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Το νέο Δ.Σ. του συλόγου μας

Αλποχωρίτικα

Εκλογές 19/01/2020

Πρόεδρος: Τσακατούρα Γιώτα
Αντιπρόεδρος: Κωστόπουλος Αλέξανδρος
Γεν. Γραμματέας: Κούκος Χρήστος
Αναπ. Γεν. Γραμματέας: Μηλιορίτσα Γιώτα
Ταμίας: Χατζηγεωργίου Δημήτρης
Αναπ. Ταμίας: Βέργη Τασία
Δημόσιες Σχέσεις: Ζηνοβής Βασίλης
Υπεύθ. Νεολαίας: Αναστασόπουλος Γιάννης
Υπεύθ. Εκδηλώσεων: Υφαντής Γιώργος
Μπορεί στον καθένα να δόθηκε ένας τίτλος,
αλλά όλοι είμαστε το ίδιο, όλοι μια γροθιά
& ΟΛΟ το χωριό ένας ογκόλιθος.

• Το τριήμερο των απόκρεων όσοι μπορούμε ας
ανέβουμε στο χωριό. Ζεστοί ξενώνες μας περιμένουν,
το μαγαζί θα κινηθεί λίγο και οι λιγοστοί κάτοικοι του
χωριού μας περιμένουν.
• Προγραμματίζουμε για το καλοκαίρι μερικές χαρούμενες εκπλήξεις.
• Αυτοί που έχουν σπίτια γύρω από την πλατεία Ηρώων
ας ορίσουν μία μέρα να την καθαρίσουν να πετάξουν
αυτοί που έχουν αφήσει πράγματα μέσα στην πλατεία
γιατί καλό το πάρκινγκ αλλά σε λίγο καιρό δεν θα
υπάρχει αν δεν κάνουμε και εμείς κάτι.
• Οι λύκοι καλά κρατούν στην περιοχή μας. Όλοι
αγαπάμε την πανίδα της χώρας μας και όλοι την
θέλουμε αλλά και οι κτηνοτροφοι έχουν δίκιο.
• Ο δρόμος για το χωριό είναι γεμάτος λακούβες.
Η περιφέρεια και ο δήμος κάτι πρέπει να κάνουν.
• Το χωριό μας λέμε ότι είναι ωραίο όμως για να παραμείνει ωραίο είναι υποχρέωση όλων μας να διατηρούμε
τους κήπους μας, τα γιούρτια μας μέσα στο χωριό
καθαρά δηλαδή χωρίς σκουπίδια και χόρτα θεόρατα.

Προσκλήσεις διαθέτουν
τα μέλη του Δ.Σ.:
Αναστασόπουλος Γιάννης: 697 344 0109
Βέργη Τασία: 698 576 0264
Ζηνόβης Βασίλης: 697 855 3089
Κούκος Χρήστος: 698 692 2376
Κωστόπουλος Αλέξανδρος: 694 595 6894
Μηλιορίτσα Γιώτα: 697 713 5572
Τσακατούρα Γιώτα: 697 228 8323
Υφαντής Γιώργος: 697 784 7334
Χατζηγεωργίου Δημήτρης: 697 340 8398

Η στάση του μετρό “Αργυρούπολη” είναι 100 μέτρα από το ETAL CLUB.
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Kοπή Πίτας 2020
Την Κυριακή 19 Ιανουαρίου 2020 στο ξενοδοχείο
Royal Olympic έγινε η κοπή της πίτας του συλλόγου
μας. Το κλίμα ήταν εορταστικό, όλοι χαρούμενοι.
Τυχερή της χρονιάς η Άννα Καψομέρη που
κέρδισε το φλουρί, προσφορά των κοσμημάτων
Αφοί Κωνσταντόπουλοι, επί της οδού Λέκκας.

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους:
• Ο Δήμαρχος κος Καπεντζώνης
• Οι αντιδήμαρχοι κ.κ. Παλασκώνης & Μαυρομάτης
• Ο Δημοτικός Σύμβουλος κος Φλώρος
• Η πολιτευτής Νοτ. Τομέα Β΄ Αθηνών κα Γκελεστάθη
• Ο πρόεδρος του αθλητικού κέντρου Αγίου Κοσμά
κος Χαλιορής
• Ο πρόεδρος του συλλόγου Καλλιέων κος Λάζος

Γενική Συνέλευση
Αλποχωριτών Δωρίδας

Κοινωνικά
• Τις γιορτές των Χριστουγέννων διάλεξε ο Γιάννης
Αρ. Λαμπρόπουλος να αναχωρήσει από αυτή τη ζωή.
Είχε κάνει βέβαια τον κύκλο της ζωής του αλλά για
τους δικούς μας ανθρώπους δεν θέλουμε να κλείνει.
Ο Γιάννης Λαμπρόπουλος διετέλεσε για πολλά χρόνια
αντιπρόεδρος του συλλόγου μας η ταφή του έγινε
στο Αλποχώρι μαζί με την Καίτη του. Καλό ταξίδι...
• Τον Ιανουάριο του 2020 έφυγε από τη ζωή η
Ματούλα Νικολοπούλου από Ζωριάνο. Η Ματούλα
ήταν σύζυγος του προέδρου Γιώργου Νικολόπουλου.
Καλό ταξίδι...

Τα οικονομικά αυτού του τριμήνου θα δημοσιευτούν
στο επόμενο φύλλο.

Α λπ ο χ ώ ρ ι
Ιδιοκτησία του Συλλόγου Αλποχωριτών Δωρίδας
Παμίσου 23, Άγιος Δημήτριος 173 43 | T: 210 9755104
ΑΦΜ: 099068093 - ΔΟΥ: Αγ. Δημητρίου
Συντάσεται απο τα μέλη του Δ.Σ. του Συλλόγου
Υπεύθυνος Ύλης: Τσακατούρα Γιώτα
Δημιουργικό - Εκτύπωση: GRAPH’N’ART | ΚΡΑΨΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Τα άρθρα με υπογραφή εκφράζουν τις απόψεις του υπογράφοντος.

“Αρχίζοντας τον απολογισμό του έτους θέλω να πω πως
ξεκινήσαμε σχετικά καλά. Kάποιες παρέες ανέβηκαν την Καθαρά
Δευτέρα και το Πάσχα και έτσι ζωντάνεψε λιγο το χωριό μας
και το μαγαζί. Το Δεκαπενταύγουστο ήρθαν αρκετοί συμπολίτες
μας, άνοιξαν τα σπίτια τους χαιρέτησαμε τους φίλους μας στο
χωριό.
Μεγάλη επιτυχία είχε η γιορτή Τσίπουρου στα τέλη Οκτωβρίου.
Επειδή φέτος έπεσε 3ήμερο μαζεύτηκε πολύς κόσμος. Η πλατεία
Ανδρεοπούλου γέμισε, πολύ λαχνοί δόθηκαν, κληρώσαμε
μία τηλεόραση και για το σύλλογό μας ήταν μεγάλη ανάσα.
Το λέω αυτό γιατί φέτος εκτός από το καθιερωμένο ΕΝΦΙΑ
για τα ακίνητα του συλλόγου, είχαμε και τις διαδικασίες του
κτηματολογίου με τα τρεξίματα και ανάλογη γραφειοκρατία.
Όσον αφορά τα έργα που πραγματοποιήθηκαν με τη βοήθεια
του δήμου είναι: 1) ο αγωγός ομβρίων υδάτων με επιστέγαση
από μπετόν στο τμήμα από τον πάνω δρόμο προς το σπίτι του
Μπρούμα μέχρι τον κάτω δρόμο προς το Ηρώο, 2) ο δρόμος
που είναι σε εξέλιξη από την πλατεία Ηρώου μέχρι τα σπίτια
του Πάτερ Αποστόλη και της Αργυρώς Αρμενάκου, 3) έγιναν
εργασίες επισκευαστικές στο χώρο του Φτερουσίου και
κυρίως στο μαντρότοιχο, 4) μικρές επισκευές στην πλατεία
Ανδρεοπούλου με πρωτοβουλία του συλλόγου.
Όσον αφορά τα οικονομικά μας αυτά κινήθηκαν λίγο-πολύ
στα ίδια επίπεδα με την περσινή και προπέρσινη χρόνια. Η
ανάλυση δε θα την κάνει αμέσως μετά η εξελεγκτική επιτροπή.
Κλείνωντας δυο κουβέντες θέλω να πω για τις δημοτικές
εκλογές στις οποίες επανεξελέγη για τη Δωρίδα ο νυν
δήμαρχος κος Γεωρ. Καπεντζώνης και του ευχόμαστε ένα
δημιουργικό 2020. Πρόεδρος της τοπικής ενότητας Αλποχωρίου
επανεξελέγη ο κος Τάκης Μπρουμάς. Στις βουλευτικές εκλογές
που ακολούθησαν εξελέγη βουλευτής για την Φωκίδα ο
Ιωάννης Μπούγας.”
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Καλντερίμια εντός του Οικισμού Απλοχωρίου
Όπως θα γνωρίζετε στο χωριό
μας εκτός από τον δρόμο που
έρχεται από Ζωριάνου και το
διασχίζει με κατεύθυνση το
Φτερούσι, ένα τσιμεντένιο δρόμο
που ενώνει την Εκκλησία Αγ.
Νικολάου με την Πλατεία Ηρώου
και ένα χωμάτινο δρόμο από Αγ.
Παρασκευή έως την Παναγία (με
τσιμεντόστρωση στο τελευταίο
τμήμα), δεν υπάρχει κάποιο άλλο
δίκτυο αμαξιτών δρόμων προς τις
γειτονιές και τα σπίτια του χωριού.
Ευτυχώς υπάρχει ένα δίκτυο
μονοπατιών - καλντεριμιών από
παλιά, που ενώνει τις διάφορες
περιοχές του Αλποχωρίου με το
κέντρο του χωριού και το μαγαζί
με τις πλατείες.
Δυστυχώς μερικά από αυτά
τα μονοπάτια - καλντερίμια
έχουν εγκαταλειφθεί στην τύχη
τους, με αποτέλεσμα να έχουν
κλείσει από πυκνή βλάστηση, να
έχουν πέσει πλαϊνές πέτρινες
ξερολιθιές, και να έχει γίνει
κατολίσθηση
του
εδάφους,
καθώς και διάβρωση από πηγαία
ύδατα. Επίσης, ξύλινα γεφυράκια
που είχαν κατασκευαστεί από
τον Σύλλογο πριν μερικά χρόνια
έχουν καταστραφεί με κίνδυνο
ατυχήματος σε πιθανή διέλευση
και αποσαθρωμένες σκάλες από
μπετόν που είναι επικίνδυνες.
Ακόμα επισημαίνεται ότι είναι
απούσα σε μεγάλο βαθμό η
σηματοδότηση με ενημερωτικές
πινακίδες, ώστε να ξέρει ο κάθε
επισκέπτης και περιπατητής,
πού οδηγεί το κάθε μονοπάτικαλντερίμι. Μετά από έλεγχο με
περπάτημα σε όλο το εύρος του
Οικισμού διαπιστώθηκε ποια
καλντερίμια θέλουν διάνοιξη
καθάρισμα και επισκευή. Αυτό
μπορεί να γίνει και με εθελοντική
εργασία σε συνεννόηση με τον
Σύλλογο. Όσον αφορά την
σηματοδότηση, μετά από μελέτη,
εντοπίστηκαν τα σημεία όπου θα
τοποθετηθούν οι ενημερωτικές

πινακίδες, τι ακριβώς θα γράφουν,
με βέλος κατεύθυνσης κι αν θα
είναι μονές ή διπλές. Ο Σύλλογος
έχει έτοιμες 21 πινακίδες
σήμανσης εκ των οποίων οι έξι
είναι διπλής όψης. Είναι από
συνθετικό αλουμίνιο, μεμβράνη
χαμηλής αντανακλαστικότητας
και κίτρινα γράμματα σε πράσινο
φόντο. Η στήριξη τους θα
γίνει σε στύλους γαλβανιζέ
Φ48 πακτωμένους σε μπετόν.
Εννοείται ότι όλες οι διαδρομές
που θα δείχνουν οι ενημερωτικές
πινακίδες θα πρέπει να είναι
προσβάσιμες τουλάχιστον σε
πρώτη φάση.
Σε δεύτερη φάση πρέπει να
επισκευαστούν, να καθαριστούν,
και να βελτιωθούν όλα τα
μονοπάτια - καλντερίμια του
χωριού και να αντικατασταθούν
τα ξύλινα γεφυράκια και οι
κατεστραμμένες σκάλες. Επίσης
στην πλατεία Αντρεόπουλου θα
τοποθετηθει ένα ενημερωτικό
Στάντ με χάρτη που θα δείχνει
την ευρύτερη περιοχή του
Αλποχωρίου πεζοπορικά και
οδικά.
Σε τρίτη φάση θα πρέπει να
ασχοληθούμε με τα μονοπάτια
που ξεκινούν από το Αλποχώρι
ακτινωτά προς τις γύρω περιοχές,
σημεία ενδιαφέροντος ή άλλα
χωριά. Δηλαδή να εντοπιστούν
ποια είναι, να καθαριστούν, να
σηματοδοτηθούν σε όλο το μήκος
τους, με ενημερωτικές πινακίδες
στην αρχή και στο τέλος.
Επισημαίνεται ότι πριν από έξι με
εφτά χρόνια έγινε μία προσπάθεια
χάραξης, σηματοδότησης και
καθαρισμού τριών με τεσσάρων
μονοπατιών από εθελοντές αλλά
ήταν ελλειπής γιατί δεν υπήρχαν
τα αντίστοιχα υλικά και με την
πάροδο των χρόνων χρειάζονταν
μία καλύτερη αντιμετώπιση.
Κωστόπουλος Αλέξανδρος
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Πεζοπορεία στο Αλποχώρι
Ήμουν στο δημοτικό όταν είχα επισκεφτεί
για πρώτη φορά το Αλποχώρι, το χωριό του
παππού μου (Βασίλη Ξανάλατου). Τότε η
γιαγιά ζούσε και τα καλοκαίρια πήγαινε στη
Ζωριάνου από όπου καταγόταν. Ένα βράδυ
περπατήσαμε το δρόμο, από τη Ζωριάνου
μέχρι το Αλποχώρι - ακόμα θυμάμαι πόσο
εντύπωση μου είχαν κάνει οι πυγολαμπίδες
που βλέπαμε, και οι φωνές από τα ζωάκια
που ακούγαμε στο σκοτεινό μυστηριώδες
δάσος τριγύρω μας.
Τα χρόνια πέρασαν, και είχα ξεχάσει το
χωριό μέχρι τη μέρα που το επισκέφτηκαν
οι γονείς μου το καλοκαίρι του 2018. Έχει
δυο υπέροχους οικονομικούς ξενώνες μου
είπαν, και μου έστειλαν φωτογραφία τη θέα
από το παράθυρο του δωματίου τους! Τι
καλή ευκαιρία για να πάμε με την πεζοπορική
μας παρέα σκέφτηκα και αμέσως άρχισα να
ψάχνω στο διαδίκτυο πεζοπορικά μονοπάτια
της περιοχής. Ενώ στους επίσημους χάρτες
δεν υπήρχαν καταγεγραμμένα μονοπάτια,
μια ορειβάτισσα είχε καταγράψει και
δημοσιεύσει πριν από χρόνια στο διαδίκτυο
το μονοπάτι Κροκύλειο-Πενταγιοί. Για καλή
μου τύχη βρήκα το τηλέφωνό της και μου
έδωσε συμβουλές για τη διαδρομή. Κάπως
έτσι άρχισε να οργανώνεται η εκδρομή. Μετά
τις σχετικές συνεννοήσεις, το Νοέμβρη του
2018 επισκεφτήκαμε 35 άτομα το χωριό.

Την πρώτη μέρα ακολουθήσαμε τη διαδρομή Αλποχώρι - κορυφή Βλαχοβου-νίου
- Πενταγιοί. Η διάρκειά της είναι 5 ώρες. Το
πρώτο μέρος κινείται ανηφορικά μέχρι την
κορυφή του Βλαχοβουνίου που είναι ορατό
από το χωριό. Υπάρχει αραιή σηματοδότηση
με κορδέλες στα δέντρα και κόκκινες
πινακίδες. Από την κορυφή, θαυμάσαμε τη
θέα στον κύριο όγκο των Βαρδουσίων, στη
λίμνη του Μόρνου και στη γέφυρα ΡίουΑντιρρίου. Στη συνέχεια κατηφορίσαμε στο
μονοπάτι που συνεχίζει μέσα στο ελατοδάσος
μέχρι τους Πενταγιούς. Εκεί μας περίμενε ο
Τάκης με το κάμπριο όχημά του με θέα τα
αστέρια!
Στην ταβέρνα γνωρίσαμε τον παπά και
τους κατοίκους του χωριού και η βραδιά
εξελίχτηκε σε τρικούβερτο γλέντι. Η Σωτηρία
με την καταπληκτική μαγειρική της και τη
ζεστασιά της και ο Τάκης με το ψήσιμο
αλλά και το χιούμορ του και τους χορούς,
έκαναν να μας μείνει αξέχαστη η πρώτη μας
πεζοπορική εκδρομή στο Αλποχώρι.
Τη δεύτερη ημέρα περπατήσαμε το
μονοπάτι που ξεκινάει από τη διασταύρωση
του Κροκυλείου προς Παναγία και ανηφορίζει
μέχρι το καταφύγιο και την εκκλησία της
Παναγίας. Μετά το καταφύγιο, ακολουθήσαμε
τη σήμανση μέχρι την πρώτη κορυφή. Η θέα
στο σημείο αυτό είναι καταπληκτική- το

δάσος που απλώνεται στις πλαγιές μπροστά
μας είχε όλες τις γήινες αποχρώσεις του
φθινοπώρου. Η διαδρομή είναι περίπου 4
ώρες με επιστροφή από το ίδιο μονοπάτι. Στο
σημείο αυτό να αναφέρω την ανησυχία μας
για τις αιτήσεις για την τοποθέτηση μεγάλης
έκτασης ανεμογεννητριών στο Βλαχοβούνι,
οι οποίες ευτυχώς μέχρι στιγμής έχουν
απορριφθεί.
Η εγκατάσταση ανεμογεννητριών θα
ανακόψει κάθε προσπάθεια τουριστικής
ανάπτυξης και θα διαταράξει το ενιαίο
οικοσύστημα χλωρίδας και πανίδας που
υπάρχει στην περιοχή.
Φέτος το Νοέμβρη επαναλάβαμε την
εκδρομή με την πεζοπορική μας παρέα.
Ευχαριστούμε
θερμά
τον
σύλλογο
Αλποχωριτών για την άψογη διαμονή στους
ξενώνες και τους κατοίκους του χωριού για
την εγκάρδια υποδοχή τους.
Τα παραπάνω μονοπάτια έχουν καταγραφεί
σε gps και είναι διαθέσιμα στο διαδίκτυο για
τους πεζοπόρους. Ελπίζουμε να γίνει άμεσα
σηματοδότηση του δικτύου μονοπατιών
της περιοχής η οποία θα συνεισφέρει στην
ανάδειξη των χωριών με σεβασμό στη φύση
και στους κατοίκους τους.

Καλή αντάμωση!
Βάλια Δούναβη και η πεζοπορική παρέα.

