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Οι προοπτικές αξιοποίησης της υδροηλεκτρικής ενέργειας και
αντλησιοταμίευσης στη χώρα μας και η αδιαφορία των Κυβερνήσεων
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Οι προοπτικές αξιοποίησης της υδροηλεκτρικής ενέργειας και της
αντλησιοταμίευσης στη χώρα μας και η αδιαφορία των Κυβερνήσεων
Μακάρι να πίστευε ο (ήδη απελθών) Υφυπουργός Περιβάλλλοντος και
Ενέργειας κ. Γεράσιμος Θωμάς όσα έλεγε πριν λίγες ημέρες στην
Συντονιστική Επιτροπή του Διεθνούς Φόρουμ για την αξιοποίηση της
υδροηλεκτρικής (ΥΗ) ενέργειας με το σύστημα άντλησης – ταμίευσης
(First Steering Committee meeting of the International Forum on
Pumped Storage Hydropower) και να έχει δρομολογήσει στο
Υπουργείο κάποιες ενέργειες προς την κατεύθυνση αυτή.
Άλλες χώρες εξαντλούν στο μέγιστο τις δυνατότητες αξιοποίησης των
υδατικών τους πόρων για παραγωγή ΥΗ ενέργειας και πλέον περνούν
στη φάση εκείνη που μεγιστοποιεί την αξιοποίηση με σύγχρονα
συστήματα ταυτόχρονης παραγωγής και αποθήκευσης της ΥΗ
ενέργειας, μεριμνώντας έτσι για την βέλτιστη χρήση του πολύτιμου
αυτού φυσικού πόρου.

Αντίθετα εμείς στην χώρα μας, μετά από πίεση (θεσσαλών
παραγόντων), μόλις επιτρέψαμε την ένταξη (στο νέο ενεργειακό
σχεδιασμό) του ΥΗ Σταθμού στο ημιτελές έργο Συκιάς επί του
Αχελώου.
Η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ που διακρινόταν για το μίσος κατά της ΥΗ
ενέργειας, είχε μεν εξαιρέσει την Συκιά, αλλά ταυτόχρονα είχε
επιτρέψει το ιδιωτικό έργο άντλησης – ταμίευσης της ΤΕΡΝΑ –
Αμφιλοχίας (το οποίο είχε «προλάβει» να ενταχθεί).
Η σημερινή Κυβέρνηση συνεχίζει την ίδια πολιτική και αδιαφορεί για
τα τεράστια περιθώρια που υπάρχουν στη χώρα μας για ΥΗ παραγωγή
ενέργειας, μιας ΑΠΕ προφανώς οικολογικής, με χαμηλό κόστος,
υψηλής αξίας (ενέργεια αιχμής), η οποί α αξιοποιεί εγχώριους πόρους
και μπορεί να συμβάλλει στην μείωση της ενεργειακής εξάρτησης της
Ελλάδας από τρίτες χώρες.
Ανακύπτει λοιπόν το ερώτημα : Είναι δυνατόν η ενεργειακή πολιτική
να έχει ως βασικό κριτήριο την ανάπτυξη μόνο πεδίων επενδύσεων σε
φωτοβολταϊκά και αιολικά, σαν ένα νέο Ελντοράντο, όπως σωστά
ονόμασε ένας αναλυτής, την διαμορφούμενη σήμερα κατάσταση στην
Ελλάδα ;

