
Αχελώος κι εκείνα που δεν λέγονται 
του Άρη Τέγου, Πολιτικού- Υδραυλικού Μηχανικού 

 
Σε προηγούµενο δηµοσιευµά µου (12-3-2009, Νέος Αγών-Θεσσαλική Ηχώ) 
αποδείκνυα µε στοιχεία ότι πολλαπλάσιες ποσότητες νερου σε σχέση µε την 
εκτροπή του Αχελώου στη Θεσσαλία  πέφτουν στη θαλάσσα και ότι η ταµίευση 
νερού µε την κατασκευή φραγµάτων είναι περιβαλλοντική-αειφορική πολιτική. 
Αυτό µάλιστα ενισχύεται και επιβάλλεται από τις ιδιαίτερες υδροκλιµατικές 
συνθήκες της χώρας µας. 
 
Το ∆έλτα του Αχελώου προστατεύται από τη συνθήκη Ramsar και στον ποταµό 
διαβιούν ορισµένα πολύ σπάνια είδη ενδιαιτηµάτων, όπως η βίδρα και το µοναδικό 
στον ευρωπαϊκό χώρο ψάρι Silurus aristotelis. 
Επάνερχοµαι στο θέµα µε αφορµή το θόρυβο των ηµερών και θέτω δηµόσια 
ορισµένα ερωτήµατα: 
 
1. Ο βιολογικός καθαρισµός του Αγρινίου (φώτο 1) που επεξεργάζεται τα λύµατα 
δεκάδων χιλιάδων κατοίκων και χωροθετείται µερικά µέτρα από τον ποταµό Αχελώο 
µήπως κατασκευάστηκε σε θέση όπου πριν χρόνια διέρχονταν ο ποταµός; Πριν την 
εγκαταστασή του οριοθετήθηκε ο ποταµός; Η επεξεργασία των λυµάτων είναι 
υψηλής ποιότητας; Οι Οικολόγοι έχουν αναδείξει µε κάποιο τρόπο αυτό το θέµα;  
 
2. Προχωρώντας δίπλα στο ποταµό και λίγα χιλιόµετρα παρακάτω συναντούµε τον 
υγροβιότοπο του Αχελώου, τον σπανιότερο της Ευρώπης. 
Αλήθεια, στο σπανιότερο υγροβιότοπο της Ευρώπης τι δουλειά έχει ένας λιµενίσκος 
(φώτο 2); Έχουν εγκριθεί περιβαλλοντικοί όροι για αυτή τη κατασκευή και σε αυτή 
τη θέση; Επιτρέπεται η διέλευση πλεούµενων στον σπανιότερο υγροβιότοπο της 
Ευρώπης; Οι αρµόδιες ∆ιευθύνσεις της Νοµαρχίας Αιτωλοκαρνανίας έχουν εκδόσει 
τις απαραίτητες άδειες; Οι Οικολόγοι έχουν αναδείξει το συγκεκριµένο θέµα; 
 
3. Από επίσηµα πολιτικά χείλη (κ. ∆ήµας, κ. Μπιρµπίλη) αναφέρεται ότι δεν 
επιτρέπεται η εκτροπή νερού µεταξύ λεκάνων σύµφωνα µε τον νόµο 2000/60. Αν 
αναφέρονταν αυτό στο κοινοτικό δίκαιο τότε γιατί το ΣτΕ απέστειλε προδικαστικό 
ερώτηµα στο ευρωπαϊκό δικαστήριο µε το ίδιο περιεχόµενο; 
 
Η υπουργός Περιβάλλοντος κ. Μπιρµπίλη, πριν αναφέρει την ανάγκη εκπόνησης 
σχεδίων διαχείρισης υδάτων σε συµφωνία µε τον 2000/60, δεν θα έπρεπε να 
ενηµερωθεί από τον Γενικό Γραµµατέα του υπουργείου της και καθηγητή του Ε.Μ.Π 
κ. Ανδρεαδάκη ότι αυτά  ήδη έχουν εκπονηθεί από το ΥΠΕΧΩ∆Ε µε επιστηµονικό 
υπεύθυνο τον ίδιο τον κ. Ανδρεαδάκη; Υπάρχει Σχέδιο ∆ιαχείρισης των Υδάτων της 
Ελλάδας εγκεκριµένο από το ΥΠΕΧΩ∆Ε που αποδεικνύει ότι η Θεσσαλία είναι το 
πλεόν ελλειµατικό υδατικό διαµερίσµα της χώρας; 
 
Για την εκτροπή του Εύηνου ποταµού για την ενίσχυση του υδροδοτικού συστήµατος 
της πρωτεύουσας γιατί ποτέ δεν µίλησε κανείς; 
 
Αλήθεια πριν εκτρέψουµε τον Αχελώο δεν πρέπει οριστικά να εκτρέψουµε τον 
λαϊκισµό, τις ανερµάτιστες µεγαλοστοµίες, τους χυδαίους οικολογούντες και τους 
πονηρούς οικολόγους; 
Αυτά κι είναι κι άλλα... 



 
 

 
 
Φώτο 1: ∆ορυφορική εικόνα της Ε.Ε.Λ Αγρινίου στην «αγκαλιά» του Αχελώου. 
Μάλλον εκεί κάποτε κολυµπούσε «αµέριµνο» το µοναδικό στην Ευρώπη είδος 
Silurus aristotelis. 
 

 
 

Φώτο 2: ∆ορυφορική εικόνα «οικολογικού» λιµενίσκου. Τα σπάνια είδη της βίδρας 
φτιάχνουν τις φωλιές τους στις όχθες του ποταµού λίγο πάνω από την ελεύθερη 
επιφάνεια του νερού. Είναι δεδοµένο ότι σε αυτή τη θέση του σπανιότερου 
υγροβιοτόπου της Ευρώπης εξαναγκάζονται σε µετακίνηση.  

 


