Παρακαλώ να αναρτήσετε στην ιστοσελίδα σας την παρούσα επιστολή.
Θεωρώ υποχρέωσή μου να δώσω μια απάντηση για το θέμα που
δημιουργήθηκε σχετικά με την εκπομπή «Αληθινά Σενάρια» γιατί διαβάζοντας
τις Ασπροποταμίτικες ιστοσελίδες, βλέπω ότι έγινε αιτία διαμάχης και
σύγκρουσης ανάμεσα στους αναγνώστες μας που κατά πλειοψηφία είναι νέοι
γεμάτοι όνειρα και ιδέες για την περιοχή μας . Φυσικό και δικαιολογημένο είναι
να έχουν ενοχληθεί πολύ όταν βλέπουν άλλα χωριά να έχουν προβληθεί και
άλλα όχι.
Πρίν τα Χριστούγεννα μου τηλεφώνησαν από την ΕΤ3 ότι θέλουν να πάρουν
συνεντεύξεις από τους ανθρώπους που μένουν την χειμερινή περίοδο στην
Πίνδο είτε είναι επαγγελματίες είτε κάτοικοι και πως ανταποκρίνονται στις
αντίξοες καιρικές συνθήκες πάνω στην Πίνδο.
Επέλεξαν τον Ασπροπόταμο με ιδέα του Τρικαλινού λαογράφου κ. Μίμη
Οικονόμου γνωρίζοντας ότι τα χωριά αδειάζουν την χειμερινή περίοδο. Όταν
βρεθήκαμε στις 27 Δεκεμβρίου στον Ασπροπόταμο και συζητήσαμε πως θα
γίνουν οι λήψεις, τους ανέφερα ότι τα χωριά είναι 11 μαζί με τον οικισμό
Κονάκια. Μου είπαν ότι είναι δύσκολο να πάρουν πλάνα απ΄όλα τα χωριά και
μου ζήτησαν να τους φέρουν σε επαφή με όσα χωριά βρούμε κατοίκους και
τα υπόλοιπα να τα καλύψουμε με φωτογραφικό υλικό ώστε να φαίνεται πως
είναι το καλοκαίρι κατάμεστα από κόσμο.
Τους έφερα σε επαφή με όσους βρήκαμε γιατί άλλοι λείπανε είτε για κυνήγι
είτε δεν θέλανε να προβληθούνε και φρόντισα τα υπόλοιπα χωριά Αγία
Παρασκευή, Κατάφυτο, Κρανιά – Κονάκια, Στεφάνι να τα καλύψουμε με
φωτογραφικό υλικό.
Σε συνεργασία με την Πρόεδρο της Φ.Α.Τ.Α. κ. Αποστολία Κούτσια, τον
εκπρόσωπο της Τοπικής Κοινότητας Καταφύτου κ. Βασίλη Σαρμά, τον
Πρόεδρο του συλλόγου Κρανέας κ. Πολίση, στείλαμε με e-mail 70-80
φωτογραφίες να γίνει επιλογή και να ενσωματωθούν στην εκπομπή όπως με
είχαν διαβεβαιώσει.
Κατά την παρουσίαση της εκπομπής δεν σας κρύβω ότι πανικοβλήθηκα
βλέποντας ότι παρουσιάζονται μόνο πλάνα από τις δικές τους λήψεις.
Κατάλαβα το τι θα συνέβαινε και ήμουν σε ανοιχτή επικοινωνία με την κ.
Κούτσια, κ. Σαρμά και κ. Πολίση που και αυτοί ζητούσαν μια απάντηση.
Επικοινωνώντας με τον κ. Ασλανίδη μου είπε ότι τεχνικά δεν κατέστη δυνατό
να γίνει και δεσμεύτηκε βλέποντας αυτό το υλικό να γίνει δεύτερη εκπομπή με
το πώς ξαναγεμίζουν τα χωριά ώστε να δείξουμε και τα υπόλοιπα χωριά που
δεν προβλήθηκαν με ήθη και έθιμα αλλά και πλάνα από τοπία.
Τελειώνοντας θέλω να κάνω έκληση σε όλους το διαδίκτυο να μην αποτελεί
τρόπο ή αντικείμενο διαμάχης κρύβοντας πίσω από ανωνυμίες.
Εμείς οι αυτοδιοικητικοί μπαίνουμε κάπου κάπου
και βλέπουμε τους
προβληματισμούς σας, σας συγχαίρουμε για τις ιδέες σας και για ότι
πληροφορία ή απορία έχετε το τηλέφωνό μου είναι πάντα στην διάθεσή σας.
Ευχαριστώ για την φιλοξενία
Δημήτριος Βουρλίτσης

