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ΧΡΟΝΟΣ 11ος ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 45 Τιμή Φύλλου 1 ΛΕΠΤΟ

* Η ΠΑΛΙΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΝΩ ΧΩΡΑΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

«Όποιος υπερηφανεύεται για την καταγωγή του, παινεύει κάτι που ανήκει σε άλλον.»
Φρανσουά Ντε Λα Ροσφουκό

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟY ΑΝΩ - ΧΩΡΙΤΩΝ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΒΡΑΒΕΙΩΝ TΟΥ «ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΧΑΡ. ΧΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΥ»
ο φωτεινό παράδειγμα της οικογένειας
«Νικ. Γ. Παπαϊωαννίδη και κληρονόμων»
ακολούθησε από το Ακαδ. Έτος 2009-2010,
όπως είναι γνωστό, η οικογένεια του Αθαν. Χαρ.
Χαντζόπουλου και προσφέρει βραβείο 1.500
ευρώ, σε φοιτητή που κατάγεται από την ΆνωΧώρα και πληροί τις προϋποθέσεις που έχουν ορισθεί από την επιτροπή απονομής βραβείων.

Τ

Ο χορηγός Θανάσης Χαντζόπουλος
Το βραβείο αυτό έχουν καθιερωθεί να απονέμεται κάθε χρόνο στις 15 Αυγούστου στο Ξενοδοχείο «CRYSTAL» της Άνω-Χώρας. Φέτος για λόγους κακής συνεννόησης η απονομή του βραβείου έγινε στο Δημοτικό Σχολείο του χωριού μας.
Από του χρόνου ξανά στο «CRYSTAL».

Για το Ακαδημαϊκό έτος 2010-2011 είχαμε
τρεις υποψηφιότητες και οι τρεις υποψήφιοι είχαν
άριστη βαθμολογία. Από την επιτροπή βρέθηκε η
«Σολομώντεια» λύση και έτσι βραβεύθηκαν και οι
τρεις υποψήφιοι, με τη μερίδα του λέοντος (1.000
ευρώ) να την κερδίζει η ΛΑΜΠΡΙΝΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ
(εγγονή του Βασίλη και της Καίτης Πετσίνη), φοιτήτρια του Παιδαγωγικού Τμήματος του Εθνικού
και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και να
ακολουθούν με μικρότερη μερίδα (από 250 ευρώ
έκαστος) οι: ΤΣΙΛΙΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ του ΣΩΤ.
(εγγονός του Κώστα και Κασσιανής Σαλούρου),
φοιτητής του τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και η ΚΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΚΩΝ. (εγγονή της Ελένης Πανουργιά «κοντούλας»), φοιτήτρια του τμήματος Αρχιτεκτόνων του Πανεπιστημίου Πατρών.
Στην εκδήλωση, δεν έγινε η ετήσια απονομή
τιμητικής διάκρισης στους νεοεισελθόντες φοιτητές, το ακαδημαϊκό έτος 2011-2012, από τον
Σύνδεσμο των απανταχού Άνω-Χωριτών, για τους
γνωστούς οικονομικούς λόγους που ταλανίζουν
τη χώρα μας. Ο Σύλλογός μας όμως σε συνεδρίασή του προσανατολίζεται να πάει κόντρα στην
οικονομική ύφεση και να χορηγήσει ξανά την τιμητική διάκριση στους νεοεισελθόντες φοιτητές
με την προϋπόθεση ότι θα βελτιωθούν τα οικονομικά του (φυσικά με την έγκυρη καταβολή της
ετήσιας συνδρομής ΟΛΩΝ μας).

Ο κ. Χαντζόπουλος απονέμει το βραβείο
στην Κυριακή Λαμπρινού

Μια άποψη από την εκδήλωση

«ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΑΓΡΙΟΥ»
Ο Kώστας Άγριος, γιός του Θανάση Άγριου και
της Βασιλικής, αδελφής του Νίκου Παπαϊωαννίδη,
εργάζεται στην έρευνα φαρμάκων στην Αμερική,
είναι επισκέπτης καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Villanova και η κύρια εργασία του είναι σε εταιρεία
Βιοτεχνολογίας.
Προτίθεται, όπως αναφέρει στην επιστολή
που μου έστειλε και την οποία επισυνάπτω αυτούσια για να μπορέσουν οι ενδιαφερόμενοι να τη
διαβάσουν αλλά και να έλθουν σε επαφή μαζί του,
να χορηγεί ετησίως μία υποτροφία ύψους 1.500 δολαρίων σε υποψήφιους φοιτητές Ph.D ή Masters
που κατάγονται από την Άνω-Χώρα και προτίθενται να σπουδάσουν στην Αμερική, στον Καναδά,
στην Αυστραλία ή στην Ευρώπη, σε οποιοδήποτε
επιστημονικό πεδίο, με την προϋπόθεση ότι οι υποψήφιοι έχουν γίνει δεκτοί σε κάποιο Πανεπιστήμιο. Η υποτροφία αυτή θα είναι μόνο για ένα έτος,
το επόμενο έτος φυσικά θα μπορεί να τη διεκδικήσει κάποιος άλλος.
Η υποτροφία θα ονομάζεται:
«Υποτροφία Αθανασίου και Βασιλικής Άγριου»
και θα εκτελείται από τον Σύνδεσμο Άνω Χώρας.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έλθουν απευθείας σε επαφή με

τον Κώστα Konstantinos.agrios@villanova.edu. ή και
με τον Νίκο Μουστάκα nmoustakas@aua.gr.

Dear Niko and the rest of the members
First of all my apology for not being able to correspond with you in Greek.
As I told you when we met this summer, I would
like to support a yearly award for a student who has
decided to pursue a graduate degree (Ph.D or Masters,) in any field, abroad (United States or Europe).
The award will be monetary, 1500 USD, but not only
(I will explain later). To be a candidate one must have
completed his undergraduate studies in Greece and
should have been accepted into a graduate programm in the United States of America, Canada, Australia or any European country.
To keep the tradition the award will be given on
August 15. My parents, Vassiliki and Athanasios
Agrios will present this award each year.
So feel free to announce this award either in your
paper or in your web site and hopefully we can have
the first awardees’ in 2013. When you announce it,
please do so on behalf of my parents and not myself.
In addition to the monetary award, I would be hap-

py to help as a mentor that student in his or her first
steps as a graduate student, especially when they
come to the United States. This would be up to the
student if he or she would like to contact me for advice.
If you need any other information, feel free to contact me.
I hope everyone is doing well and I hope to see
all of you soon.
My best regards,
Costas Agrios
Όπως γράψαμε και σε προηγούμενο φύλλο της
εφημερίδας μας ο σπόρος που έσπειρε ο Νίκος Παπαïωαννίδης άρχισε να βλαστάνει και να πετά συνεχώς καινούργιους βλαστούς. Μετά τον Νίκο Παπαïωαννίδη ακολούθησε ο Θανάσης Χαντζόπουλος και τώρα ο Κώστας Άγριος. Στους δύσκολους
οικονομικούς καιρούς που βιώνουμε υπάρχουν
όπως βλέπετε και φωτεινά παραδείγματα που εμψυχώνουν τον αγώνα για ένα περισσότερο ελπιδοφόρο μέλλον.
ΕΥΓΕ ΤΟΥΣ!!!!!
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ΚΟΙ ΝΩ Ν ΙΚΑ Τ ΟΥ Ν Τ ΙΤ ΡΟΪΤ
(Του ανταποκριτού μας Κώστα Καραγιώργου)

ΚΟ ΙΝΩ ΝΙ Κ Α
ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
➢ Η οικογένεια του Θωμά και της Νίνας Τσουκαλά, που διαμένουν και εργάζονται στην Ναύπακτο, έφεραν
στον κόσμο ένα υγιέστατο αγοράκι
στις 9 Ιουλίου 2012 και όπως λέει ο
Πατέρας του (που τα έχει κάνει πάνω
του) είναι το πρώτο αγόρι, μπακατσελάκι. Να δούμε θα μοιάσει του
προπάππου του.

ΓΑΜΟΙ
• Στις 14 Ιουλίου 2012 έγινε ο γάμος του Αλεξ.
Μούρτου γιού του Θεοχάρη και της Όλγας με την
SHANONN KAIRIS.
• Στις 26 Μαΐου 2012 έγινε ο γάμος του Μάρκου
Μπισμπίκη γιού του Μιχάλη και της Ιωάννας με
την Άννα Νικολαΐδη (ο Μάρκος είναι εγγονός του
Γιώργου Μπισμπίκη).

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ

ΘΑΝΑΤΟΙ
➢ Στις 20 Μαΐου απεβίωσε σε ηλικία 83 ετών η Αθηνά Γεωργίου Πανουργιά (Φλώρου).
➢ Στο Νέο Μεξικό απεβίωσε σε ηλικία 84 ετών ο Κώστας Χαντζόπουλος (Βέïκος).

➢ Η οικογένεια του Λεωνίδα Παπαναστασόπουλου

Ας είναι ελαφρύ το χώμα που τους σκεπάζει.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΘΑΝΑΤΟΙ
Έφυγαν από κοντά μας οι:
• Σταυρόπουλος Σταύρος του Νικολάου, στις 20-4-2012.
• Τριάντης Παναγιώτης του Κων/νου,
στις 15 -8-2012.
• Σύψας Ιωάννης, στις 11-8-2012.
• Σταυρούλα Πατούχα του Σταύρου,
στις 13-8-2012.
• Αγγούρας Αναστάσιος, στις 21-82012.
• Περδίκη Μαρία (Μαριγούλα) του
Ιωάννου, στις 13-9-2012, αδελφή του
Κρίτσα.
Ας είναι ελαφρύ το χώμα που τους
σκεπάζει.
Η ΜΕΓΑΛΗ

ΛΟΜΠΟΤΙΝΑ
¶·Ú·‰Â›ÛÔ˘ 28
15125 M·ÚÔ‡ÛÈ

¶·Ú·‰Â›ÛÔ˘ 28
15125 M·ÚÔ‡ÛÈ

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΤΡΙΜΗΝIΑΙΑ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ

ΕΔΡΑ: ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ
Αγαμέμνονος 11
Τ.Κ. 16343
Τηλ.: 6944332659
ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ:
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ
ΑΝΩ-ΧΩΡΙΤΩΝ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΕΚΔΟΤΗΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ:
Βασ. Ιωάν. Σούζας
Αγαμέμνονος 11
Τ.Κ. 16343
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Νίκος Μουστάκας
Αντώνης Φ. Πετσίνης
Βασίλης Ιωάν. Σούζας
Ηλεκτρονική Σελιδοποίηση:
Εκδόσεις - Γραφικές Τέχνες
Καρπούζη Αριστέα & Υιοί Ο.Ε.
Τηλ.-Fax: 210 2619003
e-mail: karpouzi@otenet.gr

➢ Η οικογένεια του Γεωργίου Μελίστα του Παναγιώτη και της Κούλας, έφεραν στον κόσμο ένα
υγιέστατο αγοράκι στις 14-8-2012.

Τους ευχόμαστε ΝΑ ΤΟΥΣ ΖΗΣΟΥΝ
• Στις 23 Ιουνίου 2012 έγιναν οι γάμοι του Θανάση
Κοζώνη με την Σταυρούλα Στεργιάδη. Η Σταυρούλα είναι κόρη της Γεωργίας Μπισμπίκη του Γεωργίου.

Τους ευχόμαστε ΝΑ ΤΟΥΣ ΖΗΣΕΙ.

(Ψαροπούλας) και της Μαρίας Μελίστα του Παναγιώτη και της Κούλας, έφεραν στον κόσμο στις
2-6-2012, ένα υγιέστατο κοριτσάκι. Το κοριτσάκι
δεν πρόλαβε καλά-καλά να σαραντίσει και οι γονείς του το έφεραν στην πατρώα γη.

Κάποιοι χωριανοί μας προτίθενται να ανασκευάσουν τον Άγιο Κωνσταντίνο. Όποιοι
επιθυμούν να συνδράμουν στην πρωτοβουλία αυτή να το έχουν υπόψη τους, θα ορισθεί
υπεύθυνος για τη συλλογή χρημάτων και την
παρακολούθηση του έργου.
ΤΑ ΦΙΛΑΡΑΚΙΑ
(ΜΠΟΥΦΟΣ – ΚΟΥΚΟΣ – ΓΕΡΑΚΑΣ)
ΣΤΗΝ ΑΝΩ-ΧΩΡΑ ΕΚΕΙ ΨΗΛΑ ΣΤΗΣ ΡΗΝΑΣ ΤΟ
ΠΛΑΤΑΝΙ
ΚΑΘΟΝΤΟΥΣΑΝ ΤΡΙΑ ΠΟΥΛΙΑ, Ο ΜΠΟΥΦΟΣ, Ο
ΓΕΡΑΚΑΣ ΚΑΙ Ο ΚΟΥΚΟΣ.
ΕΛΑ ΡΕ ΚΟΥΚΟ ΝΑ ΤΑ ΠΕΙΣ ΕΛΑ ΝΑ ΤΡΑΓΟΥΔΗΣΕΙΣ.
ΑΛΛΟ ΠΟΥΛΙ ΤΟ ΕΛΕΓΑ ΟΠΟΥ ΤΟ ΛΕΓΑΝ
ΜΠΟΥΦΟ.
ΚΙ’Ο ΓΕΡΑΚΑΣ ΚΑΘΟΤΑΝΕ ΒΑΡΑΓΑΝ ΤΑ ΝΤΑΟΥΛΙΑ,
ΣΥΛΟΓΙΖΟΤΑΝ ΚΙ’ ΕΛΕΓΕ ΒΡΕ ΠΑΙΔΙΑ ΤΙ ΠΑΘΑΜΕ Μ’ΑΥΤΑ ΤΑ ΣΚΑΤΟΠΟΥΛΙΑ.
(Μπούφος είναι ο Ζήσιμος Λιακώνης, Κούκος ο
Γιώργος Σφήκας και Γέρακας ο Αντώνης Πετσίνης του Φωτίου, το ποίημα είναι σύνθεση του
Μπούφου)
Τι θέλει να πει ο ποιητής δεν γνωρίζουμε εν πάση
περιπτώσει, μήπως θέλει να αποδείξει γιατί τον
λένε μπούφο;
Βέβαια οι καλλιτέχνες έχουν κάτι που δεν έχουν
οι κοινοί θνητοί!!!

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ
ΣΤΗΝ ΑΝΩ-ΧΩΡΑ
CRYSTAL: 26340-41555-6-7
VILLAGE INN: 26340-41433-4
ΚΑΝΝΑΒΕΪΚΟ: 26340-41244

Συνδρομές εφημερίδας
και συλλόγου 2012
ΕΥΡΩ
Κυριάκη - Κωταντούλα Θέα ................................30
Καραδήμα - Κωταντούλα Θεοδώρα ....................20
Καπότα - Τσαμποσωτήρη Αντωνία του Νικ.........50
Πατούχας Χρίστος του Νικ. ................................20
Λιακώνης Νικόλαος του Βασιλείου ..................100
Σωτηροπούλου Βάσω (από Αυστραλία)..............50
Τσατσάνη Ευδοκία του Φωτ. .............................100
Πετσίνης Άγγελος ..............................................20
Ρέππας Λάμπρος του Γεωργ...............................25
Σούζας Βασίλειος του Δημητρίου.......................50
Σούζας Κων/νος του Δημητρίου .........................50
Ρέππας Ιωάννης του Δημητρίου .........................50
Διαμάντης Κων/νος του Νικ. ..........................150 $
Γκούβας Αριστείδης του Δημ...........................50 $

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
Παρακαλούμε τους αγαπητούς συγχωριανούς
μας που θέλουν να κοινοποιήσουν ευχάριστα ή
δυσάρεστα γεγονότα που αφορούν συγγενείς
τους (γάμους, γεννήσεις, βαπτίσεις, θανάτους,
κοινωνικές ή επαγγελματικές διακρίσεις κ.α.)
να ενημερώνουν οιοδήποτε μέλος της Συντακτικής Επιτροπής.
Την εφημερίδα μας μπορείτε να τη βρίσκετε και
σε ηλεκτρονική μορφή στον ιστότοπο (site) του
Συνδέσμου μας: www.anohora.gr. Στον ιστότοπο είναι αναρτημένα παλαιότερα τεύχη τα
οποία υπάρχουν σε ηλεκτρονική μορφή καθώς
και διάφορες χρήσιμες συνδέσεις (Links).
Ευπρόσδεκτες παρατηρήσεις, σχόλια και κείμενα.

κινητό 6945700778

ΤΑ ΠΕΤΡΙΝΑ: 26340-41101
κινητό 6936870381

ΑΛΘΑΙΑ: 6936698104
ΠΑΝΔΟΧΕΙΟ ΤΗΣ ΡΗΝΑΣ:
26340 41002 – 6944667860

ΜΑΤΟΣ: 26340 41586

Για καταθέσεις συνδρομών:
Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο:
00031512804-6
EUROBANK: 0026-0341-12-0100763964
Παπαϊωαννίδης Νικ. - Γ.- Χατζόπουλος Δημ. Στ.
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Καλοκαίρι 2012 – Άνω Χώρα
Εκδηλώσεις
Ο προγραμματισμός εκδηλώσεων από το δήμο Ναυπακτίας στην Άνω
Χώρα για το καλοκαίρι του 2012 περιλάμβανε μόνο τη διεξαγωγή ποδηλατικών αγώνων στις 25-26 Αυγούστου. Πάνε οι καλές εποχές με θεατρικές παραστάσεις, εκδηλώσεις στο σχολείο, αθλητικούς αγώνες κ.λ.π.
Στους δύσκολους καιρούς που ζούμε βέβαια, καλό ήταν και αυτό. Οι ποδηλατικοί αγώνες προβάλλουν τον τόπο μας με τον καλύτερο τρόπο και
πέρα από τα στενά σύνορα του δήμου Ναυπακτίας.

νων που δεν έχουν σχέση με το σχολείο.
Το σχολείο πρέπει να είναι πάντα τακτοποιημένο και καθαρό, είναι
η κληρονομιά μας, ο καθρέφτης μας. Η εικόνα του δεν μας τιμά. Έχουμε όλοι ευθύνη για την κατάντια του. Δεν είναι θέμα έλλειψης χρημάτων,
δημοτικής αρχής ή ό,τι άλλο επικαλούμαστε με ευκολία σε κάθε ευκαιρία για να αποφύγουμε τις ευθύνες μας. Είναι αποτέλεσμα της αδιαφορίας, του ωχαδερφισμού και της έλλειψης κοινωνικής συνείδησης των νεοελλήνων.
Ντροπή μας!
Καρνάβαλος
Αλήθεια τι απέγινε το σήμα κατατεθέν του χωριού, ο γνωστός μας
«καρνάβαλος»; Ακόμα δεν βρέθηκε η θέση που θα τον φιλοξενήσει; Όπως
διαπίστωσα, πολύς κόσμος τον αναζητούσε. Είναι απαράδεκτο να μένει
κλεισμένος σε μια αποθήκη τόσο καιρό. Μήπως θα μπορούσε και ο σύλλογος να συνεισφέρει για την εξεύρεση λύσης, χρηματοδοτώντας, έστω
κατά ένα μέρος, την κατασκευή του απαραίτητου στέγαστρου;
Εκκλησία Αγίας Παρασκευής
Η εκκλησία της Αγίας Παρασκευής είναι το κόσμημα του χωριού, σημείο αναφοράς όλων των Ανωχωριτών που πάντα προσφέρουν κάτι από
το υστέρημά τους στη χάρη της. Πριν από λίγα χρόνια δόθηκαν αρκετά
χρήματα για την επισκευή της σκεπής, τόσα που περίσσεψαν και, αν και
τα χρήματα είχαν δοθεί για την εκκλησία και μόνο, φτιάχτηκε και σπίτι
για τον παπά. Τακτικά ακούω (κυρίως σε κηδείες, αντί στεφάνων) ότι δίνονται κάποια χρήματα στην εκκλησία. Δεν μπορώ λοιπόν να δικαιολο-

Οι Ανωχωρίτες όμως οργανώθηκαν εκ των ένδον και, εκτός από την
εκδήλωση που είχαν προγραμματίσει για τη βράβευση του καλύτερου φοιτητή που κατάγεται από την Άνω Χώρα στις 15 Αυγούστου στο σχολείο,
με χορηγία του κου Αθανασίου Χαντζόπουλου ύψους € 1.500, με διαφορετικές αφορμές κάθε φορά, γλέντησαν αλά παλαιά και έδιωξαν έστω
και για λίγο από το μυαλό τους τα προβλήματα που έχει δημιουργήσει
η οικονομική κρίση.
Έτσι, πρώτα είχαμε το πάρτι στην καφετέρια «Εν Άνω Χώρα», του κ.
Νίκου Σούζα, για τα 20 χρόνια λειτουργίας της, με D.J., πυροτεχνήματα, κέφι.
Μετά, ένα μεσημέρι στο Καναβέικο, γαστρονομική πανδαισία, με μπουφέ που θα ζήλευαν και οι πιο γνωστοί σεφ, δημιουργίες και προσφορές
συγχωριανών. Όλα ξεκίνησαν από τη διάθεση του γνωστού για τις εξαιρετικές μαγειρικές του ικανότητες κ. Κώστα Καρακώστα, να μας φτιάξει μοσχαροκεφαλή, έτσι όπως μόνο αυτός ξέρει, που τελικά συνοδεύτηκε και από σπληνάντερο, κοντοσούβλι, σπεντζοφάι, κεφτεδάκια (και με
κιμά κομμένο στο χέρι!), πίτες, μελιτζάνες μαγειρεμένες με διάφορες εκδοχές, παραδοσιακό χαλβά με αλεύρι κ.λ.π.
Τέλος, το πιο συγκλονιστικό ήταν η επίδειξη αδειάσματος τελάρου γεμάτου μέλι με κηρύθρα και η προσφορά τους στους παρευρισκόμενους
από τον μελισσοκόμο κ. Γιάννη Στυλιάρα. Εξαιρετικό έδεσμα, ιδανικό κλείσιμο της μάζωξης.
Το επόμενο βράδυ, στο «στέκι του Καζαντζίδη», με ψητό, κρασί και
τσίπουρο, έγινε γλέντι μέχρι πρωίας, υπό τους ήχους της φωνής του Στέλιου, αλλά και με ζωντανή μουσική, με τον Θανάση, τον γαμπρό της Λαμπρούλας, στο κλαρίνο και τον Νίκο Φουρλίδα στο ντέφι.
Πάντα τέτοια παιδιά!
Σχολείο
Φέτος η εκδήλωση για τη βράβευση του καλύτερου φοιτητή που κατάγεται από την Άνω Χώρα έγινε στο σχολείο, όπως είχε προγραμματιστεί.
Όταν πήγαμε εκεί μας περίμενε μια πολύ δυσάρεστη έκπληξη, που εγώ
προσωπικά δεν την φανταζόμουν, γιατί είχα μάθει ότι λίγες μέρες πριν
είχε γίνει στον ίδιο χώρο λαϊκή συνέλευση παρουσία του δημάρχου Ναυπακτίας και νόμιζα ότι θα υπήρχε μια σχετική τάξη στις αίθουσες του σχολείου.
Δυστυχώς, οι δύο από τις τρεις αίθουσες ήταν κάτι χειρότερο από αποθήκες, με πεταγμένα πράγματα από εδώ και από εκεί, με σκορπισμένα
βιβλία, κατσαρόλες, λεκάνες, ψησταριές, καζάνια για απόσταξη τσίπουρου κλπ. Σωστό αχούρι. Ένιωσα μεγάλη ντροπή γι’ αυτή την εικόνα του
σχολείου. Υπάρχουν αποθήκες στο χωριό για τη φύλαξη των αντικειμέ-

γήσω την εικόνα εγκατάλειψης που βλέπω στον γυναικωνίτη, από όπου
πολλές κυρίες παρακολουθούν τη θεία λειτουργία. Δεν θεωρείται ο γυναικωνίτης μέρος του ιερού ναού; Γιατί έχει σπασμένες καρέκλες σε ποσοστό περίπου 70%, αταίριαστες μεταξύ τους, παρατημένα καντηλέρια,
σπασμένους στύλους με φανάρια από την πλατεία και διάφορα άλλα πράγματα, σαν να είναι αποθήκη για άχρηστα; Δεν μας τιμά αυτή η εικόνα. Είναι επιεικώς απαράδεκτη. Η εκκλησιαστική επιτροπή τι λέει επ’ αυτού; Τι
σκοπεύει να κάνει;
Εικονοστάσι Άη Γιάννη
Στο δρόμο προς την Άνω Χώρα καθώς ερχόμαστε είτε από τη Μακριά
Ράχη είτε από την Κεντρική, μόλις συναντάμε το εικονοστάσι του Άη Γιάννη νιώθουμε ότι φθάσαμε πια στο χωριό. Είναι ένα σημείο αναφοράς. Όμως
το παγκάκι που βρίσκεται εκεί είναι σχεδόν κατεστραμμένο, πολλά μπουκάλια από λάδι ή νερό που χρησιμοποιούν όσοι ανάβουν το καντηλάκι,
βρίσκονται πεταμένα δίπλα του. Να μη μιλήσουμε τώρα για την ανάγκη
περιβαλλοντικής ευαισθησίας των πιστών. Μήπως ο σύλλογος θα μπορούσε να κάνει κάτι; Δηλαδή, πιστεύω θα μπορούσε να αγοράσει ένα παγκάκι και ένα μικρό κάδο σκουπιδιών και να τα εγκαταστήσει στο χώρο.
Έτσι και αλλιώς, το απορριμματοφόρο του δήμου περνάει από εκεί και μπορεί να επισημανθεί στους αρμόδιους να γίνεται αποκομιδή σκουπιδιών και
από αυτό το σημείο. Δεν νομίζω ότι είναι απαγορευτική η σχετική δαπάνη.

Μ.Σ.
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Ποδηλατικοί Αγώνες Ορεινής Ναυπακτίας

Η Μη Κερδοσκοπική Οργάνωση Πολιτισμού και Περιβάλλοντος Πράσινο+Μπλε, υλοποίησε σε συνεργασία με τον Δήμο Ναυπακτίας, με μεγάλη επιτυχία για δεύτερη συνεχή χρονιά τους Ποδηλατικούς Αγώνες Ορεινής Ναυπακτίας στην Άνω Χώρα, στις 25 και 26 Αυγούστου 2012. Για το 2012 οι πίστες για Mountain Bike μεγάλωσαν. Το MTB ενηλίκων έγινε 41 km, ενώ ο αγώνας FMTB έγινε 24 km και περιελάμβανε 3 κατηγορίες: Ανδρών, Γυναικών και
Εφήβων από 14 έως 18 ετών. Επιπλέον υλοποιήθηκε για πρώτη χρονιά με μεγάλη συμμετοχή και το Junior Bike, που περιελάμβανε αγώνα δρόμου μικρής
απόστασης για παιδιά 10 έως 14 ετών, ενώ παράλληλα τα παιδιά κάτω των 9
ετών ήρθαν σε επαφή με το ποδήλατο και διασκέδασαν στην ξεχωριστή πίστα που δημιουργήθηκε γι’ αυτά.

Από την απονομή βραβείων στον αγώνα για παιδιά κάτω των 9 ετών.

Η συμμετοχή στο
αγωνιστικό μέρος
ήταν μεγάλη μια
και οι συμμετοχές ξεπέρασαν
κάθε προσδοκία,
συγκεκριμένα
έλαβαν μέρος και
αθλητές παγκοσμίου εμβέλειας,
όπως ο Περικλής
Ηλίας και ο Παναγιώτης Σκυλοδήμος, που κατέλαβαν την πρώτη
και δεύτερη θέση στον αγώνα mountain bike 41 χιλιομέτρων, αντίστοιχα. Ο
Περικλής Ηλίας στη συνέχεια έλαβε μέρος σε παγκόσμιο αγώνα mountain bike
στο Ορντάν της Γαλλίας όπου κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο.
Συμμετείχαν συνολικά 208 αγωνιζόμενοι, σε αγώνες Road & Mountain Bike.
Συμμετείχαν αθλητές από διάφορα μέρη της Ελλάδας όπως η Αθήνα, η Πάτρα, η Καλαμάτα, η Μύκονος, η Τρίπολη, η Πρέβεζα, το Μεσολόγγι, το Αγρίνιο, ο Πύργος, ο Βόλος, τα Ιωάννινα, η Λευκάδα κ.ά. Αξίζει να σημειωθεί ότι
μεταξύ των συμμετεχόντων, στη διαδρομή 41 χιλιομέτρων mountain bike, ήταν
και ο γνωστός νευροχειρούργος και γαμπρός του χωριού μας Δημήτρης Κωνσταντίνου, που βλέπετε στην παρακάτω φωτογραφία.

Ο αριθμός των επισκεπτών που παρευρέθησαν σε όλη τη διάρκεια του διημέρου παρακολουθώντας από κοντά την προσπάθεια των αγωνιζομένων ήταν
πολύ μεγάλος. Στο τέλος της εκδήλωσης κληρώθηκαν 2 ποδήλατα προσφορά του καταστήματος Houtasbike από το Μεσολόγγι. Οι τυχεροί από το χωριό μας ήταν ο Παναγιώτης Χαντζόπουλος και ο Αριστείδης Δημόπουλος.

Το Δημοτικό Σχολείο της Άνω Χώρας στις δόξες του
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Η Μαγγάνα στις δόξες της
Τι γράφαμε στα προηγούμενα τεύχη; ότι οι παραδόσεις κρατάνε χρόνια ξεκινούν από το παρελθόν και παραμένουν στη συνείδηση της διάρκειας, ότι τα στοιχεία αυτά έχουν μεταδοθεί από
τους γονείς μας σαν ζωντανά κύτταρα και έχουν
βιωθεί δημιουργικά μέσα μας. Έτσι από τον κανόνα
αυτό δεν ξέφυγε ούτε το εκκλησάκι της Μαγγάνας η Αγία Άννη.
Πρώτος ξεκίνησε την ανακαίνισή του, με δαπάνες του, ο Θωμάς ο Καραμούστος από την Κάτω
Χώρα το 1961. Το 2001 ένα παιδί από τις Μαγ-

Οι χοροί …

γάνες ο Κώστας ο Σούζας του Δημητρίου προχώρησε σε ριζική ανακαίνιση και διαμόρφωση του
περιβάλλοντος χώρου.
Ο αξέχαστος Λεωνίδας Πούντζας και γνωστός
ως Μαγγάνας δώρισε εικόνες στο εκκλησάκι, ενώ
ο Νίκος Ρέππας του Γεωργίου προέβη στη διαπλάτυνση του γύρω χώρου για τα αυτοκίνητα.
Έτσι φέτος σε ένα γενικό ξεσηκωμό των
συγχωριανών μας, 135 άτομα, βρέθηκαν ανήμερα της Αγίας Άννης στη λειτουργία και μετά στην
καθιερωμένη πλέον γιορτή όπου στήθηκε τρι-

κούβερτο γλέντι απ’ όλους τους πανηγυριώτες.
Αδιάψευστος μάρτυρας οι φωτογραφίες, ενώ ο
Χρήστος ο Διαμαντόπουλος, ο Γιώργος ο Σφήκας,
ο Λάμπρος ο Πανουργιάς και ο Γιώργος ο Τσαμποσωτήρης ήταν η ψυχή της εκδήλωσης αυτής.
Όμως το γλέντι δε σταμάτησε εδώ συνεχίσθηκε και στο χωριό μέχρι αργά το βράδυ και στην
παρέα προστέθηκαν και άλλοι χωριανοί που δεν
παρευρέθησαν στο εκκλησάκι.
Και του χρόνου!!
Βασίλης Σούζας

… και το φαγητό καλά κρατούν

Οι συνεχιστές της παράδοσης

Βρύσες του χωριού
Μπουκορίν

Φατς

Δάφνη

Μπαρμπάτοβα
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Εκπαίδευση για τη δημοκρατία
και ο δημόσιος πολιτικός λόγος
[Είναι να μην τάξεις. Στην πρόσφατη τηλεφωνική επικοινωνία
με τον αγαπητό (εκ μητρός) εξάδελφο Νίκο έρχεται η υπενθύμιση: «μου έχεις υποσχεθεί να γράψεις κάτι για την εφημερίδα (τη
«Μεγάλη Λομποτινά», για την οποία τόσο πασχίζει, όπως βέβαια
και για το χωριό γενικότερα). Το περιμένω».
Στοιχειώδης σεβασμός στην εκπλήρωση των υποσχέσεων, με
υποχρεώνει να ανταποκριθώ, έστω και βεβιασμένα. Το θέμα του
σημειώματος: το κατά την άποψή μου απαραίτητο, η σύνδεση της
Εκπαίδευσης με τη δημοκρατία και τον δημόσιο πολιτικό λόγο.]
Είναι γνωστό (και, εκ του σχετικού νόμου, αποτελεί υποχρέωση) ότι, η Εκπαίδευση, εκτός από μια διαδικασία παροχής γνώσεων, αποτελεί (ή πρέπει να αποτελεί) και το κύριο μέσο κοινωνικοποίησης και δημοκρατικής διαπαιδαγώγησης των νέων. Ως εκ
τούτου, η εκπαιδευτική διαδικασία (πρέπει να) περιλαμβάνει και την
εκπαίδευση για την ιδιότητα του πολίτη. Αποτελεί δηλαδή, εκτός
των άλλων, το βασικότερο εργαλείο καλλιέργειας δημοκρατικής
συνείδησης και συμπεριφοράς των νέων, ώστε ως αυριανοί πολίτες, έχοντας αυξημένη την αίσθηση του καθήκοντος απέναντι στην
κοινωνία να αποτελούν ενεργά μέλη της, να συνδέουν το ατομικό με το γενικό συμφέρον και, με την προσωπική τους στάση και
λειτουργία, να συμβάλλουν στη διαμόρφωση δημοκρατικού ήθους
το οποίο και να περιφρουρούν. Με αυτή τη θεώρηση, μπορούμε να
μιλάμε για τη Δημοκρατία μέσω της Εκπαίδευσης.
Μια τέτοια όμως διάσταση της Εκπαίδευσης, για να μην ακυρώνεται στην πράξη, απαιτεί ο δημόσιος πολιτικός λόγος να μην
περιορίζεται σε μια παθητική καταγραφή ανέξοδων υποσχέσεων
(από τη μια) ή καταγγελιών (από την άλλη), αλλά, με την υποστήριξη
μιας ανάλογης καθημερινής πρακτικής και λειτουργίας των προσώπων που τον εκφέρουν, να συντελεί στην εμπέδωση του δημοκρατικού ήθους και στη διαμόρφωση μιας κοινωνίας πολιτών,
ευαισθητοποιημένης γύρω από τα σύγχρονα τοπικά, εθνικά και παγκόσμια προβλήματα, με αυξημένη την αίσθηση της συνεργασίας,
της αλληλεγγύης, της συμμετοχής και της (συν)ευθύνης. Με άλλα
λόγια, ο δημόσιος πολιτικός λόγος (πρέπει να) είναι και (εκ)παιδευτικός λόγος.
Δυστυχώς, η κοινωνία μας, όσον αφορά τη δημοκρατική της λειτουργία και τη συγκρότησή της από ενεργούς πολίτες, εμφανίζει
σημαντικό έλλειμμα. Είναι προφανές ότι, τόσο η Εκπαίδευση όσο
και ο δημόσιος πολιτικός λόγος δεν τα κατάφεραν στο ρόλο που
προαναφέρθηκε. Αιτία; Οι στρεβλώσεις που εμφανίζουν (φαινόμενο
βέβαια γενικότερο της ελληνικής κοινωνίας). Και οι δύο έχουν υποβαθμίσει (αν δεν έχουν απολέσει) προ πολλού τον παιδευτικό τους
ρόλο. Έχουν αποκτήσει λάθος προσανατολισμό. Δεν μορφώνουν.
Είναι όμως δυνατός ο αναπροσανατολισμός τους και πως; Η
απάντηση είναι μια: Εκπαίδευση στην υπηρεσία της Παιδείας. Εκπαίδευση που να μορφώνει πραγματικά. Στην περίπτωση αυτή, δηλαδή στην περίπτωση που η Εκπαίδευση υπηρετεί την Παιδεία, οι
κοινωνίες θα εμπλουτίζονται με πολιτικό προσωπικό που θα εκφέρει
υπεύθυνο, ουσιαστικό και (εκ)παιδευτικό δημόσιο λόγο και με ενεργούς και κριτικά σκεπτόμενους πολίτες και όχι με παθητικούς και
αποστασιοποιημένους από τα δημόσια πράγματα θεατές.
Δύσκολη υπόθεση πάντως ο αναπροσανατολισμός.
Κώστας Ανδρ. Κουτσόπουλος *
* Ο κ. Κ. Κουτσόπουλος κατάγεται
από την Άνω-Χώρα, είναι γιός της Ελένης
Παντελή Πανουργιά (κοντούλας), εκπαιδευτικός Μέσης Εκπαίδευσης, προσφάτως
συνταξιοδοτηθείς. Υπηρέτησε σαν Λυκειάρχης πολλά χρόνια στην Ναύπακτο. Ο
γιός του Ανδρέας κέρδισε το Βραβείο της
οικογένειας «Ν. Παπαïωαννίδη και κληρονόμων του» και τώρα κάνει το διδακτορικό του με υποτροφία, στη Γερμανία. Η
κόρη του Ελένη, φοιτήτρια της Αρχιτεκτονικής, κέρδισε φέτος το Βραβείο του «Αθανασίου Χαρ. Χαντζόπουλου».
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Η ΕΛΛΑΔΑ των δανείων
Το αμαρτωλό Αγγλικό δάνειο
Η μητέρα μας Ελλάς δε γέννησε μόνο άγιους, ήρωες και εθνικούς ευεργέτες, αλλά και «χρυσοκάνθαρους» και τρωκτικά που λυμαίνονται διαχρονικά το δημόσιο πλούτο. Γι' αυτό από συστάσεώς του το Ελληνικό Έθνος ζούσε με δανεικά και οικονομική εξάρτηση από τους πλούσιους «συμμάχους».
Ας ακούσουμε τον Αλέξανδρο Σούτσο τι λέει για τα δάνεια της εποχής
του: «Ηξεύρετε τι έγιναν οι λίρες της Αγγλίας; Ταις έφαγαν οι δυνατοί της
δυστυχούς Γραικίας, ταις χώνευσαν οι Γραμματείς και ολ' οι αρχηγοί σας και
τώρα έμεινε γυμνό το δύστυχο κορμί σας», Σάτυρα» 1827.
Ένα κράτος που γεννιέται χρεωμένο ξέρετε που θα καταλήξει; Κρατηθείτε: Στις 7 Φεβρουαρίου 1825 κι ενώ η επανάσταση βρισκόταν σε κρίσιμη
καμπή «Συνομολόγηση εν Λονδίνω ευνοϊκό δάνειον δύο εκατομμυρίων χρυσών λιρών δια την χρηματοδότησιν του Αγώνος». Το δάνειο συμφωνείται στο
55% της ονομαστικής του αξίας, για να καλυφθούν οι επισφάλειες των Άγγλων πιστωτών, δηλαδή αυτομάτως τα 2.000.000 λίρες γίνονται 1.100.000
λίρες!
Εμείς βέβαια πληρώσαμε τόκους για όλο το ποσόν. Από τα 1.100.000 λίρες κρατούνται προκαταβολικά: Τόκοι δύο χρόνων 200.000 λίρες. Εξαγορά
ομολόγων δανείου 212.000 λίρες. Συμβολαιογραφικά 13.700 λίρες. Έξοδα
Ελλήνων μεσαζόντων 15.487 λίρες. Από τα εναπομείναντα στέλνονται στις
Η.Π.Α. 156.000 λίρες για την κατασκευή δύο φρεγατών. Τελικά κατασκευάστηκε μόνο η μία, που ήρθε στην Ελλάδα μετά το τέλος της Επανάστασης
και την έκαψε ο Ανδρέας Μιαούλης με τα ίδια του τα χέρια την 1η Αυγούστου 1831 στο λιμάνι του Πόρου, όταν επαναστάτησε κατά του Καποδίστρια.
Επίσης 123.000 λίρες μένουν στην Αγγλία για την αγορά έξι πολεμικών
πλοιαρίων. Πήραμε μόνο το «Καρτερία» μετά την επανάσταση. Συνεχίζουμε: Για μισθοδοσία του φιλέλληνα (;) Κόχραν 87.000 λίρες. Για αποπληρωμή πολεμοφοδίων 77.200 λίρες. Διάφοροι λογαριασμοί (;;!!) 47.000 λίρες.
Έτσι από τα 2.000.000 λίρες έφτασαν στην Ελλάδα μόλις 190.000 λίρες,
αλλά κι αυτά τα λίγα αντί να πάνε στον αγώνα κατά των Τούρκων κατασπαταλήθηκαν στον εμφύλιο, που είχε ξεσπάσει ανάμεσα στους Μοραΐτες
και τους Ρουμελιώτες. Οι καπεταναίοι στρατολογούσαν κόσμο για να χτυπήσουν τον εσωτερικό εχθρό και πληρώνονταν από τα λεφτά του δανείου.
Ο Γκούρας για παράδειγμα είχε 200 άντρες, αλλά έκανε ψεύτικους καταλόγους για πεντακόσιους. Το ίδιο έκαναν και οι αντίπαλοί του.
Όταν ο Καποδίστριας ανέλαβε κυβερνήτης διέταξε τον Υπουργό Οικονομικών να κάμει μια λεπτομερέστατη απογραφή του Γενικού Ταμείου του
Κράτους που παρέλαβε. Ξέρετε ποια ήταν η απάντηση; «Κύριε Κυβερνήτα,
εις το ταμείον του κράτους ευρέθη ένα μόνο νόμισμα και αυτό κίβδελον».
Νικόλαος Μαυραγάνης
(Ο Νικ. Μαυραγάνης είναι Συνταξιούχος Δημοδιδάσκαλος, κατάγεται από την
Αρτοτίνα και είναι γαμπρός του χωριού, έχει παντρευτεί την Ειρήνη, κόρη του
Σταύρου Πατούχα «Πλιάφα»).

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
ΣΕ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΑΣ - ΔΑΝΤΕΛΑΣ «LACE»
Η συγχωριανή μας, συνταξιούχος νηπιαγωγός Βασιλική Κ. Μουστάκα έλαβε μέρος σε διαγωνισμό χειροτεχνίας «lace» που διενεργεί ο
Διεθνής οργανισμός O.I.D.F.A. και γίνεται κάθε δύο χρόνια σε διάφορα
μέρη της υφηλίου. Φέτος έγινε στην CAEN της Γαλλίας και η Βασιλική έλαβε μέρος στο διαγωνισμό με το παρακάτω έργο. Οι κρίσεις
της επιτροπής ήταν άριστες.

Εμπνευσμένο από Σκυριανό λαϊκό χειροτέχνημα
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Κυνηγετικές ιστορίες

Κυνήγι αγριογούρουνου (αρχή και τέλος)

Οι κυνηγοί και οι ψαράδες συνήθως φουσκώνουν τις ιστορίες τους με
πολλά ψέματα. Η παρακάτω κυνηγετική ιστορία, όμως, είναι πραγματική!
Ένας χωριανός μας πάει με το αυτοκίνητό του, να ταΐσει και να ποτίσει
τα ζωντανά που συντηρεί στο χωράφι του. Σε μια στροφή του δρόμου, ξαφνικά πετάγεται μπροστά του ένα «αγριογούρουνο». Είναι περίοδος κυνηγίου και σκέφτεται ότι είναι πιθανόν να το κυνηγούν τα σκυλιά κάποιας κυνηγετικής ομάδας. Αστραπιαία αποφασίζει να το χτυπήσει με το αυτοκίνητό
του, που είναι παλιό και δεν τον νοιάζει εάν σπάσει και κανένα φανάρι. Πράγματι, προσπαθεί να το πλησιάσει και να το χτυπήσει αλλά αυτό τον αντιλαμβάνεται και εξαφανίζεται μέσα στα κέδρα. Τόσο ήταν, σκέφτεται, πάει,
το έχασα. Πιο κάτω, στην επόμενη στροφή, να σου το ξανά μπροστά του,
πηγαίνοντας στη μέση του δρόμου. Τώρα δεν μου ξεφεύγει, λέει μέσα του.
Πατώντας γκάζι το πλησιάζει και το χτυπάει. Το αγριογούρουνο πέφτει κάτω.
Κατεβαίνει από το αυτοκίνητο, νομίζοντας ότι το σκότωσε, αλλά το
«αγριογούρουνο» είναι μισοζώντανο. Επιστρέφει και παίρνει τον «Κολοκοτρώνη» (για όσους δεν ξέρουν «Κολοκοτρώνης» είναι μικρός σουγιάς με
ξύλινη λαβή) που έχει μαζί του και προσπαθεί να σφάξει το «άγριο» ζώο.
Ύστερα από μία περίπου ώρα τα καταφέρνει. Έλα όμως που το ζώο είναι
πολύ μεγάλο, γύρω στα 90 κιλά, και δεν μπορεί να το φορτώσει στο αυτοκίνητο. Κατά διαβολική τύχη περνάει ένα αυτοκίνητο από το διπλανό χωριό. Ο χωριανός μας, λέει στους επιβάτες του να του δώσουν ένα χεράκι
να φορτώσει το «αγριογούρουνο» στο αυτοκίνητό του και ότι θα τους δώσει και μερίδιο για τη βοήθειά τους, όταν κατέβει στην Ναύπακτο. Πράγματι
τον βοηθούν.
Επιστρέφοντας στο χωριό, πηγαίνει κατευθείαν σε ένα φίλο του κυνηγό. Άστα, του λέει, σήμερα έκανα τη τύχη μου. Σκότωσα με το αυτοκίνητό
μου στην θέση «….» ένα «αγριογούρουνο».
Βρε, του λέει ο φίλος, τι έκανες; ποιο «αγριογούρουνο» σκότωσες; το
γουρούνι που σκότωσες είναι της «Λιάρενας»!!!
Στη συνέχεια δεν γνωρίζουμε τι έγινε.

Το κυνήγι του αγριογούρουνου στην Άνω-Χώρα, ερασιτεχνικά, ξεκίνησε το 1976.
Το πρώτο αγριογούρουνο, ιστορικά, χτυπήθηκε από τους χωριανούς μας
στις 16 Νοεμβρίου του 1976. Το βλέπετε στην φωτογραφία και μαζί κάποιους από την ομάδα που το κυνήγησε.

Βίλα Αντώνη Πετσίνη

Όρθιοι, από αριστερά προς τα δεξιά: ο γιος του Μήτσου Μαρκόπουλου,
ο Μήτσος Μαρκόπουλος, ο Γιάννης Ρέππας, ο Νίκος Μουστάκας, ο Κώστας
Μουστάκας και ο Γιώργος Κοκκώνης, και από αριστερά προς τα δεξιά καθισμένοι: ο Κώστας Καλτσάς, ο Γιάννης Πλατανιώτης, ο φίλος του Χωροφύλακα, ο χωροφύλακας Σωτήρης Αλεξανδρόπουλος και ο Γιωργάκης Παπαντρίας. Τα γερόντια με τις γκλίτσες είναι ο Πουρνάρας (χωρίς γυαλιά)
και ο Τσουμποχρίστος.
Η ομάδα που «έγραψε» ιστορία αποτελούνταν από τους: Μήτσο Γατάκη (Γατέα), Μήτσο Σούζα, Γιωργάκη Παπανδρέου (Παπαντρία), Κώστα Μουστάκα, Νίκο Μουστάκα, Σπύρο Μελίστα, Γιάννη Ρέππα, Μήτσο Μαρκόπουλο, Κώστα Καλτσά, Γιώργο Κοκκώνη, Γιάννη Πλατανιώτη, Σωτήρη Αλεξανδρόπουλο (χωροφύλακα) και ένα φίλο του από την Πάτρα και τον «καφούση», το σκύλο του Γατέα.
Ο Μαρκόπουλος είχε «κλείσει» το γουρούνι σε περιοχή της Κάτω Χώρας, κάτω από τα βράχια της Τριτσοβάς. Ο Μαρκόπουλος ήξερε από τέτοια,
γιατί στην Ελατόβρυση (Βοϊτσά) κυνηγούσαν αγριογούρουνα. Παρήγγειλε
στον Σουζομήτσο να οργανώσει ομάδα για να το κυνηγήσουμε. Πράγματι
οργανώθηκε η ομάδα και πήγαμε στο μέρος που είχε επισημάνει. Παγάνα
φυσικά δεν κάναμε, διότι αφενός δεν είχαμε άτομα και αφετέρου είχαμε τον
«καφούση», ο οποίος, όπως έλεγε το αφεντικό του, θα το κυνηγούσε. Έλα
όμως που ο «καφούσης» δεν είχε όρεξη, οπότε το ρόλο του τον ανέλαβε
ο Γατέας. Πράγματι το αγριογούρουνο σηκώθηκε από τη «μονιά» του, περισσότερο από τις φωνές του Γατέα και λιγότερο από τα αλυχτίσματα του
σκύλου και τράπηκε σε φυγή. Στο δρόμο του όμως συνάντησε τον Παπαντρία, ο οποίος με μία ντουφεκιά το σκότωσε.
Έγινε μεγάλο πανηγύρι, άρχισαν οι ντουφεκιές, οι φωνές τα γέλια. Σκηνικό που δεν ξεχνιέται. Όλοι κάναμε σαν μικρά παιδιά. Το φορτωθήκαμε και
το ανεβάσαμε την Άνω-Χώρα.
Το τι έγινε στο χωριό, τόσο από την ομάδα των κυνηγών όσο και από τους
χωριανούς, δεν μπορεί να περιγραφεί.
Δυστυχώς όμως σιγά - σιγά το κυνήγι του αγριογούρουνου, στην περιοχή
μας, άρχισε να γίνεται επαγγελματικό και έχασε έτσι την ομορφιά του.
Ν. Κ. Μ.

Ο Ιστορικός Πλάτανος της Άνω Χώρας

Από πανηγύρι της Αγίας Παρασκευής, το 1964.
Δυστυχώς και φέτος δεν έγινε το πανηγύρι, το οποίο έχει ατονήσει ολοκληρωτικά. Παλαιότερα κατηγορούσαν το Σύλλογο, ότι η εκδήλωση που
έκανε το πρώτο δεκαπενθήμερο του Αυγούστου λειτουργούσε διασπαστικά
και ότι η εκδήλωση αυτή είναι η αιτία που έχει ατονήσει το πανηγύρι. Παρότι ο Σύλλογος έχει χρόνια να κάνει την εκδήλωση αυτή, δεν είδαμε να κάνουν κάτι οι «ηγέτες» της Άνω-Χώρας για την αναβίωσή του.

Κατά την παράδοση αυτός ο πλάτανος γεννήθηκε πριν από 500 χρόνια
περίπου. Σε κάθε αιώνα υπήρξε αυτόπτης μάρτυρας, των γεγονότων.
Το κορμί του κεντήθηκε από κάθε είδους σφαίρες. Ο κορνιαχτός τον
τύφλωσε από την ανατίναξη του αρχοντικού Καναβέϊκου. Προσκύνησε
στο μοσχολίβανο και την ευλογία του Πάτρο - Κοσμά. Και άκουσε το
υποχρεωτικό μοιρολόι των γυναικών του χωριού που μοιρολογούσαν
τους Τούρκους. Με το κάτωθι άσμα:
Τα παπούτσια κρατερά κ'ουλ κοντά, κ'ουλ κοντά
κάθε σπόρος και φθορά κ'ουλ κοντά, κ'ουλ κοντά.
Επιμέλεια Δημήτριος Κ. Τσουκαλάς
Άνω Χώρα 23 Αυγούστου 2007
(Τι θέλει να πει ο ποιητής, διερωτάται ο Γιώργος Σφήκας, στο μαγαζί
του οποίου βρήκαμε την παραπάνω έμπνευση).
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ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΑΝΩ - ΧΩΡΑΣ
To έργο της αποχέτευσης στην Άνω-Χώρα που επί πολλά χρόνια συζητείται είναι πλέον γεγονός. Η ανάδοχος εταιρεία «Β. Στράτος και Σία Ε.Ε.»
ξεκίνησε τις εργασίες του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΑΝΩ ΧΩΡΑΣ», σε εντατικούς ρυθμούς οι οποίες και θα συνεχιστούν (καιρού επιτρέποντος).
Θα εκτελεστούν εργασίες χωματουργικών έργων δικτύου αποχέτευσης,
σωληνώσεων αποχέτευσης, σκυροδέματα, περιμετρικά αλλά και εντός του
χωριού. Η ολική προθεσμία του έργου έχει καθοριστεί σε δώδεκα ημερολογιακούς μήνες. Ο συνολικός προϋπολογισμός Μελέτης/Υπηρεσίας του
έργου ανέρχεται σε 1.537.500 ευρώ και η προσφορά έκπτωσης της αναδόχου εταιρείας είναι 40,52 τοις εκατό στις τιμές τιμολογίου της μελέτης.
Εργοδότης - Κύριος του Έργου και Φορέας Κατασκευής είναι ο Δήμος
Ναυπακτίας. Διευθύνουσα / Επιβλέπουσα Υπηρεσία για την Κατασκευή του
Έργου είναι η Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής του Δήμου
Ναυπακτίας δια του τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων.
Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του ΕΠΠΕΡΑΑ (Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη) ΕΣΠΑ 2007-2013.
Με το πρώτο βήμα να είναι γεγονός, αναμένεται ότι η δημιουργία δικτύου
αποχέτευσης στην Άνω Χώρα θα συμβάλει στην περαιτέρω ανάπτυξη του
ομορφότερου χωριού της ορεινής Ναυπακτίας.
Η διπλανή φωτογραφία αποτελεί αδιάψευστη μαρτυρία της έναρξης του
έργου αποχέτευσης.
Αναμένεται και η ανακοίνωση του Βιολογικού καθαρισμού.

ΓΛΕΝΤΙ ΣΤΟ ΣΤΕΚΙ ΤΟΥ ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗ
Την 19-8-2012 για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, με πρωτοβουλία των αδελφών Θανάση και Αντώνη Πετσίνη και του Νίκου Μουστάκα, έγινε το καθιερωμένο πλέον γλέντι στο στέκι του Καζαντζίδη, στην αίθουσα που είναι
χορηγία του συγχωριανού μας Αλέκου Βασιλ. Σταυρόπουλου (γιού του Κολετσοβασίλη).
Το κέφι φούντωσε, όταν ο γαμπρός του Παντελή Καρατζά και της Λαμπρούλας Πλατανιώτη, Θανάσης, εμφανίσθηκε και άρχισε να παίζει κλαρίνο βοηθούμενος από τα κρουστά, που εντελώς «τυχαία» είχε μαζί του ο Νίκος Φουρλίδας. Οι φωτογραφίες το επιβεβαιώνουν.

Προϋποθέσεις για να μη μείνεις άνεργος
Ένας νέος τελειώνει το Λύκειο και δεν έχει καθόλου όρεξη για
το Πανεπιστήμιο. Ο πατέρας του νέου, πλούσιος πολιτικός με μεγάλη δύναμη στην κυβέρνηση, απειλεί τον γιο του: Δεν θέλεις να
σπουδάσεις ρε τεμπελόσκυλο; Λοιπόν εγώ δεν συντηρώ κοπρίτες,
γι' αυτό θα δουλέψεις, κατάλαβες;
Έχοντας την ισχυρή οικονομική και πολιτική θέση ο πατέρας κινεί τα νήματα για να βρει μία θέση στον γιο του.
Πατέρας προς τον Υπουργό: Θυμάσαι τον γιο μου; Λοιπόν, τέλειωσε το λύκειο και ο τεμπέλης δεν θέλει να σπουδάσει, θα μπορούσες να του βρεις μια θέση να αρχίσει να δουλεύει, μήπως εν τω
μεταξύ βρει το δρόμο του και αποφασίσει να σπουδάσει;
Το θέμα είναι να βρεθεί κάτι που θα τον κάνει να δουλέψει σκληρά, να μην κάθεται και τα ξύνει, κατάλαβες;
Μερικές μέρες αργότερα ο Υπουργός λέει: έτοιμη η δουλειά για
τον γιο σου. Δεξί χέρι του Προέδρου της Δημοκρατίας και 20.000
ευρώ το μήνα, τέλεια έτσι;
Τι λέτε κ. Υπουργέ, αυτό είναι υπερβολικό. Πρέπει να τον αρχίσουμε από πιο χαμηλά, και με τέτοια τρελά λεφτά αυτός ο τεμπέλης θα γίνει χειρότερος. Αφού πέρασαν κάποιες μέρες ξανασυναντήθηκαν.
Υπουργός: Φίλε του βρήκα κάτι πιο σεμνό. Ιδιαίτερος Γραμματέας
Υπουργού. Ο μισθός είναι πιο σεμνός, μόνο 10.000 ευρώ το μήνα.
Οοοοοχι κ. Υπουργέ. Μόλις που έβγαλε το Λύκειο. Δεν θέλω η
ζωή του να είναι τόσο εύκολη με την πρώτη ευκαιρία, θέλω να αισθανθεί την ανάγκη να σπουδάσει, κατάλαβες;
Την επόμενη μέρα: Φίλε, του βρήκα δουλειά ως Διευθυντής του
Τμήματος Προμηθειών στο Υπουργείο Οικονομικών και ο μισθός θα
είναι μόνο 6.000 το μήνα.
Μα ΣΕ ΠΑΡΑΚΑΛΩ κ. Υπουργέ, βρες μου κάτι πιο σεμνό, κάτι στα
600 με 700 ευρώ το μήνα.
-Υπουργός: Μα τι λες τώρα, αυτό είναι αδύνατο.
-Γιατί;;;;;;;
Υπουργός: Γιατί αυτές οι θέσεις δίνονται μόνο με διαγωνισμό και
χρειάζεται να έχει βιογραφικό κάποιου επιπέδου, με τέλειες γνώσεις Αγγλικών, Πανεπιστημιακό δίπλωμα, τουλάχιστον ένα Master
ή PhD στο εξωτερικό, θέληση να δουλεύει υπερωρίες άνευ αποδοχών, και φυσικά προϋπηρεσία. Φίλε μου αυτές οι θέσεις των 600 ευρώ
δεν βρίσκονται εύκολα.

