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» Ελληνες,  
οι ουραγοί  
της «G 700» 

» Η Εκκλησία να 
μην αναμιγνύεται 
στην πολιτική

» Πρεμιέρα 
χωρίς 
συγγράμματα

Η γενιά των 700 ευρώ 
και η σύγκρισή της  
με την Ευρώπη σελ. 47

Προβλήματα στα  
ΑΕΙ από μη έγκαιρη 
διανομή τους σελ. 50

Ανατρεπτική συνέντευξη 
του μητροπολίτη 
Ιωαννίνων σελ. 48-49

Ενα πρότυπο χωριό όχι μόνο για την Ελλάδα, αλλά και για την Ευρώπη. 
Η Ανάβρα Μαγνησίας, που κατάφερε μέσα σε 15 χρόνια να σπάσει τον 
κλοιό της απομόνωσης και να ανατρέψει νοοτροπίες δεκαετιών που 
ήθελαν τους κατοίκους να «πορεύονται» με τα λίγα και τους νέους να 
αναζητούν την τύχη τους στην πόλη. 

Σήμερα η Ανάβρα είναι ένας τόπος που μπορεί να σταθεί αυτόνομα 

ακόμη και αν γύρω του όλα «χτυπήσουν σιωπητήριο».
Διαθέτει δική του ενέργεια (αιολικό πάρκο και σύντομα υδροηλε-

κτρικό εργοστάσιο). Εβαλε σε τάξη την κτηνοτροφία με τη δημιουργία 
κτηνοτροφικών πάρκων, εξασφαλίζοντας παράλληλα τεράστια ποσά 
από επιχορηγήσεις μέσω της Ευρωπαϊκής Ενωσης, τα οποία διατέθη-
καν για έργα υποδομής. 

Αποτέλεσμα: ο αριθμός των κατοίκων να αυξάνει. Οσο για το εισόδη-
μά τους; Αυτό ξεπερνάει κατά πολύ τις 30 χιλιάδες ετησίως. Σύντομα 
οι 700 μόνιμοι κάτοικοι θα απολαμβάνουν σχεδόν δωρεάν το πρωτο-
ποριακό σύστημα τηλε-θέρμανσης, γλιτώνοντας το υπέρογκο κόστος 
του πετρελαίου. 

Το Δεκέμβρη που θα αποκλειστούν από τα χιόνια δεν έχουν ανάγκη 
να φωνάξουν για να έρθουν τα μηχανήματα της νομαρχίας. Διαθέτουν 
δικά τους εκχιονιστικά, όπως και δημοτικό πάρκινγκ, για να στεγάζουν 
τα αυτοκίνητά τους. «Ελάτε σε εμάς», λένε σε δασκάλους και γιατρούς. 
«Εχουμε φτιάξει ακόμα και διαμερίσματα για να μείνετε δωρεάν». 

Η κοινότητα όλα αυτά τα χρόνια με προγραμματισμένες επεμβάσεις 
έχει καταφέρει να εξελιχτεί η περιοχή σε έναν οικολογικό παράδεισο, 
με καταφύγιο θηραμάτων κι ένα περιβαλλοντικό πάρκο με απόλυτο 
σεβασμό στο φυσικό τοπίο.  

Γυρίστε σελίδα

ΕΝΑ ΧΩΡΙΟ 700 ΚΑΤΟΙΚΩΝ  
ΣΤΗ ΜΑΓΝΗΣΙΑ ΔΕΙΧΝΕΙ ΤΟ ΔΡΟΜΟ 

ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαθέτει από αιολικό πάρκο 
μέχρι εκχιονιστικά μηχανήματα 

 
Του Κώστα Μπογάτσου 

Φωτό: Στέλιος Ματσάγγος

Ανάβρα, τόπος να ζεις


