκλήματος επιδεικνύατε κάποια ευαισθησία
και αντιδρούσατε στην καταρράκωση των
θεσμών και της ίδιας της Δημοκρατίας από
την κυβέρνηση που υπηρετούσατε
Τώρα είναι αργά για δάκρυα κ. βουλευτά….. Όσο κι αν μάθατε πολύ καλά το παιγνίδι της επικοινωνίας – προπαγάνδας
θάρθει η στιγμή που ο ελληνικός λαός θα
αντιληφθεί την τεράστια ζημιά που κάνατε
στην Αριστερά και στην Προοδευτική Παράταξη της χώρας. Την ευτελίσατε με τον
κυνισμό σας, τα ψέματα σας, τις αντιδημοκρατικές σας λειτουργίες και τις διχαστικές σας λογικές. Την υπονομεύσατε με
το δόγμα σας « όλα για την καρέκλα» αναδεικνύοντας τους γυρολόγους πολιτικούς
ως σωτήρες της Προοδευτικής Παράταξης

προσφέροντας πολύ κακή υπηρεσία στην
Νέα Γενιά.
Η Προοδευτική Παράταξη πάντοτε στηρίζονταν σε αξίες και είχε σημαία την Αλήθεια, την Δημοκρατία , τον σεβασμό στους
θεσμούς, προωθούσε την εθνική συμφιλίωση κόντρα στον διχασμό
Γι’ αυτό δεν είχατε, δεν έχετε και δεν θα
έχετε καμία σχέση με την Προοδευτική Παράταξη σε όσες μεταλλάξεις κι αν προχωρήσετε. Στο τέλος, όσο αργά κι αν είναι, θα
απομείνετε με τους Καμμένους και την καραμανλική συνιστώσα των Ρασπούτινων.
Ξεπλύνατε την καραμανλική Δεξιά προκειμένου να λεηλατήσετε το ΠΑΣΟΚ. Μπράβο σας, τα καταφέρατε (εξάλλου από το
1989 το παλεύετε μαζί με την ΝΔ) και τώρα
εδραιώσατε τη ΝΔ ως παράταξη της μεταμνημονιακής εποχής με ότι αυτό συνεπάγεται. Συγχαρητήρια!!!
Αρκετοί προοδευτικοί πολίτες το εμπεδώσαμε και δεν ξεχνάμε. Θα σας το θυμίζουμε σε όλα τα βήματα της προσπάθειας
σας να ξανααποκτήσετε την καρέκλα της
εξουσίας . Εις το επανιδείν.

