ΙΛΙΟΝ

Η ΜΕ ΓΑΛΗ
Γ Α ΛΗ

Λ ΟΜ ΠΟ ΤΙΝΑ ΄*

ΚΩΔΙΚΟΣ: 216292

Διεύθυνση εκδότη

Αγαμέμνονος 11
ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ Τ.Κ. 16343

Οκτώβριος - Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2019

ΧΡΟΝΟΣ 19ος ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 74 Τιμή Φύλλου 1 ΛΕΠΤΟ

* Η ΠΑΛΙΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΝΩ ΧΩΡΑΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

ΕΥΧΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟ ΧΡΟΝΟ
Αγαπητοί χωριανοί,
Εύχομαι σε όλους χρόνια πολλά και καλή χρονιά!
Φέτος θα σας αφιερώσω δύο στίχους από το έργο του ποιητή
μας Γ. Βερίτη «Άγια Νύχτα»:

Την άγια νύχτα τη χριστουγεννιάτικη ποιος δεν την ξέρει
των μάγων κάθε χρόνο τα μεσάνυχτα λείπει το αστέρι
κι όποιος το βρει στα αστέρια ανάμεσα και δεν το χάσει
σε μια άλλη Βηθλεέμ ακολουθώντας το μπορεί να φτάσει.
Όσον αφορά για την Ελλάδα μας, και για να μην απογοητευόμαστε,
θα αναφερθώ στον ιστορικό μας Απολλόδωρο (2ος π.Χ. αιώνας):
Ουδέποτ' αθυμείν τον κακώς πράττοντα δεί,
άνδρες, τα βελτίω δε προσδοκάν αεί.
Εκείνος, φίλοι, που ατυχεί, δεν πρέπει να απογοητεύεται αλλά
συνεχώς να αναμένει κάτι καλύτερο!
Καλή χρονιά,
Βασίλης Ι. Σούζας

ΚΑΛΑΝΤΑ
Η γνωστή φιλαρμονική του χωριού μας έψαλλε και φέτος σε όλο
το χωριό τα χριστουγεννιάτικα κάλαντα και όχι μόνο!! Από αριστερά
ο Σταύρος Κων. Σταυρόπουλος, ο Αντώνης Μασιάλας, ο Θανάσης
Νικ. Σταυρόπουλος και η Βασιλική Καρανίκα, κόρη της Ελένης Σταυροπούλου του Σταύρου από τη Ζάκυνθο.
Ευχόμαστε στα παιδιά ΚΑΛΗ ΠΡΟΟΔΟ.

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΚΟΥΡΜΕ

Από την καθιερωμένη πλέον ετήσια εκδήλωση στο καφέ «Εν Άνω
Χώρα» στις 26 Δεκεμβρίου.
Οι παρευρισκόμενοι απήλαυσαν τα «γκουρμέ» του γνωστού σπεσιαλίστα ΣΕΦ και ιδιοκτήτη του καφέ Νίκου Σούζα αλλά και τη ζεστή
Χριστουγεννιάτικη ατμόσφαιρα που δημιούργησε αυτός και η γυναίκα
του Τασία.

Ετήσια σύναξη των κυνηγών στις Απιδιές

Για καταθέσεις συνδρομών: EUROBANK
ΙΒΑΝ: GR6302600630000420101291735
Σούζας I. Βασ., Πετσίνης Αντ. του Φωτ.
Παρακαλούνται όσοι καταθέτουν χρήματα στο λογαριασμό να ειδοποιούν
κάποιο μέλος του Συλλόγου προκειμένου να αναγραφούν τα ονόματά τους
στην εφημερίδα… ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ.

Όπως κάθε χρόνο, τον Οκτώβρη για 10 περίπου συνεχόμενα χρόνια,
γίνεται στις Απιδιές η ετήσια σύναξη των κυνηγών που βλέπετε στη φωτογραφία (από αριστερά Γιάννης Γατάκης, Νίκος Μουστάκας, Κώστας Σαλούρος
και τα αδέλφια Γιώργος και Κώστας Κορομπέλης). Αρχηγός έχει ορισθεί ο
ανωτέρω εικονιζόμενος «θεωρητικός» του κυνηγιού Γιάννης Γατάκης.
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
ΘΑΝΑΤΟΙ

Το τρίμηνο Οκτώβρης, Νοέμβρης και
Δεκέμβρης του 2019 απεβίωσαν οι κάτωθι:
➢ ΓΚΟΥΒΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ του ΔΗΜ.
➢ ΚΩΤΑΝΤΟΥΛΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ του ΓΕΩΡΓ.
➢ ΣΟΥΖΑ ΚΩΣΤΟΥΛΑ του ΣΤΑΥΡΟΥ
Ας είναι ελαφρύ το χώμα που τoυς
σκεπάζει.

•••
ΤΟΥ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΟΥ ΜΑΣ
ΑΠΟ ΤΟ ΝΤΙΤΡΟΪΤ
(Κώστα ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΥ)
➢ Τον περασμένο Σεπτέμβριο το ζεύγος
Χρήστου και Νατάσσας Μελίστα απέκτησαν ένα χαριτωμένο αγοράκι. Ο
Χρήστος είναι γιος του Δημητρίου και
της Γεωργίας Μελίστα.
Να τους ζήσει.

ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ
από ΑΜΕΡΙΚΗ (ΝΤΙΤΡΟΪΤ)
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΔΟΛΛΑΡΙΑ
ΚΑΡΑΔΗΜΑΣ ΘΩΜΑΣ ....................... 50
ΤΣΟΥΚΑΛΑ ΑΓΛΑΪΑ του ΒΑΣΙΛ. ....... 50

ΘΑΝΑΤΟΙ
ΜΕΛΙΣΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
Ας είναι ελαφρύ το χώμα που τον σκεπάζει.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

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.ά.) να ενημερώνουν οποιοδήποτε μέλος της Συντακτικής Επιτροπής.

Η ΜΕΓΑΛΗ

ΛΟΜΠΟΤΙΝΑ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΤΡΙΜΗΝIΑΙΑ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ

ΕΔΡΑ: ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ
Αγαμέμνονος 11 • Τ.Κ. 16343
Τηλ.: 6944332659

ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΕΥΡΩ
ΑΓΓΟΥΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ .......................................... 20
ΑΓΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ............................................. 50
ΓΚΕΡΠΙΝΗ ΕΙΡΗΝΗ .......................................... 20
ΔΑΜΙΑΝΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ....................................... 20
ΔΑΜΙΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ ............................................ 20
ΔΡΑΓΩΝΑ-ΑΜΠΛΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ..................... 20
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ .......................... 20
ΚΑΡΒΟΥΝΗ ΑΣΗΜΙΝΑ ...................................... 20
ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ .............................. 20
ΚΑΡΑΔΗΜΑ ΠΕΤΡΟΥΛΑ ................................... 20
ΚΑΚΚΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ....................................... 30
ΚΟΡΟΜΠΕΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ ........... 50
ΚΟΡΟΜΠΕΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΚΩΝ/ΝΟΥ ...... 20
ΚΟΡΟΜΠΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΩΝ/ΝΟΥ ....... 50
ΚΟΡΟΜΠΕΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ του ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ... 30
ΚΟΡΟΜΠΕΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ του ΣΤΑΥΡΟΥ ......... 20
ΚΟΡΟΜΠΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΔΗΜ. .............. 50
ΚΟΡΟΜΠΕΛΗΣ ΠΟΡΦΥΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓ. ........ 50
ΚΟΡΟΜΠΕΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του ΚΩΝ/ΝΟΥ ......... 20
ΚΟΥΡΕΤΑ ΙΩΑΝΝΑ ............................................ 50
ΚΩΤΑΝΤΟΥΛΑ ΔΩΡΟΘΕΑ ................................ 20
ΚΕΝΤΡΩΤΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ .................................. 20
ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ χήρα ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ... 20
ΜΕΛΙΣΤΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΚΩΝ/ΝΟΥ .............. 20
ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΩΝ/ΝΟΥ ............ 25
ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΚΩΝ/ΝΟΥ ........... 50
ΜΟΥΣΤΑΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ....................................... 20
ΜΟΥΣΤΑΚΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ........................................ 25
ΜΠΕΗΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ ............................ 100 ΔΟΛ.
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ................................ 20
ΠΑΝΟΥΡΓΙΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ .................................. 30
ΠΑΠΑΔΕΛΗ-ΡΟΥΣΕΤΟΥ ΜΑΡΙΑ ...................... 20
ΠΑΠΑΔΟΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ του ΔΗΜ. 20
ΠΑΠΑΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ .................. 20
ΠΕΤΣΙΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΦΩΤΙΟΥ ............... 50
ΠΕΤΣΙΝΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ του ΦΩΤΙΟΥ .................. 50
ΠΕΤΣΙΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ χήρα ΚΩΝ/ΝΟΥ ................ 50
ΠΕΤΣΙΝΗΣ ΦΩΤΗΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ................ 20
ΠΕΤΣΙΝΗ ΙΩΑΝΝΑ χήρα ΑΝΤΩΝΙΟΥ ................ 30
ΡΕΠΠΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ............. 50
ΡΕΠΠΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ................ 20
ΡΕΠΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΛΑΜΠΡΟΥ ................ 20
ΡΕΠΠΑ ΠΑΓΩΝΑ του ΛΑΜΠΡΟΥ ..................... 20
ΣΙΟΥΦΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ............................................. 20
ΣΟΥΖΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ .................... 50
ΣΟΥΖΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ του ΔΗΜΗΤΡ. .................... 50
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΚΟΣ του ΒΑΣ. .....100 ΔΟΛ.
ΦΑΡΜΑΚΗ ΠΑΓΩΝΑ ......................................... 30
ΧΑΝΤΖΑΝΔΡΕΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓ. ........ 30

ΚΟΥΤΣΟΝΙΚΑΣ
Λόγω καλλιτεχνικών υποχρεώσεων το καλοκαίρι του 2020, στο εξωτερικό του συμπαθή και
αγαπητού καλλιτέχνη Γιώργου Μάγκα και προκειμένου τα πανηγύρια να μην μείνουν χωρίς
έναν μεγάλο καλλιτέχνη, ο συγχωριανός μας
Νίκος Κουτσονίκας, γνωστός λάτρης των πανηγυριών και του Γιώργου Μάγκα, φρόντισε το καλοκαίρι ο κόσμος και ο ίδιος να ξεφαντώσει με
έναν άλλον καταξιωμένο και διεθνούς φήμης
καλλιτέχνη, με τραγούδια όπως, “Όμορφη και
παράξενη πατρίδα”, “Του κάτω κόσμου τα πουλιά” κ.ά. Γιώργο Νταλάρα.

Η φωτογραφία είναι μετά το τέλος της συμφωνίας, σε γνωστό ξενοδοχείο της Πάτρας.
Νίκο, σε ευχαριστούμε.
Κ.Ν.

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ
ΣΤΗΝ ΑΝΩ-ΧΩΡΑ

CRYSTAL:
VILLAGE INN:
ΚΑΝΝΑΒΕΪΚΟ:
ΤΑ ΠΕΤΡΙΝΑ:
ΑΛΘΑΙΑ:
ΠΑΝΔΟΧΕΙΟ ΤΗΣ ΡΗΝΑΣ:
ΜΑΤΟΣ:

26340-41555-6-7
26340-41433-4
26340-41244 κιν. 6945700778
26340-41101 κιν. 6936870381
6936698104
26340-41002 & 6944667860
26340-41586

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ:
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ
ΑΝΩ-ΧΩΡΙΤΩΝ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΕΚΔΟΤΗΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ:
Βασίλης Ιωάν. Σούζας
Αγαμέμνονος 11 • Τ.Κ. 16343
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Νίκος Μουστάκας
e-mail: nmoustakas@aua.gr
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

Crystal Mountain Hotel
Άνω Χώρα Ναυπακτίας
Τηλ.: 26340 41555
http://www.crystalmountain.gr
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Γιορτή του Κάστανου και Τσίπουρου
Πραγματοποιήθηκε και φέτος με πολύ μεγάλη
επιτυχία εκδήλωση της γιορτής του «ΚΑΣΤΑΝΟΥ
ΚΑΙ ΤΣΙΠΟΥΡΟΥ».
Σας παραθέτουμε το οδοιπορικό του Σταμάτη
Σκαμπαρδώνη που δημοσιεύθηκε στην εφημ.
«Εναλλακτικός Τουρισμός» το 2009.

Γιορτή κάστανου στην Ορεινή Ναυπακτία
ΖΕΣΤΑ ΚΑΣΤΑΝΑ
και ΠΑΓΩΜΕΝΟ ΤΣΙΠΟΥΡΑΚΙ
Στις 18 και 19 του Οκτώβρη στην Ορεινή
Ναυπακτία αναβιώνουν το έθιμο της γιορτής
κάστανου και τσίπουρου που διοργανώνει ο Δήμος Ναυπακτίας. Οι φουφούδες θα καίνε ασταμάτητα και θα βγάζουν φρεσκοψημένα κάστανα
αλλά και στα ρακοκάζανα θα ρέει άφθονο τσίπουρο. Όλα τα χωριά στην Ορεινή Ναυπακτία
θα είναι σε εγρήγορση ιδιαίτερα οι νοικοκυρές
που σερβίρουν λιχουδιές, όπως τηγανίτες, πίτες,
αλλά και παραδοσιακά φαγητά.
ΠΑΜΕ ΚΡΑΒΑΡΑ;
Ναι στα Κράβαρα ή στην Ορεινή Ναυπακτία
αν προτιμάτε που είναι πιο εύηχο. Για την ευρύτερη περιοχή είχα ακούσει πάρα πολλά, είχα κι
ένα ψώνιο με τη λίμνη του Μόρνου και το Κάλλιο,
αλλά στην Ορεινή Ναυπακτία δεν είχα πατήσει
το πόδι μου. Έτσι πήρα τις μηχανές μου μια Παρασκευή του Νοέμβρη και τράβηξα κατά πάνω.
Όταν άφησα πίσω μου την Ναύπακτο άρχισα να
απογοητεύομαι. Κάτι δεν μου κόλλαγε. Έφταιγε
η μουντάδα κι η καταχνιά, ήταν και το ψιλόβροχο
που μου έσπαγε τα νεύρα. Όμως κάποια στιγμή
το φως γλύκανε κι άρχισε η φύση να δείχνει τα
γήινα χρώματά της και τα σύννεφα να κατεβαίνουν. Κουβαλώντας την πίεση και το άγχος της
Αθήνας μπορείς να παρασυρθείς και να φθάσεις
μέχρι την Αμπελακιώτισσα χωρίς να σταματήσεις
λεπτό. Σταματάς όμως βάζεις χειρόφρενο και
βγαίνεις στη βροχή –η θερμοκρασία ήδη έχει
πέσει στους 12 βαθμούς– και βγαίνεις έξω χωρίς
σκοπό. Βρέχεσαι, ρουφάς με τα μάτια σου το
τοπίο, αφουγκράζεσαι τους ήχους, βλέπεις βατράχια και καβούρια στα ορεινά και τρελαίνεσαι.
Κι όμως είσαι κοντά σε δυο ποτάμια, τον Εύηνο
και το Μόρνο, έχει υγρασία –υπάρχει ζωή, ναι
υπάρχει ζωή– πολύ κοντά στην Αχαΐα, μερικές
δεκάδες χιλιόμετρα από την Ηλεία.

Τα έλατα στέκουν αγέρωχα, τα φυλλοβόλα σε
μαγεύουν με τα χρώματά τους.

Παίρνεις τη μηχανή και τραβάς χωρίς να πολυνοιάζεσαι τι θα αποτυπωθεί στο φακό. Σιγάσιγά έρχεσαι στα ίσα σου, η Αθήνα σου φαίνεται
μακρινή, αδιαφορείς για την ώρα και τη βροχή
που αρχίζεις να τη νοιώθεις στο κορμί σου. Έχεις
διανύσει τα πρώτα 25 χιλιόμετρα και η δεύτερη
στάση είναι γεγονός. Πρέπει σε μια εκδρομή να
ικανοποιεί κανείς όλες του τις επιθυμίες ακόμη
και τις πιο ποταπές. Έχεις ακούσει τόσα πολλά
για το Χάνι στη Ρέρεση που αγνοείς τις στροφές
και την κούραση για να δοκιμάσεις λουκάνικο

στα κάρβουνα κι ένα ποτήρι κόκκινο κρασί.
Μ’ έπιασε όμως ο οίστρος και ξέχασα να
σας πω δυο βασικά πράγματα. Πριν αφήσουμε
την Ναύπακτο κάνουμε δυο βασικές κινήσεις.
Κλείνουμε το κινητό (τ’ αφεντικά μας ενοχλούν
ακόμη και τα Σαββατοκύριακα) και βάζουμε βενζίνη, διαφορετικά την πατήσαμε. Βενζινάδικα
έχει μόνο στην Ναύπακτο. Προσοχή λοιπόν.
Τσιμπάμε κάτι στη «Ρέρεση» και συνεχίζουμε
το ταξίδι μας. Συναντάμε Λιμνίτσα, Τερψιθέα,
Ελατού χωμένες κυριολεκτικά μέσα στα έλατα
και μέσα σε 2 ώρες φθάνουμε στον προορισμό
μας, την Άνω Χώρα, την πρωτεύουσα του Δήμου
Αποδοτίας. Είμαστε τυχεροί γιατί μας περιμένει
με την ομπρέλα ο κύριος Γιώργος, ο ιδιοκτήτης
του «Κανναβέικου» για να μας βοηθήσει στα
πράγματα. Ούτε στο Grand Hotel να πηγαίναμε.
Μετά έρχονται οι τσικουδιές και τα κεράσματα.
«Κανναβέικο» είναι αυτό. Εδώ εγκαταστάθηκε
μια από τις σημαντικότερες οικογένειες του Βυζαντίου, η οικογένεια των Κανναβαίων. Μετά
την άλωση της Πόλης η οικογένεια ξενιτεύτηκε
και έφτασε στη Μεγάλη Λομποτινά. Το σπίτι
αφού πέρασε από πολλά χέρια αγοράστηκε το
1925 από τη Βασιλική Κωστογιάννη και με απόφαση του Υπουργείου Πολιτισμού χαρακτηρίστηκε ως ιστορικό διατηρητέο μνημείο το 1977.
Από το 2001 λειτουργεί ως παραδοσιακός ξενώνας. Σήμερα είναι το στολίδι του χωριού. Κι
ο Γιώργος μόνο καλά λόγια έχει να λέει για
τους χωριανούς του και την τουριστική ανάπτυξη
του χωριού. Έκανε ένας την αρχή πριν 15 χρόνια
περίπου, άνοιξε το δρόμο και μέσα σε μια πενταετία έγιναν άλλες πέντε μονάδες.

Άνω Χώρα
Η Άνω Χώρα που μέχρι το 1928 λεγόταν Μεγάλη Λομποτινά είναι η πρωτεύουσα του Δήμου
Αποδοτίας. Μπαίνοντας στο χωριό αισθάνεσαι
ότι οι άνθρωποι που ζουν το αγαπάνε κι αυτοί
που έφυγαν φρόντισαν να αφήσουν κάτι για
τους νεότερους. Έτσι λοιπόν στην πλατεία του
χωριού ξαποσταίνει το λεωφορείο, που για πολλά
χρόνια έκανε τη διαδρομή Ναύπακτος-Άνω Χώρα,
ο περίφημος καρνάβαλος, που ήταν το μέσο μαζικής μεταφοράς για πολλά χρόνια.

Ένα λεωφορείο σκέτο καρναβάλι που μετέφερε
κότες, κατσίκες και ανθρώπους. Στέκεται περήφανο
στην πλατεία του χωριού δωρεά του Κωνσταντίνου
Χρυσανθόπουλου, του θρυλικού «Λωρίδα», που
του βγήκε το παρατσούκλι επειδή ψηλός όπως
ήταν κι αδύνατος, χωνόταν κάτω από το λεωφορείο
για να επιδιορθώσει κάποια βλάβη.

Στα χρόνια της Τουρκοκρατίας λειτούργησε
στην Άνω Χώρα η σχολή της Λομποτινάς, δημιούργημα των προεστών των Κραβάρων οι οποίοι
κυνηγημένοι από τους Τούρκους έφυγαν από το
Βυζάντιο και βρήκαν καταφύγιο στα Κράβαρα.
Είναι αξιοσημείωτο ότι στη σχολή φοίτησε και
δίδαξε αργότερα ο Κοσμάς ο Αιτωλός, γι’ αυτό
υπάρχει και το άγαλμα στην πλατεία του χωριού.

Γεγονός είναι ότι τα Κράβαρα ήταν απομονωμένα επί αιώνες και οι κάτοικοί τους πάλευαν
να επιβιώσουν με πολλά μέσα. Έχουν ειπωθεί
πολλά για την ονομασία Κράβαρα. Μία από τις
ερμηνείες είναι ότι επειδή οι κάτοικοι ήταν εξαιρετικοί πολεμιστές όταν συγκρούονταν με τους
Τούρκους φώναζαν μεταξύ τους «στην κάρα βαρείτε» κι από εκεί προέκυψε η λέξη Κραβαρίται
και Κράβαρα ή ότι προήλθε από τη λέξη Κραβάρι
που σημαίνει τόπος με αγελάδες, αν και η συγκεκριμένη περιοχή μόνο για αγελάδες δεν είναι.
Oι κάτοικοι που μένουν στο χωριό το χειμώνα
είναι λιγοστοί, κλεισμένοι στα σπίτια τους. Το
χωριό ζωντανεύει τα Σαββατοκύριακα με τους
επισκέπτες. Τότε σφύζει από ζωή και δειλάδειλά ξεμυτίζουν και οι γιαγιάδες για να πάνε
στην εκκλησία και στο μνημόσυνο της Κυριακής.
Τότε αλλάζει και η σύνθεση του χωριού.

Εκεί που έβλεπες μόνο άνδρες στα καφενεία
βλέπεις τις γυναίκες του χωριού που απολογητικά
σου λένε «παιδάκι μου το καλοκαίρι να έρθετε
που είναι ωραία».
Τις Κυριακές είναι ωραία να βολτάρεις στα
ωραία καλντερίμια του χωριού, να κάτσεις να
πιεις ένα τσίπουρο στου Πατούχα, το παραδοσιακό
καφενείο, να ακούσεις ιστορίες για το «Λωρίδα»
και τις ηρωικές εποχές που για να πας στη Ναύπακτο ήταν σαν να πήγαινες στην Αμερική. Να
σου μιλήσουν για τη «Γιορτή του κάστανου και
του τσίπουρου» που οργανώνουν κάθε δεύτερο
Σαββατοκύριακο του Οκτώβρη ο Δήμος Αποδοτίας
και ο σύλλογος του χωριού. Είναι μια ευκαιρία
για το αντάμωμα των απανταχού Ανωχωριτών
και μια ευκαιρία για γλέντι. Η ιδέα για τη γιορτή
ήταν του Συνδέσμου Ανωχωριτών Αττικής, μετά
από πρόταση του κ. Νικολάου Μουστάκα, με
σκοπό την αναβίωση παλιών εθίμων επικοινωνίας
και διασκέδασης των κατοίκων της Άνω Χώρας.
Καθιερώθηκε και γίνεται ανελλιπώς από το 1999
κάθε δεύτερο Σαββατοκύριακο του Οκτώβρη,
εποχή που γίνεται η συγκομιδή του κάστανου
και η απόσταξη του τσίπουρου.

ΜΠΟΥΖΟΥΚΙΑ ΚΑΙ... ΚΑΜΠΑΝΕΣ!
Νέα τερπνά αγγέλματα μας φτάνουν απ'
τον άγιο Αιτωλοακαρνανίας - τον Σεβασμιότατο μητροπολίτη Ιερόθεο. Είχαμε έναν καιρό το σουίνγκ που η σεβασμιότης του εστιγμάτισε με μια φοβερή ποιμαντορική εγκύκλιο:
«Εις το πυρ το εξώτερον να υπάγουν όσοι
και όσαι χορεύουν σουίνγκ, σάμπες και
μάμπες!». Ύστερα ήλθε η σειρά του Καρνάβαλου, ύστερα του Επιταφίου, ύστερα των
ιερών εικόνων, ύστερα των μαγιό και τώρα,
επιτέλους, έφθασε και η σειρά των μπουζουκιών, εναντίον των οποίων ο ανήσυχος
μητροπολίτης βάλλει με μανία: «Εις περίπτωσιν εμφανίσεως συγκροτημάτων μπουζουκιών», λέει στη νέα εγκύκλιό του, «ο ιερεύς του τόπου οφείλει να καταβάλη προσπαθείας διά την απομάκρυνσίν των, διότι
τούτα χρησιμοποιούν... νεαρά διεφθαρμένα
και ακόλαστα γύναια με αδαμιαίαν περιβολήν.
Εάν αι συστάσεις του ιερέως δεν εύρουν
απήχησιν, τότε ο νεωκόρος του ναού οφείλει
καθ’ όλην την διάρκειαν της διασκεδάσεως
να κρούη πενθίμως τους κώδωνας της εκκλησίας...»!

(Δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα τα ΝΕΑ
στις 14-2-1955)
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ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ…
Ένας αναπάντεχος περίπατος ένα παιχνίδι μεγάλων παιδιών
Ένα φθινοπωρινό απόγευμα το 1954 ή 1955
ο πατέρας απολάμβανε τον καφέ του. Τον πλησιάζει ο Πάνος Τριάντης πρόεδρος της κοινότητος, και του επισημαίνει ότι κάτι ήθελε να συζητήσει μαζί του. Ο πατέρας σηκώνεται και προτείνει να τα πουν περπατώντας. Ο καιρός ήταν
ωραίος και ο περίπατος ενδείκνυτο. Αρχίζουν
την κουβέντα περπατώντας στον κεντρικό δρόμο
όπου είναι όλα τα καταστήματα. Η βόλτα ξεκίνησε
από του Γαύρου για τη Δάφνη (βρύση) και γυρίζοντας προς τα Καπορδελαίικα. Αυτή η διαδρομή
πρέπει να είναι 1 έως 2 χιλιόμετρα. Το βήμα
είναι αργό και η κουβέντα παίρνει φωτιά! Επαναλαμβάνεται η βόλτα αλλά η κουβέντα μόλις
αρχίζει.
Ορισμένοι χωριανοί αναρωτιούνται τι άραγε
να λένε ο Γ. Χαντζανδρέου και ο Τριάντης τόση
ώρα και αποφασίζουν να τους ακολουθήσουν.
Ο πατέρας συμβουλεύει τον Πάνο να μην κοιτάζει
πίσω του και να μην απαντήσει σ’ ερωτήσεις απ’
όπου και να προέρχονται. Οι βόλτες τώρα φθάνουν έως τον Αϊ-Γιώργη και πίσω στο νεκροταφείο, μια διαδρομή 3 χιλιόμετρα, μια ώρα δρόμο.
Η περιέργεια κι άλλων χωριανών αυξάνεται,
αυξάνεται όμως και η ουρά η οποία έφθασε 200
μέτρα. Ο πατέρας και ο Τριάντης απτόητοι συνεχίζουν την κουβέντα τους διασκεδάζοντας
με την ουρά. Νύχτωσε πλέον, περπατούν ανά-

άλλον, δεν γύρισαν ούτε μια φορά να κοιτάξουν
πίσω τους, δεν χαιρέτησαν κανέναν, δεν είδαν
κανέναν. Οι υπόλοιποι χωριανοί γεμάτοι απορία
χωρίς ερωτήσεις τράβηξαν κι αυτοί για τα σπίτια
τους. Η βραδιά τέλειωσε. Στη φωτογραφία διακρίνονται πρώτος ο πατέρας, σταυρωτό σακάκι
και τραγιάσκα, ο Σταύρος Πανουργιάς, ο Σταύρος
Σαλούρος δυο μέτρα άνθρωπος, ο Θανάσης
Χαντζόπουλος (Βεΐκος) περίπου 15 ετών και
μετέπειτα γαμβρός μας. Ούτε ο πατέρας ούτε ο
Πάνος Τριάντης ξανασυζήτησαν το θέμα, ερωτήσεις ποτέ δεν απαντήθηκαν, όλο το χωριό
στο πόδι για περίπου 5 ώρες, όλοι εύθυμοι και
πρόθυμοι να παίξουν το παιχνίδι του Κρεμμύδα
(Γιώργου Χαντζανδρέου).

Το κλάδεμα της ρίγανης
Είναι Αύγουστος 1960, βρίσκομαι στην Άνω
Χώρα με στρατιωτική άδεια. Παρέα με τον
πατέρα μου, τον Μήτσο Κορομπέλη, τον Κώστα
Καραδήμα και τα δυο παιδιά του 6 και 8 χρονών.
Είμασταν καθισμένοι έξω, στο καφενείο Ανδρικόπουλου, η ώρα 11 π.μ. και συζητούσαμε περί
ανέμων και υδάτων. Βλέπω τον αδερφό μου Ανδρέα να επιστρέφει από τον Χαράλαμπο Καπορδέλη με ψώνια στα χέρια. Ο Ανδρίκος 14
ετών, πετσί και κόκκαλο, γυρίζω προς τον πατέρα
και τον ερωτώ «γιατί ο Ανδρίκος είναι τόσο
αδύνατος»; Ο πατέρας έπιασε το σκεπτικό μου
(ίσως ο Ανδρίκος να μην σιτίζεται καλά) και μου
λέει «καλά Γιάννο ο Ανδρίκος δεν περνάει καλά,
τα παιδιά του Κώστα Καραδήμα τι τους λείπει
και είναι έτοιμα ν’ ανέβουν σε μια ρίγανη να την
κλαδέψουν»; Βλέπω τα δυο αγόρια, τα παιδιά
του καθηγητή Κώστα και της Αμερικάνας γυναίκας του και κατάλαβα ότι δεν ήταν θέμα διατροφής. Γελάσαμε όλοι μαζί, ο Κώστας και ο
Μήτσος μακρινά ξαδέρφια του πατέρα μου.
Πριν 2-3 εβδομάδες ο Θόδωρος, μαθητής
της τετάρτης γυμνασίου, έμαθε ότι έμεινε μετεξεταστέος στα μαθηματικά. Ο πατέρας τον
έστειλε στον Κώστα Καραδήμα και απαίτησε να
τον φροντίσει όσο χρειάζεται και εννοείται άνευ
αμοιβής. Για δυο εβδομάδες ο Κώστας έκανε
μαθηματικά στον Θόδωρο, ο Θόδωρος πέρασε
τον Σεπτέμβρη αλλά την αμοιβή ακόμη την χρωστάμε. Μέχρι που πέθανε ο Κώστας σε πολύ
μεγάλη ηλικία μου υπενθύμιζε ότι οι τόκοι συνεχίζουν ν’ ανεβαίνουν.

Από Καθηγητής Προξενητής

1. Ο πατέρας, 2. Στ. Πανουργιάς, 3. Σπύρος
Πλατανιώτης, 4. Γιάννης Παναγιωτόπουλος
(Γυφτόγιαννος), 5. Θανάσης Χαντζόπουλος,
6. Κώστας Μπέης, 7. Μήτσος Σταυρόπουλος,
8. Σταύρος Σαλούρος.

μεσα στους διαδρόμους του νεκροταφείου. Στον
περίπατο παίρνει μέρος και φωτογράφος (εξ ου
και η φωτογραφία). Είχε νυχτώσει για τα καλά,
το κρύο έτσουζε, ήταν 10 μ.μ. ο πατέρας προτείνει στον Πάνο όταν φθάσουν στου Χαράλαμπου Καπορδέλη να στρίψει αριστερά για το
σπίτι του, και ο ίδιος θα συνέχιζε ευθεία έως
του Πλατανιώτη και κατόπιν θα έπαιρνε τον
ανήφορο για το σπίτι. Καληνύχτισαν ο ένας τον

Είναι απόγευμα Αύγουστος 1960 και βρισκόμαστε στη σάλα του σπιτιού μας. Παρόντες
ο πατέρας, η μάνα, ο μπάρμπα Θωμάς, εγώ και
ο Μήτσος Κορομπέλης καθηγητής, φίλος και
μακρινός συγγενής.
Ο Κορομπέλης εκείνο το καλοκαίρι έχτιζε
σπίτι δίπλα στη «Δάφνη» (βρύση). Ο μπάρμπα
Θωμάς, κουμπάρος του Κορομπέλη, ήρθε στην
Άνω Χώρα να μας κάνει παρέα και όντας στην
Άνω Χώρα να νταβανιάσει και το σπίτι του φίλου
του. Το προηγούμενο βράδυ ρώτησα τον μπάρμπα
τι ώρα θα τελειώσει για να πάμε στο σπίτι του
Κορομπέλη και να μην τον καθυστερούμε, και
μας είπε στις 12 το μεσημέρι θα έχει τελειώσει.
Έτσι εγώ και ο πατέρας στις 11:50 παρουσιαστήκαμε. Ο μπάρμπα Θωμάς παρ’ όλο ότι είναι
σβέλτος τέλειωσε στις 1 μ.μ. Του υπενθυμίζω
ότι μας είπε στις 12 θα είναι έτοιμος, γιατί δεν
τήρησε τον λόγο του; Η απάντηση ήρθε ορθή
κοφτή, «Γιάννο, εγώ θα τελείωνα στις 12 αλλά
δεν περίμενα την βοήθεια του Κορομπέλη! Πρώτα
απ’ όλα μου δάνεισε ένα παντελόνι του, να μην
λερώσω το δικό μου, πήρε ο διάολος τον πατέρα

του Γιάννο, ο χριστιανός είναι 100 οκάδες, 100
νούμερο παντελόνι κι εγώ 60 οκάδες 40 νούμερο,
σπαθί. Βάζω το πασέτο σε μια τσέπη και τρέχα
τώρα να το βρεις, πενήντα σούρες κάνει στη
μέση μου το παντελόνι του, πώς να δουλέψω
Γιάννο; Ο Κορομπέλης είναι σκέτη αναποδιά».
Φύγαμε στις 13:30 για το σπίτι μας και το
απόγευμα ήρθε και ο Μήτσος. Εκεί που καλαμπουρίζαμε ο Κορομπέλης θυμήθηκε ότι συνάδερφος καθηγητής από το γυμνάσιο Ναυπάκτου
πρόσεξε την Λίτσα στη Ναύπακτο, την παρακολούθησε, έμαθε ότι κατάγεται από την Άνω
Χώρα και μου ζήτησε να μεσολαβήσω να την
παντρευτεί. Η Λίτσα 19 ετών «της παντρειάς»
όπως έλεγαν στο χωριό! Ο πατέρας ακούει προσεκτικά το Μήτσο και ερωτά τι άλλο θέλει ο κύριος καθηγητής από τη Ναύπακτο. «Τίποτε απολύτως» απαντά ο Κορομπέλης, και συμπληρώνει
ότι ο καθηγητής έχει σειρά να γίνει γυμνασιάρχης, έχει διώροφο σπίτι στη Ναύπακτο, δεν έχει
υποχρεώσεις μόνο τη μάνα του και ότι είναι
εξαιρετικός κύριος. Ο πατέρας ακούει προσεκτικά
και ρωτάει τον Μήτσο πόσο χρονών είναι ο κ.
καθηγητής; Ο Μήτσος διστάζει κι επαναλαμβάνει
τα ίδια χωρίς ν’ αναφέρει την ηλικία του καθηγητή, κι ο πατέρας τον κόβει λέγοντας «Μήτσο
την ηλικία του καθηγητή ή η κουβέντα τέρμα».
Ο Μήτσος παίρνει ανάσα, ομολογεί ότι ο καθηγητής είναι 54 ετών! Κι ο πατέρας 53 ετών λέει
στο Μήτσο «ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα
τον σκεπάσει». Γέλασαν όλοι με την ψυχή τους,
το προξενιό αυτό είχε άδοξο τέλος. Το 1963 η
Λίτσα 22 ετών παντρεύτηκε τον Θανάση Χαντζόπουλο (Βεΐκο) 23 ετών.
Από το βιβλίο «ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ»
του αξιαγάπητου συγχωριανού μας
ΓΙΑΝΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΑΝΤΖΑΝΔΡΕΟΥ

Σπίτια πετρόκτιστα
Όλα τα σπίτια στα χωριά
Σώζονται ακόμα
Σινάζι από καστανιά
Και λάσπη από χώμα.
Το χώρισμα από τσατμά
Αχυροζυμωμένο
Το καλοκαίρι έχει δροσιά
Χειμώνα ζεσταμένο.
Οι κτίστηδες σαν βάζανε
Το πρώτο αγκωνάρι
Ο νοικοκύρης έσφαζε
Το πιο παχύ μανάρι.
Κατόπιν στο φούρνο έμπαινε
Να ροδοκοκκινίσει
Κι ο νοικοκύρης έστρωνε
Τραπέζι να γλεντήσει.
Έσερνε ο πρωτομάστορας
Πρώτος το χορό
Σιγά-σιγά μαζεύεταν
Όλο το χωριό.
Και στα τελειώματα
Φωνάζανε
μαντήλια
Ρέππας
Λάμπρος
Και ο νοικοκύρης του σπιτιού
Να ζήσει χρόνια χίλια.
Και τώρα τσιμεντόχτιστα
Σιδεροδεμένα
Και με τα ρίχτερ τρεις βαθμούς
Τα βλέπεις ραγισμένα.
Ρέππας Λάμπρος

