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Έτος 33 • Φύλλο 108
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2016

Πρόσκληση Γενικής Συνελεύσης
Tο Διοικητικό Συμβούλιο 

του Συλλόγου Aλποχωριτών «H ΠPOOΔOΣ» 
καλεί όλα τα μέλη του και όλους τους συγχωριανούς 
να πάρουν μέρος στην Tακτική Γενική Συνέλευση

που θα γίνει την KYPIAKH 22 IANOYAPIOY 2017
και ώρα 17.00  στο ξενοδοχείο DIVANI ACROPOLIS 

(οδός Παρθενώνος 19-25  Aκρόπολη, τηλ. 210 92 80 100)

Θέματα ημερησίας διάταξης:
α΄  Aπολογισμός ετησίων πεπραγμένων του Διοικητικού      

Συμβουλίου και προϋπολογισμός του 2016.
β΄  Προτάσεις προς το Δ.Σ.
γ΄  Αρχαιρεσίες για νέο Δ.Σ.

Iδιαίτερες προσκλήσεις δεν θα σταλούν.

                H Πρόεδρος                              H Γεν. Γραμματέας
     Παναγιώτα Tσακατούρα              Λουκία Mαστροπέτρου

Κοπή Πίτας
Ο Σύλλογος Αλποχωριτών θα κόψει την πρωτοχρονιάτικη

πίτα του την Κυριακή 22 Ιανουαρίου 2017 στις 6.00 το
απόγευμα στο ξενοδοχείο Divani Acropolis (Παρθενώνος
19-25, Ακρόπολη) [βλ. χάρτη σελ. 2]

Ελάτε όλοι να ανταλλάξουμε ευχές και να καλωσορί-
ουμε το 2017 με αγάπη. Το Δ.Σ. 

Γιορτή μικρών φίλων
Την Κυριακή 22 Ιανουαρίου 2017 στις 5.00 η ώρα το

απόγευμα θα γίνει μικρή γιορτή για τους μικρούς μας φί-
λους. Θα υπάρχει κλόουν που θα μοιράσει στο τέλος παι-
χνίδια.

Όλοι πάρτε παιδιά και εγγόνια να περάσουν λίγη ώρα
με δημιουργικό παιχνίδι.

Σας περιμένουμε στο ξενοδοχείο Divani Acropolis, Παρ-
θενώνος 19-25, Ακρόπολη.

Κανείς μα κανείς δεν περίμενε ότι μετά τον καιρό που είχε
τις προηγούμενες μέρες και που στην Αθήνα συνεχιζότανε
ακόμα πιο βαρύς θα είχαμε λιακάδα στη γιορτή μας.

Δειλά-δειλά την Τετάρτη και την Πέμπτη, δηλ. 26 και 27/10, οι
πρώτοι Αλποχωρίτες έφθασαν στο χωριό, την Παρασκευή το χω-
ριό γέμισε με ζωντανούς-χαμογελαστούς ανθρώπους. Όλοι που
είχαν καιρό να ιδωθούν έλεγαν τα νέα τους, διηγούντο το ταξίδι
τους και εγίνοντο οι μετερεωλόγοι της αυριανής μέρας. Άλλοι
έλεγαν «μη φοβάστε, ο ουρανός δεν είναι γεμάτος», άλλοι «το
Ξηροβούνι είναι μαύρο και αυτό με φοβίζει», αλλά όλοι επιθυ-
μούσαμε μια καλή μέρα μη βροχερή.                      συνέχεια στη σελ. 3

Αγαπητοί συγχωριανοί.
Εδώ και πολύ καιρό έπρεπε να γραφτεί αυτό το γράμμα και

όλο ανεβάλλετο. Δυστυχώς ή ευτυχώς αυτή η διετία του Δ.Σ.
του Συλλόγου μας τελειώνει και πρέπει να ασχοληθούν με τα
του Συλλόγου νέα πρόσωπα, πάντοτε με τη βοήθεια όλων μας.

Δεν γνωρίζουμε το γιατί, αλλά τα πρόσωπα της κριτικής
πολλά, του προσφέρειν λίγα. Το καλοκαίρι κάτω από τον πλάτανο
λέγονται πολλά παχιά λόγια, το φθινόπωρο τελειώνουν όλα. Οι-
κογένειες ολόκληρες απέχουν συστηματικά με τη δικαιολογία
ότι αυτοί δεν έχουν χρόνο, αυτοί δεν ξέρουν, δεν τους αρέσουν
πρόσωπα του διοικητικού και πολλές άλλες δικαιολογίες.

Όμως κάποτε πρέπει να αναλάβουμε όλοι τις ευθύνες μας
αν θέλουμε να κρατήσουμε ενεργό τον Σύλλογο και όχι σφρα-
γίδα. Γι’ αυτούς τους λόγους και πολλούς άλλους που δεν γρά-
φονται σε μια εφημερίδα πρέπει από κάθε οικογένεια να μπει
ένα άτομο στο Δ.Σ.

Σκεπτόμασταν να κάναμε μια προσυνάντηση με έναν από
κάθε οικογένεια (σόι). Αλλά για να μην δημιουργηθούν παρε-
ξηγήσεις θέλουμε να δραστηριοποιηθούμε όλοι και να βρούμε
υποψηφίους για τις εκλογές στις 22 Ιανουαρίου 2017.

Από το Δ.Σ.

γιορτή  τσίπουρου

Το Δ.Σ. του Συλλόγου Αλποχωριτών 
εύχεται 

σε όλους τους συγχωριανούς μας 
και τους φίλους του Συλλόγου 

κάθε ευτυχία για το Νέο Έτος 2017
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∆·Û›· §·ÌÚÔÔ‡ÏÔ˘ - ¶ÈÙÛÈÓÔ ‡

∏Ï›·˜ ∑·¯·Ú‹˜

°ÈÒÚÁÔ˜ NÈÎÔÏ¤ÙÔ˜

∞ÈˆÓ ›· Ë ÌÓ‹ÌË ÙÔ˘˜ .

∞ºπ∂ƒøª∞ ™∆√¡ ∏§π∞ ∑∞Ã∞ƒ∏

¢‹ÌÔ˜ •·Ó¿Ï·ÙÔ˜

H§IA™ Kø™TO¶ANA°IøTOY

K. MIX

∂˘ı‡ÌÈÔ˜ ∫·Ù¤ÏË˜

∆·Û›· §·ÌÚÔÔ‡ÏÔ˘ - ¶ÈÙÛÈÓÔ ‡

∏Ï›·˜ ∑·¯·Ú‹˜

°ÈÒÚÁÔ˜ NÈÎÔÏ¤ÙÔ˜

∞ÈˆÓ ›· Ë ÌÓ‹ÌË ÙÔ˘˜ .

∞ºπ∂ƒøª∞ ™∆√¡ ∏§π∞ ∑∞Ã∞ƒ∏

¢‹ÌÔ˜ •·Ó¿Ï·ÙÔ˜

H§IA™ Kø™TO¶ANA°IøTOY

K. MIXO

∂˘ı‡ÌÈÔ˜ ∫·Ù¤ÏË˜

∆·Û›· §·ÌÚÔÔ‡ÏÔ˘ - ¶ÈÙÛÈÓÔ ‡

∏Ï›·˜ ∑·¯·Ú‹˜

°ÈÒÚÁÔ˜ NÈÎÔÏ¤ÙÔ˜

∞ÈˆÓ ›· Ë ÌÓ‹ÌË ÙÔ˘˜ .

∞ºπ∂ƒøª∞ ™∆√¡ ∏§π∞ ∑∞Ã∞ƒ∏

¢‹ÌÔ˜ •·Ó¿Ï·ÙÔ˜

H§IA™ Kø™TO¶ANA°IøTOY

K. MIXO™

∂˘ı‡ÌÈÔ˜ ∫·Ù¤ÏË˜

∆·Û›· §·ÌÚÔÔ‡ÏÔ˘ - ¶ÈÙÛÈÓÔ ‡

∏Ï›·˜ ∑·¯·Ú‹˜

°ÈÒÚÁÔ˜ NÈÎÔÏ¤ÙÔ˜

∞ÈˆÓ ›· Ë ÌÓ‹ÌË ÙÔ˘˜ .

∞ºπ∂ƒøª∞ ™∆√¡ ∏§π∞ ∑∞Ã∞ƒ∏

¢‹ÌÔ˜ •·Ó¿Ï·ÙÔ˜

H§IA™ Kø™TO¶ANA°IøTOY

K. MIXO™
A

 
    

∂˘ı‡ÌÈÔ˜ ∫·Ù¤ÏË˜

∆·Û›· §·ÌÚÔÔ‡ÏÔ˘ - ¶ÈÙÛÈÓÔ ‡

∏Ï›·˜ ∑·¯·Ú‹˜

°ÈÒÚÁÔ˜ NÈÎÔÏ¤ÙÔ˜

∞ÈˆÓ ›· Ë ÌÓ‹ÌË ÙÔ˘˜ .

∞ºπ∂ƒøª∞ ™∆√¡ ∏§π∞ ∑∞Ã∞ƒ∏

¢‹ÌÔ˜ •·Ó¿Ï·ÙÔ˜

H§IA™ Kø™TO¶ANA°IøTOY

K. MIXO™

°E

∂˘ı‡ÌÈÔ˜ ∫·Ù¤ÏË˜

∆·Û›· §·ÌÚÔÔ‡ÏÔ˘ - ¶ÈÙÛÈÓÔ ‡

∏Ï›·˜ ∑·¯·Ú‹˜

°ÈÒÚÁÔ˜ NÈÎÔÏ¤ÙÔ˜

∞ÈˆÓ ›· Ë ÌÓ‹ÌË ÙÔ˘˜ .

∞ºπ∂ƒøª∞ ™∆√¡ ∏§π∞ ∑∞Ã∞ƒ∏

¢‹ÌÔ˜ •·Ó¿Ï·ÙÔ˜

H§IA™ Kø™TO¶ANA°IøTOY

K. MIXO™

°E

∂˘ı‡ÌÈÔ˜ ∫·Ù¤ÏË˜

∆·Û›· §·ÌÚÔÔ‡ÏÔ˘ - ¶ÈÙÛÈÓÔ ‡

∏Ï›·˜ ∑·¯·Ú‹˜

°ÈÒÚÁÔ˜ NÈÎÔÏ¤ÙÔ˜

∞ÈˆÓ ›· Ë ÌÓ‹ÌË ÙÔ˘˜ .

∞ºπ∂ƒøª∞ ™∆√¡ ∏§π∞ ∑∞Ã∞ƒ∏

¢‹ÌÔ˜ •·Ó¿Ï·ÙÔ˜

H§IA™ Kø™TO¶ANA°IøTOY

K. MIXO™

°Eø

∂˘ı‡ÌÈÔ˜ ∫·Ù¤ÏË˜

∆·Û›· §·ÌÚÔÔ‡ÏÔ˘ - ¶ÈÙÛÈÓÔ ‡

∏Ï›·˜ ∑·¯·Ú‹˜

°ÈÒÚÁÔ˜ NÈÎÔÏ¤ÙÔ˜

∞ÈˆÓ ›· Ë ÌÓ‹ÌË ÙÔ˘˜ .

∞ºπ∂ƒøª∞ ™∆√¡ ∏§π∞ ∑∞Ã∞ƒ∏

¢‹ÌÔ˜ •·Ó¿Ï·ÙÔ˜

H§IA™ Kø™TO¶ANA°IøTOY

K. MIXO™

°EøP

∂˘ı‡ÌÈÔ˜ ∫·Ù¤ÏË˜

∆·Û›· §·ÌÚÔÔ‡ÏÔ˘ - ¶ÈÙÛÈÓÔ ‡

∏Ï›·˜ ∑·¯·Ú‹˜

°ÈÒÚÁÔ˜ NÈÎÔÏ¤ÙÔ˜

∞ÈˆÓ ›· Ë ÌÓ‹ÌË ÙÔ˘˜ .

∞ºπ∂ƒøª∞ ™∆√¡ ∏§π∞ ∑∞Ã∞ƒ∏

¢‹ÌÔ˜ •·Ó¿Ï·ÙÔ˜

H§IA™ Kø™TO¶ANA°IøTOY

K. MIXO™

°EøP°

∂˘ı‡ÌÈÔ˜ ∫·Ù¤ÏË˜

∆·Û›· §·ÌÚÔÔ‡ÏÔ˘ - ¶ÈÙÛÈÓÔ ‡

∏Ï›·˜ ∑·¯·Ú‹˜

°ÈÒÚÁÔ˜ NÈÎÔÏ¤ÙÔ˜

∞ÈˆÓ ›· Ë ÌÓ‹ÌË ÙÔ˘˜ .

∞ºπ∂ƒøª∞ ™∆√¡ ∏§π∞ ∑∞Ã∞ƒ∏

¢‹ÌÔ˜ •·Ó¿Ï·ÙÔ˜

H§IA™ Kø™TO¶ANA°IøTOY

K. MIXO™

°EøP°I

∂˘ı‡ÌÈÔ˜ ∫·Ù¤ÏË˜

∆·Û›· §·ÌÚÔÔ‡ÏÔ˘ - ¶ÈÙÛÈÓÔ ‡

∏Ï›·˜ ∑·¯·Ú‹˜

°ÈÒÚÁÔ˜ NÈÎÔÏ¤ÙÔ˜

∞ÈˆÓ ›· Ë ÌÓ‹ÌË ÙÔ˘˜ .

∞ºπ∂ƒøª∞ ™∆√¡ ∏§π∞ ∑∞Ã∞ƒ∏

¢‹ÌÔ˜ •·Ó¿Ï·ÙÔ˜

H§IA™ Kø™TO¶ANA°IøTOY

K. MIXO™

°EøP°IO

∂˘ı‡ÌÈÔ˜ ∫·Ù¤ÏË˜

∆·Û›· §·ÌÚÔÔ‡ÏÔ˘ - ¶ÈÙÛÈÓÔ ‡

∏Ï›·˜ ∑·¯·Ú‹˜

°ÈÒÚÁÔ˜ NÈÎÔÏ¤ÙÔ˜

∞ÈˆÓ ›· Ë ÌÓ‹ÌË ÙÔ˘˜ .

∞ºπ∂ƒøª∞ ™∆√¡ ∏§π∞ ∑∞Ã∞ƒ∏

¢‹ÌÔ˜ •·Ó¿Ï·ÙÔ˜

H§IA™ Kø™TO¶ANA°IøTOY

K. MIXO™

°EøP°IO™

∂˘ı‡ÌÈÔ˜ ∫·Ù¤ÏË˜

∆·Û›· §·ÌÚÔÔ‡ÏÔ˘ - ¶ÈÙÛÈÓÔ ‡

∏Ï›·˜ ∑·¯·Ú‹˜

°ÈÒÚÁÔ˜ NÈÎÔÏ¤ÙÔ˜

∞ÈˆÓ ›· Ë ÌÓ‹ÌË ÙÔ˘˜ .

∞ºπ∂ƒøª∞ ™∆√¡ ∏§π∞ ∑∞Ã∞ƒ∏

¢‹ÌÔ˜ •·Ó¿Ï·ÙÔ˜

H§IA™ Kø™TO¶ANA°IøTOY

K. MIXO™

°EøP°IO™ KA

∂˘ı‡ÌÈÔ˜ ∫·Ù¤ÏË˜

∆·Û›· §·ÌÚÔÔ‡ÏÔ˘ - ¶ÈÙÛÈÓÔ ‡

∏Ï›·˜ ∑·¯·Ú‹˜

°ÈÒÚÁÔ˜ NÈÎÔÏ¤ÙÔ˜

∞ÈˆÓ ›· Ë ÌÓ‹ÌË ÙÔ˘˜ .

∞ºπ∂ƒøª∞ ™∆√¡ ∏§π∞ ∑∞Ã∞ƒ∏

¢‹ÌÔ˜ •·Ó¿Ï·ÙÔ˜

H§IA™ Kø™TO¶ANA°IøTOY

K. MIXO™

°EøP°IO™ KA¶

∂˘ı‡ÌÈÔ˜ ∫·Ù¤ÏË˜

∆·Û›· §·ÌÚÔÔ‡ÏÔ˘ - ¶ÈÙÛÈÓÔ ‡

∏Ï›·˜ ∑·¯·Ú‹˜

°ÈÒÚÁÔ˜ NÈÎÔÏ¤ÙÔ˜

∞ÈˆÓ ›· Ë ÌÓ‹ÌË ÙÔ˘˜ .

∞ºπ∂ƒøª∞ ™∆√¡ ∏§π∞ ∑∞Ã∞ƒ∏

¢‹ÌÔ˜ •·Ó¿Ï·ÙÔ˜

H§IA™ Kø™TO¶ANA°IøTOY

K. MIXO™

°EøP°IO™ KA¶E

∂˘ı‡ÌÈÔ˜ ∫·Ù¤ÏË˜

∆·Û›· §·ÌÚÔÔ‡ÏÔ˘ - ¶ÈÙÛÈÓÔ ‡

∏Ï›·˜ ∑·¯·Ú‹˜

°ÈÒÚÁÔ˜ NÈÎÔÏ¤ÙÔ˜

∞ÈˆÓ ›· Ë ÌÓ‹ÌË ÙÔ˘˜ .

∞ºπ∂ƒøª∞ ™∆√¡ ∏§π∞ ∑∞Ã∞ƒ∏

¢‹ÌÔ˜ •·Ó¿Ï·ÙÔ˜

H§IA™ Kø™TO¶ANA°IøTOY

K. MIXO™

°EøP°IO™ KA¶EN

∂˘ı‡ÌÈÔ˜ ∫·Ù¤ÏË˜

∆·Û›· §·ÌÚÔÔ‡ÏÔ˘ - ¶ÈÙÛÈÓÔ ‡

∏Ï›·˜ ∑·¯·Ú‹˜

°ÈÒÚÁÔ˜ NÈÎÔÏ¤ÙÔ˜

∞ÈˆÓ ›· Ë ÌÓ‹ÌË ÙÔ˘˜ .

∞ºπ∂ƒøª∞ ™∆√¡ ∏§π∞ ∑∞Ã∞ƒ∏

¢‹ÌÔ˜ •·Ó¿Ï·ÙÔ˜

H§IA™ Kø™TO¶ANA°IøTOY

K. MIXO™

°EøP°IO™ KA¶ENT

∂˘ı‡ÌÈÔ˜ ∫·Ù¤ÏË˜

∆·Û›· §·ÌÚÔÔ‡ÏÔ˘ - ¶ÈÙÛÈÓÔ ‡

∏Ï›·˜ ∑·¯·Ú‹˜

°ÈÒÚÁÔ˜ NÈÎÔÏ¤ÙÔ˜

∞ÈˆÓ ›· Ë ÌÓ‹ÌË ÙÔ˘˜ .

∞ºπ∂ƒøª∞ ™∆√¡ ∏§π∞ ∑∞Ã∞ƒ∏

¢‹ÌÔ˜ •·Ó¿Ï·ÙÔ˜

H§IA™ Kø™TO¶ANA°IøTOY

K. MIXO™

°EøP°IO™ KA¶ENTZ

∂˘ı‡ÌÈÔ˜ ∫·Ù¤ÏË˜

∆·Û›· §·ÌÚÔÔ‡ÏÔ˘ - ¶ÈÙÛÈÓÔ ‡

∏Ï›·˜ ∑·¯·Ú‹˜

°ÈÒÚÁÔ˜ NÈÎÔÏ¤ÙÔ˜

∞ÈˆÓ ›· Ë ÌÓ‹ÌË ÙÔ˘˜ .

∞ºπ∂ƒøª∞ ™∆√¡ ∏§π∞ ∑∞Ã∞ƒ∏

¢‹ÌÔ˜ •·Ó¿Ï·ÙÔ˜

H§IA™ Kø™TO¶ANA°IøTOY

K. MIXO™

°EøP°IO™ KA¶ENTZø

∂˘ı‡ÌÈÔ˜ ∫·Ù¤ÏË˜

∆·Û›· §·ÌÚÔÔ‡ÏÔ˘ - ¶ÈÙÛÈÓÔ ‡

∏Ï›·˜ ∑·¯·Ú‹˜

°ÈÒÚÁÔ˜ NÈÎÔÏ¤ÙÔ˜

∞ÈˆÓ ›· Ë ÌÓ‹ÌË ÙÔ˘˜ .

∞ºπ∂ƒøª∞ ™∆√¡ ∏§π∞ ∑∞Ã∞ƒ∏

¢‹ÌÔ˜ •·Ó¿Ï·ÙÔ˜

H§IA™ Kø™TO¶ANA°IøTOY

K. MIXO™

°EøP°IO™ KA¶ENTZøN

∂˘ı‡ÌÈÔ˜ ∫·Ù¤ÏË˜

∆·Û›· §·ÌÚÔÔ‡ÏÔ˘ - ¶ÈÙÛÈÓÔ ‡

∏Ï›·˜ ∑·¯·Ú‹˜

°ÈÒÚÁÔ˜ NÈÎÔÏ¤ÙÔ˜

∞ÈˆÓ ›· Ë ÌÓ‹ÌË ÙÔ˘˜ .

∞ºπ∂ƒøª∞ ™∆√¡ ∏§π∞ ∑∞Ã∞ƒ∏

¢‹ÌÔ˜ •·Ó¿Ï·ÙÔ˜

H§IA™ Kø™TO¶ANA°IøTOY

K. MIXO™

°EøP°IO™ KA¶ENTZøNH

∂˘ı‡ÌÈÔ˜ ∫·Ù¤ÏË˜

∆·Û›· §·ÌÚÔÔ‡ÏÔ˘ - ¶ÈÙÛÈÓÔ ‡

∏Ï›·˜ ∑·¯·Ú‹˜

°ÈÒÚÁÔ˜ NÈÎÔÏ¤ÙÔ˜

∞ÈˆÓ ›· Ë ÌÓ‹ÌË ÙÔ˘˜ .

∞ºπ∂ƒøª∞ ™∆√¡ ∏§π∞ ∑∞Ã∞ƒ∏

¢‹ÌÔ˜ •·Ó¿Ï·ÙÔ˜

H§IA™ Kø™TO¶ANA°IøTOY

K. MIXO™

°EøP°IO™ KA¶ENTZøNH™

∂˘ı‡ÌÈÔ˜ ∫·Ù¤ÏË˜

∆·Û›· §·ÌÚÔÔ‡ÏÔ˘ - ¶ÈÙÛÈÓÔ ‡

∏Ï›·˜ ∑·¯·Ú‹˜

°ÈÒÚÁÔ˜ NÈÎÔÏ¤ÙÔ˜

∞ÈˆÓ ›· Ë ÌÓ‹ÌË ÙÔ˘˜ .

∞ºπ∂ƒøª∞ ™∆√¡ ∏§π∞ ∑∞Ã∞ƒ∏

¢‹ÌÔ˜ •·Ó¿Ï·ÙÔ˜

H§IA™ Kø™TO¶ANA°IøTOY

K. MIXO™

°EøP°IO™ KA¶ENTZøNH™
¢

 
 

 
 
 

 
   

 
 

 
 

 
 

 
 

   
 

 
 

  

    

       
   
     

  
  

  
  

  
  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

    

     
      
      

      
    

     
    

     
     

    

  

     
     
     

    
    

   

 
       

    
      
      

     
       

    

      
      

     
  

    
     

       
      

     
  
       

       

Αλποχώρι ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 20162

3 Ο Σύλλογος Ψηλού Χωριού γιόρ-
τασε τα 70 χρόνια της ίδρυσής του

και πραγματοποίησε εκδήλωση στο
Πνευματικό Κέντρο Ρουμελιωτών. Συγ-
χαρητήρια, καλή δύναμη και ο Σύλλογος
να τα χιλιάσει.

3 Εκλογές στη Δωρική Αδελφότητα
έγιναν στις 11 Δεκεμβρίου 2016.

Καλή δύναμη στο νέο Δ.Σ.

3 Τα κυνήγια καλά κρατούν και πη-
γαίνουν μια χαρά. Αν όλοι γίνουν

μια ομάδα, τότε θα κάνουν θαύματα. Το
ευχόμαστε ολόψυχα.

3 Στο χωριό μας έχουν μείνει λίγα
άτομα. Που και που να τους παίρ-

νουμε και κανένα τηλέφωνο, κάνει καλό
σ’ όλους μας.

Τα νέα της περιοχής

Οικονομικές ενισχύσεις
Νίκος και Ρίτα Βαρνάβα                            400 €
     στη μνήμη της μητέρας του 
     Μαρίας Βαρνάβα
Άγνωστος                                                        40 €
Πλεύρης Κώστας                                         120 €
Μπελούλης                                                      40 €
Τσακατούρα Γιώτα                                     180 €
Βαγιάκου Σεμίνα                                            80 €
Σακκάς Ηλίας                                                  40 €
Κανέλος Θύμιος                                             70 €
Μάνεση Τασία                                                40 €
Κανέλος Θύμιος                                             80 €

ΛΟΓΙΑ ΕΝΟΣ ΒΕΤΕΡΑΝΟΥ 
ΑΛΠΟΧΩΡΙΤΗ

Είμαι ένας από τους υπερήλικες Αλπο-
χωρίτες. Γεννήθηκα στο Αλποχώρι το 1935
και εκεί έμαθα τα πρώτα μου γράμματα.
Αγαπούσα και αγαπώ το χωριό και σε κά-
θε ευκαιρία το επισκεπτόμουν και το επι-
σκέπτομαι.

Μετά την αποστρατεία μου το 1980 και
για 25 χρόνια μετείχα στο Διοικητικό Συμ-
βούλιο ως Μέλος, Γραμματέας, υπεύθυνος
Εκδότης της εφημερίδας ΑΛΠΟΧΩΡΙ και
ως Ταμίας

Μεριμνούσα ώστε να φτάνει η εφημε-
ρίδα σε όλους τους Αλποχωρίτες και
στους φίλους του χωριού (πάνω από 500
φύλλα.)

Σε ότι αφορά τα οικονομικά του Συλλό-
γου και τα έργα που έγιναν στο χωριό
προσπάθησα με όλες μου τις δυνάμεις να
βοηθήσω το Σύλλογο και το πέτυχα εφέ-
τος όταν με ενέργειές μου η οικογένεια
του Γιώργου Ανδρεόπουλου διέθεσε στο
Σύλλογο ένα μεγάλο ποσό στη μνήμη του.

Με την αεικίνητο ανιψιά μου και απερ-
χόμενη Πρόεδρο Γιώτα Τσακατούρα τις
περισσότερες φορές οι σχέσεις μας ήταν
αρμονικές εν τούτοις με τον αυθόρμητο
χαρακτήρας της και την Ξαναλαταιϊκη ρί-
ζα μας μερικές φορές ερχόμαστε σε σύγ-
κρουση που κατέληγε πάντοτε σε συνερ-
γασία

Η διοργάνωση εκδηλώσεων όπως
Γιορτη Μοσχαριού Αγώνες Δρόμου, Γιορ-
τή Τσίπουρου, Οργάνωση Αναπτυξιακών
Συνεδρίων, Αγώνες Μπάσκετ, Τουρνουά
τάβλι κλπ ανέδειξαν το χωριό μας στην πε-
ριοχή.

Αυτό δεν θα ήταν δυνατό να γίνει χω-
ρίς την βοήθεια της νεολαίας του χωριού
μας 

Ως βετεράνος αγωνιστής, έχω την υπο-
χρέωση ενόψει των εκλογών για νέο Διοι-
κητικό Συμβούλιο να απευθυνθώ στους
νέους, να τους παρακαλέσω να συνεχί-
σουν να συμμετέχουν με τον ίδιο ζήλο στα
δρώμενα του χωριού μας και να δηλώ-
σουν υποψηφιότητα στις εκλογές 

Ετσι στο νέο Δ.Σ. του Συλλόγου, θα συ-
νυπάρχουν και παλιοί, (όσοι επιθυμούν να
παραμείνουν στο Δ.Σ.) και νέοι, γιατί
υπάρχουν αξιόλογα πρόσωπα στη νεο-
λαία του χωριού μας.

Πιστεύω ότι με τους νέους θα συνεχίσει
το χωριό μας να είναι αξιοζήλευτο μεταξύ
των χωριών της περιοχής

Δήμος Ξανάλατος

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

O λα τα πράγματα κάποτε τελειώνουν,
ακόμη και όταν πιάνουμε πρώτη
φορά το μολύβι για να κάνουμε έναν

κύκλο, μπορεί να αργήσουμε να τον κά-
νουμε, αλλά με λίγη προσπάθεια φτιά-
χνουμε τον κύκλο. Έτσι και εμείς, αργήσαμε
να τελειώσουμε το Πολιτιστικό μας αλλά
ο κύκλος μας έχει φτάσει κοντά στην
ένωση των δύο άκρων. Δηλ.

1) Τα μικρομερεμέτα όλα τελείωσαν.
2) Τοποθετήθηκαν καθρέπτες μπάνιου,

φωτιστικά και έπιπλα μπάνιου. Η αγορά
έγινε από τον Σύλλογο και η τοποθέτηση
προσφορά του Δημήτρη Χατζηγεωργίου,
τον οποίο ευχαριστούμε.

3) Ο Κωστής Κονανδρέας μας δώρησε
οκτώ (8) εξωτερικά φωτιστικά, τα οποία
τοποθέτησε ο Δημήτρης.

4) Αγοράστηκαν σιδερένια κρεββάτια,
τα αντίστοιχα στρώματα, παπλώματα (6 δι-
πλά, 3 μονά) και 3 κουκέτες.

5) Αγοράστηκαν διάφορα ηλεκτρικά
(π.χ. τοστιέρα, βραστήρας κ.λπ.).

6) Αγοράστηκε μπόιλερ και έτσι όλα τα
δωμάτια έχουν ζεστό νερό.

Όπως όλοι καταλαβαίνουμε είμαστε
στον εξοπλισμό του α´ ορόφου, που σιγά-
σιγά τελειώνει, και χρειαζόμαστε και τα σώ-
ματα καλοριφέρ για να καταργήσουμε τα
φορητά, κουρτίνες κ.ά. Ο καλός Θεός της
φιλοξενίας θα δουλέψει γι’ αυτό.

Φιλοξενία
στο Πολιτιστικό Κέντρο

O ι πρώτοι φιλοξενούμενοι έμειναν στο
Πολιτιστικό μας. Επιτέλους το νερό
μπήκε στο αυλάκι. Όλα τα δωμάτια

είναι θαυμάσια. Θα θέλαμε να ευχαριστή-
σουμε τους πρώτους επισκέπτες, που πι-
στεύουμε ότι είναι καλοπόδαροι, αλλά
πάνω απ’ όλα θέλουμε να ευχαριστήσουμε
όλους τους Αλποχωρίτες που λίγο ή πολύ
βοήθησαν να τελειώσει αυτό το κτήριο
(πολύ λίγα λείπουν) και να είναι καλά και
αυτοί που έχουν κάνει το αιώνιο ταξίδι τους
εκεί που βρίσκονται.

Είναι ένα κτήριο που εκτός Αλποχωρίου
οι μόνοι χορηγοί, είναι ο Δήμος Δωρίδας
που μας έφτιαξε τη στήριξη (τσιμεντένιο
τοιχίο) κάτω από το κτήριο, ο Κώστας Λιό-
σης που μας πλήρωσε τη μελέτη του μη-
χανολόγου για την εγκατάσταση θέρμαν-
σης και ο Κωστής Κονανδρέας, που μας
δώρησε τα οκτώ εξωτερικά φωτιστικά
πάνω απ’ τις μπαλκονόπαρτες.

ΤΟΥΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ.

Ξενοδοχείο Divani Acropolis
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Ο καιρός όμως έκανε το δικό του. Το

βράδυ ψιλόβρεξε και το πρωί είχε συννε-
φιά. Το καζάνι τοποθετήθηκε στον πλάτα-
νο με τον φόβο της βροχής. Από τις 11.00
η ώρα οι πρώτοι προσκεκλημένοι έφθα-
σαν και τα τραπέζια άρχισαν να γεμίζουν,
καθώς άρχισε να βγαίνει και το τσίπουρο.
Και, ω του θαύματος! Ξαφνικά μια ηλιόλου-
στη καλοκαιρινή μέρα φανερώθηκε. Κα-
νείς δεν κατάλαβε πού πήγε αυτή η συννε-
φιά. Η προσέλευση του κόσμου μεγάλη,
κανείς δεν το πίστευε. Το τσίπουρο έφερε
γρήγορα το χορό που κράτησε μέχρι το
βράδυ. Οι τελευταίοι χόρευαν με τα φώτα
της πλατείας. Η νεολαία έδωσε το «παρών»
όπως πάντα. Αυτή ήταν η πρωταγωνίστρια
του χορού και του κεφιού παρασύροντας
και τους υπόλοιπους.

Την εκδήλωσή μας τίμησαν με την πα-
ρουσία τους Ζοριανίτες, Κροκυλειώτες,
Κουπακιώτες, Τριστενιώτες, Αρτοτινοί, Ναυ-
πάκτιοι και πολλοί-πολλοί φίλοι. Τους ευχα-
ριστούμε όλους για την παρουσία τους και
τη βοήθειά τους στην εκδήλωσή μας.

Εκ μέρους του Δήμου Δωρίδας ήταν οι
δημ. σύμβουλοι κ. Μπαρμπούτης και
Μπρούμας.

Παρευρέθη και ο διευθυντής της τρά-
πεζας Πειραιώς Ναυπάκτου.

Ευχαριστίες 
για τη Γιορτή του Τσίπουρου

1) Ένα μεγάλο ευχαριστώ απ’ όλους μας
στον Δημήτρη Χατζηγεωργίου.

2) Στους Παντελή Χατζηγεωργίου, Αν-
τώνη, Σεβαστιανό και Κωνσταντίνο για τη
βοήθειά τους την απόσταξη.

3) Στους Σόνια, Ελένη, Τόλη, Τάσο, Μα-
ρία, Ντίμη που βοήθησαν στην εμφιάλωση
του τσίπουρου.

4) Ευχαριστούμε και το κατάστημα για
τη βοήθειά τους στο γεύμα των προσκε-
κλημένων.

γιορτή  τσίπουρου
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Το χωριό μας, το Αλποχώρι, ήταν ένα
από τα πιο μικρά της περιοχής.
Όχι μόνο σε πληθυσμό, αλλά σε

έκταση καλλιεργούμενης γης και σε βο-
σκότοπους.

Γι’ αυτό το λόγο οι Αλποχωρίτες αναγ-
κάστηκαν να βάζουν φωτιές για ν’ αυξή-
σουν τον καλλιεργούμενο χώρο.

Μετά τις φωτιές έδωσαν και ονόματα
στους τόπους που είχαν κάψει: Καψαλιάρα,
Κάφτρα, Κάψαλος, Καψάλα.

Επειδή το έδαφος είναι επικλινές έχτιζαν
«δέματα» για να συγκροτούν το χώμα.

Τα δέματα που έχουν κτιστεί μυρίζουν
ακόμα ιδρώτα από τους ανθρώπους εκεί-
νους που τα έχτισαν.

Η εργασία άρχιζε το πρωί, από το χά-
ραμα, και τελείωνε το σούρουπο.

Κουβαλούσαν τις πέτρες με τα μουλά-
ρια και με πρόχειρες κατασκευές από ξύλα
που τις ονόμαζαν Καζιάκες.

Η διατροφή τους δεν περιγράφεται. Μα-
γείρευαν προϊόντα ντόπια, φασόλια, φακές,
ρεβίθια λάχανα, πράσα κ.λπ. και σπάνια,
κρέας.

Ο Νταλιάνης (Γιώργος Ράπτης) έλεγε:
«Σιχάθηκα το κρέας Χριστού Λαμπρή» και
εννοούσε ότι έτρωγε κρέας μόνο τα Χρι-
στούγεννα και το Πάσχα.

Όμως από τους ανθρώπους εκείνους
κανένας δεν έγινε ζητιάνος ούτε έμεινε
άστεγος όπως σε άλλα χωριά.

Απ’ όσα γνωρίζω για να ζήσουν αναζή-
τησαν την ξενιτιά. Μόνο στην Αμερική

έφυγαν περί τους 20 και πλέον Αλποχωρί-
τες. Η διασκέδαση και η χαρά τους ήταν
τα πολλά παιδιά. Ο πιο πολύτεκνος ήταν ο
Κατσαλίρος (Δημητρίου), που απέκτησε 12
παιδιά· το δωδέκατο το βάφτισε ο Βασιλιάς
και έδωσε εργασία στον Δημητρίου στους
σταύλους των Ανακτόρων στην Αθήνα.

Άξιες ηρωίδες ήταν οι γυναίκες όταν ξε-
νιτεύονταν οι άντρες.

Έπρεπε να μεγαλώσουν τα παιδιά, να
καλλιεργήσουν, να προσέχουν τα ζώα, όλες
τις δουλειές.

Πιο τυχερές ήταν οι μανάδες όταν είχαν
στο σπίτι γιαγιάδες.

Όταν παντρεύονταν έχαναν το όνομά
τους, τις φώναζαν με το όνομα του άντρα
τους Γιώργαινα, Κώσταινα, Μήτραινα κ.λπ.

Το όνομα της μάνας μου το έμαθα στα
τρία μου χρόνια όταν μια θεία από τη Ζω-
ριάνου μας επισκέφθηκε και τη φώναξε
«Σοφία». Στο χωριό τη φώναζαν Αριστεί-
δαινα.

Και τώρα μερικά λόγια για διάφορα
επαγγέλματα και χωριανούς που τα εξυ-
πηρετούσαν.

Γιατροί μόνον πρακτικοί υπήρχαν, όπως
ο Θυμιόγιαννος, ο οποίος έβγαζε τα δόντια
που πονούσαν με μία τανάλια, ο αδερφός
του ασχολείτο με την ορθοπεδική σπάσιμο
πόδι, χέρι και ό,τι άλλο προέκυπτε.

Ο Θυμιάγιαννος (το επίθετο Θανασέ-
λος) έμαθε λίγα οδοντοϊατρικά όταν ήταν
στρατιώτης στους πολέμους, ήταν ιππο-
κόμος σε οδοντίατρο, το εργαλείο που

χρησιμοποιούσε (τανάλια) βρίσκεται ακό -
μα στα χέρια του Κουτρουμπάνου.

Εκείνος που ήταν περιζήτητος ήταν ο
Μπάρμπα Δήμος (που) γνώριζε πολλά
επαγγέλματα: μαραγκός, φωτογράφος και
άλλα, Θανασέλος το επίθετο, μα όλοι τον
ήξεραν ο μπαρμπα-Δήμος. Έτρεχε πρό-
θυμα όταν τον φώναζαν.

Όλα τα επαγγέλματα ήταν από αυτοδί-
δακτους όπως σιδεράς, μαραγκός, μυλω-
νάς, γύφτος. Εκαναν όμως και επιχειρήσεις
όπως ο Παπαδοσωτήρης και Παπαδομή-
τρος (Γιαννακόπουλοι), που έστησαν στο
βουνό βιοτεχνία βγάζοντας σανίδα. Ο Τσα-
ούσης (Αποσταλόπουλος) έφτιαξε καμίνι
για ασβέστη τον οποίο πουλούσε. Έφτιαξε
ασβεστόγουρνα κοντά στο σπίτι του για
να σβήνει τον ασβέστη στην οποία παίζον-
τας πνίγηκαν δυο μωρά πέφτοντας μέσα
στη γούρνα.

Η θεία Σπύραινα ήταν η μαμή του χω-
ριού, όλοι την ήξεραν ως Κουτσαβλήνα· το
όνομα αυτό το πήρε από τον άντρα της,
που όταν μοίρασε την περιουσία με τα
αδέρφια του, του έπεσε στον κλήρο μικρή
αυλή και τον έβγαλαν Κουτσαβλή.

Η Κουτσαβλήνα, λοιπόν, ξεγεννούσε τις
γυναίκες του χωριού και ήταν πάντα πρό-
θυμη όταν τη φώναζαν.

Ο Νταλιάνης έλεγε τα μέλλοντα σε πολ-
λούς που τον επισκέπτονταν και από άλλα
χωριά να μάθουν το μέλλον τους. Διάβαζε
την τύχη στα χαρτιά (στην τράπουλα).

Θύμισες σαν όνειρο σαν παραμύθι
Γράφει ο Γιάννης Λαμπρόπουλος

Θύμησες…

Για να λέμε και να θυμόμαστε τα έργα του
χωριού που έχουν γίνει:

Κάποτε δεν υπήρχε πλατεία ούτε μαγαζί
και ο χορός γινόταν κάτω απ’ τον πλάτανο
στο δρόμο και αυτό όχι πολύ παλιά.

Σήμερα υπάρχει πετρόκτιστη πλατεία,
δωρεά του Γ. Ανδρεόπουλου.

Η φωτογραφία το αποδεικνύει.
Η ορχήστρα κάτω απ’ τον πλάτανο (τους

είχε μαζέψει ο Σπύρος κάπου απ’ την Πάτρα)
με το χαρακτηριστικό τραγούδι «Το Μελα-
χροινάκι».

Στο χορό ο Δήμος Ξανάλατος, η Λούλα
Ζαχαρή, ο Νίκος Ζαχαρής, η Γιούλα Ξανάλα-
του, η Βούλα Δημητρίου, η Φρόσω Μπαρμ-
πούτη, μάλλον η Φιλιώ Μαστροπέρου και ο
Αριστείδης Σακκάς.


