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ΚΩΣΤΑΣ ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ

Η Αργιθέα δεν πρέπει να θεωρεί-
ται ούτε να αντιμετωπίζεται ως 
άγονη ζώνη. Αντιθέτως, ο τόπος 

μας αποτελεί μία πολλά υποσχόμε-
νη γωνιά της ελληνικής επικράτει-

ας…, τονίζει ο Δήμαρχος Ανδρέας 
Στεργίου, θέτοντας ως προτεραιό-
τητα την αποκατάσταση των υπο-

δομών που επλήγησαν από τον 
Ιανό, ενώ το μεγάλο στοίχημα για το Δήμο, που υπηρετεί την 

προτεραιοποίησή του, είναι η ένταξη έργων περίπου 6.5 
εκατ. ευρώ στο πρόγραμμα Τρίτσης.

Οι παλιές στράτες 
οδηγούν στο μέλλον ΙΣΤΟΡΙΑ

Λημέρι αντίστασης και 
ελευθερίας η Αργιθέα

Εργαζόμαστε 
για την αποκατάσταση 
των υποδομών
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Στο κατώφλι μιας 
άλληs ανάπτυξης

Ενα σενάριο για την μετά «Covid εποχή»

   ΣΕΛ.: 10-11

   ΣΕΛ.: 4

   ΣΕΛ.: 16-18

   ΣΕΛ.: 22-23   ΣΕΛ.: 14-15

   ΣΕΛ.: 5

Διεκδικούμε την 
ολοκλήρωση των έργων 
του Αχελώου

Μνήμη Δημήτρη Γρίβα 
Γράφουν:
- Πέτρος Γρίβας
- Κωστής Τσιάκαλος

Με τη συνεργασία του ορειβατικού 
συλλόγου Καρδίτσας

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ: 
Υπέρ και κατά 
των αιολικών πάρκων

   ΣΕΛ.: 6-9

ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΥ

Η πρόκληση της εποχής είναι  ο μετασχηματισμός 
της οικονομίας στη βάση μιας Πράσινης Νέας 
Συμφωνίας. Ο κόσμος  χρειάζεται να αναπτύξει 

μεγαλύτερη αντοχή απέναντι σε οικονομικές, περιβαλλοντι-
κές και υγειονομικές κρίσεις, δηλώνει ο Περιφερειάρχης 
Κώστας Αγοραστός. Θέτει ως προτεραιότητα της παραγω-
γικής ανασυγκρότησης την ενίσχυση του αγροτικού τομέα, 
τονίζοντας ότι για την Περιφέρεια αποτελεί σταθερή διεκδί-
κηση η ολοκλήρωση των έργων του Αχελώου.
Σε ότι αφορά τα έργα αποκατάστασης από τις επιπτώσεις 

του Ιανού, όπως λέει στην εφημερίδα μας, πόροι 
πάνω από 700 εκατ. ευρώ, συνολικά, εισρέουν  στην 
περιοχή της Καρδίτσας. 



¿ Ο κόσμος δεν είναι ένα χωριό, είναι ένα κακό χωριό… 
Αυτό μας έδειξε η πανδημία του κορωνοϊού, που εξαπλώθη-
κε απ’ άκρο σ’ άκρο της υφηλίου.

» Στην Αργιθέα δεν είχαμε «επιπλοκές» που είχαν άλλα 
γειτονικά μέρη. Όμως, κι από τον δικό μας τόπο πέρασε ο 
φόβος, κι ακόμη η σκιά των επιπτώσεων βαραίνει.

¿ Βέβαια τώρα, αν κι ετοιμαζόμαστε για ένα Πάσχα 
περίπου σαν το περσινό, έχουμε μπει σε άλλους ρυθμούς: 
Πολλοί έχουν εμβολιαστεί, άλλοι αναμένουν τη σειρά τους. 
Σιγά-σιγά ανοίγουν και οι μετακινήσεις (οι νόμιμες) από νομό 
σε νομό. Και γενικώς ετοιμαζόμαστε για επιστροφή στην 
«κανονικότητα»…

¿ «Κανονικότητα» σημαίνει μια από τα ίδια; Ποτέ πιά! 
Δεν σημαίνει απαραίτητα μάσκες, σημαίνει όμως κοινωνική 
απόσταση, σημαίνει δουλειά από το κομπιούτερ, άρα δεν 
παίζει και τόσο ρόλο το «κοντά» ή το «μακριά» από την έδρα 
της εργασίας. Σημαίνει πολλά, που θα τα μάθουμε στο δρόμο. 
Μερικές πρώτες σκέψεις σ’ αυτό το τεύχος.

Πάνω από όλα η φιλία

» Είμαστε φίλοι, λέει, με τον αντιδήμαρχο. Δεν θέλει όμως 
να ακούει άσχημα πράγματα. Κι εγώ ρε παιδί μου δεν θέλω να 
τον στενοχωρώ, με προβλήματα, με επισημάνσεις. Εκεί ήταν τα 
προβλήματα, εκεί θα είναι πάντα. Έτσι, καθόμαστε σα δυο φίλοι 
που είμαστε, πίνουμε τον καφέ μας, και δεν του λέω τίποτε…

Φως παντού

¿ Φτιάχτηκε όπως φτιάχτηκε η πλατεία στα Βραγκιανά 
παιδιά, καλό θα ήταν να έχει φωτισμό. 
Όπως καλό θα ήταν, τα καλώδια του δημοτικού φωτισμού 
να μην βρίσκονται στον αέρα, πάνω από την παρακείμενη 
εκκλησία. Κάποια λύση θα υπάρχει. 

» Σημειώστε επίσης, ότι δεν υπάρχει καθόλου φωτισμός 
στο δημαρχείο (σχολείο Βραγκιανών), ενώ δεν υπάρχει 
καθόλου δημοτικός φωτισμός στα Νεοχώρια.

¿ Διαχρονικό το θέμα, αλλά ας το θίξουμε κι από αυτή την 
καινούργια στήλη: Σε πολύ λίγα σημεία των δρόμων, υπάρχουν 
πινακίδες για τους ταξιδιώτες. Δεδομένου, ότι δεν είναι και πάντα 
εύκολο να συναντάς κάποιον στο δρόμο για να τον ρωτήσεις που 
βρίσκεσαι ή να σε διευκολύνει πώς να φτάσεις εκεί που πας, 
αν είσαι ξένος, θα βοήθαγε πολύ να υπήρχαν πινακίδες. Δεν θα 
ήταν ωραία να υπάρχει μια πινακίδα που να μας δείχνει π.χ. τον 
δρόμο και την απόσταση για τον Αηλιά (ή ακόμα μέχρι τον Λάκο) 
απ’ όπου έχουμε μια φανταστική θέα;

Ο φερόμενος και οι «φερόμενοι»

Αστοχίες του «φερόμενου» ως πρώην αιρετού 
μετά από επιλεκτική διασταύρωση πληροφοριών.

Æ  Οι φερόμενοι 1140 περίπου είναι 
πραγματικοί 1164, αν διασταύρωνε την πλη-
ροφορία που έχει δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα 
που τον φιλοξενεί θα το διαπίστωνε.

Æ  Κάνει εντέχνως (και εκ του πονηρού!) τον 
διαχωρισμό σε δημότες Αργιθεάτες και μη.

Æ  Από πότε η άποψη 1164 Αργιθεατών απο-
τελεί «φλυαρία», ίσως γιατί δεν συντάσσεται 
με διατεταγμένη υπηρεσία.

Æ  Κλείνει το κείμενό του: «αρκεί να 
αξιοποιήσουμε έμπειρες δυνάμεις» (προ-
φανώς εννοεί τον εαυτό του) «και νέες 
πρωτοβουλίες...!» για τις οποίες δεν μας 
αναφέρει ποιες είναι. Σίγουρα δεν εννο-
εί την «πρωτοβουλία Αργιθεατών» γιατί 
αυτή εκφράζει «μηδενιστικές απόψεις» και 
«αέναη πολυλογία» ή... «φλυαρία».

Ευρεσιτεχνία!

Æ  Για πρώτη φορά και πρωτοποριακά ο δήμος 
Αργιθέας εγκαινιάζει τη μέθοδο αλατίσματος του χιονιού 
με τη σουπιέρα. Δεν γνωρίζουμε, βέβαια, αν υπήρχε πιπέρι 
και ρίγανη στο μείγμα.

Τα καλύτερα έρχονται

Æ Σε αγορά νέων ηλεκτροκίνητων εκχιονιστικών προ-
χωρά ο δήμος Αργιθέας, μέσω προγράμματος, σε συνδυα-
σμό με την παραπάνω πρωτοποριακή μέθοδο.

Δείγμα θετικό…

Προοπτική σύγκλισης της επίσημης γραμμής της 
Δημοτικής αρχής με αυτή της αντιπολίτευσης αλλά 

και συλλογικοτήτων της Αργιθέας στο ζήτημα της εγκατά-
στασης αιολικών πάρκων στην περιοχή διαφάνηκε στην 
τελευταία συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου με 
αφορμή γνωστοποίηση προς τον Δήμο σχετικού ψηφίσμα-
τος που δρομολογήθηκε το προηγούμενο διάστημα από 
πρωτοβουλία Αργιθεατών, εκπρόσωποι της οποίας κλήθη-
καν να τοποθετηθούν.
Αναγνωρίστηκε από όλους η ανάγκη έγκυρης και σφαι-
ρικής ενημέρωσης των άμεσα θιγόμενων κατοίκων. 
Ο Δήμαρχος, στην τοποθέτησή του, δεσμεύτηκε για τη 
στήριξη ενημερωτικών δράσεων και εκδηλώσεων αλλά 
και για προγραμματισμό δια ζώσης συνάντησης με μέλη 
της πρωτοβουλίας προκειμένου να διερευνηθούν τρόποι 
υποστήριξης της επίσημης γραμμής σε επίπεδο διοικη-
τικών πρωτοβουλιών. Από την πλευρά της, η μείζονα 
αντιπολίτευση, δεν απέκλεισε επανεξέταση της στάσης 
της εφόσον από το αποτέλεσμα των εκδηλώσεων προ-
κύψουν επιχειρήματα που τη δικαιολογούν.  
Αμφότεροι οι συμμετέχοντες, αναγνώρισαν ότι το θέμα… 
τώρα ανοίγει!

και Σχολιανά...
Συνέδριο για την Ορεινότητα στα Βραγκιανά!

Η συνάντηση του Μακαριώτατου  Αρχιεπισκόπου κ. 
Ιερώνυμου με τον Περιφερειάρχη Αττικής Γιώργο 

Πατούλη, που έγινε πριν λίγες μέρες, αφορούσε κυρί-
ως στην πρωτοβουλία της Περιφέρειας και του Ιατρικού 
Συλλόγου Αθηνών, να συνδράμουν με εξειδικευμένα κλι-
μάκια στην ιχνηλάτηση του κορωνοϊού, με τη διενέργεια 
rapid test στο προσωπικό των Ι. Ναών της Αρχιεπισκοπής 
Αθηνών (ιερείς, επιτρόπους, ιεροψάλτες, νεωκόρους).
Στη συνάντηση μετείχε. βέβαια. και ο Εκτελεστικός 
Γραμματέας της Περιφέρειας, Βραγκιανίτης, Γιάννης Σελίμης, 

ο οποίος από ότι μάθαμε βρήκε την ευκαιρία να μιλήσει 
με τον Αρχιεπίσκοπο για την προσωπική του συμμετοχή, 
αλλά και τη στήριξη της Εκκλησίας σε ένα συνέδριο για 
την Ορεινότητα, που θα μπορούσε να γίνει το καλοκαίρι 
ή αρχές φθινοπώρου στα Βραγκιανά και να φιλοξενηθεί 
σε χώρο ενός από τους δυο ιστορικούς ναούς της περι-
οχής, στην Παναγία της Επισκοπής ή στη Μεταμόρφωση 
του Σωτήρος.
Η ιδέα έχει συζητηθεί και με πολιτικά στελέχη, μαθαίνουμε 
ότι ο Υπουργός Κώστας Τσιάρας είναι σύμφωνος και πρόθυ-
μος να στηρίξει, και η υλοποίησή της θα είναι ένα εξαιρετικό 
γεγονός για τα Βραγκιανά και συνολικότερα για την Αργιθέα.

Γίνονται ακόμη θαύματα

Ειδικά σε μέρη όπως τα δικά μας, όπου 
κάποιοι τα έχουν μεγαλύτερη ανάγκη, ή και 
…επενδύουν σ’ αυτά! 
Ιδού δυο εύγλωττα παραδείγματα:

Θαύμα 1

¿ Το περασμένο καλοκαίρι έγινε 
διακοπή νερού στα Βραγκιανά (κεντρικό 
δίκτυο Ύδρευσης). Επανήλθε, (ώ του θαύ-
ματος!) μετά 2-3 ώρες και τις απαραίτητες 
δεήσεις και ολονύκτιες λιτανείες χορο-
στατούντος του τοπικού Αντιδημάρχου και 
συνεπικουρούμενου από συναδέλφους 
του αντιδημάρχους και τον πρόεδρο του 
Δημοτικού Συμβουλίου, καθώς και από 
τοπικούς πιστούς.

Θαύμα 2

» Παλιότερα οι πιστοί του Δεκαπενταύγουστου 
στη Σπηλιά έβλεπαν τα μεσάνυχτα το φως από 
το καντηλάκι της εικόνας στο τόπο της αρχικής 

θέσης εύρεσης. Το θαύμα είχε σταματήσει τις 
τελευταίες δεκαετίες.
Σημάδι των καιρών; Το φως επανεμφανί-
στηκε το βράδυ της παραμονής να περι-
φέρεται σε όλη την απέναντι πλαγιά,  λει-
τουργώντας μάλιστα και θαυματουργικά, 
γεμίζοντας τις δεξαμενές ύδρευσης των 
Κουμπουριανών και επαναφέροντας τη ροή 
του νερού.
Και εδώ υπήρξαν οι απαραίτητες  λιτανείες 
αντιδημάρχων και τοπικών πιστών.

Με ταχύτητα...φωτογραφική

¿ Παρασκευή αναρτήθηκε στον πίνακα 
ανακοινώσεων του Δήμου (όχι στην ιστο-
σελίδα) η ανακοίνωση πρόσκλησης υποβο-
λής προσφοράς για «Τουριστική προβολή 
Δήμου».
Την Δευτέρα έγινε η κατάθεση προσφοράς 
από την εταιρεία και ακολούθησε την Τρίτη 
η ανάθεση,  απολύτως σύννομα.  Κέρδος για 
τον Δήμο 0,64 λεπτά (για στρογγυλοποίηση 
ΦΠΑ) και 0,00% έκπτωση.

» Το μονοπάτι για το μοναστήρι Μεταμόρφωσης κάποτε 
άρχισε να γίνεται, αλλά εγκαταλείφτηκε.
Τι πιο ωραία από τη διαδρομή προς το Μοναστήρι! Ελάχιστοι γνω-
ρίζουν την ομορφιά του τοπίου στη θέση μύλος του Μοναστηριού 
(δηλαδή την τοποθεσία Καλκάνι με τα εντυπωσιακά πλατάνια και 
απ’ όπου αναβλύζει το νερό για τα Νεοχώρια). 

Πρώτη φορά (…μετά την εικοστή) 
και βάλε

» Ανοιχτή δημοπράτηση έργων, εκπτώ-
σεις 40 έως και 55%
Διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προη-
γούμενη δημοσίευση (ανάθεση), εκπτώσεις 
από 10 έως 24% με το ζόρι.
Και οι δυο διαδικασίες είναι νόμιμες, η κρί-
ση της επιλογής πολιτική.

Ουδέν κακόν αμιγές καλού
Να μην κατηγορούμε τον Covid-19, κλείνει 
τρύπες:

¿  Ανάπλαση μονοπατιών στον οικι-
σμό Μεταμόρφωσης Τ.Κ. Ανθηρού Δ.Ε. 
Αργιθέας με προϋπολογισμό 10.000€ και 
χρηματοδότηση από covid-19.

¿ Κατασκευή WC οικισμού Μάγειρος Τ.Κ. 
Πετρίλου της Δ.Ε. Ανατολικής Αργιθέας με 
προϋπολογισμό 10.000€ και χρηματοδότηση 
από covid-19.

και Σχολιανά...
Γράφει ο Σχολάρχης

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΓΙΘΕΑ

ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ
ΑΠΟΣΤΕΛΛΕΤΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΜΕ ΑΝΤΙΚΑΤΑΒΟΛΗ

ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΑΠΟ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Υπεύθυνος σύμφωνα με τον νόμο
Λάμπρος Πολύζος

Ελ. Βενιζέλου 28-Ζωγράφου
ΑΘΗΝΑ

Email: eargithea@gmail.com
ΤΗΛ. 6976348860

ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ΒΡΑΓΚΙΑΝΩΝ: 
Πρώτη προτεραιότητα ο καθαρισμός των εικόνων

Η αναστήλωση της Μονής που ξεκίνησε πριν από αρκετά χρόνια 
συνεχίζεται κύρια στον εξωτερικό και περιβάλλοντα χώρο.
Το σοβαρότερο όμως πρόβλημα είναι η κατάσταση των 
τοιχογραφιών, η αποκατάσταση και συντήρηση των οποίων 
κοστίζει πολλά περισσότερα από όσα μπορεί να αντιμετωπί-
σει η διαχειριστική επιτροπή και χρειάζεται χρηματοδότηση 
από την περιφέρεια.
Όπως επισημαίνει η Διαχειριστική Επιτροπή σε έγγραφο 
με την υπογραφή του Προέδρου της, Πρωτοπρεσβύτερου 
Δημητρίου Αγόρη, τα αναγκαία έργα είναι:
1.  Συντήρηση και καθαρισμός τοιχογραφιών (Υπάρχει σχε-
τική μελέτη) - προϋπολογισμός 45. 000  € περίπου.
Υπάρχει υπόσχεση από τον Αντιπεριφερειάρχη Νομού 
Καρδίτσας κ. Κωνσταντίνο Νούσιο για χρηματοδότηση.  

Αναμένουμε την όσο το δυνατόν ταχύτερη ανταπόκρισή του.
2.  Συντήρηση  και καθαρισμός  τέμπλου ( Σύνταξη μελέτης 
– Εργασίες) - προϋπολογισμός 12.000 € περίπου.
3.  Κατασκευή μιας αποθήκης - προϋπολογισμός  7.000 €
4.  Επένδυση  με  πέτρα των τσιμεντένιων αναβαθμών  
(πεζούλια)- Προϋπολογισμός 7.500 €.
5.  Ανακατασκευή της  σκάλας των  πέτρινων κελιών  - 
προϋπολογισμός 1.000 € περίπου.
6.   Αποπεράτωση εργασιών πέτρινων κελιών (Αντικατάσταση 
κουφωμάτων, κατασκευή εσωτερικού τοίχου, ντουλάπες,  
κρεβάτια, ηλεκτρική εγκατάσταση κ.λπ.) - προϋπολογισμός 
10.000 € περίπου.
7.  Προθήκες έκθεσης κειμηλίων - προϋπολογισμός 1.000 €
 Ζητάμε την βοήθεια όλων.

!
EDITORIAL

Να’ μαστε πάλι εδώ!

Η ενημέρωση στις μέρες μας έχει αλλάξει πολύ. 
Ειδήσεις και «μουσαδένιες» ειδήσεις ταξι-
δεύουν από άκρο σ’ άκρο του Παγκόσμιου 

Ιστού, με ταχύτητες…Facebook. Η δικτύωση ανά-
μεσα στους ανθρώπους πυκνώνει όλο και περισ-
σότερο, και τα παλιότερα μέσα επικοινωνίας και 
ενημέρωσης φθίνουν και χρησιμοποιούνται όλο 
και λιγότερο, ιδιαίτερα από νέους ανθρώπους. Το 
στίγμα της στην άνευ ορίων κοινότητα του Ίντερνετ 
έχει και η Αργιθέα. Με επίσημες ιστοσελίδες που 
διαχειρίζονται θεσμικοί φορείς, με blog και προσω-
πικές ιστοσελίδες. Όλα αυτά θάλεγε κανείς κάνουν 
την έκδοση μιας εφημερίδας μάλλον περιττή. Και 
η αλήθεια είναι ότι ιδίως στο κομμάτι καθαυτό της 
ενημέρωσης, πολύ λίγα θα είχε να προσθέσει μια 
έντυπη έκδοση.
Όμως μια εφημερίδα είναι πάντα εφημερίδα! Κι όταν 
έχεις ζήσει την εποχή του Αργιθεάτικου Αγώνα, 
της Φωνής Βραγκιανιτών, και όλων των έντυπων 
τοπικών εκδόσεων που αποτύπωναν σε μεγάλο 
βαθμό την προσπάθεια, τον ρομαντισμό των ξενι-
τεμένων Αργιθεατών να μην ξεκοπούν από την 
κοιτίδα τους. Έχουμε να πατήσουμε σε πολύ γερές 
βάσεις. Υπάρχει καταγεγραμμένη πορεία δεκαετιών, 
καλά «χωνεμένη» στην Αργιθεάτικη συνείδηση, που 
κάνει και τούτη την νέα προσπάθεια να μη φαίνεται 
τόσο μάταιη.    
Η βασική ίσως διαφορά είναι ότι το παρόν τόλμημα 
δεν ανήκει σε κάποιο σύλλογο, αλλά είναι προϊόν 
μιας παρέας, είναι ιδιωτικό. 
Ξεκινάμε, λοιπόν, έχοντας επίγνωση των ορίων και 
των δυνατοτήτων, με στόχο την προβολή των θεμά-
των που αφορούν την πατρίδα μας την Αργιθέα. Των 
προβλημάτων, των δυνατοτήτων, του φυσικού της 
πλούτου, της ιστορίας και του πολιτισμού της. 
Σε αυτή την προσπάθεια επιθυμούμε τη συμβολή 
όλων, ώστε η φωνή του τόπου μας να ακουστεί πιο 
δυνατή. Να επικοινωνήσει, να μεταφέρει προβλη-
ματισμό, απόψεις και -ελπίζουμε- ένα πνεύμα νέο, 
πιο αισιόδοξο. Γιατί η Αργιθέα δεν ανήκει μόνο στην 
παράδοση, στο χτες. Ανήκει και στο αύριο.
Η Αργιθέα όπως της αξίζει!

Από τη Συντακτική Επιτροπή
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Είναι γεγονός πως διανύουμε μία πρωτόγνωρη περίοδο. 
Κανείς δεν θα μπορούσε να προβλέψει πριν από 14 
περίπου μήνες πως η κοινωνία μας αλλά και ο κόσμος 

ολόκληρος θα βρίσκονταν σε αυτή τη δεινή από πολλές 
απόψεις θέση. Η υγειονομική κρίση έχει δημιουργήσει νέα 
δεδομένα, έχει ανατρέψει τις συνθήκες κανονικότητας που 
γνωρίζαμε και οδηγεί εν πολλοίς σε ένα αβέβαιο μέλλον.

Μέσα σε αυτό 
το πρωτοφα-
νές περιβάλλον, 
η περιοχή μας 
κλήθηκε εκτός 
από την ίδια την 
πανδημία αλλά 
και τις επιπτώ-
σεις αυτής, να 
αντ ιμετωπίσει 
το καταστροφι-
κό πέρασμα του 
«Ιανού», ενώ 
φυσικά δεν θα 
πρέπει να ξεχνά-

ει κανείς τη διαχείριση των χρόνιων προβλημάτων και την 
εκδήλωση πολλών φυσικών καταστροφών, μεταξύ των 
οποίων ξεχώρισαν οι σεισμοί, οι ακραίες πλημμύρες και τα 
δεκάδες κατολισθητικά φαινόμενα.
Η «εξίσωση» συνεπώς για την επόμενη μέρα, είναι δύσκολη 
και θα έλεγε κανείς πως απευθύνεται σε «δυνατούς λύτες». 
Ως Διοίκηση λοιπόν, έχουμε ξεκινήσει τον πολυεπίπεδο 
σχεδιασμό και σε πρώτη φάση έχουμε φροντίσει να θωρα-
κίσουμε τον Δήμο Αργιθέας ως ΝΠΔΔ ώστε να είναι σε 
θέση να αντιμετωπίσει πιθανούς οικονομικούς κραδασμούς. 
Ειδικότερα έχουμε περιορίσει στο ελάχιστο τις ληξιπρόθε-
σμες οφειλές, ενώ έχουμε επιλύσει δικαστικές και άλλου 
τύπου εκκρεμότητες ετών. Παράλληλα, ολοκληρώνουμε 
τις διαδικασίες ορισμένων δημοπρατημένων έργων ώστε 
να προχωρήσει με απόλυτη νομιμότητα η υλοποίησή τους, 
καθώς επίσης έχουμε δώσει μεγάλη βαρύτητα στη βελτίωση 
της καθημερινότητας των μόνιμων κατοίκων σε πολλούς 
άξονες.
Εκτός από αυτά που ενδεικτικά αναφέρθηκαν ανωτέρω, 
έχουμε τονώσει σε μεγάλο βαθμό τις παρεμβάσεις μας στον 
κοινωνικό τομέα, καθώς προχωρήσαμε στη δωρεά οξυ-
μέτρων στις μόνιμες οικογένειες της Αργιθέας, στην αγορά 
και διάθεση απινιδωτών για τρία Περιφερειακά Ιατρεία και 
σε λίγες ημέρες στην προσφορά σύγχρονων καρδιογράφων 
για την κάλυψη πέντε Περιφερειακών Ιατρείων, πάντοτε με 
όρους πλήρους διαφάνειας.

Το «στοίχημα»…
Το μεγαλύτερο στοίχημα ωστόσο παραμένει το Πρόγραμμα 
«Αντώνης Τρίτσης», μέσα από το οποίο θα επιδιώξουμε να διεκ-
δικήσουμε την ανώτερη δυνατή επιχορήγηση. Αυτή τη στιγμή, 
έχουν ήδη κατατεθεί ή βρίσκονται στο τελικό στάδιο της κατάθε-
σης προτάσεις που αθροιστικά αγγίζουν το ποσό των 6.340.388,00 

ευρώ και συσχετίζονται με: την αποκατάσταση υδρομαστευτικών 
έργων (50 υδρομαστεύσεων), την αγροτική οδοποιία (πρόβλε-
ψη για παρεμβάσεις σε 26 δρόμους), τις δράσεις ηλεκτροκί-
νησης (αγορά ηλεκτροκίνητων μηχανημάτων και οχημάτων), 
την ψηφιακή σύγκλιση (ψηφιοποίηση αρχείου, ολοκληρωμένο 
πληροφοριακό σύστημα τουριστικής προβολής κ.ά.) και τέλος 
την προμήθεια εξοπλισμού γωνιών ανακύκλωσης για την διαχεί-
ριση ανακυκλώσιμων στερεών αποβλήτων των Δ.Ε. του Δήμου 
Αργιθέας και εξοπλισμού μεταφοράς ρευμάτων ανακυκλώσιμων 
αποβλήτων από τις γωνιές ανακύκλωσης.

Αξίζει να αναφέρουμε ακόμα πως διεκδικήσαμε και λάβαμε 
για πρώτη φορά χρηματοδότηση από το Πράσινο Ταμείο, 
προχωράμε στην αγορά νέου απορριμματοφόρου αξιο-
ποιώντας το Πρόγραμμα «Φιλόδημος», μέσα από το ίδιο 
Πρόγραμμα ολοκληρώνουμε τις διαδικασίες για τις παλαιό-

τερες εγκρίσεις που αφορούν στις παιδικές χαρές και στην 
προμήθεια μηχανήματος έργου και συνοδευτικού οχήματος, 
υποβάλλαμε και άλλα τεχνικά δελτία έργων διεκδικώντας 
επιπρόσθετες χρηματοδοτήσεις από το ΥΠΕΣ και ετοιμαζό-
μαστε για τις νέες δυνατότητες που θα προκύψουν από τις 
επικείμενες προσκλήσεις του Υπουργείου Περιβάλλοντος, 
του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και του Πράσινου 
Ταμείου.

Υποδομές
- Οι προβληματικές υποδομές είναι το πιο κρίσιμο πρόβλημα 
της ορεινής μας περιοχής. Είναι αλήθεια πως τα τελευταία 
χρόνια σημειώθηκαν σημαντικά βήματα, ωστόσο απαιτούνται 
ακόμα γενναίες πρωτοβουλίες για να ολοκληρωθεί η πλήρης 
αποκατάσταση των κομβικών οδικών συνδέσεων υπερτο-
πικής σπουδαιότητας. Ταυτόχρονα, δεν πρέπει να ξεχνούμε 
και τα ημιτελή έργα του φράγματος «Συκιάς», τα οποία επιβα-
ρύνουν πολλαπλώς την ευρύτερη περιοχή όσο παραμένουν 
εγκαταλελειμμένα.
Πέρα όμως από τα λίγο έως πολύ γνωστά ανοιχτά μέτωπα, 
η έλευση του «Ιανού» πήγε την Αργιθέα μέσα σε λίγες μόλις 
ώρες, μερικές δεκαετίες πίσω. Και αυτό γιατί υπήρξαν ολο-
κληρωτικές καταστροφές στους οδικούς άξονες. Το τοπίο 
κυριολεκτικά άλλαξε σε πολλά σημεία, ενώ για να αποκα-

τασταθεί για παράδειγμα το επαρχιακό δίκτυο της δημοτικής 
ενότητας Ανατολικής Αργιθέας θα χρειαστεί σε ένα μεγάλο 
του τμήμα, όπως όλα δείχνουν, καινούρια χάραξη αμέσως 
μετά τον αυχένα του Αγίου Νικολάου προς Ι.Μ. Παναγίας 
Σπηλιάς στο Βλάσι.
Είναι αλήθεια πως έγιναν αρκετές αποκαταστάσεις από την 
Περιφέρεια. Όμως οι ζημιές είναι τεράστιες και αυτός είναι 
ο βασικός λόγος για τον οποίο ανέλαβε να τις αποκαταστή-
σει το Υπουργείο Υποδομών. Πρόκειται για μια εξέλιξη που 
φανερώνει το μέγεθος των καταστροφών. Σύμφωνα με τις 
επίσημες ενημερώσεις που έχουμε αυτή τη στιγμή, οι σχετι-
κές διαδικασίες ολοκληρώνονται το προσεχές διάστημα και 
σύντομα θα υπάρξει η εγκατάσταση του εργολάβου.
Ο Δήμος Αργιθέας από την πλευρά του έχει ολοκληρώσει όλα 
τα διαδικαστικά βήματα των δημοπρατήσεων και οι ανάδοχοι 
θα ξεκινήσουν τις αποκαταστάσεις στις δημοτικές οδικές 
αρτηρίες αμέσως μετά το Πάσχα.

Μια υποσχόμενη «γωνιά»
- Έχουμε τονίσει ουκ ολίγες φορές πως η Αργιθέα δεν πρέ-
πει να θεωρείται ούτε να αντιμετωπίζεται ως άγονη ζώνη. 
Αντιθέτως, ο τόπος μας αποτελεί μία πολλά υποσχόμενη 
γωνιά της ελληνικής επικράτειας, η οποία υπό τις κατάλληλες 
προϋποθέσεις, δύναται να διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο 
στην παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας συνολικά.

Συνεπώς ναι, ξεκάθαρα, υπάρχει αναπτυξιακό μέρισμα αρκεί 
συντεταγμένα η πολιτεία να σταθεί εμπράκτως στο πλευρό 
της ορεινής Αργιθέας Καρδίτσας, των Θεσσαλικών Αγράφων 
και ολόκληρης της Πίνδου προτού να είναι πολύ αργά.

Η ανάγκη άμεσης και ειδικής στήριξης καθίσταται πιο επι-
τακτική από ποτέ. Έφτασε η στιγμή κατά την οποία το κράτος 
οφείλει να αποδείξει εάν είναι υπέρμαχο της αποκέντρωσης 
και της ισόρροπης ανάπτυξης της υπαίθρου ή εάν θα οδηγή-
σει τον ορεινό όγκο της χώρας σε ακόμη μεγαλύτερη ερημο-
ποίηση και περιθωριοποίηση.

Σε κάθε περίπτωση, απαιτούνται στρατηγικές κατευθύνσεις 
και ειλικρινής διάθεση για σχηματοποίηση ενός ολοκλη-
ρωμένου αναπτυξιακού προσανατολισμού. Με άλλα λόγια, 
απαιτείται εστιασμένη προοπτική, αποτυπωμένη σε εξειδι-
κευμένο πρόγραμμα τύπου «Πίνδος», μακριά από οριζόντιες 
λογικές, αλλά με έμφαση στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της 
περιοχής. Εμείς, σε τοπική κλίμακα, είμαστε έτοιμοι να στα-
θούμε στο ύψος των περιστάσεων και να συμβάλλουμε προς 
αυτή την κατεύθυνση με όλες μας τις δυνάμεις. Ελπίζουμε το 
ίδιο να γίνει και σε κεντρικό επίπεδο.

*Κύριε Πολύζο, θα ήθελα ειλικρινά να σας ευχηθώ καλή 
επιτυχία στο νέο σας αυτό εγχείρημα! Με την ευκαιρία 
φυσικά, θα μου επιτρέψετε να εκφράσω τις πλέον εγκάρδιες 
ευχές μου για Καλό Πάσχα με Υγεία σε όλες τις Αργιθεάτισσες 
και σε όλους τους Αργιθεάτες, σε όλες τις φίλες και σε όλους 
τους φίλους!

Συγχαρητήρια στην εκδοτική ομάδα της εφημερίδας «Η 
Αργιθέα όπως της Αξίζει», που αναλαμβάνοντας πρω-
τοβουλία για την ενημέρωση και την ανάδειξη των 

θεμάτων της ιδιαίτερης πατρίδας τους,  εκπροσωπούν με τον 
καλύτερο τρόπο τη Θεσσαλία των αγώνων, της αντίστασης,  

της δημιουργί-
ας, της συνερ-
γασίας, της 
αποτελεσματι-
κότητας και της 
πρωτοτυπίας. 
Γιατί εδώ, μαζί 
πρωτοπορού-
με και πετυ-
χαίνουμε. Το 
μότο μας είναι 
«Ο καλύτερος 
τρόπος να πεις 
κάτι είναι να το 
κάνεις». Και το 

αποδεικνύουμε, αφού με τη συνεργασία όλων  έχουμε 
περισσότερα από 7.000 ανθρώπινα, μικρά και μεγάλα  έργα, 
άνω των 4,5 δις ευρώ, σε όλους τους τομείς. 
Ζούμε σε δύσκολη, μεταβατική εποχή, που απαιτεί  σοβαρό-
τητα και υπευθυνότητα. Μια εποχή που χρειάζεται ταχύτητα, 
αυτοματοποίηση, απλοποίηση και συνεργασία. Αν αυτές οι 
τέσσερις προϋποθέσεις δεν συνυπάρξουν, όσα χρήματα κι 
αν έρθουν, όσα έργα κι αν προγραμματιστούν, τίποτα δεν 
πρόκειται να αλλάξει. Μόνο με μεγάλες ταχύτητες μπορεί να 
αλλάξει η Ελλάδα και η παραγωγή. 
Ο κορωνοϊός έχει πλήξει τα θεμέλια της οικονομίας. Η πρό-
κληση της εποχής είναι  ο μετασχηματισμός της οικονομίας 
στη βάση μιας Πράσινης Νέας Συμφωνίας. Ο κόσμος  χρει-
άζεται να αναπτύξει μεγαλύτερη αντοχή απέναντι σε οικονο-

μικές, περιβαλλοντικές και υγειονομικές κρίσεις ακριβώς 
όπως το ανθρώπινο σώμα χρειάζεται ισχυρότερη ανοσία 
απέναντι στα μικρόβια. Αυτή η πανδημία μπορεί να θεωρηθεί 
ως πύλη προς μια πιο ανθεκτική, πιο δίκαιη και πιο ασφαλή 
κοινωνία, εφόσον ξεφύγουμε από  το μοντέλο ανάπτυξης 

των προηγούμενων ετών. Η δημόσια υγεία όπως έλεγαν οι 
αρχαίοι είναι ο υπέρτατος νόμος, αλλά η σύγχρονη τεχνολο-
γία επιβάλλει οι νόμιμες χρήσεις των ηλεκτρονικών μέσων 
να καθοριστούν πολύ προσεκτικά, διότι πλέον ο κορωνοϊός 
έχει διασταυρωθεί με τις νέες τεχνολογίες με τρόπους που 
δημιουργούν νέα ερωτηματικά σε μια παλιά συζήτηση.  
Στην Περιφέρεια  Θεσσαλίας έχουμε πρόγραμμα και σχεδια-
σμό. Είμαστε μια Περιφέρεια που επλήγη από  χαοτικού τύπου 
καιρικά φαινόμενα όπως ο Ιανός και καταφέραμε να ξεκινή-
σουμε γρήγορα τα έργα αποκατάστασης,  να ανατρέψουμε τις 
διαδικασίες του ΕΛΓΑ για τις αποζημιώσεις, να εντάξουμε και 
νέες αποζημιώσεις με  ταχύτατες διαδικασίες. Συνολικά πόροι 
πάνω από 700 εκατομμύρια ευρώ εισρέουν  την περιοχή της 

ΚΩΣΤΑΣ ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Ανάπτυξη με μια Πράσινη Νέα Συμφωνία

Διεκδικούμε 
την ολοκλήρωση 
των έργων για τη  
μεταφορά νερού 
από τον Αχελώο

Στο ερώτημα αν η Αργιθέα μπορεί να έχει «μέρισμα» στην αναπτυξιακή προσπάθεια, της επόμενης περιόδου μετά την πανδημία, 
απαντούν ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός και ο Δήμαρχος Αργιθέας Ανδρέας Στεργίου.
Συγκεκριμένα, από την εφημερίδα μας ετέθη ο εξής προβληματισμός:
- Η χώρα σχεδιάζει την επόμενη ημέρα από μια πρωτοφανή υγειονομική κρίση, με μεγάλο κόστος για την κοινωνία και την οικονομία.
Σε αυτή την κατεύθυνση, ποια είναι η προετοιμασία για τη συμμετοχή της Αργιθέας;
- Μπορεί να προσβλέπει στην ενίσχυση και βελτίωση των υποδομών της, οι οποίες -όπως αποδείχτηκε και το τελευταίο διάστημα- εξακολουθούν να πάσχουν;
- Μπορεί να υπάρξει αναπτυξιακό μέρισμα από την προσπάθεια αυτή;

ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΥ-ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΓΙΘΕΑΣ

Διεκδικούμε 6.5 εκατ. ευρώ μέσω του προγράμματος «Τρίτσης»

Η έλευση του 
«Ιανού» πήγε την 

Αργιθέα μέσα σε λίγες 
μόλις ώρες, μερικές 

δεκαετίες πίσω
• Οδός Συκιά Βραγκιανά (Τμήμα Μελάνυδρο-Νούλες 

Βραγκιανών)
• Γεωφυσικές & Γεωτεχνικές Έρευνες σε τμήματα του 

Οδικού Δικτύου της περιοχής Αργιθέας 
• Κατασκευή Οδού Νεοχώρια Βραγκιανών - Καταφύλλι-

Αργυρι» Β΄Απο Χ.Θ.8+500 έως Χ.Θ.12+700 
• Κατασκευή Οδού Νεοχώρια Βραγκιανών - Καταφύλλι-

Αργυρι» Α΄Από Χ.Θ.0+000 έως Χ.Θ.8+500 
• Βελτίωση Οδού Πρόδρομος - Μυρινη 
• Αντιμετώπιση κατολισθητικών φαινομένων Τ.Δ. 

Πετροχωρίου
• Οδός Βλάσι - Ι.Μ. Σπηλιάς (Τμήμα Γέφυρα Παλιαντώνη - 

Ι.Μ. Σπηλιάς) 
• Αποκατάσταση Ζημιών Οδικού Άξονα Δυτικής 

Αργιθέας 
• Οδός Βλάσι-Ι.Μ. Σπηλιάς (Τμήμα Γέφυρα Ραγάζια μέχρι 

διασταύρωση προς Ι.Μ. Σπηλιάς) 
• Μελέτη ΣΧΟΟΑΠ Κοιν. Ανατολικής Αργιθέας 
• Μελέτη ΣΧΟΟΑΠ Δ. Αχελώου 
• Μελέτη ΣΧΟΟΑΠ Δ. Αργιθέας 
• Βελτίωση Οδικού Δικτύου Πετρωτό-Καλή Κώμη-Ελληνικά 

(τμήμα Καλή Κώμη-Ελληνικά) 
• Οδός Βλάσι-Ι.Μ. Σπηλιάς (τμήμα Γέφυρα Παληαντωνη-Ι.Μ. 

Σπηλιάς) 
• Μελέτη Οδού Ελληνικά Προς Βαλκάνο 
• Μελέτη Οδού Καρυά-Κουμπουριανά-Ι.Μ. Σπηλιάς  
• Μελέτη Οδού Φυλακτή-Πετρίλο  
• Μελέτη Οδού Βραγκιανά-Ρόγκια-Όρια νομού Ευρυτανίας  

Καρδίτσας για τη διαχείριση των συνεπειών του Ιανού.
Στην υγειονομική κρίση του κορωνοϊού, ενισχύσαμε από την 
πρώτη στιγμή το δημόσιο σύστημα υγείας που απέδειξε ότι 
είναι το μοναδικό που μπορεί να αντεπεξέλθει και στο οποίο 
διαχρονικά προστρέχουν οι άνθρωποι. Επενδύσαμε 16  εκατ. 
ευρώ για 549 προσλήψεις επικουρικού υγειονομικού προ-
σωπικού  με πλήρη μισθοδοτική και ασφαλιστική κάλυψη 
από την Περιφέρεια Θεσσαλίας για τα επόμενα δύο χρόνια, 
12,5 εκατ. ευρώ για σύγχρονο ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό 
και ενεργοποιήσαμε μαζί με όλες τις υγιείς δυνάμεις της κοι-
νωνίας δωρεές πάνω από 3,5 εκατ. ευρώ από επιχειρήσεις 
και ιδιώτες.  
Στηρίξαμε με  47 εκατ. ευρώ τους εργαζομένους σε 
επιχειρήσεις που βρίσκονται σε αναστολή λειτουργίας, 
λόγω της πανδημίας του covid-19, σχεδιάσαμε το πρό-
γραμμα ΑΝΑΣΑ ύψους 30 εκατ. ευρώ για την ενίσχυ-
ση του κεφαλαίου κίνησης  μικρών επιχειρήσεων και 
προκηρύσσουμε και νέο  πρόγραμμα ύψους 20 εκατ. 
ευρώ. Δημιουργήσαμε ένα ευνοϊκό περιβάλλον όπου 
βρίσκονται σε εξέλιξη 1.222 νέες επενδύσεις 600 εκατ. 
ευρώ από μικρομεσαίες επιχειρήσεις, που δίνουν ανα-
πτυξιακή ώθηση με  προστιθέμενη αξία στην κοινωνία 
και δημιουργούν  θέσεις εργασίας. Περισσότερα από 400 
επενδυτικά σχέδια αφορούν νέους επιχειρηματίες που 
ενισχύονται από το  ΕΣΠΑ Θεσσαλίας  με επιδότηση έως 
70% για νέες ιδέες που δημιουργούν ανάσες ελπίδας. 
Στηρίζουμε τον  πρωτογενή τομέα  με έργα πάνω από 1 
δις ευρώ γιατί η  παραγωγική επανάσταση στη Θεσσαλία 
ξεκινά από τη γη  και τους ανθρώπους της, διεκδικούμε 
την ολοκλήρωση των έργων για τη  μεταφορά νερού 
από τον Αχελώο γιατί χωρίς νερό  δεν υπάρχει ζωή ούτε 
παραγωγή και καταθέσαμε στο  Ταμείο Ανάκαμψης προ-
τάσεις για έργα υποδομών 1,5 δις και επιπλέον  1,2  δις 
για έργα νερού, αντιπλημμυρικά και φράγματα.

• Μελέτη Οδού Αργυρίου -Γέφυρα Καταφυλλιου (σύνδεση με 
ν. Αιτωλοακαρνανίας) μήκους 6 Km  

• Μελέτη Οδού Πετρίλο- Όρια νομού (προς Τροβατο σύνδεση 
με ν. Ευρυτανίας) μήκους  6 Km  

• Συντήρηση Τοιχογραφιών του Νάρθηκα και Ξυλόγλυπτου 
Τέμπλου του Ιερού Ναού Ζωοδόχου Πηγής στην Ιερά Μονή 
Σπηλιάς Αγράφων 

• Αποκατάσταση-Συντήρηση Αγιογραφιών Ι.Μ. Κώστη 
• Συντήρηση παλαιών τεχνικών και κατασκευή νέων τεχνι-

κών έργων στο οδικό δίκτυο Ανατολικής και Δυτικής 
Αργιθέας 

• Μελέτη Οδού Σαραντάπορο -Μολοχα 
• Οδός Ανθηρο-Μεταμόρφωση-Γκρόπες (Τμημα Ι.Μ. 

Κατουσιου-Γκροπες) 
• Αποκατάσταση ζημιών στη Γέφυρα Ραγάζια 
• Κέντρο Κοινότητας στο Δήμο Αργιθέας 
• Επιχορήγηση Δ. Αργιθέας για το έργο «Ολοκλήρωση Γηπέδου 

Ποδοσφαίρου, Μπάσκετ, Βόλεϊ Στο Δ.Δ. Ανθηρού» 
• Βελτίωση - Συντήρηση - Αποκατάσταση Ζημιών Οδικού 

Δικτύου Αργιθέας Αποκατάσταση Ζημιών στη θέση 
Ξηρόρεμα Πετρωτού οδικού δικτύου Αργιθέας 

• Μελέτη κατασκευής Στεγάστρου στη θέση Σκάλα 
Ανθηρού 

• Βελτίωση - Συντήρηση-Αποκατάσταση ζημιών οδικού δικτύ-
ου Ανατολικής Αργιθέας 2017-2018 

• Βελτίωση-Συντήρηση-Αποκατάσταση ζημιών οδικού δικτύ-
ου Δυτικής Αργιθέας 2017-2018 

• Αποχιονισμοί οδικού δικτύου Ανατ. Αργιθέας 2019 

•  Αποχιονισμοί οδικού δικτύου Δυτικής Αργιθέας 2019 
•  Αποχιονισμοί ορεινου οδικού δικτύου Καρδίτσας προς 

όρια ν. Ευρυτανίας (Ζαχαράκη) 2019 
• Αποχιονισμοί οδικού δικτύου Ανατολικής Αργιθέας Π.Ε 

Καρδίτσας 2020 
• Αποχιονισμοί οδικού δικτύου Δυτικής Αργιθέας Π.Ε. 

Καρδίτσας 2020 
• Αποχιονισμοί ορεινού οδικού δικτύου Καρδίτσας προς όρια 

ν. Ευρυτανίας (Ζαχαράκη) 2020» 
• Βελτίωση οδικού δικτύου Πετρωτό-Καλή Κώμη-Ελληνικά 

(τμήμα Καλή Κώμη-Ελληνικά) 
• Βελτίωση Συνδετήριας Οδού Ι.Μ.Σπηλιάς με την 

Επαρχιακή Οδό 9 
• Κατασκευή Οδού Ι.Μ. Σπηλιά-Βραγγιανα (τμήμα Ι.Μ. 

Σπηλιάς – Στεφανιαδας) 
• Κατασκευή Οδού Ιερά Μονή Σπηλιά - Βραγκιανά-Β’ 

Φαση 
• Ολοκλήρωση εργασιών τσιμεντόστρωσης στο δρόμο προς 

Ι.Μ. Σπηλιάς 
• Ενεργειακή Αναβάθμιση Δημοτικού Κτιρίου Ανθηρού 
• Αποχιονισμοί οδικού δικτύου Ανατ. Αργιθέας 2021 
• Αποχιονισμοί οδικού δικτύου Δυτικής Αργιθέας  2021 
• Αποχιονισμοί ορεινού οδικού δικτύου Καρδίτσας προς όρια 

ν. Ευρυτανίας (Ζαχαρακη) 2021 
• Βελτίωση, Συντήρηση & Αποκατάσταση οδικού δικτύου Δ. 

Αργιθέας - Αχελώου - Μουζακίου) 
• Αποκατάσταση ζημιών Οδός Πευκόφυτο-Πετρίλο 
Τα έργα της Περιφέρειας Θεσσαλίας στο Δήμο Αργιθέας

Έργα και μελέτες συνολικού προϋπολογισμού 23.367.079 ευρώ
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Χίλιοι εκατόν εξήντα τέσσερις (1.164) Αργιθεάτες από 
τις 20 Κοινότητες της περιοχής, τάσσονται κατά της 
εγκατάστασης αιολικών πάρκων, ζητώντας την άμε-

ση ανάκληση των αδειών που τελούν υπό αξιολόγηση ή 
έχουν ήδη δοθεί για  παρεμβάσεις με σκοπό την ενεργειακή 
εκμετάλλευση φυσικών πόρων της περιοχής, καθώς και 
τη θέσπιση ειδικού νομοθετικού πλαισίου συμβολής των 
ορεινών περιοχών στην εθνική ενεργειακή στρατηγική επί τη 
βάσει των αρχών των ολοκληρωμένων αναπτυξιακών 
προγραμμάτων και της περιβαλλοντικής νομοθεσίας 
της Ε.Ε.

Σε ψήφισμά τους τονίζουν μεταξύ των άλλων: «Στο 
βωμό ενός στρεβλού μηχανισμού οριοθέτησης των 
περιοχών ενεργειακής προτεραιότητας, η απάτητη 
μέχρι προ ολίγου Αργιθέα, οδηγείται με ευθύνη της 
Ελληνικής πολιτείας για πρώτη φορά στην γνωστή 
ιστορία της σε μια άνευ όρων αναγκαστική παράδοση. 
Τα πλέον πρόσφατα δημοσιευμένα στοιχεία των αρμό-
διων αρχών, λίγο πολύ εκκωφαντικά: Παραβλέποντας 
τις αιτήσεις αδειοδότησης που τελούν υπό αξιολόγηση, 
στην Αργιθέα των 373 τ. χμ. (λιγότερα δηλαδή της έκτα-
σης της Άνδρου!) και εγγύς των ορίων αυτής, μετρώ-
νται ήδη 17 ενεργές άδειες κατασκευής αιολικών πάρ-
κων και 14 υδροηλεκτρικών σταθμών σε κατάσταση 
εγκατάστασης, παραγωγής ή λειτουργίας με ανοιχτά ακόμα 
περιθώρια πολλαπλασιασμού τους έως ότου εξαντληθεί η 
κατά το νόμο φέρουσα ικανότητα της περιοχής.
Εκλαμβάνοντας τα ανωτέρω ως παραμέτρους μιας κρίσιμης 
ιστορικής επιλογής το αντίκτυπο της οποίας παραμένει εν πολλοίς 
αχαρτογράφητο, κατά κοινή όμως ομολογία υπαίτιο για πολυεπί-
πεδες διαταραχές, πολύ σοβαρότερες από τα όποια ανταλλάγματα, 
θεωρούμε επίκαιρο όσο ποτέ να βροντοφωνάξουμε γι’ αυτό που 
όπως φαίνεται έχει συστηματικά υποτιμηθεί:
Το περιβαλλοντικό και το ενεργειακό ισοζύγιο γέρνει ξεκάθα-
ρα υπέρ της Αργιθέας!
Η περιοχή μας όχι απλά δεν μολύνει αλλά συγκαταλέγεται 

στις πρώτες που συνέβαλαν έμπρακτα σε εθνικής εμβέλειας 
έργα πράσινης ανάπτυξης, πληρώνοντας εξαιρετικά βαρύ 
τίμημα δίχως να λάβει ως τώρα ανταποδοτικά ωφελήματα. 
Αν δεν είναι, κάνουμε σαφές ότι αποτελεί μάλλον την τελευ-
ταία που θα εναντιωνόταν στην ενεργειακή εξαργύρωση της 
θυσίας της, στην ολοκλήρωση δηλαδή του υδροηλεκτρικού 
φράγματος Συκιάς η συμβολή του οποίου ισοσκελίζει το ανα-
μενόμενο από τις δρομολογούμενες παρεμβάσεις όφελος.

Η ενίσχυση του εναλλακτικού τουρισμού, της κτηνοτροφίας 
και άλλων παραδοσιακών δραστηριοτήτων αποτελεί πλέον 
τη μόνη βιώσιμη προοπτική για να ανακάμψουν οι ανθρώ-
πινοι πληθυσμοί, να διασφαλιστεί η διαχρονική διεποχική 
τους απασχόληση και να συμβάλλει η περιοχή στο μέτρο των 
δυνατοτήτων της στην εθνική οικονομία. Μια τέτοια οργα-
νωμένη προσπάθεια βιώσιμης ανάκαμψης, προϋποθέτει και 
απαιτεί, απόλυτο και δημιουργικό σεβασμό στην ποιότητα 
και τα μεγέθη του φυσικού και πολιτισμικού περιβάλλοντος, 
των παραδοσιακών τεχνών, δεξιοτήτων και τεχνικών, της 
τοπικής παραγωγής προϊόντων και υλικών. Αυτά συγκρο-
τούν το πραγματικό και ολικό συγκριτικό πλεονέκτημα της 

περιοχής αποτελώντας απόθεμα ανάπτυξης που δεν πρέπει 
να αναλώνεται.
Συνυπολογίστε το παρόν ως μια ύστατη έκκληση για την 
προστασία του πλεονεκτήματος αυτού. Ως το μόνο τρόπο να 
εκφράσουμε τη ρητή αντίθεσή μας με οποιαδήποτε ενέργεια 
προσκρούει στο μοντέλο ανάπτυξης που η ίδια η πολιτεία έχει 
εμπεριστατωμένα προκρίνει για την περιοχή μας .
Η σαφής πλην κυνική ομολογία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 

δεν αφήνει περιθώρια παρερμηνείας της ευθύνης 
των τοπικών κοινωνιών στην έκβαση τέτοιου είδους 
έργων. Συνεπώς οι αποφάσεις της κεντρικής διοίκη-
σης, όποιες και να είναι, πρέπει να στηριχθούν στη 
σφαιρική, ρεαλιστική θεώρηση των δεδομένων, του 
ρόλου και της ιδιαίτερης φυσιογνωμίας της περιοχής. 
Έως τότε η οποιαδήποτε περαιτέρω παρέμβαση δεν 
μπορεί να θεωρηθεί παρά ως βίαιη και μη ανεκτή 
επιβολή.
Ευελπιστώντας ότι συνεκτιμώνται οι ιδιαίτερες πτυ-
χές του ζητήματος που εκτέθηκε, ότι η αειφόρος ανά-
πτυξη της περιοχής μας παραμένει ως προτεραιότητα 
για τις Αρχές και ότι υπάρχει συναντίληψη αναφορικά 
με την αναγκαιότητα διασφάλισης της εμπιστοσύνης, 
της έγκυρης πληροφόρησης και του δικαιώματος της 
αυτοδιάθεσης των άμεσα επηρεαζόμενων κοινωνι-
ών, ζητούμε:

• Την άμεση ανάκληση των αδειών που τελούν υπό αξιο-
λόγηση ή έχουν ήδη δοθεί για  παρεμβάσεις με σκοπό 
την ενεργειακή εκμετάλλευση φυσικών πόρων της 
περιοχής,

• Την παροχή έγκυρης και σφαιρικής ενημέρωσης για τις 
άμεσες, τις παρεμπίπτουσες επιπτώσεις και τα οφέλη 
που αναμένεται να υπάρξουν από τέτοιου είδους παρεμ-
βάσεις,

• Την θέσπιση ειδικού νομοθετικού πλαισίου συμβολής 
των ορεινών περιοχών στην εθνική ενεργειακή στρα-
τηγική επί τη βάσει των αρχών των ολοκληρωμένων 
αναπτυξιακών προγραμμάτων και της Ενωσιακής περι-
βαλλοντικής νομοθεσίας,

• Τη συμπερίληψη του υδροηλεκτρικού φράγματος 
Συκιάς στο «Εθνικό Σχέδιο Ενέργειας για το Κλίμα», την 
άμεση επανέναρξη των εργασιών ολοκλήρωσης και την 
ενεργειακή του εξαργύρωση προς όφελος των Ελλήνων 
πολιτών.»

Αργιθέα Αγράφων, Αύγουστος 2020
 
1 Σχέδιο Χωρικής & Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης Αργιθέας 
Αγράφων, Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Βιώσιμης Ανάπτυξης της Αργιθέας 
& των Αγράφων, Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Ανάπτυξης Αγροτικού 
Χώρου Περιοχής Αργιθέας, κ.α.).
2 Vella (εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής), Απάντηση στις ερω-
τήσεις E-003351/2018 & E-004127/2018, Βρυξέλλες, 5 Οκτωβρίου 2018.

Του Γιώργου Σβεντζούρη

Πολύς λόγος γίνεται πλέον για τις ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας και την πράσινη ανάπτυξη που θέλουν να 
μας επιβάλουν. Είναι στ’ αλήθεια πράσινη ή μήπως 

είναι θεοσκότεινη όπως και το μέλλον της περιοχής αν τελικά 
εγκατασταθούν;

Αρχικά να ξεκαθαρίσουμε πως όταν μιλάμε για ΑΠΕ στην 
περιοχή μας μιλάμε για ΑΠΕ όχι ήπιας κλίμακας αλλά βιο-
μηχανικού τύπου καθώς το μεγαλύτερο μέρος των κορυφο-
γραμμών μας θα καλυφθεί από αιολικά πάρκα με ανυπολό-
γιστες φυσικές ζημιές στο οικοσύστημα, το περιβάλλον, την 
τοπική οικονομία, με την ανεξέλεγκτη λεηλασία της φύσης, 
των βουνών μας, των χωριών μας. Όταν επίσης μιλάμε για 
τήρηση από την πλευρά των εταιριών των περιβαλλοντικών 
όρων μιλάμε για περιβαλλοντικές μελέτες κομμένες και 
ραμμένες στα μέτρα τους για την εξυπηρέτηση των τεράστι-
ων οικονομικών συμφερόντων των ολίγων και όχι φυσικά 

προς όφελος του περιβάλλοντος, περιβαλλοντικές μελέτες 
που κατά κοινή ομολογία των ειδικών είναι «copy paste» 
από άλλες μελέτες που ουδεμία σχέση έχουν με την περιο-
χή, απλά και μόνο πρέπει να προσκομιστούν για την έγκριση 
της πολυπόθητης άδειας. Για ποιο σεβασμό στο περιβάλλον 
μιλάμε; Για την παραμόρφωση του τοπίου; Για τη βιομηχανική 
παρέμβαση σε περιοχές Νatura και προστατευμένες ζώνες; 
Για πυλώνες ύψους 120 μέτρων που ο καθένας στερεώνεται 
σε τεράστια τσιμεντένια θεμέλια και χρειάζεται διανοίξεις 
μεγάλων δρόμων πρόσβασης; Το έδαφος είναι πολύ ασταθές 
σχεδόν σε όλη την Πίνδο. Το πρόσφατο φαινόμενο του Ιανού 
δεν προβλημάτισε κανέναν και επιτρέψαμε τη συνέχιση των 
εργασιών 20 σχεδόν ημέρες μετά την καταστροφική επέλασή 
του στην περιοχή μας;
Το σοκ της πανδημίας σε πολλούς από εμάς ίσως έθεσε το 
ερώτημα τι είδους ζωή τελικά είναι αυτή που θέλουμε, με τι 
είδους ποιότητα και με ποιόν προσανατολισμό;
Έναν αντίστοιχο προβληματισμό, υπό του σοκ των αιολικών 
πυλώνων, θέτω κι εγώ μέσα από τη σελίδα μας. Τι είδους 
χωριά τελικά θέλουμε; Με ποια προοπτική; Με ποια τοπική 
οικονομία και ποια βιωσιμότητα; Με ποια δυνατότητα συνα-
ποφασίζειν; Πότε ερωτηθήκαμε ως τοπική κοινωνία αν συμ-
φωνούμε και αποδεχόμαστε την εγκατάσταση ΑΠΕ στο χωριό 
μας ως όφειλαν και σύμφωνα με τους νόμους της ευρωπαϊκής 
νομοθεσίας; Δεν θυμάμαι να συγκλήθηκε ποτέ λαϊκή συνέλευ-
ση με ανάλογο θέμα, θέμα μείζων και για τον επιπρόσθετο λόγο 
πως το δάσος της τοπικής κοινότητας Πετρίλου είναι δημοτικό, 

κι ως τέτοιο δικαιούμαστε εμείς να αποφασίσουμε για τη 
χρήση του. Κανένας κοινωνικός διάλογος δε συγκλήθηκε από 
κανέναν φορέα και για καμία συμφωνία δεν ερωτηθήκαμε.
Δεσμεύουν και καταστρέφουν τα βουνά μας πετώντας μας 
ψίχουλα στο όνομα της πράσινης ανάπτυξης. Το πλεονέκτημά 
τους ως πράσινη ενέργεια είναι δυσανάλογα ακριβό με την 
περιβαλλοντική καταστροφή. Το αντισταθμιστικό όφελος του 
1,5% που προβλέπεται να αποδοθεί στο Δήμο είναι ψίχουλα 
δεδομένου ότι μιλάμε για ενέργεια με ασταθές αποτέλεσμα 
που εξαρτάται από την ασταθή κίνηση του ανέμου και φυσικά 
τις ακραίες καιρικές συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή 
μας κατά τους χειμερινούς μήνες. Αυτό όμως το ασταθές 
οικονομικό όφελος καταστρέφει ένα σταθερότερο μελλοντικά 
όφελος για την περιοχή μας που μπορεί να προέλθει από την 
ήπια και με σεβασμό στο περιβάλλον τουριστική αξιοποίησή 
της, ως περιοχή μοναδικού φυσικού κάλλους. Ας σκεφτούμε 
και την κτηνοτροφία πριν ακόμα βάλουμε ταφόπλακα πάνω 
της. Για ποιο κτηνοτροφικό προϊόν θα μιλάμε προερχόμενο 
από υψηλής φυσικής αξίας περιοχή όταν θα μετατρέψουμε τα 
βουνά μας σε αιολικά πάρκα βιομηχανικού τύπου;  
Το κακό έχει αρχίσει καιρό τώρα, και στον τύμπανο, 
όπου θα εγκαταστήσουν τον κεντρικό υποσταθμό, συνε-
χίζεται πυρετωδώς το ξεκοίλιασμα του βουνού χωρίς 
κανένα έλεος, χωρίς κανένα σεβασμό. Με διάρκεια 
ζωής των ανεμογεννητριών τα 15-20 χρόνια κανέ-
νας δε θα έρθει να απομακρύνει τα κουφάρια τους, 
όπως δεν πήγε και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, 

καθώς το κόστος αποξήλωσης και μεταφοράς τους 
είναι αρκετό υψηλό. Είπαμε… Πάνω απ’ όλα το χρήμα!!!
Όπως φυσικά κανένας δεν πήγε να απομακρύνει, ως όφει-
λαν, τα σκουπίδια που άφησαν στο Ζυγουρολίβαδο, όταν 
άλλαξαν τοποθεσία εγκατάστασης του ανεμοϊστού.
Ας αναρωτηθούμε λοιπόν όλοι. Θέλουμε η περιοχή μας να 
γίνει ένας μεγάλος σκουπιδότοπος στο όνομα του κέρδους 
με υποθηκευμένο και αβέβαιο το οποιοδήποτε μέλλον της; 
Ή είμαστε ικανοί να οραματιστούμε ένα άλλο μέλλον όπου θα 
αποδώσουμε τιμή και σεβασμό σ΄ αυτό το βουνό, σ’ αυτό το 
δώρο Θεού, το αριστούργημα της φύσης κι αυτό με τον τρόπο 
του θα το ανταποδώσει στους ανθρώπους του;
Εκατοντάδες Αργιθεάτες ενημερωμένοι αντιστάθηκαν και 
αντιστέκονται σε αυτή την καταστροφή. Η συλλογή υπογρα-
φών, μια κίνηση που ξεκίνησε η πρωτοβουλία πολιτών αργι-
θέας, ενάντια
•  Στην επιχειρούμενη εγκατάσταση αιολικών πάρκων στην 
Αργιθέα Αγράφων 
•  Σε απόπειρες περαιτέρω αλλοίωσης του οικοσυστήματος 
των Αγράφων 
•  Σε παρεμβάσεις ασύμβατες με το αειφορικό μοντέλο ανά-
πτυξης που έχει προκριθεί από την πολιτεία για την περιοχή,
ευαισθητοποίησε το μεγαλύτερο κομμάτι των συμπατριω-
τών μας που δήλωσε το δικό του όχι στην καταστροφή που 

Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ή Άχρηστες πηγές ενέργειας; 
(Κι απέ; …που λένε και στο χωριό μου)

Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ή Άχρηστες πηγές ενέργειας; 

Ναι στις ΑΠΕ αλλά όχι στην αλόγιστη αδειοδότηση 
μιας «βιομηχανίας» αιολικών πάρκων στην περιοχή 
καθώς όχι μόνο είναι ενταγμένη στο δίκτυο «Natura» 

αλλά συντρέχουν ταυτόχρονα ειδικοί λόγοι φυσικού κάλλους, 
πολιτιστικού πλούτου και προοπτικών ήπιας τουριστικής ανά-
πτυξης κυρίως εναλλακτικών μορφών τουρισμού, έχει πει το 
Δημοτικό Συμβούλιο Αργιθέας σε ψήφισμά του που πέρασε 
σε συνεδρίαση του προηγουμένου Ιουλίου κατά πλειοψηφία. 
Όπως τονίζεται, η δημοτική αρχή δηλώνει την επί της αρχής 
θετική στάση για τις ΑΠΕ, ωστόσο, «…αδιαμφισβήτητη προϋ-
πόθεση παραμένει για εμάς πως η σχέση κόστους - οφέλους 
θα είναι θετική για την κοινωνία, την τοπική οικονομία, το 
φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον, η προστασία του οποί-
ου οφείλει να αποτελέσει βασική προτεραιότητα.
Τα φυσικά οικοσυστήματα, η βιοποικιλότητα, η ιστορικότητα, 
ο πολιτισμός, η οικονομική - κοινωνική πραγματικότητα και η 
αναπτυξιακή προοπτική αποτελούν σωρευτικά βασικά κριτή-
ρια για τον προγραμματισμό έργων ΑΠΕ.
Όταν δεν υπάρχει σωστός κεντρικός σχεδιασμός, όταν δεν 
συνυπολογίζονται ορθολογικά οι όροι ισοκατανομής του 
«βάρους» ανά την επικράτεια και από τη στιγμή που δεν προ-
σμετρείται η άποψη της εκάστοτε τοπικής κοινωνίας τότε οι 
ΑΠΕ από μέρος της λύσης του προβλήματος, μετατρέπονται 
αυτόματα συνήθως σε μέρος του ίδιου του προβλήματος.
Ως εκ τούτου, θεωρούμε πως στα αδικημένα παντοιοτρόπως 
από την Πολιτεία Άγραφα και ειδικότερα στην Αργιθέα, η 
επιχειρούμενη ανεξέλεγκτη εγκατάσταση ανεμογεννητριών 
μεγάλης ισχύος είναι μια λανθασμένη προσέγγιση και οδηγεί 

σε ανυπολόγιστη επιβάρυνση σε μία από τις πλέον καθαρές 
και αναλλοίωτες «γωνιές» ολόκληρης της Ευρώπης.
Δεν είναι όλες οι περιοχές της χώρας διαθέσιμες για όλες τις 
μορφές ΑΠΕ υιοθετώντας οριζόντιες λογικές. Σε καμία των 
περιπτώσεων δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται η Αργιθέα και τα 
Άγραφα γενικότερα ως άγονη γραμμή και συνεπώς «έφορο 
έδαφος» για εγκαταστάσεις «φαραωνικού τύπου». Πρόκειται 
για μία ζωντανή περιοχή της χώρας η οποία προσδοκά να 
τύχει μέτρων που θα την οδηγήσουν σε βιώσιμη αναπτυξιακή 
επανεκκίνηση και όχι μεθόδων που θα επιφέρουν την περε-
ταίρω αποδυνάμωσή της και την τελειωτική ερημοποίησή 
της. Φυσικά, εάν κριθεί σκόπιμο, μπορούν να υπάρξουν και 
στην Αργιθέα μονάδες ΑΠΕ ήπιας κλίμακας. Οι Αργιθεάτες 

άλλωστε έχουν διαχρονικά επιδείξει συλλογική συνείδηση 
και δρουν με εθνική υπευθυνότητα. Όμως, οι όποιες προ-
τεινόμενες παρεμβάσεις πρέπει να αποτελούν τμήμα ενός 
δίκαιου εθνικού επιμερισμού, να μην είναι ανεξέλεγκτες, να 
έχει προηγηθεί η σύμφωνη γνώμη της τοπικής κοινωνίας και 
να μην επιφέρουν καταστροφικές μεταβολές στο περιβάλλον.
Υπενθυμίζουμε, τέλος, πως η Αργιθέα έχει πληρώσει βαρύ το 
τίμημα και έχει ξεχρεώσει με το παραπάνω την υποχρέωση 
και τη συμμετοχή που της αναλογεί στη συνολική εθνική 
πολιτική βελτίωσης του ενεργειακού αποτυπώματος με τη 
μέχρι σήμερα τεράστια παρέμβαση στο έργο του Αχελώου. 
Έχει υπερκαλύψει δηλαδή στο πολλαπλάσιο το ποσοστό της 
παρέμβασης που της αναλογεί.
Ανακεφαλαιώνοντας και συνεκτιμώντας όλα τα ανωτέρω:
•  Ως δημοτική αρχή δηλώνουμε την επί της αρχής θετική 
στάση για τις ΑΠΕ.
•  Εκφράζουμε την αντίθεση μας με την αλόγιστη αδειοδότηση 
τεράστιων αιολικών πάρκων στην περιοχή καθώς όχι μόνο 
είναι ενταγμένη στο δίκτυο «Natura» αλλά συντρέχουν ταυτό-
χρονα ειδικοί λόγοι φυσικού κάλλους, πολιτιστικού πλούτου 
και προοπτικών ήπιας τουριστικής ανάπτυξης κυρίως εναλ-
λακτικών μορφών τουρισμού.
•  Ζητούμε τη σύνταξη ενός νέου χωροταξικού σχεδίου το 
οποίο θα είναι αποτέλεσμα διαλόγου και κοινής συμφωνίας 
όλων των εμπλεκομένων ΥΠΕΝ, ΡΑΕ, ΟΤΑ, φορέων και συλ-
λόγων για την εγκατάσταση των ΑΠΕ σε κάθε τόπο.
•  Θέτουμε ως πρωταρχική προτεραιότητα την προστασία του 
περιβάλλοντος.»

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΑΡΓΙΘΕΑΣ

Ναι στις ΑΠΕ, αλλά με διάλογο και κοινή συμφωνία
ΝΑ ΘΕΣΠΙΣΤΕΙ ΕΙΔΙΚΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΕ ΣΤΙΣ ΟΡΕΙΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

1.164 Αργιθεάτες ζητούν ανάκληση των τετελεσμένων

Πεσμένος ανεμοϊστός στον Τύμπανο

έρχεται. Από δω και πέρα, οι οργανωμένοι φορείς, από την 
τοπική αυτοδιοίκηση και τους αιρετούς της μέχρι τους πολι-
τιστικούς και μορφωτικούς συλλόγους καλούνται να πάρουν 
θέση απέναντι στην ιστορία. Ποιο τελικά το όραμά τους για 
την περιοχή μας και πόσο θα παλέψουν γι αυτό;
Η φύση κι ο κόσμος που μας περιβάλει δεν είναι ιδιοκτησία 
καμίας εταιρείας. Αιώνες τώρα η φύση ανήκει σε όσους 
κι όσες με σεβασμό ζουν, αναπνέουν, τρέφονται από τη 
μητέρα γη όπως μας παραδόθηκε, έτσι κι εμείς να την 
παραδώσουμε στις αυριανές γενιές. Μας ανήκει κι έχουμε 
χρέος να την υπερασπιστούμε απέναντι σε οποιονδήποτε 
επενδυτή-κατακτητή.
Τα Πετρίλια και τα βουνά που το περιβάλλουν δεν είναι 
ιδιοκτησία καμιάς εταιρίας. Με την ιστορία τους, την ομορ-
φιά τους, την παράδοσή τους, την περηφάνια τους στέκουν 
αγέρωχα, παρά τις μπόρες και τις καταστροφές στο πέρασμα 
των αιώνων, αποτελώντας και καλύπτοντας αυτή τη βαθιά 
και εσωτερική ανάγκη του ανθρώπου να ανήκει κάπου, να 
έχει ρίζες και σημείο αναφοράς.
Στα χώματα αυτά και σε όσους μας τα παρέδωσαν ελεύθερα 
ας ορκιστούμε ταπεινά όλοι για να είναι και για τις μελλοντι-
κές γενιές σύμβολο ελευθερίας και σημείο αναφοράς.
Ο αγώνας συνεχίζεται.
Κάποτε απάτητα ΠΑΝΤΟΤΕ απάτητα.
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Του Δημήτρη Παπακώστα

Αποτελεί ανάγκη των καιρών η κατασκευή και 
λειτουργία Αειφορικών έργων ΑΠΕ στην ορεινή 
Αργιθέα και Πίνδο.

Η αξιοποίηση των φυσικών πόρων (νερά, αέρας, πέτρα) είναι 
η μόνη βιώσιμη εναλλακτική κόντρα στην οικονομική περι-
θωριοποίηση, τη δημογραφική συρρίκνωση, την ψηφιακή 
απομόνωση στις σύγχρονες συνθήκες κλιματικής αλλαγής 
και κρίσης.
Το  2020 ήταν το πιο θερμό έτος στην Ευρώπη και η Ε.Ε. πήρε 
την συλλογική απόφαση να μειώσει τις εκπομπές ρύπων, 
που συμβάλλουν στο φαινόμενο θερμοκηπίου (GHG),κατά 
55% από τα επίπεδα του 1990 έως το 2030.
«Η δεκαετία που διανύουμε», γράφουν η Πρόεδρος Κομισιόν 
και ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων σε 
κοινό άρθρο τους, «είναι μια στιγμή που ή θα αλλάξει  ή θα 
διαλύσει τον πλανήτη μας.»
Η κλιματική δράση απαιτεί εκτεταμένες διαρθρωτικές αλλα-
γές και τεράστια επίπεδα επενδύσεων σε όλο τον κόσμο.
Στην Ευρώπη περί τα 350 δις ευρώ!
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε το Ευρωπαϊκό Πράσινο 
Σύμφωνο (Δεκέμβρη 2019). Στόχος είναι να επιτευχθούν 
μηδενικές εκπομπές ρύπων GHG έως 2050.
Πρέπει να διασφαλιστεί ότι οι  πιο προηγμένες καθαρές 
τεχνολογίες υιοθετούνται παντού και η πρόοδος στην ανά-
πτυξη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
Επίσης, για καθαρό υδρογόνο, υπεράκτιες ΑΠΕ και λύσεις 
αποθήκευσης ενέργειας και να αγκαλιαστεί η ιδέα της 
“κυκλικής οικονομίας”.
Πριν από πέντε (5) χρόνια 196 χώρες ενώθηκαν και υπέ-
γραψαν την Συμφωνία του Παρισιού για να αντιμετωπιστεί η 
κλιματική πρόκληση”...

Η κατάσταση στην Αργιθέα
Σεβόμαστε τις απόψεις και τη μαχητικότητα των φίλων 
Αργιθεατών ή μη, που εναντιώνονται στα έργα ΑΠΕ, ιδί-

ως των Αιολικών- πλην όμως διαφωνούμε διαμετρικά. 
Δημοσιεύουμε, με τη συνδρομή φίλων, ξανά τους χάρ-
τες, όπου σημειώνονται τα αδειοδοτημένα ή ήδη σε λει-
τουργία έργα Ανανεώσιμης Ενέργειας στα είκοσι χωριά 
της Αργιθέας και στο όρος Τύμπανος - όρια με Δήμο 
Μουζακίου.
Η έγκριση των οποίων έχει βεβαιωθεί από κρατικές, αυτοδι-
οικητικές υπηρεσίες και ανώτατα δικαστήρια.
Οι εγκρίσεις έχουν γίνει σε ορισμένα από αυτά από τις δεκα-
ετίες 1990 και 2000.
Υπάρχει απόφαση Δημοτικού Συμβολίου επί Δημαρχίας του 
νυν προέδρου Δ.Σ. ΑΡΓΙΘΕΑΣ(2003-2006).

Όλοι οι μεταγενέστεροι Δήμαρχοι και Συμβούλια ακολού-
θησαν την ίδια φιλοεπενδυτική πολιτική με όρους, φυσικά 
και προϋποθέσεις και με ανταποδοτικά οφέλη υπέρ του 
Δημοτικού Ταμείου, το οποίο χρειάζεται ίδιους πόρους για να 
σταθεί οικονομικά ο ορεινός Δήμος μας.
• Τελευταία απόφαση η υπ. αριθμόν 158/2018 με 
Διαπαραταξιακή συνεργασία, η οποία αξίζει να μελετηθεί 
από τη νέα Δημοτική Αρχή και Αιρετούς Δ.Σ.

Ο έμπειρος νυν πρόεδρος ΔΣ ΑΡΓΙΘΕΑΣ, τα γνωρίζει όλα 
αυτά και καλείται να ενημερώσει τους νεότερους Αιρετούς, 
για τις δεσμεύσεις και τη συνέχεια των πολιτικών.
Το κράτος οικονομικά δεν θα ενισχύει επ’ άπειρον τα ελλείμ-
ματα των άγονων ορεινών περιοχών, ούτε οι Δημότες μέσω 
των δημοτικών τελών.
Οι εποχές που έρχονται είναι δύσκολες και η αβεβαιότητα 
μεγάλη...
Ας προσγειωθούν οι... ”αιθεροβάμονες των... Μετώπων” και 
ας προσαρμοστούν στην πραγματικότητα!
Ας μας προτείνουν και εναλλακτικές...

Πλεονεκτήματα
• Αξιοποιούμε τους φυσικούς πόρους της νότιας Πίνδου: 
Νερά - Αέρα - Πέτρα.
• Δημιουργούμε Δήμους και κοινότητες ισχυρές , αυτοδύνα-
μες με Τοπική Αυτονομία!
- Όχι... ουραγοί των ισχυρών... ή δορυφόροι... του Κάμπου 
και των περιχώρων!
• Εισπράττονται έσοδα μέσω έργων ΑΠΕ -ζωντανό παρά-
δειγμα η δυναμική καινοτόμα Κοινότητα Αργυρίου Αχελώου 
Αργιθέας Καρδίτσας Θεσσαλίας- και μειώνουμε τα δημοτικά 
τέλη υπέρ των δημοτών...
• Ασκούμε κοινωνική πολιτική υπέρ των Αδυνάτων !με νέες 
Δομές και Δράσεις...

* Η Αργιθέα των 20 Κοινοτήτων μπορεί να μετατραπεί στην 
...” Αστυπάλαια “ της κοιλάδας Αχελώου και Νότιας Πίνδου!

* Για μια ορεινή Πατρίδα: Ανθρώπινη - Καινοτόμα - Ψηφιακή 
- Καθαρή!

Ο Δημήτρης Παπακώστας είναι Συντονιστής Πατριωτικής 
Εναλλακτικής Κίνησης - Δικτύου ΠΑΤΡΙ.Δ.Α Αχελώου-
Θεσσαλίας
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Οι ανεμογεννήτριες μπορούν να φέρουν κέρδη

Η αξιοποίηση 
των φυσικών 
πόρων είναι η 
μόνη βιώσιμη 
εναλλακτική 

Tου Παντελή Μάργαρη

Εκείνο που δεν αντιλαμβάνονται (και δεν πρόκειται να 
αντιληφθούν ποτέ πριν από την καταστροφή) οι αφελείς 
θιασώτες της άνισης, άδικης, αντιδημοκρατικής και 

εξοντωτικής «πράσινης» ενέργειας είναι ότι ένα βραδάκι 
άπνοιας, με τα φωτοβολταϊκά σβηστά, ένας εργάτης της 
ΔΕΗ, πολλές φορές ζωντανός-νεκρός, σιγο-ψήνεται όλη 
νύχτα δίπλα στο καζάνι της Πτολεμαϊδας, του Αμύνταιου, 
της Φλώρινας, της Μεγαλόπολης, γενιές και γενιές, για να 
πάρει το πτυχίο ο Νίκος, να βγάλει η Μαρία την υπερωρία 
στη φάμπρικα γιατί αλλιώς αύριο είπε θα τη διώξει το αφε-
ντικό, να βγάλει γραμμή με Καναδά ο Τάκης, να πάρει λίγες 
ανάσες ακόμα η γιαγιά για να δει πάλι το πρωί τα παιδιά και 
τα εγγόνια, για να ζήσει…

Πικρό μα και τίμιο, γλυκό ψωμί που ειδικά η Αργιθέα 
ξέρει πως καλά πως έβγαινε για αιώνες, το 1821, το 
1881, το 1941, το 1961 χωρίς καθόλου ηλεκτρικό μέχρι 
το 1980…

Και τώρα, όψιμοι, κάποιοι και τυχοδιώκτες της προόδου, 
υπόσχονται το αδιανόητο: Και ανεμογεννήτριες και πανά-
κριβο το ρεύμα. Διότι έτσι προστάξαν, όχι για όλους. Για 
όλους θα είναι μόνο οι Ανεμογεννήτριες: Χέρσες και βακού-
φικες μαζί…

Ευτυχώς για την ώρα, ο πρόσφατα απελθών υπουργός, 
κατάλαβε το 2019 τι θα συμβεί με τη ΔΕΗ και ποιώντας 
την ανάγκη φιλοτιμία, έπραξε το ελάχιστο κακό: ονόμασε 
τη μείωση του ΕΤΜΕΑΡ (αυτό το κερδοσκοπικό 20ευρο 
υπέρ ανανεώσιμων που και ο τελευταίος συνταξιούχος 
των 300 ευρώ πληρώνει ως χαράτσι για κάθε χίλιες 
κιλοβατώρες που καίει, αδιάκριτα) ως αύξηση της τιμής 
της κιλοβατώρας. Έτσι το μετακύλισε στην παραγωγή, 
επιδοτώντας ευθέως το φυσικό αέριο (που πλέον καίει 

«Καράβα μου περήφανη και ανεμοδαρμένη
λίγο να ζούσα για να ιδώ ΞΕΣΗΚΩΜΟΣ να γένει!...»

τα βραδάκια, συνεχίζοντας ασταμάτητα τη ρύπανση, αντί 
του λιγνίτη). 

Ευφραίνοντας έτσι τους Αγ. Θεοδώρους, τη Βοιωτία, τη 
Θίσβη, το Αλουμίνιο… 
Από την άλλη, έκοψε προσωρινά την όρεξη για νέες ανεμο-
γεννήτριες. Όταν ανασάνουμε, θα το επαναφέρουν (ΕΤΜΕΑΡ) 
εκεί που ήταν και ακόμα παραπάνω...

Τώρα που γράφονται αυτές οι γραμμές, οι πυλώνες διασύν-
δεσης με την Ιταλία (500 μεγαβάτ) που περνούν έξω από 
το Μουζάκι, διώχνουν στο φουλ (480 μεγαβάτ) μέρα-νύχτα, 
πολύτιμη ηλεκτρική ενέργεια, που θα μας λείψει, στην πιο 
ακριβή Ευρώπη, χάριν κερδοσκοπίας. Ταυτόχρονα (βλέπε 
www.admie.gr) και οι 4 Βαλκάνιοι γείτονες μας, μάς δίνουν 
άλλα 1400 μεγαβάτ που μας λείπουν, εδώ και 20 χρόνια. 
Τώρα πια, δεν έχουμε λιγνίτη αλλά μόνο νεράκι στα υδροηλε-
κτρικά που δεν το ρίχνουμε ακόμα στην πόκα, όσο κουμάντο 
κάνει η ΔΕΗ. Αύριο όμως;;

• Για τους μυημένους, είναι γνωστό ότι δεν μπορείς να 
εξαγγέλεις «“μακροπρόθεσμο” ενεργειακό σχεδιασμό» 
και να στηρίζεσαι κατά 25% σε εισαγωγές...

• Για τους μυημένους, είναι γνωστό που κατέληξε, ένα 
χρόνο τώρα, ο «μηχανισμός εξισορρόπησης του ηλε-
κτρικού συστήματος»: «φρούδες ελπίδες» που έτρεφαν 
όσοι θεωρούσαν ότι οι τιμές εξισορρόπησης θα πέσουν...

• Για τους μυημένους, δεν είναι το Τέξας που δείχνει το 
δρόμο. Τον έδειξε η πλούσια Καλιφόρνια το 2000 (21 
χρόνια πριν) με την ιδιωτικοποίηση...

• Για τους μυημένους, εκείνη η τεράστια μπαταρία στην 
Αυστραλία (1200 μεγαβατώρες) έβγαλε πρόπερσι τα 
λεφτά της μέσα σε μια νύχτα, εκβιάζοντας και «εξισορ-
ροπώντας» τις τιμές...

• Για τους μυημένους, κάθε ανεμογεννήτρια δεν θα δώσει 
πίσω ποτέ όλη την ενέργεια που ξοδεύτηκε για την 

παραγωγή της.
• Για τους μυημένους, η 
πραγματική, αποδιδόμενη 
ισχύς κάθε ανεμογεννήτριας, 
υπολογίζεται επίσημα μόνο 
στο 10% της πραγματικής της 
ισχύος («στοχαστική παρα-
γωγή»).
• Αν αύριο γεμίσεις τα 
απάτητα Άγραφα με γιγάντι-
ες ανεμογεννήτριες (άδικο), 
όλα τα νησιά, αλλά όχι στη 
Σαντορίνη και στη Μύκονο 
(άνισο) και όλα τα βουνά, 
θα ανοίξεις την όρεξη σε 
πολλούς. Όρεξη για νέο 
κάρβουνο (γερμανικό), νέο 

φυσικό αέριο (ντόπιο) για καύση και μόλυνση. Μόνο 
έτσι θα ξεπατώσεις κάθε βουνοκορφή για να σε μολύ-
νει το βραδάκι το άφθονο φυσικό αέριο, οι μετοχές 
του, τα μερίσματά του, οι μπαταρίες του… Πολλούς και 
μεγάλους όμως, αυτά δεν είναι για μικρούς (αντιδημο-
κρατικό). 

Εδώ και 10 χρόνια, η Κρήτη (αυτόνομη ως «μη διασυνδε-
δεμένο σύστημα» χωρίς συνδέσεις και καλώδια) έχει πολ-
λά φωτοβολταϊκά και ανεμογεννήτριες. Ο Αθερινόλακκος 
όμως (120 μεγαβάτ) δε σταμάτησε, καίει μαζούτ μέρα-νύχτα. 
Γιατί άραγε; Το ένα χέρι νίβει τ’ άλλο. Και μόλις μπει και το 
καλώδιο, κάποιοι την ονειρεύονται από χρόνια ως μεγάλη 
Μπαταρία...

Καταληκτικά, υπάρχει μια μικρή ελπίδα, εκεί ψηλά στην 
Ευρώπη, σύντομα να σταματήσει ως ασύμφορη η παρα-
γωγή ανεμογεννητριών. Εκεί, τις Άλπεις δεν τις έχουν για 
πειράματα. Εδώ, το δείχνει ξάστερα πλέον, η πρόθεση για 
Νέο Χωροταξικό στις Ανεμογεννήτριες και ο ορυμαγδός 
αιτήσεων για σπορά νέων -εξίσου γιγάντιων- εκτάσεων 
φωτοβολταϊκών.

Υπάρχει μια κρίσιμη διετία που μόνο με ξεσηκωμό θα 
αποτραπεί οριστικά η χωροθέτηση και εγκατάσταση νέων 
ανεμογεννητριών. Όλες οι κυβερνήσεις απέκλεισαν εδώ και 
20 χρόνια τη ΔΕΗ από κάθε φωτοβολταϊκό, από κάθε ανε-
μογεννήτρια. Τώρα που βλέπουν τα δύσκολα μπροστά, τη 
βάζουν (ΔΕΗ «Ανανεώσιμες») να τελαλήσει με το Τύμπανο 
της καταστροφής. Για να ανοίξει δρόμο στους άλλους…

Αυτή η μικρή ελπίδα, πρέπει να γίνει ξεσηκωμός, φέτος το 
καλοκαίρι, στα Άγραφα, στην Καρδίτσα, στη Λίμνη και στη 
Νιάλα! Κάθε πανηγύρι και ξεσηκωμός! Να λείπει τέτοιο 
«μάννα εξ ουρανού». Το μάννα μας είναι η γη μας, δεν πέφτει 
από ελικόπτερα...

Οι Άλπεις σώθηκαν. Για πάντα, και όχι μόνο για όσους 
κάνουν σκι! 
Για 10% αργύρια όμως, ο τόπος μας κινδυνεύει με καταστρο-
φή!

Ενώνω τη φωνή μου με όλους τους Αγραφιώτες και τα δημο-
τικά συμβούλια που είναι μαζί μας. 
Από καμιά κυβέρνηση δεν έχουμε να περιμένουμε τίποτα. 
Όλες περιμένουν ευθυγραμμισμένες στην Αφορισμένη σαν 
τα όρνια…

Τα κόκκαλα των προγόνων μας δε θα τα μολύνει κανένα 
δηλητήριο, κανένα τοξικό, κανένα καρκινογόνο. Διότι καμιά 
γιγάντια τσιμεντοβάση μεγατόνων δεν θα ποτίσει με τα 
δηλητήρια των ανεμογεννητριών το χώμα των απάτητων 
Άγραφων!

Ελεύθερα Βουνά Χωρίς Αιολικά!

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΧΑΡΤΕΣ:
Με ανοιχτό πράσινο χρώμα: Έργα με άδεια λειτουργίας ,ήδη.
Με γαλάζιο χρώμα: Έργα με άδεια εγκατάστασης ( δηλ. ξεκινουν άμεσα)
Με κίτρινο χρώμα: Με άδεια υπό αξιολόγηση.
Με κόκκινο χρώμα : Έργα ,των οποίων η άδεια έχει ανακληθεί.

- Οι τριγωνικές κουκίδες εντός των πολυγώνων αφορούν - Ανεμογεννήτριες.
- Οι κύκλοι τα αδειοδοτημένα και ήδη σε λειτουργία και παραγωγή – Υδροηλεκτρικά (Αργυρίου 
κ.λπ).
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Του Λάζαρου Καραούλη

Ένα χρόνο μετά το πρώτο Lock down με αφορμή τον 
Covid-19 έχει πραγματοποιηθεί ένα τεράστιο ψηφι-
ακό άλμα στην κοινωνία, στην πολιτική επικοινωνία, 

στην επιχειρηματική πραγματικότητα, αλλά πολύ περισσότερο 
στον δημόσιο τομέα.
Η ενοποίηση των ψηφιακών συστημάτων σε δαιδαλώδεις 

οργανισμούς 
με βάση το 
ΑΦΜ των 
πολιτών μπο-
ρεί να φαίνεται 
κάτι απλό σαν 
δ ι α δ ι κ α σ ί α 
αλλά σε καμία 
π ε ρ ί π τ ω σ η 
δεν είναι.
Η κυβέρνηση 
του Γεώργιου 
Παπανδρέου 
πριν δέκα 
χρόνια έβα-
λε τις βάσεις 

δημιουργώντας σημαντικές υποδομές για την ψηφιακή 
αναβάθμιση της χώρας: Η δημιουργία του προγράμματος 
«Διαύγεια» στον δημόσιο τομέα, η καθιέρωση της ηλεκτρονι-
κής συνταγογράφησης, η ίδρυση των υπηρεσιών Οικονομικής 
Αστυνομίας και Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, ο ΕΟΠΥΥ, 
ήταν μερικές από τις καινοτομίες της τότε Κυβέρνησης.
Η σημερινή Κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη κατάφερε 
να μετατρέψει την κρίση σε ευκαιρία, με την Πανδημία στο 
«ρόλο» επιταχυντή της ψηφιακής αναβάθμισης οριζόντιων 
υπηρεσιών για όλους τους πολίτες. Το μεγαλύτερό της όπλο 
είναι πλέον το GOV.GR, το οποία σχεδιάστηκε στα πρότυ-
πα της βρετανικής πύλης Gov.uk υπό τον συντονισμό του 
Υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής Κυριάκου Πιερρακάκη. Το 
gov.gr στον πρώτο χρόνο λειτουργίας έχει δημιουργήσει 1138 
Ψηφιακές υπηρεσίες, 94.000.000 ηλεκτρονικές συναλλαγές 
χωρίς να πραγματοποιηθούν οι αντίστοιχες επισκέψεις πολι-
τών σε δημόσιες υπηρεσίες, έχουν δημιουργηθεί 2.153.947  
υπεύθυνες δηλώσεις, 851.368 εξουσιοδοτήσεις, 1.733.858 

εγγραφές στην άυλη συνταγογράφηση, 12.200.998 άυλες 
συνταγές, 3.356.158 άυλα παραπεμπτικά εξετάσεων, 1.010.972 
Πιστοποιητικά Δημοτολογίου, 156.726 Ληξιαρχικές Πράξεις, 
Αιτήσεις προς ΚΕΠ μέσω του gov.gr για δημοτολογικά πιστο-
ποιητικά και ληξιαρχικές πράξεις: 63.888, Ψηφιακά ραντεβού 
myKEPlive: 38.766, Βεβαιώσεις εμβολιασμού: 167.634.
Είναι πραγματικά εντυπωσιακό πόσο χρόνο γλυτώσαμε 
μακριά από τις ουρές του Δημοσίου τομέα. Φυσικά ο ρόλος 
του Δημοσίου είναι πάντα να διευκολύνει τον πολίτη, αλλά 
όπως είδαμε όλα αυτά τα χρόνια τίποτα δεν είναι αυτονόητο.

Μεγάλο περιθώριο στους ΟΤΑ

Οι παραπάνω πρωτοβουλίες είναι μία πολύ καλή αρχή αλλά 
σίγουρα υπάρχει μεγάλο περιθώριο για την ψηφιακή αναβάθ-
μιση και των Δήμων, καθώς θεωρείται ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ από 
τους πολίτες, και πολύ περισσότερο για τους ορεινούς και 
νησιωτικούς δήμους.

Πρωτοβουλίες που ήδη έχουν προγραμματιστεί:
Ηλεκτρονικό ραντεβού για τις υπηρεσίες του Δήμου, το οποίο 
μπορεί να επεκταθεί και σε live εξ αποστάσεως συνομιλία αν 
συμφωνηθεί η διαδικασία πιστοποίησης όπως έγινε οριζόντια 
με τα ΚΕΠLive, ΟΑΕΔlive (π.χ. Δήμου Ζωγράφου).
Πλατφόρμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης μαθητών 
Κοινωνικών Φροντιστηρίων των Δήμων ή ηλικιωμένων 

χρηστών σε νέες τεχνολογίες (π.χ iepx.gr).
Πλατφόρμα δωρεάν αναζήτησης καταλυμάτων σε Δήμους 
που δεν έχουν ενιαία τουριστική προβολή.
Ολοκλήρωση Ευρωπαϊκών προγραμμάτων πρόσβασης πολι-
τών σε δωρεάν Wifi σε σημεία του Δήμου (Wifi4EU),
Εφαρμογές στα κινητά για αναφορά κακοτεχνιών σε δρόμους 
και περιοχές που δεν είναι εύκολα προσβάσιμες,
Ολοκληρωμένη έξυπνη διαχείριση απορριμμάτων (μείωση 
δρομολογίων, αύξηση των δημόσιων εσόδων μέσω της εξοι-
κονόμησης και της οργάνωσης),
Πλατφόρμα Διασύνδεσης ανέργων με τις τοπικές επιχειρή-
σεις.
Πλατφόρμα συμμετοχικότητας πολιτών στις αποφάσεις του 
Δημοτικού συμβουλίου, 
Πλατφόρμα προβολής τοπικών επιχειρήσεων και προϊόντων
Όλα τα παραπάνω είναι εργαλεία τα οποία στα χέρια των 
Δημάρχων, μπορούν να δώσουν μεγάλη ώθηση στην τοπι-
κή κοινωνία. Ειδικά σε έναν ορεινό Δήμο όπως ο Δήμος 
Αργιθέας, θα προσδώσει ένα συγκριτικό πλεονέκτημα που θα 
καταστήσει τον Δήμο πρότυπο ψηφιακών υπηρεσιών.
Φυσικά χρειάζεται ταυτόχρονα η ισόρροπη ανάπτυξη του 
Δικτύου 5G, και των οπτικών ινών, υποδομές οι οποίες θα 
μεταμορφώσουν και θα διευκολύνουν την καθημερινότη-
τά μας, αλλά πολύ περισσότερο τους απομακρυσμένους 
κατοίκους της χώρας. Πάρα πολλές είναι οι εφαρμογές που 
αναπτύσσονται αυτή την εποχή για να «τρέξουν» σε 5G (3D 
αναπαράσταση Μουσειακών χώρων, απομακρυσμένα επεί-
γοντα χειρουργεία, εφαρμογές για ανθρώπους με ειδικές 
ανάγκες, αυτοματοποιήσεις στον βιομηχανικό ή αγροτικό 
περιβάλλον, εφαρμογές στον αγροτικό τομέα με την βοήθεια 
των drone κ.α).
Τώρα είναι μεγάλη ευκαιρία για τη νέα Ψηφιακή Εποχή στην 
τοπική αυτοδιοίκηση, το Πρόγραμμα Αν. Τρίτσης σε συνδυ-
ασμό με το ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ και τα υπόλοιπα προγράμματα που 
δρομολογούνται λόγω Covid-19 το επόμενο διάστημα, δεν 
πρέπει να περάσουν ανεκμετάλλευτα.

Ο Λάζαρος Καραούλης είναι
MSc Ψηφιακών Συστημάτων Παν. Πειραιά, 
Ιδιοκτήτης LK SMART SOLUTIONS, 
καταστημάτων SmartMobiles.gr 

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ GOV.GR

Η «σκυτάλη» στους Δήμους για το ψηφιακό άλμα

ΘΕΜΑ

         Τώρα είναι 
η ευκαιρία για 

τη Νέα Ψηφιακή 
Εποχή στην τοπική 

αυτοδιοίκηση 

ΘΕΜΑ

Απ’ ότι φαίνεται, η Πανδημία που ταλαιπώρησε τον 
Πλανήτη, έχει αρχίσει να ελέγχεται. Όμως, πολλά 
προβλήματα παραμένουν, πολλοί συνάνθρωποί μας 

ασθενούν, το σύστημα υγείας δέχεται ισχυρές πιέσεις, και 
– το χειρότερο – κάποιοι συνάνθρωποί μας, χάνουν τη ζωή 
τους στην άνιση μάχη με τον ύπουλο ιό.

Κανείς δεν γνωρίζει τι 
ακριβώς, θα γίνει στο 
μέλλον. Ποια ένταση θα 
έχουν τα επόμενα κύματα 
επέλασης του ιού. Πόσο 
ισχυρό θα είναι το τείχος 
ανοσίας που θα χτιστεί με 
τη βοήθεια των εμβολίων. 
Πόσο συχνά θα μας «επι-
σκέπτεται» ο ιός.
Όσοι λένε «τίποτα δεν θα 
είναι ίδιο μετά τον κορω-

νοϊό», μάλλον έχουν δίκιο. Πολλά θα αλλάξουν στην καθη-
μερινή ζωή και στις συνήθειές μας, στο εργασιακό περι-
βάλλον και στις ανθρώπινες σχέσεις. Αυτές οι αλλαγές δεν 
οφείλονται μόνον στις επιπτώσεις της Πανδημίας, αλλά στον 
καταλυτικό ρόλο που αυτή έπαιξε στο να επιταχυνθούν 
αλλαγές που με άλλες συνθήκες θα χρειάζονταν πολλές 
δεκαετίες να ενσωματωθούν στη ζωή μας. Αναφέρομαι 
στην κατακλυσμιαία επέλαση της ψηφιακής τεχνολογίας, 
η οποία χρησιμοποιήθηκε για να καλύψει το χάσμα που 
δημιούργησε η «κοινωνική αποστασιοποίηση» και τα απα-
ραίτητα περιοριστικά μέτρα που λήφθηκαν.
Αυτή η τεχνολογία συμπίεσε δραστικά το κόστος επικοινωνί-
ας των απλών πολιτών, των εργαζομένων, των επιχειρήσεων 
μεταξύ τους, των καταναλωτών, των δημόσιων υπηρεσιών 
κλπ. Μπήκε σε όλες τις πτυχές της ζωής μας και σε όλους 
τους παραγωγικούς κλάδους: στο εμπόριο, στην εξυπηρέ-
τηση των νοικοκυριών, στην εκπαίδευση, ενώ έφερε στο 
προσκήνιο μια νέα πρόκληση: την τηλε-εργασία. 
Τι σχέση έχουν τα παραπάνω με την Αργιθέα; Μπορούν να 
επηρεάσουν το μέλλον της και προς ποια κατεύθυνση; Θετική 
ή αρνητική; 
Το θέμα είναι σύνθετο και ήδη έχει ανοίξει μια μεγάλη συζή-
τηση σε παγκόσμιο επίπεδο. Εδώ θα παραθέσουμε, συνοπτι-
κά, κάποιες πρώτες σκέψεις:

1.  Η κοινωνική αποστασιοποίηση. Πολλοί υποστηρίζουν 
ότι ο φόβος για τις συνέπειες μιας πιθανής προσβολής από  
τον ιό θα παραμείνει για αρκετά χρόνια. Ειδικότερα, αν η 
Πανδημία μας επισκέπτεται εποχιακά – όπως η γρίπη – τα 
μέτρα «κοινωνικής αποστασιοποίησης» θα ενταχθούν στον 
πυρήνα της συμπεριφοράς μας. Αυτό θα οδηγήσει πολλούς 
ανθρώπους να αναζητούν πιο αραιοκατοικημένες περιοχές 
για την προσωρινή ή τη μόνιμη διαβίωσή τους. Συνεπώς, 
με κάποιες προϋποθέσεις, περιοχές όπως η Αργιθέα, θα 
μπορούσαν να προσελκύσουν μέρος αυτού του πληθυσμού. 
Είναι σημαντικό και χρήσιμο να αναλυθούν οι προϋποθέσεις 
που πρέπει να πληρούνται, ώστε να δρομολογηθούν σχετικές 
πολιτικές και λύσεις. Το μεγάλο κεφάλαιο της Αργιθέας που 

θα συνδράμει στην απαραίτητη ανάλυση των προϋποθέσεων, 
είναι η διασπορά! Αυτή θα προτείνει τις απαραίτητες πολιτι-
κές και λύσεις, ώστε η Αργιθέα να προσελκύσει όλους όσοι 
θα ήθελαν να ζήσουν σε ένα πιο ασφαλές και υγιεινό περι-
βάλλον, μακριά από την υπέρπυκνη ανθρώπινη παρουσία 
και δραστηριότητα των πόλεων.
2.  Τηλε-εργασία. Πρωτάκουστες λέξεις και έννοιες εισάγονται για 
να περιγράψουν τις δραματικές αλλαγές που βρίσκονται σε εξέλι-
ξη στο εργασιακό περιβάλλον. Θα ασχοληθούμε μόνον με μια από 
αυτές: την έννοια «ψηφιακός νομάς». Οι ψηφιακοί νομάδες είναι 
άτομα με αναπτυγμένες δεξιότητες στη χρήση ψηφιακών τεχνο-

λογιών, τεχνικών και εργαλείων που επιλέγουν να εργάζονται 
από απόσταση και ταυτόχρονα ν’ αλλάζουν τόπο διαμονής, επιλέ-
γοντας κάθε φορά και έναν διαφορετικό. Εργάζονται 8-10 ώρες 
την ημέρα και αφιερώνουν τον υπόλοιπο χρόνο στην περιήγηση 
στο χώρο, τη γνωριμία με το περιβάλλον και τους ανθρώπους. 
Κάποιοι από αυτούς προτιμούν πολυσύχναστα ή φημισμένα μέρη, 
όμως, η έλευση του κορωνοϊού τους «σπρώχνει» σε πιο ήσυχες, 
«αμόλυντες» και αραιοκατοικημένες περιοχές. Είναι ευνόητο, ότι 
η Αργιθέα θα μπορούσε να προσελκύσει αυτή την ομάδα των 
ανθρώπων, οι οποίοι αυξάνονται με ραγδαίους ρυθμούς. Το 
κύριο χαρακτηριστικό τους είναι ότι έχουν σημαντικά εισοδήματα 
και είναι – συνήθως – συνειδητοποιημένοι καταναλωτές, προ-
τιμώντας ποιοτικά και τοπικά προϊόντα. Οι προϋποθέσεις για την 
προσέλκυσή τους είναι -συνοπτικά- οι παρακάτω:
α. Δημιουργία ψηφιακών υποδομών υψηλών ταχυτήτων σε 
σημεία (χωριά) της Αργιθέας που θα πρέπει να επιλεγούν με 
προσοχή και με συγκεκριμένα κριτήρια.
β. Δημιουργία ελκυστικών χώρων διαμονής (π.χ. youth 
hostels)
γ. Δημιουργία ελκυστικών και σύγχρονων χώρων εργασί-
ας ειδικά διαμορφωμένους, που να ανταποκρίνονται στην 
αισθητική των «ψηφιακών νομάδων»
δ. Οργάνωση της στρατηγικής προβολής της Αργιθέας και τοπο-
θέτησή της στο «χάρτη διαδρομών των ψηφιακών νομάδων»
3.  Εναλλακτικός τουρισμός. Είναι αυτονόητο ότι ο τουρισμός 
και η παροχή υπηρεσιών σε επισκέπτες άλλαξε μετά την 
Πανδημία. Το «μαζικό» μοντέλο βρίσκεται υπό επανεξέταση, 
ενώ περιοχές με τα χαρακτηριστικά της Αργιθέας και του 
ορεινού όγκου της Καρδίτσας, μπαίνουν στο «μικροσκόπιο» 
των τουριστικών πρακτόρων. Η περιοχή θα πρέπει να οργα-
νώσει την προβολή της, εκπέμποντας σαφή μηνύματα ως 
προς την ταυτότητά της. Η δημιουργία ενός φορέα διαχείρι-
σης του Νομού, ως τουριστικού προορισμού, πρωτοβουλία 
που βρίσκεται σε εξέλιξη από το Επιμελητήριο και τους 
Δήμους, θα βοηθήσει καταλυτικά προς αυτή την κατεύθυνση.
Οι παραπάνω σκέψεις, προφανώς, δεν εξαντλούν το θέμα. 
Όμως, είμαι σίγουρος ότι οι πολυμήχανοι Αργιθεάτες, με τους 
δραστήριους και καλά οργανωμένους συλλόγους τους, θα 
ανοίξουν τη συζήτηση και θα αξιοποιήσουν τις ευκαιρίες που 
παρουσιάζονται μπροστά μας!

Ο Βασίλης Μπέλλης είναι Διεθύνων Σύμβουλος της Αναπτυξιακής Καρδίτσας

Θα πάρουμε τα βουνά μετά τον covid-19;
ΣΚΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΑΛΛΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

  Η Αργιθέα 
να οργανώσει την 

προβολή της, 
εκπέμποντας σαφή 

μηνύματα ως προς την 
ταυτότητά της

Του Βασίλη Μπέλλη
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Τ  
ην Αργιθέα επισκέφτηκα για πρώ-
τη φορά τον Δεκαπενταύγουστο του 
1992, τριάντα χρόνια πίσω. Δεν ήξε-
ρα καν τον τόπο, κάποιες πληρο-

φορίες που μου έδωσαν οι φίλοι από εκεί, 
μας βοήθησαν αρκετά αλλά μη γνωρίζοντας 
τη διαδρομή από Μουζάκι και πάνω, μας 
κατάπιε η νύχτα, μπερδέψαμε τους χωματό-
δρομους και αντί να βγούμε στα Βραγκιανά 
βρεθήκαμε σε κάποιο χωριό της Άρτας, την 
Αηδονιά. Έτσι καθυστερήσαμε αρκετά αλλά 
ευτυχώς το πανηγύρι στα Βραγκιανά ήταν 
καλό και το προλάβαμε πριν ξημερώσει…
Ήταν μια εξαιρετική εμπειρία που αντί να 

με απογοητεύσει, αντιθέτως με έκανε να 
αγαπήσω αυτόν τον τόπο σαν τον δικό μου 
και να τον επισκέπτομαι συχνά, περισσό-
τερο σαν φίλος παρά σαν δημοσιογράφος 
και αυτό γιατί συνδέθηκα και καλλιέργη-
σα ωραίες σχέσεις με πολλούς Αργιθεάτες. 
Χάρη σε αυτούς γνώρισα σχεδόν κάθε γωνιά 
αυτής της μικρής πατρίδας και την έβαλα 
στην καρδιά μου. Το σημαντικότερο δε είναι 
ότι την γνώρισα έξω από τους μήνες του 
καλοκαιριού και κατά συνέπεια, οι άνθρωποι 
που συνάντησα ήταν οι μόνιμοι κάτοικοι και 
μπορούσαμε να μιλήσουμε μαζί για όλο τον 
κύκλο του χρόνου και όχι μόνο για το καλο-

καίρι όπως με επισκέπτες 
και παραθερίζοντες.
Τα πρώτα χρόνια που γνώ-
ριζα την Αργιθέα είχε ήδη 
αρχίσει να στεγνώνει από 
κόσμο και κάθε χρόνο που 
περνούσε, η όποια απουσία 
βάρυνε διπλά και τριπλά. 
Τα σπίτια που έκλειναν δεν 
ξανάνοιγαν ποτέ και είναι 
αυτά δεκάδες σε όλα τα 
χωριά και στους συνοικι-
σμούς. Μικρά σπίτια χει-
ροποίητα, από πέτρα στον 
τοίχο και πέτρα στη σκεπή, 
κατασκευές της ανάγκης 
που στέγασαν πολυπληθείς 
φαμίλιες και σόγια ολόκλη-
ρα έμειναν όπως οι έρημες 
κυψέλες να λιώνουν σε 
κάθε πλαγιά και τα περισ-
σότερα πια είναι σωροί 
ερειπίων. Κοντά τους, ένα 
πλήθος από κατασκευές 
(μαντριά, καλύβια, αλώνια, 
νερόμυλοι, βρύσες, γεφυ-
ράκια, ξερολιθιές) εγκατα-
λείπονταν και άρχισε να τις 
διαλύει η φθορά.

Η Αργιθέα όπως τη γνώρισα και την ξέρω
Του Ηλία Προβόπουλου

Ήταν ο δρόμος -που τόσο χρόνια παρακα-
λούσαν το Κράτος να τους φτιάξει, να μην 
τους τρώει η σκόνη και η λάσπη να φτά-
νουν στο Μουζάκι- που δεν είχε επιστροφή 

όταν έγινε για τους περισσότερους-  κι έτσι, 
σπίτια, χωράφια και ότι άλλο σημάδευε την 
παρουσία του ανθρώπου, επέτρεψε στη 
φύση και αυτή το κατέλαβε. Ναι, φτιάχτηκαν 
δρόμοι με άσφαλτο που πηγαίνουν σε όλα 
τα χωριά αλλά ως εκεί. Παραπέρα δεν έχει 
νόημα να πάνε αφού όσοι απέμειναν περι-
ορίστηκαν στους οικισμούς και ελάχιστοι 
ασχολούνται με την γη τους οπότε, έκλεισαν 
όλες οι διαβάσεις. Βλέπουμε εδώ κι εκεί 
στις πλαγιές και στα ρέματα κάποια σπίτια 
να είναι ακόμη όρθια και πουθενά δεν 
σημαδεύει πια ένα μονοπάτι που να οδηγεί 
σε αυτά. Λιγόστεψαν και οι άνθρωποι που 
τα περπατούσαν κάποτε κι έτσι σε λίγα χρό-
νια κανένας δεν θα θυμάται που ήταν και 
πως κάποια τα άνοιξαν μόνο περπατώντας.
Μια γη σκληρή είναι της Αργιθέας, φτιαγμένη λες 
για να παιδεύει τους ανθρώπους, να φθείρει τα 
αλέτρια και να λιώνει τα σκαπανικά. Σε πλαγιές, 
σε λογγές, στα ξέφωτα του δάσους. Λίγα και 

μετρημένα τα εύφορα κομμάτια της και το νερό 
ακόμη λιγότερο για να ποτίζονται οι καλλιέργειες. 
Τα καρποφόρα πάλι λίγα, κι αυτά βασανισμένα, 
όπως και τα κλήματα έκαναν κάθε χρόνο αγώνα 

να αποδώσουν το ελάχιστο. Κάτω από τα πόδια 
των χωριών όμως κυλούσε ο ίδιος ο Αχελώος 
και οι παραπόταμοί του αλλά τα νερά έφευγαν, 
πήγαιναν στη θάλασσα. Οι σοδιές λίγες, αν βοη-
θούσε ο καιρός, αναπαύονταν λίγο οι άνθρωποι 
που τις περίμεναν. Αν όχι, θα πεινούσαν σίγου-
ρα. Τότε ήταν που έπαιρναν τα μονοπάτια για 
τον κάμπο, είτε προς τη Θεσσαλία, είτε προς 
το Αγρίνιο και την Άρτα να κουβαλήσουν στην 
πλάτη, γιατί και τα φορτιάρικα ζώα ήταν λίγα, 
καλαμπόκι να ζήσουν.
Το αντάλλαγμα ήταν συνήθως κανέναν 
κατσίκι, κάποιο ζωντανό από τα οποία ήταν 
γεμάτος ο τόπος, τυραννημένα κι αυτά και 
σε συνεχή διωγμό από τους ανθρώπους 
γιατί έκαναν ζημιές στις λιγοστές τους καλ-
λιέργειες. Δεν χωρούσαν όλοι, άνθρωποι 
και ζωντανά κι έτσι η ζωή τους ήταν μια 
διαρκής διαμάχη. Από πουθενά δεν είχαν να 
περιμένουν κάτι οι άνθρωποι να αλαφρώσει 
η ζωή τους και η μοίρα τους ήταν είτε να 

Ο ΤΟΠΟΣ ΠΟΥ ΠΡΩΤΟΕΠΙΣΚΕΦΤΗΚΑ ΠΡΙΝ 30 ΧΡΟΝΙΑ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΙΑ
υποταχθούν στη μοίρα, στον ίδιο τον τόπο 
δηλαδή ή να πάρουν τα μάτια τους και να 
φύγουν μακριά. Έτσι όταν τους δόθηκε η 
ευκαιρία, οι περισσότεροι έφυγαν και όσοι 
ζούσαν ακόμη τα γονικά τους, τους επισκέ-
πτονταν και έδειχναν και κάποιο ενδιαφέρον 
για τα χωριά. Από τη στιγμή όμως που τους 
αποχαιρέτησαν για τελευταία φορά, κόπηκε 
και ότι τους συνέδεε με τα χωριά
Αν δεν λέγαμε ότι μιλάμε για την Αργιθέα, 
αυτοί που μας διαβάζουν θα μπορούσαν 
να πουν ότι πρόκειται για τα Άγραφα (και η 
Αργιθέα ανήκει στ’ Άγραφα αλλά έχει κάτι 
που την ξεχωρίζει απ’ αυτά και κατά τη γνώ-
μη μου είναι λεπτομέρειες της καθημερινής 
ζωής), τις ορεινές περιοχές του Βάλτου, 
της Ναυπακτίας, των Τζουμέρκων και της 
Ελλάδας όλης, μη των νησιών εξαιρουμέ-
νων. Οι πρώτες μεταπολεμικές δεκαετίες 
ήταν ίδιες για όλη τη χώρα αλλά στα ορεινά 
η κατάσταση ήταν αφόρητη και οι άνθρωποι 
προτίμησαν να αναζητήσουν αλλού την τύχη 
τους και να προκόψουν. Έτσι παράτησαν 
κάθε τόπο που έβλεπαν πως δεν έχει μέλλον 
και με όσες δυνάμεις είχε ο καθένας, επέν-
δυσαν αλλού για την προκοπή τους.
Σήμερα η Αργιθέα δεν ξέρουμε αν έχει 
μέλλον, όπως και κάθε άλλος ορεινός 
τόπος, όπως και ο κάμπος βεβαίως και 
κυρίως οι πόλεις. Σε μια εποχή πλήρους 
αστάθειας (η επιδημία λειτουργεί ως μια 
ωραία κουρτίνα που κρύβει το μέλλον 
και δεν μπορούμε να σκεφτούμε τι θα 
δούμε όταν τραβηχτεί) η επιβίωση είναι 
ένα ζητούμενο που πολλούς απασχολεί. 

Κάποτε, στην Αργιθέα και αλλού, μιλούσαν 
για την ανάπτυξη που δεν έφτανε εκεί και 
την περίμεναν με λαχτάρα. Κάποια μέρα 
πήγε: Έγιναν δρόμοι με άσφαλτο, απλώ-
θηκαν ο ηλεκτρισμός και η τηλεφωνία, 
κουβαλήθηκαν οικοδομικά υλικά, οργα-
νώθηκε η ύδρευση, φτιάχτηκαν σχολεία 
αλλά δεν σημειώθηκε κάποια τρομερή 
αλλαγή στην κοινωνία, δεν παρατηρήθηκε 
αυτό που λένε «αύξηση του κατά κεφα-
λήν εισοδήματος» και του πλούτου και το 
κυριότερο, κανείς δεν πίστεψε πως ήταν 
αυτό που περίμεναν και ήταν βέβαιοι πως 
κάποιοι τους ξεγέλασαν και έπαιξαν διά-
φορα παιχνίδια πίσω από την πλάτη τους.
Δεν παρατηρήθηκε δηλαδή κάποια αύξη-
ση στις καλλιεργούμενες εκτάσεις ή στην 
κτηνοτροφία, πράγματα που στην αγορά 
μεταφράζονται σε πλούτο που εισρέει στην 
Αργιθέα και βελτίωση του εισοδήματος 
ορισμένων κατοίκων τους – γιατί δεν είναι 
όλοι συνταξιούχοι και εξαρτώμενοι από 
το Δημόσιο Ταμείο. Γιατί κι εκεί υπάρ-
χουν άνθρωποι, νέοι ή στην μέση ηλικία 
που ασχολούνται με δουλειές που τους 
επιτρέπει ο τόπος. Λίγοι αγροκτηνοτρόφοι 
ενώ είναι αρκετοί εκείνοι που περιμένουν 
μεροκάματα από τα έργα. Είναι όμως λίγοι 
κι αυτοί και μάλλον εγκλωβισμένοι στο 
στείρο σύστημα μιας οικονομίας που δεν 
ορίζεται και δεν οργανώνεται από κανέναν, 
είτε Κράτος, είτε Τοπική Αυτοδιοίκηση.
Η Αργιθέα που γνώρισα πριν από 30 χρόνια 
δεν υπάρχει πια, ούτε οι παλιότεροι άνθρωποι 
που συζητούσαμε κάποτε υπάρχουν για να 

Η Αργιθέα που γνώρισα 
πριν από 30 χρόνια 

δεν υπάρχει πια, 
ούτε οι παλιότεροι άνθρωποι 

που συζητούσαμε κάποτε υπάρχουν 
για να ακούμε 

τον έμπειρο λόγο τους

ακούμε τον έμπειρο λόγο τους. Να ακούμε 
δηλαδή πως στα πιο δυστυχισμένα χρόνια 
της Ελλάδας, τη δεκαετία 1940 – 1950 χωριά 
ολόκληρα κατάφεραν να ζήσουν. Χωρίς δρό-
μους, χωρίς ηλεκτρικό, χωρίς καμία άνεση 
και κυρίως χωρίς ούτε μια δραχμή στην τσέπη 
τους. Κατάφεραν και επέζησαν, χάρη στον 
Τόπο τους, αυτόν τον σκληρό και αδυσώπητο 
τόπο της Αργιθέας που πολλές φορές τα αγαθά 
που τους έδινε ήταν δυσανάλογα του κόπου 
και του ιδρώτα που έχυσαν πάνω σε αυτόν.
Όχι μόνο τους έζησε αλλά τους ενέπνευσε να 
φύγουν μακριά τους, τους αρμάτωσε με πεί-
σμα κυρίως να βγουν στον αγώνα μιας καλύ-

τερης ζωής και οι περισσότεροι τα κατάφε-
ραν και τιμούν, έστω και αραιά την Αργιθέα. 
Μια μικρή πατρίδα που έμεινε ξεχασμένη 
στα βουνά και στους καιρούς που ζούμε, δεν 
είναι βέβαιο πως αυτό ήταν εις βάρος της. 
Στις εξελίξεις που θα έχουμε στην κοινωνία 
και στην οικονομία μετά το τέλος της επιδη-
μίας, τότε μπορεί να εκτιμηθεί εκ νέου και 
από άλλη σκοπιά η ζωή στην Αργιθέα μέχρι 
τα μισά του περασμένου αιώνα και τότε όλοι 
θα θυμηθούν τα λόγια των γερόντων…      

Οι φωτογραφίες που συνοδεύουν το κείμενο είναι από 
την περιοχή των Βραγκιανών, τραβηγμένες πριν από 15 
χρόνια, τον Νοέμβριο του 2006. 
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Του Απόστολου Παντελή

Πίνδος, Άγραφα, Αργιθέα. Εκεί όπου 
η φύση εξάντλησε την γενναιοδωρία 
της, η ιστορία χάνεται στα μυστηρι-

ώδη βάθη των αιώνων και η παράδοση 
συνεχίζει απτόητη σε πείσμα της εισβο-
λής του «πολιτισμού». Τοπία μοναδικά και 
άνθρωποι αγέρωχοι, απόγονοι των αρχαίων 
Αθαμάνων,  εμπνέουν τον ταξιδιώτη να ανα-
ζητήσει τον επόμενο σταθμό σε ένα ορεινό 
τμήμα της Ελλάδας σύμβολο στον αγώνα 
για την ελευθερία του τόπου. «Όποιος δεν 
δει τα Άγραφα, δεν μπορεί κανείς να του 
τα περιγράψει», έγραψε ο πεζοπόρος που 
κατέγραφε επί σειρά ετών τα ξεχασμένα 
μονοπάτια και αγάπησε αυτά τα μέρη σαν 
να ήταν γενέθλια γη [1]. Το όραμα να αναβι-
ώσουν οι παλιές στράτες παίρνει σάρκα και 
οστά στην εποχή μας, που οι άνθρωποι των 
πόλεων ψάχνουν στην πεζοπορία την γνήσια 
επαφή με την φύση.
Η «πράσινη» ανάπτυξη που καλπάζει με 
ανεξέλεγκτους ρυθμούς σε πολλά μέρη και 
εσχάτως χτυπά την πόρτα αυτών των σχεδόν 
ανέγγιχτων βουνών, έγινε αφορμή να γίνει 
μια ώρα νωρίτερα γνωστή σε πολύ περισσό-
τερους, μέσα και έξω από την επικράτεια, η 
φήμη αυτού του τόπου. Δυο δρόμοι ανοίγουν. 
Ο ένας είναι της πρόσκαιρης αμφιλεγόμενης 
ευημερίας που θα αλλάξει για πάντα την 
άγρια ομορφιά του τοπίου με δρόμους και 
κατασκαμμένες κορυφογραμμές μέχρι και 

αυτήν την κορυφή της πολυτραγουδισμένης 
περήφανης Καράβας. Ο άλλος είναι η ανά-
πτυξη μικρής κλίμακας που θα προσελκύσει 
τον φυσιολάτρη επισκέπτη, αυτόν που γεμίζει 
ζωή χιλιάδες χωριά στα ορεινά των Άλπεων, 
του Καυκάσου, των Ιμαλαΐων και όλων των 
οροσειρών του κόσμου που σέβονται την 
ιστορία, την ομορφιά και την οικολογική τους 
αξία. Οι γόνοι αυτού του τόπου καμαρώνουν 
ότι κατάγονται από την Ελβετία της Ελλάδος, 
αλλά δεν φαίνεται να έχουν όλοι καταλάβει 
ότι αυτό πρέπει να το διαφυλάξουν σαν κόρη 
οφθαλμού. Να πώς περιγράφουν τα Άγραφα 
αυτοί που ταξίδεψαν μακριά και ξέρουν πώς 
ένας τόπος μπορεί να θρέψει τους ανθρώ-
πους του, χωρίς να χάσει την φυσιογνωμία 
του:
«Εκεί η φύση υπήρξε γενναιόδωρη χαρίζο-
ντάς μας ένα από τα πιο επιβλητικά και ελκυ-
στικά τοπία της Ελλάδας. Εκεί ο νους ψηλώ-
νει, καθώς κυριεύεται από τον πόθο για την 
κατάκτηση του απόλυτου. Τα Άγραφα είναι 
το πιο απομονωμένο ορεινό συγκρότημα της 
χώρα μας, με έντονο και σκληρό ανάγλυφο, 
άγριες, δύσβατες και απότομες κορυφές που 
διαδέχονται η μία την άλλη, κάθετες ορθο-
πλαγιές, γνωστές για την ομορφιά τους και 
τη δυσκολία τους, εκτεταμένα αλπικά ορο-
πέδια, διάσελα, επιβλητικές χαράδρες. Όλα 
αυτά μαζί και πολλά άλλα έχουν προσδώσει 
στα Άγραφα το προσωνύμιο “Τα Ελληνικά 
Ιμαλάια”»[2].

Τα Άγραφα και τα … Άγραφα
 Αν τα χωρίσουμε διοικητικά, τα Άγραφα 
αποτελούνται από τα Θεσσαλικά, που το 
μεγαλύτερο μέρος τους ανήκουν στην 
Καρδίτσα και τα Ευρυτανικά που υπάγο-
νται στο Καρπενήσι. Μικρό μέρος βρίσκε-
ται στην Φθιώτιδα. Γεωγραφικά χωρίζο-
νται σε Δυτικά, με ψηλότερη κορυφή την 
Φτέρη (2126μ.), τα Ανατολικά με ψηλό-

Ο ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΜΑΣ ΤΑΞΙΔΕΥΕΙ ΣΤΗΝ ΑΡΓΙΘΕΑ

Οι παλιές στράτες οδηγούν στο μέλλον

τερη την Σβόνη (2040μ.) και στα Βόρεια 
με την Καράβα (Σχιζοκάραβο) που με τα 
2184 μέτρα υψόμετρο είναι και η ψηλότερη 
των Αγράφων. Εκτός από την Καράβα που 
βρίσκεται στην καρδιά της Αργιθέας και 
άλλοι ορεινοί όγκοι, ολόκληροι ή μέρος 
τους ανήκουν σ αυτήν. Στα νότια βρίσκεται 
το Ντεληδήμι (2163μ.), το Γαλάτσι (1894μ.) 
και η Μυρμητζάλα (1542μ.), ανατολικά το 
Βουτσικάκι (2154μ) και το Ζυγουρολίβαδο 
(1977μ.) και βόρεια την αγκαλιάζει μια εκτε-
ταμένη κορυφογραμμή με πιο σημαντικές 
κορυφές το Σουφλί (1821μ.), τον Προφήτη 
Ηλία (1775μ.), τον Αχλαδιά (1782μ.) και την 
Καραβούλα (1862μ.). Δυτικά η Αργιθέα ορί-
ζεται από την κοίτη του Αχελώου όπου 
καταλήγουν όλα σχεδόν τα μικρά και μεγά-
λα ποτάμια της. Στις κοιλάδες αυτών των 

Η παγωμένη Λούτσα Καράβας

ορεινών συμπλεγμάτων φωλιάζουν τα 
Αργιθεάτικα φιλόξενα χωριά, κάποια από 
τα οποία μπορούν να στηρίξουν τις ανά-
γκες εναλλακτικού τουρισμού. Εκτός από 
την φυσική ομορφιά η περιοχή διαθέτει και 
πολλά αξιοθέατα όπως τα τοξωτά γεφύρια 
και οι παλιές μονές. 

Η Καράβα και ο Νώε
Στο πρώτο αυτό άρθρο θα δούμε εν συντομία 
τα μονοπάτια της Καράβας ή Σχιζοκάραβο. 
Δεν θα μάθουμε ποτέ αν πράγματι ο Νώε 
άραξε την Κιβωτό στις πλαγιές της, αυτό 
που σίγουρα γνωρίζουμε είναι ότι από τα 
νότια μοιάζει ομαλό βουνό, από τα βόρεια 
όμως οι απότομες πλαγιές συνθέτουν μια 
άγρια ομορφιά. Από το διάσελο του Αγίου 
Νικολάου μπορεί κάποιος να ανέβει μέχρι 

Πεζοπόροι στο παραποτάμιο δάσος του Πετριλιώτη
Μονοπάτι Βλάσι - Σούδα Μάη/Τρυφέρη - Λιβάδια Πετρίλου
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την κορυφή σε λιγότερο από τρεις ώρες. Η 
διαδρομή είναι σηματοδοτημένη και βοη-
θά στον προσανατολισμό όταν τα σύννεφα 
χαμηλώσουν και το τοπίο χάνεται στην 
ομίχλη. Στην αρχή περπατάμε σε δάσος 
με μεγάλες εντυπωσιακές οξιές, γρήγο-
ρα όμως περνάμε στα υποαλπικά λιβάδια. 
Πριν τον τελικό κώνο της κορυφής φτά-
νουμε σε μικρό οροπέδιο στα 1900 μέτρα 
υψόμετρο όπου σχηματίζεται η Λούτσα, 
μικρή εποχική λίμνη, σημείο όπου ξεκου-
ραζόμαστε πριν την τελική προσπάθεια για 
την κορυφή. Όσο ανεβαίνουμε ξεδιπλώ-
νεται το πανόραμα των γύρω βουνών, με 
πρώτα το εντυπωσιακό Ντεληδίμι και το 
ογκώδες Βουτσικάκι. Η θέα εκεί απεριόρι-
στη και μπορεί κάποιος από την κορυφή να 
κάνει μάθημα γεωγραφίας, αφού με ευνο-
ϊκό καιρό φαίνονται τα περισσότερα βουνά 
της κεντρικής Ελλάδας. Η ανάβαση είναι 
μέτριας δυσκολίας, έχει μήκος έξι χιλιόμε-
τρα, συνολική ανύψωση 750 μέτρα και είναι 
ιδανική και για τον χειμώνα.
Άλλο σημείο εκκίνησης για την κορυφή είναι 
από την βόρεια μεριά, από το χωριό Αργιθέα 
(Κνίσοβο). Μια παραλλαγή του διεθνούς 
μονοπατιού Ε4 που πρόσφατα κατέγραψε ο 
ΕΟΣ Καρδίτσας αποφεύγει τους χωματόδρο-
μους και μας ανεβάζει σε συνεχόμενο καλο-
γραμμένο μονοπάτι τραβερσάροντας ομαλά 
τις πλαγιές την Φούρκας (1882μ.). Η κορυφή 
αυτή, όνομα και πράμα, φαίνεται να τρυπά τον 
ουρανό και δείχνει αδύνατο να σκαρφαλωθεί, 
αλλά εμείς ανεβαίνουμε γλυκά κυκλώνοντάς 
την και φτάνουμε στον κεντρικό αυχένα που 

θα μας ανεβάσει στην κορυφή Κουλκουτσάρι 
(2016μ.). Η ανάβαση και μόνο μέχρι εδώ 
προσφέρει εντυπωσιακή θέα και συγκίνηση. 
Ακόμα και όσοι δεν καταφέρουν να φτάσουν 
την ψηλότερη κορυφή, δεν θα το μετανιώ-
σουν. Για την κορυφή της Καράβας μάς 
χωρίζει μικρό κατέβασμα στη Λούτσα και ο 
τελικός κώνος. Όλη αυτή η διαδρομή είναι 
αρκετά απαιτητική, έχει μήκος οκτώ χιλιό-
μετρα, 1200 μέτρα ανάβαση και χρειάζονται 
περίπου έξι ώρες πορείας. Για οργανωμένες 
ομάδες μπορεί να γίνει υπό μορφή διάσχι-
σης με τερματισμό στο διάσελο του Αγίου 
Νικολάου ή το χωριό Βλάσι.
Από το χωριό Βλάσι, που βρίσκεται στην 
νότια πλευρά του βουνού, έχουμε δυο επιλο-
γές ανάβασης, μία από την Μακριά Ράχη και 
την Λούτσα και η δεύτερη από τον Προφήτη 
Ηλία. Ο συνδυασμός αυτών των δύο μπορεί 
να κάνει κυκλική την διαδρομή με αφε-
τηρία και τερματισμό στο χωριό, πράγμα 
που αρέσει ιδιαίτερα στους πεζοπόρους και 
ορειβάτες για μεγαλύτερη ποικιλία. Οι δύο 
αυτές αναβάσεις είναι μήκους 6 χλμ, μέτριας 
δυσκολίας και περίπου πέντε ωρών πορεί-
ας. Τέλος η Καράβα μπορεί να προσεγγισθεί 
και από άλλα χωριά της νότιας και δυτικής 
μεριάς, την Καρυά, τα Κουμπουριανά, το 
Πετροχώρι και το Δροσάτο, από μονοπάτια 
που είναι υπό καταγραφή. Βέβαια η πεζοπο-
ρία στην Καράβα δεν είναι μόνο οι κορυφή 
της και τα αλπικά τμήματα, υπάρχουν μονο-
πάτια χαμηλότερα, στα δάση και τις δροσε-
ρές ρεματιές, στα οποία θα αναφερθούμε 
μια άλλη φορά.

Μια πρόσφατη σημαντική προσπάθεια που 
περιλαμβάνει τις χαμηλότερες δυτικές πλα-
γιές του βουνού είναι αυτή της χάραξης του 
μονοπατιού pindus trail [3] που φιλοδοξεί 
να ενώσει πεζοπορικά όλα σχεδόν τα ορει-
νά συγκροτήματα της Πίνδου σε ένα συνε-
χόμενο μονοπάτι μήκους 600 χιλιομέτρων, 
από τις Πρέσπες στους Δελφούς. Είναι και 
αυτό ένα από τα σχέδια που παίρνουν σάρ-
κα και οστά για την Αργιθέα των τεσσάρων 
εποχών.

Το ταξίδι μας συνεχίζεται στο επόμενο: 
Ανάμεσα στην Αργιθέα και τη λίμνη 

   Το μονοπάτι 
pindus trail 

θα ενώσει όλη την 
Πίνδο από τις Πρέσπες 

ως τους Δελφούς

Πλαστήρα - Βουτσικάκι και Ζυγουρολίβαδο 
(Καζάρμα).

Ο Απόστολος Παντελής είναι αντιπρόεδρος 
Ελληνικού Ορειβατικού Συλλόγου 
Καρδίτσας, έφορος μονοπατιών.

Αναφορές:
[1] thepindosway.com    Tim Salmon, The 
Pindos Way
[2] hikingexperience.gr
[3] terrapindus.gr
- για τα μονοπάτια των Αγράφων βρίσκουμε 
πληροφορίες στο eoskarditsas.gr
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Γράφει ο Κωστής Τσιάκαλος*

Ο καθηγητής Δημήτρης Γρίβας, 
δυστυχώς έφυγε για πάντα στις 
6 Γενάρη 2021, 73 ετών και είχε 

να δώσει πολλά πράγματα ακόμα για 
την Αργιθέα μας.
Η έλλειψή του τεραστίως αισθητή. 
Δυσαναπλήρωτο το κενό για όλους εμάς 
που τον αγαπήσαμε πολύ. Για όλους 
εμάς, που συνδεθήκαμε μαζί του με 
αδελφική φιλία απ’ τα παιδικά και εφη-
βικά μας χρόνια. Για όλους εμάς που 
για 60 τόσα χρόνια μας τίμησε με τη 
φιλία του.
«Πάντων κτημάτων κράτιστον είη 
φίλος σαφής κ αγαθός» έλεγαν οι 
αρχαίοι Έλληνες και ο Δημήτρης 
Γρίβας όντως υπήρξε, υπάρχει και 
θα υπάρχει ό,τι πολυτιμότερο στη ζωή 
μας, αφού ως φίλος στάθηκε πάντα 
αρωγός πολύτιμος.

Αλλά ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή:
Ο Δημήτρης Γρίβας του Πέτρου και της Αμαλίας, γεννή-
θηκε την 1η Σεπτέμβρη 1946 στο Λεοντίτο Αργιθέας, όπου 
και τελείωσε το Δημοτικό Σχολείο. Και στα έξι χρόνια που 
πήγαινε Δημοτικό, βοηθούσε όσο μπορούσε και στα πρόβατα 
και στο σπίτι, αφού ήταν ο μεγαλύτερος απ’ τα άλλα τέσσερα 
αδέλφια του (τον Γιώργο, τη Μαρία, την Αθανασία και τη 
Σταθούλα).
Το 1958 ξεκίνησε το Γυμνάσιο, πολύ μακριά απ’ το Λεοντίτο, 
στο Αγρίνιο…
Η επταμελής οικογένεια, με τα πρόβατά της, περί τα τέλη του 
Σεπτέμβρη, κατέβαινε στο χειμαδιό, που ήταν η Σπολάιτα 
Αιτωλοακαρνανίας· παραδίπλα από τον Αχελώο ποταμό – 
έντεκα χιλιόμετρα απ’ το Αγρίνιο.
Από κει κάθε πρωί με κρύο ή βροχή στο σχολείο και τ΄ 
απόγευμα επιστροφή στη Σαρακατσανέικη καλύβα, που θα 
στέγαζε και τα 7 μέλη της οικογένειας!
Έτσι λοιπόν, ποδαροδρομώντας, οδοιπορώντας πολλά χιλιό-
μετρα κάθε μέρα πλην Κυριακής (τότε και τα Σάββατα πηγαί-
ναμε σχολείο) ο Δημήτρης Γρίβας έβγαλε τις τρεις πρώτες 
τάξεις του Γυμνασίου…
Πλείστες όσες οι φορές που η πορεία μας προς το Γυμνάσιο 
ήταν κοινή (από Σπολάιτα προς Αγρίνιο) τα πρωινά· δηλαδή 
από τα άγρια χαράματα. Αλλά και αντίστροφα, από Αγρίνιο 
προς Σπολάιτα.

… Μαζί από νωρίς στην ανηφόρα της ζωής
Ένα γεωμετρικό σχέδιο μας οδηγούσε
Σε πόλη δύσκολη. Δυο μικροί συνοδοιπόροι,
Σύντροφοι οπλισμένοι με σημαία εξορίας
Τυλίγοντας με μια νάυλον σακκούλα (για
Να μη βρέχονται τα λιγοστά βιβλία). Κάποτε
Τα κρύβαμε στον κόρφο μας. Περπατώντας.
Πεζοπορώντας μ΄ ένα ζευγάρι παλιά παπούτσια
Συνήθως τρύπια / σαν το τρύπιο στέρνο
Του Καρυωτάκη / σαν το διαμπερές τραύμα
-κατάστηθα- του θείου μου Ηλία Τσιάκαλου
Από σφαίρα φασίστα στον πόλεμο του 1940!

Λοιπόν, ένα απόγευμα, επιστρέφοντας ποδαράτα απ’ το 
Αγρίνιο στη Σπολάιτα, η γιαγιά μου η Μαριώ (Αργιθεάτισσα, 
πάππου προσπάππου) με ρώτησε: 
- Είχες και κάποιο άλλο παιδάκι παρεούλα απ΄ τ΄ Αγρίνιο ως 
εδώ;
- Ναι, γιαγιά είχα τον φίλο και συμμαθητή μου Μήτσο Γρίβα…
- Είπες Γρίβα; Λες νάναι του Πέτρου Γρίβα παιδί, για ρώτα 
τον αύριο…
Έτσι και έγινε: μήπως τον πατέρα σου, φίλε Μήτσο, τον λένε 
Πέτρο και είστε από το Λεοντίτο;
Στην αρχή ο φίλος μου ο Δημήτρης εξεπλάγη, και φυσικά 
εύλογη η απορία του:
- Και συ που το ξέρεις;
-  … Άκου φίλε, πόσο μικρός είναι ο κόσμος: η γιαγιά μου η 
Μαριώ απ΄ το Καταφύλλι Αργιθέας Αγράφων, τον πατέρα σου 
τον έχει «πρώτο εξάδελφο», άρα εγώ εσένα σε έχω θείο!!!
Η φιλία μου με τον Δημήτρη Γρίβα δυνάμωσε ακόμη περισ-
σότερο, και συχνά πυκνά συναντιόμασταν στην κοινή διαρο-
μή: Σπολάιτα – Αγρίνιο (τα πρωινά), ή Αγρίνιο – Σπολάιτα (τα 
απογεύματα).
Δεκαπέντε ετών (1961) και ο Δημήτρης Γρίβας μετακόμισε σε 
συνοικισμό της Σπολάιτας (Ρουσέικα), λίγο πιο κοντά προς το 
Αγρίνιο. Όμως η διαδρομή σχεδόν το ίδιο δύσκολη (ανηφόρα 
– κατηφόρα) παρέμεινε ίδια!

Εκείνο που άλλαζε ήταν το τοπίο:
Οι ελιές φορτωμένες στο Ρόγκι κάθε Νοέμβριο και οι τινα-
χτάδες πλήγωναν τις κορφάδες γκρεμίζοντας τον καρπό. Κι ο 
κόσμος μάζευε ελιές -σκυφτός και μοιραίος- από το πρωί ως 
το βράδυ για μισή οκά λάδι! Μεροκάματο του τρόμου!

(Κάποτε ο φίλος μου ο Δημήτρης Γρίβας 
μου είχε εμπιστευτεί: ελπίζω να μάθουμε 
γράμματα να ξεφύγουμε από τούτη τη 
σκλαβιά, απ΄ αυτή τη δουλεία: πολύ σκλη-
ρό εδώ το μεροκάματο). 

Εκείνα που άλλαζαν ήταν το από δω 
και από κει της διαδρομής: το αγιάζι, η 
άσπρη πάχνη που πάγωνε το πρόσωπο 
χειμωνιάτικα. Την άνοιξη εικόνες πολύ-
χρωμες με λουλούδια λογής λογής σε 
πίνακα ζωγράφου· παπαρούνες κόκκινες 
σε πράσινο μαγικό, που μπορεί να ενέ-
πνευσε τον Λόρκα κι έγραφε: «Πράσινο, 
πράσινο πόσο σ΄ αγαπώ».
Εκείνα που άλλαζαν ήταν τα στάχυα. Να 
χρυσίζουν και να λυγίζουν υπακούο-
ντας το αεράκι που ευεργετικά άφηνε ο 
Θεριστής να περνάει πάνω του ανάλαφρα.

Τότε που άνδρες εργάτες και γυναίκες εργάτριες φορτώ-
νονταν στις καρότσες τον τρακτέρ και δρόμο για τον κάμπο: 
πότε βοτανίσματα στα ρύζια και πότε στα καπνά, απ΄ τα βαθιά 
χαράματα. Άφηναν για τα παιδιά τους όνειρα και οράματα…
Ο Δημήτρης Γρίβας κι εγώ από δεκάξι χρονώ, τα Καλοκαίρια 
σκληρά μεροκάματα «κουβαλώντας πέτρες στα αναχώματα 
του Αχελώου»· συγκλονιστικό το διήγημα – πεζογράφημά 
του ακριβώς μ΄ αυτό το θέμα.
Τις τρεις τελευταίες του 6ταξίου Γυμνασίου γλιτώσαμε απ΄ 
αυτή τη σκληρή δοκιμασία της ποδαροδρομίας αφού μας 
πήρε στο οικοτροφείο Αγίας Τριάδας Αγρινίου ο άγιος εκεί-
νος ιερέας Κων/νος Κακαβούλας.
Το 1965 ο Δημήτρης Γρίβας πέτυχε στη Φιλοσοφική 
Θεσσαλονίκης, εγώ είχα πετύχει στην Αθήνα (Πολιτικές 
Επιστήμες – Δημόσια Διοίκηση). Κι όμως η επαφή μας (έστω 
και μέσω ΕΛ.ΤΑ.) εν σταμάτησε ποτέ.
Τα γράμματα που ανταλλάσσαμε πολλές φορές ξεπερνούσαν 
τις είκοσι σελίδες!
Το 1971-72 υπηρέτησε την πατρίδα ως απλός στρατιώτης· το 
μεγαλύτερο μέρος της θητείας του στην Κοζάνη.
Στη συνέχεια, γείτονες στα Εξάρχεια· ο Δημήτρης Γρίβας 
με τις αδελφές του και τον αδελφό του Γιώργο στην οδό 
Τσαμαδού 31 (εγώ Τσαμαδού και Κουντουριώτη 17) και 
αργότερα Βουλγαροκτόνου 30.

Κατά κάποιο τρόπο: Βίοι παράλληλοι
Στο Πολυτεχνείο (Νοέμβρης 1973) μαζί, στον κοινό αγώνα 
κατά της Χούντας. Οι ηρωικές πράξεις του Δημήτρη Γρίβα 
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καταγράφονται στα δυο διηγήματά μου.
Στη συνέχεια ο Δημήτρης Γρίβας στις επάλξεις του ωραίου 
αγώνα της ζωής:
- Διδάσκει σε φροντιστήρια αλλά και σε ιδιωτικά Σχολεία 
(Λαζαρόπουλου, Ζηρίδη και Ιταλική Σχολή).
- Νυμφεύεται την Αντιόπη Χριστοπούλου (2.7.1978) δημόσιο 
υπάλληλο με την οποία αποκτούν τον γιο του Πέτρο· σήμερα 
γιατρό, καθηγητή ογκολογίας στο Πανεπιστήμιο Σιατλ των ΗΠΑ.
- Πρωτοστατεί και πρωταγωνιστεί στο Αργιθεάτικο πολιτιστι-
κό κίνημα (μέλος της Συντακτικής Επιτροπής της εφημερίας 
«Αργιθεάτικος Αγώνας» του συλλόγου Αργιθεατών Αθήνας) 
για έκα περίπου χρόνια
Το ιερό πάθος του, η λατρεία του για την Αργιθέα συνεχίζεται:
Διοργανώνει συνέρια και ημερίδες· ακόμα και στον ιστορικό 
πλάτανο Λεοντίτου, όπου πλείστες όσες φορές λημέριαζε ο 
ήρωας Γιώργος Καραϊσκάκης, το «πάλαι ποτέ».
Εκδίδει τα Αργιθεάτικα Ημερολόγια, στα οποία συμπεριλαμ-
βάνονται προσωπογραφίες Αργιθεατών και τα οποία πραγμα-
τικά άφησαν εποχή.

«Είχε να δώσει πολλά πράγματα ακόμη…»

Εκδίδει τη ΦΩΝΗ ΛΕΟΝΤΙΤΟΥ, η οποία αποτελεί την κορύ-
φωση των προσπαθειών του. Πρόκειται για εφημερίδα, που 
εκδιδόταν τρεις ή τέσσερις φορές το χρόνο και πραγματικά 
έγραψε ιστορία!
Τηρώντας, με ευλάβεια τις ίδιες αποστάσεις (από τα πολιτικά 
κόμματα) και ιδιαίτερα τον ιερό κανόνα της δημοσιογραφίας:
«Η είδηση είναι ιερή, το σχόλιο ελεύθερο»
Αναδείκνυε τεραστίως τα Αργιθεάτικα θέματα σε περιφερει-
ακό αλλά και κεντρικό πολιτικό επίπεδο… 
Ακόμη, μεταξύ άλλων, ο Δημήτρης Γρίβας:
Δημιούργησε το θεατρικό τμήμα νεολαίας Λεοντίτου, με το 
οποίο παρουσίασε τέσσερις θεατρικές παραστάσεις (2012, 
2013, 2014, 2015).
Οργάνωσε τη βιβλιοθήκη του σχολείου και συνάμα στέγασε 
πιγκ-πογκ (προσφορά δική του).
Πραγματοποίησε εκθέσεις (αργιθεάτικου εντύπου» και 
φωτογραφίας.
Πρωτοστάτησε στο στήσιμο της προτομής του ιερέα 
Παπακώστα Κακαβούλα στο Αγρίνιο, στα οικοτροφεία του 
οποίου στεγάστηκαν πολλά άπορα παιδιά (απ΄ το 1960 ως το 
1978), μεταξύ των οποίων και ο ίδιος· όπου μάλιστα διετέλεσε 
και αρχηγός-οικονόμος.
Ακόμη δυο θεατρικά του έργα «ανέβηκαν» στη θεατρική 
σκηνή της Ιταλικής Σχολής Αθήνας με τεράστια επιτυχία!
Κοντολογίς, πολυσχιδείς και πολυσήμαντες, πολυεπίπεδες 
και πολύπλευρες οι δράσεις του Δημήτρη Γρίβα, του ακά-
ματου, του ακούραστου, του αεικίνητου· του λάτρη της 
Αργιθέας, του ευπατρίδη.
Κάποια στιγμή σκέφτηκα: του Δημήτρη Γρίβα του πρέπει ένα 
πνευματικό μνημόσυνο, ελπίζω λίαν προσεχώς. Του πρέπει 
ύμνος και τραγούδι «να καεί το πελεκούδι». Του πρέπουν 
κλαρίνα και βιολιά, του Αργιθεάτη του χορευταρά!!!

Ο Κωστής Τσιάκαλος είναι δημοσιογράφος – συγγραφέας, αδελφι-
κός φίλος με τον Δημήτρη Γρίβα για εξήντα χρόνια (από 12 χρονώ). 

ΜΝΗΜΗ

Αγαπημένε μου πατέρα,
Έχουν περάσει πάνω από 3 μήνες από τότε που μας άφη-
σες, αλλά από το μυαλό και τη σκέψη μας δεν έφυγες κι 
ούτε θα φύγεις ποτέ. Χιλιάδες οι ευχές, οι σκέψεις, τα 

λόγια και οι πράξεις αγάπης από αμέτρητους ανθρώπους, 
συγγενείς, φίλους, χωριανούς, συνεργάτες, συναδέλφους, 
μαθητές, γνωστούς, κτλ. Όλοι αναγνωρίζουν την τεράστια, 
ουσιαστική και ανεκτίμητη προσφορά σου σε συνανθρώ-
πους, στην οικογένεια σου, στους μαθητές σου, στο χωριό 
σου, σε όλο τον κόσμο!
Πατέρα, πέτυχες όσα ελάχιστοι μπορούν, ξεπέρασες απί-
στευτα εμπόδια, έκανες τα αδύνατα δυνατά με τη σιδερέ-
νια σου θέληση, απαράμιλλη τόλμη, τετράγωνη λογική, 

Ο ΠΕΤΡΟΣ ΓΡΙΒΑΣ ΓΡΑΦΕΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΑΤΕΡΑ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ

ευθυκρισία, ηθική, αέναη ενέργεια, πάθος και πίστη στον 
εαυτό σου και στον ανθρώπινο παράγοντα, μιας και είχες 
υιοθετήσει την ανθρωποκεντρική και λογική προσέγγιση του 
τεράστιου αρχαίου Έλληνα φιλοσόφου Αριστοτέλη! 
Πατέρα, η ζωή και το έργο σου θα συνεχίσουν να επηρεάζουν 
και να συγκινούν πολλούς. Αγάπησες τόσο πολύ τον τόπο 
σου και έκανες ‘θαύματα’ ως Πρόεδρος του Πολιτιστικού 
Συλλόγου: μετέτρεψες το χωριό πραγματικά σε «ομφαλό της 
γης» όπως πίστευες, και μετέδωσες το φως και τη γνώση σε 
όλα τα μέρη της γης μέσα από εφημερίδες, ημερολόγια, λευ-
κώματα, εργασίες, βιβλία, φωτογραφίες, ιστορικά συνέδρια, 
μουσειακό υλικό, μουσική, εκδηλώσεις, και με το αγνό πάντα 
χαμόγελο σου! 
Πατέρα, τελικά πέτυχες αυτό που με εύγλωττο τρόπο απήγ-
γειλες: «...και να περάσω δίχως να πεθάνω..» Πράγματι 
πατέρα: δεν πεθαίνουν ποτέ άνθρωποι σαν και σένα. Είναι 
πάντα εδώ και μας δείχνουν το δρόμο. Όπως και τώρα, μου 
δείχνεις το δρόμο να γράψω λίγα μόνο λόγια. Αλλά δεν είναι 
αρκετά, πατέρα, για να δείξουν πόσο λείπεις και σε μένα, και 
στην αγαπημένη σου σύζυγο και μητέρα μου Αντιόπη, στα 
αγαπημένα αδέρφια σου, στο χωριό, στην Αργιθέα και σε 
όλους πραγματικά! 
Σε ευχαριστούμε για όλα, σε αγαπούμε πάρα πολύ όλοι και 
θα συνεχίσουμε το έργο σου πατέρα!
Πέτρος Γρίβας
Αναπληρωτής Καθηγητής, Διευθυντής Προγράμματος 
Ουρογεννητικής Ογκολογίας
Πανεπιστήμιο Ουάσινγκτον, Σιάτλ, ΗΠΑ

«...και να περάσω δίχως να πεθάνω..»
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ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Πριν λίγους μήνες, συγκεκριμένα στις 
6 Ιανουαρίου έφυγε από κοντά μας 
ένας πολύ αγαπημένος μας άνθρω-

πος, ο κύριος Δημήτρης Γρίβας. Εγώ είχα 
την τύχη και την ευτυ-
χία να τον γνωρίσω 
καλύτερα σε μια από 
τις απαιτητικές περι-
όδους στη ζωή ενός 
εφήβου, την περίοδο 
των πανελληνίων. 
Τον έχω στην καρ-
διά μου όχι μόνο ως 
έναν αγαπητό συγγε-
νή αλλά και ως έναν 
υπέροχο καθηγη-

τή, ο οποίος προσπαθούσε ανελλιπώς να 
βοηθήσει εμένα αλλά και τους υπόλοιπους 

Πολλά και ποικίλα άτομα παρου-
σιάζονται στον δρόμο της ζωής, 
λίγα όμως είναι αυτά που θα 
ξεχωρίσουν και θα τα έχουμε 

μέσα στην καρδιά μας. Ένα από αυτά ήταν 
και ο κύριος Δημήτρης. 

Ο καθένας που τον γνώρισε, τον θυμά-
ται διαφορετικά, αλλά πάντα με αγάπη 
και σεβασμό, ως φίλο, ως δάσκαλο, 
ως πολιτικό πρόσωπο. Οι πολυσύνθετοι 
ρόλοι του, η δουλειά του και η κληρονο-
μιά που άφησε σε εμάς δεν είναι μόνο 

αυτά που τον ξεχώρισαν. Η λιτότητα, 
η ανθρωπιά και το ενδιαφέρον του για 
τον περίγυρό του τον έκαναν αγαπητό, 
από ανθρώπους με κύρος και μόρφωση 
μέχρι και ανθρώπους απλούς και καθη-
μερινούς. 
Όσοι είχαν την τύχη να είναι μαθητές του, 
θα συμφωνήσουν σε δύο πράγματα. Ότι 
η λέξη «καθηγητής» είναι πολύ μικρή για 
να εκφράσει το έργο του, και πως έμαθαν 
πολλά παραπάνω πράγματα πέρα από 
τους αρχικούς χρόνους των ρημάτων 
στα αρχαία. 
Σε ωθούσε να δείξεις την καλύτερη σου 
εκδοχή, να φτάσεις όσο πιο ψηλά μπορείς, 
αλλά πάνω από όλα να είσαι χαρούμενος. 
Ο δρόμος για την επιτυχία σίγουρα έχει 
εμπόδια και δυσκολίες, (ειδικά αν είναι 
σαν τις ανηφόρες της Αργιθέας), αλλά σου 
μάθαινε πώς να τα ξεπεράσεις, σου έδινε 
την δύναμη να τα παλέψεις και να φτάσεις 
στην κορυφή. 
Μπορεί να μην είναι πλέον μαζί μας, αλλά 
όσοι τον γνωρίσαμε κουβαλάμε ένα κομ-
μάτι του στην καρδιά μας. Θα τον αγαπάμε 
και θα τον θυμόμαστε, μα πάνω απ’ όλα 
θα τον κάνουμε περήφανο και θα του 
ανταποδώσουμε όλα όσα μας χάρισε με 
ευγένεια και ανιδιοτέλεια. 

Εβελίνα Καραγεώργου
Μαθήτρια Γρίβα
Φοιτήτρια Παιδ/κού τμήματος του ΕΚΠΑ

μαθητές του να πετύχουμε τους στόχους 
μας. Ήταν ένας καθηγητής ο οποίος ανιδι-
οτελώς μου προσέφερε γνώσεις, αξίες και 
όλα τα απαραίτητα εφόδια για να ανταπε-
ξέλθω στις δυσκολίες της ζωής. Ωστόσο, 
ο κύριος Δημήτρης Γρίβας δεν ήταν μόνο 
ένας εξαίρετος καθηγητής. Ήταν ένας καλός 
οικογενειάρχης και ένα αναπόσπαστο μέλος 
του Λεοντίτου. Με κάθε του πρωτοβουλία 
και προσπάθεια προσπαθούσε να βοηθήσει 
και να αναδείξει τον τόπο του, το χωριό που 
τόσο αγαπούσε. Νομίζω πως όλοι μας θα 
τον θυμόμαστε για την μεγαλοψυχία του, 
την ανιδιοτέλεια του, την απίστευτη ενέρ-
γεια του, την ευγένεια, την γενναιοδωρία 
του, την ηθική και σίγουρα την ειλικρίνεια 
που τον χαρακτήριζε. Νομίζω πως όλοι μας 
έχουμε ανεξίτηλα χαραγμένες στο μυαλό και 
την καρδιά μας στιγμές που περάσαμε μαζί 
του… Εκεί σε ένα τραπεζάκι κάτω από τον 
πλάτανο στην πλατεία του χωριού… Εκεί να 
συζητάμε για τόσα θέματα και απλόχερα να 
μας ανοίγει «ένα παράθυρο» στη δική του 
φιλοσοφία. Δεν θα πω αντίο, γιατί προσω-
πικά σας έχω συνοδοιπόρο στο ταξίδι της 
φιλολογίας που τόσο αγαπήσατε.
« Απέναντι σε κάποιον που πέθανε υιοθε-
τούμε μια ιδιαίτερη στάση: κάτι σαν θαυ-
μασμό για κάποιον που τελείωσε μια πολύ 
δύσκολη δουλειά»  Ζίγκμουντ Φρόυντ.

Δήμητρα Τζιαχρήστα
Λεοντίτο
Μαθήτρια Γρίβα

«Μας άνοιξε ένα παράθυρο…» Θα τον κάνουμε περήφανο

ΜΝΗΜΗ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΡΙΒΑΣ: Πώς τον θυμούνται δυο μαθήτριές του

Ο Δημήτρης Γρίβας μνημονεύεται από το έργο του

Οι ετήσιες εκδόσεις των ημερολογίων 
που επιμελούνταν ο Δημήτρης Γρίβας, 

ενταγμένες
στην δραστηριότητα του Συλλόγου του 

Λεοντίτου, είχαν αποτελέσει θεσμό. 
Συνήθως

αφιερωματικές, περιείχαν πλούτο 
πληροφοριών, με ιστορικές 

ή ανθρωπογεωγραφικές
αναφορές, δουλειά που έκρυβε τον 

κόπο και την επιμονή του Δημήτρη στη
«χαρτογράφηση» της πατρίδας. 

Ο Σύλλογος και τα ημερολόγια αυτά, 
σίγουρα είναι δυο

από τις πλέον αναγνωρίσιμες 
πτυχές δημιουργικότητας 
του αεικίνητου Δημήτρη.

Στα χρονίζοντα προβλήματα, για μερικά εκ των οποίων 
είχαν δρομολογηθεί λύσεις που …εισέτι εκκρεμούν, ήρθαν 
να προστεθούν αυτά του Ιανού. Η καταστροφική πλημμύρα 
ήρθε να «δείξει» με τον πιο πειστικό δυστυχώς τρόπο, πόσο 
ελλιπείς είναι οι υποδομές της Αργιθέας…  

Κοινότητα Δροσάτου 
Πρόεδρος: Λαμπέρης Αθανάσιος
Κατ’ αρχάς θέλω να εκφράσω τα θερμά μου συγχαρητήρια 
στην ομάδα των πατριωτών που με πρωτοβουλία τους εκδί-
δεται το νέο έντυπο για την Αργιθέα μας.
Θέλω να πιστεύω ότι η νέα εφημερίδα θα σταθεί δίπλα 
σε όλους τους φορείς της Αργιθέας (Δήμος – Τοπικές 
Κοινότητες – Συλλόγους), στην προσπάθεια που κάνουν για 
καλύτερες ημέρες στην Αργιθέα, σε εμάς δε τους τοπικούς 
προέδρους να έχουμε ένα επιπλέον μέσο επικοινωνίας, να 
εκφράζουμε τα προβλήματα του χωριού μας και όποιες δικές 
μας προτάσεις έχουμε.

Στα άμεσα προβλήματα που έχουμε είναι: 
1) Η πέτρινη γέφυρα στη θέση Τυρολόγος η οποία χρειάζεται 
άμεση συντήρηση διότι υπάρχει κίνδυνος να καταρρεύσει και 
θα την έχουμε πλέον μόνο σε φωτογραφίες,
2) Πρέπει να αρχίσουν άμεσα οι εργασίες για τη συντήρηση 
των τοιχογραφιών της Μονής του Αγ. Αθανασίου. Εδώ ζητά-
με τη βοήθεια του Δήμου να πιέσει τους αρμόδιους φορείς 
διότι και για τη γέφυρα και για τον Άγιο Αθανάσιο υπάρχουν 
οι μελέτες, για δε τον Άγιο Αθανάσιο υπάρχει και χρηματική 
έγκριση αλλά δεν έχουν προχωρήσει ακόμα οι εργασίες.
3) Συνέχιση της ασφάλτου από το Δημοτικό Σχολείο μέχρι την 
εκκλησία της Παναγίας έργο που σύμφωνα με την προηγού-
μενη δημοτική αρχή το είχε εντάξει σε πρόγραμμα.
4) Επισκευή της μεταλλικής γέφυρας που ενώνει το χωριό 
με το συνοικισμό Μαντζιουραίϊκα της Κοινότητας Φουντωτού 
που καταστράφηκε από τον Ιανό.
5) Να γίνει συντήρηση του Δημοτικού Σχολείου ώστε να 
χρησιμοποιηθεί σαν Πολιτιστικό Κέντρο. Με χρήματα των 
χωριανών έγινε η επισκευή της στέγης. Ζητάμε από τον Δήμο 
να το εντάξει σε κάποιο πρόγραμμα ώστε να γίνει συντήρηση 
των εσωτερικών και εξωτερικών χώρων.
Από τη Δημοτική αρχή ζητάμε τη βοήθεια ώστε να υλοποι-
ήσουμε τις παρακάτω προτάσεις μας για την προβολή της 
περιοχής μας και γενικά του Δήμο Αργιθέας.
1) Να αξιοποιήσουμε την περιοχή του Προφήτη Ηλία όπου 
υπάρχει το μοναδικό στην Ελλάδα δάσος με μαλόκεδρα, 
να στείλει το Δασαρχείο ειδικούς ώστε να περιποιηθούν τα 
μαλόκεδρα στο χώρο που είναι η εκκλησία του Προφήτη 
Ηλία, να γίνει περίφραξη του χώρου και να αποκατασταθούν 
τα τραπεζοκαθίσματα που είχε φτιάξει το Δασαρχείο εδώ και 
κάποια χρόνια. Ο χώρος ενδείκνυται και για κατασκηνώσεις.
2) Να υπάρξει εκ μέρους του Δήμου μια μικρή χρηματοδό-

τηση για να γίνει συντήρηση του μονοπατιού που οδηγεί στον 
καταρράκτη ώστε να είναι ασφαλής η πρόσβασή του.
3) Να γίνει συντήρηση και ανάδειξη του παλιού υδροηλεκτρι-
κού εργοστασίου. Ως γνωστόν, το Δροσάτο από το 1955 έως 
το 1983 που ήρθε η ΔΕΗ, είχε δικό του δίκτυο παραγωγής 
ηλεκτρικής ενέργειας (το μοναδικό σε όλα τα Άγραφα) εκμε-
ταλλευόμενο τα πολλά νερά της πηγής Γκούρας.
4) Να μπορέσει ο Δήμος να εντάξει σε κάποιο πρόγραμμα την 
επισκευή του παλιού πέτρινου γκαλντεριμιού που υπάρχει 
μέσα στο χωριό.
5) Να γίνει συντήρηση των τσιμεντοαυλάκων μέσα στο χωριό.
6) Να γίνει αναστήλωση και συντήρηση του μισογκρεμισμέ-
νου νερόμυλου.
Τέλος, εκφράζω και πάλι τα θερμά μου συγχαρητήρια για την 
έκδοση της εφημερίδας και πιστεύω σε μια συνεχή συνεργασία, 
στους δε χωριανούς μου εύχομαι ΚΑΛΗ ΑΝΤΑΜΩΣΗ.    
      

Κοινότητα Κουμπουριανών 
Πρόεδρος: Μανίκας Δημήτριος
Το πέρασμα του «Ιανού» δημιούργησε σοβαρό πρόβλημα 
στην πρόσβαση της σύγχρονης γέφυρας που συνδέει τον 
οικισμό Ραγάζια με το υπόλοιπο χωριό. Σε εκκρεμότητα 
παραμένει η υλοποίηση του πρώτου τμήματος της οδού 
«Γέφυρα Νασιώκα – Κουμπουριανά», μήκους περίπου 700μ. 
Τέλος, δεν θα πρέπει να αγνοούνται οι φθορές στην τοι-
χοποιία και τις τοιχογραφίες της κεντρικής εκκλησίας του 
χωριού (Ι.Ν. Μεταμόρφωσης του Σωτήρος).

Κοινότητα Λεοντίτου 
Πρόεδρος: Καραμπίνης Λάμπρος
Παρά τις συνεχείς προσπάθειες αποκατάστασης, η καταστροφή 
που υπέστη τμήμα της παράκαμψης που οδηγεί στο χωριό 
(«Γέφυρα Κοπλεσίου - Μύλος Παλιαντώνη») εξαιτίας του όγκου 
του νερού μετά τις έντονες βροχοπτώσεις του Σεπτεμβρίου, είναι 
ικανή να δημιουργεί προβλήματα προσβασιμότητας. Λόγω των 
ίδιων πλημμυρικών φαινομένων, η κατάσταση του εσωτερικού 
οδικού δικτύου επιβαρύνθηκε περαιτέρω ενώ εξακολουθούν 
ακόμα οι συχνές διακοπές ρεύματος.

Κοινότητα Πετρίλου
 

Πρόεδρος: Κίσσας Σωτήρης
Κατ’ αρχάς θα ήθελα να εκφράσω τις ευχαριστίες εκ μέρους 
του Δ.Σ. του τοπικού συμβουλίου Πετρίλου για τη φιλοξενία 
στην εφημερίδα σας και σας ευχόμαστε να είναι καλοτάξιδη. 
Ο έντυπος λόγος είναι απαραίτητος για τη λειτουργία μιας 
δημοκρατούμενης χώρας αλλά και για να καλύπτει τις ανά-
γκες επικοινωνίας, ενημερωτικές και συναισθηματικές των 
Αργιθεατών, όπου κι αν βρίσκονται.
Ελπίζοντας πως γρήγορα θα βγούμε από αυτό τον εφιάλτη, 
που άλλαξε τη ζωή όλων μας και προκειμένου να μπορούν 
όλοι να επισκεφτούν το χωριό, είναι επιτακτική ανάγκη, να 
ολοκληρωθούν τα έργα που αφορούν την οδοποιία και να 
αποκατασταθούν οι ζημιές που υπέστησαν οι οδικές υπο-
δομές από τον Ιανό, διευκολύνοντας την πρόσβαση και την 
καθημερινότητά μας.
Υπάρχουν μελέτες οι οποίες έχουν δημοπρατηθεί, χρηματοδοτη-
θεί και πρέπει να  υλοποιηθούν το συντομότερο δυνατό. Αφορούν 
τη γέφυρα στη θέση «ΛΕΥΚΑ», όπου η καταστροφή του δρόμου 
έχει κόψει το χωριό στα δύο, την ασφαλτόστρωση των δρόμων 
στα Βλαχογιαννέικα, στους Βασιλάδες και στο Ρώσση.
Σημαντική, επίσης, είναι η αναβάθμιση της ταχύτητας του 
internet, η πολλή χαμηλή του οποίου δυσκολεύει τη λειτουργία 
του ΚΕΠ και κατ’ επέκταση την εξυπηρέτηση των πολιτών. 

ΤΙ ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΟΥΝ 6 ΚΟΙΝΟΤΑΡΧΕΣ 

Καλό είναι να γίνουν ενέργειες από το Δήμο Αργιθέας για 
δωρεάν internet.
Η τοπική κοινότητα Πετρίλου θα είναι σε επαγρύπνηση, με 
προσωπική εργασία, με τη  βοήθεια του δήμου, της περιφέ-
ρειας και των εθελοντών θα αγωνίζεται για το κοινό καλό.

Κοινότητα Πετροχωρίου 
Πρόεδρος: Παπαδόπουλος Κωνσταντίνος
Οι πλημμύρες του περασμένου Φθινοπώρου ανέδειξαν εκ 
νέου τη σοβαρότητα της έλλειψης πρόσβασης στα δύο από τα 
τρία σημαντικά μνημεία του χωριού (Ι.Ν. Προφήτη Ηλία και 
Κοίμησης της Θεοτόκου). Η εξέταση του ζητήματος είναι πιο 
επιτακτική στην περίπτωση του Προφήτη Ηλία η κατάσταση του 
οποίου (τοιχοποιία – τοιχογραφίες) έχει επιβαρυνθεί περαιτέρω 
εξαιτίας των έντονων καιρικών φαινομένων. Οι τεχνικές εκκρε-
μότητες στο τμήμα της τοπικής οδού που οδηγεί στο χωριό (από 
γέφυρα Νασιώκα κ.ε.) και η ανάγκη συχνού καθαρισμού της 
λόγω έλλειψης ρείθρων, συγκαταλέγεται -μεταξύ άλλων- στα 
τρέχοντα ζητήματα που χρήζουν οριστικής επίλυσης.

Κοινότητα Φουντωτού 
Πρόεδρος: Μαντζιούρας Χρήστος- Λουκάς
Το Φουντωτό και οι δύο οικισμοί του Παλαιοχώρι και Μαντζιουρέϊκα 
λόγω της γεωμορφολογίας και της θέσης τους αντιμετωπίζουν 
κυρίως θέμα με τις κατολισθησεις και τις καταπτώσεις. Το φαι-
νόμενο είναι πιο έντονο τους χειμερινούς μήνες, όπου και με μια 
μικρή βροχή μπορεί να κλείσουν οι κεντρικοί δημοτικοί δρόμοι από 
πέτρες και βράχια. Το καταστροφικό πέρασμα του Ιανού έπληξε την 
ευρύτερη περιοχή της Αργιθέας, δεν άφησε ευτυχώς κάποιο μη 
αναστρέψιμο πρόβλημα στο χωριό μας και μετά από λίγες μέρες 
το οδικό δίκτυο επανήλθε πλήρως. Τα οποία μικροπροβλήματα   
υφίστανται από το Χειμώνα αλλά και από προηγούμενα χρόνια, 
έχουν καταγραφεί με την βοήθεια των συνδημοτών μας και έχουν 
δρομολογηθεί λύσεις από την δημοτική αρχή η οποία είναι ενεργή 
και δίνει το παρών σε κάθε ανάγκη του χωριού μας. Τελευταία 
την περιοχή μας ταρακούνησε αρκετές φορές και ο εγκέλαδος με 
επίκεντρο γειτονικούς μας νομούς χωρίς ωστόσο να προκληθούν 
βλάβες σε σπίτια και άλλους χώρους των οικισμών.

Οι επιπτώσεις του Ιανού ταλαιπωρούν ακόμη τα χωριά μας

Η εγκατάσταση παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος

Και μετά ήρθε ο «ΙΑΝΟΣ»
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Με αφορμή τους πρόσφατους μεγάλους σεισμούς στη 
Θεσσαλία και συγκεκριμένα στην Ελασσόνα Λάρισας 
(6,1 και 5,9 βαθμοί της κλίμακας ρίχτερ στις 4 και 

5 Μαρτίου 2021) που έγιναν αισθητοί και ως τα χωριά μας 
και που προξένη-
σαν τεράστιες κατα-
στροφές σε πολλά 
χωριά της Λάρισας 
και των Τρικάλων 
-ευτυχώς δίχως 
ανθρώπινα θύμα-
τα- εκατοντάδες δε 
οικογένειες δια-
νυκτέρευσαν για 
μέρες σε σκηνές, 
στα αυτοκίνητα, σε 

ξενοδοχεία της Λάρισας και των Τρικάλων, αφού τα σπίτια 
τους είτε κατέρρευσαν ή κρίθηκαν ακατάλληλα, θα αναφερ-
θώ σε παλαιότερους καταστροφικούς σεισμούς στη Θεσσαλία 
που έπληξαν και την Αργιθέα. 
Συναισθανόμαστε το πόσο δύσκολες μέρες και νύχτες περ-
νούν οι κάτοικοι των  σεισμόπληκτων  περιοχών  γύρω από 
την Ελασσόνα, μετά και τους ισχυρούς μετασεισμούς.
 Σε χωριά που καταστράφηκαν με τι να αντιπαλέψουν την 
έλλειψη στέγης, το κρύο και τη βροχή, δίχως ρεύμα και 
δίχως νερό…
 Η Πολιτεία, ως έχει εκ του νόμου υποχρέωση, να εγκατα-
λείψει τις γραφειοκρατικές διαδικασίες και να αφιερωθεί με 
τις υπηρεσίες της στην αντιμετώπιση των σφοδρών προβλη-
μάτων των πληγέντων άμεσα., δείχνοντας το κοινωνικό της 
πρόσωπο.
Ο Εγκέλαδος στο πέρασμα των αιώνων δεν άφησε την 
Αργιθέα, τα Άγραφα, την Τετραφυλλία Άρτας ως πέρα το 
Βάλτο, τα Τζουμέρκα και τα Χωριά του Ασπροποτάμου 
Τρικάλων απλήγωτα.
Ιστορικά οι πιο ισχυροί σεισμοί που έπληξαν και την Αργιθέα 
και τις όμορες περιοχές ήσαν οι εξής:
Ο σεισμός του 1466 μ. Χ., φέρεται να προξένησε τρομερές 
καταστροφές και που μεταξύ των άλλων πιθανολογείται ότι 
εξαιτίας του επλήγη και η των πρώτων Ρωμαϊκών χρόνων 
Πετρογέφυρα της Κουτσοκαμάρας (δίτοξη ή τρίτοξη) στον 
Αχελώο ποταμό που συνέδεε την Αργιθέα με την Τετραφυλλία, 

τη Θεσσαλία με την Ήπειρο εκεί μετά τον Ντρασκό στη σμίξη 
του Λιασκοβίτη με τον Αχελώο.

Σοφάδες, 1954
Φονικός και καταστρεπτικός ήταν ο σεισμός με επίκεντρο 
τις Σοφάδες Καρδίτσας στις 30.4.1954, μεγέθους 7 ρίχτερ 
με 25 νεκρούς και 117 τραυματίες, που έπληξε όλους τους 

νομούς της Θεσσαλίας, την περιοχή Δομοκού Φθιώτιδας και 
την Ευρυτανία και έγινε αισθητός σε όλη σχεδόν την Ελλάδα. 
Στην Αργιθέα προξένησε σοβαρότατες ζημιές σε σπίτια, σε 
ναούς και σε μοναστήρια και σε άλλες κατασκευές. 
Στο χωριό μου το Ανθηρό, μεταξύ των άλλων κτισμάτων, 
έπληξε τη Μονή Κοιμήσεως της Θεοτόκου και τον περικαλλή 
Ιερό Ναό της Αγίας Παρασκευής (Βασιλική μετά τρούλου). 
Το ρήγμα Σοφάδων είναι 52 χιλιομέτρων, το δε επίκεντρο 
του σεισμού ήταν στο σημερινό χωριό Γιοφύρια Καρδίτσας 
–κοντά στο Νέο Μοναστήρι. 
Από τα υπάρχοντα στοιχεία προκύπτει ότι πέρα από τα 
ανθρώπινα θύματα και τους τραυματίες κατέρρευσαν 6.599 
σπίτια ενώ 9.154 υπέστησαν σοβαρές ζημιές και 12.920 ελα-
φρές. Ήταν μια αποφράδα ημέρα για τις πληγείσες περιοχές.

Πρωτομαγιά του 67: Μια προσωπική εμπειρία
Ο σεισμός της 1ης Μαΐου 1967 (δεύτερη μέρα του Πάσχα, 
Ημέρα της Αγάπης) 6,4 βαθμών της κλίμακας ρίχτερ με επί-

κεντρο το Βουργαρέλι (Δροσοπηγή΄) 
Άρτας στο Κεντρικό Τζουμέρκο 
και προς το Μέτσοβο με τέσσερεις 
νεκρούς Αρτινούς που προξένησε 
τεράστιες καταστροφές, ακόμα και 
στα Χωριά της Αργιθέας.
Το σεισμό αυτόν τον έζησα ο ίδιος 
και μολογάω.
 «Ξημέρωσε η Δευτέρα Μέρα του 
Πάσχα, η Μέρα της Αγάπης και 
συνάμα Πρωτομαγιά, μια καθάρια 
μέρα και τίποτα δε προμήνυε το 
μεγάλο κακό που θα ακολουθούσε. 
 Αφού ταχτοποιήσαμε τα ζωντανά 
γρήγορα-γρήγορα, με τη Μάνα μου 
Κατέρω, με τις λαμπάδες στα χέρια 
εκείνη και εγώ με τα τσουγκριστάρια 
(κόκκινα αυγά) στην τσέπη ξεκινή-
σαμε από το συνοικισμό Λαγκαδίου 

Ανθηρού για τη Μονή Κοίμησης Θεοτόκου, λίγο έξω από το 
Χωριό.
Το μαντρόσκυλό μας ο Πασιούρης, δεμένος στο κουμάσι του, 
ήταν κάπως ανήσυχος και μέσα–μέσα ούρλιαζε. Το ίδιο και 
τα πρόβατα, βέλαζαν. 
Τι να κάνει έτσι το σκυλί, τι να βελάζουν τα πρόβατα, τώρα τα 
ταΐσαμε είπε η Μάνα.
Ξέρω εγώ ρε Μάνα, είπα.
Πάμε, αργήσαμε, να προλάβουμε την Λειτουργία πριν απο-
λύσει. 
Εγώ βέβαια δεν είχα τόσο το νου στη Λειτουργία, όσο για το 
τσούγκρισμα των αυγών. 
Τότε, κατά το Έθιμο, τα Πασχαλινά αυγά τα τσουγκρίζαμε τη 
Δευτέρα της Λαμπρής στο Μοναστήρι. Εκεί δινόταν μάχες 
ομηρικές!!!
Ανοίξαμε το βήμα μας.
   Περνώντας μέσα από το κέντρο του Χωριού και εκεί ακού-
γαμε το ούρλιασμα από κάποια σκυλιά.
Μονολόγησε η Μάνα μου: τι να κάνουν έτσι, θα γίνει κάνας 
σεισμός; Είχε βλέπετε εμπειρία εκείνη από παλιότερους 
σεισμούς.
Φτάσαμε στο Μοναστήρι που ήταν γιομάτο από χαρούμενο 
κόσμο, μέσα και έξω, μπήκα άναψα τη λαμπάδα και βγήκα 
αμέσως για τις αυγομαχίες, ενώ η Μάνα μου, αν και αδιαχώ-
ρητο, έμεινε μέσα. 
Εκεί –καταχαρούμενοι το ρίξαμε στις αυγομαχίες!!!
Το Χριστός Ανέστη –Αληθώς Ανέστη και οι ασπασμοί έδιναν 
και έπαιρναν και τσιάκ – τσιούκ με τα κόκκινα αυγά!!! 
Σε τσάκσα… φέρτο (κατά το έθιμο ο νικητής έπαιρνε το σπα-
σμένο αυγό του αντιπάλου).
Την ώρα εκείνη και μέσα στις χαρές μια βοή και αμέσως η 
γη σείστηκε συθέμελα από τον τρομερό σεισμό, μας χόρεψε 
για τα καλά.
Εμάς μας έριξε μέσα στα διπλανά μνήματα, σηκωνόμασταν 
και μας έριχνε πάλι… 
Μέγας ο πανικός και ιδίως στους πιστούς που ήσαν μέσα στο 
Μοναστήρι και προσπαθούσαν να εξέλθουν, αφού σοβάδες 
με αγιογραφίες έπεφταν επάνω τους. Παναγία μου, άκουγες 
από παντού.
 Μάταια ο Παπατάκης –αφού έπιασε κάτω από τα ματέρια 
του Τέμπλου στην Ωραία Πύλη– προσπαθούσε να τους εμψυ-
χώσει. 
Τσαλαπατήθηκαν και ο μόνος που κατάφερε να βγει από 
το Μοναστήρι ήταν ο Λαγκαδιώτης Γιώργος Κλάρας του 
Τιμολέοντα (αείμνηστος σήμερα, όπως και οι περισσότεροι 
ηλικιωμένοι της εποχής εκείνης). Ήταν ψηλός και με μακριά 
ποδάρια και δρασκέλισε πάνω από τους άλλους τσαλαπατώ-
ντας τους.
Απέναντι προς την Πετρένια και τους Αγίους Αποστόλους 
κατακρημνίζονταν βράχοι και πέτρες… και αμπούριασε από 
τον κουρνιαχτό …
Τρομερό το θέαμα, μεγάλος ο πανικός μας….κλάματα από 
εμάς τα λιανοπαίδια… φωνές από παντού… πάει η χαρά της 
Λαμπρής… άμεση σύναξη των οικογενειών και αραδαριά 
κινήσαμε για την επιστροφή στα σπίτια μας… να δούμε τι θα 
βρούμε… αν βρούμε τα σπίτια μας όρθια…
Από τους απανωτούς μετασεισμούς όσα γιδοπρόβατα ήταν 
έξω, στις πλαγιές απέναντι από το Ανθηρό -μεταξύ Αγίων 
Αποστόλων και Κάμνων- έτρεχαν  αλαφιασμένα λες και τα 
κυνηγούσε λύκος και τα κυπροκούδουνα χτυπούσαν δαι-
μονισμένα…

Ο πατέρας μου ο Νικόλας αέρας… άνοιξε το βήμα του από 
την αγωνία να φτάσει στο σπίτι…
Εγώ με τη Μάνα παραπίσω.
Εκεί στο αλώνι του Λία Θάνου, στα Κομματάκια,  μια αλεπού 
με τα αλεπόπουλα, προφανώς παρατώντας τη φωλιά της, 
έτρεχε και αυτή να βρει καταφύγιο…
Φτάνοντας στο σπίτι μας λαχανιασμένοι το βρήκαμε ευτυ-
χώς όρθιο αλλά με σοβαρές ζημιές –ρήγματα σε κάποια του 
σημεία. Κι ο πατέρας στο πεζούλι περίλυπος.
Η στενοχώρια μας μεγάλη, αλλά εξίσου και η ανακούφιση 
αφού δεν έπεσε να μείνουμε στη λάκκα…
Περνώντας οι μέρες μαθαίναμε για τις μεγάλες ζημιές σε 
πολλά σπίτια του Χωριού.
Ο πρωτομάστορας μπάρμπα Σπύρος Ζουμπορλής, μη έχοντας 
στο νου πως θα τα οικονομήσει - βλέπετε δεν ήταν του χρήμα-
τος αλλά Χωριανός της προσφοράς -, όταν ήρθε να δει τις ζημιές 
του σπιτιού μας, έλεγε στον πατέρα: Νικόλα ευτυχώς που δεν 
είχαμε θύματα, οι άνθρωποι άμα πεθάνουν δεν ματα-ζωντα-
νεύουν. Τα σπίτια, οι αχυρώνες κι οι καλύβες, ακόμα και τα 
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Τα «πάθη» του Εγκέλαδου στην Αργιθέα
ΤΟΥ Μενέλαου Παπαδημητρίου 

ΑΝΑΔΡΟΜΗΑΝΑΔΡΟΜΗ

μοναστήρια με τις εκκλησιές ξαναγίνονται.  Απλά από πού να 
αρχίσουμε να τα μπαλώσουμε και που να τελειώσουμε… 
Ευτυχώς που δεν είναι καταχείμωνο να μην έχουμε που να 
στρεχιάσουμε…
Για αρκετές μέρες οι μετασεισμοί συνεχίζονταν και η γη έτρεμε.   
Έτσι τον λίγο ύπνο που μας έπιανε τον κλέβαμε στο καλοκαι-
ρινό κρεβάτι εκεί, κάτω από τη συκιά, στην αυλή. Μεγάλες οι 
ζημιές στα χωριά μας από το σεισμό αυτόν, ευτυχώς δίχως 
θύματα ή τραυματίες.
Οι συνέπειες του σεισμού αυτού για την Αργιθέα και τον 
κόσμο της έμελλε να είναι ακόμα μεγαλύτερες για το μέλ-
λον της αφού το Κράτος, αντί να δώσει οικονομικές ενι-
σχύσεις για την ανακατασκευή ή επιδιόρθωση των σπιτιών 
στον Τόπο μας, προγραμμάτισε και δημιούργησε συνοικίες 
Σεισμοπλήκτων στο Μουζάκι, στην Καρδίτσα, στην Ελάτεια, 
ακόμα και στο Σχηματάρι και έτσι μετοίκησαν πολλές οικο-
γένειες και άδειασε σιγά - σιγά η περιοχή μας. 
 
Σεισμοί με επίκεντρο την Αργιθέα
1) Στις 30.8.2018 σεισμός 5,1 της κλίμακας Ρίχτερ και εστιακό 
βάθος 5 χλμ  και με επίκεντρο το Μέγα Ρεύμα στην νοτιοανατολι-
κή πλευρά του όρους Βουτσικάκι, 4 χλμ ανατολικά από Πετρίλια 
Αργιθέας προς τη λίμνη Πλαστήρα έπληξε τα χωριά μας. 
Ο σεισμός αυτός ταρακούνησε την Αργιθέα αφού είχε εστι-
ακό βάθος 5 χιλιομέτρων και κατατρόμαξε τους κατοίκους 
για τα καλά, προξένησε δε ζημιές σε παλιά σπίτια και σε 
Μοναστήρια (Μονή Σπηλιάς, Μονή Κοιμήσεως Θεοτόκου 
Ανθηρού, Μονή Πετροχωρίου κ.α.) καθώς και λόγω πτώ-
σης βράχων από τις πλαγιές των βουνών έκλεισαν για λίγο 
οι δυο κεντρικές οδικές αρτηρίες (Ανατολικής και Δυτικής 
Αργιθέας). Παρατηρήθηκε δε για λίγες μέρες ένα πρόβλημα 
στα νερά –θόλωσαν αφού αναταράχθηκαν τα πετρώματα και 
οι πηγές.
Ευτυχώς δεν υπήρξαν ανθρώπινα θύματα, ούτε τραυματι-
σμός κάποιου συντοπίτη. 

2) Στις 6.2.2020 νέα σεισμική δόνηση   μεγέθους   4,7 βαθ-
μών της κλίμακας ρίχτερ σημειώθηκε  στην Αργιθέα,  που 
είχε επίκεντρο αυτή τη φορά την περιοχή των Βραγκιανών 
και εστιακό βάθος 10 χιλιομέτρων και έγινε αισθητός στους 
νομούς Καρδίτσας, Ευρυτανίας, Αιτωλοακαρνανίας, Άρτας 
και Τρικάλων. 
Προξένησε ζημιές σε αρκετές κατοικίες, καθώς και στην Ι.Μ. 
Σπηλιάς, στην Ι.Μ. Κοιμήσεως της Θεοτόκου Ανθηρού και 

στον Ι.Ν. Κοιμήσεως της Θεοτόκου στα Ελληνικά.
Η φύση με τα ακραία και μυστηριακά φαινόμενά της, όπως 
ο σεισμός, όταν οργισθεί δεν αργεί να σε ξεσπιτώσει –αν 
βέβαια σου χαρίσει τη ζωή. Εκεί που προσπαθείς και 
παλεύεις τη ζωή, να αντιμετωπίσεις τα προβλήματα, να την 
καλυτερέψεις, σου δίνει μία απροειδοποίητα ο σεισμός και 
σε στέλνει… Και βέβαια για μεγάλο διάστημα, με τους μετα-
σεισμούς, ζεις με το φόβο.
Με το σεισμό βλέπεις να χάνεις, πέρα από το βιός σου, τη 
σιγουριά και επέκεινα, με απλή περίσκεψη, να νιώθεις μέσα 
στη δύναμή σου πόσο ανίσχυρος –πόσο αδύνατος είσαι αυτές 
τις ώρες.
Όποιος δεν έζησε τις στιγμές και συνέπειες ενός σεισμού, 
μακάρι να μην τις ζήσει, δεν μπορεί να καταλάβει τη δεινή 
θέση των σεισμοπλήκτων. 
Αν δεν έχουν ίδιες δυνάμεις οι σεισμόπληκτοι… και που 
να τις έχουν άλλωστε αν δεν τους μείνει τίποτα όρθιο…
τότε για μεγάλο διάστημα χορταίνουν από τις βαρύγδου-
πες δηλώσεις των Κυβερνώντων και περιμένουν… και 
περιμένουν…
Θα αργήσει πολύ να διορθωθούν ή να ξανακτισθούν τα σπίτια 
και να ματαγυρίσουν σε κανονικούς ρυθμούς ζωής.Τρομερό το θέαμα, 

μεγάλος ο πανικός μας… 
κλάματα από εμάς 

τα λιανοπαίδια… φωνές 
από παντού… πάει η 
χαρά της Λαμπρής…

Τα  Γενικά Αρχεία του Κράτους αποτελούν, όπως είναι γνωστό, τη βασική 
πηγή για την αναζήτηση πληροφοριών προκειμένου να τεκμηριωθεί η 
προσέγγιση ιστορικών γεγονότων αλλά και η ατομική ιστορία καθενός 

μας. Σκοπός τους λοιπόν είναι να συγκεντρώνουν κάθε είδος πληροφορίας σε 
οποιοδήποτε υπόστρωμα και αν αυτή έχει καταγραφεί.
Για αυτό και τα αρχειακά τεκμήρια που συλλέγονται από τα Γενικά Αρχεία του 
Κράτους είναι ποικίλου είδους (έγγραφα, φωτογραφίες, χάρτες, οπτικοακουστικό 
υλικό). Αλλά επιπλέον τα Γ.Α.Κ  φροντίζουν και για την γνωστοποίηση των τεκμη-
ρίων στο ευρύτερο ερευνητικό κοινό, αφού πρώτα έχουν γίνει βασικές αρχειονο-
μικές εργασίες (συντήρηση, ταξινόμηση, ευρετηρίαση).
Τέλος σημαντική λειτουργία της υπηρεσίας είναι η διασύνδεση της με την τοπική 
κοινωνία και η συνεργασία της με φορείς οι οποίοι στηρίζουν τον πολιτισμό. Ένας 
τέτοιος φορέας είναι και η εφημερίδα «Η ΑΡΓΙΘΕΑ όπως της Αξίζει» που εκδίδεται.
Θελήσαμε λοιπόν να χαιρετίσουμε την έκδοση της εφημερίδας προσφέροντας για 
δημοσίευση στις σελίδες της αρχειακά τεκμήρια από τις συλλογές των Γενικών 
Αρχείων του Κράτους του Τμήματος Γ.Α.Κ Καρδίτσας. Πρόθεση μας είναι να προ-
βάλλεται κάθε μήνα ένα τεκμήριο με τον αντίστοιχο αναγκαίο σχολιασμό του

                                                       Η προϊσταμένη 
                                         του Τμήματος  Γ.Α.Κ Καρδίτσας
                                                   Ελπινίκη Αγγελίνα

Αναδρομή στα σχολικά μας χρόνια
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Η αντίσταση είναι ένα χαρακτηριστικό 
γνώρισμα που διέπει το σύνολο 
γενικά της νεοελληνικής μας ιστο-
ρίας. Η διαδικασία αυτή που αφορά 

τις προσπάθειες του λαού μας να διαφυλάξει 
την ιδιαίτερη ιστορική του προσωπικότητα, 

προσλαμβάνει διάφορες μορφές και περι-
λαμβάνει όλους τους αγώνες και τα κινή-
ματα τα οποία θεμελιώνουν σταδιακά την 
εθνική του συνείδηση και διαμορφώνουν 
από την απελευθέρωση και μετά στην ανε-
ξάρτητη πολιτική και κρατική μας οντότητα.
Οι ρίζες της εθνικής αυτοσυνειδησίας του 
νεώτερου ελληνισμού εντοπίζομαι στους 
ύστερους βυζαντινούς χρόνους, όπου και 
παρατηρείται και αποσύνθεση της άλλο-
τε κ ρ α τ α ι ά ς  βυζαντινής αυτοκρατορίας. 
Η εσωτερική αυτή κρίση που μαστίζει το 
Βυζάντιο απ’ τον 12° αιώνα και μετά, ευνοεί 
και την ραγδαία εξάπλωση των Οθωμανών 
Τούρκων αρκετά χρόνια πριν την Άλωση 
της Κωνσταντινούπολης. Οι αποσχιστικές 
τάσεις των ισχυρών γαιοκτημόνων και της 
στρατιωτικής αριστοκρατίας υποχρεώνουν 
την κεντρική διοίκηση να παραχωρήσει διά-
φορα προνόμια σε μεγάλες πόλεις όπως η 
Ανδριανούπολη. η Θεσσαλονίκη, οι Σέρρες 
τα Γιάννενα, η Μονεμβασία κ.λπ. Έτσι η 
Κων/πολη έπαψε να αποτελεί το μοναδικό 
κέντρο του Ελληνισμού.
Με την αποκέντρωση αυτή ξαναζωντανεύ-
ουν και οι ελληνικές παραδόσεις που ανά-
γουν τις ρίζες τους στην κλασική αρχαιότητα. 
Ωριμάζει σταδιακά η ιδέα ενός εθνικού ελλη-
νικού κράτους και, υπό την επήρεια αυτής 
της στροφής, η Αυτοκρατορία της Νίκαιας 
ονομάζεται τώρα  Ελληνικό Βασίλειο. Το ίδιο 
το Βυζάντιο αποκαλείται Ελληνικό κράτος 
και ο Αυτοκράτωρ των Ρωμαίων αρχίζει 
να χρησιμοποιεί τον τίτλο Βασιλεύς των 
Ελλήνων. H ελληνική διανόηση εγκαταλεί-
πει πια τη Ρωμαϊκή ιδέα και με προεξάρ-
χουσες μορφές τον Γεμιστό και τον μαθητή 
του Χαλκοκονδύλη, διατυπώνει την ιδέα 
της αδιάκοπης συνέχειας του Ελληνισμού, 
προφητεύοντας ταυτόχρονα την Αντίσταση 

ΙΣΤΟΡΙΚΑ

ενός ελληνικού κράτους που θα δοξάσει και 
πάλι την Ελλάδα.
Η ιδέα της εθνικής παλιγγενεσίας στα χρό-
νια των Παλαιολόγων προσλαμβάνει και 
το περιεχόμενο της Ανάστασης μιας εξελ-
ληνισμένης Βυζαντινής αυτοκρατορίας και 

η Ορθοδοξία, που ήταν πάντα 
κυριαρχικό στοιχείο στη βυζα-
ντινή ιδεολογία, συνδέεται στε-
νά με την ιδέα του Γένους. Η 
Ορθοδοξία και ο μυστικισμός 
δεν εμποδίζει καθόλου τον 
Νικόλαο Καβάσιλα να μελε-
τά αρχαία φιλοσοφία, ούτε η 
ελληνολατρεία εμποδίζει τον 
Γεμιστό που υπερασπίζεται την 
ορθοδοξία στην σύνοδο της 
Φεράρας - Φλωρεντίας.
Έτσι η χριστιανική ιδέα ενω-
μένη με την εκκολαπτόμενη 
εθνική ιδέα δημιουργεί, πριν 

και μετά την Άλωση, αντιστασιακά κινήματα 
που υποθάλπονται στις ελληνικές περιοχές 
από τους τελευταίους βυζαντινούς άρχοντες, 
τους ανθρωπιστές, τους αξιωματούχους της 
Εκκλησίας και τους αρχηγούς των ελληνι-
κών στρατιωτικών σωμάτων στην υπηρεσία 

της Δύσης (Βενετία, Νεάπολη). Αλλά και οι 
λόγιοι που κατέφυγαν στη Δύση δεν περιο-
ρίστηκαν σε φιλολογικές μόνο δραστηριότη-
τες. Ο καρδινάλιος Βησσαρίων, που παραλί-
γο να εκλεγεί Πάπας, διέτρεξε την Ευρώπη 
ως απεσταλμένος του Πάπα Πίου Β΄ με σκο-
πό να οργανώσει μια σταυροφορία κατά των 
Τούρκων. Για τον ίδιο σκοπό εργάζεται και 
ο Ιωάννης Λάσκαρης που δραστηριοποιείται  
στην Ιταλία και τη Γαλλία.
Στον τουρκοβενετικό πόλεμο 1463 – 1479 
ο Μιχαήλ και ο  Πέτρος Μπούας ξεσηκώ-
νουν την Πελοπόννησο. Μετά την ειρήνη, 
τον αγώνα κρατά μόνος του ο Κροκόδειλος 
Κλαδάς. Τα σχέδια επίσης του Βασιλιά της 
Γαλλίας Καρόλου Η΄ ο οποίος αγόρασε από 
τον Ανδρέα Παλαιολόγο τα δικαιώματα του 
στον θρόνο του Βυζαντίου, επιδιώκοντας 

την ανάκτηση της Αυτοκρατορίας, βρίσκουν 
ευνοϊκή απήχηση στους Έλληνες που ξεση-
κώνονται επανειλημμένα: το 1518 οι κάτοι-
κοι της Χειμάρας και το 1525 - 31 συνω-
μοτούν οι Ρόδιοι. Όταν ο παπικός στόλος 
πλησιάζει στην Πελοπόννησο, ξεσηκώνεται 
και η ηπειρωτική Ελλάδα. Η συμμαχία Πάπα, 
του Βασιλιά της Ισπανίας και των Βενετών 
και η νίκη των χριστιανών στην περίφημη 
ναυμαχία της Ναυπάκτου 1571, όπου 5000  
Έλληνες υπηρέτησαν στο βενετικό στόλο, 
έδωσαν την ευκαιρία για έναν καινούριο 
ξεσηκωμό της ηπειρωτικής Ελλάδας, της 
Μακεδονίας, των νησιών του Αιγαίου και της 
Πελοποννήσου με επικεφαλής τους αδελ-
φούς Μελισσινούς που υποστηρίζονταν από 
τους Μανιάτες.
Η Ισπανία μέσω του βασιλείου της Νεάπολης 
προκαλεί στα τέλη του 16ου αρχές 17ου 
αιώνα σειρά εξεγέρσεων, οι οποίες εκτεί-
νονται από τη Βλαχία, όπου ο Μιχαήλ 
Γενναίος με σύμβολο τον Μητροπολίτη 
Τυρνόβου Διονύσιο Ράλλη Παλαιολόγο 
και με σημαντικό αριθμό  Ελλήνων στο 
πλευρό του, πολεμά εναντίον των Τούρκων 
(1593 – 1601) και φτάνουν ως τη Θεσσαλία, 
όπου ο Αρχιεπίσκοπος Τρίκκης Διονύσιος 

ο Φιλόσοφος και ο Επίσκοπος Φαναρίου 
Σεραφείμ ξεσηκώνουν την  κεντρική 
Ελλάδα. Η στάση καταπνίγεται. Ο Σεραφείμ 
βρίσκει μαρτυρικό θάνατο και ο Διονύσιος 
καταφεύγει στην Ιταλία, όπου ερχόμενος 
σε επαφή με τον Κάρολο Β΄ Δούκα του 
Νεβέρ, προετοιμάζει μαζί με τους αρχιερείς 
και προκρίτους εξέγερση σε ολόκληρη την 
Ελλάδα. Τα σχέδια δεν απόληξαν παρά σε 
μια εξέγερση στην Ήπειρο (1611) με επι-
κεφαλής τον Διονύσιο που και αυτή κατα-
πνίγηκε αμέσως. Ο Διονύσιος πιάστηκε και 
γδάρθηκε ζωντανός.

Ο ρόλος της Εκκλησίας
Τα κινήματα που προαναφέραμε είναι 
εμπνευσμένα απ’ την χριστιανική ιδέα και 
κρυφά ή φανερά υποδαυλίζονται απ’ την 

Εκκλησία, η οποία δεν έπαψε ποτέ να ορα-
ματίζεται την ίδρυση ενός νέου βυζαντι-
νού κράτους. Πρέπει όμως να επισημαν-
θεί ότι η Εκκλησία απέκτησε στα χρόνια 
της Τουρκοκρατίας σπουδαία διοικητική 
και οικονομική θέση χάριν των προνομίων 
που της παραχωρήθηκαν. Απολαμβάνει για 
παράδειγμα φορολογικές ατέλειες και δια-
τηρεί ή και αυξάνει τις δικαιοδοσίες της σχε-
τικά με το αστικό και το οικογενειακό δίκαιο. 
Ο Πατριάρχης Κων/πόλεως δεν παρουσι-
άζεται μόνο σαν εθνάρχης των Ελλήνων 
αλλά και σαν θρησκευτικός και πολιτικός 
αρχηγός όλων των ορθόδοξων λαών. Πρέπει 
επίσης να σημειωθεί ότι με την εκδίωξη 
των Γενοβέζων και των Βενετών από τον 
Εύξεινο Πόντο και με την απαγόρευση της 
Ευρωπαϊκής ναυσιπλοΐας στην ευρύτερη 
περιοχή, περνά στα χέρια του Πατριαρχείου 
και το εμπόριο της περιοχής. Τον 16ο  και  
17° αιώνα ιδρύονται σε όλες τις παροικίες 
εμπορικοί οίκοι και όλη η δραστηριότητα 
διαμορφώνει  μια ισχυρή αστική τάξη που 
πέρα απ’ τα εκκλησιαστικά αξιώματα, ασκεί 
και το αξίωμα του ηγεμόνα των παραδουνά-
βιων χωρών (Φαναριώτες).
Ειδική μελέτη απαιτεί και το σύστημα αυτο-
διοίκησης στα χρόνια της τουρκοκρατίας. 
Πολλές κοινότητες και οι εκπρόσωποί τους 
(πρόκριτοι) απολαμβάνουν μια σειρά από 
ελευθερίες καθώς επίσης και ατέλειες φορο-
λογικές. Σε πόλεις όπως τα Ιωάννινα και 
σε πολλές ορεινές (Χειμάρα, Σφακιά, Μάνη, 
για την Αργιθέα και τα Άγραφα θα αναφερ-
θούμε στη συνέχεια) παραχωρήθηκαν ειδικά 
προνόμια. Ειδική επίσης μελέτη απαιτούν 
και τα λεγόμενα αρματολίκια. Οι Τούρκοι για 
τη φύλαξη των στενών και των συνόρων 
οργάνωσαν κατά το πρότυπο των Βυζαντινών 
ειδικές πολιτοφυλακές αποτελούμενες από 
Τούρκους, Χριστιανούς ή και Αλβανούς.
Η Εκκλησία, οι Φαναριώτες, οι προεστοί και οι 
αρματολοί αποτελούν τελικά μορφές οργάνω-
σης της ζωής στα χρόνια της Τουρκοκρατίας 
και λίγο ή πολύ συνδέονται με την τουρκι-
κή διοίκηση. Στο πνεύμα αυτό αντιτίθεται η 
αυθόρμητη αντίσταση των αγροτών των ορει-
νών κυρίως περιοχών, οι οποίοι απ’ την αρχή 
της κατάκτησης δημιουργούν ένα κίνημα που 
σταδιακά ισχυροποιείται και το οποίο βρίσκε-
ται έξω απ’ την τουρκική διοίκηση. Πρόκειται 
για το κίνημα των Κλεφτών, οι οποίοι κατα-
φεύγουν στα βουνά και σχηματίζουν οπλι-
σμένες ομάδες και ζουν με τη λεηλασία. Οι 
ομάδες αυτές σέβονται τον κλήρο και έχουν 
έναν τρόπο ζωής (πόλεμοι, αθλητικά παιχνί-
δια, γιορτές) που λίγο πολύ θυμίζει την ζωή 
των ομηρικών ηρώων.

Οι Ρώσοι και ο Αλή Πασάς
Τον 18ο αιώνα ο ελληνισμός ακτινοβολεί 

με την παρουσία του σε όλα τα Βαλκάνια 
και η εθνική ιδέα προσανατολίζεται σε πιο 
συγκεκριμένους σκοπούς. Η ρωσική πολι-

τική (Μεγάλος Πέτρος, Αικατερίνη Β΄) που 
επιδιώκει την δημιουργία μιας Βαλκανικής 
Αυτοκρατορίας υποδαυλίζει αυτούς τους 
σκοπούς. Ρώσοι πράκτορες διατρέχουν τα 
Βαλκάνια προπαγανδίζουν τα σχέδιά τους 
και στη διάρκεια του Α΄ Ρωσοτουρκικού 
πολέμου 1768 - 1774 ο ρωσικός στόλος με 
τον Αλέξη Ορλώφ, τους προκρίτους και τους 
Αρχιερείς ξεσηκώνουν την Πελοπόννησο 
(1769). Η εξέγερση καταπνίγεται αλλά οι 
άτακτες αλβανικές συμμορίες ερημώνουν 
τη χώρα. Ανάλογη είναι και η εξέγερση 
υπό τον Λάμπρο Κατσώνη στη διάρκεια του 
Β΄ Ρωσοτουρκικού πολέμου 1788 - 1792. 
Ξεσηκώνονται ταυτόχρονα οι Κλέφτες και 
οι αρματολοί και για πρώτη φορά τίθεται το 
Ανατολικό Ζήτημα, ο διαμελισμός δηλαδή 
της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Την κατά-
σταση αυτή εκμεταλλεύονται οι γενίτσαροι 
και οι πασάδες οι οποίοι στρέφονται κατά 
της οθωμανικής διοίκησης. Έτσι τα κινήματα 
του Πασά του Βιδινίου Πασβάνογλου και 
του Αλή Πασά Τεπενενλή συνδέονται με το 
εθνικό ελληνικό κίνημα.
Ο Αλή Πασάς των Ιωαννίνων επεκτείνει 
την εξουσία του στην νότια Αλβανία, την 
Ήπειρο, τη Δυτική Μακεδονία, τη Θεσσαλία, 
τη Στερεά Ελλάδα και την Πελοπόννησο. 
Έχοντας αποκτήσει τεράστια δύναμη και 
πλούτη, εκμεταλλευόμενος τις αντιζηλίες 
των δυνάμεων και πετυχαίνοντας τη βοή-
θεια πότε της Αγγλίας και πότε της Γαλλίας, 
σχεδίαζε τη δημιουργία ενός ελληνοαλβα-
νικού κράτους ανεξάρτητου από την Πύλη. 
Στα  σχέδιά του αντιστέκονταν οι περιοχές 
της Χειμάρας, το Σούλι  και οι Κλέφτες. 
Υπέταξε αρχικά την Χειμάρα αλλά ο αγώνας 
κατά του Σουλίου διήρκεσε περισσότερο, 
και  για να δαμάσει την αντίσταση τους το 
1803 χρειάστηκε να κάνει τρεις εκστρατείες. 
Η καταδίωξη των Κλεφτών κράτησε  ως το 
θάνατο του Αλή. Παρά ταύτα ο Αλή Πασάς 

εμπιστεύτηκε στους Έλληνες πολλές διοι-
κητικές θέσεις και  η αυλή των Ιωαννίνων 
έγινε ένα εξαίρετο πολιτικό και στρατιωτικό 

σχολείο.

Η εθνική ιδέα
Η αντίσταση του Σουλίου 
εμπνευσμένη απ’ τα περί 
ελευθερίας και ανεξαρτησί-
ας κηρύγματα της Γαλλικής 
Επανάστασης προσδίδει στο 
εθνικό κίνημα έναν συγκεκρι-
μένο ιδεολογικό, κοινωνικό και 
πολιτικό προσανατολισμό. Στην 
κατεύθυνση αυτή είναι ενταγμέ-
να το κίνημα του Ρήγα Φεραίου 
και η αγροτική εξέγερση της 
Θεσσαλίας με τον Ευθύμιο 
Βλαχάβα (1808 - 1809). Ο Ρήγας, 

«παιδί» της Γαλλικής Επανάστασης, είναι ο 
πρώτος που συνέβαλε και οργάνωσε ένα 
πανβαλκανικό εθνικό κίνημα. Ονειρεύεται να 
ελευθερώσει όχι μόνο τους Έλληνες αλλά και 
όλους τους Βαλκανικούς λαούς ακόμα και 
τους Τούρκους. Το σχέδιό του εμπνευσμένο 
από το Γαλλικό Σύνταγμα και με έδρα τη 
Βιέννη μπαίνει σε δράση. Εκδίδει με τη βοή-
θεια της επαναστατικής του ομάδας βιβλία, 
ποιήματα, φυλλάδια. Τον ανακαλύπτει όμως η 
αυστριακή αστυνομία και τον παραδίδει μαζί 
μίτους συντρόφους του στις τουρκικές αρχές 
που τον θανατώνουν το 1798.
Αλλά οι ιδέες της Γαλλικής Επανάστασης 
εισχωρούν σε κύκλους όλο και πιο πλα-
τιούς. Τις υιοθετούν οι έμποροι, οι Κλέφτες 
και οι Αρματολοί που βρίσκονται στην υπη-
ρεσία του Ναπολέοντα. Για πρώτη φορά 
και υπό την επίδραση αυτών των ιδεών 
διαμορφώνεται στην Ελλάδα και κυρίως στα 
Επτάνησα -το πρώτο ημιαυτόνομο ελληνικό 
κράτος- μια αντίθεση ανάμεσα στους προο-
δευτικούς και τους συντηρητικούς παράγο-
ντες της Επανάστασης. Εκδηλώνεται κατά 
του ανώτερου κλήρου, των Φαναριωτών και 
κοτσαμπάσηδων απ’ την πλευρά της αστικής 
τάξης των διανοουμένων μια δυσπιστία και 
μια εχθρότητα που γίνεται φανερή στα σχέ-
δια και τη δράση της Φιλικής Εταιρείας. Στις 
παραμονές της Ελληνικής Επανάστασης, 
ηγεσία της Εταιρείας περνά στα χέρια των 
συντηρητικών (Αλ. Υψηλάντης). Η επανα-
στατική όμως ομάδα επωφελούμενη απ’ 
τις ευνοϊκές συνθήκες εκείνης της εποχής 
κατόρθωσε να διαλύσει τους δισταγμούς και 
να κηρύξει την επανάσταση του 1821, αρχι-
κά στην Μολδαβία και στη Βλαχία. Λίγους 
μήνες αργότερα ο Δίκαιος Παπαφλέσσας και 
άλλα μέλη της Εταιρείας θα κηρύξουν την 
επανάσταση στην Πελοπόννησο, τη Στερεά 
Ελλάδα και τα κοντινά νησιά. Από το ευρύτε-
ρο ιστορικό πλαίσιο που με αδρές γραμμές 

παρουσιάσαμε παραπάνω, θα αναφερθούμε 
στη συνέχεια πολύ επιγραμματικά στα τοπι-
κά κινήματα της περιοχής των Αγράφων και 
της Αργιθέας. 

Τα κινήματα της Αργιθέας
Η Αργιθέα και τα Άγραφα απ’ τους τελευ-
ταίους Βυζαντινούς χρόνους και κυρίως 
μετά την Άλωση γίνονται καταφύγιο των χρι-
στιανικών πληθυσμών. Στην περιοχή αυτή, 
απ’ την εποχή του δεσποτάτου της Ηπείρου 
είχαν παραχωρηθεί ειδικά προνόμια. Το 
ειδικό καθεστώς αυτών των προνομίων 
ανανεώνεται στα χρόνια της τουρκοκρατίας.
Τα Άγραφα και η Αργιθέα αυτοδιοικούνται 
και οι κάτοικοι  έχουν το δικαίωμα να οπλο-
φορούν. Διαμορφώνεται έτσι ένας χαρακτή-
ρας ελεύθερων ανθρώπων που ξεχωρίζουν 
για το ανεξάρτητο και αντιστασιακό τους 
πνεύμα. Στις 10 Μαΐου 1525 ο Σουλτάνος 
αναγκάστηκε να υπογράψει τη συνθήκη 
του Ταμασίου, σύμφωνα με την οποία οι 
Αγραφιώτες Αργιθεάτες παρέμειναν ελεύ-
θεροι με την υποχρέωση κάθε κοινότητα να 
πληρώνει 50.000 γρόσια το χρόνο.
Στα Άγραφα και την Αργιθέα ανδρώθη-
καν στα χρόνια της τουρκοκρατίας οι 
Αρματολοί και οι Κλέφτες – Μπουκοβαλαίοι, 
Κατσαντώνης, Καραϊσκάκης. Η δημοτική 
μούσα αποθανατίζει με τους στίχους που 
ακολουθούν τα κατορθώματά τους: «Νάμουν 
αηδόνι στην Οξιά και πέρδικα στο Βλάσι, 
νάμουν μια ασπροπέρδικα στα πλάγια του 
Πετρίλου, στα πλάγια και στα πετρωτά και 
στις κοντοραχούλες, να σηκωνόμουν τα’ από 
ταχύ δυο ώρες πριν ξημερώσει, να ακουρ-
μαστώ τον πόλεμο πως πολεμούν οι Κλέφτες, 
οι Κλέφτες και οι αρματωλοί και ο Γιάννης 
Μπουκουβάλας, στον πάτο στα Κουμπουριανά 
μπροστά στην Παναγία».
Το Μοναστήρι της Σπηλιάς ήταν 
το ορμητήριο των αγώνων. Εδώ 
υπογράφτηκαν οι επαναστατικές 
προκηρύξεις και εδώ συγκε-
ντρώνονταν οι τοπικές κυβερ-
νήσεις. Στην μάχη της Σπηλιάς 
το 1823 ο Γερο-Τσιάκας πρόβα-
λε στην εκστρατεία του Μουσταή 
της Σκόνδρας ηρωική αντίστα-
ση. Με την αποχώρηση όμως 
του Καραϊσκάκη απ’ την περιοχή 
της Αργιθέας που είχε την έδρα 
του στο Λεοντίτο, οι Αργιθεάτες 
αναγκάστηκαν να υποταχθούν 
στους Τούρκους. Τον κλεφτοπό-
λεμο συνέχισε στην περιοχή το 
πρω τοπαλίκαρο του  ο Ράγκος.
Το 1854 οι πρόκριτοι των 
χωριών της Αργιθέας συγκε-
ντρώνονται στα Βραγκιανά  
και συμφωνούν σ΄ ένα γενικό 

ΙΣΤΟΡΙΚΑ

ΑΝΤΙΣΤΑΣΙΑΚΑ ΚΙΝΗΜΑΤΑ ΣΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑΣ

Λημέρι αντίστασης και ελευθερίας η Αργιθέα 

         «Νάμουν αηδόνι στην Οξιά 
και πέρδικα στο Βλάσι, 

νάμουν μια ασπροπέρδικα στα πλάγια 
του Πετρίλου, στα πλάγια και στα πετρωτά 

και στις κοντοραχούλες...»

ξεσηκωμό υπό την αρχηγία των Καραούλη, 
Μουτζούκη και Οικονόμου αλλά η επανά-
σταση δεν έφερε το ποθούμενο αποτέλεσμα. 
Τα έτη 1866 – 1867 οι Αργιθεάτες ξανασχη-
ματίζουν κυβέρνηση στην Σπηλιά και απ’ το 
Λεοντίτο στέλνουν προκήρυξη όπου περι-
γράφουν με μελανά χρώματα την τραγική 
κατάσταση απ΄ την πολιορκία των Τούρκων. 
Στην περιοχή γύρω από την Σπηλιά έγι-
ναν συνταρακτικές μάχες. Μέχρι το 1867 το 
Μοναστήρι δεν είχε προσβληθεί απ΄ τους 
Τούρκους. Οι πληροφορίες απ’ την παράδοση 
αναφέρουν ότι μετά την κατάληψη οι Τούρκοι, 
αφού έσφαξαν τους μοναχούς μετέτρεψαν το 
Μοναστήρι σε αποθήκη. Αυτό όμως δεν είναι 
ιστορικά εξακριβωμένο και ούτε για την τύχη 
των Αργιθεατών αγωνιστών γνωρίζουμε. Το 
1881 οι Αργιθεάτες με τα παλικάρια τους 
Αλεξανδρή και Ποζιό ξαναπρωτοστατούν και 
πάλι στον απελευθερωτικό αγώνα ολόκληρης 
τώρα της Θεσσαλίας.
Απαιτείται απ΄ τον μελετητή της ελληνικής 
γενικά ιστορίας μεγάλη διαλεκτική και διε-
ρευνητική ικανότητα για να μπορεί να εντο-
πίζει τα στοιχεία εκείνα που συγκροτούν την 
εθνική ιδεολογία του λαού μας. Υπάρχουν 
δηλαδή κάποιες εγγενείς αντιφάσεις που 
διαπερνούν απ’ τα αρχαία ως και τα σημερι-
νά χρόνια την ιστορική και εθνική μας αυτο-
συνειδησία και τις αντιφάσεις αυτές τις εκμε-
ταλλεύονται ποικίλοι παράγοντες, θολώ-
νοντας ακόμα περισσότερο το περίγραμμα 
αυτής της ιδεολογίας. Υπάρχουν, σημειώνει 
ο Χρηστός Αξελός, πέντε Ελλάδες: «αρχαία, 
βυζαντινή, οθωμανική, απελευθερωτική και 
η Ελλάδα της αντίστασης» με διαφορετικούς 
η κάθε μία από αυτές ιδεολογικούς και πολι-
τισμικούς άξονες. Δεν είναι επομένως καθό-
λου εύκολο να καθοριστούν διαχωριστικές 
γραμμές ή πόσο μάλλον συγκεραστούν.

Του Θανάση Κούτσικου
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Εικόνες ευωδιαστές 
που κάθε μέρα έρχονται
στη μνήμη μου. 
Πανέμορφα απλά βουνά 
πυκνές λωρίδες πράσινου
με αγριολούλουδα λουσμένες.

Καθαρή γη
πανύψηλα δέντρα
ποτάμια και ρυάκια  
που χαμογελούν στον ήλιο.
Ουρανός μεγάλος , πυκνά αστέρια
στάζουν ευχές και υποσχέσεις πρωινές.

Ο αέρας του τόπου μου 
αγγίζει τις αισθήσεις μου
νιώθω τη λάσπη στα χέρια μου
απ’ αυτή που είναι  φτιαγμένοι
οι άνθρωποι του είδους μου
όπως κι εγώ.

Τι να με δένει άραγε τόσο πολύ μ’ αυτόν;
Μήπως είναι τα σύννεφα που λιώνουν
και κάνουν τα έλατα να λάμπουν;
ή το τραγούδι του ανέμου
στις αιώνιες γιορτές του πλάτανου;   
                                                                                                     
Ή μήπως ο τόπος μου ζει και ρέει
 μέσα στο αίμα μου;  

 Σωτηρία 21/03/2021

Η Σωτηρία Χ. Τσέλιου γεννήθηκε στην Αργιθέα της Καρδίτσας. 
Σπούδασε Αγγλική και Ελληνική Φιλολογία στο Καποδιστριακό 
Πανεπιστήμιο Αθηνών.  Διδάσκει στα παιδιά την Αγγλική 
Γλώσσα και διδάσκεται συνεχώς από αυτά.  Έχει εκδώσει ένα 
ατομικό βιβλίο με διηγήματα το «Σημάδι Αδυναμίας» από τις 
εκδόσεις «ΑΠΑΡΣΙΣ» και έχει συμμετάσχει σε τρεις συλλογι-
κούς τόμους : «Υπό σκιάν», «Διηγήματα παντός καιρού», «Πάλι 
μαζί». Επίσης, διηγήματά της έχουν  δημοσιευθεί κατά καιρούς 
σε λογοτεχνικά περιοδικά.

Αργιθέα!  Ο τόπος μου!

Από την κορυφή του βουνού Τσμι, στα 1.911 μ. υψόμετρο, 
βλέπεις τα βουνά των Αγράφων, των Τρικάλων, τα όρη 
του Βάλτου, ακόμα και τα Τζουμέρκα. Το υπερθέαμα αυτό 
αντικρίζει συχνά ο 28χρονος φωτογράφος και ορειβάτης 
Κωνσταντίνος Βασιλακάκος, ο οποίος έχει επιλέξει να ζει 
στο χωριό Πετρίλο, στην Αργιθέα Καρδίτσας, μια απομονω-
μένη περιοχή στην οροσειρά των Αγράφων, αποτελούμενη 
από καμιά δεκαριά χωριά. Στους οκτώ συνοικισμούς του 
χωριού, που περιβάλλεται από βουνά γεμάτα έλατα και 
δρυς, ζουν φέτος είκοσι άτομα, αφού τρεις οικογένειες 
επιπλέον επέλεξαν να περάσουν εδώ την καραντίνα. «Στον 
τόπο μας η καραντίνα έκανε καλό, αυξηθήκαμε», λέει αστει-
ευόμενος και συμπληρώνει: «Η αλήθεια είναι ότι δεν έχουμε 
καταλάβει κάτι. Εμείς είμαστε έτσι κι αλλιώς σε καραντίνα, 
μόνο στις χαιρετούρες το νιώθεις». Ο ίδιος έχει να δει 
άνθρωπο περίπου μία εβδομάδα, αλλά αυτό θα συνέβαινε 

και εκτός Covid-19, όπως λέει. «Ζούμε μοναχικά, όμως δεν 
έχουμε πρόβλημα με αυτό. Πρόβλημα έχουμε με τις ακραίες 
καιρικές συνθήκες, κυρίως λόγω κατολισθήσεων, και με 
τις διακοπές ρεύματος που χαλάνε τις προμήθειές μας». 
Μαγαζιά στο χωριό δεν υπάρχουν, οι περισσότεροι κάτοικοι 
είναι συνταξιούχοι. Ο Κωνσταντίνος εργάζεται από απόσταση 
για τις φωτογραφίες του, αφού εξειδικεύεται στη νυχτερινή 
φωτογράφιση του ουρανού από τις κορυφές των βουνών, κι 
έτσι αυτή η παράξενη για όλους χρονιά μοιάζει να είναι για 
το Πετρίλο ίδια με όλες τις προηγούμενες.

YouTube: konstantinos Vasilakakos MonimoskatoikosPetrilou
Facebook: konstantinos Vasilakakos

Αναδημοσίευση από την Καθημερινή
Η φωτογραφία είναι του Κωνσταντίνου Βασιλακάκου

Αργιθέα: Ο χειμώνας «βασίλεψε»…

Ήταν Σεπτέμβριος του 2008, όταν με τιμή και δόξα εγκαι-
νιάστηκε το νέο κτίριο του Γυμνασίου Βραγκιανών. Ένα 
σύγχρονο κτίριο σε επιφάνεια 405 τ.μ., που όπως το έθεσε ο 
τότε Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Καρδίτσας, 
Γεώργιος Τζέλλος, «…εξασφαλίζει τις ίδιες σύγχρονες συν-
θήκες μάθησης για τα παιδιά της ορεινής περιφέρειας με 
αυτές που ισχύουν στην πόλη της Καρδίτσας.» Οικοδεσπότης 
της εκδήλωσης των εγκαινίων ο τότε Δήμαρχος του τότε 
Δήμου Αχελώου, Αθανάσιος Οικονόμου, τιμώμενο πρόσωπο 
ο τότε Υφυπουργός Παιδείας, Σπύρος Ταλιαδούρος και παρό-
ντες όλο το προσωπικό των αιρετών της περιοχής.
Δυο χρόνια αργότερα, μετά από σαράντα χρόνια λειτουργίας, 
το Γυμνάσιο Βραγκιανών έκλεισε.
Από τότε, εκείνο το σύγχρονο κτίριο, για το οποίο δεν βρέθη-
κε άλλη χρήση, έχει μπει σε πορεία φθοράς. Όπως συμβαίνει 
με όλα τα κλειστά σπίτια, που δεν τα επισκέπτεται και δεν τα 
νοιάζεται κανείς…
Αδιάψευστος μάρτυρας η φωτογραφία.

Γυμνάσιο Βραγκιανών
-  Ένα όμορφο 
μελλοντικό ερείπιο
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