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Δωρεά Ανδρεόπουλου
Πριν από μερικά χρόνια εκεί που στο χωριό μας πολλοί νόμιζαν ότι θα μέναμε εκτός
από την πλατεία Ηρώου μόνο με τον χώρο
κάτω απ’ πλάτανο τον Ξαναλατογιώργη, μια
επίσκεψη και ένα δυναμικό παρών του αείμνηστου Γιώργου Ανδρεόπουλου κάνει την
ανατροπή. Αγοράζει από την Αγγελική Λιακώνη το χωράφι μπροστά απ’ το μαγαζί του
Συλλόγου και χτίζει μια πετρόκτιστη πλατεία
και στην μια άκρη της τοποθετεί ένα γλυπτό,
«Τον χρυσαετό των Βαρδουσίων», έργο του
γλύπτη Κουγιουμτζή, στη μνήμη του γιού
του και του πατέρα του.

δεν έχουν ένα χώρο δικό τους να παίζουν, ν’
αθλούνται, να κάνουν θεατρικά δρώμενα και
έτσι σ’ ένα χώρο δικό τους φτιάχνουν το γήπεδο 5x5 και τις κερκίδες. Άλλο ένα στολίδι
του χωριού μας που δυστυχώς, παρά τις επισκευές, έχει ένα μικρό πρόβλημα.
Δίπλα στο γήπεδο «Γιώργος Ανδρεόπουλος» ο Σύλλογος με χρήματα μόνο Αλποχωριτών κατασκεύασε ένα Πολιτιστικό Κέντρο
που στο ισόγειο θα υπάρξει χώρος έκθεση
παλαιών αντικειμένων (μερικά έχουν συγκεντρωθεί) και χώρος σύναξης των μελών
και φίλων του συλλόγου. Στον Α´ όροφο

Έτσι το κτίριό
μας σχεδόν θα τελειώσει και άλλο
ένα έργο στο χωριό τελειώνει με
την δική του βοήθεια, απ’ όπου κι αν
βρίσκεται εκείνο.
Ένα μεγάλο ευχαριστώ εκ μέρους του χωριού δεν είναι τίποτα αλλά εμείς αυτό μπορούμε να κάνουμε τώρα γι’ αυτούς και μια
ανοιχτή μεγάλη αγκαλιά να τους υποδεχτεί
στο χωριό μας να δουν το τελευταίο έργο που

Όμως η Ούρσουλα με τον Γιώργο δεν μένουν στην πλατεία «Γιώργου Ανδρεόπουλου». Αγαπούν τα παιδιά και παρατηρούν ότι

υπάρχουν 6 δωμάτια με ατομικά λουτρά για
φιλοξενία του αθλητικού κέντρου ή μελών
του Συλλόγου μας. Όμως το Κέντρο δεν έχει
τελειώσει και χρειάζονται κάποια χρήματα.
Πριν ο Γιώργος φύγει για το μεγάλο ταξίδι
του θέλοντας πάλι να βοηθήσει είχε αποφασίσει να στείλει ένα ποσό για να τελειώσει
το Πολιτιστικό. Όμως κάποιος άλλος είχε
αποφασίσει διαφορετικά και δεν πρόλαβε
να το πραγματοποιήσει.
Μετά από χρόνια η Ούρσουλα και ο γυιός
της Κρίστοφερ σεβάστηκαν την επιθυμία του
και έστειλαν αυτά τα χρήματα στην μνήμη του.

συνέβαλαν πολύ στην αποπεράτωσή του.
Ο Σύλλογός μας στην μνήμη του Γιώργου
καθάρισε από τα βάτα και τα ξηρά χόρτα το
πατρικό του σπίτι καθώς και την Αντριγέϊκη
βρύση.
Ό,τι και να πούμε, ό,τι και να γράψουμε
είναι λίγα. Καμιά φορά η σιωπή ή τα λίγα λόγια λένε πολλά.
Το Δ.Σ. του Συλλόγου μας με ομόφωνη
απόφαση θα προτείνει στην Γεν. Συνέλευση
του Συλλόγου μας, την Ούρσουλα και τον
Κρίστοφερ Αντρεόπουλο ως μεγάλους ευεργέτες.

γιορτή

τσίπουρου

Το Σάββατο 29 Οκτωβρίου 2016 το μεσημέρι
στην πλατεία Γιώργου Ανδρεόπουλου
Είναι μια γιορτή καθιερωμένη πια.
Ελάτε όλοι να πιούμε, να τραγουδήσουμε, να χορέψουμε,
ν’ απολαύσουμε τα ωραία ρουμελιώτικα εδέσματα του Συλλόγου ΔΩΡΕΑΝ.
Όποιος μας αγαπά να είναι εκεί, και όποιος δεν μας αγαπά πάλι να είναι εκεί
για να δει ότι η ανοιχτή αγκαλιά και η αγάπη είναι δωρεάν.
Σας περιμένουμε όλους.
Το Δ.Σ. του Συλλόγου

Αλποχώρι

2

Κοινωνικά
Γεννήσεις
Η Ελένη και ο Δημήτρης Σπίντιος απέκτησαν ένα κοριτσάκι. Η Ελένη είναι κόρη της
Ξένιας Ανδρεοπούλου-Αναστασοπούλου.

Γάμοι:
Ο Σπύρος Μπαρμπούτης και η Αλέξια
Τραυλού αντάλλαξαν όρκους συμβίωσης
στο Δημαρχείο της Βούλας το Σάββατο 10
Σεπτεμβρίου 2016. Ο Σπύρος είναι γυιός της
Φρόσως Μπρούμα-Μπαρμπούτη.
Δυό καταπληκτικά παιδιά, να είναι πάντα
ευτυχισμένα.
Να ζήσουν.

Θάνατοι:
Απεβίωσε η Λαμπρούλα ΠαπασπύρουΔιαμαντοπούλου, εγγονή του Κωσταν. Ν. Ανδρεόπουλου.
Ο Μεσιτόπουλος Μιχαήλ απεβίωσε και η
κηδεία του έγινε τον Σεπτέμβριο.

Επιτυχίες Επιτυχόντων
1) Η Μαρία Κοκκωνού πέτυχε στο Πανεπιστήμιο στο Φυσικό τμήμα. Η Μαρία είναι
κόρη της Δήμητρας Λυράκη, εγγονή της Όλγας Καραγεωργοπούλου.
2) Ο Κούτης Σωτήρης πέτυχε στο Πανεπιστήμιο στο τμήμα Παιδαγωγικά δημοτικής
εκπαίδευσης. Ο Σωτήρης είναι γιος της Βασιλικής Κωστοπούλου και εγγονός του Σωτήρη Αντωνίου Κωστοπούλου.

Οικονομικές ενισχύσεις
Οικογένεια Ανδρεοπούλου
26.000 $
(Για Πολιτιστικό)
ή 23.142,34
Τσαλτάκης Λεωνίδας
40
Υφαντής Πάνος
20
Γκάνου Φωτεινή και Αικατερίνη
20
Ματθαιάσου Μαρία
20
Λουκόπουλος Χρήστος
20
Δασκαλοπούλου Σοφία
15
Κορίτσια Αλπωχωρίου
8,5
Μπερτόλης Γιάννης
20
Κατσάνος Γιάννης
100
Μπαρμπούτη Φρόσω
20
Γιαννακοπούλου Σ. Μαρία
20
Τριανταφύλλου Βασίλης
50
Μακρυδάκη Γιώτα
50
Κορίτσια Αλπωχωρίου
30
Δάλμαρη Αννιώ (100 $) ή
90
Σουλιώτης Κώστας
50

Πωλείται
Στο Αλποχώρι πωλούνται 4-5 στρέμ.
στην θέση «Τσαούσια» και ένα παλιό σπίτι
με την αυλή του πάνω απ’ τον Άγιο Νικόλαο.
Πληροφορίες: Γιώτα Κατέλη, 6970 730812.

ΙΟΥΛΙΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2016

Για την Λαμπρούλα Παπασπύρου - Διαμαντοπούλου
Στις 15 Απριλίου έφυγε από την ζωή και
από κοντά μας η Λαμπρούλα Διαμαντοπούλου, η μεγαλύτερη κόρη της οικογένειας του
Τηλέμαχου Παπασπύρου, και
εγγονή του Κωνσταντίνου Ν.
Ανδρεόπουλου από το Αλποχώρι Δωρίδος. Γεννήθηκε
στην Εγλυκάδα Πατρών το
1930.
Υπήρξε εξαιρετική μαθήτρια στο σχολείο της, ώστε οι
καθηγητές της να την αποκαλούν «φαινόμενο» επιμελείας
και μάθησης και για τον φιλόλογό της «διακεκριμένη» μαθήτρια.
Πανέμορφη, κατά την
ομολογία όλων όσων την
γνώριζαν, η ίδια γεννήθηκε
με το ιδιαίτερο χάρισμα της
εξαιρετικής φωνής σοπράνο
- λετζέρα, που γρήγορα άρχισε να καλλιεργεί μεθοδικά με
την καθηγήτρια της Ίριδα
Κάρτερ. Μια λαμπρή καριέρα
ανοιγόταν μπροστά της. Την
πορεία προς την βέβαιη επιτυχία της ανέκοφε η φυματίωση που την προσέβαλε
στην ηλικία των 18 χρονών
και σε μια εποχή που ελάχιστες πιθανότητες είχε κάποιος να την ξεπεράσει.
Οι μεγάλες προσπάθειες
του θείου της παιδιάτρου Νίκου Παπαπάνου και η ευτυχής συγκυρία της
ανακάλυψης του κατάλληλου φαρμάκου τότε στην Ελβετία κατάφεραν να της χαρίσουν
την ίαση.
Τα μαθήματα Ορθοφωνίας που είχε κάνει
με την Ίριδα Κάρτερ της χάρισαν την επιτυχία σε εξετάσεις που έγιναν για την πρόσλη-

ψη εκφωνήτριας στον Ραδιοφωνικό Σταθμό
Πατρών. Λίγο αργότερα ήρθε και ο έρωτας
στο πρόσωπο του Πέτρου Διαμαντόπουλου
και για να δημιουργήσει οικογένεια μαζί του, ζήτησε μετάθεση για την ΕΙΡ τότε στην
Αθήνα το 1953.
Εργάστηκε πολλά χρόνια
στην Αθήνα σαν εκφωνήτρια
ανάμεσα στα γνωστά ονόματα των εκφωνητών της εποχής εκείνης και στην συνέχεια
ασχολήθηκε κυρίως στο Τρίτο Πρόγραμμα με την παρουσίαση προγραμμάτων κλασσικής μουσικής.
Την μεγάλη αγάπη της και
η βαθιά γνώση της στην μουσική την εμφύσησε και στις
αδελφές της, Κική, Ηλέκτρα
και Τζίνα, στις οποίες επίσηwς
στάθηκε ως η μεγάλη αδελφή βράχος και στήριγμα σε
όλες τους τις προσπάθειες.
Το πέρασμά της από την
ζωή ήταν γεμάτο από όμορφες και ευτυχισμένες στιγμές
μια και η σχέση αγάπης που
ανέπτυξε με τον εξαιρετικό
σύντροφό της, αποτέλεσε
παράδειγμα για όλους τους
συγγενείς και φίλους.
Ευτύχησε να απολαύσει
το μεγάλωμα της κόρης της
Μαρικίττας και ακόμη περισσότερο της εγγονής της Ανθής στην οποία,
ως φαίνεται, κληροδότησε το χάρισμα της
εξαιρετικής φωνής έτσι ώστε αυτή μετά από
πολλά χρόνια μουσικών σπουδών να προχωρά σε εξειδικευμένες σπουδές ως υψίφωνος στο παλαιό τραγούδι, στην Βρέμη της
Γερμανίας.

H παλιά μας
φωτογραφία
Στην παλιά φωτογραφία
που δημοσιεύουμε και μας
την έστειλε ο Μήτσος Τσαναής
διακρίνονται όρθιοι από αριστερά η Μαρία Μάνεση (Αναστασοπούλου) η Αστέρω Γρηγορίου η μητέρα της Σοφία
Γρηγορίου αδελφή της Ευανθίας Τσαναή που βρίσκεται δίπλα της και πίσω ο Χρήστος
Στ.Αναστασόπουλος καθιστοί
η Μαρία Ν. Γιαννακοπούλου
και ο Μήτσος Τσαναής.

ÙÔ˘˜.

Ï·ÙÔ˜
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Ο Πρόεδρος
της Κοινότητας Αλποχωρίου
Φέτος βρήκαμε ένα διαφορετικό Τάκη.
Και εργάτες καθαριότητας έβαλε, και προσωπική εργασία σε πολλά.
Κάτω από το μαγαζί πλάι στις μπάρες που
υπάρχουν, τοποθετήθηκαν ξύλινες (από
κορμό δέντρου) μπάρες από τον Τάκη, με τη
βοήθεια των Βασίλη, Δημήτρη, Διαμαντή και
Χρήστου.
Έτσι και τα αυτοκίνητα που πηγαίνουν
προς την πλατεία Ηρώων θα βλέπουν το πλάτος του δρόμου.
Συγχαρητήρια!

Νέος αντιπεριφεριάρχης
Μετά τον πρόωρο θάνατο του Κώστα Μίχου , καθήκοντα νέου αντιπεριφεριάρχη ανέλαβε ο κ. Κατσαγούνος Τρίτωσε.
Του ευχόμαστε καλή δύναμη και καλορίζικος.

Έκθεση Γιώργου Παπαγεωργίου
Την Παρασκευή 12 Αυγούστου στο Πολιτιστικό μας Κέντρο ο Γιώργος Παπαγεωργίου πραγματοποίησε μια έκθεση με «πόρπες». Τις πόρπες μετά από πολύ αγώνα και
οικονομικό κόστος τις συνέλεξε απ όλη την
Ελλάδα.
Ο Γιώργος αγαπά τον τόπο μας και προσφέρει πολλά. Το μεγάλο του όνειρο είναι τα
μονοπάτια.
Τον ευχαριστούμε για την έκθεση και για
ότι κάνει για το χωριό μας.

Τροχαίο στην Αρτότινα
Τον Αύγουστο, μετά από μια εκδήλωση στο
Λιδωρίκι, οι αφοί Μαχαίρα επέστρεφαν στο
σπίτι τους στην Αρτοτίνα. Δυστυχώς στο
δρόμο μετά την διασταύρωση του Κριατσίου
το αυτοκίνητό τους βρέθηκε εκτός διαδρομής.
Επί τόπου απεβίωσε ο Μίμης Μαχαίρας
(ο ντραμίστας) και ο άλλος, ο Γιώργος (κιθαρίστας) μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο του
Ρίου.
Δυστυχώς μετά από λίγες μέρες και ο άλλος αδελφός ακολούθησε στο αιώνιο ταξίδι
τον αδελφό του.
Καλό σας ταξίδι.
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Αλποχώρι

Γιορτή του Μοσχαριού
Το τριήμερο το Αγίου Πνεύματος πραγματοποιήθηκε το ψήσιμο του μοσχαριού στο
χωριό μας. Με τό γενικό πρόσταγμα να το
έχει ο Γιάννης Μεσσήνης, η εκδήλωσή μας
και λόγω καιρού είχε επιτυχία. Το χωριό μας
πήρε μια βαθιά ανάσα, τα γύρω χωριά βοηθήθηκαν απ’ αυτή την εκδήλωση και έδωσαν
ζωντανά το «παρών» τους στη γιορτή μας.
Η πλατεία μας γεμάτη, αλλά πρέπει του
χρόνου να έχουμε προμηθευτεί ειδικές τέντες για σκίαση. Φέτος, τα οικονομικά μας δεν
το επέτρεψαν και οι μουριές δεν είχαν μεγαλώσει αρκετά.
Ευχαριστούμε όλους που συμμετείχαν και
μας τίμησαν, δε, με την παρουσία τους
Ο Βουλευτής κ. Κωστοπαναγιώτου.
Ο Δήμαρχος κ. Καπεντζώνης
Ο αντιδήμαρχος κ. Φλετούρης
Οι Δημ. Σλυμβουλοι κ.κ. Ευσταθίου, Γλυμίτσας, Μπαρμπούτης, Μπρούμας.
Εκπρόσωποι κοινοτήτων και συλλόγων
και οι γιατροί από το νοσοκομείο «Αλεξάνδρα».
Τους ευχαριστούμε και πάλι όλους.

Η νεολαία του χωριού
Φέτος, όλη η νεολαία έκανε εθελοντική
εργασία. Έτριψαν και έβαψαν όλα τα παγκάκια, έφτιαξαν το χώρο το δικό τους που ανάβουν φωτιά δηλ. «τα παγκάκια», όπως τα
λέμε, μετά το νεκροταφείο, έστησαν την πισίνα τους, συμμετείχαν σ’ εκδηλώσεις άλλων
χωριών.
Εκεί που ψυχολογικά είμαστε πεσμένοι
και λέμε ότι ο Σύλλογος και το χωριό σε λίγα
χρόνια θα έχουν κάποια προβλήματα, έρχονται αυτά τα παιδιά και μας φωνάζουν δυνατά:
«ΟΧΙ ΕΜΕΙΣ, ΘΑ ΣΥΝΕΧΙΣΟΥΜΕ» και θα πάμε
ακόμα πιο καλά.
Παιδιά, σας ζητάμε συγγνώμη αν καμιά
φορά παραφερόμαστε αλλά είναι φωνές από
αγάπη.
Σας αγαπάμε όλους.
H
H§
H§I
H§IA
H§IA™
Kø
Kø™
Kø™T
Kø™TO
Kø™TO¶
Kø™TO¶A
Kø™TO¶AN
Kø™TO¶ANA
Kø™TO¶ANA°
Kø™TO¶ANA°I
Kø™TO¶ANA°Iø
Kø™TO¶ANA°IøT
Kø™TO¶ANA°IøTO
Kø™TO¶ANA°IøTOY
B

Δήμος Ξανάλατος

Αν και η υγεία του δεν του επιτρέπει
πολλά πράγματα, όμως εκείνος ψάχνεται
συνέχεια να βρει κάτι για το χωριό. Έτσι με
τη δική του επικοινωνία και στην αρχή τη
βοήθεια τον Αλέξανδρου
Κωστόπουλου,
K. MIXO™
MI
MIX
MIXO
ήρθαν
τα
χρήματα
από
την
οικογένεια ΑνA
δρεόπουλου.
Να είσαι καλά πάντοτε και επειδή είσαι
γιός μυλωνά και ο μύλος Αναστασόπουλου
Δημ. είναι
δρόμο, βοήθα.
°E
°Eøσε καλό KA¶ENTZøNH™
°EøP
°EøP°
°EøP°I
°EøP°IO
°EøP°IO™
KA
KA¶
KA¶E
KA¶EN
KA¶ENT
KA¶ENTZ
KA¶ENTZø
KA¶ENTZøN
KA¶ENTZøNH
¢
Σ’ ευχαριστούμε.
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Αλποχωρίτικα
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Η Αθανασία Ξανάλατου καθάρισε
ΟΛΗ την εκκλησία του Αγίου Νικολάου. Βοήθειά της.
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Μία Αλποχωρίτισα δώρισε στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου τον μηχανισμό για να χτυπά η καμπάνα μόνη της,
δηλ. ηλεκτρονικά.
Όμως συγχρόνως λειτουργεί και σαν
ρολόι υπενθυμίζοντας την ώρα κτυπάει
(δηλ. 11 ώρα, έντεκα κτύπους).
Ο Σύλλογος δεν εμπλέκεται στα εκκλησιαστικά, αλλά το ρολόι της εκκλησίας
έγινε αντικείμενο αντιπαραθέσεων το καλοκαίρι στο χωριό.
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Κάθε χρόνο και ό,τι χρειαζόμαστε
λογιστικά εντελώς δωρεάν μας καλύπτει ο Κος Λεούσης Παναγιώτης Λογιστής-Φοροτεχνικός. Τον ευχαριστούμε και
όποιος θέλει ας τον στηρίξει.

Έργα σ το Πολιτισ τικό
1) Αγοράστηκαν όλα τα είδη υγιεινής του
Α´ ορόφου (του ισογείου έχουν τοποθετηθεί)
από την Ideal Standard. Με τη βοήθεια του Κώστα Μπούτσικου, τον οποίον ευχαριστούμε, πετύχαμε πολύ καλή τιμή. Η τοποθέτησή τους
έγινε και έτσι από υδραυλικά μάς μένουν μόνον
τα σώματα καλοριφέρ και ο καυστήρας.
2) Αγοράστηκαν και τοποθετήθηκαν όλες
οι εσωτερικές πόρτες, οι ντουλάπες όλων των
δωματίων καθώς και το ντουλάπι-σέρβις στο
χώρο υποδοχής.
3) Καθαρίστηκε όλος ο εξοπλισμός της κουζίνας δηλ. ψυγεία, κουζίνα, φούρνος, πλυντήριο, πιάτα, ποτήρια κ.λπ. και τοποθετήθηκαν
στο χώρο της κουζίνας.
4) Τελειώνουν τα μικρομερεμέτια που όλοι
έχουν αφήσει και μπαίνει ο ελαιοχρωματιστής.
5)Τώρα παίρνουμε προσφορές για τα σώματα του καλοριφέρ και μέχρι το τέλος του
χρόνου θα έχουν τοποθετηθεί μαζί με τον καυστήρα.
Έτσι το Πολιτιστικό τελειώνει. Δεν υπάρχουν
άλλες εκκρεμότητες. Το μόνο που χρειάζεται
μετά είναι ο εξοπλισμός φιλοξενίας, δηλ. κρεβάτια, σεντόνια, παπλώματα κ.λπ.
Είδατε, όλα τα πράγματα παίρνουν το
δρόμο τους.

Αλποχώρι
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Εκδηλώσεις καλοκαιριού
1) Η ομάδα μπάσκετ του χωριού
μας συμμετείχε στο Δωρικό τουρνουά.
Στον δικό της όμιλο βγήκε πρώτη και
στη γενική κατάταξη βγήκε τέταρτη.
Συγχαρητήρια στα παιδιά όλων των
χωριών.

Φ

έτος υπό την αιγίδα του Δήμου Δωρίδας διοργανώθηκε έναΤουρνούα
Μπάσκετ. Λόγω της μεγάλης συμμετοχής έγιναν μικροί ομίλοι για την διευκόληνση του καθενός. Στον όμιλο, ήταν το Ζοριάνο, το Κροκύλειο η Πενταγιού και το Αλποχώρι. Η διοργάνωση στέφθηκε με επιτυχία, και η κλήρωση έφερε αντιμέτωπα το
Κροκύλειο με το Ζοριάνο και το Αλποχώρι με
την Πενταγιού.
Ο αγώνας με την Πενταγιού ήτανε απολαυστικός. Ένταση, πάθος, εύ αγωνίζεσθαι
από κάθε παίχτη και των δύο ομάδων !!! Αντιθέτως, κακία, παλιμπαιδισμοί και μικρότητες από ένα μικρό μέρος της εξέδρας !!! Η
ομάδα μας νίκησε στις λεπτομέρειες με καλύτερο της παίχτη τον Άρη Μακριδάκη.
Και σειρά πήρε ο τελικός. Εκεί μας περίμενε η ομαδα του Ζοριάνου που κέρδισε
σχετικά εύκολα το Κροκύλειο. Ένταση, πάθος, εορταστικό το κλίμα στην εξέδρα με πα-

νό που κατασκευάστηκε από την« κακόφημη» νεολαία του χωριού, κροτίδες και καπνογόνα. Σκηνικό πολέμου για μερικούς που θεώρησαν εχθρική την φίλαθλη συμπεριφορά
μας. Τελικό αποτέλεσμα η νίκη για την ομάδα μας. Με τα μακρινά σουτ του εγγονού του
πάτερ-Απόστολου, Τόλη Υφαντή να ομορφαίνουν την διοργάνωση !!!
Η συμμετοχή λοιπόν στα τέσσερα καλύτερα χωριά του Δήμου ήταν γεγονός. Ο αγώνας με το Ευπάλιο στο Τρίκορφο δεν ήρθε
όπως σχεδιάσαμε. Η διαφορά δυναμικότητας ήτανε μεγάλη και η ήττα ήρθε ανώδυνα,
καθώς συνδυάστηκε και με εξόρμηση στην
Ναύπακτο για μπάνιο αλλά και για καφέ.
Ευχαριστούμε θερμά το Ζοριάνο για την
φιλοξενεία που μας παρείχε, τους προπονητές, συνοδούς, τον χορηγό μας αλλά και την
στήριξη των φίλων μας από το Κουπάκι και
των συγχωριανών μας που δώσανε βροντερό παρών και εκτός Αλποχωρίου.

Λίγα λόγια για την Νεολαία
Αυτό το καλοκαίρι η νεολαία δέχθηκε «πόλεμο» για τις ενέργειες της που καταστρέφουν το χωριό. Από που πραγματικά να αρχίσουμε την λυπητερή.
Από τον καθαρισμό του γηπέδου, (που και να πέσει πάλι θα το καθαρίζουμε ) την συντήρηση-βάφιμο που έγινε στα παγκάκια του χωριού, την συμμετοχή μας στην διαμόρφωση της αίθουσας στο πολιτιστικό, την επίσης συντήρηση του κοινωτικού γραφείου
μέχρι και την τοποθέτηση της πισίνας, την παρουσία μας στο Αντάμωμα, την αναζωπύρωση των εκδηλώσεων την ημέρα της Παναγίας.
Καμία αναγνώριση, παρά μόνο συκοφαντίες για την τοποθέτηση της πισίνας στο ιερό
«ΠΡΟΑΥΛΕΙΟ» του Αγίου-Νικολάου. Που ο μόνος λόγος που βάλθηκε η πισίνα ήτανε για
να ευχαριστηθούν τα μη κακολογημένα (δυστηχώς) μικρά παιδιά. Παρά τον κόπο των
μεγαλυτέρων που την έβαλαν και την ξέστησαν μέχρι να φύγει και ο τελευταίος πιτσιρικάς. Η νεολαία ενωμένη συνέχισε και φέτος να περνάει καλά και να κλείνει τα αυτιά σε
προκλήσεις συνεχίζοντας το ζηλευτό έργο της.

2) Αρτοκλασία στην Παναγία μας
υπέρ υγείας όλων των χωριανών και
φίλων.
3) Αγώνες δρόμου
α´ μικρών 3-5 ετών
β´ παιδιών 6-12 ετών
γ΄ Μεγάλων παιδιών 35 - ... ετών.
4) Το πανηγύρι του χωριού έγινε
στις 15 Αυγούστου το βράδυ και ομολογία πάρα πολλών ατόμων ήταν το
καλύτερο πανηγύρι των τελευταίων
ετών και από πλευράς κεφιού και χορού και από πλευράς προσέλευσης νεολαίας και κόσμου γενικότερα.
Και του χρόνου να είμαστε καλά.

