Στοπ στα έργα για εκτροπή του Αχελώου

Παρασκευή, 12 Φεβρουαρίου 2010 09:39 - Τελευταία Ενημέρωση Τετάρτη, 17 Φεβρουαρίου 2010 10:08

Απόφαση του ΣτΕ ύστερα από αίτηση της περιβαλλοντικής οργάνωσης WWF

Του Γιωργου Λιαλιου

«Παγώνουν» όλα τα έργα της εκτροπής του Αχελώου. Το Συμβούλιο της Επικρατείας έκανε
δεκτή την αίτηση της περιβαλλοντικής οργάνωσης WWF, κρίνοντας ότι η συνέχιση των
έργων θα δημιουργήσει τετελεσμένα, πριν κριθεί η συμβατότητα της εκτροπής με την
ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία από το Ευρωδικαστήριο. Η απόφαση καλύπτει και την
πλήρωση του φράγματος Μεσοχώρας, παρότι το υπουργείο Περιβάλλοντος επιχείρησε
πρόσφατα να το αποσυνδέσει ως έργο από την εκτροπή, προβάλλοντας τον ενεργειακό
χαρακτήρα του.

Περαιτέρω επιδείνωση

Η απόφαση της Ολομέλειας του τμήματος Αναστολών του ΣτΕ, με πρόεδρο τον Π.
Πικραμμένο, έκανε χθες δεκτή την αίτηση που υπέβαλλε τον Οκτώβριο η WWF Ελλάς, εξ
ονόματος όλων των φορέων που αντιτίθενται στην εκτροπή (περιβαλλοντικές οργανώσεις,
φορείς Αιτωλοακαρνανίας κ.λπ.). Οπως χαρακτηριστικά αναφέρει η απόφαση, «η συνέχιση
των εργασιών και η τυχόν λειτουργία των κατασκευασθέντων επιμέρους έργων θα επιφέρει
περαιτέρω επιδείνωση του φυσικού περιβάλλοντος, δηλαδή περαιτέρω αλλοίωση της
μορφής του τοπίου, κλονισμό του ποταμίου και των παραποταμίων οικοσυστημάτων του
Αχελώου και επιβάρυνση του υδατικού δυναμικού του ποταμού και κατάκλυση μεγάλου
μέρους του οικισμού της Μεσοχώρας».

Η τελευταία αυτή προσθήκη είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς το φράγμα της Μεσοχώρας
έχει από χρόνια ολοκληρωθεί και εσχάτως το υπουργείο Περιβάλλοντος ανακοίνωσε την
«αποσύνδεσή» του από την εκτροπή και τη λειτουργία του για την παραγωγή ενέργειας.

Οι κάτοικοι της Μεσοχώρας έχουν προσφύγει στο ΣτΕ ενάντια στον νόμο 3734/2009 με τον
οποίο εγκρίθηκε η απαλλοτρίωση ολόκληρης της Μεσοχώρας από τη ΔΕΗ (περίπου 2.200
στρέμματα). Η ΔΕΗ έχει δώσει ως εναλλακτική λύση στους κατοίκους τη μετακίνηση του
χωριού σε κοντινή έκταση 300 στρεμμάτων που θα παραδώσει στον τοπικό δήμο Πινδέων.
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Εκτός από την πλήρωση του φράγματος της Μεσοχώρας, το ΣτΕ ουσιαστικά διέταξε το
«πάγωμα» των έργων στη Συκιά. Στην περιοχή κατασκευάζεται το τελευταίο φράγμα της
εκτροπής, ύψους 165 μέτρων και χωρητικότητας 530 εκατ. κυβικών μέτρων, καθώς και η
σήραγγα εκτροπής –μήκους 17,5 χλμ.– του νερού από τον ταμιευτήρα της Συκιάς στη
Θεσσαλία, στην περιοχή της Δρακότρυπας. Το ΣτΕ διέταξε «την άμεση διακοπή όλων των
εργασιών που διενεργούνται και αποσκοπούν αμέσως ή εμμέσως στην κατασκευή του έργου
της εκτροπής, καθώς και την αποχή από κάθε υλική ενέργεια που κατατείνει στην
ολοκλήρωση και λειτουργία των έργων που συνδέονται με το επίμαχο εγχείρημα της
εκτροπής του άνω ρου του Αχελώου ποταμού». Καθώς και «τη μη λειτουργία όσων εκ των
έργων χρήσης και αξιοποίησης υδάτων έχουν ήδη ολοκληρωθεί». Η αναστολή ισχύει μέχρι
να αποφανθεί το Ευρωδικαστήριο επί των προδικαστικών ερωτημάτων που απέστειλε το
ΣτΕ, σχετικά με τη συμβατότητα της εκτροπής με την περιβαλλοντική νομοθεσία.
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