"Αρπάχτηκαν" στο Περιφερειακό Θεσσαλίας για τον Αχελώο
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Ανέβηκαν οι τόνοι χθες στο Περιφερειακό Συμβούλιο με αφορμή την κατά πλειοψηφία,
έγκριση της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Σχεδίου Διαχείρισης
του Υδατικού Διαμερίσματος Θεσσαλίας, στο επίκεντρο της οποίας βρίσκεται ο Αχελώος

Οι παρατάξεις στην πλειοψηφία τους ενέκριναν το σενάριο σύμφωνα με το οποίο
προκρίνεται η μεταφορά 250 εκ. κυβικών μέτρων νερού από τη λεκάνη του Αχελώου ώστε
να επαρκεί η προσφορά νερού στη λεκάνη του Πηνειού για να αρδεύσει επαρκώς τα
σημερινά 2.500.000 στρέμματα και να μην χρειαστεί μείωση των καλλιεργούμενων
εκτάσεων. Ήδη, σχετική απόφαση για την υιοθέτηση του συγκεκριμένου σεναρίου-μεταξύ
των τριών επικρατέστερων που περιλαμβάνονται στο προς εξέταση σχέδιο-εγκρίθηκε από
την Επιτροπή Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Αγροτικού Τομέα της
Περιφέρειας.
Το σχέδιο βρίσκεται στο τελικό του στάδιο καθώς μετά την έγκριση από το Περιφερειακό
Συμβούλιο θα περάσει προς έγκριση από την Εθνική Επιτροπή Υδάτων και εν συνεχεία θα
αποτελεί νόμο του κράτους. Ωστόσο η ένταση χτύπησε «κόκκινο» με κεντρικά πρόσωπα τον
περιφερειάρχη Θεσσαλίας Κώστα Αγοραστό, τη βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Ηρώ Διώτη αλλά και
τον επικεφαλής της Λαϊκής Συσπείρωσης Βαγγέλη Μπούτα.
Καθώς είναι γνωστή η θέση του ΣΥΡΙΖΑ κατά της εκτροπής, αφορμή για την ένταση
αποτέλεσαν ερωτήματα που έθεσε η βουλευτής σε σχέση με την πρόταση που
παρουσιάστηκε, τα οποία ο περιφερειάρχης θεώρησε κατά μία έννοια ως υπεκφυγή
προκειμένου να μην δηλώσει καθαρά τη θέση της εντός αιθούσης και την κατηγόρησε για
«πολιτική δειλία». Γεγονός που προκάλεσε την έντονη αντίδραση της βουλευτού η οποία
μίλησε για «σπέκουλα», ενώ προς υπεράσπισή της προσέτρεξε και ο επικεφαλής της
«Θεσσαλίας της Αλληλεγγύης και της Οικολογίας» Κ. Πουλάκης, ο οποίος προέρχεται από
τον ίδιο κομματικό χώρο και έχει σαφώς πάρει θέση κατά του Αχελώου.
Στη «διαμάχη» ενεπλάκη και ο Βαγγέλης Μπούτας, ο οποίος ουσιαστικά «ζήτησε το λόγο»
από την κ. Διώτη για θέματα που έθεσε απευθύνοντάς της ερωτήματα, με τη βουλευτή να
τονίζει ότι η παρουσία της στο Περιφερειακό Συμβούλιο δεν την υποχρεώνει να απαντά σε
ερωτήματα των συμβούλων. Ενώ στη συνεδρίαση συμμετείχε επίσης και ο βουλευτής
Τρικάλων Μιχάλης Ταμήλος.
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