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Χριστός Ανέστη
Έφτασε το Πάσχα η πιο μεγάλη γιορτή της Χριστιανοσύνης μέσα
στην ανθισμένη φύση.
«Ήλθε πάλι η πασχαλιά με αγάπη, με φιλιά, με αυγά και με αρνί
χαίρετε χριστιανοί…»
Ας ελπίσουμε το χαρμόσυνο μήνυμά της να φέρει ξανά στον κόσμο
την αισιοδοξία και την ελπίδα να γίνει καλύτερος και όχι δυστυχώς
χειρότερος όπως τελικά βλέπουμε καθημερινά, λες και ζούμε στον 18ο
αιώνα.
Ο Ι. Πολέμης μας θυμίζει με την ποίησή του «Η δικαιοσύνη της ψυχής
τα βάθη να φωτίζει και της αγάπης η ομορφιά τον κόσμο να στολίζει».
Orchis morio albino

Orchis morio

ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ
ΓΙΑ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ Α.Ε.Ι.
«ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΑΓΡΙΟΥ»
Ο Kώστας Άγριος, γιος του Θανάση Άγριου και της Βασιλικής,
αδελφής του Νίκου Παπαϊωαννίδη, έχει καθιερώσει και χορηγεί
ετησίως μία υποτροφία ύψους 1.500 δολαρίων σε υποψήφιους
φοιτητές Ph.D ή Masters που κατάγονται από την Άνω Χώρα και
επιθυμούν 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 υποψήφιος.
Η «Υποτροφία Αθανασίου και Βασιλικής Άγριου» θα εκτελείται
από τον Σύνδεσμο Άνω Χώρας.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν
να έλθουν απευθείας σε επαφή με τον Κώστα: k.agrios@gmail.com
ή με τον Νίκο Μουστάκα: nmoustakas@aua.gr.

ΒΡΑΒΕΙΑ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ
Παρακαλούνται οι επιτυχόντες στις εισαγωγικές εξετάσεις
του Ακαδημαϊκού Έτους 2021-2022 να ενημερώσουν κάποιον
από τα μέλη του Δ.Σ. για να συμπεριληφθούν στην απονομή των
βραβείων του Συνδέσμου (ονοματεπώνυμο και Τμήμα
του Πανεπιστημίου επιτυχίας) ή και να στείλουν email στο:
nmoustakas@aua.gr.
Η απονομή της «Υποτροφίας Αθανασίου και Βασιλικής Άγριου», καθώς επίσης και οι απονομές των βραβείων για τους επιτυχόντες στις εισαγωγικές εξετάσεις, θα γίνουν στις 15 Αυγούστου
μετά τη Θεία Λειτουργία, στο Δημοτικό Σχολείο της Άνω-Χώρας.
Ο Ανδρέας Παπαϊωαννίδης, θα προσφέρει το catering (καφέδες, αναψυκτικά, γλυκίσματα) μετά το πέρας της εκδήλωσης.

ΠΡΟΣΟΧΗ!!!
ΟΛΟΙ οι βραβευόμενοι πρέπει να είναι προσωπικά παρόντες,
σε αντίθετη περίπτωση δεν θα γίνεται η απονομή του βραβείου
τους, στους γονείς τους ή σε άλλα μέλη της οικογενείας τους.

Ο πρόεδρος
Βασ. Ι. Σούζας

Χτύπος ρολογιού Άνω Χώρας και ωράριο κοινής ησυχίας
Αγαπητοί Συγχωριανοί,
Σας γράφω τις σκέψεις μου πρωτίστως
ως κάτοικος και μετά ως επαγγελματίας
δραστηριοποιούμενος από το 1993 στην
Άνω Χώρα σχετικά με το θέμα που έχει
προκύψει με την λειτουργία του ρολογιού
της Αγ. Παρασκευής κατά τις ώρες κοινής
ησυχίας. Ζώντας αισίως από το 1973 σε
απόσταση μικρότερη των 50 μ. από την
εκκλησία μας ουδέποτε υπήρξε ενόχληση
από τον κτύπο του ρολογιού καθ’ όλη τη
διάρκεια της ημέρας σε εμένα προσωπικά
ή σε οποιοδήποτε άλλο μέλος της οικογένειάς μου. Επισημαίνω ότι το σπίτι μου
είναι κατασκευής του 1953 και δεν διαθέτει
κουφώματα με διπλούς ή τριπλούς υαλοπίνακες και ηχομονώσεις!!!
Ο “Σούλος” όπως έχει ονομαστεί το
ρολόι μας από τον άνθρωπο που έκανε
την δωρεά χτυπά ασταμάτητα από την
δεκαετία του '30!!! στο αριστερό καμπαναριό της εκκλησίας μας. Ο χτύπος του
αποτελεί για μας δε παρέα στις νύχτες
ιδίως του χειμώνα που είναι κυριολεκτικά
“αξημέρωτες” και έγνοια μας την ημέρα
αφού βάσει με αυτό καθορίζεται το καθημερινό μας πρόγραμμα. Πέρασε κόσμος
και κοσμάκης όλα αυτά τα χρόνια από το
χωριό μας και κανείς δεν διανοήθηκε να
τα βάλει με το ρολόι μας. Άλλωστε μαζί
με τον επιβλητικό Ιερό Ναό μας αποτελεί
πολιτιστικό μνημείο της ιστορίας του χωριού μας!!!
Το εθιμικό δίκαιο σε πολλές περιπτώσεις είναι ανώτερο και από τους νόμους.
Δεν πιστεύω ότι θα βρεθεί χωριανός που
θα υποστηρίξει το κλείσιμο του χτύπου
του ρολογιού για οποιοδήποτε λόγο. Η
θέση μας θα πρέπει να είναι καθαρή πάνω
στο θέμα αυτό γιατί ο αγώνας θα έχει μεγάλη διάρκεια.
Οι κάτοικοι του χωριού μας θα κληθούν
να πάρουν θέση και αυτοί είτε με μια

γενική συνέλευση το καλοκαίρι είτε μέσω
της συλλογής υπογραφών για το θέμα
του ρολογιού.
Η ανάπτυξη ενός τόπου στα πλαίσια
του τουρισμού που επικαλούνται κάποιοι
προϋποθέτει και σεβασμό σε ότι βρήκαμε
από τους προγόνους μας.
Κάθε επισκέπτης του χωριού μας θα
πρέπει να μένει ευχαριστημένος από την
εδώ διαμονή-σίτιση-περιήγηση-άθλησή του
κάτι για το οποίο πασχίζουμε καθημερινά
και που για το αποτέλεσμα (βάσει κριτικών)
αισθανόμαστε υπερήφανοι όλοι οι επαγγελματίες της Άνω Χώρας.
Ως αντάλλαγμα σε όλα τα παραπάνω
ζητάμε από όλους την διατήρηση της καθαριότητας του χωριού μας και φυσικά
τον σεβασμό στην Ιστορία, τα Ήθη και τα
Έθιμα του χωριού μας!!!
Γνώμη μου είναι ότι ένα από αυτά
είναι και ο αδιάλειπτος χτύπος του “Σούλου”
καθ' όλη τη διάρκεια του 24ώρου.
Σας ευχαριστώ.
Σούζας Νικόλαος
Εν Άνω Χώρα “souzas” cafe bar

Για καταθέσεις συνδρομών: EUROBANK 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
➢ Στις 27-11-2021 απεβίωσε ο Κων/νος Τσατσάνης,
παιδί
του
Γεωργίου Τσατσάνη «του
Μεταξωτού», όπως συνήθιζαν να τον αποκαλούν οι συγχωριανοί του,
σε ηλικία 102 χρονών,
ένας απ’ τους μακροβιότερους του χωριού μας.
Όπως θυμόμαστε, κάθε πρωί πήγαινε στο καφενείο, παρακολουθούσε χαρτιά και έπαιζε
σκάκι. Κάθε μεσημέρι στις 12 η ώρα, όταν
χτυπούσε το ρολόι της Αγίας Παρασκευής
έλεγε: «βάρεσε ο Σούλος», σηκωνότανε και
αυτός και τα αδέλφια του, που ήταν συνήθως
παρέα καθώς και πολλοί χωριανοί και επέστρεφαν σπίτι τους, για το μεσημεριανό φαγητό. Μια που το θέμα είναι επίκαιρο, αυτός
ο «Σούλος» τι αναμνήσεις μας έχει αφήσει..... Κρίμα για τους απογόνους αυτής της
γενιάς.
➢ Στις 2/2/2022 απεβίωσε η Ελευθερία
Ρέππα του Βασιλείου σε ηλικία 96 ετών.
Θερμά συλλυπητήρια από το Δ.Σ. του
Συνδέσμου.

ΤΟΥ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΟΥ ΜΑΣ ΑΠΟ
ΤΟ ΝΤΙΤΡΟΪΤ ΚΩΣΤΑ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΥ
ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ
Στο Ντιτρόιτ έγινε η βάπτιση του γιού
του Χρήστου και της Νατάσας Μελίστα και
το όνομα αυτού Δημήτριος. Ο Χρήστος είναι
γιος του Δημήτρη και της Γεωργίας Μελίστα.
Να σας ζήσει!!!!!

ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ
Η Χαρίκλεια Μελίστα κόρη του Θανάση
και της Σπυριδούλας Μελίστα τελείωσε την
Φαρμακευτική Σχολή με «άριστα».
Της ευχόμαστε ΚΑΛΗ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ.

ΘΑΝΑΤΟΙ
Στην περιφέρειά μας χάσαμε δύο εξαίρετους χωριανούς:
➢ Τον Γιώργο Μούρτο ο οποίος απεβίωσε

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.: 210 2619003 - 210 2619696
e-mail: karpouzi@otenet.gr

σε ηλικία 81 ετών, είναι γιος του Γιάννη και
της Πετσίας (Ασπασίας) Μούρτου, αδελφός
του Χρήστου και Ορέστη Μούρτου.
➢ Επίσης απεβίωσε σε ηλικία 80 ετών ο
Θωμάς Καραδήμας του Λεωνίδα και της Κατίνας. Ο Θωμάς γεννήθηκε στην Άνω-Χώρα το
1942 στην κατοχή. Ο παππούς του Θωμά ήταν
αδελφός του Παπαγρηγόρη.
➢ Στην Νέα Υόρκη απεβίωσε ο Γιάννης Τσουκαλάς (Σκάνταλος).
Θερμά συλλυπητήρια στις οικογένειές τους.

ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΕΥΡΩ

ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΣΠΥΡ. του ΠΟΛ.................... 50
ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ..................... 20
ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ....... 25
ΚΑΡΑΔΗΜΑ ΑΣΠΑΣΙΑ ............................... 50
ΚΥΡΙΑΚΙΔΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ............................ 30
ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΙΔΗ ΕΥΗ ............................. 300
ΣΟΥΖΑΣ ΒΑΣ. του ΙΩΑΝ. ........................... 50
ΣΟΥΖΑΣ ΟΡΕΣΤΗΣ του ΔΗΜ. ................... 50
ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΠΟΛΥΚ. του ΝΙΚ................... 20
ΧΑΝΤΖΑΝΔΡΕΟΥ ΜΕΛΤΟΣ του ΓΕΩΡΓ. .. 50

Σε άλλη διάσταση
Είναι η ζωή μικρό καράβι
μέσα σε άγνωστα νερά
και ταξιδεύει δίχως χάρτη
δίχως πυξίδα και πανιά.
Ζει μες τον άνεμο μια φρίκη
μες τη μπουνάτσα μια χαρά,
περνά τα βράχια από τύχη
και τ’ αύριο ποθεί ζητά.
Περνά λιμάνια δίχως φάρους
και δεν τα βλέπει, τα περνά
και στέλνει η μοίρα τους κουρσάρους
για να της κλέψουν τη χαρά.
Ψάχνει η ζωή για την αγάπη
μα σαν τη βρει λίγο κρατά
και η ψυχή σαν βρει το μπάτη
σε άλλη διάσταση περνά.
Κώστας Π. Νικόπουλος

ΚΑΣΤΑΝΟΦΙΛΕΜΑΤΑ
Για άλλη μια χρονιά, παρά τον βροχερό
καιρό, γιορτάσαμε τον ερχομό του φθινοπώρου
με κάστανα και απόσταξη τσίπουρου. Ευχαριστούμε για τις προσφορές τον Πάνο Τσουκαλά για τα γλυκά του λουκούμια, την Δώρα
από το Πανόραμα και την οικογένεια του
Βασιλείου Πατούχα για τα αχνιστά κάστανα!

ΜΑΝΙΤΑΡΟΜΑΖΕΜΑΤΑ
Όλα τα Σάββατα του Νοεμβρίου αφιερώθηκαν στους γευστικούς αλλά και μυστηριώδεις καρπούς του δάσους: τα μανιτάρια! Με
επίκεντρο το ξωκλήσι του Αϊ Γιάννη, εξερευνήσαμε το μονοπάτι των ελαφιών. Η ποικιλία
των μανιταριών στο όρος Μακρύβαλτο πάντα
μας εκπλήσσει! Η δίωρη πεζοπορία ολοκληρωνόταν με chef να μας περιμένει με τις γαστρονομικές του δημιουργίες, με απόσταξη
τσίπουρου και ζεστό τσιπουρόμελο.

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ
& ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΣ
Φέτος εκτός από τον Αϊ Βασίλη που μας
επισκέφτηκε δύο φορές και τις αμέτρητες
πεζοπορίες στα μονοπάτια μας, η αλλαγή
του χρόνου ήταν εκρηκτική. Σε τρία σημεία
του χωριού μας, Αϊ Γιώργης, Άγιος Αθανάσιος
και Μπαρμπάτοβα τοποθετήθηκαν πυροτεχνήματα όπου την στιγμή της αλλαγής της
χρονιάς φώτισαν τον νυχτερινό ουρανό.

ΓΙΟΡΤΗ ΤΗΣ ΤΣΙΓΑΡΙΘΡΑΣ
Η γιορτή της Τσιγαρίθρας εξελίσσεται σε
γιορτή Κραβαρίτικης γευσιγνωσίας! Η 14η
γιορτή έγινε το Σάββατο 12 Φεβρουαρίου και
μας ταξίδεψε νοερά στο παρελθόν, μέσα από
τις παραδοσιακές γεύσεις των παππούδων
μας. Εκτός από τις παραδοσιακές τραγανές
τσιγαρίθρες οι επισκέπτες είχαν την δυνατότητα να δοκιμάσουνε και άλλα εδέσματα
όπως ματιές, λουκάνικα, μπομπότα, τραχανά
και τσιπουρόμελο!

ΜΙΑ ΚΑΡΔΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛOΝ
Έφτασε και στην Άνω Χώρα μία καρδιά
για το περιβάλλον!
Ο Δήμος Ναυπάκτου σε μία προσπάθεια
να διδάξει στα παιδιά την οικολογική συνείδηση αλλά ακόμη περισσότερο την κοινωνική
προσφορά & αλληλεγγύη τοποθέτησε μία
καρδιά συλλογής για πλαστικά καπάκια στην
πλατεία της Άνω Χώρας.
Μας καλεί να συλλέξουμε το πιο χρήσιμο
είδος πλαστικού για ανακύκλωση με σκοπό
να μαζευτούν αρκετά χρήματα για να δωρίσει
αναπηρικά αμαξίδια και άλλα βοηθήματα για
άτομα με κινητικές δυσκολίες. Μαζεύοντας
ένα τόνο πλαστικού μαζεύονται αρκετά χρήματα για να αγοραστεί ένα αναπηρικό αμαξίδιο.
Τι τοποθετούμε στις Συσκευές Συλλογής
Πλαστικών Καπακιών;
Πλαστικά καπάκια από:
- μπουκάλια νερού & αναψυκτικά
- γάλατα & χυμούς
- απορρυπαντικά & σαμπουάν.
Α.Ν.Π.
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Άνω Χώρα σε Ανατολή και Δύση
Στην Αρχαία Ελλάδα, την περιοχή της Άνω
Χώρας, την κατέχουν πότε η Αιτωλική Συμπολιτεία και πότε οι Λοκροί. Από το 140 π.Χ.
ανήκει στη Ρωμαϊκή Επαρχία της Ελλάδας.
Στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία δεν υπάρχουν
όρια μεταξύ των Κρατών. Κάθε πολίτης κινείται
ελεύθερα εντός των ορίων της. Η Άνω Χώρα
βρίσκεται στην επίκαιρη θέση της οροσειράς
της Πίνδου. Στο μέσον σχεδόν του Δυτικού
περάσματος της οροσειράς της Πίνδου από
Δυτικά προς Ανατολικά. Το Ανατολικό πέρασμα
βρίσκεται μεταξύ Άμφισσας και Μπράλου. Η
οροσειρά της Πίνδου, η δημοφιλέστερη οροσειρά των Ελλήνων, υπήρξε από την αρχαιότητα
μέχρι σήμερα, το καταφύγιο των κατατρεγμένων ανθρώπων. Στην επιδρομή των Βησιγότθων
(Αρχαίου Γερμανικού Λαού) με αρχηγό τον
Αλάριχο και με την έγκριση του Αυτοκράτορα
του Βυζαντίου Αρκάδιου το 396-397 εισέβαλε
στην Ελλάδα. (Στο πέρασμά του ο Αλάριχος
άφηνε μόνο ερείπια και καμένη γη). Οι Έλληνες
των πεδινών περιοχών ξεκληρίστηκαν. Όσοι
κατέφυγαν στα ορεινά μέρη της Πίνδου σώθηκαν. Πολλοί βρήκαν άσυλο στην περιοχή
της Άνω Χώρας και στην ορεινή Ναυπακτία.
Αυτό φαίνεται σήμερα από τα κοινά γλωσσικά
ιδιώματα, τα ήθη και έθιμα της Δυτικής Φθιώτιδας και της Ορεινής Ναυπακτίας. Από τότε
αρχίζουν να δημιουργούνται τα κεφαλοχώρια
και ιδιαίτερα η Άνω Χώρα που βρίσκεται στο
κέντρο του Ρωμαϊκού δρόμου Ανατολής προς
Δύση. «Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στη Ρώμη».
Άρχιζε από τη λεκάνη του Σπερχειού ποταμού,
έφτανε στο Γαρδίκι και από εκεί στο διάσελο
της Γραμμένης Οξυάς, στρέφεται νοτιοδυτικά
και μέσω Άνω Χώρας προς Αντίρριο με προορισμό τη Ρώμη. Πλακόστρωτος δρόμος (υπάρχουν ακόμη και σήμερα λείψανα του δρόμου,
πιο κάτω απ’ το Γαρδίκι). Τους δρόμους τους
κατασκεύαζαν κυρίως οι αιχμάλωτοι πολέμου.
Ήταν δρόμοι των Ρωμαϊκών Λεγεώνων, των
Αγγελιοφόρων και των εμπόρων. Οι Ρωμαίοι
είχαν οργανωμένο άριστο ταχυδρομικό δίκτυο
με γρήγορα άλογα, που όταν κουράζονταν τ’
αντικαταστούσαν στους ενδιάμεσους σταθμούς.
Οπωσδήποτε υπήρχε σταθμός και στην Άνω
Χώρα. Υπήρχε στρατός για να φρουρεί και να
συντηρεί τον δρόμο, Δημόσιες Υπηρεσίες και
πανδοχεία (χάνια) για τους διερχόμενους. Για
να φτάσει ένας πεζοπόρος με φορτωμένο το
υποζύγιό του (άλογο, μουλάρι, γαϊδούρι) από
την Κεντρική Ανατολική Ελλάδα στη Δυτική
και αντιστρόφως χρειάζεται δύο ημέρες. Συνεπώς έπρεπε κάπου να διανυκτερεύσει. Ίχνη
από χάνια σε αυτή τη διαδρομή δε βρέθηκαν.
Εξ άλλου και αν υπήρχαν δεν θα μπορούσαν
ν’ ανταποκριθούν στις απαιτήσεις των διαφόρων
και πολλών διερχομένων. Η Άνω Χώρα που
βρίσκεται στην επίκαιρη θέση, κόμβος Ανατολής-Δύσης, πιστεύω ότι ανταποκρίθηκε δεόντως
σε αυτό το φαινόμενο. Γίνεται το κέντρο συνάντησης Ανατολής και Δύσης, κέντρο επικοινωνίας, πληροφοριών, Δημόσιων Υπηρεσιών,
εμπορίου και διακίνησης προϊόντων. Την εποχή
που τα μεταξωτά υφάσματα είχαν μεγάλη
αξία, σε όλα σχεδόν τα ορεινά χωριά της Ελλάδας, οι κάτοικοι ασχολούνταν μερικώς με
την εκτροφή του μεταξοσκώληκα και την παραγωγή του την μετέφεραν στα πλησιέστερα
κέντρα για να την προωθήσουν στα μεταξουργεία. Κέντρο των Κραβάρων ήταν η Άνω Χώρα
και το πρότυπο εκτροφής του μεταξοσκώληκα.
Η Άνω Χώρα από γεωλογική άποψη δεν
ήταν αυτή που φαίνεται σήμερα. (Τα όσα
γράφω παρακάτω δεν είναι το πόρισμα επιστημονικής έρευνας, απλώς είναι οι εντυπώσεις
που αποκόμισα ως επισκέπτης (περιηγητής)
από το φυσικό περιβάλλον της Άνω Χώρας.
Αυτοί που γεννήθηκαν και γέρασαν στο χωριό

έχουν την πείρα και τη γνώση για αυτόν τον
τόπο).
Η σημερινή αμφιθεατρική θέση της Άνω
Χώρας φαίνεται καθαρά ότι προήλθε διαχρονικά
από την εδαφική μετατόπιση του τόπου από
τα βουνά προς την ποταμιά. Εδώ και 2000
χρόνια, πρέπει να ήταν ένα υψίπεδο στο υψόμετρο που βρίσκεται σήμερα στα δυτικά του
χωριού μια γρανιτένια αρχαία βάση βωμού ή
ναΐσκου, μάλλον προς τιμήν της θεάς του κυνηγιού Άρτεμης, προστάτρια του καστανόδασους και των ζώων που βρίσκονται εντός
αυτού.
Στα ορεινά μέρη της Πίνδου και ιδίως στα
Κράβαρα βρήκαν καταφύγιο πολλοί Έλληνες
από τα πεδινά μέρη που κινδύνευε η ζωή τους
από τις εχθρικές επιδρομές, από τους πολέμους
που δεν σταμάτησαν ποτέ, αλλά και από τις
ασθένειες, όπως η ελονοσία και η φυματίωση.
Η Άνω Χώρα ήταν ο τόπος έλξης. Ο πληθυσμός
αυξήθηκε. Ο χώρος άγονος, χωρίς πεδινές
εκτάσεις και χωρίς βοσκοτόπια. Σε αυτόν τον
τόπο έπρεπε να επιζήσουν και να προκόψουν.
Ασχολήθηκαν με την καλλιέργεια και την κτηνοτροφία. Καλλιεργούσαν και τα πιο επικλινή,
άνυδρα εδάφη ανάμεσα στα έλατα και τις καστανιές με κριθάρι, σιτάρι, βρώμη, φασόλια
και κοντόρροκο καλαμπόκι. Τα ευνοούσε ο
καιρός που κατά διαστήματα έβρεχε. Η κτηνοτροφία αυξήθηκε πέραν του δέοντος, πράσινο τόπο δεν έβλεπες. Στο δρόμο που περνούσαν τα αιγοπρόβατα σηκωνόταν κουρνιαχτός. Με τις πρώτες βροχές του Φθινοπώρου
το ψιλοχωματισμένο χώμα των καλλιεργημένων
εκτάσεων και εκείνο που έβοσκαν τα αιγοπρόβατα παρασυρόταν και δημιουργούσε λασπώδεις χειμάρρους που τροφοδοτούσαν τον
Κάκαβο ποταμό που γινόταν αδάμαστο στοιχειό
της φύσης, παρασύροντας τα πάντα στο πέρασμά του. Βρίσκοντας αντίσταση στην αντίπερα βραχώδη περιοχή στρέφεται στο υπογάστριο έδαφος της Άνω Χώρας, το οποίο και
διάβρωσε, με αποτέλεσμα το υψίπεδο να αρχίζει να τεμαχίζεται και να ολισθαίνει προς
την ποταμιά. Έτσι τα αρχαία και ρωμαϊκά κτίσματα καταποντίστηκαν και χάθηκαν στην ποταμιά. Ό,τι υπάρχει σήμερα δεν είναι αρχαιότερο από 400 χρόνια.
Το ότι η Άνω Χώρα ήταν το κέντρο των
Κραβάρων κατά τη ρωμαϊκή κυριαρχία φαίνεται
από τους Τούρκους που ακολούθησαν πιστά
τα ίχνη των Ρωμαίων και επέλεξαν ως στρατιωτική βάση ομοίως την Άνω Χώρα για να
ελέγχουν το δυτικό πέρασμα της Πίνδου μέχρι
την οροσειρά της Οξυάς.
Σημείο αναφοράς για την Άνω Χώρα είναι
το καστανόδασος. Ίσως το μοναδικό στην Ελλάδα για τις υπεραιωνόβιες καστανιές. Φυσικό
μνημείο μιας άλλης εποχής, που οργίασε η
πανίδα και η χλωρίδα σε αυτόν τον τόπο. Τις
οίδε; Πόσες φορές τα κάστανα έσωσαν τους
κατοίκους της περιοχής από τη λιμοκτονία!
Στη Γαλλία τα κάστανα έσωσαν τους Γάλλους
από την πείνα στον αποκλεισμό του Μ. Ναπολέοντα.
Στην Ελλάδα, χωριό χωρίς εκκλησιά δεν
υπάρχει. Η Αγία Παρασκευή της Άνω Χώρας
είναι ένα αριστούργημα της λαϊκής αρχιτεκτονικής. Συμμετρικό ως προς το χώρο και το
περιβάλλον. Τα πάντα χειροποίητα με κάθε
λεπτομέρεια. Η συμμετρία, η αρμονία και η
εξαΰλωση διακρίνονται από τη βάση έως τα
μοναδικά και περίφημα καμπαναριά. Όλα τείνουν προς τα ουράνια. Λες και είναι πίνακας
του Ελ Γκρέκο (έργο βάσει της παράδοσης
του εμπειροτέχνη του Κ. Νίκα). Φυσικά θα
πρέπει να ενταχθεί στα διατηρητέα κτήρια
της UNESCO.
Γιώργος Κυριάκης

Παλιά φωτογραφία

Μάγκες την εποχή της «καμπάνας».
Από αριστερά Ζώης Ζωιτάκης,
Νίκος Θ. Τσουκαλάς και Γιώργος Μπέης.
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Η κ. Βούλα Σφήκα - Η πρώτη γυναίκα της Άνω Χώρας
που τελείωσε Τριτοβάθμια Εκπαίδευση στα χρόνια του Μεσοπολέμου
Τον Δεκέμβριο του 2020 έψαχνα να βρω μια
πληροφορία στην Εγκυκλοπαίδεια Δομή. Τυχαία
βρέθηκα στη σελίδα 22. Εκεί είδα μια γυναίκα
με καπέλο και κάτω από τη φωτογραφία ήταν ο
τίτλος «Ελληνίδα φεμινίστρια, Καλλιρρόη Παρρέν». Η κ. Καλλιρρόη γεννήθηκε στο Ρέθυμνο
της Κρήτης το 1861 και πέθανε στην Αθήνα το
1940. Ήταν δημοσιογράφος και συγγραφέας.
Εξέδωσε την πρώτη γυναικεία εφημερίδα στην
Ελλάδα, όπου ανέφερε τα προβλήματα που
σχετίζονταν με την πνευματική μόρφωση της
Ελληνίδας εκείνη την εποχή. Ίδρυσε την «Ένωση
υπέρ της Χειραφετήσεως των Γυναικών». Επίσης,
ίδρυσε «Το Λύκειο των Ελληνίδων» που επεδίωκε
την κοινωνική ανάπτυξη της Ελληνίδας και τη
διάδοση του λαϊκού πολιτισμού.
Ασχολήθηκε με την πεζογραφία. Έγραψε
μυθιστορήματα όπως η «Χειραφετημένη» και η
«Μάγισσα». Ο Κωστής Παλαμάς χαρακτήρισε
το τελευταίο ως ένα γενναίο κοινωνικό μυθιστόρημα.
Τότε διερωτήθηκα: Στην Άνω-Χώρα, παλιά
Μ. Λομποτινά και πρωτεύουσα των Κραβάρων,
στην εποχή του Μεσοπολέμου (Πόλεμος-Κατοχή-Αντίσταση) ποια γυναίκα να είχε τελειώσει
Τριτοβάθμια Εκπαίδευση; Ποιον να ρωτούσα; Ο
Ζήσιμος ο Λιακώνης που γνώριζε πολλά έφυγε
για το μακρινό ταξίδι. Επικοινώνησα τηλεφωνικά
με την Βούλα Λυκογιάννη, το γένος Μουστάκα
και την ρώτησα σχετικά. Μου ανέφερε την
Βούλα Σφήκα και την Παγώνα Λενάκη, το κανονικό της επίθετο ήταν Ρέππα, δασκάλες και οι
δύο. Ποια όμως κράτησε τη σκυτάλη της πρωτιάς
στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση στα χρόνια του
Μεσοπολέμου; Την απορία μου την έλυσε η ίδια
η κ. Βούλα Σφήκα, όταν ανέφερε ότι περνούσε
την κ. Παγώνα τρία χρόνια.
Τότε η κοινωνία στο χωριό μας ήταν ανδροκρατούμενη. Το ίδιο συνέβαινε σε όλη την Ελλάδα. Αν και ο Γιάννης Μαρκόπουλος, ο μεγάλος
αυτός μουσικοσυνθέτης της Ελλάδας που μελοποίησε τους Ελεύθερους Πολιορκημένους
του Σολωμού, είχε αναφέρει ότι οι οικογένειες
στην Ελλάδα από την αρχαιότητα μέχρι και σήμερα είναι μητριαρχικές.
Η κ. Βούλα ήταν απόγονος της μεγάλης, εγγράμματης οικογένειας των Σφηκαίων της ΆνωΧώρας. Έχασε τον πατέρα της, τον Γιάννη στη
διάρκεια του εμφυλίου πολέμου και την φρόντισαν πολύ οι θείοι της, που ήταν όλοι εγγράμματοι.
Φοίτησε στο Γυμνάσιο της Άνω-Xώρας, το οποίο
ίδρυσε ο Νόβας με ενέργειες του θείου της του
Πάνου, στην τελευταία τάξη του 1946-47 και
μετά τελείωσε το Γυμνάσιο στην Πάτρα. Εκεί
έμεινε στο σπίτι του θείου της του Πολύκαρπου,
Κάρπου όπως τον αποκαλούσαμε στο χωριό
μας. Ο θείος της τότε υπηρετούσε στη Νομαρχία
της Πάτρας. Αργότερα έγινε πρόεδρος της

ΑΔΕΔΥ. Την εποχή εκείνη, όπως μου είπε ο
γαμπρός μου ο Σταύρος Σταυρόπουλος, ο Κάρπος
Σφήκας ζήτησε από τους χωριανούς μας να του
δώσουν στοιχεία για τα παιδιά που είχαν τελειώσει το Γυμνάσιο όχι μόνο από το χωριό μας,
αλλά απ’ όλη την περιφέρεια για να τα βοηθήσει.
Η κ. Βούλα συμπλήρωσε: «ο θείος μου ήθελε
να κάνει το καλό και μόνο το καλό».
Η κ. Βούλα όταν τελείωσε το Γυμνάσιο στην
Πάτρα πήγε στα Γιάννενα και φοίτησε στη Ζωσιμαία Ακαδημία. Στα Γιάννενα υπηρετούσε ο
θείος της ο Πάνος ως Επιθεωρητής. Πήγαινε
στα σχολεία με τον θείο της και έμαθε πολλά.
Μου τόνισε «εγώ είχα πολλούς πατεράδες
(εννοούσε τους θείους της) και με φρόντισαν
πολύ».
Η κ. Βούλα είχε την τύχη να ζήσει σ’ ένα
εγγράμματο περιβάλλον υψηλού επιπέδου. Στο
χωριό όμως βρισκόταν η μητέρα της. Ήταν μόνη
της. Η αδερφή της η Τασία την εποχή του εμφυλίου πολέμου βρέθηκε στην Ανατολική Γερμανία.
Στις διακοπές πήγαινε στη μάνα της στην ΆνωΧώρα. Τον χειμώνα για να φτάσει από την Πάτρα
ή από τα Γιάννενα στην Άνω-Χώρα ήταν πολύ
δύσκολο. Το Ρίο-Αντίρριο το περνούσαν με ένα
σαπιοκάραβο και με τα χέρια τους αγγίζανε τη
θάλασσα. Κινδύνευαν από στιγμή σε στιγμή να
πνιγούνε. Από τη Ναύπακτο στην Άνω-Χώρα
πήγαιναν με τον Καρνάβαλο του Κοτρώνη από
την Μακρυά Ράχη. Τότε έπεφταν πολλά χιόνια.
Ο δρόμος γινόταν απροσπέλαστος από τα πολλά
χιόνια και ο Καρνάβαλος σταματούσε στη Ρέρεση
ή στη Λιμνίστα. Οι επιβάτες αναγκάζονταν να
φθάσουν στην Άνω-Χώρα με τα πόδια τους.
Πολύ δύσκολη διαδρομή. «Τότε μαρτυρήσαμε»,
λέει η κ. Βούλα, «αλλά τα καταφέραμε».
Και συνεχίζει: «Την εποχή που σπούδασα
εγώ, στην Άνω-Χώρα υπήρχαν πολλά κορίτσια
έξυπνα, αλλά δεν τα στείλανε οι πατεράδες
τους για γράμματα». Αργότερα όμως ακολούθησαν το παράδειγμά της πολλές κοπέλες και
σπούδασαν, όπως η Παγώνα του Ρέππα, η Παγώνα του Χατζόπουλου του γιατρού, η Ειρήνη
του Φώτη του Πετσίνη, η Γιαννούλα του Γιώργου
του Πετσίνη, η Κρυσταλλία του Πέτρου του
Τσατσάνη, ώσπου φτάσαμε στη δεκαετία του
1960 και εξαλείφθηκε η νοοτροπία που υπήρχε
να σπουδάζουν μόνο τα αγόρια.
Η κ. Βούλα έπαιζε μαντολίνο. Χόρευε πολύ
ωραία. Η ίδια μου δήλωσε ότι όποιο χορό έβλεπε,
ήθελε να τον μαθαίνει. Την ρώτησα ποια ήταν η
θέση της γυναίκας όταν χόρευαν στο πανηγύρι
και σε άλλες εκδηλώσεις στην πλατεία της
Αγίας Παρασκευής. Μου απάντησε ότι δεν
υπήρχε κανόνας. Εκείνο που θυμάται είναι ότι
οι γυναίκες μπορούσαν να ξεκινήσουν και από
το τέλος του κύκλου αλλά πάντοτε βρίσκονταν
στο κέντρο καθώς εξελισσόταν ο χορός.

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

Η κ. Βούλα υπηρέτησε ως δασκάλα στην
Άνω-Χώρα, στην Πάτρα και στην Αθήνα. Παντρεύτηκε τον δάσκαλο Νίκο Σταυρόπουλο, οι
γονείς του οποίου κατάγονταν από την ΆνωΧώρα και κατοικούσαν στη Ναύπακτο. Απέκτησαν
δυο παιδιά, την Γιάννα που σπούδασε οδοντίατρος και εργάζεται στη Ναύπακτο και τον Χρήστο
που σπούδασε Ναυπηγική και εργάζεται στο
Πανεπιστήμιο της Πάτρας. Η κ. Βούλα μου είπε
ότι για να παντρευτεί κάποιον έθετε ως απαραίτητο όρο να δεχτεί και τη μάνα της. Αυτή η
γενιά είχε γαλουχηθεί με την ηθική αξία να σέβεται τους γονείς της. Η αξία αυτή ήταν γνωστή
από τους αρχαίους χρόνους. Ο Διαγόρας, πυγμάχος από τη Ρόδο τον 5ο αιώνα π.Χ., νικητής
σε πολλούς αγώνες, πέθανε ευτυχής ενώ τον
μετέφεραν στους ώμους τους θριαμβευτικά οι
τρεις Ολυμπιονίκες γιοί του.
Η κ. Βούλα μου μίλησε:
-Για τον θείο μου τον Γιάννη τον Νικόπουλο,
τον αδερφό της μάνας μου. Αυτός είχε το
ραφείο του δίπλα στο μαγαζί του πατέρα της.
Θυμάται ότι όταν ήταν μικρό παιδί ο θείος μου
την αγαπούσε πολύ. Της έδινε καραμέλες, μεγάλο δώρο τότε για τα παιδιά. Στενοχωρήθηκε
πολύ όταν έμαθε ότι ο Γιάννης σκοτώθηκε στην
Αλβανία. Ο θείος μου ήταν ένας από τους Έλληνες που σκοτώθηκαν στη Βόρεια Ήπειρο το
1940. Ο Αθανασιάδης-Νόβας στο βιβλίο του
Ιστορικά Μελετήματα γράφει «το ελληνικό ανδραγάθημα του 1940 ήταν οικουμενικής σημασίας
γιατί έδωσε το πρώτο σύνθημα της Νίκης σ’
όλους τους ελεύθερους λαούς».
- Για τον Μήτσο τον Δάσκαλο, όπως αποκαλούσαμε τον Δημήτριο Κωταντούλα. Ανέφερε
ότι ήταν πολύ καλός δάσκαλος. Έφτιαξε τις
πρώτες τουαλέτες στο σχολείο της Άνω-Χώρας.
Η τουαλέτα σημαίνει πολιτισμός. Η χειρότερη
εμπειρία της ως μαθήτρια στο ίδιο σχολείο ήταν
όταν χρησιμοποιούσαν το ρέμα που ήταν κοντά
σ’ αυτό για τουαλέτα.
- Για τον παππού της τον Κώστα Σφήκα που
γεννήθηκε το 1872 και την καμάρωνε. Χάρηκε
πολύ όταν έγινε δασκάλα. Ήξερε Αρχαία Ελληνικά, την γλώσσα που διατυπώθηκε ο αρχαίος
πολιτισμός.
Ο Γ. Αθάνας στα Ιστορικά Μελετήματα στη
σελίδα 200 γράφει: «Η φωτεινότερη Αμερικανίδα
Ελληνίστρια Ήντιθ Χάμιλτον, που την είχαν επονομάσει «πρέσβειρα του αρχαίου κόσμου στον
σημερινό», γράφει: «Οι Έλληνες ήσαν λαός που
ήξερε να σκέπτεται. Οι επιστήμονες σήμερα
απολαβαίνουν τους καρπούς της σκέψης εκείνων… Και να σκεφθεί κανείς ότι οι Έλληνες
δεν βρήκαν επιστημονικό παρελθόν που να
μορφώσει τη σκέψη τους. Η επιστήμη άρχισε
μ’ αυτούς».
Θέα Κωταντούλα

Ε Ν Ο ΙΚΙΑΣ Ε ΙΣ
Ενοικιάζεται το κατάστημαψησταριά-εστιατόριο (που
φαίνεται στη φωτογραφία) στο κέντρο της ΆνωΧώρας, πλήρως εξοπλισμένο, έτοιμο για χρήση.
Κατά προτίμηση για οικογενειακή χρήση.
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