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* Η ΠΑΛΙΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΝΩ ΧΩΡΑΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

Σχεδίασε το αύριο σαν να πρόκειται να ζήσεις αιώνια. Ζήσε το σήμερα σα να πρόκειται να πεθάνεις αύριο.

ΑΝΩ ΧΩΡΑ ΕΝΑΣ ΕΠΙΓΕΙΟΣ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ
Ανω Χώρα είναι πρωτεύουσα του Δήμου
Αποδοτίας με πληθυσμό 404 κατοίκους κατά
την απογραφή του 2001 και βρίσκεται σε απόσταση 58 χιλιομέτρων από τη Ναύπακτο.

Η

Η μεγάλη Λομποτινά σημερινή Ανω Χώρα της
επαρχίας Ναυπακτίας βρίσκεται με την πλάτη της να
ακουμπάει αμφιθεατρικά σε μια από τις νοτιοδυτικές κλιτύες των Βαρδουσίων ορέων , της Σύρτας, με
το μέτωπο της στραμμένο από βόρεια κατεύθυνση
ως ανατολική , νότιο ανατολική. Από το πιο ψηλά σπίτι ως το πιο χαμηλά υπάρχει μια υψομετρική διαφορά
ως διακόσια μέτρα. Ο μητροπολιτικός ναός είναι
αφιερωμένος στη χάρη της Αγίας Παρασκευής,
καθώς και η αγορά, βρίσκονται στο κέντρο του χωριού σε υψόμετρο 1030 μέτρα.

Το χωριό περιβάλλεται ολόγυρα από ορεινούς
όγκους που όλοι τους είναι αποφύσεις της οροσειράς των Βαρδουσίων που έχουν υψόμετρο 2495 μ.
και είναι το νοτιότερο σημαντικό άκρο της οροσειράς της Πίνδου. Η Σύρτα πάνω στην οποία ακουμπάει τη ράχη του το χωριό έχει υψόμετρο 1460 μέτρα. Ανατολικά της Σύρτας υπάρχουν με μικρότερο
υψόμετρο οι κορυφές Τσονάκι, Κοραούλι, Αη Γιάννης και Μακρύβαλτο. Νοτιοδυτικά της Σύρτας και
σε απόσταση δύο περίπου ωρών είναι το βουνό Τσακαλάκι με υψόμετρο 1714 μ. Ανατολικά της Μεγ.
Λομποτινάς υπάρχουν οι κορυφές Αυγό και Τριτσοβά
καθώς και η αδερφές του Ομάλια και Νεραϊδάλωνο
με υψόμετρα 1612 και 1708μ. αντίστοιχα.
Προς τη βόρεια κατεύθυνση υπάρχει η ράχη
Κρυονέρια και δυτικά η κορυφή της Τσεκούρας με
υψόμετρο 1734 μ. Ο κύκλος κλίνει με τα υψώματα
Προφήτης Ηλίας και Τούρλα προς τα δυτικά, νοτιοδυτικά του χωριού. Η Τούρλα έχει υψόμετρο
1311μ. Πριν από τον δεύτερο μεγάλο πόλεμο, ο Κατωχωρίτης και τα ρέματα που χύνονται σε αυτόν, τα
καλοκαίρια σχεδόν ξηραίνονται επειδή τα νερά
των πηγών που τα τροφοδοτούσαν χρησιμοποιούνταν ως το τελευταίο δράμι τους για το νεροπότισμα των χωραφιών που βρίσκονται ολόγυρα στις
ράχες αλλά και για το πότισμα των κήπων μέσα στο
χωριό. Μετά τον δεύτερο μεγάλο πόλεμο, τα χω-

ράφια έξω από το χωριό αλλά και τα περισσότερα
γιούρτια και οι κήποι μέσα στο χωριό εγκαταλείφτηκαν από τα αφεντικά τους, μένουν ακαλλιέργητα
κι έτσι τα νερά των πηγών ακόμη και το κατακαλόκαιρο σέρνονται στα ρέματα, από εκει στον Κάκαβο, αυτός με τη σειρά του τα αδειάζει στον Φείδαρι και τελικά τα δέχεται στην αγκαλιά του ο Πατραϊκός Κόλπος.
Αριστερά και δεξιά του χωριού και στο ίδιο σχεδόν ύψος των 1.050 περίπου μ. βρίσκονται οι λόφοι
Λακούλα από τα αριστερά και Αη Γιώργης από τα δεξιά κι ενώ η Λακούλα είναι κατάφυτη από έλατα και
καστανιές, ο Αη Γιώργης σκεπάζεται από έλατα και
λίγους κέδρους. Οι δυο παραπάνω λόφοι έτσι όπως
ξεπετάγονται από τις δυο πλευρές του χωριού, δημιουργούν την εντύπωση πως το χωριό άπλωσε τα
χέρια του για να σφίξει στην αγκαλιά του το βουνό
Τριτσοβά που ορθώνεται κατακόρυφο μπροστά του
σε μιαν απόσταση ως δυόμιση με τρία χιλιόμετρα που
μοιάζει σαν όρθια μονοκόμματη επιτύμβια πέτρα. Παλιότερα, όσο θυμάται ο συγγραφές του παρόντος,
του οποίου η μνήμη τη στιγμή που γράφονται τα λόγια τούτα φτάνει τα εβδομήντα καλοστεκούμενα
χρόνια, χώρια τα νηπιακά του, το βουνό Τριτσοβά,
φαίνονταν πράγματι σαν όρθια τριγωνική μονοκόμματη και καθαρή πέτρα. Όμως τα τελευταία χρόνια
η καθαρότητα αυτή πιτσιλίστηκε από μελανά σημεία.
Είναι οι ομάδες από έλατα που αναπτύχθηκαν όπου
υπήρχε συσσωρευμένο λίγο χώμα ακόμα καις τις μικρές ή μεγάλες σχισμές του ψηλού βράχου. Αλλά
ολόκληρη ή προς ανατολικά πλευρά της Τριτσοβάς
φαντάζει κατάμαυρη καθώς σκεπάστηκε ολόκληρη
από πυκνότατο δάσος ελάτης, που αναπτύχθηκε τα
μεταπολεμικά κυρίως χρόνια.
Ολες οι κορυφές, οι ράχες κι οι πλαγιές, τα ισιώματα κι οι λαγκαδιές ολόγυρα στο χωριό, πάνω και
κάτω από αυτό, στα πλάγια και μπροστά του, εκατομμύρια έλατα στέκουν ακοίμητοι φρουροί της υγείας των Ανω , Κάτω Χωρητών.
Η πυκνότητα στα ελατοδάση και στα καστανοδάση της Ανω Χώρας τα μεταπολεμικά ιδίως χρόνια
που έλειψε η αιγοπροβατοβοσκή, αφού και τα μεν
και τα δε τα ξεκλήρισε η μετανάστευση των κατοίκων στο εσωτερικό και το εξωτερικό, είναι αφάνταστα μεγάλη. Τα έλατα κι οι καστανιές κατακάλυψαν τα πάντα και καθώς καινούργιες καστανούλες
και κοντοελατάκια φυτρώνουν κάθε χρόνο, έδεσαν
όλα αυτά μεταξύ τους κι έκλεισαν όλα τα περάσματα.
Δρόμοι, κατσικόδρομοι και μονοπάτια πνίγηκαν στη
βλάστηση κι έσβησαν από το χάρτη. Ακόμα κι οι ξώμαχοι του χωριού που πέρασαν τη ζωή τους στους
λόγγους σαν τσοπάνηδες, καλλιεργητές ή ξυλοκόποι κι όσοι φυσικά εξακολουθούν να ζούνε στο χωριό, χρειάζονται όσφρηση λαγωνικού και αετίσιο μάτι
για να βρούνε τα σημάδια τους.

Η ανάπτυξη του ελάτου και της Καστανιάς στην
περιοχή της Μεγάλης Λομποτινάς δεν έχει το ταίρι της στον ελληνικό χώρο. Ο Δασολόγος Κίλιας που
μετεκπαιδεύτηκε στη Σουηδία και γύρισε το καστανοδάσος του χωριού πιθαμή προς πιθαμή για να
το χαρτογραφήσει και να συντάξει υπεύθυνη διαχειριστική μελέτη για την εκμετάλλευση του, σημειώνει στη μελέτη του αυτή: «Ουδαμού της Ευρώπης συνάντησα τόσην ανάπτυξην ελάτης και καστανέας όσην εις Άνω Χώραν Ναυπακτίας». Και
πράγματι, όταν μετά τη διαχειριστική μελέτη του Κίλια και την έγκριση τής από το υπουργείο Γεωργίας
με τη υπ αρ. 110841/1971 της 15.10.1958 απόφαση
άρχισε ή εκμετάλλευση του καστανοδάσους και πολλοί έκοψαν σύρριζα τις γέρικες καστανιές των, μέσα
σε ένα χρόνο ξεφύτρωσαν στη ρίζα κάθε κομμένης
καστανιάς πάνω από 100 καινούρια βλαστάρια που
το καθένα από αυτά μέσα στον ίδιο χρόνο έφτασε
τα πέντε και παραπάνω μέτρα.
Μέσα σε αυτό το όργιο του έλατου και της καστανιάς, του κέδρου και της φτέρης, υπάρχουν πάρα
πολλές πηγές με λίγο ή πολύ νερό για το νεροπότισμα των χωραφιών γύρω στο χωριό ακόμα και για
τους κήπους και τα γιαούρτια μέσα στο χωριό. Ο
Σκλήθρος, η Μεγάλη Βρύση, η Κόκκινη Μηλιά, η
Σύρτα, ο Φονιάς, τα Καραούλια, η Χουχλάστη, η
Τσέμπικη, το Θυμέϊκο, οι Μηλιές, το Πάνω και Κάτω
Μεϊλάκωμα, τα Χωράφια, τα Λινάρια, στα Πρίμπα
είναι πηγές με αρκετό νερό με το οποίο πότιζαν οι
Ανωχωρήτες τα χωράφια τους, χώρια οι πηγές που
βρίσκονταν μέσα στα κτήματα κι ανήκαν στους ιδιοκτήτες των κτημάτων αποκλειστικά. Εξόν όλες αυ-

Συνέχεια στη 2η σελ.

Τα βραβεία της οικογένειας

«Νικ. Παπαϊωαννίδη και
κληρονόμων της»
καθώς και η γιορτή
κάστανου και τσίπουρου
θα δημοσιευθούν στο επόμενο
φύλλο της εφημερίδας μας
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ΑΝΩ ΧΩΡΑ ΕΝΑΣ ΕΠΙΓΕΙΟΣ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ
Συνέχεια από την 1η σελ.
τές τις πηγές υπάρχουν κι άλλες μέσα
στο χωριό σαν την Μπουκουρίνου με
τρεις πλουσιοπάροχους κρουνούς, η
Μπαρμπάτοβα με δυο και άφθονο
νερό, η Δάφνη με το απαράμιλλο
νερό της κοντά στο Τσατσανέϊκο μαχαλά, αλλά κι άλλες μικρότερες πηγές
όπως η Φάτς, η Μότσιου και τ Αη Νικόλα.
Κοντά στην οργιαστική βλάστηση
ολόγυρα στο χωριό για την οποία κάναμε λόγο παραπάνω, δεν πάει καθόλου πίσω και η βλάστηση μέσα στο χωριό. Τα άφθονα οπωροφόρα δέντρα,
μηλιές, κερασιές, κορομηλιές, δαμασκηνιές, καρυδιές κι ατελείωτες αραδαριές από κλίματα, κάνουν την Ανω

Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΚΑΙ Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ
ΝΑ ΕΠΙΒΙΩΣΟΥΝ ΧΩΡΙΣ
ΤΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΟΛΩΝ ΜΑΣ.
ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΙΝΑΙ ΜΕΙΟΝ!!!
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Χώρα καταπράσινο λιβάδι κι όπως οι
τοίχοι των σπιτιών είναι κατάλευκοι απ
τον ασβέστη και κατακόκκινες οι σκεπές από κεραμίδι γαλλικό, φαντάζει το
χωριό απ το ξάγναντο σαν πράσινος
καμβάς κεντημένος πλούσια με άσπρα
και κόκκινα τριαντάφυλλα.
Δεν ξέρω αν αυτή η οργιαστική
βλάστηση μέσα και γύρω στο χωριό
οφείλεται στο υγρό κλίμα που επικρατεί, ή αν το υγρό κλίμα χρωστάει
την ύπαρξή του στο όργιο της βλάστησης. Γι αυτό ας πούνε τη γνώμη
τους οι ειδικοι. Οπως και να χει το
πράγμα, το βέβαιο είναι ότι και τους ζεστούς μήνες του καλοκαιριού, χρειάζεται γερόν ντύσιμο, τις απογευματινές και βραδινές ώρες, για να είναι
άνετη η παραμονή στην ύπαιθρο.

Η υγρασία του χωριού, δεν υπάρχει λόγος να το κρύψουμε , είναι από
τις υψηλότερες όλης της χώρας. Και
μπορεί οι Λομποτιανίτες να μην την
«βλέπουν», σίγουρα όμως την αισθάνονται όλοι στις κλειδώσιες, τους αρμούς και τη σπονδυλική στήλη με τα
πρώτα ή έστω τα δεύτερα ..άντα. Βέβαια για τους μήνες φθινοπώρου και
χειμώνα όταν έχουμε πολλά χιόνια και
βροχές, καλό είναι να μην κάνουμε
λόγο. Το πράγμα μάλιστα καταντάει
μαρτύριο όταν ο χειμώνας κρατάει ως
τον Απρίλη ακόμα και τον Μάη, οπότε
οι ράχες της Σύρτας, της Κερασιάς,
του Τσονάκι, του Αγιάννη, του Μακρύβαλτου κι όλος ο καστανόλογγος
εξακολουθούν νά ειναι σκεπασμένοι
από παγωμένα χιόνια.

Τα τελευταία χρόνια, τα χιόνια
δεν είναι τόσα πολλά που να δημιουργούν δυσκολίες στους μόνιμους
κατοίκους του χωριού. Ενώ μετά τον
τελευταίο μεγάλο πόλεμο οι χειμώνες
ήταν ηπιότεροι, τα προπολεμικά χρόνια οι κάτοικοι υποχρεώνονταν να ρίχνουν τα χιόνια από τις σκεπές με το
φτυάρι για να μην γονατίσουν απο το
μεγάλο βάρος.
Τους χειμερινούς μήνες που η θερμοκρασία πέφτει αρκετούς βαθμούς
κάτω απο το μηδέν, τα νερά παγώνουν
και στους τσίγκους και τις στέγες
κρέμονται τα κρύσταλλα σαν χοντρά
μπαστούνια με μάκρος πάνω από μέτρο.

Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης
(Σκιάθος 4 Μαρτίου 1851 - Σκιάθος 3 Ιανουαρίου 1911)
Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης, «η κορυφή
των κορυφών» κατά
τον Κ. Π. Καβάφη, ήταν
σπουδαίος Έλληνας λογοτέχνης, γνωστός και ως «ο
άγιος των ελληνικών γραμμάτων». Έγραψε κυρίως διηγήματα, τα οποία κατέχουν
περίοπτη θέση στη νεοελληνική λογοτεχνία.
Ο ίδιος σε ένα σύντομο
αυτοβιογραφικό σημείωμα ιστορεί τη ζωή του:
"Ἐγεννήθην ἐν Σκιάθω, τῇ 4 Μαρτίου 1851. Ἐβγήκα ἀπὸ τὸ
Ἑλληνικὸν Σχολεῖον εἰς τὰ 1863, ἀλλὰ μόνον τῷ 1867 ἐστάλην εἰς τὸ Γυμνάσιον Χαλκίδος, ὅπου ἤκουσα τὴν Α΄ καὶ Β΄
τάξιν. Τὴν Γ΄ ἐμαθήτευσα εἰς Πειραιᾶ, εἴτα διέκοψα τὰς σπουδάς μου καὶ ἔμεινα εἰς τὴν πατρίδα. Κατὰ Ἰούλιον τοῦ 1872
ὑπήγα εἰς τὸ Ἅγιον Ὅρος χάριν προσκυνήσεως, ὅπου ἔμεινα ὀλίγους μῆνας. Τῷ 1873 ἤλθα εἰς Ἀθήνας καί ἐφοίτησα εἰς
τὴν Δ΄ τοῦ Βαρβακείου. Τῷ 1874 ἐνεγράφην εἰς τὴν Φιλοσοφικὴν Σχολήν, ὅπου ἤκουα κατ’ ἐκλογὴν ὀλίγα μαθήματα φιλολογικά, κατ’ ἰδίαν δὲ ἠσχολούμην εἰς τὰ ξένας γλώσσας.
Μικρὸς ἐζωγράφιζα Ἁγίους, εἴτα ἔγραφα στίχους, καί ἐδοκίμαζα να συντάξω κωμῳδίας. Τῷ 1868 ἐπεχείρησα νὰ γράψω μυθιστόρημα. Τῷ 1879 ἐδημοσιεύθη "ἡ Μετανάστις"
ἔργον μου εἰς τὸ περιοδικὸν "Σωτήρα". Τῷ 1882 ἐδημοσιεύθη "Οἱ ἔμποροι τῶν Ἐθνῶν" εἰς τὸ "Μὴ χάνεσαι". Ἀργότερα
ἔγραψα περὶ τὰ ἑκατὸν διηγήματα, δημοσιευθέντα εἰς διάφορα
περιοδικὰ καί ἐφημερίδας."
Από τη στιγμή που γράφτηκε στο Πανεπιστήμιο άρχισε να
δημοσιογραφεί και να κάνει μεταφράσεις από τα Γαλλικά και
Αγγλικά, που είχε μάθει σε βάθος και που λίγοι τα γνώριζαν
τόσο καλά στην εποχή του. Οι απολαβές του όμως ήταν πενιχρές και αναγκαζόταν να ζει σε φτωχικά δωμάτια, όντας πάντα ολιγαρκής και λιτοδίαιτος.
Η θέση του καλυτέρευσε κάπως, όταν γνωρίστηκε με τον
προοδευτικό δημοσιογράφο και εκδότη Βλάση Γαβριηλίδη, που
ίδρυσε την περίφημη για την εποχή της εφημερίδα Ακρόπολη.
Η ζωή του όμως δεν άλλαξε. Αν και η αμοιβή του από την εργασία του στην "Ακρόπολη" ήταν υπέρογκη (έπαιρνε 200 και
250 δραχμές το μήνα), ενώ κέρδιζε αρκετά και από συνεργασίες του με άλλες εφημερίδες και περιοδικά, που ήταν περιζήτητες, η οικονομική του κατάσταση στάθηκε για πάντα η αδύνατη πλευρά του. Ήταν σπάταλος, ανοργάνωτος. Όταν έπαιρνε το μισθό του, πλήρωνε τα χρέη του στην ταβέρνα του Κεχριμάνη, (όπου έτρωγε είκοσι εφτά ολόκληρα χρόνια), έδινε
το νοίκι, έστελνε στη Σκίαθο, μοίραζε στους φτωχούς, σπαταλούσε χωρίς σκέψη για την αυριανή μέρα. Κι έτσι έμενε πάν-

Ο

τα φτωχός και στενοχωρημένος, χωρίς να μπορεί να αγοράσει ακόμη και τα στοιχειώδη, όπως ρούχα. Δεν μπορούσε να
περιποιηθεί τον εαυτό του και η μεγάλη ανεμελιά του, συνοδευμένη από κάποια φυσική ραθυμία και νωθρότητα, με μια πλήρη αδιαφορία για τα βιοτικά, τον κρατούσε σε κατάσταση αθλιότητας. Άπλυτος, απεριποίητος, σχεδόν κουρελής, ενώ μπορούσε να ζει με αξιοπρέπεια, γιατί ήταν λιτότατος και ασκητικός, σκορπούσε τα λεφτά του και μόνο κάθε πρωτομηνιά είχε
χρήματα στην τσέπη του. «Κατ' έκείνην την ήμέραν συνέβη να
είμαι πλούσιος..» έχει γράψει κάπου. Ενδεικτικό της σχέσης
του με τα χρήματα είναι το περιστατικό που αναφέρει ο Παύλος Νιρβάνας: όταν ο Παπαδιαμάντης ξεκίνησε τη συνεργασία του με την εφημερίδα "Το Άστυ", ο διευθυντής του προσέφερε μισθό 150 δραχμές. Η απάντηση του Παπαδιαμάντη
ήταν: «Πολλές είναι εκατόν πενήντα. Με φτάνουνε εκατό». Η
βασανισμένη αυτή ζωή, η εντατική εργασία, το ξενύχτι και προπάντων το ποτό που σιγά-σιγά του έγινε πάθος, το τσιγάρο και
η καθημερινή υπερβολική κούραση του κατέστρεψαν την
υγεία και τον έφεραν πρόωρα στο θάνατο.
Γενικά στη ζωή του ήταν απλησίαστος. Του άρεσε η μοναξιά
και η απομόνωση. Δεν έπιανε εύκολα φιλίες και ήταν πάντα επιφυλακτικός, κλεισμένος στον εαυτό του. Ελάχιστοι ήταν οι φίλοι του, όπως ο συγγραφέας και ερευνητής Γιάννης Βλαχογιάννης, ο ποιητής Μιλτιάδης Μαλακάσης και ένας δυο άλλοι.
Ακόμα και προς το Βλάση Γαβριηλίδη, που του στάθηκε ως πατέρας, και τον ενθάρρυνε και τον βοηθούσε πάντα σε κάθε δύσκολη στιγμή του, δεν του έδειξε την αγάπη, που ίσως θα έπρεπε[εκκρεμεί παραπομπή]. Του άρεσε να ζει στον κλειστό
εσωτερικό του κόσμο και να ζητά την πνευματική ανακούφιση, ζωγραφίζοντας τις αναμνήσεις του στα ποιήματα του και
τον ποιητικότατο πεζό του λόγο στα διάφορα διηγήματα του,
που τα περισσότερα ξαναζωντανεύουν τους παλιούς θρύλους
του νησιού του.
Αυτός ο περίεργος και απόκοσμος τρόπος ζωής, με την παράλληλη προσήλωσή του στην Ορθόδοξη Εκκλησία και τη λειτουργική της παράδοση, τον έκαναν να μοιάζει με κοσμοκαλόγερο. Συνήθιζε να ψάλλει στον Ι. Ναό Αγίου Ελισαίου ως δεξιός ψάλτης, στον ίδιο ναό έψαλε ως αριστερός ψάλτης ο εξάδελφός του συγγραφέας Αλέξανδρος Μωραϊτίδης, ενώ εφημέριος ήταν ο Άγιος παπα Νικόλας Πλανάς.
Η ζωή του Παπαδιαμάντη μέρα με τη μέρα γινόταν δυσκολότερη. Η φτώχεια, το ποτό και η ασυλλόγιστη απλοχεριά
του, έγιναν αιτία να φτάσει σε απελπιστική κατάσταση, παράλληλα με την επιβάρυνση της υγείας του.
Ο Παπαδιαμάντης πέθανε τον Ιανουάριο του 1911, υστέρα από επιδείνωση της υγείας του. Η κηδεία του τελέστηκε
μέσα στο πένθος όλων των απλών ανθρώπων του νησιού. Με
την είδηση του θανάτου του, το πένθος έγινε πανελλήνιο.
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΚΟΤΙΝΗ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΩ ΧΩΡΑ ΕΚΔΟΣΗΣ 1905
ύο ώρας βορειοδυτικώς της Βετολίστης ευρίσκομεν την Μεγάλην Λομποτινάν. Αύτη είναι θερινή, πρωτεύουσα του δήμου και κατοικείται υπό
938 ψυχών ασχολουμένων ως επί το πολύ
εις την κτηνοτροφίαν. Καστανεώνες απέραντοι, υφιστάμενοι δυστυχώς και ούτοι τα
δεινά της προς καταστροφή των δασών μανίας των νεωτέρων Ελλήνων (η οποία δυστυχώς συνεχίζεται μέχρι σήμερα, περίπτωση ανανέωσης καστανεώνα από κ. Ζολώτα)*, εκτείνονται καθ' όλη την περιφέρεια
του χωρίου, ο καρπός δ' αυτών αποτελεί εκ
των κυριοτέρων προϊόντων του τόπου,
όπερ οι δραστήριοι κάτοικοι μεταφέρουν και
δι' όλου του φθινοπώρου και χειμώνος εις
πεδινά χωρία, ένθα ανταλλάσσουν αυτόν διά
σίτου ή αραβοσίτου. Το ίδιο επιτελείται και
διά τα εδώ αφθόνως παραγόμενα ωραία
μήλα και γεώμηλα. Και η κτηνοτροφία ως
προείπομεν ακμάζει σχετικώς εδώ, οι δε κτηνοτρόφοι αποδημούσαν οικογενειακώς κατά
τον χειμώνα εις Ναυπακτίδα, πλούσια εις
χειμερινάς νομάς.

Δ

Αντίζηλος της γείτονος αυτής Βετολίστης η Λομποτινά διεξάγει από ετών αγώνα επικρατήσεως εκδιώκουσα την μόνιμο εν
αυτί εγκατάσταση των άρχων. Και υπέρ της
Λομποτινάς μεν συντρέχουσιν επί τούτου

δύο όροι: Το μεν ένεκα λόγων ιστορικών, άτε
από Τουρκοκρατίας προέχουσα των λοιπών
χωρίων ως πατρίς των αρχαίων οικογενειών Καναβού, Σωτηροπούλου κ.λ.π., το δε ως
μάλλον κεντρική κατέχουσα τοποθεσίαν
ως προς τε τον δημον Αποδοτίας και τον της
Οφιονείας, της συνδεούσης την Ναύπακτον
μετά της Οφιονείας οδού διερχόμενης διά
μέσου Λομποτινάς.
Υπέρ της Βετολίστης δε, ήτις ήττον
ιδιοτελής της πρώτης, αρκείται εις τον τίτλο της χειμερινής έδρας, συντρέχει το όντως χειμερινόν αυτής κλίμα το καθιστόν την
διαμονή – αυτό σε μάλλον ευάρεστο η έν
Λομποτινά. Έχουσα από καταβολής του
βασιλείου δημοτικό σχολείο κατά περιόδους
δε και ελληνικό, αρτισύστατο δε Παρθεναγωγείον και Ταχυδρομείο, είδε πολλά των
τέκνων της προανθέντα έν τοις γράμμασιν.
"Όλως ιδιαζόντως όμως σεμνύνεται ή
Μεγ. Λομποτινά βλέπουσα ευγενή αυτής
βλαστόν τον βουλευτήν Ναυπακτίας κ.
Ιωάννην Καναβόν, προαγόμενον σπουδαίως
έν την πολιτικήν κονίστρα και συνεχίζοντα
το στάδιον της αρχοντικής αυτού οικογενείας. Καίπερ προ ετών μετοικήσαντα εις
Ναύπακτον ένεκα γενικότερων πολιτικών
συμφερόντων, ουχ ήττον οι συμπολίται αυ-

τού θεωρούσι ζηλοτύπως αυτόν κάτοικον
Λομποτινάς, έν η διατηρείται και το μεγαλοπρεπές πατρικόν αυτού μέγαρον. Ο προ
τριετίας αποβιώσας πατήρ αυτού Νικόλαος
Καναβός ήν ό μόνος άρρην γόνος της περικλεούς οικογενείας του, όστις περιεσώθη
εκ του λυσσώδους πολέμου, όν κατ' αυτής
διεξήγαγαν επί μακρόν η αντίζηλος οικογένεια τοΰ Σωτηροπούλου, οίτινες εν τέλει
και δι' υπονόμου διηκούση από της κατοικίας
αυτών μέχρι της οικίας Καναβού, ανετίναξαν ταύτην εις τον αέρα.
Αλλά και εκείνοι απώλοντο και σήμερον
μόνον τα ερείπια της οικίας αυτών σώζονται ενταύθα. Ο δε Καναβός διατελέσας επί
μακρόν Δήμαρχος Αποδοτίας και βραδύτερον βουλευτής ήτο εκ των έχθρων του Όθωνος. Ότε ό αείμνηστος εκείνος βασιλεύς περιηγούμενος την Ελλάδα διήλθε εκ Λομποτινάς ο Καναβός αποστέργων την πολιτικήν του, προκλητικώτατα απήλθεν εκ του
χωρίου του, προκαλέσας ούτω την μήνιν φιλοπάτριδος αλλά και τυραννικού μονάρχου,
μήνιν, ης τας συνεπείας βαθέως αισθάνθη
επί μακρόν βλέπων την πολιτική αυτού
ισχύν μειουμένην επαισθητώς επ' ωφελεία
του αυλικού αντιπάλου του Κοκκοτάκη.
*Η προσθήκη αυτή έγινε από το Νίκο
K. Μουστάκα.

Η παλιά μας φωτογραφία

Aρήτη

Φωτογραφία της δεκαετίας του ’50 - σχολικός κήπος.
Από το αρχείο του Γ. Κορομπέλη

4

Aπρίλιος - Μάιος - Ιούνιος 2011

Οι τρεις
τελευταίες επιθυμίες
του Μεγάλου
Αλεξάνδρου

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΩ-ΧΩΡΑ
CRYSTAL: 26340-41555-6-7

ΑΛΘΑΙΑ: 6936698104

VILLAGE INN: 26340-41433-4

ΠΑΝΔΟΧΕΙΟ ΤΗΣ ΡΗΝΑΣ:
26340 41002 – 6944667860

ΚΑΝΝΑΒΕΪΚΟ: 26340-41244
κινητό 6945700778

ΜΑΤΟΣ: 26340 41586

Ευρισκόμενος στα
πρόθυρα του θανάτου, ο
Μέγας Αλέξανδρος συγκάλεσε τους στρατηγούς
του και τους κοινοποίησε τις τρεις τελευταίες
επιθυμίες του:
1] Να μεταφερθεί το φέρετρό του στους
ώμους από τους καλύτερους γιατρούς
της εποχής.
2] Τους θησαυρούς που είχε αποκτήσει [ασήμι,
χρυσάφι, πολύτιμους λίθους] να τους σκορπίσουν σε όλη τη διαδρομή μέχρι τον τάφο
του.
3] Τα χέρια του να μείνουν να λικνίζονται στον
αέρα, έξω από το φέρετρο, σε θέα όλων.
Ένας από τους στρατηγούς, έκπληκτος
από τις ασυνήθιστες επιθυμίες, ρώτησε τον
Αλέξανδρο ποιοι ήταν οι λόγοι.
Ο Αλέξανδρος του εξήγησε:
1] Θέλω οι πιο διαπρεπείς γιατροί να σηκώσουν
το φέρετρό μου, για να μπορούν να δείξουν
με αυτό τον τρόπο ότι ούτε εκείνοι δεν
έχουν, μπροστά στο θάνατο, τη δύναμη να θεραπεύουν!
2] Θέλω το έδαφος να καλυφθεί από τους θησαυρούς μου, για να μπορούν όλοι να βλέπουν ότι τα αγαθά που αποκτούμε εδώ, εδώ
παραμένουν!
3] Θέλω τα χέρια μου να αιωρούνται στον αέρα,
για να μπορούν οι άνθρωποι να βλέπουν ότι
ερχόμαστε με τα χέρια άδεια και με τα χέρια
άδεια φεύγουμε, όταν τελειώσει για εμάς ο
πιο πολύτιμος θησαυρός που είναι ο χρόνος!

ΤΑ ΠΕΤΡΙΝΑ: 26340-41101
κινητό 6936870381

Η συχνή κατανάλωση λαχανικών απομακρύνει τον κίνδυνο καρκίνου
Όσοι καταναλώνουν συστηματικά λαχανικά και αποφεύγουν το πολύ κρέας,
έχουν 45% λιγότερες πιθανότητες να εμφανίσουν καρκίνο του εντέρου, καρκίνο
του στομάχου και λευχαιμία.

έτρωγαν ψάρι, αλλά όχι κρέας. Εντόπισαν, λοιπόν, πως όσοι κατανάλωναν
λαχανικά και ψάρι ήταν πολύ λιγότεροι
από αυτού που αρέσκονταν στην κατανάλωση κρέατος.

Σε αυτό το συμπέρασμα καταλήγει η
μεγαλύτερη μέχρι σήμερα στη Βρετανία
έρευνα για το θέμα.

Υπενθυμίζεται πως πριν από δύο
χρόνια, το Παγκόσμιο Κέντρο Έρευνας
του καρκίνου ανακοίνωσε πως υπάρχει
σχέση μεταξύ εμφάνισης του καρκίνου
του παχέος εντέρου και του καρκίνου,
γι’ αυτό η κατανάλωση κρέατος δεν θα
πρέπει να ξεπερνά τα 700 γραμμάρια σε
εβδομαδιαία βάση.

Συγκεκριμένα, οι επιστήμονες μελέτησαν την πορεία της υγείας 61.000 ανθρώπων για 12 χρόνια και διαπίστωσαν ότι
από αυτούς 3.350 διαγνώστηκαν ως καρκινοπαθείς.

Από αυτούς, το 68% έτρωγαν συνεχώς
κρέας, το 24% ήταν χορτοφάγοι και το 9,5%

