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ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ

Η Κρύα Βρύση ήταν και θα είναι
η πηγή των Σταγιατών
Α
Από Μεγάλη Παρασκευή 17/4 το πρωί, το
νερό που τρέχει από τις βρύσες των σπιτιών
μας δεν έρχεται από την Κρύα Βρύση αλλά
από άγνωστη πηγή της Πορταριάς.
Σε κάποια σπίτια του χωριού επισημάνθηκε
ότι το νερό είχε διάφορα χρώματα και μύριζε
παράξενα. Παράλληλα το νερό της Κρύας
Βρύσης έρχεται μέχρι τη δεξαμενή του
σχολείου από όπου εκκενώνεται στο αυλάκι
της άρδευσης, το ρεύμα της δεξαμενής έχει
κλείσει
και
οι
αντλίες
είναι
απενεργοποιημένες, πράγμα που σημαίνει
ότι αχρηστεύτηκε η δεξαμενή και διεκόπη η
παροχή από την Κρύα Βρύση.
Για

άλλη

μια

φορά

δυστυχώς

επιβεβαιωθήκαμε για τις προθέσεις των
δημοτικών αρχών και της ΔΕΥΑΜΒ, οι οποίες
από το 2010 έχουν βάλει στόχο να ξεκόψουν
την πηγή μας και να την εκμεταλλευτούν
οικονομικά. Επειδή το χωριό μας ταυτίζεται
με την Κρύα Βρύση καλούμε τους
συγχωριανούς/ές μας σε εγρήγορση για να
αντιμετωπίσουμε το μεγαλύτερο κακό που
έχει συμβεί στο χωριό μας. Για τις επόμενες
ενέργειες θα υπάρχει συνεχής ενημέρωση.
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ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΥΛΑΚΙΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ
Για άλλη μια – συνεχόμενη - χρονιά, στο πλαίσιο της αυτοοργάνωσης,
κάτοικοι των Σταγιατών καθαρίζουμε τα αυλάκια άρδευσης, τα οποία
υπέστησαν ζημιές από τις έντονες βροχοπτώσεις του χειμώνα. Η
αποκατάσταση των αυλακιών είναι χρονοβόρα και απαιτητκή λόγω των
εκτεταμμένων ζημιών (κατολισθήσεις, πτώσεις δέντρων).

Με την αυτοοργάνωση, την αυτοδιαχείρηση και την αλληλεγγύη για άλλη
μια χρονιά βάλαμε το νερό στο αυλάκι. Το αυλάκι καθαρίστηκε μέχρι τη
Σημείωση και θα συνεχίσουμε το επόμενο χρονικό διάστημα μέχρι τον
Πλατανάκο. Μέχρι τη αρχή της αρδευτικής περιόδου θα έχει ολοκληρωθεί
το καθάρισμα και η συντήρηση όλων των αυλακιών ώστε να μπορούν
όλοι οι κάτοικοι να το έχουν στα κτήματα και τους κήπους τους για να
ποτίσουν.

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΤΑΓΙΑΤΩΝ
Μετά την επίθεση στο νερό, το χωριό μας δέχεται
άλλη μία, αυτή τη φορά στον πολιτισμό. Ο τοπικός
εκπρόσωπος του χωριού Θαν. Μπόγκας, ζήτησε
από την ομογάλακτη δημοτική αρχή, να διώξουν
την ΑΠΟΔράσης από τον χώρο του Κοινοτικού
Κέντρου Παράδοσης και Πολιτισμού!!! Ένα χώρο
καταξιωμένο στο χώρο του πολιτισμού με
πολιποίκιλες εκδηλώσεις τις οποίες μοιραζόμαστε
με πάνω από χίλιους επισκέπτες κάθε χρόνο.

Ο χώρος φιλοξενεί φωτογραφικό αρχείο των
κατοίκων του χωριού, μακέτα και φωτογραφίες για
το "Μύλο Μανωλή", εργαλεία και ιστορία της
οικοτεχνίας λουκάνικου (από την οικογένεια
Στράκα) που ανθούσε στις Σταγιάτες, παλαιά
αντικείμενα καθημερινής χρήσης, προσωπικά
αντικείμενα και φωτογραφίες του Δημήτρη Λέτσιου
και οργανωμένη δανειστική βιβλιοθήκη. Τα
καλοκαίρια
γίνονται
προβολές
ταινιών,
παρουσιάσεις βιβλίων, συζητήσεις κ.ά.

ΣΕΛΙΔΑ 2

ΣΤΑΓΙΑΤΕΣ // ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2020 // ΤΕΥΧΟΣ 1

Α.Π.Ο.ΔΡΑΣΗΣ

ΚΡΥΑ ΒΡΥΣΗ

Η καρδιά του χωριού
Η Κρύα Βρύση είναι ένα μέρος που γνωρίζουμε
όλοι οι Σταγιατιώτες και οι Σταγιατιώτισσες και
σίγουρα όλοι το έχουμε επισκεφθεί. Βρίσκεται σε
απόσταση δέκα λεπτών έξω από το χωριό και
συγκεκριμένα στο βορειοδυτικό κομμάτι του
χωριού. Για να φτάσεις στην Κρύα Βρύση,
παίρνεις το μονοπάτι που περνάει από τον Πέρα
Μαχαλά και αφού περάσεις την πέρα βρύση με
την οθωμανική επιγραφή, το μονοπάτι σε οδηγεί
μέσα από τους ελαιώνες, με θέα το γειτονικό
χωριό της Μακρυνίτσας, στην Κρύα Βρύση. Στο
στενό, σε κάποια σημεία, μονοπάτι νιώθεις ότι
βρίσκεσαι σε τούνελ, καθώς τον ουρανό κρύβουν
τα πουρνάρια ενώ φτάνοντας στο τέλος της
διαδρομής αντικρίζεις δυο βράχους, έναν δεξιά
και έναν αριστερά που μοιάζουν σαν πύλη.
Περνώντας την πύλη, μπαίνεις στην “καρδιά” του
χωριού, στην Κρύα Βρύση.
Ο χώρος είναι περικυκλωμένος από δέντρα,
ζωηρή φύση και από απόκρημνες πλαγιές. Είναι
καλά κρυμμένος θα έλεγε κάποιος. Από αέρος,
τον χώρο κρύβει ένα υπεραιωνόβιο πλατάνι το
οποίο σύμφωνα με ειδικούς βρίσκεται στο ίδιο
σημείο για περισσότερα από χίλια χρόνια. Το
πλατάνι έχει μια τεράστια σχισμή ενώ κάποια
ελάχιστα απομεινάρια κάρβουνου στον κορμό
του, μαρτυρούν την φωτιά που είχε πάρει πριν
πολλά χρόνια.
Οι κάτοικοι των Σταγιατών πριν πάρα πολλά
χρόνια δεν πλησίαζαν το μέρος καθώς ένα
μεγάλο φίδι, σύμφωνα με τον μύθο, ζούσε στο
πλατάνι. Έτσι το έβαλαν φωτιά, το φίδι
εγκατέλειψε την φωλιά του και μπορούσαν να
επισκεφθούν το μέρος. Σύμφωνα με την
λαογραφία, τα φίδια ήταν φύλακες. Το
συγκεκριμένο φίδι φυλούσε το νερό της πηγής.
Εκεί δίπλα στο πλατάνι, από τα ριζά του, υπήρχε
μια ανάβρα. Το νερό ανάβλυζε δίπλα από τον
κορμό και γλιστρούσε στο έδαφος. Αυτή είναι η
πηγή της Κρύας Βρύσης. Από την πηγή αυτή
μεταφέρεται το νερό στις τρεις δημόσιες βρύσες
και σε όλα τα σπίτια του χωριού. Πρέπει να πούμε
ότι οι κάτοικοι εδώ και δεκαετίες μοιράζονται το
νερό της Κρύας Βρύσης με τους επισκέπτες οι
οποίοι έρχονται ειδικά στις Σταγιάτες για να
πάρουν νερό, καθώς το νερό του Βόλου δεν
πίνεται.

Αρχικά οι κάτοικοι μετέφεραν το νερό από την ανοιχτή πηγή στο χωριό,
με μεταλλικούς σωλήνες, ενώ σήμερα έχουν αναλάβει οι ίδιοι την
προστασία και την φροντίδα της πηγής. Η πηγή της Κρύας Βρύσης είναι
αναμφίβολα το πιο ιστορικό μέρος των Σταγιατών. Οι ίδιοι οι κάτοικοι ήδη
από παλιά εκτιμούσαν την ποιότητα του νερού αυτού, καθώς πολλοί από
αυτούς όταν επισκέπτονταν άλλα χωριά δεν έπιναν νερό από εκεί, αλλά
προτιμούσαν να επιστρέψουν και να πιουν το σταγιατιώτικο νερό. Για το
νερό της Πορταριάς, για παράδειγμα, έλεγαν ότι δεν το έπιναν γιατί έχει
μέσα γυαλί και δεν κάνει καλό.
Οι Σταγιάτες είναι γνωστές μέσα στην ιστορία κυρίως για το ποιοτικό και
νόστιμο νερό της πηγής της Κρύας βρύσης. Ο ιστορικός Γιάννης Κορδάτος
στο βιβλίο του “Ιστορία της επαρχίας Βόλου και Αγιάς” αναφέρεται στις
Σταγιάτες και σχολιάζει ειδικά την ποιότητα και τη γεύση του νερού της
Κρύας Βρύσης. Η πηγή του χωριού μας ξεδιψά εδώ και αιώνες κατοίκους
και περαστικούς και μάλιστα από το 1970 και μετά μέχρι και πρόσφατα,
υπήρχαν ειδικά δρομολόγια του αστικού ΚΤΕΛ Βόλου προς τις Σταγιάτες
για να μπορούν οι κάτοικοι του Βόλου να έχουν πρόσβαση σε αυτό το
πολύ ποιοτικό νερό.
Οι κάτοικοι μέσα στα χρόνια είχαν πάντα ιδιαίτερη σχέση με την πηγή της
Κρύας βρύσης την οποία πάντα φρόντιζαν και επισκέπτονταν με την
πρώτη ευκαιρία. Οι παλιοί θυμούνται την κούνια που κρεμόταν από τον
μεγάλο πλάτανο, όταν οι νέοι έπαιρναν στον ώμο την τριχιά και
σκαρφάλωναν στο γιγαντιαίο πλατάνι απ’ όπου την κρεμούσαν,
τοποθετούσαν πάνω της μια κουρελού και η κούνια ήταν έτοιμη.

Προβολή ταινίας
στην Κρύα Βρύση,
2017
Επίσης θυμούνται ακόμα και τις γιορτές που διοργάνωναν με την πρώτη
ευκαιρία. Πρωτομαγιά και Καθαρά Δευτέρα οι Σταγιατιώτες/ισσες
μαζεύονταν στην πηγή του χωριού, τραγουδούσαν, έφερναν μαζί τους
μεζεδάκια, γιόρταζαν και κουβέντιαζαν. Την Πρωτομαγιά μάζευαν
λουλούδια για να φτιάξουν τα στεφάνια ενώ συνήθιζαν να φέρνουν
μπαξεβανικά και φρούτα, τα οποία τοποθετούσαν στην πηγή για να
κρυώσουν. Το καρπούζι, λένε, ράγιζε από το κρύο νερό της πηγής. Τότε
η Κρύα Βρύση είχε αυτοσχέδια παγκάκια από τα κλαδιά του πλατάνου που
έσπαζαν.
Απαραίτητος επίσης ήταν ο κυριακάτικος περίπατος προς την πηγή. Από
την Άνοιξη μέχρι και το Φθινόπωρο σχεδόν όλο το χωριό κάθε Κυριακή
απόγευμα επισκέπτονταν την Κρύα Βρύση για περίπατο όπου οι
μεγαλύτεροι κουβέντιαζαν και οι νεώτεροι έπαιζαν. Αυτός ήταν ο
περίπατος και η βόλτα για τους Σταγιατιώτες και τις Σταγιατιώτισσες. Η
Κρύα Βρύση ήταν σημείο συνάντησης και κοινωνικοποίησης περισσότερο
από ότι ήταν η πλατεία του χωριού. Στον δρόμο για την Κρύα Βρύση, στο
“Καμμένο” στον Πέρα Μαχαλά, τους περίμενε η Πολυξένη, στην οποία
εξομολογούνταν τα μυστικά τους. Το μονοπάτι για την Κρύα Βρύση είχε
πάντα κίνηση!
Η Κρύα Βρύση, λοιπόν, δεν είναι ένα οποιοδήποτε μέρος αλλά ένας
ιστορικός τόπος για τις Σταγιάτες και τους Σταγιατιώτες. Ένα μέρος που
έχει ξεδιψάσει όλες τις γενιές των κατοίκων και αμέτρητους επισκέπτες,
ένα μέρος της ιστορίας των Σταγιατών.
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΠΗΛΙΟΥ ΚΑΙ ΒΟΛΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΡΟ

Ο λύκος στην πανδημία χαίρεται
ΣΗΜΕΡΑ Η ΚΡΥΑ ΒΡΥΣΗ, ΑΥΡΙΟ ΚΑΠΟΙΑ ΑΛΛΗ ΠΗΓΗ
«Γιατί λοιπόν, να μην εκμεταλλευτούμε τις πηγές του
ξακουστού σε όλον τον κόσμο Πηλίου, και να μην
εμφιαλώσουμε το άριστο ποιότητας νερό του, ώστε να
πωλείται σε όλη την Ελλάδα και…» δήλωνε στα τοπικά
ΜΜΕ ο πρόεδρος της ΔΕΥΑΜΒ στις 23 Γενάρη 2020.
Φαίνεται πως η δημοτική αρχή εκμεταλλεύεται την
πανδημία και την καραντίνα με τον καλύτερο γι’ αυτήν
τρόπο. Την Μεγάλη Παρασκευή, συνεργείο της ΔΕΥΑΜΒ
σταμάτησε τη λειτουργία του κεντρικού αντλιοστασίου
των Σταγιατών, που τροφοδοτεί τα σπίτια με νερό
κατευθείαν από την πηγή της Κρύας Βρύσης και
ενεργοποίησε σύνδεση με πηγή της Πορταριάς. Δηλαδή
ξέκοψε την Κρύα Βρύση από το χωριό και φυσικά το
καθόλα ελεγχόμενο νερό της παύει να ξεδιψάει τους
κατοίκους του χωριού.
Πρόκειται για το μεγαλύτερο κακό που έγινε στο χωριό
μας, δηλώνουν οι κάτοικοι. Και στο παρελθόν ιδιώτες
ενδιαφέρθηκαν για εμφιάλωση του νερού της Κρύας
Βρύσης. Το 2009 μάλιστα, ο Καποδιστριακός δήμαρχος
Πορταριάς, όπου ανήκε το χωριό, προσπάθησε να
εξασφαλίσει τη συναίνεση του τοπικού συμβουλίου στην
πρότασή του να εκμεταλλευτεί την Κρύα Βρύση γνωστός
επιχειρηματίας του Βόλου. Τρεις φορές αναγκάστηκε να
συνεδριάσει το τοπικό συμβούλιο και να αποφανθεί
αρνητικά, μέχρις ότου εγκαταλείψει τα σχέδιά του οκ.
Κοντορίζος, προς μεγάλη του απογοήτευση.
Ωστόσο το χωριό εντάχθηκε στον Καλλικρατικό Δήμο
Βόλου και έκτοτε, από το 2011, οι δημοτικές αρχές
προσπαθούν με όλα τα μέσα να ικανοποιήσουν τις
ορέξεις των επενδυτών για εκμετάλλευση των πηγών
τόσο του χωριού όσο και του Πηλίου.
Οι κάτοικοι των Σταγιατών, συμμετέχουν ενεργά στον
αγώνα ενάντια στην ιδιωτικοποίηση του νερού και την

διασφάλιση του δημόσιου χαρακτήρα του στο πλαίσιο
της Κίνησης. Έχουν αντισταθεί δυναμικά στην
υποβάθμιση του νερού των πηγών του Πηλίου
παίρνοντας αρνητική στάση απέναντι στην χλωρίωση.
Με κόστος πάντα, την δικαστική και αστυνομική
καταστολή. Η πηγή της Κρύας Βρύσης συνδέεται
ιστορικά, βιολογικά και πολιτισμικά με την ίδια την
ύπαρξη του χωριού. Επίσης, εκατοντάδες Βολιώτες
προμηθεύονται το δροσερό και απόλυτα καθαρό και
ποιοτικά άψογο νερό της Κρύας Βρύσης από τις
δημόσιες βρύσες.
Η Κίνηση καταγγέλλει την ύπουλη, επιθετική και
αντικοινωνική ενέργεια της ΔΕΥΑΜΒ και καλεί τους
κατοίκους των χωριών του Πηλίου και τα τοπικά
συμβούλια να κάνουν το ίδιο δημόσια. Είναι προφανές
ότι η πανδημία δίνει την ευκαιρία να προχωρήσουν οι
σχεδιασμοί εμπορευματοποίησης του νερού και ότι σε
αυτή την επίθεση δεν πρόκειται να εξαιρεθεί κανένα
χωριό. Σήμερα είναι οι Σταγιάτες αύριο κάποιο άλλο.
Οι δηλώσεις του προέδρου της ΔΕΥΑΜΒ και η μαφιόζικη
διακυβέρνηση του Δήμου δεν αφήνουν περιθώρια
χαλάρωσης ή ψευδαισθήσεων.
Καταγγέλλει επίσης τον ύποπτο ρόλο και την
προκλητική αδιαφορία του τοπικού εκπροσώπου
Θανάση Μπόγκα, ο οποίος είναι και ο εκτελεστής του
έργου της κατασκευής του υποτίθεται εφεδρικού
δικτύου ύδρευσης από την Πορταριά (2005), επί
δημαρχίας Κοντορίζου. Είναι αυτό το δίκτυο που τώρα
χρησιμοποίησε η ΔΕΥΑΜΒ ως κερκόπορτα για να
καταργήσει την Κρύα Βρύση.
Παρά τις αντίξοες συνθήκες μέσα στις οποίες ζούμε, με
στέρηση της ελευθερίας μας και περαιτέρω οικονομική
εξαθλίωση, καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε δυναμικά
την επίθεση στις Σταγιάτες. Είμαστε στην κορύφωση
του αγώνα που ξεκινήσαμε 10 χρόνια πριν.

Δεν χαλαρώνουμε και δεν ξεΝΕΡΟνουμε
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΣΤΑΓΙΑΤΩΝ

Το Νερό των Σταγιατών
Το χωριό μας είναι ταπεινό και πανέμορφο, φυτεμένο μέσα
στη φύση του Πηλίου. Δεν έχει ξενοδοχεία, εμπορικά
καταστήματα, περίπτερα, δημόσιες υπηρεσίες. Δεν το
επισκέπτονται τουρίστες, παρά μόνο ταξιδιώτες και
άνθρωποι που εκτιμούν την αλήθεια του. Δεν αποτελεί
πέρασμα για κάποιον άλλο προορισμό, ούτε διεκδικεί
ο,τιδήποτε δεν του ανήκει.
Αυτό που του ανήκει είναι η ομορφιά του, οι δραστήριοι
κάτοικοί του, οι πολλές, ανοιχτές, αφιλοκερδείς
πολιτιστικές εκδηλώσεις του (παρουσιάσεις βιβλίων,
κινηματογράφος, θέατρο, συναυλίες), οι οικογιορτές που
διοργανώνονται κάτω από τα πλατάνια του κάθε χρόνο, οι
συνάξεις ανθρώπων που παλεύουν για έναν καλύτερο
κόσμο. Και, βέβαια, το νερό του!
Οι Σταγιάτες πηγάζουν από την Κρύα Βρύση! Η μακραίωνη
ιστορία τους είναι άρρηκτα δεμένη μαζί της. Χωρίς την πηγή
αυτή, το χωριό μας δεν θα υπήρχε. Το καθαρό της νερό,
γνωστό σε όλη την περιοχή του Πηλίου και του Βόλου, είναι
το πιο πολύτιμο αγαθό που προσφέρει ο τόπος μας. Οι
παραδόσεις και η ιστορία μας γυρίζουν, αιώνες τώρα, γύρω
από αυτή την πηγή. Όπως και η ζωή μας. Οι ίδιοι οι
κάτοικοι, με δικά μας έξοδα και προσωπική εργασία,
συντηρούμε και καθαρίζουμε εδώ και χρόνια το δίκτυο,
αναλαμβάνοντας μάλιστα το κόστος χημικών μετρήσεων σε
τακτά χρονικά διαστήματα.
Μέσα στην καραντίνα, και μάλιστα Μεγάλη Παρασκευή, η
εταιρεία ύδρευσης του Βόλου (ΔΕΥΑΜΒ) απέκοψε την
παροχή των σπιτιών μας από την πηγή, συνδέοντάς μας,
μέσα από ένα εγκαταλελειμμένο χρόνια, σκουριασμένο, και
αμφίβολης ποιότητας δίκτυο, με το νερό της Πορταριάς.
Χωρίς καμία ενημέρωση, συζήτηση ή προειδοποίηση προς
τους κατοίκους, απέκοψαν το χωριό από την πηγή και την
ιστορία του. Οι λόγοι είναι γνωστοί.
Η υλοποίηση αυτού του σχεδίου ξεκίνησε το 2005, με την
κατασκευή ενός εφεδρικού δικτύου ύδρευσης του χωριού,
«για περίπτωση ανάγκης». Μάλιστα, προκειμένου να
περαστούν οι σωλήνες, καταστράφηκε το εξαιρετικής
ομορφιάς καλντερίμι που σενέδεε τις Σταγιάτες με την
Πορταριά, καθώς και το κανάλι άρδευσης του χωριού. Το
2009, ο τότε δήμαρχος, Βασίλης Κοντορίζος, προσπάθησε
επίμονα να «παραχωρήσει» την πηγή σε γνωστό
βιομήχανο. Το Τοπικό Συμβούλιο, ευτυχώς, απέρριψε την
πρόταση τρεις φορές.
Το καλοκαίρι του 2011 ήρθε η χλωρίωση! Ήταν μια γροθιά
στο στομάχι για την τοπική κοινωνία αλλά και για όλα τα
χωριά του Πηλίου που αργότερα ακολούθησαν τις
Σταγιάτες. Κινηθήκαμε δικαστικά, με οδηγό τη μελέτη του
Αντρέα Γκρόμαν (από το 2008), διευθυντή της ύδρευσης
Βερολίνου και επίτιμου καθηγητή του Πολυτεχνείου
Βερολίνου, με την οποία πρότεινε την χωρίς χλώριο παροχή
πόσιμου νερού στα χωριά του Πηλίου. Στηριχθήκαμε επίσης
στα 350 χρόνια χρήσης του πηγαίου νερού της Κρύας
Βρύσης χωρίς κανένα πρόβλημα, αλλά και στην ισχύουσα
νομοθεσία, η οποία ορίζει ότι σε κοινότητες με πληθυσμό
κάτω των 3000, η χλωρίωση δεν είναι υποχρεωτική.
Διεκδικήσαμε λοιπόν νομικά την απαλλαγή από το χλώριο,
με πολλά έξοδα, χωρίς όμως επιτυχία.
Ήταν πλέον φανερό ότι η δημοτική αρχή έκανε αυτό που

γίνεται σε όλο τον κόσμο όταν πρόκειται να ιδιωτικοποιηθούν
πηγές: Υποβαθμίζεται το πηγαίο νερό και έτσι αμβλύνονται οι
τοπικές αντιστάσεις. Στην περίπτωσή μας, αυτό το κόλπο δεν
λειτούργησε. Οι αντιδράσεις των κατοίκων όχι μόνο δεν
αμβλύνθηκαν, αλλά εντάθηκαν. Μετά και από τα δύο
ψηφίσματά τους ενάντια στην επιχειρούμενη ιδιωτικοποίηση,
τα σχέδια του τότε δημάρχου, Πάνου Σκοτινιώτη,
αναβάλλονται. Όπως και η χλωρίωση, για τρία χρόνια.
Και μετά ήρθε ο Μπέος! Όχι μόνο σαν δήμαρχος, αλλά και σαν
πρόεδρος της ΔΕΥΑΜΒ, επιβάλλει τη χλωρίωση με δικαστική
απόφαση και αστυνομική καταστολή. Τρεις κάτοικοι του
χωριού σύρονται στα δικαστήρια για ομηρία και στάση, για να
αθωωθούν τελικά πέρσι.
Σήμερα, φτάσαμε στην εφαρμογή ενός σχεδίου που μπαίνει
στη τελική ευθεία της εκτέλεσής του. Λίγες εβδομάδες πριν,
στις 23 Ιανουαρίου, ο νέος πρόεδρος της ΔΕΥΑΜΒ, Γιώργος
Τόρης, επιχειρηματίας ανταλλακτικών αυτοκινήτων και
διάδοχος του Μπέου στη ΔΕΥΑΜΒ, δήλωνε στα τοπικά ΜΜΕ:
«Γιατί λοιπόν να μην εκμεταλλευτούμε τις πηγές του ξακουστού
σε όλον τον κόσμο Πηλίου και να μην εμφιαλώσουμε το άριστης
ποιότητας νερό του, ώστε να πωλείται σε όλη την Ελλάδα;»
Λογάριασε λάθος: Για μας, η Κρύα Βρύση είναι κάτι πολύ
περισσότερο από μια καλή ευκαιρία για δουλειές…
Η Κρύα Βρύση είναι λόγος να αγωνιστούμε με κάθε τρόπο
ενάντια στις αποφάσεις ανθρώπων που δεν αναγνωρίζουν και
δεν σέβονται τη σημασία της για το χωριό, αλλά και για όλη
την περιοχή του Βόλου. Θα παλέψουμε ενάντια σε όποιον δεν
σέβεται τις μικρές κοινότητες, απομυζώντας, ξεπουλώντας,
καταστρέφοντας και εξευτελίζοντας ότι μπορεί να αρπάξει από
αυτές.
Η πηγή μας αποτελεί τον ομφάλιο λώρο των Σταγιατών, τον
δεσμό μας με τη ζωή του χωριού μας, με την φύση, με την
υγεία, με την κοινότητα, με την παράδοσή μας, με ότι πιο
πολύτιμο έχουμε. Είμαστε οργανικά, βιολογικά και πολιτιστικά
δεμένοι μαζί της εδώ και 350 χρόνια. Κανείς κάτοικος του
χωριού δεν διανοήθηκε να την εκμεταλλευτεί οικονομικά. Δεν
είναι όλα σε αυτό τον κόσμο προς πώληση. Δεν την πουλάμε,
όπως δεν μας πουλά και αυτή το νερό της τόσους αιώνες, αλλά
το χαρίζει σε όλους, ντόπιους και επισκέπτες. Μας κερνά ζωή,
και αυτό μας αρκεί. Είμαστε προσωρινοί, και αυτή αιώνια.
Φεύγοντας, θα την αφήσουμε σε άλλους ανθρώπους,
ελεύθερη, καθαρή και φιλόξενη.
Δήμαρχοι, βιομήχανοι, επιχειρηματίες, παράγοντες της
νύχτας, συμφέροντα, απειλές, παράλογες αποφάσεις,
διώξεις, καταστολή. Μέσα σε όλη αυτή την ασχήμια, την
ασυνειδησία και την αρπαχτή των επικίνδυνων, ανεύθυνων
υπευθύνων, εμείς, οι λίγοι κάτοικοι των Σταγιατών,
εξακολουθούμε να παλεύουμε, χρόνια τώρα, για τα
αυτονόητα.
Είμαστε ένα μικρό χωριό. Θα συνεχίσουμε όμως να
αντιστεκόμαστε με όλες μας τις δυνάμεις στα σχέδια όσων
θέλουν να εμπορευτούν την καρδιά της κοινότητάς μας, τη ζωή
και την ιστορία μας. Δεν έχουμε άλλη επιλογή. Θα παλέψουμε
όπως κάνουμε πάντα, ακούραστα, νηφάλια, αποφασιστικά και
δυναμικά. Καλούμε όλους τους ενσυνείδητους ανθρώπους να
μας συμπαρασταθούν σε αυτό τον αγώνα!
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Α.Π.Ο.ΔΡΑΣΗΣ

Α.Π.Ο.Δράσης
Είμαστε κάτοικοι των Σταγιατών Πηλίου, οι οποίοι αρνούμαστε την παθητική αποδοχή ανεξέλεγκτων
και συχνά καταστρεπτικών παρεμβάσεων στο φυσικό περιβάλλον μας, στους καθημερινούς ρυθμούς
της ζωής μας, ακόμη και στην ποιότητα των διαπροσωπικών μας σχέσεων.
Μακριά από κομματικές αποχρώσεις, προσωπικά συμφέροντα και χωρίς αυστηρές διαδικαστικές
δομές, αλλά με την αμεσότητα της ανοιχτής επικοινωνίας και συζήτησης, δραστηριοποιούμαστε στα
προβλήματα της περιοχής μας και την ποιοτική αναβάθμιση της καθημερινότητάς μας.
Αν και οι δικοί σας προβληματισμοί είναι παρόμοιοι και η διεκδίκηση ενός καλύτερου τρόπου ζωής
είναι και δική σας επιθυμία, θα είναι χαρά μας να το προσπαθήσουμε μαζί.
Η Α.Π.Ο.Δράσης δραστηριοποιείται στις Σταγιάτες από τον Σεπτέμβρη του 2009.

Info:
http://apodrasistagiates.blogspot.com/
https://www.facebook.com/stagiatesapodrasis/
e-mail: apodrasistagiates@gmail.com
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