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ΜΕΣΟXΩΡΑ

ΜΕΣΟΧΩΡΙΤΕΣ
Όπου κι αν βρίσκεστε στον κόσμο στρέψτε τα βλέμματά σας προς τη Μεσοχώρα. Είναι καιρός ακόμη το χωριό να μείνει στη θέση 
του. Η σωστή θέση στη ζωή είναι να ανέχεσαι αυτό που επικρατεί και να αλλάζεις αυτό που μπορείς. Οι Μεσοχωρίτες μπορούν.  «Μ»

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΕΣΟΧΩΡΙΤΩΝ
ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ 
Ζήνωνος 30 - 60ς όροφος 
104 37, Αθήνα 
Τηλ.- φαξ: 210 5249103

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 
ΚΑΙ ΚΟΠΗ ΠΙΤΑΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Μεσοχωρι-
τών Πρωτευούσης σας εύχεται Καλή Χρονιά και σας 
προσκαλεί στις 5 Φεβρουαρίου 2012, ημέρα Κυριακή 
και ώρα προσέλευσης 10:30 π.μ., σε ετήσια Γενική 
Συνέλευση στην αίθουσα του Συλλόγου με τα κάτωθι 
θέματα:

• Οικονομικός απολογισμός του Δ.Σ. του Συλλόγου 
μας για το έτος 2011

• Έκθεση εξελεγκτικής επιτροπής
• Απόφαση για την τύχη των παραδοσιακών στο-

λών, ιδιοκτησίας του Συλλόγου
• Καθιερωμένη κοπή πίτας
Η παρουσία σας κρίνεται απαραίτητη.

Για το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος Η Γ. Γραμματέας

* Λειτουργεί ασανσέρ έως και τον 6° όροφο νέας τε-
χνολογίας.
Για οποιαδήποτε πληροφορία επικοινωνήστε μαζί 

μας:
Χονδρός Γιάννης: 694 4601395 
Μπρέλλας Γιώργος: 
Λιάκου Μαρία: 697 7692656 
Κορδαλής Νίκος: 694 5207940 
Καρδούτσου Μαίρη: 697 2660463

Ο Σύλλογος Μεσοχωριτών Πρωτευούσης 
εύχεται στους απανταχού πατριώτες 

για το 2012 υ γεί α, χα ρά, 
προ σω πι κή και οι κο γε νεια κή ευ τυ χί α

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
Εξελίξεις για τον Αχελώο

Θετικές ήταν οι προτάσεις 
της γενικής εισαγγελέως 

του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου 
που αναπτύχθηκαν σε δημόσια 
συνεδρίαση του δικαστηρίου 
σχετικά με την υπόθεση της με-
ρικής μεταφοράς του άνω ρου 
του Αχελώου και κρίνονται εν-
θαρρυντικές κατά το μεγαλύ-
τερο μέρος για τις θεσσαλικές 
θέσεις, κάτι το οποίο δημιουρ-
γεί αισιοδοξία και για την τελι-
κή κρίση του Δικαστηρίου, η 
οποία αναμένεται περί τα τέλη 
του έτους.

Με την εισήγηση της η γερ-
μανίδα εισαγγελέας αντίθετα 
με όσα ισχυρίστηκαν οι αντιτι-
θέμενοι της μερικής μεταφο-
ράς του άνω ρου του Αχελώου 
δεν εξετάζει το έργο ως έργο 
το οποίο ξεκίνησε μετά την έκ-
δοση του Ν. 3481/2006 αλλά 
αναγνωρίζει ότι η έγκριση 
του σχεδίου μερικής μεταφο-
ράς του άνω ρου του Αχελώου 
ήταν αντικείμενο αδιαλείπτως 
διεξαγόμενης διαδικασίας εκ 
μέρους της ελληνικής πολιτείας 
για 16 τουλάχιστον χρόνια (από 
το 1990) πριν την ψήφιση του 
ως άνω Νόμου και ότι συνεπώς 
πολλά ζητήματα συμβατότητος 
με το τρέχον Ευρωπαϊκό Δίκαιο 

πρέπει να εξεταστούν και υπό 
το πρίσμα αυτό.

Επί λέξει, μάλιστα, αναφέρει 
ότι η «Ο διαρκής χαρακτήρας 
του σχεδίου εκτροπής (μερικής 
μεταφοράς) είναι προφανής». 
Η θέση αυτή της Γενικής Εισαγ-
γελέως - αν τελικώς υιοθετηθεί 
και από την τελική απόφαση 
του Δικαστηρίου - είναι ενθαρ-
ρυντική για το έργο αφού ουσι-
αστικά καλεί το Συμβούλιο της 
Επικρατείας να μην εφαρμόσει 
μεταγενέστερες διατάξεις του 
ευρωπαϊκού περιβαλλοντικού 
δικαίου για να μην επηρεα-
στούν ήδη δημιουργηθείσες 
καταστάσεις.

Επίσης, η Γενική Εισαγγελέας 
δεν θεωρεί το έργο της μερι-
κής μεταφοράς του άνω ρου 
του Αχελώου - το οποίο μάλι-
στα χαρακτηρίζει «ενεργειακό» 
- αντίθετο στην Ευρωπαϊκή Πε-
ριβαλλοντική Νομοθεσία, θε-
ωρεί μάλιστα την άρδευση και 
την ύδρευση επιτακτικούς λό-
γους δημοσίου συμφέροντος 
που καθιστούν καταρχήν συμ-
βατό το έργο με την ευρωπαϊ-
κή περιβαλλοντική νομοθεσία. 
Με τις προτάσεις της επίσης η 
Γενική Εισαγγελέας του Ευρω-
παϊκού Δικαστηρίου θεωρεί 

ότι δύναται να εγκριθεί σχέδιο 
μερικής μεταφοράς υδάτων 
εντός περιοχής Nature 2000 το 
οποίο μετατρέπει φυσικό ποτά-
μιο οικοσύστημα σε ανθρωπο-
γενές ποτάμιο και λιμναίο οικο-
σύστημα, εφόσον συντρέχουν 
οι ως άνω επιτακτικοί λόγοι δη-
μοσίου συμφέροντος.

Τέλος η Γενική Εισαγγελέας 
με τις θέσεις που αναπτύσσει 
φαίνεται ν’ αναγνωρίζει στον 
εθνικό νομοθέτη σημαντικό 
περιθώριο στάθμισης των πε-
ριβαλλοντικών επιπτώσεων για 
την υλοποίηση ενός έργου με 
επίδραση στο περιβάλλον.

Τις προτάσεις της Γενικής Ει-
σαγγελέως ήλθαν ως αποτέλε-
σμα της συνεδρίασης που έλα-
βε χώρα στο Λουξεμβούργο 
στη συνεδρίαση της 24ης Μα-
ΐου 2011 και στην οποία η Πε-
ριφέρεια Θεσσαλίας εκπροσω-
πήθηκε από τους Νομικούς της 
Συμβούλους, ενώ παρών ήταν 
και ο περιφερειάρχης Θεσσα-
λίας και πρόεδρος της ΠΑΣΕ κ. 
Κώστας Αγοραστός.

Θυμίζουμε ότι η υπόθεση 
είχε παραπεμφθεί στο Ευρωπα-
ϊκό Δικαστήριο από την ολομέ-
λεια του Συμβουλίου της Επι-

Στο χωριό μας βρέθηκε πρόσφατα ο Πρόεδρος του ΣΥ-
ΡΙΖΑ κ. Α. Τσίπρας και επισκέφτηκε το φράγμα όπου και 
ενημερώθηκε από τον Πρόεδρο της Κοινότητας  Γ. Χονδρό 
για τα προβλήματα που ανακύπτουν στην περιοχή από την 
εκτροπή του Αχελώου αλλά και την εφαρμογή του Καλλι-
κράτη στις ορεινές Κοινότητες των Τρικάλων. Στη φωτό οι 
δύο Πρόεδροι ενώ συζητούν στο φράγμα της Μεσοχώρας.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ 
ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΝΕΡΩΝ

ΥΔΑΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Θα εξετασθεί Η ΕΚΤΡΟΠΗ ΝΕΡΩΝ ΤΟΥ 

ΑΧΕΛΩΟΥ από τη ∆υτική Στερεά Ελλάδα προς 
τη Θεσσαλία στο πλαίσιο εκπόνησης των Σχε-
δίων ∆ιαχείρισης;
Όπως είναι σε όλους γνωστό τα τελευταία 

30 χρόνια το κύριο θέμα συζήτησης σχετικά 
με τη διαχείριση νερών όχι μόνο στη ∆υτική 
Στερεά Ελλάδα και στη Θεσσαλία, αλλά σε 
εθνικό επίπεδο, είναι η εκτροπή νερών του 
Αχελώου προς τη Θεσσαλία και τα έργα που 
συνδέονται με αυτή.
Κατά την εκπόνηση των Σχεδίων ∆ιαχείρι-

σης των Υδατικών ∆ιαμερισμάτων ∆υτικής 
Στερεάς Ελλάδας και Θεσσαλίας το συγκε-
κριμένο θέμα θα εξετασθεί υπό το πλαίσιο 
που ορίζει η Οδηγία-Πλαίσιο για τα Νερά 
(2000/60/ΕΚ) και σχετίζεται με τα εξής:

• Απολήψεις επιφανειακών νερών και κατά-
σταση υδάτινων σωμάτων (ρύθμιση και ποσό-
τητα ροής) στις λεκάνες του Αχελώου και του 
Πηνειού

• Πιέσεις / ποσοτική κατάσταση υπογείων 

υδατικών συστημάτων Θεσσαλίας και ∆υτικής 
Στερεάς Ελλάδας

• Ποιότητα (οικολογική και χημική κατάστα-
ση) επιφανειακών υδάτινων σωμάτων λεκα-
νών Αχελώου και Πηνειού

• Κύριες χρήσεις νερού στις δύο λεκάνες 
και διερεύνηση μελλοντικής εξέλιξής τους, 
λαμβάνοντας υπόψη κοινωνικοοικονομικές 
παραμέτρους

• Επίτευξη στόχων Οδηγίας-Πλαίσιο, συμπε-
ριλαμβανομένων αυτών των προστατευόμε-
νων περιοχών

• ∆ιερεύνηση εναλλακτικών λύσεων επίτευ-
ξης στόχων - εξυπηρέτησης αναγκών
Τα προαναφερθέντα θα καταγραφούν, ανα-

λυθούν και αξιολογηθούν στο πλαίσιο σύντα-
ξης των προγραμμάτων μέτρων για τις δύο 
λεκάνες.
Τα έργα της Μεσοχώρας και της Συκιάς 

θα εξετασθούν και ως πιθανά αυτόνομα 
έργα παραγωγής, εφόσον αυτό ζητηθεί 
από τους αρμόδιους φορείς.

Ο Α. Τσίπρας στη Μεσοχώρα

(Συνέχεια στη σελίδα 2)
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ΜΕΣΟΧΩΡΑ
ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΕΣΟΧΩΡΙΤΩΝ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΕΣΟΧΩΡΙΤΩΝ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ
ΕΚΔΟΤΗΣ: Ο Πρόεδρος του Συλλόγου

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝ. ΧΟΝΔΡΟΣ

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
• ΙΩΑΝΝΗΣ Παν. ΧΟΝΔΡΟΣ • ΜΑΙΡΗ ΚΑΡΔΟΥΤΣΟΥ

• ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΣΙΓΑΡΙΔΑΣ • ΛΙΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ σύζ. ΔΗΜ.
• ΝΙΚΟΣ ΚΟΡΔΑΛΗΣ • ΜΠΡΕΛΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΓΡΑΦΕΙΑ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
Ζήνωνος 30 - 6ος όροφος, 104 37 Αθήνα, 

Τηλ. - Fax: 210-5249103

Ε ΠΙ ΣΤΟ ΛΕΣ – ΣΥ ΝΕΡ ΓΑ ΣΙΕΣ
• ΧΟΝ ΔΡΟΣ ΙΩ ΑΝ ΝΗΣ, ΚΟΥ ΝΤΟΥ ΡΙΩ ΤΗ 9, Α ΧΑΡ ΝΑΙ, 13673, ΤΗΛ: 
2102404025, 2102447536 FAX: 2102404059, ΚΙ ΝΗ ΤΟ: 6944601395, 
E-mail: giannischondros@yahoo.gr  
• ΚΑΡΔΟΥΤΣΟΥ ΜΑΙΡΗ: ΚΡΥΣΤΑΛΛΗ 30, Ν. ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ 143 43, 
E- mail:marykar2@gmail.com, τηλ. 6972-660463
• KOΡΔΑΛΗΣ ΝΙΚΟΣ: ΑΡΙΑΔΝΗΣ 22-24, Α. ΚΥΨΕΛΗ, τηλ. 6945-207940,
Email: nickolaoskordalis@gmail.com
• ΣΥΛΛΟΓΟΣ, Τηλ. - Fax: 210-5249103

ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ: 10 ευρώ

Υπεύθυνος Τυπογραφείου
ΑΦΟΙ ΖΟΥΜΠΟΥΛΗ Ο.Ε.

Γερανίου 7 - Αθήνα, ΤΗΛ. - Fax: 210-5238.107
Email: costaszl@yahoo.gr

K ο ι ν ω ν ι κ ά
ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ

Εισήχθησαν στα Ανώτερα 
και Ανώτατα Εκπαιδευτικά 
Ιδρύματα οι:

• Μάνος Λεοντάρης του 
Λεωνίδα, στο Πανεπιστή-
μιο του Πειραιά, στο τμήμα 
Ναυτιλιακών Σπουδών.

• Γιαννούλα Αγγελική 
του Κων/νου, στη Γερμανι-
κή Φιλολογία Πανεπιστημί-
ου Αθηνών.

• Τσιάντας Κων/νος του 
Ιωάννη, Τεχνολόγος Τροφί-
μων Υγείας και Διατροφής 
ΑΤΕΙ Αιγάλεω.

• Παρδάλη Ελένη του Ιω-

άννη και της Ανθούλας Δημ. 
Μάστορα, στο Γεωπονικό 
Πανεπιστήμιο Αθηνών, τμή-
μα Επιστήμης Τροφίμων. 
Ο Σύλλογος τους εύχεται 

καλή σταδιοδρομία.

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
• Στις 29 Νοεμβρίου 2011 

έφεραν στον κόσμο την πρώ-
τη κορούλα τους, η Δια-
μαντή Σπυριδούλα και ο 
Ρώμας Γιώργος. Να τους 
ζήσει!

ΘΑΝΑΤΟΙ
• Στις 20 Νοεμβρίου 2011 

απεβίωσε στη Μύκονο και 
κηδεύτηκε την επομένη στο 
Ν. Ικόνιο Καρδίτσας η Γιαν-
νούλα Αλέκου Μπρέλλα.

• Στα Τρίκαλα απεβίωσαν 
οι: 
Γρηγόριος Βαρελογιάννης 

την 1.1.2012 
Στέλλα-Χονδρού Ρομοσιού
Στέφανος Σακκάς
• Στο Βόλο απεβίωσαν οι: 

Κορδαλής Παναγιώτης του 
Στέργιου, ετών 95, στις 2 
Νοεμβρίου 2011 στην Ανά-
βρα Αγιάς.

• Στις 4 Ιανουαρίου 2012 
έφυγε από κοντά μας το αγ-
γελούδι ο Σάκης, γιος της 
Κατερίνας Κων. Ξηντάρα 
και του Χρήστου Χάνδρα.
Τα θερμά μας συλλυπη-

τήρια και κουράγιο Κατε-
ρίνα.
Μαρία συγ. Δημ. Λιάκου

ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ
• Στις 25 Οκτωβρίου 2011 

έγινε στο Κιτίκι Φαρσάλων 
το 40ήμερο μνημόσυνο της 
Ευαγγελίας Χρήστου Παπα-
γεωργίου.

• Στις 16 Οκτωβρίου 
2011 στο Σταυρό Φαρσάλων 
έγινε το 40ήμερο μνημόσυνο 
του Γεωργίου Κων/νου Γιαν-
νούλα.

• Στις 11 Δεκεμβρίου 2011 
έγινε στην Ανάβρα Αγιάς το 
40ήμερο μνημόσυνο του Πα-
ναγιώτη Κορδαλή του Στέρ-
γιου.

• Στις 18 Δεκεμβρίου 2011 
έγινε το 40ήμερο μνημόσυ-
νο της Γιαννούλας Αλέκου 
Μπρέλλα.

Συνδρομές - Συνδρομές - 
ΕνισχύσειςΕνισχύσεις

Ανώνυμος ΗΠΑ 50 δολ.
Χονδρού-Σταύρου Ελένη ΗΠΑ 50 €
Ντούλας Νικ. Γεώρ. Καναδάς 50
Κόκκαλης Δημ. Γεώργιος 20
Κράλλης Βασ. Νικόλαος 40
Λιάκος Παν. Σωτήρης 10
Παπαδημητρίου Κων/νος 30
Τσιμπίδα Ελένη 30
Χονδρός Παν. Ιωάννης 30
Χονδρός Νικ. Χρήστος 30
Ντούλας Ιωάννης  Λάρισα  20
Καλατζής Αθανάσιος Λαμία 30
Ρομοσιού Κων/να Αίγινα 50
Παπαγεωργίου Σωτ. Σοφάδες 20
Παπαγεωργίου Δημήτριος

www.koinotita.mesochora.gr
Η Με σο χώ ρα 
στο Δια δί κτυο
Δια βά στε μι κρές 

και με γά λες ει δή σεις.
Δη μο σιεύ στε και τη 
δι κή σας ά πο ψη.

 ———
Κι α κό μα διαβά στε ε κεί 

την ε φη με ρί δα 
“ΜΕ ΣΟ ΧΩ ΡΑ”

ΓΙΑ ΚΑΦΕ ΚΑΙ ΠΑΡΕΑ
Την Πέμπτη 15 Δεκεμβρίου 2011 το απόγευμα ο Σύνδεσμος 

Μεσοχωριτών Τρικάλων, υποδέχτηκε τους Μεσοχωρίτες και τους 
φίλους αυτών, για καφεδάκι και καλή παρέα, στο μαγαζί του συγ-
χωριανού μας Καραγνώργου Κώστα, στην «Κουΐντα».

Η προσέλευση ήταν μεγάλη, και αν και γιορτή, ήμασταν όλοι 
εκεί για να τιμήσουμε το χωριό μας και να περάσουμε καλά!
Ο Κώστας με τη γυναίκα του Ρούλα, υπήρξαν άψογοι σε όλα 

τους και όλοι μείναμε απόλυτα ικανοποιημένοι!
Τα παιδιά του μικρού μας χορευτικού έδωσαν μια πολύ όμορφη 

νότα στην εκδήλωση.
Χόρεψαν με την ψυχή τους και τα καμαρώσαμε όλοι!
Ευχαριστούμε θερμά όλους τους συγχωριανούς μας που ήταν 

εκεί, τον Πρόεδρο της Κοινότητας Γιώργο Χονδρό που ήταν κο-
ντά μας, τους φίλους που για άλλη μια φορά μας τίμησαν με την 
παρουσία τους, τον Κώστα και τη Ρούλα για την περιποίηση και 
πάνω από όλα ευχαριστούμε τα παιδιά που ζωντάνεψαν τις μνή-
μες και τις καρδιές μας!
Από το Δ.Σ. του Συνδέσμου παραβρεθήκαν οι Χονδρός Θανά-

σης, Μητσόπουλος Ανδρέας, Παπαχαράλαμπος Νίκος, Σακκάς 
Θανάσης, Γλαβά Ιωάννα και Γκάνια Ρένα!

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΕΣΟΧΩΡΙΤΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΑΡΕΝΤΑΣ
Στο τελευταίο τεύχος (αριθ. 60, 2011) του γνωστού επιστημο-

νικού περιοδικού «Θεσσαλικό Ημερολόγιο» (Λάρισα) δημοσιεύεται 
εκτενής μελέτη του συγχωριανού μας συγγραφέα Κώστα Μπα-
ρούτα με τίτλο «Αρέντα, ο θρυλικός βοσκότοπος στην περιοχή της 
Μεσοχώρας».
Η μελέτη τεκμηριώνεται με πλήθος εγγράφων και προφορικών 

μαρτυρίων σχετικών με το ιδιοκτησιακό καθεστώς, την κατά και-
ρούς οικονομική αξία αυτού του περίφημου θερινού βοσκότοπου, 
ενώ παρατίθενται και ετυμολογούνται τα τοπωνύμια της περιοχής. 
Η λήψη των δημοσιευόμενων φωτογραφιών έγινε από τον φιλό-
λογο και λάτρη της Αρέντας Χρήστο Σωτ. Κοτρώνη.

ΚΩΣΤΑΣ MΠΑΡΟΥΤΑΣ
«Το θεατρικό ύφος στις εικαστικές τέχνες»
Το νέο βιβλίο του Κώστα Μπαρούτα, δι-

δάκτορα αισθητικής, ιστορι κού τέχνης, φι-
λολόγου, είναι ένα δοκίμιο αισθητικής και 
ιστορίας της τέχνης, στο οποίο διερευνώ-
νται και αναλύονται έννοιες της θεατρικό-
τητας και αντιθεατρικότητας, του δραματι-
κού και μελοδραματικού ύφους, του 
κινηματο γραφικού ύφους, του ύφους στους 
θριάμβους και τις α ποθέσεις στις εικαστικές 
τέχνες, ι διαίτερα τη ζωγραφική, ενώ παρου-
σιάζονται ενδεικτικά και συνοπτικά σύγχρο-
να εικαστικοθεατρικά δρώ μενα καθώς και η 
περίπτωση της νεοελληνικής τέχνης. 
Οι απόψεις τεκμηριώνονται και με σχετική εικονογράφηση και 

αναλυτική βιβλιογραφία. 
Εκδ. «Λεξίτυπον», Αθήνα 210383211 2011

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:
Η κατάργηση της ως τώρα παρεχόμενης έκπτωσης στα ταχ. τέλη 
των εφημερίδων που εκδίδουν οι Πνευματικοί και Πολιτιστικοί Φο-
ρείς, πλήττει θανάσιμα και τη δική μας εφημερίδα. Η εξέλιξη αυτή μας 
αναγκάζει να απευθυνθούμε σε όλους τους αναγνώστες της και να πα-
ρακαλέσουμε για την τακτική καταβολή της ετήσιας συνδρομής, την 
οποία μπορείτε να αποστέλλετε και μέσω της ταχυδρομικής επιταγής 
στη δ/νση: 
Σύλλογος Μεσοχωριτών Πρωτευούσης, Ζήνωνος 30, Τ.Κ. 10437

κρατείας με την υπ’ αριθμ. 3053/2009 
απόφαση της. Ειδικότερα το Συμβού-

λιο της Επικρατείας στα 14 προδικαστικά ερωτήματα που είχε θέ-
σει προς το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο ζητούσε να ελεγχθεί η συμβα-
τότητα του Ν. 3486/2006 με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία.

Με αφορμή την δημοσιοποίηση των προτάσεων της Γενικής 
Εισαγγελέως ο περιφερειάρχης σε δηλώσεις τόνισε μεταξύ άλλων 
ότι αποτελούν μια σταθμισμένη απόφαση η μερική μεταφορά του 
άνω ρου του Αχελώου με ισόρροπη εκμετάλλευση υδατικών πό-
ρων που λαμβάνει υπόψη της και τις περιβαλλοντικές ευαισθησί-
ες» ενώ παράλληλα ευχαρίστησε τους προέδρους και τα μέλη της 
ΠΑΣΕ για τη διαχρονική συμβολή τους.

Ικανοποιημένος για την εξέλιξη και συγκρατημένα αισιόδοξος 
εμφανίστηκε και ο προϊστάμενος της νομικής υπηρεσίας της πε-
ριφέρειας κ. Απ. Βλιτσάκης, ο οποίος αφού μίλησε για την πετυ-
χημένη συνεργασία όλων των στελεχών της νομικής υπηρεσίας, 
χαρακτήρισε την πρόταση της Εισαγγελέως νίκη του αυτονόητου 
και τόνισε ότι αναμένεται να επικρατήσει το αυτονόητο και στην 
απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου στο τέλος του έτους. Πα-
ράλληλα υποστήριξε ότι υπήρξε στρεβλή αντιμετώπιση από την 
πλευρά του ΣτΕ στο θέμα της προώθησης των έργων μερικής 
εκτροπής του άνω ρου και μάλιστα τόνισε ότι το ΣτΕ, υπερέβη τις 
εξουσίες του και προχώρησε σε κρίση του νόμου Σουφλιά, όταν ο 
ρόλος του είναι να κρίνει διοικητικές πράξεις και όχι νόμους,

Ο κ. Βλιτσάκης ευχαρίστησε τα στελέχη της νομικής υπηρεσίας 
κ,κ. Αν. Τίγκα, Αν. Βακρατσά. Χρ. Φώτου και τους καθηγητές κ.κ. 
Σιούτη και Φλογαΐτη για τις προσπάθειες τους που οδήγησαν σε 
αυτή την εξέλιξη.

      Ν. Αγχίαλος 20
Καναπίτσα Βάγια  Καραβόμυλος 20
Κόρακας Στέφανος   Αχινός 20
Τρίκαλα
Αναγνώστου Αθαν. Παράμερο 20
 Βαρελογιάννης Ιω. Γρηγόριος 20
Βαρελογιάννης Κων. Φώτης 20
Κοτρώνης Σωτ. Χρήστος 15
Μάστορας Νικόλαος Πύλη 20
Παπαχαραλάμπους Παναγ. 10
Πλάβος Σωτήριος Πολυνέρι 10
Σακκάς Αθαν. Χρήστος 20
Τσιγαρίδας Νικ. Αθανάσιος 20
Κοτρώνης Μιχαήλ Φαρκαδόνα 40
Κοτρώνης Μιχ. Κων/νος  40
Φάρσαλα
Βαρελογιάννης Λ.  Παλαιόμυλος 20

Καρακίτσος Παναγ. Βρυσιά 10
Κορδαλής Γ. Δημήτριος 20
Σακκά Γεωρ. Χρυσαυγή 20
Σακκάς Παναγ. Γεώργιος 20
Γουργούλιας Ε. Κων/νος 20
Μπαρουτάς Παν. Γεώργιος 20

Βόλος
Καλατζής Ηλ. Χρήστος 10
Καλατζής Χρ. Ηλίας 10
Καλατζή Χρ. Σπυριδούλα 10
Κόρμπα-Καλατζή Αγγελική 10
Καλατζή-Καπόλου Ειρήνη 20
Κορδαλής Παν. Δημήτριος 10

Δομοκός 
Λιάκος Γεωργ. Χρήστος 20
Λεοντάρης Φώτιος 20

Εξελίξεις για τον Αχελώο
(Συνέχεια από τη σελίδα 1)
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«Ξεπαγώνει» η εκτροπή!
Εντός του 2012 ξεκινούν κι έργα. Αντιδρούν οι περιβαλλοντικές οργανώσεις
Έτοιμη λύση για την ολοκλήρωση της «στοι-

χειωμένης» εκτροπής του Αχελώου έχει στο συρ-
τάρι του ο υπουργός Περιβάλλοντος Γιώργος 
Παπακωνσταντίνου, που ετοιμάζε ται να ανάψει 
το«πράσινο φως» για την επα νεκκίνηση των ερ-
γασιών μέσα στο 2012. Οι επιτελείς του υπουρ-
γείου εξετάζουν τέσσε ρα με πέντε διαφορετι-
κά σενάρια υλοποίησης του κολοσσιαίου έργου 
μεταφοράς υδάτων για την άρδευση των καλ-
λιεργειών της Θεσσαλίας. Το επικρατέστερο 
αφορά τη μεί ωση του υδάτινου όγκου που θα 
μεταφερ θεί στα 110 εκατομμύρια κυβικά μέτρα 
ετη σίως από τα 600 εκατ. κ.μ. που προβλέπει ο 
σημερινός σχεδιασμός. Όπως αποκαλύπτει στη 
Real planet ο ειδικός γραμματέας Υδά των του 

υπουργείου Περιβάλλοντος Ανδρέας Ανδρεα-
δάκης η γνωμοδότηση του Ευρωπαϊκού Δικα-
στηρίου για το έργο, η οποία αναμένεται μέχρι 
τον προσεχή Μάρτιο, πρό κειται να ξεμπλοκάρει 
την κατασκευαστική δραστηριότητα. «Η πρόσφα-
τη εισήγηση της εισαγγελέως του Ευρωπαϊκού 
Δικαστηρίου δεν απαγορεύει το έργο, εφόσον 
αυτό εξυ πηρετεί το δημόσιο συμφέρον. Η άρ-
δευση των καλλιεργειών είναι λόγος δημοσίου 
συμ φέροντος», αναφέρει ο ίδιος.

«Πόλεμος»
Μεταξύ των υπόλοιπων σεναρίων που εξε-

τάζονται είναι η μικρότερη μείωση των με-
ταφερόμενων ποσοτήτων νερού, αλλά και η πλή-

ρης ακύρωση της εκτροπής με την 
υλο ποίηση μόνο του υδροηλεκτρικού 

φράγματος της Μεσοχώρας. Το ενδεχόμενο 
επανεκ κίνησης των έργων, ωστόσο, προκαλεί 
ήδη πόλεμο δηλώσεων μεταξύ των φορέων το-
πικής αυτοδιοίκησης με τον περιφερειάρχη Θεσ-
σαλίας Κώστα Αγοραστό να αναφέρεται στην 
άμεση αναγκαιότητα της επανεκκίνησης των έρ-
γων και τον συντονιστή των δρά σεων της Περι-
φερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας Γιάννη 
Βαϊνά να μιλά για «εκτρο πή λογικής».
Οποιαδήποτε κι αν είναι η έκβαση του φλέ-

γοντος ζητήματος οι περιβαλλοντικές επιπτώ-
σεις τίθενται στο επίκεντρο, καθώς οι υπέρ μαχοι 
της εκτροπής προτάσσουν το μέγιστο υδατικό 
έλλειμμα της Θεσσαλίας ενώ όσοι αντιτίθενται 
μιλούν για οικολογική καταστρο φή, που θα επη-
ρεάσει ολόκληρη την περιο χή της νότιας Πίνδου, 
μέχρι τη λιμνοθάλασ σα του Μεσολογγίου.

Οι τρεις απόψεις για την εκτροπή 
∆ημήτρης Κουτσογιάννης

∆ιευθυντής τομέα Υδατικών Πόρων και 
Περιβάλλοντος στο Εθνικό Μετσόβιο 

Πολυτεχνείο
«Η Θεσσαλία χρειάζεται το νερό»
ΤΕΤΟΙΑ  ΕΡΓΑ 

δεν πρέπει να τα 
αντ ιμετωπίζου -
με δογματικά, να 
λέμε  εξ  αρχής 
ότι είμαστε υπέρ 
ή κατά, αλλά να 
κοιτάμε το όφε-
λος που έχουν. Το 
έργο της εκτροπής 
είναι μια χρήσιμη 
υποδομή για την 
οικονομία αλ λά και για την κοινωνία της 
Ελ λάδας. Η Θεσσαλία χρειάζεται το νερό, 
είναι η ηγέτιδα περιφέ ρεια της αγροτικής 
παραγωγής της χώρας και ταυτόχρονα 
το πιο ελλειμματικό υδατικό δια μέρισμα. 
Το επιχείρημα ότι θα επιφέρει οικολογική 
καταστροφή δεν ευσταθεί, καθώς τα 600 
εκατομμύρια κυβικά νερού που θα μετα-

φερθούν, αντιστοιχούν σε λιγότερο από το 
15% της συνολικής ροής του Αχελώου.

Γιώργος Σούλιας
Πρώην εισηγητής του έργου οτηνΕΕ.
και ομότιμος καθηγητής Τμήματος Γεω-

λογίας στο ΑΠΘ

«Το σχέδιο χρειάζεται επικαιροποίηση»
ΑΝ ΜΕ ΡΩΤΟΥΣΑ-

ΤΕ πριν από 20 χρό-
νια, θα σας έλεγα 
ότι ήμουν υπέρ της 
εκτροπής. Η Θεσσα-
λία αντιμετωπίζει μεί-
ζον περιβαλλοντικό 
πρόβλημα, η υπερά-
ντληση έχει οδηγήσει 
στη δραματική μείω-
ση των αποθεμάτων 
νερού και όντως χρειάζεται νέα αποθέμα-
τα. Επιπλέον, οι μελέτες που είχαμε κάνει 
έδει χναν ότι το έργο δεν θα προκαλούσε 
περιβαλλοντικό πρό βλημα στην Αιτωλο-
ακαρνανία. Από τότε, όμως, έχει περάσει 
πολύς χρόνος. (Συνέχεια στη σελίδα 4)

Ένα από τα σενάρια που εξετάζονται είναι και το 

ενδεχόμενο υλοποίησης μόνο του φράγματος της 

Μεσοχώρας που θα παράγει υδροηλεκτρική ενέργεια
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Εκτροπή με το... σταγονόμετρο στον Αχελώο
Μείωση των εκτρεπόμενων υδάτων κατά το ένα πέμπτο εξετάζει το υπουργείο Περιβάλλοντος, 

που προωθεί την επανεκκίνηση των έργων μέσα στο 2012

Του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΚΟΝΤΗ
a.kontis@realnews.gr

�ΣΤΗ ΛΥΣΗ της μεταφοράς μόλις 110 εκατομ-
μυρίων κυβικών μέτρων νερού τον χρόνο προ-
σανατολίζεται το υπουργείο Περιβάλλοντος, σε 
μια έσχατη προσπάθεια να ξεπαγώσει τα μισο-
τελειωμένα έργα της εκτροπής του Αχελώου. Η 
μεγάλη μείωση στον όγκο των εκτρεπόμενων 
υδάτων, από τα 600 εκατ. κυβικά που προβλέπει 
ο ισχύων σχεδιασμός, φαντάζει ως το επικρατέ-
στερο από τα σενάρια που εξετάζονται, με απώ-
τερο στόχο την επανεκκίνηση της κατασκευα-
στικής δραστηριότητας μέσα στο 2012.
Η μεταφορά νερού από τον ποταμό της δυ-

τικής Ελλάδας στη Θεσσαλία, η οποία -αν πο τέ 
ολοκληρωθεί- θα αποτελεί το μεγαλύτερο κατα-
σκευαστικό έργο της Ελλάδας έχει μπλο κάρει εδώ 
και περίπου μία διετία, έπειτα από προσφυγή στο 
Συμβούλιο της Επικρατείας το οποίο, με τη σειρά 
του, αναμένει τη γνωμοδό τηση του Ευρωπαϊκού 
Δικαστηρίου.

Η εισήγηση
Η εξέλιξη, η οποία έχει κάνει τους αξιωματού-

χους του υπουργείου Περιβάλλοντος να πι-
στεύουν ότι δεν θα υπάρξει αρνητική γνωμο-
δότηση, είναι η εισήγηση που έκανε η εισαγ γελέας 

του Ευρωπαϊκού Δικαστη-
ρίου, στα τέλη του Οκτω-
βρίου. «Η ανάγνωση της 
εισήγη σης δείχνει ότι η ει-
σαγγελέας δεν αντιτίθεται 
εξ αρχής στο έργο, απλώς 
μας ζητά να τεκμηριώ-
σουμε τον τρόπο με τον 
οποίο η εκτροπή του Αχε-
λώου θα εξυπηρετεί το 
δημόσιο  συμφέρον .  Η 
άρδευση των καλλιεργει-
ών περιλαμβάνεται στους 
λόγους δημοσίου συμφέ-
ροντος και γι’ αυτό θεω-
ρούμε πως και η τελική 
απόφαση του Ευρωπαϊκού 
Δικαστηρίου δεν θα είναι 
αντίθε τη στην υλοποίηση 
του έργου. Με άλλα λόγια, 
η Ε.Ε. δεν λέει «όχι» στο 
έργο, μας ζητά, όμως να 
την πείσουμε ότι το έργο 
θα είναι χρήσιμο», δήλωσε 
στη Real planet ο ειδικός 
γραμματέας Υδάτων, Αν-
δρέας Ανδρεαδάκης.
Η τελική γνωμοδότηση 

από το δικαστήριο του 
Λουξεμβούργου αναμέ-
νεται τον προσεχή Μάρ-
τιο. Από εκεί και έπειτα, το 
υπουργείο Περιβάλλοντος 
αναμένεται να κινηθεί για 
την προσαρμογή του σχε-
δίου της εκτροπής στους 
περιβαλλοντικούς όρους 
που προβλέπει η νέα νο-
μοθεσία της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. Το σημαντικότερο 
βήμα αφορά την ολοκλή-
ρωση των Διαχειριστικών 
Σχεδίων για τις υδατικές 

λεκάνες της Ηπείρου, της δυτικής Ελλά δας και της 
Θεσσαλίας κάτι που το υπουργείο προβλέπει ότι 
θα συμβεί μέχρι τα μισά του επό μενου έτους.
Έτσι, μέσα στην επόμενη χρονιά, οι συνερ γάτες 

του υπουργού Περιβάλλοντος, Γιώρ γου Παπα-
κωνσταντίνου, θα είναι έτοιμοι για να προωθή-
σουν ένα από τα σενάρια αξιοποί ησης των έργων, 
τα οποία, εδώ και δεκαετίες αποτελούν casus beli 
μεταξύ των αγροτών της Θεσσαλίας των κατοί-
κων της Αιτωλοακαρνα νίας των ελληνικών περι-
βαλλοντικών οργανώ σεων και όχι μόνο...

Τα σχέδια
«Υπάρχουν τέσσερα με πέντε σενάρια που εξε-

τάζουμε, για να δούμε τι θα γίνει τελικά με την 
εκτροπή του Αχελώου», αποκαλύπτει ο ειδικός 
γραμματέας του υπουργείου Περιβάλλοντος Αν-
δρέας Ανδρεαδάκης. «Αρχικά εξετάζουμε τη μεί-

ωση των υδάτων που θα μεταφερθούν, περί-
που στα 110 κ.μ. ετησίως από τα 600 που προ-
βλέπονται σήμερα. Η μείωση, βέβαια, μπορεί να 
είναι και μικρότερη, ενώ δεν μπορούμε να απο-
κλείσουμε το γεγονός η μεταφορά νερού να βασι-
στεί στον υπάρχοντα σχεδιασμό.
Από την άλλη, υπάρχει το ενδεχόμενο να προ-

χωρήσουμε στην υλοποίηση μόνο του φράγ-
ματος της Μεσοχώρας που θα παράγει υδρο-
ηλεκτρική ενέργεια», λέει ο Ανδρ. Ανδρεαδά κης 
ο οποίος τονίζει ότι τα πάντα εξαρτώνται από τα 
διαχειριστικά σχέδια για τα τρία υδατι κά διαμε-
ρίσματα της χώρας. «Τα σχέδια αυτά, βέβαια, θα 
έπρεπε να έχουν εκπονηθεί προτού ξεκινήσουν 
τα έργα. Μόνο έτσι μπορούμε να γνωρίζουμε τις 
επιπτώσεις που θα υπάρξουν για το περιβάλλον 
και την επάρκεια νερού που υπάρχει στα διαφο-
ρετικά υδατικά διαμερίσμα τα. Ο τρόπος με τον 
οποίο προχώρησαν τα έρ γα ήταν εκβιαστικός και 
οικονομικά μη βιώσι μος. Έχουμε φτάσει στο ση-
μείο να μη γνωρίζουμε καν πόσα χρήματα έχουν 
δαπανηθεί μέ χρι σήμερα», καταλήγει ο ειδικός 
γραμματέας Υδάτων. Οποιοδήποτε κι αν είναι 
το σενάριο που θα προωθηθεί, το μόνο βέβαιο 
είναι ότι η επανεκκίνηση των έργων θα ανάψει 
φωτιές σε ένα μεγάλο μέρος του ελληνικού πλη-
θυσμού. Για τον Γιάννη Βαϊνά, πρώην νομάρχη 
και βου λευτή Αιτωλοακαρνανίας η διαβούλευση 
για τα υδατικά διαχειριστικά σχέδια, η οποία έχει 
ήδη ξεκινήσει, δεν αποτελεί τίποτα άλλο παρά 
μεθόδευση. «Πιστεύουμε ότι με τα σχέδια θα προ-
σπαθήσουν να μας πείσουν ότι η εκτροπή είναι 
εφικτή. Είμαστε κάθετα αντίθετοι με τη συνέχιση 
των έργων. Ακόμα και μόνο το φράγ μα της Με-
σοχώρας θα αλλάξει τις οικολογικές ισορροπίες 
στη λιμνοθάλασσα του Μεσολογ γίου, καθώς θα 
περιορίσει τις ποσότητες γλυ κού νερού που φτά-
νουν εκεί, ενώ θα μειώσει την παραγωγή των τρι-
ών μικρότερων υδροηλε κτρικών φραγμάτων που 

λειτουργούν σήμερα λίγο νοτιότερα», αναφέρει ο 
Γ. Βαϊνάς ο οποί ος έχει αναλάβει τον συντονισμό 
των δράσε ων εναντίον της εκτροπής εκ μέρους 
της Πε ριφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας 
τον δήμο και το Εμπορικό Επιμελητήριο Αγρινίου, 
οικολογικών οργανώσεων και άλλων παραγω-
γικών φορέων.

«Εκτροπή λογικής»
«Καλώ τους εκπροσώπους της Αιτωλοακαρ-

νανίας σε διάλογο, πρέπει να καταλάβουμε ότι 
πρό κειται για έργο-πνοή για τη Θεσσαλία αλλά 
και για την οικονομία της χώρας», υποστηρίζει 
από την πλευρά του ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας 
Κώστας Αγοραστός. «Η Θεσσαλία είναι ελλειμ-
ματική σε νερό. Κανείς δεν μπορεί να απαντήσει 
στο ερώτημα πόσο νερό χρειάζονται οι αγρο-
τικές καλλιέργειες διότι αυτές μπορούν να αλ-
λάξουν ανά τα χρόνια. Το πρόβλημα είναι ότι, αν 
και το έργο σχεδιάστηκε τις προηγούμενες δε-
καετίες πλέον η περιβαλλοντική νομοθεσία είναι 
διαφορετική. Πρέπει να υπάρξει προσαρ μογή και 
να καταλάβουμε ότι δεν μιλούμε πλέ ον για εκτρο-
πή του Αχελώου, αλλά για μεταφο ρά νερού», δη-
λώνει ο Κ. Αγοραστός. «Τι σημαί νει μεταφορά; Αν 
αρχίσουμε να παίζουμε με τις λέξεις αυτό που θα 
έχουμε τελικά είναι εκτροπή της λογικής», απαντά 
ο Γ. Βαϊνάς.

Η μεταφορά νερού από 
τον ποταμό της δυτικής 
Ελλάδας στη Θεσσαλία έχει 
μπλοκάρει εδώ και μία διετία, 
έπειτα από Προσφυγή στο ΣτΕ

Εκτός από την αλ-
λαγή της περιβαλ-

λοντικής νομοθεσίας, υπάρχει και το κλιμα-
τικό ζήτημα. Στην περιο χή του Αχελώου, οι 
βροχοπτώσεις μειώνονται 4 με 6 χιλιοστά τον 
χρόνο. Είμαστε σίγουροι ότι στο μέλλον το 
νερό θα επαρ κεί; Ολόκληρη η μελέτη, περι-
βαλλοντικά και οικονομικά, χρει άζεται επικαι-
ροποίηση.

Θεοδώρα Νάντσου
Συντονίστρια Περιβαλλοντικής Πολιτικής 

του WWF
«Πανάκριβο τσιρότο σε αγιάτρευτη 

πληγή»
Η ΘΕΣΣΑΛΙΑ αντιμετω-

πίζει ένα μέγιστο πρόβλη-
μα, που η εκτρο πή αδυ-
νατεί να λύσει. Το αρδευ-
τικό της δίκτυο έχει 40% 
απώ λειες, μόνο εξαιτίας 
των διαρρο ών. Αντί να κά-
νουν μικρές διορ θώσεις 
στο δίκτυο, έχουν ξοδέ ψει 
απίστευτα χρήματα και θα 

ξοδέψουν άλλα τόσα, δίχως να σχεδιάσουν 
πως θα διαμοιραστεί το νερό το νερό στις 
καλλιέργειες της Θεσσαλίας. Επιπλέον, είμα-
στε αντίθετοι στα υδροηλεκτρικά φράγματα. 
∆ημιουργούν βαθιές λίμνες που αδυνατούν 
να υποστηρίξουν βιότοπους. Ειδικά στην Αι-
τωλοακαρνανία, το φράγμα της Μεσοχώρας 
θα καταστρέψει τον μοναδικό στην Ελλάδα 
τόπο αναπαραγωγής της ποτάμιας πέστρο-
φας, ενώ οι επιπτώσεις στη λιμνοθάλασσα 
του Μεσολογγίου θα είναι ανυπολόγιστες. Εί-
ναι ένα πανάκριβο τσιρότο σε μια πληγή που 
θα συνεχίσει να αιμορραγεί.

(Συνέχεια από τη σελίδα 3)
«ΟΧΙ» 

«Είμαστε κά-
θετα αντίθετοι 
με τη συνέχι-
ση των έργων. 
Ακόμα και μό-
νο το φράγ μα 
της Μεσοχώ-
ρας θα αλ λάξει 
τις οικολογικές 
ισορροπίες 
στη λιμνοθά-
λασσα του 
Μεσολογ-
γίου, καθώς 
θα περιορίσει 
τις ποσότητες 
γλυκού νερού 
που φτάνουν 
εκεί», λέει ο 
πρώην νομάρ-
χης Αιτωλοα-
καρνανίας Γ. 
Βαϊνάς.


