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1. Τ.Κ. Ομολίου Αθανάσιου Κυριάκου
2. Τ.Κ. Παλαιοπύργου Ιωάννη Μπεριτζά
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Προς
όπως Πίνακας Αποδεκτών

Προσφάτως, είδε το φως της δημοσιότητας μια επιστολή – υπόμνημα
υποτιθέμενων φορέων και κατοίκων της Δημοτικής Ενότητας Ευρυμενών, του
Δήμου Αγιάς, οι οποίοι ζητούν την μεταφορά της Δημοτικής Ενότητας Ευρυμενών
στη διοικητική ευθύνη του Δήμου Τεμπών!!! Αν και στην πλειοψηφία τους οι
υπογράφοντες το σχετικό κείμενο, (φυσικά πρόσωπα που βαπτίζονται φορείς)
εκπροσωπούν φορείς οι οποίοι είναι είτε φαντάσματα, είτε είναι σύλλογοι που ΔΕΝ
ανήκουν στη Δημοτική Ενότητα Ευρυμενών, αλλά σε περιοχές του Δήμου Τεμπών,
ωστόσο εκφράζουν ένα εντελώς διχαστικό μήνυμα, σε μια στιγμή που δεν υπάρχει
ΚΑΜΙΑ συζήτηση για χωροταξικές αλλαγές στους δήμους της χώρας, αλλά και στην
ουσία δεν το επιβάλλει καμιά απολύτως ανάγκη.
Εύλογα λοιπόν τίθεται το ερώτημα: Αυτοί οι σύλλογοι – σφραγίδες που
υπογράφουν το σχετικό αίτημα, αλήθεια ποιόν εκφράζουν; Εκφράζουν κάποιον ή
μήπως απλώς επιχειρούν να διχάσουν την τοπική κοινωνία, για λόγους που μονάχα
οι ίδιοι γνωρίζουν;
-

Οι τέσσερις πρόεδροι των Τοπικών Κοινοτήτων της Δημοτικής Ενότητας
Ευρυμενών και ο πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Μελιβοίας, δε

-

συμφωνούν με το περιεχόμενο του υπομνήματος.
Οι περισσότερες συλλογικότητες της Δημοτικής Ενότητας Ευρυμενών επίσης
δεν συμμερίζονται το περιεχόμενο του υπομνήματος.
Οι κάτοικοι της περιοχής δεν ερωτήθηκαν με κανένα θεσμικό τρόπο για τη
βούληση τους, ούτε υπάρχει κάποια πιστοποιημένη διαδικασία για τη συλλογή
των υπογραφών τους.

Κατά συνέπεια είτε πρόκειται για τους ευσεβείς πόθους κάποιας μικρής ομάδας
ανθρώπων που για τους δικούς τους λόγους θέλουν να ανοίξουν μια διχαστική για

την κοινωνία συζήτηση, είτε πρόκειται για ένα κακόγουστο αστείο. Αν και μόνο ως
αστείο δε μπορεί να εκληφθεί μια τέτοια ενέργεια.
Ωστόσο, όμως, μόνο ως αστείο μπορεί να εκληφθεί το επιχείρημα ότι η περιοχή
και οι κάτοικοι της έχουν υποστεί ζημία από τη συμμετοχή τους στο Δήμο Αγιάς.
Γιατί η μεγάλη πλειοψηφία των κατοίκων και των συλλογικών τους οργάνων μόνο
όφελος αναγνωρίζουν. Και μάλιστα όφελος χειροπιαστό.
Αλήθεια πρόκειται για ζημία ή όφελος, όταν μετά από πολλά χρόνια
ολοκληρώθηκε το ΣΧΟΟΑΠ, εντάσσοντας και τον «ξεχασμένο» οικισμό της
Πλατειάς Άμμου;
Όταν επιτέλους οροθετήθηκαν οι χρήσεις και οι δράσεις στις περιοχές Σλήθρα,
Αλεξανδρινής και -αφού ξεκαθαρίσαμε με ΤΑΥΠΕΔ- δρομολογήθηκε η λύση του
ιδιοκτησιακού προβλήματος; Λύση με την οποία δεν συμφωνεί βέβαια φορέας που
υπογράφει την επιστολή και που η άρνηση του εκφράστηκε δημοσίως.
Πιστεύει κανένας ότι μετράμε ζημιές, όταν σε λίγα χρόνια η Δημοτική
κατασκήνωση Αγίας Παρασκευής, αναμορφώθηκε και σήμερα αποτελεί πρότυπο και
σημείο αναφοράς, ιδιαίτερα για το πανελλήνιο παιδικό αναπηρικό κίνημα; Όταν μετά
από πολλά χρόνια επιτέλους εκδόθηκε η άδεια λειτουργίας του Δημοτικού Κάμπιγκ
Στομίου, το οποίο συνεχώς αναβαθμίζεται και ακολουθεί ανοδική πορεία;
Ποιους ζημίωσε η συμμετοχή του Δήμου μας σε δεκάδες Ευρωπαϊκά
προγράμματα και από τη διάχυση τους και στις περιοχές μας; (Κολυμπήθρες, πηγές
Κόκκινου Νερού, Φαράγγι Καλυψούς, Δέλτα Πηνειού, Λαογραφικό Μουσείου Ομολίου
κλπ…)
Είχαν όφελος οι δημότες μας, όταν ανακοίνωσε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός της
Χώρας, ο κ. Α.Τσίπρας, πως εάν θα λειτουργήσουν διόδια στα Τέμπη θα τύχουν
ατέλειας οι κάτοικοι της Δ.Ε. Ευρυμενών. Ή μήπως κι αυτό ακόμα εντάσσεται στις
ζημιές;
Αλήθεια, συνιστά ζημιά ή όφελος
σειράς έργων που αφορούν στα εξής:

η κατασκευή και ο προγραμματισμός μιας




Υδρευση & αποχέτευση Ομολίου
Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης Στομίου & κατασκευή νέας δεξαμενής



1000μ3
Αποχέτευση Στομίου



Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης Καρίτσας & κατασκευή νέας δεξαμενής



200μ3
Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης Κόκκινου Νερου & μεταφορά νερού από
Κουτσουπιά




Αντικατάσταση υδατοπύργου Παλαιόπυργου
Ηλεκτροδότηση Αντλιοστασίων & Βιολογικού Καθαρισμού Στομίου



Αντικατάσταση αντλιοστασίων άρδευσης αναδασμού Ομολίου (στις θέσεις



Κεράνη, Αγριάδες & Παλιοβόρια)
Ηλεκτροδότηση αντλιοστασίων άρδευσης αναδασμού Ομολίου (στις θέσεις



Κεράνη & Παλιοβόρια)
Υποβολή φακέλων για έκδοση αδειών χρήσης νερού για την άρδευση των
καλλιεργούμενων εκτάσεων των ΤΚ Ομολίου, Στομίου, Παλαιόπυργου &



Καρίτσας
Αρδευτικό αντλιοστάσιο στην θέση «Κούτσουρο Κομμένο» στην ΤΚ Στομίου



Αντικατάσταση αγωγών άρδευσης στην τκ Παλαιόπυργου (από την θέση



Παλιοβόρια)
Προμήθεια ηλ. πίνακα & inverter στο αντλιοστάσιο «Κεράνη» στην ΤΚ
Ομολίου
Αυντήρηση υδρομάστευσης στο αρδευτικό αντλιοστάσιο «Παλιοβόρια» στην



ΤΚ Ομολίου
Συμμετοχή του Δ. Αγιάς στην υποβολή πρότασης του ερευνητικού έργου στο



πλαίσιο του προγράμματος PRIMA της Ε.Ε. που αφορά στην διαχείριση &
διακυβέρνηση του νερού


Μελέτη Αντιπυρικής Προστασίας και Διαχείρισης Δημοτικών Δασών του Δ.
Αγιάς








Πρότυπη Κοινότητα Καρίτσας
Διάνοιξη κοίτης πλημμυρικής ζώνης Πηνειού ποταμού
Προμήθεια φωτιστικών σωμάτων και λαμπτήρων τύπου LED εξοικονόμησης
ενέργειας»
Ανάδειξη - Αξιοποίηση και προστασία της νέας και παλαιάς κοίτης του
Πηνειού
Ανάδειξη Ιαματικής Πηγής Κόκκινου Νερού του Δ. Αγιάς
Σημάνσεις, προβολή τοπίων του Δήμου Αγιάς



Καταπολέμηση κουνουπιών




Συντήρηση, ασφαλτόστρωση δρόμου Ομολίου Στομίου
Διευθέτηση ομβρίων θέση «Σταβάρι»



Ασφαλτόστρωση δρόμου Σπηλιάς - Καρίτσας



Διερευνητικές γεωτρήσεις εντός του Αλιευτικού Καταφυγίου Στομίου και
ολοκλήρωση – ωρίμανση μελέτης



Αναθεώρηση Πολεοδομικής Μελέτης Κόκκινου
Νερού- Σύνταξη
Διαγραμμάτων Αναλογισμού & ρυμοτομούμενων εκτάσεων - Σύνταξη Σχεδίου
Εφαρμογής



Συνολική ανακαίνιση εγκαταστάσεων Δημοτικής Κατασκήνωσης






Παρασκευής Στομίου
Κατασκευή τειχίων και συντήρηση εσωτερικής οδοποιίας Τ.Κ. Καρίτσας
Συντήρηση και επισκευή πεζογεφυρών ΤΚ Στομίου
Ασφαλτόστρωση δρόμου Αλεξανδρινή – Σκλήθρα - Παλαιόπυργος
Ανάπλαση χώρου στο πάρκο του Κόκκινου Νερού



Αγίας

Άρα πρόκειται

μάλλον για μια κακόγουστη ενέργεια. Και από ευγένεια θα

γελούσαμε, αν δεν ήταν διχαστική. Θα γελούσαμε με όσους χρησιμοποιούν το όνομα
ανύπαρκτων συλλόγων για να δώσουν βάρος στην υπογραφή τους. Θα γελούσαμε με
εκπρόσωπο τοπικού (χωρίς καταστατικό, άρα χωρίς υπόσταση) Συλλόγου, ο οποίος
ενώ έχει μεταδημοτεύσει, ενδιαφέρεται για το μέλλον του ανύπαρκτου Συλλόγου και
ζητά να του εξασφαλίσει αυτό το λαμπρό μέλλον ο Δήμος Τεμπών! Θα γελούσαμε με
τη λογική του «είμαστε πιο κοντά στο Μακρυχώρι απ’ ότι στην Αγιά» (ούτε τα
χιλιόμετρα δεν μπορούν να μετρήσουν σωστά) και χαριτολογώντας θα τους θυμίζαμε
ότι και η Χίος είναι πιο κοντά στην Τουρκία. Συνεπώς, σύμφωνα με μια τέτοια
λογική, θα πρέπει οι φορείς της Χίου να ζητήσουν επισήμως να περιληφθεί η νήσος
στο Τουρκικό κράτος.
Επειδή όμως τα πράγματα δεν είναι αστεία, δεν μπορούμε να γελάσουμε.
Μπορούμε μόνο να καλέσουμε όσους προβαίνουν σε τέτοιου είδους κακόβουλες
ενέργειες, να αναλογιστούν τους κινδύνους στους οποίους μπορούν να βάλουν τις
τοπικές κοινωνίες, ανοίγοντας τον ασκό του Αιόλου. Στόχος του Δήμου Αγιάς για
τον οποίο και εμείς ως υπεύθυνοι πρόεδροι δουλεύουμε νύχτα – μέρα είναι να
συνεχιστεί το αναπτυξιακό έργο στην ευρύτερη περιοχή, χωρίς εμπόδια και κυρίως
χωρίς αναίτιους διαχωρισμούς των κατοίκων στους «από ‘δω κι από ‘κει». Ζούμε
στην εποχή της ψηφιακής τεχνολογίας, που εκμηδενίζει τις αποστάσεις και κάποιοι
ονειρεύονται σύνορα, φράχτες, «δικούς μας» και «δικούς σας», γυρνώντας έτσι τις
τοπικές κοινωνίες αιώνες πίσω.
Κλείνοντας και αφού ευχαριστήσουμε θερμά το Δήμο Αγιάς, την Περιφέρεια
Θεσσαλίας, τα συναρμόδια Υπουργεία, τους Βουλευτές του Νομού και όσους
συνέβαλλαν στην μεγάλη προσπάθεια που καταβάλλουμε καθημερινά μαζί με τους
συνεργάτες μας και το επιστημονικό - υπηρεσιακό προσωπικό του Δήμου μας και της
Περιφέρειας Θεσσαλίας, καλούμε τους «Φορείς» του Δήμου Τεμπών ν’ ασχοληθούν
με τα δικά τους θέματα ή προβλήματα (εκτός και εάν τα έχουν λύσει ….. όλα) και
τους ελάχιστους «φορείς» του Δήμου μας να συνέλθουν και να δουν το μέλλον κι
όχι την επιστροφή σ’ ένα στείρο παρελθόν, όταν το Κόκκινο Νερό ήταν η
τελευταία διχοτομημένη περιοχή της Ευρώπης, μετά την Αμμόχωστο…
Με εκτίμηση και στη διάθεσή σας για κάθε διευκρίνηση και πληροφορία.
Οι Πρόεδροι
Τ.Κ. Ομολίου Αθανάσιος Κυριάκου
Τ.Κ. Παλαιοπύργου Ιωάννης Μπεριτζάς
Τ.Κ. Στομίου Νικόλαος Σαμαράς
Τ.Κ. Καρίτσας Στέλιος Οικονόμου
Τ.Κ. Μελιβοίας Αθανάσιος Μπελιάς

Υ.Γ.1 Με την επιστολή μας συμφωνούν και συνυπογράφουν Σύλλογοι, Συνεταιρισμοί
και μεγάλος αριθμός δημοτών – ψηφοφόρων – κατοίκων, μένοντας όμως στην
ενωτική λογική μας, δεν τις παραθέτουμε αυτή τη στιγμή (εάν ζητηθεί – προφανώς
από το αρμόδιο Υπουργείο Εσωτερικών και αφού τηρηθούν οι νόμιμες διαδικασίες θα
κατατεθούν).
Υ.Γ.2

Προτείνουμε

στους

υψηλά

ιστάμενους

πολιτικούς

καθοδηγητές και εφόσον υπηρετούν σε διορισμένες

ινστρούκτορες

-

κυβερνητικές θέσεις να

σεβαστούν την επίσημη γραμμή που εκφράστηκε τόσο από τον προηγούμενο Υπουργό
και Γραμματέα του ΣΥΡΙΖΑ κ. Π. Σκουρλέτη, όσο και από τον σημερινό Υπουργό κ.
Α. Χαρίτση.
Υ.Γ.3 Ευχαριστούμε θερμά τους «συναδέλφους» αιρετούς του Δήμου Τεμπών (που
υπογράφουν την επιστολή υπόμνημα), αφού ρύθμισαν και έλυσαν όλα τα ζητήματα του
Δήμου Τεμπών, των Χωριών τους και των Πολιτών τους, επιθυμούν – γνωρίζοντας,
απ’ ό, τι φαίνεται, καλά τα θέματα της περιοχής μας- να λύσουν και τα δικά μας.
Πιστεύοντας ότι έστω και τώρα να έχουν καταλάβει το ηθικό και πολιτικό ατόπημα
στο οποίο υπέπεσαν, και τους καλούμε, εάν σέβονται και πιστεύουν τον θεσμό που
υπηρετούν, να μην ασχοληθούν ξανά με ζητήματα που δεν τους αφορούν και δεν
είναι της αρμοδιότητας τους ζητώντας ταυτόχρονα συγγνώμη από τους Πολίτες του
Δήμου Αγιάς.

Συμπεριφορές σκύλευσης δεν συνάδουν στο άριστο πνεύμα

συνεργασίας και συνέργειας που έχει εδραιωθεί μεταξύ των Δήμων μας, της
Περιφέρειας και των αρμοδίων Υπουργείων.
Υ.Γ.4 θα πρέπει ορισμένοι να καταλάβουν ότι η Διοικητική διαίρεση της Χώρας
εναπόκειται στη δικαιοδοσία του αρμόδιου υπουργείου Εσωτερικών. Αναλογιστείτε τι
θα γινόταν εάν σε κάθε Δήμο της Ελλάδας κάποια χωριά ή κάποιες συνοικίες
εξέφραζαν αιτήματα παρόμοια μ’ αυτό των υποτιθέμενων φορέων της Δ.Ε.
Ευρυμενών. Και μάλιστα με τέτοια ασαφή και απροσδιόριστα επιχειρήματα. Το
λιγότερο που θα μπορούσε να συμβεί θα ήταν ότι καταργείται εντελώς η έννοια της
Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Κι αν παρόμοια αιτήματα μπορούν να εκφράζονται και σε
εθνικό επίπεδο, τότε εύλογα μπορούμε να αναλογιστούμε τί ενδεχομένως θα
μπορούσε να συμβεί σε αρκετές παραμεθόριες περιοχές της χώρας μας.
Προσοχή, λοιπόν, γιατί τα ζητήματα αυτά είναι πολύ πιο σοβαρά απ’ όσο φαντάζονται
κάποιοι…

Πίνακας Αποδεκτών:
Προς:
1.

Γ.Γ. ΣΥΡΙΖΑ κ. Πάνο Σκουρλέτη
@ grammateas@syriza.gr

2.

Υπουργό Εσωτερικών κ. Αλέξανδρο Χαρίτση
@ ypourgos@ypes.gr

3.

Δ/ντρια Γρ. Υπουργού Εσωτερικών κα Ελένη Πατσαρίνου
@ epatsarinou@gmail.com

4.

Γ.Γ. Υπουργείου Εσωτερικών κ. Κώστα Πουλάκη
@ genikos@ypes.gr

5.

Πρόεδρο της Βουλής κ. Νίκο Βούτση
@ presidentsoffice@parliament.gr

6.

Αρχηγούς Κομμάτων

7.

Βουλευτές Ν. Λάρισας

8.

Περιφερειάρχη Θεσσαλίας κ. Κων/νο Αγοραστό
@ periferiarxis@thessaly.gov.gr

Κοινοποίηση:
1.

Δήμο Αγιάς
@ info@dimosagias.gr

2.

Δήμο Τεμπών
@ makrixor@otenet.gr

