Η εκτροπή των νερών του ποταμού Αχελώου αποτελεί το μεγαλύτερο έργο διευθέτησης υδάτων
στην Ελλάδα. Ο Αχελώος, γνωστός κι ως Ασπροπόταμος, πηγάζει από την οροσειρά της Πίνδου,
είναι ο δεύτερος σε μήκος ποταμός της χώρας, και ήδη σε αυτόν, από την δεκαετία του ’60,
λειτουργούν τρία μεγάλα υδροηλεκτρικά φράγματα με σημαντικές επιπτώσεις στο οικοσύστημα
του.
Η εκτροπή των νερών του προς το γειτονικό διαμέρισμα της Θεσσαλίας σχεδιάστηκε επάνω στη
λογική της απεριόριστης «ανάπτυξης», είναι έργο δια-κομματικό: Το πολιτικό σύστημα της
χώρας, η σημερινή κυβέρνηση και οι προηγούμενες, η κρατική επιχείρηση ηλεκτρισμού (ΔΕΗ),
οι εταιρείες ενέργειας, οι εργολάβοι της «ανάπτυξης» αντιμετωπίζουν τον ποταμό Αχελώο, το
νερό, τα δάση, τα βουνά, τη θάλασσα, τους φυσικούς πόρους ως ιδιοκτησία τους που μπορούν
να πωλούν και να αγοράζουν για την αύξηση των κερδών και της εξουσίας τους.
Παρότι το έργο της εκτροπής ακυρώθηκε έξι φορές δικαστικά, παρότι δεν χρηματοδοτείται από
ευρωπαϊκούς πόρους, παρόλη τη σθεναρή αντίδραση της τοπικής κοινωνίας και των
οικολογικών οργανώσεων, η παρούσα κυβέρνηση, αθετώντας τις προεκλογικές της υποσχέσεις,
προωθεί το έργο τμηματικά, μέσα από τη μέθοδο της σαλαμοποίησης. Τον Αύγουστο του 2017
το υπουργείο Περιβάλλοντος της χώρας υπέγραψε την αδειοδότηση για τη λειτουργία ενός
γιγαντιαίου φράγματος, ύψους 150 μέτρων, το οποίο έχει κατασκευαστεί στον άνω ρου του
ποταμού, δίπλα στο χωριό Μεσοχώρα, το οποίο κινδυνεύει με αφανισμό εάν λειτουργήσει το
φράγμα. Η συγκεκριμένη αδειοδότηση δόθηκε με πρόσχημα την παραγωγή υδροηλεκτρικής
ενέργειας παρόλο που η συνεισφορά του στο ενεργειακό μίγμα της χώρας θα είναι μικρή,
παρόλο που παγκοσμίως τα μεγάλα υδροηλεκτρικά φράγματα δεν θεωρούνται Ανανεώσιμες
Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ). Μέσα από την αδειοδότηση ανοίγει εξάλλου η όρεξη όσων
υπερασπίζονται την εκτροπή των νερών του ποταμού προς τη Θεσσαλία καθώς λίγα χιλιόμετρα
πιο κάτω, στη θέση Συκιά, έχει κατασκευαστεί, ως κομμάτι του συγκεκριμένου σχεδίου, ένα
εξίσου μεγάλο υδροηλεκτρικό φράγμα το οποίο δεν έχει τεθεί σε λειτουργία.
Εδώ και τουλάχιστον 30 χρόνια κάτοικοι της Μεσοχώρας αντιστέκονται στην καταστροφή του
οικισμού τους, ενώ από το 2007 έως το 2010 αναπτύχτηκε ένα δυναμικό οικολογικό κίνημα, με
αναφορές σε όλη την Ελλάδα, ενάντια στην αρπαγή όσων νερών έχουν απομείνει στον Αχελώο
θέτοντας ως στόχους την κοινωνική οικολογική διαχείριση του νερού ως αναπαλλοτρίωτου
φυσικού αγαθού. Διοργανώθηκαν τρία κάμπινγκ στις όχθες του ποταμού, στη Μεσοχώρα και
διαδηλώσεις στη στέψη του φράγματος, ενώ από το 2017 κάτοικοι της Μεσοχώρας και πολίτες
από όλη την Ελλάδα, δημιούργησαν την πρωτοβουλία «Μεσοχώρα - Αχελώος SOS» εκφράζουν
δυναμικά την αντίθεσή στο σχέδιο λειτουργίας του φράγματος στη Μεσοχώρα και
συνακόλουθα την εκτροπή. Στο πλαίσιο αυτό και με δεδομένες τις οικολογικές επιπτώσεις από
την λειτουργία των μεγάλων φραγμάτων, όπως αποτυπώνονται στον ρου του ποταμού,
διεκδικούν την οριστική ακύρωση του έργου και την κατεδάφιση του φράγματος.
Η υπόθεση της διαχείρισης του νερού και της ενέργειας είναι βαθιά κοινωνική-δεν μπορεί να
αφεθεί ούτε στους αυθαίρετους σχεδιασμούς των κυβερνητικών φορέων που αντιμετωπίζουν
τους πολίτες ως ψηφοφόρους-πελάτες ούτε στις ορέξεις των εταιρειών που ενδιαφέρονται για
τη μεγέθυνση των κερδών τους. Για την οριστική ακύρωση του σχεδιασμού και τη σωτηρία της
Μεσοχώρας το πανελλαδικό δίκτυο «Μεσοχώρα - Αχελώος SOS» διοργανώνει τριήμερο
εκδηλώσεων στη Μεσοχώρα από τις 20 έως τις 22 Ιουλίου 2018, με ελεύθερο κάμπινγκ,
συζητήσεις, προβολές, πολιτιστικά δρώμενα.

