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Γενική Συνέλευση του Συλλόγου
31-1-2016

Σ

την Αθήνα σήμερα, την 31η Ιανουάριου 2016, ημέρα Κυριακή και ώρα
5.00 μ.μ., στην Αίθουσα του Ξενοδοχείου Divani Palace Acropolis, συνήλθαν
σε ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση τα
μέλη του Συλλόγου Αλποχωριτών Δωρίδας
«Η Πρόοδος» μετά από πρόσκληση μέσω
της εφημερίδας «Αλποχώρι». Η πρόσκληση
περιελάμβανε την συζήτηση επί των κάτωθι θεμάτων:
1. Απολογισμός των ετήσιων πεπραγμένων του Δ.Σ. και προϋπολογισμός του
2016.
2. Προτάσεις προς το Δ.Σ.

Μετά τη διαπίστωση απαρτίας ορίστηκε
από την Γ.Σ. Πρόεδρός της η Παναγιώτα
Τσακατούρα και
Γραμματέας η
Λουκία Μαστροπέρρου δεδομένου ότι δεν θα
λάβουν χώρα αρχαιρεσίες.
Η Πρόεδρος
του Δ.Σ. έλαβε
τον λόγο:
«Αγαπητές φίλες και συμπατριώτισσες, αγαπητοί φίλοι και συμπατριώτες,
Καλημέρα, καλή χρονιά με υγεία, αισιοδοξία, χαμόγελο, ένα καλό σήμερα με ένα
καλύτερο αύριο!
Πέρασε ένας χρόνος από πέρυσι που
είχαμε και εκλογές, εδώ στον ίδιο χώρο
που είχαμε βρεθεί. Είμαστε σχεδόν όλοι
ίδιοι, έχουν φύγει μερικοί άνθρωποι από
το χωριό μας αλλά έκαναν τον κύκλο της
ζωής τους και έφυγαν σε ηλικία που έπρεπε
να φύγουν. Το νέο Δ.Σ. αποτελείται όχι
μόνο από τα μέλη που εκλέχτηκαν αλλά
συμμετέχουμε όλοι οι υποψήφιοι. Δεν σας
κρύβω ότι ακόμη δεν έχουμε γίνει μια
ομάδα. Τώρα προσπαθούμε να δέσουμε
μεταξύ μας. Τα προβλήματα πολλά, η οι-

κονομική στενότητα λίγη αλλά θαυματουργή, η μη συμμετοχή Αλποχωριτών με
προτάσεις υλοποιήσιμες και η “αφ’ υψηλού’’
κριτική –πιστεύω καλοπροαίρετη κριτική–
μας έκαναν λίγο στάσιμους.
Όμως η μηχανή του τρένου πήρε εμπρός, γιατί για μας πάνω απ’ όλα είναι η
ανάπτυξη της περιοχής μας και ιδιαίτερα
του χωριού μας. Πρέπει να το καταλάβουμε καλά ότι αν δεν αξιοποιηθεί όλη η
περιοχή, μόνοι μας δεν κάνουμε τίποτα.
Ό,τι και να κάνουμε στο Αλποχώρι δεν γίνεται τίποτα.
Έτσι, με οικονομικές ενέσεις από τις εκδηλώσεις μας, τον Δήμο Δωρίδας και τις
συνδρομές μας, φέτος στο Πολιτιστικό μας
Κέντρο κατασκευάσαμε το ταβάνι του α´
ορόφου με ηχομονωτικό
και
θερμομονωτικό
υλικό 5 εκ. αξίας
περίπου 5.000,00
ευρώ. Ακόμα δεν
τον έχουμε εξοφλήσει και γι’
αυτό δεν μπορώ
να σας πω το
ακριβές ποσό.
Έχουμε δε προγραμματίσει φέτος να βάλουμε τα είδη υγιεινής του α´
ορόφου, τις εσωτερικες πόρτες, τις ντουλάπες και νά βάψουμε τα ταβάνια.
Και προλαβαίνω κάποιους που θα πουν
ότι ασχολούμεθα όλο με το Πολιτιστικό.
Όχι, συγκεντρώσαμε όλα τα χαρτιά του παραδοσιακού μύλου “Αναστασόπουλου’’ και
τα δώσαμε στην Αναπτυξιακή Φωκική και
στον Δήμο Δωρίδας για το ΕΣΠΑ 20142020. Δηλαδή, εμείς καταθέσαμε τον φάκελό μας έτοιμο με οικονομοτεχνική μελέτη και με ό,τι άλλο χρειάζεται.
Με την βοήθεια του Δήμου Δωρίδας
κυρίως καί με την κοινότητα Αλποχωρίου
σε λίγο καιρό όλο το χωριό θα έχει δωρεάν
Internet.
συνέχεια στη σελ. 3
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Χορός
του Συλλόγου μας
Την Κυριακή 3 Απριλίου 2016
και ώρα 12.30 το μεσημέρι
προσκαλούμε φίλους
και μέλη του Συλλόγου μας
στο «ΠΗΝΕΛΟΠΗ και ΜΝΗΣΤΗΡΕΣ»*,
οδός Βουτάδων 8-10 και Πειραιώς
στο Γκάζι.

Εσείς πάρτε την καλή σας διάθεση
και ελάτε να κάτσουμε
όλοι μαζί στο τραπέζι αγάπης
του Αλποχωρίου
και να διασκεδάσουμε
με ζωντανή ορχήστρα.

Σας περιμένουμε
όλες και όλους.

Πάσχα

* Με το Μετρό σταθμός Κεραμικού.

στο χωριό

Φέτος το Πάσχα
πέφτει με την Πρωτομαγιά.
Ο καιρός θα είναι καλός,
τα μάϊα και τα ίτσα θα είναι
στα καλύτερά τους,
τι πιο ωραίο θα είναι
να περάσουμε αυτές τις μέρες
στο χωριό!
Όλοι, λοιπόν, για ορεινή Δωρίδα.

Αλποχώρι
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Κοινωνικά
Θάνατοι
• Απεβίωσε στην Αθήνα στις 22/12/15
και ετάφη στό νεκροταφείο Αγίων Αναργύρων ο Χρήστος Μιχαλόπουλος, γιος της
Ευαγγελίτσας Καραγιάννη. Ο Χρήστος ήταν
71 ετών.
• Απεβίωσε στην Αθήνα στις 9/1/16 και
ετάφη στην Αθήνα η Αγαθή ΚοιλάκουΒαρνάβα, ετών 87.
• Απεβίωσε στην Αθήνα στις 9/1/16 και
ετάφη στό νεκροταφείο της Καισαριανής
στις 21/1/16 η Μαρία Βαρνάβα, ετών 92.
Η Μαρία Βαρνάβα ήταν σύζυγος του
αείμνηστου Σπύρου και καταγόταν από
Λευκαδίτι και Λιδωρίκι.

Υγεία και Φωκίδα
Στην Ελλάδα φαίνεται ότι έχουμε α´
και β´ διαλογής ανθρώπους σχετικά με
την υγεία. Οι κάτοικοι του νομού Φωκίδας δεν ανήκουν σε καμιά από τις
δυο, ανήκουν σε μια κατηγορία που
δεν υπάρχει πουθενά, γιατί δεν πιστεύουμε να υπάρχει νομός χωρίς νοσοκομείο. Και για την ακρίβεα κτήριονοσοκομείο υπάρχει, γιατροί δεν
υπάρχουν εντός αυτού.
Για τον λόγο αυτό την Παρασκευή
19/2/16 έγινε μια συγκέντρωση Φωκιδέων μαζί με τους δημάρχους στο
Υπουργείο Υγείας για να διαμαρτυρηθούμε. Το αποτέλεσμα δεν έχει γίνει
ακόμα γνωστό, όμως πρέπει το κράτος
να καταλάβει –είτε με το παράλληλο
πρόγραμμα είτε χωρίς αυτό– ότι οι γιατροί είναι απαραίτητοι στον ορεινό,
άγονο, εγκατελειμένο νομό της Ελλάδας που λέγεται Φωκίδα. Η τηλεϊατρική
στην Πενταγιού σκουριάζει. ΓΙΑΤΙ;
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Οικονομικές Ενισχύσεις για το Σύλλογο
Ζαγκανά Γιάννα
100€
Τσιατούρα Τασία
20€
Αλβέρτος Γιώργος
50€
Τριανταφύλλου Ηλίας
50€
70€
Μιχαλόπουλος Γιώργος
Αναστασόπουλος Χρήστος
20€
Ξανάλατος Δήμος
40€
Χρυσοβιτσιάνου Μαρία
30€
Χρυσοβιτσιάνου Ευγενία
30€
Κούκος Αλκιβιάδης
20€
Κλάδος Αλέξανδρος
20€
Κλάδος Νικόλαος
20€
Ανδρεόπουλος Μάνθος
20€
Τριανταφύλλου Θεοδώρα
20€
Οικογένεια Τριανταφύλλου Χρήστου
80€
Αλβέρτος Ξενοφών
40€
Βέργης Σπύρος
30€
Αρμενάκου Αργυρώ
50€
Γιαννακόπουλος Κώστας και Μαρία
50€
Τσακατούρας Γιώργος και Γιώτα
50€
Κωνσταντακοπούλου Αθανασία
10€
Εμμανουηλίδου Ελένη
10€
Τριανταφύλλου Κωνσταντίνος
10€
Σακκάς ιωάννης
10€
Σταματίου Πόπη, Μαρία-Άννα,
Λεωνίδας, Βασίλης
100€
Χατζηγεωργίου Δημήτρης
50€
Βαρνάβας Νίκος
50€
Σακκάς Ηλίας και Βογιατζόγλου Αργυρώ 40€
Οικογένεια Αναστασόπουλου Χρήστου
του Σωκράτη
100€
Μαστροπέρρου Τριανταφυλλιά
20€
Καψωμέρη Άννα
20€
Αναστασόπουλος Κωνσταντίνος
20€
Μηλιωρή Κων/να
20€
Κωστόπουλος Αλέξανδρος
20€
Κωνσταντινίδης Στάθης
20€

Καραγιάννη Μαρία
Μαστροπέρρου Λουκία
Κωστόπουλος Βασίλης
Σαπλαμίδης Γιώργος
Μηλιωρίτσα Γιώτα
Μάνεση Μαρία
Χούσος Κων/νος
Τεμπονέρα Αθηνά
Αναστασόπουλος Ιωάννης του Δημ.
Κωνσταντακάτος Σταύρος
Ξαναλάτου Αθανασία
Αναστασόπουλος Γιώργος
Αναστασοπούλου-Αλεξανδρή Ειρήνη
Γεροδήμος …
Υφαντής Γιώργος
Γιαννακοπούλου Παναγιώτα
Μπαρμπούτης Σπύρος
Χούσου Ελένη του Κων/νου
Αλβέρτος Τάσος και Λεμονιά
Κωτσαβέλης Χρήστος
Κωστόπουλος Βασίλης του Νικολάου
Ανδρεοπούλου Πολυξένη,
Κατερίνα, Ελένη
Λιόσης Φίλιππος και Τσακατούρα Μαρία
Αθανασοπούλου Σταυρούλα
Αμυριώτη-Σακκά Ελένη
Γιαννακόπουλος Ιωάννης
Στη Μνήμη του Η. Ζαχαρή
Δασκαλοπούλου Σοφία
Μητρογιάννη Βάσω
Αναστασόπουλος Χρήστος
Χούσος Κων/νος
Κωνσταντόπουλος Βασίλης

30€
50€
20€
25€
20€

20€
30€
30€
20€
20€

Αναστασόπουλος Δ. Ιωάννης
στη μνήμη της συζύγου του Σίτσας 100 €

Παλιά φωτογραφία
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20€
30€
20€
30€
30€
40€
30€
20€
20€
30€
20€
20€
50€
20€
20€
20€
20€
20€
40€
40€
20€

Διάνοιξη δρόμου. Άφιξη μπουλντόζας.

Αλποχώρι
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Γενική Συνέλευση του Συλλόγου
3. Πολιτιστικές εκδηλώσεις:
Α) Πραγματοποιήσαμε την κοπή πίτας
σε αυτόν τον χώρο, κάναμε την γιορτή των
παιδιών με έναν διασκεδαατή, μοιράσαμε
δωράκια, και έγινε η απονομή των εισακτέων στα Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι.
Β) Το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος
έγινε στο χωριό η γιορτή του μοσχαριού
με το δυσάρεστο γεγονός. Αλλά ας μην μένουμε στα δυσάρεστα, να προχωράμε
μόνο σε ευχάριστα, να τα βάλουμε στην
άκρη του μυαλού μας τα δυσάρεστα,
Γ) Η γιορτή του τσίπουρου με άσχημο
καιρό αλλά την κάναμε.
4. Τα τελευταία χρόνια ο Σύλλογος κάνει
έκκληση σε όλους να τακτοποιήσουμε τα
του νεκροταφείου μας, δηλαδή τους οικογενειακούς μας τάφους, την βρύση, το παγκάκι, τον περιβάλλοντα χώρο του νεκροταφείου. Δεν είναι λύση να καθαρίζω τον
τάφο μου καί να πετάω ό,τι δεν χρειάζομαι
έξω από τη μάνδρα. Υπάρχουν κάδοι
απορριμμάτων. Όσοι φτιάχνουν τάφους ή
αναλαμβάνουν εργολαβίες τάφων ας μεριμνήσουν για την καθαριότητα. Πάντως
ο Σύλλογος πρόκειται ν’ αναλάβει πρωτοβουλία για την καθαριότητα (εθελοντική),
δηλαδή όλοι μαζί θα δουλέψουμε. Δεν είναι υποτιμητικό να βοηθήσει κάποιος.
5. Ο Σύλλογός μας για πέντε χρόνια διαχειρίζεται τον ξενώνα του χωριού. Υπάρχουν πολλοί εδώ μέσα που δουλέψαμε για
τη μετατροπή του σχολείου σε ξενώνα και
τώρα πονάμε. Μπορεί κάποιος στον παραδοσιακό μας ξενώνα να μείνει με λίγα χρήματα φέρνοντας μόνο τα σεντόνια του. Ο
Σύλλογός μας έχει μεριμνήσει για όλα τα
υπόλοιπα. Φέτος αγοράσαμε παπλώματα,
ο χώρος είναι πεντακάθαρος με ζεστό νερό
(επισκευάσαμε το boiler) και διαθέτει ατομικά λουτρά καί κοινή κουζίνα».
Εν συνεχεία, τα μέλη της Γ.Σ. ερωτήθηκαν για τυχόν προβλήματα του χωριού και
έγινε συζήτηση επί διαφόρων θεμάτων
κοινού ενδιαφέροντος.
Η Πρόεδρος διευκρίνισε ποιες οι αρμοδιότητες του Συλλόγου, ποιες της κοινότητας καί ποιες της Εκκλησίας.
Η Πρόεδρος ζήτησε από τους νέους του
χωριού να δραστηριοποιηθούν στον Σύλλογο και στα κοινά γιατί πρέπει να υπάρξει
ανανέωση αλλιώς ο Σύλλογος θα σβήσει.
Ακολούθως, η Πρόεδρος της Γ.Σ. κάλεσε
τον Βασίλειο Ζηνόβη, μέλος της Εξελεγκτικής Επιτροπής, αποτελούμενη από τον
Πρόεδρο Κωνσταντίνο Χούσο και το έτερο
μέλος Βασίλειο Κωστόπουλο, να διαβάσει

την ετήσια έκθεση. Σύμφωνα με την ως
άνω έκθεση τα έσοδα του Συλλόγου κατά
το έτος 2015 ανήλθαν σε ποσό ύψους
9.620,65 ευρώ μέρος του οποίου ίσο με
4.857,72 ευρώ διατέθηκε για κοινωφελής
σκοπούς, σύμφωνα με το Καταστατικό και
τον Νόμο.
Η Γ.Σ. ενέκρινε ομόφωνα τον απολογισμό
του 2015 και τον προϋπολογισμό του 2016
και απάλλαξε το Δ.Σ. από κάθε ευθύνη.
Μη υπάρχοντος άλλου θέματος έληξε
η συνεδρίαση και υπογράφεται το παρόν.
Παρευρέθησαν στην εκδήλωση:
Ο βουλευτής κ. Κωστοπαναγιώτου
Η δημ. συμβουλος Δάφνης-Υμηττού κα
Αργυρώ Σακκά
Ο Αντιπρόεδρος της Ομοσπονδίας μας
κ. Κωνσταντινίδης
Ο κ. Γεροδήμος από Κάλλιο
Βραβεύθηκε ο Ανδρέας Κουτσαβέλης
(Πανεπιστήμιο Πατρών - Τμήμα Διοίκησης
Επιχειρήσεων) Συγχαρητήρια!

τές υπάρχει το Ανοιχτό Ελληνικό Πανεπιστήμιο.
Μία Αλποχωρίτισσα, μάνα, γυναίκα,
κόρη, φέτος αποφοίτησε από το ΑΕΠ, Πρόγραμμα Σπουδών Ελληνικού Πολιτισμού.
Είναι η Ελένη Αναστασοπούλου.
Συγχαρητήρια!
Φέτος θα καθιερώσουμε έναν έπαινο
για τους μικρούς μας φίλους. Εδώ και τρία
χρόνια τα μικρά παιδιά μας έδειξαν τι θα
πει εθελοντισμός. Εθελοντισμός είναι μια
έννοια που συνδέεται με την ανιδιοτέλεια,
την προσφορά χωρίς να περιμένεις ανταπόδοση, είναι τρόπος ζωής. Παιδιά του χωριού μας έφτιαξαν χειροτεχνήματα και τα
πώλησαν σε εμάς και διέθεσαν τα χρήματα
στον Σύλλογο.
Έπαινοι:
• Ιόλη Ζηνόβη
• Ηλεκτρα Ζηνόβη
• Ναταλία Σακκά
• Αναστασία Αναστασοπούλου
• Μαρία Κωστοπούλου

Και τώρα θέλω ιδιαίτερα την προσοχή
σας. Θα σας μιλήσω ως γυναίκα. Την δεκαετία του ’80 αγωνιζόμασταν ακόμα στη
δουλειά για ισότητα κ.λπ. Από τότε που η
γυναίκα μπήκε δυναμικά στην αγορά εργασίας οι απαιτήσεις για περισσότερες
γνώσεις έγιναν επιτακτική ανάγκη. Όμως,
εκτός από αυτές που μπορούσαν να παρακολουθήσουν με παρουσία τα μαθήματα στην τριτοβάθμια εκπαίδευση υπήρχαν και υπάρχουν πολλές που έπρεπε να
εργάζονται και νά επιμορφώνονται. Γι’ αυ-

Κοπή πίττας Γιορτή παιδιών

M

ετά τή Γενική Συνέλευση έγινε η
κοπή της πίττας απ’ τήν Πρόεδρο
του Συλλόγου Γιώτα Τσακατούρα.
Το φλουρί έπεσε στη Γιώτα Αναστασοπούλου, που ήταν προσφορά του καταστήματος «Αφοί Κωνσταντόπουλοι» επί της οδού
Λέκκα.
Συγχρόνως με τη Γεν. Συνέλευση, σε διπλανή αίθουσα υπήρχε διασκεδαστής που
διασκέδαζε τα παιδιά. Φέτος η έκπληξη
ήταν ο καινούργιος καραγκιοζοπαίχτης, ο
Λεωνίδας, που μας υποσχέθηκε το καλοκαίρι παράσταση στο χωριό.
Στο τέλος της εκδήλωσης μοιράστηκαν
δώρα στούς μικρούς φίλους.
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Αλποχώρι

Γέννηση του ανταμώματος «Πραττά-Λάκκο»
απ’ την Ομοσπονδία

H

ταν το 1995 όταν ήρθε
στο Δ.Σ. της Ομοσπονδίας ο Κομνηνός
Ανδρίτσος από το Τρίστενο
και είπε ότι υπάρχει ένα «ξέφωτο» μεταξύ Πενταγιών Αρτοτίνας όπου υπάρχει
και νερό πόσιμο, δηλ.
υπάρχει μια πηγή, και θα
ήταν ιδανικό να κάναμε
εκεί ένα αντάμωμα, μια συνάντηση όλων των κατοίκων της περιοχής και των
μελών-χωριών της Ομοσπονδίας.
Η ιδέα ακούστηκε καλή.
Κλείσαμε ραντεβού και με
Από την πρώτη επίσκεψη στου «Πραττά-Λάκκο».
αρχηγό τον Κόμη έγινε η
πρώτη επίσκεψη στην τοποθεσία «Πραττά-Λάκκο», αδιαμόρφωτη τότε, χωρίς δρόμο
εσωτερικό όπως είναι τώρα. Η Επιτροπή ήταν: Κώστας Τσέλιος (Αρτοτίνα), Τάσος Φλώρος
(Κόκκινος), Γιώτα Τσακατούρα (Αλποχώρι), Κόμης Ανδρίτσος (Τρίστενο), Στέλιος Κοντοθανάσης (Δάφνος), Ελένη Ζαβορίτου (Διχώρι). Όλοι κατενθουσιαστήκαμε. Όμως χρειαζόταν πολλή δουλειά, δηλ. να καθαριστεί ο χώρος, γιατί εκεί που είναι διαμορφωμένος
τώρα υπήρχαν πολλά άγρια φυτά και ήθελαν κόψιμο και καθάρισμα και να έρθει και το
νερό από την πηγή-βρύση στη σημερινή βρύση προσωρινά μ’ ένα λάστιχο.
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Πολιτιστικό Κέντρο
και έργα Συλλόγου
1) Στόν α´ όροφο του Πολιτιστικού
Κέντρου έγινε το ταβάνιασμα όλου του
ορόφου. Αυτό κόστισε ακριβά εν συγκρίσει με τα πενιχρά έσοδα του Συλλόγου μας. Όμως με τη βοήθεια όλων μας
το έργο έγινε.
Τις μέρες που τυπώνεται η εφημερίδα θα βαφούν όλα τα ταβάνια. Την
εργασία θα την κάνει ο Μανώλης Κούκος, παλιό μέλος του Δ.Σ., και έτσι αυτή
θα γίνει πολύ οικονομικά, δηλ. τα χρώματα και το μεροκάματό του.
Ο Σύλλογος ευχαριστεί τον Μανώλη
γι’ αυτό.
2) Ο φάκελος του παραδοσιακού
μύλου «Αναστασόπουλου» με όλη τη
μελέτη έχει παραδοθεί και στον κ. Καπετζώνη αλλά και στη «Φωκική Αναπτυξιακή» και όπως μας διαβεβαίωσαν
ο κ. Τάτος και η κα Πατρινού θα ενταχθεί στο ΕΣΠΑ.

Έργα στο Αλποχώρι
από την Κοινότητα

Όλο το Δ.Σ. αγκαλιάσαμε και εγκρίναμε την ιδέα του Ανδρίτσου. Έτσι ορίστηκε το
αντάμωμα να γίνεται το πρώτο Σάββατο μετά της Παναγίας και όλα τα μέλη της Ομοσπονδίας να το στηρίζουν.

Η Κοινότητα Αλποχωρίου από τη
ΣΑΤΑ ένωσε με μέτρα όλη τη μάντρα
κάτω από το μαγαζί και έφτιαξε και τα
σκαλοπάτια του μαγαζιού.
Εκτός αυτού έχει ξεκινήσει σε συνεργασία με τον Δήμο Δωρίδας τις εργασίες για το δωρεάν διαδίκτυο σ’ όλο
το χωριό.
Βέβαια περιμένουμε με τη βοήθεια
του Συλλόγου την επισκευή της Παιδικής Χαράς.

