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ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
• Φέτος λόγω του κορονοïού το Πάσχα στην εκκλησία
παραβρέθηκαν μόνο τέσσερα άτομα, ψάλτες δε ήταν
ο Νίκος Χαντζόπουλος και ο Χρήστος Διαμαντόπουλος.
• Για τον ίδιο λόγο (κορονοïός) και η εκδήλωση του πανηγυριού της Αγίας Παρασκευής δεν έγινε.
• Η μόνη εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε με επιτυχία
ήταν οι ετήσιοι ποδηλατικοί αγώνες που έγιναν τον
Αύγουστο και διοργανώνονται από την ΜΚΟ «Πράσινο
- Μπλε».
• Επίσης εκδηλώσεις που ήταν προγραμματισμένες από
τον «Πολιτιστικό Σύλλογο», δεν πραγματοποιήθηκαν
λόγω κορονοïού, όπως μας ενημέρωσε ο Πρόεδρος
του Συλλόγου Αθανάσιος Χαντζόπουλος.

* Η ΠΑΛΙΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΝΩ ΧΩΡΑΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

ΕΥΧΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ
ΚΑΙ ΤΟ ΝΕΟ ΕΤΟΣ

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ
ΣΕ ΑΝΩΤΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ
Οι βραβεύσεις των επιτυχόντων σε Ανώτατα Ιδρύματα
και Στρατιωτικές Σχολές δεν έγιναν, λόγω κορονοïού.
Παρακάτω όμως, αναφέρονται τα ονόματα των επιτυχόντων σε Ανώτατα Ιδρύματα το Ακαδημαϊκό Έτος
2019-2020 κατ’ αλφαβητική σειρά.
➢ Δαμιανός Παναγιώτης του Σπύρου, Ιατρική Σχολή
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ), εγγόνι
της Μαρίας Δαμιανού-Κορομπέλη.
➢ Νικολέτου Έλενα του Βασιλ., Παιδαγωγικό Τμήμα
Πανεπιστημίου Πατρών, εγγόνα του Γεωργ. Σφήκα.
➢ Ντάρας Κων/νος του Ευαγγέλου, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Ο.Π.Α.), Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας, εγγόνι του Ντίνου Σακελλάρη.
➢ Σαλούρος Σταύρος του Βασιλείου, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Σχολή Οικονομικών Επιστημών, εγγόνι
του μακαρίτη Σταύρου Σαλούρου.
➢ Στόïκος Γεώργιος, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Σχολή
Μηχανολόγων-Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, εγγόνι του
Γεωργίου Κορομπέλη του Ιωάννη.
➢ Σούζας Κων/νος του Ιωάννη, Ανωτάτη Σχολή Εμπορικού
Ναυτικού, Σχολή Πλοιάρχων, εγγόνι του Μίμη Σούζα.
➢ Σούζας Κων/νος του Νικολάου, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Νομική Σχολή Κομοτηνής, εγγόνι του
Ορέστη Σούζα.
➢ Τσουκαλάς Αριστείδης του Χρήστου, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών, Πολυτεχνείο Πατρών, εγγόνι του Τέλια Τσουκαλά.
Βράβευση των παραπάνω επιτυχόντων θα γίνει το 2021
επιτρέποντος φυσικά του κορονοïού, μαζί με τους επιτυχόντες το Ακαδημ. έτος 2020-2021.

Αγαπητοί χωριανοί και φίλοι,
Όπου και αν βρίσκεστε, εύχομαι από τα βάθη της καρδιάς μου
χρόνια πολλά και το νέο έτος που θα φθάσει σε λίγο να μας βρει
όλους γεμάτους υγεία, με προκοπή και να μας έχει απαλλάξει
από την πανδημία του αιώνα.
Δυστυχώς για τον άνθρωπο, όπως και η ιστορία διδάσκει,
κάθε εκατό χρόνια εμφανίζονται κάποιοι τρελοί ιοί που μέχρι η
επιστήμη να τους αντιμετωπίσει αφήνουν πίσω τους ανθρώπινο
πόνο σε όλη την ανθρωπότητα.
Αυτό πρέπει να μας δίνει δύναμη και αισιοδοξία ότι σύντομα
θα περάσει. Δεν πρέπει λοιπόν να απογοητευόμαστε και πάντοτε
να ελπίζουμε για το καλύτερο.
Τέλος, θέλω να εκφράσω τις ευχαριστίες του Συνδέσμου για
τη συνεχή ανταπόκρισή σας, τόσο για την οικονομική ενίσχυση
της εφημερίδας, όσο και για τη συμμετοχή σας στις εκδηλώσεις
μας, οι οποίες και θα συνεχίζονται για πάντα!!!
Ο Πρόεδρος
Βασίλειος Ι. Σούζας

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.
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
ΘΑΝΑΤΟΙ
Το εξάμηνο Απριλίου-Σεπτεμβρίου απεβίωσαν οι κάτωθι:
1. Ζωïτάκη Αγαθή του Πολυκάρπου
2. Σεραφίγγος Παναγιώτης του Αθανασίου,
σύζυγος Βασιλικής Μουστάκα
3. Παπαδογεωργόπουλος Κων/νος του Αντωνίου, σύζυγος Ελευθερίας Χαντζοπούλου
ΑΜΕΡΙΚΗ
• Χαντζόπουλος Βασίλειος του Κων/νου
και της Αθανασίας (Νέο Μεξικό)

Ας είναι ελαφρύ το χώμα που τους σκεπάζει.

ΤΗΣ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΟΥ ΜΑΣ ΑΠΟ
ΤΟ ΚΛΗΒΕΛΑΝΤ (Λαμπρινής Davis)
ΘΑΝΑΤΟΙ
• Διαμάντης Πολύκαρπος του Νικολάου

Ας είναι ελαφρύ το χώμα που τον σκεπάζει.

ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ

Στις 3 Σεπτεμβρίου 2020 στον Ιερό Ναό
της Αναστάσεως του Κυρίου, στους Αμπε-

Η ΜΕΓΑΛΗ

ΛΟΜΠΟΤΙΝΑ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΤΡΙΜΗΝIΑΙΑ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ

ΕΔΡΑ: ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ
Αγαμέμνονος 11 • Τ.Κ. 16343
ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ:
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ
ΑΝΩ-ΧΩΡΙΤΩΝ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΕΚΔΟΤΗΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ:
Βασίλης Ιωάν. Σούζας
Αγαμέμνονος 11 • Τ.Κ. 16343
Τηλ.: 6944332659
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

λοκήπους στη Θεσσαλονίκη, έγινε η βάπτιση
της μικρής «κούκλας» που βλέπετε στη
φωτογραφία, το όνομα αυτής ΕΥΓΕΝΙΑ.
Η Ευγενία είναι κόρη του Χρήστου και της
Χρυσάνθης Κάλλας, και εγγόνα του Γιώργου
Καλιαμβάκου του Δημ. Ευτυχισμένοι νονοί
είναι ο Γιώργος και η Σωτηρία Κανή.

Ευχόμαστε να τους ΖΗΣΕΙ!!!!!

ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΕΥΡΩ

ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ .....100 $
ΚΑΠΟΤΑ-ΤΣΑΜΠΟΣΩΤΗΡΗ ΑΝΤΩΝΙΑ............. 20
ΚΟΡΟΜΠΕΛΗ ΠΟΠΗ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ............. 20
ΚΟΡΟΜΠΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓ. ΤΟΥ Ι. (Θεσ/νίκη) ...... 20
ΚΥΡΙΑΖΗ ΗΛΕΚΤΡΑ ......................................... 20
ΚΩΤΑΝΤΟΥΛΑ ΕΛΠΙΔΑ .................................... 30
ΚΩΤΑΝΤΟΥΛΑ ΘΕΟΔΩΡΑ ............................... 30
ΚΩΤΑΝΤΟΥΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΒΑΣ. .............. 30
ΛΕΚΑΤΣΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ .................................... 30
ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ χήρα ΠΑΝΑΓ. ........... 25
ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΟΥ ΑΡ. ........ 30
ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓ. .......... 25
ΠΑΠΑΘΩΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ................................ 20
ΠΑΠΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ..................... 30
ΠΑΤΟΥΧΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ ........ 25
ΠΑΤΟΥΧΑΣ ΦΩΤΙΟΣ – Κάτω-Χώρα .................. 50
ΠΕΤΣΙΝΗ-ΒΕΡΓΗ ΒΙΟΛΕΤΑ ............................. 20
ΠΕΤΣΙΝΗ ΚΟΥΛΑ χήρα ΑΓΓΕΛΟΥ ................... 30
ΠΛΑΤΑΝΙΩΤΗ ΕΥΘΥΜΙΑ χήρα ΝΙΚΟΛΑΟΥ....... 30
ΡΕΠΠΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ......................................... 20
ΣΟΥΖΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΟΡΕΣΤΗ .................. 50
ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ....150
ΣΦΗΚΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ .......................................... 20
ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΘΩΜΑ ............... 20
ΥΦΑΝΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Ιερεύς ....................... 20
ΧΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΝΙΚ. ...... 30

ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΚΑΤΑΓΩΓΗ
ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΙΟ ΠΟΥ ΠΡΟΟΔΕΥΟΥΝ
ΚΑΙ ΒΡΑΒΕΥΟΝΤΑΙ
Τεράστια επιτυχία
Ναυπάκτιου μαθητή:
Στην 4άδα για την Ολυμπιάδα
Χημείας ο Δημήτρης Καρακώστας
Ο Δημήτρης Πολύκαρπος Καρακώστας, μαθητής του
1ου Λυκείου Ναυπάκτου, είναι στην 4άδα
που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στην
Παγκόσμια Ολυμπιάδα Χημείας! Είναι
γιος του Κώστα Καρακώστα και της Νικολίτσας Μούρτου
(κόρη του Χρήστου
Ιωαν. Μούρτου).
Στον διαγωνισμό της Ένωσης Ελλήνων Χημικών, νικητές ήταν 4 μαθητές Λυκείου και
αποτελούν την Ελληνική συμμετοχή στη διεθνή
Ολυμπιάδα Χημείας.
Στην 52η Ολυμπιάδα Χημείας θα συμμετάσχουν 300 μαθητές από όλο τον κόσμο, η
οποία θα διεξαχθεί διαδικτυακά την 25η Ιουλίου
λόγω κορωνοϊού!
Είναι από τις λίγες φορές που ένας μαθητής
δημόσιου σχολείου πετυχαίνει σε τόσο υψηλό
επίπεδο εξετάσεων για την Ολυμπιάδα. Αυτό
όμως δείχνει και το υψηλό επίπεδο που υπάρχει
στο 1ο Λύκειο Ναυπάκτου, γνωστό για τις μεγάλες επιτυχίες του!!! https://www.npress.gr/nafpaktia/terastia-epitychia-naypaktioy-mathiti/amp/
Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της 52ης
Ολυμπιάδας Χημείας βρήκε την ελληνική αποστολή να βραβεύεται με 1 χάλκινο μετάλλιο,
ενώ σε δύο μαθητές απονεμήθηκε εύφημος
μνεία. https://www.infokids.gr/52i-olympiadaximeias-eskise-i-ellinik/

ΠΑΠΑΔΙΑ-ΤΣΑΚΑΛΑΚΙ

Θα βγω ψηλά στην Παπαδιά
ψηλά στο Τσακαλάκι,
να βρω χιλιόχρονο έλατο,
στη ρίζα του να κάτσω,
να βοτανίσω στην καρδιά
της πίκρας το μαλλάκι,
να θυμηθώ τα ντέρτια μου
και να τα δέσω μάτσο.
Ντέρτια γλυκά, ντέρτια πικρά,
ντέρτια φαρμακωμένα,
ως τώρα ζήσαμε μαζίκαιρός να σας χωρίσω!
Σύρτε να βρείτε άλλες καρδιές,
αφήστε με κι εμένα
δίχως καημούς να κοιμηθώ και
δίχως να ξυπνήσω.
Γ. ΑΘΑΝΑΣ - ΝΟΒΑΣ
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Φθινόπωρο του 1909. Η Χώρα μας βρίσκεται σε
δυσχερή πολιτική, πολιτιστική και οικονομική κατάσταση. Αναρχία και ασυδοσία επικρατεί παντού. Η
υγεία και η παιδεία είναι προνόμιο των ολίγων. Η κοινωνική πρόνοια επαφίεται στη φύση. Αυτή αποφασίζει
ποιος θα ζήσει και ποιος θα πεθάνει. Συγχρόνως το
φυσικό περιβάλλον αλλοιώνεται ολοταχώς.
Στο χωριό μας τα Κανάλια Φθιώτιδος ο καθένας
προσπαθεί να επιβιώσει και να διορθώσει τα του
οίκου του. Και όμως, κάτω απ’ αυτές τις δυσμενείς
συνθήκες οι γυναίκες γεννούν και ας πεθαίνουν αυτές
και τα παιδιά τους. Τα παιδιά τα δίνει ο Θεός κι ο
Θεός τα παίρνει. Καισαρική τομή τότε δεν υπήρχε.
Μεγάλη αμαρτία, λέει η Εκκλησία το να μην κάνεις
παιδιά. Έτσι οι γυναίκες γεννοβολούν για να έχει το
Κράτος στρατό και οι άρχοντες υπηρέτριες. Οι Καναλιώτες ασχολούνται κυρίως με τη γεωργία και την οικιακή κτηνοτροφία. Ελάχιστοι είναι εκείνοι που έχουν,
ας πούμε, κάποια οικονομική άνεση.
Στα Κάτω Κανάλια ο Φώτης Κουτσούκης έχει τα
περισσότερα και καλύτερα χωράφια. Έχει αμπέλια,
κληματαριές, μελίσσια και μουλάρι. Δύο σπίτια πέτρινα,
ένα στα Ζερέλια που κατοικεί κι ένα στα Κάτω
Κανάλια, εκεί που είναι σήμερα το Σχολείο. Διατηρήθηκε μέχρι το 1951, το θυμάμαι γιατί έχει σχέση με
τον αφορισμό. Στη γύρω περιοχή υπήρχαν πολλά
σπίτια τότε, αναφέρω όμως μόνο δύο που σχετίζονται
με την εν λόγω ιστορία: Το σπίτι του Τσιόκα Βαγγέλη
(πενήντα μέτρα πιο πάνω απ’ του Κουτσούκη), που
έχει τέσσερα παιδιά: Την Κωσταντία 12 ετών, τον
Παναή 10, το Γεωργούλα 8 και τον Λεωνίδα μωρό. Ο
Παναής είναι ο πατέρας του σημερινού Παπασπύρου,
που είχε παντρευτεί την γνωστή μας Τουρκάλα, μια
εξαίρετη και χαρισματική γυναίκα.
Πιο πέρα στην ράχη είναι το σπίτι του Κυριάκη
Γεώργου (Λαδογεώργου) με τρία ορφανά παιδιά από
μάνα. (Η γυναίκα του πέθανε νωρίς) το Βαγγέλη 10
ετών, τη Μαρία 8 και το Νίκο 6 ετών. Ο Βαγγέλης
είναι ο πατέρας μου, ο Λαδοβαγγέλης. Ο παππούς
μου εργάζεται σκληρά για να μεγαλώσει τα παιδιά
του. Τα χωράφια που έχει λίγα και άγονα δεν επαρκούν,
γι’ αυτό ξενοδουλεύει. Συχνά αφήνει στο σπίτι τον
Βαγγέλη να προσέχει και να φροντίζει τα μικρότερα.
Εκεί συχνάζουν και παίζουν η Κωνσταντία, ο Παναής
και ο Γεωργούλας. Σχολειό γι’ αυτά δεν υπάρχει.
Έτσι έχουν τα πράγματα το φθινόπωρο του 1909.
Ο Κουτσούκης μάζωξε ότι είχαν τα χωράφια του
μήλα, καρύδια, κάστανα, τα έβαλε μέσα στο σπίτι,
κλείδωσε την πόρτα με την χειροποίητη κλειδαριά
και αναχώρησε για τα Ζερέλια με την σκέψη να επιστρέψει εντός των ημερών, να φορτώσει στο μουλάρι
τα γεννήματά του, να τα πάει στο παζάρι για πούλημα.
Αρχίζει να βρέχει. Μα τι βροχή, βρέχει συνεχώς. Σαράντα μέρες και σαράντα νύχτες, λέει ο κοσμάκης. Ο
Ρουστιανίτης, παραπόταμος του Σπερχειού ποταμού,
φουσκώνει απ’ τα λασπόνερα και τις πέτρες. Μουγκρίζει σαν θεριό και παρασύρει στο πέρασμά του ό,τι
βρίσκει μπροστά του, πέτρες, γεφύρια και δένδρα
φουντωμένα. Ούτε πουλί δεν μπορεί να τον περάσει.
Πλησιάζουν Χριστούγεννα, οι βροχές σταμάτησαν,
το ποτάμι κόπασε. Τρέχουν οι Ζερελιώτες και Κάτω
Καναλιώτες και στήνουν το γεφύρι στο στενότερο
μέρος του ποταμού, ρίχνουν και αμμοχάλικο επάνω
για να περνούν και τα ζώα άφοβα.
Χαρούμενος ο Φώτης παίρνει το μουλάρι του,
περνά το γεφύρι και έρχεται στο σπίτι του στα Κάτω
Κανάλια για να φορτώσει μήλα, καρύδια, κάστανα
και να τα πάει στο παζάρι. Τώρα, σκέφτεται, θα ’χουν
καλή τιμή και ιδίως τα μυρωδάτα κρασόμηλα και χαμογελάει. Ανοίγει την πόρτα και μπαίνει μέσα. Να! Τα
καρύδια και τα κάστανα όλα εκεί, όπως τ’ άφησε. Τα
μήλα πού είναι; Τρίβει τα μάτια του μήπως θαμπώθηκε.
Σκύβει, κοιτάζει προσεκτικά. Βλέπει κάτι λίγα μήλα
σκόρπια στις γωνιές του δωματίου, τίποτε άλλο.
Κάνει το σταυρό του. Τι έγιναν τα μήλα; Ποιος τα
πήρε; Φέρνει τον αγροφύλακα, ερευνούν το σπίτι.
Πόρτα, παράθυρα, σκεπή απαραβίαστα. Απ’ τα ανοιχτά
σιδηρόφραχτα κάγκελα των παραθύρων μόνο ποντίκια,
γάτες και βερβέρες (σκιουράκια) χωρούν. Μα αυτά
θα έπαιρναν καρύδια και κάστανα κι όχι τα μήλα…
Περιφέρεται ο αγροφύλακας στο χωριό ζητώντας
πληροφορίες. Κανένας δεν είδε, δεν άκουσε τίποτα!
Γρήγορα Φώτη στον παπά. Ό,τι δεν μπορούν να
βρουν ο αγροφύλακας και η αστυνομία, το βρίσκει ο
παπάς με τον αφορισμό. Τον προηγούμενο μήνα στο
Ειρηνοδικείο δικαζόταν κάποιος από τα Μάρμαρα,
γιατί είχε κλέψει ένα τουλούμι τυρί από έναν χωριανό
του κτηνοτρόφο, ο παπάς τον ανακάλυψε με αφορισμό
που έκανε κι όχι η αστυνομία.
Χωρίς να χάσει καιρό ο Φώτης πάει στον παπά.
Το και το συμβαίνει παπά μου, θέλω να βρεις τον

ΑΦΟΡΙΣΜΟΣ ΣΤΑ ΚΑΝΑΛΙΑ
(Μια ιστορία για γέλια και για κλάματα)
κλέφτη με αφορισμό. Κοιτάζει τον Φώτη ο παπάς και
χαϊδεύει τα γένεια του. Ξέρει πως ο Φώτης είναι
καλός νοικοκύρης, ευκατάστατος, μεταξύ των πρώτων
στο χωριό, έχει απ’ όλα τ’ αγαθά.
Ευκαιρία είναι, σκέφτεται ο παπάς, ν’ αποκτήσω
κύρος και επιρροή σε αυτή την κοινωνία, να λαδώσω
κι εγώ λίγο τ’ άντερά μου… «Καλά έκανες, Φώτη, και
ήρθες σε μένανε. Να είσαι βέβαιος ότι θα βρεθεί ο
κλέφτης, αλλά για να γίνει ο αφορισμός πρέπει να
ενημερωθεί όλο το χωριό, να γίνουν τελετουργικές
διαδικασίες και κάποιες προσφορές εκ μέρους σου,
όχι σε μένα, στην Εκκλησία. Αυτά προστάζουν οι
Ιεροί κανόνες της Εκκλησίας». Ό,τι μου πεις παπά
μου θα το κάνω.
Την Κυριακή, μετά τα Χριστούγεννα θα φέρεις
τρεις λειτουργιές στο όνομα της Αγίας Τριάδος, κρασί
για τη θεία Κοινωνία και λάδι για τα καντήλια. Θα
ανακοινώσω στο εκκλησίασμα ότι σου έκλεψαν τα
μήλα και θα παρακαλέσω να φανερωθεί ο κλέφτης
για να μη γίνει ο αφορισμός. Έτσι κι έγινε, αλλά κλέφτης δεν φάνηκε. Συνεχίζεται η ίδια διαδικασία και
για την δεύτερη Κυριακή, και πάλι ο κλέφτης άφαντος.
Τώρα ανακοινώνει ο παπάς ότι την τρίτη Κυριακή
θα γίνει ο αφορισμός και συνιστά στον Φώτη να
φέρει λαμπάδες, μαύρες κορδέλες και μαύρο τραπεζομάντηλο και επιπλέον τρεις δίσκους βραστό σιτάρι
για να πάρει ο κόσμος για το ανάθεμα. Θα γεμίσει η
εκκλησία από κόσμο και το αντίδωρο δεν φτάνει για
όλους, θα πάρουν μόνο όσοι κοινωνήσουν (ελάχιστοι
κοινωνούν μετά τα Χριστούγεννα).
Όλο το χωριό το έμαθε ότι την Κυριακή θα γίνει
αφορισμός για τα μήλα του Φώτη και όλοι ξέρουν ότι
ο αφορισμός είναι κάτι κακό. Τρέχει ο Παναής, βρίσκει
τον Βαγγέλη και του λέει:
- Βαγγέλη, η μάνα μ’ είπε ότι την Κυριακή θα
γίνει αφορισμός για τα μήλα του Φώτη.
- Τώρα που δεν έχει άλλα μήλα, ας γίνει ό,τι θέλει… λέει ο Βαγγέλης.
- Ετοιμάσου, Βαγγέλη, να πάμε μαζί στην εκκλησία
για να δούμε τι θα κάμουν.
Πάει ο Βαγγέλης στο σπίτι και λέει στον πατέρα
του:
- Πατέρα, θέλω να μου φτιάξεις καινούργια γουρνοτσάρουχα για να πάω την Κυριακή στην εκκλησία
μαζί με τον Παναή.
- Μπα παιδί μ’, τι σού ’ρθε χειμωνιάτικα να πας
στην Εκκλησία; Καλά ρε, θα σου φτιάξω με φασκιά
από ράχη για να μην τρυπάνε. Πήγαινε στην Εκκλησία
να δεις και συ κόσμο.
Έφτασε η Κυριακή, αν και χιονίζει, Γενάρης μήνας
είναι, γέμισε η Εκκλησία από κόσμο. Ο Βαγγέλης με
τον Παναή τρυπώνουν και φτάνουν δίπλα από το
ψαλτήρι. Βλέπουν τους δίσκους με το σιτάρι και τρέχουν τα σάλια τους. Σαν τελείωσε η λειτουργία, χτυπάει η καμπάνα για ν’ αρχίσει η τελετουργία του
Αφορισμού. Φέρνουν ένα τραπέζι με μαύρο τραπεζομάντηλο μπροστά στην Ωραία Πύλη και επάνω τοποθετούν τους δίσκους με το σιτάρι και τρεις λαμπάδες
με μαύρες κορδέλες. Μοιράζουν στο εκκλησίασμα
κηριά με μαύρες κορδελίτσες. Φορούν τα μαύρα ράσα
οι ψάλτες, βγαίνει κι ο παπάς στην Ωραία Πύλη με
μαύρα άμφια κρατώντας τρεις λαμπάδες με μαύρες
κορδέλες. Σβήνουν τα κανδήλια κι ανάβουν οι λαμπάδες και τα κηριά. Απόλυτη σιωπή, δέος και ανατριχίλα. Ψάλλουν με κατάνυξη οι ψάλτες, διαβάζει ο
παπάς το κατά Ματθαίου Ευαγγέλιο «Εξελεύσονται
οι άγγελοι και αφιούσιν τους πονηρούς εκ μέρους
των δικαίων» και άλλα σχετικά κείμενα και τελείωσε:
Δεν κατάλαβε κανείς τίποτα. Το γνώριζε εκ των προτέρων ο παπάς και προετοιμάστηκε: - Και τώρα αγαπητοί μου Χριστιανοί, θα απαντάτε χωρίς να βιάζεστε
ό,τι λέω εγώ:
1ον. Κατάρα στον κλέφτη που έκλεψε τα μήλα
του Φώτη. - Κατάρα (το εκκλησίασμα).
Ο Βαγγέλης και ο Παναής λένε ό,τι τους συμφέρει:
Κατάρες λέει η Γιάνναινα, αλλά δεν πιάνουν. Τα
ακούει ο παπάς που είναι μπροστά τους και χαμογελάει.
Παίρνουν θάρρος και φωνάζουν πιο δυνατά.
2ον. Ανάθεμα στους γονείς που τον γέννησαν.
- Ανάθεμα (το εκκλησίασμα)
Βαγγέλη, λέει ο Παναής, τι είναι το ανάθεμα; Το
καλό κρασί, άκουσα το Σεραφείμ και τη γυναίκα του
να τραγουδούν και να λένε. «Ανάθεμα στο κρασί του
Αποστόλη…».
3ον. Να μην βρίσκει δρόμο να πάει σπίτι του. –Να
μη βρίσκει δρόμο (εκκλησίασμα).
Βαγγέλης-Παναής: Εμείς θα πάμε μέσα απ’ τα

χωράφια.
4ον. Να μη σώσει να φάει τα μήλα. - Να μη σώσει
(εκκλησίασμα).
Βαγγέλης-Παναής: Να σώσει να φάει και μήλα
και μούρα και κεράσια (ψωμί και μούρα, βασική τροφή).
5ον. Να μη βρεθεί παπάς να τον μεταλάβει: - Να
μη βρεθεί…
Εμένα Βαγγέλη, λέει ο Παναής, με μετάλαβε η
μάνα μ’ τα Χριστούγεννα. Λίγο κρασάκι μού δωσε ο
παπάς στο κουταλάκι.
- Εγώ δεν έχω μάνα να με μεταλάβει… Θα σου
φέρω εγώ Βαγγέλη ένα τσουκάλι κρασί να μεταλάβεις
και συ… Εγώ δεν θέλω κρασί, λάδι θέλω να βάλω
στην κουρκούτι, λάδι έχεις; Δεν έχεις…
Τρυπώνουν ανάμεσα στους μεγάλους, παίρνουν
λίγο σιτάρι απ’ τον παπά και τρέχουν για τα σπίτια
τους να στήσουν πλάκες (παγίδες) για να πιάσουν
τσιόνια και κεφροπούλια. Τώρα που χιονίζει, λέει ο
Βαγγέλης, ρίχνονται σαν στραβά για να φάνε.
Το βράδυ της Κυριακής ο Τσιόκας ο Βαγγέλης
εκεί που κάθεται με την οικογένειά του κοντά στο
τζάκι μονολογεί: «Ποιος μωρέ έκλεψε τα μήλα, πώς
μπήκε στο σπίτι, μόνο ο διάβολος χωράει. Η Τσιοκοβαγγέλαινα με τα παιδιά τους γελούν. Γιατί μωρέ γελάτε; Κάτι ξέρετε σεις για τον κλέφτη.- Ξέλω γω πατέλα ποιος τα έκλεψε, λέει ο μικρός Γεωργούλας. –
Ποιος παιδί μ’; Ο Βαγγέλης του μπαρμπα Γεώργου με
τον Παναή. Ο Βαγγέλης έχει ένα λούρο με σουφλί
μες στα βάτα! Βάζουμε το λούρο μέσα απ’ το παράθυρο, σουφλάμε τα μήλα και τα βγάζουμε έξω.
Έβγαλα και γω πατέρα. Τώρα δεν έχει άλλα… Αλήθεια
Παναή; Αλήθεια πατέρα, όλοι φάγαμε και συ έφαγες… Κούνησε το κεφάλι του ο Τσιοκαβαγγέλης και
είπε: «Φαρμάκι έφαγα και δεν τόξερα…».
Σηκώνεται και πάει στο σπίτι του Λαδογεώργου
(του παππού μου).
- Καλώς τον γείτονα, πάνω στην ώρα ήρθες,
μόλις έβγαλα το χαμοκούκι, έχω και ελιές απ’ τη Στυλίδα. Τα παιδιά μου βιάζονται και τρώνε αν και είναι
πολύ ζεστό και θα χαλάσουν τα δόντια τους. Κάτσε
να πάρεις μια μπουκιά.
- Φαρμάκι θέλω, Γεώργο, κι όχι ψωμί. - Γιατί μωρέ
τι έπαθες; - Δεν το ’μαθες ρε Γεώργο, ότι ο παπάς
έκανε αφορισμό σήμερα για τα μήλα του Φώτη που
έκλεψαν; - Και τι μας νοιάζει, μωρέ, εμάς; Ο παπάς
τη δουλειά του κάνει και μεις τη δικιά μας. - Τα παιδιά
μας, Γεώργο, είναι αφορισμένα, αυτά έκλεψαν τα
μήλα του Φώτη και αν ζήσουν δεν θα δουν καλή μέρα
στη ζωή τους. Σαν το άκουσε ο μικρός Βαγγέλης
σταμάτησε να τρώει χαμοκούκι και ελιές και ζάρωσε
στη γωνιά, τον είδε ο πατέρας του, κατάλαβε και δεν
είπε τίποτα. - Να, Γεώργο, αυτός εδώ ο γυιός σου
έφκιασε ένα λούρο με σουφλί μπροστά, πήρε και τα
δικά μου παιδιά τον Παναή και τον Γεωργούλα, πήγαιναν στο σπίτι του Φώτη, βάζανε το λούρο μέσα
στο σπίτι απ’ το παράθυρο, ανάμεσα απ’ τα σίδηρα,
κάρφωναν τα μήλα και ένα ένα τα βγάζανε έξω και
μέχρι να ’ρθει ο Φώτης απ’ τα Ζερέλια, τα μήλα
έκαναν φτερά…
Έμεινε για λίγο αμίλητος ο Λαδογεώργος, χαμογέλασε και είπε: - Άκου, γείτονα, μικρά παιδιά είναι,
μήλα φάγανε, έγκλημα δεν έκαμαν. Δεν έπρεπε να
κάμουν αφορισμό και να ταλαιπωρούν τον κοσμάκη.
Ο αφορισμός είναι λόγια των παπάδων και όχι του
Θεού. Ο κλήρος το έχει ως σύστημα για να επιβάλλεται
στον λαό. Από ό,τι διαπίστωσα στο διάστημα που
ήμουνα χωροφύλακας, οι κλέφτες δεν φοβούνται
τον αφορισμό, αλλά τα καρφιά… Για να είμαστε
όμως εμείς εντάξει, θα ερευνήσουμε να μάθουμε
πόσα μήλα είχε ο Φώτης, θα συγκεντρώσουμε τ’ ανάλογα χρήματα που θα έπαιρνε, αν τα πουλούσε και
εγώ θα του τα πάω νύχτα στην πόρτα του σπιτιού
στα Ζερέλια, γράφοντας σ’ ένα χαρτάκι: «Για τα μήλα
που σου έκλεψαν». Έτσι, ούτε γάτα, ούτε ζημιά…
- Εσύ, Γεώργο, βρίσκεις δικαιολογίες, εγώ πιστεύω
ότι ο αφορισμός είναι αφορισμός. Εγώ θα πάω μόνος
μου στον παπά. - Αν πας να ξέρεις ότι θα κάνεις κακό
κι όχι καλό…
- Την άλλη μέρα ο Τσιοκαβαγγέλης, αν κι έχει
ένα γόνα χιόνι, πήγε στον παπά και ανέφερε όλα τα
σχετικά για τα μήλα και του ζήτησε ν’ ανακαλέσει
τον αφορισμό. Ο παπάς κάλεσε τον Φώτη, τον αγροφύλακα, τον Τσιόκα και τον Κυριάκη και τους είπε ή
συμβιβάζονται ή καταλήγουν στα Δικαστήρια. Τελικά
συμβιβάστηκαν, αφού η αξία των μήλων διπλασιάστηκε.
Ο Τσιόκας είχε χρήματα και πλήρωσε, ο Κυριάκης (ο
παππούς μου) δεν είχε. Είχε δύο γίδες, πούλησε τη
μία για να πληρώσει τα μήλα. Μονολογούσε κι έλεγε:
«Τώρα έγινα πτωχότερος, δεν έχουν τα παιδιά μου
να φάνε μια στάλα γάλα. Αλλά έχω το κούτελο
καθαρό στην κοινωνία».
Γεώργιος Κυριάκης
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ΑΓΙΑ ΑΝΝΗ

ΠΑΛΙΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

Στις 9 του Σεπτέμβρη όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος έγινε λειτουργία στο εκκλησάκι της Αγίας Άννης στις Μαγγάνες. Το εκκλησίασμα φέτος ήταν πάρα πολύ μεγάλο γύρω στα 70 άτομα. Βέβαια
πρέπει να αναφέρουμε ότι και κάτοικοι από την Κάτω - Χώρα
τίμησαν το εκκλησάκι.
Επακολούθησε προσφορά «τράγου» βραστού από κατοίκους της
Άνω-Χώρας, λόγω έλλειψης «γίδας» καθώς επίσης και άλλων εδεσμάτων που προσφέρθηκαν από γυναίκες του χωριού.
Στη συνέχεια σύρθηκε χορός κατά τα καθιερωμένα και το βράδυ
δε προσφέρθηκε κριθαρότο «τράγου» στον εξωτερικό χώρο της ταβέρνας του Βασ. Πατούχα σε όσους παραβρέθηκαν.

Μαθητές της Πέμπτης (Ε) και Έκτης (ΣΤ) τάξεως
του Δημοτικού Σχολείου Άνω-Χώρας το 1926.
Στην πρώτη γραμμή δεύτερη αριστερά η Φροσύνη Σούλου, τρίτη η
Μαρία Νικ. Καραδήμα, τέταρτη η Ελένη Αθαν. Κορομπέλη (Ξυλολένη),
έκτος ο Ζήσιμος Ιωάν. Κολοκύθας, έβδομος ο Ανδρέας Δημητρ. Παπαχαράλαμπος, όγδοος ο Αθανάσιος Δημ. Πατούχας, ένατος ο
Γεώργιος Ιωάν. Κορομπέλης, δέκατος ο Δημήτριος Κων. Παπαδοχριστόπουλος (Γατάκης). Επόμενη σειρά από αριστερά τρίτος είναι ο Δημήτριος Νικ. Κορομπέλης, πέμπτος ο δάσκαλος Μπαλής από την Κεντρική, ο Παπαγρηγόρης, έβδομος ο Νίκος Ιωαν. Μούρτος, όγδοος ο
Νίκος Ιωάν. Χαντζόπουλος, ένατος ο Βασίλειος Σούλος, δέκατος ο
Ηλίας Σφήκας. Στην επόμενη σειρά από αριστερά Νικόλαος Γεωργ.
Κασβίκης, στη συνέχεια ο Φίλιππος Τσατσάνης και κατόπιν ο Παναγιώτης
Δημητρ. Λυκογιάννης (Δημητρέλος). Φυσικά υπάρχουν και άλλοι τους
οποίους ο μακαρίτης Φίλιππας Τσατσάνης δεν μπόρεσε να αναγνωρίσει.

(Από το φωτογραφικό αρχείο του Πολυκ. Φιλ. Τσατσάνη)

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΒΡΑΒΕΙΟ

Αξίζει να επισημανθεί η σημαντική προσπάθεια που γίνεται από
το εκκλησιαστικό συμβούλιο για εξωραϊσμό του εσωτερικού και του
περιβάλλοντα χώρου όλων των εξωκλησιών του χωριού.

Καλοκαιρινές διακοπές
Γέροι και νέοι σκέφτονται
για διακοπές να πάνε
και επιλέγουνε νησιά
για να καλοπερνάνε.

Εμείς παλιά τις διακοπές
τις κάναμε στα χωράφια
παρέα είχαμε τα πουλιά
και μερικά ζουλάπια.

Θέλουνε κατάλυμα
να έχει και πισίνα
για να περάσουνε καλά
τουλάχιστον ένα μήνα.

Ξενοδοχείο πεντάστερο
φτιάχναμε μια τσατούρα
ενώ η πισίνα δροσερή
ήτανε μια γούρνα.

Πρωινό πλουσιοπάροχο
με όλα τα καλούδια
και δίπλα τα κρυστάλλινα
τα βάζα με λουλούδια.

Το πρωινό μας ήτανε
πορδόγαλο βρασμένο
και κανένα ξεροκόμματο
μέσα βουτηγμένο.

Όλο το χρόνο σφίγγανε
τη ζώνη από την πείνα
για να περάσουνε καλά
του χρόνου ένα μήνα.

Όσοι ζούνε απ’ την γενιά μου
και δεν τα θυμούνται
σε λίγο νερό στον Κάκαβο
ας πάνε να πνιγούνε.

Όχι επειδή μας έδωσε
η τύχη μια δεκάρα
να ρίξουμε κλότσο δυνατό
να πέσει η καρδάρα.
Ρέππας Λάμπρος

Οnce upon a time. O τίτλος του πρότζεκτ που δημιούργησαν
και εκπόνησαν δυο
συγχωριανές μας, η
Στέλλα Βεργή (κόρη
της Βαγγελιώς Τριάντη-Τασιάς) και η Βάνα
Παπαϊωάννου (κόρη
της Γιώτας του Νικ.
Δημόπουλου),
το
οποίο έλαβε ευρωπαϊκό βραβείο eTwinning.
Θέμα του η παλιά ζωή
και τα κτίσματα του παρελθόντος.
Οι συμμετέχοντες μαθητές από την Ελλάδα και την υπόλοιπη
Ευρώπη είχαν τη μοναδική ευκαιρία να ξεναγηθούν στο Λαογραφικό
Μουσείο και στον Νερόμυλο του χωριού μας on line από τη Νικολίτσα
Μούρτου (κόρη του Χρ. Μούρτου) που συμμετείχε στο πρότζεκτ και
από τη Φωτεινή Χαντζοπούλου.
Το χωριό μας έγινε αντικείμενο ευρωπαϊκού θαυμασμού χάρη
στη διατήρηση της μνήμης της παράδοσής του.

Crystal
Mountain
Hotel
Άνω Χώρα
Ναυπακτίας
Τηλ.: 26340 41555
http://www.crystalmountain.gr

