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Κεωροφςα τα περί ςυνζνωςθσ διμων και κοινοτιτων ανάξια να με απαςχολιςουν. 

Ώςπου το βράδυ τθσ 11θσ Λουνίου 1997, ςτθν πανθγυρικι εναρκτιρια γιορτι του 
«Συνεδρίου για τθν προςταςία και ανάπτυξθ του Αμβρακικοφ κόλπου», από 
πολλοφσ το άκουςα, μα ιδιαίτερα εμφατικά από ζναν: «Ο Αμβρακικόσ κόλποσ είναι 
ζνασ. Μπορεί ν' ανικει ςε 2 περιφζρειεσ, 3 νομοφσ, 5 διμουσ και δεκάδεσ 
κοινότθτεσ, μα ο Αμβρακικόσ είναι ζνασ ενιαίοσ γεωγραφικόσ χϊροσ». Και 
ξανατόνιςε με ακόμθ μεγαλφτερθ φωνι: «Ο Αμβρακικόσ είναι ζνασ!». Αυτό μ' ζβαλε 
ςε ςκζψεισ. 

 
Μα πϊσ είναι δυνατόν να ςυηθτάμε για προςταςία και ανάπτυξθ του Αμβρακικοφ 

χωρίσ «ενόσ ανδρόσ αρχι;» --ςκζφτθκα. Πταν ο Αμβρακικόσ είναι διαςπαςμζνοσ ς' 
εκατοντάδεσ κοινότθτεσ, διμουσ, νομοφσ και περιφζρειεσ; Ευτυχϊσ που 
τουλάχιςτον ανικει ςτο ίδιο κράτοσ... Άλλοι κόλποι ίςωσ δεν ανικουν οφτε ς' ζνα 
κράτοσ! Και τί γίνεται τότε; Το ζνα κράτοσ κα ρυπαίνει, το άλλο κα προςτατεφει, το 
τρίτο κα αναπτφςςει; Κι ϊςπου να βρεκοφν, να κακίςουν ς' ζνα τραπζηι για να τα 
ςυηθτιςουν, και να ξανακακιςουν για να τα βρουν, πάει θ 4ετία, ξανάρχονται οι 
επόμενεσ εκλογζσ, και δϊςτου πάλι από τθν αρχι, φαφλοσ κφκλοσ... Σωκικαμε! 
Ηιτω ο κόλποσ... 

Κοίταξα το χάρτθ. (Το γεωφυςικό παρακαλϊ). Ρράγματι. Ο Αμβρακικόσ δεν είναι 
παρά μια «λεκάνθ απορροισ», όπωσ λζγονται οι κοιλάδεσ ςτισ οποίεσ ςτραγγίηουν 
τα νερά που ςτραγγίηουν από τισ γφρω κορυφογραμμζσ και πλαγιζσ, και που 
ςυνικωσ ζχουν ςτο βάκοσ τουσ ζνα ποτάμι ι μία λίμνθ ι ζναν κόλπο. Ναι! Ο 
Αμβρακικόσ είναι πράγματι μια τζτοια λεκάνθ. Κάπωσ μεγάλθ ίςωσ, αλλά λεκάνθ 
απορροισ. Και τότε μου ιρκε μια ιδζα! Και γιατί δεν ενϊνονται όλοι ς' ζνα διμο; Το 
Διμο Αμβρακικοφ! Με 5 μεγάλεσ ςυνοικίεσ-πόλεισ (Ρρζβεηα -Άρτα - Βόνιτςα - 



Αμφιλοχία - Φιλιππιάδα) κι εκατοντάδεσ μικρότερεσ; Συνενϊςεισ εν όψει, ασ 
εκμεταλλευτοφμε τθν ευκαιρία... 

Θ τουλάχιςτον, αν φαίνεται τόςο παράδοξο ο ζνασ κι ενιαίοσ κι αδιαίρετοσ 
Αμβρακικόσ να αποτελζςει τον ζνα κι ενιαίο κι αδιαίρετο διμο, μιπωσ όλθ αυτι θ 
μία κι ενιαία κι αδιαίρετθ λεκάνθ απορροισ πρζπει τουλάχιςτο ν` αποτελζςει ζναν 
ενιαίο κι αδιαίρετο νομό; Το Νομό Αμβρακικοφ; Γιατί όχι; Αναδιάταξθ ςυνόρων κι 
αναδιάρκρωςθ νομϊν; Μθ διαρρθγνφετε τα ιμάτια ςασ! Ναι, νομϊν. Αναδιάταξθ κι 
αναδιάρκρωςθ. Γιατί όχι;  

Ξανακοίταξα το χάρτθ. Και πάλι δεν μπόρεςα να καταλάβω αυτό που ποτζ μου 
ωσ τϊρα δεν είχα μπορζςει να καταλάβω: Για πιο λόγο θ Ράργα ανικει ςτο Νομό 
Κεςπρωτίασ; Αν ζχετε ζνα χάρτθ πρόχειρο, ςασ παρακαλϊ ρίξτε μια ματιά... 

Φςτερα κυμικθκα τθν κατάπλθξθ που είχα νιϊςει όταν μου είπαν ότι τα Ρζντε 
Ρθγάδια (χωριό) ανικουν ςτο Νομό Ρρζβεηασ, όταν τα πάρε-δϊςε των ανκρϊπων 
που τα κατοικοφν είναι με τα Γιάννενα! Το ίδιο δεν ζχω καταλάβει γιατί θ 
Φιλιππιάδα κι θ Άρτα ανικουν ςε διαφορετικοφσ νομοφσ. 

Κατάγομαι από ζνα χωριό που, μαηί με το διπλανό του, αποτελοφν τα μόνα 
χωριά μιασ μικρισ λεκάνθσ απορροισ. Και ποτζ μου δεν μπόρεςα να χωνζψω γιατί 
αποτελοφςαμε μια κοινότθτα με ζνα τρίτο χωριό πίςω από το βουνό, ςε άλλθ 
λεκάνθ απορροισ... 

Από τθν άλλθ, χωριά γειτονικά και με τον ίδιο πολιτιςμό, όχι μόνο δεν ανικουν 
ςτθν ίδια κοινότθτα αλλά ανικουν και ςε διαφορετικό νομό!!! Ράρτε παράδειγμα 
τθ Βοβοφςα και το Ρεριβόλι, που οι κάτοικοί τουσ νοιϊκουν «ςυγγενείσ», και είναι 
(αν είμαι καλά πλθροφορθμζνοσ) Βλαχοχϊρια. Κι όμωσ θ Βοβοφςα ανικει ςτο νομό 
Λωαννίνων -- μάλιςτα τθν κατατάςςουν ςτο Ηαγόρι, παρότι (αν πάλι είμαι καλά 
πλθροφορθμζνοσ) οι κάτοικοί τθσ δεν νοιϊκουν Ηαγορίςιοι -- το δε Ρεριβόλι ςτο 
νομό Γρεβενϊν. Κοινϊσ «άρτηι μποφρτηι και λουλάσ». 

Με ποια κριτιρια αλικεια ζχουν μπει τα ςφνορα όπωσ ζχουν μπεί; Γνωρίηω ότι 
κάκε ςφνορο είναι αυκαίρετο. Είναι τεχνθτι ανκρϊπινθ καταςκευι. Εξυπθρετεί 
πρακτικοφσ διοικθτικοφσ λόγουσ. Το ίδιο ακριβϊσ ςυμβαίνει και με τα ςφνορα 
μεταξφ κρατϊν. Εκεί ςυχνά είναι ολοφάνερθ θ αυκαιρεςία. Συνικωσ βρίςκονται 
εκεί που βρίςκονταν οι εμπόλεμοι εκεί όταν ςταμάτθςε ο πόλεμοσ. Ζςτω. Μα μζςα 
ςτο ίδιο κράτοσ; Ροιοσ πόλεμοσ όριςε τα ςφνορα νομϊν, διμων και κοινοτιτων με 
τόςθ αυκαιρεςία; Φοβοφμαι θ ίδια αυκαιρεςία που ςπρϊχνει πολλοφσ 
καταφερτηιδεσ και ζξυπνουσ προζδρουσ κοινοτιτων να υφαρπάξουν διάφορεσ 
αλλοπρόςαλλεσ ςυγκολλιςεισ για να βγουν εκείνοι διμαρχοι... 

Μα το κζμα είναι ςοβαρό για να αφινουμε ςτουσ καιροςκόπουσ αριβίςτεσ να 
ξαναδιαμορφϊςουν τα ςφνορα με τθν αυκαιρεςία τθσ κακόμοιρθσ μικρότθτάσ τουσ. 
«Ράλθ χωρίσ αρχζσ», που λζγανε κάποτε... 

Αλικεια με ποια κριτιρια γίνονται οι ςυνενϊςεισ; Ξανακοίταξα το χάρτθ. Θ 
Ιπειροσ αποτελείται από βουνά και κοιλάδεσ, ςτα βάκθ των οποίων ρζουν 
ποτάμια. Ραρότι τα ποτάμια ενϊνουν τα νερά από τισ απζναντι πλαγιζσ, παρότι 
αποτελοφν κεντρικό ςθμείο αναφοράσ κάκε λεκάνθσ απορροισ, ςυχνά ζχουν 
χρθςιμοποιθκεί ςαν ςφνορα κοινοτιτων, ςαν ςφνορα που χωρίηουν, όχι ςαν ραφζσ 
που ενϊνουν. Ενιαίεσ κατά βάςθ ανκρϊπινεσ κοινωνίεσ, διαςπαρμζνεσ μζςα ςτθ 
λεκάνθ απορροισ, ζχουν διαςπαςτεί διοικθτικά ςε κοινότθτεσ! Με ποια λογικι; 
Αλλοφ, ανόμοιεσ κοινωνίεσ που ηουν ςε διαφορετικζσ λεκάνεσ απορροισ ζχουν 
διοικθτικά ςυγκολλθκεί ςε κοινότθτεσ!!! Με ποια λογικι; Με καμία. 



Νομίηω πωσ το ΡΩΤΟ και ίςωσ μόνο λογικό κριτιριο ςυνζνωςθσ κοινοτιτων (ι 
διαχωριςμοφ των ιδθ κακϊσ ςυνενωμζνων, αν χρειάηεται, και ςε πάμπολλεσ 
περιπτϊςεισ χρειάηεται) είναι το Οικολογικό. Με τθν πλιρθ ζννοια. Με τθν πλιρθ 
του ζννοια. Μια ανκρωπογεωγραφικι ενότθτα κα πρζπει να αποτελεί και μια 
διοικθτικι κοινότθτα. Κάκε λεκάνθ απορροισ κα πρζπει να αποτελεί ζνα διμο που 
τα ςφνορά του κα είναι ςτισ κορυφογραμμζσ, εκεί που τςακίηουν τα νερά. 
Καταλαβαίνω ότι και οι κορυφογραμμζσ αποτελοφν οικολογικι ενότθτα με τισ από 
'δω και από 'κει πλαγιζσ τουσ, τουσ ανκρϊπουσ, τον πολιτιςμό τουσ, τα τραγοφδια 
τουσ και τα δζντρα τουσ. Μ’ αυτιν τθν ζννοια όλοσ ο χϊροσ είναι εννιαίοσ, και 
πράγματι ζτςι είναι. Άρα δεν κα 'πρεπε να υπάρχουν ςφνορα πουκενά ςτθ Γι, και 
πράγματι ζτςι είναι. Επειδι όμωσ καλό είναι να 'μαςτε και πρακτικοί άνκρωποι, κι 
αν πρζπει κάπου να οριοκετιςουμε τισ κοινότθτζσ μασ, μου φαίνεται πωσ, παρά τα 
πικανά μειονεκτιματα του, το καλφτερο κοινό τουσ όριο, το ςφνορο, πρζπει να 
είναι οι κορυφογραμμζσ. Κάπωσ ςαν τθν δθμοκρατία: είναι το χειρότερο πολίτευμα 
του κόςμου, αλλά δεν υπάρχει άλλο καλφτερο!  

Αν είναι ζτςι, κφριε υπουργζ των Εςωτερικϊν, και αν ςϊνει και καλά πρζπει να 
ςυνενϊςετε, πάρτε ςασ παρακαλϊ ζνα χάρτθ γεωγραφικό και χρθςιμοποιιςτε τον 
ςαν οδθγό για να βρείτε τισ λεκάνεσ απορροισ. Ράρτε κι ζνα «χάρτθ» πολιτιςμικό 
να βρείτε πολιτιςμικζσ κοινότθτεσ. Ευτυχϊσ που, κατά κανόνα, ο πολιτιςμικόσ 
χάρτθσ ταυτίηεται με τον αντίςτοιχο γεωγραφικό, με αποτζλεςμα μια 
ανκρωπογεωγραφικι κοινότθτα. Και ρωτιςτε όλουσ αυτοφσ που προςζρχονται με 
τισ προτάςεισ τουσ για νζουσ διμουσ (και ςυχνότερα για τουσ νζουσ δθμάρχουσ...), 
ςε ποιαν οικολογικι (δθλαδι ανκρωπογεωγραφικι) ενότθτα αναφζρονται... Ροια 
λεκάνθ απορροισ (ςυν)ενϊνουν ςε διμο; Με ποιουσ κατοικθμζνουσ διμουσ και 
ποια ενδοχϊρα, ποια χωράφια και ποια προϊόντα, ποια νερά και ποια απόβλθτα, 
ποια εργοςτάςια και ποια κατάλοιπα, ποιουσ δρόμουσ και ποιεσ επικοινωνίεσ; 

 Υπάρχουν μικρζσ λεκάνθσ απορροισ και μεγάλεσ λεκάνεσ απορροισ. Και λοιπόν; 
Μικροί διμοι (ι ζςτω κοινότθτεσ) και μεγάλοι διμοι. Μα ο κακζνασ κα είναι κατά 
το δυνατό αυτόνομοσ, με τισ κατοικίεσ τουσ, τα χωράφια τουσ, τουσ δρόμουσ τουσ 
και τισ χαβοφηεσ του. Ναι και τισ χαβοφηεσ του: κάκε κοινότθτα πρζπει να 'χει το 
βόκρο τθσ, όπωσ κάκε ςπίτι ζχει το δικό του (και όχι του γείτονά του!). 

Ζνα ΔΕΥΤΕΟ κριτιριο είναι το προσ τα που είναι ςτραμμζνθ θ ηωι των 
ανκρϊπων. Αν οι κάτοικοι ενόσ χωριοφ Α κεωροφν ςαν κζντρο τουσ το χωριό Β, εκεί 
ψωνίηουν, εκεί πλθρϊνουν λογαριαςμοφσ, εκεί πετάγονται για τισ δουλειζσ τουσ, 
εκεί κ.τ.λ., τότε είναι παραλογιςμόσ θ ςυνζνωςθ με το χωριό Γ με το οποίο δεν 
ζχουν ςχζςεισ (ακόμα κι αν θ μεταξφ τουσ απόςταςθ είναι μικρότερθ). 

Το πόςο μεγάλοσ κα είναι ζνασ διμοσ εξαρτάται κι από τα επικοινωνιακά μζςα. 
Τα ςφγχρονα μζςα, οι δρόμοι πρϊτα και κφρια, επιτρζπουν μθδενιςμό των 
αποςτάςεων, άρα επιτρζπουν μεγαλφτερουσ διμουσ. Μςωσ π.χ., είναι προτιμότερο 
δφο γειτονικζσ, μικρζσ και κατά το δυνατό πολιτιςμικά ενιαίεσ λεκάνεσ απορροισ να 
πρζπει να γίνουν ζνασ διμοσ. Κι όχι δφο. Το επίπεδο των ςυγκοινωνιϊν μου 
φαίνεται πωσ είναι το ΤΛΤΟ κριτιριο. Ππωσ και δεν αποκλείεται μία πολφ μεγάλθ 
λεκάνθ απορροισ να είναι ςυμφερότερο να γίνει 2 διμοι, ιδίωσ αν υπάρχουν παρά 
πάνω από ζνασ ελκυςτζσ (=πόλοι ζλξεισ τθσ ηωισ των ανκρϊπων). 

Οι ελκυςτζσ μου φαίνεται λογικό να αποτελοφν ζνα ΤΕΤΑΤΟ κριτιριο. 



Φοβοφμαι ότι το πλθκυςμιακό κριτιριο, το (πραγματικό τωρινό) μζγεκοσ του 
πλθκυςμοφ, κα πρζπει να αποτελζςει μόλισ το ΡΕΜΡΤΟ κριτιριο. Βαρφτερο 
κριτιριο νομίηω αποτελεί το (πραγματικό) μελλοντικό μζγεκοσ του πλθκυςμοφ. 

Και κα 'λεγα ζνα ΤΕΛΕΥΤΑΛΟ κριτιριο να είναι μια ριτρα ανακεϊρθςθσ. Να 
προβλζπεται δθλαδι ζνασ μθχανιςμόσ αναδιάρκρωςθσ ςτθν περίπτωςθ που μια 
ςυνζνωςθ ζγινε βεβιαςμζνα, χωρίσ αρχζσ ι με λάκοσ κριτιρια. Επίςθσ ςτθν 
περίπτωςθ που κ' αλλάξουν ςτο μεταξφ οι ςυνκικεσ (τα πάντα ρει!), οπότε, ιταν 
μεν ορκά τα αρχικά κριτιρια ςυνζνωςθσ, προζκυψαν όμωσ ςτθν πορεία του χρόνου 
νζα δεδομζνα που επιβάλλουν αναπροςανατολιςμό. 

Μα καιρόσ να γίνουμε πιο ςυγκεκριμζνοι. Ασ ζρκουμε ςτο λεκανοπζδιο 
Λωαννίνων. Σιμερα ο Διμοσ Λωαννίνων τελειϊνει εκεί που τελειϊνουν οι 
πολυκατοικίεσ του. Ρωσ είναι δυνατόν; Χωρίσ ηωτικό χϊρο. Χωρίσ ενδοχϊρα. Τι 
διμοσ είναι αυτόσ; Κυμάςτε τι γινόταν με τθ λαχαναγορά; Θ φαντάηεςτε τι γίνεται 
με τθ Λίμνθ... Ρϊσ είναι δυνατό όλοι οι οικιςμοί γφρω από τθ λίμνθ, να μθν 
αποτελοφν ζνα διμο; Λογικά δεν είναι δυνατόν. Ραράλογα όμωσ είναι! Γι' αυτό και 
μετράνε πόςα χρόνια τθσ μείνανε τθσ λίμνθσ... Το λεκανοπζδιο Λωαννίνων αποτελεί 
μια τυπικι λεκάνθ απορροισ. Μιπωσ κα 'πρεπε όλοσ ο ανκρωπογεωγραφικόσ 
χϊροσ, που ορίηεται από το ότι τα νερά του απορρζουν ςτθ λίμνθ, να αποτελεί ζναν 
ενιαίο κι αδιαίρετο διμο; Από τθν κορυφογραμμι του Μιτςικελιοφ μζχρι τισ 
κορυφογραμμζσ απζναντι; Το Διμο Λωαννίνων ι ζςτω Ραμβϊτιδασ. Ρου κα 
φροντίηει για τισ κατοικίεσ του, τα νερά του (πόςιμα και μθ), τα εργοςτάςιά του, 
τουσ δρόμουσ του και τα απόβλθτά του. 

Ράρτε το πιο απλό πράγμα του κόςμου. Μςωσ κφριε υπουργζ, ζχετε 
πλθροφορθκεί ότι ενδιαφζρομαι να γίνει ζνασ ποδθλατόδρομοσ που να ςυνδζει τθν 
πόλθ με τθν πανεπιςτθμιοφπολθ. Ο Διμοσ λζει ότι δεν είναι δικό του κζμα, είναι 
ζξω από τα όριά του. Οι κοινότθτεσ οφτε καν φαντάηονται ότι ο ποδθλατόδρομοσ 
είναι δικό τουσ κζμα, με βλζπουν ςαν οφφο από άλλον πλανιτθ. Θ Νομαρχία με 
παραπζμπει ςτθν τρίτθ ΔΕΚΕ, και οφτω κακ' εξισ. Από τον Άννα ςτον Καϊάφα. Άμα 
ζνα ςτοιχειϊδθ ποδθλατόδρομο δεν μποροφμε να ςκεφτοφμε, ποιοσ αλικεια κα 
ςυλλάβει το κυκλοφοριακό ολόκλθρου του λεκανοπεδίου ςτο ςφνολό του; Και 
ποιοσ κα μπορζςει να δει 2-3 (τουλάχιςτον) γενιζσ μπροςτά; 

Και κάτι ακόμα: Σκοπεφετε, λζτε, να κάνετε λίγουσ μεγάλουσ διμουσ. Ωραία. 
Μιπωσ, λοιπόν, κα πρζπει να ςκεφτείτε και ςυνενϊςεισ νομϊν; Ροιοσ κα είναι τότε 
ο αποχρϊν λόγοσ τθσ παρεμβολισ ενόσ ακόμα γραφειοκρατικοφ ςκαλοπατιοφ, τθσ 
νομαρχίασ, ανάμεςα ςε τζτοιουσ διμουσ και ςτθν περιφζρεια Θπείρου; Μιπωσ κα 
πρζπει να ξαναδϊςουμε ςτθν Ιπειρο τθν ενότθτά τθσ, καταργϊντασ τθν 
νομαρχιακι τθσ διάςπαςθ; Και ςυνενϊνοντάσ τθ ςε ανκρωπογεωγραφικζσ λεκάνεσ; 
Καταλαβαίνω ότι αυτι θ ιδζα κα ςκανδαλίςει πολλοφσ. Και όχι μόνον από το κόμμα 
ςασ. Και των άλλων κομμάτων, πολλϊν τρζχουν τα ςάλια επί τθ κζα των καρεκλϊν 
των ενδιάμεςων κρίκων τθσ διοικθτικισ πυραμίδασ... 


