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ΤΙ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΑΧΕΛΩΟ; 
Ελώ ηα έξγα ηεο εθηξνπήο ηνπ Αρειώνπ πξνρσξνύλ κε βξαδύηαηνπο ξπζκνύο – θαη επζύλε γη' απηό έρεη ε 

θπβέξλεζε ηεο ΝΔ, όπσο πξνεγνύκελα νη θπβεξλήζεηο ηνπ ΠΑΟΚ –  ζπλερίδεηαη θαη εληείλεηαη ν «αγώλαο» γηα ηε 
καηαίσζε ηνπ έξγνπ από πνιηηηθέο δπλάκεηο πνπ έρνπλ ηαρζεί ππέξ ηεο πνιηηηθήο ηεο ΕΕ ε νπνία ζηνρεύεη ζην 
μεθιήξηζκα ησλ κηθξνκεζαίσλ αγξνηώλ θαη νδεγεί ζηελ πεξηβαιινληηθή ππνβάζκηζε. Ωζηόζν, ε αλαγθαηόηεηα θαη ε 
πνιιαπιή σθειηκόηεηα ηεο εθηξνπήο ηνπ άλσ ξνπ ηνπ Αρειώνπ, θαζώο θαη νη πνιηηηθέο επηδηώμεηο θαη ηα 
ζπκθέξνληα πνπ θξύβνληαη πίζσ από ηηο επηζέζεηο ελαληίνλ ηεο, είλαη όζν πνηέ θαλεξέο: ν εξρνκόο λεξώλ από ηνλ 
Αρειών ζην ζεζζαιηθό θάκπν κπνξεί λα δώζεη "θάπνηα αλάζα δσήο" ζε ρηιηάδεο κηθξνκεζαίνπο αγξόηεο ηεο 
πεξηνρήο πνπ ζήκεξα, ιόγσ ηεο ιεηςπδξίαο, αληηκεησπίδνπλ ην θάζκα ηεο θαηαζηξνθήο, θαζώο ζα απμήζεη ηε 
γεσξγνθηελνηξνθηθή παξαγσγή, κεηώλνληαο, ηαπηόρξνλα, ην θόζηνο παξαγσγήο ησλ πξντόλησλ πνπ ζήκεξα 
απνηειεί απαγνξεπηηθό παξάγνληα ζηε ζπλέρηζε ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο. Σαπηόρξνλα, ην έξγν ηνπ Αρειώνπ 
ζα έρεη επλντθή επίδξαζε θαη ζε άιινπο ηνκείο, θαζώο ην λεξό κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα: 

 Σελ ύδξεπζε ρηιηάδσλ λνηθνθπξηώλ ζε ρσξηά θαη πόιεηο ηεο πεξηνρήο, θαζώο θαη γηα ηελ εμππεξέηεζε 
αλαγθώλ ζε λεξό από βηνκεραλίεο θαη βηνηερλίεο. 

 Σελ αλαβάζκηζε ηνπ πεξηβάιινληνο, ην νπνίν δνθηκάδεηαη έληνλα ζηε Θεζζαιία, αθνύ ν ππόγεηνο 
πδξνθόξνο νξίδνληαο έρεη θαηέβεη επηθίλδπλα, ηα επηθαλεηαθά λεξά κεηώζεθαλ πάξα πνιύ θαη ε πεξηνρή 
απεηιείηαη κε πθαικύξσζε θαη εξεκνπνίεζε. 

 Σελ παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο κε πνιύ ρακειόηεξν θόζηνο θαη ρσξίο επηβάξπλζε ζην πεξηβάιινλ. 

Η Επξσπατθή Ελσζε πνιεκά ην έξγν, δελ ην ρξεκαηνδνηεί θαη παξεκβάιεη ζσξεία εκπνδίσλ, πξνθεηκέλνπ λα ην 
θαζπζηεξήζεη, λα ην καηαηώζεη. Κη απηό επεηδή ζηόρνο ηεο είλαη: 

 Η κείσζε ηεο αγξνηνθηελνηξνθηθήο παξαγσγήο, ώζηε λα εηζάγεη ε ρώξα καο πεξηζζόηεξα 
αγξνηνθηελνηξνθηθά πξντόληα από ηηο πνιπεζληθέο θαη ηα επξσπατθά κνλνπώιηα (ήκεξα ε Ειιάδα 
δαπαλά 7 δηζ. επξώ γηα εηζαγσγέο γεσξγνθηελνηξνθηθώλ πξντόλησλ από ρώξεο ηεο ΕΕ). 

 Σν μεθιήξηζκα δεθάδσλ ρηιηάδσλ κηθξνκεζαίσλ αγξνηώλ, ώζηε λα ζπγθεληξσζεί ε γε, ε παξαγσγή θαη ε 
εκπνξία ησλ πξντόλησλ ζηα ρέξηα ιίγσλ θαπηηαιηζηώλ πνπ δξαζηεξηνπνηνύληαη ζηνλ αγξνηηθό ηνκέα ηεο 
νηθνλνκίαο. 

Οη θπβεξλήζεηο ηεο ΝΔ θαη ηνπ ΠΑΟΚ πξνσζνύλ ην έξγν κε βήκαηα ρειώλαο, ζηελ νπζία δε ζέινπλ ηελ 
πινπνίεζή ηνπ, ππαθνύνληαο ζηηο επξσελσζηαθέο επηηαγέο. Σν ίδην θαη ν ΤΝ/ ΤΡΘΖΑ, πνπ αλνηρηά δήηεζε από 
ηελ Κνκηζηόλ λα ζηακαηήζεη ην έξγν, κε πξόζρεκα ηηο "πεξηβαιινληηθέο επηπηώζεηο"!! Από θνληά θαη νη άιιεο 
εθεδξείεο ηεο ΕΕ θαη ηνπ πνιηηηθνύ ζπζηήκαηνο, όπσο νη «Οηθνιόγνη-Πξάζηλνη». Σν ΣΕΕ, κέζα από 
αιιειναληηθξνπόκελεο δεκόζηεο ηνπνζεηήζεηο, επηηξνπώλ θαη πεξηθεξεηαθώλ ηκεκάησλ ηνπ, αθόκα δελ έρεη πάξεη 
ηειηθή ζέζε, ζπκβάιινληαο έηζη ζηελ παξαπνκπή ηνπ ζηηο θαιέλδεο. 

ε ό,ηη καο αθνξά, ππνζηεξίδνπκε ζηαζεξά ηελ αλαγθαηόηεηα θαη ηε ρξεζηκόηεηα ηεο άκεζεο πινπνίεζεο 
ηνπ έξγνπ ηνπ Αρειώνπ, ζηνλ αληίπνδα ησλ επηινγώλ ηεο ΕΕ. Θεσξνύκε ηερλεηή ηελ αληηπαξάζεζε αξκνδηνηήησλ 
κεηαμύ λνκαξρηαθώλ νξγάλσλ ησλ λνκώλ πνπ δηέξρεηαη ν Αρειώνο, όπσο επίζεο ζεσξνύκε ππνθξηηηθή θαη 
ιαζεκέλε ηε ζέζε πνπ απνξξίπηεη γεληθά “θάζε αλζξώπηλε παξέκβαζε ζην πεξηβάιινλ”. Τπνζηεξίδνπκε ηελ 
πξαγκαηνπνίεζε απ’ ην Δεκόζην ηεο θαηαζθεπήο, δηαρείξηζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ έξγνπ ζην πιαίζην ηνπ 
Πξνγξάκκαηνο Δεκνζίσλ Επελδύζεσλ, ζηνλ αληίπνδα ηεο πξνώζεζεο ησλ ζπκπξάμεσλ (ΔΘΣ) θαη ηνπ πιαηζίνπ 
ηεο απειεπζέξσζεο ηεο ελέξγεηαο. Σν έξγν ηεο εθηξνπήο κπνξεί λα ζπκβάιεη ηαπηόρξνλα ζηε κείσζε ηεο 
ελεξγεηαθήο εμάξηεζεο ηεο ρώξαο θαη ζηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, κε ηελ αμηνπνίεζε κηαο εγρώξηαο 
αλαλεώζηκεο πεγήο ελέξγεηαο, δειαδή ησλ πδξνειεθηξηθώλ ζηαζκώλ ηεο Μεζνρώξαο Γιύζηξαο, ηνπ Πεπθόθπηνπ, 
ηνπ Μνπδαθίνπ, ζηελ αληηκεηώπηζε ηεο αλεπαξθνύο άξδεπζεο αγξνηηθώλ εθηάζεσλ ηνπ Θεζζαιηθνύ Κάκπνπ θαη 
ζηελ θάιπςε ησλ αλαγθώλ ύδξεπζεο κεγάισλ πόιεσλ ηεο Θεζζαιίαο. 

 


