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Προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας
Αξιότιμε κε Υπουργέ,

Οι συνεργαζόμενοι επιστημονικοί φορείς που σας απευθύνουμε την παρούσα
δραστηριοποιούνται συστηματικά με τα θέματα που σχετίζονται με τη ανάπτυξη
της Θεσσαλίας, με επικέντρωση στα περιβαλλοντικά προβλήματα, στην
ενέργεια, στη Γεωργία και τους υδάτινους πόρους της περιοχής
μας. Παράλληλα συνεργάζονται σταθερά με τους φορείς της Αυτοδιοίκησης
και τους κοινωνικούς φορείς της Θεσσαλίας και με τα εξειδικευμένα στελέχη
τους συνεισφέρουν στη διαμόρφωση κοινών θέσεων για τα παραπάνω θέματα.
Σχετικά με το έργο της Μεσοχώρας, παρότι αρχικά είχε εμπλακεί στον
σχεδιασμό των έργων εκτροπής, τελικά η κατασκευή και η λειτουργεία του
ανατέθηκε στην ΔΕΗ ως ένα ανεξάρτητο υδροηλεκτρικό έργο. Η ΔΕΗ το
προώθησε επιτυχώς, δαπανώντας 540 εκ. ευρώ (σε σημερινές αξίες) και το
2001 το έργο είχε σχεδόν ολοκληρωθεί. Δυστυχώς η εμπλοκή του σε
προσφυγές που έγιναν στο ΣτΕ οδήγησαν το έργο σε στασιμότητα έως το 2014,
οπότε όλες οι προϋποθέσεις για την συνέχισή του είχαν πλέον εκπληρωθεί
(θετική γνωμοδότηση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, έκδοση της θετικής
απόφασης 26/2014 του ΣτΕ , Έγκριση Σχεδίων Διαχείρισης).
Μετά από αυτά και εφόσον οριστικοποιήθηκε η μη εμπλοκή του στην εκτροπή
Αχελώου, η ΔΕΗ προέβη στις αναγκαίες ενέργειες για την εκ νέου
περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου, οι διαδικασίες της οποίας
(διαβούλευση, γνωμοδοτήσεις) έχουν ήδη ολοκληρωθεί και επίκειται η
προώθηση από την αρμόδια υπηρεσία του ΥΠΕΚΑ της σχετικής ΑΕΠΟ προς
εσάς για έγκριση. Μετά από αυτό αναμένεται η ΔΕΗ να ολοκληρώσει τις λίγες
τεχνικές εργασίες που απομένουν καθώς και την απαλλοτρίωση των
κατακλυζομένων εκτάσεων, λαμβάνοντας τα κατάλληλα μέτρα για την
αποκατάσταση των κατοίκων του οικισμού.
Ας σημειωθεί ότι το ΥΗ Μεσοχώρας είναι ισχύος 161,5 MW, αναμένεται να
συνεισφέρει 362 GWH ετησίως πράσινης ενέργειας υψηλής αξίας από
ανανεώσιμη πηγή, το νερό, υποκαθιστώντας έτσι παραγωγή ενέργειας από
ορυκτά καύσιμα, κάτι που είναι ιδιαίτερα επιβαρυντικό στην ατμόσφαιρα αλλά
και στην οικονομία της χώρας. Το έργο αυτό σύσσωμοι οι τοπικοί φορείς της
Θεσσαλίας το έχουν αγκαλιάσει και ζητούν επιτέλους να λειτουργήσει το
ταχύτερο, όπως άλλωστε αποτυπώνεται διαχρονικά σε όλες τις αποφάσεις
Περιφερειακών οργάνων και φορέων. Επιπλέον θεωρούμε ως δεδομένες τις

θέσεις σας και τις προσπάθειές σας για την προάσπιση του ρόλου της ΔΕΗ,
την ευαισθησία σας για τα έργα των ΑΠΕ που έχουν θετικό περιβαλλοντικό
αποτύπωμα, την αγωνία σας για την ανάπτυξη της περιφέρειας και την μείωση
της ανεργίας καθώς και τις προσπάθειες σας για την ενεργειακή αυτονομία
της χώρας και την απεξάρτησή της από τα ορυκτά καύσιμα. Σε όλα αυτά το
ΥΗΕ της Μεσοχώρας ανταποκρίνεται με τον πιο θετικό τρόπο, ενώ δεν πρέπει
να μας διαφεύγει η συνεισφορά του Ταμιευτήρα της Μεσοχώρας στην αποτροπή
καταστροφών από πλημμύρες και ανεξέλεγκτες καταστάσεις, όπως ήδη συνέβη
πρόσφατα στον Άραχθο και στον Αχελώο.
Σημειώνουμε ακόμη ότι πριν λίγες εβδομάδες με επιτόπια επίσκεψη
εκπροσώπου της Διοίκησης της ΔΕΗ, έγινε αναλυτικά ενημέρωση των
θεσσαλικών φορέων για τις προθέσεις και τις ενέργειές της και δόθηκαν
διαβεβαιώσεις για την σύμφωνη γνώμη της πολιτικής ηγεσίας για την
λειτουργία της Μεσοχώρας, ώστε μεταξύ των άλλων, να λάβει τέλος και η
ιδιότυπη πολυετής ομηρία των κατοίκων της περιοχής.
Από την άλλη πλευρά όμως κάποια δημοσιεύματα ή και δηλώσεις αρμοδίων
παραγόντων, δημιουργούν στους φορείς και στην κοινή γνώμη της Θεσσαλίας,
ανησυχίες, συγχίσεις και απογοητεύσεις.
Κύριε Υπουργέ,
Παίρνουμε λοιπόν την πρωτοβουλία με την παρούσα επιστολή μας να
ζητήσουμε ΑΜΕΣΑ μία συνάντηση μαζί σας για να σας εκθέσουμε αναλυτικά
τις απόψεις μας και τις ανησυχίες μας από την υπερβολική παράταση του
χρόνου της περιβαλλοντικής αδειοδότησης της Μεσοχώρας, αλλά και να
προσφέρουμε στην κυβέρνησή σας, εάν αυτό είναι ευπρόσδεκτο, την πλήρη
συνεργασία και στήριξη στην προσπάθεια που απομένει για την επίτευξη του
αυτονόητου τελικού στόχου, δηλαδή την λειτουργία αυτού του σημαντικού
ενεργειακού έργου.
Ευελπιστώντας στην αποδοχή της πρότασής μας για μια συνάντηση μαζί σας.
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