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Λίγα Λόγια

Πικ νικ στο Φτερούσι

τις 16 Αυγούστου 2020 οσοι χωριανοί μπορέσαμε πήραμε τα 
φαγητά μας, όπως παλιά, και ανηφορίσαμε για το Φτερούσι. 

Άλλοι από τον άμαξωτο δρόμο και άλλοι από το μονοπάτι.
Όλη η πλάγια γέμισε με φωνές παιδιών και μεγάλων, οι 

κουρελούδες κάτω στρωθήκανε, οι πάγκοι γέμισαν φαγητά και στο 
πηγαίο τρεχούμενο νερό πήγαν φρούτα και αναψυκτικά. Όλα όπως 
παλιά, μόνο η κούνια έλειπε.

Όλοι μια παρέα γέλια, κουβεντούλα, μουσική. Όμως αργά το 
μεσημέρι οι πρώτες σταγόνες άρχισαν να πέφτουν και σιγά-σιγά η 
επιστροφή στο χωριό δεν άργησε.

Σ
Η παλιά φωτογραφία

Στην φωτογραφία είναι ο Νίκος Γιαννακόπουλος του Σπύρου, 
ο Κώτσος Κωστόπουλος του Αντωνίου και ο τρίτος που δεν 
τον γνωρίζουμε. Εάν κάποιος τον γνωρίζει ας μας ενημερώσει.

Καλή Χρονιά με υγεία, χαμόγελο, απλοχεριά και όχι γκρίνια και 
κακομηριά.

Φέτος δυστυχώς λόγω του ιού που κυκλοφορεί δεν μπορέσαμε  
να συναντηθούμε και να ανταλλάξουμε ευχές ούτε να ενημερωθού-
με τι έργα έγινε στο Αλποχώρι το 2020 από το σύλλογο δηλαδή απ’ 
όλους μας. Για τους λόγους αυτούς θα ενημερώσουμε μέσω  της 
εφημερίδας επιγραμματικά τι περίπου έγινε:

1. Έγιναν ελαιοχρωματισμοί στο μαγαζί του χωριού και με τη 
συμβολή του καταστηματάρχη (έδωσε 100,0€). 

2. Δώσαμε 200,0€ και επισκευάσαμε την αστρέχα πίσω από 
το μαγαζί γιατί έμπαιναν νερά μέσα όπως υπάρχει διαρροή 
νερού στο δημοτικό δρόμο και πρέπει να την επισκευάσει η 
κοινότητα. 

3. Πήραμε καινούργια παροχή ρεύματος στο πολιτιστικό και 
έγινε ηλεκτρική αναβάθμιση του ρολογιού (επαγγελματικό).

4. Τοποθετήθηκαν τα πλακάκια στην κουζίνα του πολιτιστικού 
και τοποθετήθηκε το σύστημα εξαέρωσης και όλα τα 
ντουλάπια, ψυγεία, κουζίνα σε μόνιμες θέσεις.

5. Περάστηκαν με λούστρο όλα τα κουφώματα του κέντρου 
και καθαρίστηκε ο περιβάλλων χώρος καθώς & το γήπεδο.

6. Έγινε το βάψιμο στα παγκάκια όλου του χωριού.
7. Καθαρίσαμε το Φτερούσι.
8. Τοποθετήθηκαν πινακίδες μέσα στο χωριό δωρεά τον 

Γιάννη και Μαρία Τσακατούρα. Την μελέτη έκανε ο 
Αλέξανδρος Κωστόπουλος και την τοποθέτηση ο Δημήτρης 
Χατζηγεωργίου.

9. Τοποθετήθηκε στο γήπεδο ηλεκτρονικό ρολόι προσφορά 
Γιάννη Αναστασοπούλου του Δημητρίου.

A γαπητές & Αγαπητοί συγχωριανοί,

Και του χρόνου να είμαστε όλοι εκεί.
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Οικονομικές Ενισχύσεις

Αλποχωρίτικα
• Ο αντιδήμαρχος κος Φλέγγας Γιάννης έστειλε 
εργάτες και καθάρισαν αυλάκια στο χωριό μας.
• Ο αντιδήμαρχος κος Μαυρομάτης Μανώλης 
επισκέφθηκε το χωριό μας και υποσχέθηκε ότι θα κλείσουν 
οι τρύπες στο δρόμο προς Άγιο Νικόλαο. Και ναι τις έκλεισε.
• Στις 18/10/2020 ήρθε στο χωριό ο αντιδήμαρχος κος 
Φλέγγας και συναντήθηκε με δύο μέλη του συλλόγου μας. 
Συζήτησαν θέματα που απασχολούν το χωριό. Η συνάντηση 
έγινε κατόπιν πρόσκλησης του συλλόγου.
• Το πρωινό της 20ης 
Οκτωβρίου μία ευχάριστη 
έκπληξη υπήρξε στο χωριό. Στην 
αρχή τρομάξαμε γιατί είδαμε 
όχημα της πυροσβεστικής, αλλά 
στην πορεία διαπιστώσαμε ότι 
είχαν έρθει να ελέγξουν τους 
κρουνούς της πυροσβεστικής 
που υπάρχουν στο Αλποχώρι.
• Περάστηκαν με λούστρο 
όλα τα εξωτερικά κουφώματα 
του πολιτιστικού κέντρου.
• Ένα μεγάλο ευχαριστώ απ’ όλους μας στο 
Γιάννη Ράμμου και τη Μαρία. Αυτοί ξέρουν ...κι εμείς 
αναγνωρίζουμε.
• Φέτος δυστυχώς δεν έγινε η γιορτή του τσίπουρου 
λόγω του κορονοϊού. Δεν πειράζει, να είμαστε όλοι καλά 
και του χρόνου. Βέβαια ο σύλλογος είχε προετοιμαστεί και 
έτσι όποιος θέλει μπορεί να επικοινωνεί με τα μέλη του Δ.Σ. 
και εκείνα θα τον προμηθεύσουν. Όλη την κούραση την 
έφαγε ο Δημήτρης Χατζηγεωργίου.
• Συντηρήθηκε από το Δήμου Δωρίδας ο μαντρότοιχος 
του Φτερουσίου που σε ένα σημείο είχε χαλάσει.
• Ο αντί περιφερειάρχης Κος Δελμούζος επισκέφθηκε 
το χωριό μας και συναντήθηκε με τον πρόεδρο της 
κοινότητας κο Τάκη Μπρούμα όπου του υποσχέθηκε ότι ο 
δρόμος μέχρι το τέλος του 2021 θα τελειώσει (δηλαδή ο 
δρόμος Διάσελο - Κροκυλείου - Αλποχώρι).

αμιά φορά δεν παίζει ρόλο βαθμός συγγένειας που έχεις 
με κάποιον άνθρωπο αλλά τι έχεις περάσει μαζί, πόσο τον 
ξέρεις κι άλλα πολλά.

Ο Δήμος ήταν θείος μου αλλά ποτέ δεν τον είδα έτσι γιατί 
όπως του έλεγα “το συγγενή σου τον ανέχεσαι, τον φίλο τον 
διαλέγεις”.

Με το Μάκη για τους παλιούς έχουμε μία κοινή βιωματική 
πορεία γύρω στα 50 χρόνια. Εκείνος στη σχολή της αεροπορίας 
και όταν έβγαινε έμενε στη γιαγιά μου. 

Όλα τα χρόνια ο ένας ενδιαφερόταν για τον άλλο αλλά 
δεθήκαμε πολύ από την δεκαετία του ’80 που ήμασταν και οι 
δύο στο Δ.Σ. του χωριού μας.

Ο Δήμος συνταξιούχος πλέον ασχολήθηκε με το σύλλογο 
ενεργά υπερβαίνοντας πολλές φορές τις δυνάμεις του. Αγάπησε 
πολύ το Αλποχώρι, ήθελε την ανάπτυξη του και την πρόοδο του.

Για χρόνια πολλά ήταν Γεν. Γραμματέας διατηρώντας όλα τα 
έγγραφα στους σωστούς φακέλους και αργότερα τακτοποιημένα 
ηλεκτρονικά. Δεν μπορεί να υπάρξει καλύτερος γραμματέας 
από το Δήμο. Τον έπαιρνα τηλέφωνο ότι ήθελα ένα έγγραφο 
περασμένων ετών, να πάει σε μία υπηρεσία και γνώριζα πολύ 
καλά ότι το πολύ σε 15’ λεπτα θα είχε φύγει!

Μετά τον αείμνηστο Κωστόπουλο Δημήτριο που ξεκίνησε την 
έκδοση της εφημερίδας του χωριού, ο Δήμος την συνέχισε μέχρι 
που το Πάρκινσον δεν του επέτρεπε να τι γράφει άλλο

 Ήταν ο άνθρωπος που για να πετύχουμε κάτι άφηνε την 
κομματική του ταυτότητα στην άκρη και έτρεχε όπου έπρεπε. 
Ποιος μπορεί να ξεχάσει τα ξενύχτια στο Παγκράτι το 1997 μέχρι 
το πρωί για να ετοιμάσουμε το συνέδριο στο Αλποχώρι. Ποιος 
μπορεί να ξεχάσει ότι για να έχουμε εκπροσώπηση του χωριού 
πήγαινε σε δημόσιες συγκεντρώσεις αντίθετες των πιστεύω του;

Στον Δήμο δε χρειαζόταν να του πείς ποιά πόρτα έπρεπε να 
χτυπήσει για να κατορθώσουμε κάτι. Του έλεγες ότι καλό θα 
ήταν να γινότανε αυτό αλλά ποιος θα το κάνει; Βέβαια δεν ήταν 
ο τέλειος άνθρωπος. Είχε και ελαττώματα και πολλά μάλιστα.

Πολλές φορές του τα έλεγα, του μίλαγα τη γλώσσα, την δικιά 
μας όπως λέγαμε, μου έλεγε ότι είναι θείος μου και δεν τον 
σέβομαι αλλά μετά μελι-γαλά.

Ήταν πανέξυπνος, εγωιστής (όπως όλοι οι Ξανάλατοι), 
γνώστης των ηλεκτρονικών υπολογιστών. Δεν υπήρχε άνθρωπος 
στην ηλικία του που να χειρίζεται το κομπιούτερ τόσο καλά στην 
κατάσταση όπου βρισκόταν. Ήταν ενήμερος για όλα γύρω από 
την τεχνολογία και ήθελε πάντα να μαθαίνει.

Επειδή σαν άνθρωπο τον γνώριζα πολύ καλά επιθυμώ μόνο 
να του πω κάτι∙  όλοι οι κόποι όλων, και αυτόν που είναι εκεί 
που βρίσκεται, και αυτός και τον εδώ, δεν πήγαν χαμένοι και θα 
συνεχιστούν. Πολλά πολλά φιλιά σε όλους. Θα σας θυμόμαστε 
πάντα και θα σας μνημονεύουμε και πες του μη νευριάζει 
κάνουμε και ορισμένα λάθη.

Στην Γιούλα και τα παιδιά σου καλή δύναμη.
Καλό σου ταξίδι μπάρμπα!

Γιώτα Τσακατούρα

Κ
“Δήμος Ξανάλατος”

Μαστροπέρου Φιλιώ
Μαστροπέρος Παναγιώτης

Δασκαλοπούλου Σοφία
Βαρνάβα Τζέλα

Τριανταφύλλου Ηλίας
Δεσύπρης Μάνθος & Αλέξανδρος

Βαρνάβα Ρίτα
Περίπολος Αττικής

Μαστροπέρος Μανώλης
Φραντζεσκάκης Ανδρέας

Κεκές Άγγελος
Λυράκη Όλγα

Στη μνήμη Δήμου Ξανάλατου
Τσακατούρα Γιώτα

Στη μνήμη Βασίλη Τρανταφύλλου
Τσακατούρα Γιώτα

25,0€
30,0€
20,0€
40,0€
50,0€

200,0€
40,0€

100,0€
50,0€
20,0€
40,0€
20,0€

50,0€

50,0€

Αλποχώρι
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.
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ΠΡΟΟΔΟΣ:
Η Νάντια Καραμήτσου, κόρη του Βασίλη και της Μαρίας, πέρασε 
στην αρχιτεκτονική σχολή. Η Νάντια είναι εγγονή της Αθανασίας 
Τσακανίκα.

Η Καλλιόπη Κανάκη, κόρη του Γιώργου και της Άννας, πέρασε 
στη νομική σχολή. Η Καλλιόπη είναι εγγονή της Πόπης Σταματίου.

Ένα δικό μας παιδί, ο Λεωνίδας Σουλιώτης, εγγονός της 
Αργυρώς Αρμενάκου, Γιος του Κώστα Σουλιώτη και της Φωτεινής 
Αρμενάκου πρόσφατα ολοκλήρωσε την διδακτορική του διατριβή 
στο Πανεπιστήμιο «Warwick» της Αγγλίας με θέμα «Προσέγγισης 
Μπευζιανής και μηχανικής μάθησης στην μετάγονιδιακή επιστήμη».

Ο Λεωνίδας είναι πτυχιούχος του του τμήματος Στατιστικής 
επιστήμης του Πανεπιστημίου Πειραιά και κάτοχος διπλώματος 
στην στατιστική του Πανεπιστημίου «IMPERIAL» του Λονδίνου.

Από τον Ιούλιο του 2020 εργάζεται στο Τμήμα Τεχνικής 
Νοημοσύνης & Μηχανικής Μάθησης της Φαρμακοβιομηχανίας 
AstraZeneca στο Cambridge του Ηνωμένου Βασιλείου.

ΘΑΝΑΤΟΙ:
• Στις 17 Οκτωβρίου 2020 απεβίωσε η Παναγιώτα Λακιώνη - 

Αναστασοπούλου (του Σωκράτη) και ετάφη στην Λιμνίτσα.

• Στις 20 Οκτωβρίου 2020 απεβίωσε ο Γιάννης Κουρτεσόπουλος 
και ετάφη. Το λυπηρό είναι ότι έφυγε ένας νέος άνθρωπος 
70 ετών και έχει ειδοποιήσει ότι την Παρασκευή 23/10/20 θα 
ερχόταν στο χωριό μετά από πολλά χρόνια. Δυστυχώς, άλλα  
σχεδιάζουμε εμείς κι άλλα ο Θεός. Ο Γιάννης ήταν γιος της 
Γεωργίας  Γιαννακοπούλου.

• Στις 20 Δεκεμβρίου 2020 απεβίωσε η Λούλα Χούσου – 
Αλυσανδράτου και ετάφη στο νεκροταφείο Καισαριανής.

• Στις 30 Δεκεμβρίου 2020 απεβίωσε ο Δημήτρης Κανέλλος στο 
Αγρίνιο και ετάφη στον Άγιο Δημήτριο Αιτωλοακαρνανίας. Ο 
Δημήτρης ήταν σύζυγος της Γιώτας Κατέλη.

• Στις 3 Ιανουαρίου 2021 απεβίωσε ο Δήμος Ξανάλατος και 
ετάφη στο Αλεποχώρι.

• Στις 25 Ιανουαρίου 2021 έφυγε από τη ζωή ένας νέος 
άνθρωπος, ο Βασίλης Τριανταφύλλου του Αριστείδη. Οι ταφή 
έγινε στο νεκροταφείο Χαλανδρίου.

Καλό τους ταξίδι.

Κοινωνικά

από Τίτη (Αφροδίτη) ΤΕΡΖΙΔΗ

από Γιώργο 
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟ

στο Facebook

μητέρα μας ήταν η Γεωργία Γιαννακοπούλου, η γιαγιά 
Αφροδίτη Τσανάη - Γιαννακοπούλου ήταν η Αφροδίτη 

κόρη του Βασίλη Τσανάη και γυναίκα του Δημήτρη Γρηγορίου 
- Γιαννακόπουλου και το επίθετο του αδερφού μου Γιάννης 
Κουρτεσόπουλος!

 Το ατύχημα έγινε στην Ακράτα και η ταφή στην Ακράτα! 

Η

γαπητή μας Τίτη, ως κεραυνός 
εν αιθρία έπεσε σε όλους μας ο 

θάνατος του μοναδικού σας αδελφού 
Γιάννη κατόπιν τροχαίου!!!

Ως παιδικός μας φίλος ήταν και 
στη δική μας καρδιά μοναδικός και 
αξιαγάπητος, και τον περιμέναμε να 
ζωντανέψει βαθιές παλιές μνήμες εδώ 
στο χωριό μας, την γενέτειρα των 
προγόνων του, που θα επισκεπτόταν 
μόλις σήμερα αλλά έφυγε για την άνω 
Ιερουσαλήμ προχθές!

Συμμεριζόμενος την θλίψη σας τόσο 
εγώ, όσο και η παιδική του φίλοι εδώ 
στο χωριό, ευχόμαστε να σας δώσει 
γενναιότητα ψυχής και κουράγιο ο 
Κύριος, ο αγαπητός μας Γιάννης θα ζει 
πάντα στις καρδιές μας!!!

Α

Βασίλης Τριανταφύλλου

άποιες φορές άλλα σκέφτεσαι, άλλα 
νομίζεις ότι πλησιάζουν κι άλλα 

συμβαίνουν. Δυστυχώς όμως ο κύριος αλλά 
είχε προγραμματίσει.

Ήταν Τρίτη πρωί πρωί 26 Ιανουαρίου 
που χτύπησε το τηλέφωνο. Σαν κάτι να 
αισθανόμουν και λόγω της ώρας. Ήταν 
η Σοφία Μπρούμα και μου είπε «Έφυγε ο 
Βασίλης ο Τριανταφύλλου».

Κανείς δεν θα πίστευε αυτό που άκουγαν 
τα αυτιά μου. Ο Βασίλης, ένας νέος 
άνθρωπος, το καμάρι της μητέρας του και 
όλης της οικογένειας, το μικρό τους παιδί 
έφυγε απ’ τη ζωή μετά από πολύμηνη μάχη 
με τον καρκίνο. Ο Βασίλης γεννημένος στο 
Αλποχώρι μετά τις γυμνασιακές του σπουδές 
φοίτησε στη σχολή δημοσιογραφίας και επί 
35 χρόνια την υπηρέτησε.

Είχε πολύ καλή πένα, ήταν μετριόφρων 
και ήρεμος. Αγαπούσε πολύ το χωριό, 
ερχόταν και καθόταν σπίτι του χωρίς να 
κατέβει καθόλου κάτω. Ένας ήρεμος μες 
την ηρεμία.

Στην οικογένεια του ευχόμαστε καλή 
δύναμη και στο Βασίλη ΚΑΛΟ ΤΑΞΙΔΙ.

Κ
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E K K Λ Η Σ Ι Σ
Τῆς  Ὑποεπιτροπῆς  Ἁθηνῶν  διὰ  τὴν  ἀνοικοδόμησιν  τοῦ

 Ἱεροῦ Ναοῦ   ΑΓΙΟΥ  ΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΑΛΠΟΧΩΡΙΟΥ ΔΩΡΙΔΟΣ

Ο
Πεζοπορικές Διαδρομές

Περιβαλλοντικός Πολιτιστικός Όμιλος (ΠΕΡΙ.ΠΟΛ.Ο) Αττικής έχει ως 
βασικό στόχο του την προστασία και τον σεβασμό προς την φύση. 

Στα πλαίσια της δράσης μας για την ανάδειξη παλαιών μονοπατιών από τις 
19 έως τις 23 Οκτωβρίου 2020 επισκεφθήκαμε το Αλποχώρι Φωκίδας για να 
πραγματοποιήσουμε καθαρισμό μονοπατιών της περιοχής.

Στη δράση αυτή συμμετείχαν μέλη του Δ.Σ και άλλα μέλη του συλλόγου (σύνολο 10 
άτομα) και συνεργασθήκαμε με τον πολιτιστικό σύλλογο Αλποχωρίου «Η ΠΡΟΟΔΟΣ».

Φιλοξενηθήκαμε στον ξενώνα του συλλόγου του χωριού. Οι πεζοπορικές διαδρομές  
που πραγματοποιήσαμε ήταν οι παρακάτω:
• Από το μαντρί του Γιάννη Ράμμου ανάβαση σε παλιό μονοπάτι στο Ξεροβούνι 

φτάνοντας στην κορυφή και επιστροφή.
• Από το χωριό κατηφορίζοντας στο παλιό μονοπάτι μέχρι τον Νερόμυλο του Ξανάλατου.
• Από την τοποθεσία Φτερούσι σε πολύ ωραίο πουρναρόδασος μέχρι τον δασικό δρόμο 

που ανεβαίνει από το χωριό προς τον Προφήτη Ηλία.
Στις παραπάνω δράσεις είχαμε την βοήθεια του Γιάννη Ράμμου που γνώριζε καλά τα 

μονοπάτια και τον ευχαριστούμε για την βοήθεια του.
Ευχαριστούμε επίσης την Πρόεδρο του συλλόγου Γιώτα Τσακατούρα και τον ταμία 

Δημήτρη Χατζηγεωργίου για την αμέριστη συμπαράσταση τους.
Ευχόμαστε μετά το τέλος των περιοριστικών μέτρων λόγω της  πανδημίας να ξανα-

βρεθούμε για να συνεχίσουμε τον καθαρισμό και την ανάδειξη και άλλων μονοπατιών.

Μὲ αὐτὰ τὰ συναισθήματα ἔγινε καὶ πρὸ ἐτῶν 
μία εὐγενὴς προσπάθεια ἐράνου γιὰ κοινωφελῆ 
ἔργα τοῦ χωριοῦ, ὁ πόλεμος ὅμως τὰ ἐματαίωσε 
καὶ μὲ τὰ χρήματα ἀγοράστηκε ἕνα κτῆμα ποὺ 
κάποτε θὰ χρειασθῇ γιὰ ἀνάλογο σκοπό. 

Τώρα ἡ κατάστασις τὴς παλαιᾶς Ἐκκλησίας δὲν 
ἐπιτρέπει καμμίαν ἀναβολή. Πρὸ μηνῶν ἄνοιξε 
ἕνας κατάλογος ἐράνου. Ἰδιαιτέρως συγκινητική 
ἦταν ἡ προθυμία τῆς συμμετοχῆς ἀκόμα καὶ 
γειτόνων. Μὲ αύτὰ τὰ χρήματα βγήκε ὁ ασβέστης 
καὶ συγκεντρώνονται ἀγγωνάρια. Οἱ χωριανοί 
πῆραν τὴν ἀπόφασι νὰ ἐργασθοῦν καὶ νὰ ξεχάσουν, 
τοὐλάχιστον κατά πλειοψηφίαν, τὶς ἄκαρπες 
συζητήσεις γιὰ τὴν ἐκλογήν θέσεως. Ἀφοῦ οἱ 
κάτοχοι τὴς καταλληλοτέρας θέσεως δυστροποῦν 
νὰ τὴν δώσουν ἄς τοὺς ἀφίσωμεν νὰ λογοδοτήσουν 
εἰς τὴν συνείδησίν των καὶ ἄς προχωρήσωμε. Κατά 
τοὺς εἰδικοὺς μικρὴ μετατόπιση τοῦ νέου κτιρίου 
τῆς Ἐκκλησίας ἀνατολικώτερα τοῦ παλαιοῦ 
εξασφαλίζει ἀρκετὴ σταθερότητα καὶ ἐπί πλέον 
ἀποτελεῖ τὴν οἰκονομικώτερη λύσι ὑπὸ τὰς 
σημερινὰς δυσκόλους περιστάσεις.

Πρέπει ἐδῶ νὰ τονίσωμε ὅτι ἀπὸ τὰ 15 
περίπου ἑκατομμύρια ποὺ θὰ στοιχίσῃ τὸ κτίριο 
τὸ μεγαλύτερο μέρος ἐλπίζομε νὰ καλύψουν 
τὰ άδέλφια μας τῆς Ἀμερικῆς ποὺ ἔδειξαν τόσο 
στοργικὸ ἐνδιαφέρον μετὰ τὴν ἀπελευθέρωσί μας. 
Ἄς μιμηθοῦν τὸ παράδειγμα τῶν παλαιοτέρων ποὺ 
στόλισαν τὸ χωριὸ μὲ τόν Ἅγιο Χαράλαμπο καὶ ἄς 
μη ὑστερήσουν.

Μὲ ἀδελφικοὺς χαιρετισμούς
Ἡ Ὑποεπιτροπή Ἀθηνῶν

Σοφ. Δημόπουλος Ἐμμ. Μπενάκη 20 (Ιδιοκτήτης καὶ Διευθυντής 

ἑστιατορίου «Πρωτεύουσα») τηλ. 33.756
Νικ. Δημητρίου Νιγρίτης 7  τηλ. 85045
Μάνθος Καρλαύτης Μάρκου Μουσούρου 22  τηλ. 90.136
Στ. Βαρνάβας  Δεριγνὺ 52 τηλ. 84076
Ι. Κωστόπουλος Πραξιτέλους 6 τηλ. 29442

Ἀθῆναι Φεβρουάριος 1947

Ἀγαπητοὶ Συμπατριῶται,

Οἱ συγχωριανοί μας τῶν Ἀθηνῶν μᾶς ἀνέθεσαν 
νὰ φροντίσωμεν γιά τήν οἰκονομικὴν ένίσχυσιν 
τοῦ ἔργου τῆς ἀνοικοδομήσεως τῆς Ἐκκλησίας 
τοῦ χωριοῦ μας, διότι, ὡς γνωστόν, ἡ παλαιὰ δὲν 
ἀντέχει ἄλλο. Ὁ κίνδυνος νὰ πέσῃ καί, ὅ μὴ γένοιτο, 
νὰ πλακώσῃ  τοὺς ἐκκλησιαζομένους κρέμεται στὸ 
κεφάλι τους.

Ἐδεχθήκαμε αὐτὸ τὸ βάρος μὲ τὴν πεποίθησιν 
ὅτι ὅσοι μένουν στὸ χωριὸ θὰ προσφέρουν πρόθυμα 
καὶ ἐντατικὰ τὴν προσωπικήν τους ἐργασίαν, οἱ δὲ 
ξενητευμένοι θὰ προσφέρουν ἀπὸ τὸ ὑστέρημά 
τους τὴν ἀπαιτουμένην οἰκονομικὴν βοήθειαν.

Ἀπευθυνόμαστε τώρα στους ξενιτευμένους νὰ 
τοὺς ποῦμε λίγα λόγια ἀδελφικά.

Ὅλοι θυμούμαστε μὲ συγκίνησι τὴν ἡμέρα 
ποὺ ἀφίναμε τὸ φτωχὸ χωριὸ γιὰ νὰ ζητήσωμε 
καλλίτερη τύχη στὰ ξένα. Κατηφορίζοντας 
ἔκάναμε τὸ σταυρό μας στὴν Παναγιά καῖ στὸ Ἅγιο 
Νικόλα νὰ μᾶς παραστέκουν στὴ σκληρὴ βιοπάλη. 
Ἡ θρησκευτικὴ εὐλάβεια καὶ ἡ εὐχὲς τὼν δικῶν 
μας ἦταν τὰ μόνα ἐφόδιά μας. Μὲ αὐτὰ καὶ τὴν 
ἐργατικότητα ποὺ χαρακτηρίζει τοὺς Ἀλποχωρίτες 
παλεύομε τίμια σὲ ὅλα τὰ κοινωνικὰ στάδια ὡς 
ἐπιστήμονες, ἔμποροι, ἐπαγγελματίαι καὶ ἐργάται. 
Καὶ ὅταν θυμούμαστε τὸ φτωχὸ ἀλλὰ περήφανο 
χωριό, εἴτε ἔχομε ἐκεῖ προσφιλῆ πρόσωπα εἴτε ὄχι, 
τὸ νοσταλγοῦμε στοργικὰ ὄχι μόνον γιὰ τὸν καθαρό 
του ἀέρα, τὰ κρῦα νερὰ καὶ τὸν ὑπέροχον ὁρίζοντα, 
ἀλλὰ διότι ἐκεῖ εἴδαμε τὸ πρῶτο φῶς, ζήσαμε τὰ 
παιδικά μας χρόνια καὶ πήραμε τὰ πρῶτα ἠθικά 
ἐφόδια – τὸ θεμέλιο– ἐπάνω στὸ ὁποῖον στηρίξαμε 
καθ᾽ ἕνας ὅ,τι μπόρεσε νὰ δημιουργήσῃ. Ἡ ψυχή 
μας εἶναι καὶ θὰ μείνῃ δική του. 

από το αρχείο της Φιλιώς Γιαννακοπούλου-ΜαστροπέρουΙερός Ναός ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ


