
Καλά τα πήγε στον Α’ γύρο ο 
Απόλλων και αν δεν είχε κά-
ποιες απουσίες τα πράγματα θα 
πήγαιναν καλύτερα. Τώρα όμως 

αρχίζουν τα δύσκολα και πρέπει 
όλοι να σταθούν δίπλα του για 
να τον στηρίξουν και οικονομι-
κά. 

Σελ. 3

Βαρνάκοβα
οι φλόγες την τύλιξαν 
η πίστη μας την ανασταίνει!

ΔΙΜΗΝΗ ΕΚΔΟΣΗ
ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΥΠΑΛΙΩΤΩΝ ΔΩΡΙΔΑΣ
Πρατίνου & Δούριδος 8 - 11634 Αθήνα

Αρ. Φύλλου 131 Ιαν.-Φεβ. 2017

Πολλά είναι τα παιδιά του Ευ-
παλίου που έχυσαν το αίμα 
τους για την πατρίδα στους δι-
άφορους πολέμους. Το Ευπά-
λιο τα τιμά ως ήρωες ένα-ένα 
στο μνημείο που δημιούργησε 
από το 1928.

Μνημείο 
Ηρώων 

Ευπαλίου

ΙΣΤΟΡΙΑ

Με χορό, γλέντι και τραγούδια, 
κόντρα στην κρίση, Δροσάτο 
και Πευκάκι, με πρωτοπόρο το 
Σύλλογό του, υποδέχτηκαν το 
2017. Παράλληλα δεν ξέχασε ο 
Σύλλογος να τιμήσει και όσους 
απλόχερα, ηθικά και υλικά, τον 
στήριξαν και τον στηρίζουν. 

Σελ. 12-13

ΝΕΑ του ΔΡΟΣΑΤΟΥ

Η πίτα της Ένωσης

Με τεράστια συμμετοχή πραγ-
ματοποιήθηκε και φέτος η εκ-
δήλωση για την κοπή της πίτας 
στη Λέσχη Αξιωματικών της 

Αθήνας. Η Ένωση Ευπαλιω-
τών Δωρίδας ευχαριστεί όλες 
και όλους, συγχωριανούς και 
φίλους. Σελ. 4-7

Απόλλων: Τώρα αρχίζουν τα δύσκολα

Σελ. 15

Σελ. 10

Το τριήμερο της Αποκριάς 
γιορτάστηκε στο Ευπάλιο με 
καρναβάλι, μπαλ μασκέ χορό 
και κούλουμα την Καθαρά 
Δευτέρα. Κοινότητα και Πο-
λιτιστικός Σύλλογος έδωσαν 
τα... ρέστα τους! Σελ. 9

Απόκρ ιε ς 
2017
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Ντίνος  Κονιστής
Σαν κεραυνός εν αιθρία έπεσε το 
μαντάτο στις 20 Ιανουαρίου. Ο 
Ντίνος Κονιστής έφυγε! Απίστευ-
το για όλους μας, που λίγες μέρες 
νωρίτερα τον συναντούσαμε, συ-
νομιλούσαμε, προγραμματίζαμε 
για τόσα και τόσα, για  το αγα-
πημένο του Ευπάλιο και την αγα-
πημένη του Καστέλλα. Τίποτα δεν 
έδειχνε ότι έτσι ξαφνικά θα μας 
άφηνε. Σε ηλικία 84 ετών αεικίνη-
τος, έτρεχε σαν έφηβος, όχι μόνο 
για την οικογένειά του αλλά και 
για τον Εξωραϊστικό Σύλλογο Κα-
στέλλας που ίδρυσε πριν 20 περί-
που χρόνια και ήταν η ψυχή και ο 
Πρόεδρός του προωθώντας σειρά 
θεμάτων για την ανάπτυξη και 
τον εξωραϊσμό της όμορφης αυτής 
συνοικίας του Πειραιά, αλλά και 
μια σειρά άλλες κοινωνικές, πολιτιστικές, ταξιδιω-
τικές δραστηριότητες. Ανήσυχος πάντα, όταν απο-
στρατεύτηκε με τον βαθμό του Υποστρατήγου, δεν 
σταμάτησε στιγμή. Έγινε και Πρόεδρος στην Ένω-
ση Ευπαλιωτών Δωρίδας συνεχίζοντας με επιτυχία 
την ιστορική και σημαντική πορεία του Συλλόγου. 

Το Ευπάλιο για τον Ντίνο ήταν 
κάτι παραπάνω από χωριό του, 
γι αυτό κάθε λίγο και λιγάκι το 
ζούσε από κοντά . Μαζί του η 
εξαίρετη οικογένεια που έκανε 
με την Καστελλιώτισσα σύζυ-
γό του Ελευθερία, τα παιδιά 
του Παναγιώτη, Αλεξάνδρα 
και Σπύρο και τα εγγόνια του 
Δημήτριο, Ελευθερία, Κωνστα-
ντίνο, Νικόλαο και Έλλη.   Ο 
Ντίνος ως άξιος στρατιωτικός 
υπηρέτησε με επιτυχία σε διά-
φορα σημαντικά πόστα σε Ελ-
λάδα και Κύπρο. Δυσαναπλή-
ρωτο το κενό που άφησε στη 
λατρεμένη του οικογένεια και 
στους αγαπημένους του Ευπα-
λιώτες και Καστελλιώτες. Τον 
αποχαιρετήσαμε όλοι, συγγε-

νείς, φίλοι, Εκκλησία, Δήμος και 
Πολιτεία με βαθειά συγκίνηση 

και τιμές, στο Μητροπολιτικό Ναό του Πειραιά, την 
Αγία Τριάδα και τον κατευοδώσαμε στο τελευταίο 
του ταξίδι στη Γη της Δωρίδας, στη Γη του Ευπαλί-
ου στο κοιμητήριο του Αϊ-Λια. Ντίνο η πορεία σου 
να είσαι βέβαιος θα στιγματίζει τη θύμησή μας.

Π.Ν.Λ.

Ρήνα Τριανταφύλλου 
Στις 9 Ιανουαρί-
ου 2017 πέθανε 
και κηδεύτηκε στο 
Ευπάλιο η Ειρήνη 
(χήρα Δημ. Τρια-
νταφύλλου) σε ηλι-
κία 94 ετών.
Η Ειρήνη ήταν κόρη 
του Αλέξη Πριόβο-
λου (Αραχωβίτη).
Με το σύζυγό της 
μεγάλωσαν και 
αποκατέστησαν 
κοινωνικά και επαγ-
γελματικά τα παιδιά 
τους. Καμάρωσε 
εγγόνια και δισέγγονα. 
Είχε δυό παιδιά  το Γιάννη και τον Αλέξανδρο, 6  
εγγόνια: το Δημήτρη, το Γιώργο, το Δημήτρη, τον 
Τάσο, την Ειρήνη και τη Γεωργία  και 2  δισέγγονα, 
τον Ιωάννη και τον Ορφέα.
Δυστυχώς πριν είκοσι πέντε  χρόνια έχασε το γιο 
της Αλέξανδρο σε ηλικία 35 ετών. Το χτύπημα 
ήταν βαρύ γιατί ο γιος της άφησε πίσω σύζυγο και 
τρία ανήλικα παιδιά. Ο πόνος αυτός σημάδεψε τη 
μετέπειτα ζωή της.
Θεία Ρήνα θα σε θυμόμαστε πάντοτε…. Το σπίτι 
σου στην Ηλιούπολη ήταν Μοναστήρι. Όλοι περά-
σαμε από εκεί. Ενδιαφερόσουν για όλους. Συμβού-
λευες, ρωτούσες, βοηθούσες πάντοτε, όλους με 
όλες τις δυνάμεις σου. Χαιρόσουν για τις επιτυχίες 
μας. Παρηγορούσες και συνέπασχες στις δυσκολίες 
μας. Θεία Ρήνα ένα μεγάλο δημόσιο Ευχαριστώ εί-
ναι το λιγότερο που χρωστάμε.
Πάντα θα σε θυμόμαστε.    
                            Ο ανιψιός σου Νίκος Ζέρβας.

Κουτσοπίνη Αριστέα
Πέθανε η Αριστέα Κου-
τσοπίνη  σε ηλικία 88 
ετών και κηδεύτηκε 
στις 7 Φεβρουαρίου 
2017 στο 2ο Νεκροτα-
φείο της Αθήνας. Η κα-
ταγωγή της ήταν από 
το Ηράκλειο Κρήτης 
και είχε παντρευτεί τον 
Ανδρέα Κουτσοπίνη 
από το Κλήμα Ευπα-
λίου. Είχαν αποκτήσει 
μία κόρη, την Ελένη, 
συνταξιούχο δικαστι-
κό υπάλληλο και δύο 
εγγόνες την Αθηνά και 
την Αριστέα. 

Χαράλαμπος Ράπτης
Έφυγε στις 28 Ιανουαρί-
ου σε ηλικία 89 χρόνων 
ο Χαράλαμπος Ράπτης, 
ο αγαπημένος μας Μπά-
μπης. Ο Μπάμπης ήταν 
γνήσιος Ευπαλιώτης.  
Ηταν αγαπητός σε όλο 
τον κόσμο του Χωριού 
μας και την γύρω περι-
οχή. Για πολλά χρόνια 
διατήρησε την πατρική 
επιχείρηση, το καφενείο 
του Ράπτη. Ήταν εκεί-
να τα χρόνια το καφε-
νείο στο οποίο σύχναζε 

η «Υψηλή» κοινωνία του χωριού. Ο Μπάμπης στα 
νεανικά χρόνια συμμετείχε στην Εθνική Αντίσταση 
και μετέπειτα σε όλους τους ειρηνικούς  κοινωνικούς 
αγώνες. Συμμετείχε ενεργά σε όλες τις προσπάθειες 
και τους αγώνες για τη βελτίωση και προκοπή του 
χωριού μας. Παντρεύτηκε τη Παρασκευή (Βούλα) 
Ανδριτσοπούλου από το Μοναστηράκι. Απέκτησαν 
και αποκατέστησαν κοινωνικά και επαγγελματικά τα 
παιδιά τους Γιάννη και Βασιλική (Κάτια). Έζησε ήρε-
μος και ευτυχισμένος τα τελευταία χρόνια ανάμεσα 
στα παιδιά του και τα εγγόνια του. 
Μπάμπη πάντοτε θα σε θυμόμαστε για τους αγώνες 
σου και τις ευχάριστες συζητήσεις που απολαμβά-
ναμε στη πλατεία του χωριού. Η εξόδιος ακολουθία 
εψάλη στις 30 Ιανουαρίου στον Άγιο Μάρκο στο 
Μοναστηράκι.                              
                                                  Νίκος Ζέρβας.

Η ΕΝΩΣΗ ΕΥΧΑΡΙΣΤΕΙ 
Η Ένωση Ευπαλιωτών Δωρίδας ευχαριστεί 
τον συγχωριανό μας γιατρό Αθανάσιο Λα-
γιανδρέου και τη σύζυγο του συμβολαιο-
γράφο Αλέκα Κάκκου για την γενναία οι-
κονομική ενίσχυση στο Σύλλογο, που θα  
ανακαινίσει τον ηλεκτροφωτισμό της Νότι-
ας εισόδου του Ευπαλίου.

ΜΠΡΑΒΟ ΓΕΩΡΓΙΑ!
Όσες δυσκολίες μπορούν να παρουσιαστούν σε 
έναν άνθρωπο, οικονομικές, μακριά από την οικο-
γένεια, πολλές ώρες νοσταλγίας για τους δικούς 
σου, αν αγαπάς αυτό που κάνεις με επιμονή και 
υπομονή, μεθοδικότητα και καθαρό μυαλό όχι 
μόνο ξεπερνιούνται, αλλά και επιβραβεύονται.
Αυτό το “μάθημα” μας δίδαξε ως γονείς η κόρη μας 
Γεωργία, σήμερα, που μας ενημέρωσε ότι όλοι αυ-
τοί οι κόποι από κοινού, οι ατέλειωτες ώρες διαβά-
σματος, η μακρινή απόσταση που μας χώριζε όλα 
αυτά τα τρία χρόνια ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΤΗΚΑΝ!!!
Απόρροια της καλής δουλειάς και της υψηλής βαθ-
μολογίας της στο ΑΤΕΙ ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ στο Καρπε-
νήσι: επιλέχτηκε από την Επιτροπή του ΑΤΕΙ και 
ανέλαβε ΒΟΗΘΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΗΣ 
ΒΟΤΑΝΙΚΗΣ -ΛΙΒΑΔΙΚΗΣ ΚΑΙ GIS. 
Πέρα από την συγκίνηση μας και την ευγνωμοσύνη 
μας στην κόρη μας, θέλουμε να ευχαριστήσουμε 
και όλους αυτούς που με τον έναν η άλλο τρόπο 
στάθηκαν δίπλα μας αυτά τα τρία χρόνια, μη εξαι-
ρούμενων των καθηγητών της στο ΛΥΚΕΙΟ ΕΥΠΑ-
ΛΙΟΥ, για τις “βάσεις” που της έδωσαν.
ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΓΙΩΡΓΙΑ!!!!!! 
Ο ΑΓΩΝΑΣ ΣΟΥ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ... 

ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΣΟΥ
ΓΙΩΡΓΟΣ  ΤΙΓΓΙΝΑΓΚΑΣ  - ΕΦΗ  ΔΑΓΚΑΡΗ

ΕΠΙΤΥΧΙΑ
Ο Ντέκας Χριστόφορος του Βασιλείου   πέτυχε 
στη σχολή μηχανικών ηλεκτρονικών υπολογι-
στών  στα ΤΕΙ  Ναυπάκτου. Θερμά συγχαρητή-
ρια και ευχές για καλή πρόοδο.

Μαρία Τζιλαλή 
Πέθανε στις 3 Μαρτίου η Μα-
ρία Τζιλαλή , σύζυγος Δημητρί-
ου Τζιλαλή σε ηλικία  79 ετών. 
Είχε γεννηθεί στο Κουτσοπό-
διον Αργολίδος. Είχε αποκτή-
σει δύο παιδιά τον Αριστομένη 
και την Ιωάννα καθώς και τρία 
εγγόνια, το Δημήτρη, τη Δή-
μητρα και την Παρασκευή. Η 
κηδεία της έγινε στον Άγιο Γε-
ώργιο Ευπαλίου  την Κυριακή 

5 Μαρτίου και ετάφη στον Αϊ-Λια .

Ο Ντίνος με την αναμνηστική πλακέτα της 
Ένωσης Ευπαλιωτών από την αδελφοποίηση 
με το Σύλλογο της Καστέλλας
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«Η Βαρνάκοβα καίγεται». Αυτό άκου-
γες από παντού στα τηλέφωνα, στις 
συζητήσεις ,στις ειδήσεις εκείνη την 
αποφράδα ημέρα, 29 Ιανουαρίου. 
Μέσα σε λίγες ώρες όλο το Μοναστή-
ρι σχεδόν έγινε παρανάλωμα της φω-
τιάς. Ευτυχώς, με τις υπεράνθρωπες 
προσπάθειες της Πυροσβεστικής, των  
συνεργείων του Δήμου, κληρικών και 
πολιτών, η εκκλησία έμεινε αλώβητη, 
καθώς και το παρεκκλήσι και το βορινό  
τμήμα των ξενώνων - κελιών. 
Από τις επόμενες μέρες ξεκίνησε μια γε-
νική κινητοποίηση πολιτών και φορέων 
για την αποκατάσταση όλων των ζη-
μιών. Βρέθηκαν δίπλα στο Μοναστήρι 
και στις μοναχές, Δήμος, Μητρόπολη, 
Περιφέρεια, Πολιτεία.
Η Δημοτική Αρχή με συνεργεία της και 
καθημερινό συντονιστή, με εντολή του 
Δημάρχου Γιώργου Καπεντζώνη, τον 
δημοτικό σύμβουλο Γιάννη Φλέγγα, 
καθάριζε όλο το κατεστραμμένο μέ-
ρος, αποκατέστησε δίκτυα ηλεκτρικού 
ρεύματος και νερού στήριξε με διάφο-
ρα είδη πρώτης ανάγκης που χρειά-
ζονταν οι μοναχές. Ο Περιφερειάρχης 

Κώστας Μπακογιάννης πήρε απόφα-
ση να προωθήσει την αποκατάσταση 
για ένα μεγάλο μέρος της ζημιάς που 
περιλαμβάνει και την εκκλησία. Ένα 
μεγάλο μέρος αποκατάστασης επίσης 
θα γίνει με χρηματοδότηση  από την 
πολιτεία μέσω κονδυλίων του αρμόδι-
ου Υπουργείου, όπως διαβεβαίωσε και 
ο βουλευτής Ηλίας Κωστοπαναγιώτου 
που επισκέφθηκε την Ηγουμένη Θε-
οδοσία και το Μοναστήρι.Και βέβαια 
σημαντικό ρόλο θα παίξουν οι ιδιωτικές 
προσφορές που δίνονται από  πολίτες 
και φορείς.
Το πόρισμα για τα αίτια που προκάλε-
σαν τη φωτιά δεν έχει ακόμα εκδοθεί 
από την Πυροσβεστική Υπηρεσία (μάλ-
λον από ξυλόσομπα),  ενώ συντονιστι-
κό ρόλο στις όλες ενέργειες και εργασί-
ες που γίνονται και θα γίνουν  για την 
αποκατάσταση έχει η Εφορεία Αρχαιο-
τήτων Φωκίδας.
Η αποκατάσταση όλων των ζημιών 
σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των τεχνι-
κών θα ανέλθει περίπου στα 2,5  εκα-
τομμύρια ευρώ. Ήδη συγκινητική είναι 
η καθημερινή στήριξη των μοναχών 

και του Μοναστηρίου από εκατοντάδες 
πιστούς που προσέρχονται να προσκυ-
νήσουν, να αφήσουν τον οβολό τους 
καθώς και τρόφιμα και άλλα είδη.
Αυτές τις μέρες έχει φτάσει τεχνικό 
κλιμάκιο από το Κεντρικό Αρχαιολογικό 
Συμβούλιο (ΚΑΣ) να καταγράψει τον 
χώρο και να δώσει τις προδιαγραφές 
και τα σχέδια πάνω στα οποία θα ανοι-
κοδομηθεί το καταστραμμένο 
μέρος του Μοναστηριού.
Η Ηγουμένη Θεοδοσία και ένα 
μέρος των μοναχών διαμένουν 
πλέον στο ησυχαστήριο της Μο-
νής στην Παραλία Σεργούλας, 
αλλά καθημερινά βρίσκονται στο 
Μοναστήρι, ενώ η αδελφή Κασ-
σιανή με τις υπόλοιπες μοναχές 
διαμένουν στα βορεινά κελιά της 
Μονής που η φωτιά δεν κατέ-
στρεψε.
Με πρωτοβουλία της Ιεράς Μη-
τρόπολης Φωκίδας ανοίχτηκε 
λογαριασμός στην Εθνική Τρά-
πεζα στο όνομα της Μονής Βαρ-
νάκοβας όπου ο κάθε πολίτης και 
φορέας  μπορεί να καταθέσει τα 

χρήματα που  επιθυμεί για στήριξη.
Ο λογαριασμός στην Εθνική Τράπεζα 
είναι:
 IBAN: GR7101104260000042654500125
Επίσης για πληροφορίες σχετικά με τη 
μονή μπορείτε να απευθυνθείτε στο 
τηλέφωνο της Ιεράς Μητροπόλεως 
22650 28224 και στο τηλέφωνο της 
Μονής 6946 248 615.

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Βαρνάκοβα
οι φλόγες την τύλιξαν 
η πίστη μας την ανασταίνει!
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Σε μια κατάμεστη 
αίθουσα της Λέσχης Αξι-
ωματικών στην Αθήνα 
η Ένωση Ευπαλιωτών 
Δωρίδας έκοψε την πίτα 
της, στην παραδοσιακή 
ετήσια εκδήλωσή της.
Μεγάλη η προσέλευση 
πολιτών του Ευπαλί-
ου και της Δωρίδας 
καθώς και στελεχών 
του Κοινοβουλίου, της 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης, 
της Πανεπιστημιακής 
Κοινότητας, Συλλόγων  
και Φορέων.
Τους καλεσμένους 
καλωσόρισε εκ μέρους 
του Δ.Σ. της Ένωσης ο 
Πρόεδρός της Περικλής 
Λουκόπουλος και ευχα-
ρίστησε για τη μαζική 
παρουσία τους, που 
παρά τις αντίξοες συν-
θήκες, όπως ανέφερε, 
λόγω πολλών απω-
λειών συγχωριανών 
τον τελευταίο μήνα, 
καθώς και της μεγάλης 
επιδημίας ιώσεων. Επί-
σης ευχαρίστησε τους 
χορηγούς Κώστα Γιαν-
νακούρη και Χρήστο 
Κονιστή. Αφού ανέφε-
ρε συνοπτικά μερικά 
θέματα που σχετίζονται 
με τη δραστηριότητα 
της Ένωσης, κάλεσε 
στο βήμα τον Αντιδή-
μαρχο & Αναπληρωτή 
Δήμαρχο Κώστα Αντω-
νόπουλο να δώσει

Η πίτα της αγάπης,    της Ένωσης και της ελπίδας
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 εκ μέρους της Δημοτικής 
Αρχής τις προοπτικές για 
σειρά θεμάτων που αφο-
ρούν το Ευπάλιο και την 

ευρύτερη περιοχή.
Ο Κ. Αντωνόπουλος 

διαβίβασε τις ευχές του 
Δημάρχου Γιώργου Καπε-
ντζώνη για καλή χρονιά, 

αφού και αυτός ήταν 
κλινήρης λόγω ασθένειας 
τις τελευταίες μέρες και 

αναφέρθηκε:
- Στις τελευταίες εξελίξεις 

μετά την καταστροφική 
πυρκαγιά του Μοναστη-
ριού της Παναγίας Βαρ-

νάκοβας και τις ενέργειες 
ανακαίνισής του.

- Στις αποφάσεις για 
μεταστέγαση μέσα στους 

επόμενους μήνες της 
Αστυνομίας Ευπαλίου στο 

κτίριο του ΚΕΓΕ και τη 
μεταφορά από εκεί των 

υπαλλήλων της Γεωργικής 
Υπηρεσίας στο χώρο των 

παλαιών Σφαγείων που θα 
ανακαινιστούν.

- Το νέο σχέδιο για την 
επέκταση του Δημοτικού 
Γηπέδου Ευπαλίου με τις 

ανάλογες παρεμβάσεις 
αναμόρφωσης.

- Την ολοκλήρωση τεχνι-
κών διαδικασιών για τη 
λειτουργία της Παιδικής 

Χαράς με τα παιχνίδια και 
μηχανήματα που έχουν 

αγορασθεί και βρίσκονται 
σε αποθήκες του Δήμου.

- Τη συνεργασία με 
την Μητρόπολη για την 
δημιουργία στον εκκλη-
σιαστικό χώρο “Κτίρια” 

Αγίας Παρασκευής πάρκου 
αναψυχής, σ΄ένα χώρο 

που είναι το μπαλκόνι της 
περιοχής στον Κορινθιακό 

κόλπο.
- Την αξιοποίηση ως 

Πολιτιστικού χώρου της 
παραχωρηθείσας από τον 

Αγροτικό Σύλλογο Ευπαλί-
ου  στο Δήμο  «Πέτρινης 

Αποθήκης». 
Τέλος αναφέρθηκε σε μια 

σειρά έργων που έχουν 
γίνει τον τελευταίο χρόνο, 

όπως η διάνοιξη νέων 
δρόμων εντός του Ευπα-

λίου, η ανακαίνιση του 
Δημοτικού Ιατρείου, οι 

παρεμβάσεις στο δίκτυο 
ύδρευσης κ.ά.

Μεταξύ των εκατοντάδων 
παρευρεθέντων ήταν και ο 

Βουλευτής Ηλίας Κωστο-
παναγιώτου, οι Δημοτικοί 

Σύμβουλοι Ανδρέας Ευ-
σταθίου, Κώστας Παλα-

σκώνης, Γιάννης Φλέγγας 
και Γιάννης Μπαρμπούτης, 

ο Πρόεδρος Ευπαλίου 
Κώστας Τσιούστας, ο 

π.Δήμαρχος Αντιρρίου και 
Περιφερειακός Σύμβουλος 

Αττικής, Δ/κο 

Η πίτα της αγάπης,    της Ένωσης και της ελπίδας
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Στέλεχος του Ιδρύμα-
τος Μιχάλης Κακογιάν-
νης Θοδωρής Αγγελό-
πουλος, οι π.Πρόεδροι 
της Ένωσης Ευπαλιω-
τών Δωρίδας Πανα-
γιώτης Αλεξανδρής, 
Γιώργος Σμπαρούνης 
και Λένα Αναγνωστο-
πούλου, ο Οικονο-
μολόγος-πολιτευτής 
Φωκίδας Κώστας 
Χαλιορής, η Πρόε-
δρος του Πολιτιστικού 
Συλλόγου Ευπαλίου  
Λαμπρινή Θανασσίου-
Μπραούνου, ο Γενικός 
Αρχηγός του ΑΠΟΛ-
ΛΩΝΑ Ευπαλίου Άκης 
Ζέρβας, ο Πρόεδρος 
της Ένωσης Δωριέων 
Επιστημόνων Καθη-
γητής Πανεπιστημίου 
Δημήτρης Παναγιωτό-
πουλος, οι καθηγητές 
Πανεπιστημίου Γιώργος 
Μπαλτόπουλος, Πα-
ναγιώτης Τσίρης, Πωλ 
Αποστόλου, Τάσος 
Σακαρέλλος, ο Πρόε-
δρος του Φιλολογικού 
Συλλόγου Ναυπακτί-
ων-Δωριέων «η δάφ-
νη» Μάρκος Μεντζάς 
επικεφαλής μελών του 
Δ.Σ., ο συγγραφέας 
Ανδρέας Μήτσου, η 
Γενική Διευθύντρια 
του Φεστιβάλ Ελλάδας 
Φένια Ρουγκούνη, o 
Πρόεδρος της DORIC 
BUSINESS HARMONY 
Κωνσταντίνος Λιάπης, 
ο Δημοτικός Σύμβου-
λος Καλλιθέας Αττικής 
Κώστας Ευσταθίου, ο 
Πρόεδρος Τολοφώνας 
και του Πολιτιστικού 
Συλλόγου Ηλίας Κορο-
μπίλης, Εκπρόσωποι 
Συλλόγων και Φορέων 
της Δωρίδας κ.ά.
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Η πίτα 
της αγάπης

και της γιορτής
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Αξιότιμα 
μέλη του 
Δ.Σ. 
της Ένω-
σης Ευ-

παλιωτών,
Οι μαθητές και οι 
μαθήτριες της θε-
ατρικής ομάδας 
του ΓΕ.Λ Ευπαλί-

ου επιθυμούμε με την επιστολή 
αυτή να εκφράσουμε τις θερμές 
μας ευχαριστίες για την αμέριστη 
υποστήριξή σας στο έργο μας.
Εκτιμάμε τη γενναιόδωρη συμπα-
ράστασή σας, καθώς μας δώσατε 
την ευκαιρία να αποκτήσουμε μια 
ξεχωριστή και μοναδική εμπειρία 
σαν αυτή. Θα θέλαμε, λοιπόν, 
να σας ευχαριστήσουμε για την 
οικονομική κάλυψη του εγχειρή-
ματός μας – συγκεκριμένα για το 
κόστος της παράστασης αλλά και 
της μεταφοράς μας από το Ευ-
πάλιο- , για την εξασφάλιση του 
χώρου της παράστασης και γε-
νικά την τέλεια διοργάνωση της 
παρουσίασης, αλλά και για την 
προσφορά της ξενάγησής μας 
στο Νέο Μουσείο της Ακρόπολης. 
Περισσότερο, όμως, θέλουμε 
να σας ευχαριστήσουμε για την 
πρόσκλησή σας  και την εμπιστο-
σύνη που δείξατε στη μικρή ερα-
σιτεχνική μας ομάδα .
Η ηθική και οικονομική υποστή-
ριξη της παραγωγής πολιτισμού 
ιδιαίτερα από νέα παιδιά, μαθη-
τές όπως εμείς,  έχει πάντοτε ιδι-
αίτερη αξία - και στην εποχή μας 
ακόμη μεγαλύτερη, εξαιτίας της 
οικονομικής κρίσης που υπονο-
μεύει κάθε τέτοια προσπάθεια - 
και ευχόμαστε να βρει μιμητές.
Με εκτίμηση ,
Οι υπεύθυνες καθηγήτριες του 
Πολιτιστικού προγράμματος: 
Κατσαρού Ιωάννα και Νανοπού-
λου Αικατερίνη και
τα μέλη της Θεατρικής Ομάδας 

ΓΕ.Λ Ευπαλίου:
Ανδρεόπουλος Γιώργος, Ανδρεο-
πούλου Λαμπρινή, Βασιλάκη Δή-
μητρα, Διαμαντόπουλος Σπύρος, 
Δρόσου Δήμητρα, Ζέκα Ειρήνη, 
Ζέκα Κωνσταντίνα, Καλούδη Ελέ-
νη, Καλούδη Σοφία, Κατσαρός 
Βασίλης, Λυμπεσάρι Νεκτάριος, 
Φρομουζόπουλος Παναγιώτης 

Αξιότιμε κύριε Γ. Τσίρη,
Με την παρούσα ανοι-
χτή επιστολή η Εκπαι-
δευτική Κοινότητα του 
Γενικού Λυκείου Ευπαλί-

ου επιθυμεί να  εκφράσει δημό-
σια τις θερμές ευχαριστίες της για 
την πρόσκληση  και την εγκάρδια 
φιλοξενία σας  στο Δικαστικό Μέ-
γαρο Πατρών. Ο Σύλλογος των 
Διδασκόντων Εκπαιδευτικών  με 
χαρά του ενθαρρύνει και αξιο-
ποιεί  πρωτοβουλίες όπως η δική 
σας, καθώς προάγουν την άμε-
ση και βιωματική μάθηση, αλλά 
και το σκοπό της σύνδεσης της 
σχολικής γνώσης με τη ζωή της 
τοπικής κοινωνίας. Η ομάδα των 
μαθητών του Γενικού Λυκείου 
Ευπαλίου που συμμετείχαν σε 
αυτήν την εκπαιδευτική επίσκε-
ψη και οι συνοδοί καθηγητές 
τους (Κατσαρού Ιωάννα, Κρυω-
νίδης Διαμαντής και Σοφία Μάνι-
ου) είχαν την ευκαιρία να ζήσουν 
μια μοναδική εμπειρία: την πα-
ρακολούθηση της ακροαματικής 
διαδικασίας ενώπιον του Πεντα-
μελούς Εφετείου Πατρών και την 
εκδίκαση υποθέσεων του Πινακί-
ου της 22ας  Φεβρουαρίου 2017 
στο Δικαστικό Μέγαρο Πατρών. 
Στα πλαίσια του μαθήματος της 
Πολιτικής Παιδείας  οι μαθητές 
μας είχαν την ευκαιρία να εξοι-
κειωθούν με τους διδασκόμενους 
κοινωνικούς και νομικούς  ειδικό-
τερα θεσμούς –σκοπός που επι-
προσθέτως ευοδώθηκε και με τη 
σχετική ενημέρωσή σας επί των 
διαδικασιών. Παράλληλα, στα 

πλαίσια των μαθημάτων της 
Αρχαίας και της  Νέας ελληνι-
κής Γλώσσας οι μαθητές μας 
γνώρισαν το Δικανικό Λόγο 
και τους τρόπους πειθούς που 
χρησιμοποιούνται σ’ αυτόν. 
Τέλος, η εμπειρία τους αυτή 
αξιοποιήθηκε και στο Πολιτι-
στικό Πρόγραμμα της Δημι-
ουργικής Γραφής, καθώς κλή-
θηκαν να γράψουν σύντομο 
διήγημα αναπλάθοντας την 
ιστορία του κατηγορουμένου 

ή/και την απολογία του, εμπλου-
τίζοντάς την με στοιχεία που 
αποσιωπήθηκαν κατά την ακρο-
αματική διαδικασία. Πρόσθετο 
όφελος για όλους   ήταν η ξενά-
γηση στο ανακαινισμένο ιστορικό 
κτίριο του Δικαστικού Μεγάρου 
Πατρών, το οποίο πραγματικά 
αποτελεί  «αληθινό κόσμημα» 
της πόλης των Πατρών. 
Ευχαριστούμε από καρδιάς για 
τη συμβολή σας στην υλοποίηση 
αυτής  της εκπαιδευτικής επίσκε-
ψης.
Με τιμή,
Ο Διευθυντής  και ο Σύλλογος 
των Διδασκόντων Εκπαιδευτικών 
του ΓΕ.Λ.ΕΥΠΑΛΙΟΥ

Το τελευταίο διάστημα 
έχει καθιερωθεί ο «Κυ-
ριακάτικος καφές» των 
γυναικών του Καστρα-

κίου.
Κάθε Κυριακή οι γυναίκες του 
χωριού συναντιούνται σε κάποιο 
από τα καφενεία του χωριού και 
πίνουν τον καφέ και το τσάι τους, 
συνοδευόμενο από γλυκίσματα 
που οι ίδιες προσφέρουν αλλά 
κυρίως από μπόλικη συζήτηση, 
ανταλλαγή απόψεων για διάφο-
ρα θέματα και πολύ θερμό κλίμα. 
Στο πλαίσιο αυτό  βρέθηκαν πάλι 
για να κόψουν την πρωτοχρονιά-
τικη πίτα τους. Το καφενείο γέμι-
σε από τον γυναικείο πληθυσμό 
του χωριού αλλά και από ευχές 
προς όλους. 
Είναι η αρχή μιας παρέας-
συνεργασίας που σήμερα στις 
μέρες μας κρίνεται αναγκαία. 
Χρόνια πολλά και καλή χρονιά σε 
όλους με υγεία και αίσθημα συ-
νεργασίας.

Τους τέσσερις νέους 
Αντιδημάρχους όρισε ο 
Δήμαρχος Γιώργος Κα-
πεντζώνης για το υπό-

λοιπο θητείας της Δημο-
τικής Αρχής, έως τον Σεπτέμβριο 
του 2019.  Οι  νέοι Αντιδήμαρχοι 
είναι ο Ανδρέας Ευσταθίου για 
την Δ.Ε. Ευπαλίου, ο Κώστας 
Παλασκώνης για τη Δ.Ε. Βαρδου-
σίων, ο Παναγιώτης Ζέτος για τη 
Δ.Ε. Τολοφώνας και ο Δημήτρης 
Παπακωνσταντίνου για τη Δ.Ε. 
Λιδωρικίου. Παράλληλα ο καθέ-
νας θα έχει και μια σειρά άλλων 
αρμοδιοτήτων που τους παραχώ-
ρησε ο Δήμαρχος.

ΠΡΟΣΩΠΑ & ΓΕΓΟΝΟΤΑ
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Αποκριά σημαίνει καρναβάλι, χορός, 
πάρτι, μουσικές, σερπαντίνες, μα-

σκαράτες, ξεφάντωμα …
Όλα αυτά κι άλλα πολλά είχαμε στο 

Ευπάλιο αυτές τις μέρες της απο-
κριάς, με συντονιστές και πρωτοπό-
ρους την Τοπική Κοινότητα και τον 

Πολιτιστικό Σύλλογο.
Από το πρώτο Σαββατοκύριακο έγινε 

από τον Πολιτιστικό το πάρτι των 
πιτσιρικάδων στο χώρο εκδηλώσε-
ων του Δημαρχείου, όπου δεκάδες 

μπόμπιρες και μεγαλύτερα παιδιά το 
γλέντησαν με την ψυχή τους.

Ένα πανέμορφο άρμα με τίτλο 
Tralaland δημιουργήθηκε με αρκετή 

δουλειά και κόπο από δεκάδες 
νεολαίους εθελοντές πάνω σε σχέδια 

του Karlheinz Gratzl και τον συντο-
νισμό του Προέδρου του Ευπαλίου 

Κώστα Τσιούστα στο συνεργείο του 
Μάκη Σπυρόπουλου. Περίπου 120 

παιδιά και όσοι αισθάνονταν παιδιά 
αγόρασαν τις ωραίες καρναβαλί-

στικες στολές που πλαισίωσαν και 
συνόδευσαν το άρμα στην Κυρια-

κάτικη  παρέλαση του Ευπαλίου και 
της Ναυπάκτου. Η αμφίεση αυτή 
μάλιστα πήρε το Πρώτο Βραβείο 

Στολής από την Καρναβαλική Επι-
τροπή Ναυπάκτου.

Σάββατο βράδυ και η “Δωρινέλλα” 
μπαλ-μασκε συνεστίαση στο κέντρο 

“Πανθέα” απογείωσε εκατοντάδες 
Ευπαλιώτες και φίλους τους σε 

χορό, τραγούδι, γλέντι  και φαγο-
πότι μέχρι πρωίας. Και την Καθαρή 

Δευτέρα με ανοιξιάτικο ήλιο κού-
λουμα, φασολάδα, νηστίσιμα, χορός 

και τραγούδι στη κεντρική πλατεία 
Καρυάς του Ευπαλίου.

Το Tralaland του Ευπαλίου
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Αφορμή για το παρόν σημείωμα 
έδωσε μια έρευνα. Ρωτώντας 

παλαιούς και νέους στο χωριό, πολύ 
λίγοι γνώριζαν ποίοι είναι αυτοί που 
αναγράφονται στην επιτύμβια στήλη, 
στο μνημείο του Άγνωστου Στρατιώ-
τη. Το πιο ανησυχητικό ήταν ότι από 
τους νέους σχεδόν κανένας όχι μό-
νον δεν γνώριζε, αλλά ούτε είχε 
διαβάσει τα ονόματα. Στο σημείο 
αυτό θα αναφερθούμε στην ιστο-
ρία του μνημείου και στο σύντομο 
(διότι οι πεσόντες στους αγώνες 
ήταν όλοι νέοι στην ηλικία) βιο-
γραφικό τους σημείωμα.
Σε όλα τα χωριά και τις πόλεις 
της χώρας μας υπάρχουν μνημεία 
«Άγνωστου  Στρατιώτη» ή επιτύμ-
βιες στήλες όπου αναγράφονται 
τα ονόματα αυτών που  έπεσαν 
υπέρ πατρίδος στους διάφορους 
πολεμικούς αγώνες του ‘Έθνους .
Στο χωριό μας το Ευπάλιο υπάρ-
χει μνημείο Άγνωστου Στρατιώτη 
στην πλατεία Ελευθερίου Βενιζέ-
λου και δίπλα επιτύμβια στήλη με 
τα ονόματα των πεσόντων αγωνι-
στών κατά τους πολέμους  1912-
13, 1922, 1941-42 και  1947-49.
Το μνημείο αναφέρεται σε όλους 
τους νεκρούς, γνωστούς και 
άγνωστους. Γι’ αυτό λέγεται 
μνημείο Αγνώστου Στρατιώτη. Ο 
Περικλής από την αρχαιότητα στον 
Επιτάφιο λόγο του αναφέρει « Μια 
δε κλίνη κενή φέρεται στρωμένη των 
αφανών…». Αυτό σημαίνει: «Ένα 
φέρετρο φέρεται αδειανό στα χέρια, 
σκεπασμένο προς τιμή των αφανών 
νεκρών, που τυχόν δεν βρέθηκαν 
για περισυλλογή». Τα μνημεία αυτά 
στην αρχαιότητα τα κατασκεύαζαν 
στο καλλίτερο προάστιο. Οι νεώτε-
ροι Έλληνες τα τοποθετούμε στο 
κεντρικότερο σημείο της πόλεως. Σε 
πλατεία ή στο χώρο της Εκκλησίας, 
γενικά σε χώρο που επισκέπτονται 
πολλοί άνθρωποι. Γιατί είναι μεγάλη 
η ευγνωμοσύνη, ο θαυμασμός και ο 
σεβασμός στη μνήμη τους  και η ανα-
γνώριση της προσφοράς στη πατρί-
δα, αφού  έδωσαν και τη ζωή τους. 
Πέραν αυτών πρέπει να θαυμάζονται 
από όλους μας και κυρίως από τους 
νέους.
Το κοινοτικό  Συμβούλιο Ευπαλίου, 
με την αριθ. 22/25-8-1928 απόφα-
ση, ενέκρινε δαπάνη πέντε χιλιάδων 
δραχμών «δια την κατασκευή αναθη-
ματικής στήλης των εν πολέμοις  πε-
σόντων». Πρόεδρος της κοινότητας 
ήταν ο Αγησίλαος Παπαδημητρίου και 
μέλη ο Επαμ. Κασκαβέλης (Αλμπά-
νης), Κων/νος Πενταγιώτης και Νικ. 
Δημ. Σμπαρούνης (Νικάκης).
Κατασκευάστηκε τότε η αναθηματική 
στήλη με τα ονόματα των πεσόντων 
στους απελευθερωτικούς Βαλκανι-
κούς αγώνες 1912-13 και είχε εντοι-
χισθεί στη μάνδρα της κεντρικής εκ-
κλησίας (Άγιο Γεώργιο). Επί χρόνια το 
τρισάγιο και η κατάθεση στεφάνου 
κατά τις εθνικές γιορτές γινόταν εκεί.
Το 1971 γιορτάστηκαν στη χώρα 
μας τα 150 χρόνια από την κήρυξη 
της Επανάστασης του 1821. Σε κάθε 
νομό ορίστηκε με απόφαση του Νο-
μαρχιακού Σύμβουλου μια πόλη που 
θα γίνονται οι γιορτές. Στο Νόμο Φω-
κίδος επελέγη το Ευπάλιο. Έπρεπε 
όμως να διαμορφωθεί μία πλατεία, να 
γίνει μνημείο, γιατί θα ερχόταν πολύς 

κόσμος. Ο χώρος της εκκλησίας ήταν 
μικρός.
Η Νομαρχία έδωσε χρήματα και δι-
αμορφώθηκε η πλατεία Ελευθερίου 
Βενιζέλου όπως είναι σήμερα. Το 
μνημείο του άγνωστου Στρατιώτη 
έγινε με δωρεά του αείμνηστου Χρή-
στου Ιωαν. Μεϊντάση, Στρατηγού 

Χωροφυλακής ε.α.
Εκεί σε επιτύμβια στήλη αναγράφη-
καν και τα ονόματα των πεσόντων 
το 1922 στην εκστρατεία της Μικρας 
Ασίας, στους πολέμους 1940-41 και 
1947-49. 

1912-13
1. Παναγιώτης Θ. Βαρνάβας
 Ο πατέρας του Παναγιώτη καταγό-
ταν από το Αλποχώρι. Ήρθε με την 
οικογένειά του και εγκαταστάθηκε 
στο Ευπάλιο. Αγόρασε κτήματα και 
οικόπεδο και έκτισε σπίτι. Η κόρη του 
Παρασκευή παντρεύτηκε τον Ιωάννη 
Γιαννακούρη. Γιος της Παρασκευής 
ήταν ο Χρήστος Ιωαν. Γιαννακούρης. 
Ο αείμνηστος Παναγιώτης ήταν θείος 
του Χρήστου Γιαν-
νακούρη.
2. Κωνσταντίνος 
Ευστ. Θεοχαρό-
πουλος
Ήταν θείος του 
Ιωάννη Θεοχαρό-
πουλου (Σταθόκω-
στα).
3. Κωνσταντίνος 
Δημ. Λαγιανδρέου
Ήταν αδερφός 
του Αριστομένη 
Λαγιανδρέου (ο 
Αριστομένης ήταν 
ο παππούς του δι-
κηγόρου Μένιου 
Λαγιανδρέου).Ο 
Κωνσταντίνος Δημ. 
Λαγιανδρέου ήταν γνωστός ως Κων-
σταντάκης. Ήταν παντρεμένος με 
την Ελένη Πριοβόλου του Δημητρίου 
(αδελφή της Αλμπάναινας, του Ανα-
στάση Πριοβόλου πεθερός του παπά 
Βασίλη) του Γεωργίου Πριοβόλου 
(Αναστασέλος). Η κόρη του, που την 
άφησε ορφανή στη κοιλιά της μάνας 
της ,πήρε το όνομά του, Κωνσταντίνα.  
4.  Γεώργιος Ιωαν. Μπάμπος
 Αδελφός του Θεόδωρου Μπάμπου 
(Μεταρόζος), του Αναστασίου (Ζερ-

βο-Τάσιου)  Μπάμπου 
κ.λ.π.
5. Κωνσταντίνος Βασ. Πα-
παϊωάννου
Ο Κωνσταντίνος Παπα-
ϊωάννου είχε αδέλφια 
(Τσιρογιαννατραινα, Λυ-
μπερίνα, Γεώργιο Πα-
παϊωάννου). Είχε πα-
ντρευτεί την Ευθυμία 
Πριοβόλου του Δημη-
τρίου. (Η Ευθυμία ήταν 
αδελφή του Επαμεινών-
δα Πριόβολου,  της Αλε-
ξάνδρας (συζ. Τζιλαλή 
Δημητρίου) και της Βα-
σιλικής (Ρήγινας).
6. Αθανάσιος Κων. Τζι-
λαλής
Ήταν αδελφός του 
Δημητρίου Τζιλαλή του 
Κωνσταντίνου. Ανίψια 
του ήταν ο Αριστομένης  
Τζιλαλής, ο Τζιλαλοκώ-
στας κ.λ.π. Ήταν μετανάστης στην 
Αμερική.  Ανταποκρίθηκε στο κάλε-
σμα της πατρίδος για την απελευθέ-
ρωση της Μακεδονίας. Ήρθε στην 
Ελλάδα, κατατάχθηκε στο Στρατό, 
πολέμησε και σκοτώθηκε στο Βαλ-
κανικό πόλεμο. Ο αδερφός του Δη-
μήτριος έδωσε το όνομα του στον 
γιο του Αθανάσιο.

1922
1) Βασίλειος Γεωργίου Παπαϊωάννου.
 Ηταν αδελφός του Στρατηγού Δημ. Πα-
παϊωάννου, Κώστα, της Κατίνας κ.λ.π.
2) Κωνσταντίνος Οδ. Πενταγιώτης
Αδελφός του Αριστείδη Πενταγιώτη 
του Βασιλείου (Βασιλάκη) Πενταγιώ-
τη, της Μαρούλας Ραγκαβά.
3) Ιωάννης Γ. Μπάμπος
Ανιψιός του Θεοδώρου Μπαμπού 
(Μεταρόζος)  αδελφός του Αναστασί-
ου Μπάμπου (Ζερβοτάσιος)
4) Ευθύμιος Ανδ. Μπόκαρης
Αδελφός του Παναγιώτη Μπόκαρη.

1940-41
1) Κωνσταντίνος Βασιλείου Ζέρβας.

Γιος του Βασιλείου Ζέρβα ( Καμαρο-
Βασίλη). Ήταν ταχυδρομικός υπάλ-
ληλος. Είχε επιστρατευθεί.
2) Νικόλαος Αγησιλάου Παπαδημη-
τρίου γιος του Αγησιλάου Παπαδη-
μητρίου
3) Γεώργιος Χαρ. Σμπαρούνης αδελ-
φός των Σμπαρ’ναίων (Σμπαρνο-
Νίκου κ.λ.π)
4) Βασίλειος Αθαν. Τσοράκης
Η μάνα του Αικατερίνη ήταν αδελφή 
των Πλεσαίων (Αναστάσιος, Τριαντά-

φυλλος, Αλέξιος κ.λ.π.) Αδελφή του 
ήταν η Χαρτούλα που παντρεύτηκε 
τον Δημήτριο Λακουμέντα.

Σημ. Ο Νίκος Παπαδημητρίου έφυγε 
από το χωριό για τον πόλεμο με εν-
θουσιασμό. Ήταν χαρισματικός νέος,  
παλικάρι πραγματικό. Σκοτώθηκε μό-
λις έφθασε στην Αλβανία στην πρώ-
τη μάχη. Ο Τσοράκης Βασίλειος ήταν 
και αυτός χαρισματικός νέος, ψηλός, 
όμορφος, δουλευταράς. Οι συνομήλι-
κοί του μιλάνε και τώρα με θαυμα-
σμό και αγανάκτηση για το χαμό του. 
Σκοτώθηκε την τελευταία μέρα της 
υποχώρησης.
 
1947-49
Στον πόλεμο αυτό σκοτώθηκε άλλο 
ένα παλικάρι στο Γράμμο. Ο  Δημή-
τριος  Έπαμ. Πριόβολος.
Αυτοί είναι οι επώνυμοι νεκροί-ήρωες 
των Αγώνων μας. Εκεί όμως στον 
Τύμβο κυκλοφορούν και οι ψυχές 
πολλών ανωνύμων που δεν κατέγρα-
ψε η Ιστορία. Άλλοι διότι δεν γνωρί-
ζουμε ανά τους αιώνες ύπαρξης της 
φυλής μας πώς και πότε χάθηκαν και 

άλλοι που δεν γράφονται για 
άλλους λόγους. Ο πιο άδικος και 
καταστροφικός πόλεμος όμως 
είναι ο εμφύλιος. Σε όλα τα 
μέρη της Γης όπου και αν έγινε 
χάθηκαν πολλά και τα καλλίτερα 
παιδιά.

Κατά τον Παλαμά όμως:
Εδώ δεν ξεχωρίζουν
Με ονόματα οι νεκροί
Στη δόξα σμίγουν όλοι
Και ένας είναι όλοι αυτοί.

Και ο στρατηγός Μακρυγιάννης 
από τα Απομνημονεύματα του 
παραγγέλλει:
Πατρίς να μακαρίζεις γενικώς 
όλους τους Έλληνες ότι θυσι-

άστηκαν δια σένα να σ΄αναστήσου-
νε να ξανά-ειπωθείς  άλλη μια φορά 
ελεύθερη πατρίδα. Όταν ήσουν χαμέ-
νη και σβησμένη από τον κατάλογο 
των εθνών.

Κι αν ζούσε σήμερα, πιστεύω, θα συ-
μπλήρωνε και αυτούς που θυσιάστη-
καν για να διατηρήσεις την ελευθερία 
σου όσες φορές κινδύνεψε.

Το Μνημείο Ηρώων Ευπαλίου
Γράφει ο  Νικόλαος Αναστ. Ζέρβας  ε. τ. Λυκειάρχης 

Η απόφαση του κοινοτικού συμβουλίου το 1928 για τη δημιουργία 
του Μνημείου Ηρώων Ευπαλίου

Το πρώτο μνημείο στην εκκλησία του Αγίου Γεωργίου

Το Μνημείο Ηρώων στην πλατεία Ελευθερίου Βενιζέλου

ΙΣΤΟΡΙΑ
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Στα πλαίσια της υλοποίησης του 
Πολιτιστικού Προγράμματος “ΔΙΑ-

ΒΑΖΩ  ΚΑΙ ΓΡΑΦΩ: Η Φιλαναγνωσία 
συνοδοιπόρος της δημιουρ-
γικής γραφής” οι μαθητές 
και οι μαθήτριες της Β΄ 
Λυκείου του Γενικού Λυκεί-
ου Ευπαλίου μαθαίνουν ότι 
ο καλός συγγραφέας είναι 
πρώτα απ’ όλα ένας καλός 
αναγνώστης. Διαβάζουν και 
αναλύουν διάφορα είδη κει-
μένων (ποιήματα, δοκίμια, 
άρθρα, ομιλίες, επιστολές 
κ.ά.), ώστε να εξοικειω-
θούν με τα κειμενικά είδη, 
να γνωρίσουν τους τρόπους 
και τα μέσα πειθούς, την 
οργάνωση, το επικοινωνι-
ακό πλαίσιο και το ύφος 
που κάθε είδος απαιτεί, με 
απώτερο στόχο να καλλιεργήσουν 
την κριτική ικανότητα στην ανάγνω-

ση και να γίνουν σιγά σιγά έμπειροι, 
απαιτητικοί και “υποψιασμένοι” ανα-
γνώστες.

Παράλληλα,  οι προβληματισμοί ή/και 
τα συναισθήματα  που  γεννιούνται 

από τη γόνιμη επαφή των παιδιών με 
τα κείμενα βρίσκουν διέξοδο στη γρα-
πτή και πάλι έκφραση. Εμπνέουν τη 

δημιουργία νέων κειμένων 
που φέρουν την ευαισθη-
σία, την τρυφερότητα, την 
ορμή και τον ενθουσιασμό 
της νιότης τους. Τα παιδιά 
γράφουν: στίχους, σύντομα 
διηγήματα, άρθρα, επιστο-
λές, σελίδες ημερολογίων… 
Τα παιδιά γράφουν…  Και το 
χαίρονται! Γιατί τα κείμενα 
που δημιουργούν βγαίνουν 
ελεύθερα από την ψυχή 
τους -χωρίς το αίσθημα της 
αγγαρείας της σχολικής υπο-
χρεωτικής εργασίας-,  για 
να αποτυπώσουν αυθόρμη-
τα  τη συγκίνηση που τους 
προκαλεί στην ευαίσθητη 

αυτή ηλικία η γνωριμία τους με τον 
κόσμο. Μαθαίνουν να σκέφτονται, να 

“διαβάζουν” τα συναισθήματά τους, 
να εκφράζονται, να αποφορτίζονται 
και να επικοινωνούν με το Λόγο: το 
πλουσιότερο και αποτελεσματικότερο 
μέσο της σκέψης και της έκφρασης. 
Ένας από τους στόχους του Προ-
γράμματός μας είναι η διάχυση της 
παραγόμενης γνώσης και του γόνιμου 
προβληματισμού μας στην τοπική 
κοινωνία, καθώς ακράδαντα πιστεύ-
ουμε πως η γνώση και το συναίσθημα 
πρέπει να μοιράζονται - αλλιώς, είναι 
στείρα και άχρηστα. Έτσι,  θέλουμε 
να τα μοιραστούμε μαζί σας και ευχα-
ριστούμε θερμά την τοπική εφημερί-
δα “ΤΟ ΕΥΠΑΛΙΟ” για τη δημοσίευσή 
τους.

Η Υπεύθυνη του Πολιτιστικού Προ-
γράμματος
Σοφία Μάνιου, Φιλόλογος
του Γενικού Λυκείου Ευπαλίου

Διαβάζω και γράφω

Μετά το πέρας της εορταστικής περιόδου όλα 
σιγά – σιγά επιστρέφουν στην καθημερινή τους 
ροή. Τα χριστουγεννιάτικα δέντρα και τα λαμπιό-
νια στα κουτιά τους, τα παιδιά στα σχολεία τους, 
οι μεγάλοι στις δουλειές τους και οι άστεγοι συνε-
χίζουν την καθημερινότητά τους είτε ψάχνοντας 
στους κάδους των σκουπιδιών είτε παρακαλώ-
ντας για ελεημοσύνη. Τις λαμπερές αυτές ημέ-
ρες των Χριστουγέννων οι περισσότεροι από μας 
θυμηθήκαμε ξαφνικά -ως δια μαγείας-  πως εκεί 
έξω υπάρχουν άνθρωποι που υποφέρουν από το 
τσουχτερό κρύο. Οι ελπίδες των αστέγων πολλα-
πλασιάστηκαν. Όλο και κάποιος τους έδωσε κάτι 
για να φάνε, κάποιο πανωφόρι για να προστατευ-
θούν από την παγωνιά καυχώμενος : «Βοήθησα 
έναν άστεγο στον δρόμο το απόγευμα ενόψει 
των εορτών». Όμως αυτό δεν φτάνει!  Δεν είναι 
αρκετό για να βοηθηθούν χιλιάδες άποροι που 
έχουν την ανάγκη μας, ενώ εμείς απολαμβάνουμε 
τις λιχουδιές του γιορτινού δείπνου. Ζητείται άν-
θρωπος ή μάλλον ζητούνται πραγματικοί άνθρω-
ποι, με αγνά συναισθήματα για να βοηθήσουν 
όσο το δυνατόν περισσότερο!
Δυστυχώς δεν είναι εύκολο να βρεθούν στην 
εποχή μας. Κύριο μέλημα των περισσότερων αν-
θρώπων είναι η ατομική ευημερία για χάρη της 
οποίας δεν διστάζουν πολλές φορές να εκμεταλ-
λευτούν και να αδικήσουν τους συνανθρώπους 
τους. Οι κοινωνικές συνθήκες οδήγησαν στην 
άνιση κατανομή του επίγειου πλούτου και στην 
άνιση συμμετοχή των ανθρώπων στην απόλαυση 
των υλικών αγαθών. Πως νομίζετε ότι γέμισαν 
όλα τα παγκάκια των πλατειών από  άστεγους 
ανθρώπους; Επειδή κάποιοι τους εκμεταλλεύτη-
καν, τους πρόδωσαν ή διατάραξαν την ισορροπία 
τους. Οι περισσότερες μαρτυρίες Ελλήνων αστέ-
γων αναφέρουν ότι είχαν μια αξιοπρεπέστατη 
ζωή μαζί με τις οικογένειές τους και μια «αναπο-
διά» κατέστρεψε την οικονομική τους κατάσταση 
και τους οδήγησε στον δρόμο.
Εκτός από τον υλικό ευδαιμονισμό σημαντικό 
εμπόδιο στην επικράτηση ενός ανθρωπιστικού 
τρόπου θεώρησης των πραγμάτων παραμένει το 
φαινόμενο του ρατσισμού. Η αποστροφή για το 
διαφορετικό και η αναλγησία απέναντι σε ευπα-
θείς κοινωνικές ομάδες αποτελεί τροχοπέδη για 
τη γέννηση της συμπόνιας στις ψυχές μας, καθώς 
δεν μας επιτρέπει να βοηθήσουμε αυτούς που 
χρειάζονται την ανθρωπιά μας. Σίγουρα αν δούμε 

έναν ξένο πεσμένο στο δρόμο να σφαδάζει από 
τους πόνους, δεν θα σπεύσουμε να βοηθήσουμε, 
γιατί θα θεωρήσουμε ότι είναι τοξικομανής. «Πού 
να μπλέκω…;» θα σκεφτούμε οι περισσότεροι. 
Τελικά, η άρνηση και η απάθεια σε οτιδήποτε 
συμβαίνει γύρω μας, εμποδίζει την φιλευσπλαχνία 
να αναδυθεί από μέσα μας. Ο καθένας κλεισμένος 
στο δικό του «καβούκι» δεν διακινδυνεύει να βγει 
έξω από αυτό.
Ξεχωριστή βέβαια κατηγορία αποτελούν οι πρό-
σφυγες. Ο άνθρωπος εδώ και εκατοντάδες χρό-
νια επαναλαμβάνει τα ίδια λάθη, καθώς δεν έμα-
θε τίποτα από την ιστορία του και συνεχίζει τους 
πολέμους. Όπως κάθε φορά, οι επιπτώσεις είναι 
ολέθριες. Χιλιάδες άνθρωποι εν καιρώ πολέμου, 
διωκόμενοι είτε από τα πολιτικά καθεστώτα είτε 
αναζητώντας μια δεύτερη πατρίδα αναγκάζονται 
να αναζητήσουν νέες πατρίδες. Έτσι και στην 
Ελλάδα έφτασαν αρκετές οικογένειες με μικρά 
παιδάκια θέλοντας να ζήσουν μια ήρεμη και φυ-
σιολογική ζωή μακριά από την βαρβαρότητα του 
πολέμου. Πώς είναι δυνατόν λοιπόν να ζητάμε να 
μην τους δοθεί τίποτε, ακόμη και τα στοιχειώδη 
όπως το νερό, η τροφή, η στέγη; Είναι αδιανόη-
το να μην βοηθήσουμε αυτούς τους ανθρώπους 
οι οποίοι έχουν ήδη μία φορά γίνει θύματα εκ-
μετάλλευσης των επιτήδειων δουλεμπόρων. Δεν 
μπορούμε να τους κατηγορούμε, επειδή κάποιος 
βομβάρδισε το σπίτι τους... Αντίθετα, τόσο σε 
ατομικό όσο και σε συλλογικό επίπεδο, οφείλου-
με να είμαστε αρωγοί στην προσπάθεια τους για 
μια νέα ζωή.
Το κράτος είναι εκείνο που πρώτο έχει χρέος να 
μεριμνήσει , αλλά και ο καθένας μας ξεχωριστά 
οφείλει να αλλάξει τρόπο σκέψης, θεώρησης των  
πραγμάτων και δράσης, αν θέλουμε πραγματικά 
να αλλάξουμε τον κόσμο. Δεν είναι μόνο η υλι-
κή βοήθεια που μπορούμε να προσφέρουμε σε 
τέτοιους ανθρώπους, αλλά και η ψυχολογική και 
ηθική συμπαράσταση σε εκείνους που βιώνουν 
την σκληρότητα της ζωής.
Ένα γλυκό συμπονετικό χαμόγελο, μια ζεστή 
αγκαλιά ένα βλέμμα παρηγοριάς θα τους ανακου-
φίσει, θα τους κάνει να αισθανθούν ότι δεν είναι 
μόνοι!
Τελικά ζητείται άνθρωπος με ψυχή!

Δήμητρα Βασιλάκη
Μαθήτρια της Β΄ Λυκείου του ΓΕΛ ΕΥΠΑΛΙΟΥ

 Αξιότιμοι κύριοι διευθυντές των σοκολατο-
βιομηχανιών της γης ,

σας στέλνω αυτήν την ανοιχτή επιστολή ως 
μια απλή καταναλώτρια των προϊόντων σας, 
με σκοπό να σας προβληματίσω με τη δια-
μαρτυρία μου που αφορά στις συνθήκες ερ-
γασίας των παιδιών του τρίτου κόσμου και πιο 
συγκεκριμένα της Ακτής του Ελεφαντοστού. 
Εκεί η παιδική εργασία σχετίζεται άμεσα με τις 
δραστηριότητες των εταιρειών σας -πράγμα 
που είναι πολύ πιθανό να μην γνωρίζετε.
    Άξιο προσοχής πρέπει να γίνει το γεγο-
νός ότι τα παιδιά του τρίτου κόσμου ηλικίας 
11 έως 16 ετών γίνονται θύματα καταπίεσης 
και εκμετάλλευσης, καθώς δουλεύουν 80 έως 
100 ώρες την εβδομάδα και συχνά γίνονται  
θύματα ξυλοδαρμού από τα αφεντικά τους. 
Διαπίστωσα ότι όλες αυτές οι σοκολάτες ιδιω-
τικής ετικέτας δεν πληρούν κοινωνικά και οι-
κολογικά κριτήρια, ενώ σήμερα  παγκοσμίως 
οι μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες και οι αλυ-
σίδες καταστημάτων  έχουν μεγάλο κέρδος, 
τη στιγμή που οι μικροί εργάτες της σοκολά-
τας ζουν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας και 
αυτό τους ωθεί στο να ανέχονται τόσες ώρες 
εργασίας, ακόμη και βασανιστήρια! Για όσα 
αναφέρω βασίζομαι αποκλειστικά  στις κα-
ταγγελίες των ανθρωπιστικών οργανώσεων 
σε όλον τον κόσμο. Η βιομηχανία σοκολάτας 
κατηγορείται ότι συγκαλύπτει την εκμετάλ-
λευση και την εργασία μικρών παιδιών. Παγι-
δευμένα παιδιά εργάζονται σε απομονωμένες 
φάρμες κυρίως της Δυτικής Αφρικής.
     Γι’ αυτό το πρόβλημα πιστεύω πως πρέπει 
να ασκηθεί πίεση πρώτα πρώτα στις εταιρεί-
ες, όπως η δική σας, από εμάς τους κατανα-
λωτές που διαθέτουμε αρκετή δύναμη. Γνω-
ρίζετε ότι το κακάο που αγοράζετε για την 
παρασκευή της σοκολάτας σας προέρχεται 
από την εργασία παιδιών-σκλάβων; Κι αν ναι, 
το αποδέχεστε; Έχετε το χρέος να λάβετε τα 
κατάλληλα μέτρα και εμείς ως καταναλωτές 
την ανάλογη  δράση, ώστε να μπει ένα τέλος 
στην παιδική εργασία. Πρέπει, επιτέλους, η 
γλυκιά μας σοκολάτα να πάψει να είναι τόσο 
πικρή για κάποιους!

Με αγανάκτηση,
Λαμπρινή Ανδρεοπούλου  

SOS ζητείται άνθρωπος
ΕΚΚΛΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΑΣ ΚΑΙ ΑΓΑΠΗΣ!   

Εκμετάλλευση παιδιών 
από σοκολατο-βιομηχανίες

Η Φιλαναγνωσία 
συνοδοιπόρος 

της δημιουργικής 
γραφής.
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Αποκριάτικη εκδήλωση στην Αθήνα
Mε μεγάλη επιτυχία παρ’ όλες τις συ-
γκυρίες - θανάτους - οικονομική κρί-
ση - καιρό κ.λπ. έγινε σε έναν ωραίο 
χώρο στη Γλυφάδα.
Το Δήμο εκπροσώπησε 
ο Αντιδήμαρχος Κώ-
στας Αντωνόπουλος, 
από το χωριό ο Πρό-
εδρος Κων/νος Αλε-
ξανδρής καθώς και τα 
μέλη του Δ.Σ. Ντίνα 
Κονιστή Γραμματέας, 
Γιώτα Μαρσέλου Ταμί-
ας, από την Ένωση Ευ-
παλιωτών σύσσωμο το 
Δ.Σ., από την Δωρική 
Αδελφότητα ο Δημή-
τρης Μπέσκος.
Το Δ.Σ. του Συλλόγου 
με ομόφωνη απόφαση 
απένειμε τιμητική πλα-
κέτα  στον Παναγιώτη 
Γ. Κονιστή για τη μεγά-
λη βοήθεια του μέσω 
του ομίλου ΒΙΟΧΑΛΚΟ 
τόσο για προσφορές 
στον Αγ. Κωνσταντίνο 
και Ελένης, στους 12 Αποστόλους και 
τελευταία στο Κοιμητήριο του Αγ. 
Αλεξίου-Αλεξάνδρου καθώς και στον 
Σύλλογό μας. Αυτούς τους δύσκο-
λους καιρούς τον ευχαριστούμε και 
να έχει υγεία και να παραδειγματιζό-
μαστε για το ενδιαφέρον και την αγά-

πη που έχει για το χωριό μας.
Αποκριάτικη εκδήλωση στο χωριό
Μια οικογενειακή συγκέντρωση, έτσι 
το νοιώσαμε όσοι παρευρεθήκαμε 
στην Κουβέλειο Αίθουσα, που τόσο 
ωραία και λειτουργικά έχει διαμορ-
φωθεί ( η διαμόρφωση  συνεχίζεται) 
χάρις στην εθελοντική προσφορά των 
εθελοντών και συγχωριανών μας. 

Το κέφι μεγάλο, χάρη στον Τάκη Κε-
ρασιά και τον φίλο του Δημήτρη που 
μας κράτησαν έως τις 3.00 τα ξημε-
ρώματα. Και του χρόνου.

Μας τίμησε ο σημερινός Αντιδήμαρ-
χος Ανδρέας Ευσταθίου καθώς και ο 
Γιάννης Φλέγγας από το Δήμο.
Από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Ευπαλί-
ου η Πρόεδρος Λαμπρινή Μπραούνου 
με μέλη του Συλλόγου καθώς και ο 
Πρόεδρος Τ.Δ. Κων/νος 

Τσούστας που 
ήταν πολύ χα-
ρούμενοι, διότι 
γύρισαν από την 
παρέλαση του 
αποκρ ι ά τ ι κ ου 
άρματος στην 
Ναύπακτο και 
πήραν το πρώτο 
βραβείο για την 
καλή εμφάνιση 
ενδυμασίας.
ΜΠΡΑΒΟ ΠΑΙΔΙΑ 
ΚΑΙ ΤΟΥ ΧΡΟ-

ΝΟΥ.
Καθαρή Δευτέρα
Την Καθαρή Δευτέρα μα-
ζευτήκαμε στο τρίγωνο 
στο Πευκάκι ,πετάξαμε 
χαρταετό ,φάγαμε  σα-
ρακοστιανά εδέσματα και 
χορέψαμε.
Καλή σαρακοστή και του 

χρόνου η συμμετοχή να είναι καθο-
λική.
ΚΟΠΗ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΗΣ ΠΙΤΑΣ
Στις 8 Ιανουαρίου ο Σύλλογός μας 

έκοψε και φέτος 
την πρωτοχρο-
νιάτικη πίτα του 
στην Κουβέλειο 
Αίθουσα. Παρ’ 
όλες τις αντίξο-
ες συνθήκες που 
ζούμε και την 
οικονομική κρίση 
που βιώνουμε, 
εμείς εκείνη τη 
μέρα τα αφήσα-
με όλα στην άκρη 
γιατί μας συνδέει 
όλους  κάτι κοι-
νό: το ενδιαφέ-
ρον για τον πολι-
τισμό αυτού του 
τόπου. Ζούμε σε 
μια περίοδο δύ-
σκολη οικονομικά 
-και όχι μόνο- και 
πιστεύουμε στην 
δύναμη της επα-

φής και της επικοινωνίας, γι’ αυτό και 
θα επενδύσουμε στην προσπάθεια 
για την αποκατάστασή τους. Η μικρή 
κοινωνία του χωριού μας, αν και είναι 
σκορπισμένη, εν τούτοις έχει ένα κοι-
νό σημείο αναφοράς. Το χωριό μας! 

Σε ένα κοινωνικοπολιτικό περιβάλλον 
που καταρρέει γύρω μας, μόνο ο πο-
λιτισμός μπορεί και πρέπει να μείνει 
αλώβητος, ώστε να μας βοηθήσει να 
αντέξουμε. Η προσφορά στον πολιτι-
σμό είναι εθελοντική, πάνω από συμ-
φέροντα και ματαιοδοξίες. Έχουμε 
τόσα πολλά να κάνουμε! Ελάτε μαζί 
μας! Βοηθήστε μας, στηρίξτε μας! 
Ευχαριστούμε όλους όσους μας τιμή-
σανε με την παρουσία τους. Ευχαρι-
στούμε τις γυναίκες του χωριού μας 
για όλη την ετοιμασία και προσφορά 
στον Σύλλογό μας και ιδιαίτερα την 
κ. Αποστολοπούλου Χριστίνα για την 
υπέροχη και φέτος ζαχαροπλαστική 
της! Το τυχερό φλουρί φέτος βρέ-
θηκε στο κομμάτι του κ. Νεκτάριου 
Μπεζαΐτη. Υγεία! Να είμαστε καλά!  
Και του χρόνου!
Χιονισμένη Καρδάρα  
Ευλογία είναι όπου το χιόνι πέφτει 
χωρίς να κάνει καταστροφές έτσι και 
στο χωριό μας έριξε τόσο πολύ χιό-
νι,   που οι παλαιότεροι δεν θυμού-
νται ποτέ. Εκχιονιστικά μηχανήματα  
άνοιξαν δρόμο στην Καρδάρα στο 
Πευκάκι και στο Ευπάλιο 
Μία φωτογραφία λέει πολλά.
Στην είσοδο  του Δροσάτου και συ-
γκεκριμένα στην θέση Αμμούτσα το-
ποθετήθηκε μια Πέτρα που αναφέρει 
το όνομα του χωρίου μας και το κα-
λωσόρισμα σε όλους  .

Ωραία πρωτοβουλία 
του Συλλόγου .
ΓΙΟΡΤΗ ΤΩΝ ΕΡΩ-
ΤΕΥΜΕΝΩΝ
Η ημέρα του Αγίου 
Βαλεντίνου γιορτάζε-
ται σε όλο τον κόσμο 
. Ο Άγιος των ερω-
τευμένων! Έτσι, οι 
γυναίκες του χωριού 
μας συγκεντρώθηκαν 
την ημέρα αυτή στην 
Κουβέλειο Αίθουσα με 
πολλούς καλεσμένους  
για να γιορτάσουν και 
να περάσουν όμορ-
φα τραγουδώντας 
τραγούδια γραμμένα 
για την περίσταση. 
Πλούσια εδέσματα και 
γλυκά στολίζανε τα 
τραπέζια. Μουσική και 
τραγούδι μέχρι αργά 
το ξημέρωμα! 

ΝΕΑ του ΔΡΟΣΑΤΟΥ

ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ
• Στις 8 Ιανουαρίου τελέστηκε στον Ιερό Ναό Αγί-
ων Κωνσταντίνου και Ελένης στο Πευκάκι το εξά-
μηνο μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως της ψυχής του 
Λεωνίδα Μπεζαΐτη.
• Στις 22 Ιανουαρίου τελέστηκε στον Ιερό Ναό 
Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης στο Πευκάκι μνη-
μόσυνο για τα τρία χρόνια αναπαύσεως της Δημη-
τρούλας Αλεξανδρή.

ΚΗΔΕΙΕΣ
• Απεβίωσε στις 13 Φεβρουαρίου και κηδεύτηκε στις 14 
στον Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου Αρτοτίνας  η Αθηνά Χριστο-
δούλου, ετών 92. Ο Θεός ας αναπαύσει την ψυχή της.
• Στις 18 Ιανουαρίου 2017 την ημέρα της γιορτής 
του έφυγε από την ζωή ο Θανάσης Κοργιαλάς ένας 
καταπληκτικός άνθρωπος οικογενειάρχης και αγαπη-
τός γαμπρός του χωρίου μας .Σύζυγος της  Ελένης 
του Κοκκινονίκου  Αλεξανδρή . Αναπαυμένος να εί-

ναι και ο Θεός να δίνει δύναμη σε όλη την οικογένεια 
του .Στις 26 Φεβρουαρίου τελέστηκε το 40’ημερο 
μνημόσυνο στον Άγιο Δημήτριο Ναυπάκτου.
• Στις 12 Φεβρουαρίου  έφυγε ένας άλλος συγχωρια-
νός μας ο Γιάννης Κουιμάνης, σύζυγος της αείμνηστης 
Κούλας Ταραβήρα, που τόσα πολλά δεν ξεχνούμε και 
για τους δύο. Στα παιδιά και οικείους πολλά συλλυπη-
τήρια και ο Θεός να αναπαύει την ψυχή τους. Η ταφή 
έγινε στο Κοιμητήριο Καλλιθέας.

Πρωτοπόρο πάντα το Δροσάτο
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Σε συνέχεια των καλών εργασιών 
που πάντοτε γίνονταν στον Ιερό 

Ναό μας από τον εφημέριο και το 
Εκκλησιαστικό Συμβούλιο, όπως η 
αλλαγή δαπέδου και η επιδιόρθωση 
υγρασίας του ιερού βήματος, η αλ-
λαγή των καντηλιών με νέα πανέ-
μορφα επάργυρα και επιχρυσωμένα 

καντήλια εντός και εκτός του Ιερού 
Βήματος καθώς και η αντικατάσταση 
του Αρτοφορίου (σκεύος πολύτιμο 
όπου φυλάσσεται το Σώμα του Χρι-
στού μας) κ.λπ., το Εκκλησιαστικό 
Συμβούλιο με τον πρόεδρο-εφημέριό 
του και πάλι αποφάσισε να πραγμα-
τοποιήσουν τις παρακάτω εργασίες 

προκειμένου να ολοκληρωθούν όσα 
έχουν ξεκινήσει, αλλά και να ανα-
καινιστούν, να επιδιορθωθούν και να 
συντηρηθούν όσα έχουν διαβρωθεί 
από το πέρασμα του χρόνου. 
ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ
Επιδιόρθωση και ολοκλήρωση αγιο-
γραφίας στο ιερό βήμα και στον κυ-
ρίως ναό.
Επιδιορθώσεις στους εσωτερικούς 
διαβρωμένους σοβάδες από την 
υγρασία εντός του ιερού ναού.
Αλλαγή μοκέτας λόγω φθοράς.
Αγορά αφυ-
γ ρ α ν τ ή ρ ω ν 
για την κατα-
πολέμηση της 
υγρασίας. 
Αλλαγή του 
ηχητικού συ-
στήματος. 
Κ Τ Ι Σ Μ Α Τ Α 
ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΟ 
ΝΑΟ
Α. ΤΟΥΑΛΕΤ-
ΤΕΣ - ΜΗΧΑ-
ΝΟΣΤΑΣΙΟ
Μόνωση των 
μικρών ταρα-
τσών και απο-
μόνωση της 
υγρασίας.
Επιδιόρθωση 
και βάψιμο τα 
κεραμίδια του γραφείου. 
Επιδιορθώσεις εσωτερικά και εξωτε-
ρικά στους διαβρωμένους σοβάδες 
από την υγρασία στις τουαλέτες και 
το μηχανοστάσιο.
Αλλαγή ειδών υγιεινής στις τουαλέτες.
Αλλαγή τις τρεις λεκάνες, τους τρεις 
νιπτήρες και τις τρεις βρύσες.
Τριάντα έξι (36) τ.μ. πλακάκια περίπου
Θήκες, καλαθάκι κ.λπ. 
Αντικατάσταση σιδερένιων εξωτερι-
κών πορτών, με νέες γαλβανισμένες 
όπου χρειάζεται.
Βάψιμο πορτών και τοίχων εξωτερι-
κών και εσωτερικών.
Βάψιμο τουαλετών και αποθήκης.
Β. ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΕΡΕΑ - ΚΟΥΖΙΝΑΚΙ
Εξασφάλιση και μόνωση από την 
υγρασία.
Αγορά αφυγραντήρα για την υγρασία.
Βάψιμο εσωτερικών τοίχων.
Αγορά γραφείου και 3 καρεκλών 
γραφείου. 
Αγορά fax., υπολογιστή και εκτυπωτή.
Κατασκευή ντουλάπας για έγγραφα κ.λπ.
Βάψιμο εσωτερικού χώρου.
Γ. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ
Επιδιόρθωση αρμολογήματος όπου 
έχει διαβρωθεί.
Επιδιόρθωση πλακόστρωσης και 
ζαρντινιέρων όπου είναι εφικτό.
Βάψιμο κάγκελα.
Ελαστικό υλικό για τους αρμούς δια-
στολής μεταξύ ιερού ναού και αίθρι-
ου χώρου.
Φύτεμα λουλουδιών που ομορφαί-
νουν τον εξωτερικό χώρο του ναού.
ΧΡΕΙΑΖΟΜΑΣΤΕ ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΤΕΧΝΙΤΕΣ:
Σοβατζή
Υδραυλικό
Ηλεκτρολόγο
Μπογιατζή
Τεχνίτη για εφαρμογή μόνωσης
Τεχνίτη για στρώση πλακιδίων ή 
πλακόστρωσης.
Εθελοντές για διάφορες χειρονακτι-
κές εργασίες.
ΕΚΚΛΗΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ
Ο Ιερός Ναός του Αγίου Γεωργίου 

Ευπαλίου Δωρίδος στέκεται ψηλά ως 
κόσμημα και ομορφαίνει το χωριό 
μας, αλλά ο άγιος Γεώργιος με αυτόν 
τον τρόπο ταυτόχρονα δείχνει την 
προστασία του σε όλους μας. 
Έχοντας επίγνωση ότι ζούμε σε δύ-
σκολες ημέρες και ότι σε κανέναν από 
εμάς δεν περισσεύει τίποτε, κάνουμε 
ΕΚΚΛΗΣΗ και ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ  την 
αγάπη σας. Ό,τι μπορεί καθένας από 
εμάς να προσφέρει, είτε εθελοντική 
εργασία, είτε υλικά, είτε αγοράζοντας 
κάτι από αυτά που έχει ανάγκη ο ιε-

ρός ναός μας.
Επειδή τα χρήματα 
που έχει στη διά-
θεσή του το ταμείο 
του ναού δεν επαρ-
κούν, γι᾽ αυτό πα-
ρακαλούμε όσους 
θέλουν και μπορούν 
να βοηθήσουν στα 
έργα του, να έρθουν 
πρώτα σε επικοινω-
νία με τον εφημέριο 
του ναού, αιδεσιμό-
τατο πατέρα Κων/νο 
Βαθρακογιάννη στο 
τηλ. 6974-793137 
για να μπορέσουν να 
λάβουν τις κατάλλη-
λες οδηγίες.
Επίσης, αν κάποιος 
θέλει να βοηθήσει 

στέλνοντας κάποιο χρηματικό ποσό, 
σας γνωστοποιούμε ότι ο αριθμός 
Τραπέζης EUROBANK είναι: 
IBAN 4802637430000030100001569 
Δικαιούχος: Ι.Ν. ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΥ-
ΠΑΛΙΟΥ. 
Ας έχουμε υπόψη μας ότι όταν προ-
σφέρουμε ειλικρινά, αβίαστα, άδολα, 
με την καρδιά μας, είτε χρήματα, είτε 
αντικείμενα, είτε εθελοντική εργασία 
στο ναό του αγίου Γεωργίου ουσια-
στικά προσφέρουμε στον εαυτό μας, 
υπέρ υγείας μας και της οικογένειάς 
μας και παρέχουμε ωφέλεια και αγια-
σμό στην ψυχή μας. “Ἁγίασον (Κύριε) 
τοὺς αγαπώντας την εὐπρέπειαν τοῦ 
οἴκου σου...” προσεύχεται ο ιερέ-
ας στην Θεία Λειτουργία! Να αγιάζει 
δηλ. ο Θεός όλους όσους αγαπούν 
την ευπρέπεια του ναού!
Ακόμη μπορούμε να προσφέρουμε 
την δωρεά μας υπέρ ανάπαυσης των 
ψυχών των κεκοιμημένων αγαπημέ-
νων μας προσώπων, των γονέων, 
αδελφών, παιδιών, συγγενών, πάπ-
πον προς πάππον μας.
Με αυτές τις σκέψεις κλείνουμε και πα-
ρακαλούμε ό,τι δύναται ο καθένας μας 
ας κάνει υπέρ του ιερού ναού μας.
ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ
Ευχαριστούμε τον κο Νικόλαο Παπα-
ϊωάννου και την κα Μαρία Καλοσίδα 
για την οικονομική δωρεά που έκαναν 
στον ιερό ναό μας, αλλά ευχαριστού-
με και τον κο Λεωνίδα Ζέρβα για την 
παράδοση του χρηματικού ποσού. 
Τους βεβαιώνουμε ότι τα ονόματά 
τους εγγράφονται στους δωρητές 
του ιερού ναού μας και θα μνημονεύ-
ονται πάντοτε!

ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΖΩΗ
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΦΩΚΙΔΟΣ
ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΥΠΑ-
ΛΙΟΥ ΔΩΡΙΔΟΣ
Ιεροκήρυκας: Αρχιμανδρίτης πατ. 
Αυγουστίνος Σύρρος
Εφημέριος: Αιδεσιμότατος πατ. Κων/
νος Βαθρακογιάννης

Έστειλαν τις Συνδρομές τους

Οι λογαριασμοί τραπεζών 
της Ένωσης Ευπαλιωτών

ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ ΑΡΕΤΗ  10 €
ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ ΕΠΙΦΑΝΙΑ  10 €
ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΑΝΤ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 20 €
ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 20 €
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΩΝ. ΝΑΣΟΣ 50 €
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓ. ΕΛΕΝΗ 30 €
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ 100 €
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΦΗ 50 €
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΠΕΠΠΑ ΑΛΕΚΑ 50 €
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΤΑΚ. ΛΕΝΑ 100 €
ΑΝΑΔΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  20 €
ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 20 €
ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΥ ΣΥΝΔ.  30 €
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ  20 €
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΩΛ 20 €
ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  20 €
ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ  20 €
ΑΥΓΕΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 50 €
ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ ΠΟΛΥΞΕΝΗ 50 €
ΒΟΛΤΕΡΑΣ Λ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ 20 €
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΔΗΜ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ  20 €
ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  30 €
ΓΕΩΡΓΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 10 €
ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 20 €
ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΡΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ 20 €
ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΡΗ ΠΟΛΥΞΕΝΗ  20 €
ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 20 €
ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 50 €
ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ 20 €
ΖΑΧΑΡΙΑΔΗ ΓΕΩΡΓ. ΕΥΘΥΜΙΑ  20 €
ΖΕΡΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 20 €
ΖΩΡΖΟΥ ΡΙΛΙΑΝΝΑ 20 €
ΖΟΡΜΠΑ-ΤΣΙΡΗ ΚΩΝ. ΜΑΡΙΑ  20 €
ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  20 €
ΚΑΒΒΑΔΙΑ ΚΙΚΗ 20 €
ΚΑΓΙΑ Κ. ΡΗΝΑ 5 €
ΚΑΛΑΜΑΚΗΣ ΑΡΙΣΤ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ 50 €
ΚΑΛΑΜΑΚΗΣ ΒΑΣ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ 20 €
ΚΑΡΑΧΟΝΤΖΙΤΗ ΘΑΛΕΙΑ 20 €
ΚΑΡΔΑΡΑ ΣΑΚΕΛΛΙΩΝ ΖΩΗ  50 €
ΚΑΤΣΙΑΡΙΜΠΑΣ ΙΩΑΝ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ  30 €
ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  30 €
ΚΕΡΑΜΙΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 10 €
ΚΟΝΙΣΤΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 20 €
ΚΟΝΙΣΤΗ ΤΡΙΑΔΑ  20 €
ΚΟΝΙΣΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΡΙΑΔΑ 20 €
ΚΟΝΙΣΤΗΣ ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ  50 €
ΚΟΝΙΣΤΗΣ Β. ΙΩΑΝΝΗΣ  20 €
ΚΟΝΤΑΡΙΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 20 €
ΚΟΝΤΟΣ ΗΛ. ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ  20 €
ΚΟΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  50 €
ΚΟΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ 50 €
ΚΟΤΣΑΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΖΕΡΒΑ ΣΟΦΙΑ 50 €
ΚΟΥΤΣΙΑΥΤΗΣ ΓΕΩΡ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  20 €
ΚΟΤΣΙΔΑ-ΚΑΠΕΤΑΝΑ ΕΦΗ  20 €
ΚΟΥΦΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ  20 €
ΚΟΥΦΑΚΗ Γ. & ΑΝΑΘΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛ. 40 €
ΚΩΣΤΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 10 €
ΚΩΣΤΟΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΗΛΙΑΣ 50 €
ΛΑΓΙΑΝΔΡΕΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ & ΚΑΚΚΟΥ ΑΛΕΚΑ 50 €

ΛΑΓΙΑΝΔΡΕΟΥ ΓΕΩΡΓ. ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ 20 €
ΛΑΖΑΡΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ  50 €
ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  20 €
ΜΑΡΚΟΥ ΣΤΑΜΑΤΗΣ & ΕΛΕΝΗ 50 €
ΜΕΪΝΤΑΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  50 €
ΜΙΧΟΥ ΧΑΡ. ΓΕΩΡΓΙΑ  20 €
ΜΙΧΟΥ ΧΡΗΣΤ. ΕΥΘΥΜΙΑ  30 €
ΜΠΑΛΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ 100 €
ΜΠΑΜΠΟΣ ΒΑΣ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  20 €
ΜΠΑΜΠΟΣ Κ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 50 €
ΜΠΑΜΠΟΣ ΚΩΝ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 40 €
ΜΠΑΜΠΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 20 €
ΜΠΑΡΜΠΟΥΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 20 €
ΜΠΑΡΤΖΩΚΑΣ ΠΑΝΟΣ & ΖΕΡΒΑ ΕΥΘΥΜΙΑ 30 €
ΜΠΟΚΑΡΗ ΔΗΜΗΤΡΑ 20 €
ΝΙΚΟΛΕΤΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 50 €
ΝΙΚΟΛΗΣ ΙΩΑΝ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ 30 €
ΝΙΚΟΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  20 €
ΝΤΑΟΥΣΑΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (χήρα Σταυρου)  10 €
ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ-ΝΤΑΟΥΣΑΝΗ ΝΑΤΑΣΑ  20 €
ΠΑΝΤΕΛΗ ΜΠΙΤΣΙΟΥ ΑΡΕΤΗ 40 €
ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ  50 €
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 10 €
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Λ. ΤΟΥΛΑ  20 €
ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΛΕΞΙΟΣ 20 €
ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  20 €
ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ Γ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ  20 €
ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΕΛΕΝΗ  20 €
ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ  15 €
ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 20 €
ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΚΩΝ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ 30 €
ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΚΩΝ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 20 €
ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ & ΕΛΕΝΗ 20 €
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ  10 €
ΠΑΠΑΛΟΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ  20 €
ΠΑΤΣΑΟΥΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  40 €
ΠΑΤΣΑΟΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  20 €
ΠΕΝΤΑΓΙΩΤΗΣ ΝΤΙΝΟΣ 30 €
ΠΡΙΟΒΟΛΟΣ Κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 5 €
ΠΡΙΟΒΟΛΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 10 €
ΠΡΙΟΒΟΛΟΥ Κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 5 €
ΣΑΚΑΡΕΛΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 20 €
ΣΑΚΑΡΕΛΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  20 €
ΣΕΡΕΝΤΕΛΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 50 €
ΣΜΠΑΡΟΥΝΗ ΤΣΑΓΚΑΡΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 20 €
ΣΜΠΑΡΟΥΝΗΣ ΓΕΩΡΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ 20 €
ΣΜΠΑΡΟΥΝΗΣ ΝΙΚ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ  20 €
ΤΑΓΚΑΛΟΣ ΑΝΤ. ΙΩΑΝΝΗΣ 50 €
ΤΑΡΑΒΗΡΑ ΛΟΥΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ & ΣΤΑΥΡΟΣ          50 €
ΤΣΙΑΝΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ  20 €
ΤΣΙΑΤΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  20 €
ΤΣΙΠΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΤΖΕΝΗ  20 €
ΤΣΙΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 20 €
ΤΣΙΡΗΣ ΒΑΣ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 20 €
ΤΣΙΡΗΣ ΓΕΩΡΓ. ΑΓΓΕΛΟΣ  20 €
ΤΣΟΛΚΑΣ ΑΝΑΣΤ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ 20 €
ΤΣΟΥΡΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 20 €
ΤΣΟΥΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 20 €
ΧΑΛΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓ. ΑΝΤΩΝΗΣ  20 €
ΨΗΜΑΔΑΣ ΑΘΑΝ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  20 €

5011-059657-666

104/296680-89769.00.2002.002676

0026-0653-99-0100077938

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
Κάλεσμα για στήριξη του Ι. Ν. Αγίου Γεωργίου Ευπαλίου
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Ο Απόλλων Ευπαλίου έκανε το καθή-
κον του στον πρώτο γύρο του πρω-
ταθλήματος και τώρα αρχίζουν τα… 
δύσκολα. Κόντρα στα προγνωστικά 
και με ένα προϋπολογισμό πολύ μι-
κρότερο από τον Αστέρα Ιτέας, η 
ομάδα του χωριού μας έχει καταφέρει 
να μείνει πολύ κοντά στο μεγάλο της 

αντίπαλο, με μόλις ένα βαθμό διαφο-
ρά. Η αρχή του δεύτερου γύρου βρί-
σκει τον Απόλλωνα να δίνει το ντέρ-
μπι με τον Αστέρα εκτός έδρας, σε 
ένα παιχνίδι που θα καθορίσει και τις 
ισορροπίες. Βέβαια, αν η ομάδα απο-
σπάσει θετικό αποτέλεσμα, θα μπο-
ρεί να ελπίζει, αφού λίγες εβδομάδες 

αργότερα ακολουθεί το παιχνίδι του 
Αστέρα εκτός έδρας με τον Φωκικό.
Το κλίμα στο αγωνιστικό τμήμα εί-
ναι πολύ καλό, αλλά η αλήθεια είναι 
ότι χρειάζονται και… ενισχύσεις. Όχι 
τόσο αγωνιστικές, αλλά κυρίως… 
εξωαγωνιστικές. Οι άνθρωποι της 
διοίκησης –όσοι έχουν απομείνει- δε 

μπορούν να σηκώσουν μόνοι τους το 
οικονομικό βάρος των υποχρεώσεων 
και χρειάζεται και η βοήθεια των λοι-
πών Ευπαλιωτών.
Για την κατάσταση της ομάδας επι-
κοινωνήσαμε με τον προπονητή Τζί-
μη Ζέρβα, ο οποίος μας μίλησε για 
τα δρώμενα: «Είχαμε δύο αποχωρή-
σεις κι έναν σοβαρό τραυματισμό, κι 
αυτά μας επηρέασαν μέχρι ένα βαθ-
μό. Έχουμε μείνει μόνο με τα παιδιά 
από το χωριό, αλλά και πάλι έχουμε 
ένα δυνατό σύνολο, που είναι ικανό 
για το καλύτερο. Στόχος μας είναι να 
φτάσουμε όσο πιο ψηλά γίνεται. Ένα 
πολύ μεγάλο κομμάτι της φετινής 
χρονιάς είναι το εκτός έδρας παιχνί-
δι με τον Αστέρα Ιτέας. Από εκεί και 
πέρα θέλουμε να δουλεύουμε καλά 
και στην ακαδημία, για να προωθή-
σουμε και κάποια από τα πολύ καλά 
ταλέντα που έχουμε, ώστε να αντικα-
ταστήσουν κι αυτοί με τη σειρά τους, 
τους πιο παλιούς».

Γράφει ο Τάσος Τσόλκας

Τώρα αρχίζουν τα δύσκολα…
Ο δεύτερος γύρος του πρωταθλήματος 
είναι σημαντικός για τον Απόλλωνα Ευπαλίου

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
14η Αγωνιστική

                                           ΒΑΘΜΟΙ       ΤΕΡΜΑΤΑ
1. ΑΣΤΕΡΑΣ ΙΤΕΑΣ *  37 49-02
2. ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΥΠΑΛΙΟΥ  36 49-08
3. ΦΩΚΙΚΟΣ ΑΜΦΙΣΣΑΣ* 34 40-06 
4. ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΜΦΙΣΣΑΣ*  25  25-21 
5. ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΙΤΕΑΣ*  22 30-22
6. ΚΡΙΣΣΑΙΟΣ ΧΡΙΣΣΟΥ*  22 28-28
7. ΕΝΩΣΗ ΓΛΥΦΑΔΑΣ *  19 25-23
8. ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΠΟΛΥΔΡΟΣΟΥ * 19 30-25
9. ΔΩΡΙΚΟΣ ΜΑΛΑΜΑΤΩΝ * 19 23-26 
10. ΑΜΦΙΣΣΑΪΚΟΣ * 16 22-29
11. ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΕΛΦΩΝ*  14  17-18
12. ΗΣΑΪΑΣ ΔΕΣΦΙΝΑΣ  13  17-25
13. ΑΕΤΟΣ ΛΙΔΩΡΙΚΙΟΥ *  7 09-41
14. ΤΟΛΟΦΩΝΑ ΕΡΑΤΕΙΝΗ * 6  14-44
15. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΚΙΡΡΑΣ* -   -   .   
* Με αστερίσκο οι ομάδες που έκαναν το ρεπό τους
** Ο Ολυμπιακός Κίρρας έχει αποβληθεί από το πρωτάθλημα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΓΩΝΩΝ
ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΥΠΑΛΙΟΥ - ΦΩΚΙΚΟΣ  2 - 1
ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΕΛΦΩΝ - ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΥΠΑΛΙΟΥ 0 - 2 
ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΥΠΑΛΙΟΥ - ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΙΤΕΑΣ 4 - 0
ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΥΠΑΛΙΟΥ - ΑΕΤΟΣ ΛΙΔΩΡΙΚΙΟΥ  6 - 0
ΕΝΩΣΗ ΓΛΥΦΑΔΑΣ - ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΥΠΑΛΙΟΥ 0 - 4
ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΥΠΑΛΙΟΥ - ΑΜΦΙΣΣΑΪΚΟΣ  6 - 2

Το Tihiorace έγινε θεσμός 
πλέον για τους δρομείς και 
κάθε χρόνο ανεβάζει … χι-
λιόμετρα !
Όπως ανακοίνωσε η ορ-
γανωτική επιτροπή σε συ-
νέντευξή της στην Αθήνα, 
μετά την περυσινή επιτυχη-
μένη προσθήκη των 50χλμ 
στον αγώνα, φέτος ετοιμά-
ζονται και νέες προκλήσεις!
Η οργανωτική επιτροπή του 
αγώνα Tihiorace ανακοίνω-

σε την διεξαγωγή των  αγώ-
νων Tihiorace 2017 για τις 
14 Μαίου 2017. Ο Αγώνας 
περιλαμβάνει τις διαδρομές 
5 , 15, 27 χιλιομέτρων  και 
τον Αγώνα Wolfs’ Race 50 
χιλιομέτρων. Παράλληλα 
όμως, ανακοίνωσε και έναν 
νέο αγώνα με την επωνυμία 
ΔΕΛΦΟΙ -ΤΕΙΧΙΟ, απόστα-
σης 70  χιλιομέτρων, που θα 
διεξαχθεί στις 30 Σεπτεμβρί-
ου 2017 με αφετηρία τους 

Δελφούς και τερματισμό το 
Τείχιο Δωρίδος. Ο αγώνας 
αυτός θα δώσει διεθνείς 
διαστάσεις και αναβαθμί-
ζει συνολικά την ευρύτερη 
περιοχή της Ναυπακτίας και 
της Φωκίδας.
Περισσότερες πληροφορίες 
θα υπάρχουν στην διάθεση 
των αγωνιζομένων τις επό-
μενες μέρες από το επίσημο 
site της διοργάνωσης www.
tihiorace.gr

ΤIHIOARACE 2017     14 Μαΐου οι αγώνες
Νέος αγώνας δρόμου Δελφοί-Τείχιο 70 χιλιομέτρων 



Το αλπικό... Ευπάλιο!
Το Ευπάλιο είδε... άσπρη μέρα! Ένα πρωινό του Γενάρη ξυπνήσαμε με το 
χιόνι στις αυλές να φτάνει και τους 40 πόντους. Το τοπίο πραγματικά αλ-
πικό. Οι γεροντότεροι δεν θυμούνται τόσο χιόνι τα τελευταία 80 χρόνια. 
Το φωτογραφικό παζλ αδυνατεί να δείξει την ατελείωτη ομορφιά!


