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Το όνομα του Καλλικράτη, ενός από τους δυο 
αρχιτέκτονες του Παρθενώνα, διάλεξε η κυβέρνηση 
να δώσει στη νέα αυτοδιοικητική μεταρρύθμιση της 
χώρας στην οποία είναι πλέον σίγουρο ότι θα προχω-
ρήσει. Προβλέπονται ριζικές αλλαγές, που αναμένε-
ται να φέρουν τα πάνω κάτω στην τοπική αυτοδιοίκη-
ση, να προκαλέσουν έντονο προβληματισμό, διαφω-
νίες, αντιδράσεις. 

Η κυβερνητική απόφαση έχει παρθεί. Οι ερχόμενες εκλογές για την 
τοπική αυτοδιοίκηση στις 15 Νοεμβρίου 2010 θα γίνουν με το 
σχέδιο Καλλικράτης, το οποίο έχει ήδη τεθεί σε δημόσια διαβού-
λευση. Σύμφωνα με αυτό, οι νέοι Δήμοι που θα σχηματιστούν 
από τις συνενώσεις των σημερινών ΟΤΑ δεν θα ξεπερνούν τους 

370. Καταργούνται όλες οι κοινότητες , άρα και η δική μας, οι οποίες συνε-
νώνονται με όμορους Δήμους. Καταργούνται οι υφιστάμενες Νομαρχιακές 
Αυτοδιοικήσεις και δημιουργούνται 13 Περιφερειακές Διοικήσεις. Οι περιφε-
ρειάρχες και οι περιφερειακοί σύμβουλοι θα είναι πλέον αιρετοί. Θα υπάρ-
χουν αντιπεριφερειάρχες οι οποίοι θα χωρίζονται σε θεματικούς και τοπι-
κούς. Οι τοπικοί θα αντιστοιχούν στις πρώην Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις 
που καταργήθηκαν. Πάνω από την περιφερειακή διοίκηση θα υπάρχουν επτά 
Γενικές Διευθύνσεις και αντίστοιχοι Γενικοί Διευθυντές, οι οποίοι θα είναι διο-
ρισμένοι από το κράτος, με μέλημά τους τον κεντρικό συντονισμό των περι-
φερειών.

 Για τους Δήμους και τις Κοινότητες προβλέπονται συνενώσεις με πλη-
θυσμιακά, γεωγραφικά, οικονομικά, αναπτυξιακά κριτήρια. Προβλέπονται 
και εδώ θεματικοί και τοπικοί αντιδήμαρχοι, οι ρόλοι των οποίων μπορεί να 
συμπίπτουν στο ίδιο πρόσωπο. Οι τοπικοί, αντιστοιχούν ένας για κάθε δήμο 
ή κοινότητα που καταργείται και επιλέγονται από τον Δήμαρχο μεταξύ των 
συμβούλων, που προέρχονται από τους συνενωμένους  δήμους και κοινό-
τητες. Συγκροτούνται τοπικά συμβούλια σε όλα τα τοπικά διαμερίσματα. Για 
τοπικά διαμερίσματα άνω των χιλίων κατοίκων θα είναι πενταμελή, μέχρι χιλί-
ων κατοίκων τριμελή και κάτω των πεντακοσίων κατοίκων θα υπάρχει ένας 
μόνο τοπικός εκπρόσωπος. Ο πρόεδρος του κάθε τοπικού συμβουλίου θα 
συμμετέχει και θα γνωμοδοτεί στα Δημοτικά συμβούλια όταν θα συζητείται 
κάποιο θέμα που αφορά το τοπικό διαμέρισμα. Δεν θα έχει δικαίωμα ψήφου 
στις αποφάσεις του Δημοτικού συμβουλίου.

 Για να εκλεγεί κάποιος περιφερειάρχης ή δήμαρχος απαιτείται πλέον 
το 50%+1. Αν κανείς υποψήφιος δεν συγκεντρώσει αυτό το ποσοστό οι 
εκλογές διεξάγονται σε δεύτερο γύρο μεταξύ των δύο πρώτων, την ερχόμε-
νη Κυριακή. Οι έδρες των δημοτικών συμβουλίων, θα κατανέμονται ανάλο-
γα με τον πληθυσμό της κάθε επιμέρους εκλογικής περιφέρειας, δηλαδή των 
Δήμων και Κοινοτήτων που συνενώνονται. Τα τοπικά συμβούλια εκλέγονται 
με ενιαίο ψηφοδέλτιο. Υποψήφιος μπορεί να είναι οποιοσδήποτε δημότης με 
αυτοπρόταση. Οι Δημοτικοί συνδυασμοί προτείνουν υποχρεωτικά υποψήφι-
ους για τα τοπικά συμβούλια.

 Οι παραπάνω βασικές αρχές αλλά και ολόκληρο το κείμενο δημό-
σιας διαβούλευσης του προγράμματος «Καλλικράτης», απασχόλησε και το 
συνέδριο της ΚΕΔΚΕ που έγινε στις 20 Γε    νάρη.  «Ναι» με προϋποθέσεις 
στο σχέδιο είπαν στη συντριπτική τους πλειοψηφία οι δήμαρχοι και πρόεδροι 
κοινοτήτων της χώρας, οι οποίοι αποφάσισαν να προσέλθουν στον διάλο-
γο, ζητώντας ωστόσο από την κυβέρνηση να δώσει στη δημοσιότητα μέχρι 
το τέλος Φεβρουαρίου τις λεπτομέρειες για τον χωροταξικό σχεδιασμό και 
παράλληλα να καταβάλει τα χρήματα που οφείλει στους ΟΤΑ. Το Συνέδριο 
εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΕΔΚΕ να συγκαλέσει έκτακτη 
Γενική Συνέλευση, για να συζητήσει και να τοποθετηθεί οριστικά επί των τελι-
κών προτάσεων της Κυβέρνησης για τη Διοικητική Μεταρρύθμιση, αλλά και 
για να αποτιμήσει τις ενέργειες της Κυβέρνησης για την απόδοση των θεσμο-
θετημένων πόρων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

 Ωστόσο το μεγάλο αγκάθι είναι το χωροταξικό. Ποιος δήμος θα πάει 
που, ποιος θα συνενωθεί με ποιον. Εδώ αναμένονται οι μεγάλες τριβές και 
θα δοκιμαστούν και οι αντοχές του σχεδίου Καλλικράτης. Μέχρι τέλους του 
Φλεβάρη οι Τοπικές Ενώσεις Δήμων και Κοινοτήτων της χώρας θα πρέπει 
να καταλήξουν σε συγκεκριμένες προτάσεις, για τη χωροταξική συγκρότηση 
των νέων Δήμων και να τις καταθέσουν μέχρι τέλους του μήνα στην ΚΕΔΚΕ. 
Στόχος για την ΤΕΔΚ του νομού Άρτας είναι η κατάθεση πρότασης  με ισχυρή 
πλειοψηφία, η οποία, αν βέβαια υπάρξει, θα κατατεθεί στην ΚΕΔΚΕ και στο 
αρμόδιο Υπουργείο. 

 Σε ότι αφορά το νομό Άρτας η μελέτη του Ινστιτούτου Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης, πάνω στην οποία έχει στηριχτεί και ο Καλλικράτης, προβλέ-
πει τρεις Δήμους. Δυο στα ορεινά και έναν στον κάμπο που θα περιλαμβά-
νει και το Δήμο Άρτας. Σε ότι αφορά την κοινότητά μας προβλέπει έναν Δήμο 
Τζουμέρκων, που θα περιλαμβάνει το Δήμο Αθαμανίας, Αγνάντων και τις κοι-
νότητες Μελισσουργών και Θεοδωριάνων. Πάνω σε αυτό το σχέδιο υπάρ-
χουν ποικίλες αντιδράσεις από μεγάλους Δήμους του κάμπου, οπότε κερδί-
ζει έδαφος και το σενάριο να υπάρξουν τέσσερις Δήμοι στο νομό, δύο στον 
κάμπο και δύο στα ορεινά. Πάντως η χειρότερη εκδοχή, την οποία οι ορεινοί 

ΟΤΑ δεν πρέπει να δεχτούμε με τίποτα , είναι η ύπαρξη ενός μόνο δήμου στα 
ορεινά του νομού. Πραγματική ταφόπλακα για μας. Να πούμε εδώ ότι το σχέ-
διο αναφέρει, ότι θα υπάρξει ειδική πρόβλεψη για τα νησιά και τα  ορεινά της 
χώρας, λόγω ειδικών αναγκών τους .

 Η Διοικητική Μεταρρύθμιση απασχόλησε και το Κοινοτικό Συμβούλιο 
Θεοδωριάνων, το οποίο συνεδρίασε στις 22 Γενάρη με τη συμμετοχή εκπρο-
σώπων από τους συλλόγους και φορείς του χωριού. Εκφράστηκαν διάφορες 
απόψεις και ανησυχίες σχετικά με το σχέδιο, αλλά αυτό που καίει και εμάς 
είναι το χωροταξικό. Κυριάρχησε η άποψη αν μείνει έστω και μια κοινότητα 
στην Ελλάδα να διεκδικήσουμε και εμείς να παραμείνουμε κοινότητα. Κάτι 
τέτοιο φαίνεται εξαιρετικά απίθανο και ουτοπικό  μιας και προβλέπεται κατάρ-
γηση όλων των κοινοτήτων. Σε αντίθετη περίπτωση, να ενταχθούμε στο νέο 
δήμο Τζουμέρκων που θα προκύψει, όπως ακριβώς προβλέπει η μελέτη του 
Ινστιτούτου Τοπικής Αυτοδιοίκησης μαζί με τους όμορους σε μας Ο.Τ.Α. 

 Όλα όμως τα παραπάνω δεν αποτελούν παρά εικασίες και μέρη ενός 
σχεδίου που είναι προς διαβούλευση. Πολύ σύντομα θα δούμε το τελικό σχέ-
διο του υπουργείου, τις αλλαγές που ενδεχομένως να υπάρξουν  και έχο-
ντας πλέον πιο σαφή εικόνα για το χωροταξικό, θα συζητήσουμε πάλι και θα 
πάρουμε τις οριστικές αποφάσεις μας με γνώμονα πάντα το συμφέρον του 
χωριού μας.      

Φεύγει ο Καποδίστριας έρχεται ο Καλλικράτης

ΔΕΛΤΙΟ  ΤΥΠΟΥ
Σύλλογος Θεοδωριανιτών Άρτας 

ΟΙ ΟΡΕΙΝΟΙ
                                                                                                     

  Άρτα 20  Δεκέμβρη 2009

 Σαν να μην πέρασε ούτε μια 
μέρα από το 1997, όταν άρχισε ο αγώ-
νας των κατοίκων των Θεοδωριάνων 
για την αποτροπή της εγκατάστασης 
τεσσάρων υδροηλεκτρικών στα ποτά-
μια της περιοχής μας. Στο χωριό μας 
ήδη λειτουργεί ένα τέτοιο έργο της 
εταιρείας ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ, 
έχοντας  σοβαρές επιπτώσεις στο πε-
ριβάλλον. Χαρακτηριστικό ότι η κατα-
σκευάστρια εταιρεία παραβιάζει συστη-
ματικά περιβαλλοντικούς όρους. Τόσο  
κατά  την περίοδο κατασκευής  του 
έργου, όσο και κατά την περίοδο λει-
τουργίας του, αλλά  ακόμα και σήμερα, 
με αποτέλεσμα να δέχεται πρόσφατα 
κυρώσεις από αρμόδιες υπηρεσίες της 
Περιφέρειας Ηπείρου. 
 Η εταιρεία ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙ-
ΑΚΗ επανέρχεται, τρίτη φορά τα τε-
λευταία χρόνια, για την κατασκευή 
δύο υδροηλεκτρικών στα ποτάμια μας. 
Πρόκειται για τα ίδια έργα που πετύχα-
με το 2001 την ακύρωσή τους με προ-
σφυγή στο ΣτΕ, τα ίδια έργα που πρό-
περσι το καλοκαίρι προκάλεσαν ξεση-
κωμό φορέων και κατοίκων του χω-
ριού και την Μη έγκριση της προμελέ-
της περιβαλλοντικών επιπτώσεων από 
την Υπηρεσία Νεώτερων Μνημείων. Η 
εταιρεία αγνοώντας προκλητικά ομό-

φωνη απόφαση κοινοτικού συμβουλί-
ου, που τάσσεται κατά της κατασκευής 
οποιουδήποτε άλλου υδροηλεκτρικού 
στην περιοχή των Θεοδωριάνων, σχε-
τικές ανάλογες αποφάσεις των φορέων 
και συλλόγων των Θεοδωριάνων, της 
θέλησης της συντριπτικής πλειοψηφί-
ας των κατοίκων, τον δωδεκαετή αγώ-
να μας, επανέρχεται με τροποποιημέ-
νες τις ίδιες μελέτες. 
 Δηλώνουμε για άλλη μια 
φορά, ότι δεν είμαστε διατεθειμένοι 
να επιτρέψουμε την εγκατάσταση άλ-
λου υδροηλεκτρικού στα Θεοδώρια-
να, υποθηκεύοντας το μέλλον του χω-
ριού μας, εκτρέποντας, σωληνώνοντας 
και εξαφανίζοντας τα ποτάμια, ότι πιο 
πολύτιμου έχουμε. Δεν μας ενδιαφέ-
ρει κανενός είδους «ανάπτυξη», που 
απειλεί το φυσικό πλούτο της περιοχής 
μας. Πιστεύουμε σε μια ανάπτυξη που 
θα πραγματοποιηθεί μέσα από ήπιες 
μορφές οικοτουρισμού, που θα αναδει-
κνύουν και δεν θα εξαφανίζουν τις φυ-
σικές ομορφιές της περιοχής και προς 
αυτή την κατεύθυνση εργαζόμαστε.
   Καλούμε τις εμπλεκόμενες αρμό-
διες υπηρεσίες, να αντιμετωπίσουν 
το θέμα με την ανάλογη σοβαρότη-
τα και υπευθυνότητα και να μην προ-
χωρήσουν στην έγκριση της Προμε-
λέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσε-
ων των παραπάνω έργων. Επίσης κα-
λούμε για άλλη μια φορά τους συγ-
χωριανούς και φίλους του χωριού 
μας συμπαραστάτες στον νέο αγώ-
να που ξεκινήσαμε. Η κλιμάκωση του 
αγώνα θεωρείται δεδομένη.

6 Σεπτέμβρη 2009. Μέλη των ορειβατικών συλλόγων Δυτικής Ελλάδας και Ηπείρου στους 
καταρράχτες μας. Πάντα τέτοια…



ΕΙΔΗΣΕΙΣ
 O Αλέξης Τσίπρας ξανά στα Θεοδώριανα

Συχνά πυκνά επισκέ-
πτεται τα Τζουμέρκα 
και την πατρίδα του 
το Αθαμάνιο ο πρό-
εδρος της κοινο-
βουλευτικής ομάδας 
του  ΣΥ.ΡΙ.ΖΑ Αλέξης 
Τσίπρας. Έτσι τη 
δεύτερη μέρα του 
Δεκαπενταύγουστου 
ε π ι σ κ έ φ τ η -
κε με μεγάλη 
παρέα, για δεύτε-
ρη φορά φέτος, τα 
Θεοδώριανα. Η επί-
σκεψη δεν είχε 

κανένα πολιτικό χαρακτήρα. Απλά περπάτησε μέχρι 
τους καταρράχτες και πέρασε ένα χαλαρό απομεσήμε-
ρο στο καφενείο του Τζουβάρα. Η συζήτηση περιστράφη-
κε γύρω από τα προβλήματα της περιοχής και τα φαραω-
νικά έργα εκτροπής του Αχελώου. Αργά το απόγευμα και 
πριν το διπλοκάγγελο αναχώρησε για το Αθαμάνιο, δίνο-
ντας υπόσχεση για αμέριστη συμπαράσταση και βοήθεια 
στον αγώνα που κάνουμε στα Θεοδώριανα, για τη σωτηρία 
του φυσικού μας πλούτου. 

Καθαρισμός του δάσους «Καπαρέλι»

Καθαρισμό του υπέροχου ελατόδασους  στο Καπαρέλι 
πραγματοποίησε το Δασαρχείο Άρτας. Το έργο ανέλα-
βε ομάδα συγχωριανών μας οι οποίοι πράγματι έκαναν 
εξαιρετική δουλειά. Συνολικά καθαρίστηκε, αφού απομα-
κρύνθηκαν τα γερασμένα έλατα, έκταση 200 στρεμμάτων. 
Ταυτόχρονα έγιναν και έργα ανάδειξης του μονοπατιού 
για τους καταρράχτες. Ασφαλίστηκαν με ξυλοδεσιές  τα  
δύσκολα σημεία του μονοπατιού και τοποθετήθηκαν κορ-
μοί. Πάντως είναι πραγματικά παραλογισμός. Απ’ τη μια να 
γίνονται προσπάθειες ανάδειξης του μονοπατιού και  των 
καταρραχτών και από την άλλη, στο ίδιο μονοπάτι,  σχε-
διάζεται διέλευση αγωγού με σωληνωμένο το ποτάμι και 
κατασκευή φράγματος – έκτρωμα, λίγα μόλις μέτρα από 
τους καταρράχτες.

Μας άρεσε….

Νοικοκυρεύτηκε και αναδείχτηκε η αυλή και το ιστορικό 
κτίριο του Αναγκαστικού Συνεταιρισμού στο κέντρο του 
χωριού. Με πέτρινη μάντρα και καινούργιο σκέπαστρο 
στη βεράντα. Καιρός ήταν ν΄ απομακρυνθούν επιτέλους 
και τα σαράβαλα που κοσμούσαν τόσα χρόνια την αυλή 
του. Όμως κάτι δεν πρόλαβε το απερχόμενο συμβούλιο. Η 
μάντρα έμεινε λειψή. Πιστεύουμε η νέα διοίκηση να ολο-
κληρώσει το καλό αυτό έργο.

Σαράντα χρόνια «ΚΩΣΤΗΛΑΤΑ»

 Σε μια εκδήλωση γεμάτη από παράδοση αλλά 
και ιδιαίτερη συγκίνηση, ο Λαογραφικός  Πολιτιστικός 
Σύλλογος Θεοδωριανιτών «η Κωστηλάτα» γιόρτασε τα 40 

χρόνια από την ίδρυσή του, που έγινε  στις 24 Απριλίου 
του 1970. Σαράντα χρόνια γεμάτα από παράδοση, έμπνευ-
ση, επιτυχημένες εκδηλώσεις και ταξίδια στο εσωτερικό 
και στο εξωτερικό. Η εκδήλωση έγινε στις 10 Γενάρη. Στη 
διάρκειά της ο Σύλλογος τίμησε πέντε συμπολίτες μας για 
την προσφορά τους γενικά στον πολιτισμό και ειδικά στο 
Σύλλογο. 
Συγκεκριμένα τιμήθηκαν: ο κλαρινίστας Γρηγόρης 
Καψάλης για την προσφορά του στο δημοτικό τραγούδι, ο 
πρώην πρόεδρος του Μ/Φ Συλλόγου «Σκουφάς» Βασίλης 
Καρατσιώλης, ο πρώην πρόεδρος του Π.Σ. «Μακρυγιάννης» 
Γιάννης Παπακώστας, καθώς και δύο Θεοδωριανίτες που 
είναι ο γενικός διευθυντής του Λογιστηρίου του Κράτους 
Χρήστος Ντζιούνης και ο δημοσιογράφος και συγγραφέας 
Γιώργος Λακόπουλος. 
Ο πρόεδρος του συλλόγου Γιάννης Παπαγιάννης τόνισε 
στην ομιλία του: 
 «Μέσα σε έναν κόσμο απρόσωπο, άδικο, ανήσυχο, ταραγ-
μένο, που τρέχει να προλάβει αυτό που δεν του χρειάζε-
ται, που λάμπει με ψεύτικα φώτα και ντύνεται με χρώμα-
τα φανταχτερά για να δηλώσει ότι υπάρχει, το μόνο στέ-
ρεο είναι οι ρίζες, τα ήθη και έθιμά μας, οι ιστορικές μας 
καταβολές και οι λαϊκές μας παραδόσεις. Μέσα απ’ τους 
χορούς και τα τραγούδια μας και την πολιτιστική μας 
κουλτούρα, συνοψίζεται το μεγαλείο της φυλής μας και 
της κληρονομιάς της. Αυτές τις αξίες υπηρετούν οι πολιτι-
στικοί σύλλογοι, αυτές τις αξίες υπηρετεί ο Λαογραφικός 
Σύλλογος ΚΩΣΤΗΛΑΤΑ σαράντα ολόκληρα χρόνια ανελ-
λιπώς. Δίνουμε υπόσχεση ότι θα τον κρατήσουμε ψηλά. 
Σύνθημά μας: τραγουδήστε και χορέψτε και κρατήστε 
ψηλά τη σημαία του λαϊκού πολιτισμού. Τον ελληνικό λαϊκό 
πολιτισμό που όμοιός του δεν υπάρχει στον πλανήτη. Τον 
χαρίζουμε στους νέους μας για να ζήσουν σ’ έναν κόσμο 
όμορφο κι ανθρώπινο».
Οι ΟΡΕΙΝΟΙ ευχόμαστε και στα …εκατό. 

Στου γεφυριού την …άκρη

Το ξεκινήσαμε πέρσι και το συνεχίσαμε και φέτος με 
μεγαλύτερη επιτυχία. Αφού καθαρίσαμε το παλιό πέτρι-
νο γεφύρι από τα αγριόχορτα, που το έπνιγαν, έτσι 
για να το ….γιορτάσουμε,  στήσαμε παραμονές του 
Δεκαπενταύγουστου ένα μεσημεριανό υπαίθριο τσιμπού-
σι. Χωρίς ιδιαίτερη οργάνωση και με ρεφενέ τα έξοδα, η 
παρέα μας μεγάλωσε πολύ, αφού προστέθηκαν σ’ αυτή 
και όσοι ξένοι επισκέπτες περνούσαν από το ποτάμι. 
Για το καλοκαίρι  έχουμε σκεφτεί κάτι πιο οργανωμένο. 
Ραντεβού λοιπόν παραμονές πανηγυριού. Εκεί δίπλα στο 
ποτάμι, στο πέτρινο γεφύρι του Γκούρα, κάτω απ’ τα βαθύ-
σκιωτα πλατάνια του…
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ι; Μετά την απόφαση της κυβέρνησης 

να προχωρήσει άμεσα στη νέα δι-
οικητική μεταρρύθμιση, εκφράστη-

καν και οι πρώτες διαφωνίες και ενστάσεις. 
Έχουν να κάνουν πρώτα απ’ όλα με το οι-
κονομικό σκέλος της υπόθεσης. Θα βρε-
θούν τα κονδύλια για να στηριχτεί οικονο-
μικά η μεταρρύθμιση, την περίοδο μάλι-
στα που διανύουμε οικονομική κρίση; Μή-
πως με πρόσχημα την χρηματοδότηση των 
νέων ΟΤΑ και τη στήριξη του «Καλλικρά-
τη», θα υπάρξουν περαιτέρω φορολογικές 
αυξήσεις και επιβαρύνσεις για τους φορο-
λογούμενους, ίσως και αύξηση του ΦΠΑ;
Σοβαρότατες ενστάσεις υπάρχουν και για 
το χρόνο που απαιτείται για να οργανωθεί 
και να αποδώσει η μεταρρύθμιση, μιας και 
υπάρχει το στενό χρονικό περιθώριο μέχρι 
τις εκλογές του Νοέμβρη. 
Εκφράζεται επίσης ο φόβος όχι μόνο να 
μην υπάρξει η επιθυμητή αποκέντρωση, 
αλλά αντίθετα υπερσυγκέντρωση εξουσι-
ών με μεγαλύτερη εξάρτηση των νέων ΟΤΑ 
από την κρατική αλλά και «δικομματική» 
εξουσία.
Είναι σχεδόν βέβαιο, ότι μετά την συγκρό-
τηση μεγάλων Δήμων, οι εκλογές για την 
τοπική αυτοδιοίκηση θα έχουν αποκλειστι-
κά κομματικό χαρακτήρα, με ενίσχυση του 
δικκοματικού παιχνιδιού. Αποτέλεσμα  αυ-
τού, κάποιοι άνθρωποι με  μεράκι, όρα-
μα και αγάπη για τον τόπο τους, που ήδη 
προσφέρουν ή θα ήθελαν να  προσφέρουν 
στην τοπική αυτοδιοίκηση, θα αποκλείονται 
αυτόματα απ΄ τα αιρετά αξιώματα, αφού 
δεν θα αποτελούν γρανάζι κάποιου κομ-
ματικού μηχανισμού. Θα είναι αδύνατο όχι 
μόνο να εκλεγούν, αλλά και να συγκροτή-
σουν ψηφοδέλτιο, αφού είναι υποχρεωτι-
κό οι δημοτικοί συνδυασμοί, να έχουν υπο-
ψηφίους δημοτικούς και τοπικούς συμβού-
λους από όλες τις εκλογικές περιφέρειες 
και τοπικά διαμερίσματα. 
Η ελληνική ύπαιθρος με το σχέδιο Καλλι-
κράτης είναι σίγουρο ότι θα δεχτεί πιέσεις 
και θα δοκιμαστούν οι αντοχές της. Ο μεγα-
λύτερος κίνδυνος, ο οποίος αφορά και τη 
δική μας κοινότητα, είναι να υπάρξει μεγά-
λη δημογραφική αιμορραγία από τους κα-
ταργημένους ΟΤΑ, κυρίως ορεινούς και 
απομακρυσμένους, προς άλλους μεγαλύ-
τερους. Να υπάρξει αδιαφορία και απαξίω-
ση των δημοτών για τα κοινά, που θα οδη-
γήσει με μαθηματική ακρίβεια στον μαρα-
σμό και στην ερήμωσή τους. 
Το στοίχημα που πρέπει να βάλουμε και να 
κερδίσουμε, είναι να μπορέσουμε ν’ αντέ-
ξουμε σ’ αυτές τις πιέσεις. Ν’ αποφευχθούν 
με κάθε τρόπο μαζικές μεταδημοτεύσεις, 
που θα είναι ότι χειρότερο. Ιδιαίτερη σημα-
σία έχει εδώ και η εκπροσώπηση που θα 
έχουμε στο Δημοτικό συμβούλιο που θα 
προκύψει, αφού  η κατανομή των εδρών 
προβλέπεται θα γίνει ανάλογα με τον πλη-
θυσμό της κάθε εκλογικής περιφέρειας. 
Το αν συμφωνεί ή όχι κάποιος με το σχέ-
διο «Καλλικράτης» δεν έχει σήμερα μεγάλη 
σημασία, μιας και η απόφαση έχει παρθεί. 
Αυτή τη  στιγμή δεν είναι κανένας σε θέση 
να γνωρίζει το βαθμό επιτυχίας ή αποτυ-
χίας της μεταρρύθμισης. Μακάρι να πετύ-
χει. Ένα όμως είναι σίγουρο. Ότι με το σχέ-
διο αυτό θα δοκιμαστεί και η αγάπη του κα-
θενός από μας για την ορεινή μας πατρί-
δα. Οφείλουμε οι σύλλογοι, οι φορείς και οι 
δημότες να σταθούμε κοντά στο χωριό και 
να μην το εγκαταλείψουμε σαν καράβι που 
βουλιάζει.                                                                                               
                                                                                                       

   Δημήτρης Στεργιούλης
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&ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΑ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΕ…

Στα 1453 και στις τελευταίες στιγμές δραματι-
κές στιγμές της Βασιλεύουσας, διαλέγει αυτή τη 
φορά να μας ταξιδέψει ο συμπατριώτης μας λογο-
τέχνης Ρήγας Σκουτέλας στο τελευταίο ιστορι-
κό μυθιστόρημά του, που κυκλοφόρησε. Ο ανα-
γνώστης γαντζωμένος νοερά ΣΤΑ ΤΕΙΧΗ ΤΗΣ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ, ζει κι αυτός τις φοβε-
ρές μάχες και συγκλονίζεται από  το δράμα της 
πτώσης της Πόλης…

Η άλλοτε κραταιά βυζαντινή αυτοκρατορία 
περ νάει τις τελευταίες τραγικές µέρες της 
υπερχιλιό χρονης ιστορίας της. Ο Οθωµανικός 
συρφετός παρα µονεύει έξω απ' τα τείχη 
της Κωνσταντινούπολης. Ο Μανουήλ κι η 
Ισιδώρα στροβιλίζονται στη δίνη των συντα-
ρακτικών γεγονότων αυτών των ηµερών και 
µαζί µε τους υπερασπιστές κι όλο τον πλη-
θυσµό της Πόλης οδηγούνται σ' ένα φωτει-
νό ολοκαύτωµα. Με την άλωσή της στις 
29 Μάη του 1453 οι σάλπιγγες σηµαίνουν 
σιωπητήριο. Η χριστιανοσύνη γονατίζει. 
Ένας πολιτισµός σβήνει. Κι η ιστορία του 
κόσµου αλλάζει ... 
Ο συγγραφέας εδώ δανείζεται την οµο-
λογία ενός προσώπου που έπλασε στη 
φαντασία του, ενός απλού µαχητή, του 
εκατόνταρχου Μανουήλ στην ακολου-
θία του Κωνσταντίνου ΙΑ' Παλαιολόγου 

για να εξιστορήσει µε ιστορική συνείδηση και 
µυθιστο ρηµατική προέκταση τα συνταρακτικά γεγονότα της 

ζοφερής εκείνης εποποιίας και ν' αγγίξει την ψυχή ενός λαού που του έλαχε 
η τραγική µοίρα να οδη γηθεί στο ολοκαύτωµα σαν εξιλαστήριο θύµα για τις 
αµαρτίες χίλιων και παραπάνω χρόνων της βυ ζαντινής αυτοκρατορίας και να 
ψάλλει µε οδύνη τον επιτάφιο θρήνο της. Γιατί, η ιστορία δεν είναι µονά-
χα αριθµοί και βιτρίνα. Έχει βάθος και ουσία. Οι αριθµοί δε λένε και πολλά 
πράγµατα. Κι ούτε τη φτιάχνουν µονάχα οι πρωταγωνιστές. 

Ο δρόμος στον 
Κάτω Μαχαλά – Ανάπτυξη 

εξ αποστάσεως
     
Αγαπητοί συγχωριανοί, τα τελευταία χρόνια υπάρ-
χει μια μεγάλη αντιπαράθεση μεταξύ των κοινοτι-
κών συμβούλων, η οποία αφορά την ανάπτυξη του 
χωριού μας. Μερικοί υποστηρίζουν ότι, η ανάπτυ-
ξη θα έρθει μέσω των επενδύσεων κάποιων επιχει-
ρηματιών (υδροηλεκτρικά εργοστάσια κ.τ.λ.), άλλοι 
από τον αγροτουρισμό και άλλοι από την κτηνοτρο-
φία, χωρίς, βέβαια, να έχουν κάνει κάτι ουσιαστι-
κό. Κανείς όμως, όλα αυτά τα χρόνια δεν ασχολή-
θηκε με ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα του 
χωριού μας, που είναι η διάνοιξη του δρόμου στον 
Κάτω Μαχαλά. Αλήθεια, αγαπητοί φίλοι, γνωρίζετε 
πόσες οικογένειες δεν μπορούν να πάνε στα σπίτια 
τους; Εκείνοι που τελικά τα καταφέρνουν, γνωρίζε-
τε κάτω από ποιες συνθήκες το πετυχαίνουν αυτό; 
Πως είναι δυνατόν να μιλάμε για ανάπτυξη, όταν οι 
μισοί σχεδόν συγχωριανοί μας  δεν έχουν πρόσβα-
ση στα σπίτια τους; 
 Κατόπιν όλων των παραπάνω, θα ήθελα να απευ-
θυνθώ στους Προέδρους και στους Κοινοτικούς 
Σύμβουλους των τελευταίων είκοσι ετών και να 
τους υπενθυμίσω ότι, δεν ήταν μόνο προεκλογική 
τους υπόσχεση η διάνοιξη του δρόμου στον Κάτω 
Μαχαλά, αλλά υποχρέωσή τους. Δυστυχώς, όμως, 
η διάνοιξη του δρόμου δεν έγινε ποτέ, τα σπίτια μας 
κινδυνεύουν να πέσουν από στιγμή σε στιγμή και 
εμείς το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι  να 
τα αγναντεύουμε από μακριά. Είναι ντροπή, αγαπη-
τοί συγχωριανοί  το γεγονός ότι στον Πάνω Μαχαλά 
χρειάζονται φανάρια για την διευκόλυνση της κυκλο-
φορίας, ενώ στον Κάτω Μαχαλά συνταξιούχοι  συγ-
χωριανοί μας, και όχι μόνο, κουβαλούν τα πράγματα 
τους στην πλάτη (ζαλίγκα). Και πώς να μην συμβαί-

νουν όλα αυτά , αφού το τελευταίο έργο στον Κάτω 
Μαχαλά έγινε επί προεδρίας κ. Βεντίστα (τσιμεντό-
στρωση στα σοκάκια).
 Για ποιο λόγο, λοιπόν, εμείς που ζούμε ή έχου-
με περιουσίες στον Κάτω Μαχαλά να έχουμε τα 
πολιτικά μας δικαιώματα στα Θεοδώριανα, αφού 
οι Τοπικές Αρχές μας θυμούνται μόνο την περί-
οδο των εκλογών και της απογράφης; Ελπίζω ο 
«Καλλικράτης» να έχει αχρωματοψία, ώστε να μην  
ξεχωρίζει τα άσπρα από τα μαύρα πρόβατα και να 
μην είναι ουτοπιστής και κυνηγάει φαντάσματα.

 Ευχαριστώ για την φιλοξενία σας                            
 Χαράλαμπος Α. Κουτσούκης

ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΥ 
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ

Κτηνοτρόφος ο πρόεδρός του.

Πρωτοφανής θα έλεγα για τα χρονικά του Συνεται-
ρισμού η αθρόα προσέλευση συνεταίρων κάθε ηλι-
κίας, που έλαβαν μέρος στις αρχαιρεσίες της 18ης 
Οκτωβρίου 2009 , για την ανάδειξη νέου Δ.Σ.
Στην πλειονότητά τους κυρίως άτομα προχωρημέ-
νης ηλικίας που παρά τις δυσμενείς καιρικές συνθή-
κες, αρκετό κρύο με συνεχόμενο ψιλόβροχο, δεν 
πτόησε τους υπερήφανους αλλά και τελευταίους 
συνεχιστές-τιμητές της λαϊκής μας παράδοσης, να 
ροβολάνε κατά ομάδες, να περνάνε το κατώφλι και 
να στριμώχνονται στο κατώγι του οικήματος περι-
μένοντας υπομονετικά και πειθαρχικά την ώρα να 
ψηφίσουν.
Αρκετοί απ’ την παλιά φουρνιά, βρέθηκαν εκεί. Ο 
μπαρμπα-Αλέκος, ο Παντελής, ο Αριστείδης, ο Λεω-
νίδας, ο Γιαννακός και άλλοι. Ανάμεσά τους διέκρι-
νες το ισχνό πρόσωπο, με το ψιλοστριμμένο μου-
στάκι του ενενηνταδιάχρονου Κίτσο Βασίλη (Κου-
τσούκη) απ’ το Σκαρπάρι.
Ένα μεγάλο εύγε σε όλους αυτούς που βρέθηκαν 
εκεί και πάσχιζαν με κάθε τρόπο να διατηρήσουν 
ακέραια και άσβηστη την πολιτιστική μας κληρονο-
μιά με τις παραδόσεις της και την περηφάνια που 
κουβαλούν ο καθένας στις ψυχές τους και αποτε-
λούν ίσως την πιο γνήσια αυθεντική και αδιάψευ-
στη πηγή της κοινής καταγωγής τους. 
Η διαδικασία της ψηφοφορίας άρχισε με τους κα-
λύτερους οιωνούς χωρίς αντεκλήσεις και αντιπα-
ραθέσεις. Ο πρώην πρόεδρος κ. Κώστας Ντζαδή-
μας και το επιτελείο του από νωρίς είχαν φροντί-
σει για το στήσιμο της κάλπης, επάρκεια ψηφοδελ-
τίων, καταστάσεων, εξεύρεση δικαστικού αντιπρο-
σώπου, όλα τέλεια και στην ώρα τους.
Θα αποτελούσε παράλειψη να μην μνημονεύσου-
με τους συντελεστές της άψογης και δημοκρατικής 
διαδικασίας καθ’ όλη τη διάρκεια της ψηφοφορίας 
αποτελούντες την Εφορευτική Επιτροπή. Τον Κου-
τσούκη Κώστα, δάσκαλο, τον Στέφανο Ζαλοκώστα 
και τον Δημήτρη Κολτούκη (αστυνομικό Υποδ/ντή) 
που βρέθηκε με ολιγοήμερη άδεια. Με το πέρας της 
ψηφοφορίας και την καταμέτρηση των ψήφων σε 
ενιαίο ψηφοδέλτιο εκλέχτηκαν για το Δ.Σ. οι πα-
ρακάτω:

1.Γκορόγιας Γιώργος του Αθανασίου       ψήφους      92
2.Σκουτέλας Λάμπρος του Κων/νου         ψήφους      83
3.Μητρογιάννης Χρήστος του Κων/νου    ψήφους      78
4.Ντζαδήμας Κώστας του Γεωργίου        ψήφους      67
5.Κολτούκης Αθανάσιος του Κων/νου      ψήφους      67 

Αντιπρόσωποι για την Ε.Γ.Σ.Α.Φ. εκλέχθηκαν:
1.Κουτσούκης Λάμπρος του Αθ.
2.Κολτούκης Αθανάσιος του Κων.
3.Σταμάτης Απόστολος του Χρ.
4.Παπαντζίκος Νεκτάριος του Ιωάν.

Την 29-10-09 το νεοεκλεγέν Δ.Σ. συνήλθε σε συνε-
δρίαση για κατανομή αξιωμάτων. Πρόεδρος εξελέ-
γη ο Γκορόγιας Γιώργος, πρώτος σε ψήφους προτί-
μησης. Σκουτέλας Λάμπρος, ταμίας, Μητρογιάννης 
Χρήστος, Γραμματέας, Ντζαδήμας Κώστας και Κολ-
τούκης Αθανάσιος, μέλη.

Χρήστος Μητρογιάννης.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ-ΕΥΧΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΥ 
ΣΥΝ/ΣΜΟΥ ΘΕΟΔΩΡΙΑΝΩΝ

Ο πρόεδρος του Αν. Συνεταιρισμού Γκορόγιας Γιώργος, εκ-
φράζει τις ευχαριστίες του προς όλους τους Θεοδωριανίτες 
συνεταίρους, που συμμετείχαν συνειδητά στην εκλογική δια-
δικασία της 18-10-09 στα Θεοδώριανα. Επιδίωξή μας και επι-
θυμία όλου του Δ.Σ. είναι μια γόνιμη και αγαστή συνεργασία 
με όλους τους φορείς του χωριού μας. Θα προσπαθήσουμε 
να φανούμε χρήσιμοι και συμπαραστάτες στα όποια προβλή-
ματα ανακύψουν, από κοινού με τους φορείς, δίνοντας δε 
ιδιαίτερη βαρύτητα στα προβλήματα της παραγωγικής τάξης 
των κτηνοτρόφων, γιατί πιστεύουμε ακράδαντα ότι αποτε-
λούν το εναπομείναν ζωντανό κύτταρο της τοπικής μας κοι-
νωνίας για πέντε ολάκερους μήνες.
Για τις γιορτές ευχόμαστε σε όλους τους απανταχού Θεοδω-
ριανίτες καλή και ευτυχισμένη χρονιά.

Νέο Δ.Σ. στο Συνεταιρισμό
Νέο Δ. Σ. του Αναγκαστικού Συνεταιρισμού Θεοδωριά-
νων προέκυψε μετά τις εκλογές στις 18 του Οκτώβρη. 
Τα προηγούμενα χρόνια η διοίκηση του Συνεταιρισμού, 
επένδυσε τα έσοδα από το ενοίκιο  της Κωστηλάτας, 
στην καλυτέρευση των συνθηκών διαβίωσης των κτη-
νοτρόφων. Συντήρησε τα υπάρχοντα κτηνοτροφικά κα-
ταλύματα και κατασκεύασε δυο καινούργια πέτρινα. 
Παράλληλα στάθηκε αρωγός και συμπαραστάτης στον 
αγώνα για τη σωτηρία των ποταμιών και του φυσι-
κού πλούτου του χωριού μας, βοηθώντας ουσιαστικά. 
Ασχολήθηκε με την υπόθεση του Εθνικού Πάρκου και 
κατέθεσε προτάσεις και παρατηρήσεις, συνυπογράφο-
ντας μαζί μας κοινό υπόμνημα στο ΣτΕ. 
Ευχόμαστε επιτυχία στο νέο Δ.Σ. Ελπίζουμε να δείξει 
ανάλογη ευαισθησία και ευελπιστούμε σε συνεργασία 
για το καλό του χωριού. 

  ΟΙ ΟΡΕΙΝΟΙ
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Από πέτρα, φτώχεια και πόνο
Κείμενα/φωτογραφίες: Δημήτρης Στεργιούλης

Το Σκουτελέικο.
Χτισμένο το 1911από το Σπύρο Σκουτέλα. Δίπατο με κατώγι. 

Από το 1929 ως το 1940 το κατώγι του λειτούργησε σαν μπα-
κάλικο και καφενείο. «Υπόγειος παράδεισος», χαρακτηρίζο-
νταν τότε απ’ τους Θεοδωριανίτες, μιας και από τα ράφια του 
δεν έλειπε τίποτα. Τον Απρίλη του 1943 στεγάζονται εκεί μέλη 
της Αγγλικής στρατιωτικής αποστολής. Εκεί εγκαθίστανται και 
οι ασύρματοι, που από τη πρώτη κιόλας μέρα έχουν καθημερι-

νή επαφή με το Κάιρο. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να αποτελέ-
σει στόχο κατά τον πρώτο βομβαρδισμό των Γερμανών στις 8 
Ιούνη 1943. Στάθηκε όμως τυχερό. Η βόμβα απ’ τα Γερμανικά 
«Στούκας» βρήκε το στόχο, σφηνώθηκε στην αυλή του, αλλά 
δεν έσκασε. 

Το Κολοβέικο.
Χτισμένο γύρω στα 1930. Εντυπωσιακό, μεγαλόπρεπο, δεσπό-

ζει στη μέση του χωριού, ακριβώς απέναντι από την πλατεία. 
Χαρακτηριστικό δείγμα της οικοδομικής άνθησης του 1920-40, 
με αρχοντικό χαρακτήρα και όγκο. Δίπατο, με ξύλινα κέδρι-
να μπαλκόνια, με εσωτερική ξύλινη σκάλα και εσωτερική σάλα. 
Διατηρείται σήμερα σε εξαιρετική κατάσταση.

Του Δημήτρη Κορμέντζα (Τσιώλη).
Χτίστηκε το 1924. Με αυλή και πέτρινη μάντρα. Δίπατο με 

κατώγι. Χαρακτηριστικό του το περίτεχνο χτίσιμο. Εξ’ ολοκλή-
ρου από  πελεκημένα αγκωνάρια. Το 1943 γίνεται και αυτό 

στόχος του γερμανικού βομβαρδισμού. Μια βόμβα τριακοσίων 
κιλών, τρυπάει την σκεπή και το ταβάνι. Σφηνώνεται χωρίς και 
αυτή να εκραγεί στο κατώγι του. Εκεί κοιμόταν ο συγχωριανός 
μας Δημήτρης Νάκης, ο οποίος δεν παθαίνει το παραμικρό. Αν 
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και ακατοίκητο  από τη δεκαετία του ’80, στέκεται σε πολύ 
καλή κατάσταση.

Το Σκονδρέικο.
Απ’ τα παλιότερα σπίτια του χωριού, που παραμένουν όπως 

ήταν και κατοικούνται ακόμα. Χτισμένο το 1908. Ισόγειο χτί-

σμα με δυο κάμαρες. Η δομή του φτωχική, λιτή και απλή. 
Προσαρμοσμένο στις βασικές ανάγκες και στις κοινωνικές 
και οικονομικές συνθήκες της εποχής. Για περισσότερο από 
εκατό χρόνια, κάθε φθινόπωρο παρουσιάζει την ίδια αυθε-
ντική εικόνα. Με τα καλαμπόκια (ρόκες) σε «κρεμάδες» για 
να ξεραθούν. Τα καρύδια απλωμένα στο κατώφλι για να λια-
στούν. Το αγιόκλημα φυτεμένο στην πόρτα, περιμένει και 
αυτό τη σειρά του ν’ ανθίσει. 

Του Δημήτρη Μήτσιου
Χτισμένο το 1940 μέσα στη δίνη του πολέμου. Φτωχικό, 

απλό, με δυο κάμαρες και μικρό χωλ. Είναι η εποχή που 

εγκαταλείπονται πλέον οι λαϊκοί αρχιτεκτονικοί κανόνες 
της προηγούμενης δεκαετίας. Χάνεται ο όγκος και η επιβλη-
τικότητα των κτισμάτων. Ο πόλεμος, η φτώχεια και η ανέ-
χεια επιβάλλουν τους δικούς τους κανόνες. Κύριο μέλημα 
να στεγαστεί όπως όπως η φαμελιά. Απ’ τα λιγοστά σπίτια 

που στέκονται ακόμα όρθια και είναι σκεπασμένο με πλά-
κες. Ακατοίκητο για πολλά χρόνια, με τις τσουκνίδες και τα 
αγριόχορτα σιγά σιγά να το πολιορκούν. Η αλλαγή ιδιοκτή-
τη, που έγινε πρόσφατα, μόνη του ελπίδα για να συνεχίσει 
την πορεία του στο χρόνο. 

To Παπαλαμπρέικο
Χτισμένο γύρω στα 1920. Ακολουθεί την αρχιτεκτονική 

δομή της «κούλιας». Δίπατο με κατώγι, καμάρα και εξωτε-
ρική σκάλα. Τα ανώγι εντυπωσιακό σε όγκο με δυο εισόδους 

και χαγιάτι. Τα παραθύρια μικρά, χωρίς παραθυρόφυλλα με 
σιδεριές για προστασία. Οι πόρτες από χοντρά πελεκημένα 
ξύλα. Σε άριστη κατάσταση σήμερα, χάρη της πολύ καλής 
κατασκευής του και του εξαιρετικού δεσίματός του.

Του Γιώργου Λάππα
Χτισμένο στις αρχές του περασμένου αιώνα. Δίπατο με 

εσωτερική σκάλα. Καλοσυντηρημένο, διατηρεί αναλλοίω-
το τον παραδοσιακό του χαρακτήρα και αρχιτεκτονική του. 
Κατοικείται μόνιμα μέχρι και σήμερα. Στο σημείο  που είναι 
χτισμένο, την εποχή της Τουρκοκρατίας ήταν χτισμένο το 
παλιό σπίτι του παπα-Δημήτρη Κυρτσιά, γαμπρού του καπε-
τάν Γιαννάκη Κουτελίδα, αρματολού των Τζουμέρκων. Εκεί 
καταλύει στα 1838 ο τουρκαλβανός Τσέλιο Πίτσαρης, γενι-

κός επόπτης αποσπασμάτων Ηπείρου. Καλεί το Γιαννάκη 
Κουτελίδα να μιλήσουν και με μπαμπεσιά τον δολοφονεί  
στο κεφαλόσκαλο του σπιτιού, πυροβολώντας τον από πίσω.   

Του Κώστα Κουτσούκη στο Σκαρπάρι

Εντυπωσιακό και επιβλητικό κτίσμα στο συνοικισμό 
Σκαρπάρι. Χτίστηκε τη δεκαετία του’30. Σκεπασμένο με 
γκρίζες πλάκες, δίπατο με εσωτερική σκάλα και σάλα στο 
ισόγειο. Στο ισόγειό του στεγάστηκε το πρώτο δημοτικό 
σχολείο που λειτούργησε στο Σκαρπάρι, λίγο μετά το 1950, 
με πρώτο δάσκαλο το Χρήστο Γούλα. Στην αυλή του, σε μια 
παράγκα, λειτούργησε για αρκετά χρόνια το μοναδικό καφε-
νεδάκι του συνοικισμού. Σήμερα ακατοίκητο, με εμφανή τα 
σημάδια της εγκατάλειψης, συνεχίζει όρθιο και υπερήφανο, 
να ατενίζει από ψηλά τα ορμητικά νερά του Αχελώου.

Το Ντουλέικο

Ξεχωριστή  σημασία για το παλιό πέτρινο σπίτι έχει και η 
αυλή του. Πλακόστρωτες οι περισσότερες και γύρω αρώ-
ματα και χρώματα λουλουδιών. Η γλάστρα στο παράθυρο 
κι αυτή ανθισμένη, το κουρτινάκι λευκό και χειροποίητο, 
συμπληρώνει αρμονικά το γκρίζο της πέτρας. Το παραθυρό-
φυλλο μισάνοιχτο. Το ταξίδι στο χρόνο συνεχίζεται… 

Συνεχίζουμε το αφιέρωμα στα πα-
λιά πέτρινα σπίτια του χωριού. Κά-
ποια από αυτά με έντονα τα σημάδια 
του χρόνου και της εγκατάλειψης. 
Χορταριασμένα, με τις βαριές ξύλι-
νες πόρτες κλειδαμπαρωμένες  από 
χρόνια, περιμένουν μάταια τους νοι-
κοκυραίους. Έφυγαν κάποτε σπρωγ-
μένοι από τη φτώχεια και την εξα-
θλίωση, θύματα της μεταπολεμικής 
περιόδου και της μετανάστευσης της 
δεκαετίας του ’50, αναζητώντας ένα 
καλύτερο αύριο. Για κάποιους ο δρό-
μος χωρίς γυρισμό.. Με το αγιό-
κλημα στη πόρτα ν’ ανθίζει ακόμα,  
αντιστέκονται. Με τα παραθυρόφυλ-
λα να χάσκουν μισοχαρβαλωμένα και 
τους χειμώνες πλέον να τα βαραί-
νουν επικίνδυνα.
Άλλα πάλι ανακαινισμένα με μεράκι 
και σεβασμό, στέκουν μεγαλόπρεπα 
και επιβλητικά, μάρτυρες της σπου-
δαίας ηπειρώτικης αρχιτεκτονικής, 
ανασύροντας στη μνήμη μας  στιγ-
μές από την  τοπική μας ιστορία.
Σε κάποια από αυτά οι σύγχρονες 
προσθήκες αλλοίωσαν το χαρακτήρα 
τους, όχι όμως και την ιστορία τους. 
Κοινό γνώρισμα όλων: η πέτρα, η 
φτώχεια κι ο πόνος.

21η Συνάντηση Ορειβατικών Συλλόγων Δυτικής Ελλάδας 
Επιτυχημένη και με μεγάλη συμμετοχή στα Θεοδώριανα

Με μεγάλη συμμετοχή και επιτυχία πραγματοποιήθηκε στα Θεοδώριανα στις 5 και 6 Σεπτέμ-
βρη, η 21η  συνάντηση ορειβατικών συλλόγων Δυτικής Ελλάδας και Ηπείρου (Σ.Ο.Σ.Δ.Ε.Η.). 
Με σύμμαχο τον υπέροχο καιρό, το φυσικό πλούτο της περιοχής, τις οργανωτικές προσπά-
θειες των μελών του ορειβατικού συλλόγου Άρτας και των φορέων και συλλόγων των Θεο-
δωριάνων, πάνω από διακόσια μέλη ορειβατικών συλλόγων ανηφόρισαν το διήμερο στα Θε-
οδώριανα. Άνθρωποι με αγάπη και λατρεία για την φύση και το βουνό,  απόλαυσαν τις ξε-
χωριστές ομορφιές του χωριού μας και φρόντισαν  να στήσουν ένα πραγματικά  εντυπωσι-
ακό ορειβατικό πανηγύρι και σειρά άλλων εκδη-
λώσεων. Την ευθύνη της οργάνωσης είχε ο Ορει-
βατικός σύλλογος Άρτας με συνδιοργανωτές τη 
Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Αρτας, την  Κοινότητα 
Θεοδωριάνων και τη συμπαράσταση των συλλό-
γων των Θεοδωριάνων (Αδελφότητα, Κωστηλάτα, 
Ορεινοί). 
Συμμετείχαν ορειβάτες από τους ορειβατικούς 
συλλόγους: Άρτας, Ιωαννίνων, Πρέβεζας, Αγρινί-
ου, Αντιρρίου, Πάτρας, Ναυπάκτου, Βρυσοχωρί-
ου, Μεσολογγίου, Τρικάλων, Λιβαδειάς και Λαμί-
ας. 
Οι πρώτοι άρχισαν να φτάνουν το απόγευμα της 
Παρασκευής και να κατασκηνώνουν στο χώρο του 
γηπέδου στο σχολείο. Μέχρι το απόγευμα του 
Σαββάτου, είχαν φτάσει και κατασκηνώσει τα 
μέλη όλων των αποστολών.
Από το πρωί του Σαββάτου στο χαγιάτι της εκ-
κλησίας λειτουργούσε έκθεση ορειβατικής φω-
τογραφίας από προηγούμενες αναρριχητικές και ορειβατικές αποστολές . Αργά το από-
γευμα, αφού όλοι γεύτηκαν την παραδοσιακή φασολάδα στο "Καταφύγιο", συγκεντρώθηκαν 
στην πλατεία του χωριού. Προβλήθηκε ορειβατική ταινία και μόλις έπεσε το σκοτάδι, με το 
ολόγιομο φεγγάρι να φωτίζει , την πλατεία κατάμεστη από κόσμο,  στήθηκε ένα πανέμορ-
φο πανηγύρι. Κάτω από τους ήχους ζωντανής παραδοσιακής ορχήστρας, το χορό άνοιξε το 
χορευτικό του συλλόγου "Κωστηλάτα" και μετά τρικούβερτος χορός από συγχωριανούς και 
φίλους ορειβάτες. 
Νωρίς το πρωί της Κυριακής, ξεκίνησαν όλοι μαζί για μια μικρή ορειβατική βόλτα. Σκοπός 

δεν ήταν η κατάκτηση κάποιας κορυφής, αλλά μια σχετικά μικρή ορειβατική εξόρμηση, που 
να μπορούν να την ακολουθήσουν όλοι και να χαρούν τις ομορφιές των υπέροχων βουνών 
μας. Από το χωριό στον Αϊ-Λιά, από κει κατέβασμα στις πηγές Άσπρη Γκούρα, στους καταρ-
ράχτες μας και επιστροφή στο χωριό από το παλιό μονοπάτι. Στους καταρράχτες έγινε και 
μια μικρή τελετή. Βραβεύτηκε ο πιο μικρός ορειβάτης (Ορφέας Βάβας) μόλις δύο(!) ετών, 
ο μεγαλύτερος ορειβάτης (Στέργιος Τέσσιας) του Ορειβατικού συλλόγου Ιωαννίνων, ογδό-
ντα(!) ετών και η πολυπληθέστερη αποστολή, αυτή του ορειβατικού συλλόγου Ιωαννίνων με 

28 άτομα.
 Ο Ορειβατικός Σύλλογος Άρτας, διοργανω-
τής της εκδήλωσης, βαδίζει στα 21 χρόνια ζωής 
του. Πολλές φορές οι ορειβάτες του και οι φί-
λοι τους έχουν επισκεφθεί τα Θεοδώριανα και 
τα Τζουμέρκα, πατώντας  σε αγαπημένες κορ-
φές όπως η Σκλάβα, το Καταφίδι, το Αφτί. Το 
πρόγραμμά του περιλαμβάνει 2 με 3 φορές το 
μήνα εξορμήσεις στα βουνά. Αριθμεί 80 και πλέ-
ον ορειβάτες, ανάμεσά τους και πολλές γυναί-
κες. Σημαντικό το έργο και πραγματικά αξίζει 
στήριξης καθώς οι ορειβάτες είναι οι καλύτε-
ροι πρεσβευτές για την προβολή του τόπου μας. 
 
Ιδιαίτερα ικανοποιημένος από την πορεία της 
ορειβατικής συνάντησης δήλωσε ο πρόεδρος 
του ορειβατικού συλλόγου Άρτας Λεωνίδας Σπα-
ής επισημαίνοντας, πως η ορειβασία είναι διέξο-
δος διαφορετική, παροτρύνοντας μικρούς και με-

γάλους στην άθληση για υγεία και σωματική ευεξία. Η ορειβασία δημιουργεί συνυπευθυνό-
τητα, συλλογικότητα, πραγματικές φιλίες. Δεν παρέλειψε να ευχαριστήσει την Ν. Αυτοδιοί-
κηση Άρτας, την Κοινότητα Θεοδωριάνων, τους φορείς των Θεοδωριάνων, αλλά και  όλους 
τους Θεοδωριανίτες, που με την φιλοξενία τους κέρδισαν τις εντυπώσεις.
…Το βράδυ της Κυριακής,  βρήκε τα Θεοδώριανα μέσα σε μια δυνατή καταιγίδα και αστρα-
πόβροντα, να πορεύονται ξανά στην φθινοπωρινή μοναξιά τους. Σαν Θεοδωριανίτες, ευχα-
ριστούμε όλους τους φίλους ορειβάτες που τίμησαν το χωριό μας με την παρουσία τους , 
τους ευχόμαστε πάντα τέτοια και πάντα ψηλότερα.

Εγκατάσταση ορειβατικού «λίφτ» στο Λιβάδι

Με ένα καινούργιο lift (ανελκυστήρα μεταφοράς χιονοδρόμων) έχει εξο-
πλιστεί το Πάρκο Oρεινών Δραστηριοτήτων στο "Λιβάδι", στο Σταυρό Θε-
οδωριάνων. Είναι μήκους 70 μέτρων. Η ιδέα, η αγορά του από την Τσεχία 
και η εγκατάστασή του, υλοποιήθηκε από φορείς του χωριού (Κωστηλά-
τα, Ορεινοί), με την απαραίτητη  βοήθεια του συγχωριανού μας Χρήστου 
Ντζιούνη.
Πιστεύουμε ότι η ουσία δεν βρίσκεται σε μεγάλα σχέδια, που μένουν 
πάντα σχέδια, αλλά σε απλές, ουσιαστικές ενέργειες και προσπάθειες. 
Απαραίτητο και το μεράκι και η αγάπη κάποιων για το χωριό μας. Φέτος 
το λιφτ, του χρόνου κάτι άλλο, ώστε το Πάρκο oρεινών δραστηριοτήτων 
στο Λιβάδι να αποκτήσει την υποδομή ενός μικρού χειμερινού προορι-
σμού με ποικίλες δραστηριότητες στο χιόνι, μοναδικού στα Τζουμέρκα. 
Απαραίτητη προϋπόθεση ο συνεχής αποχιονισμός  του δρόμου, ώστε η 
πρόσβαση να είναι δυνατή. Και ελπίζουμε ο καιρός να μας κάνει το χατί-
ρι.  Να μας φέρει πολλά και ποιοτικά χιόνια.

Της Σοφίας Νάκη και του Δημήτρη Στεργιούλη.
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Τα Θεοδώριανα αποτελούν ένα ιδιαίτερο κλειστό ορεινό οι-
κοσύστημα. Πυρήνας αυτού του οικοσυστήματος είναι τα 
δυο ποτάμια της περιοχής (Μουζάκι και Άσπρη Γκούρα), τα 
οποία είναι ότι πολυτιμότερο έχουμε, γιατί δίνουν ζωή σε 
όλη την περιοχή. Αλλά και από αισθητική άποψη είναι από 
τα ωραιότερα οικοσυστήματα στην Ελλάδα. Ταυτόχρονα εί-
ναι άρρηκτα δεμένα με το χωριό και τη ζωή των κατοίκων.
 Το περιβάλλον είναι ήδη επιβαρημένο από τις κα-
τολισθήσεις ( 1963 και 1981), την υπερβόσκηση, την αλόγι-
στη πολλές φορές διάνοιξη δρόμων, την υπερβολική υλοτό-
μηση τις περασμένες δεκαετίες. 
 Η υπόθεση κατασκευής των υδροηλεκτρικών της 
εταιρείας ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ξεκινά από το 1997 και τη 
δημιουργία ενός έργου 4,6 MW, που θα χρησιμοποιούσε 
το νερό των δυο χειμαρροπόταμων (Μουζακίου και Άσπρης 
Γκούρας)  σε ένα σταθμό παραγωγής. Το έργο αυτό ακυρώ-
θηκε, μετά από προσφυγή κατοίκων και φορέων των Θεο-
δωριάνων από το ΣτΕ με την υπ’ αριθμ:928/2004 απόφασή 
του.
  Το 2008 η ίδια εταιρεία επανέρχεται για τη δη-
μιουργία δυο πλέον υδροηλεκτρικών στους παραπάνω χει-
μαρροπόταμους, 3,9 και 3 MW αντίστοιχα. Η Προμελέτη 
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων δεν εγκρίνεται από την Υπη-
ρεσία Νεώτερων Μνημείων της Περιφέρειας Ηπείρου και 
επιστρέφεται στην εταιρεία. Σήμερα η εταιρεία επανέρχε-
ται με τις ίδιες μελέτες τροποποιημένες ως προς την ισχύ 
των έργων  σε 2,8 MW το καθένα. Η μόνη τροποποίηση εί-
ναι η απομάκρυνση των σταθμών παραγωγής από την προ-
ηγούμενη θέση τους κατά 760  και 480μ. αντίστοιχα από το 
ήδη υπάρχον φράγμα της ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ, αφού σύμφωνα με το 
ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ΑΠΕ πρέπει να απέχουν 
τουλάχιστον 1.000μ. 
        Τα δυο σχεδιαζόμενα έργα προβλέπουν εκτροπές και 
σωλήνωση των ποταμών, καθώς επίσης και φράγματα από 
σκυρόδεμα δύο μέτρων και μήκους στέψης 9 μ. καθώς και 
δημιουργία δεξαμενών ανάντη του φράγματος 65 και 128 
τ.μ. αντίστοιχα. Επίσης προβλέπεται διάνοιξη δρόμων πλά-
τους 5 μέτρων για την τοποθέτηση του υπόγειου αγωγού. 
Συγκεκριμένα:

Κλάδος Μουζάκι: 
• Προβλέπεται εκτροπή του ποταμιού σε αγωγό για μήκος 
1.460 μέτρων. Για τα πρώτα 630 μέτρα προβλέπεται διάνοι-
ξη παραποτάμιου δρόμου πλάτους 5 μ. μέσα σε βλάστηση 
από ιτιές και στη συνέχεια για μήκος 460 μέτρα σε υπάρ-
χον δασικό δρόμο δίπλα σε υπέροχο ελατόδασος στο οποίο 
θα γίνει διαπλάτυνση 5 μέτρων. 

• Στο κομμάτι των 460 μέτρων, στο οποίο θα γίνει ο 
εγκιβωτισμός του αγωγού εκτροπής που αναφέρει η 
προμελέτη, περνάει και ο αγωγός ύδρευσης της κοι-
νότητας Θεοδωριάνων από το παρακείμενο στα έργα 
υδροληψίας υδραγωγείο. Η προμελέτη αγνοεί την 
ύπαρξή του και οπωσδήποτε η καταστροφή του δικτύου 
ύδρευσης θεωρείται βέβαιη.
• Λίγα μόλις μέτρα από το φράγμα υδροληψίας υπάρ-
χει η υδρομάστευση και το υδραγωγείο της Κοινότητας, 
χωρίς να αναφέρεται στη μελέτη, άρα και χωρίς να μπο-
ρεί να εκτιμηθούν οι βλάβες που πιθανόν να υπάρξουν 
σε αυτό.  
• Στο σημείο ακριβώς που θα γίνουν τα  έργα υδρολη-
ψίας και σημειωτέον κατά την περίοδο κατασκευής θα 
χρησιμοποιηθούν βαριά μηχανήματα, θα γίνουν εκσκα-
φές, θα χρησιμοποιηθούν ίσως και εκρηκτικά, ξεκίνη-
σε η μεγάλη κατολίσθηση του 1981, στην οποία κινδύ-
νεψε ολόκληρο το χωριό. Η προμελέτη αγνοεί το γεγο-
νός, άρα δεν μπορούν να προβλεφθούν και συνέπειες 
που ίσως αποδειχτούν μοιραίες για τον οικισμό των Θε-
οδωριάνων.
• Ακριβώς στην γέφυρα του ποταμού και πάνω στον 
ασφαλτοστρωμένο δρόμο που οδηγεί στο χωριό, υπάρ-
χει νερόμυλος και νεροτριβή, που ανήκουν στον ενορι-
ακό ναό του Αγίου Γεωργίου. Ο νερόμυλος βγαίνει κάθε 
χρόνο σε δημοπρασία. Εξυπηρετεί την ευρύτερη περι-
οχή και εκτός τον παραδοσιακό του χαρακτήρα φέρνει 
και έσοδα στο χωριό. Λειτουργεί από τον Μάιο μέχρι 
τον Οκτώβριο και για την κίνησή του χρησιμοποιεί αρκε-
τή ποσότητα νερού από το χειμαρροπόταμο Μουζάκι, η 
οποία διοχετεύεται στο νερόμυλο αρχικά με αγωγό δι-
αμέτρου 20 εκ και στη συνέχεια με χαντάκι κατασκευ-
ασμένο από το Συνεταιρισμό Θεοδωριάνων.  Η μελέτη 
αγνοεί την ύπαρξη του νερόμυλου και της νεροτριβής, ο 
οποίος σαφώς και δεν θα μπορεί να λειτουργήσει μετά 
την δημιουργία του έργου.
• Ο σταθμός παραγωγής διαστάσεων 12.60 Χ 16  και 
ύψους 12 μέτρων απέχει μόλις 90 μέτρα από τα πρώ-
τα σπίτια του οικισμού και εκτός της αισθητικής υπο-
βάθμισης του τοπίου, ενδεχομένως θα προκαλέσει προ-
βλήματα θορύβου τόσο κατά την κατασκευή του όσο και 
κατά τη λειτουργία του. Στην προμελέτη δεν λαμβάνεται 
υπόψη σε κανένα σημείο η απόσταση του σταθμού πα-
ραγωγής από τον οικισμό. 

Κλάδος Άσπρη Γκούρα:
• Προβλέπεται 
εκτροπή του ποτα-
μού για μήκος 2.200 
μέτρων. Τα έργα 
υδροληψίας (φράγ-
μα –στέψη) βρίσκο-
νται μόλις 150 μέ-
τρα κάτω από τους 
περίφημους καταρ-
ράχτες των Θεοδω-
ριάνων, μοναδικούς 
στην περιοχή. 
• Το φράγμα υδρο-
ληψίας βρίσκεται 80 
μέτρα ανάντη του 
αρδευτικού αυλα-
κιού που οδηγεί στο 
χωριό και που για 
πέντε μήνες χρησιμοποιεί μεγάλη ποσότητα νερού. Με 
την εγκατάσταση του έργου σίγουρα θα αντιμετωπίσει 
σοβαρό αρδευτικό πρόβλημα ο οικισμός των Θεοδωριά-
νων. 
• Ο αγωγός για τα επόμενα 650 μέτρα ακολουθεί, 
μέσα σε ελατόδασος, το πανέμορφο και γραφικό μονο-
πάτι που βγάζει στους καταρράχτες, το οποίο αποτε-
λεί σήμα κατατεθέν για το χωριό μας, αφού κάθε χρόνο 
το επισκέπτονται χιλιάδες επισκέπτες. Προβλέπει πα-
ντού διάνοιξη πλάτους 5 μέτρων. Αν συνυπολογίσουμε 
και την απόσταση του έργου υδροληψίας από τους κα-
ταρράχτες (περίπου 150 μέτρα) το υπέροχο αυτό το-
πίο, μοναδικής φυσικής ομορφιάς θα καταστραφεί. Ας 
σκεφτούμε μόνο την εικόνα κατά την περίοδο κατασκευ-
ής του έργου.
• Τα τελευταία 397 μέτρα ακολουθεί ρέμα το οποίο η 
προμελέτη παρουσιάζει με χαμηλή βλάστηση και μόνο 
στο τέλος παρουσιάζει κάποια πλατάνια. Η πραγματικό-
τητα είναι ότι το ρέμα σε όλο το μήκος του είναι πυκνό-
φυτο από πλατάνια.

Σε όλα τα παραπάνω πρέπει να λάβουμε σοβαρά υπόψη και 
τα παρακάτω που αφορούν και τα δύο έργα:

1.Το Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού για τις Ανα-
νεώσιμες Πηγές Ενέργειας( 49828/08, ΦΕΚ 2464 Β/3-12-
2008) αναφέρει:

Α. Κεφάλαιο Γ, άρθρο 14, παράγραφος ε,: « Η χωροθέτη-
ση Μ.Υ.Η.Ε αποκλείεται εντός των οικοτόπων προτεραιότη-
τας περιοχών της επικράτειας που έχουν ενταχθεί ως τό-
ποι κοινοτικής σημασίας στο δίκτυο ΦΥΣΗ 2000 σύμφωνα 
με την απόφαση 2006/613/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 259 της 
21-9-2006,σ.1)».
 Η περιοχή μας άρα και η περιοχή κατασκευής των έργων, 
είναι ενταγμένη στο ΦΥΣΗ 2000, (επισυνάπτουμε σχετικό 
χάρτη) από την επίσημη ιστοσελίδα του Υπουργείου Περι-
βάλλοντος. Είναι οικότοπος προτεραιότητας ενταγμένος 
ως τόπος κοινοτικής σημασίας, (επισυνάπτουμε την σχετι-
κή απόφαση 2006/613/ΕΚ)  από την επίσημη εφημερίδα της 
ΕΕ. Τα στοιχεία είναι στο διαδίκτυο στη διεύθυνση http://
eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:
259:0001:0104:EL:PDF.
Επίσης πολύ κοντά στο σταθμό παραγωγής του πρώτου έρ-
γου, απαντάται οικολογικό ενδιαίτημα προτεραιότητας του 
παραρτήματος Ι, της 92/43 Ε.Ε με κωδικό 9530 (Υπομεσο-
γειακά πευκοδάση με ενδημικά μαυρόπευκα). (επισυνά-
πτουμε σχετικό απόσπασμα του παραρτήματος Ι της 92/43 
Ε.Ε.)
Τέλος στην ευρύτερη περιοχή των Θεοδωριάνων, άρα και 
στην περιοχή κατασκευής των παραπάνω έργων συναντά-
ται είδος προτεραιότητας σύμφωνα με το παράρτημα ΙΙ της 
92/43/ΕΕ (Ursus Arctos, αρκούδα). (επισυνάπτουμε σχετικό 
απόσπασμα του παραρτήματος ΙΙ της 92/43 Ε.Ε)  

Σύμφωνα με αυτά ΔΕΝ επιτρέπεται η εγκατάσταση των πα-
ραπάνω έργων στην περιοχή μας.

Β. Άρθρο 16 παράγραφος 3α: «Εφόσον στη ζώνη κατάληψης 
του έργου υφίσταται και άλλη χρήση νερού, πρέπει να εξα-
σφαλίζεται κατά προτεραιότητα η ικανοποίηση των υφιστά-
μενων υδρευτικών, αρδευτικών και οικολογικών αναγκών». 
Κάτι τέτοιο δεν συμβαίνει με το κοινοτικό υδραγωγείο και 
με τον νερόμυλο του Αγίου Γεωργίου στο έργο Μουζάκι και 
με το αρδευτικό αυλάκι στο έργο Άσπρη Γκούρα.

Γ. Άρθρο 16 παράγραφος στ: «Ιδιαίτερη σημασία πρέπει να 
αποδίδεται κατά την έγκριση των σχετικών περιβαλλοντι-
κών όρων στην εκτίμηση και αντιμετώπιση των συνολικών 
και συσσωρευτικών επιπτώσεων των Μ.ΥΗ.Ε., που βρίσκο-
νται εντός απόστασης 10 χλμ. φυσικής κοίτης ανάντη και 
κατάντη των άκρων του προτεινόμενου έργου». 

Πιστεύουμε ότι τα προτεινόμενα έργα, θα έχουν καταστρο-
φικές επιπτώσεις στο περιβάλλον. Θα επιδράσουν συσσω-
ρευτικά, μιας και στην περιοχή και στο ίδιο υδατόρευμα σε 
απόσταση ενός χιλιομέτρου, υπάρχει ένα ανάλογο υδροη-
λεκτρικό της εταιρείας ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ και σε από-
σταση 5 περίπου χιλιομέτρων και ξανά στο ίδιο υδατόρευμα, 
λίγο πριν την εκβολή του ποταμού στον Αχελώο και εντός 
ορίων της κοινότητας Θεοδωριάνων, υπάρχει άδεια παρα-
γωγής για ανάλογο έργο της εταιρείας ΕΔΡΑΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙ-
ΑΚΗ ΑΤΕΒΕ ισχύος 3,2 ΜW ( αρ. πρωτ:Δ6/Φ20.416/1667). 
Πολύ κοντά και σε απόσταση 6 περίπου χιλιομέτρων από τα 
προτεινόμενα έργα υπάρχει ο Αχελώος και τα φαραωνικά 
έργα εκτροπής του. 
 Το προαναφερόμενο έργο της ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ εί-
ναι ένα απτό παράδειγμα για το τι πρόκειται να γίνει  εάν 
πραγματοποιηθούν τα προτεινόμενα έργα. Το υδροηλεκτρι-
κό της ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ έχει επιβαρύνει και αλλοιώσει το φυσι-
κό περιβάλλον με σήραγγα εκτροπής φράγμα ύψους 7 μέ-
τρων, άσχετα αν στην Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων προ-
βλέπονταν φράγμα 3 μέτρων. Χαρακτηριστικό ότι η παρα-
πάνω εταιρεία κατά τη λειτουργία του έργου από το 2004, 
αλλά ακόμα και σήμερα, δεν αφήνει την οικολογική παρο-
χή (200λιτ/δευτ)όπως είναι υποχρεωμένη στην κοίτη του 
ποταμού, στερεύοντας αρκετές φορές το ποτάμι (επισυ-
νάπτουμε σχετική φωτογραφία). Αποτέλεσμα αυτών επι-
βλήθηκαν στο παρελθόν αλλά και πρόσφατα κυρώσεις στη 
εταιρεία από την Περιφέρεια Ηπείρου (επισυνάπτουμε σχε-
τικό έγγραφο 1324/24-9-2009). 

2. Στα ποτάμια των Θεοδωριάνων  ( Μουζάκι και Άσπρη 
Γκούρα) ζει η άγρια πέστροφα και η βίδρα, είδη που χρή-
ζουν προστασίας αφού συγκαταλέγονται  και στα   προ-
στατευόμενα είδη σύμφωνα με την 92/43 Ευρωπαϊκή 
Οδηγία. Με τα έργα εκτροπής του Αχελώου και το ήδη 
υπάρχον φράγμα της ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ, ο πληθυσμός τους 
έχει μειωθεί δραματικά και τα σχεδιαζόμενα έργα σί-
γουρα θα δημιουργήσουν επιπλέον φραγμό στις αναδρο-
μικές και καταδρομικές κινήσεις της ιχθυοπανίδας απει-
λώντας ακόμα και τον αφανισμό της.

3.Το κοινοτικό συμβούλιο Θεοδωριάνων με ομόφωνη 
απόφασή του( αρ. απόφ. 72/2009) τάσσεται κατά της δη-
μιουργίας οποιουδήποτε άλλου υδροηλεκτρικού στην 
περιοχή μας.(επισυνάπτουμε σχετική απόφαση)

Τα προτεινόμενα έργα, πρακτικά σημαίνουν εκτροπές των 
χειμαρροπόταμων και την σχεδόν ολοσχερή εξαφάνιση της 
επιφανειακής απορροής, με επακόλουθο το μικροκλίμα 
αλλά και η φυσιογνωμία της περιοχής να αλλάξουν δραμα-
τικά προς το χειρότερο, με δυσμενείς επιπτώσεις που είναι 
δύσκολο να προβλεφθούν και να εκτιμηθούν. Το συγκριτικό 
πλεονέκτημα της περιοχής των Θεοδωριάνων είναι τα νερά. 
Δεν μας ενδιαφέρει κανενός είδους «ανάπτυξη» που υπο-
θηκεύει το περιβάλλον και τη ζωή μας. Πιστεύουμε σε μια 
ανάπτυξη μέσα από ήπιες μορφές οικοτουρισμού, που θα 
στηρίζονται στο φυσικό πλούτο της περιοχής, θα τον προ-
στατεύουν και θα τον αναδεικνύουν . Τέλος πιστεύουμε ότι 
ο ορεινός όγκος των Τζουμέρκων πρέπει να αντιμετωπιστεί 
ενιαία και να δοθεί απόλυτη προτεραιότητα στην προστασία 
του περιβάλλοντος, του φυσικού πλούτου, της πολιτιστικής 
κληρονομιάς του.

Κατόπιν αυτών ζητούμε
Οι αρμόδιες για την αδειοδότηση των παραπάνω έργων 
υπηρεσίες σας, να ΜΗΝ προχωρήσουν στην θετική γνωμο-
δότηση επί της Προμελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 
των παραπάνω έργων και στην παραπέρα έγκριση περιβαλ-
λοντικών όρων. 

(*)Το υπόμνημα μαζί με τα επισυναπτόμενα έγγραφα στάλ-
θηκε σε όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες. 

Δύο μόλις μέρες(!) πριν τις βουλευτικές εκλογές της 4ης Οκτωβρίου 2009, ο πρώην υφυ-
πουργός ΠΕΧΩΔΕ κ. Καλογιάννης ανακοίνωσε την σύσταση του Φορέα Διαχείρισης του του 
Εθνικού Πάρκου Τζουμέρκων.  Πρόεδρος του Δ.Σ. του Φορέα ορίστηκε ο κ. Χρ. Χασιάκος, 
Δήμαρχος Αγνάντων. Τα υπόλοιπα μέλη είναι: 

• Ο κ. Χρ. Λαναράς, Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Aδελφοτήτων Τζουμερκιωτών, ως 
εκπρόσωπος του ΥΠΕΧΩΔΕ, με αναπληρωτή τον κ. Ορ. Μπρίκο, Πολιτικό Μηχανικό. 
• Η κα Π. Μαντζίλα - Μπούτζα, Νομαρχιακή Σύμβουλος, ως εκπρόσωπος της Νο-
μαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ιωαννίνων, με αναπληρωτή τον κ. Ι. Καραμπίνα, Νομαρ-
χιακό Σύμβουλο. 
• Ο κ. Γ. Τσιανάκας, Αντινομάρχης ΄Αρτας, ως εκπρόσωπος 
της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης ́ Αρτας, με αναπληρωτή τον 
κ. Αν. Γαλάνη, Νομαρχιακό Σύμβουλο.   
• Ο κ. Β. Κορμέτζας, ως εκπρόσωπος της Νομαρχιακής Αυτο-
διοίκησης Τρικάλων, με αναπληρωτή τον κ. Δ. Χελά.   
• Ο κ. Δ. Βουρλίτσης, Πρόεδρος Κοινότητας Ασπροποτάμου, 
ως εκπρόσωπος των Δήμων και Κοινοτήτων Ν. Τρικάλων, με 
αναπληρωτή τον κ. Ηλ. Καραγιώργο, Πρόεδρο  Κοινότητας 
Νεράιδας.    
Ο κ. Ν. Μποβίλας, Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Εγνατίας, ως 
εκπρόσωπος της ΤΕΔΚ Ν. Ιωαννίνων, με αναπληρωτή τον 
κ. Γ. Σκαματζούρα, Κοινοτικό Σύμβουλο Κοινότητας Βαθυ-
πέδου.  
• Ο κ. Ευαγ. Σιώτος Χωροτάκτης Μηχανικός, ως ειδικός επι-
στήμονας, με αναπληρωτή τον κ. Κων/νο Μπενέκο, Αρχιτέ-
κτονα Μηχανικό.  
• Ο κ. Αθ. Μπαζούκας, Δασοπόνος ως εκπρόσωπος Περιβαλ-
λοντικών Οργανώσεων, με αναπληρωτή τον κ. Κουτή Βάιο, 
Δασοπόνο.

 Μετά την σχετική ανακοίνωση κόντρα ξέσπασε ανάμεσα 
στους τρεις συλλόγους των Τζουμέρκων (Προστασίας Αράχθου, 
Θεοδωριανιτών Άρτας Οι Ορεινοί και Προστασίας Φυσικής και Πο-
λιτιστικής Κληρονομιάς Ματσουκίου ) και της πρώην ηγεσίας του 
υπουργείου ΠΕΧΩΔΕ.
 Οι τρεις σύλλογοι, οι οποίοι παλιότερα είχαμε καταθέσει 
κοινή πρόταση για εκπροσώπηση στο Φορέα Διαχείρισης, εκφράσαμε μέσα από ένα Δελτίο 
Τύπου τις αντιρρήσεις μας, που είχαν να κάνουν τόσο με τον προεκλογικό χαρακτήρα του δι-
ορισμού των μελών του Φορέα, αλλά και την μη αποδοχή της κοινής πρότασής μας για συμ-
μετοχή μας στο Φορέα Διαχείρισης. Αντί αυτού τη θέση του εκπροσώπου περιβαλλοντικής 
οργάνωσης της περιοχής όπως προβλέπεται, κατέλαβε εκπρόσωπος της Λαογραφικής Εται-
ρείας Τζουμέρκων, που μπορεί να παρουσιάζει αξιόλογο έργο σε άλλους τομείς, αλλά σύμφω-
να και με το καταστατικό της δεν αποτελεί περιβαλλοντικό σύλογο.
 Ύστερα από το πρώτο κοινό Δελτίο Τύπου μας, ακολούθησαν αμέσως σχετικά απα-
ντητικά Δελτία Τύπου τόσο του Υφυπουργού κ. Καλογιάννη όσο και της Ιστορικής Λαογρα-
φικής Εταιρείας Τζουμέρκων. Κοινό χαρακτηριστικό τους, το επιθετικό και ταυτόχρονα απο-
λογητικό ύφος τους απέναντι στους τρεις συλλόγους μας. Μετά απ’ αυτό αναγκαστήκαμε να 
επανέλθουμε με νέο Δελτίο Τύπου. Η υπόθεση, όπως ήταν αναμενόμενο πήρε διαστάσεις και 
απασχόλησε τα τοπικά Μ.Μ.Ε. Στην πορεία αποκαλύφθηκε ότι ο Φορέας Διαχείρισης είχε συ-
σταθεί πιο πριν και μάλιστα συνεδρίασε …μυστικά  στα Γιάννενα, πριν ακόμα ανακοινωθεί 
επίσημα η σύστασή του.
 Σχετικά με όλα αυτά ο βουλευτής Άρτας του ΠΑΣΟΚ Δημήτρης Τσιρώνης, σε τηλε-
οπτική συνέντευξή του, τάχθηκε υπέρ της επανασύστασης του Φορέα Διαχείρισης του Εθνι-
κού Πάρκου Τζουμέκων. 
 Η μεγαλύτερη όμως εξέλιξη στο θέμα ήταν τις αμέσως επόμενες μέρες, η απόφαση 
της νέας Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής κας Μπιρμπίλη, να προ-
χωρήσει στην αναστολή των αποφάσεων και των συνεδριάσεων όλων των Φορέων  Διαχεί-
ρισης.
 Από δω και πέρα αρχίζουν τα στραβοπατήματα της νέας ηγεσίας του Υπουργείου 
Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, αφήνοντας πολλά ερωτηματικά. Ανακοι-
νώνεται τέλος Νοέμβρη, η προκήρυξη για την πλήρωση των θέσεων των προέδρων Φορέων 
Διαχείρισης των Εθνικών Πάρκων όλης της χώρας, ανάμεσα σε αυτούς και του Πάρκου Τζου-
μέρκων.
 Η προκήρυξη αναφέρει ότι κριτήριο επιλογής είναι με-
ταξύ άλλων η κατοχή σχετικού με την προστασία και διαχείριση 
του φυσικού περιβάλλοντος πανεπιστημιακού πτυχίου, καθώς 
και σχετικού μεταπτυχιακού τίτλου και η αποδεδειγμένη εμπειρία 
και ενεργός δράση στα ζητήματα προστασίας του φυσικού πε-
ριβάλλοντος. Επίσης θεωρείται απαραίτητη προϋπόθεση, ο πρό-
εδρος του Φορέα να μην είναι αιρετός της τοπικής Αυτοδιοίκη-
σης. Βιογραφικό και αίτηση για τη θέση του προέδρου καταθέτει 
και ο πρώην πρόεδρος του Συλλόγου Προστασίας Αράχθου Νί-
κος Μάνθος, με αποδεδειγμένη περιβαλλοντική δράση στην πε-
ριοχή, καθηγητής φυσικής στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.
 Η μεγάλη έκπληξη έρχεται όταν ανακοινώνονται από 
το Υπουργείο οι θέσεις των προέδρων των φορέων διαχείρισης 
όλων των Εθνικών Πάρκων. Στο Πάρκο Τζουμέρκων επανατοπο-
θετείται ο εν ενεργεία δήμαρχος Αγνάντων Χρήστος Χασιάκος, 
ο μόνος αιρετός  της τοπικής αυτοδιοίκησης ανάμεσα στους 28 
προέδρους. Επιλογή που έρχεται σε πλήρη αντίθεση με την προ-
κήρυξη, που αποκλείει τους αιρετούς άρχοντες. 
 Η μεγαλειώδης αυτή «γκάφα», ταρακούνησε  κυβερνητικά στελέχη και βουλευτές 
της Ηπείρου, με εξαίρεση τους κυβερνητικούς βουλευτές του νομού μας, που δεν εξέφρα-
σαν καμιά διαμαρτυρία,  αν και γνώριζαν το θέμα από τον τοπικό τύπο. Μέσα σε λίγες ώρες 
αναγκάστηκε η υπουργός κ. Μπιρμπίλη, να αναιρέσει την προηγούμενη απόφασή της και να 
ορίσει νέο πρόεδρο του Φορέα Διαχείρισης τον Χρήστο Χασάνη χημιικό μηχανικό – περιβαλ-

λοντολόγο, ο οποίος θα κατέχει και τη θέση του ειδικού επιστήμονα. Όλα αυτά δημιουργούν 
εύλογα ερωτήματα:
          Πρόκειται πράγματι για «γκάφα» του υπουργείου ή ήταν συνειδητή η επιλογή του κ. 
Χασιάκου ως προέδρου του Εθνικού Πάρκου Τζουμέρκων, η οποία δεν πέρασε μετά τις έντο-
νες αντιδράσεις; Σημειωτέον  ότι είναι ο μόνος δήμαρχος της περιοχής, που δεν έχει τοποθε-
τηθεί αρνητικά στο φράγμα του Αγίου Νικολάου, που θα έχει καταστροφικές συνέπειες στο 
Πάρκο και στην περιοχή. 
 Μήπως σχετίζεται με όλα αυτά η αναθέρμανση του ενδιαφέροντος μεγάλων εταιρει-
ών για την κατασκευή υδροηλεκτρικών εντός Εθνικού Πάρκου Τζουμέρκων, στον Άραχθο και 
στα Θεοδώριανα, τα οποία προκάλεσαν στο παρελθόν φοβερές αντιδράσεις; 

 Μήπως παίζει κάποιο ρόλο ο  διορισμός ως Γενική Γραμματέας 
Πολεοδομίας και Χωροταξίας στο υπουργείο Περιβάλλοντος, πρώην 
υψηλόβαθμου στελέχους της ΓΕΚ-ΤΕΡΝΑ , που διετέλεσε ακόμα και 
μέλος  του Δ.Σ. της εταιρείας; 
 Μήπως ο μη διορισμός του Νίκου Μάνθου στην προεδρία του Φο-
ρέα Διαχείρισης, δεν έχει να κάνει με το βιογραφικό του και τα τυπι-
κά προσόντα που απαιτούνταν, αλλά πληρώνει κι αυτός όπως και οι 
τρεις περιβαλλοντικοί σύλλογοι των Τζουμέρκων με τον αποκλεισμό 
τους από την εκπροσώπηση στο Φορέα Διαχείρισης, τον αγώνα κατά 
του φράγματος του Αγίου Νικολάου και των υδροηλεκτρικών στα Θε-
οδώριανα; 
 Ποιοι είναι οι άλλοι δυο περιβαλλοντικοί σύλλογοι, που δραστηριο-
ποιούνται  στην περιοχή των Τζουμέρκων, που πρότειναν όπως προ-
βλέπονταν από το Προεδρικό Διάταγμα, σαν περιβαλλοντικό εκπρό-
σωπο στο Φορέα Διαχείρισης  εκπρόσωπο της Ιστορικής Λαογραφι-
κής Εταιρείας Τζουμέρκων;
 Σε όλους τους άλλους φορείς σε ολόκληρη τη χώρα οι θέσεις του 
προέδρου και του εδικού επιστήμονα πληρώθηκαν με διαφορετικά 
πρόσωπα. Υπάρχει κάποιος λόγος και μόνο στον εν λόγω φορέα διο-
ρίζεται το ίδιο πρόσωπο σε δύο θέσεις;
 Τότε το ΥΠΕΧΩΔΕ αγνόησε την κοινή πρότασή μας και σε αντίθε-
ση με το Π.Δ. όρισε σαν περιβαλλοντικό εκπρόσωπο, πρόσωπο που 
δεν εκπροσωπεί κάποια περιβαλλοντική οργάνωση. Θα νομιμοποιήσει  
η σημερινή ηγεσία του ΥΠΕΚΑ την παραπάνω παρατυπία ή θα ζητή-
σει εκ νέου από τις περιβαλλοντικές οργανώσεις να προτείνουν τον 
εκπρόσωπό τους; 

Περιμένουμε απαντήσεις.
 

ΥΠΟΜΝΗΜΑ των ΟΡΕΙΝΩΝ για τα Υ/Η της ΤΕΡΝΑ «Φουρτούνα» στα Τζουμέρκα για το Εθνικό Πάρκο

Σε σίριαλ για γέλια και για 
κλάματα έχει εξελιχθεί η σύσταση 

του Φορέα Διαχείρισης του 
Εθνικού Πάρκου Τζουμέρκων 
και ο διορισμός του προέδρου 
του. Σ’ αυτό μπλέκονται και οι 

δυο κυβερνήσεις με αδιαφανείς 
διαδικασίες, συνεχείς αλλαγές, 

«γκάφες», υπαναχωρήσεις, 
αναπάντητα ερωτήματα και 

διαμαρτυρίες περιβαλλοντικών 
συλλόγων των Τζουμέρκων, 

ανάμεσα σε αυτούς και των 
ΟΡΕΙΝΩΝ.

γράφει ο Δ. Στεργιούλης

"

"
ΕΠΙΒΟΛΗ ΚΥΡΩΣΕΩΝ ΣΤΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΓΙΑ 

ΤΟ Υ/Η ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ

Το παιχνίδι της γάτας με τον ποντικό, συνε-
χίζει να παίζει η εταιρεία ΜΗΧΑΝΙΚΗ με τις 
αρμόδιες υπηρεσίες σχετικά με την τήρη-
ση των Περιβαλλοντικών όρων  στο υδροη-
λεκτρικό στα Θεοδώριανα. Μετά από σχετι-
κές καταγγελίες μας, το γραφείο του τότε 
υφυπουργού ΠΕΧΩΔΕ κ. Καλογιάννη αντι-
δρώντας ομολογουμένως άμεσα, κοινοποίη-
σε τα σχετικά έγγραφά μας στο νεοσύστα-
το αρμόδιο τμήμα της Δ/νσης Υδάτων της Πε-
ριφέρειας. Κλιμάκιο της  υπηρεσίας αυτής 
αποτελούμενο από την προϊσταμένη της  Δ/
νσης Υδάτων κ. Βασιλική Πουλιάνου και από 
τον κ. Σεραφείμ Τσιπέλη  μεταλλειολόγο-
μηχανικό, παρουσία του προέδρου των ΟΡΕΙ-
ΝΩΝ, διενήργησε αυτοψία στο έργο στις 10 
Αυγούστου. Οι καταγγελίες μας είχαν να κά-
νουν με το στέρεμα του ποταμού για μεγά-
λα χρονικά διαστήματα, την μη παροχή της 
οικολογικής ποσότητας των 200Lt/sec νερού 

στην κοίτη του ποταμού, αλλά και τα κατα-
σκευαστικά λάθη του ιχθυόδρομου που δεν 
επιτρέπουν την απρόσκοπτη κυκλοφορία της 
ιχθυοπανίδας.

Το ελεγκτικό κλιμάκιο διαπίστωσε ότι: «το 
υπάρχον σύστημα μετρήσεων της οικολογι-
κής παροχής που εκτρέπεται προς την ιχθυ-
όσκαλα, δεν είναι συνεχούς και αξιόπιστου 
χαρακτήρα, ούτε παρέχει στους αρμόδι-
ους φορείς την δυνατότητα ακριβούς ελέγ-
χου των ποσοτήτων νερού. Επίσης ουδέπο-
τε υποβλήθηκαν μηνιαία δελτία μετρήσεων 
των παροχών, είτε στην Δ/νση Υδάτων, είτε 
σε κάποιον αρμόδιο φορέα, ούτε καταγρά-
φονται σε ημερήσια βάση σε θεωρημένο βι-
βλίο, διαδικασίες που είναι συμβατική υπο-
χρέωση της εταιρείας, σύμφωνα με την πα-
ράγραφο 22 της σχετικής ΚΥΑ».
Για τις παραπάνω παραβάσεις επιβλήθηκαν 
κυρώσεις με απόφαση του Γενικού Γραμμα-
τέα της Περιφέρειας στην εταιρεία ΜΗΧΑΝΙ-
ΚΗ και χρηματικό πρόστιμο 4.400 ευρώ.
Η εταιρεία καλείται να εγκαταστήσει αξι-
όπιστο σύστημα μέτρησης τόσο της παρο-
χής του ρέματος όσο και της οικολογικής 
παροχής 200 λιτρα/δευτ., όπως προβλέπε-
ται στους περιβαλλοντικούς όρους και στην 
εγκεκριμένη αδειοδότηση. Επίσης η εται-

ρεία πρέπει να υποβάλλει έκθεση αξιο-
λόγησης της λειτουργίας της ιχθυόσκα-
λας, αναφορικά με την απρόσκοπτη κυ-
κλοφορία της ιχθυοπανίδας.
Τέλος διαπιστώθηκε ότι  με τροποποιητι-
κή κοινή Υπουργική Απόφαση( 8-2-2005) 
το ύψος του φράγματος είναι πλέον 7(!) 
μέτρα και όχι 3(!) που αναφερόταν στη 
σχετική ΚΥΑ του 1998. Για το ύψος του 
φράγματος, το 2003 και ενώ το έργο δεν 
είχε τελειώσει, κάναμε έγγραφες καταγ-
γελίες στις αρμόδιες υπηρεσίες, οι οποί-
ες αν και έκαναν αυτοψία δεν έπραξαν 
το παραμικρό. Το φράγμα γι’ αυτούς ήταν 
τότε τρία μέτρα, αργότερα έγινε εφτά.
Παρακολουθούμε τις εξελίξεις και δεν 
θα σταματήσουμε ν’ απαιτούμε το αυτο-
νόητο: Η εταιρεία ΜΗΧΑΝΙΚΗ να εφαρμό-
σει το νόμο. Ευτυχώς που αυτή τη φορά 
την υπόθεση χειρίζεται με ευαισθησία και 
υπευθυνότητα μια εξαιρετική υπάλληλος 

και ελπίζουμε να έχουμε αποτέλεσμα.

To κλιμάκιο της Δ/νσης Υδάτων στο φράγμα της ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ



Φθινόπωρο - Χειμώνας 2009-108
Καθαρίσαμε το γεφύρι από τα χορτάρια. Γιατί το κάναμε χωρίς …άδεια. 

Μοιράσαμε το νερό στους καταρράχτες. Πήγαμε κόντρα στη …φύση. Ανοίξαμε το 
μονοπάτι για τους «Μάρκς». Δεν πήγαινε από κει το παλιό το μονοπάτι. Βάλαμε 
ίντερνετ στο χωριό. Και τι το χρειαζόμαστε. Τοποθετήσαμε σκι - λίφτ στο Λιβάδι. 
Τα χιονοδρομικά έχουν μεγαλύτερο. Βοηθήσαμε στην εγκατάσταση του μετε-
ωρολογικού σταθμού. Τώρα θα ξέρουμε με τι ποσοστά υγρασίας κοιμόμαστε. 
Βάλαμε τη web camera. Θα δείχνει τα χάλια μας. Οι τεράστιες ευθύνες των 
ΟΡΕΙΝΩΝ στα Θεοδώριανα …συνεχίζονται.

Λίγες μέρες πριν τις πρόσφατες βουλευτικές εκλογές συστάθηκε ο Φορέας 
Διαχείρισης του Εθνικού Πάρκου. Μάλιστα συνεδρίασε και μυστικά. Ο …μυστι-
κός δείπνος των Τζουμέρκων.

Αλήθεια σ’ αυτή τη συνεδρίαση συμμετείχαν όλα τα μέλη του νεοσύστατου 
Φορέα ή κάποια το μάθανε  αργότερα από τις εφημερίδες;

Αξιολογότατο το έργο της Λαογραφικής Εταιρίας Τζουμέρκων στους τομείς της 
λαογραφίας και της ιστορίας. Αλλά τόσα χρόνια που κράτησε αυτός ο περιβαλ-
λοντικός αγώνας για το φράγμα στον Άραχθο, τη φωνή τους και την άποψή τους 
δεν την ακούσαμε.

Οκτώ μήνες έκανε η πρώην ηγεσία του ΥΠΕΧΩΔΕ να συστήσει το Φορέα 
Διαχείρισης του Εθνικού πάρκου Τζουμέρκων. Μια μέρα έκανε ο πρώην υφυ-
πουργός να απαντήσει στο Δελτίο Τύπου μας. Προεκλογικά αντανακλαστικά…ή 
κάτι πήγαινε να προλάβει;

Μας εντυπωσίασε θετικά η εικόνα, προϊσταμένη της Δ/νσης Υδάτων της 
Περιφέρειας να μπαίνει μέσα στο ποτάμι για να κάνει αυτοψία στο έργο της 
ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ. Αυτά όταν κάποια άλλα ελεγκτικά κλιμάκια,  έρχονταν  να κάνουν 
αυτοψία μετά από καταγγελίες μας, με το  αυτοκίνητο του διευθυντή της καταγ-
γελλόμενης εταιρείας .

Αυτοί  που το φράγμα των επτά μέτρων το έβλεπαν τρία. Και υπέγραφαν κιό-
λας ότι όλα είναι εντάξει.

Κι  αυτοί οι  «δικοί» μας της Δ/νσης Δασών Άρτας,  στην  αυτοψία που κάνα-
νε τον Απρίλιο του 2004, το ύψος του φράγματος δεν το είδανε; Αργότερα …
πήρε το ύψος;

Μεγάλη κινητοποίηση για τις εκλογές του Συνεταιρισμού. Κάποιοι τις μπερδέ-
ψανε με τις …βουλευτικές.

Πάντως τον πήχη το προηγούμενο συμβούλιο τον έβαλε ψηλά. Ας ελπίσουμε ότι 
το καινούργιο θα τον ξεπεράσει.

Φίλε Πάνο! Βασική αρχή πολιτικού ήθους: Εκεί που …φτύνει κάποιος,  δεν πάει 
μετά να …γλύψει. 

Πράγματι τεράστιες οι ευθύνες των ΟΡΕΙΝΩΝ. Ευθύνονται για όλα στα 
Θεοδώριανα. Ευτυχώς που δεν υπήρχαμε το ΄67 θα ‘χαμε  χρεωθεί και το σει-
σμό…

Μαθήματα συμπεριφοράς από τους διακόσιους ορειβάτες που ήρθαν στο 
χωριό. Έστησαν αντίσκηνα στο γήπεδο 5Χ5 και στον Αϊ-Θανάση. Έμειναν δυο 
νύχτες και όταν έφυγαν δεν έβλεπες το παραμικρό σκουπιδάκι. Κι επειδή έψα-
ξαν και δεν βρήκαν  κάδο ανακύκλωσης, πήραν μαζί τους τα κουτάκια των ανα-
ψυκτικών για …ανακύκλωση. Εμείς…

Η Γενική Γραμματέας Πολεοδομίας και Χωροταξίας στο Υπουργείο 
Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής πριν τον διορισμό της ήταν 
ενεργό μεγαλοστέλεχος, κατέχοντας ακόμα και θέση στο Δ.Σ., του ομίλου ΓΕΚ-
ΤΕΡΝΑ.  Μπλέξαμε… 

Δεν νομίζω πράσινη ανάπτυξη να σημαίνει νέα επιδρομή των εταιρειών για 
φραγματοποίηση και σωλήνωση όλων των ρεμάτων των Τζουμέρκων. Τότε …πρά-
σινο φίδι μας έφαγε.

Μακάρι  και οι Θεοδωριανίτες ν’ αγαπούσαν και να βοηθούσαν το χωριό όπως 
ο φίλος του χωριού μας Κώστας Βίτσιος από τη Βλαχέρνα. Τον ευχαριστούμε 
για όλα. 

Ο δάσκαλος ρωτάει τον Tοτό; Ποιος έχτισε τον Παρθενώνα; Εκείνος δεν ξέρει. 
«Ο Ικτίνος και ο Καλλικράτης», του ψιθυρίζει αλληλέγγυος ο διπλανός του. Κι 
ο Τοτός  με στόμφο: «Το κτήνος ο Καλλικράτης!» Ελπίζουμε να μην βγει αληθι-
νός ο Τοτός και αποδειχτεί πράγματι …κτήνος ο «Καλλικράτης» για τις ορεινές 
μας κοινότητες.

Πυρετός στα …δικομματικά επιτελεία για το χωροταξικό του «Καλλικράτη». 
Με το ράβε ξήλωνε και το ποιος θα πάει με ποιον,  αντί για …Παρθενώνας 
κάποιο αχυροκάλυβο βλέπω να προκύπτει.

Ουρανό και γη έχουν κινήσει κάποιοι κομματάρχες και δήμαρχοι του κάμπου, 
ώστε  αν δεν γίνουν τέσσερις δήμοι στο νομό,  να πάρουν τον έναν από τους 
δυο δήμους που προβλέπεται για τα ορεινά. Επικαλούνται…ειδικές συνθήκες. 
Τα μπέρδεψαν! Άλλο δυο μέτρα χιόνι, άλλο δυο μέρες βροχή. Άλλο εκχιονιστι-
κό μηχάνημα, άλλο τρακτέρ. Άλλο δυο ώρες με το αυτοκίνητο, άλλο πέντε λεπτά 
με το αστικό για  την Άρτα. Άλλο δέκα μέτρα υψόμετρο άλλο χίλια. Μην τρελα-
θούμε κιόλας! 

Τα λιγοστά χρήματα που μπαίνουν στο ταμείο μας φροντίζουμε να τα …ρίχνου-
με στο χωριό.  

Και με την ευκαιρία. Βοηθάτε!

Δημήτρη Κολτούκη ..ευχαριστούμε.                                                                                                 
       Ο ορεινός

Λόγια...

Ιούλιος 1973. Ο φωτογράφος του χωριού Παναγιώ-
της Λάκκας αποθανατίζει την αναχώρηση του μικρού 
λεωφορείου (28 θέσεων), απ’ την πλατεία του χωριού. 
Στο κάδρο δυο τρεις πιτσιρικάδες και ο σταθμάρχης 
του σταθμού Χωροφυλακής Θεοδωριάνων. Ταυτόχρονα 
όμως ο φακός «εγκλωβίζει» και ένα ιστορικό γεγονός, 
ίσως ξεχασμένο. Το τεράστιο αναρτημένο πανό, ανα-
φέρεται σε πρόοδο και δημοκρατία. Το ΝΑΙ των Θεοδω-
ριανιτών θεωρείται απόλυτα βέβαιο. Σε πλήρη αντίθε-
ση, στη διπλανή κολόνα φωτογραφία του δικτάτορα Πα-
παδόπουλου και αριστερά μεταλλική ταμπέλα που ανα-
γράφει: «Σλαυοκομμουνισμός. Εχθρός της Πατρίδος». 

Το πανό προπαγανδίζει το δημοψήφισμα του 1973, 
ένα από τα δυο δημοψηφίσματα που διενέργησε η Χού-
ντα. Διεξήχθη την Κυριακή 29 Ιουλίου και σκοποί του 
ήταν:

- Να εγκριθεί από το εκλογικό σώμα σχέδιο 
ψηφίσματος για τροποποίηση του Συντάγμα-

τος του 1968 και 
-  η εκλογή του Γεωργίου Παπαδόπουλου ως 

προέδρου της«Δημοκρατίας» και του Οδυσσέα 
Αγγελή ως αντιπροέδρου, για θητεία ακόμη 7 
ετών.

Πρόκειται για την απέλπιδα προσπάθεια της Χού-
ντας να παραμείνει στην εξουσία, με νόθα δημοψηφί-
σματα. Στο δημοψήφισμα εκείνο επετράπη για πρώτη 
και μοναδική φορά σε εκλογική διαδικασία, να ψηφί-
σουν οι ψηφοφόροι με την αστυνομική τους ταυτότητα 
σε οποιοδήποτε σημείο της Ελλάδας κι αν βρίσκονταν, 
δεδομένου ότι διεξήχθη στην καρδιά του καλοκαιριού 
και πολύς κόσμος βρισκόταν σε διακοπές. Με τη Μετα-
πολίτευση το δημοψήφισμα αυτό, όπως και εκείνο του 
1968, θεωρήθηκε νόθο και ταπεινωτικό για τον ελλη-
νικό λαό και καταργήθηκε. Για την ιστορία τα   πανελ-
λαδικά αποτελέσματα ήταν: NAI: 78,43%, ΟΧΙ: 21,57%.

Όπως ήδη έχουμε γράψει, με πρωτοβουλία του Δημήτρη Στεργιούλη, έχει δημιουργηθεί αρχείο ασπρόμαυρης 
φωτογραφίας. Συγκεντρώθηκε ένας πολύ μεγάλος αριθμός φωτογραφιών από αρχεία συγχωριανών μας. Οι 

φωτογραφίες έχουν  αποθηκευτεί σε ηλεκτρονική μορφή και θα αποτελέσουν πολύτιμη ιστορική κληρονομιά για 
το χωριό μας. Σε κάθε τεύχος θα δημοσιεύουμε και  μία φωτογραφία από το αρχείο, η οποία θα έχει τη δική 

της ιστορική αξία.

Μια φωτογραφία...μια ιστορία.

Μετεωρολογικός σταθμός και Live 
camera στα Θεοδώριανα
 
Ένας νέος αυτόματος μετεωρολογικός σταθ-
μός εγκαταστάθηκε από το Εθνικό Αστεροσκο-
πείο Αθηνών στα Θεοδώριανα και εντάχθηκε 
στο εθνικό δίκτυο του Εθνικού Αστεροσκο-
πείου. Ο σταθμός εγκαταστάθηκε στην "Τά-
βλα",  φιλοξενείται στο οικόπεδο της Αθανα-
σίας Έξαρχου και υποστηρίζεται από το τοπικό 
δορυφορικό ίντερνετ, που έχει εγκαταστήσει ο 
σύλλογός μας. Το δίκτυο αυτόματων σταθμών 
του Εθνικού Αστεροσκοπείου, αριθμεί 134 με-
τεωρολογικούς σταθμούς.
 Ο σταθμός αυτός μετρά όλες τις βασικές με-
τεωρολογικές παραμέτρους, δηλαδή πίεση, 
υγρασία, θερμοκρασία, βροχόπτωση, διεύθυν-
ση και ένταση του ανέμου. Όλες οι καταγρα-
φές, ανά 10 λεπτά, συλλέγονται σε πραγματι-
κό χρόνο από το ΕΑΑ και αφού περάσουν από 
ποιοτικό έλεγχο, αρχειοθετούνται για μελλο-

ντική χρήση.
  Tα δεδομένα του μετεωρολογικού σταθμού Θεοδωριάνων δίνονται από τη σε-
λίδα: http://penteli.meteo.gr/stations/theodoriana  ή από το σχετικό link στο site www.
theodoriana.com του συλλόγου μας. 
 Μπαίνοντας  εκεί ο επισκέπτης μπορεί να δει: Απεικόνιση των μετρήσεων των 
σταθμών σε γεωγραφικό χάρτη. Παρουσίαση των μετρήσεων σε μορφή πίνακα, όπου 
παρουσιάζονται οι τελευταίες μετρήσεις των σταθμών. Αναζήτηση παλαιοτέρων μετρή-
σεων για κάθε σταθμό, σε ημερήσια βάση. 
 Χρησιμοποιώντας το εργαλείο αναζήτησης, οι χρήστες μπορούν να επιλέξουν 
σταθμό, έτος και μήνα και να πάρουν τις ημερήσιες καταγραφές για το συγκεκριμένο 
μήνα και σταθμό. Ταυτόχρονα δίνονται πληροφορίες για τη θέση κάθε σταθμού καθώς 
και πιθανά προβλήματα/ελλείψεις μετρήσεων που υπάρχουν. Παροχή δεδομένων όλων 
των σταθμών ανά μήνα σε μορφή (pdf). 
 Επίσης εγκαταστήσαμε  ψηφιακή κάμερα, η οποία μεταδίδει ζωντανή εικόνα 
από την πλατεία του χωριού μας. Η εικόνα ανανεώνεται κάθε δύο λεπτά και μεταδίδε-
ται από το σχετικό link  του www.theodoriana.com. Η camera έχει ενσωματωθεί και στα 
δεδομένα του μετεωρολογικού σταθμού. Ήδη αριθμεί δεκάδες χιλιάδες επισκέψεις μέ-
χρι τώρα. 
Επειδή πιστεύουμε ότι τέτοιες προσπάθειες προβάλλουν το χωριό μας, ευχαριστούμε 
θερμά το φίλο του χωριού μας και των ΟΡΕΙΝΩΝ Κώστα Βίτσιο για την ενσάρκωση της 
ιδέας εγκατάστασης του σταθμού αλλά και τη δωρεά και εγκατάσταση της κάμερας, 
τον  Κώστα Λαγουβάρδο, μετεωρολόγο-ερευνητή του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθη-
νών, υπεύθυνο του εθνικού δικτύου του Αστεροσκοπείου, ο οποίος επισκέφτηκε ο ίδιος 
τα Θεοδώριανα , την  Βάσω Κοτρώνη μετεωρολόγο και τον τεχνικό Χρήστο Αθανασίου 
που βοήθησε στην εγκατάσταση του σταθμού και της κάμερας. Επίσης ευχαριστούμε 
το συγχωριανό μας Λάμπρο Παπαντζίκο για την φιλοξενία της.

Η ομάδα του Εθνικού Αστεροσκοπείου 
μπροστά στο μετεωρολογικό σταθμό.


