
Έγινε κι αυτό το 2012! Χιόνισε 
στο Ευπάλιο μετά από 30 σχε-
δόν χρόνια. Οι Ευπαλιώτες το 
πρωί στις 2 Φεβρουαρίου ξύ-
πνησαν και αντίκρισαν το χωριό 
τους ντυμένο στα άσπρα από 
την χιονόπτωση που είχε ξε-
κινήσει από το βράδυ μετά τα 
μεσάνυχτα. Όλοι εμείς οι Ευπα-

λιώτες που δε μένουμε μόνιμα 
στο Ευπάλιο, στεναχωρηθήκα-
με που δεν έτυχε να βρεθούμε 
στο χωριό και να απολαύσουμε 
αυτές τις ξεχωριστές εικόνες. 
Αποζημίωση, οι φωτογραφίες 
συνεργατών μας, για να πάρου-
με έστω και έτσι μια γεύση χιο-
νισμένου Ευπάλιου.

Επελέγη -για δεύτε-
ρη θητεία- ως Σχο-
λικός Σύμβουλος 
Φιλολόγων  έχοντας 
την παιδαγωγική  
ευθύνη σχολείων 
του  κέντρου της 
Αθήνας, δηλαδή 
την επιστημονική, 
παιδαγωγική καθο-
δήγηση και επιμόρ-
φωση -θεωρητική 
και πρακτική-των 
φιλολόγων που 
υπηρετούν σ’ αυτά

Οι γέφυρες ενώνουν τον κόσμο 
και παίζουν καθοριστικό ρόλο 
στην οικονομία και τον πολιτισμό, 
είχε δηλώσει κάποιος μεγάλος 
Γάλλος αρχιτέκτονας. Η ιστορική 
και μοναδική Γέφυρα του Μόρ-

νου, από την δεκαετία του 1930 
που χτίστηκε, παίζει ακριβώς 
αυτό το ρόλο, κυρίως για τους 
κατοίκους της Δωρίδας και της 
Ναυπακτίας. Την πορεία της στο 
χρόνο καταγράφει η εφημερίδα 
μας, στο ειδικό αφιέρωμα που 
ετοίμασαν η Λ. Αναγνωστοπού-
λου και ο Κ. Ζέρβας.

Με έντονο ενδιαφέρον για τους 
ποδοσφαιρόφιλους συνεχίζεται 
το πρωτάθλημα της Α΄ Κατηγο-
ρίας Φωκίδας, όπου έχουν ξεχω-
ρίσει στη κούρσα του τίτλου ο 
Ανδρούτσος Γραβιάς , ο Αστέρας 

Ιτέας και ο Απόλλων Ευπαλίου. 
Οι άλλες τέσσερις ομάδες της 
Δωρίδας, (Τολοφώνα Ερατεινής, 
Αετός Λιδωρικίου, Δωρικός Μαλα-
μάτων και Ένωση Γλυφάδας) θα 
δώσουν μάχη για την επιβίωση 
με εξαίρεση την Τολοφώνα που 
φαίνεται ότι δε θα κινδυνεύσει. 
Η ευχάριστη έκπληξη πάντως για 
όλους είναι η πολύ καλή πορεία 
του Απόλλωνα Ευπαλίου, που 
δείχνει ότι γίνεται καλή δουλειά 
σε οργάνωση και προετοιμασία.

Η περιοχή του Ευπαλίου είναι πρωτοπόρος στη Φωκίδα 
σε  ανάπτυξη τόνισε η Αντιπεριφερειάρχης Γιώτα Γαζή 
στο χαιρετισμό της, στην εκδήλωση της πρωτοχρο-
νιάτικης πίτας της Ένωσης Ευπαλιωτών Δωρίδας, 
αναφέροντας ταυτόχρονα τους στόχους που 
έχουν τεθεί για το μέλλον. Η εκδήλωση, που χα-
ρακτηρίστηκε από τις πιο πετυχημένες και πολυ-
πληθέστερες σε προσέλευση, πραγματοποιήθηκε 
στο Σαρόγλειο Μέγαρο της Λέσχης Αξιωματικών Ενό-
πλων Δυνάμεων. Κατά τη διάρκειά της έγινε και η τελετή 

αδελφοποίησης της Ένωσης με τον Εξωραϊστικό Σύλλο-
γο Καστέλλας – Πειραιά. Στο χαιρετισμό του ο Δήμαρχος 

Γιώργος Καπεντζώνης έδωσε απαντήσεις σε σειρά 
θεμάτων και προβλημάτων που απασχολούν το 
Ευπάλιο και που του έθεσε ο Πρόεδρος της Ένω-
σης Περικλής Ν. Λουκόπουλος. Στην εκδήλωση, 
για δεύτερη συνεχή χρονιά, δεν είχαν προσκληθεί 

οι πολιτικοί της Φωκίδας, που οργάνωσαν και στήρι-
ξαν ‘‘νύχτα στη Βουλή’’ το πραξικόπημα για την αλλαγή 

της έδρας του Δήμου Δωρίδας. 

ΔΙΜΗΝΗ ΕΚΔΟΣΗ
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Μέσα στη ‘‘γκρίζα’’ ατμόσφαιρα 
της εποχής, οι ευχές όλων μας 
από την Ένωση για το 2012, εί-
ναι η υγεία και η δημιουργικότη-
τα. Θα είναι μια πολύ δύσκολη 
χρονιά, που θα χρειαστεί δύνα-
μη και υπομονή.  Με τις καλύτε-
ρες εντυπώσεις η Ένωση έκοψε 
την παραδοσιακή της πίτα,  σε 
μια λαμπερή εκδήλωση,  με 
πρωτόγνωρη κοσμοσυρροή που 
δείχνει την αγάπη και εκτίμηση 
στο έργο της Διοίκησης, αλλά 
και στο Ευπάλιο. Αυτό μας δί-
νει δύναμη να συνεχίσουμε τη 
δραστηριότητα του Συλλόγου, 
για τους σκοπούς και στόχους 
που οραματίστηκαν αυτοί που 
τον δημιούργησαν και τον στή-
ριξαν όλες αυτές τις δεκαετίες. 
Η αδελφοποίηση με τον Εξωρα-
ϊστικό Σύλλογο Καστέλλας Πει-
ραιά, ανοίγει έναν ακόμα δρόμο 
σε πολιτιστικές,  ταξιδιωτικές, 
θρησκευτικές και ψυχαγωγικές 
δραστηριότητες των μελών των 
δύο συλλόγων. Η εφημερίδα 
μας ‘‘ΤΟ ΕΥΠΑΛΙΟ’’,  με πλού-
σια ύλη και ποιότητα, συνεχίζει 
την πορεία της. Μόνο που από 
αυτό το τεύχος,  θα φθάνει σε 
όσους έχουν πληρώσει τη συν-
δρομή τους, γιατί τα έξοδα της 
δημιουργίας και αποστολής της 
είναι πλέον τεράστια ( περίπου 
2.500€ η έκδοση) και είναι δυ-
σβάσταχτο το κόστος  και αδύ-
νατη η έκδοσή της,  χωρίς την 
μικρή συμβολή-συνδρομή του 
καθενός μας. 
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Πρωτοπόρος σε ανάπτυξη
η περιοχή του Ευπαλίου

Είδε άσπρη μέρα το Ευπάλιο!

Ευχάριστη 
έκπληξη

ο Απόλλων

Η ιστορική
διαδρομή

της γέφυρας
του Μόρνου

Ο Νίκος Αλεξανδρής
Περιφερειάρχης Πυροσβεστικής

Ο Ευπαλιώτης 
Αλεξανδρής Νί-
κος προήχθει σε 
Αρχ ιπυράρχη 
(Ταξίαρχο) της 
Πυροσβεστικής 
Υπηρεσίας και 
τοποθετήθηκε ως 
Περιφερειάρχης 
Πυροσβεστικής 
στο Νότιο Αιγαίο.

Ο Ανδρέας Μήτσου
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Σελίδα 2

Πριν από λίγες μέρες έφυγε από κο-
ντά  μας σε προχωρημένη ηλικία η 
γειτόνισσα και κουμπάρα μου Μαρία 
Ματσούκα. Η εκλιπούσα κατάφερε 
σε δύσκολες εποχές και συνθήκες 
να αναθρέψει μόνη της -γιατί ο σύ-
ζυγός της είχε πεθάνει πολύ νωρίς-
τα εννιά της παιδιά,που πρόκοψαν 
στη ζωή τους και  φρόντισαν το ένα 
το άλλο συμμεριζόμενα την αγωνία 
της μάνας τους, την οποία είχαν 
υπό την προστασία τους τόσο στο Ευπάλιο τα καλοκαίρια, όσο 
και στην Αθήνα το χειμώνα.Η ευγένεια, το ήθος, η καλοσύνη, 
η συμπόνοια και το ενδιαφέρον για τον συνάνθρωπο ήταν από 
τις αρετές που τη διέκριναν σε όλη της τη ζωή.Ας είναι ανα-
παυμένη η ψυχή της                                 Λεωνίδας Ζέρβας

Μίχου Έφη 30 €
Μίχου-Σμπαρούνη Πόπη 
(στη μνήμη Τζούλιας Ι. Σμπαρούνη) 50 €
Μούχα Μαρία 20 €
Μπάμπος Αναστάσιος του Κων/νου 50 €
Μπάμπος Κων/νος του Βασιλείου 10 €
Μπάμπος Παναγιώτης του Κων/νου 50 €
Μπάμπος Παναγιώτης του Κων/νου 20 €
Μπάμπου Ειρήνη του Κων/νου 50 €
Μπαράκος Κων/νος 20 €
Μπόκαρη Δήμητρα 20 €
Νάσης Βασίλειος 20 €
Νίκολης Ιωάννης 20 €
Ξυπολυτάκου Φωτεινή και Ιωάννης 10 €
Πάλλας Ιωάννης 50 €
Παπαϊωάννου Αλέκος του Γεωργίου 20 €
Παπαϊωάννου Γεώργιος του Κων. 20 €
Παπαϊωάννου Ελένη 20 €
Παπαϊωάννου Ιωάννα 20 €
Παπαϊωάννου Κων/νος του Αλεξ. 20 €
Παπαϊωάννου Νικόλαος του Βασιλείου 40 €
Παπαϊωάννου Νικόλαος του Λουκά 50 €
Παπαϊωάννου Χαρίλαος 20 €
Παπανδρέου Ιωάννης του Παναγιώτη 20 €
Παπαντωνίου Ξένη 40 €
Παπαχαραλάμπους Αθανάσιος 20 €
Παρισούλης Θεόφιλος 20 €
Πατσαούρας Αλέξανδρος 40 €
Πατσαούρας Ιωάννης του Βασ. 20 €
Πενταγιώτης Ντίνος του Βασιλείου 30 €
Πλέσσιας Αθανάσιος 20 €
Πολυζώης Γεώργιος 50 €
Πριόβολος Ιωάννης του Αλεξίου 20 €
Πριόβολος Μάκης 20 €
Πριόβολος Σπύρος του Βασιλείου 20 €
Πριόβολος Χαράλαμπος του Αλεξίου 20 €
Πριοβόλου Στέλλα 20 €
Σακαρέλος Αναστάσιος του Παναγιώτη 150 €
Σκόνδρα Ελένη 20 €
Σκόνδρας Παναγιώτης 30 €
Σμπαρούνη Βασιλική 20 €
Σμπαρούνη Ευτυχία 20 €
Σμπαρούνη Καίτη 20 €
Σμπαρούνης Ιωάννης του Αθανασίου 50 €
Σταβιάνης Βασίλειος 20 €
Σταθακόπουλος Ευστ. 20 €
Τάγκαλος Ιωάννης  20 €
Τάγκαλος Ιωάννης του Αντωνίου 100 €
Ταραβήρα Αικατερίνη του Λουκά 30 €
Ταραβήρας Γεώργιος του Σπύρου 20 €
Ταραβήρας Δημήτριος του Κων. 40 €
Ταραβήρας Νίκος 20 €
Τριανταφύλλου Σταύρος 38 €
Τσατούχας Γεώργιος του Παναγιώτη 20 €
Τσιάνου Χρυσάνθη 20 €
Τσιατούρας Αθανάσιος 20 €
Τσιλαλή Γαρυφαλιά 20 €
Τσιλαλής Ευθύμιος 20 €
Τσιλαλής Ιωάννης του Νικολάου 20 €
Τσιπλάκης Κων/νος 30 €
Τσίρη Αναστασία του Αγγέλου 50 €
Τσίρης Άγγελος του Γεωργίου 20 €
Τσίρης Παναγιώτης του Βασιλείου 50 €
Τσόλκας Νικόλαος 30 €
Τσουράκης Αναστάσιος 20 €
Τσουράκης Γεώργιος 20 €
Φωτόπουλος Κων/νος 20 €
Χάλαρης Αντώνιος 20 €
Χάλαρης Αντώνιος 20 €
Χαντάβας Αθανάσιος 50 €
Χαντάβας Αριστοτέλης 50 €
Ψημάδας Δημήτριος 20 €
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Την 1η Ιανουαρίου 2012 απεβίωσε 
ο Γιώργος Παπαϊωάννου του Αθα-
νασίου σε ηλικία 87 ετών. Ήταν 
συνταξιούχος Αστυνομικός και είχε 
παντρευτεί την Ελισσάβετ από το 
Πολύδροσο (Σουβάλα). Είχαν 
αποκτήσει 2 παιδιά, το Χριστόφο-
ρο, Πολιτικό Μηχανικό, Ανώτερο 
Στέλεχος του Υπουργείου Χωρο-
ταξίας και Περιβάλλοντος και την 
Ελένη, Υπάλληλο του Υπουργείου 
Οικονομικών. Είχε και μια εγγόνα 
μαθήτρια του Λυκείου.

Γιώργος Παπαϊωάννου

Μαρία Ματσούκα
Γεωργία Κουτσογιάννη
Απεβίωσε σε ηλικία 65 ετών η Γεωργία Κουτσογιάννη, σύζυ-
γος του Γεωργίου Γρηγορίου. Η κηδεία της έγινε στους Αγίους 
Αναργύρους στην Αθήνα.

Σπύρος Φιλιππόπουλος

Γιώργος Κατσιγιάννης

Παιδικό Θέατρο
Το Σάββατο 3 Μαρτίου 2012  στις 3 το μεση-
μέρι περιμένουμε τους μικρούς  μας φίλους 
στο θέατρο ΠΟΡΤΑ (Μεσογείων 59) για  να 
παρακολουθήσουμε την παράσταση-σταθμό 
της Ξένιας Καλογεροπούλου “ΟΔΥΣΣΕΒΑΧ”. 
Τιμή εισιτηρίου : 10 € . Δηλώσεις συμμετο-
χής μέχρι 22 Φεβρουαρίου στη Λένα Ανα-
γνωστοπούλου(6937640697).

Επίσκεψη στην Ακρόπολη
Στο διάστημα 10-20 Μαρτίου, καιρού επιτρέ-
ποντος, σχεδιάζεται η τρίωρη περίπου ξενά-
γηση στο Βράχο της Ακρόπολης. Δηλώσεις 
συμμετοχής μέχρι 5 Μαρτίου στη Λένα Ανα-
γνωστοπούλου.

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣΝίκος Μπάμπος
Έφυγε τέλη Ιανουαρίου, σε 
ηλικία 80 ετών ο Νίκος Μπά-
μπος, που είχε διατελέσει για 
πολλές δεκαετίες γραμματέας 
στην Κοινότητα Ευπαλίου. 
Είχε αποκτήσει, μία κόρη, 

την Μιμίκα, παντρεμένη με 
τον Δημήτρη Σπυρόπουλο και 
του χάρισαν δύο εγγόνια, την 
Πένυ Δικηγόρο και Δημοτικό 
Σύμβουλο του Δήμου Δωρίδας 
και το Νίκο, Μαθηματικό.

Longwell Ελένη (στη μνήμη Τζούλιας Ι. Σμπαρούνη) 30 €
Αδαμόπουλος Αθανάσιος 20 €
Αλεξανδρής Αθανάσιος του Αντωνίου 20 €
Αλεξανδρής Αντώνιος του Κων/νου 30 €
Αλεξανδρής Παναγιώτης του Αντωνίου 20 €
Αναγνωστόπουλος Παναγιώτης 20 €
Αναγνωστόπουλος Τάκης 100 €
Αναγνωστοπούλου Ελένη 20 €
Αναγνωστοπούλου Ελένη του Τάκη 100 €
Αναγνωστοπούλου-Πέππα Αλέκα 50 €
Αποστολόπουλος Κων/νος του Παντ. 50 €
Αποστόλου Απόστολος 20 €
Αυγεράκης Ιωάννης  20 €
Αυγεράκης Ιωάννης του Αποστόλου 50 €
Αυγουστινάτου Σταματία 50 €
Βλάχος Γεώργιος 20 €
Βομβορίδη Όλγα (στη μνήμηΤζούλιας Ι. Σμπαρούνη)  30 €
Γαλάνης Βασίλειος 20 €
Γεωργιάδης Διονύσιος 20 €
Γεωργουλόπουλος Ευθύμιος 10 €
Γιαννακούρη Αικατερίνη του Κων/νου 20 €
Γιαννακούρη Πηνελόπη 50 €
Γιαννακούρη Πολυξένη του Γεωργίου 25 €
Γιαννακούρης Κων/νος του Χρήστου 150 €
Γιαννακούρης Νικόλαος του Γεωργίου 25 €
Γιαννακούρης Παναγιώτης του Κων/νου 50 €
Γράψιας Παναγιώτης 50 €
Ευσταθίου Άγγελος 20 €
Ευσταθίου Ανδρέας 50 €
Ζάχαρης Μπάμπης 15 €
Ζαχαριάδη Ευθυμία 20 €
Ζέρβα Βασιλική του Ιωάννη 20 €
Ζέρβα Ιφιγένεια και Νατάσσα (στη μνήμη 
Ευθυμίας και Χρήστου Ζέρβα του Ιωάννη) 400 €
Ζορμπά-Τσίρη Μαρία 20 €
Ζυγουρίτσας Ευθύμιος 15 €
Θανασέλος Απόστολος 20 €
Καββαδία Βασιλική 20 €
Καλαμάκης Γεώργιος του Αριστ. 30 €
Καλαμάκης Νικόλαος του Αριστ. 30 €
Καλαμάκης Νικόλαος του Γεωργίου 30 €
Καλκουνιας Νικόλαος του Αλεξ. 100 €
Καλογεράς Αθανάσιος 20 €
Κατσαιρίμπας Ιωάννης 20 €
Κατσαντώνης Σπύρος του Χρήστου 20 €
Κατσιαρίμπας Γεώργιος 30 €
Κελάφας Δημήτρης 50 €
Κονιστής Αριστομένης 30 €
Κονιστής Γεώργιος του Λουκά 20 €
Κονιστής Ιωάννης του Αθανασίου 25 €
Κονιστής Κων/νος του Λουκά 50 €
Κονιστής Νικόλαος του Αθανασίου 25 €
Κονταρίνη Κατερίνα 20 €
Κοντογιάννης Αλέξανδρος 20 €
Κοντογιάννης Σταύρος 20 €
Κότσαλος Γεώργιος 50 €
Κουτσιαύτης Κων/νος του Γεωργίου 30 €
Κουφάκη Βασιλική 20 €
Κουφάκη Γεωργία 20 €
Κουφάκη Λούλα 20 €
Κουφάκης Γεώργιος 20 €
Κουφάκης Παναγιώτης 25 €
Κριατσιώτης Ιωάννης του Κων/νου 20 €
Κωστόπουλος Σωτήριος 20 €
Λαγιανδρέου Αθανάσιος του Ευθυμίου 50 €
Λαγιανδρέου Μένιος 30 €
Λιάκος Ξάνθος 20 €
Λουκόπουλος Αθανάσιος του Νικολάου 20 €
Μακρυγιάννης Κων/νος 25 €
Μαρμαράς Γεώργιος 20 €
Ματσούκας Γεώργιος 
(στη μνήμη της Μαρίας Ιωαν. Ματσούκα) 70 €

ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ

 Τις συνδρο-
μές σας για την 
ενίσχυση της 
Ένωσης Ευπα-
λιωτών Δωρίδας 
και της εφημερί-
δας ΤΟ ΕΥΠΑ-
ΛΙΟ μπορείτε να 
καταθέτετε στις 
τράπεζες ΕΘΝΙ-
ΚΗ, ΠΕΙΡΑΙΩΣ, 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ και 
από τώρα στο 
ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ 
ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ 
- P O S T B A N K 
μέσω των ΕΛΤΑ 
στους λογαρια-
σμούς της Ένω-
σης, αναγράφοντας 
και το όνομά σας.

Στείλτε τις 
συνδρομές 
σας

5011-035918-043

63101605

104-95318825

00088383118-0

Στις 7/1/2012 πέθανε σε τροχαίο 
ατύχημα ο Γιώργος Κατσιγιάν-
νης, ο γνωστός καπετάν Μόρνος 
της Εθνικής Αντίστασης. Γεννή-
θηκε στο Μοναστηράκι το 1920. 
Σπούδασε γεωπόνος και συμμε-
τείχε ενεργά στην Εθνική Αντί-
σταση. Για τους αγώνες αυτούς 
ταλαιπωρήθηκε και διώχθηκε. 
Στην ειρηνική περίοδο υπήρξε 
πρωτοπόρος   στη γεωπονία, 
συμβούλευε όλους του αγρότες 
της περιοχής, πάντα αμισθί και 
εθελοντικά, και βοήθησε στη διά-
δοση πρωτοπόρων τεχνικών και 
λύσεων.Ο Γιώργος Κατσιγιάννης 
ήταν ένας σπάνιος πνευματικός 
άνθρωπος. Θα τον θυμόμαστε 

πάντα για την ευχάριστη συ-
ντροφιά του, για τις συζητήσεις 
του, πολλές  από τις οποίες θα 
μείνουν στη μνήμη μας ως πραγ-
ματικά «ιστορικές», τόσο για τα 
θέματα της επικαιρότητας, όσο 
και για τα «παλιότερα». Θα τον 
θυμόμαστε για τη βυζαντινή του 
φωνή, να ψέλνει κατανυκτικά και 
επιβλητικά στις εκκλησίες των 
χωριών μας. Θα τον θυμόμαστε 
ως άνθρωπο της προσφοράς. Τα 
υπάρχοντά του και τη σύνταξή 
του τη μοίραζε σε φτωχούς και 
ανήμπορους ανθρώπους.   Ήταν 
παντρεμένος με τη Βασιλική 
(Κούλα) Λαγιανδρέου, δασκάλα,  
από το Ευπάλιο.

Έφυγε πρόωρα στα 77 του χρόνια ο 
συνταξιούχος δάσκαλος Σπύρος Δ. 
Φιλιππόπουλος , που κατοικούσε στην 
Πάτρα με την οικογένεια του. Με την 
αγαπημένη του σύζυγο Ντίνα είχαν 
αποκτήσει δύο παιδιά: τη δικηγόρο 
Αντιγόνη, που του είχε χαρίσει λίγα 
εικοσιτετράωρα πριν ένα πανέμορφο 
εγγονάκι (αγόρι), που δεν ευτύχησε να 
γνωρίσει από το κρεβάτι του Νοσοκο-
μείου όπου νοσηλευόταν, (τι παιχνίδια 
αλήθεια παίζει η ζωή !) και το Δημήτρη 
που είναι οδοντίατρος στη Πάτρα.



Σελίδα 3 ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Ξύπνησε χιονισμένο το Ευπάλιο

Μπορεί τα μετεωρολογικά δελτία 
να είχαν προβλέψει ότι θα έχουμε 
χιονοπτώσεις και στα πεδινά εκείνες 
τις πρώτες μέρες του Φεβρουαρίου, 
αλλά σίγουρα οι Ευπαλιώτες δεν το 
πολυπίστευαν ότι θα γίνει να δουν 
χιονισμένο το χωριό τους μετά από 
30 σχεδόν χρόνια. Έτσι, ξυπνώντας 
το πρωί στις 2 Φεβρουαρίου δεν πί-
στευαν στα μάτια τους βλέποντας τα 
σπίτια τους και τις αυλές τους ντυμέ-
να στα άσπρα. Βέβαια η χαρά ήταν 
ακόμα μεγαλύτερη για τα παιδιά και 
τις νεώτερες γενιές,  αφού για πρώ-
τη φορά έβλεπαν το Ευπάλιο χιονι-
σμένο. Το χάρηκαν μάλιστα διπλά,  
γιατί τα σχολεία δεν λειτούργησαν,  
μετά από απόφαση της Αντιπερι-
φερειάρχου, όπως άλλωστε και όλα 
τα σχολεία της Φωκίδας, όπου στα 
ορεινά χωριά το χιόνι ήταν πολύ 
περισσότερο και σε πολλά ακόμα 
δεν έχει λειώσει. Ο κόσμος έτρεχε 
στους δρόμους,  έβγαζε φωτογρα-
φίες,  έπαιζε χιονοπόλεμο, και μ΄ 
ένα κινητό στο χέρι τηλεφωνούσε 
σε γνωστούς,  συγγενείς και φίλους 
μεταφέροντας την είδηση. ‘‘Χιόνισε’’ 
στο Ευπάλιο, χιόνισε στο χωριό, 
άκουγες από παντού στις γειτονιές 
και στους δρόμους. Προβλήματα 
στη κυκλοφορία δεν υπήρξαν.  Δεν 
ήταν άλλωστε τόσο πολύ το χιόνι. 
Μόνο οι αγρότες τις περιοχής είχαν 
λίγο ανησυχήσει,  μήπως γίνουν 
ζημιές σε δένδρα και καλλιέργειες.  
Βέβαια όλα τα ωραία δεν κρατούν 
και πολύ, λένε οι παροιμίες. Η βροχή 
που άρχισε μετά από κάποιες ώρες, 
εξαφάνισε  σιγά - σιγά το άσπρο πέ-
πλο. Κι από την επομένη,  το Ευπά-
λιο επανήλθε στο γνωστό χειμωνιά-
τικο και βροχερό τοπίο.

30 χρόνια
είχε να δει 

χιόνι το 
Ευπάλιο



Σελίδα 4ΕΚΔΗΛΩΣΗ

Με λαμπερή εκδή-
λωση και τεράστια 
συμμετοχή γιορτά-
στηκε η κοπή πίτας 
της Ένωσης Ευπα-
λιωτών Δωρίδας στο 
Σαρόγλειο Μέγαρο της 
Λέσχης Αξιωματικών 
Ενόπλων Δυνάμεων 
στην Αθήνα.
Στη διάρκεια της 
εκδήλωσης πραγματο-
ποιήθηκε και η τελετή 
αδελφοποίησης της 
Ένωσης Ευπαλιω-
τών Δωρίδας με τον 
Εξωραϊστικό Σύλλογο 
Καστέλλας Πειραιά. 
Ο Πρόεδρος της 
Ένωσης Περικλής Ν. 
Λουκόπουλος καλω-
σόρισε εκ μέρους του 
Δ.Σ. τους 350 παρευ-
ρισκόμενους στην 
εκδήλωση, που είχαν 
ασφυκτικά γεμίσει 
την μεγάλη αίθουσα 
τελετών της Λέσχης, 
ευχόμενος σε όλους να 
έχουν μια καλή χρονιά 
και έθεσε τα προβλή-
ματα που απασχολούν 
σήμερα το Ευπάλιο και 
την περιοχή.
Η Αντιπεριφερειάρχης 
Γιώτα Γαζή σε σύντομη 
ομιλία της, εξέφρασε 
τη χαρά που βρέθηκε 
φέτος στη γιορτή ενός 
απ΄ τους δραστηριό-
τερους συλλόγους της 
Φωκίδας, τονίζοντας 
ότι παρά τη δυσμενή 
οικονομική κατάσταση, 
έχουν προγραμμα-
τισθεί σειρά έργων 
στη περιοχή, όπως 
η αξιοποίηση του 
Παραθάλασσου, έργα 
υποδομής και καθαρι-
σμού της Μανδήλως, 
η ολοκλήρωση του 
έργου αναδασμού 
Μόρνου, η αποκατά-
σταση με επίγεια σή-
ραγγα των πρανών του 
δρόμου Παραθάλασ-
σου-Μοναστηρακίου, η 
προώθηση σε συνερ-
γασία με το Δήμο του 
Βιοτεχνικού Πάρκου 
Μόρνου, μια σειρά 
έργων επισκευής και 
διάνοιξης επαρχιακών 
οδών της περιοχής κ.ά.
‘‘Πρέπει να σας πως’’ 
τόνισε η κ. Γαζή ‘‘η 
περιοχή Ευπαλίου είναι 
πρωτοπόρος στην 
αναπτυξιακή πορεία 
της Φωκίδας. Είμαι δε 
διπλά χαρούμενη σήμε-
ρα με την αδελφοποί-
ηση, για στην Καστέλα 
γεννήθηκα και έχω το 
πατρικό μου σπίτι’’.
Με τη σειρά του ο 
Δήμαρχος Δωρίδας 
Γιώργος Καπεντζώνης 
έδωσε απαντήσεις σε 
σειρά θεμάτων που 
έθιξε ο Πρόεδρος της

 Ένωσης αναφέροντας 
μεταξύ άλλων ότι :

- Το Αστυνομικό 
Τμήμα Ευπαλίου δεν 

θα απομακρυνθεί, 
αφού έχουν γίνει και 
συνεννοήσεις με τον 
Αρχηγό της Αστυνο-
μίας, με το θέμα της 
στέγασης να αντιμε-

τωπίζεται μέσα στους 
επόμενους μήνες.
- Για το Ειρηνοδι-

κείο Ευπαλίου, δεν 
υπάρχει σαφή εικόνα 
μέχρι στιγμής, όπως 
και για τα Ειρηνοδι-
κεία Λιδωρικίου και 

Ερατεινής, γιατί έχουν 
πολύ λίγες υποθέσεις 
που διεκπεραιώνουν 
και ίσως οδηγηθού-
με σε συγχωνεύσεις 
όπως και σε δεκάδες 

άλλες περιπτώσεις της 
χώρας, για περιορισμό 

των δαπανών. 
- Για το Πνευματικό 

Κέντρο Ευπαλίου 
έχει βρεθεί λύση να 
μεταστεγαστούν οι 

Δημοτικές Παρατάξεις 
της Αντιπολίτευσης και 

να δοθεί προς χρήση 
για τις δραστηριότητες 
των μελών του Εκπο-
λιτιστικού Συλλόγου 

και του Συλλόγου Γο-
νέων και Κηδεμόνων.

- Το πρόγραμμα 
αποκατάστασης του 

ηλεκτροφωτισμού σε 
δρόμους και πλατείες 

του Ευπαλίου με νόμι-
μη σύνδεση στο δίκτυο 

της ΔΕΗ γίνεται προ-
σπάθεια ώστε σύντομα 

να ολοκληρωθεί.
- Έχει ξεκινήσει η τελι-

κή τεχνική προεργασία, 
ώστε σύντομα να 

προχωρήσει το έργο 
διάνοιξης των κλειστών 
στροφών στην είσοδο 
του Ευπαλίου από τα 
δυτικά, πάνω από το 
Δημαρχιακό Μέγαρο.

- Τα έργα διάνοιξης και 
υποδομής στο γήπεδο 
Ευπαλίου θα είναι δύ-
σκολο να ξεκινήσουν 

άμεσα, αφού έχει 
δοθεί προτεραιότητα 

στην ολοκλήρωση των 
έργων του Συνδεσμια-
κού Γηπέδου ανάμεσα 
στο Καστράκι και Μα-

λάματα, με κατασκευή 
κερκίδας, ενώ έχει 

γίνει η τοποθέτηση 
του χλοοτάπητα και ο 

ηλεκτροφωτισμός του.
- Τέλος ο Δήμαρ-

χος ανέφερε ότι το 
Δημαρχιακό Μέγαρο 

Ευπαλίου, όχι μόνο δεν 
υποβαθμίζεται, αλλά 

δημιουργούνται σημα-
ντικές Υπηρεσίες του 

Δήμου Δωρίδας, που το 
αναβαθμίζουν στην όλη 

του δραστηριότητα.

Λαμπερή η γιορτή  της πίτας ΕυπαλιωτώνΜΕ ΠΡΩΤΟΦΑΝΗ ΚΟΣΜΟΣΥΡΡΟΗ ΣΤΗ ΛΕΣΧΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ
Γ. ΚΑΠΕΤΖΩΝΗΣ: 
Έργα και υπηρεσίες
αναβαθμίζουν συνεχώς
το ρόλο του Ευπαλίου
στο Δήμο Δωρίδος.



Σελίδα 5 ΕΚΔΗΛΩΣΗ

Στην τελετή αδελ-
φοποίησης των 
δύο Συλλόγων που 
ακολούθησε, έγινε η 
υπογραφή του σχετι-
κού πρωτοκόλλου, η 
ανταλλαγή αναμνη-
στικών πλακών και ο 
Πρόεδρος του Εξω-
ραϊστικού Καστέλλας 
και πρώην Πρόεδρος 
της Ένωσης Ευπα-
λιωτών Κωνσταντίνος 
Κονιστής, αναφέρθηκε 
στην σημαντική αυτή 
κίνηση για την κοινή 
πολιτιστική, ψυχαγω-
γική, πνευματική, θρη-
σκευτική, λαογραφική 
δραστηριότητα, προς 
όφελος των δύο περι-
οχών και των μελών 
των δύο Συλλόγων.
Την αδελφοποίηση 
επικρότησε και επαίνε-
σε με τη σειρά του το 
παλαιό στέλεχος της 
Ένωσης, π. Γενικός 
Διευθυντής του Υπουρ-
γείου Οικονομικών 
Παναγιώτης Γιαννακού-
ρης, επισημαίνοντας 
ότι τέτοιες αποφάσεις 
προάγουν τον πολιτι-
σμό δίνοντας ταυτό-
χρονα τη δυνατότητα 
για σειρά νέων δρα-
στηριοτήτων στα μέλη 
των δύο Συλλόγων. 
Στους παρευρισκόμε-
νους διατέθηκαν και 
ωραιότατα συλλεκτι-
κά μπρελόκ κλειδών 
με το έμβλημα της 
Ένωσης Ευπαλιωτών 
Δωρίδας και τη χρονο-
λογία ίδρυσής της το 
1954, ενώ ο Περικλής 
Λουκόπουλος ευχα-
ρίστησε εκ μέρους 
όλων, τον ευπατρίδη 
Ευπαλιώτη επιχειρη-
ματία Κώστα Γιαννα-
κούρη, που προσέ-
φερε για μία ακόμα 
φορά τα εδέσματα 
που διατέθηκαν και 
απόλαυσαν οι 350 
παρευρισκόμενοι.
Επίσης ευχαρίστησε και 
το παλιό στέλεχος της 
Ένωσης Ευπαλιωτών 
Νίκο Σπ. Ταραβήρα, 
που προσέφερε μια 
εικόνα της Παναγίας 
Βαρνάκοβας, που 
δόθηκε στην τυχερή 
που κέρδισε το φλουρί 
της πίτας.
Τέλος ευχαρίστησε τον 
Ταξίαρχο, Διευθυντή 
της Λέσχης Ιωάννη Στα-
σινό για τη συνεργασία 
και την άψογη οργάνω-
ση της εκδήλωσης.
Στην εκδήλωση 
παραβρέθηκαν μεταξύ 
άλλων η Αντιπεριφε-
ρειάρχης Γιώτα Γαζή, 
ο Δήμαρχος Δωρίδας 
Γιώργος Καπεντζώνης, 
ο Βουλευτής ΠΑΣΟΚ

 Θανάσης Χαντάβας, οι 
Αντιδήμαρχοι Δωρίδας 

Κώστας Αντωνόπου-
λος και Ανδρέας

Ευσταθίου, ο Δημοτικός 
Σύμβουλος Κώστας 

Παλασκώνης, ο Περι-
φερειακός Σύμβουλος 
Κώστας Παπαθανασί-
ου, ο επικεφαλής της 

Μείζονος Αντιπολίτευ-
σης Δ. Περιστερίου 

Δημήτρης Κελάφας με 
Δημοτικούς Συμβούλους 

της παράταξής του, η 
Πρόεδρος της Ένωσης 

Γυναικών Φωκίδας 
Λαμπρινή Κουφάκη, ο 

τ. Γεν. Δ/ντής του ΕΟΤ 
Κώστας Κατσιγιάννης, 

ο Διευθυντής Πολιτικού 
Γραφείου του Ανδρέα 

Λοβέρδου Γιώργος 
Ζέρβας, ο Πρόεδρος της 

Δωρικής Αδελφότητας 
Μιχάλης Λιάπης, οι 

Καθηγητές Πανεπιστη-
μίου Στέλλα Πριοβόλου, 

Παναγιώτης Τσίρης, 
Παύλος Αποστόλου, ο 
τ. Πρόεδρος του ΟΣΚ 
Ευθύμιος Αλεξανδρής, 
ο Δ/ντής Ορθοπεδικής 
Νοσοκομείου ΜΕΤΡΟ-

ΠΟΛΙΤΑΝ Δημήτρης 
Πολυζώης, ο Δ/ντής 
Νομικής Υπηρεσίας 

ΤΕΑΙΤ Μένιος Λαγιαν-
δρέου, ο τ. Αντιστρά-
τηγος –Στρατιωτικός 
Ιατρός Κωνσταντίνος 
Ευσταθίου, η Τοπική 
Σύμβουλος Ευπαλίου 

Τζένη Αυγουστινάτου-
Τσιπλάκη (που κέρδισε 
και το φλουρί από τους 
επισήμους), ο τ. Υπαρ-
χηγός της Αστυνομίας 

Αλέκος Κοντογιάννης, ο 
σκηνοθέτης Σπύρος Τα-
ραβήρας, οι π. Πρόεδροι 

της Ένωσης Ευπαλιω-
τών Πάνος Αλεξανδρής, 

Ντίνος Κονιστής, Ανα-
στάσιος Μπάμπος, Γιώρ-

γος Κουφάκης, Λένα 
Αναγνωστοπούλου, ο π. 
Γεν. Δ/ντής Υπουργείου 
Οικονομικών Παναγιώ-
της Γιαννακούρης, το 

Στέλεχος της ΔΗΣΥ στη 
Φωκίδα Κώστας Αγ. Ευ-
σταθίου, η Διοίκηση του 

Συλλόγου ¨Ναυτίλος¨ 
Μοναστηρακίου Ξένια 
Παπαντωνίου, Τάσος 
Σακαρέλλος, Κώστας 
Μπακλέσης, τα στε-

λέχη του Αιμοδοτικού 
Συλλόγου Καστρακίου 
Άγγελος Ευσταθίου και 

Γιάννης Παπαδόπουλος, 
τα μέλη του Συλλόγου 

Γρηγοριτών Σπύρος 
Κατσαντώνης και Πάνος 

Αναγνωστόπουλος, το 
μέλος του Συλλόγου 

Τρικορφιωτών Γιάννης 
Τάγκαλος, ο Πρόεδρος 

του πνευματικού ομίλου 
Δαφνιωτών Ναυπακτίας 

Μάρκος Μεντζάς 

Λαμπερή η γιορτή  της πίτας ΕυπαλιωτώνΜΕ ΠΡΩΤΟΦΑΝΗ ΚΟΣΜΟΣΥΡΡΟΗ ΣΤΗ ΛΕΣΧΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ
ΓΙΩΤΑ ΓΑΖΗ: 
Πρωτοπόρος 

στην ανάπτυξη 
η περιοχή του 

ΕυπαλίουΈγινε αδελφοποίηση της Ένωσης με τον Εξωραϊστικό Σύλλογο Καστέλας Πειραιά



Σελίδα 6

Σειρά σημαντικών δραστηριοτήτων μέσα 
στο 2011, είχε η Ένωση Ευπαλιωτών 
Δωρίδας που παρουσιάστικαν στην εκ-
δήλωση της κοπής πίτας.

1. Εκδήλωση κοπής πίτας σε κεντρικό 
ξενοδοχείο της Αθήνας  κατά την οποία 
βραβεύτηκαν όλοι οι  Πρόεδροι της Ένω-
σης που βρίσκονται στη ζωή.
2. Παρουσία και στήριξη από το Δ.Σ της 
Ένωσης της αποκριάτικης εκδήλωσης – 
χοροεσπερίδας που διοργάνωσε ο Εκπο-
λιτιστικός Σύλλογος Ευπαλίου.
3. Κάλυψη εξόδων για ηχητική εγκατά-
σταση στην Κεντρική Πλατεία Καρυάς και 
στις οδούς προς  τον Ι.Ν. Αγίου  Γεωργίου  
τη Μεγάλη Παρασκευή κατά την περιφο-
ρά του Επιταφίου. Οι ίδιοι χώροι φωταγω-
γήθηκαν με κεριά που προσέφερε,  όπως 
κάθε χρόνο, ο επιχειρηματίας -μέλος της 
Ένωσης Χρήστος Παπαϊωάννου.
4. Με πρωτοβουλία της Ένωσης πραγ-
ματοποιήθηκε στο Δημαρχείο Ευπαλίου 
ευρεία σύσκεψη - ενημέρωση από τη Δη-
μοτική Αρχή και ακολούθησε  ανταλλαγή 
απόψεων  με προτάσεις και θέσεις  για 
όλα τα τρέχοντα θέματα που απασχολούν 
το Ευπάλιο, με την παρουσία των εκπρο-
σώπων όλων των φορέων και των πρώ-
ην προέδρων της Ένωσης. Επιπλέον δε, 
υπάρχει  με τη Δημοτική Αρχή ευρύτερη 
συνεργασία σε θέματα που αφορούν την 
περιοχή του τ. Δήμου Ευπαλίου.
5. Σε συνεργασία με το Ίδρυμα της Βου-
λής των Ελλήνων έγινε επίσκεψη και 
ξενάγηση  Ευπαλιωτών στην αίθουσα 

συνεδριάσεων της Κοινοβουλίου, στο 
Περιστύλιο και στη  μόνιμη έκθεση με  
αρχειακό και φωτογραφικό υλικό από 
την κοινοβουλευτικό βίο του Νεοελληνι-
κού Κράτους.
6. Διοργανώθηκε επιτυχημένη  συνάντη-
ση διασκέδασης και κουβέντας με μεγά-
λη συμμετοχή κυρίως της Ευπαλιώτικης 
νεολαίας, σε επώνυμο club-bar στο Κο-
λωνάκι.
7. Πραγματοποι-
ήθηκε η παραδο-
σιακή εκδήλωση 
στον Αη-Γιάννη, 
του Αγίου Πνεύ-
ματος,  με λει-
τουργία έξω 
από τον κλειστό 
Ναό, αρτοκλα-
σία και πανηγύρι 
στο χοροστάσι 
κάτω από τα 
πλατάνια.
8. Συμμετοχή 
της Ένωσης 
με 2.900 ευρώ 
στην αγορά και 
τοποθέτηση των 
παραδοσιακών και εντυπωσιακών φω-
τιστικών στη Κεντρική Πλατεία Καρυάς, 
που κινδύνευε να μείνει σκοτεινή τους 
καλοκαιρινούς μήνες,  λόγω των ειδικών 
προβλημάτων που υπήρχαν με τον εργο-
λάβο κατασκευής του έργου.
9. Διοργάνωση το καλοκαίρι με τεράστια 
επιτυχία του 1ου Τουρνουά Ποδοσφαί-

ρου 5χ5, με την συμμετοχή ομάδων και 
από τα γύρω χωριά. στις αθλητικές εγκα-
ταστάσεις του Γυμνασίου.
10. Με πρωτοβουλία της Ένωσης  δεκά-
δες νεολαίοι προχώρησαν σε καθαρισμό 
της Μανδήλως  στο κέντρο του χωριού.
11. Βράβευση των αριστούχων μαθητών 
Γυμνασίου και Λυκείου με  απονομή του 
βιβλίου Ιστορίας του Ευπαλίου του  Δά-
σκαλου-Λαογράφου Γιάννη Ηλιόπουλου 

και την Ιστορία του Αη-Γιάννη του καθη-
γητού Πανεπιστημίου Βασίλη Κατσαρού.
12. Πραγματοποιήθηκε η  καθιερωμένη 
άσκηση ζωγραφικής για τα παιδιά, με συμ-
μετοχή περισσότερων από 50 παιδιών, υπό 
την αιγίδα του Δήμου Δωρίδας και τη συνερ-
γασία του Δημοτικού Σχολείου Ευπαλίου.
13. Η Ένωση Ευπαλιωτών σε συνεργα-
σία με το Δήμο Δωρίδας, την Ι΄ Εφορεία 

Προϊστορικών και Κλασικών  Αρχαιοτή-
των και τους μηχανικούς κ.κ. Α. Παπαϊ-
ωάννου και Μ. Χαραλαμπόπουλο και Μ. 
Τσάκο δρομολόγησαν τις διαδικασίες για 
την αποκατάσταση της Ακρόπολης Ευ-
παλίου. 
14. Συμμετοχή του Δ.Σ της Ένωσης 
Ευπαλιωτών και πολλών μελών του 
Συλλόγου στην καλοκαιρινή εκδήλωση-
χοροεσπερίδα του Εκπολιτιστικού Συλ-
λόγου Ευπαλίου.
15. Σε συνέχεια της επίσκεψης – ξενάγη-
σης στο Μουσείο της Ακρόπολης, προ-
γραμματίστηκε επίσκεψη στον Παρθε-
νώνα και τον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης,  
που ματαιώθηκε λόγω των άσχημων και-
ρικών συνθηκών εκείνες τις ημέρες και 
θα πραγματοποιηθεί μέσα στην Άνοιξη.
16. Ανελλιπής έκδοση της εφημερίδας 
“ΤΟ ΕΥΠΑΛΙΟ”, που έχει αποσπάσει τα 
επαινετικά σχόλια όλων των παραληπτών 
και αρμοδίων φορέων της δημοσιογρα-
φίας.  Γενική αναβάθμιση της εμφάνισής 
της και της ύλης της, με νέο  εμπλουτι-
σμό της θεματογραφίας της, κάλυψη της 
επικαιρότητας και ενασχόληση με θέμα-
τα όχι μόνο του Ευπαλίου, αλλά και της 
Δωρίδας. Με τιράζ κυκλοφορίας πλέον 
των 2000 φύλλων, έγχρωμη 12σέλιδη 
και 16σέλιδη. Η τεράστια αύξηση των 
ταχυδρομικών τελών,  δημιουργεί μεγά-
λα οικονομικά προβλήματα, για να εξα-
κολουθήσει την έκδοσή της ( κόστος για 
κάθε έκδοση περίπου 2.500 € ),   που θα 
λυθούν μόνο αν όλοι τη στηρίξουμε με 
τη συνδρομή μας.

ΕΚΔΗΛΩΣΗ

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΡΗ
π. Γενικού Διευθυντού Υπουργείου Οικονομικών
 
Αγαπητοί συμπατριώτες και αγαπητές συμπα-
τριώτισσες, αγαπητοί φίλοι και αγαπητές φίλες, 
σάς εύχομαι Χρόνια Πολλά και Ευτυχισμένος ο 
καινούργιος χρόνος.
Κατ’ αρχάς θέλω να συγχαρώ από τα βάθη της 
καρδιάς μου τους εκλεκτούς φίλους και άξιους 
και δραστήριους Προέδρους Περικλή Λουκό-
πουλο και Ντίνο Κονιστή και τα μέλη των  Συμ-
βουλίων των Συλλόγων-της Ένωσης Ευπαλιω-
τών Δωρίδος και του Εξωραϊστικού Συλλόγου 
Καστέλλας Πειραιά-για την απόφαση αδελφο-
ποίησης των δύο ιστορικών Συλλόγων.
Είμαι ευτυχής γιατί είμαι μέλος και των δύο 
Συλλόγων. Στο Σύλλογο δε  των Ευπαλιω-

τών είμαι μέλος πάνω από σαράντα χρόνια 
και ήμουν Αντιπρόεδρος περισσότερο από μια 
δεκαετία, με τους αείμνηστους Προέδρους  
Κώστα Σμπαρούνη, Κώστα Ζέρβα και Χρήστο 
Μεϊντάση και τους εκλεκτούς αείμνηστους συ-
νεργάτες Χρήστο Μίχο, Θανάση Λαγιανδρέου, 
Χρήστο Λαγιανδρέου, Λεωνίδα Αναγνωστό-
πουλο, Χρήστο Ζέρβα και πολλούς άλλους.
Στις κρίσιμες ώρες που περνάει η χώρα μας, 
και όχι μόνο, η αδελφοποίηση των Συλλόγων 
μετουσιώνει έναν από τους βασικούς σκοπούς 
τους, που είναι η ανάπτυξη των δεσμών, η δι-
άδοση του πνεύματος αλληλεγγύης και η καλ-
λιέργεια των σχέσεων μεταξύ των ανθρώπων, 
των μελών των Συλλόγων, για το καλό του 
Ευπαλίου και της Καστέλλας Πειραιά.                                        

ΕΝΩΣΗ  ΕΥΠΑΛΩΤΩΝ  ΔΩΡΙΔΟΣ
ΠΡΑΤΙΝΟΥ  &  ΔΟΥΡΙΔΟΣ  8  ΠΑΓΚΡΑΤΙ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ:  210 7730530

ΕΣΟΔΑ :
1. Ενίσχυση της Ένωσης (από μέλη και φίλους) 8.420,00 €
2. Συνδρομές για εφημερίδα 5.195,89 €
3. Έσοδα από πώληση βιβλίων 
" Ο Βυζαντινός Ναός του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου στο Ευπάλιο" 10,00 €
" Το Ευπάλιο" 20,00 €
4. Τόκοι καταθέσεων  288,69 €

ΣΥΝΟΛΟ 13.934,58 €
ΕΞΟΔΑ: 
1. Έκδοση εφημερίδας ‐ σακούλιασμα ‐ ταχυδρομικά 10.969,05 €
2. Κοινόχρηστα γραφείου 384,14 €
3. ΔΕΗ ‐ ΟΤΕ ‐ ΕΥΔΑΠ ‐ SMS 809,57 €
4. Φόρος Ακίνητης Περιουσίας ‐ Χαρτόσημο 249,78 €
5. Έξοδα για την αγορά φώτων Πλατείας Ευπαλίου 2.900,00 €
6. Έξοδα εκδηλώσεων (κοπή βασιλόπιτας ‐ Αγίου Πνεύματος ‐ Τουρνουά 
Ποδοσφαίρου ‐ Ξενάγηση στην Ακρόπολη) 3.970,10 €
7. Διάφορα λειτουργικά έξοδα γραφείου 402,15 €
8. Αναμνηστικά δώρα για τους διατελέσαντες Προέδρους της Ένωσης 320,00 €
9. Έξοδα ηχητικής κάλυψης περιφοράς επιταφίου στο Ευπάλιο 300,00 €
10 Κ ή ίδ φ ί ζώ φ φί

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ΤΗΣ  31  ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ  2011

10. Κατασκευή πινακίδων γραφείου και κορνιζών με τις φωτογραφίες των 
διατελεσάντων Προέδρων της Ένωσης  236,00 €

ΣΥΝΟΛΟ 20.540,79 €
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2011
Υπόλοιπο προηγούμενης χρήσης (έτους 2010) 21.037,28 €
Έσοδα έτους 2011 13.934,58 €

ΣΥΝΟΛΟ 34.971,86 €
Μείον έξοδα έτους 2011 20.540,79 €

Υπόλοιπο εις νέον  14.431,07 €

Αθήνα 31‐12‐2011

Η Γενική Γραμματέας                       Ο Πρόεδρος                                         Ο Ταμίας

ΕΦΗ ΧΡ. ΜΙΧΟΥ                ΠΕΡΙΚΛΗΣ Ν. ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ         ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ 

Οι υπογεγραμμένοι 1) Αναγνωστοπούλου Λένα 2) Μπόκαρης Γεώργιος και 3) Σταβιάνης Βασίλειος, ως μέλη της Επιτροπής 
Οικονομικού και Διαχειριστικού Ελέγχου της Ένωσης Ευπαλιωτών, ενεργήσαμε έλεγχο της διαχείρισης από 1/1/2011 έως 
31/12/2011 και διαπιστώσαμε ότι όλες οι εισπράξεις, πληρωμές κ.λ.π. διεξήχθησαν νομότυπα, ορθολογικά και με αίσθημα 
ευθύνης όπως προκύπτει και από τα τηρούμενα από τον ταμία βιβλία τα οποία βρέθηκαν ενημερωμένα με υποδειγματική 
τάξη και ακρίβεια. 

Η Επιτροπή Οικονομικού & Διαχειριστικού Ελέγχου

1. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΛΕΝΑ, 2. ΜΠΟΚΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, 3. ΣΤΑΒΙΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Κοντά στις ρίζες μας
Του  Αλέξανδρου Κοντογιάννη
π. Υπαρχηγού Ελληνικής Αστυνομίας

Στο αρχοντικό μέγαρο της Λέσχης Αξιωματικών 
Ενόπλων Δυνάμεων στις 22/1/2012 έκοψαν 
την πρωτοχρονιάτικη πίτα τους οι Ευπαλιώτες 
που διαμένουν στην Αθήνα.
Ήταν μια επιτυχημένη εκδήλωση χάρη στη φρο-
ντίδα του Προέδρου και των μελών του Συμβουλί-
ου του Συλλόγου και τη συμμετοχή και τη συμπε-
ριφορά των Ευπαλιωτών και των φίλων τους.
Η κοπή της πίτας έδωσε στους “απόδημους” 
Ευπαλιώτες την ευκαιρία να συναντηθούν, να 
εκφράσουν τα μεταξύ τους αισθήματα , να 
πουν τα δικά τους-κατά περίπτωση- και να καλ-
λιεργήσουν τις σχέσεις τους.
Οι κατά παράδοση αυτές εκδηλώσεις, είναι εκ-
δηλώσεις με πολλά νοήματα και θετικές επιδρά-
σεις. Κυρίως όμως φέρνουν τους ανθρώπους 
κοντά στις ρίζες τους, στα χωριά τους, στους 
τόπους καταγωγής τους και, στην προκειμένη 
περίπτωση, εμάς τους Ευπαλιώτες κοντά στο 
Ευπάλιο, εκεί όπου είδαμε το φως της ζωής, 
γνωρίσαμε τους γονείς  και τ’ αδέλφια  μας, τους 
συγγενείς και τους χωριανούς μας. Μάθαμε τα 
πρώτα γράμματα και τους βασικούς κανόνες της 
έντιμης ζωής. Πήραμε τα πρώτα εφόδια  για τη 
δύσκολη πορεία της ζωής. Το Ευπάλιο μάς έθρε-
ψε και μας μεγάλωσε με τα ήθη και έθιμά μας, 
τις αρχές και τις αξίες, με τις παραδόσεις μας.
Όλες οι αξίες αυτές πότισαν την ψυχή  μας με 
ανθρωπιά κα υπερηφάνεια και δημιούργησαν 

τον ανθρώπινο τύπο του Ευπαλιώτη- του Ρου-
μελιώτη- που έμαθε να στέκει με αξιοπρέπεια 
έναντι στα προβλήματα της ζωής και να εκφρά-
ζει τη λεβεντιά της ψυχής του.
Το χωριό μας-με την ευρεία έννοια της λέξης-
είναι οι ρίζες μας με πολλούς συμβολισμούς. Τις 
ρίζες αυτές πρέπει να τις φροντίζουμε, άλλως 
το χωριό μας θα ερημώσει. Με το ενδιαφέρον 
μας για το χωριό μας, πέραν των άλλων, θα 
ανταποδώσουμε ένα ελάχιστο μέρος από την 
ευγνωμοσύνη που πρέπει να νοιώθουμε  για 
τους γονείς μας και τους κατά περιόδους κατοί-
κους του χωριού που ίδρυσαν το χωριό, έκτι-
σαν σχολεία και εκκλησίες, έφτιαξαν δρόμους, 
πλατείες και άλλα έργα χρήσιμα για τη ζωή 
τους και τη ζωή μας, και όλα αυτά αβοήθητοι 
και με πολλές στερήσεις, αλλά  και για όλο τον 
απρόσωπο και άξιο λαό της περιοχής, που δημι-
ούργησε, συντήρησε και μετέδωσε τον πλούτο 
των παραδόσεών μας.
Όλα αυτά και πολλές άλλες αυτονόητες αξίες 
του τόπου μάς δημιουργούν το ηθικό χρέος να 
προσφέρουμε στο χωριό μας. Να συνεχίσουμε 
το δημιουργικό ενδιαφέρον των Ευπαλιωτών 
που υπήρξαν πριν από εμάς. Το ενδιαφέρον 
μας για το Ευπάλιο πρέπει να είναι έμπρακτο: 
να εκδηλώνεται με πράξεις και έργα κοινού εν-
διαφέροντος. Δεν αρκεί το θεωρητικό ενδιαφέ-
ρον. Το πνεύμα συνεργασίας, η αγάπη και ο σε-
βασμός για τους ανθρώπους, για το χωριό και 
τη φύση βοηθούν προς την κατεύθυνση αυτή.
Με τις σκέψεις μου αυτές δεν προσθέτω κάτι και-
νούργιο, θίγω μόνο μερικές αλήθειες που προκα-
λούν το ενδιαφέρον μας. Πρέπει και εμείς κάτι 
θετικό να αφήσομε σ΄ αυτούς που έρχονται.

Δραστηριότητες της Ένωσης το 2011
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Την Παρασκευή, 13 Ιανουαρίου 2012, 
σε ιδιαίτερα ζεστό και οικογενειακό 
κλίμα, πραγματοποιήθηκε στα εκπαι-
δευτήρια Παπαχαραλάμπους η καθιε-
ρωμένη εκδήλωση υποδοχής του νέου 

έτους, χοροστατούντος του Μητροπολίτη 
Περιστερίου κ. κ. Χρυσοστόμου. Το σταυρό  
ανέσυρε από το βυθό της πισίνας καταχει-
ροκροτούμενη η μαθήτρια της Α’ Γυμνασίου 
Χαρά Σκονίτη. 
Εν συνεχεία έγινε η κοπή της πίτας του Σχο-
λείου. Ο Γεν. Διευθυντής του Σχολείου κ. Θε-
όδωρος Παπαχαραλάμπους τόνισε ότι στους 
δύσκολους καιρούς που διανύουμε απαραίτη-
τα στοιχεία είναι η αισιοδοξία, το χαμόγελο 
και η αλληλεγγύη, ενώ εξέφρασε την πεποί-
θηση ότι με όπλα την αγωγή, την παιδεία, τον 
πολιτισμό και τις παραδόσεις η νέα γενιά  θα 
ξεπεράσει τις δυσκολίες.
Την κοπή της πίτας τίμησαν με την παρου-
σία τους ο πρώην Δήμαρχος Περιστερίου κ. 
Θεόδωρος Δημητρακόπουλος, ο αρχηγός της 
αξιωματικής αντιπολίτευσης του Δήμου κ. Δη-
μήτρης Κελάφας, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ 
Σ. Αδαμίδης, Σάκης Ζορμπίδης,  Ιωακείμ Πρέ-
κας,Βασίλης Μπάος,Παρασκευή Φουντά,Ζά-
χος Ζαχαρόπουλος Διευθυντής Ιδιωτικού 
Ι.Ε.Κ., Λένα Αναγνωστοπούλου Διευθύντρια 
4ου Γ/σίου Κερατσινίου,  Θωμάς Μουγιάκος 
Διευθυντής Φροντιστηρίου,Κώστας Παπαρί-
ζος πρώην Διευθυντής Υπουργείου Οικονομι-
κών, ο πρόεδρος του συλλόγου Μαζαρακιτών 
Ηπείρου κ. Διονύσης Ζηκόπουλος κ. ά

Στις 14/1/2012 στην κατάμεστη 
παραλιακή αίθουσα “Βόσπορος” ο 
Εξωραϊστικός Σύλλογος Καστέλλας-
Πειραιά έκοψε την πρωτοχρονιάτικη 
πίτα του. Χαιρετισμό και ευχές για 

τον καινούργιο χρόνο απηύθυνε ο Πρόεδρος 
κ. Ντίνος Κονιστής, κάνοντας ταυτόχρονα και 
έναν απολογισμό του έργου του δραστήριου 
Συλλόγου κατά το παρελθόν έτος. Παραβρέ-
θηκαν ο π. Υπουργός και νυν Βουλευτής κ. Αν. 
Νεράντζης, ο Βουλευτής κ. Π. Μελάς, ο Αντιπε-
ριφερειάρχης Πειραιά κ. Στ. Χρήστου κ.ά. Την 
Ένωση Ευπαλιωτών εκπροσώπησε ο Πρόεδρος 
Περικλής Ν. Λουκόπουλος και παραβρέθηκαν 
ακόμα τα μέλη της Ένωσης Λακουμέντας 
Οδυσσέας, Παπαϊωάννου Νίκος, Γιαννακούρη 
Πόπη, Γιαννακούρης Παναγιώτης, η Λένα Ανα-
γνωστοπούλου και η Μπόκαρη Τούλα.

Ο πολιτογραφημένος Ευπαλιώτης  
Ανδρέας Μήτσου,επελέγη -για δεύ-
τερη θητεία- ως Σχολικός Σύμβουλος 
Φιλολόγων  έχοντας την παιδαγωγική  

ευθύνη σχολείων του  κέντρου της Αθήνας, 
δηλαδή την επιστημονική, παιδαγωγική καθο-
δήγηση και επιμόρφωση -θεωρητική και πρα-
κτική-των φιλολόγων που υπηρετούν σ’ αυτά.
Ο κ. Μήτσου έχει σπουδάσει Αγγλική και Ελ-
ληνική Φιλολογία, υπηρέτησε ως φιλόλογος 
στη Μέση Εκπαίδευση, είναι Διδάκτωρ της 
Φιλσοφίας  και ασχολείται συστηματικά με 
την πεζογραφία. Η λογοτεχνική του παρα-
γωγή είναι 11 μυθιστορήματα και διηγήμα-
τα.Για το συγγραφικό του εργο έχει τιμηθεί 
με το Κρατικό Βραβείο Μυθιστορήματος, με 

το Βραβείο Γραμμά-
των της Ακαδημίας 
Αθηνών(2004),με το 
Βραβείο Αναγνωστών 
ΕΚΚΕΒΙ-ΕΡΤ (2007). 
Διδάσκει Δημιουργική 
Γραφή στο ΕΚΚΕΒΙ.
Έχει διασκευαστεί και 
παρουσιαστεί στην τη-
λεόραση το έργο του 
“Τα ανίσχυρα ψεύδη 
του Ορέστη Χαλικιό-
πουλου και “ Ο κ.Επι-
σκοπάκης” σε Αθηναϊ-
κή θεατρική σκηνή.
Επί 20 περίπου χρόνια 
αρκετό διάστημα του κα-
λοκαιριού το περνάει στο 
Ευπάλιο, τόπο καταγωγής 
της συζύγου του, επίσης 
φιλολόγου κ. Βάνας Τσί-
πρα, στο χαρακτηριστικό 
πέτρινο σπίτι της οικογένει-
ας Παπανικολάου, με τους 
ψηλούς φοίνικες.
Όπως έχει ο ίδιος παραδε-
χτεί στην πρώτη του συ-
νέντευξη στην εφημερίδα 
μας (7/8/2004) “στην 
αυλή του σπιτιού στο Ευ-
πάλιο βρίσκει το χρόνο να 
συναντήσει τον αυθεντι-
κό εαυτό του και να δημι-
ουργήσει. Κάθε καλοκαίρι 
που δεν εργάζομαι, θα 
γράφω οπωσδήποτε εδώ, 
στο Ευπάλιο”.
Ευχόμαστε κάθε επιτυ-
χία στο έργο του και να 
καταφέρει να μεταδώσει 
τη διάθεση και το πάθος 
της δημιουργίας που τον 
χαρακτηρίζουν στους συ-
ναδέλφους του.
Λένα Αναγνωστοπούλου

Ο Ευπαλιώτης Αλεξανδρής Νίκος 
του Ηλία προήχθει σε Αρχιπυράρ-
χη (Ταξίαρχο) της Πυροσβεστικής 
Υπηρεσίας και τοποθετήθηκε ως 

Περιφερειάρχης Πυροσβεστικής στο 
Νότιο Αιγαίο με έδρα την Ερμούπολη Σύρου. 
Ο Νίκος είναι παντρεμένος με την οδοντία-
τρο Αναστασία και έχει 2 παιδιά: τον Ηλία 
που είναι ιδιωτικός υπάλληλος και τη Γεωρ-
γία, Τραπεζικό Υπάλληλο στη Eurobank.

Την πρωτοχρονιάτικη πίτα του 
έκοψε στο Πνευματικό Κέντρο ο 
Εκπολιτιστικός Σύλλογος Ευπαλί-
ου. Την πίτα ευλόγησε ο παπα-

Δημήτρης δίνοντας τις ευχές για 
καλή χρονιά, στον Πρόεδρο και τα μέλη 
του Διοικητικού Συμβουλίου του συλλό-
γου. Στην εκδήλωση παραβρέθηκε ο Αντι-
δήμαρχος Ευπαλίου Ανδρέας Ευσταθίου, 
ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Δ. 
Λακουμέντας και πολλοί Ευπαλιώτες και 
Ευπαλιώτισσες.

Μουσικό Εργαστήρι 
στο Ευπάλιο
«Η μουσική είναι για 
όλους όχι μόνο για τα παι-
διά της πόλης». Με αυτό 
το σκεπτικό η μουσικός-
παιδαγωγός Γιόλα Γερολυ-
μάτου, επένδυσε όλα της 
τα όνειρα και τις γνώσεις 
στον τόπο μας , δημιουρ-
γώντας το ¨Μουσικό Ερ-
γαστήρι Ευπαλίου¨.
Το μουσικό εργαστή-
ρι είναι μια σχολή που 

προσφέρει στα παιδιά 
ολοκληρωμένη μουσική 
εκπαίδευση. Δεν απευθύ-
νεται μόνο σε παιδιά δη-
μοτικού σχολείου, αλλά 
και σε πολύ μικρότερες 
ηλικίες.
Από 3 ετών, στο παιδικό 
τμήμα-μουσικό νηπιαγω-
γείο εφαρμόζεται σε κα-
θημερινή βάση το σύστη-
μα μουσικής προπαιδείας 
karl orff όπου η μουσική 
παιδαγωγός προσεγγίζει 
το κάθε μικρο παιδί με 
ιδιαίτερη αγάπη έχοντας 
σκοπό να το φέρει σε 
επαφή με το μαγικό κό-
σμο της μουσικής.
Στο πρόγραμμα μουσι-
κής προπαιδείας περι-
λαμβάνονται μαθήματα 
μουσικοκινητικής, μουσι-
κού θεάτρου, ορχήστρας 
κρουστών, χορωδίας και 
ζωγραφικής.
Για παιδιά άνω των 6 ετών 
στο μουσικό εργαστήρι 

λειτουργούν ατομικά προ-
γράμματα εκμάθησης αρ-
μονίου, κλαρίνου, ακορ-
ντεόν και φωνητικής. 
Αξίζει να σημειωθεί ότι η 
Γιόλα Γερολυμάτου έδωσε 
ιδιαίτερη βαρύτητα στον 
εξοπλισμό του χώρου και 
στην αισθητική του.
Ένα χαρούμενο περιβάλ-
λον γεμάτο μουσικά ερε-
θίσματα εξοπλισμένο με 
μέσα που εντυπωσιάζουν 
τα παιδιά, σε συνδυασμό 
με τη σωστή παιδαγωγική 
γνώση και εμπειρία είναι 
σύμμαχος για το καλύτε-
ρο δυνατό αποτέλεσμα.
Το μουσικό εργαστήρι 
Ευπαλίου φιλοδοξεί να 
έχει γενικότερη παρουσία 
και συμβολή στα καλλιτε-
χνικά δρώμενα του τόπου 
μας με ιδέες που στοχεύ-
ουν να δώσουν διασκέδα-
ση και ψυχαγωγία στους 
κατοίκους και στους επι-
σκέπτες .

ΠΡΟΣΩΠΑ & ΓΕΓΟΝΟΤΑ
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Η ιστορία της μοναδικής   γέφυρας του Μόρνου
Αν ρωτήσεις τους παλιότερους για 

την καθημερινή ζωή στα χρόνια 
πριν τον δεύτερο παγκόσμιο πόλε-

μο δυο λέξεις βγαίνουν αυθόρμητα και με 
τη μεγαλύτερη συχνότητα: «φτώχεια» 
και «τυραννία». Πολλή δουλειά, πενι-
χρές σοδειές, αδυναμία πώλησης έστω 
και των λιγοστών προϊόντων, έλλειψη σε 
φάρμακα και γιατρούς, για να τελειώσει 
κανείς Γυμνάσιο έπρεπε να πηγαίνει στη 
Ναύπακτο, απουσία δρόμων και μεταφο-
ρικών μέσων. 
Η περιοχή μας πάντα ήταν -και συνεχίζει 
να είναι - σε τελευταία προτεραιότητα σε 
ό,τι αφορά έργα υποδομής. Όταν σχε-
διάστηκε ο σιδηρόδρομος τη δεκαετία 
του 1880, φτιάχτηκαν γραμμές σε όλη 
την Πελοπόννησο, η γραμμή Αθήνας-
Λειβαδιάς-Μπράλλου-Λαμίας και η γραμ-
μή Μεσολογγίου-Αγρινίου. Αν κοιτάξει 
κανείς το χάρτη της Ελλάδας εκείνη την 
εποχή διαπιστώνει ότι η μόνη περιοχή 
που έμεινε εκτός σχεδιασμού είναι η πε-
ριοχή Δωρίδας-Ναυπακτίας.  
Το Ευπάλιο απέκτησε οδική σύνδεση με 
την υπόλοιπη χώρα μόλις στα τέλη της 
δεκαετίας του ’30 με την ολοκλήρωση 
της εθνικής οδού Αθηνών-Λιδωρικίου-
Ιωαννίνων. Πριν την εμφάνιση του αυ-
τοκινήτου οι μετακινήσεις στην περιοχή 
μας γίνονταν από στεριάς με υποζύγια 
πάνω σε ένα πρωτόγονο «οδικό» δίκτυο, 
που παρέμεινε σχεδόν απαράλλακτο από 
τα χρόνια της βυζαντινής αυτοκρατορί-
ας, και από τη θάλασσα με πλοία. Είναι 

δε χαρακτηριστικό ότι η οδική σύνδεση 
των παραλιακών χωριών της Δωρίδας 
πραγματοποιήθηκε μόλις το 1973(!) με 
την ολοκλήρωση της Εθνικής οδού Ναυ-
πάκτου-Ιτέας. Μέχρι τότε για να πάει 
κανείς από το Ευπάλιο στην Ερατεινή ή 
το Γαλαξίδι έπρεπε να πάει οδικώς μέσω 
Λιδορικίου ή από θαλάσσης με καΐκι. 
Τα παραλιακά χωριά είχαν σύνδεση με 
την απέναντι ακτή της Πελοποννήσου. 
Το Μοναστηράκι ήταν το βασικό λιμάνι-
διαμετακομιστικό κέντρο της περιοχής. 
Εμπορεύματα μεταφέρονταν από και 
προς την απέναντι ακτή του Ψαθόπυρ-
γου. Στη συνέχεια με υποζύγια μεταφέ-
ρονταν στα χωριά της ορεινής Δωρίδας. 
Αντίστοιχες εμπορικές συναλλαγές γίνο-
νταν και από το λιμάνι της Ναυπάκτου 
με Ψαθόπυργο και Πάτρα. Τα χωριά από 
Σεργούλα, Γλύφα και πιο πέρα είχαν πε-
ρισσότερες επαφές με το Αίγιο. Βέβαια 
μιλάμε για μεταφορά στοιχειωδών πρώ-
των ειδών διατροφής και διαβίωσης διότι 
το χρήμα που κυκλοφορούσε ήταν ελά-
χιστο. 
Πενιχρά ήταν τα μέσα μεταφοράς. Η συ-
ντήρηση των υποζυγίων ήταν μια ακρι-
βή υπόθεση και πολλά νοικοκυριά δεν 

είχαν τη δυνατότητα αυτή. Έτσι οι πε-
ρισσότερες μετακινήσεις γίνονταν με τα 
πόδια και οι άνθρωποι αναλάμβαναν και 
το ρόλο του υποζυγίου. Είναι αδιανόητο 
σήμερα να φανταστεί κανείς ανθρώπους 
φορτωμένους με τσουβάλια και καλάθια 
να κάνουν διαδρομές πέντε, έξι και παρα-
πάνω ωρών στα κακοτράχαλα μονοπάτια 
που οδηγούσαν στη Ναύπακτο ή το Μο-
ναστηράκι. Αλλά και τα πλοιάρια ήταν 
αξιοθρήνητα.   
Οι μετακινήσεις στο εσωτερικό της Δωρί-
δας ήταν πολύ δύσκολες λόγω του ορει-
νού του εδάφους αλλά και λόγω των πο-
ταμών που ειδικά τους χειμερινούς μήνες 
αποτελούσαν αδιαπέραστα εμπόδια. Το 
μεγαλύτερο από αυτά ήταν ο Μόρνος.

Οι μαθητές
Η γέφυρα του Μόρνου παραδόθηκε στην 
κυκλοφορία το καλοκαίρι του 1938. Μέ-
χρι τότε η διάβαση του ποταμού ήταν 
δύσκολη. Με τις τεράστιες ποσότητες νε-
ρού που κατέβαζε (κατεβασιές) από τους 
ορεινούς όγκους των Βαρδουσίων, της 
Γκιώνας και του Τρικόρφου, ήταν εντε-
λώς αδιαπέραστος για μεγάλα διαστήμα-
τα του χρόνου, ειδικά τους χειμερινούς 
μήνες αλλά και την άνοιξη που έλιωναν 
τα χιόνια. Τον δε υπόλοιπο χρόνο η διά-
βαση γινόταν με μεγάλες δυσκολίες, επει-
δή ο Μόρνος πάντα είχε νερό. Οι επιπτώ-
σεις στην οικονομική ζωή των πεδινών 
χωριών της Δωρίδας ήταν καταλυτικές. 
Ο Μόρνος ήταν ένα τείχος που εμπόδιζε 

την ανάπτυξη της περιοχής. 
Η μεταφορά των εμπορευμάτων γινόταν 
δύσκολα. Οι μαθητές που τέλειωναν το 
ημιγυμνάσιο στο Ευπάλιο έπρεπε για να 
πάρουν το απολυτήριο του Γυμνασίου να 
σπουδάσουν στη Ναύπακτο. Η δαπάνη 
ήταν απαγορευτική για τις περισσότερες 
οικογένειες. Οι μαθητές έπρεπε να ενοικι-
άζουν σπίτι στη Ναύπακτο. 

Ο Ευπαλιώτης ιατρός Γιάννης Τριαντα-
φύλλου, έχοντας ο ίδιος σχετικά βιώμα-
τα, σε βιβλίο του γράφει για τη διαδρομή 
Ευπάλιο- Ναύπακτο: «Αυτό το «δέκα χι-
λιόμετρα μακριά» από το χωριό μας, με 
τα σημερινά δεδομένα μοιάζει λίγο με 
αστείο. Τότε, όμως, δεν υπήρχαν δρό-
μοι, συγκοινωνία. Στη Ναύπακτο πηγαί-
ναμε ή με τα πόδια ή με τα άλογα. Κι 
ανάμεσα στο χωριό μας (σε όλα τα χωριά 
της Δωρίδας) και στη Ναύπακτο υπήρχε 
ένα φοβερό εμπόδιο. Ο ποταμός Μόρ-
νος,  χωρίς γέφυρα τότε. Τους χειμω-
νιάτικους μήνες ο Μόρνος με τις κατεβα-
σιές του ήταν αδιάβατος. Ήταν αδύνατο 
και πολύ επικίνδυνο να τον περάσουμε. 
Μόνο πολύ τολμηροί που είχαν δυνατά 
άλογα, το αποφάσιζαν. Οι άλλοι και κυ-

ρίως οι μανάδες, που εί-
χαν παιδιά στο Γυμνάσιο 
στη Ναύπακτο περίμεναν 
μέρες ή και βδομάδες κά-
ποτε, να λιγοστέψουν τα 
νερά, για να μπορέσουν 
«να διαβούν αντίπερα» 
και να πάνε να δούνε τα 
παιδιά τους στη Ναύπα-
κτο. Και να τους πάνε 
από τα χωριά το καλάθι ή 
το σακούλι με τα τρόφιμα 
και τα πλυμένα ρουχαλά-
κια τους… Συχνά, μερικές 
μανάδες, όταν αργούσαν 
πολύ να λιγοστέψουν τα 
νερά του Μόρνου, απο-
φάσιζαν και πήγαιναν στη 
Ναύπακτο με τα πόδια και 
φορτωμένες από «Κεφα-
λογιόφυρο», ένα παλιό 
πέτρινο γεφύρι, πολύ μα-
κριά από το χωριό μας.  
Κι ας χρειαζόταν να περ-
πατάνε δέκα ώρες για να 
φτάσουν στη Ναύπακτο, 
που  ήταν μόνο δέκα χι-
λιόμετρα μακριά από το 
χωριό μας» (Γ. Τριαντα-
φύλλου, “ Στον αδερφό 
μου Νίκο Τριανταφύλ-
λου”, σ. 15). 
Τώρα τι σημαίνει για κά-
ποιον, και πολλές φορές 
για γυναίκα, φορτωμένη 
με καλάθια ή σακούλια ,να 
ξεκινήσει από το Ευπάλιο 
με κατεύθυνση το Τρίκορφο, να προχω-
ρήσει στο ύψος της Καρυάς, να κατέβει 
το καρυώτικο ρέμα, να περάσει το Κεφα-
λογιόφυρο, να περάσει στη Ναυπακτία 
κάτω από το χωριό Καταφύγιο και στη 
συνέχεια να φτάσει στη Δάφνη και από 
κει στη Ναύπακτο ; σύνολο 9-10 ώρες 
ανηφόρα-κατηφόρα συν το βάρος!!!
Ο Σπύρος Πριόβολος θυμάται ότι ο πα-
τέρας του, ο παπα-Βασίλης, έκανε αυτή 
τη διαδρομή έχοντας στην αγκαλιά του 
την μικρή του κόρη Κατίνα, διότι έπρεπε 
να  επισκεφθεί  γιατρό και το ποτάμι είχε 
κατεβασιά!
Ο Τάκης Αναγνωστόπουλος θυμάται: «η 
Ναύπακτος είχε κίνηση διότι εξυπηρε-
τούσε δύο επαρχίες (Δωρίδας και Ναυ-
πακτίας), ήταν εμπορικό κέντρο. Επιπλέ-
ον είχε Γυμνάσιο κι απ’ όλα τα χωριά εκεί 
πηγαίναν τα παιδιά. Ελάχιστα πηγαίναν 
στην Πάτρα, όσα είχαν συγγενείς. Την 
ίδια εποχή είχε ανάπτυξη και το Ευπάλι-
ο-που είχε και αρκετά μαγαζιά- γιατί κα-
τεβαίνανε από τα γύρω χωριά με τα ζώα 
τους στο Ευπάλιο. Ψώνιζαν, φόρτωναν 
τα ζώα και γύριζαν στα χωριά τους. Εμείς 
ως μαθητές  περνάγαμε τη γέφυρα για να 
πάμε στο Γυμνάσιο στη Ναύπακτο. Η δι-
αδρομή Ευπάλιο-Ναύπακτος με τα πόδια 
ήταν περίπου δύο ώρες και δεν την κάνα-

με εύκολα. Από το Ευπάλιο δίναμε όσοι 
ήμασταν παρέα μου (Πάνος Αλεξανδρής, 
Θανάσης Αλεξανδρής, Κώστας Ζέρβας, 
Νίκος Καλαμάκης κ.ά) ραντεβού στην 
Αγζιά και παίρναμε το δρόμο πειράζοντας 
ο ένας τον άλλο και αστειευόμενοι....Παι-
διά ήμασταν. Ορισμένοι δε, βγάζανε και 
τα παπούτσια, δένανε τα κορδόνια μετα-
ξύ τους και τα κρεμάγανε στον ώμο. Από 
τη μια μεριά κρεμόταν το ψωμοσάκκου-
λο κι από την άλλη τα παπούτσια. Δεν 
το κάνανε πάντα για να μη χαλάσουν τα 
παπούτσια, γιατί εκείνα ήταν φτιαγμέ-
να από πετσί και από κάτω η σόλα είχε 
πρόκες. Μάλιστα θυμάμαι τον Οδυσσέα 
το Λακουμέντα, ο οποίος κατέβαινε στο 
χωριό - από τα Λαγιανδρεέϊκα που μένα-
νε -με τσόκαρα. Αλλά ποδαρόδρομος ως 
τη Ναύπακτο με τσόκαρα ήταν κουτσο-
πόδιασμα. Αναγκαζόταν και έβγαζε τα 
τσόκαρα και πήγαινε ξυπόλυτος μέχρι τη 
Ναύπακτο».

Το πέρασμα του ποταμού  
Ο Τάκης Αναγνωστόπουλος συνεχίζει: 
«Όταν το ποτάμι δεν είχε νερό, περ-
νάγαμε μέσα απ’ αυτό. Πριν γίνει η γέ-
φυρα και όταν το ποτάμι είχε νερό και 
έπρεπε να πάμε στη Ναύπακτο, περνού-
σαμε χαμηλά στην «περαταριά»: ήταν 

ΧΡΟΝΟΣ & ΑΝΘΡΩΠΟΙ

Η πρόσβαση στην Αθήνα: 
Από «ψηλά» και από «χαμηλά»
Για να πάει κάποιος στην Αθήνα από το Ευπάλιο 
ή τα άλλα χωριά της περιοχής πριν το 1880 που 
φτιάχτηκε η σιδηροδρομική γραμμή Πατρών-
Αθηνών είχε δύο επιλογές: Πρώτον με τα πόδια 
μέσω Λιδορικίου, Άμφισσας, Λιβαδιάς  κτλ. Το 
ταξίδι αυτό απαιτούσε γύρω στις 60 ώρες πο-
δαρόδρομο. Ο Καρυώτης Χρήστος Ζέρβας όταν 
χρειάστηκε να πάει από την Καρυά στην Αθήνα 
με τα πόδια χρειάστηκε τέσσερις ημέρες… Μερι-
κές ακόμη διαδρομές: Ναύπακτος-Καρπενήσι 30 
ώρες, Ναύπακτος Λιδορίκι 12 ώρες, Ναύπακτος-
Άνω Χώρα 8,5 ώρες…
Η εναλλακτική επιλογή ήταν ατμοπλοϊκώς. 
Υπήρχε τακτική συγκοινωνία με ατμόπλοιο Πά-
τρα-Αθήνα. Το πλοίο σταματούσε   “αρόδο”, 
δηλαδή ανοικτά του λιμανιού της Ναυπάκτου, 
Μοναστηρακίου, Ερατεινής και οι επιβάτες επιβι-
βάζονταν με λάντζες. Το ταξίδι αυτό διαρκούσε 
σχεδόν μια ημέρα και φυσικά στοίχιζε πιο ακρι-
βά. Και τότε το «χαμηλά» ήταν πιο άνετο αλλά 
πιο ακριβό!!!
Μετά την κατασκευή του σιδηροδρόμου το 
1887 οι Δωριείς περνούσαν με βάρκα από το 
Μοναστηράκι στον Ψαθόπυργο και με το τραί-
νο, τον περίφημο «μουτζούρη», έφταναν στην 
Αθήνα. Λεγόταν έτσι επειδή έκαιγε κάρβουνο 
και ο καπνός του έμπαινε ακόμη και μέσα στα 
βαγόνια κάνοντας τους επιβάτες να “αλλάζουν 
το χρώμα τους”. 

Εκδρομή μαθητών σχολείων το 1937 στο εργοτάξιο της Γέφυρας

Το πέρασμα του ποταμού τη δεκαετία του 1930 με βάρκα
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Η ιστορία της μοναδικής   γέφυρας του Μόρνου
ΧΡΟΝΟΣ & ΑΝΘΡΩΠΟΙ

Επιμέλεια: Κώστας  Ζέρβας & Λένα Αναγνωστοπούλου 

μια βάρκα που είχε δυο σκοινιά δεμένα, 
στις δυο όχθες του ποταμού, και μπαί-
ναμε μέσα και περνούσαμε στην απένα-
ντι πλευρά, πληρώνοντας το βαρκάρη. 
Η «περαταριά» ήταν προς τα 
Μορνοχώρια, δηλαδή στο δρό-
μο που πάει σήμερα αριστερά, 
φθάνοντας στη γέφυρα καθώς 
πάμε από Ευπάλιο προς Ναύ-
πακτο. Το κόμιστρο ήταν δύο 
δραχμές». 

Σε μερικά σημεία το πέρασμα 
του ποταμού γινόταν με τη βο-
ήθεια αλόγων, έναντι αντιτίμου 
φυσικά. Επειδή τα χρήματα 
ήταν λιγοστά πολλοί για να γλι-
τώσουν ακόμη και την πενιχρή 
αμοιβή στον περατάρη, προτι-
μούσαν να δοκιμάσουν μόνοι 
τους. Βέβαια έβγαιναν στην 
αντίπερα όχθη βρεγμένοι και 
ταλαιπωρημένοι. 
Ο Γιάννης Πριόβολος του Αλεξί-
ου θυμάται περιπτώσεις ανθρώ-
πων που παρασύρθηκαν από τα 
ορμητικά νερά, άλλους τους πε-
ρισυνέλεξαν πιο κάτω, άλλοι πνί-
γηκαν. Θυμάται και περιπτώσεις 
που άνθρωποι στην προσπάθειά 
τους να διαβούν αντίπερα, έμει-
ναν για ώρες πάνω σε μια νησί-
δα μη μπορώντας να πάνε ούτε 
μπροστά ούτε πίσω!!!
Η διαδικασία του περάσματος 
πολλές φορές γινόταν ήταν ένα αληθινό 
μαρτύριο. 

Ο Βαγγέλης Βλάχος στο βιβλίο του «Στα 
χνάρια μιας πορείας» αναφέρει: «Κείνο 
όμως που ήταν ίσως το πιο επικίνδυνο 
ήταν το πέρασμα του ζώου με το φορτίο. 
Πολλές φορές το νερό βαράγκωνε. Χτυ-
πούσε στη κοιλιά του ζώου και κινδύνευε 
να παρασυρθεί από την ορμή του νερού. 
Αλλά δεν κινδύνευε το ζώο μόνο, κινδύ-
νευε και ο πατέρας, που με την πλάτη 
από το κάτω του ζώου προσπαθούσε να 
το βοηθήσει να μην παρασυρθεί από το 
ρεύμα. Αυτό σήμαινε πως το ζώο δεν 
άντεχε, μαζί με το ζώο, θα παρασυρόταν 
και ο πατέρας. Εμείς απέναντι βλέπαμε 
τον αγώνα και τον κίνδυνο και καταπί-
ναμε την ψυχή μας που πήγαινε να βγει 
από την αγωνία μας» (παρατίθεται στο 
βιβλίο του Γ. Χαλάτση). 

Ο ανθρωποφάγος Μόρνος
Το αίτημα της γεφύρωσης του Μόρνου 
πήρε πολλά χρόνια μέχρι να γίνει πραγ-
ματικότητα και αφού συνέβησαν πολλά 
περιστατικά πνιγμού. Όπως αναφέρει η 
εφημερίδα ΕΜΠΡΟΣ(17-12-1907): στις 
16 Δεκεμβρίου 1907, προφανώς μετά 
από κάποιο συμβάν πνιγμού, «συνελθού-
σα η πόλις Ναυπάκτου εν πανδήμω συλ-

λαλητηρίω σήμερον διαβίβασε δι’ επιτρο-
πής…… για την κατασκευή της γέφυρας 
του ποταμού Μόρνου ελλείψει της οποίας 
διακόπτεται η συγκοινωνία Ναυπακτίας 
και Δωρίδος, ολόκληρον την χειμερινήν 
περίοδον επί ανυπολογίστω οικονομική 
ζημίας αμφοτέρων των επαρχιών». 
Δυο μέρες αργότερα με τον τίτλο «ο 
ανθρωποφάγος Μόρνος» η εφημερίδα 
«ΣΚΡΙΠ» αναφέρει τις παρεμβάσεις στη 
Βουλή για το θέμα: 
Λιδωρίκης: Φόρον αίματος πληρώνουν 
εις τον Μόρνον ποταμόν κατ’ έτος οι κά-
τοικοι των επαρχιών Δωρίδος και Ναυ-
πακτίας. Παρακαλώ να ψηφισθή το περί 
δημοσίων έργων νομοσχέδιον, όπως γε-
φυρωθή επί τέλους ο ποταμός αυτός»
Στράτος: Θα πνιγεί όλος ο κόσμος μέχρις 
ότου η Βουλή ευδοκήση να ψηφίσει νο-
μοσχέδιον 7 εκατομμυρίων».
Το νομοσχέδιο ψηφίσθηκε, Δεκέμβρης 
1907, η γέφυρα όμως άρχισε να κατα-
σκευάζεται το 1936!!!   Και θα καθυστε-
ρούσε πιο πολύ, εάν δεν υπήρχε επιτα-
κτική ανάγκη να ολοκληρωθεί ο οδικός 
άξονας Αθηνών- Ιωαννίνων.  

Η γέφυρα
Η γέφυρα ολοκληρώθηκε το 1938. Για 
την εποχή της ήταν πρωτοποριακή και 

καύχημα της ελληνικής μηχανικής επι-
στήμης. Έχει πέντε τόξα, καθένα από τα 
οποία έχει άνοιγμα 45 μέτρων. Το ολικό 
μήκος της γέφυρας είναι 225 μέτρα και 
το πλάτος του καταστρώματός της εί-

ναι 6 μέτρα. Είναι κατασκευασμένη με 
σιδηροπαγές μπετόν-αρμέ. Στοίχισε 10 
εκατομμύρια δραχμές, τα οποία κατα-
βλήθηκαν από το κράτος ως μέρος της 
δαπάνης για την κατασκευή της εθνικής 
οδού Πειραιώς-Μεσολογγίου. Η σημασία 
της για την οικονομική και κοινωνική 
ανάπτυξη της περιοχής ήταν καταλυτι-
κή. Επίσης είχε και μεγάλη στρατιωτική 
σημασία. 

Οι εφοδιοπομπές για τον ελληνικό 
στρατό που πολεμούσε στα βουνά της 
Ηπείρου το 1940-1941 πέρασαν από 
αυτή τη γέφυρα. Το 1941 βομβαρδί-
στηκε από γερμανικά στούκας χωρίς 

όμως να υποστεί ζημιές. 
Το 1941 υπήρξε η σκέψη από 
τα συμμμαχικά στρατεύματα 
να την ανατινάξουν για να 
εμποδίσουν την προέλαση 
των Γερμανών και των Ιτα-
λών. Ευτυχώς όμως επικρά-
τησε η άποψη να μην γκρε-
μιστεί, διότι ο Μόρνος στο 
σημείο αυτό δεν ήταν ικανός 
να εμποδίσει τα μηχανοκίνητα 
πολεμικά μέσα των Γερμανών. 
Σε ανάλογες περιπτώσεις στα 
γεφύρια στη «Ρέρεση» και 
στο «Στενό», πριν το Λιδορί-
κι, όπου ο Άγγλος αξιωματικός 
Τζέφ ανατίναξε τα πέτρινα 
γεφύρια, οι Γερμανοί βρήκαν 
τρόπους και πέρασαν σχετικά 
εύκολα το Μόρνο. 

«Κεφαλογιόφυρο»
Το «Κεφαλογιόφυρο» συνδέ-
ει την ορεινή Δωρίδα και την 
ορεινή Ναυπακτία. Είναι χτι-
σμένο σε ένα στενό πέρασμα 
του Μόρνου και είχε πολύ με-
γάλη σημασία για την ζωή της 
περιοχής. Χτίστηκε τα χρόνια 
της Τουρκοκρατίας. Είναι μο-
νότοξο, έχει μήκος δεκάξι μέ-

τρα, πλάτος 2,30 μέτρα και απέχει πέντε 
μέτρα από την επιφάνεια του νερού. 
Από εκεί πέρασαν οι υπερασπιστές του 
Μεσολογγίου μετά την ηρωική Έξοδο. 
Οι περισσότεροι από αυτούς κατοίκησαν 
στα χωριά της Δωρίδας, της Ναυπακτίας 
και της Παρνασσίδας. Πολλοί προτίμησαν 
την Καρυά για νέα τους πατρίδα.  

«Μυθικό θεριό»
«Πήραμε ένα λόχο και περάσαμε 
τη γέφυρα του Μόρνου. Τεράστιο 
και αλλόκοτο γεφύρι, τα χοντρά 
δοκάρια του από τσιμέντο αρα-
διάζονταν ατελείωτα στα πλευρά 
σου, ενώνονταν πάνω από τα κε-
φάλια μας. Ήταν σα να μπαίνεις 
μέσα στο σκέλεθρο κάποιου μυ-
θικού θεριού. Τάλογά μας αναπή-
δησαν έντρομα μόλις βρεθήκαμε 
μπροστά στο στόμιό του. Ανα-
γκαστήκαμε και κατεβήκαμε. Πέ-
ρασαν μπροστά οι πεζοί και τότε 
αποφάσισαν να ακολουθήσουν 
τα άλογα, περίφοβα όμως πάντο-
τε, έτοιμα να πηδήσουν ορθά» 
(Νικηφόρος, Αντάρτης στα βουνά 
της Ρούμελης, τόμος Γ’,σ. 215). Εργάτες κατασκευάζουν τη γέφυρα το 1937

Η γέφυρα του Μόρνου στη σημερινή της μορφή

Το ιστορικό Κεφαλογέφυρο που διατηρείται μέχρι σήμερα
Η εφημερίδα ΕΜΠΡΟΣ του 1907 με το ρεπορτάζ με το 
συλλαλητήριο για την κατασκευή της γέφυρας.
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ΝΕΑ του ΔΡΟΣΑΤΟΥ

Τούτος ο φετινός χει-
μώνας δεν έχει προη-
γούμενο. Τέτοιο πολικό 

κρύο έχει να κάνω πάνω από 
30 χρόνια κατά τη Στατιστι-
κή. Όμως πέραν από αυτό ο 
φετινός χειμώνας έχει και μια 
ιδιαιτερότητα. Τη διάρκεια. 
Οι χαμηλές θερμοκρασίες 
θρονιάστηκαν στους 0ο και 
ακόμα πιο κάτω, πάνω από 
40 ημέρες, με αποκορύφωμα 
την επιδρομή του χιονιά τις 
τελευταίες ημέρες του Γενά-
ρη, που ξεπέρασε 
και το Παλιόχανο, 
στο οποίο είχε να 
χιονίσει πάνω από 
20 χρόνια.
Η κακοκαιρία συ-
νεχίστηκε, εκτός 
μιας αναλαμπής, 
τριών-τεσσάρων 
ημερών στις αρ-
χές Φεβρουαρίου. 
Το κρύο, ο παγω-
μένος βοριάς, οι 
μηδενικές θερμο-
κρασίες είχαν σαν 
αποτέλεσμα το 
τσουρούφλισμα 
όλων των κηπευ-
τικών και όχι μόνο 
και ήρθε σε μια 
εποχή οικονομικής 
κρίσης, ανεργίας, 
μείωσης μισθών 
και συντάξεων, 
ακρίβειας, ακρι-
βού πετρελαίου 
και ο κόσμος υπέφερε πολύ. 
Ίδια όμως παγωμένη εικόνα 
παρουσίασαν και οι Γιορτές 
των Χριστουγέννων. Κατή-
φεια, αβεβαιότητα, ανασφά-
λεια και παγωμένες καρδιές. 
Έσβησε το χαμόγελο από τα 
χείλη των ανθρώπων και στο 
πρόσωπό τους είναι ζωγρα-
φισμένη η απογοήτευση. Και 

αυτό φάνηκε από το γεγονός 
ότι παρατηρήσαμε μια-δυο 
βεράντες στολισμένες σε 
κάθε πολυκατοικία. Δρόμοι, 
πάρκα, πλατείες και κατα-
στήματα, παρουσίαζαν εικό-
να καθημερινότητας. Άδεια 
μαγαζιά και ο τζίρος πολύ 
πεσμένος.
Πού είναι το δώρο που θα 
έδινε ζωή; Το έκοψαν.
Ίδια εικόνα και στο χωριό. 
Πολλοί συγχωριανοί μας ήρ-
θαν στην Αθήνα για να γιορ-

τάσουν με τα παιδιά τους 
εφαρμόζοντας αυτό που εδώ 
και λίγα χρόνια λέγεται «Χρι-
στούγεννα στην πόλη και 
Πάσχα στο χωριό». Έτσι οι 
γιορτές δεν διέφεραν από μια 
συνηθισμένη Κυριακή. Μερι-
κοί συγχωριανοί μας, μαζί 
και οι πρόεδροί μας ΚΩΣΤΑΣ 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ και ΜΠΑΜΠΗΣ 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ, αναβίωσαν 

το παλιό έθιμο της σφαγής 
χοιρινών, τρέφοντας χοιρινά 
για πρώτη φορά, αλλά αυτή 
δεν είχε καμία σχέση με την 
τελετουργική σφαγή κείνων 
των χρόνων.
Έτσι, πέρασαν οι γιορτές χω-
ρίς κάτι το ιδιαίτερο, το ξε-
χωριστό.
Φέτος το Πάσχα πέφτει στις 
15 Απριλίου και ο Φεβρουά-
ριος φιλοξενεί τις γιορτές της 
Αποκριάς. Από την Κυριακή 
Τελώνου και Φαρισαίου (5 

Φεβρουαρίου) ανοίγει το 
Τριώδιο. Αυτό σημαίνει 
ότι όλες τις ημέρες της 
εβδομάδας καταλύονται 
όλα τα εδέσματα. Την 
Παρασκευή το απόγευ-
μα όλες οι νοικοκυρές 
με ένα πιάτο βρασμένο 
σιτάρι και στολισμένο 
με ρόιδο και σταφίδα, 
πηγαίνουν στην Εκκλη-
σία. Μετά τον Εσπερινό 
ο Ιερέας μνημονεύει όλα 
τα ονόματα των θανό-
ντων κάθε οικογένειας 
χωριστά όπως είναι κα-
ταγραμμένα στην φυλ-
λάδα του. Αυτό γινόταν 
ως εξής:
Φώναζε το όνομα του 
ζωντανού αρχηγού της 
οικογένειας και στη συ-
νέχεια τα ονόματα των 
θανόντων. Αυτό γινόταν 
συνέχεια κατά αλφα-
βητική σειρά μέχρι να 

τελειώσουν όλες οι οικογέ-
νειες.
Η Παρασκευή αυτή λέγεται 
Ψυχο-Παράσκευο και είναι 
αφιερωμένη στις ψυχές. Ακο-
λουθούν τρία Ψυχο-Σάββατα 
στα οποία τελείται ειδική θεία 
λειτουργία και είναι κι αυτά 
αφιερωμένα στις ψυχές.
Την εβδομάδα, μετά το Τριώ-

διο και μέχρι την Κυριακή της 
Αποκριάς, δεν καταλύονται τα 
αρτήσιμα εδέσματα την Τε-
τάρτη και Παρασκευή. Πολ-
λά από αυτά τα έθιμα μπορεί 
να έχουν ξαναγραφεί, αλλά η 
επανάληψη δε βλάπτει γιατί 
είναι μητέρα της μάθησης και 
εμείς μεν οι παλιότεροι να τα 
νοσταλγούμε, οι νεώτε-
ροι δε να τα μαθαίνουν.
Αξίζει, πιστεύω, να 
αναφερθεί εδώ μια 
αποκριάτικη πραγματι-
κή ιστορία, που έγινε 
το 1956 και που πολ-
λοί δεν την ξέρουν για-
τί δεν είχαν γεννηθεί ή 
έλειπαν από το χωριό.
Την Κυριακή της Τυρι-
νής καμιά 20αριά άτο-
μα ντύθηκαν μασκα-
ράδες και σαν συμπεθεριό 
με νύφη, γαμπρό και παπά 
ξεκίνησαν για τη Φιλοθέη. 
Στα γαϊδούρια είχαν φορέσει 
παντελόνια. Ανάλογα ήσαν 
ντυμένοι όλοι. Όταν έφθα-
σαν στην πλατεία της Φιλο-
θέης, άρχισαν το χορό και 
το τραγούδι. Οι Γκουμιώτες 
συγκεντρώθηκαν και αυτοί 
στην πλατεία και αφού τους 
κέρασαν και άρχισαν και 
αυτοί να χορεύουν μέσα σε 
μια χαρούμενη και αδελφική 
ατμόσφαιρα και ο χορός συ-
νεχίστηκε μέχρι το σούρου-
πο. Στην επιστροφή και ενώ 
βρίσκονταν στη θέση Αρ-

σένη, είδαν να έρχεται από 
κάτω ένα ΙΧ αυτοκίνητο.
Κατέβασαν γρήγορα τα γαϊ-
δούρια κάτω από το δρόμο 
και κρύφτηκαν όλοι κάτω από 
μια γέφυρα που ήταν εκεί. 
Όταν το αυτοκίνητο πλησία-
σε, πετάχτηκε πρώτα η νύφη 
και στη συνέχεια ο παπάς 

και την κυνηγούσε μέσα στο 
δρόμο. Από τα ζιγκ-ζαγκ και 
τη μεγάλη ταχύτητα που ανέ-
πτυξε ο οδηγός συμπεραίνε-
ται ότι κατατρομοκρατήθηκε. 
Φανταστείτε τι θα διηγήθηκε 
στο χωριό του. Σίγουρα για 
νεράιδες και φαντάσματα.
Μια ομάδα συγχωριανών μας 
μαζί με τον Πρόεδρό μας Μπά-
μπη Αλεξανδρή παραβρέθηκε 
στην κοπή της πίτας της Ενώ-
σεως Ευπαλιωτών στις 22 Γε-
νάρη στη Λέσχη Αξιωματικών.
Επίσης παρέστη στην κοπή 
της πίτας της Δωρικής Αδελ-
φότητος στις 5 Φλεβάρη 
στην ιδιόκτητη Λέσχη της.

K·Ó·‚Ô‡ 25, 303 00 N·‡·ÎÙÔ˜ ñ TËÏ.6975 907992 

candles & home decor

Δ· Î·Ù·ÛÙ‹Ì·Ù· “The Candle” ÚÔÛÊ¤ÚÔ˘Ó ÛÙÔÓ
ÂÈÛÎ¤ÙË ÙÔ˘˜ ÌÂÁ¿ÏË ÔÈÎÈÏ›· ÎÂÚÈÒÓ, Ó¤Â˜
Û˘ÏÏÔÁ¤˜ Ê›Ó·˜ ÔÚÛÂÏ¿ÓË˜ Î·È Á˘·ÏÈÔ‡ ÁÈ· Û‡ÓıÂÛË
Î·È ‰È·ÎfiÛÌËÛË. ¢ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÙÂ Î·Ù¿ÏÏËÏ· ÙËÓ
È‰·ÓÈÎ‹ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· ÛÙÔ ̄ ÒÚÔ Û·˜ ÌÂ ÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·
Î·È ÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ Û·˜. μÚÂ›ÙÂ ÔÏÔÎÏËÚˆÌ¤ÓÂ˜
ÚÔÙ¿ÛÂÈ˜, Ï‡ÛÂÈ˜ Î·È ÍÂ¯ˆÚ›ÛÂÙÂ ÛÙÔÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi
Û·˜ ̄ ÒÚÔ (Hotel, Restaurant, Cafe...) ÛÙÈ˜ ÂÎ‰ËÏÒÛÂÈ˜
Û·˜ (°¿ÌÔ, μ¿ÊÙÈÛË, ¢ÂÍÈÒÛÂÈ˜...).
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Ë Á·Ï‹ÓË
ÙË˜ ÊÏfiÁ·˜
ÂÓfi˜ ÎÂÚÈÔ‡

candles & home decor
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Του Ευπαλιώτη επιχειρηματία Χρήστου Παπαϊωάννου

ΘΑΝΑΤΟΙ
Πέθανε και κηδεύτηκε •	

στην Ιεράπετρα Κρήτης ο 
συγχωριανός μας Αθανά-
σιος Αλκ. Παπαϊωάννου σε 
ηλικία 91 ετών.Γόνος της 
μεγάλης οικογένειας Αλκι-
βιάδη και Αλεξάνδρας Πα-
παϊωάννου, γεννήθηκε στο 
Πευκάκι το 1920. Μετά τις 
γυμνασιακές του σπουδές 
κατατάχθηκε στην Αστυνο-
μία Πόλεων και ταυτόχρονα 
σπούδαζε και στη Νομική 
Σχολή Αθηνών. Χάρις στην 
εργατικότητά του, ευσυνει-
δησία του, τις γνώσεις του, 
εκτιμήθηκε από τους προϊ-
σταμένους του και ανήλθε 
όλα τα σκαλοπάτια της Ιε-
ραρχίας κι έφτασε μέχρι το 
βαθμό του Υπαρχηγού Α.Π. 
(Αντιστρατήγου).
Αθόρυβος, χαμηλών τό-
νων, καλοσυνάτος, ακεραί-
ου χαρκτήρος, έχαιρε εκτι-
μήσεως από όλους.Μαζί με 
τα αδέρφια του Αποστόλη, 
Κώστα και Γιώργο αποκα-
τέστησαν τις αδελφές τους 
(κοινό ταμείο) και μετά 
φρόντισαν τους εαυτούς 
τους. Αγαπούσε το χωριό 
και το επισκεπτόταν συχνά. 
Τα τελευταία χρόνια είχε 
εγκαταλείψει την Αθήνα 
και ζούσε στην Ιεράπετρα 
Κρήτης από όπου κατα-
γόταν η σύζυγός του δα-
σκάλα Πόπη, με την οποία 
είχε αποκτήσει τρία παιδιά 
σπουδασμένα και άριστα 
αποκαταστημένα (ο ένας 
γιος και η κόρη του ζουν 
στην Κρήτη, γεωπόνος και 

γιατρός αντίστοιχα).Ας εί-
ναι ελαφρό το χώμα της 
κρητικής γης που σε σκέ-
πασε και αιώνια να είναι η 
μνήμη σου.             Φ.Κ.

Πέθανε στην Αθήνα και κηδεύ-•	
τηκε στο Πρώτο Νεκροταφείο ο 
συγχωριανός μας Λεωνίδας Γε-
ωργ. Νικόπουλος 83 ετών.
Ήταν γιος του πρώτου πι-
λότου της Καρδάρας Γε-
ωργίου Νικόπουλου και η 
μητέρα του Τασία έπαιξε 
σημαντικό ρόλο κατά την 
επίσκεψη των Ιταλών στο 
χωριό το 1941 και το γλίτω-
σε από βέβαιη καταστροφή. 
Φοίτησε στη Σ.Τ.Υ.Α. της 
Αεροπορίας και έφτασε στο 
βαθμό του Σμηνάρχου.
Ήταν τύπος ευχάριστος, 
ευγενικός, πάντα χαρού-
μενος και καλωσυνάτος. 
Παντρεμένος με την κ. Φω-
τεινή απέκτησε δύο γιους 
άριστα αποκαταστημένους. 
Όλου εμείς οι μεγαλύτεροι 
τον θυμόμαστε ως Λολόκο.
Ας είναι ελαφρύ το χώμα 
της Αττικής γης που σε 
σκέπασε και αιώνια η μνή-
μη σου.                            

ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ 
 * Στον Άγιο Κωνσταντίνο Πευ-
κακίου το ζεύγος Νίκου και Σπυ-
ριδούλας Παπαϊωάννου τέλεσαν 
μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως 
της ψυχής των γονέων τους Ιω-
άννη και Αθανασίας.
 * Στον Άγιο Λουκά Δροσά-
του τελέστηκε τριετές μνη-
μόσυνο υπέρ αναπαύσεως 
της ψυχής της Σταυρούλας 
Β. Κονιστή.

Ο Σύλλογος του Δροσάτου απο-
φάσισε όπως ο φετινός αποκρι-
άτικος χορός γίνει το Σάββατο 
25 Φεβρουαρίου το βράδυ στο 
καφενείο του χωριού στο Πευ-
κάκι, ενώ την Καθαρή Δευτέρα 
θα γιορτασθούν τα παραδοσια-
κά κούλουμα.

Καρδαριώτες στο παραδοσιακό σφάξιμο των γουρουνιών τα Χριστούγεννα
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Ούτε ο πιο ένθερμος φίλαθλος του 
Απόλλωνα Ευπαλίου δεν περίμενε τη 
φετινή πορεία της ομάδας. Η ομάδα 
του Δήμου μας ξεκίνησε την χρονιά 
με στόχο να μείνει στην κατηγορία, 
αλλά βρίσκεται στις πρώτες 
θέσεις της βαθμολογίας και 
διεκδικεί στα ίσα την άνοδο 
στη Δ’ Εθνική. Πραγματι-
κά κανείς δεν μπορούσε να 
προβλέψει που θα έφτανε 
αυτή η ομάδα. Ενδεικτικό 
παράδειγμα είναι ο προπο-
νητής, Λάκης Λουκόπου-
λος, ο οποίος σε δηλώσεις 
του στην εφημερίδα μας 
ανέφερε χαρακτηριστικά: 
«Όχι δεν περίμενα τέτοια 
απόδοση. Δεν μπορώ να πω 
ψέματα. Δουλεύουν πολύ οι 
νέοι παίκτες. Περίμενα ότι 
από την επόμενη χρονιά θα 
ήταν καλή η ομάδα. Είμαστε, 
όμως, πολύ βελτιωμένοι στον τομέα 
της τακτικής και κυρίως στην άμυνα. 
Είναι απίστευτο αυτό που συμβαίνει. 
Έχουμε κάνει πολύ καλή πορεία. Με 
τα νέα παιδιά δουλεύουμε πολύ καλά. 
Το 90% είναι κάτω των 20 ετών. Και 
όλα είναι μέσα από το Ευπάλιο ή από 
τα γύρω χωριά».
Πού οφείλεται όμως αυτή η πορεία; 
«Η ομάδα κάνει αυτή την πορεία, για-
τί έχει ένα πάρα πολύ καλό μεσοαμυ-
ντικό σύστημα. Η επιτυχία είναι στο 
μεσοαμυντικό σύστημα και στα απο-

δυτήρια. Είναι πολύ πειθαρχημένα τα 
παιδιά. Η διοίκηση είναι πολύ κοντά 
στην ομάδα και βοηθάει πάρα πολύ. 
Δεν αφήνει κανέναν ποδοσφαι-
ριστή ακάλυπτο, όσον αφορά το 

ιατρικό θέμα. Επίσης 
σε κάθε παιχνίδι που 
παίζουμε μέσα στην 
έδρα μας βλέπουμε 
κόσμο στο γήπεδο. 
Έρχονται στο γήπεδο 
μαζί με τις οικογένειές 
τους. Βεβαίως υπάρ-
χουν πιθανότητες για 
άνοδο. Η ομάδα είναι 
σε πολύ καλή κατά-
σταση και θα αδικήσω 
τους ποδοσφαιριστές 
αν πω ότι δεν έχουμε 
πιθανότητες να πετύ-

χουμε τον στόχο. Το 
σημαντικό παιχνίδι εί-
ναι στην Γραβιά. Εκεί 

θα κριθεί η άνοδος».
Τέλος, ο Λάκης Λουκόπουλος ανα-
φέρθηκε σε μερικά παραδείγματα 
ποδοσφαιριστών που έχουν δείξει 
φοβερή βελτίωση: «Ο Νίκος Καρ-
βέλης είναι 14 ετών και 2 μηνών. 
Ο Γιάννης Ευσταθίου είναι 18 
ετών. Είναι δύο νέα πρόσωπα που 
έχουν αναδειχθεί το τελευταίο δι-
άστημα και μας δίνουμε πολύ με-
γάλες βοήθειες. Παράδειγμα προς 
μίμηση είναι ο αρχηγός, ο Ηλίας 
Κοντός. Τους βοηθάει όλους μέσα 

στο γήπεδο. Δίνει κατευθύνσεις και 
ουσιαστικές συμβουλές, τόσο στους 
αγώνες όσο και στις προπονήσεις».

Επιμέλεια: Τάσος Τσόλκας

Η έκπληξη της χρονιάς
Α’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 15η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 
                                        ΓΚΟΛ  ΒΑΘΜΟΙ
1. Ανδρούτσος Γραβιάς 35-13 36 
2. Απόλλων Ευπαλίου * 42-12 33
3. Αστέρας Ιτέας * 48-11 31
4. Αμφισσαικός  38-15 28
5. Ησαΐας Δεσφίνας  36-21 27 
6. Τολοφώνα Ερατεινή * 31-23 21
7. Δωρικός Μαλαμάτων * 17-41 10
8. Ένωση Γλυφάδας  11-47 8
9. Φωκίδα 2000  18-43 8
10. Αετός Λιδωρικίου 24-40 7 
11. Ολυμπιακός Κίρρας  13-42 4

Οι ομάδες με αστερίσκο (*) έχουν κάνει και το 
δεύτερο ρεπό τους. 
** Από την Ένωση Γλυφάδας και Τον Αετό Λιδω-
ρικίου έχου αφαιρεθεί -2 βαθμοί 

ΤΑ ΜΕΧΡΙ ΤΩΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
του ΑΠΟΛΛΩΝΑ ΕΥΠΑΛΙΟΥ

1η. ΕΝΩΣΗ ΓΛΥΦΑΔΑΣ - ΑΠΟΛΛΩΝ  0 - 2

2η. ΦΩΚΙΔΑ 2000 - ΑΠΟΛΛΩΝ  1 - 4

3η. ΑΠΟΛΛΩΝ - ΑΕΤΟΣ ΛΙΔΩΡΙΚΙΟΥ  6 - 1

4η. ΡΕΠΟ

5η. ΑΠΟΛΛΩΝ - ΔΩΡΙΚΟΣ ΜΑΛΑΜΑΤΩΝ  2 - 0

6η. ΑΣΤΕΡΑΣ ΙΤΕΑΣ - ΑΠΟΛΛΩΝ  4 - 0

7η. ΑΠΟΛΛΩΝ – ΤΟΛΟΦΩΝΑ ΕΡΑΤΕΙΝΗ  3 - 1

8η. ΑΠΟΛΛΩΝ - ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΣ ΓΡΑΒΙΑΣ  1 - 3

9η. ΗΣΑΪΑΣ ΔΕΣΦΙΝΑΣ - ΑΠΟΛΛΩΝ  0 - 1

10η. ΑΠΟΛΛΩΝ  -  ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΚΙΡΡΑΣ  10 - 1

11η. ΑΜΦΙΣΣΑΪΚΟΣ  -  ΑΠΟΛΛΩΝ               0 - 2

12η. ΑΠΟΛΛΩΝ  -  ΕΝΩΣΗ ΓΛΥΦΑΔΑΣ         4 - 0

13η. ΑΠΟΛΛΩΝ  -  ΦΩΚΙΔΑ 2000                4 - 0

14η. ΑΕΤΟΣ ΛΙΔΩΡΙΚΙΟΥ  -  ΑΠΟΛΛΩΝ        1 - 3

15η. ΡΕΠΟ

Ο Απόλλων Ευπαλίου έχει «κλέψει» την παράσταση 
και διεκδικεί ακόμη και την άνοδο στη Δ’ Εθνική

Ο προπονητής του Απόλλωνα 
Λάκης Λουκόπουλος

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Τελική Α’ ΜΕΡΟΥΣ                                                      
                                                ΓΚΟΛ     ΒΑΘΜΟΙ

1. Οιάνθη Γαλαξιδίου  38 - 1  24 

2. Κρισσαίος Χρισσού  41 - 6  24

3. Αναγέννηση Βουνιχώρας   25 - 11  18

4. Ελπίδες Άμφισσας  23 - 12  18

5. Ακαδημία 94 Άμφισσας  18 - 15  12

6. Ηρακλής Μοναστηρακίου  20 - 28  10

7. Σάλωνα  19 - 37  6

8. Μυωνία Αγίας Ευθυμίας  9 - 22  4

9. Κουλουβάτα  6 - 30  1

10. Κούμαρος Μοναστηρακίου  4 - 42  -3

Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΦΩΚΙΔΑΣ
Οι δέκα ομάδες που συμμετείχαν στο πρωτάθλημα 
της Β΄ Κατηγορίας Φωκίδας τελείωσαν το πρώτο 
μέρος των αγώνων στις 9 αγωνιστικές. Σύμφωνα 
με το σύστημα που αποφάσισε για φέτος η διορ-
γανώτρια αρχή ΕΠΣ Φωκίδας, οι πέντε πρώτοι  θα 
συνεχίσουν σε  μίνι πρωτάθλημα για την ανάδειξη 
των τριών που θα ανέβουν στην Α’ Κατηγορία.
Υπενθυμίζουμε ότι οι 5 πρώτοι θα ξεκινήσουν το 
μίνι πρωτάθλημα με τους παρακάτω βαθμούς, 
σύμφωνα με τη σειρά κατάταξης που έφεραν 
στους αγώνες πρωταθλήματος που έγιναν .

1. Οιάνθη Γαλαξιδίου  5 

2. Κρισσαίος Χρισσού  3

3. Αναγέννηση Βουνιχώρας   2

4. Ελπίδες Άμφισσας  1

5. Ακαδημία 94 Άμφισσας  0

Εγκαταστήστε
φωτοβολταϊκά στο σπίτι σας
και εξασφαλίστε
σίγουρο εισόδημα
για 25 χρόνια! Ψαρρού 11, Ναύπακτος Τ.Κ. 30300 

Τηλ & Fax: 26340 27685 • Kιν: 6945962791 / 6946707087
email: dazisimo@tee.gr - dzisimo@otenet.gr

Δημήτρης Ζησιμόπουλος
Διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός

φωτοβολταϊκα
ολοκληρωμένες aξιόπιστες λύσεις




