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Εδώ και ένα χρόνο, η ∆ηµοτική αρχή Μεγαλόπολης έχει καταληφθεί από µια 

«δηµιουργική µανία» διάνοιξης δρόµων στο Λύκαιο όρος. Πέρσι ανοίχτηκε ο δρόµος 

Κουρουνιού – Άνω Καρυές και φέτος συµπληρώθηκε µε το δρόµο Κουρουνιού -  

Ίσωµα. Το εγχείρηµα –κατά τη γνώµη µας- εντελώς ανώφελο, που αν συνδυαστεί µε 

την βαθιά κρίση που περνάει η πατρίδα µας, είναι τουλάχιστον σκανδαλώδες.  

Μιλάµε κυριολεκτικά για «πεταµένα λεφτά», αφού: Με την πρώτη νεροποντή οι 

υποτιθέµενες διανοίξεις καθίστανται αδιάβατες, επειδή δεν πληρούν στο ελάχιστο τις 

προδιαγραφές ενός ορεινού αγροτικού δρόµου, που 

είναι χαλικόστρωση, χαντάκια αποστράγγισης 

όµβριων και τεχνικά ανακουφίσεως όπου 

χρειάζονται.  Μετά τη διάνοιξη, δεν ενδιαφέρεται 

κανένας για τη συντήρησή τους µε αποτέλεσµα 

γρήγορα να µετατρέπονται σε γράνες, βοηθώντας 

ακόµα περισσότερο την καταστροφική διάβρωση 

λόγω της µεγάλης κλίσης του εδάφους. Τέλος δεν 

εξυπηρετούν κανέναν και δεν προσφέρουν απολύτως 

τίποτα στην χειµάζουσα τοπική οικονοµία.  

Είναι ζήτηµα αν ο δρόµος Κουρουνιου – Άνω Καρυές χρησιµοποιήθηκε έστω και µια 

φορά στο διάστηµα του ενός έτους που έχει κατασκευαστεί. Το ίδιο προφανώς θα 

συµβεί και µε τον µόλις διανοιχθέντα Κουρουνιού - Ίσωµα, αφού εκτός των άλλων, 

εδώ και οι κλίσεις του εδάφους είναι απαγορευτικές για τη διέλευση οχηµάτων. 

Η δηµοτική αρχή θα µπορούσε να ισχυριστεί, ότι αυτή η διάνοιξη γίνεται τάχα στα 

πλαίσια της πρότασης του καθηγητή Ροµάνο για τη δηµιουργία του Παρασσίου 

Πάρκου, όπου προβλέπεται σύνδεση των αρχαιολογικών χώρων του Λυκαίου µέσω 

των αρχαίων µονοπατιών. Όµως οι εργασίες ξεκίνησαν χωρίς καν να συµβουλευτούν 

την Εφορία Αρχαιοτήτων Αρκαδίας, έστω για το ποια ήταν η πορεία των αρχαίων 

µονοπατιών. Έτσι µέχρι να ενηµερωθεί -από απλούς πολίτες της περιοχής- η αρµόδια 

αρχαιολογική υπηρεσία και να σπεύσει επί τόπου, η Μπουλντόζα µπήκε και 

διαπέρασε τον αρχαιολογικό χώρο της Αρχαίας Κρητέας όπου ευρίσκονται και τα 

ερείπια του Ναού του Παρασσίου Απόλλωνα, χωρίς να γνωρίζουµε αν έγιναν 

καταστροφές στις υφιστάµενες αρχαιότητες.  

Η δηµοτική αρχή φαίνεται πως εξαντλεί (µάταια όµως) την ευαισθησία της για τον 

αρχαίο πολιτισµό και τα αρχαία µνηµεία, στο αρχαίο θέατρο Μεγαλόπολης και δεν 

περισσεύει να διαθέσει ούτε ψήγµα ευαισθησίας για τους υπόλοιπους αρχαιολογικούς 

χώρους της περιοχής, στους οποίους στέλνει µπουλντόζες.  

Από την άλλη µεριά, ενώ «πετιούνται» δεκάδες χιλιάδες Ευρώ (ίσως και 

περισσότερα) σε άχρηστους δρόµους, στο πουθενά, που δεν τους ζήτησε κανείς γιατί 

δεν εξυπηρετούν κανένα, στο χωριό Ίσωµα Καρυών εδώ και τέσσερις µήνες οι 

κάτοικοι πίνουν θολό νερό.  

Το πρόγραµµα «βοήθεια στο σπίτι» που πολλές φορές δεν υλοποιείται γιατί λέει, δεν 

υπάρχουν χρήµατα για καύσιµα. Καταργήθηκε ακόµα και η υποτυπώδης ιατρική 

φροντίδα των γερόντων στα ρηµαγµένα µας χωριά. Και φυσικά δεν µιλάµε για 

υποδοµές και προβλήµατα, όπως τα ξεχαρβαλωµένα οδικά δίκτυα των οικισµών, οι 

πλήρως εγκαταλελειµµένοι αγροτικοί δρόµοι, που οι αγρότες (όσοι έµειναν) µε την  

πρώτη νεροποντή αποκλείονται από τις καλλιέργειες τους, τις στάνες τους, τα 

µελίσσια τους κλπ.  



Οι δηµοτικοί άρχοντες θα πρέπει να ξέρουν πως είναι πολιτικοί και όχι ξερόλες. Για 

τις αρχαιότητες υπάρχει εντεταλµένη υπηρεσία. Το κυριότερο όµως, στους 

δύσκολους καιρούς που περνάµε, είναι πως και το τελευταίο Ευρώ είναι πολύτιµο και 

δεν έχουν το δικαίωµα να το σπαταλούν άσκοπα (;;;) και αλόγιστα…    


