Γεωπονικός Σύλλογος Ν. Λάρισας

Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί φίλοι
Η ασφαλής διαβίωση του ανθρώπου – εδώ και πολλούς αιώνες - ήταν
και εξακολουθεί να είναι άμεσα συνδεμένη με την εξασφάλιση πόσιμου
και αρδευτικού νερού, σε συνδυασμό πάντοτε με την προστασία από τις
πλημμύρες.
Η Θεσσαλία ως γνωστόν, αντιμετωπίζει έντονα και επείγοντα
προβλήματα που συνδέονται με το μείζον θέμα των υδάτων. Τα νερά,
όπως με δραματικό τρόπο και για πολλοστή φορά αποδείχθηκε,
σχετίζονται με την ασφάλεια στην περιοχή και την καθιστούν ευάλωτη
και ανοχύρωτη απέναντι σε κλιματικά φαινόμενα και καταστροφές
(πλημμύρες, λειψυδρία – ξηρασία).
Οι φορείς που εκπροσωπούμε, έχουν ιδιαίτερη ευαισθησία στην
προστασία του περιβάλλοντος, στην ορθή εκμετάλλευση των φυσικών
πόρων, στα θέματα της διαχείρισης των υδατικών πόρων, αλλά και των
αναγκαίων υδατικών έργων και προσπαθούν να προσεγγίσουν τα
προβλήματα του πρωτογενή τομέα και να υποδείξουν τρόπους και
δυνατές λύσεις, πριν αυτά γίνουν δυσεπίλυτα. Ασχολούνται εδώ και
πάρα πολλά χρόνια με κάθε συναφές θέμα στο χώρο της Θεσσαλίας, ενώ
ταυτόχρονα έχουν επεξεργασθεί θέσεις και προτάσεις τις οποίες
προωθήσαμε προς την Πολιτεία και τους συναρμόδιους φορείς.
Ο Γεωπονικός Σύλλογος Λάρισας από κοινού με το ΓΕΩΤΕΕ/Κ.Ε., πήραν
την πρωτοβουλία και της σημερινής εκδήλωσης, κυρίως γιατί είναι η
συνέχεια αυτής που αναλάβαμε πριν 10 περίπου μήνες, εδώ στον ίδιο
χώρο, με πολλούς εκπροσώπους φορέων που είναι και σήμερα στην
αίθουσα αυτή.
Να θυμίσω ότι η σύσκεψη που οργανώσαμε στα μέσα του Δεκεμβρίου
του 2019, είχε σαν στόχο την ένταξη του φράγματος της Συκιάς στο υπό

ψήφιση Εθνικό Σχέδιο Ενέργειας για το κλίμα (ΕΣΕΚ), που κατέθεσε τότε
το Υπουργείο Περιβάλλοντος και δεν συμπεριλάμβανε το υδροηλεκτρικό
έργο της Συκιάς. Κοινή όμως ήταν και η διαπίστωση της συνολικής
απραξίας στις διαδικασίες επανεκκίνησης των έργων του Αχελώου.
Ακολούθησε νέα σύσκεψη στα μέσα του Ιανουαρίου του 2020, που
συγκάλεσε ο υπουργός Επικρατείας κ. Γιώργος Γεραπετρίτης, με τη
συμμετοχή του υπουργού Υποδομών-Μεταφορών κ. Κώστα Καραμανλή,
υφυπουργών, βουλευτών και φορέων, στην οποία συμμετείχαμε και
εμείς. Διατυπώσαμε την άποψη ότι το υδατικό της Θεσσαλίας είναι θέμα
ενιαίο και δεν περιορίζεται μόνο στα έργα της λεκάνης Άνω Αχελώου. Ο
ταμιευτήρας Συκιάς, είναι μεν το πιο σημαντικό υδατικό έργο στην
Κεντρική Ελλάδα και πρέπει να ολοκληρωθεί, όμως χωρίς την υλοποίηση
και άλλων έργων ταμίευσης υδάτων στη λεκάνη Πηνειού (Φάρσαλα,
Πύλη, Νεοχώρι, Ελασσόνα) και χωρίς την εφαρμογή πολιτικών
εξοικονόμησης νερού, τα τεράστια υδατικά ελλείμματα δεν πρόκειται να
τιθασευτούν, ενώ είναι αναγκαία και η εκπόνηση ενός master plan, για
έργα και δράσεις επί του υδατικού της Θεσσαλίας. Μέχρι σήμερα
δυστυχώς δεν υπήρξε κάποια εξέλιξη και πρόοδος.
Ένας άλλος σοβαρός λόγος για την εκδήλωσή μας ήταν το γεγονός ότι
στη Θεσσαλία βιώσαμε το δυσάρεστο γεγονός της έλευσης του
μεσογειακού τυφώνα και των ζημιών που άφησαν οι πλημμύρες, με
δραματικές οικονομικές συνέπειες για την περιοχή και ιδιαίτερα την
αγροτική οικονομία μας.
Φιλοδοξία και στόχος της σημερινής συνάντησης εργασίας των
επιστημόνων και των φορέων που ανταποκρίθηκαν, είναι η διαμόρφωση
θέσεων για τις αναγκαίες δράσεις και έργα που απαιτούνται, που θα
βοηθήσουν στην αντιμετώπιση του, όπως το γράφει και η ανακοίνωσή
μας. Τις θέσεις αυτές με τα συμπεράσματα θα υποβάλλουμε στην
Κυβέρνηση, την περιφερειακή και τοπική Αυτοδιοίκηση Θεσσαλίας.
Πιστεύουμε ότι η διαφάνεια, η υπεύθυνη και έγκυρη πληροφόρηση των
φορέων αλλά και η επιστημονική προσέγγιση υπαρκτών προβλημάτων,
ποτέ δεν έβλαψαν στην επίλυση τους, ιδιαίτερα όταν από αυτή εξαρτάται
η αναπτυξιακή πορεία μιας ολόκληρης περιοχής. Αντίθετα βοηθούν
σημαντικά τόσο στην λήψη των σωστών αποφάσεων, όσο και στην
έγκαιρη έκφραση της πολιτικής βούλησης με τις συγκεκριμένες ενέργειες
και τα μέτρα που απαιτούνται για την στην επίλυση του.

Πριν κλείσω θα ήθελα να προσθέσω λίγα λόγια για την διαδικασία που
θα ακολουθήσουμε στην εκδήλωσή, ώστε και να είναι αφενός
ουσιαστική και αφετέρου παραγωγική. Θα ξεκινήσει με τους 4 ομιλητές
μας, στην συνέχεια θα ακολουθήσουν οι ερωτήσεις ή παρεμβάσεις όσων
επιθυμούν (για 3 λεπτά και ανάλογα με τον αριθμό όσων το δηλώσουν
στην γραμματεία) και θα ακολουθήσουν προτάσεις για την αξιοποίηση
των συμπερασμάτων της.
Με τις σκέψεις αυτές και την ελπίδα για επιτυχία των στόχων της
σημερινής εκδήλωσης, ολοκληρώνω τον χαιρετισμό μου αφού
ευχαριστήσω εκ μέρους των δύο συνδιοργανωτών, τους εκλεκτούς
προσκεκλημένους ομιλητές, όλους τους φορείς που ανταποκρίθηκαν
στην πρόσκλησή μας και όλους εσάς που διαθέσατε το πρωινό του
Σάββατου για να συμμετάσχετε σε αυτή.
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