Οι «μουρλοί» εναντίον «λογικών» και στη μέση ο … Αχελώος
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(Κώστας Γκούμας – Τάσος Μπαρμπούτης)*
Μεγάλη ταραχή, σε πολλά επίπεδα, προκάλεσαν κάποιες δηλώσεις του Υπουργού Ανάπτυξης κ. Αδ.
Γεωργιάδη (δες εδώ {1} τον σχετικό σύνδεσμο) για τα εγκαταλειμμένα έργα Αχελώου, τα οποία
όπως ισχυρίστηκε (προφανώς εάν είχαν ολοκληρωθεί) «…θα προσέφεραν μεταξύ άλλων και
μεγάλες φθηνές ποσότητες ρεύματος…».
Οι μεγαλύτερες όμως αντιδράσεις στις δηλώσεις του κ. Υπουργού προήλθαν από την άποψή του
ότι τα έργα Αχελώου «…έχουν σταματήσει από την αντίδραση της Αριστεράς», καθώς και την
προκλητική του κατάληξη ότι «…όταν σε κάθε προσπάθεια να αποκτήσουμε φθηνό ρεύμα, κάποιοι
μουρλοί τρέχουν στο ΣτΕ και εμποδίζουν τις άδειες και τα έργα, δεν θα έχουμε ακριβό ρεύμα ; ».
Είναι προφανής η προσπάθεια του κ. Γεωργιάδη να κάνει έναν (ανεπιτυχή κατά την άποψη μας)
αντιπερισπασμό στην πίεση που δέχεται η κυβέρνηση για την ανεξέλεγκτη ενεργειακή εξάρτηση
στην οποία εκτέθηκε η χώρα μας (σε συνδυασμό με το ενεργειακό μίγμα που επέλεξε) και για τις
απαράδεκτα υψηλές τιμές ενέργειας, επιχειρώντας ταυτόχρονα μία επίθεση στους ιδεολογικούς του
αντιπάλους.
Δεν θα εμπλακούμε σε σχολιασμό της σκοπιμότητας αυτών των δηλώσεων.
Θα θέσουμε όμως ένα ερώτημα στον κ. Υπουργό : Γιατί η κυβέρνησή του, τον Δεκέμβριο του 2019,
στο σχέδιο για την Ενέργεια (ΕΣΕΚ) που συνέταξε το ΥΠΕΝ, δεν συμπεριέλαβε ούτε ΕΝΑ νέο
υδροηλεκτρικό έργο (που κατά τον κ. Γεωργιάδη παράγουν φθηνή ενέργεια) και επέλεξαν να
ταυτιστούν απόλυτα με την πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ κατά των υδροηλεκτρικών έργων και με την
μονομερή εξάρτηση από το φυσικό αέριο, όπως προέβλεπε και το δικό τους «αριστερό» ΕΣΕΚ ; Ο
καθένας ας βγάλει τα συμπεράσματά του.
Θα επιχειρήσουμε στα επόμενα να δούμε ποιοι τέλος πάντων ήταν αυτοί οι «μουρλοί» (που κατά
τον κ. Υπουργό έτρεχαν υποβάλλοντας προσφυγές στο ΣτΕ κατά των έργων Αχελώου) και ποιοι
ήταν οι «αποδέκτες» των αιτημάτων τους από το πολιτικό και το δικαστικό σύστημα.

Ας δούμε πχ. τους πρωταγωνιστές της τελευταίας προσφυγής που υπήρξε στο ΣτΕ και η οποία
οδήγησε στην (ακυρωτική) απόφαση 26/2014 :
Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, Δήμος Αγρινίου, Μεσολογγίου και άλλες τοπικές οργανώσεις της
Αιτωλοακαρνανίας.
Παγκόσμιο Ταμείο για την φύση –WWF Ελλάς, Ελληνική Εταιρία για την προστασία περιβάλλοντος
και πολιτιστικής κληρονομιάς, Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρία και άλλες «οικολογικές» οργανώσεις.
Ήδη οι τοπικές οργανώσεις που προαναφέραμε αντέδρασαν εντονότατα στις δηλώσεις Αδ.
Γεωργιάδη. Και φυσικά ούτε λόγος να γίνεται ότι πρόκειται για ιδεολογικούς αντιπάλους του κ.
Υπουργού.
Όσον αφορά στις «οικολογικές» οργανώσεις, όλες αυτές τελούν υπό την προστασία του
Πρωθυπουργού κ. Κυρ. Μητσοτάκη, ο οποίος μάλιστα σε μία εμβληματική συνάντηση με πολλές
από αυτές τις οργανώσεις (συμπεριλαμβανομένων των…. «μουρλών» !), τον Οκτώβριο του 2019,
έδωσε το στίγμα του στα θέματα αυτά. Σε κάθε περίπτωση μόνο εμπόδιο στην πολιτική του δεν
τις θεωρεί !
Σε ανάλογη κίνηση, με πολιτικά μηνύματα, προέβη και η Πρόεδρος της Δημοκρατίας (ΠτΔ) κα Κ.
Σακελλαροπούλου, σε δημόσια προνομιακή συνάντηση στο Ζάππειο με κάποιες από τις οργανώσεις
αυτές.
Και περιττό να θυμίσουμε ότι ως «αποδέκτης» των προσφυγών τους, η κα ΠτΔ αλλά και ο
αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης κ. Πικραμένος, αμφότεροι ως δικαστές (και στη συνέχεια πρόεδροι)
του ΣτΕ, συνέβαλαν και προσωπικά στην έκδοση χαρακτηριστικά αντιφατικών και αναιτιολόγητα
«εχθρικών» αποφάσεων για τα έργα Αχελώου.
Ενδεικτικά, το 2000 το ΣτΕ απέρριψε τις αιτιάσεις των προσφευγόντων στο σύνολό τους,
θεωρώντας ότι η εκτροπή Αχελώου δεν αντίκειται στην αρχή της βιώσιμης ανάπτυξης. Αντίθετα,
το ίδιο δικαστήριο, χωρίς σεβασμό ούτε καν στο «δικό του» δεδικασμένο, το 2014 αποφάσισε
ακριβώς το αντίθετο !
Όσο για την πολύπαθη Μεσοχώρα, που δικαίως ο κ. Γεωργιάδης ισχυρίζεται ότι χάθηκαν τεράστιες
ποσότητες «φθηνής» ηλεκτρικής ενέργειας, το ΣτΕ ακύρωσε το χρησιμότατο αυτό υδροηλεκτρικό
έργο της ΔΕΗ επειδή (υποτίθεται) δεν είχαν προβλεφθεί μέτρα προστασίας στο μοναστήρι
Μυροφύλλου. Μόνο που δεν «πρόσεξαν» ότι το μοναστήρι αυτό ΔΕΝ βρίσκεται στην (υπό
δημιουργία) τεχνητή λίμνη Μεσοχώρας αλλά σε άλλη λίμνη, εκείνη της Συκιάς !!
Και είναι τέτοιο το μίσος του ΣτΕ για το έργο αυτό που ακόμη και όταν ο ΣΥΡΙΖΑ επέλεξε να το
αδειοδοτήσει (με σύμφωνη γνώμη όλου του πολιτικού συστήματος), οι δικαστές και πάλι το
ακύρωσαν (2020) εντοπίζοντας διοικητικές παραλείψεις…..
Έτσι χάθηκαν πάνω από είκοσι (20) χρόνια λειτουργίας για το ΥΗΕ Μεσοχώρας.
Με απλά μαθηματικά και σύμφωνα με την ορολογία του κ. Γεωργιάδη, [«μουρλοί» και ΣτΕ] εναντίον
[έργων Αχελώου] : 20 – 0 (!) και βεβαίως η άνιση αυτή μάχη συνεχίζεται…..
Είναι σαφές ότι οι δηλώσεις Αδ. Γεωργιάδη ενήργησαν σαν μία σπίθα σε ένα πολύ εύφλεκτο πολιτικό
περιβάλλον για τα ζητήματα ενέργειας και τα έργα Αχελώου.
Στην πραγματικότητα όμως, κυρίαρχο στοιχείο στην υπόθεση αυτή είναι το τεράστιο έλλειμμα
πολιτικής βούλησης αλλά και τόλμης από τις κυβερνήσεις, ώστε να διαχειριστούν υπεύθυνα και
αποτελεσματικά ένα ακανθώδες πρόβλημα που έρχεται από το παρελθόν και το οποίο όλοι
αποφεύγουν να το «αγγίξουν».
Οι δηλώσεις Κυρ. Μητσοτάκη στην ΔΕΘ («πονεμένη ιστορία» κλπ.) πιστοποιούν και τους
δισταγμούς της σημερινής κυβέρνησης. Και στο θέμα αυτό, ο κατά τα άλλα λαλίστατος κ.
Γεωργιάδης, θα έπρεπε να θυμηθεί ότι η ΝΔ, ούτε ως αντιπολίτευση πίεζε τον ΣΥΡΙΖΑ για τα έργα
Αχελώου (παρότι ενημερώθηκε διεξοδικά και επανειλημμένα), ούτε ως κυβέρνηση έφερε το θέμα
στη Βουλή για να το ξεκαθαρίσει.
Και φυσικά όλα αυτά δεν περνούν απαρατήρητα και στην γειτονική Αιτωλοακαρνανία, όπου πολλοί
(κυρίως φιλικά προσκείμενοι προς την κυβέρνηση) τοπικοί παράγοντες βγήκαν στα «κάγκελα»
φοβούμενοι μήπως προχωρήσουν τα έργα (δες εδώ {2} τον σχετικό σύνδεσμο) !
Στο δια ταύτα : Για να μην εκτίθεται ο κ. Πρωθυπουργός, για να μην επιτίθενται, φίλοι και εχθροί,
στον κ. Γεωργιάδη, για να μην βρίσκονται σε άβολη θέση οι συμπολιτευόμενοι βουλευτές

Θεσσαλίας, για να σταματήσουν οι νοσηρές τοπικιστικές αντιπαλότητες, για να μειωθούν τα
περιθώρια για πολιτικά παιχνίδια από ορισμένα κόμματα και οργανώσεις, και, κυρίως αυτό, για να
εκλείψουν οριστικά τα οικολογικά προβλήματα και οι κίνδυνοι καταστροφών από πλημμύρες στα
εγκαταλειμμένα έργα Αχελώου, ΕΔΩ ΚΑΙ ΤΩΡΑ, ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΑΠΌΦΑΣΗ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Ή (εάν δεν τα χρειαζόμαστε) ΓΙΑ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΑΧΕΛΩΟΥ.
Είναι η μόνη έντιμη και πολιτικά ηθική διέξοδος από αυτόν τον σύγχρονο «γόρδιο δεσμό».
*Γκούμας Κώστας, γεωπόνος, πρ. Δ/ντής Εγγείων Βελτιώσεων, πρ. πρόεδρος
ΓΕΩΤΕΕ/Κεντρικής Ελλάδας, μέλος Ε.Δ.Υ.ΘΕ,
*Μπαρμπούτης Τάσος, πολιτικός μηχανικός, μέλος ΔΣ ΕΘΕΜ, πρ. γραμματέας
ΤΕΕ/ΚΔΘ, μέλος Ε.Δ.Υ.ΘΕ
{1} «Αν δεν υπήρχε η Αριστερά…» :
https://www.skai.gr/news/politics/georgiadis-gia-aristera-kapoioi-mourloi-stamatoun-ta-erga-giaftino-reyma
{2} Συντονιστική κατά της εκτροπής του Αχελώου : διχαστικός και ανιστόρητος ο λόγος του Άδωνι
Γεωργιάδη :
https://www.agrinionews.gr/syntonistiki-aitoloakarnanias-na-stamatisoyn-oristika-na-syntiroynna-methodeyoyn-to-egcheirima-tis-ektropis-achelooy/

