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Μια θετικότατη εξέλιξη έχουμε  για την αποτροπή της κατασκευής των δύο νέων 
υδροηλεκτρικών έργων της εταιρείας ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ, στα δυο ποτάμια των 
Θεοδωριάνων. 

  Στα πλαίσια της Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης και Αξιολόγησης 
η Υπηρεσία Νεώτερων Μνημείων & Τεχνικών Έργων Ηπείρου, με σχετικό έγγραφό 
της (αρ. πρωτ. 3417/7-11-2008)  ΔΕΝ εγκρίνει την προμελέτη Περιβαλλοντικών 
Επιπτώσεων της εταιρείας 
ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ. Η 
μη έγκριση αφορά τα δυο Υ/Η 
ισχύος 3,9 και 3,0 MW στα 
ποτάμια «Μουζάκι» και «Άσπρη 
Γκούρα» των Θεοδωριάνων. 

Συγκεκριμένα Αναφέρει: Δεν 
εγκρίνουμε την Π.Π.Ε. της 
ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ, 
για τα παραπάνω έργα, διότι 
σύμφωνα με το Ν. 3028/2002 
«Για την προστασία των 
Αρχαιοτήτων και εν γένει της 
Πολιτιστικής Κληρονομιάς» 
άρθρο 10, η κατασκευή των 
σταθμών παραγωγής πλησίον 
των μνημείων (πέτρινο νερό-
μυλο και πέτρινο γεφύρι) τα 
οποία έχουν χαρακτηριστεί 
σαν μνημεία, επηρεάζει άμεσα 
την αισθητική των μνημείων, 
το φυσικό τοπίο και τον περι-
βάλλοντα χώρο. 

 Μετά απ’ αυτό, η Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος του Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ με σχε-
τικό έγγραφό της ( Α.Π. 101336/ 11-12-08) ενημερώνει την εταιρεία ότι δεν μπορεί 
να προχωρήσει η διαδικασία της Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης και 

Αξιολόγησης των έργων. Επιστρέφει την Προμελέτη στην εταιρεία προκειμένου να 
επανασχεδιαστεί.

 Αυτή η απόφαση χαροποιεί ιδιαίτερα όχι μόνο το σύλλογο των ΟΡΕΙΝΩΝ, που 
για μια δεκαετία μάχεται  για την σωτηρία των ποταμιών μας και του φυσικού μας 
πλούτου, αλλά και την πλειοψηφία των φορέων, κατοίκων και φίλων του πανέμορφου 
χωριού μας, που συμπαραστέκονται όλα αυτά τα χρόνια.

 Εκτός απ’ αυτό, η  απόφα-
ση της υπηρεσίας Νεώτερων 
μνημείων, στη δύσκολη περί-
οδο της αμφισβήτησης που 
περνάει ο δημόσιος βίος της 
χώρας με τα αλλεπάλληλα 
σκάνδαλα,  αποτελεί και ένα 
λαμπρό παράδειγμα, αφή-
νοντας  μια αχτίδα ελπίδας 
ότι δεν έχουν τελειώσει όλα. 
Υπάρχουν κρατικοί υπάλλη-
λοι και υπηρεσίες, που έχουν 
ανάστημα και μπορούν να το 
ορθώσουν. 

 Είναι σίγουρο ότι η από-
φαση αυτή δημιουργεί πολλά 
προβλήματα στην κατασκευ-
άστρια εταιρεία, μιας και η 
έγκριση της Προμελέτης 
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 
από την παραπάνω υπηρεσία 
θεωρείται απαραίτητη για την 

παραπέρα πορεία αδειοδότη-
σης. Σαν ΟΡΕΙΝΟΙ παρακολουθούμε τις εξελίξεις και είμαστε έτοιμοι να συνεχίσουμε 
τον αγώνα μας με οποιαδήποτε μορφή.

 

Δορυφορικό ασύρματο δίκτυο internet 
έχει εγκατασταθεί στα Θεοδώριανα. Χω-
ρίς τη χρήση τηλεφωνικής γραμμής και 
προπαντός εντελώς δωρεάν για τους 
χρήστες, μπορεί κάποιος να χρησιμοποι-
εί το διαδίκτυο και τις υπηρεσίες του, με 
ταχύτητες ως 1Mbps. 
Μέχρι τώρα οι υπάρχουσες τηλε-
φωνικές γραμμές και οι χαμηλές 
ταχύτητες, καθιστούσαν τη χρήση 
του internet απαγορευτική. Τις συν-
δρομές, τα έξοδα εγκατάστασης 
και τη διαχείριση, ανέλαβε ο σύλλο-
γός μας. Ο απαραίτητος τεχνολογι-
κός εξοπλισμός εγκαταστάθηκε σε 
θέση που να καλύπτει όχι μόνο τον 
οικισμό, αλλά και ολόκληρη την πε-
ριοχή των Θεοδωριάνων. 
Οι πρώτες δοκιμές έγιναν και όλα 
είναι εντάξει. Επόμενο βήμα μας 
θα είναι η εγκατάσταση μιας Web 
κάμερας, η οποία μέσα απ' την 

ιστοσελίδα μας θα μεταδίδει συνεχώς 
ζωντανή εικόνα του χωριού σε όλες τις 
γωνιές του πλανήτη. Η εγκατάσταση του 
ευρυζωνικού δικτύου, εκτός των άλλων 
αναμένεται να λύσει και λειτουργικά 
προβλήματα των υπηρεσιών της κοινό-
τητας. 

Δορυφορικό ασύρματο internet 
από τους ΟΡΕΙΝΟΥΣ

ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ 
ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΩΝ Υ/Η ΤΗΣ ΤΕΡΝΑ

Εθνικό Πάρκο έρχεται!. 
Καποδίστριας φεύγει!

Έτοιμο για υπογραφή από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, είναι  το Προεδρικό Διάταγμα που 
χαρακτηρίζει την περιοχή των Τζουμέρκων Εθνικό Πάρκο. Υπογράφτηκε από τον υφυπουργό Πε-
ριβάλλοντος και τους συναρμόδιους υπουργούς,  αφού πήρε τη θετική γνωμοδότηση   του ΣτΕ.  
Το ΣτΕ έκανε ορισμένες μικρές  διορθώσεις, χωρίς να αλλάζει το γενικότερο σχεδιασμό και 
φιλοσοφία του σχεδίου. 
Ο σύλλογός μας, η Παντζουμερκιώτικη Συνομοσπονδία και ο σύλλογος  Προστασίας Αράχθου, 
καταθέσαμε υπόμνημα στο ΣτΕ, ζητώντας κάποιες τροποποιήσεις. Αυτές είχαν να κάνουν κυρίως 
με την ένταξη των ποταμιών του Εθνικού Πάρκου σε υψηλότερη ζώνη προστασίας, στην αλλαγή 
της έδρας του Φορέα Διαχείρισης και στη σύσταση του Δ.Σ. του Φορέα. Κάποιες απ’ αυτές έγιναν 

δεκτές, χωρίς ωστόσο να αλλάζει τίποτα σε σχέση με τα ποτάμια μας και την ένταξή 
τους σε υψηλότερη ζώνη προστασίας, ώστε να απαγορεύεται και η εγκατάσταση Υ/Η 
έργων σε αυτά.
Έχοντας στα χέρια μας και το τελικό Σχέδιο και τις παρατηρήσεις του ΣτΕ, μπορούμε 
με σαφήνεια να αναφέρουμε τις κυριότερες διατάξεις, που αφορούν την περιοχή 
μας. 

Όρια ζωνών
Η περιοχή των Θεοδωριάνων εντάσσεται ολόκληρη στην περιοχή του Εθνικού Πάρ-
κου. Το μεγαλύτερο τμήμα της στη ζώνη ΙΙΙ και το υπόλοιπο στην υψηλότερη ζώνη 
προστασίας Ζώνη ΙΙα. Το όριο  μεταξύ των δύο ζωνών είναι: Από την κορυφή Τρία 
Σύνορα στο Βρυζοκάλαμο. Από κει ακολουθεί τον αγροτικό δρόμο μέχρι την Κάτω 
Κωστηλάτα και την Άσπρη Γκούρα. Συνεχίζει ακολουθώντας τον αγροτικό δρόμο για 
Χούνη μέχρι να συναντήσει το ρέμα Βλάχας. Ακολουθεί το ρέμα μέχρι την ένωσή του 
με το ρέμα Χίστρα και τον ποταμό Γκούρα στην Αγία Παρασκευή. Συνεχίζει ακολου-
θώντας την κοίτη του Γκούρα μέχρι την Αγία Τριάδα . Ανηφορίζει μέχρι τον Αι-Λιά 
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ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Άρτα – Τρίκαλα: Επιτέλους …άσφαλτος

Με την παράδοση της σήραγγας Μεσοχώρας και των 2 σηράγγων 
στη Λαφίνα και την Αγία Κυριακή τον περασμένο Σεπτέμβριο, ο 
δρόμος Άρτας Τρικάλων είναι πια όλος ασφάλτινος. Τα τμήματα 

αυτά ανήκουν στο νομό Τρικάλων. Από τη μεριά της Άρτας ο 
δρόμος είχε ολοκληρωθεί προ πολλού. Οι καινούργιες σήραγγες 
είναι σύγχρονες, με φωτισμό και έχουν αλλάξει ριζικά την εικόνα 
της διαδρομής. 
Απομένουν περίπου 500 μέτρα στη “Γκρόπα”, που είναι χωματό-
δρομος, αλλά στο σημείο αυτό γίνεται σήραγγα 1,5 χλμ
Η διαδρομή Από Άρτα για Τρίκαλα περνάει από Μελάτες, 
Κάτω Αθαμάνιο, Βουργαρέλι, Αθαμάνιο, Κάψαλα, Μεσοχώρα, 
Βαθύρευμα, Στουρναρέϊκα, Πύλη, Τρίκαλα. Eίναι πολύ όμορφη 
διαδρομή, ειδικά από Βουργαρέλι μέχρι Στουρναρέϊκα, καθώς 
κινείται δίπλα στον Αχελώο, μέσα σε δάση και με θέα προς 
τις κορφές των Τζουμέρκων, Χατζή, Περιστερίου, Αυγού και 
Αγράφων.
Από Άρτα για Τρίκαλα είναι περίπου 160 χιλιόμετρα και ένα ΙΧ 
χρειάζεται περίπου 3-4  ώρες. Από Μεσοχώρα μέχρι λίγο πριν 
την Πύλη (περίπου 35 χλμ) ο δρόμος είναι στενός και χρειάζεται 
προσοχή καθώς πέφτουν και αρκετές πέτρες στο οδόστρωμα. 
Φτάνει στο ψηλότερο σημείο στη Γκρόπα στα 1200 μ. που το 
χειμώνα με κακοκαιρία, γίνεται προβληματική χωρίς όμως να 
κλείνει.

Παναγιώτης Βεντίστας

Πήγαμε…μονοπάτια
Άνετα  πλέον μπορεί  κάποιος να επισκεφτεί το ρέμα "Μάρκς" 
με τις παραδεισένιες λίμνες του και τους καταρράχτες του. Τον 
Αύγουστο μια ομάδα μικρών και μεγάλων «ΟΡΕΙΝΩΝ», αφήσαμε 

για λίγο την πλατεία με το τάβλι , τη δηλωτή και τις παχιές κου-
βέντες στους άλλους, και όπως είχαμε αποφασίσει καθαρίσαμε 
και σηματοδοτήσαμε με εθελοντική εργασία το παλιό μονοπάτι 
που οδηγεί στο ρέμα. 
Το μονοπάτι ξεκινάει λίγο πριν το σκουπιδότοπο, που ελπίζουμε 
σύντομα να απομακρυνθεί. Κατηφορίζει σε μια διαδρομή μισής 
ώρας μέσα σε ένα υπέροχο ελατόδασος, στα χνάρια του παλιού 
μονοπατιού που οδηγεί στον «Ελατιά», μέχρι να συναντήσει το 
ρέμα και τον πρώτο εντυπωσιακό καταρράχτη. Από κει σημάδια 
οδηγούν στα «Λαπέικα» χωράφια, που δύσκολα πλέον διακρίνο-
νται, ικανά όμως να ξυπνήσουν μνήμες από  μιας άλλης ζωής, 
φτώχιας και στερήσεων. Μετά στο βάθος του ρέματος, στις 
επόμενες λίμνες και τους καταρράχτες. 
Οι τολμηροί μπορούν να συνεχίσουν και στο πιο δύσκολο κομμάτι 
μέχρι το αντάμωμα του ρέματος με τον «Γκούρα», απέναντι απ’ 
την Αγία Τριάδα. Μετά απ' αυτό, πολλοί επισκέπτες, μικροί  και 
μεγάλοι   το επισκέφτηκαν και πράγματι εντυπωσιάστηκαν  απ’ 
την άγρια και παρθένα ομορφιά του. Για πρώτη φορά μετά από 
πάρα πολλά χρόνια ακούστηκαν γέλια και παιδικές φωνές, σε 
ένα μέρος που είχε σχεδόν ξεχαστεί. Ή προσπάθειά μας αυτή θα 

έχει και συνέχεια , με σκοπό να καθαρίσουμε και να αναδείξουμε 
όλα τα παλιά μονοπάτια του χωριού.

Γήπεδο 5Χ5

Σχεδόν έτοιμο το γήπεδο 5Χ5 στο χώρο του σχολείου, στην 
«Τάβλα».  Απομένει μόνο η περίφραξη, η οποία υπολογίζεται να 
είναι έτοιμη την άνοιξη. Ποδοσφαιρικές …μάχες από μικρούς και 
μεγάλους  αναμένονται το καλοκαίρι. Μέχρι τότε, το γήπεδο το 
χαίρεται αποκλειστικά η «Φαίδρα», η χαριτωμένη σκυλίτσα  του 
γραμματέα. Κι αν κάποιοι παλιότεροι κοινοτικοί, άκουγαν και 
κανέναν άλλον εκτός από τους εαυτούς τους και δεν πέταγαν 
κάποιες δεκάδες εκατομμύρια στο γήπεδο-βούρκο στο «Βαρκό», 
που εγκαταλείφθηκε πριν τελειώσει, θα μπορούσε το 5Χ5 να 
είναι έτοιμο από χρόνια. 

Εμφιάλωση νερού
Ξεκίνησαν οι εργασίες για την εγκατάσταση και λειτουργία μικρού 
εργοστασίου εμφιάλωσης νερού στα Θεοδώριανα. Σύμφωνα με 
τους επενδυτές συγχωριανούς μας αδελφούς Παναγιώτου, όλα 
είναι έτοιμα από πλευράς αδειών και αναμένεται το καλοκαίρι 
το νερό των Θεοδωριάνων και εμφιαλωμένο πλέον να μπει στην 
ελληνική και ξένη αγορά.
Ήδη έγινε η διάνοιξη του δρόμου, που  οδηγεί στη θέση των κτι-
ριακών εγκαταστάσεων και διαμορφώνεται η έκταση για να δεχτεί 
το κτίριο του εργοστασίου, το οποίο θα είναι προκάτ κατασκευή. 
Ταυτόχρονα άρχισαν και οι εργασίες στην πηγή "Μουρτζιά", όπου 
θα παίρνεται το νερό. Το αυλάκι που θα οδηγεί στο εργοστάσιο 
θα ανοιχτεί, σύμφωνα με τους επενδυτές, με τα χέρια και δεν θα 
θίξει καθόλου το τοπίο. Η επιχείρηση αναμένεται  να απασχο-
λήσει αρκετούς εργαζόμενους . Η επωνυμία του νερού  είναι: 
ΗΠΕΙΡΟΣ. Πηγές Κωστηλάτας Τζουμέρκων.

Κλιμάκιο του ΣΥ.ΡΙ.ΖΑ. στα ποτάμια μας
Κλιμάκιο του ΣΥ.ΡΙ.ΖΑ. με επικεφαλής το βουλευτή Επικρατείας 
συμπατριώτη μας Γιάννη Μπανιά, επισκέφτηκε στις 17 Αυγούστου 
τα Θεοδώριανα. Ο κ. Μπανιάς ενημερώθηκε για τα προβλήματα 
του χωριού και επισκέφτηκε το υδροηλεκτρικό φράγμα της 
ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ. 

Εκεί ενημερώθηκε από 
τον πρόεδρο του συλ-
λόγου μας Δημήτρη 
Στεργιούλη για το μείζον 
θέμα κατασκευής τριών 
ακόμη υδροηλεκτρι-
κών στο χωριό μας. Ο 
κ. Μπανιάς έχει κατα-
θέσει και σχετική ερώ-
τηση στη Βουλή προς 
τον υπουργό ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ 
για τις παραβιάσεις των 
Περιβαλλοντικών Όρων 
του υδροηλεκτρικού της 
εταιρείας ΜΗΧΑΝΙΚΗ. 
Τάχθηκε στο πλευρό μας 
και υποσχέθηκε οποιαδή-
ποτε βοήθεια για να απο-

τρέψουμε το περιβαλλοντικό έγκλημα της σωλήνωσης των ποτα-
μιών μας και τις μη αναστρέψιμες συνέπειες που θα επιφέρει.

Ορειβατικές… παρατηρήσεις 
και…ορεινές προτάσεις

Εύστοχες και πολύ σωστές οι παρατηρήσεις του φίλου ορειβάτη. 
Πράγματι το μονοπάτι μέχρι την Πυραμίδα χρειάζεται σήμανση, 
όπως και τα άλλα μονοπάτια του χωριού.  Σαν ΟΡΕΙΝΟΙ ξεκινήσα-
με μια προσπάθεια από το περασμένο καλοκαίρι για τη διάνοιξη 
παλιών μονοπατιών, όπως κάναμε με το ρέμα «Μάρκς». Θα 
συνεχίσουμε και φέτος με τον καθαρισμό του μονοπατιού Αύκος 
- Αϊ-Λιάς Νεραϊδιώτικος. Ταυτόχρονα θα κάνουμε μόλις το επι-
τρέψει ο καιρός και τη σήμανση του μονοπατιού για την Πυραμίδα 
και άλλων μονοπατιών. 
Όσο για το ενημερωτικό τουριστικό φυλλάδιο, που πολύ σωστά 
θίγει ο φίλος ορειβάτης, πράγματι είναι απαραίτητο. Θυμίζουμε 
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στρέφονται με απαξιωτικούς χαρακτηρι-
σμούς κατά των ΟΡΕΙΝΩΝ, αλλά κυρίως 
κατά του προέδρου του συλλόγου μας 
Δημήτρη Στεργιούλη. 
 Όμως θα περίμενε κανείς από πανεπι-
στημιακό δάσκαλο, όπως είναι ο κ. Ευ-
στράτιος Γαλανής, τουλάχιστον ένα άλλο 
είδος γραφής και πολύ πιο προσεκτικό 
λόγο, έκφραση και φρασεολογία. Στην 
επιστολή που λάβαμε, υπάρχουν ευθείες 
βολές και υπαινιγμοί  για το  δημοκρατικό 
ήθος και για απαράδεκτες συμπεριφορές 
του προέδρου μας και των ΟΡΕΙΝΩΝ. Για 
φασιστικές(!) νοοτροπίες που μας διακα-
τέχουν, ικανές μάλιστα να «κλείσουν» την 
εφημερίδα μας ΟΡΕΙΝΗ. Για αδίστακτες 
συκοφαντίες που εκστομίζουμε, εμπρη-
στική συνθηματολογία και καπηλείες  εκ 
μέρους μας περιβαλλοντικών ευαισθη-
σιών. Αναφορές σε συμμαχίες, ομοϊδεά-
τες, αντίπερα όχθες. Υπονοούμενα  για 
τα  γνωστικά και άλλα εφόδια του προέ-
δρου μας, μιας και ένας δάσκαλος είναι 
και μάλιστα ΟΡΕΙΝΟΣ μόνο …τον Αύγου-
στο. Διακατεχόμαστε, σύμφωνα πάντα με 
τον επιστολογράφο κ. Ευστράτιο Γαλανή, 
από τάσεις αυτοπροβολής και ηρωοποί-
ησης, παραπληροφορώντας, λαϊκίζοντας 
και ασκώντας μικροπολιτική.
 Όλοι αυτοί οι χαρακτηρισμοί σαν ΟΡΕΙ-
ΝΟΥΣ μας αφήνουν ΠΑΓΕΡΑ ΑΔΙΑΦΟ-
ΡΟΥΣ. Όχι για κανέναν άλλο λόγο,  αλλά 
γιατί όλα αυτά τα χρόνια στο χωριό, τόσο 
ο πρόεδρος του συλλόγου μας όσο και  
ο σύλλογός μας έχουμε δώσει δείγματα 
γραφής. Όλοι οι συγχωριανοί και φίλοι 
του χωριού , αυτοί  δηλαδή που αγωνιούν 
καθημερινά για το μέλλον του και δεν το 
θυμήθηκαν ύστερα από κάποιες δεκαετί-
ες απουσίας τους, γνωρίζουν και το  ήθος 
μας, και το είδος του  αγώνα μας και την  
ποιότητα των πράξεών μας. Αυτοί μας 
κρίνουν και  σ’ αυτούς λογοδοτούμε. 
Θα πρέπει όμως ο κ. Ευστράτιος Γαλανής 
να γνωρίζει, ότι όλοι αυτοί οι απαξιωτι-
κοί και προσβλητικοί  χαρακτηρισμοί δεν 
στρέφονται  μόνο κατά των  ΟΡΕΙΝΩΝ, 
αλλά και κατά του συνόλου των φορέων 
του χωριού και της συντριπτικής πλειο-
ψηφίας των κατοίκων, μιας και ο αγώνας 
μας για τη διάσωση του φυσικού πλούτου 
του χωριού μας, οι ανησυχίες μας και οι 
προσδοκίες μας για το μέλλον του,  όλα 
αυτά τα χρόνια είναι κοινός.
Δεν απαξιώνουμε ούτε το δημόσιο διάλο-
γο, ούτε την κριτική, ούτε τη διαφορετική 
άποψη. Αρκεί τα κίνητρα όλων μας να εί-
ναι καθαρά και κρυστάλλινα, σαν το νερό 
της Άσπρης Γκούρας και για το συμφέ-
ρον του χωριού.  

Το 
Διοικητικό Συμβούλιο 

των ΟΡΕΙΝΩΝ

2 Φθινόπωρο-Χειμώνας 2008-2009

Ο Γιάννης Μπανιάς με τον Δημήτρη 
Στεργιούλη στο φράγμα της 

ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ
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ότι παλιότερα είχαμε κάνει σαν ΟΡΕΙΝΟΙ σχετική πρόταση στην 
Κοινότητα, η οποία δεν είχε καμιά …τύχη. Επαναφέρουμε λοιπόν 
την πρόταση και λέμε ότι αφού έχουμε ανάλογο υλικό έτοιμο, 
αναλαμβάνουμε την επιμέλεια και το «στήσιμο» ενός τέτοιου 
ενημερωτικού και διαφημιστικού φυλλαδίου. Απλά η κοινότητα 
να αναλάβει το κόστος του(έξοδα εκτύπωσης κ.λ.π), που δεν 
είναι κανένα τεράστιο ποσό. Και να μην παρεξηγηθούμε εμείς 
δεν θέλουμε…δεκάρα. Περιμένουμε.  

Σύστημα Πυροπροστασίας στα Θεοδώριανα
Ολοκληρωμένο Σύστημα Έγκαιρης Προειδοποίησης και 
Διαχείρισης Πυροπροστασίας, θα εγκατασταθεί σύντομα στα 
Θεοδώριανα. Η κοινότητα απάντησε θετικά σε ανάλογο αίτημα 
της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Άρτας και ξεκινά την προετοι-
μασία χωροθέτησης του συστήματος. 
Το σύστημα εντάσσεται στο έργο "Ολοκληρωμένο Σύστημα 
έγκαιρης Προειδοποίησης και Διαχείρισης Πυροπροστασίας 
Νομού Άρτας", της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Άρτας, προϋπο-
λογισμού 700.000,00 ευρώ.  
Περιλαμβάνει την εγκατάσταση συστημάτων σε πολλά σημεία 
του ορεινού όγκου του νομού,  τα οποία με συνδυασμένη χρήση 
μιας σειράς εφαρμογών προηγμένων τεχνολογιών (δορυφορικών 
εικόνων, φωτοχαρτών, δημιουργία γεωγραφικού συστήματος 
πληροφοριών, μοντέλων προσομοίωσης εξέλιξης πυρκαγιάς, 

on line μεταφοράς και χρήσης μετεωρολογικών δεδομένων, 
εγκατάστασης ψηφιακού τηλεματικού δικτύου επόπτευσης και 
έγκαιρης προειδοποίησης, δράσεων ευαισθητοποίησης του 
κοινού, κλπ) , θα προστατεύουν από  φυσικές καταστροφές και 
ειδικά πυρκαγιές.
Το σίγουρο είναι ότι η τεχνολογία από μόνη της δεν φτάνει. 
Χρειάζεται η ευαισθητοποίηση και επαγρύπνηση όλων μας και 
κυρίως να απομονωθούν γνωστές ανόητες πρακτικές και μικρο-
συμφέροντα, που κυρίως το καλοκαίρι, θέτουν σε κίνδυνο και 
απειλούν με καταστροφή το δασικό πλούτο της περιοχής μας και 
του ορεινού μας όγκου. 

Το ψέμα και η παραπληροφόρηση 
έχουν… κοντά ποδάρια.

Περί τα 42.000 ευρώ υποστηρίζει ο συγχωριανός μας επι-
στολογράφος  ότι εισπράττει η Κοινότητα από το έργο της 
ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ. Δυστυχώς όμως τα επίσημα παραστατικά της 
κοινότητας, τα οποία δημοσιεύουμε, τον διαψεύδουν. Όπως 
φαίνεται με έναν σύντομο υπολογισμό, τα έσοδα της κοινότητας 
κατά μέσο όρο τα έτη 2004 έως και 2007 είναι 21.563 ευρώ το 
έτος. Καλό είναι πριν λέμε και γράφουμε κάτι να το …διασταυ-
ρώνουμε πρώτα. Τώρα αν και αυτό είναι ψέματα και παραπλη-
ροφόρηση   των ΟΡΕΙΝΩΝ και της ΟΡΕΙΝΗΣ, το αφήνουμε στην 
κρίση των αναγνωστών. Όσο για τον ισχυρισμό ότι το έργο δεν 
έχει καμιά δυσμενή επίδραση στο περιβάλλον ας ανατρέξουν οι 
αναγνώστες μας σε άλλες στήλες της ΟΡΕΙΝΗΣ και στην σχετική 
ερώτηση που έγινε στη Βουλή.

Ο ισχυρισμός:

Η Αλήθεια:

&ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΑ
συνέχεια απο σελίδα 1

το Νεραϊδιώτικο και από κει κορυφογραμμή μέχρι τις Λάκκες. 
Στρέφεται βόρεια και συναντά το ρέμα Γρεβενίτη. Οι περι-
οχές που βρίσκονται εντός των ορίων που περιγράφονται, 
συμπεριλαμβανομένου και του οικισμού των Θεοδωριάνων, 
βρίσκονται στη Ζώνη ΙΙΙ ενώ οι εκτός των ορίων στη υψηλότε-
ρη ζώνη προστασίας Ζώνη ΙΙα.

Τι επιτρέπεται:
Στη Ζώνη ΙΙ επιτρέπεται: Η συντήρηση των μονοπατιών, η 
επίσκεψη και ξενάγηση επισκεπτών, η συντήρηση και χρήση 
υφιστάμενων οδών, ενώ απαγορεύονται νέες διανοίξεις και 
ασφαλτοστρώσεις παρά μόνο για το επαρχιακό και εθνικό 
δίκτυο. Επιτρέπεται η ελεύθερη βόσκηση σε εκτατική μορφή 
καθώς και η παραδοσιακή επεξεργασία γάλακτος και τυροκό-
μηση. Η κατασκευή και χρήση ανάλογης υποδομής για τους 
κτηνοτρόφους ( στέγαστρα, ποτίστρες, στάνες, μικρά οική-
ματα διανυκτέρευσης). Η θήρα σύμφωνα με τις ισχύουσες 
διατάξεις και απαγορεύσεις, η μελισσοκομία, η ερασιτεχνική 
αλιεία, η κατασκευή μόνο μικρών ορειβατικών καταφυγίων και 
όχι η εγκατάσταση χιονοδρομικού, η παραδοσιακή γεωργία 
και δεντροκαλλιέργεια, τα έργα δασοπροστασίας και διαχεί-
ρισης των δασών. Η συλλογή και μεταφορά καυσόξυλων και 
βοτάνων, για κάλυψη ατομικών αναγκών των κατοίκων και 
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις της νομοθεσίας. Επεκτά-
σεις οικισμών περιορισμένης κλίμακας. 
Στη Ζώνη ΙΙΙ: Επιτρέπονται εκτός από τα παραπάνω, έργα 
βελτίωσης, επέκτασης και συντήρησης επαρχιακού δικτύου 
και κοινοτικών δρόμων, η λειτουργία λατομείων εξόρυξης 
παραδοσιακών υλικών αποκλειστικά για τοπική χρήση, η 
εγκατάσταση μικρών υδροηλεκτρικών μέχρι 10 ΜW. Εγκατα-
στάσεις αιολικών σταθμών και φωτοβολταϊκών  συστημάτων, 
η ανέγερση κατοικίας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, η 
κατασκευή και λειτουργία ορειβατικών καταφυγίων και μικρής 
κλίμακας υποδομής δραστηριοτήτων εναλλακτικού τουρι-
σμού.  Η ίδρυση και λειτουργία μικρών εργαστηρίων και μετα-
ποιητικών μονάδων τοπικών προϊόντων, συνολικής επιφάνει-
ας έως 600 τ.μ.. Η ανέγερση και χρήση μικρών τουριστικών 
καταλυμάτων δυναμικότητας έως 50 κλινών και μικρά κτίρια 
κοινής ωφέλειας. Κατώτατο όριο αρτιότητας ορίζονται τα 6 
στρέμματα από 4 που ήταν μέχρι τώρα. Η συνολική επιφάνεια 
για χρήση κατοικίας δεν πρέπει να ξεπερνά τα 150 τ.μ. και 
ύψος τα 7,5μ. Η κατασκευή στέγης είναι υποχρεωτική σε όλα 
τα κτίρια.
Έδρα του Φορέα Διαχείρισης ορίζεται, παρά τις διαφορετι-
κές προτάσεις μας, η πόλη των Ιωαννίνων. Στα έσοδα του 
φορέα Διαχείρισης δεν θα συμπεριλαμβάνεται το 1% από τα 
Υ/Η έργα, όπως ήταν και σχετικές μας προτάσεις.  Το Δ.Σ. 
του Φορέα Διαχείρισης προβλέπεται να είναι εννεαμελές . 
Εδώ όμως το ΣτΕ προτείνει ενδεκαμελές συμβούλιο με την 
προσθήκη, στους δύο που ήδη υπάρχουν, ενός ακόμα ειδικού 
επιστήμονα περιβαλλοντολόγου και ενός εκπροσώπου κά-
ποιας περιβαλλαοντικής οργάνωσης που δραστηριοποιείται 
στην περιοχή. 

ο Καποδίστριας ΙΙ
Στον αντίποδα αυτών, η διοικητική μεταρρύθμιση Καποδίστρι-
ας ΙΙ, αναβάλλεται για αργότερα. Σύμφωνα με δηλώσεις του 
αρμόδιου υπουργού Εσωτερικών, με δεδομένη την οικονομι-
κή κρίση και αφού δεν μπορούν να εξασφαλιστούν οι ανά-
λογοι οικονομικοί πόροι που θα στηρίξουν τη μεταρρύθμιση, 
αναστέλλεται τουλάχιστον μέχρι το Μάρτιο, η συζήτηση για 
τη διοικητική μεταρρύθμιση. Τότε, σύμφωνα πάντα με τον 
υπουργό, θα γίνει επανεκτίμηση της οικονομικής κατάστασης 
και θα επανεξεταστεί το ζήτημα.
Κάτι τέτοιο όμως διαφαίνεται απίθανο. Οι προβλέψεις για το 
μέλλον της οικονομίας λένε ότι τα χειρότερα έπονται,  άρα 
θεωρείται πλέον σίγουρο, ότι ο πολυδιαφημισμένος Καποδί-
στριας ΙΙ πάει για πολύ αργότερα.
 Ήταν κοινή διαπίστωση, ότι και οικονομική κρίση να μην 
υπήρχε, πάλι η εφαρμογή της μεταρρύθμισης θα ήταν προ-
βληματική, μιας και δεν είχαν δοθεί οι απαραίτητες διαβεβαι-
ώσεις για γενναία, όπως απαιτείται, οικονομική στήριξη  της 
μεταρρύθμισης από μέρους της πολιτείας. 
Έτσι λοιπόν τίποτα, εκτός συνταρακτικού απροόπτου, δεν 
αναμένεται να αλλάξει στο διοικητικό χάρτη της χώρας. Οι 
εκλογές του 2010 θα βρουν τα Θεοδώριανα κοινότητα, για 
τουλάχιστον άλλα τέσσερα χρόνια. Οι πολιτικές ζυμώσεις ήδη 
άρχισαν. Σκοπός μας  η δημιουργία μιας κίνησης στο χωριό,  
που με σοβαρότητα, νέους ανθρώπους και οράματα, θα πα-
λέψει μέσα απ’ τη διοίκησή του για καλύτερες μέρες. 

ΕΠΙΣΤΟΛΗ
ΠΡΟΣ 

Την εφημερίδα «ΟΡΕΙΝΗ» 
Θεοδώριανα 

Στην εφημερίδα του χωριού μας ΘΕΟΔΩΡΙΑΝΑ, την οποία 
ιδρύσαμε το 1971 στο μαγαζί μου - καφενείο στην οδό Στα-
δίου 5 στο Σύνταγμα, ο Λεωνίδας Διαμάντης, ο Φίλιππος 
Κολοβός, ο Θεοχάρης Κορμέντζας, ο Δημήτρης Παγώνης 
και ο υπογράφων, και η οποία δυστυχώς κατάντησε φυλλά-
δα, δημοσιεύτηκε επιστολή του Αντιπρύτανη, κυρίου Στρά-
του Γαλανή, προσβλητική για το πρόσωπό μου με άσχη-
μες εκφράσεις, την οποία κοινοποίησε στην Κοινότητα και 
στους φορείς του χωριού μας. Σκέφτηκα να μην απαντήσω 
στον άνθρωπο αυτό για τους παρακάτω λόγους: Δεν μπο-
ρείς να απαντήσεις σε έναν άνθρωπο που: 

Έχει 50 χρόνια να έρθει στο χωριό του. 
Έχει 50 χρόνια να ψηφίσει στο χωριό του 

και να εκλέξει κοινοτική αρχή. 
Έχει 50 χρόνια να πληρώσει κοινοτικούς φόρους. 

Έχει 50 χρόνια να εκκλησιαστεί στον Άγιο Γεώργιο.
 Έχει 50 χρόνια να υποδεχτεί και να συνοδέψει την 

εικόνα της Παναγίας και να πιαστεί xέρι - χέρι με τους 
συγχωριανούς του στο διπλοκάγκελο. 

Και ξαφνικά αυτό τον άνθρωπο χωριανοί τον πήρε ο πόνος 
και θέλει να βάλει τα ποτάμια των Θεοδωριάνων στις σω-
λήνες για να «κονομήσει» ο Θανασάκης και μερικοί άλλοι. 
Καλά ρε χωριανοί, δεν έμαθε ότι στο χωριό του, κόσμος 
γεννήθηκε, κόσμος πέθανε, έργα έγιναν. Δεν του κίνησε 
την περιέργεια να πάρει ένα εικοσιτετράωρο το χρόνο 
"άδεια" και να επισκεφτεί το χωριό του, να σταυρώσει δυο 
κουβέντες με τους χωριανούς του, να τον κεράσουν, να 
τους κεράσει και να πάει στο καλό του. Τόσο πολύ απα-
σχολημένος είναι; 
Όσον αφορά για μένα, ας μην ασχολείται. Την ενασχόληση 
μου και την καθημερινή μου παρουσία στα κοινά του χωριού 
μας θα την κρίνετε εσείς χωριανοί, όπως και με όποιον 
τρόπο θέλετε . 
     Ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
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Του Δημήτρη Στεργιούλη και του Κώστα Ντζαδήμα*

Η αντίσταση και η …μάχη για την  Κωστηλάτα

 Όλα ξεκίνησαν εκείνο το πρωινό του Απρίλη του 1883. Δεν πρόλαβαν να 
κλείσουν δυο χρόνια απ’ την απελευθέρωση από τους Τούρκους και στην πλατεία 
των Θεοδωριάνων φτάνει ένας δικαστικός κλητήρας. Κοινοποιεί στους κτηνοτρόφους 
εξώδικο των αδελφών Αντωνοπουλαίων από την Άρτα. Οι Αντωνοπουλαίοι ενημερώ-
νουν τους Θεοδωριανίτες κτηνοτρόφους, ότι το λιβάδι της Κωστηλάτας ανήκει πλέον 
σε αυτούς, μιας και το αγόρασαν από τους Τούρκους τσιφλικάδες Μουσταφάμπεη και 
Σουκερέβεη. Τους καλούν να  μην αφήσουν τα πρόβατά τους να το βοσκήσουν, γιατί 
το έχουν νοικιάσει στον μεγαλοτσέλιγκα  Γιώργο Χατζάρα από το Στάνου. 
 Το χωριό στο πόδι. Οι Θοδωριανίτες δεν πρόκειται να δεχτούν άλλον αφέ-
ντη στη γη των πατεράδων τους . Με τον ίδιο κλητήρα στάλθηκε και η απάντηση: 
« Ελάβαμεν το γράμμα σας το σχετικό με την Κωστηλάτα και σας απαντούμε. Η 
Κωστηλάτα ήταν και θα μείνει δική μας. Ποτέ δεν την πουλήσαμε στους Τούρκους. 
Πώς βρεθήκατε εσείς αγοραστές στο κτήμα μας; Τώρα είμαστε ελεύθεροι και θα αγω-
νιστούμε για να προστατέψουμε την περιουσία μας.  Λέμε ακόμα ότι δεν θα έχουμε 
καμιά ευθύνη για τα πρόβατα του Χατζάρα. Θεοδώριανα 15 Απριλίου 1883». 
 Αυτό ήταν το γεγονός που αρκετά χρόνια αργότερα οδήγησε στην ίδρυση του 
Αναγκαστικού Συνεταιρισμού Διαχείρισης Συνδιοκτησίας Ακινήτου  Θεοδωριάνων. 
Σε λίγες μέρες φτάνουν τα χιλιάδες πρόβατα του Χατζάρα, συνοδεία χωροφυλάκων 
για προστασία, με σκοπό να βοσκήσουν στην Κωστηλάτα. Οι Θεοδωριανίτες κάνουν 
πράξη τα λόγια τους. Πιάνουν τη ράχη του Σταυρού. Οι άντρες ακροβολίζονται ένο-
πλοι και τα γυναικόπαιδα με ξύλα χουγιάζοντας και χτυπώντας, σκορπάνε το κοπάδι. 
Με τις πρώτες ντουφεκιές απ’ τις διπλανές κορφές, χωροφύλακες και πρόβατα τρέ-
πονται σε φυγή.
 Ύστερα απ’ αυτά, στρατιωτικό απόσπασμα έρχεται στα Θεοδώριανα και συλ-
λαμβάνει τους προύχοντες του χωριού. Τέσσερις παπάδες, ένας γιατρός και τρεις 
τσελιγκάδες, βρίσκονται φυλακισμένοι στην Άρτα. Οι Θοδωριανίτες δεν υποκύπτουν 
στον εκβιασμό, μιας και οι φυλακισμένοι τους παραγγέλνουν να μην κάνουν πίσω. 
Ήδη στην Κωστηλάτα βοσκούσαν τα Θεοδωριανίτικα πρόβατα. Οι Αντωνοπουλαίοι 
βλέποντας την σθεναρή αντίσταση των κατοίκων, δέχονται να πουλήσουν το λιβάδι 
της Κωστηλάτας στους Θοδωριανίτες και αρχίζουν τα παζαρέματα. 

Η αγορά του λιβαδιού

 Αφού συμφώνησαν, συντάσσεται  στην Άρτα το 1501/22 Ιουνίου 1883 συμ-
φωνητικό αγοράς. Το συμφωνητικό υπογράφουν για λογαριασμό όλων των κατοίκων 
του χωριού οι Παναγιώτης Κομπορόζος, Φώτης Ντζιούνης, Μήτρος Γιάννης, Χρήστος 
Νάκης και Δημήτρης Λάκκας. Το ποσό αγοράς κανονίστηκε σε 57.000 δραχμές! 
Οι Θοδωριανίτες αναγκάζονται να αγοράσουν  την γη τους. Που να βρεθούν όμως 
τόσα χρήματα; Το ποσό συμφωνήθηκε και κατέβαλε εντόκως( 60.965 δραχμές) 
στους αδελφούς Αντωνοπουλαίους ο εγγυητής έμπορος  από την Άρτα Δημήτρης  
Κατσαδήμας.
 Έναντι αυτού πήρε από τους αγοραστές 24.375 δραχμές και το υπόλοιπο 
ποσό έπρεπε να το δώσουν οι συγχωριανοί σε διάστημα δύο μηνών με τόκο 24%!!. Για 
να το ξεπληρώσουν αναγκάστηκαν ο τότε πρόεδρος της κοινότητας Χρήστος Φούντας 
να πάρει υψηλότοκο δάνειο από την Τράπεζα Ηπειροθεσσαλίας και οι κάτοικοι να 
βγουν για έρανο στο χωριό και να συγκεντρώσουν από το υστέρημα τα υπόλοιπα 
χρήματα. Αν συνυπολογίσουμε και τους τόκους των δανείων η αγορά του λιβαδιού 
της Κωστηλάτας έφτασε τότε τις 95.000 δραχμές!!
 Δέκα χρόνια αργότερα στις 26 Μάρτη 1893 υπογράφεται το 7185 εξοφλητικό 

συμβόλαιο. Η Κωστηλάτα  ανήκει και τυπικά στους Θεοδωριανίτες.
 Σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 75 χρεωστικό συμβόλαιο της 18 Αυγούστου 1888 οι 
αγοραστές της Κωστηλάτας, κάτοικοι Θεοδωριάνων,  ήταν 131.  Μετά την εξόφληση 
και για κάμποσα 
χρόνια την δια-
χείριση ασκού-
σε μια πενταμε-
λής επιτροπή 
την οποία είχαν 
ορίσει οι κάτοι-
κοι-αγοραστές.

Η ίδρυση του 
Αναγκαστικού 

Συνεταιρισμού 
Θεοδωριάνων

 Στις 15 
Μάη του 1924 
μαζεύονται στην 
πλατεία του 
χωριού όλοι οι 
σ υ ν δ ι ο κ τ ή τ ε ς 
της Κωστηλάτας 
και αποφασίζουν 
την ίδρυση του 
Α ν α γ κ α σ τ ι κ ο ύ 
Σ υ ν ε τ α ι ρ ι σ μ ο ύ 
. Μάλιστα προ-
χωράνε και στην 
εκλογή της πρώ-
της Προσωρινής 
Επιτροπής απο-
τελούμενη από 
τους: Χρίστο 
Πλακιά, πρόεδρο 
και τους: Γιώργο 
Παπαλάμπρο, , 
Σπύρο Γερογιάννη, 
Αθανάσιο Έξαρχο, Δημήτρη Κολτούκη, Γρηγόρη Σταμάτη, Γιώργο Τασιά, Δημήτρη 
Νικολάου, Αλέξη Βλαχογιώργο και Μιχάλη Χάιδο, σαν μέλη. Το σχετικό πρακτι-
κό υπογράφουν 198 συνδιοκτήτες και επικυρώνει ο τότε πρόεδρος κοινότητας Χ. 
Διαμάντης.
 Στις 30 Μαρτίου 1925 εγκρίνεται από το Υπουργείο Γεωργίας το πρώτο κατα-
στατικό με το οποίο  και τυπικά ιδρύεται ο  Αναγκαστικός Συνεταιρισμός Θεοδωριάνων. 
Σύμφωνα με το καταστατικό η αξία της συνεταιριστικής μερίδας είναι 10 δραχμές.

ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΘΕΟΔΩΡΙΑΝΩΝ

Σε μια γεμάτη αίθουσα της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης στην Αθήνα, 
άρχισε να ξετυλίγεται ..."το υφάδι της μνήμης". Εκεί παρουσιάστη-
κε τη Δευτέρα 10 Νοεμβρίου το βιβλίο της συμπατριώτισσάς μας 
Vassiliki Scotes( Παπαχρήστου): "A WEFT OF MEMORY"( Ένα υφάδι 
μνήμης). Η εκατοντάχρονη! συμπατριώτισσά μας, βρήκε τη δύναμη 
όχι μόνο να ανασύρει από τη μνήμη της εκατοντάδες δημοτικά τρα-
γούδια, παιδικά βιώματα, θύμησες και δικά της ποιήματα, τα οποία 
κατέγραψε ο γιος της Thomas Scotes( Θανάσης Σκουτέλας) σε ένα 
υπέροχο βιββλίο , αλλά και να ταξιδέψει στην Ελλάδα και να παρα-
κολουθήσει έντονα συγκινημένη την παρουσίαση δίπλα σε συγγενείς 
και φίλους που είχε χρόνια να δει. 
    Η Βασιλική Παπαχρήστου, γεννήθηκε στα Θεοδώριανα το 1908. 
Νεαρή νύφη μμετανάστευσε με τον σύζυγο της το 1931 στις Ηνωμέ-
νες Πολιτείες, όπου και μμεγάλωσαν την οικογένειά τους στο Χά-
ρισμπεργκ της Πενσυλβανίας. Παρόλο που η φτώχεια και οι στερή-
σεις είχαν σημαδέψει την παιδική της ηλικία στα Θεοδώριανα, δεν 
κατόρθωσαν να κλονίσουν τους δυνατούς οικογενειακούς δεσμούς, 
τη βαθιά θρησκευτική της πίστη και την πλούσια παράδοση.   
    Συμπληρώνοντας πλέον 100 χρόνια ζωής, ανακαλεί μνήμες των παι-
δικών της χρόνων και υπαγορεύει στο γιο της, γλωσσολόγο και τέως 
διπλωμάτη των Ηνωμένων Πολιτειών, όσα τραγούδια μπορεί να θυμη-

θεί. O Thomas 
Scotes, δημό-
της Θεοδωριά-
νων αυτός και η 

οικογένειά του,  αποδεικνύει ότι ούτε τα αξιώματα που έλαβε, ούτε 
τα πολλά χρόνια που έλειπε, κατάφεραν να τον κρατήσουν μακριά απ' 
την μικρή ορεινή του πατρίδα που ποτέ δεν ξέχασε. 
   Αποτέλεσμα της λεπτομερούς καταγραφής είναι ένα πολύτιμο και 
εκτενές έργο 300 σελίδων σε δίγλωσση έκδοση, που  συνιστά συνει-
σφορά τόσο στη διατήρηση της λαϊκής μας 
παράδοσης όσο και στη λαϊκή αφηγηματο-
λογική έρευνα. Με το βιβλίο των Vasiliki 
Scotes & Τhomas J. Scotes επιτυγχάνεται 
η διαφύλαξη παραδοσιακών ποιημάτων και 
τραγουδιών της ορεινής Ηπείρου, καθώς 
και εθίμων και παραδόσεων της περιοχής 
που τείνουν να εξαφανιστούν.    
   Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης 
ηθοποιοί απήγγειλαν δημοτικά τραγούδια 
του βιβλίου. Την εκδήλωση έκλεισε με 
σύντομο χαιρετισμό  ο Θεοδωριανίτης λο-
γοτέχνης Ρήγας Σκουτέλας, ενώ τιμητική 
πλακέτα στη Βασιλική Παπαχρήστου έδω-
σε ο πρόεδρος της Αδελφότητας Τάσος 

Βελισσαρίου.
    Παραβρέθηκαν σαν εκπρόσωπος της κοινότητας Θεοδωριάνων 
ο κοινοτικός σύμβουλος Κώστας Σερδενές, ο πρόεδρος των "ΟΡΕΙ-
ΝΩΝ" Δημήτρης Στεργιούλης, ο Χρήστος Παπαχρήστος μέλος του 
Δ.Σ. των ΟΡΕΙΝΩΝ και στενός συγγενής της Βασιλικής Παπαχρή-
στου, ο Ντίνος Γιώτης εκδότης της εφημερίδας Αrta-press και πρώην 
πρόεδρος των ΟΡΕΙΝΩΝ, πολλοί συγγενείς συγχωριανοί και φίλοι.

Δημήτρης Στεργιούλης

Ξετυλίχτηκε το ...Υφάδι της μνήμης.

ταξίδι στο χρόνο και στην ιστορία του

Η Κωστηλάτα την άνοιξη και  δυο απ’ τα πέντε μικρά κτηνοτροφικά καταλύματα.

Η Βασιλική Παπαχρήστου με τον αδερφό της Δημήτρη στην παρουσίαση του βιβλίου
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Ο Συνεταιρισμός σήμερα

 O Συνεταιρισμός έχει κύριο σκοπό την από κοινού διαχείριση και εκμε-
τάλλευση των συνδι-
όκτητων και συνεχό-
μενων εξ αδιαιρέτου 
γαιών, δασών και 
λιβαδιών των περι-
οχών «Καραούλι», 
«Κοντρί», «Βιτσέλι», 
και «Χούνη», καθώς 
και του λιβαδιού της 
«Κωστηλάτας».   
Το 1993 έγινε επίση-
μη χαρτογράφηση 
και οριοθέτηση του 
λιβαδιού που διαχει-
ρίζεται. Σύμφωνα με 
την έκθεση που τη 
συνοδεύει, η έκτα-
σή του είναι 9.508 
στρέμματα. 
 Συνορεύει ανα-
τολικά με ιδιό-
κτητους αγρούς, 
βόρεια με εκτάσεις 
της Κοινότητας, 
δυτικά με το συν-

διόκτητο δάσος 
Κ α τ α ρ ρ ά χ τ η , 
νοτιοδυτικά με 
εκτάσεις του 
Βουργαρελίου και 
νότια με εκτάσεις 
του Αθαμανίου. 
Η περιοχή του 
β ο σ κ ό τ ο π ο υ 
« Κ ω σ τ η λ ά τ α » 
εξαπλώνεται από 

υψόμετρο 1.300μ. περίπου μέχρι τα 2.393μ. Το ανάγλυφό της χαρακτηρίζεται κατά 
θέσεις ως έντονο,  με βραχώδεις  εξάρσεις και ρέματα συνεχής ροής.
 Κάθε Άνοιξη στην  Άρτα, όπως σχετικά προβλέπει το καταστατικό, βγαίνει 
σε δημοπρασία από το Συνεταιρισμό και νοικιάζεται για ένα χρόνο  το λιβάδι της 
Κωστηλάτας. Τα έσοδα τα διαχειρίζεται το εκάστοτε Δ.Σ. και σύμφωνα πάντα με το 
καταστατικό του, διατίθενται για κοινωφελείς και φιλανθρωπικούς σκοπούς στην 
κοινότητα Θεοδωριάνων. 
 Μέλη του Συνεταιρισμού είναι αναγκαστικά όλοι οι συνδιοκτήτες ολόκληρου 
μεριδίου ή κλάσματος αυτού. Τα ολόκληρα μερίδια είναι 174. Τα μέλη όμως του 
Συνεταιρισμού, τα οποία έχουν και δικαίωμα ψήφου στις εκλογές είναι πολύ περισ-
σότερα, γιατί όπως αναφέρει το καταστατικό σε περίπτωση θανάτου μέλους, οι κλη-
ρονόμοι του γίνονται αυτόματα μέλη, κατέχοντας κλάσματα του μεριδίου. Αυτό απο-
τελεί πρόβλημα για την παραπέρα ύπαρξη και λειτουργία του Συνεταιρισμού, μιας 
και σήμερα τα μέλη έφτασαν τα 500 και συνεχώς αυξάνονται. Χαρακτηριστικό ότι οι 

περισσότεροι απαξιούν και δεν συμμετέχουν ούτε στις αρχαιρεσίες 
για την ανάδειξη των οργάνων, που γίνονται κάθε τρία χρόνια
 Η συνεταιριστική μερίδα είναι χρηματικό ποσό με το οποίο κάθε 

μέλος συμμετέχει στα κεφάλαια του Συνεταιρισμού. Κάθε μέλος συμμετέχει στο 
Συνεταιρισμό με μια υποχρεωτικά μερίδα και έχει μία ψήφο. Επειδή όμως υπάρχουν 
και μέλη τα οποία κατέχουν κλάσματα μερίδας, στη Γενική Συνέλευση, οι κάτοχοι 
ολόκληρου μεριδίου διαθέτουν 3 ψήφους. Η Συνεταιριστική μερίδα   σήμερα έχει 
αναπροσαρμοστεί στα 30 ευρώ και είναι αμεταβίβαστη, αδιαίρετη και ίση για όλα τα 
μέλη.
.

Η προσφορά του Συνεταιρισμού

 Το 1934 με απόφασή του ο Συνεταιρισμός  προχωρά σε ένα πρωτοποριακό 
σχέδιο. Την δημιουργία ενός μικρού υδροηλεκτρικού για την  ηλεκτροφώτιση του 
χωριού. Για το σκοπό το τότε Δ.Σ. με πρόεδρο τον Χρίστο Πλακιά, εισπράττει δάνειο 
από την τράπεζα (200.000! δραχμές) υποθηκεύοντας το λιβάδι της Κωστηλάτας. Το 
όνειρο έγινε πραγματικότητα και στις 14 Αυγούστου 1937, έγιναν τα εγκαίνια του 
σταθμού. Τα Θεοδώριανα ηλεκτροφωτισμένα!
 Το 1959 ο Συνεταιρισμός μπαίνει ξανά εγγυητής σε δάνειο για την κατα-
σκευή του πρώτου υδραγωγείου στις «Κρανιές». Για κάποια χρόνια μεταπολεμικά ο 
Συνεταιρισμός πλήρωνε και γιατρό να έρχεται στο χωριό. Αγόρασε το οικόπεδο στην 
«Τάβλα» και αργότερα το δώρισε στην κοινότητα για να στεγαστεί εκεί το δημοτικό 
σχολείο, μετά το σεισμό του ’67. Χρηματοδότησε τη διάνοιξη δρόμων μέσα στο 
χωριό, το αυλάκι για τον καινούργιο νερόμυλο και συμμετείχε με την κοινότητα σε 
αρκετά κοινωφελή έργα. Παράλληλα, αρκετά απ’ τα χρήματα που διαχειρίζεται πάνε 
για τη βοήθεια συγχωριανών, που πραγματικά το έχουν ανάγκη.  Στεγάζεται εδώ και 
πολλά χρόνια σε ιδιόκτητο κτίριο το οποίο έχει αγοράσει. 
 Πέρα απ’ αυτά φροντίζει και  στη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσής των 
κτηνοτρόφων. Ξεχωρίζουν τα πέντε μικρά πέτρινα καταλύματα, που έχει κατασκευά-
σει για τη διαμονή των κτηνοτρόφων (Κάτω Κωστηλάτα, Παλιόστανη, Κιάφα, Κόντη, 
Λούτσα). Τα δύο κατασκευάστηκαν πρόσφατα,. Επίσης το δίκτυο ποτίσματος κοπα-
διών και ύδρευσης κτηνοτρόφων στην Κάτω Κωστηλάτα και στο Κοντρί. Τα τελευ-
ταία χρόνια ο Συνεταιρισμός, με σοβαρή και υπεύθυνη στάση, βοηθάει σημαντικά 
στον αγώνα των άλλων φορέων και κατοίκων του χωριού μας, για τη σωτηρία των 
ποταμιών μας και τη διαφύλαξη του φυσικού μας πλούτου. 

Εκλογές  και  πρόεδροι

 Στη μακρόχρονη πορεία του πολλοί συγχωριανοί διατέλεσαν πρόεδροι και 
μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του. Οι εκλογές του Συνεταιρισμού, κάθε τρία χρό-
νια, είχαν και έχουν μεγάλο ενδιαφέρον. Με συμμαχίες, εκλογικούς συνδυασμούς, 
αντιπαραθέσεις, δηλαδή με …άρωμα κοινοτικών εκλογών. Είναι χαρακτηριστικό ότι 
πολλές φορές μέχρι τώρα πρόεδροι ή υποψήφιοι πρόεδροι κοινότητας, ήθελαν να 
…ελέγχουν και τη διοίκηση του Συνεταιρισμού ή ακόμα πρόεδροι κοινότητας, χρη-
μάτισαν και πρόεδροι του Συνεταιρισμού .
 Πρόεδροι μέχρι τώρα έχουν διατελέσει οι : Χρίστος Πλακιάς, πρώτος 
πρόεδρος, Χρίστος Κομπορόζος, Κώστας Σκουτέλας, Χρίστος Τζαδήμας, Γιάννης  
Τσιρογιάννης , Θανάσης Κολοβός, Δημήτρης Ζώης, Αντώνης Λάππας, Λεωνίδας 
Καραμέτσιος, Στέργιος Σφώρος, Βασίλης Λιούκας, Βασίλειος Τζαδήμας, Ξενοφών 
Κορμέντζας, , Λάμπρος Κουτσούκης, Θωμάς Πλακιάς, Θανάσης Παγώνης, Τσιρώνης 
Δημήτριος, , Κώστας Ντάσκας, Κώστας Ζώης, Γιάννης Χάιδος, Γιάννης Νάκης, 
Ναπολέων Χάιδος και τέλος ο σημερινός πρόεδρος Κώστας Ντζαδήμας.

* Ο Κώστας Ντζαδήμας είναι ο νυν πρόεδρος του Συνεταιρισμού.

ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΘΕΟΔΩΡΙΑΝΩΝ
ταξίδι στο χρόνο και στην ιστορία του

Όταν ήμουνα μικρή*
Όταν ήμουνα μικρή είχα φαντασίες 

πως ήμουνα πριγκίπισσα μέσα σε δυο παλάτι
α.

 Φορούσα στο κεφάλι μου και μια χρυσή κορώνα. 

Τότε κοιτάζω και τα πόδια μου, αλλά ήταν χωρίς 

παπούτσια. 
Γύρω μου εκοίταξα αν άλλος με κοιτάζει. 

Κανείς δεν ήταν πλάι μου, μονάχα η σκιά 
μου. 

Μελαγχολία μ' έπιασε, τα μάτια μου δακρύσ
αν, 

και ένα απ' τα παλάτια μου με ρώτησε, τι κλαίω. 

Κι εγώ του απάντησα: - Μόνον η καρδιά μου ξέρει. 

Και σε αποχαιρετώ και στην ξενιτιά πηγαίνω, 

και ό,τι με εδίδαξες μαζί μου θα τα πάρω
. 

Περάσανε τα χρόνια ωραία και καλά, καλά κι ευτυχισμένα. 

Κι έμεινα στη μέση από τα δυο, δεν ξέρω
 ποιο να εκλέξω. 

Το ένα που με γέννησε, τ' όνομά του είν' 
 Ελλάδα. 

Και το δεύτερο Αμερική, πολύ μακριά στα 
ξένα. 

Η Ελλάδα μου 'πε - ώρα καλή και να μην με ξεχάσεις. Η 

Αμερική με καλωσόρισε με ανοιχτές τις πόρτες. 

Σ' ευχαριστώ πατρίδα πρώτη και συ δεύτερη πατρίδα, που 

μ' αγκάλιασες σφιχτά, σαν δική σου θυγατέρα. 

Σας ευχαριστώ εξίσου και τους δυο, σαν αληθινές 

μανάδες. ο Θεός να σας ευλογεί και πάντ
α να σας φυλάει, 

Ελλάδα και Αμερική. 

*Η Βασιλική Παπαχρήστου «έγραψε» αυτό το ποίημα το 

Μάρτη του 2006 σε ηλικία 98 χρονών, βαριά άρρωστη στο 

νοσοκομείο.

Πάρκο 
Ορεινών Δραστηριοτήτων

Πανέτοιμο πλέον βρίσκει ο φετινός  χειμώνας το Πάρκο Ορεινών 
Δραστηριοτήτων στη θέση «Λιβάδι» Θεοδωριάνων, στην καρδιά των 
Τζουμέρκων. Σκαρφαλωμένο  στα 1.400 μ. υψόμετρο, στη ράχη του 
«Σταυρού», λίγα μόλις μέτρα από τον ασφάλτινο δρόμο, περιμένει  
μικρούς και μεγάλους, λάτρεις των χειμερινών σπορ και της περι-
πέτειας. 
Ανοιχτό Σαββατοκύριακα και αργίες με δραστηριότητες στο χιόνι, 
αλλά και άλλες μορφές εναλλακτικού τουρισμού. Με μια ζεστή αί-
θουσα , τζάκι, καφέδες και …τσιπουράκι για το κρύο. Και για όσους 
…πεινάσουν, σε πέντε λεπτά βρίσκονται στην πλατεία του χωριού. 
Σαν ΟΡΕΙΝΟΙ στηρίζουμε τέτοιες προσπάθειες, που μόνο οφέλη 
θα αποφέρουν στο χωριό.
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ΘΕΟΔΩΡΙΑΝΑ: 28 Οκτώβρη 2008
Στα Θεοδώριανα βρεθήκαμε ψάχνοντας για ξενώνα στην περιοχή των Τζουμέρκων. Ο Ευκλείδης 

και η Ειρήνη είχαν παρακαλέσει να συναντηθούμε σ’ αυτή την περιοχή της Πίνδου. Το είχαν τάξει 
στον εαυτό τους. Για μας, ήμασταν η μικρή ορειβατική ομάδα των Οικολόγων Πράσινων. Τα Τζουμέρ-
κα ανήκουν στην κεντρική Πίνδο και μαζί με την Κακαρδίτσα(2.469μ) αποτελούν τα Αθαμάνια όρη. 
Οι πιο γνωστές κορυφές τους είναι το Καταφίδι (Πυραμίδα, όπως τη λένε οι ντόπιοι) με υψόμετρο 
2.393 μ και η Στρουγκούλα με 2.112 μ. Είναι η δεύτερη φορά που επισκεπτόμαστε τον ευρύτερο 
χώρο και μάλιστα αυτή την εποχή. Μια περιοχή που ανήκει κυρίως στο νομό Άρτας, αλλά και στους 
νομούς Ιωαννίνων και Τρικάλων. 

Σχεδόν πάντα στέκομαι πραγματικά εντυπωσιασμένος μπροστά στο μοναδικό μεγαλείο των βου-
νών της πατρίδας μας. Η μοναδικότητα του καθένα αποτυπώνεται στη λεπτομέρεια. Και οι “λεπτο-
μέρειες” στα Τζουμέρκα είναι πολλές. Οι μεγάλες ορθοπλαγιές, τα πλούσια νερά και οι καταρρά-
κτες, τα όμορφα χωριά χωμένα μέσα στο πράσινο, και ειδικά τώρα το Φθινόπωρο τα γήινα χρώματα 
με τις αποχρώσεις του καφέ, του κίτρινου και του πράσινου, αλλά και οι χαμογελαστοί, ζεστοί και 
φιλόξενοι άνθρωποι.

Η ποικιλία και οι λεπτομέρειες επιβεβαιώνουν την αίσθηση της 
ομορφιάς με ελευθερία. Και όλα “μιλάνε”. Με γλέντι και χορό, με 
περηφάνια και καμάρι, με χαμόγελο και καλοσύνη,  με ζεστασιά και 
φιλοξενία. Φύση και άνθρωποι “δικοί μας”, λες και είμαστε κάθε μέρα 
μαζί.

“Ό,τι ζεις στην έκσταση ποτέ δε θα μπορέσεις να το στερεώ-
σεις σε λόγο. Όμως μάχου ακατάπαυτα να το στερεώσεις σε λόγο. 
Πολέμα με μύθους, με παρομοίωσες, με αλληγορίες, με κοινές και 
σπάνιες λέξες, με κραυγές και με ρίμες να του δώσεις σάρκα, να 
στερεώσει!” Λέει ο Καζαντζάκης στην ΑΣΚΗΤΙΚΗ. Αυτό ωστόσο δεν 
σημαίνει ότι μπορεί ο καθένας με ευκολία, και μάλιστα με κανόνες 
περιηγητικούς, να περιγράψει όλα αυτά. Πόσο μάλλον εγώ. Κι έχοντας 
μόνο την ορατή πλευρά των πραγμάτων…Όμως υποσχέθηκα… Αυτή 
δε την φορά δεν μπορώ να αποφύγω τις αναφορές στον Καζαντζάκη. 
Ο Ευκλείδης μας τον “έφερε” μαζί του από την Κρήτη. Πρέπει να τον 
τιμήσουμε.

Πώς πάμε.
Στα Θεοδώριανα μπορεί κανείς να πάει είτε από την Άρτα (84 χιλ), 

είτε από τα Γιάννενα, είτε από τα Τρίκαλα (85 χιλ). Εμείς ακολουθή-
σαμε την Εθνική Οδό Τρικάλων – Άρτας, περνώντας την Πύλη, και πριν 
την Ελάτη στρίψαμε αριστερά προς Στουρναρέικα – Βαθύρεμα - Μεσο-
χώρα. Περάσαμε το φράγμα της Μεσοχώρας και ο δρόμος μας έβαλε 
στις νέες σήραγγες. Βρεθήκαμε ξαφνικά στη διασταύρωση προς Νε-
ράιδα - Θεοδώριανα και σε περίπου ένα χιλιόμετρο είδαμε την πινακίδα που οδηγεί αριστερά προς 
Θεοδώριανα Σε δύο χιλιόμετρα περάσαμε τη γέφυρα δίπλα απ’ το παλιό μονότοξο γεφύρι και σε 
λίγο ήμασταν στο χωριό με τα περισσότερα νερά στην Ελλάδα, όπως θέλουν να υπερηφανεύονται 
οι ίδιοι οι κάτοικοι.

Στο χωριό
Το χωριό απλώνεται στην πλαγιά σε υψόμετρο από τα 900 έως 1100 μέτρα περίπου. Πέτρινα 

σπίτια, καλοδιατηρημένα, πλακόστρωτοι στενοί δρόμοι, πλακόστρωτη κεντρική πλατεία, τα δέντρα.  
Είχαμε “κλείσει” δωμάτια στον ξενώνα “ΑΛΩΝΙ” ψηλά στο χωριό, δίπλα στο παλιό αλώνι. Πολύ καλή 
θέα, ζεστό οικογενειακό και φιλικό περιβάλλον, καθαροί περιποιημένοι χώροι, διάθεση για εξυπη-
ρέτηση από την Ελένη και το Χρήστο. Σπιτικό φαγητό, μαρούλια και ντοματάκια από τον κήπο, νόστι-
μες τηγανίτες και ο γλυκός τραχανάς της Ελένης με γάλα. Όλα υπέροχα, όπως λέει και η Ειρήνη.

Οι καταρράκτες
Φτάνοντας φύγαμε αμέσως για να προλάβουμε να απολαύσουμε μέρα τους καταρράκτες στη 

θέση “Σούδα”, δύο χιλιόμετρα, μισή ώρα περίπου με τα πόδια από το χωριό. Το μισό της διαδρομής 
είναι σε χωματόδρομο και το άλλο μισό περίπου σε μονοπάτι καλά διατηρημένο. Εντυπωσιακό το 
θέαμα των 28 μέτρων που πέφτει το νερό, με βουητό, στο ρέμα της Άσπρης Γκούρας και το θέαμα 
των κάθετων βράχων. 

Το βράδυ στον ξενώνα
Επιστροφή για Βραδινό στον ξενώνα με τη συντροφιά της Ελένης. Η Ελένη, ακούραστη, θέλει 

να μας τα πει όλα για το χωριό της. Μαζί τραγουδήσαμε το τραγούδι της Κωστηλάτας “ψηλά στην 
Κωστηλάτα / στα κρύα τα νερά / χορεύουν τα κορίτσια / μαζί με τα παιδιά” Μας έκανε και μάθημα 
χορού, γιατί το τραγούδι αυτό χορεύεται στην πλατεία στο πανηγύρι σαν “ειδικός” χορός. Μας 
τραγούδησε και το τραγούδι που έγραψε η ίδια, και το τραγουδάει ο Κιτσάκης, το “ψηλά στα Θεο-
δώριανα / σιμά στην Κωστηλάτα / γεννήθηκε η αγάπη μου / ξανθιά γαλανομάτα” Μας εξήγησε πώς 
χορεύεται ο παραδοσιακός δικάγγελος και τρικάγγελος χορός στο πανηγύρι του 15Αύγουστου στην 
πλατεία του χωριού 

Ιστορικά και άλλα
Με το Χρήστο συζητήσαμε για την ιστορία του χωριού και ιδιαίτερα για τη νεώτερη Για την κατοχή 

και το στρατηγείο των Εγγλέζων, τον βομβαρδισμό του  χωριού από τους Γερμανούς και  το θάνατο 
των έξι κοριτσιών που σκάλιζαν στα χωράφια, για τον Άρη με τους 800 μαχητές του ΕΛΑΣ που 
πέρασαν έναν ολόκληρο χειμώνα στο χωριό ονομάζοντας τα Θεοδώριανα “μικρό Καναδά”, για τον 
“καπεταν Παλιούρα” το δεξί χέρι του Άρη, που αυτοκτόνησε στις αρχές του εμφυλίου. 

Μας είπε για τις 13.000 πρόβατα που ανεβαίνουν κάθε καλοκαίρι στις πλαγιές από τα χειμαδιά. 
Για τις εξήντα πηγές και το εργοστάσιο εμφιάλωσης, που πρόκειται να γίνει. Ιδιαίτερα μας μίλησε 
για τις προθέσεις και τις μεθοδεύσεις εταιρείας για κατασκευή δύο  υδροηλεκτρικών εργοστασίων, 
για τις αντιδράσεις του χωριού και τον πολύ σημαντικό ρόλο του Συλλόγου “ΟΡΕΙΝΟΙ” σ’ αυτόν τον 
αγώνα και γενικότερα στον αγώνα για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και την θεσμοθέ-

τηση της ευρύτερης περιοχής των Τζουμέρκων ως Εθνικού Πάρκου.
Η ανάβαση στο Καταφίδι (Πυραμίδα)
Ξυπνήσαμε πρωί πρωί και ξεκινήσαμε την ανάβαση με ελαφριά συννεφιά και με το φόβο της 

βροχής, γιατί ψηλά τα σύννεφα σκέπαζαν τις κορυφές. Ακολουθήσαμε τον χωματόδρομο προς τον 
ξενώνα “ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ” και συνεχίσαμε με κατεύθυνση την Κωστηλάτα. Ο ξενώνας “ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ” έχει 
τρία δωμάτια και ταβέρνα. Υποτίθεται ότι έγινε καταφύγιο για ορειβάτες, αλλά ήταν μια κακή επιλο-
γή. Λογικά έπρεπε να γίνει ψηλότερα προς την Κωστηλάτα… Απέναντι και χαμηλότερα το γήπεδο, 
που κατασκευάστηκε σε δύσκολο έδαφος με κατολισθήσεις. Ψηλότερα φαίνεται το μοναχικό έλατο 
με τα τεράστια κλωνάρια, στο οποίο φθάσαμε σε 50’ περίπου κόβοντας τις τραβέρσες του δρόμου. 
Πολλές καρυδιές, κορομηλιές, ξινομηλιές, γκορτζιές, κρανιές, έλατα, κέδρα, κουτσουπιές, λίγες 
βελανιδιές, πουρνάρια και κερασιές, τα δέντρα. 

Μονοπάτι δεν μπορέσαμε να βρούμε. Επιλέγουμε τη λύση του χωματόδρομου με κάποια κοψίμα-
τα. Είμαστε στα λιβάδια της Κάτω Κωστηλάτας. Η Κωστηλάτα έχει έκταση 10.000 στρεμμάτων πε-
ρίπου, ανήκει στον Αναγκαστικό Συνεταιρισμό Ακινήτου Θεοδωριάνων και βόσκουν σ’ αυτή περίπου 

5.000 πρόβατα. Το μοναδικό κοπάδι που έμεινε πίσω ακόμα, και δεν 
έφυγε για τα χειμαδιά, είναι αυτό της Γιώτας με τα δύο σκυλιά. Φω-
νάξαμε μήπως μας ακούσει, αλλά άδικα. Όμως οφείλουμε κι από δω 
να την ευχαριστήσουμε για την πολύ νόστιμη παραδοσιακή χορτόπιτά 
της. Για μας μπαμπανέτσα ή μπλανό ή πλαστό ή μπατσαριά. 

Γέλια, ανέκδοτα, πειράγματα, ιστορίες, η κούραση, το δέος, η από-
λαυση, ανάκατα συναισθήματα. Συναντήσαμε μερικά κτηνοτροφικά 
σπίτια, στάνες και ποτίστρες σε όλη σχεδόν τη διαδρομή. Ο χωμα-
τόδρομος έχει πάθει μεγάλες ζημιές από την τελευταία νεροποντή. 
Έγινε μια μερική αποκατάσταση στο πρώτο τμήμα πριν την Κιάφα, 
ίσως για να φορτωθούν τα πρόβατα στα φορτηγά για τα χειμαδιά. 
Περνάμε την Κιάφα στα 1800 μ, συνεχίζουμε απέναντι στον Καλό-
γερο στα 1950 μ και μετά από ορισμένες τραβέρσες βρισκόμαστε 
περίπου στα 2250, κάτω από την κορυφή. Αφήνουμε το χωματόδρομο 
λίγο πριν το διάσελο και κάνουμε κάθετη ανάβαση βγαίνοντας στην 
κόψη με το απότομο προς την άλλη μεριά. Είμαστε σε ομίχλη και κάτω 
φαίνεται ένας ωκεανός τα σύννεφα και η …ψυχή στην κούλουρη. Τι 
σκέφτεσαι; πόσο φοβάσαι; Πεινάς και δεν το λες;

“Διαλέγω τον ανήφορο, γιατί κατά κει με σπρώχνει η καρδιά μου. 
«Απάνω! Απάνω! Απάνω!” φωνάζει   η καρδιά μου, και την ακολου-
θώ μ’ εμπιστοσύνη”.“Αγάπα τον κίντυνο. Τι είναι το πιο δύσκολο; 
Αυτό θέλω! Ποιο δρόμο να πάρεις; Τον πιο κακοτράχαλον ανήφορο. 
Αυτόν παίρνω κι εγώ. Ακλούθα με!” ΑΣΚΗΤΙΚΗ του Καζαντζάκη. Τι 
είναι η ζωή; Ένα βουνό, ένα ανέβασμα και ένα κατέβασμα ή αυτό 

που λέει και ο Καζαντζάκης: “Ερχόμαστε από μια σκοτεινή άβυσσο· καταλήγουμε σε μια σκοτεινή 
άβυσσο· το μεταξύ φωτεινό διάστημα το λέμε Ζωή”.

Συνεχίζουμε στην κόψη. Ευτυχώς που δεν φυσάει. Στην κορυφή στα 2.393 μέτρα διαπιστώνουμε 
ότι είναι πράγματι “πυραμίδα”, γιατί οι πλευρές της είναι κάθετες. Η ορατότητα πολύ χαμηλή έως 
ελάχιστη. Τα καταφέραμε.

Επιστροφή από το ίδιο. Ομίχλη, κρύο, μυρωδιές βοτάνων, πού και πού το πέταγμα κάποιου που-
λιού. Σ’ όλη τη διαδρομή ένα δύο κοπάδια με πέρδικες. Σκελετοί ζώων διάσπαρτοι παντού. Θύματα 
της αρκούδας και του λύκου; Μάλλον οι αρρώστιες, που είναι αιτία για τις απώλειες, τη φύρα. Η 
ζημιά της μπουλντόζας στη συνέχεια του ορεινού ανάγλυφου είναι εμφανής, με άμεσο τον κίνδυνο 
να γίνουν οι δρόμοι χαντάκια. Γενική παρατήρηση: Δρόμοι παντού. Είμαστε στην εποχή της πολυ-
τέλειας, της κακώς νοούμενης ανάπτυξης, του “τα θέλω όλα τώρα”. Δρόμοι υποτίθεται για τους 
κτηνοτρόφους, αλλά περισσότερο ίσως για τους κυνηγούς. Δεν υπάρχει πια απάτητο μέρος για το 
κυνηγούς. Το σίγουρο είναι ότι πολλοί απ’ αυτούς τους δρόμους θα εγκαταλειφθούν σύντομα, αφού 
προηγηθεί η μείωση της ορεινής κτηνοτροφίας και απαγορευτεί το κυνήγι στο Εθνικό Πάρκο, γιατί 
το θέλουμε εμείς οι οικολόγοι… που “πετάμε” μέχρι και αρκούδες, εκτός από φίδια και λύκους, 
τρομάρα μας…

Ήταν μια χαλαρή ανάβαση εννιά ωρών (5 ανάβαση, 4 κατάβαση) με πολλές στάσεις απολαμ-
βάνοντας τη διαδρομή, μια και όλη η μέρα ήταν δική μας. Κανονικά ο χρόνος είναι κατά δύο ώρες 
τουλάχιστον λιγότερο. Η οικογενειακή ατμόσφαιρα του ξενώνα μας ξεκούραζε ακόμα και σα σκέψη 
κατά τη διάρκεια της επιστροφής. 

Εκτός από την βελτίωση των δρόμων πρόσβασης στο χωριό (και από το Αθαμάνιο και από την 
Νεράιδα), η βασική μας παρατήρηση εξαντλείται στην  βελτίωση των μονοπατιών. Είναι απαραίτητο 
για τους ορειβάτες να γίνει μια υποδειγματική σήμανση της ανάβασης στην Πυραμίδα, αλλά και των 
άλλων μονοπατιών γύρω από το χωριό. Είναι απαραίτητο, και για την νοικοκυρεμένη εικόνα του χω-
ριού, να εκδοθεί ένα τουριστικό έντυπο και να μοιράζεται στους επισκέπτες δωρεάν με τον χάρτη 
της περιοχής, τα αξιοθέατα, τα μονοπάτια, την ιστορία κλπ Αυτό δεν είναι δύσκολο να γίνει και δεν 
απαιτούνται μεγάλες δαπάνες. 

Θέλουμε ήπια διαχείριση του περιβάλλοντος και ήπιες μορφές ανάπτυξης με όρους βιωσιμό-
τητας. Προστατεύουμε τους φυσικούς πόρους, που είναι για την περιοχή το έδαφος, το νερό, το 
δάσος. “Προσέχουμε για να έχουμε”. 

Όχι στα Υδροηλεκτρικά, ναι στη θεσμοθέτηση του Εθνικού Πάρκου, όχι στο κυνήγι. Οι προτάσεις 
και οι παρατηρήσεις μας έχουν έναν στόχο: να υπηρετήσουν, να διορθώσουν και να αποδείξουν ότι 
οι ορεινοί όγκοι και τα χωριά μας έχουν ένα ελπιδοφόρο μέλλον.

Στέφανος Σταμέλλος
ορειβάτης, Λαμία

“Ό,τι ζεις στην έκσταση 
ποτέ δε θα μπορέσεις 
να το στερεώσεις σε 
λόγο. Όμως μάχου 
ακατάπαυτα να το 

στερεώσεις σε λόγο. 
Πολέμα με μύθους, 
με παρομοίωσες, με 

αλληγορίες, με κοινές 
και σπάνιες λέξες, με 

κραυγές και με ρίμες να 
του δώσεις σάρκα, να 

στερεώσει!”
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Αγαπητοί αναγνώστες δημοσιεύουμε επιστολή του  κ. Ευστράτιου Γαλανή. Για πληρέστερη ενημέρωσή σας,  αναδημοσιεύουμε το σχετικό άρθρο του προηγούμενου φύλλου  της 

ΟΡΕΙΝΗΣ, στο οποίο αναφέρεται η επιστολή, καθώς και την πρώτη επιστολή του κ. Γαλανή προς το κοινοτικό συμβούλιο.  
Τα συμπεράσματα  δικά σας.

ΠΡΟΣ: Το Κοινοτικό Συμβούλιο Θεοδωριάνων.

Κατ’ αρχήν ζητώ με το γράμμα μου αυτό , συγγνώμη από 
τους χωριανούς μου επειδή οι πολλαπλές ασχολίες μου, 
ως συνέπεια της ιδιότητάς μου (καθηγητής και αντιπρύ-
τανης του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, σχετικές 
επιτροπές, ταξίδια κ.λ.π.)  δεν  μου επέτρεψαν μέχρι 
τώρα να συμμετέχω ενεργά και να συμβάλω και εγώ στην 
προώθηση των θεμάτων που απασχολούν το χωριό μας 
και την μικρή μας κοινωνία.
Η ανάγνωση όμως της ανοικτής επιστολής του απελθό-
ντος προέδρου της Αδελφότητας κ. Σ. Σκουτέλα (ΘΕΟ-
ΔΩΡΙΑΝΑ Ιανουάριος- Φεβρουάριος 2007 ) και η κραυγή 
αγωνίας του για την ερήμωση του χωριού σε συνδυασμό 
με τον προγραμματισμένο από την πολιτεία νέο «Καπο-
δίστρια» μου δημιούργησε την ανάγκη να αφιερώσω χρό-
νο και να ενεργοποιηθώ σχετικά.
Έτσι έχω ανατρέξει σε άλλες σχετικές δημοσιεύσεις 
στην ίδια εφημερίδα, που μέχρι σήμερα δεν είχα χρό-
νο να τις διαβάσω, όπως του αείμνηστου προέδρου  της 
Αδελφότητας και της Πανηπειρωτικής Λεωνίδα Διαμά-
ντη, της καθηγήτριας Γιάννας Σκοροπάνου ( Ιούλιος- 
Αύγουστος- Σεπτέμβριος 2006) και φυσικά του παλιού 
συμμαθητή μου Αθανασίου Ντάσκα, ζήτησα περισσό-
τερες πληροφορίες, έδειξα το σχετικό σχεδιασμό των 
έργων και συζήτησα το θέμα με συναδέλφους μου του 
Πολυτεχνείου, περισσότερο αρμόδιους  στα σχετικά θέ-
ματα( υδραυλικά, περιβαλλοντικά, οικονομικά, αναπτυξι-
ακά κ.λ.π.) και κατέληξα στο συμπέρασμα να υιοθετήσω 
απόλυτα τις ανωτέρω αναφερόμενες επιστολές των 
συγχωριανών μας, αλλά και να δημιουργηθεί η εύλογη 
απορία, γιατί μέχρι σήμερα δεν έχουν υλοποιηθεί τα κα-
θόλα οικολογικά αυτά έργα και εξόφθαλμα ωφέλιμα για 
την επιβίωσην και την περαιτέρω ανάπτυξη της ιδιαίτε-
ρης πατρίδας μας της προικισμένης με τέτοιες σπάνιες 
δυνατότητες.
Το αρμόδιο Υπουργείο Ανάπτυξης στο οποίο απευθύνθη-
κα με παρέπεμψε στους αρμόδιους επενδυτές (ΤΕΡΝΑ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ και ΠΡΟΤΥΠΟΣ) οι οποίοι μου είπαν ότι εδώ 
και πολύ καιρό περιμένουν απάντηση της κοινότητας για 
μια πρώτη γνωριμία και σχετική συζήτηση και συμφωνία.
Γι αυτό ενώνοντας και γω τη γνώμη μου  με τους ανωτέ-
ρω χωριανούς μας επιστολογράφους παρακαλώ το Διοι-
κητικό Συμβούλιο της Κοινότητας να ενεργοποιηθεί άμε-
σα και να αξιοποιήσει την παρουσιαζόμενη ευκαιρία που 
θα αποτελέσει την απαρχή κατακόρυφης ανέλιξης της 
ιδιαίτερης πατρίδας μας και επιπλέον να εξασφαλίσει 
την αυτοδυναμία της έναντι των κινδύνων υπαγωγής της 
με τον Καποδίστρια, σε ευρύτερη διοικητική μονάδα.

Με πατριωτικούς χαιρετισμούς
Ευστράτιος Γαλανής
Ομ. Καθηγητής Ε.Μ.Π. 

Σημείωση: Η επιστολή ήταν χειρόγραφη

O ξεχασμένος πατριώτης

Είναι πράγματι λυπηρό συγχωριανός μας συντα-
ξιούχος καθηγητής Πολυτεχνείου, να θυμάται το 
χωριό του τα Θεοδώριανα, ύστερα από δεκάδες 
χρόνια απουσίας του, όχι για τίποτα άλλο, παρά 
για να μας πείσει με επιστολή που στάλθηκε 
στην Κοινότητα, ότι πρέπει να γίνουν τα υδροη-
λεκτρικά της ΤΕΡΝΑ στα ποτάμια μας. Και είναι 
απορίας άξιο πως η επιστολή συμπίπτει με τον 
ερχομό των εταιρειών. Είναι τυχαίο; 
Ξεκινά την επιστολή του ζητώντας συγγνώμη από 
τους συγχωριανούς γιατί μέχρι τώρα οι πολλα-
πλές ασχολίες του συνέπεια της ιδιότητάς του, 
(καθηγητής και αντιπρύτανης του Πολυτεχνείου, 
σχετικές επιτροπές και ταξίδια) δεν του επέτρε-
ψαν να ασχοληθεί ενεργά με τα προβλήματα του 
χωριού(!). 
Κι άλλοι συγχωριανοί σπούδασαν, κατέλαβαν θέ-
σεις, αξιώματα, ταξίδεψαν στο εξωτερικό, έφυ-
γαν μετανάστες, αλλά δεν ξέχασαν ποτέ τη μι-
κρή τους πατρίδα, βρήκαν τον τρόπο να σταθούν 
δίπλα στα προβλήματά της, να τη βοηθήσουν με 
όλες τους τις δυνάμεις. Δεν τη θυμήθηκαν  συ-
νταξιούχοι και στη δύση της καριέρας τους. Άρα 
αλλού πρέπει να οφείλεται το όψιμο ενδιαφέρον 
του συγχωριανού μας.
 Επειδή θεωρώ μονόπλευρη και ελλιπή την 
ενημέρωσή του, μιας και ενημερώθηκε από συ-
γκεκριμένες επιστολές, συγκεκριμένων συγχω-
ριανών, σε συγκεκριμένο έντυπο, του  λέω ότι 
υπάρχει και η άλλη άποψη, την οποία σίγουρα 
δεν θα γνωρίζει, μιας και λείπει πάρα πολλά 
χρόνια απ’ το χωριό. 
Εκφράστηκε τα τελευταία χρόνια, μέσα από λαϊ-
κές συνελεύσεις, από προσφυγές στο ΣτΕ, μαύ-
ρες σημαίες στην πλατεία, από μια εφημερίδα 
ΟΡΕΙΝΗ και ένα σύλλογο ΟΡΕΙΝΟΙ, που έδωσαν 
μεγάλο αγώνα για να αποτρέψουν την περιβαλ-
λοντική καταστροφή του χωριού. 
Επίσης εκφράστηκε από απλούς συγχωριανούς, 

η αλήθεια είναι χωρίς πολλά πτυχία και πρυτα-
νικές θέσεις, που γεννήθηκαν, μεγάλωσαν και 
αναπαύτηκαν για πάντα στη Θοδωριανίτικη γη 
και που έδωσαν όχι μόνο το υστέρημά τους αλλά 
και την ίδια τους την ψυχή σ’ αυτόν τον αγώνα. 
Τα ονόματά τους πέρασαν στην ιστορία, όχι γιατί 
κατέλαβαν υψηλές θέσεις, που τους κράτησαν 
ολόκληρη ζωή μακριά απ’ το χωριό, αλλά γιατί 
μπήκαν πρώτα στις προσφυγές στο ΣτΕ. 
Αλήθεια αντί να ρωτάει συναδέλφους του του 
Πολυτεχνείου για την χρησιμότητα των έργων 
στα Θεοδώριανα(!),όπως αναφέρει στην επιστο-
λή του, δεν θα ήταν καλύτερα να επισκεφτεί το 
χωριό και να πάρει πρώτα την γνώμη  της συντρι-
πτικής πλειοψηφίας  των συγχωριανών του, ν’ 
αφουγκραστεί τις ανησυχίες τους για το μέλλον 
του χωριού, για την προστασία του φυσικού μας 
πλούτου, να ρωτήσει για τη θέση των άλλων φο-
ρέων; Ίσως θα λυνόταν  και η απορία του, γιατί 
δεν ξεκίνησαν τα έργα μέχρι τώρα.
Δεν θα προσπαθήσω να τον πείσω γι’ αυτή την 
διαφορετική άποψη, άλλωστε όπως αναφέρει 
έχει υιοθετήσει πλήρως την άποψη της ανάπτυ-
ξης του χωριού μέσω των υδροηλεκτρικών, αλλά 
θα τον προέτρεπα για σφαιρικότερη ενημέρωσή 
του ν’ ανατρέξει στα 22 φύλλα της ΟΡΕΙΝΗΣ. 
Ίσως αναθεωρήσει μερικώς τις απόψεις του.
Η κατακόρυφη ανέλιξη της ιδιαίτερης πατρίδας 
μας, όπως λέει  στην επιστολή του, για μας  περ-
νάει μέσα απ’ την προστασία και ανάδειξη του 
φυσικού μας πλούτου, απ’ την συνεχή παρουσία 
μας δίπλα στα προβλήματα του χωριού και όχι 
με επιστολές από μακριά και εκ του ασφαλούς, 
που το μόνο που καταφέρνουν είναι να ξύνουν 
παλιές πληγές και να φέρουν σε πολύ δύσκολη 
πλέον θέση το χωριό.

Στεργιούλης Δημήτρης



Φθινόπωρο-Χειμώνας 2008-20098
Στη Βουλή οι παραβάσεις  

στο έργο της ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Αυτή η επιστολή που μας στάλθηκε κάτι …μου θυμίζει. Τουλάχιστον το μισό της το 
έχω ξαναδιαβάσει πολλές φορές. Ο …υποβολέας  ίδιος.

Μια …τρύπα στο βουνό, είναι σύμφωνα με την επιστολή, η ζημιά στο περιβάλλον 
από το έργο της ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ. Μήπως το έργο ολόκληρο είναι μια …τρύπα στο 
νερό;

Ο  «Καποδίστριας»…απομακρύνεται και ήδη καμιά δεκαριά συγχωριανοί μας 
ράβουν και προβάρουν από τώρα τα κουστούμια των υποψήφιων προέδρων. Κάτι μου 
λέει ότι ο επόμενος πρόεδρος δεν θα τα έχει και τόσο καλά με τα …κοστούμια. 

Ε ρε και τι έχει να γίνει το Δεκαπενταύγουστο. Θα  πατηθούν ποιος θα  πρωτοχο-
ρέψει πρώτος στο διπλοκάγκελο.

Πάντως τείνει να γίνει της μόδας. Όποιος συγχωριανός βγαίνει σε σύνταξη έχει 
και βλέψεις για τη θέση του προέδρου. Για να …σκοτώνει την ώρα του.

Ξεκίνησαν τον Καποδίστρια 2, έβγαλαν χάρτες, μεζούρες και κορδέλες, έκοψαν 
έραψαν, αλλά ξέχασαν το πιο σημαντικό. Τα λεφτά. Τι είχες Γιάννη; Τι είχα πάντα. 
Το ταμείον ως συνήθως  μείον.

Το μάθαμε κι αυτό. Το πιο σημαντικό έσοδο για το χωριό είναι τα έσοδα από το 
λιβάδι της Κωστηλάτας (15.000ευρώ) το χρόνο. Οι δεκαετίες απουσίας από το 
χωριό δεν …κρύβονται.

Πρωτοτυπία σ’ αυτό το κοινοτικό Συμβούλιο. Υπάρχει η συμπολίτευση, η αντιπολί-
τευση της συμπολίτευσης, η αντιπολίτευση και η αντιπολίτευση της αντιπολίτευσης. 
Δηλαδή ο καθένας ….μόνος του.

Απ’ τις πολλές ανεξαρτητοποιήσεις, πλειοψηφία στο τέλος θα είναι ο …γραμμα-
τέας με τον υπάλληλο του  Κ.Ε.Π..

Και πώς συνεννοούνται μεταξύ τους; Με τη νοηματική ή μάλλον με τα …περιστέ-
ρια της πλατείας.

Πάντως παιδιά νωρίς το παρατάτε. Έχετε δυο χρόνια ακόμα. Κάντε κάτι.

Καλά το 5Χ5, αλλά αυτό το γήπεδο βούρκος στο Βαρκό τι θ’ απογίνει; Πάντως 
αποδεδειγμένα για …μελίσσια δεν  κάνει. Ενοχλούν οι μέλισσες τους …διαιτητές. 

Αντί κάποιοι επίδοξοι χρυσοθήρες να ξελακώνουν τα βουνά για να βρουν τα πεντό-
λιρα του Αλή πασά δεν πάνε στα σίγουρα; Ας σκάψουν στο γήπεδο στο Βαρκό. Εκεί 
σίγουρα είναι …θαμμένα κάμποσες δεκάδες χιλιάδες ευρώ.

Παρακαλούνται όλοι οι ομοϊδεάτες μας, με ανάλογο ήθος και ύφος με το δικό 
μας, διακατεχόμενοι από την ίδια φασιστική νοοτροπία, να καταθέσουν σύντομο 
βιογραφικό και πιστοποιητικό κοινωνικών φρονημάτων. Θα ακολουθήσουν σχετικές  
βεβαιώσεις και άδειες για το πώς και πότε θα λέμε τη γνώμη μας.

Συγχωριανοί μου εκδότες, όταν δημοσιεύετε κάποια επιστολή που καταφέρεται με 
βαρείς χαρακτηρισμούς κατά προσώπων, καλό είναι να δημοσιεύετε και την άλλη 
άποψη, δηλαδή το δημοσίευμα που προκάλεσε την επιστολή.

Αυτό το σύστημα πυροπροστασίας λένε ότι έχει τη δυνατότητα να φωτογραφίζει 
κιόλας . Όχι δεν το λέω για να χτενιστούν κάποιοι και να φορέσουν τα καλά τους.

Εμπόδια στα σχέδια της ΤΕΡΝΑ το πέτρινο γεφύρι και ο παλιός νερόμυλος. Λέτε 
οι γνωστοί «αναπτυξιολόγοι- μελετητές» να προτείνουν να τα γκρεμίσουμε; Έχουν 
ατράνταχτο επιχείρημα. Και καινούργιο μύλο έχουμε και ωραία σύγχρονη τσιμέντινη 
γέφυρα.

Έτσι για να θυμηθούμε και παλιότερα λόγια συγχωριανού μας: Κάτι κω….παιδα 
είναι   οι ΟΡΕΙΝΟΙ, που δεν αφήνουν τις εταιρείες να ρίξουν λίγο τσιμέντο στο ποτάμι 
να συμμορφωθεί λίγο!

Εύστοχο. Είδε συγχωριανός μας μια παρέα από …πρώην κοινοτικούς το Νοέμβριο 
στο χωριό. Τους μέτρησε και  του έβγαιναν οχτώ. Τους βάφτισε λοιπόν G8. 

Κύριε υφυπουργέ η ΜΗΧΑΝΙΚΗ τα ίδια …Παντελάκη μου τα ίδια Παντελή μου. Πότε 
θα εφαρμοστούν αυτά που αναφέρετε στην απάντησή σας;

Και εσείς κύριε δασάρχη, ψάξτε λίγο στο αρχείο σας και βρείτε αυτό το 4029/17-
4-2004 έγγραφό σας. Τι έχετε κάνει σχετικά τέσσερα χρόνια τώρα; 

Αυτή η απόφαση της υπηρεσίας Νεώτερων μνημείων, κοινοποιήθηκε και στο 
Αστυνομικό Τμήμα Βουργαρελίου. Πρωτοκολλήστε τη παιδιά, μην πάθουμε τα ίδια 
όπως με κείνη την απόφαση του ΣτΕ πριν μερικά χρόνια που … χάθηκε στο δρόμο. 

Κύριε πρύτανη εκτός από εκτενείς επιστολές για δημοσίευση, ξέρετε δεχόμαστε 
και …συνδρομές. Περιμένουμε. 

Κόντεψαν να εγκλωβιστούν καμιά δεκαριά αυτοκίνητα στην πλατεία του χωριού, 
γιατί δεν υπήρχαν μερικές σακούλες αλάτι. Όχι κοινοτικοί μου δεν είπαμε να το 
φέρετε ζαλιγκωμένοι απ’ το Βουργαρέλι, αλλά στην καρότσα αυτού του κοινοτικού 
4Χ4 που έχουμε.

Στο διπλοκάγκελο όλοι τα καταφέρνουμε. Εκεί στο χειμώνα δυσκολευόμαστε 
λίγο. Ευτυχώς που υπάρχουν κάποιοι και μαθαίνουμε τι γίνεται στο χωριό και το …
Γενάρη. Αυτοί που κατηγορούνται για «ορεινοί μόνο τον Αύγουστο».

Καλού κακού φίλοι αναγνώστες κρατήστε το φύλλο που διαβάζετε για συλλεκτι-
κούς λόγους. Που ξέρετε; Μπορεί η …φασιστική νοοτροπία που διακατέχει την 
ΟΡΕΙΝΗ να γίνει αφορμή για το …κλείσιμό της. 

H μισή εφημερίδα TA ΘΕΟΔΩΡΙΑΝΑ συνεχίζει ν’ ασχολείται  με τους Ορεινούς και 
τα υδροηλεκτρικά, όπως εδώ και μια δεκαετία. Νέοι συγχωριανοί του Δ.Σ., αέρας 
ελπίδας, όπως γράψαμε προηγούμενα, δεν φυσάει με επιστολές, επιστολογράφους 
και δημοσιεύματα βγαλμένα απ’ τη ναφθαλίνη. Δεν φτάνει μόνο να μιλάμε για …
αλλαγή σελίδας, πρέπει να την κάνουμε και πράξη. 

Αγαπητέ κύριε Κώστα Ζώη. Στο γυαλί δεν κολλάν οι …γάνες.

                                                                                        ο ορεινός

Λόγια...

Στη Βουλή έφτασαν οι παραβιάσεις των Περιβαλλο-
ντικών Όρων του υδροηλεκτρικού της ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ 
στα Θεοδώριανα. Ο Βουλευτής Επικρατείας του ΣΥ.ΡΙ.
ΖΑ. Γιάννης Μπανιάς, κατέθεσε σχετική ερώτηση (28 
Ιουλίου 2008), προς τον αρμόδιο υφυπουργό Περιβάλ-
λοντος κ. Καλογιάννη. Ερωτούσε τον υπουργό τι μέτρα 
θα λάβει πρώτον για να εξασφαλιστεί η σταθερή παροχή 
νερού στο ποτάμι, δηλαδή 200Lt/sec και δεύτερον για 
να λειτουργήσει ο ιχθυόδρομος, που είναι μπαζωμένος 
ώστε να επιτρέπεται η ελεύθερη κυκλοφορία της ιχθυ-
οπανίδας.

Στις 25 Αυγούστου 2008 ο υπουργός απάντησε σχετι-
κά. Αναφέρεται στην απάντηση ότι κλιμάκιο της Δ/νσης 
Υδάτων της Περιφέρειας Ηπείρου προέβηκε, στις 8 Αυ-
γούστου,  σε αυτοψία. Διαπιστώθηκε ότι πράγματι υπάρ-
χει μικρή οικολογική παροχή νερού, αλλά αυτή οφείλεται 
στην ανομβρία(!) και στους δυο αναβαθμούς(!), που έχει 

κατασκευάσει το Δασαρχείο λίγα 
μέτρα πιο πάνω. Ο ιχθυόδρομος 
βρέθηκε μπαζωμένος με φερτά 
υλικά, που τον καθιστούν άνευ 
χρησιμότητας. Σημειώνεται 
επίσης ότι την ημέρα της αυ-
τοψίας ο σταθμός παραγωγής 
δεν λειτουργούσε. Η παραπάνω 
υπηρεσία, σύμφωνα πάντα με 
την απάντηση του υπουργού, θα 
καλέσει την εταιρεία ΜΗΧΑΝΙΚΗ 
σε απολογία και αν δεν αποκα-
τασταθούν τα αίτια του προβλή-
ματος θα επιβληθούν κυρώσεις 

και ότι άλλο προβλέπεται απ’ το νόμο.
Το κλιμάκιο που έκανε την αυτοψία είδε μεν τον ιχθυ-

όδρομο να μην λειτουργεί , είδε και την μικρή παροχή 
νερού στην κοίτη, αλλά δεν είδε το ποτάμι εντελώς 
στεγνό, μιας και την συγκεκριμένη μέρα ο σταθμός δεν 
λειτουργούσε και άρα το νερό αφήνονταν όλο στην κοί-
τη. Γνωστή τακτική της εταιρείας. Όταν γίνεται κάποια 
καταγγελία και περιμένει κάποιο κλιμάκιο για αυτοψία, 
σταματά την λειτουργία του εργοστασίου και  αφήνει όλη 
την παροχή νερού στην κοίτη. Επίσης είναι βέβαιο, ότι 
για την μικρή παροχή νερού που όντως διαπιστώθηκε 
δεν φταίνε οι δυο αναβαθμοί  του  Δασαρχείου.

Επί της ουσίας τίποτα δεν έχει αλλάξει από τότε. Τις 
κυρώσεις και την συμμόρφωση της εταιρείας με τους 
περιβαλλοντικούς όρους την περιμένουμε ακόμα. Εμείς 
θα συνεχίσουμε να απαιτούμε το αυτονόητο. Την εφαρ-
μογή των Περιβαλλοντικών Όρων.

Μια απρόσμενη συνάντηση
Ήταν στα τέλη του περασμένου Ιουλίου, όταν αποφα-
σίσαμε μια παρέα φίλων να πάμε στη γειτονική μας 
Νεράιδα, για το πανηγύρι της Αγίας Παρασκευής. Ξε-
κινήσαμε λίγο μετά τις 10 το βράδυ. Καμιά εκατοστή 
μέτρα παρακάτω από τον «Αύκο», αντιλαμβανόμαστε 
σκιά μικρόσωμου ζώου να κρύβεται στα δεξιά του 
δρόμου. Υποθέσαμε ότι ήταν κάποιο ζαρκάδι, μιας 
και έχουν παρατηρηθεί αρκετά στα μέρη μας τελευ-
ταία. 
Σε δευτερόλεπτα όμως μπροστά στα φανάρια του 
αυτοκινήτου μας, εμφανίζεται ένα μικρό αρκουδάκι. 
Μην ξέροντας τι να κάνει στέκεται ακίνητο και σα-
στισμένο. Το βάρος του δεν θα ξεπερνούσε τα είκο-
σι κιλά. Η πρώτη μου σκέψη ήταν να βγω έξω να το 
φωτογραφίσω, με τη φωτογραφική μηχανή που πάντα 
έχω μαζί μου. Έμεινε μόνο σκέψη. Ακριβώς πίσω απ’ 
το αρκουδάκι διακρίνουμε τον όγκο της μητέρας αρ-
κούδας. Στέκεται σε απόσταση μικρότερη των δέκα 
μέτρων από το αυτοκίνητο, σηκώνεται στα δυο της 
πόδια, και μας δείχνει τα φοβερά της κάτασπρα δό-
ντια. 
Το μητρικό ένστικτο και η ανάγκη για την προστασία 
του μικρού της την έκαναν κυρίαρχη του παιχνιδιού. 
Το μόνο που καταφέραμε να κάνουμε ήταν να πα-
ρατηρούμε άφωνοι. Μόλις το αρκουδάκι αντιλήφθηκε 
πίσω του την βαριά φιγούρα της μητέρας του, ξε-
πέρασε το σοκ από το φως των προβολέων και  με 
απίστευτη γρηγοράδα χάθηκε στην πλαγιά. Η μητέρα 
αρκούδα παρέμεινε για λίγο ακόμα στη θέση της μέ-
χρι να καταλάβει ότι το μικρό δεν κινδύνευε πλέον 
και με μεγάλη ταχύτητα, παρά τον τεράστιο όγκο 
της, χάθηκε και αυτή στην πλαγιά και στο σκοτάδι. 
Το μόνο πλέον που ακούγονταν, ήταν ο θόρυβος από 
τα σπασμένα κλαδιά, που υποχω-
ρούσαν στο διάβα της. 
Σκοπός τους  ήταν προφανώς τα 
παρακείμενα μελίσσια συγχωρια-
νού μας και το μέλι τους. Όμως 
το αρκουδάκι έκανε το λάθος να 
ζαλιστεί από τα φώτα του αυτοκι-
νήτου και να βγεί στο δρόμο. Η μη-
τέρα του το προστάτεψε και μεις 
ζήσαμε μια σπάνια εμπειρία.
Ειδοποιήσαμε τις αρμόδιες υπηρε-
σίες και τον «Αρκτούρο», γιατί πι-
στεύαμε ότι η αρκούδα με το μικρό 
της κινδύνευαν και έπρεπε οπωσδή-
ποτε να προστατευτούν. O υπεύθυ-
νος του «Αρκτούρου» μας είπε ότι 
η θηλυκιά αρκούδα εξαγριώνεται και 

γίνεται εξαιρετικά επικίνδυνη, όταν σκοτώσουν το 
αρκουδάκι της. Ευτυχώς κάτι τέτοιο δεν έγινε τουλά-
χιστον στα μέρη μας, γιατί μαθαίναμε νέα τους μέχρι 
αργά το Φθινόπωρο, μιας και περιφέρονταν ακόμα 
στα βουνά μας. 
Τα τελευταία χρόνια είναι πολύ συχνή η παρουσία 
αρκούδων στα Θεοδώριανα. Ωστόσο οι ζημιές που 
έχουν προκαλέσει σε κοπάδια κτηνοτρόφων είναι 
πολύ μικρές. Οι κτηνοτρόφοι έχουν όμως απόλυτο 
δίκιο να ανησυχούν, μιας και όπως υποστηρίζουν, για 
μικρό αριθμό ζώων δεν δίνονται αποζημιώσεις, αλλά  
και η γραφειοκρατική διαδικασία των αποζημιώσεων 
είναι μεγάλη. 
Πρέπει να γίνει κατανοητό ότι για να προστατευτεί 
η αρκούδα  είναι αναγκαία η άμεση εφαρμογή των 
αγροτοπεριβαλλοντικών μέτρων από το Υπουργείο 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Να γίνεται 
άμεση καταβολή των αποζημιώσεων και με το παρα-
πάνω σε αγρότες και κτηνοτρόφους, σε περίπτωση 
ζημιάς από αρκούδα.  Να δίνονται επιδοτήσεις για 
αγορά ηλεκτροφόρων περιφράξεων και ελληνικών 
ποιμενικών σκύλων, που μπορούν να προστατέψουν 
το ζωικό κεφάλαιο από αρκούδες και λύκους. Όμως 
και οι κάτοικοι των ορεινών περιοχών θα πρέπει να 
καταλάβουν, ότι η λύση του προβλήματος δεν είναι η 
θανάτωση των ζώων. Μόνο με την πίεση στον κρατι-
κό μηχανισμό για την άμεση εφαρμογή των παραπά-
νω θα προστατέψουμε και την αρκούδα, αλλά και την 
περιουσία μας.
Η θανάτωση αρκούδας τιμωρείται από το νόμο με 
ποινή φυλάκισης, μιας και είναι αυστηρά προστατευ-
όμενο  είδος στην Ελλάδα.

Δημήτρης Στεργιούλης


