
  

   

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

 

ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ 

ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ΤΟΥΣ 

ΣΤΗΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑ 

Αξιότιµες/οι κυρίες/οι, 

 

Αφού πρώτα σας επισηµάνουµε ότι: το σοβαρότερο πρόβληµα της Θεσσαλίας ήταν 

και παραµένει, η ολοκλήρωση των έργων για την ενίσχυση του Υδατικού της 

δυναµικού µε µία ποσότητα 10% περίπου από τα νερά του Αχελώου, που καταλήγουν 

στη θάλασσα, περιληπτικά σας υπενθυµίζουµε: 

 

1. Η µη υλοποίηση των υπόψη έργων, όπως έχουν επισηµάνει πλείστοι 

επιστήµονες, η Θεσσαλία την προσεχή 20ετία, σε µεγάλο µέρος της θα 

ΕΡΗΜΟΠΟΙΗΘΕΙ. 

2. Η υπόψη παρέµβαση γενικότερα για τον Ελλαδικό χώρο, είναι ξεκάθαρα 

περιβαλλοντική και όχι το αντίθετο όπως µεθοδευµένα έχει επικρατήσει. 

3. Θα προσφέρει στην µόνη καθαρή ανανεώσιµη πηγή ενέργειας, περίπου (1000) 

γιγαντοβατώρες ετησίως, ήτοι περισσότερο του 3% της αναλισκόµενης 

ετήσιας ηλεκτρικής ενέργειας στην χώρα. Για να υποκατασταθεί αυτή η 

ενέργεια από φωτοβολταϊκά, απαιτούνται της τάξεως των 16.000 στρεµµάτων 

γης. 

4. Θα συµβάλλει ουσιαστικά στις Υδρευτικές ανάγκες των πόλεως και της 

υπαίθρου της Θεσσαλίας, που αυτή τη στιγµή µεγάλο µέρος υδρεύεται µε 

υφάλµυρα και επικίνδυνα για την υγεία νερά. 

5. Θα περιορίσει σηµαντικά τον αριθµό των 50.000 περίπου γεωτρήσεων, που 

έχουν υποβιβάσει την στάθµη των υπογείων υδάτων του Θεσσαλικού χώρου, 

σε πολλές περιοχές, και πάνω από (200) µέτρα και συµβάλλουν στην 

ερηµοποίηση. 

6. Θα συµβάλλει σηµαντική στην παρούσα περίοδο στην έξοδο από την 

οικονοµική κρίση, τόσο από τις άµεσα νέες θέσεις εργασίας όσο και από την 

εκµετάλλευση µιας καθαρά Ελληνικής ανανεώσιµης πηγής ενέργειας. 

7. Τέλος δε, θα δοθεί δυνατότητα για αύξηση φθηνότερων αγροτικών προϊόντων 

και ζωϊκών τροφίµων, που σήµερα αφειδώς εισάγονται αφού θα είναι 

οικονοµικότερη η άρδευση. 

 

Αξιότιµες/οι κυρίες/οι λάβετε υπόψη ότι: 

 

• Όλες οι Ευρωπαϊκές χώρες έχουν εκµεταλλευτεί την Υδραυλική ενέργεια 

από 53% (Ρουµανία) έως 100% (Γερµανία), ενώ η Ελλάδα µόνο (30%) 

έως (35%). 
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• Επισηµαίνεται ότι οι προσφερόµενες λύσεις για αντλιοταµίευση µέσω της 

σήραγγας Συκιάς-Πευκοφύτου θα είναι πολύ αποδοτική ενεργειακά. 

• ∆εν περισσεύουν και οι άλλες ανανεώσιµες πηγές ενέργειας 

(Φωτοβολταϊκά, Αιολικά κλπ.), αλλά χωρίς υδάτινες αποθήκες 

(µπαταρίες), για την έγκυρη και έγκαιρη διοχέτευση στην κατανάλωση της 

ενέργειας (Υβριδικά έργα), σύντοµα θα καταλήξουν οι υπόψη επενδύσεις, 

σε έναν ανεπανόρθωτο ΦΙΑΣΚΟ. 

• Οι εκ του εξωτερικού εισαγόµενη δαπάνη επένδυσης για τις Α.Π.Ε. 

(Φωτοβολταϊκών, Αιολικών), σήµερα εκτιµάται ότι κειµένεται στο (70%) 

ενώ για τα Υδροηλεκτρικά (προµήθεια εξοπλισµού) υπολείπεται του 

(25%). 

• Ειδικότερα για τα ηµιτελή έργα της Μεσοχώρας και Συκιάς το ανώτερο 

ποσοστό υπολείπεται του (10%). 

• Μετά τα λίαν περιληπτικά ανωτέρω στοιχεία και επισηµάνσεις που 

αφορούν το άµεσο µέλλον της χώρας. 

 

 

Σας παρακαλούµε : 

 

Η ΕΘΕΜ και οι παρακάτω Θεσσαλοί επιστήµονες, µέλη και στελέχη της ΕΘΕΜ, να 

λάβετε σαφή θέση (εξειδικεύοντας τι και πως ακριβώς θα το πράξετε) έναντι των 

πολιτών της Θεσσαλίας και της χώρας για το υπόψη ζωτικής σηµασίας ζήτηµα ενόψει 

ιδιαιτέρως των προγραµµατικών σας δεσµεύσεων στις ερχόµενες εκλογές και πριν να 

είναι πολύ αργά.  

 

Το ∆Σ της ΕΘΕΜ και τα κάτωθι συντακτικά µέλη της Επιστηµονικής Επιτροπής 

(αλφαβητικά): 

 

1. Ζυγογιάννης Γεώργιος, Οικονοµολόγος, Πρώην Πρόεδρος ΕΘΕΜ 

2. Καλλές Ιωάννης, ∆ικηγόρος, Πρόεδρος Επιστηµονικής Επιτροπής ΕΘΕΜ 

3. Κουτάλος Αθανάσιος, Γεωπόνος, πρώην µέλος ∆.Σ. ΕΘΕΜ, πρώην ∆/ντής 

Υπ. Γεωργίας 

4. Κωνσταντάκος Μενέλαος, Πολ. Μηχανικός, Επίτιµος Γενικός ∆/ντής 

ΥΠΕΧΩ∆Ε, πρώην Επιµελητής Υδραυλικών Έργων ΕΜΠ. 

5. Λαζαρίδης Λάζαρος, Πολ. Μηχανικός, Μελετητής Υδραυλικών Έργων, µέλος 

ΕΘΕΜ. 

6. Μακρυγιάννης Θεοδόσιος, ∆ικηγόρος, Μέλος ∆.Σ. ΕΘΕΜ. 

7. Παπαβασιλείου Κωνσταντίνος, Γεωλόγος Καθηγητής Πανεπιστηµίου, πρώην 

Πρόεδρος ΕΘΕΜ. 

 

 

 

Αθήνα, 30/4/2012 

      Με τιµή  


