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από το μπαλκόνι των Αγράφων

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

 ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ
ΠΡΟΕΔΡΟΥ

ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ

 ΕΥΡΥΤΑΝΙΚΟ
ΑΝΤΑΜΩΜΑ

Την Κυριακή 12 Αυγούστου στις 12.00 
το μεσημέρι το φετινό αντάμωμα στα Επι-
νιανά. Πλούσια ορχήστρα και τραγουδιστές 
για ξεφάντωμα στον προαύλιο χώρο του 
σχολείου.

Καλοκαιρινό αντάμωμα Ημερίδα Αυγούστου
05 05Νέα Νέα

Γενική συνέλευση και αρχαιρεσίες 
συλλόγου επαινιανιτών  τη Δευτέρα 13 Αυ-
γούστου 2018 και ώρα 12.00 στα Επινιανά. Η 
παρουσία όλων είναι απαραίτητη...  | σελ. 2

Ορκίσθηκε ο νέος πρόεδρος τοπικής 
κοινότητας Επινιανών... | σελ. 3

Καθαρισμός μονοπατιών | 
σελ. 9

Ευρυτανικό αντάμωμα στην 
Ουάσιγκτον. Παρουσία Μητροπο-
λίτη, Αντιπεριφερειάρχη, Δημάρ-
χων Ευρυτανίας .. | σελ. 2

 ΑΙΟΛΙΚΑ «ΠΑΡΚΑ»
ΣΤΑ ΑΓΡΑΦΑ
 Ο Δήμαρχος Αγράφων ανακοίνωσε
ημερίδα στην κεντρική πλατεία στα Άγρα-
 φα στις 16 Ιουλίου. Ρεπορτάζ στο επόμενο
 τεύχος

Γιατί οι ανανεώσιμες πηγές ενέργει-
 ας  είναι απαραίτητες διεθνώς  |  σελ. 12

Σε κίνδυνο τα Άγραφα και η Ευρυτα-
  νία μας  |  σελ. 6
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Ημερίδα το Σάββατο 11 Αυγούστου 
2018 στις 11.30 π.μ. στην κεντρική πλατεία 
των  Επινιανών σε συνεργασία με τον Δήμο 
Αγράφων και την ΤΚ Επινιανών. Θα τιμηθεί 

ο φιλόλογος Γεώργιος Κ. Καραγεώργος με 
κύριο ομιλητή για το έργο του τον Παναγιώ-
τη Β. Σαλαγιάννη.  
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Υπεύθυνοι ύλης εφημερίδας: 
Χρύσανθος Γιώργος  -  6973 774961
Ζαρκαδούλας Λάμπρος  -  6947 777992
Υπεύθυνοι καταχωρήσεων:

Ζαρκαδούλας Κών/νος  -  694 4629653
Ζαρκαδούλας  Όθωνας  -  697 3003093
Κουτρομάνος Παντελής  -  697 2038171
Σκλαπάνης Γιώργος  -  698 4874460

Στο 74ο συνέδριο της Ένωσης Ευρυτά-
νων Αμερικής «Το Βελούχι» συμμετείχε ο Δή-
μαρχος Αγράφων κ. Θεόδωρος Μπαμπαλής. 

Την Ευρυτανία εκπροσώπησαν επίσης ο 
Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Καρπενησίου 
κ. Γεώργιος, ο Δήμαρχος Καρπενησίου κ. Νί-
κος Σουλιώτης και ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. 
Ευρυτανίας κ. Άρης Τασιός. 

Το ετήσιο γενικό συνέδριο, το επί της ουσί-
ας ετήσιο αντάμωμα των Ευρυτάνων της Αμε-
ρικής, πραγματοποιήθηκε το τριήμερο 15-17 

Ιουνίου στην Ουάσιγκτον των ΗΠΑ. 
Κατά τη διάρκεια του τριήμερου συνεδρίου, 

έλαβε χώρα η γενική συνέλευση της Ένωσης, 
το συνέδριο των Θυγατέρων, αλλά και ο προ-
γραμματισμός των δράσεων της νέας χρονιάς. 

Το Σάββατο το πρωί, στη συνεδρίαση της 
Γενικής Συνέλευσης, ο Δήμαρχος Αγράφων 
χαιρέτησε την εκδήλωση, ευχαρίστησε θερ-
μά τους ομογενείς για την πρόσκληση, αλλά 
και για την φιλοξενία που του επιφύλαξαν, 
ενώ αναφέρθηκε στα πεπραγμένα του Δήμου 

Αγράφων και στα βήματα προόδου και ανά-
πτυξης που έχει προχωρήσει ο Δήμος τα τε-
λευταία τέσσερα χρόνια. 

Τέλος, ο κ. Μπαμπαλής ευχαρίστησε για 
τη συνεργασία που είχε η Ένωση Ευρυτάνων 
Αμερικής με το Δήμο Αγράφων και ευελπιστεί 
αυτή η καλή συνεργασία να συνεχίσει. 

Την Δευτέρα  13 Αυγούστου 2018 και ώρα 
12.00 θα γίνει στα γραφεία του Συλλόγου στα 
Επινιανά η Γενική Συνέλευση του Συλλόγου 
Επαινιανιτών και οι αρχαιρεσίες για την ανά-
δειξη νέου Δ.Σ. για την επόμενη διετία.

Είναι αυτονόητο ότι επιβάλλεται η παρου-
σία όλων αλλά και η συμμετοχή στις αρχαιρε-

σίες όσο το δυνατόν περισσότερων. 
Οι επιθυμούντες να είναι υποψήφιοι παρα-

καλούνται να το δηλώσουν στα μέλη του ση-
μερινού Δ.Σ. μέχρι τις 12 Αυγούστου ώστε να 
τυπώσουμε τα απαραίτητα ψηφοδέλτια.

Στη Γ.Σ. θα γίνει απολογισμός της διετίας 
που πέρασε και παράλληλα θα συζητηθούν οι 

προοπτικές για το μέλλον αλλά και τα προβλή-
ματα που υπάρχουν.

Ειδικότερα απευθυνόμαστε στους νέους 
και τους καλούμε να συμμετάσχουν στις διαδι-
κασίες αυτές του Συλλόγου, ώστε να υπάρχει 
καλύτερη προοπτική για το μέλλον.

 ΕΥΡΥΤΑΝΙΚΟ ΑΝΤΑΜΩΜΑ ΣΤΗΝ
 ΟΥΑΣΙΓΚΤΟΝ

 Τριμηνιαία έκδοση του πολιτιστικού συλλόγου
 Επαινιανιτών Ευρυτανίας «ο Άγιος Γεώργιος».
Τεύχος 15ο.  Καλοκαίρι 2018
email: epinianonlogos@gmail.com
Ιδιοκτήτης: Σύλλογος Επινιανιτών
sylogosepinianon@gmail.com

Εκδότης: Γεώργιος Κλεομένη Χρύσανθος
 Επινιανά Ευρυτανίας, Τ.Κ. 36 073
Τηλέφωνο επικοινωνίας  +30 697 3774 961
Υπεύθυνοι ύλης: Συντακτική επιτροπή
Αρχισυντάκτης: Λάμπρος Ζαρκαδούλας
Διορθώσεις: Χριστίνα Σακκά

Τα άρθρα που έχουν υπογραφή εκφρά-
ζουν προσωπικές απόψεις του υπογρά-
φοντος

Γραφιστική επιμέλεια: 
Αλέξανδρος Μπουμπουρίδης
Ευθύμιος Κουερίνης
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Την Τετάρτη 20 Ιουνίου 2018 στην Λαμία, η 
Περιφερειακή Ένωση Δήμων Στερεάς Ελλάδας 
και η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, οργάνωσαν 
ημερίδα για την επίσημη παρουσίαση της πρό-
τασης  για την ίδρυση του Δελφικού Πανεπιστη-
μίου Στερεάς Ελλάδας, στην Αίθουσα του Δημο-
τικού Συμβουλίου του Δήμου Λαμιέων. 

Την πρόταση παρουσίασε ο Επικεφαλής της 

Ομάδας Τεκμηρίωσης, ομότιμος καθηγητής, πρ. 
Πρύτανης, πρ. Υπουργός, κ. Γιάννης Πανούσης. 
Η Στερεά Ελλάδα είναι η μοναδική Περιφέρεια 
στη χώρα, που δεν διαθέτει αυτοδύναμο Πα-
νεπιστήμιο. Η ίδρυση ενός Πανεπιστημίου θα 
μπορούσε να δράσει συνεργατικά με το υψηλού 
επιπέδου παραγωγικό δυναμικό και τις πρω-
τοπόρες επιχειρήσεις, που είναι εγκατεστημέ-

νες στον τόπο μας και να προκύψει σημαντική 
προστιθέμενη αξία. Ένα νέο Πανεπιστήμιο, κα-
ταλλήλως σχεδιασμένο, θα μπορούσε αδιαμφι-
σβήτητα να αναδείξει και προάγει τα συγκριτικά 
πλεονεκτήματα της Περιφέρειας.

Η Eυρυτανία διεκδικεί παράρτημα του προ-
τεινόμενου πανεπιστημίου στο Καρπενήσι.

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
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ΚΑΛΛΩΠΙΖΟΝΤΑΙ ΤΑ ΕΠΙΝΙΑΝΑ

ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ ΝΕΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΕΠΙΝΙΑΝΩΝ

Με όρεξη ξεκίνησε την θητεία του ο 
νέος Πρόεδρος της ΤΚ Επινιανών Κώστας 
Γαντζούδης. Άρχισε με την επέκταση του 
Δημοτικού ηλεκτροφωτισμού και την αντι-
κατάσταση των καμένων λαμπτήρων.  Έτσι, 
ο κεντρικός δρόμος του χωριού είναι πια φω-
τεινός.

Ανακατασκευάσθηκε η πλακόστρωση 
στην κεντρική πλατεία των Επινιανών που 
είχε φθορές από  τις ρίζες του πλάτανου. Με 
μηχάνημα και υλικά του Δήμου Αγράφων 
έγινε σε αρκετούς δρόμους του χωριού η 
διευθέτηση των όμβριων υδάτων προς τα 
παρακείμενα ρέματα. Παράλληλα έγινε και 
καθαρισμός των δρόμων. Παραμένει, βέβαια, 
η υπόσχεση για περαιτέρω βελτίωση των 
δρόμων με στρώσιμο ‘’μελίστας’’.

Απομακρύνθηκε ένα ακαλαίσθητο πέτρινο 
δωματιάκι, που ήταν εστία βρωμιάς, μπρο-
στά από την εκκλησία και θα διαμορφωθεί 

κατάλληλα ο χώρος και η πρόσβαση στην 
Εκκλησία. Παράλληλα οι πέτρες θα χρησι-
μοποιηθούν για την κατασκευή του μνημεί-
ου πεσόντων  στο προαύλιο του Ι. Ναού του 
Αγίου Γεωργίου. Το μνημείο, που θα είναι 
προσφορά του Συλλόγου, ελπίζουμε να εί-
ναι έτοιμο τον Αύγουστο, ώστε να τιμήσουμε 
τους πεσόντες Επινιανίτες που έπεσαν στα 
πεδία των μαχών της πατρίδας μας. Τον συ-
ντονισμό και την επίβλεψη της κατασκευής 
έχει ο Πρόεδρος Τ.Κ.

Σε συνεργασία με τον Σύλλογο, που έχει 
δώσει δείγματα γραφής στη διάνοιξη  των 
μονοπατιών με μεγάλη συμμετοχή συγχω-
ριανών, ελπίζουμε να συνεχισθεί η διάνοιξη 
των μονοπατιών ειδικότερα μέσα στο χωριό. 
Έχουν γίνει συζητήσεις και για άλλες παρεμ-
βάσεις αλλά καλύτερα να τις αναφέρουμε 
αφού γίνουν!!!

Έγινε την Πέμπτη 31/5/2018 στο Δημο-
τικό κατάστημα Κερασοχωρίου του Δήμου 
Αγράφων παρουσία του Δημάρχου κ. Θεόδω-
ρου Μπαμπαλή η ορκωμοσία του Προέδρου 
της ΤΚ Επινιανών Κωνσταντίνου Γαντζούδη. 
Ορκίσθηκε και το μέλος της ΤΚ Επινιανών Χα-
ράλαμπος Σκλαπάνης. Έτσι το τριμελές συμ-
βούλιο απαρτίζεται από τους δύο ανωτέρω 
και την Αρωνιάδα Ουρανία η οποία ήταν ήδη 
εκλεγμένη.  Στην ορκωμοσία παρέστησαν 
αντιδήμαρχοι και τον Σύλλογο εκπροσώπησε 
ο Γ. Γραμματέας Λάμπρος Ζαρκαδούλας. 

Τους ευχόμαστε καλή επιτυχία στο έργο 
τους για το καλό του τόπου.

Άρθρο: Λ. Ζαρκαδούλας

Άρθρο: Δ.Σ.

Άρθρο: Δ.Σ.

ΕΟΡΤΗ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥ-
ΡΩΝ ΣΤΑ ΕΠΙΝΙΑΝΑ

  Μέσα σε κλίμα κατάνυξης έγινε την Κυ-
ριακή 1 Ιουλίου 2018 η εορτή των Αγίων 
Αναργύρων στην Εκκλησία των Επινιανών.
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ΕΠΑΙΝΙΑΝΩΝ ΛΟΓΟΣ

Γιώργος Χρύσανθος

  Το Σάββατο 28 Απριλίου, ο Πολιτιστικός 
μας Σύλλογος σε συνεργασία με το Δασικό Συ-
νεταιρισμό του χωριού μας, οργάνωσαν εθε-
λοντική ενέργεια καθαρισμού και συντήρησης  
στο ξεχασμένο, αλλά εκπληκτικά πανέμορφο 
πεζοπορικό μονοπάτι του χωριού μας!
Συγχαρητήρια για μια ακόμα φορά σε όλους 
όσους εθελοντικά πρoσέφεραν το μεράκι, 
τον ιδρώτα και τον χρόνο τους, σε αυτήν την 
εξαιρετική δουλειά καθαρισμού, που έγινε στο 
μονοπάτι των Επινιανών, Δροσέλα-Προύγ-
γι-Δύο έλατα-Βούζια-Απιδιά, όπως επίσης και 
στο κομμάτι του μονοπατιού από Επινιανά για 
Φτέρη, μέχρι τα δύο Έλατα στο διάσελο.
Ιδιαίτερες ευχαριστίες να εκφράσουμε στον 
αγαπητό Πρόεδρο του Τριδέντρου κ Βασίλη 
Πεσλή που για ακόμα μία φορά μας βοήθησε  
και σε αυτή μας την ενέργεια. Επίσης να ευχα-
ριστήσουμε θερμά τον Πρόεδρο του Δασικού 
Συνεταιρισμού Επινιανών κ Κώστα Ζαρκα-
δούλα και το αρχαιότερο μέλος του κ Λάμπρο 
Γαντζούδη. Ακόμα την αμέριστη ευγνωμοσύ-
νη μας στους: κ Γιώργο Ιωάννου πρώην Πρό-
εδρο του χωριού μας, κ. Λάμπρο Αποστόλου 
πρώην Πρόεδρο του συλλόγου μας, κ Παντε-
λή Κουτρομάνο αντιπρόεδρό μας, κ Κώστα 
Ζαρκαδούλα ταμία μας, κ Γιώργο Σκλαπάνη 
έφορό μας, κ Όθωνα Ζαρκαδούλα μέλος μας, 

τον κ Γιώργο Γαντζούδη, τον υπογράφοντα, 
την νεολαία μας Κλεομένη και Μενέλαο Χρύ-
σανθο και το «ψμάδι» της ομάδας μας Θωμά 
Σκλαπάνη. 
Ξεκινήσαμε κατά τις δέκα το πρωί από το χω-
ριό σε δύο ομάδες, η μία ομάδα ξεκίνησε από 
ανατολικά στο κομμάτι του μονοπατιού από 
την Δροσέλα στην Προύγγι μέχρι τα Δύο έλατα 
ή Εικόνισμα, ακριβώς πάνω από το χωριό. Η 
άλλη ομάδα ξεκίνησε από δυτικά στο κομμά-
τι του μονοπατιού από την Απιδιά στα Βούζια 
μέχρι το ίδιο σημείο. Φτάνοντας εκεί στα Δύο 
έλατα, στο διάσελο που βλέπει την Φτέρη και 
τις βουνοκορφές της, κατηφορίσαμε μαζί κι οι 
δύο ομάδες, καθαρίζοντας το κομμάτι του μο-
νοπατιού που κατεβαίνει στο χωριό μας.
Ήταν πραγματικά μια ωραιότατη διαδρομή με 
πολλές εναλλαγές στο τοπίο, μέσα από πεζού-
λες, πλαγιές, χωράφια, μέσα από κορομηλιές 
και κερασιές, έλατα και κέδρους, με θέα το 
χωριό Άγραφα, τα Βραγγιανά, τον Κουκου-
ρούντζο, την Ωραία κοιμωμένη και τις αμέτρη-
τες βουνοκορφές απ’ τις Νιάλες, τον οικισμό 
της Φτέρης κι όλες τις γύρω βουνοκορφές 
της, Καλόγηρο, Λιάκουρα, Πρατίνα, Πυραμίδα, 
Κρούνα κ.τ.λ.. Τα αλυσοπρίονα πήραν φωτιά, 
οι κασμάδες, τα πριόνια, οι ψαλίδες και τα κλα-
δευτήρια απ’ το lidl έκαναν απίστευτη δουλειά, 
βενζίνες και λάδια επ’ ώμου, και... καθαρίστη-
κε κι είναι προσβάσιμο πλέον ένα πολύ μεγά-
λο μονοπάτι, που μπορεί να περπατηθεί άνετα 
και σε μικρότερα τμήματα, που πρακτικά, είναι 
μέσα και γύρω-γύρω απ’ το χωριό!
Επιστρέψαμε στο χωριό γύρω στις 17:30 το 
απόγευμα κατάκοποι, αλλά ο καλύτερος ψή-
στης του χωριού ο Δήμος Κολώνιας, είχε φρο-
ντίσει να ψήσει τόσο τέλεια την προβατίνα που 

έφερε μποναμά ο Ζαρκαδούλας, που τελικά 
«κουραστήκαμε» περισσότερο απ’ το φαγητό 
και τις παγωμένες μπύρες, παρά στο μονοπάτι!
Τον Αύγουστο σας περιμένει να το περπατήσε-
τε μαζί μας, στην πεζοπορία που έχουμε προ-
γραμματίσει. 

Φέτος αποφασίσθηκε το ετήσιο κα-
λοκαιρινό αντάμωμα του Συλλόγου μας, να 
πραγματοποιηθεί την Κυριακή 12 Αυγούστου 
2018, στον  προαύλιο χώρο του Δημοτικού 
μας Σχολείου. Θα είναι ημερήσιο και ο χώρος 
θα σκεπαστεί με σκίαστρο!

Ο χορός θα είναι ελεύθερος, την διασκέ-
δασή μας θα επιμεληθεί, μια νεανική με πολύ 
ταλέντο «κομπανία», στο τραγούδι η Καίτη 
Ράμμου, ο Γιάννης Στάθης και ο Στέφανος 
Κόπανος, κλαρίνο θα παίξει ο Χρήστος Οι-
κονόμου, ακόμα βιολί, κιθάρα και ντράμς. Θα 
διατίθενται παγωμένες μπύρες, σουβλάκια, 
σαλάτες και τα παρελκόμενα!

Επίσης θα έχουμε λαχειοφόρο αγορά με 
πλούσια δώρα! Σας περιμένουμε όλους για 
γλέντι και χορό! Καλή Αντάμωση! 

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟ ΑΝΤΑ-
ΜΩΜΑ ΕΠΙΝΙΑΝΙΤΩΝ

 4Η ΗΜΕΡΙΔΑ
ΕΠΙΝΙΑΝΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Δ.Σ. του Πολιτιστικού Συλλόγου των 
απανταχού Επαινιανιτών, εκφράζει τα θερμά 
συγχαρητήρια, στους επιτυχόντες των Πα-
νελλαδικών εξετάσεων του σχολικού έτους 
2016-2017 στα ΑΕΙ & ΤΕΙ της τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης.

Παρακαλούμε θερμά όλα τα μέλη μας και 
τους επιτυχόντες, να βρούν το χρόνο, για να 
μας ενημερώσουν για το όνομα του Ιδρύμα-
τος που επέτυχαν, με σκοπό να συμπληρωθεί 
σωστά, η λίστα των επιτυχόντων για την βρά-
βευσή τους,  στο καλοκαιρινό μας αντάμωμα.
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6973774961 
Email: epinianonlogos@gmail.com

  Καλοκαίρι 2018
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Σε τρανό κίνδυνο τ’ Άγραφα κι η Ευρυ-
τανία μας! Πρόσφατα το υπουργείο Περιβάλ-
λοντος, έδωσε άδειες εγκατάστασης για δύο 
μεγάλα Βιομηχανικά εργοστάσια αιολικών 
με ανεμογεννήτριες στα Βουνά μας, σε δύο 
εταιρείες συμφερόντων Μπόμπολα. Το πρώτο 
στην περιοχή πάνω από τα Μεγάλα Βραγγια-
νά, όπου θέλουν να εγκαταστήσουν 20 συνο-
λικά τερατώδεις ανεμογεννήτριες ύψους 80 
μέτρων, με τεράστια πτερύγια 40 μέτρων. Το 
δεύτερο με άλλες 20 ανεμογεννήτριες,  θέ-
λουν να το εγκαταστήσουν στο διάσελο στις 
ράχες, πάνω από τα Άγραφα! Είναι απίστευτο 
να φανταστεί κανείς, ότι χρειάζονται 25 μέτρα 
δρόμο σε πλάτος σε κάθε στροφή για να σκα-
λώσουν αυτά τα τέρατα στις κορφές και να 
ρίξουν περίπου 700 κυβικά τσιμέντο βάση για 
να στηρίξουν κάθε μια, χώρια τους πυλώνες 
υψηλής τάσης να μεταφέρουν το ρεύμα απ’ τις 
ράχες στον κάμπο.

Μετά την ανακοίνωση της αδειοδότησης, 
υπάρχει μεγάλη κινητοποίηση από πολλούς 
τοπικούς φορείς, τόσο της Ευρυτανίας όσο και 
της Καρδίτσας, που αντιδρούν προβλέποντας 
την ολική καταστροφή του Ευρυτανικού πε-
ριβάλλοντος. Διότι με την εγκατάσταση των 
ανεμογεννητριών θα καταστραφεί το καθαρό 
φυσικό περιβάλλον με τα βουνά μας και τα 
ποτάμια μας, που ήταν και θα είναι το μοναδι-
κό μέσο να αναπτυχθεί ο τόπος μας. Μια ήπια 
ανάπτυξη αγροτουρισμού που υπόσχονται και 
ευαγγελίζονται εδώ και πάρα πολλά χρόνια οι 
πολιτικοί μας! Ημερίδες και συγκεντρώσεις για 
να ενημερωθούμε σχετικά με τις αλήθειες και 
τα ψέματα για τις ανεμογεννήτριες, έχουν γί-
νει στην Καρδίτσα, την Αθήνα, την Αλίαρτο και 
πρόσφατα στα Άγραφα.  Στο διαδίκτυο υπάρ-
χουν επίσης  αμέτρητες καθημερινές αναφο-
ρές από ειδικούς και αναλύσεις από επιστή-
μονες για αυτό το τόσο σοβαρό θέμα που καίει 
τον τόπο μας. Σύντομα ο Δήμαρχος Αγράφων 
σκοπεύει να κάνει μια μεγάλη ανοιχτή ημερίδα 
για αυτό το θέμα στο χωριό Άγραφα.

Να θυμήσουμε ότι το 2014 η εταιρεία ΤΕΡΝΑ 
είχε πάρει άδεια εγκατάστασης για ένα Βιομη-
χανικό εργοστάσιο αιολικών ανεμογεννητρι-
ών στο Κρίκελο. Έγινε μεγάλη εκστρατεία στο 
Καρπενήσι και την Αθήνα για την ενημέρωση 
των συμπολιτών μας, υπήρξε μεγάλη αντίδρα-
ση και μαζεύτηκαν πάνω από 7500 υπογραφές, 
έγινε προσφυγή στο συμβούλιο της Επικρατεί-
ας  και αναστάλθηκε η άδεια εγκατάστασης, με 

αποτέλεσμα να απο-
χωρήσει η εταιρεία 
από το Κρίκελο!

Στον παρακάτω 
χάρτη, που είναι από 
την ΡΑΕ (Ρυθμιστι-
κή Αρχή Ενέργει-
ας) διαφαίνονται τα 
σημεία που έχουν 
αιτηθεί εταιρείες 
για κατασκευή αιο-
λικών στις κορφές 
των βουνών μας και 
μικρά υδροηλεκτρι-
κά στα ρέματα και τα 
ποτάμια μας!

Με δύο λόγια, 
η προσωπική μου 
άποψη για τα αιολι-
κά, τα υδροηλεκτρι-
κά και γενικότερα 
τις ανανεώσιμες πη-
γές ενέργειας εννο-
είται ότι είναι θετική, 
όμως για την Ευρυ-
τανία είναι αρνητική 
γιατί, η Ευρυτα-
νία μας μπορεί να 
συμβάλει με πολύ 
περισσότερα στην 
Εθνική Οικονομία, 
μέσω της εκμετάλ-
λευσης του αγνού 
και απαράμιλλου 
φυσικού κάλους 
και περιβάλλοντός της, με χίλιους δύο άλλους 
ήπιους τρόπους ανάπτυξης. Είναι έγκλημα να 
συμβάλει με ανεμογεννήτριες!

Είναι αρνητική γιατί, η Ευρυτανία μας χωρο-
ταξικά δεν μπορεί να εννοηθεί ότι είναι η πιο 
κατάλληλη για εκμετάλλευση και ανάπτυξη με 
ανεμογεννήτριες, πουθενά στην Ευρώπη δεν 
εκμεταλλεύονται τέτοια υψόμετρα με ανεμο-
γεννήτριες.

Είναι αρνητική γιατί, η Ευρυτανία μας εννο-
είται ότι με την τεχνητή λίμνη Κρεμαστών έχει 
δώσει εδώ και πάρα πολλά χρόνια, την καθα-
ρότερη και την πιο οικολογική ανανεώσιμη 
πηγή ενέργειας, που την έχουμε όταν πραγ-
ματικά την χρειαζόμαστε, όχι όποτε φυσήξει ο 
πουνέντης. Για να κατασκευαστεί κατέστρεψε 
και ξεκλήρισε πολλούς Ευρυτάνες, τόπο, σπί-

τια, μνημεία, κτλ. 
Είναι αρνητική γιατί, η Ευρυτανία είναι ένας 

τόπος με διαχρονική και ανυπολόγιστη ιστορία, 
ένας τόπος μνημείο της φύσης για όλη την Ευ-
ρώπη. Οι ανεμογεννήτριες θα βιάσουν και την 
ιστορία της και την φύση της!

Τέλος είναι αρνητική γιατί, η πλειονότητα 
των πολιτικών μας στην Ευρυτανία, ουδέποτε 
προεκλογικά ήταν υπέρ των ανεμογεννητρι-
ών! Ουδέποτε μας υποσχέθηκαν τέτοιου εί-
δους ανάπτυξη! Τα βουνά μας είναι ο αντίλογος 
των νησιών μας!  Είναι το κρύο, στην ζέστη!

Με το πρόχειρο πολεοδομικό καταστρέψα-
με τις πόλεις μας, ας μην καταστρέψουμε με το 
πρόχειρο χωροταξικό και το περιβάλλον μας. 
Ουδέποτε καλωσορίσαμε εταιρείες να μας φω-
τίσουν με ρεύμα από τέτοια τρανά τέρατα! 

ΣΕ ΚΙΝΔΥΝΟ ΤΑ ΑΓΡΑΦΑ ΚΑΙ Η ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ ΜΑΣ Η ΕΚΛΕΚΤΗ ΕΥΡΥΤΑΝΙΣΣΑ ΘΩΜΑΪΣ Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥΆρθρο: Γ. Χρύσανθος

 Η εκλεκτή 
Ευρυτάνισσα 
Θωμαϊς Γ. Οι-
κονόμου
Νέο αίμα, έλ-
κεται από την 
υπέροχη Ευ-
ρυτανία μας, 
με νέες ιδέες 
για μια νέα 
π ρ ο σ π ά θ ε ι α 
αξ ιοποίησ ης 

της, προς όφελος των πολλών.  Η εκλεκτή 
Ευρυτάνισσα Θωμαϊς Γ. Οικονόμου, πλαστι-
κός χειρουργός ιατρός, πολιτικό στέλεχος της 
Νέας Δημοκρατίας, έχει εκφράσει την θέληση 
και την επιθυμία της, να δώσει το παρόν στα 
πολιτικά δρώμενα του τόπου μας την επό-
μενη πενταετία, ο ΕΠΑΙΝΙΑΝΩΝ ΛΟΓΟΣ σας 
παρουσιάζει ένα μικρό δείγμα από την προ-
σωπικότητά της.

Η Ευρυτανία
Η Ευρυτανία είναι ο τόπος καταγωγής της. 

Στα Λεπιανά γεννήθηκετ ο πατέρας της Γεώρ-
γιος και ο παππούς της Κωνσταντίνος Οικονό-
μου. Η γιαγιά της Αθηνά Οικονόμου, το γένος 
Νταβαρίνου, γεννήθηκε στα Τοπόλιανα, ο δε 
παππούς της Δημήτρης Αγγελάκης, πατέρας 
της μητέρας της, γεννήθηκε στη Γρανίτσα 
Ευρυτανίας. Η Ευρυτανία αποτελεί για αυτήν, 
από τα παιδικά της ήδη χρόνια, έναν παράδει-
σο ξεγνοιασιάς, ηρεμίας και γαλήνης. 

Το όμορφο σπίτι της στο Καρπενήσι, είναι 
εδώ και πολλά χρόνια το καταφύγιο ξεκούρα-
σης και στοχασμού για όλη της την οικογένεια 
και ο αγαπημένος τόπος συνάντησης συγγε-
νών και φίλων της. Επιθυμεί να δραστηριο-
ποιηθεί πολιτικά στον τόπο καταγωγής της 
την Ευρυτανία. Το μοναδικό της κίνητρο είναι 
η μεγάλη της αγάπη για τον τόπο αυτό και η 
επιθυμία της να βοηθήσει έναν πανέμορφο 
νομό που έχει πληγεί σοβαρότατα από την οι-
κονομική κρίση, να ορθοποδήσει. Θα μιλήσει 
με τους πολίτες της Ευρυτανίας, για να την 
γνωρίσουν, να συζητήσουνε τα προβλήματά 
τους, να τους εξηγήσει τις θέσεις και το πρό-
γραμμα της Ν.Δ. και να κερδίσει την εμπιστο-
σύνη τους. 

Επιθυμεί να συμμετέχει στην επόμενη 
εκλογική διαδικασία, κατά την κρίση και την 
απόφαση του προέδρου της Νέας Δημοκρα-
τίας.

Τα προβλήματα της Ευρυτανίας
Το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετω-

πίζει ο νομός Ευρυτανίας, είναι η ανεργία, η 
φυγή των νέων προς τα μεγάλα αστικά κέ-
ντρα και το εξωτερικό και η συρρίκνωση της 
οικονομίας του τόπου. Οι λύσεις βρίσκονται 
στην προσέλκυση επενδύσεων και στη δημι-
ουργία θέσεων εργασίας. Υπάρχει τεράστιος 
φυσικός πλούτος που μπορεί να αξιοποιηθεί 
και μένει ανεκμετάλλευτος. Με τη βοήθεια 
Ευρωπαϊκών προγραμμάτων θα έδινε κίνη-
τρα σε νέους να δημιουργήσουν επιχειρήσεις 
αξιοποίησης του γεωργικού και κτηνοτροφι-
κού πλούτου και να ανοίξουν βιομηχανίες εκ-
μετάλλευσης των αντίστοιχων προϊόντων. Ο 
άγριος φυτικός πλούτος, με όλα τα προϊόντα 
που εμπεριέχει, αξιοποιείται τελείως ερασιτε-
χνικά, από τους ντόπιους, για βιοπορισμό. Το 
ίδιο συμβαίνει και με τα κτηνοτροφικά προϊ-
όντα, τα οποία θα μπορούσαν να βιομηχανο-
ποιηθούν, να αξιοποιηθούν και να εξαχθούν. 

Ο νομός έχει επίσης τεράστιες τουριστικές 
δυνατότητες που μένουν σε μεγάλο βαθ-
μό αναξιοποίητες. Χρειάζονται περισσότερα 
τουριστικά καταλύματα, βελτίωση-συντήρη-
ση-επέκταση του χιονοδρομικού κέντρου και 
βελτίωση του οδικού δικτύου του νομού. Η 
σήραγγα Καρπενησίου πρέπει να επεκταθεί 
προς την Λαμία (όπως αρχικά είχε σχεδιαστεί) 
και πρέπει να δοθεί κατασκευαστική μέριμνα 
για τις κατολισθήσεις που συχνά πλήττουν 
την περιοχή.

Το χιονοδρομικό κέντρο του Βελουχίου 
έχει τεράστιες δυνατότητες περαιτέρω αξι-
οποίησης. Βρίσκεται σε υπολειτουργία, ενώ 
σχέδια για δημιουργία τελεφερίκ στο Καρπε-
νήσι που να συνδέει απευθείας την πόλη με το 
χιονοδρομικό κέντρο, δεν έχουν υλοποιηθεί 
λόγω κόστους και απουσίας πόρων. Θεωρεί 
πως ο τουρισμός και η αξιοποίηση του φυσι-
κού πλούτου κρύβουν τις λύσεις για την οικο-
νομική ανάκαμψη της Ευρυτανίας.

Το Βιογραφικό της
Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1960, με κατα-

γωγή από την Ευρυτανία. Αποφοίτησε από 
το Αρσάκειο Λύκειο Ψυχικού της Αθήνας το 
1978. Σπούδασε Ιατρική στο Εθνικό και Καπο-
διστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (1978-1984).

Ειδικεύτηκε στη Γενική Χειρουργική στο 
Σισμανόγλειο Νοσοκομείο (1985-1987). Εκτέ-
λεσε την υπηρεσία υπαίθρου, ως αγροτική 
ιατρός στην ορεινή Κορινθία (1987-1988) και 

στη συνέχεια εργάστηκε ως βοηθός Χειρουρ-
γικής Κλινικής στο Θεραπευτήριο ¨ΥΓΕΙΑ̈  
(1988-1990). Ακολούθησε ερευνητική εκ-
παίδευση (research fellow) στο Τμήμα Πλα-
στικής Χειρουργικής του Πανεπιστημίου του 
Τορόντο στον Καναδά (1990-1992). Εργάστη-
κε επί τετραετία ως ειδικευόμενη ιατρός στο 
Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών από όπου έλαβε 
την ειδικότητα της Πλαστικής Χειρουργικής 
το 1997. Παράλληλα εκπονούσε την Πειρα-
ματική Διδακτορική της Διατριβή στο Πειρα-
ματικό Χειρουργικό Εργαστήριο του Πανεπι-
στημίου Αθηνών και στο Τμήμα Ηλεκτρονικής 
Μικροσκοπίας της Νευρολογικής Κλινικής 
του Νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ της Θεσσαλονίκης. 
Την ολοκλήρωσε και αναγορεύθηκε Διδά-
κτωρ του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης το 
1994. Μετεκπαιδεύτηκε στο Πανεπιστήμιο 
του Τορόντο στον Καναδά (clinical fellow) με 
εξειδίκευση στη Μικροχειρουργική, με υπο-
τροφία του Ιδρύματος Α̈. Ωνάσης¨ (1997). 
Έλαβε το Ευρωπαϊκό Δίπλωμα Πλαστικής 
Χειρουργικής (European Board of Plastic 
Reconstructive and Aesthetic Surgery / 
EBOPRAS) το 1998.

Μετά την ολοκλήρωση των σπουδών της 
εργάσθηκε επί δεκαετία στο Εθνικό Σύστημα 
Υγείας, ως Επιμελήτρια Πλαστικής Χειρουρ-
γικής, στο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών (1999-
2009). Από το 2009 μέχρι σήμερα εργάζεται 
ως ελεύθερη επαγγελματίας στον ιδιωτικό 
τομέα, συνεργαζόμενη με την Κλινική ¨Μη-
τέρα ,̈ το Θεραπευτήριο ¨Ευγενίδειο¨ και την 
Κλινική ¨Ελευθώ¨ της Χίου.

Έχει δημοσιεύσει εργασίες σε Ελληνικά και 
διεθνή επιστημονικά περιοδικά, έχει δώσει 
διαλέξεις σε Ελληνικά και διεθνή Ιατρικά Συ-
νέδρια, καθώς και σε κοινωνικές εκδηλώσεις 
και έχει προσφέρει διδακτικό και εκπαιδευτι-
κό έργο. Είναι μέλος πολλών Ελληνικών και 
διεθνών Ιατρικών Εταιρειών, καθώς και αιρε-
τό μέλος της Εταιρείας Ευρυτάνων Επιστημό-
νων. Μιλάει άπταιστα Αγγλικά και Γαλλικά.

Είναι παντρεμένη από το 1987 με τον ιατρό 
Αλέξανδρο Ροδολάκη, Μαιευτήρα-Γυναικο-
λόγο, Καθηγητή Γυναικολογικής Ογκολογίας 
του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστη-
μίου Αθηνών, στον νοσοκομείο «Αλεξάνδρα». 
Έχουν ένα γιό, ειδικευόμενο ιατρό Μαιευτι-
κής – Γυναικολογίας και μία κόρη φοιτήτρια 
Ιατρικής.
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ΗΜΕΡ/ΝΙΑ 
ΩΡΑ ΘΕΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ

Μεσημέρι: Μπάνιο στη πλάζ. 
Το γεφύρι

Απόγευμα: Ποδοσφαιρικός αγώνας. 
Προαύλιο δημοτικού σχολείου

Συγκέντρωση παλιών φωτογραφιών
Στο γραφείο του συλλόγου.  
Θέματα: Ιστορικά και κοινωνικά γεγονότα. 
Εργασίες της αγροτικής – κτηνοτροφικής ζωής. 
Κτίσματα και φύση του τόπου μας.

1η Πεζοπορία
Επινιανά – Άπατη - Όσκλιανη-Πιγγιανίτικο παντα-
βρέχει στην τρύπα του Αγραφιώτη - Επινιανά

09:00 Συνάντηση για καφέ
Στη πλατεία του χωριού, στη ταβέρνα «Πανόραμα».

Εκκίνηση
Επινιανά-Δροσέλα-’Ελατος-Εικόνισμα-Ανηφόρα-Ά-
πατη. Άφιξη στην Άπατη γύρω στης 12:00 το μεσημέ-
 ρι, θα κάνουμε διάβαση μέσα στο στενό φαράγγι της
 Άπατης να διαπιστώσουμε αν ακόμα είναι κλεισμένο
το πέρασμα. Στη συνέχεια θα έχει ξεκούραση-Μπά-

 νιο στη λιμνούλα μπροστά από το παλιό νερόμυλο του
 Σκλαπάνη στην Ασφάκα και κολατσιό. Η επιστροφή
 θα γίνει παραποτάμια μέσα στον Φτεριώτη μέχρι το
 πέτρινο γεφύρι τ́ Μπάρτς των Επινιανών, στη σμίξη
 με τον Αγραφιώτη. Θα συνεχίσουμε ολοπόταμα στον
Αγραφιώτη με πολλές στάσεις για μπάνιο στους πα-

 νέμορφους «πόντους» που θα συναντήσουμε μέχρι
το φαράγγι της Όσκλιανης στο Πιγγιανίτικο Παντε-
βρέχει, στην τρύπα του Αγραφιώτη. Μετά θα συνε-
 χίσουμε μέχρι το καρέλι των Επινιανών στο Σαμάρι,
 όπου θα μας περιμένουν αγροτικά για «καροτσάδα»
 από την άσφαλτο μέχρι το χωριό! Οι πιο ανθεκτικοί
  και θαρραλέοι μπορούν να ανέβουν στα Επινιανά
 από το μονοπάτι Καρέλι-Επινιανά

 Υπολογίζουμε να επιστρέψουμε στο χωριό μέχρι
της 19:00 το απογευματάκι

Σακίδιο, αθλητικά παπούτσια για ολοποτάμια δια-
δρομή, καπέλο, μαγιό, σορτσάκι, πετσέτα, γκλίτσα

Φάρμακα για τσιμπήματα και είδη πρώτων βοηθειών

 Φαγητό (κολατσιό), αθλητικά παπούτσια, καπέλο,
σορτσάκι

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ 
ΩΡΑ ΘΕΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ

Μεσημέρι: Μπάνιο στη πλάζ. 
Το γεφύρι

Απόγευμα: Ποδοσφαιρικός αγώνας. 
Προαύλιο δημοτικού σχολείου

Συγκέντρωση παλιών φωτογραφιών
Στο γραφείο του συλλόγου.  
Θέματα: Ιστορικά και κοινωνικά γεγονότα. 
Εργασίες της αγροτικής – κτηνοτροφικής ζωής. 
Κτίσματα και φύση του τόπου μας.

2η Πεζοπορία
 Επινιανά – Απιδιά – Βούζια – Δύο Έλατα – 
Προύγγι – Δροσέλα

09:00 Συνάντηση για καφέ
Στη ταβέρνα «Η Ανατολή».

Εκκίνηση
Θα ξεκινήσουμε από την πλατεία με αγροτικά «κα-
ροτσάδα» μέχρι την Απιδιά. Στην συνέχεια θα πε-
 ζοπορήσουμε κατηφορικά το μονοπάτι μέχρι την
 Δροσέλα! Είναι μια πάρα πολύ ωραία διαδρομή
 μιάς και θα έχουμε την ευκαιρία να απολαύσουμε
όλες τις εκπληκτικές βουνοκορφές του Ασπρορέ-
ματος, της Φτέρης και όλες τις Αγραφιώτικες Νιά-
λες. σ

 Είναι το μονοπάτι που καθαρίσαμε την άνοιξη, είναι
 το δικό μας βουνό το Πιγγιανίτικο, στην ουσία θα
 κάνουμε ένα γύρο, γύρω-γύρω από το χωριό και το
 δάσος μας το «Κρί»! Το περισσότερο μονοπάτι είναι
κάτω από τα έλατα. Πιο πολλές λεπτομέρειες γρά-
φουμε στο άρθρο μας «καθαρισμός μονοπατιού» σ
 
 Επιστροφή αναμένεται γύρω στις 14:00 με 15:00 το
μεσημέρι

Σακίδιο, αθλητικά παπούτσια για ολοποτάμια δια-
δρομή, καπέλο, μαγιό, σορτσάκι, πετσέτα, γκλίτσα

Φάρμακα για τσιμπήματα και είδη πρώτων βοηθειών

Νερό, φαγητό (κολατσιό), αθλητικά παπούτσια, κα-
πέλο, σορτσάκι

Εθελοντικές εργασίες
Προετοιμασίες Ημερίδας στην πλατεία του Χωριού

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ 
ΩΡΑ ΘΕΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ

4η Πολιτιστική Ημερίδα Επινιανών 
«Το έργο και η προσωπικότητα του διαπρεπούς 
Δρ. Φιλολογίας κ. Γεωργίου Κων. Καραγεώργου»

Θεία Λειτουργία στον Ι.Ν. Αγ. Γεωργίου 

Προσέλευση προσκεκλημένων

Ο εκλεκτός φιλόλογος από το Τροβάτο, κ. Παναγιώ-
της Β. Σαλαγιάννης
 Μετά το πέρας της εκδήλωσης θα πραγματοποιηθεί
επίσκεψη στην Ιερά Μονή της Παναγίας της Στάνας

 Προσέλευση κοινού στην κεντρική πλατεία κάτω από
τον πλάτανο
Παράσταση Καραγκιόζη

Ετήσιο ημερήσιο καλοκαιρινό αντάμωμα 
Του Πολιτιστικού Συλλόγου, στο πρoαύλιο του 
πρώην Δημοτικού Σχολείου μας.

Προσέλευση

Χαιρετισμός επισήμων

Βράβευση επιτυχόντων στις πανελλήνι-
 ες εξετάσεις 2018
 Όμορφο γλέντι και χορός με τους: Καίτη Ράμου,
 Γιάννη Στάθη Γαντζούδη και Στέφανο Κόπανο στο
 τραγούδι, Χρήστο Οικονόμου στο κλαρίνο, ακόμα
 βιολί, κιθάρα και ντράμς. Σας περιμένουν πολλά
 σουβλάκια και σαλάτες, παγωμένες μπύρες και
ποτά.Πλούσια λαχειοφόρος αγορά

 Εθελοντικές εργασίες
Αποκατάσταση χώρων ανταμώματος στον προαύ-
λιο χώρο του Δημοτικού Σχολείου

Γενική συνέλευση και αρχαιρεσίες για 
την ανάδειξη νέου Δ.Σ. του Συλλόγου. 

Προσέλευση μελών

 Γενική συνέλευση
Ορισμός Προεδρείου ΓΣ
Απολογισμός προηγούμενης χρήσης
Εκλογές και ανάδειξη νέου Δ.Σ

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ 
ΩΡΑ ΘΕΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ

 Η συμμετοχή όλων των μελών είναι απαραίτητη, ο
 Πρόεδρος και τα μέλη του απερχόμενου Δ.Σ., σας
 προσκαλούν και σας παρακαλούν να παραβρεθείτε
στην Γ.Σ. του Συλλόγου του χωριού μας

Μπάνιο στη πλάζ. 
Το γεφύρι

Εθελοντικές εργασίες. 
Αποκατάσταση χώρων ανταμώματος στον προαύ-
λιο χώρο του Δημοτικού Σχολείου

3η Πεζοπορία
 Επινιανά-Αλωνάκι-Βαλαντερή-Μυλοδούκα-Εκ-
κλησιές-Μούτες-Διάσελο-Αλαταριές-Ασπρόρεμα

Συνάντηση για καφέ
Στη ταβέρνα «Η Ανατολή»

Εκκίνηση
Με τελικό προορισμό το σπίτι του Κώστα & Βασί-
λη Ζαρκαδούλα στο Ασπρόρεμα. 

Θα προσπαθήσουμε να οργανωθεί και ελαφρύ 
φαγοπότι στο Ασπρόρεμα! Με πρατίνα και πίτες.... 
Επιστροφή ενδέχεται να υπάρξει με αγροτικά 
«καροτσάδα» μέσω Τρίδεντρου.

Επιστροφή αναμένεται γύρω στις 19:00 με 20:00 
το βραδάκι

Σακίδιο, αθλητικά παπούτσια για ολοποτάμια δια-
δρομή, καπέλο, μαγιό, σορτσάκι, πετσέτα, γκλίτσα

Φάρμακα για τσιμπήματα και είδη πρώτων βοηθειών

Νερό, φαγητό (κολατσιό), αθλητικά παπούτσια, κα-
πέλο, σορτσάκι

Μπάνιο στη πλάζ. 
Το γεφύρι

Ποδοσφαιρικός αγώνας. 
Προαύλιο δημοτικού σχολείου 
Η εθελοντική συμμετοχή στα κοινά του Συλλόγου 
είναι πάνω από όλα επιθυμητή όχι μόνο για τον 
Σύλλογο αλλά για τον πολιτισμό της ίδιας της κοι-
νωνίας μας, που όλοι μαζί είμαστε τα μέλη της.
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Πρόγραμμα δραστηριοτήτων και εκδηλώσεων Αύγουστος 2018
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΑΙΝΙΑΝΙΤΩΝ
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 ΜΑΣ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΝ
ΝΕΕΣ ΣΤΙΓΜΕΣ

Ονοματεπώνυμο €
Ζαρκαδούλας Κων/νος Ιωάννη 20
Ξύστρας Κωνσταντίνος 20
Μπρεσίκας Σπύρος 20
Πατήρ Δαμασκηνός 20
Καπλάνη Σοφία 20
Αβράμπος Ελευθέριος 20
Ζαρκαδούλας Σίμος 20
Κουτρομάνος Γεώργιος Ανδρέα 50
Ζιώγας Χρήστος Σωτηρίου 20
Κουτρομάνος Ηλίας Πέτρου 20
Αβράμπος Χαράλαμπος 30
Μάμαλη Κατερίνα 100
Κουτρομάνος Κων/νος Σπύρου 50
Κουτρομάνος Λάμπρος Δημητρίου 20
Ζαρκαδούλας Πέτρος 20
Ζιώγας Αναστάσιος 10
Σκλαπάνης Κων/νος Λάμπρου 10
Ταλάντζης Λάζαρος 20
Κουτρομάνου Βάγια 20
Κουτρομάνος Ευθύμιος Λάμπρου 10
Αποστόλου Κων/νος Λάμπρου 20
Καπλάνης Παναγιώτης 50

 01.04.2018 - 30.06.2018

 Το Δ.Σ. δημοσιεύει σε κάθε τεύχος τις συνδρομές
  ή  χορηγίες που έλαβε στο διάστημα του τριμήνου.
 Αυτό γίνεται για λόγους ενημέρωσης των μελών
 στα πλαίσια της διαφάνειας των οικονομικών
στοιχείων του συλλόγου

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΟΡΗ-
ΓΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΔΡΟ-
ΜΩΝ

Στιγμιότυπα γέλιου, έτσι όπως τα μοι-
ράζεται μαζί μας στην Facebook σελίδα 
του ο Αρκάς! 

Ανέκδοτο



ΕΠΑΙΝΙΑΝΩΝ ΛΟΓΟΣ ΕΠΑΙΝΙΑΝΩΝ ΛΟΓΟΣ

1312

  Καλοκαίρι 2018   Καλοκαίρι 2018Τεύχος 15 Τεύχος 15

2237094122

6972330058

ΕΦΥΓΑΝ ΑΠΟ ΤΗ ΖΩΗ ΓΙΑΤΙ ΟΙ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΔΙΕΘΝΩΣ

Έφυγε από την ζωή, την Παρασκευή 22 
Ιουνίου η Ειρήνη Χρύσανθου πλήρης ημερών 
σε ηλικία 92 ετών. Η εξόδιος ακουλουθία έγι-
νε την επόμενη ημέρα στα Επινιανά.

Έφυγε από την ζωή,  την Δευτέρα 25 
Ιουνίου 2018 ο Λουκάς Ζιώγας σε ηλικία 63 
ετών. Η εξόδιος ακουλουθία έγινε την επόμε-
νη ημέρα στον Αλίαρτο. 

Έφυγε από την ζωή, την Τετάρτη 27 Ιου-
νίου 2018 ο Νικήτας Αβράμπος σε ηλικία 74 
ετών. Η εξόδιος ακουλουθία έγινε την επόμε-
νη ημέρα στα Επινιανά.

Έφυγε από την ζωή, την Πέμπτη 28 Ιουνί-
ου 2018 η Κωνσταντίνα Ιωάννου σε ηλικία 65 
ετών στην Μυτιλήνη. Η εξόδιος ακουλουθία 
έγινε την επόμενη ημέρα στην Μυτιλήνη..

Το Δ.Σ. του Συλλόγου, εκφράζει τα θερμά 
του συλλυπητήρια στους οικείους τους.

Η εφημερίδα μας ΕΠΑΙΝΙΑΝΩΝ ΛΟΓΟΣ, 
έχει αρχείο με τα ακίνητα του χωριού μας που 
είναι προς πώληση. Με απόλυτη εχεμύθεια 
και σοβαρότητα μπορεί να διαθέσει το αρχείο, 
χωρίς πραγματικά κανένα κέρδος ή όφελος,  
σε υποψήφιους αγοραστές που θα ήθελαν να 
επενδύσουν στο χωριό μας.
 
Πληροφορίες: 
Τηλέφωνο : 6973774961 
Εmail: epinianonlogos@ gmail.com

Η ρήση αυτή με τη σύγχρονη μορφή της 
‘’όταν τα σπίτια μας καίγονται εμείς τραγου-
δάμε’’ χρησιμοποιείται ειρωνικά για εκείνους 
που εφησυχάζουν ή ασχολούνται με ασήμαντα 
θέματα, ενώ έχουν πολύ σοβαρά ζητήματα να 
αντιμετωπίσουν.

Έτσι συνόψισε ο Θουκυδίδης- με τα λόγια 
του Αισώπου-  την καταστροφική αδυναμία της 
Αθηναϊκής Πολιτείας να αντιληφθεί τα πραγμα-
τικά διακυβεύματα και να τα αντιμετωπίσει με 
ορθή προτεραιότητα.

Σχετικά με τον θόρυβο που έχει δημιουρ-
γηθεί τελευταία για την εγκατάσταση αιολικών 
πάρκων στα βουνά των Αγράφων θα ήθελα να 
προσθέσω μερικές επιστημονικές απόψεις για 
τα αίτια που έχουν προκαλέσει γενικά την εγκα-
τάσταση των ανεμογεννητριών ή άλλων λεγό-
μενων ‘’ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ) 
όπως τα φωτοβολταικά κ.α.’’.

Αρχικά ήθελα να δηλώσω ότι και για μένα 
δεν είναι ευχάριστο να βλέπω τις τεράστιες 
αυτές ανεμογεννήτριες στις κορυφογραμμές 
των Αγράφων. Όμως αυτές επί σειρά ετών 
τις βλέπουμε να λειτουργούν σε πάρα πολλές 
περιοχές της Ελλάδας αλλά και διεθνώς. Άρα 
καλό είναι να τοποθετούνται σε όλες τις άλλες 
περιοχές εκτός από τις δικές μας? Θυμίζει αυτό, 
τους  αγώνες ορισμένων κυρίως τοπικών παρα-
γόντων για να μην γίνουν πχ ΧΥΤΑ σε κάποιες 
περιοχές και να γίνουν σε άλλες μακριά από αυ-
τούς. Και άλλα παραδείγματα θα μπορούσα να 
αναφέρω με παρόμοιες συμπεριφορές. 

Εδώ έρχεται η ευθύνη της πολιτείας που –
ίσως –δεν έχει θεσπίσει προδιαγραφές για την 
τοποθέτηση των ανεμογεννητριών και γενικό-
τερα των ΑΠΕ με αποτέλεσμα να βλέπουμε τις 
όψιμες αυτές αντιδράσεις  για την εγκατάστασή 
τους .

Επιπρόσθετα πιστεύω ότι δεν υπάρχει σω-
στή ενημέρωση για τα αίτια που δημιουργούν 
την ανάγκη να προσφεύγουμε στις ΑΠΕ. Αυτό 
βέβαια είναι ευθύνη της Πολιτείας που έρχεται 
πάντα ουραγός στην επίλυση των διαφόρων 
προβλημάτων και ενεργεί υπό την πίεση των 
πραγμάτων. Και έτσι ο κόσμος αντιδρά με το 
συναίσθημα και όχι με την επιστημονική λογική.

Θυμάμαι γύρω στο 1965, φοιτητής στο Πανε-
πιστήμιο Αθηνών εκείνη την εποχή, είχα παρα-
κολουθήσει μια παρουσίαση για το φαινόμενο 

του θερμοκηπίου και για την επερχόμενη κλι-
ματική αλλαγή, αλλά και τα προβλήματα που 
θα δημιουργήσει αυτή στον πλανήτη που ζούμε. 
Την ομιλία αυτή είχε κάνει ένας νέος  χημικός 
και ομολογώ με είχε εντυπωσιάσει αλλά και 
προβληματίσει συγχρόνως. Το πρόβλημα ήτα-
νε ότι με την βιομηχανική επανάσταση μετά τον 
Β’ παγκόσμιο πόλεμο αλλά και την αλλαγή του 
τρόπου ζωής μας είχαν αρχίσει να αυξάνονται 
επικίνδυνα τα αέρια του θερμοκηπίου και κυρί-
ως το διοξείδιο του άνθρακος.

Έτσι η ισορροπία που υπήρχε ανέκαθεν 
στην φύση μεταξύ οξυγόνου και διοξειδίου 
του άνθρακος ανετράπη επικίνδυνα. Δηλαδή 
το διοξείδιο του άνθρακα απορροφάται από τα 
φυτά με τη φωτοσύνθεση και εκλύεται οξυγό-
νο. Υπάρχει λοιπόν πλεόνασμα διοξειδίου του 
άνθρακα συνεχώς αυξανόμενο αλλά και άλλα 
αέρια επικίνδυνα. Αποτέλεσμα αυτού είναι η αύ-
ξηση της θερμοκρασίας του πλανήτη με επακό-
λουθο την κλιματική αλλαγή και τα έντονα και-
ρικά φαινόμενα που παρατηρούνται σε όλο τον 
κόσμο. Τέτοια βιώνουμε και στην Ελλάδα, όπως 
οι καταστροφικές πλημύρες του 2015 στην Ευ-
ρυτανία και κυρίως στην περιοχή των Αγράφων, 
φέτος στην Μάνδρα Αττικής κλπ. Το μέλλον δια-
γράφεται ζοφερό αν δε ληφθούν μέτρα από όλα 
τα κράτη που κυρίως είναι η δραστική μείωση 
της χρήσης ορυκτών καυσίμων (πετρέλαιο, 
λιγνίτης, φυσικό αέριο) αλλά και η αύξηση της 
χρήσης ΑΠΕ. 

Παρακάτω παραθέτω για την ενημέρωσή 
σας μερικά στοιχεία από διεθνείς συμφωνίες 
όπως το πρωτόκολλο του Κιότο και η συμφω-
νία των Παρισίων αλλά και άλλα στοιχεία που 
αφορούν την κλιματική αλλαγή και την καταπο-
λέμηση της .

Η κατάληξη είναι ότι πρέπει να μην γίνει δι-
εθνώς κάποια νέα επένδυση σε ορυκτά καύ-
σιμα αλλά να προωθηθούν οι ΑΠΕ και να γίνει 
εξοικονόμηση ενέργειας ώστε να επανέλθουμε 
σταδιακά σε επίπεδα ελαχιστοποίησης των εκ-
πομπών διοξειδίου του άνθρακα.

Πρωτόκολλο του Κιότο. 
Στις 11 Δεκεμβρίου 1997, και υστέρα από 

μαραθώνιες διαπραγματεύσεις που κράτησαν 
11 ημέρες, υιοθετήθηκε στη διεθνή διάσκεψη 
του Κιότο στην Ιαπωνία σχέδιο Πρωτοκόλλου 
για τις κλιματικές αλλαγές. Συνέχεια στη σελ 14.  

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΣΠΙΤΙΑ

«Των οικιών ημών εμπιπραμένων, ημείς άδομεν»
Άρθρο: Λάμπρος Ζαρκαδούλας
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Συνέχεια από τη σελίδα 12. Σύμφωνα με τις ρυθ-
μίσεις του Πρωτοκόλλου του Κιότο, οι βιομηχα-
νικές χώρες συνολικά υποχρεούνται να μειώ-
σουν τις εκπομπές των αερίων του φαινομένου 
του θερμοκηπίου κατά 5,2% κατά μέσο όρο σε 
σχέση με τα επίπεδα του 1990, κατά τη διάρκεια 
της πρώτης «περιόδου δέσμευσης», η οποία κα-
λύπτει τα έτη 2008 έως 2012. Για τις αναπτυσσό-
μενες χώρες δεν καθορίζονται στόχοι ως προς 
τις εκπομπές. 

Τι είναι η συμφωνία των Παρισίων για 
την Κλιματική Αλλαγή; 

Πρόκειται για μια παγκόσμια συμφωνία που 
επιτεύχθηκε στις 12 Δεκεμβρίου 2015 στο Παρί-
σι. Η συμφωνία αποτελεί ένα σχέδιο δράσης για 
τη συγκράτηση της αύξησης της θερμοκρασίας 
του πλανήτη «αρκετά κάτω» από τους 2°C και 
καλύπτει την περίοδο από το 2020. Τέθηκε σε 
εφαρμογή στις 4 Νοεμβρίου του 2016 και φέρει 
τις υπογραφές 195 χωρών.

Τα κύρια στοιχεία της Συμφωνίας των Παρι-
σίων είναι τα εξής: οι κυβερνήσεις συμφώνησαν 
να συγκρατήσουν την αύξηση της μέσης θερ-
μοκρασίας του πλανήτη αρκετά κάτω από τους 
2°C πάνω από τα προβιομηχανικά επίπεδα και 
να συνεχίσουν τις προσπάθειες να την περιορί-
σουν στον 1,5°C

Τι είναι το φαινόμενο του θερμοκηπίου; 
Είναι η διαδικασία κατά την οποία η ατμό-

σφαιρα ενός πλανήτη συγκρατεί θερμότητα 
και έτσι προκαλείται αύξηση της θερμοκρασίας 
στη επιφάνειά του. Είναι μια φυσική διαδικασία 
η οποία όμως ενισχύεται από την ανθρώπινη 
δραστηριότητα η οποία συμβάλλει στην αύξηση 
της συγκέντρωσης των αερίων του θερμοκη-
πίου, κυρίως διοξείδιο του άνθρακα . Σήμερα ο 
όρος πλέον έχει συνδεθεί με την αύξηση της μέ-
σης θερμοκρασίας της επιφάνειας της Γης, δηλ. 
τη λεγόμενη υπερθέρμανση του πλανήτη.

Πού οφείλετε η υπερθέρμανση; 
Πριν τη Βιομηχανική Επανάσταση, το κλίμα 

ρυθμιζόταν φυσιολογικά αφού δεν υπήρχαν βί-
αιες εξωγενείς παρεμβάσεις. Στην μετά-βιομη-
χανική όμως εποχή παρατηρήθηκε αύξηση της 
θερμοκρασίας του πλανήτη εξαιτίας κυρίως της 
υπερβολικής έκλυσης διοξειδίου του άνθρακα 
από την εκτεταμένη χρήση ορυκτών καυσίμων 
αλλά και της παράλληλης αποδάσωσης.

 Σε ποιο στάδιο είμαστε σήμερα; 
Σύμφωνα με την επιστημονική κοινότητα δεν 

θα πρέπει σε καμία περίπτωση η υπερθέρμανση 
να ξεπεράσει τους 2 βαθμούς Κελσίου, συγκρι-
τικά με την προβιομηχανική εποχή. Οι εκπομπές 
των αερίων του θερμοκηπίου - πχ από την καύ-
ση ορυκτών καυσίμων -κυρίως τις τελευταίες 
δεκαετίες προκαλεί τεράστιο πρόβλημα. Σήμε-

ρα η αύξηση της πλανητικής θερμοκρασίας εί-
ναι περίπου στους 0,8 βαθμούς Κελσίου υψηλό-
τερη, συγκριτικά πάντα με την προ-βιομηχανική 
εποχή.

Τι σημαίνει αυτό για τους κατοίκους της γης; 
Πιθανότατα ακόμη και μέσα στα επόμενα 30 

χρόνια η υπερθέρμανση μπορεί να φτάσει τους 
1,5 με 2 βαθμούς Κελσίου. Οι επιστήμονες υπο-
στηρίζουν πως εάν φτάσουμε, ή πολύ περισσό-
τερο ξεπεράσουμε, αυτά τα «μεγέθη», τίθενται 
πλέον σε λειτουργία μηχανισμοί που ουσιαστικά 
θα επιφέρουν μεγαλύτερη υπερθέρμανση και 
δεν θα έχουμε πια τη δυνατότητα να την ελέγ-
ξουμε (π.χ. μειώνεται η ικανότητα των ωκε-
ανών να απορροφούν διοξείδιο του άνθρακα 
από την ατμόσφαιρα). Πρόκειται για τις ανεξέ-
λεγκτες κλιματικές αλλαγές και σύμφωνα με 
τον ΟΗΕ, ένα τέτοιο σενάριο μπορεί να οδηγήσει 
σε αύξηση της θερμοκρασίας ακόμα και μέχρι 
τους 6°C ως το τέλος του αιώνα. Για να γίνει κα-
λύτερα κατανοητό, ήδη σήμερα με την αύξηση 
στους 0,8°C παρατηρείται ραγδαία αύξηση της 
συχνότητας και της έντασης των ακραίων και-
ρικών φαινομένων σε όλο τον πλανήτη και δι-
ακριτή αλλαγή στις εποχές. Σε μία αύξηση άνω 
των 4°C πλέον μέσα στον αιώνα που ζούμε θα 
τίθεται θέμα επιβίωσης για όλους τους έμβιους 
οργανισμούς εξαιτίας της ταχύτατης και βίαιης 
υπερθέρμανσης για τα δεδομένα του πλανήτη. 

Γιατί επείγει να κάνουμε κάτι τώρα; 
Γιατί όταν εκλύεται διοξείδιο του άνθρακα, 

χρειάζονται περίπου 20-30 χρόνια για να αντι-
δράσει το ατμοσφαιρικό σύστημα. Δηλαδή αν 
με κάποιο μαγικό τρόπο σταματούσαμε σήμερα 
όλες τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, η 
πλανητική θερμοκρασία θα συνέχιζε να ανέβαι-
νε για περίπου 20 χρόνια εξαιτίας των εκπομπών 
που έχουμε εκλύσει τις τελευταίες δεκαετίες. 
Εάν συνεχίσουμε, χωρίς περιορισμούς, τις δρα-
στηριότητες που προκαλούν την υπερθέρμανση 
τότε θα επέλθει υπέρβαση του «ανεκτού ορίου» 
και δεν θα υπάρχει πλέον δυνατότητα άμεσης 
επιστροφής σε φυσιολογικά επίπεδα.

Τι προτείνει η επιστημονική κοινότητα; 
Το βασικότερο όλων σε πρώτη 

φάση είναι να μην ξεπεράσουμε 
τους 2 βαθμούς. Για να έχουμε ση-
μαντικές πιθανότητες να μην συμ-
βεί αυτό, οι παγκόσμιες εκπομπές 
εκτιμάται πως θα πρέπει να κο-
ρυφωθούν το αργότερο ως 2020, 
και στη συνέχεια θα πρέπει να αρ-
χίσουν να μειώνονται ταχύτατα με 
επιθυμητό στόχο να φτάσουν και 
πάλι στο μηδέν, δηλ. στα προ-βι-
ομηχανικής εποχής επίπεδα, εάν 

βέβαια θέλουμε να σώσουμε τον πλανήτη και 
να διασφαλίσουμε την ύπαρξή μας. Σύμφωνα με 
την 5η έκθεση της Διακυβερνητικής Επιτροπής 
του ΟΗΕ για τις Κλιματικές Αλλαγές (IPCC), οι 
εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα από ορυκτά 
καύσιμα θα πρέπει να φτάσουν στο απόλυτο μη-
δέν το διάστημα 2050-2070.

Προφανώς – και εδώ βρίσκεται η ουσία της 
υπόθεσης – αυτό προϋποθέτει την εγκατάλειψη 
νέων επενδύσεων σε ορυκτά καύσιμα (πετρέ-
λαιο, λιγνίτη, άνθρακα, φυσικό αέριο) και την 
προώθηση επενδύσεων σε ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας και εξοικονόμηση ενέργειας.

Θα ήθελα εδώ να αναφέρω ένα παράδειγμα 
συστηματικής προσπάθειας που γίνεται από 
άλλα κράτη να μειωθεί η έκλυση διοξειδίου του 
άνθρακα άρα και της χρήσης ορυκτών καυσί-
μων. Στο Abu Dhabi των Ηνωμένων Αραβικών 
Εμιράτων (UAE), που ως γνωστό είναι κατεξο-
χήν πετρελαιοπαραγωγός χώρα, υπάρχει μία 
πολύ μεγάλη περιοχή όπου όλες οι ανάγκες 
σε ηλεκτρισμό καλύπτονται από ΑΠΕ και δεν 
εκλύεται ούτε 1 mgr διοξειδίου του άνθρακα. 
(No emission area). Εκεί λοιπόν δοκιμάζονται 
νέα υλικά για βελτίωση της απόδοσης των ΑΠΕ. 
Από εκεί ξεκίνησε σχετικά πρόσφατα την δοκι-
μαστική πτήση του ένα ηλιακό αεροπλάνο. Αυτό 
το παράδειγμα με ώθησε να βάλω στον τίτλο 
του άρθρου αυτού την ρήση του Θουκυδίδη.

Ελπίζω οι αναγνώστες αυτού του άρθρου να 
βρήκαν σε αυτό κάτι που να τους βοηθήσει να 
αντιληφθούν γιατί τα αιολικά πάρκα και γενικό-
τερα οι ΑΠΕ είναι πλέον αναγκαιότητα προ της 
επερχόμενης μεγαλύτερης καταστροφής του 
πλανήτη από  την κλιματική αλλαγή.

Επιβάλλεται λοιπόν  καλύτερη υπερκομματι-
κή συνεργασία όλων των παραγόντων (κράτους 
–πολιτών) αλλά και ενημέρωση για το τι πρέπει 
να γίνει στο θέμα των ΑΠΕ διεθνώς, αλλά και 
στην Ελλάδα ιδιαίτερα. Βέβαια είναι αυτονόητο 
ότι πρέπει να καθορισθούν οι προδιαγραφές-αν 
δεν έχει γίνει ήδη-αλλά και να ενημερωθούν οι 
πολίτες  για την τοποθέτηση αυτών των ΑΠΕ.
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