Ένα σχόλιο και ένα ερώτημα με αφορμή την πρόσφατη ανακοίνωση
της "Οικολογικής Θεσσαλίας" για τα έργα του Αχελώου.
http://www.ypethe.gr/news/ena-sholio-kai-ena-erotima-me-aformi-tin-prosfati-anakoinosi-tisoikologikis-thessalias-gia-ta

Η Αυτοδιοικητική παράταξη "Οικολογική Θεσσαλία" (ΟΘ) επανήλθε με
ανακοίνωση της (η οποία παρατίθεται στον παρακάτω σύνδεσμο *)
θέμα των υδροηλεκτρικών έργων, απαντώντας σε θέσεις των ΤΕΕ
ΓΕΩΤΕΕ (βλέπε τον σύνδεσμο **). Με όλο το σεβασμό στις απόψεις
ΟΘ, επιθυμούμε να συμβάλλουμε στο διάλογο αυτό με ένα σχόλιο και
ερώτημα : "Η Μεσοχώρα δεν είναι ΑΠΕ" αναφέρεται στην ανακοίνωση της
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ΟΘ.
Αναρωτιέται κανείς που στηρίζεται ένας τέτοιος ισχυρισμός. Κατά την άποψη μας το εάν
κάποιος ενεργειακός πόρος είναι ανανεώσιμος το κρίνει καταρχήν η επιστήμη και στη
συνέχεια το κωδικοποιεί η νομοθεσία κάθε χώρας. Έτσι και στην Ελλάδα οι υδατικοί πόροι
κατατάσσονται πέραν πάσης αμφιβολίας στις ανανεώσιμες πήγες, ενώ παράλληλα η ΕΕ
συνυπολογίζει χωρίς εξαιρέσεις την παραγωγή ενέργειας από τα νερά, στον γνωστό στόχο
20-20-20. Συνεπώς για τη χωρά μας και την ΕΕ η Μεσοχώρα λογίζεται, και σωστά, ως
ΑΠΕ και δεν εξαιρείται από αυτό τον κανόνα. Παρότι η ΟΘ διατείνεται ότι έχει
"ξεκάθαρες" θέσεις, παρατηρούμε ότι θεωρεί τη Μεσοχώρα ως "λάθος" που δεν πρέπει
να "διευρύνεται", χωρίς να δίνει περισσότερες λεπτομέρειες για το μέλλον του έργου. Με
απόλυτα ειλικρινή διάθεση θέτουμε το ερώτημα τι σημαίνουν όλα αυτά ; Πως εξηγείται το
"παρών" του εκπροσώπου της ΟΘ στο περιφερειακό συμβούλιο πριν λίγους μήνες ; Ποιά
τέλος πάντων είναι η θέση τους για τη συνέχεια της Μεσοχώρας ; Συμφωνούμε μαζί τους
ότι η υπόθεση αυτή δεν μπορεί να "διαιωνίζεται", δηλαδή να παραμείνουν εγκαταλελειμμένα πάνω στα βουνά ένα ολόκληρο φράγμα επί του Αχελώου, ένας αγωγός μήκους 8
χλμ. και ένα εργοστάσιο παραγωγής ενέργειας 35 μετρά μέσα στη γη, με όλο του τον
πανάκριβο εξοπλισμό του. Η Μεσοχώρα είτε λειτουργεί άμεσα είτε καθαιρείται ως εξόχως
επικίνδυνη για καταστροφές στην ευρύτερη περιοχή από πλημμύρες. Στην περίπτωση αυτή
οι τεράστιες περιβαλλοντικές συνέπειες που συνεπάγεται η καθαίρεση καθώς και το
ανυπολόγιστο υψηλό κόστος της, καθορίζουν και το βαθμό υπευθυνότητας όσων
τοποθετούνται δημόσια σε παρόμοια θέματα. Εκτιμούμε λοιπόν ότι ο λαός της Θεσσαλίας
και όχι μόνο δικαιούται από την ΟΘ μια καθαρή απάντηση. Η σημερινή κυβέρνηση, πάρα
τις παλαιότερες αντιρρήσεις κάποιων στελεχών της, ανακοίνωσε και αυτή την λειτουργία
του έργου. Ελπίζουμε λοιπόν ότι και στο χώρο της ΟΘ η αίσθηση ευθύνης και η λογική
θα υπερισχύσουν των εμμονών σε παλαιότερες αντιπαραθέσεις.
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external)

**
http://www.ypethe.gr/sites/default/files/archivefiles/2016_02_20_apantisi_tee_g
eotee_stin_oikologiki_thessalia_gia_aheloo.pdf
Πηγή: https://www.ypethe.gr
http://www.eleftheria.gr/

