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Ο περιηγητής είναι ένας άνθρωπος μοναχικός. Ξεκινάει χωρίς σχέδιο. Στην πορεία της περιπλάνησής του ανακαλύπτει. 
Ιχνηλατεί. Συλλογίζεται. Γίνεται ένα με το περιβάλλον. Το φυσικό και το ανθρώπινο!!!! Και στο τέλος αφηγείται. Αυτή 
την φορά διάλεξε την Αιτωλακαρνανία και είπε να φτιάξει ένα ημερολόγιο με τα δημιουργήματα και τις μνήμες των 
ανθρώπων της. Μέσα σε αυτές και τα πέτρινα γεφύρια της. Μα προέκυψαν τόσα πολλά που θα ήταν αμαρτία να 
φτιάξει μόνο ένα ημερολόγιο. Έτσι δημιουργήθηκαν ή θα δημιουργηθούν περισσότερα.  Και κάθε φορά θα ξεκινάει το 
καινούργιο από εκεί που άφησε το προηγούμενο. Μετά την Ρωμαϊκή εποχή στην ιστορία έρχεται το Βυζάντιο.  
Βυζαντινή εποχή: Η Αιτωλοακαρνανία αποτέλεσε αναπόσπαστο μέρος της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας από τον 4ο 
μέχρι τον 12ο μ, Χ. αιώνα. Λόγω της γεωγραφικής της θέσης, άλλοτε έπαιξε σημαντικό ρόλο στα πολιτιστικά ή τα 
εκκλησιαστικά ζητήματα και άλλοτε περιοριζόταν σε ρόλο περιθωριακό ή ασήμαντο. Στην βυζαντινή εποχή, ο όρος 
Αιτωλία περιελάμβανε την ευρύτερη περιοχή της Ηπείρου και της Δυτικής Στερεάς. Αντίθετα ο όρος Ακαρνανία 
περιοριζόταν δυτικά του Αχελώου ως την Άρτα. 
 

Στην Πρωτοχριστιανική εποχή, φαίνεται ότι υπήρχε μεγάλη ανάπτυξη και εξάπλωση των χριστιανικών  κοινοτήτων 
στην περιοχή. Στην Αιτωλοακαρνανία έχει αποκαλυφθεί ένας σημαντικός αριθμός παλαιοχριστιανικών βασιλικών, 
είτε σε ερειπιώδη μορφή, είτε σαν πρότερη φάση βυζαντινών και μεταβυζαντινών ναών. Ένας αριθμός βασιλικών 
έχει έρθει στο φως, είτε κατά την διάρκεια ανασκαφών, σωστικών ή προγραμματισμένων, είτε κατά την διάρκεια 
οικοδομικών εργασιών, κυρίως στην Ναύπακτο. Σημαντικότερες είναι οι βασιλικές της Ναυπάκτου, της Φοινικιάς 
Μεσολογγίου, της Κάτω Βασιλικής και της Αγίας Σοφίας Μύτικα και οι όρθιες, αν και συρρικνωμένες στο μεσαίο 
κλίτος: Οι βασιλικές του Αγίου Γεωργίου Ευηνοχωρίου, του Κάστρου της Παραβόλας και της Μεγάλης Χώρας 
Αγρινίου. Η Ακαρνανία υπαγόταν τότε στη Μητρόπολη Νικοπόλεως, ενώ η Αιτωλία αποτελούσε την Επισκοπή 
Ναυπάκτου που ανήκε στην Μητρόπολη Κορίνθου. Ιδιαίτερης σημασίας ιστορικές πηγές για την περιοχή είναι ο 
Βίος του Αγίου Βαρβάρου, που ασκήτεψε στο Ξηρόμερο τον 9ο αιώνα και η περιγραφή των γεγονότων από 
τον Ευθύμιο Τορνίτη τον 12ο αιώνα. 

Ελάχιστες εξάλλου είναι οι πληροφορίες από επιγραφές, σιγίλλια, έγγραφα και ενθυμήσεις χειρογράφων ή 
περιηγητών. Τον 13ο αιώνα η περιοχή προσαρτήθηκε στο λεγόμενο Δεσποτάτο της Ηπείρου. Παρά όλα αυτά  η 
περιοχή αποτέλεσε θέατρο μαχών Ηπειρωτών Δεσποτών, Λατίνων ηγεμόνων, Σέρβων και Αλβανών 
πολεμάρχων. Λίγο νωρίτερα, χρονολογούνται και τα πρώτα σπαράγματα από την ιστόρηση ναών, όπως 
στο Καθολικό  της Μυρτιάς και οι εκκλησίες της Βαράσοβας που εντάσσουν την περιοχή στην καλλιτεχνική 
ανάπτυξη της εποχής.  
Το ρεύμα αυτό απαντάται και στο αντιγραφικό εργαστήριο του Αγίου Νικολάου Κρεμαστού στον Αράκυνθο και 
υποδηλώνει τις άφθονες δυνάμεις της Δυτικής Ελλάδας, οι οποίες στήριξαν κατόπιν το Δεσποτάτο της 
Ηπείρου, μετά την πτώση της Πόλης στους Σταυροφόρους και αποτέλεσαν την ζύμη για την διαμόρφωση του 
Νεοελληνικού Έθνους. 
Προχωρώντας στον 13ο αιώνα βλέπουμε την επίδραση της Παλαιολόγειας τέχνης σε μνημεία της περιοχής  
(Άγιος Ανδρέας των Χαλκιοπούλων στον Βάλτο, Άγιοι Απόστολοι της Νερομάνας, Ελεούσα Άνω Μυρτιάς). Στον 
ναό των Αγίων Αποστόλων της Νερομάνας κυρίως, αλλά και νωρίτερα στο χωριό Χαλκιόπουλοι, η αγιογραφία 
της επαρχιακής Αιτωλοακαρνανίας αγγίζει την μεγάλη τέχνη των αστικών κέντρων. 

Αιτωλοακαρνανία. Ένας νομός με τεράστιο πολιτιστικό πλούτο. 

Αγιογραφίες της Αγίας 
Ελεούσας Μυρτιάς. 

Βασιλική Μεγάλης Χώρας 
Αγρινίου. 

Χάρτης γεφυριών. 



Το μοναστήρι της Παναγίας της Αμπελακιώτισσας - Αγίου Πολυκάρπου βρίσκεται στο ομώνυμο 
χωριό και απέχει περίπου 13χιλιόμετρα από την Άνω Χώρα και συνδέεται με τα λείψανα του 
Αγίου Πολυκάρπου Σμύρνης. Η μονή ιδρύθηκε το 1456 και είναι γνωστή και σαν "Κιβωτός της 
Ναυπακτίας”. Σύμφωνα με την παράδοση, οι Τούρκοι όταν κατέλαβαν τα Αμπελάκια Θεσσαλίας 
πέταξαν την εικόνα της Παναγίας στον Πηνειό ποταμό για να παρασυρθεί και να χαθεί. Στις 15 
Αυγούστου 1455 όμως βρέθηκε στην βελανιδιά που βρίσκεται πίσω από την εκκλησία της μονής 
και που σώζεται σήμερα πλάι του Αγίου Βήματος. Η εικόνα  παρά το κυνηγητό  και τις διώξεις των 
Τούρκων, αυτή ξαναγύριζε στο ίδιο μέρος. Για αυτόν τον λόγο χτίστηκε τότε το μοναστήρι, το 
οποίο  πήρε το όνομά του από τον τόπο καταγωγής της εικόνας. Εκεί θα δείτε ένα εντυπωσιακό 
ξυλόγλυπτο τέμπλο του 18ου αιώνα αλλά και τον κεντημένο Επιτάφιο, έργο της Πολίτισας 
κεντήστρας Μαριώρας, δώρο από τον επίσκοπο Λιδορικίου Θεόκλητο το 1735.  
 
  
 
  

Τουρκοκρατία: 
Περί το 1450 η Δυτική Στερεά, κατακτήθηκε από τους Τούρκους. Το 1460 παραδόθηκε το τελευταίο οχυρό της Αιτωλικής 
ενδοχώρας, το Αγγελόκαστρο.  
Η περιοχή της Ναύπακτου ονομαζόταν Βενέτικο, επειδή ως το 1499 ήταν Ενετική κτήση (Α΄ Ενετοκρατία). Στην διάρκεια των 
Ενετοτουρκικών πολέμων η καταδυνάστευση συνεχίστηκε από τις επιχειρήσεις των εμπόλεμων και τις ξαφνικές επιδρομές 
των πειρατών. Στα μνημεία του χώρου και ιδιαίτερα στην Μονή Μυρτιάς, έχουμε μπροστά μας ένα πανόραμα της 
μεταβυζαντινής ζωγραφικής τέχνης και όλες τις Σχολές της:  την Κρητική, την Ηπειρωτική και τη λαϊκή τεχνοτροπία του 17ου 
και 18ου αιώνα. Ο αναχωρητισμός γνωρίζει έξαρση. Πλήθος μονών ιδρύονται. Ενώ τα κελιά ακολουθούν τους τύπους της 
κοσμικής λαϊκής τέχνης, τα κέντρα των μονών, που ήταν τα Καθολικά, προσπαθούν να τηρήσουν την Βυζαντινή ναοδομία 
μέσα σε δύσκολες οικονομικές συνθήκες με αποτέλεσμα να  δημιουργήσουν  νέους τύπους. 

Οι Βενετοί αντίστοιχα κάνουν αισθητή την παρουσία τους με οχυρωματικά έργα, που υποδηλώνουν τον χαρακτήρα 
της παρουσίας στον χώρο, κυρίως στην παραλιακή ζώνη. Με την τελική επικράτηση των Τούρκων η περιοχή 
οργανώθηκε στο Σαντζάκι του Κάρλελι με έδρα πρώτα το Αγγελόκαστρο και έπειτα το Βραχώρι (σημερινό Αγρίνιο). 
Κατά τα μέσα του 16ου αιώνα δημιουργούνται τα αρματολίκια του Βάλτου και του Ξηρομέρου και στα τέλη περίπου 
του 18ου αιώνα αντίστοιχα του Βλοχού, του Απόκουρου, του Ζυγού και των Κραβάρων. Την ίδια περίοδο ανδρώνεται 
το κίνημα της κλεφτουριάς. Το 1770 στα Ορλωφικά συμμετέχει όλη σχεδόν η περιοχή εκτός από το Βενέτικο. Ο 
στόλος του Μεσολογγίου καταστρέφεται για αντίποινα, ενώ οι Γριβαίοι καπετάνιοι της Βόνιτσας, ¨πίπτουν μέχρι 
ενός¨ κοντά στο Αγγελόκαστρο. Δύο αντιπροσωπευτικά μοναστήρια της περιοχής την εποχή εκείνη είναι οι μονές Ι. 
Μ. Παναγίας Αμπελακιώτισσας και της Κοιμήσεως της Θεοτόκου Βαρνάκοβας Φωκίδας. 

Αγγελόκαστρο 

Το κάστρο της Ναυπάκτου. 

Το ιστορικό Μοναστήρι της Κοιμήσεως της Θεοτόκου Βαρνάκοβας Φωκίδας, αποκαλείται και η Αγία Λαύρα της 
Ρούμελης. Στην διάρκεια της ιστορίας της υπέφερε από λεηλατήσεις, πυρπολήσεις, ανατινάξεις  μέχρι τελικά να υποστεί 
δύο πυρκαγιές το 2017 και το 2020, οπότε και κάηκε η θαυματουργή εικόνα. Όπως αναφέρει η κτητορική επιγραφή, η 
οποία βρίσκεται στο εσωτερικό του Καθολικού, εντοιχισμένη υπεράνω της πύλης που συνδέει τον εξωνάρθηκα με τον 
κυρίως ναό, η Μονή ιδρύθηκε το 1077 επί αυτοκράτορος Μιχαήλ Ζ' Δούκα (Παραπινάκη, ο οποίος θήτευσε το διάστημα 
1071-1078) και Οικουμενικού Πατριάρχου Κοσμά Α' Ιεροσολυμίτου (1075-1081). Ιδρυτής της ήταν ο Όσιος Αρσένιος 
Βαρνακοβίτης, μοναχός καταγόμενος από την Καρυά Δωρίδας, ο οποίος αφιέρωσε τον πρώτο ναό στο Γενέθλιο της 
Θεοτόκου. Παράλληλα όμως εορταζόταν και η Κοίμηση της Θεοτόκου, η οποία τελικά  επεκράτησε ως κυρία εορτή της 
Μονής. 

Μονή Βαρνάκοβας 

Μονή Αμπελακιώτισσας. 



Για την ιστορία οι κάτοικοι της Αμπελακιώτισσας είναι απόγονοι αγωνιστών από την Ήπειρο και την Μάνη, που έφτασαν εδώ κυνηγημένοι από τους 
Τούρκους. Το καθολικό του 1847 του μοναστηριού, είναι κράμα βυζαντινής και Γοτθικής τέχνης και έχει χαρακτηριστεί ως διατηρητέο μνημείο. Το 
μοναστήρι υπήρξε κρησφύγετο οπλαρχηγών και κέντρο υποστήριξης του λαού κατά την Ελληνική Επανάσταση. Εδώ όπως και στο άλλο μοναστήρι της 
Βαρνάκοβας, βρήκαν καταφύγιο τα γυναικόπαιδα μετά την πτώση του Μεσολογγίου στην φυγή για τα Σάλωνα (Άμφισσα). Το μοναστήρι της Παναγίας 
στην Κατοχή ήταν έδρα του ΕΛΑΣ. 

 Κοσμάς ο Αιτωλός. Ο Πατροκοσμάς. Ο Άγιος των γραμμάτων. 
Είναι αδύνατον να περιδιαβείς τον νομό και να μην σταθείς στην προσωπικότητα και την προσφορά του Πατροκοσμά. Η ευλογία και η μνήμη του 
υπάρχουν παντού!!!! Ποιος ήταν όμως αυτός που σημάδεψε την ιστορία όχι μόνο της περιοχής, αλλά όλης της Πίνδου και επηρέασε τόσο πολύ την 
Ορθόδοξη πίστη, ώστε να ανακηρυχτεί και άγιος? Ο Κοσμάς ο Αιτωλός ήταν ελληνορθόδοξος ιερομόναχος, ιερομάρτυρας, ισαπόστολος και εθνεγέρτης. 
Υπήρξε η πλέον δραστήρια και επιβλητική φυσιογνωμία του νεοελληνικού Μαρτυρολογίου. Η μνήμη του παραμένει ζωντανή μέχρι σήμερα. Το 
βαφτιστικό του όνομα ήταν Κώνστας και γεννήθηκε στο Μεγάλο Δέντρο της Αιτωλίας το 1714 από θεοσεβούμενους γονείς. Τα πρώτα γράμματα τα 
έμαθε σε ιεροδιδασκαλείο της Σιγδίτσας στην Φωκίδα και στη συνέχεια παρακολούθησε μαθήματα στην Μονή της Αγίας Παρασκευής στα Βραγγιανά 
των Αγράφων. Μόλις τελείωσε το σχολείο δούλεψε ως δάσκαλος στην ευρύτερη περιοχή της Ναυπακτίας και όταν ιδρύθηκε η Αθωνιάδα Σχολή στο Άγιο 
Όρος ήταν από τους πρώτους σπουδαστές της. 

Παρακολούθησε μαθήματα φιλοσοφίας με δασκάλους: τον Παναγιώτη Παλαμά, τον Ευγένιο Βούλγαρη και τον 
Νικόλαο Τζαρτζούλη. Μελέτησε σε βάθος την Αγία Γραφή και το έργο των Πατέρων της Εκκλησίας. Το 1759 ενδύθηκε 
το μοναχικό σχήμα στην Μονή του Αγίου Φιλοθέου στο Άγιο Όρος και έλαβε το όνομα Κοσμάς. Μετά από  λίγο 
χειροτονήθηκε και ιερέας. Τον επόμενο χρόνο, με την προτροπή του Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως Σωφρονίου Β’, 
ξεκίνησε το ιεραποστολικό του έργο, το οποίο συνέχισε αδιάλειπτα να υπηρετεί  για είκοσι χρόνια και το επισφράγισε 
με το μαρτύριό του. Ο Πατροκοσμάς πραγματοποίησε τέσσερις μεγάλες περιοδείες σε διάφορες περιοχές του 
Ελληνισμού, από την Κωνσταντινούπολη ως την Πελοπόννησο και από τα νησιά του Αιγαίου ως την Αλβανία. Κήρυττε 
το λόγο του Θεού σε απλή και κατανοητή γλώσσα, ενώ παράλληλα ενίσχυε το φρόνημα του υπόδουλου γένους στα 
δύσκολα χρόνια της Τουρκοκρατίας. Απ’ όπου περνούσε πλήθος πιστών «ραγιάδων» τον άκουγε με πολλή προσοχή. 
Είναι χαρακτηριστικό αυτό που είπε κάποτε στην ομιλία του σ’ ένα  χωριό: 
 «.. Ήρθα στο χωριό σας να σας κηρύξω τον λόγο του Θεού. Δίκαιο λοιπόν είναι,  να  με 

πληρώσετε για τον κόπο μου. Όχι, όμως, με χρήματα, γιατί τι να τα κάνω;  Η πληρωμή 
μου είναι να βάλετε τα λόγια του Θεού στην καρδιά σας για να κερδίσετε την αιώνια 
ζωή». Ο φλογερός ιερωμένος προέτρεπε να ιδρύουν σχολεία και εκκλησίες, γιατί 
θεωρούσε το σχολείο θεμέλιο για την θρησκευτική και ηθική αναγέννηση των Ελλήνων. 
 «Καλύτερον, αδελφέ μου, να έχεις ελληνικόν σχολείον εις την χώρα σου, παρά να έχεις 
βρύσες και ποτάμια», έλεγε. Μεγάλη η συνεισφορά του στην αντιμετώπιση του  

Άνω Χώρα: Το σχολείο που  

δίδαξε ο Πατροκοσμάς. 

προβλήματος των δίγλωσσων Ελλήνων. Κατέκρινε όσους Έλληνες μιλούσαν βλάχικα ή αρβανίτικα και τους προέτρεπε 
να μαθαίνουν στα παιδιά τους Ελληνικά, γιατί  «και η εκκλησία μας είναι εις την Ελληνικήν». Ίδρυσε παράλληλα δέκα 
ελληνικά σχολεία της αρχαίας ελληνικής διαλέκτου και διακόσια δημοτικά σχολεία. Κήρυξε σε ελληνόφωνους και 
βλαχόφωνους στην περιοχή της Δυτικής και της Βόρειας Μακεδονίας, μέχρι  το Μοναστήρι (η Μπίτολα της FYROM)  

το Κρούσοβο (γνωστό και ως Αχλαδοχώρι), όπου υπήρχε πολύς ελληνισμός. Παράλληλα, μύησε τους κλέφτες της Πίνδου στην Μεγάλη Ιδέα. Το 
κήρυγμά του βρήκε τεράστια απήχηση ειδικά στο Μέτσοβο. 



Οι  Βλάχοι της Πίνδου, των Χασίων, του Βερμίου, του Γράμμου και σε όλα τα Βαλκάνια, ήταν περίπου 28.000 οικογένειες. Στις 
καθαρά ελληνικές περιοχές (Μοναστήρι, Βωβούσα, Κοζάνη, Μέτσοβο, Συρράκο, Γρεβενά κ.ά.) έφταναν τις 20.000 οικογένειες. 
Μόνο η Μοσχόπολη, μεγάλο κέντρο του Ελληνισμού της Βορείου Ηπείρου επί τουρκοκρατίας, είχε 30.000 κατοίκους. Οι ορεινοί 
αυτοί πληθυσμοί ήταν ελληνικότατοι στην ψυχή και το φρόνημα. Από το Μέτσοβο μετά πήγε στην Κόνιτσα, όπου υπήρχαν  
πολλοί εξισλαμισμένοι κάτοικοι. Συνέχισε  προς τα Ζαγοροχώρια, όπου πέτυχε να σταματήσουν να μιλιούνται τα βλάχικα και  να 
χρησιμοποιούνται τα ελληνικά. Συνέχισε προς τη Ζίτσα, τα χωριά του Ασπροποτάμου (Αχελώου) και των Αγράφων. Τον 
Οκτώβριο του 1768, ξέσπασε ο πόλεμος ανάμεσα σε Ρώσους και Τούρκους. Ο  Πατροκοσμάς από το 1769 ως το 1770, βρισκόταν 
στην Αιτωλοακαρνανία, όταν ξέσπασε η επανάσταση των Ορλωφικών με τα γνωστά τραγικά αποτελέσματα για τον Ελληνισμό. 
Το τέλος του Πατροκοσμά θα έλθει στο Μπεράτι. Για την πρώτη επίσκεψή του εκεί, υπάρχει  μία  «Σημείωση», γραμμένη στην  

αριστερή πλάκα, εσωτερικά, σε μηναίο του Μαρτίου, που ανήκει σε εκκλησία του Κάστρου του Βερατίου: «Εις τους χιλίους 
επτακοσίους εβδομήκοντα επτά εις τας είκοσι δύο του αυγούστου μηνός επέρασεν ένας ασκητής και αγιώτατος άνθρωπος, 
ήλθεν και εδώ εις τα Βελεγράδια και μας εδίδασκεν άγια λόγια και εθαύμασαν οι χριστιανοί από τας διδαχάς αυτού και 
έπηραν τόσον φόβον οι χριστιανοί και μάλιστα οι γυναίκες έκοψαν να μη φορούν ‘ποκάμισα κόκκινα και άλλα κεντημένα 
με χρυσάφι και πολλά πράγματα έκαμεν οπού τις ημπορεί να τα γράψη…». Μετά το τέλος ενός κηρύγματος του, στις 23 
Αυγούστου του 1779 στο Κολικόντασι, τον συνέλαβαν οι στρατιώτες του Κουρτ πασά. Γράφει ο Ζήκο Μπιστρέκης, μαθητής 
και ακόλουθος του Κοσμά: 

«Τότε εκατάλαβεν ο ευλογημένος διδάσκαλος, πως έχουν να τον θανατώσουν· όθεν εδόξασε, και ευχαρίστησε τον Δεσπότην Χριστόν, όπου τον 
ηξίωσε να τελειώση τον δρόμον του Αποστολικού κηρύγματος με Μαρτύριον… Όταν ξημέρωσε, επτά δήμιοι τον οδήγησαν στον Άψο ποταμό. Τον 
κάθησαν κοντά εις ένα δένδρον και ηθέλησαν να του δέσουν τα χέρια, άλλ’ εκείνος δεν τους άφησε, λέγοντάς τους ότι δεν αντιστέκεται…. Καθώς 
προσευχόταν ευλόγησεν τον κόσμον σταυροειδώς και εκεί ήταν ένα δένδρον και εβγάνοντας το σχοινίον από το άλογον τον έδεσαν από τον λαιμόν 
και τον έπνιξαν, και  έτσι παρέδωσεν την αγίαν του ψυχήν εις χείρας του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και ευθύς τον εγύμνωσαν από όλα τα 
φορέματα όπου είχεν, έξω από ένα παλαιοβράκι, όπου δεν το έβγαλαν και τον έρριψαν εις το ποτάμι». 

Είναι αδύνατο να μπορέσεις να κατανοήσεις τις αλλαγές που συμβαίνουν αν δεν συνδέσεις 
στην παρουσία του ανθρώπου με τον τόπο και τον χρόνο.  Ο μόνος που δεν εξαρτάται 
από τους άλλους και δεν δαμάζεται είναι ο χρόνος, και ο αδύναμος σε αυτήν την σχέση 
είναι ο άνθρωπος όσο και να νομίζει ότι κυριαρχεί!!! Τούτος εδώ ο τόπος είναι άρρηκτα 
δεμένος με τον άνθρωπο και τις συνήθειες του. Τον καθόρισε. Οι πρωτόγονοι άνθρωποι  
κατοικούσαν κοντά σε ποτάμια και σπηλιές. Αυτό πέρασε σαν μνήμη ακόμα και στους 
ανθρώπους που κατοίκησαν εδώ στα μεσαιωνικά χρόνια.  

Ο Άνθρωπος, ο Τόπος και  ο Χρόνος. 

Ελατού: Μεταμόρφωση 
του Σωτήρα. 

Τότε υπήρχε η ανάγκη του χτισίματος γεφυριών σε όλη την οροσειρά της Πίνδου. Έτσι χτίστηκαν τα πέτρινα γεφύρια τον 18ο, 19ο και στις αρχές του 
20ου αιώνα. Τα πέτρινα γεφύρια μικρά ή μεγάλα κομψοτεχνήματα αυτούς τους δρόμους ακολούθησαν. Μέσω των ποταμών. Ο τόπος φτωχός. Αλλά 
φρόντισαν να έχει κάθε χωριό την εκκλησία του και το σχολείο του. Πέτρινα δημιουργήματα!!!  

Για να αποφύγουν τους κατακτητές και τους εχθρούς τους κατοίκησαν σε μέρη απρόσιτα και επικοινωνούσαν μέσω των 
ποτάμιων δρόμων. Οι σημερινοί δρόμοι δεν έχουν σχέση με τους παλιούς.  



 
Οι κάτοικοί τους δεν είχαν άλλο μέσο επιβίωσης παρά μόνο να φύγουν. Άλλοι μετανάστες στην Κεντρική Ευρώπη και τη Νότια Ρωσία νωρίς, για να βρουν 
την τύχη τους ή να ζητιανέψουν και στα νεότερα χρόνια εργάτες στην Αμερική, στην Αυστραλία. Αξίζει να αναφερθεί όμως η κοινωνία των ζητιάνων που 
αναδείχθηκε από μερικά χωριά της Ορεινής Ναυπακτίας. 

Η κοινωνία των ζητιάνων. 
Από αυτά τα δύσκολα μέρη για τον άνθρωπο εμπνεύστηκε ο Καρκαβίτσας για τον «ζητιάνο» του από τα Κράβαρα. Πώς βγήκε η ονoμασία Κράβαρα; Από  
τα «Κράκουρα», απαντάει ο Καρκαβίτσας, που πάει να πει τόπος καταραμένος… Γράφει συγκεκριμένα στον ζητιάνο: 
 «…Ο Θεός ηθέλησε να πλάσει τον κόσμο. Επήρε ένα κόσκινο μεγάλο και το εκρέμασε σαν σύγνεφο στην άβυσσο. Έπειτα παίρνοντας χώμα με το χέρι, 
έριχνε στο κόσκινο, κουνώντας επάνω – κάτω. Το χώμα, φυσικά, το καλό και το γόνιμο έπεσε κάτω κ’ εγέμισε την άβυσσο κ’ έξαφνα εφάνηκε η Γη, 
πολύκαρπη και πανώρια. Έμειναν τέλος στο κόσκινο μόνο οι πέτρες και τα χάλαρα. Και, ωργισμένος ο Δημιουργός, γιατί δεν εσυλλογίσθηκεν από 
πριν να μοιράσει κ’ εκείνα δίκαια, εκλώτσησε το κόσκινο κ’ εχύθηκαν τ’ απομεινάρια, όλα μαζί σ’ έναν τόπο. Και ωνόμασε ο Θεός τον τόπον εκείνον 
Κράκουρα, που θα ειπή καταραμένον σαν τη μήτρα της Σάρρας». 
Συνεχίζει ο ίδιος περιγράφοντας τον ήρωα του: 
«….Τί ἔχει τάχα νὰ χάσῃ; Τὰ παληόρρουχά του τὰ φορεῖ· πηλαλομούτρη τὸν ἔκαμεν ἡ φύσις, σὰν νὰ τὸν εἶχεν ἀποκλειστικὰ γεννημένον γι᾿ αὐτὸ τὸ 
ἔργον· τὸ χέρι ξέρει νὰ τ᾿ ἁπλώνῃ μὲ ἀμίμητη εὐκολία καὶ δεξιοσύνη. Γιατί νὰ χάνῃ λοιπὸν τὸν καιρό του; Πέντε-δέκα λεφτὰ νὰ συνάξῃ· ἕνα κομματάκι 
ψωμί, δυὸ ἐληές, ἕνα σαπιοκρέμμυδο νὰ ρίξῃ στὸν κόρφο του· νὰ κατορθώσῃ καὶ μόνον γυρίζοντας στὸ σπίτι νὰ φέρῃ ἀνέγγιχτο τὸ φαγὶ ποὺ ἐπῆρε 
γιὰ τὸν δρόμο, εἶνε ἀρκετὴ εὐτυχία σ᾿ ἐκεῖνον. Ὄχι πὼς μ᾿ αὐτὸ οἰκονομεῖ μεγάλα πράγματα· ἱκανοποιεῖ ὅμως ἀρκετὰ τὴ φυσική του στὴν ζητιανιὰ 
ροπή, ποὺ τοῦ ἔχει γίνει ἀνάγκη ἀπαραίτητη….. Σ᾿ αὐτὸ τὸ μοναδικὸ σχολεῖον ὁ Τζιριτόκωστας γρήγορ᾿ ἀναδείχθηκε κι ἐθαυμάσθηκε. Δεκαχρονίτης 
δὲν ἦταν ἀκόμη καὶ ἄρχισε νὰ πλουτίζῃ μὲ νέους βηματισμοὺς ἀλλόκοτους καὶ ἀφύσικους τὸν Κουτσοκουλόστραβο χορό· νὰ προσθέτῃ στὰ ζητιάνικα 
τραγούδια του νέα μέτρα καὶ πρωτάκουστα ζητήματα. Ἡ σεβαστὴ μορφὴ τῶν γερόντων, ποὺ ἔκαναν τὴ Δωδεκάδα τοῦ χωριοῦ, ἔφριξεν ἀπὸ ἀπορία 
καὶ χαρὰ γιὰ τὸ νέον ἄστρο ποὺ ἀνέτειλε τριλαμπὲς νὰ φωτίση τὴν πατρίδα τους. Τὰ κόκκαλα τοῦ Πηλαλομούτρη, τοῦ Καλλιγοψίλλη, τοῦ 
Παστρογωνιᾶ, ποὺ ἐβαρυκοιμώνταν στῆς Παναγιᾶς τὸν αὐλόγυρον, κουρασμέν᾿ ἀπὸ τὰ πολλὰ ταξίδια μὲ τὴν ἄμετρη δόξα, ἐσάλεψαν συγκίβουρα, 
ὅταν ἄκουσαν τὸν νέο ζητιάνο, ποὺ ἐρχόταν νὰ θαμπώση τὴ μνήμη τους.… Σ᾿ αὐτὸ τὸ μοναδικὸ σχολεῖον ὁ Τζιριτόκωστας γρήγορ᾿ ἀναδείχθηκε κι 
ἐθαυμάσθηκε. Δεκαχρονίτης δὲν ἦταν ἀκόμη καὶ ἄρχισε νὰ πλουτίζῃ μὲ νέους βηματισμοὺς ἀλλόκοτους καὶ ἀφύσικους τὸν Κουτσοκουλόστραβο 
χορό· νὰ προσθέτῃ στὰ ζητιάνικα τραγούδια του νέα μέτρα καὶ πρωτάκουστα ζητήματα».  

Πράγματι, η έρευνα δείχνει ότι σοβαροί βιοποριστικοί λόγοι ωθούσαν τμήματα του ορεινού πληθυσμού της Ναυπακτίας σε 
συνεχή μετακίνηση για αναζήτηση πόρων. Οι περισσότεροι έβρισκαν διέξοδο σε εργασίες του ποδαριού (γυρολόγοι, 
φωτογράφοι, εμπειρικοί γιατροί και μάγοι), ενώ κάποιοι από αυτούς έκαναν και επαιτεία, ή για ένα διάστημα περνούσαν και 
στην επαιτεία. Το ταξίδι τους το ονόμαζαν «μπολιαριά» και οι ίδιοι ονομάζονταν «μπολιαραίοι» ή «μπολιάρηδες». Με τους 
προαναφερόμενους όρους προσδιορίζονται οι επαίτες οι οποίοι, ξεκινώντας από την περιοχή της Ορεινής Ναυπακτίας και 
ειδικά από την περιοχή που ονομάζεται Κράβαρα, έφθαναν σ’ όλον τον ελλαδικό χώρο και επίσης στην Κωνσταντινούπολη, 
στο Βουκουρέστι, στην Οδησσό και αλλού, ασκώντας επαιτεία και διάφορες μορφές πλανόδιας εργασίας. (Θ.Βαρβέρη: «Οι 
μπολιαραίοι και οι μικροπωλητές των Κραβάρων της Ορεινής Ναυπακτίας. Συλλογική μνήμη και τοπική ταυτότητα»).  
Ο Πάτρικ Λη Φέρμορ, από την άλλη, ο Άγγλος φιλέλληνας και μέγιστος ταξιδιωτικός συγγραφέας, είχε διαβάσει τον 
Καρκαβίτσα και είχε περιέργεια να γνωρίσει τους Κραβαρίτες. Ήταν τη δεκαετία του ’50, όταν ο Άγγλος περιηγητής τρύπωσε 
στα κακοτράχαλα μέρη των Κραβάρων, και έμεινε εκεί αρκετές μέρες, φιλοξενούμενος των ντόπιων. Ο Πάτρικ Λη Φέρμορ 
κάνοντας οδοιπορικό στην Ρούμελη και στην Βόρεια Ελλάδα το 1953 φτάνοντας στην Περίστα, στο μοναδικό μπακάλικο του 
χωριού, προσπαθεί να γνωρίσει τα Κράβαρα και την ιδιαίτερη γλώσσα των ορεσίβιων κατοίκων της, τα μπολιάρικα. Ο 
συγγραφέας ταξιδεύει σε μια εποχή, που είναι η κατάλληλη στιγμή πριν την έναρξη των αλλαγών και γράφει: 



  «Τα Κράβαρα καλύπτουν νομίζω ίσαμε 50 τετραγωνικά μίλια αν και οι αριθμοί δεν έχουν νόημα σε τέτοιο έδαφος. Εκεί μέσα κρύβονται καμιά 20αριά 
χωριά, που ούτε ένα δε φαινόταν και δεν υπήρχε ίχνος από παρουσία ανθρώπου ή ζώου, ούτε φύλλο ούτε χορτάρι. Ἠθελα να μάθω για τον παλιό καιρό 
στα Κράβαρα.. Φυσικά και υπήρχαν εδώ εκατοντάδες ζητιάνοι, οι πιο άξιοι στην Ελλάδα, όχι τόσο πολύ εδώ στην Περίστα, είπε ένας από αυτούς. Το 
κυριότερο στέκι τους ήταν το χωριό Δορβιτσά, το διπλανό χωριό όπως προχωρούσαμε κατά την κοιλάδα και ο Πλάτανος. Η Περίστα έμαθα αργότερα ότι 
ήταν η πιο ξακουσμένη μέσα σε όλα τα χωριά για την ευγλωττία των κατοίκων της και εδώ που τα λέμε, ήταν άξιοι να αρπάξουν με τα λόγια το πισινό 
πόδι του γάιδαρου και να του βάλουν ξύλινο, χωρίς ούτε το ζώο ούτε ο ιδιοκτήτης του να καταλάβουν ότι κάτι τρέχει!!! Τα χωριά επιτηδεύονταν σε 
διάφορα κόλπα. Οι πλανόδιοι ζητιάνοι από το Τέρνο ήταν ειδικοί στα βότανα, παράσταιναν πως ήταν ειδικοί. Στην πραγματικότητα ήταν τσαρλατάνοι.  
Φαίνεται πως ο Τέρνος, τα Κάμπια και η Κάρβα ζούσαν αποκλειστικά από τις κατεργαριές. 
Πώς να τους κακολογήσεις; για κοίτα τούτα τα βουνά; τίποτα δε γίνεται δω πάνω, ούτε ποντίκι δε θα μπορούσε να βοσκήσει, γι’ αυτό έφυγαν. Μερικοί 
από τους παλιούς δεν τα ψιλολογούσαν και πολύ, δεν πρόσεχαν τι έλεγαν και τι έκαναν. Ορισμένοι παράσταιναν τον κουτσό, τον τρελό, τον άγιο, 
οτιδήποτε για να βγάλουν από τον άλλον ελεημοσύνη. Αυτό σημαίνει μπολιαρεύω=τυλίγω τα κορόϊδα. Η φήμη τους πηγάζει από την επικράτηση, 
πραγματική ή υποθετική, της επαγγελματικής ζητιανιάς». 
  Μέσα όμως από την  σκληρή δουλειά οι υπόλοιποι επιβίωσαν. Αγάπησαν την καινούργια 

πατρίδα τους και όταν γύρισαν πίσω στον τόπο τους προσπάθησαν να δείξουν αυτήν την αγάπη 
τους. Με γούστο!!! Δημιούργησαν μουσειακούς χώρους για να διασώσουν την ιστορία του 
τόπου τους. Ανακαίνισαν νερόμυλους και αρχοντικά. Μερικά μάλιστα είναι ηπειρωτικής 
τεχνοτροπίας. Διακόσμησαν με μεράκι τα μαγαζιά και τους ξενώνες τους. Μερικά μάλιστα 
σέρνουν βαριά ιστορία πίσω τους. Όπως ο ξενώνας "Κανναβέικο". Τόπος καταγωγής της 
οικογένειας η Κωνσταντινούπολη, όπου ο νεαρός Νικόλαος Κανναβός στέφτηκε αυτοκράτορας 
κατά την διάρκεια της Τέταρτης Σταυροφορίας το 1204. Παρόλο που ο ίδιος εφονεύθη, η 
οικογένειά του απέκτησε και διατήρησε μεγάλη αίγλη και κύρος στην κοινωνική ιεραρχία της 
Πόλης. Μετά την άλωση της Πόλης το 1453 η οικογένεια ξενιτεύτηκε και έφτασε στην Μεγάλη 
Λομποτινά (Άνω Χώρα). Τελευταίος απόγονος της οικογένειας ήταν ο Γιάννης Κανναβός. 
Δικηγόρος, βουλευτής και υπουργός. Παρά την μεγάλη περιουσία που έλαβε από τον πατέρα 
του, πέθανε πάμφτωχος το 1950, έχοντας διαθέσει όλη την περιουσία του στην πολιτική χωρίς 
να αφήσει κανένα απόγονο. Το αρχοντικό του πουλήθηκε και αγοράστηκε το 1925 από την 
Βασιλική Κωστογιάννη. Επί σειρά ετών και μετά από εργασίες που έγιναν από την ιδιοκτήτρια, 

Νερόμυλος Άνω Χώρας 

Κανναβέικο 

στεγάστηκαν εδώ το Σχολαρχείο, το Ειρηνοδικείο και ο αστυνομικός σταθμός της Άνω Χώρας.  
Με απόφαση του Υπουργείου Πολιτισμού το 1997  χαρακτηρίστηκε ως "ιστορικό διατηρητέο 
μνημείο, διότι αποτελεί χαρακτηριστικό δείγμα λαϊκού πολιτισμού, 

Καινούργια 
πατρίδα 

Πλάτανος: Λαογραφικό 
Μουσείο. Άνω Χώρα: Λαογραφικό Μουσείο 

σημαντικό για την μελέτη της ιστορίας της αρχιτεκτονικής". Το 1999 
άρχισαν οι εργασίες αναπαλαίωσης του και από τις 30 Σεπτεμβρίου 
του 2001 λειτουργεί σαν παραδοσιακός ξενώνας. Άνθρωποι σαν τον 
Νίκο Ντεντόπουλο με υπομονή και περίσσεια αγάπη συγκεντρώνουν 
ανέκδοτο υλικό και μαρτυρίες της περιοχής, ώστε να μη χαθεί η 
μνήμη. Ένα τέτοιο αφορά την κατασκευή του γεφυριού στην Χόμορη 
το 1911, που μου το παρέδωσε για να το συμπεριλάβω στην αφήγηση 
μου. Σήμερα είναι γκρεμισμένο. 

Ξενώνας 

Πλάτανος: Αρχοντικό 
Ροντήρη. 



  Όπως και την ιστορία του απαράμιλλου κάλους και τεχνικής επιτάφιο του Αγίου Νικολάου 
Πλατάνου. Δωρητής του ήταν το 1901 ο Πλατανιώτης Νικόλαος Τσωτσοχρήστος του 
Αθανασίου που γεννήθηκε το 1854 και έζησε για πολλά χρόνια στην Ρουμανία, όπου και 
είχε ένα μεγάλο κτήμα. Αργότερα έκανε ανταλλαγή του κτήματος με το Hotel Imperial στο 
Βουκουρέστι. Παντρεύτηκε την Αθηνά, κόρη του Μιχάλη Γεωργ. Πλατανιώτη και απέκτησε 
ένα γιο τον Αθανάσιο, ο οποίος πέθανε σε νεαρή ηλικία. Έχτισε  ο ίδιος και την εκκλησία 
των Αγίων Ταξιαρχών το 1887 στον Πλάτανο. Παράγγειλε λοιπόν τον επιτάφιο σε ένα  
σλαβικό ορθόδοξο μοναστήρι και ο θρύλος λέει ότι η ηγουμένη έβαλε τρεις καλόγριες να 
κεντήσουν από έναν επιτάφιο χωρίς η μία να βλέπει τι κάνει η άλλη.  

Ο Επιτάφιος του  
Αγίου Νικολάου.  

Οι  Αγωγιάτες και τα χάνια. 
Από την Ναύπακτο, το Θέρμο (Κεφαλόβρυσο) και στην Σπερχειάδα (Αγά), μετακινιόντουσαν οι αγωγιάτες που πηγαινοέρχονταν μεταφέροντας με τα 
ζώα τα υλικά. Μέχρι το 1950, οι αγωγιάτες και οι αγωγιάτισσες χρειαζόντουσαν 2 -3 μερόνυχτα για να εκτελέσουν την μεταφορά, δηλαδή να πάνε και 
να γυρίσουνε. Κοιμόντουσαν στο ύπαιθρο και στα χάνια. Εκεί άναβαν συχνά φωτιές για να ζεσταθούν ή να στεγνώσουν από την βροχή ή το πέρασμα 
κάποιου ορμητικού χειμάρρου.  Οι πιο φτωχοί των ορεινών χωριών κουβαλούσαν τις προμήθειες στην πλάτη που τους έλειπαν, για να συμπληρώσουν 
τα στοιχειώδη. Στις μεταπολεμικές περιόδους δεν υπήρχαν μουλάρια και άλογα γιατί τα είχε επιτάξει ο στρατός. Όποιος διέθετε γαϊδούρι έκανε τις 
μεταφορές με κάποια ευκολία. Τα Χάνια που διανυκτέρευαν ήσαν και τόποι κοινωνικοί... Άνθρωποι γνωρίζονταν από ξένα μέρη, έμποροι πουλούσαν 
την πραμάτεια τους, αγαθά άλλαζαν χέρια πληρωμένα σε κρασί, λάδι, μέλι κ.λ.π. Το χρήμα δεν ήταν στην καθημερινότητα. Οι ανάγκες απαιτούσαν 
τρόφιμα, εφόδια για την οικογένεια που περίμενε πίσω. Και συνήθως η οικογένεια ήταν πολυμελής. Συνεπώς στα Χάνια μια ολόκληρη κοινωνία 
ερχόταν σε επαφή, αντλούσε πληροφορίες οικονομικές και άλλες, ήθη και έθιμα άλλαζαν χείλη, προξενιά κλείνονταν μεταξύ συμπεθέρων και πολλά 
άλλα που συνέθεταν τις συνθήκες της ζωής. Όλοι αυτοί οι οδοιπόροι είχαν τις ανάγκες που έχουν και  σήμερα οι εποχούμενοι ταξιδιώτες. Μαζί με τον 
αγωγιάτη στο ίδιο δωμάτιο ή κοντά στην φωτιά, και άλλοι πολλοί. Όλοι στον ίδιο αγώνα, στον ίδιο προορισμό. Για την Ορεινή Ναυπακτία οι ανάγκες σε 
προμήθεια για λάδι, αλάτι και πετρέλαιο οδηγούσαν τους εμπόρους μέσω των αγωγιατών στις επαρχίες Τριχωνίδας και Μεσολογγίου, καθότι δεν 
υπήρχε παραγωγή λαδιού. Έτσι οι αγωγιάτες φόρτωναν τα ασκιά πάνω στα μουλάρια και επέστρεφαν γεμάτα λάδια από την περιοχή της Τριχωνίδας 
(Θέρμο, Σιταράλωνα, Μυρτιά κλπ). Οι αγωγιάτες ήσαν οι τακτικότεροι πελάτες στα χάνια. Όλες οι κοινωνικές τάξεις περνούσαν από τα χάνια, όλοι 
εμπιστεύονταν τον Χαντζή.                                                     

Τα χάνια. 
Δημιουργήθηκε έτσι η ανάγκη για τους αγωγιάτες να διανυκτερεύουν σε χάνια, όπως γινόταν στα καραβάνια αλλού. 
Μπορούμε να τα κατατάξουμε σε δύο κατηγορίες: στα χάνια για τα ζώα και στα χάνια που προσέφεραν ύπνο και 
φαγητό.  Τα χάνια ήταν οι ενδιάμεσοι σταθμοί πάνω στα περάσματα. Συνήθως στο μισό της απόστασης. Όπως το Χάνι 
Λιόλιου στο πέρασμα απ’ τον Πλάτανο στα χωριά της Ευηνολίμνης. Του Μπανιά στο πέρασμα από την Ναύπακτο στο 
Θέρμο, της Ρέρεσης από την Ναύπακτο στην Άνω Χώρα. Τα μεγάλα χάνια εκτός από τους στάβλους για τα ζώα, 
διέθεταν και πεταλωτήρια. Μερικά από τα πιο ονομαστά που η μνήμη τους  διασώζεται μέχρι σήμερα είναι: Το χάνι 
του Λιόλιου (που το συναντάμε σε υψόμετρο 1.250 μέτρα, και διατηρείται επί έξη γενεές), της Ρέρεσης, του Μπανιά. 
Το παλιό κτίσμα στο χάνι του Λιόλιου στέκει ακόμη, καθώς είναι καμωμένο στα 1803, ενώ το δεύτερο είναι φτιαγμένο 
στα 1832. Εδώ μπορεί να φάει κανείς πρόχειρα και να απολαύσει την θέα. Το χάνι του Λιόλιου. 

Και ως του θαύματος και οι τρεις καλόγριες έφτιαξαν τον ίδιο επιτάφιο!!!  Ο επιτάφιος με το έπιπλο του ήρθε στον 
Πλάτανο φορτωμένος σε μουλάρια την εποχή εκείνη, μιας και δεν υπήρχαν τότε μηχανοκίνητα μέσα. Όσοι Ναυπακτιώτες 
παρέμειναν στα ορεινά είχαν να αντιμετωπίσουν εκτός των άλλων δυσκολιών και την τροφοδοσία των αγαθών, μιας και η 
γη τους ήταν άγονη. Έτσι γεννήθηκε και η τάξη των αγωγιατών. 

Η μελέτη του γεφυριού  

της Χόμορης. 



Τα χάνια της Ορεινής Ναυπακτίας, σήμερα είναι στέκια κυνηγών (και μετά οδοιπόρων). Κάποια έχουν 
μετατραπεί σε ταβέρνες που είναι ανοικτές καθημερινά, ακόμα και τις αργίες. Όπως στο «Χάνι 
Ρέρεσης», τα καζάνια μοσχομυρίζουν. Η αλήθεια είναι ότι όπου και να σταματήσεις για φαγητό σε 
αυτές τις περιοχές μαζί με το εκπληκτικό σε ποιότητα και νοστιμιά φαγητό θα εισπράξεις και το ζεστό 
χαμόγελο των ορεσίβιων ανθρώπων. Μέχρι το 1950 οι αγωγιάτες και τα χάνια έπαιζαν ουσιαστικό ρόλο 
στις μετακινήσεις της περιοχής. Στην σύγχρονη εποχή  όλα αντικαταστάθηκαν από τον «καρνάβαλο», 
που ήταν το μοναδικό μέσο επικοινωνίας της ορεινής περιοχής. Με χιόνια και με ζέστες ο ερχομός του 
ήταν το πιο χαρμόσυνο γεγονός.  

Η ορεινή Ναυπακτία σήμερα. 
Η Ορεινή Ναυπακτία είναι ένα από τα ομορφότερα κομμάτια της Ελλάδας από περιβαλλοντικής 
κυρίως άποψης.  Το χιονισμένο τοπίο είναι μοναδικό!!! Το πολυσχιδές της φύσης  και η γεωλογική 
δομή των πετρωμάτων της Ναυπακτίας ευνοεί την πλούσια και ποικίλη χλωρίδα. Ο επισκέπτης 
μαγεύεται από μια αισθησιακή και απολαυστική διαδρομή μέσα στα όμορφα δάση όπου 
εναλλάσσονται η βελανιδιά, το έλατο, η οξιά, το πλατάνι, η καστανιά και σε κάποια σημεία υπάρχουν 
όλα μαζί, δίνοντας ένα ξεχωριστό και μοναδικό χρώμα. Σε πολλά σημεία υπάρχουν φυσικές πηγές 
στολισμένες με πετρόκτιστες βρύσες έτοιμες να δροσίσουν τους ταξιδιώτες. Οι άριστες αυτές 
οικολογικές συνθήκες της περιοχής αποτελούν ιδανικό τόπο για την επιβίωση μεγάλων και μικρών 
θηλαστικών και πτηνών. Τα σημαντικότερα άγρια ζώα, πτηνά και ερπετά του οικοσυστήματος της 
περιοχής είναι: Αγριογούρουνα, ζαρκάδια, ελάφια, αλεπούδες, λύκοι, λίγκες, κουνάβια, λαγοί, 
σκαντζόχοιροι, σκίουροι κ.ά. Από πλευράς πτηνών υπάρχουν πέρδικες, φάσες, γύπες, κίσσες, 
κοτσίφια, βλαχοκυριαρίνες, τσαλαπετεινοί, δρυοκολάπτες, κουκουβάγιες και μερικά ζευγάρια 
βασιλαετών και χρυσαετών. Τα κυριότερα ερπετά  της περιοχής είναι η δενδρογαλιά, η έχιδνα, η 
σαϊτούρα, ο τυφλίτης, ο φυλλοδάκτυλος και η χελώνα.  

Ο «καρνάβαλος» 

Από πλευράς ψαριών ο Εύηνος ποταμός συντηρεί ακόμη κάποια είδη ψαριών με εξέχουσα την άγρια πέστροφα αλλά και χέλια, 
γλανίδια, στροσίδια, τσερούκλες, χαμοσούρτηδες και Ευηνογωβιούς. Στα νερά του Εύηνου βρίσκουν επίσης καταφύγιο σε 
ορισμένες περιοχές και βίδρες.  Μπορείς να πεζοπορήσεις γύρω από την Άνω Χώρα. Έχει ανιχνευθεί και αποτυπωθεί ένα 
δίκτυο τεσσάρων πεζοπορικών διαδρομών που βασίζεται στον παλιό συνδετικό ιστό μονοπατιών ανάμεσα στα χωριά Άνω 
Χώρα, Κάτω Χώρα, Πόδος, Αμπελακιώτισσα και Κρυονέρια. Οι διαδρομές περνούν μέσα από δάση με έλατα, καστανιές και 
πλατάνια, ενώ η παραποτάμια βλάστηση εντυπωσιάζει. Αυτά τα μονοπάτια αποτελούν μέρος ενός ευρύτερου δικτύου 
μονοπατιών που χρησιμοποιούνται από τα αρχαία χρόνια. Μολονότι ο ακριβής προσδιορισμός της ηλικίας τους δεν έχει γίνει, 
αρχαιολογικά ευρήματα υποδηλώνουν ότι η περιοχή κατοικείται από το 2500 π. Χ. και ότι η μορφολογία του εδάφους δεν έχει 
διαφοροποιηθεί σε βαθμό που να δικαιολογεί την εκ νέου χάραξη των μονοπατιών. 

Άνω Χώρα  

Υπάρχει δυνατότητα διανυκτέρευσης σε ξενοδοχεία και ξενώνες. Η πυκνότητα στα ελατοδάση και στα καστανοδάση της Άνω Χώρας τα μεταπολεμικά 
ιδίως χρόνια που έλειψε η βόσκηση αιγοπροβάτων, αφού και τα μεν και τα δε τα ξεκλήρισε η μετανάστευση των κατοίκων στο εσωτερικό και το 
εξωτερικό, είναι αφάνταστα μεγάλη. Τα έλατα και οι καστανιές κάλυψαν τα πάντα και καθώς καινούργιες καστανούλες και μικρά ελατάκια φυτρώνουν 
κάθε χρόνο, έδεσαν όλα αυτά μεταξύ τους κι έκλεισαν όλα τα περάσματα. Δρόμοι, κατσικόδρομοι και μονοπάτια, πνίγηκαν στην βλάστηση  και έσβησαν 
από τον χάρτη. Ακόμα και οι παλιοί κάτοικοι του χωριού που πέρασαν την ζωή τους στους λόγγους σαν τσοπάνηδες, καλλιεργητές ή ξυλοκόποι και 
εξακολουθούν να ζούνε στο χωριό, χρειάζονται όσφρηση λαγωνικού και αετίσιο μάτι για να βρούνε τα σημάδια τους. 



Να αγαπήσεις τον τόπο σου. 
Το δέντρο σαν έχει δυνατές ρίζες και να του πέσουν τα φύλλα, να μαραθούν τα κλαδιά του θα ξανανθίσει. Έτσι είναι 
και ο άνθρωπος!!! Πάντα στην ζωή υπάρχουν κύκλοι. Όμως αυτό που δεν χάνεται και διατηρείται στους αιώνες είναι 
οι Μνήμες. Αρκεί να είσαι ευαίσθητος και με διάθεση να τις αναζητήσεις. Η ορεινή Αιτωλοακαρνανία είναι γεμάτη από 
δαύτες. Ο τόπος έδωσε το παρόν του σε όλους τους αγώνες του Έθνους. Σε κάθε χωριό τα ονόματα των πεσόντων 
αναγράφονται σε στήλες. Τι και αν μπήκαμε στην εποχή της επιστημοσύνης.... Ο άνθρωπος έχει ανάγκη από ρίζες. Την 
ορεινή Ναυπακτία και την ορεινή Τριχωνίδα αν τις γνωρίσεις δεν μπορεί παρά να τις ερωτευτείς... Πολλά τα χωριά τους. 
Το κάθε ένα ξεχωριστό. Τα παλιά σπίτια εγκαταλείφθηκαν. Η περιοχή έμεινε σχεδόν έρημη από την μετανάστευση. Την 
εξωτερική και την εσωτερική. Έτσι δεν είναι τυχαίο να βρεις ένα στέκι των φίλων στην Άνω Χώρα του Ανθρώπου, που 
διαχρονικά τραγούδησε τους καημούς των μεταναστών. Του Στελλάρα!!! Μέρη αμόλυντα, απρόσιτα και όμως 
πανέμορφα, μοναδικά. Γιατί στις σχολικές εκδρομές να μη γίνονται επισκέψεις εδώ? Γιατί να μην "αναστηθούν" τα 
παλιά σχολεία των χωριών και να μην μετατραπούν σε Κέντρα Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης? Γιατί τα παιδιά μας να 
μην περιδιαβαίνουν σε μονοπάτια γύρω από την Άνω Χώρα και να γνωρίσουν από κοντά την πανίδα και τη χλωρίδα της 
περιοχής? Να φτάσουν μέχρι τον Άγιο Δημήτρη της Κάτω Χώρας, όπου είναι και το σχολείο και να ξεκινήσουν για το 
μονοπάτι που συναντά και το πέτρινο γεφύρι?  Γιατί να μην αγναντέψουν από την Αράχωβα τον Εύηνο?  Γιατί η περιοχή 
να μην γίνει κέντρο παραγωγής βιολογικών προϊόντων? Γιατί να μην περπατήσουν στην κοίτη ενός παρθένου ποταμού 
της περιοχής? Μάθαμε όλοι στο φτηνό, στο γρήγορο του διαδικτύου... Μα χάσαμε την ανθρώπινη επαφή και την 
επαφή με την Φύση. Κάτι που το αντιλήφθηκαν οι εναπομείναντες στην Ορεινή Χώρα και προσπαθούν να αναβιώσουν 
τις συνήθειές τους, τα έθιμά τους. Τα ανταμώματα τους. Μακάρι να ακολουθήσουμε!!! 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ελατού: Ο  φόρος  
αίματος προς την 

Πατρίδα. 

Ο Άγιος   Δημήτριος  

Κάτω Χώρα. 

Το πόνημα αυτό δεν θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί χωρίς την βοήθεια από κείμενα και ιστορικές πηγές. Ένα  μεγάλο ευχαριστώ  
στα:   Θεοδώρα Βαρβέρη:  «Οι μπολιαραίοι και οι μικροπωλητές των Κραβάρων της Ορεινής Ναυπακτίας Συλλογική  μνήμη και 
τοπική ταυτότητα».  Ναυπακτία: topoGuide,  Τάκης Ντάσιος, Φθινόπωρο 1995,  https://www.dimos-thermou.gr/website, 
https://olympias.lib.uoi.gr/jspui/bitstream,  http://www.petrinagefiria.com,  Αργύρης Πετρονώτης: Ναυπακτιακά Μνημεία.(2001-
2003),  Τέχνης Περάσματα. Τα γεφύρια της Αιτωλοακαρνανίας. Νομαρχιακή Αυτοδίοικηση Αιτωλοακαρνανίας, 
https://varelas.files.wordpress.com/2010/08/xania.pdf,   https://www.pemptousia.gr/2019/10/to-telos-tou-agiou-kosma-tou-etolou, 
https://oreinografies.wordpress. Com,  https://iaitoloakarnania.gr/2017/11/ta-petrina-gefyria-tou-acheloou, 
http://www.kravara.com/index.php/oreini-nafpaktia/xoria-tis-nafpaktias, https://www.agrinionews.gr/parapono-tou-petrogefyrou-
tis-makrias-longas,  https://konstantinosdavanelos.blogspot.com/2013/02/blog-post.html 
 

 
 
 

Κάτω Χώρα: Το σχολείο. 

Αράχωβα: Η 

Ευηνολίμνη.  

Άνω Χώρα. 

Άνω Χώρα: Το στέκι των 
 φίλων του Καζαντζίδη. 

Άνω Χώρα: Η γιορτή του 
κάστανου. 

Κάτω Χώρα:  
Ερειπωμένο σπίτι. 

Άνω Χώρα:  Ποδηλατικός 

γύρος. 
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Το  γεφύρι  στο  Μωρόσκλαβο. 

Πέτρινο μονότοξο οδογέφυρο το οποίο το συναντάμε έξω από το Μωρόσκλαβο στην 
διαδρομή από το Θέρμο προς την Γέφυρα Μπανιά. Είναι κατασκευασμένο από γκρίζο 
ασβεστόλιθο με ημικυκλική καμάρα που εξυπηρετούσε τις ανάγκες επικοινωνίας στα 
τέλη του 19ου αιώνα. Βρίσκεται σε καλή κατάσταση. Βρίσκεται σε υψόμετρο 193 μέτρων 
και χρονολογείται από το 1889. 
 

Συντεταγμένες:  N 38°31.937' E 021°39.855 



Το  γεφύρι  Λυκοκάμπι  στο  ρέμα  Βοϊδοφάενα. 

Πάνω στον επαρχιακό δρόμο που ενώνει τη Ναύπακτο με το Θέρμο, που βρίσκεται στην ίδια 
χάραξη με το αρχαίο μονοπάτι, συναντούμε το ρέμα Βοϊδοφάενα. Το όνομα είναι ανάλογο του 
αρχαίου Βουφάγος στην Αρκαδία. Στο διάστημα της διαδρομής από τον αυχένα στα Πιτσιναίϊκα 
έως τον οικισμό Χάνι Μπανιά, διερχόμαστε από εννέα συνολικά μικρά πέτρινα γεφύρια, 
πραγματικά έργα τέχνης και μνημεία της νεότερης ιστορίας. Κατασκευάστηκαν όλα στα τέλη του 
19ου αιώνα, στα πλαίσια συγκοινωνιακού έργου την εποχή του Χαρίλαου Τρικούπη. Το 
Λυκοκάμπι είναι 13 χιλιόμετρα από τη Ναύπακτο και το επόμενο γεφύρι  της ομάδας 400 μέτρα 
πιο κάτω στο Βαθύρεμα. Το γεφύρι στο Λυκοκάμπι έχει άνοιγμα 1,90 μέτρα, ύψος εσωράχιου από 
την κοίτη 3,65μέτρα  και  το πλάτος του καταστρώματος είναι 4,7 μέτρα.  
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Το  γεφύρι  στο  Βαθύρεμα . 
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Τα τοξωτά αυτά γεφύρια του ρέματος Βοϊδοφάενα είναι όλα καθαρά ημικυκλικά, τονίζεται δε ότι το 
ημικύκλιο είναι φτιαγμένο από καλά λαξευμένους θολίτες με περιτένεια και κύφωση. Οι τοίχοι είναι 
ισόδομοι από καλά πελεκημένες πέτρες, ίδιες σε όλα τα γεφύρια λες και είναι προκατασκευασμένες. 
Χαρακτηριστικό της φροντισμένης δουλειάς είναι ότι όχι μόνο οι εξωτερικοί τοίχοι, τα «τύμπανα» 
δηλαδή αλλά και οι εσωτερικοί κάτω από τις γενέσεις είναι με την ίδια δομή και επιμέλεια χτισμένες. 
Επίσης και το εσωτερικό της καμάρας παρουσιάζει κανονικούς θολίτες. Τα ανοίγματα των τόξων είναι 
από ένα μέτρο έως 4,92 μέτρα. Τα γεφύρια αυτά ανήκουν στον παλιό τότε κύριο δρόμο Ναυπάκτου- 
Θέρμου, έργο μάλλον των ετών 1800 με 1890. Το γεφύρι στο Βαθύρεμα έχει άνοιγμα 4,85 μέτρα, ύψος 
εσωραχίου από την κοίτη περίπου 4,5 μέτρα και δεν εμφανίζονται χτιστά στηθαία 



Τα «ξεχασμένα» γεφύρια του Πλάτανου. 
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Μικρά γεφύρια όμως υπήρχαν και μέσα στους οικισμούς, 
καθόσον τους διέσχιζαν ρέματα και οι κάτοικοι τους έπρεπε να  
επικοινωνήσουν. Κάποια γεφύρια  μάλιστα ήταν ενταγμένα στην 
κατασκευή των αρχοντικών, όπως του Ροντήρη που δύσκολα 
αντιλαμβάνεται κανείς ότι θεμελιώθηκε πάνω σε γεφύρι στα 
μέσα του 19ου αιώνα. Η φωτογραφία κατασκευής γεφυριού σε 
άλλο σημείο του Πλάτανου είναι από τις αρχές του 20ου αιώνα. 
(Από το αρχείο του Νίκου Ντεντόπουλου). 
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Το  γεφύρι  Βασιλικό  Πέρασμα  (Β΄). 

Στη διαδρομή από το Θέρμο προς το χωριό Αετόπετρα υπάρχει ένα καλοσυντηρημένο και 
καλοδουλεμένο πέτρινο γεφύρι που φέρει το όνομα «Βασιλικό Πέρα(σ)μα». Σύμφωνα με την 
παράδοση το όνομα του γεφυριού οφείλεται στη χορηγία που έκανε η βασίλισσα Αμαλία το 
1838-1840 για την κατασκευή γεφυριού στην περιοχή αυτή.  Το πρώτο γεφύρι που χτίστηκε 
καταστράφηκε και κοντά του διασώζεται ένα νεότερο, το Βασιλικό Πέρα(σ)μα (Β’), κατασκευής 
ίσως του 1929. Το γεφύρι είναι μονότοξο με άνοιγμα 14μέτρα, το ύψος του είναι 5,5 μέτρα και 
το πλάτος του είναι 3 μέτρα, ενώ υπάρχουν  χτιστά στηθαία από μπετόν. 



Το γεφύρι στο Φιονόρεμα. 

Το πιο όμορφο μονότοξο ημικυκλικό γεφύρι που διασώζεται από τότε που χτίστηκε και βρίσκεται στον 
παραπόταμο του Μόρνου Φονιόρεμα, είναι το πρώτο γεφύρι από τα τρία που συναντάμε στο ομώνυμο ρέμα. 
Η περιοχή ανήκει στον Δήμο Ναυπακτίας. Χτίστηκε περίπου το 1800 με σκουρόχρωμες γκρίζες πέτρες από 
ασβεστόλιθο. Είναι εγκαταλελειμμένο στην φθορά του χρόνου και αποτελεί ίσως το πιο καλοδουλεμένο γεφύρι 
της Αιτωλοακαρνανίας. Εξυπηρετούσε την επικοινωνία μεταξύ του Καταφυγίου και της  Αναβρυτής του δήμου 
Αποδοτίας με τα υπόλοιπα  χωριά Ασπριά, Κοκκινοχώρι και Λιμνίτσα. Το άνοιγμα του γεφυριού είναι 12 μέτρα, 
το ύψος του από την στάθμη του νερού είναι 7,30 μέτρα, το πλάτος του είναι 3,30μέτρα και υπάρχουν χτιστά 
στηθαία με πλάτος 0,60 μέτρα στην βάση τους και 0, 40 μέτρα από την βάση και πάνω. Το γεφύρι κοσμούσαν 
τέσσερις κολώνες, μια σε κάθε άκρο του από καλά λαξευμένους ογκόλιθους. Ο διάδρομος είναι καλντερίμι με 
πλάτος δυο περίπου μέτρα και είναι επικλινής, καθώς το αριστερό ακρόβαθρο της κατασκευής είναι 
θεμελιωμένο σε βράχο με υψομετρική διαφορά περίπου 1,30 μέτρα. Στην θέση δίπλα από το γεφύρι υπάρχει ο 
παλιός νερόμυλος του Παναγιώτη Γεωργόπουλου. 
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Στον όμορφο παραπόταμο του Ευήνου Πόριαρη, ο οποίος κατεβαίνει από το Σίμο έδρα του δήμου 
Πυλήνης και κοντά στον οικισμό Κάμπος βρίσκεται το γεφύρι του Πόριαρη. Ένα από τα πιο 
καλοδιατηρημένα  γεφύρια του νομού. Η κατασκευή και η τεχνική χτισίματος του είναι εντυπωσιακή, αν 
σκεφτεί κανείς ότι το γεφύρι χτίστηκε το 1830. Η λαϊκή παράδοση αναφέρει ότι το γεφύρι δεν πρόκειται 
να πάθει τίποτα. Όσα χρόνια κι αν περάσουν…, γιατί έχει το στοιχειό του. Ένα τεράστιο φίδι το φυλάει 
και το οποίο είναι εκεί από τότε που θεμελιώθηκε το γεφύρι. Είναι μονότοξο με χαμηλωμένο τόξο. Το 
άνοιγμα του 14 μέτρα περίπου, το ύψος του είναι 4,80 μέτρα και το πλάτος του είναι 3,10 μέτρα 
περίπου. Ο διάδρομος του είναι 2,20 μέτρα και τα στηθαία του είναι από λαξευτούς ογκόλιθους με 
πλάτος 0,45 μέτρα περίπου.  Βρίσκεται στον Κάμπο κοντά στον Πλατανιά. 

Το γεφύρι  του  Πόριαρη. 
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Το  γεφύρι  στο  Κάτω  Λαμπίρι. 
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Η χρονολογία κατασκευής του είναι γύρω στο 1840. Το Λαμπίρι βρίσκεται στα σύνορα των νομών 
Αιτωλοακαρνανίας και Ευρυτανίας και απέχει 35 χιλιόμετρα  Α.-ΒΑ. από το Αγρίνιο και 17 χιλιόμετρα ΝΑ. 
από την Μονή Προυσού. Είναι χτισμένο σε υψόμετρο 1.000 μέτρων στις πλαγιές του όρους Παναιτωλικό 
και είναι ένα από τα ορεινότερα χωριά της Αιτωλοακαρνανίας. Υπήρχαν παλιότερα  στηθαία με πλάτος 
0,25 μέτρα  τα οποία ήταν χτιστά, σύμφωνα με μαρτυρία κατοίκου της περιοχής. 

Στο Κάτω Λαμπίρι του δήμου Παραβόλας, στον 
παραπόταμο του Ευήνου «Φιδάκια» συναντάμε 
ένα πέτρινο γεφύρι με τεχνική κατασκευής ίδια με 
εκείνο της Μακριάς Λογγάς. Είναι μονότοξο με 
άνοιγμα 7,30 μέτρα, ύψος 8 μέτρα και πλάτος 2 
μέτρα.  



 Το  γεφύρι  στο  Χάνι  του  Σκα. 
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Κοντά στον νερόμυλο του Αγίου Νικολάου στο παράρεμα του 
Γιδομαντρίτη Κοσκινόρεμα, πριν τον οικισμό Μελίγκοβα του 
δήμου Θέρμου και πριν την διασταύρωση για την Κοσκινά 
υπάρχει μονότοξο γεφύρι  φτιαγμένο με πέτρες από πελεκημένο 
μαύρο ασβεστόλιθο.  Είναι σε καλή κατάσταση, όμως παλιά είχε 
κτιστά στηθαία που σήμερα δεν υπάρχουν και είναι 
κατασκευασμένο το 1900 περίπου, όπως δείχνει η εντοιχισμένη 
επιγραφή.  



 Το  γεφύρι  της  Μακριάς  Λογγάς. 
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Τα Φιδάκια ή Βασιλικός, είναι ένας από τους κυριότερους παραπόταμους του Φίδαρη ή Εύηνου ποταμού. Πηγάζει από 
τις κορφές της Κυρά-Βγένας, των Αραποκέφαλων και της Τριανταφυλλιάς. Σχηματίζεται από δυο κύριους αρχικούς 
βραχίονες - έναν δυτικό που κατεβαίνει από το χωριό Λαμπίρι, και έναν ανατολικό που κατεβαίνει από το 
χωριό Χαλίκι (πρώην Ντερίκοβα). Έτσι τα Φιδάκια μαζί με τον Γιδομανδρίτη συγκεντρώνουν τα νερά μιας εκτεταμένης 
λεκάνης του  Ανατολικού Παναιτωλικού όρους και τα οδηγούν στον Εύηνο. 
 
Ακολουθώντας μια όμορφη διαδρομή από το Θέρμο προς τον Προυσό παράλληλα με τον παραπόταμο του Ευήνου 
συναντάμε στην θέση Μακριά Λογγά ένα πέτρινο γεφύρι κατασκευής του 1850. Το γεφύρι αυτό είναι μονότοξο,  
χτισμένο από ανοιχτόχρωμες πελεκημένες πέτρες από ασβεστόλιθο,  με άνοιγμα 9 μέτρα, ύψος 5 μέτρα από τον 
σημερινό πυθμένα και πλάτος 2 μέτρα. Υπήρχαν παλιότερα  χτιστά στηθαία με πλάτος 0,25 μέτρα και  ο επίπεδος 

διάδρομος του γεφυριού είναι πλάτους 1,50 μέτρα. Θέλει συντήρηση. 



Το  γεφύρι  του  Κάκαβου. 

Πρόκειται για ένα μονότοξο σχεδόν ημικυκλικό γεφύρι, που είναι χτισμένο στα τέλη του 
19ου αιώνα. Το γεφύρι έχει άνοιγμα 11,20 μέτρα, το ύψος του είναι 12,35 μέτρα και το  
πλάτος του 2,60 μέτρα, χωρίς τα στηθαία όμως είναι 2μέτρα. Γεφυρώνει τις όχθες του 
Κάκαβου, που είναι παραπόταμος του Εύηνου, σε ένα πανέμορφο και άγριο φαράγγι πάνω 
στον άξονα του μονοπατιού Άνω Χώρας- Μονής Αμπελακιώτισσας. Εξυπηρετούσε την 
διέλευση των κατοίκων και των προσκυνητών της Άνω Χώρας προς την Μονή Παναγιάς 
Αμπελακιώτισσας. Βρίσκεται στην Άνω Χώρα.  
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Το  γεφύρι  στην  Άνω  Χώρα. 

Μονότοξο ημικυκλικό γεφύρι που χρήζει επισκευής. 
Είναι φτιαγμένο από πελεκημένες πέτρες από 
ανοιχτόχρωμο ασβεστόλιθο. Βρίσκεται πάνω στο 
μονοπάτι που συνέδεε την Άνω Χώρα με την Κάτω 
Χώρα, μέσα σε ένα εκπληκτικής ομορφιάς τοπίο με 
πλούσια βλάστηση. Είναι προσεγγίσιμο και από την 
πλατεία της Κάτω Χώρας, όπου βρίσκεται η εκκλησία 
του Αγίου Δημητρίου και το δημοτικό σχολείο, όπου 
καταλήγει και το μονοπάτι. 


