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Εκδήλωση για την γέφυρα Κοράκου : Ξέχασαν να μιλήσουν για τα 
εγκαταλειμμένα έργα που «πληγώνουν» το ποτάμι…. 
20 Ιουλίου 2022, 14:02 

 

Είσοδος σήραγγας Συκιάς 
Του Κώστα Γκούμα 
Μόλις λίγες εκατοντάδες μέτρα μακριά από τη «εθνική ντροπή» των εγκαταλειμμένων από 
το 2010 (!)  έργων Άνω Αχελώου, έγινε πριν λίγες ημέρες μια «μεγάλη» πανηγυρική 
εκδήλωση  για το κατεστραμμένο (από το 1949) ιστορικό γεφύρι του Κοράκου (στα όρια 
των περιφερειών Ηπείρου και Θεσσαλίας) και την προοπτική αναστήλωσης του σημαντικού 
αυτού πολιτιστικού μνημείου (δες εδώ {1} το ρεπορτάζ και εδώ {2} σχετικά σχόλια). 
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Οι παρουσίες ιδιαίτερα «υψηλές»,οι λόγοι που εκφωνήθηκαν εξαιρετικά θερμοί, η έκφραση 
θαυμασμού για την ομορφιά του τοπίου κυριολεκτικά ξεχείλιζε. 

Να όμως που κάνεις (!) δεν βρέθηκε να μιλήσει, να κάνει έστω μια μικρή αναφορά, για το 
«παρακείμενο» έγκλημα των εγκαταλειμμένων έργων (ημιτελές φράγμα) στη θέση Συκιά! 

Και άντε να δεχθούμε ότι οι ξένοι επίσημοι δεν το γνώριζαν. 

Οι δικοί μας όμως ; Δεν άκουσαν τίποτα για τους μεγάλους κινδύνους κατάρρευσης των 
υφιστάμενων προ φραγμάτων που, σε περίπτωση έντονων  πλημμυρών, πιθανότατα θα 
παρασύρουν τους τεράστιους όγκους χωματισμών και σκυροδεμάτων και ενδέχεται να 
προκαλέσουν απώλειες ανθρώπινων ζωών και καταστροφές εγκαταστάσεων; 

Δεν γνώριζαν ότι λίγα χιλιόμετρα βορειότερα, στον Άραχθο, ανάλογες πλημμύρες  το 2015 
προκάλεσαν μεγάλες καταστροφές και, μεταξύ άλλων, παρέσυραν και κατέστρεψαν το, 
επίσης ιστορικό, γεφύρι της Πλάκας; 

Και όλοι αυτοί, οι «ευαίσθητοι» για το περιβάλλον και θαυμαστές του τοπίου, δεν 
πληροφορήθηκαν για την μεγάλη οικολογική καταστροφή που συντελείται στην περιοχή 
των έργων, εφόσον το ποτάμι είναι «μπαζωμένο», το οικοσύστημα βιάζεται εδώ και χρόνια 
και τα νερά «περνάνε» έξω από την φυσική τους κοίτη, μέσα από τεχνητούς αγωγούς, 
επειδή και αυτά ακόμη «ντρέπονται» για το χάλι μας και την συνειδητή στασιμότητα των 
έργων ; 

Το πιο απογοητευτικό κατά την άποψη μας είναι η «σιωπή ασυρμάτου» που έχει επιβληθεί 
σε όλους από την επίσημη κυβερνητική θέση (ταυτόσημη με εκείνη της προηγούμενης 



κυβέρνησης),να μην γίνεται αναφορά στην «εκκρεμότητα» των έργων Αχελώου, έτσι ώστε 
να μην φορτώνεται  η κυβέρνηση με το πολιτικό κόστος που αυτή προκαλεί. 

Και από κοντά, απόλυτα συντεταγμένοι στη «γραμμή», και οι ντόπιοι πολιτικοί και 
αυτοδιοίκητοί παράγοντες, που δεν έχουν το θάρρος ούτε καν να ψελλίσουν μια 
αμφισβήτηση αυτής της τακτικής, να απαιτήσουν κάποια λογική εξήγηση, να 
διαμαρτυρηθούν για την εξαπάτηση του λαού μας που άλλα του έλεγαν και άλλα (δεν) 
κάνουν, να εγείρουν την αξίωση άμεσων πολιτικών αποφάσεων ολοκλήρωσης των έργων 
και απαγκίστρωσης από τον οικολογικό σκοταδισμό και τα μεγάλα ενεργειακά συμφέροντα, 
τα οποία, σε αγαστή σύμπραξη, βολεύονται  (για την ώρα)  με τη στασιμότητα και 
αργότερα (ποιος ξέρει;) με την οριστική εγκατάλειψη, την κατεδάφιση και…..την 
αποκατάσταση του τοπίου! 

Όπως εύκολα γίνεται κατανοητό, πάλι στον κόσμο, στις οργανώσεις του και στον αγώνα 
τους επαφίεται η  υπέρβαση των άθλιων μικροπολιτικών υπολογισμών των κυβερνώντων 
και της ανεπάρκειας των ντόπιων πολιτικών και αυτοδιοικητικών μας εκπροσώπων. 

Αλλιώς  θα παραμείνουμε για πολύ ακόμα στο ιδιαίτερα  χαμηλό πολιτικό τους «ύψος» και 
θα είμαστε άξιοι της τύχης μας….. 

*Γκούμας Κώστας, γεωπόνος, πρ. Δ/ντής Εγγείων Βελτιώσεων, πρ. 
πρόεδρος ΓΕΩΤΕΕ/Κεντρικής Ελλάδας, μέλος Ε.Δ.Υ.ΘΕ 

{1} Μαργαρίτης Σχοινάς και Χρήστος Στυλιανίδης από την Κοιλάδα Αχελώου : Πρέπει να 
στηριχθεί η ανεκτίμητη πολιτιστική Κληρονομιά της και να αναστηλωθεί η ιστορική Γέφυρα 
Κοράκου : 
http://katafylli.gr/index.php/nea/8021-margaritis-sxoinas-kai-xristos-stylianidis-apo-tin-
koilada-axeloou-prepei-na-stirixthei-i-anektimiti-politistiki-klironomia-tis-kai-na-
anastilothei-i-istoriki-gefyra-korakou 
Δημ. Παπακώστας : Αναστήλωση πέτρινου Κορακογεφυριού – Εφικτό αίτημα ή … 
ασύμβατο με έργα Συκιάς και άνω ρου Αχελώου ; 
https://mouzakinews.gr/dim-papakostas-anastilosi-petrinoy-korakogefyrioy-efikto-aitima-
i-asymvato-me-erga-sykias-kai-ano-roy-achelooy/ 
 

http://katafylli.gr/index.php/nea/8021-margaritis-sxoinas-kai-xristos-stylianidis-apo-tin-koilada-axeloou-prepei-na-stirixthei-i-anektimiti-politistiki-klironomia-tis-kai-na-anastilothei-i-istoriki-gefyra-korakou
http://katafylli.gr/index.php/nea/8021-margaritis-sxoinas-kai-xristos-stylianidis-apo-tin-koilada-axeloou-prepei-na-stirixthei-i-anektimiti-politistiki-klironomia-tis-kai-na-anastilothei-i-istoriki-gefyra-korakou
http://katafylli.gr/index.php/nea/8021-margaritis-sxoinas-kai-xristos-stylianidis-apo-tin-koilada-axeloou-prepei-na-stirixthei-i-anektimiti-politistiki-klironomia-tis-kai-na-anastilothei-i-istoriki-gefyra-korakou
https://mouzakinews.gr/dim-papakostas-anastilosi-petrinoy-korakogefyrioy-efikto-aitima-i-asymvato-me-erga-sykias-kai-ano-roy-achelooy/
https://mouzakinews.gr/dim-papakostas-anastilosi-petrinoy-korakogefyrioy-efikto-aitima-i-asymvato-me-erga-sykias-kai-ano-roy-achelooy/

