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Θ E M A: « ΦΡΑΓΜΑ ΜΕΣΟΧΩΡΑΣ».
κ. Πρωθυπουργέ, κ. Αλέξη Τσίπρα,
Μετά από ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πύλης σας
αποστέλλω την παρακάτω επιστολή και σας κάνω γνωστά τα εξής :
Το Υ.Ε. της Μεσοχώρας η κατασκευή του οποίου ξεκίνησε το έτος 1987 και
ολοκληρώθηκε το έτος 1995, στοίχισε στον Ελληνικό Λαό, γιατί πληρώθηκε από
Εθνικούς πόρους περίπου τετρακόσια εκατομμύρια Ευρώ(400.000.000 Ευρώ).
Ο λόγος που δεν λειτούργησε μέχρι σήμερα είναι από την μία μεριά οι αλλεπάλληλες
προσφυγές στο Σ.τ.Ε.και από την άλλη η έλλειψη πολιτικής βούλησης των
κυβερνώντων.
Το Σ.τ.Ε. με την αριθμ. 26/2014 απόφασή του ξεμπλοκάρει πλήρως το
Υ.Ε. Μεσοχώρας από τα υπόλοιπα έργα εκτροπής του Αχελώου προς την Θεσσαλία
και το καθιστά καθαρά υδροηλεκτρικό έργο.
κ. Πρωθυπουργέ, ο προηγούμενος αρμόδιος Υπουργός ο κ. Σκουρλέτης είχε
αποστείλει στα θεσμικά όργανα της Θεσσαλίας τους περιβαλλοντικούς όρους για
γνωμοδότηση. Όλα τα όργανα γνωμοδότησαν θετικά.
Τον επισκέφτηκαν και στο Υπουργείο και τους διαβεβαίωσε για την κυβερνητική
απόφαση να προχωρήσει το έργο. Μέχρι την αποχώρηση από το Υπουργείο
δυστυχώς δεν υπέγραψε την ΑΕΠΟ προκειμένου να προχωρήσει το έργο.
Ένα έργο που θα παράγει πάνω από 360 GWH καθαρή ενέργεια τον χρόνο θα
αποφέρει πάνω από 30 εκατ.Ευρώ, θα καλύπτει το 10% της ενέργειας στο Εθνικό
σύστημα και βέβαια θα συμβάλλει στην τεράστια ανάπτυξη όχι μόνο του Δήμου Πύλης
αλλά και της ευρύτερης περιοχής, δεδομένου ότι το έργο εφάπτεται του εθνικού
δρόμου Τρικάλων Άρτας.

κ. Πρωθυπουργέ,
Με δεδομένη την απόφαση του Σ.τ.Ε., την ομόφωνη θετική γνωμοδότηση όλων των
θεσμικών φορέων της Θεσσαλίας, την αποδοχή απαλλοτρίωσης του
οικισμού Μεσοχώρας από το 85% των κατοίκων της που έχουν υπογράψει
συμβολαιογραφικά προσύμφωνα, θεωρούμε ότι δεν υπάρχουν πλέον άλλα
περιθώρια καθυστέρησης.
Σας καλούμε να δώσετε εντολή να υπογραφεί η ΑΕΠΟ δίνοντας ένα τέλος σε ένα έργο
εθνικής εμβέλειας και να γράψατε το όνομα σας με λαμπρά γράμματα στην διαδρομή
του τόπου μας.
Καλούμε τον καθ΄ ύλη αρμόδιο Υπουργό κ. Γεώργιο Σταθάκη να προσδιορίσει
ΑΜΕΣΑ συνάντηση μεταξύ του Υπουργείου και του Δήμου Πύλης.
Με εκτίμηση
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