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ΤΑ ΘΕΟΔΩΡΙΑΝΑ ΕΘΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ
Κοινή πρόταση συλλόγων, για τον εκπρόσωπο στο Φορέα Διαχείρισης. Απόφαση πρόκληση για ενοποίηση των Φορέων.

Υπογράφτηκε στις 12 Φεβρουαρίου (αρ. ΦΕΚ: 49) από τον πρόεδρο Δημοκρατίας
το Π.Δ. που χαρακτηρίζει τον ορεινό όγκο των Τζουμέρκων, του Περιστερίου και
της χαράδρας του ποταμού Αράχθου ως Εθνικού Πάρκου. Στο Προεδρικό Διάταγμα
δεν υπάρχουν αλλαγές σχετικά με το τελικό σχέδιο. Ισχύουν δηλαδή αυτά που
είχαμε γράψει και αναφέρει στα προηγούμενα φύλλα της ΟΡΕΙΝΗΣ.
Σύμφωνα με το Π.Δ. για τη σύσταση του εννεαμελούς Φορέα Διαχείρισης,
προβλέπεται και ένας εκπρόσωπος περιβαλλοντικής οργάνωσης, που δραστηριοποιείται στην περιοχή των Τζουμέρκων. Έτσι στάλθηκαν από το Υπουργείο
Περιβάλλοντος σχετικές προσκλήσεις για κατάθεση προτάσεων σε οργανώσεις
και συλλόγους. Ενώ κατέθεσαν προτάσεις σύλλογοι μεταξύ αυτών και ο σύλλογος
προστασίας θαλάσσιας φώκιας(!), αγνοήθηκαν παντελώς και επιδεικτικά οι δυο
σύλλογοι των Τζουμέρκων, ο σύλλογος Προστασίας Αράχθου και ο δικός μας
σύλλογος ΟΙ ΟΡΕΙΝΟΙ, που αποδεδειγμένα τα τελευταία δέκα χρόνια έχουμε δώσει
μεγάλους αγώνες για τη σωτηρία του φυσικού πλούτου των Τζουμέρκων.
Σύλλογοι, που την υπόθεση του Εθνικού Πάρκου την παρακολουθήσαμε απ' την
αρχή, καταθέτοντας προτάσεις, παρατηρήσεις, ακόμα και υπομνήματα στο ΣτΕ για
αλλαγές πάνω στο τελικό σχέδιο του Π.Δ.
Ύστερα από αυτά, ο σύλλογος Προστασίας Αράχθου, ο δικός μας σύλλογος
ΟΙ ΟΡΕΙΝΟΙ και ο σύλλογος προστασίας Φυσικής και Πολιτιστικής Κληρονομιάς
Ματσουκίου, καταθέσαμε κοινή πρόταση προς το ΥΠΕΧΩΔΕ. Προτάθηκε ως
εκπρόσωπος Μη Κυβερνητικής Οργάνωσης (Μ.Κ.Ο.) στον φορέα διαχείρισης του
Εθνικού Πάρκου, ο δικηγόρος Γιάννης Παπαδημητρίου, πρώην πρόεδρος και νυν
μέλος του συλλόγου Προστασίας Αράχθου και ως αναπληρωματικός του ο πρόεδρος των
ΟΡΕΙΝΩΝ Δημήτρης Στεργιούλης.
Κι αυτό γιατί: οι τρεις αυτοί σύλλογοι είναι κατά τεκμήριο οι μόνοι που δραστηριοποιούνται σε περιβαλλοντικά θέματα στην ευρύτερη περιοχή του Πάρκου Τζουμέρκων, στο καταστατικό τους αναφέρεται ρητά μεταξύ των σκοπών τους η προστασία του περιβάλλοντος,
λόγω της πολύ καλής γνώσης της περιοχής πιστεύουμε ότι έχουν να προσφέρουν πολλά
στον Φορέα Διαχείρισης του Εθνικού Πάρκου Τζουμέρκων, και τέλος οι τρεις σύλλογοι
συμμετείχαν ενεργά στη διαδικασία θεσμοθέτησης του Εθνικού Πάρκου Τζουμέρκων, καταθέτοντας προτάσεις-παρατηρήσεις επί του Σχεδίου Προεδρικού Διατάγματος.
Η τύχη της παραπάνω κοινής πρότασής μας θα κριθεί από την σχετική απόφαση του
ΥΠΕΧΩΔΕ , που αναμένεται.
Κι ενώ ακόμα δεν έχει συσταθεί ο φορέας Διαχείρισης του Εθνικού Πάρκου Τζουμέρκων,
ο θεσμός δέχεται ένα σοβαρό πλήγμα από μια απόφαση της Διυπουργικής Επιτροπής
Οικονομικής πολιτικής. Αυτή η επιτροπή, στα πλαίσια σχεδίου για την περικοπή δαπανών
στο Δημόσιο Τομέα, αποφάσισε εκτός των άλλων και τη συγχώνευση των 29 φορέων
Διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών και Εθνικών Πάρκων σε 13, έναν ανά διοικητική

Περιφέρεια.
Στην Ήπειρο υπάρχουν τέσσερις Φορείς (Αμβρακικού, Παμβώτιδας, στενών και εκβολών Αχέροντα και Καλαμά, Βίκου-Αώου) και δύο που είναι υπό σύσταση (Τζουμέρκων και
Γράμμου), οι οποίοι αποφασίστηκε να συγχωνευτούν σε έναν Φορέα Διαχείρισης.
Δέκα από τις μεγαλύτερες περιβαλλοντικές οργανώσεις της Ελλάδας, αντιδρώντας
έντονα στην παραπάνω απόφαση, απέστειλαν επιστολή στον ίδιο τον Πρωθυπουργό και
στους αρμόδιους υπουργούς. Οι οργανώσεις απορρίπτουν την απόφαση και κάνουν λόγο
για «σκανδαλώδη πρωτοβουλία της κυβέρνησης», που έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά
περιβαλλοντικών ατοπημάτων.
Αναφέρουν στην επιστολή τους, ότι οι φορείς που είναι επιφορτισμένοι με την προστασία
του περιβάλλοντος είναι πολύ λίγοι, ενώ ούτε την πολιτική στήριξη απολαμβάνουν, ούτε
οι απαραίτητοι πόροι διατίθενται για την ενίσχυσή τους. Επισημαίνουν ότι από την συγχώνευση των φορέων Διαχείρισης, δεν θα προκύψουν έσοδα για το κράτος, δεδομένου
ότι οι Φορείς χρηματοδοτούνται σχεδόν αποκλειστικά από κοινοτικούς και όχι εθνικούς
πόρους. Η κυβέρνηση, προσπαθώντας απεγνωσμένα να περιορίσει κρατικά έξοδα, ταυτίζει τους ήδη προβληματικούς, οικονομικά και θεσμικά, φορείς διαχείρισης και τις δαπάνες για το περιβάλλον, με τις πράγματι υπέρμετρες
κρατικές δαπάνες του δημόσιου τομέα, παραβιάζοντας προηγούμενες περιβαλλοντικές της δεσμεύσεις
και αναδεικνύοντας ταυτόχρονα το τεράστιο έλλειμμα
περιβαλλοντικής πολιτικής στη χώρα μας.
Θολό τοπίο αποτελεί πλέον η διαχείριση των προστατευόμενων περιοχών και Εθνικών Πάρκων που
από τη φυσική κοίτη του μιας και οδηγείται
υπάρχουν, αλλά και του δικού μας Εθνικού Πάρκου
σε σήραγγα εκτροπής.
Τζουμέρκων. Χαρακτηριστικό είναι, ότι ενώ ακόμα
Τέλος στις μεταβατικές διατάξεις του
δεν έχει στεγνώσει το μελάνι από τις υπογραφές στο
άρθρο 27 αναφέρει: άδειες παραγωΠροεδρικό Διάταγμα για το Εθνικό Πάρκο Τζουμέρκων,
γής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ, που
ακόμα δεν έχει συσταθεί ο φορέας Διαχείρισής του
έχουν εκδοθεί μέχρι τη δημοσίευση του
όπως προβλέπεται, και το Προεδρικό Διάταγμα αναιπαρόντος σχεδίου, επανελέγχονται, ως
ρείται από την παραπάνω διυπουργική απόφαση, που
προς τη συμβατότητάς τους με τις διατάπροβλέπει ενοποίηση του φορέα του, αυτού που ακόμα
ξεις του παρόντος Ειδικού Πλαισίου, στο
δεν έχει συσταθεί.
στάδιο έγκρισης περιβαλλοντικών όρων.
Επίσης κανείς δεν γνωρίζει με ποιο τρόπο θα γίνει
Άρα η άδεια παραγωγής που κατέχει από
μια τέτοια συνένωση και πώς είναι δυνατόν να ενωθούν
το 2004 η ΤΕΡΝΑ, όταν θα έρθει η στιγμή
φορείς που διαχειρίζονται περιοχές με διαφορετικά
της έγκρισης περιβαλλοντικών όρων, θα
χαρακτηριστικά, έκταση, μορφολογία, οικοσυστήματα
σκοντάψει στις παραπάνω διατάξεις του
που είναι εντελώς διαφορετικά μεταξύ τους ; Ελπίζουμε
χωροταξικού πλαισίου.
τελικά να υπάρξει κυβερνητική αλλαγή πλεύσης και να
Όλα τα παραπάνω δείχνουν ότι δύσκολα
μην υλοποιηθεί το κυβερνητικό σχέδιο, αλλά αντίθετα
πλέον η κατασκευάστρια εταιρεία ΤΕΡΝΑ,
να υπάρξει ουσιαστική χρηματοδότηση, αναβάθμιση και
μπορεί να επανέλθει για την κατασκευή
πολιτική στήριξη των φορέων Διαχείρισης των προστατων δυο νέων υδροηλεκτρικών στα Θεοδώτευόμενων περιοχών της χώρας μας, μέσα σ’ αυτούς
ριανα και μάλλον κλείνει εδώ ο δεκαετής
και του δικού μας Εθνικού Πάρκου Τζουμέρκων, που
αγώνας των κατοίκων και φορέων του χωδυστυχώς η θεσμοθέτησή του ξεκινά με τους χειρότεριού μας για την αποτροπή των παραπάνω
ρους οιωνούς.
έργων.

Φραγμός στα Υ/Η από το
Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού
Η αυλαία φαίνεται να πέφτει στην υπόθεση κατασκευής των νέων υδροηλεκτρικών στα Θεοδώριανα. Όπως είναι γνωστό
μετά την αρνητική γνωμοδότηση της υπηρεσίας Νεώτερων μνημείων Ηπείρου, το
ΥΠΕΧΩΔΕ επέστρεψε την προμελέτη των
έργων στην κατασκευάστρια εταιρεία για
επανασχεδιασμό. Με την υπόδειξη, η εταιρεία στον καινούργιο σχεδιασμό να λάβει
υπόψη της και το νέο Ειδικό Πλάισιο Χωροταξικού Σχεδιασμού για τις Ανανεώσιμες
Πηγές Ενέργειας.
Το Ειδικό αυτό Χωροταξικό πλαίσιο για
τις ΑΠΕ ( ΦΕΚ: 2464Β/3.12.08) και συγκεκριμένα στο άρθρο 14 παρ. ε αναφέρει: η
χωροθέτηση μικρών υδροηλεκτρικών έργων αποκλείεται εντός των περιοχών της
επικράτειας που έχουν ενταχθεί ως τόποι
κοινοτικής σημασίας στο δίκτυο ΦΥΣΗ
2000 σύμφωνα με την απόφαση 2006/613/
ΕΚ της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η περιοχή
των Θεοδωριάνων σύμφωνα με την παραπάνω Κοινοτική Απόφαση έχει χαρακτηρι-

στεί τόπος κοινοτικής σημασίας(SCI) με
τον κωδικό GR2110002( Όρη ΑθαμάνωνΝεράιδα) και άρα δεν επιτρέπεται πλέον η
εγκατάσταση μικρών υδροηλεκτρικών.
Επίσης στο άρθρο 16 παρ. γ αναφέρει:
όταν προβλέπεται εκτροπή του νερού από
τη φυσική κοίτη του υδατορεύματος και
για μήκος μεγαλύτερο των 250 μ., όπως
προβλέπει η μελέτη για τα δικά μας ποτάμια, το μήκος της φυσικής κοίτης που θα
αφήνεται μεταξύ δυο επάλληλων Μ.Υ.Ε.,
δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 1.000μ.
Με απλά λόγια ο σταθμός παραγωγής του
ενός έργου, πρέπει να απέχει τουλάχιστον
χίλια μέτρα από το τεχνικό υδροληψίας
(φράγμα) του άλλου έργου. Κάτι τέτοιο
όμως στα δικά μας ποτάμια δεν συμβαίνει,
μιας και σύμφωνα με τη μελέτη, όταν θα
αφήνεται το νερό στην κοίτη του ποταμού
απ’ τους σταθμούς παραγωγής που σχεδιάζονται στη «Σμίξη»,, λίγα μέτρα παρακάτω υπάρχει το ήδη υπάρχον φράγμα της
ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ και το ποτάμι εξαφανίζεται

Ο απολογισμός του χειμώνα
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ΕΙΔΗΣΕΙΣ
O δικός μας …Άργος

Ιδιαίτερα βαρύς ήταν φετινός χειμώνας για το χωριό μας και τους λιγοστούς μόνιμους χειμωνιάτες.
Πολλά χιόνια, ίσως τα περισσότερα της τελευταίας πενταετίας και πολύ χαμηλές θερμοκρασίες.
Το περισσότερο χιόνι έπεσε τις μέρες των Χριστουγέννων. Για αρκετές μέρες κρατήθηκε μέσα
στο χωριό σχεδόν στο ένα μέτρο. Οι χαμηλότερες
θερμοκρασίες παρατηρήθηκαν στα μέσα Φλεβάρη, τότε που το χωριό έμεινε και μια μέρα χωρίς
ηλεκτρικό.
Μια όμορφη αναλαμπή είχαμε το τριήμερο της
Αποκριάς, με κατάλευκο τοπίο και πολύ καλό καιρό, που έφερε πολύ κόσμο στο χωριό. Τα δυσκολότερα όμως τα φύλαγε ο Μάρτης, που κύλησε
με βαρυχειμωνιά, πυκνές χιονοπτώσεις και πολλά
προβλήματα. Τα μεγαλύτερα δημιουργήθηκαν στα
τέλη Μάρτη, όταν το χωριό αποκλείστηκε για δυο
μέρες, αφού ο δρόμος από το Σταυρό παρέμεινε κλειστός από το χιόνι και ο κάτω δρόμος της
Αγίας Τριάδας έκλεισε από κατολίσθηση στη διασταύρωση της Νεράιδας. Και το χειρότερο, βλάβη
στο δίκτυο της Δ.Ε.Η., κράτησε το χωριό για δυο
μερόνυχτα χωρίς ρεύμα. Το κατάλευκο τοπίο διατηρήθηκε μέχρι τα μέσα Απρίλη κάνοντας το φετινό Πάσχα μοναδικό και ξεχωριστό.
Στον αποχιονισμό του δρόμου παρατηρήθηκαν κάποια προβλήματα, τα οποία δεν είχαν να κάνουν
μόνο με την ποσότητα του χιονιού, αλλά και με
την έλλειψη επαρκούς συντονισμού. Ο δρόμος της
Αγίας Τριάδας, με τα όποια προβλήματά του και
την επικινδυνότητά του, έδωσε λύσεις, αφού κρατήθηκε έστω και με δυσκολία ανοιχτός.
Το Πάρκο ορεινών δραστηριοτήτων στο Λιβάδι
λειτούργησε κανονικά και έφερε κόσμο στο χωριό. Ωστόσο για περισσότερα από τρία Σαββατοκύριακα, παρέμεινε κλειστό, αφού ο δρόμος από
το Σταυρό δεν ήταν ανοιχτός, αν και το ύψος του
χιονιού δεν ήταν αρκετά μεγάλο.
Όλοι μας, και πρώτα απ’ όλους η κοινότητα και
οι επαγγελματίες του χωριού, πρέπει να καταλάβουμε ότι πλέον τα Θεοδώριανα είναι πολύ γνωστά και έχουν μέλλον. Μη μας φοβίζει ο χειμώνας
και το χιόνι. Να αφήσουμε την μεμψιμοιρία και να
κοιτάξουμε να εκσυγχρονιστούμε και να προγραμματίσουμε το μέλλον. Οι επισκέπτες έρχονται για
την μοναδική φυσική ομορφιά, αλλά επιζητούν και
μια ικανοποιητική παροχή υπηρεσιών. Πρέπει να
ξεκολλήσουμε από το σύνδρομο του Δεκαπενταύγουστου. Καλό το πανηγύρι μας, αλλά δεν φτάνει.
Ούτε μπορεί να κρατηθεί ένα χωριό με δέκα μέρες
τον Αύγουστο. Η περιοχή των Τζουμέρκων, έχει
κερδίσει σημαντικό από το χαμένο έδαφος και το
μέλλον με σωστό σχεδιασμό, προβλέπεται ακόμα
καλύτερο. Αν αυτό δεν το καταλάβουμε και εμείς
εγκαίρως, το παιχνίδι φαίνεται να χάνεται για πάντα.
Δ.Σ.

Πολλές φορές βρέθηκε στο
δρόμο μας, ξαπλωμένος
ράθυμα να περιμένει το αφεντικό του, τον παπα-Θωμά.
Τον φοβηθήκαμε, τον χουγιάξαμε, τον χαϊδέψαμε, τον
αγαπήσαμε. Μόνιμος κάτοικος του χωριού εδώ και μια
δεκαετία, όσα και τα χρόνια
του. Η φετινή χρονιά όμως
διαφορετική. Σοβαροί λόγοι
ανάγκασαν τον παπα-Θωμά
να εγκαταλείψει το χωριό,
ύστερα από ογδόντα τέσσερα
χρόνια. Ο Τζάκ έμεινε πίσω, με αρκετά εφόδια για να περάσει
το χειμώνα, αλλά και μια μόνιμη θλίψη στα μάτια. Τα σκυλιά
άλλωστε, δεν ξέρουν από σοβαρούς οικογενειακούς λόγους.
Ο χειμώνας μακρύς. Αυτός εκεί. Με χιόνια και παγωνιές, μόνιμος θαμώνας της πλατείας. Ξαπλωμένος στο χιόνι, περίμενε
με αγωνία τη γνωστή φιγούρα με τα μαύρα να ξεπροβάλει.
Σύντροφος και παρέα για τους χειμωνιάτες. Απ’ την ταβέρνα
του Λάμπρου, στον όχτο για τον Παύλο κι από κει στην Τάβλα
για το Σωτήρη, επιζητώντας την ανθρώπινη συντροφιά. Και
κάθε βράδυ πίσω πάλι, ταγμένος στο καθήκον. Φύλακας στο
άδειο σπίτι. Όχι η ιστορία του δεν τελειώνει όπως του Άργου.
O παπα-Θωμάς επέστρεψε στο χωριό. Ο Τζακ για τρεις μέρες
έκλαιγε. Τώρα ξέρει. Το αφεντικό του δεν τον εγκατέλειψε.
Και να φύγει ξανά για λίγο, αυτός θα μείνει πίσω, πάντα
πιστός και θα τον περιμένει.

Έκλεισε η χωματερή στο χωριό.

Σήμερα, σύμφωνα πάντα µε την προκαταρκτική έρευνα που
παρουσιάζεται στο 42ο Ετήσιο Meeting τής Infectious Diseases
Society of America (IDSA), υπάρχουν στοιχεία που δείχνουν
πως η ακόμα µμεγαλύτερη κατανάλωση αυτού τού ξινού
ποτού, είναι ευεργετική στην καταπολέμηση των βακτηρίων,
που προκαλούν τις πιο συχνές λοιμώξεις τού ουροποιητικού
συστήματος (Λ.Ο.Σ).
Ένας συγκεκριμένος τύπος τανίνης που βρίσκεται µόνο στα
κράνα, εμποδίζει τα βακτήρια να προκαλέσουν λοίμωξη.
Η Λ.Ο.Σ, είναι μια λοίμωξη οπουδήποτε στο ουροποιητικό
σύστημα, συµπεριλαµβανοµένων των νεφρών, της κύστης και
της ουρήθρας.
Το κράνο (cranberry) είναι ένα από τα λίγα εγχώρια φρούτα
τής Βόρειας Αμερικής, και οι ιθαγενείς Αμερικανοί το χρησιμοποιούσαν για τις αντιβακτηριακές του ιδιότητες.
Στην Ελλάδα, ο χυμός από κράνα είναι συνήθως προϊόν εισαγωγής(!) και βρίσκεται στην αγορά συσκευασμένος και σε
αρκετά υψηλή τιμή, µε την αγγλική ονομασία cranberry juice.
Πηγή:http://www.medicalnewstoday.com/

&ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΑ
αποτυπωμένες στο γκρίζο και άχαρο του σύγχρονου πολιτισμού μας. Συγχαρητήρια!!!

Προχωράει η αναπαλαίωση
του παλιού νερόμυλου
Προχωράνε κανονικά οι εργασίες για την αναπαλαίωση του
παλιού υδρόμυλου και την λειτουργία του σαν μουσείο υδροκίνησης. Αρμολογήθηκε όλο το κτίριο εσωτερικά και εξωτερικά. Χτίστηκε ο τοίχος για να τοποθετηθούν τα μαντάνια,
που και αυτά κατασκευάζονται. Τοποθετήθηκαν καινούργιες

ξύλινες πόρτες και παράθυρα και έγινε συντήρηση της
μυλόπετρας. Απομένουν ακόμα όμως σημαντικές εργασίες.
Πρέπει να επισκευαστεί η στέγη, να κατασκευαστεί η «δέση»
και ο αγωγός του νερού, να γίνει η νεροτριβή στη θέση που
ήταν και η παλιά. Και το σημαντικότερο, να διαμορφωθεί ο
εξωτερικός χώρος, με τα ξύλινα γεφυράκια του, τα αυλάκια
με το νερό και να χτιστεί και μια πέτρινη βρύση. Αυτά όμως
δεν γίνονται απ’ τη μια μέρα στην άλλη. Δεν φτάνουν μόνο
οι φιλότιμες προσπάθειες του εκκλησιαστικού συμβουλίου,
αλλά χρειάζεται και η συνδρομή και βοήθεια όλων μας, με
όποιο τρόπο μπορούμε. Είναι σίγουρο ότι αν τελειώσει το
φιλόδοξο αυτό σχέδιο, έχει να προσφέρει πολλά στο χωριό
και στους επισκέπτες του.

Ο Αλέξης Τσίπρας στα Θεοδώριανα

Παρελθόν ο σκουπιδότοπος, σ’ ένα πανέμορφο μέρος λίγο
πριν το χωριό. Από τις αρχές Μαΐου, όλοι οι ΟΤΑ του νομού
Άρτας, άρα και η δική μας κοινότητα, είναι υποχρεωμένοι
να μεταφέρουν τα απορρίμματα στο νέο Χ.Υ.Τ.Α που κατασκευάστηκε στην Βλαχέρνα. Η μεταφορά των απορριμμάτων
γίνεται με έξοδα των ΟΤΑ. Ωστόσο υπάρχει ακόμη κάποια
προχειρότητα στην εφαρμογή, μιας και προβλέπεται ένας
σταθμός μεταφόρτωσης απορριμμάτων της περιοχής μας στο
Βουργαρέλι, o οποίος ακόμα δεν λειτουργεί. Πέρα από κει
όμως χρειάζεται και η δική μας προσπάθεια και ευαισθητοποίηση. Τόσο για τη σωστή διαχείριση και διαλογή των απορριμμάτων, αλλά και για να  σταματήσει η γνωστή πρακτική "μακριά
τα σκουπίδια απ’ την αυλή μου και όπου να ‘ναι".
Πρέπει να βγάζουμε τα σκουπίδια την καθορισμένη μέρα
αποκομιδής, τοποθετημένα σε ειδικές σακούλες και κυρίως
να σταματήσει το φαινόμενο να πετάμε ότι μας περισσεύει
στο κοντινότερο πλάι , στον “Όχτο”, στη “Βασιλική” ή όπου
αλλού βρούμε. Δεν φτάνει μόνο να γράφουμε στους κάδους
ότι είμαστε καθαρό χωριό, πρέπει να το κάνουμε και πράξη.
Τέλος η κοινότητα πρέπει άμεσα να θάψει τα παλιά σκουπίδια
που υπάρχουν ακόμα στη χωματερή, ώστε να πάψει για πάντα
αυτή η θλιβερή εικόνα για το χωριό.

Κράνα τα θαυματουργά.
Μέχρι τώρα ξέραμε την κρανιά για το πολύ σκληρό ξύλο της,
για τις …βέργες που έφτιαχναν οι δάσκαλοι και τρώγαμε
ξύλο μικροί και για τα κράνα της. Τον γλυκόξινο καρπό που
τον Σεπτέμβριο που ωρίμαζαν, αποτελούσαν το τοπικό μας
φρούτο. Επίσης ξέραμε ότι από τα κράνα γίνεται ένα είδος
τοπικού λικέρ το «κρανοζούμι»
Κι όμως. Σύμφωνα με έρευνες Αμερικανών επιστημόνων ο
χυμός από κράνα (craπberrίes) συστήνεται εδώ και καιρό για
να προφυλάσσει από τις μολύνσεις τής ουροδόχου κύστης.

περίπου ορειβάτες θα ακολουθήσουν ένα διήμερο πρόγραμμα
ορειβατικών δραστηριοτήτων στα βουνά μας και στις πλούσιες
φυσικές ομορφιές μας. Το γεγονός αυτό θα αποτελέσει και
μια ευκαιρία να γίνουν περισσότερο γνωστά τα Θεοδώριανα
εκτός των άλλων, και σαν τόπος ορειβατικών εναλλακτικών
εξορμήσεων και δράσεων. Σαν ΟΡΕΙΝΟΙ είμαστε στη διάθεση
του ορειβατικού συλλόγου Άρτας, να βοηθήσουμε με όποιο
τρόπο μπορούμε.

Τα Τζουμέρκα διάλεξε ο πρόεδρος του Συνασπισμού Αλέξης
Τσίπρας να περάσει το τριήμερο της Αποκριάς. Είναι γνωστό
άλλωστε, ότι η καταγωγή του είναι από το γειτονικό μας
Αθαμάνιο. Επισκέφτηκε και τα Θεοδώριανα, μακριά από
κάμερες, δημοσιογράφους και τηλεοπτικά
συνεργεία, απόλαυσε το τσιπουράκι του
περνώντας κάποιες
ιδιωτικές στιγμές
ηρεμίας, κουβεντιάζοντας με τους λιγοστούς επισκέπτες του
χωριού. Τα δύσκολα
ήρθαν αργότερα.

Πινελιές ευαισθησίας στο Σκαρπάρι
Φωτοβολταϊκά
στη …στέγη

Γράφαμε σε προηγούμενο φύλλο, για τα ακαλαίθητα τσιμέντινα μπλοκ της Εθνικής οδού Άρτας – Τρικάλων, που έπνιξαν το
συνοικισμό Σκαρπάρι. Ότι δεν μπόρεσαν να ...σκεφτούν και να
πραγματοποιήσουν οι μεγάλες κατασκευαστικές εταιρείες της
εθνικής οδού, που δεν φύτεψαν ούτε ένα δεντράκι, το κατάφεραν με τον καλύτερο τρόπο μερικές απλές , απέριττες
πινελιές. Έτσι λοιπόν επιστρατεύτηκε η φαντασία, το μεράκι
και το ταλέντο. Ανώνυμη καλλιτέχνης, έκατσε και ζωγράφισε
πέρσι το Φθινόπωρο τρία γυμνά δεντράκια πάνω στα μονομπλόκ. Όμως υπάρχει και συνέχεια. Aφού το φθινόπωρο και ο
βαρύς χειμώνας πέρασαν, τα ξεγυμνωμένα δεντράκια, είπαν
και αυτά να πρασινίσουν και να λουλουδιάσουν, μαζί με την
ευαισθησία της ανώνυμης ζωγράφου. Ανθισμένες  ελπίδες,

θα παράγει ετησίως 6.500 κιλοβάτ. Η επιφάνειά του δεν θα
ξεπερνά τα 80 τ.μ..Ο ιδιοκτήτης του σπιτιού θα εισπράττει
από τη ΔΕΗ ετησίως 3.575 ευρώ. Αν υπολογίσουμε ότι το
μέσο νοικοκυριό πληρώνει το χρόνο περίπου 700 ευρώ για
τους λογαριασμούς ρεύματος, θα κερδίζει περίπου 2.800
ευρώ το χρόνο. Άρα σε οχτώ χρόνια θα έχει γίνει η απόσβεση
του κεφαλαίου των 25.000 ευρώ και πλέον θα υπάρχει μόνο
καθαρό κέρδος.
Σε κάθε περίπτωση, τα συναρμόδια υπουργεία φαίνεται να
κατάλαβαν, ότι η πολιτική των ανεξέλεγκτων αδειοδοτήσεων
και φραγματοποιήσεων όλων των ποταμών και ρεμάτων της
χώρας και η εγκατάσταση Υ/Η, δεν απέδωσε. Οι μεγάλες

ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕNH ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑ

Μεγάλη ορειβατική συγκέντρωση
στα Θεοδώριανα
Όπως μας ενημέρωσε ο πρόεδρος του ορειβατικού συλλόγου Άρτας Λεωνίδας Σπαής, έχει προγραμματιστεί για το
πρώτο Σαββατοκύριακο του Σεπτεμβρίου μεγάλη ορειβατική
συγκέντρωση στα Θεοδώριανα. Συγκεκριμένα στις 5 και 6
Ιουνίου, θα συγκεντρωθούν οι ορειβατικοί σύλλογοι Δυτικής
Ελλάδας και Ηπείρου. Είναι συνέχεια ορειβατικών συγκεντρώσεων συλλόγων, που πραγματοποιούνται κάθε δυο χρόνια,
σε διαφορετικό κάθε φορά μέρος. Για φέτος επιλέχτηκαν τα
Τζουμέρκα και τα Θεοδώριανα. Όπως χαρακτηριστικά τόνισε
ο πρόεδρος του ορειβατικού συλλόγου Άρτας, οι διακόσιοι
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Επιτρέπεται πλέον και στη χώρα μας το αυτονόητο για άλλες
χώρες. Η τοποθέτηση μικρών φωτοβολταϊκών στις στέγες
κτιρίων. Σύμφωνα με κοινή Υπουργική απόφαση των συναρμόδιων υπουργείων Οικονομίας, ανάπτυξης και ΠΕΧΩΔΕ, θα
επιτρέπεται σε στέγες σπιτιών, μικρών επιχειρήσεων ή και
σε μη άρτια οικόπεδα, η εγκατάσταση ενός μικρού φωτοβολταϊκού μέχρι 10 ΚW, το οποίο θα προσφέρει ηλεκτρική
ενέργεια στο σύστημα. Για την εγκατάσταση δεν θα χρειάζεται καμιά άδεια παρά μόνο μια έγκριση εργασιών μικρής
κλίμακας από την πολεοδομία. Το παραγόμενο ηλεκτρικό
ρεύμα θα το αγοράζει η ΔΕΗ προς 55 λεπτά την κιλοβατώρα
και θα συμψηφίζεται με το λογαριασμό του ηλεκτρικού. H
εγκατάσταση φωτοβολταϊκών δεν θα επιτρέπεται σε οικισμούς που έχουν χαρακτηριστεί παραδοσιακοί καθώς και σε
διατηρητέα κτίρια.
Για να δούμε όμως ένα απλό παράδειγμα. Σήμερα ένα μέσο
νοικοκυριό καταναλώνει 5.000-7.000 κιλοβατώρες το χρόνο.
Ένας φωτοβολταϊκός σταθμός 1ΚW παράγει κατά μέσο όρο
1.300 κιλοβατώρες το χρόνο. Άρα το κάθε νοικοκυριό χρειάζεται ένα φωτοβολταϊκό 5 KW. Το κόστος εγκατάστασής του
και όλα τα λοιπά έξοδα κοστίζουν περίπου 25.000 ευρώ και

Έκπληξη μου προκάλεσε αγαπητοί συγχωριανοί η απόφαση
Της ΚΕΔΚΕ να επιδοτήσει την συγκοινωνία στα Θεοδώριανα
κατά το χρονικό διάστημα από 1-11-2008 μέχρι 31-12-2009
με το χρηματικό ποσό των 42.000 Ευρώ. Ένα σεβαστό χρηματικό ποσό για 14 μήνες που σημαίνει:
Α) Τρεις χιλιάδες ([3.000,00) ευρώ το μήνα
Β) Δέκα μισθωμένα τουριστικά λεωφορεία το μήνα (300
ευρώ η μίσθωση).
Γ) Εκατόν είκοσι (120) μισθωμένα τουριστικά λεωφορεία το
χρόνο ή εκατόν σαράντα (140) για το χρονικό διάστημα των
14 μηνών.		
.
Δ) Δωρεάν εισιτήριο για τους επιβάτες.
Και όμως το θέμα αυτό όταν ήρθε για συζήτηση στο κοινοτικό
συμβούλιο με τίτλο: «Υπογραφή Σύμβασης με το υπεραστικό
ΚΤΕΛ Άρτας», επειδή θεώρησα ότι το χρηματικό αυτό ποσό
των 42.000 ευρώ ήταν αρκετά ικανοποιητικό, πρότεινα να μην
υπογραφεί η σχετική αυτή σύμβαση με το υπεραστικό ΚΤΕΛ
Άρτας αν δεν βρούμε κάποιο τρόπο βελτίωσης της συγκοινωνίας στο χωριό μας ούτως ώστε να δώσουμε ένα κίνητρο
και μια ευκαιρία στους συγχωριανούς μας που διαμένουν στην
Άρτα και στην ευρύτερη περιοχή και δεν έχουν μέσο μεταφοράς να μπορούν να επισκεφτούν το χωριό τους όχι μόνο τα
Σαββατοκύριακα και τους θερινούς μήνες αλλά και τους δύσκολους μήνες του χειμώνα.
Η προφορική αυτή εισήγησή μου ενώ αρχικά φάνηκε να γίνετε
δεκτή στην συνέχεια δεν εισακούστηκε και το θέμα περί της
υπογραφής της σχετικής σύμβασης δεν ξαναήρθε για συζήτηση στο Κοινοτικό Συμβούλιο και επειδή μεσολάβησε η παραίτησή μου από το αξίωμα του Αντιπροέδρου ( για λόγους
που ανέφερα σε προηγούμενο δημοσίευμα) και η απόφαση
του Προέδρου τον Ιανουάριο να με θέσει εκτός συνδυασμού,
έμεινα με την εντύπωση ότι η σύμβαση αυτή με το υπεραστικό
ΚΤΕΛ Άρτας δεν υπογράφηκε από τον Πρόεδρο της Κοινότητας.
Όταν όμως σε κοινοτικό συμβούλιο του μηνός Μαρτίου μας
μοίρασαν το πρόγραμμα των δρομολογίων για τα Θεοδώριανα
έμαθα ότι η σύμβαση αυτή υπογράφει από τον Πρόεδρο και
το πρόγραμμα που καταρτίσθηκε και αποφασίστηκε έγινε με
μεγάλη προχειρότητα και δεν βοηθά καθόλου τους χωριανούς
που θέλουν να διαμείνουν ένα Σαββατοκύριακο στα Θεοδώριανα.
Απαράδεκτο κατά τη γνώμη μου αγαπητοί συγχωριανοί το
πρόγραμμα που συνέταξε η κοινότητα με το υπεραστικό ΚΤΕΛ
Άρτας διότι προτίμησε για να συμπεριληφθούν στα χαρτιά τα
ανάλογα χιλιόμετρα και δρομολόγια για την είσπραξη της σχετικής επιδότησης τους μήνες ΙΟΥΝΙΟ- ΙΟΥΛΙΟ-ΑΥΓΟΥΣΤΟ και
τις ημέρες ΔΕΥΤΕΡΑ και ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ να γίνονται από ΆρταΘεοδώριανα δυο(2) δρομολόγια την ημέρα (πρωί-απόγευμα)
και κανένα δρομολόγιο τους μήνες ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ-ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ– ΜΑΡΤΙΟ που το χωριό μας έχει την μεγαλύτερη
ερήμωση και τα περισσότερα προβλήματα.
Γνώμη μου και θέση μου αγαπητοί συγχωριανοί στη συγκεκριμένη περίπτωση ήταν και είναι τους μήνες αυτούς ΔΕΚΕΜΒΡΙ-

κατασκευαστικές εταιρείες μοιράστηκαν την …πίτα και τα
ποτάμια μας, αλλά ο στόχος μέχρι το 2010 το 20,1% της
παραγόμενης ενέργειας να είναι από Α.Π.Ε., δεν επιτεύχθηκε. Έτσι έστω και αργά, προχώρησαν στο αυτονόητο.
Στην προώθηση εγκατάστασης μικρών φωτοβολταϊκών στις
στέγες, σύστημα που εφαρμόζεται με μεγάλη επιτυχία στη
Γερμανία, με σαφώς λιγότερη ηλιοφάνεια από τη δική μας.
Πριν όμως σκεφτούν και εφαρμόσουν όλα αυτά, κάποια ποτάμια μας και σπάνια οικοσυστήματα, έχουν ήδη πληρώσει το
δικό τους τίμημα με τον αφανισμό τους.

Ο-ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ και ΜΑΡΤΙΟ που το χωριό μας έχει
την μεγαλύτερη ερήμωαη και τα περισσότερα προβλήματα εάν
θέλαμε να εκμεταλλευτούμε την σχετική επιδότηση προς όφελος του χωριού μας και όχι προς όφελος του ΚΤΕΛ Άρτας θα
έπρεπε να γίνονται δύο (2) δρομολόγια την εβδομάδα ήτοι:
Ένα κάθε Παρασκευή 14.00 ώρα από Άρτα- Θεοδώριανα και
Ένα κάθε Δευτέρα πρωί 06.00 ώρα από Θεοδώριανα- Άρτα
και δεν χρειαζόταν διπλά δρομολόγια τους μήνες Ιούνιο- Ιούλιο και Αύγουστο. Τους μήνες αυτούς που η συγκοινωνία είναι
σε καθημερινή βάση αρκούσε ένα δρομολόγιο.
Δικαιολογημένα και εύλογα λοιπόν τα σχόλια και η κριτική των
συγχωριανών μας στα Θεοδωριανίτικα στέκια σχετικά με την
ερήμωση και την μείωση χρόνο με το χρόνο των μόνιμων κατοίκων στο χωριό μας τους χειμερινούς μήνες, όσο και την
παρουσία τόσο των λοιπών κατοίκων, όσο και των εκλεγμένων στην Kοινοτική Αρχή. Και επειδή το πρόβλημα αυτό με
απασχολεί θεωρώ ότι η μετακίνηση είναι ένας παράγοντας για
πολλούς συγχωριανούς μας να μην μπορούν να επισκεφτούν
το χωριό τους χειμερινούς μήνες είτε λόγω έλλειψης μεταφορικού μέσου είτε λόγω ύπαρξης φόβου λόγω των δύσκολων
καιρικών συνθηκών.
Σημασία πάντως έχει πως εμείς που αποφασίσαμε να ασχοληθούμε με τα κοινά και με τα προβλήματα του χωριού μας θα
πρέπει να σκεφτόμαστε να μην κάνουμε επιπόλαιες ενέργειες
και να παίρνουμε καλές αποφάσεις για το χωριό μας.
Χρειάζονται θέσεις – απόψεις-προτάσεις που να υλοποιούνται
και να δίνουν ζωή στο χωριό μας και τους δύσκολους αυτούς
μήνες, όπως:
Α. Δημιουργία κάποιας εκδήλωσης τους μήνες αυτούς (π.χ.
καθαρά Δευτέρα)
Β. Προσφορά από την κοινότητα Χριστουγεννιάτικου- Πρωτοχρονιάτικου γεύματος για τους παρευρισκόμενους την εποχή
αυτή στα Θεοδώριανα.
Γ. Συνεργασία της κοινότητας με την εκκλησία για την λειτουργία αυτής χωρίς προβλήματα και όχι να αρκούμαστε μόνο
στην αποστολή ευχετήριων καρτών. Οι ευχές και τα χρόνια
πολλά μπορούν να δοθούν αδαπάνως για την κοινότητα μέσω
των εφημερίδων που εκδίδει η Αδελφότητα και ο σύλλογος
Ορεινοί.
ΕΡΩΤΗΜΑ ΠΡΟΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Η Σύμβαση που υπογράφτηκε με το Υπεραστικό ΚΤΕΛ Άρτας
έχει διπλά δρομολόγια τους μήνες ΙΟΥΝΙΟ-ΙΟΥΛΙΟ-ΑΥΓΟΥΣΤΟ
ή έχει δρομολόγια και τους μήνες ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ-ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ και ΜΑΡΤΙΟ διότι βάσει λογικής τι νόημα έχει
όταν αποφασίζεται να βοηθηθεί από πλευράς συγκοινωνίας
μια άγονη περιοχή να επιδοτείται για τους εύκολους και όχι
τους δύσκολους μήνες.
Παρακαλώ όπως δημοσιευτεί στην εφημερίδα που εκδίδεται
για την ενημέρωση των συγχωριανών. Σας αποστέλλω και το
πρόγραμμα δρομολογίων που συνέταξε η κοινότητα για την
ενημέρωση των αναγνωστών.
ΣΕΡΔΕΝΕΣ ΚΩΝ-ΝΟΣ
ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΟΔΩΡΙΑΝΩΝ

Γενική Συνέλευση των ΟΡΕΙΝΩΝ
Το Δ.Σ. του συλλόγου μας καλεί όλα τα μέλη του, την Κυριακή 2 Αυγούστου
του 2009, στις 12 το μεσημέρι , στο Δημοτικό σχολείο Θεοδωριάνων, σε
Τακτική Γενική Συνέλευση. Αν δεν υπάρξει απαρτία, η Γενική Συνέλευση θα
γίνει την επόμενη Κυριακή, 9 Αυγούστου την ίδια ώρα και στον ίδιο χώρο.
Το Δ.Σ. των ΟΡΕΙΝΩΝ
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Από πέτρα, φτώχεια και πόνο

Του Δημήτρη Στεργιούλη

ο παλιό πέτρινο σπίτι στα Θεοδώριανα ακολουθεί τους λαϊκούς αρχιτεκτονικούς κανόνες, που κυριαρχούν στην Ήπειρο. Λιτές και απλές γεωμετρικές
γραμμές, εναρμονισμένες τόσο με το σκληρό και τραχύ περιβάλλον, αλλά και
προσαρμοσμένο στις τότε βασικές ανάγκες ,αλλά και στις οικονομικές και κοινωνικές
συνθήκες. Χοντροί πέτρινοι τοίχοι, μιας και τα σπίτια πολλές φορές μετατρέπονταν
και σε σπίτια-οχυρά. Μικρά παράθυρα με σιδεριές, χοντρές πόρτες από πελεκημένα
ελατίσια ξύλα. Τα υλικά από το άμεσο περιβάλλον. Τις γκρίζες πέτρες από τα ρέματα και τα χωράφια, τα αγκωνάρια από μαύρο λιθάρι από μαντέμια, τον άμμο από το
ποτάμι και τον
ασβέστη από
ασβεσταριές
κοντά
στο
χωριό.
Το
ξύλο για τις
ξυλοδεσιές
κέδρινα.
Πολύ παλιά
τα
σπίτια
ήταν
ισόγεια. Κυρίως
ένα δωμάτιο μεγάλο
για όλες τις
ανάγκες. Στις
1
αρχές του
προπερασμένου αιώνα γίνονται δίπατα με κατώγι και τοξωτές καμάρες
(κούλιες). Το κατώγι χρησιμεύει σαν αποθήκη, αλλά και σαν
στάβλος για τα ζωντανά. Τα παράθυρα ξύλινα σε μπλε ή
πράσινο χρώμα. Μπροστά το χαγιάτι στηριγμένο σε κέδρινα
δοκάρια. Οι στέγες σκεπασμένες με γκρι πλάκα. Μια πέτρινη
εξωτερική σκάλα οδηγεί από το κατώγι στο ανώγι. Το ανώγι
έχει συνήθως δυο κάμαρες. Η χειμωνιάτικη με το τζάκι και τα
βαριά μάλλινα υφαντά και η καλοκαιρινή. Η επίπλωση φτωχική
και λιτή. Κασέλες, σκαμνιά, κρεβάτια, ο «γίκος» με τα προικιά
των κοριτσιών, το εικονοστάσι με το καντήλι , μια εσωτερική
παραθύρα για τα φλιτζάνια και τα ρακοπότηρα. Οι τοίχοι στολισμένοι με κεντητά υφάσματα και φωτογραφίες ξενιτεμένων.
Απ’ τις αρχές του περασμένου αιώνα, (από το 1900- 1940), τα
Θεοδώριανα γνωρίζουν μια οικοδομική άνθηση, αφού χτίζονται
πολλά καινούργια σπίτια. Είναι τότε που επιστρέφουν οι πρώτοι
Θοδωριανίτες μετανάστες από την Αμερική και εκπληρώνουν το
μεγάλο τους όνειρο, ένα σπίτι στο χωριό. Τα σπίτια συνεχίζουν
να χτίζονται με τα ίδια υλικά, αλλά μεγαλώνει ο όγκος τους.
Πιο εντυπωσιακά, τρίπατα πολλές φορές, με πολλές κάμαρες,
με αρχοντικό χαρακτήρα. Αυτά μέχρι το 1940 όπου έρχεται ο
πόλεμος και ο εμφύλιος. Τα Θεοδώριανα και τα γύρω χωριά
στη δίνη του πολέμου. Πολλά σπίτια βομβαρδίζονται από τους
Γερμανούς την άνοιξη του 1943 και ογδόντα έξι καίγονται.
Ακολουθεί η εγκατάλειψη και η εσωτερική μετανάστευση της
δεκαετίας του ’50. Πολλά σπίτια αφήνονται στη μοίρα τους. Ισχυρό χτύπημα θα δώσει

διάστημα
στέγασε το κλιμάκιο του
Γενικού στρατηγείου
του ΕΛΑΣ με τον Άρη
και τους μαυροσκούφηδες. Το ισόγειο
χρησιμοποιήθηκε την
περίοδο του εμφυλίου και σαν κρατητήριο.

ο μεγάλος σεισμός του ’67. Εκατόν είκοσι σπίτια θα γκρεμιστούν και πάρα πολλά
θα πάθουν μικρές
ή
μεγάλες
ζημιές.
Είναι
τότε που στους
σεισμοπαθείς
Θεοδωριανίτες
δίνονται
σπίτια στην Άρτα
και πολλοί απ’
αυτούς εγκαταλείπουν οριστικά
το χωριό. Όσοι
αποφασίζουν να
ξαναχτίσουν στο
χωριό δεν ενδι3
αφέρονται πλέον
να κρατήσουν
τον παραδοσιακό
τρόπο δόμησης , αφού το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι να βάλουν ένα κεραμίδι
πάνω απ’ το κεφάλι τους.
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Στο χωριό μας υπάρχουν ακόμα πολλά πέτρινα σπίτια. Κατάφεραν οι ιδιοκτήτες τους
πραγματικά με πόνο και φτώχεια να τα συντηρήσουν και να τα διατηρήσουν. Μερικά
συνεχίζουν να αποτελούν πραγματικά ιστορικά και αρχιτεκτονικά μνημεία, με εμφανή
όμως τα σημάδια της εγκατάλειψης. Αρκετά δέχτηκαν μερικές σύγχρονες αταίριαστες προσθήκες, που αλλοίωσαν την παραδοσιακή δομή και
χαρακτήρα τους. Τα τελευταία χρόνια υπάρχει ξανά μια στροφή
προς την παραδοσιακή δόμηση, αφού καινούργια σπίτια κατασκευάζονται πλέον από πέτρα.
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Κάποια απο τα ιστορικά μνημεία του χωριού

Π

2

ολύπαθο και ιστορικό το Καραγεωργέικο (φωτό 1).
Χτίστηκε από το Χρήστο Καραγεώργη γύρω το 1931,
με λεφτά που μάζεψε στην Αμερική, όπου μετανάστευσε για
λίγα χρόνια, στις αρχές του προηγούμενου αιώνα . Επιβλητικό,
δίπατο, με μεγάλη αυλή. Στο ισόγειό του λειτούργησε το 193031 κατάστημα υφασμάτων και ψιλικών μοναδικό σε ολόκληρη
την περιοχή. Την άνοιξη του 1943 εγκαταστάθηκε σ’ αυτό το
αρχηγείο της Αγγλικής αποστολής με το τον Έντυ Μάγερς και
Κρις Γκουντχάουζ. Λίγο αργότερα και για μικρό διάστημα μένει
εκεί ο Ναπολέων Ζέρβας. Το καλοκαίρι της ίδιας χρονιάς
γίνεται στόχος των γερμανικών Στούκας, χωρίς επιτυχία, αλλά
πυρπολείται το 1943 κατά τις εκκαθαριστικές επιχειρήσεις των
Γερμανών στα Τζουμέρκα, χωρίς ωστόσο να πάθει μεγάλες
ζημιές. Σήμερα διατηρείται σε άριστη κατάσταση.

ο Κοντογιαννέικο
. Χτισμένο το 1921. Το εντυπωΤ
σιακότερο ίσως από τα πέτρινα σπίτια του χωριού. Τρίπατο
με εσωτερική σκάλα και πολλές κάμαρες. Το Νοέμβριο του 1943 και για κάποιο
(φωτό 2)

o σπίτι του
Τ
Θ α ν ά σ η
Τσιρογιάννη

(φωτό 3).

Χτίστηκε το
1927. Ανακαινίστηκε
πρόσφατα από τον
τωρινό του ιδιοκτήτη
Παναγιώτη Βεντίστα,
έχοντας κρατήσει
τον παραδοσιακό
του χαρακτήρα. Την
περίοδο της κατοχής
ήταν η αποθήκη υλικού του ΕΔΕΣ. Στο
ξύλινο πάτωμά του
ήταν σωριασμένες
λίρες, πού έριχναν τα
εγγλέζικα αεροπλάνα
σαν οικονομική βοήθεια προς τον ΕΔΕΣ,
οι οποίες φυλάσσονταν νύχτα μέρα.
Ίσως εκεί οφείλεται
και ο μύθος, που
έχει πλαστεί γύρω
από κάποιο κρυμμένο
θησαυρό, που τάχα
βρέθηκε παλιότερα
στα θεμέλιά του. Για
κάμποσα χρόνια πριν
το 1940, λειτούργησε
σαν μπακάλικο και
τσαρουχάδικο.

με πέτρινες καμάρες στην πόρτα και
στα παράθυρα. Η
σκεπή του από γκρίζα πλάκα. Τα παράθυρα με σιδεριές
και η πόρτα του από
χοντρά ακατέργαστα κέδρινα ξύλα. Η
σκάλα χορταριασμένη. Νοικοκυραίοι κι
επισκέπτες έχουν
χρόνια να την ανεβούν.
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του Νίκα
Ηκούλια
(Κωστούλα)
. Χτισμένη

(φωτό 6)

γύρω στα 1900 με
καμάρες στο κατώγι
και
μικρά παράθυρα με σιδεριές.
Ακατοίκητο εδώ και
κάμποσα χρόνια
φθείρεται χρόνο με
το χρόνο.

ο Ντουλέϊκο
Τ
.
Χαρακτηριστική
(φωτό

7)

9
εικόνα, χειμωνιάτικης κάμαρας. Με το
τζάκι και τα βαριά υφαντά του, πραγματικά κομψοτεχνήματα της λαϊκής υφαντικής,
δεν έχει να ζηλέψει τίποτα από αίθουσα λαογραφικού μουσείου.
ο παλιό Σερδενέικο
. Νεώτερο κτίσμα από αυτό της κούλιας. Χτίστηκε
Τ
λίγο μετά το 1900. Βαρύ το φορτίο χιονιού πάνω του, όπως εδώ και πάρα
πολλούς χειμώνες. Αντιστέκεται ακόμα στο πέρασμα του χρόνου, με μόνο του όπλο
(φωτό 8)

το περίτεχνο χτίσιμο και τα γερά του δεσίματα. Παραδομένο εδώ και χρόνια στην
εγκατάλειψη περιμένει καρτερικά το τέλος του.
ο Εξαρχέικο
. Χτίστηκε το 1932. Βρίσκεται σε άριστη κατάσταση. Με
Τμεράκι
και έμπνευση, συνύπαρξη πέτρας, χρωμάτων και λουλουδιών.
(φωτό 9)

ο Παπα-γιαννέικο
ΤΧτίστηκε
.
το 1925.
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(φωτό 4)

Δίπατο με κατώγι και εξωτερική πέτρινη σκάλα, με τα χαρακτηριστικά μπλέ παράθυρα δεμένα αρμονικά με την πέτρα. Το τσιμέντινο χαγιάτι είναι μετέπειτα προσθήκη,
αφού το ξύλινο κατέρρευσε. Στην περίοδο του εμφυλίου επιτάχθηκε και χρησιμοποιήθηκε κι αυτό σαν κρατητήριο.
κούλια του Νζτιούνη (Καλιαμήτρου)
. Το αρχιτεκτονικό και ιστορικό
H
κόσμημα του χωριού μας στέκεται ακόμα όρθιο. Χτισμένο γύρω στα 1800,
διατηρείται όπως ακριβώς ήταν. Στην περίοδο της Τουρκοκρατίας φιλοξενούσε τους
(φωτό 5)

Πασχαλινή φυγή σε χωριά άδεια και ρημαγμένα
Έτσι που τη.ρημάξαμε, για πόσο ακόμη η ύπαιθρος θα
προσφέρεται για μαζικές πασχαλινές αποδράσεις από τις
ασφυκτικές μεγαλουπόλεις, με πρώτη την Αθήνα; Ως πότε θα
υπάρχουν ανοιχτά και φιλόξενα σπίτια στα χωριά μας, σαν
γιορτινή, έστω, απαντοχή;
Με τα εναγώνια ερωτήματα να σε πλακώνουν,
βαραίνουν τα βήματα. Κι ας πορεύεσαι σε μια οργιαστι
κή φύση, με τον Απρίλη γύρω σου να ξεφαντώνει σε ήχους,
μυρωδιές και χρώματα. Δέκα-δώδεκα, όλες κι όλες οι ψυχές
στο ένα χωριό, καμιά τριανταριά στο άλλο. Εξαίρεση τα
σημαδιακά μεγαλοχώρια, όπως τα Πράμαντα και το Βουρ
γαρέλι. Κι όλα τους με άγρια ομορφιά, σκαρφαλωμένα σε
καταπράσινες πλαγιές, κρυμμένα σε απόκρημνες χαράδρες,
με ποτάμια και καταρράκτες, στεφανωμένα από χιονισμένες
αιχμηρές βουνοκορφές. Κι όλα τους με φορτίο ασήκωτο μό
χθου, πόνου και ιστορίας .
Για τα Τζουμέρκα, λέω, όπου η τελευταία μας ολι
γοήμερη απόδραση. Την ευκαιρία έδωσε, δημιουργικά ανή
συχος πάντοτε, ο σκηνοθέτης Στράτος Στασινός, με έκθεση
ζωγραφικής αυτή τη φορά στη γενέτειρά του Αρτα (με τίτλο
«Τα εντός μου τοπία» φιλοξενείται στον υποβλητικό χώρο
του πολιτιστικού συλλόγου «Ο Μακρυγιάννης» με πρόεδρο
ακαταπόνητο τον Κώστα Δημητρίου).
Υπήρχε, ωστόσο, κι ένα ισχυρό πρόσθετο ερέθι
σμα. Ένα προσωπικό χρέος, που όφειλα επιτέλους να εκ
πληρώσω. Ένα τάμα. Όταν αποφυλακίστηκε, με τα «μέτρα
επιεικείας» του Ν. Πλαστήρα, ο θανατοποινίτης πατέρας

μου δάσκαλος Νίκος Βότσης, τον έστειλαν εκδικητικά να
πριν συμπληρωθούν 60 χρόνια από τη λήξη του Εμφυλίου
υπηρετήσει σε μονοτάξιο, που λειτουργούσε το καλοκαίρι κι
-για πρόσθετη συναισθηματική φόρτιση. Και με το τελευ
έκλεινε με τα χιόνια τον χειμώνα.
ταίο βιβλίο της Μαρλένας
Στα Θεοδώριανα, κουρνιασμέ
Πολιτοπούλου «Η μνήμη
να κάτω από την κορυφογραμ
της πολαρόιντ» ανά χείρας.
μή της Πίνδου που χωρίζει την
Αστυνομικό πάλι, με απρό
Ήπειρο από τη Θεσσαλία. Σε
σμενο φόντο και ουσια
καλό, τελικά, του βγήκε: Φυ
στικό θέμα τον Εμφύλιο.
ματικός άφησε τις φυλακές της
Σπάραγμα συγκλονιστικό
Αίγινας και έγιανε ταχύτατα
οι τελευταίες σελίδες, με
μέσα στα έλατα και τη θαλπω
την αναπαράσταση του
ρή ενός χωριού ρημαγμένου
εγκλήματος, όπου, για να
και χαροκαμένου -πρώτη
επέλθει η κάθαρση, αναμο
γραμμή πυρός στην Εθνική
χλεύονται καταλαγιασμένα
Αντίσταση και στον Εμφύλιο.
πάθη και ανασύρονται
Τα Θεοδώριανα σε οπτική
απαιτητικά στην επιφάνεια
επαφή με τη Μεσούντα, όπου
φωλιασμένες από καιρό
ο θάνατος έστησε ύπουλο
μνήμες.
καρτέρι στον Αρη Βελουχιώτη,
Απλές, πικρές και μεγά
Θεοδώριανα 1953. Ο δάσκαλος Νίκος Βότσης χορεύει πρώτος στη γιορτή
και σε ίση απόσταση από το
λες οι αλήθειες που θέλει
της 28ης Οκτωβρίου.(αρχείο Π. Λάκκα)
Βουργαρέλι, όπου και το στρα
η συγγραφέας να μας πει:
τηγείο του Ναπολέοντα Ζέρβα
Μέγιστη τραγωδία ο Εμφύ
... Δεν ζούσε πια ο πατέρας, όταν, μετά τη μεταπολίτευση,
λιος, με δεινά ανεπανόρθωτα. Ορφάνεψε ο τόπος απ' ό, τι
οι Θεοδωριανίτες της Αθήνας σε ειδική τελετή τίμησαν «τον
καλύτερο σε ανθρώπινο δυναμικό είχε γεννήσει κι έμεινε
άξιο δάσκαλο» και φαγώθηκαν να πείσουν τον γιο του να
έκτοτε στέρφα η γη, αφού ερήμωσαν για πάντα τα χωριά ...
επισκεφθεί τον τόπο που δίδαξε.
Να 'μαι τώρα, με τη Λένα, αθώα κι έκπληκτη, στην
Να 'μαι, λοιπόν, σαν σε προσκύνημα. Λίγους μήνες
πλατεία του χωριού με λιακάδα και χιόνια ολόγυρα σε πα

Τούρκους αγάδες και φοροεισπράκτορες, όταν επισκέπτονταν τα Θεοδώριανα. Δίπατο

νύψηλες κορφές και προμηθεϊκούς βράχους. Στη μια μεριά
της πλατείας το μαγαζί του Λάμπρου, που ήταν μαθητής
του πατέρα και τον παινεύει ασταμάτητα καθώς γεμίζει το
τραπέζι με πίτες και κοψίδια -και μένα, με το λαιμό κόμπο,
να μη μου κατεβαίνει μπουκιά. Στην άλλη μεριά, απέναντι,
το κάποτε σχολείο, σκέτο ρημάδι, όλο χαλάσματα. Τριτάξιο
πριν από τον Εμφύλιο, με 150 παιδιά. Μονοτάξιο, με δάσκα
λο τον Νίκο Βότση. Τώρα ούτε παιδί ούτε σχολείο ...
Το Βουργαρέλι «φωλιάζει σαν αετός στη μέση των
Τζουμέρκων, πνιγμένο στα έλατα και στα πουρνάρια». Οι
κεία η μαγευτική διαδρομή από την Αρτα. Την περιγράφει
παραστατικά ο Γιάννης Καλπούζος στο βαθιά ουμανιστικό
ιστορικό μυθιστόρημά του «Ιμαρέτ», όπου ανασυνθέτει
εκπληκτικά τη ζωή στην Άρτα τις τρεις τελευταίες δεκαετίες
ώς την απελευθέρωσή της (1881). Πλούσιο σε γεννήματα και
ζώα μεγαλοχώρι, επί αιώνες, δεν κρατάει τώρα τα παιδιά
του.
Ανάβουμε ένα κερί στο μοναστήρι του Αγίου
Γεωργίου, όπου ο Καραϊσκάκης, ο Μπακόλας και οι άλλοι
οπλαρχηγοί, τον Ιούλιο του 1821, κήρυξαν την επανάσταση
σ' αυτή τη γη τη μονίμως σπαρμένη με κουφάρια και κόκκα
λα μαχητών.
Ιδεώδης εθελοντής ξεναγός, καθ' ότι ντόπιος και
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δασολόγος, ο Κώστας μάς οδηγεί πιο πάνω, σ' ένα ξάγναντο
πανοραμικό. «Θεωρείται -λέει- ένα από τα δέκα σημεία με
την καλύτερη θέα σ' όλο τον κόσμο. Για μένα, βέβαια, το
πρώτο ... ».
Ν' αγναντεύεις ολόγυρα και να μη χορταίνει το
μάτι -τι άλλο μπορεί να 'ναι ο παράδεισος; Και με ποιο
παραλογισμό, από ποια κατάρα δεν πλημμυρίζει από ζωή
τούτος ο αφείδωλα προικισμένος από τη φύση τόπος;
Μαύρισε κι άλλο η ψυχή στα Ayναvτα, με όσα μας
είπε ο (για τρίτη θητεία) δήμαρχος Χρ. Χασιάκος με τον
μετρημένο λόγο και τα μελαγχολικά μάτια. Στον γραφικό
καταρράκτη (γενέτειρα και του Στ. Τζουμάκα) η κουβέντα.
Στο «κουτούκι του Μαστροκώστα» με διάκοσμο τα χειρό
γραφα αποφθέγματά του («Εάν δεν έχεις, έλα πίνε κι όταν
έχεις έλα δίνε»).
«Από τους συνταξιούχους αποκλειστικά συντηρούνται πια τα
χωριά μας. Για πόσο ακόμη; Με 15 μόνο μαθητές το άλλοτε
φημισμένο Γυμνάσιο-Λύκειο στα Αγναντα- ως πότε θα το
κρατήσουν ανοιχτό;».
Με το στόμα στυφό κι ανταριασμένη ψυχή βιαζό
μουν να φτάσω στα Πράμαντα, να χωθώ στο «Ξενείον»
του Γιώργου Μεράντζα -ζεστή αγκαλιά σαν τον ίδιο. Ξέρει
αυτός. Δεν θα μου πει τη «Μαριόλα» να πλαντάξω ολότελα.

Χαμηλότονα και τρυφερά με το «Νανούρισμα» του Κυπουρ
γού θα με γαληνέψει ...
Οι μεγάλοι πολιτικοί ηγέτες μας και τα κόμματα
εξουσίας εκπονούν κάθε τόσο μεγαλεπήβολα «σχέδια»
για να μας σώσουν -τώρα από την οικονομική κρίση. Δεν
δείχνουν να πονούν τούτο τον τόπο. Μάκαρες, τυφλοί και
άφρονες δεν θέλουν να δουν τη μέγιστη παθογένεια -γι'
αυτό και μας μάραναν οι Ολυμπιάδες:
Διχασμένη αγεφύρωτα, από τον Εμφύλιο και δώθε,
παραμένει η χώρα -κι άσε την κατευθυνόμενη κρατική τηλε
όραση να ρεκλαμάρει τη «Μεγάλη Αλλαγή». Η μισή Ελλάδα
(50% του ΑΕΠ, 40% του πληθυσμού, 60% των υπηρεσιών
κι ακέριο το γκουβέρνο) συγκεντρωμένη στο τσιμεντόπλη
κτο Λεκανοπέδιο, που πάσχει αθεράπευτα από ασφυξία,
υδροκεφαλισμό και παχυσαρκία. Κι η άλλη μισή, με αστικά
κέντρα κακέκτυπα της ανθρωποβόρας Αθήνας και απέραντη
εpημιά στην πανέμορφη ύπαιθρο. Παράνοια σκέτη ...
Γιώργος Βότσης
*Το άρθρο δημοσιεύτηκε στην ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ(13 Απρίλη 2009). O
Νίκος Βότσης, πατέρας του δημοσιογράφου Γιώργου Βότση, υπηρέτησε σαν
δάσκαλος στο μονοθέσιο Δημοτικό Σχολείο Θεοδωριάνων το 1953.
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Μερικές ακόμα διαψεύσεις

Του Δημήτρη Στεργιούλη

του Αθανασίου Ντάσκα

Πάνε πάρα πολλά χρόνια από τότε που η αγνή και
φυσική ζωή των νομάδων κτηνοτρόφων των Τζουμέρκων, ενέπνεε τον Κώστα Κρυστάλλη. Τα πράγματα
σήμερα είναι εντελώς διαφορετικά. Η ζωή των κτηνοτρόφων έχει γίνει σκληρή και ανυπόφορη. Τόσο που
όχι μόνο δεν την αποζητούν, αλλά την απεύχονται.
Η νομαδική κτηνοτροφία στους αιώνες

- Το σχόλιο της ΟΡΕΙΝΗΣ «το ψέμα και η παραπληροφόρηση έχουν κοντά ποδάρια» αναφερόταν στην επιστολή
του κ. Ευστράτιου Γαλανή και στον ισχυρισμό του ότι η
κοινότητα εισπράττει 42.000ευρώ το χρόνο από το έργο
της ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ και δεν αφορούσε τον κ. Ντάσκα. Το γιατί
αναλαμβάνει ο κ. Ντάσκας να επιχειρηματολογήσει για λογαριασμό άλλου, μόνο αυτός το γνωρίζει.

Σχόλιο

Η νέα τρισέλιδη επιστολή
του κ. Ντάσκα, αναφέρεται
ξανά στο ίδιο θέμα κατασκευής των υδροηλεκτρικών
έργων, όπως εδώ και δώδεκα
χρόνια. Το θέμα αυτό έχει εξαντληθεί, έχει κουράσει τους αναγνώστες αλλά και εμάς τους ίδιους, οι
χωριανοί έχουν σχηματίσει και έχουν εκφράσει ξεκάθαρη άποψη. Η υπόθεση κατασκευής νέων υδροηλεκτρικών στα Θεοδώριανα έχει τελειώσει. Όλα αυτά βέβαια ο κ. Ντάσκας αδυνατεί να τα καταλάβει.
Αναγκάζομαι, για τελευταία φορά, σε ένα σύντομο σχολιασμό της επιστολής του, με την παράκληση
να πάψει επιτέλους να κουράζει όλους μας με επιστολές,, που δεν έχουν να προσθέσουν τίποτα σε
μια υπόθεση τελειωμένη.

- Η ΟΡΕΙΝΗ δεν έκανε τίποτα περισσότερο από το να δημοσιεύσει τα πρωτότυπα και επίσημα παραστατικά της κοινότητας, όπου δείχνουν ότι τα έσοδα από το έργο κατά μέσο
όρο τα έτη 2004-2007 είναι 21.000. Όποιος τα αμφισβητεί
ας τα αναζητήσει στην κοινότητα. Για μας η αξία των ποταμιών και των νερών μας δεν είναι αποτέλεσμα αριθμητικών πράξεων ούτε κοστολογείται. Είναι αδιαπραγμάτευτη, διαχρονική και η διαφύλαξή της και η μεταβίβασή της
αναλλοίωτη στις επόμενες γενιές, απολύτως αναγκαία.
- Ο χαρακτηρισμός φασιστική νοοτροπία της επιστολής του κ. Γαλανή αναφερόταν καθαρά και
άκρως προσβλητικά στο πρόσωπό μου και επειδή ο κ. Ντάσκας τον επαναλαμβάνει, θα πρέπει να
καταλάβει ότι όσα χρόνια εκδίδω ο ίδιος, σαν πρόεδρος του συλλόγου την ΟΡΕΙΝΗ, καμία επιστολή
του δεν έλαβα για δημοσίευση. Του θυμίζω επίσης ότι έκφραση φασιστικής νοοτροπίας είναι και
όταν οι λίγοι προσπαθούν να επιβάλλουν με οποιοδήποτε τρόπο τη γνώμη τους στους πολλούς, ο
ένας σε όλους διεκδικώντας το αλάθητο και αγνοώντας συντριπτικές πλειοψηφίες, όπως προσπαθεί ο ίδιος δώδεκα χρόνια τώρα.
- Κάποια στιγμή πρέπει και να εξηγήσει και να αιτιολογήσει στους συγχωριανούς του την μανιώδη
εμμονή του στην υπόθεση αυτή και να αφήσει επιτέλους το χωριό να μονοιάσει.
Δημήτρης Στεργιούλης

Πραγματοποιήθηκε την Κυριακή (29-3-2009) στην Αθήνα, η ετήσια Γενική Συνέλευση της Αδελφότητας Θεοδωριανιτών Άρτας, με
θέματα τον απολογισμό του απερχόμενου Δ.Σ. και τις αρχαιρεσίες
για την ανάδειξη νέου συμβουλίου. Δεν έθεσαν ξανά υποψηφιότητα
ο νυν πρόεδρος του συλλόγου Τάσος Βελισσαρίου και το μέλος
του Δ.Σ. Γιάννης Ντάσκας. Για το νέο Δ.Σ. εκλέχτηκαν οι: Άντα
Λακοπούλου πρόεδρος, Κώστας Σκουτέλας αντιπρόεδρος, Γιώργος Διαμάντης Γενικός Γραμματέας, Στέφανος Παπαντζίκος Ταμίας, Χρήστος Σκουτέλας, Γρηγόρης Κοντογιάννης και Διώνη Κουτσούκη μέλη. Δημοσιεύουμε παρακάτω μέρος από τον απολογισμό
του απερχόμενου Δ.Σ, που παρουσίασε στην Γενική Συνέλευση ο
πρώην πρόεδρος Τάσος Βελισσαρίου. Κείμενο με υψηλούς τόνους
αυτοκριτικής, ιδιαίτερα σημαντικό όταν αυτή προέρχεται από νέους
ανθρώπους, αλλά και με ευθύτητα λόγου, που δεν διστάζει να πει
πράγματα με τ’ όνομά τους θέτοντας πολύ σοβαρά ζητήματα.
Κείμενο που χρήζει ιδιαίτερης προσοχής απ’ όλους μας.

πολιτικής φύσης που άπτονται των κοινοτικών εκλογών, θέμα το
οποίο δεν αφορά και είναι έξω από κάθε λογική του σημερινού Δ.Σ.
Για τον λόγο αυτό η Αδελφότητα δαπάνησε ένα μεγάλο ποσό για
την νομική εκπροσώπηση της ενώπιον της Αρχής ενώ κάλλιστα θα
μπορούσε το ποσό αυτό να διατεθεί για άλλους λόγους.
2) Όσον αφορά την εφημερίδα θα γίνουμε γραφικοί λέγοντας
για μια ακόμη φορά ότι έμεινε στάσιμη από ποικιλία θεμάτων διότι καμιά καινούργια ιδέα δεν ήρθε, με αποτέλεσμα να διαβάζουμε
συνεχώς από συγκεκριμένα πρόσωπα συγκεκριμένα θέματα. Περιμέναμε τουλάχιστον από την νεολαία του χωριού μας να ενισχύσει
αυτή την προσπάθεια.
3) Για άλλη μια χρονιά ενισχύθηκε η τράπεζα αίματος της Αδελφότητας με την καθιερωμένη αιμοδοσία. Συνδράμαμε συγχωριανούς μας για να αντιμετωπίσουνε προβλήματα υγείας χωρίς να
ρωτήσουμε πόσο μεγάλο σόι έχουν.
4) Σχετικά με τον ετήσιο χορό της Αδελφότητας τα δύο τελευταία χρόνια είχαμε μεγάλη προσέλευση συγχωριανών με τα από

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δ.Σ. ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑΣ
ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 29-3-2009

πολλά χρόνια, αν και κάποιοι εξέφρασαν αντιρρήσεις σχετικά με το
κέντρο διασκέδασης χωρίς να υπάρχει ιδιαίτερος λόγος και αυτό
αποδεικνύεται από την δική σας παρουσία και τα πολλά συγχαρητήρια που εισπράξαμε.
5) Πάγια τακτική της Αδελφότητας είναι, εφόσον τα οικονομικά
της το επιτρέπουν , η ενίσχυση συγχωριανών μας οι οποίοι χρειάζονται την βοήθεια της και το αποδεικνύει έμπρακτα παρόλο που
και σε αυτό το θέμα κάποιοι εκφράζουν αντιρρήσεις χωρίς λόγο
και αιτία.
6) Φέτος διοργανώθηκε εκδρομή στην Παναγία Προυσσιώτισα
στο Καρπενήσι μετά από αρκετά χρόνια αλλά δυστυχώς δεν υπήρξε μεγάλη συμμετοχή σε μια περιοχή ιδιαίτερου θρησκευτικού ενδιαφέροντος και φυσικού κάλλους σε μια προσπάθεια να φέρουμε
κοντά τους συγχωριανούς όλων των ηλικιών. Δυστυχώς και για
αυτή την προσπάθειας μας οι απόψεις διίστανται.
Εδώ και δύο χρόνια η σκυτάλη δόθηκε σε νέους ανθρώπους με την
πεποίθηση ότι η Αδελφότητα θα ανοίξει μια νέα σελίδα στην πορεία
της και θα προχωρήσει με καινοτόμες ιδέες και πρωτοβουλίες με
γνώμονα τον κοινό στόχο όλων, την ανάδειξη του χωριού μας και
την σύσφιξη των απανταχού Θεοδωριανιτών. Εδώ θα σας θυμίσουμε να ανατρέξετε στα γραφόμενα συγχωριανών μας που ανήκουν
σε προηγούμενα Δ.Σ. οι οποίοι έλεγαν « ελάτε στην Αδελφότητα

……Στο σημείο αυτό θα ήθελα όμως να σταθώ σε κάποια θέματα
τα οποία μας έβαλαν σε σκέψεις και από αυτό το βήμα θα σας τις
μεταφέρω.
1) Όπως σας είχαμε ενημερώσει σε προηγούμενη συνάντηση
μας προσπαθήσαμε να δημιουργήσουμε ιστοσελίδα στο διαδίκτυο
για την προβολή του χωριού μας αλλά και του έργου της Αδελφότητας. Εδώ θα σταθώ στις κινήσεις που έκανε ο πολιτιστικός σύλλογος « Κωστηλάτα» ο οποίος θέλησε να μας εμπλέξει σε δικαστικά
τερτίπια πρωτόγνωρα για εμάς κάνοντας καταγγελία στην Ε.Ε.Τ.Τ.
, χωρίς καμιά προειδοποίηση και καμιά επικοινωνία ,παρόλο που
ο παραπάνω σύλλογος ενημερώθηκε προφορικά από εμένα. Ο εν
λόγω σύλλογος διεκδικεί την ονομασία Κωστηλάτα ωσάν ιδιοκτησία του. Με την ίδια λογική θα έπρεπε η Αδελφότητα αλλά και η
κοινότητα Θεοδωριάνων να διεκδικήσει την ονομασία Θεοδώριανα
από τον σύλλογο των Ορεινών. Όπως πληροφορηθήκαμε off the
record ο λόγος της καταγγελίας της Αδελφότητας ήταν καθαρά
προσωπικός και όχι οι λόγοι που διαβάσαμε στο έγγραφο του εν
λόγω συλλόγου ενώπιον της Ε.Ε.Τ.Τ. παραπέμποντας σε ζητήματα

Αρχαιρεσίες στην Αδελφότητα

γιατί χανόμαστε».
Δυστυχώς ο στόχος μας απέτυχε παταγωδώς , όχι μόνο
γιατί δεν προσπαθήσαμε από μόνοι μας όσο έπρεπε αλλά και γιατί
κάποιοι θεωρούν ότι η Αδελφότητα είναι το όχημα για την προσωπική προβολή και την ανάδειξη τους.
Η Αδελφότητα , φίλες και φίλοι δεν είναι τσιφλίκι κανενός ανήκει στα Θεοδώριανα και στους γνήσιους Θεοδωριανίτες οι
οποίοι εργάστηκαν αδιάκοπα και χωρίς καμιά ιδιοτέλεια και τελικά μόνο σε αυτούς αξίζει κάθε τιμή. Αναλαμβάνοντας τα ηνία της
Αδελφότητας πριν 2 χρόνια και έχοντας την αμέριστη συμπαράσταση των περισσοτέρων θυσιάσαμε χρόνο από την προσωπική και
επαγγελματική μας ζωή, διότι όπως γνωρίζετε όλοι εργαζόμαστε,
και έχοντας στο μυαλό μας ότι θα κουβαλήσουμε στις πλάτες μας
φορτίο 79 χρόνων, προσπαθήσαμε να δώσουμε μια νέα πνοή στην
πορεία της μέσα στον χρόνο.
Σε αυτόν τον δύσκολο αγώνα όχι μόνο δεν βρήκαμε
συμπαραστάτες αλλά αντιθέτως κάποιοι θα ήθελαν να ακολουθήσουμε δικές τους αναχρονιστικές α πόψεις και πρακτικές του
παρελθόντος, θεωρώντας ότι μπορούμε να γίνουμε φερέφωνα
οποιουδήποτε θέλει να χρησιμοποιεί την Αδελφότητα για προσωπική χρήση και προβολή.
Κατηγορήθηκα πολλές φορές για λάθος επιλογές, αλλά
σας διαβεβαιώνω ότι οι όποιες επιλογές ήταν αποτέλεσμα ομόφωνης απόφασης του Δ.Σ. και στα πλαίσια αυτά έγιναν όλα τα
παραπάνω στα οποία αναφέρθηκα .
Δέχτηκα προσωπική επίθεση αναίτια χαρακτηρίζοντας με
άνθρωπο χωρίς προσωπικότητα, τους επιστρέφω μεν τον χαρακτηρισμό, αλλά επειδή δεν μπαίνω σε τέτοιες λογικές δεν θα το
σχολιάσω περαιτέρω διότι δεν είναι του χαρακτήρα μου. Θεωρώ
τον εαυτό μου γνήσιο Θεοδωριανίτη και θλίβομαι πραγματικά γιατί
το επίπεδο αυτών των ανθρώπων δεν αρμόζει στην 79χρονη πορεία της Αδελφότητας.
Όμως νοιώθω μεγάλη τιμή διότι διετέλεσα πρόεδρος
αυτού του ιστορικού συλλόγου και ευχαριστώ από καρδιάς όλους
αυτούς που θέλησαν να συμπορευτούν μαζί μου για το καλό της
Αδελφότητας. Επειδή όμως οι αρχές και τα πιστεύω μου δεν συνάδουν με τέτοιου είδους συμπεριφορές και αμαυρώνουν την
προσωπικότητα μου δεν μπορώ να συνεχίσω να προσφέρω στην
Αδελφότητα.
Εύχομαι στο νέο Δ.Σ. που θα προκύψει από τις σημερινές εκλογές να πετύχει και αυτό θα επιτευχθεί μόνο αν απαλλαγεί
από τα καρκινώματα του παρελθόντος. Θα βρίσκομαι πάντοτε εδώ
να βοηθώ και να προσφέρω όταν πια το καράβι της Αδελφότητας
θα έχει αλλάξει ρότα.

Οι νομάδες κτηνοτρόφοι των Τζουμέρκων, αποτελούν
την ιστορική συνέχεια των νομάδων κτηνοτρόφων που
συναντάμε στα κείμενα του Ομήρου, αλλά και των Δωριέων, που πρώτοι κατοίκησαν στα κράκουρα των Τζουμέρκων και η κύρια ασχολία τους ήταν η νομαδική κτηνοτροφία. Ωστόσο, όπως αναφέρει και ο Νίκος Καρατζένης
φιλολογος και συγγραφέας που έχει ασχοληθεί πολύ
με την κτηνοτροφία και τα προβλήματά της, η νομαδική κτηνοτροφία των Τζουμέρκων γνώρισε τη μεγαλύτερη ανάπτυξη ανάμεσα στα 1740- 1881. Κι αυτό γιατί το
1740 συγκροτήθηκε το αρματολίκι των Τζουμέρκων. Τα
απρόσιτα βουνά ήταν το καταφύγιο και ορμητήριο των
κλεφτών και αρματολών, οι οποίοι προστάτευαν και πολλές φορές διαφέντευαν κοπάδια και κτηνοτρόφους. Από
το Συρράκο μέχρι τα Θεοδώριανα την εποχή αυτή αναπτύχθηκαν 50 μεγάλα τσελιγκάτα και τα πρόβατα ξεπερνούσαν τα 150.000.
Το 1881 με την προσάρτηση της Άρτας στο ελεύθερο
ελληνικό κράτος, οι νομάδες κτηνοτρόφοι δέχτηκαν το
πρώτο πλήγμα καθώς έχασαν τα χειμερινά λιβάδια που
βρίσκονταν στη δεξιά όχθη του Αράχθου, που αποτελούσε το σύνορο του ελληνικού και τουρκικού κράτους. Το
1917 με την αγροτική μεταρρύθμιση και την απαλλοτρίωση των τσιφλικιών, τα μεγάλα τσελιγκάτα έχασαν τα
απέραντα λιβάδια και τις βοσκήσιμες εκτάσεις του κάμπου, με αποτέλεσμα να διασπαστούν.
Οι νομάδες κτηνοτρόφοι των Τζουμέρκων σήμερα
Όμως η νομαδική κτηνοτροφία στα Τζουμέρκα αντέχει
ακόμα και ασκείται με τον πατροπαράδοτο νομαδικό
τρόπο. Σ’ αυτό έχουν συντελέσει κυρίως δυο παράγοντες. Πρώτα ο ποιμενικός χαρακτήρας του πληθυσμού
των Τζουμέρκων, που απ’ την αρχαία ακόμα εποχή ασχολούνταν με την κτηνοτροφία και δεύτερον τα βουνά και
τα οροπέδια των Τζουμέρκων, που θεωρούνται ιδανικά
για το ξεκαλοκαίριασμα των κοπαδιών.
Σήμερα στα Τζουμέρκα υπάρχουν πάνω από διακόσιες
οικογένειες νομάδων κτηνοτρόφων και ξεκαλοκαιριάζουν περίπου 80.000 αιγοπρόβατα. Χαρακτηριστικό είναι
ότι με την κτηνοτροφία ασχολούνται σήμερα και πολλοί
νέοι άνθρωποι, γόνοι κτηνοτροφικών οικογενειών. Μετακινούνται μαζί με τα κοπάδια τους και δυο φορές το
χρόνο. Την άνοιξη για τα βουνά και το φθινόπωρο για τις
πεδιάδες της Άρτας και του Ξηρόμερου, στα χειμαδιά. Οι
μετακινήσεις παλιότερα ήταν πολύ δύσκολες και κρατούσαν μέρες μιας και γίνονταν πεζή.
Τα πράγματα όμως σιγά σιγά αλλάζουν. Όλο και περισσότεροι κτηνοτρόφοι εγκαταλείπουν τη νομαδική κτηνοτροφία και μένουν μόνιμα στους κάμπους σε εκτάσεις
ιδιόκτητες ή νοικιασμένες. Με τον τρόπο αυτό φθίνει η
νομαδική κτηνοτροφία και μετατρέπεται σε σταβλισμένη ή ημισταβλισμένη. Χαρακτηριστικό ότι μόνο στα Θεοδώριανα τα τελευταία χρόνια, δέκα κτηνοτρόφοι με ένα
σημαντικό αριθμό ζώων, έμειναν μόνιμα πλέον στα χειμαδιά. Αυτό που κρατάει τους υπόλοιπους, είναι η παροχή
ενίσχυσης προς τους νομάδες κτηνοτρόφους των ορεινών περιοχών(εξισωτική αποζημίωση) ,10 ευρώ το ζώο.
Αν σταματήσει η συγκεκριμένη επιδότηση, ίσως ο ήχος
των κυπροκούδουνων στα Τζουμέρκα και στην Κωστηλάτα να αποτελεί ανάμνηση.
Σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία στα Θεοδώριανα ξεκαλοκαιριάζουν σήμερα περίπου 17.000 αιγοπρόβατα,
όταν το σύνολο στο νομό Άρτας είναι σύμφωνα με επίσημα στοιχεία της Νομαρχίας 280.000 και στα χωριά
των Τζουμέρκων 80.000. Επίσης μαζί με την Πράμαντα
και τους Καλλαρύτες τα Θεοδώριανα κατέχουν τα πρωτεία στον αριθμό των ζώων. Αν ανατρέξουμε πιο πίσω,
θα δούμε ότι το 1961 στα Θεοδώριανα ξεκαλοκαίριαζαν
10.000 πρόβατα, το 1981 ανέβηκαν σε 16.000 πρόβατα,
το 2001 έφτασαν τα 16.500. Βλέπουμε δηλαδή ότι η κτηνοτροφία στο χωριό μας κρατάει καλά, μιας και έχουμε
αυξητική τάση, που όμως δεν αναμένεται να συνεχιστεί,
μιας και τα προβλήματα είναι πολλά και όλο και περισσότεροι κτηνοτρόφοι σκέφτονται τη μόνιμη εγκατάσταση
στα χειμαδιά.
Αντίθετα στο συνολικό αριθμό ζώων που ξεκαλοκαιριάζουν στα Τζουμέρκα θα δούμε ότι το 1961 ήταν 174.000
ζώα, το 1981 ήταν 196.000 και το 2001 ήταν 85.172 αιγοπρόβατα. Παρατηρούμε δηλαδή μια δραματική μείωση

των νομαδικών κοπαδιών. Αρχίζει δηλαδή η κτηνοτροφία
να χάνει τον παραδοσιακό νομαδικό της χαρακτήρα, που
θέλει τον κτηνοτρόφο συνέχεια μετακινούμενο. Εξαιτίας
των σκληρών συνθηκών ζωής, η μορφή της νομαδικής
κτηνοτροφίας εγκαταλείπεται και όσοι παραμένουν στο
κτηνοτροφικό επάγγελμα προτιμούν να μείνουν κάπου
μόνιμα να ασχοληθούν με την ημινομαδική ή και σταβλισμένη μορφή της. Προτιμούν πλέον μια ζωή με περισσότερες ανέσεις και ευκολίες, που τους επιτρέπει να έχουν
μόνιμη κατοικία και να ζουν κοινωνική και όχι μεμονομένη
ζωή.

«Ήθελα νάμουν τσέλιγκας, νάμουν κ' ένας σκουτέρης,
να πάω να ζήσω στο μαντρί, στην ερημιά, στα δάσα,
νάχω κοπάδι πρόβατα, νάχω κοπάδι γίδια,
κ' ένα σωρό μαντρόσκυλα, νάχω και βοσκοτόπια,
το καλοκαίρι στα βουνά, και τον χειμώ στους κάμπους.
Νάχω από πάλιουραν βορό και στρούγγα από ροδάμι,
νάχω και σε ψηλήν κορφή καλύβα από ρουπάκια,
νάχω με τα βοσκόπουλα σε κάθε σκάρον γλέντι,
νάχω φλογέρα να λαλώ, ν' αντιλαλούν οι κάμποι,
νάχω και κόρη όμορφη, στεφανωτήν μου νάχω,
να μου βοηθάει στο σάλαγο, να μου βοηθάει στα γρέκια,
κι όντας θα τα σταλίζουμε τα δειλινά στους ίσκιους,
στης ρεματιάς τη χλωρασιά μαζί της να πλαγιάζω,
να με κοιμίζει με φιλιά στους δροσερούς της κόρφους»
Κώστας Κρυστάλλης: «ο τσέλιγκας»

Η ζωή και τα προβλήματα του νομάδα κτηνοτρόφου
Η ζωή του νομάδα κτηνοτρόφου παραμένει και σήμερα
σκληρή και ανυπόφορη. Αρκεί να σκεφτούμε ότι δυο
φορές το χρόνο από τα «χειμαδιά» στο «ξεκαλοκαιριό»
και αντίστροφα, πρέπει να μεταφερθεί ολόκληρο το νοικοκυριό μαζί με το κοπάδι. Εξακολουθούν να μένουν οι
περισσότεροι ακόμα μέσα σε πετροκάλυβες, σε πρωτόγονες πολλές φορές συνθήκες, χτισμένες σε μεγάλα
υψόμετρα, μέχρι τα 2.300 μέτρα, με καιρικές συνθήκες
πολύ δύσκολες. Ωστόσο τα τελευταία χρόνια η κατάσταση βελτιώθηκε με τους αγροτικούς δρόμους και η μετακίνησή τους έχει γίνει πιο εύκολη. Όμως η δουλειά του
κτηνοτρόφου παραμένει εξαιρετικά δύσκολη. Το κοπάδι
σε θέλει 24 ώρες το 24ωρο. Δεν υπάρχει γιορτή ή αργία για τον κτηνοτρόφο. Η νομαδική κτηνοτροφική ζωή
δεν αφήνει περιθώρια για κοινωνικές συναναστροφές,
ξεκούραση, διακοπές, ψυχαγωγία. Γι αυτό και η δουλειά
δεν είναι καθόλου ελκυστική για νέους ανθρώπους. Έχει
δίκιο λοιπόν ο Νίκος Καρατζένης όταν αναφέρει ότι η
νομαδική κτηνοτροφία συντηρείται από υπερήλικες και
επιδοτήσεις.
Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν σήμερα οι νομάδες
κτηνοτρόφοι αλλά και οι κτηνοτρόφοι γενικότερα είναι
πολλά και ποικίλα. Η χαμηλή τιμή που αναγκάζονται να
πουλούν το γάλα, το οποίο φτάνει στην κατανάλωση σε
υπερδιπλάσια τιμή. Το κόστος παραγωγής, το οποίο έχει

αυξηθεί δραματικά. Αρκεί να σκεφτούμε ότι οι κτηνοτρόφοι των Θεοδωριάνων, πολλές φορές αναγκάζονται να
ταΐζουν τα ζώα τους το καλοκαίρι, μιας και η αλλαγή των
κλιματολογικών συνθηκών επηρεάζει άμεσα και τη βλάστηση των θερινών λιβαδιών και επίσης να πληρώνουν
και τα νοικιασμένα χωράφια στα «χειμαδιά».
Αν και τα κτηνοτροφικά προϊόντα των Τζουμέρκων θεωρούνται αγνά και άριστης ποιότητας, αφού τα ζώα ζουν
σε σχεδόν ημιάγρια κατάσταση, τρώγοντας μόνο χορτάρι
απ’ τα οροπέδια της Κωστηλάτας και των Τζουμέρκων,
δεν υπάρχει στην περιοχή μας μια μονάδα επεξεργασίας
ή και τυποποίησης γαλακτομικών προϊόντων. Ούτε ένας
κτηνοτροφικός συνεταιρισμός ή ένωση με σκοπό την διάθεση των προϊόντων σε λογικότερες τιμές για τον καταναλωτή και με μεγαλύτερο κέρδος για τον κτηνοτρόφο.
Δεν υπάρχουν υποδομές σε ποιμενικές εγκαταστάσεις,
με αποτέλεσμα οι κτηνοτρόφοι να έχουν ακόμα πέτρινες
καλύβες και στρούγκες. Παραδοσιακές και πατροπαράδοτες μεν, αλλά μακριά από τη σύγχρονη πραγματικότητα. Άλλο πρόβλημα η χαμηλή παραγωγή γάλακτος, μιας
και οι ράτσες των ζώων που εκτρέφονται στα Τζουμέρκα
δεν είναι αρκετά αποδοτικές, αφού είναι φυλές ανθεκτικές και λιτοδίαιτες, ιδανικές μόνο για ορεινές περιοχές.
Το σημαντικότερο όμως πρόβλημα θεωρώ ότι είναι καθαρά κοινωνικό. Είναι η απαξίωση του επαγγέλματος
από τους νέους ανθρώπους, αλλά και η γενικότερη ανυποληψία της κοινωνίας απέναντι στη δουλειά του κτηνοτρόφου. Και ακόμα σημαντικότερο ότι τα νέα παιδιά
που ασχολούνται ακόμα με την νομαδική κτηνοτροφία,
δυσκολεύονται ακόμα και στο να κάνουν οικογένεια, μιας
και το επάγγελμά τους αντιμετωπίζεται πολλές φορές
ρατσιστικά από την υπόλοιπη κοινωνία, με αποτέλεσμα
την κοινωνική τους απομόνωση.
Όλα αυτά βέβαια μπορούν ν΄ αλλάξουν μόνο όταν υπάρξει ένας σωστός σχεδιασμός από την πολιτεία και από
θεσμικούς παράγοντες, για να στηριχτεί πραγματικά ο
ακρογωνιαίος λίθος του πρωτογενούς τομέα της οικονομίας μας, που είναι η κτηνοτροφία. Να υπάρξει ενημέρωση και ουσιαστική στήριξη των κτηνοτρόφων για εκσυγχρονισμό των εγκαταστάσεων και του ζωϊκού κεφαλαίου
τους, σχεδιασμός για το τι θα γίνει όταν κοπούν σε λίγα
χρόνια οι επιδοτήσεις, στήριξη με κάθε τρόπο των νέων
κτηνοτρόφων. Κρατική παρέμβαση ώστε ν’ απαγκιστρωθεί το βασικό κτηνοτροφικό προϊόν, το γάλα, από τα λεγόμενα «καρτέλ» και τους μεσάζοντες, που λυμαίνονται
το μόχθο των κτηνοτρόφων. Αλλά και οι κτηνοτρόφοι,
κυρίως οι νέοι, να διεκδικήσουν, να ενημερωθούν, να
εκσυγχρονιστούν, να απαιτήσουν μια καλύτερη ζωή για
τους ίδιους και για τις οικογένειές τους.
Μέχρι τότε οι νομάδες κτηνοτρόφοι θα παραμένουν
φωλιασμένοι στις αετοφωλιές των Τζουμέρκων και θα
επιμένουν ακόμα. Γαντζωμένοι απάνω στις επιδοτήσεις
που ακόμα δίνονται και σε κάποιες κρατικές υποσχέσεις
και προγράμματα που ποτέ δεν υλοποιούνται, βλέπουν
μπροστά τους ένα μέλλον αβέβαιο. Θ’ αντέξουν;
Πηγές:
Νίκος Καρατζένης: Το μέλλον της κτηνοτροφίας στα Τζουμέρκα.
Εφημερίδα Καθημερινή: Η νομαδική κτηνοτροφία ( Ν. Καρατζένης).
Εθνική Στατιστική Υπηρεσία
Ελληνική Οικονομία & κτηνοτροφία-live-pedia.gr
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο: Νομαδική κτηνοτροφία.
Νομαρχία Άρτας: Στατιστικά στοιχεία.
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Εθνική οδός Άρτας-Τρικάλων. Επιτέλους τέλος.
Του Γιάννη Παπαγιάννη
Συμπληρώνονται εφέτος εκατόν δέκα
χρόνια από το ξεκίνημα του δρόμου Άρτα Τρίκαλα και θα κάνω μια ιστορική αναδρομή
για το μεγάλο αυτό έργο, που ταλαιπώρησε
τους δύο νομούς και έπρεπε να περάσει
παραπάνω από ένας αιώνας, για να περάσουμε επιτέλους στην κανονική του χάραξη.
Το έργο έχει μήκος 165 χιλιόμετρα, τα
μισά στο Νομό Άρτας και τα υπόλοιπα στο
Νομό Τρικάλων. Έχει επτά σήραγγες, μία
στο νομό Άρτας και έξι στο νομό Τρικάλων:
Σκορλίγγα - Αγίας Κυριακής - Παχτουρίου - Αετού - Φράγματος - Μεσοχώρας και
Γκρόπας, η μεγαλύτερη 1300 μέτρα και η
μικρότερη 200.
Ο δρόμος αυτός, ο οποίος έχει τη δική του μακραίωνη
ιστορία, συζητείται για πρώτη φορά στην ελληνική Βουλή το έτος 1898 επί πρωθυπουργίας Δημητρίου Ράλλη.
Έκτοτε παγώνει, ώσπου το 1931 μπαίνει στο πρόγραμμα δημοσίων έργων και ανατίθεται στην εταιρία «Γεωργόπουλου» η οποία παράλληλα κατασκευάζει την αποστράγγιση του κάμπου της Άρτας και κατασκευάζει από
πλευράς Άρτας 32 χιλιόμετρα και από πλευράς Τρικάλων
άλλα τόσα. Κάθε χρόνο δίνονται μικρά κονδύλια, ώσπου
το 1935 ο δρόμος φτάνει από πλευράς Άρτας στο Παλαιοκάτουνο και από πλευράς Τρικάλων στα Στουρναρέικα.
Ο πόλεμος του 1940 και στη συνέχεια ο εμφύλιος παγώνουν το έργο, ώσπου το 1952 η τότε κυβέρνηση βάζει το δρόμο στον οργανισμό εκτέλεσης κατεπειγόντων
έργων για στρατιωτικούς σκοπούς στο σχέδιο Μάρσαλ,
με παρέμβαση του τότε αμερικανού πρέσβη Πιουριφόϊ
και του στρατηγού Χαρτ και χρηματοδοτείται απ' την

νεολαίοι της Άρτας (Λακόπουλος - Κοντογιώργος - Βαδιβούλης- Βαρσάκης) εκπροσωπώντας αντίστοιχα τα
τέσσερα κόμματα ΠΑΣΟΚ - Ένωση Κέντρου- Νέα Δημοκρατία - ΚΚΕ, κάνουν πορεία με τα πόδια από την Άρτα
στην Αθήνα, όπου γίνονται δεκτοί με ενθουσιασμό από
τους συμπατριώτες μας.
Το 1984 η ΔΕΗ αποφασίζει την κατασκευή του υδροηλεκτρικού φράγματος Μεσοχώρας και ο συμπατριώτης
μας διοικητής της ΔΕΗ Δημήτρης Παπαμαντέλλος, ο
οποίος κατάγεται από την Νεράιδα Τρικάλων, τοποθετεί
το μεν φράγμα στη Μεσοχώρα και τον δε σταθμό παραγωγής στη Γλύστρα απέναντι από τα Κάψαλα, τον πρώτο
που κατασκευάζεται έτσι στη χώρα μας, η δε σήραγγα
είναι η πρώτη μήκους περίπου 8 χιλιομέτρων.
Συγχρόνως ξεκινάνε τα μεγαλύτερα έργα, η σήραγγα
Σκορλίγκα μήκους 1230 μέτρων από την εταιρία «Μηχανική» και οι δύο γέφυρες Αλεξίου και Γκούρα από την
εταιρία «Τσιμερόπουλος», ενώ γίνεται η μελέτη και του
υπόλοιπου τμήματος, καθώς και οι απαλλοτριώσεις. Τέλος, στις δεκαετίες του
1990 και του 2000 γίνονται παράλληλα
με την κατασκευή του φράγματος Μεσοχώρας και τα υπόλοιπα έργα - σήραγγες
όπως είναι σήμερα. Αυτή είναι η μία χάραξη: Άρτα - Βουργαρέλι - Κάψαλα - Μεσοχώρα -Βαθύρεμα - Γκρόπα - Στουρναρέικα - Τρίκαλα. Υπάρχει και η δεύτερη
χάραξη: Άρτα - Περτούλι - Τρίκαλα που
για να ολοκληρωθεί απομένει ακόμη
το τμήμα Αρματολικό - Γέφυρα Αλεξίου μήκους 14 χιλιομέτρων, στο οποίο
έχουν γίνει οι μελέτες ενώ απομένει η
χρηματοδότηση για να ολοκληρωθεί και
η οποία θα έχει πρόσβαση και προς την
Καλαμπάκα από την περιοχή Τρία ΠοτάΦλεβάρης 1975. Ο δημοσιογράφος συγχωριανός μας Γιώργος Λακόπουλος, πορεύεται με τα
μια.
πόδια στην Αθήνα για τον Άρτα-Τρίκαλα. (αρχείο: Π. Λάκκα )
Τελευταίες πληροφορίες λένε ότι
το τμήμα αυτό εντάχθηκε στο ΕΣΠΑ.
αμερικανική κυβέρνηση. Το 1958 φτάνει στην περιοχή Αξίζει να αναφέρουμε ότι οι περιοχές αυτές είναι σπάνιΑσπροποτάμου με εντολή της κυβέρνησης Καραμανλή, ας φυσικής ομορφιάς και ιδιαίτερου κάλλους.
ο μελετητής Πολιτικός Μηχανικός Βασίλης Λουκάκος,
Αυτή είναι η ιστορία του μεγάλου αυτού έργου και τα
ένας από τους καλύτερους της εποχής, ο οποίος μελε- περισσότερα στοιχεία τα πήρα από το βιβλίο «Πενήντα
τά τον δρόμο από Κάψαλα έως Μεσοχώρα (μήκους 20 χρόνια στρατιώτης» του συμπατριώτη μας πολιτικού
χιλιομέτρων). Τότε κάνει την εμφάνισή του στην περιο- και στρατιωτικού Λεωνίδα Σπαή, ο οποίος κατάγεται
χή το πρώτο ελικόπτερο.
από το Τετράκωμο Άρτας. Προτείνω δε στους αναΣτην εισηγητική του έκθεση ο Λουκάκος αναφέρει: γνώστες της εφημερίδας σας, αλλά και στους συμπαΜελέτησα το δρόμο και από αέρα και από το έδαφος τριώτες να αφιερώσουν ένα Σαββατοκύριακο και να
και προτείνω να ακολουθήσει τη χαράδρα του ποταμού επισκεφτούν το δρόμο και παράλληλα τη νότια ΠίνΑχελώου, η οποία είναι η καλύτερα προσπελάσιμη, αλλά δο, για να γνωρίσουν τις ομορφιές της πατρίδας μας.
και σπάνιας φυσικής ομορφιάς. Απαιτείται όμως και μία Το ιστορικό του δρόμου το αφιερώνω σε όσους αγωνίσήραγγα στη θέση «Σκάλα Σκορλίγκα».
σθηκαν όλα αυτά τα χρόνια για να γίνει ο δρόμος αυτός
Κατά την επτάχρονη δικτατορία, η ΜΟΜΑ κατασκευ- πραγματικότητα, αλλά και στους ορεινούς πληθυσμούς
άζει έργα και ο δρόμος φτάνει από πλευράς Τρικάλων της περιοχής Τζουμέρκων και Ασπροποτάμου, οι οποίστο Σκαρπάρι και από πλευράς Άρτας στα Κάψαλα, ενώ οι με τα καραβάνια τους διέσχιζαν την Πίνδο κάτω από
γίνεται και παρακαμπτήριος από τη Γλύστρα Τρικάλων. αντίξοες συνθήκες, για να τροφοδοτήσουν την ορεινή
Στην πενταετία 1975 – 1980 γίνονται κινητοποιήσεις, ο πατρίδα με τα απαραίτητα και να δημιουργήσουν αυτό
δρόμος γίνεται γνωστός σε πανελλήνιο επίπεδο χάρη τον σπάνιο λαϊκό πολιτισμό.
στον τότε Δήμαρχο Άρτας Νίκο Σιμιτζή, ενώ τέσσερις

Καλοκαιρινές δράσεις των ΟΡΕΙΝΩΝ
«Χωριό δεν είναι μόνο η πλατεία». Με αυτό σαν σύνθημα συνεχίζουμε την προσπάθεια που
ξεκινήσαμε πέρσι με τον καθαρισμό και ανάδειξη του μονοπατιού στο ρέμα «Μαρκς». Για φέτος τον Αύγουστο προγραμματίσαμε τις εξής δραστηριότητες:
- Καθαρισμός του ιστορικού μονοπατιού Αύκος- Αϊ-Λιας Νεραϊδιώτικος.
- Σήμανση του μονοπατιού για Πυραμίδα.
- Καθαρισμός και αποψίλωση του πέτρινου γεφυριού στον
Γκούρα.
- Επίσης έχουμε προγραμματίσει μια μικρή επέμβαση στους
δίδυμους καταρράχτες μας. ώστε το νερό να μοιράζεται και
να μην παρατηρείται το φαινόμενο του καλοκαιριού, ο ένας
να μένει χωρίς νερό. Έτσι το θέαμα θα είναι εντυπωσιακότερο.
- Τέλος τις μέρες του πανηγυριού θα γίνει στην πλατεία
προβολή βίντεο από το χειμωνιάτικο χωριό και ασπρόμαυρων παλιών φωτογραφιών από το μεγάλο αρχείο φωτογραφίας που έχει δημιουργηθεί. Ένα ταξίδι στο χρόνο και στην
ιστορία του χωριού, που θα συγκινήσει.
Οι τελικές ημερομηνίες θα ανακοινωθούν έγκαιρα.

Λόγια...

Πρέπει κάποια στιγμή ν’ αποφασίσουμε. Χιονίζει το χειμώνα, τι είναι αυτό που
πάθαμε. Δεν χιονίζει, γιατί δεν χιόνισε. Ας αφήσουμε τη φύση ήσυχη κι ας κοιτάξουμε εμείς τι θα κάνουμε. Το χιόνι είναι η ομορφιά και …η δύναμή μας.
Αυτή η σκέψη, να μένει το χειμώνα με δέκα πόντους χιόνι κλειστός ο δρόμος από
το Σταυρό, για να έρχονται οι επισκέπτες από τον κάτω δρόμο και να περνάνε από
την πλατεία του χωριού δεν ήταν και …ότι καλύτερο. Ας σοβαρευτούμε.
Πάντως η άλλη φαεινή ιδέα να γράφουμε στο ΙΝΤΕΡΝΕΤ, ότι ο δρόμος είναι πάντα
κλειστός κι ας μην είναι, για να ….αναγκαστούν να μας φτιάξουν δρόμο, εκφράστηκε
σε μένα.
Ο δρόμος. Το …άλλοθι της οποιασδήποτε ανικανότητάς μας.
Τουλάχιστον κάποιοι επαγγελματίες του χωριού, θα έπρεπε να είναι πιο προσεκτικοί σε ότι γράφουνε στις εφημερίδες. Αν οι ίδιοι παρουσιάζουν τριτοκοσμική την
κατάσταση στο χωριό, είναι σαν να βγάζουν τα μάτια με τα ….ίδια τους τα χέρια.
Αληθεύει ότι το κοινοτικό συμβούλιο επικοινωνεί μεταξύ του με επιστολές;
Φόρτος εργασίας. Να φέρουμε πίσω το δεύτερο υπάλληλο του Κ.Ε.Π. που πήρε
μετάθεση.
Κάποιοι άρχισαν σιγά-σιγά να βλέπουν τις παραβιάσεις της ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ. Ναι,
είναι αυτοί που μετά βαΐων και κλάδων τους είχαν φέρει στο χωριό. Κι ας μάλλιασε
η γλώσσα μας δέκα χρόνια τώρα να λέμε και να καταγγέλλουμε. Φανταστείτε πόσα
χρόνια θα τους πάρει να καταλάβουν τα …υπόλοιπα.
Επιστολή κ. Ντάσκα. Σαν τα παλιά γραμμόφωνα. Δέκα χρόνια κολλημένη η βελόνα.
Υδροηλεκτρικά- ΤΕΡΝΑ- υδροηλεκτρικά - ΤΕΡΝΑ -υδροηλεκτρικά – ΤΕΡΝΑ… Δεν
θα ξεκολλήσει ποτέ;
«Φώκιες στα Τζουμέρκα». Εύστοχο πρωτοσέλιδο γιαννιώτικης εφημερίδας για την
πρόσκληση από το ΥΠΕΧΩΔΕ περιβαλλοντικής οργάνωσης προστασίας της φώκιας,
για την εκπροσώπηση στο Φορέα Διαχείρισης του Πάρκου Τζουμέρκων. Όχι οι
καρέτα- καρέτα ….έπονται.
Το 100% άγγιζε η πληρότητα των ξενώνων των Τζουμέρκων το περασμένο
Πάσχα.. Στα Θεοδώριανα κλειδαμπαρωμένοι. Ο δρόμος χωρίς κανένα πρόβλημα.
Δεν είναι στραβός ο γιαλός. Εμείς …στραβά αρμενίζουμε.
Πάντως είναι σίγουρο ότι το Πάρκο Χειμερινών Δραστηριοτήτων στο λιβάδι το
πάλεψε. Τον έβγαλε το χειμώνα. Κι ας μην το βοηθήσαμε όπως έπρεπε….
Ο Σάκης δεν καταλάβαινε τίποτα. Παντός καιρού. Ούτε ένα Σαββατοκύριακο δεν
έλειψε το χειμώνα από το χωριό. Με δυο μέτρα χιόνι στο Λιβάδι αυτός.
Κάτι ακούγεται για καινούργιο πέτρινο μνημείο στην πλατεία. Για να μην δούμε πάλι
κανένα έκτρωμα με πέτρες διαλογής σε τιμή προσφοράς, υπάρχουν φωτογραφίες
από το παλιό μνημείο. Απλή αντιγραφή. Κι όσο για πέτρες γεμάτα τα ρέματα…
Καυχησιολογεί γραπτώς, κοινοτικός σύμβουλος για το αυτονόητο. Εκπροσώπησε
την κοινότητα σε εθνικές γιορτές στην πλατεία του χωριού. Προτείνω από του χρόνου για καλύτερη διευκόλυνση, να καταθέτουμε τα στεφάνια στο …Μονοπλιό. Μη
μας τρώει και το κρύο.
Μωρέ και …στα μαντριά και στις …στρούγκες μπορούμε να βάλουμε φωτοβολταϊκά, αρκεί να γλιτώσουμε τα ποταμάκια μας.
Έκλεισε η χωματερή στο χωριό. Όχι πάντως για ν΄ανοίξουν δυο τρεις καινούργιες.
Εκεί με τον αποχιονισμό φέτος κάτι …στράβωσε. Το κοινοτικό μηχάνημα σε απραξία. Τα λεφτά του προϋπολογισμού τέλειωσαν γρήγορα. Ήτανε τα χιόνια πολλά;
Μπορεί. Άμα του χρόνου είναι περισσότερα; Να πάρουμε όλοι τα φτυάρια από τώρα
ή να γίνει ένας καλύτερος προγραμματισμός;
Ενδιαφέρθηκε μέσω …ΟΡΕΙΝΩΝ φίλος Καπροϊτης, και μάλιστα πήγε και κανα δυο
φορές στην ΕΡΤ, για να γίνουν τα κρατικά κανάλια στο χωριό, που ήταν χαλασμένα
πέντε μήνες. Οι δικοί μας ασχολούνται με τις …παραιτήσεις. Ελπίζω να μην τους
δω να κόβουν και καμιά …προεκλογική κορδέλα στον υποσταθμό στο Καραούλι. Θα
πέσουν οι κεραίες να μας …πλακώσουν.
Για γέλια και για …κλάματα. Ήρθε ο Νομάρχης Άρτας κ. Ρίζος το 2000 στο
χωριό και σύμφωνα με τον τότε πρόεδρο κ. Λάππα, έδωσε προφορική(!) εντολή σε
εργολάβο να φτιάξει ένα δρόμο και να περάσει από τη Νομαρχία να …πληρωθεί. Ο
εργολάβος, όπως ισχυρίζεται, μετά από προφορική(!) εντολή του κ. Λάππα έφτιαξε
το δρόμο και δεν πληρώθηκε ποτέ. Ο τότε πρόεδρος δεν μπήκε στον κόπο να
πάει μέχρι τη Νομαρχία να ρωτήσει αν πράγματι ο εργολάβος πληρώθηκε. Αφήνει
την υπόθεση να αιωρείται και τη μεταβιβάζει στο επόμενο κοινοτικό συμβούλιο. Ο
εργολάβος το 2005 καταθέτει αγωγή κατά της κοινότητας. Με τελεσίδικη δικαστική
απόφαση δικαιώνεται και πρέπει η κοινότητα να του καταβάλλει σήμερα το χρηματικό ποσό των 45.000 ευρώ και τους ανάλογους τόκους.
Το πιθανότερο. Ο νομάρχης …έταζε και οι τότε δικοί μας…αγρόν ηγόραζαν.
Περικοπές και συνενώσεις στους Φορείς Διαχείρισης των Εθνικών Πάρκων.
Σωστά. Αυτοί έχουν διασπαθίσει μέχρι τώρα τα κρατικά κονδύλια. Κι ας μην έχουν
δει ακόμα το …κρατικό ευρώ.
Αν προχωρήσει η συνένωση των φορέων, άντε να ξεμπλέξεις το λύκο και την
αρκούδα με τη μεσογειακή φώκια και τον αργυροπελεκάνο. Τα Θεοδώριανα και τους
Μελισσουργούς, με την Ανέζα και την Κορωνησία. Στον ίδιο φορέα Διαχείρισης …
θα ανήκουν.
Μέσω της ιστοσελίδας ερχόμαστε σε επαφή με πολύ ξένο κόσμο, επισκέπτες του
χωριού. Ακούμε και τα καλά…ακούμε και τα στραβά. Αυτά πριν βιαστούν κάποιοι να
μας πουν ότι …τα βγάζουμε απ’ το μυαλό μας.
Για όλα τα παραπάνω την ευθύνη φέρει ο …ορεινός. Αυτός που … βλέπει το
χωριό μόνο τον …Αύγουστο.
ο oρεινός

