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Αξιότιμε κε Υπουργέ,
Εδώ και πολλά χρόνια όλες ανεξαιρέτως οι κυβερνήσεις της μεταπολίτευσης και ιδιαίτερα μετά το 1983 προώθησαν στην Θεσσαλία τα δύο
σημαντικά υδροηλεκτρικά έργα επί του Άνω Αχελώου, στις θέσεις Μεσοχώρα
και Συκιά. Με αποφάσεις της πολιτείας ένα από τα δύο αυτά έργα, ο ταμιευτήρας της Συκιάς, συνδέθηκε με την μεταφορά (εκτροπή) ενός μέρους των
υδάτων του Άνω Αχελώου προς την υδρολογική λεκάνη του Πηνειού. Το έργο
του φράγματος Συκιάς και η αντίστοιχη σήραγγα μεταφοράς είναι ημιτελή και
αναμένουν τις ενέργειες της πολιτείας για τη συνέχισή της.
Αντίθετα το άλλο μεγάλο έργο επί του Άνω Αχελώου, εκείνο της
Μεσοχώρας, κατά τη δεκαετία 1990 αποκόπηκε από τα έργα εκτροπής, η
κατασκευή και η λειτουργία του ανατέθηκε στη ΔΕΗ, η οποία 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 η ΔΕΗ προέβη στις αναγκαίες ενέργειες για την εκ νέου
περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου, οι διαδικασίες της οποίας (διαβού1

λευση, γνωμοδοτήσεις) έχουν ήδη ολοκληρωθεί και επίκειται η προώθηση από
την αρμόδια υπηρεσία του ΥΠΕΚΑ της σχετικής ΑΕΠΟ προς τον κ. Υπουργό
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, ενέργεια υψηλής αξίας και
μάλιστα 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.
Βέβαια γνωρίζουμε ότι κατά τα τελευταία χρόνια δραστηριοποιούνται
συστηματικά διάφορα συμφέροντα, που έχουν ως στόχο να απαξιωθεί η ΔΕΗ
και παράλληλα να υπονομευθεί η κατασκευή μεγάλων φραγμάτων στην Ελλάδα.
Κάτι τέτοιο όμως αναμένεται να διευρύνει περαιτέρω την εξάρτηση της χώρας
από εισαγόμενα καύσιμα. Το έργο της Μεσοχώρας εκ των πραγμάτων έχει
εμπλακεί στις αντικρουόμενες αυτές επιδιώξεις. Εμείς όμως γνωρίζουμε τις
θέσεις σας και τις προσπάθειές σας για την προάσπιση του ρόλου της ΔΕΗ,
την ευαισθησία σας στα 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.
Με βάση τα παραπάνω και επειδή αισθανόμαστε ότι μόνο με την προσωπική σας παρέμβαση μπορούν να υπερνικηθούν τα εμπόδια που προκύπτουν,
όλοι οι φορείς της Θεσσαλίας :
ΖΗΤΟΥΜΕ


Την σαφή διατύπωση της πολιτικής βούλησης της Κυβέρνησης για την
ολοκλήρωση και λειτουργία του Υδροηλεκτρικού Έργου (ΥΗΕ) Μεσοχώρας, ώστε να διαλυθούν οι όποιες συγχύσεις έχουν δημιουργηθεί.
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Την άμεση έγκριση των περιβαλλοντικών όρων του έργου (υπογραφή
ΑΕΠΟ).



Την υποβοήθηση της ΔΕΗ για την υπέρβαση τυχόν διαδικαστικώνγραφειοκρατικών ή άλλων εμποδίων, που ενδεχομένως θα παρουσιαστούν στην πορεία ολοκλήρωσης του έργου (απαλλοτριώσεις, μετεγκατάσταση κατοίκων, χωροταξικό, κ.λ.π), με στόχο την λειτουργία του
σημαντικού αυτού ΥΗΕ το ταχύτερο δυνατόν.
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