Παρέμβαση Κώστα Γκούμα στην παρουσίαση του προγράμματος
Να σας ευχαριστήσω για δυνατότητα που μου δίνετε να παρέμβω
την σημερινή εκδήλωση παρουσίασης του προγράμματος και να
συγχαρώ την Αθηναϊκή Ζυθοποιία και τους συντελεστές που το
οργάνωσαν και θα το υλοποιήσουν.
Παρότι αγωνίζομαι και πιστεύω στην αναγκαιότητα της
ενίσχυσης της Θεσσαλίας με νερά από τον Αχελώο, νομίζω ότι
είναι άχαρο να αναφερθώ σήμερα εδώ.
Θα ήθελα να βάλω στη συζήτηση δύο θέματα που συνδέονται
τόσο με την βιώσιμη διαχείριση του νερού, όσο και με τους
σκοπούς του προγράμματος που σήμερα παρουσιάζετε. Έχουν
ιδιαίτερη σημασία για την Θεσσαλία.
Το ένα είναι το μείζον αλλά (μάλλον) υποτιμημένο για τη χώρα
μας πρόβλημα της Συλλογικής Διαχείρισης του ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ
ΝΕΡΟΥ με επικέντρωση στους αντίστοιχους οργανισμούς (ΓΟΕΒ,
ΤΟΕΒ) που έχουν την ευθύνη αυτή και ήδη έχουν συμπληρωθεί
60 ολόκληρα χρόνια από το ιδρυτικό τους θεσμικό πλαίσιο. Παρά
το ότι η σημασία των ΤΟΕΒ είναι τόσο μεγάλη, η θεσμική,
διοικητική και διαχειριστική τους λειτουργία είναι, το λιγότερο,
ατελής και αναποτελεσματική, βασισμένη σε ένα πλαίσιο το
οποίο εδώ και πολύ καιρό θεωρείται ξεπερασμένο. Οι υποδομές
των εγγειοβελτιωτικών έργων έχουν αφεθεί στην τύχη τους,
υπάρχει έντονη υπο-στελέχωση που έχουν οι ΤΟΕΒ/ΓΟΕΒ της
χώρας και αντιμετωπίζουν σημαντικά οικονομικά προβλήματα.
Μετά από τόσα χρόνια η Πολιτεία (που δεν θα έχει και οικονομικό
κόστος) οφείλει να ασχοληθεί επιτέλους με το υπερώριμο
πρόβλημα αναμόρφωσης και εκσυγχρονισμού του θεσμικού
πλαισίου των ΓΟΕΒ/ΤΟΕΒ, να επανεξετάσει γενικότερα τους
κανόνες διαχείρισης του αρδευτικού νερού με επιστημονικά και
όχι μικροπολιτικά κριτήρια, να δρομολογήσει δράσεις και έργα
για τον εκσυγχρονισμό τους και πολλά άλλα. Κατά την άποψή
μας τα χρονικά περιθώρια δράσης δεν είναι απλώς «στενά»,

έχουμε ήδη ξοδέψει τον χρόνο που η φύση και η επιστήμη μας
είχαν «παραχωρήσει».
Το δεύτερο αφορά τα Σχέδια Διαχείρισης Υδάτων. Αναμφίβολα
πρόκειται για ένα εκσυγχρονιστικό εργαλείο για την διαχείριση
του νερού στη χώρα μας, που ακόμη και εάν δεν μας το επέβαλλε
η ΕΕ, θα έπρεπε να το εφαρμόσουμε μόνοι μας.
Άραγε όμως είναι εφικτό, από μόνα τους τα ΣΔΥ, χωρίς σοβαρές
παρεμβάσεις που θα αντιμετωπίζουν τις αυξημένες ανάγκες σε
νερό που έχει η Θεσσαλία, να συμβάλλουν στην βιώσιμη
ανάπτυξη και την πραγματική προστασία του περιβάλλοντος ; Η
απάντηση είναι ότι αυτό μπορεί να γίνει εάν το ΣΔ καταφέρει να
πετύχει ισορροπία, ανάμεσα στην κοινωνική, περιβαλλοντική &
οικονομική αξία του νερού.
Η κ. Κουντούρη αναφέρθηκε στην Οδηγία και στα ΣΔΥ. Δεν θα
ήθελα να την απογοητεύσω αλλά δυστυχώς, 6 περίπου χρόνια
από την έγκριση των ΣΔΥ και 3 από την 1η αναθεώρηση τους,
εκτιμούμε ότι η όλη προσπάθεια καταλήγει ως «Άσκηση επί
χάρτου» ή/και «Ευχολόγιο διοικητικών μέτρων και ρυθμίσεων»
και φοβάμαι ότι θα πλήξει την αξιοπιστία της μεταρρύθμισης, θα
αμφισβητηθεί η σημασία της από τους χρήστες νερού, εξέλιξη
που τελικά θα αποβεί σε βάρος της περιοχής μας που έχει ανάγκη
πραγματικών μεταρρυθμίσεων και αλλαγών στη διαχείριση των
υδάτων.
Με τις σκέψεις αυτές εύχομαι καλή επιτυχία στο πρόγραμμα και
σας ευχαριστώ.
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