
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Τετράμηνη Έκδοση 

Συλλόγου  

Διχωριτών Δωρίδας 

Αγαπημένος  τόπος συνάντησης των 

Διχωριτών και  φίλων του χωριού μας, το 

Δεσόρεμα αποτελεί πλέον απαραίτητο 

προορισμό,  για να ευχαριστηθούν τις 

εκδρομές τους, μικροί  και μεγάλοι .  

Με ιδία πρωτοβουλία  , ο κ. Μάκης 

Βλαχογιάννης  για άλλη μια φορά είναι 

αρωγός με έργα στην ανάδειξη του 

πανέμορφου Διχωρίου.   

Ενημερώνοντας τους συγχωριανούς μας, 

για την πρόθεση του,  να συμβάλει στην 

πραγματοποίηση των αναπλαστικών έργων 

για την ανάδειξη του χωριού μας, πρότεινε 

να συμβάλει στην ανάπλαση, 

 α.  της Κάτω Βρύσης, 

 β. στη Δημιουργία ενός Αθλητικού Κέντρου     

στον Αη Γιώργη,  

 γ.  Δημιουργία Πισίνας στο Πολιτιστικό  

      Κέντρο-Ξενώνα, και τέλος 

δ. στην ανάδειξη του Δεσορέματος.  

Αριθμός φύλλου 52 

Ιανουάριος – Απρίλιος 2018 
 

Γραφεία Συλλόγου  

Τίγρητος 8, 157 72 Ζωγράφου   

     ΑΦΜ: 099027178  
 

www.dixori.com 

 e-mail: info@dixori.com   

   ΔΕΣΟΡΕΜΑ ΔΙΧΩΡΙΟΥ 
Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η ανάπλαση του Δεσορέματος!!! 

 

 

Για κρατήσεις στον όμορφο 

Ξενώνα μας παρακαλούμε 

επικοινωνήστε με την κα Μαρίνα 

Κουτσοπούλου  τηλ. 6978762191. 
 

Θα θέλαμε να υπενθυμίσουμε ότι η 

Συμβουλευτική Επιτροπή του 

Πολιτιστικού Κέντρου είναι υπεύθυνη 

για την ΤΕΧΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ –ΚΑΙ 

ΌΧΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ . 

 

Υπεύθυνο για την οικονομική 

διαχείριση παραμένει το ΝΠΠΔ.  

ΕΘΝΙΚΗ Αρ. Λογαριασμού : 

40654500475 

Οργανισμός Παιδείας και Πολιτισμού 

Δήμου Δωρίδος. 
. 

Αφουγκράζοντας  τις επιθυμίες και τις 

ανάγκες όλων μας, αποφάσισε να 

πραγματοποιήσει την ανάδειξη του 

Δεσορέματος, το οποίο και ολοκλήρωσε 

με μεγάλη επιτυχία.  

Για άλλη μια φορά  έδειξε την αγάπη του 

έμπρακτα προς το χωριό μας.  

Πέτρινα παγκάκια , τραπέζια,  

πανέμορφη πέτρινη βρύση, δύο 

καταπληκτικά, γραφικά γεφυράκια, και 

σεβόμενος την ομορφιά του τόπου, 

δημιούργησε ένα εκπληκτικό έργο, 

δίνοντας την ευκαιρία σε όλους μας να 

απολαύσουμε, ένα από τα πιο όμορφα 

σημεία του χωριού μας.  

Ο Πρόεδρος και το Δ.Σ. του Συλλόγου  

«Η Αγία Παρασκευή», εκ μέρους όλων 

των Διχωριτών , τον ευχαριστούμε 

θερμά, που είναι πάντα δίπλα μας 

προσφέροντας απλόχερα και έμπρακτα 

την αμέριστη συμπαράστασή του.  

Σύμφωνα με τις αρχαιρεσίες, στις 11 

Φεβρουαρίου 2018 το νέο Δ.Σ του 

Συλλόγου μας, είναι το εξής:  

 

Πρόεδρος:   Παναγιώτης Αδαμόπουλος 

Αντιπρόεδρος Α΄:Μαρίνα Κουτσοπούλου 

Αντιπρόεδρος Β΄:Βασίλης  Αλούπης 

Γεν. Γραμματέας: Κωνσταντίνος Σιώκος 

Ειδ. Γραμματέας: Ευφροσύνη Τσαπαρίκου 

Ταμίας: Παρασκευή Ξύκη 

Έφορος: Ιωάννης  Καραίνδρος 

Μέλος Α΄:  Ιωάννης Αλούπης 

 Μέλος Β΄:Γεώργιος Βλαχογιάννης  

 

                             ❧ ❧❧ 

Επίσης, σας ενημερώνουμε ότι λόγω 

μεγάλου όγκου των πρακτικών , δεν ήταν 

εφικτό να δημοσιευθούν περισσότερα 

άρθρα σε αυτό το τεύχος.  

Σας ευχαριστούμε για την κατανόησή σας.  

Ο Πρόεδρος και το Δ.Σ. του Συλλόγου 

 
 

Πετρόκτιστη βρύση, παγκάκια , γωνιές 

παραδοσιακές, που σε προσκαλούν και σε 

καλωσορίζουν να απολαύσεις το πανέμορφο 

τοπίο  με αγαπημένους φίλους 

Ξύλινα γραφικά γεφυράκια 

Το νέο Δ.Σ.  

του Συλλόγου 

 «Η Αγία Παρασκευή» 

Ο Ξενώνας 

 του Χωριού μας 



Νέα, δράσεις & ενέργειες του Συλλόγου 
 

Αγαπητοί Συγχωριανοί , κατόπιν ομόφωνης απόφασης του Δ.Σ. του Συλλόγου μας,  τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης θα 

δημοσιεύονται  στην εφημερίδα μας. Σας παραθέτουμε αναλυτικά , τα Πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης ,   της 28 /01/2018. 

    

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ  28 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018 
Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ορίστηκε ο κ. Τάκης Αλούπης και Γραμματέας η Μένη Γιαννακοπούλου. Ανακοινώνεται ότι από τα  εκατό 

εβδομήντα οκτώ (178) μέλη είναι σήμερα τα ταμειακώς εντάξει  ενενήντα εφτά (97) και μπορούν να συμμετάσχουν στη γενική συνέλευση.  

Ο Πρόεδρος κ. Τάκης Αλούπης  αφού διαπίστωσε ότι παρίστανται ενενήντα εφτά (97) μέλη,  ταμειακώς ενήμερα,  η Γ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία και 

σύμφωνα με το άρθρο 14 παρ. 8 του Καταστατικού, άρχισε η συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Στη συνέχεια ο Πρόεδρος του Συλλόγου 

ενημέρωσε σχετικά με τις διαδικασίες της Γ.Σ.  Τάκης Αδαμόπουλος: Υπάρχει κάποια αντίρρηση να ηχογραφήσουμε τα πρακτικά όπως και πέρυσι για 

να μην τα κρατάμε χειρόγραφα?    Ομόφωνα συμφωνούνε όλοι να ηχογραφηθούν. 

Αλούπης Τάκης: Καταρχήν θέλω να σας ευχαριστήσω που με εκλέξατε Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευση και  να ευχηθώ Καλή και Δημιουργική Χρονιά. 

Η διαδικασία έχει ως εξής:  Το Δ.Σ του Συλλόγου, μου έδωσε τα θέματα καθώς και τον Διοικητικό και Οικονομικό Απολογισμό. Θα διαβάσω τον 

Οικονομικό Απολογισμό, καθώς απουσιάζει η ταμίας,  και εν συνεχεία θα γίνουν κάποιες τοποθετήσεις. Όπως γνωρίζετε,  φέτος έχουμε εκλογές και θα 

μιλήσουμε στη συνέχεια για τις υποψηφιότητες και την σχετική  διαδικασία. Ανάγνωση οικονομικού υπολογισμού του 2017.   Ζητούμε την έγκρισή σας αν 

εγκρίνεται.         Ομόφωνα εγκρίνεται. 

Θα παρακαλέσω στη συνέχεια, τον Πρόεδρο του Συλλόγου, να κάνει τον  Διοικητικό Απολογισμό και ακολούθως να γίνουν κάποιες τοποθετήσεις. 

Κατόπιν,  να ακολουθήσει ο Πάρεδρος του Τοπικού Διαμερίσματος Διχωρίου,  για να μας ενημερώσει σχετικά με τα θέματα του Δήμου. Επίσης, όποιος 

θέλει μπορεί  να πάρει το λόγο, για να κάνει κάποιες τοποθετήσεις, παρατηρήσεις κτλ. 

Τάκης Αδαμόπουλος: Φέτος, έγιναν αρκετά πράγματα στο χωριό. με βοήθεια συγχωριανών μας και πρωτίστως του κ.  Σπύρου Θεοδωρόπουλου, 

όπου καταφέραμε και κάναμε μια μεγάλη ανακαίνιση στο μαγαζί, για  να μπορούμε να εξυπηρετούμαστε όλοι καταρχήν, και κατά δεύτερον,  του κ. Μάκη 

Βλαχογιάννη, ο οποίος ,έχει αναλάβει και διαμορφώνει,  το περιβόητο Ρέμα μας,  που είναι κοντά ,έτσι ώστε, να  μπορούμε κάνουμε τις εκδρομές μας.  

Σε αυτή τη προσπάθεια που κάνουν οι συγχωριανοί μας, θα θέλαμε την βοήθεια και τις απόψεις όλων για το τι θα κάνουμε ή το πώς θα το κάνουμε, γιατί 

δεν είναι έργο που το κάνει ο Σύλλογος.    Ο Σύλλογος  είναι ο μεσολαβητής ή αν θέλετε ο εξ μεσολαβητής,  έτσι ώστε, από κοινού αυτά που κάνουμε, 

να είναι  και να αρέσουν σε όλους μας. 

 Όσον αφορά,  τα του χωριού, το μόνο  πραγματικά ευχάριστο  γεγονός  ήταν,  ότι επιτέλους το Χωριό ήταν ανοιχτό,  ανά πάσα στιγμή,  και ναι, είχε 

κόσμο,  επειδή ήταν ανοιχτό.  Ένα μεγάλο μπράβο στη Μαρίνα, που κατάφερε να κρατήσει Χριστούγεννα, Πρωτοχρονιά με κόσμο το Χωριό αλλά και 

στη συνέχεια με τους προσκόπους.   

Στόχος μας ήταν αυτό ακριβώς, δηλαδή το Χωριό να είναι ανοιχτό 365 μέρες το χρόνο, να μπορεί να πηγαίνει  ο καθένας όποτε θέλει. Ευσεβείς πόθοι 

είναι να γίνει το Διχώρι, κέντρο της περιοχής, όπως ακούστηκε, και φυσικά το θέλουμε αυτό.! Όλοι μας, ξέρουμε πως το χωριό μας έχει μοναδικά 

χαρακτηριστικά, που δεν τα έχει άλλο χωριό, και θέλουμε την βοήθεια όλων για να μπορέσουμε να το πετύχουμε αυτό. Δεν είναι μόνο η πλατεία, αν και 

είναι η καλύτερη. Είναι ολόκληρη η θέα. Είναι του «Μαλά το Ρέμα», είναι η Κάτω Βρύση, είναι χίλια πράγματα. Που αν καταφέρουμε να τα αναδείξουμε 

σωστά,  με τη λογική και την νοοτροπία,  όπως  φτιάχνουμε τα σπίτια μας σιγά -σιγά παραδοσιακά, δίνοντας  μια εικόνα όμορφη σε αυτό το χωριό. Θέλει 

δουλειά πολύ ακόμα.  Αλλά αν καταφέρουμε να αναδείξουμε αυτά τα σημεία σωστά, θα αναδειχτεί όλο το χωριό. Αυτό πιστεύω, ότι είναι το όνειρο όλων 

μας για το χωριό μας.  Η βοήθειά σας, θα είναι σημαντική σε αυτό. Θα σας ευχηθώ Καλή Χρονιά σε όλους , και αν θέλετε κάτι , μπορείτε να με ρωτήσετε.  

Αλούπης Τάκης: Ευχαριστούμε το Πρόεδρο του Συλλόγου κ. Αδαμόπουλο για όσα χρήσιμα μας είπε. Θα παρακαλέσω τον εκπρόσωπο του Τοπικού 

Διαμερίσματος κ. Κουτσόπουλο , να έρθει να μας πει και αυτός ένα χαιρετισμό και παράλληλα να μας ενημερώσει για  τα πεπραγμένα του Δήμου. 

Δημήτρης Κουτσόπουλος: Καλημέρα, Χρόνια Πολλά, Καλή Χρονιά, Υγεία σε όλο τον κόσμο.  Θα ήθελα να ενημερώσω, ότι σχετικά με την Μελέτη, η 

οποία ήταν σε εκκρεμότητα, επιτέλους ολοκληρώθηκε η διαδικασία,  και στις 7 Δεκεμβρίου 2017,  πέρασε  από το Δημοτικό Συμβούλιο. 

Μάκης Βλαχογιάννης: Μελέτη για ποιο θέμα? 

Δημήτρης Κουτσόπουλος: Είχε ξεκινήσει μια μελέτη για κάποια Έργα Ανάπλασης που θα γίνουν στο χωριό,  μέσω της περιφέρειας, μέσω ΕΣΠΑ. 

Αυτή τελείωσε. Μάλιστα την παρέλαβε η Μαρίνα η Κουτσοπούλου , για να την προχωρήσει ο Σύλλογος . Δεν έχω κάτι άλλο να  προσθέσω, να είστε 

καλά, ευχαριστώ πολύ. 

Αλούπης Τάκης: Ευχαριστούμε τον Πρόεδρο κ. Δημήτρη Κουτσόπουλο για τα όσα μας είπε. Από εκεί και πέρα, θα ήθελα να κάνω κι εγώ κάποιες 

τοποθετήσεις, και επειδή είμαι στην εκκλησιαστική επιτροπή μαζί με την κα. Μαρία Γιαννακοπούλου,  να σας πω δυο λόγια γι αυτό το θέμα. Στη 

συνέχεια, όποιος θέλει μπορεί να κάνει ερωτήσεις ή κάποια τοποθέτηση.  

Σχετικά με την Εκκλησιαστική Επιτροπή,  πέρυσι, αναλάβαμε επισήμως εγώ και η κα Μαρία Γιαννακοπούλου - και με την βοήθεια κάποιων ανθρώπων -, 

ως νέα εκκλησιαστική επιτροπή. Επειδή δεν μας δίνεται η ευκαιρία να μιλάμε συχνά,  θα ήθελα να σας ενημερώσω, ότι σκοπός από την πλευρά της 

εκκλησίας, είναι να αναπαλαιώσουμε τον Ι.Ν.  Αγίου Δημητρίου.  Το κόστος της αναπαλαίωσης του Ναού είναι 2,000€ , κατόπιν ερώτησης που έγινε 

στον κ. Μπλέντυ. Έως σήμερα, έχουμε συγκεντρώσει τα μισά χρήματα, και ελπίζουμε στην συνδρομή σας, καθώς και κάποια λαχειοφόρο που 

προγραμματίζουμε να οργανώσουμε, έτσι ώστε, να πραγματοποιηθεί το έργο.  

Επίσης,  θα ήθελα να σας ενημερώσω, ότι στον Άγιο Σπυρίδωνα υπάρχει το  Μαυσωλείο. Ο τάφος του Σπύρου Φυσερού, του  Πρώτου  Αεροπόρου 

που έπεσε κατά τον Α’ Παγκόσμιο, το οποίο , δυστυχώς, είναι  παρατημένο και  έχει πέσει.  Σε πρώτη φάση, αυτό που μπορεί να γίνει, είναι τα φτιαχτεί ο 

τάφος, δηλαδή να χτιστεί και να μπει μια μαρμάρινη πλάκα. Το κόστος είναι 500€, κατόπιν προσφοράς που πήρα από τον κ. Μπλέντυ. Για την δαπάνη 

αυτή ,δεν ζητάμε την βοήθεια του Συλλόγου, θα συγκεντρώσουμε το ποσό, από τα της εκκλησίας , καθώς και από τις δικές σας συνδρομές.   Στόχος μας 

είναι,  όταν ολοκληρωθεί η Αναπαλαίωση του Άγιου Δημήτριου,  να αναδείξουμε και τον Ι.Ν. του Αγίου Σπυρίδωνα,  ο οποίος, είναι εξαιρετικού κάλλους.  

Τελειώνοντας με αυτό το θέμα,  θέλω να τοποθετηθώ σχετικά με το έργο του Συλλόγου μας, ο οποίος,  έχει δραστηριοποιηθεί ακόμα περισσότερο  το 

τελευταίο διάστημα,  και κοιτώντας τον οικονομικό απολογισμό, παρακαλώ, ο καθένας μας να συνεισφέρει όσο μπορεί, γιατί πραγματικά χρειάζεται την 

οικονομική μας στήριξη.  

Σχετικά με την καθαριότητα των κοινόχρηστων χώρων του χωριού μας,  η εθελοντική συμμετοχή όλων μας, είναι πολύτιμη. Σε συνεργασία με το 

Σύλλογο, καλό είναι να δραστηριοποιηθούμε όλοι.. Με μεγάλη μου χαρά διαπίστωσα,  ότι,  πολλά  παιδιά λατρεύουν το χωριό  μας. Σημαντικά έχει 

συμβάλει , βέβαια, και το  μαγαζί που είναι πάντα ανοιχτό και φιλόξενο έτσι ώστε το χωριό μας,  να αποτελεί έναν ελκυστικό πόλο έλξης, για πολύ 

κόσμο. Αυτό μας δίνει τη δυνατότητα, να καλέσουμε τους λάτρεις του χωριού μας, να συμμετέχουν πιο ενεργά στην προσπάθεια αυτή. Επίσης, 

σημαντική είναι και η παρουσία των μεγαλυτέρων, οι οποίοι ήρθαν στο χωριό και η βοήθειά τους ήταν σημαντική. Φέτος ήταν μια θαυμάσια χρονιά και 

όλοι πέρασαν πάρα πολύ όμορφα. Για να συνεχίσουμε όμως να περνάμε όλοι όμορφα,  υπάρχουν ακόμα,  χιλιάδες πράγματα που μπορούν να 

αναδείξουν, σε πόλο έλξης το χωριό μας, όπως είπε κι ο Πρόεδρος του Συλλόγου. Πρέπει να βοηθήσουμε όλοι για να πραγματοποιηθούν αυτοί οι 

στόχοι. 

Ευχάριστο είναι, που οι πρόσκοποι επισκέπτονται συχνά  το χωριό μας, αλλά πρέπει εστιάσουμε στον στόχο μας , που είναι να αναδείξουμε το χωριό 

ακόμα περισσότερο. Τελειώνοντας για να μην σας κουράσω, θέλω να σας πω ότι φέτος λήγει η θητεία της Διοίκησης του Συλλόγου, την οποία 

ευχαριστούμε, για όσα προσέφερε, με τα μύρια όσα προβλήματα,  τα οποία εγώ πιστεύω ότι θα ήτανε ακόμα καλύτερα, χωρίς όλες αυτές τις δικαστικές 

περιπέτειες. Πιστεύω όμως, ότι θα πάμε ακόμα καλύτερα. Καλώ λοιπόν, όλους όσους μπορούν,  να συμμετέχουν στο επόμενο Διοικητικό Συμβούλιο, και 

όσοι δεν έχουν πολύ χρόνο,  να προσπαθήσουν να είναι, όσο γίνεται πιο κοντά για να βοηθήσουν.  

    ❧   ❧   ❧ 



❧ ❧ ❧ 

  
 

Τάκης Αλούπης:  Παρακαλώ όποιος θέλει, να κάνει κάποια τοποθέτηση. Ο κ. Γιώργος Βλαχογιάννης θέλει να πάρει το λόγο  

Γιώργος Βλαχογιάννης: Καλημέρα και Καλή Χρονιά σε όλους. Άκουσα με προσοχή, όσα είπαν , ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του Συλλόγου και ο  

Πρόεδρος του Χωριού. Είναι αισιόδοξα τα σχέδια,  πραγματικά το θέμα όμως είναι, αυτά που λέγονται να υλοποιούνται και να τα έχει ανάγκη 

πραγματικά το χωριό.  

Το θέμα είναι, ποιος μπορεί να τα υλοποιήσει και ποιος πρέπει να τα υλοποιήσει. Είναι γεγονός, πως η Πολιτεία, επειδή έχει διάσπαρτα χωριά σε 

μεγάλη έκταση, δυσκολεύεται και μέσω της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και γενικότερα,  να δώσει λύση στα προβλήματα που τα απασχολούν. Έτσι πέφτει 

μεγάλο βάρος στους Συλλόγους.  Οι Σύλλογοι, πέρα αυτού που έχουν  σαν στόχο και σαν προοπτική,  σαν Σύλλογοι Πολιτιστικοί και Εξωραϊστικοί,  

όπως είναι ο δικός μας, πολλές φορές,  όπως έχει κάνει και ο δικός μας Σύλλογος,  έχουν ασχοληθεί με έργα οικοδομής και όχι μόνο με αυτά της 

καθημερινότητας, κρατώντας τις παραδόσεις και εκδηλώσεις. Υπάρχουν Σύλλογοι, πραγματικά, που σε πολλές περιπτώσεις, έχουν καταφέρει και 

έχουν αναδείξει τα χωριά τους,  έχουν δημιουργήσει τις προϋποθέσεις, όχι μόνο μιας άνετης διαβίωσης των κατοίκων, αλλά, και χώρο επίσκεψης για 

πάρα πολλούς ξένους. Σύλλογοι, που διοικούνται πραγματικά, από ανθρώπους που έχουν διάθεση, που έχουν χρόνο.  

Τώρα, να πούμε για το χωριό μας. Το χωριό μας,  όντως έχει κάποιες προϋποθέσεις, αρκετά σημαντικές. Για ένα ξένο, που θέλει να έρθει στο χωριό 

και πραγματικά θα δει, τι είναι αυτό που επισκέπτεται,  για να έχει τη δυνατότητα να μείνει άνετα  για κάποιες μέρες,  είναι.   Μπαίνοντας στο χωριό 

συναντά τον ‘Αη Γιώργη, ένα γραφικό ξωκλήσι με την πλατεία του , που θέλει πάντα μια συντήρηση, τέλος πάντων, είναι μια καλή εικόνα,  θετική.  

Κατεβαίνοντας,  πραγματικά υπάρχει περιποίηση του δρόμου, - δεν υπάρχει αυτό το κακό , που υπήρχε κάποτε,  με κάθε βροχή να γεμίζει χώματα 

και πέτρες ο δρόμος-. Μπαίνοντας στην πλατεία, πραγματικά, υπάρχει μια πλατεία θαυμάσια. Δεν ξέρω αν είναι η καλύτερη ή όχι ,αλλά είναι μια καλή 

πλατεία, διατηρείται καθαρή.  Υπάρχει η εκκλησία, η οποία, έχει ανακαινιστεί και πραγματικά είναι ένα κτίσμα πάρα πολύ καλό, συγκριτικά και με 

άλλες εκκλησίες στο χωριό.  Επίσης,  υπάρχει ο ξενώνας, ένας θαυμάσιος ξενώνας πραγματικά. Υπάρχει  το μαγαζί, το οποίο είναι θαυμάσιο, από 

κτιριακής άποψης, αλλά,  και από παρεχόμενες υπηρεσίες. Πραγματικά, είναι ότι καλύτερο μπορεί να παρέχει ένα μαγαζί, στα χωριά τα δικά μας, 

όπως ήδη έχει ειπωθεί.  

Το θέμα είναι, ότι αυτό αρκεί  μόνο για εμάς,  που είμαστε στο χωριό.  Είναι όμως αρκετό  για αυτούς, που θέλουν να το επισκεφθούν για λίγες μέρες;  

Για εμάς, τι συμβαίνει;  Πάμε στο χωριό για λίγες μέρες,  κατεβαίνουμε στη πλατεία, και το αναφέρω γιατί  για εμάς, το σκηνικό αυτό είναι θαυμάσιο,  

και μπορεί να μας καλύψει λίγο-πολύ τις ανάγκες, το θέμα είναι αν καλύπτει και τις ανάγκες των υπολοίπων,  αυτών που θέλουν να περπατήσουν,  

αυτών  που θέλουν να φύγουν από τη πλατεία. 

Εμείς κατεβαίνουμε το πρωί στη πλατεία, θα πούμε δυο λόγια ,θα πιούμε ένα καφέ, ένα τσίπουρο, θα παίξουμε μια δηλωτή θα κάνουμε τη πλάκα μας 

και θα έρθει το μεσημέρι να φύγουμε, να πάμε στα σπίτια μας. Και ξανά το απόγευμα, να κάνουμε τα ίδια. Το θέμα είναι,  αν αυτό αρκεί πραγματικά 

για αυτόν, που έρχεται στο χωριό για κάποιες μέρες και θέλει να πάει να δει κάποια πράγματα, που θεωρούνται σημεία αναφοράς ή ιστορικά 

μονοπάτια. Δυστυχώς, έρχονται ξένοι, φίλοι μας και μας ρωτάνε, που μπορώ να πάω εκτός από την πλατεία , να του πούμε να πάει που?  Να πάει 

στη Κάτω Βρύση, την οποία, έχουμε ονομάσει και χώρο νεολαίας. Τα λέω αυτά, με καλή διάθεση, πραγματικά.  Είναι ένας χώρος,  που λέγεται 

χώρος νεολαίας και δεν βλέπεται. Δεν μπορεί κανείς να προχωρήσει και να πάει στο Καταφίδι, από το μονοπάτι. Να φύγει να πάει από το Πλατύ 

Δρόμο, στο ορόσημο, δεν βγαίνει. Επειδή περπατάω εγώ, γιατί μ αρέσει να περπατάω,  για να περάσεις από εκεί, πρέπει να πηγαίνεις σαν το φίδι.  

Πρέπει να δούμε, ποια είναι τα έργα που μπορεί να κάνει, και να τα κάνει ο Δήμος, και ποια μπορεί, και πρέπει να κάνει άμεσα  ο Σύλλογος. Αυτό που 

προέχει, σε συνεργασία με το Δημήτρη, είναι να κάνουμε μια προσπάθεια να πείσουμε τον Δήμο, να προχωρήσει σε αυτά τα έργα που έχει 

προγραμματίσει, τα οποία, έχουν μπει και στο τεχνικό πρόγραμμα.  Έχουμε τη δυνατότητα να  πείσουμε το Δήμαρχο, αυτά τα έργα να τα υλοποιήσει.   

Θα είναι η Κάτω Βρύση, ή, η Πάνω Βρύση ; θα δούμε. Πρωτίστως πρέπει, να διαχωρίσουμε τα έργα και πως θα πείσουμε τον Δήμο και τον 

Δήμαρχο να τα προχωρήσει και να τα υλοποιήσει. Πραγματικά,  πιστεύω ότι, υπάρχει η δυνατότητα να πείσουμε το Δήμαρχο να πραγματοποιηθούν 

τα έργα.  

Αυτά που πρέπει να κάνει άμεσα ο Σύλλογος, νομίζω ότι είναι, η διάνοιξη των μονοπατιών- δεν είναι μεγάλο το κόστος - και πιστεύω ότι ο Σύλλογος 

μπορεί. Αυτά τα έργα, κατά τη γνώμη μου, μπορεί άμεσα, να τα πραγματοποιήσει.  

Τα μεγάλα  και δαπανηρά έργα, που εκεί ζητήθηκε η δική σας προσφορά, συγχωριανών αλλά και ανθρώπων που έχουν βοηθήσει ήδη, οικονομικά το 

χωριό, όπως ο κ. Θεοδωρόπουλος , ο Μάκης Βλαχογιάννης και άλλοι τέλος πάντων, έχουν γίνει αυτά τα έργα. Αυτά όμως τα μικρά μπορούμε να τα 

κάνουμε με δική μας δαπάνη. Και εάν, δούμε ότι ο Δήμος δεν μπορεί να πραγματοποιήσει αυτά τα έργα που μας είπε ο Δ. Κουτσόπουλος, τότε να 

απευθυνθούμε  σε αυτούς τους φίλους,  όπως είναι ο κ. Θεοδωρόπουλος, μέσω του Κώστα και  Γιάννη Αλούπη, που έχουν προσφέρει πάρα πολλά, 

να πούμε στο κ. Μ. Βλαχογιάννη, που και τώρα προσπαθεί να μας αναδείξει το Δεσόρεμα,  και όσο μπορούμε κάθε ένας, από εμάς, να βοηθήσει για 

να υλοποιηθούν αυτά τα έργα, στην περίπτωση που δεν μπορεί ο Δήμος. Γι’ αυτά λοιπόν, χρειάζεται η συμβολή και η προσπάθεια η δική μας.  

Στα πλαίσια αυτά, και επειδή οι υποχρεώσεις μου οι επαγγελματικές και οι οικογενειακές δεν είναι μεγάλες, σκέφτομαι να συμβάλλω κι εγώ σε αυτή τη 

προσπάθεια, με τη συμμετοχή μου στο επόμενο Δ.Σ. βάζοντας υποψηφιότητα και φυσικά, η εκλογή είναι στην  κρίση του καθενός σε αυτή τη 

προσπάθεια που μπορούμε και πρέπει να βοηθήσουμε. 

Αλούπης Τάκης: Ευχαριστούμε τον κ. Γιώργο Βλαχογιάννη. Αν θέλει κάποιος κάτι να πει. Ο λόγος στον κ. Μάκη Βλαχογιάννη. 

Μάκης Βλαχογιάννης: Ευχές πολλές και από εμένα,  συμφωνώ απόλυτα με το Γιώργο  Βλαχογιάννη και θα ήθελα να παρακαλέσω και πάλι το Δ.Σ., 

που πιστεύω, πως  πολλοί Σύμβουλοι, θα συνεχίσουν και την επόμενη χρονιά. Πράγματι τα μεγάλα και τα καλά έργα, έχουν γίνει. Αυτό που 

χρειάζεται αυτή τη στιγμή, πραγματικά είναι μια προσπάθεια, για μια καλή εικόνα, μπαίνοντας στο χωριό. Βλέπω μικρές δαπάνες. Βλέπω κάτι 

παγκάκια σπασμένα, που για να αλλάξουμε 4 ξύλα και να τα βάψουμε, δεν είναι μεγάλη δαπάνη.  

Κάποια μικρά μονοπάτια, πρέπει να βρούμε τρόπο, έτσι ώστε ,ο Σύλλογος να κάνει και κάποια έργα. Και αυτός ο Σύλλογος έχει κάνει  κάποια έργα,  

και συγχαρητήρια. Πλην όμως, αυτά τα μικρά,  χαλάνε την εικόνα του χωριού μας. θα πρέπει να σηκώνει τα μανίκια ο Σύλλογος, oι άνθρωποι που θα 

ηγηθούν την επόμενη διετία, έτσι ώστε, η εικόνα να είναι πολύ καλύτερη, και γιατί όχι, να μην βγαίνετε κάθε τόσο να ζητάτε  συνδρομές και βοήθεια.  

Θα ήθελα να πω εδώ, στον κ.Τάκη  Αλούπη, που με όρεξη μπήκε στην εκκλησιαστική επιτροπή, πως Τάκη μου, θα ήθελα, μια αγιογραφία να 

ξεκινήσεις, να φέρεις έναν αγιογράφο στην εκκλησία, να μας πει πόσο θα στοιχίσει και να δούμε τι μπορούμε να φτιάξουμε, όπως στη Γρανίτσα, 

βρέθηκαν κάποιοι άνθρωποι και βοήθησαν να γίνει  κάτι τέτοιο.   

Καλή δύναμη σε όσους θέλουν να ασχοληθούνε και μπορούν. Άνθρωποι που έχουν προσφέρει στο παρελθόν, όπως ο αδερφός μου, 

Γ.Βλαχογιάννης, ο Γ. Αρβανίτης και άλλοι, να μπουν δυναμικά στο Σύλλογο και να έχουμε μεγάλες επιτυχίες. Σας ευχαριστώ πολύ. 

Κώστας Τσιαπαρίκος: Εγώ δεν θα αναφερθώ σε τίποτα από τα έργα, το έργο  των Συλλόγων, κτλ. Με έχουν καλύψει οι προηγούμενοι. Θεωρώ ότι 

τώρα είναι μια ευκαιρία, που η Μαρίνα Κουτσοπούλου έχει δημιουργήσει μια καλή ατμόσφαιρα στο χωριό, έχει λήξει καθόλα το θέμα, αυτό, του 

καταστήματος.  Πιστεύω, ότι ο Σύλλογος γενικά, αυτός που είναι -και  δική μου άποψη είναι, πως και  ο Σύλλογος που θα έρθει- θα πρέπει να ενώσει 

τον κόσμο. Είναι κάτι που θα βοηθήσει πολύ. Εγώ προσωπικά, έχω να πάω στο Σύλλογο, ενάμιση χρόνο να δώσω 20€ . Θεωρώ ότι πολύς κόσμος 

έχει απομακρυνθεί από το Σύλλογο, δεν θα ρίξω ευθύνες σε κανέναν, απλά θεωρώ πως είναι ένα κομμάτι,  που θα πρέπει ο Σύλλογος, από τα 

πρώτα να κάνει. Να ενώσει το χωριό, έτσι ώστε, να ενδιαφερθούμε περισσότεροι και να προσφέρουμε τα 20-30€,  που μπορούμε να τα δώσουμε 

όλοι. Αυτή τη στιγμή νομίζω πως αυτό το κομμάτι έχει χαθεί.  

Μάκης Βλαχογιάννης : Έτσι. 

Κώστας Τσιαπαρίκος: Εγώ,  αυτό πιστεύω,  χωρίς να έχω με τα παιδιά κάτι. 

Μάκης Βλαχογιάννης: Άρα, χρειάζεται συχνή επικοινωνία του Συλλόγου με τους Διχωρίτες 

Κώστας Τσιαπαρίκος: Αυτά,  δεν θέλω να πω τίποτα άλλο. 

 



 

Αλούπης Τάκης: Κάποιος άλλος κύριος ή κυρία, αν θέλει κάτι να πει. Διαφορετικά, αν θέλει ο Πρόεδρος του Συλλόγου να πει κάτι πάνω σε αυτά. 

Επίσης, θα ήθελα να πω δυο λόγια ακόμη, σχετικά με την ανάπλαση που γίνεται στο Δεσόρεμα, από το κ. Μ. Βλαχογιάννη, που έχει αναλάβει και κάνει 

τα μέγιστα. Πήγα και το είδα, και είναι ένα εξαιρετικό έργο φυσικής ομορφιάς και αξίζει όλοι να επισκεφθούμε.  

Επίσης, θα ήθελα ο Πρόεδρος του Συλλόγου, να μας ενημερώσει, τι προβλέπεται για το θέμα της Εφορευτικής Επιτροπής και  πότε θα οριστεί. Να μας 

ενημερώσει, επίσης, για τα διαδικαστικά, δηλαδή μέχρι πότε είναι η  προθεσμία, για  να δηλώσουν υποψηφιότητα, όσοι ενδιαφέρονται. 

Τάκης Αδαμόπουλος: Σύμφωνα με το καταστατικό, σήμερα είναι η καταλυτική ημερομηνία για της υποψηφιότητες, είτε για όσους θέλουν να 

δηλώσουν υποψήφιοι για το Δ.Σ., είτε για την Εξελεγκτική Επιτροπή, είτε για την Εφορευτική Επιτροπή.  

Επομένως, σήμερα, θα πρέπει να κλείσουν όλες οι υποψηφιότητες. Θεωρητικά δεν υπάρχει Δ.Σ. γιατί ήμερα λήγει η θητεία του υπάρχοντος Δ.Σ. 

Δεν υπάρχει η δυνατότητα, να αναλάβει κάποιος να προσθέσει κι άλλα άτομα. Άρα , σύμφωνα, με το καταστατικό και τη νόμιμη διαδικασία που πρέπει 

να ακολουθήσουμε , μέχρι να φύγουμε από εδώ, πρέπει να δηλωθούν οι συμμετοχές. 

Οι εκλογές ορίζονται,  σε δυο Κυριακές από τώρα, στις 11 Φεβρουαρίου 2018, δεν ξέρω, αν θέλετε κάτι άλλο πάνω στο διαδικαστικό κομμάτι. 

Υπενθυμίζω ότι σύμφωνα με την αλλαγή του Καταστατικού που έγινε πέρυσι, όσοι θέλουν να εξοφλήσουν την συνδρομή τους,  μπορούν και την ημέρα 

τον εκλογών. Αυτό που δεν είναι δυνατό να γίνει στις εκλογές,  είναι ότι όσοι δεν είναι ήδη μέλη του Συλλόγου δεν μπορούν την ίδια μέρα και να 

ψηφίσουν. Διότι για να γίνει μέλος κάποιος, απαιτείται η  ύπαρξη Δ.Σ.  

Γιώργος Βλαχογιάννης: Τάκη, όταν λες συμμετοχή, εννοούμε από την ώρα που είμαστε εδώ μέχρι της 8 το βράδυ. Γιατί κάποιος, μπορεί να θέλει να 

το σκεφτεί, μπορεί να θέλει κάτι και είναι λογικό μέχρι το βράδυ να είναι. 

Τάκης Αδαμόπουλος: Γιώργο, είναι λογικό αυτό το οποίο λες ? Δεν έχουμε κανένα λόγο να το πάμε μέχρι το βράδυ. Η ερώτηση είναι που θα 

ανακοινωθεί και απλά πως θα το μάθει ο κόσμος. Εάν αυτό το πράγμα είναι αποδεκτό…  

Γιώργος Βλαχογιάννης: Δεν είναι δεοντολογικά σωστό, τώρα εδώ, να ανακοινώνει το συμβούλιο πως υπάρχει αυτό. 

Τάκης Αδαμόπουλος : Δεν είναι θέμα δεοντολογίας όλο αυτό, είναι θέμα πρακτικό για εμένα. Σαφώς κάπου θα ανακοινωθεί, σήμερα όμως, τυπικά η 

θητεία του προηγούμενου Δ.Σ. λήγει. Δεν είναι σε θέση ούτε υποψηφιότητες να παραλάβει, ούτε τίποτα. 

Γιώργος Βλαχογιάννης: Όχι κάνεις λάθος, Τάκη 

Τάκης Αδαμόπουλος:  Όχι δεν κάνω λάθος, αυτό λέει το καταστατικό.  

Γιώργος Βλαχογιάννης: Αν μου επιτρέπεις, με καλή διάθεση το λέω αυτό, η θητεία είναι μέχρι σήμερα. Δεν σημαίνει πως ο Σύλλογος μπορεί να κάνει 

αυτά τα διαδικαστικά.  

Τάκης Αδαμόπουλος : Την διαδικασία αυτή την αναλαμβάνει σύμφωνα με το καταστατικό,  η Εφορευτική Επιτροπή όχι ο Σύλλογος. Αν υπάρχει, η 

σύμφωνη γνώμη όλων, σαφώς, η εφορευτική επιτροπή η οποία θα αναλάβει, θα κάνει όλο αυτό. Δεν λέω όχι. Εγώ μετέφρασα, ποιο είναι το καθαρά 

διαδικαστικό κομμάτι. Η Γενική Συνέλευση, έχει την δυνατότητα, καθώς είναι το ανώτατο όργανο να ορίσει και κάτι διαφορετικό. Δεν λέω όχι σε αυτό. 

Κανένας μας δεν λέει όχι σε αυτό. 

Μάκης Βλαχογιάννης: Πάντως την ευθύνη των εκλογών,  παιδιά, δεν την έχει πάντα ,  η Εφορευτική Επιτροπή. 

Τάκης Αδαμόπουλος: Όχι η Εφορευτική την έχει, και τυπικά και ουσιαστικά. 

Μάκης Βλαχογιάννης: Όχι, εγώ θυμάμαι, διότι συμμετείχα  σε πολλά, και ιδιαίτερα εδώ , πως την ευθύνη, πάντα  την είχαμε εμείς, σαν Συμβούλιο. 

Δεν αφήναμε σε κάποιους άλλους. Καλό είναι, είτε έχετε την δυνατότητα,  είτε  όχι. Δεν είναι ακέφαλος ο Σύλλογος.  

Είστε Σύλλογος, προχωράτε και κάνετε τις διαδικασίες που χρειάζονται. 

Τάκης Αδαμόπουλος: Μάκη, αυτό το οποίο λέμε, δεν είναι άρνηση να βοηθήσει κάποιος. Νομίζω, ότι αυτό δεν θα έπρεπε καθόλου, να τίθεται.  Αυτό, 

το οποίο συζητάμε είναι το τυπικό κομμάτι, γιατί στο παρελθόν, όπως θυμάσαι, πολλά κάναμε με καλή διάθεση, αλλά παρόλα αυτά υπήρχαν 

αντιρρήσεις από κάποια μέλη. Αυτό που συζητάμε, είναι το καθαρά διαδικαστικό κομμάτι, υπάρχει μια Γενική Συνέλευση, που είναι σε εξέλιξη.  

Οι αποφάσεις είναι. Εδώ αποφασίζουμε τι θα κάνουμε και το κλείνουμε εδώ το θέμα. 

Μάκης Βλαχογιάννης: Άρα διαφωνεί κανείς πως ο Σύλλογος μπορεί να συνεχίσει? Δίνουμε την δυνατότητα στο Σύλλογο, να υφίσταται μέχρι να βγει 

το νέο Δ.Σ.   

Ομόφωνα ψηφίζεται ναι. 

Τάκης Αδαμόπουλος: Κανένα θέμα, λοιπόν. 

Αλούπης Τάκης: Αυτό είναι, για να τρέχει όλες τις διαδικασίες που χρειάζεται. Το θέμα είναι, για την υποψηφιότητα, το καθαρά πρακτικό. Επομένως, 

αύριο 29/1/2018,  μαζί με την Εφορευτική, να βρεθούνε να τακτοποιήσουν τις υποψηφιότητες. Γιατί η Εφορευτική, σύμφωνα με το   Καταστατικό και 

τους Νόμους έχει την ευθύνη. Οι Νόμοι, είναι πάνω από κάθε Καταστατικό. Να οριστεί η  Εφορευτική Επιτροπή σήμερα.  

Ποιος –α προτίθεται? Εφορευτική Επιτροπή  είναι οι κυρίες:  Μένη Γιαννακοπούλου,  Χριστίνα Καραϊνδρου και  Παναγιώτα Κουτσιάφτη. Όσον αφορά 

τις υποψηφιότητες έως πότε ορίζουμε , να κλείσουν οι υποψηφιότητες. 

Αλεξίου Θανάσης : Μια εβδομάδα. 

Αλούπης Τάκης: Όχι, σήμερα τελειώνουν. Το θέμα είναι που θα τους βρούνε. 

Τάκης Αδαμόπουλος : Κάποιος θα πρέπει να γράψει στο Σύλλογο τα ψηφοδέλτια και όλα τα διαδικαστικά. Έχει δουλειά. Το μια εβδομάδα δεν είναι 

τόσο αυτό. Είπαμε να δώσουμε μέχρι το βράδυ. 

Μάκης Βλαχογιάννης: Σήμερα? Όχι ρε παιδιά 

Τάκης Αδαμόπουλος: Ναι, αυτό συμφωνήσαμε πριν.  

Γιώργος Αρβανίτης: 32 (Τριάντα δύο) χρόνια στο Σύλλογο, καταθέταμε υποψηφιότητες μια βδομάδα ή και 3 μέρες πριν τις εκλογές. 

Τάκης Αδαμόπουλος: κ. Αρβανίτη, δεν είμαι σε θέση να γνωρίζω τι κάνατε στο παρελθόν. Το καταστατικό το λέει ξεκάθαρα. Σαφώς, θα ξαναπώ ότι 

έχουμε την άνεση, λόγω Γενικής Συνέλευσης, κάποια πράγματα να τα προσαρμόσουμε στις απαιτήσεις. Αυτό που δεν καταλαβαίνω,  τι είναι αυτό που 

θα διαφοροποιήσει στον υποψήφιο, το να δηλώσει συμμετοχή σήμερα το βράδυ, όταν όλοι γνωρίζουμε ότι εδώ και δυο χρόνια θα έχουμε εκλογές 

τώρα. Ποια είναι η λογική? Τι είναι αυτό το επιπλέον, που χρειάζεται για να πάρει μια απόφαση κάποιος, για να πει θέλω και περιθώριο μια βδομάδα 

ακόμη να το σκεφτώ? Ας είμαστε ποιο προσγειωμένοι στην πραγματικότητα, να μην δημιουργούμε βάρος σε κάποιους ανθρώπους που πρέπει να 

τρέξουνε. Είναι απλά τα πράγματα. Το ξέρουμε όλοι εδώ και καιρό, δεν είναι κάτι που θα το αποφασίσω σήμερα το βράδυ ή θα το συζητήσω με τη 

σύζυγό μου. 

Μάκης Βλαχογιάννης: Πάντως Πρόεδρέ μου, μπορεί ο κ.Αρβανίτης  να λέει ότι παλιά υπήρχε η δυνατότητα να δηλώσει 3 μέρες πριν, εγώ, δεν θα 

έλεγα 3 μέρες,  αλλά μια εβδομάδα. Θεωρώ ότι πολύ από εμάς, δεν το θυμόντουσαν ότι έχουμε αρχαιρεσίες, όπως, ούτε κι εγώ. Άρα, δώστε τους τι 

δυνατότητα να το σκεφτούν λιγάκι. 

Τάκης Αδαμόπουλος : Συμφωνούμε μέχρι την  Τετάρτη 31 Ιανουαρίου του 2018, στις  8(οκτώ) το απόγευμα, στο Σύλλογο να κλείσουν 

υποψηφιότητες.   Ψηφίζεται ομόφωνα. 

Τάκης Αδαμόπουλος : Καταρχήν, θα ήθελα να ευχαριστήσω όσους παλιούς αποφασίζουν να ξαναμπούν μέσα στο Δ.Σ., η γνώση των παλιών, είναι 

αυτή, που βοήθησε εμάς τα προηγούμενα χρόνια, να μπορέσουμε να κάνουμε κάποια πράγματα και να συμβιβάσουμε κάποιες ιδέες. Παρόλα αυτά, θα 

ήθελα να πω ότι υπάρχουν και δυο νέοι, που θα δηλώσουν υποψήφιοι:  ο Κώστας Σιώκος και ο Γιάννης Αλούπης. Ο Κώστας είναι ήδη λίγο καιρό 

κοντά μας, και θα του ευχηθώ Καλή Επιτυχία. Επίσης,  ο Γιάννης είναι χρόνια μαζί και έχει παίξει πολλαπλούς ρόλους, οι οποίοι, βοήθησαν πολύ σε 

όλα αυτά που έτρεξε ο Σύλλογος. Με διαφορετικούς τρόπους κάθε φορά, είτε εκπροσωπώντας τον κ. Σπύρο Θεοδωρόπουλο, είτε εκπροσωπώντας το 

Σύλλογο. Χαίρομαι ιδιαίτερα που επιτέλους θα μπεις και μέσα. Αυτά από μένα και καλή επιτυχία σε όλους.  

Τάκης Αλούπης: Σας ευχαριστούμε όλους για την παρουσία σας. Και του χρόνου περισσότεροι. 

❧  ❧  ❧  
 


