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ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ Νο 2:

Έρχεται
Τα πάνω κάτω και σαρωτικές αλλαγές στον
αριθμό των δήμων, των Νομαρχιών και των
Περιφερειών αναμένεται να φέρει η επικείμενη Διοικητική Μεταρρύθμιση, Καποδίστριας
2, που έχει στα σκαριά και προωθεί το υπουργείο Εσωτερικών.

“Κλαίνε τα δέντρα,
κλαίνε, κλαίνε τα
κλαριά,
κλαίνε και τα
λημέρια που
λημέριαζα,
κλαίνε τα μονοπάτια
που περπάταγα,
κλαίνε κι οι
κρυοβρυσούλες
πόπινα νερό...”
Πυρκαγιά στις
24/8/2007 στα
Θεοδώριανα

Πυρκαγιές:

Το χωριό μας και τα δάση μας
κινδυνεύουν.
Εφιαλτικές στιγμές έζησαν τα δάση και η πατρίδα μας το καλοκαίρι που πέρασε από τις φοβερές πυρκαγιές. Όλοι μας γίναμε μάρτυρες ενός τεράστιου οικολογικού εγκλήματος, που οι
πληγές του θα χρειαστούν πολλά χρόνια να επουλωθούν. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, από
τα 1.772.654 στρέμματα που κάηκαν συνολικά, τα 975.180 ήταν δάση και φυσικές εκτάσεις(55%),
τα 781.043 γεωργικές καλλιέργειες(41%) και τα 16.432 τεχνητές επιφάνειες(1%). Περισσότερα
από 300.000 στρέμματα βρίσκονται σε προστατευμένες φυσικές περιοχές του Δικτύου NATURA
2000.
Ο πύρινος εφιάλτης απείλησε και τα Θεοδώριανα. Πυρκαγιά ξέσπασε την Παρασκευή 24 Αυγούστου, στη θέση «Αλμάκια». Κατέκαψε πανέμορφο δάσος από έλατα και κέδρα. Η φωτιά ξεκίνησε την Τετάρτη το απόγευμα στην ίδια τοποθεσία, αλλά η έγκαιρη ειδοποίηση και επέμβαση της
Πυροσβεστικής δεν την άφησε να επεκταθεί.
Η νέα φωτιά που πήρε γρήγορα διαστάσεις ξέσπασε κατά παράξενο(!) τρόπο, δυο μέρες αργότερα στην ίδια τοποθεσία.
Παρά την νέα επέμβαση ενός πυροσβεστικού οχήματος και έξι πυροσβεστών επεκτάθηκε πολύ
γρήγορα και συνέχισε να καίει ανεξέλεγκτη από το μεσημέρι της Παρασκευής, μέχρι τις βραδινές
ώρες του Σαββάτου και έφτασε μέχρι την θέση «Πολοπίθα».
Ευτύχημα ήταν ότι η κατεύθυνση των ανέμων την έσπρωξαν προς την «Χούνη» και σε χορτολιβαδικές εκτάσεις και όχι προς την περιοχή της «Σούδας» και του μεγάλου ελατόδασους. Τότε τα
πράγματα θα ήταν δραματικά. Η φωτιά θα έμπαινε στο δάσος «Καπαρέλι» και γρήγορα θα έφτανε
μέχρι το χωριό.
Υπολογίζεται ότι κάηκαν περισσότερα από χίλια στρέμματα δάσους με έλατα, κέδρα και βοσκοτόπια.
Για κινητοποίηση και ενημέρωση των κατοίκων ούτε λόγος και εδώ είναι η μεγάλη ευθύνη της
Κοινοτικής αρχής. Χαρακτηριστικό της αδιαφορίας είναι ότι κάτοικοι του χωριού, και ενώ η φωτιά
μαίνονταν, ειδοποιήθηκαν τηλεφωνικά από συγχωριανούς που ήταν μακριά από το χωριό(!).
Όσο για τα αίτια της πυρκαγιάς; Στη συγκεκριμένη περιοχή που ξέσπασε η φωτιά ούτε συμφέροντα οικοπεδοφάγων υπάρχουν, ούτε χωματερή, ούτε το χωριό μας δέχτηκε κάποια «ασύμμετρη»…απειλή.
Αντιθέτως είναι κοινό μυστικό, συγκεκριμένη ανόητη πρακτική κάποιων από μας, που προτάσσουν πάνω απ’ όλα μικροσυμφέροντα, αγνοώντας βλακωδώς τις καταστροφές που μπορεί να
προκαλέσουν. Είναι καιρός να καταλάβουν, ότι στα βουνά μας μπορούν να συνυπάρξουν και τα
πρόβατα και οι άνθρωποι και τα πανέμορφα δάση. Άρα μην ψάχνουμε για…φαντάσματα εμπρηστές.
Συνέχεια στην σελ 7

Στα ορεινά προβλέπεται συνένωση των
δήμων Αθαμανίας, Αγνάντων και των δύο κοινοτήτων Θεοδωριάνων και Μελισσουργών σε
ένα δήμο με σημείο αναφοράς τα Τζουμέρκα
και τον δρόμο Άρτα-Τρίκαλα. Επίσης συνένωση
των δήμων Ηρακλείιας, Τετραφυλλίας και Γ.
Καραϊσκάκη σε ένα Δήμο με σημείο αναφοράς
το Γάβρογο και το δρόμο Άρτα-Καρδίτσα.
Στα πεδινά ενώνονται οι δήμοι Αράχθου και
Κομποτίου και οι δήμοι Αμβρακικού, Φιλοθέης
και Ξηροβουνίου.
Όμως όλα αυτά αποτελούν σενάρια και ίσως
υπάρξουν μικρές ή μεγάλες αλλαγές καθώς
μπορεί να υπεισέλθουν μικροπολιτικά, οικονομικά και άλλα συμφέροντα.

Στόχος της μεταρρύθμισης και σύμφωνα πάντα με τις δηλώσεις του υπουργού
Εσωτερικών, είναι μια ευέλικτη αυτοδιοίκηση
στα πρότυπα των Ευρωπαϊκών χωρών.
Με τον Καποδίστρια 2 οι Δήμοι της χώρας
δεν θα ξεπερνούν τους 400 από 1.034 που
είναι σήμερα, οι Νομαρχίες τις 16 από τις
52 που υπάρχουν σήμερα και οι Περιφέρειες
τις 6. Η μεταρρύθμιση αναμένεται να έχει
ολοκληρωθεί σε δύο χρόνια ώστε οι εκλογές
Τι θα γίνει με τα Θεοδώριανα
στην τοπική Αυτοδιοίκηση το 2010 να γίνουν
σύμφωνα με τις νέες αλλαγές.
Όπως όλα δείχνουν ο Καποδίστριας 2 προΣύμφωνα με το σχεδιασμό,
θα δοθεί προθεσμία ενός έτους
Η Κοινότητα Θεοδωριάνων
στην ΚΕΔΚΕ και στα δημοτικά
με αριθμούς
και κοινοτικά συμβούλια να προχωρήσουν σε εθελοντικές συνεΈκταση: 44.398 τ.χλμ.
νώσεις. Κατόπιν οι συνενώσεις
Κανονικά εγγεγραμμένοι στα Δημοτολόγια: 1.429
θα είναι υποχρεωτικές, μιας και
Μεταδημοτεύσεις:2.668
η κυβέρνηση θέλει να πάει στην
Ενδεικτικά εγγεγραμμένοι:393
επόμενη εκλογική αυτοδιοικητική
Σύνολο:4.490
αναμέτρηση με ολοκληρωμένη
τη νέα διοικητική μεταρρύθμιΕγγεγραμμένοι στους
ση. Για να πετύχουν οι εκούσιες
εκλογικούς καταλόγους:1.184
συνενώσεις, θα δοθούν ισχυρά
Εγγεγραμμένοι στους
οικονομικά κίνητρα σε Δήμους
εκλογικούς καταλόγους ετεροδημοτών:78
και Κοινότητες, που θα δεχθούν
Σύνολο: 1.262
εθελοντική συνένωση.
Για τη συνένωση των αγροτικών (ορεινών και πεδινών) κυρίως δήμων, κριτήρια θα είναι η γεωγραφία, τα βλέπει συνένωση των Θεοδωριάνων με το
κοινά οικονομικά χαρακτηριστικά, τα δίκτυα Δήμο Αγνάντων, Αθαμανίας, Μελισσουργών σε
υποδομών, το συνδετήριο οδικό δίκτυο, ο ένα Δήμο Τζουμέρκων.
αριθμός των δημοτών, τα ιστορικά στοιχεία και
Το δίλημμα είναι τι μας συμφέρει να κάνουτα ίδια έσοδα.
με. Προβλέπεται βέβαια στην αρχή εθελοντική
Αυτό που απασχολεί κυρίως το Υπουργείο συνένωση, αλλά στη συνέχεια αν δεν υπάρΕσωτερικών είναι πώς θα ενωθούν νομοί, ξει αυτή, θα επακολουθήσουν υποχρεωτικές
δήμοι και κοινότητες, χωρίς να υπάρξουν ισχυ- συνενώσεις.
ρές αντιδράσεις τόσο από τις τοπικές κοινωνίΜπορούν τα Θεοδώριανα να σταθούν σαν
ες, όσο και από άλλους πολιτικοοικονομικούς αυτόνομη κοινότητα, αν βέβαια αυτό καταστεί
παράγοντες, οι οποίοι κυρίως στην περιφέρεια δυνατό, έχοντας δίπλα τους έναν ισχυρό Δήμο
παίζουν δεσπόζοντα ρόλο. Σε καμιά περίπτωση Τζουμέρκων ή θα απομονωθούν περισσότερο;
η κυβέρνηση δεν θέλει να έρθει αντιμέτωπη Απ’ την άλλη θα μπορέσει ένας τεράστιος
με ανάλογες αντιδράσεις σαν εκείνες που σε έκταση Δήμος όπως προβλέπεται να είναι
ακολούθησαν τον Καποδίστρια 1. Ενώ κάποιοι αυτός των Τζουμέρκων, ο μεγαλύτερος στο
πιστεύουν ότι η μεταρρύθμιση θα …κολλήσει, νομό, να ανταποκριθεί στις σύγχρονες απαιπολλοί είναι οι δήμοι στους οποίους έχουν ήδη τήσεις και να λύσει μικρά και μεγάλα τοπικά
ξεκινήσει οι ζυμώσεις και οι βολιδοσκοπήσεις προβλήματα;
για πιθανή συνένωση.
Οι δημόσιες πάντως διαβουλεύσεις για πιθαΑν γίνει συνένωση των Θεοδωριάνων με
νές συνενώσεις, αναμένονται να ξεκινήσουν τους άλλους δήμους πώς θα το αντιπετωπίστις αρχές του 2008.
σουν αυτό οι Θεοδωριανίτες; Θα συνεχίσουν
να παραμένουν δημότες Θεοδωριάνων σαν
Τα πιθανά σενάρια για το Νομό Άρτας
Δημοτικό Διαμέρισμα του Δήμου Τζουμέρκων
πλέον ή την επομένη θα υπάρξει τεράστια
Τα πρώτα σενάρια για το νομό Άρτας κάνουν δημογραφική αιμορραγία κυρίως προς τους
λόγο για συνένωση των τεσσάρων νομών δήμους Άρτας και Αθήνας; Και τι συνέπειες θα
(Άρτας, Πρέβεζας, Ιωαννίνων, Θεσπρωτίας) έχει αυτό για το μέλλον του χωριού;
σε μια Νομαρχία. Αν δεν ευδοκιμήσει αυτό το
Πάντως το σίγουρο είναι ότι πριν ακουστούν
σενάριο, τότε σίγουρη θεωρείται η συνένωση οι πρώτες φωνές διαμαρτυρίες και υψωθούν
των Νομαρχιών Άρτας και Πρέβεζας σε μια και τα πρώτα λάβαρα κατά της συνένωσης,
Νομαρχία.
χρειάζεται ψύχραιμη αντιμετώπιση. Με σύνεση
Όσον αφορά τους Δήμους γίνεται λόγους για και με διάλογο ανάμεσα στην Κοινότητα και
πέντε Δήμους στο νομό Άρτας και μία πλέον σε όλους τους φορείς του χωριού, αφού κατακοινότητα αυτή του μαρτυρικού Κομμένου. γραφούν όλες οι απόψεις και τα θετικά και τα
Έναν διευρυμένο δήμο Αρταίων ( θα συμπε- αρνητικά της συνένωσης, να καταλήξουμε και
ριλάβει τους σημερινούς δήμους Πέτα και να πάρουμε μια απόφαση, πάντα με γνώμονα το
Βλαχέρνας), δύο ορεινούς δήμους και δύο συμφέρον του χωριού.
πεδινούς.

Αέρας ελπίδας
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ράφαμε και στο προηγούμενο
φύλλο μας για το ελπιδοφόρο μήνυμα, ότι νέα παιδιά πλέον αποτελούν το νέο Δ.Σ. της Αδελφότητας Θεοδωριανιτών.
Είναι γνωστό σε όλους, ότι τα τελευταία
χρόνια επικράτησε μια ιδιότυπη κόντρα
ανάμεσα σε μας και στην εφημερίδα της
Αδελφότητας ΤΑ ΘΕΟΔΩΡΙΑΝΑ. Είχε
να κάνει κυρίως με τα σχεδιαζόμενα
υδροηλεκτρικά έργα στα ποτάμια μας,
την κατασκευή των οποίων υποστήριζε
καθαρά, και συνέχιζε να υποστηρίζει
μέχρι πρότινος, η εφημερίδα της Αδελφότητας.
Απ’ τη στιγμή που ο κύριος σκοπός
ίδρυσης του συλλόγου μας ήταν η αποτροπή των σχεδιαζόμενων έργων, για
τους γνωστούς λόγους, και μιας και
πρωτοκλασάτα στελέχη της Αδελφότητας μέσω της εφημερίδας προπαγάνδιζαν όλα αυτά τα χρόνια την κατασκευή
τους παίρνοντας ανοιχτά το μέρος των
εταιρειών, η ρήξη μαζί τους, με τη μορφή δημοσιευμάτων και επιχειρημάτων
ήταν δεδομένη και αναπόφευκτη.
Μια ρήξη που δεν είχε να κάνει ούτε
με πρόσωπα, ούτε με την ιστορία και
το πράγματι αξιόλογο έργο της Αδελφότητας παλιότερα, αλλά με τη συγκεκριμένη πολιτική της ανάπτυξης μέσω
της δημιουργίας υδροηλεκτρικών στα
ποτάμια μας, που προσπαθούσαν να
εφαρμόσουν στο χωριό, με αιχμή του
δόρατος την ίδια την εφημερίδα ΤΑ ΘΕΟΔΩΡΙΑΝΑ και τα δημοσιεύματά της,
παρά την αντίθετη θέληση της τοπικής
κοινωνίας,
Όλα αυτά όμως φαίνεται να ανήκουν
οριστικά στο παρελθόν. Το θέμα των
υδροηλεκτρικών έχει λήξει για το χωριό
μας μιας και η συντριπτική πλειοψηφία
των κατοίκων και φορέων είναι αντίθετη
σ’ αυτά.
Οι νέοι συγχωριανοί μας που ανέλαβαν τη διοίκηση της Αδελφότητας, δεν
δείχνουν πρόθεση να συνεχίσουν την
“αντιπαράθεση”, αλλά αντιθέτως θέληση για αλλαγή σελίδας. Μέσα σ’ αυτό το
πλαίσιο, ενδεχόμενη συνεργασία των
δύο συλλόγων μας για τον κοινό σκοπό,
που δεν είναι άλλος από την προβολή,
την λύση των προβλημάτων και την γενικότερη προκοπή του χωριού μας, θα
ήταν ότι καλύτερο. Το χωριό μάς χρειάζεται όλους, πολύ περισσότερο τους
νέους.
Δημήτρης Στεργιούλης

H ιστοσελίδα μας
Πολύ καλά πάει η ιστοσελίδα μας www.theodoriana.
com. Στους λίγους μήνες λειτουργίας της έχει ήδη ξεπεράσει τις δώδεκα χιλιάδες επισκέψεις. Πολλοί συγχωριανοί έχουν επικοινωνήσει ηλεκτρονικά μαζί μας, εκφράζοντας τα συγχαρητήριά τους αλλά και τα παράπονά
τους. Επίσης πολλοί ξένοι φίλοι του χωριού γνωρίζουν
μέσα απ’ τη ιστοσελίδα για πρώτη φορά τα Θεοδώριανα
και επικοινωνούν για να ζητήσουν περισσότερες πληρο-

φορίες για το χωριό μας και τις ομορφιές του. Η ιστοσελίδα εκτός από πηγή ενημέρωσης, έχει αποτελέσει και το
συνδετικό κρίκο, με ανταλλαγή απόψεων και θεμάτων,
ανάμεσα σε μας και σε άλλες παρόμοιες προσπάθειες
και ιστοσελίδες γειτονικών χωριών. Θα συνεχίσουμε
με συνεχή εμπλουτισμό και αναβάθμιση της σελίδας,
στην προσπάθεια να προβάλλουμε τα Θεοδώριανα και
τα Τζουμέρκα γενικότερα, αλλά και να αναδείξουμε τα
προβλήματά τους.

Τα …όπλα παρά πόδα
Μετά την δημόσια τοποθέτηση του προέδρου Κώστα
Κωστούλα σε τοπική εφημερίδα της Άρτας κατά των
σχεδιαζόμενων υδροηλεκτρικών στα Θεοδώριανα και
τη δημοσίευση ανάλογης επιστολής των ΟΡΕΙΝΩΝ, η
οποία στάλθηκε και στην εταιρεία ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ, η
εταιρεία φαίνεται να το …ξανασκέφτεται. Κατέχει βέβαια
την άδεια Παραγωγής από το 2004, αλλά σύμφωνα με
τα αρχεία αδειοδοτήσεων της Ρ.Α.Ε. ο φάκελος δεν
έχει ακόμα συμπληρωθεί για να συνεχιστεί η παραπέρα πορεία αδειοδότησης (Έγκριση Περιβαλλοντικών
Όρων κ.λ.π.). Όπως και να έχουν τα πράγματα η έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων θα πρέπει να περάσει από
Νομαρχιακό Συμβούλιο, αφού πρώτα δημοσιοποιηθεί
και οι φορείς καλεστούν να καταθέσουν τις αντιρρήσεις
τους. Αναμένουμε και θέλουμε να πιστεύουμε, ότι η
εταιρεία θα εγκαταλείψει τα σχεδιαζόμενα έργα, αφού
υπάρχει πλέον καθολική αντίδραση. Σε αντίθετη περίπτωση η θέση μας είναι γνωστή σε όλους.

Αίτημα για δημιουργία
Αιολικού Πάρκου στον Ξέρακα
Η εταιρεία ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Α.Ε. έχει καταθέσει αίτηση
στη Ρ.Α.Ε. (Γ 1165, 21-10-2005) για δημιουργία αιολικού Πάρκου δυναμικότητας 34 ΜW στη θέση Ξέρακας
- Περδικόβρυση τoυ Δήμου Αθαμανίας και κοινότητας
Θεοδωριάνων. Η παραπάνω εταιρεία έστειλε και έγγραφο στην κοινότητα Θεοδωριάνων (Α.Π. 268/27-11-2007)
ζητώντας την σύμφωνη γνώμη της Κοινότητας για να
προχωρήσει. Σύμφωνα με την εταιρεία προβλέπονται να
τοποθετηθούν 17 (!) ανεμογεννήτριες κατά μήκος της
κορυφογραμμής από τον Ξέρακα ως την Περδικόβρυση.
Οι 9 απ’ αυτές είναι απ’ τη μεριά του Δήμου Αθαμανίας
και οι 8 εντός ορίων της δικής μας κοινότητας. Σχετικά
με τα οφέλη αναφέρει το 3%, που ορίζει ο νόμος καθώς
και την διάθεσή της να παραχωρήσει επιπλέον το 2% των
κερδών της ως ελεύθερες μετοχές στην εταιρεία που
θα έχει την ιδιοκτησία του Αιολικού Πάρκου. Δηλαδή η
κοινότητα, σύμφωνα πάντα με την εταιρεία, θα μπορεί
να είναι μέτοχος στην εταιρεία.
Οι ΟΡΕΙΝΟΙ συγκεντρώνουμε στοιχεία σχετικά με τα

αιολικά πάρκα και τις επιπτώσεις τους στο περιβάλλον,
εξετάζουμε προσεκτικά και τις προτάσεις της εταιρείας
και ανεξάρτητα με το τι θα πράξει η κοινότητα, σύντομα
θα καταθέσουμε τη δική μας ολοκληρωμένη και εμπεριστατωμένη πρόταση.

Αυτό θα πει … διαφήμιση.

Στο έμπα του χωριού, δίπλα στο Γκούρα, με
φόντο την πλατεία. Παρέμειναν εκεί περίπου
ένα μήνα, πριν γίνουν ένας σωρός …αποκαΐδια.
Και να σκεφτεί κανείς ότι αρκετοί φίλοι και
επισκέπτες του χωριού μας, διαμαρτυρήθηκαν
στέλνοντας μηνύματα στην ηλεκτρονική μας
διεύθυνση. Πρόκειται για μια σοβαρή προσπάθεια …προ(σ)βολής του χωριού. Μπράβο μας

Αφανής … ήρωας.
Επισκέπτης της ιστοσελίδας μας, διαβάζοντας το αφιέρωμα στο Σκαρπάρι, μας έστειλε το παρακάτω μήνυμα:
«Ήθελα να …διαμαρτυρηθώ!
Το 1986 πήρα εντολή να έλθω στο Σκαρπάρι σαν
Δικαστικός Αντιπρόσωπος για τις Δημοτικές εκλογές.
Μόλις έφτασα στη Νομαρχία, κάποιος φώναξε: « Ήλθε
αυτός που θα πάει στο Σκαρπάρι και όλοι μαζεύτηκαν να
με δουν. Κάτι κατάλαβα, γιατί όλοι κουνούσαν το κεφάλι
τους με νόημα.
Τέλος πάντων έφτασα. Αλλά ηλεκτρικό δεν είχε. Στην
επιστροφή μου στην Αθήνα έστειλα επιστολή σε όλες
σχεδόν τις εφημερίδες και δύο μήνες αργότερα ήλθε το
ηλεκτρικό ρεύμα. Το έμαθα μετά από τηλεφώνημα στο
μοναδικό μπακάλικο- ταβέρνα.
Πολλές αξέχαστες ωραίες αναμνήσεις από την πρώτη
και δεύτερη κρεμαστή γέφυρα.
Γειά σας!
Ίων Στεργιώτης. Αθήνα.»
Ο φίλος μας μάς «διορθώνει», γιατί στην ιστοσελίδα
μας αναφέρουμε ότι το ρεύμα στο Σκαρπάρι έφτασε το
1981!
Από μας, πέρα απ’ τη διόρθωση , ένα μεγάλο ευχαριστώ
για ότι έκανε!

Έγραψαν για μας…
Αναβαθμισμένο site οι ορεινοί
Μία εξαιρετική ιστοσελίδα έχουν πλέον “οι Ορεινοί” στο
διαδίκτυο στην οποία μπορεί κανείς να βρει τα πάντα για
την περιοχή των Θεoδωριάνων και όχι μόνο.
Το δε φωτογραφικό υλικό είναι καταπληκτικό όχι μόνο
σε ποιότητα φωτογραφίας, αλλά και σε σύλληψη.
Νομίζει κανείς “μπαίνοντας” στον συγκεκριμένο ιστοχώρο πως περιδιαβαίνει σε πραγματικό χώρο το οροπέδιο
της Κωστηλάτας.
Μπράβο, είναι από τις προσπάθειες που όχι απλά διαφημίζουν τον τόπο μας, αλλά γεννούν και συναίσθημα.
Μακάρι να υπάρξουν αντίστοιχες ποιοτικές προσπάθειες
και σε άλλα site του νομού, που ασχολούνται με τις
Αλησμόνητες «μικρές πατρίδες».
Εβδομαδιαία εφημερίδα « Η ΕΡΕΥΝΑ της ΑΡΤΑΣ»

ΕΠΙΣΤΟΛΗ
Αγαπητοί χωριανοί με μεγάλη χαρά διάβασα στο φύλλο
20 της εφημερίδας «ΟΡΕΙΝΗ», τον χαρακτηρισμό που σας
έδωσε διευθυντής εβδομαδιαίας εφημερίδας της Άρτας:
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«Ορεινοί, οι Αντάρτες των Τζουμέρκων». Κατά τη γνώμη
μου η λέξη «αντάρτες», είναι ιερή, ηθική, γιατί πηγάζει
μέσα από ανθρωπιστικά αισθήματα, προς όφελος όλων
των ανθρώπων, ασχέτου ηλικίας και χρώματος.
Όπως το 1941-1945 βγήκαμε αντάρτες στο βουνό, στις
γραμμές του Ε.Λ.Α.Σ., από την Αργαλαστή Βόλου, ο
Φώτης Νάκης, ο Χρήστος Στεργιούλης και ο Βαγγέλης
Σκουτέλας, ενάντια στους Ιταλούς και Γερμανούς φασίστες κατακτητές και τους ντόπιους συνεργάτες αυτών.
Το ίδιο και σεις σήμερα είστε οι «αντάρτες» εναντίον
των υδροηλεκτρικών έργων, της εταιρείας ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ
και των άλλων εταιρειών και των συνεργατών τους,
που θέλουν να κατασκευάσουν στο χωριό μας, στα
Θεοδώριανα, στην Άσπρη Γκούρα και Μουζάκι, εκεί που
πηγάζουν τα νερά μας.
Σας εύχομαι κάθε επιτυχία στον Αγώνα και συνεχίζουμε.
Άρτα 31 Ιούλη 2007.
Φώτης Κ. Νάκης.

Ορειβάτες ευχαριστούν
Ορεινέ φίλε μας Δημήτρη,
Δε θα μπορούσαμε να μην σε ευχαριστήσουμε (έστω
και καθυστερημένα) δημόσια, για τη φιλοξενία, τις πληροφορίες και την εν γένει στάση σου, στην καλοκαιρινή
μας εξόρμηση στα Τζουμέρκα. Ήταν μια πολυπόθητη
ανάβαση, που οι χρήσιμες πληροφορίες σου, την έκαναν πολύ απλή.
Πλέον, τουλάχιστον έχουμε δίλημμα, για το αν πρέπει
να γίνει ο δρόμος από το Αθαμάνιο προς το Σταυρό, ή
να μείνει έτσι το χωριό, απρόσιτο και μόνο για λίγους.
Κατανοούμε βέβαια πλήρως την ανάγκη σας για «έξοδο»
από τη απομόνωση.
Η περιοχή σας έχει άγρια ομορφιά. Καμία σχέση με την
μπροστινή πλευρά του βουνού (Καταρράκτης, Άγναντα,

περιοχής και την προώθηση της ποιότητας των τουριστικών υπηρεσιών στα Τζουμέρκα διαμόρφωσαν το Τοπικό
Σύμφωνο Ποιότητας «τα Τζουμέρκα». Μάλιστα η προσπάθεια έχει λάβει την μορφή Αστικής Μη Κερδοσκοπικής
Εταιρίας για την εξασφάλιση της συνέχειας, και την
ποιότητα των υπηρεσιών στα Τζουμέρκα.
Συμμετείχαν στην 23η Διεθνή Έκθεση Τουρισμού
PHILOXENIA (Θεσσαλονίκη, 1-4/11/2007), όπου
και παρουσίασαν για πρώτη φορά τον οδηγό «Τα
ΤΖΟΥΜΕΡΚΑ». Όπως δήλωσε η Σταυρούλα Καραβασίλη,
πρόεδρος του ΤΣΠ «Τα Τζουμέρκα», η συμμετοχή του
Τοπικού Συμφώνου, ανάμεσα σε 800 Έλληνες και
ξένους εκθέτες ικανοποίησε, ενώ ταυτόχρονα πάρα
πολλοί από τους 25.000 επισκέπτες (10.000 περίπου δήλωσαν εμπορικοί επισκέπτες), επισκέφθηκαν το
περίπτερο 16, όπου με το αγροτικό χωριό ΑΓΡΟΡΑΜΑ
παρουσιαζόταν και τα ΤΖΟΥΜΕΡΚΑ.
«Τα Τζουμέρκα» σχεδιάζουν να είναι παρόντα στην 3η
Έκθεση Εναλλακτικών μορφών Τουρισμού (Φλώρινα,
14-16/12/07), στην AGROTIKA (Θεσ/νίκη, 6-10/2/2008)
και στο Τουριστικό ΠΑΝΟΡΑΜΑ (Αθήνα, 17-20/4/08) και
ελπίζουν τόσο στην ενημέρωση και άλλων ευκαιριών
προβολής των Τζουμέρκων από τους αρμόδιους φορείς,
όσο και στην στήριξη της συλλογικής προσπάθειας «Τα
Τζουμέρκα», όπως είπε χαρακτηριστικά η πρόεδρος,
Σταυρούλα Καραβασίλη».

Ταφόπλακα σε μικρό χιονοδρομικό
Ήταν σαφής ο κ. Καλογιάννης στην Παντζουμερκιώτικη
Συνδιάσκεψη: Δεν προβλέπει το Εθνικό Πάρκο τη
δημιουργία μικρού χιονοδρομικού στα Θεοδώριανα.
Μάλιστα «επέπληξε» τον πρόεδρο των ΟΡΕΙΝΩΝ, που
στην τοποθέτησή του ζήτησε να εξαιρεθεί η περιοχή
της Κωστηλάτας και να επιτραπεί η δημιουργία ενός
μικρού χιονοδρομικού κέντρου, αν και ξεκαθαρίστηκε
από μέρους μας ότι μιλάμε για μια μικρή επέμβαση
ώστε να μην θιγεί περιβαλλοντικά η περιοχή. Απ’ την
άλλη βέβαια είναι απορίας άξιο, ότι ενώ απαγορεύεται
ένα μικρό χιονοδρομικό μιας και θεωρείται μεγάλη
περιβαλλοντικά επέμβαση στην περιοχή, επιτρέπονται
τα υδροηλεκτρικά στα ποτάμια μας. Αυτό δεν θεωρείται
επέμβαση στο περιβάλλον;

Το κτίριο του σχολείου.
Εικόνα εγκατάλειψης θυμίζει το κτίριο του δημοτικού
σχολείου. Η κατάσταση που επικρατούσε ιδιαίτερα στο
εσωτερικό του το καλοκαίρι; Πραγματικό αχούρι. Και
καλά το κτίριο έχει τα χάλια του, αλλά δεν μπορούσε
τουλάχιστον το εσωτερικό του να είναι καθαρό και νοικοκυρεμένο; Τόσο δύσκολο είναι; Όσο για την αυλή

Πράμαντα).
Να μην ξεχάσουμε να ευχαριστήσουμε και τον
κτηνοτρόφο της Λούτσας, Κώστα Κουτσούκη,
που προσφέρθηκε και μας παραχώρησε τη
στάνη του, καθώς και άφθονες ποσότητες φρέσκου τυριού.
Υποσχόμαστε να είμαστε πιο τακτικοί στις επισκέψεις μας στην περιοχή, αρχίζοντας από τη
διαδήλωση στο τέλος Αυγούστου στη Μεσοχώρα.
Και σου χρωστάμε και μια ανάβαση στον Κριάκουρα.
Πολλά ευχαριστώ
Από την παρέα των «Αλλού-Γι’ αλλού»

Τοπικό σύμφωνο ποιότητας:
«ΤΑ ΤΖΟΥΜΕΡΚΑ»
Τριάντα περίπου αγροτουριστικές επιχειρήσεις, που
αντιλαμβάνονται ότι έχουν κοινά προβλήματα αλλά και
κοινό μέλλον και που φροντίζουν για το καλό όνομα της

του, η οποία θα μπορούσε εύκολα να διαμορφωθεί
κατάλληλα και να λύσει σε μεγάλο βαθμό το πρόβλημα
παρκαρίσματος ιδιαίτερα τον Αύγουστο, είχε μετατραπεί σε μάντρα …οικοδομικών υλικών. Και για ντεκόρ
πεντέξι παρατημένα σαράβαλα. Η παιδική χαρά ασυντήρητη και επικίνδυνη για τα μικρά παιδιά.
Η κατάσταση μπορεί να βελτιωθεί κάπως με τα 50 χιλιάδες ευρώ που δόθηκαν απ’ το πρόγραμμα «ΠΙΝΔΟΣ» για
τη συντήρηση και βελτίωση του κτιρίου του δημοτικού
σχολείου, το οποίο θα χρησιμοποιείται και σαν κέντρο
πληροφόρησης και εξυπηρέτησης επισκεπτών. Επίσης
σχεδιάζεται απ’ την Κοινότητα να γίνει και ένα γήπεδο
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5Χ5. Φτάνουν όμως αυτά; Σίγουρα όχι, αν συνεχίσουμε
να αδιαφορούμε και να φροντίζουμε μόνο την …πλατεία!

Το υφάδι της μνήμης.
Μια
θαυμάσια
δουλειά
ετοιμάζει
ο
ομογενής συγχωριανός μας
Thanasis Scotes
( Σκουτέλας).
Όπως μας είπε
ο ίδιος, το
βιβλίο του, που
αναμένεται να
κυκλοφορήσει Γενάρη με
Φλεβάρη, θα
περιλαμβάνει
230 τραγούδια και ποιήματα. Όλα τα
τραγουδούσε
στον αργαλειό
της η μητέρα
του, Βασιλική Παπαχρήστου, η οποία τώρα στα εκατό
της χρόνια (!) βρήκε τη δύναμη να τα ανασύρει απ’ τη
μνήμη της και να τα διηγηθεί. Τα τραγούδια θα είναι
γραμμένα στα Ελληνικά και στα Αγγλικά . Η εισαγωγή
και οι σημειώσεις θα είναι στα Αγγλικά.
Σκοπός του βιβλίου είναι να μεταφέρει στις νέες
γενιές της διασποράς, οι οποίες δεν ξέρουν πλέον την
ελληνική γλώσσα, μια γεύση έστω φευγαλέα από την
κληρονομιά τους .
Ο συμπατριώτης μας Thanasis Scotes ,ο οποίος έφτασε
να υπηρετήσει σαν υψηλόβαθμο στέλεχος το διπλωματικό σώμα των Η.Π.Α. σε πολλές Αραβικές χώρες ακόμα
και σαν πρέσβης στην Υεμένη , αποδεικνύει περίτρανα
ότι ποτέ δεν ξέχασε την μικρή ορεινή του πατρίδα, γιατί
απλά ποτέ δεν έφυγε μακριά απ’ αυτή. Οι αναμνήσεις
της πάντα τον συντρόφευαν.
Περιμένουμε με αγωνία να …ξετυλιχτεί “το υφάδι της
μνήμης”, και να μας ταξιδέψει και μας μαζί με τα εκατομμύρια των ομογενών μας, πίσω σε σίγουρο απάγκιο,
στις ρίζες μας.

Ο Μανόλης Γλέζος στα Θεοδώριανα
Μια ευχάριστη έκπληξη μας περίμενε το μεσημέρι
την Παραμονή Πρωτοχρονιάς στην στην ταβέρνα «Το
Μαγειρείο» στα Θεοδώριανα. Ανάμεσα σε μια παρέα που
ήρθε από τον ξενώνα «της Λουκίας και του Λευτέρη»
από τη γειτονική μας Νεράιδα, ήταν και ο Μανόλης

Γλέζος, η ζωντανή ιστορία της Εθνικής Αντίστασης και
της Αριστεράς, ο οποίος είχε διαλέξει τα χωριά μας
για να περάσει φέτος την Πρωτοχρονιά. Αγέραστος
και πρόσχαρος, απόλαυσε το τσιπουράκι του και τους
μεζέδες στη χειμωνιάτικη λιακάδα, συζήτησε μαζί μας
και αντάλλαξε ευχές με όλους. Να είναι καλά και να
μας ξανάρθει.
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Τραγουδώντας
Kείμενα - φωτογραφίες: Δημήτρης Στεργιούλης

Ξεκινήσαμε με σκοπό να καταγράψουμε μια
μέρα απ’ τη ζωή του πιο απομακρυσμένου
κτηνοτρόφου του χωριού μας. Αυτού που
ακόμα δεν έχει δρόμο να πάει με αυτοκίνητο στην στάνη του, που χρησιμοποιεί ακόμα
για τις μεταφορές του μουλάρι , που επισκέπτεται σπάνια το χωριό, αφού περπατήσει
τρεις ώρες με τα πόδια.
Αφήσαμε πίσω τις στρούγκες στη
«Σκάλα» με τα 4Χ4 αγροτικά αυτοκίνητα
απέξω , και πήραμε το μονοπάτι για
«Ντεβελούκα» και τη «Φτέρη», για
να συναντήσουμε το μπαρμπαΓιάννη Στέργιο. Ξέραμε ότι
είναι ο μοναδικός κτηνοτρόφος της περιοχής

μ α ς ,
που ζει εντελώς αποκομμένος και μοναχός
στην καλύβα του
στη «Φτέρη», με μόνη
συντροφιά τα καμιά
εκατοστή γιδοπρόβατα.
Σε λίγο όμως μας περίμενε μια δυσάρεστη έκπληξη. Από μακριά διακρίναμε τη φιγούρα του, με
έναν ντροβά στον ώμο,
τρέχοντας σχεδόν στο
δύσβατο μονοπάτι , να
μας πλησιάζει πηγαίνοντας για το χωριό.
Δυο τρεις φορές επισκέπτεται όλες κι
όλες το χωριό, και
μία απ’ αυτές έτυχε
να είναι η σημερινή.

Δεν χρειάστηκε μεγάλη προσπάθεια να του αλλάξουμε γνώμη
και να τον μεταπείσουμε. Επισκέπτες στο κονάκι του , κουβέντα
και κουτσομπολιό. Πότε θα τα ξανάβρισκε; Σιγά μην άφηνε την
ευκαιρία να πάει χαμένη. Άλλωστε κάποιες δουλειές που είχε στο
χωριό μπορούσαν να …περιμένουν. Τι ήταν γι’ αυτόν μια ώρα
περπάτημα παραπάνω. Επιστροφή και πίσω λοιπόν.
Τον αφήσαμε να οδηγεί και να μιλάει ακατάπαυτα, γνωρίζοντας πολύ καλά τη θυμοσοφία του και το γνήσιο αυθεντικό του
χιούμορ, μα πολύ περισσότερο την ανάγκη που είχε να μιλήσει με
άνθρωπο. Από τα μέσα Απρίλη ανεβαίνει πρώτος στα βουνά μας
στην ίδια τοποθεσία
στη «Φτέρη». Φεύγει
αργά το Φθινόπωρο.
Εβδομήντα δύο χρονών σήμερα, τα πενήντα του χρόνια εδώ,
στα ίδια μέρη, στα
ίδια βουνά, στα ίδια
μονοπάτια, ένα με
τους γκρεμούς και τα
λαγκάδια . Ζωή ολάκερη.
Στο πιο επικίνδυνο σημείο του μονοπατιού σταματά. Το
μονοπάτι κόβεται και
από κάτω γκρεμός.
Μερικοί δεμένοι κορμοί
σχηματίζουν μια μικρή
γέφυρα. Η πρώτη του
δουλειά, όταν ανεβαίνει την άνοιξη είναι
αυτή. Κρέμεται στο
γκρεμό και φτιάχνει
αυτό το ξυλογέφυρο.
Θυμήθηκα τη σκηνή
απ΄την υπέροχη ταινία «Ιμαλάια», όπου ο
γέρο- Σέρπας ίπταται
στον γκρεμό να φτιάξει μια πρόχειρη γέφυρα, για να περάσουν
τα φορτωμένα αλάτι γιακ.
Παραπέρα προστίθεται στην παρέα μας και η «γκέσα
του», που τη βρίσκουμε να ξεδιψάει με το λίγο νεράκι της πηγής
στα «Σταλάματα». Στα τελευταία της κι αυτή, περισσότερο για
παρέα παρά για φόρτωμα.
Για κάμποση ώρα ο μπαρμπα- Γιάννης, με το γνωστό
του τρόπο, έχει βαλθεί να παντρολογήσει τον …μεγαλύτερο
της παρέας και να του δίνει συμβουλές: «Μη σφίγγεις τη ρίγανη.
Είναι σαν τη μικρή κοπέλα. Όσο τη σφίγγεις …μαυρίζει».
Ξαφνικά διαβαίνοντας μια ρεματιά και ακούγοντας τα

EΘΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ:
Υπογράφηκε το Σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος που χαρακτηρίζει την ευρύτερη περιοχή των Τζουμέρκων ως Εθνικό Πάρκο
Υπογράφηκε από τον υφυπουργό ΠΕΧΩΔΕ κ. Σταύρο Καλογιάννη το σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος με το οποίο η ευρύτερη περιοχή των Τζουμέρκων μεταξύ
των Νομών Ιωαννίνων, Άρτης και Τρικάλων χαρακτηρίζεται ως Εθνικό Πάρκο. Το σχέδιο
διαβιβάστηκε ήδη στα υπουργεία Ανάπτυξης και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για
υπογραφή από τους συναρμόδιους υπουργούς και στη συνέχεια θα διαβιβαστεί στο Συμβούλιο της Επικρατείας για επεξεργασία. Στην περιοχή μελέτης οροθετούνται τέσσερις
ζώνες προστασίας με διαφορετικές χρήσεις γης, όρους και περιορισμούς δόμησης.
Συγκεκριμένα: Η περιοχή Προστασίας της Φύσης (Ζώνη 1), η οποία περιλαμβάνει: Την χαράδρα του ποταμού Αράχθου, το άνω τμήμα του ποταμού Καλαρρύτικου με τα φαράγγια και
τις διακλαδώσεις του, τις ορεινές εξάρσεις των ανατολικών Τζουμέρκων και τις ορεινές
εξάρσεις στην ανατολική ζώνη σύνδεσης Περιστερίου και Τζουμέρκων.
Η περιοχή Διατήρησης Τοπίου, Οικοτόπων και Ειδών (Ζώνη 2), η οποία περιλαμβάνει τον
κύριο ορεινό όγκο του Περιστερίου και τον κύριο ορεινό όγκο των Τζουμέρκων και της
Κακαρδίτσας.
Η περιοχή του Εθνικού Πάρκου Τζουμέρκων-Περιστερίου-χαράδρας Αράχθου (Ζώνη 3) η
οποία βρίσκεται μεταξύ των ζωνών 1 και 2 και περιλαμβάνει τμήματα των Δήμων Εγνατίας,
Κατσανοχωρίων, Μετσόβου, Παμβώτιδας, Πραμάντων, Τζουμέρκων, των Κοινοτήτων Βαθυπέδου, Καλαρρυτών, Ματσουκίου, Συρράκου του Νομού Ιωαννίνων, των Δήμων Αγνάντων,
Αθαμανίας, Ξηροβουνίου, των Κοινοτήτων Μελισσουργών, Θεοδωριάνων του Νομού Άρτας,
και του Δήμου Αιθήκων και Κοινοτήτων Ασπροποτάμου και Νεράιδας του ΝομούΤρικάλων.
Η Περιφερειακή Ζώνη του «Εθνικού Πάρκου Τζουμέρκων-Περιστερίου-χαράδρας Αράχθου
(Ζώνη 4), η οποία περιλαμβάνει: Την περιοχή του Δυτικού Περιστερίου, την περιοχή των
Νοτιοδυτικών Τζουμέρκων, την περιοχή των Νοτιοανατολικών Τζουμέρκων και την περιοχή
των Κατσανοχωρίων.

Έδρα τα …Γιάννενα
Παράλληλα ιδρύεται Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Τζουμέρκων με σκοπό τη διοίκηση και διαχείριση της περιοχής, με έδρα τα Ιωάννινα. Έργο του Φορέα είναι η παροχή
υποστηρικτικών υπηρεσιών και η προώθηση δράσεων, έργων και παρεμβάσεων που είναι
απαραίτητες για την προστασία και ανάδειξη του Πάρκου.
Όπως φαίνεται το μόνο που αλλάζει σχετικά με το Προσχέδιο,για το οποίο είχαν καταθέσει προτάσεις τα Νομαρχιακά Συμβούλια, σύλλογοι και φορείς των Τζουμέρκων, είναι : Ο
Φορέας Διαχείρισης του Εθνικού Πάρκου Τζουμέρκων θα είναι ξεχωριστός από αυτόν της
λίμνης Παμβώτιδας των Ιωαννίνων, αλλά η έδρα του Εθνικού Πάρκου θα είναι στα Γιάννενα
μακριά απ’ τα Τζουμέρκα, και όχι σε κάποιον από τους Ο.Τ.Α. των Τζουμέρκων όπως είχαν
ζητήσει όλοι οι φορείς των Τζουμέρκων.
Η επιλογή των Ιωαννίνων σαν έδρα του Φορέα, πέρα από την πικρία που γεννά σε όλους
τους Τζουμερκιώτες, γεννά και προβληματισμούς και ..υποψίες σχετικά με τους λόγους
που προτιμήθηκαν τα Γιάννενα, τα οποία δεν έχουν καμιά σχέση με τα Τζουμέρκα. Πώς
είναι δυνατόν να “λειτουργήσει” σαν θεσμός το Εθνικό Πάρκο Τζουμέρκων με την έδρα
χιλιόμετρα μακριά;
Είναι πλέον φανερό, αυτό που φώναζαν απ’ την αρχή όλοι οι Τζουμερκιώτικοι φορείς. Η
υπόθεση Εθνικό Πάρκο Τζουμέρκων είναι κομμένη και ραμμένη στα οικονομικά συμφέροντα των Ιωαννίνων, εκλογική περιφέρεια άλλωστε του κ. Καλογιάννη. Σε καμιά περίπτωση
τα συμφέροντα αυτά δεν θέλουν την «ανάπτυξη» των Τζουμέρκων, άσχετα αν διαθέτουν
συγκριτικά περισσότερα φυσικά πλεονεκτήματα. Αντίθετα θέλουν τα Τζουμέρκα απομονωμένα, το «φτωχό συγγενή» της Ηπείρου, ενώ για το Μέτσοβο, τα Γιάννενα και τα Ζαγόρια
την "μερίδα του λέοντος". Φαίνεται ότι οι προτάσεις του Νομαρχιακού Συμβουλίου Άρτας
και των Τζουμερκιώτικων φορέων, πετάχτηκαν στο καλάθι των αχρήστων.
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την μοναξιά
κυπροκουδούνα από πάνω σοβαρεύεται απότομα. Τρέχοντας διαβαίνει απέναντι: «Μην αγαπάτε εδώ. Γρήγορα». Λαχταρισμένοι περνάμε γρήγορα απέναντι.
Πρόπερσι , στο ίδιο σημείο, πέτρα που ξεκόλλησε από ψηλά, του …πήρε το
σακάκι που είχε ριχτό στον ώμο. Γλίτωσε παρά τρίχα.
Φτάνουμε στο ξάγναντο πριν το κονάκι του. Πραγματικά υπέροχο μέρος.
Ο ήλιος δυο οργιές ψηλά . Στα πόδια μας ο Αχελώος, στο βάθος το μάτι χάνεται στην απεραντοσύνη. Απ’ τα βουνά της Μεσοχώρας μέχρι τα Άγραφα. Μια
κατάφυτη πλαγιά από φτέρες και στη μέση η καλύβα του με τη στρούγκα του. Η
φοράδα εγκαταλείπει την παρέα και χάνεται στο ξάγναντο, ψάχνοντας για χλωρή
βοσκή. Καθόμαστε. Η συζήτηση σοβαρεύει.
Δύσκολα τα πράγματα φέτος. Μέχρι
τώρα υπήρχε ανθρώπινη συντροφιά. Η
κυρά του. Όμως τα χρόνια πέρασαν. Τα
πόδια της δεν άντεξαν άλλο. Εγκατέλειψε
τη στρούγκα και το κοπάδι, έφυγε κοντά
στα παιδιά. Μόνος πλέον. Αυτός και τα
ζωντανά του. Για του χρόνου το σκέφτεται. Η μοναξιά μεγάλη. Η δουλειά δύσκολη. Πέντε ξημερώματα με δέκα το βράδυ.
Θα αντέξει; Σκέφτεται να τα παρατήσει. Ο
μονόλογος κόβεται απότομα . Το βλέμμα
σηκώνεται ψηλά, ψάχνει τάχα για το κοπάδι του που ακούστηκε κατάραχα. Τα μάτια
θόλωσαν πίσω απ’ τα χοντρά μυωπικά
γυαλιά.
Σε λίγο απόξω απ΄ την πέτρινη καλύβα
του. Μπροστά της δυο μεγάλες πετροκερασιές, φυτεμένες απ’ τον ίδιο πριν αρκετά χρόνια. Το τσοπανόσκυλο γαυγίζει
συνέχεια. Έχει ξεσυνηθίσει και αυτό την
ανθρώπινη παρουσία. Ένα μικρό κοτέτσι
με πεντέξι κότες, για τα απαραίτητα. Η
φωτιά ανάβει για να κεραστούμε με φρέσκα βραστά αυγά και τυρί. Στην πόρτα
της καλύβας ένα ραδιοφωνάκι κρεμασμένο παίζει και αυτό. Νύχτα μέρα. Η μόνη
επαφή με τον υπόλοιπο κόσμο. Στο σανιδοκρέβατο στη μέση της καλύβας, στρωμένο με βαριά κόκκινη βελέντζα , σκόρπια
περιοδικά και παλιές εφημερίδες.
Χάνεται στο βάθος της καλύβας. Εμφανίζεται κρατώντας στα χέρια τη
φλογέρα του. Η παρηγοριά του. Μ’ αυτή κουβεντιάζει κάθε μέρα. Μοιράζεται τις
χαρές, τη μοναξιά, τη λύπη του. Κάθεται στο πεζούλι. Ο σκοπός βαρύς, αργός,
μελαγχολικός. Η φωνή του ατόφια, συγκινητική: «Ν’ αναστενάξω μάνα δεν μ’
ακούς . Να κλάψω δεν με βλέπεις». Διακόπτει απότομα. «Πάμε κάτω τώρα. Στ’
ανάραχο. Ν’ αγναντέψετε».
Μεσημέριασε. Αφού τελείωσε κάποιες δουλειές που ήθελε, μαζί μας και
στο γυρισμό για το χωριό. Ήταν ευκαιρία γι’ αυτόν να γλιτώσει κάμποσο ποδαρόδρομο. Άλλωστε στο αυτοκίνητο, του είχαμε κρατημένη θέση. Το τραγούδι
του συνεχίστηκε μέχρι το χωριό, σε άλλους, πανηγυριώτικους σκοπούς.

Στο χωριό όλα είναι έτοιμα. Παραμονή πανηγυριού. Η πλατεία γεμάτη. Ένας θεατρικός θίασος δίνει παράσταση. Μέσα στο μισοσκόταδο κάποια
ανθρώπινη φιγούρα διαβαίνει βιαστικά την πλατεία του χωριού. Στον ώμο ο ίδιος
ντορβάς. Το περπάτημα γρήγορο, σταθερό, αλαφρό.
….Δεκαπενταύγουστος και πήρε να σουρουπώνει. Τα κλαρίνα βαρούν
στην πλατεία του χωριού, φασαρία, χορός, γλέντι, χαρά.
Εκεί μακριά στη ράχη στη «Φτέρη», κάποια φλογέρα παίζει μονάχη
της τον ίδιο σκοπό. Η ίδια τρεμάμενη συγκινητική φωνή την συμπληρώνει.
Απαράλλαχτη πενήντα χρόνια τώρα. «Ν’ αναστενάξω μάνα δεν μ’ ακούς, να
κλάψω δεν με βλέπεις ».
Ελπίζουμε να παίζει και του χρόνου. Να ‘σαι καλά μπαρμπα- Γιάννη.

Πρωτοβουλία των ΟΡΕΙΝΩΝ για την ανάδειξη του ρέματος «Μαρκς»
Υπάρχουν μέρη στο χωριό μας, δύσβατα, άγνωστα στους πολλούς, που έχουν τη δική τους μοναδική και
άγρια ομορφιά. Ένα απ’ αυτά είναι το ρέμα « Μάρκς». Το συναντάμε λίγο πιο κάτω απ’ του «Σκούρτς»,
καθώς κατεβαίνουμε για το χωριό.
Ακολουθώντας το μονοπάτι δίπλα από το ρέμα, μέσα σε ένα δάσος από έλατα ακούμε το νερό να
ρίχνεται από τεράστιους βράχους, σχηματίζοντας συνεχόμενους καταρράχτες και καταπράσινες λίμνες,
βγαλμένους σαν από παραμύθι. Το φως του ήλιου μόλις και μετά βίας διαπερνά τα πυκνά πλατάνια που τις
σκεπάζουν. Η βουτιά στα κρύα νερά ...αναπόφευκτη.
Το ρέμα συνεχίζοντας το ταξίδι του σχηματίζει φυσικές «νεροτριβές». Ολοστρόγγυλοι οβοροί, με μεγάλο
βάθος, πραγματικά σου κόβουν την ανάσα πλησιάζοντας. Το νερό περιστρέφεται ακριβώς όπως στη νεροτριβή.
Χαμηλά, και ύστερα από πορεία περίπου δύο χιλιομέτρων, τελειώνει το ταξίδι του εξίσου εντυπωσιακά,
αφού σχηματίσει τον τελευταίο του καταρράχτη στο αντάμωμά του με το Γκούρα.
Το παρθένο αυτό μέρος αποτελεί ένα πραγματικό παράδεισο, που αξίζει κάποιος να τον περπατήσει και να
μαγευτεί απ’ τις ομορφιές του, που παραμένουν καλά κρυμμένες.
Έχουμε προγραμματίσει, σαν ΟΡΕΙΝΟΙ, για φέτος το καλοκαίρι, να κάνουμε μια προσπάθεια με εθελοντική
εργασία, για να αναδείξουμε το πανέμορφο αυτό μέρος και να το κάνουμε γνωστό σε όλους. Σκοπός μας
είναι τουλάχιστον ένα μέρος του να το κάνουμε επισκέψιμο και να μπορούν όλοι να το περπατήσουν και να
χαρούν την σπάνια και παρθένα φύση. Και ένα είναι σίγουρο. Ότι πολλοί δεν θα πιστεύουν στα μάτια τους
με τις ομορφιές που θα αντικρίσουν.
Ήδη το έχουμε επισκεφτεί αρκετές φορές και έχουμε σηματοδοτήσει το παλιό μονοπάτι, που πήγαινε στον
«Ελατιά» και βγάζει ακριβώς στον πρώτο καταρράχτη του ρέματος.
Μια δεύτερη σκέψη που έχουμε είναι ο καθαρισμός και η συντήρηση του ιστορικού μονοπατιού Θεοδώρια-

να- Αϊ-Λιας Νεραϊδιώτικος. Πριν πέντε χρόνια το είχαμε ξανακάνει με επιτυχία.
Αυτό που ζητάμε είναι η συμμετοχή των συγχωριανών στην προσπάθεια αυτή και κυρίως των νέων του
χωριού. Λίγη εθελοντική εργασία και φαντασία χρειάζεται ! Να ξεφύγουμε και λίγο απ’ την πλατεία.
Ραντεβού λοιπόν τον Αύγουστο!
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Η Εκτροπή του Αχελώου και το φράγμα Μεσοχώρας
Του Θανάση Καλαντζή*
Γενικά για το έργο
Η ιδέα της εκτροπής του άνω ρου
του ποταμού Αχελώου για την άρδευση
της πεδιάδας της Θεσσαλίας πρωτοδιατυπώθηκε από τον καθηγητή Κουτσοκώστα το 1925. Το ζήτημα μελετήθηκε
στα τέλη της δεκαετίας του ‘50 και από
τον Κωνσταντίνο Καραμανλή. Ο πρώτος, ωστόσο, που εξήγγειλε το έργο
ήταν, το 1964, ο Γεώργιος Παπανδρέου σε ομιλία του στην κεντρική πλατεία της Λάρισας. Την ιδέα επανάφερε
ο μηχανικός της Δ.Ε.Η. κ. Μαγειρίας,
που την πρότεινε στην Κυβέρνηση της
Δικτατορίας. Μεταπολιτευτικά η κυβέρνηση Γ. Pάλλn το 1979 με υπουργό Συντονισμού τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη
ενέκρινε ποσό 200 εκατ. δραχμών για
τη μελέτη του έργου και το 1981, λίγο
πριν τις βουλευτικές εκλογές, εξήγγειλε διεθνή διαγωνισμό. Ο Ανδρέας Παπανδρέου το 1983 στο Κιλελέρ δήλωσε
ότι “η κυβέρνηση μελετάει την εκτροπή”, το 1984 πριν τις εκλογές για την
Ευρωβουλή και πάλι στο Κιλελέρ δή-

Αργότερα το έργο συνδέθηκε με την
εκτροπή του Αχελώου. Δυστυχώς οι
αρχές του χωριού και οι κάτοικοι δεν
συνειδητοποίησαν έγκαιρα τον κίνδυνο
και η ιδέα του μικρού υδροηλεκτρικού
έργου, εξελίχτηκε σε τεράστιο ταμιευτήρα 150 μέτρων, στα πλαίσια της
εκτροπής του Αχελώου.

Οι Μεσοχωρίτες στην αρχή εξαπατήθηκαν (και μάλιστα από ντόπιους
παράγοντες) κι αργότερα άρχισαν τις
αντιδράσεις μέσα από το Σύλλογο Κατακλυζομένων. Οι δυνάμεις τους όμως
ήταν μικρές και οι θεσμικοί παράγοντες
δεν τους συμπαραστάθηκαν. Άλλαζαν
οι Δήμαρχοι, οι Νομάρχες, οι Κυβερνήσεις κι όλοι τους αντιμετώπιζαν σχεδόν
απαξιωτικά. Τι φωνάζει η Μεσοχώρα;
έλεγαν. Πέτρες και ρίγανη φυτρώνουν,
τι αποζημιώσεις θέλουν;
Τελικά παρά τις θετικές αποφάσεις του
Συμβουλίου Επικρατείας για καταστρατήγηση των περιβαλλοντικών όρων το

χώρηση ή αναγκαστική απαλλοτρίωση.
Για την αποκατάσταση των κατακλυζομένων και τη δημιουργία οικισμού,
ασάφειες: θα δούμε, θα το μελετήσουμε κ.λ.π. Πολλοί κατακλυζόμενοι προχωρούν σε οικιοθελή παραχώρηση και
κυρίως όσοι είχαν χάσει κάθε επαφή με
το χωριό και ξαφνικά από το πουθενά,
την κληρονομιά των προγόνων που δεν
ήξεραν και να την οριοθετήσουν, προκύπτει εισόδημα. Ο Σύλλογος κατακλυζομένων, ο μόνος που μάχεται για τη
σωτηρία του χωριού, αρχίζει δικαστικό
αγώνα. Αλλά, ω του θαύματος, μετά 2
χρόνια δικαστικών αγώνων η ΔΕΗ δηλώνει ότι δεν έχουν νόημα οι δίκες γιατί
ο νόμος δεν θα εφαρμοστεί.
Πέρασαν 4 χρόνια στασιμότητας για
το χωριό και την Άνοιξη του 2007 η ΔΕΗ
δια του Υπουργείου Ανάπτυξης επανήλθε με νέο σχέδιο νόμου. Νέος Νομάρχης, νέα Κυβέρνηση αλλά ο νόμος ίδιος
και χειρότερος. Προβλέπει πλέον ολική
απαλλοτρίωση του χωριού έστω κι αν
δεν κατακλύζεται ολόκληρο. Εξαιρείται
μια μικρή έκταση που περιλαμβάνει την

φράγμα της Μεσοχώρας έχει ολοκληρωθεί καθώς και το υδροηλεκτρικό εργοστάσιο στη θέση Γλύστρα κι απομένουν οι οδικές συνδέσεις.
Εν τούτοις η ΔΕΗ ολοκληρώνει ένα
έργο χωρίς να λάβει υπόψη της το φυσικό, ανθρωπογενές και πολιτιστικό περιβάλλον της περιοχής. Οι συνεχείς παρεμβάσεις του ΣτΕ ελάχιστα φαίνονται
ότι ενοχλούν τους αρμοδίους. Καμιά
πρόνοια για τη Μεσοχώρα δεν ελήφθη.
Ούτε έργα αποκατάστασης, ούτε έργα
νέου οικισμού.
Το 2002 η ΔΕΗ δια του Υπουργείου Ανάπτυξης ψηφίζει νόμο στη Βουλή
που προβλέπει απαλλοτρίωση μέχρι
την ανώτατη στάθμη και επιπλέον ζώνη
ασφαλείας. Η οριακή γραμμή διέρχεται
από τον κεντρικό δρόμο και την πλατεία
του χωριού. Προβλέπει οικιοθελή παρα-

Εκκλησία, το Σχολείο, τις εγκαταστάσεις του ΟΤΕ(;) και 3 σπίτια. Μάλιστα
η απαλλοτριωμένη έκταση που δεν κατακλύζεται θα δοθεί στο Δήμο για οικονομική εκμετάλλευση με την έγκριση
της ΔΕΗ. Κι αναρωτιέται κάθε καλόπιστος: Πώς γίνεται να απαλλοτριώνεται
μια ιδιοκτησία για λόγους εθνικούς και
κοινωνικούς(εκτροπή – φράγμα) και να
παραχωρείται σε τρίτον (Ο.Τ.Α.) για οικονομική εκμετάλλευση;
Κι εδώ προβλέπει οικιοθελή παραχώρηση ή απαλλοτρίωση. Κι ενώ για την
καταστροφή του χωριού προβλέπονται όλα, για την αποκατάσταση των
πληγέντων και τη δημιουργία οικισμού
καμιά δέσμευση. Και για τη λειτουργία του φράγματος χρονοδιάγραμμα!
Περιμένουμε από την Άνοιξη το τελικό
σχέδιο να κατατεθεί στη Βουλή και να

Το φράγμα και η Μεσοχώρα

24 Αυγούστου φράγμα
Μεσοχώρας». Μεγάλη
διαδήλωση κατά της εκτροπής
του Αχελώου

λωσε: “η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ έβαλε
την εκτροπή στο πενταετές 1983-87”. Κι
όμως μετά από 80 χρόνια η εκτροπή δεν
έχει ολοκληρωθεί σε καμιά περίπτωση,
ενώ κανείς δεν γνωρίζει αν και υπάρχει
απόφαση ολοκλήρωσης των εργασιών,
αν αυτές θα έχουν κανονική ροή χρηματοδότησης για να υλοποιούνται στο
καθορισμένο χρονοδιάγραμμα…
Ταυτόχρονα και η ΔΕΗ από τη δεκαετία του ‘60, αναζητώντας χώρο για τη
δημιουργία υδροηλεκτρικού σταθμού
στον Άνω Αχελώο, εντόπισε στη θέση
“Λογγά Ρομοσιού” της Μεσοχώρας
(όπου τα βουνά εκατέρωθεν του ποταμού συγκλίνουν), τη θέση για τη δημιουργία μικρού υδροηλεκτρικού σταθμού.
Έτσι άρχισαν οι υδρομετρικές έρευνες συστηματικότερα μετά το 1970.

αρχίσουν οι αγώνες. Δικαστικοί και κοινωνικοί. Οι εκλογές της 11-9-2007 και η
αλλαγή στο ΥΠ.ΑΝ. έκαναν το θέμα να
ξεχαστεί. Για πόσο; Άγνωστο.
Οι Σειρήνες της ανάπτυξης δεν παρέσυραν τους Μεσοχωρίτες. Όχι γιατί
διώχνονται από τη γη τους αλλά και
γιατί η περιοχή δεν είναι λίμνη Πλαστήρα που επικαλούνται κάποιοι. Στη
λίμνη Πλαστήρα η ανάπτυξη άργησε
20 χρόνια και στη λίμνη Κρεμαστών
και Καστρακίου δεν ήλθε ποτέ. Αν και
όταν γίνει η λίμνη Μεσοχώρας θα είναι
προσβάσιμη μόνο σε μια ζώνη 1 km
μέσα στον οικισμό Μεσοχώρας. Η περίμετρος περιβάλλεται από απότομες
κλίσεις. Άραγε μήπως γι αυτό η ΔΕΗ
θέλει να απαλλοτριώσει (αποκτήσει
ιδιοκτησία) και στην μη κατακλυζόμενη
Μεσοχώρα;
Κι ακόμα η ΔΕΗ θέλει τελικά να λειτουργήσει το έργο ή να το απαξιώσει, ποιος
ξέρει γιατί; Ήδη το κεντρικό ανάχωμα
(που μάλιστα θεμελιώθηκε 2 φορές)
παρουσιάζει φθορές. Η ανάντη πλαγιά
παρουσιάζει ρήγματα που επιδεινώθηκαν από τις ανατινάξεις κατά τη διάνοιξη δρόμων και εγκυμονούν κίνδυνο
κατολισθήσεων. Τι ακριβώς συμβαίνει;
Το παρόν και το μέλλον
Φαίνεται όμως ότι κάτι αλλάζει στην
κοινωνία σε σχέση με την εκτροπή και
το φράγμα Μεσοχώρας. Οι κάτοικοι
της Αιτωλοακαρνανίας που πάλευαν
ενάντια στην εκτροπή στο χώρο του
Αγρινίου και των εκβολών του Αχελώου, κατάλαβαν ότι η εκτροπή συνδέεται
με το φράγμα Μεσοχώρας. Έτσι άπλωσαν τη δράση τους μέχρι της πηγές του
Αχελώου. Και μάλιστα πρωτοστάτησαν
στη δημιουργία της Πανελλήνιας Κίνησης ενάντια στην Εκτροπή του Αχελώου. Η Κίνηση περιλαμβάνει οικολογικές
οργανώσεις, περιβαλλοντικά κινήματα,
κινήματα που εναντιώνονται στις παρεμβάσεις της κεντρικής εξουσίας στο
περιβάλλον, κινήσεις προστασίας ποταμών και μαζί η ΜκΟ Αχελώου Ρους
– για το περιβάλλον και τον πολιτισμόπου ιδρύσαμε στη Μεσοχώρα.
Μάλιστα φιλοξενήσαμε στις όχθες του
ποταμού, στη Μεσοχώρα στις 24-26 Αυγούστου 2007, 3ήμερο camping της Κίνησης με εκδηλώσεις, συζητήσεις στην
πλατεία του χωριού και διαδήλωση στο
φράγμα. Στη μεγάλη, για τα μέτρα του
τόπου μας, ειρηνική διαδήλωση, παρά
την παρουσία ΜΑΤ, ο κόσμος διαδήλωσε ενάντια στην εκτροπή, το φράγμα
και την καταστροφή. Η ΜΕΣΟΧΩΡΑ ΘΑ
ΣΩΘΕΙ.
Οι Μεσοχωρίτες δεν είναι πια μόνοι
τους. Με τη συμμετοχή κινήσεων από
όλη την Ελλάδα νιώθουμε δυνατοί. Και
μπορούμε να φωνάξουμε: Δεν χαρίζουμε τη Μεσοχώρα σε κανέναν. Είναι η
μικρή πατρίδα όλων μας.
ΣΗΜ: Ιδιωτικές εταιρείες παραγωγής
ρεύματος έχουν βάλει στόχο εκμετάλλευσης τον Αχελώο και τους παραποτάμους του. Θεοδώριανα(Άρτας), ΝεράιδαΜεσοχώρα-Αγία Παρασκευή(Τρικάλων)
απειλούνται με μικρά ή μεγαλύτερα
υδροηλεκτρικά. Η αντίδραση είναι μονόδρομος και ο συντονισμός του αγώνα
αναγκαίος.
*Ο Θανάσης Καλαντζής είναι Μεσοχωρίτης
μέλος του Δ.Σ. της ΜκΟ Αχελώου Ρους, για το
Περιβάλλον και τον Πολιτισμό.

Φθινόπωρο-Χειμώνας 2007

7

ΠΑΝΤΩΝ
ΧΡΗΜΑΤΩΝ
ΜΕΤΡΟΝ
ΠΡΟΒΑΤΟΝ*
…και όχι μόνο…
Του Παναγιώτη Βεντίστα

Καθόταν βαριεστημένος στην πλαγιά και χάζευε εκείνο το
ζεστό απόγευμα του
Αυγούστου. Τα πρόβατα είχαν πριν από λίγο γείρει από την
άλλη μεριά και δεν τα έβλεπε πια. Έκανε να σηκωθεί και είδε
δίπλα του τον κέδρο. Χωρίς να το σκεφτεί καθόλου - άλλωστε
τόσες φορές το είχε κάνει - έβγαλε τον αναπτήρα από την
τσέπη του και έβαλε φωτιά. Οι φωτιές που κατάκαιγαν την
υπόλοιπη Ελλάδα δεν τον έβαζαν καθόλου σε υποψίες, εδώ
ήταν Θεοδώριανα, το δάσος δεν καίγονταν το πολύ ένας-δύο
θάμνοι και θα έσβηνε μόνη της, έτσι πίστευε. Αφού βεβαιώθηκε
ότι ο κέδρος άναψε τον παράτησε και πήγε να δει που ήταν τα
πρόβατα.
Όταν μετά από δέκα λεπτά ασυναίσθητα γύρισε το κεφάλι του
και είδε πυκνούς μαύρους καπνούς να βγαίνουν πίσω από το
λόφο κατάλαβε τι είχε κάνει…
αποκλειστικά για παρκινγκ.
Η παραπάνω ιστορία θα μπορούσε να είναι αληθινή.
Τα Θεοδώριανα είναι ένα υπέροχο μέρος. Η γη της ελευ- Κοινοτικό σύμβουλο σπάνια θα συναντήσεις στο χωριό. Αυτό
θερίας. Όπου οι νόμοι ερμηνεύονται και εφαρμόζονται με βέβαια δεν είναι κατ’ ανάγκην κακό αν λάβει κανείς υπόψη
ότι δύο κοινοτικοί σύμβουλοι πρωτοτυπώντας πανελλαδικά
τοπικά κριτήρια.
διαφώνησαν με το συνδυασμό με
Έτσι λοιπόν τα δάση αποτελούν ζημιά
καθότι καταλαμβάνουν βοσκήσιμη * Στην αρχαία Ελλάδα οι απόψεις των τον οποίο εξελέγησαν αμέσως μόλις
ανέλαβαν τη προεδρία.
έκταση.
σοφιστών συμπυκνώνονταν στο ρητό
Αν έχεις μπάζα ή σκουπίδια για πέταΤα κοπάδια μπορούν να εγκαθίστανται
και μέσα στο χωριό πια, έτσι κι αλλι- «πάντων χρημάτων μέτρον άνθρωπος» μα ο καλύτερος χώρος είναι από τη
γέφυρα μέχρι το ρέμα Παπαχρήστου.
ώς τα πάντα είναι χέρσα. Μπορούν που σημαίνει ότι για όλα τα πράγματα
επίσης να βόσκουν σε δασωμένες ή το μέτρο πρέπει να είναι ο άνθρωπος, Έχει διαπιστωθεί ότι μια σκοροφαγωμένη φλοκάτη, ένα παλιό ψυγείο
αναδασωτέες ή περιφραγμένες εκτά- ή ό,τι κάνουμε πρέπει να το κάνουμε
ένα στρώμα μερικές πλαστικές καρέσεις. Το δασαρχείο έχει αφήσει πλήρη λαμβάνοντας υπόψη τον άνθρωπο.
κλες και μερικές σακούλες με σκουελευθερία. Οι δασικοί το πολύ-πολύ
Στα Θεοδώριανα δυστυχώς οι
πίδια πεταμένα στο πλάι του δρόνα ανέβουν κανένα μεσημέρι για ένα
μου αποτελούν ένα καλό τουριστικαλό τσιμπούσι όπου θα κανονίσουν κτηνοτρόφοι μας έχουν προσαρμόσει
κό αξιοθέατο. Ανάλογη περίπτωση
τις τελευταίες λεπτομέρειες για το στην πράξη την παραπάνω ρήση
αποτελεί και ο δρόμος-αυλάκι στην
υποκαθιστώντας
τον
άνθρωπο
με
το
έργο που θα μαζέψει τη λάσπη από την
κατολίσθηση που θα γίνει δύο χιλιόμε- πρόβατο (προς όφελος του ανθρώπου περιοχή Κούρτς. Τόσα λεφτά για να
φτιαχτεί αυλάκι δεν πρέπει να έχουν
τρα πιο πάνω (είναι σαν να φτιάχνεις βέβαια αλλά μόνο της συγκεκριμένης
δοθεί σε άλλη περιοχή της Ελλάδας.
αντιπυρική ζώνη στην παραλία).
επαγγελματικής ομάδας). Έτσι
Οι οδηγοί εκτός από το αν περνάει
O νόμος προστατεύει τους λύκους και
έχουμε φωτιές για την εξασφάλιση
o Σταυρός καλά είναι να ξέρουν και
τις αρκούδες είναι κακός. Ο νόμος που
πόσο βαθύς είναι ο αυλακόδρομος
δίνει τις επιδοτήσεις είναι καλός. Δύο περισσότερης βοσκήσιμης έκτασης,
έχουμε
βόσκηση
των
δασών
ακόμη
στην Κούρτς.
πράγματα είναι απολύτως απαραίτητα
στον κτηνοτρόφο. Το βιβλιάριο της και αναδασωμένων περιφραγμένων
τράπεζας και μια καραμπίνα.
εκτάσεων, έχουμε παράνομη βόσκηση Η περιοχή των Θεοδωριάνων φαίνεται ότι δύσκολα θα ξεφύγει από
Όποιος κυνηγός θέλει μπορεί να πάρει ιδιόκτητων εκτάσεων και παράνομη
τη μοίρα της υπόλοιπης Ελλάδας. Η
τα σκυλιά του και να τα βγάζει βόλτα
εγκατάσταση κοπαδιών μέσα στο
έλλειψη σεβασμού της πλειοψηφίας
όλο το χρόνο σε όλη την έκταση. Ποιος
χωριό.
Και
σε
όσους
πουν
ότι
είμαι
των ντόπιων για το περιβάλλον και
θα τον ενοχλήσει, η θηροφυλακή; Δεν
η αδιαφορία (ή μήπως ανικανότητα;)
έτυχε να τη συναντήσω ποτέ στον τόπο κατά των κτηνοτρόφων, η απάντηση
των Κοινοτικών Συμβουλίων και των
του εγκλήματος. Αντιθέτως κυνηγούς είναι μια. Είμαι υπέρ της εφαρμογής
κρατικών υπηρεσιών, δεν αφήνουν
με σκυλιά πάρα πολλούς.
των νόμων.
πολλά περιθώρια για αισιοδοξία
Αν είσαι εργολάβος και θέλεις να
όσον αφορά το μέλλον της περιοχής.
αποθηκεύσεις τα υλικά σου ή τα μηχανήματά σου καλά είναι να αποφύγεις την κεντρική πλατεία.
Όχι ότι θα σε ενοχλήσει κανείς. Αλλά αυτή χρησιμοποιείται
συνέχεια απο σελ 1...
Εμπρηστές είμαστε εμείς οι ίδιοι, η αδιαφορία μας
και η επιπολαιότητά μας. Επίσης είναι καιρός οι
Αρμόδιες Υπηρεσίες, που γνωρίζουν πολύ καλά
το μέγεθος και τη ρίζα του προβλήματος, να το
αντιμετωπίσουν, πριν είναι πολύ αργά και για τα
Θεοδώριανα.
Αυτό που συνέβηκε τον Αύγουστο ήταν η προειδοποίηση. Φέτος σταθήκαμε τυχεροί. Πρέπει
όμως να καταλάβουμε ότι πλέον ΚΙΝΔΥΝΕΥΟΥΜΕ. Τα πανέμορφα δάση που καταστράφηκαν
στον Ταΰγετο και στον Πάρνωνα, σαν τα δικά μας
ήταν. Η Αρτεμισία, η Αλαγονία, το Καρβέλι στον
Ταΰγετο, τα Τζίτζινα στον Πάρνωνα, που έπαθαν
ανυπολόγιστες καταστροφές, ορεινά χωριά σαν τα
Θεοδώριανα ήταν.. Οι κλιματολογικές συνθήκες
αλλάζουν δραματικά. Ο κίνδυνος κάθε καλοκαίρι
θα είναι υπαρκτός.
Είναι αναγκαίο λοιπόν να πάρουμε κάποια μέτρα
πρόληψης και προστασίας. Όπως:
• Ενημέρωση των κατοίκων σχετικά με την πρόληψη των πυρκαγιών και την δασοπροστασία.

• Σχέδιο για άμεση κινητοποίηση των κατοίκων σε
περίπτωση πυρκαγιάς.
• Μέτρα πυροπροστασίας στην χωματερή που
βρίσκεται έξω απ’ το χωριό, σε μέρος «υψηλού»
κινδύνου.
• Αγορά από την Κοινότητα πλαστικών βυτίων
τα οποία θα μπορούν εύκολα να φορτωθούν σε
αγροτικά αυτοκίνητα και θα έχουν την δυνατότητα
άμεσης επέμβασης. Όσοι έζησαν από κοντά τις
φωτιές στην Πελοπόννησο, είδαν ότι πολλά χωριά
σώθηκαν από τους κατοίκους με αυτό τον τρόπο.
• Καθαρισμός των δασών μας από σκουπίδια και
μπάζα, που πετάνε ασυνείδητοι.
• Πάνω απ’ όλα όμως πρέπει να υπάρξει ευαισθητοποίηση από όλους τους χωριανούς και κυρίως
από την Κοινότητα, η οποία πρέπει να δει το πρόβλημα σοβαρά και να έχει το καλοκαίρι ένα έτοιμο
σχέδιο πρόληψης και αντιμετώπισης ανάλογων
πυρκαγιών.
Πριν είναι αργά…
Δημήτρης Στρεργιούλης

Χειμερινές δραστηριότητες στο «λιβάδι» Θεοδωριάνων
Σε λειτουργία πλέον από τα μέσα Δεκεμβρίου το μικρό ορεινό περίπτερο στο «λιβάδι» στο Σταυρό Θεοδωριάνων και οι
δραστηριότητες στο χιόνι. Η πλούσια ποσότητα και ποιότητα
χιονιού, έκαναν πάρα πολλούς φίλους των χειμερινών σπορ
να το επισκεφτούν τις πρώτες μέρες λειτουργίας του. Επίσης
πολλοί ήταν οι ξένοι επισκέπτες που με αφορμή αυτό, βρήκαν
την ευκαιρία να επισκεφτούν και το χωριό.
Εκεί μπορεί κάποιος και ιδιαίτερα τα μικρά παιδιά, να κάνει τα
πρώτα του βήματα με σκι στο χιόνι ή να απολαύσει ανώδυνες
καταβάσεις με έλκηθρα ή με χιονοσανίδες ( snowboard). Για
τους μεγαλύτερους και τους πιο έμπειρους υπάρχουν μικρές
πίστες για σκι και πίστες για μηχανάκια χιονιού (snowmobile).
Και αν κάποιος κρυώσει και ζητάει λίγη ζεστασιά, τον περιμένει
το αναμμένο τζάκι και ένας ζεστός καφές ή ρόφημα.
Η προσπάθεια αυτή, που είναι ακόμη στην αρχή, θέλει την στήριξη όλων μας, γιατί είναι σίγουρο ότι το χωριό μας θα ωφεληθεί. Ευχόμαστε όλα να πάνε καλά και εμείς θα είμαστε πάντα
αρωγοί σε τέτοιες προσπάθειες που φέρνουν άλλον …αέρα
στο τόπο μας.
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Ηλεκτρονικό Αρχείο
Ασπρόμαυρης
Φωτογραφίας
Ξεκίνησα μια προσπάθεια να συγκεντρώσω από αρχεία συγχωριανών μας,
παλιές ασπρόμαυρες φωτογραφίες.
Σκοπός μου να δημιουργήσω ένα ηλεκτρονικό αρχείο ασπρόμαυρης φωτογραφίας, πρώτα απ’ όλα για να διασωθούν,
μιας και όλοι γνωρίζουμε ότι πολλές είτε
έχουν καταστραφεί είτε χαθεί. Αργότερα
οι φωτογραφίες μπορεί να αξιοποιηθούν
με διάφορους τρόπους. Είτε με την έκδοση ενός σχετικού λευκώματος, είτε με
μια έκθεση ασπρόμαυρης φωτογραφίας,
είτε κοσμώντας αργότερα ένα ιστορικό
μουσείο στο χωριό μας. Το σίγουρο είναι
ότι το αρχείο, θα αποτελέσει τεράστια
ιστορική παρακα-

ταθήκη.
Όσοι συγχωριανοί θέλουν μπορούν να
επικοινωνήσουν μαζί μου και να προσφέρουν παλιές φωτογραφίες που έχουν. Οι
φωτογραφίες θα επιστρέφονται αμέσως
στους συγχωριανούς, στην κατάσταση
που παραδόθηκαν. Οι συγχωριανοί που
θα τις προσφέρουν, θα διατηρούν τα
δικαιώματά τους σ’ αυτές. Τονίζω ότι η
προσπάθεια δεν έχει κανένα κερδοσκοπικό χαρακτήρα.
Αρκετοί συγχωριανοί έχουν ανταποκριθεί και προσέφεραν παλιές φωτογραφίες
από τα αρχεία τους. Ήδη έχω συγκεντρώσει έναν αρκετά μεγάλο αριθμό φωτογραφιών.
Ευχαριστώ τον Παναγιώτη
Λάκκα, τον φωτογράφο
του χωριού μας, για την
προσφορά του τεράστιου
αρχείου του. Επίσης ευχαριστώ για την προσφορά
του φωτογραφικού αρχείου
τους, το Γιώργο Τζουβάρα,
το Γιάννη Παπαγιάννη, το
Στέφανο Ζαλοκώστα και
το Χάρη Τασσιά για την
προσφορά του αρχείου
του πατέρα του Φώντα
Τασσιά.

28 Οκτώβρη
Σχολική γιορτή. Θεοδώριανα

1971

Στεργιούλης Δημήτρης

Λόγια...

• Παντζουμερκιώτικη Συνδιάσκεψη τον Αύγουστο στη Ροδαυγή. Περίοδος προεκλογική. Υφυπουργοί, Νομάρχες, βουλευτές, δήμαρχοι, κοινοτάρχες, σύλλογοι, όλοι
παρόντες. Όλοι; Όχι κι όλοι. Οι δικοί μας κοινοτικοί απουσίαζαν. Ετοίμαζαν τις φουστανέλες και το πατάρι να χορέψει το χορευτικό! Για τα …πανηγύρια.
• Και ποιοι προσπάθησαν να προωθήσουν τα συμφέροντα των Θεοδωριάνων; Ο
πρόεδρος των Μελισσουργών και ΟΙ ΟΡΕΙΝΟΙ.
• Και να μην τον αδικήσω. Παραβρέθηκε και ο νέος πρόεδρος της Αδελφότητας
Θεοδωριανιτών, ο οποίος …όργωσε σε μια μέρα τη μισή Ελλάδα για να είναι παρών.
• Η φωτιά στο χωριό μαίνεται. Τα καφενεία γεμάτα. Κανείς δεν σηκώνεται. Για
κάποιους η δηλωτή είναι στην πρώτη παρτίδα ακόμα, ενώ κάποιοι άλλοι παραδίπλα
αρμαθιάζουν μπύρες στο τραπέζι! Σιγά μην ανησυχήσουν. Τα έλατα και τα κέδρα
δεν…αρμέγονται!
• Ακούστηκε σαν ανέκδοτο: Πώς γλίτωσαν κάποια ελατάκια απ’ τη φωτιά; Βέλαξαν
…πρώτα απ’ τον πόνο!
• Η παροιμία πάντως λέει: Από μικρό κι από τρελό …μαθαίνεις την αλήθεια!
• Ο Καποδίστριας έρχεται. Οι Θεοδωριανίτες …μένουν;
• Αυτή η προσπάθεια με τις δραστηριότητες στο χιόνι που ξεκίνησε στο «λιβάδι»,
θέλει τη στήριξη όλων μας. Να σταματήσουμε επιτέλους να τρωγόμαστε με τα ρούχα
μας και να …βγάζουμε τα μάτια μας με τα ίδια μας τα χέρια.
• Εντάξει και καλά. Τα δύο φράγματα του Δασαρχείου που έγιναν στη Σμίξη προστατεύουν το χωριό απ’ τις κατολισθήσεις. Και προβλέπεται να γίνουν κι άλλα. Πότε
όμως; Αν είναι να γίνουν σε κάμποσα χρόνια, τότε γιατί έγιναν εκεί κάτω και όχι πάνω
απ’ τη γέφυρα να προστατευτεί και αυτή και το χωριό; Κι αν στο μεταξύ γίνει ξανά μια
κατολίσθηση; Τι θα κρατήσουν εκεί; Τα …μπόσικα!
• Πάντως ακούστηκε και η άποψη ότι τα φράγματα έγιναν εκεί για να προστατεύσουν το έργο της ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ. Λες;
• Μπάζα στο σχολείο, μπάζα στο ποτάμι, μπάζα στην πλατεία του Αϊ-Θανάση, μπάζα
στον Αί- Νικόλα. Όχι η …Εγνατία Οδός δεν περνάει από τα Θεοδώριανα. Είναι ότι
ξεμένει από τους εργολάβους.
• Ήρθε μια παρέα ορειβατών ν’ ανέβουν στην Πυραμίδα. Όχι αυτή τη φορά καλά τα
πήγαμε! Ας είναι καλά ο Κώστας ο Κουτσούκης. Μόνο αρνί δεν τους έψησε να φάνε!
• Είκοσι μέρες πέρασαν για να πάρει η Κοινότητα την απόφαση να κάψει τα μπάζα
και τα σκουπίδια, που πετάχτηκαν στο ποτάμι στην είσοδο του χωριού. Για να τα
…χαρούν όλο και περισσότεροι ξένοι και επισκέπτες.
• Τι γράφουν οι κάδοι απορριμμάτων στην πλατεία του χωριού; ΘΕΟΔΩΡΙΑΝΑ
ΚΑΘΑΡΟ ΧΩΡΙΟ;

Παιδικές...αλήθειες
Της Αναστασίας και του
Χρήστου Ζώη. *
Από μικρά παιδιά οι γονείς μας μας έμαθαν να αγαπάμε το χωριό μας. Έτσι λυπηθήκαμε πολύ όταν φέτος τον Αύγουστο πήρε φωτιά μια μεγάλη έκταση απέναντι
από το δάσος της «Σούδας».
Βλέπαμε στην τηλεόραση και διαβάζαμε στις εφημερίδες την τύχη της Πελοποννήσου και δεν πιστεύαμε ποτέ, ότι θα συμβεί κάτι τέτοιο και στα Θεοδώριανα,
λόγω του κλίματος που επικρατούσε στο χωριό μας όλα αυτά τα χρόνια.
Με αυτό εννοούμε ότι δεν περνούσε καλοκαιρινό απόγευμα χωρίς να βρέξει. Έτσι
δεν μπορούσε να εκδηλωθεί εύκολα μια φωτιά στο χωριό μας και στη γύρω περιοχή. Όμως το κλίμα αλλάζει και φυσικά τα Θεοδώριανα δεν θα μπορούσανε να
αποτελέσουν εξαίρεση.
Από αυτά που ακούσαμε στο χωριό η φωτιά μπορεί να μπήκε από σπασμένο γυαλί
ή από κάποιο αναμμένο τσιγάρο ή σπίρτο. Κάτι που δεν θέλουμε να πιστέψουμε.
Άλλοι πάλι είπαν ότι η φωτιά ξέφυγε από κτηνοτρόφους της περιοχής. Ακούσαμε
επίσης ότι οι κτηνοτρόφοι, δεν θέλουν τα έλατα και τα κέδρα, αλλά θέλουν κάτω
από αυτά να φυτρώνει χορτάρι για τα πρόβατα.
Δεν μπορεί να το χωρέσει το μυαλό μας ότι σήμερα στο χωριό μας κάποιοι άνθρωποι πιστεύουν. ότι μερικά πρόβατα είναι σημαντικότερα από τους ανθρώπους.
Και φυσικά λέμε ανθρώπους, γιατί αν καταστρέψουμε τα λίγα δάση του χωριού
μας, αυτή η καταστροφή θα μας επηρεάσει άμεσα. Το έδαφος θα γίνει σαθρό και
το κλίμα θα αλλάξει προς το χειρότερο. Λιγότερες βροχές, ξηρασία, άρα και λιγότερη βλάστηση και χορτάρι. Άραγε τι θα κάνουν τότε οι κτηνοτρόφοι; Θα συνεχίσουν να μη θέλουν τα δάση;
Το πρόβλημα δεν λύνεται έτσι. Πρέπει να καταλάβουμε ότι δεν έχουμε το κλίμα
των προγόνων μας και πρέπει να βρούμε άλλες λύσεις. Γιατί δεν γίνεται να καταστρέφουμε δέντρα για να ταΐσουμε πρόβατα ή να κερδίσουμε λεφτά χτίζοντας
ξενοδοχεία μέσα στα δάση. Ούτε να φράζουμε ποτάμια για να πάρουμε ενέργεια.
Γιατί τι θα γίνει όταν δεν
θα μείνουν άλλα ποτάμια για φράξιμο; Μήπως θα
φύγουμε για καμιά άλλη χώρα;
*Ο Χρήστος και η Αναστασία Ζώη, είναι συγχωριανοί μας, μαθητές Γυμνασίου.

• Τελικά αυτό το εκχιονιστικό μηχάνημα της κοινότητας κουτσά στραβά την κάνει
τη δουλειά του και ας το …στραβοκοιτάξαμε όλοι μας στην αρχή. Είχε κι ο Λάππας
τις …εμπνεύσεις του!
• Παρουσίασε το χάρτη του Εθνικού Πάρκου ο υφυπουργός ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. κ.
Καλογιάννης το καλοκαίρι στην Παντζουμερκιώτικη Συνδιάσκεψη. Όλα τα ποτάμια είπε
ανήκουν στην ζώνη προστασίας ΙΙ . Ή δεν είχε μελετήσει καλά το χάρτη ή απλά μας
…δούλευε, μιας και το Εθνικό Πάρκο έχει τοποθετήσει τα ποτάμια των Θεοδωριάνων
στη ζώνη ΙΙΙ, για χάρη των …εταιρειών.
• To καλύτερο ακούστηκε απ’ το πρόεδρο των Μελισσουργών Γιάννη Μποχώτη.
«Αν πάτε την έδρα του Εθνικού Πάρκου στα Γιάννενα, επειδή όπως λέτε δεν υπάρχει
αλλού η υποδομή, εμείς στους Μελισσουργούς προσφέρουμε οποιοδήποτε κτίριο
του χωριού για να στεγαστεί. Κι αν καμιά φορά έρχεστε και …λασπώνονται και λίγο
τα παπούτσια σας, αναλαμβάνουμε να σας …τα καθαρίζουμε μόλις μπαίνετε στην
πλατεία»!
• Έδρα του Εθνικού Πάρκου Τζουμέρκων, τα Γιάννενα. Θα μαζευτούν εκεί οι
περίπου τριάντα απασχολούμενοι στο Φορέα Διαχείρισης, πρόεδρος, αντιπρόεδρος,
ειδικοί επιστήμονες και λοιποί, διορισμένοι οι περισσότεροι από τον εκάστοτε υπουργό, και καμιά φορά θα πετάγονται μέχρι τα Θοδώριανα και τους Μελισσουργούς, να
διαπιστώσουν αγναντεύοντας με τα …κιάλια αν …κλώσησε τα αυγά του ο γυπαετός
στον Κριάκουρα ή αν κανένας επισκέπτης ορειβάτης φώναξε λίγο δυνατότερα και
διέκοψε την …ωοτοκία των όρνεων.
• Δεν θα παραλείψουν βεβαίως πριν επιστρέψουν στην έδρα τους στα Γιάννενα, να
περάσουν κι απ΄τις πλατείες των χωριών μας για να τιμήσουν και το ψητό …αρνάκι.
Έτσι για να έχουν να λένε τις ατέλειωτες ώρες που θα …ιδρωκοπάνε χωμένοι στις
καρέκλες των γραφείων τους.
• Όσο για τα έσοδα; Αυτά καλά θα πηγαίνουν. Ας είναι καλά τα ποταμάκια μας και
τα υδροηλεκτρικά σ’ αυτά. Είπαμε εκεί η παρέμβαση είναι …ήπια!
• Όλα για τα Γιάννενα ρε …γαμώτο!
• Και στη μικρή ορεινή μας πατρίδα μόλις έπεσε το πρώτο χιόνι; Μία απ’ τα ίδια. Ο
Λάμπρος, ο Παύλος, η Χαρούλα, η Τούλα, ο Κώστας, ο Γιώργος, ο Σωτήρης, η Νούλα,
η Αθανασία, ο Ζάτζαλος, ο παπα-Θωμάς… Οι υπόλοιποι από μακριά και το καλοκαίρι
τώρα, που θα τσακωνόμαστε πάλι στην πλατεία για το τι φταίει και τι δεν πάει καλά!
ο ορεινός

