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“Φαίνεται πως οδηγούμαστε σε μια ακόμη χαμένη ευκαιρία για την Θεσσαλία”,
ήταν το σχόλιο του βουλευτή ΝΔ του Ν. Λάρισας, κ. Χρήστου Κέλλα, αναφορικά
με την απάντηση του Υπουργού Περιβάλλοντος, κ. Πάνου Σκουρλέτη, για την
Περιβαλλοντική Αδειοδότηση του Υδροηλεκτρικού Φράγματος της
Μεσοχώρας.
Ο Λαρισαίος πολιτικός είχε καταθέσει με άλλους συναδέλφους του ερώτηση,
τόσο για τις καθυστερήσεις στην υπογραφή της απόφασης έγκρισης
περιβαλλοντικών όρων για το σημαντικότερο υδροηλεκτρικό έργο της χώρας
των τελευταίων δεκαετιών, καθώς ο φάκελος της περιβαλλοντικής
αδειοδότησης είναι έτοιμος από το 2014, όσο και για τις προθέσεις τις
Κυβέρνησης για τα Υδροηλεκτρικά έργα που είναι ολοκληρωμένα ή βρίσκονται
υπό κατασκευή.
«Ευθυνοφοβία και ιδεοληψίες είναι τα κυρίαρχα χαρακτηριστικά αυτής της
Κυβέρνησης και είναι οι βασικές αιτίες της οπισθοδρόμησης που συντελείται
στη χώρα από το 2015. Θέσαμε συγκεκριμένα ερωτήματα στον Υπουργό
Περιβάλλοντος, για ένα έργο που θα αλλάξει τον ενεργειακό χάρτη της

περιοχής και αυτός μας απαντάει με μια έκθεση ιδεών και δημιουργικών
ασαφειών. Σήμερα τα συρτάρια των Υπουργείων είναι γεμάτα με σχέδια που η
Κυβέρνηση της ΝΔ είχε ετοιμάσει, αλλά η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ,
προσκολλημένη στις αγκυλώσεις της, αρνείται να υλοποιήσει. Κάθε μέρα που
περνάει, η χώρα ζημιώνεται όλο και περισσότερο», ήταν οι χαρακτηριστικές
δηλώσεις του Λαρισαίου πολιτικού.
Αναλυτικά η απάντηση του κ. Σκουρλέτη
«Το εγχείρημα της εκτροπής του Αχελώου στη Θεσσαλική πεδιάδα, το οποίο
είχε συνδεθεί με το υδροηλεκτρικό έργο της Μεσοχώρας, αποδείχτηκε ένα
φαραωνικό και πολυσύνθετο τεχνικό έργο, η κατασκευή και λειτουργία του
οποίου θα επηρέαζε αρνητικά έναν ευρύ γεωγραφικό χώρο.
Οι αρνητικές επιπτώσεις εστιάζονται κυρίως στο φυσικό και ανθρωπογενές
περιβάλλον, ενώ επεκτείνονται στην κοινωνική και πολιτιστική δομή της
παραπάνω περιοχής.
Τα έργα εκτροπής του Αχελώου έχουν ανασταλεί ήδη τέσσερις φορές.
Για την ολοκλήρωση και λειτουργία του Υδροηλεκτρικού Σταθμού της ΔΕΗ στη
Μεσοχώρα είναι απαραίτητη η επικαιροποίηση και η βελτίωση της Μελέτης
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.
Ιδιαίτερη μέριμνα πρέπει να δοθεί ούτως ώστε η μετεγκατάσταση του οικισμού
να γίνει με υποδειγματικό τρόπο.
Θα πρέπει να ληφθεί υπ όψη ότι η τεχνητή λίμνη που θα δημιουργηθεί από τη
λειτουργία του ομώνυμου φράγματος θα σκεπάσει με νερό την κοιλάδα του
Αχελώου πλημμυρίζοντας τον οικισμό.
Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας προκρίνει την ένταξη στο
ενεργειακό σύστημα νέων υδροηλεκτρικών έργων με την προϋπόθεση να
τηρούν τους απαραίτητους περιβαλλοντικούς όρους.
Επίσης το Υπουργείο με την προώθηση των ΑΠΕ, της χρήσης φυσικού αερίου
από τις υφιστάμενες μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και των
διασυνοριακών ενεργειακών έργων, θέτει ως στόχο την αύξηση της
ενεργειακής αυτονομίας της χώρας με γνώμονα πάντοτε τη διαφάνεια, το
σεβασμό στο περιβάλλον και την προστασία των πολιτών».

