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Κείμενο ειζήγηζηρ
Έρσ ηελ ηηκή λα είκαη πξόεδξνο θαη λα εθπξνζσπώ εδώ ζήκεξα έλα
επηζηεκνληθό ζσκαηείν, ηελ Δηαηξεία Θεζζαιηθώλ Μειεηώλ (ΔΘΔΜ) , ε
νπνία επί πνιιά ρξόληα, από ηελ ίδξπζή ηεο ην 1987, παξαθνινπζεί θαη
εξγάδεηαη ζπζηεκαηηθά επί ησλ πεξηβαιινληηθώλ θαη αλαπηπμηαθώλ ζεκάησλ
ηεο Θεζζαιίαο.
Απηό επηηπγράλεηαη κέζσ πνιιαπιώλ δξάζεσλ, ιρ είηε κε ηελ δηνξγάλσζε
Αλαπηπμηαθώλ Σπλεδξίσλ (Καξδίηζα 1993, Βόινο 2000, Λάξηζα 2003 Τν
ηξίην Αλαπηπμηαθό Σπλέδξην έγηλε ζηε Λάξηζα ζηηο 12, 13 θαη 14 Γεθεκβξίνπ
2003 κε ζέκα: «Διασείπιζη ηων Υδάηινων Πόπων και Αειθόπορ Ανάπηςξη ζηη
Θεζζαλία»), είηε εηδηθώλ εκεξίδσλ ζην θέληξν θαη ηελ πεξηθέξεηα, θαζώο θαη
κε ηελ ζπλδηνξγάλσζε κε άιινπο θνξείο (ηελ Πεξηθέξεηα Θεζζαιίαο, ηελ
ΠΔΓ, ην Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο, ην ΤΔΔ, ην ΓΔΩΤΔ θνθ.) θαη ηελ
ζπκκεηνρή ηεο ζε αληίζηνηρα ζπλέδξηα θαη επηζηεκνληθέο εθδειώζεηο (π.ρ.
2017, Σπλέδξην ηεο ΠΔΓ Θεζζαιίαο γηα ηελ Κιηκαηηθή Αιιαγή ζηελ
Καξδίηζα), είηε κε θαηάξηηζε πξνώζεσλ θαη ππνκλεκάησλ πξνο ηελ
λνκνζεηηθή ή ηελ εθηειεζηηθή εμνπζία θνθ.
Η παξνύζα εηζήγεζε ζπληζηά ζα έιεγα κία ζπζζσξεπκέλε γλώζε ηξηάληα θαη
πιένλ ρξόλσλ ηνπ επηζηεκνληθνύ καο Σσκαηείνπ γύξσ από ηα πδαηηθά
δεηήκαηα θαη δε απηά ηεο Θεζζαιίαο. Γηα απηό θαη ε εηζήγεζε κνπ ζα είλαη
ζην 1ν πιεζπληηθό θαη λα επραξηζηήζσ ήδε επί ηε επθαηξία ηελ επηζηεκνληθή
καο νκάδα γηα ηελ ζπλδξνκή ηεο ζηελ θαηάξηηζε απηήο ηεο εηζήγεζεο θαη
ηδηαηηέξσο λα επραξηζηήζσ ηνλ θ. Τάζν Μπαξκπνύηε θαη θ. Κώζηα Γθνύκα
γηα ηελ πνιύηηκε ζπλεηζθνξά ηνπο.
Δηδηθόηεξα ηα πδαηηθά θαη πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα ηεο Θεζζαιίαο
βξέζεθαλ επαλεηιεκκέλα ζην θέληξν ηνπ ελδηαθέξνληνο ηεο ΔΘΔΜ θαη, όπσο
ήηαλ θπζηθό, ζηελ ππόζεζε ηεο Γηαρείξηζεο ησλ Υδάησλ (ΓΥ) αλαιώζακε
κεγάιν κέξνο ηεο δξαζηεξηόηεηάο καο.
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Πεξλάκε ηώξα ζηελ νπζία ηεο εηζήγεζεο καο.
Από ηελ Αγξνηηθή Δπαλάζηαζε έσο θαη ζήκεξα, κία από ηηο βαζηθόηεξεο (αλ
όρη ε βαζηθόηεξε) θξνληίδα ηνπ αλζξώπνπ ππήξμε ε εμαζθάιηζε λεξνύ γηα
πνηθίιεο ρξήζεηο (πόζηκν θ.ι.π.), παξάιιεια κε ηελ κέξηκλα γηα ηελ
πξνζηαζία από ηηο θαηαζηξεπηηθέο ηνπ ζπλέπεηεο (πιεκκύξεο). Σηελ
γεσγξαθηθή πεξηνρή ηεο Θεζζαιίαο εηδηθόηεξα νη θάηνηθνη ήηαλ ππνρξεσκέλνη
λα δηαρεηξηζηνύλ ηνλ Πελεηό θαη ηνπο παξαπνηάκνπο ηνπ, νη νπνίνη κε ηελ
επεξγεηηθή ηνπο παξνπζία έσο θαη ζήκεξα, ζπγθεληξώλνπλ ηηο θπζηθέο
απνξξνέο ησλ πδάησλ ηεο πδξνινγηθήο ιεθάλεο θαη ηηο νδεγνύλ ζηε ζάιαζζα,
ζε θπζηθέο (ή ηερλεηέο) ιίκλεο θαη ζε ππόγεηνπο πδξνθνξείο, θαζηζηώληαο
αληηθεηκεληθά ηελ Θεζζαιία ηνπ ζήκεξα έλα ηππηθό πεδίν εθαξκνγήο ησλ
αξρώλ θαη ησλ θαλόλσλ ηεο ΓΥ.
Γηα ηελ αμηνιόγεζε ησλ πξννπηηθώλ, σα αλαγθαία βήκαηα πξνζέγγηζεο ηνπ
δεηήκαηνο ηνπ λεξνύ, ζα αλαιύζνπκε ηέζζεξηο επηκέξνπο άμνλεο θαη
ζπγθεθξηκέλα:
1. Η εθηίκεζε/επηκέηξεζε, ζπλνιηθά γηα ηελ πδξνινγηθή ιεθάλε, ησλ
δηαζεζίκσλ πδάησλ ζηνλ θαηάιιειν ρξόλν θαη ζηελ θάζε επηκέξνπο
(γεσγξαθηθή) πεξηνρή.
2. Ο ζρεδηαζκόο ησλ αλαγθαίσλ έξγσλ αιιά θαη ησλ δξάζεσλ (π.ρ. πνιηηηθέο
εμνηθνλόκεζεο) πνπ ζα απαηηεζνύλ ώζηε λα επηηεπρζεί ην βέιηηζην
απνηέιεζκα.
3. Η εθηέιεζε (θαηαζθεπή) ησλ έξγσλ.
4. Η ιεηηνπξγία ησλ έξγσλ, ε εθαξκνγή ησλ δξάζεσλ πνπ επηιέγνληαη θαη
γεληθά ε ιεηηνπξγηθή δηαρείξηζε ηνπ όινπ ζέκαηνο.
Με βάζε ηνπο αλσηέξσ άμνλεο ζα επηρεηξήζνπκε κία αμηνιόγεζε ησλ
πξννπηηθώλ πνπ δηακνξθώλνληαη . Δηδηθόηεξα:
1. Η εκηίμηζη ηων διαθεζίμων πόπων
Οη δηαζέζηκνη πόξνη ηνπ πδαηηθνύ δηακεξίζκαηνο Θεζζαιίαο έρνπλ εδώ θαη
πνιιέο δεθαεηίεο κειεηεζεί ζε βάζνο. Όια ηα ζηνηρεία θαζώο θαη ε εμέιημή
ηνπο έρνπλ απνηππσζεί πιένλ ηα ηειεπηαία ρξόληα θαη κε ηελ έγθξηζε ηνπ
Σρεδίνπ Γηαρείξηζεο Υδάησλ (ΣΓΥ), ε γλώζε ζρεηηθά κε ην πδαηηθό δπλακηθό
ηεο Θεζζαιίαο ζεσξείηαη δεδνκέλε.
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2. Ο ζσεδιαζμόρ και εκηέλεζη ηων αναγκαίων έπγων αλλά και ηων
δπάζεων
Σε όηη αθνξά ζηνλ ζρεδηαζκό θαη ηελ εθηέιεζε έξγσλ θαη δξάζεσλ αο καο
επηηξαπεί λα ζηαζνύκε ιίγν παξαπάλσ.
Σύληνκα ηζηνξηθή αλάδξνκε γηα ην πνπ βξηζθόκαζηε ζήκεξα: Πξηλ ηνλ Β΄
Παγθόζκην πόιεκν ε πξνζπάζεηα ηεο πνιηηείαο ζηε Θεζζαιία είρε πξαθηηθά
επηθεληξσζεί ζε δύν βαζηθά ζέκαηα, ζηελ εμαζθάιηζε πγηεηλνύ πόζηκνπ λεξνύ
γηα ηηο πόιεηο θαη νηθηζκνύο θαη ζηελ πξνζηαζία από ηηο πιεκκύξεο. Δηδηθά γηα
ην δεύηεξν ζηελ πεξίνδν ηνπ κεζνπνιέκνπ κειεηήζεθαλ θαη (ελ κέξεη)
πινπνηήζεθαλ εμπγηαληηθά έξγα, ηα νπνία επέθεξαλ ζεκαληηθέο αιιαγέο ζηε
δσή ησλ θαηνίθσλ, ζηηο ππνδνκέο κεηαθνξώλ αιιά θαη ζηελ Γεσξγία. Ακέζσο
κεηά ηνλ πόιεκν, κε ηελ θαηαζθεπή ηνπ ηακηεπηήξα θαη ηνπ ΥΗ έξγνπ Ν.
Πιαζηήξα, θαζώο θαη ηελ κεηαθνξά αμηόινγσλ πνζνηήησλ ύδαηνο από ηελ
ιεθάλε Αρειώνπ (πνηακόο Ταπξσπόο) ζηελ ιεθάλε Πελεηνύ γηα πνηθίιεο
ρξήζεηο (ελέξγεηα, ύδξεπζε, άξδεπζε, ελίζρπζε Πελεηνύ, θ.ι.π.)
απνθαιύθζεθαλ ζπλνιηθά ζηελ θνηλσλία, ζε εηδηθνύο θαη κε, νη κεγάιεο
δπλαηόηεηεο αμηνπνίεζεο ηνπ πδαηηθνύ δπλακηθνύ ηεο πεξηνρήο θαη νη
ηεξάζηηεο πξννπηηθέο κέζσ ηεο νξζνινγηθήο ηνπ αμηνπνίεζεο.
Με ηελ νπηηθή ηνπ ζήκεξα θαη ηελ εκπεηξία ησλ όζσλ αθνινύζεζαλ,
κπνξνύκε λα ηζρπξηζζνύκε όηη ην έξγν Ν. Πιαζηήξα δελ εληάρζεθε ζε έλα
γεληθόηεξν ζρεδηαζκό έξγσλ θαη πξνηεξαηνηήησλ γηα ην ζεζζαιηθό
δηακέξηζκα, αιιά ππήξμε απνηέιεζκα κίαο απνζπαζκαηηθήο επηινγήο, λαη κελ
κε αλαπηπμηαθά θξηηήξηα αιιά θαη κε ηνπηθηζηηθά ραξαθηεξηζηηθά (ιόγσ Ν.
Πιαζηήξα). Απηό πξνθαλώο θαζόινπ δελ ππνβαζκίδεη ηελ απεξηόξηζηε αμία
απηνύ ηνπ έξγνπ (θάζε άιιν). Απιά ζεκεηώλνπκε πσο ε πινπνίεζε θαη ηνπ
έξγνπ απηνύ δελ ήηαλ αξθεηή γηα λα επηθέξεη ηελ ζπλεηδεηνπνίεζε από ηνπο
αξκνδίνπο ηεο αλάγθεο λα πξνρσξήζνπλ ζε έλα νινθιεξσκέλν ζρεδηαζκό γηα
ηελ ι. Πελεηνύ.
Σηελ ζπλέρεηα, ιίγα ρξόληα αξγόηεξα νδεγεζήθακε ζηελ ά θάζε ηεο
δεκηνπξγίαο ηνπ λένπ ηακηεπηήξα ηεο Κάξιαο (θάζε εθθέλσζεο απνζηξάγγηζεο ησλ πδάησλ , εγθαηαιείπνληαο όκσο επί αξθεηά ρξόληα ηελ
πεξηνρή ζηελ ηύρε ηεο ρσξίο λέν ηακηεπηήξα). Δπίζεο, πνιύ αξγόηεξα είρακε
ζηελ ιεθάλε Πελεηνύ ηελ θαηαζθεπή ηνπ ηακηεπηήξα Σκνθόβνπ. Με ηελ
πξόζθαηε νινθιήξσζε ηνπ ξνπθξάθηε Γπξηώλεο θαη θπξίσο ηελ νινθιήξσζε
β΄θάζεο ησλ έξγσλ ηεο Κάξιαο (δεκηνπξγία λέαο ηερλεηήο ιίκλεο), κεηά από
αξθεηέο «γθξίδεο» δεθαεηίεο γηα ην πεξηβάιινλ θαη γηα ηνπο θαηνίθνπο ηεο
πεξηνρήο, θιείλεη απηόο ν θύθινο ησλ παξεκβάζεσλ ζηα ζεκαληηθά πδαηηθά
έξγα ηεο ι. Πελεηνύ (ν ρώξνο θαη ν ρξόλνο δελ καο επηηξέπεη λα αλαθεξζνύκε
θαη ζε άιια έξγα αξθεηά κηθξόηεξα ζε όγθν θαη κέγεζνο).
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Τα ηειεπηαία ρξόληα (δεθαεηία 2010) εηζήξζακε πιένλ ζηελ εθαξκνγή ηεο
νδεγίαο 60 ηνπ 2000 ηεο ΔΔ θαη ζηελ αληίζηνηρε εθπόλεζε Σρεδίσλ
Γηαρείξηζεο Υδάησλ (ΣΓΥ).
Μεηά ηελ εμέιημε απηή νξηζκέλνη ηζρπξίδνληαη όηη κε ηελ εθπόλεζε θαη
έγθξηζε ηνπ ΣΓΥ θαη ηελ αλαθνξά ηνπ ΣΓΥ ζε ζπγθεθξηκέλα έξγα θαη
δξάζεηο θαιύθζεθε ν ηνκέαο ηνπ «Σηξαηεγηθνύ Σρεδηαζκνύ» θαη πιένλ
παξέιθεη ν πιήξεο θαη ιεπηνκεξήο ζρεδηαζκόο ησλ λέσλ αλαγθαίσλ έξγσλ
Θεζζαιίαο (ηακηεπηήξεο, έξγα κεηαθνξάο λεξνύ, θ.ι.π.).
Γπν θξίζηκεο παξαηεξήζεηο επί ησλ ΣΓΥ.
1ε Παξαηήξεζε:
Καηαξρήλ σο πξνο ην ζρεδηαζκό πνπ πξνέθπςε κέζσ ηεο εθπόλεζεο ησλ
Σρεδίσλ Γηαρείξηζεο δηαηεξνύκε ηνλ πξνβιεκαηηζκό καο γηα ηελ αθξίβεηα
θάπνησλ παξαδνρώλ ησλ Σρεδίσλ. Ωο βαζηθέο αηηίεο εληνπίδνπκε ηηο εμήο:
- Τελ έιιεηςε αμηόπηζησλ κεηξήζεσλ ζε ζπλδπαζκό κε ηελ έιιεηςε
αμηόπηζηνπ ζηξαηεγηθνύ ζρεδηαζκνύ. Σπγθεθξηκέλα ε Πνιηηείαο καο δελ είλαη
εθπαηδεπκέλε λα κεηξάεη δηαρξνληθά θαη αμηόπηζηα ι.ρ. δελ γλσξίδνπκε αθξηβή
αξηζκό γεσηξήζεσλ, αληιήζεσλ ζε ζπγθεθξηκέλεο πεξηόδνπο ζε ζπλάξηεζε κε
ηηο θαιιηέξγεηεο θνθ. Η Πνιηηείαο καο επίζεο δελ δηαζέηεη ζηξαηεγηθό
ζρεδηαζκό, όπσο ιρ γηα ηελ γεσξγία, δεδνκέλν πνπ απνηειεί θξίζηκε
παξάκεηξν γηα ηελ εθπόλεζε ησλ Σρεδίσλ Γηαρείξηζεο. Πσο, πόηε θαη κε πνηα
θξηηήξηα απνθαζίζηεθε όηη νη αξδεπόκελεο εθηάζεηο ζα πξέπεη λα κείλνπλ νη
ζεκεξηλέο θαη όηη δελ πξέπεη λα απμεζνύλ; Πνηεο αληαγσληζηηθέο θαιιηέξγεηεο
ζα αλαπηύμνπκε ηα επόκελα ρξόληα;
- 2ε αηηία: κία ηδενινγνπνίεζε – ζα ιέγακε- ησλ πδαηηθώλ δεηεκάησλ μέλε κε
ηελ ζύγρξνλε πξαγκαηηθόηεηα θαη ηελ επηζηεκνληθή δενληνινγία πνπ νδεγεί
ζε απνθιεηζκό ελαιιαθηηθώλ ιύζεσλ εθ ησλ πξνηέξσλ θαη ρσξίο
πξνεγνύκελε ζπδήηεζε. Αλαθέξνκαη ζηνλ απνθιεηζκό από ηε δηαβνύιεπζε
θαη ηελ ζύγθξηζε γηα ηα αλαζεσξεκέλα Σρεδία Γηαρείξηζεο όισλ αλεμαηξέησο
ησλ ζελαξίσλ πνπ πξνέβιεπαλ δπλαηόηεηα κεηαθνξάο λεξώλ.
2ε Παξαηήξεζε:
Ωο πξνο ην όηη κεηά ηελ εθπόλεζε ησλ Σρεδίσλ Γηαρείξηζεο πιένλ παξέιθεη ν
πιήξεο θαη ιεπηνκεξήο ζρεδηαζκόο ησλ λέσλ αλαγθαίσλ έξγσλ Θεζζαιίαο
(ηακηεπηήξεο, έξγα κεηαθνξάο λεξνύ, θ.ι.π.), θαηά ηελ άπνςή καο ζπκβαίλεη
ην αληίζεην.
Καη απηό δεδνκέλνπ όηη εάλ δελ ππάξμεη έλα εμεηδηθεπκέλν καθξόπλνν ζρέδην,
δελ εθπνλεζνύλ νη ζρεηηθέο κειέηεο ησλ επηκέξνπο έξγσλ θαη δελ ηεξαξρεζνύλ
θαηά πξνηεξαηόηεηα νη αλαγθαίεο παξεκβάζεηο, δπζηπρώο ην πδαηηθό έιιεηκα
ζηε Θεζζαιία ζα παξακέλεη, νη ηνπηθηζηηθνί αληαγσληζκνί ζα δηαηεξνύληαη
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θαη ε πεξηβαιινληηθή θαηαζηξνθή ζηα επηθαλεηαθά θαη θπξίσο ζηα ππόγεηα
ζπζηήκαηα ζα επεθηείλεηαη αληί λα πεξηνξίδεηαη.
Με άιια ιόγηα ζα παξακείλνπκε ζηελ πεξίνδν ησλ απνζπαζκαηηθώλ επηινγώλ
θαη ηεο «αλώξηκεο» δηαρείξηζεο ησλ πδάησλ ηεο Θεζζαιίαο θαη πξόθεηηαη γηα
αζθαιή πξόβιεςε σο απόηνθν ηεο ζπζζσξεπκέλεο γλώζεο πνπ
πξναλαθέξακε.
Σπλνπηηθά, σο πξνο ηηο πξννπηηθέο ζηνλ ηνκέα ζρεδηαζκνύ θαη εθηέιεζεο
έξγσλ ζηε Θεζζαιία έρνπλ γίλεη κελ ζεκαληηθά βήκαηα, ηα νπνία όκσο ζηηο
παξνύζεο ζπλζήθεο δελ επαξθνύλ.
Απαηηείηαη ζπλεπώο – εηδηθά ζηνλ ηνκέα ηεο εθηέιεζεο - άκεζα ε εθπόλεζε
ενόρ
ολοκληπωμένος
πλάνος
(masterplan),
ν
πξνζδηνξηζκόο
πξνηεξαηνηήησλ γηα πινπνίεζε λέσλ έξγσλ θαη παξάιιεια ε εθαξκνγή ησλ
πνιηηηθώλ θαη δξάζεσλ πνπ πξνβιέπνληαη ζην εγθεθξηκέλν ΣΓΥ
(εμνηθνλόκεζε λεξνύ, κέηξα πεξηνξηζκνύ ζηελ θαηαλάισζε, θίλεηξα
εγθαηάζηαζεο θαηλνηόκσλ ζπζηεκάησλ, θ.ν.θ.
Αλ απηά δελ πξαγκαηνπνηεζνύλ, ηόηε ην ΣΓΥ (πνπ θαη απηό εθπνλήζεθε κε 10
ρξόληα θαζπζηέξεζε), αληηθεηκεληθά ππνβαζκίδεηαη, παξακέλνληαο έλα
θείκελν επρώλ θαη ππνδείμεσλ, ρσξίο λα επηηπγράλνληαη νη ζηόρνη ηεο Οδεγίαο
γηα ηελ ζηαδηαθή αλαβάζκηζε ηεο πνηόηεηαο θαη ηελ πξνζηαζία ησλ πδάησλ.

3. Λειηοςπγία έπγων – Εθαπμογή Δπάζεων
Δίλαη απηαπόδεηθην όηη ε αμηνπνίεζε όισλ ησλ ππνδνκώλ πνπ έρνπλ
δεκηνπξγεζεί από ηηο πξνεγνύκελεο γεληέο, απαηηεί ηελ εύξπζκε ιεηηνπξγία
θαη δηαρείξηζή ηνπο από ηελ παξνύζα θαη ηηο επόκελεο γεληέο.
Αο δνύκε ινηπόλ πνπ βξηζθόκαζηε ζήκεξα κπξνζηά ζηελ κεγάιε πξόθιεζε
γηα ηελ Γηαρείξηζε Υδάησλ ζηε Θεζζαιία. Πνηεο είλαη νη δηαθαηλόκελεο
πξννπηηθέο θαη ππό πνηεο πξνϋπνζέζεηο;
Πξνζεγγίδνπκε ην δήηεκα αμηνινγώληαο ρσξηζηά ηηο επηκέξνπο πξνϋπνζέζεηο
επίηεπμεο ηνπ ζηόρνπ, νη νπνίεο είλαη νη αθόινπζεο :
Α. Τν ζεζκηθό πιαίζην
Β. Η ηερλνινγηθή επάξθεηα
Γ. Οη δηαζέζηκεο ππνδνκέο
Γ. Οη αλαπηπμηαθνί ζηόρνη
Αο ηηο εμεηάζνπκε αλαιπηηθόηεξα :
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Α. Θεζκηθό Πιαίζην
Γηα πνιιά ρξόληα ε ΓΥ ζηελ Διιάδα είρε σο θύξηα ραξαθηεξηζηηθά ηελ
απνζπαζκαηηθόηεηα, ηελ πνιπδηάζπαζε αξκνδηνηήησλ, ηελ αλαληηζηνηρία
δηνηθεηηθήο δηαίξεζεο ζε ζρέζε κε ηηο ιεθάλεο απνξξνήο πνηακώλ, ηελ
έιιεηςε ζπληνληζκνύ, ηνπο αληαγσληζκνύο αλάκεζα ζε ρξήζηεο ή/θαη
πεξηθέξεηεο.
Τν 1987 εκθαλίζζεθε ην πξώην νινθιεξσκέλν ζεζκηθό πιαίζην ΓΥ (Νόκνο
1739, ππνπξγόο Πεπνλήο). Γπζηπρώο ηελ θαηλνηόκν απηή πνιηηηθή
πξσηνβνπιία δελ ηελ ζηήξημε νύηε θαλ ε θπβέξλεζε από ηελ νπνία ν λόκνο
απηόο πξνήιζε. Οη ρξήζηεο λεξνύ αλά ηε ρώξα καο θαη νη ζπιινγηθόηεηεο πνπ
ζρεηίδνληαη κε ηα πδαηηθά ζέκαηα αληηκεηώπηζαλ ην λόκν απηό κε δπζπηζηία
(ελίνηε κε αλνηθηή απόξξηςε) θαη ηειηθά ν Ν. 1739/87 επί ηεο νπζίαο νπδέπνηε
εθαξκόζζεθε.
(Ο ΓΥ κνπ ζπκίδεη ελίνηε ηελ εθαξκνγή ηνπ ΚΟΚ ζηελ Διιάδα. Ο λόκνο
Πεπνλή ηνπ 1987 ήηαλ θαη’ αλαινγία ζαλ λα εξρόηαλ ηελ δεθαεηία ηνπ 1980 ν
λνκνζέηεο θαη λα ήζειε λα επηβάιιεη ελ κία λπθηί : - λα θνξάλε όινη δώλε θαη
ηα παηδηά λα είλαη ζε θαζηζκαηάθηα, - ηα απηνθίλεηα λα πεξλάλε ΚΤΔΟ θαη λα
ιακβάλνπλ θάξηα θαπζαεξίσλ – λα ππάξρεη ΛΔΑ ζηνπο απηνθηλεηόδξνκνύο
θαη ξπζκηδόκελε ζηάζκεπζε ζηηο πόιεηο θνθ. Φαληαζηείηε ηώξα όια απηά λα
εξρόληνπζαλ πξνο εθαξκνγή ηελ δεθαεηία ηνπ 1980)
Τν 2000 ε Οδεγία 60 ηεο ΔΔ έθεξε μαλά ζε πξνηεξαηόηεηα ηελ αλάγθε
επαλεμέηαζεο ηνπ ζέκαηνο. Όπσο ήδε αλαθέξακε ε Οδεγία εθαξκόζζεθε κε
θαζπζηέξεζε (κεηά από πηέζεηο θαη θαηαδηθαζηηθέο απνθάζεηο δηθαζηεξίσλ
ηεο ΔΔ), νπόηε ην πξώην ΣΓΥ δεκνζηεύηεθε ην 2014 θαη ζηε ζπλέρεηα
αλαζεσξήζεθε ην 2017. Η έμσζελ πίεζε θαη ε απεηιή πξνζηίκσλ ήηαλ
απαξαίηεηε πξνϋπόζεζε γηα ηελ ζπκκόξθσζε.
Όκσο ηα ζεηηθά απηά βήκαηα απνδείρζεθε όηη δελ είλαη αξθεηά. Γπζηπρώο
παξά ηηο επηζεκάλζεηο ησλ εηδηθώλ θαη ηηο πηέζεηο ηεο Απηνδηνίθεζεο ηεο
πεξηνρήο καο, ε ΓΥ δελ έρεη γηα ηελ ώξα πξνζιάβεη ηνλ ραξαθηήξα κηαο
ζπληνληζκέλεο πξνζπάζεηαο κέζσ ελόο νξγαλσκέλνπ ζπζηήκαηνο (θνξέα) ΓΥ,
κε ζεζκηθή θαηνρύξσζε, κε πξνζδηνξηζκό ηνπ πιαηζίνπ δξάζεο θαη – ην
θπξηόηεξν – κε ηελ ζπκκεηνρή θαη έιεγρν από ηνπο ρξήζηεο ησλ πδάησλ ζηελ
όιε δηαδηθαζία.
Η ύπαξμε κηαο ππεξεζηαθήο Γ/λζεο Υδάησλ, παξά ηελ θαιή ζέιεζε ησλ
ζηειερώλ ηεο, δελ επαξθεί. Έηζη ε εθαξκνγή ησλ κέηξσλ πνπ
πξνδηαγξάθνληαη ζην ΣΓΥ θαη ν δηαξθήο έιεγρνο γηα ηελ πνξεία ησλ πδαηηθώλ
ζεκάησλ νπζηαζηηθά βξίζθνληαη ζε θαηαζηνιή. Βιεπνληαο ηελ θαηάζηαζε
απηή ζα έιεγε θαλείο πσο ε πνιηηεία είρε σο βαζηθό ζηόρν απιά λα
«απνθξνύζεη» ηηο πηέζεηο πνπ δερόηαλ από ηα όξγαλα ηεο ΔΔ ιόγσ ηεο κε
εθπόλεζεο ΣΓΥ θαη ηεο κε εθαξκνγήο ηεο Οδεγίαο 60/2000 ζηε ρώξα.
Αθόηνπ ηειηθά κε θαζπζηέξεζε αληαπνθξίζεθε ζηηο «ππνρξεώζεηο» απηέο,
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ειάρηζην ελδηαθέξνλ επηδεηθλύεη πιένλ γηα ηελ εθαξκνγή ζηελ πξάμε ηνπ ΣΓΥ
ησλ πξνβιεπόκελσλ κέηξσλ, δξάζεσλ θαη έξγσλ ησλ νπνίσλ ε εθαξκνγή ζα
θάλεη ηελ δηαθνξά. Μαθάξη νη εμειίμεηο λα καο δηαςεύζνπλ.
Σπκπεξαζκαηηθά, απαηηνύληαη θξίζηκεο ζεζκηθέο κεηαξξπζκίζεηο πνπ ζα
επηηξέςνπλ ηελ δεκηνπξγηθή εθαξκνγή πνιηηηθώλ γηα ηα λεξά. Υπάξρνπλ
ζπγθξηκέλεο πξνζεγγίζεηο από ηελ ΔΘΔΜ ζηνλ ηνκέα απηό θαη ζπδεηάκε γηα
ηελ ζεζκνζέηεζε ελόο Δληαίνπ Φνξέα πνπ ζα ζπγθεληξώζεη ηηο δηάζπαξηεο
αξκνδηόηεηεο αλά Υδαηηθό Γηακέξηζκα, ν νπνίνο ζα κεηξάεη, ζα ζρεδηάδεη, ζα
ειέγρεη θαη ζα ινγνδνηεί. Δίρακε ζε ζπλεξγαζία κε ην ΤΔΔ ππό πξνεδξίαο ηνπ
θ. Γηακάληνπ νξγαλώζεη εηδηθή εκεξίδα γηα ην ζεζκηθό δήηεκα εδώ ζηελ
Λάξηζα ην 2014.
Β. Τερλνινγηθή Δπάξθεηα
Σε όηη αθνξά ηελ ηερλνινγηθή επάξθεηα θαη ηελ επηζηεκνληθή γλώζε ζηε ΓΥ,
εθηηκνύκε όηη ε ρώξα καο βξίζθεηαη ζε πνιύ πςειό επίπεδν. Όια απηά ηα
ρξόληα ηα Παλεπηζηήκηα θαη Πνιπηερλεία ηεο ρώξαο έρνπλ πξνζθέξεη ηε
γλώζε ζε ρηιηάδεο λένπο επηζηήκνλεο ζρεηηθά κε όιεο ηηο πιεπξέο ηεο ΓΥ.
Γπζηπρώο ε αμηνπνίεζε απηνύ ηνπ επηζηεκνληθνύ δπλακηθνύ δελ είλαη
νξζνινγηθή, ελώ παξάιιεια εληείλεηαη ην θαηλόκελν απνρώξεζεο εμαηξεηηθώλ
ζηειερώλ ηα νπνία εμ αλάγθεο πξνζθέξνπλ πιένλ ηηο ππεξεζίεο ηνπο ζην
εμσηεξηθό.
Γ. Οη δηαζέζηκεο ππνδνκέο
Σρεηηθά κε ηηο ππνδνκέο εληόο ηεο ι. Πελεηνύ έρνπκε ήδε αλαθεξζεί. Όκσο ε
απμαλόκελε δήηεζε λεξνύ γηα αξδεύζεηο, εηδηθά από ηελ δεθαεηία 1980 θαη
εληεύζελ, δεκηνύξγεζε ζπλζήθεο πνπ απαηηνύζαλ πξνσζεκέλεο πνιηηηθέο ΓΥ
πνπ δπζηπρώο δελ ππήξμαλ, νύηε ππήξμε κέξηκλα ώζηε κε ηαρείο ξπζκνύο λα
πξνζηεζνύλ ππνδνκέο ηακίεπζεο πδάησλ. Τελ δεθαεηία 1980 απνθαζίζζεθε ε
κεηαθνξά πδάησλ από ηελ ι. Αρειώνπ θαη άξρηζε ε θαηαζθεπή ησλ ζρεηηθώλ
έξγσλ. Τελ ίδηα όκσο πεξίνδν νη θαιιηεξγεηέο είραλ ήδε ζηξαθεί κε πνιύ
κεγαιύηεξε έληαζε ζηνπο ππόγεηνπο πδξνθνξείο θαη παξά ηελ ύπαξμε κειεηώλ
θαη ζρεδίσλ ζρεηηθά κε ηηο επηηξεπόκελεο πεξηνρέο θαη ηηο πνζόηεηεο πνπ ήηαλ
δπλαηόλ λα αμηνπνηεζνύλ γηα αξδεύζεηο, νη αληιήζεηο ππόγεησλ λεξώλ
γεληθεύζεθαλ, ε θαηάζηαζε βξέζεθε εθηόο ειέγρνπ, ελώ ε πνιηηεία, σο άιινο
Πόληηνο Πηιάηνο , «έθιεηλε ηα κάηηα» κπξνζηά ζηελ βάλαπζε παξαβίαζε
νπνηνπδήπνηε πδξνγεσινγηθνύ ή/θαη πεξηβαιινληηθνύ πεξηνξηζκνύ.
Ταπηόρξνλα ηα έξγα ηνπ Αρειώνπ ζπλάληεζαλ πνηθίια εκπόδηα (δελ είλαη
δπλαηόλ λα αλαθεξζνύκε αλαιπηηθά) θαη παξακέλνπλ εκηηειή, ελώ, εθηόο ηνπ
Σκνθόβνπ θαη ηεο Κάξιαο, δελ πξνσζήζεθαλ πξνο πινπνίεζε άιια έξγα
ηακίεπζεο εληόο ηεο ι. Πελεηνύ (π.ρ. Μνπδάθη, Δληπέαο, θ.α.), ηα νπνία
ελδερνκέλσο ζα επηδξνύζαλ αλαθνπθηζηηθά ζηελ ππεξεληαηηθή εθκεηάιιεπζε
ησλ ππόγεησλ πδάησλ θαη ζα πεξηόξηδαλ ηελ θαηαζηξνθή.
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Η ζεκεξηλή πξαγκαηηθόηεηα απνηππώλεηαη ζηηο παξαδνρέο πνπ πεξηέρνληαη
ζην ΣΓΥ Θεζζαιίαο όπνπ αλαθέξεηαη όηη ηα ύδαηα πνπ αληιήζεθαλ έσο
ζήκεξα από ηα κε αλαλεώζηκα απνζέκαηα ησλ ππόγεησλ πδξνθνξέσλ
αλέξρνληαη ζε πεξηζζόηεξα από 3.000 εθαη. θπβηθά κέηξα λεξνύ (!) [πνζόηεηα
ηζνδύλακε κε ηελ θαηαλάισζε πόζηκνπ λεξνύ ζηελ Αηηηθή γηα 8 ρξόληα (!)].
Σύκθσλα κε ηελ ππνπξγηθή απόθαζε έγθξηζεο ηνπ ΣΓΥ, ε εθπιεθηηθή απηή
πνζόηεηα πδάησλ ζα πξέπεη λα «επηζηξαθεί» ζηαδηαθά ζηελ θαηεζηξακκέλε
ζεζζαιηθή γε ζπλδπαζηηθά κέζσ εμνηθνλόκεζεο - κείσζεο ησλ αληινύκελσλ
πδάησλ θαη παξάιιεια κε έξγα εκπινπηηζκνύ, ζε κηα πεξίνδν 60 εηώλ (!),
θάηη πνπ κε ηελ δηαδηθαζία θαη ηηο εηήζηεο πνζόηεηεο πνπ πξνηείλεη ην ΣΓΥ
δελ πξόθεηηαη πνηέ λα ζπκβεί.
Σπκπεξαζκαηηθά, ππνδνκέο θάιπςεο ησλ αλαγθώλ ζηε ζεζζαιηθή ιεθάλε ζε
έλα βαζκό ππάξρνπλ, όκσο γηα λα κηιήζνπκε γηα ηηο πξννπηηθέο ην έιιεηκκα
πδάησλ κε βάζε ηηο αλάγθεο ηεο Γεσξγίαο ππεξβαίλεη ηηο ππνδνκέο απηέο θαηά
πνιύ.
Γ. Οη αλαπηπμηαθνί ζηόρνη
Δίλαη πξνθαλήο ε αλάγθε δεκηνπξγίαο θαη ησλ ππνινίπσλ ηακηεπηήξσλ θαη
ζπλαθώλ έξγσλ (πνπ πξνζδηνξίδνληαη ζην ΣΓΥ), θαζώο θαη ε νινθιήξσζε
ηνπ ηακηεπηήξα Σπθηάο θαη ηνπ νκώλπκνπ ΥΗΣ επί ηνπ Αρειώνπ.
Σην έξγν απηό ηεο Σπθηάο ζα ζηαζνύκε δηόηη πξόθεηηαη γηα αληηπξνζσπεπηηθό
παξάδεηγκα πνπ θαηαδεηθλύεη ηηο παζνγέλεηεο ηνπ επξύηεξνπ ζπζηήκαηνο καο
ιήςεο απόθαζεο θαη πινπνίεζεο έξγσλ. Παζνγέλεηεο πνπ ππνλνκεύνπλ ηηο
πξννπηηθέο καο.
Πξόθεηηαη γηα έξγν ην νπνίν θαη’ ειάρηζην ζα απνηειεί ηελ αζθαιηζηηθή
δηθιείδα ζε πεξηπηώζεηο θξίζεσλ μεξαζίαο ζηε Θεζζαιία, όκσο εθηόο απηνύ
ζα κπνξεί λα πξνζθέξεη θαη ηηο αλαγθαίεο πνζόηεηεο γηα ηελ «απνπιεξσκή»
ησλ δαλεηαθώλ «ππνρξεώζεσλ» ( ηα 3 δηο θ.κ. λεξνύ πνπ αλέθεξα
πξνεγνπκέλσο) θαη πνπ ζα ζπληειέζνπλ απνθαζηζηηθά ζηελ απνθαηάζηαζε
ηνπ κέγηζηνπ νηθνινγηθνύ θηλδύλνπ ζηνπο ππόγεηνπο πδξνθνξείο ηεο
Θεζζαιίαο, θαζηζηώληαο κε ηνλ ηξόπν απηό ηε Σπθηά έλα έξγν πξαγκαηηθά
πνιιαπιήο ρξεζηκόηεηαο.
Τν έξγν απηό παξακέλεη επί πνιιά ρξόληα εκηηειέο κε ηελ Πνιηηεία λα
ζηέθεηαη απνιύησο αδξαλήο.
Τν έξγν απηό απνηειεί θνβάκαη παξάδεηγκα θαη γηα ην ηη ζα αθνινπζήζεη θαη
γηα ηηο επόκελεο δξάζεηο θαη έξγα ησλ ΣΓΥ, πνπ πξναλαθέξακε θαη απηό

8

θπζηθά δελ γελλά επνίσλεο πξννπηηθέο γηα ηελ Θεζζαιία θαη ην πεξηβάιινλ
ηεο.
Τν αλσηέξσ παξάδεηγκα ηνπ ηεο Σπθηάο θαηαδεηθλύεη ηελ έιιεηςε
ζηξαηεγηθνύ ζρεδηαζκνύ θαη νξηζκνύ αλαπηπμηαθώλ ζηόρσλ θαη πξσηίζησο
καθξνρξόληα θαη ζηαζεξή δέζκεπζε σο πξνο ηελ πινπνίεζε ησλ ζηόρσλ
απηώλ. Σην πιαίζην απηό, εάλ ε πνιηηεία ζην κέιινλ, ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο
ηνπηθνύο θνξείο θαη ηνπο παξάγνληεο ηνπ πξσηνγελνύο ηνκέα, εγθξίλεη έλα
ζρέδην γηα ηηο πξννπηηθέο ηνπ ηνκέα απηνύ θαη θαη’ επέθηαζε ησλ πδαηηθώλ
αλαγθώλ, ηόηε ην ΣΓΥ ζα επαλαπξνζδηνξίζεη ην πδαηηθό ηζνδύγην θαη ζα
επηιέμεη εάλ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ ή όρη πξόζζεηα λεξά γηα ηηο γεσξγηθέο
αλάγθεο, από ηελ ι. Αρειώνπ.
Αλεμάξηεηα όκσο από ηελ δηαδηθαζία απηή, ε παξαγσγή ελέξγεηαο ζηε Σπθηά
ζα έρεη ήδε νδεγήζεη ζηελ απόζβεζε ηνπ έξγνπ απηνύ, νπόηε ε αμηνπνίεζε
ηνπ γηα πξόζζεηεο ρξήζεηο (αξδεύζεηο) από ηηο επόκελεο γεληέο ζα θξηζεί κε ηα
δεδνκέλα εθείλεο ηεο πεξηόδνπ. Τόηε ειπίδνπκε πσο νη πνιηηηθέο απνθάζεηο
ζρεηηθά κε ηνπο αλαπηπμηαθνύο ζηόρνπο ζα ιεθζνπλ όρη κε βάζε μεπεξαζκέλα
ηδενινγήκαηα ή απζαίξεηνπο πεξηνξηζκνύο (π.ρ. όρη αξδεύζεηο ζηε Θεζζαιία
πέξαλ ησλ 2.5 εθ ζηξεκκάησλ θαιιηεξγνύκελσλ εθηάζεσλ), αιιά κε
αμηνιόγεζε ησλ πξαγκαηηθώλ ζπκθεξόλησλ ηεο ρώξαο, θαηά κείδνλα ιόγν
πνπ ζηελ παγθνζκηνπνηεκέλε νηθνλνκία ηνπ πιαλήηε θαη κε ηηο λέεο
ηερλνινγηθέο δπλαηόηεηεο πνπ έρνπλ δεκηνπξγεζεί, ν αγξνδηαηξνθηθόο ηνκέαο
απνθηά λέα, πνιύ ειπηδνθόξα, ραξαθηεξηζηηθά γηα ηελ ρώξα καο θαη
εηδηθόηεξα ηελ Θεζζαιία. Καη επεηδή θάπνηνη ίζσο επηθαιεζηνύλ ην
πεξηβάιινλ θαη ηνπο θηλδύλνπο από ηηο ππεξθαηαλαιώζεηο ζα ηνπο παξαπέκςσ
ζηελ εθαξκνγή ηνπ ΣΓΥ πνπ κε επηζηεκνληθή επάξθεηα νξίδεη ηνπο όξνπο θαη
ηηο πξνϋπνζέζεηο γηα ηελ ρξήζε λεξνύ ζηηο αξδεύζεηο, ζέηνληαο σο πςίζηε
πξνηεξαηόηεηα ηελ ζεκαληηθόηαηε θαη απνιύησο εθηθηή κείσζε ησλ
θαηαλαιώζεσλ, θάηη πνπ επλνείηαη θαη από ηηο ηεξάζηηεο εμειίμεηο ζηελ
ηερλνινγία. Δάλ πξαγκαηηθά ην ζέινπκε, ηόηε ζίγνπξα ζα κπνξέζνπκε!
Σςμπεπάζμαηα
Αο κελ όκσο απαηζηνδνμνύκε θαη αο εζηηάζνπκε ζηηο ζεηηθέο πξννπηηθέο πνπ
καο πξνζθέξεη ν ηόπνο καο θαη νη άλζξσπνί ηεο.
Η θύζε πξνζέθεξε ζηε Θεζζαιία ηελ δπλαηόηεηα λα εκπίπηεη ζε δύν
γεηηληάδνπζεο ιεθάλεο απνξξνήο πνηακώλ, εθείλεο ηνπ Αρειώνπ θαη ηνπ
Πελεηνύ, νη νπνίεο ηεο πξνζθέξνπλ ηελ επρέξεηα θάιπςεο ησλ αλαγθώλ ηεο
ζήκεξα θαη ζην κέιινλ. Όκσο, ε πξόζθαηε ηζηνξία ηνπ πδαηηθνύ
πξνβιήκαηνο ηεο Θεζζαιίαο απνδεηθλύεη κε ηξόπν αδηακθηζβήηεην όηη γηα λα
παξακείλνπλ ζεηηθέο νη πξννπηηθέο απηέο, επηβάιιεηαη ε βέιηηζηε ρξήζε ησλ
εξγαιείσλ ηεο επηζηήκεο ηεο ΓΥ κε βάζε ηηο πξνϋπνζέζεηο πνπ αλαθέξακε,
εγθαηαιείπνληαο ηηο ιαλζαζκέλεο λννηξνπίεο ηνπ παξειζόληνο, ηηο
πειαηεηαθέο ινγηθέο, ηελ αγλόεζε ηνπ επηζηεκνληθνύ ιόγνπ, ηελ αδηαθνξία
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ηήξεζεο ησλ θαλόλσλ δηαρείξηζεο, ηελ αδηαθνξία γηα ηηο πεξηβαιινληηθέο
θαηαζηξνθέο θ.ι.π.
Ναη ινηπόλ, έρνπκε δηαζέζηκα λεξά, όκσο ζην ηόζν επαίζζεην δήηεκα ησλ
πδαηηθώλ πόξσλ δελ απνθηήζακε αθόκε ηνλ θαηάιιειν βεκαηηζκό, ελώ νη
δξάζεηο καο είλαη απνζπαζκαηηθέο θαη ζπρλά επηθίλδπλεο.
Οθείινπκε επίζεο λα εξγαζζνύκε άκεζα γηα ηελ νινθιήξσζε ησλ εκηηειώλ
ππνδνκώλ πνπ πξναλαθέξακε (Σπθηά – ζήξαγγα κεηαθνξάο από ηνλ Αρειών)
αιιά θαη πξνώζεζε λέσλ ππνδνκώλ ηακίεπζεο θαη κεηαθνξάο, θαζώο θαη
αξδεπηηθώλ έξγσλ όπσο πξνβιέπεη θαη ην ΣΓΥ. Δάλ δελ αθνινπζήζνπκε ηνλ
δξόκν απηό θαη αθεζνύκε ζηε ζεκεξηλή θαηάζηαζε ηόηε ε πεξηβαιινληηθή
ππνβάζκηζε ζα ζπλερίδεηαη θαη νη αλαπηπμηαθέο πξννπηηθέο ηεο Γεσξγίαο ζα
πεξηνξίδνληαη.
Πξέπεη λα κπεη ηέινο ζηελ ηδηόηππε απξαμία ησλ θπβεξλήζεσλ, ζηελ
λννηξνπία ηνπο λα θηλνύληαη κε ρξνληθό νξίδνληα ηεο «δηθήο» ηνπο ηεηξαεηίαο
δηαθπβέξλεζεο θαη ζηελ έιιεηςε ζεβαζκνύ πνπ ζπρλά επηδεηθλύνπλ γηα ηελ
νινθιήξσζε έξγσλ θαη πξνζπαζεηώλ πξνεγνπκέλσλ από απηνύο
θπβεξλήζεσλ.
Δπίζεο ηα νηθνινγηθά πξνβιήκαηα δελ πξέπεη λα απνηεινύλ ζηνηρείν
ξεηνξηθνύ ελδηαθέξνληνο θαη επθαηξία επίδεημεο νηθνινγηθήο επαηζζεζίαο από
ηνπο πνιηηηθνύο αιιά λα απνηειέζνπλ ην έλαπζκα γηα ηελ δξαζηεξηνπνίεζή
ηνπο κε όια ηα κέζα ζηελ πεξηβαιινληηθή πξνζηαζία θαη εηδηθά ζηε Θεζζαιία
γηα ηελ νηθνινγηθή αλάθακςε ησλ ππόγεησλ θαη επηθαλεηαθώλ ζπζηεκάησλ κε
ζεηηθό θαη απνζεηηθό ηξόπν.
Μέζα ζε έλα ηέηνην πιαίζην αιιαγώλ ζα κπνξέζεη θαη ν Πελεηόο λα παίμεη έλα
δηαθνξεηηθό ξόιν, δειαδή ηνλ πξαγκαηηθό ξόιν πνπ ε θύζε έρεη νξίζεη θαη όρη
ηνλ ξόιν ηνπ απνδέθηε ησλ ιπκάησλ θαη ηνπ «ηξνθνδόηε» αλεμέιεγθησλ
αληιήζεσλ γηα αξδεύζεηο, πνπ θάζε θαινθαίξη ηνλ «ζηεγλώλνπλ»
θπξηνιεθηηθά. Τόηε κόλν ν Πελεηόο ζα κπνξεί κε επάξθεηα θαη αζθάιεηα λα
ηξνθνδνηεί ηνλ λέν ηακηεπηήξα ηεο Κάξιαο πνπ ρσξίο ηα λεξά ηνπ Πελεηνύ
πξαθηηθά δελ ζα κπνξεί λα δηαηεξήζεη κε αζθαιεηα ην λέν νηθνζύζηεκα πνπ
εθεί δεκηνπξγείηαη. Τόηε κόλν ν Πελεηόο δελ ζα έρεη ηελ αλάγθε λα «αθαηξεί»
ηα απνζέκαηα από ηελ ηερλεηή ιίκλε Ν. Πιαζηήξα, πνπ θάζε ρξόλν κε ηα 2030 εθαη. θ.κ. λεξνύ πνπ ηνπ πξνζθέξεη, ηνπ επηηξέπεη νπζηαζηηθά λα παίξλεη
ηηο «αλάζεο» πνπ ρξεηάδεηαη λα δήζεη !
Όια ηα παξαπάλσ θαηαδεηθλύνπλ όηη έρνπκε όιεο ηηο πξνϋπνζέζεηο ζηνλ
ηνκέα ηεο ΓΥ λα γίλνπκε κία ζύγρξνλε ρώξα, πνπ ρξόλν κε ην ρξόλν ζα
βειηηώλεη ηε ζέζε ηεο.
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Τα εξγαιεία ππάξρνπλ, ρξεηάδεηαη όκσο ηόικε θαη απνθαζηζηηθόηεηα, δνπιεηά
θαη καθξνρξόληα δέζκεπζε. Από ηε κεξηά καο σο επηζηεκνληθό ζσκαηείν ζα
ζπλερίζνπκε ηελ δηαξθή πξνζπάζεηα καο ζηελ θαηεύζπλζε απηή.
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