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ΣΧΟΛΙΑ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΑΝΑΣΧΟΛΙΑ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΑΝΑ
    

ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΣΤΑΘΗΣ

Ο δήμος μας βρίσκεται σε κατάσταση 
έκτακτης ανάγκης

Μνήμη ΚΩΣΤΑ ΚΑΡΚΟΥ

Lockdown στα 
γλέντια για δεύτερο 
καλοκαίρι

Δυναμική κινητοποίηση κατά της εγκατάστασης 
ανεμογεννητριών στα Άγραφα

Γράφουν για την «ΑΡΓΙΘΕΑ»
•• Παναγιώτα Βράντζα ••  Γιάννης Μπαμπάτσικος
•• Δημήτρης Παπακώστας •• Λάζαρος  Καραούλης  
•• Στέφανος Κούτρας •• Μενέλαος Παπαδημητρίου 
•• Χρήστος Καλομπάτσιος •• Δημήτρης Κολομπάτσος

Εκατοντάδες εκπρόσωποι, μέλη συλλογι-
κοτήτων, περιβαλλοντικών οργανώσε-
ων, συλλόγων, της αυτοδιοίκησης του 

νομού Καρδίτσας, αλλά και άλλων περιοχών 
της Ελλάδος πραγματοποίησαν την Κυριακή, 
18 Ιουλίου, δυναμική κινητοποίηση διαμαρ-
τυρίας στον Τύμπανο Αργιθέας, γύρω από το 
εργοτάξιο αιολικού πάρκου ιδιωτικής εται-
ρείας.

«Δεν θα απαλλαχτούμε «Δεν θα απαλλαχτούμε 
σύντομα από τον ιό»σύντομα από τον ιό»

Δρ. Βασίλης Ζουμπουρλής:Δρ. Βασίλης Ζουμπουρλής:

ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΥ

    ΣΕΛ.: 12-13ΣΕΛ.: 12-13

   ΣΕΛ.: 2-3

   ΣΕΛ.: 5

Δέσμευσή μας είναι να φτιά-
ξουμε νέες υποδομές και να 
δημιουργήσουμε έναν Δήμο 
όπου κάθε πολίτης θα αισθά-
νεται ασφαλής

Η Αργιθέα με το βλέμμα στραμμένο 
στο μέλλον

   ΣΕΛ.: 7

Επόμενο μεγάλο στοίχημα η 
διεκδίκηση 6,3 εκατομμύρια 
ευρώ από το πρόγραμμα 
«Αντώνης Τρίτσης»

Με τη συνεργασία του ορειβατικού Με τη συνεργασία του ορειβατικού 
συλλόγου Καρδίτσαςσυλλόγου Καρδίτσας

Κρύα σφηνάκιαΚρύα σφηνάκια
           ...για όλα τα γούστα           ...για όλα τα γούστα



και Σχολιανά... 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

!
EDITORIAL

Κι όμως, η Κατούνιστα 
είναι ελληνική!

Βλέπω και ξαναβλέπω αυτή τη σημαία που τοποθε-
τήθηκε τις τελευταίες μέρες στην Κατούνιστα, κυμα-
τίζουσα επί της θέας του δρυμού της Μιρμιτζάλας, 
και δεν ξέρω από που να το πιάσω.
Είναι βέβαια πρόσφατες οι εξαγγελίες Ερντογάν 
για την Αμμόχωστο, όμως όσο κι αν το έψαξα δεν 
βρήκα υπαινιγμό για τα Βραγκιανά. Έχει κάποιος 
διαφορετικές πληροφορίες; Υπάρχει περίπτωση να 
μας την πέσουν οι Τούρκοι; Υπάρχει περίπτωση να 
μας την πέσουν οι εξωγήινοι; Εδώ που τα λέμε η 
Κατούνιστα ήταν πάντα χώρος θρύλων.
Τι δηλώνει, λοιπόν, η τοποθέτηση του εθνικού συμ-
βόλου στο βουνό, εφόσον ούτε τα Βραγκιανά ούτε 
ο Δήμος Αργιθέας είναι ή πρόκειται να γίνουν Ίμια; 
Και ποιο είναι το κριτήριο στην επιλογή του χώρου; 
Ότι η Κατούνιστα είναι ας πούμε πιο προσβάσιμη 
από τον Κόκκινο Στανό ή τη «φαλακρή» ράχη της 
Μιρμιτζάλας; Ή να περιμένουμε και εκεί να δούμε 
τσιμεντένιες βάσεις να στηρίζουν ιστούς «εθνοσω-
τήρων»; Να το πάρουμε απόφαση ότι τα βουνά ή 
θα φέρουν έλικες ανεμογεννητριών ή θα φέρουν 
σημαίες; 
Ειλικρινά, μου είναι πιο εύκολο να καταλάβω την 
έπαρση των ανεμογεννητριών από την έπαρση της 
ελληνικότητας. Στο κάτω-κάτω πίσω από τα αιολικά 
πάρκα υπάρχει μια επιδίωξη, ωθούμενη από πλαί-
σιο συσχετισμών και κανόνων.
Πίσω από την έπαρση της ελληνικότητας τι υπάρχει; 
Δεν φτάνουν τα δημόσια κτίρια, οι επέτειοι ή έστω οι 
ιδιωτικές ευκαιρίες για να τη δηλώνουμε; Πρέπει να 
γίνεται και χρήση της γης; Πρέπει να πατενταριστούν 
με το εθνόσημο τα βουνά και τα ποτάμια;

Και μια παρατήρηση, για επίλογο:
-Αυτό που δηλώθηκε δημόσια, ότι προσωπικό του 
Δήμου βοήθησε στην τοποθέτηση της σημαίας στην 
Κατούνιστα, το προσπερνάμε. Υποθέτουμε ότι «φιλι-
κή συμμετοχή» υπήρξε, εκτός εργάσιμου χρόνου, 
κι ότι δεν αποσπάστηκε από άλλα καθήκοντα, με 
γνώση και συγκατάθεση των προϊσταμένων, ώστε 
να βοηθήσει στην τοποθέτηση του συμβόλου…

Λ.Ι.Π.

Æ Δεν είναι μόνον τα πανηγύρια και τα ανταμώματα. 
Δεν πλήττει μόνον τις κοινωνικές εκδηλώσεις ο κορωνοϊός. 
Πολλά σχέδια αναβάλλονται «εν ευθέτω»... 
Θυμάστε το συνέδριο για την ορεινότητα, για το οποίο γράφα-
με στο πρώτο τεύχος της εφημερίδας και θα έφερνε στα μέρη 
μας τον Αρχιεπίσκοπο; Εννοείται ότι αναβάλλεται…

¿ Φυσικά, υπάρχουν άλλα σημαντικότερα που επε-
σώρευσε αυτή η πανδημία. Πέρσι το καλοκαίρι, μπορούσε 
να πει κανείς ότι στα χωριά μας «παρακολουθούσαμε» τις 
επιπτώσεις της από κάποια απόσταση. Μεσολάβησε όμως 
ένας χρόνος με απώλειες. Πλέον υπάρχουν σπίτια με πένθος. 
Υπάρχει πένθος, αβεβαιότητα και φόβος…

Æ Το κακό είναι, όπως το λέει και ο Δρ. Βασίλης 
Ζουμπουρλής στη συνέντευξη που μας παραχώρησε, ότι δεν 
θα απαλλαχτούμε εύκολα από τον κορωνοϊό. Το ακόμη χειρό-
τερο είναι ότι, με τον τρόπο ανάπτυξης που έχει επικρατήσει, 
δεν πρόκειται να απαλλαχτούμε πλέον από τις πανδημίες…

Covid 19

» Νέα Αργιθεάτικη μετάλλαξη του κορονοϊού παρατηρεί-
ται στην Αργιθέα η οποία χτυπά τα οικονομικά του δήμου με 
εντονότερα συμπτώματα. Έτσι αντί να κατασκευάζει WC σε 
οικισμούς, συντηρεί δημοτικά κτήρια (15.000€) και διαμορ-
φώνει πλατείες (7.000€).

¿ Πάνω από 140 εκατ. ευρώ δόθηκαν από το κράτος για 
να αντιμετωπιστούν οι επιπτώσεις του Ιανού στην Καρδίτσα. 
Είναι ένα υπολογίσιμο νούμερο, ίσως και χωρίς συγκρίσιμο 
προηγούμενο σε τέτοιες περιπτώσεις, που έδωσε τη δυνα-
τότητα αποκατάστασης ζημιών για υποδομές, αλλά και για 
ιδιώτες. Αποδίδοντας τα του Καίσαρος τω Καίσαρι, λέμε ότι 
οπωσδήποτε δικαιούνται ευσήμων οι Καρδιτσιώτες πολιτι-
κοί, που εξάντλησαν κάθε περιθώριο παρέμβασης.   

Από το άλλο του τ’ αυτί!
Æ Γράφει ο «αιρετός» της Αργιθέας στην Ντόρα να 
τραβήξει το αυτί του Αγοραστού για το δρόμο Βραγκιανά – 
Κέδρα. Το ίδιο έκανε και παλιότερα με τον Μπακογιάννη (τον 
νυν δήμαρχο Αθηναίων).
Δεν γνωρίζω αν ίδρωσε το αυτί του Αγοραστού ή κάπου 
αλλού, πάντως τράβηγμα δεν ένιωσε.
Τέτοιες τακτικές δεν φέρνουν αποτέλεσμα αλλά πόλωση. Και 
ο μεν Περιφερειάρχης περί άλλων τυρβάζει ο δε δρόμος με 
τη σκόνη του και ο αιρετός με τα γραπτά του.

¿ Ο Αντιπεριφερειάρχης Καρδίτσας  για μια ακόμη φορά  
υποσχέθηκε   την υλοποίηση του έργου  «Συντήρηση των τοι-
χογραφιών της Ιεράς Μονής Μεταμορφώσεως Βραγκιανών».

Σχόλιο αναγνώστη μας

» Στο 1ο  φύλλο της εφημερίδας  «ΑΡΓΙΘΕΑ  όπως της 
Αξίζει» και στη σελίδα 5   στο άρθρο  « Έργα  και μελέτες  
συνολικού προϋπολογισμού  23.387.079 Ε»  που αφορούν  
την Αργιθέα με  έκπληξη  διαβάζουμε  ότι στην  Αργιθέα  
έχουν μεταφερθεί χωριά  του Δήμου  Καρδίτσας ( Χωριά των 
πρώην Δήμων Κάμπου και Ιτάμου) και χωριά του Δήμου 
Σοφάδων (Πρώην Δήμου Ρεντίνας).

Συγκεκριμένα:
1. Βελτίωση  οδού  Προδρόμου-Μυρίνης (Πρώην Δήμος Κάμπου)
2. Μελέτη Σαραντάπορο-Μολόχα (Πρώην Δήμος Ιτάμου)
3. Αποχιονισμός ορεινού οδικού δικτύου Καρδίτσας-Όρια Ν. 
Ευρυτανίας (Ζαχαράκη) (Πρώην Δήμος Ρεντίνας)
Ξεχαστήκανε οι αποχιονισμοί από  το έτος 2010 μέχρι το 2018.
Ο καθένας μας ας βγάλει τα συμπεράσματά του.

…Μείναμε με τη μελέτη
¿ Στην πρώτη του επίσκεψη ως Αντιπεριφερειάρχης 
στα Βραγκιανά ανακοίνωσε ότι σύντομα θα ανακοινώσει την 
πίστωση για το δρόμο Βραγκιανά - Φελίκι, ενημερώνοντας 
μάλιστα ότι βελτιώθηκε η μελέτη και από 6 εκατομμύρια 
ευρώ, περίπου, κατέβηκε στα 2 και κάτι εκατ.
Η τροποποίηση της μελέτης έγινε από την Διεύθυνση Τεχνικών 
Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας, που 
τελικά δεν ενέκρινε τη τροποποίηση γιατί δεν πληρούσε τις 
προδιαγραφές επαρχιακής οδού, και ξαναπήγαμε στη μελέτη 
των 6 εκατ.
Απ’ ότι μαθαίνουμε στα πέριξ πρόκειται για εσωτερική κόντρα 
της Υπηρεσίας, ίσως και εσωκομματικής. Το βέβαιο είναι ότι 
την πληρώνουν οι διερχόμενοι από το χωματόδρομο.

Δείγμα επαρχιακής οδού
Æ Δεν πρόλαβε να ολοκληρωθεί ο δρόμος Ι. Μ. Σπηλιάς 
– Λίμνη Στεφανιάδας που είναι επαρχιακός δρόμος, του οποίου 
τις προδιαγραφές αποκαλύπτει η φωτογραφία. Το ερώτημα 
είναι αν έχει γίνει παραλαβή του έργου και από ποιον; Αν δεν 
έγινε παραλαβή, υπάρχει περίπτωση να τον παραλάβουν σε 
τέτοια κατάσταση;

Κάτι αντίστοιχο έγινε και στο δρόμο Βραγκιανά – Αργύρι, 
που αμέσως με την παραλαβή άρχισαν οι παρεμβάσεις 
αποκατάστασης.

Αντισταθμιστικά του…ανέμου

» Όταν τελειώσουν οι εργασίες εγκατάστασης των ανε-
μογεννητριών στο σημείο όπου εικονίζεται στη φωτογραφία,  
φαίνεται ξεκάθαρα το αντισταθμιστικό όφελος που θα μείνει 
στην περιοχή.
Είναι ο δρόμος που από τον Αυχένα Τυμπάνου οδηγεί στις 
κεραίες της COSMOTE, αλλά τώρα οδηγεί και προς τη βάση 

ανεμογεννήτριας.  Η διέλευση των βαρέων μηχανημάτων 
και φορτηγών κατέστρεψαν το οδόστρωμα και θα μας 
μείνει αμανάτι.

Όταν ΔΕΗσει η Περιφέρεια…
» Έχουμε γκανιάξει για τις λακκούβες στο οδόστρωμα 
από Μουζάκι έως Γέφυρα Κοράκου διαμαρτυρόμενοι συνέ-
χεια σε κάθε αρμόδιο που βρίσκαμε (της περιφέρειας) αλλά 
και στους δημοτικούς άρχοντες που δεν διαμαρτύρονται, 
(με ενημερώνουν ότι έχει γίνει παρέμβαση και έκλεισαν οι 
περισσότερες).

Το γράφω γιατί ένα κομμάτι του δρόμου εξυπηρετούσε το 
εργοτάξιο, από τον αυχένα που η ΔΕΗ κατασκευάζει το κτή-
ριο ως το δρόμο που πάει στις ανεμογεννήτριες, υπήρχαν 
δεκάδες αν όχι εκατοντάδες τρύπες. Ούτε αυτή την ελάχιστη 
παρέμβαση δεν έκαναν και περίμεναν πότε θα δεήσει η περι-
φέρεια να τις επισκευάσει.

¿ Στο προηγούμενο φύλλο γράψαμε μερικά πράγματα 
που πρέπει να γίνουν και δεν λάβαμε καμιά απάντηση από το 
δήμο για το τι σκοπεύει να κάνει. Αλλά δυστυχώς και τίποτα 
δεν βελτιώθηκε.

Æ Πήγαν μακαρόνια και κάτι άλλα πράγματα στη γιαγιά 
(από κάποιο πρόγραμμα που η γιαγιά δεν ήξερε) και όταν 
ρώτησε από ποιον είναι, η απάντηση που πήρε ήταν: από τον 
Αντιδήμαρχο.
Στο ίδιο μήκος κύματος, Πρόεδρος Κοινότητας μοίραζε  
δωράκια χωρίς να λέει από ποιον.

¿ Πρότυπος καθαρισμός δεξαμενών: Πρώτα καθαρί-
ζονται και απολυμαίνονται οι δεξαμενές που είναι στον πάτο 
του δικτύου ύδρευσης και μετά ανεβαίνουμε προς τα  πάνω.
Τελευταία καθαρίζεται το φρεάτιο υδρομάστευσης

» Το φαινόμενο με τις αυτοφωτογραφήσεις (σέλφι) 
των δημοτικών αρχόντων ξεπέρασε κάθε προηγούμενο, 

¿ Όταν σε άλλες περιοχές βρέχει κυριολεκτικά τσιμέντο 
και γίνονται τσιμεντοστρώσεις σε δρόμους και αυλές, στον 
Αχελώο η διεκδίκηση από τους συμβούλους της πλειοψη-
φίας και τον Αντιδήμαρχο ήταν να διεκδικήσουν έναν τενεκέ 
τσιμέντο για τη βάση της σημαίας στην Κατούνιστα το οποίο 
μάλιστα κατάφεραν και το πήραν.

Τα διδάγματα από την επέλαση του «Ιανού»
Απόσπασμα από τη τεκμηρίωση προγράμματος 

του πράσινου ταμείου
Æ ...«Η Αργιθέα στην «καρδιά» των Θεσσαλικών 
Αγράφων στη Νότια Πίνδο, μια αμιγώς ορεινή περιοχή με 
ιδιαίτερα φυσικά και γεωμορφολογικά χαρακτηριστικά, όπως 
το έντονο ανάγλυφο και το δριμύ κλίμα αλλά και με «εύθραυ-
στο» χαρακτήρα, λόγω των ορεινών οικοσυστημάτων είναι 
ιδιαίτερα ευάλωτη στις διακυμάνσεις του κλίματος και κατ’ 
επέκταση στην εμφάνιση ακραίων φυσικών συμβάντων. 
Πρόκειται για μία περιοχή γεωγραφικά απομονωμένη, η 
οποία πλήττεται συχνά από ακραία καιρικά φαινόμενα, με 
αποκορύφωμα τον «Ιανό», που αποτέλεσε το πλέον κατα-
στροφικό φυσικό συμβάν που γνώρισε η περιοχή για πάνω 
από έναν αιώνα και δοκίμασε κυριολεκτικά σε μεγάλο βαθμό 
τις αντοχές των πολιτών και των υποδομών.
Ολοκληρωτική καταστροφή μεγάλων τμημάτων των κεντρι-
κών οδικών δικτύων, ισοπέδωση γεφυρών, πλήρη κατάρ-
ρευση των τηλεπικοινωνιών και του διαδικτύου, απώλεια της 
ηλεκτροδότησης, μεταβολές στα τοπία με αποκόλληση βου-
νοπλαγιών, υπερχείλιση ποταμών, απειλή οριστικής πτώ-
σης των ημιτελών έργων στο φράγμα Συκιάς στον ποταμό 
Αχελώο, δημιουργία νέων κοιτών από τις τεράστιες ποσότη-
τες φερτών υλικών ήταν ορισμένα από τα αποτελέσματα, που 
άφησε στο πέρασμα του ο χαοτικός τυφώνας!»...
Άντε μετά να πεισθώ για την αναγκαιότητα των ανεμογεννη-
τριών στα βουνά που θα επιτείνουν ακόμη περισσότερο τα 
παραπάνω προβλήματα.

Ευχαριστούμε για την υποδοχή

Μας συγκίνησε η υποδοχή των συμπατριωτών μας στο 
πρώτο φύλλο της εφημερίδας. Το ενδιαφέρον που έδει-
ξαν για να την προμηθευτούν, γιατί λόγω περιορισμών 
κορωνοϊού η διανομή δεν ήταν το πιο εύκολο πράγμα, τα 
σχόλια που ακούσαμε για την έκδοση, αλλά και η έμπρακτη 
υποστήριξη που έχουμε για τη συνέχισή της, ένα πράγμα 
δείχνουν: ότι έλειψε αυτό το βήμα επικοινωνίας και ότι 
μάλλον ήρθε σε σωστή στιγμή!
Συνεχίζουμε, έχοντας ως στόχο ένα όσο δυνατόν πιο τακτι-
κό ραντεβού μαζί σας, επαναλαμβάνοντας κάτι που είχαμε 
τονίσει από το ξεκίνημα: 
Σε αυτή την προσπάθεια επιθυμούμε τη συμβολή όλων, 
ώστε η φωνή του τόπου της να ακουστεί πιο δυνατή. Να 
επικοινωνήσει, να μεταφέρει προβληματισμό, απόψεις 
και -ελπίζουμε- ένα πνεύμα νέο, πιο αισιόδοξο. Γιατί η 
Αργιθέα δεν ανήκει μόνο στην παράδοση, στο χτες. Ανήκει 
και στο αύριο.

αν δεν είναι κατάλληλος ο φωτισμός για να βγει σέλφι 
δεν προχωρά καμιά εργασία, δεν μπαίνουν καύσιμα στα 
μηχανήματα, δεν παίρνουν άδεια οι χειριστές για να πάνε 
στη δουλειά τους.

Æ Η βρύση των Βραγκιανών χωρίς κάγκελα. Κίνδυνος 
ατυχήματος. Τα ξύλινα κάγκελα που υπήρχαν κάποτε 
δυστυχώς δεν φρόντισε κανείς να τα αντικαταστήσει.

¿ Καλώδια του δημοτικού φωτισμού ακάλυπτα σε 
πολλές περιπτώσεις.

» Πρόταση: ένα μικρό γήπεδο πέντε επί πέντε είναι 

δύσκολο να γίνει; Υπάρχει χώρος στο γυμνάσιο. 
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Εκατοντάδες εκπρόσωποι, μέλη συλλογικοτήτων, 
περιβαλλοντικών οργανώσεων, συλλόγων, της αυτο-
διοίκησης του νομού Καρδίτσας, αλλά και άλλων 

περιοχών της Ελλάδος πραγματοποίησαν την Κυριακή, 
18 Ιουλίου, δυναμική κινητοποίηση διαμαρτυρίας στον 
Τύμπανο Αργιθέας, γύρω από το εργοτάξιο αιολικού πάρ-
κου ιδιωτικής εταιρείας.

Ανάμεσά τους το Δίκτυο Φορέων και Πολιτών για την 
Προστασία των Αγράφων, το Συντονιστικό Αγώνα για τα 
Άγραφα, ο Ορειβατικός Όμιλος Καρδίτσας, ο Αθηναϊκός 
Ορειβατικός Σύλλογος, το Δίκτυο Προστασίας Ασπροποτάμου 
Τρικάλων, ο Δήμαρχος Λίμνης Πλαστήρα κ. Π. Νάνος ως 
εκπρόσωπος της Διαδημοτικής Συνεργασίας που έχει με 
τους Δημάρχους Αργιθέας και Αγράφων κ.α.
Αρκετός κόσμος από την Αθήνα και άλλες περιοχές της 
χώρας είχε φτάσει στον Τύμπανο από το Σάββατο το βράδυ, 
σταθμεύοντας τα αυτοκίνητά του σε πλατώματα και κατασκη-
νώνοντας σε κοντινά μέρη.
Ισχυρή ήταν η παρουσία αστυνομικών δυνάμεων και ΜΑΤ 
γύρω από το εργοτάξιο, ενώ εκπρόσωποι των διαδηλωτών 
συνομίλησαν για αρκετή ώρα με τους επικεφαλής, διαμαρ-
τυρόμενοι για αστυνομοκρατία και βέβαια για τα έργα και τις 
παρεμβάσεις των ιδιωτών στα βουνά.

ΑΠΟ ΠΟΛΙΤΕΣ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΤΗΤΕΣ ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

Δυναμική κινητοποίηση κατά της εγκατάστασης 
ανεμογεννητριών στα Άγραφα

«Αποδεδειγμένα πλέον η ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ δεν προστα-
τεύει το περιβάλλον, παραβίασε την περιβαλλοντική άδεια 
και λειτουργεί αυθαίρετα.
Για μία ακόμα φορά το Δίκτυό μας επιβεβαιώθηκε, ότι οι 
εταιρείες των αιολικών δεν σέβονται την όποια περιβαλλο-
ντική νομοθεσία και τα περιβαλλοντικά έργα που εκτελούν 
γίνονται με σκοπό έχουν μόνον κέρδος σε βάρος της προ-
στασίας της φύσης.
Συγκεκριμένα τον Φεβρουάριο του 2019 μετά από αυτοψία 
που κάναμε στην περιοχή του Τυμπάνου Αργιθέας είδαμε ότι 
εκτελούνταν χωματουργικές εργασίες για τις βάσεις των ανε-
μογεννητριών του αιολικού χωρίς ωστόσο να έχει εκδοθεί η 
απαιτούμενη οικοδομική άδεια και αμέσως το καταγγείλαμε 
αρμοδίως. Ακολούθησαν έλεγχοι από διάφορες υπηρεσίες 
και τελικά ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας με την απόφασή 

Σε ανακοίνωση του το……τονίζει:

«Στη συλλογική κινητοποίηση που διοργανώθηκε από 
κοινού με όλες τις τοπικές συλλογικότητες κατά των αιο-
λικών, συμμετείχαν και εκπρόσωποι φορέων από πολλά 
δραστήρια περιβαλλοντικά κινήματα από όλη την χώρα 
και τους ευχαριστούμε θερμά για την συμμετοχή τους, 
την αλληλεγγύη τους και την αγάπη τους για τα Άγραφα. 

Η προσπάθεια ποινικοποίησης του αγώνα με διώξεις και 
κατασκευασμένες κατηγορίες σε αγωνιστές, φέρνει ακριβώς 
τα αντίθετα αποτελέσματα και η εντυπωσιακή συμμετοχή 
εκατοντάδων διαδηλωτών σήμερα το επιβεβαιώνει. 
Η κοινωνία δεν παραμυθιάζεται πλέον με τις ψεύτικες υπο-
σχέσεις της εταιρείας και αυτών που του που της άνοιξαν την 
πόρτα για την καταστροφή των βουνών μας. 
Ζητούμε από την Τοπική Αυτοδιοίκηση και από τους 
Βουλευτές του νομού, που κόπτονται για την νομιμότητα 
των περιβαλλοντικών έργων, να καταδικάσουν δημόσια τις 
παραβιάσεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας από τη ΔΕΗ 
και να συστρατευτούν μαζί με την κοινωνία ενάντια στην 
καταστροφή του φυσικού πλούτου της περιοχής. 
Απαιτούμε άμεσο σταμάτημα όλων των εργασιών και όλης της 
αδειοδοτικής διαδικασίας των έργων ΑΠΕ μέχρι την έγκριση 
του νέου Ειδικού Χωροταξικού για τις ΑΠΕ, το οποίο θα πρέπει 
να προκύψει με διαβούλευση με την κοινωνία και τις περιβαλ-
λοντικές οργανώσεις και όχι με τα λόμπυ των ΑΠΕ.
Έχουμε υποσχεθεί ότι οι εταιρείες της καταστροφής δεν θα 
κάνουν περίπατο στα βουνά μας ο αγώνας για την διαφύλαξη 
της ακεραιότητα των Αγράφων συνεχίζεται.»

#save_agrafa 
#savegreekmountain

του 05/5-4-2021, ως όφειλε, επέβαλε πρόστιμο 3.000 € στην 
εταιρεία. Η εταιρεία στην συνέχεια έκανε προσφυγή στην 
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας αλλά και αυτή στην 
συνέχεια με την με απόφασή της (ΑΔΑ:6Δ1ΛΟΠ10-7ΜΤ) την 
απέρριψε ως αβάσιμη κατά τον νόμο.
Η ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ δεν έχει τηρήσει μέχρι στιγμής καμία 
από τις υποσχέσεις της. 
ΔΕΝ σεβάστηκε την περιβαλλοντική νομοθεσία και παραβί-
ασε την άδεια της. ΔΕΝ έχει προσφέρει στην τοπική οικο-
νομία και κοινωνία και οι υποσχέσεις που είχαν δοθεί από 
την εταιρεία και από ορισμένους τοπικούς παράγοντες για 
δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, αγορά υλικών από την 
περιοχή, ανάθεση εργασιών σε εργολάβους που εδρεύουν 
στην περιοχή, για να εξασφαλισθεί η ανοχή της κοινωνίας 
απέναντι στην περιβαλλοντική καταστροφή, αποδεικνύονται 

τώρα «στάχτη στα μάτια» 
Ζητούμε από την Τοπική Αυτοδιοίκηση και από 
τους Βουλευτές του νομού, που κόπτονται για 
την νομιμότητα των περιβαλλοντικών έργων, να 
καταδικάσουν δημόσια τις ενέργειες της ΔΕΗ 
και να συστρατευτούν μαζί με την κοινωνία 
ενάντια στην καταστροφή του φυσικού πλούτου 
της περιοχής. 
Απαιτούμε άμεσο σταμάτημα όλων των εργασι-
ών και όλης της αδειοδοτικής διαδικασίας των 
έργων ΑΠΕ μέχρι την έγκριση του νέου Ειδικού 
Χωροταξικού για τις ΑΠΕ, το οποίο θα πρέπει 
να προκύψει με διαβούλευση με την κοινωνία 
και τις περιβαλλοντικές οργανώσεις και όχι με 
τα λόμπυ των ΑΠΕ.»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΣΤΗΝ ΔΕΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΥΜΠΑΝΟ Φασματικές ιστορίες αναξίων απέναντι στο χρόνο, στο 
θάνατο, στη μοναξιά, φιλοξενούνται στην ποιητική συλλογή 
Ξενοδοχείο των αναξίων του Λάμπρου Πολύζου. 
Η ματιά του ποιητή επικεντρώνεται στο «εμείς», συλλαμβά-
νοντας τη  διάσταση αποδιάρθρωσης αλλά και εγκλωβισμού 
στις ανάγκες, 
στη «μοίρα», 
στις συγκυρίες. 
Πρόκειται για 
την απολογία 
ενός αριστερού 
που κουβαλά 
ως βαριά ατομι-
κή κληρονομιά 
την πατρογονική 
ήττα. 
Διακριτό πεδίο 
π ρ ο β λ η μ α -
τισμού και 
έμπνευσης είναι 
τα ποιήματα 
ποιητικής, όπου 
ο Πολύζος με 
απόλυτη οικο-
νομία λόγου και 
λυρική τόλμη διερευνά ίδιους ποιητικούς τρόπους δημι-
ουργώντας μια προσωπική μεταφυσική νήσο για να αντλή-
σει η ψυχή δύναμη και ελπίδα.
Κυκλοφορεί από τις Εκδόσεις Σμίλη (2021)
Έργα του ιδίου:
Ποιήματα: Αδιάλειπτη ροή, Τυπωθήτω, 2008. 
Μυθιστόρημα: Συμφιλίωση, Σοκόλης, 2010.

Ξενοδοχείο των αναξίων

Της Παναγιώτας Βράντζα

Η διαχρονική έλλειψη ενός αποτελεσματικού, ρεαλιστι-
κού και εφαρμόσιμου σχεδίου, για την  διαχείριση της 
καθημερινότητας των πολιτών και την ανάπτυξης της 

περιοχής και της χώρας συνολικά, αποτυπώνεται γλαφυρά 
στον Δήμο Αργιθέας.

Πρόκειται για έναν 
ορεινό Δήμο, στο 
κέντρο της Ελλάδας, 
ο οποίος  εγκατα-
λείφθηκε, ή για την 
ακρίβεια δεν εντά-
χθηκε ποτέ στα  
αναπτυξιακά σχέδια 
της πολιτείας, γεγο-
νός που οδήγησε 
και τους κατοίκους 
της περιοχής να 
αναζητήσουν καλύ-
τερες συνθήκες για 
τη ζωή τους σε άλλα 

μέρη της Ελλάδας ή του εξωτερικού. 
Πιθανότατα αυτή η εγκατάλειψη ήταν ως ένα βαθμό δικαιολο-
γημένη στα δύσκολα χρόνια της δεκαετίας του 50 και 60, δεν 
υπάρχει όμως καμία δικαιολογία για όσα έγιναν και κυρίως 
για όσα δεν έγιναν  από την δεκαετία του 1980 και μετά. 
Σήμερα, το 2021 στην Αργιθέα που βρίσκεται στα όρια του 
νομού Καρδίτσας, δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί η οδική 
σύνδεση με άσφαλτο, μεταξύ των δημοτικών διαμερισμάτων 
αλλά  ούτε και με τους όμορους νομούς της Ευρυτανίας, της 
Αιτωλοακαρνανίας και των Τρικάλων. Η επαρχιακή οδός δε, 
Καρδίτσας- Άρτας είναι σε άσχημη κατάσταση με κακοτεχνίες , 
κακή συντήρηση και με πολλά επικίνδυνα σημεία. Φυσικά δεν 
τίθεται θέμα για την εσωτερική οδοποιία, η οποία στη συντρι-
πτική της πλειοψηφία αποτελείται από επικίνδυνους χωματό-
δρομους. Η Αργιθέα παραμένει ένας τόπος απροσπέλαστος 
τόσο για τους λίγους πλέον μόνιμους κατοίκους, όσο και για 
τους καταγόμενους από την περιοχή που την επισκέπτονται 
συχνά, αλλά και τους ελάχιστους «ψύχραιμους» που αποφασί-
ζουν να ταξιδέψουν σε αυτόν τον τόπο.
Η έλλειψη αυτών των στοιχειωδών υποδομών είναι που καθι-
στά σχεδόν αδύνατο το σχεδιασμό μιας αναπτυξιακής προοπτι-
κής και αξιοποίησης αυτής της, μοναδικού φυσικού κάλλους 
και βιοποικιλότητας, περιοχής.

Οι προτεραιότητες του ΣΥΡΙΖΑ
Την περίοδο 2015-2019 έγινε μια προσπάθεια αξιολόγησης 
και ιεράρχησης σημαντικών οδικών έργων για την περιοχή, 
από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, ώστε να μπορεί, χωρίς το 
πρόβλημα της πρόσβασης, να ενταχθεί  σε ένα ολιστικό ανα-
πτυξιακό σχέδιο. Η κατάσταση ήταν δύσκολη αφού οι μελέτες 
που υπήρχαν ήταν στο σύνολό τους ημιτελείς, χωρίς τις περι-
βαλλοντικές και γεωλογικές παραμέτρους. Παρά το ασφυκτικό 
οικονομικό πλαίσιο των μνημονίων, δόθηκε προτεραιότητα 
σε έργα σύνδεσης των δημοτικών διαμερισμάτων του δήμου, 
αλλά και αυτών που συνδέουν το νομό Καρδίτσας με τους 
γειτονικούς νομούς. 

Το 2017 εντάχθηκε στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 
(ΠΔΕ) η κατασκευή του πρώτου μέρους, τριών (3) χιλιομέτρων 
του δρόμου από διασταύρωση Ι.Μ. Σπηλιάς – Καρφί (προς 
Βραγγιανά), καθώς και η παράκαμψη προς το Μοναστήρι  με 
το ποσό των τριών (3) εκατομμυρίων ευρώ.
Στις αρχές του 2018, υπήρξε δεύτερη χρηματοδότηση πάλι 
από το ΠΔΕ τεσσάρων (4) εκατομμυρίων ευρώ, για το επόμενο 
κομμάτι, τεσσάρων (4) χιλιομέτρων.
Το Νοέμβριο του 2018, το Υπουργείο υποδομών ζήτησε από 
την Περιφέρεια Θεσσαλίας το τεχνικό δελτίο και το σχετικό 
αίτημα, ώστε να ενταχθεί στο ΠΔΕ, σε δύο δόσεις (3+3 εκ. 
ευρώ)  η χρηματοδότηση της ασφαλτόστρωσης του δρόμου 
από το Αργύρι έως τη γέφυρα Καταφυλλίου, προϋπολογισμού 
6 εκατομμυρίων ευρώ.

Όπως αποδείχθηκε, ακόμη και σε περίοδο οικονομικής κρί-
σης, όταν υπάρχει η πολιτική βούληση και επικρατεί η λογική 
της αναγκαιότητας και της δικαιοσύνης, η χρηματοδότηση 
είναι το εύκολο κομμάτι.
Το δύσκολο, έως ακατόρθωτο αποδείχθηκε το κομμάτι της 

υλοποίησης από την Περιφέρεια Θεσσαλίας, 
ακόμη και με τα χρήματα στο χέρι.
Η πρώτη εργολαβία (με έκπτωση 64,02%), 
Διασταύρωση Ι.Μ. Σπηλιάς – Λίμνη Στεφανιάδας, 
μετά από πλείστες γραφειοκρατικές παλινωδίες 
ξεκίνησε το καλοκαίρι του 2019, αλλά τα 3 χιλιό-
μετρα έγιναν 2! Επιβεβαιώνοντας έτσι όσους 
ειδικούς υποστήριζαν ότι με τέτοια έκπτωση 
έργο δεν γίνεται. 
Επιπλέον, ένα μεγάλο μέρος του δρόμου, ο οποί-
ος ολοκληρώθηκε το Νοέμβριο του 2020 (δύο 
μήνες μετά το καταστροφικό πέρασμα του Ιανού 
από την περιοχή) κατέρρευσε από τα τέλη του 
2020, έως τις αρχές του 2021. Σήμερα αυτό το 
πρόσφατα κατασκευασμένο κομμάτι είναι άκρως 
επικίνδυνο, με το εναπομείναν οδόστρωμα γεμά-
το πέτρες και μπάζα.

Η δεύτερη εργολαβία (με έκπτωση 52%), ακο-
λουθώντας την ίδια διαδρομή γραφειοκρατικών 

παλινωδιών και καθυστερήσεων ξεκίνησε στις αρχές Ιουλίου 
του 2021.

Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι η δεύτερη εργολαβία, 
δεν ξεκίνησε από εκεί που τελείωσε η πρώτη, αλλά 1,5 με 
2 χιλιόμετρα πιο πέρα, αφήνοντας το δυσκολότερο και πιο 
επικίνδυνο κομμάτι της λίμνης Στεφανιάδας εκτός! Σύμφωνα 
με κάποιες «θεωρίες» λέγεται ότι το σημείο «μπορεί να είναι 
επικίνδυνο για τη θεμελίωση δρόμου». Τα ερωτήματα βέβαια 
που προκύπτουν είναι: α) πως γίνεται ένας στενός χωματό-
δρομος να είναι ασφαλής και ένας φαρδής ασφαλτοστρωμένος 
δρόμος, στο ίδιο ακριβώς σημείο, να μην είναι και β) γιατί στις 
γεωτρήσεις για λήψη δειγμάτων από το υπέδαφος που έγιναν 
το καλοκαίρι του 2020, δεν πάρθηκε κανένα δείγμα από το 
συγκεκριμένο κομμάτι;

Τέλος η «τύχη» του δρόμου Αργύρι – Γέφυρα Καταφυλλίου 
ήταν πιο απλή και προβλέψιμη. Το αίτημα και το τεχνικό 
δελτίο που ζήτησε ο Γ.Γ. του Υπουργείου Υποδομών από τον 
Περιφερειάρχη Θεσσαλίας, δεν στάλθηκε ποτέ.

Είναι φανερό ότι η μικρή αναλαμπή, για τη χρηματοδότηση και 
κατασκευή βασικών έργων υποδομής στην Αργιθέα, άρχισε 
με τη διακυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και τελείωσε με το τέλος 
αυτής.
Οι βερμπαλισμοί της περιόδου 2015-2019, από στελέχη της ΝΔ 
για φράγμα Συκιάς, σήραγγα Τυμπάνου, σήραγγα Φυλακτής, 
δρόμο Βραγκιανά-Κέδρα... μετά τις εκλογές του 2019 εξανεμί-
στηκαν στις ράχες της Αργιθέας. 
Τόσο ο «διαχρονικός» Περιφερειάρχης Θεσσαλίας, όσο και οι 
σημερινοί κυβερνητικοί βουλευτές, αδιαφορούν επιδεικτικά 
για την Αργιθέα, προφανώς ακολουθώντας τη δοκιμασμένη 
δεξιά «ψηφοθηρική» συνταγή που επιτάσσει τα όποια έργα να 
γίνονται, εκεί που θα αποδώσουν τα μέγιστα εκλογικά οφέλη.
 Τα αποτελέσματα αυτής της πολιτικής, των αποσπασματικών 
έργων και κυρίως της έλλειψης σχεδιασμού είναι γνωστά και 
δεν βοηθούν ούτε την Αργιθέα αλλά ούτε και τη χώρα συνο-
λικά. Αν και τώρα, μετά το καταστροφικό πέρασμα του ΙΑΝΟΥ 
δεν δοθεί προτεραιότητα για έργα υποδομής στην περιοχή 
με αναπτυξιακή προοπτική, στο κοντινό μέλλον τα πράγματα 
θα είναι ακόμη χειρότερα και φοβάμαι, χωρίς δυνατότητα 
επιστροφής.    

Η Παναγιώτα Βράντζα είναι κτηνίατρος, πρώην βουλευτής 
Καρδίτσας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

«ΕΡΓΑ» ΜΕ ΨΗΦΟΘΗΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΣΤΗΝ ΑΠΡΟΣΠΕΛΑΣΤΗ ΑΡΓΙΘΕΑ 

Πώς εξανεμίστηκαν οι βερμπαλισμοί της ΝΔ μετά τις εκλογές του 19

 Ακόμη και σε περίοδο 
οικονομικής κρίσης, 

όταν υπάρχει η πολιτική 
βούληση, η χρηματοδότηση είναι 

το εύκολο κομμάτι
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Το Μουζάκι κ. Δήμαρχε, το έμαθαν ακόμη κι 
αυτοί που δεν το ήξεραν από τις καταστροφικές 
πλημμύρες του Ιανού. Έχουν επουλωθεί οι πληγές 
εκείνες; Σε ποια φάση βρίσκονται τα έργα αποκα-
τάστασης;
Αποτελεί μια πικρή αλήθεια το γεγονός  ότι ο 
Δήμος Μουζακίου έγινε ευρέως  γνωστός μέσα 
από τον καταστροφικό «Ιανό», αλλά αντιλαμβάνε-
στε και εσείς όπως και όλοι μας πως η θεομηνία 
της 18ης Σεπτεμβρίου ήταν μια μοιραία και ανα-
πόφευκτη καταστροφή. Όσον αφορά στις αποκα-
ταστάσεις ως Δημοτική Αρχή έχουμε καταθέσει 
τεχνικά δελτία ύψους 50 εκ ευρώ στα Υπουργεία 
Υποδομών και Οικονομικών και αναμένουμε νέες 
χρηματοδοτήσεις, καθώς αυτές που έχουν δοθεί 
μέχρι τώρα είναι σημαντικές αλλά όχι ικανές να 
δώσουν οριστική λύση στα δεκάδες ζητήματα που 
υπάρχουν στα χωριά μας. Αυτή τη στιγμή γίνονται 
αποκαταστάσεις προσωρινού χαρακτήρα στις τοπικές κοι-
νότητες που υπάρχουν καταστροφές, ενώ σε λίγες ημέρες 
αναμένεται να εγκατασταθεί ο εργολάβος της ΤΕΡΝΑ, για 
να ξεκινήσουν τα έργα, με πρώτο τον Περιφερειακό δρόμο 
Μουζακίου και το Κέντρο Υγείας. 

Σχεδόν από το ξεκίνημα της θητείας σας έχετε βρεθεί αντι-
μέτωπος, όπως κι όλη η Αυτοδιοίκηση, με την πανδημία του 
κορωνοϊού. Κατά πόσον αυτό έχει επηρεάσει το πρόγραμμά 
σας, τις δράσεις σας;
Με την πανδημία ζήσαμε και εξακολουθούμε να ζούμε, 
όχι μόνο η Αυτοδιοίκηση αλλά ολόκληρος ο πλανήτης, μια 
εξαιρετικά δύσκολη και πρωτόγνωρη κατάσταση με χιλιάδες 
ανθρώπους καθημερινά να παλεύουν για τη ζωή τους. Στο 
κομμάτι των δράσεων, εστιάσαμε κυρίως στη διενέργεια 
rapid tests - σε συνεργασία με τον ΕΟΔΥ και το Κέντρο Υγείας 
Μουζακίου -  που έχει να κάνει με την υγεία των δημοτών 
μας, καθώς ως Δημοτική Αρχή το θέμα της υγείας είναι πάντα 
στην πρώτη γραμμή. Σαφώς και το πρόγραμμά μας έχει επη-
ρεαστεί, όπως και οι δράσεις μας αλλά όπως προανέφερα 
εστιάζουμε στην υγεία που είναι το μεγαλύτερο αγαθό.

Κάνοντας έναν πρώτο απολογισμό, πώς αντιμετωπίζετε εσείς 
ο ίδιος το έργο της Διοίκησής σας; Θα μπορούσατε να είχατε 
κάνει περισσότερα πράγματα σ αυτό το διάστημα, με άλλες 
συνθήκες;
Δυστυχώς η  πραγματικότητα του «Ιανού» και του κορωνοϊού 
κ. Πολύζο, δεν μας αφήνουν περιθώρια για να σκεφτούμε 
ιδανικές καταστάσεις. Ο Δήμος μας βρίσκεται σε κατάστα-
ση έκτακτης ανάγκης, καλούμαστε να διαχειριστούμε μια 
εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση και να δώσουμε λύσεις προ-
κειμένου να βελτιώσουμε την ποιότητα ζωής των δημοτών 
μας. Απολογισμός για το έργο μας γίνεται καθημερινά και 
καθημερινά κρινόμαστε από τους δημότες μας. 

Ποιός είναι ο στόχος σας για τον Δήμο Μουζακίου;
Μετά τις τεράστιες καταστροφές, δέσμευσή μας είναι να 
φτιάξουμε νέες υποδομές και να δημιουργήσουμε έναν Δήμο 
όπου κάθε πολίτης θα αισθάνεται ασφαλής. Τους τελευταί-
ους 22 μήνες που βρίσκομαι στη θέση του Δημάρχου, παρ’ 
όλες τις αντιξοότητες με τις οποίες ερχόμαστε καθημερινά 
αντιμέτωποι μαζί με τους συνεργάτες μου, στόχος μας είναι 

ο Δήμος Μουζακίου να γίνει ένας τόπος που αξίζει να ζει 
κανείς από επιλογή και όχι από ανάγκη. 

Μουζάκι - Δήμος Αργιθέας: Θα μπορούσαν να είναι ενιαίος 
αναπτυξιακός χώρος; Ή έστω να βάλουν μπροστά μια «στρα-
τηγική» συνεργασία, σε τομείς όπως τουρισμός, ενέργεια 
(εξάλλου το υπό κατασκευή αιολικό πάρκο εκτείνεται και 
στους δύο Δήμους) και τα έργα Συκιάς
Μην ξεχνάτε πως ένα μεγάλο μέρος του Δήμου Μουζακίου είναι 
ορεινό και έχει άμεση σχέση με τον Δήμο Αργιθέας, επομένως 
υπάρχουν κοινά χαρακτηριστικά. Σχετικά με τα αναπτυξιακά έργα 
στα οποία αναφέρεστε, αφορούν άμεσα και τον Δήμο μας επομέ-
νως δεν γίνεται να μην υπάρχει συνεργασία σε αυτό το κομμάτι.  

Θα μπορούσε το Μουζάκι να αποτελέσει την πύλη 
εισόδου προς τους προορισμούς της Αργιθέας, 
θρησκευτικά μνημεία - μοναστήρια, φυσικά τοπία, 
Αχελώος, εξορμήσεις για ορειβασία και πεζοπορία;
Από τον Φεβρουάριο του 2020, με τον Δήμο Αργιθέας, 
τον Δήμο Πλαστήρα και μαζί με άλλους οκτώ από τη 
Θεσσαλία, την Ήπειρο και τη Στ. Ελλάδα, έχουμε ενώσει 
τις δυνάμεις μας με το «Δίκτυο Πίνδος». Σκοπός της 
προσπάθειας αυτής, είναι να καταστήσουμε την ευρύ-
τερη περιοχή έναν ελκυστικό τουριστικό προορισμό για 
όλο τον χρόνο και να ξεφύγουν τα χωριά μας από την 
ερήμωση. Εκτός από διάσημη οροσειρά με όμορφη 
ενδοχώρα, ιδιαίτερο ανάγλυφο, σπάνιες κλιματολογι-
κές συνθήκες, απαράμιλλη φύση, η Πίνδος (απόληξη 
της οποίας αποτελούν τα Άγραφα) διαθέτει και σημαντι-
κές αναπτυξιακές προοπτικές και μια ανερχόμενη τοπι-
κή οικονομία. Επιβάλλεται η περιοχή να μπει δυναμικά 
στον τουριστικό χάρτη, με οργανωμένες προσπάθειες 

προβολής και εξωστρέφειας, τόνωσης της τοπικής επιχειρη-
ματικότητας, με την οργάνωση του εναλλακτικού τουρισμού, τη 
συστηματική προώθηση των τοπικών προϊόντων και φυσικά 
την ανάδειξη πολιτιστικών μνημείων και της απαράμιλλης 
φύσης του πιο διάσημου ορεινού όγκου της χώρας. 

Η κατάσταση όπως περιγράφεται στον κεντρικό άξονα 
Καρδίτσα – Μουζάκι - Αργιθέα - Συκιά - Άρτα, όπως και στον 
άξονα Μουζάκι - Πετρίλια-Βλάσι - Παναγία Σπηλιάς είναι 
λακκούβες, διαλυμένα στηθαία - ανύπαρκτη ή ελλειμματική 
σήμανση, έλλειψη πλεγμάτων, δηλαδή μια προβληματική 
βατότητα. Τι μπορεί να γίνει και από πλευράς σας, ώστε να 
δοθούν κάποιες σύγχρονες λύσεις σε αυτό το θέμα;
Ως Δήμος Μουζακίου - στα τμήματα που βρίσκονται στα 
όριά του -  φροντίζουμε να κάνουμε τις αποκαταστάσεις που 
χρειάζονται για την ασφαλή διέλευση των συμπολιτών μας. 
Το δίκτυο στο οποίο αναφέρεστε ανήκει στην Περιφέρεια 
Θεσσαλίας, με την οποία υπάρχει αγαστή συνεργασία και με 
την Περιφέρεια Καρδίτσας και τον Αντιπερεφειάρχη, φροντί-
ζουμε από κοινού να δώσουμε λύσεις σε κάθε ζήτημα. 

Ένα σοβαρό ζήτημα, ιδίως αυτή την εποχή που αυξάνεται 
και η κίνηση, είναι η  συγκοινωνία από ορεινή Αργιθέα σε 
Μουζάκι και Καρδίτσα. Μπορεί να γίνει πιο τακτική; 
Αυτό που γνωρίζω είναι πως από τον περασμένο Απρίλιο επα-
νήλθε η γραμμή του ΚΤΕΛ «Μουζάκι – Αργύρι», γεγονός που 
επιτεύχθηκε έπειτα από συναντήσεις του συναδέλφου Δημάρχου 
Αργιθέας, με τον Γενικό Γραμματέα Μεταφορών και τον Πρόεδρο 
και Διευθύνοντα Σύμβουλο του ΚΤΕΛ Καρδίτσας. Η σπουδαιότη-
τα του εν λόγω δρομολογίου είναι αδιαμφισβήτητη, καθώς παρα-
μένει το τελευταίο που έχει απομείνει στην ορεινή Αργιθέα, εξυ-
πηρετώντας τους μόνιμους κατοίκους της δυσπρόσιτης περιοχής 
ολόκληρης της Π.Ε. Καρδίτσας. Από εκεί και έπειτα θα κινηθούμε 
ανάλογα εάν προκύψει οποιοδήποτε ζήτημα. 

ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΣΤΑΘΗΣ, ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ

Ο δήμος μας βρίσκεται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης

  Δέσμευσή μας είναι 
να φτιάξουμε νέες υποδο-
μές και να δημιουργήσουμε 
έναν Δήμο όπου κάθε πολί-
της θα αισθάνεται ασφαλής

Αποφασισμένος να εξαντλήσει και την παραμικρή ευκαιρία 
για την Αργιθέα δηλώνει στην «Α» ο Δήμαρχος Ανδρέας 
Στεργίου, τονίζοντας ότι με τις πρωτοβουλίες που έχει 

αναλάβει η Διοίκησή του μέχρι στιγμής, έχει δρομολογηθεί μια 
δυναμική αφετη-
ρία για το αύριο 
της περιοχής. 
«Μέσα σε λιγό-
τερα από 2 χρό-
νια ως διοίκηση 
του Δήμου μας 
ήρθαμε αντιμέ-
τωποι με μεγάλες 
προκλήσεις και 
η αλήθεια είναι 
πως σε μεγάλο 
βαθμό ο αρχικός 
σχεδιασμός ανα-
τράπηκε. Αφενός 

έπρεπε να διαχειριστούμε δύο πρωτόγνωρες καταστάσεις (παν-
δημία και Ιανός) και αφετέρου να δρομολογήσουμε οριστικές 
λύσεις για τα χρονίζοντα προβλήματα.
Οι συνθήκες δεν ήταν εύκολες, ωστόσο, δίχως καμία αμφιβο-
λία έχουμε βάλει στέρεες βάσεις για την επόμενη ημέρα.
Ας δούμε κάποιους άξονες συνοπτικά:

 «Ιανός»
Αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε εξέλιξη ή αναμένεται να ξεκι-
νήσουν εντός των επόμενων ημερών αποκαταστάσεις κατα-
στροφών στις Τοπικές Κοινότητες Ανθηρού, Μεσοβουνίου, 
Αργιθέας, Καρυάς, Πετρίλου, Βλασίου, Λεοντίτου, 
Κουμπουριανών, Φουντωτού, Πετροχωρίου και Δροσάτου 
με χρηματοδοτήσεις που προσεγγίζουν τα δύο εκατομμύρια 
ευρώ για να διαχειριστούμε τις επιπτώσεις του «Ιανού».
Πριν από λίγες εβδομάδες, ύστερα από σχετικά μας αιτήματα, 
επιχορηγηθήκαμε εκ νέου με 500.000 ευρώ για αντιμετώ-
πιση προβλημάτων στις Τοπικές Κοινότητες Βραγκιανών, 
Αργυρίου, Καταφυλλίου, Πετρίλου, αλλά και για την ανακα-
τασκευή της γέφυρας στα Ραγάζια Κουμπουριανών. Κατά το 
αμέσως επόμενο διάστημα αναμένουμε και νέα χρηματοδό-
τηση για αντιπλημμυρική προστασία και αντιμετώπιση ζημιών. 
Υποδειγματική διαχείριση πανδημίας
Με τις επιχορηγήσεις τις οποίες λάβαμε από το κράτος 
για την αντιμετώπιση της πανδημίας και των συνεπειών 
αυτής, ενισχύσαμε σημαντικά τον ιατρικό εξοπλισμό των 
Περιφερειακών Ιατρείων της Αργιθέας με την αγορά τριών 
σύγχρονων απινιδωτών και πέντε νέων φορητών καρδιογρά-
φων. Επίσης, προμηθευτήκαμε μάσκες, αντισηπτικά και μέσα 
ατομικής προστασίας, ενώ διανείμαμε περίπου τριακόσια 
οξύμετρα στις μόνιμες οικογένειες και τρόφιμα ή είδη πρώ-
τες ανάγκες σε συμπολίτες που χρειάζονταν τη βοήθειά μας. 
Αξίζει να γίνει ιδιαίτερη αναφορά στις συνεχείς απολυμάνσεις 
των δημόσιων χώρων όταν αυτό κρινόταν απαραίτητο και στο 
έκτακτο εποχιακό προσωπικό που προσλάβαμε.
Επιπρόσθετα, αποφασίσαμε τμήμα της χρηματοδότησης να 
καλύψει ανάγκες των πολιτών μέσα από την προμήθεια 
νέου λάστιχου για τον εμπλουτισμό της υδροδότησης στα 
«Ρόγκια» Βραγκιανών, μέσα από την ανάπλαση μονοπατιού 
στη Μεταμόρφωση Ανθηρού και μέσα από εργασίες συντήρη-
σης δημόσιου κτιρίου στον οικισμό «Βασιλάδες» Πετρίλου και 
της πλατείας Λεοντίτου.
Επίσης ο Δήμος Αργιθέας ανέλαβε εξ ολοκλήρου το κόστος 
μετακίνησης των μόνιμων πολιτών από την ορεινή μας περι-
οχή στα Κέντρα Υγείας Μουζακίου και Πύλης για τον εμβολι-
ασμό τους, ενώ εξασφάλισε από τους πρώτους ηπειρωτικούς 
Δήμους κινητή μονάδα εμβολιασμών στο Ανθηρό και στο 

Αργύρι. Η συνεργασία με τον ΕΟΔΥ ήταν άψογη όλο αυτό το 
διάστημα και, όσες φορές χρειάσθηκε, ειδικό κλιμάκιο μετέβη 
στην Αργιθέα για rapid tests.

Πράσινο Ταμείο
Ο Δήμος Αργιθέας για πρώτη φορά εξασφάλισε χρηματοδότη-
ση από το Πράσινο Ταμείο για την ανάπλαση της πλατείας στο 
Αργύρι, ενώ στην ίδια κοινότητα θα γίνει το πρώτο σύστημα 
ανακύκλωσης και επαναχρησιμοποίησης φερτών υλικών 
από ΟΤΑ στην ελληνική επικράτεια, καθώς το Πράσινο Ταμείο 
ενέταξε την εν λόγω πρόταση που κατέθεσαν από κοινού 
το «Δίκτυο Πόλεων με Λίμνες» και ο Δήμος Αργιθέας με τη 
βοήθεια του ΕΚΠΑ. Ταυτόχρονα ετοιμαζόμαστε για τη νέα 
πρόσκληση από το συγκεκριμένο φορέα.

Δυναμικές πρωτοβουλίες-χρήσιμες παρεμβάσεις
-Εξασφαλίσαμε μετά από 13 χρόνια θέση μόνιμου υπαλλήλου 
στα ΚΕΠ του Δήμου μας και αναμένουμε την ανακοίνωση 
άλλων τεσσάρων θέσεων, προκειμένου να διασφαλιστεί η 
εύρυθμη λειτουργία του Δήμου ως νομική οντότητα κατά τις 
επόμενες δεκαετίες.

-Καθιερώσαμε επίσημα το λογότυπο του Δήμου με ομόφωνη 
απόφαση του Συμβουλίου Τοπωνυμιών του ΥΠΕΣ, υιοθε-
τώντας την περιγραφή του ΦΕΚ της συστάσεως του Δήμου 
Αργιθέας κατά το έτος 1883 για ιστορικούς και συμβολικούς 
λόγους. 
-Ξεκινούμε διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου, επιλύσαμε 
αρκετές δικαστικές εκκρεμότητες και εντάξαμε ληξιπρόθε-
σμες οφειλές άνω των 100.000 ευρώ στο ΥΠΕΣ.
-Ανακτήσαμε το παλιό κτίριο της Αστυνομίας στο Ανθηρό σε 
συνεργασία με την Κτηματική Υπηρεσία Δημοσίου και σύντομα 
αναμένεται να ξεκινήσει η αναδιαμόρφωση του χώρου.
-Λύσαμε τις φορολογικές και διαχειριστικές εκκρεμότη-
τες ετών του Εκκλησιαστικού, Ιστορικού και Λαογραφικού 
Μουσείου Ανθηρού, δίνοντας πλέον τη δυνατότητα της συντή-
ρησης και της επαναλειτουργίας του στο προσεχές μέλλον.
-Αντιμετωπίζουμε με υπευθυνότητα, απόλυτη διαφάνεια και 
σοβαρότητα τις παλαιότερες δημοπρατήσεις (οι οποίες έγιναν 
λίγο πριν τις εκλογές), προκειμένου σύντομα να ξεκινήσουν 
σύμφωνα με όλες τις προβλεπόμενες και νόμιμες αδειοδο-
τήσεις.
-Διεκδικούμε σταθερά την ολοκλήρωση των ασφαλτοστρώσε-
ων στις επαρχιακές κεντρικές οδικές αρτηρίες.
-Αναλάβαμε τη συντήρηση των εσωτερικών χώρων των 
Περιφερειακών Ιατρείων.
-Προχωρήσαμε σε σημαντικές βελτιώσεις των αρδευτικών 
δικτύων σε αρκετές κοινότητες, ώστε να μην επιβαρύνεται το 
δίκτυο ύδρευσης.
-Εξασφαλίσαμε χρηματοδότηση από την Περιφέρεια για την 
ενεργειακή Αναβάθμιση του Δημαρχείου στο Ανθηρό.
-Δρομολογήσαμε εργασίες συντήρησης δημοτικών κτιρίων 
στα Βραγκιανά.

-Ολοκληρώνουμε τη «Λεύκα» Πετρίλου, ενώνοντας εκ νέου 
το χωριό.
-Δημιουργήσαμε νέα ιστοσελίδα με πλούσιο υλικό και διαδρα-
στικές εφαρμογές (argithea.gov.gr).
-Εκδώσαμε έναν πλήρη τουριστικό οδηγό στην ελληνική και 
στην αγγλική γλώσσα.
-Δημιουργήσαμε το Μητρώο Εθελοντών και συστήσαμε 
«Τράπεζα Αίματος» του Δήμου.
-Ξεκινήσαμε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, την 
Terra Pindus, τους όμορους Δήμους Αγράφων και Λίμνης 
Πλαστήρα μέσα από τη σύσταση διαδημοτικής.
-Συμμετέχουμε στο νέο Αναπτυξιακό Οργανισμό των δέκα 
Δήμων της Δυτικής Θεσσαλίας.
-Τονώνουμε την εξωστρέφεια μέσα από συνεχείς θεσμικές συνα-
ντήσεις, από φιλοξενία γνωστών τηλεοπτικών εκπομπών, συνέχι-
ση της δικτύωσης, παρουσία στα κέντρα λήψης αποφάσεων.
-Αξιοποιούμε φορείς όπως η ΕΕΤΑΑ, ο ΕΑΓΜΕ κ.ά για την 
παροχή τεχνογνωσίας.
-Αλλάξαμε το μοντέλο αποκομιδής των απορριμμάτων σε συνερ-
γασία με την ΠΑΔΥΘ, έχοντας ήδη καλύτερα αποτελέσματα, 
καθώς επίσης τοποθετήσαμε πάνω από 130 νέους κάδους. 
-Εστιάσαμε στη βελτίωση της καθημερινότητας με συνεχείς 
καθαρισμούς των αγροτικών και δημοτικών δρόμων, με 
διαρκή αντικατάσταση των φθαρμένων λαμπτήρων και με 
ικανοποιητική αντιμετώπιση των προβλημάτων υδροδότησης.
-Εγκαταστήσαμε πάνω από δέκα νέους πυροσβεστικούς κρου-
νούς προκειμένου να ενισχύσουμε την αντιπυρική προστασία.
-Υιοθετήσαμε νέα κουλτούρα συνεργασιών με κορυφαία 
παραδείγματα τόσο την ενημέρωση για τη διαχείριση των 
χρηματοδοτήσεων από τον «Ιανό» όσο και το κοινό υπόμνημα 
προς τον Πρωθυπουργό κατά την επίσκεψή του στην Καρδίτσα 
τον περασμένο Ιανουάριο.
-Εγκαινιάσαμε μία ειλικρινή συνεργασία με την ΠΟΑΣ και τους 
συλλόγους της Αργιθέας.
-Μεριμνήσαμε για την έγκαιρη κάλυψη των αναγκών των 
μαθητών σε τεχνολογικό εξοπλισμό.
-Πραγματοποιήσαμε με μεγάλη επιτυχία και εντυπωσιακή 
συμμετοχή διαδικτυακή ημερίδα για την πρόληψη του καρκί-
νου στην εποχή της πανδημίας, την πρώτη ιστορική ηλεκτρονι-
κή ημερίδα στο πλαίσιο των εορτασμών των 200 ετών από την 
έναρξη της ελληνικής επανάστασης με κορυφαίους εισηγητές 
και ζωντανή συναυλία μέσα από το διαδίκτυο.
-Εγκρίναμε ψήφισμα για τις ΑΠΕ και την προστασία του περι-
βάλλοντος, κατοχυρώνοντας την επίσημη θέση του Δήμου 
Αργιθέας αναφορικά με το φλέγον αυτό ζήτημα.
-Υποβάλλαμε εμπρόθεσμα και εμπεριστατωμένα τις απαραίτη-
τες ενστάσεις στους δασικούς χάρτες. 
-Προχωρούμε στην εκπόνηση νέων μελετών και ολοκληρώ-
νουμε τις διαδικασίες για τις παιδικές χαρές, την προμήθεια 
νέου απορριμματοφόρου, φορτηγού κ.ά. 
Αυτές οι έως τώρα πρωτοβουλίες συνθέτουν μία δυναμική 
αφετηρία για το «αύριο» της περιοχής. Με τη βοήθεια όλων 
των υγιών δυνάμεων της ιδιαίτερης πατρίδας μας, μπορούμε 
επιτυχώς από κοινού να ανταπεξέλθουμε στις επικείμενες 
προκλήσεις που είναι οι διεκδικούμενες χρηματοδοτήσεις 
ύψους 6,3 εκατομμυρίων ευρώ από το Πρόγραμμα «Αντώνης 
Τρίτσης» και οι δυνατότητες που αναδύονται από το Ταμείο 
Ανάκαμψης σε πολλούς τομείς. 
Η ερχόμενη περίοδος είναι κομβική.
Από  την πλευρά μας, θα εξαντληθεί και η παραμικρή ευκαιρία 
για την Αργιθέα.
Σε αυτό το όμορφο «στοίχημα», ωστόσο, δεν περισσεύει 
κανείς. Ας απαλλαγούμε από την εσωστρέφεια και ας στρέ-
ψουμε μαζί το βλέμμα μας στο μέλλον.

Ανδρέας Β. Στεργίου – Δήμαρχος Αργιθέας

ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΥ: ΕΧΕΙ ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΘΕΙ ΜΙΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΦΕΤΗΡΙΑ

Η Αργιθέα με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον

   Επόμενο μεγάλο 
στοίχημα η διεκδίκηση 
6,3 εκατ. ευρώ από το 
πρόγραμμα «Αντώνης 

Τρίτσης»
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ΑΠΟΨΗ

Του Δημήτρη Παπακώστα

Βρισκόμαστε στο μισό της Δημοτικής θητείας και η κατά-
σταση στον Δήμο Αργιθέας και γενικά στην Τοπική 
Αυτοδιοίκηση είναι αποκαρδιωτική, μελαγχολική, δυσκίνη-

τη... Επανειλημμένα με δημόσιες παρεμβάσεις μας προσπαθήσαμε 
να αναδείξουμε τα όποια 
θετικά και να επισημά-
νουμε τα αρνητικά.
Κίνητρο μας δεν είναι η 
προβολή ...η “δόξα” της 
επιβεβαίωσης ούτε η 
...εξουσιομανία.
Είναι ο αγνός πατριω-
τισμός, η αγάπη για τον 
κόσμο που μας εμπι-
στεύτηκε επί 25 συνα-
πτά έτη, η ενσυναίσθη-

ση της ευθύνης μας!
Νοιώθοντας, παράλληλα, το χρέος να συμβουλεύσουμε νέους 
Αιρετούς, καθότι η ανανέωση και η εναλλαγή είναι ο κανόνας στις 
Δημοκρατίες, και  εφόσον βέβαια έχουν τη θέληση να ακούσουν, 
να δεχτούν την καλόπιστη κριτική.
Πρόσχημα και ουσία
Είμαστε καλοκαίρι 2021 - 750 μέρες από τις τοπικές εκλογές 2019 
και έργα δεν βλέπουν οι δημότες σε μια λίαν κρίσιμη συγκυρία. Η 
υγειονομική κρίση -κόβιντ19- λειτουργεί κυρίως ως πρόσχημα 
απραξίας.
1. Η νέα Δημοτική αρχή κινείται εντελώς... “ερασιτεχνικά, σε στενό 
κύκλο και μυστικιστικά, δίχως συλλογικότητα (χωρίς τακτική ενη-
μέρωση και δημοσιότητα).
Γραφείο τύπου λειτουργεί υποτυπωδώς, χωρίς δημοσιογράφο 
συνεργάτη και με ιστοσελίδα χαμηλού επιπέδου (υπηρεσιακά, 
διαχειριστικά).
2. Εδροκεντρικό συγκεντρωτικό μοντέλο διοίκησης με πλήρη απα-
ξίωση Κοινοτήτων, ΚΣ και Κοινοταρχών.
Τις αρμοδιότητες καθημερινότητας ασκούν οι τοπικοί Αντιδήμαρχοι, 
αντί να ασχολούνται με τα κυριότερα καθήκοντα τους (υλοποίηση 
έργων, ετοιμασία φακέλων, πίεση σε κρατικές αρχές κ.λπ.), ενώ 
μερικοί δεν μένουν μόνιμα εντός εδαφικής περιφέρειας.
Με αποτέλεσμα να αναγκάζεται ο Δήμαρχος να ασκεί... καθήκοντα 
Αντιδημάρχων, παραμελώντας τα Δημαρχιακά του.
Η  ελάχιστη πάγια προκαταβολή στις κοινότητες, για τοπικά μικρά 
έργα, δεν δόθηκε το πρώτο έτος και μετά από παρέμβαση μας στο 

ΥΠΕΣ εγγράφηκε στον προϋπολογισμό 2021...ζήτημα αν έχουν 
απορροφηθεί ποσά  από τους Κοινοτάρχες.
3. Πρόσληψη ειδικών στελεχών από τον Δήμαρχο μόνο από μη 
Αργιθεάτες και αξιολόγηση ουδεμία έως τώρα για το έργο τους 
(δαπάνη άνω των 100.000€ ετησίως για μισθοδοσία τους).
Μη ανάθεση έργου προετοιμασίας φακέλων, τεχνικών δελτίων και 
προμελετών σε εξειδικευμένα γραφεία, όπως κάναμε τα χρόνια 
της Καποδιστριακής Αυτοδιοίκησης (1999-2006).
4. Μη απορρόφηση πιστώσεων που άφησε η προηγούμενη 
Διοίκηση Τσιβόλα και το Δημοτικό Συμβούλιο Αργιθέας, άνω των 
3 εκατομμυρίων ευρώ και μη έναρξη εργασιών για ασφαλτόστρω-
ση Δρόμου Επισκοπής Βραγκιανών, προς Ραΐνιστα, ύδρευσης 

Αργυρίου, τεχνικά έργα στα άλλα χωριά, παιδικές χαρές  κλπ.
Η συνεχής επίκληση γραφειοκρατικών εμποδίων δεν πείθει 
πλέον.
Ουδέποτε η παρούσα Συμπολίτευση ζήτησε την γνώμη έμπειρων 
Αιρετών ή άλλων παρατάξεων. 
Η συναίνεση, η Πατριωτική Ενότητα αποτελούν αναγκαίους όρους 
παραγωγής έργων και διεκδίκησης δικαίων αιτημάτων.
Μονοπαραταξιακή αντίληψη, στενότητα και... Σιωπητήριο γενικό!
Αδιάκοπο σύστημα απευθείας αναθέσεων χωρίς ενημέρωση των 
παρατάξεων και δίχως ζωντανό διάλογο στο Δ.Σ. και Οικονομική 
Επιτροπή.
5. Ενώ... πραγματικά “βρέχει” πιστώσεις από την κυβέρνηση 
(Ιανό, Κοινωνική πολιτική, μέτρα προστασίας κατά του covid19) η 
Δημοτική αρχή συμπεριφέρεται φοβικά , στρογγυλεμένα προς την 
Περιφερειακή Αρχή Θεσσαλίας, δεν κοινοποιεί ψηφίσματα διαμαρ-
τυρίας του ΔΣ (Ιουνίου 2020) για άθλια βατότητα κεντρικών δρόμων 
(λακκούβες, απουσία πλεγμάτων σήμανσης σήμανση κ.λπ.).
Ούτε λόγος για νέες ασφαλτοστρώσεις π.χ. Ρογκίων, γέφυρας 
Αυλακίου, Β Μάραθο κλπ...
Διστάζει να σπάσει αυγά... αμύνεται για ανέφικτα πράγματα 

(Αιολικά σε αλπικό τοπίο Τυμπάνου κ.λπ.).
-Δεν παρακολουθεί εκτελούμενα έργα στην 
περιοχή από άλλους φορείς. 
-Για ίδρυση Δημοτικού Κοινωνικού 
Παντοπωλείου ουδέν, έως σήμερα.
-Για πιο τακτική συγκοινωνία , επίσης, ουδέν...
-Για τα 143 εκατομμύρια ευρώ που δόθηκαν 
για αποκατάσταση βλαβών οδικών αξόνων 
λόγω Ιανού, ακόμη δεν υπάρχει ενημέρωση 
από τον Δήμο Αργιθέας...
-Ούτε για τα 200.000€ ΥΠΕΣ για κοινωνική 
πολιτική...
-Συν ένα εκατομμύριο από Υπουργείο 
Υποδομών και άλλες 500.000€ πρόσφατα από 
ΥΠΕΣ...
6. Παραγκωνισμός των έμπειρων  τακτικών 
υπαλλήλων, μη αξιοποίηση του ανθρώπινου 
δυναμικού των Αργιθεατών, υπολειτουργία 
συλλογικών οργάνων, καμμιά συνεδρίαση σε 
Αχελώο ή Ανατολική Αργιθέα.
Ούτε μια φορά δεν έγινε επίσημη πρόσκληση 
να ανέβει στα χωριά της κοιλάδας Αχελώου, 
της πολύπαθης Ανατολικής Αργιθέας ο 
Περιφερειάρχης Θεσσαλίας, Υπουργοί και ο 

ίδιος ο Πρωθυπουργός στα ημιτελή παρατημένα έργα Αχελώου 
και φράγματος Συκιάς κλπ.
-Μη νόμιμη ίδρυση γραφείου του Δήμου, εκτός εδαφικής περιφέ-
ρειας, στην πόλη της Καρδίτσας (οι στροφές Τυμπάνου... κουραστι-
κές για λίγους εκλεκτούς...).
7. Για την κρίσιμη Γενική Απογραφή Πληθυσμού ΕΛΣΤΑΤ, ουδεμία 
κίνηση ή ενημέρωση... Ελπίζουμε να μην βρεθούμε προ ...δυσά-
ρεστων εκπλήξεων.
8. Αλλά και οι Παρατάξεις της Αντιπολίτευσης, χωρίς δράση, όρεξη 
και μαχητικότητα...
Η Τοπική Δημοκρατία πάσχει...
Είναι ώρα ανάνηψης!
Να τιμήσουμε όλοι την ψήφο των Αργιθεατών, τον θεσμικό ρόλο!
Στα Βραγκιανά, την πρώτη Δημογραφικά Κοινότητα, το μόνο έργο: 
η περίφραξη της πεζογέφυρας Γυμνασίου (Σελίμη).
-Παιδική χαρά διαλυμένη... Αντιπλημμυρικό έργο πλατείας, τίποτα.
-Τοίχος από στροφή Γυμνασίου έως παλιά Αστυνομία, επίσης, 
τίποτα.
-Τοίχος Αγίου Νεκταρίου, τοιχείο Βασ. Παυλ. Σελίμη, ακόμη...
-ΦΟΠ στον Άγιο Ιωάννη κλπ κλπ...
Δυστυχώς η στασιμότητα, η απραξία δεν αφορά μόνο τον ορεινό 
Δήμο Αργιθέας ...Στους περισσότερους ΟΤΑ το ίδιο φαινόμενο 
...χαμηλή απορροφητικότητα, αργή υλοποίηση μεγάλων και μικρό-
τερων έργων...
Η πανδημία, η ...υποστελέχωση, η γραφειοκρατική διαχείριση 
είναι απλά προσχήματα και δικαιολογίες κάλυψης της μη πολιτικής 
βούλησης ...της πολιτικής ανεπάρκειας ...της ραθυμίας ορισμένων.
Η Πατρίδα, η Πρόοδος θέλουν... δουλειά πολλή, Ενότητα και μαχη-
τικότητα άοκνη!

Δημήτρης Παπακώστας
Συντονιστής Πατριωτικής Εναλλακτικής Αργιθεατών

ΕΝΑΣ ΑΠΟΚΑΡΔΙΩΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2 ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΤΑ…

Τις ...πταίει για την καχεξία  των ημερών μας;

 Η Πατρίδα, 
η Πρόοδος θέλουν... 

δουλειά πολλή, Ενότητα 
και μαχητικότητα άοκνη!

Για δεύτερη χρονιά, λόγω κορωνοϊού δεν υπάρχει το παρα-
δοσιακό αντάμωμα, ενώ λόγω των εξελίξεων με τα αιολικά 

ο Σύλλογος προτάσει την ενημέρωση, δίνοντας βαρύτητα στην 
ημερίδα που προγραμματίζει για τις 12 Αυγούστου.

Στο όνομα της πράσινης ανάπτυξης βουνά ισοπεδώνονται, 
δάση καταστρέφονται και τοπικά οικοσυστήματα διαλύονται. 
Όλα αυτά για την κατασκευή Αιολικών πάρκων, μηδαμινής 
ενεργειακής απόδοσης και οικονομικά ζημιογόνων για τις 
τοπικές οικονομίες και όχι μόνο. Οι σύγχρονοι αποικιοκρά-
τες-επενδυτές λεηλατούν τους θησαυρούς των βουνών μας 
δίνοντας κάποια ελάχιστα ανταποδοτικά-χάντρες για τους «ιθα-
γενείς», στις τοπικές κοινωνίες. Οι επιπτώσεις και οι μελλοντι-
κές καταστροφικές συνέπειες όλων αυτών  επαφίενται στους 
παραμερισμένους, Δήμους και τοπικές κοινότητες. 
Η Αργιθέα έχει πληρώσει το αντίτιμο που της αναλογεί και 
με το παραπάνω. Τα εγκαταλειμμένα έργα του φράγματος 
της Συκιάς και της εκτροπής του Αχελώου το δείχνουν. Οι 
καταστροφές του 2015 το φωνάζουν. Στο ζοφερό μέλλον που 
σχεδιάζουν δίχως εμάς, δεν θα χρειαστεί ένας  νέος «Ιανός» 
να μας το ξαναθυμίσει, θα αρκεί μία έντονη βροχόπτωση. 
Υπό αυτή την απειλή για ολόκληρη την οροσειρά των Αγράφων, 
ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Βραγκιανιτών Καρδίτσας καλεί 
όλους τους πατριώτες, Αργιθεάτες και Αγραφιώτες, να 

δώσουν το παρών στην Ημερίδα Ενημέρωσης ενάντια στα 
Αιολικά. Η επιχειρούμενη ισοπέδωση της Αργιθέας και των 
Αγράφων και η μετατροπή τους σε μια απέραντη χωματερή 
ανεμογεννητριών δεν μπορεί να μας αφήνει αδιάφορους. 
Η υποβάθμιση των χωριών μας και των βουνών μας δεν 
θα μας βρει αμέτοχους. Όλοι μαζί ενωμένοι μπορούμε να 
σταματήσουμε την καταστροφή του τόπου μας!
Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στα πλαίσια των 42ων 
Πολιτιστικών Εκδηλώσεων Καλοκαίρι 2021 την Πέμπτη  
12 Αυγούστου 2021 και ώρα 10:00 π.μ. στην Ιερή Μονή 
Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Βραγκιανών. 

Διοργάνωση: Πανελλήνιος Σύνδεσμος Βραγκιανιτών 
Καρδίτσας.

 Υπό την αιγίδα του Δήμου Αργιθέας.

Πρόγραμμα των Εκδηλώσεων
Τρίτη 10 Αυγούστου 2021
Πεζοπορία Βραγκιανά-ΙΜ Μεταμορφώσεως του Σωτήρος
Ώρα 8:30 Γυμνάσιο Βραγκιανών
Τετάρτη 11 Αυγούστου 2021
Παρουσίαση Βιβλίου «Ο Ραγιάς» του Γιάννη Καλπούζου
Ώρα 19:00 Κεντρική Πλατεία Βραγκιανών

ΒΡΑΓΚΙΑΝΑ: 42ες Πολιτιστικές Εκδηλώσεις 2021
Πέμπτη 12 Αυγούστου 2021
Ημερίδα ενημέρωσης για τα Αιολικά πάρκα
Ώρα 10:00 ΙΜ Μεταμορφώσεως του Σωτήρος

Παρουσίαση Παιδικού Βιβλίου «Ώκυ ο Φιλειρηνικός Ξιφίας» 
της Σωτηρίας Τσέλιου- Παππά
Ώρα: 20:00 Κεντρική Πλατεία Βραγκιανών
Παρασκευή 13 Αυγούστου 2021
Λαϊκή Συνέλευση
Ώρα: 20:30 Κεντρική Πλατεία Βραγκιανών
Σάββατο 14 Αυγούστου 2021
Τουρνουά Μπάσκετ 3on3
Ώρα: 17:30 Κεντρική Πλατεία Βραγκιανών
Σάββατο 15 Αυγούστου
Διαγωνισμός Τραγουδιού
Ώρα 21:00 Γυμνάσιο Βραγκιανών
Κυριακή 16 Αυγούστου
Πάμε Πλατεία
Ώρα 20:30 Κεντρική Πλατεία Βραγκιανών

Αυτό είναι το γενικό πρόγραμμα των εκδηλώσεων. Θα ανακοι-
νωθεί πρόγραμμα για κάθε μέρα εκδήλωσης.

Σε όλες τις εκδηλώσεις θα τηρούνται αυστηρώς τα μέτρα 
του ΕΟΔΥ για τον Covid-19.

Γιά πρώτη φορά στα χρονικά της  Αργιθέας η  πολιτεία  διέ-
θεσε έγκαιρα ένα τόσο μεγάλο ποσό  (2,5 εκ. ευρώ) για έργα 
αντιπλημμυρικής προστασίας  αλλά και   για την αποκατά-

σταση των ζημιών πού προκλήθηκαν από τον «ΙΑΝΟ» το περα-
σμένο Σεπτέμβριο. Διευκρινίζεται ότι το παραπάνω  ποσό αφορά 

τις δημοτικές υποδομές 
και όχι τις περιφερεια-
κές οδούς όπου εντοπί-
ζονται και τα μεγαλύτε-
ρα προβλήματα.
Δέκα μήνες μετά η  
«δήθεν ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ» 
εφαρμόζοντας  την 
παλιά χρεοκοπημένη  
ρουσφετολογική πολι-
τική προτάσσει  το ιδι-
ωτικό έναντι του δημο-
σίου συμφέροντος με 
μοναδικό κριτήριο το 

μέγιστο πολιτικό όφελος. Αντί η  κρίση που προκάλεσε η θεομη-
νία   να γίνει ευκαιρία για την περιοχή, δυστυχώς οι διοικούντες 
την είδαν ως δική τους «ευκαιρία!». Παράτυπα  και με   περίσσιο 
θράσος τσιμεντοστρώνουν δρόμους και αυλές πολιτικών φίλων 
και δημοτικών συμβούλων  έως και οικόπεδο  προέδρου τ.κ.  
διαμορφώνουν, ειδικά στην τελευταία περίπτωση δεν ξέρουμε 
αν θα ρίξουν και τα πρώτα μπετά… Θα αναμένουμε .
 Καμία σχέση φυσικά  με έργα αποκατάσταση ζημιών ή έργα  
αντιπλημμυρικής προστασίας. Στην κυριολεξία «βάπτισαν το κρέας 
ψάρι». Κανένας σεβασμός στο δημόσιο χρήμα. Κανένας σεβασμός 
στην πολύπαθη περιοχή των τόσων προβλημάτων. Υποτιμούν 
ακόμη και  τη νοημοσύνη των δημοτών όπου  σε συνεργασία με 
τους αναδόχους εργολάβους (απευθείας αναθέσεις όπως πάντα) 
εσκεμμένα δεν τοποθετούν τις προβλεπόμενες πινακίδες με τα 
στοιχεία των έργων θεωρώντας ότι έτσι δεν θα αντιληφθούν οι 
δημότες με ποια χρήματα εκτελούνται τα συγκεκριμένα έργα. 
Για να αποφύγουν τον έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου «έσπα-
σαν» το ποσό (σε πρώτη φάση) σε έξι εργολαβίες, ναι, καλά 
διαβάσατε σε ΕΞΙ (6)!  με ποσά εκάστης λίγο κάτω από το όριο 
για τον υποχρεωτικό έλεγχο. Στη συνέχεια αφού ξεπεράσαν το 
σκόπελο του Ελεγκτικού συνεδρίου με τη μέθοδο της υπεργο-

λαβίας βλέπουμε έργα να καταλήγουν χωρίς ηθικές αναστολές 
ακόμη και σε συγγενικά πρόσωπα του κ. Δημάρχου . Μέθοδοι  
που ξεπερνούν  και τις πιο σκοτεινές στιγμές της Αυτοδιοίκησης 
στον τόπο μας. Θα θυμίσω εδώ στον κ. Δήμαρχο τη φράση του 
Ιούλιου Καίσαρα «Η γυναίκα του Καίσαρα δεν αρκεί να είναι 
τίμια, πρέπει και να φαίνεται τίμια» 
 Η Αργιθέα λόγω του ιδιαίτερου ανάγλυφου «διψάει» ειδικά για 
έργα αντιπλημμυρικής θωράκισης. Θα μπορούσα να αναφέρω 
πολλές περιπτώσεις σε χωριά και οικισμούς όπου χρειάζονται  
έργα  πραγματικής αντιπλημμυρικής θωράκισης και όπως 
αντιλαμβάνεστε ο κατάλογος θα ήταν πολύ μακρύς. Θα αναφέ-
ρω ενδεικτικά την  περίπτωση  στο Πετρίλο  όπου προτιμήθη-
καν οι τσιμεντοστρώσεις σε αυλές και όχι  για παράδειγμα  η 
ανακατασκευή της οδού από τη θέση Λεύκα έως τη διασταύ-
ρωση στο Ρώσση  όπου ο δρόμος σε όλο το μήκος του έχει 
μεταμορφωθεί σε χωματόδρομος. Τα συμπεράσματα δικά σας.
Έστω και την ύστατη ώρα καλώ τους συναδέλφους της πλειοψη-
φίας να αντιληφθούν τις ευθύνες τους και  να προτάξουν το γενι-
κό  τοπικό συμφέρον. Εμείς από την πλευρά μας εκ του θεσμικού 
μας ρόλου αφού ενημερώσουμε όλους τους Αργιθέατες θα 
προσφύγουμε σε κάθε θεσμική και εποπτική αρχή για να περι-
σώσουμε ότι περισώζεται. 

ΜΠΑΜΠΑΤΣΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
Δημοτικός Σύμβουλος Αργιθέας

ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΑ ΤΟΥ «ΙΑΝΟΥ»

Τσιμεντοστρώνουν αυλές και ιδιωτικούς δρόμους Υπό την αίρεση του covid οι εφετινές εκδηλώσεις που προ-
γραμματίζει ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Γρυμπιανιτών, καθώς 

μπορεί να αναβληθούν ή και να ματαιωθούν αν χρειαστεί. 
Όπως μας ενημερώνουν ο πρόεδρος Κουσιωρής Κώστας κι 
ο γενικός γραμματέας Κολομπάτσος Δημήτριος, σχεδιάζεται: 
Σάββατο 7/ 8: καθαριότητα προαύλιο χώρο Αγίων Ταξίαρχων, 
Δημοτικό Σχολείο και βοηθητικών χώρων .
Κυριακή 8/ 8: γενική συνέλευση -ενημέρωση οδηγίες για 
την αντιμετώπιση της πανδημίας -προγραμματισμός δράσης 
του συλλόγου μας και για την επόμενη χρόνια .
Δευτέρα  9/ 8: φιλικός ποδοσφαιρικός αγώνας-Γρυμπια-
νά-Βραγκιανά  6μ.μ. στα Γρυμπιανά.
Τρίτη 10/8: Παραδοσιακή βραδιά . Ζωντανή μουσική με τρα-
γούδια της τάβλας. 
Πέμπτη 12/8: αθλητικές δραστηριότητες βόλεϊ, ποδοβόλεϊ, 
κολύμπι  στην δική μας παραλία.
Παρασκευή 13/8: καθαρισμός στο μονοπάτι από Άγιο Γεώργιο 
μέχρι Δέση, και το βράδυ προβολή ταινίας για τη νεολαία μας.
Σάββατο 14/8: Πεζοπορία από Γρυμπιανά - Παλιχώρι  
-Γκούρα -Λούτσα- Τσκλιστρες-Κλοκοβο.
Δευτέρα 16/8: Πεζοπορία Γρυμπιανά -περαταριά Νταλανέικα 
Τρίτη 18/8: Καθαρισμός Αγίου Δημητρίου (Παλιχώρι)

ΓΡΥΜΠΙΑΝΑ: Το πρόγραμμα 
των εφετινών εκδηλώσεων 

Με λαμπρότητα γιορτάστηκε η ημέρα Κοιμήσεως του Οσίου 
Παϊσίου (12 - Ιουλίου) στον όμορφο συνοικισμό του Μελάνυδρου 
κοινότητας Μαράθου Θεσσαλίας, χοροστατούντος του Μητροπολίτη 
Θεσσαλιώτιδος κκ Τιμοθέου και παρουσία - τηρώντας όλα τα μέτρα 
προστασίας κατά του covid19 - 80 και πλέον πιστών ενοριτών.
Παρευρέθησαν:
Οι Βουλευτές της ΝΔ   Καρδίτσας  Γ. Κωτσός και Ασ. Σκόνδρα
Ο Αντιπεριφερειάρχης  Καρδίτσας Κ Νούσιας  
Ο Δήμαρχος Αργιθέας  Ανδ. Στεργίου
Ο Αντιδήμαρχος Αργιθέας  Ηλ Τσιατσιάνης
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ Αργιθέας  Ηλ. Παπαδήμας
Ο πρώην Δήμαρχος Αργιθέας Χρ Καναβός
Ο πρώην Πρόεδρος της Κοινότητας Βραγκιανών Δημ  Τσίνας

Ο Μητροπολίτης κκ. Τιμόθεος στον Αχελώο

Ο πολιτιστικός σύλλογος Αργιθεατών Μουζακίου, συμμετείχε 
στις εκδηλώσεις του Δήμου Μουζακίου για τα #200χρονια 
από την επανάσταση του '21, με το χορευτικό σε μια υπέ-
ροχη βραδιά! Ελπίζουμε από Σεπτέμβρη Θεού θέλοντος και 
κορωνοϊού επιτρέποντος να ξεκινήσουν όλα τα τμήματα του 
χορευτικού με χοροδιδάσκαλο τον Παναγιώτη Μάνο!

Σύλλογος Αργιθεατών Μουζακίου
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ΘΕΜΑΣΥΝΑΝΤΗΣΗ

Του Λάζαρου Καραούλη

Το Σύνταγμα της Ελλάδας υποχρεώνει να υπάρχει ιδιαί-
τερη μέριμνα για την ανάπτυξη των ορεινών και νησιω-
τικών περιοχών της χώρας (άρθρο 101 αναφέρεται “Ο 

κοινός νομοθέτης 
και η Διοίκηση, 
όταν δρουν κανο-
νιστικά, υποχρε-
ούνται να λαμβά-
νουν υπόψη τις 
ιδιαίτερες συνθή-
κες των νησιωτι-
κών και ορεινών 
περιοχών, μερι-
μνώντας για την 
ανάπτυξη τους”).
Σκοπός του 
νόμου είναι 
οι ορεινές και 

νησιωτικές περιοχές να διεκδικούν ίσες ευκαιρίες στην ανά-
πτυξη και ποιότητα ζωής των κατοίκων. Τα παλιά τα χρόνια 
οι προτεραιότητες ήταν διαφορετικές για τα ορεινά Άγραφα. 
Αποκλεισμένα από τα αστικά κέντρα πάλευαν για ανοικτούς 
και προσβάσιμους δρόμους χειμώνα καλοκαίρι. Οι ανάγκες 
άλλαξαν και στη σύγχρονη εποχή η προτεραιότητα που επι-
βάλλει η καθημερινότητα μας είναι η ίση και διαρκής πρό-
σβαση στο διαδίκτυο. Η πρόσβαση σε κάθε είδους πληροφο-
ρίας, δεδομένων και υπηρεσιών που προσφέρει το διαδίκτυο 
είναι πλέον βασικό αγαθό. Τη στιγμή που η κυβέρνηση 
αναπτύσσει συνεχώς καινούργιες πλατφόρμες για τη μαζική 
πρόσβαση των πολιτών στις υπηρεσίες του κράτους, το ίντερ-
νετ πηγαίνει με ρυθμούς χελώνας στα ορεινά Άγραφα.
Η απουσία οικονομικών κινήτρων από το κράτος στις εται-
ρείες κινητής τηλεφωνίας, όπως γίνεται για παράδειγμα 
σε μετακινήσεις πλοίων, αεροπλάνων άγονων γραμμών, 
οδηγεί στο κακό σήμα επικοινωνίας από τους κατοίκους των 
χωριών μας, στα ακριβά δεδομένα διαδικτύου και το αργό 
ίντερνετ που δεν “φτάνει” ποτέ τα 24 Mbps.
Μία λύση θα έδινε το πολυδιαφημισμένο Ευρωπαϊκό πρό-
γραμμα Wifi4EU το οποίο εγκρίθηκε και για το Δήμο Αργιθέας 
από το Οκτώβριο του 2019, αλλά τεχνικές δυσκολίες και οι 
προδιαγραφές που βάζουν, θεωρώ ότι έχουν δυσκολέψει 

ΤΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΔΙΔΑΧΤΟΥΜΕ ΑΠΟ ΤΟ ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΡΤΑ

Αργεί ...το ίντερνετ στ’ Άγραφα
την εγκατάσταση ενός τέτοιου πολύπλοκου συστήματος στις 
κεντρικές πλατείες των κοινοτήτων.

Ένα κοινοτικό δίκτυο
Θεωρούσα πάντα ότι τα Wifi θα έπρεπε να είναι προσιτά 
σε κόστος και προσβάσιμα για όλους, για αυτό και το 2010 
συμμετείχαμε στο Μαραθώνα στην πρωτοβουλία της ΕΛΛΑΚ 
Εταιρεία Ελεύθερου Λογισμικού / Λογισμικού Ανοικτού 
Κώδικα, που έδινε δωρεάν wifi routers - τεχνολογίας open 

mesh, τα οποία τοποθετήσαμε σε διάφορα σημεία του 
Δήμου Μαραθώνα (Νέα Μάκρη, Γραμματικό, Βαρνάβα). Η 
πρωτοβουλία όμως που ξεχώρισε πανελλαδικά ήταν εκεί-
νη της ομάδας του χωριού Σαραντάπορου (https://www.
sarantaporo.gr/). Η ομάδα έστησε ένα πραγματικά κοινο-
τικό δίκτυο, το οποίο χρησιμοποιήθηκε ως βάση για την 
ανάπτυξη ηλεκτρονικών υπηρεσιών όπως η τηλεφωνία, ο 
διαμοιρασμός αρχείων και η απομακρυσμένη πρόσβαση σε 
υποδομές.

Κάτι αντίστοιχο έχει δημιουργήσει ο Δήμος Καραϊσκάκη από 
την απέναντι πλευρά του Νομού Άρτας, όπου το σήμα Wifi 
των κεραιών τους εξυπηρετούν πολλούς γείτονες κατοίκους 
του Δήμου Αργιθέας που έχουν οπτική επαφή με τα σημεία 
wifi του Δήμου Καραϊσκάκη.
Ο Αχελώος ένας από τους πλουσιότερους σε νερά ποταμός 
που κινείται στα όρια πέντε νομών θα μπορούσε να ενώσει 
σε πάρα πολλές δράσεις όλους αυτούς τους νομούς μεταξύ 
τους. Μία από αυτές θα μπορούσε να είναι η συνεργασία σε 
ένα διαπεριφερειακό – διαδημοτικό πρόγραμμα ενοποίησης 
και ενίσχυσης του Ασύρματου Δικτύου με πολλαπλά οφέλη 

για τους κατοίκους αλλά αυτό προϋποθέτει πολιτική βούλη-
ση.
Το Σαραντάπορο και η τεχνική ομάδα που ανέλαβε το έργο 
δημιουργίας Ασύρματου Δικτύου, αναζήτησε χρηματοδότηση 
από τα πλήθη (crowdfunding) το 2015, και κατάφερε να συν-
δέσει τουλάχιστον 14 χωριά μεταξύ τους δίνοντας πρόσβαση 
σε όλους τους κατοίκους σε διαδίκτυο υψηλών ταχυτήτων. 
Τα αποτελέσματα ήταν ότι τον Ιανουάριο του 2021 δύο μαθή-
τριες από το χωριό Καρυά Ελασσόνας, οι οποίες μετακινού-
νται στο κοντινό χωριό Φλάμπουρο Ελασσόνας για να χρη-
σιμοποιήσουν το Ασύρματο Κοινοτικό Δίκτυο Sarantaporo.
gr για την τηλεκπαίδευσή τους εν μέσω της πανδημίας του 
κορονοϊού, έστειλαν ευχαριστήρια επιστολή στην ομάδα του 
Σαραντάπορου για την ποιότητα του δικτύου, την ταχύτητα, 
την αξιοπιστία και το σημαντικότερο ότι είναι απεριόριστο.

Η απεριόριστη πρόσβαση στο διαδίκτυο θα μπορούσε να 
ανοίξει το δρόμο εκτός των άλλων και σε εργαζόμενους με 
τηλεργασία να εργάζονται ακόμα και από το χωριά μας χωρίς 
να χρησιμοποιούν τα δεδομένα τους ή το διπλανό ασύρματο 
δίκτυο του καφενείου του χωριού.

Η απεριόριστη πρόσβαση στο διαδίκτυο είναι δημόσιο αγαθό 
και θα πρέπει να διασφαλίζεται από την πολιτεία ειδικά στα 
ορεινά καθώς στα νησιά ήδη υπάρχουν πολύ καλές υποδο-
μές. Η Ψηφιακή ανάπτυξη μπορεί να φέρει περισσότερα οφέ-
λη ειδικά σε μία ορεινή περιοχή, πρώτα για τους κατοίκους 
της και μετά για τους επισκέπτες τους καλοκαιρινούς μήνες.

Η Πανδημία μας “έσπρωξε” προς την ψηφιακή επανάσταση, 
αν δεν αξιοποιήσουμε αυτή τη δυνατότητα που μας δίνεται 
τώρα, τα χωριά μας θα συνεχίζουν να ερημώνονται και να 
απαξιώνονται.

Παραπομπές:
emarathon Πρωτοβουλία wifi Μαραθώνα
https://openwifi.ellak.gr/2013/10/10/dimos-marathona/
Sarantaporo gr documentary_promo video:
https://www.youtube.com/watch?v=m3bi6CGq7os
Sarantaporo.gr Κοινότητα ασύρματου δικτύου Σαραντάπορου
h t t p s : / / w w w . s a r a n t a p o r o . g r / e l / n e a / k a m p a n i a -
xrimatodotisis-apo-to-plithos-gia-tin-paragogi-tou-
dokimanter-oikodomontas-koinotites-koinon

  Η Ψηφιακή 
ανάπτυξη μπορεί να φέρει 
περισσότερα οφέλη ειδικά 

σε μία ορεινή περιοχή

Λειτουργήθηκε και εφέτος, στις 27 Ιουνίου, το εκκλησάκι 
των Αγίων Πάντων, ανήμερα της γιορτής όλων των αγίων 
όλων των εποχών της Ορθόδοξης κοινότητας που εκκινεί 
από τις μέρες των Αποστόλων. Είναι ένα εκκλησάκι που 

αντιπροσωπεύει μια ιστορία πίστης κι απαντοχής, ότι απένα-
ντι σε όλα υπάρχει η ενθύμηση των δικών μας ανθρώπων, 
που μας δίνει τη δύναμη να συνεχίζουμε. 
Απέναντι στο χρόνο υπάρχει η εγκαρτέρηση και η πίστη.

Σήμα πίστης κι απαντοχής

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΛΟΜΠΑΤΣΙΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΛΟΜΠΑΤΣΟΣ

Διαφορετικές γενιές, ίδιο dna

Ο Χρήστος Καλομπάτσιος είναι Αντιπεριφερειάρχης 
Θεσσαλίας. Ο Δημήτρης Κολομπάτσος είναι 
Αντιδήμαρχος Ζωγράφου. Θείος κι ανιψιός, που 

τους χωρίζουν μερικές γενιές, αλλά τους ενώνει το ίδιο 
DNA της Αυτοδιοίκησης και της ενασχόλησης με τα κοινά, 
«Συναντώνται», μετά από πρόσκλησή μας, στις σελίδες 
της «Α» και ανταλλάσσουν απόψεις και εμπειρίες για το 
δρόμο που ακολούθησαν, για τις διαφορετικές λειτουρ-
γίες που επιτελούν από την Περιφέρεια Θεσσαλίας και 
το Δήμο Ζωγράφου και, φυσικά, για τον προσεχή στό-
χο, που δεν είναι άλλος από τις ερχόμενες εκλογές της 
Αυτοδιοίκησης.

Δ.Κ.- Καλημέρα Αντιπεριφερειάρχη είσαι καλά;
Χ.Κ.- Καλή σου μέρα Αντιδήμαρχε, κάθισε να πιούμε καφέ, 
είμαι μια χαρά, πες μου τα νέα σου.
Δ.Κ.- Κι εγώ μια χαρά, καλοκαίρι πλέον, διακοπές στο χωριό, 
ό,τι καλύτερο. Έχεις χρόνο να τα πούμε;
Χ.Κ.- Βέβαια σε ακούω, πες μου!
Δ.Κ.-  Πόσα χρόνια ασχολείσαι με τα κοινά ;
Χ.Κ.- Αρκετά χρόνια, 15 τουλάχιστον κι αν υπολογίσω τα 
χρόνια μου ως Αξιωματικός στην Ελληνική Αστυνομία τότε 
σίγουρα είναι περισσότερα
Δ.Κ.- Είναι πάρα πολλά ομολογουμένως, χαρά στο κουράγιο 
σου.
Χ.Κ.- Όταν αγαπάς κάτι, παίρνεις και κουράγιο. Εσύ 
Αντιδήμαρχε πόσα χρόνια;
Δ.Κ.- Σίγουρα όχι όσα εσύ, από τα φοιτητικά μου χρό-
νια ξεκίνησα, συνέχισα να ασχολούμαι ενεργά στον Δήμο 

Ζωγράφου και τον Σεπτέμβριο του 2019 ορκίστηκα πρώτη 
φορά Δημοτικός Σύμβουλος, ενώ Ιούνιο του 2020 ορίστηκα 
ως Αντιδήμαρχος Ψηφιακής Πολιτικής και Νέας Γενιάς.
Χ.Κ.- Για το νεαρό της ηλικίας σου καλά το πας.
Δ.Κ.- Λοιπόν, ποιες αφορμές σε οδήγησαν να ασχοληθείς με 
την Τοπική Αυτοδιοίκηση;
Χ.Κ.- Η βασική αφορμή έχει ως αφετηρία την προσφορά 
στον συνάνθρωπο και στο κοινωνικό σύνολο. Όταν σου 
προσφέρουν κάτι ανιδιοτελώς, γεμίζουν τα χέρια σου. Ενώ 
όταν προσφέρεις εσύ στους άλλους, τότε γεμίζει η ψυχή σου. 
Πιστεύω να με καταλαβαίνεις..
Δ.Κ.- Απολύτως σε κατανοώ, ουσιαστικά και για μένα η 
αφορμή ήταν η βοήθεια και προσφορά στις ευπαθείς ομάδες, 
έτσι μέσω εκδηλώσεων μαζεύαμε θυμάμαι τρόφιμα, ρούχα 
κ.λπ. και να μοιράζαμε σε άπορες οικογένειες. Υπάρχει χρό-
νος ελεύθερος για τους αιρετούς, εσύ πως τον διαχειρίζεσαι;
Χ.Κ.- Ούτε χρόνος, ούτε ωράριο, δεν χτυπάμε κάρτα, 24 
ώρες το 24ωρο σε επιφυλακή, σε ετοιμότητα να κάνεις 
τον καθήκον σου και να υπηρετείς τους πολίτες. Βέβαια, 

στην Περιφέρεια ομολογώ έχω μεγάλο εύρος υποχρε-
ώσεων σε καθημερινή βάση. Εσύ από χρόνο πως τον 
διαχειρίζεσαι;
Δ.Κ.- Αντιπεριφερειάρχη ο χρόνος όντως περιορισμένος και 
επειδή από την αρχή έμαθα να ανταποκρίνομαι, όσο είναι 
δυνατόν, στα αιτήματα των πολιτών και να απαντάω σε όλα τα 
τηλέφωνα, πλέον το κινητό δεν σταματά να χτυπά, με αποτέ-
λεσμα να μην έχω όσο προσωπικό χρόνο θα ήθελα ως νέος 
σε ηλικία. Κάποια επιπλέον ειδική συνθήκη που σε έκανε να 
είσαι τόσο ενεργός;
Χ.Κ.- Αντιδήμαρχε, ως ειδική συνθήκη, πέρα από την προ-
σφορά στον πολίτη, αναφέρω και μια κληρονομική προ-
διάθεση, καθώς ο πατέρας μου Στέλιος, ήταν εκλεγμένος 
Κοινοτικός Σύμβουλος για πολλά χρόνια στην τότε Κοινότητα 
Βραγκιανών.
Δ.Κ.- Μάλιστα, ξέρω καλά το DNA της Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
πλέον. Επειδή είμαι, βέβαια, νέος σε ηλικία και εμπειρία, 
υπάρχει εύρος υποχρεώσεων και ζητημάτων σε Δήμους και 
Περιφέρεια;
Χ.Κ.- Θα σου απαντήσω απλά. Θυμάσαι πριν λίγες μέρες που 
μιλούσαμε στο τηλέφωνο και σε ενημέρωσα ότι είμαι και 
Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής και είχαμε ως θέματα 
συζήτησης πάνω από 70; Ενώ εσύ στον Δήμο έχετε συνήθως 
10, όπως με ενημέρωσες;
Δ.Κ.- Και βέβαια θυμάμαι..
Χ.Κ.- Αυτό λοιπόν είναι το εύρος των υποχρεώσεων και 
επίσης είναι και η θέση του Αντιπεριφερειάρχη Λάρισας 
που έχω την ιδιαίτερη τιμή να την κατέχω με την ψήφο 
των συμπολιτών Λαρισαίων και έπειτα από την επιλογή του 
Περιφερειάρχη Θεσσαλίας Κώστα Αγοραστού στο πρόσωπό 
μου (είναι ουσιαστικά η θέση του πρώην Νομάρχη) και σε 
όλα αυτά πολλές ευθύνες και αρμοδιότητες σε έναν ολόκλη-
ρο Νομό.
Δ.Κ.- Υπάρχει ξεκάθαρα διαφορά υποχρεώσεων, απλά για 
εμάς τους νέους Αυτοδιοικητικούς η δυσκολία μας είναι να 
επιβιώσουμε στο λόμπι των παλαιότερων που έχουν χρόνια 
ενασχόληση με τα κοινά. Ως αμοιβή και βαθμός ικανοποίη-
σης για σένα ποιος είναι θείε;
Χ.Κ.- Βασικά, να επισημάνω ότι εμείς οι πιο παλιοί πρέπει 
να στηρίζουμε τους νέους να ασχοληθούν με τα κοινά, για να 
υπάρχει συνέχεια και νέες ιδέες. Ως καλύτερη αμοιβή είναι 
όταν επιτελείς το έργο και τα καθήκοντά σου με σεβασμό 
στους πολίτες, μέσα στα πλαίσια του νόμου και της Δημόσιας 
Διοίκησης. Εσένα ανιψιέ τι σε ικανοποιεί όταν επιτελείς το 
έργο σου;
Δ.Κ.- Για τον λόγο ότι  επιδιώκω πάντα τη προσωπική επαφή 
με τους πολίτες, με ικανοποιεί και χαροποιεί το ‘ευχαριστώ’ 
που ακούω όταν καταφέρνω και ανταποκρίνομαι στα αιτή-
ματά τους και εννοείται πάντα στα πλαίσια του νόμου. Για το 
2023 τι έχεις να πεις και γενικότερα ποιοι είναι οι προσωπικοί 
σου στόχοι;
Χ.Κ.- Το 2023 θα γίνουν εκλογές με νέο εκλογικό νόμο, όπου 
θα μπορεί πλέον ο πρώτος να διοικεί, προφανώς απέτυχε το 
σύστημα της απλής αναλογικής. Όσον αφορά τους στόχους 
πλέον θεωρώ ότι έχουν επιτευχθεί και οφείλω απέραντη 
ευγνωμοσύνη στους πολίτες που με τιμούν όλα αυτά τα χρό-
νια με την ψήφο τους, καθώς και στον Περιφερειάρχη Κώστα 
Αγοραστό για την εμπιστοσύνη στο πρόσωπό μου. Οι στόχοι 
είναι για εσάς τους νέους Αντιδήμαρχε και ανιψιέ και φρόντι-
σε να τους βάζεις ψηλά και να τους κυνηγάς. Άντε υγεία και 
καλό καλοκαίρι να έχουμε.
Δ.Κ.- Σωστά τα λες. Πιστεύω όσο μας στηρίζετε τους νέους, 
πάντα η κοινωνία μας θα προοδεύει σε συνεργασία με εσάς. 
Καλό καλοκαίρι θείε και Αντιπεριφερειάρχη.
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Έ        να από τα «παιδιά της Αργιθέας», με διεθνή επι-
στημονική καριέρα, ο Βασίλης Ζουμπουρλής, 
διευθυντής Ερευνών στη Μοριακή Βιολογία 

του Καρκίνου και των Βλαστικών Κυττάρων στο 
Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, εξέδωσε πρόσφατα ένα 
βιβλίο με τίτλο «Η Πανδημία Covid-19 ως επιστη-

μονική και κοινωνική πρόκληση τον 21ο αιώνα». 
Στη συνέντευξη που ακολουθεί, ο κ. Ζουμπουρλής 
δίνει ένα περίγραμμα ενημερωτικό, επιστημονικό, 
κοινωνικό και ταυτόχρονα πολιτικό, του προβλήμα-
τος που δυναστεύει σήμερα τον κόσμο, επισημαίνο-
ντας ότι:
-με τον ιό θα είμαστε σε μία δυναμική σχέση. Δεν θα 
απαλλαχτούμε σύντομα από τον ιό. Το πιο πιθανό είναι 
να συμβιώνουμε μαζί του αλλά από ισχυρότερες θέσεις 
σε σχέση με το σήμερα (καλύτερα εμβόλια και γιατί όχι 
κάποιο αποτελεσματικό φάρμακο). Το σίγουρο είναι ότι 
δεν χρειάζεται σε καμία περίπτωση ο εφησυχασμός.
-Η τρέχουσα κρίση της πανδημίας του κορωνοϊού 
μας παρέχει τη μοναδική και απαραίτητη ευκαιρία, 
για να σκεφτούμε πολύ σοβαρά τη σχέση μας με το 
περιβάλλον.

-Διαβάζοντας το βιβλίο δεν το κρύβω πως με στάθηκα σε μία 
πρωτοτυπία του. Εκτός από τους κλασσικούς προλόγους του 
υπήρχε και ο πρόλογος των φιλοσόφων και των ποιητών. 
Αλήθεια πως σας προέκυψε αυτό; έχει κάποια σημειολογία;

Πολλοί φίλοι μου πραγματικά εντυπωσιάστηκαν από αυτό 
τον πρόλογο. Ήθελα αρχικά να αναδείξω τον πλουραλιστικό 
χαρακτήρα του βιβλίου, τις μεγάλες αλήθειες που έχουν ήδη 
ειπωθεί. Ως κοινωνικές οντότητες χρειάζεται να ανακαλύ-
ψουμε την ομορφιά της ποίησης και της φιλοσοφίας πως θα 
μας καθοδηγούν στον αγώνα μας για μία κοινωνία δικαίου με 
πυρήνα πάντα τον συνάνθρωπό μας.

-Εντυπωσιαστήκαμε από τον πρόλογο του καθηγητή σας Δ. 
Σπαντίδου, ο οποίος αποτυπώνει με έναν ωραίο τρόπο τη 
σχέση μαθητή-δασκάλου. Πέστε μας δυο κουβέντες για αυτό. 
Είναι πράγματα που μάλλον τα ξεχνούμε στις μέρες μας….

Με τον καθηγητή μου έχουμε κοινά βιώματα. Από φτωχή 
οικογένεια και αυτός ξενιτεύτηκε στον Καναδά για την 
επιστημονική του κατάρτιση. Η επιστημονική του δουλειά 
τον αναδεικνύει σήμερα  σε έναν από τους πιο σημαντικούς 
ανθρώπους στην έρευνα του καρκίνου στον κόσμο. Είναι 
ο άνθρωπος που ανακάλυψε τα ογκογονίδια.  Είναι στους 
υποψήφιους Νομπελίστες για αυτή του την ανακάλυψη. Τον 
ευγνωμονώ που μου άνοιξε την πόρτα της επιστήμης. Είναι 
γνωστό ότι όταν ανοίγει η πρώτη πόρτα, ανακαλύπτεις πιο 
εύκολα τις επόμενες. Η σχέση δασκάλου και μαθητή είναι 
καθοριστική στη διαμόρφωση του νέου επιστήμονα. Τα 
πράγματα στις μέρες μας είναι απρόσωπα και χωρίς συναί-
σθημα. Γνωρίζουμε εξάλλου πως πίσω από ένα μεγάλο 
επιστήμονα, υπάρχει κάποιος άλλος μεγάλος. Πάντα αναφέ-
ρω ως παράδειγμα ιδανικής σχέσης δασκάλου μαθητή, τον 
Πλάτωνα και τον Αριστοτέλη. Η συμβίωση και ο σεβασμός,  
η αναίρεση. Τα δύο αυτά πρόσωπα καθόρισαν την φιλοσο-
φική σκέψη πάνω από 25 αιώνες. Την καθόρισαν με μία 
ασύμβατη μεταξύ τους φαινομενικά προσέγγιση (η πάλη και 
η ενότητα των αντιθέτων, φιλοσοφικός νόμος, Ηράκλειτος). 
Ευχαριστώ τον καθηγητή μου για αυτό τον υπέροχο πρό-

λογο γεμάτο νοήματα και μηνύματα που δεν χάνουν την 
διαχρονικότητά τους.

-Υπάρχει μία φράση στην αφιέρωση τη δικιά σας που συγκινεί:  
« ... δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι για ένα μεγάλο κομμάτι αυτού 
που είμαστε το οφείλουμε στους τάφους που δεν επισκεφτή-
καμε». Πέστε μας κάτι για αυτό…

Αυτό σημαίνει σεβασμός, μνήμη, εσωτερική γαλήνη. Θα το 
αποτυπώσω με μία περιγραφή. Ποτέ δεν ξεκόπηκα από τα 
μέρη που γεννήθηκα.  Έχω τις πιο όμορφες εικόνες από 
τα παιδικά μου χρόνια.  Όταν επισκέπτομαι το Αετοχώρι ή 
Μαρκελέσι, δεν ξεχνώ ποτέ να βρεθώ στα απομεινάρια της 
καλύβας του πατέρα μου στο ΤΣΙΟΥΓΚΑΝΙ, κτισμένη σε ένα 
βράχο και κάτω γκρεμός. Εκεί μεγαλώσαμε μία οικογένεια με 
τα τέσσερα αδέλφια κάποιους χειμώνες. Απίστευτα ακραίες 
συνθήκες με χιόνια και πολύ κρύο. Ήταν μία αναγκαιότητα 
για νάναι οι γονείς μου κοντά στα ζώα.  Αυτό το μέρος λοιπόν 
έχει καταπληκτικό αγνάντιο. Η ‘ΣΜΙΞΗ’ που συναντιούνται 
τρεις παραπόταμοι του Ασπροπόταμου (Αχελώος διαφορετι-

κά) από διαφορετικές κατευθύνσεις, τα αδελφωμένα βουνά, 
η Καράβα, ο Τύμπανος … που αισθάνεσαι πως σέρνουν το 
χορό με τον τέλειο ρυθμό, η Παναγία η Σπηλιώτισσα και ο 
Άγιος Κων/νος. Ένα σύνολο μαγικών εικόνων αποτυπωμένες 
στην παιδική μνήμη. Σε αυτό το σημείο αυτοσυγκεντρώνομαι 
και ευγνωμονώ το τόπο που γεννήθηκα που μού έδωσε τη 
δύναμη να μπω στο δρόμο της επιστημονικής μου Ιθάκης και 
να γνωρίσω την ομορφιά της γνώσης και του κόσμου.  

-Διαβάζοντας το βιβλίο σας αισθανθήκαμε αυτή την ολιστική 
προσέγγιση για την πανδημία. Μπορείτε να μας αποτυπώσετε 
με τις γνώσεις σας και ως Μοριακός Βιολόγος τις αιτίες από 
τις οποίες αναδύονται συχνά οι επιδημίες τα τελευταία χρόνια; 
Πως γίνονται αυτά τα άλματα και μεταπηδούν οι ιοί από τα ζώα 
στον άνθρωπο και προσαρμόζονται;

Οι δύο μεγαλύτερες απειλές που αντιμετωπίζει η ανθρωπότητα 
με βάση τον ΟΗΕ, είναι η αλλαγή του παγκόσμιου κλίματος, οι 
πανδημίες και μία πανδημία γρίπης. Αυτό που αναδεικνύουμε 
στο βιβλίο μας και δεν τονίζεται σχεδόν καθόλου στις επιστη-
μονικές συζητήσεις για την τωρινή πανδημία, είναι ότι η αιτιό-
τητα της συχνότατης ανάδυσης και της ταχύτατης εξέλιξης των 
νέων μολυσματικών ιών, κατά τις δύο τελευταίες δεκαετίες, 
βρίσκεται στις κυρίαρχες οικονομικές δομές και στον τρόπο 
παραγωγής των τροφίμων. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας 
και η Οργάνωση Τροφίμων και Γεωργίας των Ηνωμένων 
Εθνών, κατέληξαν ότι υπάρχουν 3 μεγάλοι παράγοντες κινδύ-
νου για την ανάδυση και διάδοση νέων ασθενειών. Το εμπόριο 
εξωτικών ειδών,  η βρώση άγριων ζώων και το κυριότερο η 
αυξανόμενη ζήτηση για ζωική πρωτεΐνη παγκοσμίως.
Ο άνθρωπος για την επιβίωσή του εξημέρωσε αρκετά ζώα 
πριν από 10.000 χρόνια. Όταν φέραμε τα ζώα στις αυλές μας 
αυτά έφεραν και τις ασθένειες μαζί τους, όπως την ιλαρά, 
την ευλογιά, τον κοκίτη, τον τυφοειδή πυρετό. Πριν από την 
εξημέρωση της πάπιας π.χ. μάλλον κανείς δεν αρρώσταινε 
από γρίπη. Βρισκόμαστε ακριβώς στην τρίτη εποχή των 
ανθρώπινων ασθενειών που φαίνεται να ξεκίνησε το1975. H 
«χαμπουργκεροποίηση» του τροπικού δάσους με τη  δραμα-
τική αύξηση στη βιομηχανία του βόειου κρέατος οδήγησε και 
στην ταυτόχρονη εμφάνιση των αιμορραγικών πυρετών. Η 
στροφή προς τη μαζική παραγωγή προϊόντων καμήλας, ευνό-
ησε τη εμφάνιση  του MERS-COV. Ποτέ άλλοτε τα ζώα που 
εκτρέφουμε (ειδικά τα γουρούνια, τα πουλερικά οι καμήλες 
και οι αγελάδες), δεν ζούσαν σε μικρούς χώρους - κλουβιά 
και σε ανήλιαγες αποθήκες. Επιλέγονται οι μονοκαλλιέργειες, 
δηλαδή τα ζώα με την μεγαλύτερη δυνατή αποδοτικότητα σε 
κρέας και γάλα, καταργούμε την βιοποικιλότητα και προσφέ-
ρουμε το καλύτερο  περιβάλλον για βιολογική προσαρμογή, 
αναπαραγωγή και ανασυνδυασμό των ιών. Έτσι παρουσι-
άζονται οι ασθένειες της εκβιομηχάνισης, μετά τη χρήσης 
της γης και της τακτοποίησης της και την καταστροφής των 
οικοσυστημάτων. 
Γνωρίζουμε ότι ο ιός της νυχτερίδας μοιάζει σε ποσο-
στό 96,5% με τον SARS-2 του ανθρώπου. Υπολογίζεται με 
μοντέλα της γενετικής εξέλιξης ότι για να περάσει και να 
προσαρμοστεί στον ανθρώπινο οργανισμό ένας τέτοιος ιός 
θα χρειαζόταν τουλάχιστον 40 χρόνια. Για τους λόγους που 
αναφέραμε προηγουμένως είναι πολύ πιθανό, και για να 
επανέλθουμε στο ερώτημα,  ότι οι μεγάλες βιομηχανίες 
τροφίμων και οι σημερινές δραστηριότητες των ανθρώ-
πων  να συμβάλλουν τα μέγιστα στο μεγάλο γονιδιακό άλμα 
(spillover), δηλαδή στην μεταπήδηση των ιών  από κάποια 
απλούστερα σε κάποια πιο πολύπλοκα είδη ζώων και στους 
ανθρώπους. Συνεπώς δεν χρειάζεται να «αποφασίσουν» 
τίποτε οι κορονοϊοί από μόνοι τους. Αντίθετα καθημερινά 
λαμβάνουν μηνύματα για τάχιστες προσαρμογές τους στους 

ανώτερους οργανισμούς από την καταστροφική συμπεριφο-
ρά του ανθρώπου στα οικοσυστήματα.

-Τελικά ό ιός είναι ο αόρατος εχθρός Τι γνωρίζουμε για τις 
νέες μεταλλάξεις; Τελικά θα συμβιώσουμε με τον ιό; 

Θα ήθελα αρχικά να επισημάνω ότι η «προσωρινή» άγνοια μας 
για την ακριβή καταγωγή του ιού δεν θα πρέπει σε καμία περί-
πτωση να ταυτισθεί με τις εκφράσεις που βγήκαν δυστυχώς 
και από τα χείλη της επιστήμης περί “αόρατου εχθρού”. Στο 
βιβλίο μας και στη σελίδα 116 αναφέρεται: «Σε πολλούς από 
εμάς τους επιστήμονες η φράση “αόρατος εχθρός” ηχεί παρά-
ξενα στα αυτιά μας……Τέτοιες εκφράσεις αποδομούν την 
ορθολογική σκέψη για την αναζήτηση των αιτίων ενός φαινο-
μένου, ενισχύουν τα σενάρια της συνωμοσιολογίας περί νέων 
βιολογικών όπλων, περί μυστικών και ανεξέλεγκτων δυνά-
μεων…. Είναι αλήθεια “αόρατος” ο Sars-CoV-2, όταν είχαμε 
το 2020, 99000 επιστημονικές δημοσιεύσεις και  το πρώτο 
τρίμηνο του 2021  40000 δημοσιεύσεις για τον ιό; Ποτέ άλλοτε 
μέχρι τώρα για μία επιδημία/πανδημία δεν ενεργοποιήθηκαν 
τόσες δυνάμεις της επιστήμης τόσο σε ανθρώπινο,  όσο και 
σε τεχνολογικό επίπεδο. Η τάχιστη παραγωγή των εμβολίων 
αναδεικνύει την δύναμη της επιστήμης και του ανθρώπου που 
θα επηρεάσει και τη θεραπεία και άλλων ασθενειών όπως ο 
καρκίνος. Μπαίνουμε στο τέταρτο κύμα της πανδημίας, φαίνε-
ται ότι η μετάλλαξη δέλτα είναι πιο μεταδοτική και πιθανά να 
μολύνει και ένα μικρό ποσοστό εμβολιασμένων. Συνεπώς δεν 
χρειάζεται κανένας εφησυχασμός και το μόνο όπλο που έχει η 
επιστήμη αυτή τη στιγμή είναι τα εμβόλια. Θα είχαμε ασφαλώς 
πολύ καλύτερα αποτελέσματα στην αντιμετώπιση της παν-
δημίας αν τα συστήματα υγείας παγκόσμια ήταν δημόσια και 
καλύτερα δομημένα. Δεν πρέπει να ξεχνάμε πως το ύψιστο 
αγαθό του ανθρώπου είναι η υγεία.
 Σχετικά με την ακριβή καταγωγή του ιού, όλοι γνωρίζουμε ότι 
ζούμε στον κόσμο με την ανισόμετρη οικονομική ανάπτυξη. 
Γνωρίζουμε επίσης με βάση οικονομικά στοιχεία διεθνών οργα-
νισμών ότι η ΗΠΑ θα χάσουν την οικονομική πρωτοκαθεδρία το 
2030 από την Κίνα, ενώ πιθανά το 2050 θα βρεθεί στην τρίτη θέση 
μετά την Ινδία. Συνεπώς η άσκηση βιοπολιτικών στην βάση της 
προέλευσης της πανδημίας μπορεί να έχει και οικονομική βάση. 
Ο ΠΟΥ θεωρεί σε πρόσφατη του έκθεση μετά την επίσκεψη του 
στην Κίνα ότι η διαφυγή του ιού από εργαστήριο έχει την μικρό-
τερη πιθανότητα. Η επιστήμη και όχι οι μυστικές υπηρεσίες έχει 
τη δύναμη να αποσαφηνίσει και να διώξει τις υπάρχουσες σκιές 
που σχετίζονται με την προέλευση του ιού. 
Η επιστήμη μας επιτρέπει σήμερα να μελετάμε τις μεταλλάξεις 
σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Ωστόσο η δυναμική αυτών 
των μεταλλάξεων που σχετίζονται με την λοιμογόνο δυναμι-
κή τους, την θνησιμότητα και την απόδοση των υπαρχόντων 
εμβολίων απαιτεί περισσότερο χρόνο. Συνεπώς με τον ιό θα 
είμαστε σε μία δυναμική σχέση. Δεν θα απαλλαχτούμε σύντο-
μα από τον ιό. Το πιο πιθανό είναι να συμβιώνουμε μαζί του 
αλλά από ισχυρότερες θέσεις σε σχέση με το σήμερα (καλύτε-
ρα εμβόλια και γιατί όχι κάποιο αποτελεσματικό φάρμακο). Το 
σίγουρο είναι ότι δεν χρειάζεται σε καμία περίπτωση ο εφησυ-
χασμός, η χαλάρωση και η θεοποίηση των τωρινών εμβολίων, 
τόσο γιατί θα έχουμε νέα στελέχη του ιού, όσο και στο ότι οι 
φτωχές χώρες δεν θα έχουν την δυνατότητα να εμβολιαστούν 
σύντομα, αν οι πλούσιες δεν μεριμνήσουν για αυτό. 

-Την τελευταία 20ετία οι επιδημίες μας επισκέπτονται πιο 
συχνά, φαίνεται ότι η ανθρωπότητα έχει ήδη εισέλθει για τα 
καλά σε μια νέα ζοφερή εποχή, όχι πια μίας μεμονωμένης 
αλλά πολλών διαδοχικών πανδημιών... 

Ο καλύτερος μάρτυρας, που δεν διαψεύδεται εξάλλου, ότι η 
ανθρωπότητα έχει ήδη εισέλθει για τα καλά σε μια νέα ζοφερή 
εποχή, όχι πια μίας μεμονωμένης αλλά πολλών διαδοχικών 
πανδημιών είναι η ίδια η πραγματικότητα. Στον πρόλογο εξάλλου 
των ποιητών και των φιλοσόφων στο βιβλίο αναφερόμαστε σε 
κάποιο απόφθεγμα του Μπρέχτ που λέει:  Μονάχα η πραγματικό-
τητα μπορεί να μας μάθει πώς, την πραγματικότητα ν’ αλλάξουμε.

Οι επιστήμονες πέσαν έξω, αρκεί να θυμηθούμε διάφορα 
γεγονότα
Μετά το 2000 πράγματι μας επισκέπτονται με μεγαλύτερη 
συχνότητα νέοι μολυσματικοί ιοί. Το AIDS  από το 1981, ο  
Sars-1,  ο ιός της γρίπης των πτηνών και των χοίρων, ο ιός 
Εμπολα και ο MERS.
Ενώ οι προηγούμενες επιδημίες/πανδημίες πριν από αυτή 
που ζούμε ελέγχθηκαν σχετικά εύκολα η τωρινή μας ξέφυ-
γε για πολλούς και διάφορους λόγους. Ενώ χτυπούν πολλά 
καμπανάκια για τους μελλοντικούς κινδύνους από πιθανές 
νέες πανδημίες οι παγκόσμιες οικονομικές ελίτ δεν φαίνεται 
να ιδρώνει το αυτί τους. Ο Δρ. Γουέμπστερ, η κύρια αυθεντία 
στη γρίπη των πτηνών παγκοσμίως, είπε τα εξής: «Όταν πάμε 
πίσω στο 1918, το 2,5% των ανθρώπων πεθαίνουν από αυτούς 
που μολύνθηκαν. Πόσοι πεθαίνουν από τη γρίπη των πτη-
νών; 50%. Δεν έχουμε δει ποτέ κάτι τέτοιο από την εποχή της 
πανούκλας. 60 εκατομμύρια Αμερικάνοι αρρωσταίνουν από 
γρίπη ετησίως. Τι θα κάνουμε αν γίνει θανατηφόρα; Αυτό μας 
κρατάει ξύπνιους τα βράδια;»
Η τρέχουσα κρίση της πανδημίας του κορωνοϊού μας παρέχει 
τη μοναδική και απαραίτητη ευκαιρία, για να σκεφτούμε πολύ 
σοβαρά τη σχέση μας με το περιβάλλον. Αυτό πρακτικά σημαίνει 
ότι οι μεγάλες εταιρείες της αγροδιατροφής και οι παγκόσμιες 
πολιτικές ελίτ, θα πρέπει άμεσα να προβληματιστούν για το 
υπάρχον βιομηχανικό περιβάλλον, όπου παράγονται τα προϊό-
ντα διατροφής με τις μεγάλες φάρμες αγελάδων πουλερικών, 
γουρουνιών και καμήλων. Ο τρόπος εκτροφής των ζώων σήμε-
ρα με την κατάργηση της βιοποικιλότητας  ευνοεί τα μέγιστα την 
εμφάνιση νέων ιών με μεγαλύτερη λοιμογόνο δύναμη. Οι προ-

ειδοποιήσεις από τις μέχρι τώρα πανδημίες είναι πολλές, είναι 
στο χέρι της ανθρωπότητας να επιλέξει το μέλλον της.

-Κλείνοντας, θα θέλαμε να μας πείτε ποιους στόχους θέσατε, 
εσείς και οι συνεργάτες σας, γράφοντας «εν θερμώ», δηλαδή 
κατά το πρώτο έτος της νέας πανδημίας, το βιβλίο σας για την 
πανδημία COVID-19; 

Πραγματικά το παρόν πόνημα γράφτηκε εν “θερ-
μώ” και ολοκληρώθηκε σε 4 μήνες. Τρεις ήταν οι 
κυρίαρχοι παράγοντες που καθόρισαν το περιεχό-
μενο και τη συγγραφή αυτού του βιβλίου. Η ταχύ-
τητα των  γεγονότων που χαρακτηρίζουν αυτή την 
πανδημία, η ταυτότητά μου και η  συναισθηματική 
μου φόρτιση όπως βίωνα την πανδημία με χαρα-
κτηριστικά παγκοσμίου πολέμου και η μεγάλη 
βοήθεια των συνεργατών μου, που τους οφείλω 
πολλά ευχαριστώ. Το περιεχόμενο του βιβλίου 
σχετίζεται με την ιστορία των πανδημιών, τις κοι-
νωνικοπολιτικές παραμέτρους της παρούσης παν-
δημίας,  τη Μοριακή Βιολογία την παθοφυσιολογία 
του ιού και τα σχετιζόμενα με τις αποτελεσματικές 
θεραπείες του. Το βιβλίο περιέχει πέντε παραρτή-
ματα. Στα Παραρτήματα αυτά παρατίθενται άρθρα 
εκλεκτών συναδέλφων αλλά και επεξεργασίες 
δικές μας που φωτίζουν επιστημονικές και κοινω-

«Δεν θα απαλλαχτούμε σύντομα από τον ιό»

  Ευγνωμονώ το τόπο 
που γεννήθηκα, μού έδωσε 

τη δύναμη να μπω στο δρόμο 
της επιστημονικής μου 

Ιθάκης και να γνωρίσω την 
ομορφιά της γνώσης και του 

κόσμου

 Θα είχαμε ασφαλώς 
πολύ καλύτερα αποτελέσματα 
στην αντιμετώπιση της πανδη-
μίας αν τα συστήματα υγείας 
παγκόσμια ήταν δημόσια και 

καλύτερα δομημένα

ΔΡ. ΒΑΣΙΛΗΣ ΖΟΥΜΠΟΥΡΛΗΣ: Η ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΑΝΔΗΜΙΕΣ
νικοπολιτικές 
πλευρές της 
πανδημίας. 
Ιδιαίτερα στο 
Π α ρ ά ρ τ η μ α 
V ενυπάρχει  
ένας τεράστι-
ος πλούτος 
γνώσεων  που 
θα το αντλεί 
κανείς στο δια-
δίκτυο μέσω 
κωδικού QR 
που μπορεί να 
αξιοποιηθεί και 
για ερευνητι-
κούς σκοπούς. 
Ο αναγνώστης 
εύκολα θα 
α ν α κ α λ ύ ψ ε ι 
πχ γιατί χρησι-
μοποιήθηκε η 
λέξη αόρατος 
εχθρός για τον 
ιό, για τις ψυχολογικές προεκτάσεις της πανδημίας και για την 
χειραγώγηση του παγκόσμιου πληθυσμού σε πραγματικό χρό-
νο. Το βιβλίο είναι ιστορικό, ενημερωτικό, πολυφωνικό, ερμη-
νευτικό, φιλοσοφικό, διαχρονικό και προφητικό. Με μία λέξη 
προσεγγίζει την πανδημία ολιστικά, αυτό πιστεύω πως είναι και 
η πρωτοτυπία του και η ομορφιά του. Παρουσιάζει αυτοδυναμία 
στα περιεχόμενά του. Απευθύνεται σε αυστηρά επιστημονικό 
κοινό αλλά και στον απλό αναγνώστη. Διαβάζεται στο γραφείο 
αλλά και στην παραλία. Μετά τη διαδικτυακή παρουσίαση του 
βιβλίου με τη συμμετοχή επιφανών Ελλήνων επιστημόνων 
(δες: Παρουσίαση βιβλίου: "Η Πανδημία Covid-19 ως επιστη-
μονική και κοινωνική πρόκληση τον 21ο αιώνα" – YouTube), 
πειστήκαμε περισσότερο για την επικαιρότητά του αλλά και για 
το διαχρονικό του χαρακτήρα. Τα αισθήματα που λαμβάνω από 
αυτούς που το έχουν διαβάσει είναι η καλύτερη ανταμοιβή μου.

Βιογραφικό
O Δρ. Βασίλης Ζουμπουρλής, με καταγωγή από το Αετοχώρι 
(Μαρκελέσι) της Αργιθέας, είναι Διευθυντής Ερευνών στην Μοριακή 
Βιολογία του καρκίνου και των βλαστικών κυττάρων στο Εθνικό 
Ίδρυμα Ερευνών. Η διδακτορική του διατριβή αφορούσε το AIDS 
και το δίπλωμα το έλαβε από την Ιατρική Σχολή της Κρήτης. Έχει 
ασκήσει έρευνα σε κορυφαία Ιδρύματα στην Ευρώπη και τις ΗΠΑ. 
Διδάσκει σε 7 διαφορετικά μεταπτυχιακά. Έχει δημοσιεύσει 110 
εργασίες  σε περιοδικά με κριτές που έχουν λάβει πάνω από 6000 
αναφορές.  Έχει συμμετάσχει σε 180 Ελληνικά και διεθνή συνέδρια.  
Είναι συγγραφέας του πρόσφατα εκδοθέντος βιβλίου με τίτλο «Η 
Πανδημία Covid-19 ως επιστημονική και κοινωνική πρόκληση τον 
21ο αιώνα» Είναι πρόεδρος του Συλλόγου προσωπικού του ΕΙΕ για 
τρίτη θητεία. Είναι μαραθωνοδρόμος και έχει τερματίσει επιτυχώς σε 
7 κλασσικούς μαραθωνίους.
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ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΠΕΖΟΠΟΡΙΚΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟ

Τρία μονοπάτια για να διασχίσετε τα Άγραφα

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ

Του Απόστολου Παντελή

Κάθε χωριό είναι περήφανο για τις 
φυσικές του ομορφιές και φιλοδοξεί 
να είναι επίκεντρο εξορμήσεων στα 

γύρω βουνά. Η τουριστική ανάπτυξη όμως 
απαιτεί τη συνέργεια όχι μόνο γειτονικών 
χωριών αλλά και ενός η και περισσότερων 
δήμων. Η ορεινή περιοχή των Αγράφων 
μοιράζεται σε τουλάχιστον επτά δήμους και 
είναι μεγάλο στοίχημα ο συντονισμός και τα 
βήματα στην κατεύθυνση της ήπιας τουρι-
στικής ανάπτυξης.

Σύμφωνα με έρευνα του ευρωπαϊκού 
οργανισμού στατιστικής (statista), ακό-
μη και η δοκιμασία της πανδημίας δεν 
έκαμψε την ανάγκη του πληθυσμού για 
πεζοπορία/ορειβασία. Χαρακτηριστικό 
παράδειγμα η Γερμανία, όπου οι πολίτες 
που εξορμούν συχνά για πεζοπορία στο 
ύπαιθρο αυξήθηκε από 1,3 εκατομμύρια 
το 2019 στα 1,5 εκατομμύρια το 2020. Το 
ρεύμα που ονομάστηκε «ξανα-ανακάλυψη 
της φύσης» καλά κρατεί και προβλέπεται 
ότι τα επόμενα χρόνια θα διογκωθεί ο 
αριθμός των ανθρώπων που αναζητούν 

την σωματική και ψυχική τους ισορροπία 
με δραστηριότητες στην φύση. Παρά το 
ότι η συντριπτική πλειοψηφία των ερω-
τηθέντων δεν θα επιθυμούσε να ζήσει σε 
μικρές κοινότητες, ιδιαίτερα ορεινές, το 
μεγαλύτερο ποσοστό επιθυμεί να κάνουν 
διακοπές σε ορεινούς προορισμούς που 
δεν έχουν αλλοιωθεί από την ανθρώπινη 
παρουσία και τις παραγωγικές δραστη-
ριότητες. Στην Ελλάδα πολλές περιοχές 
διατηρούν αυτά τα χαρακτηριστικά και τα 
Άγραφα είναι μια από αυτές. Κάποιες αξι-
οποιούν με τον καλύτερο τρόπο τα φυσικά 
πλεονεκτήματα όπως για παράδειγμα με 
τα δίκτυα μονοπατιών του Ολύμπου, της 
Κρήτης, η Πελοπόννησος με το πιστοποιη-
μένο Mainalon Trail, κοκ.
Στην περιοχή των Αγράφων έχουν κατα-
γραφεί πολλά μονοπάτια μερικά εκ των 
οποίων διαθέτουν και πλήρη σήμανση, με 
τα περισσότερα να είναι συγκεντρωμένα 
πέριξ της λίμνης Πλατήρα. Υπολογίζεται ότι 
διαθέτουν καλή σήμανση, είτε μέσω προ-
γραμμάτων είτε μέσω εθελοντικών δρά-
σεων περίπου 20 μονοπάτια. Μένει μέσα 
από το θεσμικό πλαίσιο που διέπει την 
ανάπτυξη του περιπατητικού τουρισμού να 
επισημοποιηθούν αυτά και να προστεθούν 
κι άλλα ώστε να καταστεί δυνατή η προ-
βολή τους και η προσέλκυση επισκεπτών. 
Ήδη η ορειβατική κοινότητα, σύλλογοι και 
μεμονωμένα άτομα, έχουν πυκνώσει κατά 
πολύ τις επισκέψεις στην περιοχή και 
το τελευταίο διάστημα οργανωμένα γρα-
φεία υπαίθριων δραστηριοτήτων δείχνουν 
ενδιαφέρον (Βasecamp Κotronaros, Finix 

Αdventures, κα). Επειδή όμως η ατμο-
μηχανή της ανάπτυξης του πεζοπορικού 
τουρισμού για μια ευρύτερη περιοχή φαί-
νεται να είναι οι πολυήμερες διασχίσεις 
είναι αναγκαία η διαμόρφωση προτάσεων 
αυτού του είδους.
Η πολυήμερη πεζοπορική/ορειβατική διά-
σχιση είναι μια προτεινόμενη διαδρομή που 
έχει αφετηρία και προορισμό με ενδιάμεσες 
στάσεις. Το μήκος των διαδρομών μπορεί να 
ποικίλλει και να είναι εκτεταμένο. Δέσμευση 
υπάρχει ως προς το ελάχιστο μήκος. Για 
τον οργανισμό πιστοποίησης  ERA (Leading 
Quality Trails, Best of Europe) το ελάχιστο 
μήκος είναι τα 50 χιλιόμετρα που για την 
Ελλάδα λόγω του έντονου ανάγλυφου περι-
ορίζεται στα 40. Οι διαδρομές περνούν από 
βαθμολόγηση με κριτήρια την ποικιλία των 
τοπίων, τα κάθε είδους αξιοθέατα, την ποι-
ότητα της σήμανσης, κλπ. Απαραίτητη προ-
ϋπόθεση σε τακτά λογικά ημερήσια τμήματα 
να υπάρχουν στάσεις με βασική υποδομή 
εστίασης και διαμονής.

Οι προτεινόμενες διαδρομές
Με βάση τα παραπάνω κριτήρια για την 
περιοχή των Αγράφων έχουν διαμορφωθεί 
τρεις προτάσεις για μονοπάτια διάσχισης. 
Τα δυο εξ αυτών ξεκινούν και καταλήγουν 
στα γεωγραφικά όρια της οροσειράς των 
Αγράφων, η τρίτη είναι μέρος της διάσχισης 
της Πίνδου.
-Στα βήματα του Κοσμά του Αιτωλού/ 
Pilgrims Way
Είναι ένα μονοπάτι που ξεκινά από την 
Ι.Μ. Παναγίας Πελεκητής στην Καρίτσα 

     Τα Άγραφα 
μοιράζονται σε τουλάχιστον 

επτά δήμους και είναι μεγάλο 
στοίχημα ο συντονισμός 

στην κατεύθυνση της ήπιας 
τουριστικής ανάπτυξης

Δολόπων Δήμου Λίμνης Πλαστήρα 
και καταλήγει στην Ι.Μ. Παναγίας 
Σπηλαιώτισσας Κουμπουριανών Δήμου 
Αργιθέας. Μέσω δε του μονοπατιού 
Pindus Trail που θα παρουσιαστεί παρα-
κάτω ο πεζοπόρος μπορεί να συνεχί-
σει ως την Ι.Μ. Παναγίας Στάνας Δήμου 
Αγράφων. Το μονοπάτι είναι ήδη βατό σε 
όλο του το μήκος και διαθέτει σήμανση 
σε μερικά από τα τοπικά μονοπάτια που 
το συναποτελούν. Έχει μήκος 40 χλμ. Για 
πεζοπόρους με μέτρια φυσική κατάσταση 
προτείνονται τέσσερα ημερήσια τμήμα-
τα με στάσεις στο ορειβατικό καταφύγιο 
Αγράφων, τα Πετρίλια, το Φουντωτό και 
το Λεοντίτο. Πεζοπόροι με πολύ καλύ-
τερη φυσική κατάσταση μπορούν να το 
διασχίσουν σε δυο μόνο ημέρες. Βέβαια 
«είσοδο» σε αυτό το μονοπάτι μεγάλης 
απόστασης μπορούν να είναι και άλλα 
χωριά που συνδέονται μ αυτό όπως ο 
Μπελοκομίτης, το Νεοχώρι, η Φυλακτή, το 
Ανθοχώρι και άλλα. Αυτή η διάσχιση περ-
νά από τους ορεινούς όγκους Βουτσικάκι 
και Ντεληδήμι.

-Δρόμος των Αγράφων / Via Agrafa
Είναι μια διάσχιση 100 χιλιομέτρων και επτά 
ημερήσιων τμημάτων. Ξεκινά από την βασί-
λισσα των Αγράφων, την Ρεντίνα. Οι ημερή-

σιες στάσεις (χωρίς αυτό να είναι δεσμευτι-
κό καθώς στην πορεία ο επισκέπτης μπορεί 
να διαλέξει κατάλυμα της επιλογής του, είναι 
στην Μολόχα, στον Αμάραντο, στην Μούχα, 
στα Βραγγιανά, τα Άγραφα και τα Επινιανά. 
Και εδώ μπορεί να γίνει «είσοδος» από πολ-
λά χωριά όπως για παράδειγμα τα Πετρίλια 
δήμου Αργιθέας και το Καροπλέσι δήμου 
Καρδίτσας.
Το Via Agrafa κινείται στα βουνά των ανα-
τολικών Αγράφων: Βουλγάρα, Καπροβούνι, 
Ίταμος, τον ορεινό όγκο της Κοιμωμένης, τον 
Καταραχιά (ή Κοιμωμένη της Ευρυτανίας), 
περνά από το οροπέδιο της Νιάλας και μπο-
ρεί να συμπεριλάβει και τον εντυπωσιακό 
κώνο της Σβόνης.

-Pindus Trail/μονοπάτι διάσχισης της 
Πίνδου
Είναι ένα μονοπάτι 630 χιλιομέτρων που 
ενώνει τις Πρέσπες με τους Δελφούς. 
Έχει ξεκινήσει η υλοποίησή του σε διάφο-
ρα σημεία. Κινείται στην ραχοκοκαλιά της 
Πίνδου και φιλοδοξεί να την αναδείξει ως 
τον σημαντικότερο πεζοπορικό/ορειβατι-
κό προορισμό στα Βαλκάνια. Έπειτα από 
συνεργασία του Ελληνικού Ορειβατικού 
Συλλόγου Καρδίτσας με τους οργανω-
τές του Pindus Trail η διαδρομή που 
θα ακολουθήσει το μονοπάτι στα όρια 

των Θεσσαλικών Αγράφων έχει ως εξής: 
είσοδο στο γεφύρι Κορακονησίου - Καλή 
Κώμη – Ανθηρό –Καρυά - Κουμπουριανά 
– Ι.Μ. Παναγίας Σπηλαιώτισσας – Λεοντίτο 
– διάσελο  Ντελεδημιού / Ασπρορέματος.
Ευχόμαστε σε συνεργασία με τους κατοί-
κους, τους συλλόγους όπου αυτοί δραστη-

ριοποιούνται, την τοπική αυτοδιοίκηση, τις 
αρμόδιες δημόσιες υπηρεσίες και άλλους 
θεσμούς να προχωρήσει η υλοποίηση 
αυτών των σχεδίων. Ήδη τα δείγματα από 
την συνεργασία των τριών δήμων, Λίμνης 
Πλαστήρα, Αργιθέας και Αγράφων είναι 
θετικά και έπεται συνέχεια.

ΤΣΙΟΥΜΕΣ: Ερείπια που έχουν πολλές ιστορίες να διηγηθούν

Γεφύρι Κορακονησίου-ένα από τα κρυφά διαμάντια της Αργιθέας

Ντεληδήμ’: το βουνό που τα έχει όλα-ποτάμια-δάση-χαράδρες-άγριο αλπικό τοπίο
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ΜΝΗΜΗ ΜΝΗΜΗ

Γεννήθηκε στην Καλή Κώμη Αργιθέας Καρδίτσας το 1934, 
γιός του Χρήστου και της Βασιλικής (ένα από τα 7 παιδιά 

τους). 
Τα χρόνια του  εμφυλίου και η φτώχεια των Χωριών μας τον 

ανάγκασαν τα παιδικά μαθητικά του χρόνια να βρεθεί στις 
Παιδουπόλεις , «Αγία Σοφία» Αγριάς Βόλου (1947-1952) και  
στον «Άγιο Δημήτριο» Θεσσαλονίκης (1952-1955.
Αποφοίτησε από το ΣΤ΄ Εξατάξιο Γυμνάσιο Αρρένων 
Θεσσαλονίκης. Πέτυχε μεταξύ των  πρώτων στη Νομική 
και Φιλοσοφική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης και ακολούθησε με επιλογή του και με υπο-
τροφία τη Φιλολογία.

Απολυθείς από το στρατό, προσελήφθη στο Αμερικανικό 
Κολλέγιο  «Ανατόλια» Θεσσαλονίκης μετά από συστατι-
κές επιστολές των καθηγητών του στη Φιλοσοφική Σχολή 
(Καψωμένου, Πολίτη και Τσοπανάκη).
Το 1963 διορίστηκε ως Καθηγητής στο Δημόσιο.
Το 1977 μετετάγη στην Εκκλησιαστική Εκπαίδευση. Προήχθη 
στο βαθμό του Λυκειάρχη και το 1989 συνταξιοδοτήθηκε.
Με το γάμο του (26.7.1964) με την Ανδρομάχη Λαρυγγάκη του 
Νικολάου από τη Γλώσσα Σκοπέλου απόχτησε δυο θυγατέ-
ρες, την ΑΡΕΤΗ Φιλόλογο και τη ΒΑΣΙΛΙΚΗ, πτυχιούχο των 
ΤΕΦΑΑ Θεσσαλονίκης  και με μεταπτυχιακές σπουδές στην 
Αγγλία (Μάστερ στην Αισθητική Αγωγή και διδακτορικό στη 
Χοροθεραπεία, η οποία σήμερα διδάσκει στο Πανεπιστήμιο 
του Λίβερπουλ).

Ο ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΡΚΟΣ ήταν από τους ρωμαλέους της επιστή-
μης, των γραμμάτων και της εκπαίδευσης, ανοιχτό μυαλό 
με οράματα και ιδέες, προσωπικότητα με διαστάσεις  και με 
πλουσιότατο συγγραφικό έργο!
Σημειωτέον ότι  υπογράφει και με το φιλολογικό ψευδώνυμο 
Καληκωμήτης!
Μου μιλούσε από παλιότερα για τον άνδρα ο συγχωρια-
νός του εκ Καληκώμης και αγαπημένος συμμαθητής μου 
Χρήστος Κώστα Σχιζοδήμος ( δυστυχώς απολιπόμενος  και 
αυτός της ζωής στις 20.9.2020 στην Καρδίτσα –τον έφαγε ο 
Ιανός...) με μεγάλο σεβασμό!
Στα μαθητικά και γυμνασιακά μου γράμματα είχα άξιους 
δασκάλους και καθηγητές! Όταν όμως, μέσω του σπουδαίου 
πνευματικού δάσκαλου και πρωτοξαδέρφου μου Δημήτρη 
Κ. Τσιούμα  από το Πετρωτό (αείμνηστος και αυτός), συνδε-
θήκαμε με τον Καθηγητή ΚΩΣΤΑ ΚΑΡΚΟ είναι αλήθεια ότι 
ένιωσα ένα δέος για το πνευματικό του εύρος, τις γνώσεις 
του και το πέρασμα αυτών στο συνομιλητή του, μια περηφά-
νια ως συμπατριώτης Αργιθεάτης που αυτή μεγάλωσε ακόμα 

ΜΝΗΜΗ ΚΩΣΤΑ ΚΑΡΚΟΥ

Ένας «Καληκωμήτης» με ισχυρό αποτύπωμα
Βόλος, 2-VII-91

Αγαπητέ Γιώργο,
Το γράμμα σου, φορτισμένο με τόσο συναίσθημα, μου προξέ-
νησε ιδιαίτερη χαρά και συγκίνηση. Ομολογώ πως, καθώς το 
διάβαζα, δεν μπόρεσα να συγκρατήσω τα δάκρυά μου.
Αγαπητέ Γιώργο, με το τηλεφώνημά σου και στη συνέχεια με 
το τόσο όμορφο γράμμα σου με γύρισες πίσω 26 ολόκληρα 
χρόνια. 
Βρισκόμουν τότε στην σχεδόν στην αφετηρία της διδασκα-
λικής μου καριέρας (ένα μικρό χρονικό διάστημα ήμουν 
στο κολλέγιο Θεσσαλονίκης «Ανατόλια» και σχεδόν άλλο 
τόσο στο γυμνάσιο Κεραμιών στην Κεφαλονιά).
Παρόλο που στο Μουζάκι έμεινα λίγο καιρό (2  σχολικά 
έτη)  ωστόσο κρατώ τις καλύτερες αναμνήσεις, κυρίως 
από το χώρο του Σχολείου, όπου έδωσα ότι καλύτερο είχα 
από το πνευματικό μου οπλοστάσιο. 
Γεννήθηκα και έζησα τα παιδικά μου χρόνια σε ένα χωριό 
της Αργιθέας  (Καλή Κώμη), κι όταν ως καθηγητής πια 
βρέθηκα στο Γυμνάσιο Μουζακίου αισθανόμουν την ανά-
γκη να δώσω την πεμπτουσία της πνευματικότητάς μου 
στα παιδιά της περιοχής μου, που τόσο πολύ διψούσαν για 
τα γράμματα. Έβλεπα σ’ αυτά τα «χωριατάκια» που προ-
σπαθούσαν να επιβιώσουν «με ελιές και χαλβά βερεσέ» 
τον ίδιο μου τον εαυτό, που, όταν ξέσπασε η θύελλα του 
εμφυλίου πολέμου, πήρα, μαζί με την οικογένειά μου το 
δρόμο της ξενιτιάς. Εκεί σπούδασα με υποτροφία και το 
1964 με μετάθεση βρέθηκαν στο Γυμνάσιο Μουζακίου 
επιφορτισμένος με το βαρύ χρέος να μεταδώσω στα παιδιά 
του τόπου μου τα φώτα της επιστήμης και του πολιτισμού. Κι 
έδωσα ό,τι καλό μπορούσα πέρα από αυτό που υπαγορεύει 
το καθήκον και ο νόμος της πολιτείας.  
Είχα την καλή τύχη να έχω στο ΣΤ’ Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης, 
απ’ όπου αποφοίτησα με άριστα, φωτισμένους δασκά-

λους. αλλά και στη Φιλοσοφική Θεσσαλονίκης, όπου 
μπήκα πρώτος, οι περίφημοι πανεπιστημιακοί δάσκαλοι 
Πολίτης, Κακριδής,  Καψωμένος, Τσοπανάκης,  Κριαράς, 
Ανδριώτης, Μαρωνίτης κ.α. εκτός από τα δώρα της 
επιστήμης που μου χάρισαν, μου έκαναν βίωμα και το 
«δημοκρατικό ιδεώδες». όχι βέβαια ακριβώς αυτό που 
κατ’ επίφαση κάποια κόμματα διακηρύσσουν και μάλιστα 
ορισμένα τα καπηλεύονται κιόλας. μου ενέπνευσαν κάτι 
βαθύτερο, γνησιότερο, το  πραγματικό δημοκρατικό ιδε-

ώδες. τη δημοκρατία ως τρόπο ζωής, ως πολιτισμό της 
ψυχής. 
Σήμερα που τα πάντα θυσιάζονται στο βωμό του συμφέρο-
ντος και οι πάγιες αξίες υποβαθμίζονται, απαιτείται ένα νέο 
ανθρωπιστικό κίνημα που να δίνει στον άνθρωπο ό,τι έχασε. 
την α ν θ ρ ω π ι ά, στην οποία εμπεριέχονται η καλοσύνη, η 

Αυτός ήταν ο Κάρκος μας!
του Γιώργου Τσιντσίνη, δημοσιογράφου

Ήταν ένας από τους καθηγητές μου όταν το 1965 
πρωτοπήγα στο Μικτό 6τάξιο Γυμνάσιο της Νέας 

Ιωνίας Βόλου, ένα ετοιμόρροπο παράπηγμα του πάλαι ποτέ 
Προσφυγικού Συνοικισμού, απ’ όπου αποφοίτησα το 1971. 
Ένα παράπηγμα στις μικρές αίθουσες του οποίου στοιβά-
ζονταν χίλια περίπου παιδιά, κάθε σχολική χρονιά. Παιδιά 
«της φτώχειας και της ανάγκης», παιδιά βιοπαλαιστών τα 
περισσότερα.

Τον θυμάμαι σαν τώρα… Ένας ωραίος και ευγενικός 
άντρας, με πυρόξανθα μαλλιά και τα μυωπικά του γυαλιά, 
χαμηλών τόνων μ΄ ένα μόνιμο υπομειδίαμα «φορεμένο» 
στα χείλη του και μια σεμνότητα που λες και έκρυβε την …
αντίφαση με τις μεγάλες επιστημονικές του γνώσεις.
Γι’ αυτόν τον Δάσκαλο, πενήντα χρόνια τώρα, δεν άκουσα 
ποτέ από κανένα (μαθητή, μαθήτρια, συνάδελφό του) έναν 
κακό λόγο ή έστω έναν απαξιωτικό υπαινιγμό. Αντίθετα, η 

Επιστολή του Κώστα Κάρκου σε παλιό του μαθητή

 «Έδωσα ότι καλύτερο είχα…»

Παράγκα: Μικτό 6τάξιο Γυμνάσιο της Νέας Ιωνίας ΒόλουΠαράγκα: Μικτό 6τάξιο Γυμνάσιο της Νέας Ιωνίας Βόλου

πιο πολύ διαβάζοντας και μερικά από τα έργα του που μου 
χάρισε και είπα μέσα μου: «Να είχα και Καθηγητή τον ΚΑΡΚΟ 
πλειότερα ακόμα γράμματα θα μάθαινα!».
-Εραστής της Καληκώμης, που βέβαια ήταν η Γενέτειρά του, 
και όλης της Αργιθέας σε υπερθετικό βαθμό!
Με την οικογένειά του, αφού αναπαλαίωσαν το πατρικό του 
στην Καληκώμη –ένα μικρό λαογραφικό μουσείο το σπίτι 
τους (άλλωστε όλη η οικογένεια –η σύζυγος και οι κόρες του 
άνθρωποι της Παράδοσης και του  Λαϊκού Πολιτισμού!!!) 
–τα τελευταία χρόνια ανέβαιναν και ξεκαλοκαίριαζαν εκεί, 
περιοδεύοντας και στα γύρω χωριά της Αργιθέας!
Με φίλεψαν και εκείνοι στην Καληκώμη, τους φίλεψα και 
εγώ στο Ανθηρό!!! Και δεθήκαμε ακόμα πιο πολύ!
Από τις μεγαλύτερες τιμές και συγκινήσεις που δέχθηκα στη 
ζωή μου είναι όταν το 2012 μου ήρθε ένα ταχυδρομικό δέμα 
από το Βόλο με αποστολέα τον ΚΩΣΤΑ ΚΑΡΚΟ.
Ανοίγοντας το δέμα είδα να έχει μέσα ένα βιβλίο του –προ-
σωπογραφία για εμένα και το έργο μου!
Δίχως υπερβολή έκανα μια βδομά
δα να συνέλθω περισκεπτόμενος για την μεγίστη τιμή που 
μου περιποίησε αυτός ο ογκόλιθος των γραμμάτων!
Προσπαθούσα να βρω λόγια πρώτα που θα του πω και μετά 
σήκωσα το τηλέφωνο, τον πήρα και τον ευχαρίστησα τρεμά-
μενος. 
Και μου είπε: «μαθητή δεν σε είχα για νάχω άποψη, την άποψη 
τη σχημάτισα μέσα από τα βιβλία σου και ό,τι έγραψα για σένα 
είναι από καρδιάς. Δεν έχεις λόγο να με ευχαριστάς. Ούτε μου 
χρωστάς, ούτε σου χρωστάω. Στον Τόπο μας χρωστάμε!».
Στις 7.1.2021 ο ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΡΚΟΣ έφυγε από τη ζωή και μια 
ανείπωτη θλίψη ένιωσα με την είδηση του θανάτου του αφού 
η αγαπημένη του οικογένεια έχασε τον άνθρωπό της και 
εμείς στην Αργιθέα χάσαμε έναν ευπατρίδη, ένα σπουδαίο 
πνευματικό άνθρωπο –φτωχύναμε.

Μενέλαος Παπαδημητρίου

διάκριση, η συνέπεια, η συγκίνηση και όλα εκείνα τα πνευ-
ματικά μεγέθη που ανεβάζουν τον άνθρωπο σε εκείνα τα 
επίπεδα, όπου βασιλεύει η ειρήνη, η ομόνοια και η ομορφιά. 
Πολύ ωραία η πρωτοβουλία σας να συναντηθείτε ύστερα από 
τόσα χρόνια στον τόπο όπου δημιουργήσατε τα τόσο όμορφα 
μαθητικά σας βιώματα. να δει ο ένας τον άλλον -αλλαγμένοι 
πια απ’ το χρόνο- να ανακαλέσει μνήμες άλλες ευχάριστες 
και άλλες δυσάρεστες.  Θα ΄ναι ασφαλώς κάποιες ανεπανά-
ληπτες στιγμές!... 

Κι αν σε αυτό το αντάμωμα και “προσκλητήριο” δεν έρθει 
κάποιος, γιατί δεν ζει πια (!) τηρείστε «ενός λεπτού σιγή» 
στη μνήμη του. Το αξίζει.  
Δεν ξέρω αν θα βρεθώ σε αυτή την ωραία και γεμά-
τη συναισθήματα συγκέντρωση, γιατί αυτή την περίοδο 
υπάρχουν αντικειμενικές δυσκολίες. -ωστόσο θα το προ-
σπαθήσω-.
Αγαπητέ Γιώργο, εκ μέρους μου να σφίξεις το χέρι του 
καθενός και της καθεμιάς χωριστά απ’ τους “συμ-μα-
θητές” και να τους ευχηθείς «de profundis» ατομική και 
οικογενειακή ευτυχία. 
Διάβασα τον κατάλογο με τα ονόματα και μου έρχονται στο 
μυαλό μου σχεδόν όλα τα παιδιά. 
Αν βγάλετε καμία φωτογραφία σας παρακαλώ να μου τη 
στείλετε.
Και τώρα στα οικογενειακά μου:  Η γυναίκα μου είναι από 
τη Σκόπελο. εκεί περνάμε τα καλοκαίρια με “υποχρεώ-
σεις”…  Έχω δύο κόρες. η μία είναι φιλόλογος και η άλλη 
τελειόφοιτος Σωματικής Α.γωγής 

Εγώ είμαι συνταξιούχος από πέρσι και ασχολούμαι με το 
διάβασμα Και με το γράψιμο… 
Με πολύ εκτίμηση 
ένας παλιός ο δάσκαλος, 
που τόσο πολύ εκτιμάς 

Κ.Χ.Κάρκος

δημόσια, η κοινωνική αναγνώρισή του, η ευρυμάθειά του, 
ήταν και είναι πανθομολογούμενη.

Ο Κάρκος, μαζί με τον επίσης αείμνηστο φιλόλογο Παναγιώτη 
Παπαδούλη, ήταν οι αγαπημένοι μου καθηγητές.
Μια μέρα λοιπόν με κάλεσαν στο διάλειμμα οι δυο τους και 
με συμβούλεψαν πατρικά να προσέχω, γιατί «το Γυμνάσιο 
προσφέρει εγκυκλοπαιδικές γνώσεις και είναι αδιανόητο να 
διαλέγω μαθήματα.»
-Κι εγώ κι ο Παναγιώτης, τόνισε ο Κάρκος, ερχόμαστε σε 
δύσκολη θέση κάθε φορά που έχουμε συμβούλιο καθηγητών 
για τις βαθμολογίες. Δεν γίνεται να έχεις 19 ή 20 στα Νέα, 
στα Αρχαία, στην Ιστορία, για παράδειγμα και 10 ή 11 στα 
Μαθηματικά, τη Φυσική, τη Χημεία κτλ.
Εγώ το βιολί – βιολάκι μου… Κι αυτός ήταν ο λόγος που πήρα 
τελικά απολυτήριο με γενικό βαθμό 14,5.

Στις δυο τελευταίες τάξεις είχα τον Κάρκο στην έκθεση…
Τότε -μεσούσης της δικτατορίας- γράφαμε μόνο στην καθα-
ρεύουσα. Συνήθως ο καθηγητής μας έδινε ως θέμα ένα 
αρχαίο ρητό, το ανέλυε για ένα – δυο λεπτά στην αρχή του 
μαθήματος και μετά μας άφηνε να γράψουμε κι εκείνος 

καθόταν στην έδρα. Στη διαδρομή του προς την έδρα λοιπόν, 
με γυρισμένη την πλάτη του, η μόνιμη επωδός ήταν:
-Τσιντσίνη, αν γράψεις πάνω από πέντε σελίδες, σε πληρο-
φορώ ότι δεν θα τη διαβάσω καν…
Πάλι στη μέση το …βιολί. Έγραφα μετά μανίας εξαντλώ-
ντας και το επόμενο διάλειμμα. Κι όταν μας έδινε πίσω τις 
εκθέσεις διορθωμένες άρχιζε η άλλη, γραπτή επωδός, του 
Κάρκου αυτή τη φορά. Με ωραία καλλιγραφικά γράμματα 
σε κόκκινο μελάνι, μου έγραφε στο τέλος της έκθεσης: 
«Λυπάμαι, αλλά δεν τη διάβασα!» ή «Γράφε λιγότερα – Δεν 
τη διάβασα» κ.ο.κ. 
Ώσπου σε μια από τις τελευταίες ώρες της μαθητικής μας 
θητείας μιλούσε για το προσωπικό ύφος γενικά στην έκθε-
ση, τη λογοτεχνία, τη δημοσιογραφία κτλ. Και ξαφνικά ιδού 
η έκπληξη: «Για να καταλάβετε τι εννοώ με το προσωπικό 
ύφος…. Αν μου φέρετε χίλιες ανώνυμες μαθητικές εκθέσεις 
να τις διαβάσω, νομίζω πως εύκολα θα ξεχωρίσω μία και θα 
πω με βεβαιότητα ότι αυτή είναι του Τσιντσίνη».
-Μα, αφού δεν τις διαβάζατε κύριε καθηγητά, προσποιήθη-
κα τον έκπληκτο.
-Άντε, βρε… (πάλι το μειλίχιο χαμόγελο). Όλες τις διάβασα. Απλά 
ήθελα να είναι πιο αφαιρετική η γραφή σου. Να μην βερμπαλίζεις.

Τρεις μαθητές μιλούν για το δάσκαλό τους
Το θεωρώ μεγάλη μου τιμή να συμμετάσχω σ’ αυτό το 

αφιέρωμα για τον αγαπημένο μου καθηγητή Κώστα 
Κάρκο και είναι αλήθεια ότι έγραψα –και διέγραψα τελικά- τις 
μνήμες μου, τις εντυπώσεις μου και τις εκτιμήσεις μου από το 
μικρό διάστημα -μόλις ένα εξάμηνο στην Ε’ Γυμνασίου- που ο 
Δάσκαλος Κάρκος μας δίδαξε. Θεώρησα,  πως ότι και να έχω 
γράψει υπολείπεται κατά πολύ από το τετρασέλιδο γράμμα 
που έλαβα από τον καθηγητή μας  είκοσι πέντε χρόνια μετά 
την αποφοίτησή μας απ’ το σχολείο.
Ήταν καλοκαίρι του 1991, όταν οι απόφοιτοι του 1966, αποφα-
σίσαμε -με προεξάρχοντα τον Θανάση Αλεξανδρή- να κάνουμε 
μια συνάντηση. Ανέλαβα τότε να επικοινωνήσω μαζί του, και 
του έστειλα και ένα γράμμα και μετά από λίγες μέρες έλαβα τη 
δική του συγκινητική απάντηση, η οποία ακολουθεί.
Θα ήθελα μόνο να σημειώσω κάτι που με σημάδεψε και 
έκανε τον Κώστα Κάρκο τον καθηγητή με τον οποίο ταύτισα 
τα γυμνασιακά μου χρόνια. Είχα γράψει την 1η Μαρτίου του 
1965 σε ένα μικρό ημερολόγιο τσέπης:  «Τελευταίο μάθημα 
με τον κ.Κάρκο. Έμεινα κατενθουσιασμένος απ‘ την 5η ώρα. 
Συζητούσαμε για φιλολογία κλπ. Μας ανέπτυξε το ποίημα του 
Γ.Σεφέρη «Η άρνηση» δηλ. «Στο περιγιάλι το κρυφό». Άλλαξε 
το πρόγραμμα με τακτικό τον κ.Γούλα. Ευτυχώς μας έμεινε 
ο Κάρκος στα Λατινικά». Μας ανάφερε εκείνη τη μέρα και τα 
ονόματα του Ελύτη και -απίστευτο- του Ρίτσου! Είναι δυνατόν 
να ξεχαστεί;
Θέλω ακόμα να προσθέσω και κάτι που ανακάλυψα πολλά 

χρόνια αργότερα: Ότι ο Κ.Κάρκος ήταν ένας αγωνιστής! Βρήκα 
το όνομά του στα ιδρυτικά μέλη της ΦΕΑΠΘ (Φοιτητική Ένωση 
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης) που αναφέρο-
νται στο καταστατικό που δημοσιεύτηκε το 1959. Δεν ξέρω 
πόση σημασία έχει για την δυνατότητα αυτών των παιδιών 
να σπουδάσουν, αλλά από τα 25 μέλη που υπογράφουν την 
ίδρυσή της Ένωσης, τα δέκα, μεταξύ αυτών και ο Κ. Κάρκος, 
δηλώνουν την ίδια διεύθυνση, που ήταν το οικοτροφείο όπου 
διέμεναν!

Γ. Γούσιας

Ευτυχώς μας έμεινε ο Κάρκος στα Λατινικά
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«Πότε  αποφασίσατε να γίνετε συγγραφέας;» Η ερώτηση με 
μικρές παραλλαγές συμπεριλαμβάνεται    σ’ αυτές  τις οποί-
ες  δέχεται συνήθως  ένας συγγραφέας .Οι απαντήσεις, αν 
και  συγκλίνουν σε κάποιους τομείς, διαφέρουν   καθώς η 
καθεμιά τους προσδιορίζει σε μεγάλο  βαθμό  την ταυτότητα 
αυτού του συγγραφέα  
Στην δική μου απάντηση   κυριαρχεί ένα όνομα. 
«Πάντα ονειρευόμουν  να γίνω συγγραφέας λέω,  αλλά το 
όνειρό μου  πήρε μορφή για πρώτη φορά, όταν πήγαινα στην 
Τρίτη Γυμνασίου κι αυτό γιατί ευτύχησα να έχω έναν σπου-
δαίο δάσκαλο. Το όνομά του Κωνσταντίνος Κάρκος.»
Ίσως  πρέπει να  χρησιμοποιώ  τον όρο «καθηγητής» εφό-
σον ο «κ. Κάρκος» υπήρξε φιλόλογος στη Δευτεροβάθμια 
Εκπαίδευση. Όμως αγαπώ τη λέξη δάσκαλος, γιατί ξεφεύ-
γει από τα στενά όρια μιας συγκεκριμένης ειδικότητας και 
αποκτά το αληθινό της νόημα, όλα όσα αντιπροσώπευε και 
συνεχίζει να αντιπροσωπεύει ο «κ. Κάρκος». Οι άνθρωποι 
δεν ξεχνούν ποτέ τους δασκάλους τους.   
Ήταν η εποχή που διδασκόμασταν μεταφρασμένη την 
Ιλιάδα και την Οδύσσεια, εκείνες  τις  υπέροχες μεταφρά-
σεις των Καζαντζάκη-Κακριδή, Πολυλά, Σιδέρη. Κάθε τόσο  
ο «κ. Κάρκος» επέλεγε έναν στίχο  «Όποιος θέλει μπορεί 

να γράψει ένα λογοτεχνικό κείμενο με αφορμή αυτό τον 
στίχο», μας έλεγε. Ήμασταν κάποιοι που θέλαμε. Δεν πίεζε 
τους άλλους, δεν τους δημιουργούσε την αίσθηση ότι είναι 
τεμπέληδες ή κακοί μαθητές. Απλά  την επόμενη εβδομάδα 
ζητούσε από όσους είχαν γράψει  να διαβάσουν μέσα στην 
τάξη την εργασία τους. Τις καλύτερες τις   αντιγράφαμε  σε 
ένα μεγάλο τετράδιο με σκληρό εξώφυλλο το οποίο φυλασ-
σόταν  στο σχολείο.
Χρόνια αργότερα σε μια εκδήλωση την οποία  είχε διορ-
γανώσει στην Καστοριά  η κόρη του «κ. Κάρκου»  η 
Αρετή,  εξαιρετική φιλόλογος, το μήλο κάτω από την μηλιά 
πέφτει άλλωστε, διάβασε ένα απόσπασμα από την Ιλιάδα. 
Την άκουγα και σκεπτόμουν «αυτό το κείμενο είναι  δικό 
μου», ένα  από τα βιβλία μου το: «Κάτω από τα κάστρα 
της Τροίας» είναι μυθιστορηματική ανάπλαση της Ιλιάδας, 
απορούσα  όμως πώς  δεν είχα προσέξει  κάποιες μικρές 
ατέλειες, για να τις διορθώσω. Μέχρι που η Αρετή διάβασε 
στο τέλος το όνομα του συγγραφέα  «Ελένη Σβάρνα μαθή-
τρια του Γυμνασίου Νέας Ιωνίας Βόλου».   Ήταν μια από 
εκείνες τις μαθητικές εργασίες τις οποίες  ο «κ. Κάρκος» 
ζητούσε να γράψει «όποιος θέλει». Αν και   η περιβόητη 
«παράγκα» το παλιό μας Γυμνάσιο-Λύκειο δεν υπάρχει 

Κώστας Κάρκος: Δικός μου δάσκαλος
πια    εκείνος είχε φροντίσει  να  φυλάξει  το τετράδιο με 
τις εργασίες των μαθητών του.  Κανείς δεν νοιάζεται να 
φυλάξει κάτι αν δεν το θεωρεί πολύτιμο , απόδειξη ότι εκεί 
μέσα δεν υπήρχε μόνο η ψυχή των μαθητών του, αλλά και 
η δική του ψυχή.   
Ο «κύριος Κάρκος», λοιπόν, δείχνοντας  στους μαθητές του  
τον δρόμο και τον τρόπο να διαχειριστούν την ανάγκη τους 
για έκφραση μέσα από  τις λέξεις,  δημιούργησε συγγραφείς, 
όμως ταυτόχρονα δημιούργησε και  αναγνώστες.      
Είμαι σίγουρη ότι σε όποιο σχολείο κι αν υπηρέτησε  δεν 
υπάρχει ούτε ένας από τους  μαθητές  του  που  να  μην  
φυλάει την ανάμνησή του  στο μέρος  για τις όμορφες ανα-
μνήσεις των μαθητικών  μας  χρόνων, αυτές που δεν χάνο-
νται, γιατί έχουν γραφτεί, όταν το βιβλίο της ζωής μας είναι 
στην αρχή και είναι άγραφες και καθαρές οι περισσότερες 
σελίδες του.
Όσο για μένα  ο «κύριος Κάρκος» θα είναι πάντα ο δικός μου 
δάσκαλος, αυτός στον οποίο θα αναφέρομαι κάθε φορά που 
με ρωτούν «Κυρία Δικαίου  πότε  αποφασίσατε να γίνετε 
συγγραφέας;»

Ελένη Δικαίου – Σβάρνα

ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΡΟΣΑΤΟΥ

285 χρόνια όρθια παρά την εγκατάλειψη…
Τ ο Δροσάτο Καρδίτσας, είναι ένα ορεινό χωριό (960 

μέτρα υψόμετρο), στις νότιες πλαγιές της Καράβας, 
της ψηλότερης κορφής της οροσειράς των Αγράφων. 

Ανήκει στο Δήμο Αργιθέας και στην περιφερειακή ενότητα 
Καρδίτσας. Μέχρι το 1957 ονομαζόταν Μεζίλο και ως το 1997 
ήταν ξεχωριστή κοινότητα.
Κατοικείται από την αρχαιότητα αλλά και την βυζαντινή εποχή 
όπως μαρτυρούν πολυάριθμα  αρχαιολογικά ευρήματα, ιδίως 
στη θέση Κάστρες. Αναφέρεται στις πρώιμες απογραφές του 
Οθωμανικού κράτους αλλά και σε εκκλησιαστικές πηγές του 
16ου κ 17ου αιώνα. Στις απογραφές από το 1881 (57 κάτοι-
κοι) ο πληθυσμός του παρουσιάζει αύξηση έως το 1940 (198 
κάτοικοι) και στη συνέχεια φθίνουσα πορεία (2011, 60 κάτοι-
κοι όχι όμως μόνιμοι).
Οι εκκλησίες και τα γεφύρια είναι τα μόνα που γλύτωσαν από 
την εκστρατεία του Πασά της Σκόδρας, το 1823 στα Άγραφα. 
Στο Δροσάτο δεν γλύτωσε τίποτα άλλο. Όλα τα σπίτια ισοπε-
δώθηκαν και οι κάτοικοι το εγκατέλειψαν για να κατοικηθεί 
ξανά μετά το 1860. Το εντυπωσιακό είναι η μεγάλη αναλογία 
εκκλησιών σε σχέση με τις οικίες και τον πληθυσμό. Μέχρι τις 
αρχές του 20 αιώνα υπήρχαν 7 εκκλησίες και ακόμη και σήμε-
ρα λειτουργούν 5, εκ των οποίων οι 2 διασώζονται στην αρχική 
βυζαντινή τους μορφή. Ο ενοριακός ναός της Κοιμήσεως της 
Θεοτόκου και η Ιερά Μονή Αγίου Αθανασίου Μεζίλου.
Η Μονή του Αγίου Αθανασίου βρίσκεται περίπου μισό χιλιό-
μετρο, δυτικά του χωριού, πάνω στην παλιά κεντρική οδό 
που ένωνε τα χωριά της Ανατολικής Αργιθέας και οδηγούσε 
και στη Μονή Σπηλιάς, μέχρι τη δεκαετία του 50, πριν χαρα-
χτεί ο νέος για αυτοκίνητα, στην νότια πλευρά της όχθης του 
Πετριλιώτη ποταμού.
Είναι χτισμένη σε μία κατάφυτη πλαγιά, όπου κυριαρχούν 
τεράστια υπεραιωνόβια πλατάνια και κάτω από τον εντυπω-
σιακό Καταρράκτη που σχηματίζεται από τα νερά της παρα-
κείμενης πηγής Γκούρα.
Ο ναός χτίστηκε σίγουρα πριν το 1736 όπως μαρτυρούν 
οι χρονολογίες που υπάρχουν εντός του. Σώζεται μόνο το 
καθολικό που είναι πετρόκτιστο, μονόκλιτου αθωνικού τύπου 
μετά του τρούλου και ξυλόστεγο διώροφο νάρθηκα. Υπήρχε 
συγκρότημα κτιρίων, με κελιά και βοηθητικά κτίρια στη νότια 
πλευρά του ναού, όπως συμπεραίνεται από τα απομεινάρια 
τειχών, θεμελίων, το πλήθος των κατεργασμένων πετρών 
αλλά και τη συλλογική μνήμη των κατοίκων της περιοχής. 
Υπεράνω του Καθολικού διασώζεται χώρος που ονομάζεται 
από τους κατοίκους «Κελί» το οποίο στέγαζε πιθανόν τον 
τελευταίο μοναχό.
Τα έξοδα της δημιουργίας και αγιογράφησης του Ναού, 
δεν έγιναν σαν προσφορά ενός επιφανούς πολίτη, όπως 
συμβαίνει συνήθως, αλλά «ΔΙΑ ΣΙΝΔΡΟΜΗΣ ΠΑΝΤΟΝ ΤΩΝ 
ΧΡΙΣΤΗΑΝΩΝ ΤΗΣ ΑΥΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΜΗΖΗΛΟ», όπως αναφέ-
ρεται στην κτητορική επιγραφή.
Ο ναός κοσμείται με τοιχογραφίες της σχολής «Αγιάς» που 
τελείωσαν το 1737, σύμφωνα με την κτητορική επιγραφή 
στην είσοδο του ναού. Ο νάρθηκας αγιογραφήθηκε αργότερα, 
το 1776, σύμφωνα με ημερομηνία που υπάρχει στην εικόνα 
της Παναγίας.Οι αγιογραφίες αναφέρονται σε όλα τα εκκλησι-
αστικά θέματα, είναι με έντονα χρώματα και εντυπωσιάζουν 
με την ωμότητα στα βασανιστήρια των Αγίων αλλά και στην 
φρικιαστική εικόνα της τύχης των απίστων.
Ο ναός εορταζόταν έως τα τέλη της δεκαετίας του 70, την 18η 
Ιανουαρίου με λαμπρή πανήγυρη, αλλά λόγω της ερήμωσης 
του χωριού πλέον εορτάζει, στην άλλη γιορτή του Αγίου, την 

2α Μαΐου, που οι καιρικές 
συνθήκες ευνοούν.
 Στη ανατολική πλευρά του 
περίγυρου του ναού, έχει 
μεταφερθεί πριν 80 περίπου 
χρόνια το κοιμητήριο του 
χωριού και έχει κτισθεί και 
οστεοφυλάκιο. 
Ο ναός χρησιμοποιούνταν 
για τη «θεραπεία» ατόμων με 
ψυχικές διαταραχές και μάλι-
στα ο τελευταίος έγκλειστος 
– τη δεκαετία του 50 – κατά-
φερε να λύσει τα δεσμά του 
και σε κατάσταση αλλοφρο-
σύνης κατέστρεψε μέρος του 
τέμπλου και του χοροστασίου.

Στα χέρια των αρχαιοκάπη-
λων
Τον Ιανουάριο ή Φεβρουάριο 
του 2010, η μονή δέχτηκε 2 
διαρρήξεις και κλάπηκαν όλες οι φορητές εικόνες, 
τα βημόθυρα, και οι εικόνες του τέμπλου. Παρά τη 
σύλληψη του φυσικού αυτουργού και του κλεπτα-
ποδόχου, δεν βρέθηκαν τα κλοπιμαία. Διασώθηκε 
μόνον η εικόνα του Αγίου Χαραλάμπους, που εκείνο 
το διάστημα βρισκόταν στον κεντρικό ενοριακό ναό. 
Η εικόνα αυτή, στη συλλογική μνήμη των κατοίκων, 
έχει θαυματουργικό χαρακτήρα μιας και χρησιμο-
ποιούνταν για την θεραπεία ασθενών και το πέρας 
επιδημιών.
Ο Ναός παρουσιάζει έντονα στοιχεία φθοράς και 
εγκατάλειψης.  Υπάρχουν παρεμβάσεις μη ειδι-
κών, σε παλιότερες περιόδους με επίχρισμα τσιμέ-
ντου και οφθαλμοφανείς ρωγμές από σεισμούς και 
κατολισθήσεις του εδάφους και ίχνη διάβρωσης 
λόγω υγρασίας. 
Με ενέργειες της προηγούμενης Δημοτικής Αρχής 
υπάρχει μελέτη εγκεκριμένη από το Υπουργείο 
Πολιτισμού καθώς και χρηματοδότηση [ μικρή] 
για την συντήρηση του Μοναστηριού. ΔΥΣΤΥΧΩΣ 
όμως ΑΚΟΜΗ οι αρμόδιοι φορείς  δεν έχουν στεί-
λει συνεργείο για την συντήρηση και διάσωση του 
Μοναστηριού και των τοιχογραφιών. 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΣΑΤΟΥ
«Η ΜΟΝΟΠΛΑΤΗ»

Στο φιλόξενο ανοικτό θέατρο του πολιτιστικού και αθλη-
τικού πάρκου Νέας Μάκρης πραγματοποιήθηκε την 

Κυριακή 11 Ιουλίου 2021  η μουσικοθεατρική - χορευτική 
παράσταση «Μνήμες Παράδοσης»  που διοργάνωσαν για 
πρώτη φορά τέσσερις πολιτιστικοί σύλλογοι που δρα-
στηριοποιούνται στην περιοχή Αδελφότητα Ηπειρωτών 
Μαραθώνα-Νέας Μάκρης-Ραφήνας, Καρδιτσιωτών 
Αττικής ο Άγιος Θωμάς, Κρητών Νέας Μάκρης - Μαραθώνα, 
Ρουμελιωτών Βορειοανατολικής Αττικής «Αθανάσιος 
Διάκος» υπό την αιγίδα της Κοινωφελούς Επιχείρησης του 
Δήμου Μαραθώνα. 
Μέλη και φίλοι των συλλόγων αγκάλιασαν την πρωτο-
βουλία των συλλόγων και παρευρέθηκαν γεμίζοντας  το 
θέατρο, τηρώντας αυστηρά το υγειονομικό πρωτόκολλο.
Τέσσερις γυναίκες θυμούνται και αφηγούνται ιστορίες από 
τα παλιά φέρνοντας γέλια, χαρές και συγκίνηση στους θεα-
τές, ενώ παράλληλα τα χορευτικά τμήματα των συλλόγων 
χόρεψαν τραγούδια από τις περιοχές τους ξεσηκώνοντας 
τους παρευρισκόμενους.

Η έναρξη της εκδήλωσης έγινε από την γνωστή ηθοποιό 
ηπειρώτισσα Γεωργία Ζώη, η οποία είχε και την ευθύνη 
της παρουσίασης της εκδήλωσης. Αφού καλωσόρισε τους 
παρευρισκομένους Δήμαρχο Μαραθώνα Στέργιο Τσίρκα, 
Αντιδήμαρχοι Χρήστος Στάμος, Ευάγγελος Κυπαρίσσης, 
Αργύρης Λάσκος, Ζορμπάς Γιώργος, Κώστας Τσίρκας 
Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου, Μανώλης Γεωργάτος 
Πρόεδρος της ΚΕΔΜΑ, Γιάννης Μπούσουλας Δημοτικός 
Σύμβουλος Μαραθώνα, Κώστας Κουλούκουσας Πρόεδρος 
Δημοτικής Κοινότητας Νέας Μάκρης, τον διευθυντή του 
πολιτικού γραφείου του Αν.Υπουργού Εσωτερικών Στέλιου 
Πέτσα. Ο λόγος δόθηκε για έναν μικρό χαιρετισμό στον 
Δήμαρχο Στέργιο Τσίρκα και στον Πρόεδρο της ΚΕΔΜΑ 
Μανώλη Γεωργάτο, οι οποίοι αναφέρθηκαν στην πρωτο-
βουλία των συλλόγων να διοργανώσουν μία μουσικοθε-
ατρική-χορευτική παράσταση, η οποία αποτελεί πρότυπο 
συνεργασίας.
Την παράσταση πλαισίωσαν μουσικά ζωντανά  ορχήστρες 
δημοτικής παραδοσιακής μουσικής   και κρητικής  παρα-

δοσιακής μουσικής  ενώ η  τηλεοπτική 
και φωτογραφική  κάλυψη της εκδήλω-
σης έγινε από τον διαδικτυακό τηλεοπτικό 
σταθμό ΟΛΟ ΔΥΤΙΚΑ.
Η είσοδος ήταν δωρεάν με προσκλή-
σεις από τα γραφεία των συλλόγων, και 
οι παριστάμενοι  ενίσχυσαν το κοινωνι-
κό παντοπωλείο του Δήμου Μαραθώνα, 
συνεισφέροντας τρόφιμα.
Το συντονισμό της εκδήλωσης είχαν εκ 
μέρους των Ηπειρωτών, ο Πρόεδρος 
Δημήτρης Βασιλείου, ο Πρόεδρος 
Καρδιτσιωτών Αττικής «ο Άγιος Θωμάς», 
Λάζαρος Καραούλης, η Πρόεδρος των 
Κρητών, Ρόζα Αγκυσουλάκη και εκ 
μέρους των Ρουμελιωτών, Πρόεδρος 
Μαρία Καραχάλιου.

«Μνήμες Παράδοσης» στην Νέα Μάκρη 
Μια μοναδική εκδήλωση από 4 τοπικούς Συλλόγους

ΜΝΗΜΗ ΜΝΗΜΕΙΑ

Ένας φιλειρηνικός ξιφίας 
στον Μαραθώνα!

Με μεγάλη προσέλευση κόσμου πραγματοποιήθη-
κε η παρουσίαση του παιδικού βιβλίου «ΩΚΥ Ο 

ΦΙΛΕΙΡΗΝΙΚΟΣ ΞΙΦΙΑΣ» που κυκλοφορεί από τις εκδό-
σεις ΠΝΟΗ της συντοπίτισσάς μας, Σωτηρίας Τσέλιου 
Παππά, συγγραφέα-εκπαιδευτικού, την Κυριακή 27 
Ιουνίου στον προαύλιο χώρο του Μουσείου Μαραθωνίου 
Δρόμου.
Ήταν μια ξεχωριστή παρουσίαση αφού εκτός από τους 
ομιλητές, τους εξαιρετικούς εκπαιδευτικούς κο Σπύρο 
Στάμο εκπαιδευτικός- ψυχολόγος και την κα Αναστασία 
Βασιλοπούλου δασκάλα- συγγραφέας που μίλησαν για 
το βιβλίο, η εκδήλωση περιελάμβανε: δραματοποίηση 
αποσπάσματος του παραμυθιού με πρωταγωνιστές μικρά 
παιδιά, αλλά και μεγάλους, μέλη του Δημοτικού Θεάτρου 
Μαραθώνος , πολλή μουσική, χορευτικά αλλά και συζή-
τηση με τους μικρούς φιλαναγνώστες που κατέκλυσαν το 
χώρο.
Στην εκδήλωση παρευρέθησαν ο Αντιδήμαρχος 
Μαραθώνος κος Ευάγγελος Κυπαρίσσης, η Δημοτική σύμ-
βουλος κα Ελένη Ανδρώνη, ο Πρόεδρος της Κοινότητας 
Μαραθώνος κος Κώστας Λάσκος, η Τοπική σύμβουλος 
κα Ματίνα Μυλωνά, η Πρόεδρος του Συλλόγου Γυναικών 
Μαραθώνα κα Γεωργία Κάτσα, ο Πρόεδρος του συλλόγου 
Καρδιτσιωτών κος Λάζαρος Καραούλης , Εκπρόσωποι των 
συλλόγων γονέων του δημοτικού σχολείου Μαραθώνα και 
του Τελμησσού.
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ΘΕΜΑΘΕΜΑ

Νικόλαος Νάκος - κλαρίνο

Το Lockdown για εμάς, τους καλλι-
τέχνες, ήταν κάτι πρωτόγνωρο. Θα 
το χαρακτήριζα ως μια απογοήτευ-
ση. Οι εκδηλώσεις του περσινού 
καλοκαιριού ήταν ελάχιστες, μετρη-
μένες στα δάχτυλα. Ακυρώνονταν η 
μια μετά την άλλη. 
Τα μηνύματα από το κόσμο είναι 
άκρως ενθαρρυντικά, περιμένουν με 

ανυπομονησία την επανέναρξή τους, διατεθειμένοι να τηρήσουν 
τους υγειονομικούς κανόνες για να διασκεδάσουν ξανά. 
Αυτή την περίοδο υπάρχουν κάποιες προτάσεις. 
Προσωπικά, είμαι επιφυλακτικός διότι το αύριο είναι αβέ-
βαιο, πολύ πιθανό οι εκδηλώσεις να αναβληθούν μέχρι και 
να ακυρωθούν. Συγκριτικά με το έτος 2019, συμμετείχα σε 
30 εκδηλώσεις τουλάχιστον. 
Εύχομαι υγεία σε όλον τον κόσμο! Ελπίζω να ανταμωθούμε 
σύντομα και να επιστρέψουμε στους παλιούς καλούς ρυθ-
μούς! Υπομονή!

Γιώργος Κίσσας – μπουζούκι - τραγούδι

Είμαστε στο δεύτερο χρόνο της 
υγειονομικής κρίσης, αλλά και στο 
δεύτερο χρόνο κυβέρνησης 
Μητσοτάκη. Τι σημαίνουν αυτά; 
...ότι η μαύρη εργασία που η προη-
γουμένη κυβέρνηση καταπολέμησε 
(μπλοκάκι ημερομίσθια σε μουσι-
κούς στα κέντρα και κυνήγι γενικά 

στου μαύρους εργάτες του πολιτισμού...) έφτασε πάλι να 
ανθίζει. Βάλε τώρα και την πανδημία κι ο κλάδος του πολιτι-
σμού έχει καταστραφεί.  .
Οι σύλλογοι που υποτίθεται ήταν θεματοφύλακες του 
πολιτισμού και της παράδοσης νίπτουν από πέρσι τας 
χείρας τους μην πω ότι τα τρίβουν από ευχαρίστηση γιατί 
πάγωσαν οι εκδηλώσεις και άρα πάγωσαν και τα έξοδα 
τους... Οι μουσικοί και οι τραγουδιστές που έχουν και ΚΑΔ 
επιχείρησης, μπορούν να έχουν ένα μικρό κατώτατο επί-
δομα, όμως πολλοί από μας κάνουν διακοπή της εργασίας 

ως μουσικοί, και άλλος δουλεύει σε φορτηγό και άλλος ως 
κτηνοτρόφος κλπ. 
Ευθύνες πολλές στους δικούς μας συλλόγους, αλλά και στο 
Δήμο Αργιθέας, που θα μπορούσαν να κάνουν διαδικτυακές 
εκδηλώσεις και να βοηθήσουν τους ντόπιους μουσικούς και 
όχι τα κολλητάρια (αργιθεάτικες ζυγές κλπ.) Λυπάμαι πολύ 
που άξιοι μουσικοί φυτοζωούν σήμερα και κανένας δεν μας 
σκέφτεται.
Εγώ επειδή διατηρώ και φωτογραφείο στο Μουζάκι, χωρίς 
γάμους και βαπτίσεις για δυο χρόνια έχω φτάσει στα όρια 
μου... Δούλευα με τιμολόγια και ως μουσικός, με δικιά μου 
μικροφωνική εγκατάσταση, οπότε καταλαβαίνετε όλοι τη 
ζημιά που πάθαμε..
Ευχαριστώ και συγχαρητήρια για την προσπάθεια του εντύπου.
Να είστε αντικειμενικοί και να αγαπάτε τον τόπο μας

Γιάννης Καψάλης - Τραγούδι

Το lock down στην διασκέδαση ήταν 
για όλους εμάς τους καλλιτέχνες 
αλλά και για όλους όσους ασχολού-
νται με τον κλάδο, από τραγουδιστές, 
μέχρι σερβιτόρους, μουσικούς, 
φωτιστές κλπ, ένα μεγάλο χτύπημα. 
Ήταν μια πολύ δύσκολη και πρωτό-

γνωρη εμπειρία για όλους μας και δυστυχώς δεν μπορούσαμε 
να κάνουμε κάτι για να αλλάξει αυτή η κατάσταση πέρα από το 
να δεχτούμε την απόφαση του κράτους και να ελπίζουμε να 
επανέλθουν τα πράγματα όπως πριν όσο το δυνατόν πιο 
σύντομα. 
Εγώ προσωπικά προσπάθησα να είμαι κοντά στον κόσμο 
μέσα από τα προφίλ μου στα social media και να προσευ-
χόμαστε και εγώ αλλά και εκείνοι να τελειώσει γρήγορα όλο 
αυτό που ζούμε και να διασκεδάζουμε παρέα μέχρι το πρωί.
Πέρυσι το καλοκαίρι μας άνοιξαν για 10 μέρες πήγαμε σε 
μερικές δουλειές. Εμείς προσωπικά είχαμε καταργήσει και 
τον χορό και είχαμε στήσει μια πασαρέλα, κάτι το οποίο έχου-
με κάνει και φέτος, για να μπορεί ο κόσμος να μας βλέπει 
καλύτερα, αλλά δυστυχώς ούτε αυτό ευδοκίμησε και μας 
έκλεισαν μέσα σε λίγες μέρες.
Στον κόσμο, όπως και σε εμάς, λείπει πάρα πολύ αυτός ο τρό-
πος διασκέδασης. Καθημερινά λαμβάνω μηνύματα από τον 

κόσμο για το πόσο τους έχουν λείψει οι εκδηλώσεις μας και 
πως θέλουν να έρθουν να μας ακούσουν τηρώντας βέβαια τα 
απαραίτητα μέτρα. Τόσο εμείς όσο και εκείνοι προσαρμοζό-
μαστε στους κανόνες που έχει ορίσει το κράτος. 
Καταλαβαίνουμε όλοι πόσο δύσκολη περίοδο διανύουμε, 
οπότε το λιγότερο που μπορούμε να κάνουμε αυτή τη στιγμή 
είναι να τραγουδάμε και να διασκεδάζουμε τον κόσμο ακόμη 
και όντας καθήμενοι και να ελπίζουμε ότι πολύ σύντομα θα 
περάσουμε και αυτή τη δυσκολία και θα επιστρέψουμε στον 
παλιό και αγαπημένο σε όλους τρόπο διασκέδασης.
Εμείς κάθε καλοκαίρι δουλεύαμε σχεδόν κάθε μέρα και τους 
3 μήνες, κυρίως τον Ιούλιο και τον Αύγουστο. Και μπορεί τη 
μια βραδιά να δουλεύαμε στα Γιάννενα, την επόμενη στην 
Κατερίνη, στο Αγρίνιο, στην Αθήνα κλπ. Αλλά παρόλο τις 
μακρινές αποστάσεις, αυτό μας γέμιζε και τη μια μέρα που 
δεν δουλεύαμε μας έλειπε όλο αυτό.

Στέλιος Καλομπάτσιος  - κλαρίνο

Δεύτερος χρόνος και ο COVID-19 
ακόμα μας ταλαιπωρεί, και το χει-
ρότερο, παίρνει ανθρώπους από 
κοντά μας. Είναι σίγουρο πως μετά 
από τόσο καιρό βλέπουμε και στον 
ίδιο μας τον εαυτό πως οι συνή-
θειές μας έχουν αλλάξει, πόσο μάλ-
λον η διασκέδαση. 
Η διασκέδαση για εμάς τους μουσι-

κούς είναι ένα μεγάλο μέρος της ζωής μας διότι για να μετα-
φέρουμε όλη την ζωντάνια και το συναίσθημά μας πρέπει να 
περνάμε και εμείς καλά μαζί με τον κόσμο που μας ακούει, 
κάτι που την συγκεκριμένη χρονική περίοδο έχει χαθεί 
και απομένει η επικοινωνία μόνο στα Μέσα Κοινωνικής 
Δικτύωσης. 
Για να είμαι ειλικρινής όλη αυτή η περίοδος ήταν αρκετά 
κουραστική διότι έμενε χρόνος κενός μέσα στο σπίτι και 
λόγω της ηλικίας μου δεν μπορούσα να αποδεχτώ εύκολα 
ένα lockdown για τους ευνόητους λόγους. 
-Το περσινό και το προπέρσινο καλοκαίρι είχα προγραμμα-
τίσει αρκετές εμφανίσεις σε γάμους, βαφτίσεις, πανηγύρια, 
εκδηλώσεις, ακόμα και ταξίδια στο εξωτερικό, πολλά από 
αυτά ακυρώθηκαν άλλα όμως έγιναν με καθήμενους και 

απαγόρευση χορού. 
Σε όσες εκδηλώσεις λειτούργησαν με αυτόν τον τρόπο υπήρ-
χε ένα «κρύο» κλίμα, δεν πιστεύω πως άρεσε στον κόσμο 
αλλά ούτε και στους μουσικούς.   
-Μηνύματα παίρνω καθημερινά από τον κόσμο μέσα από 
σχόλια στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, αλλά ακόμα και σε 
τυχαίες συναντήσεις στον δρόμο. Αυτό που έχω καταλάβει 
εγώ αλλά πιστεύω και όλοι μας, είναι ότι ο κόσμος έχει κου-
ραστεί. Ο καθένας μας θέλει όλο αυτό να τελειώσει για να μην 
χαθούν άλλοι συνάνθρωποί μας και για να επανέλθει πίσω η 
καθημερινότητά μας και μαζί η διασκέδαση, που είναι ψηλά 
για τον Έλληνα.  
-Σε αυτή την φάση έχω κλείσει συμφωνίες για το καλοκαίρι, 
κάποιες ακυρώθηκαν, άλλες εκτός απροόπτου θα γίνουν, 
γάμοι, βαφτίσεις, συναυλίες σε εξωτερικούς χώρους αν τα 
μέτρα επιτρέπουν να γίνουν . Σε κάποιες εκδηλώσεις μου 
είπαν θα γίνουν μόνο για καθήμενους σε άλλες όχι δεν ξέρω 
και εγώ ακόμα τι θα γίνει.  
-Αν θυμάμαι καλά το καλοκαίρι του 2019 ήταν το καλοκαίρι 
που έπαιξα παραπάνω από όλα τα προηγούμενα ήταν γύρω 
στις 20 κλεισμένες ημερομηνίες και ήμουν 20 ετών μου έχει 
μείνει εκείνο το καλοκαίρι!  
Σας ευχαριστώ για την τιμή που μου κάνατε να μιλήσω στην 
εφημερίδα του τόπου μας εύχομαι να ανταμώσουμε το καλο-
καίρι στην Αργιθέα μας!

Ποπη Καραμπα - Τραγούδι

Είναι πολύ λυπηρό αυτό που ζει ο 
καλλιτεχνικός κόσμος από το 
πρώτο lock down ως και σήμερα. 
Όπως και πολλοί ακόμα εργαζό-
μενοι σε κλάδους που πλήττονται 
από την παρούσα κατάσταση, έτσι 
κι εμείς μείναμε στην κυριολεξία 
χωρίς δουλειά, χάσαμε την καθη-
μερινότητά μας και απέχουμε, 

παρά τη θέλησή μας, από αυτό που αγαπάμε να κάνουμε. 
Προσωπικά, είμαι πολύ αισιόδοξος άνθρωπος και αρχικά 
τουλάχιστον προσπάθησα να δω ποια θα ήταν τα θετικά! 
Τον πρώτο καιρό ξεκουραστήκαμε από τα ταξίδια και τα 
ξενύχτια και οι περισσότεροι το είδαμε ως ευκαιρία να 
μείνουμε με τις οικογένειές μας, πράγμα που πολύ μας 
λείπει συνήθως! Αλλά το «αστείο» παρατράβηξε. 
Βλέποντας δε, συναδέλφους μουσικούς να μην μπορούν 
να ανταπεξέλθουν στις οικονομικές υποχρεώσεις της 
οικογενείας τους, δεν μπορείς πια να κάνεις άλλη υπομο-
νή. Το περσινό καλοκαίρι συμμετείχα προσωπικά στα 
γλέντια τεσσάρων γάμων μέσα στο μήνα Ιούλιο και σε 
άλλες δυο εκδηλώσεις ίδιου τύπου το Σεπτέμβριο. Όλες 
οι υπόλοιπες δουλειές που κλείσαμε πέρυσι ακυρώθη-
καν η μία μετά την άλλη και ήταν δυστυχώς πολλές! Ο 
κόσμος δεν υποφέρει άλλο την κατάσταση και γι’ αυτό 
αγανακτούν και αντιδρούν! Όσο για την περίοδο που δια-
νύουμε, έχουμε κλείσει δουλειές αλλά όλα είναι μετέωρα 
μέχρι τελευταίας στιγμής!

ΡΙΤΣΑ ΠΟΖΙΟΥ – τραγούδι δημοτικό – λαϊκό 

Το Lockdown είναι μια καινούργια, 
πρωτόγνωρη και αρκετά δύσκολη 
κατάσταση για όλους μας και ακόμα 
περισσότερο για εμάς του καλλιτε-
χνικού χώρου, μιας και σταματήσα-
με πρώτοι σαν κλάδος να εργαζό-
μαστε και είμαστε και αυτοί που 
ακόμα δεν έχουν καταφέρει να λει-
τουργήσουν όπως λειτουργούσαν. 

Και ούτε ξέρουμε πότε θα ξαναέρθουμε σε κανονικότητα.. 
Γενικά ήταν πολύ δύσκολο μιας και έβλεπα τις κλεισμένες 
εκδηλώσεις να ακυρώνονται η μια μετά την άλλη. 
Προσπάθησα όμως να σκέφτομαι ψύχραιμα και αισιόδοξα.

ΤΙ ΛΕΝΕ ΤΡΑΓΟΥΔΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΟΠΑΙΧΤΕΣ

Lockdown στα γλέντια για δεύτερο καλοκαίρι

Δ
εύτερο καλοκαίρι πανδημίας, με lockdown στα γλέντια, με 
γάμους-βαπτίσεις εν κλειστώ και κοινωνικές εκδηλώσεις, γενικότε-
ρα, στο όριο «συνωμοτικών πρωτόκολλων». Απευθυνθήκαμε στους 

καλλιτέχνες- οργανοπαίχτες και τραγουδιστές- της περιοχής μας, για να 
μας πουν πως ζουν από την πλευρά τους αυτήν την δίχως προηγούμενο 
εμπειρία. Τι μηνύματα παίρνουν από τον κόσμο, αλλά και τι προβλήματα 
τους έχει επισωρεύσει αυτό το διάστημα.

Είμαστε στο δεύτερο χρόνο της υγειονομικής κρίσης. Τι σημαίνει για σας 
lock down στη διασκέδαση; Πώς το ζήσατε; 
1. Το περσινό καλοκαίρι π.χ. είχατε τη δυνατότητα να δώσετε κάποιες 
συναυλίες, να συμμετάσχετε σε κάποια γλέντια, έστω και για… καθή-
μενους;
2. Τι μηνύματα παίρνετε από τον κόσμο; Προσαρμόζεται; Του λείπει αυτή 
η διασκέδαση; Πώς αντιμετωπίζει τους περιορισμούς;
3.  Για την περίοδο που διανύουμε, έχετε κλείσει μέχρι στιγμής κάποιες 
συμφωνίες; Τι προτάσεις έχετε;
4.  Για να έχουμε μέτρο προς σύγκριση, σε πόσα γλέντια συμμετείχατε το 
καλοκαίρι του 19 ας πούμε;

-Το περσινό καλοκαίρι ακυρώθηκε το 97% περίπου των 
κλεισμένων εκδηλώσεων που είχα… Ήταν αρκετά δύσκολο 
και έκανα υπομονή ελπίζοντας ότι η επόμενη χρονιά θα είναι 
κάπως καλύτερη(η φετινή δηλαδή). Δυστυχώς όμως αποδεί-
χτηκε ακόμα χειρότερη…
-Νομίζω ότι ο κόσμος καταλαβαίνει πόσο δύσκολη είναι για 
εμάς τους μουσικούς αυτή η περίοδος. Και παρόλο που έχει 
ανάγκη να ξεφύγει λίγο από αυτή την κατάσταση και να δια-
σκεδάσει, είναι τόσο μουδιασμένος που δεν αφήνεται. Αυτό 
το βλέπεις ακόμα και σε μια απλή συναυλία, στο χειροκρότη-
μα. Ακόμα κι αυτό το κάνει με δισταγμό.
-Μέχρι στιγμής έχω κάποιες συμφωνίες κλεισμένες από 
πέρυσι που δεν έγιναν και μεταφέρθηκαν για φέτος. Γάμους 
κυρίως…Αλλά επειδή κάθε μέρα αλλάζουν τα δεδομένα, δε 
ξέρουμε αν θα γίνουν ούτε φέτος. Ήδη λόγω της απαγόρευ-
σης του χορού, ακυρώθηκε ό,τι είχα σε πανηγύρι και γλέντι. 
Είναι όλα στον αέρα και αβέβαια…
-Το καλοκαίρι του ‘19 τραγούδησα σε περίπου 30 εκδηλώ-
σεις. Το καλοκαίρι του ‘20 πήγα σε 3 μόνο. Και φέτος θα είναι 
συνολικά 5 (αν γίνουν βέβαια)…

Βασίλης Κωσταρέλλος - κλαρίνο

Πολλά, πάρα πολλά προβλήματα με 
τον κορονοϊό! Εγώ προσωπικά 
πήγα σε 4 γάμους και δύο βαφτί-
σεις, αυτά ήταν τα μεροκάματο μας, 
αλλά μας βοήθησε και το κράτος με 
534 ευρώ για 6 μήνες και ακόμα 
παίρνουμε το επίδομα αυτό. Το 
θέμα μας είναι πρώτα από όλα 

υγεία. Χωρίς την υγεία μας είναι τελειωμένα όλα, και για αυτό 
ας το παλέψουμε όλοι μαζί να φύγουμε από αυτόν το αόρατο 
εχθρό που λέγεται κορονοϊός. 
 
ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΠΟΖΙΟΣ - τραγούδι

-Παρόλο που τα τελευταία χρόνια 
πηγαίνω πολύ επιλεκτικά σε δου-
λειές ως τραγουδιστής λόγω των 
πολλών υποχρεώσεων με το εστια-
τόριο που διατηρώ στην Αμφίκλεια 
Φθιώτιδος, ομολογώ ότι το 
lockdown έχει φέρει σε πολύ 

δύσκολη θέση τους μουσικούς και, τους καλλιτέχνες, γενικό-
τερα. Ακυρώθηκαν σχεδόν τα πάντα από πανηγύρια και γλέ-
ντια. Οπότε ήταν πολύ δύσκολο για όλους μας. Και πόσο 
μάλιστα για όσους το έχουν ως κύριο επάγγελμα.
-Το περσινό καλοκαίρι κατάφερα να πάω σε 2 γλέντια. Όλα τα 
υπόλοιπα δεν έγιναν ποτέ.
-Ο κόσμος γενικά είναι μπερδεμένος και πιστεύω έχει προ-
σαρμοστεί αναγκαστικά στην νέα κατάσταση με τα μέτρα που 
ανακοινώνονται για τη διασκέδαση. Φυσικά και έχει ανάγκη 
τη διασκέδαση και πάντα θα την έχει. Αλλά αυτή τη στιγμή δεν 
υπάρχει και επιλογή.
-Για αυτή την περίοδο δεν έχω κάτι 
κλεισμένο. Έχω για το Σεπτέμβριο αλλά 
είναι πολύ μακριά ακόμα για να πω 
με σιγουριά ότι θα πραγματοποιηθούν 
κανονικά.

Παύλος Θώδης - τραγούδι

Το 2019 
σαφώς ήταν 
καλύτερα με 
πολλές εκδη-
λ ώ σ ε ι ς - γ ά -
μους-βαπτί-

σεις. Μετά άρχισαν οι δυσκολίες. 
Φυσικά και λείπει από τον κόσμο να 
τραγουδάμε χωρίς να χορεύει. Έχω 
κλείσει κάποιες εκδηλώσεις αλλά είναι 
όλες αμφίβολες. 

Ρούλα Τουραλιά – τραγούδι

Είμαστε στο δεύτερο χρόνο με περι-
ορισμούς και είναι δύσκολα για 
όλους μας ! Ξεκίνησε το καλοκαίρι 
μάλλον αισιόδοξα, αλλά η προσγεί-
ωση ήταν απότομη, όπως και πέρυ-
σι δεν άλλαξε τίποτα! Τα μηνύματα 

που παίρνουμε από τον κόσμο δείχνουν ότι άλλοι προσαρμό-
ζονται, άλλοι όχι. Τους λείπει η διασκέδαση, το έχουμε όλοι 
ανάγκη (μας λείπουν και εμάς). Την περίοδο που διανύουμε 
δυστυχώς αρχίζουν ακυρώσεις, δυστυχώς πάει και το φετινό 
καλοκαίρι. Περιμέναμε τα πανηγύρια μας να ανταμώσουμε 
με χαρά, αλλά κάθε πέρσι και καλύτερα θα λέμε...
Παρόλα αυτά, θέλω να βλέπω το ποτήρι μισογεμάτο ...καλή 
δύναμη σε όλους μας!

Δημήτρης Αυγέρης - τραγούδι

Το lock down για μένα αλλά και για 
όλους τους καλλιτέχνες που ασχο-
λούνται με το δημοτικό και το λαϊκό 
τραγούδι ήταν καταστροφή και 
οικονομική και ψυχολογική. Το  
έζησα όπως όλοι σχεδόν οι άνθρω-
ποι που ασχολούνταν και ζούσαν 
μόνο από το τραγούδι…δύσκολα 

πολύ. Καμιά συναυλία και κανένα γλέντι δεν έγινε ούτε πέρυ-
σι και όπως βλέπω τα πράγματα ούτε φέτος θα γίνουν…
Η πανδημία αυτή ήταν καταστροφή ...αλλά δόξα ο Θεός πάνω 
από όλα είναι η υγεία για μένα και την οικογένειά μου... για 
αυτό, γνώμη μου είναι όλοι να εμβολιαστούμε. Το  '19 ήταν 
μια χρονιά πολύ καλή με πολλά γλέντια. Γάμους, πανηγύρια, 
εκδηλώσεις σε συλλόγους κτλ.
Εύχομαι όλο αυτό να τελειώσει για ξαναπάρουμε τις ζωές μας 
πίσω, και αυτό θα γίνει μόνο με το εμβόλιο. Εύχομαι καλή πορεία 
στην εφημερίδα σας και με την ευκαιρία να δώσω την αγάπη μου 
και τον σεβασμό μου σε όλους τους Αργιθεάτες ανά τον κόσμο.

Γρηγόρης Παπαδήμας – τραγούδι

Δυστυχώς όπως όλοι γνωρίζουν, 
είμαστε για δεύτερη σεζόν χωρίς 
δουλειά, χωρίς τα πανηγύρια μας, 
που το κάθε ένα ήταν και ένα αντά-
μωμα. Ξανά τα χωριά μας έρημα, οι 
περισσότεροι επιλέγουν να περά-
σουν λίγες μέρες διακοπές κοντά 
σε κάποια θάλασσα. Σε ότι αφορά 

εμάς και τον κλάδο μας, η Πολιτεία πρέπει να βοηθήσει, γιατί 
πρέπει και εμείς να ζήσουμε. Για να πάρετε μια ιδέα μόνο, 
σας λέω ότι το καλοκαίρι του 2019 είχαμε πάει με την ορχή-
στρα μας σε πάνω από 20 γλέντια. 

Έφυγε πριν λίγες μέρες η «αρχόντισσα» του δημοτικού τραγουδιού, κοσμαγάπητη και στα μέρη μας, Φιλιώ 
Πυργάκη, από όπου αρκετές φορές πέρασε και χάρισε κέφι. 
Η εκδημία της συμβαίνει σε μια συγκυρία όπου τα πανηγύρια και τα ανταμώματα αργούν, λόγω του δεινού 
καθεστώτος του κορωνοϊού, όπου η κατήφεια και η αβεβαιότητα μικρή χαραμάδα αφήνουν στην προσδοκία 
επιστροφής σε ελεύθερες, παλιές μέρες…
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ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΞΟΔΟΣ

Σκόρπια τα σπίτια στο χωριό κι αλάργα το ένα από το άλλο
τρεις ώρες! Άλλο στο βαθύ χωμένο το φαράγγι, 
άλλο στο σύρραχο ψηλά κι άλλο στο λόγγο μέσα.
Στα ρούχα μέσα ολόσωμες χωμένες οι γυναίκες
κι οι άντρες κοκαλιάρηδες, αδροί κι ηλιοκαμένοι,
από έναν τύραννο σκληρό, το χρόνο, αποδιωγμένοι 
θεοί απ’ τον Όλυμπο θαρρείς, ήρωες του Ομήρου πούρθαν 
με τον καιρό και εφτώχηναν κι αγρίεψαν κι απόμειναν 
τζεντζιλιαραίοι με τα χοντρά τα χιλιομπαλωμένα 
ντόπια σκουτιά και τη βαριά και βροντερή κουβέντα, 
μακρόσυρτη κι από καιρούς αρχαίους φερμένες λέξεις, 
και φθόγγους μεγαλόπρεπους Ελληνικούς ατόφιους. 
Έρμος λαός μου! Κι οι καιροί κι εχθροί σε μαστίγωσαν, 
Ρωμαίοί,Τούρκοι, Χριστιανοί κι οβρεοπρεπείς δάσκαλοι 
και τους θεούς σου χάλασαν και σούμειναν μονάχα 
οι φθόγγοι οι μεγαλόπρεποι που τους κρατάς σα να είναι 
το φυλαχτό στο στήθος σου και τρέμεις μην το χάσεις.

Πάνος Τσίνας  

Ο Πάνος Τσίνας 1925 - 2018, γεννήθηκε σε μια βουνοκορφή της 
Πίνδου, όπως λέει ο ίδιος σε κάποιο στίχο. Τα λίγα γράμματα τα 
έμαθε στο σχολείο των Βραγκιανών. Πριν ακόμα ξεσκολίσει φεύγει 
για τον κάμπο της Άρτας όπου αρχίζει να γράφει και τους πρώτους 
στίχους. Η συνέχεια στη Θεσσαλία και την αντίσταση με τον ΕΔΕΣ 
και καταλήγει στην Αθήνα όπου τελειώνει το γυμνάσιο και γράφεται 
στην Πάντειο. Στη Φλώρινα ως υπάλληλος παρακολουθεί παράλλη-
λα τη Νομική Θεσσαλονίκης. Επόμενος σταθμός η Πρέβεζα και από 
εκεί με εφόδιο τα δυο πτυχία Αθήνα και στην Εθνική Βιβλιοθήκη απ΄ 
όπου συνταξιοδοτείται.

Στον τόπο και την ιστορίαΜνήμη 12 αιώνων

Η Επισκοπή Ραδοβισδίου περιλάμβανε το δυτικό τμή-
μα της Αργιθέας του Νομού Καρδίτσας, ένα μικρό 

Νοτιοδυτικό τμήμα του Νομού Ευρυτανίας, ένα μικρό 
Βορειοδυτικό τμήμα του Νομού Αιτωλοακαρνανίας και το 
Βορειοανατολικό τμήμα του νομού Άρτας - το Ραδοβύζι.
Η Επισκοπή Ραδοβισδίου αναφέρεται πρώτη φορά τον Θ’ 
αιώνα από τον ΛΕΟΝΤΑ το σοφό και στο τακτικό Β’ του 
ΙΩΑΝΝΗ ΤΣΙΜΙΣΚΗ 972-976. Δεύτερη φορά αναφέρεται, 
ως Ραδοβιστίου, στο Τακτικόν Α’ του ΑΛΕΞΙΟΥ ΚΟΜΝΗΝΟΥ 
1081-1118 κατέχοντας την 15η θέση από τις 25 επισκοπές 
της Μητρόπολης Λάρισας. Τρίτη φορά αναφέρεται το 1371 
σε πατριαρχικό σιγίλιο του Πατριάρχου αγίου ΦΙΛΟΘΕΟΥ 
ΚΟΚΚΙΝΟΥ προς το Μητροπολίτη Λάρισας ΝΕΙΛΟ μέσα στο 
οποίο αναγράφονται και οι υπαγόμενες σ’  αυτόν 16 επισκο-

πές. Η Επισκοπή εξακολουθεί να υφίσταται στα χρόνια της 
τουρκοκρατίας. 
Έδρα της Επισκοπής Ραδοβισδίου ήταν αρχικά τα ΜΙΚΡΑ 
ΒΡΑΓΚΙΑΝΑ Ν. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ, στον οικισμό ΔΕΝΔΡΟΣ, στη 
θέση που είναι μέχρι σήμερα κτισμένος ναός προς τιμήν 
του Γενέσιου της Θεοτόκου ήταν ο οίκος του Επισκόπου 
και για το λόγο αυτό η περιοχή μέχρι σήμερα ονομάζε-
ται ΕΠΙΣΚΟΠΗ. Στα μέσα του 18ου αιώνα, η έδρα της 
Επισκοπής μεταφέρεται στο χωριό ΒΕΛΕΝΤΖΙΚΟ Ν. ΑΡΤΑΣ. 
Η Επισκοπή καταργήθηκε το 1833 με βασιλικό διάταγμα.
Τελευταίος επίσκοπος ο Γρηγόριος Ρεγκούτας (1770  1837) 
που είναι ενταφιασμένος στο Λιθοχώρι Ευρυτανίας.
Εδώ το 1854 δώθηκε ο όρκος της επανάστασης που  ξεκί-
νησε από τη Μεγαλόχαρη Άρτας.

Ατραξιόν και ουσία
Για πολλούς τα περατάρια των ποταμών είναι του-

ριστικές ατραξιόν. Ένα πλάνο σε ένα ταξιδιωτικό 
ρεπορτάζ που δείχνει ένα μακρινό, γραφικό, χτες. Λίγο 
μένει ο φακός στις ιστορίες που αφηγούνται τα εικο-
νιζόμενα πρόσωπα, ότι δηλαδή αυτά τα βαγόνια που 
κρέμονταν από ένα συρματόσχοινο και με τριχιές τα 
τραβούσαν στις όχθες, εκτελούσαν τη διαποτάμια σύν-
δεση με τα αντικρινά χωριά, ότι εξυπηρετούσαν βασι-
κές οικονομικές λειτουργίες. Ότι το βαγόνι της περατα-
ριάς στην Πράβα, που κρέμεται σήμερα αχρηστευμένο, 
αφού έχει χαθεί το σχοινί που το τραβούσαν στις όχθες 
και έχει μείνει στη μέση του ποταμού, εξυπηρετούσε 
τους κτηνοτρόφους οι οποίοι μετέφεραν γάλα και ζώα 
στην αγορά της Ηπείρου.
Το ίδιο κι εμείς σαν τους θεατές των τουριστικών εκπο-
μπών. Το βλέπουμε εκεί, μολονότι αχρηστευμένο και 
μη λειτουργικό πια, και λέμε ωραίο είναι. Στιγμιότυπο 
μιας άλλης εποχής που διαθλάται μέσα από τη θολή, 
τουριστική όραση, το «μίξερ» του τηλεοπτικού φακού.
Αυτό μάλλον φταίει. Γιατί το κόστος αγοράς σχοινιού 
300 μέτρων, ώστε να ξαναγίνει λειτουργική η περαταριά 
της Πράβας, δεν πρέπει να είναι και τόσο μεγάλο…

Γράφει ο Στέφανος Γ. Κούτρας*

Εξήντα οκτώ χρόνια πέρασαν από την ημέρα που έφυγε από 
τη ζωή ο μεγάλος αγωνιστής, ο οραματιστής, ο γενναίος 
πολεμιστής και ο αγνός άνθρωπος Νικόλαος Πλαστήρας. 

Υπέστη εγκεφαλικό 
επεισόδιο και πέθανε 
στην Αθήνα στις 26 
Ιουλίου 1953 κρατώ-
ντας στην τσέπη του 
μόνο 53 δραχμές.
Πέθανε φτωχός, αγω-
νιζόμενος τον υπέρ 
βωμών και εστιών 
αγώνα, τον αγώνα της 

εθνικής ανεξαρτησίας και της κοινωνικής δικαιοσύνης. Σ' όλες τις 
φάσεις της ιστορικής του πορείας διεκδίκησε το στεφάνι της νίκης 
για τη δόξα της Ελλάδας και το κατέκτησε. Καβάλα στο άλογό του, 
αγέρωχος, άκαμπτος, άτρωτος από τα βόλια των εχθρών του, με 
την αετίσια του ματιά και με υψωμένο το σπαθί της γενναιότητας 
άνοιξε καινούργιες σελίδες δόξας για τον Ελληνισμό.
«Ο Πλαστήρας δύναται τις να ειπή ότι εφώτησε το στερέωμα του 
Ελληνικού ουρανού διάπλετου φωτός και ότι απέδωκεν εις το 
έθνος την αυτοπεποίθησιν ητίς επί κινδύνως είχε κλονιστεί μετά 
την καταστροφίν της Μικράς Ασίας. Έθνος το οποίον εις κρισί-
μους στιγμάς εμφανίζει τοιούτους άνδρας δύναται να αποβλέπει 
μετ΄εμπιστοσύνης εις το μέλλον» αναφέρει σε σχετική επιστολή 
του ο Ελευθέριος Βενιζέλος.
“Ήρωες υπήρξαν πολλοί στην ιστορία μας, αλλά πάντοτε με 
κάποιο ελάττωμα ο καθένας τους. Έντιμοι και ευθείς επίσης, 
άλλα όχι πάντοτε με την ανάλογη ευψυχία. Πολύ σπάνια οι 
δύο αυτές αρετές συνυπάρχουν στο ίδιο πρόσωπο. Και όταν 
αυτό συμβεί, τότε αλήθεια του προσδίδουν κάτι σαν αγιότητα. 
Μια τέτοιου είδους αγιότητα, πιστεύω, απέπνεε ο Νικόλαος 
Πλαστήρας, ο φαινομενικά σκληρός αυτός άντρας που έσωσε 

την τιμή μας στη Μικρασία. Τουλάχιστον εγώ έτσι τον έχω 
διατηρήσει μέσα στο μικρό Πάνθεον του Βενιζελισμού όπου 
μεγάλωσα: μισοπραγματικόν και μισομυθικόν πάνω στο μαύρο 
του άλογο, να προχωρεί ασυμβίβαστος, θεληματικός, προσηλω-
μένος αποκλειστικά και μόνον σ' ό,τι ζητά η πατρίδα. Εάν έπρεπε 
να ευχόμαστε κάτι για τον εαυτό μας εμείς οι Έλληνες, σημερινοί 
και μελλοντικοί, θα ήταν να τείνουμε προς αυτή την καθαρότητα 
ψυχής που εκείνος την έφτασε και την κράτησε ψηλά σ' όλο το 
μάκρος της ζωής του, σαν ατίμητο αγαθό, σαν καθαρό χρυσάφι”, 
αναφέρει χαρακτηριστικά ο αείμνηστος νομπελίστας λογοτέχνης 
Οδυσσέας Ελύτης.
Γεννήθηκε στην Καρδίτσα στις 17 Νοεμβρίου 1883. Οι γονείς 
του, Χρήστος και Στυλιανή, παρά τις αντίξοες συνθήκες πέτυχαν 
να δώσουν καλή ανατροφή στο γιο τους. Από μικρό παιδί έδειξε 
τις ηγετικές του ικανότητες και το ταλέντο του για τα πολεμικά 
πράγματα.
Το 1904 κατατάχθηκε ως δεκανέας στο πεζικό Σύνταγμα των 
Τρικάλων ενώ το 1905, ως λοχίας, έλαβε μέρος στα ανταρτικά 
σώματα στην περιφέρεια των Γρεβενών. Τον Οκτώβριο του 1909 
εισήχθη κατόπιν εξετάσεων στο Σχολείο των Υπαξιωματικών, 
από το οποίο αποφοίτησε τον Ιούλιο του 1912 με τον βαθμό του 
Ανθυπολοχαγού.
Οι πόλεμοι του '12 τον βρήκαν Ανθυπολοχαγό καβάλα στο άλο-
γό του σκορπώντας τον πανικό και τη σύγχυση στις εχθρικές 
τάξεις.
Τον Ιούνιο του 1913 αρχίζει ο Βουλγαρικός Πόλεμος. Στις 
μάχες του Κιλκίς και του Λαχανά πηδάει στη φωτιά του πολέ-
μου και αψηφώντας κάθε κίνδυνο τρέπει σε άτακτη φυγή 
τους Βουλγάρους. Οι Βούλγαροι, αδύναμοι να αντικρούσουν 
την ορμητικότητα του Μαύρου Καβαλάρη, αναγκάζονται να 
υπογράψουν εκεχειρία. Για τα ανδραγαθήματά του αυτά πήρε 
προαγωγή.
Αλλά ο Πλαστήρας και μετά τις νίκες αυτές δεν εφησυχάζει, γιατί 
βλέπει μαύρα σύννεφα στον ελληνικό ορίζοντα.
Από τη μια μεριά βλέπει τους Τούρκους να σχεδιάζουν την 

κατάληψη των νησιών και της Θράκης και από την 
άλλη μεριά τους Βουλγάρους να οραματίζονται την 
κατάληψη της Θεσσαλονίκης.
Χαρακτηριστικά είναι τα λόγια που απηύθυνε στον 
Πρωθυπουργό Βενιζέλο: «όποιος βλέπει την πατρί-
δα του να καταστρέφεται και κάθεται αδρανής, είναι 
το ίδιο σαν να την καταστρέφει ο ίδιος με τα χέρια 
του». Η νίκη στο Σκρα, που ανήκει αποκλειστικά 
στον Πλαστήρα, αλλάζει τον ρουν του Βουλγαρικού 
Πολέμου. Τον Μάρτιο του 1919 με τον βαθμό του 
Αντισυνταγματάρχη μετέβη στην Ουκρανία, επικεφα-
λής του 5/42 Συντάγματος Ευζώνων. Σε αλλεπάλληλες 
μάχες κατατρόπωσε τους Μπολσεβίκους βγάζοντας 
από το αδιέξοδο το Σύνταγμα του Κονδύλη, τους 
Γάλλους και τους Λευκορώσους. Στα μέσα Μαΐου του 
1919 το σώμα της Ουκρανίας διατάχθηκε να κατέβει 
στη Μικρά Ασία. Ο Πλαστήρας τοποθετήθηκε στη 
Μαγνησία όπου δημιούργησε έναν ολόκληρο πολιτι-
σμό. Με τις φιλανθρωπικές και πολιτιστικές εκδηλώ-
σεις αιχμαλώτισε τις ψυχές του ελληνικού πληθυσμού 
της Μικράς Ασίας. Δίνει άλλη όψη στον πόλεμο, τον 
τοποθετεί σε βάση εκπολιτιστική στην υπηρεσία της 
ειρήνης και της συναδέλφωσης των λαών.
Οι εκλογές του Νοέμβρη του 1920 γκρέμισαν το μεγα-
λείο της Ελλάδας. Ο Πλαστήρας μένει στη θέση του 
Διοικητή του 5/42 ηρωικού Συντάγματος.
Πολεμάει ασταμάτητα όχι για το χαμένο όνειρο της 
Μεγάλης Ελλάδας αλλά για να σώσει την τιμή των 
ελληνικών όπλων και περισσότερο να σώσει τα ελλη-
νικά νιάτα που οραματίζονται στο πρόσωπό του τη 
σωτηρία και την επιστροφή τους στη Μητέρα Ελλάδα.
Πολεμάει και ταυτόχρονα επιβιβάζει τον άμαχο πλη-
θυσμό της Μικράς Ασίας και το στρατό στα πλοία για 

να τους μεταφέρει σώους στην πατρίδα.
Ένα εκατομμύριο τριακόσιες χιλιάδες άμαχο πληθυσμό επιβί-
βασε στα πλοία.
Ο Πλαστήρας αποβιβάστηκε στη Χίο στις 2 Σεπτεμβρίου 1922 
βρίσκοντας την Ελλάδα βυθισμένη στο πένθος και την καταστρο-
φή. Την επανάσταση αυτή ο Πλαστήρας την κήρυξε στη Χίο στις 
11 Σεπτεμβρίου 1922 βρίσκοντας σύμφωνο στρατό και λαό. Η 
επανάσταση του 1922 συνέβαλε αποφασιστικά στην ανασύνταξη 
του στρατού, στην αποκατάσταση των προσφύγων, στην απαλ-
λοτρίωση των τσιφλικιών και στη ρύθμιση των συνόρων. Στις 2 
Ιανουαρίου 1924 ο αρχηγός της επανάστασης εμφανίστηκε ενώ-
πιον της Συνέλευσης που συνήλθε στην Αθήνα και παρέδωσε 
την εξουσία. Η εθνική συνέλευση τον προήγαγε σε αντιστράτηγο 
και τον ανακήρυξε Άξιο της Πατρίδας. Έκτοτε ο Πλαστήρας ζούσε 
ως ιδιώτης πότε στην Καρδίτσα και πότε στο εξωτερικό, ικανο-
ποιημένος ότι η επανάστασή του έβγαλε την Ελλάδα από το χάος 
και την οδήγησε στο δρόμο της ευημερίας και της προόδου. Η 
Ελλάδα όμως δεν άργησε να εκτραπεί από την πορεία της δημι-
ουργίας που την οδήγησε η επανάσταση του ’22. Η περίοδος αυτή 
μέχρι το 1951 είναι γνωστή ως θυελλώδης εποχή του εμφυλίου 
σπαραγμού, εποχή που δεν έχει ζήσει άλλη φορά η Ελλάδα.
Ο Πλαστήρας το 1950 ίδρυσε την ΕΠΕΚ. Το 1951 σχημάτισε 
κυβέρνηση με αντιπρόεδρο τον Σοφοκλή Βενιζέλο. Έβαλε σε 
εφαρμογή το μεγαλόπνοο πρόγραμμα που είχε ως βάση «Ειρήνη, 
Δημοκρατία, Εθνική Ανεξαρτησία Κοινωνική Δικαιοσύνη».
Προώθησε το ειρηνευτικό του πρόγραμμα με την κατάργηση 
των ξερονησιών. Χιλιάδες Έλληνες αποφυλακίστηκαν και επέ-
στρεψαν στα σπίτια τους.
Προχώρησε σε απαλλοτριώσεις τσιφλικιών σε μια εποχή που η 
Ελλάδα αμερικανοκρατούνταν και κανείς δεν τολμούσε να κάνει 
λόγο για τέτοιου είδους κοινωνικές μεταρρυθμίσεις.
Προχώρησε με γοργούς ρυθμούς στην κατασκευή αποστραγγι-
στικών έργων και έργων οδοποιίας.
Αμέριστο ήταν το ενδιαφέρον του για τον τόπο όπου γεννήθηκε.
Συνέλαβε το σχέδιο για την κατασκευή του φράγματος 
Ταυρωπού.
Επιτάχυνε τις διαδικασίες για την υδροηλεκτρική αξιοποίηση 
του ποταμού Μέγδοβα. Έτσι λοιπόν άρχισαν οι εργασίες για τη 
δημιουργία του υδροηλεκτρικού εργοστασίου για να μεταβληθεί 
λίγο αργότερα η άλλοτε άγονη έκταση της περιοχής σε Γη της 
Επαγγελίας.
Ο Πλαστήρας με τη ρωμαλέα φιλολαϊκή πολιτική του άρχισε να 
γίνεται πόλος έλξης των μικρών κοινωνικών τάξεων και να ενο-
χλεί πολλούς. Ως Πρωθυπουργός της περιόδου 1951 - ’52 χάρα-
ξε μια ελληνοπρεπή και ακηδεμόνευτη πολιτική. Συγκρούεται 
με τους Αμερικανούς, γι' αυτό ο Πιουριφόι δραστηριοποιήθηκε 
για να απαλλαγεί από τον Πλαστήρα. Ο Αμερικανός εκμεταλλεύ-
τηκε την ασθένεια του Αρχηγού και πέτυχε με τη βοήθεια του 
παλατιού να εκτελέσει τον λαϊκό αγωνιστή Νίκο Μπελογιάννη. 
Έτσι, ύστερα από ένα χρόνο διακυβέρνησης, έπεσε η κυβέρ-
νηση Πλαστήρα για να προκηρυχθούν οι εκλογές για τις 16 
Νοεμβρίου 1952. Το αντιπλαστηρικό κλίμα παίρνει διαστάσεις. 
Οι Αμερικανοί αγοράζουν εκλογικά βιβλιάρια δημοκρατικών 
πολιτών. Στις κάλπες προσέρχονται να ψηφίσουν μόνο οι μισοί. 
Έτσι λοιπόν ο Πλαστήρας έχασε τις εκλογές.
Κάτω από αυτές τις συνθήκες έκλεισε το σκηνικό του δημόσιου 
βίου αυτού του γίγαντα της Νεοελληνικής Ιστορίας, για να κλεί-
σουν ύστερα από λίγο μια για πάντα και τα μάτια του Μαύρου 
Καβαλάρη. Ο λαός της Θεσσαλίας άλλα και ολόκληρης της 
Ελλάδας ας τιμήσει τη μνήμη του ρίχνοντας ένα λουλούδι στον 
έφιππο ανδριάντα του στην ομώνυμη πλατεία της Καρδίτσας. Ο 
Νικόλαος Πλαστήρας ανανέωσε την εθνική μας ταυτότητα και 
πέρασε θριαμβευτικά στο θρύλο, γενόμενος σύμβολο φιλοπα-
τρίας, τιμιότητας και παλικαριάς.

* Ο Στέφανος Γ. Κούτρας είναι πρόεδρος της Ομοσπονδίας 
Θεσσαλικών Σωματείων Αττικής “Η Πανθεσσαλική Στέγη”, 
Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
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