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Το ΣτΕ «παγώνει» τα έργα 
εκτροπής του Αχελώου

Τα έργα εκτροπής του Αχελώου απασχολούν το ΣτΕ εδώ και 
22 χρόνια, καθώς η πρώτη προσφυγή κατατέθηκε το 1991.

1994
Το ΣτΕ «παγώνει» για πρώτη 

φορά τα έργα εκτροπής του 
Αχελώου, με δύο ακυρωτικές 
αποφάσεις (2759 & 2760/1994) 
κατά των ΚΥΑ με τις οποί ες εί-
χαν εγκριθεί οι περιβαλλοντι-
κοί όροι για την κατασκευή των 

φραγμά των Μεσοχώρας-Συ-
κιάς και Πύλης- Μουζακίου.

2000
Με την απόφαση 3478/2000 

το ΣτΕ ακυρώνει την ΚΥΑ του 
1995 με την οποία είχαν εγκρι-
θεί οι περιβαλλοντι κοί όροι 
του έργου και διατάσσει για 
δεύτερη φορά τη διακοπή των 
εργασι ών. Στο σκεπτικό αναφέ-
ρεται ότι δεν υπάρχει εναλλα-
κτική λύση για την προ στασία 
του ιερού ναού Αγίου Γεωργί ου 
στο Μυρόφυλλο Τρικάλων.

2005
Το ΣτΕ με την απόφαση υπ’ 

αριθμ. 1688/2005 ακυρώ-
νει την ΚΥΑ με την οποία είχε 
εγκριθεί το 2003 η συμπλη-
ρωματική Μελέτη Περιβαλλο-
ντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ). Στο 
σκεπτικό ανα φέρεται ότι δεν 
υπάρχει εθνικό σχέδιο διαχείρι-
σης υδατικών πόρων, μία υπο-
χρέωση που προκύπτει από 
την ελλη νική και την κοινοτική 
νομοθεσία.

2006
Το Συμβούλιο προχωρά σε 

δύο νέ ες ακυρωτικές αποφά-
σεις (1186 & 1187/2006) κατά 
της ανάθεσης του έργου στην 
εταιρεία Μηχανική Α.Ε. Στο 
σκεπτικό αναφέρεται ότι η 
ανάθε ση είχε γίνει με βάση τις 
μελέτες των περιβαλλοντικών 

όρων που στο μετα ξύ ακυρώ-
θηκαν το 2005.

2009
Με την απόφαση υπ' αριθμ. 

3054/2009 το ΣτΕ κρίνει το σύ-
νολο των έργων εκτροπής του 
Αχελώου αντίθετο προς την 
κοινοτική νομοθεσία για το 

περι βάλλον. Παράλληλα υπο-
βάλλει 14 προδικαστικά ερω-
τήματα προς το Δικαστήριο 
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
(ΔΕΕ) προκειμένου να κριθεί 
εάν ο νό μος Σουφλιά (3481/06) 
για την εκτρο πή του Αχελώου 
παραβιάζει κοινοτι κές οδηγίες.

2010
Εν αναμονή της απόφασης 

του ΔΕΕ, το WWF Ελλάδας 
προσφεύγει στην Επι τροπή 
Αναστολών του ΣτΕ και ζητεί 
να ανασταλούν προσωρινά τα 
έργα εκτρο πής του ποταμού.
ΤοΣτΕ συμφωνεί και με την 
απόφαση 141/2010 διατάσσει 
την άμεση διακοπή όλων των 
εργασι ών και τη μη λειτουργία 
όσων εκ των έργων έχουν ολο-
κληρωθεί.

2013
Στις 15 Φεβρουαρίου 2013 

συζητεί ται στην Ολομέλεια 
του ΣτΕ το θέμα της εκτροπής 
του Αχελώου και στις 20 Ιου-
νίου 2013 πραγματοποιείται 
νέα διάσκεψη των συμβούλων 
κεκλει σμένων των θυρών. Αν 
και η απόφα ση αναμένεται 
να δημοσιευθεί στο τέ λος 
Σεπτεμβρίου, οι πληροφορίες 
λέ νε ότι το ΣτΕ έκανε δεκτά τα 
αιτήμα τα των πέντε περιβαλ-
λοντικών οργα νώσεων που 
τάσσονται υπέρ της ανα στολής 
του έργου.

Το ΣτΕ ανέβαλε για το Σεπτέμβριο την 
εκδίκαση αιτήματος 37 Μεσοχωριτών

ΚΑΤΑ
1. Του Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ, 2. του Υπουργού Οικονομίας & 

Οικονομικών, 3. Του Υπουργού Ανάπτυξης, 4. Του Υπουργού 
Αγροτικής Ανάπτυξης.

ΠΕΡΙ ΑΚΥΡΩΣΕΩΣ

Της ΚΥΑ των ανωτέρω υπουργών, με την οποία κηρύχθηκε 
αναγκαστική απαλλοτρίωση υπέρ του Δήμου Πινδαίων και με 
δαπάνες της ΔΕΗ δύο περιοχών, εκτάσεως 160.000 τ.μ. στη 
θέση «Σπίτια» και 146.000 τ.μ. στις θέσεις «Βαρκό» και «Άνω 
Βαρκό» αντιστοίχως, που ευρίσκονται στη διοικητική περιφέ-
ρεια του Δήμου Πινδαίων (πρώην κοινότητας Μεσοχώρας) του 
νομού Τρικάλων, για λόγους μεγάλης δημόσιας ωφέλειας, οι 
οποίοι συνίστανται στην εξασφάλιση των αναγκών της μετε-
γκατάστασης των θιγομένων από την αναγκαστική απαλλοτρί-
ωση του άρθρου 16 του ν. 3734/2009, η οποία ΚΥΑ δημοσιεύ-
θηκε στον νόμο 3734/2009, άρθρο 17 ( ΦΕΚ Α'8/28-1-2009).

Πληρώνουμε ακόμη για την 
παράνομη εκτροπή του Αχελώου

Παρά την απόφαση του ΣτΕ το 2010 για διακοπή των εργασιών, η πολιτεία 
συνεχίζει να βρίσκει τρόπους για να χρηματοδοτεί ένα έργο που ξεκίνησε 
πριν από 30 χρόνια, δεν ολοκληρώθηκε ποτέ και έχει στοιχίσει 1 δισ. ευρώ

(Αναδημοσίευση από τη «Real News» της Κυριακής 30.6.2013)

Πώς μπορεί ένα έργο-
φάντασμα, που δεν εκτε-
λείται, δεν λειτουργεί, δεν 
προχωρά ει, να χρηματοδο-
τείται συνεχώς με χρήματα 
του κρατικού προϋπολογι-
σμού σε μία Ελ λάδα που 
και το ένα ευρώ δεν μπορεί 
να χάνε ται; Πώς γίνεται να 
υπάρχουν επτά αποφάσεις 
του Συμβουλίου της Επι-
κρατείας (ΣτΕ) τα τελευ ταία 
22 χρόνια που διατάσσουν 
«πάγωμα» των εργασιών, 
αλλά μέχρι και σήμερα να 
βρίσκονται τρόποι χρηματο-
δότησης ενός ανύπαρκτου 
έρ γου που έχει ήδη πλη-
ρωθεί με 1 δισεκατομμύ ριο 
ευρώ δημόσιου χρήματος.
Ο λόγος για την περιβό-

ητη «εκτροπή του πο ταμού 
Αχελώου», που ξεκίνησε 
να υλοποιείται το 1985, 
δεν ολοκληρώθηκε ποτέ, 
δεν λειτούρ γησε ούτε για 
μία ώρα, αλλά συνεχίζει να 
απορ ροφάει κρατικά κονδύ-
λια, ακόμη και εν μέσω οι-
κονομικής κρίσης. Τα ντο-
κουμέντα που παρου σιάζει 
σήμερα η Real news αφο-
ρούν πληρω μές που έγιναν 
την τελευταία διετία, ενώ 
το έρ γο της εκτροπής έχει 
σταματήσει με απόφαση 
του ΣτΕ από το 2010.
Όλα ξεκίνησαν στις 14 

Μαρτίου 1983. Ο Αν δρέας 
Παπανδρέου  είναι  στα 
«ντουζένια» του, μόλις ενά-
μιση χρόνο πρωθυπουργός. 
Η Ελλάδα ζει με το όνειρο 
της μεγάλης αλλαγής και 
οι Έλληνες είναι έτοιμοι να 
δεχτούν το όποιο καθρε-
φτάκι ή την όποια τσατσάρα 
τους φέρει ο νέος ηγέτης. 
Ένα πλήθος αλαλάζον στην 
πλατεία του ιστορικού Κιλε-
λέρ στη Θεσσαλία ακούει 
τον Αν δρέα να εξαγγέλλει 
για πρώτη φορά επισήμως 
το μεγαλύτερο αναπτυξια-
κό έργο που έγινε πο τέ στη 
χώρα: την εκτροπή του πο-
ταμού Αχελώ ου στον θεσ-
σαλικό κάμπο.

Έργο... 
14 κυβερνήσεων

Από τότε πέρασαν 30 

χρόνια. Άλλαξαν 14 κυβερ-
νήσεις. Δαπανήθηκαν από 
850 εκατ. μέχρι 1 δισ. ευρώ 
από τα δημόσια ταμεία. Εκ-
δόθηκαν 7 αποφάσεις του 
ΣτΕ κατά της συνέχισης 
υλοποίησης της εκτροπής 
του ποταμού. Το έργο δεν 

λειτούρ γησε ούτε για μισή 
ημέρα. Κι όμως συνέχισε 
και συνεχίζει να εγγράφε-
ται κάθε χρόνο στον κρατι-
κό προϋπολογισμό. Υπό τον 
κωδικό ΣΑΕ 064, το ποσό 
των 500 εκατ. ευρώ εμφα-

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Η Κοινότητα Μεσοχώρας, ο Σύλλογος Μεσοχωριτών 
Αθήνας, ο Σύνδεσμος Μεσοχωριτών Τρικάλων και το 

“Mesochoranet.gr”, στις  και  Ιουλίου συμμετέχουν και 
καλούνε όποιον έχει όρεξη στον καθαρισμό των δρόμων 
του χωριού και σε δεύτερη φάση, πιο κοντά στο πανηγύρι, 

στον καθαρισμό της πλατείας του χωριού.

Βιβλίο «Εφημερίδα ΜΕΣΟΧΩΡΑ» + DVD
• Στην Αθήνα, το βιβλίο θα διατίθεται από τα μέλη 
του  Δ.Σ. του Συλλόγου Αθηνών

• Στα Τρίκαλα, από τον πρόεδρο του Συνδέσμου 
Μεσοχωριτών, Θανάση Χονδρό (τηλ. επικοινωνί-
ας  6973270862)

• Στη Μεσοχώρα από το κατάστημα Γεωργίου Γκά-
νια

• Στο Βόλο, από τον ανταποκριτή της εφημερίδας 
Μεσοχώρα Γεώργιο Λιάκο (τηλ. επικοινωνίας 
6972595857)

• Στα Φάρσαλα, από τον ανταποκριτή μας Κώστα 
Παπαγεωργίου τηλ. 2491024201

Η τιμή έκαστου βιβλίου ανέρχεται στα 35 ευρώ, στην 
περίπτωση δε που ταχυδρομηθεί υπάρχει επιβάρυνση 
5 ευρώ.

(Σημείωση : τα έσοδα από την πώληση του βιβλίου θα 
διατίθενται για εκδηλώσεις στο χωριό μας)

(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 ΧΟΝΔΡΟΣ, ΜΠΡΕΛΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, 
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΣΙΓΑΡΙΔΑΣ, ΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΡΑΧΙΑΣ, 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΟΝΔΡΟΣ, ΜΑΙΡΗ ΚΑΡΔΟΥΤΣΟΥ, ΝΙΚΟΣ ΚΟΡΔΑΛΗΣ
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, Π. 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: mairikard@gmail.com, τηλ. 6972-660463
• KOΡΔΑΛΗΣ ΝΙΚΟΣ: ΑΡΙΑΔΝΗΣ 22-24, Α. ΚΥΨΕΛΗ, τηλ. 6945-207940,
Email: nickolaoskordalis@gmail.com
• ΣΥΛΛΟΓΟΣ, Τηλ. - Fax: 210-5249103
• ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΟΝΔΡΟΣ: ΛΟΧΑΓΟΥ ΞΗΡΟΓΙΑΝΝΗ 11, ΖΩΓΡΑΦΟΥ 
15773, 6978422642, Email: pchon74@yahoo.gr
• ΚΩΣΤΑΣ ΤΣΙΓΑΡΙΔΑΣ: ΔΑΙΔΑΛΗΔΩΝ 45, Κ. ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ 11853, 210 
3427446 κ΄φαξ.
• ΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΡΑΧΙΑΣ: ΟΛΥΜΠΟΥ 7, ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ 13341, 6972442212, 
210 2471019.

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

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Παρακαλούνται οι συγ-

χωριανοί που αλλάζουν δι-
εύθυνση κατοικίας να ενη-
μερώνουν γι’ αυτό επικοι-
νωνώντας με τα μέλη της 
συντακτικής επιτροπής της 
εφημερίδας «Μεσοχώρα».

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Από την Εφ. ΜΕΣΟΧΩΡΑ ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όσους την 

στηρίζουν ειδησεογραφικά και οικονομικά. Βρίσκεται στις επάλ-
ξεις εδώ και 33 χρόνια. Ευχαριστούμε θερμά τους ανταποκριτές 
μας, όπου μπορείτε να απευθύνεστε.
ΒΟΛΟΣ Γεώργιος Ν. Λιάκος τηλ. 24210 42041 κιν. 6972595857
ΤΡΙΚΑΛΑ Παύλος Τσάντας, κιν. 6977316482
ΦΑΡΣΑΛΑ Κώστας Παπαγεωργίου, τηλ 2491024201
ΜΕΣΟΧΩΡΙΑ Ηλίας Διαμαντής κιν. 6974422516
Κάθε είδηση ή εργασία σας είναι ευπρόσδεκτη, όχι πολλών 

σελίδων.
Με τιμή 

Η συντακτική Επιτροπή της εφημερίδας

ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ
Ο Αλεξίου Παναγιώτης 

και η Γεωργία Ζιούτου 
του Παναγιώτη στα Ιωάννι-
να στις 8 Μαΐου 2013 βάπτι-
σαν τον γιό τους και το όνο-
μα αυτού Χαρίσης (Χάρης).
Να τους ζήσει, να τον χαί-

ρονται και να τον καμαρώ-
νουν.

Οικογένεια Γεωργίου 
και Μαρίας Λιάκου

ΘΑΝΑΤΟΙ
• Στις 21/5 κηδεύτηκε 

στα Τρίκαλα ο εκπαιδευτι-
κός Σωτήρης Στυλ. Κόκ-
καλης.

• Στις 1/7 κηδεύτηκε στα 
Τρίκαλα ο συνταξιούχος εκ-
παιδευτικός Χρήστος Κων. 
Κοτρώνης.

ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ
Στις 21 Ιουλίου, στον 

Άγιο Ιωάννη Κουκακίου, θα 
τελεστεί 40ήμερο μνημόσυ-
νο στη μνήμη του Γιάννη 
Τσιγαρίδα.

ΕΛΑΒΑΝ ΠΤΥΧΙΑ
• Η Κορδαλή Πέρσα του 

Δημητρίου και της Αικατε-
ρίνης, αποφοίτησε από το 
Οικονομικό Πανεπιστήμιο 
(Βόλου) και ορκίστηκε στις 
16 Νοεμβρίου 2012.

• Η Λιάκου Ειρήνη του 
Γεωργίου και της Μαρίας 
έλαβε στις 17 Απριλίου 2013 

δεύτερο μεταπτυχιακό τίτ-
λο στην «Οργάνωση και Δι-
οίκηση της Εκπαίδευσης» 
του Παιδαγωγικού Τμήμα-
τος Δημοτικής Εκπαίδευσης 
του Πανεπιστημίου Θεσσα-
λίας.

• Η Αγγελική Γ. Γιαν-
νούλα πήρε το πτυχίο της 
Κλασσικής Φιλολογίας από 
το Πανεπιστήμιο Κρήτης.
Σε όλους τους πτυχιού-

χους ευχόμαστε καλή σταδι-
οδρομία.

ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ 
ΜΕΣΟΧΩΡΙΤΩΝ 
ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Στη μνήμη των πρώην 
προέδρων Σωτηρίου Σ. 
Κόκκαλη και Χρήστου 
Κ. Κοτρώνη προσφέρει το 
ποσό των 100 ευρώ προς 
αποπεράτωση του έργου 
θέρμανσης της Εκκλησίας 
Μεσοχώρας.

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΥΛΛΟ-
ΓΟΥ ΜΕΣΟΧΩΡΙΤΩΝ 

ΑΘΗΝΑΣ
Στη μνήμη του Γιάννη 

Τσιγαρίδα (που διετέλεσε 
επί σειρά ετών μέλος του 
Δ.Σ. με μεγάλη προσφορά 
στο σύλλογο), ο Σύλλογος 
Αθηνών  προσφέρει το ποσό 
των 100 ευρώ για το έργο 
στο νεκροταφείο του χωριού 
μας. ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΓΕΛΑΔΑΡΗ

Ένας χρόνος χωρίς τον θείο 
Αποστόλη… Πώς πέρασε στ’ 
αλήθεια; Δύσκολα πολύ για 
όλους μας. Όλο αυτόν τον 
καιρό, όταν πήγαινα στο χω-
ριό, νόμιζα πώς περνώντας 
από το σπίτι του, στο Παλιο-
χώρι, να του πω μία καλη-
μέρα, θα τον έβρισκα στην 
αυλή του να καπνίζει το τσι-
γάρο του και να πίνει πότε 
τσίπουρο και πότε ουίσκι. Δι-
ψούσε ο Μπαρμπατόλιος για 
κουβέντα. Μόλις μας έβλεπε 
έλαμπε το πρόσωπό του από 
χαρά και όλο ρωτούσε να μά-
θει νέα.
Άνθρωπος καλοκάγαθος, 

χωρίς κακία για τον άλλον, 
και πάνω από όλα γλεντζές 
και μερακλής. Από τα νιάτα 
του μέχρι τα βαθιά του γερά-
ματα. Στα καφενεία του χω-
ριού όταν έβγαινε, περνούσε 
από το πρώτο μέχρι το τε-
λευταίο, δεν έκανε διάκριση 
σε κανένα, λέγοντας με την 
καλημέρα του και μία καλή 
κουβέντα και μοιράζοντας τη 
δραχμή του σε όλους.
Πέρασε πολλά στη ζωή 

του. Δεν γνώρισε πατέρα. 
Έζησε ορφάνια, φτώχεια, τα-
λαιπωρία.
Μαζί με τη μάνα του Ευαγ-

γελία και τον αδερφό του τον 
Γεώργιο, που τον θεωρούσε 
πατέρα και αδερφό, πάλε-
ψε σκληρά στη ζωή του για 
την επιβίωση και τα κατάφε-
ρε καλά. Κυρατζής στα νιάτα 
του, ο Μπαρμπατόλιος μαζί 

με τους άλλους Καρακιτσαί-
ους Γεώργιο, Ηλία, Αριστεί-
δη… πόσες φορές άραγε να 
έκανε τη διαδρομή Πόρτα – 
Μεσοχώρα!

Θείε Αποστόλη, πέρασε 
ένας χρόνος από τότε που 
έφυγες από κοντά μας και πή-
γες σε άλλο κόσμο. Εκεί που 
δεν υπάρχει πόνος, θλίψη και 
στεναγμός, αλλά ζωή αιώνια. 
Εκεί θα βρήκες ψυχές που σ’ 
αγαπούσαν και αγαπούσες. 
Εμείς βέβαια θα θέλαμε να 
ήσουν εδώ, κοντά μας, γιατί 
ήσουνα εσύ που μας μάζευ-
ες γύρω σου, πότε στο σπίτι 
σου, πότε στο καφενείο και 
ειδικά κάθε βράδυ το καλο-
καίρι στη Βλαχοτάτση και το 

διασκεδάζαμε όπως εσύ ήξε-
ρες. Το Παλιοχώρι τώρα δεν 
είναι όπως ήτανε με σένα. 
Οι φωνές σου, τα τραγούδια 
σου, τα αστεία σου αλλά, 
πάνω από όλα η καλημέρα 
σου από μακριά δεν ακούγο-
νται πια. Δεν ξέρω ότι μετά το 
θάνατό σου εάν «ξεΐσκιωσε» 
το χωριό όπως είπε στην κη-
δεία σου ο ιερέας του χωριού 
μας, το Παλιοχώρι όμως ξεΐ-
σκιωσε.
Δύσκολα λοιπόν για εμάς 

που σε ζήσαμε και αγαπήσα-
με τόσο, να ζούμε στο χωριό 
χωρίς την παρουσία σου, θα 
ζούμε όμως με τη μνήμη σου 
που θα μείνει μέσα μας για 
πάντα.

Τι κι αν διαβαίνουν οι καιροί
τι κι αν περνούν οι χρόνοι
τότε οι νεκροί πεθαίνουνε 
όταν τους λησμονούμε.

Αιωνία σου η μνήμη
αγαπημένε μου θείε
ελαφρό να είναι
το χώμα που σε
σκεπάζει.

Τρίκαλα, Ιούνιος 2013

Ο ανιψιός σου
Στέλιος Γ. Καρακίτσιος

Ν ε κ ρ ο λ ο γ ί ε ς

ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΣΤΟ ΝΕΚΡΟΤΑ-
ΦΕΙΟ ΜΕΣΟΧΩΡΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ 
ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΟΣΤΕΟΦΥΛΑΚΙΟΥ

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι έχει συγκεντρωθεί 
τμήμα των χρημάτων που απαιτούνται για το παραπά-
νω έργο. Κάθε προσφορά σας είναι δεκτή. Μπορείτε να 
επικοινωνείτε με το Σύλλογο Αθηνών, το Σύνδεσμο Τρικά-
λων, τους κατά τόπους ανταποκριτές της εφημερίδας και 
το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΣΙΓΑΡΙΔΑΣ
Πριν από λίγες μέρες, στις 17 Ιουνίου 2013 

έφυγε για το μεγάλο ταξίδι ένας μεγάλος άν-
θρωπος όχι μόνο ηλικιακά αλλά σαν αδαμά-
ντινος χαρακτήρας, έφυγε ένα πραγματικός 
εραστής της Μεσοχώρας και γέννημά της που 
επαγγελματικά και με αξιόλογη πορεία στον 
χώρο του εμπορίου σταδιοδρόμησε στην Αθή-
να όπου αγωνίστηκε σκληρά και αναδείχθηκε 
ένας πετυχημένος οικογενειάρχης που έζησε 
ευτυχισμένα και για πάντα δίπλα και μαζί με 
την γυναίκα του κ. Ουρανία που έφεραν στην 
ζωή δύο κόρες πανέμορφες και πετυχημένες 
επαγγελματικά και οικογενειακά με την δημι-
ουργία και των δικών τους οικογενειών.
Θα ήθελα, όμως, να σταθώ και στη δημιουρ-

γική συμμετοχή του στον Σύλλογο Μεσοχωρι-
τών της πρωτεύουσας από την σύστασή του 
μέχρι και την στιγμή που προδόθηκε βιολογικά 
όντας αδύναμος να συνεχίσει την πετυχημένη 
και συγκινητική δραστηριότητά του. Ιδιαίτερα 
θα ήθελα να σταθώ στην σημαντική του συμ-
μετοχή σαν μέλος του Δ.Σ. του Συλλόγου επί 
προεδρίας μου κατά την οποία με εντυπωσία-
ζε το μεγάλο ενδιαφέρον του για τα κοινά του 
χωριού μας, η κατάθεση σημαντικών ιδεών και 
προτάσεων για την όσο το δυνατόν καλύτε-
ρη λειτουργία του Συλλόγου μας, η εκτέλεση 
χωρίς αντίρρηση και με αξιοθαύμαστη επιτυ-
χία του ρόλου που εκάστοτε αναλάμβανε στα 
πλαίσια λειτουργίας του Διοικητικού Συμβου-
λίου.
Με συγκίνηση θυμάμαι το μεγάλο ενδιαφέ-

ρον του για την έκδοση και διάδοση της εφη-
μερίδας «ΜΕΣΟΧΩΡΑ», που την περιέβαλλε με 

ξεχωριστή αγάπη, αναγνωρίζοντας έτσι την 
σημαντική της αποστολή στα πράγματα και 
προβλήματα του χωριού μας. Η προσφορά του 
ήταν μεγάλη.
Τη Μεσοχώρα ο Γιάννης Τσιγαρίδας αγάπησε 

και πόνεσε και σε κάθε συζήτηση η Μεσοχώρα 
ήταν παρούσα και σαν τρανή απόδειξη αυτής 
της αγάπης είναι και η πραγματοποίηση της 
τελευταίας του επιθυμίας να τον σκεπάσει το 
Μεσοχωρίτικο χώμα.
Δυστυχώς, όμως, και ο σημαντικός αυτός 

άνθρωπός μας τα τελευταία χρόνια έμελλε να 
ταλαιπωρηθεί και να δοκιμαστεί από σοβαρές 
παθήσεις οι οποίες και τον λύγισαν και ήταν 
μοιραίο να αποτελέσουν την αρχή του μεγά-
λου του ταξιδιού παρά του ότι ούτε οι ιατρικές 
προσπάθειες και θεραπείες ούτε και οι άοκνες 
προσπάθειες της Ουρανίας και της οικογένειάς 
του κατόρθωσαν να αποτρέψουν το μοιραίο.
Ιδιαίτερα για μένα από το 1978 μέχρι και την 

ώρα που άφησε τον μάταιο τούτο κόσμο δεν 
ήταν μόνο ένας πελάτης μου αλλά ήταν και 
ένας αδελφικός μου φίλος και προσωπικός και 
οικογενειακός που οι σχέσεις μας ήταν σχέ-
σεις αγάπης, εμπιστοσύνης και ανιδιοτέλειας.
Το άγιο, λοιπόν, αυτό τέκνο της Μεσοχώρας 

ας τον θυμόμαστε για πάντα όλοι εμείς που 
τον γνωρίσαμε και τον ζήσαμε.
Ας ευχηθούμε καλό ταξίδι και αιώνια να εί-

ναι η μνήμη του και οι οικείοι του να ζήσουν 
και να τον θυμούνται.
Ελαφρό να είναι το χώρα της Μεσοχώρας, 

αξέχαστε φίλε μου και πατριώτη μου.

Αθήνα 27-6-2013
Στράτος Μπαρούτας
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Προς τους φί λους  
της «Μεσοχώρας» 

H εφημερίδα «Μ» ζητά και τη δική σας ύλη 
προς δημοσίευση, αλλά όχι μακροσκελή κείμε-
να. Εκ των προτέρων ευχαριστούμε.

Το 1940 ήμουνα 8 χρο-
νών, μικρό παιδάκι. 
Θυμάμαι όμως πάρα 

πολλά πράγματα και γεγονό-
τα της εποχής εκείνης. Ο τότε 
Πρωθυπουργός της Ελλάδος 
Ιωάννης Μεταξάς κατάλαβε 
από πολύ νωρίς ότι θα ξεσπού-
σε πόλεμος. Κάλεσε μερικές 
κλάσεις στο στρατό για να ενι-
σχύσει τις ένοπλες δυνάμεις 
στα σύνορα. Θυμάμαι, τότε, 
ο μπάρμπας μου ο Χρήστος 
Παπαγιώργης, ο Μήτρος Κα-
ρακίτσιος και άλλοι, πήγανε 
από τον Αύγουστο φαντάροι. 
Κανένας όμως δεν πίστευε ότι 
θα γίνει πόλεμος. Στις 15 Αυ-
γούστου, θυμάμαι ότι άγνω-
στοι τορπίλλισαν το θωρηκτό 
μας Έλλη στο λιμάνι της Τήνου, 
που ευρίσκονταν εκεί για τον 
εορτασμό της Παναγίας. Τότε 
τα γεγονότα μαθαίνονταν από 
στόμα σε στόμα, δεν υπήρχαν 
τότε τηλεοράσεις και ραδιόφω-
να όπως τώρα. Από το γεγονός 
αυτό που έγινε στο λιμάνι της 
Τήνου, όλοι κατάλαβαν ότι κάτι 
θα γίνει και δεν θα μπορέσου-
με να αποφύγουμε τον πόλεμο. 
Η οικογένειά μου τότε βρέθη-
κε στο Κατωχώρι Φαρσάλων 
γιατί εκεί ήταν ο πατέρας μου 
ρογιασμένος, φύλαγε πρόβα-
τα. Μικρός εγώ τότε, 8 χρονών 
όπως ανέφερα και στην αρχή, 
βρέθηκα να κάθομαι προσω-
ρινά μέσα σε ένα μαντρί από 
πρόβατα μέχρι να ρογιαστεί ο 
πατέρας μου για το χειμώνα. 
Εκεί θα φτιάχναμε καλύβα να 
ξεχειμωνιάσουμε. Ξημέρωσε 

28 Οκτωβρίου 1940. Ήταν μια 
καθαρή, ηλιόλουστη, φθινοπω-
ριάτικη μέρα. Ήταν μεσημέρι 
θυμάμαι. Ο πατέρας μου έφερε 
τα πρόβατα στην άκρη στο χω-
ριό. Αυτή την ημέρα ο νοικοκύ-
ρης χάλασε το μαντρί μαζί με 
έναν άλλο. Ο πατέρας μου του 
λέει: 

– Γιατί Γιώργο χάλασες το μα-
ντρί; Τώρα έμεινε η οικογένειά 
μου στο ύπαιθρο και είναι νω-
ρίς ακόμα. Θα το φκιάσω από 
την άλλη μεριά, εδώ γέμισε 
κοπριά και θα το αλλάξω. Αλλά 
εσύ Πάνο γρήγορα γύρισες στο 
μεριά τα πρόβατα.

– Άστα Γιώργο, έμαθα από 
το Ντούλα το Βρυσιώτη πάνω 
στην Πλάκα που έρχονταν από 
τα Βρυσιά κλαίγοντας. Τον ρώ-
τησα και μου είπε ότι έμαθε 
πως θα γίνει γενική επιστρά-
τευση και ότι τον παίρνουν 
στρατιώτη και έρχονταν γρήγο-
ρα να πάει να παρουσιαστεί. 

– Τι μας λες βρε Πάνο, είναι 
σωστά αυτά που μας λες;

– Σας είπα, γενική επιστρά-
τευση μου είπε ο Ντούλας.

Η μάνα μου μου έβαλε να 
φάμε. Σε λίγο ήρθε ο δάσκαλος 
του χωριού ονόματι Αβραάμ 
Παπαβραάμ. Μετά από λίγο 
ήρθε και ο παπάς του χωριού 
και συζητάγανε όλοι μαζί για 
το νέο που έμαθε ο πατέρας 
μου. Η μάνα μου μου είπε τότε, 
πήγαινε να χαιρετήσεις το δά-
σκαλό σου, και με παρότρυνε 
μάλιστα. Τότε εγώ σηκώθηκα 
και τον χαιρέτησα όπως μας 
είχε μάθει, δι’ ανατάσεως της 

χειρός ίσια μπροστά. Αυτός 
ήταν ο χαιρετισμός της νεολαί-
ας του Μεταξά τότε. Θυμάμαι 
πάνω που γίνονταν αυτά και με 
τη συζήτηση που είχαν όλοι οι 
άντρες, ακούμε το καμπανάκι 
του σχολείου να χτυπάει έντο-
να. Τρέξανε όλοι τότε και πή-
γαν στο σχολείο. Πήγα κι εγώ 
να ειδώ τι είναι. Είδα κάποιον, 
τον λέγανε Θανάση Τζιαμούρ-
τα, που κρατούσε ένα χαρτί 
στα χέρια του. Του το έδωσε 
ένας χωροφύλακας αυτό το 
χαρτί, ήτανε η διαταγή. Άρχισε 
να διαβάζει. Η εγκύκλιος έλεγε 
ορθά κοφτά:

Κηρύσσουμε γενική επιστρά-
τευση ΣΤΟΠ. Καλούνται στις 
τάξεις του στρατού και πρέπει 
μέσα σε 24 ώρες στις κατά τό-
πους αρχές να παρουσιαστούν 
οι της κλάσεως 1926 και νεω-
τέρων.

Αναστάτωση έγινε τότε στο 
χωριό. Άντρες, γυναίκες και 
παιδιά, κλαίγαμε όλοι για το 
μεγάλο κακό που μας βρήκε. 
Όσοι καλούνταν έφυγαν να 
πάνε στο Δεμερλή στην Αστυ-
νομία, να παρουσιαστούν κι 
αυτή να τους προωθήσει στα 
Κέντρα Επιστρατεύσεως. Μαζί 
τους και ο πατέρας μου για-
τί ήταν της κλάσεως 1927 και 
ήταν μέσα στο διάταγμα. Πα-
ράλληλα επιτάσσονταν όλα τα 
ζώα, άλογα, μουλάρια, τα κάρα 
και τα αυτοκίνητα. Όλα αυτά 
έπρεπε να πάνε να τα παρα-
δώσουν στο χωριό Δρίσκολι. 

Θυμάμαι από την επιστράτευ-
ση απαλλάχτηκαν όσοι ήταν 
πατέρες τεσσάρων τέκνων, οι 
βοηθητικοί και οι τραυματίες, 
προπαντός όσοι είχαν τραύ-
ματα στα άνω και κάτω άκρα, 
όσοι δεν ήταν ικανοί να φέ-
ρουν όπλο. Ο πατέρας μου γύ-
ρισε το βράδυ. Ο αστυνόμος 
του είπε ότι δεν επιστρατεύε-
ται γιατί είναι βοηθητικός, έχει 
σπασμένο το πόδι από μικρό 
παιδί γι’ αυτό απαλλάχτηκε. 
Θυμάμαι όταν γύρισε ο πατέ-
ρας μου πήγα και τον καλωσό-
ρισα και του είπα «ήρθες πα-
τέρα» και του φίλησα το χέρι 
κλαίγοντας. Τότε του είπε ένας 
κάτοικος του χωριού: Καλωσό-
ρισες Πάνο από τον πόλεμο. 
Ευχαριστώ Νίκο του απάντησε.

Αυτός, αφού μας χάλασαν 
το μαντρί, μας φιλοξένησε 
στο σπίτι του. Νίκος Αναγνω-
στόπουλος λέγονταν, ας είναι 
συγχωρεμένος. Ήταν καλός 
άνθρωπος και αυτός και όλη η 
οικογένειά του. Το βράδυ μά-
θαμε ότι η Ιταλία μας κήρυξε 
τον πόλεμο γιατί ο Μεταξάς, 
δηλ. ο πρωθυπουργός μας, 
δεν τους επέτρεψε να περά-
σουν μέσα από το κράτος. Τους 
είπε το μεγάλο ΟΧΙ που έμεινε 
στην ιστορία. Τότε οι καρδιές 
όλων μας γέμισαν από υπε-
ρηφάνεια και όλοι λέγαμε θα 
τους δείξουμε τους μακαρο-
νάδες, θα τους χτυπήσουμε 
πολύ άγρια και άλλα πολλά. Οι 
στρατεύσιμοι παρουσιάστηκαν 
και προωθήθηκαν στο μέτω-
πο. Όλα τα μέσα συγκοινωνίας 
δεν σταματούσαν, συνέχεια 

κουβαλούσαν στρατό, ζώα και 
πολεμικό υλικό στο μέτωπο. 
Δεν άργησαν να φτάσουν και 
τα χαρμόσυνα νέα. Ο στρατός 
μας απώθησε τους Ιταλούς από 
το δικό μας έδαφος και μετά 
τους κυνηγούσε μέσα στην 
Αλβανία. Σε λίγες μέρες μάθα-
με ότι ο στρατός μας κατέλα-
βε την Κορυτσά της Αλβανίας, 
προπύργιο της Ιταλίας. Οι καρ-
διές μας τότε γέμισαν χαρά και 
υπερηφάνεια γιατί ο στρατός 
μας κατάφερε την πρώτη νίκη. 
Ο στρατός μας όλο το χειμώνα 
νικούσε τους Ιταλούς και τους 
ανάγκαζε να οπισθοχωρούν 
παρ’ όλο το βαρύ χειμώνα που 
έκανε αυτή τη χρονιά. Οι στρα-
τιώτες μας υπέστησαν τα πά-
ντα. Πείνα, δίψα, κρυοπαγήμα-
τα κ.λπ. όμως άντεξαν σε όλα 
αυτά τα δεινά και εδόξασαν 
την πατρίδα μας και την ανέ-
βασαν στο πάνθεο των Ηρώων 
γιατί έτσι της άξιζε να είναι. 

Από το μέτωπο λαβαίναμε 
γράμματα από το μπάρμπα 
Χρήστο και μαθαίναμε ότι ζει 
και είναι καλά. Ο χειμώνας κύ-
λισε σε εμπόλεμο κατάσταση. 
Αυτοί που βρίσκονταν στο μέ-
τωπο αλλά και εμείς εδώ στα 
μετόπισθεν είχαμε το φόβο 
των βομβαρδισμών. 

Κάθε μέρα τα ιταλικά αερο-
πλάνα πήγαιναν και έρχονταν 
και βομβάρδιζαν τις πόλεις, τις 
συγκοινωνίες, τις φάλαγγες και 
ότι άλλο μπορούσαν, αρκεί να 
μας φέρουν εμπόδια. 

Η συνέχεια 
στο επόμενο 

νίζεται σταθερά 
δίπλα στον τίτλο «Έργα εκτροπής Αχελώου» και 
κάθε τόσο εγκρίνεται από αυτό μία νέα εκταμί-
ευση, για ένα έργο που κανένας δεν ξέρει αν θα 
ολοκληρωθεί ή θα λειτουργήσει.
Ανεξάρτητα από τη σκοπιμότητα ή μη της 

εκτροπής του Αχελώου, η υπόθεση αυτή απο-
τελεί ένα τεράστιο οικονομικό σκάνδαλο, για το 
οποίο ο μόνος που πληρώνει εδώ και τόσα χρό-
νια είναι ο Έλληνας φορολογούμενος.
Η λυσσαλέα κόντρα που ξέσπασε από την 

πρώτη στιγμή μεταξύ εκείνων που επιθυμούν 
την ολοκλήρωση του έργου και όσων πολεμούν 
για την οριστική παύση του παραμένει άσβε-
στη εδώ και τρεις δεκαετίες. Το ΣτΕ, από την 
πλευρά του, αδυνατεί από το 1991 (όταν έγινε η 
πρώ τη προσφυγή) να δώσει ένα οριστικό τέλος 
στο αδιέξοδο. Από τη μια πλευρά η πλειονότητα 
των Θεσσαλών (βουλευτών, φορέων, αγροτών, 
πολι τών κ.λπ.) που πιέζουν να γίνει η εκτροπή 
του πο ταμού και από την άλλη οι Αιτωλοακαρ-
νάνες και πολλές περιβαλλοντικές οργανώσεις 
που αντιστέ κονται έχουν μετατρέψει τον Αχε-
λώο ποταμό σε «γιοφύρι της Άρτας», χρηματο-
δοτούμενο όμως από το σύνολο των Ελλήνων 
πολιτών.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει από το 1994 εκ-

φράσει τις επιφυλάξεις της για το εάν το έργο 
είναι ή όχι «αναπτυξιακό», αποφεύγοντας έτσι 
να το χρημα τοδοτήσει από κοινοτικούς πόρους. 
Το θέμα του Αχελώου εξετάστηκε από την Ευ-
ρωπαϊκή Επιτρο πή στο πλαίσιο του προγράμ-
ματος OURCOAST, που είχε στόχο την ανταλ-
λαγή εμπειριών μεταξύ των χωρών-μελών σε 
ζητήματα αγροτικής ανάπτυξης. Σύμφωνα με τα 
στοιχεία που παρουσι άστηκαν, «το εκτιμώμενο 

Πληρώνουμε ακόμη για την παράνομη εκτροπή του Αχελώου
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κόστος του έργου της εκτροπής του Αχελώου, 
όπως υπολογίστηκε το 1996, ήταν 3 έως 4,5 δισ. 
ευρώ».
Με το τεράστιο οικονομικό βάρος της υλοποί-

ησής του να πέφτει αποκλειστικά στον κρατικό 
προϋπολογισμό και με επτά αποφάσεις του ΣτΕ 
(1994, 2000, 2005, 2006, 2009, 2010, 2011) να 
«παγώνουν» το έργο, θα περίμενε κανείς ότι η 
υπόθεση αυτή θα είχε σταματήσει -έστω προ-
σωρινά- να επιβαρύνει τα δημόσια ταμεία.
Κι όμως... Εδώ και τρεις δεκαετίες οι εκάστοτε 

κυβερνώντες βρίσκουν «παράθυρα» για να πα-
ρακάμπτουν τις δικαστικές αποφάσεις και συνε-
χίζουν να εγκρίνουν δημόσια κονδύλια για μελέ-
τες και εργασίες συντήρησης ενός έργου που 
εί ναι πιθανό να μην ολοκληρωθεί ποτέ.
Υπολογίζεται ότι οι εργασίες και οι μελέτες που 

αφορούν την εκτροπή του Αχελώου έχουν κο-
στίσει στο ελληνικό Δημόσιο από 850 εκατ. μέ χρι 
1 δισ. ευρώ (από κονδύλια του αρμόδιου υπουρ-
γείου και της ΔΕΗ), χωρίς να αποφέρουν ούτε 
ένα ευρώ στα δημόσια ταμεία, αφού το έρ γο δεν 
λειτουργεί.
Το 2006 γίνεται η πρώτη «επίσημη» προσπά θεια 

να ξεπεραστούν οι αποφάσεις του ΣτΕ που μπλό-
καραν το έργο, με την ψήφιση δύο τροπο λογιών 
στην ελληνική Βουλή (Ν. 3481/2006) που έφεραν 
την υπογραφή του υπουργού ΠΕΧΩΔΕ Γιώργου 
Σουφλιά. Σύμφω να με αυτές όλες οι προηγούμε-
νες ενστάσεις που είχε διατυπώσει το ΣτΕ στις 
αποφάσεις του καλύπτο νταν από τον νόμο. Ακο-
λουθούν νέες προσφυγές οι οποίες ανα γκάζουν 
το ΣτΕ να ζητήσει τη συν δρομή του Δικαστηρί-
ου της Ε.Ε. για το εάν ο νόμος Σουφλιά είναι 
σύμφωνος με τις κοινοτικές οδη γίες. Μέχρι να 
συμβεί αυτό, κά θε εργασία «παγώνει» με την υπ. 
αριθμ. 141/2010 απόφαση της Επιτροπής Ανα-
στολών του Συμβουλί ου της Επικρατείας.
Η απάντηση από το Δικαστήριο της Ε.Ε. έρ-

χεται τον Σεπτέμβριο του 2012. Μεταξύ άλλων, 
υποστηρίζει ότι η εκτροπή του Αχελώου, με τους 
όρους που εγκρίθηκε από τη Βου λή των Ελλήνων 
το 2006, «παρα βιάζει την ευρωπαϊκή περιβαλλο-
ντική νομοθεσία». Ωστόσο, αφή νει ανοιχτό ένα 

«παράθυρο» για τη συνέχιση του έργου στην 
περί πτωση κατά την οποία το σχέδιο εκτροπής 
πρέπει να υλοποιηθεί «για επιτακτικούς λόγους 
σημαντικού δημοσίου συμφέροντος», όπως είναι 
η ύδρευση και η άρδευση.
Η λύση θα πρέπει πλέον να δοθεί από το ΣτΕ. 

Τα τελευταία νέα είναι ότι την περασμένη εβδο-
μάδα πραγματοποιήθηκε διάσκεψη των συμ-
βούλων για το θέμα και οι πληροφορίες κάνουν 
λόγο για δικαίωση των περιβαλλοντικών οργα-
νώσεων και των φορέων που τάσσονται υπέρ της 
αναστολής του έργου. Η οριστική απόφα ση δεν 
θα δημοσιευθεί πριν από το τέλος Σε πτεμβρίου, 
συνεπώς μέχρι τότε κάθε δαπάνη που σχετίζεται 
με την εκτροπή του Αχελώου φα ντάζει παράλο-
γη.

Πιστώσεις και φέτος!
Τίποτε όμως δεν είναι παράλογο στη χώρα αυ-

τή! Το υπουργείο Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότη-
τας Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων πριν 
από τρία χρόνια, όταν το ΣτΕ σταμάτησε το έρ-
γο, υποστήριξε ότι ήταν αναγκαία η εκτέλεση 
εργασιών συντήρησης στην ημιτελή σήραγγα 
του Αχελώου, επικαλούμενο άμεσο κίνδυνο κα-
τάρρευσης. Η Ολομέλεια του Συμβουλίου γνω-
μοδότησε θετικά και η σχετική σύμβαση με τίτ λο 
«Επείγοντα μέτρα υποστήριξης της σήραγ γας 
εκτροπής Αχελώου προς Θεσσαλία» υπε γράφη 
την 1η Δεκεμβρίου 2011, με συνολικό προϋπο-
λογισμό 14,5 εκατ. ευρώ. Από τότε μέ χρι και σή-
μερα, στην Ελλάδα των αιματηρών πε ρικοπών, 
εκταμιεύονται κονδύλια για έργα στή ριξης μίας 
σήραγγας που μπορεί να μη χρησι μοποιηθεί 
ποτέ!
Παράλληλα, στις 22 Μαρτίου 2013 ο ανα-

πληρωτής υπουργός Υποδομών Σταύρος Κα-
λογιάννης ενέκρινε την πίστωση 246.000 ευ ρώ 
για την προκήρυξη μελέτης με τίτλο «Οικο λογική 
μελέτη βάσης στην περιοχή κατασκευ ής των 
έργων εκτροπής ποταμού Αχελώου», ενώ στις 
2 Μαΐου 2013 διέθεσε 49.200 ευρώ για «Έργα 
εκτροπής Αχελώου και εγγειοβελτι ωτικά έργα 
θεσσαλικής πεδιάδας».

(Συνέχεια από τη σελίδα 1)
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(Συνέχεια από το προηγού-
μενο φύλλο της «Μ» και τε-
λευταίο)
Την 26η Οκτωβρίου 1912, 

όπως προαναφέραμε, ο ελληνικός στρατός απε-
λευθέρωσε τη Θεσσαλονίκη. Το ιστορικό - εθνικό 
αυτό γεγονός υμνήθηκε με ενθουσιασμό και υπε-
ρηφάνεια. Η είσοδος των ελληνικών στρατευμάτων 
στη Θεσσαλονίκη, πρωτεύουσα της Μακεδονίας, γη 
μαρτύρων και ηρώων, ασπίδα του Ελληνισμού και 
προμαχώνας του Έθνους, στις 26 Οκτωβρίου 1912, 
ημέρα του προστάτη της Αγίου Δημητρίου, ήταν θρι-
αμβευτική.

«Η Σαλονίκη που έσβηνε με 
του καιρού το διάβα, καντήλι 
που τρεμόφωτο για λάδι λα-
χταρά, αποβραδύς κοιμήθηκε 
δυστυχισμένη σκλάβα, και την αυγούλα ξύπνησε 
αρχόντισσα κυρά. Τι να ’βλεπε στον ύπνο της, τι 
νάταν τ’ όνειρο της; Τον Άι-Δημήτρη έβλεπε στ’ άτι 
του το γοργό, που ροβολώντας έκραζε με τη φωνή 
της νιότης: «Άνοιξε πόρτα της σκλαβιάς, η Λευτεριά 
είμ' εγώ!».
Ο Διάδοχος Κων/νος, Αρχιστράτηγος, δεν επανα-

παύθηκε στις μέχρις εδώ νίκες. Έστρεψε την προ-
έλαση Βορειοδυτικά της Θεσσαλονίκης, προς το 
Μοναστήριον, το οποίο κατείχε ο τουρκικός στρατός 
αμυνόμενος να το κρατήσει άπαρτο από τον ηρωικά 
επιτιθέμενο (συμμαχικό μας) Σερβικό στρατό.
Αντιληφθείς ο τουρκικός στρατός ότι πλαγιοβάλε-

ται από τον αφιχθέντα ελληνικό στρατό, μετακίνησε 
δυνάμεις του από το Σερβικό μέτωπο προς τον Ελ-
ληνικό στρατό. Έτσι δόθηκε η ευκαιρία στο Σερβικό 
στρατό, να ανατρέψει την τουρκική άμυνα και την 
5η Νοεμβρίου 1912 να εισέλθει στο Μοναστήριον, 
οπότε η περαιτέρω προέλαση προς τα εκεί του ελ-
ληνικού στρατού ήταν περιττή. Δικαιούται όμως να 
αξιώνει ότι βοήθησε αρκετά.
Οπισθοχωρώντας ο τουρκικός στρατός από το 

Μοναστήριον οχυρώθηκε αμυντικά στη στενωπό 
Πισοδέρι. Σκληρή μάχη - ανατροπή -προέλαση του 
Ελληνικού στρατού.
Προ της γενικής αυτής κατάστασης και ενώ ο 

τουρκικός στρατός κατείχε ακόμα μέρος της Δυτικής 
Μακεδονίας και ολόκληρη την Ήπειρο, πονηρά σκε-
πτόμενος, πρότεινε στις συμμαχικές δυνάμεις (Σερ-
βία, Βουλγαρία, Ελλάδα) ανακωχή του πολέμου. Η 
Σερβία και η Βουλγαρία την 20 Νοεμβρίου 1912, 
δυστυχώς, υπέγραψαν την ανακωχή. Η Ελλάδα δεν 
υπέγραψε. Προς τι άλλωστε οι μέχρις εδώ αγώνες, 
θυσίες και το αίμα. Δεν ήταν ούτε εθνικά ούτε ηθικά 
δυνατόν να υπογράψει και να περιμένει πότε και αν 
της παραχωρηθεί από τους Τούρκους η Ήπειρος 
και η Δυτική Μακεδονία.
Έτσι μόνη της η Ελλάδα και με ανοιχτά μέτωπα 

σε στεριά και θάλασσα συνεχίζει τον αγώνα κατά 
των Τούρκων. Ελευθερώνει την ελληνική μεγαλό-
πολη Κορυτσά. Ανατρέπει την τουρκική άμυνα στην 
κοιλάδα του Δεβόλη π., στις Σμιρδές και Μπίγλι-
στα. Μάχες σώμα με σώμα. Εκατοντάδες οι νεκροί. 
Παίρνονται: Η Χειμάρα, το Αργυρόκαστρο, η Πρε-
μετή, το Δέλβινο, οι Άγιοι Σαράντα. Οπισθοχωρεί 
προς Νότον ο τουρκικός στρατός και οργανώνει 
άμυνα λίγο έξω και βορείως των Ιωαννίνων.
Βρισκόμαστε χρονικά στις 8 Δεκεμβρίου 1912.
Ο ελληνικός στρατός που είχε διατεθεί -παρατα-

χθεί- ετοιμοπόλεμα στην αρχή του πολέμου (6 Οκτ. 

1912) από το μέτωπο της Άρτας, ενισχύεται τώρα 
για προέλαση προς Γιάννενα. Έπρεπε όμως πρώτα 
να παρθεί η Πρέβεζα να εξασφαλισθούν τα νώτα και 
να εξασφαλισθεί λιμάνι ανεφοδιασμού. Μετά από 
σκληρή μάχη απελευθερώνεται η Πρέβεζα. Ο τουρ-
κικός στρατός συσπειρώνεται προς βοράν, προς 

τα Γιάννενα και προσπαθεί να αμυνθεί 
στους λόφους: Γρίμποβο, Κουμουζά-
δες, Πέντε πηγάδια, Λούρος (χωριό), 
Παντάνασσα, Φιλιππιάδα. Όμως μπρο-
στά στην ορμή (ασυγκράτητη) του ελ-

ληνικού στρατού οι αμυντικές θέσεις των Τούρκων 
έπεφταν η μία μετά την άλλη. Στη στενωπό Εμίν 
Αγά ο τουρκικός στρατός συγκεντρώνεται και απο-
φασίζει άμυνα μέχρις εσχάτων. Ο Διάδοχος στην 
πρώτη γραμμή. Εκτιμάει την κατάσταση. Η κατά 
μέτωπον πολυήμερη επίθεση χωρίς αποτέλεσμα. 
Ακατόρθωτη έδειχνε η προέλαση προς τα Γιάννενα. 
Οι απώλειες πολλές. Αλλαγή στρατηγικής. Χωρίς 
να εγκαταληφθεί η κατά μέτωπον επίθεση, γίνεται 
ευρύς ελιγμός μέσα από τα βουνά της Τσούκας, 
έδρασαν και πάλι οι ελαφροπάτηδες εύζωνοί μας, 
πλαγιοβάλλουν και αιφνιδιάζουν τους αμυνόμενους 
Τούρκους, τους «ξεμπήχνουν» από τη θέση αυτή. 
Τουρκική πανστρατιά - αμυντική - στις θέσεις: Μπι-
ζάνι, Μανωλιάσα, Κανέτα, Αυγό. Πιέζει από Βορ-
ράν ο ελληνικός στρατός. Δύναμη Γαριβαλδινών 
(εθελοντές από Ιταλία κοκκινοχίτωνες, αποκλειστικά 
σε απελευθερωτικούς αγώνες) καταφθάνουν από 
Τρίκαλα - Μέτσοβο - Μετσοβίτη π. στον αυχένα Δρί-
σκου μάχονται τους Τούρκους. Σφίγγει ο κλοιός. Δι-
ατάσσεται γενική -αιφνιδιαστική επίθεση πανταχό-
θεν. Το στρατήγημα πέτυχε. Δεν άντεξε ο τουρκικός 
στρατός. Τα πήραμε τα Γιάννενα 21 Φεβρουαρίου 
1913. Τα θρυλικά Γιάννενα «πρώτα στ’ άρματα, στα 
γρόσια και στα γράμματα, κατά τη λαϊκή μούσα, κέ-
ντρο της Ηπείρου και πνευματική κυψέλη της τουρ-
κοκρατούμενης Πατρίδας μας, αγωνίστηκαν σκλη-
ρά στο εθνικό προσκλητήριο. Το τρομερό Μπιζάνι 
έγινε το θυσιαστήριο της Ηπειρωτικής ελευθερίας. 
Υπήρξε ο μεγάλος θρίαμβος των ελληνικών στρα-
τευμάτων. Η πολεμική αρετή, ο παλμός, η ορμή και 
η σκληρότητα των Μπιζανομάχων γράφτηκαν με 
χρυσά γράμματα.

«Τα πήραμε τα Γιάννενα μάτια πολλά το λένε, 
όπου γελούν και κλαίνε. Το λεν πουλιά των Γρεβε-
νών κι’ αηδόνια του Μετσόβου. Το λένε και χαρού-
μενες και μαυροφόρες μάνες».
Ο Διάδοχος μετά την απελευθέρωση των Ιωαν-

νίνων αμέσως μετακίνησε το στρατό προς τη Μα-
κεδονία, όπου η δολιότητα των Βουλγάρων έγινε 
πλέον έκδηλη. Από τον Μάιο του 1913 είχαμε και 
συμπλοκές μεταξύ Βουλγάρων και Ελληνοσέρβων. 
Οι Βούλγαροι εποφθαλμιώντες τη Θεσσαλονίκη 
είχαν συγκεντρώσει γύρω από την πόλη 35.000 
στρατό, με τελικό σκοπό την αιφνιδιαστική κατάλη-
ψη αυτής, ενώ στην ευρύτερη περιοχή βουλγαρικές 
τζέτες δρούσαν κατά των ελλήνων χωρικών. Η Σερ-
βία παρέμεινε μεν σύμμαχος με την Ελλάδα, αλλά 
χλιαρή. Η ειλικρινής συμμαχία μεταξύ Βουλγάρων 

- Σέρβων - Ελλήνων ουσια-
στικά «έσπασε» και προσπα-
θούσαν οι Έλληνες και Σέρ-
βοι να αντιπαρέρχονται τις 

βουλγαρικές εχθρικές πλέον ενέργειες.
«Όμως τη νύχτα της 16/17 Ιουνίου 1913 ο βουλ-

γαρικός στρατός επιτέθηκε αιφνιδιαστικά, σε πολλά 
σημεία, κατά του ΕλληνοΣερβικού στρατού. Είχαμε 
πόλεμο εκ μέρους της Βουλγαρίας.
Η Ελληνική Κυβέρνηση έδωσε εντολή στο ελλη-

νικό στρατηγείο να κληθεί εγγράφως ο Διοικητής 
των Βουλγαρικών δυνάμεων να εγκαταλείψουν τη 
Θεσσαλονίκη εντός μιας ώρας, διαφορετικά θα θε-
ωρούνται εχθρικές. Οι Βούλγαροι δεν υπάκουσαν. 
Επακολούθησε αγώνας εκ του συστάδην, σύλλη-
ψη και αιχμαλωσία βουλγαρικού στρατεύματος και 
πλήρη εκκαθάριση της πόλεως. Είναι η αρχή του 
δεύτερου Βαλκανικού Πολέμου. Η Σερβία αμέσως 
απάντησε με γενική επίθεση κατά των Βουλγάρων, 
Ο ελληνικός στρατός προχωρούσε αποφασιστικά 
στην καταδίωξη του βουλγαρικού στρατού που είχε 
οργανωθεί αμυντικά γύρω από: Κιλκίς, Λαχανά, Νι-
γρίτα. Έλαβαν χώρα ορμητικές επιθέσεις τέσσερα 
μερόνυχτα, «ξεμπήχτηκαν» οι βούλγαροι και υπο-
χώρησαν την 19 Ιουνίου 1913 προς Δοϊράνη και 
Σέρρες. Τελικά την 28 Ιουλίου 1913 υπογράφηκε 
στο Βουκουρέστι συνθήκη ειρήνης μεταξύ: Ελλάδος 
- Σερβίας και Βουλγαρίας.
Κατά την στιγμή της υπογραφής οι Έλληνες και οι 

Σέρβοι βρέθηκαν να κατέχουν καλές εδαφικές θέ-
σεις, ενώ οι Βούλγαροι είχαν απωθηθεί. Τα λαμπρά 
αποτελέσματα του δεύτερου βαλκανικού πολέμου 
είναι αποκλειστικό έργο των Ελλήνων. Έργο αν-
δρείας και αυτοθυσίας,
Κλείνοντας αυτή μου την αναφορά για τους Βαλ-

κανικούς Πολέμους 1912-13, θεωρώ υποχρέωσή 
μου, να μνημονεύσω τους νεκρούς συγχωριανούς 
μας αυτών των πολέμων, ένα μικρό μνημόσυνο στα 
100 χρόνια, για τα Μεσοχωριτόπουλα, που πολέ-
μησαν σέ πολλά πολεμικά μέτωπα, πήραν μέρος 
σε φονικότατες συγκρούσεις, σε άθλους, σε ηρω-
ισμούς, σε πράξεις αυτοθυσίας, σε νίκες λαμπρές 
στα μέτωπα των Μακεδόνικων και Ηπειρώτικων 
βουνών. Ξεκίνησαν από τα ριζά του Θεσσαλικού 
κάμπου και από τον Αμβρακικό, απώθησαν τον 
εχθρό και συμπλήρωσαν το έργο των προμάχων 
του 1821. Έκαμαν ακέραιη την πατρίδα, σεβαστή 
σε εχθρούς και φίλους μέσα στο Βαλκανικό και Με-
σογειακό χώρο. Μετέφεραν τα σύνορα της Πατρί-
δας, σταθερά πλέον, από τον Άραχθο, τη Μελούνα 
και τον Κάτω Όλυμπο, στην οροσειρά του Γράμμου, 
στη λίμνη Πρέσπα και στο Μπέλες.
Για Σας σήμερα ηρωικά μας Μεσοχωριτόπουλα, 

αθάνατοι νεκροί μας, το μνημόσυνο για Σας:
Κατσιαντώνης Αθαν. του Κων. 1912 στρ. Σέρρες
Αθανασούλας Μιχ. του Στερ. 1913 Λοχ. Νιγρίτα
Γεροβασίλης Φώτ. του Λαμπ. 1913 στρ. Παγγαίο
Ευαγγελίδης Ιωάν. του Δημ. 1913 στρ. Τσουμαγιά
Τσιάντας Ιωάν. του Γεωργ. 1913 στρ. Νιγρίτα
Σακκάς Στυλ. του Γρηγ. 1913 στρ. Μπιζάνι
Μαγγίνας Δημ. του Γεωργ. 1913 στρ. Τσουμαγιά
Διαμαντής Παν. του Κων. 1913 στρ. Νοσοκομ.
Οφειλόμενο μνημόσυνο για Σας. Αιωνία Σας η 

μνήμη.

Γράφει: ο Γεώργιος Τσέλιος
Υποστράτηγος Αστυν. ε.α.

Απόφ. της Ανωτάτης Σχολής Πολέμου

ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙΒΑΛΚΑΝΙΚΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ

Άλμα στην Ιστορία

Προς τους υπεύθυνους 
κοινοτάρχες, δήμους, που 
έχουν την υποχρέωση για 
την εξυπηρέτηση των δημο-
τών και μονίμων κατοίκων 
που δεν έχουν τη δυνατό-
τητα να έχουν μεταφορικό 
μέσο είτε για λόγους οικο-
νομικούς είτε για λόγους 
ηλικίας κ.λπ. Όπως διάβαζα 
στο προηγούμενο φύλλο της 
εφημερίδας Μεσοχώρα θα 
βάλει συγκοινωνία ένα δρο-
μολόγιο την εβδομάδα για 
το χωριό. Λένε ότι δεν έχει 
κόσμο, γι’ αυτό δεν βάζουν 
δρομολόγια αλλά αυτά είναι 
δικαιολογίες.
Τη στιγμή που δεν εξυ-

πηρετούν οι ώρες, όχι ένα 
αλλά εκατόν ένα να βάλουν 
δεν θα εξυπηρετεί. 

1) Εννιά η ώρα που φεύγει 
από Τρίκαλα ποιον εξυπηρε-
τεί;

2) Στις μία που φεύγει από 
Ψάρια τι εξυπηρετεί;

3) Μέχρι την άλλη εβδο-

μάδα που θα γυρίσει στο 
χωριό, που θα κοιμηθεί ο 
άλλος στα Τρίκαλα αν δεν 
έχει σπίτι και που θα φάει;

4) Πόσα πρέπει να πλη-
ρώσει στα ξενοδοχεία κ.λπ. 
σχεδόν 300 ευρώ και μια 
βδομάδα.
Αποτέλεσμα παίρνει ένα 

ταξί με 100 ευρώ και πηγαί-
νει αν έχει. Αν δεν έχει θα 
κάτσει εκεί που είναι ή θα 
υποχρεωθεί σε κάποιον άλ-
λον.
Άρα οι ώρες του δρομολο-

γίου τί εξυπηρετούν; Τίποτα, 
για ποιους δουλεύει;
Χωρίς να είμαι συγκοινω-

νιολόγος, αλλά ούτε ειδικός 
σε τέτοια θέματα, θα ήθελα 
να προτείνω τη γνώμη μου 
και να εξυπηρετεί το βλέ-
πουμε στην πράξη και πό-
σον κόσμο θα έχει και προς 
τα πάνω και κάτω.

1) Ένα δρομολόγιο την 
εβδομάδα.

2) Το δρομολόγιο να εξυ-
πηρετεί σωστά.
Πρόταση:
Να φεύγει από Τρίκαλα 

στις 6 το πρωί.
Στις 8.30΄ να φεύγει από 

Ψάρια.
Στις 10΄ να είναι πάλι στα 

Τρίκαλα.
Ο κόσμος να κάνει τις 

δουλειές του που σίγουρα 
δεν θα κατέβει βόλτα τις 
πρωϊνές ώρες σε δημόσιες 
υπηρεσίες και στις 2-3 ώρες 
να φεύγει πάλι για το χωριό 
και αυτός που θα έχει πάει 
να δει το σπίτι του στο χω-
ριό να φεύγει ξανά το από-
γευμα.
Μπορεί κάποιος να έχει 

μια καλύτερη γνώμη και 
γνώση ας την προτείνει.

Ευχαριστώ
Γελαδάρης Στέλιος

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Συνδρομών – ενισχύσεων 
εφημ. «ΜΕΣΟΧΩΡΑ» 2013
ΒΟΛΟΣ

Μούκης Γεώργιος 50
Λιάκου – Ζούμπου Ειρήνη 20
Ντζαμόλης Ιωάννης 10
Σακκά Ιωάννα Γεωργίου 10
Καρακίτσιου Ευαγγελία Χρή-
στου
Καλαντζή - Καπώλου Αικατ. 10
Καρακίτσιος Στυλιανός Χρή-
στου 10
Κοτρώνη Ευαγγελία Νικολάου 
 10
Τσιάντα Γεωργία Χρήστου 10
Παπαχαράλαμπος Ηλίας 10
Καλαντζή Σπυριδούλα Χρή-
στου 10
Καλαντζής Ηλίας Χρήστου 10
Καλαντζής Χρήστος Ηλία 10
Κορμπά - Καλαντζή Αγγελική  
 10
Χατζηευφραιμίδης Γεώργιος  
 10
Λιάκος Βασίλειος Γεώργιος 10
Ζιούτος Γρηγόριος 20
Ζιούτας Κων/νος 10
Νταλιάνης Γεώργιος 10

Ράπτης Σωκράτης 10
Βαρελογιάννης Δημήτριος 10
Βαρελογιάννης Παναγιώτης 10
Μαυρομμάτης Κων/νος 10
Μαυρογιώργου – Καλαντζή 
Αικατερ. 10
Κορδαλής Δημήτριος Παν. 10
Τσέλιος Παναγιώτης Αθήνα 20
Παπαχαράλαμπος Παναγιώ-
της Τρίκαλα 10
Χαλιμούρδα - Γρατσία Μαρία  
 15
Χονδρός Χρήστος Αθήνα 30
Νταλιάνης Νικόλαος Λαμία 30
Λιάκου - Χονδρού Μαρία 15
Μήτσιος Βασίλειος Νεράϊδα 
Φαρσάλων 20
Παναγιώτης Δ. Καρακίτσιος 
Βρυσιά 10

ΔΙΟΡΘΩΣΗ
Στο προηγούμενο φύλλο εκ 

παραδρομής γράφτηκε ότι ο 
Γεώργιος Γιαννούλας του Νι-
κολάου προσέφερε 10 ευρώ 
αντί 30 που είναι το ορθό. 

Πρόταση


