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Εισαγωγή
 Η διαχείριση των υδάτων σε ένα υδατικό διαμέρισμα και οι επιπτώσεις της μπορούν 

να χωριστούν σε τέσσερα μέρη:

 Την ταμίευση, μεταφορά και διανομή του νερού- Διευθετήσεις ροών- Δημιουργία 
αποθέματος ασφάλειας

 Τη επίδραση που έχει η διαχείριση στο περιβάλλον σε συνδυασμό με τις πιθανές 
αλλαγές του καιρού από τη κλιματική αλλαγή

 Η επίδραση στον κύριο τελικό χρήστη του νερού τη γεωργία και τα προβλήματα 
της 

 Η παραγωγή ανανεώσιμης υδροηλεκτρικής ενέργειας 



Εισαγωγή

 Η Θεσσαλία είναι η μεγαλύτερη ενιαία πεδιάδα της χώρας με περίπου 5.000.000 καλλιεργούμενα 
στρέμματα. Από αυτά αρδεύονται τα μισά.

 Η πεδιάδα περιβάλλεται από ορεινούς όγκους όπου θα μπορούσε να γίνει ταμίευση υδάτων

 Είναι η πιο παραγωγική της χώρας με μέσο κύκλο εργασιών 300€/στρ έναντι 250 της χώρας

 Έχει υψηλό κίνδυνο  ερημοποίησης 



Η Γεωργία της Θεσσαλίας
 Κυρίως μεγάλες καλλιέργειας (σιτάρι, βαμβάκι, καλαμπόκι) και ένα ποσοστό κοντά στο 16% 

καλλιέργειες υψηλής αξίας.

 Είναι αυτές οι δυνατότητες της Θεσσαλίας;
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Καλλιεγούμενες εκτάσεις στη Θασσαλια 2017
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Ισχυρά σημεία της Θεσσαλικής Γεωργίας
 Μεγαλύτερη ενιαία Ελληνική Πεδιάδα.Μεγαλύτερο μέγεθος αγροκτημάτων

 Μεγαλύτερο κύκλο εργασιών ανά στρέμμα από το μ.ο. Ελλάδος ως βάση 
ανάπτυξης

 Ορεινοί όγκοι που μπορούν να γίνουν ταμιεύσεις υδάτων για ύδρευση και άρδευση

 Μεγάλη ποικιλία μικροκλιμάτων και δυνατότητα παραγωγής ποικιλίας προϊόντων

 Εκμηχανισμένες καλλιέργειες

 Αγρότες με ικανότητες χρήσης μηχανημάτων και νέων τεχνολογιών



 Εξαιρετικό οδικό δίκτυο για αστικά κέντρα της χώρας αλλά και το εξωτερικό. Κίνηση 
μέσω εδαφών ΕΕ - Κέντρο σιδηροδρομικού δικτύου - Λιμάνι Βόλου

 Σημαντική βιομηχανία μεταποίησης αγροτικών προϊόντων

 Σημαντικοί υδατικοί πόροι στις Δυτικές πλευρές των Θεσσαλικών ορεινών όγκων 
(Θεσσαλικός Αχελώος)  που μπορούν να μεταφερθούν και να βελτιώσουν το 
υδατικό ισοζύγιο

 Σημαντική απασχόληση στο πρωτογενή τομέα με  δυνατότητα απασχόλησης 
μεταναστών



Αδύνατα σημεία της Θεσσαλικής  Γεωργίας

 30% επικλινείς εκτάσεις με κίνδυνο καταστροφής  τους από διάβρωση 

 Καλλιεργητικές πρακτικές που οδηγούν σε εδάφη με χαμηλή οργανική ουσία από 
μακροχρόνια καλλιέργεια και καλλιεργητικές πρακτικές που τη μειώνουν όπως συνεχές 
όργωμα, καύση ή απομάκρυνση φυτικών υπολειμμάτων, μη χρήση αμειψισπορών, μη 
χρήση καλλιεργειών φυτοκάλυψης ή χλωρής λίπανσης

 Έλλειψη υδατικών πόρων στο εσωτερικό της λεκάνης του Πηνειού

 Έλλειψη υποδομών για ταμίευση νερού τη χειμερινή περίοδο και χρήση  το καλοκαίρι



 Έλλειψη δικτύων μεταφοράς νερού με μικρές απώλειες

 Χρήση μη ανανεώσιμων υπογείων υδάτων για άρδευση. 

 Έλλειμα των υπόγειων υδροφορέων από υπεράντληση ύψους 3 δις κ.μ. – Κίνδυνος 
εισόδου θαλασσινού νερού - υφαλμύρωση υδάτων και καταστροφή γόνιμων εδαφών

 Υψηλό κόστος νερού που κάνει ασύμφορες τις αρδευόμενες καλλιέργειες.  Κίνδυνος 
να πάμε σε ξηρικές καλλιέργειες με μείωση του κύκλου εργασιών.

 Υψηλή κατανάλωση ενέργειας για άντληση νερού

 Στήριξη σε επιδοτούμενες καλλιέργειες και επιδοτήσεις

 Ανυπαρξία συστήματος γεωργικών εφαρμογών και σύνδεσης έρευνας παραγωγής

 Κακή οργάνωση εφοδιαστικής αλυσίδας- έλλειψη μονάδων με  κρίσιμο μέγεθος
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Ευκαιρίες της Θεσσαλικής Γεωργίας
 Δυνατότητα ανάπτυξης καλλιεργειών υψηλής αξίας για κάλυψη τοπικών 

αναγκών, άμεση εξαγωγή και μεταποίηση

 Δυνατότητα ανάπτυξης κτηνοτροφίας με παραγωγή τοπικών συμβατικών 
ζωοτροφών

 Ανάπτυξη έξυπνης γεωργίας

 Δυνατότητα αύξησης κύκλου εργασιών ανά στρέμμα

 Πολλές περιοχές (πχ Χάλκη, Ζαγορά, Τύρναβος) που  μπορούν να 
αποτελέσουν πρότυπα για μίμηση και πρόοδο



 Συμβολή στην οικονομία μηδενικών εκπομπών άνθρακα με αποθήκευση άνθρακα στο 
έδαφος ενδεχομένως με αντίστοιχη αμοιβή γεωργών

 Δυνατότητα ταμίευσης νερού για άρδευση στο εσωτερικό της λεκάνης

 Βελτίωση του υδατικού ισοζυγίου με μεταφορά υδάτων από Δυτική πλευρά  των ορεινών 
όγκων με ημιτελή έργα (Φράγμα Συκιάς, σήραγγα μεταφοράς)

 Περιφερειακές πρωτοβουλίες για σύνδεση έρευνας και παραγωγής και εκπαίδευση 
αγροτών



Κίνδυνοι της Θεσσαλικής Γεωργίας
 Καταστροφή εδαφών από διάβρωση

 Καταστροφή εδαφών από άρδευση με υφάλμυρα νερά στην Ανατολική 
Θεσσαλία 

 Κίνδυνος ερημοποίησης

 Μείωση αρδευόμενων καλλιεργειών από έλλειψη νερού με μείωση του κύκλου 
εργασιών



 Επιπτώσεις από ακραία καιρικά φαινόμενα λόγω κλιματικής αλλαγής 

 Κατάρρευση των ημιτελών έργων μεταφοράς νερού από εγκατάλειψη

 Αδιαφορία της πολιτείας για κατασκευή έργων υποδομών

 Αδυναμία συνεργασίας παραγωγών τόσο στην εμπορία προϊόντων και εισροών 
αλλά και στη διεκδίκηση επενδύσεων σε υποδομές.

 Κίνδυνος από τη μείωση των επιδοτήσεων



Ερώτηση: Μπορούμε να αξιοποιήσουμε τα 
πλεονεκτήματα και τις ευκαιρίες και πως;

 Στόχος η παραγωγή προϊόντων υψηλής αξίας που θα αυξήσουν  τον κύκλο 
εργασιών, τα εισοδήματα των παραγωγών και της περιοχής.

 Παραγωγή πιστοποιημένων προϊόντων με φιλικές προς το περιβάλλον τεχνικές  

 Αυτό αναφέρουν όλοι οι πολιτικοί της χώρας από την αρχή της κρίσης το 2010 μέχρι 
σήμερα χωρίς να κάνουν τίποτα.  Διαπιστώνουν ως δημοσιογράφοι – ρεπόρτερ ότι 
έχουμε χαμηλό κύκλο εργασιών Υπουργός Γεωργίας (Τσιρώνης) και τι καλό 
αγρόκτημα  και πρωτοποριακό (Ο κ Μητσοτάκης). 

 ΟΙ κυβερνήτες της χώρaς δεν πρέπει να μένουν σε διαπιστώσεις αλλά να εξηγούν τι 
θα πράξουν για να αυξήσουμε το κύκλο εργασιών ή να δημιουργήσουμε χιλιάδες 
αγροκτήματα όπως το θαυμαζόμενο στη χώρα.

 Προφανώς χρειαζόμαστε ένα μεσοπρόθεσμο ή μακροπρόθεσμο πρόγραμμα που 
να έχει στόχο να επιτύχουμε επιδόσεις όπως αυτές ανταγωνιστικών χωρών όπως το 
πχ Ισραήλ

 Το ερώτημα είναι πως μπορεί αυτό να γίνει.

 Μια δυνατότητα είναι να παρακαλέσουμε το θεό της Ελλάδας να φωτίσει του αγρότες



Χαρακτηριστικά σχεδίου για ανάπτυξη του 
γεωργικού τομέα της χώρας

 Το πρώτο στοιχείο είναι ότι πρέπει να παράγουμε για τις αγορές. Άρα χρειαζόμαστε μια 
μελέτη του τι καταναλώνεται σε κάθε γωνιά του κόσμου. Όχι απλώς στατιστικές 
ποσότητες αλλά κυρίως ποιοτικά χαρακτηριστικά, πιστοποίηση,  συσκευασία κλπ. Επί 
πλέον η μελέτη θα έχει και προοπτικές του κάθε προϊόντος. 

 Με βάση τις ανάγκες των αγορών θα πρέπει να κάνουμε μελέτες για τις μεταφορές, το 
μάρκετινγκ, το πώς θα τα παράγουμε (ποικιλίες, καλλιεργητικές τεχνικές, εκμηχάνιση), 
ποια θέματα θα ερευνήσουμε για να λύσουμε προβλήματα και ότι άλλο χρειαστεί για να 
καθοδηγήσουμε τους αγρότες αλλά  να οργανώσουμε και σποροπαραγωγή, ή 
βελτίωση φυλών ζώων, να παράγουμε εξοπλισμό που θα χρειαστεί κλπ. 



 Να εφαρμόσουμε νέες τεχνολογίες όπως έξυπνη γεωργία που ανάφερε ο 
Πρωθυπουργός στη Θεσσαλονίκη

 Να δημιουργήσουμε υποδομές που θα στηρίξουν τη προσπάθεια αυτή. Από έργα 
ταμίευσης, μεταφοράς και διανομής νερού μέχρι συσκευαστήρια, ψυγεία, μονάδες 
μεταποίησης .

 Τέλος πρέπει να βρούμε τρόπο να μεταφέρουμε όλο το σχέδιο και να πείσουμε 
τους αγρότες να το εφαρμόσουν.



 Πρέπει να συνδέσουμε την έρευνα με τη παραγωγή  ώστε οι αγρότες να αξιοποιούν 
τα χρήματα που επενδύονται στην έρευνα. Ίσως και να συμμετέχουν στο κόστος 
όπως στις ΗΠΑ.

 Χρειαζόμαστε ένα σύστημα γεωργικών εφαρμογών που θα κάνει την αμφίδρομη  
σύνδεση έρευνας παραγωγής  ενώ θα συμβουλεύει και θα κατευθύνει τους αγρότες. 

 Χρειαζόμαστε ένα σύστημα εκπαίδευσης των αγροτών στις νέες τεχνικές της 
καλλιέργειας και εκτροφής ζώων και στις νέες τεχνολογίες ΠΕ.

 Πρέπει να αναπτύξουμε ισχυρές μονάδες εμπορίας των προϊόντων για να μπορούν 
να καλύψουν τις ανάγκες μεγάλων καταναλωτών όπως τα μεγάλα καταστήματα.



Τι πρέπει να κάνουμε για να αμβλύνουμε  τα 
μειονεκτήματα - αποφύγουμε τους κινδύνους
 Να σταματήσουμε την αδράνεια που μα χαρακτηρίζει για πολλά χρόνια και κυρίως 

μετά τη μεταπολίτευση.

 Χρειαζόμαστε άμεσα μέτρα περιορισμού της διάβρωσης. Δυστυχώς από τον καιρό 
που εκχερσώθηκαν οι πλαγιές με την εισαγωγή των πρώτων αλυσιδοφόρων στη 
δεκαετία του 1930 δεν λήφθηκε κανένα μέτρο προστασίας από τη διάβρωση. 

 Πρέπει να προωθήσουμε τη γεωργία συντηρήσεως



Οι αρχές της Γεωργίας Συντηρήσεως



 Η ΥΕΒ που τόσο αναφέρθηκε τις τελευταίες μέρες με τις καταστροφές που έγιναν ενώ 
έκανε μια πολύ σημαντική δουλειά στη διαχείριση υδάτων  για άρδευση και 
προστασία από πλημύρες ελάχιστα έκανε τόσο για την εκμηχάνιση της γεωργίας 
όσο και για τη διάβρωση παρ΄ όλο που ήταν στους σκοπούς της. 

 Μια μεγάλη ευκαιρία χάθηκε με το κανονισμό 2078/92 που επιδοτούσε μέτρα για τη 
βελτίωση της γεωργικής παραγωγής. Μέσα σε αυτά δημιουργία φυτικών φρακτών 
ανάσχεσης των απορροών  σε πλαγιές, μειωμένη κατεργασία ή ακατεργασία, 
καλλιέργεια κατά τις ισοϋψείς. Εμείς βέβαια εφαρμόσουμε από αυτά τη νιτρο-
ρύπανση. 



 Θα πρέπει εδώ να σημειώσω ότι στις τελευταίες καταστροφές που έγιναν από τον 
κυκλώνα ίσως αυτές να μειώνονταν αν είχαν γίνει τα φράγματα με τους ταμιευτήρες  της 
Σκοπιάς - Ενιπέα και του Μουζακίου. 

 Από ότι είδα η ζημιά στη Καρδίτσα προήλθε από απορροές των επικλινών εκτάσεων που 
προκάλεσαν αδυναμία των υπαρχόντων ρεμάτων  όπως του Γαβρά στη Μητρόπολη 
(ακαθάριστων και ασυντήρητων) να απορροφήσουν τα νερά που υπερχείλισαν και 
δημιούργησαν τις τεράστιες ζημιές. 

 Η διάβρωση μειώνει συνεχώς τη γονιμότητα των επικλινών εδαφών της Θεσσαλίας 
καθώς απομακρύνονται τα μικρότερα σωματίδια τους εδάφους και μένει πίσω η άμμος , 
τα χαλίκια και οι πέτρες. 

 Πρέπει άμεσα να αναπτυχθεί ένα πρόγραμμα που να προωθεί καλλιεργητικές πρακτικές 
γεωργίας συντηρήσεως (αμειψισπορές, καλλιέργειες φυτοκάλυψης, διαχείριση 
υπολειμμάτων καλλιέργειών που να διατηρούν το έδαφος καλυμμένο όλο το χρόνο και 
ελάχιστη διατάραξη του εδάφους από τη κατεργασία)



Το υδατικό πρόβλημα
 Η Θεσσαλία είναι ελλειμματική σε νερό.

 Εκτιμάται ότι το σύνολο των κατακρημνισμάτων σε ύψος πάνω από 200 μ είναι 1.2 
δισεκατομμύρια κ.μ. όταν για άρδευση χρησιμοποιούμε 1,5 δις κ.μ. 

 Επομένως ακόμα και η ταμίευση όλων των νερών και η εξοικονόμηση νερού δεν θα 
αρκούσαν. 

 Χρειαζόμαστε επί πλέον νερά από γειτονικές πλεονασματικές υδρολογικές λεκάνες.

 Για αυτό θεωρώ ότι είναι απαραίτητη η μεταφορά υδάτων από τη πλεονασματική γειτονική 
λεκάνη του Αχελώου



 Σήμερα καλύπτουμε τη ζήτηση ληστεύοντας τα υπόγεια ύδατα. 

 Αυτό δημιουργεί δύο προβλήματα:

 Υπερβολικό κόστος άρδευσης- το κόστος φτάνει τα 100 €/στρ όταν η παραγωγή 
400 κ  βαμβακιού αξίζει 160 €/στρ.

 Η εξάντληση των αποθεμάτων που δεν είναι ανανεώσιμα δημιουργεί μείωση της 
στάθμης των υδροφορέων  με είσοδο θαλασσινού νερού στους υδροφορείς. 
Προβλήματα παρατηρούνται τόσο στο Δέλτα του Πηνειού όσο και στην 
Ανατολική πεδιάδα της Θεσσαλίας.



 Δυστυχώς η διαχείριση των υδάτων της Θεσσαλίας απαιτεί σχεδιασμό και μακροχρόνια 
εκτέλεση.  

 Ίσως για αυτό δεν γίνεται τίποτα γιατί το πολιτικό προσωπικό της χώρας λειτουργεί  με 
χρόνους δράσης  1-2 ετών  και τα έργα διαχείρισης υδάτων απαιτούν μεγαλύτερους 
χρόνους. Κυρίως δράσεις από διαδοχικούς υπουργούς ή κυβερνήσεις κάτι αδιανόητο για  
την πολιτική πρακτική.

 Απαιτείται ένα κεντρικό σχέδιο διαχείρισης του νερού με τα δυνατά να γίνουν έργα 
ιεραρχημένα ανάλογα με το κόστος  και ωφέλεια ώστε κάθε φορά που βρίσκονται πόροι 
πχ ταμείο ανάκαμψης να δρομολογούνται και να λύνουν προβλήματα



Συμπεράσματα
 Είναι προφανές ότι η Θεσσαλία έχει μεγάλες δυνατότητες ανάπτυξης του πρωτογενούς 

τομέα  για να καλύψει τις τοπικές  ανάγκες και του τουρισμού αλλά και να κάνει 
σημαντικές εξαγωγές που θα βοηθήσουν στην ανάκαμψη της οικονομίας της χώρας.

 Είναι επίσης προφανές ότι για να επιτευχθεί η υλοποίηση των δυνατοτήτων απαιτείται 
σκληρή και συστηματική  δουλειά από πολλές πλευρές: τους αγρότες και τις 
οργανώσεις τους, τους τοπικούς, περιφερειακούς φορείς και από τη κεντρική 
κυβέρνηση.

 Χρειαζόμαστε ένα σχέδιο που θα ακολουθηθεί για τα επόμενα αρκετά χρόνια για να 
πετύχουμε την ανάπτυξη του θέλουμε.

 Παράλληλα πρέπει να  εργαστούμε για τη προστασία των φυσικών πόρων  και του 
περιβάλλοντος. 

 Οι κίνδυνοι  καταστροφής του εδάφους είναι πολύ μεγάλοι και άμεσοι. Η αλλαγές του 
καιρού από τη κλιματική αλλαγή θα  αυξήσουν τους κινδύνους.

 Μπορεί το πολιτικό σύστημα της χώρας να το επιτύχει ή πρέπει να ασκήσουμε ισχυρές 
πιέσεις για  να υποχρεωθεί να το κάνει;  



agreng.agr.uth.gr
biomass.agr.uth.gr


