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Έργα του Συλλόγου στο Χωριό

Ανεμούρια στο Αλποχώρι

Α

Δ

ν και εκδηλώσεις δε γίνονται εμείς δεν έχουμε

σταματήσει τα έργα. Βέβαια με τις δυνατότητες τις σημερινές.
Έτσι:
1. το κτίσμα-μύλος τελείωσε, όπως ήταν παλιά και έγινε
και η σκέπη του. Οπότε είναι κλειστός. Απομένει να
μπουν οι μυλόπετρες, η φτερωτή και η διαμόρφωση του
εξωτερικού χώρου. Δε γνωρίζουμε πότε θα τελειώσει,
πάντως θα ξαναγίνει λειτουργικός. Θα μπορούν να
τον επισκέπτονται σχόλεια, ορειβάτες και για μας τους
ίδιους να είναι το καμάρι μας. Όποιος θέλει να βοηθήσει
είναι καλοδεχούμενος.
2. Στο γήπεδο μας τοποθετήθηκαν καθίσματα πάνω στις
κερκίδες που μας δώρισε ο Γενικός Διευθυντής του
Ο.Α.Κ.Α., κος Χαλιορής από την Δωρίδα.
Τα καθίσματα ομόρφηναν το χώρο και όταν μπουν και
τα υπόλοιπα το γήπεδο θα αλλάξει.
Ευχαριστούμε τον κύριο Χαλιωρή, ευχαριστούμε το
ΟΑΚΑ. Ο κύριος Χαλιορής είναι ένας νέος άνθρωπος
με φιλοδοξίες, αυτές είναι θεμιτές, με στόχους και
προγραμματισμό.
Του ευχόμαστε να τους πραγματοποιήσει όλους και με
τις μικρότερες εκπτώσεις.

Γιορτή Τσίπουρου

Σ

τις 30 Οκτωβρίου δειλά δειλά ο σύλλογος μας

πραγματοποίησε την απόσταξη του τσίπουρου στην πλατεία,
δηλαδή σε ανοιχτό χώρο. Έτσι είδαν αυτοί που δεν ήξερα
πως βγαίνει το τσίπουρο και το απόλαυσαν κιόλας σε μία
ηλιόλουστη μέρα του Αλποχωρίου.
Όλοι πιστεύουμε και ευχόμαστε του χρόνου να γλεντήσουμε.

εν προλάβαμε να γράψουμε για τις ανεμογεννήτριες

στο ψηλό χωριό, να ένα βραδάκι ένα ελικόπτερο στο
Αλποχώρι και μερικά ανοιχτά αυτοκίνητα που μεταφέρουν
υλικά διάφορα. Το ελικόπτερο τελικά κάθισε δύο μέρες και
τοποθέτησαν στο Ξηροβούνι προς Δισελο μία κεραία ονόματι
“Ανεμούριο”, δηλαδή να μετρά την ένταση του ανέμου στο
συγκεκριμένο χωριό.
Αυτά είναι τα προεόρτια των αιολικών πάρκων. Δεν φτάνουν
οι Βωξίτες, οι ιχθυοκαλλιέργειες, τώρα έχουμε και αυτά. Όλα
αυτά στη Δωρίδα που οι μισοί κάηκε και πηγαίνουν, με τις
ευλογίες του κράτους, να αποτελειώσουν και την υπόλοιπη.
Ο σύλλογός μας έχει αντιδράσει και θα έρθει σε επαφή με
εκπροσώπους κομμάτων και αυτοδιοίκησης.

Ευχές

Τ

ις Θερμές ευχές τους για ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ και

ευτυχισμένο το ΝΕΟ ΕΤΟΣ προς μέλη του σύλλογου μας,
εξέφρασαν, ο Βουλευτής Ν. Φωκίδος κ. Μπούγας Ιωάννης, ο
Δήμαρχος Δωρίδας κ. Καπεντζώνης Γεώργιος, η Ομοσπονδία
Συλλόγων Β/Δ Δωρίδας & ο Διευθυντής ΟΑΚΑ κ. Χαλιορής
Κωνσταντίνος.

Καλές Γιορτές
ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ
ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ
με αισοδοξία,
ΥΓΕΙΑ,
& χαμόγελα από όλους!

Σε περίπτωση που επιτραπεί η συγκέντρωση σε κλειστό χώρο
θα γίνουν η κοπή πίτας και εκλογές. Θα γίνει ενημέρωση και ας
ετοιμάζονται οι νέοι για τον σύλλογο.
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Αλποχωρίτικα
1. Ευχαριστούμε το δημοτικό σύμβουλο Μπαρμπούτι Γιάννη
και τον Καλλιαντέρη Κώστα για την προσφορά τους στο
χωριό μας
2. Ευχαριστούμε την νεολαία του χωριού μας για την βοήθεια
τους σε όλα. Στηριζόμαστε πάνω τους.
3. Ο πρόεδρος της κοινότητας Τάκης Μπρούμας μαζί με τον
Τάσο Αλβέρτο τοποθέτησαν ένα παγκάκι στα Χουσέικα επί
του δρόμου. Μπράβο!
4. Ο Χρήστος Κουτσάβελης έβαψε τα γράμματα στις ξύλινες
ταμπέλες του χωριού.
5. 21 Αυγούστου 2021 στις 12.00 εψάλει στην Αρτοτίνα
επιμνημόσυνη δέηση υπέρ πεσόντων του 1821 και
ξεκίνησε ο μαραθώνιος δρόμος ασφάλτου 160 km.
Η επιτυχία και η διοργάνωση, τέλεια. Μία εκδήλωση που
αναβαθμίζει τις εκδηλώσεις της περιοχής και τιμά όσους
έχουν ρίζες από εκεί. Τον σύλλογο μας εκπροσώπησε
αντιπροσωπεία του Δ.Σ., την δε εκδήλωση πάρα πολύ
αιρετοί από περιφέρεια, Δήμους, φορείς και τον κ. Σίμιτσεκ
να εύχεται με το γνωστό του χιούμορ η εκδήλωση να
γίνει θεσμός. Συγχαρητήρια στους διοργανωτές, σύλλογο
Αρτοτινών Λιδορικίου και Δωρική Αδελφότητα.
6. Στις 13 Αυγούστου έγινε ανοικτή συζήτηση στην πλατεία
Ανδρεόπουλου. Τέθηκαν θέματα που αφορούν το χωριό.
Όποιοι ήσαν στο χωριό και θέλανε πραγματικά να
συζητηθούν ορισμένα θέματα, ήσαν εκεί.
7. Στις 7 Νοεμβρίου πραγματοποιήθηκε συνάντηση της
ομοσπονδίας μας με τους συλλόγους και τον Δήμου
Δωρίδας. Εκεί η πρόεδρος της ομοσπονδίας έκανε μία
μικρή αναδρομή στο έργο της ομοσπονδίας και στα
σημερινά προβλήματα. Κατόπιν, ο κάθε σύλλογος ανέφερε
τα προβλήματα του και στη συνέχεια πήραν το λόγο η
πρώην πρόεδροι της ομοσπονδίας Τάσος Φλώρος, Στέλιος
Κοντοθανάσης και Δημήτρης Αλούπης.
Ο δήμαρχος Δωρίδας και οι αντιδήμαρχοι, Μπαρμπούτης
και Πολίτης, καθώς και ο δημοτικός σύμβουλος
Παλασκώνης άκουσαν τα προβλήματα και τοποθετήθηκαν.
Ο Τάσος Φλώρος, τοποθετήθηκε ως πρώην πρόεδρος
της ομοσπονδίας και ως νυν δημοτικός σύμβουλος. Τον
σύλλογο μας εκπροσώπησε ο ταμίας του συλλόγου
Δημήτρης Χατζηγεωργίου.
8. Ευχαριστούμε τον αντιδήμαρχο κύριο Ευσταθίου για την
βοήθεια του στο μύλο του χωριού μας.
9. Νέοι Αντιδήμαρχοι: Ανδρέας Ευσταθίου (Ευπάλιο) και
Γιάννης Μπαρμπούτης (Βαρδούσια). Σιδερένιοι και καλή
δύναμη.

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

Οικονομικές Ενισχύσεις
Για τον Σύλλογο:
Τριανταφύλλου Χρήστος
Μεσιτοπούλου Ελισάβετ
Μούτη Σοφία
Τσακατούρα Μαρία
Μηλιωρίτσα Γιώτα
Παπαδόσηφος Στέφανος
Κυνηγός
Αναστασόπουλος Ηλίας
Κρίκας Ανδρέας
Κιέμος Μανώλης
Κέκες Άγγελος
Μαστροπιέρου Φιλιώ
Κούκος Άλκης
Δόνος Στέφανος
Μακρυμιχάλου Τζένη
Βαρνάβα Τζέλα
Λυράκη Όλγα

500,0€
20,0€
20,0€
20,0€
70,0€
50,0€
60,0€
60,0€
400,0€
100,0€
100,0€
20,0€
60,0€
120,0€
400,0€
20,0€
20,0€

Στη μνήμη Δήμου Ξανάλατου
Ξανάλατου Δ. Γιούλα 100,0€

Κοινωνικά
ΓΑΜΟΙ:
Ο Μάκης Κωνσταντίνου Μπρούμας και η Παναγιώτα
Ζαρομήτρου έκαναν το γάμο τους στην Ναύπακτο. Ο Μάκης
είναι εγγονός του Σπύρου και Χρυσούλας Μπρούμα.
Να ζήσουν ευτυχισμένοι.

ΘΑΝΑΤΟΙ:
• Απεβίωσε η Φανή Τριανταφύλλου, 59 ετών, στην Αθήνα
όπου έγινε και η ταφή της. Η Φανή ήταν σύζυγος του
Κώστα Ν. Τριανταφύλλου.
• Απεβίωσε ο Βασίλης Ν. Χούσος στην Αθήνα και η
ταφή του έγινε στον Κόκκινο Μύλο. Ο άνθρωπος με το
χαμόγελο πάντοτε στα χείλη έφυγε από αυτή τη ζωή με
το Αλποχώρι πάντα στην καρδιά του αλλά πικραμένος
από εκεί. Όμως η μεγάλη του καρδιά τα χωρούσε όλα.
Θα σε θυμόμαστε πάντα.
• Απεβίωσε ο Βασίλης Κ. Κωστόπουλος στην Αθήνα και
η ταφή του έγινε στο Α’ νεκροταφείο. Δυστυχώς δύο
αδέλφια σε μικρό χρονικό διάστημα. Ο Βασίλης ήταν
άρχοντας, έξω καρδιά. Καλό κουράγιο στην Πόπη.
Καλό τους ταξίδι.
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Επιτυχίες στην
Τριτοβάθμια εκπαίδευση
•

Ο Παύλος Κούτσης πέτυχε στην Κτηνιατρική Καρδίτσας.
Ο Παύλος είναι εγγονός του Σωτήρη Α. Κωστόπουλου.

•

Η Αλκμήνη Κούτση πέτυχε στη Νοσηλευτική Πατρών.
Η Αλκμήνη είναι εγγονή του Σωτήρη Α. Κωστόπουλου.

•

Η Ιωάννα Σακκά πέτυχε στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Σχολή
τεχνών ήχου και εικόνας. Η Ιωάννα είναι κόρη του Ηλία
& της Αργυρούλας Σακκά.

•

Η Αναστασία Αναστασοπούλου πέτυχε στο ΤΕΙ ψυχικής
υγείας. Η Αναστασία είναι κόρη του Γιάννη & της Γιώτας
Αναστασοπούλου.
Συγχαρητήρια.

Αιολικά Πάρκα

Ιερά Πανήγυρις στο
Αλποχώρι

Φ

έτος σε όλα ήταν διαφορετικά.

Το εκκλησάκι της Παναγίας μας όμως λειτούργησε
και φέτος. Με τη βοήθεια της Ιεράς Μητρόπολης
ήρθε 15 Αυγούστου μοναχός - ιερέας, ταπεινός,
μία γλυκιά όμορφη χαμηλών τόνων που μαζί με την
Αθανασία Ξαναλάτου και Σπύρο Βεργή ως ιεροψάλτες
κατανυκτικά μας ανέβασαν όλους στους ουρανούς.
Νόμιζες ότι βρισκόσουν σε μοναστήρι, χωρίς φώτα,
μικρόφωνα. Είχαμε χρόνια να αισθανθούμε έτσι. Στο
τέλος της Θείας Λειτουργίας έγινε αρτοκλασία υπέρ
υγείας των μελών και φίλων του συλλόγου μας. Την
παρουσία τους έδωσαν πολύ Ζοριανίτες.
Βοήθεια όλων από την Παναγία μας και του χρόνου να
είμαστε καλά.
“ Το εκκλησάκι ”
Εις το βουνό εκεί ψηλά
είν’εκκλησιά ερημική
το σήμαντρο της δε χτυπά
δεν έχει ψάλτη ούτε παπά
ένα καντήλι λαμπερό
και έναν πέτρινο σταυρό
έχει στολίδι μοναχό
το εκκλησάκι το φτωχό
άλλ´ο διαβάτης που περνά
στέκεται και προσκυνά
και με ευλάβεια πολύ
τον άσπρο το σταυρό φιλεί.

ΟΧΙ στην κοπή ελάτων
ΝΑΙ στο οξυγόνο
Πάνω από το ψηλό χωριό έχει εγκριθεί μελέτη για

Άγγελος Βλάχος
Αυτό το ποίημα μάλλον γράφτηκε από τον ποιητή για
κάποιο χωριό σαν το δικό μας.

τοποθέτηση επτά ανεμογεννητριών. Όμως παρά την έγκριση
από την αποκεντρωμένη περιφέρεια εμείς πρέπει όλοι μαζί να
παλέψουμε. Ναι υπάρχουν οφέλη αλλά τα κατά είναι πολλά.
Ακούγεται ότι θα προχωρήσουν και προς Ξηροβούνι. Δεν ξέρουμε
αλλά οι μισοί Δωρίδα φέτος κάηκε πάνε να καταστρέψουν & την
υπόλοιπη μισή;

Ανάβαση
Ξηροβούνι & Βαρδούσια

Μ

ε πρωτοβουλία της ομοσπονδίας συλλόγων Β.Δ.

Δωρίδας και με αρχηγούς την Βάλια Δούναβη (εγγονή
του Βασίλη Ξαναλατου από το Αλεποχώρι) και τον Γιώργο
Παπαγεωργίου από Πενταγιού πραγματοποιήθηκε η
ανάβαση πολλών ατόμων ορειβατών - ντόπιων - φίλων
στα Βαρδούσια και στο Ξηροβούνι. Είναι ένα μικρό βήμα
αντιδράση για τα αιολικά πάρκα εκεί. Η ομοσπονδία, οι
σύλλογοι, όλοι επαγρυπνούν έχοντας στο πλευρό τους
το Δήμο Δωρίδας.
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” Το ‘21 στο Αλποχώρι ” - 200 χρόνια μετά
«Όταν η διοίκησις βιάζη, αθετή, καταφρονή τα δίκαια του λαού

Οι ανακοινώσεις και των δύο ομιλητών κατάφεραν να ρίξουν

και δεν εισακούη τα παράπονα του, το να κάμη τότε ο λαός, ή

φως σε άγνωστες πτυχές της ιστορίας της περιοχής, ενώ

κάθε μέρος του λαού, επανάστασιν, ν’ αρπάξη τα άρματα και να

ιδιαίτερα ενδιαφέροντα ήταν και όσα ειπώθηκαν μετά το πέρας

τιμωρήση τους τυράννους του, είναι το πλέον ιερόν απ’ όλα τα

των ομιλιών, στο πλαίσιο της συζήτησης που ακολούθησε.

δίκαια του και το πλέον απαραίτητον απ’ όλα τα χρέη του».

Μάλιστα τόσο οι τοποθετήσεις κάποιων συγχωριανών μας,

Ρήγας (Φεραίος) Βελεστινλής, «Νέα Πολιτική Διοίκησις»

όσο και η μαζική παρουσία του κόσμου από το χωριό μας,
αλλά και από τα γύρω χωριά ανέδειξαν το μεγάλο ενδιαφέρον

Με την Επανάσταση του 1821 οι για σχεδόν τέσσερεις

που υπάρχει γύρω από την ιστορία συνολικότερα, αλλά και την

αιώνες κυριαρχούμενοι Έλληνες επαναστάτησαν εναντίον

Ελληνική Επανάσταση ειδικότερα. Το μόνο σίγουρο είναι πως

των κυριάρχων τους, όχι απλά για να κερδίσουν κάποια

το πέρας της εκδήλωσης μάς βρήκε όλους μας σοφότερους…

παραπάνω προνόμια ή να σταματήσουν μια δυναστική στάση
ενός τοπικού άρχοντα, αλλά για να συγκροτήσουν το δικό
τους έθνος-κράτος. Η Επανάσταση του 1821 δεν ήταν απλά
ένας «Πόλεμος της Ανεξαρτησίας». Ήταν και μια αστική
εθνικοαπελευθερωτική επανάσταση, γνήσιο «τέκνο» της εποχής
της. Η Επανάσταση του 1821 διδάχτηκε από τις επαναστατικές

Η εκδήλωση μας έγινε στο γήπεδο του χωριού και την τίμησαν
με την παρουσία τους, ο αντιδήμαρχος κος Μπαρμπούτης
Γιάννης, οι πρόεδροι των κοινοτήτων Ζοριανού και Περιβολιού,
κος Ανδρεόπουλος και κος Κωνσταντινίδης αντίστοιχα, και η
Έφη Κάππα από το σύλλογο Αρτοτινών.

συνωμοτικές οργανώσεις άλλων χωρών και εμπνεύστηκε από
τα Συντάγματα και τις Διακηρύξεις κρατών όπως η Γαλλία και
οι ΗΠΑ, ενέπνευσε και ενθάρρυνε τα πιο ριζοσπαστικά ρεύματα
των αστών επαναστατών. Γι’ αυτό πολλοί ξένοι επαναστάτες
προσχώρησαν ως εθελοντές στα επαναστατικά στρατεύματα
και κάποιοι άφησαν και τη ζωή τους στα πεδία των μαχών,
αποδεικνύοντας έμπρακτα ότι το πραγματικό διακύβευμα της
Επανάστασης βρισκόταν πολύ πέρα από τον «ορίζοντα» της
Εθνικής Ανεξαρτησίας.
Η συμπλήρωση 200 χρόνων από την έκρηξη της Επανάστασης
αποτελεί μία τεράστια ευκαιρία για να μπορέσουμε να κοιτάξουμε
πίσω στην ιστορία μας, να διδαχθούμε από αυτήν, να φωτίσουμε

“Ευχαριστούμε τους ομιλητές κο Αντωνόπουλο Κώστα,

αθέατες πλευρές της. Αυτός ακριβώς ήταν κι ο σκοπός της

οικονομολόγο,

Αντιπρόεδρο

του

συλλόγου

Επιστημόνων

εκδήλωσης που διοργάνωσε φέτος το καλοκαίρι στο χωριό ο

Δωρίδας, καθώς και τον κο Χρήστο Κούκο, Ιστορικό.”

Σύλλογός μας. Ήταν εξάλλου το ελάχιστο που μπορούσαμε να
κάνουμε για να τιμήσουμε την μνήμη όλων όσων αγωνίστηκαν

Πανηγύρι στο Χωριό

πριν από δύο αιώνες για να μπορούμε σήμερα εμείς να είμαστε
ελεύθεροι.

Τ

α πράγματα φέτος ήταν διαφορετικά.

Όμως ο Τάκης Μπρούμας έφερε ζωντανή τετραμελή
ορχήστρα και έδωσε μία νότα πανηγυριού. Δεν χόρεψε
κάνεις μέχρι της τρεις η ώρα τα ξημερώματα, που πήρε
το μικρόφωνο η Μαρία Κούκου και απόλαυσαν όσοι
ήσαν ακόμα εκεί το «πανηγυριστικο έντεχνο τραγούδι».
Το πιπέρι είχε την τιμητική του βέβαια.
Και του χρόνου με υγεία να χορέψουμε όλοι μαζί αγκαλιά
σε πολλούς κύκλους.

