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Το Φράγμα Της Μεσοχώρας

Στην καρδιά της Πίνδου υπάρχει ένα έτοιμο υδροηλεκτρικό φράγμα,
ολοκληρωμένο από το 2001, το οποίο δεν έχει λειτουργήσει ούτε μία ημέρα.
Τι εμποδίζει το φράγμα της Μεσοχώρας να ενταχθεί στον ενεργειακό
σχεδιασμό της χώρας;
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Χωμένα στην καρδιά της νότιας Πίνδου, μέσα στην κοίτη του ποταμού
Αχελώου, βρίσκονται ένα μεγάλο φράγμα και ένα υδροηλεκτρικό εργοστάσιο.
Στέκουν έτοιμα, ολοκληρωμένα, με τον εξοπλισμό τους και τα μηχανήματά
τους, από το 2001. Αλλά δεν έχουν λειτουργήσει ούτε μία ημέρα. Δεν έχει
γεμίσει καν ο ταμιευτήρας (η τεχνητή λίμνη, δηλαδή) με νερό -τα νερά του
Αχελώου σήμερα εκτρέπονται από μια άλλη σήραγγα σκαμμένη δίπλα από το
φράγμα, παρακάτω στη φυσική του κοίτη. Σύμφωνα με τη ΔΕΗ, ολόκληρο το
έργο έχει κοστίσει περίπου 500 εκατ. ευρώ σε σημερινά χρήματα, ενώ για
κάθε χρόνο που το φράγμα δε λειτουργεί η εταιρεία εκτιμά ότι χάνει περί τα
20-30 εκατ. ευρώ από δυνητικά έσοδα.
Γιατί συμβαίνει αυτό;
Επειδή η ΔΕΗ άρχισε να κατασκευάζει ένα γιγάντιο έργο υποδομής με ελλιπή
σχεδιασμό, χωρίς να έχει εξασφαλίσει ότι δεν θα ακυρωθεί στα δικαστήρια.
Επειδή μερικοί κάτοικοι ενός μικρού χωριού της Πίνδου και περιβαλλοντικές
οργανώσεις αντιδρούν. Επειδή το κεντρικό κράτος κωλυσιεργεί ή αδιαφορεί.
Στη διαΝΕΟσις αναζητούμε λύσεις και πολιτικές που θα βοηθήσουν τη χώρα
να αναπτυχθεί οικονομικά, διατηρώντας παράλληλα την κοινωνική της συνοχή.
Στην ιστορία του φράγματος της Μεσοχώρας βρήκαμε συγκεντρωμένες μια
σειρά από παθογένειες που ταλαιπωρούν γενικότερα την επιχειρηματικότητα
και τις επενδύσεις, και μαζί ένα τρανταχτό, σχεδόν κραυγαλέο παράδειγμα
πολιτικής απόφασης που σχετικά εύκολα και σχετικά γρήγορα θα μπορούσε να
έχει θετικό αποτέλεσμα για το δημόσιο συμφέρον.
Οι δημοσιογράφοι της διαΝΕΟσις ταξίδεψαν στο φράγμα στα βουνά της Πίνδου,
μίλησαν με τους υπευθύνους της ΔΕΗ, με πολίτες που ζουν σήμερα στη

Μεσοχώρα, με τους ανθρώπους και τις οργανώσεις που αντιδρούν στη
λειτουργία του και με επιστήμονες που γνωρίζουν καλά το θέμα. Σε αυτήν την
έρευνα θα καταγράψουμε τους λόγους για τους οποίους το έργο
κατασκευάστηκε, τις αιτίες που το κρατούν ανενεργό, τις συνέπειες αυτής της
καθυστέρησης, και τα απαραίτητα βήματα που πρέπει να γίνουν για να
λειτουργήσει.
Ας ξεκινήσουμε, λοιπόν, από την αρχή.
Περισσότερα στο παρακάτω link :
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