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O νερόμυλος του Αναστασόπουλου

Ο

Δημήτρης Αναστασόπουλος δώρισε στο σύλλογο μας τον

μύλο του πατέρα του με τον περιβάλλοντα χώρο που τον είχε
κληρονομήσει. Ο σύλλογος μπόρεσε και ο μύλος χαρακτηρίστηκε
διατηρητέος από την εφορία αρχαιοτήτων, που ανήκει στο υπουργείο
πολιτισμού.
Ο μύλος έχριζε επισκευής όμως. Προσπαθήσαμε μέσω της Φωκικής
αναπτυξιακής να εντάξουμε την επισκευή του σε ένα πρόγραμμα
αλλά μάταια. Έτσι αποφασίσαμε να ξεκινήσουμε εμείς, όλοι μαζί,
την επισκευή και σιγά-σιγά θα τελειώσει.
Ήδη η τοιχοποιΐα επιδιορθώθηκε, ξανακτίστηκε με τις ίδιες πέτρες
και τώρα έχουμε φτάσει στην σκεπή. Χρήματα δεν υπάρχουν γιατί
και εκδηλώσεις δεν έγιναν κι άλλα έργα έγιναν. Όλοι μας πρέπει
να βοηθήσουμε με οποίες δυνάμεις έχουμε, και αν έχουμε, να τον
σκεπάσουμε.Είμαστε σίγουροι, γιατί μπορεί να είμαστε μικρό χωριό,
λίγοι κάτοικοι, αλλά όταν πρέπει γινόμαστε δυνατή γροθιά και το
έχουμε αποδείξει.

Πρόσκληση Εκδήλωσης
Ομιλητές της εκδήλωσης:

Αντωνόπουλος Κωνσταντίνος
Οικονομολόγος, Αντιπρόεδρος της ένωσης Δωριέων Επιστημών

Θέμα: Η εξοδος του Μεσολογγίου.
Το πέρασμα από την Δωρίδα και ο χορός των οπλαρχηγών.
Αφανείς πτυχές της τοπικής μας Ιστορίας.

Κούκος Χρήστος
Ιστορικός, Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Ιλίου

Θέμα: Κοινωνικός χαρακτήρας της Ελληνικής Επανάστασης.
Οι ομιλίες θα είναι εικοσάλεπτες και θα ακολουθήσει διάλογος.

“Η υπερβολική ελευθερία
μοιάζει με υπερβολική υποδούλωση”
- Πλάτων -

(Έλλην φιλόσοφος, 427 π.Χ. - 347 π.Χ.)
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Αλποχωρίτικα
•
Ο ιερέας που αντικατέστησε τον π. Απόστολο είναι
ο ιερέας της Αρτοτίνας, π. Θεοφάνης Μπατσαούρας.
Καλοδεχούμενος και καλή συνεργασία.
•
Δειλά-δειλά αρχίζουν οι κήποι του Αλποχωρίου &
οργώνονται.
•
Το καλοκαίρι πρέπει να επισκεφτούμε όλοι την Δωρίδα
και ειδικότερα το Αλποχώρι. Τα χωριά μας το έχουν ανάγκη.
•
Απεβίωσε ο καταστηματάρχης στην Ζοριάνο, ο
Αντώνης. Ήταν ένας χαμογελαστός κύριος με πολύ καθαρό
μαγαζί. Δυστυχώς μετά το Κροκύλειο, άλλο ένα χωρίο της
περιοχής μας χωρίς μαγαζί.
•
Αρχές Αυγούστου η σκεπή του νερόμυλου θα είναι
έτοιμη. Μέχρι τότε πιστεύουμε να έχουμε μαζέψει τα χρήματα.
•
Σας παρακαλούμε όλοι να καθαρίσουμε τους τάφους
που έχουμε στο νεκροταφείο & γενικότερα τον χώρο αυτόν.
Οτι δεν χρειαζόμαστε να το πετάμε στον κάδο και όχι στον
περιβάλλοντα χώρο.
•
Αν μπορούμε , ας κόψουμε λίγα κλαδιά που κλείνουν
τους δρόμους, λίγα χόρτα και κοντά στα σπίτια μας. Η όψη
του χωριού μας θα είναι διαφορετική όταν ειναι καθαρό.

Προς όλες και όλους
τους Αλποχωρίτες ή τους
καταγόμενους από ‘κει

Τ

ο χωριό που γεννηθήκατε ή το χωριό που αγαπήσαμε

οι πιο πολλοί, ο τόπος γέννησης των γονιών μας ερημώνει.
Τα σπίτια άδεια και κλειστά, τα χωράφια άσπαρτα, άνθρωποι
πουθενά μόνο μερικοί λύκοι ασβοί αλεπούδες αγριογούρουνα
ζαρκάδια άσπρες και κίτρινες πέτρες που σημαδεύουν τα
σύνορα των χωραφιών μας να μην τα πάρει κανείς.
Ποιος να τα πάρει; «Μπαίρια» έγιναν όλα. Δεν μας τιμά καθόλου
αυτή εικόνα. Όποιος θέλει ας επικοινωνήσει με το σύλλογο να
δούμε μπορούμε να ανοίξουμε ένα σπίτι, μπορούμε να βρούμε

Οικονομικές Ενισχύσεις
Για τον Σύλλογο:
Αιδεσιμ. Νικόλαος Δημόπουλος
Αρμενάκου Αργυρώ
Σουλιώτη Φωτεινή
Λιζάρδος Παναγιώτης

20,0€
50,0€
50,0€
50,0€

Για τον Μύλο:
Μηλιορίτσας Γιάννης
Μηλιορίτσας Νίκος
Μηλιορίτσα Γιώτα
Αναστασόπουλος Γιάννης & Αναστασία
Χατζηγεωργίου Δημήτρης
Βαρνάβα Τζέλα
Αρμενάκος Γρηγόρης
Κωστόπουλος Τάκης
Οικογένεια Αλβέρτου

50,0€
30,0€
20,0€
200,0€
50,0€
200,0€
100,0€
400,0€
100,0€

Για Φιλοξενία:
Βαρνάβα Τζέλα
Πανσελήνα Γεωργία
Ηλιάδης
Κωστόπουλος Θύμιος & Μαρία

20,0€
40,0€
20,0€
100,0€

Στη μνήμη Βασίλης Τριανταφύλλου
Οικογένεια Αρισ. & Αικ. Τριανταφύλλου
Οικογένεια Μακρυδάκη Σπύρου
Οικογένεια Μακρυδάκη Ιωάννη
Οικογένεια Τριανταφύλλου Ηλία

300,0€
100,0€
100,0€
50,0€

Στη μνήμη π. Απόστολου Υφαντή
Τσακατούρα Γιώτα
Χατζηγεωργίου Δημήτρης
Οικογένεια Υφαντή
Σύλλογος Ζοριανιτών
Μούτη Σοφία
Ράμμος Γιάννης
Χούσος Κώστας

50,0€
20,0€
100,0€
50,0€
20,0€
40,0€
50,0€

Στη μνήμη Λούλας Αλυσανδράτου
Οικογένεια Αλυσανδράτου 100,0€
Οικογένεια Χούσου Κώστα 50,0€
Στη μνήμη Δήμου Ξανάλατου
Τριανταφύλλου Ηλίας 50,0€

ανθρώπους που να θέλουν να μείνουν στο χωριό, πουλάει
κάποιος;
Τα «αδερφομύρια» θα πέσουν αν δεν ενδιαφερθούμε. Η αξία

Αλ πο χ ώρι

όλων μηδέν, συναισθηματικά εκατομμύρια. Σας παρακαλώ

Ιδιοκτησία του Συλλόγου Αλποχωριτών Δωρίδας

και πιο πολύ τους ανθρώπους που έχουμε δουλέψει μαζί στο
σύλλογο βοηθήστε. Σας ζητώ συγνώμη για αυτά που γράφω
αλλά όπως έπεσε το πατρικό της μητέρας μου την ίδια τύχη
περιμένουν πολλά.
Γιώτα Ζαχαρή-Τσακατούρα

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
Επεξεργασία - Εκτύπωση: graph’N’art | Κραψίτης Νικόλαος
Τα άρθρα με υπογραφή εκφράζουν τις απόψεις του υπογράφοντος.
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Καλοκαιρινές εκδηλώσεις

Θ

εού θέλοντος & κορονοϊού επιτρέποντος έχουμε προγραμματίσει:

1. Τις καθιερωμένες παιδικές εκδηλώσεις και την ρίψη του λιθαριού για τα
μεγάλα παιδιά.
2. Ομιλία από τον κύριο Αντωνόπουλο Κώστα με θέμα: “Η εξοδος του
Μεσολογγίου” και του κυρίου Χρήστου Κούκου με θέμα: “Κοινωνικός
χαρακτήρας της Ελληνικής Επανάστασης” στα πλαίσια των εορτασμών για
την «Ελληνική επανάσταση του 1821»
3. Κατά τη διάρκεια του Αυγούστου θα γίνει ανοιχτή συζήτηση στο χωριό,
αν επιτρέπεται.
4. Θα κάνουμε στο Φτερούσι μία συνάντηση έκπληξη. Να δούμε τι μας
επιφυλάσσει ο αγαπημένος μας τόπος.
5. Θα συμμετέχουμε άλλοι ως θεατές και όποιος θέλει θα είναι δρομέας
στον αγώνα ελευθερίας των συλλόγων Αρτοτίνας και Λιδορικίου και της
Δωρικής αδελφότητας, στις 21 και 22 Αυγούστου.
Θα είναι δύο διαδρομές:
α) Αρτοτίνα - Λιδορίκι - Λαμία & β) Χάνι Γραβιάς - Λαμία.
Καλή επιτυχία.

Ομοσπονδία συλλόγων
Β.Δ. Δωρίδας

Τ

ην Τετάρτη 07/07/2021 μετά από
αρχαιρεσίες συστήθηκε σε σώμα το Δ.Σ.
της ομοσπονδίας μας.
Πρόεδρος:
Τσακατούρα Γιώτα (Αλποχώρι)
Αντιπρόεδροι:
Γραββάνης Ευάγγελος (Κροκύλειο)
Μπίμπας Χρήστος (Πενταγιού)
Γεν. Γραμματέας:
Ιωσηφίδης Σταύρος (Κάλλιο)
Ταμίας:
Παπακωνσταντίνου Μαίρη (Τρίστενο)
Ειδ. Γραμματέας:
Γκούντη-Φλώρου Ζωή (Κριάτσι)
Δημόσιες Σχέσεις:
Κάππα Έφη (Αρτοτίνα)
Μέλη:
Εκπρόσωποι συλλόγων
Δάφνος, Διακόπι, Διχώρι, Ζωριάνο, Κερασία,
Κλήμα, Κόκκινος, Κονιάκος, Κουπάκι, Περιβόλι,
Ψηλό Χωριό
Τους ευχόμαστε Καλή Επιτυχία & Καλή Δύναμη!

Ευχαριστίες
Ευχαριστούμε τη Νάντια Κωστόπουλου για
διάφορα πράγματα που έστειλε στο χωριό για
το πολιτιστικό.
Ευχαριστούμε τον Τάκη Κωστόπουλο για το
ολοκαίνουργιο ποδοσφαιράκι που έστειλε στο
χωριό για μικρούς και μεγάλους.
Ο πρώτος αγώνας έγινε.
Το καλοκαίρι θα διοργανώσουμε τουρνουά.
Ευχαριστούμε τον Στέφανο Βέργη που
πρόσφερε ένα μπιλιάρδο. Για να θυμούνται
μερικοί τα νιάτα τους.
Ευχαριστούμε τον τ. δήμαρχο Βαρδουσίων,
κύριο Βασίλη Νικολέτο, για την αποστολή δέκα
βιβλίων του στο σύλλογό μας.
Τα βιβλία θα διατεθούν τον Αύγουστο στους
χωριανούς δωρεάν.

Κοινωνικά
ΓΕΝΗΣΕΙΣ:
Ο Σπύρος Μπαρμπούτης και Αλεξία Μπαρμπούτη απέκτησαν ένα
πανέμορφο αγοράκι. Ο Σπύρος είναι γιός της Φρόσως Μπρούμα.
Η Βάσω Μπαρμπόυτη-Καραγιώργου και ο Βασίλης Καραγιώργος
απέκτησαν ενα πανέμορφο κοριτσάκι. Η Βάσω είναι κόρη της Φρόσως
Μπρούμα.

ΘΑΝΑΤΟΙ:
• Ο Ιερέας του χωριού μας π. Απόστολος Υφαντής εκοιμήθη. Η
Εξόδιος ακολουθία εψάλει στον Άγιο Νικόλαο και η ταφή έγινε στο
νεκροταφείο του χωριού στις 31 Μαρτίου 2021.
Καλό
παράδεισο.
• Η Κατερίνα Δημ. Γκάνα, ετών 47, αναχώρησε λίγο νωρίς για το
αιώνιο ταξίδι να συναντήσει τον πατέρα της.
• Η Φρόσω Παπαγιαννοπούλου-Βαρνάβα απεβίωσε τον Μάϊο του
2021. Ήταν κόρη του Π. Βαρνάβα.
• Ο Λεωνίδας Κων. Κωστόπουλος μας αποχαιρέτησε ξαφνικά το
Σάββατο 10 Ιουλίου 2021. Ο Λεωνίδας ήταν ένα νεύρο, ένα
χαμόγελο, ένα τέρας καθαριότητας και κατά την γνώμη του,
γνώστης των ασθενειών. Δυστυχώς όμως τον διέψευσε ο εαυτός
του. Λεωνίδα θα μας λείψεις.
Καλό τους ταξίδι.
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Ο επικήδειος εκ μέρους του
συλλόγου στον π. Απόστολο

Σ

το Αλποχώρι υπήρχε ένα καλοκάγαθο ζευγάρι η Σοφία
Κουτρουμπάνου, γυναίκα καλλιεργημένη για την εποχή
της και ο Πάνος Υφαντής καλός αλλά δεν είχε την παιδεία της
Σοφίας. Αυτό το ζευγάρι απέκτησε ένα παιδί τον Αποστόλη. Ο
Αποστόλης ήταν ο καλομαθημένος του χωριού. Οι γονείς του
τον ανέθρεψαν με αγάπη και του πρόσφεραν ότι μπορούσαν.
Ήταν παιδί, από νεαρή ηλικία μέσα στην εκκλησία, βοηθός
του παπά Χαράλαμπου Ξαναλάτου για χρόνια. Έκανε διακονία
στον Άγιο Νικόλαο για πολλά χρόνια ενώ είχε αποκτήσει και
οικογένεια δική του. Με το θάνατο του παπά Χαράλαμπου
χειροτονήθηκε ιερέας. Υπήρξαν αντιδράσεις από μερικούς
που εκείνος με τα χρόνια και την όλη πορεία του τους έκανε
ένθερμους υποστηρικτές του.
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Ο Νίκος Σούκος
για τον παπα-Απόστολο

Σ

ε όλους και όλες όσοι βρίσκεστε εδώ στα άγια
χώματα του Αλποχωρίου της ορεινής Δωρίδας για

να συνοδεύσετε την τελευταία του κατοικία τον πατέρα
Απόστολο Υφαντή, ένα σας λέγω “νιώθω πολύ τυχερός
και ευλογημένος που τον γνώρισα. Το μέγεθος του ως
ανθρώπου σμιλευτηκε στο πέρασμα του χρόνου από την
ταπεινότητα, απλότητα και ακεραιότητα του χαρακτήρα
του, καθώς και από την ανιδιοτελή προσφορά του στον
πονεμένο άνθρωπο.
Ήταν ένας γίγαντας της ανθρωπιάς και πρέπει να
μνημονεύεται. Η έξοδος του από το καμαράκι της ζωής
προσκαλεί τη μνήμη να γιορτάσει τα πεπραγμένα της ζωής
του.
Τον ευγνωμονώ για την προσφορά του στον τόπο μας,
Αιωνία του η μνήμη. Αθάνατος στο χρόνο.”
Νίκος Σπ. Σούκος, Βοστώνη 29 Μαρτίου 2021

Έγινε ο παπάς λευίτης, ο παπάς που θα μας έπαιρνε όλους
τηλέφωνο να δει τι κάνουμε , να μας ευχηθεί Χρόνια Πολλά,
ήταν πραγματικός ιερέας. Για όλους εμάς του χωριού δεν ήταν
απλώς ο παπάς μας, ήταν το σύμβολο της πραότητας, της
καρτερικότητας, της αγάπης και με το δικό του χαμόγελο και
τρόπο του σου έλεγε αυτό που ήθελε να μάθεις.

Η Φωτογραφία

Από την βιολογική του οικογένεια αλλά και την πνευματική του
θα λείψει, η εκκλησία του χωριού μας έμεινε ακέφαλη για την
ώρα, ο παπάς μας που χτύπαγε για πολλά χρόνια την καμπάνα
εκοιμήθη για πάντα και πορεύεται προς την αιώνια ζωή. Όλοι
καταλαβαίναμε ότι είχε μεγαλώσει αλλά κανείς μας δεν ήθελε
αυτήν τη στιγμή γιατί πιστεύαμε ότι πάει να χτυπήσει την
καμπάνα του Αγίου Νικολάου και σιγά-σιγά θα κάνει την θεία
λειτουργία και θα έρθει στο μαγαζί να συζητήσει με όλους τους
χωριανούς.
Παπα-Αποστόλη, γιατί εμείς έτσι σε λέγαμε, καλό σου ταξίδι θα
σε θυμόμαστε πάντα και θα αναπολούμε τις όμορφες στιγμές
που περάσαμε μαζί.
Το Δ.Σ. του συλλόγου μας εύχεται στην οικογένειά σου καλή
δύναμη και το “προσδοκώ ανάσταση νεκρών” να είναι η
παρηγοριά τους.
Καλό ταξίδι.

Αλποχώρι: Υψίπεδο Προφήτη Ηλία σε υψόμετρο 1300 μ.
(Φωτογραφία: Γιώργος Αναστασόπουλος).

