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Αυλαία για την Κοινότητα Θεοδωριάνων
Στο νεοσύστατο Δήμο Κεντρικών Τζουμέρκων με έδρα το Βουργαρέλι εντάσσεται η κοινότητα Θεοδωριάνων, μετά την ψήφιση από την Βουλή του «Καλλικράτη», του νέου αυτοδιοικητικού μοντέλου της χώρας.
Περίπου 98 χρόνια πορεύτηκαν τα Θεοδώριανα ως αυτοτελής κοινότητα, αφού αναγνωρίστηκαν με το Βασιλικό Διάταγμα της 18ης Αυγούστου του 1912. Από την πρώτη Γενάρη του
2011 θα αποτελούν πλέον «τοπική κοινότητα» του νεοσύστατου Δήμου Κεντρικού Τζουμέρκων
με έδρα το Βουργαρέλι, αποτελούμενου από τους Δήμους α.
Αθαμανίας β. Αγνάντων και τις
κοινότητες α. Θεοδωριάνων β.
Μελισσουργών, οι οποίες καταργούνται.
Όσο αφορά τους όμορους σε
μας Δήμους, δημιουργείται στο
νομό Ιωαννίνων ο Δήμος Βορείων
Τζουμέρκων με έδρα τα Πράμαντα
αποτελούμενος από τους δήμους
α. Τζουμέρκων β. Πράμαντων γ.
Κατσανοχωρίων και τις κοινότητες α. Σιράκου β. Καλαριτών γ.
Ματσουκίου και δ. Βαθυπέδου,
οι οποίοι καταργούνται. Στο νομό
Τρικάλων ο Δήμος Πύλης με έδρα
τη Πύλη αποτελούμενος από τους
δήμους α. Αιθήκων β. Γόμφων γ.
Πιαλείων δ. Πύλης ε. Πινδέων και
τις κοινότητες α. Μυροφύλλου β.
Νεράιδας, οι οποίοι καταργούνται.
Ο Δήμος Κεντρικών Τζουμέρκων
θα είναι ο μεγαλύτερος σε έκταση δήμος του νομού μας (509.231
στρέμματα) και θα περιλαμβάνει
22 πρώην κοινότητες. Θα έχει πληθυσμό 12.069 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του
2001, θα εκλέγει 27 Δημοτικούς Συμβούλους και 60 Τοπικούς συμβούλους, σύνολο 87 εκλεγμένους.

Βασικά σημεία του νομοσχεδίου

Σύμφωνα πάντα με το νομοσχέδιο οι δήμοι περιορίζονται στους 325 από 1.034 που ήταν
σήμερα και καταργούνται όλες οι κοινότητες. Καταργούνται οι Νομαρχίες και στη θέση τους
έρχονται οι 13 Αιρετές Περιφέρειες. Πάνω από τις Περιφέρειες επτά Κεντρικές Διοικήσεις.
Η θητεία των αιρετών α' και β' βαθμού θα είναι πενταετής και από το 2014 οι εκλογές για
την ανάδειξη νέων δημάρχων και περιφερειαρχών θα γίνονται ταυτόχρονα με τις ευρωεκλογές. Φέτος, οι εκλογές θα γίνουν μία εβδομάδα νωρίτερα απ' ό,τι είχε ανακοινωθεί, δηλαδή στις 7 Νοεμβρίου, και στις 14 του μήνα θα διεξαχθούν οι επαναληπτικές σε όσους ΟΤΑ
απαιτηθεί.
Αναστέλλεται κατά τη διάρκεια της θητείας τους, η επαγγελματική δραστηριότητα των
δημάρχων για δήμους με πληθυσμό πάνω από είκοσι πέντε χιλιάδες κατοίκους.
Το Δημοτικό Συμβούλιο που θα προκύψει για το νέο πλέον Δήμο «Κεντρικών Τζουμέρκων»
θα έχει 27 μέλη και 4 αντιδημάρχους που θα ορίζονται από το δήμαρχο, των οποίων η θητεία
θα είναι τουλάχιστον 2,5 χρόνια. Δεν προβλέπονται τοπικοί αντιδήμαρχοι για τους καταργημένους Ο.Τ.Α. Αντίθετα προβλέπονται Συμβούλια Τοπικής Κοινότητας για κάθε τοπικό διαμέρισμα.
Για την συμμετοχή ενός συνδυασμού με πλήρη ψηφοδέλτιο στο Δήμο Κεντρικών Τζουμέρκων
απαιτούνται 123 υποψήφιοι, δηλαδή 41 υποψήφιοι Δημοτικοί Σύμβουλοι και 82 υποψήφιοι
τοπικοί σύμβουλοι. Απαραίτητη προϋπόθεση για να είναι έγκυρος ένας συνδυασμός, να έχει
υποψήφιους δημοτικούς συμβούλους τουλάχιστον από το 1/2 του συνόλου των εκλογικών
περιφερειών και ο αριθμός των Δημοτικών συμβούλων να είναι ίσος με εκείνο της περιφέρειας και υποψήφιους για τα τοπικά συμβούλια τουλάχιστον από το 1/3 των τοπικών κοινοτήτων.

Τι προβλέπεται για τα Θεοδώριανα

Τα Θεοδώριανα αποτελούν τη μεγαλύτερη τοπική κοινότητα του Δήμου Κεντρικών
Τζουμέρκων τόσο σε έκταση (44.398 στρέμματα) όσο και σε πληθυσμό σύμφωνα με την απογραφή του 2001(994 κάτοικοι).
Προβλέπεται τριμελές Συμβούλιο Τοπικής Κοινότητας. Πρόεδρος του συμβουλίου τοπικής
κοινότητας θα είναι ο υποψήφιος σύμβουλος του πλειοψηφήσαντος συνδυασμού στην τοπική
κοινότητα, που έχει πάρει τους περισσότερους ψήφους.
Θα μεριμνά για την καλή κατάσταση του δικτύου εσωτερικής και αγροτικής οδοποιίας, για
την καθαριότητα των κοινόχρηστων χώρων, για την άμεση αποκατάσταση ζημιών επείγοντος
χαρακτήρα ύδρευσης και αποχέτευσης, για τυχόν ζημιές στο δίκτυο φωτισμού και θα ενεργεί
πληρωμές από την πάγια προκαταβολή που συνιστάται από τις σχετικές διατάξεις. Θα μετέχει στα Δημοτικά Συμβούλια μόνο όταν συζητείται θέμα που θα αφορά το διαμέρισμά του,
θα γνωμοδοτεί έχοντας και δικαίωμα ψήφου και θα λαμβάνει έξοδα κίνησης μέχρι την έδρα
του Δήμου.
Το συμβούλιο Τοπικής κοινότητας έχει αυξημένες αρμοδιότητες μεταξύ των οποίων και την
κατάρτιση του προϋπολογισμού εξόδων της κοινότητας, το ύψος του οποίου καθορίζεται όμως
από το Δημοτικό Συμβούλιο.
Για τις τοπικές κοινότητες όπως η δικιά μας, προβλέπεται υποχρεωτικά μια φορά το χρόνο
συνέλευση κατοίκων και φορέων, η οποία προτείνει στο Δήμο τις προτεραιότητες ανάπτυξης,
τις δράσεις και τα έργα που πρέπει να γίνουν στην τοπική κοινότητα. Οι αποφάσεις για τα
παραπάνω λαμβάνονται από τους παρόντες στην Συνέλευση με σχετική πλειοψηφία.
Το εκλογικό μέτρο για την κατανομή των εδρών στα δημοτικά συμβούλια θα είναι ανάλογο του πληθυσμού της κάθε εκλογικής Περιφέρειας, όπως αυτός προκύπτει από την τελευταία απογραφή του 2001. Σαν εκλογική περιφέρεια νοείται ο κάθε καταργημένος Ο.Τ.Α. που

συνενώνεται. Έτσι ο δικός μας δήμος «Κεντρικών Τζουμέρκων» θα έχει 4 εκλογικές περιφέρειες που αντιστοιχούν στους καταργημένους πλέον Δήμους Αθαμανίας και Αγνάντων και
τις κοινότητες Θεοδωριάνων και Μελισσουργών. Σύμφωνα πάντα με το εκλογικό μέτρο τα
Θεοδώριανα θα εκπροσωπούνται στο Δημοτικό Συμβούλιο από 2 δημοτικούς συμβούλους ,
οι Μελισσουργοί από 2, ο Δήμος Αθαμανίας από 14 και ο Δήμος Αγνάντων από 9 δημοτικούς
συμβούλους.
Διάταξη του νόμου για τη διοικητική μεταρρύθμιση ορίζει το ποσοστό ανάδειξης δημάρχων
και περιφερειαρχών στο 50% από
το 42% που προέβλεπε ο εκλογικός νόμος Παυλόπουλου. Όμως
ο υπουργός Εσωτερικών κάλεσε
τα κόμματα της αντιπολίτευσης σε
διαβούλευση, μέσα στον Ιούνιο,
ώστε οι όποιες αλλαγές να ενταχθούν στο νέο εκλογικό νόμο, ο
οποίος προβλέπεται να κατατεθεί
στη Βουλή το καλοκαίρι.

Τα προβλήματα

Τα δύσκολα μόλις τώρα αρχίζουν. Το σχέδιο «Καλλικράτης»
μπορεί να έγινε νόμος του κράτους, αλλά το επόμενο διάστημα θα κριθεί αν οι μεγαλεπήβολοι στόχοι του προγράμματος
θα υλοποιηθούν, καθώς απαιτείται ένα τιτάνιο έργο προετοιμασίας, ώστε οι νέες δημοτικές
αρχές που θα αναλάβουν στις
αρχές του 2011, να είναι έτοιμες να ανταποκριθούν στα νέα,
αναβαθμισμένα τους καθήκοντα.
Οι νέοι δήμοι, πρέπει ουσιαστικά
να δημιουργηθούν εκ του μηδενός, αφού πρέπει να συσταθούν
απ’ την αρχή οι υπηρεσίες τους, να κατανεμηθεί σωστά το προσωπικό, να αποκτήσουν τις
αναγκαίες υποδομές, αλλά και να απαλλαγούν από τα σημερινά τους βαρίδια. Επιπλέον επιφορτίζονται με πολλές νέες αρμοδιότητες, όπως της εκπαίδευσης και της σχολικής στέγης,
που απαιτούν τεράστιους πόρους.
Μέσα στην οικονομική δίνη που βρίσκεται η χώρα θεωρείται σχεδόν απίθανο να μπορέσουν να στηριχτούν οικονομικά οι νέοι Δήμοι, πολλοί από τους οποίους είναι και υπερχρεωμένοι. Ενώ η ΚΕΔΚΕ και η ΕΝΑΕ προσδιορίζουν το κόστος της μεταρρύθμισης σε 1,8 δις ευρώ
περίπου, η κυβέρνηση σύμφωνα με τις εξαγγελίες μιλά για εξοικονόμηση 1 δις ευρώ από
την εφαρμογή του Καλλικράτη. Ο στόχος αυτός δεν φαίνεται να μπορεί να επιτευχθεί αλλιώς,
παρά μόνο με αυξήσεις φόρων και μαζικές απολύσεις εργαζομένων στους Ο.Τ.Α..
Αφήνουμε τελευταίο τον κίνδυνο της δημογραφικής αιμορραγίας των ορεινών και απομακρυσμένων καταργημένων ΟΤΑ, όπως η κοινότητά μας, οι οποίοι κινδυνεύουν με ερήμωση.
Δημήτρης Στεργιούλης.

Σημαντικές θετικές εξελίξεις έχουμε σχετικά με την αποτροπή της εγκατάστασης
των δύο μικρών υδροηλεκτρικών έργων της
εταιρείας ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ στα Θεοδώριανα. Την ομόφωνη απόφαση της Ν.Ε.ΧΩ.
ΠΕ. Νομού Άρτας (8-1-2010), η οποία ΔΕΝ
συμφωνεί με την κατασκευή των παραπάνω
έργων και συνεπώς δεν εγκρίνει την Προμελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, έρχεται να συμπληρώσει ανάλογη αρνητική
γνωμοδότηση της Διεύθυνσης Υδάτων της
Περιφέρειας Ηπείρου (1-5-2010) η οποία
και αυτή με τη σειρά της δεν συμφωνεί με
το σχεδιασμό και την εγκατάσταση των παραπάνω έργων.   
Έχει εξαιρετική σημασία ότι οι παραπάνω
υπηρεσίες, μετά και τα σχετικά υπομνήματα του συλλόγου μας και των άλλων φορέων του χωριού ( Συνεταιρισμός, Κωστηλάτα, Εκκλησιαστικό συμβούλιο), έφτασαν στις
αρνητικές γνωμοδοτήσεις αφού έκαναν αυτοψία στην περιοχή κατασκευής των έργων.
Γεγονός που καταδεικνύει τη σοβαρότητα και την υπευθυνότητα με την οποία αντιμετώπισαν την υπόθεση αυτή, που ταλανίζει την κοινωνία των Θεοδωριάνων για πολλά χρόνια.
Ταυτόχρονα με σοβαρά επιχειρήματα εξη-

γούν τους λόγους για τους οποίους απορρίπτουν το σχεδιασμό των παραπάνω έργων στα ποτάμια της περιοχής των Θεοδωριάνων, θέτοντας σε πρώτη προτεραιότητα την προστασία του ανεκτίμητου φυσικού
πλούτου της περιοχής μας.
Είναι η δεύτερη φορά τα τελευταία τρία
χρόνια που δεν εγκρίνεται η Προμελέτη
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων των συγκεκριμένων έργων, αφού πριν είχε προηγηθεί το 2004 και σχετική ακυρωτική απόφαση του ΣτΕ.
Ελπίζουμε, επιτέλους η κατασκευάστρια
εταιρεία να σεβαστεί τις υπηρεσιακές αρνητικές γνωμοδοτήσεις, την θέληση της συντριπτικής πλειοψηφίας κατοίκων και φορέων των Θεοδωριάνων και να μην επανέλθει
για τέταρτη φορά με τροποποιημένες τις
ίδιες μελέτες.  
Έχουμε ξεκαθαρίσει ότι δεν επιθυμούμε
την εγκατάσταση άλλου τέτοιου έργου στα
ποτάμια της περιοχής μας, όταν ήδη λειτουργεί από το 2004 ανάλογο έργο της ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ παραβιάζοντας συστηματικά περιβαλλοντικούς όρους έχοντας επιβαρύνει
αρνητικά το περιβάλλον.

Πέφτουν οι μάσκες…
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Ο ρόλος της Αδελφότητας Θεοδωριανιτών Άρτας στην υπόθεση κατασκευής των υδροηλεκτρικών έργων στα ποτάμια των Θεοδωριάνων, είναι γνωστός από το 1997 όσο και η
εμπλοκή της παλιότερα στις κοινοτικές εκλογές, υποστηρίζοντας ανοιχτά συγκεκριμένους
υποψηφίους, που ήταν υπέρ των συγκεκριμένων έργων.
Οπότε δεν μας εκπλήσσουν οι θέσεις που εκφράζει το Δ.Σ. της Αδελφότητας σε έγγραφό
του (11/25-5-2010), που έχει στείλει στους φορείς του χωριού μας (Κοινότητα, Συνεταιρισμό, Κωστηλάτα, Ορεινοί), υποστηρίζοντας
ακόμα και σήμερα την κατασκευή των έργων
αυτών, αγνοώντας προκλητικά τις απανωτές
αρνητικές γνωμοδοτήσεις των αρμόδιων υπηρεσιών.
Αυτό που μας εκπλήσσει, είναι ότι το έγγραφο συνυπογράφεται και από κάποια νέα παιδιά που είναι μέλη του Δ.Σ., απ’ τα οποία θα
περίμενε κανείς φρέσκες ιδέες και προτάσεις.
Αντίθετα υιοθετούν χιλιοειπωμένες θέσεις και
απόψεις βγαλμένες από ναφθαλίνη, που κούρασαν, δίχασαν και που στο κάτω κάτω έρχονται σε αντίθεση με τη συντριπτική πλειοψηφία των κατοίκων και φορέων του χωριού
μας, πλην βεβαίως κάποιων ελαχίστων μελών
της Αδελφότητας. Φαίνεται ότι τον άλλον αέρα
ομόνοιας και συνεργασίας, που προσδοκούσαν να φέρουν μέλη του προηγούμενου Δ.Σ.,
διαδέχονται η ίδια ξεπερασμένη επιχειρηματολογία και παρωχημένες θέσεις και προτάσεις,
αντίθετες με τα συμφέροντα του χωριού, που
οδηγούν τον ιστορικό σύλλογο με μαθηματική ακρίβεια στην ανυποληψία και στην απαξίωση.
Επειδή σημεία της επιστολής αναφέρονται εμμέσως πλην σαφώς στο σύλλογό μας, όλοι
γνωρίζουν ότι Οι Ορεινοί δεν «κρυφτήκαμε»
ποτέ. Ξεκινήσαμε, κάναμε και κάνουμε έναν
αγώνα, γιατί έχουμε διαφορετικό όραμα για
τον τόπο μας. Αγώνα που στην πορεία, έγινε κοινός αγώνας της Κοινότητας (θυμίζουμε ομόφωνη απόφαση κοινοτικού συμβουλίου), της συντριπτικής πλειοψηφίας κατοίκων,
φορέων και συλλόγων του χωριού. Αυτό καταδεικνύει άλλωστε και το γεγονός, ότι σε συσκέψεις και σε σχετικές συνεντεύξεις τύπου,
συμμετείχε η Κοινότητα και εκπρόσωποι από
όλους τους φορείς, πλην της Αδελφότητας.
Όσοι ασχολούνται στοιχειωδώς με το χωριό
και τα προβλήματά του, γνωρίζουν ότι οι δραστηριότητές μας, η παρουσία μας και η προσφορά μας, δεν εξαντλούνται σε εθιμοτυπικές
επισκέψεις στο χωριό, σε κριτικές εκ του μακρόθεν και του ασφαλούς, σε «φθαρμένες»
ανέξοδες εκδηλώσεις του Δεκαπενταύγουστου
και σε αναχρονιστικές αντιλήψεις και ιδέες.
Πασχίζουμε αποκλειστικά και μόνο για την
προβολή και προκοπή του χωριού μας και βάζουμε πλάτη για τη λύση των πολλών προβλημάτων που αντιμετωπίζει.
Στα συμφέροντα μεγάλων κατασκευαστικών
εταιρειών, που πιστεύουμε ότι εξυπηρετεί το
συγκεκριμένο έγγραφο, εμείς προτάσσουμε
την προστασία του μοναδικού μας φυσικού
πλούτου και το συμφέρον της κοινωνίας των
Θεοδωριάνων.
Στο νέο σκηνικό διχασμού, που σκόπιμα
στήνεται από τους γνωστούς σε όλους μας
μειοψηφικούς κύκλους, για τον ερχομό των
εταιρειών πάλι από την πίσω πόρτα, δεν πρόκειται να συμμετέχουμε. Γνωρίζουμε και ξεχωρίζουμε πλέον τα «στημένα» παιχνίδια. Σαν
ΟΡΕΙΝΟΙ δεν θα επιτρέψουμε η κοινωνία των
Θεοδωριάνων, να γυρίσει πίσω σε καθεστώς
διχόνοιας.
Κοιτάζουμε μπροστά και σε συνεργασία με
την Κοινότητα, τους φορείς και συλλόγους
του χωριού μας, όσους βέβαια ενδιαφέρονται
πραγματικά, αντιμετωπίζουμε τις ομολογουμένως εξαιρετικά δύσκολες συγκυρίες. Ο ρόλος
του καθενός μας πλέον είναι ορατός, διακριτός και …κρίνεται.
ΟΙ ΟΡΕΙΝΟΙ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Μεγάλη συναυλία του Λάκη Χαλκιά
στα Θεοδώριανα
«Το υφάδι της μνήμης» ( A WEFT OF MEMORY) συνεχίζει
να ξετυλίγεται. Την έκδοση του εξαίσιου βιβλίου με δημοτικά
τραγούδια, που ανέσυρε από τη μνήμη της η αιωνόβια (102
χρονών) συμπατριώτισσά μας Vassiliki Scotes (Βασιλική Παπαχρήστου ) και κατέγραψε ο γιός της Thomas J. Scotes (Θανάσης Σκουτέλας), έρχεται να συμπληρώσει μια σπουδαία δημοτική βραδιά, αφιερωμένη στην ίδια. Μια συναυλία με το Λάκη
Χαλκιά, το Σάββατο 7 Αυγούστου στην πλατεία των Θεοδωριάνων. Ταυτόχρονα η ζωή της γίνεται ντοκιμαντέρ, ενώ τραγούδια του βιβλίου θα κυκλοφορήσουν σε μια νέα δισκογραφική δουλειά του Λάκη Χαλκιά.
Στο πρόσωπο και στο έργο της Βασιλικής Παπαχρήστου,
απεικονίζονται όλες οι Ηπειρώτισσες γυναίκες, που στις αρχές
του προηγούμενου αιώνα, νέα κορίτσια, αναγκάστηκαν στο
δρόμο της ξενιτιάς, φτάνοντας στην Αμερική. Πόνοι, καημοί,
λύπες, αλλά και μεγάλες χαρές. Καρδιά, ψυχή και μια ολάκερη
ζωή, μοιρασμένη ανάμεσα σε δυο πατρίδες. Και οι θύμησες
από τη μικρή ορεινή πατρίδα, που έμειναν άσβεστες για πολλά
χρόνια. Τα τραγούδια του τόπου ημέρευαν την ψυχή και απάλυναν τον πόνο της ξενιτιάς, κρατώντας ζωντανή την ελπίδα
του γυρισμού. Ελπίδα και όνειρο που γίνεται πραγματικότητα, ύστερα από εκατόν δύο χρόνια ζωής.

Συνεχίζεται η αναπαλαίωση
του παλιού νερόμυλου

τεχνητών καταρρακτών, με το νερό να πέφτει από ψηλά
σε πέντε επίπεδα. Το νερό που θα τροφοδοτεί τους
καταρράχτες θα είναι από το παρακείμενο ρέμα, αλλά
υπάρχει και η πρόβλεψη να εμπλουτιστεί με το παλιό
αρδευτικό αυλάκι του χωριού, που αναμένεται σύντομα
να δημοπρατηθεί. Για να αναδειχτεί περισσότερο, μιας
και πρόκειται για τη βιτρίνα του χωριού, πρέπει να καθαριστεί το ρέμα από τα σκουπίδια και να συμμαζευτεί ή να
απομακρυνθεί το εγκαταλελειμμένο κτίριο που στέγαζε
πριν δεκαετίες τα δημόσια ουρητήρια.

Διάρρηξη του Μοναστηριού της Παναγίας

Το εκκλησιαστικό συμβούλιο, στο οποίο ανήκει ο παλιός
νερόμυλος στη «Σμίξη», συνεχίζει τις εργασίες για την
αναπαλαίωσή του και τη μετατροπή του σε μουσείο υδροκίνησης. Διαμορφώνεται ο εξωτερικός χώρος, με πέτρινες μάντρες, ξύλινα γεφυράκια και πλακόστρωτο. Τα
μαντάνια, που θα τεθούν ξανά σε λειτουργία, είναι σχεδόν
έτοιμα και θα τοποθετηθούν αφού τελειώσει η διαμόρφωση του χώρου. Επίσης θα κατασκευαστεί ξανά η νεροτριβή στη θέση που ήταν η παλιά. Το φιλόδοξο αυτό έργο
δεν μπορεί όμως να γίνει από μόνο του. Γι αυτό το εκκλησιαστικό συμβούλιο κάνει έκκληση στους συγχωριανούς,
να στηρίξουν την προσπάθεια αυτή και να βοηθήσουν είτε
οικονομικά είτε με οποιοδήποτε άλλο τρόπο μπορούν.

Διαμόρφωση της πλατείας του Αϊ-Νικόλα

Διαρρήκτες χτύπησαν το ιστορικό Μοναστήρι της
Παναγίας στα Θεοδώριανα. Το γεγονός αντιλήφθηκε συγχωριανός μας βοσκός και πρέπει να έγινε πριν από αρκετές μέρες. Μπήκαν με ευκολία στο εσωτερικό της, σπάζοντας με σφυριά την κλειδαριά της πόρτας. Απ' ότι φαίνεται σκοπός τους ήταν η λεία των λίγων ευρώ, αν υπήρχαν κι αυτά στο παγκάρι, μιας και τα ιστορικά αντικείμενα
και ιερά κειμήλια του Μοναστηριού, φυλάσσονται πλέον
σε άλλο χώρο. Κι αυτό γιατί και πρόπερσι, έγινε ξανά το
ίδιο, όταν διαρρήκτες μπήκαν σπάζοντας το μικρό παράθυρο του ναού. Όπως ανέφερε ο ιερέας Παναγιώτης
Τσινέλος, τα παγκάρια των εξωκκλησιών, ιδίως το καλοκαίρι, γίνονται συχνά στόχος διαρρηκτών. Πάντως μπορεί
οι διαρρήκτες να μην βρήκαν αυτό που ήθελαν, κατάφεραν
όμως να βεβηλώσουν ένα θρησκευτικό και ιστορικό μνημείο του 1793, αλλά και ένα κομμάτι της νεώτερης ιστορίας του τόπου μας.

Στο «Θησέα» κόλλησε τώρα
ο δρόμος για τα Λαπέικα
Μέχρι τώρα είχαμε συνηθίσει την μικρή πλατεία του
Αϊ-Νικόλα στην είσοδο του χωριού, να είναι μάντρα οικοδομικών υλικών και παρατημένων αυτοκινήτων. Για να
περάσει κάποιος πεζός έπρεπε να τσαλαβουτήσει πρώτα
στα λασπόνερα. Η εικόνα της όμως αλλάζει εντελώς.
Πλακόστρωτη, με πέτρινο περίβολο και με τη δημιουργία

Τα προβλήματα με τις ιδιοκτησίες, τα δικαστήρια και τα
όσα συνέβησαν τα τελευταία χρόνια με τη διάνοιξη του
δρόμου από τον Αϊ-Νικόλα μέχρι τα Λαπέικα στον κάτω
μαχαλά, ξεπεράστηκαν. Το κοινοτικό συμβούλιο ενέταξε με ποσό 170 χιλιάδων ευρώ το δρόμο στο πρόγραμμα
«Θησέας». Το έργο έφτασε μια ανάσα απ’ τη δημοπράτη-
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ση, ώσπου ήρθε πρόσφατη επίσημη απόφαση του υπουργείου Εσωτερικών, ότι "παγώνουν" τα έργα του "Θησέα"
μέχρι νεωτέρας, στο πλαίσιο αντιμετώπισης της δημοσιονομικής κρίσης. Η απόφαση έχει κοινοποιηθεί στις
Περιφέρειες και γνωστοποιήθηκε στους Οργανισμούς
Τοπικής Αυτοδιοίκησης προκειμένου να κινηθούν αναλόγως.
Ήταν που ήταν στραβό το κλίμα το έφαγε κι ο γάιδαρος…

ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
ΔΕΝ
ΘΕΛΩ
ΝΑ ΠΑΩ ΣΤΟΝ
ΠΑΡΑΔΕΙΣΟ, το
νέο μυθιστόρημα
του συμπατριώτη
μας Ρήγα-Γιώργου
Σκουτέλα, που
κυκλοφόρησε
από τις εκδόσεις
«Μεταίχμιο». Στις
σελίδες του ξετυλίγεται ο έρωτας του Άρη και
της Βάλιας, δυο
αναμάρτητων και
παράφορα ερωτευμένων νέων,
που η ταξική και
στείρα νοοτροπία
του πατέρα της
Βάλιας δεν τους
αφήνει να χαρούν
την ευτυχία τους στη γη. Γι’ αυτό και αποφασίζουν να
μεταβούν “οικεία βουλήσει” στην άλλη ζωή για να είναι
αιώνια μαζί στον Παράδεισο. Όμως είναι άλλες οι βουλές του Κυρίου…
Ο συγγραφέας πλάθει, με χιουμοριστική διάθεση και
μέσα στα όρια που διαγράφει η χριστιανική θρησκεία,
έναν μύθο για τη μεταφυσική ζωή.
Ο Ρήγας- Γιώργος Σκουτέλας μεταξύ άλλων έχει εκδώσει: µια λαογραφική ιστορική µελέτη για τα Θεοδώριανα Άρτας, δυο συλλογές
διηγημάτων, ένα οδοιπορικό, µια θεατρική κωμωδία και µια πραγματεία για το έργο του ποιητή λογοτέχνη Δημοσθένη Κόκκινου.
Επίσης πέντε μυθιστορήματα μεταξύ αυτών: « Εγώ, ο Πύρρος»
(μυθιστορηματική βιογραφία, Λιβάνης 2003) και «Στα τείχη της
Κωνσταντινούπολη»ς (ιστορικό μυθιστόρημα, Λεξίτυπον 2009).

Επιστολές κ. Αθανασίου Ντάσκα

Λάβαμε για δημοσίευση δυο νέες πολυσέλιδες επιστολές του κ. Αθανασίου Ντάσκα. Αναφέρονται ξανά
στο ίδιο θέμα κατασκευής των υδροηλεκτρικών έργων στα ποτάμια της περιοχής μας και στον τρόπο που
δημοσιεύτηκε προηγούμενη ανάλογη επιστολή του στην ΟΡΕΙΝΗ.
Το Δ.Σ. του συλλόγου μας αποφάσισε να μην δημοσιευτούν οι παραπάνω επιστολές, αλλά ούτε οποιαδήποτε άλλη που να αναφέρεται στο ίδιο θέμα, γιατί :
α. Για τον τρόπο και το μέγεθος της γραμματοσειράς που δημοσιεύτηκε προηγούμενη πολυσέλιδη επιστολή, αρμόδιοι είναι ο διευθυντής και εκδότης της εφημερίδας και το Δ.Σ. του συλλόγου, με βασικό κριτήριο την οικονομία χώρου.
β. Για τα συγκεκριμένα έργα στα οποία αναφέρονται οι επιστολές, αποφάσισαν σχετικά οι αρμόδιες υπηρεσίες
γ. Θέσεις και απόψεις των επιστολών κρίνουμε ότι δεν συνάδουν με τα συμφέροντα της κοινότητας των
Θεοδωριάνων.
δ. Πέραν αυτών οι επιστολές είναι πολυσέλιδες, συνεπώς αδύνατον να δημοσιευτούν.
Το Δ.Σ. του συλλόγου ΟΙ ΟΡΕΙΝΟΙ

Ινστιτούτο Αλιευτικής Έρευνας

«Καμπανάκι για τα υδροηλεκτρικά φράγματα»
Η υδροηλεκτρική δεν είναι «πράσινη» πηγή ενέργειας είναι το µήνυµα που στέλνουν στην ηγεσία του
υπουργείου Περιβάλλοντος και Κλιµατικής Αλλαγής οι επιστήµονες του Ινστιτούτου Αλιευτικής Ερευνας
(ΙΝΜΕ). «Η κατάσταση που έχει δηµιουργηθεί µε τα δεκάδες μικρά υδροnλεκrρικά φpάγματα που σχε
διάζoνται ή κατασκευάζονται σε ποταμούς και παραπόταμους της χώρας, χωρίς να λαµβάνονται υπόψη οι
απαιτούμενες συνθήκες για την επιβίωση της ιχθυοπανίδας είναι προβληματική», τονίζεται σε επιστολή
που έστειλαν πριν από μερικές µέρες οι επιστήμονες του ΙΝΑΛΕ.
«Σε όλη τη χώρα υπάρχουν πάνω από 250 µικρά υδροnλεκτρικά φράγµατα. Ο αριθµός είναι υπερβολικός.
Σε κάθε ποτάµι και ρέµα στήνεται κι ένα τέτοιο χωρίς να τηρούνται στοιχειώδεις περιβαλλοντικοί όροι. Η
κατάσταση έχει πλέον ξεφύγει από κάθε όριο και η ιχθυθυοπανίδα εξαφανίζεται µέρα µε τη µέρα», δηλώνει ατό «Eθvoς» ένας ατό τους συντάκτες της επιστολής, ο Μάνος Koυφάκnς.
Σύμφωνα µε τους ειδικούς του ΙΝΑΛΕ, τα περισσότερα από αυτά τα φράγµατα γίνονται για να πάρουν οι
ιδιοκτήτες τους τις επιδοτήσεις και στην ουσία δεν λειτουργούν ποτέ, αφήνοντας πίσω τους τις τσιμεντένιες εγκαταστάσεις και µια νεκρή από ιχθυοπανίδα περιοχή.
Πληθυσµοί ψαριών που προστατεύονται από την οδηγία 92/43/ΕΟΚ (Παρ.ΙΙ), όπως η άγρια πέστροφα, η
µπριάνα και η πετροκαραβίδα, δέχονται µια πρωτοφανή «επίθεση» από την ανθρώπινη παρουσία και απειλούνται άµεσα από τις αλλαγές των χαρακτηριστικών του νερού. Παράλληλα, η µείωση ή η έλλειψη του
νερού κατά µήκος ενός µεγάλου τµήµατος σε ρέµα ή ποτάμι επnρεάζει αρνητικά τον βιότοπο της παρόχθιας ζώνης µε περαιτέρω συνέπειες σε άλλες κατηγορίες οργανισµών.
Μ.ΡΙΤΖΑΛΕΟΥ από την εφημερίδα ΕΘΝΟΣ

Πικρόχολο σχόλιο...
Ειλικρινά δεν μπορέσαμε να καταλάβουμε το νόημα και το σκοπό του παραπάνω δημοσιεύματος στην εφημερίδα ΤΑ ΘΕΟΔΩΡΙΑΝΑ. Αναφέρεται στον υπερσύγχρονο αυτόματο μετεωρολογικό σταθμό, που εγκατέστησε εντελώς δωρεάν το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών στα Θεοδώριανα, ύστερα από ενέργειες του φίλου του χωριού
μας Κώστα Βίτσιου, ο οποίος μας δώρισε και τοποθέτησε και τη live κάμερα. Για
όσους γνωρίζουν κάποια βασικά πράγματα, ξέρουν ότι πρόκειται για υπερσύγχρονο μετεωρολογικό σταθμό ο οποίος μεταδίδει ζωντανά μετεωρολογικά δεδομένα
και εντάχθηκε στο δίκτυο αυτόματων σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου. Ήδη
έχει καταγράψει και μια πανελλήνια πρωτιά για το χωριό μας που δεν γνωρίζαμε.
Εκτός αυτού, η ηλεκτρονική του σελίδα αριθμεί εκατοντάδες χιλιάδες επισκέψεις μέχρι σήμερα, κάνοντας τα Θεοδώριανα πασίγνωστα σε όλη την Ελλάδα. Και βέβαια καμιά σχέση
δεν έχει τεχνολογικά με το σταθμό που εγκαταστάθηκε το 1951, που δεν ξέρουμε κιόλας αν λειτουργεί.
Ίσως σε κάποιους δεν άρεσε ότι και σε αυτή την ιστορία μπλέκονται πάλι ΟΙ ΟΡΕΙΝΟΙ με το δορυφορικό ίντερνετ που υποστηρίζει το σταθμό, την live κάμερα και την
αμέριστη βοήθεια που πρόσφεραν στην ομάδα του Εθνικού Αστεροσκοπείου.
Πέρα απ’ αυτό, θεωρούμε απαράδεκτο το δημοσίευμα, γιατί μειώνει και προσβάλει κυρίως την προσφορά των ερευνητών επιστημόνων- μετεωρολόγων και φίλων του
χωριού μας, που φρόντισαν για την δωρεάν εγκατάσταση του σταθμού βάζοντας και χρήματα απ΄ τη τσέπη τους. Σημειώνουμε ότι η αξία του σταθμού είναι μερικές
χιλιάδες ευρώ και ότι μετά την εγκατάστασή του, αρκετοί Δήμοι και σύλλογοι της περιοχής θέλησαν να κάνουν το ίδιο πληρώνοντας αυτοί τα έξοδα.
Σαν ΟΡΕΙΝΟΙ ευχαριστούμε για μια ακόμη φορά την ομάδα του Εθνικού Αστεροσκοπείου για την προσφορά και εγκατάσταση του μετεωρολογικού σταθμού.
Δημήτρης Στεργιούλης
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Αρραγές μέτωπο φορέων και συλλόγων κατά των Υ/Η
Με κοινό μέτωπο και αγώνα, απάντησαν οι σύλλογοι και φορείς των Θεοδωριάνων στα νέα σχέδια της ΤΕΡΝΑ, για την κατασκευή δύο
ακόμη Υ/Η στα ποτάμια της περιοχής μας. Το κοινό αυτό μέτωπο, ταυτόχρονα συνεπάγεται σύμπνοια απόψεων και συνεργασιών ανάμεσα
στους φορείς του χωριού, που επεκτείνεται και σε άλλους τομείς πέραν της υπόθεσης των υδροηλεκτρικών, θέτοντας οριστικά τέλος σε
μια εποχή διχασμού της κοινωνίας των Θεοδωριάνων.
Συγκεκριμένα μετά από πρόσκληση των «Ορεινών», πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 5 Μαρτίου στην Άρτα, συνάντηση φορέων και συλλόγων των Θεοδωριάνων σχετικά
με τις νέες εξελίξεις, που αφορούσαν την κατασκευή των
υδροηλεκτρικών έργων στο χωριό μας.
Συμμετείχαν εκτός από τους "Ορεινούς", ο πρόεδρος
της κοινότητας Θεοδωριάνων Κώστας Κωστούλας, οι κοινοτικοί σύμβουλοι Κώστας Σερδενές, Γιάννης Χάιδος,
Γιάννης Κουτσούκης, Θανάσης Καραμέτσιος, ο πρόεδρος
του Αναγκαστικού Συνεταιρισμού Γιώργος Γκορόγιας,
ο Γενικός Γραμματέας του Συνεταιρισμού Χρήστος
Μητρογιάννης και τα μέλη του Δ.Σ. Κώστας Ντζαδήμας και
Θανάσης Κολτούκης, ο πρόεδρος της "Κωστηλάτας" Γιάννης
Παπαγιάννης και σχεδόν όλα τα μέλη του Δ.Σ. του συλλόγου, ο πρόεδρος του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου ιερέας
Παναγιώτης Τσινέλος και το μέλος Νίκος Πλακιάς, ο γραμματέας της κοινότητας Διονύσης Μητρογιάννης, καθώς
και αρκετοί συγχωριανοί. Αφού έγινε μια ενημέρωση από
τον πρόεδρο των ΟΡΕΙΝΩΝ ακολούθησε συζήτηση και κατάθεση προτάσεων από τους εκπροσώπους των φορέων.
Το Σάββατο 6 Μάρτη δόθηκε η προγραμματισμένη
κοινή συνέντευξη τύπου των φορέων του χωριού στα
μέσα Μ.Μ.Ε. της Άρτας. Την εισήγηση έκανε ο πρόεδρος των "Ορεινών" Δημήτρης Στεργιούλης και συμμετείχαν οι κοινοτικοί σύμβουλοι Γιάννης Χάιδος και
Γιάννης Κουτσούκης, ο γραμματέας του Αναγκαστικού
Συνεταιρισμού Χρήστος Μητρογιάννης σαν εκπρόσωπος
του Συνεταιρισμού, η Δωροθέα Νικολάου αντιπρόεδρος του
συλλόγου "Κωστηλάτα", ο Θανάσης Κολτούκης αντιπρόεδρος
των "Ορεινών" και μέλος του Δ.Σ. του Συνεταιρισμού. Επίσης

στην συνέντευξη πήρε μέρος και ο Ηλίας Καραμπίκας σαν
εκπρόσωπος του συλλόγου Προστασίας Αράχθου. Τη συνέντευξη τύπου παρακολούθησαν και αρκετοί συγχωριανοί.
Παράλληλα στάλθηκαν σχετικά υπομνήματα από τους
παραπάνω φορείς του χωριού στην Υπουργό Περιβάλλοντος
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, καθώς και στη Γενική
Γραμματέα της Περιφέρειας Ηπείρου.
Στις 16 Απρίλη κλιμάκιο της Διεύθυνσης Υδάτων της
Περιφέρειας Ηπείρου συνοδευόμενο από μηχανικούς
της ΤΕΡΝΑ, επισκέφτηκε τα Θεοδώριανα, για να κάνει
αυτοψία στα δυο ποτάμια ( Μουζάκι και Άσπρη Γκούρα),
σχετικά με τα σχεδιαζόμενα υδροηλεκτρικά έργα της
ΤΕΡΝΑ. Εκεί τους περίμεναν συγχωριανοί και εκπρόσωποι
από τους φορείς και συλλόγους του χωριού ( Κοινότητα,
Συνεταιρισμός, Ορεινοί, Κωστηλάτα, Εκκλησιαστικό συμβούλιο).
Οι εκπρόσωποι των φορέων του χωριού συνόδεψαν το κλιμάκιο στην αυτοψία και είχαν την ευκαιρία με επιχειρήματα, να εκφράσουν την αντίθεσή τους στη δημιουργία οποιουδήποτε άλλου υδροηλεκτρικού στα Θεοδώριανα και να στείλουν ένα σαφές μήνυμα προς την κατασκευάστρια εταιρεία
ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ, ότι πρέπει επιτέλους να σεβαστεί την
θέληση της τοπικής κοινωνίας και τον πολυετή αγώνα των
κατοίκων.
Ανάλογη αυτοψία στα ποτάμια είχε κάνει τον περασμένο
Γενάρη και κλιμάκιο της Ν.Ε.ΧΩ.Π. Άρτας.
Δυστυχώς σ’ αυτή την υπόθεση η
Αδελφότητα

Θεοδωριανιτών διάλεξε να ακολουθήσει το δικό της μοναχικό δρόμο, αφού αν και καλέστηκε εγγράφως στις συσκέψεις
των φορέων του χωριού, δεν συμμετείχε. Αντίθετα με σχετική επιστολή της υπεραμύνεται της ανάπτυξης μέσω της
κατασκευής των υδροηλεκτρικών έργων της ΤΕΡΝΑ, αγνοώντας τις αποφάσεις της Κοινότητας και των άλλων φορέων
και συλλόγων του χωριού, τις γνωμοδοτήσεις των υπηρεσιών που δημοσιεύουμε παρακάτω, όσο και βασικά σημεία του
σχεδίου «Καλλικράτης» αφού μιλάει ακόμα για έσοδα που
θα έρχονται στην κοινότητα μέσω υδροηλεκτρικών.
Είμαστε υποχρεωμένοι να δημοσιεύσουμε τις δυο γνωμοδοτήσεις: της ΝΕΧΩΠ Ν. Άρτας και της Δ/νσης Υδάτων της
Περιφέρειας Ηπείρου σχετικά με τα σχεδιαζόμενα υδροηλεκτρικά έργα, οι οποίες λένε αυτά που κάποιοι, ευτυχώς
ελάχιστοι, δυσκολεύονται τόσα χρόνια να καταλάβουν.
Σαν Ορεινοί αισθανόμαστε την ανάγκη να ευχαριστήσουμε δημόσια τους υπαλλήλους των παραπάνω υπηρεσιών,
για την εξαιρετική ευσυνειδησία, υπευθυνότητα και ευαισθησία με την οποία αντιμετώπισαν το μείζον αυτό θέμα για
την περιοχή μας.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για λόγους καθαρά οικονομίας χώρου δεν
μπορούμε να δημοσιεύσουμε την εξασέλιδη επιστολή της
Αδελφότητας. Παρόλα αυτά η συγκεκριμένη επιστολή είναι
αναρτημένη στο site του συλλόγου μας (www.theodoriana.
com) και μπορεί οποιοσδήποτε να τη διαβάσει.
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To ηρώο έχει τη δική του ιστορία

Θεοδώριανα 28 Οκτώβρη 2009. Το νέο ηρώο υπόσχεση για
αιώνια μνήμη και θύμηση.

Θεοδώριανα 28 Οκτώβρη 1967. Η Μαριάνθη Παπαγιάννη απαγγέλει ποίημα μπροστά στο ηρώο.
Λίγους μήνες αργότερα ο σεισμός θα το καταστρέψει.

Το πρώτο ηρώο χτίστηκε λίγο πριν το 1930, στην ανατολική άκρη της πλατείας του χωριού, κοντά στην εκκλησία
του Αϊ Γιώργη και στο κτίριο που στέγαζε τότε το Δημοτικό σχολείο. Ήταν λιθόχτιστο, με δύο μαρμάρινες πλάκες.
Στάθηκε όρθιο μέχρι το 1967, τότε που ο ισχυρός σεισμός του προξένησε μεγάλες ζημιές.
Αντικαταστάθηκε το 1971 επί προεδρίας Βασίλη Τζαδήμα. Στη θέση του στήθηκε μαρμάρινο μνημείο, με ανάγλυφη
μορφή «τσολιά» στο μπροστινό μέρος. Στις πλαϊνές μεριές του, αναγράφονταν τα ονόματα των πεσόντων συγχωριανών μας. Στην αρχή είχε σιδερένια περίφραξη, η οποία απομακρύνθηκε αργότερα. Τα δυο ηρώα δεμένα με τη
ζωή των κατοίκων, συνόδεψαν με το δικό τους συμβολικό τρόπο το ταξίδι στο χρόνο και στην ιστορία.
Φέτος ακριβώς στην ίδια θέση ανεγέρθηκε καινούργιο ηρώο, πέτρινο, αντικαθιστώντας το προηγούμενο το οποίο
είχε φθαρεί από το χρόνο. Με τον εορτασμό της 28ης Οκτωβρίου, ξεκίνησε την πορεία του στο χρόνο, δαφνοστεφανωμένο, έτοιμο να διαφυλάξει "αιώνια τη μνήμη τους" στις επόμενες γενιές . Όσο για το αισθητικό κομμάτι ...
είναι καθαρά υποκειμενική υπόθεση.

Θεοδώριανα Άρτας : 25 Απριλίου 2010

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Φορέων και συλλόγων της κοινότητας Θεοδωριάνων Άρτας
στην Υπουργό Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής
Αξιότιμη κα Υπουργέ
Τα Θεοδώριανα Άρτας είναι ένα κεφαλοχώρι στην καρδιά των Τζουμέρκων, με πλούσια
ιστορία και παράδοση, αλλά και φυσική ομορφιά. Αποτελούν ένα ιδιαίτερα σπάνιο ορεινό οικοσύστημα. Πυρήνας αυτού του οικοσυστήματος είναι οι δυο χειμαρροπόταμοι της περιοχής (Μουζάκι
και Άσπρη Γκούρα), οι οποίοι δίνουν ζωή σε όλη την περιοχή, συνθέτοντας ένα από τα ωραιότερα
οικοσυστήματα στην Ελλάδα.
Εδώ και δώδεκα χρόνια την κοινωνία των Θεοδωριάνων απασχολεί και ταλανίζει το θέμα
κατασκευής δύο μικρών υδροηλεκτρικών έργων της εταιρείας ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ στους παραπάνω χειμαρροπόταμους.
Το 2004 τα ίδια έργα είχαν ακυρωθεί από το ΣτΕ, μετά από προσφυγή κατοίκων. Η εταιρεία παρά την πρόσφατη ομόφωνη απόφαση κοινοτικού συμβουλίου, που τάσσεται κατά της κατασκευής οποιουδήποτε άλλου υδροηλεκτρικού στην περιοχή των Θεοδωριάνων, σχετικές ανάλογες αποφάσεις των φορέων και συλλόγων, τη θέληση της συντριπτικής πλειοψηφίας των κατοίκων,
επανέρχεται για την κατασκευή τους.
Τα προτεινόμενα έργα θα έχουν σοβαρές επιπτώσεις στο περιβάλλον, γιατί θα επιδράσουν συσσωρευτικά μιας και στην περιοχή μας και στον ίδιο χειμαρροπόταμο, σε απόσταση ενός
χιλιομέτρου από τα σχεδιαζόμενα έργα, λειτουργεί από το 2004 ανάλογο υδροηλεκτρικό έργο της
εταιρείας ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ. Μετά το έργο της ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ, λίγο πριν την εκβολή του χειμαρροπόταμου στον Αχελώο και εντός ορίων της κοινότητας Θεοδωριάνων, έχει εκδοθεί άδεια παραγωγής για ανάλογο έργο της εταιρείας ΕΔΡΑΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ. Ακολούθως υπάρχει ο Αχελώος
και τα έργα εκτροπής του.
Το υπάρχον έργο της ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ έχει επιβαρύνει και αλλοιώσει το φυσικό περιβάλλον παραβιάζοντας συστηματικά περιβαλλοντικούς όρους, φτάνοντας ακόμα και στο στέρεμα του ποταμού για
μεγάλες περιόδους.
Η περιοχή μας, άρα και η περιοχή κατασκευής των έργων, είναι ενταγμένη στο Εθνικό Πάρκο Τζουμέρκων, στο δίκτυο ΦΥΣΗ 2000, είναι τόπος κοινοτικής σημασίας (SCI) και περιέχει «οικότοπους
προτεραιότητας», καθώς και «είδη προτεραιότητας» σύμφωνα με την σχετική απόφαση 2006/613/
ΕΚ της Ε.Ε.
Το συγκριτικό πλεονέκτημα της περιοχής μας και γενικότερα της ευρύτερης περιοχής των Τζουμέρκων, είναι το φυσικό μας περιβάλλον, τα βουνά μας και τα νερά μας. Συνεπώς δεν είναι προς
το συμφέρον του χωριού μας η εγκατάσταση άλλου υδροηλεκτρικού, υποθηκεύοντας για πάντα το
περιβάλλον και την ποιότητα ζωής μας.

Θεοδώριανα 28 Οκτώβρη 2007. Τρεις υπερήλικοι συγχωριανοί μας,
μπροστά στον «τσολιά». Στη μνήμη φίλων και συναγωνιστών που έφυγαν νωρίς.

Πιστεύουμε σε μια ανάπτυξη, που θα πραγματοποιηθεί μέσα από ήπιες μορφές οικοτουρισμού,
που θα αναδεικνύουν και δεν θα εξαφανίζουν τις φυσικές ομορφιές της περιοχής και προς αυτή
την κατεύθυνση εργαζόμαστε.

Κατόπιν αυτών ΖΗΤΟΥΜΕ
Να ΜΗΝ προχωρήσει η διαδικασία αδειοδότησης των παραπάνω έργων και να ΜΗΝ γίνει η
εγκατάσταση κανενός άλλου υδροηλεκτρικού έργου στην περιοχή των Θεοδωριάνων.
Με τιμή
Οι παρακάτω φορείς και σύλλογοι των Θεοδωριάνων Άρτας:
Συνεταιρισμός Συνδιοκτησίας Θεοδωριάνων
Πολιτιστικός Σύλλογος «Η ΚΩΣΤΗΛΑΤΑ»
Περιβαλλοντικός σύλλογος «ΟΙ ΟΡΕΙΝΟΙ»
Εκκλησιαστικό Συμβούλιο Ενοριακού Ναού Αγ. Γεωργίου Θεοδωριάνων
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Το ιδιοκτησιακό καθεστώς των Θεοδωριάνων
Του Γιάννη Αριστείδη Χάιδου

Ο Γιάννης Χάιδος, πρώην πρόεδρος του Αναγκαστικού Συνεταιρισμού Θεοδωριάνων, αναφέρεται στο
ιδιοκτησιακό καθεστώς των Θεοδωριάνων, υποστηρίζοντας ότι τα δάση, οι χορτολιβαδικές εκτάσεις
της περιφέρειας Θεοδωριάνων και το λιβάδι της
Κωστηλάτας, ανήκουν στον Συνεταιρισμό Θεοδωριάνων και δεν αποτελούν δημόσια έκταση. Τα έγγραφα, που αναφέρονται στο άρθρο βρίσκονται στη
διάθεση της ΟΡΕΙΝΗΣ.
Με το 512 ΦΕΚ/24 Μαΐου 1883, που περιλαμβάνει τον πίνακα των κτήσεων του Οθωμανικού κράτους που
παραχωρήθηκαν στο Ελληνικό κράτος με τη Σύμβαση της
Κωνσταντινούπολης της 24 Μαΐου 1883, προκύπτει ότι δεν
υπάρχει Δημόσια ή Κοινοτική έκταση στην περιφέρεια της
κοινότητας Θεοδωριάνων, αφού η περιοχή των Θεοδωριάνων δεν περιλαμβάνεται στον πίνακα.
Μετά την απελευθέρωση από τους Τούρκους, ο τούρκος τσιφλικάς Αβραάμ πασάς Καρακεχαγιάς που κατείχε την περιοχή, την πούλησε
στους κατοίκους των Θεοδωριάνων. Τους κατοίκους εκπροσωπούσε τριμελής επιτροπή διαχείρισης αποτελούμενη από τους Χρήστο Φούντα, Σιαδήμα και Παλούκη, η οποία για να ξεχρεώσει
τον τούρκο τσιφλικά, δανείστηκε μεγάλα ποσά
από τοκογλύφους. Στα παρακάτω έγγραφα φαίνεται ότι η τριμελής αυτή επιτροπή ενεργώντας
για λογαριασμό των κατοίκων, για να ξεχρεώσει
τα υψηλότοκα τοκογλυφικά δάνεια, απευθύνεται
στην τράπεζα Ηπειροθεσσαλίας για χαμηλότοκα
δάνεια, υποθηκεύοντας εκτάσεις της περιφέρειας Θεοδωριάνων.
Συγκεκριμένα: Με το 107/29-3-1893 έγγραφο της Τράπεζας Ηπειροθεσσαλίας εμφαίνονται δύο υποθήκες: α. των τεσσάρων κοινοτικών
βοσκών (Χούνη, Κοντρί, Βιτσέλι και Καραούλι) και
β. υποθήκη της βοσκής Κωστηλάτας, που ενοικιάζονταν από την τριμελή επιτροπή διαχείρισης
(Φούντας-Σιαδήμας-Παλούκης) αυτοαποκαλούμενη κοινοτικό συμβούλιο.
Με το 90/21-5-1892 έγγραφο της ίδιας τράπεζας
φαίνεται ακύρωση της δημοπρασίας του δάσους Θεοδωριάνων ως μη συμφέρουσα. Αργότερα με το 147/23-5-1892 έγγραφο προκύπτει συμφέρουσα δημοπρασία του δάσους, με
πλειοδότη των εκ Πατρών Θ. Βλαχοπαπαδόπουλο για λογαριασμό του Αθανασίου Μαραθέα. Φαίνονται και τα ετήσια
έσοδα από βοσκές και δάση (10.000δρχ).
Με το 24/23-1-1893 έγγραφο της Τράπεζας Ηπειροθεσσαλίας προκύπτει ότι οι τίτλοι κτήσεως, υποβλήθη-

καν με σχετικά έγγραφα της επιτροπής του Δήμου Θεοδωρίας και της Νομαρχίας Άρτας στην διοίκηση της τράπεζας
στο Βόλο. Επίσης με το 35/4-5-1910 μισθωτήριο φαίνεται
μίσθωση του λιβαδιού «Κοντρί» από την επιτροπή Διαχείρισης (Δ. Γαλανή και Γ. Κολτούκη).
Έκτοτε μέχρι 30-3-1925, που με την 25878/30-31925 απόφαση του Υπουργείου Γεωργίας (ΦΕΚ 196Α) εγκρίθηκε το από 1-9-1924 καταστατικό του Συνεταιρισμού αφού
επικυρώθηκε με σχετική απόφαση του ειρηνοδικείου Βουργαρελίου(28/22-12-1924), οι αρχικοί αγοραστές και οι καθολικοί διάδοχοι όσων από αυτούς πέθαναν, νεμήθηκαν το
όλο ακίνητο ως αληθινοί κύριοι με νόμιμο τίτλο καλόπιστα
και με τη θέληση κυρίων και με την ειλικρινή πεποίθηση
ότι δεν προσβάλλουν δικαιώματα τρίτων ασκώντας όλες τις
πράξεις νομής, που αρμόζουν στη φύση του πράγματος.
Εφεξής από την έγκριση του καταστατικού του Συνεταιρισμού και μέχρι σήμερα, συνεχώς και αδιατάρακτα, ο
Συνεταιρισμός νέμεται και διαχειρίζεται τα παραπάνω ακίνητα για λογαριασμό των αναγκαστικών μελών του – συνιδιοκτητών. Έτσι οι αρχικοί αγοραστές, έγιναν κύριοι των βοσκών, δασών και των λιβαδιών (Καραούλι, Κοντρί, Βιτσέλι,
και Χούνη), του ιδιόκτητου χωρίου Θεοδωριάνων, καθώς
και του λιβαδιού Κωστηλάτα προερχόμενο εκ κοινής αγο-

ραπωλησίας, με παράγωγο νόμιμο τρόπο (αγορά με νόμιμη
αιτία από τους αληθινούς κυρίους νομείς και κατόχους).
Αλλιώς και σε κάθε περίπτωση οι αρχικοί αγοραστές και οι καθολικοί διάδοχοι όσων από αυτούς στο μεταξύ πέθαναν, έγιναν συγκύριοι των βοσκών και δασών με
πρωτότυπο τρόπο, ήτοι με έκτακτη χρησικτησία (αλλά και
τακτική). Κι αυτό γιατί οι προκτήτορες και οι αρχικοί αγοραστές και καθολικοί διάδοχοι αυτών, νεμήθηκαν τις βοσκές και τα δάση από τον Ιούνιο 1883 ως και τις 12 Σεπτεμβρίου 1915, δηλαδή περισσότερο από τριάντα χρόνια
με καλή πίστη, δηλαδή με την πεποίθηση ότι «διά της κτή-

σεως της νομής» δεν προσέβαλλαν στην ουσία δικαιώματα
κυριότητας τρίτων, με τη θέληση κυρίων και με νόμιμη αιτία, ειδική διαδοχή για τους αρχικούς αγοραστές και καθολική διαδοχή για τους κληρονόμους των αρχικών αγοραστών που στο μεταξύ πέθαναν, ασκώντας διαρκώς και αδιατάρακτα, όλες τις πράξεις νομής και κατοχής που αρμόζουν
στην φύση του πράγματος.
Με το ν.δ. της 19/20-3-1882, εισήχθη όλη η Ελληνική νομοθεσία και στις χώρες που προσαρτήθηκαν στην
Ελλάδα μετά το 1881, μεταξύ των οποίων και ο νομός Άρτας
εντεύθεν του ποταμού Αράχθου, όπου και τα Θεοδώριανα.
Έτσι εισήχθη και το αστικό δίκαιο άρα και το εμπράγματο,
που ίσχυε τότε στην Ελλάδα, δηλαδή τόσο η νεοελληνική
νομοθεσία, όσο και το Βυζαντινορωμαϊκό δίκαιο (Μιχ. Καλλιμόπουλος, ΕΡΜΑΚ άρθρα 40-71 αριθ. 71).
Εξάλλου μέχρι τις 12 Σεπτεμβρίου 1915 ήταν δυνατή-επιτρεπτή η κτήση κυριότητας με έκτακτη χρησικτησία και στα δημόσια δάση, στα δημόσια κτήματα γενικότερα, αφού από καμία διάταξη του νόμου δεν απαγορευόταν.
Αντίθετα επιτρέπονταν η κτήση κυριότητας και στα δάση
και στις χορτολιβαδικές εκτάσεις, με έκτακτη χρησικτησία
από το Βυζαντινορωμαϊκό δίκαιο.
Συνεπώς και αν ακόμα η περιοχή ανήκε στο Δημόσιο, με έκτακτη χρησικτησία, η οποία αρκεί να
είχε συντελεστεί μέχρι την πιο πάνω ημερομηνία (12-9-1915), περιέρχεται στους κατοίκους.
(Άρειος Πάγος 1053/1983 Ελληνική Δικαιοσύνη
24.210 Α.Π. 701/1978, νομικό Βήμα 27.529 Α.Π.
784/1977, Νομικό Βήμα 26.498,Α.Π. 505/1979).
Τέλος κατά τις διατάξεις των ν.δ.2 παρ.2
πανδ.(41.4) πανδ. (44.3) 76 παρ.1 πανδ.(18.1)
και 7 παρ.3 πανδ. (23.3), ο χρόνος χρησικτησίας των προκτητόρων αυτού, που χρησιδέσποζε, υπολογιζόταν στο δικό του χρόνο για τη συμπλήρωση του χρόνου της έκτακτης χρησικτησίας των 30 ετών του Βυζαντινορωμαϊκου Δικαίου. (Α.Π.505/1979, 29.1572 Α.Π. 8/1979, Εφετείο
Θες/νίκης 398/1978 Αρμενόπουλος 32.799).
Από τα παραπάνω είναι προφανές ότι
το Ελληνικό Δημόσιο δεν είχε ποτέ, ούτε έχει
οποιαδήποτε δικαιώματα στις βοσκές και δάση
και η συγκυριότητα των μελών σ’ αυτές δεν επηρεάζεται από το ότι μέχρι σήμερα δεν αναγνωρίστηκε η κυριότητα με απόφαση του Υπουργείου
Γεωργίας ή με δικαστική απόφαση, διαδικασία που συνεπάγεται περιττές και πολλές δαπάνες.
Σύμφωνα με την 57/90: 9-3-1993 γνωμοδότηση του
νομικού συμβουλίου του κράτους: «η επιβολή αίτησης από
ιδιώτη για την αναγνώρισή του ως κυρίου εκτάσεως δασικού χαρακτήρα δεν επηρεάζει την ασκούμενη απ’ αυτόν διαχείριση του δάσους, η οποία θα συνεχιστεί μέχρι να λυθεί το ιδιοκτησιακό…». Άρα ο Συνεταιρισμός δύναται να διαχειρίζεται τις βοσκές σύμφωνα με το άρθρο 14 παρ.δ και
τα δάση με το άρθρο 27 παρ.β του ιδρυτικού καταστατικού.

Τα «κράνα» αποτελούν λύση για ορεινούς καλλιεργητές
Ο Όμηρος αναφέρει τα κράνα ως τροφή χοίρων, ενώ ο Θεόφραστος αναφέρει τον καρπό ως «κράνιον». Οι αρχαίοι Έλληνες πίστευαν πως τα κράνα είχαν και μαγικές ιδιότητες. Ο Όμηρος στην Ιλιάδα βεβαιώνει ότι η φοβερή Κίρκη παρέθεσε στον Οδυσσέα και
την παρέα του, για τροφή, «καρπόν κρανείας και άκυλλον βάλανον», κράνα δηλαδή και
πουρναρίσια βαλανίδια.
H κρανιά είναι ένα αυτόχθονο, μακρόβιο φυλλοβόλο δένδρο, καλά προσαρμοσμένο
στις κλιματεδαφικές συνθήκες της χώρα μας, που ευδοκιμεί σχεδόν σ' όλα τα είδη των
εδαφών. Ανθίζει το χειμώνα (Ιανουάριο-Φεβρουάριο), ενώ τα άνθη της παραμένουν για
περίπου δύο μήνες. Οι καρποί ωριμάζουν στα τέλη Αυγούστου (με αρχές Σεπτεμβρίου),
οπότε και παίρνουν έντονα κόκκινο, γυαλιστερό χρώμα.
Τα κράνα, σύμφωνα με τον κ. Στέφανο Διαμαντή, τακτικό ερευνητή στο Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών στο ΕΘΙΑΓΕ στη Θεσσαλονίκη, έχουν υψηλή περιεκτικότητα σε αντιοξειδωτικά. Κατά παράδοση, τα κράνα χρησιμοποιούνται για φάρμακο από τους ντόπιους
στα ορεινά της Βόρειας Ελλάδας. Μελέτες και έρευνες που έχουν γίνει ή είναι σε εξέλιξη σήμερα, δείχνουν ότι τα κράνα έχουν σημαντικές φαρμακευτικές ιδιότητες, αφού
έχουν δείξει υψηλή περιεκτικότητα σε φλαβονοειδή, ανθοκυάνες και φαινολικά παράγωγα κατά την περίοδο ανάπτυξης και ωρίμανσης των καρπών. Σε άλλες εργαστηριακές έρευνες βρέθηκε μεγάλη περιεκτικότητα σε σίδηρο (Fe), σε βιταμίνη C (103
mg/100 g), υψηλή περιεκτικότητα σε ασκορβικό οξύ (48-73 mg/100g (περισσότερο
από τις φράουλες, τα πορτοκάλια και τα ακτινίδια), καροτίνη και ταννίνες.
Ο μικρός σε έκταση κλήρος του μέσου Έλληνα αγρότη, όπως εξηγεί ο κ. Διαμαντής,
θα έπρεπε να είχε στρέψει εδώ και χρόνια την αγροτική μας στρατηγική για ορεινές
και ημιορεινές περιοχές σε καλλιέργειες παραδοσιακών προϊόντων υψηλής απόδοσης (αρωματικά φυτά, μικρά φρούτα δάσους σμέουρα-βατόμουρα-μύρτιλα, τρούφα, κάστανο-καρύδι). Η καλλιέργεια της κρανιάς, αναφέρει ο ερευνητής, συγκαταλέγεται σ'
εκείνες που θα μπορούσαν να έχουν θετικές επιπτώσεις στην ανταγωνιστικότητα της
γεωργίας μας, την προστασία του περιβάλλοντος, την ομορφιά της υπαίθρου μας και
την εθνική οικονομία γενικότερα.
Η συνεχώς ανερχόμενη στροφή του μέσου Έλληνα καταναλωτή προς τα βιολογικά
προϊόντα είναι βέβαιο πως θα αυξήσει και τη ζήτηση σε κράνα. Η παγκόσμια αγορά για
βιολογικά προϊόντα το 2001 ανήλθε σε 16 δισ. δολάρια, το 2008 υπολογίζεται στα 80
δισ. δολάρια ενώ κατά τα επόμενα 10 χρόνια η ζήτηση θα υπερβαίνει την προσφορά.

Εάν λοιπόν η καλλιέργεια της κρανιάς οργανωθεί σωστά είναι βέβαιο πως λόγω των
εξαιρετικών ιδιοτήτων της θα ξεπεράσει σε απόδοση τη μαστίχα Χίου, τον κρόκο Κοζάνης, επισημαίνει ο κ. Διαμαντής.
Η κρανιά προσφέρει, την ευκαιρία για τη δημιουργία ενός αγροτικού προϊόντος με
πολλαπλή χρήση (υψηλής διατροφικής και φαρμακευτικής αξίας). Η αξιοποίηση των
εγκαταλελειμμένων ορεινών εκτάσεων με καλλιέργειες όπως της κρανιάς, της τρούφας, της καστανιάς και της καρυδιάς και των μικρών φρούτων μπορεί να εξασφαλίσει
ικανοποιητικό εισόδημα. Επιπλέον, οι καλλιέργειες αυτές δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον με φυτοφάρμακα και λιπάσματα, συμβάλλουν στη συγκράτηση των νέων στις εστίες τους και την περιφέρεια.
Ποιες είναι όμως οι κύριες χρήσεις των κράνων;
Τα κράνα παραδοσιακά χρησιμοποιούνται για την παρασκευή ποτών, μαρμελάδας και
γλυκών. Οι φαρμακευτικές ιδιότητές τους ήταν γνωστές από χρόνια. Χρησιμοποιούνται
ακόμη και στις ημέρες μας κατά της διάρροιας και των εντερικών παθήσεων, λόγω της
στυπτικότητάς τους που οφείλεται στις ταννίνες. Ο φλοιός, οι βλαστοί και οι ρίζες χρησιμοποιούνταν ως αντιπυρετικά.
Στις ορεινές περιοχές της χώρα μας τα κράνα χρησιμοποιούνται κατά καρδιακών παθήσεων, κοιλόπονου, κατά πόνων περιόδου, στομαχικές και εντερικές διαταραχές, ως
χωνευτικό και ως τονωτικό κατά τη διάρκεια εργασίας. Εκχυλίσματα του φλοιού θεωρείται ότι θεραπεύουν την ψώρα των σκύλων.
To ξύλο της κρανιάς είναι σκληρότατο και αντοχής σε θραύση. Tα πιο γερά γκλιτσόξυλα των τσοπάνων γίνονται από νεαρούς βλαστούς κρανιάς. Κρανίσιες βέργες χρησιμοποιούσαν και οι … δάσκαλοι. «Ακάρδιον και στερεόν όλον, όμοιον κέρατι την πυκνότητα και την ισχύν», χαρακτηρίζει το κρανόξυλο ο Διοσκουρίδης. Από ξύλο κρανιάς κατασκευάστηκε ο Δούρειος Ίππος της Τροίας. Κρανίσια ήσαν τα δόρατα των αρχαίων θηρευτών και των πολεμιστών του Μεγ. Αλεξάνδρου, ενώ από το σκληρό ξύλο της κρανιάς κατασκευάζονται διάφορα μικροαντικείμενα. Πιστεύω, καταλήγει ο κ. Διαμαντής,
ότι η μεταποίηση του κράνου και η εισαγωγή στην αγορά διάφορων υποπροϊόντων θα
προάγει την καλλιέργεια της κρανιάς σε ορεινές και ημιορεινές περιοχές.
					
							
ΠΗΓΗ:ΑΠΕ-ΜΠΕ
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Οχτώ μήνες λειτουργίας του
μετεωρολογικού σταθμού
Στις 15 Ιουλίου ο μετεωρολογικός σταθμός που εγκατέστησε το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών (ΕΑΑ) στα Θεοδώριανα κλείνει οκτώ μήνες ζωής. Οκτώ μήνες συνεχούς καταγραφής
χρήσιμων μετεωρολογικών δεδομένων, όπως ο υετός (βροχή/χιόνι), ο άνεμος, η θερμοκρασία, η υγρασία, το σημείο δρόσου, η βαρομετρική πίεση. Γνωρίζαμε ότι στην περιοχή των
Θεοδωριάνων τα νερά είναι πολλά. Ήδη σε αυτούς τους οκτώ μήνες ο σταθμός το απέδειξε
και αριθμητικά. Κατέχει αυτή τη στιγμή την πρωτιά στον υετό για το 2010, ανάμεσα στους
300 και πλέον αυτόματους μετεωρολογικούς σταθμούς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα (www.metar.gr).
Τα δεδομένα του αυτόματου μετεωρολογικού σταθμού Θεοδωριάνων είναι διαθέσιμα στην
ακόλουθη ιστοσελίδα http://www.meteo.gr/stations/theodoriana και ανανεώνονται ανά 5 λεπτά. Στην ίδια ιστοσελίδα υπάρχει και η κάμερα που έχει τοποθετηθεί σε πιο κατάλληλη θέση
από την αρχική, δίνοντας μια όμορφη εικόνα του χωριού από μακριά.
Ας δούμε μερικά στατιστικά του σταθμού σε αριθμούς (για την περίοδο 15/11/2009 μέχρι
30/6/2010).
Υετός (βροχή/χιόνι): Ο συνολικός υετός για το 2010 ανέρχεται σε 1367,4 χιλιοστά. Πιο
βροχερός μήνας αποδείχτηκε ο Δεκέμβρης του 2009 με 483,4 χιλιοστά. Πιο βροχερή μέρα η
20/12/2009 με ύψος βροχής 101,3 χιλιοστά, ενώ την προηγούμενη μέρα 19/12/2009 έπεσαν
επίσης 100,6 χιλιοστά βροχής.
Θερμοκρασία: Πιο κρύος μήνας ο Ιανουάριος 2010 με μέσο όρο θερμοκρασίας τους 2,8C.
Η μέρα με τη χαμηλότερη θερμοκρασία (-7,6C) ήταν η 3/2/2010, ενώ η μέρα με την υψηλότερη θερμοκρασία (29,8C) η 16/6/2010. Σημειώθηκαν 2 μέρες ολικού παγετού (καθόλη τη
διάρκεια της μέρας η θερμοκρασία ήταν κάτω από ή ίση με μηδέν), στις 25 και 26 Ιανουαρί-

ου, ενώ συνολικά 37 μέρες η ελάχιστη θερμοκρασία ήταν κάτω από το μηδέν.
Άνεμος: Ο επικρατών άνεμος στην περιοχή ήταν
ο Νοτιοανατολικός για όλους τους μήνες, με εξαίρεση τον Φλεβάρη και το Μάρτη που επικράτησε ο
Βορειοδυτικός. Η μεγαλύτερη ένταση ανέμου σημειώθηκε στις 8/2/2010 με 70,8 χλμ/ώρα, η οποία
αντιστοιχεί στα 8 μποφώρ (αν και η κλίμακα αυτή
χρησιμοποιείται πιο πολύ για την έκταση των καταστροφών παρά για την ένταση του ανέμου).
Υγρασία: Φυσικά η υψηλότερη υγρασία που παρατηρήθηκε ήταν 100%, ενώ η χαμηλότερη το 22%.
Βαρομετρική πίεση: Η υψηλότερη τιμή της
έφτασε τα 1034,1 hPa, ενώ η χαμηλότερη τα 994,9
hPa.
Ευχαριστούμε για άλλη μια φορά τους Σωτήρη και
Αθανασία Γκορόγια για την ανεκτίμητη συμβολή
τους στη φροντίδα του σταθμού και για όλα όσα
έχουν προσφέρει ώστε ο σταθμός να είναι συνέχεια σε λειτουργία.
Κώστας Βίτσιος

Αιολικό πάρκο στον «Ξέρακα»;

Αναθερμαίνεται το ενδιαφέρον της εταιρείας ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Α.Ε., η οποία προχωράει την διαδικασία αδειοδότησης, για την εγκατάσταση ενός αιολικού πάρκου ισχύος 34 ΜW με 17 ανεμογεννήτριες στην περιοχή «Ξέρακας» στα σύνορα της κοινότητας Θεοδωριάνων και του Δήμου Αθαμανίας. Η κατα-

σκευή του απασχόλησε και το
Φορέα Διαχείρισης του Εθνικού
Πάρκου Τζουμέρκων, ο οποίος
προκειμένου να δώσει την οριστική έγκριση, ζήτησε να προσκομιστούν περισσότερα στοιχεία σχετικά με την επέμβαση.
Το αιολικό αυτό πάρκο είχε απασχολήσει παλιότερα και το κοινοτικό συμβούλιο Θεοδωριάνων,
όταν εκπρόσωπος της εταιρείας ζήτησε τη σύμφωνη γνώμη του συμβουλίου για την κατασκευή του.
Μάλιστα κατέθεσε και γραπτές προτάσεις με τα
ανταποδοτικά οφέλη της εταιρείας προς την κοινότητα. Ωστόσο οι προτάσεις αυτές και τα μέχρι
τώρα δεδομένα, ανατρέπονται μετά την ψήφιση
του νέου νόμου για τις Α.Π.Ε. και του σχεδίου Καλλικράτης, που προβλέπει τα έσοδα από τέτοια έργα
να πηγαίνουν πλέον στο Δήμο.
Η μελέτη προβλέπει 17 ανεμογεννήτριες κατά μήκος
των ορίων της δικής μας κοινότητας και του Δήμου
Αθαμανίας, στην περιοχή Ξέρακας. Οχτώ από αυτές
ανήκουν στην δική μας περιοχή και εννέα στην περιο-

χή του Αθαμανίου, η οποία είναι ιδιοκτησία του Συνεταιρισμού του Αθαμανίου και τα όποια έσοδα θα πηγαίνουν σε αυτόν.
Η κάθε ανεμογεννήτρια είναι ισχύος 2 MW και έχει
ύψος 100 μέτρα(!). Η έκταση του αιολικού πάρκου
έχει συνολική έκταση 1.431.054 τ.μ. και εκτείνεται σε
μήκος 3.600 μέτρων. Στη βάση κάθε ανεμογεννήτριας θα δημιουργηθεί πλάτωμα 50Χ55 μέτρα και βάση
στήριξης όγκου 543 κ.μ. Ο προϋπολογισμός του έργου είναι 36 εκατομμύρια ευρώ και τα ετήσια έσοδα
της εταιρείας, σύμφωνα με σύντομους υπολογισμούς,
θα είναι περίπου 5,6 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο.
Σαν «ΟΡΕΙΝΟΙ» εξετάζουμε σοβαρά όλες τις παραμέτρους της υπόθεσης αυτής. Ήδη έχουμε πάρει κάποιες πρωτοβουλίες, θέτοντας σε πρώτη προτεραιότητα την προστασία του περιβάλλοντος και το συμφέρον της κοινωνίας των Θεοδωριάνων.

Ανώτατη τιμή για τη Βασιλική Παπαχρήστου.
Τα σκαλιά του Προεδρικού Μεγάρου πέρασε στα 102(!) της χρόνια η συμπατριώτισσά μας Βασιλική Παπαχρήστου (Vasiliki
Scotes) συνοδευόμενη από το γιό της
Thomas J. Scotes ( Θανάση Σκουτέλα)  
και συναντήθηκε με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας κ. Κάρολο Παπούλια. Η συνάντηση έγινε ύστερα από πρόσκληση της
Προεδρίας της Δημοκρατίας , την Παρασκευή 9 Ιουλίου. Αφορμή στάθηκε η έκδοση του σπουδαίου βιβλίου A WEFT OF
MEMORY (Το υφάδι της μνήμης).
Η Βασιλική Παπαχρήστου γεννήθηκε στα
Θεοδώριανα το 1908. Σημαδεμένη από τη
φτώχια και τις στερήσεις της παιδικής της
ηλικίας,   το 1931 φτάνει μαζί με το σύζυγό της , στο Χάρισμπεργκ της Πενσυλβάνια. Εκεί ζει την υπόλοιπη ζωή της χωρίς να λησμονήσει ποτέ τα παιδικά βιώματα και το χωριό της. Καρπός αυτής της
αγάπης της για τα Θεοδώριανα, το υπέροχο βιβλίο.Η συνάντηση έγινε σε θερμό, απλό, αλλά κυρίως συγκινητικό κλίμα.
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Όπως ήδη έχουμε γράψει, με πρωτοβουλία του Δημήτρη Στεργιούλη, έχει δημιουργηθεί αρχείο ασπρόμαυρης
φωτογραφίας. Συγκεντρώθηκε ένας πολύ μεγάλος αριθμός φωτογραφιών από αρχεία συγχωριανών μας. Οι
φωτογραφίες έχουν αποθηκευτεί σε ηλεκτρονική μορφή και θα αποτελέσουν πολύτιμη ιστορική κληρονομιά για
το χωριό μας. Σε κάθε τεύχος θα δημοσιεύουμε και μία φωτογραφία από το αρχείο, η οποία θα έχει τη δική
της ιστορική αξία.

Μια φωτογραφία...μια ιστορία.

Λόγια...

Με απόφαση του Αρείου Πάγου, είναι πλέον υποχρεωμένος ο βοσκός να βάζει
…φώτα πορείας(!) στο πρώτο και στο τελευταίο πρόβατο του κοπαδιού, όταν
κινείται το βράδυ σε δρόμο.
Άλλο δυο άνθρωποι να συνοδεύουν το κοπάδι κρατώντας απαραίτητα προειδοποιητικά φανάρια, κι άλλο τα φανάρια αυτά να τα …διαχειρίζονται τα πρόβατα.
Αυτό πάντως που δεν διευκρινίζεται στην απόφαση είναι αν προβλέπεται
φωσφορίζον τρίγωνο σε περίπτωση που κάποιο πρόβατο “κουτσαθεί” και μείνει
παραπίσω και αν τα πρόβατα που σταματάνε για την …ανάγκη τους, θα πρέπει
να βγάλουν αλάρμ!
Με τέτοιες αποφάσεις γελάει και το …παρδαλό κατσίκι.
Στα δικά μας τώρα. Το είδαμε και αυτό γραμμένο σε μια από τις επιστολές που
μας στάλθηκε. Αν είχαν γίνει τα υδροηλεκτρικά της ΤΕΡΝΑ η κοινότητα θα είχε
έσοδα 180.000 ευρώ το χρόνο και δώδεκα θέσεις εργασίας. Άρα θα μπορούσε
να διεκδικήσει και να μείνει ανεξάρτητος δήμος(!) ή κοινότητα. Έμειναν πολλές
κοινότητες και θα έμενε και η δικιά μας.
Και το άλλο. Εμείς οι κακοί Ορεινοί, αν αφήναμε τις εταιρείες και έφτιαχναν τα
έργα, τώρα τα έσοδα θα έμεναν στην κοινότητα και όχι στο νέο Δήμο. Αν κάποιος
διαβάσει προσεκτικά το νέο νομοσχέδιο για τις Α.Π.Ε. και τον Καλλικράτη καταλαβαίνει άλλα.
Ότι τα έσοδα κάθε τοπικής κοινότητας, από όπου κι αν προέρχονται, θα πηγαίνουν στο Δήμο. Από κει και πέρα ο Δήμος θα τα διαχειρίζεται και θα τα διαθέτει
ανάλογα με τις ανάγκες που υπάρχουν.
Υπήρχε λένε μετεωρολογικός σταθμός από το 1951 στο χωριό, άρα τι χρειαζόταν ο υπερσύγχρονος αυτόματος; Σωστά. Από τότε που έφτασε και το πρώτο
αυτοκίνητο, ένα στρατιωτικό Τζέιμς, στα Θεοδώριανα. Κάποιοι μπέρδεψαν το
κάρο με το διαστημόπλοιο.
Για την κατάσταση που επικρατεί σε αυτό το κατασκευαστικό έκτρωμα κάτω
από τον κοινοτικό ξενώνα έφταιγαν οι δυο άμοιροι πακιστανοί εργάτες, που
είχαν βάλει μια κατσαρόλα και μαγείρευαν. Μήπως όμως πρέπει το κοινοτικό
συμβούλιο να πάρει και κάποια άλλη απόφαση, να γκρεμίσει το άκρως επικίνδυνο
αυτό κτίσμα, προτού γίνουν τίποτα χειρότερα;

Θεοδώριανα, Ιούνιος 1967, ένα μήνα μετά τον καταστροφικό σεισμό. Το κτίριο του Δημοτικού σχολείου
στην πλατεία του χωριού παθαίνει σοβαρές ζημιές και
κρίνεται ακατάλληλο. Οι μαθητές χρησιμοποιούν για
σχολικές αίθουσες χωράφια – λάκκες κοντά στο χωριό. Ο φακός τού Παναγιώτη Λάκα αποθανατίζει τους
μαθητές τού δημοτικού σχολείου στην «Τάβλα», στον
κήπο του Νίκου Μαντέλου.
Ώρα διαλείμματος και οι μεγάλες τάξεις στην ουρά
με το κατσαρολάκι στα χέρια για το συσσίτιο από το
καζάνι. Οι μικρότεροι παραπίσω, περιμένουν υπομονετικά τη σειρά τους. Τα πρόσωπα των παιδιών σκυθρωπά, χωρίς ούτε ένα χαμόγελο. Νωπές οι μνήμες του
σεισμού. Η συγχωριανή μας δασκάλα Πηνελόπη Κασελούρη- Λάππα, επιβλέπει τη διαδικασία. Στη δίκαιη μοιρασιά η Γιούλια Ντζιούνη. Στο ρόλο της μαγείρισσας
μάλλον η Ουρανία Πιστιτζιάνου. Όσο για το μενού; Σκονόγαλο για πρωινό και για μεσημεριανό εναλλάξ πατάτες μπλούμ, μπλιγούρι, μακαρόνια ή φασολάδα. Το συσσίτιο δεν είχε να κάνει με το σεισμό, αλλά με κάποιο
σχετικό νόμο που προϋπήρχε για αρκετά χρόνια και
όριζε υποχρεωτική σίτιση για τους μαθητές των ορει-

νών και απομακρυσμένων περιοχών.
Οι μαθητές για την ώρα έναρξης των μαθημάτων ειδοποιούνταν από το χτύπημα της καμπάνας. Άλλος από
τα «μανάρια», άλλος από τα χωράφια, άρπαζε ένα τετράδιο και δυο βιβλία, το κατσαρολάκι του, ένα ταπετάκι για να κάθεται και στο …σχολείο. Τα ρολόγια
είδος πολυτελείας. Η κάθε τάξη διάλεγε έναν παχύ
ίσκιο κάτω από κάποια καρυδιά και ξεκίναγε το μάθημα. Ο αριθμός των μαθητών ξεπερνούσε τους πενήντα.
Το Δημοτικό σχολείο Θεοδωριάνων λειτουργούσε πάντα ως θερινό με χειμερινές διακοπές λόγω των ισχυρών χιονοπτώσεων, αλλά και επειδή τα παιδιά των κτηνοτρόφων έλειπαν, αφού ξεχειμώνιαζαν στα χειμαδιά.
Τα μαθήματα άρχιζαν στις 15 Σεπτέμβρη ως τις 25 Δεκέμβρη. Γίνονταν χειμερινές διακοπές και ξανάρχιζαν
πάλι 25 Μάρτη ως 14 Αυγούστου. Με αυτό τον τρόπο
λειτούργησε μέχρι τη σχολική περίοδο 1976-77, οπότε
έγινε πλέον χειμερινό με θερινές διακοπές.
Το σχολείο λειτούργησε υπαίθρια μόνο το καλοκαίρι
του 1967. Το Σεπτέμβρη της ίδιας χρονιάς, μετακόμισε σε λυόμενες αίθουσες στην πλατεία του χωριού και
αργότερα στην «Τάβλα».

Σαν πήρα ένα
κατήφορο στην
άκρη στο ποτάμι
Το κάναμε για δυο χρονιές
συνεχόμενα και είπαμε φέτος
να το οργανώσουμε λίγο καλύτερα. Μιλάμε για το ημερήσιο γλέντι με ψητά, παγωμένες μπύρες, τσίπουρο στο
ποτάμι, δίπλα στο παλιό πέτρινο γεφύρι του Γκούρα. Κι
επειδή το κέφι φέρνει χορό,
καλέσαμε και μια ομάδα παιδιών από το τμήμα παραδοσιακής μουσικής των ΤΕΙ με κλαρίνα να μας συνοδέψει. Μην περιμένετε επίσημα πράγματα, αφού βασικό στοιχείο του γλεντιού είναι ο αυθορμητισμός και ο …αυτοσχεδιασμός. Τα έξοδα για την ορχήστρα, ποτά, φαγητά είναι ρεφενέ. Η πρόσκληση ανοιχτή
σε όλους, αρκεί να μην έρθουν με …άδεια χέρια.
Την Πέμπτη 12 Αυγούστου λοιπόν, πριν το μεσημέρι, πάρτε τον κατήφορο μέχρι το ποτάμι …

Γενική Συνέλευση και εκλογές των ΟΡΕΙΝΩΝ
Το Δ.Σ. του συλλόγου οι ΟΡΕΙΝΟΙ καλεί τα μέλη του το Σάββατο 31 Ιουλίου 2010, στις
11 π.μ, στην αίθουσα του Δημοτικού σχολείου Θεοδωριάνων σε Γενική Συνέλευση με
θέματα:
Απολογισμός δράσης του απερχόμενου Δ.Σ.
Εκλογές για την ανάδειξη νέου Δ.Σ.
Αν τη συγκεκριμένη ημέρα δεν υπάρξει η απαραίτητη απαρτία, η Γενική Συνέλευση
θα επαναληφθεί το ερχόμενο Σάββατο 7 Αυγούστου, την ίδια ώρα και στον ίδιο τόπο.
Η συμμετοχή όλων των μελών κρίνεται απαραίτητη.
Το Δ.Σ. του συλλόγου ΟΙ ΟΡΕΙΝΟΙ

Άσε που με τα δεκατρία σώματα καλοριφέρ που υπάρχουν, χωρίς να υπάρχει
λέβητας(!) μπορεί να ζεστάνουμε το μισό χωριό.
Καλύτερα στον “Κωλοκράτη” ή όπως αλλιώς τον λένε, μου φώναξε εκνευρισμένη και σε υψηλούς τόνους ηλικιωμένη συγχωριανή, που με σταμάτησε για να
διαμαρτυρηθεί σχετικά με το αρδευτικό αυλάκι μέσα στο χωριό. Λέτε να έχει
δίκιο;
Συνωστισμός για τη θέση του Δημάρχου Κεντρικών Τζουμέρκων. Τα δικομματικά
επιτελεία πιάσανε δουλειά. Το κομματικό μάντρωμα άρχισε.
Και να δούμε αν θα υπάρξει υποψήφιος, που θα θελήσει να φύγει από το
“μαντρί”. Απαραίτητη προϋπόθεση να βρει τουλάχιστον ογδόντα υποψήφιους και
να του περισσεύουν και καμιά πενηνταριά χιλιάδες ευρώ.
Είπαμε παιχνίδι για δύο ο Καλλικράτης. Οι υπόλοιποι θεατές ή στο ρόλο του
κομπάρσου.
Πολύ πιθανό να το δούμε και αυτό. Θεοδωριανίτκο “εμφύλιο” για τη Δημαρχία.
Απ’ τη μια ο Παπαγιάννης διεκδικεί το χρίσμα του ΠΑΣΟΚ και ο Τσανάκας της
Ν.Δ. Λέτε;
Το ύφος γραφής αυτής της επιστολής της Αδελφότητας, προδίδει και το γράφοντα. Πράγματι λυπηρό. Νέα παιδιά στο διοικητικό συμβούλιο και για ένα τόσο
σοβαρό ζήτημα να αρκούνται απλώς στον άχαρο ρόλο του …υπογράφοντα και
μάλιστα ελαφρά την καρδία.
Η ΤΕΡΝΑ μετά τις αρνητικές γνωμοδοτήσεις των υπηρεσιών, έστειλε ανοικτή επιστολή προς όλους μας. Μας εξηγεί ότι αυτή είναι καλή εταιρεία όχι σαν
κάποιες άλλες και τα έργα που φτιάχνει είναι καλά και σέβονται το περιβάλλον.
Είναι αυτό που λέει η παροιμία: Δε σε θέλει το χωριό και συ ρωτάς ποιο είναι
του παπά το σπίτι…
Εντωμεταξύ πάρτι έχει στήσει με νέες αιτήσεις για μεγάλα υδροηλεκτρικά.
Δέκα έχει καταθέσει τελευταία στη ΡΑΕ, για έργα με συνολική ισχύ περίπου
3.000(!) MW. Τι θέλει και ασχολείται ακόμα με τα 6 ΜW στα ποταμάκια μας και
δεν μας αφήνει ήσυχους;
Πάντως πέρα από τον υπηρεσιακό σκοπό και τα συμφέροντα που εξυπηρετούσαν τα μέλη του κλιμακίου της ΤΕΡΝΑ, η …γενικότερη παρουσία τους ήταν εντυπωσιακή.
Κι αυτό το κόλλημα κάποιων με τον “κάτω δρόμο”. Είπαμε ο δρόμος είναι
ένας. Ούτε πάνω ούτε κάτω. Από Αγία Κυριακή σε Αγία Κυριακή. Σε καμιά περίπτωση όμως δεν μπορεί ο δρόμος Νεράιδα-Θεοδώριανα να αποτελέσει την κύρια
οδό πρόσβασης στο χωριό για πάρα πολλούς λόγους. Μην τρελαθούμε κιόλας.
Άντε και να πω τον πιο απλό. Πόσα χρόνια θέλει να περάσουν και πόσα εκατομμύρια ευρώ να δαπανηθούν, για να διασταυρωθούν στις “Κάναλες” ένα φορτηγό
φορτωμένο πρόβατα και μια νταλίκα του Παναγιώτου με νερό εμφιαλωμένο, για
να χωρέσουν να περάσουν και τα δύο με ασφάλεια;
Πάντως είναι σίγουρο ότι δεν λείπει μόνο ένα μικρό τεχνικό έργο, που μου είπε
συγχωριανός μας. Αν ήταν έτσι θα φωνάζαμε τον …Πλούμη να το φτιάξει και θα
τελειώναμε.
Άσε που κι αυτός με αυτό που έπαθε, ούτε να ακούει δεν θέλει… Παρά τρίχα
σώθηκε ο άνθρωπος.
Κάποιοι θα πρέπει να καταλάβουν ότι “δυο καρπούζια σε μια μασχάλη δεν
χωράνε”. Λέμε καμιά άλλη επέμβαση στα ποτάμια και από κανέναν. Να συνεννοούμαστε.
Με μια μοναδική εκδήλωση και συναυλία του Λάκη Χαλκιά, θα συνοδευτεί ο
ερχομός στο χωριό ύστερα από πολλά χρόνια, της αιωνόβιας γιαγιάς Βασιλικής
Παπαχρήστου (102 χρονών).
Τα Θεοδώριανα, η ακριβή της μικρή πατρίδα που ποτέ της δεν ξέχασε, την
καλωσορίζει και την ευχαριστεί για όλα.
Ο ορεινός

