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Δημοτικές Εκλογές 2010
• Κλέαρχος Περγαντάς: Περιφερειάρχης Στερεάς
• Βασίλης Καραμπάς: Αντιπεριφερειάρχης Ευρυτανίας
• Δημήτρης Τάτσης: Δήμαρχος Αγράφων
• Θεόδωρος Μπαμπαλής: Αρχηγός Αντιπολίτευσης Δ. Αγράφων

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου
σας εύχεται

«Καλά Χριστούγεννα»

και «Ευτυχισμένο

το νέο έτος 2011»

Ευχές και ελπίδα...
Οι Δημοτικές και Νομαρχιακές εκλογές τελείωσαν. Όχι όμως και η μάχη για προκοπή.
Οι πολίτες έδειξαν με την ψήφο τους την
εμπιστοσύνη τους στους νέους Αυτοδιοικητικούς
άρχοντες και αυτοί θα πρέπει να οπλιστούν με
δύναμη και αποφασιστικότητα, ώστε να ανταποκριθούν στο δύσκολο έργο που αναλαμβάνουν.
Πρέπει να εργαστούν για ισόρροπη και ισότιμη
ανάπτυξη όλων των διαμερισμάτων του νέου
Δήμου μας, πάντα σε συνεργασία με τους πολίτες
και τους φορείς και τη σύμφωνη γνώμη τους.
Να εργαστούν συλλογικά, χωρίς αποκλεισμούς, χωρίς διακρίσεις, χωρίς διαχωρισμούς,
με μοναδικό γνώμονα τα συμφέροντα της περιοχής και των πολιτών μας.
ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ μπορούμε να αλλάξουμε το Δήμο
μας, να φτιάξουμε ένα Δήμο Αγράφων που να
ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις και τα οράματα
όλων των πολιτών.
Ευχή και ελπίδα, οι νέοι αποκεντρωμένοι
φορείς του κράτους να επιτύχουν στην αποστολή
τους η οποία είναι η ανάπτυξη της περιφέρειας,
με την αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων κάθε περιοχής.

Σ

το νέο διευρυμένο Δήμο Αγράφων, ο για τρείς τετραετίες Δήμαρχος Απεραντίων κ. Δημήτρης
Τάτσης, εκλέχτηκε και πάλι ως ο πρώτος δήμαρχος του νέου Καλλικρατικού Δήμου. Το ποσοστό
του ήταν ξεκάθαρο και έφτασε το 58,18% έναντι του αντιπάλου του Θεόδωρου Μπαμπαλή, ο
οποίος έχει επίσης εμπειρία 12 χρόνων στα αυτοδιοικητικά, με ποσοστό 41,8%.
Συγκεκριμένα στο Δήμο Αγράφων
επί συνόλου εγγεγραμμένων 13.471, ψήφισαν 7.872 και έλαβαν:
Τάτσης: 4.463 ψήφους και 16 έδρες
Μπαμπαλής: 3.204 ψήφους και 11 έδρες,
Στις εκλογές της 7ης Νοεμβρίου 2010 εκλέχτηκε και
ενώ βρέθηκαν και 157 ψηφοδέλτια άκυτο νέο τριμελές Τοπικό Συμβούλιο του χωριού μας. Πρόρα-λευκά.
εδρος, σύμφωνα με την ισχύουσα εκλογική νομοθεσία,
Ειδικότερα στα δύο εκλογικά τμήματα
εκλέγεται ο πλειοψηφών σύμβουλος, δηλαδή ο Πανατου χωριού μας είχαμε:
γιώτης Λ. Κολοκώτσιος με 33 ψήφους.
Ως μέλη του Συμβουλίου εκλέγονται ο Ελευθέριος
Συνέχεια στη σελ. 4
Δημ. Μπακογιάννης με 24 ψήφους και ο Σπύρος Χρ.
Μπακογιάννης με 15 ψήφους.
Δεν θα γίνει φέτος Xορός
Αναπληρωματικά μέλη είναι οι: Βασίλης Στεφ. Τόλης
με 19 ψήφους, Ευάγγελος Κ. Γιαννιώτης με 14 ψήφους,
Συνάντηση στην Αλίαρτο
Αικατερίνη Στ. Θεοδωρογιάννη με 11 ψήφους και Ναυσικά
σελ. 5
Λ. Θεοδωρογιάννη με 2 ψήφους.
Συγχαίρουμε τα νέα μέλη του Τοπικού μας Συμβουλίου
και δεσμευόμαστε ότι θα είμαστε σαν Σύλλογος στο
Στις 20 Μαρτίου η Γενική
πλευρό τους, για την επίλυση των προβλημάτων του χωμας Συνέλευση
σελ. 3
ριού μας.

Το νέο Τοπικό μας Συμβούλιο

Αυτοψία της Πολεοδομίας στο υδροηλεκτρικό έργο

σελ. 7
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Iστορίες του χωριού μου Μοναστηράκι Αγράφων
Του Αγαθοκλή Λ. Μπακογιάννη
Συνέχεια από το προηγούμενο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
Αυτές είναι οι τέσσερες (4) ομολογίες «συμβόλαια» της εποχής εκείνης, που βρίσκονται καταχωρημέες στο Κώδικα του Μοναστηριού της
Τατάρνας και με τις οποίες ομολογίες, οι Μοναστηρακιώτες εκείνης της εποχής και περιόδου,
επώλησαν και μεταβίβασαν με τη θέλησή τους τα
κτήματα και τους βοσκότοπους που είχαν στη Μαγούλα, στο Μοναστήρι της Τατάρνας, κατά τα έτη
1692, 1693, 1693, 1699 και 1700. Τα ονοματεπώνυμα των πολιτών και μαρτύρων που αναφέρονται
στις ομολογίες σήμερα αλλά και παλιότερα δεν
υπάρχουν στο χωριό μου, το Μοναστηράκι των
Αγράφων.
Βέβαια, από τότε πέρασαν εκατοντάδες χρόνια και οι άνθρωποι μετακινούνται, χάνονται.
Καμιά φορά αλλάζουν και όνομα. Το μόνο που
υπάρχει σήμερα στο Μοναστηράκι και θα μένει
εκεί αιώνια είναι η βρύση του Μοσχολή, με τις δυο
πέτρινες καλοφκιαγμένες κούπες στηριγμένες
στον επίσης καλοφκιαγμένο πέτρινο τοίχο, με το
άφθονο κρύο και κρυστάλλινο νερό που ήπιαν
αχόρταγα και ξεδίψασαν γενιές ολόκληρες Μοναστηρακιωτών, κουβαλώντας το με τις φκιαγμένες με κέδρινο ξύλο βαρέλες, ζαλιγκωμένες οι
γυναίκες του χωριού μου στα σπίτια τους και πίνουν και θα πίνουν μέχρι που θα υπάρχει ζωή σε
τούτο τον πλανήτη και κάτοικοι στο Μοναστηράκι.
Νερό από του Μοσχολή τη βρύση θέλουν να
πιουν τα ξενιτεμένα τέκνα του χωριού μου γι’
αυτό αγωνιούν να βρεθούν έστω και για λίγο στο
γενέθλιο τόπο και να τρέξουν στη βρύση του Μοσχολή, για λίγο κρύο, καθαρό και κρυστάλλινο
νερό.
Αυτή η βρύση με το γάργαρο κρυστάλλινο
νερό που έχει να πει και να διηγηθεί σε όλους μας
πολλά πράγματα είναι δωρεά του κάποτε μεγαλοκτηματία Μοναστηρακιώτη, Παναγιώτη Μοσχολή,
γι’ αυτό και καλώς λέγεται η βρύση του Μοσχολή.
Στις ειδικά προς τούτο φκιαγμένες πέτρινες
γούρνες έπλυναν οι Μοναστηρακιώτισσες τα
ρούχα των σπιτιών τους και αφού στράγγιζαν λίγο
τα ζαλιγκώνονταν, τα πήγαιναν στα σπίτια τους
και εκεί τα άπλωναν σε τοίχους και σε φράχτες
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για να στεγνώσουν.
Το χρόνο που τα πλυμένα ρούχα στράγγιζαν,
οι Μοναστηρακιώτισσες έβρισκαν τον καιρό για
να κουβεντιάσουν. Να πουν για τη ζωή του χωριου, για τις καλλιέργειες, αλλά και για τα νέα που
γνώριζε η καθε μία, για τον κόσμο.
Ανάμεσα στ’ άλλα έλεγαν και για κανένα συνοικέσιο.
Ξέρεις, το κορίτσι του τάδε είναι καλό. Είναι
νοικοκυρά. Δεν ακούσθηκε πουθενά και για τίποτα. Αυτό κάνει για γυναίκα στο λεβέντη σου.
Καιρός είναι τώρα να παντρευτεί, για να ξεκουρασθείς και εσύ λίγο. Να χαρείς και εγγονάκια. Τι περιμένετε.
Σ’ ευχαριστώ καλή μου για τα καλά τα λόγια
σου.
Έτσι, απλά και όμορφα έμπαινε το νερό στ’ αυλάκι, πήγαινε γρήγορα και κατέληγε στο γάμο και
άλλοτε αργά, γιατί χρειάζονταν πολλή προσπάθεια και πολλή κουβέντα και από τις δυο πλευρές,
για το καλό το αποτέλεσμα.
Ποιος ξέρει, πόσα συνοικέσια ξεκίνησαν μ’
αυτόν τον απλό τρόπο και κατέληξαν στο «Ησαΐα
χόρευε» που λέει ο ιερέας.
Κανένας δεν μπορεί να βεβαιώσει με ασφάλεια, αυτό το ευχάριστο γεγονός, ούτε και η
βρύση του Μοσχολή, που όλα τ’ άκουγε και τα
κρατάει μυστικά για τον εαυτό της.
Ο Παναγιώτης Μοσχολής, ο Μοναστηρακιώτης, όπως διαβάζουμε στην Ομολογία δύο (2) είχε
κτήματα στην παραποτάμια και εύφορη πεδιάδα
της Μαγούλας, καθώς και πολλοί άλλοι Μοναστηρακιώτες, τα οποία κτήματα πούλησε στο Μοναστήρι της Τατάρνας και από τα χρήματα που πήρε,
δώρισε στο χωριό του και στους χωριανούς του
τη βρύση με τις δύο πέτρινες, όμορφες και καλοδουλεμένες κούπες, από όπου έπαιρναν, παίρνουν και θα παίρνουν νερό οι Μοναστηρακιώτες,
μέχρι που θα υπάρχει ζωή σε τούτο τον πλανήτη
και στο Μοναστηράκι κάτοικοι έστω και τους καλοκαιρινούς μήνες. Τρεις χάρες έχει το Μοναστηράκι.
Την Παναγία, Κοίμηση της Θεοτόκου, η οποία
απλόχερα σκεπάζει και προστατεύει τους Μοναστηρακιώτες όπου γης, το κρύο, γάργαρο και εύγευστο νερό της βρύσης του Μοσχολή και την
ομορφιά της φύσης, η οποία είναι κάτι το μονα-

δικό και το ανεπανάληπτο.
Χαίρεται κανείς να βρίσκεται σ’ αυτόν τον
όμορφο τόπο, κοντά στην άγρια φύση, ιδίως τα
καλοκαίρια.
Τώρα μάλιστα που πήγε το ρεύμα στο χωριό
και το χρησιμοποιούν οι κάτοικοι και οι επισκέπτες, για όλες τους τις ανάγκες. Γέμισαν οι πλατείες και οι δρόμοι με φώτα, τοποθετημένα σε
ωραίους φανοστάτες.
Τώρα που ήρθε ο ασφαλτοστρωμένος αμαξωτός δρόμος από την Κοτσίστα στο χωριό και φθάνεις σε ελάχιστο χρόνο και άνετα περνώντας την
ιστορική χαράδρα, απείρου κάλλους και πρωτότυπης ομορφιάς, όπου ο Μοναστηρακιώτης καπετάν
Τσάκας με τα λίγα του παλικάρια πολέμησε τούρκικο πολυάριθμο στράτευμα και το εξολόθρευσε
μέχρις ενός και έτσι έσωσε το χωριό του το Μοναστηράκι και τους χωριανούς του.
Τώρα που οι Μοναστηρακιώτες, ντόπιοι και ξενιτεμένοι κάνουν ωραία σπίτια, με κεραμοσκεπές
πρωτότυπες και ζηλευτές, χωμένα μέσα στο πράσινο.
Τώρα το Μοναστηράκι γίνεται τόπος παραμυθένιας παραθέρισης.
Τώρα το Μοναστηράκι κάνει φτερά και φεύγει
ακράτητα προς τα εμπρός.
Συνέχεια στο επόμενο φύλλο

Δημοτικός Σύμβουλος
Αμαρουσίου ο Π. Σαγρής
Ο συγχωριανός μας Παναγιώτης Τ. Σαγρής, δάσκαλος - Διευθυντής του
18ου Δημοτικού Σχολείου
Αμαρουσίου, εκλέχθηκε,
για δεύτερη φορά, Δημοτικός Σύμβουλος στο Δήμο
Αμαρουσίου με το συνδυασμό του Η. Γιαννακάκου
“Μαρούσι: Επιστροφή στο
μέλλον’’.
Συγχαρητήρια και καλή επιτυχία στο έργο
του.
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Κ οι ν ω ν ι κ ά
Γεννήσεις
• Στις 25-11-2010 η Χριστίνα Κάππα
του Παναγιώτη και ο σύζυγός της
Γιάννης Τικμπανίδης απέκτησαν και
δεύτερο τέκνο, ένα υγιέστατο αγοράκι.
Τρισευτυχισμένος ο Πρόεδρος του
Συλλόγου Παναγιώτης Κάππας, που
έγινε παππούς για τέταρτη φορά.
• Στις 4-9-2010 παππούς έγινε και
ο Θωμάς Χρυσικός, καθώς η κόρη
του Γεωργία και ο σύζυγός της Άγγελος Φλώρος έφεραν στον κόσμο ένα
υγιέστατο αγοράκι.
• Στις 6-9-2010 η Ελένη Κάππα
του Αποστόλου και της Διαμάντως
και ο σύζυγός της Γιώργος Μάης απέκτησαν ένα υγιέστατο αγοράκι.
Να είναι πάντα γεμάτα υγεία και
χαρά.

Βαπτίσεις
• Στις 11-9-2010 η Μαρία Κάππα
του Λάμπρου και ο σύζυγός της Τζώρ-

τζης Μηνάς βάφτισαν το γιο τους και
τον ονόμασαν Γιάννη.
Ζωή ευτυχισμένη να έχει.

Γάμοι
• Στις 27-11-2010 η Αστερία Μπούσουλα, κόρη του Σπύρου Μπούσουλα
και της Φωτεινής Θεοδωρογιάννη ενώθηκε με τα δεσμά του γάμου στη Μεταμόρφωση Σωτήρος με τον Ευθύμιο
Κόκκοτο, γιό του Χρήστου Κόκκοτου
και της Ελένης Γιαννιώτη, από την
Ανατολική Φραγκίστα.
Η ζωή τους να είναι ευτυχισμένη.

Θάνατοι
Έφυγαν για πάντα από κοντά μας:
• Τον Αύγουστο “έφυγε’’ η Παρασκευή, σύζυγος Γιάννη Κάππα.
• Τον Νοέμβριο “έφυγε’’ η Πηνελόπη, σύζυγος Λάμπρου Κάππα.
Αιωνία τους η μνήμη και θερμά
συλλυπητήρια στους οικείους τους.

Εμπλουτίζεται το Αγροτικό Ιατρείο
Σιγά-σιγά το Αγροτικό μας Ιατρείο εμπλουτίζεται με φαρμακευτικό
υλικό και υλικοτεχνικό εξοπλισμό.
• Ο συνδημότης μας Κώστας Γαλανός από τη Δυτική Φραγκίστα προσέφερε δωρεάν ένα έπιπλο-φαρμακείο, στο οποίο θα τοποθετηθούν τα
φάρμακα του Αγροτικού μας Ιατρείου.
• Το μέλος του Δ.Σ. Γιώργος Κουτρομάνος προσέφερε μια ηλεκτρική
σόμπα, ούτως ώστε να εξετάζονται οι ασθενείς σε συνθήκες ζεστασιάς.
• Το Νοσοκομείο “Παμμακάριστος’’ προσέφερε διάφορα φαρμακευτικά
σκευάσματα.
Οι προσφορές, για τις οποίες εκφράζουμε τις ευχαριστίες μας, τοποθετήθηκαν στο Ιατρείο το Σαββατοκύριακο των εκλογών.
Παρακαλούμε το Τοπικό μας Συμβούλιο να μεριμνήσει για την τοποθέτηση
του χριστουγεννιάτικου δένδρου και για την μεταφορά των αρχείων της
Κοινότητας από το παλιό Δημοτικό Σχολείο στην αίθουσα του Αγροτικού
μας Ιατρείου.
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Στις 20 Μαρτίου 2011 η Γενική Συνέλευση
Η ετήσια Γενική Συνέλευση του Συλλόγου μας θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 20 Μαρτίου 2011, στην αίθουσα του Πνευματικού
Κέντρου του Δήμου Γαλατσίου.
Πέρα απ’ τον απολογισμό των πεπραγμένων και την ιεράρχιση
των επόμενων δραστηριοτήτων, θα γίνει και εκλογή νέου Διοικητικού
Συμβουλίου.
Γι’ αυτό είναι απαραίτητη τόσο η παρουσία στη συνέλευση, όσο
και η εκδήλωση ενδιαφέροντος για υποψηφιότητες, ώστε το Δ.Σ.
να ενισχυθεί με “νέο αίμα’’.
Σ.Σ.: Σε περίπτωση που υπάρξει πρόβλημα με την αίθουσα του
Πνευματικού Κέντρου Γαλατσίου θα υπάρξει τηλεφωνική ενημέρωση
των μελών του Συλλόγου.

Μας στέλνουν τις ευχές τους
• Ο νέος Δήμαρχος του Καλλικρατικού Δήμου
Αγράφων κ. Δημήτρης Τάτσης.
• Ο Δήμαρχος του σημερινού Δήμου Αγράφων
κ. Χρήστος Μπούρας.
• Ο επικεφαλής της αντιπολίτευσης του Δήμου
Αγράφων κ. Θεόδωρος Μπαμπαλής.
• Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι του νέου Δήμου Αγράφων κ.κ. Ευθύμιος
Μιχόπουλος και Ευάγγελος Κατσιφός.
• Ο αντιπεριφερειάρχης Ευρυτανίας κ. Βασ. Καραμπάς.
• Η Όλγα Διώτη, Νομαρχιακή Σύμβουλος και εκλεγμένη Δημ. Σύμβουλος
• Ο απερχόμενος Νομάρχης Ευρυτανίας κ. Κώστας Κοντογεώργος.
• Και ο συντοπίτης και φίλος του χωριού κ. Κώστας Μπουμπουρής.
Εύχονται σε όλους τους Μοναστηρακιώτες Καλά Χριστούγεννα
και ευτυχισμένο το νέο έτος 2011.

Έκαστος εφ’ ώ ετάχθη
Το Δ.Σ. του Συλλόγου, με αφορμή ορισμένους ψιθύρους
που ακούγονται στο χωριό και σχετίζονται με διάφορα γεγονότα, αισθάνεται την ανάγκη να διευκρινίσει προς κάθε
κατεύθυνση ότι ο Σύλλογος είναι Πολιτιστικός και έχει συγκεκριμένες αρμοδιότητες που προσδιορίζονται επ’ ακριβώς
από το καταστατικό.
Όλα τα υπόλοιπα θέματα που σχετίζονται με έργα στο
χωριό κ.λ.π. ανήκουν στην αρμοδιότητα του Τοπικού μας
Συμβουλίου και του Δήμου Αγράφων.
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Δημοτικές Εκλογές 2010
* Μοναστηράκι: Εγγεγραμμένοι: 188, Ψήφισαν:
98, Άκυρα-Λευκά: 2, Έγκυρα: 96, Ποσοστό αποχής
47,87%.
Έλαβαν: Τάτσης 23 (ποσοστό 23,96%) και
Μπαμπαλής 73 (ποσοστό 76,4%).
* Κεφαλόβρυσο: Εγγεγραμμένοι: 51 Ψήφισαν:
34, Λευκά: 1, Έγκυρα: 33, Ποσοστό αποχής:
33,33%.
Τάτσης 13 (ποσοστό 39,39%) και Μπαμπαλής 20
(ποσοστό 60,61%).
Το νέο Δημοτικό Συμβούλιο αποτελείται από 27
μέλη, 16 από την πλειοψηφία και 11 από την μειοψηφία.
Η σύνθεση του νέου Δημοτικού Συμβουλίου, όπως
προκύπτει απ’ την εκπροσώπηση των συνενωθέντων Δήμων είναι η εξής:
Ο σημερινός Δήμος Αγράφων εκλέγει 7 Δ.Σ.
(λόγω απογραφής του 2001 με 3.700 κατοίκους).
Από τον Συνδυασμό του Δημάρχου Τάτση:
Μιχόπουλος Ευθ. με 628 (3ος στο Συνδυασμό
του)
Σβερώνης Ταξ. με 356
Τσιώλης Δ. με 319
Χαλιμούρδας Δ. με 279
Από τον Συνδυασμό του Μπαμπαλή:
Μπαμπαλής Θεόδωρος (αρχηγός Αντιπ/σης)
Κατσιφός Βαγγέλης (1ος στο Συνδυασμό του με
531)
Κίτσιος Γεώργιος με 479.
Δήμος Βίνιανης εκλέγει 3 Δ.Σ.
Βούρτσας Δ. από «Τάτση»
Γεωργίου Ν. (νυν Δήμαρχος) και Μάκκας Κ. από
«Μπαμπαλή»
Δήμος Φραγκίστας εκλέγει 5 Δ.Σ.
Διώτη Όλγα, Φούκας Ν., Φεγγούλη Β. από «Τάτση»
Τελώνης Λεωνίδας, Γκορόγιας Π. από «Μπαμπαλή»
Δήμος Απεραντίων εκλέγει 6 Δ.Σ.
Φουρλίγκα Κλ., Μπακούσης Αθ. Κοφίνη Αν., Βελαέτης Δ. από «Τάτση»
Παπαθανάσης Απ., Κατσιάδας Θ. από «Μπαμπαλή»
Δήμος Ασπροποτάμου εκλέγει 5 Δ.Σ.
Δημητρόπουλος Χρ., Ζαχαράκης Π., Κακός Θ.,
Παπαδήμος Π. από «Τάτση»
Τσιάμης Θ., Τόλης Γ. (ο γιατρός) από «Μπαμπαλή»

Δηλώσεις πρωταγωνιστών
Σε δήλωσή του μετά την εκλογή του ο νέος
Δήμαρχος Δημ. Τάτσης μεταξύ των άλλων τόνισε:
“Εκφράζουμε τις θερμές μας ευχαριστίες σε
όλους τους πολίτες του νεοσύστατου Δήμου
Αγράφων, για την ξεκάθαρη εντολή που μας έδωσαν, στις εκλογές της 7ης Νοεμβρίου.
Δηλώνουμε ότι θα τιμήσουμε στο έπακρο την
εμπιστοσύνη των πολιτών του Δήμου μας, καταβάλλοντας κάθε δυνατή προσπάθεια να ανταπο-

Mπακογιάννης Bασ. & ΣIA O.E.
ANAΨYKTHPIO
Λ. Πάρνηθος 28 - 13671 Aχαρνές
Tηλ.: 210 2403797

κριθούμε στις προσδοκίες τους’’.
Απ’ την πλευρά του ο επικεφαλής της Αντιπολίτευσης στο Δήμο Αγράφων Θόδωρος Μπαμπαλής, ανάμεσα στ’ άλλα δήλωσε:
“Συγχαρητήρια στον κ. Τάτση και τους συνεργάτες του, για την επιτυχία τους στις εκλογές
της 7ης Νοεμβρίου. Τους ευχόμαστε καλή δύναμη
στο δύσκολο έργο που αναλαμβάνουν από την
1η Ιανουαρίου 2011 και θέλουμε να πετύχουν για
το καλό όλων μας. Εμείς θα είμαστε συμπαραστάτες και αρωγοί σε κάθε καλή προσπάθειά
τους, αλλά και αυστηροί απέναντί τους σε κάθε
τυχόν λάθος ή παράλειψη, διότι θέλουμε να υπηρετηθεί η περιοχή μας όσο καλύτερα γίνεται.
Ευχαριστούμε θερμά όλους τους δημότες του
νέου μεγάλου δήμου μας, που μας στήριξαν και
μας εμπιστεύτηκαν. Ευχαριστούμε επίσης και τους
δημότες μας που δεν μας στήριξαν. Εμείς έπρεπε
να τους γνωρίσουμε καλύτερα και να τους πείσουμε. Είχαμε όμως πολύ περιορισμένο χρόνο
στη διάθεσή μας. Δεν μπορέσαμε σε τόσο λίγο
χρόνο να κάνουμε κάτι περισσότερο.’’
Με γραπτό μήνυμά του ο Βαγγέλης Κατσιφός

(πρώην Δήμαρχος Αγράφων και Δημοτικός Σύμβουλος του νέου Δήμου Αγράφων) συγχαίρει τον
υποψήφιο Δήμαρχο Θ. Μπαμπαλή για τον πολιτισμένο αγώνα του για την ανάδειξη αρχών και
αξιών των αιρετών και της αγροτουριστικής προοπτικής των Αγράφων, συγχαίρει το νεοεκλεγέντα
Δήμαρχο Δ. Τάτση, ευχαριστεί τους δημότες που
τον ψήφισαν και εστιάζει την προσοχή του στη
νέα απογραφή τον Μάρτιο του 2011.
Ολοκληρώνοντας την εκλογική μας αναφορά,
να πούμε ότι Δήμαρχος του νέου διευρυμένου
Δήμου Καρπενησίου εκλέχτηκε ο Κώστας Μπακογιάννης με ποσοστό 54,3%, ενώ Περιφερειάρχης
Στερεάς Ελλάδας εκλέχτηκε τη δεύτερη Κυριακή
ο Κλέαρχος Περγαντάς και αντιπεριφερειάρχης
Ευρυτανίας ο Βασίλης Καραμπάς.
Τέλος, όσον αφορά τους Περιφερειακούς Συμβούλους αξίζει να επισημανθεί ότι πρώτευσαν σε
σταυρούς δύο συνδημότες μας. Απ’ το συνδυασμό
του Β. Καραμπά, πρώτος ήρθε ο Ταξιάρχης Σκλαπάνης και απ’ το συνδυασμό του Κ. Κοντογεώργου
πρώτος ήρθε ο Δήμαρχος Αγράφων Χρήστος
Μπούρας.

Η νέα αρχιτεκτονική του “Καλλικράτη’’
Με τον “Καλλικράτη’’ θεμελιώνεται μια νέα
αρχιτεκτονική για την αυτοδιοίκηση και το κράτος που συνιστά άλμα στο μέλλον, μια μεγάλη
δομική αλλαγή συνδεόμενη με την Ελλάδα της
ανάπτυξης, της ευνομίας και της κοινωνικής
δικαιοσύνης.
“Καλλικράτης’’ στην πράξη, σημαίνει διαφάνεια, λογοδοσία, λειτουργικότητα, αποτελεσματικότητα και καλύτερη εξυπηρέτηση του
πολίτη. Προάγει τον εκδημοκρατισμό και ενθαρρύνει τη συμμετοχή των τοπικών κοινωνιών
στη λήψη των αποφάσεων που τις αφορούν.
“Καλλικράτης’’ στην πράξη σημαίνει αναμόρφωση της διοικητικής οργάνωσης της χώρας,
αφού δημιουργήθηκαν:
• Αιρετή Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση με 13 αιρετούς Περιφερειάρχες με αυξημένες αρμοδιότητες αντί για τις 54 Νομαρχίες, τις 3 διευρυμένες Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις και
τα 19 επαρχεία.
• 325 νέοι ισχυροί Δήμοι, αντί των 912 Δήμων
και 124 Κοινοτήτων.
• 7 ισχυρές Αποκεντρωμένες Διοικήσεις στη
θέση των 13 κρατικών περιφερειών που υπήρχαν μέχρι σήμερα.
“Καλλικράτης’’ στην πράξη σημαίνει Αποκέντρωση και αποτελεσματικότητα, εξυπηρέτηση του πολίτη και ανάπτυξη της χώρας,
γιατί:
• Ο Καλλικράτης αποτελεί τη μεγαλύτερη μεταφορά ισχύος από το κέντρο στην Περιφέρεια, που έχει πραγματοποιηθεί στη σύγχρονη
Ελλάδα.

• Εκατοντάδες αρμοδιότητες της κεντρικής
εξουσίας περνάνε πλέον στα χέρια των φορέων της αυτοδιοίκησης.
• Πολλοί περισσότεροι οικονομικοί πόροι περνάνε από τη διαχείριση της κεντρικής διοίκησης στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και τις τοπικές κοινωνίες.
• Το κράτος υιοθετεί πλέον επιτελικό ρόλο,
υπηρετώντας και όχι εξουσιάζοντας τον πολίτη.
Ο “Καλλικράτης’’ προάγει τη διαφάνεια, τη
χρηστή διαχείριση, την εμπιστοσύνη και τη λογοδοσία.
Ο “Καλλικράτης’’ αναδεικνύει την κοινωνία
των πολιτών, των κοινωνικών οργανώσεων, του
εθελοντισμού και της συμμετοχικότητας.
Ο “Καλλικράτης’’ ενισχύει τον έλεγχο και
την ανεξάρτητη εποπτεία. Την αποκέντρωση
και την αποτελεσματικότητα. Την ουσιαστική
συμμετοχή του πολίτη στη λήψη των αποφάσεων.
Ο “Καλλικράτης’’ απελευθερώνει την Ανάπτυξη, μέσω της αποκέντρωσης των αρμοδιοτήτων στην περιφέρεια.
“Καλλικράτης’’ στην πράξη σημαίνει μια
Ελλάδα της ανάπτυξης, της διαφάνειας και
της κοινωνικής δικαιοσύνης. Όπου εσύ, ο πολίτης, έχεις λόγο και δύναμη.
Έχεις τη δυνατότητα να ενημερωθείς, να
ελέγξεις και να παρέμβεις.
Να βελτιώσεις τη γειτονιά σου, το χωριό
σου, την πόλη σου, τη ζωή σου.
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Το πανηγύρι του Δεκαπενταύγουστου

Μ

εγάλη επιτυχία σημείωσε το φετινό
πανηγύρι της Παναγίας, το Δεκαπενταύγουστο, στο χωριό μας.
Την ευθύνη της διοργάνωσης είχε αναλάβει και φέτος ο Σύλλογός μας, ενώ υπήρξε
μεγάλη ανταπόκριση απ’ όλους τους χωριανούς, οι οποίοι βοήθησαν αφιλοκερδώς
και τους ευχαριστούμε θερμά γι’ αυτό.
Την παραμονή και ανήμερα της Παναγίας
οι χωριανοί είχαν την ευκαιρία να συναντηθούν με φίλους και γνωστούς, να θυμηθούν
τα παλιά και να διασκεδάσουν με την ψυχή
τους.
Απ’ τη διοργάνωση του πανηγυριού ο
Σύλλογος έβγαλε ένα σεβαστό ποσό, το
οποίο διατέθηκε για την αποπληρωμή των
οφειλών που υπήρχαν απ’ την κατασκευή
του Αγροτικού Ιατρείου.
Ευχαριστούμε γι’ άλλη μια φορά τους
χωριανούς και τους φίλους του χωριού μας
και ευχόμαστε η χάρη της Παναγίας να
είναι πάντα μαζί τους.

Στιγμιότυπα από το πανηγύρι μας το 15Αύγουστο

ΔΕΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΦΕΤΟΣ ΧΟΡΟΣ
ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΛΙΑΡΤΟ
Το Δ.Σ. του Συλλόγου μας, συναισθανόμενο τη δύσκολη οικονομική συγκυρία που
περνά αυτή την εποχή η χώρα μας, αποφάσισε να μην πραγματοποιήσει φέτος τον
καθιερωμένο ετήσιο χορό.
Αντί γι’ αυτό και προκειμένου να ολοκληρωθεί ο κύκλος, αφού είχαν διοργανωθεί
χοροί στο Καρπενήσι και το Αγρίνιο τα προηγούμενα χρόνια, αποφασίστηκε να γίνει
μια συνάντηση στην Αλίαρτο, στην ταβέρνα
του Νίκου Χρυσικού.
Η συνάντηση αυτή θα γίνει την Κυριακή
23 Ιανουαρίου 2011 στις 12 το μεσημέρι.
Μπορεί να παραβρεθεί όποιος συγχωριανός μας θέλει, χωρίς πρόσκληση, με την
υποχρέωση να πληρώσει μόνος του ο καθένας ό,τι καταναλώσει.
Καλή αντάμωση στην Αλίαρτο.

AMΦITPITHΣ 15 - ANΩ KYΨEΛH
THΛ.: 2108645595 - 210 8645388
FAX: 210 8665933
YΠEYΘYNOΣ: K. ΣAΓPHΣ
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ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΕΙΑ 2010

Μ

ε μεγάλη επιτυχία διοργανώθηκαν και φέτος υπό την αιγίδα του Δήμου Αγράφων
από τον Εκπολιτιστικό Σύλλογο του Σύχνικου με επικεφαλής τον πρόεδρό του κ. Βασίλειο
Κολοκώτσιο, τα Κατσαντώνεια. Μετά την καθιερωμένη θεία λειτουργία στον Ιερό Ναό του Αγίου
Παντελεήμονα ακολούθησε η μετάβαση στο χώρο
της σπηλιάς του Κατσαντώνη, όπου έγινε η κατάθεση στεφάνων, σύντομοι χαιρετισμοί και εκφωνήθηκε ο πανηγυρικός της ημέρας από τον
Συχνικιώτη Καθηγητή Εφ. του ΤΕΙ Πειραιά και
Ερευνητή του Δημόκριτου κ. Γιάννη Κωστή. Στη
συνέχεια, με πρωταγωνιστές νέους με καταγωγή
από το Σύχνικο αλλά και φίλους είχαμε την αναπαράσταση της σύλληψης του ήρωα της προεπαναστατικής περιόδου Κατσαντώνη. Ακολούθησε
φαγοπότι και γλέντι με τη συμμετοχή Σαρακατσάνικων Συλλόγων, πλήθους συγχωριανών, συμπατριωτών και φίλων.
Στη συνέχεια δημοσιεύονται τα κυριότερα σημεία του πανηγυρικού της ημέρας, που εκφώνησε
ο κ. Κωστής.
“Σύμφωνα με την παράδοση ο Κατσαντώνης
καταγόταν από το Βασταβέστι (Πετροβούνι) της
Ηπείρου από σαρακατσάνικη οικογένεια. Ο Γιάννης
Μακρυγιάννης, ο πατέρας του Κατσαντώνη, είχε
αναπτύξει κλέφτικη δράση και κυνηγημένος ήρθε
και εγκαταστάθηκε στο Μάραθο (Μύρισι), όπου
παντρεύτηκε την Αρετή, κόρη του κλεφτοκαπετάνιου στα Άγραφα, Βασίλη Δίπλα.
Στο Μάραθο γεννήθηκε το πρώτο παιδί της
οικογένειας, ο Κατσαντώνης, το 1775 και που
πήρε το όνομά του σύμφωνα με την παράδοση
από την παράκληση της μάνας του να μην πάει
στα βουνά ως αρματολός, που του έλεγε “Κάτσε
Αντώνη, κάτσε Αντώνη’’, τον Κώστα Λεπενιώτη,
τον Γιώργο Χασιώτη και τον Χρήστο ή Κούτσικο,
που πέθανε φυλακισμένος από τους Τούρκους
στα Μετέωρα, καθώς και μια κόρη, την Κατερίνα,
που παντρεύτηκε κατόπιν στο χωριό Βελαώρα
των Απεραντίων. Νουνός του Κατσαντώνη σύμφωνα με την παράδοση ήταν ο παππούς του ο
Βασίλης Δίπλας.
Για το παρουσιαστικό του Κατσαντώνη οι ιστορικοί συμφωνούν ότι ήταν μετρίου αναστήματος,
γεροδεμένος, με “κομψήν οσφύν’’, ευκίνητος,
μαύρο μουστάκι και “αστραπηβόλλους οφθαλμούς’’,
ατρόμητος, σωστό παλικάρι. Ήταν το ελάφι και
το αγρίμι του τόπου. Αποκούμπι του αδύναμου
και φόβος του κατακτητή. Έδωσε ανάσα βαθιά σ’
έναν κόσμο που έμαθε να ζεί ελεύθερος άρρηκτα
δεμένος με τις σκληροτράχηλες βουνοκορφές.
Κατά την πιθανότερη εκδοχή, ήταν παντρεμένος
με την Αγγελική, με την οποία απέκτησε ένα γιο,
τον Αλέξανδρο.
Πριν βγεί στο κλαρί ήταν βοσκός στο κοπάδι
του πατέρα του και είχε γυρίσει όλα τα βουνά
των Αγράφων. Στα εικοσιπέντε του χρόνια όμως,
το 1802, εγκατέλειψε τον ποιμενικό βίο και έγινε
κλέφτης, έπειτα από κάποιο περιστατικό που του
συνέβη μ’ έναν Τούρκο. Είχε συλληφθεί και εδάρη
από ένα μπουλούκμπαση και αφέθηκε ελεύθερος
αφού κατέβαλε πολλά λύτρα. Μόλις ο Κατσαντώνης απελευθερώθηκε, αποφάσισε να στραφεί στην
κλέφτικη ζωή για να εκδικηθεί και να τιμωρήσει
τους διώκτες του. Μαζί με δέκα συγχωριανούς
του άφησε το Μάραθο και εντάχθηκε στην ομάδα
του Βασίλη Δίπλα. Κοντά στο Δίπλα, ο Κατσαντώνης ενισχύθηκε με ομάδες κλεφτών και αδελφών
του Λεπενιώτη, Χασιώτη αλλά και του Τσόγκα
οπότε και άρχισε ένας αμείλικτος αγώνας με
κύρια θέατρα συμπλοκών τα Άγραφα, τον Βάλτο,
το Ξηρομέρι και άλλες περιοχές.
Η πρώτη σπουδαία νίκη του εναντίον των

Τουρκαλβανών έγινε στα μέρη της Τριφύλλας
του Κλειτσού, το 1803, όταν συνεπλάκη με τον
δερβέναγα Ιλιάσμπεη και τριακόσιους Αλβανούς
τους οποίους έτρεψε σε φυγή, ενώ σκότωσε με
τα ίδια του τα χέρια τον Ιλιάσμπεη εκδικούμενος
για τη σύλληψη και το θάνατο του πατέρα του.
Μετά τη νικηφόρα μάχη ο θρυλικός Δίπλας του
παραχώρησε την αρχηγία, αναγνωρίζοντας την
παλικαριά και την ανδρειοσύνη του.

Ο Γιουσούφ Αράπης, στρατηγός του Αλή πασά
διέταξε τον Κουτζουμουσταφάμπεη να συλλάβει
τους πιο γνωστούς προκρίτους του Ξηρομέρου.
Καθώς ο Κουτζουμουσταφάμπεης οδηγούσε τους
προκρίτους στον Γιουσούφ Αράπη, ο Κατσαντώνης,
επιτέθηκε εναντίον του γύρω στα 1804 κοντά
στην Κατούνα και ύστερα από μια φονική μάχη
κατόρθωσε να απελευθερώσει τους αιχμαλώτους,
να σκοτώσει τον Κουτζουμουσταφάμπεη και να
τρέψει σε φυγή τους στρατιώτες του.
Η νίκη του Κατσαντώνη προκάλεσε μεγάλη
εντύπωση στους υπόδουλους και γέμισε με οργή

και φόβο τον Αλή. Η φήμη του εξαπλώθηκε όχι
μόνο στα Άγραφα, το Βάλτο και το Ξηρόμερο
αλλά και στη Θεσσαλία, στην περιοχή του Σουλίου,
παντού...
Ένα άλλο λαμπρό κατόρθωμα του θρυλικού
καπετάνιου, ήταν η νίκη του απέναντι στους στρατιώτες του Χασάν Μπελούση στην τοποθεσία “Του
πουλιού η βρύση’’ το 1805 κοντά στο Κεράσοβο
και όχι μακριά από το μοναστήρι της Τατάρνας,
που αποτελούσε το κλειδί ανάμεσα στο Βάλτο
και στα Άγραφα.
Το σημαντικότερο όμως κατόρθωμα του Κατσαντώνη, που πέρασε βέβαια στο θρύλο και τραγουδήθηκε σε πολλά δημοτικά τραγούδια ήταν ο
θάνατος του Βεληγκέκα το 1806. Ο Αλή πασάς
στην προσπάθειά του να περιορίσει τη δράση του
Κατσαντώνη αποφάσισε να οργανώσει εκστρατεία
εναντίον του και έβαλε επικεφαλής τον πιστό
του Βεληγκέκα με 1.000 περίπου στρατιώτες χω-

ρισμένους σε δυο ομάδες για να τελειώνει μια
και καλή, όπως έλεγε, με τον Κατσαντώνη.
Ο Βεληγκέκας και οι στρατιώτες του αφού
διέσχισαν τα χωριά του Βάλτου κατευθύνθηκαν
προς το μοναστήρι της Τατάρνας και στη συνέχεια
κατέλυσαν στο χωριό Χρύσου, ο δε Βεληγκέκας
έμενε στο σπίτι του Παπασιόμπρα. Από εκεί ο Βεληγκέκας οδήγησε τους άντρες του προς την τοποθεσία του Προσήλιακου που βρίσκεται, ανάμεσα
στα χωριά Μάραθο και Χρύσου όπου έγινε η πιο
σκληρή και φονική μάχη. Κατά τη διάρκεια της
μάχης σκοτώθηκε ο τρομερός Βεληγκέκας από
το βόλι του ακατανίκητου Κατσαντώνη.
Ο Κατσαντώνης πλέον είναι ο κυρίαρχος της
περιοχής και έρχεται σε επαφή με κλεφταρματολούς για μια ευρύτερη εξέγερση των «ραγιάδων».
Τάσσονται στο πλευρό του διάφορες γνωστές
προσωπικότητες του ελληνικού χώρου, όπως ο
Γεώργιος Καραϊσκάκης και ο Δήμος Τσέλιος.
Το 1807 τον κάλεσε στη συνέλευση της Λευκάδας ο Ιωάννης Καποδίστριας ο μετέπειτα κυβερνήτης της Ελλάδας. Εκεί έγινε η συνάθροιση
των Κλεφταρματολών. Ανάμεσα σ’ αυτούς που
συμμετείχαν ήταν, εκτός από τον Κατσαντώνη, ο
Φώτος Τζαβέλας, ο Κίτσος Μπότσαρης, ο Περραιβός, ο Νότης Μπότσαρης, ο Κώστας και ο
Γιώργος Στράτος, ο Μήτσος Κοντογιάννης, οι
Μπουκουβαλαίοι, ο Λεπενιώτης και άλλοι.
Στη συγκέντρωση όλοι οι οπλαρχηγοί απεδέχθησαν την υπεροχή του Κατσαντώνη που τον
ανεγνώρισαν για αρχηγό τους και “ομοθυμαδόν
τον ανεκήρυξαν πολέμαρχον και παντός ανδρείου
ανδρειότερον’’. Κατά την διάρκεια δε του τραπεζιού
ο Καποδίστριας έκανε πρόποση υπέρ της ανεξαρτησίας του Ελληνικού Έθνους και οι συμμετέχοντες, αφού έσυραν τα ξίφη τους, ορκίστηκαν
να πεθάνουν υπέρ πίστεως και πατρίδος.
Επιστρέφοντας από τη συνέλευση της Λευκάδας ο Κατσαντώνης συνέχισε τις μάχες εναντίον
των Τουρκαλβανών με σημαντικότερη αυτή τον
Ιανουάριο του 1808 με το Χασάν Μπελούση στο
χωριό Σπινάσα (Νεράιδα τ. Δ. Δολόπων). Μπαίνοντας στο χωριό ο Χασάν έγινε δεκτός με πυροβολισμούς από τους άνδρες του Κατσαντώνη που
βρίσκονταν ήδη στο χωριό. Ακολούθησε φοβερή
μάχη που διήρκησε περισσότερο από μια ώρα.
Τελικά ο Χασάν αναγκάστηκε να υποχωρήσει με
βαριές απώλειες και οι άντρες του ετράπησαν σε
φυγή.
Ό,τι δεν κατάφερε όμως ο Αλή πασάς με το
ασκέρι του, το κατάφερε η αρρώστια. Το καλοκαίρι
του 1808, ο Κατσαντώνης προσεβλήθη από ευλογιά, που τον εξάντλησε τόσο ώστε παρέδωσε την
αρχηγία των ανδρών του στον αδελφό του Λεπενιώτη, με δεξί χέρι τον Καραϊσκάκη και αποσύρθηκε
σε αυτόν εδώ το χώρο που τιμούμε σήμερα μαζί
με τον αδελφό του Γιώργο Χασιώτη και πέντε
από τα παλικάρια του για προστασία. Για ένα
μικρό χρονικό διάστημα έμεινε στο μοναστήρι
του Άη-Γιάννη. Νερό έφερνε στον άρρωστο ο Χασιώτης, ενώ έμπιστοι άνθρωποι του μετέφεραν
φαγητό.
Δυστυχώς μετά από προδοσία πιθανόν από
κάποιον από τους ανθρώπους που του έφερναν
την τροφή, ή από τους καλόγερους του μοναστηριού που γνώριζαν το μυστικό, ή ακόμη από μια
γριά γυναίκα η οποία λέγεται πως πήγε να προφυλαχθεί εκεί λόγω της κακοκαιρίας, ο τουρκαλβανός Άγο Μουχουρντάρης περικύκλωσε μαζί με
τους άντρες του τη σπηλιά και παρά τον αγώνα
του Χασιώτη και των άλλων κατόρθωσε να συλλάβει τους δύο αδελφούς ζωντανούς, ενώ σκότωσε
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Aυτοψία της Διεύθυνσης Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος
στο Υδροηλεκτρικό έργο Μοναστηρακίου
Αυτοψία στην υδροληψία του υδροηλεκτρικού
έργου της εταιρίας “Υδροηλεκτρική Ευρυτανίας
Α.Ε.’’ στο Μοναστηράκι πραγματοποίησε την Παρασκευή 20 Αυγούστου 2010 κλιμάκιο του Τμήματος
Περιβάλλοντος της Δ/νσης Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος και της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών
της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ευρυτανίας.
Η αυτοψία αυτή πραγματοποιήθηκε ύστερα
από αίτημα του Συλλόγου μας, το οποίο διαβιβάστηκε μέσω του εκπροσώπου του Δ.Σ. στο Καρπενήσι Θωμά Θεοδωρογιάννη, επειδή υπήρχαν
διαμαρτυρίες συγχωριανών μας ότι δεν έμενε η
αναγκαία ποσότητα νερού έξω από το έργο υδροληψίας για τη διατήρηση του οικοσυστήματος,
όπως προβλέπει η υπογραφείσα σύμβαση.
ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΨΙΑΣ
Οι παρακάτω υπογράφοντες,
1. Παναγιώτης Κλέσιορας, Μηχανολόγος Μηχανικός, αναπληρωτής προϊστάμενος του τμήματος
Περιβάλλοντος της Δ/νσης Πολεοδομίας και
Περιβάλλοντος Ν.Α. Ευρυτανίας.
2. Γεώργιος Τάκης, εργοδηγός, Δ/ντής Τεχνικών
Υπηρεσιών Ν.Α. Ευρυτανίας.
3. Κωνσταντίνος Λάππας, πολιτικός μηχανικός
και υπάλληλος Δήμου Αγράφων, ως εκπρόσωπος
του Δήμου Αγράφων.
4. Στην αυτοψία παρευρίσκεται και ο υπάλληλος
της εταιρίας κ. Σπύρος Μπακογιάννης.
Διενεργήσαμε σήμερα την 20.08.2010, ημέρα
Παρασκευή και ώρα 10.00 π.μ. ως μέλη του Κλιμακίου Ελέγχου Ποιότητας Περιβάλλοντος (ΚΕΠΠΕ) Ν. Ευρυτανίας αυτοψία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1650/86 όπως τροποποιήθηκε με το
Ν. 3010/02 για την προστασία του περιβάλλοντος,
στην προαναφερόμενη υδροληψία του ΥΔΡ έργου
στο Δ.Δ. Μοναστηρακίου Δήμου Αγράφων και διαπιστώσαμε τα παρακάτω:
α) Να υπάρχει ειδική κατασκευή (σύστημα δεξαμενών με διαφράγματα) όπου διέρχεται το νερό
του Μοναστηριώτικου ρέματος και διοχετεύεται
σε αγωγό που καταλήγει στον υδροηλεκτρικό
σταθμό.
β) Δεν τηρούνται οι παρακάτω όροι της παρ. δ

της με αρ. πρωτ. 5368/12.09.2006 Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων από τον Γενικό
Γραμματέα Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και
συγκεκριμένα:
1) Ενώ ο όρος 38 προέβλεπε:
«Να διατηρηθεί κατά προτεραιότητα στην κοίτη
του Μοναστηριώτικου ρέματος κατάντη του έργου
υδροληψίας, συνεχής καθόλη τη διάρκεια του
έτους παροχή (οικολογική για τη διατήρηση του
οικοσυστήματος τουλάχιστον ίση με το 30% της
μέσης παροχής των μηνών Ιουλίου, Αυγούστου
και Σεπτεμβρίου. Με συστηματικές μετρήσεις σε
ημερήσια βάση να καταγράφονται σε βιβλίο θεωρημένο από τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ευρυτανίας οι παροχές του ρέματος στο σημείο υδροληψίας, οι εκτρεπόμενες για τις ανάγκες του
έργου ποσότητες νερού και η οικολογική παροχή
που αφήνεται, ώστε σε περίπτωση απόκλισης να
γίνει η αναγκαία προσαρμογή. Η οικολογική παροχή
θα πρέπει να διατηρείται σε όλο το μήκος της
εκτροπής της φυσικής κοίτης, δηλαδή από την
υδροληψία του έργου μέχρι και το σημείο επαναφοράς από τη διώρυγα φυγής του σταθμού. Οι
μετρήσεις αυτές θα πρέπει να διαβιβάζονται στο
Τμήμα Διαχείρισης Υδάτινων Πόρων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας».
Διαπιστώθηκε ότι:
1) Στο μέσο περίπου του έργου της υδροληψίας
να υπάρχει χειροκίνητο θυρόφραγμα που εξασφαλίζει μερική παροχή νερού στην κοίτη του ρέματος χωρίς αυτό να γνωρίζουμε αν είναι το 30%
της μέσης παροχής των μηνών Ιουλίου, Αυγούστου
και Σεπτεμβρίου αφού στην υδροληψία δεν υπήρχε
καμία μετρητική διάταξη (συσκευή). Σημειώνουμε
ότι η μερικη παροχή νερού στην κοίτη του ρέματος
εξασφαλιζόταν από άλλο διπλανό διάφραγμα και
όχι από εκείνο που είχε προγραμματιστεί να τοποθετηθει η μετρητική συσκευή και ο λόγος, σύμφωνα με τον υπάλληλο της εταιρείας που παρευρίσκονταν, ήταν ότι το παραπάνω διάφραγμα δεν
δουλεύει και θέλει επισκευή. Επίσης ο υπάλληλος
της εταιρείας δηλώνει ότι η μετρητική συσκευή
έχει μεταφερθεί για επισκευή.
2) Ενώ ό όρος 39 προέβλεπε: «Στην περίπτωση
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τα πέντε παλικάρια. Η διαταγή του Αλή πασά
ήταν να συλληφθούν ζωντανοί ο Κατσαντώνης
και ο Χασιώτης.
Όταν ο Κατσαντώνης μαζί με τον αδερφό
του οδηγιόντουσαν αλυσοδεμένοι στα Γιάννενα
άρρωστος όπως ήταν και διαισθανόμενος το
τέλος του κάποια στιγμή κουράστηκε και ζήτησε
από τους Τούρκους να σταματήσουν για λίγο
να ξεκουραστεί.
Τούρκοι βαστάτε τ’ άλογα λίγο να ξανασάνω,
να χαιρετήσω τα βουνά και τις ψηλές ραχούλες
ν’ αφήσω διάτα στα παιδιά, στον Κώστα Λεπενιώτη,
σαν δείτε τη γυναίκα μου, το μοναχό παιδί μου
πέστε τους πως με πιάσανε με μπαμπεσιά με
δόλο,
αρρωστημένο μ’ ήβρανε, ξαρμάτωτο στο στρώμα
ωσάν μικρό στην κούνια του στα σπάργανα δεμένο.
Τα δυο αδέλφια οδηγήθηκαν στα Γιάννενα,
όπου ο Αλή πασάς ζήτησε από τον Κατσαντώνη
να προσκυνήσει και να του αποκαλύψει που
βρίσκεται ο θησαυρός που πίστευε πως είχε.
Επειδή ο Κατσαντώνης αγέρωχα αρνήθηκε τις

προτάσεις του Βεζίρη των Ιωαννίνων, διέταξε
να τον σκοτώσουν μαζί με τον αδελφό του,
μετά από φρικτά βασανιστήρια και αφού πρώτα
τους σπάσανε τα κόκαλα. Η παράδοση θέλει
τον Κατσαντώνη κατά τη διάρκεια του μαρτυρίου
του να τραγουδά περήφανα ώστε να μη δείχνει
τον πόνο του.
Η ιστορία του Κατσαντώνη συγκίνησε βαθιά
τον ελληνικό λαό και πέρασε στην ηρωική,
κλέφτικη ποίηση, έγινε θρύλος, έγινε τραγούδι.
Η προσφορά του Κατσαντώνη σε αυτά τα δύσκολα προεπαναστατικά χρόνια ήταν τεράστια.
Ο ιστορικός Δημήτριος Φωτιάδης αποκαλεί το
σώμα του Κατσαντώνη «Στρατιωτική Ακαδημία
του Κλεφτοπολέμου» και έχει δίκιο καθώς από
το ασκέρι του πέρασαν οι Γιώργος Χασιώτης,
Κώστας Λεπενιώτης, Γεροδήμος, Γιάννης Τσιόγκας και ο Γεώργιος Καραϊσκάκης που ανυψώθηκε
σε έναν από τους κορυφαίους της Εθνεγερσίας.
Ο Κατσαντώνης υπήρξε ένας πραγματικός
ήρωας - ήταν από αυτούς που έσπειραν το
σπόρο της λευτεριάς, τον πότισε με το αίμα
του, δεν προσκύνησε τον κατακτητή, υπήρξε
το φωτεινό παράδειγμα προς μίμηση, έδωσε
σε όλους να καταλάβουν πως η σκλαβιά δεν
τους ταιριάζει - και σαν τέτοιος πέρασε στο
πάνθεο των ηρώων.

που δεν μπορεί να ικανοποιηθεί η ορισθείσα οικολογική παροχή να σταματά η λειτουργία του
υδροηλεκτρικού σταθμού».
Διαπιστώθηκε ότι: Η οικολογική παροχή δεν
είναι ικανοποιητική, με αποτέλεσμα να παραμένει
μέρος της φυσικής κοίτης του ρέματος χωρίς
νερό και στην υδροληψία το νερό να διοχετεύεται
στους αγωγούς για τις ανάγκες του έργου.
Μετά τα παραπάνω, προκύπτει:
Α) Να υπάρχει περιβαλλοντική υποβάθμιση
που συνίσταται στη μη επαρκώς εξασφαλιζόμενη
οικολογική παροχή στη φυσική κοίτη του ρέματος,
με αποτέλεσμα να παραμένει τμήμα του χωρίς
νερό.
B) Mη τοποθετημένος μετρητής οικολογικής
παροχής στην υδροληψία με τον οποίο να εξασφαλίζεται και να μετράται η απαιτούμενη οικολογική παροχή στην κοίτη του ρέματος.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Η παρούσα αυτοψία του ΚΕΠΕ Ν. Ευρυτανίας
έγινε μετά την από 14.07.2010 αίτηση του κ.
Θωμά Θεοδωρογιάννη εκ μέρους του Συλλόγου
Μοναστηρακίου.
2. Με την υπ’ αρ. οικ. 1764/26.7.2005 απόφαση
του Νομάρχη Ευρυτανίας επιβλήθηκε στην προαναφερόμενη εταιρία χρηματικό πρόστιμο ύστερα
από εισήγηση του ΚΕΠΠΕ Ν. Ευρυτανίας για παράβαση παρόμοιων περιβαλλοντικών όρων.
ΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΠΑΡΑΒΑΤΗ
1. Μετά τα παραπάνω σας καλούμε να υποβάλετε τις απόψεις σας στο ΚΕΠΠΕ στη Δ/νση Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος Ν.Α. Ευρυτανίας
στο Καρπενήσι μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την
κλήτευση αυτή, η οποία μπορεί να παραταθεί μετά
από αίτησή σας για πέντε ακόμα ημέρες (άρθρο
30, παρ. 4 του Ν. 1650/86).
2. Να προβείτε άμεσα στην εξασφάλιση της
απαιτούμενης οικολογικής παροχής στη φυσική
κοίτη του Μοναστηρακιώτικου ρέματος».
Κλείνοντας, θα πρέπει να αναφέρουμε ότι η
νέα δικάσιμος των αιτήσεων - προσφυγών ενώπιον
του Συμβουλίου της Επικρατείας ορίστηκε για τις
12 Ιανουαρίου 2011.

Σταματάει η καθημερινή
επικοινωνία
Καρπενησίου-Αγρινίου
μέσω ΚΤΕΛ
Όπως έγινε γνωστό, το ΚΤΕΛ Ευρυτανίας
προχωρά σε περικοπές δρομολογίων λόγω των
αδιέξοδων οικονομικών προβλημάτων που αντιμετωπίζει.
Μεταξύ των άλλων δρομολογίων που περικόπτονται είναι και από Καρπενήσι για Αγρίνιο
και αντίστροφα, που δεν θα πραγματοποιούνται
κάθε Τρίτη και Σάββατο, δηλαδή σταματάει η καθημερινή επικοινωνία Καρπενησίου - Αγρινίου
μέσω ΚΤΕΛ.
Μην ξεχνάμε ότι οι πόλεις αυτές απέχουν
μόλις δύο ώρες μεταξύ τους και συνδέονται με
ένα απαρχαιωμένο οδικό δίκτυο (βέβαια η απόσταση θα ήταν πολύ λιγότερη, αν είχε γίνει ένας
σύγχρονος δρόμος Αγρινίου - Καρπενησίου),
ενώ είναι χιλιάδες οι Ευρυτάνες που μένουν
στο Αγρίνιο και την ευρύτερη περιοχή.
Εν τέλει, όμως, οι δύο αυτές πόλεις, αν και
έχουν τόσα κοινά που τις συνδέουν μεταξύ τους
δεν θα έχουν πλέον καθημερινή συγκοινωνία.
Αξίζει λοιπόν να γίνει κάτι καλύτερο και να
υπάρξει λύση στο ζήτημα αυτό.
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Ο Κώστας Μπαλάφας
και η Ελλάδα του
Οι Ευρυτάνες της Αθήνας ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση της Πανευρυτανικής Ένωσης και κατέκλυσαν την
αίθουσα συνεδριάσεων της Παλαιάς Βουλής των Ελλήνων,
όπου την Τετάρτη 29
Σεπτεμβρίου
2010
πραγματοποιήθηκε η
εκδήλωση της παρουσίασης του νέου βιβλίου του συντοπίτη μας
Κώστα Μπουμπουρή
“Ο Κώστας Μπαλάφας
και η Ελλάδα του’’, εκδότης και χορηγός του
οποίου είναι ο Αγραφιώτης μεγαλοεπιχειρηματίας Στέφανος Κωστούλας.
Εκατοντάδες Ευρυτάνες και φίλοι της Ευρυτανίας συμμετείχαν
σ’ ένα συνταρακτικό ταξίδι στην Ελλάδα του
Πολέμου, στην Ελλάδα
της Κατοχής, στην Ελλάδα του Εμφυλίου και της μεταπολεμικής εποχής, στην
Ελλάδα του Κώστα Μπαλάφα.
Ο ενενηντάχρονος σήμερα φωτογράφος, εκτός των
άλλων, έχει φωτογραφήσει την κατασκευή του φράγματος
των Κρεμαστών του Αχελώου καθ’ όλα τα στάδια κι αργότερα το φονικό σεισμό του 1966.
Θα κλείσουμε την αναφορά μας στην συγκεκριμένη
εκδήλωση με το σχόλιο που έγραψε στα “Ευρυτανικά Χρονικά’’ ο γνωστός συγγραφέας Μιχάλης Σταφυλάς: “Δεν
ξέρω αν υπήρξε άλλη εκδήλωση που να έγινε στην Παλαιά
Βουλή με τόσο κόσμο, για την παρουσίαση του βιβλίου
του Κ. Μπουμπουρή “Ο Κώστας Μπαλάφας και η Ελλάδα
του’’. Αυτό το δίδυμο δημιουργίας Μπαλάφας - Μπουμπουρής πρόσφερε στην Ελληνική Ιστορία μέσα από την
τέχνη της φωτογραφίας και της γραφής όχι μονάχα σελίδες
ομορφιάς αλλά και παράθεση γεγονότων, που οριοθέτησαν
μια από τις δυσκολότερες περιόδους της χώρας, που
είχαν και αναλαμπές Μεγαλείου’’.

Έστειλες τη συνδρομή σου;
Αγαπητοί συγχωριανοί,
οι εποχές που διανύουμε είναι δύσκολες.
Ο Σύλλογος στηρίζεται μόνο
στη συνδρομή σας. Για να συνεχίσουμε
να εκδίδουμε την εφημερίδα μας πρέπει
να υπάρχουν και τα αντίστοιχα έσοδα
απ’ τις συνδρομές.
Γι’ αυτό όσοι θέλετε να πληρώσετε
τη συνδρομή σας απευθυνθείτε
στον Πρόεδρο, τον Γραμματέα,
ή τον Ταμία του Συλλόγου.
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Το παλιό μνημόνιο του 1843
και τι έγινε τότε
Διαβάστε τι έγινε στην ελληνική οικονομία το 1843, συγκρίνετέ το με το
σήμερα και θα αντιληφθείτε τι συμβαίνει
στην παγκόσμια και στην ελληνική ιστορία, ανεξαρτήτως εποχών, προσώπων
και ονομάτων. Η σύγκριση, μόνο ανατριχίλα μπορεί να προκαλέσει.
Έχουμε και λέμε:
Το καλοκαίρι του 1843, η Ελλάδα
έπρεπε να καταβάλει στις τράπεζες της
Ευρώπης τα τοκοχρεωλύσια παλιότερων
δανείων που είχε πάρει η χώρα. Δυστυχώς τα λεφτά δεν είχαν πάει σε
υποδομές που θα βοηθούσαν την κατεστραμένη ελληνική οικονομία, αλλά είχαν σπαταληθεί στους εμφυλίους της
επανάστασης και στα λούσα του παλατιού και των Βαυαρών συμβούλων του
στέμματος. (Σας θυμίζει τίποτα;)
Οι τόκοι που έπρεπε να καταβάλονται
κάθε χρόνο ήταν 7 εκατομμύρια δραχμές
και ισοδυναμούσαν με το μισό των συνολικών εσόδων του ελληνικού κράτους
που έφταναν μετά βίας τα 14 εκατομμύρια ετησίως. Στην πραγματικότητα,
με την καταβολή των τόκων δεν περίσσευε τίποτα να επενδυθεί προς όφελος
του ελληνικού λαού. (Αυτό μήπως;)
Την άνοιξη του 1843, η κυβέρνηση
παίρνει μέτρα λιτότητας, τα οποία όμως
δεν αποδίδουν τόσο ώστε να συγκεντρωθούν τα απαιτούμενα για την ετήσια
δόση χρήματα. Έτσι, τον Ιούνιο του
1843, η ελληνική κυβέρνηση ενημερώνει
τις ξένες κυβερνήσεις ότι αδυνατεί να
καταβάλει το ποσό που χρωστάει και
ζητά νέο δάνειο από τις μεγάλες δυνάμεις, ώστε να αποπληρώσει τα παλιά.
Αυτές αρνούνται κατηγορηματικά. (Βρε
κάτι συμπτώσεις...)
Αντί να εγκρίνουν νέο δάνειο, εκπρόσωποι των τριών μεγάλων δυνάμεων
(Αγγλία-Γαλλία-Ρωσία) κάνουν μια διάσκεψη στο Λονδίνο για το ελληνικό
χρέος και καταλήγουν σε καταδικαστικό
πρωτόκολλο. Οι πρεσβευτές των μεγάλων δυνάμεων με το πρωτόκολλο στο
χέρι, παρουσιάζονται στην ελληνική κυβέρνηση και απαιτούν την ικανοποίησή
του.
Αρχίζουν διαπραγματεύσεις ανάμεσα
στα δύο μέρη και μετά από έναν μήνα
υπογράφουν μνημόνιο(!), σύμφωνα με
το οποίο η Ελλάδα πρέπει να πάρει μέτρα ώστε να εξοικονομήσει μέσα στους
επόμενους μήνες το αστρονομικό επιπλέον ποσό των 3,6 εκατομμυρίων δραχμών, που θα δοθούν στους δανειστές
της. (Πάμε πάλι απ’ την αρχή. Σας
θυμίζει τίποτα;)
Για να είναι σίγουροι ότι το μνημόνιο
θα εφαρμοστεί κατά γράμμα, οι πρεσβευτές απαιτούν να παραβρίσκονται
στις συνεδριάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου που θα εγκρίνει τα μέτρα και
να παίρνουν ανά μήνα λεπτομερή κα-

τάσταση της πορείας εφαρμογής τους,
αλλά και των ποσών που εισπράττονται.
(Τι μου θυμίζει, τι μου θυμίζει...)
Για να μην πολυλογώ, σας αναφέρω
τα βασικά μέτρα που επέβαλε η κυβέρνηση μέσα στο 1843 σε εφαρμογή του
τότε μνημονίου.
Κάθε ομοιότητα με την εποχή μας
είναι εντελώς τυχαία και πέραν των
προθέσεων του ιστορικού:
1. Απολύθηκε το ένα τρίτο των Δημοσίων υπαλλήλων και μειώθηκαν 20%
οι μισθοί όσων παρέμειναν.
2. Σταμάτησε η χορήγηση συντάξεων,
που τότε δεν δίνονται στο σύνολο
του πληθυσμού αλλά σε ειδικές κατηγορίες.
3. Μειώθηκαν κατά 60% οι στρατιωτικές
δαπάνες, μειώθηκε δραστικά ο αριθμός των ενστόλων και αντί για μισθό
οι στρατιωτικοί έπαιρναν χωράφια.
4. Επιβλήθηκε προκαταβολή στην είσπραξη του φόρου εισοδήματος και
της “δεκάτης’’, που ήταν ο φόρος
για την αγροτική παραγωγή.
5. Αυξήθηκαν οι δασμοί και οι φόροι
χαρτοσήμου.
6. Απολύθηκαν όλοι οι μηχανικοί του
Δημοσίου και σταμάτησαν όλα τα
δημόσια έργα.
7. Καταργήθηκαν εντελώς όλες οι υγειονομικές υπηρεσίες του κράτους.
8. Απολύθηκαν όλοι οι υπάλληλοι του
εθνικού τυπογραφείου, όλοι οι δασονόμοι, οι δασικοί υπάλληλοι και οι
μισοί καθηγητές πανεπιστημίου.
9. Καταργήθηκαν όλες οι διπλωματικές
αποστολές στο εξωτερικό.
10. Νομιμοποιήθηκαν όλα τα αυθαίρετα
κτίσματα και οι καταπατημένες “εθνικές γαίες’’ με την πληρωμή προστίμων
νομιμοποίησης.
11. Περαιώθηκαν συνοπτικά όλες οι εκκρεμείς φορολογικές υποθέσεις με
την καταβολή εφάπαξ ποσού.
Δεν είναι ανατριχιαστικά όμοια με
την εποχή μας; Είδατε που οι οικονομικές συνταγές λιτότητας είναι σαν το
παλιό καλό κρασί; Ίδιες, αιώνιες, ανυπόφορες.
Κι επειδή ξέρω ότι θα ρωτήσετε “τι
πέτυχαν με όλα αυτά;’’ σας απαντώ: Ο
κόσμος εξαθλιώθηκε για μεγάλο διάστημα, οι ξένοι πήραν ένα μέρος των
χρημάτων τους, η χώρα είδε κι έπαθε
να συνέλθει, αλλά φαλίρισε ξανά μετά
από πενήντα ακριβώς χρόνια, με το
“Κύριοι, δυστυχώς επτωχεύσαμεν’’ του
Χαριλάου Τρικούπη το 1893.
Πάντως, το συγκεκριμένο μνημόνιο
του 1843, από πολλούς ιστορικούς θεωρείται μία από τις σοβαρότερες αφορμές για το ξέσπασμα της επανάστασης
της 3ης Σεπτέμβρη 1843, που έφερε
Σύνταγμα στη χώρα.

