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NON PASSARAN

του κι απ’ την την αρχή η υπόθεση των υδροηλεκτρικών στα Θεοδώριανα.
Γράφαμε και παλιότερα ότι οι εταιρείες ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ και
ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ δεν είχαν πάψει να ενδιαφέρονται για την κατασκευή
τριών νέων υδροηλεκτρικών στα ποτάμια μας. Παρά τον δεκαετή αγώνα μας, η εταιρεία ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ , επανέρχεται για την κατασκευή δύο πλέον υδροηλεκτρικών στα ποτάμια μας ( Μουζάκι και Άσπρη Γκούρα) 3.9 και 3 MW αντίστοιχα.
Πιστεύαμε ότι η εταιρεία θα σεβαστεί τις σχετικές αποφάσεις τόσο του Κοινοτικού
Συμβουλίου όσο και των άλλων συλλόγων και φορέων του χωριού που πάρθηκαν
σχετικά, καθώς και τη θέληση της συντριπτικής πλειοψηφίας των κατοίκων, που όλοι
έχουν πει ένα μεγάλο ΟΧΙ, και θα εγκαταλείψει τα σχεδιαζόμενα έργα. Δυστυχώς
κάναμε λάθος. Παρότι η εταιρεία ενημερώθηκε σχετικά με επιστολές που στάλθηκαν
σε αυτή, δημοσιεύτηκαν στο διαδίκτυο και στον τύπο για τις αποφάσεις, συνεχίζει την
διαδικασία αδειοδότησης. Έτσι,  κατέθεσε για έγκριση στα αρμόδια υπουργεία και
υπηρεσίες τις Μελέτες των έργων. Για το σχεδιασμό των έργων ανατρέξτε σε άλλη
στήλη της εφημερίδας μας και στην εισήγηση του προέδρου των ΟΡΕΙΝΩΝ στη συνέντευξη τύπου, που δόθηκε σχετικά.
Μετά απ’ αυτά σήμανε «συναγερμός». Ενημερώσαμε με έγγραφά μας το Νομαρχιακό
Συμβούλιο Άρτας, τους βουλευτές του νομού μας και τα πολιτικά κόμματα.
Καλέσαμε στις 6 Ιουνίου στην Άρτα σύσκεψη φορέων του χωριού μας. Παραβρέθηκαν
εκπρόσωποι απ’ όλους τους φορείς: Κοινότητα, σύλλογος ΚΩΣΤΗΛΑΤΑ, Συνεταιρισμός
Θεοδωριάνων, Εκκλησιαστικό συμβούλιο, ενώ επιστολή έστειλε και η Αδελφότητα
Θεοδωριανιτών. Ο πρόεδρος των ΟΡΕΙΝΩΝ, αφού ενημέρωσε για τις τελευταίες εξελίξεις, έθεσε το πλαίσιο των νομικών και άλλων ενεργειών και μορφών αγώνα που
πρέπει να γίνουν. Στη συνέχεια τοποθετήθηκαν οι εκπρόσωποι των φορέων και άλλοι
συγχωριανοί που συμμετείχαν στη σύσκεψη. Όλοι τους είπαν ένα μεγάλο ΟΧΙ σε
κάθε νέα επέμβαση στα ποτάμια μας, τάχθηκαν στο πλευρό των ΟΡΕΙΝΩΝ, και έκαναν
προτάσεις για την κλιμάκωση του αγώνα.
Την Κυριακή 8 Ιουνίου συνεδρίασε στα Θεοδώριανα και το Κοινοτικό Συμβούλιο
Θεοδωριάνων το οποίο με τη σειρά του αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ, ότι ΔΕΝ συμφωνεί και
αντιτίθεται στην κατασκευή οποιουδήποτε άλλου υδροηλεκτρικού στα ποτάμια μας.
Μετά απ’ αυτά προχωράμε σε συνεργασία με τους άλλους φορείς, στις πρώτες
προσφυγές στο ΣτΕ και στην κλιμάκωση του αγώνα. Μαζί με τους ΟΡΕΙΝΟΥΣ, τις
προσφυγές συνυπογράφουν ο πολιτιστικός σύλλογος ΚΩΣΤΗΛΑΤΑ , ο Αναγκαστικός
Συνεταιρισμός Θεοδωριάνων και πολλοί συγχωριανοί μας.
Εκπρόσωποι των τριών παραπάνω φορέων επισκέφτηκαν και ενημέρωσαν και τον
Νομάρχη Άρτας κ. Παπαβασιλείου, ο οποίος τάχθηκε στο πλευρό μας.
Την Τετάρτη 2 Ιουλίου 2008, πραγματοποιήθηκε στην Άρτα, η κοινή Συνέντευξη
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Θεοδώριανα 8 Ιουλίου. Δυναμική συγκέντρωση των κατοίκων.

Τύπου,  φορέων των Θεοδωριάνων. Την συνέντευξη κάλυψε το σύνολο των ηλεκτρονικών και γραπτών Μ.Μ.Ε. της Άρτας. Συμμετείχαν: Από τον Αναγκαστικό Συνεταιρισμό
Συνδιοκτησίας Θεοδωριάνων ο αντιπρόεδρος Δημήτρης Χάιδος, από τον Πολιτιστικό
Σύλλογο ΚΩΣΤΗΛΑΤΑ ο Αλέξανδρος Παπαγεωργίου και η αντιπρόεδρος Δώρα
Νικολάου. Από τους ΟΡΕΙΝΟΥΣ ο πρόεδρος Δημήτρης Στεργιούλης και το μέλος του
Δ.Σ. Μαριάνθη Παπαγιάννη-Ζαλοκώστα Την εισήγηση έκανε ο πρόεδρος του συλλόγου
μας, ο οποίος και απάντησε στις πολλές ερωτήσεις των δημοσιογράφων.
Την Τρίτη 8 Ιουλίου, μια αυθόρμητη και δυναμική συγκέντρωση κατοίκων των
Θεοδωριάνων, δεν επέτρεψε σε κλιμάκιο της εταιρείας ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ
συνοδευόμενο από υπαλλήλους της Δ/νσης Δασών και της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας
Άρτας να μεταβούν στα ποτάμια μας και στους χώρους εγκατάστασης των έργων για
αυτοψία, δίνοντας μια νέα δυναμική στον αγώνα που ξεκίνησε.
Ένα είναι σίγουρο ότι στον αγώνα αυτό δεν είμαστε μόνοι. Μαζί μας είναι η
Κοινότητα, οι φορείς, η συντριπτική πλειοψηφία των συγχωριανών και φίλων του
χωριού μας. Το μήνυμα που στέλνουμε όλοι μαζί ενωμένοι, είναι ένα και είναι σαφές.
NON PASSARAN. Οι σχεδιασμοί για νέα υδροηλεκτρικά εργοστάσια στα Θεοδώριανα
ΔΕΝ ΘΑ ΠΕΡΑΣΟΥΝ. ΔΕΝ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΟΜΑΣΤΕ ΜΕ ΚΑΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑ
ΤΙΠΟΤΑ.

Θολό τοπίο ο Καποδίστριας 2

ντί να ξεκαθαρίζει, όλο και περισσότερο θολώνει η Διοικητική Μεταρρύθμιση Καποδίστριας 2. Τα σενάρια δίνουν και παίρνουν, μιας και το Υπουργείο
Εσωτερικών δεν έχει ανοίξει ακόμα τα χαρτιά του, και προσπαθεί με διαρροές
στον τύπο ν’ αποκωδικοποιήσει τις αντιδράσεις από τις πιθανές συνενώσεις. Πάντως η Κυβέρνηση ευελπιστεί οι επόμενες Νομαρχιακές και Δημοτικές εκλογές του
2010 να γίνουν με τον Καποδίστρια 2.
Το σίγουρο είναι ότι προβλέπεται συγχώνευση των 914 Δήμων και 120 Κοινοτήτων
που υπάρχουν σήμερα σε περίπου 400. Υπάρχει ωστόσο η δυνατότητα να εξαιρεθούν από τις συνενώσεις κάποιες ιστορικές κοινότητες.
Το πρόβλημα φαίνεται να είναι κυρίως οικονομικό. Το Υπουργείο Εσωτερικών θα
επιχειρήσει να περιορίσει τις αντιδράσεις, υποσχόμενο περισσότερες οικονομικές
ενισχύσεις στους Δήμους. Όμως μια τέτοια απόφαση περνάει απ’ το Υπουργείο
Οικονομικών και δύσκολα πέρα των 120 εκατομμυρίων ευρώ, που έχουν δοθεί, θα
μπορέσουν να δοθούν άλλα.
Το θέμα απασχόλησε και την Τ.Ε.Δ.Κ. Άρτας, όταν σε συνέντευξη Τύπου τον Μάιο,
τόνισε ότι είναι αδύνατη κάθε εξέλιξη στο θέμα αν δεν υπάρχουν οι αναγκαίοι πόροι.
Δύσκολα, κατέληξε, οι Δήμοι και οι Κοινότητες θα αποδεχθούν εθελούσια συνένωση
χωρίς δέσμευση για οικονομικούς πόρους.
Το ίδιο μήνυμα έστειλε και η Κ.Ε.Δ.Κ.Ε που συνεδρίασε στις 23 και 24 Ιούνη στην

Αθήνα. Στο Δελτίο Τύπου, τονίστηκε με νόημα ότι αδιαπραγμάτευτη προϋπόθεση
για να ξεκινήσει ο διάλογος, είναι να αντιμετωπιστούν τα σημερινά οξυμμένα προβλήματα των Ο.Τ.Α. και ότι αν δεν τηρηθούν οι δεσμεύσεις της Κυβέρνησης για τα
εκκρεμή οικονομικά προβλήματά τους καμιά συζήτηση δεν μπορεί να ξεκινήσει.
Σε τοπικό επίπεδο άρχισαν να καταγράφονται οι πρώτες συγκρούσεις στην Ήπειρο, για την έδρα της Υπερνομαρχίας Ηπείρου που θα δημιουργηθεί. Οι χάρτες της
Ηπείρου και της Άρτας σε ότι μας αφορά, έχουν ανοιχτεί στα τοπικά δημοτικά και
κομματικά επιτελεία και άρχισε το κόψε – ράψε. Όλοι προσπαθούν απ’ την πίτα να
ξεχωρίσουν για δικό τους το μεγαλύτερο κομμάτι. Κάτι τέτοιο διαφαίνεται και στα
Τζουμέρκα μιας και κει θα υπάρξει κόντρα για την έδρα του Δήμου.
Πάντως οι πρόεδροι των τριών Κοινοτήτων της Άρτας (Κομμένου, Μελισσουργών,
Θεοδωριάνων) με δηλώσεις τους στον τοπικό τύπο, εξέφρασαν τη θέση τους να
παραμείνουν Κοινότητες.
Αυτό το τελευταίο θα πρέπει να αποτελέσει σύντομα θέμα συζήτησης μεταξύ των
φορέων του χωριού μας και αν είναι να διεκδικήσουμε κάτι πρέπει να το κάνουμε με
σχέδιο και επιχειρήματα, ύστερα από γόνιμο διάλογο. Με κραυγές τις τελευταίας
στιγμής όπως συνηθίζεται, δεν πρόκειται να βγει τίποτα.

Σε κρίσιμη καμπή
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Μια πολύ κρίσιμη περίοδος έχει ξεκινήσει για το χωριό μας και το μέλλον του.
Αυτό δεν αφορά μόνο την δημιουργία
των νέων υδροηλεκτρικών και τον αγώνα που ξεκινήσαμε, αλλά και την επερχόμενη διοικητική μεταρρύθμιση Καποδίστριας 2 και την διεκδίκηση κονδυλίων
και επενδυτικών προγραμμάτων από το

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Αρχείο φωτογραφίας.

Ε.Σ.Π.Α. ( Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο
Αναφοράς), που καλείται να διαχειριστεί
μέχρι το 2013, 20,4 δις ευρώ.
Είναι πλέον σίγουρο ότι πρέπει όλοι
μας, φορείς και δημότες, να σκεφτούμε
σοβαρά και να πάρουμε κρίσιμες αποφάσεις. Το ζητούμενο είναι να είμαστε
εμείς οι διαχειριστές των αποφάσεων
που θα μας αφορούν και όχι να συρθούμε από τις εξελίξεις, σε επιλογές που θα
αποφασίσουν άλλοι και ίσως όχι προς
τα συμφέροντα του χωριού.
Όλα αυτά τα χρόνια σταθήκαμε σαν
σύλλογος δίπλα στα προβλήματα των
Θεοδωριάνων, προσπαθήσαμε για την
προβολή τους, να τα κάνουμε περισσότερο γνωστά. Δώσαμε και συνεχίσουμε
να δίνουμε αγώνες για την σωτηρία του
φυσικού μας πλούτου. Είναι σίγουρο ότι
αυτό μόνο δεν φτάνει. Και δεν φτάνει
όχι γιατί δεν τα καταφέραμε σαν σύλλογος, αλλά πολλές φορές αισθανθήκαμε

Πλατεία Θεοδωριάνων. 1955. Οι «συχαριάτες» μόλις έφτασαν
στην πλατεία. Η νύφη αναμένεται. Στο κάδρο και οι δυο
ιστορικοί «καρνάβαλοι» της εποχής (αρχείο: Γιώργου Χάιδου)

Όλο και μεγαλώνει το αρχείο ασπρόμαυρης φωτογραφίας, που δημιουργείται, μιας
και ξεπέρασαν σε αριθμό τις δυο χιλιάδες.
Όποιος συγχωριανός θέλει να προσφέρει
ασπρόμαυρες φωτογραφίες μπορεί να επικοινωνήσει μαζί μου. Οι φωτογραφίες θα
επιστρέφονται αμέσως και στην κατάσταση
που ήταν.

πολλοί ομογενείς και συμπατριώτες μας
Θεοδωριανίτες. Αναμένεται και επίσημη παρουσίασή του τον Οκτώβριο στην
Ελλάδα.
Ο συμπατριώτης μας, Thomas j. Scotes, αποδεικνύει ότι ούτε τα πολλά χρόνια που έλειψε από την πατρίδα, ούτε τα αξιώματα που
έλαβε, δεν κατάφεραν να τον κρατήσουν
μακριά της. Ποτέ δεν ξέχασε τον τόπο που
γεννήθηκε, την μικρή, ορεινή του πατρίδα.
Φιλοδοξία του να μεταφέρει στις νέες γενιές της διασποράς, σπόρο από την πλούσια
κληρονομιά τους. Ευχόμαστε να το πετύχει.
Εξαφανίστηκε …ο σκουπιδότοπος

Στεργιούλης Δημήτρης
KΥΚΛΟΦΟΡΗΣΕ

μόνοι.
Όλα αυτά μας οδηγούν στο συμπέρα-

Σε κανέναν δεν άρεσε η εικόνα του σκουπιδότοπου μέσα σ‘ ένα πανέμορφο δάσος από
έλατα, λίγο πριν το χωριό. Ιδιαίτερα το καλοκαίρι ήταν και μια μόνιμη πηγή κινδύνου για
εκδήλωση πυρκαγιάς. Όπως βλέπουμε τα
σκουπίδια θάφτηκαν και σχηματίστηκε και
μια αντιπυρική ζώνη προστασίας. Ωστόσο
παραμένει η ασυνειδησία κάποιων, μιας και
λίγα μέτρα πριν το σκουπιδότοπο το υπέροχο ελατοδάσος είναι γεμάτο μπάζα και
σκουπίδια.

σμα ότι κάτι πρέπει να αλλάξει. Είναι
σίγουρο ότι τα Θεοδώριανα έχουν μέλλον. Αν διατηρήσουμε τις φυσικές μας
ομορφιές και κάνουμε έναν σωστό σχεδιασμό του τι θέλουμε και του τι πρέπει
να κάνουμε, τα πράγματα σε λίγα χρόνια
θα είναι πολύ καλύτερα.
Η πρότασή μας λοιπόν είναι σαφής. Το
χωριό μας έχει ανάγκη πλέον από νέους
ανθρώπους, με νέα οράματα, με όρεξη
για δουλειά, που να πιστεύουν σ’ αυτό.

Κοινοτάρχες κατά Καποδίστρια 2

Έτσι λοιπόν, είτε προχωρήσει ο Καποδίστριας είτε παραμείνουμε κοινότητα,
προσβλέπουμε στη δημιουργία μιας κίνησης στο χωριό μας , που θα παλέψει
μέσα απ’ τη διοίκησή του για καλύτερες
μέρες. Σ’ αυτή την κίνηση έχουν θέση
όλοι οι συγχωριανοί μας που πονάνε και
αγαπάνε το χωριό, που ανησυχούν για
το μέλλον του και θέλουν να παλέψουν
γι’ αυτό.

…Είμαι ξένος στην ξενιτιά κι έχω πόνο στην
καρδιά
Δεν έχω μητέρα κι αδερφό τα ντέρτια μου
να πω
Έχω τα δέντρα συντροφιά και τα πουλιά
κουβέντα…
΄Ετσι με πόνο, άσβηστες θύμησες, αλλά και
με περισσή αγάπη. Αγάπη για τα δυο παλάτια
της, όπως λέει. Την Ελλάδα και το χωριό της
τα Θεοδώριανα που τη γέννησαν, και την
Αμερική που τη φιλοξένησε μέχρι τα σήμερα
στα εκατό της χρόνια(!).
Έτσι ξετυλίγεται «Το υφάδι της Μνήμης» ( A
Weft of Memory). Μέσα από 230 δημοτικά
τραγούδια, αλλά και δικά της ποιήματα, που
ανασύρει από τη μνήμη της η εκατοντάχρονη (!) συμπατριώτισσά μας Vasiliki Scotes
((Παπαχρήστου) και καταγράφει σ’ ένα υπέροχο βιβλίο ο γιος της Thomas j. Scotes
(Θανάσης Σκουτέλας).
To βιβλίο, παρουσιάστηκε τον περασμένο
μήνα σε αίθουσα του Ιερού Ναού της Αγίας
Τριάδας στο Κάμπ Χιλ της Πενσυλβάνια.
Την παρουσίαση παρακολούθησαν πάρα

Κοινοτάρχες από 29 Κοινότητες της
Θεσσαλίας, Ηπείρου, Μακεδονίας και Στερεάς
Ελλάδας, συναντήθηκαν στις 2 Μαϊου στο
αμφιθέατρο του κοινοτικού καταστήματος
Ασπροποτάμου. Σκοπός της συνάντησης
να πάρουν αποφάσεις και να διεκδικήσουν
να παραμείνουν ανεξάρτητες οι κοινότητές τους, από το νέο διοικητικό σχεδιασμό
Καποδίστια 2, που είναι στα σκαριά.
Την κοινότητα Θεοδωριάνων εκπροσώπησε
ο πρόεδρος Κώστας Κωστούλας, ενώ συμμετείχε και ο πρόεδρος των Μελισσουργών
Γιάννης Μποχώτης. Οι κοινοτάρχες προχώρησαν στην σύσταση ενός συντονιστικού
οργάνου, με στόχο πάντα τη διατήρηση των
κοινοτήτων τους ως έχουν και την εξαίρεση
από τις συγχωνεύσεις του Καποδίστρια 2.
Αποφασίστηκε παράσταση διαμαρτυρίας στο
συνέδριο της ΚΕΔΚΕ, και ενημέρωση σχετικά
του αρμόδιου υπουργού. Στο συντονιστικό
όργανο εκπρόσωπος για τις τρεις κοινότητες
του νομού μας( Θεοδώριανα, Μελισσουργοί
και Κομμένο) ορίστηκε ο πρόεδρος των
Μελισσουργών Γιάννης Μποχώτης.
Όπως μας ενημέρωσε ο πρόεδρος των
Μελισσουργών, που συμμετείχε στο συνέδριο της Κ.Ε.Δ.Κ.Ε τον Ιούνιο στην Αθήνα,
έγινε κάποια παρέμβαση από εκπρόσωπο
της Κίνησης αλλά χωρίς αποτέλεσμα. Κανείς
δεν έδωσε σημασία. Χαρακτηριστικό ότι το
Προεδρείο της ΚΕΔΚΕ δεν δέχτηκε να τους
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συναντήσει και να τους ακούσει. Η προσπάθεια φαίνεται να πέφτει στο κενό.
Μπουχτίσαμε από…εταιρείες
Είναι της μόδας φαίνεται κάποιοι συγχωριανοί μας, να έχουν συνδέσει την ανάπτυξη
του χωριού και τη βοήθεια που μπορεί να
προσφέρουν σ’ αυτό, με το να βρουν κάποιον επενδυτή, να επενδύσει στα ποτάμια
μας. Άλλος οραματίζεται έργο πολλαπλών
χρήσεων, άλλος ένα υδροηλεκτρικό που
θα το φτιάξει η κοινότητα, άλλος ο συνεταιρισμός μισό μισό με κάποιο «κορόιδο»
επενδυτή που ήδη έχει βρεθεί. Η διαφορά
βρίσκεται μόνο στο όνομα του επενδυτή.
Αγαπητοί συγχωριανοί, υπάρχει πιο απλός
τρόπος να βοηθήσετε. Ας βοηθήσετε το
νέο συγχωριανό μας που έστησε τις χειμερινές και οικοτουριστικές δραστηριότητες
στο Λιβάδι, το εκκλησιαστικό συμβούλιο
που ξεκίνησε την αναπαλαίωση του παλιού
νερόμυλου και την μετατροπή του σε μουσείο υδροκίνησης, ας φέρετε καμιά πρόταση για τη δημιουργία μονοπατιών, για την
ανάδειξη των Καταρραχτών μας, για πλακόστρωση μέσα στο χωριό, για την δημιουργία
ενός ιστορικού μουσείου. Κι αφήστε τα
ποταμάκια στην ησυχία τους. Αυτά κάνουν
καλά τη δουλειά τους. Έρχονται κι άλλοι
παραπίσω που θέλουν να τα χαρούν…
Πυροβολημένα …μυαλά

ταστήσει
πινακίδα.

στην ίδια θέση μια καινούργια

Στάχτη… στα μάτια μας
Δεν θα μπορούσε ο ερχομός της ΤΕΡΝΑ στα
Θεοδώριανα να μην συμπέσει, όλως τυχαίως, με επιστολή του γνωστού μας μελετητή
συγχωριανού μας, του οραματιστή, πρωτεργάτη της ανάπτυξης μέσω υδροηλεκτρικών.
Αυτή τη φορά δεν οραματίζεται καινούργια
υδροηλεκτρικά, φρόντισε αυτά να τα αναλάβει η ΤΕΡΝΑ πάνω σε δικά του σχέδια.
Οραματίστηκε ένα έργο πολλαπλών χρήσεων στην Άσπρη Γκούρα, το οποίο θα είναι
έργο ύδρευσης, άρδευσης και …υδροηλεκτρικό. Θα το φτιάξει κάποιος επενδυτής, ή
ο συνεταιρισμός ή η κοινότητα. Τόσο απλά.
Αγνοεί παντελώς ή απλά μας δουλεύει προσπαθώντας να ρίξει στάχτη στα μάτια μας,
ότι η κοινότητα εδώ και δυο χρόνια έχει
κατασκευάσει το υδραγωγείο στην Άσπρη
Γκούρα, και από πέρσι το καλοκαίρι το μισό
χωριό υδρεύεται από κει; Κάνει σαν να μην
καταλαβαίνει, ότι το έργο αυτό δεν πρόκειται ποτέ να γίνει μιας και το νερό το έχει
«καπαρώσει» η ΤΕΡΝΑ λίγο παρακάτω, την
οποία αυτός έφερε στο χωριό;
Ας πάει μέχρι τον Αη Θανάση, να κάτσει
στη βρυσούλα να πιεί νεράκι απ’ το «έργο
πολλαπλών χρήσεων», που οραματίζεται,
να τον φυσήξει και λίγο δροσερό αεράκι απ’
την Κωστηλάτα, μπας και «εμπνευστεί» ότι
πρέπει ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ να αφήσει αυτό το έρμο
το χωριό να μονοιάσει και να ησυχάσει.
Η περιπέτεια της πέστροφας.

Βγήκε αρματωμένος σαν αστακός ο «κυνηγός», και αφού δεν βρήκε αλλού να δοκιμάσει την σκοπευτική του δεινότητα και τις
βλητικές ικανότητες του τελευταίου μοντέλου εξάσφαιρης καραμπίνας που αγόρασε,
ξέσπασε στην πινακίδα. Χωρίς να μπει στον
κόπο να διαβάσει το τι έγραφε, άλλωστε
μπορεί να μην ήξερε και να διαβάζει, ούτε
να σκεφτεί ότι κάποιος πλήρωσε για να την
φτιάξει και ότι κάποιο σκοπό εξυπηρετούσε
εκεί στημένη. Στάθηκε και την πυροβόλησε
καταστρέφοντάς την. Σίγουρα θα υπερηφανεύτηκε και στους συντρόφους του, για το
κατόρθωμά του.
Υποτίθεται ότι βγήκε στο βουνό για «χόμπι»,
για διασκέδαση , με σεβασμό στη φύση και
τα θηράματα. Αν η ταμπέλα είχε αυτή την
τύχη φανταστείτε την τύχη οποιουδήποτε
ζωντανού βρισκόταν μπροστά του.
Δυστυχώς δεν είναι ένα μεμονωμένο περιστατικό. Τέτοιες ενέργειες θίγουν το σύνολο των κυνηγών και θέτουν σοβαρά ζητήματα για την «παιδεία» κάποιων ασυνείδητων.
Ο Κυνηγετικός Σύλλογος Άρτας οφείλει,
να απομονώσει τέτοια στοιχεία και με μια
περισσότερο συμβολική ενέργεια, να εγκα-

Μια αλλιώτικη τελετή.

Δεν είναι μόνο οι …οικολογικές ευαισθησίες
της ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ, με το στερευμένο ποτάμι
και τον μπαζωμένο ιχθυόδρομο. Οι πέστροφες έχουν ν’ αντιμετωπίσουν και τα δυο
φράγματα που κατασκεύασε το Δασαρχείο,
λίγα μέτρα παραπάνω(!). Ιδίως το πρώτο έχει
ύψος μεγαλύτερο από τρία μέτρα και είναι
αδύνατον να υπερπηδηθεί από τις πέστρο-

Μέσα σε πυκνή χιονόπτωση έγινε η μικρή
τελετή για τον εορτασμό της 25ης Μαρτίου
του 1821 στα Θεοδώριανα. Από νωρίς το
πρωί το χιόνι το ‘στρωσε μέσα στο χωριό
και συνέχισε να πέφτει μέχρι το μεσημέρι ξεπερνώντας τα δέκα εκατοστά. Στο
“Σταυρό” έφτασε τους τριάντα πόντους,
χωρίς ωστόσο να κλείσει ο δρόμος μιας και
το εκχιονιστικό μηχάνημα ήταν στη “θέση”
του.
Οι λιγοστοί μόνιμοι κάτοικοι, μαζί με ελάχιστους συγχωριανούς που ανέβηκαν στο
χωριό, έζησαν μοναδικές, συγκινητικές στιγμές. Η επιμνημόσυνη δέηση και η κατάθεση στεφανιών έγινε μπροστά στο μνημείο,
κάτω από συνεχή χιονόπτωση. Εκεί στήθηκε
μια λιτή, αυθεντική, τελετή.
Μακριά από “πομπώδεις” πανηγυρικούς και
“στημένες” παρελάσεις, μια χούφτα άνθρωποι, γέροντες με άσπρα μαλλιά και μαυροντυμένες γερόντισσες, στάθηκαν προσοχή και τραγούδησαν με πάθος τον Εθνικό
Ύμνο. Όχι μόνο για τον Κατσαντώνη και
τον Καραϊσκάκη που λημέριασαν πολλές
φορές στα βουνά μας, αλλά και για μια
άλλη Ελλάδα, ορεινή, αγνή, ξεχασμένη,
που ακόμα αντιστέκεται και επιμένει.

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΚΑΙ
ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΩΝ ΟΡΕΙΝΩΝ

φες. Απ’ ότι
φαίνεται και
στη φωτογραφία, ιχθυόδρομος
δεν υπάρχει.
Τι προέβλεπε η μελέτη Περιβαλλοντικών
Επιπτώσεων σχετικά; Ή μήπως δεν υπήρχε; Πάντως πεταμένα ελαστικά στο ποτάμι
είναι σίγουρο ότι δεν προέβλεπε.
E.Σ.

Το Δ.Σ. του συλλόγου μας, καλεί
τα μέλη του σε Γενική Συνέλευση
και Εκλογές για την ανάδειξη νέου
Διοικητικού Συμβουλίου, την Κυριακή
3 Αυγούστου 2008 στο Δημοτικό
σχολείο Θεοδωριάνων. Αν δεν υπάρξει
η απαιτούμενη πλειοψηφία, η Γενική
Συνέλευση
θα
πραγματοποιηθεί
στον ίδιο χώρο την επόμενη Κυριακή
10 Αυγούστου 2008. Λόγω και των
τελευταίων εξελίξεων σχετικά με τα
νέα υδροηλεκτρικά, η συμμετοχή όλων
των μελών κρίνεται απαραίτητη.
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ ΦΟΡΕΩΝ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΤΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ
Του Στεργιούλη Δημήτρη προέδρου του
συλλόγου «ΟΙ ΟΡΕΙΝΟΙ»

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ

Καταρχήν θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε που ανταποκριθήκατε στην
Πρόκειται για δύο υδροηλεκτρικά. Το πρώτο στο χειμαρροπόταμο Μουζάκι
πρόσκλησή μας και είστε εδώ σήμερα . Στην κοινή αυτή συνέντευξη τύπου μπαίνοντας στο χωριό ισχύος 3.9 ΜW. Το ποτάμι αφού γίνει ένα φράγμα
συμμετέχει ο Αναγκαστικός Συνεταιρισμός Θεοδωριάνων, ο πολιτιστικός από σκυρόδεμα οδηγείται σε χαλύβδινο αγωγό μήκους 2.200 μέτρων, ο
σύλλογος ΚΩΣΤΗΛΑΤΑ και βέβαια ο σύλλογος ΟΙ ΟΡΕΙΝΟΙ.
μισός εγκιβωτισμένος σε σήραγγα και καταλήγει στο σταθμό παραγωΣκοπός μας είναι μέσω των δικών σας
γής, ο οποίος είναι λίγα μέτρα πιο πάνω
μέσων να ενημερώσουμε τους φορείς
από το υπάρχον φράγμα της ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ.
Δόθηκε στην Άρτα στις 2 Ιουλίου η κοινή
της Άρτας, τους συμπατριώτες μας
Σε όλο το μήκος προβλέπεται διαπλάτυνση
και διάνοιξη δρόμων πλάτους 5 μέτρων.
Θεοδωριανίτες, τους φίλους του χωριού
συνέντευξη
Τύπου
Φορέων
του
χωριού
μας.
Στο δεύτερο γίνεται η υδροληψία με φράγμας και τους αρτινούς πολίτες για το
μα από σκυρόδεμα λίγα μέτρα κάτω απ’
μείζον θέμα κατασκευής υδροηλεκτριΚαταφέραμε
μ’
αυτό
τον
τρόπο
να
κάνουμε
τους περίφημους καταρράχτες μας. Το
κών έργων στα δύο ποτάμια του χωριποτάμι και εκεί οδηγείται σε χαλύβδινο
ού μας. Πρόκειται για το θέμα που για
γνωστό το μεγάλο πρόβλημα κατασκευής
αγωγό και σωληνωμένο πλέον καταλήμια δεκαετία απασχόλησε, ταλάνισε και
γει ύστερα από 2.700 μέτρα στο δεύτεσυνεχίζει να ταλανίζει την κοινωνία των
υδροηλεκτρικών στα Θεοδώριανα, να
ρο σταθμό Παραγωγής λίγο πάνω από
Θεοδωριάνων, μιας και οι εταιρείες επατη γέφυρα του Γκούρα στο δρόμο για
δημοσιοποιήσουμε τις θέσεις και τις
νέρχονται για την κατασκευή τους.
Τρίκαλα.
Αγαπητοί φίλοι και φίλες, σίγουρα θα
Αφού μείνει για λίγα μέτρα ελεύθερο, το
απόψεις μας. Με το θέμα ασχολήθηκε με
έχετε επισκεφτεί τα Θεοδώριανα και θα
περιμένει και αυτό το υπάρχον φράγμα
έχετε διαπιστώσει, ότι διαθέτουν το φυσιτης ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ..
εκτενή ρεπορτάζ το σύνολο του τοπικού
κό προνόμιο να έχουν ένα μοναδικό
Αν συνυπολογίσουμε και το έργο κοντά
στον οικισμό Σκαρπάρι το οποίο θέλει να
υδρογραφικό σύστημα, ίσως και σε ολόγραπτού και ηλεκτρονικού τύπου, αλλά και
κατασκευάσει άλλη εταιρεία ΠΡΟΤΥΠΟΣ
κληρη την Ελλάδα.
ΤΕΧΝΙΚΗ αυτή τη φορά, τα νερά και τα
Δυστυχώς όμως τα νερά μας εδώ και
εφημερίδες των Ιωαννίνων.
ποτάμια απ’ τις πηγές τους μέχρι την
κάμποσα χρόνια έχουν γίνει στόχος από
εκβολή τους στον Αχελώο θα πρέπει να τα
ιδιωτικές εταιρείες, οι οποίες έχουν κυριξεχάσουμε..
ολεκτικά επιδράμει σε αυτά, με σκοπό
Να θυμίσουμε εδώ ότι λειτουργεί από το 2004 έργο της ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ
την δημιουργία υδροηλεκτρικών έργων και το εύκολο κέρδος. Σύλλογοι και
χωρίς ουσιαστικό όφελος για το χωριό μας πέραν του 3%, χωρίς να απαφορείς του χωριού μας, μαζί με συγχωριανούς δώσαμε μεγάλο αγώνα για σχολεί κανέναν εργαζόμενο έχοντας επιβαρύνει σημαντικά το περιβάλλον.
να αποτρέψουμε στο παρελθόν τη δημιουργία δύο έργων. Καταφέραμε με Χαρακτηριστικό είναι ότι η εταιρεία παραβιάζει συστηματικά περιβαλλοπροσφυγές στο ΣτΕ να ακυρώσουμε, το 2004, την κατασκευή ενός έργου ντικούς όρους. Δεν αφήνει την οικολογική παροχή (200 λιτ/δευτ) να ρέουν
της εταιρείας ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ Α.Ε. (θυγατρική της ΤΕΡΝΑ), ενώ ανάλο- στην κοίτη του στερεύοντας εντελώς το ποτάμι. Επίσης ο ιχθυόδρομος,
γη αίτηση ακύρωσης για έργο της εταιρείας ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ δεν που είναι υποχρεωμένη να διατηρεί για την ελεύθερη διακίνηση της ιχθυείχε την ίδια τύχη.
οπανίδας, είναι μπαζωμένος και χωρίς νερό.
Σήμερα όμως φαίνεται όλα να ξεκινούν απ’ την αρχή μιας και η εταιρεία
H ΓΝΩΜΗ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΑ
ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ επανέρχεται για την κατασκευή δύο πλέον
υδροηλεκτρικών, σωληνώνοντας τα ποτάμια μας Άσπρη Γκούρα και
Μουζάκι. Έχει καταθέσει μελέτες στους αρμόδιους φορείς και υπηρεσίες Σαφώς και δεν μπορεί να διαφωνήσει κανείς με τις Ανανεώσιμες Πηγές
Ενέργειας. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι σε κάθε ποτάμι σε κάθε χείμαρρο
και προχωρά τη διαδικασία αδειοδότησης.
σε κάθε ρέμα μπορούμε να στήσουμε και κάποιο υδροηλεκτρικό, αγνο-

Η ΜΗΧΑΝΙΚΗ

Και οι δικοί της νόμοι!

Οι νόμοι του κράτους φαίνεται να μην ισχύουν για την εταιρεία ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ. Αναφερόμαστε στο υδροηλεκτρικό της εταιρείας στα Θεοδώριανα και στους περιβαλλοντικούς όρους που είναι
υποχρεωμένη να τηρεί και που αναφέρονται ρητά στην Κ.Υ.Α. Έγκρισης των όρων και στην Άδεια Λειτουργίας του έργου.
Συγκεκριμένα από το 2004 που λειτουργεί το έργο, η εταιρεία
παραβιάζει συστηματικά περιβαλλοντικούς όρους. Δεν αφήνει την
απαραίτητη οικολογική παροχή νερού 200λίτρα/δευτ, να ρέουν στην
κοίτη του, στραγγίζοντας εντελώς το ποτάμι σε μήκος δύο χιλιομέτρων, καταστρέφοντας στην πραγματικότητα ένα υπέροχο φαράγγι
και οικοσύστημα.
Επίσης είναι υποχρεωμένη να διατηρεί ιχθυόδρομο για την ελεύθερη διακίνηση της ιχθυοπανίδας. Ο ιχθυόδρομος είναι μπαζωμένος
και χωρίς νερό.
Να θυμίσουμε ότι ύστερα από παλιότερες καταγγελίες μας επιβλήθηκαν διοικητικές και οικονομικές κυρώσεις στην εταιρεία. Με το
θέμα ασχολήθηκε πρόσφατα και εκπομπή του τηλεοπτικού σταθμού Skai. Παρόλα αυτά η εταιρεία το χαβά της.
Αλήθεια τι λένε για όλα αυτά το Υπουργείο Περιβάλλοντος, η Περιφέρεια Ηπείρου, η Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος, η
Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Άρτας, η Δ/νση Δασών Άρτας και οι υπάλληλοι που έχουν την υποχρέωση να ελέγχουν την εφαρμογή των
Περιβαλλοντικών Όρων;
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ΤΩΝ ΘΕΟΔΩΡΙΑΝΩΝ
ώντας τις γεωμορφολογικές ιδιαιτερότητες της κάθε περιοχής και τις
επιπτώσεις στο τοπικό οικοσύστημα. Αυτά τα έργα επιβαρύνουν το περιβάλλον , με την σωλήνωση και στέρεμα των ποταμιών, την καταστροφή
βιοτόπων, ιδιαίτερα μάλιστα όταν οι εταιρείες έχουν μοναδικό κίνητρο το
οικονομικό όφελος.
Δεν σημαίνει λοιπόν ότι τα Θεοδώριανα αντέχουν την δημιουργία δύο,
τριών ή και περισσοτέρων υδροηλεκτρικών. Υπάρχουν εναλλακτικές
λύσεις και άλλοι τρόποι παραγωγής Ενέργειας, αξιοποιώντας τον ήλιο
και τον αέρα με σαφώς μικρότερες επιπτώσεις στο περιβάλλον.

για πάντα το περιβάλλον και την ποιότητα ζωής μας.
Δεν διαπραγματευόμαστε με καμιά εταιρεία και για τίποτα. Συνεχίζουμε
μαζί με την κοινότητα, την συντριπτική πλειοψηφία των συγχωριανών
μας και τους άλλους φορείς τον αγώνα για να αποτρέψουμε τα σχεδιαζόμενα έργα.
Και μιας και μίλησα για πλειοψηφία συγχωριανών θα ήθελα να αναφερθώ σε ένα πράγματι λυπηρό γεγονός. Αναφέρομαι στον πρωτεργάτη,

ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΘΕΛΟΥΜΕ ΤΑ
ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΑ
Τα νερά μας είναι ότι πολυτιμότερο έχουμε,
είναι η ταυτότητα του χωριού μας. Είναι
άρρηκτα δεμένα με το χωριό και τους κατοίκους, δίνοντας ζωή σε ολόκληρη την περιοχή, συνθέτοντας ένα από τα ομορφότερα
οικοσυστήματα.
Εάν γίνουν αυτά τα έργα, πρακτικά σημαίνει
την σχεδόν ολοσχερή εξαφάνιση της επιφανειακής απορροής, με κίνδυνο να αποκτήσει
η περιοχή μη αναστρέψιμα χαρακτηριστικά.
Με πιθανότερο το μικροκλίμα της λεκάνης
των Θεοδωριάνων να αλλάξει δραματικά
προς το χειρότερο.
Το συγκριτικό πλεονέκτημα της περιοχής
μας και γενικότερα της ευρύτερης περιοχή των Τζουμέρκων, είναι το φυσικό μας
περιβάλλον, τα βουνά μας και τα νερά μας.
Πάνω σε αυτά πρέπει να επενδύσουμε. Δεν
είμαστε μόνοι μας μιας και τον ίδιο αγώνα
κάνουν και η πλειονότητα των φορέων και
κατοίκων των Τζουμέρκων, θυμίζουμε τον μεγάλο αγώνα για τη σωτηρία
του Αράχθου.
Πιστεύουμε ότι αν καταφέρουμε και διατηρήσουμε τις φυσικές ομορφιές
μας αναλλοίωτες, με το χιόνι και τα πλούσια νερά μας και με δεδομένες
τις ραγδαίες κλιματικές αλλαγές, τα πράγματα για τα Θεοδώριανα σε
λίγα χρόνια θα είναι πολύ καλύτερα.
Για μας η φύση δεν είναι ένα προϊόν καθημερινό προς κατανάλωση,
αλλά αγαθό με ξεχωριστή και διαχρονική αξία, το οποίο θα πρέπει να
διαφυλάξουμε και να το παραδώσουμε στις μέλλουσες γενιές.
ΕΤΣΙ ΛΟΙΠΟΝ
Δεν μας ενδιαφέρει και δεν είναι προς το συμφέρον του χωριού μας
κανενός είδους ανάπτυξης μέσω υδροηλεκτρικών, που θα υποθηκεύει
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡ
ΟΠΗ ΠΑΣΟΚ ΑΡΤΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Σ
«ΦΡΑΓΜΟΣ» ΣΤΑ ΜΙΚ
ΡΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΑ Υ/Η
ΦΡΑΓΜΑΤΑ ΤΟΥ ΝΟ
Η Ν.Ε. ΠΑΣΟΚ Άρτας
ΜΟΥ ΜΑΣ
, εκφράζει την αντίθε
σή της στην επιχειρού
μικρών υδροηλεκτρικ
μενη κατασκευή
ών φραγμάτων στα πο
τάμια των Θεοδωριά
Αράχθου. Ο ποταμός
νων και του ποταμού
Άραχθος δεν αντέχε
ι άλλα υδροηλεκτρικά
είτε μεγάλα. Ας πάψει
φράγματα, είτε μικρά
πλέον η Δ.Ε.Η. να είν
αι αντίθετη με την συν
και συνείδηση των Αρ
τριπτική πλειοψηφία
τινών πολιτών, σφυρί
ζοντας αδιάφορα για
επιπτώσεις που επέφερ
τις τεράστιες αρνητικές
αν τα προηγούμενα φρά
γματα Πουρνάρι Ι & ΙΙ
στις αγροτικές καλλιέ
στο περιβάλλον,
ργειες και στον Αμβρα
κικό κόλπο. Τα ποτάμ
Μουζάκι, της περιοχ
ια Άσπρη Γκούρα και
ής Θεοδωριάνων, δώ
ρα της φύσης με ανα
πλεονεκτήματα, δεν αντ
μφισβήτητα συγκριτικ
έχουν ούτε αυτά την
ά
κατασκευή μικρών υδρ
μάτων, για τα οποία
οηλεκτρικών φραγεπανέρχεται η κατασκ
ευάστρια εταιρεία πα
έγινε από το Συμβού
ρά την ακύρωση που
λιο της Επικρατείας
το 2002. Ας πάψει επι
της Ν.Δ. να «κλείνει
τέλους η κυβέρνηση
το μάτι» πονηρά στις
κατασκευαστικές ετα
σάνοιχτη την πόρτα
ιρείες, αφήνοντας μιγια τέτοιου είδους επε
νδύσεις μέσα από το
Πάρκο Τζουμέρκων. Έχ
Π.Δ. για το Εθνικό
ει αποδειχθεί περίτρ
ανα και είναι κοινή πεπ
πλέον ότι το ενεργε
οίθηση του κόσμου
ιακό δυναμικό που πρ
οσφέρουν τα Υ/Η φρά
είναι ασήμαντο σε σχέ
γματα στο Νομό μας
ση με την καταστροφ
,
ή και την αλλοίωση του
επιφέρουν.
περιβάλλοντος που
Το περιβάλλον είναι
για μας δημόσιο αγαθό.
Είναι προϋπόθεση για
την ανάπτυξη της χώ
την ζωή μας και
ρας, είναι κρίκος αλλ
ηλεγγύης ανάμεσα στι
εξασφαλίζουμε μια ανα
ς γενιές. Πρέπει να
πτυξιακή διαδικασία
ήπια, φιλική προς το
αξιοποιεί τα συγκριτικ
περιβάλλον, που θα
ά μας πλεονεκτήματ
α. Θέλουμε το περιβά
βάση όχι μόνο για την
λλον να αποτελεί τη
αναβάθμιση της ποιότ
ητας της ζωής μας, αλλ
πτυξη και την ενίσχυση
ά και για την ανάτης ανταγωνιστικότητας
της οικονομίας.
Αυτό που οφείλουμε πλέ
ον να κάνουμε είναι να
διαφυλάξουμε το φυσ
λον με νύχια και με δόν
ικό μας περιβάλτια, θωρακίζοντας πα
ράλληλα το θεσμικό
αφήνει παραθυράκια
πλαίσιο ώστε να μην
σε κάθε «επίδοξο επε
νδυτή». Έχουμε χρέος
μας, να τους κληροδοτή
απέναντι στα παιδιά
σουμε ένα φυσικό περ
ιβάλλον που θα τους
ένα καλύτερο μέλλον
επιτρέψει να έχουν
.
Γραφείο τύπου και επι

κοινωνίας Ν.Ε. ΠΑΣΟ

Κ Άρτας

οραματιστή των έργων συγχωριανό μας κ. Θανάση Ντάσκα. Ο οποίος,
όντας συνταξιούχος εδώ και αρκετά χρόνια, συνεχίζει ακόμα και σήμερα
να προσπαθεί με κάθε μέσο, για την δημιουργία των έργων. Λες και όλα
αυτά τα χρόνια δεν έχει δει και δεν έχει καταλάβει τίποτα. Τόσο με δημοσιεύματα και απαξιωτικούς χαρακτηρισμούς κατά του συλλόγου των
ΟΡΕΙΝΩΝ, όσο και με παρασκηνιακές κινήσεις επιμένει σχεδόν μόνος
του πλέον, ενάντια στη θέληση των συγχωριανών, για λόγους που μόνο
αυτός ξέρει και γνωρίζει.
Τελειώνοντας θα θέλαμε να δώσουμε και μια υπόσχεση σε συγχωριανούς και φίλους του χωριού μας, ότι ο αγώνας μας δεν αφορά
μόνο την αποτροπή των παραπάνω έργων, αλλά και την προσπάθεια για
την γενικότερη προκοπή και προβολή του χωριού μας, για την αντιμετώπιση και λύση των προβλημάτων που αντιμετωπίζει.

Συμπαραστέκονται

Α στηρίζει ενεργά. τις δράσεις και τις
Η Συντονιστική Επιτροπή Άρτας του ΣΥΡΙΖ
Θεοδωριάνων Ν. Άρτας, του συλλότητας
κινητοποιήσεις των κατοίκων της Κοινό
μας,
θητων για το περιβάλλον συμπολιτών
γου «Οι Ορεινοί» και όλων των ευαίσ
της περιοχής
μια
ποτά
στα
ν
μάτω
φραγ
ρικών
ενάντια στην κατασκευή υδροηλεκτ
Α ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΉ.
των Θεοδωριάνων από την εταιρία ΤΕΡΝ
για το φυσικό τοπίο, τα νερά και την παρα
Το χωριό των Θεοδωριάνων φημίζεται
προς
ά
φιλικ
ήπια,
ί
τυχθε
τότητες ν ‘αναπ
δοσιακή του αισθητική. Έχει όλες τις δυνα
δοση του τόπου , συμβάλλοντας έτσι και
το περιβάλλον και με σεβασμό στην παρά
του Νομού
στην γενικότερη οικοτουριστική ανάπτυξη
ΝΙΚΗΣ ΑΕ στον ποταμό «Γκούρα» έχει
μας. Το ήδη υπάρχον φράγμα της ΜΗΧΑ
υράλλον του χωριού αυτού, δεν έχει δημιο
επιβαρύνει σημαντικά το φυσικό περιβ
και τη ζωή
χή
περιο
την
α
τίποτ
σε
ήσει
βοηθ
γήσει καμία θέση εργασίας, δεν έχει
του
είναι το κέρδος που βάζει στην τσέπη
των κατοίκων. Το μόνο κέρδος απ’ αυτό
ο Εμφιετζόγλου.
χή
υδροηλεκτρικών φραγμάτων στην περιο
Ο ΣΥΡΙΖΑ αντιτίθεται στην κατασκευή
γιατί:
κοινωνική και οικονομική αναζωογόνηση
--- Τα φράγματα αυτά υπονομεύουν την
τουρισμό.
ό
ακτικ
της περιοχής και κυρίως τον εναλλ
ών οικοσυστημάτων κι επιφέρουν δυφυσικ
των
οπία
ισορρ
την
--- Kαταστρέφoυν
ομία και στην καθημερινή ζωή των
οικον
ή
τοπικ
σμενείς μεταβολές στο κλίμα, στην
κατοίκων.
ανύμόνο οι επιχειρηματίες. Ελάχιστα έως
~-- Κέρδη από τα φράγματα αυτά έχουν
τωπερίπ
καμιά
σε
τυξη
ανάπ
η υποτιθέμενη
παρκτα είναι τα οφέλη για το λαό, ενώ
στασίων που
εργο
ρικών
ηλεκτ
υδρο
ς
κευέ
κατασ
ση δεν μπορεί να έρθει μέσα από
ν και την ποιόπιτα ζωής.
θα υποθηκεύσουν για πάντα το περιβάλλο
γειακό πρόβλημα, αν η κυβέρνηση αλενερ
το
Η χώρα μας μπορεί να αντιμετωπίσει
άς
άλλον κι όχι στον ανταγωνισμό της αγορ
λάξει αντίληψη, εστιάζοντας στο περιβ
κή.
αιολι
η
και
ή
ηλιακ
η
όπως
,
γειας
και αξιοποιώντας άλλες μορφές ενέρ
να
αντέχουν άλλα φράγματα. Οφείλουμε
Ο νομός Άρτας και τα ποτάμια του δεν
κερδοτων
χέρια
τα
από
μας
ά
βουν
τα
και
προστατεύσουμε τα ποτάμια, τα δάση
σκόπων.
Η ζωή μας δεν είναι εμπόρευμα.
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΤΑΣ του

ΣΥ.ΡΙΖ.Α
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Στο Πάπιγκο της ...Μυκόνου
Ξ

O ξεχασμένος πατριώτης

Είναι πράγματι λυπηρό συγχωριανός μας
συνταξιούχος καθηγητής Πολυτεχνείου, να
θυμάται το χωριό του τα Θεοδώριανα, ύστερα από δεκάδες χρόνια απουσίας του, όχι
για τίποτα άλλο, παρά για να μας πείσει με
επιστολή που στάλθηκε στην Κοινότητα, ότι
πρέπει να γίνουν τα υδροηλεκτρικά της ΤΕΡΝΑ στα ποτάμια μας. Και είναι απορίας άξιο
πως η επιστολή συμπίπτει με τον ερχομό των
εταιρειών. Είναι τυχαίο;
Ξεκινά την επιστολή του ζητώντας συγγνώμη
από τους συγχωριανούς γιατί μέχρι τώρα οι
πολλαπλές ασχολίες του συνέπεια της ιδιότητάς του, (καθηγητής και αντιπρύτανης του
Πολυτεχνείου, σχετικές επιτροπές και ταξίδια) δεν του επέτρεψαν να ασχοληθεί ενεργά
με τα προβλήματα του χωριού(!).
Κι άλλοι συγχωριανοί σπούδασαν, κατέλαβαν θέσεις, αξιώματα, ταξίδεψαν στο εξωτερικό, έφυγαν μετανάστες, αλλά δεν ξέχασαν
ποτέ τη μικρή τους πατρίδα, βρήκαν τον τρόπο να σταθούν δίπλα στα προβλήματά της, να
τη βοηθήσουν με όλες τους τις δυνάμεις. Δεν
τη θυμήθηκαν συνταξιούχοι και στη δύση της
καριέρας τους. Άρα αλλού πρέπει να οφείλεται το όψιμο ενδιαφέρον του συγχωριανού
μας.
Επειδή θεωρώ μονόπλευρη και ελλιπή την
ενημέρωσή του, μιας και ενημερώθηκε από
συγκεκριμένες επιστολές, συγκεκριμένων
συγχωριανών, σε συγκεκριμένο έντυπο, του
λέω ότι υπάρχει και η άλλη άποψη, την οποία
σίγουρα δεν θα γνωρίζει, μιας και λείπει
πάρα πολλά χρόνια απ’ το χωριό.
Εκφράστηκε τα τελευταία χρόνια, μέσα από
λαϊκές συνελεύσεις, από προσφυγές στο
ΣτΕ, μαύρες σημαίες στην πλατεία, από μια
εφημερίδα ΟΡΕΙΝΗ και ένα σύλλογο ΟΡΕΙΝΟΙ, που έδωσαν μεγάλο αγώνα για να αποτρέψουν την περιβαλλοντική καταστροφή
του χωριού.
Επίσης εκφράστηκε από απλούς συγχωριανούς, η αλήθεια είναι χωρίς πολλά πτυχία
και πρυτανικές θέσεις, που γεννήθηκαν, μεγάλωσαν και αναπαύτηκαν για πάντα στη
Θοδωριανίτικη γη και που έδωσαν όχι μόνο
το υστέρημά τους αλλά και την ίδια τους την
ψυχή σ’ αυτόν τον αγώνα. Τα ονόματά τους
πέρασαν στην ιστορία, όχι γιατί κατέλαβαν
υψηλές θέσεις, που τους κράτησαν ολόκληρη
ζωή μακριά απ’ το χωριό, αλλά γιατί μπήκαν
πρώτα στις προσφυγές στο ΣτΕ.
Αλήθεια αντί να ρωτάει συναδέλφους του
του Πολυτεχνείου για την χρησιμότητα των
έργων στα Θεοδώριανα(!),όπως αναφέρει
στην επιστολή του, δεν θα ήταν καλύτερα να
επισκεφτεί το χωριό και να πάρει πρώτα την
γνώμη της συντριπτικής πλειοψηφίας των
συγχωριανών του, ν’ αφουγκραστεί τις ανησυχίες τους για το μέλλον του χωριού, για την
προστασία του φυσικού μας πλούτου, να ρωτήσει για τη θέση των άλλων φορέων; Ίσως
θα λυνόταν και η απορία του, γιατί δεν ξεκίνησαν τα έργα μέχρι τώρα.
Δεν θα προσπαθήσω να τον πείσω γι’ αυτή
την διαφορετική άποψη, άλλωστε όπως αναφέρει έχει υιοθετήσει πλήρως την άποψη της
ανάπτυξης του χωριού μέσω των υδροηλεκτρικών, αλλά θα τον προέτρεπα για σφαιρικότερη ενημέρωσή του ν’ ανατρέξει στα 22
φύλλα της ΟΡΕΙΝΗΣ. Ίσως αναθεωρήσει
μερικώς τις απόψεις του.
Η κατακόρυφη ανέλιξη της ιδιαίτερης πατρίδας μας, όπως λέει στην επιστολή του, για
μας περνάει μέσα απ’ την προστασία και
ανάδειξη του φυσικού μας πλούτου, απ’ την
συνεχή παρουσία μας δίπλα στα προβλήματα
του χωριού και όχι με επιστολές από μακριά
και εκ του ασφαλούς, που το μόνο που καταφέρνουν είναι να ξύνουν παλιές πληγές και
να φέρουν σε πολύ δύσκολη πλέον θέση το
χωριό.
Στεργιούλης Δημήτρης

εκίνησα με μια παρέα ανήμερα Πρωτομαγιάς για το Πάπιγκο. Σκοπός μας να
μείνουμε τρεις τέσσερις μέρες. Είχα επισκεφτεί παλιότερα το Πάπιγκο και είχα μείνει
ενθουσιασμένος, αλλά δεν είχα πραγματοποιήσει επίσκεψη στη Δρακόλιμνη. Ευκαιρία να την
πραγματοποιούσα τώρα.
Ξέραμε ότι η Πρωτομαγιά είναι μια «δύσκολη»
μέρα για επίσκεψη στα Ζαγόρια. Οπλισμένους
λοιπόν με υπομονή μας βρίσκει το μεσημέρι
στην πλατεία της Αρίστης. Ευτυχώς καταλαβαίνοντας το τι θα επακολουθήσει παρκάραμε
λίγο πριν την πλατεία. Σε λίγο το απόλυτο χάος.
Μποτιλιαρισμένα αυτοκίνητα
για περισσότερες από δύο
ώρες. Οδηγοί στα πρόθυρα
νευρικής κρίσης. Υπεύθυνος
να βάλει τα πράγματα σε μια
σειρά, κανείς. Όλα αφημένα
στην τύχη. Εύστοχο το σχόλιο κάποιου απ’ την παρέα:
«Αν η Αρίστη ήταν κοινότητα
θα υπήρχε κάποιος πρόεδρος ή σύμβουλος να βάλει
κάποια σειρά. Φαντάσου να
έρθει κι ο Καποδίστριας 2».
Μάταια προσπάθησε κάποιος
γεράκος με τη βοήθεια της
γκλίτσας του να κάνει κάτι.
Η Δρακόλιμνη
Τα παράτησε και το ’ριξε στο
τσίπουρο. Περιμένοντας να
φύγουν οι «ορδές», μάταια
αναζητήσαμε κάτι για φαγητό. Η ταβέρνα είχε
κλείσει την κουζίνα της. Και η ώρα ήταν μόλις 2
το μεσημέρι(!).
Το Πάπιγκο όπως το ξέραμε. Πανέμορφο, γραφικό, πέτρινο. Κόσμος πολύς, τα 300 κρεβάτια
όλα κλεισμένα.
Δυστυχώς όμως τα πράγματα δεν ήταν ακριβώς
έτσι. Όταν μας ήρθε ο πρώτος λογαριασμός σε
κάποια από τις ταβέρνςες του, δεχτήκαμε την
πρώτη ψυχρολουσία.
Και δυστυχώς αυτός ήταν ο κανόνας. Όπου και
να πήγαινες ότι και να έπαιρνες το εικοσάευρο
έφευγε απ’ το χέρι σου. Το μόνο πράγμα που
δεν μοσχοπλήρωνες ήταν η βόλτα στα καλντερίμια και στα σοκάκια. Για έναν καφέ και μια
σοκολάτα ρόφημα ήθελες περίπου οχτώ ευρώ.
Για ένα μικρό μπουκαλάκι νερό ένα ευρώ. Για
ένα τυπικό γεύμα τριών ατόμων ογδόντα ευρώ.
Για ένα καραφάκι τσίπουρο, πέντε ευρώ και ένα
δωμάτιο 3Χ3 ενενήντα ευρώ. Οι επαγγελματίες
βαριεστημένοι έως αδιάφοροι, λες και σου έκαναν και χάρη. Αν διαμαρτυρόσουν η απάντηση
αποστομωτική: «Τα ψώνια τα φέρνουμε από τα
Γιάννενα». Σαράντα λεπτά μακριά. Κι όλα αυτά
στο Πάπιγκο της πέτρας, της παράδοσης, της
Ηπείρου.
Το πρωινό δεν θύμιζε τίποτα από χωριό. Ούτε
ένας σκύλος να γαβγίσει, ένας κόκορας να λαλήσει. Μια γερόντισσα να βγει βόλτα στο καλντερίμι, ένας άνθρωπος να πεις καλημέρα. Χαρακτηριστικό ότι για να πιεις το πρωινό καφεδάκι,
έπρεπε να περιμένεις μέχρι τις 9 το πρωί που θ’
άνοιγε κάποιο από τα «παραδοσιακά» καφενεία,
που έπαιζαν μουσική από laptop. Διαφορετικό
πράγματι το πρωινό στο Πάπιγκο της αλλοτρίωσης από την σύγχρονη τουριστική πραγματικότητα. Επισκέπτες περιφέρονταν, φωτογραφίζοντας τα πάντα. Ξένοι μεταξύ ξένων φρόντισαν

να μεταφέρουν και εδώ τον τρόπο ζωής της μεγαλούπολης. Η εικόνα της αποξένωσης έντονη.
Ίσως γι’ αυτούς, έχοντας μεγαλώσει σε κάποια
μεγαλούπολη όλα φαίνονταν φυσιολογικά. Στο
μάτι όμως κάποιου Ηπειρώτη που γεννήθηκε και
μεγάλωσε σε τέτοια μέρη, όλα φαίνονταν παράταιρα και ξένα.
Όσο για την Δρακόλιμνη; Φανταστικό, παραμυθένιο μέρος. Το χιόνι κάλυπτε ακόμα μέρη της
διαδρομής. Η Γκαμήλα κατάλευκη. Απέραντα
καταπράσινα οροπέδια. Εκεί τα ξεχνάς όλα. Η
φύση πάντα ξέρει να διορθώνει και να αποζημιώνει για τα λάθη των ανθρώπων. Και πράγματι

στη περίπτωσή μας τα κατάφερε πολύ καλά.
Φεύγοντας από το Πάπιγκο, στη γέφυρα του
Βοϊδομάτη, ερασιτέχνες ψαράδες ψάρευαν
ανενόχλητοι πέστροφες. Δίπλα ακριβώς τεράστια πινακίδα πληροφορούσε ότι βρίσκεσαι σε
Εθνικό Δρυμό και ότι απαγορεύεται αυστηρά το
ψάρεμα.
Στο μυαλό μου ήρθε η τελευταία εικόνα που είχα
από τα Θεοδώριανα. Πρωί Κυριακής μόλις έχει
τελειώσει η εκκλησία. Τα καφενεία όλα ανοιχτά.
Όλοι στο πρωινό καφεδάκι. Δυο ζευγάρια νεαρών επισκεπτών είναι σε δίλημμα. Όλοι θέλουν
να τους κεράσουν… Α ρε Τζουμέρκα μου περήφανα.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ
Είναι αλήθεια ότι όλα αυτά τα χρόνια πολλοί συγχωριανοί στήριξαν και στηρίζουν
από το υστέρημά τους τόσο την εφημερίδα μας όσο και τον αγώνα μας και τους
ευχαριστούμε. Για να ανταπεξέλθουμε
όμως στις οικονομικές υποχρεώσεις του
νέου δικαστικού αγώνα που ξεκινήσαμε,
για να συνεχίσουν τα ποτάμια μας να ρέουν στο χωριό μας και για να παλέψουμε
και να διεκδικήσουμε ένα καλύτερο μέλλον για τα Θεοδώριανα, ελπίζουμε τόσο
στην ηθική όσο και στην οικονομική σας
βοήθεια.
Το Δ.Σ.
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Έ ν α ς

του Παναγιώτη Βεντίστα

ω φ έ λ ι μ ο ς

« ε χ θ ρ ό ς »
ράσει και το ένα μέτρο. Δραστηριοποιείται μέρα και νύχτα.
Μερικές φορές ανεβαίνει και στα δέντρα. Είναι η αιτία που
άρχισα την ερασιτεχνική ενασχόλησή μου με τα φίδια όταν
πριν αρκετά χρόνια σκότωσα έναν απρόσκλητο επισκέπτη
στην αυλή μου νομίζοντας ότι είναι οχιά για να ανακαλύψω
αρκετά μετά ότι ήταν μια νεαρή δεντρογαλιά.

Δηλητηριώδη
Αισθάνομαι και εγώ ό,τι και η συντριπτική πλειοψηφία
των ανθρώπων μόλις αντικρίσουν ένα φίδι. Μια στιγμιαία Τα δηλητηριώδη φίδια στην Ελλάδα είναι 3 και από αυτά
ανατριχίλα μέχρι να βεβαιωθώ ότι βρίσκομαι σε απόσταση μόνο ένα είναι επικίνδυνο: Η οχιά. Είναι προτερόγλυφο (ή
ασφαλείας. Πάντα όμως είχα και ένα σεβασμό γι’ αυτά τα σωληνόγλυφο), δηλ. έχει δηλητήριο στα μπροστινά δόντια
μυστήρια ζώα που τα μισούν σχεδόν όλοι ακόμα κι αν δεν και είναι το μόνο φίδι στην Ελλάδα που μπορεί να προτα έχουν δει ποτέ. Έψαξα λοιπόν και βρήκα στοιχεία για καλέσει θάνατο. Υπάρχουν 5 ειδών οχιές οι οποίες δεν Σαίτα - Coluber Najadum. Ένα όμορφο και «κομψό» αλλά
παρεξηγημένο φίδι που δυστυχώς αρχίζει να σπανίζει. Είτα φίδια που υπάρχουν στην Ελλάδα και κυρίως στα μέρη συμπίπτουν γεωγραφικά.
μας και για το κατά πόσον είναι επικίνδυνα για τον άν- Τα άλλα δύο, ο Σαπίτης και το Αγιόφιδο, είναι οπισθόγλυ- ναι ακίνδυνο. Συνήθως το πρώτο μέρος του σώματος έχει
θρωπο. Σταδιακά άρχιζα να αλλάζω γνώμη γι΄αυτά τα τόσο φα δηλ. έχουν τα δόντια πίσω και με δυσκολία μπορούν να σκούρες βούλες που σβήνουν και γίνεται μονόχρωμο. Είναι λεπτό και πολύ γρήγορο. Λέγεται σαΐτα γιατί εκτινάσπαρεξηγημένα ζώα. Τώρα πια όχι μόνο δε σκοτώνω ένα δαγκώσουν άνθρωπο. Είναι όμως σχετικά ακίνδυνα.
σεται σαν να πετάει. Αναφέρονται και «επιθέσεις» προς
φίδι που τυχαία θα συναντήσω - και έχω συναντήσει πολλά στις κατά τόπους και περιόδους περιπλανήσεις μου - Κοινή οχιά - Vipera ammodytes. Η πιο συνηθισμένη οχιά ανθρώπους, παρ΄όλα αυτά είναι ακίνδυνο.
αλλά κάνω και το παν για να το προστατέψω διατηρώντας της ηπειρωτικής Ελλάδας. Ξεχωρίζει από το τριγωνικό
κεφάλι, το μικρό κέρατο πάνω από τη μύτη, τη χαρακτη- Σπιτόφιδο ή Λαφιάτης - Elaphe Situla. Είναι το πιο όμορπάντα τη σχέση μας σε απόσταση.
Παραθέτω εδώ κάποια στοιχεία για τα πιο γνωστά φίδια. ριστική ζιγκ ζαγκ γραμμή στη ράχη της και το κοντόχοντρο φο ελληνικό φίδι. Φτάνει μέχρι το ένα μέτρο.
Το άρθρο αυτό δεν είναι επιστημονικό, παρ’ όλα αυτά νο- σώμα της. Μπορεί να τη συναντήσουμε οπουδήποτε και
μίζω ότι τα στοιχεία αυτά είναι αρκετά αξιόπιστα. Παρόλο είναι εύκολα αναγνωρίσιμη. Φτάνει τα 65-90 εκ. μήκος. Τυφλίτης - Ophisaurus Apodus,. Μοιάζει με φίδι αλλά
που υπάρχουν αρκετές πληροφορίες κυρίως στο διαδί- Είναι σχετικά αργό φίδι καθόσον το όπλο της δεν είναι η στην ουσία πρόκειται για μια μεγάλη άποδη σαύρα, τη
μεγαλύτερη της Ευκτυο υπάρχει μια μικρή
ρώπης. Έχει κίτρινο
σύγχυση όσον αφορά
Τα φίδια είναι μια τέλεια θηρευτική μηχανή. Έχουν ικανότητες και τεχνικές που κανένα άλλο ζώο
καφέ χρώμα ή σκούρο
κυρίως τα ονόματα των
δεν έχει.
καφέ.
φιδιών στα Ελληνικά.
Μπορούν να μείνουν χωρίς τροφή για μήνες.
Ακόμα μεγαλύτερη σύγΤο τσίμπημα της οχιάς είναι τόσο γρήγορο που διαρκεί 1/3 του δευτερολέπτου.
Νερόφιδο - Natrix
χυση υπάρχει στους καΣτον κόσμο έχουμε 5.000.000 τσιμπήματα από φίδια το χρόνο, 40.000 θανάτους,
Natrix. Συνηθισμένα
τοίκους της υπαίθρου
οι 12.000 στην Ινδία.
στα μέρη μας είναι
οι οποίοι έρχονται σε
Αισθάνονται τη θερμότητα και καταλαβαίνουν πότε είναι ώρα να επιτεθούν. Μπορούν να
και τα νερόφιδα. Είπιο συχνή επαφή. Συαντιληφθούν μεταβολές θερμοκρασίας ακόμα και κατά 1/1000 .
ναι ημιυδρόβια του
χνά ρωτάω τη γνώμη
Ένας βόας μπορεί να φάει μια μικρή αντιλόπη ολόκληρη μαζί με τα κέρατα.
γλυκού νερού. Ζουν
τους για συγκεκριμένα
κοντά σε ποτάμια και
είδη και ανακάλυψα ότι
λίμνες και τρέφονται
έχουν παντελή άγνοια
π.χ. πολλοί θεωρούν τη σαΐτα και τη δεντρογαλιά από τα ταχύτητα αλλά το δηλητήριο. Δεν επιτίθεται αν δεν ενο- με μικρά ψάρια, βατράχια, σκουλήκια. Όταν απειληθούν,
πιο επικίνδυνα φίδια παρόλο που είναι ακίνδυνα ή δεν χληθεί. Ακόμη όμως κι αν δαγκώσει μόνο στο 30% των κουνάνε το σώμα έντονα και βγάζουν μια πολύ απαίσια
μυρωδιά.
μπορούν να ξεχωρίσουν τη δεντρογαλιά από την οχιά. περιπτώσεων διοχετεύει δηλητήριο.
Σύγχυση επίσης προκαλούν οι χρωματικές διαφορές σε
διάφορα είδη που ποικίλλουν ανά περιοχή αλλά και ανά Οχιά της Μήλου - Vipera lebetina. Η οχιά με το ισχυρό- Κονάκι - Anguis fragilis. Το κονάκι (ή κονακάκι) είναι και
τερο δηλητήριο. Απαντάται και στα γειτονικά νησιά. Είδος αυτό μια άποδη σαύρα. Είναι εντελώς άκακο ζώο. Το μέεποχή ή ηλικία.
Αυτό που πρέπει να έχουμε υπόψη είναι ότι και τα φίδια υπό εξαφάνιση προστατεύεται αυστηρά από την ευρωπα- γεθός του δεν ξεπερνάει τα 40 εκ. Είναι σχεδόν πάντα
κρυμμένο και για να το δει κάποιος πρέπει να ψάξει μέσα
είναι ζώα με ανάλογη συμπεριφορά. Φοβούνται -σίγουρα ϊκή νομοθεσία.
στα χόρτα ή κάτω από πέτρες. Ένα μικρό κονάκι μήκους
περισσότερο από τον άνθρωπο- και θα φύγουν μόλις ενοχληθούν. Τα δηλητηριώδη θα επιτεθούν μόλις νιώσουν ότι Οχιά Οθωμανική - Vipera xantina,. Απαντάται στον Έβρο 10 εκ. βρήκα μια μέρα χαμένο στην τσιμεντένια αυλή μου
(φωτογραφία). Θεωρώ αδιανόητο ότι κάποιος μπορεί να
απειλούνται. Η κίνησή τους είναι αστραπιαία. Χωρίς λόγο και στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου.
σκοτώσει ένα τέτοιο ζώο.
όμως δεν θα επιτεθούν ποτέ. Αυτό που πιστεύουν πολλοί ότι τα φίδια μόλις δουν άνθρωπο του επιτίθενται μόνο Vipera ursini και Vipera berus (αστρίτης). Δύο είδη οχιάς
για αφελείς είναι. Αντίθετα αποτελούν σημαντικό παρά- που δεν απαντώνται συχνά στην Ελλάδα καθώς είναι ευΠρώτες βοήθειες
γοντα διατήρησης της οικολογικής ισορροπίας καθότι η ρωπαϊκά είδη που λαθρομεταναστεύουν στη χώρα μας. Σε
κύρια τροφή τους είναι τα ποντίκια. Τρώνε επίσης σαύρες, άλλες περιπτώσεις αστρίτης θεωρείται η αρσενική οχιά.
Θα πρέπει να προσέχουμε όταν κινούμαστε σε πεπουλιά, βατράχια κ.ά. Δεν είναι λαίμαργα ζώα. Ένα φίδι
ριοχές όπου υπάρχουν φίδια. Να μην κυκλοφορούμε
π.χ. αν φάει ένα ποντίκι θα ξαναφάει έπειτα από μέρες ή Σαπίτης - Manpolon Monspessulanus. Είναι το μεγαλύτεμε ανοιχτά παπούτσια και να μην σηκώνουμε πέτρες
ρο
ελληνικό
φίδι,
μπορεί
να
φτάσει
και
τα
2
μέτρα.
Έχει
βδομάδες.
με γυμνά χέρια.
χρώμα
καφέ
και
μεγάλα
μάτια.
Είναι
οπισθόγλυφο
και
το
Τα φίδια δεν ακούνε είναι τελείως κουφά. ΑντιλαμβάνοΑν δεχτούμε δάγκωμα από φίδι, θα πρέπει να μην πανται από τους κραδασμούς και από την πολύ καλή όσφρη- δηλητήριό του είναι ακίνδυνο για τον άνθρωπο. Αν απεινικοβληθούμε. Αν είναι δάγκωμα από οχιά, θα γίνουν
ληθεί και δεν έχει διέξοδο φαρδαίνει το λαιμό του, σφυρίσή τους η οποία γίνεται με τη διχαλωτή γλώσσα τους.
δυο μεγάλες τρύπες, αποτύπωμα των δύο δοντιών
Όλα τα φίδια προστατεύονται είτε από τη Σύμβαση της ζει και επιτίθεται αστραπιαία. Το δάγκωμά του σε μερικές
από όπου εκβάλλει το δηλητήριο. Το δηλητήριο της
Βέρνης, είτε από την οδηγία 92/43/ της Ευρωπαϊκής είτε περιπτώσεις μπορεί να προκαλέσει πόνους, ναυτία και
οχιάς δεν είναι νευροτοξικό αλλά αιμοτοξικό και για
πυρετό.
από το ΠΔ 67/1981
το λόγο αυτό ο κίνδυνος δεν είναι άμεσος. Θα πρέΦίδια υπάρχουν σε όλη την Ελλάδα εκτός από τρία νησιά,
πει να δέσουμε το τραύμα πάνω από την πληγή και
να μεταφερθούμε στο πλησιέστερο ιατρείο. Αντιοφιτην Ανάφη (από όπου και το όνομά της), την Αστυπάλαια Αγιόφιδο - Telescopus fallax. Είναι μικρό φίδι. Φτάνει μέκός ορός πρέπει να γίνεται μόνο από γιατρό. Ποτέ
και τα Ψαρά. Πολλά από τα γνωστά είδη δεν υπάρχουν χρι 50-60 εκ. Έχει χρώμα καφέ, γκρι ή κοκκινωπό. Θεωδεν πρέπει να χαράζουμε το τραύμα και να ρουφάμε
στην Κρήτη. Τα χρώματά τους ποικίλλουν ανάλογα ακόμα ρείται ντροπαλό φίδι και δεν βρίσκεται εύκολα. Έχει μικρό
το αίμα γιατί έτσι επιταχύνουμε την κυκλοφορία του
και για τα ίδια είδη κατά περιοχή αλλά και κατά εποχή. Γι’ στόμα με τα δόντια τοποθετημένα πίσω, έτσι ώστε δεν
δηλητηρίου στο αίμα.
φτάνουν
να
δαγκώσουν
τον
άνθρωπο.
αυτό δεν είναι πάντοτε εύκολο να πει κανείς με σιγουριά
Όσο για το δάγκωμα από Σαπίτη, χαρακτηρίζεται
τι φίδι είναι αυτό που είδε.
από εκδορές γιατί θα προσπαθήσει να φέρει το
Μη δηλητηριώδη
μέλος στα πίσω δόντια. Το δηλητήριό του δεν είναι
επικίνδυνο αλλά πρέπει να επισκεφτούμε ιατρείο
Δεντρογαλιά - Coluber Gemonensis. Αρκετά συνηθισμένη
για αποφυγή μόλυνσης.
στα μέρη μας. Είναι εντελώς ακίνδυνη. Μπορεί να ξεπε-
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Ήταν το 2005 που γράφαμε για τον παλιό νερόμυλο και το ότι μπορεί εύκολα να επισκευαστεί και να λειτουργήσει ξανά. Το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο του ενοριακού ναού του
Αγίου Γεωργίου στον οποίο και ανήκει, έχει
αποφασίσει και ήδη ξεκίνησε αφού έβαλε και
τα πρώτα χρήματα, για ένα φιλόδοξο σχέδιο.
Να επισκευάσει τον παλιό νερόμυλο με τις μυλόπετρες, την νεροτριβή, τα μαντάνια του, που δεν
συναντώνται σχεδόν πουθενά πλέον στην Ελλάδα.
Ο παλιός νερόμυλος βρίσκεται στον
πάτο του χωριού
κοντά στη “Σμίξη”
των δυο ποταμιών
μας, σ’ ένα πανέμορφο μέρος χωμένος κάτω από τεράστια πλατάνια. Χτίστηκε
το 1864 και έπαψε να λειτουργεί το 1980. Το
κτίριό του είναι σε αρκετά καλή κατάσταση,
ενώ τα υπόλοιπα μέρη του, οι δυο μυλόπετρες,
η νεροτριβή του, η “δέση” του και τα “μαντάνια” του, θα κατασκευαστούν όπως ακριβώς
ήταν και τα παλιά και αποκλειστικά από ξύλο.
Την κατασκευή τους έχει αναλάβει ο συγχωριανός μας Χρήστος Πλακιάς με την”επίβλεψη”
και “καθοδήγηση” του παπα-Θωμά, ο οποίος

είναι ο μόνος πλέον που θυμάται πως ήταν
κατασκευασμένα.
Φιλοδοξία είναι ο νερόμυλος να λειτουργήσει
πλέον σαν μουσείο υδροκίνησης και να αποτελέσει πόλο έλξης επισκεπτών, μιας και
τέτοια μνημεία σπανίζουν πλέον στην Ελλάδα.
Παράλληλα θα διαμορφωθεί και ο εξωτερικός
του χώρος όπως ακριβώς ήτανε, με τα αυλάκια του και τα μικρά
τοξωτά γεφυράκια, με
μια πέτρινη βρύση, έτσι
ώστε οι επισκέπτες να
μπορούν να χαρούν
τον ίσκιο κάτω από τα
τεράστια πλατάνια , δίπλα από το βουητό και
τα παγωμένα νερά του
“Γκούρα”.
Μπράβο στον παπαΠάνο Τσινέλο, στο
εκκλησσιαστικό συμβούλιο και στον παπα-Θωμά . Αποδεικνύουν
με απλό τρόπο, πάνω σε ποιο άξονα και με
ποιο τρόπο πρέπει να κινηθούμε για να φέρουμε μια άλλη «ανάπτυξη» στον τόπο μας,
με σεβασμό στο περιβάλλον, στις παραδόσεις
και στην πλούσια ιστορίας μας. Πέρα από κει,
είναι σίγουρο ότι χρειάζεται η βοήθεια όλων
μας, φορέων και κατοίκων, και με όποιο τρόπο
μπορεί ο καθένας. Εμείς μαζί τους.

Λόγια...

Τελικά δεν ήταν και πολύ δύσκολο να το περάσει. Αποφάσισε ο υφυπουργός
έδρα του Εθνικού Πάρκου τα Γιάννενα και το έπραξε. Οι δικοί μας βουλευτές
και νομαρχιακοί έριξαν κάτι …άσφαιρα και μετά …τίποτα.
Προσωρινά ο Νομάρχης με τον υφυπουργό …εκτοξευσαν εκατέρωθεν επιστολές. Τελικά μηδέν στο πηλίκο για τα Τζουμέρκα.
Tα Τζουμέρκα που όλο και ξεμακραίνουν κατά Γιάννενα μεριά. Το μόνο που
μένει είναι να τα ρίξουν και στη …λίμνη.
Ο Νομάρχης πάντως σταθερός στις θέσεις του. Είπε όχι υδροηλεκτρικά στα
Τζουμέρκα και το εννοεί.
Αυτόν το δήμαρχο Τζουμέρκων, αν βέβαια υπάρξει, θα είναι να τον λυπάσαι.
Ούτε τις κηδείες δεν θα προλαβαίνει. Θα ξεκινάει για την κηδεία και θα φτάνει
στα …εννιάμερα.
Αν ο Καποδίστριας 2 στηριχτεί οικονομικά όπως και ο Καποδίστριας 1, βλέπω
αντί για Καποδίστριας να μας προκύπτει Χαρίλαος Τρικούπης: « …δυστυχώς
κύριοι επτωχεύσαμεν».
Τελικά με τον Καποδίστρια δεν θα χρειάζονται αγροφύλακες, αλλά απλά…
φύλακες. Να φυλάν τα έρμα.
Αμόλησε δυο τρία ζευγάρια φασιανών ο Κυνηγετικός σύλλογος, αλλά κατέληξαν στο πιάτο κάποιων «σούπερ κυνηγών». Την επόμενη φορά θα τους
ζητήσουν μαδημένους και …μαγειρεμένους.
Τι χειμώνας κι αυτός. Έντονη η παρουσία όλων στο χωριό. Όλα στον αυτόματο
πιλότο. Αρκεί να μην πάθει καμιά βλάβη. Η προσγείωση προβλέπεται ανώμαλη.
Αυτά τα όργανα της Διεύθυνσης Δασών Άρτας, δεν βλέπουν το στερεμένο
ποτάμι και το μπαζωμένο ιχθυόδρομο; Δεν είναι στην αρμοδιότητά τους ή απλά
…βλέπουν όποτε και όταν θέλουν;
Χάθηκαν τα περιστέρια και για να μην ξεμείνουμε απ’ το είδος μας έρχεται
…περιστέρης.
Κύριε πρύτανη: Που να σας εξηγώ! Το χωριό μας πέρασε Κατοχή, Εμφύλιο,
Χούντα, Μεταπολίτευση, σεισμούς, κατολισθήσεις.. Από πού ν’ αρχίσω!
Η αλήθεια είναι πάντως λίγο αργά μας …θυμηθήκατε. Αλλά μήπως είναι
προτιμότερο να μας…ξαναξεχάσετε;
Και καλά όλα τ’ άλλα. Αλλά αυτά τα εξόφθαλμα οφέλη από τα υδροηλεκτρικά
που τα είδατε από τόοοοσο μακριά. Εμείς στραβομάρα έχουμε;
Η ΤΕΡΝΑ με δυο υδροηλεκτρικά, η ΜΗΧΑΝΙΚΗ με αυτό που υπάρχει. Αν έρθει
κι ο Καποδίστριας; Ο τελευταίος να σύρει την …ταφόπλακα.
Την ώρα που το εκκλησιαστικό συμβούλιο αναπαλαιώνει τον παλιό νερόμυλο,
κάποιοι ελάχιστοι ευτυχώς συγχωριανοί μας, συμπράττουν με τις εταιρείες για
ένα υδροηλεκτρικό κάμποσα μέτρα παραπάνω. Βαστάτε παπάδες.
Κύριε μελετητή μου. Κι εγώ που έλεγα ότι ησυχάσαμε. Πάντως το νεράκι απ’
την Άσπρη Γκούρα είναι σίγουρο ότι έχει έρθει στο χωριό. Εδώ και κάνα δυο
χρόνια. Μπορείτε να ρωτήσετε.
Μ’ αυτά τα έργα «πολλαπλών
σκοπών» που προτείνετε,
μάλλον πολλαπλά εγκεφαλικά
βλέπω να παθαίνουμε.
Πάντως η ΤΕΡΝΑ σας αντέγραψε πιστά. Όπως ακριβώς
τα είχατε σχεδιάσει στο χάρτη
σας. Κλοπή πνευματικής ιδιοκτησίας ή μήπως…
Aυτό δεν μπορώ να το αφήσω
έτσι. Άσχετοι, ανεύθυνοι, λαϊκιστές, κατά τον κ. μελετητή οι
ΟΡΕΙΝΟΙ. Και περισσότερο όλα
τα κάνουν για λόγους προσωπικής προβολής. Σωστά. Εμείς
φέραμε τις εταιρείες στο χωριό. Εμείς βρεθήκαμε απ’ τη μια μελετητές του
έργου της ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ κι απ’ την άλλη σύμβουλοι της Κοινότητας. Εμείς βρεθήκαμε μέτοχοι στην παραπάνω εταιρεία. Εμείς βρεθήκαμε να υπογράφουμε
πλαστά συμφωνητικά για χωράφια και περιουσίες που ποτέ δεν είχαμε. Εμείς
κερδίσαμε συντάσσοντας μελέτες και σχέδια. Εσείς;
Όσο για τη διάψευση των ισχυρισμών μας, όπως υποστηρίζετε, ότι το ποτάμι
είναι στερεμένο, αφιερωμένη εξαιρετικά η φωτογραφία.

Πάμε …Μονοπάτια
Επειδή δεν πρέπει μόνο να μιλάμε για τις φυσικές ομορφιές του χωριού
μας αλλά και να τις αναδεικνύουμε, φέτος τον Αύγουστο λέμε να πάμε…
μονοπάτια. Οργανώνουμε για τις πρώτες μέρες του Αυγούστου τον καθαρισμό του ιστορικού μονοπατιού Θεοδώριανα - Αϊ-Λιας Νεραϊδιώτικος.
Επίσης έχουμε προγραμματίσει καθαρισμό του μονοπατιού που οδηγεί
στο ρέμα «Μάρκς» και ανάδειξη αυτού του πανέμορφου μέρους με τους
καταρράχτες του και τις παραμυθένιες λίμνες του. Η προσφορά και η
κάθε είδους βοήθεια είναι εθελοντική. Όσοι πιστοί προσέλθετε. Ειδάλλως στην πλατεία για δηλωτή και …παχιές κουβέντες, μέχρι να βρείτε τι
είναι αυτό που φταίει και δεν πάει μπροστά το χωριό.

Άσχετο: Τι δουλειά έχει φωτογραφία απ’ τα Θεοδώριανα στην επίσημη
ιστοσελίδα της Ziemens; Απλά τα μηχανήματα του σταθμού Παραγωγής της
ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ είναι Ziemens. Ψώνιο από…σβέρκο.
H ιδέα για τον τίτλο NON PASSARAN ( Δεν θα περάσουν) δεν είναι δική μου.
Είναι από πολύ καλό ρεπορτάζ της Βίκυς Καινούργιου στην ΗΧΩ της Άρτας.
Ευχαριστώ για το …δάνειο.
Ξεκάθαρες θέσεις και απόψεις από τον Αναγκαστικό Συνεταιρισμό
Θεοδωριάνων. Ουσιαστική και πολύ καλή δουλειά.
Το εκμυστηρεύτηκε υπάλληλος υπηρεσίας. Το 1999 άνοιξε ο δρόμος στο
Σταυρό με ένα μέτρο χιόνι για να περάσουμε να κάνουμε αυτοψία για την
ΤΕΡΝΑ. Η κοινότητα μας είχε και ψητό αρνί. Τώρα κατακαλόκαιρο ούτε στο
χωριό δεν μας άφησαν να μπούμε. Το φαγοπότι…τέλος.
Πάλι επίκαιρος ο Βεντίστας μιας και μας …έζωσαν πάλι τα φίδια.
Χωριανοί ψηλά το κεφάλι. Στα δύσκολα είμαστε καλύτεροι.
ο ορεινός

