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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

1. ΤΕΕ – ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

2. ΓΕΩΤΕΕ Κεντρικής Ελλάδος 

3. Εταιρία Θεσσαλικών Μελετών (Ε.ΘΕ.Μ.) 

 

ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΤΟ ΣτΕ 

ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ  

 

1. Άλλη µία προσφυγή για τα έργα του Άνω Αχελώου. Από τους «συνήθεις» 

επισπεύδοντες, δηλαδή τους φορείς της Αιτωλοακαρνανίας, συνοδευόµενους και πάλι 

από ένα πλήθος οικολογικών οργανώσεων οι οποίες έχουν διεθνή παρουσία, διαθέτουν 

ισχυρές πολιτικές προσβάσεις, σηµαντικό επικοινωνιακό δίκτυο, πολλές διασυνδέσεις 

και οικονοµικούς πόρους. «Συνήθης» και ο αποδέκτης της προσφυγής, το ΣτΕ, όπου 

συχνά συναντώνται «ευήκοα ώτα» ως προς τις απόψεις των προσφευγόντων. 

«Συνήθης» και η επιχειρηµατολογία : το «περιβάλλον», η «οικολογική ισορροπία», η 

παραβίαση (υποτίθεται) κανόνων του δαιδαλώδους – ούτως ή άλλως – ευρωπαϊκού και 

ελληνικού νοµικού συστήµατος. 

Και ο στόχος;  Προφανώς δεν πρόκειται απλά για τοπικιστικές εµµονές κατά των 

έργων του Άνω Αχελώου.Οβασικός πραγµατικός στόχος είναι να µην λειτουργήσουν 

ή τουλάχιστον να καθυστερήσουν ακόµη πιο πολύ τα υδροηλεκτρικά έργα επί του 

Άνω Αχελώου. 

Τι και εάν το υδροηλεκτρικό έργο (φράγµα και σταθµός) Μεσοχώρας (Τρικάλων) είναι 

έτοιµο από το 2001 και περιµένει την απεµπλοκή του από όλα αυτά; Τι και εάν το 

φράγµα Συκιάς (Καρδίτσα)  είναι ηµιτελές και εγκαταλελειµµένο;  Τι και εάν 

επενδύθηκαν τόσα  χρήµατα (500 + 350 εκατ. ευρώ αντίστοιχα)  για τα έργα αυτά και 

µάλιστα για παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ ; Τι και εάν συνεχίζουµε να εισάγουµε 

ηλεκτρική ενέργεια και να πληρώνουµε πολύ ακριβά το ηλεκτρικό ρεύµα και µάλιστα στη 

διάρκεια µιας παρατεταµένης οικονοµικής κρίσης για το λαό µας; 

Όλα αυτά για κάποιους έχουν δυστυχώς περιορισµένη σηµασία. Έτσι εµφανίζεται το 

φαινόµενο, όλα αυτά τα χρόνια, οι προσφυγές να συµπλέουν αντικειµενικά µε τις 

στοχεύσεις εκείνων που αντιτίθενται στην παραγωγή ενέργειας από υδατικούς πόρους, 

γιατί κάτι τέτοιο δεν εξυπηρετεί τα συµφέροντά τους. 
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Τελικά µε το νοµικό τους οπλοστάσιο και το «περιβάλλον» ως εργαλείο αλλά και ως ένα 

αξιοπρεπές άλλοθι εξυπηρετούνται οι στόχοι τους σε βάρος της λειτουργίας των ΥΗ 

έργων του Άνω Αχελώου. Και φυσικά δεν περιορίζονται µόνο σε προσφυγές στο ΣτΕ.  

Έως και στην Κοµισιόν απευθύνθηκαν (δες ερώτηση του οικολόγου Ευρωβουλευτή κ. 

Ν. Χρυσόγελου) ώστε να µην κατασκευάζονται πλέον υδροηλεκτρικά έργα. Φυσικά η 

απάντηση του αρµόδιου επιτρόπου ήταν κατηγορηµατικά αρνητική, όµως προστέθηκε 

ένα ακόµη επεισόδιο στην γενικότερη προσπάθειά τους. 

 

2. Από την πλευρά του θεσσαλικού λαού, της Αυτοδιοίκησης και των άλλων φορέων του, 

έχουν επανειληµµένα δοθεί δείγµατα γραφής για τον τρόπο που δρούµε σε παρόµοιες 

περιπτώσεις. Το συνηθίσαµε πια, προσφυγές αυτοί, αγώνας εµείς. Προσκόµµατα αυτοί, 

επιµονή εµείς. Ίσως κερδίσουν λίγο χρόνο ακόµη, όµως εµείς τίποτε δεν έχουµε να 

φοβηθούµε, αρκεί να αντιτάξουµε µία άρτια νοµική επιχειρηµατολογία µε κατάλληλους 

νοµικούς συνεργάτες και να συνεχίσουµε, χωρίς ταλαντεύσεις, την προσπάθειά µας για 

την λειτουργία της Μεσοχώρας  και την ολοκλήρωση της Συκιάς. Άλλωστε και τα 

περιθώρια των αντιδράσεων τους έχουν περιορισθεί. Εξάντλησαν τις προσφυγές κατά 

των έργων, τώρα προσφύγανε κατά των Σχεδίων Διαχείρισης. Άραγε τι αποµένει; 

Ίσως το ίδιο το Σύνταγµα!!! 

Σε ότι µας αφορά, σύντοµα αναµένονται στην Περιφέρεια Θεσσαλίας προς διαβούλευση 

οι περιβαλλοντικοί όροι για την Μεσοχώρα. Με την έγκρισή τους ανοίγει ο δρόµος για 

την λειτουργία του έργου. Αυτοί λοιπόν την δουλειά τους, εµείς την δική µας.  

Επισηµαίνουµε ότι δεν ωφελούν οι τοπικιστικές και µικροκοµµατικές αντιπαραθέσεις. 

Δεν ωφελούν οι παθιασµένες µεγαλοστοµίες  για ΝΑΙ/ΟΧΙ  στην εκτροπή του 

Αχελώου. Εµείς επιδιώκουµε να γίνουν τα Υδροηλεκτρικά Έργα (ΥΗΕ) στη λεκάνη του 

Άνω Αχελώου και ταυτόχρονα να γίνουν τα προγραµµατισµένα έργα στη λεκάνη 

Πηνειού (Κάρλα, Γυρτώνη, κλπ). Ας εργασθούµε επίσης στην κατεύθυνση των µέτρων 

και των παρεµβάσεων που προβλέπουν τα Σχέδια διαχείρισης. Αυτός είναι ο δρόµος 

µας και έχουµε πράγµατι πολλή δουλειά να κάνουµε. 

 

3. Και µία τελευταία σηµείωση. Η Διοίκηση της χώρας και η ΔΕΗ που όλα αυτά τα χρόνια 

από την δεκαετία του 80 έχουν την ευθύνη υλοποίησης των ΥΗΕ του Άνω Αχελώου, 

προσαρµόσθηκαν σε όλες τις απαιτήσεις των πολλών, ποικίλλων και συχνά αλληλο-

συγκρουόµενων απαιτήσεων του ΣτΕ. Ήδη η χώρα ενσωµάτωσε στην νοµοθεσία της 

την Ευρωπαϊκή οδηγία 2000/60 και εκπόνησε για πρώτη φορά Σχέδια Διαχείρισης 

κατά λεκάνη απορροής, κάνοντας ένα σηµαντικό βήµα εκσυγχρονισµού, κάτι το οποίο 

επίµονα και το ΣτΕ είχε απαιτήσει µέσα από τις ακυρωτικές αποφάσεις του. 
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Σηµειωτέον όλες οι προσφυγές κατά των έργων του Άνω Αχελώου την τελευταία 

20ετία επικαλούνταν πάντοτε την έλλειψη των Σχεδίων Διαχείρισης και φυσικά το ΣτΕ 

στη βάση αυτή έκανε δεκτές τις προσφυγές τους. 

Περιµένουµε λοιπόν µε µεγάλο ενδιαφέρον να δούµε τούτη τη φορά, ποια θα είναι η 

κρίση του ΣτΕ, επί µίας προσφυγής, η οποία επί της ουσίας επιδιώκει το αντίθετο 

δηλαδή να µην ισχύσουν οι προσφάτως θεσµοθετηθέντες κανόνες διαχείρισης των 

υδάτων και ταυτόχρονα να αγνοηθούν οι αποφάσεις που λήφθηκαν µέσα από την 

διαδικασία διαβούλευσης, που επί δύο χρόνια αναπτύχθηκε γύρω από τα Σ.Δ. Άραγε το 

ΣτΕ θα τους επιτρέψει να περάσουν για ακόµη µία φορά από την «πίσω πόρτα» ότι δεν 

µπόρεσαν µε την δηµοκρατική διαβούλευση; Άραγε το Ανώτατο Δικαστήριο θα λάβει 

υπόψη του και την (υγιή εν προκειµένω) βούληση του θεσσαλικού λαού;  

Απευθύνουµε τέλος έκκληση προς κάθε κατεύθυνση να µην αγνοηθεί για µία ακόµη 

φορά το δηµόσιο συµφέρον. Όλοι γνωρίζουν ότι τα έργα αυτά είναι πολύτιµα για το 

ενεργειακό µας σύστηµα και περιµένουν την «απελευθέρωσή» τους, ώστε να 

προσφέρουν µε την λειτουργία τους το αναµενόµενο όφελος και να πάψουν να 

αποτελούν, ένα «παγωµένο» περιουσιακό στοιχείο της χώρας, εγκαταλελειµµένο επί 

του ποταµού Αχελώου, σε µία τόσο δύσκολη περίοδο. 

Η σοβαρότητα, η υπευθυνότητα και η αξιοπιστία όλων θα κριθεί στην υπόθεση αυτή. 

Ελπίζουµε στο τέλος όλοι να αρθούν στο ύψος των περιστάσεων! 

 

 

Φεβρουάριος 2015 
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Ιωάννης Καλλές, Πρόεδρος Εταιρίας Θεσσαλικών Μελετών (Ε.ΘΕ.Μ.) 

 

 


