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Δημοσιογράφου

•

Ή οικονομία· των άγροτών τοΰ Νομοϋ μέχρι καί τοϋ 1949 
παρουσιάζετο πλήρως έξηρθρωμένη, λόγω των καταστρο
φών έκ του συμμοριτοπολέμου, διότι ό αγροτικός πληθυ
σμός είχε καταφύγει εις τάς μεγάλας πόλεις. Αί άνάγκαι 
στεγάσεως καί ή έλλειψις γεωργοκτηνοτροφικών εφοδίων 
ήσαν έξώφθαλμοι καί άπετέλουν πρόβλημα όξότατον. Με- 
γάλαι έκτάσεις έκαλύπτοντο υπό έλών. Τό σύνολον τής 
πεδινής έκτάσεως ήτο έκτεθειμένον εις γενικός ή τοπικός 
πλημμύρας. Ή ορεινή περιοχή έστερεϊτο των πάντων καί 
οί κάτοικοι προσέβλεπον είς τάς κρατικός παροχάς. Τό 
πρώτιστον έργον των Αρμοδίων ήτο ό επαναπατρισμός 
των συμμοριοπλήκτων παραγωγών καί ό εφοδιασμός τού
των μέ τό άπαραίτητα γεωργικά έφόδια.

Διά τής έφαρμογής προγραμμάτων έπετεύχθη ή άνάπτυ- 
ξις καί βελτίωσις τής γεωργίας καί κτηνοτροφίας ώς κα
τωτέρω:

’Αναδασμός. Ούτος ήρχισε τό έτος 1953 καί μέχρι 
τοϋ 1962 έγένετο επί 18 άγροκτημάτων καί είς συνολικήν 
έκτασιν 220 χιλ. στρεμμάτων. ’Αποτέλεσμα: ’Ενώ προ τοϋ 
άναδασμοϋ ύπήρχον 75 χιλ. τεμάχια άγρών, τώρα περιω- 
ρίσθησαν είς 7 χιλ. μόνον, τό δέ εισόδημα έκ τοΰ λόγου 
τούτου άνήλθε άπό 70 είς 120%.

’Ορεινή οικονομία. ’Από τοΰ έτους 1960 έφηρ- 
μόσθη είς τόν Νομόν τό πρόγραμμα ορεινής οικονομίας, 
διά τής κατασκευής διαφόρων έργων προστασίας τοϋ εδά
φους καί βελτιώσεως τής κτηνοτροφίας.

Ύπάρχουσα κτηνοτροφία κατά τό έτος 1961: 
'Ίπποι 16.650, Ήμίονοι 3737, Όνοι 16893 
Βοοειδή άβελτίωτα άρρενα 6222, θήλεα 24.727 
Βοοειδή βελτιωμένα » 2119, » 13.024
Βοοειδή έξευγενισμένα » 380, » 2.419
Πρόβατα 304.000, Αίγες οίκόσιτοι 1.200, ήμιοικόσιτοι

11.000, Χοίροι Αναπαραγωγής 1997, παχύνσεως 19.245, 
όρνιθες 434.000, ίνδιάνοι 63.350, κόνικλοι 9.270.

Ή κτηνοτροφία έβελτιώθη σημαντικώς διά τής τεχνη
τής γονιμοποιήσεως (Αγελάδων). Αΰτη έχει έπεκταθή είς 
δλην τήν πεδινήν περιοχήν καί ήμιορεινήν τοιαύτην. Λει- 
τουργοϋν προς τοϋτο 15 συνεργεία τεχνητής γονιμοποιή- 
σεως Αγελάδων καί έξυπηρετοϋν 126 κοινότητας τοϋ Νο
μοϋ, ή δέ διάδοσις αυτή έμφαίνεται έκ τοϋ κατωτέρω πί- 
νακος:

έτος
λειτουργίας

λειτουργήσ.
συνεργεία

προσκομισθ.
Αγελάδες

συμμετέχ.
κοινότητες

1952 1 56 26
1953 1 666 26
1954 1 1324 26
1955 2 2579 26
1956 3 2227 41
1957 7 3597 77
1958 9 6323 87
1959 10 8731 87
1960 12 12741 93
1961 14808
1962 15 19500 126

’Εξηλεκτρισμός - ήλεκτροάντλησις. Τό 
πρόγραμμα τοϋτο, τό όποιον ήρχισεν τό φθινόπωρον τοΰ

ΛΑΜΠΡΟΣ ΣΤ. ΝΤΟΤΣΙΑΣ

Έγεννήθη εις τό χωρίον Βαθύλακκο της έπαρχίας Καρδίτσης. 
Έγκατεστάθη εϊτα εις Καρδίτσαν ένθα καί έπεράτωσε τάς έγκυ- 
κλίους σπουδάς του. Έπιδοθείς μετά τάς σπουδάς του είς τήν 
δημοσιογραφίαν κατέλαβε έξέχουσαν θέσιν είς τήν επαρχιακήν 
οικογένειαν των Θεσσαλων Δημοσιογράφων. Εργάζεται δέ μέ με- 
γάλην έπιτυχίαν είς τήν έφημερίδα «Θεσσαλική ’Ηχώ» άπό πολλών 
έτών. ’Ανταποκριτής καί συνεργάτης πλειόνων ’Αθηναϊκών καί 
Μακεδονικών έφημερίδων καί συνεργάτης τοϋ παρόντος τόμου.

1962 προβλέπει τήν άντλησιν ΰδατος είς 112 χιλ. στρέμ
ματα έντός 3ετίας (1962-65) διά τόν τριπλασιασμόν τών 
στρεμματικών άποδόσεων.

Μελισσοκομία. Είς τήν περιφέρειαν τοΰ Ν. Καρ
δίτσης έκτρέφονται 25.000 σμήνη μελισσίων. Έξ αύτών
9.000 περίπου είναι εύρωπαϊκά, 16.000 εγχώρια καί 300 
μελιτοεξαγωγής.

Ή έπιτευχθεΐσα κατά τό έτος 1961 συνολική παραγωγή 
υπολογίζεται περίπου ώς Ακολούθως κατά είδος προϊόν
τος. (Τά στοιχεία παρέσχεν ό ειδικός έπί τής Μελισσοκο
μίας τής Διευθύνσεως Γεωργίας Ν. Καρδίτσης κ. Βασ. 
Μπίτσιος).

Μέλι είς χιλιόγραμμα 230.000 άξια 4.000.000 δρχ.
Κηρός είς χιλιόγραμ. 21.000 » 1.080.000 δρχ.
Βασιλ. πολτός γραμ. 500 » 25.000 δρχ.
Τό έδαφος καί τό κλίμα τής περιφερείας τοϋ Νομοϋ Καρ

δίτσης καί ιδία τών όρεινών διαμερισμάτων είναι έξαιρε- 
τικώς πρόσφορον διά τήν άνάπτυξιν τής μελισσοκομίας. 
Ή ύπάρχουσα χλωρίς έπαρκεϊ διά τήν διατροφήν τόσον 
τών μελισσών, ώς πρός τήν ποικιλίαν τών ειδών, όσον καί 
ώς πρός τήν ποσότητα αύτών. Όμοίως άφθονοΰν ρέοντα 
καθαρά ΰδατα κλπ.

Είς τόν Νομόν μας επικρατεί έπίσης, τάσις αύξήσεως 
τής Μελισσοκομίας, τάσις άντικαταστάσεως τών έγχωρίων 
κυψελών διά ευρωπαϊκών τοιούτων καί προμήθειας τε
χνητών κηρηθρών, τάσις κατασκευής κυψελών ύπό τών ι
δίων μελισσοτρόφων τών ορεινών περιοχών.

Ή νομαδική μελισσοκομία άσκεΐται είς μεγάλην κλί
μακα, ιδία είς τά ορεινά διαμερίσματα.

Μορφωτικοί σύλλογοι. Είς τόν Νομόν μας 
καί ύπό τήν έποπτείαν τής Διευθύνσεως Γεωργίας λειτουρ
γούν 19 Μορφωτικοί Σύλλογοι Αγροτόπαιδων καί 2 Άγρο- 
τολέσχαι (Ρεντίνας καί Καστανιάς), έσχάτως δέ ίδρύθη 
έν Καρδίτση Κέντρο ν Γεωργικής Έκπαιδεύσεως, εις τό 
όποιον θά διδάσκονται άγροτόπαιδες, άγροτονεάνιδες καί 
ένήλικες θέματα αμέσου γεωργικού ένδιαφέροντος.

Δασικοί Συνεταιρισμοί. Είς τόν Νομόν μας
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λειτουργούν 9 «Ελεύθεροι Δασικοί Συνεταιρισμοί» μέ σκο
πόν 1) την ένοικίασιν παρά των δασοκτημόνων κοινοτή
των καί τοΰ δημοσίου τμήματος δασών, τό όποιον εκμε
ταλλεύονται πρός άποκόμισιν κερδών διά τούς συνεταί- 
ρους-μέλη των, 2) τήν έξασφάλισιν συνεχούς εργασίας εις 
τά μέλη. Εις τήν περιφέρειαν Καρδίτσης ύπάρχει άρκε- 
τός δασικός πλούτος, ή δέ επεξεργασία τής ξυλείας πα- 
λαιότερον έγένετο διά χειροπριόνων.

Οί Δασικοί Συνεταιρισμοί Καρδίτσης (Ε.Δ.Σ. ’Εργα
σίας) είναι οί κατωτέρω: Βαθυλάκκου, Φυλακτής, Μπεζού- 
λας, Ραχούλας, Καστανιάς, Μούχας, ’Απιδιάς, Ρεντίνης 
καί ’Αηδονοχωρίου. Οί άνωτέρω συνεταιρισμοί μετά 5 
τοιούτων τής Εύρυτανίας συνεπτύχθησαν εις 'Ένωσιν υπό 
τήν έπωνυμίαν «ΕΔΣΕ Άγράφων» μέ έδραν τήν Καρδί
τσαν. 'Η "Ενωσις άριθμεϊ 700 μέλη καί έχει σκοπόν τήν 
περαιτέρω προώθησιν τών εργασιών τών συνεταιρισμών 
καί τήν καλυτέραν τοποθέτησιν τής παραγομένης τεχνη
τής ξυλείας. Διά τόν σκοπόν αύτόν συνήψε δάνειον παρά 
τής ’Αγροτικής Τραπέζης καί ίδρυσε τό μοναδικόν εν Καρ- 
δίτση πριστήριον ξυλείας (καταρράκτην) μέ τά τελειότερα 
μηχανήματα καί εξαιρετικός κτιριακάς έγκαταστάσεις. Τό 
κτίριον εύρίσκεται ολίγον έξωθι τής Καρδίτσης καί παρά 
τό Άρτεσιανόν. "Απαντες οί συνεταίροι έπεξεργάζονται 5 
χιλ. κυβικά ξυλώδους όγκου έτησίως, εκ τοΰ όποιου παρά- 
γεται άρίστης ποιότητος έγχωρία ξυλεία οικοδομών, ή οποία 
διατίθεται εις τό έμπόριον. "Ενας εκ τών καλυτέρων συν
εταιρισμών είναι ό τοΰ Βαθυλάκκου, ό όποιος ίδρύθη παρά 
τοΰ έξαιρέτου συνεταιριστοΰ κ. Σεραφείμ Κοντομήτρου' 
καί έξελέγετο ούτος Πρόεδρος αυτού άπό τής ίδρύσεως 
του μέχρι τοΰ έτους 1958, δτε καί άπεχώρησεν τής ένερ- 
γοΰ ύπηρεσίας. Ό συνεταιρισμός Βαθυλάκκου άριθμεϊ περί 
τά 45 μέλη.

ΤΟ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΝ ΕΡΓΟΝ 
ΜΕΓΔΟΒΑ

Τό έργον Μέγδοβα υίοθετήθη άπό καιροΰ τόσον έκ μέ
ρους τοΰ Τεχνικοΰ ’Επιμελητηρίου, όσον καί έκ μέρους 
τής ΔΕΗ,ϊνα άποτελέση εν τών μάλλον προτιμωμένων έρ
γων πρός άνασυγκρότησιν τής Ελλάδος καί άνάπτυξιν 
τών πλουτοπαραγωγικών αύτής πόρων.

'Η ιδέα τοΰ Νικ. Πλαστήρα. "Ητο καλο
καίρι τοΰ 1925, δτε ό άείμνηστος στρατηγός Πλαστήρας, 
άσθενήσας, παραθέριζεν εις τήν Ίεράν Μονήν Κορώνης, 
εις ύψόμετρον περίπου 800 μ. δθεν καί θαυμασία θέα πρός 
τήν πεδιάδα τής Θεσσαλίας. Έκτελών διαφόρους έκδρο- 
μάς εις τά πέριξ, συνέλαβε τήν ιδέαν ίδρύσεως θερινού 
συνοικισμού, εις θέσιν «αλώνια» Μπεζούλας (κατόπιν «Νε
ράιδα»), άφ’ ετέρου δέ έκτελέσεως έργων ύδροηλεκτρικών 
καί άρδευτικών τής πεδιάδος Καρδίτσης. 'Η ιδέα ήτο 
πρωτότυπος καί ριψοκίνδυνος. Κατ’ αυτήν θά έπετυγχά- 
νετο σχηματισμός τεχνητής λίμνης επί τοΰ οροπεδίου Νε- 
βροπόλεως διά φράγματος εις φυσικώς καταλληλότατον 
στενόν (Κακκαβάκια), δπου ό χείμαρρος Μέγδοβας, εγκα
ταλείπουν τό όροπέδιον μέσου υψομέτρου περίπου 750 μ., 
άρχίζει τόν ροϋν του διά μέσου φαράγγων, ϊνα ένούμενος 
μέ τόν Άγραφιώτικον έκβάλη εις τόν ’Αχελώον. Τό άπο- 
θηκευόμενον ύδωρ διά σήραγγος θά διωχετεύετο πρός τήν 
πεδιάδα τής Θεσσαλίας, θά έσχηματίζετο δέ μία πτώσις 
πρός παραγωγήν ήλεκτρικής ένεργείας καί μετ’ αυτήν τό 
ύδωρ θά έχρησιμοποιεΐτο πρός άρδευσιν περίπου 120.000 
στρεμμάτων τοΰ Ν. Καρδίτσης. Λύσις πρωτότυπος, διότι 
τό νερό τοΰ Μέγδοβα, άντί νά έκβάλη διά τοΰ ’Αχελώου 
παρά τό Μεσολόγγιον, θά έπιπτε μέσω Θεσσαλίας εις τόν 
Πηνειόν, διά νά έκβάλη νοτίως τοΰ Θερμαϊκού κόλπου 
εις τό Αίγαΐον.

Τη πρωτοβουλία τοΰ στρατηγού Πλαστήρα, τό ΰπουρ- 
γεΐον Γεωργίας διά τών τεχνικών αύτοΰ υπηρεσιών προέβη 
εις μίαν προκαταρκτικήν μελέτην, διά μεταβάσεως έπί τό
που διαφόρων συνεργείων πρός γενικήν άναγνώρισιν, έκ-

τέλεσιν γεωτρήσεων, πρός έξακρίβωσιν τής γεωλογικής 
διαμορφώσεως τοΰ έδάφους εις τήν περιοχήν τοΰ φράγμα
τος κλπ.

Κατά τόν Μάϊον 1929 είδε τό φώς ή πρώτη έκθεσις τής 
Ύπηρεσίας, όνομασθεϊσα έκθεσις Senn, έκ τοΰ ονόματος 
τοΰ ειδικού Έλβετοΰ υδραυλικού κ. Louis Senn, μετακλη- 
θέντος ύπό τής Κυβερνήσεως Έλ. Βενιζέλου καί παραμεί- 
ναντος έν Έλλάδι έπί 10 περίπου έτη δΓ άναλόγους μελέ- 
τας. Εκ τής πρώτης μελέτης άναφέρονται έν συντόμω τά 
εξής γενικά συμπεράσματα:

Φράγμα εις Κακκαβάκια, ύψους 65 μ., μήκους στέ
ψεως 120 μ.
"Ογκος μπετόν μετά τής θεμελιώσεως περίπου 100.000 

κυβ. μέτρ.
Α ε κ ά ν η άπορροής 190 χιλ. M2. Μέσον έτήσιον ύψος 

βροχών 1800 χιλμ.
Ό λ ι κ ή περιεκτικότης λίμνης 120 έκ. M3, μέ ύψόμε

τρον 715-770 μ.
Έκμεταλλεύσιμος περιεκτικότης λίμνης περίπου 110 

έκ. M3, μέ ύψόμετρον 750-770 μ.
Άρδεύσιμος έκτασις πεδιάδος Καρδίτσης περί

που 100.000 στρέμματα, μέ μέσον ύψόμετρον περίπου 120 μ.
Ύδρονομικόν μέρος. "Υψος πτώσεως θεωρητι

κόν Η=610 μ. Σήραγξ 6400 μ. μέ διατομήν 1,5X2,6 μ. Σω- 
λήν ύπό πίεσιν 950 μ. Λαμβανομένη ισχύς Ν=25.000Χβ. 
Παροχή 3,5 μ3)!” συνεχής διά 12 μήνας ή 7 μ3)1 διά τούς 
6 θερινούς μήνας, πρός έξυπηρέτησιν καί άρδεύσεων. Πα
ρέχει διαφόρους έναλλαγάς λειτουργίας καί ένα προϋπο
λογισμόν δαπάνης διά τό φράγμα πρός παροχήν τοΰ ύδα- 
τος μέχρι έργοστασίου, τό όποιον έτοποθέτει κάτωθεν τοΰ 
χωρίου Τιτάγιον (Λαμπερόν) έκ δρ. 114.000.000. Διά τά 
έργα ύδρεύσεως περίπου 42.000.000 καί διά τό ύδροηλε- 
κτρικόν έργοστάσιον 25.000.000 δρχ.

Τό ύπουργεΐον Γεωργίας προχωρεί εις περαιτέρω μελέ- 
τας καί άπό έκθεσιν τοΰ μηχανικοΰ κ. Συράκου, τής 3ης 
Μαρτίου 1932, έξήγαγε διάφορα άλλα συμπεράσματα.
’Εκεί είχον φθάσει τά πράγματα μέχρι τοΰ 1932, αλλά 

άπό τής πρώτης γνωστοποιήσεως τής ιδέας ήρχισαν αί 
συνήθεις αντιδράσεις, όφειλόμεναι άφ’ ένός εις τάς πολι
τικός νοοτροπίας καί άφ’ έτέρου εις τήν άντιδικίαν τών 
συγγενών Υπηρεσιών τών διαφόρων ύπουργείων. 'Η πρα
γματοποίησή τοΰ έργου δέν έπροχώρει, άλλ’ ή ιδέα δέν 
ήδύνατο πλέον νά ταφή. Καί οί έγγύς πρός τήν ιδέαν, οσά
κις συνηντώντο συνεζήτουν έπί τών έλπίδων τής πραγματο- 
ποιήσεως, αΐτινες ελπίδες, διά τόν πάντοτε αίσιόδοξον γεν
νήτορα τής ιδέας, έκάστοτε έλάμβανον σάρκα καί οστά.

Ό Στρατηγός Πλαστήρας έπίστευε μετά φανατισμού εις 
τήν έκ τοΰ έργου έθνικήν ώφέλειαν. Κατά τήν διάρκειαν 
τής κατοχής, εις τάς συσκέψεις τών τεχνικών άνεφέρετο 
δειλά καί τό έργον Μέγδοβα. Μετά τόν β' παγκόσμιον 
πόλεμον, εις τήν κατάστασιν τών διαφόρων προγραμμά
των άνασυγκροτήσεως έδόθη ύπόσχεσις άπό τόν κ. Δοξιά- 
δην, ότι τό έργον Μέγδοβα θά συμπεριελαμβάνετο εις τήν 
πρώτην σειράν τών έκτελουμένων έργων. Τούτο δέν έπρα- 
γματοποήθη. Άλλ’ έγνώσθη, ότι εις τό πρόγραμμα έγγειο- 
βελτιωτικών έργων (προσθήκη εις τό συμφωνητικόν τής 
27ης ’Ιανουάριου 1951 διά τεχνικός υπηρεσίας, ή όποια 
προσθήκη ΰπεγράφη μεταξύ Κυβερνήσεως καί τής Εται
ρείας Knappen Tippets, Abbett, Engineering Co τήν 3)3) 
1952), τό έργον «Μέγδοβα-Λίμνη Πλαστήρα» κατέχει τήν 
ύπ’ άριθμ. II σειράν. 'Η δαπάνη διά τό ύδροηλεκτρικόν 
έργον Μέγδοβα, κατά Knappen, μέ προϋπολογισμόν 1952, 
θά άνήρχετο εις 11.400. 000 δολλ.

Τόν ’Οκτώβριον τοΰ 1952 τό έργον Μέγδοβα ήλθε, τέ
λος, εις τό προσκήνιον. Ή ΔΕΗ υιοθέτησε τό έργον, όπως 
καί ή Κυβέρνησις Παπάγου καί εις μίαν άπό τάς συνεδριά
σεις τής άντιπροσωπευτικής συνελεύσεως τής ΔΕΗ άνε- 
κοινώθη, ότι, τό έργον Μέγδοβα είναι μεταξύ τών πρώτων
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τής β' σειράς των έργων έξηλεκτρισμού. Έγένετο ή προ- 
κήρυξις διεθνούς διαγωνισμού υπό του υπουργείου Συν
τονισμού διά τήν άνάδειξιν γενικού εργολάβου μέ χρημα- 
τοδότησιν έκ του εξωτερικού, τον Νοέμβριον του 1953. 
Ή έκτέλεσις τοΰ έργου άνετέθη εις τήν έταιρείαν Omnium 
Lyonnais-Coteci (OL-Co) διά συμβάσεως ύπογραφείσης τήν 
5-5-1955. Διά τό έργον Μέγδοβα ή OL-Co θά ήτο ό γενικός 
εργολάβος και χρηματοδότης έκ γαλλικών πιστώσεων μέ 
40% επί τής άξίας τοΰ έργου, τό όποιον έν τώ συνόλω θά 
έφθανε τά 20 έκατ. δολλάρια.

Κατά τήν τελικώς έγκριθεΐσαν μελέτην διά τήν έκτέλε- 
σιν τοΰ έργου έχομεν τά εξής γενικά χαρακτηριστικά:

1) Εις τήν στενωπόν Κακκαβάκια κατεσκευάσθη τό 
φράγμα τοξωτόν έκ μπετόν (χρειάστηκαν περίπου 100.000 
τόννοι τσιμέντου) μέ όγκον σκυροδέματος 100.000 μ3, ύ- 
ψόμετρον βάσεως 710 μ., ύψόμετρον στέψεως 795.20 μ. καί 
μέγιστον ύψος φράγματος 83 μ. Ή στέψις, μήκους 215 μ. 
άπαιτήσει τής Ελληνικής 'Υπηρεσίας, θά δέχεται δίοδον 
αύτοκινήτων, ώστε νά καταστή δυνατή ή κατασκευή (τε- 
λειοποίησις) περιφερειακής όδοϋ περί τήν λίμνην πρός 
έξυπηρέτησιν των κατοίκων, άλλά καί διά τουριστικούς 
σκοπούς. 'Η άνωτάτη στάθμη τής λίμνης φθάνει εις τό 
ύψόμετρον 790,50 μ. ή περιεκτικότης αύτής άνέρχεται εις 
362 έκατ. μ3, μέ χρησιμοποιήσιμου περιεκτικότητα 255 
έκ. μ3. Κατεκλύσθησαν ύπό των ύδάτων περίπου 12.000 
στρέμματα, τά όποια έκαλλιεργοΰντο ύπό των κατοίκων 
των πέριξ χωρίων. Ή ολική έπιφάνεια τής λίμνης εις τήν 
άνωτάτην στάθμην είναι 23.5000 στρ.

2) Παρά τήν θέσιν «Τσαρδάκι» ήνοίχθη σήραγξ, μή
κους 2691 μ. καί διαμέτρου 3,50 μ.

3) Μεταλλικός σωληνωτός αγωγός μήκους 2.985 μ., δια
μέτρου εις τήν κορυφήν δ=3.00 καί εις τήν βάσιν παρά 
τούς στροβίλους 2.40 μ. Τό ίδιον βάρος τοΰ μεταλλικού 
αγωγού είναι 4900 τόννοι, τό δέ περιεχόμενον ύδωρ τού 
άγωγοϋ έχει βάρος 16.800 τόννους.

4) Πλησίον καί κάτωθι τού χωρίου Βλάσδον (Μοσχά
του), εις ύψόμετρον 212 μ. έτοποθετήθη τό μηχανοστάσιον, 
τό όποιον περιλαμβάνει τέσσαρας ύδροστροβίλους Pelton, 
οί όποιοι άνά δύο κινούν γεννήτριαν καί παράγουν άπό 
τού ’Οκτωβρίου τού 1962 συνολικήν ίσχύν 120.000 KW. 
Αί δύο πρώται μονάδες τού σταθμού ισχύος 40.000 KW 
έκάστη εις λειτουργίαν τό έτος 1960.

ΩΦΕΛΕΙΑΙ ΕΚ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕΓΔΟΒΑ (Ταυρωπού)

Τό έργον Μέγδοβα (Ταυρωπού) παρουσιάζει καί τά έξής 
πλεονεκτήματα:

1) ’Από άπόψεως θέσεως εύρίσκεται εις άσθενές σημεΐον 
τού ’Εθνικού δικτύου. Οΰτω διευκολύνει ύπερβαλλόντως 
τον ύπολογισμόν τοΰ δικτύου καί μειώνει τάς άπωλείας. 
Άλλως ή τροφοδότησις τής Θεσσαλίας καί άλλων παρα
κειμένων περιοχών θά έγίνετο άπό πολύ μεγαλυτέρας άπο- 
στάσεις, ώς είναι τό Άλιβέριον, ή Πτολεμαΐς κλπ. 2) Λόγφ 
τής μεγάλης περιεκτικότητος τής λίμνης καί ιδία λόγω 
τοΰ έπιτυγχανομένου μεγάλου ύψους πτώσεως 565 μ. προσ- 
φέρεται ιδιαζόντως ώς έργον αιχμής, ήτοι ώς δυνάμενον 
νά καλύπτη τάς μεγάλας άπαιτήσεις καταναλώσεως τού 
δικτύου εις ώρισμένας ώρας τού μεσονυκτίου. 3) Είναι ι
διαιτέρως χρήσιμον διά τό έτερον κλάδον τής έθνικής μας 
παραγωγής, τήν γεωργίαν. Διά τής έκτροπής τών ύδάτων 
τοΰ Μέγδοβα πρός τήν πεδιάδα τής Θεσσαλίας, προβλέπε- 
ται ή άρδευσις έκτάσεως περίπου 120 χιλ. στρεμμάτων τού 
Νομού Καρδίτσης.

Οΰτω, κατά τούς γενομένους μετριωτέρους ύπολογισμούς 
τό έργον Μέγδοβα θά παρέχη εισόδημα άπό μέν ήλεκτρι- 
κόν έργον 14.000.000 δρχ., άπό δέ τήν γεωργίαν εισόδημα
69.000.000 δρχ. έτησίως.

ΤΑ ΨΗΦΙΔΩΤΑ
ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΠΕΤΡΙΔΗ

Άγιογράφου-Ψηφοθέτη

Είναι γνωστή άπό τήν άρχαία εποχή ή διακόσμησις μέ 
ψηφίδες σέ δάπεδα καί αργότερα σέ τοίχους όπως καί σέ 
φορητές εικόνες.

Πολλά έχουμε δείγματα τής Αιγυπτιακής, Έλληνικής- 
Ρωμαϊκής καί Ελληνιστικής έποχής. Δημόσια κτίρια 
καί ιδιωτικά έκοσμουντο μέ τήν ώραίαν αύτή διακοσμη- 
τική τέχνη. Μά πιο πολύ χρήσις τής ψηφιδογραφίας, έγι
νε άπό τόν Μέγαν Κωνσταντίνον εις δλας τάς χώρας τής 
έπικρατείας του, διότι τότε άρχισε ό Χριστιανισμός νά 
θεμελιώνεται μέ τήν ύποστήριξιν τής πολιτικής καί όλες 
οί εκκλησίες τής νέας θρησκείας διεκοσμούντο μέ ψη
φιδογραφίες.

'Η τέχνη τής ψηφιδογραφίας μέ τήν όμορφιά της καί 
τήν λαμπρότητά της έπεβλήθη καί είχε γίνει τό σύμβολου 
τής νέας θρησκείας πού ήτο έκτος νόμου καί κατεδιώκε- 
το μέ σκληρότητα καί βασανιστήρια. Πρός τήν τέχνην 
αύτήν ό Μέγας Κωνσταντίνος έδειξε ένδιαφέρον καί αγά
πη πού έκανε νά στολισθούν όλες αί Βασιλικές πού κτί- 
σθηκαν άπ’ αύτόν μέ λαμπρότατες ψηφιδογραφίες καί 
ύπεστήριξε μέ θέρμην τούς καλλιτέχνας καί τούς άπήλ- 
λαξε άπό τούς προσωπικούς φόρους.

'Η τέχνη όμως τής ψηφιδογραφίας έφτασε πολύ ψηλά 
εις τό κορύφωμα τής άναπτύξεώς της άπό τόν Αύτοκρά- 
τορα ’Ιουστινιανόν καί έξακολουθούσε νά μένη μέχρι τοΰ 
μέχρι τοΰ τέλους τής Μακεδονικής δυναστείας. 'Η άλή- 
θεια είναι ότι τά ψηφοθετήματα τοΰ 6ου καί 7ου αιώνα δέν 
έχουν ζωήν καί ελευθερία καί τούτο γιατί άπηγορεύετο 
είς τούς καλλιτέχνας νά ξεφεύγουν άπό τά χνάρια τής πα
λιάς άγιογραφίας.

'Η Ανατολική ’Εκκλησία ή οποία είχε διατυπώσει τόν 
χαρακτήρα τοΰ θρησκευτικού προσώπου καί τις συνθέ
σεις τής 'Ιεράς 'Ιστορίας άπηγόρευε καί άφόριζε κάθε τάσι 
τής τέχνης γιά έλευθερία καί νεωτερισμόν. Είς τό παλάτι 
του ό Μέγας Κωνσταντίνος είσήγαγε τήν άσιανή εθιμο
τυπία καί ό λαός του όχι μόνον δέν άντέδρασε σ’ αύτό, 
άλλά άπό τόν πλούτον έθαμβώνετο καί έθαύμαζε. Έστέ- 
κετο ό Βασιλεύς καί Αύτοκράτωρ έμπρός τοΰ θρόνου του 
έν τώ «Χρυσοτρικλίνφ», φορούσε βαρύτιμα καί βαρειά φο
ρέματα στολισμένα μέ πολύτιμες πέτρες, όμοια μέ τις συ
ριανές στολές. Καί έτσι οί καλλιτέχνες άμέσως καί χω
ρίς νά χάσουν καιρόν έτροποποίησαν τόν ταπεινόν εί- 
κονογραφικόν τύπον τοΰ Χριστού πού είκονιζόνταν στις 
κατακόμβες, τό άμούστακο παλλικάρι, καί τόν έζωγράφι- 
σαν είς τις Βασιλικές μέ μορφήν μεγαλοπρεπή, μέ γένεια 
καί άρρενωπόν τόν τύπον, δηλαδή τών Συριανών.

Τόν έκάθησαν είς θρόνον δόξης, ντυμένου σάν αύτο- 
κράτορα, έχοντας επί κεφαλής Του στέμμα στολισμένου 
μέ πέτρες πολύτιμες, καί πλάϊ τοΰ έθεσαν αγγέλους σέ 
ικετευτική στάση καί τήν χορείαν τών Αποστόλων.

Μά καί στό μαρτύριό Του οί καλλιτέχνες τοΰ έδωσαν 
μεγαλοπρέπειαν, όπως ήταν ντυμένος μέ τόν μανδύα του 
καί μέ έκφραση στό πρόσωπό Του, τοΰ Νικητή, τού Θρι
αμβευτή, πού δέν φοβείται τόν θάνατον.

Καί ό σταυρός, καί τό φονικό αύτό όργανο τών Ρωμαίων 
έγινε τό σύμβολου τής πίστης, τής άγάπης, τής λύτρωσης 
τοΰ άνθρώπου.

Καί τόν Σταυρόν τόν διακόσμησαν μέ πολύτιμες πέ
τρες καί τόν έκαναν άδαμαντοκόλλητον.

Ή Χριστιανική εκκλησία, μέ τήν μεγάλην επιρροήν 
καί έπιβλητικότητά της πού είχε, εξαφάνισε τά γυμνά τής
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