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«Οι αναγκαιότητες που επιβάλουν την ολοκλήρωση του έργου του Αχελώου
είναι συγκεκριμένες και δεν μπορούν να αγνοηθούν από την πολιτεία,
οποιοσδήποτε και αν κυβερνά» τονίζει ο βουλευτής Λαρίσης της Νέας
Δημοκρατίας κ. Μάξιμος Χαρακόπουλος σε ερώτηση που υπέβαλε
στους υπουργούς Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Παναγιώτη Σκουρλέτη και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων κ. Χρήστο Σπίρτζη.
Ο Θεσσαλός πολιτικός, μετά τα όσα είδαν το φως της δημοσιότητας σχετικά με
τις προθέσεις της κυβέρνησης για την ακύρωση του έργου, θέτει τέσσερα
συγκεκριμένα ερωτηματικά για τις συνέπειες της.
Στη ερώτηση σημειώνει τα εξής: «Για τον Αχελώο έχουν γραφτεί πολλά και
έχουν ειπωθεί ακόμα περισσότερα. Αυτό, όμως, που προκαλεί εντύπωση είναι
ότι η κυβέρνηση παλινωδεί με αποτέλεσμα τη στασιμότητα και την αναβολή
όλων των ωφελειών που θα προέκυπταν από το έργο.
Καταρχάς έχει ολοκληρωθεί σημαντικό μέρος των τεχνικών έργων. Ειδικά για
το Υδροηλεκτρικό Έργο της Μεσοχώρας (φράγμα και Υδροηλεκτρικός
Σταθμός) έχει σχεδόν ολοκληρωθεί το σύνολο των εργασιών, οπότε το να μην
προχωρήσει η διαδικασία για τις ελάχιστες εναπομείνασες εκκρεμότητες και
την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας είναι σαν να πετάμε στον κάλαθο των
αχρήστων ότι έχει γίνει μέχρι τώρα. Εκτός αν οι αρμόδιοι υπουργοί δεν

επιθυμούν να παράγουμε φθηνή ενέργεια και να παραμείνουμε ουραγοί στην
Ευρωπαϊκή Ένωση, αδυνατώντας να προσεγγίσουμε το στόχο της παραγωγής
«πράσινης» ενέργειας σε ποσοστό 20% της συνολικά παραγόμενης έως το
2020.
Επιπλέον, η ολοκλήρωση των έργων στη Συκιά, που προβλέπει και την
μεταφορά νερού στο θεσσαλικό κάμπο, είναι θέμα κεφαλαιώδους σημασίας για
τον αγροτικό κόσμο της περιοχής. Και αυτό γιατί η διαθεσιμότητα νερού, είναι
απαραίτητη προϋπόθεση για την ύπαρξη της αγροτικής δραστηριότητας –που
αποτελεί τον πνεύμονα της τοπικής οικονομίας- άλλα και περιβαλλοντικά
ωφέλιμη, συνεπικουρώντας στον εμπλουτισμό του υπόγειου υδροφορέα και
στην περιβαλλοντική ισορροπία του Πηνειού και της νεοσυσταθείσας Κάρλας.
Το να μετατρέψουμε σε «γεφύρι της Άρτας» το έργο του Αχελώου είναι το μόνο
εύκολο. Αυτό που χρειάζεται είναι να πάρουμε αποφάσεις που θα αξιοποιούν
στο έπακρο ότι έχει γίνει μέχρι τώρα, χωρίς πισωγυρίσματα, με γνώμονα το
καλό του τόπου. Κάθε μέρα που περνάει η χώρα ζημιώνεται ενεργειακά και
χρόνο με το χρόνο το διαθέσιμο νερό στον κάμπο για τους αγρότες λιγοστεύει,
ενώ έχουν δαπανηθεί εκατομμύρια ευρώ για την κατασκευή του έργου».
Κατόπιν τούτων, ο κ. Χαρακόπουλος ρωτά τους αρμόδιους υπουργούς:
1. Ισχύουν οι πρόσφατες ανακοινώσεις του υπουργού Περιβάλλοντος για
την ολοκλήρωση και λειτουργία του Υδροηλεκτρικού Έργου της Μεσοχώρας ώστε να παράγεται σύντομα ενέργεια; Αν ναι, ποιο το χρονοδιάγραμμα υπογραφής της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων
(ΑΕΠΟ) η οποία σας έχει παραδοθεί από την ΔΕΗ ;
2. Κατά των Σχεδίων Διαχείρισης Υδάτων, που έχουν εγκριθεί από την
προηγούμενη κυβέρνηση, έχουν γίνει προσφυγές στο Συμβούλιο της
Επικρατείας με σκοπό να μην υλοποιηθεί η μεταφορά 250 εκ. κυβικών
νερού προς τη Θεσσαλία. Προτίθεστε να υποστηρίξετε τα υπάρχοντα
Σχέδια Διαχείρισης νομικά στο ΣτΕ ή σκοπεύετε - όπως ο υπουργός
Περιβάλλοντος δήλωσε - να τα αλλάξετε ώστε να μην υπάρχει η
δυνατότητα μεταφοράς νερού προς τη Θεσσαλία ;
3. Στην περίπτωση αλλαγής των Σχεδίων Διαχείρισης, υπάρχει κίνδυνος να
«παγώσουν» όλα τα υδατικά έργα στη Θεσσαλία ; Αν ναι, πόσος χρόνος
θα χρειαστεί για την έγκριση νέων και τι θα γίνει με τα υδατικά έργα που
εκκρεμούν ;
4. Αν δεν υποστηρίζετε την μεταφορά νερού από τον Αχελώο προς την
Θεσσαλία, ποιες είναι οι εναλλακτικές λύσεις που προτείνετε για την
αντιμετώπιση του προβλήματος της έλλειψης νερού στο θεσσαλικό κάμπο,
πόσο θα στοιχίσουν αυτές και ποιο είναι το χρονοδιάγραμμά τους ;
Υπάρχουν συγκεκριμένες και κοστολογημένες προτάσεις ;

