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Δεν έχει περάσει ούτε ένας χρόνος από την εφαρμογή του Καλλικράτη και η πρώτη 
σοβαρή αντίδραση έρχεται από Πανεπιστημιακούς του Διατμηματικού Μεταπτυχιακού 
Προγράμματος «Περιβάλλον και Ανάπτυξη των Ορεινών Περιοχών», του Εθνικού 

Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Με επιστολή διαμαρτυρίας, που συνυπογράφουν εκτός από πανεπι-
στημιακούς και αρκετοί Δήμαρχοι, αναφερόμενοι στον Καλλικράτη κάνουν λόγο για «έγκλημα 
που σβήνει την ορεινή Ελλάδα από τον διοικητικό χάρτη». 

Υποστηρίζουν πως η καλλικράτεια συνένωση, με μαθηματική ακρίβεια, θα οδηγήσει σε 
περαιτέρω περιθωριοποίηση και μαρασμό των ορεινών περιοχών. Μια εξαιρετικά ενδιαφέρου-
σα προσέγγιση  της ζημιάς, που θα κάνει μακροπρόθεσμα ο «Καλλικράτης» δίνει ο Δημήτρης 
Καλιαμπάκος, καθηγητής του Μετσόβιου Πολυτεχνείου και συντονιστής του παραπάνω προ-
γράμματος: «Ειδικά σε περίοδο έλλειψης χρημάτων, οι μικρές κοινωνίες είναι σχεδόν βέβαιο 
ότι θα παραμεληθούν ποικιλοτρόπως. Έτσι δημιουργείται ένας σαφέστατος κίνδυνος αυτοί οι 
πολιτισμοί, οι ορεινοί στην περίπτωσή μας, να χαθούν μέσα σε ένα χυλό –προσωπικά σαν χυλό 
αντιλαμβάνομαι το νόημα της καλλικράτειας συνένωσης– και να χάσουν την πολιτιστική τους 
ταυτότητα».

Στο ίδιο μήκος κύματος και η Στέλλα Γιαννακοπούλου, αρχιτέκτονας με διδακτορικό με θέμα 
«Η αποτίμηση της παραδοσιακής αρχιτεκτονικής των ορεινών περιοχών, με μεθόδους περι-
βαλλοντικής οικονομίας» τονίζει ότι: « ο Καλλικράτης είναι ισοπέδωση για τον πολιτισμό των 
ορεινών περιοχών και οι μικρές, ορεινές στην περίπτωσή μας, κοινωνίες αδυνατίζουν. Πώς θα  
προστατευθούν η αρχιτεκτονική, οι λαϊκές τέχνες, τα ήθη και τα έθιμα;» 

Στην επιστολή τονίζεται ότι ορεινότητα είναι ταυτότητα και συνείδηση για τους ορεσίβιους. 
Άλλες ορεινές χώρες, συνειδητοποιώντας την αξία των βουνών και των κοινωνιών που κρατιού-
νται, παρά τις αντιξοότητες, γαντζωμένες σε αυτά, έχουν θεσπίσει, εδώ και χρόνια, πολιτικές 

για την προστασία και την ενίσχυσή τους. Την ίδια στιγμή, η Ελλάδα όχι 
μόνο δεν προστατεύει αλλά και με νόμο έρχεται να "σβήσει" διοικητικά 
τα βουνά.  

Καταλήγοντας η επιστολή απαιτεί τη συγκρότηση ειδικής πολιτικής 
για τις ορεινές περιοχές που πλήττονται διπλά από την οικονομική 
κρίση. Επίσης τον επανασχεδιασμό του αυτοδιοικητικού χάρτη της 
χώρας με κριτήριο την προστασία και ενίσχυση των ορεινών περιοχών 
κατά τη συνταγματική επιταγή.

Σε οικονομικό επίπεδο η διαπίστωση ότι οικονομική κρίση και το 
μνημόνιο πλήττουν καίρια  και  τον Καλλικράτη έρχεται από το Δ.Σ. 
της Κ.Ε.Δ.Κ.Ε: «Κατά την τρέχουσα δημοτική περίοδο οι ΟΤΑ θα είναι 
σε θέση να καλύψουν μόνο τις δαπάνες για τους μισθούς και τα τοκο-
χρεολύσια, ενώ όλες τις υπόλοιπες θα πρέπει να τις καλύψουν μέσω 
της αύξησης της τοπικής φορολογίας». Πρακτικά αυτό σημαίνει  ότι το 
μάρμαρο θα το πληρώσει πάλι ο δημότης με δραματική αύξηση των 
δημοτικών τελών και φόρων και με τα αναπτυξιακά προγράμματα και 
έργα ιδιαίτερα για τις ορεινές κοινότητες και Δήμους να φαντάζουν 
όνειρα θερινής νυκτός. 

Από τις 10 έως και τις 24 Μαΐου διενεργήθηκε  η νέα γενική απογρα-
φή του πληθυσμού σε όλη την επικράτεια. Η απογραφή είχε εξαιρετική 
σημασία για κάθε Δήμο και κοινότητα, αφού ο πληθυσμός της απογρα-
φής, θα είναι το σημαντικότερο κριτήριο για τη λήψη αποφάσεων και 
την κατανομή κονδυλίων από τη κεντρική κυβέρνηση στην τοπική αυτο-
διοίκηση, καθορίζοντας το επίπεδο βελτίωσης των υποδομών του τόπου 
μας και της ποιότητας ζωής των ανθρώπων του. Το ύψος των εσόδων 
από την τακτική κατά κεφαλήν επιχορήγηση (ΣΑΤΑ), τις άλλες κρατικές 
επιχορηγήσεις και τη κατανομή των πόρων υπέρ Αυτοδιοίκησης (ΚΑΠ) 
έχουν ως κυρίαρχο κριτήριο τον πληθυσμό του κάθε Δήμου. Πολλοί 

δήμοι διοργάνωσαν  καμπάνιες με σκοπό την απογραφή όσο το δυνατόν 
περισσότερων κατοίκων. Δυστυχώς κάτι τέτοιο δεν έγινε στο δικό μας Δήμο, ο οποίος σύμφωνα 
με ανεπίσημα στοιχεία καταγράφει μεγάλη μείωση πληθυσμού, όπως και οι περισσότεροι ορει-
νοί δήμοι της χώρας.

 Στη χειρότερη κατάσταση η δική μας κοινότητα, που ενώ αποτελεί τη μεγαλύτερη σε έκταση 
(44 χιλιάδες στρέμματα), τη δεύτερη σε αριθμό εγγεγραμμένων ψηφοφόρων (1086), την πρώτη 
στην προηγούμενη απογραφή (994 κάτοικοι) του Δήμου μας , πάτωσε και φαίνεται στη φετινή 
απογραφή με μόλις 220 κατοίκους. Άμεσο επακόλουθο για τα επόμενα δέκα χρόνια δεν θα 
εκλέγει τριμελές τοπικό συμβούλιο, αλλά έναν τοπικό εκπρόσωπο και έναν αντί δύο δημοτικών 
συμβούλων. Το χειρότερο όμως είναι ότι τα  κονδύλια του Δήμου θα κατανέμονται με βάση την 
απογραφή, φέρνοντάς μας σε δεινή θέση. 

Αυτό το αναχρονιστικό μοντέλο της κατανομής των πιστώσεων και των κονδυλίων στους 
οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης με βάση τον πληθυσμό της απογραφής είναι η ταφόπλακα 
των ορεινών κοινοτήτων. Κι αυτό γιατί μπορεί μια κοινότητα σαν τις δικές μας να εμφανίζει στην 
απογραφή  200 ή 300 κατοίκους, αλλά τους καλοκαιρινούς μήνες δύο και τρεις χιλιάδες. Ένας 
δήμαρχος χρειάζεται υποδομές για όλο αυτό τον κόσμο, ανεξάρτητα αν έρχονται να μείνουν δύο 
βδομάδες ή ένα μήνα το καλοκαίρι. 

Τελευταίο και ίσως πιο σημαντικό η αδιαφορία. Όχι μόνο η κρατική  αλλά και η αδιαφορία 
των αιρετών, των συγχωριανών, των φορέων για  την  ορεινή μας κοινότητα. Εξήγηση μπορεί να 
αναζητηθεί στα οικονομικά προβλήματα και την αβεβαιότητα που ταλανίζουν τον Έλληνα. Όμως 
το χωριό μας πρέπει να συνεχίσει να υπάρχει. Είναι μονόδρομος η σύμπραξη όλων μας σε μια 
κοινή προσπάθεια, από τη θέση που κατέχει ο καθένας, με τον τρόπο και στο μέγεθος που μπο-
ρεί, ώστε η κοινότητά μας να επιζήσει και να σταθεί όρθια στις εξαιρετικά δύσκολες συγκυρίες.    

Η αδιαφορία των συγχωριανών και η συνακόλουθη μικρή απογραφή (μόλις 220 κάτοικοι 
απογράφτηκαν στο χωριό)  έχει σαν αποτέλεσμα τα Θεοδώριανα να εκπροσωπούνται 
από τις επόμενες εκλογές στο Δήμο Κεντρικών Τζουμέρκων μόνο με ένα δημοτικό και 

έναν τοπικό αντιπρόσωπο, αλλά και την πενιχρή τους  χρηματοδότηση.

ΚΑΚΗ ΑΡΧΗ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ

Στη φωτογραφία το αλώνι του Έξαρχου στην “Πολοπίθα”. Από το οδοιπορικό της 
Ορεινής (σελ.4&5) στα παλιά αλώνια του χωριού. Με εικόνες, μνήμες, ανάμεικτα 

συναισθήματα, που αφήνουν μια χαραμάδα ελπίδας για τις αντοχές του ανθρώπου, 

 
 Την προσφυγή έκανε η υποψήφια δήμαρχος κα Σταυρούλα Καραβασίλη, η οποία είχε έρθει τρίτη την πρώτη Κυριακή των εκλογών του Νοεμβρίου με διαφορά 15 ψήφους από το συνδυασμό 
του κ. Μαρίνου Γαρνέλη, που τερμάτισε δεύτερος και εκλέχτηκε Δήμαρχος την επόμενη Κυριακή. Αιτία της προσφυγής και της ακύρωσης η ποσόστωση των γυναικών στο ψηφοδέλτιο του νυν 
Δημάρχου κ. Μαρίνου Γαρνέλη.   
 Η πρώτη εκδίκαση της υπόθεσης είχε γίνει στο Εφετείο Ιωαννίνων, το οποίο όμως τότε έκρινε νόμιμη την ανακήρυξη του συνδυασμού του κ. Γαρνέλη και τον δικαίωσε. Κατόπιν ακολούθησε 
η προσφυγή της κας Καραβασίλη στο Συμβούλιο της Επικρατείας. 
Άρα πάμε για επαναληπτικές εκλογές, οι οποίες θα ανακηρυχτούν από την Περιφέρεια Ηπείρου το πιθανότερο μέχρι τον Οκτώβριο,  με τους τρεις συνδυασμούς: του κ. Χρήστου Χασιάκου, 
της κας Σταυρούλας Καραβασίλη και της Λαϊκής Συσπείρωσης με τον κ. Γιάννη Νάκη.
Το σίγουρο είναι ότι ο Αύγουστος στα ορεινά αναμένεται πολύ θερμός. Χωρίς ωστόσο να αποκλείεται νέα ανατροπή στο σήριαλ των εκλογών στα Τζουμέρκα, από κάποια νομική αντίδραση του 
κ. Γαρνέλη σε επίπεδο πλέον Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου.   

Τα πάνω κάτω φέρνει  απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας αφού ακυρώνει την  εκλογή άρα και το συνδυασμό του νυν 
Δημάρχου Μαρίνου Γαρνέλη και πάμε για επαναληπτικές εκλογές στο Δήμο μας. 

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΜΑΣ;



ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Κλειστός ο κοινοτικός ξενώνας

Ασυντήρητος και εκτός λειτουργίας για φέτος ο κοινο-
τικός ξενώνας στην πλατεία του χωριού. Πρόθεση της 
Δημοτικής Αρχής είναι να δοθεί σε κάποιον ιδιώτη, ο 
οποίος θα αναλάβει με δικά του έξοδα τη συντήρηση και 
πλήρη ανακαίνισή του, με όφελος την εκμετάλλευσή του 
για κάποια χρόνια. Στα σχέδια είναι και η διαμόρφωση του 
κάτω ορόφου σε ξενώνα έτσι ώστε να αποτελέσουν και οι 
δυο όροφοι μαζί ένα άνετο και σύγχρονο κατάλυμα. Όμως 
με τις άθλιες  οικονομικές συγκυρίες, φαίνεται ότι ούτε ο 
Δήμος, ούτε κάποιος ιδιώτης μπορεί να διαθέσει άμεσα 
τέτοια κεφάλαια. Και επειδή τα τέσσερα δωμάτια του 
ξενώνα εξυπηρετούσαν, έστω και στοιχειωδώς, κάποιες 
ανάγκες επισκεπτών,  θα ήταν καλύτερα ο Δήμος διαθέ-
τοντας κάποιο μικρό ποσό να τα «συμμαζέψει» λίγο και 
να δοθούν με δημοπρασία σε κάποιον συγχωριανό για ένα 
δυο χρόνια. Και μετά βλέπουμε.

Μην πυροβολείτε τα ζαρκάδια

Όλο και συχνότερα παρατηρούνται ζαρκάδια  (Capreolus 
capreolus) ακόμα και πολύ κοντά στο χωριό μας. Είχα την 

τύχη να έχω μια ανέλπιστη συνάντηση με ένα από αυτά 
ένα βροχερό ανοιξιάτικο απόγευμα στις «Μπάλτες». 
Πανέμορφο και χωρίς να ανησυχήσει ιδιαίτερα από την 
ανθρώπινη παρουσία, μου έδωσε την ευκαιρία να αποθα-
νατίσω με την κάμερά μου το γρήγορο φευγιό του με τα 
τεράστια σάλτα, μέχρι να χαθεί προς το ποτάμι. 
 Στην Ελλάδα, έχουν απομείνει μικροί πληθυσμοί ζαρκα-
διών που απαντώνται στις ορεινές περιοχές της ηπειρω-
τικής Ελλάδας και το είδος του χαρακτηρίζεται τρωτό που 
σημαίνει ότι, αν συνεχίσει να εξοντώνεται, σύντομα θα 
απειλείται με εξαφάνιση. Αν και το κυνήγι του απαγορεύ-
εται στην Ελλάδα (εκτός από τις ελεγχόμενες κυνηγε-
τικές περιοχές), το ζαρκάδι βρίσκεται στο «στόχαστρο» 
οργανωμένων ομάδων, οι οποίες το θηρεύουν για να το 
πουλήσουν σε ταβέρνες και εστιατόρια.
 Πέρσι η Κυνηγετική Συνομοσπονδία Ελλάδας κατέθεσε 
πρόταση άρσης της απαγόρευσης του κυνηγιού του ζαρ-
καδιού, υποστηρίζοντας ότι ο πληθυσμός έχει αυξηθεί 
οπότε μπορεί το ζαρκάδι να αποτελέσει θηρεύσιμο είδος, 
που όμως δεν έγινε δεκτή από το αρμόδιο υπουργείο. Ο 
«Αρκούρος» είχε εκφράσει τότε επίσημα την αντίθεσή 
του προς τη Διεύθυνση Αισθητικών Δρυμών και Θήρας. Το 
αίτημα του Αρκτούρου υποστήριξαν  ενώσεις αγροτικών 
συνεταιρισμών, καθώς και πολλοί σύλλογοι κτηνοτρόφων.  
Οι κτηνοτρόφοι υποστηρίζουν το  καθεστώς της απαγό-
ρευσης του κυνηγίου του ζαρκαδιού στην Ελλάδα, αφού 
το ζαρκάδι  αποτελεί φυσική τροφή για το λύκο οπότε 
θα μειωθούν τα μεγάλα προβλήματα με τις ζημιές από το 
λύκο στο κτηνοτροφικό κεφάλαιο. 
Στην περιοχή των Θεοδωριάνων δεν έχει ακουστεί κάποιο 
κρούσμα λαθροθηρίας ζαρκαδιού αν και αρκετοί κυνηγοί 
έχουν έρθει «αντιμέτωποι» με κάποιο από αυτά. Μόνη 
εξαίρεση κάποιο που βρέθηκε νεκρό πρόπερσι κοντά στο 
χωριό, χωρίς να διαπιστωθεί  αν πράγματι πυροβολήθηκε. 

Δη. Στε.

Αλλάξαμε …αφεντικό

Στο σφυρί είχε βγάλει εδώ και καιρό η ΜΗΧΑΝΙΚΗ 
Α.Ε. το υδροηλεκτρικό εργοστάσιο ισχύος 3,9 MW, που 
λειτουργεί από το 2004  στον  ποταμό Γκούρα των 
Θεοδωριάνων. Τε λικά το deal έγινε με την εταιρεία 
ΗΛΥΣΙΟΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΗ Α.Ε. στην οποία, σύμφωνα πάντα 
με επίσημη ανακοίνωση της ΡΑΕ (11-3-2011),  μεταβιβά-
στηκε η υπάρχουσα άδεια παραγωγής. Η μετοχική σύνθε-

ση της εταιρείας ΗΛΥΣΙΟΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΗ Α.Ε., σύμφωνα 
πάντα με τη ΡΑΕ είναι: ΑLMER ENTERPRISES LIMITED με 
ποσοστό 95% και AEOLOS AE με ποσοστό 5,0%. 

Μια ξεχωριστή εκδήλωση

Χρόνια λέμε ότι το χωριό μας δεν είναι μόνο 
Δεκαπενταύγουστος φουστανέλα και πανηγύρι. Το χωριό 
μάς χρειάζεται όλες τις εποχές και κυρίως το χειμώνα. 

Έτσι «Οι Ορεινοί»  μαζί με το σύλλογο «Κωστηλάτα» 
σκεφτήκαμε και  οργανώσαμε μια εκδήλωση την Καθαρή 
Δευτέρα στο Πάρκο Χειμερινών Δραστηριοτήτων στο 
Λιβάδι.  Ο καιρός όμως δεν μας έκανε το χατίρι και το 
γλέντι που είχαμε προγραμματίσει με ζωντανή μουσική 
και καλύτερη οργάνωση, δεν έγινε.
 Ωστόσο η  πυκνή χιονόπτωση δεν εμπόδισε αρκετούς 
(πάνω από εξήντα άτομα) να ανέβουν μέχρι το Σταυρό 
στα 1450 μέτρα υψόμετρο, μέσα σε πέπλο ομίχλης και 
τσουχτερό κρύο, να γευτούν φασολάδα και νηστίσιμα και 
να παίξουν στο χιόνι. Νωρίς το απόγευμα ή χιονόπτωση 
και ο παγετός, άρχισαν να μην αστειεύονται και όλοι απο-
χώρησαν με ασφάλεια και χωρίς κανένα πρόβλημα. 
Τέτοια εκδήλωση και κάτω από αυτές τις συνθήκες 
γίνεται για πρώτη φορά στο χωριό και δείχνει ότι σαν 
Θεοδωριανίτες δεν έχουμε σκοπό να εγκαταλείψουμε το 
χωριό στη μοίρα του. Έχουμε αποδείξει ότι στα δύσκολα 
αντέχουμε. Κόντρα στις συγκυρίες, όλοι μαζί φορείς, 
σύλλογοι, συγχωριανοί, φίλοι του χωριού, μπορούμε να τα 
καταφέρουμε. Ραντεβού τις ερχόμενες …Απόκριες.    

Οι χωματερές καλά κρατούν

Δυο νέες μίνι χωματερές μέσα στα έλατα έχουν δημι-

ουργηθεί στο χωριό από την απαράδεκτη συμπεριφορά 
κάποιων. H πρώτη στο ποτάμι στη «Σούδα» και η δεύτε-
ρη μέσα στα έλατα δίπλα στην άσφαλτο στου «Κούκου 
Καρυές». Πρόταση: Να βάλει το τοπικό συμβούλιο δυο 
τρία  μεροκάματα να μαζευτούν τα σκουπίδια και  να βγά-
λει και μια σχετική ανακοίνωση στα καφενεία. Να δούμε 
ποιος θα ξαναπετάξει εκεί σκουπίδια;

Στο ευρωπαϊκό δικαστήριο η εκτροπή του 
Αχελώου

Στο Λουξεμβούργο, την έδρα του  Δικαστηρίου της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, άρχισε  η συζήτηση για την εκτροπή 
του Αχελώου. Το Συμβούλιο της Επικρατείας έχει απο-
στείλει, στις αρχές του 2010, 14 προδικαστικά ερωτήματα 
στο Ευρωπαϊκό δικαστήριο για τη συμβατότητα του νόμου 
Σουφλιά για την εκτροπή του Αχελώου με την κοινοτική 
περιβαλλοντική νομοθεσία. Η προσφυγή εκείνη στο ΣτΕ 
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πράγματα θα είναι καλύτερα για τις ορεινές μας 
κοινότητες, πολύ γρήγορα αναγκάζονται εκ των 
πραγμάτων να αναθεωρήσουν τη θέση τους. Η 
καλλικρατική  εικόνα του χωριού μας, όσο και αν 
δεν μας αρέσει, είναι  η χειρότερη των τελευταίων 
δεκαετιών. 

Απ’ την αρχή δεν έτρεφα αυταπάτες. Είχα γρά-
ψει ότι για τις ορεινές μας κοινότητες ο Καλλικράτης 
απέτυχε εν τη «γεννέσει» του. Η πραγματικότητα 
έρχεται να επιβεβαιώσει  τη θέση αυτή και δυστυ-
χώς τα πράγματα θα πηγαίνουν όλο και χειρότε-
ρα. Είναι  φανερό, ότι η Διοικητική Μεταρρύθμιση 
θα συνοδευτεί  πρωτίστως από φοροεισπρακτική 
επιδρομή, για να καλυφθούν τα έξοδα των δήμων, 
καθώς έχει κλείσει ο κρουνός χρηματοδότησης της 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης, μέσω του κρατικού προϋ-
πολογισμού. Ήδη όσο αφορά το   Δήμο μας και την 
κοινότητα Θεοδωριάνων, τα πρώτα χαράτσια πρό-
κειται να έρθουν με τα υδρόμετρα και τους λογαρια-
σμούς του νερού.

Το υπουργείο Εσωτερικών υποστηρίζει ότι ήδη 
τον πρώτο χρόνο εξοικονομήθηκαν 1,2 δις με την 
εφαρμογή του Καλλικράτη. Το σίγουρο είναι ένα. Αν 
εξοικονομήθηκαν κάποια χρήματα, αυτό έγινε από 
τις περικοπές στη χρηματοδότηση   που έγιναν στην 
Τοπική Αυτοδιοίκηση, οι οποίες έχουν φέρει σε ση-
μείο οικονομικής κατάρρευσης τους νέους δήμους 
πολύ δε περισσότερο τους ορεινούς σαν το δικό 
μας. 

Ο Δήμος Κεντρικών Τζουμέρκων, ο μεγαλύτερος 
σε έκταση και ο πιο ορεινός του νομού μας, σε με-
γάλη κρίση. Σαν να μην  έλλειπαν τα πολύ σοβαρά 
προβλήματα οργάνωσης, χρηματοδότησης, αποτε-
λεσματικότητας, έρχεται η ακύρωση των εκλογών 
και η προσφυγή πάλι στις κάλπες. Μια διαδικασία 
που όχι μόνο θα φέρει πίσω το Δήμο σε θέματα 
λειτουργικότητας και οργάνωσης, αλλά το χειρότε-
ρο θα τροφοδοτήσει παραταξιακά μίση και πάθη με 
δυσμενείς  συνέπειες. 

Αρκεί να  σκεφτούμε ότι με δεδομένη την ακύρω-
ση του νυν δημάρχου,  θα υπάρξει μέχρι την προκή-
ρυξη  των επαναληπτικών εκλογών, που όπως φαί-
νεται πάνε για τέλη Σεπτέμβρη ίσως και Οκτώβρη, 
μια μεταβατική περίοδος που όλα θα μπουν στον 
αυτόματο πιλότο, απόρροια της απογοήτευσης και 
ίσως της οργής. Η νέα Δημοτική αρχή που θα εκλε-
γεί, θα χρειαστεί κάμποσους μήνες για να σταθεί 
στα πόδια της και να οργανώσει απ’ την αρχή το 
Δήμο. Οι επόμενες δημοτικές εκλογές θα γίνουν τον 
Νοέμβριο του 2014. Άρα αν σκεφτούμε ότι θα υπάρ-
ξει και προεκλογική περίοδος η νέα δημοτική αρχή 
δεν έχει παραπάνω από δύο χρόνια να εφαρμόσει 
το οποιοδήποτε πρόγραμμά της. Αφήνω τελευταίο 
το ενδεχόμενο με τη  δραματική πολιτική και οικο-
νομική κατάσταση της χώρας, να έχουμε σύντομα 
εθνικές εκλογές και εμείς  ταυτόχρονα να τρέχουμε 
να βγάλουμε και νέο δήμαρχο στα Τζουμέρκα. 

Σε ότι αφορά τη δική μας κοινότητα, τα ίδια και 
χειρότερα. Τα χρήματα του προϋπολογισμού που 
θα έρθουν φέτος στο χωριό μας ελάχιστα. Χαρα-
κτηριστικό ότι τα μόνα έργα που δουλεύονται  είναι 
αυτά που είχε ξεκινήσει η πρώην Κοινότητα Θεο-
δωριάνων. 

 Και από τους δικούς μας εκπροσώπους ελά-
χιστες μέχρι τώρα ουσιαστικές  προτάσεις και πα-
ρεμβάσεις στα δημοτικά συμβούλια, για θέματα που 
αφορούν την κοινότητά μας. Δυστυχώς την εικόνα 
αυτή έρχεται να συμπληρώσει με δραματικό τρόπο 
η απαξίωση των συγχωριανών μας για το χωριό και 
τα προβλήματά του. Χαρακτηριστικό παράδειγμα η 
αποτυχία της απογραφής του Μαΐου, που θα ακο-
λουθεί την κοινότητά μας για την επόμενη  δεκαετία. 

Τα πράγματα είναι απλά. Μαγικό ραβδί δεν 
υπάρχει. Θέλει όλοι μας να αφήσουμε την ανούσια 
πολλές φορές κριτική για όλους και για όλα, να ση-
κωθούμε για λίγο από τις καρέκλες των καφενείων 
και με συλλογικές και συντονισμένες δράσεις και 
προσπάθειες να πάρουμε την τύχη του χωριού στα 
χέρια μας.  

Δημήτρης Στεργιούλης 
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είχε γίνει από το WWF - Ελλάς. Η δίκη αυτή είναι πολύ 
κρίσιμη σχετικά με το μέλλον της εκτροπής και από την 
απόφασή του θα κριθεί και η θέση που θα πάρει το ελλη-
νικό ΣτΕ επί του θέματος.  Η απόφαση του Ευρωπαϊκού 
Δικαστηρίου αναμένεται να εκδοθεί σε 6 με 8 μήνες. Εν 
συνεχεία, θα σταλεί στο ΣτΕ το οποίο και θα ορίσει νέα 
δικάσιμο (που πάντως θα καθυστερήσει αρκετούς μήνες), 
προκειμένου να τελεσιδικήσει για το θέμα.

Ένας δεκάχρονος στον Κριάκουρα

Μια οχταμελής ομάδα ορειβατών από τα Γιάννενα ανέβη-
κε τέλη Ιουνίου στον Κριάκουρα. Ακολούθησαν τη διαδρο-
μή από «Χούνη-Αυτί-Τούρλα» και επιστροφή πάλι πίσω.Το 
εκπληκτικό είναι ότι στην ομάδα συμμετείχε και ανέβηκε 

στην κορυφή χωρίς ιδιαίτερη δυσκολία ένας δεκάχρονος 
ορειβάτης, ο Γιάννης Πυρώτης,. Σίγουρα είναι ο μικρότε-
ρος ορειβάτης που πατάει τον Κριάκουρα, μια κορυφή από 
τις πιο επίπονες και επικίνδυνες των ελληνικών βουνών. 
Ο μικρός ορειβάτης είναι απίστευτος. Ξεκίνησε τις ανα-
βάσεις περίπου στα 6 του χρόνια. Στα δέκα του έχει  
προλάβει να ανέβει σε μερικά από τα ψηλότερα βουνά της 
Ελλάδας: Όλυμπο, Σμόλικα, Δρακόλιμνη Τύμφη, Φλέγγες, 
Αβγό, Κριάκουρα, Βάλια Κάλντα και άλλα!!! Αξίζει ιδιαίτε-
ρη αναφορά και στον πατέρα του Βασίλη, που τον μύησε 
από μικρό στην αγάπη για τη φύση και τα ελληνικά βουνά. 
Με τη φόρα που έχει πάρει στα είκοσί του μας βλέπω 
να τον χρηματοδοτούμε για αποστολή στο Έβερεστ! Του 
ευχόμαστε πάντα ψηλότερα στα βουνά και στη ζωή του.

Η πλατεία του Αϊ-Νικόλα

Στο πρόγραμμα «Θησέας» και στην ελλιπή χρηματο-
δότηση κόλλησε η αποπεράτωση της διαμόρφωσης της 
πλατείας του Αγίου Νικολάου στην είσοδο του χωριού. Ο 

εργολάβος  δεν έχει εισπράξει ακόμα τα λεφτά που δού-
λεψε μέχρι τώρα, αφού τον πρόλαβε η αναστολή χρημα-
τοδότησης μέσω του Θησέα. Και μένει ακόμα η επένδυση 
με πέτρα των τεχνικών καταρρακτών, η αποπεράτωση του 
ηλεκτροφωτισμού, τα παγκάκια και βέβαια η κατασκευή 
του αύλακα για τη μεταφορά νερού στους καταρράχτες, 
έργο που και αυτό σταμάτησε αφού χρηματοδοτούνταν 
από το Θησέα. 
Για το έργο αυτό οι γνώμες των συγχωριανών διίστανται 
ως προς το αισθητικό του κομμάτι, που βέβαια είναι 
καθαρά υποκειμενικό. Η αλήθεια είναι ότι η προηγούμενη 
κατάσταση της πλατείας, με τους πεζούς να τσαλαβουτά-
νε στα νερά, τα παρατημένα αυτοκίνητα και τους σωρούς 
από χαλίκι και άμμο δεν ήταν και ότι καλύτερο για την 
είσοδο του χωριού. Όπως και να έχουν τα πράγματα πρέ-
πει το έργο να βρεθεί τρόπος  να τελειώσει οπωσδήποτε 
και σίγουρα τότε η εικόνα θα είναι τελείως διαφορετική. 

&ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΑ

ΕΠΑΝΕΡΧΕΤΑΙ Η ΤΕΡΝΑ

Την ίδια τακτική  ακολουθεί η ΤΕΡΝΑ στην υπόθεση κατασκευής των υδροηλεκτρικών στα Θεοδώριανα. 
Μετά τις  προηγούμενες αρνητικές γνωμοδοτήσεις από τη Διεύθυνση Υδάτων της Περιφέρειας και της 
ΝΕΧΩΠ Άρτας, αιτήθηκε, για τέταρτη φορά, και πήρε από τη ΡΑΕ τροποποιήσεις και για τα δύο υδροηλε-
κτρικά Μουζάκι και Άσπρη Γκούρα ως προς την ισχύ τους σε 2,3 και 2,5 ΜW αντίστοιχα. 
 Θυμίζουμε για πολλοστή φορά στην εταιρεία, ότι η θέληση της συντριπτικής πλειοψηφίας των κατοίκων 
και φορέων των Θεοδωριάνων είναι κανένα άλλο υδροηλεκτρικό στα ποτάμια της περιοχής μας. Τον αγώ-
να που ξεκινήσαμε πριν δώδεκα χρόνια θα τον πάμε μέχρι τέλους. Τελεία και παύλα.    

ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ
Οι επιστολές στάλθηκαν για δημοσίευση και στην εφημερίδα 

ΤΑ ΘΕΟΔΩΡΙΑΝΑ.

Κύριοι,
Απορώ με την επιμονή, που φτάνει στα όρια της εμμονής,  των κυρίων Αθανασίου Ντάσκα και Σταύρου 
Σκουτέλα για την εγκατάσταση (και άλλων) υδροηλεκτρικών εργοστασίων στα Θεοδώριανα. 
 Γιατί άραγε οι ίδιοι κόπτονται τόσο πολύ;
Την απάντηση την έχουν δώσει τόσο το Συμβούλιο της Επικρατείας με προηγούμενη ακυρωτική του απόφα-
ση και  οι αρμόδιες για την αδειοδότηση των έργων Υπηρεσίες με τις αρνητικές εισηγήσεις τους, όσο και 
οι φορείς και το σύνολο σχεδόν των κατοίκων των Θεοδωριάνων, οριστικά και αμετάκλητα. 
Η δημιουργία και η διαχρονική λειτουργία του συλλόγου των ΟΡΕΙΝΩΝ συνέβαλλε τα μέγιστα να γίνουν 
ευρύτερα γνωστές οι καταστρεπτικές συνέπειες που θα είχε για το περιβάλλον η τυχόν εγκατάσταση 
και άλλων εταιριών στην περιοχή.  Προς τι λοιπόν η συνεχιζόμενη δηλητηριώδης αρθρογραφία κατά των 
"Ορεινών" και του νυν προέδρου τους κ. Δημήτρη Στεργιούλη, εκ μέρους των προαναφερόμενων κυρίων; 
Αντί να επιδίδονται σε έναν "αγώνα υπέρ εταιριών" καλό θα ήταν να διοχετεύσουν το αξιοζήλευτο-πράγ-
ματι- γεροντικό τους σφρίγος, σε άλλες κοινωφελείς δραστηριότητες υπέρ των συγχωριανών τους, εξα-
σφαλίζοντας, κατ΄ αυτόν τον τρόπο, και την υστεροφημία τους.

Φιλικά
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΩΤΗΣ

Πρώην Πρόεδρος των ΟΡΕΙΝΩΝ

Αγαπητοί συγχωριανοί και φίλοι

Ως πρώην και νυν  μέλη του Δ.Σ. των Ορεινών δηλώνουμε ότι οι αποφάσεις και το αίσθημα ευθύνης μάς 
βαρύνουν όλους εξ' ίσου. Επομένως η επίθεση από μέλη της Αδελφότητας, με απανωτά δημοσιεύματα σε 
προηγούμενα φύλλα της εφημερίδας ΤΑ ΘΕΟΔΩΡΙΑΝΑ, κατά του συλλόγου μας αλλά κυρίως κατά του ση-
μερινού προέδρου Δημήτρη Στεργιούλη, που τον χαρακτηρίζουν εγκληματία σε βάρος του χωριού και των  
συγχωριανών του, γίνεται για άλλους λόγους και με κίνητρα, που θα πρέπει οι συντάκτες των παραπάνω 
άρθρων, αλλά και αυτοί που έχουν την ευθύνη έκδοσης της εφημερίδας, να εξηγήσουν.  

Είναι κάτι παραπάνω από αφελής, όποιος πιστεύει ότι όλα αυτά τα χρόνια το Συμβούλιο της Επικρατείας 
με προηγούμενη ακυρωτική του απόφαση, η συντριπτική πλειοψηφία των συγχωριανών που τάσσονται στο 
πλευρό μας, αρμόδιες για την αδειοδότηση των υδροηλεκτρικών έργων υπηρεσίες που ακυρώνουν απανω-
τά αυτά τα έργα, έχουν πέσει «θύματα» των εμπρηστικών συνθημάτων μας και της «μικροπολιτικής» μας. 
Πολύ απλά υιοθέτησαν τα ατράνταχτα επιχειρήματά μας.

Δηλώνουμε ότι είμαστε στο πλευρό του προέδρου του συλλόγου μας και συμμετέχουμε ενεργά στους 
αγώνες για την προστασία του περιβάλλοντος, αφού οι κίνδυνοι και οι επιβουλές δεν έπαψαν να υπάρχουν.

Τέλος καλούμε την  Αδελφότητα να αναθεωρήσει τη στάση της  και να επιδιώξει να συνεργαστεί μαζί μας 
για την επίλυση των προβλημάτων της περιοχής, βάζοντας στο περιθώριο τις παρωχημένες και στερεότυ-
πες απόψεις και ιδέες των κυρίων  Θανάση  Ντάσκα και Σταύρου Σκουτέλα, συντάκτες των συγκεκριμένων 
άρθρων, που δεν έχουν  τίποτα να δώσουν  στο χωριό.

Με πατριωτικούς χαιρετισμούς 

Δημήτρης Στεργιούλης πρόεδρος των Ορεινών
Αθανάσιος Κολτούκης αντιπρόεδρος του συλλόγου

Μαριάνθη Παπαγιάννη Γενική Γραμματέας του συλλόγου
Δημήτρης Κασελούρης ταμίας του συλλόγου

Σωτήρης Γκορόγιας μέλος του Δ.Σ. του συλλόγου
Παναγιώτης Βεντίστας πρώην μέλος του Δ.Σ.

Γιάννης Ντζιούνης πρώην μέλος του Δ.Σ.
Αλέκος  Παπαγεωργίου πρώην μέλος του Δ.Σ.
Χρήστος Παπαχρήστος πρώην μέλος του Δ.Σ.
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ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ
κείμενα – φωτογραφίες: Δημήτρης Στεργιούλης

Ξ
εκίνησα πρώτα να καταγράψω όλα τα αλώνια που λειτουρ-
γούσαν κάποτε στο χωριό χρησιμοποιώντας πληροφορίες 
ηλικιωμένων συγχωριανών, αλλά και ένα οδοιπορικό να 

αποθανατίσω στο φωτογραφικό φακό τα αλώνια που σώζονται ακό-
μα σήμερα. Από τη Χούνη και την Πολοπίθα, στην Πετρίτσα και στα 
Αϊδίνια. Από το Σιαμαντά και τους Μαρκς στου Μπιζιμόκου και στη 
Μούρεση. Στην αναζήτηση ενός αλωνιού, στα χνάρια μιας ανθρώπι-

νης δραστηριότητας που έσβησε, μιας εποχής σκληρής και αγνής. 
Άλλα χορταριασμένα, μόλις να αχνοφαίνονται, και άλλα σε άριστη 
κατάσταση, ξυπνώντας παιδικές μνήμες και διηγήσεις, θαρρείς και 
περιμένουν από ώρα σε ώρα τα αλογομούλαρα να γυρίσουν στο 
«στρίαρο».

Πάνε πάνω από τρεις δεκαετίες όπου εγκαταλείφθηκαν τα σα-
ράντα περίπου αλώνια που λειτουργούσαν στο χωριό. Εκεί κατέλη-
γε το σιτάρι, κυρίαρχο γεωργικό προϊόν μαζί με το καλαμπόκι, από  
τα άγονα, μικρά και διάσπαρτα σε όλη την περιοχή χωράφια, που  
κάλυπταν έκταση δέκα χιλιάδων στρεμμάτων. Καλλιεργημένα με 
πρωτόγονα μέσα και με τεράστια αποθέματα ανθρώπινης δύνα-
μης και θέλησης,  έθρεψαν  και κράτησαν  στη ζωή ανθρώπους 
και ζώα, σε πολύ δύσκολες εποχές σ’ αυτή την απόκρυφη γωνιά 
των Τζουμέρκων. 

Το κύμα της εσωτερικής και εξωτερικής μετανάστευσης των 
δεκαετιών του ’50 και του ’60, είχε σαν αποτέλεσμα οι άνθρωποι 
να αναζητήσουν αλλού μια καλύτερη μοίρα. Τα χωράφια έμειναν 
χέρσα, και μαζί τους χορτάριασαν σταδιακά και τα αλώνια του χω-
ριού. Τα τελευταία, δύο στον Αη Θανάση και ένα του Καραγιώργη 
στο «Κλήμα», έπαψαν να λειτουργούν γύρω στα 1975.

Ορισμένα από αυτά ήταν «πετράλωνα» στρωμένα δηλαδή με 
χοντρές πλάκες και τα περισσότερα χωμάτινα. Τα χωμάτινα, για 
να μαζεύεται καλύτερα ο καρπός και να μην χάνεται, τα πασά-
λειβαν αποβραδίς με «γλύνα» και πολτό αλογοκοπριάς με άχυ-
ρο. Φτιαγμένα σε ξάγναντο για να έχει αέρα για το λίκνισμα του 
καρπού, είχαν  κυκλικό σχήμα με διάμετρο μέχρι δέκα μέτρα. Στο 
κέντρο του αλωνιού ήταν μπηγμένο ένα χοντρό ξύλο, ο στρίαρος. 
Γύρω από αυτόν περιστρέφονταν τα αλογομούλαρα δεμένα σε 
ζευγάρι με τριχιά, που έφτανε ως την άκρη του αλωνιού. Τη μια 
ξετυλίγονταν και μετά γυρίζοντας τυλίγονταν στο στρίαρο, συν-
θλίβοντας με τα καινούργια τους πέταλα τα στάχυα, ξεχωρίζο-
ντας έτσι τον καρπό. 

Τα αλώνια που έχουν χαθεί

Τα αλώνια που λειτουργούσαν στο χωριό και πλέον έχουν χα-
θεί ήταν τα εξής: Το Κοντογιαννέικο στα Αϊδίνια, το Τσιντζέικο και 
του Ταμπούρη στην Παναγία, του Γκορόγια στου «Πλαϊνού» , του 

Κώστα Κατσούλα και το Χαϊδέικο στη Μούρεση, του Καράγιωργου 
στη Βασιλική, το Σαμεντζέικο στου Μπαρδέλη, του Σκόνδρα στα 
Βαρκά, του Νικόλα Γρίβα στην Αγία Τριάδα, του Γιώργου Στεργιού-
λη στο Παλιοχώραφο, το Παπαγιαννέικο και το «Βακούφικο» στον 
Αη Θανάση, του Αλέξη Σαμέντζα στο Καλαπόδι, του Γ. Τσινέλου στο 
Λαύρο, του Δ.Διαμάντη στο Καταφίδι, του Θωμά Μπασάνου- Κου-
τσούκη στον Πήλιουρα, του Γιάννη Νάκη στην Αγία Παρασκευή, του 

Γιάννη Λάππα στην Πετρίτσα, το Κουλτουκέικο στην Παλιόστανη, 
του Παγώνη στην Γκνιά.

Τα αλώνια που σώζονται ακόμα και σήμερα

Του Γιώργου Σταμάτη στα Αϊδίνια. Πλακόστρωτο, σε πολύ καλή 
κατάσταση, ακρι βώς μπροστά από ερείπια του παλιού πέτρινου 
σπιτιού.

Του Κώστα Χάιδου στου Μπιζιμόκου. Το πιο καλοδιατηρημένο 

από όλα. Επιβλητικό πετράλωνο, σε άριστη κατάσταση ακόμα και 
σήμερα.

Του Παποστόλη στου Μπιζιμόκου. Μικρό, χωμάτινο, με τον ξύλι-
νο στρίαρο ακόμα μπηγμένο στη μέση του.

Του Μπέη στην Πετρίτσα. Σε ξέφωτο ανάμεσα σε έλατα με υπέ-
ροχο φόντο το χωριό, χορταριασμένο μόλις που διακρίνεται.

Το Λαπέικο στους Μάρκς. Σε ένα παρθένο και άγριο σήμερα 
μέρος πνιγμένο μέσα στα έλατα, λίγο παραπέρα από τα ερείπια 
του παλιού πέτρινου σπιτιού.  

Το Γκορογέικο στου Σιαμαντά. Σε άριστη κατάσταση μπροστά 
από τα καλύβια τα Γκορογέικα. Πετράλωνο και πολύ μεγάλο, σε 
ένα θαυμάσιο ξέφωτο μέσα στο δάσος, με μια τεράστια κερασιά 
στην άκρη του. 

Το Χαιδέικο στο Παλιοχώραφο, μεγάλο και χωμάτινο, πολύ κο-
ντά στο χωριό.

Του Στόγια στη ράχη της Βασιλικής κάτω από το εικόνισμα. Με-
γάλο, χωμάτινο διακρίνεται εύκολα ακόμα και σήμερα.

Του Καραγιώργη στο Κλήμα. Μεγάλο, χωμάτινο, με τη μεγάλη 
καρυδιά ακόμα στην άκρη του. Το πιο ονομαστό μαζί με αυτά του 
Αϊ-Θανάση. Σταμάτησε τελευταίο να λειτουργεί.

Του Κωστούλα-Νίκα στην Αχυρώνα. Μικρό, χωμάτινο μπροστά 
από τα χαλάσματα του πέτρινου σπιτιού.

Το Ντουλέικο στις Μπάλτες. Μικρό μόλις που διακρίνεται.
Του Κωστούλα Λιούκα στη Χάρμα, χωμάτινο έχει σχεδόν χαθεί. 
Και του Έξαρχου στην Πολοπίθα. Μεγάλο πετράλωνο σε εξαι-

ρετική κατάσταση. Σε ένα υπέροχο ξάγναντο με φοβερή θέα. 

Αλώνισμα και αλωνιστές

Ο θέρος ξεκινούσε στα τέλη Ιουνίου, γιατί τα στάρια στα ορεινά 
φτενοχώραφα του χωριού, ήταν αρκετά όψιμα λόγω του υψομέ-
τρου. Γινόταν με δρεπάνι σε «χεριές». Τρεις τέσσερις χεριές δέ-
νονταν μαζί και έφτιαχναν τη «σκλήδα». Είκοσι με τριάντα σκλήδες 
δένονταν μαζί σε δεμάτι. Τα δεμάτια μεταφέρονταν με ζώα ή ζαλι-
γκωμένα από τις γυναίκες, στα αλώνια. Γύρω από αυτά στοιβάζο-
νταν σε θημωνιές, με τα κοτσάνια προς τα έξω, για να ψηθούν στον 
ήλιο και να ξεχωρίζει εύκολα ο καρπός στο αλώνισμα. 

 Το αλώνισμα ξεκινούσε μετά το πανηγύρι του Δεκαπενταύ-
γουστου και διαρκούσε περίπου ένα μήνα ανάλογα με τη σοδειά. 
Αλωνιστές ήταν αυτοί που είχαν τα αλογομούλαρα και είχαν την 
αποκλειστική ευθύνη του αλωνίσματος. Αν το αλώνι ήταν ιδιόκτη-
το σε κάποιο χωράφι, νοίκιαζαν κατά κάποιο τρόπο το αλώνι με 
αντίτιμο το αλώνισμα  της σοδειάς  του ιδιοκτήτη ή πολλές φορές 
πληρώνοντάς τον σε είδος δίνοντάς του κάποιες οκάδες στάρι. 

Μόλις έσκαγε ο πρωινός ήλιος ρίχνονταν τα δεμάτια της θη-
μωνιάς, αφού πρώτα λύνονταν, στο αλώνι. Τα ζώα άρχιζαν να γυρί-

Αφιέρωμα...

To πετράλωνο του 
Γκορόγια στου 'Σιαμαντά'

Το πετράλωνο στου 'Μπιζιμόκου'      



ζουν. Οι αλωνιστές τα σταματούσαν πότε πότε για να γυρίσουν με 

τα δικριάνια τους τα στάχυα για να πατηθούν από όλες  τις μεριές. 
Τα αλογομούλαρα τα ακολουθούσαν πιτσιρικάδες κάνοντας τού-
μπες στα μαλακά στάχυα. Το μεσημέρι τέλειωνε η διαδικασία του 
αλωνίσματος και  κάθονταν όλοι σε κάποιο ίσκιο για ξεκούραση και 
φαγητό. Το φαγητό βάρυνε αυτόν που είχε το σιτάρι που αλωνίζο-
νταν, και το μενού ήταν συνήθως τι άλλο, φασόλια με …φασόλια. 
Ακολουθούσε το λίκνισμα με τα ξυλόφτυαρα και τα δικριάνια. Πε-
τώντας ψηλά καρπό και άχυρα  με τη βοήθεια του αέρα ξεχώρι-
ζε ο καρπός, ο οποίος έμπαινε σε σακιά. Τα άχυρα τα έβαζαν σε 
«βριζόμια», δικτυωτά σακιά, και τα αποθήκευαν στα κατώγια για 
χειμωνιάτικη τροφή των ζώων. 

Οι αλωνιστές πληρώνονταν πάντα σε είδος, το «αλωνιστικό». 
Μια μικρή δηλαδή ποσότητα σιταριού από τον ιδιοκτήτη, περίπου 
μισή «λίτρα» το δεμάτι. Λίγο πριν νυχτώσει το αλώνι σκουπίζονταν 
με ελατόσκουπες και ήταν έτοιμο για την άλλη μέρα.

 Οι σπουδαιότεροι αλωνιστές του χωριού ήταν ο μπαρμπα Κώ-
στας Παπαντζίκος για πάνω από σαράντα χρόνια έκανε αυτή τη 
δουλειά, τα αδέρφια Γιαννάκος και Λεωνί-δας Καραμέτσιος, ο Θα-
νάσης Παγώνης, ο Γιάννης Σκουτέλας (Γιαννακός) και τα αδέρφια 
Γιάννης και Λευτέρης Βεντίστας. Κατά καιρούς οι: Νίκος Διαμά-
ντης, Αλέξης και Χρήστος Σαμέντζας, Φώντας Κορομηλιάς, Θόδω-
ρος Μαντέλλος, Γιώργος Ντζιαδήμας, Μήτσος Νικολάου, Γιάννης 
και Δημήτρης Στεργιούλης κ.ά. 

Πηγές:
Κώστας Ι. Παπαντζίκος

Γιώργος Αρ. Χάιδος
Πέτρος Σκουτέλας: «Από τις πηγές των 

τοπικών μας παραδόσεων»
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Πράσινο ορεινό χωριό στην Άρτα

Τα προγράμματα για το «πράσινο νησί» και το «πράσινο 
χωριό» παρουσίασε το υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέρ-
γειας και Κλιματικής Αλλαγής με στόχο η επιλογή μετα-
ξύ των ενδιαφερόμενων κοινοτήτων να γίνει ως το τέλος 
Νοεμβρίου. Τα προγράμματα αυτά αφορούν ιδιαίτερα την 
περιοχή μας καθώς ένα ορεινό χωριό του νομού Άρτας θα 
είναι το πρώτο «πράσινο χωριό». 
Οι ενδιαφερόμενες κοινότητες θα καταθέσουν φακέλους 
μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου, και θα ακολουθήσουν η αξιο-
λόγηση και η υπογραφή των συμβολαίων. Τα βασικά κριτή-
ρια επιλογής είναι οι κοινότητες να είναι μικρής έκτασης 
με περιορισμένο αριθμό κατοίκων (500-800), να υπάρχει 
θετική κοινωνική δυναμική και αξιοποιήσιμο δυναμικό ανα-
νεώσιμων πηγών καθώς και η υπάρχουσα εμπειρία. 
Μέχρι τώρα έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον  η κοινότητα 
Πηγών Άρτας διεκδικώντας να επιλεγεί αυτή ως πράσι-
νο ορεινό χωριό, ενώ πληροφορίες αναφέρουν ότι μεγά-
λη πιθανότητα έχει να επιλεγεί τελικά το Αθαμάνιο. Το 
πρόγραμμα χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ, έχει συνολικό 
προϋπολογισμό 50 εκατ. ευρώ και διάρκεια 4 χρόνια και 
αποσκοπεί στη μείωση μέχρι μηδενισμού της ενεργειακής 
κατανάλωσης, όπως και σε μηδενικές εκπομπές διοξειδί-
ου του άνθρακα. Πρακτικά δηλαδή σημαίνει ένα ενεργεια-
κά αυτόνομο χωριό. 
 Το υπουργείο παρουσίασε τις δράσεις που περιλαμβάνο-
νται ενδεικτικά στο πρόγραμμα και οι οποίες είναι: ηλε-
κτροπαραγωγή από αιολικά και φωτοβολταϊκά πάρκα με 
συμμετοχή των κατοίκων μέσω καινοτόμων συμμετοχικών 
σχημάτων, πράσινα κτίρια, ηλεκτροκίνηση στα μέσα μετα-
φοράς, αξιοποίηση της βιομάζας για συμπαραγωγή ενέρ-
γειας και θερμότητας, χρήση λαμπτήρων εξοικονόμησης 
ενέργειας και φωτοβολταϊκών για τον δημοτικό φωτισμό, 
διαχείριση απορριμμάτων, ανακύκλωση, παραγωγή κο-
μπόστ, δημιουργία ευκαιριών για πράσινη επιχειρηματικό-
τητα και προσέλκυση επενδύσεων (οικοτουρισμός, αγρο-
τουρισμός, παραγωγή οικολογικών προϊόντων, προώθηση 
τοπικής κουζίνας και χειροτεχνίας, κ.α.). 
Από τις προτεινόμενες δράσεις του υπουργείου, απουσιά-
ζει η δημιουργία και εγκατάσταση υδροηλεκτρικών έργων 
και φραγμάτων στα ρέματα και ποτάμια της περιοχής του 
«πράσινου χωριού» για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέρ-
γειας και επίσης προβλέπεται συμμετοχή των κατοίκων 
στην ηλεκτροπαραγωγή, χωρίς όμως να διευκρινίζεται με 
ποιο τρόπο, αλλά ούτε ποιος θα είναι ο ρόλος εταιρειών 
που δραστηριοποιούνται στο χώρο παραγωγής ηλεκτρικής 
ενέργειας. Φαίνεται ότι κάποιοι στο υπουργείο κατάλα-
βαν, ότι η φραγματοποίηση και σωλήνωση των ορεινών 
ρεμάτων και ποταμιών, δεν συνάδουν  με την δημιουργία 
του πράσινου χωριού όπως το οραματίζονται. 
Η μέχρι τώρα εμπειρία στην ανάπτυξη τέτοιων έργων στην 
Ελλάδα είναι στο νησί Αϊ-Στράτης,  το οποίο είναι το πρώ-
το "Πράσινο Νησί" στην Ελλάδα. 

Θεοδώριανα Αύγουστος του '65. Αλώνισμα στον 
Αη Θανάση. (φωτογραφία αρχείο Βαγγέλη Τσίντζα)

Το αλώνι του Γιώργου Σταμάτη στα 'Αϊδίνια'

Το αλώνι του Καραγιώργη στο 'Κλήμα'



Μεγάλα όμως είναι τα προβλήματα που παρουσιάζονται στα ξεχωριστά 
αυτά οικοσυστήματα της περιοχής μας. Πολλά από αυτά τα προβλήματα 
αφορούν την περιβαλλοντική πολιτική του Ελληνικού Κράτους, άλλα τοπι-
κούς παράγοντες μέχρι και τους απλούς πολίτες του νομού. Με σημαίνον 
πρόβλημα την ελλιπή φύλαξη αυτών των ξεχωριστών οικοτόπων, έχει 
διαμορφωθεί μια παθογόνος κατάσταση στο νομό μας αλλά και σε όλη 
την Ελλάδα. Το ίδιο το Ελληνικό Κράτος εδώ και αρκετά χρόνια, έχει απα-
ξιώσει την Δασική Υπηρεσία που αποτελούσε το κύριο όργανο φύλαξης, 
εποπτείας και διαχείρισης του περιβάλλοντος. 
Η αφαίρεση αρμοδιοτήτων, η μείωση του προσωπικού και οι περικοπές 
δαπανών, έχει ως αποτέλεσμα η Δασική Υπηρεσία να μην μπορεί πλέ-
ον να ανταπεξέλθει στην αποστολή της. Δεν θα μιλήσουμε για τα άτομα 
που προσελήφθησαν στην Αγροφυλακή και που μετά την κατάργησή της 
περιμένουν ακόμη κάπου στο πουθενά μια υπογραφή για την μετάταξή 
τους στην Δασική Υπηρεσία, αλλά ούτε και για τους έξι φύλακες του Φο-
ρέα Διαχείρισης Αμβρακικού αφού αυτή τη στιγμή που μιλάμε δεν έχουν 
ανακριτικά καθήκοντα, ώστε να μπορέσουν να κάνουν οι άνθρωποι την  
δουλειά για την οποία προσελήφθησαν. 
Οι λιγοστοί Ομοσπονδιακοί Θηροφύλακες Τέσσερις (4) τον αριθμό για τον 
Νομό Άρτας παρά τις φιλότιμες προσπάθειες που κάνουν και τις αντίστοι-
χες του αριθμού τους συλλήψεις παραβατών, είναι μια εξαιρετικά μικρή 
δύναμη για να εποπτεύσουν μια έκταση 1.662 τετραγωνικών χιλιομέτρων 
Χειμώνα Καλοκαίρι και όλο το εικοσιτετράωρο.

Τα περιβαλλοντικά προβλήματα των Εθνικών Πάρκων Αμβρακικού 
και Τζουμέρκων.  

Ο Αμβρακικός. Τα βασικά και μεγάλα προβλήματα του 
Αμβρακικού είναι τα εξής :

1)Νιτρορύπανση που είναι αποτέλεσμα της αλόγιστης 
χρήσης και χωρίς επιστημονική συμβουλή, της προβλεπό-
μενης ποσότητας φυτοφαρμάκων στις καλλιέργειες από 
τους γεωργούς, καθώς και η απόρριψη στους αύλακες 
από αυτούς των άδειων κυτίων φυτοφαρμάκων .
2)Διαφοροποίηση θετικού και αρνητικού ισοζυγίου των 
υδάτων. Δραματική είναι η διαφοροποίηση θετικού και 
αρνητικού ισοζυγίου των υδάτων (γλυκού – αλμυρού) του 
κόλπου, αποτέλεσμα της φραγματοποίησης των ποταμών 
Αράχθου και Λούρου, με ότι αυτό συνεπάγεται για την  
ιχθυοπανίδα και το μικροκλίμα της περιοχής.
3)Βιομηχανικά, Αστικά και Γεωργοκτηνοτροφικά απόβλητα 
καταλήγουν στις αποστραγγιστικές τάφρους, λόγο της έλ-
λειψης βιολογικών καθαρισμών και ενός ολοκληρωμένου 
συστήματος διαχείρισης στερεών και υγρών αποβλήτων. 
Η κατάληξη όλων αυτών των λυμάτων είναι οι πιο ευαίσθη-
τες περιοχές του κόλπου και η τροφική αλυσίδα . 
4)Παράνομη θήρα υδροβίων πτηνών και η εμπορική εκ-
μετάλλευση των θηραμάτων από τους λαθροθήρες, με 
την διάθεσή τους στις γαστριμαργικές αγορές. Δεν είναι 
λίγες οι φορές που οι αλιείς διώκουν σπάνια είδη όπως 
ο αργυροπελεκάνος αφού τον θεωρούν ανταγωνιστικό 
είδος.
5)Οι δεξαμενές καυσίμων στην Αμφιλοχία και τα πλοία 
που μεταφέρουν πετρέλαιο, αποτελούν μια βραδυφλεγή 
βόμβα για τον Αμβρακικό.
6)Τα μεγάλα αλιευτικά με τα συρόμενα δίκτυα μικρού διαμετρήματος σα-
ρώνουν όλο τον κόλπο, εξαφανίζουν το ιχθυοαπόθεμα και καταστρέφουν 
τον γόνο των ιχθύων.
7)Οι εντατικές ιχθυοκαλλιέργειες που χωρίς πλάνο ανανέωσης θέσεων 
και με τον κορεσμό των ιχθυοτρόφων, νεκρώνουν την θαλάσσια χλωρίδα 
της περιοχής που βρίσκονται. 

Τα Τζουμέρκα. Τα  προβλήματα των Τζουμέρκων μετά την πεντηκονταετή 
απουσία κρίσιμης μάζας  του ντόπιου πληθυσμού, συνεπεία της εσωτε-
ρικής μεταναστεύσεως, έδωσε την ευκαιρία στο φυσικό περιβάλλον της 
περιοχής να αναγεννηθεί σε μεγάλο βαθμό. Δεν λείπουν βέβαια και από 
τα Τζουμέρκα τα περιβαλλοντικά προβλήματα που δημιουργούνται από 
τους εναπομείναντες κατοίκους. Έτσι και εδώ έχουμε : 
1)Την ανεξέλεγκτη χορήγηση αδειών κατασκευής (μικρών) και μεγάλων 
υδροηλεκτρικών εργοστασίων χωρίς υπερβολή, σε κάθε αυλάκι, ρέμα, 
χειμαροπόταμο, και ποταμό που υπάρχει στα Τζουμέρκα. Τραγικό θα είναι 
αν τελικά με κάποια δόλια πολιτικά και οικονομικά μέσα οι εταιρείες κα-
ταφέρουν να κατασκευάσουν όλα αυτά τα έργα. Τότε η μόνη θέση που θα 
μπορούμε να δούμε επιφανειακά νερό θα είναι η λίμνη του Πουρναρίου. 
Οι εκτροπές των ποταμών μέσω των σωληνώσεων που απαιτούνται για 
την κατασκευή των υδροηλεκτρικών εργοστασίων, θα εξαφανίσει κάθε 
επίγεια ροή, θα αλλάξουν για πάντα το μικροκλίμα των Τζουμέρκων και  
θα καταστρέψουν την άγρια και ήμερη πανίδα.
2)Την επίσης νέα μόδα αδειοδοτήσεων αιολικών πάρκων στα Τζουμέρκα 
χωρίς επαρκείς μελέτες, εντός θέσεων ζωνών προστασίας του Εθνικού 
Πάρκου και με πλήρη απουσία επαφής των εταιριών με την τοπική κοινω-
νία, δημιουργούν πολλά ερωτηματικά.
3)Την ανεξέλεγκτη εναπόθεση οικιακών απορριμμάτων από ασυνειδή-
τους συμπολίτες μας, σε κάθε ρεματιά και λόγγο, δημιουργεί μια ακόμη 
ανεπανόρθωτη ζημιά στο περιβάλλον των Τζουμέρκων και δυσφημίζει 
τουριστικά την περιοχή με άσχημα αποτελέσματα στη μακροπρόθεσμη 
τουριστική κίνηση.
4)Την λαθροθηρία σπάνιων ειδών όπως του ζαρκαδιού και της αρκούδας 

είναι ένα εγκληματικό γεγονός. Πέραν της απαράδεκτης αυτής ενέργει-
ας, οι λαθροθήρες διαταράσσουν την φυσική  ισορροπία της περιοχής, 
στερώντας από άλλα άγρια είδη όπως ο λύκος την δυνατότητα να τραφεί 
ως θηρευτής με το ζαρκάδι. Το αποτέλεσμα είναι να στρέφεται για την 
εξασφάλιση της λείας του στα αιγοπρόβατα των κτηνοτρόφων.   
5)Την ανεξέλεγκτη κατασκευή αγροτικών δρόμων στις δεκαετίες του ‘80 
– ‘90 σε μεγάλα υψόμετρα ακόμη και στα 2200 μ που κατέστησε το βουνό 
τόπο εξάσκησης των χειριστών μηχανημάτων στην διάνοιξη δρόμων. Σή-
μερα τα Τζουμέρκα μετρούν τις πληγές τους και ο ορειβατικός τουρισμός 
έχει σχεδόν εξαφανισθεί, καθώς κανένας ορειβάτης δεν θέλει να φτάσει 
στην κορυφή περπατώντας πάνω σε ένα αγροτικό δρόμο, ούτε θέλει να 
περπατά παράλληλα σε ένα ξεκοιλιασμένο βουνό. Μια ακόμη συνέπεια 
της κατασκευής των δρόμων είναι, ότι έχουν μειωθεί σημαντικά τα θηρά-
ματα του λαγού και της  πέρδικας, καθώς ο καθένας μπορεί να καβαλήσει 
ένα τετρακίνητο όχημα και να οργώσει το βουνό όλη την ημέρα κυνηγώ-
ντας παντού τα προαναφερόμενα θηράματα, χωρίς να τους αφήνει ζωτικό 
χώρο επιβίωσης και διαφυγής.    
6)Την ανεξέλεγκτη απόληψη αδρανών υλικών από επιτηδείους στα σπα-
σμένα μέρη (χαλιάδες) του βουνού, καθώς και από τις κοίτες των ποτα-
μών Αράχθου και Αχελώου. Τα ανωτέρω είναι σοβαρά ζητήματα και καλό 
θα ήταν οι ίδιοι οι κάτοικοι να ενημερώνουν τις αρμόδιες αρχές και την 
Εισαγγελία σε περίπτωση που αντιλαμβάνονται τέτοια περιστατικά.
7)Όλα τα παραπάνω θα υπήρχαν σε ελάχιστο βαθμό αν το Κράτος φρό-
ντιζε να είχε εντάξει ενεργά την περιβαλλοντική εκπαίδευση σε όλες τις 
βαθμίδες της εκπαίδευσης. 

Προτάσεις  - Λύσεις 

Η καταγραφή των προβλημάτων και οι αφορισμοί δεν βοηθούν πουθενά, 
αν δεν ακολουθούνται από προτάσεις για την επίλυση τους. Χρυσές λύ-
σεις στα προβλήματα του περιβάλλοντος έτσι όπως έχει διαμορφωθεί η 
οικονομική και κοινωνική κατάσταση δεν υπάρχουν. Υπάρχουν όμως οι 
χρυσές τομές που με στοχευόμενες κινήσεις, σε συνδυασμό με τους λί-
γους οικονομικούς πόρους που διατίθενται μπορούμε να έχουμε ένα καλό 
αποτέλεσμα. Οι παρακάτω σκέψεις – προτάσεις είναι προσωπικές και 
τις θέτω σε όλους προς συζήτηση, αρμόδιους αλλά και τους συμπολίτες. 
Έτσι προτείνεται :  
Σύσταση ενιαίου φορέα φύλαξης του Περιβάλλοντος από το Κράτος με 
αναδιάρθρωση της Δασικής Υπηρεσίας και μετάταξη σε αυτή όλου του 
προσωπικού της Αγροφυλακής και των φυλάκων των φορέων διαχείρισης, 
δίδοντας στους τελευταίους αρμοδιότητες ανακριτικού υπαλλήλου, ενώ η 
Ομοσπονδιακή Θηροφυλακή μπορεί όπως και σήμερα να λειτουργεί επι-
κουρικά με τον παραπάνω νέο φορέα για τη διενέργεια κοινών επιχειρή-
σεων και περιπολιών, όπως γίνεται και σήμερα μοιράζοντας και τα έξοδα 
λειτουργίας των υπηρεσιακών οχημάτων. 
Ο νέος φορέας φύλαξης του Περιβάλλοντος μπορεί να εξοπλισθεί με 
ελαφρά μεταχειρισμένα οχήματα 4Χ4 μικρού κυβισμού μέχρι 1600cc από 
τον ΟΔΔΥ για εξοικονόμηση πόρων λόγο της οικονομικής καταστάσεως 
της Ελλάδας. Σημαντικό θα ήταν το σύνολο του προσωπικού που εμπλέ-
κεται στην φύλαξη του περιβάλλοντος να προμηθευθεί τα ανάλογα υλικά 
και να  εκπαιδευτεί σε τακτικές χειρισμού αμυντικών και επιθετικών μέ-
σων όπως : αλεξίσφαιρα γιλέκα, βαλλιστικά κράνη, μέσα επόπτευσης και 
παρακολούθησης ημέρας και νύκτας, και τέλος οπλισμός ελαφρού και 
βαρέως τύπου όπως συμβαίνει σε κάθε σοβαρό Κράτος που σέβεται το 
περιβάλλον, ώστε να αντιμετωπίζονται όπως τους αρμόζει οι παραβάτες 
και οι εγκληματίες. Η Ομοσπονδιακή Θηροφυλακή θρηνεί από την ίδρυσή 
της ήδη 5 Θηροφύλακες που δολοφονήθηκαν από λαθροθήρες. Όλα τα 
ανωτέρω είναι θέμα καθαρά πολιτικής πρωτοβουλίας.

Επόπτευση Εθνικών Δρυμών – Πάρκων, Δασών και θαλασσών με Μη 
Επανδρωμένα Αεροσκάφη. Τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη είναι αερο-
σκάφη που τηλεκατευθύνονται από το έδαφος και παρέχουν μέσω των 

σύγχρονων ηλεκτροπτικών συστημάτων που φέρουν, εικόνα και άλλα 
στοιχεία σε πραγματικό χρόνο στους χειριστές τους στο έδαφος αλλά 
δικτυακά και σε κάθε γωνιά του πλανήτη. Αυτά τα αεροσκάφη λόγο της 
οικονομικής τους κατασκευής, του χρόνου παραμονής στον αέρα, αλλά 
και της οικονομίας καυσίμου τα καθιστούν χρήσιμο εργαλείο για τις πο-
λεμικές αλλά και τις ειρηνικές περιόδους. Σήμερα χρησιμοποιούνται από 
πολλά Κράτη για ειρηνικούς σκοπούς, όπως την επιτήρηση Εθνικών Δρυ-
μών και Πάρκων, Πρόληψη δασικών πυρκαγιών, επόπτευση Υγροβιοτόπων 
και θαλασσίων εκτάσεων που κινδυνεύουν από ρύπανση. Η Ελλάδα έχει 
κατασκευάσει εδώ και αρκετά χρόνια μόνη της τέτοια αεροχήματα τύπου 
Πήγασος ΙΙ και χρησιμοποιούνται από την Πολεμική Αεροπορία.

Αυστηροποίηση και εφαρμογή των ποινών για περιβαλλοντικές πα-
ραβάσεις και παραβιάσεις. Και εδώ σημαντικό ρόλο παίζει η  πολιτική 
πρωτοβουλία και όχι η πολιτική πελατειακή κάλυψη που ισχύει σήμερα 
(απεξάρτηση της πολιτικής από τη Δικαιοσύνη).

Περιβαλλοντικά Τέλη. Το Κράτος οφείλει να αποδώσει τους φόρους που 
έχουν επιβληθεί προς όφελος του περιβάλλοντος στο νέο φορέα προ-
στασίας που προαναφέραμε, καθώς και στους Φορείς Διαχείρισης των 
Εθνικών Δρυμών και Πάρκων για την ουσιαστική άσκηση Εθνικής περι-
βαλλοντικής πολιτικής , και όχι να δίνονται στο εξωτερικό αλλά και στο 
εσωτερικό στις ΜΚΟ για την μεγάλη μπαρούφα της καταπολέμησης της 
υπερθέρμανσης του πλανήτη. Το θέμα της υπερθέρμανσης είναι μία καλο-
στημένη υπερατλαντική μπίζνα που σιγά σιγά  καταρρέει, διότι τα ψυχρά 

καλοκαίρια που θα ακολουθήσουν αλλά και φέτος αυτή 
τη στιγμή που μιλάμε, οι χιονοπτώσεις είναι ένα αναμ-
φισβήτητο γεγονός που συμβαίνει σε ορεινές περιοχές 
σε όλο το βόρειο ημισφαίριο. Σας καλώ να ψάξετε μόνοι 
σας νέες επιστημονικές δημοσιεύσεις και έρευνες. 

Η Παιδεία ως καθοριστικός ρόλος για την ομαλή λει-
τουργική συνύπαρξη του ανθρώπου με το περιβάλλον.  
Είναι επιτακτική ανάγκη όσο ποτέ άλλοτε ο σύγχρονος 
άνθρωπος να κατανοήσει την θέση του στο περιβάλλον. 
Η αστικοποίηση που του έχουν επιβάλλει είναι ο λόγος 
της αποξένωσής του από αυτό αλλά και ο λόγος να 
ξαναγυρίσει σε αυτό. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί μόνο 
με πολιτικές που θα εισάγουν στην εκπαίδευση την πε-
ριβαλλοντική πολιτική από την πολύ τρυφερή παιδική 
ηλικία. Σημαντικό θα είναι βέβαια να ενημερωθεί και ο 
μεγαλύτερος σε ηλικία πληθυσμός με μικρές,  έξυπνες 
καμπάνιες για την προστασία του περιβάλλοντος από τα 
ΜΜΕ ως κοινωνικές προσφορές τους, αφού παίζουν κα-
θοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση συνειδήσεων ως μέσα 
μαζικής προπαγάνδας πάσης φύσεως καλής και κακής. 

Στρατηγικός σχεδιασμός. Πρέπει επιτέλους να υπάρξει 
ένα πρόγραμμα μακροχρόνιου στρατηγικού σχεδιασμού 
ώστε να ολοκληρωθούν οι μελέτες και να κατασκευα-
σθούν οι μονάδες που με τα σύγχρονα αυτά μέσα θα 
μπορούμε ως κοινωνία να κάνουμε ολοκληρωμένη δια-
χείριση Βιομηχανικών, Αστικών και Γεωργοκτηνοτροφι-
κών αποβλήτων.

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας. Τέλος θα ήθελα να σταθούμε σε ένα ση-
μαντικό πρόβλημα που ονομάζεται Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ). 
Όσο περνάει ο καιρός αποκαλύπτεται ότι η πράσινη πολιτική υπέρ των 
ΑΠΕ δεν αφορά τον απλό πολίτη, αλλά τα μεγάλα καπιταλιστικά σχήματα 
των εταιριών που επενδύουν σε αυτές. Οι μεγάλες εταιρίες μέσω του 
Κράτους δεσμεύουν ποτάμια, χερσαίες εκτάσεις, νησιά και κορυφογραμ-
μές των τοπικών κοινωνιών για να εγκαταστήσουν τις ηλεκτροπαραγωγι-
κές μονάδες τους και κατόπιν να πουλήσουν την παραγόμενη ενέργεια, 
ακόμη πιο ακριβά από την κρατικά παραγόμενη ενέργεια, στις ίδιες τοπι-
κές κοινωνίες που οι περιοχές τους δεσμευτήκαν και εν πολλοίς αλλοι-
ώθηκαν από αυτές τις εταιρίες γι αυτό το σκοπό. Αυτή είναι μια πολιτική 
έκτρωμα που ωφελεί τους μεγαλοεπενδυτές και καταστρέφει τις κοινωνί-
ες που πληρώνουν χρυσάφι το όλο και πιο ιδιωτικό ρεύμα  της ΔΕΗ. Η ΑΠΕ 
θα είχαν αξία αν στο κάθε νοικοκυριό δινόταν  οικονομική ενίσχυση στα 
πλαίσια της απεξάρτησης της Ελλάδας από ρυπογόνες ηλεκτροπαραγω-
γικές μονάδες ή ακόμη η φοροαπαλλακτική δυνατότητα  του νοικοκυριού, 
ώστε το ίδιο το νοικοκυριό να γίνει μία αυτόνομη μονάδα ηλεκτροπαραγω-
γής. Έτσι και μόνο έτσι θα έχει αξία για το περιβάλλον και το κοινωνικό 
σύνολο η εφαρμογή των ΑΠΕ. Διαφορετικά είναι άλλο ένα μεγάλο κόλπο 
πλουτισμού των μεγαλοεταιριών.

Με δεδομένη την κακή οικονομική κατάσταση που δημιούργησαν για την 
Ελλάδα μας οι πτωχευμένοι υπερατλαντικοί οίκοι αξιολόγησης ( βλέπε 
Goldman Sachs ), τα παγκόσμια οικονομικά συμφέροντα  και οι εδώ πο-
λιτικοί υπάλληλοί τους, είναι δεδομένο ότι οι υποθέσεις του περιβάλλο-
ντος ουσιαστικά θα περάσουν σε δεύτερη και τρίτη μοίρα. Με την σκέψη 
η πατρίδα μας να απαλλαγεί  σύντομα από κάθε εξωτερική οικονομική 
επιβουλή, καθώς και από τους παλιούς πολιτικούς σχηματισμούς και τα 
κόμματα που είναι και οι κύριοι υπεύθυνοι αυτής της κατάστασης που 
βιώνουμε σήμερα, εύχομαι σύντομα να μπούνε οι νέες βάσεις ώστε το 
περιβάλλον να αποτελέσει για όλους προτεραιότητα ζωής, αφού το περι-
βάλλον είναι η ίδια η ζωή μας

Άνοιξη - Καλοκαίρι 20116
Τα περιβαλλοντικά προβλήματα στο Νομό Άρτας 

και η ανύπαρκτη περιβαλλοντική πολιτική της 
Ελλάδας.

Ο Νομός Άρτας παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον από περιβαλλοντικής άποψης και όχι μόνο.  Με χωροθετημένα δύο Εθνικά Πάρκα και τέσσερεις 
θέσεις ειδικού ενδιαφέροντος όπως ζώνες Natura και ειδικές ζώνες προστασίας, κλείνει μέσα του ορισμένες από τις πιο ενδιαφέρουσες περιοχές 

της Ελλάδας αλλά και της Ευρώπης.

Γράφει ο Δημήτρης Κασελούρης



Σε πλήρη εγκατάλειψη οι Φορείς των Εθνικών 
Πάρκων στην Ήπειρο

Οι πρόεδροι πέντε Φορέων Διαχείρισης Εθνικών Δρυμών και 

Προστατευόμενων Περιοχών της Ηπείρου, όχι μόνο δεν γιόρτα-
σαν την Παγκόσμια Μέρα Περιβάλλοντος, αλλά αντιθέτως διά-
λεξαν αυτή τη μέρα για να δώσουν μια κοινή συνέντευξη τύπου, 
τονίζοντας με νόημα ότι δεν έχουν κανένα λόγο να γιορτάσουν. 
Οι πρόεδροι των πέντε Φορέων Διαχείρισης της Ηπείρου (Κα-
λαμά-Αχέροντα, Βίκου-Αώου, Αμβρακικού, Λίμνης Παμβώτιδας 
και Τζουμέρκων), αποτύπωσαν μια πραγματικότητα πολύ δύσκο-
λη για τις προστατευόμενες περιοχές και για το περιβάλλον. 
Εξέφρασαν τα παράπονά τους για την αδιαφορία που δείχνει 
το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής. Έκαναν 
λόγο για αδυναμία του κράτους να στηρίξει τους Φορείς Δια-
χείρισης και αναρωτήθηκαν αν τελικά αυτοί υπάρχουν επειδή 
το κράτος θεωρεί ότι προσφέρουν κάποιο έργο ή απλά επειδή 
είναι μια κοινοτική οδηγία που πρέπει να εφαρμοστεί.
 Αναφέρθηκαν στην έλλειψη προσωπικού, την πενιχρή χρηματο-
δότηση, την έλλειψη κτιριακών εγκαταστάσεων και σε  επιμέ-
ρους προβλήματα, που αφορούν στην προστασία της χλωρίδας 
και της πανίδας. 
O Φορέας Διαχείρισης που βρίσκεται στη δυσκολότερη θέση, 
σύμφωνα με τον πρόεδρό του Χρήστο Χασάνη, είναι του Εθνι-
κού πάρκου Τζουμέρκων, Περιστερίου και Χαράδρας Αράχθου, 
γιατί στην ουσία είναι ανύπαρκτος. Η παντελής έλλειψη προ-
σωπικού φρέναρε αρκετές υποθέσεις. Οι δώδεκα θέσεις που 
προκηρύχτηκαν πριν από σχεδόν ένα χρόνο, πληρώθηκαν μόλις 
πριν τρεις μήνες. Αποτέλεσμα αυτής της καθυστέρησης ήταν ο 
Φορέας να μην μπορέσει να λάβει τη Διαχειριστική Επάρκεια 
τύπου Β' που χρειαζόταν αλλά και να μην έχει λάβει και τεχνικό 
δελτίο, αφού η ύπαρξη προσωπικού ήταν και για τις δύο αυ-
τές διαδικασίες, απαραίτητη. Σημειωτέον ότι το εθνικό πάρκο 
Τζουμέρκων είναι το μόνο στην Ήπειρο που προστατεύεται από  
Προεδρικό Διάταγμα.
 Για την  προστατευόμενη περιοχή των Τζουμέρκων, ο κ. Χασά-
νης εκτίμησε ότι δεν έχει υποστεί μεγάλη υποβάθμιση. Έμφαση 
έδωσε ιδίως στην προστασία των ποταμιών και στη ρύπανσή 
τους. «Ένα ποτάμι δεν προστατεύεται ποτέ κατά τμήματα. Για 
τα ποτάμια πρέπει να λαμβάνονται μέτρα προστασίας από τις 
πηγές τους μέχρι τις εκβολές του» κατέληξε. 
Το θέμα της απόλυτης εγκατάλειψης του Εθνικού Πάρκου 
Τζουμέρκων και του Φορέα Διαχείρισής του έφερε στη Βουλή 
και ο βουλευτής Σταύρος Καλογιάννης με σχετική ερώτηση 
(16572/2011) που κατέθεσε προς την πρώην Υπουργό Περι-
βάλλοντος.

Αντιδράσεις για υδροηλεκτρικό
στην Αβαρίτσα

Αντιδρούν οι κάτοικοι του συνοικισμού Αβαρίτσας της κοινότη-
τας Παλαιοκάτουνου του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων, στην 
δημιουργία μικρού υδροηλεκτρικού έργου στο ρέμα «Γιαννίτσι» 
της περιοχής.   Το Μάιο, πραγματοποιήθηκε στο συνοικισμό 
σχετική συνάντηση και συζήτηση κατοίκων και φορέων της πε-
ριοχής. Συμμετείχαν από τη μεριά του Δήμου Κεντρικών Τζου-
μέρκων ο Αντιδήμαρχος κ. Γιώργος Δημητρίου και ο πρόεδρος 
του Δημοτικού συμβουλίου κ. Βασίλειος Κωνσταντινίδης, πρόε-
δροι φορέων, και μετά από πρόσκληση ο πρόεδρος και αντιπρο-
σωπεία του συλλόγου μας ΟΙ ΟΡΕΙΝΟΙ.
Η Αβαρίτσα είναι γνωστή από τους νερόμυλους, τα μαντάνια και 
τις νεροτριβές της. Το ρέμα "Γιανίτσι", στο οποίο έχει μελετηθεί 
το παραπάνω έργο, διασχίζει ένα πανέμορφο πυκνόφυτο από 
πλατάνια φαράγγι, μήκους τεσσάρων χιλιομέτρων και τα νερά 
του κινούν δύο εν ενεργεία από τους τέσσερις συνολικά πέτρι-
νους παλιούς νερόμυλους της Αβαρίτσας. Επίσης από το ρέμα 
Γιανίτσι τροφοδοτούνται τα αρδευτικά αυλάκια που ποτίζουν τα 
χωράφια της περιοχής, η οποία είναι κατ' εξοχήν γεωργοκτη-
νοτροφική. 
Το θέμα απασχόλησε και το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου 
Κεντρικών Τζουμέρκων το οποίο πήρε μια απόφαση «ήξεις 
αφήξεις». Συμπαρίσταται στον αγώνα των κατοίκων, αλλά  δεν 
τάχθηκε και ξεκάθαρα κατά του έργου . 
Απ' τη μεριά μας η αμέριστη βοήθεια είναι δεδομένη και ευχό-
μαστε καλή δύναμη στους κατοίκους της περιοχής.

Δικαστική απόφαση μεγάλης σημασίας

Απόφαση ιδιαίτερα μεγάλης σημασίας, σύμφωνα με Δελτίο τύ-
που της οργάνωσης «Αχελώου Ρους», εξέδωσε τον περασμένο 
Απρίλιο το μονομελές Πλημμελειοδικείο Τρικάλων. Καταδικά-

στηκαν με φυλάκιση και χρηματικό πρόστιμο, ο πρό-
εδρος της “ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΕ” κ.  Εμφιετζόγλου καθώς 
και δύο υπεύθυνοι εργοταξίων στα έργα εκτροπής 
Αχελώου. Το αδίκημα; Περιβαλλοντική καταστροφή 
και επιβάρυνση του Αχελώου αλλά και της περιοχής 
Λογγά στο χωριό Αετός Τρικάλων. 
   Τρία περίπου χιλιόμετρα μετά το φράγμα της 
Μεσοχώρας προς τη ροή του Αχελώου, στη θέση 
“Λογγά” του Αετού η ΔΕΗ κατασκεύασε μεγάλο ερ-
γοτάξιο που χρησιμοποιούσε τόσο η ίδια όσο και οι 
ανάδοχες κατασκευαστικές εταιρείες. Το τεράστιο 
αυτό εργοτάξιο, αλλοίωσε αμετάκλητα το περιβάλ-
λον της περιοχής, αφού για δεκαετίες διενεργού-
νταν διάφορες εργασίες, όπως παραγωγή μπετόν, 
επεξεργασία σκυροδέματος, επισκευή κάθε είδους 
οχημάτων έργων και πολλά άλλα.  Σύμφωνα με 
επανειλημμένα δημοσιεύματα που αναδείκνυαν το 
θέμα, η Εισαγγελία Πλημ/κών Τρικάλων προχώρη-
σε σε εκτεταμένη έρευνα, αποτέλεσμα της οποίας 
ήταν η άσκηση αυτεπάγγελτης δίωξης κατά των 

υπευθύνων της εταιρείας “ΜΗΧΑΝΙΚΗ” που για ένα χρονικό δι-
άστημα χρησιμοποίησε το εργοτάξιο. 
     Το Δελτίο τύπου καταλήγει λέγοντας ότι όταν  οι τοπικές 
κοινωνίες, φορείς και πολίτες με κάθε τρόπο αγωνίζονται για 
τη προστασία του περιβάλλοντος και του ζωτικού τους χώρου, 
αυτό έχει θετικά αποτελέσματα, αλλά και η δικαστική εξουσία 
μπορεί να παίξει ιδιαίτερα καθοριστικό ρόλο στα ευαίσθητα ζη-
τήματα του περιβάλλοντος.

Σχόλιο ΟΡΕΙΝΗΣ: Δυστυχώς δεν συνέβηκε το ίδιο με το υδρο-
ηλεκτρικό στα Θεοδώριανα και τη συστηματική παραβίαση 
των Περιβαλλοντικών Όρων από την τότε ιδιοκτήτρια εταιρεία 
ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. Αν και υπήρξαν δημοσιεύματα με 
ατράνταχτα στοιχεία στην ΟΡΕΙΝΗ αλλά και πρωτοσέλιδα στον 
τοπικό τύπο της Άρτας, έγγραφες καταγγελίες του συλλόγου 
μας στις αρμόδιες υπηρεσίες και  επιθεωρητές περιβάλλοντος, 
ακόμα και σχετική επερώτηση στη βουλή από τον τέως βου-
λευτή Γιάννη Μπανιά, δεν έγινε απολύτως τίποτα. Όχι μόνο δεν 
υπήρξε εισαγγελική παρέμβαση, αλλά υπήρξε ένα κουκούλωμα 
από όλους τους δέκτες των καταγγελιών, με λαμπρή εξαίρεση 
τη Διεύθυνση Υδάτων της Περιφέρειας Ηπείρου.
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Νερόμυλος 
στην Αβαρίτσα

Oι δράσεις των ΟΡΕΙΝΩΝ τον Αύγουστο

Για το φετινό Αύγουστο έχουμε προγραμματίσει:

• Καθαρισμό και σηματοδότηση του ιστορικού μο-
νοπατιού Θεοδώριανα – Προφήτης Ηλίας Νεράιδας, 
που κινδυνεύει να εξαφανιστεί. Η «επιχείρηση» θα 
ξεκινήσει το πρωί της Tτετάρτης  10 Αυγούστου με 
σημείο συνάντησης τον «’Οχτο». Ο καθένας με ένα 
εργαλείο στα χέρια του και με διάθεση για δουλειά 
για μια ξεχωριστή προσφορά. Μετά θα προγραμμα-
τιστεί για όσους συμμετέχουν ένα ψητό σε ταβέρνα 
του χωριού. 

• Διαγωνισμός τοξοβολίας στα πλαίσια  των εναλ-
λακτικών δραστηριοτήτων  με υπεύθυνο  το Δημήτρη 
Κασελούρη, στο χώρο του σχολείου. Πιθανότερη 
ημερομηνία το πρωί της Πέμπτης 11 Αυγούστου. 
• Θα περπατήσουμε και θα σηματοδοτήσουμε ένα 
πανέμορφο μονοπάτι: Πάνω Κουτσοχέρι- Αλεπό-
τρυπα- δάσος Σιαμαντά-πηγή Κρανιές- Γέφυρα Λαύρου. Με σκοπό να αναδείξουμε ένα καινούργιο άγνωστο στους πολλούς 
μονοπάτι, αλλά και να προτρέψουμε τα νέα κυρίως παιδιά στην αγάπη για τη φύση και το χωριό. Μια μοναδική διαδρομή 
μέσα σε υπέροχο ελατόδασος εύκολη ακόμη και για μικρά παιδιά. Η ημερομηνία θα ανακοινωθεί τον Αύγουστο στο χωριό. 
• Στο πρόγραμμα είναι σίγουρα μια επίσκεψη στο ήδη σηματοδοτημένο μονοπάτι στο ρέμα «Μάρκς» και ίσως για τους πιο 
απαιτητικούς και τολμηρούς και μια ανάβαση στον Κριάκουρα.
• Μετά το πανηγύρι θα γίνει προβολή στην πλατεία του χωριού παλιάς ασπρόμαυρης φωτογραφίας, αλλά και βίντεο από το 
χειμωνιάτικο χωριό, από το αρχείο του Δημήτρη Στεργιούλη και άλλων συγχωριανών.  Η ακριβής ημερομηνία θα ανακοινω-
θεί αρχές Αυγούστου. 
Οποιαδήποτε αλλαγή θα ανακοινωθεί έγκαιρα. Περιμένουμε τη συμμετοχή όσο το δυνατόν περισσότερων συγχωριανών και 
φίλων του χωριού.

Φυσικό μεταλλικό νερό: 
Πηγές Κωστηλάτας 

Έτοιμο είναι το εργοστάσιο εμφιάλωσης νερού στα Θεοδώ-
ριανα. Ήδη έχει γίνει στο δοκιμαστικό στάδιο η  εμφιάλωση 
χιλιάδων  φιαλών νερού και σύμφωνα με τους υπεύθυνους 
της εταιρείας EUROWATERLAND- Πηγές Κωστηλάτας,  όλα 
είναι έτοιμα και πολύ σύντομα το νερό βγαίνει στην ελληνική 
και ξένη αγορά. Το εργοστάσιο με υπερσύγχρονα μηχανήμα-

τα έχει δυνατότητα εμφιάλωσης 96 τόνους την ημέρα, χρη-
σιμοποιεί νερό από την πηγή «Μουρτζιά» των Θεοδωριάνων 
και  ήδη απασχολεί δέκα εργαζόμενους. Το νερό θεωρείται 
σύμφωνα με τις χημικές αναλύσεις εξαιρετικής ποιότητας, 
ανήκει στην κατηγορία των φυσικών μεταλλικών  και βγαίνει 
στην αγορά με την επωνυμία: Πηγές Κωστηλάτας στην Ήπει-
ρο. 



Άνοιξη - Καλοκαίρι 20118 Πουλήθηκε το εργοστάσιο της ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ σε μια άγνωστη εταιρεία με άγνωστα …αφεντικά. Να δούμε 

ποιον θα εκλιπαρούν τώρα ο Θανάσης με το Σταύρο για να προσλάβουν κάποιο φύλακα. 

Εκείνες οι προφορικές(!) συμφωνίες και δεσμεύσεις, πριν δεκατέσσερα χρόνια, για προσλήψεις συγχω-

ριανών στο έργο, μεταξύ της τότε κοινοτικής αρχής με του πρώην αφεντικού του έργου, μεταβιβάστηκαν κι 

αυτές μαζί με την άδεια παραγωγής  στη νέα εταιρεία; 

Αν ναι τότε αποτελούν μέρος της προφορικής μας παράδοσης. Πάνε  από στόμα σε στόμα. Όπως η λαϊκή 

παροιμία: Πιάσε το αυγό και κούρεψ’ το.  

Η ΜΗΧΑΝΙΚΗ τσέπωσε τα λεφτουδάκια της , κάμποσα εκατομμυριάκια ευρώ, και άντε γεια. Λέτε  να το 

πούλησε επειδή τη …στενοχωρούσαμε εμείς οι Ορεινοί τόσα χρόνια;

Το μνημόνιο και οι περικοπές του Καλλικράτη, αποδεικνύονται …μνημόσυνο για τις ορεινές μας κοινότητες. 

Και με τη σφραγίδα του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.

Απλά θέματα (καθαρισμός πλατείας, αρδευτικό αυλάκι, καθαρισμός νεκροταφείου, επισκευή μονοπατιού 

για καταρράχτες, καμένες λάμπες, σπασμένες παροχές),  που για την πρώην κοινότητα μπορούσαν να 

λυθούν και στα …καφενεία, τώρα με τον Καλλικράτη η λύση τους έγινε ..Γολγοθάς. 

Η πηγή Βρυζοκάλαμου υδρεύει το μισό και παραπάνω του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων. Οι πηγές 

Μουρτζιά και Κρανιές τροφοδοτούν το εργοστάσιο εμφιάλωσης. Τα νερά του Γκούρα κινούν ένα υδροηλε-

κτρικό 4MW. Έσοδα από αυτά δεκάδες χιλιάδες ευρώ στα ταμεία του Δήμου. Τα Θεοδώριανα υδρεύονται 

με δύο δίκτυα ύδρευσης κατασκευασμένα από την πρώην κοινότητα Θεοδωριάνων. E όχι να μας βάλουν και 

υδρόμετρα!

Η εφεδρική πηγή «Κρανιές» του εργοστασίου εμφιάλωσης αλλά και το υδραγωγείο μας , είναι δίπλα 

ακριβώς από κει που η ΤΕΡΝΑ έχει προγραμματίσει το φράγμα και το τεχνικό υδροληψίας. Φανταστείτε 

εκσκαφείς, δρόμους προσπέλασης, βαριά μηχανήματα. Όπως λέει κι ο λαός δυο καρπούζια δεν χωράνε στην 

ίδια μασχάλη. Στην προκειμένη περίπτωση το ένα είναι έτοιμο και ήδη στη …μασχάλη.

Αποτυχία η απογραφή για το χωριό μας. Να δούμε τώρα με τους 220 κατοίκους πόσα λεφτά θα έρχονται 

στην κοινότητά μας. 

Μετά τους 300 του Λεωνίδα έχουμε τους 220 των Θεοδωριάνων. Κοινό τους γνώρισμα; Όλοι τους φυλάσ-

σουν …Θερμοπύλες.

Ελάχιστοι κτηνοτρόφοι απογράφηκαν στο χωριό. Του χρόνου να δούμε σε ποιον θα διαμαρτυρηθούν αν δεν 

θα έχουν δρόμο για τη Χούνη και τη Λούτσα. 

Για κάποιους θεσμικούς για την αποτυχία της απογραφής έφταιξαν οι απογραφείς και ο υπάλληλος του 

ΚΕΠ. Έπρεπε να απογράψουν τους συγχωριανούς στα κρεβάτια τους. Στην Άρτα, στους Αγίους Αναργύρους, 

στον κάμπο, στο Ξηρόμερο. Αυτοί τι έκαναν;

Να σοβαρευτούμε. Ο υπάλληλος του ΚΕΠ έχει προϊστάμενο, ελέγχεται, λογοδοτεί, δέχεται κυρώσεις. 

Υπηρετεί με εξαιρετικό  τρόπο τους συγχωριανούς και τα συμφέροντα του χωριού όλα αυτά τα χρόνια. Τις 

δικές μας αδυναμίες μην τις φορτώνουμε σε άλλους.

Συμφώνησε με τα γραφόμενα του επίτιμου κυρίου Σταύρου συγχωριανός μας. Ναι ο πρόεδρος των Ορεινών 

έχει εγκληματήσει στο χωριό. Προτείνει την παραδειγματική τιμωρία του με έναν από τους παρακάτω 

ευρηματικούς τρόπους: 
Παραπομπή του στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης για εγκλήματα κατά του χωριού των εταιρειών και 

μεγαλοσυμφερόντων και εγκλεισμό στο ίδιο κελί με το Ράτνο Μλάντιτς.
Θανάτωση διά λιθοβολισμού Δεκαπενταύγουστο στην πλατεία του χωριού. 
Θανάτωση διά πνιγμού στο ποτάμι ή γκρέμισμα από το φράγμα της ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ παρουσία εκπροσώπων 

των εταιρειών.
Θανάτωση  διά «κουντρίσματος» από όλα τα κριάρια και τραγιά του χωριού, αφού πρώτα δεθεί συμβολικά 

στον πλάτανο της πλατείας, επειδή  κάποτε υποστήριξε ότι κλαδεύτηκε  σαν κούτσουρο.
Σχηματισμό αναθέματος από πέτρες  στη ράχη του Σταυρού, για να θυμούνται και να αναθεματίζουν οι 

ερχόμενες γενιές τις εγκληματικές του και προδοτικές του ενέργειες στο χωριό. Ο επίτιμος πρόεδρος  και 

ο μέγας ευεργέτης-μελετητής, ως αναμάρτητοι τελευταίοι «τω λίθο βαλέτω».

Υπάρχει ένα ρεματάκι στην Αβαρίτσα.  Μ’ αυτό ποτίζουν οι κάτοικοι τα χωραφάκια και τα ζώα τους και 

κινούν τρεις πέτρινους νερόμυλους. Έφτασε και κει κάποια εταιρεία για μικρό υδροηλεκτρικό σωληνώνοντας 

το ρέμα για 3.700(!) μέτρα. 

Στο Δημοτικό συμβούλιο θολό τοπίο για το θέμα. Ναι μεν αλλά. Και επειδή τα γραπτά έστω και προεκλο-

γικά μένουν:
 
Κυρία Σταυρούλα Καραβασίλη: Δήλωσή σας λίγες μέρες πριν τις εκλογές: «είμαστε αντίθετοι για τα υδρο-

ηλεκτρικά φράγματα και τα ποτάμια πρέπει να κυλούν ελεύθερα». Δήλωσή σας την ημέρα των Θεοφανείων 

στον Άραχθο: «Θέλουμε ποτάμια καθαρά, ποτάμια με δύναμη να κυλούν ελεύθερα. Γι αυτό αγωνιστήκαμε 

και θα αγωνιζόμαστε πάντα».

Καιρός να κάνετε πράξη τις δεσμεύσεις σας εκτός και αν ξεχωρίζετε τα ποτάμια από τα ρέματα ή …έχει 

αλλάξει κάτι.

Εσείς κύριε Χασιάκο τι λέτε;

Πείτε ένα ξεκάθαρο όχι, να ησυχάσει κι ο κοσμάκης που έχασε τον ύπνο του και αξιοποιήστε με πολύ 

λίγα  χρήματα τους νερόμυλους και τα μαντάνια της Αβαρίτσας. Κάντε ένα μοναδικό πάρκο και μουσείο 

υδροκίνησης, να το επισκέπτονται σχολεία και ξένοι επισκέπτες. Αυτό θεωρείται ανάπτυξη για τον τόπο μας.

Να τη πάλι η ΤΕΡΝΑ. Αυτή να υπερασπιστεί  τα τεράστια οικονομικά της συμφέροντα και εμείς το μοναδικό 

μας φυσικό πλούτο. Χωριανοί …ετοιμαστείτε. 

Εικοσιένα(!) άδειες παραγωγής για μικρά  υδροηλεκτρικά. Πέντε στον Άραχθο δυο τρία στο Δήμο Βόρειων 

Τζουμέρκων και τα υπόλοιπα στα ποταμάκια και ρέματα του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων. Να προσθέσουμε 

και τα δύο μεγάλα Αιολικά Πάρκα στο Ξηροβούνι και στον Σταυρό Θεοδωριάνων. Μεγάλο πάρτι… 

Και πρωταθλητής τα Θεοδώριανα. Με τέσσερα υδροηλεκτρικά και ένα αιολικό πάρκο.

Λέτε να έχουν καμιά σχέση όλα αυτά με τις προσφυγές, τις ακυρώσεις και την επαναληπτικές εκλογές 

στο Δήμο μας;

Έτσι όπως πάμε θα ξετοπίσουμε εμείς και το Δεκαπενταύγουστο θα χορεύουν στα πανηγύρια μας οι 

ανώνυμες εταιρείες με τους εκπροσώπους τους.

Αλήθεια αν σπάσει ο διάβολος το ποδάρι του και στο δεύτερο γύρο περάσει στις επαναληπτικές ο Γιάννης  

Νάκης, υπάρχει η οικονομική δυνατότητα για άλλες προσφυγές; Γιατί και το ψηφοδέλτιο αυτουνού το βλέπω 

πολύ …αντρικό. Όλο και καμιά γυναίκα θα λείπει.

Και σεις οι δικοί μας κρατηθείτε λίγο. Σκεφτείτε το πρώτα. Μην στριμώχνεστε όπως πέρσι στα ψηφοδέλ-

τια. Ίσως σύντομα  αναγκαστείτε να πάτε ή με τη θέληση του αρχηγού ή …με τη θέληση του χωριού. Και τότε;

Ο ορεινός 

Λόγια...

Θεοδώριανα καλοκαίρι του 1960. Το μικρό λεωφο-
ρειάκι-καρνάβαλος, αγκομαχώντας ανηφορίζοντας 
για τα Αϊδίνια κάπου στο «Πάνω Κουτσοχέρι», πα-
θαίνει βλάβη. Οι επιβάτες μαθημένοι δεν δείχνουν 
να αγχώνονται ιδιαίτερα, και στήνονται για μια ανα-
μνηστική φωτογραφία. Όρθιος με το τσιγάρο στο 
χέρι και γεμάτος γράσο ο οδηγός και ιδιοκτήτης του 
λεωφορείου Φανούρης Λάλος, δείχνει και αυτός να 
το απολαμβάνει. Γονατισμένος στον τροχό του αυτο-
κινήτου ο πιτσιρικάς βοηθός αναπληρώνει προσωρι-
νά το αφεντικό του στην επιδιόρθωση της βλάβης, 
πνιγμένος  κι αυτός στο γράσο.

Το καρναβαλάκι του Φανούρη ήταν το πρώτο λεω-
φορείο που έφτασε στο χωριό και ξεκίνησε το δρο-
μολόγιο Θεοδώριανα-Άρτα το 1950, τότε δηλαδή 
που άνοιξε και ο πρώτος αυτοκινητόδρομος για το 
χωριό. Συνέχισε μέχρι λίγο μετά το 1960 όταν και 
…αποσύρθηκε. Τα δρομολόγια άρχιζαν την άνοιξη 
και σταματούσαν τον Οκτώβριο με τα πρώτα χιόνια. 
Ο Φανούρης Λάλος συνέχισε για πάρα πολλά χρόνια 
στο τιμόνι και πάντα στο ίδιο δρομολόγιο, προσφέ-
ροντας τεράστιες υπηρεσίες στο χωριό και στους 
κατοίκους. 

Ήταν δωδεκαθέσιο με τέσσερα τριπλά καθίσμα-
τα. Πίσω από τα καθίσματα υπήρχε λίγος χώρος 
ελεύθερος όπου στοιβάζονταν τα ζώα, γίδες, κό-
τες, σκυλιά, αρνιά, τα οποία συνταξίδευαν μαζί με 
τους επιβάτες. Όταν είχε κακοκαιρία  οι επιβάτες 
ταξίδευαν φορώντας τα βαριά πανωφόρια τους και 
πολλές φορές και τις κουκούλες στο κεφάλι, για τις 
σταλαματιές από την τρύπια οροφή. Στην οροφή και 
πίσω είχε σιδερένιες σκάρες για τους μπόγους, με 

τις λιγοστές αποσκευές των επιβατών. Σε ειδικό 
χώρο στο πίσω μέρος υπήρχαν και τα απαραίτητα 
εργαλεία, φτυάρια και τσαπιά, που σίγουρα χρειά-
ζονταν στον κακοτράχαλο δρόμο ιδιαίτερα μετά από 
βροχή, όταν το καρναβαλάκι κολλούσε στις λάσπες .

Το ταξίδι, μια μικρή οδύσσεια, διαρκούσε φυσιολο-
γικά οχτώ με εννιά ώρες. Οι πολύ συχνές  βλάβες 
ανάγκαζαν πολλές φορές τους επιβάτες να συνεχί-
σουν με τα πόδια, φτάνοντας αρκετές φορές στον 
προορισμό πριν το λεωφορείο. Ο οδηγός είχε και 
τους βοηθούς, οι οποίοι φόρτωναν και ξεφόρτωναν 
το αυτοκίνητο, βοηθούσαν στην επιδιόρθωση των 
βλαβών, δούλευαν το φτυάρι και το τσαπί όταν χρει-
αζόταν και κουβαλούσαν με τα παγούρια νερό από 
τα ρέματα για το ψυγείο, όταν «άναβε» η μηχανή 
του αυτοκινήτου.

 Η αναχώρηση του μικρού λεωφορείου από την 
πλατεία ιεροτελεστία. Συγγενείς αποχαιρετούσαν 
τους επιβάτες και ένα τσούρμο πιτσιρικαρία ακο-
λουθούσε  τρέχοντας το λεωφορείο για την «κρε-
ματζούλα». Χωρίς να τους αντιληφθεί ο οδηγός ή ο 
χωροφύλακας που καραδοκούσε στην πλατεία, κρε-
μόταν στην σιδερένια σκάρα για μια λαθραία βόλτα 
μέχρι την Αρμερίστρα. Μια βόλτα που δεν τέλειωσε 
ακόμα, όσο οι εικόνες αυτές μένουν ανεξίτηλες χα-
ραγμένες στη μνήμη μας. 

 
Η  φωτογραφία από το σπουδαίο αρχείο της Χρυ-

σάνθης Τάτση που την ευχαριστώ για την παραχώ-
ρησή του.

                                                                                                                             
Δημ. Στε.

Μια φωτογραφία...μια ιστορία.

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΟΡΕΙΝΩΝ
Το Δ.Σ. του συλλόγου μας ΟΙ ΟΡΕΙΝΟΙ καλεί τα μέλη του σε Τα-
κτική Γενική Συνέλευση. Η συνέλευση θα πραγματοποιηθεί  το 
Σάββατο 6 Αυγούστου στις 12 το μεσημέρι  στο Δημοτικό σχολείο  
Θεοδωριάνων. Αν δεν υπάρξει η απαραίτητη απαρτία η Συνέλευ-
ση θα επαναληφθεί το Σάββατο 13 Αυγούστου στον ίδιο χώρο και 
την ίδια ώρα. Η συμμετοχή όλων των μελών κρίνεται  απαραίτητη 
και καθοριστική για την παραπέρα πορεία του συλλόγου μας, με 
δεδομένα τα οικονομικά του προβλήματα.

Στοιχεία απογραφής 2011 για την τοπική κοινότητα Θεοδωριάνων

 οικισμοί           κατοικίες     Κενές κατοικίες    Κατοικήσιμες κατοικίες    Απογραφέντες κάτοικοι

 Θεοδώριανα       390                   305                                85                                     210

 Σκαρπάρι             26                     22                                  4                                       10

 
 ΣΥΝΟΛΟ             416                   327                                89                                     220    

Σημείωση: Η απογραφή έγινε από τις 10 μέχρι τις 24 Μαΐου 2011. Η επόμενη θα γίνει το 2021. Κενές κατοι-
κίες είναι οι κατοικίες όπου τις μέρες της απογραφής δεν βρέθηκαν κάτοικοι να απογραφούν. Τα Θεοδώριανα 
στην απογραφή του 1991 είχαν 799 κατοίκους, ενώ στην απογραφή του 2001 είχαν 994 κατοίκους.


