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                                                Προς : Τον Πρόεδρο και το ΔΣ της ΠΕΔ Θεσσαλίας 

Αξιότιμοι κε Πρόεδρε και μέλη του ΔΣ  
 
Καταρχήν να ευχηθούμε σε όλους σας καλή και δημιουργική νέα χρονιά. 
Μέσα από την δραστηριότητα της επιτροπής μας  διαπιστώσαμε ότι και κατά το 
2021 (όπως εξάλλου συμβαίνει επί σειρά ετών) η πρόοδος σχετικά με τα σοβαρά 
υδατικά, ενεργειακά και περιβαλλοντικά προβλήματα της Θεσσαλίας υπήρξε 
περιορισμένη, την ίδια ώρα που οι γενικότερες συνθήκες μεταβάλλονται με 
ταχύτητα προς το χειρότερο και πληθαίνουν οι αβεβαιότητες στην περιοχή μας 
(ξηρασία, λειψυδρία, ενεργειακή κρίση, απειλές στον διατροφικό τομέα κλπ.). 
Πέραν όλων αυτών, τα έργα επί του Άνω Αχελώου που επί 25 χρόνια (1985-2009) 
είχαν βρεθεί σε μια πορεία υλοποίησης, σήμερα βρίσκονται εγκαταλειμμένα χωρίς 
να διαφαίνεται προοπτική επανέναρξης εργασιών, ενώ ο μεγάλος αυτός ποταμός 
παραμένει εδώ και πολλά χρόνια "μπαζωμένος" και η φυσιολογική του ροή δεν 
έχει αποκατασταθεί, με ότι αυτό συνεπάγεται γενικότερα για το περιβάλλον, το 
ποτάμιο οικοσύστημα και  τις καταστροφές που μπορεί να προκληθούν από 
ισχυρές πλημμύρες. 
Όλα όσα προαναφέραμε τα έχουμε συμπεριλάβει σε ειδική ΑΝΑΦΟΡΑ που 
αποστείλαμε στον Προέδρο της Ελληνικής Βουλής με αίτημα να πραγματοποιηθεί 
σχετική συζήτηση στη Βουλή και να ληφθούν οριστικές αποφάσεις (ολοκλήρωση 
ή κατεδάφιση) των έργων Άνω Αχελώου. 
Την ΑΝΑΦΟΡΑ αυτή την διαβιβάσαμε προς όλους τους πολίτικους παράγοντες 
(κόμματα, βουλευτές, υπουργεία κλπ.), όλους τους αυτοδιοίκητους φορείς (σημ. 
και στην ΠΕΔ/Θ), ενώ παράλληλα πραγματοποιήσαμε ανάλογες επαφές. 
Μετά από την επιτυχημένη διοργάνωση από την ΠΕΔ της ημερίδας του 
Νοέμβριου στη Λάρισα και την ενθουσιώδη στήριξη του προαναφερθέντος 
αιτήματος από όλους τους βουλευτές που πραγματοποίησαν χαιρετισμό, 
θεωρούμε ότι είναι πλέον ώριμο  το αίτημα αυτό να υποβληθεί στον Προέδρο της 
Βουλής επίσημα και από την ΠΕΔ/Θ, είτε με προσωπική συνάντηση μαζί του είτε 
με τηλεδιάσκεψη. 
Είναι βέβαιο ότι το κύρος της ΠΕΔ σε συνδυασμό με το γεγονός ότι επί πολλά 
έτη έχει αναπτύξει πολλαπλή και σημαντική δραστηριότητα γύρω από τα θέματα 



αυτά, την νομιμοποιεί απόλυτα να εκφράσει το αίτημα αυτό για λογαριασμό όλου 
του Θεσσαλικού λαού. 
Είναι αυτονόητο ότι η ΕΔΥΘΕ θα είναι στην διάθεση σας για ότι απαιτηθεί 
σχετικά.  
Προτείνουμε μάλιστα, στο βαθμό που το επιτρέπουν οι υποχρεώσεις σας, μια 
συνάντηση εργασίας με το ΔΣ της ΠΕΔ/Θ για ανταλλαγή απόψεων αλλά και για 
τον καλύτερο προγραμματισμό και οργάνωση της πρωτοβουλίας μας. 
 
Με εκτίμηση και με τις καλύτερες ευχές μας για το 2022 
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