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* Η ΠΑΛΙΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΝΩ ΧΩΡΑΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

Όταν έχεις δίκιο, κανείς δεν το θυμάται. Όταν έχεις άδικο, κανείς δεν το ξεχνά. Χάρυ Τρούμαν

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ
ΣΑΣ ΕΥΧΕΤΑΙ
ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟΣ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΣ
Ο ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΣ ΧΡΟΝΟΣ

ΕΤΗΣΙΟΣ ΧΟΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ
Ο ετήσιος χορός του Συνδέσμου μας θα γίνει
στις 4 Φεβρουαρίου 2012, ημέρα Σάββατο
στο γνωστό για όλους μας κέντρο
«ΕΛΑΦΟΚΥΝΗΓΟΣ».
Η τιμή του εισιτηρίου θα είναι 20 ευρώ
και θα συμπεριλαμβάνονται, εκτός του φαγητού
της επιλογής μας, ποτά και αναψυκτικά.
Σας περιμένουμε όλους.
Δ/νση: Π. Σταύρου, Γηροκομείο τηλ. 210 6926049

Αντιθέσεις

ΓΙΟΡΤΗ ΤΣΙΓΑΡΙΘΡΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩ ΧΩΡΑ
Πρόσκληση από τους καταστηματάρχες
της Άνω-Χώρας για την εκδήλωση
της γιορτής της τσιγαρίθρας
που θα γίνει στις 11/2/2012
Μια ξεχωριστή γιορτή διοργανώνουν κάθε χρόνο το μήνα Φεβρουάριο, οι επαγγελματίες της Άνω Χώρας. Όσοι επισκεφθούν το
χωριό την ημερομηνία αυτή θα έχουν την ευκαιρία να δουν από κοντά τη διαδικασία προετοιμασίας και φυσικά να δοκιμάσουν τις πεντανόστιμες τσιγαρίθρες συνοδευόμενες από την παραδοσιακή
μπομπότα και καλό κρασί.
Πρέπει όλοι να συμμετάσχουμε στην εκδήλωση αυτή (καιρού επιτρέποντος).

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Την εφημερίδα μας μπορείτε να τη βρίσκετε και σε ηλεκτρονική μορφή στον ιστότοπο (site) του Συνδέσμου μας: www.anohora.gr. Στον
ιστότοπο είναι αναρτημένα παλαιότερα τεύχη τα οποία υπάρχουν σε ηλεκτρονική μορφή καθώς και διάφορες χρήσιμες συνδέσεις (Links). Ευπρόσδεκτες παρατηρήσεις, σχόλια και κείμενα.

Οι καλοκαιρινές μου διακοπές στην Άνω Χώρα έκλεισαν με μια πολύ
ευχάριστη έκπληξη. Παρακολούθησα τους ποδηλατικούς αγώνες που
διοργανώθηκαν εκεί από τη μη κερδοσκοπική οργάνωση «πράσινο-μπλε»
με τη συνδρομή του Δήμου Ναυπακτίας.
Εκτιμώ ότι ήταν ό,τι καλύτερο θα μπορούσε να γίνει στο χωριό στους
δύσκολους καιρούς που περνάμε και μακράν η καλύτερη των εκδηλώσεων
που γίνονται όχι μόνο στο χωριό αλλά σε όλη την περιοχή.
Το χωριό γέμισε νέο κόσμο και χαμόγελο. Υπήρχε διάχυτη μια ευχάριστη διάθεση. Μίλησα με ποδηλάτες που είχαν έρθει από διάφορα μέρη
της Ελλάδας και ήταν ενθουσιασμένοι από τις διαδρομές και γενικά την
ποιότητα των αγώνων.
Με τους αγώνες αναδείχτηκε και προβλήθηκε (ειδική εκπομπή στη
ΝΕΤ) το φυσικό κάλλος της περιοχής που θα πρέπει να το προσέξουμε περισσότερο και να το προστατεύσουμε. Ακόμα θα πρέπει να διατηρήσουμε
σαν κόρη οφθαλμού και να επεκτείνουμε τα έργα που έγιναν εθελοντικά
και με πολύ μεράκι και σεβασμό στο περιβάλλον κυρίως από ανθρώπους
που δεν είχαν άμεση σχέση με το χωριό και να μας προβληματίσει η δική
μας συμπεριφορά.
Αξίζουν συγχαρητήρια σε όσους είχαν την έμπνευση, στους διοργανωτές, σε όσους βοήθησαν να πραγματοποιηθούν αυτοί οι αγώνες και ιδιαίτερα στον Δ. Παπαδημητρίου που από ό,τι έμαθα μόνος από το χωριό,
ανέλαβε τη φιλοξενία των εθελοντών και συμμετείχε ενεργά στη διάνοιξη
των μονοπατιών.
Ελπίζω οι καλαίσθητες ενημερωτικές ταμπέλες που τοποθετήθηκαν
σε διάφορα σημεία στο δάσος να αυξηθούν και να μη γίνουν στόχαστρο
των κυνηγών.
Εύχομαι οι αγώνες αυτοί να καθιερωθούν και να γίνουν ετήσιος θεσμός, με την εθελοντική συμμετοχή όλων μας.
Το φθινόπωρο όμως που πήγα πάλι στο χωριό με περίμεναν δυσάρεστες εκπλήξεις και απογοήτευση. Μεγάλα τσιμεντένια οικοδομήματα ξεφύτρωσαν σε διάφορα σημεία που αλλοίωναν το τοπίο και το χρώμα του
χωριού. Ο δασωμένος λόφος δίπλα στον Κούκουνα είχε απαλλοτριωθεί
και στη θέση του έβλεπα μπετόν και σίδερα. Κάτω από το σπίτι του Παπαγιάννη ορθωνόταν ένα μεγάλο, συμπαγές επικλινές κτήριο τριών ορόφων, με μπαλκόνια πάνω στο δρόμο και μάλιστα ημικυκλικά! Καμία σχέση
με το χρώμα και το ύφος του χωριού και μάλιστα, όπως διάβασα στις εφημερίδες, με νόμο που ήδη ψηφίστηκε, κατασκευές τέτοιου είδους σε μικρούς οικισμούς θα απαγορεύονται.
Όπως έμαθα, και τα δύο αυτά οικοδομήματα προορίζεται να γίνουν
ξενώνες. Αναρωτιέμαι, δεν γίνεται κανένας έλεγχος, δεν υπάρχει καμία
ευαισθησία, μόνος οδηγός το κέρδος; Εκείνο όμως που με προβληματίζει
περισσότερο, πέρα από την αισθητική τους, είναι αν έχουν γίνει μελέτες
για την επάρκεια του νερού του χωριού για την υδροδότηση και αυτών
των μονάδων ή μήπως θα έχουμε πάλι προβλήματα υδροδότησης την καλοκαιρινή περίοδο;
Ελπίζω να μην πούμε το νερό νεράκι και το χωριό να μην καταντήσει
Αράχωβα.
Μ.Σ.
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ΚΟ ΙΝ ΩΝ ΙΚ Α
ΘΑΝΑΤΟΙ
Έφυγαν από κοντά μας οι:
• ΣΑΛΟΥΡΟΥ ΕΛΕΝΗ Χήρα
ΙΩΑΝΝΗ (29-9-2011)
• ΦΟΝΤΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (σύζυγος της Δεσπούλας Τσατσάνη) ο οποίος δεν άντεξε το
χαμό της αγαπημένης του γυναίκας και την ακολούθησε σε
χρόνο λιγότερο από έξι μήνες.
• ΣΜΠΟΥΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ
• ΡΕΠΠΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ (21-12-2011). Του
αφιερώνουμε ένα τραγούδι
που όπως αναφέρει ο συγχωριανός μας Ζήσιμος Λιακώνης ήθελε πάντα να χορεύει
«Μένα μου τόπαν δυο πουλιά
δυο μαύρα χελιδόνια πως θα
περάσω βάσανα σε όλα μου τα
χρόνια»

Ο αδελφός του Λάμπρος αφιερώνει στη μνήμη του το επόμενο ποίημα:
Η ΜΕΓΑΛΗ

ΛΟΜΠΟΤΙΝΑ
¶·Ú·‰Â›ÛÔ˘ 28
15125 M·ÚÔ‡ÛÈ

Το δύο χιλιάδες έντεκα
Εικοσιενός του Δεκέμβρη
Χάσαμε το Ρέππα
τον Πάνο το λεβέντη.
Όσοι τον ζήσανε κοντά
συγγένειο και φίλοι
πάντα τα λόγια τα καλά
βγαίνουνε από τα χείλη.
Όσοι συμπαραστάθηκαν
καθένας με τον τρόπο
εκ βάθους καρδιάς ευχαριστώ
Δεν έχω άλλο λόγο.
Η δύναμη η υπέρτατη
πιστεύουμε υπάρχει
γαλήνια ανάπαυση ψυχής
να του χαρίσει νάχει.
• ΚΑΠΟΡΔΕΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
χήρα ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ (2912-2011).
• ΠΟΥΝΤΖΑΣ – ΠΑΠΑΛΕΩΝΙΔΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ (29-122011). Ο Λεωνίδας για πολλούς συγχωριανούς μας που
ζουν στην Αμερική θα είναι
άγνωστος, αλλά για όλους
εμάς που επισκεπτόμαστε
την τελευταία τριακονταετία
την Άνω-Χώρα είναι πάρα
πολύ γνωστός και θα μείνει
στην Ιστορία του χωριού σαν
«ΜΑΓΓΑΝΑΣ». Το παρατσούκλι αυτό του έμεινε γιατί
όπως οι περισσότεροι θα γνωρίζουν αγόρασε όλη την περιουσία του Γιώργου Σούζα
στις «μαγγάνες», όπου έφτιαξε σπίτι και κατοικούσε όταν
ερχόταν στο χωριό.

Εικόνες από το εσωτερικό του ναού της Αγίας Άννης που είναι δωρεά
του αποθανόντος.

Ας είναι ελαφρύ το χώμα που τους σκεπάζει.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΑΠΟ ΝΤΙΤΡΟΪΤ
(Του ανταποκριτού μας Κώστα Καραγιώργου)
Έφυγε από κοντά μας ο:
ΜΠΙΣΜΠΙΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, σε ηλικία 55 ετών (20-52011)

¶·Ú·‰Â›ÛÔ˘ 28
15125 M·ÚÔ‡ÛÈ

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΤΡΙΜΗΝΑΙΑ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ

ΕΔΡΑ: ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ
Αγαμέμνονος 11
Τ.Κ. 16343
Τηλ.: 6944332959
ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ:
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ
ΑΝΩΧΩΡΙΤΩΝ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΕΚΔΟΤΗΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ:
Βασ. Ιωάν. Σούζας
Αγαμέμνονος 11
Τ.Κ. 16343
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Νίκος Μουστάκας
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

Παρακαλούμε τους αγαπητούς συγχωριανούς μας που θέλουν να κοινοποιήσουν ευχάριστα ή δυσάρεστα γεγονότα που αφορούν συγγενείς τους (γάμους, γεννήσεις, βαπτίσεις, θανάτους, κοινωνικές ή επαγγελματικές διακρίσεις κ.α.) να ενημερώνουν οιοδήποτε μέλος της Συντακτικής επιτροπής.

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ
ΣΤΗΝ ΑΝΩ-ΧΩΡΑ
CRYSTAL: 26340-41555-6-7
VILLAGE INN: 26340-41433-4
ΚΑΝΝΑΒΕΪΚΟ: 26340-41244
κινητό 6945700778

ΤΑ ΠΕΤΡΙΝΑ: 26340-41101
κινητό 6936870381

ΑΛΘΑΙΑ: 6936698104
ΠΑΝΔΟΧΕΙΟ ΤΗΣ ΡΗΝΑΣ:
26340 41002 – 6944667860

ΜΑΤΟΣ: 26340 41586

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΤΑ ΤΕΛΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ,
ΔΥΣΤΥΧΩΣ ΤΕΤΡΑΠΛΑΣΙΑΣΤΗΚΑΝ ΚΑΙ Η
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΑΡΧΙΖΕΙ ΝΑ
ΓΙΝΕΤΑΙ ΔΥΣΟΙΩΝΗ.
Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΙ Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΠΙΒΙΩΣΟΥΝ ΧΩΡΙΣ ΤΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ
ΟΛΩΝ ΜΑΣ.
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΑΣ
Για καταθέσεις συνδρομών:

Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο: 00031512804-6
EUROBANK: 0026-0341-12-0100763964
Παπαϊωαννίδης Νικ. - Γ.- Χατζόπουλος Δημ. Στ.
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Η Σχολή της Μεγάλης Λομποτινάς
έσα σ’ αυτό το πυκνό σκοτάδι που κάλυπτε
την Ελλάδα στα δραματικά, τα φρικαλέα
χρόνια της σκλαβιάς κατά τα οποία ο
ελληνικός λαός στέναζε από τα παντός είδους
μαρτύρια στα οποία υποβάλλονταν από τον
αγράμματο κι απολίτιστο ανατολίτη μωαμέτη,
μαρτύρια σωματικής βίας αλλά και ψυχολογικά
μαρτύρια για εξαναγκασμό του στην καταβολή των
φόρων και άλλων δοσιμάτων, στη Μεγάλη
Λομποτινά έγινε το μεγάλο θαύμα: Από τις αρχές
κιόλας του 18ου αιώνα λειτουργούσε στο χωριό
αυτό σχολείο στο οποίο σαν διευθυντής του
μνημονεύεται ο Ηπειρώτης ιερομόναχος Ανανίας
Δερβισιάνος. Κοντά σ’ αυτόν ήρθε κι ο Μεγάλος
δάσκαλος του Γένους, ο ισαπόστολος
Πατροκοσμάς ο οποίος και πρωτοδίδαξε τα
«γραμματικά» στη Σχολή της Λομποτινάς με
διευθυντή του τον Δερβισιάνο.
Τη μαρτυρία για τον Πατροκοσμά σαν δάσκαλο
στη Σχολή της Λομποτινάς μας την δίδει ο
πρώτος βιογράφος του και μαθητής του, ο
Σάπφειρος Χριστοδουλίδης. «Όταν ήταν —
γράφει— χρόνων είκοσι και επέκεινα άρχισε να
διδάσκει τα γραμματικά υπό τον Ανανίαν τον
καλούμενον Δερβισιάνον».
Με βάση την ηλικία του Πατροκοσμά κατά τον
χρόνο που άρχισε να διδάσκει στη Μεγάλη
Λομποτινά καθώς και την επίσημη χρονολογία της
γεννήσεώς του, δηλαδή το 1714, πρέπει να
δεχθούμε ότι άρχισε να διδάσκει κατά το 1734.
Όμως υπάρχει και δεύτερη ανεπίσημη πληροφορία
ότι ο Πατροκοσμάς γεννήθηκε τα χρόνια 1700 με
1705 οπότε η αρχή της διδασκαλίας του στο
Σχολείο της Λομποτινάς εμπίπτει στην πενταετία
1720-1725. Την πληροφορία μας δίνει ενας
νεώτερος βιογράφος του Πατροκοσμά, ο
αρχιμανδρίτης Σοφρώνιος Παπακυριακού και
ένας ακόμα πιο νέος βιογράφος του ο
αρχιμανδρίτης Θεόφ. Σιμόπουλος. Όποια κι αν
είναι η πραγματική χρονιά της γεννήσεως του
Πατροκοσμά βέβαιο είναι ότι η Σχολή της
Λομποτινάς ήταν σε λειτουργία από τις αρχές του
18ου αιώνα.
Δεν έχουμε θετική πληροφορία για τον ακριβή
χρόνο που άρχισε να λειτουργεί η σχολή, η
γενική όμως αναφορά μας ότι αυτό συνέβη στις
αρχές του 18ου αιώνα δεν απέχει καθόλου από
την πραγματικότητα. Είναι απολύτως βέβαιο ότι
εκατό και παραπάνω χρόνια πριν από την
επανάσταση του 1821 κι ενώ ολόκληρες
περιφέρειες πολυάνθρωπες και πλούσιες ζούσαν
σε βαθύ πνευματικό σκοτάδι, στη Μεγάλη
Λομποτινά, την πρωτεύουσα των Κραβάρων,
λειτουργούσε Σχολή με διευθυντή και
υποδιευθυντή τους Ανανία Δερβισιάνο και τον
Μεγάλο Πατρο-Κοσμά τον οποίο η εκκλησία στις
20 Απριλίου 1961 με την υπ’ αριθ. 260 Πατριαρχική
και Συνοδική Πράξη, το Οικουμενικό Πατριαρχείο
Κωνσταντινουπόλεως και με πατριάρχη τον
Μακαριστό Αθηναγόρα, ανακήρυξε άγιο. Στην
Πελοπόννησο στο δεύτερο μισό του 18ου αιώνα,
δεν υπήρχαν σχολεία σύμφωνα με όσα γράφει στ’
απομνημονεύματα του, ο Κανελ. Δεληγιάννης.
Περιοχές στις οποίες σήμερα λειτουργούν
πολύβοα Πανεπιστήμια με δεκάδες χιλιάδες
φοιτητές και εκατοντάδες πανεπιστημιακούς
δασκάλους στερούνται τη χαρά να αναφέρονται
σε παρόμοιες ιστορικές σελίδες σαν κι αυτή που
κάνει τη Μεγάλη Λομποτινά να αισθάνεται
περήφανη. Μια τέτοια περηφάνια έχει πράγματι τη
θέση της και την αξία της ακόμα και για τους
τωρινούς Ανωχωρίτες όταν σκεφτούν ότι οι
πρόγονοί τους μερικές γενιές πίσω, είχαν το
μεγάλο προνόμιο να είναι μαθητές του
Πατροκοσμά. Αυτός ο κατοπινός άγιος άρχισε να
πλουτίζει τους νεαρούς Μεγαλο-Λομποτιανίτες
των αρχών του 18ου αιώνα με γνώσεις, να τους
αφυπνίζει την εθνική τους συνείδηση και να τους
εμπνέει τον πόθο για ανεξαρτησία και το μίσος
κατά των Τούρκων. Αυτός ήταν που έλεγε στους
μαθητές του: «Πες μου πως δεν θα μιλήσεις
αρβανίτικα και τούρκικα και σήκω επάνω τώρα
εδώ μπροστά μου και εγώ θα σου συγχωρέσω
όλες τις αμαρτίες».
Σίγουρα η διδασκαλία θα γίνονταν κάτω από τα

Μ

έλατα και τις αιωνόβιες καστανιές γιατί δεν
γίνεται να πιστέψουμε πως θα υπήρχε για τον
σκοπό αυτόν ιδιαίτερος χώρος, πέρα φυσικά από
τον νάρθηκα της εκκλησίας τον οποίο θα
χρησιμοποιούσαν όταν ο καιρός δεν επέτρεπε να
γίνεται η διδασκαλία στο ύπαιθρο. Εκεί οι νεαροί
Λομποτιανίτες, ντυμένοι τη φουστανέλα τους, το
κόκκινο φέσι στο κεφάλι όπως συνηθίζονταν
τότε, μ’ ένα ταγάρι στον ώμο, την πλάκα και το
κοντύλι μέσα, ακόμα λίγη μπομπότα και λίγο ή
καθόλου προσφάι, άκουγαν με νου και τα μάτια
καρφωμένα στα χείλη του μεγάλου Πατροκοσμά,
τον θείο μαζί και τον τρόπο να γράφουν και να
διαβάζουν, κι ακόμα τους πιο απλούς
λογαριασμούς.
Ο Πατροκοσμάς περιορίζονταν στην ανάγνωση
και τη γραφή κι ακόμα τέσσερις απλές πράξεις της
αριθμητικής όπως τα είχε διδαχθεί και μάθει ωσάν
μαθητής κοντά στον ιεροδιδάσκαλο Γεράσιμο
Λύτσικα στη Σχολή Σεγδίτσας Παρνασσίδος.
Όμως ύστερα από διδασκαλία 4 με 6 ετών στη
Σχολή Λομποτινάς ο Πατροκοσμάς έφυγε για το
Άγιο Όρος όπως μας πληροφορεί ο βιογράφος
Σάπφειρος Χριστοδουλίδης:
«Επειδή γράφει κατά τους χρόνους εκείνους
άρχισε με φήμη μεγάλο Σχολείο του Βατοπεδίου
εις Άγιον Όρος, μετέβη εις εκείνο με άλλους
ειδικούς του συμμαθητές ουκ ολίγους. «Να πήρε
άραγε μαζί του και κανέναν Μεγαλομποτιανίτη στο
Άγιο Όρος; Τι κρίμα που δεν έχουμε καμία τέτοια
πληροφορία. Εκεί ο Πατροκοσμάς ετελείωσε τα
γραμματικά υποκάτω εις τον Διδάσκαλο
Παναγιώτην Παλαμάν». Όμως φλεγόμενος ο
κατοπινός Άγιος από τον πληρέστερης σπουδής
βάλθηκε να προχωρήσει σε σοβαρότερη μάθηση,
και «παρέλαβε και λογικήν από τον διδάσκαλον
Νικόλαον Τζαρτζούλιαν τον εκ Μετσόβου όστις
εκεί εσχολάρχησε μετά τον σοφότατον Ευγένιον»
διότι «είχεν πόθον πολύν ο μακάριος εις την
καρδίαν του εξαρχής έτι κοσμικός όντας, ήθελε να
ωφελήσει και τους αδελφούς του χριστιανούς από
εκείνα που εγνώριζε». Στο Άγιο Όρος ο
Πατροκοσμάς έμεινε 17 χρόνια «καρείς εις
μοναχόν στη Μονή Φιλόθεου, Φιλοθεΐτης από
Μοναχόν καταστάς και ονομαζόμενος, ιερεύς
γενόμενος».
Όμως σχετικά με την ύπαρξη και λειτουργία
της Σχολής Λομποτινάς εκατόν τόσα χρόνια πριν
τη μεγάλη επανάσταση του 1821, διερωτάται
κανείς πώς συνέβη ν’ απολαμβάνει το Μεγαλοχώρι
αυτό μια τόσο σημαντική εύνοια από τον
απολίτιστο μωαμεθανό κατακτητή.
Θα ήταν εντελώς αδικαιολόγητη η σιωπή μας
αν παραλείπαμε να σημειώσουμε εδώ ότι η
Μεγάλη Λομποτινά χρωστάει την εύνοια αυτή στις
μεγάλες, τις πολύ γνωστές οικογένειές της και
πρώτα-πρώτα στην οικογένεια των Καναβαίων η
οποία είχε πίσω της μια λαμπρή ιστορία σαν μια
από τις μεγάλες φαναριώτικες οικογένειες, που με
την άλωση της Κωνσταντινουπόλεως στις 29 του
Μάη του 1453 για να γλυτώσει από τη μανία του
πορθητή Μωάμεθ, δραπέτευσε από την Πόλη. Κι
ήταν οι Καναβαίοι εκείνοι που στους προγόνους
των υπήρξε και ένας που γνώρισε τη μεγαλύτερη
δόξα και τιμή που μπορούσε ν’ απολαύσει ένας
κοινός θνητός, να στεφανωθεί δηλαδή μέσα στην
Αγιά Σοφιά Αυτοκράτορας του Βυζαντινού
Κράτους. Μιλάμε για τον «άσημο αλλά ανδρείο
νεανία», τον Νικόλαο Καναβό τον οποίο στις 25
του Φλεβάρη του 1204 η Αριστοκρατία, ο Κλήρος
και ο Λαός ανακήρυξαν και στεφάνωσαν
αυτοκράτορα του Βυζαντίου μέσα στην Αγιά
Σοφιά αφού πρώτα με απόφαση της κήρυξαν
έκπτωτη από τον αυτοκρατορικό θρόνο τη
δυναστεία των Αγγέλων.
Η οικογένεια των Καναβαίων της Μεγάλης
Λομποτινάς είχε τόση βαρύτητα, διέθετε τόση
ακτινοβολία και ασκούσε τέτοια επιρροή στους
καταχτητές Τούρκους ώστε να μπορεί να αξιώνει
και μάλιστα να καταφέρνει ώστε το χωριό τους ν’
απολαμβάνει μια ιδιαίτερη εύνοια απ’ αυτούς
μέχρι να επιτρέπουν ακόμα και τη λειτουργία του
Σχολείου.
Όμως κοντά στους Καναβαίους υπήρχε και

δεύτερη μεγάλη οικογένεια στη Λομποτινά με
φαναριώτικη επίσης προέλευση, η οποία διέθετε
το ίδιο όπως κι οι Καναβαίοι τίτλους υψηλούς,
προέλευση αριστοκρατική και κοντά στους
Καναβαίους μπορούσε να προσθέσει κι αυτή το
δικό της κύρος ώστε να βαραίνει η επιρροή πάνω
στους μπουνταλάδες Τούρκους. Αυτή ήταν η
οικογένεια των Χρυσοβέργηδων.
Οι Χρυσοβέργηδες εγκατέλειψαν τη Μεγάλη
Λομποτινά κι εγκαταστάθηκαν στον Έπαχτο, όμως
πότε έγινε αυτό δεν το ξέρουμε. Υποψία μας είναι
ότι αυτό συνέβη με την απελευθέρωση της
Ελλάδας από τους Οθωμανούς. Πάντως η
οικογένεια των Χρυσοβέργηδων, όσα δηλαδή
από τα μέλη της διασώθηκαν από τη συμμετοχή
τους στην επανάσταση, λογάριαζαν πάντα τον
εαυτό τους για Λομποτιανίτες. Αναφέρεται
μάλιστα πως στις εκλογές του 1853 η Ναυπακτία
ανέδειξε βουλευτή τον Λομποτιανίτη Παντελή
Χρυσοβέργη. Θα έλεγε κανείς πως παρότι ο
Παντελής Χρυσοβέργης ήταν εγκατεστημένος
στον Έπαχτο ήθελε ν’ αναφέρεται σαν
Λομποτιανίτης.
Για την οικογένεια των Χρυσοβέργηδων και την
προσφορά της στον αγώνα του 1821 γίνεται
λόγος σε άλλο μέρος του παρόντος.
Στις παραπάνω δύο σημαντικές οικογένειες θα
μπορούσαμε να προσθέσουμε και την επίσης
γνωστή οικογένεια των Σωτηροπούλων, η οποία
εμφανίζει σημαντική από τις τελευταίες δεκαετίες
του 18ου αιώνα, αφού ο αρχηγός της οικογένειας,
ο Γιώργος Σωτηρόπουλος, έλαβε σύζυγο τη
Βασιλική κόρη του Γιωτάκη Καναβού. Το γεγονός
και μόνο ότι οι μεγαλοκοτσαμπάσηδες Καναβαίοι
καταδέχτηκαν να συμπεθερέψουν με τους
Σωτηροπουλαίους σημαίνει ότι οι τελευταίοι ήταν
επίσης πρόσωπα επιφανείας με υψηλό γόητρο και
πριν ακόμα συγγενέψουν με την πρώτη οικογένεια
της Επαρχίας, γιατί αλλιώς δεν επρόκειτο ποτέ να
στέρξουν οι Καναβαίοι σ’ αυτό το συμπεθεριό.
Έτσι θα πρόσθεταν κι οι Σωτηρόπουλοι τη δική
τους επιρροή πάνω στους κατακτητές
μωαμεθανούς για να καλύπτουν οι αγράμματοι
ανατολίτες τη Λομποτινά με την εύνοιά τους.
Η αναφορά μας στις παραπάνω οικογένειες και
στον ρόλο τον οποίο έπαιξαν για να μπορέσει να
λειτουργήσει η Σχολή της Μεγάλης Λομποτινάς
εκείνα τα πολύ δύσκολα χρόνια, δεν είναι
αυθαίρετη. Η επιρροή της οικογένειας των
Καναβαίων τουλάχιστον και η συμβουλή της στην
ίδρυση της Σχολής, βεβαιώνεται από τα
απομνημονεύματα τα οποία μας άφησε σημαίνον
πρόσωπο της εποχής του ’21, ο Αθανάσιος
Λιδωρίκης από το Παλιοκάτουνο της Δωρίδας.
Από τ’ απομνημονεύματα του Αθαν. Λιδωρίκη
πληροφορούμαστε για την κατάσταση στην οποία
βρίσκονταν τα εκπαιδευτικά πράγματα της
Μεγάλης Λομποτινάς τους προεπαναστατικούς
χρόνους και μάλιστα στον 18 αιώνα, αλλά
μαθαίνουμε και άλλα επίσης σημαντικά πράγματα
και για τη γύρω περιοχή κατά τα δύσκολα εκείνα
χρόνια.
Ο Αθανάσιος Λιδωρίκης χρημάτισε
σφραγιδοφύλακας του Αλή πασά πρόσωπο της
απολύτου εμπιστοσύνης του θηρίου εκείνου που
για κάτι από τριάντα χρόνια υπήρξε ο απόλυτος
κύριος και αφέντης της Ηπείρου, της Ρούμελης και
της Μακεδονίας. Ο Λιδωρίκης γεννήθηκε το 1788
στο Παλιοκάτουνο της Δωρίδος όπως γράφει ο
ίδιος στ’ απομνημονεύματά του.
Το πραγματικό επώνυμο του Αθ. Λιδωρίκη,
ήταν Σκαρλάτος αλλά συνήθιζαν να δίνουν στους
ανθρώπους που ζούσαν κοντά τους σαν ένα
όνομα του τόπου της καταγωγής. Έτσι ονόμαζαν
τον Αθαν. Σκαρλάτο από το Λιδωρίκι κι αυτό έγινε
με τον καιρό το επίσημο επώνυμό του.
Μετά τις πρώτες πληροφορίες που ο Αθ.
Λιδωρίκης μας δίνει για την οικονομική κατάσταση
της οικογενείας του η οποία «οποσούν εξείχε των
την περιουσίαν και την λοιπήν θέσιν» κι ακόμα
αφού μας λέγει ότι του ανέδειξε ιερείς και
αρματωλούς, οι περισσότεροι από τους οποίους
απατηθέντες από τους Τούρκους συνελήφθησαν
Συνέχεια στη σελ. 4
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και θανατώθηκαν προσθέτει:
«Επειδή οι γονείς μου με είχον προορίσει διά το
ιερατικό σχήμα και εις την επαρχίαν μας δεν
υπήρχε σχολείον μ’ έστειλαν εις Κράβαρα όπου και
Σχολείο υπήρχον και οι κάτοικοι περιουσίας
ανεπτυγμένας είχον».
Έτσι πληροφορούμαστε με βεβαιότητα ότι στο
τέλος του 18ου αιώνα στα Κράβαρα και πρώτ’ απ’
όλα στη Μεγάλη Λομποτινά που ήταν η πρωτεύουσά
των, υπήρχαν και σχολεία και οικογένειες με
οικονομική άνεση. Ο Λιδωρίκης μάλιστα δεν διστάζει
να μας πει και τη γνώμη του για την κατάσταση στην
οποία ευρίσκοντο τα Κράβαρα σε σύγκριση με την
κατάσταση στην οποία ευρίσκονταν η δική του
επαρχία Δωρίδος ακόμα και τα Σάλωνα. «Η επαρχία
Δωρίδος-λέγει- κατά την εποχήν εκείνην ήτο πολύ
υποδεεστέρα ως και η των Σαλώνων κατά τα φώτα,
ησχολούντο δε οι κάτοικοι εις τα ποίμνια και την
γεωργίαν». Όμως με όσα γράφει ο Αθανάσιος
Λιδωρίκης γεννιέται το ερώτημα: Ποιο ήταν εκείνο
που τον παρακινεί να κάνει λόγο για «περιουσίας
ανεπτυγμένος» στα Κράβαρα και φυσικά, στη
Μεγάλη Λομποτινά;
Βέβαια θα μπορούσε κανείς σαν απάντηση στο
ερώτημα ν’ αναφέρει τους κοτσαμπάσηδες
Καναβαίους που τα υποστατικά τους ήταν και
πολλά και μεγάλα κι ακόμα θα μπορούσε ν’ αναφέρει
και τους Σωτηροπουλαίους των οποίων επίσης τα
υποστατικά ήταν πάρα πολλά στη Μεγάλη και τη
Μικρή Λομποτινά, στον Πόδο, στη Λιμνίστα, στον
Ασπριά, στον Έπαχτο και το Αιτωλικό.
Όμως φαίνεται πως οι ανεπτυγμένες περιουσίες
οφείλονταν και στο γεγονός ότι η Μεγάλη
Λομποτινά και όλη η περιοχή των Κραβάρων ήταν
την εποχή που ο Αθανάσιος Λιδωρίκης έφτασε στην
πρωτεύουσα των Κραβάρων κι άγνωστο πόσα
χρόνια ή εκατονταετίες ενωρίτερα ήταν η
μεγαλύτερη μεταξοπαραγωγός περιοχή της
κατοπινής επαναστατημένης Ελλάδας. Όταν στις 7
του Φλεβάρη 1822 η προσωρινή κυβέρνηση
υποχρέωσε τους Έλληνες να καταβάλουν για τις
ανάγκες του αγώνα το «ψυχόγροσο», —καθένας κι
ένα γρόσι—κι ακόμα τη «Δεκατιά» από την
παραγωγή τους, οι Κραβαρίτες υποχρεώθηκαν να
καταβάλουν 400 οκάδες μετάξι, που σημαίνει ότι η
παραγωγή στο σύνολό της ήταν 4.000 οκάδες, ενώ
οι Ευρυτάνες που έρχονταν δεύτεροι στην
παραγωγή υποχρεώθηκαν να καταβάλουν 30 οκάδες
και οι Μανιάτες τρίτοι στην παραγωγή, μόνον δέκα
οκάδες. Και στο δεύτερο ερώτημα: Πώς συμβαίνει
στην τωρινή γενιά και στις δύο τουλάχιστον
προηγούμενες η καλλιέργεια μετάξης στη Μεγάλη
Λομποτινά και την περιοχή της να είναι εντελώς
άγνωστη;
Φαίνεται πως σε προηγούμενη εποχή αλλά
πάντως μετά την επανάσταση του ’21, η σηροτροφία
κατεστράφη από ενσκήψασα στους μεταξοσκώληκες
ασθένεια και για ενθύμιο της παλιάς αυτής πλούσιας
παραγωγής απόμειναν μόνο οι άφθονες μουριές.
Όσο για τα εκπαιδευτικά πράγματα, ο Αθανάσιος
Λιδωρίκης συνεχίζει: «Εις Λομποτινάν υπό την
προστασίαν των προεστώτων Καναβαίων υπήρχον
δύο Σχολεία Ελληνικό και Αλληλοδιδακτικό εις τα
οποία εδίδασκον δύο διδάσκαλοι εκ Μεσολογγίου».
Να, λοιπόν, δύο σημαντικές ακόμα πληροφορίες
μαθαίνουμε τον πατριωτικό ρόλο των Καναβαίων οι
οποίοι στα δύσκολα χρόνια, την ισχύ τους, τη
δύναμή τους σαν κοτσαμπάσηδες και τις
οικογενειακές των περγαμηνές δεν τις διέθεταν
μόνο για προσωπικό τους όφελος αλλά και για το
καλό των συγχωριανών των και των λοιπών κατοίκων
της περιοχής. Πληροφορούμαστε ακόμα το πολύ
σοβαρό ότι στη Μεγάλη Λομποτινά, στις τελευταίες
δεκαετίες του 18ου αιώνα δεν λειτουργούσε ένα
μόνο Σχολείο, το αλληλοδιδακτικόν, στο οποίο οι
μαθητές μάθαιναν να γράφουν κι ακόμα να
διαβάζουν το χτοήχι και το ψαλτήρι αλλά υπήρχε και
Ελληνικό Σχολείο όπου η διδασκαλία προχωρούσε
παραπέρα δηλαδή σε αποσπάσματα από τα έργα των
αρχαίων Ελλήνων συγγραφέων και φιλοσόφων.
Με την άφιξή του στη Μεγάλη Λομποτινά, ο
Αθανάσιος Λιδωρίκης εντυπωσιάζεται κι εκφράζεται

γι’ αυτήν κολακευτικά, αφού δεν την βλέπει σαν ένα
από τα συνηθισμένα χωριά αλλά σαν κάτι
διαφορετικό. «Ελθών, γράφει, εν τη πόλει ταύτη
εμαθήτευσα μέχρι τινός».
Ο χαρακτηρισμός της Μεγάλης Λομποτινάς από
τον Αθανάσιο Λιδωρίκη σαν πόλης έχει την
ιδιαίτερη σημασία του. Καταρχήν πρέπει να
αποκλείσουμε την περίπτωση να οφείλεται αυτό στις
πενιχρές αντιλήψεις ενός μικρού παιδιού μαθητού
του Δημοτικού Σχολείου στα μάτια του οποίου
φαντάζουν μεγάλα και τρανά ακόμα και τα πολύ
μικρά, τα πολύ φτηνά και τα ανάξια λόγου. Βέβαια
«είναι άγνωστο πότε ο Αθανάσιος Λιδωρίκης έγραψε
τ’ απομνημονεύματά του αλλά σίγουρα ύστερα
από την Επανάσταση». Αυτό έχει τη σημασία του για
τον χαρακτηρισμό της Μεγάλης Λομποτινάς σαν
πόλης. Τα απομνημονεύματα γράφτηκαν μετά την
επανάσταση, επομένως ο Αθ. Λιδωρίκης είχε πια
μεγαλώσει πολύ, οι εντυπώσεις του από τη ζωή
είχανε πληθύνει, είχε παραστάσεις από πόλεις
όπως τα Γιάννενα, η Αθήνα και μπορούσε επομένως
να διακρίνει την πόλη από το χωριό. Και δεν είναι
μόνο το πλήθος των παραστάσεων αλλά και η
προηγμένη αντίληψη που είχε ο ίδιος δεδομένου ότι
όταν ο Λιδωρίκης, έγραφε τ’ απομνημονεύματά του
ήταν ένα δημόσιο πρόσωπο μεγάλης αξίας και
προβολής. Όταν ο Λιδωρίκης ήταν στα Γιάννενα
«εξόν από τα τουρκικά κατάφερε να μάθει και να
μιλάει καλά γαλλικά και ιταλικά». Ο ίδιος κατά τη
διάρκεια της επαναστάσεως του ‘21 εκπροσώπησε
την επαρχία του και το Λιδωρίκι σαν πληρεξούσιος
στις Εθνικές Συνελεύσεις. Μετά την άφιξη του
Καποδίστρια διορίστηκε διοικητής Λειβαδιάς.
Αργότερα του προτάθηκε από την αντιπολίτευση να
εκλεγεί μέλος της τριμελούς επιτροπής για την
προσωρινή κυβέρνηση ως την άφιξη του Όθωνα
αλλά δεν δέχτηκε. Από τον Όθωνα διορίστηκε
Σύμβουλος Επικρατείας ενώ ο Κωλέτης, όντας
πρωθυπουργός, τον διόρισε γερουσιαστή και ενώ
κατείχε το αξίωμα αυτό διορίστηκε και Βασιλικός
Επίτροπος στην Ιερά Σύνοδο, θέση στην οποία
έμεινε ως το 1854.
Με την παραπάνω πνευματική συγκρότηση,
κοινωνική προβολή και δημοσία προσφορά
υπηρεσιών, ο Αθανάσιος Λιδωρίκης ήξερε πολύ
καλά και τι έλεγε και τι έγραφε. Αυτό βέβαια δεν
σημαίνει ότι πρέπει καλά και σώνει να πιστέψουμε
ημείς πως τάχα το χωριό μας πριν διακόσιατρακόσια χρόνια ήταν μια πόλη που προκαλούσε το
θαυμασμό στους επισκέπτες της κι έκανε «Μπαμ»
με τα έργα πολιτισμού, τα μεγάλα κοινωνικά της
ιδρύματα και τις πνευματικές της κατακτήσεις,
όμως μπορούμε ωστόσο να καυχόμαστε για το χωριό
μας, γιατί εδώ κα Τριακόσια χρόνια περίπου, αρχές
του 18ου αιώνα, διέθετε σχολείο με διευθυντή και
υποδιευθυντή κάτι για το οποίο δεν μπορούν να
καυχηθούν άλλες περιοχές πλούσιες και
πολυάνθρωπες κι ακόμα γιατί εδώ και διακόσια
χρόνια και πάρα πάνω, η Μεγάλη Λομποτινά είχε
Δύο Σχολεία ενώ άλλες περιοχές πολύ γνωστές για
τις τωρινές τους κατακτήσεις με πανεπιστήμια και
εκατοντάδες αν μη χιλιάδες καθηγητές και δεκάδες
χιλιάδες φοιτητές δεν είχαν ούτε ένα. Κι ακόμα ότι
ανάμεσα στις οικογένειες της Μεγ. Λομποτινάς
υπήρχαν και φαναριώτικες με αυτοκρατορική ακόμα
ιστορία και τέλος είχε πύργο και σπίτια με
αρχιτεκτονικά στοιχεία σπάνια για την εποχή, για την
ορεινή μάλιστα Ελλάδα. Με άλλα λόγια η Μεγάλη
Λομποτινά ήταν ένα χωριό τέτοιας όμως αξίας που
παρόμοιο με αυτό μπορούσε κανείς να συναντήσει
μόνο στο Πήλιο και το Ζαγόρι.
Πόσον καιρό έμεινε ο Λιδωρίκης στη Μεγάλη
Λομποτινά κι εφοίτησε στα Σχολεία της δεν μας το
λέγει, όμως από τ’ απομνημονεύματά του
μαθαίνουμε ότι στο τέλος του 18ου αιώνα, τα
πράγματα πήραν άσχημη τροπή. Η σκιά του
τύραννου Αλή-πασά άρχισε να πέφτει βαριά πάνω
σ’ αυτό το μεγαλοχώρι. Ο μεγάλος βασανιστής που
είχε τη φωλιά του στα Γιάννενα άρχισε να
καταδιώκει τους προεστούς Καναβαίους κι αυτοί για
να γλυτώσουν από την οργή του, υποχρεώθηκαν να
εγκαταλείψουν τον τόπο τους και να καταφύγουνε
στο Αίγιο. «Επειδή, γράφει, οι Καναβαίοι
καταδιωκόμενοι υπό τον Αλή έφυγον, μετ’ αυτών και

οι διδάσκαλοι και τα Σχολεία διελύθησαν, ένεκα
τούτου οι γονείς μου με παρέλαβον και εμελέτουν
ίνα μ’ αποστείλωσιν εις άλλο Σχολείον».
Ποια χρονιά έγινε αυτό δεν είναι δύσκολο να το
συμπεράνουμε, αρκεί να παρακολουθήσουμε τον Αθ.
Λιδωρίκη στον γραφτό του λόγο. «Κατά την εποχή
εκείνην, γράφει, ήτο γενικός καπετάνιος της
επαρχίας Δωρίδος και Κραβάρα ο Λουκάς
Καλιακούδας. Ο Αλής αποφασίσας ίνα καταστρέψει
πάντας τους εις τον αρματολικόν βίον
επιδιδομένους, έστειλε τον Δερβέναγα Μέτσα
Μπόνον (εκ Τεπελενίου) προς εξόντωσιν και του
Καλιακούδα, όστις ενωθείς μετά του Αλβανού
ληστού Σάχου κατέφυγεν εις Καβρολίμνην, όπου
γενομένου φονικού πολέμου, καθ’ όν έπεσαν πολλοί
Τούρκοι, εφονεύθη και ο Καλιακούδας. Ο θείος μου
Κοτρότσης πληγωθείς κατά την μάχη εκείνην εις τον
πόδα κατέφυγεν εις Ιθάκην, όπου έμεινεν η
οικογένεια του Καλιακούδα, διά να νοσηλευθεί. Ο
δε Δασκαλάκης (έτερος θείος του Λιδωρίκη) τεθείς
επικεφαλής του εναπομείναντος σώματος του
Καλιακούδα, ελεηλάτει.
Μετ’ ου πολύ ήλθεν Δερβέναγας των Κραβάρων
ο Μάλιο Μέτσε προς ον παρουσιασθείς ο
Δασκαλάκης προσκύνησε. Επειδή δε κατά το
επικρατούν έθιμον έπρεπε να σταλεί και όμηρος εκ
της οικογενείας εις Ιωάννινα, απεφασίσθη ίνα
στείλουν εμέ και προς περαίωσιν των σπουδών μου.
Ελθών εις Ιωάννινα επαρουσιάσθην εις τον
Αλήν δωδεκαετής ων όστις με υπεδέχθη ευμενώς
και προσκαλέσας τον διδάσκαλον Ψαλλίδαν με
παρέδωσεν προς εκπαίδευσιν, ανέθεσε δε την
κηδεμονίαν μου εις τον εν τη υπηρεσία του τότε
Γεώργιον Πλατανιώτην εκ Κραβάρου...».
Με την διευκρίνισιν του Λιδωρίκη ότι στα
Γιάννινα έφτασε σε ηλικία και δεδομένου ότι
εγεννήθη το 1788, γίνεται βέβαιο ότι στα Γιάννινα
έ. 1800. Επομένως η διάλυσις των Σχολείων της
Μεγάλης Λομποτινάς έγινε τον ίδιο χρόνο ή έστω
τον προηγούμενο χρόνο 1799. Πάντως τον ακριβή
χρόνο που τα Σχολεία διαλύθηκαν δεν μας τον λέει
ο Λιδωρίκης.
Έτσι τα δύο Σχολεία που στα χρόνια της μαύρης
σκλαβιάς ήταν μια μόνο για τη Μεγάλη Λομποτινά
αλλά για ολόκληρη τη γύρω περιοχή, κατέβασαν τα
ρολά τους και τα παιδιά έχασαν την εξαιρετική
εύνοια να μάθουν και η Μεγάλη Λομποτινά έχασε
το κυριότερο προσόν της απέναντι σ’ όλα τα χωριά
και της ευρύτερης ακόμα περιοχής.
Η διάλυση των Σχολείων θα προκάλεσε οδύνη
όχι μόνο στους Λομποτιανίτες αλλά και πολύ πέρα
απ’ αυτούς όμως δεν μας είναι γνωστό εάν έγιναν
προσπάθειες επανασύστασης των Σχολείων κατά τα
επόμενα χρόνια ως την απελευθέρωση της Ελλάδας.
Απλή μόνο σκέψη κάνουμε ότι δηλαδή οι
Λομποτιανίτες για εκατό και παραπάνω χρόνια
είχαν συνηθίσει με τη λειτουργία των Σχολείων, δεν
γίνεται να έμειναν με τα χέρια σταυρωμένα. Όμως
αυτή είναι απλή σκέψη χωρίς να γνωρίζουμε καμία
ενέργεια που να την επιβεβαιώνει.
Θα μπορούσε να υποστηριχθεί, και μάλιστα
δικαιολογημένα, η άποψη ότι ήταν αδύνατο να
τολμήσουν οι Λομποτιανίτες να φροντίσουν για το
άνοιγμα των σχολείων. Ο τύραννος Αλή-πασάς δεν
ήταν από τους ανθρώπους που άκουγαν
παραστάσεις και παρακλήσεις με σκοπό να τον
κάμουν ν’ αλλάξει αποφάσεις που είχε πάρει.
Δεδομένου μάλιστα ότι η κατάργησης των Σχολείων
συνδυάζεται με την αλλαγή της στάσεώς του
απέναντι των Καναβαίων τους οποίους άρχισε να
λογαριάζει για εχθρούς του, απόφασή του να
επιτρέψει την επανασύσταση, ίδρυση των Σχολείων
στη Μεγάλη Λομποτινά θα ήταν το τελευταίο που
θα μπορούσε να τον απασχολήσει. Από τη στιγμή
που τη μεγάλη κοτσαμπασίδικη οικογένεια την
έβλεπε με μισό μάτι δεν μπορούσε να επιτρέψει την
επανασύσταση σχολείων τα οποία όταν
λειτουργούσαν «ήταν υπό την προστασίαν των
Καναβαίων».
(Ανατύπωση από το Βιβλίο του Γ. Μ. Τσατσάνη
«Η ΜΕΓΑΛΗ ΛΟΜΠΟΤΙΝΑ το χωριό μου», που τυπώθηκε σε 1000 αντίτυπα για λογαριασμό του Συνδέσμου Ανωχωριτών Ναυπακτίας).
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Μονοπάτια πεζοπορίας στην Άνω Χώρα
Το Τμήμα Σχολής Διοίκησης
Οικονομίας (Σ.Δ.Ο.) του ΤΕΙ
Μεσολογγίου, το 1998, αναλαμβάνοντας το ερευνητικό πρόγραμμα
«Διερεύνηση Οικοτουριστικών Δυνατοτήτων Ορεινής Ναυπακτίας» με την
επωνυμία «Ανάδειξη Δικτύου Μονοπατιών που συνέδεαν την Άνω-Χώρα
με τα γύρω χωριά» με υπεύθυνο τον
επικ. Καθηγητή Λεωνίδα Παπαλεωνίδα
- Πούντζα συνέταξε τον παρακάτω
χάρτη με το κείμενο που το συνοδεύει.
Ο Λεωνίδας στο πληροφοριακό
φυλλάδιο που συνοδεύει τα αποτελέσματα του προγράμματος αναφέρει:
«Το πρόγραμμα περιλαμβάνει πλην
της θεωρητικής μελέτης, ανίχνευση,
στοιχειώδη καθαρισμό και αποψίλωση,
επισκευή
δύσβατων
σημείων,
σηματοδότηση, χαρτογράφηση, φωτογράφηση, βιντεοσκόπηση, έκδοση
πληροφοριακού φυλλαδίου, μελέτη της
χλωρίδας των μονοπατιών και
γεωλογική μελέτη της περιοχής.
Όσον αφορά το πρακτικό μέρος θα
πρέπει να τονιστεί ότι το πρόγραμμα
δεν θα ήταν δυνατό να ολοκληρωθεί αν
δεν υπήρχε αμέριστη συμπαράσταση,
πρακτική και ηθική όλων των μονίμων
κατοίκων του χωριού.
Ιδιαίτερες ευχαριστίες θα πρέπει να
δοθούν στους κ. Χρήστο Διαμαντόπουλο, Ορέστη Σούζα, στον κ. Ηλία
Δραγώτη για τη σημαντική του βοήθεια
στο καθάρισμα και σηματοδότηση των
μονοπατιών και στον κ. Αντώνη
Παπαντωνόπουλο για την βοήθειά του
στην έκδοση του εντύπου.»
Το όλο πρόγραμμα είναι αφιερωμένο στην μνήμη του φίλου μου
Δημήτρη Παπαδοχριστόπουλου ή
Μπάρμπα Μήτσου ή Γατέα ή Γατάκι.
Ευχαριστώ όλους
Λεωνίδας Παπαλεωνίδας Πούντζας
Επιστημονικός Υπεύθυνος
Προγράμματος
ΤΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΠΟΥ ΑΝΟΙΧΘΗΚΑΝ
ΕΙΝΑΙ:
Ηρακλή, (Άνω Χώρα Αμπελακιώτισσα, 3 ώρες)
Αταλάντης, (Άνω Χώρα Κρυονέρια, 4 ώρες και 15 λεπτά)
Δηιάνειρας, (Άνω Χώρα - Πάδος,
3 ώρες)
Οινέα, (Άνω Χώρα - Κάτω Χώρα Άνω Χώρα, 1 ώρα και 45 λεπτά)
Όλα τα μονοπάτια ξεκινούν από τον
κεντρικό δρόμο του χωριού.

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΟΝΟΜΑΤΩΝ
Ο Οινέας βασιλιάς της Πλευρώνας,
είναι άρρηκτα συνδεδεμένος με την
ιστορία της Αιτωλίας και από τους πιο
συχνά αναφερόμενος από τους
αρχαίους συγγραφείς, απογόνους του
Αιτωλού. Έχει συνδέσει το όνομα του
με την ανακάλυψη της Αμπέλου, το
κυνήγι του Καλυδωνίου κάπρου και
πολλούς άλλους μύθους.

Τα πιο γνωστά παιδιά του Οινέα
ήταν ο Μελέαγρος (έλαβε μέρος στην
Αργοναυτική εκστρατεία), ο Τυδέας
(ένας από τους 7 επί Θήβας) και η
Διηάνειρα. Η Διηάνειρα παντρεύτηκε
τον Ηρακλή και απέκτησε τον Ύλο. Ο
Ηρακλής με τη Διηάνειρα και τον γιό
τους όταν έφυγαν από την Καλυδώνα
που ζούσαν και ακολουθώντας περίπου
το μονοπάτι που προαναφέραμε
ανέβηκαν τον Εύηνο από τη δεξιά
όχθη, πέρασαν σε κάποιο σημείο
απέναντι (όπως αναφέρει ο γνωστός
μύθος με τον Κένταυρο Νέσσο) και
κατευθύνθηκαν μέσω ορεινής Ναυπακτίας προς Τίρυνθα. Για να καταλήξει
αργότερα ο Ηρακλής στην αποθέωση
του στο όρος Οίτη βορειοανατολικά της
Άνω Χώρας. Η Αταλάντη ήταν μια
νεαρά παρθένα που διακρίθηκε στο
κυνήγι του Καλυδωνίου κάπρου και
έγινε η αιτία να πεθάνει ο Μελέαγρος.
ΤΟ ΜΟΝΟΠΑΤΙ ΤΗΣ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ
(ΑΝΩ ΧΩΡΑ - ΚΡΥΟΝΕΡΙΑ)
Περπατήστε μια πανέμορφη διαδρομή
μέσα από το παλιό και ξεχασμένο
μονοπάτι που ένωνε τα Κρυονέρια με
την Άνω και Κάτω Χώρα. Βαδίστε στα
χνάρια των προγόνων μας και
ταυτόχρονα θαυμάστε την
μοναδική θέα και φύση που
θα συναντήσετε. Το μονοπάτι
είναι σηματοδοτημένο με
γκρι και μπλε σήματα.
Η διαδρομή για τα
Κρυονέρια ή την Κάτω Χώρα
ξεκινάει ακριβώς πίσω από
την πινακίδα με το χάρτη,
δίπλα στα μπακάλικα του
Χαραλάμπου και Μήτσου
Καπορδέλη. Τα μαγαζιά αυτά
πρωτάνοιξαν τα τέλη του
1800 και κάποτε υπήρξαν
κέντρο τροφοδοσίας όχι
μόνο της Άνω Χώρας, αλλά

και όλων των γύρω χωριών. Θα
κατηφορίσετε μέσα από το χωριό μέχρι
το σημείο Α όπου υπάρχει ένα ξύλινο
γεφυράκι (συνολικός χρόνος 40 λεπτά).
Στο κάτω μέρος του χωριού το μονοπάτι
έχει πρόσφατα ασφαλτοστρωθεί και
καταλήγει στον δρόμο που οδηγεί στην
Κάτω Χώρα. Στα δεξιά του δρόμου
υπάρχουν σημάδια για να κατέβετε
περίπου ευθεία, να γλιτώσετε τις
κορδέλες και να περπατήσετε μέσα στο
δάσος. Σε περίπου 50 βήματα από το
γεφυράκι το μονοπάτι διακλαδώνεται,
εάν στρίψετε δεξιά και ακολουθήσετε
τα μπλε σημάδια θα καταλήξετε στην
Εκκλησία της Κάτω Χώρας. Για τα
Κρυονέρια θα ακολουθήσετε τα γκρι
σημάδια σε δυτική κατεύθυνση. Θα
περπατήσετε μια πανέμορφη διαδρομή
λίγο ψηλότερα από το ποταμάκι που
κατεβαίνει στα αριστερά σας μέχρι το
σημείο Β. Εκεί υπάρχει ένα ξέφωτο και
μπορείτε να θαυμάσετε την εξαίρετη
θέα. Φαίνεται η Άνω Χώρα και όλο το
φαράγγι του Κάκκαβου μέχρι την
Αμπελακιώτισσα. Η περιοχή γύρω από
το ξέφωτο λέγεται “Τείχι” και έχουν
βρεθεί αρχαία ευρήματα. Μάλλον
υπήρχε κάποιο αρχαίο οχυρό λόγω
της στρατηγικής θέσης του σημείου.
Διακρίνονται και σήμερα ορισμένοι
ογκόλιθοι λαξεμένοι και τοποθετημένοι
έτσι σαν να αποτελούσαν την βάση
κάποιου αρχαίου τείχους. (Χρόνος από
το ξύλινο γεφύρι 1 ώρα).
Θα συνεχίσετε στην ίδια
κατεύθυνση και αφού περάσετε το
εκκλησάκι της Αγίας Άννης θα
καταλήξετε σε έναν εγκαταλελειμμένο
οικισμό (Μαγγάνε ή Σουζέικα). Μετά τα
σπίτια θα συνεχίσετε ελαφρώς
κατηφορικά προς το ποτάμι και αφού
περάσετε δύο λίγο επικίνδυνες σάρες
θα το διαβείτε, (ξέφωτο - ποτάμι 30
λεπτά) και θα αρχίσετε να ανηφορίζετε
προς τον Άγιο Δημήτριο. (Από το ποτάμι
μέχρι τον Άγιο Δημήτριο ανηφόρα για
45 λεπτά σημείο Γ). Στον Άγιο Δημήτριο
θα δείτε τα ερείπια μιας βυζαντινής
εκκλησίας και ένα παλιό εκκλησάκι
που στέκεται όρθιο αλλά έχει σκαφτεί
από ζώα ή αρχαιοκάπηλους. Δίπλα
υπάρχει η νεώτερη εκκλησία. Εδώ
έχουν βρεθεί και διάφορα αρχαία
ευρήματα μεταξύ των οποίων και μια
επιγραφή. Στον Άγιο Δημήτριο μόλις
βγείτε στον δρόμο θα στρίψετε δεξιά
και θα το βρείτε στα αριστερά σας 100
βήματα πιο κάτω.
Από εκεί θα ανηφορίσετε και
πηγαίνοντας λίγο πιο κάτω από την
κορυφογραμμή θα συναντήσετε ένα
μικρό διάσελο και θα περάσετε από την
άλλη πλευρά του βουνού. Εκεί
βρίσκεται το εικονοστάσι του Αγίου
Αθανασίου, και αν περπατήσετε λίγο
προς την κορυφή θα βρείτε τα ερείπια
της εκκλησίας (Άγιος Δημήτριος εικονοστάσι 1 ώρα).
Από εδώ η διαδρομή συνεχίζει
κατηφορικά και σε 15 περίπου λεπτά θα
συναντήσετε τον δρόμο που πηγαίνει
προς τα Κρυονέρια. (Συνολική διαδρομή
4 ώρες και 15 λεπτά αργό περπάτημα).

ΤΟ ΜΟΝΟΠΑΤΙ ΤΟΥ ΟΙΝΕΑ
(ΑΝΩ ΧΩΡΑ-ΚΑΤΩ ΧΩΡΑ-ΑΝΩ
ΧΩΡΑ) Για την Κάτω Χώρα θα
ακολουθήσετε την ίδια διαδρομή (μπλε
και γκρι σήματα), και αφού περάσετε το
γεφυράκι θα στρίψετε δεξιά
ακολουθώντας μόνο τα μπλε σήματα.
Το μονοπάτι θα σας βγάλει στην
εκκλησία της Κάτω Χώρας. Για να
επιστρέ ψετε θα περπατήσετε τον
δρόμο για την Άνω Χώρα που κατεβαίνει
στο ποτάμι. Αμέσως μετά την γέφυρα
θα δείτε στα αριστερά σας την είσοδο
του μονοπατιού που ανηφορίζει προς
την Άνω Χώρα, θα το πάρετε ανηφορικά
και θα βγείτε στο καφέ - μπαρ του κ.
Σούζα. (Συνολική διαδρομή 1 ώρα και 45
λεπτά).
ΤΟ ΜΟΝΟΠΑΤΙ ΤΗΣ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ
(ΚΡΥΟΝΕΡΙΑ-ΑΝΩ ΧΩΡΑ)
Από εδώ που βρίσκεται ο χάρτης θα
ακολουθήσετε τον δρόμο για την Ανω
Χώρα και μετά την στροφή θα δείτε
δεξιά σας τα σημάδια όπου ξεκινάει το
μονοπάτι. Θα ανηφορήσετε μέχρι το
διάσελο που θα βρείτε το εικονοστάσι
του Αγίου Αθανασίου. Εάν περπατήσετε
λίγο προς την κορυφή θα δείτε και τα
ερείπια της παλιάς εκκλησίας (20 λεπτά
ανηφόρα μέχρι το εικονοστάσι). Πέντε
λεπτά περπάτημα μετά το εικονοστάσι
υπάρχει μια μικρή πηγή. Στη συνέχεια
θα συνεχίσετε κατηφορικά και αφού
περάσετε ένα ερειπωμένο σπιτάκι θα
φτάσετε στην εκκλησία του Αγίου Δημητρίου. (Εικονοστάσι - Άγιος
Δημήτριος 1 ώρα). Από τον Άγιο
Δημήτριο θα κατηφορίσετε μέχρι το
ποτάμι “Πλαϊκα” (40 λεπτά). Θα το
περάσετε απέναντι, θα ανηφορίσετε
μέχρι έναν εγκαταλελειμμένο οικισμό,
(Μαγγάνες ή Σουζέϊκα) και μετά
συνεχίζοντας προς την ίδια κατεύθυνση
θα φτάσετε στο εκκλησάκι της Αγίας
Άννης. Θα το περάσετε και στα 10
λεπτά θα συναντήσετε ένα ξέφωτο.
Από εδώ μπορείτε να θαυμάσετε την
υπέροχη θέα. Φαίνεται όλο το φαράγγι
του Κάκκαβου μέχρι την Αμπελακιώτισσα και η Άνω Χώρα. (σημ. Β
απόσταση από το ποτάμι 30 λεπτά). Από
εδώ και πέρα η διαδρομή είναι
κατηφορική. Αφού περάσετε το πρώτο
ποταμάκι το μονοπάτι διακλαδώνεται,
εάν το ακολουθήσετε αριστερά (μπλέ
σήματα) θα καταλήξετε στην εκκλησία
της Κάτω Χώρας, εάν συνεχίσετε
ευθεία θα συναντήσετε ένα γραφικό
ξύλινο γεφύρι (σημ. Α απόσταση από το
ξέφωτο 1 ώρα). Μετά το γεφύρι θα
ανηφορίσετε μέχρι την Άνω Χώρα. Το
μονοπάτι ανεβαίνοντας το κόβει ο
δρόμος της Κάτω Χώρας 4 φορές.
ΤΟ ΜΟΝΟΠΑΤΙ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΗ
(ΑΝΩ ΧΩΡΑ-ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΤΙΣΣΑ)
Απολαύστε μια πανέμορφη διαδρομή
δίπλα σε πα ραποτάμια βλάστηση.
Περπατήστε μέσα στα έλατα,
καστανιές, κέδρους, πουρνάρια, ιτιές,
Συνέχεια στη σελ. 6
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Μονοπάτια πεζοπορίας στην Άνω Χώρα
Συνέχεια από τη σελ. 5

και πλατάνια. Την άνοιξη θαυμάστε τις
αγριοτριανταφυλλιές, τις ορχιδέες και
τα πανέμορφα χρώματα από κάθε
λογής αγριολούλουδα. Το καλοκαίρι
γευτείτε τις νόστιμες αγριοφράουλες
που θα βρείτε στο δρόμο σας και
δροσιστείτε στα κρύα νερά του
Κάκκαβου. Το φθινόπωρο θα έχετε την
ευκαιρία να παρατηρήσετε εκατοντάδες
ποικιλίες μανιταριών και τον χειμώνα η
όμορφη αγριάδα του φαραγγιού θα
σας συναρπάσει. Το μονοπάτι κατηφορίζει για περίπου μία ώρα αργό
περπάτημα μέχρι το σημ. Α. Στην
διαδρομή το κόβουν δασικοί δρόμοι 4
φορές. Τις 3 πρώτες θα το βρείτε
ακριβώς απέναντι ή λίγο πιο κάτω, την
4η ο δρόμος το καταστρέφει τελείως.
Εάν δεν θέλετε να πάτε από τον δρόμο,
θα στρίψετε αριστερά και μετά από
πενήντα βήματα πάλι αριστερά. Θα
κατέβετε το πρώτο ρυάκι που θα
συναντήσετε από την αριστερή όχθη
μέχρι την συμβολή του με το Σινόρρεμα.
Αυτό θα το κατέβετε από την δεξιά
όχθη μέχρι το σημείο που συναντιέται
με τον δρόμο (σημ. Α). Εκεί θα δείτε
δυτικά σας (αριστερά) ένα πέτρινο
τοίχο. Θα πρέπει να τον ανεβείτε.
Μέχρι εδώ μπορείτε να έρθετε και με το
αυτοκίνητο από τον δρόμο (τουλάχιστον μέχρι κάποιο σημείο). Από εδώ
η πορεία είναι εμφανής. Σε δύο σημεία
θα χρειαστεί να κατεβείτε 30 με 40
βήματα κάπως απότομα αλλά ακίνδυνα.
Αφού περάστε το Πρεβετζόρεμα θα
συναντήσετε ένα παλιό πέτρινο γεφύρι.
(Συνολική ώρα μέχρι εδώ 1.45 λεπτά
σημ. Β). Όλη η διαδρομή μέχρι εδώ είναι
βασικά κατηφορική. Από εδώ θα
ακολουθήσετε το πλάι του φαραγγιού
ελαφρά ανηφορικά για 25 λεπτά και
μετά θα κατηφορίσετε για 15 λεπτά
μέχρι την συμβολή του Κάκκαβου και
του Μαϊρέματος. Θα περάσετε τις
στάνες και τον παλιό νερόμυλο (σημ. Γ)
και μετά από 30 λεπτά ανηφόρα θα
φτάσετε στην Αμπελακιώτισσα. Συνολική διαδρομή είναι 3 περίπου ώρες
αργό περπάτημα.

ΤΟ ΜΟΝΟΠΑΤΙ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΗ
(ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΤΙΣΣΑ-ΑΝΩ ΧΩΡΑ)
Ξεκινάτε από το δρομάκι δεξιά σας. Θα
κατηφορίσετε για 30 λεπτά μέσα από το
χωριό και αφού περάσετε μια στάνη και
έναν παλιό νερόμυλο θα φτάσετε στην
συμβολή του Κάκκαβου και του
Μαϊρέματος. Μετά θα στρίψετε δεξιά
(ανατολικά) θα σκαρφαλώσετε λίγο
στις πέτρες και πλέον το μονοπάτι
είναι εμφανές και ακολουθεί το
φαράγγι. Θα ανηφορήσετε για περίπου
20 λεπτά και μετά θα κατηφορίσετε, για
άλλα 20 λεπτά μέχρι το πέτρινο γεφύρι.
(Συνολική ώρα μέχρι εδώ 1.10 λεπτά).
Από εδώ η διαδρομή είναι ελαφρά
ανηφορική με δύο κάπως απότομα
ανεβάσματα των 30, 40 βημάτων. Σε
περίπου 1 ώρα από εδώ θα συναντήσετε το ρέμα Πρεβετζόρεμα (συνολική ώρα μέχρι εδώ 2.10 λεπτά). Θα το
περάσετε και θα ανηφορίσετε δίπλα
στην όχθη. Αφού περάσετε τις επιχωματώσεις του δρόμου θα συναντήσετε
ένα ρυάκι. Θα το ανεβείτε από την
αριστερή, (όπως κατεβαίνει) όχθη. Θα
περάσετε πάνω από τον δρόμο και θα
συνεχίσετε ανηφορίζοντας μέχρι την
Άνω Χώρα (περίπου 50 λεπτά). Για πιο
εύκολα ακολουθήστε τον δρόμο μέχρι
το χωριό. (Συνολική διαδρομή 3 ώρες
αργό περπάτημα).
ΤΟ ΜΟΝΟΠΑΤΙ ΤΗΣ ΔΗΙΑΝΕΙΡΑΣ
(ΑΝΩ ΧΩΡΑ-ΠΟΔΟΣ) Περπατήστε
μια ήρεμη διαδρομή μέσα σε δάση από
καστανιές και έλατα. Η πορεία
τουλάχιστον μέχρι το σημείο Α
(ξέφωτο) προσφέρεται για όλες τις
ηλικίες και ακολουθεί βασικά δασικούς
δρόμους. Στην πορεία αυτή θα έχετε
την ευκαιρία να θαυμάσετε την φύση,
να πιείτε νερό στην πηγή και ν’
αγναντέψετε τα γύρω χωριά. Ακολουθήστε τα μαύρα σήματα.
Για τον Πάδο θα ξεκινήσετε από τον
δρόμο που βρίσκεται ο χάρτης. Θα
περπατήσετε ευθεία και μετά το γήπεδο
θα στρίψετε δεξιά, προς Αμπελακιώτισσα. Πριν από την δεύτερη στα
αριστερά σας ανηφόρα, μπορείτε να
κόψετε για συντομία μέσα από το

Συνδρομές
εφημερίδας 2011
ΕΥΡΩ
Διαμαντοπούλου Ελένη ...........................20
Κορομπέλης Άγγελος του Ιωάννη .........100
Κωταντούλας Ιωάννης του Βασιλ. ...........30
Λυκογιάννης Χαραλ. του Αριστ. ..............20
Μαυραγάνης Νίκος...................................20
Πλατανιώτη Ευθυμία ................................30
Τσατσάνη Ευδοκία..................................100
Τσουκαλάς Άγγελος του Θωμά................20
Τσουκαλάς Παναγ. ..................................50
Εκ παραδρομής δεν αναφέρεται στο προηγούμενο
φύλλο, το όνομα του Βέργου Αθανασίου που έδωσε
για συνδρομή εφημερίδας 30 ευρώ (από Ντιτρόιτ).

δάσος (υπάρχουν σήματα). Λόγω των
δασικών δρόμων που έχουν ανοιχτεί,
κάποια τμήματα του μονοπατιού έχουν
καταστραφεί οπότε μπορείτε να
ακολουθήσετε τον δρόμο (τη δεύτερη
ανηφόρα) και να στρίψετε δεξιά στην
πρώτη διασταύρωση (τα σήματα
οδηγούν μέσα από το δάσος). Μετά από
μια πηγή που θα συναντήσετε, στα
αριστερά σας (Λινάρια), το μονοπάτι
ξαναρχίζει μπαίνοντας στα έλατα και τις
καστανιές. Θα συνεχίσετε κατηφορικά
και σε περίπου 20 λεπτά θα βγείτε σ’
ένα ξέφωτο (σημείο Α) μιάμιση ώρα από
Άνω Χώρα. Η θέα από εδώ είναι
μαγευτική, φαίνεται το φαράγγι του
Κάκκαβου, καθώς και τα χωριά Πάδος,
Αμπελακιώτισσα και Χόμορη. Από εδώ
αρχίζει μια μεγάλη κατηφόρα
(σκαλούλα) που κατεβαίνει στο διάσελο
ενός λόφου που βρίσκεται από κάτω.
Στο μικρό οροπέδιο που θα βρεθείτε θα
στρίψετε αριστερά μέχρι ένα ρέμα. Το
μονοπάτι κατηφορίζει στην όχθη του και
καταλήγει στο δρόμο (σημ. Β), που
οδηγεί, ανηφορικά πλέον, προς τον
Πόδο.
Φυσικά υπάρχει η δυνατότητα να
διασχίσετε τον δρόμο και να συνεχίσετε
ευθεία προς το χωριό αλλά δεν το
προτείνουμε γιατί το μονοπάτι είναι
δύσβατο (συνολική απόσταση Άνω
Χώρα - Πόδος 3 ώρες αργό περπάτημα).
(Το μονοπάτι απεικονίζεται στο χάρτη
με πράσινο).
ΤΟ ΜΟΝΟΠΑΤΙ ΤΗΣ ΔΗΙΑΝΕΙΡΑΣ
(ΠΟΔΟΣ-ΑΝΩ ΧΩΡΑ) Ξεκινώντας
από εδώ που βρίσκετε την πινακίδα θα
κατηφορίσετε τον δρόμο για την
Αμπελακιώτισσα μέχρι το σημ. Β. Εκεί
μετά το ρέμα, θα δείτε τα σήματα που
οδηγούν ανηφορικά δίπλα του. Θα
συνεχίσετε πλάι του και μετά θα
στρίψετε αριστερά, (κάθετα στο ρέμα)
και θα συνεχίσετε να ανεβαίνετε το
βουνό. Το ανέβασμα είναι κάπως απότομο και διαρκεί 25 λεπτά, η περιοχή
λέγεται “Σκαλούλα”. Θα ανεβείτε μέχρι
ένα ξέφωτο (σημ. Α) και από εδώ θα
έχετε την ευκαιρία να θαυμάσετε την
εξαιρετική θέα στο φαράγγι του
Κάκκαβου. Φαίνεται η Αμπελακιώτισσα,

ο Πόδος και η Χόμορη. Διαδρομή από
Πόδο μιάμιση ώρα. Θα συνεχίσετε
ανηφορίζοντας ακολουθώντας τα
μαύρα σημάδια και θα φτάσετε στο
σημείο που το μονοπάτι ενώνεται με
έναν δασικό δρόμο. Από εδώ το
μονοπάτι το καταστρέφει ουσιαστικά ο
δρόμος. Μπορείτε λοιπόν να τον
ακολουθήσετε μέχρι την πρώτη
διασταύρωση, όπου θα στρίψετε
αριστερά και στην δεύτερη δεξιά προς
Άνω Χώρα. (συνολικός χρόνος 3 ώρες
αργό περπάτημα) (Το μονοπάτι
απεικονίζεται στο χάρτη με πράσινο).

Το Μοναστήρι της Αμπελακιώτισσας
ή μονή Κοζίτσης. Τον Αύγουστο του
1455, λέει η παράδοση ότι ένας βοσκός
από την Κοζίτσα βρήκε στο δάσος την
εικόνα της Θεοτόκου. Αυτή λέγεται ότι
προέρχεται από το χωριό των
Αμπελακίων Λαρίσης, όπου μετά την
άλωση της Κωνσταντινούπολης (1453)
ο στρατός της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας λεηλατώντας την Θεσσαλία και
καταστρέφοντας τα Αμπελάκια πέταξε
τις εικόνες της εκκλησίας του χωριού
στον Πηνειό ποταμό, περιέργως η
συγκεκριμένη θεωρείται η μόνη
διασωθείσα και βρέθηκε δίπλα στο
δάσος της Αμπελακιώτισσας. Ο πρώτος
ναός κτίστηκε το 1456 και το μοναστήρι
επανδρώθηκε με μοναχούς και άρχισε
να λειτουργεί το 1469. Από το 1475 στη
μονή βρίσκεται το χέρι του Αγίου
Πολυκάρπου, πρώτου επισκόπου
Σμύρνης. Ο ναός ανακαινίσθη πλήρως
το 1847 με βυζαντινά και αναγεννησιακά στοιχεία. Από τότε εξάλλου
χρονολογούνται οι ανάγλυφες και
χρωματιστές παραστάσεις στην πόρτα
και στις πλευρές του ναού. Το
πραγματικά αξιόλογο ξυλόγλυπτο
τέμπλο χρονολογείται από το 1847.
Θεωρούμε ότι το κείμενο καθώς και
ο χάρτης είναι πολύ κατατοπιστικός για
αυτούς που ασχολούνται με την
πεζοπορία, περιέχοντας και αρκετές
ιστορικές πληροφορίες.

(Αφιερώνεται στη μνήμη
του Λεωνίδα, που τόσο πολύ
αγάπησε το χωριό μας)

Πίνακας Δωρητών για την ανακαίνιση
του Αγ. Αθανασίου
(Συνέχεια)
Άγριος Αθανάσιος
Γκερπινή Ειρήνη
Ζαρμακούπη Ιωάννα
Ζαρμακούπης Γεώργιος
Κωστογιάννης Παντελής
Μούρτου Ασπασία

Παπαδημητρίου Δημήτριος
Παπαδοχριστόπουλος Γεώργιος
Τσουκαλάς Ιωάννης
Τσουκαλάς Παναγ.
Φουρλίδα Κάτια
Χαντζανδρέου Ανδρέας
Χαντζόπουλος Νικ. Του Παν.
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Παλιές φωτογραφίες

Ευκαιρία είναι να ανταλλάξουμε τηλέφωνα και απόψεις για το ποιος / ά είναι ποιος /ά
και να έλθουν στη μνήμη μας ευχάριστες στιγμές.
Απ’ το φωτογραφικό αρχείο του Γ. Κορομπέλη
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Εκδηλώσεις για την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου

Σ

την Άνω-Χώρα φέτος οι εκδηλώσεις για την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου περιελάμβαναν δοξολογία και κατάθεση στεφάνων στο μνημείο πεσόντων. Λόγω λιτότητας τα οχηματαγωγά και πεζοπόρα τμήματα δεν παρέλασαν. Στην πρώτη φωτογραφία φαίνονται τρεις χωρίς τον κούκο, στην άλλη φαίνονται τρεις και πολλοί κούκοι, οι οποίοι θα φέρουν την Άνοιξη, πότε;

Εγκαινιάστηκε με επιτυχία στην Αθήνα η εικαστική έκθεση
της ζωγράφου Γεωργίας Σεφερλή - Σούζα
Την Πέμπτη 10 Νοεμβρίου 2011 εγκαινιάστηκε στην Υποδοχή Θεοφάνεια του Κέντρου Δικανικών Μελετών στο Λυκαβητό η ατομική εικαστική έκθεση της ζωγράφου Γεωργίας Σεφερλή με τίτλο: «Τήνος – Νομός Ηλείας – Ορεινή Ναυπακτία – Ρόδος».
Στην έκθεση παρουσιάστηκε μια σειρά 25 περίπου ζωγραφικών έργων που φιλοτέχνησε η καλλιτέχνης, καταγράφοντας τοπία και παραδοσιακά οικήματα από το πρόσφατο οδοιπορικό της, στην Τήνο, την Ορεινή Ναυπακτία, τη Ρόδο και τον τόπο καταγωγής της, το Νομό Ηλείας.

Παρουσιάστηκε επίσης αγιογραφία και συγκεκριμένα 5 βυζαντινές
εικόνες σε αντίγραφα, καθώς και μία φωτογραφία με θέμα «Η Χρυσή Πύλη
της Ιερουσαλήμ».
Σε ό,τι αφορά την τεχνική, τα χρώματα που χρησιμοποιεί είναι αυγό
με σκόνη σε χαρτί, μουσαμά και ξύλο.
Ο Κώστας Μπέης, συγγραφέας και καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών μεταξύ άλλων αναφέρει: «[...] Οι πίνακες της Σεφερλή είναι μόνο
φως. Δίχως καμιά παραχώρηση στις σκιές. Ακόμη κι όταν η ζωγράφος
προσεγγίζει τα τοπία της καταντικρίς, και πάλι ο ήλιος στέκει αθέατος,
κατακόρυφ’ από πάνω, αγκαλιάζοντας τα πάντα με το δυνατό φως του,
κι αποδιώχνοντας κάθε αντιπαλότητα των σκιών. Έτσι ο θεατής συνεπαίρνεται σ’ έναν άλλον κόσμο, όπου η διαρκής κι αέναη πάλη του φωτός και του σκότους, της θαλπωρής και της μιζέριας, σε τελική ανάλυση, η αέναη διαπάλη του καλού και του κακού, δεν έχουν θέση. Φως, περισσότερο φως, είχε ικετέψει ο Goethe στις επιθανάτιες στιγμές του. Φως
και μόνο φως, είναι το μήνυμα των τοπίων, με τα οποία η Γεωργία Σεφερλή προικοδοτεί τη ζωγραφική της».

Εικαστική απεικόνιση του Αγίου Κοσμά στην Άνω-Χώρα

Η δουλειά της αποτελεί μια εικαστική περιπλάνηση στους παραπάνω τόπους της Ελλάδας, που είναι φορτισμένοι με μύθους, ιστορικά και
θρησκευτικά γεγονότα.
Ειδικότερα για την Τήνο, η ζωγράφος αποτυπώνει τον Ιερό Ναό της
Ευαγγελιστρίας και όψεις του λιμανιού. Από τα Λεχαινά ως θέματά της
επιλέγει τη γειτονιά και την ανατολή ηλίου. Στην Άνω Χώρα το ταξίδι της
καλύπτει ξωκλήσια, τον Άγιο Αθανάσιο, τον Άγιο Κοσμά τον Αιτωλό και
τον Άγιο Γεώργιο. Από τη Ρόδο διαλέγει την παραλία Ιαλυσού και την
Παλιά Πόλη.

Η ζωγράφος με το σύζυγό της (δεξιά της) και τον καθηγητή Κ. Μπέη

