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ΜΕΣΟXΩΡΑ

ΜΕΣΟΧΩΡΙΤΕΣ
Όπου κι αν βρίσκεστε στον κόσμο στρέψτε τα βλέμματά σας προς τη Μεσοχώρα. Είναι καιρός ακόμη το χωριό να μείνει στη θέση 
του. Η σωστή θέση στη ζωή είναι να ανέχεσαι αυτό που επικρατεί και να αλλάζεις αυτό που μπορείς. Οι Μεσοχωρίτες μπορούν.  «Μ»

Η μεταφορά νερού από τον Αχελώο 
θα σώσει τη Θεσσαλία

Στη διαβούλευση για την κατάρτι ση Προγραμ-
μάτων Μέτρων επί των Σχεδίων Διαχείρισης των 
λεκανών απορροής ποταμών του υδατικού δια-
μερίσματος της Θεσσαλίας πα ρευρέθηκε ο Πε-
ριφερειάρχης Θεσ σαλίας κ. Κώστας Αγοραστός, 

η ο ποία πραγματοποιήθηκε στην αί θουσα του 
Περιφερειακού Συμβου λίου Θεσσαλίας, παρου-
σία του ειδι κού γραμματέα Υδάτων κ. Ανδρέα 
Ανδρεαδάκη.

Στην τοποθέτηση του ο κ. Αγορα στός ανέφερε 
τρία βασικά ζητήματα που συνδέονται αποφασι-
στικά με το στόχο των μελετών που εκπονήθη-
καν για τα Σχέδια Διαχείρισης των Νερών στο 
Θεσσαλικό Υδατικό Δια μέρισμα.

«Το πρώτο αφορά στη γεωργία. Λό γω της στρα-
τηγικής σημασίας των τροφίμων κατά τις επόμενες 
δεκαε τίες γενικότερα στον κόσμο, αλλά πιο ειδικά 
στη χώρα μας και τη Θεσ σαλία, η γεωργία είναι 
πρωταρχικός στόχος» είπε.

Ο κ. Αγοραστός αναφέρθηκε στο δεύτερο ζή-
τημα που είναι ο Φορέας Διαχείρισης των νερών 
στη Θεσσα λία. «Το υφιστάμενο θεσμικό πλαί σιο 
βρίσκεται πολύ πίσω από τις σύγχρονες ανάγκες, 
δεν αξιοποιεί την επιστημονική γνώση, δεν επι-
βάλλει (ουσιαστικά αποτρέπει) τη θεσμοθετημέ-
νη αποφασιστική συμ μετοχή των χρηστών. Τρίτο 

ζήτημα: Στον τομέα της ενέρ γειας και των έργων 
ταμίευσης επι ζητούμε τη μεγιστοποίηση της πα-
ραγωγής υδροηλεκτρικής ενέργειας με την πλήρη 
αξιοποίηση όλων των προσφερόμενων δυνατο-
τήτων και ειδικότερα των επιφανειακών νερών σε 
ήδη υφιστάμενα έργα (Μεσοχώρα, Σμόκοβο), 
σε ημιτελή έργα (Συ κιά, σήραγγα Πευκόφυτου / 
άντληση-ταμίευση) και σε νέα έργα (Πύλη, Μουζά-
κι, Παληοδερλί, Καλούδα, Νεοχωρίτη κ.λπ). Σημει-
ωτέον ότι με την ολοκλήρωση ΥΗ έργων, τα ο πο-
ία για τη θεσσαλική λεκάνη είναι έργα πολλαπλού 
σκοπού (ύδρευση, άρδευση κ.λπ.) θα αλλάξει πλή-
ρως το τοπίο και στον τομέα των υπό γειων νερών 
που σήμερα αποτε λούν, δυστυχώς, μονόδρομο για 
την κάλυψη των αρδευτικών αναγκών, με σημαντι-
κές επιπτώσεις στο περι βάλλον, τεράστιες απώλει-
ες ενέρ γειας και μεγάλη οικονομική επιβά ρυνση 
στους παραγωγούς και το κοινωνικό σύνολο. 

Επιζητούμε ακόμη την ολοκλήρωση των δρομο-
λογημένων έργων όπως η λίμνη Κάρλα, τα φράγ-
ματα Αγιονερίου και Ληθαίου και των υπολοίπων 
έργων τοπικής σημασίας. 

Στο αμέσως επόμενο χρονικό διά στημα, η Πε-
ριφέρεια Θεσσαλίας πρόκειται να συνεργαστεί με 
τους φορείς που δραστηριοποιούνται σε ζητή-
ματα Υδάτων και Γεωργίας δη λαδή: ΓΕΩΤΕΕ, TEE, 
Συνεταιριστι κές Ενώσεις, Ομοσπονδίες Αγροτι κών 
Συλλόγων, Πανεπιστήμιο Θεσ σαλίας, ΤΕΙ Λάρι-
σας, ΠΕΔΕ, Δήμοι, ΤΟΕΒ, ΔΕΗ, κ.ά. με στόχο την 
διαμόρφωση ενός πλαισίου θέσεων για γεωργία 
και αρδεύσεις. Η Περιφέ ρεια δεσμεύεται να λάβει 
πρωτο βουλία προς κάθε κατεύθυνση (πο λιτικούς, 
φορείς αγροτών κ.ο.κ.) για την υλοποίηση των 
προαναφερθέ ντων, ζητώντας παράλληλα τη συ-
νεργασία της ειδικής γραμματείας Υδάτων και των 
μελετητών στην προσπάθεια να ανταποκριθούν τα 
Σχέδια Διαχείρισης στις, κατά τη γνώμη μας, από-
λυτα ρεαλιστικές προτάσεις μας» τόνισε.

Έλλειμμα στο υδατικό ισοζύγιο και υπεράντληση 
υπόγειων υδάτων τονίστηκε στην εκδήλωση στο ΤΕΕ

«Στεγνώνει» ο θεσσαλικός κάμπος
Σε 50-60 χρόνια θα επανέλθει ο υδροφόρος 

ορίζοντας στα φυσιολογικά επίπεδα
Η ανάγκη λήψης μέτρων, προκειμένου να εξαλειφθεί το 

ετήσιο έλλειμμα στο υδατικό ισοζύγιο της Θεσσαλίας που 
αγγίζει τα 300 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού και να στα-
ματήσει η υπεράντληση υδάτων από τον υπόγειο υδροφόρο 
ορίζοντα που φτάνει μέχρι και σε βάθος 300 μέτρων, τονί-
στηκε μεταξύ άλλων στη διαβούλευση για τη διαχείριση των 
υδατικών πόρων στη Θεσσαλία η οποία πραγματοποιήθηκε 
στο αμφιθέατρο του TEE Μαγνησίας παρουσία της Ειδικής 
Γραμματείας Υδάτων του υπουργείου Περιβάλλοντος και 
τοπικών φορέων. Σε πολλές περιοχές της Θεσσαλίας η κατά-
σταση με τα νερά χαρακτηρίζεται άσχημη, αν και η Μαγνη-
σία βρίσκεται μάλλον σε καλύτερη μοίρα. Ωστόσο υπάρχουν 
ανοικτά ζητήματα, όπως η νιτρορύπανση στον Αλμυρό, η 
ποιότητα των νερών και το αρδευτικό στην Κάρλα.
Ο ειδικός γραμματέας Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλο-

ντος κ. Ανδρέας Ανδρεαδάκης τόνισε πως “σκοπός της εκδή-
λωσης ή ταν να γίνει μια ουσιαστική διαβούλευση. Υπάρχουν 
έτοιμα τα κείμενα και τα προσχέδια που έ χουν αναρτηθεί στην 
ιστοσελίδα του ΥΠΕΚΑ. Καλούμε όλους τους φορείς να τα 
μελετήσουμε και ελ πίζουμε να υπάρξει ένας γόνιμος διάλογος 
από φορείς, χρήστες νερού για να διαμορφώσουμε γύ ρω στον 
Οκτώβριο την οριστική μορφή των σχεδίων. Στη συνέ χεια, σε 
κάθε υδατικό διαμέρι σμα, ο αρμόδιος γενικός γραμμα τέας 
Αποκεντρωμένης Διοίκη σης θα πρέπει να τα εγκρίνει. Από εκεί 
και πέρα, τα σχέδια αυ τά γίνονται δεσμευτικά και απο τελούν το 
πλαίσιο δράσης που προβλέπονται από τα μέτρα”. 
Ο κ. Ανδρεαδάκης αναφέρθη-

Κριτική παρουσίαση της ποιητικής συλλογής 
του Κώστα Ιτούρη (Μπαρούτα) 

Τα φεγγάρια της Μεσοχώρας
Από τον Κώστα Κατσαρό Πολιτικό Μηχανικό 

 Επίτιμο Γενικό Διευθυντή Δήμου Τρικκαίων

Το άνοιγμα στο χώρο της ποίησης είναι το 
πέταγμα του αητού που οραματίζεται ο ποιη-
τής και η απογείωση από την πεζή και οδυνη-
ρή πραγματικότητα που βιώνει μόνος και αβο-
ήθητος έχοντας μέσα στη νύχτα το φεγγάρι 
συντροφιά στη τρεμάμενη και δονούμενη γη 
της συντέλειας των εστιών και των αισθημά-
των. Μεγάλος ο πόνος, μεγάλη η οργή, μεγά-
λο το παράπονο. Αστείρευτες πηγές έμπνευ-
σης και ποιητικής δημιουργίας. 

 Όλα αναποδογυρίζουν και αλλάζουν ξαφνικά όταν πριν από 
εικοσιεπτά (27) χρόνια! εν μέσω αφελών χειροκροτημάτων 
αναγγέλλονται από επίσημα χείλη τα μεγάλα και τρανά που θα 
συμβούν πολύ γρήγορα και θα κάνουν την ορεινή Μεσοχώρα 
γη της επαγγελίας! 
Η ηρεμία της κοινωνικής ζωής και του λαμπρού φυσικού πε-

ριβάλλοντος ταράχτηκε και οι χρυσοθήρες του νέου Κλοντάικ 
έκαναν την εμφάνισή τους από νωρίς και αναμίχθηκαν τότε οι 
καλοί με του κακούς, χάθηκαν απότομα οι παραδοσιακές και 
κυρίαρχες αξίες της συναδέλφωσης και της αλληλεγγύης, της 
καλής γειτονίας, των αγνών και φιλικών αισθημάτων, μπροστά 
στις επιχρυσωμένες ελπίδες της ταχείας προόδου και στην 
όψιμη υπεραξία της πανώριας πλέον γης, που όλα μαζί συντά-
ραξαν το μυαλό και την καρδιά αθώων ανθρώπων και έγιναν 
λαίμαργοι και κακοί. 

 Το Μέγα Έργο, που θα άλλαζε τη μοίρα των ανθρώπων, 
προχωρούσε με γρήγορους ή αργούς ρυθμούς ανάλογα με το 
ψηφοθηρικό σήμα που έπαιρνε κάθε άνοιξη από το Κιλελέρ, 
τα σχέδια, οι προδιαγραφές και τα κυβικά του νερού, άλλαζαν 
με τη βούληση των ειδημόνων και 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΕΣΟΧΩΡΙΤΩΝ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ
Ζήνωνος 30, 6Ος όροφος
104 37, Αθήνα
Τηλ - φαξ: 210 5249103

Αθήνα, Ιούλιος 2012
Προς: ΠΡΟΕΔΡΟ Δ. Δ. ΜΕΣΟΧΩΡΑΣ ΧΟΝΔΡΟ ΓΕΩΡΓΙΟ
Κοινοποίηση: ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΕΣΟΧΩΡΙΤΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
Μετά από συνέλευση το Δ.Σ. Μεσοχωριτών Πρωτευούσης αποφάσισε, ότι είναι διατεθειμένο 

να συνεισφέρει οικονομικά στη διεξαγωγή του πανηγυριού για τον εορτασμό της Παναγίας, τον 
Δεκαπενταύγουστο στη Μεσοχώρα.
Καλούμε το Τοπικό Συμβούλιο Μεσοχώρας, το Σύλλογο Μεσοχωριτών Τρικάλων αλλά κ' 

οποιονδήποτε μπορεί να συνδράμει, σε συνεργασία.
Τον τελευταίο καιρό και με τις εξελίξεις να τρέχουν, με ένα αβέβαιο και μελανό «μέλλον», με 

τον Καλλικράτη να ερημώνει τα χωριά μη δίνοντας τους μέσα σ' όλα κ' κονδύλια απαραίτητα 
για τον κάθε τόπο, δεν πρέπει να αφήσουμε να σβήσουν τα ήθη και τα έθιμα μας. Ανάμεσα 
σε αυτά κ' το πανηγύρι, που είναι η καρδιά της Μεσοχώρας. Γιατί το πανηγύρι δεν προσφέρει 
μόνο διασκέδαση για τους ντόπιους κ' τους επισκέπτες αλλά, και την ευκαιρία να ξεχάσουν οι 
άνθρωποι τα προβλήματα της καθημερινότητας να ανταμώσουν και να μονιάσουν. Θα θέλαμε 
λοιπόν κι εμείς για να συνεχίσουμε να στηρίζουμε τον τόπο μας αλλά και για να ψυχαγωγηθού-
με τώρα που το έχουμε ανάγκη όσο ποτέ άλλοτε, να βοηθήσουμε όσο μπορούμε οικονομικά 
εφόσον μας ζητηθεί.

Με εκτίμηση για το Δ.Σ.
 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Η Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 Χονδρός Ιωάννης Καρδούτσου Μαρία

ά ό ό

(Συνέχεια στη σελίδα 4)

(Συνέχεια στη σελίδα 3)
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ΜΕΣΟΧΩΡΑ
ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΕΣΟΧΩΡΙΤΩΝ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΕΣΟΧΩΡΙΤΩΝ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ
ΕΚΔΟΤΗΣ: Ο Πρόεδρος του Συλλόγου

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝ. ΧΟΝΔΡΟΣ

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
• ΙΩΑΝΝΗΣ Παν. ΧΟΝΔΡΟΣ • ΜΑΙΡΗ ΚΑΡΔΟΥΤΣΟΥ

• ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΣΙΓΑΡΙΔΑΣ • ΛΙΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ σύζ. ΔΗΜ.
• ΝΙΚΟΣ ΚΟΡΔΑΛΗΣ • ΜΠΡΕΛΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΓΡΑΦΕΙΑ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
Ζήνωνος 30 - 6ος όροφος, 104 37 Αθήνα, 

Τηλ. - Fax: 210-5249103

Ε ΠΙ ΣΤΟ ΛΕΣ – ΣΥ ΝΕΡ ΓΑ ΣΙΕΣ
• ΧΟΝ ΔΡΟΣ ΙΩ ΑΝ ΝΗΣ, ΚΟΥ ΝΤΟΥ ΡΙΩ ΤΗ 9, Α ΧΑΡ ΝΑΙ, 13673, ΤΗΛ: 
2102404025, 2102447536 FAX: 2102404059, ΚΙ ΝΗ ΤΟ: 6944601395, 
E-mail: giannischondros@yahoo.gr  
• ΜΠΡΕΛΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Γ. ΤΣΑΡΟΥΧΗ 39 ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ, ΤΗΛ.-FAX: 210 
2472340 κιν.: 6993 703273, Email: geobrellas@yahoo.gr
• ΚΑΡΔΟΥΤΣΟΥ ΜΑΙΡΗ: ΚΡΥΣΤΑΛΛΗ 30, Ν. ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ 143 43, 
E- mail:marykar2@gmail.com, τηλ. 6972-660463
• KOΡΔΑΛΗΣ ΝΙΚΟΣ: ΑΡΙΑΔΝΗΣ 22-24, Α. ΚΥΨΕΛΗ, τηλ. 6945-207940,
Email: nickolaoskordalis@gmail.com
• ΣΥΛΛΟΓΟΣ, Τηλ. - Fax: 210-5249103

ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ: 10 ευρώ

Υπεύθυνος Τυπογραφείου
ΑΦΟΙ ΖΟΥΜΠΟΥΛΗ Ο.Ε.

Γερανίου 7 - Αθήνα, ΤΗΛ. - Fax: 210-5238.107
Email: costaszl@yahoo.gr

K ο ι ν ω ν ι κ ά

Συνδρομές - ΕνισχύσειςΣυνδρομές - Ενισχύσεις

www.koinotita.mesochora.gr
Η Με σο χώ ρα 
στο Δια δί κτυο
Δια βά στε μι κρές 

και με γά λες ει δή σεις.
Δη μο σιεύ στε και τη 
δι κή σας ά πο ψη.

 ———
Κι α κό μα διαβά στε ε κεί 

την ε φη με ρί δα 
“ΜΕ ΣΟ ΧΩ ΡΑ”

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:
Η κατάργηση της ως τώρα παρεχόμενης έκπτωσης στα ταχ. τέλη 
των εφημερίδων που εκδίδουν οι Πνευματικοί και Πολιτιστικοί Φο-
ρείς, πλήττει θανάσιμα και τη δική μας εφημερίδα. Η εξέλιξη αυτή μας 
αναγκάζει να απευθυνθούμε σε όλους τους αναγνώστες της και να πα-
ρακαλέσουμε για την τακτική καταβολή της ετήσιας συνδρομής, την 
οποία μπορείτε να αποστέλλετε και μέσω της ταχυδρομικής επιταγής 
στη δ/νση: 
Σύλλογος Μεσοχωριτών Πρωτευούσης, Ζήνωνος 30, Τ.Κ. 10437

ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΓΕΛΑΔΑΡΗΣ
Έφυγε με το δρομολόγιο των κυρατζήδων για το στερνό του ταξίδι 

ο Αποστόλης Γελαδάρης. 
 Ένας-ένας η γενιά που γεννήθηκε προπολεμικά και ανδρώθηκε στα 

πρώτα σκληρά μεταπολεμικά χρόνια φεύγουν κι αφήνουν πίσω τους 
δυσαναπλήρωτη τη θέση τους, όπως την όρισε ο τό-
πος και ο χρόνος της Μεσοχώρας. 

 Κάθε φορά λυπάμαι όχι μόνο γι αυτούς που φεύ-
γουν αλλά και γι αυτούς που θα ακολουθήσουν. Η 
Μεσοχώρα αδειάζει από τα σύμβολά της.

 Δεν φοβάμαι τον κίνδυνο της Μεσοχώρας από τα 
ανθρώπινα φαραωνικά έργα. Αυτά τα παλεύουμε. 
Φοβάμαι τον αμείλικτο χρόνο που περνά και παίρνει 

μαζί του πρόσωπα και κλείνουν πορτοπαράθυρα. Δύσκολο να ανοί-
ξουν αυτά και τα επόμενα που θα κλείσουν.

 Μας συμπαθούσε ο μπαρμπα-Αποστόλης. Καμάρωνε τους νεότε-
ρους που αγωνίζονται για τη Μεσοχώρα. «Απάνω τους, βαράτε» έλεγε.

 Κυρατζής στα νιάτα του, ο Αποστόλης, μέλος της μεγάλης οικογέ-
νειας των κυρατζήδων. Των Καρακιτσαίων. Γιώργος, Ηλίας ……. Πόσες 
φορές άραγε να έκανε τη διαδρομή Πόρτα-Μεσοχώρα!

 Τον είδα πρόσφατα. Πού πήγε εκείνη η αχαλίνωτη δύναμη, στο 
φόρτωμα, στο ξεφόρτωμα, στην περπατησιά!

 Θα τον θυμόμαστε για το αγέρωχο περπάτημά του, που κάτω από 
τα βαριά τσαρούχια του κριτσιανοβόλαγε ο τόπος και κινδύνευαν…… 
τα πατώματα.

 Καλό σου ταξίδι μπάρμπα-Αποστόλη.  Θανάσης Καλαντζής

μαζί του πρόσω

Λόγια καρδιάς στο ΧΡΗΣΤΟ ΚΙΤΣΙΟ: Ένας χρόνος μνήμης
Συμπληρώνεται ένας χρόνος 

στις 6 Ιουλίου από τη ημέρα που 
έφυγε από κοντά μας ο Χρή-
στος. 
Αυτή η μέρα μνήμης μας δί-

νει την ευκαιρία να κάνουμε μία 
αναδρομή στην πορεία της ζωής 
του. 
Γεννήθηκε στη Μεσοχώρα 

Τρικάλων, ορεινή Πίνδο στις 
12/9/1942 και ήταν το έκτο παι-
δί και τελευταίο της οικογένειας 
του Δημητρίου ΚΙΤΣΙΟΥ και της 
Αικατερίνης ΤΣΙΓΑΡΙΔΑ. 
Έζησε τα παιδικά του και εφη-

βικά του χρόνια στη Μεσοχώρα 
και κυρίως στα Φάρσαλα.
Το 1962 αποφοίτησε από το 

Εξατάξιο Γυμνάσιο Φαρσάλων. 
Ήμασταν συμμαθητές και στην 
τάξη καθόμασταν συνήθως στο 
ίδιο θρανίο. Πέρα από τη συγ-
γενική σχέση, είχαμε και δεσμό 
αδελφικής φιλίας. 
Έρχονται στο νου μου ανα-

μνήσεις από καλές στιγμές συγ-
γένειας, αδελφικής φιλίας και 
συμπαράστασης, όταν υπήρχε 
ανάγκη. Ήμασταν και συναθλη-
τές, καθώς παίξαμε ποδόσφαι-
ρο στην ομάδα του ΑΧΙΛΛΕΑ 
Φαρσάλων κατά την περίοδο 
1960-62. Ο Χρήστος έπαιζε στην 
άμυνα αριστερό μπακ και ήταν 
απροσπέραστος. Διακρινόταν 
για την ομαδικότητα και το ήθος 
του.
Στις αρχές του 1963 κατατά-

χτηκε στο στρατό, στο κέντρο 
εκπαίδευσης Τεθωρακισμένων 
στο Γουδί, προς εκπλήρωση της 
στρατιωτικής του θητείας. Μετά 
τη βασική του εκπαίδευση, το-
ποθετήθηκε ως διαβιβαστής 
σε ακριτική μονάδα του Νομού 
Έβρου, όπου υπηρέτησε μέ-
χρι της απολύσεώς του περί τα 
τέλη του 1964.
Το 1965 κατόπιν εξετάσεων, 

προσελήφθη στον Ο.Τ.Ε. και το-
ποθετήθηκε στη γενέτειρά του 
Μεσοχώρα, όπου υπηρέτησε ως 
Προϊστάμενος για ένα χρόνο.
Από τον Ιούλιο του 1966 έως 

και στις 22/8/1967 σπούδασε 
στην Τηλεπικοινωνιακή Σχολή 
Αθηνών Ο.Τ.Ε., όπου και πήρε το 
πτυχίο του.
Στις αρχές Οκτωβρίου 1967, 

μετατέθηκε για λίγους μήνες 
στο Κερασοχώρι Ευρυτανίας 
και στη συνέχεια τοποθετήθηκε 
από το Δεκέμβρη του 1967 στη 
Γρανίτσα Ευρυτανίας, όπου ερ-
γάστηκε ως Προϊστάμενος στον 
τοπικό Ο.Τ.Ε. 
Το Μάιο του 1968 γνωρίζει μια 

όμορφη κοπέλα την Ουρανία, 
κόρη του Γεωργίου ΠΑΠΑΝΤΩ-
ΝΙΟΥ, Προϊστάμενου του Ταχυ-
δρομείου Γρανίτσας. 
Ο γάμος τους έγινε στις 

9/11/1969 στην Αγία Παρα-

σκευή Αττικής, στον ομώνυμο 
Ι.Ν. Αγίας Παρασκευής και δημι-
ούργησαν μία ευτυχισμένη οικο-
γένεια. Απέκτησαν τρία παιδιά: 
την Αικατερίνη, Δημόσιο Υπάλ-
ληλο, παντρεμένη με τον Νίκο 
Σκαρδάλη, με τον οποίο και απέ-
κτησαν μία κόρη την Μαρίνα, 14 
ετών, στην οποία ο Χρήστος είχε 
μεγάλη αγάπη και αδυναμία, το 
Δημήτρη, Αρχαιολόγο – Ποιητή, 
που με την έκδοση της πρώτης 
του ποιητικής συλλογής χαρο-
ποιήθηκε ιδιαίτερα και το Γιώρ-
γο, τραπεζικό υπάλληλο. 
Ο Χρήστος μαζί με τη σύζυγό 

του αφιέρωσαν κυριολεκτικά 
όλη τους τη ζωή στην ανατρο-
φή και πρόοδο των παιδιών τους 
και αισθανόταν χαρούμενος και 
υπερήφανος για αυτά. Επίσης, 
δεν έπαψε ποτέ να φροντίζει 
τους γέροντες γονείς του και 
να συμβουλεύει διακριτικά τα 
αδέλφια του. 
Το 1971, ο Χρήστος με αίτη-

σή του μετατέθηκε στην Αθήνα, 
όπου και εγκαταστάθηκε ορι-

στικά, διαμένοντας στην περιο-
χή της Αγίας Παρασκευής, στην 
οδό Λυκείου 34, όπου και έζησε 
μέχρι το τέλος της ζωής του.
Εργάστηκε σε κεντρικά κα-

ταστήματα του Ο.Τ.Ε. (Πατησί-
ων και Αβέρωφ), καθώς και στο 
Μέγαρο του Ο.Τ.Ε. στο Μαρούσι, 
σε διοικητικές θέσεις και ανήλ-
θε στα ανώτερα κλιμάκια της 
ιεραρχίας και συνταξιοδοτήθη-
κε το Νοέμβριο του 1997, με το 
βαθμό του Υποδιευθυντή/Δ. 
Στο χώρο της εργασίας του 

και στην κοινωνία γενικότερα, 
διακρίθηκε για τον αδαμάντινο 
χαρακτήρα του, την εντιμότη-
τα, εργατικότητα, ευσυνειδησία, 
διαλλακτικότητα, αμεροληψία, 

ηθικότητα και ευρυμάθειά του, 
καθώς του άρεσε να διαβάζει 
λογοτεχνία και ιστορία.
Είχε βαθιά πίστη στο Θεό, την 

οποία δεν επεδείκνυε και στο 
χωριό της γυναίκας του, τη Γρα-
νίτσα, έχτισε τον Ι.Ν. Αναλήψε-
ως του Σωτήρος, ο οποίος απο-
περατώθηκε το 2010. Στον ίδιο 
τόπο, είχε χτίσει και μια υπέροχη 
διώροφη εξοχική κατοικία, όπου 
μετά τη συνταξιοδότησή του δι-
έμενε για αρκετό χρονικό διά-
στημα. 
Όμως, στο διάβα της ζωής 

του, η μοίρα του φύλαξε σκλη-
ρά αδυσώπητα χτυπήματα. Έχα-
σε την αγαπημένη του αδελ-
φή Σταματούλα σε ηλικία 40 
ετών από τροχαίο δυστύχημα, 
τον αδελφό του Γιάννη και την 
αδελφή του Ελένη σε ηλικία 70 
και 68 ετών αντίστοιχα, αλλά 
κυρίως τον ανιψιό του Πέτρο, 
σε ηλικία 23 χρόνων, παιδί του 
αδελφού του Γιώργου, που έφυ-
γε και αυτός από τροχαίο δυ-
στύχημα.

Ο Χρήστος είχε την ατυχία να 
ασθενήσει σοβαρά, έχοντας, 
όμως, την αμέριστη συμπαρά-
σταση της γυναίκας του και των 
παιδιών του μέχρι και την τε-
λευταία ώρα της ζωής του. 
Η τελευταία του επιθυμία 

ήταν να ταφεί στη Γρανίτσα Ευ-
ρυτανίας, την οποία αγάπησε ως 
δεύτερη πατρίδα του.
Όλοι όσοι τον γνώρισαν και 

τον αγάπησαν θα θυμούνται το 
πλατύ χαμόγελό του και την κα-
λοκάγαθη προαίρεσή του και θα 
προσεύχονται για την ανάπαυση 
της ωραίας του ψυχής. 

Βόλος, 1 Ιουλίου 2012
Ο ξάδελφός του 

Γεώργιος Ν. Λιάκος

Μαθητές της 5ης 
Γυμνασίου 1961 στο 
Γυμνάσιο Φαρσάλων. 
Από αριστερά: Λά-
ζαρος Καραγιώργος, 
Χρήστος  Κίτσιος , 
Χρήστος Σιώμος, Λά-
κης Γλαυάς, Γιώργος 
Λιάκος, Ηλίας Μπα-
σαγιάννης και Θωμάς 

Δημόπουλος.

ΓΑΜΟΙ
Στις 28 Απριλίου 2012 

στον Ι.Ν. Αγ. Αιμιλίου στη 
Λάρισα, ενώθηκαν με τα 
δεσμά του γάμου ο Ηλίας 
Επαμ. Λιάκος και η  Ζωή 
Αν. Παπαβασιλείου.

• Το Σάββατο 30 Ιουνίου 
2012 παντρεύτηκαν ο Κυ-
ριάκος Αθ. Χονδρός με τη 

Βαγγελιώ Αλεξανδρή στο 
εξωκκλήσι του Αγίου Γεωρ-
γίου Ριζαριού Τρικάλων.
Η «Μ» εύχεται στους νεό-

νυμφους βίον ανθόσπαρτον!

ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ
Στις 1 Ιουνίου έγινε το 

ετήσιο μνημόσυνο του Χρί-
στου Κίτσιου στη Γρανίτσα 
Ευρυτανίας.

ΑΘΗΝΑ
Γλαβά Μαίρη 50
Διαμαντή Σπυριδούλα 20
Καρδούτσου Αποστολία 20
Λεοντάρη Κατερίνα 20
Ξηντάρας Απόστολος 20
Τσέλιος Παν. Ελευθέριος 50

ΜΕΣΟΧΩΡΑ
Γκάνιας Κων. Γεώργιος 50
Καρδούτσου Βάγια 20
ΦΑΡΣΑΛΑ (Παλαιόμυλος)
Βλάχος Χαράλαμπος 20

Αποδήμησε εις Κύριον
Ο Δεξιοτέχνης φωτογράφος και Πολυτεχνίτης 

Χρήστος Μαυρομμάτης
Του Χρήστου Μαυρομμάτη (Εξαδέλφου του)

Δεν ήταν μόνο πολίτης του χωριού 
Μεσοχώρα. Είναι σημαντικό μέρος ο 
Χρήστος Μαυρομμάτης, του πολιτι-
σμού της αφού μέχρι τα 85 του χρό-
νια, έδρασε σ’ αυτόν τον περίγυρο, 
αναπτύσσοντας όλη του τη δραστη-
ριότητα, ανάμεσα στους κατοίκους 
της, αν και είχε προοπτικές, όπως η 
μεταγενέστερη ενηλικίωση του έδει-
ξε, με τις πρωτοβουλίες, που πήρε 
κατά καιρούς, ώστε να αναδειχθεί, 
πρώτο πορτραίτο της πολιτιστικής 
παρέμβασης της «Αχελώου Ρους», 
που άρχισε να διοργανώνει γιορτές 
και παρεμβάσεις το 2008.

Ο Χρήστος Μαυρομμάτης, όντως, 
ήταν δαιμόνιος πολυτεχνίτης Από μι-
κρός με ότι καταπιανόταν, έπρεπε να 
δώσει καλύτερες λύσεις και μάλιστα 
πολλαπλές, ιδιαίτερα επεξηγηματι-
κές και αυτό το συνέχισε σε όλη του 
τη ζωή. Στην αρχή, αφού καταγόταν 
από φτωχή οικογένεια, ακολουθού-
σε τον πατέρα του και συνόδευε και 
τις τρεις αδερφές του στο μάζεμα 
τις ελιάς στη Γαντζέα του Βόλου και 
στην παράλληλη δουλειά του οικο-
δόμου, που θεωρούνταν ειδικός κτί-
στης. Σιγά-σιγά ανεδείχθη στα χρόνια 
της ανέχειας εξαίρετος κτίστης και ο 
ίδιος. Η επιμονή του και η παρατηρη-
τικότητα του, τον οδήγησε να κατα-
πιαστεί με τα σοφατίσματα των σπι-

τιών και αργότερα με τις ηλεκτρικές 
εγκαταστάσεις και τις υδραυλικές 
εγκαταστάσεις των σπιτιών με θαυ-
μάσια επιτυχία και έφθασε τελευταία 
πριν την συνταξιοδότηση του, να του 
παραδίδεις το οικόπεδο και αυτός να 
σε παραδίδει το σπίτι με «το κλειδί 
στο χέρι».

Τον θυμόμαστε, όταν το 1946 
μαζί με τον πατέρα του και άλλους 
μαστόρους του χωρίου Κανάλια - 
Καρδίτσης, είχε τον τρόπο με αινίγ-
ματα και ιστορίες να μαζεύει τα γει-
τονοπούλα μας για να βοηθάνε στη 
μεταφορά των υλικών, για να κτίσει 
το σπίτι μας, του Μήτσιου, αδελφού 
του πατέρα του.

Με τη φωτογραφία ασχολήθηκε 
παράλληλα με την οικοδομική, από 
το 1957, στα 30 του χρόνια και δι-
έπρεψε, ως αυτοδίδακτος φωτογρά-
φος. Απαθανάτισε την πολιτιστική 
δραστηριότητα της Μεσοχώρας, φω-
τογραφίζοντας πανηγύρια, γάμους 
κλπ., αλλά και προσωπικές στιγμές 
των οικογενειών του χωριού και 
προπαντός φωτογραφίες, για την έκ-
δοση των ταυτοτήτων τους. Μάλιστα, 
από δημοσιεύματα του περιοδικού 
«Εκλογή», έμαθε τον τρόπο εμφά-
νισης των φωτογραφιών και εγκα-
τέστησε στο σπίτι του εργαστήριο 

(Συνέχεια στη σελίδα 3)
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εμφάνισης των φιλμ και την ταχεία 
επίδοση στους δικαιούχους, μεγάλο 
ατού την εποχή εκείνη, της δύσκολης 
επικοινωνίας και χρονοτριβής 5-6 
ημερών ,στην εμφάνιση και επιστρο-
φή των φωτογραφιών, από τα Τρίκα-
λα, αφού ήταν ο μόνος φωτογράφος 
στην περιοχή.

Αλλά και ραδιόφωνα και ωρο-
λόγια επιδιόρθωνε ο πολυμήχανος 
Χρήστος Μαυρομμάτης, όταν αυτά 
δεν είχαν μεγάλο πρόβλημα και δεν 
απαιτούσαν ανταλλακτικά. Θα πρέ-
πει, επίσης, να του αναγνωρίσουμε, 
ότι ήταν άνθρωπος της εκκλησίας 
και ψάλτης μέχρι λίγα χρόνια, πριν 
τo θάνατό του, που εξυπηρέτησε με 
το παραπάνω, τα θρησκευτικά καθή-
κοντα των Μεσοχωριτών, σε γάμους, 
βαφτίσια, κηδείες κλπ.

Είχε κάνει και μια εξαιρετική οικο-
γένεια με την καλοκάγαθη γυναίκα 
του, αρκετά φιλόξενη, αποκατέστη-
σαν τα τρία τους παιδιά και μέχρι 
τα γεράματα του, μπόρεσε και είδε 
8 εγγόνια.

Εξ όλων αυτών συμπεραίνουμε 
ότι ο Χρήστος Μαυρομμάτης, όντως 
ήταν πολυμήχανος και παλυτεχνίτης, 
δημιουργικός και πρωτοπόρος, που 
μόνο από το πλούσιο φωτογραφικό 
του αρχείο, που άφησε, μπορεί κα-

νείς να αντλήσει όλη την πολιτιστική 
δραστηριότητα της Μεσοχώρας, για 
τα χρόνια, που δραστηριοποιήθηκε.

Θα τον θυμόμαστε πάντα.

Η Μεσοχώρα θρήνησε τον Χρήστο 
Πλατή, όπως τον ήξεραν οι απαντα-
χού χωριανοί. Ο Χρήστος «έφυγε» 
για τη χώρα των Αγγέλων. Ήταν ο 
ευγενικός, ο καλοσυνάτος, ο μεγαλό-
ψυχος, ο τρυφερός, ο νηφάλιος.

Το σπίτι του Χρήστου και της Βού-
λας ήταν πάντα ανοιχτό για όλους. 
Φιλοξένησε τον διευθυντή της Κα-
θημερινής (εφημερίδα) τον Αλέξη 
Παπαχελά που σε είδε όλη η Ελλάδα 
από το κρατικό κανάλι.

Η θρησκευτική σου ευσυνειδη-
σία λάμπρυνε με την παρουσία σου, 
πρωτοπόρος σ’ όλες τις γιορτές των 
εκκλησιών της Μεσοχώρας. Περισ-
σότερο όμως υπηρέτησες την Πανα-
γία όλα τα χρόνια, εκτός την περσινή 
χρονιά...

Σε είδα τελευταία φορά στη γιορτή 
με όλη σου την οικογένεια, κάναμε 
λίγη κουβέντα, συγκινήθηκες και δά-
κρυσες, ήταν «το κάλεσμα της Μητέ-
ρας» όλων μας στον παράδεισο των 
Αγγέλων.

Ας είναι ελαφρύ το χώμα.
Οικογένεια Δ. Κράλη

(Συνέχεια από τη σελίδα 2)

κε στα κυριότερα προβλή-
ματα που καταγράφονται 
στη Θεσσαλία σχετικά με το 
νερό. Πιο συγκεκριμένα τό-
νισε πως «το έλλειμμα στο 
υδατικό ισοζύγιο διαμορφώ-
νεται στη Θεσσαλία στα 300 
εκατομμύρια κυβικά μέ τρα 
νερού ετησίως. Πρέπει να 
δούμε, πώς θα μειωθεί αυτό 
το έλλειμμα Εάν θέλουμε να 
κρατή σουμε τη Θεσσαλία ως 
περιοχή αγροτικής παραγω-
γής, θα πρέ πει να δούμε, πώς 
θα καλυφθεί αυτό το έλλειμ-
μα μέσα από ένα συνδυασμό 
ενεργειών. Θα πρέ πει να μει-
ώσουμε τα 600 κυβικά μέτρα 
νερού που καταναλώνο νται 
ετησίως για την άρδευση 
ε νός στρέμματος στα 450 
κυβικά μέτρα νερού. Ένα 
άλλο χαρακτη ριστικό είναι η 
υπερεκμετάλλευ ση των υπό-
γειων υδροφόρων ο ριζόντων, 
αφού η στάθμη έχει πέσει 
πολύ χαμηλά. Αυτή τη στιγ-
μή αντλούν σε πολλές περιο-
χές της Θεσσαλίας με βάθος 
στα 200 και στα 300 μέτρα. 
Για 20-25 χρόνια αντλήθηκαν 
από τα μη α νανεώσιμα απο-
θέματα μερικές εκατοντάδες 
εκατομμύρια κυβικά μέτρα 
νερού. Δεν μπορεί να συνεχι-
στεί αυτή η κατάσταση, αντί-
θετα σταδιακά και σε βάθος 
χρόνου μερικών δεκαετιών, 
θα πρέπει να ανέβει η στάθ-
μη στα φυσιολογικά επίπεδα. 
Και αυτό σημαίνει μια μετα-
φορά των πη γών νερού από 
τα υπόγεια στα ε πιφανειακά, 
μέσα από την αξιο ποίηση των 
επιφανειακών νε ρών.
Στη Θεσσαλία καλλιεργού-

νται 2.500.000 στρέμματα 
Ωστόσο για να συνεχιστεί η 
άρδευση τους, κρίσιμο ζήτη-
μα είναι το μο ντέλο άρδευ-
σης, το είδος καλ λιέργειας, η 
λήψη μέτρων για τη μείωση 
της σπατάλης του νερού, ο 
εμπλουτισμός του υπόγειου 
υδροφορέα. Παράλληλα θα 
πρέπει να παράγονται προϊό-
ντα που θα είναι ανταγωνιστι-
κά και βιώσιμα μέσα από την 
αναδιάρθρωση των καλλιερ-
γειών».

Η εκτροπή Αχελώου
Για το μεγάλο ζήτημα της 

εκτρο πής του Αχελώου που 
απασχολεί τη Θεσσαλία ιδιαί-
τερα, ο κ. Αν δρεαδάκης είπε 
πως “ξεκινάμε από το ποιες 
είναι οι ανάγκες σε νερό, τι 
μέτρα εξοικονόμησης μπο-
ρούμε να κάνουμε, πώς μπο-
ρούμε να αναπτύξουμε τους 
επιφανειακούς υδατικούς 
πόρους, το αγροτικό μοντέ-
λο που θα εφαρ μόσουμε, και 
μετά να δούμε, τι έλ λειμμα 
θα υπάρξει. Αν υπάρχει ένα 
έλλειμμα στο νερό και χρειά-
ζεται να καλυφθεί, δεν είναι 
δογ ματικό ότι δεν μπορεί να 
μετα φερθεί αυτό το νερό από 
τον Α χελώο. Θα πρέπει να 
δούμε όμως, πόση ποσότητα 

χρειάζεται”. 
Για την εκτροπή του Αχε-

λώου ο κ. Αγοραστός υπο-
γράμμισε τις θετικές περι-
βαλλοντικές, κοινω νικές και 
οικονομικές συνέπειες που θα 
προκύψουν για την πε ριοχή 
της Θεσσαλίας. 

“Πρέπει να έχουμε μεταφο-
ρά νε ρού από τον Αχελώο” 
είπε και πρόσθεσε: “Και αυτό 
λένε τα σε νάρια της Διαχει-
ριστικής Αρχής. Οι μελετητές 
έκαναν τρία σενά ρια για το 
υδατικό ισοζύγιο στη Θεσ-
σαλία, απέρριψαν το ένα και 
από τα εναπομείναντα δύο 
υπε ρισχύει εκείνο του Αχε-
λώου. Για τί, αν δεν γίνει η 
εκτροπή του Α χελώου, σύμ-
φωνα με τα σενάρια, θα μειω-
θούν οι θέσεις εργασίας κατά 
30.000, ενώ θα μειωθούν και 
οι αρδευόμενες εκτάσεις 
κατά 550.000 στρέμματα. 
Στους κοινωνικοοικονομικούς 
δείκτες α ποτυπώνεται η ίδια 
κατάσταση, αφού δεν δια-
χέεται ο πλούτος. Α ντίθετα, 
με το σενάριο εκτροπής του 
Αχελώου θα υπάρξει 25,7% 
αποδοτικότητα στην κοινωνι-
κή και οικονομική δράση της 
περιο χής. Τώρα περιμένουμε 
την από φαση των Ευρωπαϊ-
κών Κοινοτή των και θα θέ-
σουμε τις επόμενες ημέρες 
στα υπουργεία και τον πρω-
θυπουργό το ζήτημα του «ξε-
παγώματος» των έργων για 
την εκτροπή».

Η μελέτη
Ο πολιτικός μηχανικός και 

μηχα νικός περιβάλλοντος, 
συντονι στής των διαχειρι-
στικών σχεδίων για τα νερά 
στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, 
Ηπείρου, Δυτικής Στερεάς κ. 
Σπύρος Παπαγρηγορίου, είπε 
πως «για καθένα από τα υδα-
τικά διαμερίσματα γίνεται μια 
ξεχωριστή διαχειριστική με-
λέτη που οδηγεί σε ένα σχέ-
διο διαχείρισης».
Ο ίδιος τόνισε πως «πάρα 

πολλές περιοχές της Θεσσα-
λίας βρίσκο νται σε κατάστα-
ση από την άπο ψη του υδα-
τικού δυναμικού χει ρότερη, 
από αυτή που θα έπρεπε να 
είναι. Και ο στόχος της μελέ-
της είναι πώς θα φέρουμε 
τα νε ρά από την κακή κατά-
σταση στην καλή. Για να το 
κάνουμε αυ τό, λαμβάνουμε 
υπόψη τη ζήτη ση, δηλαδή 
τις ανάγκες της γε ωργίας, 
της ύδρευσης, βλέπουμε τις 
απαιτήσεις του ίδιου του πε-
ριβάλλοντος και προσπαθού-
με να δημιουργήσουμε ένα 
ισοζύγιο που θα πετυχαίνει το 
στόχο του. Αυτό σημαίνει ένα 
σύνολο μέ τρων είτε αυτά που 
δεν έγιναν, εί τε αυτά που εί-
ναι συμπληρωματικά».
Ο κ. Παπαγρηγορίου εξει-

δίκευσε «για τη Μαγνησία το 
πρόβλημα της νιτρορύπανσης 
και της υφαλμύρωσης στην 
περιοχή του Αλμυρού την 
παράκτια περιοχή του Πα-

γασητικού, την ποιότητα των 
νερών της Κάρλας, το Πήλιο. 
Σε γενικές γραμμές, η περι-
οχή της Μαγνησίας έχει κά-
ποια προ βλήματα, αλλά δεν 
θα έλεγα ότι είναι η αιχμή 
του δόρατος σε σύ γκριση με 
άλλες περιοχές της Θεσσα-
λίας».
Ακόμη αναφέρθηκε και 

στην τα πείνωση του υπόγειου 
υδροφορέα στη Μαγνησία. 
«Θέλουμε μέσα στην επόμε-
νη περίοδο των 50-60 ετών 
να επαναφέρουμε τον υπό-
γειο υδροφορέα στην πρότε-
ρα κατάσταση. Και για να το 
πετύχουμε αυτό, θα πρέπει 
να μειώσουμε σημαντικά τις 
απολή ψεις από τον υπόγειο 
υδροφορέα. Επίσης θα πρέ-
πει να εφαρμοστεί και το θε-
σμικό πλαίσιο με τα μέτρα».

Χρειαζόμαστε νερό
Ο Περιφερειάρχης κ. Κώ-

στας Α γοραστός σημείωσε 
ότι «η δια βούλευση για την 
υδατική λεκά νη της Θεσσα-
λίας είναι πολύ ση μαντική, 
αφού από την επικαιροποί-
ηση των στοιχείων κρέμεται 
το μέλλον της Περιφέρειας. 
Χρειαζόμαστε νερό. Και εμείς 
έ χουμε εστιάσει στα εξής θέ-
ματα: Πρώτον στη γεωργία, 
γιατί πρέ πει να έχουμε παρα-
γωγή στον πρωτογενή τομέα. 
Δεύτερον στην ενέργεια. Ήδη 
κατασκευά ζονται τα υδροηλε-
κτρικά εργο στάσια όπως στη 
Συκιά και τη Μεσοχώρα τα 
οποία σε ποσοστό 90% έχουν 
ολοκληρωθεί και πρέ πει να 
λειτουργήσουν, ώστε να έ χο-
υμε φθηνή ενέργεια Τρίτον 
στα έργα. Έχουμε δρομολο-
γήσει έργα, όπως το φράγμα 
Μαυρομμάτι, η λίμνη Κάρλα, 
αλλά και υπογείωσης των 
αγωγών άρδευ σης, μικρών 
φραγμάτων που πρέ πει να 
εντάξουμε σε χρηματοδο τικά 
προγράμματα».

Οικολόγοι Πράσινοι
Παρέμβαση για το υδατικό 

ζή τημα έγινε και από τους 
Οικο λόγους Πράσινους που 
κατέθεσαν προτάσεις για 
εξοικονόμηση νερού και ορ-
θολογική διαχείριση των υδά-
τινων πόρων στη Θεσσαλία.
Μερικές από τις προτάσεις 

είναι οι εξής: 1) Δραστική 
αναδιάρ θρωση των υφιστάμε-
νων καλ λιεργειών, 2) Στήριξη 
των αγρο τών για στροφή σε 
λιγότερο υδροβόρες καλλι-
έργειες που θα μπορούν να 
τους εξασφαλίζουν ένα δί-
καιο εισόδημα, 3) Ενίσχυση 
της βιολογικής γεωργίας και 
κτη νοτροφίας κυρίως γύρω 
από πη γές πόσιμου νερού 
και σε περιο χές μεγάλης πε-
ριβαλλοντικής αξίας, 4) Κα-
τασκευή μικρών ταμιευτήρων 
και λιμνοδεξαμενών, ει δικά 
στα ορεινά τμήματα της λε-
κάνης του Πηνειού, 5) Έλεγ-
χος της κατανάλωσης νερού 
από τις γεωτρήσεις με την 
υποχρεωτική εγκατάσταση 
υδρομέτρων και κοστολόγη-
ση της χρήσης ανάλο γα με 
την αντλούμενη ποσότητα, 
6) Δραστικός περιορισμός 
(έως και απαγόρευση) των 
αντλήσεων περιοχές όπου 
παρατηρούνται φαινόμενα 
υφαλμύρωσης, 7) Αναστολή 
έκδοσης νέων αδειών ανόρυ-
ξης γεωτρήσεων και αδει ών 
χρήσης νερού, ειδικά στις πιο 
ευάλωτες περιοχές, 8) Ορι-
στική εγκατάλειψη των έργων 
εκτρο πής του Αχελώου και 
αναστολή των έργων εγκατά-
στασης των νέων υδροηλε-
κτρικών σταθμών που όπως 
φαίνεται δεν έχουν να προ-
σθέσουν τίποτα.

«Στεγνώνει» ο θεσσαλικός κάμπος
(Συνέχεια από τη σελίδα 1)

ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ TOY ΠΟΛΙΤΗ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ

16 Μαρτίου 2012
Αριθμ. Πρωτ. 145052/9735/2012

Πληροφορίες: κα Κ. Ζούβια (τηλ.: 210-7289723)
Κύριο Τσιάντα Παύλο 
Χαριλάου Τρικούπη 17 ΤΡΙΚΑΛΑ Τ.Κ. 421 00

Αγαπητέ κύριε Τσιάντα,
Με την αναφορά σας και λοιπών κατοίκων της Τοπικής Κοινότη-

τας Μεσοχώρας Δήμου Πύλης Τρικάλων ζητούσατε τη διαμεσολά-
βηση του Συνηγόρου του Πολίτη, διότι δεν είχατε λάβει απάντηση 
στην υπ' αριθμ. πρωτ. 1713/16.9.2010 αίτηση σας προς τη Δ.Ε.Η., 
με την οποία διαμαρτυρόσασταν γιατί η καταμέτρηση της κατανά-
λωσης ηλεκτρικού ρεύματος και η έκδοση των λογαριασμών γίνε-
ται κάθε οκτώ μήνες, με αποτέλεσμα να είναι ιδιαίτερα αυξημένοι 
οι λογαριασμοί. Ζητούσατε δε να πληροφορηθείτε για ποιο λόγο 
γινόταν η καταμέτρηση και η έκδοση των λογαριασμών κατ' αυτόν 
τον τρόπο και επίσης να επανεξετασθεί το θέμα και να εφαρμοστεί 
ο τρόπος καταμέτρησης ανά τετράμηνο.
Ο Συνήγορος του Πολίτη απέστειλε προς τη ΔΕΗ Τρικά-

λων το υπ' αριθμ. πρωτ. 145052/27444/11.10.2011 έγγραφο 
του και τα υπ' αριθμ. πρωτ. 145052/30825/10.11.2011 και 
145052/3044/24.1.2012 υπομνηστικό έγγραφα του, σε απάντηση 
των οποίων λάβαμε το υπ’ πρωτ. ΔΠΚΕ/Φ. 917/50242/14.02.2012 
απαντητικό έγγραφο του Διευθυντή της ΔΕΗ Περιοχής Τρικάλων, 
αντίγραφο του οποίου σας επισυνάπτουμε.
Σύμφωνα με το έγγραφο αυτό «... Η περιοχή είναι δύσβατη, η 

απόσταση μεγάλη και η πρόσβαση κατά τους χειμερινούς μήνες 
είναι ιδιαίτερα επικίνδυνη. Για τους λόγους αυτούς αποφασίστηκε 
να λαμβάνονται ενδείξεις σε ετήσια βάση έχοντας υπόψη ότι η 
βάση δεδομένων που χρησιμοποιούμε μας επιτρέπει να έχουμε 
αξιόπιστες έναντι καταναλώσεις. ... Επίσης, με βάση τα τελευταία 
ενημερωτικά φυλλάδια της ΔΕΗ Α.Ε. τα οποία δίνουν λεπτομερείς 
οδηγίες είτε τηλεφωνικά στο 10410, είτε ηλεκτρονικά στην ιστοσε-
λίδα της ΔΕΗ Α.Ε. www.dei.gr είτε από smartphone μπορεί ο κατα-
ναλωτής να δώσει τις ενδείξεις για την έκδοση του εκκαθαριστικού 
λογαριασμού».
Στην ιστοσελίδα της ΔΕΗ (www.dei.gr ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑ-

ΤΩΝ - Οικιακοί Πελάτες - Καταμέτρηση - Καταχώριση Ενδείξεων 
Μετρητή) παρέχονται οδηγίες για την καταχώριση ενδείξεων με-
τρητή (επισυνάπτεται αντίγραφο για τη διευκόλυνσή σας).
Κατόπιν των ανωτέρω δεν υπάρχει περαιτέρω πεδίο διαμεσολά-

βησης της Αρχής.
Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη που δείχνετε στο θεσμό 

του Συνηγόρου του Πολίτη και παραμένουμε στη διάθεση σας, για 
κάθε μελλοντική αναφορά, μέσα στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων 
μας.

Με τιμή
Μαρία Κοτρωνιά 

Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη

ΔΕΗ
ΔΠΚΕ/ Περιοχή Τρικάλων
AP./HM.: ΑΠΚΕ/Φ. 917/50242/14.02.2012
Πληροφορίες : Κ. Μπολομύτης Τηλέφωνο : 24310-27262
Προς :  ΣΥΝΗΓΟΡΟ ΤΟΥ ΠΟΛIΤΗ 
 ΧΑΤΖΗΠΑΝΝΗ ΜΕΞΗ 5 115 28 ΑΘΗΝΑ
Περίληψη :  Απάντηση σε έγγραφη αίτηση-διαμαρτυρία κατοίκων 
Δ.Δ. Μεσοχώρας υπ’ αριθμ. πρωτ. 1713/16.09.2010

Χρήστος Μαυρομμάτης

(Συνέχεια στη σελίδα 4)
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Ο ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΟ «ΟΥΡΑΝΙΟ ΤΟΞΟ»
Στις  Ιουνίου του  προβλήθηκε από την ΕΤ  στις : ΄το 

μεσημέρι ένα ακόμη επεισόδιο της δημοφιλέστατης και μακρο-
βιότατης παιδικής εκπομπής ΟΥΡΑΝΙΟ ΤΟΞΟ, με τον ιδιαίτερα 
αγαπητό στους μικρούς μας φίλους παρουσιαστή της, κύριο 
Χρήστο Δημόπουλο. 

Στην εκπομπή συμμετείχε, με μια ομάδα τριών ακόμη παι-
διών, o αγαπημένος δισεγγονός της Κωνσταντινιάς Ν. Λιάκου 
και εγγονός του συγχωριανού μας και αντιπροσώπου της εφη-
μερίδας μας στο Βόλο, Γεωργίου Ν. Λιάκου. Ο επτάχρονος Χρή-
στος-Εφραίμ Ζούμπος κέρδισε τις εντυπώσεις του κοινού, από 
την πρώτη στιγμή της προβολής της εκπομπής, με το ήθος του 
και τις εύστοχες απαντήσεις του στις ερωτήσεις του παρουσια-
στή.
Στο πρώτο μέρος του ΟΥΡΑΝΙΟΥ ΤΟΞΟΥ εντόπισε τα προβλήμα-

τα του σχολείου, αναφέροντας ως κύριο πρόβλημα την έλλειψη 
σχολικών βιβλίων στην αρχή της χρονιάς και την αναπαραγωγή 
φωτοτυπιών και μίλησε για τους φίλους του και συμμαθητές του. 
Αποκάλυψε στην κάμερα το όνειρό του να γίνει «τεχνολόγος», 

όταν μεγαλώσει, καθώς λατρεύει οτιδήποτε έχει να κάνει με την 
τεχνολογία, τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές, τα ρομπότ και όλες 
τις ηλεκτρονικές μηχανές. Όταν ρωτήθηκε από τον παρουσιαστή 
για το πού περνάει τα καλοκαίρια του δεν παρέλειψε να αναφέ-
ρει και το χωριό μας τη Μεσοχώρα, που τόσο πολύ αγαπά και την 
επισκέπτεται κάθε χρόνο με τους γονείς του.
Στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, ο μικρός Χρήστος ζωγράφι-

σε με νερομπογιές στο καβαλέτο μια υπέροχη ζωγραφιά και του 
δόθηκε μια αναμνηστική κονκάρδα, με το λογότυπο του ΟΥΡΑ-
ΝΙΟΥ ΤΟΞΟΥ. Στο κλείσιμο της εκπομπής, έστειλε τους χαιρετι-
σμούς τους στους αγαπημένους του γονείς, στο παππού, στις 
γιαγιάδες, στους θείους του, στη νονά του και σε όλους τους 
τηλεθεατές. 
Μπράβο σου Χρηστάκη! Να είσαι πάντα γερός, χαρούμενος 

και καλοφωτισμένος και να πραγματοποιήσεις όλα τα όνειρά 
σου! Να σε χαίρονται και να σε καμαρώνουν οι δικοί σου! 

Η εκπομπή αρχίζει και όλοι βρίσκονται στις θέσεις τους. 
Ο Χρηστάκης είναι ο πρώτος από αριστερά.

Μικροί και μεγάλοι προετοιμάζονται! Η αγωνία μεγάλη!

των ανίδεων, έρρεε άφθονος 
πακτωλός χρημάτων, οι δα-
πάνες γίνονταν αφειδώς και 
προς πολλές κατευθύνσεις, 
οι άνθρωποι και οι διαμαρ-
τυρίες τους, ήπιες η δυναμι-
κές, έπρεπε με κάθε θυσία να 
σταματήσουν, το όραμα της 
υποτιθέμενης ανάπτυξης το 
σκοτείνιασε ο μακρόσυρτα 
φθοροποιός χρόνος και έγινε 
καταστροφική υστέρηση και η 
εν γένει λύση του προβλήμα-
τος, έγινε άλυτο, χρόνιο και 
αδιέξοδο, πολιτικό και κοινω-
νικό πρόβλημα. 

 Όπως εξελίχθηκε, αυτό 
δεν είναι το Μέγα και Σεβα-
στό Έργο που θα αλλάξει τη 
μοίρα των ανθρώπων, είναι η 
Βάσκανη Μοίρα των ντόπιων 
ανθρώπων να αντέξουν για 
μια ολόκληρη ζωή τη σκλη-
ρή υπαρξιακή δοκιμασία των 
σταθερών αξιών, να σταθούν 
όρθιοι και να απορρίψουν τις 
δελεαστικές προσφορές του 
επικείμενου πλούτου και της 
επίπλαστης ευημερίας, να 
αντισταθούν στο αβάσταχτο 
ξερίζωμα βωμών και εστιών, 
να πληρώσουν αμαχητί το 
άνισο τίμημα της μεταμόρ-
φωσης, να πουλήσουν και να 
αλλάξουν τα βιώματα και την 
ψυχή τους, και όλα αυτά με 
εκβιασμούς, προσβολές και 
ταπεινώσεις, αλλά με το χρό-
νο ανέλπιστο σύμμαχο να χτί-
ζει και να δημιουργεί το δικό 
του γι αυτούς υπέρμαχο δί-
καιο, ανατρεπτικού των πραγ-
μάτων περιεχομένου.
Σίγουρα χρειάζονται υπε-

ράνθρωποι μακράς διάρκειας, 
σίγουρα χρειάζονται ήρωες 
μακράς διάρκειας, σίγουρα 
είναι μια αληθινή τραγωδία 
μακράς διάρκειας και για τους 
πολίτες και για την πολιτεία, 
χωρίς να φαίνεται στον ορί-
ζοντα κάποιος από μηχανής 
θεός!
Έρχεται κάποτε η στιγ-

μή της εικονικής λογοδοσί-
ας, που όλοι τότε σκορπάνε 
και φεύγουν και χάνονται, οι 
σχεδιαστές, οι πολιτικοί και οι 
τεχνοκράτες, οι εταιρείες, οι 
ειδήμονες, οι αδαείς, οι ευ-
νοημένοι και οι κόλακες, γιατί 
έρχεται ο ποιητής. 
Μένουν να λογοδοτήσουν 

οι αυτόχθονες, οι πολυπαθό-
ντες και οι πάσχοντες, οι απο-
καμωμένες και εξαντλημένες 
σκιές, οι ούτως η άλλως και 
ανέκαθεν ηρωικές μορφές, 
γιατί έρχεται ο ποιητής με τη 
ρομφαία μέσα από το σπήλαιο 

και λέει τίμια και σπαρακτικά: 
γιατί μου στερείτε τον ήλιο, 
γιατί μου κλέβετε το φεγγάρι, 
γιατί μου εξαφανίζετε το πο-
τάμι, γιατί μου παίρνεται την 
ψυχή. Απολογηθείτε ! 
Και οι εξουθενωμένες σκιές 

που δεν γνωρίζουν τον ήλιο, 
δεν γνωρίζουν το φεγγάρι, 
δεν γνωρίζουν την ψυχή, εν-
δοσκοπούν εαυτές, παραξε-
νεύονται και σιωπούν. Μην 
δικάζεις αγαπητέ Καθηγητά 
τις σκιές. Δείξε ουράνια επι-
είκεια στην έρημη, όπως την 
κατάντησαν, γη, στην Έρημη 
Χώρα.

 Εξ άλλου στο καθαρτήριό 

σου την ημέρα, του απευ-
κταίας πραγματικότητας πα-
ραμυθοδράματος, δεν θα 
εμφανισθούν, η ζωή είναι μι-
κρή και απρόβλεπτη, θα δικα-
σθούν ερήμην. Γιατί το φως 
δεν νίκησε ακόμη το σκοτάδι 
και την άβυσσο των ψυχών. 
Ο ήλιος της δικαιοσύνης δεν 
έλαμψε ακόμη από όλους και 
για όλους. Ούτε οι πολλοί έγι-
ναν τόσο δυνατοί και μεγάλοι. 
Ο μοναχικός ποιητής είναι ο 
σημαιοφόρος, ο δυνατός!

 Με μαεστρία και σπάνιο 
λεκτικό απόθεμα, χτίζεις αρι-
στοτεχνικά, Κωνσταντίνε, την 
λευκή ομορφιά της ζωής, 
χρωματίζεις αρμονικά και με 
λεπτές πινελιές τον πλούτο 
και την γοητευτική απλότητα 
των συστατικών του τοπίου 
και αποκαλύπτεις περίτρανα 
τα μυστικά και το μεγαλείο 
της φύσης και του περιβάλ-
λοντος. 
Σε ελεύθερο στίχο, με πε-

ρίσσια παραδοσιακή και πη-
γαία έμπνευση, άφθονο και 
εκλεπτυσμένο λυρισμό αφή-
νεις να σχηματίζονται και να 
ελευθερώνονται αβίαστα, 
στον καμβά της ακριβής και 
γόνιμης πατρώας γης, μο-

σχολουσμένα στα φυτά, στα 
άνθη, στον άνεμο, στον ου-
ρανό και στο σύννεφο, υψηλά 
νοήματα, μαγευτικές εικόνες, 
υπερβατικές αναζητήσεις, 
προσωπικά βιώματα, πλού-
σια συναισθήματα, διδακτικού 
συμβολισμού και προβληματι-
σμού και ασυνόρευτης απήχη-
σης, αποδοχής και ακτινοβο-
λίας, που μας αγγίζουν όλους 
και όλες τις εποχές. 

 Καλά κάνεις και ζητάς την 
παράταση της ομορφιάς και 
των αρωμάτων, καλά κάνεις 
και κυνηγάς τους κλέφτες 
των ονείρων και ακολουθείς 
το άσπρο ποτάμι, καλά κάνεις 
και αγναντεύεις το φεγγάρι, 
το δικό σου φεγγάρι, καλά κά-
νεις και δοξάζεις το θεϊκό πέ-
ταγμα και το τέλειο κελάηδη-
μα των πουλιών, καλά κάνεις 
και υμνείς και τραγουδάς τον 
έρωτα και την αγάπη, τη νιότη 
και το μέστωμα, καλά κάνεις 
και απαλύνεις τις συμφορές 
της ζωής και εξανθρωπίζεις το 
θάνατο, καλά κάνεις και στη-
λιτεύεις και καυτηριάζεις τον 
επαμφοτερισμό, την υποκρι-
σία, τον αβδηριτισμό και την 
αδιαφορία, καλά κάνεις και 
αναπολείς τον καλπασμό και 
την ορμή των αλόγων, τον 
σάλαγο και την βουκολική γα-
λήνη των κοπαδιών, καλά κά-
νεις και αρμέγεις τη νοστιμιά 
της φύσης από το χυμό του 
μήλου, του ροδιού, και του 
κυδωνιού, από το άρωμα του 
κέδρου,του βασιλικού και της 
μαντζουράνας. 
Καλά κάνεις και ρουφάς την 

πεμπτουσία από αυτό το θαυ-
μάσιο που υπάρχει σήμερα και 
χάνεται πιθανόν αύριο!
Μα πάνω απ όλα, μας πα-

ρασέρνεις μέσα στο άρμα 
του ποιητικού σου ήλιου, στο 
συναρπαστικό ονειρικό ταξί-
δι, όταν αφήνεις ελεύθερη 
και ανέγγιχτη την ψυχή σου 
να πετάξει και να φτερουγίσει 
αγνή και καθάρια, στα πάνα-
γνα βουνά και στον πεντακά-
θαρο ουρανό στης πατρίδας 
σου, εκεί όπου τα ωραιοπαθή 
και περήφανα φεγγάρια, χλω-
μά και λυπημένα θα ψάχνουν 
μάταια τις βουβές νύχτες στο 
βυθό και ανάμεσα στα νούφα-
ρα να ανακαλύψουν τη δική 
τους ομορφιά. 
Ολόθερμα εγκάρδια συγχα-

ρητήρια για την εκπληκτική 
σου δουλειά. Με τόλμη και 
γοητεία ικανοποιείς και τις 
πιο υψηλές ποιητικές απαιτή-
σεις. Τα βαθειά μηνύματά σου 
θα βρίσκουν πάντα γόνιμους 
αποδέκτες, θα φωτίζουν, θα 
διδάσκουν, θα συγκινούν, θα 
προβληματίζουν και θα συ-
ντροφεύουν ευχάριστα, δη-
μιουργικά και για πάντα, τους 
πιστούς στις αρχές και στις 
αξίες, τους λάτρεις της πα-
τρογονικής γης, τους εραστές 
της ομορφιάς της φύσης,τους 
τροφοδότες του πολιτισμού 
και της τέχνης και τους κυνη-
γούς και υπηρέτες του καλού, 
του ακριβού και του ωραίου. 

Σχετικά     : Έγγραφό σας 145052/27444/2011/11.10.2011

Αναφερόμενοι στο παραπάνω σχετικό, σας γνωστοποιούμε ότι 
η Κοινότητα Μεσοχώρας του Δήμου Πύλης Νομού Τρικάλων είναι 
ένα ορεινό διαμέρισμα που απέχει 80 χλμ από τα Τρίκαλα.
Η περιοχή είναι δύσβατη, η απόσταση μεγάλη και η πρόσβαση 

κατά τους χειμερινούς μήνες είναι ιδιαίτερα επικίνδυνη. Για τους 
λόγους αυτούς, αποφασίστηκε να λαμβάνονται ενδείξεις σε ετήσια 
βάση έχοντας υπόψη ότι η βάση δεδομένων που χρησιμοποιούμε 
μας επιτρέπει να έχουμε αξιόπιστες έναντι καταναλώσεις.
Διευκρινίζουμε ότι το χωριό αυτό κατοικείται από λιγοστούς κα-

τοίκους κατά τη διάρκεια του χειμώνα ενώ αποτελείται κυρίως από 
θερινές κατοικίες.
Επίσης με βάση τα τελευταία ενημερωτικά φυλλάδια της ΔΕΗ 

Α.Ε. τα οποία δίνουν λεπτομερείς οδηγίες είτε τηλεφωνικά στο 
10410, είτε ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα της ΔΕΗ Α.Ε. www.dei.gr 
είτε από το smartphone μπορεί ο καταναλωτής να δώσει τις ενδεί-
ξεις για την έκδοση του εκκαθαριστικού λογαριασμού.
Για κάθε συμπληρωματική πληροφορία ή διευκρίνιση είμαστε 

στη διάθεσή σας.
ΗΛΙΑΣ Ε. ΖΑΧΟΣ

Διευθυντής Περιοχής Τρικάλων

Οι κύ ριοι πό ροι για την 
τα κτι κή έκ δο ση της “Με-
σο χώ ρας” πα ρα μέ νουν οι 
συν δρο μές σας.
Η ε φη με ρί δα εί ναι α πό 

ό λους για ό λους.
Εί ναι δι κή σας πά ει πα-

ντού ΕΛ ΛΑ ΔΑ και ΠΕ ΝΤΕ 
Η ΠΕΙ ΡΟΥΣ.

ΟΙ ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΤΗ ΜΕΣΟΧΩΡΑ
Τα συνολικά αποτελέσματα στα 2 εκλογικά τμήματα 

έχουν ως εξής:
Ψήφισαν: 410 ΕΓΚΥΡΑ: 404
Νέα Δημοκρατία: 165
ΣΥΡΙΖΑ : 103
ΠΑΣΟΚ : 31
Χρυσή Αυγή : 29
Ανεξάρτητοι Έλληνες : 21
ΔΗΜΑΡ : 21

Δημιουργία ξανά : 6
Οικολόγοι : 5
ΑΝΤΑΡΣΥΑ : 5
ΚΟΙΝΩΝΙΑ : 5
ΚΚΕ : 3
ΛΑΟΣ : 3
Δεν πληρώνω : 2

Προς τους φί λους  της «Μεσοχώρας» 
H εφημερίδα «Μ» ζητά και τη δική σας ύλη προς δημοσί-

ευση. Εκ των προτέρων ευχαριστούμε

Τα φεγγάρια της Μεσοχώρας


