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Αναμένεται πλέον το Προεδρικό Διάταγμα, 
για τη θεσμοθέτηση της περιοχής μας σαν 

Εθνικό Πάρκο Τζουμέρκων. Το Νομαρχιακό 
Συμβούλιο Άρτας, δημοσιοποίησε στα μέσα 

Φλεβάρη το τελικό σχέδιο Προεδρικού 
Διατάγματος και  κάλεσε όλους τους εμπλεκό-
μενους φορείς και συλλόγους, να καταθέσουν 

τις προτάσεις τους. 

Ύστερα απ΄ αυτό, απέστειλε με τη σειρά 
του τις δικές του προτάσεις τροποποίησης στο 
Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. Αυτό που μένει τώρα να δούμε, 
είναι ποιες απ’ τις προτάσεις αυτές, θα συμπε-
ριληφθούν στο Προεδρικό Διάταγμα. Πάντως 
ο νομάρχης Άρτας κ. Παπαβασιλείου δεσμεύ-
τηκε, ότι θα παλέψει να περάσουν οι προτά-
σεις και οι τροποποιήσεις του Νομαρχιακού 
Συμβουλίου.

Η θεσμοθέτηση της περιοχής σαν Εθνικό 
Πάρκο είναι σημαντική υπόθεση, γιατί θα υπάρ-
ξουν όροι και περιορισμοί που θα αλλάξουν 
αυτά που ισχύουν μέχρι σήμερα, για την περιοχή 
μας. Οι ΟΡΕΙΝΟΙ, καταθέσαμε νέες προτάσεις, 
γιατί διαπιστώσαμε ότι υπήρχαν σημαντικές 
αλλαγές ανάμεσα στην Μελέτη που είχε εκπο-
νηθεί και στο τελικό σχέδιο, που μας ζητήθηκε 
να υποβάλουμε τις παρατηρήσεις μας.

Το τελικό σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος, 
στο οποίο καλεστήκαμε να καταθέσουμε τις 
προτάσεις μας στην Νομαρχία , τροποποιεί  την 
αρχική Μελέτη ως προς τα εξής: 

1.   Επιτρέπει στη ζώνη ΙΙΙ του Εθνικού Πάρκου 
την εγκατάσταση  και λειτουργία υδροηλεκτρι-
κών μέχρι 10 MW , ενώ το αρχικό προέβλεπε 
μέχρι 5MW.

2.  Το αρχικό σχέδιο προέβλεπε την εκπόνηση 
σχετικής μελέτης χωροθέτησης  υδροηλεκτρι-
κών έργων από τον ίδιο το φορέα Διαχείρισης, 
εκτιμώντας τις επιπτώσεις τους συνολικά και 
μεμονωμένα  στο περιβάλλον.. Η συγκεκριμένη 
παράγραφος τροποποιείται πλήρως στο τελι-
κό κείμενο και δεν προβλέπεται η εκπόνηση 
υδρολογικής μελέτης από το φορέα, γεγονός 
που τον αποδυναμώνει και ανοίγει το δρόμο για 
υδροηλεκτρικά έως 10 MW.

 3. Κάθε μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής 
ενέργειας από μικρά υδροηλεκτρικά, θα απο-
δίδει στο φορέα Διαχείρισης 1% από τα ακα-

θάριστα έσοδα. Ουσιαστικά  δίνεται έτσι το 
πράσινο φως για φράγματα και υδροηλετρικά σε 
όλα τα ρέματα και ποτάμια του Εθνικού Πάρκου 
Τζουμέρκων, αφού ο Φορέας Διαχείρισης θα 
έχει κάποια έσοδα απ’ αυτά. 

 4.    Προβλέπει ο Φορέας Διαχείρισης του 
Εθνικού Πάρκου Τζουμέρκων να είναι ο ίδιος με 
αυτόν της λίμνης Παμβώτιδας των Ιωαννίνων.

5.   Ορίζει έδρα του Φορέα Διαχείρισης Του 
Εθνικού Πάρκου Τζουμέρκων τα Γιάννενα.

Οι προτάσεις- παρεμβάσεις των 
ΟΡΕΙΝΩΝ

 1. Tα δυο ποτάμια μας Άσπρη Γκούρα και 
Μουζάκι, από τις πηγές τους καθώς και το 

τμήμα τους μετά τη συμβολή τους μέχρι τον 
Αχελώο, να ενταχθούν στη ζώνη υψηλότερης 
προστασίας (Ζώνη ΙΙα) και να μην επιτραπεί η 
εγκατάσταση και λειτουργία άλλου Υ/Η στην 
περιοχή των Θεοδωριάνων

2. Να μην συμπεριληφθούν οι παραπάνω 
τροποποιήσεις ( 1,  2 & 3 ) στο Προεδρικό 

Διάταγμα και να επανέρθουν οι διατάξεις που 
προέβλεπε το αρχικό σχέδιο.

3. Σε ότι έχει σχέση με τα υδροηλεκτρικά, 
να λαμβάνονται σοβαρά υπόψη οι γνώμες των 
Ο.Τ.Α. , των φορέων και των τοπικών κοινωνι-
ών.

Να συμπεριληφθεί στο Εθνικό Πάρκο και η 
περιοχή του Αγίου Νικολάου, όπου προβλέπεται 
να γίνει το μεγάλο Υ/Η στον Άραχθο, μιας και ο 
λόγος που έμεινε απέξω είναι μόνο για να γίνει 
το υδρολεκτρικό

4. Να υπάρξει τροποποίηση όσον αφορά τη 
συγκεκριμένη περιοχή των Θεοδωριάνων, την 
οποία αναφέρει  μελέτη του Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης, έτσι ώστε να επιτρέπεται κατ’ 

εξαίρεση μόνο για την περιοχή αυτή, η δημιουρ-
γίwα μικρού χιονοδρομικού κέντρου. 

5. Ο Φορέας Διαχείρισης του Εθνικού Πάρκου 
Τζουμέρκων να είναι ξεχωριστός από αυτόν της 
λίμνης Παμβώτιδας.

6. Έδρα του Φορέα Διαχείρισης του Εθνικού 
Πάρκου Τζουμέρκων και  των εγκαταστάσεών 
του  να είναι ένας από τους Ο.Τ.Α. του Εθνικού 
Πάρκου και όχι τα Ιωάννινα. 

Οι προτάσεις μας αυτές δημοσιεύτηκαν στο 
τοπικό τύπο και δώσαμε  σχετικά συνέντευ-
ξη σε τηλεοπτικό σταθμό της Άρτας. Κάναμε 
παρέμβαση σε ζωντανή τηλεοπτική εκπομπή, 
στην οποία συμμετείχε και ο νομάρχης Άρτας κ. 
Παπαβασιλείου και αναπτύξαμε τις θέσεις μας. 
Επίσης εκθέσαμε τις προτάσεις -παρατηρήσεις 
μας στο Νομαρχιακό Συμβούλιο, που έγινε 
στις αρχές Μάρτη με μοναδικό θέμα το Εθνικό 
Πάρκο. Μέσα απ’ τις προτάσεις μας καταφέ-
ραμε, να αναδείξουμε και σαν μείζον ζήτημα, 
τη δημιουργία ενός μικρού χιονοδρομικού στα 
Θεοδώριανα και να ανοίξει μια συζήτηση γύρω 
απ’ αυτό.

Οι προτάσεις της Κοινότητας

Παρατηρήσεις στο Νομαρχιακό Συμβούλιο 
κατέθεσε και η Κοινότητα Θεοδωριάνων, μέσω 

του Αντιπροέδρου της, οι οποίες ήταν ταυτό-
σημες με τις δικές μας, με μόνη διαφορά ότι 
σε κάποιο σημείο τους  αναφέρουν: «Να μην 
επιτραπεί η εγκατάσταση και λειτουργία κανε-
νός υδροηλεκτρικού πάνω απ’ τη Σμίξη». Είναι 
το σημείο που προκάλεσε γκρίνια και τριγμούς 
στο μέρος της συμπολίτευσης, μιας και ο 
Πρόεδρος και τρεις κοινοτικοί του σύμβουλοι, 
υποστηρίζουν ότι δεν γνώριζαν(!)τη συγκεκριμέ-
νη αναφορά και ουδέποτε είχαν αποφασίσει κάτι 
τέτοιο, το οποίο βέβαια έρχεται σε αντίθεση με 
τις προεκλογικές τους δεσμεύσεις, για καμιά 
επέμβαση στα ποτάμια μας. Είναι απορίας άξιο 
τότε, πώς έφτασε στο Νομαρχιακό Συμβούλιο, 
μέσω του Αντιπροέδρου της Κοινότητας και 
μάλιστα  σαν ομόφωνη απόφαση Κοινοτικού 
Συμβουλίου! 

Οι προτάσεις τροποποίησης του 
Νομαρχιακού Συμβουλίου

 Οι περισσότερες απ’ τις προτάσεις 
μας έγιναν αποδεκτές κι από άλλους φορείς,  
και συμπεριλήφθηκαν στις προτάσεις τροπο-
ποίησης που κατέθεσε η Νομαρχία στο Υ.ΠΕ.
ΧΩ.ΔΕ. Έτσι λοιπόν στις προτάσεις του το 
Νομαρχιακό Συμβούλιο Άρτας συμπεριέλαβε 
και τα εξής: 

1. Ο Φορέας Διαχείρισης δεν μπορεί να 
είναι κοινός φορέας με το Φορέα Διαχείρισης 
Παμβώτιδας Ιωαννίνων. Προτείνει ο Φορέας 
Διαχειρίσης να είναι όπως στην αρχική μελέτη, 
μέσα στο ΕΘΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ με έδρα την περιοχή 
της Άρτας.

2. Να μην επιτρέπεται στην ζώνη ΙΙΙ η εγκατά-
σταση και  λειτουργία μικρών υδροηλεκτρικών 
μονάδων μέχρι 10 MW, αλλά να επανέλθει 
στην αρχική μελέτη που προέβλεπε μέχρι 5 
MW, κατόπιν εκπόνησης υδρολογικής μελέτης 
σε συνδυασμό με τις απόψεις των αρμοδίων 
ΟΤΑ, των φορέων και τοπικών κοινωνιών.

3. Να μπορεί στη Ζώνη ΙΙα να δημιουργη-
θεί χιονοδρομικό κέντρο στην περιοχή της 
“ΚΩΣΤΗΛΑΤΑΣ Θεοδωριάνων. Η περιοχή έχει 
όλες τις προϋποθέσεις να γίνει και να λει-
τουργήσει ως χιονοδρομικό κέντρο, χωρίς να 
έχει να ζηλέψει τίποτε απ’ τα αντίστοιχα χιονο-
δρομικά κέντρα της Ελλάδας ή της Ευρώπης, 
αφού έχει μεγάλη ποικιλία κλίσεων σύμφωνα 
με μελέτες του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 
Θεσ/νίκης, που συντάχθηκε πριν από μερικά 
χρόνια, βγάζοντας την περιοχή απ’ την απομό-
νωση που έχει περιέλθει. Επίσης να μπορεί να 
δημιουργηθεί χιονοδρομικό κέντρο στο Σταυρό 
Θεοδωριάνων, στην περιοχή της Κοινότητας 
Μελισσουργών και σε περιοχές των Δήμων 
Αθαμανίας (Βουργαρελιώτικη Κωστηλάτα) και 
Αγνάντων.

Παρατηρούμε λοιπόν σε πολλά σημεία, ταύτιση 

απόψεων ανάμεσα στις προτάσεις μας και στις 

προτάσεις του  Νομαρχιακού Συμβουλίου Άρτας. 

Περιμένουμε να δούμε αν τελικά θα εισακουστούν 

και από το Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. και γίνει πράξη η δέσμευ-

ση του κ. Νομάρχη ώστε να συμπεριληφθούν και 

στο Προεδρικό Διάταγμα, που αναμένεται. 

EΘΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ 
ή ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ;

Οι  προτάσεις  -  παρεμβάσεις  των ΟΡΕΙΝΩΝ
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     Η νέα διαδικτυακή πύλη των ΟΡΕΙΝΩΝ για τα Θεοδώριανα 

Ο σύλλογός μας, αποδεικνύοντας για άλλη μια φορά έμπρακτα το ενδιαφέρον και 
την αγάπη του για το χωριό μας, άνοιξε καινούργια φτερά στο διαδίκτυο. Προχώρησε 
στη δημιουργία μιας νέας ιστοσελίδας, θέλοντας μ’ αυτό τον τρόπο να καλύψει ένα 
μεγάλο κενό ενημέρωσης, αλλά και διαφήμισης σχετικά με τα Θεοδώριανα.. 
Η ιστοσελίδα, πολύ πλούσια σε υλικό το οποίο συνέχεια θα ανανεώνεται και θα 
εμπλουτίζεται, περιλαμβάνει στοιχεία για το σύλλογό μας και τη δράση του. Στις 
σελίδες της μπορεί κάποιος να διαβάσει την ηλεκτρονική έκδοση της ΟΡΕΙΝΗΣ και  να 
ενημερωθεί για τα τελευταία νέα του χωριού.
 Επίσης περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία για τα Θεοδώριανα, ιστορία, αξιοθέατα, δια-
μονή, χάρτες, οικοτουριστικές δραστηριότητες, πολλές φωτογραφίες από το χωριό 
και τις ομορφιές του. 
Φιλοδοξία μας  η ιστοσελίδα να αποτελέσει το συνδετικό κρίκο ανάμεσα σε όλους 
τους συγχωριανούς και φίλους του χωριού μας και ένα πολύ καλό εργαλείο, στην 
παραπέρα προβολή και ανάπτυξη των Θεοδωριάνων. Καλούμε όλους τους συμπα-
τριώτες μας να την επισκεφτούν, να τη διαφημίσουν, να προσθέσουν κι αυτοί τις 
δικές τους παρατηρήσεις , θέσεις και απόψεις.  

Χωριό σαν ζωγραφιά. Απ’ του Κριάκουρα την απάτητη ψηλή κορφή.



Oι ΟΡΕΙΝΟΙ για το φράγμα στον Άραχθο

Την συμπαράστασή μας, στους συλλόγους και φορείς 
του Αράχθου, που παλεύουν ενάντια  στο μεγάλο φράγ-

μα στον Άγιο Νικόλαο, εκδηλώσαμε για άλλη μια φορά. 
Συμμετείχαμε στο συλλαλητήριο που οργανώθηκε με 
επιτυχία στις 9 Απριλίου στην Άρτα. Η συγκέντρωση 
πραγματοποιήθηκε στο παλιό στρατόπεδο Παπακώστα,  
όπου κλείστηκε συμβολικά και η Εθνική οδός για δέκα 
λεπτά. Συμμετείχε και μίλησε, δηλώνοντας την συμπα-
ράστασή του και ο Νομάρχης Άρτας κ. Παπαβασιλέιου. 
Οι ΟΡΕΙΝΟΙ δηλώσαμε όχι μόνο την αντίθεσή μας σε 
οποιοδήποτε άλλο υδροηλεκτρικό στον Άραχθο και  στα 
Θεοδώριανα, αλλά θέσαμε και αναδείξαμε το αίτημα για 
τη δημιουργία μικρού χιονοδρομικού στα Θεοδώριανα.

Βρέθηκε νεκρό ζαρκάδι

Σε μερική αποσύνθεση βρέθηκε ζαρκάδι στα τέλη 
Μαΐου πολύ κοντά στο χωριό και κάτω απ’ το μοναστήρι 
της Παναγίας. Ειδοποιήθηκαν οι αρμόδιες υπηρεσίες 
(Δασαρχείο, Κυνηγετικός Σύλλογος και Θηροφυλακή), 

που πράγματι έσπευσαν αμέσως στο χωριό. 
Διαπιστώθηκε ότι το ζαρκάδι ήταν τριών χρονών περί-
που, και  έφερε ψιλά σκάγια από κυνηγετικό όπλο. Η 
ομορφιά και η σπανιότητα του είδους του, δεν συγκί-
νησαν τον ασυνείδητο, που το πυροβόλησε κατά πάσα 
πιθανότητα βράδυ. Τραυματισμένο, κρύφτηκε πολύ 
κοντά στο δρόμο όπου και ξεψύχησε. 
Είναι γνωστό ότι στο χωριό, μας ζουν κάποια λιγοστά 
ζαρκάδια. Είναι προστατευόμενα ζώα και απαγορεύεται 
αυστηρά το κυνήγι τους. Η λαθροθηρία τους τιμωρεί-
ται με βαρύτατες ποινές. Τον τελευταίο καιρό τρία απ’ 
αυτά είχαν βρει καταφύγιο κοντά στο Μοναστήρι. Τώρα 
μάλλον έμειναν δύο. Ανάλογο περιστατικό είχε συμβεί 
πέρυσι, σε διπλανό μας χωριό. Φαίνεται ότι κάποιοι 
λαθροθήρες, βάλανε σκοπό να τα ξεπαστρέψουν. 
Οι κυνηγοί και οι χωριανοί, πρέπει με κάθε τρόπο να προ-
στατεύσουν τα πανέμορφα και σπάνια αυτά ζώα. Όταν 
αντιλαμβάνονται ανάλογα περιστατικά, να ειδοποιούν 
αμέσως τις αρμόδιες υπηρεσίες. Η Θηροφυλακή και το 

Δασαρχείο ας πυκνώσουν τις περιπολίες στα μέρη μας. 

Γρίφος

Αν κάποιος ξένος φτάσει στην διασταύρωση της Αγίας 
Κυριακής και θελήσει ν’ ανηφορίσει για τα 
Θεοδώριανα ή τη Νεράιδα, θα πρέπει να 
λύσει ένα …γρίφο. Οι πινακίδες τοποθετη-
μένες πάνω στην εθνική οδό, είναι εντε-
λώς λάθος. Η μια δείχνει τη Νεράιδα με 
κατεύθυνση προς την Άρτα και η άλλη τα 
Θεοδώριανα πίσω προς τα Τρίκαλα. Εδώ ται-
ριάζει η παροιμία : Ήταν που ήταν στραβό το 
κλήμα, το έφαγε κι ο γάιδαρος… Εκτός και 
αν φιλοτιμηθεί κανένας υπεύθυνος και διορ-

θώσει τις πινακίδες, μπας και ισιώσει και λίγο το…κλήμα. 
Όσο για το γάιδαρο θα συνεχίσει …να το τρώει, όσο η 
Εθνική οδός Άρτα-Τρίκαλα ακόμα κατασκευάζεται, είκο-
σι πέντε χρόνια τώρα.

Έλλειμμα …παιδείας

Μπορεί να υπερηφανευόμαστε για τις φυσικές ομορφιές 
του χωριού μας, αλλά ορισμένες συμπεριφορές μας δεν 
μας τιμούν ιδιαίτερα. Έτσι λοιπόν ενώ υπάρχει ο σκουπι-
δότοπος έξω απ’ το χωριό, η κοινότητα έχει τοποθετήσει 
κάδους σε όλες τις γειτονιές, το αυτοκίνητο της καθαρι-
ότητας περνάει δυο φορές τη βδομάδα, κάποιοι από μας 
δεν μπαίνουμε στον κόπο να βγάλουμε τα σκουπίδια 
μας να τα πάρει το αυτοκίνητο. Προτιμούμε να τα πετά-
με οπουδήποτε, αρκεί να είναι πέρα απ’ την αυλή μας. 
Στη ράχη στη Βασιλική, σε ένα μέρος με υπέροχη θέα,  
ο σκουπιδότοπος υπάρχει και συντηρείται αρκετά χρό-
νια. Χρόνο με το χρόνο αυξάνεται. Ακριβώς από κάτω η 

βρύση στο «Στρογγύλισμα», με το κρύο νερό. 
Αλλά το χειρότερο μπορεί κάποιος να δει μέσα στα 
έλατα, στο ρέμα του «Κούκου καρυδιές». Εκατό(!) μόλις 
μέτρα από τον σκουπιδότοπο, δίπλα στο δρόμο, μπάζα 
, πλαστικές σακούλες, οικιακές συσκευές, «κοσμούν» το 
υπέροχο ελατοδάσος. Μάλιστα μερικές σακούλες είναι 
σκαλωμένες πάνω στα έλατα. 
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Μπορεί κάποιοι να οραματίζονται 6 
φράγματα και υδροηλεκτρικά στο 
χωριό μας, αλλά αυτά που ισχύ-

ουν μέχρι τώρα  είναι τα εξής:  
Η ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ  έχει επανέλθει 
πλέον με δύο υδροηλεκτρικά και στα δυο 
ποτάμια μας, αφού τροποποίησε την προ-
ηγούμενη Άδεια Παραγωγής που είχε απ’ 
το 2004. 
Μετά την σύσκεψη του περασμένου κα-
λοκαιριού στα Θεοδώριανα όλων των φο-
ρέων, πλην της Αδελφότητας, αποφασί-
στηκε ομόφωνα η κλιμάκωση του αγώνα 
για την αποτροπή της κατασκευής των 
παραπάνω έργων και η προσφυγή ξανά 
στο ΣτΕ. 
Η Επιτροπή Διαχείρισης που βγήκε απ’ 
αυτή, ανέθεσε σε δικηγορικό γραφείο την 
παρακολούθηση της υπόθεσης. Οι φάκε-
λοι των δύο έργων βρίσκονται ακόμα στη 
Ρ.Α.Ε.. Όταν θα συμπληρωθούν και δο-
θούν από τη ΡΑΕ οι τροποποιημένες πλέ-
ον Άδειες Παραγωγής, θα ξεκινήσουμε κι 
εμείς το δικαστικό μας αγώνα.
Η εταιρεία ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕ  κα-
τέχει Άδεια Παραγωγής από τη ΡΑΕ από 
το 2004, για ένα υδροηλεκτρικό 3,2 MW 
στο Σκαρπάρι. 
Η εταιρεία με δυο επιστολές της προς την 
Κοινότητα Θεοδωριάνων, αναθέρμανε το 
ενδιαφέρον της και ζήτησε συνάντηση 
με την κοινότητα. Το θέμα ήρθε στις 18 
Απριλίου στο κοινοτικό Συμβούλιο όπου 
προκάλεσε ρήξη στη μεριά της Συμπο-
λίτευσης αφού ο Αντιπρόεδρος Κώστας 
Σερδενές και ο σύμβουλος Κώστας Κα-
τσούλας, τάχθηκαν με την αντιπολίτευ-
ση και αποφάσισαν να έρθουν σε επαφή 
με την εταιρεία και να συζητήσουν για 
τα ανταποδοτικά οφέλη. Μειοψήφισαν ο 
πρόεδρος Κώστας Κωστούλας και οι κοι-
νοτικοί σύμβουλοι Δημήτρης Παπαντζίκος 
και Δημήτρης Σφώρος, οι οποίοι τάχθηκαν 
κάθετα αντίθετοι με την κατασκευή τέτοι-
ων έργων στην περιοχή των Θεοδωριά-
νων, εμμένοντας στις προεκλογικές τους 
δεσμεύσεις. Απ’ τη συνεδρίαση απουσία-
ζαν οι σύμβουλοι Χρήστος Γκορόγιας και 
Θανάσης Καραμέτσιος.       
Η εταιρεία απέστειλε εγγράφως τις προ-
τάσεις της, τις οποίες απέρριψε ΟΜΟΦΩ-
ΝΑ πλέον το Κοινοτικό Συμβούλιο, στην 
συνεδρίαση της 30 Μαΐου.
ΟΙ ΟΡΕΙΝΟΙ πιστοί στην πάγια θέση μας: 
ΚΑΜΙΑ ΑΛΛΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΣΤΑ ΠΟΤΑΜΙΑ 
ΜΑΣ, δεν διαπραγματευόμαστε  με καμιά 
εταιρεία και για τίποτα. Είμαστε έτοιμοι 
να προσφύγουμε στο ΣτΕ και να συνεχί-
σουμε τον αγώνα για να ακυρώσουμε και 
αυτό το έργο στην περιοχή Σκαρπαρίου 
Θεοδωριάνων, όταν και εφόσον η εταιρεία 
συνεχίσει και προχωρήσει την παραπέρα 
διαδικασία έκδοσης αδειών (Έγκριση Πε-
ριβαλλοντικών Όρων κ.λ.π.). 
Κι αυτό, γιατί βλέπουμε τα ποτάμια μας  
συνολικά  απ’ τις πηγές τους μέχρι την 
εκβολή του στον Αχελώο. Θεωρούμε ότι 
οποιοδήποτε άλλο έργο θα επιφέρει δυ-
σμενείς συσσωρευτικές επιπτώσεις στο 
ποτάμιο οικοσύστημα και στο περιβάλλον 
γενικότερα. Η ταυτότητα του χωριού μας 
είναι τα ποτάμια και η ζωή του χωριού εί-
ναι άρρηκτα δεμένη με την ύπαρξή τους. 
Συνεπώς η προστασία των ποταμιών μας 
είναι  υψίστης σημασίας για το συμφέρον 
του χωριού  μας. 
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Ας φροντίσει 
η κοινότητα 
να καθαρίσει 
τους συγκε-
κ ρ ι μ έ ν ο υ ς 
χώρους και 
όλοι μας να 
αναλάβουμε 
τις ευθύνες 
μας και να 
κ α τ α γ γ έ λ -
λουμε αμέ-
σως ανάλογα 
περιστατικά. 

Ξεκίνησε  ο δρόμος στο …Σταυρό

Άρχισε την άνοιξη και συνεχίζεται με γοργούς ρυθ-
μούς η βελτίωση και ασφαλτόστρωση του δρόμου στο 

Σταυρό (τμήμα Σταυρός- Καραούλι), μήκους περίπου 
δύο χιλιομέτρων. Το έργο χρηματοδοτείται από το 
Π.Ε.Π. Ηπείρου και έχει προϋπολογισμό 870.000 Ευρώ. 
Η μελέτη περιλαμβάνει διαπλάτυνση  και ασφαλτό-
στρωση. Όλα δείχνουν ότι θα γίνει ένας σύγχρονος 
δρόμος , που θα λύσει κατά μεγάλο μέρος την οδική 
πρόσβαση στο χωριό. Η ανάδοχος εταιρεία, ευελπιστεί 
ότι το μεγαλύτερο τμήμα θα είναι έτοιμο το Φθινόπωρο 
και το έργο θα παραδοθεί ολόκληρο του χρόνου. 
Πληροφορίες λένε ότι υπάρχει θετική εξέλιξη και για 
το υπόλοιπο τμήμα  μέχρι το ρέμα του Παπαχρήστου. 
Μακάρι. 

Η Άσπρη Γκούρα στις …βρύσες μας

Τελείωσε το έργο εμπλουτισμού του δικτύου ύδρευσης 
του χωριού μας,  με νερό από την Άσπρη Γκούρα. Απ’ 
το τέλος Ιουνίου ποσότητα νερού,  διοχετεύτηκε στο 
υπάρχον δίκτυο και αναμένεται να λύσει το πρόβλημα 
ύδρευσης της περιοχής του Αη – Θανάση, ιδίως τους 
καλοκαιρινούς μήνες. Προσοχή όμως το νερό προορίζε-
ται για ύδρευση και όχι για άρδευση. Γιατί αν ανοίξουμε 
όλοι τα λάστιχα το καλοκαίρι και ποτίζουμε τους κήπους 
μας, όπως συνήθως γίνεται, το πρόβλημα  θα συνεχίσει 
να υπάρχει.

Πρόταση

Η  «Κούλια»  
του Ντζιούνη ( 
Καλιαμήτρου) 
είναι το παλι-
ότερο  σπίτι 
του χωριού, 
που στέκεται 
ακόμα όρθιο.  
Χτίστηκε γύρω 
στα 1800 και την εποχή της 
Τουρκοκρατίας έμεναν σ’ αυτό οι αγάδες φοροεισπρά-
κτορες, όταν έρχονταν στο χωριό για να μαζέψουν 

τους φόρους. Οι «κούλιες»  ήταν χτισμένες με ανώγι και 
κατώγι για τα ζώα , με εξωτερικές σκάλες και καμάρες. 
Μιας και άλλο ανάλογο κτίριο δεν υπάρχει στο χωριό, 
μπορεί  η Κοινότητα να το αγοράσει απ’ τους ιδιοκτή-
τες του, να το αναπαλαιώσει μπαίνοντας σε κάποιο 
πρόγραμμα, αφού της δίνεται η δυνατότητα, και να 
δημιουργηθεί και να στεγαστεί εκεί Λαογραφικό και 
Ιστορικό Μουσείο των Θεοδωριάνων, κάτι που λείπει 
απ’ το χωριό μας. Όλοι μας ξέρουμε ότι λαογραφικό 
και ιστορικό υλικό για να εμπλουτιστεί υπάρχει άφθονο 
στο χωριό και όλοι μπορούν να προσφέρουν. Ότι είναι 
να γίνει, ας γίνει όμως σύντομα. Πριν γίνει ένας σωρός 
από …μπάζα.

Τροποποίηση άδειας

Η εταιρεία ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, 

η οποία κατέχει την υπ’ αριθμ. Πρωτ. Δ6/ Φ20.416/

20810π.έ./22.04.04 άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέρ-

γειας για μικρό υδροηλεκτρικό ισχύος 3.2 ΜW στον 

ποταμό Γκούρα της κοινότητας Θεοδωριάνων, με αίτη-

σή της προς τη ΡΑΕ ( 21 Μαρτίου 2007), αιτείται την 

τροποποίηση της παραπάνω άδειας παραγωγής ως προς 

τη θέση εγκατάστασης, με μετατόπιση της υδροληψίας 

κατά 300μ. κατάντι και κατάργηση του εμπλουτισμού 

της υδροληψίας με εκτρεπόμενες παροχές του χειμάρ-

ρου Γρεβενίτη. Με την τροποποίηση μειώνεται η ισχύς 

του σταθμού στα 1,98 ΜW.

 Πρόκειται για το έργο στο Σκαρπάρι , για την κατασκευή 

του οποίου  το Κοινοτικό Συμβούλιο Θεοδωριάνων 

ΑΠΕΡΡΙΨΕ  ΟΜΟΦΩΝΑ (συνεδρίαση 30-5-2007),  τις 

προτάσεις της παραπάνω εταιρείας.

Προσπαθεί ο κ. Σταύρος Σκουτέλας 
στην ανοικτή επιστολή του, Μάρτης 
του 2007, να υπερασπιστεί τον οικο-

λογικό χαρακτήρα των υδροηλεκτρικών έργων και των φραγμάτων στα ποτάμια μας, καθώς επίσης και να  εκλιπαρήσει 
για άλλη μια φορά την …καλή ΜΗΧΑΝΙΚΗ να προσλάβει κανέναν εργαζόμενο. Και δε το έκανε μέχρι τώρα  γιατί 
την στεναχωρήσαμε(!) εμείς οι ΟΡΕΙΝΟΙ χωρίς…λόγο. Οι λόγοι που καταγγείλαμε  την εταιρεία, και θα συνεχίσουμε 
να το κάνουμε, είναι προφανώς και αυτοί, που είχε ανακαλύψει και ο κ. Σκουτέλας το 2004 στο έγγραφό του προς την 
ΜΗΧΑΝΙΚΗ. Σίγουρα τα έχει μπερδέψει. Εκτός και αν δεν θυμάται τι έγραφε στο παρελθόν. 

Που είναι η αλήθεια;

ΤΟΤΕ ΤΩΡΑ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

   Εκδικάστηκε σήμερα 18/4/2007 στο Ε’ τμή-
μα του Συμβουλίου της  Επικρατείας, η αίτη-
ση  προσφυγής των φορέων της περιοχής 
του Αράχθου ενάντια στη Μελέτη Περιβαλ-
λοντικών Επιπτώσεων για την κατασκευή του 
φράγματος Αγίου Νικολάου από την εταιρεία 
Μηχανική Α.Ε.
   Ο εισηγητής πρότεινε να γίνει δεκτή η αίτη-
ση ακύρωσης των περιβαλλοντικών όρων.
    Το γεγονός αυτό αποτελεί μια θετική εξέλιξη   
και αισιοδοξούμε για την τελική έκβαση του 
αποτελέσματος.
    Σε κάθε περίπτωση εμείς θα συνεχίσουμε 
τον αγώνα μας για την οριστική ματαίωση του 
φράγματος και την επεξεργασία και υλοποίηση 
ενός σχεδίου βιώσιμης ανάπτυξης της περιο-
χής.

Συντονιστική Επιτροπή για την προστασία του
Αράχθου
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ΣΚΑΡΠΑΡΙ: 
Kείμενα - φωτογραφίες: Δημήτρης Στεργιούλης

Φόβος, μοναξιά και υπομονή. Έτσι λιτά περιγρά-
φει ο Νίκος Κουτσούκης, ο μοναδικός κάτοικος 
Σκαρπαρίου, τη χειμωνιάτικη ζωή στο συνοικισμό. 
Νυχτοφύλακας για πολλά χρόνια στα εργοτάξια 
των εταιρει-
ών, περιμένει 
κανα δυο χρό-
νια ακόμα για 
τη σύνταξη. 
Μέσα Μαΐου 
και η εικόνα 
εντελώς δια-
φορετική. Η 
φύση γύρω 
έχει οργιάσει. 
Οι κερασιές 
κατάφορτες 
και τα πετρο-
κέρασα πήραν 
να ροδίζουν. 
Στο διπλανό σπίτι δυο τρία πιτσιρίκια, επισκέπτες 
του Σαββατοκύριακου, χαλούν τον κόσμο απ’ το 
παιχνίδι τους. Ο μπαρμπα- Χρήστος Κουτσούκης, 
ο γεροντότερος κάτοικος του συνοικισμού, καπνί-
ζει ανέμελα το στριφτό του, απολαμβάνοντας την 

ανοιξιάτικη πρωινή λιακάδα. Αρκετά σπίτια ανοι-
χτά, κάποιοι φροντίζουν τα κήπια τους. Παραπέρα, 
ανάμεσα απ’ τα βάτα και τ’ αγριοχόρταρα, ξεπη-
δούν όρθια ακόμα κάποια πέτρινα χαλάσματα. 

Χρόνια τώρα 
περ ιμένουν 
τους  νοικο-
κ υ ρ α ί ο υ ς . 
Ο Αχελώος 
κυλάει ήρεμα 
τα νερά του. 
Ένα κοπά-
δι γίδια δια-
βαίνει τη 
στρατιωτική 
γέφυρα στο 
ποτάμι, περ-
νώντας απέ-
ναντι …στη 
Θ ε σ σ α λ ί α . 

Αραιά και που ο ήχος κάποιου αυτοκι-
νήτου. Σε κάποιο ξύλινο παλιό μπαλκόνι 
η νοικοκυρά  άπλωσε τα βαριά σκουτιά 
ν’ αεριστούν. Αργοί, ξένοιαστοι ρυθμοί. 
Άλλος ένας μακρύς χειμώνας, τέλειωσε. 

 

Σκαρπάρι. Πάνω στο δρόμο Άρτα- Τρίκαλα,  τέσ-
σερα χιλιόμετρα ανατολικά των Θεοδωριάνων 
καμιά τριανταριά σπίτια φωλιασμένα σε μια κατά-
φυτη πλαγιά, συγκροτούν τον μοναδικό συνοι-

κισμό των Θεοδωριάνων. 
Ηπειροθεσσαλικό σύνορο. 
Δίπλα τους σέρνει τα νερά 
του πάνω στ’ ασπροχάλικα 
ο Αχελώος, ο Θεός της μυθο-
λογίας μας, με το ίδιο σιγανό 
μουρμουρητό του, απαράλλαχτο 
εδώ και χιλιάδες χρόνια. Στον πάτο  
του συνοικισμού, δίπλα ακριβώς στο 
ποτάμι, η Αγία Παρασκευή. Ταπεινή 
και πανέμορφη κάτω απ’ τον τεράστιο 
δέντρο, άγιο απάγκιο παρηγοριάς και 
δέησης. Το μικρό πανηγυράκι που στήνε-
ται κάθε χρόνο στην αυλή της, κάλεσμα 
για αντάμωμα. Πιο πέρα, στις εκβολές 
του Γκούρα, κάτω απ’ τα τεράστια 
πλατάνια το μοναδικό καφενεδάκι 
του συνοικισμού, με τις φρέσκες  
πέστροφες, απαραίτητη στάση 
για ξεκούραση ταλαιπωρημέ-
νων αυτοκινήτων και ταξιδι-
ωτών, της …πολύπαθης 
Εθνικής οδού Άρτας 
Τρικάλων. Σε πείσμα 

«...δύσκολος, πολύ δύσκολος ο χειμώνας, ειδικά 
όταν ξέρεις ότι είσαι ολομόναχος. Μοναδική 
συντροφιά η τηλεόραση, το ραδιόφωνο και η 

ξυλόσομπα που καίει. Και το μόνιμο βουητό του 
κατεβασμένου Αχελώου να σε τρομάζει. Ευτυχώς 

που είναι μικρή η μέρα και δεν σου φαίνεται. 
Άλλωστε στις  4 το απόγευμα φεύγω για τη δουλειά 

και έρχομαι το πρωί. Αν οδηγούσα τουλάχιστον 
αυτοκίνητο...Να ήξερα ότι τουλάχιστον μπορούσα 

να φύγω για λίγο».

Το πρόγραμμα «ΠΙΝΔΟΣ» είναι ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα 
βιώσιμης Ανάπτυξης της Βόρειας και Κεντρικής Πίνδου. Χρη-
ματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του 

Υπουργείου Οικονομικών και η διάρκεια υλοποίησής του αφορά την 
περίοδο 2005-2009. Ο προϋπολογισμός του συνολικά έχει αυξηθεί 
σε 100 εκατομμύρια ευρώ, ενώ με την ολοκλήρωσή του, το 2009, 
θα υπάρξει συνέχιση της  χρηματοδότησης. Η περιοχή της εφαρμο-
γής του εκτείνεται στους νομούς, Γρεβενών, Ιωαννίνων, Κοζάνης, 
Καστοριάς, Τρικάλων και τελευταία συμπεριέλαβε και τους νομούς 
Άρτας και Καρδίτσας. Ήδη ο πρώτος προϋπολογισμός του προ-
γράμματος για το νομό Άρτας ανήλθε στα 9 εκατομμύρια ευρώ και 
κατανεμήθηκε σε 7 έργα.
Κεντρικός στόχος του προγράμματος είναι η διαμόρφωση συνθη-
κών βιώσιμης και αειφόρου ανάπτυξης του ορεινού όγκου με τη 
δημιουργία προϋποθέσεων συγκράτησης του πληθυσμού και προ-
σέλκυσης νέων ανθρώπων, μέσω της εφαρμογής ενός εναλλακτι-
κού μοντέλου ανάπτυξης. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τους εξής 
άξονες:
1. Βελτίωση βασικών υποδομών και ποιότητας ζωής.
2. Ενίσχυση του παραγωγικού ενδιαφέροντος
3. Ανάδειξη και αξιοποίηση της φυσικής και πολιτιστικής κληρονο-
μιάς.
4. Αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού. Δικτύωση, συνεργασίες. 
Τεχνική στήριξη.
Η επόμενη 5η Περιφερειακή σύσκεψη για το Πρόγραμμα ΠΙΝΔΟΣ 

έχει προγραμματιστεί να γίνει στο Βουργαρέλι στις 26 και 27 Ιούλη. 
Ο Νομάρχης Άρτας επισκέφτηκε στα τέλη Μαΐου το Βουργαρέλι, 
όπου πραγματοποίησε σύσκεψη με τους δημάρχους και προέδρους 
κοινοτήτων της περιοχής των Τζουμέρκων. Ο Νομάρχης,  τόνι-
σε, ότι παρουσιάζεται μιας πρώτης τάξεως ευκαιρία μέσα από το 
πρόγραμμα ΠΙΝΔΟΣ και τους άξονες 2 και 4 να δρομολογήσουμε 
παρεμβάσεις πολιτιστικού χαρακτήρα και να  δώσουμε το στίγμα 
των Τζουμέρκων και ολόκληρης της Άρτας. Απευθυνόμενος στους 
εκπροσώπους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης των Δήμων και Κοινοτή-
των των Τζουμέρκων, ζήτησε να καταθέσουν ολοκληρωμένες προ-
τάσεις σχετικά με τους άξονες 2 και 4 του προγράμματος, 
έτσι ώστε να διαμορφωθεί μία συνολική πρόταση διεκδίκησης 
κατά την 5η Συνδιάσκεψη του ΠΙΝΔΟΣ. Επίσης αναφέρθηκε 
στην δημιουργία ενός μικρού χιονοδρομικού στα Τζουμέρκα 
και εξέφρασε την πεποίθηση ότι με το πρόγραμμα ΠΙΝΔΟΣ 
θα υπάρξει «αναγέννηση» των Τζουμέρκων αρκεί να γίνει 
λεπτομερής και καλός σχεδιασμός. 
Οι άξονες 2 και 4 που θα απασχολήσουν την Συνδιάσκεψη 
αναφέρονται στις εξής δράσεις:
• Ενίσχυση υφιστάμενων και ανάπτυξη νέων δραστηριοτή-
των τουρισμού.
• Επιτόπου αξιοποίηση τοπικής παραγωγής.
• Ανάπτυξη βιοτεχνίας και οικοτεχνίας.
• Ανάδειξη – Προβολή και εξωστρέφεια.
Εκτός αυτών οι προτάσεις που θα κατατεθούν από το νομό 

Άρτας, μπορεί να αναφέρονται και στους άλλους άξονες:
• Βελτίωση βασικών υποδομών
• και   Ανάπτυξη και Αξιοποίηση Πολιτιστικής Κληρονομιάς
Είναι πλέον ορατό ότι το πρόγραμμα ΠΙΝΔΟΣ, μπορεί να αποτελέ-
σει την  ελπίδα για την αναγέννηση των Τζουμέρκων καθώς δίνει  
ευκαιρίες ανάπτυξης. Οι στόχοι του προγράμματος ταιριάζουν στα 
φυσικά και πολιτιστικά χαρακτηριστικά των Τζουμέρκων. Το ζητού-
μενο είναι κατά πόσο οι δήμαρχοι και κοινοτάρχες των Τζουμέρκων 
και με τον τρόπο του ο καθένας, θα εκμεταλλευτούν και θα αξιοποι-
ήσουν αυτές τις ευκαιρίες. 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΙΝΔΟΣ: Σπίθα ελπίδας για τα Τζουμέρκα
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των καιρών, ανοιχτό χει-
μώνα καλοκαίρι. Λίγο παραπάνω στο τέλος του 
φαραγγιού της Αγίας Τριάδας τρία τέσσερα ακόμα 
σπιτάκια του συνοικισμού. Τα Καραχαλέικα.
Το Σκαρπάρι παλιότερα ήταν η χειμερινή διαμονή, τα 
«χειμαδιά», πολλών Θεοδωριανιτών. Οι Θοδωριανίτες 
κατέβαζαν εκεί τα χοντρά κυρίως ζώα, στο «βοϊδολί-
βαδο», επειδή ο χειμώνας δεν ήταν τόσο βαρύς. 
Για εκατοντάδες χρόνια το Σκαρπάρι ζούσε απο-
μονωμένο συγκοινωνιακά από τον υπόλοιπο κόσμο. 
Η πρόσβαση μόνο με τα πόδια. Το μονοπάτι απ’ 
τα Θεοδώριανα δύσβατο και επικίνδυνο, περνού-
σε δίπλα στον Γκούρα και πάνω από αυτοσχέδια 
ξυλογέφυρα με σκοινιά. Απροσπέλαστο το χειμώνα 
με τις «κατεβασιές». Μόνιμη διέξοδος τότε το μονο-
πάτι Σκαρπάρι-Κάψαλα-Αθαμάνιο 
που περνούσε από την απόκρη-
μνη Σκάλα του Κουρλίγκα, με τον 
Αχελώο να βρυχάται επικίνδυνα 
από κάτω. Χαρακτηριστικό της 
απομόνωσης, ότι το πρώτο χει-
ροκίνητο τηλέφωνο στο Σκαρπάρι 
εγκαταστάθηκε το 1965 και το 
ηλεκτρικό ρεύμα ήρθε το 1981! 
Την εποχή της Τουρκοκρατίας 

λεγόταν και Κλεφτοχώρι. Εκεί έβρισκαν 
ασφαλές καταφύγιο οι κλεφταρματωλοί, 
αλλά κι αργότερα αρκετοί ληστοφυγό-
δικοι και κυνηγημένοι. Οι νόμοι και τα 
αποσπάσματα της Χωροφυλακής έμεναν 
μακριά. Η δύσβατη περιοχή είχε τους 
δικούς της νόμους. 
Λέγεται ότι ο Γιώργος Μακρής, ήταν ο 
πρώτος που κατοίκησε στο Σκαρπάρι με 
τα 300 γίδια του. Διορισμένος τοποτη-
ρητής από τους Τούρκους, γύρω στα 
1865, ήρθε κρυφά σε συνεννόηση με 
τους Αθαμανιώτες να τους πουλήσει το 
Σκαρπάρι για 100 γρόσσια. Η περιοχή 
όμως ανήκε διοικητικά στα Θεοδώριανα. 
Όταν μαθεύτηκε το νέο, οπλισμένοι 
Θοδωριανίτες έπιασαν  το Μακρή στην 
καλύβα που κοιμόταν και αφού του έδε-
σαν μια πέτρα στο λαιμό, τον έπνιξαν 
στον Αχελώο. Από το τότε το μέρος 
εκείνο λέγεται «ο βρος του Μακρή». Οι 
Τούρκοι μετά απ’ αυτό για εκδίκηση θέλη-
σαν να κάψουν τα Θεοδώριανα, αλλά δεν 
το κατάφεραν.
Σήμερα τα πράγματα είναι διαφορετικά. 
Το Σκαρπάρι απ’ τη δεκαετία του ’80 με 
τη διάνοιξη του δρόμου Άρτα Τρίκαλα  

βγήκε απ’ την αφάνεια και την απομόνωση. Επίσης 
από το 1985 συνδέεται οδικά και με τα Θεοδώριανα. 
Μόνιμο πρόβλημα των κατοίκων η υδροδότηση του 
συνοικισμού, που γίνεται μετ’ εμποδίων. Μελανό 
επίσης σημείο, τα τεράστια ακαλαίσθητα τσιμέντινα 
μπλοκ της εθνικής οδού, που στην κυριολεξία έπνι-
ξαν και έκρυψαν  τα σπίτια.
Απραγματοποίητο όνειρο των κατοίκων: Να ολοκλη-
ρωθεί επιτέλους η Εθνική οδός Άρτα- Τρίκαλα. Ως 
τότε όμως, το Σκαρπάρι θα συνεχίζει να πορεύεται 
στη  μοναξιά του, πνιγμένο στο πράσινο και στη γλυ-
κιά απόλυτη γαλήνη, με τον Άσπρο δίπλα του, πιστό 
του σύντροφο και συνταξιδιώτη του στο χρόνο. 

Ο δικός μας άγνωστος

Άνθρακες...
ο θησαυρός

Μετά τους τριγμούς και τις …διαρροές που προκάλεσε στο κοινοτικό 
συμβούλιο  η επιστολή της εταιρείας ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕ, για το έργο 
στο Σκαρπάρι, η εταιρεία έστειλε τις παρακάτω προτάσεις. Άνθρακες 
όπως βλέπουμε ο θησαυρός. Προσοχή στην παράγραφο που αναφέρε-
ται στα οφέλη της κοινότητας και στα χωματουργικά, επιχώσεις, εκσκα-
φές, σκυροδέματα, αγωγούς. Φανταστείτε τι έχει να γίνει στο ποτάμι. Οι 
Ορεινοί βέβαια τα λέγαμε αυτά τόσα χρόνια και δεν χρειαζόταν η επιστο-
λή της εταιρείας να μας το επιβεβαιώσει. Αυτά ας τα δουν, οι λιγοστοί 
ευτυχώς συμπατριώτες μας, που συνεχίζουν να έχουν παρωπίδες και να 
θεωρούν τις εταιρείες σωτήρες για το χωριό, εμμένοντας ουσιαστικά σε 
μια ουτοπία.
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ΟΡΕΙΝΗ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ 

ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΑ
Ο χορός των αδειών για μικρά και με-

γάλα υδροηλεκτρικά εργοστάσια, που 

έχει ανοίξει μετά την απελευθέρωση 

και ιδιωτικοποίηση της παραγωγής 

ηλεκτρικής ενέργειας στη χώρα μας 

(Ν.2244/94), όπως συμπληρώθηκε 

αργότερα με τον καθορισμό του νέου 

θεσμικού πλαισίου(ν.2773/99κ.λ.π.), 

έχει φουντώσει για τα καλά. 

Μέχρι σήμερα η Ρ.Α.Ε., έχει δώσει 250! 
Άδειες Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργει-
ας για μικρά υδροηλεκτρικά, ενώ έχουν 
κατατεθεί ακόμα 216! αιτήσεις, που σύ-
ντομα θα πάρουν σχετικές άδειες  από 
τη Ρ.Α.Ε. Σ’ αυτές πρέπει να προσθέ-
σουμε και 4 άδειες για μεγάλα Υ/Η. 
Καθώς ο αριθμός των αιτήσεων που 
κατατίθενται αυξάνει συνεχώς, είναι 
φανερό πλέον, ότι μιλάμε για μια επι-
δρομή των εταιρειών στα ποτάμια.  Οι 
τελευταίες νομοθετικές ρυθμίσεις, κα-
θώς και το νέο χωροταξικό σχέδιο που 
προωθείται, απλοποιούν την διαδικα-
σία σε ότι έχει να κάνει με την έκδοση 
των σχετικών αδειών και την έγκριση 
περιβαλλοντικών όρων. 
Τα έργα αυτά είναι επιδοτούμενα κατά 
40% από την Πολιτεία, 20% δάνεια και 
40% ίδια κεφάλαια. H Πολιτεία έχει 
βάλει στόχο μέχρι το 2010 να πιάσει 
το 20,1% της παραγόμενης ηλεκτρικής 
ενέργειας, από Α.Π.Ε. Τα υδροηλεκτρι-
κά, πάνω από 350! προβλέπεται να γί-
νουν, πιστεύεται ότι θα πιάσουν το 8% 
της συνολικά εγκατεστημένης ισχύος. 
Η πολιτική που ακολουθείται μέχρι 
τώρα, είναι « κάθε ποτάμι και φράγμα 
κάθε ρέμα και υδροηλεκτρικό». Τη με-
ρίδα του λέοντος στην κατασκευή τους 
κατέχουν η Δυτική Μακεδονία, η Ήπει-
ρος και η Κεντρική Στερεά. Χαρακτηρι-
στικό ότι στον Άραχθο και τον Αχελώο, 
μετά τα μεγάλα φράγματα που υπάρ-
χουν σ’ αυτούς, σχεδιάζονται ακόμα 2 
μεγάλα και  περισσότερα από 30 μικρά 
Υ/Η σε παραποτάμους τους.
Και εύλογο το ερώτημα: Μετά απ’ όλα 
αυτά, ποιο ποτάμι θα μείνει τελικά 
ανέπαφο; Αξίζει πραγματικά να θυσια-
στούν τα ποτάμια της ορεινής κυρίως 
Ελλάδας;
Τα μικρά υδροηλεκτρικά έχουν σαφώς 
μικρότερες επιπτώσεις στο περιβάλ-
λον από ότι τα μεγάλα, αλλά αυτό που 
αγνοούν οι περισσότεροι είναι, ότι ο 
χαρακτηρισμός μικρά δεν αφορά τις 
επιπτώσεις τους στο περιβάλλον, αλλά 
το ποσό της ενέργειας που παράγουν. 
Γιατί και δρόμοι θ’ ανοιχτούν και φράγ-
ματα-εκτρώματα θα κατασκευαστούν 
και ποτάμια θα σωληνωθούν και θα 
εκτραπούν και τα μπάζα θα πέσουν 
στο ποτάμι και παρθένα δάση θ’ αλ-
λοιωθούν. Και να σκεφτούμε ότι τα πε-
ρισσότερα σχεδιάζονται να γίνουν σε 
ορεινές περιοχές, ιδιαίτερου φυσικού 
κάλλους και πολλές φορές εντός του 
NATURA 2000. 
Αυτοί που υπεραμύνονται της κατα-
σκευής τους, μιλούν για λύση του δη-
μογραφικού προβλήματος, για θέσεις 
εργασίας, για οικονομικά οφέλη. Είναι 
γνωστό πλέον σε όλους, ότι το μόνο 
που μπορεί να προσφέρουν τα έργα 
είναι το 3% των ακαθάριστων εσόδων 
στους ΟΤΑ και μία και στις περισσότε-

ρες περιπτώσεις καμία θέση εργασίας.
Στην σημερινή εποχή με την τάση φυ-
γής που επικρατεί προς την ύπαιθρο, 
οι περιοχές που σχεδιάζονται τα έργα, 
διαθέτουν  τα φυσικά πλεονεκτήματα, 
ν’ αναπτύξουν τον οικοτουρισμό με  
εναλλακτικές δραστηριότητες, τους 
παραδοσιακούς ξενώνες και ταβέρνες, 
να δεχθούν έναν άλλο τρόπο ανάπτυ-
ξης. Οι τοπικές κοινωνίες θα πρέπει 
να σκεφτούν, πώς φαντάζονται το μέλ-
λον τους. Φτιάχνοντας εργοστάσια και 
φράγματα στα ποτάμια και στα φαράγ-
για τους, θα πρέπει αυτά να τα ξεχά-
σουν. Κανένας επισκέπτης δεν θα πάει 
σε ένα ορεινό χωριό, για να δει υδροη-
λεκτρικά εργοστάσια στα ποτάμια. 
Από την άλλη, 
θα πρέπει και 
στην Ελλάδα 
να στραφούμε 
στις Ανανεώ-
σιμες Πηγές 
Ενέργειας και 

κανένας δεν 
αντιλέγει σ’ 
αυτό. Το ζη-
τούμενο είναι 
ο τρόπος που 
θα γίνει. Με 
την κατασκευή υδροηλεκτρικών σε όλα 
τα ρέματα και ποτάμια της Ελλάδας θα 
λυθεί το πρόβλημα; Ας πούμε ότι γίνο-
νται τα 400 υδροηλεκτρικά στην Ελλά-
δα και παραχθεί το 8% της ηλεκτρικής 
ενέργειας απ’ αυτά και ικανοποιηθεί εν 
μέρει ο υπέρμετρος καταναλωτισμός 
του νεοέλληνα. Το όφελος απ’ την πα-
ραγωγή της ηλεκτρικής ενέργειας, θα 
είναι περισσότερο σημαντικό, απ΄ την 
επιβάρυνση που θα επιφέρει στη φύση 
και στο περιβάλλον, η επέμβαση σε όλα 
αυτά τα ποτάμια ;
  Και γιατί δεν δίνεται μεγαλύτερο βά-
ρος στις υπόλοιπες Α.Π.Ε.( αιολική, 
φωτοβολταϊκά  ) που σαφώς και είναι 
πιο φιλικές στο περιβάλλον; Απλά γιατί 
το φιλέτο για τις κατασκευαστικές κυ-
ρίως εταιρείες είναι τα υδροηλεκτρικά. 
Το 40% επιδοτούμενο, γίνεται και καμιά 
υπερτιμολόγηση, στην Ελλάδα ζούμε 
άλλωστε, ακριβοπληρώνονται και για 
το παραγόμενο ηλεκτρικό ρεύμα και 
τους μένουν και τα ποτάμια και τα νερά 
για …αργότερα, αφού αποκτούν πλέον 
δικαιώματα σ’ αυτά. Και ποιος μπορεί 
να φανταστεί με τις ραγδαίες αλλαγές 
στο περιβάλλον και στις κλιματολογι-
κές συνθήκες που αναμένονται σε λίγα 
χρόνια, ποια θα είναι η αξία των νερών 
και τι ρόλο μπορούν να διαδραματίσουν 
οι εταιρείες στο παιχνίδι  που θα στηθεί 
αργότερα, αφού θα τα έχουν κατά κά-
ποιο τρόπο καπαρώσει από σήμερα με 
την δημιουργία των Υ/Η; 
Τα πλεονεκτήματα που έχουν οι Α.Π.Ε. 
έναντι των άλλων πηγών ενέργειας τεί-
νουν να εξανεμιστούν από το παιγνίδι 
των κάθε λογής κερδοσκόπων, απ’ το 
κυνήγι των επιδοτήσεων, απ’ την  έφο-

δο του μπετόν στα ποτάμια μας.
 Σημαντική παράμετρος για τη λύση 
του προβλήματος είναι η  εύρεση τρό-
πων για εξοικονόμηση της ενέργειας. 
Από κει και πέρα, τόσο ο σχεδιασμός, 
όσο και η κατασκευή των έργων, πρέ-
πει να διέπονται από υπευθυνότητα, 
σεβασμό στο περιβάλλον, σχολαστική 
τήρηση των Μελετών Περιβαλλοντικών 
Επιπτώσεων, εξονυχιστικό έλεγχο και 
επίβλεψη από την Πολιτεία τόσο κατά 
την κατασκευή όσο και κατά τη λει-
τουργία των έργων. Αποφυγή της συ-
νεχόμενης εκμετάλλευσης του νερού 
στο ίδιο ποτάμι, για να αποφεύγονται 
συσσωρευτικές επιπτώσεις. Διαφάνεια, 
ενημέρωση και το σημαντικότερο να 

έχουν την αποδοχή της τοπικής κοινω-
νίας. Πράγματα που μέχρι σήμερα δεν 
έχουμε δει. 
Αντίθετα βλέπουμε μελέτες και άδειες 
για κατασκευή συνεχόμενων Υ/Η  στο 
ίδιο ποτάμι, όπως στο ποταμό Γκούρα 
στα Θεοδώριανα.. Βλέπουμε να παρα-
βιάζονται σε αρκετές περιπτώσεις οι 
Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσε-
ων με καταστροφικές συνέπειες για το 
περιβάλλον. Βλέπουμε μελέτες να πε-
ριλαμβάνουν εκτός από φράγματα, και 
σωληνώσεις ποταμών, καταργώντας 
την αρχέγονη ροή τους, με ότι αρνητι-
κό  συνεπάγεται αυτό. 
 Τα παραπάνω έρχεται να επι-
βεβαιώσει και η μελέτη του Ο.Ο.Σ.Α. το 
2000, για την ανάπτυξη των Τζουμέρ-
κων και της Ηπείρου γενικότερα, που 
σε κάποιο σημείο της αναφέρει (κεφ.3 
§2.3.): «Παρόλο που τα Υ/Η θεωρούνται 
από πολλούς ένας «καθαρός τρόπος» 
για την παραγωγή ανανεώσιμης ενέρ-
γειας, υπάρχoυν σημαντικές περιβαλ-
λ ο ν τ ι κ έ ς 
ε π ι π τ ώ -
σεις που 
πρέπει να 
λ η φ θ ο ύ ν 
υπόψη. Το 
ε ν δ ι α φ έ -
ρον για την 
κατασκευή 
Υ/Η εργο-
σ τ α σ ί ω ν 
προέρχε-
ται κυρίως 
απ’ τον 
ι δ ι ω τ ι κ ό 
τομέα και 

η παραγόμενη ενέργεια εξάγεται χωρίς 
πραγματικό όφελος για τους ντόπιους. 
Προκαλείται μία αντίφαση ανάμεσα 
στην κατασκευή τέτοιων εργοστασίων 
με την πολυπόθητη εισροή κεφαλαίων 
και τη δημιουργία προσωρινής απα-
σχόλησης, σε αντιπαράθεση με την 
απώλεια της τουριστικής αξίας του πο-
ταμού όπου έχουν χτιστεί τα εργοστά-
σια». 
Όλα αυτά έφεραν πρώτα  τις ανησυχί-
ες των κατοίκων, και αργότερα  τις κι-
νητοποιήσεις για την ακύρωση τέτοιων 
έργων. Στην περιοχή του Αράχθου για 
το μεγάλο Υ/Η στον Άγιο Νικόλαο, στα 
Θεοδώριανα, στο Ματσούκι και στους 
Καλαρρύτες, στο Ανήλιο Μετσόβου, 

στην Ευρυτανία, στην ορεινή Αρκαδία 
για τη σωτηρία του Λούσιου και αλλού.
 Καταλήγοντας πολύ φοβάμαι, 
ότι αν δεν υπάρξει ευαισθητοποίηση 
και δεν ασκηθεί από μέρους της Πολι-
τείας ουσιαστική πολιτική προστασίας 
του περιβάλλοντος και συγκεκριμένα 
των ποταμιών, πολύ γρήγορα η ελλη-
νική φύση   δεν θα θυμίζει σε τίποτα 
τη φύση που γνωρίσαμε και χαρήκαμε 
εμείς. Η ορεινή Ελλάδα και ειδικότερα 
η Ήπειρος, δεν αντέχει το βάρος και 
δεν μπορεί να πληρώσει αυτή το τίμημα 
της απελευθέρωσης της παραγωγής 
ηλεκτρικής ενέργειας. Η πολιτική της 
«ανάπτυξης», μέσω της φραγματοποίη-
σης των ποταμών και της ανεξέλεγκτης 
δημιουργίας Υ/Η έργων, έχει φτάσει σε 
αδιέξοδο. Η ορεινή Ελλάδα, η Ήπει-
ρος, τα Τζουμέρκα έχουν ανάγκη από 
πόρους, πολιτειακό ενδιαφέρον  και 
ένα σοβαρό αναπτυξιακό σχεδιασμό, 
αξιοποιώντας το φυσικό περιβάλλον, 
τα ποτάμια, τα δάση, τα βουνά. 

του Δημήτρη Στεργιούλη

Μάρτης 2007.

Φράγμα της 

ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ 

στα  Θεοδώριανα. 

Το ποτάμι 

στεγνό. Για την 

ανάπτυξη…

Και όμως το 

ποτάμι αυτό 

κινδυνεύει.
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Ο 
πρώην πρόεδρος της 
Αδελφότητας κ. Σταύρος 
Σκουτέλας, αφού του δόθηκε 
πλέον η…ελευθερία μετά την 
αποχώρησή του από το Δ.Σ. 
της Αδελφότητας, απευθύν-

θηκε  στους συγχωριανούς μέσω επι-
στολής του. H επιστολή δημοσιεύτη-
κε στην εφημερίδα ΤΑ ΘΕΟΔΩΡΙΑΝΑ, 
αλλά στάλθηκε και ταχυδρομικώς, επι-
λεκτικά, σε αρκετούς συγχωριανούς 
μας και στο Κοινοτικό Συμβούλιο.
Υπεραμύνεται της κατασκευής των 
υδροηλεκτρικών και των φραγμάτων 
στο χωριό, λες και τόσα χρόνια έκανε 
κάτι διαφορετικό, για να αποφευχθεί 
η ερήμωση του χωριού όπως υποστη-
ρίζει.
 Τα επιχειρήματα γνωστά, αυτά δηλα-
δή που λέγανε τόσα χρόνια, που μας 
απασχόλησαν τόσα 
χρόνια, που δίχασαν 
το χωριό τόσα χρόνια, 
που απέρριψε η πλει-
οψηφία των συγχωρια-
νών για δυο τετραετίες 
μέσα απ’ τις κοινοτι-
κές  εκλογές. Ύστερα 
απ’ όλα αυτά δεν έχει 
νόημα από μέρους μας 
μια νέα αντιπαράθεση 
επιχειρημάτων, για να 
πούμε άλλη μια φορά 
αυτά που μάλλιασε η 
γλώσσα μας να λέμε 
και να γράφουμε οχτώ 
χρόνια τώρα. Το σύνολο 
των συγχωριανών έχει 
ενημερωθεί και έχει 
σχηματίσει ξεκάθαρη 
πλέον γνώμη. 
 Η επιστολή όμως κρύ-
βει μια δυσάρεστη 
έκπληξη. Ο πρώην πρό-
εδρος της Αδελφότητας 
μιλάει πλέον  για έξι (6)! 
εργοστάσια και φράγ-
ματα. Μάλιστα επισυνά-
πτει και σχετικό χάρτη 
της περιοχής μας με 
τα έργα, σχετική προμελέτη του κ. 
Θανάση Ντάσκα, ο οποίος κατ’ επανά-
ληψη έχει υποστηρίξει τα ίδια. 
Είναι σκόπιμο, επειδή πολλοί συγχωρι-
ανοί να μην έδωσαν την απαιτούμενη 
προσοχή και επειδή όσα γράφονται και 
περιγράφονται είναι άκρως σοβαρά, 
να γίνει μια απλή περιγραφή των θέσε-
ων και του σχεδιασμού των προτεινό-
μενων έργων, ώστε να καταλάβει και 
ο τελευταίος συγχωριανός τι γίνεται. 
Η περιγραφή είναι αποτέλεσμα, τόσο 
λεπτομερούς μελέτης του χάρτη, όσο 
και των πληροφοριών που έχουμε από 
τους δικηγόρους, που έχουν αναλάβει 
την υπόθεση.
1ο ΕΡΓΟ: Ακριβώς κάτω απ’ την Άσπρη 
Γκούρα (σημ. εκεί από πέρυσι έχει 
γίνει απ’ την κοινότητα υδραγωγείο και 
ποσότητα νερού έχει ήδη εμπλουτίσει 
το δίκτυο του χωριού), υπάρχει το 
πρώτο τεχνικό υδροληψίας (φράγμα). 
Το νερό διοχετεύεται σε αγωγό πρό-
σπτωσης (σωλήνα) και φτάνει ακριβώς 
πάνω απ’ τους καταρράχτες (Σούδα). 
Εκεί ο πρώτος Υ/Η σταθμός. Όλη τη 
διαδρομή του αγωγού,  την συνοδεύει 
διάνοιξη δρόμου.
2ο ΕΡΓΟ: Το ποτάμι αφήνεται για 
λίγα μέτρα να σχηματίσει τους καταρ-
ράχτες και αμέσως ξαναπιάνεται με 
νέο φράγμα. Με αγωγό πρόσπτωσης( 
σωληνωμένο), οδηγείται στις Μπάλτες, 
από κει στις Μπούφες και ρίχνεται 
περίπου κάτω απ’ το Μοναστήρι της 

Παναγίας, όπου ο δεύτερος Υ/Η σταθ-
μός. Όλη τη διαδρομή του αγωγού 
συνοδεύει διάνοιξη δρόμου! 
3ο ΕΡΓΟ: Από κει για λίγο το ποτάμι 
αφήνεται ελεύθερο να …ανακτήσει τις 
δυνάμεις του, μιας και λίγο πιο κάτω 
το περιμένει το ήδη υπάρχον έργο 
της ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ, με το …σεβασμό 
που του έχει επιδείξει, τα …τεράστια 
οικονομικά οφέλη, και τους …χιλιά-
δες εργαζόμενους, σύμφωνα πάντα 
με τους εμπνευστές μελετητές του. 
Αυτή πρωτοτυπεί λίγο και το χώνει σε 
γαλαρία, για να το βγάλει ύστερα από 
1.800 μέτρα κάτω απ’ την Αγία τριάδα, 
όπου και ο Υ/Η σταθμός που λειτουρ-
γεί κανονικά εδώ και 4 χρόνια.
4ο ΕΡΓΟ: Πάμε στο από κει ποτάμι στο 
Μουζάκι. Ακριβώς στην πηγή Μουζάκι, 
εκεί που σκάει το νερό, κατασκευάζε-

ται το τεχνικό υδροληψίας(φράγμα). 
Το ποτάμι σωληνωμένο, κατεβαίνει 
παράλληλα με την κοίτη του απ’ τη 
μεριά του Σιαμαντά, έχοντας πάντα 
δίπλα του το δρόμο προσπέλασης που 
θα ανοιχτεί, καταλήγει κάμποσα μέτρα 
πάνω απ΄ τη  γέφυρα στο Λαύρο, όπου 
θα είναι ο Υ/Η σταθμός. Να σημειω-
θεί εδώ ότι στο συγκεκριμένο σημείο 
που περιγράφεται, είχε γίνει η μεγάλη 
κατολίσθηση του ΄81, όπου κινδύνεψε 
το χωριό.
5ο ΕΡΓΟ: Αφού αφεθεί  για λίγο να 
ρέει, για να το …καμαρώνουν και οι 
επισκέπτες να τρέχει στη γέφυρα, λίγα 
μέτρα παρακάτω, ακριβώς κάτω απ’ 
το μύλο ξαναπιάνεται με νέο φράγμα. 
Διοχετεύεται σε αγωγό και παραποτά-
μια απ’ τη μεριά της Πετρίτσας πλέον, 
για να αποφευχθεί και το ιδιοκτησιακό 
πρόβλημα,  καταλήγει χαμηλά στη 
Σμίξη, στο χωράφι του Καραμέτσιου, 
που ήδη έχει αγοράσει η ΤΕΡΝΑ από 
την προηγούμενη φορά. Εκεί θα εγκα-
τασταθεί ο Υ/Η σταθμός. Τον αγωγό 
συνοδεύει και εδώ διάνοιξη δρόμου.
Όπως βλέπουμε η ΤΕΡΝΑ έχει αλλάξει 
το σχεδιασμό του έργου, του οποίου 
είχαμε καταφέρει παλιότερα την ακύ-
ρωση στο ΣτΕ και το έσπασε σε δύο 
έργα.
 Μόλις το νερό θα αφήνεται, θα 
καταλήγει αμέσως στη γαλαρία της 
ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ στη Σμίξη, που ήδη λει-
τουργεί. 

6ο ΕΡΓΟ: Και η περιπέτεια του 
Γκούρα  δεν έχει τέλος. Μην μεί-
νουν και οι Σκαρπαριώτες χωρίς ανά-
πτυξη και υδροηλεκτρικό. Κάτω λοι-
πόν απ’ την Αγία Τριάδα,  650 μέτρα 
μετά το εργοστάσιο της ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ 
στη θέση Κάναλες, νέο τεχνικό 
υδροληψίας(φράγμα), της  εταιρείας 
ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ τώρα. Το ποτάμι 
με αγωγό, κατευθύνεται απ’ την απέ-
ναντι μεριά και παραποτάμια, χαμηλά, 
150 μέτρα πάνω από τη γέφυρα του 
Γκούρα στο Σκαρπάρι . Εκεί ο έκτος 
και τελευταίος Υ/Η σταθμός. Βέβαια 
και εδώ ο αγωγός συνοδεύεται με διά-
νοιξη παραποτάμιου δρόμου. Ε, από 
κει και κάτω το ποτάμι χαίρεται για 
λίγα μέτρα την ελευθερία του, πριν 
καταλήξει και ανταμώσει τον Αχελώο.
 Όπως βλέπουμε λοιπόν, στο αναπτυ-

ξιακό όραμα του Σταύρου Σκουτέλα, 
κατάφεραν να χωρέσουν και τα δυο 
ποτάμια μας από τις πηγές τους, μέχρι 
την εκβολή τους στον Αχελώο. Κι όλα 
αυτά, όπως σχετικά αναφέρει το συνο-
δευτικό υπόμνημα του χάρτη, για 11! 
Θέσεις εργασίας(αν και στο υπάρχον 
έργο της ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ δεν εργάζεται 
κανένας) και 130 χιλιάδες ευρώ το 
χρόνο, περίπου 45 εκατομμύρια, στα 
ταμεία της κοινότητας. Αυτό αξίζουν 
για τους  αναπτυξιολόγους συγχωρι-
ανούς μας τα ποτάμια μας και μ’ αυτό 
τον τρόπο θα αποφύγουμε την ερήμω-
ση του χωριού!
Η σχετική προμελέτη των παραπάνω 
έργων είναι του  συμπατριώτη μας  
Θανάση Ντάσκα και προωθούνται μέσω 
του Σταύρου Σκουτέλα, του πρώην 
πρόεδρου Γιώργου Λάππα, που συνεχί-
ζει να επιμένει ακόμα με επιστολές του 
και δημοσιεύματα, και ορισμένων πρω-
τοκλασάτων μελών της Αδελφότητας. 
Σε καμιά περίπτωση δεν μπορούμε να 
δεχτούμε ότι οι …αναπτυξιακές τους 
απόψεις, απηχούν  την πλειοψηφία  
των μελών της Αδελφότητας, ούτε το 
νέο Δ.Σ. της Αδελφότητας που αποτε-
λείται από νέα παιδιά, τα οποία δεν θα 
τα ταυτίσουμε με  πράξεις και ενέργει-
ες του πρώην προέδρου. Καλό θα ήταν 
πάντως σύντομα, να ακούσουμε και 
την άποψή τους, σε ότι έχει να κάνει με 
τα παραπάνω. 

AΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ 
ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑ 
ΤΗΣ ΟΡΕΙΝΗΣ

Με έκπληξη διάβασα στην περιοδική έκ-
δοση της εφημερίδας «OPElNH» (Φθι-
νόπωρο - Χειμώνας 2006), κείμενο που 
υπογράφει ο Δημήτρης Στεργιούλης και 
εμμέσως πλην σαφώς αναφέρεται σε εμέ-
να και με κατηγορεί ότι μετά από παρεμ-
βάσεις μου ο πρόεδρος της Κοινότητας 
δεν έδωσε τα κλειδιά του σχολείου για να 
διανυκτερεύσουν οι ορειβάτες όπως είχαν 
κανονίσει.
Πρώτον, ο κ. Στεργιούλης δεν φρόντισε να 
επιβεβαιώσει τις πληροφορίες του, αφού 
πρώτα επικοινωνήσει μαζί μου, όπως στοι-
χειωδώς έπρεπε να είχε κάνει, αφού είχε 
σκοπό να αναφερθεί στο πρόσωπό μου.
Για αποκατάσταση της αλήθειας σας ανα-
φέρω τα παρακάτω:
Γνωρίζοντας από μέρες ότι το Σαββατοκύ-
ριακο 2-3 Δεκεμβρίου ορειβατικός σύλλο-
γος θα επισκεφθεί το χωριό δέχθηκα από 
μια κυρία του ορειβατικού τηλεφώνημα 
για ένα δίκλινο δωμάτιο. Της απάντη-
σα ότι μπορώ να τους διαθέσω και άλλα 
δωμάτια που θα χρειαστούν, αφού είναι 
πολλά άτομα. Της έδωσα το κινητό μου 
τηλέφωνο αφού συνεννοηθούν, πόσα θα 
θελήσουν να επικοινωνήσουν μαζί μου, 
αλλά δεν μου ξανατηλεφώνησε.
Όσο για το που θα έμεναν τελικά ουδέπο-
τε το πληροφορήθηκα. Ο ξενώνας το συ-
γκεκριμένο Σαββατοκύριακο ήταν στη δι-
άθεσή τους, αλλά δεν θέλησαν να μείνουν 
γιατί προφανώς, όπως αποδείχθηκε είχαν 
κανονίσει να διανυκτερεύσουν στα κοινο-
τικά δωμάτια και στο σχολείο και απορώ 
γιατί ο κ. Στεργιούλης εμπλέκει εμένα στις 
ενέργειες του Προέδρου.
Ίσως για τον κ. Στεργιούλη φιλoξενία και 
προσέλκυση επισκεπτών να σημαίνει προ-
σφορά υπηρεσιών στο χαμηλότερο δυνατό 
επίπεδο (όταν μιλάμε για ποιοτικό του-
ρισμό), δηλαδή στρωματσάδα 2-3 Δεκεμ-
βρίου σε ένα κλειστό, παγωμένο σχολείο, 
χωρίς στοιχειώδες κανόνες υγιεινής.
Αναρωτιέμαι σε ποιο τουριστικό μέρος 
της χώρας επιφυλάσσουν σε ορειβάτες τέ-
τοιου είδους φιλοξενία!
                                                                        

               Ιουλιέτα Λάκκα - Τζαχρήστα

Χαίρομαι ιδιαίτερα που το σχόλιό μου, 
σχετικά με την επιστολή του φίλου ορειβά-
τη στο προηγούμενο φύλλο της ΟΡΕΙΝΗΣ, 
έγινε  η αφορμή  να ανοίξει διάλογος απ’ 
τους ίδιους τους επιχειρηματίες του χωρι-
ού, όπως η κυρία Ιουλιέτα Λάκκα-Τζαχρή-
στα, σχετικά με την προσφορά  υπηρεσιών 
στους επισκέπτες του χωριού.
Οι πληροφορίες μου και τα όσα ανέφερα, 
ήταν απόλυτα διασταυρωμένα, τόσο από 
μαρτυρίες  συγχωριανών, όσο και από τους 
ίδιους τους ορειβάτες, αφού επικοινώνησα 
τρεις φορές τηλεφωνικά μαζί τους. 
Όσο για το πώς αντιλαμβάνομαι την φιλο-
ξενία και τον  « ποιοτικό» τουρισμό, αν και   
δεν δραστηριοποιούμαι  στο χωριό στον 
τομέα αυτό,  με ενδιαφέρει οι επισκέπτες 
να περάσουν καλά, να χαρούν τις ομορφι-
ές του χωριού μας, την φιλοξενία μας, και 
το σημαντικότερο να στέλνουν μετά επι-
στολές ευχαριστίας και όχι  διαμαρτυρίας. 
Όσο για το που και πως θα κοιμηθούν ή θα 
φάνε, ας τους αφήσουμε  να το   επιλέγουν 
οι ίδιοι . 
                                                                        

                          Δημήτρης Στεργιούλης

H λίστα Θανάτου 
για τα ποτάμια μας

Ο Χάρτης με τα σχεδιαζόμενα έργα στα ποτάμια μας
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ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΟΡΕΙΝΩΝ
Το Δ.Σ. του συλλόγου μας καλεί τα μέλη του, την Κυριακή 5 
Αυγούστου στις 12 το μεσημέρι, στην αίθουσα του Δημοτικού 
σχολείου Θεοδωριάνων, σε Τακτική Γενική Συνέλευση. Αν δεν 
υπάρξει απαρτία η Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την επόμενη 
Κυριακή, 12 Αυγούστου την ίδια ώρα στο Δημοτικό σχολείο.

Άλλος ένας χειμώνας δύσκολος 
για το χωριό μας πέρασε, όχι 
τόσο λόγω της κακοκαιρίας αλλά 
λόγω της ανθρώπινης παρουσίας 
στο χωριό. Και δεν είναι  μόνο οι 
μόνιμοι κάτοικοι, που λιγοστεύουν 
χρόνο με το χρόνο, ούτε οι ξένοι  
επισκέπτες που σιγά σιγά άρχισαν 
να γνωρίζουν το χωριό μας και 
να το επισκέπτονται όλες τις 
εποχές, αλλά κυρίως η δική μας 

παρουσία.

 Χαρακτηριστικό παράδειγμα  αυτό που 
έγινε τις μέρες του Πάσχα. Μεγάλη παρέα 
επισκεπτών απ’ την Αθήνα είχε κλείσει 
δωμάτια σε διπλανό μας χωριό και κάποια 
μέρα επισκέφτηκαν και τα Θεοδώριανα. 
Έμειναν άφωνοι με τις ομορφιές του 
χωριού και το βράδυ του Μεγάλου 
Σαββάτου προτίμησαν να μπουν στα 
αυτοκίνητα, να κάνουν δώδεκα χιλιόμετρα, 
για να κάνουν Ανάσταση στα Θεοδώριανα. 
Υποσχέθηκαν ότι του χρόνου θα είναι 
εκεί.. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε, ότι το 
βράδυ της Ανάστασης στην εκκλησία, 
ήταν περισσότεροι οι ξένοι επισκέπτες απ’ 
τους Θεοδωριανίτες. 
Το συμπέρασμα λοιπόν είναι, ότι μπορεί 
τις μέρες του Δεκαπενταύγουστου να 
βουλιάζει το χωριό από τον κόσμο, αλλά η 
παρουσία μας στο χωριό είναι απαραίτητη 
άλλες εποχές, κυρίως τον Χειμώνα. Το 
ζωντάνεμα του χωριού είναι στα δικά μας 
χέρια . Και να μην τρέφουμε αυταπάτες, 
ότι κάποιοι από μας θα αφήσουν τις 
δουλειές τους και θα εγκατασταθούν 
μόνιμα στο χωριό ή ότι θα φτιάξουμε 
6 υδροηλεκτρικά και θα δουλέψουν έξι 
άνθρωποι και θα ζωντανέψει το χωριό. 
Αυτά είναι όνειρα «θερινής νυχτός». Αλλά 

το να επισκεπτόμαστε περιστασιακά το 
χωριό μας, έστω για μια δυο μέρες και 
όποτε μπορούμε είναι εφικτό. 
Και πρώτο απ’ όλους το κοινοτικό συμβούλιο. 
Εκτός του ότι πρέπει να βρει τρόπους να 
ενδυναμώσει την ανθρώπινη παρουσία στο 
χωριό, πρέπει και οι ίδιοι να επισκέπτονται 
συχνά και όποτε μπορούν το χωριό. 
Άλλωστε είναι μια απ’ τις υποχρεώσεις 
τους. Δεν νοείται 25η Μαρτίου και Πάσχα, 
το κοινοτικό συμβούλιο, συμπολίτευση 
και αντιπολίτευση , να εκπροσωπείται στο 
χωριό από έναν κοινοτικό σύμβουλο. Ποιον 
περιμένουν τότε να πάει στο χωριό; 
Υπάρχουν  απλοί τρόποι που μπορούν 
να φέρουν κόσμο το χειμώνα στο 
χωριό. Το κοινοτικό λεωφορειάκι,  όταν 
το επιτρέπει ο καιρός, μπορεί να κάνει 
δρομολόγια  τα Σαββατοκύριακα του 
χειμώνα, μεταφέροντας συγχωριανούς 
στο χωριό δωρεάν, έστω και για μια μέρα. 
Αν χρειαστεί ας ναυλωθεί  και μεγαλύτερο 
λεωφορείο.
 Να γίνουν κάποιες χειμωνιάτικες 
εκδηλώσεις στο χωριό. Παράδειγμα ένα 
μικρό χειμωνιάτικο γλέντι και η κοπή 
πρωτοχρονιάτικης πίτας απ’ το κοινοτικό 
συμβούλιο στο χωριό. Και να καθιερωθεί 
να γίνεται αυτό κάθε χρόνο. Και αν 
κάποιοι δυσκολεύονται οικονομικά, ας 
αναλάβει η Κοινότητα όλα τα έξοδα του 
γλεντιού. Τόσα ξοδεύει το καλοκαίρι για 
το πανηγύρι. Τα βεγγαλικά να περιορίσει, 
βγήκαν τα έξοδα. 
Βέβαια αυτά, δεν μπορούν να γίνουν όταν 
αγναντεύουμε όλοι από μακριά και πάμε 
και δυο μέρες τον Αύγουστο στο χωριό, 
έχουμε άποψη για όλα, μας φταίνε όλα και 
μόλις περάσουμε το Σταυρό τα ξεχνάμε 
όλα. 
                                                             

                                              E.Σ.

Περί …ερήμωσης
• Συσκέψεις επί συσκέψεων στην Άρτα για το Εθνικό Πάρκο Τζουμέρκων κι  αυτός ο 

πατριωτικός σύλλογος των Αθηνών ούτε φωνή ούτε ακρόαση. Ή δεν είχε την έγκριση 
των εταιρειών ή προετοίμαζε τους καλοκαιρινούς αγώνες …πιγκ – πογκ.

• 6 υδροηλεκτρικά οραματίζονται πλέον οι συγχωριανοί μας …αναπτυξιολόγοι- 
μελετητές. Και με τις 17 (!!!)θέσεις εργασίας που θα δημιουργηθούν, θα έχει το 
χωριό, δάσκαλο, αστυνόμο, αγροφύλακα, γιατρό κ.λ.π. Ο γιατρός κατά προτίμηση 
…ψυχίατρος.

• Τι ανακάλυψε η κυρία φιλόλογος μετά την έρευνα που έκανε για το πού βρίσκουν 
τα λεφτά οι ΟΡΕΙΝΟΙ; Δεν προέρχονται από …μνημόσυνα και μόνο αυτή …δεν έχει 
δώσει.

• Και με την ευκαιρία παιδιά, το ταμείο είναι σχεδόν μείον. Βοήθεια, γιατί στο μυαλό 
των μελετητών – σωτήρων μας τα υδροηλεκτρικά και τα φράγματα ξεφυτρώνουν σαν 
τα πόδια της Λερναίας Ύδρας. Ένα κόβεις …έξι ξεπετάγονται.

• «Η θέση μου είναι γνωστή για τα φράγματα και τα Υ/Η στα Τζουμέρκα» δήλωσε 
ζωντανά στην τηλεόραση ο Νομάρχης Άρτας και εννοούσε αρνητική μιας και αυτό έχει 
υποστηρίξει πολλές φορές. Ας ελπίσουμε ότι θα το θυμάται και…σε λίγο όταν θα τον 
χρειαστούμε συμπαραστάτη μας.

 
• Δεν είναι το χαρτί της ΟΡΕΙΝΗΣ γκλασέ! Τα μυαλά κάποιων είναι ….γρασέ! 

• Πάντως μετά τα …φιλολογικά γραφόμενα σε κάποιο φύλλο της εφημερίδας  ΤΑ 
ΘΕΟΔΩΡΙΑΝΑ για την ποιότητα και την πολυτελή έκδοση της ΟΡΕΙΝΗΣ, συγχωριανός 
μας, μέγας ευεργέτης, δώρισε στο σύλλογό μας  3 τόνους! χαρτί  γκλασέ. Τρέμετε! 
Έχουμε χαρτί να γράφουν και τα εγγόνια μας.

• Ξέρετε. Εμείς οι ΟΡΕΙΝΟΙ τους ευεργέτες τους κατατάσσουμε ανάλογα με το 
…χαρτί που μας προσφέρουν. 

• Ελπιδοφόρο μήνυμα.  Νέα παιδιά στο τιμόνι της Αδελφότητας. Αρκεί να μην το 
κρατάνε μόνο, αλλά και να …το κατευθύνουν. 

• Βρε κοινοτικοί μου σύμβουλοι της συμπολίτευσης. Δεν πέρασαν δυο μήνες και 
ήδη ξεχάσατε τι έγραφε το πρόγραμμά σας. Που να περάσουν και κανα δυο χρόνια. 
Εντατικά επαναληπτικά μαθήματα θα χρειαστείτε.

• Και να ξεκινήσουμε: Μάθημα πρώτο: ΚΑΜΜΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ στα ποτάμια μας, δια-
τήρηση του φυσικού κάλλους της περιοχής. Αυτό λέγατε και γράφατε. 

• Ο πρόεδρος και δύο κοινοτικοί του  σύμβουλοι δεν γνώριζαν την απόφαση του 
Κοινοτικού Συμβουλίου, που κατέθεσε ο Αντιπρόεδρος της κοινότητας στην Νομαρχία 
και ανέφερε κανένα έργο πάνω απ’ τη Σμίξη τώρα, ενώ άλλα γράφονταν προεκλογικά 
. Κι ας παρουσιάστηκε ως ομόφωνη. Μάλλον μαζί συζητάνε και χώρια …ή …δύο 
αποφασίζουν. 

• Και για να μην τους αδικήσω. Ο πρόεδρος, ο Σφώρος και ο Τζο, πιστοί σ’ αυτά που 
λέγανε και λένε. Οι άλλοι; Δεν τα έλεγαν αυτά πριν τις εκλογές;

• Πάντως κοινοτικοί μου, όπως λέει κι ο λαός μας, την  υπογραφή μας και ….  
προσέχουμε πολύ πού τα βάζουμε(!).

• Συνέντευξη σε εφημερίδα της Άρτας έδωσε ο πρώην πρόεδρος της Αδελφότητας 
για την κατασκευή έξι υδροηλεκτρικών στο χωριό μας. Για το Εθνικό Πάρκο 
Τζουμέρκων δεν τον ακούσαμε, ούτε τον διαβάσαμε πουθενά. Επιλεκτική …αλαλία 
λέγεται αυτό επιστημονικά.

• Κάποιοι κοινοτικοί θεωρούν ποτάμι και περιβάλλον αυτό που φαίνεται απ’ την 
πλατεία. Είναι γιατί δεν έφυγαν ποτέ παραπέρα από αυτή. Η Σμίξη φαίνεται. Από κει 
και κάτω δεν πάνε να …πνιγούνε!

• Τελικά το πρόβλημα με τους ορειβάτες δημιουργήθηκε, γιατί κάποιοι από μας  
ενδιαφέρθηκαν μην κοιμηθούν κατάχαμα στο κλειστό σχολείο και …πλευριτώσουν; 
Από καθαρό ενδιαφέρον δηλαδή; 

• Εκείνο το τουριστικό περίπτερο στο «λιβάδι», γεφύρι της Άρτας κατάντησε. Κι 
ας μην  το χτίσαμε, αλλά μας το δώσανε έτοιμο. Τρίτος χειμώνας έρχεται. Πότε θα 
λειτουργήσει;

• Θανάση και Σταύρο. Το αναπτυξιακό σας όραμα δεν το συμμερίστηκε η συντρι-
πτική πλειοψηφία των χωριανών. Γιατί επιμένετε ακόμα και μάλιστα με μεγαλύτερο 
…σθένος; Δεν αφήνετε και κανέναν νεώτερο να …οραματιστεί !

• Την επιστολή του πρώην προέδρου της Αδελφότητας για τα υδροηλεκτρικά με το 
σχετικό χάρτη, διαβίβασε ο αντιπρόεδρος της κοινότητας δια χειρός του στα μέλη του 
κοινοτικού συμβουλίου. Να υποθέσω ότι δεν υπήρχαν λεφτά για το ταχυδρομείο; 

• Για να σταματήσουν κάποιοι να …παρακαλάνε την ΜΗΧΑΝΙΚΗ να προσλάβει 
τρεις εργαζόμενους. Δίνουμε τη λύση. Μαζευόμαστε τον Αύγουστο και πάμε και 
τους κλείνουμε το εργοστάσιο. Λόγοι και τρόποι για να το κάνουμε υπάρχουν. Και να 
είμαστε και …νόμιμοι. Εμείς μπαίνουμε μπροστά. Απλώς εσείς κύριοι φέρτε τα χαρτιά 
που λέτε ότι έχετε και δεσμεύουν την εταιρεία για πρόσληψη εργαζομένων και απλά 
ακολουθήστε μας. Ειδάλλως…κρείττον σιγάν.

• Κάθε βοήθεια ευπρόσδεκτη. Ευχαριστούμε κ. Καραμπίνα για το λάδι στο …καντή-
λι των ΟΡΕΙΝΩΝ.

• Δονκιχωτισμός σύμφωνα με τον πρώην πρόεδρο της κοινότητας η εμμονή μας 
κατά των έργων. Η  δική του εμμονή τόσα χρόνια, μετά τα αλλεπάλληλα εκλογικά 
στραπάτσα και απ’ τη θέση πλέον του …πρώην, πως άραγε μπορεί να χαρακτηρι-
στεί;

• Εύστοχο βρίσκω το χαρακτηρισμό που μας απέδωσε διευθυντής εβδομαδιαίας 
εφημερίδας της Άρτας: Ορεινοί, οι αντάρτες των Τζουμέρκων.

                                                                                                     ο ορεινός

Λόγια...

25η Μαρτίου. Θεοδώριανα.  Και …μη χειρότερα.


