
[ ] 1

                      Βόλος - Κυριακή 25 Αυγούστου 2019 

              Του  Σεραφείµ Αθανασίου   

     «Αφορά το Αστικό ΚΤΕΛ. Βόλου»         
Ανοιχτό γράµµα 

Από Σεραφείµ Αθανασίου 
Προς τον Πρόεδρο του Αστικού Κ.Τ.Ε.Λ.  Βόλου 
κ. Νικόλαο Ευαγγελινό 
Καλή σας ηµέρα κ. Πρόεδρε και ως µόνιµος κάτοικος αυτής της 
πόλεως, πρέπει να σας συγχαρώ επειδή στην δηµοσιογράφο κ. 
Γλυκερία  Υδραίου πολύ ωραία λόγια είπατε και που αυτά χθες 

24-8-2019, στον «Ταχυδρόµο» 
δηµοσιεύτηκαν. 
Μάλιστα µένω µε την εντύπωση ότι ο 
κόσµος των πέρ ι ξ του Βόλου  
συνοικιών που  από καιρό θα 
προσευχόταν για κάτι που επιθυµούσε  
πολύ θα χάρηκε, όταν  διάβασε ότι 
και στους δικούς του δρόµους αστικά 
λεωφορεία, θα κυκλοφορήσουν. 
Έπιασαν, λοιπόν, οι προσευχές του  
µια που και εσείς  τους θυµηθήκατε  
και  φτερά  των δικών σας 

µεταφορικών µέσων  ανοίξατε  προκειµένου  και οι εκεί 
ξεχασµένοι πολίτες να δουν θεού πρόσωπο. 
Και αν ο Μεγαλοδύναµος δεν τους το επιτρέψει να δουν το 
πρόσωπό του τουλάχιστον  κάποιους φίλους τους στην όµορφη 
λεωφόρο Αργοναυτών  θα συναντήσουν  για να πιουν  µαζί τον 
καφέ τους. 
Ειλικρινά λοιπόν συγχαρητήρια κ. Πρόεδρε γι΄ αυτή σας την 
απόφαση στο να καλύψετε µε λεωφορεία  τις ανάγκες αυτών  
των  συµπολιτών µας. 
Όµως διαπράξατε ένα σοβαρό λάθος. Στην όποια  σύσκεψη 
κάνατε  ή και µε αρµοδίους του  Δήµου κουβεντιάσατε  δεν 
αναφερθήκατε  σε έναν άλλο  οικισµό  ο οποίος και  εκείνος 
πολλά προσφέρει στην τοπική κοινωνία  αφού και ο δικός του  
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κόσµος  εδώ ζει, εδώ κινείται και εδώ  διαθέτει τα λίγα ή 
πολλά χρήµατά του. 
Στη συνέντευξη που δώσατε στην δηµοσιογράφο κ.Γλυκερία 
Υδραίου  ούτε καν  αναφέρατε αυτόν τον οικισµό  και θέλω να 
πιστεύω κ. Ευαγγελινέ  ότι  η αγνόηση αυτή  δεν έγινε εκ 
προθέσεως. 
Και εξηγούµαι στο   τι θέλω να πω   
Στις  11-7-2019  και στην εφηµερίδα «Ταχυδρόµος» 

δηµοσιεύτηκε µια 
δική µου επιστολή  
που απευθυνόταν 
σε σας (χωρ ί ς 
β έ β α ι α  ν α 
αναφέρετα ι το 
ό ν ο µ ά σ α ς 
αφορούσε όµως 
τ η ν δ ι κ ή σ α ς 
επιχείρηση) και 
σ τ η ν  ο π ο ί α 
επιστολή  εγώ ως 
απλός και άσηµος  
π ο λ ί τ η ς , µ ε 
συµφωνία πολλών 

γειτόνων  και  φίλων, έγραφα  κάτι που µέσα µου την ώρα 
κείνη απόλυτα    ένοιωθα  όπως ένοιωθα  και µια πικρία  να  
πληµυρίζει το είναι µου για τον τελείως  ξεχασµένο κόσµο του 
οικισµού Αγίου Στεφάνου  τόσο από την δική  σας  επιχείρηση  
όσο  και από την υπεύθυνη υπηρεσία  του Δήµου Βόλου  η 
οποία   τους δικούς της χώρους Γης εδώ στον Άγιο Στέφανο   
που είναι γεµάτοι  αγριόχορτα  και πιστεύω γεµάτη φίδια  
κυριολεκτικά τελείως έχει ξεχάσει . 
Στον Άγιο Στέφανο κ. Ευαγγελινέ µένουν  πάνω από  500 ίσως  
οικογένειες και όπως πληροφορούµαι  συνολικά κατοικούν 
πάνω από  1.200 άτοµα µικροί-µεγάλοι εργαζόµενοι ή εν 
συντάξει  εκπαιδευτικοί, ιατροί, δικαστικοί λειτουργοί, 
µηχανικοί, στρατιωτικοί, αστυνοµικοί  ή και πιλότοι των f16  o  
δε οικισµός  έχει  καινούργιο Σχολείο  στο οποίο  φοιτούν  
πολλά παιδάκια προσχολικής ηλικίας.  
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Έχει Εκκλησία, καινούργιους ασφαλτοστρωµένους δρόµους, 
πέντε ωραιότατες  πεντακάθαρες  παραλίες και ο οικισµός 
αποτελείται  από καλό ή και κακό  ίσως κόσµο ( εγώ  ξέρω  
µόνο τον καλό αλλά  και γιατί να µη είναι όλος έτσι). 
 Έχει  όµορφα διώροφα  σπίτια στα οποία  µόνιµα  διαµένουν  
οικογένειες  µέλη των οποίων  συναντά κανείς ζευγάρια 
συζύγων µικρά και µεγάλα παιδιά αυτών  αλλά και  παππούδες 
ή γιαγιές  που  πολλοί εξ αυτών  σέρνουν τα πόδια τους. 
 Να και εγώ που σας γράφω κ. Πρόεδρε αυτές τις γραµµές και 

σ τ α 9 5 
µ ο υ 
χ ρ ό ν ι α 
(εύχοµαι 
και εσείς 
τ α δ ι κ ά 
σας εκεί 
ν α τ α 
φτάσετε)  
τ α δ ι κ ά 
µου πόδια 
σ έ ρ ν ω  
όµως δεν 
παύω να 
αποζητώ  
και έναν 
καλύτερο 

τρόπο ζωής. 
Πολλά  λοιπόν  ας πούµε καλά διαθέτει  η περιοχή Αγίου 
Στεφάνου  όµως  του λείπει  ένα  πέπλο, ένα µαντήλι, ένας  
φερετζές. 
Και αυτός  ο φερετζές  στους κατοίκους του Αγίου Στεφάνου 
πρέπει  να τους παραχωρηθεί σύντοµα, χωρίς καθυστερήσεις 
και αδικαιολόγητες µουρµούρες  έστω και αν  επί πιστώσει 
απλωθεί  σε όλους αυτό το σκουτί. 
Για να γίνει όµως αυτό χρειάζεται καλή θέληση  και  την δική 
σας έγκριση  κ. Πρόεδρε του αστικού µας  ΚΤΕΛ. 
Τον προηγούµενο µήνα  µε εκείνο το γράµµα µου  γινόντουσαν  
σε σας γνωστά  πολλά παράπονα  συγκατοίκων µου  µε την 
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έλλειψη συγκοινωνιακών αστικών µέσων, όµως εσείς κ. 
Ευαγγελινέ θα µου επιτρέψετε να σας πω ότι   πιστεύω να  
διαβάσατε εκείνη τη διαµαρτυρία πολλών  αλλά µε χαλαρή 
ίσως συνείδηση   περάσατε απαρατήρητα τα όσα  έλεγε το 
γράµµα και που εσάς αφορούσαν προκειµένου να επιλυθεί το 
πρόβληµα τους. 
 κ. Ευαγγελινέ  µε τη χθεσινή σας συνέντευξη  και τα όσα στην 
δηµοσιογράφο είπατε χωρίς να αναφερθείτε στον δικό µας 
οικισµό  νιώθουµε ότι µας προσβάλατε αφού παντελώς  
αγνοήσατε  εκατοντάδες οικογένειες  που ίσως έχουν και τη 
δική σας ανάγκη. 
Μπορεί να µη «προτιµούν» τα λεωφορεία σας (λόγια 
συναδέλφων σας) όµως εσείς- θα έλεγα εγώ-σαν καλοί 
επαγγελµατίες  πρέπει από κοντά να τους έχετε και στους 
δικούς τους δρόµους  έστω και άδεια τα πολυτελή λεωφορεία 
σας να περνούν µέχρις ότου συνηθίσουν και τρόπο  
µετακίνησής τους  πέρα από τα Ι.Χ τους  που τέτοια αυτοκίνητα  
οπωσδήποτε δεν οδηγούν  και οι  µεγαλύτεροι στην ηλικία . 
 Μας προσβάλατε κ. Πρόεδρε και όπως πιο πάνω σας τόνισα 
τελείως µας αγνοήσατε  και  στην χθεσινή σας συνέντευξη 
ούτε  για τα µάτια, που  λένε, δεν αναφερθήκατε. 
Στέλνετε εκεί  ηµερησίως δυο λεωφορεία  σας  και αυτό µέχρι 
την Παρασκευή (το Σαββατοκύριακο κανένα)  7 το πρωί και 2 
το µεσηµέρι  και από εκεί και ύστερα  στον Άγιο Στέφανο  
επικρατεί  η άκρα του…  ( να µη το πω)  σιωπή. 
Δικαιολογείστε κ. Ευαγγελινε ότι δεν προτιµούν τα λεωφορεία 
σας  και ο κόσµος κυκλοφορεί µε τα Ι.Χ. τους. 
Δεν είναι όµως έτσι επειδή  επιβάτες των  λεωφορείων σας 
υπάρχουν µεν λίγοι όµως  και µε αυτή τη δικαιολογία  
αποσύρετε τα λεωφορεία σας. 
Οι επιχειρήσεις έχουν και φθορές  και µέχρις ότου  οι εκεί 
κάτοικοι  σας συνηθίσουν  ως καλός επαγγελµατίας  το δικό 
σας ΚΤΕΛ χτυπάει  πόρτες και αν όχι πόρτες  τουλάχιστον 
κόρνες. 
 Εσείς  και όλοι σας απ ότι κατάλαβα  θέλετε αµέσως  και από 
τις πρώτες κιόλας µέρες γεµάτα  επιβάτες τα αυτοκίνητά σας. 
Αποβλέπετε  στο κέρδος  που νοµίζω δεν είναι δυνατόν  αυτό 
να συµβεί  σε µια νέα επιχείρηση γιατί στον Άγιο Στέφανο   νέα 
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ε π ι χ ε ί ρ η σ η 
λογίζεται  το 
α σ τ ι κ ό 
λ ε ω φ ο ρ ε ί ο 
επειδή µερικοί 
είχαν ή έχουν  
συνηθίσει το Ι.Χ. 
τους. 
Στη χθεσινή σας 
σ υ ν έ ν τ ε υ ξ η  
λέτε επί λέξει 
 « 
προτεραιότητα 
µας είναι  η 
ε ξ υ π η ρ έ τ η σ η 
του επιβατικού 
κοινού». 
 Ε ά ν κ . 
Ευαγγελινέ το 
πιστεύατε αυτό  

θα κοιτάζατε και προς την πλευρά των «καλοµαθηµένων» 
έστω  που λέτε   ότι δεν σας προτιµούν  και  µε το δικό σας  
πήγαινε-έλα θα τους αναγκάζατε, κάποια στιγµή, να 
ανεβοκατεβαίνουν στα δικά σας οχήµατα  και θα εφαρµοζόταν 
η Κρητική παροιµία  του: «λέγε,λέγε το κοπέλι έκανε την 
κοπελιά να θέλει». 
 Μη κοιτάτε  λοιπόν  να γεµίσετε αµέσως τα αυτοκίνητά σας  σε 
καινούργια γραµµή. 
 Μάλιστα  στο πρώτο µου γράµµα  (17-7-2019) σας είχα πει  να 
επεκτείνετε τη γραµµή των Αλυκών Νο 6  κατά 1,5 περίπου 
χιλιόµετρο  µέχρι τον  Άγιο Στέφανο  έστω και αν από εκεί δεν 
παίρνατε  ούτε ένα επιβάτη  και µέχρις ότου  συνηθίσει ο 
κόσµος τα λεωφορεία σας. 
Αυτό είχε γίνει  (το γράφω στο πρώτο µου άρθρο αλλά ίσως 
δεν το διαβάσατε) και πριν χρόνια. 
Τότε λοιπόν   από την Ιωλκού ( στάση Αγίας  Παρασκευής)  τα 
λεωφορεία σας ανέβηκαν πιο πάνω   µέχρι τις Αηδονοφωλιές  
αλλά για µήνες από εκεί είχαν παθητικό  επειδή κανένας 
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ε π ι β ά τ η ς δ ε ν 
ανέβαινε   σε 
λεωφορείο  και ο 
Πρόεδρος  έκανε 
παράπονα στον 
Δ ι ο ι κ η τ ή τ η ς 
Τροχαίας ( ήταν 
φίλοι  και ήµουνα  
και εγώ εκεί). Στη 
συνέχεια όµως  και 
όταν ο κόσµος τα 
συνήθισε  ο τότε  
πρ ό ε δ ρ ο ς σα ς ,   
από χαρά, έτριβε 
τα χέρια του και 

µας έκανε και τραπέζι (στους άνδρες της τροχαίας) στο σπίτι 
του θυµάµαι  που ήταν στον Άναυρο. 
Σας  παραπέµπω στο άρθρο µου  το οποίο θα το βρείτε  στον  
ηλεκτρονικό « Ταχυδρόµο»  µε ηµεροµηνία 17-7-2019. 
Μη µας αγνοείτε κ. Ευαγγελινέ  και µη προσβάλετε  χιλίους και 
πλέον ανθρώπους  µε το να µη τους  στέλνετε  τα λεωφορεία 
σας  έστω και αν  δεν σας προτιµήσουν στην αρχή. 
Και εκεί  όµορφοι  ασφαλτοστρωµένοι  δρόµοι  περιµένουν  τα 
πολυτελή  λεωφορεία σας αλλά  δυστυχώς συνεχίζετε ακόµη 
να  κάνετε τον αδιάφορο και να αγνοείτε ένα σωρό κόσµο  που 
σας έχει ανάγκη. 
Στη συνέντευξή σας τα παρουσιάζετε όλα ρόδινα διαγράψατε 
όµως ένα ολόκληρο κεφαλοχώρι  1200  και πλέον κατοίκων 
και δεν αναφερθήκατε καθόλου γι’ αυτό. 
Γίνοµαι κουραστικός αλλά   θα επαναλάβω  κυκλοφορείστε τα 
λεωφορεία σας στον Άγιο Στέφανο έστω και σε βάρος των 
ταµείων σας  µέχρι να σας µάθουν,  να σας µάθουµε, και να µη 
«ξεκολλάµε» από πάνω σας. 
Και να η ευκαιρία : Πάτε  όλα τα λεωφορεία των Αλυκών  λίγο 
πιο πέρα  περίπου  τα 1500 µέτρα  και κάνετε στο τέρµα σας 
στον Αγιο Στέφανο  τώρα όµως που ακόµη είναι καλοκαίρι. 
Να µάθουν  και πολλοί  κάτοικοι του Βόλου την περιοχή του 
Αγίου Στεφάνου, να χορτάσουν  µπάνια  και την όµορφη 
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αλµύρα τη ς 
εκεί καθαρής 
θάλασσας  στα 
4 ή 5 
λιµανάκια του 
υ π έ ρ ο χ ο υ 
αυτού τοπίου. 
 Ε κ ε ί τ α 

Σαββατοκύριακα  και µε πούλµαν  έρχονται Καρδιτσιώτες και 
απολαµβάνουν τα γαλάζια νερά  µε τους αχινούς (που ζουν 
µόνο σε καθαρά νερά) οι Βολιώτες  όµως που δεν έχουν δικό 
τους αυτοκίνητο ακόµη, ίσως, να µη γνωρίζουν  που  βρίσκεται 
ο Άγιος Στέφανος  και στριµώχνεται  στις Αλυκές. 
Κάνετε και µια παράσταση  στον κ. Δήµαρχο ο κ, Μπέος (και ας 
τον κατηγορούν) είναι ένας καλόκαρδος άνθρωπός  έστω και 
αν  καµιά φορά φωνάζει  ούτε µυρµήγκι δεν είναι ικανός να  
σκοτώσει. 
 Πέστε του το πρόβληµά σας  και  µπορεί   να  βρει τρόπο  να 
επιδοτήσει την επιχείρησή σας  στην επέκταση  των 
λεωφορείων σας  από Αλυκές  στον Άγιο Στέφανο   όλα όµως 
τα λεωφορεία και αν όχι όλα  τουλάχιστον  να καλύπτουν αυτά  
τις ώρες   7,9,11,13,15,17, 19 και 21  για να µπορεί ο 
παππούς ή η γιαγιά από τον Άγιο Στέφανο  να πάρει το 
Λεωφορείο  των 9   ή των 11 να πάει στο γιατρό, το φαρµακείο 
ή  για ψώνια στο µάρκετ. 
Και αν όχι  εκεί να κατέβει στην παραλία του Βόλου  να βρει 
φίλους ή παλιούς συναδέλφους να κουτσοµπολέψει µε αυτούς  
να πιει  τον καφέ του στη Μινέρβα  ή  µε φίλους να 
κατασταλάξει  σε κανένα τσιπουράδικο  να «ντερλικώσει»  
όµορφο ξιδάτο χταπόδι , να αδειάσει όσα καραφάκια ούζου  
επιθυµεί  και, αν κουραστεί ή µεθύσει  να  µπορεί  να µπει σε 
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ένα λεωφορείο της γραµµής Αγίου Στεφάνου ( να το δει και να 
µη το πιστέψει) ,  να  γυρίσει στο σπίτι του νιώθοντας  και στα 
γεράµατά του/της  όµορφα  ο  όποιος παππούς και  η όποια 
γιαγιά   που διάλεξε  να ζει εκεί στον, από πολλούς,  
παραµεληµένο  και ξεχασµένο οικισµό  τον οποίο όµως  
θυµούνται και σαν ακρίδες πέφτουν πάνω του όταν  πρόκειται  
να του πάρουν εκείνα  του  µε επιτακτικό ύφος του λένε ότι 
τους χρωστάει. 
Στον Άγιο Στέφανο µπορεί να είναι καλά αλλά ακόµη δυστυχώς 
δεν έχει ένα καφενείο ,ούτε ιατρείο  ούτε Φαρµακείο, ούτε 

µάρκετ  και 
ο ι 
δυσκολίες 
παραµένουν 
και  για να 
π ά ρ ε ι 
κ ά π ο ι ο ς 
ακόµη και 
ένα ντεπόν 
ή γ ά λ α  
πρέπει  να 
πάε ι στ ι ς 
Αλυκές ή το 
Βόλο και αν 
δ ε ν έ χ ε ι 
αυτοκίνητο 

ή και σταµάτησε να οδηγεί παίρνει ταξί  και πληρώνει το ντεπό 
ν στα πενήντα του ευρώ. 
Κύριε Πρόεδρε του ΚΤΕΛ  πρέπει να είστε καλός επαγγελµατίας  
και  κοιτάτε  το συµφέρον σας  όµως  πρέπει  εδώ να ρίξετε 
νερό στο κρασί σας και να έχετε υποµονή  και επειδή  λέτε ότι 
ενδιαφέρεστε  για το επιβατικό σας κοινό  ιδού η Ρόδος ,ιδού 
και η υπηρεσία σας.. 
Και κάτι ακόµη  µη πετάξετε αυτό µας το αίτηµα κουβεντιάστε 
το µε τους συµβούλους σας  ή και µε το Δήµο και βρέστε λύση  
και µη το πάρετε σαν  απειλή αλλά  εάν µας αγνοήσετε  µπορεί 
κάποια µέρα να δείτε πολλούς  γέρους  µπροστά στους 
τροχούς των αυτοκινήτων σας  και θα γελάει ο κόσµος  
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βλέποντας   γέρους να θέλουν  ακόµη και µε ψεύτικα δόντια να 
σύρουν  λεωφορεία  αλλά  Καρπόζηλου ή δεν ξέρω εγώ πως 
λεγόντουσαν  εκείνοι  οι συµπαθείς δικοί µας    γεροδεµένοι  
άνθρωποι  που άφησαν  ανεξίτηλα σηµάδια   καλοσύνης , 
νοσταλγίας  και  που φτωχοί, δυστυχώς,  στην ψάθα πέθαναν. 
Σας ευχαριστώ που πιστεύω µ ε προσοχή να διαβάσετε αυτό 
µου το γράµµα. 
Σεραφείµ Αθανασίου. 
Δηµοσιεύτηκε στον «ΤΑΧΥΔΡΌΜΟ» την  1 Σεπτεµβρίου 2019 . 


