Κι αυτόν τον Αύγουστο στη
Μεσοχώρα για τη Διάσωση του
Αχελώου 10-11/08
Μεσοχώρα – Αχελώος SOS
Πανελλαδικό δίκτυο για τη διάσωση της Μεσοχώρας και του
Αχελώου
35 χρόνια:
αγώνα για τη διάσωση της Μεσοχώρας και του Αχελώου
ομηρίας των Μεσοχωριτών
παλινωδίας της ΔΕΗ και των εναλλασσόμενων κυβερνήσεων
για τη δικαιολόγηση ενός αδικαιολόγητου έργου.
Κάλεσμα στις καλοκαιρινές δραστηριότητες στη Μεσοχώρα:
Το φράγμα της Μεσοχώρας αποτέλεσε μέρος μιας πολιτικής
απόφασης, που στην εποχή της -τη δεκαετία του 1980-,
εξασφάλιζε το γόητρο της κυβέρνησης Ανδρέα Παπανδρέου, όταν
ακόμη τα φαραωνικά έργα εκτόξευαν το εκλογικό χρηματιστήριο.
Το φράγμα της Μεσοχώρας αποτελούσε έργο κεφαλής της
πολυταγμένης εκτροπής του Αχελώου.
Ένας ανυποχώρητος αγώνας των Μεσοχωριτών ξεκίνησε τότε
εμποδίζοντας, στην πράξη, την κατασκευή του έργου και
κερδίζοντας, ταυτόχρονα, στο Συμβούλιο της Επικρατείας -με τη
συνδρομή φορέων της Αιτωλοακαρνανίας και οικολογικών
οργανώσεων- αλλεπάλληλες φορές τη δικαστική ακύρωσή του. Με
σκληρή καταστολή, όμως, και νομοθετικά πραξικοπήματα μπόρεσαν
ΔΕΗ και κυβερνήσεις να χτίσουν το φράγμα, χωρίς όμως να
καταφέρουν να νομιμοποιήσουν την εκτροπή του Αχελώου.
Μετά τις πολλές μεταλλαγές που υπέστη στο διάστημα τεσσάρων
δεκαετιών ο σκοπός των έργων στον άνω ρου του Αχελώου, σήμερα
αντιμετωπίζουμε την περιβαλλοντική αδειοδότηση του φράγματος

της Μεσοχώρας ως -ανεξάρτητου από την εκτροπή- έργο καθαρά
ενεργειακού σκοπού. Κανέναν, όμως, δεν μπορούν να κοροϊδέψουν.
Η πρόθεση για αποπεράτωση του φράγματος της Συκιάς και η
συντήρηση της σήραγγας εκτροπής του Αχελώου αποκαλύπτουν την
κρυφή απόφαση για την τμηματική της ολοκλήρωση. Βάφτισαν
«πράσινο» ένα τεράστιο υδοηλεκτρικό φράγμα, το οποίο γίνεται
ταφόπλακα του τελευταίου άγριου κομματιού του Αχελώου, αφού
από τη Μεσοχώρα και κάτω ο «θεός» ποταμός έχει εγκιβωτιστεί
από αλλεπάλληλα φράγματα στα Κρεμαστά, στο Καστράκι, στο
Στράτο και στον Ταυρωπό.
Οι βίαιες και εκτεταμένες ανακατατάξεις στον τομέα της
ενέργειας, συμπεριλαμβανομένων των φαραωνικών σχεδίων για
εξόρυξη υδρογονανθράκων, δείχνουν πολύ καθαρά ότι ο έλεγχος
του τομέα της διαχείρισης της ενέργειας και του νερού
αποτελούν βασικό πεδίο δραστηριότητας των κεφαλαιουχικών λόμπι
και των υποτακτικών τους κυβερνήσεων.
Μέσα σε αυτό το περιβάλλον -και ενώ εκκρεμεί η απόφαση του ΣτΕ
για την νέα προσφυγή του Συνδέσμου Κατακλυζομένων Μεσοχώρας-,
ο αγώνας για να πέσει το φράγμα της ντροπής συνεχίζεται. Κι
αυτό το καλοκαίρι, θα βρεθούμε ξανά στην κοίτη του ποταμού για
ελεύθερο κάμπινγκ, στην πλατεία του χωριού για τη λαϊκή
συνέλευση Μεσοχωριτών και αλληλέγγυων και θα διαδηλώσουμε για
μια ακόμη φορά στη στέψη του φράγματος, με τα ΜΑΤ να φυλάνε
τσιμέντα:
Σάββατο 10 Αυγούστου:
8 μ.μ. Συνέλευση στην πλατεία της Μεσοχώρας.
Κυριακή 11 Αυγούστου:
12 μ. Πορεία στο φράγμα της Μεσοχώρας,
9 μ.μ. Προβολή της νέας ταινίας του Δημήτρη Κουτσιαμπασάκου «Ο
Ηρακλής, ο Αχελώος και η Μεσοχώρα».

