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Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί φίλοι 

 

Θέλω κατ’ αρχήν να ευχαριστήσω τον κ. Τσίτουρα για δυνατότητα που μου έδωσε 

να χαιρετήσω την σημερινή εκδήλωση παρουσίασης του προγράμματος «Νερό για 

το Αύριο».  

Χαίρομαι αφενός γιατί η Αθηναϊκή Ζυθοποιία επέλεξε την Θεσσαλία για να υλοποιήσει 

το πρόγραμμα αυτό και αφετέρου γιατί η πρωτοβουλία αυτή, που σαν στόχο έχει να 

κινητοποιήσει θεσμικούς φορείς για τη βιώσιμη διαχείριση των υδατικών πόρων, 

προέρχεται από μια επιχείρηση του ιδιωτικού τομέα. 

Η Θεσσαλία ως γνωστόν, αντιμετωπίζει έντονα και επείγοντα προβλήματα που 

συνδέονται με το μείζον θέμα των υδάτων. Πρόσφατα 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. 

Τα νερά σχετίζονται με την ασφάλεια στην περιοχή μας και την καθιστούν ευάλωτη 

και ανοχύρωτη απέναντι σε κλιματικά φαινόμενα και καταστροφές (πλημμύρες, 

λειψυδρία – ξηρασία).  

Ο φορέας που εκπροσωπώ, ασχολείται – εδώ και πολλά χρόνια - με όλα τα 

προβλήματα του πρωτογενή τομέα, αλλά έχει ιδιαίτερη ευαισθησία στα θέματα 

διαχείρισης των υδατικών πόρων, των αναγκαίων υδατικών έργων και γενικότερα με  

τα περιβαλλοντική – οικολογική διάστασή τους για την Θεσσαλία. Επεξεργασμένες 

θέσεις με τις προτάσεις μας για τα υδατικά προβλήματα, πριν αυτά γίνουν 

δυσεπίλυτα, τις  υποβάλλαμε – κατά καιρούς - στην Πολιτεία και τους συναρμόδιους 

φορείς.   

Ισχυριζόμαστε ότι  το υδατικό της Θεσσαλίας είναι θέμα ενιαίο και δεν περιορίζεται 

μόνο στα έργα της λεκάνης Άνω Αχελώου, που πρόσφατα έχει έλθει πάλι στο 

προσκήνιο.  

Ας μου επιτρέψουν οι φίλοι που παρακολουθούν την εκδήλωση λίγα στοιχεία για την 

περιοχή μας.  

Το 95% των διαθέσιμων υδάτων [ ~ 1,1 έως 1,4 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα 

νερού/ έτος (ετήσιο υδατικό ΑΕΠ)] καταναλώνονται στις αρδεύσεις καλλιεργειών. 

ΝΕΡΟ και ΓΕΩΡΓΙΑ σχεδόν ταυτίζονται (καθ’ υπερβολή). 



Το 70% από την κατανάλωση αρδευτικού νερού, αντλούνται από υπόγεια νερά (με 

τις 33.000 γεωτρήσεις), με άμεσο κίνδυνο την υφαλμύρωση και την οριστική 

εξάντληση των μόνιμων (μη ανανεώσιμων) αποθεμάτων. Ήδη έχει δημιουργηθεί ένα 

συσσωρευμένο υδατικό έλλειμμα ~ 3 δισεκατομμυρίων κυβικών μέτρων, το οποίο - 

υποτίθεται – θα αναπληρωθεί σταδιακά, σε μια πορεία ετών, με την χρησιμοποίηση 

υδατικών πόρων που θα εξοικονομηθούν στο υδατικό διαμέρισμα Θεσσαλίας, 

σύμφωνα με τα Σχέδια Διαχείρισης Υδάτων. 

Πρακτικά, αυτό που βιώνουμε, είναι μια εν δυνάμει οικολογική απειλή, αποτελεί 

μέγιστο θεσσαλικό πρόβλημα, και σε μεγάλο βαθμό ως  «Θύτης» αυτής της 

καταστροφής θεωρείται η ΓΕΩΡΓΙΑ !  

Ο ταμιευτήρας Συκιάς επί του Αχελώου, 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, τα τεράστια υδατικά 

ελλείμματα δεν πρόκειται να τιθασευτούν.  

Ταυτόχρονα με  την υποκατάσταση υπόγειων νερών (για την γεωργία) με 

επιφανειακά νερά από ταμιεύσεις, είναι αναγκαία η εκπόνηση ενός master plan, για 

έργα και δράσεις επί του υδατικού της Θεσσαλίας, όπως η εφαρμογή προγράμματος 

μείωσης των καταναλώσεων (πρόβλεψη του ΣΔΥΘ κατά 25%) και των απωλειών 

από ανοικτά ή ακατάλληλα δίκτυα μεταφοράς, η εφαρμογή νέων τεχνολογιών και η 

αλλαγή νοοτροπίας αγροτών.  

Μέχρι σήμερα δυστυχώς η όποια εξέλιξη και πρόοδος στους παραπάνω τομείς ήταν 

μικρή.   

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. 
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