ηην Νεπάιδα παρ; Σοςρ ξεκλήπιζαν εκεί. Από 100 οικογένειερ πος ήηαν,
έμειναν δώδεκα. Αςηοί δεν θεύγοςν ο κόζμορ να σαλάζει.

ΜΗΑ Νεξάτδα ζα θάλεη θέηνο ηα ηειεπηαία ηεο Χξηζηνύγελλα. Μεηά ζα πληγεί! Θα ηελ
εμαθαλίζνπλ ζθεπάδνληάο ηελ κε ρηιηάδεο ηόλνπο λεξνύ.
Τξηάληα ρηιηόκεηξα πάλσ από ηελ Κνδάλε, απέλαληη απ΄ ηα Πηέξηα θαη ην
Σαξαληάπνξν, ζθαξθαισκέλε ζε πςόκεηξν πεξίπνπ 700 κέηξσλ, ε Νεξάτδα – έλα ρσξηό
κε 40 νηθνγέλεηεο – πεξηκέλεη θαξηεξηθά ηε κνίξα ηνπ. Τν λεξό πνπ ζα ζθεπάζεη γηα λα
γίλεη ν κεγάινο πδξνειεθηξηθόο ζηαζκόο ηνπ Πνιπθύηνπ. Τεξάζηην πξαγκαηηθό έξγν
απαξαίηεην γηα ηηο ελεξγεηαθέο αλάγθεο ηεο ρώξαο.
Ζδε ν Αιηάθκνλαο – πνπ θαζώο ηνλ βιέπεηο από ςειά κνηάδεη αιήζεηα κε θίδηγιείθεη πόηε λσρειηθά θαη πόηε νξκεηηθά ηα ζπίηηα ηνπ ρσξηνύ πνπ έρνπλ θηόιαο
εγθαηαιεηθζεί.
Πξέπεη ινηπόλ, λα γίλεη ν πδξνειεθηξηθόο ζηαζκόο. Καη πξέπεη , γηα ράξε ηνπ, λα
εμαθαληζζεί θάησ απ΄ ηα λεξά ε Νεξάτδα. πσο ηόηε, πνπ έπξεπε ν πξσηνκάζηνξαο λα
ζηεξηώζεη, κε ηε ζπζία ηεο γπλαίθαο ηνπ, ηεο Αξηαο ην γεθύξη.
«Δεν θεύγοςν, ο
Κόζμορ να σαλάζει»
Ο νδεγόο ηνπ ηαμί πνπ παίξλσ από ην Πιαηύ είλαη θαη… ελεκεξσκέλνο:
-Σηελ Νεξάτδα παο; Τνπο μεθιήξηζαλ εθεί. Από 100 νηθνγέλεηεο πνπ ήηαλ, έκεηλαλ
δώδεθα. Απηνί δελ θεύγνπλ ν θόζκνο λα ραιάζεη.
Πιεζηάδνπκε ζην κέξνο πνπ ζα γίλεη ν πδξνειεθηξηθόο ζηαζκόο . Ο ηαμηηδήο δείρλεη
ηηο απέξαληεο πεδηάδεο.
-Να… όια απηά ζα γεκίζνπλ λεξό. Ζ Νεξάτδα είλαη απηά εθεί ηα ζπηηάθηα.

Σεθώλσ ην θεθάιη θαη βιέπσ εθεί ςειά. Μεξηθά ζπηηάθηα πληγκέλα ζην ρηόλη… Μηα
– δύν θαπλνδόρεο αρλίδνπλ. Σε πηάλεη δένο θαζώο ζθέθηεζαη όηη εδώ, πνπ ηώξα είλαη
άζθαιηνο, κεηά ηελ Άλνημε ζα είλαη λεξό πνπ ζα θηάλεη κέρξη εθεί πάλσ.
Κάησ θπιά ήζπρνο ηα λεξά ηνπ ν Αιηάθκνλαο, ην πνηάκη πνπ ζα πλίμεη ηε Νεξάτδα.
Πιεζηάδνπκε ζηα πξώηα θηίζκαηα ηεο Νεξάτδαο. Δίλαη ε Αγία Βαξβάξα θαη ην
ζρνιείν. Γελ ιεηηνπξγεί ε εθθιεζία πηα.
Έηζη παξακέλνπλ νη ππόινηπνη «αιεηηνύξγεηνη θαη αθνηλώλεηνη», όπσο κνπ είπε ε
γηαγηά Έιέλε.
Σηακαηάκε εθαηό κέηξα πην πάλσ. Δδώ είλαη ην κπαθάιηθν, πνπ είλαη θαη θαθελείν
θαη θαξκαθείν θαη αίζνπζα «δηαζθέςεσλ» ηνπ ρσξηνύ. Μηα κηθξή ζόκπα «ζπάεη» ην θξύν
πνπ κπαίλεη από ηηο ραξακάδεο.
Ο Χαξάιακπνο Κσλζηαληηλίδεο είλαη ν κπαθάιεο, θαθεηδήο, «θαξκαθνπνηόο» θηι.
Τνπ ρσξηνύ. Μαο ππνδέρεηαη αλνηρηόθαξδα όπσο κόλνλ έλαο αγαζόο ρσξηάηεο μέξεη λα
δέρεηαη. Μαο θέξλεη θαη ηζηθνπδηά θαη αξρίδεη:
-Πάεη, είλαη ηα ηειεπηαία καο Χξηζηνύγελλα εδώ. Όζηεξα ζα αθήζνπκε ην ρσξηό
καο. Τελ Άλνημε εδώ πάλσ ζάρεη βάζνο ην λεξό γύξσ ζηα είθνζη κέηξα. Θέινπλ λα καο
δηώμνπλ. Πώο λα θύγνπκε πνπ λα πάκε;
-Γελ ζαο δίλνπλ ρξήκαηα;
-Μαο έδσζαλ ην 60% ηνπ Πξσηνδηθείνπ. Θ΄ αθήζνπκε ηε γε καο θαη ηα ζπηηάθηα
καο γηα έλα θνκκάηη ςσκί.
-Ναη αιιά ην έξγν πξέπεη λα γίλεη…
-Καη κεηο ιέκε λα γίλεη. Χαξίδνπκε ηνλ πόλν ηνπ μεξηδσκνύ καο γη΄ απηό. Αο καο
δώζνπλ, όκσο ηε δπλαηόηεηα λα θάλνπκε θαη κεηο ζπηηηθό θαη έλα ρηήκα. Δκείο
ζθεθηόκαζηε λα θάηζνπκε εδώ κέρξη λα καο πιεξώζνπλ. Οη άιινη θύγαλε. Άιινη από δσ
άιινη από εθεί. Τώξα θιαίλε ηελ κνίξα ηνπο.
Σην κεηαμύ νη άιινη ρσξηαλνί έρνπλ «κπξηζηή» όηη θάπνηνο μέλνο κπήθε ζην
θαθελείν θαη ζηγά – ζηγά αξρίδνπλ θαη ζπγθεληξώλνληαη. Μέζα ζ΄ απηνύο μερσξίδσ ηνλ
γεξνληόηεξν. Δίλαη ν παππνύο ηνπ ρσξηνύ. Τνλ ιέλε Βαζίιε Ησαλλίδε. Γελ ήμεξε λα κνπ
πεη πόζν ρξνλώλ είλαη:
-Δδώ γελλεζήθαηε;
πσο κηιά (κηα πεξίεξγε δηάιεθην) είλαη δύζθνιν λα θαηαιάβσ ηη ιέεη. Μέζεο άθξεο
όκσο μερσξίδσ:
-Δγώ είκαη από ηνπο πξώηνπο πνπ ήξζακε ζην ρσξηό όηαλ καο έδησμαλ νη Τνύξθνη.
Τόηελεο πνπ καο δηώμαλε ήξζακε ζ΄ έλα ρσξηό, εδώ πην πάλσ, ζην Δθκεμίο. Σηελ αξρή
(1923-24) είκαζηε ζηε Σεβάζηεηα. Από θεη καο μεξίδσζαλ νη Τνύξθνη.
-Πόηε ήξζαηε ζηε Νεξάτδα;
-ζαξξώ πσο ήηαλ ην 1932 – 1933. Τόηε, επεηδή ζην Δθκεμίο δελ είρε λεξό,
θαηεθνξίζακε
θαη ήξζακε εδώ. Τν θξάηνο καο είρε δώζεη ηόηε 3.000 δξρ. ζηνλ θαζέλα
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καο.
7 Αξρίζακε πνπ ιεο λα ρηίδνπκε. Πξώηα – πξώηα θάλακε ηελ εθθιεζία καο θαη κεηά ην
ζρνιεηό. Σηγά – ζηγά, βνεζώληαο ν έλαο ηνλ άιιν, θάλακε ηα ζπηηηθά καο.
-Σεηο γηαηί δελ θεύγεηε ηώξα;
-Τν πνλάκε ην ρσξηό καο. Με ηα ρέξηα καο ην θθηάμακε. Δγώ εδώ ζέισ λ΄ αθήζσ
ηα θόθθαιά κνπ. Αλ κε δηώμνπλ, αο κε δηώμνπλ. Τα ιεθηά πνπ παίξλνπκε δελ θηάλνπλ λα
θάλνπκε απηό πνπ θάλακε εδώ. Γώζακε ην αίκα καο.

Δθείλνη πνπ θύγαλε, δελ πήξαλε νύηε ηα θόθθαια ησλ δηθώλε ηνπο από ην
λεθξνηαθείν. Δκείο, αλ καο δηώμνπλ, ζα ηα πάξνπκε καδί καο όπνπ πάκε. Πάλησο γξάθην.
Αλ δελ καο δώζνπλ ρξήκαηα γηα λα θάλνπκε ζπηηηθό θαη γε δελ θεύγνπκε!
-Κη αλ πιεκκπξίζεηε;
-Δκείο εδώ είκαζηε πην ςειά. Θα πεξηκέλνπκε, παξεκβαίλεη έλαο άιινο παπνύο, ν
θύξ Ζιίαο Γεσξγηάδεο.
-Καλέλαο δελ καο θξόληηζε. Μόλν όηαλ παξαθαιέζακε ζηείιαλε θαληαξάθηα θαη
ζηξώζαλε εδώ πην πάλσ ην ύςσκα έηζη πνπ αλ καο δηώμνπλ λα θάλνπκε εθεί ην ζπηηηθό
καο. Ήξζαλ ηα θαληαξάθηα κ΄ έλα γθξέτληεξ θαη κηα κπνπιληόδα θαη ηόζηξσζαλ. Χηίζακε
θαη ην θιεζάθη καο θαη πεξηκέλνπκε.
«¨Ένα ζπιηικό»
Και λίγη γη
Σεθώλεηαη θαη κε πηάλεη απ΄ ην ρέξη:
-Δια λα ζην δείμνπκε.
Βγαίλνπκε από ην θαθελείν. Σ΄έλα άιιν ύςσκα, πεληαθόζηα κέηξα πεξίπνπ από
ηελ Νεξάτδα, είλαη έλα εθθιεζάθη. Δθεί, πάλσ από ην πγξό ηάθν ηεο Νεξάτδαο, ζα γίλεη ε
θαηλνύξγηα Νεξάτδα.
Ο Θύκηνο Χξπζνρνείδεο, ελώ αλεθνξίδνπκε όινη, κνπ ιέεη:
-Τνλ πνλάκε ηνλ ηόπν καο. Ήζειαλ λα καο βγάινπλ από ηώξα. Εεηήζακε
παξάηαζε 6 κήλεο επεηδήο είλαη ρεηκώλαο. Λέο λα καο δώζνπλ; Τηο πξνάιιεο πήγακε
ζηνλ πξσζππνπξγό πνπ έζηεηιε, ιέεη, ην αίηεκα καο ζηνλ ππνπξγό Βηνκεραλίαο. Λεο λα
γίλεη ηίπνηα;
Ο γέξν Ησαλλίδεο κε πηάλεη από ην κπξάηζν:
-Αθνπ λα ζε πσ. Τν έξγν δελ ηέιεησζε αθόκα θαη καο δηώρλνπλε. Εεηάκε κηα
παξάηα θαη καο ιέλε «θύγεηε γηαηί ζα πληγήηε». Καιύηεξα λα πληγνύκε παξά λα θύγνπκε.
Τν έξγν λα γίλεη, γηαηί θάλεη θαιό ζηελ παηξίδα καο. Καη εκείο όκσο δελ πξέπεη έηζη. Μαο
δίλνπλ 6.000 δξρ. ζην ρσξάθη. Ο Γηώξγνο εδώ, παίξλεη 70.000 δξρ. Τη ζα πξσηνθάλεη;
Δδώ πέξα έρεη θαη ζπίηη θαη ρσξάθη.
-Τώξα θαιιηεξγείηαη θηήκαηα;
-Απηά πνπ καο έκεηλαλ από ην πνηάκη. Λίγε γε.
-Αλ ζαο δώζνπλ αιινύ ηα ρσξάθηα πνπ έρεηε εδώ θαη έλα ζπηηηθό ζέιεηε θαη
ρξήκαηα;
-ρη. Αο καο δώζνπλ ζπηηηθό θαη γεο κνλάρα. ηαλ όκσο, ηνπο ιέκε γηα γε καο
απαληάλε «Γε δελ έρνπκε».
Ο Κώζηαο Χαηδετσαλλίδεο πνπ είλαη εθεί θηελνηξόθνο κνπ ιέεη:
«ηαλ δήηεζα ιεθηά από ηνλ λνκάξρε, γηα λα θάκσ αιινύ ηνλ ζηάβιν κνπ, κνπ
είπε:
-λα πάξεηο ηα δώα ζνπ θαη λα ηα πνπιήζεηο ζηελ Πξέζπα» Τν βηόο κνπ λα
πνπιήζσ;
-Γελ ζνπ δίλνπλ ιεθηά;
-Διάρηζηα.
«Οζοι έθςγαν,
Σώπα κλαίνε»
Πίζσ καο έρνπλ καδεπηή θαη ιίγεο γπλαίθεο ηνπ ρσξηνύ. Μνπξκνπξίδνπλ. Σεκεηώλσ
θξάζεηο ηνπο:

«Δγώ ην ζπηηάθη κνπ δελ ην αιιάδσ νύηε κε έλα κεγάιν δηακέξηζκα ζηε
Θεζζαινλίθε»
«Πνπ λα πάκε; Πώο λα μεξηδσζνύκε; Απηνί πνπ έθπγαλ ηνπο παξέζπξε ν
πξόεδξνο. Τώξα θιαίλε. Τνπο έρνπλ ξίμεη ζην Πιαηύ»
«Οπνηνο ζα καο βγάιεη λα καο κεηαιάβεη πξώηα. Δδώ ε θόηα θαη ζέιεη ην θνηέηζη
ηεο. Ακ΄ εκείο;»
«Μαο παξαπέηαμαλ νη Τνύξθνη. Δίπακε λάξζνπκε ζηελ παηξίδα καο. Αλ δελ καο
ζέινπλ, αο καο ην πνπλ λα πάκε λα πληγνύκε»
Δίλαη νη αγαζέο απηέο θαη άδνιεο εθξήμεηο ηεο Διιελίδαο πνπ δελ κπνξεί λα
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θαηαιάβεη ηελ ζθνπηκόηεηα πνπ εμππεξεηεί ην πδξνειεθηξηθό εξγνζηάζην. Γελ ζθέθηεηαη
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όκσο κε ην κπαιό ηεο. Σθέθηεηαη κόλν ηελ θαξδηά ηεο θαη κ΄ απηή κηιάεη.
Ο Γεκεηξάθεο Κξαληδηώηεο είλαη έλα από ηα είθνζη παηδηά πνπ απόκεηλαλ ζην
ζρνιείν. Πάεη Γεπηέξα Γεκνηηθνύ. Τώξα πνπ ηειείσζε ην κάζεκα καζνπιά δύν
κειαξάθηα.
-Δζύ ζέιεηο λα θύγεηο λα παο ζηε κεγάιε πόιε Γεκεηξάθε;
Μαζνπιώληαο, ζθύβεη ην θεθάιη θαη απαληά ληξνπαιά:
-Δγώ άκα καο δηώμνπλ ζα πάσ ζηα ςειά. Δγώ ζα πάσ αληάκα κε ηνλ θίιν κνπ ηνλ
Νηθνιάθε.
-Θέιεηο, δειαδή, λα θύγεηο;
-Ναη. Δδώ δελ έρεη απηά πνπ έρεη ζηελ πόιε.
Δίλαη βέβαην όηη ν Γεκεηξάθεο ζα πνλέζεη ιηγόηεξν απ΄ όινπο.
Φεύγσ από ηελ Νεξάτδα.
Κάησ ζ΄ έλα «λεζάθη» ζηνλ Αιηάθκνλα είλαη κηα κηθξή εθθιεζνύια ηεο Αγίαο
Βαξβάξαο.
Ο νδεγόο ηνπ ηαμί κνπ ιέεη όηη ηηο πξνάιιεο πήγαλ λα ηελ γθξεκίζνπλ γηαηί εθεί ζα
έρεη γεκίζεη λεξό. Ο πξώηνο πνπ έπηαζε ιέεη ηνλ θαζκά, παξάιπζαλ ηα ρέξηα ηνπ θαη
έραζε ηελ κηιηά ηνπ. Σύκπησζε; Ίζσο. Μπνξεί όκσο θάπσο έηζη λα αξρίδεη έλαο ζξύινο.
Τν ρηόλη θαιύπηεη ηα πάληα. Καηξνύ ζέινληνο θαη ΟΣΔ… επηηξέπνληνο ύζηεξα από
αξθεηή ώξα μεθηλώληαο από ην Πιαηύ θζάλεηο ζηελ Κνδάλε.
Πην πάλσ είλαη αθόκε έλα όκνξθν ρσξηό. Τν ιέλε Νεξάτδα. Θα πληγεί από ηα λεξά
ηνπ πδξνειεθηξηθνύ εξγνζηαζίνπ Πνιπθύηνπ. Ληγόηεξν απ΄ όινπο ηνπο Νεξατδηώηεο ίζσο
λα πνλέζεη ν Γεκεηξάθεο…
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