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Υποσχέσεις για την οριστική περιβαλλοντική αδειοδότηση του 
υδροηλεκτρικού έργου της Μεσοχώρας έχουν επανειλημμένα δοθεί 
το τελευταίο χρονικό διάστημα από τους αρμόδιους κυβερνητικούς 
παράγοντες (κ. Σ. Φάμελλος κλπ). 

Να όμως που η σχετική απόφαση (ΑΕΠΟ) βρίσκεται ακόμη στον 
«πάγο» και μάλιστα παρά τη ρητή δέσμευση του κ. υπουργού 
(σχετικά ρεπορτάζ στην ‘’Ελευθερία’’) για την υπογραφή της έως 
τέλος Ιουνίου. Και ενώ συμβαίνουν αυτά και οι Θεσσαλοί 
παράγοντες βρίσκονται στο σκοτάδι, κάποιες περιθωριακές ομάδες 
με συντονισμό από συγκεκριμένη οργάνωση κατά του έργου που 
την καθοδηγεί μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, 
διοργανώνουν ξανά εκδήλωση στην Αθήνα με αίτημα την 
κατεδάφιση του έργου. 

Προκύπτει ένα ερώτημα: Γνωρίζουν κάτι παραπάνω όσοι 
προετοιμάζουν εκδηλώσεις για την κατεδάφιση του έργου; Μήπως 
έχουν πληροφορίες για αναστολή των διεργασιών πριν την 
απόφαση; Ή μήπως απλά και μόνο, από «ιδεολογική» υποχρέωση, 
καταβάλλουν μια ακόμη απέλπιδα προσπάθεια αντίδρασης ; 

Είναι προφανές ότι ποτέ κανείς δε θα τους επιτρέψει να βλάψουν το 
έργο. Είναι επίσης σαφές ότι, ακόμα και εάν αυτή η κυβέρνηση 
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αθετήσει τις υποσχέσεις της, έστω και με άλλη κυβέρνηση η 
Μεσοχώρα θα αδειοδοτηθεί. Το θέμα είναι πότε θα τελειώσουμε με 
όλα αυτά τα μασκαριλίκια για «αγώνες» κατεδάφισης έργων, που 
ενώ ανήκουν σε όλους μας και τα πληρώσαμε όλοι, κάποιοι 
νομίζουν ότι έχουν το δικαίωμα να τα διαχειρίζονται ιδεολογικά και 
επικοινωνιακά, αγνοώντας την άποψη της συντριπτικής 
πλειοψηφίας του λαού και των φορέων του που θέλουν τη 
λειτουργία του Υδροηλεκτρικού Σταθμού Μεσοχώρας. 

Για το ΣΥΡΙΖΑ το μόνο που έχουμε να πούμε είναι ότι η απουσία 
καθαρού λόγου σε τέτοια θέματα, η μη σταθερή τήρηση αρχών και 
η υπόθαλψη παράλληλων δραστηριοτήτων εντός του κόμματος με 
στόχους αντίθετους από την εκφρασμένη επίσημα πολιτική τους, όχι 
απλά δεν βοηθάει την κυβερνητική προσπάθεια αλλά δημιουργεί 
τετελεσμένα και για άλλες περιπτώσεις. Αλήθεια πως θα 
αντιδράσουν εάν λίγο μετά το «επεισόδιο» της Μεσοχώρας 
προκύψουν παρόμοιες απαιτήσεις για κατεδάφιση της Συκιάς και 
της σήραγγας Αχελώου; Θα υιοθετήσουν άραγε τέτοιου είδους 
ακραίες απόψεις; Θα ρισκάρουν να διακυβεύεται η σοβαρότητα μιας 
κυβέρνησης; Θα αποτολμήσουν να φέρουν το θέμα στη Βουλή με 
ερώτημα την κατεδάφιση έργων και την ένταξη τους σε πρόγραμμα 
έργων ; 

Να γιατί η Μεσοχώρα έχει ευρύτερη διάσταση και αποτελεί 
πρόκριμα για την αξιοπιστία τους. Ας το σκεφθούν. 

Του Κώστα Γκούμα 

http://www.eleftheria.gr/m/%CE%B1%CF%80%CF%8C%CF%88%CE%B5%CE%B9%CF%82/item/17043

9-%CF%80%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%B7-

%CE%BC%CE%AD%CF%83%CE%B1-%CF%83%CF%84%CE%BF-

%CE%BA%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CE%BA%CE%B1%CE%AF%CF%81%CE%B9-%CE%B7-

%CE%BC%CE%B5%CF%83%CE%BF%CF%87%CF%8E%CF%81%CE%B1.html 


