
ΑΝΑΓΚΑΙΑ Η ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΗΜΙΤΕΛΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΑΧΕΛΩΟΥ 

Κύριε Διευθυντά, 

Εδώ και δέκα μέρες, ο πρόεδρος του σωματείου των εργαζομένων στα έργα του 

Αχελώου, έκανε μέσω της εφημερίδας σας (δημοσίευμα της 19-10-2018 με τίτλο    

‘‘η σήραγγα του Αχελώου εκπέμπει SOS’’) ανακοίνωση,  γνωστοποιώντας  ότι λίγες 

μέρες πριν υπήρξε κατάπτωση τοιχωμάτων σε κάποιο σημείο της σήραγγας εκτροπής 

με αποτέλεσμα τον εγκλωβισμό σημαντικών ποσοτήτων νερών εντός της σήραγγας. 

Με την προϋπόθεση ότι τα λεγόμενα του  προέδρου έχουν βάση (μέχρι σήμερα δεν 

έγινε καμιά διάψευση από τους αρμοδίους, οπότε βάσιμα υποθέτω ότι 

ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα), προσωπικά και με τις όποιες τεχνικές 

γνώσεις έχω, θεωρώ ότι η κατάπτωση αυτή είναι μια εξαιρετικά αρνητική εξέλιξη για 

το συνολικό έργο, δεδομένου ότι πλέον και εφ’ όσον η  κατάπτωση / κατάρρευση 

έγινε σε σημαντικό μήκος της σήραγγας υπάρχει σοβαρός κίνδυνος αυτή να καταστεί 

άχρηστη,  ακυρώνοντας οριστικά την δυνατότητα μεταφοράς νερών από τον άνω ρου 

του Αχελώου στην Θεσσαλία, χωρίς βέβαια να παραβλέπουμε πιθανότητα 

καταστροφής οικισμών κατάντι της εξόδου της σήραγγας, από τον μεγάλο όγκο 

νερών που έχουν εγκλωβιστεί, όπως πολύ σωστά αναφέρετε και στο δημοσίευμά σας. 

 Θυμίζω ότι σχετικές προειδοποιήσεις για τον κίνδυνο  κατάρρευσης της σήραγγας 

λόγω των ημιτελών έργων επένδυσης και των κινδύνων για πιθανές ζημιές  έχουν 

γίνει αρκετές φορές και μέσω της εφημερίδας σας, χωρίς όμως αποτέλεσμα. 

Ενδεικτικά αναφέρω έκθεση εμπειρογνωμόνων (20-9-2010),δηλώσεις του 

περιφερειάρχη κ. Αγοραστού (2-9-2014),  ανακοίνωση Εργατικού Κέντρου 

Καρδίτσας (20-9-2014), δημοσίευμα  δημάρχου Μουζακίου κ. Γ. Κωτσού (29-11-

2017) , αλλά και από τον υπογράφοντα σε παλαιότερα δημοσιεύματα που 

φιλοξενήσατε στην εφημερίδα σας (28-7-2013, 15-5-2016, 18-3-2018). 

Η αναγκαιότητα για την μεταφορά νερών από τον άνω Αχελώο προς την Θεσσαλία 

θεωρώ ότι είναι απόλυτα τεκμηριωμένη με πολλές μελέτες που έχουν γίνει (δες 

πρόσφατα δημοσιευθέντα στο ΝΕΟ ΑΓΩΝΑ άρθρα του κ. Αθ. Ντάσκα, αλλά και 

παλαιότερα των κ. Κ. Γκούμα, Κ. Μεζάρη κ.α.), αλλά και αυτές που συνοδεύουν την 

ανάλυση στοιχείων για την σύνταξη των σχεδίων διαχείρισης υδάτων του υδατικού 

διαμερίσματος Θεσσαλίας τόσο το 2014 όσο και το 2017 (τελευταία 

αναθεώρηση).Είναι λοιπόν περισσότερο από αναγκαίο μέχρι να ολοκληρωθούν τα 

έργα του Αχελώου  (όχι βέβαια από την παρούσα κυβέρνηση) να εξασφαλισθεί 

τουλάχιστον  η συντήρησή τους.  

Κλείνοντας  θα ήθελα να επισημάνω το γεγονός ότι εδώ και δέκα ημέρες κανείς από 

τους θεσμικούς παράγοντες της Θεσσαλίας όπως βουλευτές (πέραν βεβαίως αυτών 

του ΣΥΡΙΖΑ, που ίσως και να επιχαίρουν με την εξέλιξη αυτή),  περιφερειάρχης, 

αντιπεριφερειάρχης, δήμαρχοι, κόμματα, κλπ δεν αξιολόγησε σαν σοβαρό πρόβλημα 

την κατάπτωση εντός της σήραγγας εκτροπής και φυσικά δεν θεώρησε σκόπιμο να 

κάνει κάποια ανακοίνωση, παρέμβαση, διαμαρτυρία, καταγγελία.  Τελικά κρίνουν 

αναγκαία και απαραίτητα ή όχι τα έργα μεταφοράς νερού ( ασχέτως ποσότητας) στην 

Θεσσαλία; Το γεγονός ότι κανείς δεν επεδίωξε να θέσει το πρόβλημα συναντώντας 

τον αρμόδιο υπουργό κ. Σπίρτζη που την Κυριακή 21-10-2018 βρέθηκε στην καρδιά 

του έργου εξετάζοντας με παράγοντες της  Ηπείρου την αναστύλωση της γέφυρας 

Κοράκου που καταστράφηκε στα χρόνια του εμφύλιου, οφείλεται σε αμέλεια, 

αδιαφορία ή σημαίνει κάτι περισσότερο; 

 

Γιώργος Β. Μπαρμπούτης 

(Δημοσιεύτηκε στο ΝΕΟ ΑΓΩΝΑ  της Παρασκευής 2-11-2018) 


