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Το μέλλον των έργων του φράγματος στη Συκιά και της σήραγγας εκτροπής
στο Πευκόφυτο Καρδίτσας, αναδεικνύει με ερώτησή του, προς τους Υπουργούς
Περιβάλλοντος -Ενέργειας και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, ο
βουλευτής Λάρισας με το «Ποταμι». κ. Κώστας Μπαργιώτας, αναφέροντας
μεταξύ άλλων: «Το έργο στη Συκιά, το οποίο έχει συνδεθεί με την εκτροπή του
Αχελώου έχει παγώσει εδώ και πάρα πολλά χρόνια εξαιτίας προσφυγών στο
ΣτΕ και προβλημάτων στην χρηματοδότηση. Όμως η ολοκλήρωση του έργου
δεν προϋποθέτει ούτε και συνεπάγεται την εκτροπή του Αχελώου. Υπάρχουν
πολλές δυνατότητες αξιοποίησης του έργου αφού μπορεί κάλλιστα να
λειτουργήσει ως υδροηλεκτρικό με χαμηλότερο ύψος φράγματος και μικρότερο
όγκο νερού, χωρίς να υπάρξει μεταφορά υδάτων προς την λεκάνη του Πηνειού.
Αντίστοιχα, η σήραγγα του Πευκόφυτου βρίσκεται και αυτή σε μια κατάσταση
αναμονής, με την ιδιαιτερότητα όμως, λόγω της φύσης του έργου, να φθείρεται
πιο γρήγορα από το αντίστοιχο στη Συκιά με αποτέλεσμα να υπάρχει σοβαρός
κίνδυνος να καταρρεύσει η σήραγγα και να χαθεί ολοκληρωτικά το έργο. Ειδικά
για το συγκεκριμένο έργο, υπάρχουν τεχνικές που θα μπορούσαν να
χρησιμοποιηθούν σε συνδυασμό με το φράγμα της Συκιάς, όπως
το αντλησιοταμιευτικό ή Αναστρέψιμο Υδροηλεκτρικό (ΑΥΗΕ) – με την οποία
δεν προβλέπεται μεταφορά υδάτων από την περιοχή του Αχελώου, έργο το
οποίο υπάρχει και λειτουργεί για παράδειγμα στην Ικαρία με συνδυασμό
αιολικής και υδροηλεκτρικής ενέργειας.
Όμως αυτά απαιτούν σχέδιο, όραμα και αποφασιστικότητα που η κυβέρνηση
δεν φαίνεται να έχει. Το παράδειγμα της Μεσοχώρας είναι ενδεικτικό: ένα
σχεδόν έτοιμο έργο - ακόμα και από άποψη μηχανολογικού εξοπλισμού – για το
οποίο απαιτούνται ελάχιστες παρεμβάσεις για να καταστεί πλήρως λειτουργικό
και να αρχίσει να αποδίδει 32εκ.€ καθαρής ενέργειας, παραμένει στάσιμο».
Το Υπουργείο Περιβάλλοντος με απάντηση σε σχετική ερώτηση που είχε
καταθέσει ο κ. Μπαργιώτας, καθιστούσε σαφές με αόριστες αιτιολογήσεις,
όπως ότι «η επικαιροποιημένη μελέτη θα πρέπει να καλύπτει πλήρως τις
προδιαγραφές και τις απαιτήσεις της κείμενης νομοθεσίας», ότι θα επιχειρούσε
να θέσει γραφειοκρατικά προσκόμματα στην λειτουργία του έργου
παραπέμποντάς το σε μια εκ νέου εξαντλητική γραφειοκρατική διαδικασία, όταν

υπήρχε ήδη έτοιμη ΑΕΠΟ που είχε προκύψει από εξαντλητικό διάλογο όλων
των αρμόδιων φορέων.
Το Ποτάμι ρωτά τους υπουργούς «σε ποιο χρονικό ορίζοντα θα έχει
ολοκληρωθεί η έκδοση της νέας ΜΠΕ και θα αρχίσει να λειτουργεί η
ηλεκτροπαραγωγική μονάδα στη Μεσοχώρα, σε ποιες ενέργειες θα
προχωρήσουν σχετικά με τα έργα στην Συκιά. Επίσης πως σκοπεύουν να
αξιοποιήσουν την σήραγγα Πευκοφύτου και αν θα προχωρήσουν σε
τροποποίηση του έργου και μετατροπή του αντλησιοταμιευτικό».
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