
Μεσοχώρα – Αχελώος SOS 

Δευτέρα 14 Αυγούστου 2017 

Από τη Μεσοχώρα το πρώτο ηχηρό STOP στην αδειοδότηση του 
ΥΗΕ 
Το Σαββατοκύριακο 11-12 Αυγούστου 2017 κορυφώθηκαν οι 
καλοκαιρινές δραστηριότητες του άτυπου «μετώπου» κατά της 
εκτροπής του Αχελώου και των έργων στον άνω ρου του ποταμού. 
Ιδιαίτερης σημασίας ήταν η μαζική συνέλευση Μεσοχωριτών και 
αλληλέγγυων, στην πλατεία του χωριού το βράδυ του Σαββάτου, 
που πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία του Δικτύου «Μεσοχώρα 
- Αχελώος SOS». Ακολούθησαν η συνέλευση του Συνδέσμου 
κατακλυζομένων Μεσοχώρας και η πορεία στο φράγμα, το πρωί της 
Κυριακής. 
 

 
 

Καθώς, λίγες μέρες πριν (4.8.2017), υπογράφηκε από την 
κυβέρνηση η περιβαλλοντική αδειοδότηση του ΥΗΕ Μεσοχώρας 
(φράγμα, τεχνητή λίμνη - ταμιευτήρας, υδροηλεκτρικός σταθμός), 
μεγάλο μέρος των συζητήσεων που έγιναν αφορούσε την αντίθεση 
στη συγκεκριμένη απόφαση και την αντιμετώπιση των νέων 
δεδομένων, πάντα στο πλαίσιο της σταθερής διεκδίκησης για τη 
διασφάλιση του ελεύθερου ρου του Αχελώου, για την οριστική 
ακύρωση της εκτροπής και για το γκρέμισμα του φράγματος της 
Μεσοχώρας και των άλλων έργων της εκτροπής. 
 
Μεσοχωρίτες και αλληλέγγυοι έστειλαν ένα πρώτο 
ηχηρό STOP στις πρόσφατες κυβερνητικές επιλογές, που δεν θα 
περιοριστεί στη λεκτική άρνηση και στις νομικές ενέργειες για την 
ακύρωση της απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων. 
Προσπάθειες να ξεκινήσουν έργα υλοποίησης της απόφασης δε θα 
βρουν κανέναν ανυποψίαστο ή απροετοίμαστο. Όσοι στην 
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κυβέρνηση και στο «μέτωπο» των υπερασπιστών των έργων στον 
άνω ρου του Αχελώου πόνταραν στην απογοήτευση και στη 
διάσπαση του κινήματος θα έχουν πολλούς λόγους να μην 
αισθάνονται ευτυχείς, διαβάζοντας τις αποφάσεις των συνελεύσεων 
και ακούγοντας τα συνθήματα που κυριάρχησαν.   
 
Ακολουθεί το κείμενο της απόφασης της κοινής συνέλευσης 
Μεσοχωριτών και αλληλέγγυων. 
 
(Το οπτικό υλικό θα ανανεώνεται με άλλο καλύτερης ποιότητας) 
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Aπόφαση της συνέλευσης Μεσοχωριτών και αλληλέγγυων 
 
Η υπογραφή και δημοσιοποίηση της απόφασης για την έγκριση των 
περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) του ΥΗΕ Μεσοχώρας διέλυσε και 
την παραμικρή προσδοκία που μπορεί να υπήρχε ότι κάτι 
ουσιαστικό έχει αλλάξει στην κυβερνητική πολιτική στο θέμα των 
έργων στον άνω ρου του Αχελώου, που έχουν ταυτιστεί απόλυτα με 
την εκτροπή του στο Θεσσαλικό κάμπο. Το μόνο που φαίνεται ότι 
είναι διαφορετικό, αυτήν τη φορά, είναι η τακτική με την οποία 
προωθούνται τα έργα, μια τακτική τμηματικής υλοποίησης. Έχουμε 
αντιληφθεί τη σκοπιμότητα αυτής της επιλογής και γι αυτό η επίμονη 
προσπάθεια να εμφανιστεί ότι υπάρχει ένα κλίμα ευρύτατης 
συναίνεσης είναι καταδικασμένη να πέσει στο κενό. 
 
Δεν είμαστε αντίθετοι στη συγκεκριμένη εξέλιξη, χωρίς περίσκεψη. 

Αντίθετα, έχουμε πολλούς και σημαντικούς λόγους να 
επικαλεστούμε, οι κυριότεροι από τους οποίους είναι οι εξής: 
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Διαβάστε περισσότερα » 
Αναρτήθηκε από Μεσοχώρα - Αχελώος SOS πανελλαδικό 
δίκτυο στις 2:24 π.μ. Δεν υπάρχουν σχόλια:  
Αποστολή με μήνυμα ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείουBlogThis!Μοιραστείτε το στο TwitterΜοιραστείτε το 
στο FacebookΚοινοποίηση στο Pinterest 
Ετικέτες αδειοδοτήσεις, Δίκτυο, Μεσοχώρα, ΥΗΕ Μεσοχώρας 

Δευτέρα, 7 Αυγούστου 2017 

Και η νέα αδειοδότηση θα καταρρεύσει, μαζί με το φράγμα στη 
Μεσοχώρα 
2017_08_07_ανακοίνωση.pdf 

 
 
Σε νέες περιπέτειες βάζει η κυβέρνηση τον Αχελώο και τη 
Μεσοχώρα 
 
Την Τετάρτη 2/8/2017, ο αναπληρωτής υπουργός Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας κ. Φάμελλος ανακοίνωσε, με τυμπανοκρουσίες, την 
υπογραφή της απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) 
του ΥΗΕ στη Μεσοχώρα. Στο σκηνικό που στήθηκε, για τις ανάγκες 
της συγκεκριμένης ανακοίνωσης, πρωταγωνιστικό ρόλο -αν και σε 
παραλλαγμένους ρόλους-  είχαν οι εκπρόσωποι του μπλοκ, που για 
δεκαετίες ολόκληρες στήριξε το υπερφίαλο και καταστροφικό 
αφήγημα της εκτροπής του Αχελώου, ο πρόεδρος της ΔΕΗ κ. 
Παναγιωτάκης και ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας κ. Αγοραστός. Το 
ρόλο του εκφραστή της συναίνεσης της τοπικής κοινωνίας είχε 
αναλάβει να παίξει ο δήμαρχος Πύλης κ. Μαράβας και αυτόν του 
εγγυητή της μεταστροφής του ΣΥΡΙΖΑ κάποιοι από τους βουλευτές 
του στα Τρίκαλα και στην Καρδίτσα.   
 
 
Το ότι, πέντε μέρες μετά, η απόφαση δεν είχε αναρτηθεί στη 
«Διαύγεια» είναι χαρακτηριστικό δείγμα της πρεμούρας της 
κυβέρνησης να επισημοποιήσει την «προσαρμογή» σε ένα ακόμη 
κορυφαίο περιβαλλοντικό - κοινωνικό ζήτημα, όπως το έχει, ήδη, 

κάνει και με την επένδυση του χρυσού στη Χαλκιδική, 
προλαβαίνοντας κάποιου είδους «ατύχημα». Δείχνει, ακόμη, το 
πόσο ευάλωτη και επιρρεπής είναι, απέναντι στις πιέσεις του μπλοκ 
της εκτροπής, οι οποίες έχουν πολλαπλασιαστεί και ενταθεί τους 
τελευταίους μήνες. 
 
Επίπλαστη συναίνεση και … στο βάθος εκτροπή 
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Το πιο σοβαρό ζήτημα, όμως, είναι ότι με τη συγκεκριμένη 
περιβαλλοντική αδειοδότηση ανοίγει ο δρόμος για να ξαναρχίσουν 
τα έργα στον άνω ρου του Αχελώου, με πρώτα και «καλύτερα» το 
φράγμα στη Μεσοχώρα, την τεχνητή λίμνη (ταμιευτήρα) που θα 
δημιουργηθεί και το υδροηλεκτρικό έργο (ΥΗΕ). Κι αυτά τα έργα 
είναι που θα φέρουν και τα επόμενα (φράγμα και ταμιευτήρας στη 
Συκιά, λειτουργία της σήραγγας εκτροπής προς το Θεσσαλικό 
κάμπο). Γιατί τα έργα αυτά είναι αναπόσπαστα συνδεδεμένα μεταξύ 
τους και συναποτελούν το συνολικό έργο της εκτροπής του 
Αχελώου. Ας το πούμε λίγο διαφορετικά αυτήν τη φορά: αν η 
εκτροπή υλοποιείται με επιμέρους βήματα, τα πρώτα και τα πιο 
κρίσιμα είναι τα φράγματα και οι ταμιευτήρες στη Μεσοχώρα και στη 
Συκιά. Αν υπάρχουν αυτά, η μεταφορά του νερού, μέσω της 
κατασκευασμένης σήραγγας εκτροπής, θα είναι ένα απλό 
παιχνιδάκι. Αντίστροφα: αν κάποιος θέλει να ακυρώσει οριστικά την 
εκτροπή, «ξεχνά» τα φράγματα στη Μεσοχώρα και στη Συκιά και τη 
σήραγγα εκτροπής. Τόσο απλά. 
 
Διαβάστε περισσότερα » 

Αναρτήθηκε από Μεσοχώρα - Αχελώος SOS πανελλαδικό 
δίκτυο στις 12:53 μ.μ. Δεν υπάρχουν σχόλια:  
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Απόφαση - ντροπή η αδειοδότηση του ΥΗΕ Μεσοχώρας 
Τη Δευτέρα, 7/8/2017, αναρτήθηκε στη "Διαύγεια" η απόφαση 
έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) του ΥΗΕ Μεσοχώρας. 
Έχει ημερομηνία υπογραφής 4/8/2017. Η κυβέρνηση ολοκληρώνει 
το ολίσθημά της και βάζει σε νέες περιπέτειες τον Αχελώο και τη 
Μεσοχώρα. 
 
2017_08_04_ΑΕΠΟ ΥΗΕ Μεσοχώρας.pdf 

 
Λίγες μέρες πριν (Τετάρτη, 2/8/2017) είχε δοθεί σχετική συνέντευξη 
τύπου, με την παρουσία στελεχών της ΔΕΗ, του περιφερειάρχη 
Θεσσαλίας, του δημάρχου Πύλης και βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ από 
τα Τρίκαλα και την Καρδίτσα. Για την ιστορία ... 
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Η ισχύς εν τη ενώσει … 
 

 

Mpalothia.net : 

Μεσοχώρα: Ολοκλήρωση της κατάληψης 
 Twitter 
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Γύρω στις 7 το απόγευμα της Δευτέρας 14/8, ξεκίνησε η 
μηχανοκίνητη πορεία από τη Μεσοχώρα προς την 
κατάληψη που είχαν πραγματοποιήσει νωρίτερα μέλη της 
Αυτόνομης Συνάντησης Αγώνα στο υδροηλεκτρικό 
εργοστάσιο της Γλύστρας. 

Τριάντα αλληλέγγυοι-ες έφτασαν μέχρι την είσοδο του 
κατειλημμένου εργοστασίου, κρατώντας πανό και 
φωνάζοντας συνθήματα, ενώθηκαν με τους καταληψίες και 
όλοι μαζί επέστρεψαν στο χωριό. 

Η αστυνομική δύναμη που στάλθηκε από τα Τρίκαλα, και 
πέρασε από τη Μεσοχώρα την ώρα που ξεκινούσε η 
πορεία, τελικά δεν έφτασε ποτέ στο εργοστάσιο, χάθηκε 
στο δρόμο στα χωριά του Αχελώου και μέχρι το βράδυ 
βρισκόταν κάπου μεταξύ Μυρόφυλλου και Μεσούντας… 

via athens.indymedia.org 
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