ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Με σκοπό την ενημέρωση για τις εξελίξεις στα έργα στον άνω ρου του
Αχελώου και την ανάδειξη της αναγκαιότητας να λειτουργήσει αμέσως
το Φράγμα στη Μεσοχώρα, το ΤΕΕ Κ&Δ Θεσσαλίας οργάνωσε επιτόπια
επίσκεψη με τη συμμετοχή αυτοδιοικητικών και άλλων παραγόντων
από τοςυ τέσσερις θεσσαλικούς νομούς.
Σημειωτέον ότι το Φράγμα στη Μεσοχώρα και ο Υδροηλεκτρικός
Σταθμός που το συνοδεύει στη Γλύστρα, βρίσκονται σε φάση
ολοκλήρωσης από το 2001. Και δεν λειτουργούν μπλοκαρισμένα στο
συνολικό πακέτο έργων «εκτροπής του Αχελώου» που περνάει από τις
γνωστές συμπληγάδες των ενστάσεων και δικαστικών προσφυγών.
Αυτό που αναδείχθηκε και από την επίσκεψη είναι ότι το έργο της
Μεσοχώρας μπορεί να λειτουργήσει ως ενεργειακό καθώς είναι
ανεξάρτητο από την όποια εκτροπή υδάτων προς τη Θεσσαλία.
Μετά και την θετική εξαγγελία του πρωθυπουργού Α. Σαμαρά και την
έγκριση των σχεδίων διαχείρισης υδάτων στις λεκάνες Θεσσαλίας και
δυτικής Στ. Ελλάδας, εκτιμάται ότι απαιτείται νομοθετική ρύθμιση για
την απεμπλοκή του έργου της Μεσοχώρας από το σχήμα «εκτροπής του
Αχελώου», νέα περιβαλλοντική αδειοδότηση και ολοκλήρωση των
απαιτούμενων τεχνικών παρεμβάσεων ώστε να τεθεί σε λειτουργία,
καθώς και η αποκατάσταση των θιγομένων κατοίκων της Μεσοχώρας
που θα κατακλυσθεί από τη λίμνη.
Στα έργα της Μεσοχώρας βρέθηκαν ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας
Κώστας Αγοραστός, οι αντιπεριφερειάρχες Τρικάλων Χρήστος
Μιχαλάκης και Καρδίτσας Βασίλης Τσιάκος και ο πρόεδρος του ΤΕΕ Κ&Δ
Θεσσαλίας Γιάννης Βαρνάς. Επίσης στην αποστολή του ΤΕΕ μετείχαν ο
δήμαρχος Τρικάλων Δημήτρης Παπαστεργίου, ο δήμαρχος Πύλης
Κώστας Μαράβας, οι αντιδήμαρχοι Λάρισας Νίκος Καλτσάς και
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Δημήτρης Μαβίδης, η πρόεδρος Νάνσυ Καπούλα και οι Ευτυχία
Αντωνίου και Ιωάννα Καραμάριου της Δ. Ε. του ΤΕΕ Μαγνησίας, οι
Τάσος Μπαρμπούτης και Αλεξ. Μπέλεσης της Δομής Υδάτων και μέλη
της Δ. Ε. και μηχανικοί του ΤΕΕ Κ&Δ Θεσσαλίας, οι: Γιώργος
Καρτσαφλέκης, Κώστας Τσαλαπόρτας, Γιώργος Μητσιούλης, Κώστας
Ιακωβάκης, Γιώργος Γκόγκος, Κ. Κουλώτσιος. Ελ. Σταυροθεόδωρου, Ελ.
Μπακούλα, Αλεξ. Σουφλιάς, Ζωή Παπαβασιλείου, Απ. Ντέρης, Κ.
Τζήκας, Παν. Κρύος, Νικ. Σαλιάχη, Ευθ. Σαλιάχης, Αποστ. Βαρνάς,
Γιάννης Κολλάτος και Σωτ. Ζαχαριάς. Τους υποδέχτηκαν κάνοντας την
ξενάγηση και ενημέρωση ο Θεοδόσης Στάλιας διευθυντής
υδροηλεκτρικών σταθμών Πλαστήρα‐Μεσοχώρας της ΔΕΗ, ο επί σειρά
πολλών ετών υπεύθυνος της ΔΕΗ για την κατασκευή του έργου της
Μεσοχώρας Γιάννης Θανόπουλος και άλλα στελέχη της επιχείρησης.
Ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κ. Αγοραστός δήλωσε. «Το έργο της
Μεσοχώρας θα έπρεπε να λειτουργεί εδώ και χρόνια. Είναι ώρα να
ενεργοποιηθούμε όλοι μαζί. Η Περιφέρεια αναλαμβάνει πρωτοβουλία
με στόχο να τρέξουν τα έργα στον συντομότερο δυνατόν χρόνο. Σε
συνεργασία με το ΤΕΕ εκπονούμε οδικό χάρτη των απαιτούμενων
ενεργειών, την υλοποίηση του οποίου θα παρακολουθούμε στενά.
Όπως έχουμε πει είναι πολύ θετική η πρόσφατη εξαγγελία του
πρωθυπουργού για το έργο της Μεσοχώρας. Αξιολογούμε ως
ιδιαιτέρως επίκαιρη και χρήσιμη την πρωτοβουλία του ΤΕΕ για την
ανάδειξη της υπόθεσης».
Από την πλευρά του ο πρόεδρος του ΤΕΕ Γ. Βαρνάς τόνισε: «Είναι θέμα
απλής λογικής να δουλέψουν τα ενεργειακά έργα. Τα οποία θα
αυξήσουν κατά 11% την παραγωγή πράσινης, ανανεώσιμης ενέργειας
της χώρας. Και θα συνεισφέρουν κατά 30 εκατομμύρια ευρώ στο
ενεργειακό ισοζύγιο της χώρας και μάλιστα στην παρούσα δύσκολη
οικονομικά περίοδο. Σημειωτέον ότι τα συγκεκριμένα έργα έχουν
κατασκευαστεί από Έλληνες μηχανικούς, Ελληνικές εταιρίες και με
υλικά από τον τόπο μας. Θα πρέπει τέλος να εξάρω την συμμετοχή του
ΤΕΕ Μαγνησίας στη σημερινή πρωτοβουλία, σύντομα θα έχουμε και
άλλες από κοινού παρεμβάσεις».
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