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Αγαπεηή Ειεπζεξνηππία,

έπεζε ζηα ρέξηα κνπ έλα άξζξν ηνπ πεξηνδηθνύ Ε κε θείκελα ηνπ Γηώξγνπ Χξηζηνδνπιόπνπινπ (δεκνζηεπκέλν
ζηηο 26/4/09 ) κε ζέκα ηε Μεζνρώξα θαη ηελ εθηξνπή ηνπ Αρειώνπ.
Κξίκα. Καιόο ν ιπξηζκόο, θαιή ε αγάπε πξνο ηνλ αδηθεκέλν Μεζνρσξίηε πιεζίνλ καο, αθόκε θαιύηεξε ε
αλάπηπμε νηθνινγηθήο ζπλείδεζεο ζηνλ πεξηβαιινληνθηόλν ειιεληθό ιαό αιιά κηα εθεκεξίδα ζνβαξή θαη έλα
έληππν ηεο απήρεζεο ηνπ Ε νθείιεη λα είλαη αληηθεηκεληθό θαη αλ κε ηί άιιν λα μη γξάθεη πιεξνθνξίεο πνπ
επηζηεκνληθά δε ζηέθνπλ. Αιήζεηα, ζε πνηα ζηνηρεία βαζίζηεθε ε έξεπλα ηνπ θ.Χξηζηνδνπιόπνπινπ γηα λα
γξάςεη όηη ηα θξάγκαηα ύςνπο 150m (όπσο ηεο Μεζνρώξαο) "κπαδώλνπλ" από πξνζρώζεηο κέζα ζε 40 ρξόληα;
Ελλνεί όηη απηό έρεη ζπκβεί ζε έλα ηέηνην θξάγκα, ζε θαλέλα, ζε όια; Καη αιήζεηα, πνύ ζηεξίδεη ην όηη αλ ην
Φξάγκα Μεζνρώξαο είρε ύςνο 60m ζα παξήγαγε ηελ ίδηα πδξνειεθηξηθή ελέξγεηα κε απηή πνπ ζα παξάγεη ηώξα
πνπ έρεη 150m ύςνο;
Ωο πξνο ηηο επηπηώζεηο βέβαηα έρεη δίθην: ζίγνπξα έλα θξάγκα 150m έρεη πεξηζζόηεξεο επηπηώζεηο από έλα
θξάγκα 60m, ηνπιάρηζηνλ σο ηελ επηθάλεηα ησλ θαηαθιπδόκελσλ πεξηνρώλ. Έρεη όκσο θαη κεγαιύηεξα νθέιε
ελώ ε δηαθνπή ηνπ ξνπ ηνπ πνηακνύ, ε δηαθνπή ηεο ζηεξενπαξνρήο πξνο ηηο εθβνιέο ηνπ πνηακνύ θαη ε αιινίσζε
(άιινηε πξνο ην θαιύηεξν θαη άιινηε πξνο ην ρεηξόηεξν) ηνπ θπζηθνύ πεξηβάιινληνο δελ είλαη κηα επζεία
αλαινγία ηνπ ύςνπο, αιιά κπνξεί λα είλαη θαη εληειώο αλεμάξηεηα απηνύ. Γηα ην ιόγν απηό, ε εθηίκεζε ηεο
ζθνπηκόηεηαο θαη ε βειηηζηνπνίεζε ηνπ ζρεδηαζκνύ ελόο Έξγνπ από όιεο ηηο πιεπξέο (νηθνλνκηθή,
πεξηβαιινληηθή, θνηλσληθή, ελεξγεηαθή) είλαη έλα πεξίπινθν πνιπθξηηεξηαθό ζύζηεκα ην νπνίν ζα θάλακε θαιά
λα ην αθήλακε λα ην επηιύζνπλ νη εηδηθνί ή ηνπιάρηζηνλ λα κε θάλνπκε ηνπο έμππλνπο.
Καη κηα αθόκε παξαηήξεζε: ν θ.Χξηζηνδνπιόπνπινο έρεη πάεη ζηε Μεζνρώξα; Μήπσο είδε ηα ζπίηηα θαη κήπσο
πξόζεμε όηη πνιιά από απηά έρνπλ εκθαλείο ξσγκέο, ήδε πξνηνύ λα γίλεη ε πιήξσζε ηνπ ηακηεπηήξα; Έρεη
ηεθκεξησκέλε άπνςε γηα ηελ επζηάζεηα ηνπ εδάθνπο όπνπ είλαη θηηζκέλν ην ρσξηό ηεο Μεζνρώξαο θαη νη
πεξηνρέο κεηεγθαηάζηαζεο ή πηζηεύεη, όπσο αθήλεη λα ελλνεζεί, όηη όια απηά είλαη θόιπα ηεο ΔΕΗ θαη ησλ
ηζρπξώλ πνπ ζέινπλ λα εθκεηαιιεπηνύλ ηηο πεξηνπζίεο ησλ θησρώλ Μεζνρσξηηώλ;
Θα ήζεια όρη απιά απαληήζεηο ζηα εξσηήκαηά κνπ αιιά θαη επαλόξζσζε ηεο επηζηεκνληθήο αιήζεηαο από ηελ
εθεκεξίδα ζαο.
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