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Καλό Πάσχα

Ήρθε η Άνοιξη παιδιά, έφυγε ο χειμώνας, όμως οι καρδιές
μας δεν μπορούν να την απολαύσουν, αφού η πανδημία δεν
θέλει με τίποτα να μας εγκαταλείψει και δεν ξέρουμε αν για μία
ακόμα χρονιά θα μείνουμε σπίτια μας, χωρίς να μπορούμε να
απολαύσουμε το Πάσχα στο χωριό μας.
Βλέπετε η Άνοιξη είναι συνδεδεμένη με τη γιορτή αυτή και η
ανθισμένη φύση έχει άμεση σχέση με την Ανάσταση και την
επικράτηση του ανέσπερου φωτός στις ψυχές μας. Μας δίνει
την αισιοδοξία και την ελπίδα για το δικαίωμα στο όνειρο…
«Τώρα είν’ Απρίλης και χαρά, τώρα είν’ καλοκαίρι / Το λεν’ τ’
αηδόνια στα κλαριά κι οι πέρδικες στα πλάγια / το λεν’ οι κούκοι
στα ψηλά, ψηλά στα καταράχια…».
Ας ελπίσουμε όταν θα διαβάζετε αυτές τις γραμμές να έχει
επιτραπεί η μετάβαση στα χωριά μας, αφού εμείς το Πάσχα το
ονειρευόμαστε και θέλουμε να το ζήσουμε εκεί. Με τα εγκώμια,
την περιφορά του Επιταφίου στον Άγιο Αθανάσιο και το «Χριστός
Ανέστη» στην Αγία Παρασκευή, ενώ το «Αι γενεαί πάσαι» θα
γλυκαίνει τη φαντασία μας.

Εύχομαι σε όλους μας Καλή Ανάσταση και στους ξενιτεμένους
μας, επιπλέον, να μπορέσουμε να βρεθούμε ξανά.
Ο Πρόεδρος
Βασίλης Ι. Σούζας

ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ ΓΙΑ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ Α.Ε.Ι.
«ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΑΓΡΙΟΥ»
Ο Kώστας Άγριος, γιος του Θανάση Άγριου και της
Βασιλικής, αδελφής του Νίκου Παπαϊωαννίδη, εργάζεται
στην έρευνα φαρμάκων στην Αμερική, είναι επισκέπτης
καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Villanova και η κύρια εργασία
του είναι σε εταιρεία Βιοτεχνολογίας. Έχει καθιερώσει
και χορηγεί ετησίως μία υποτροφία ύψους 1.500 δολαρίων
σε υποψήφιους φοιτητές Ph.D ή Masters που κατάγονται
από την Άνω Χώρα και επιθυμούν να σπουδάσουν στην
Αμερική, στον Καναδά, στην Αυστραλία ή στην Ευρώπη,
σε οποιοδήποτε επιστημονικό πεδίο, με την προϋπόθεση
ότι οι υποψήφιοι έχουν γίνει δεκτοί σε κάποιο Πανεπιστήμιο. Η υποτροφία αυτή θα είναι μόνο για ένα έτος,
το επόμενο έτος φυσικά θα μπορεί να τη διεκδικήσει
κάποιος άλλος υποψήφιος.
Η «Υποτροφία Αθανασίου και Βασιλικής Άγριου» θα
εκτελείται από τον Σύνδεσμο Άνω Χώρας.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι
μπορούν να έλθουν απευθείας σε επαφή με τον Κώστα:
Konstantinos.agrios@villanova.edu ή k.agrios@gmail.com
ή με τον Νίκο Μουστάκα: nmoustakas@aua.gr.

ΒΡΑΒΕΙΑ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ
Παρακαλούνται οι επιτυχόντες στις εισαγωγικές εξετάσεις του Ακαδημαϊκού Έτους 2020-2021 να ενημερώσουν κάποιον από τα μέλη του
Δ.Σ. για να συμπεριληφθούν στην απονομή των βραβείων του Συνδέσμου
(ονοματεπώνυμο και Τμήμα του Πανεπιστημίου επιτυχίας) ή και να
στείλουν e-mail στο: nmoustakas@aua.gr.
Οι απονομές των βραβείων για τους επιτυχόντες στις εισαγωγικές
εξετάσεις των Ακαδημαϊκών ετών 2019-2020 και 2020-2021 θα γίνουν
στις 15 Αυγούστου μετά τη Θεία Λειτουργία, εφόσον μας το επιτρέψουν
οι εξελίξεις με τον κορονοϊό (θα πρέπει να επικοινωνήσουν οι ενδιαφερόμενοι πριν τις 15 Αυγούστου με κάποιον από τα μέλη του Δ.Σ. προκειμένου να επιβεβαιωθεί η πραγματοποίηση της εκδήλωσης). Ο τόπος βράβευσης θα επιλεγεί ανάλογα με την πορεία του κορονοϊού (σε ανοιχτό ή
κλειστό χώρο) και θα αναγγελθεί μετά τη Θεία Λειτουργία. Ο Ανδρέας
Παπαϊωαννίδης, ανέλαβε ότι κάθε χρόνο θα προσφέρει το catering
(καφέδες, αναψυκτικά, γλυκίσματα) μετά το πέρας της εκδήλωσης.
ΠΡ ΟΣ ΟΧΗ !!!
ΟΛΟΙ οι βραβευόμενοι πρέπει να είναι προσωπικά παρόντες, σε
αντίθετη περίπτωση δεν θα γίνεται η απονομή του βραβείου τους, στους
γονείς τους ή σε άλλα μέλη της οικογενείας τους.

Για καταθέσεις συνδρομών: EUROBANK GR6302600630000420101291735
Σούζας I. Βασ., Πετσίνης Αντ. του Φωτ. - Παρακαλούνται όσοι καταθέτουν χρήματα στο λογαριασμό να ειδοποιούν
κάποιο μέλος του Συλλόγου προκειμένου να αναγραφούν τα ονόματά τους στην εφημερίδα… ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ.
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
ΘΑΝΑΤΟΙ
Το τρίμηνο Ιανουαρίου, Φεβρουαρίου και
Μαρτίου του 2021 απεβίωσαν οι κάτωθι:
• Αναστασία Τσατσάνη χήρα Παναγιώτη
• Ζήσιμος Λιακώνης

Ένα γράμμα στον πατέρα μου μετά
το ξεκίνημα για το τελευταίο του ταξίδι
στις 09-01-21
Πατέρα
Όλοι οι άνθρωποι
που ήρθαν και περπάτησαν στη γη άφησαν
ένα ίχνος και αυτοί που
θα ’ρθουν θα αφήσουν
το δικό τους ίχνος, τα
χαρακτηριστικά αυτού
του ίχνους θα καθορίσουν σε ποια θέση και
αν θα μείνει κάποιος
στην μνήμη των ανθρώπων.
Πέρασαν άνθρωποι περιβόητοι, άνθρωποι
διαβόητοι, άνθρωποι που άφησαν ίχνος βαθύ,
καταστροφικό, γεμάτο πόνο και άνθρωποι με
ίχνος δημιουργικό, γεμάτο αγάπη, βάλσαμο για
τον ανθρώπινο πόνο.
Προσπαθώντας να κρίνω αντικειμενικά αλλά
και με τα μάτια της κόρης σου θα πω ότι, περνώντας από αυτή τη ζωή, άφησες ένα θετικό
αποτύπωμα και πως θα μείνεις στη μνήμη των
ανθρώπων που σε έζησαν αλλά και σε όσων θα
μάθουν για σένα από τις διηγήσεις αυτών που
σε γνώρισαν σαν ένας άνθρωπος ο οποίος τίμησε
τον άνθρωπο. Το αποτύπωμά σου, απαλό σαν
χάδι, γεμάτο αγάπη, θα μας δίνει δύναμη στην
προσπάθεια, στον φοβερό ανήφορο από τον πίθηκο στον άνθρωπο και από τον άνθρωπο στον
Θεό, για να αναγκάσουμε την βαρβαρότητα να
παραχωρήσει την θέση της στην ευγένεια, στην
καλοσύνη και στην ανθρωπιά.
Καλό ταξίδι πατέρα.
Και να ξέρεις ότι είμαστε υπερήφανοι γιατί
είχαμε εσένα πατέρα.

Η ΜΕΓΑΛΗ

ΛΟΜΠΟΤΙΝΑ

Αποτύπωμα δικό σου και εμείς, τα εγγόνια
σου και τα παιδιά των εγγονιών σου δίνουμε
υπόσχεση ότι θα τιμήσουμε την έννοια του ανθρώπου έχοντας εσένα οδηγό και παράδειγμα.
Θα είσαι πάντα στη μνήμη μας, όχι μόνο
γιατί ήσουν ο δικός μας πατέρας, αλλά γιατί
σου αξίζει να είσαι μαζί μας.
Η κόρη σου Σταυρούλα

Λαμπρινή Καραδήμα
Σήμερα (16 Μαρτίου
2021) η αγαπητή μας
Λαμπρινή Καραδήμα
άφησε τον μάταιο αυτό
κόσμο. Το θλιβερό αυτό
γεγονός έγινε σήμερα
γνωστό και σκόρπισε
θλίψη και στεναχώρια
σε όλες τις Ανωχωρίτικες καρδιές.
Γυναίκα έξυπνη, δραστήρια, ξεχωριστή η
αγάπη της για την Άνω
Χώρα απερίγραπτη και
έχοντας στο πλευρό της
πάντα την "Μαυρομάτα"
(όπως συνήθιζε να αποκαλεί την Αγία μας
Παρασκευή).
Η ανακαίνιση του Αγίου Αθανασίου, το τέλειο
αποτέλεσμα, η εκπληκτική δουλειά που έγινε
είναι απόλυτα συνδεδεμένα με την Λαμπρινή
Καραδήμα.
Η αγάπη σου για την Άνω Χώρα απερίγραπτη!!
Ότι και να γράψουμε είναι λίγο και η μόνη
υπόσχεση είναι να συνεχίσουμε να προστατεύουμε τα έργα που με μεγάλη προσπάθεια και
αγάπη κατάφερες όλα αυτά τα χρόνια που έκανες
το ταξίδι Cleveland - Άνω Χώρα σαν να ήταν
ταξίδι Άνω Χώρα - Κάτω Χώρα.
Όλοι οι Απανταχού Ανωχωρίτες είμαι σίγουρος
ότι από βάθους καρδιάς εύχονται: Καλό ταξίδικαλό παράδεισο Λαμπρινή Καραδήμα.
Υπήρξες κεφάλαιο για την Άνω Χώρα και έτσι
παραμένεις στις καρδιές των Απανταχού Ανωχωριτών!
Η Εκκλησιαστική Επιτροπή έστειλε το θλιβερό
αυτό μαντάτο στο χωριό χτυπώντας την καμπάνα
του Αγίου Αθανασίου και της Αγίας Παρασκευής.
Καλό Παράδεισο αγαπητή μας Λαμπρινή!

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΤΡΙΜΗΝIΑΙΑ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου
εύχεται ΚΑΛΟ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟ στην πολυαγαπημένη
Λαμπρινή Ντέιβις, ανταποκρίτριάς του στο Κλήβελαντ της Αμερικής, για πάρα πολλά χρόνια!!!
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Φρύα-Αθηνά Ιωάννου
(εγγονή της Σταυρούλας Λιακώνη)
Μέσα από τις αντιθέσεις αναδύεται η ομορφιά
της ζωής. Η μέρα είναι όμορφη επειδή υπάρχει η
νύχτα. Η αγάπη είναι όμορφη επειδή υπάρχει το
μίσος. Η χαρά της ζωής είναι μεγάλη επειδή
υπάρχει ο θάνατος. Φρύα-Αθηνά, ήρθες εσύ στις
28-02-21.
Καλώς όρισες παιδί μου.
Ο παππούς ο Ζήσιμος έφυγε 09-01-21. Καλό
του ταξίδι. Φρύα-Αθηνά ο παππούς ο Ζήσιμος σε
περίμενε, πάλεψε σε τιτάνιο και άνισο αγώνα
και μέχρι να φύγει για το μεγάλο, το τελευταίο
ταξίδι, συνταίριαζε στίχους για να σου δώσει
συμβουλές, με ένα γράμμα σε έμμετρο λόγο.
Αυτό το γράμμα σου στέλνω μέσα από την εφημερίδα του χωριού που τόσο αγάπησε.

Ένα γράμμα για την Φρύα-Αθηνά Ιωάννου
Σήμερα είχε αστροφεγγιά γεννήθηκε μια κοπελιά.
Γεννήθηκε ένα όμορφο και λαμπερό αστέρι
περίσσιο φως, όλο χαρά, στον κόσμο για να φέρει.
Καλώς μας ήρθες κόρη μου, καλόσχημη γοργόνα
μας έφερες την άνοιξη, λουλούδι του ανθώνα.
Να ’ναι η ζωή σου όμορφη, να σου χαμογελάσει
γιατί διαμάντι είσαι εσύ, στολίδι για την πλάση.
Τα σμαραγδένια μάτια σου ποτέ να μη δακρύσουν
αν είναι, μόνο από χαρά, δάκρυα να γεμίσουν.
Σαν το νερό δροσοπηγής, νερό που κελαρύζει
το δροσερό το γέλιο σου, ζωή θε να σκορπίζει.
Δεν φτάνουν όμως οι ευχές, το είπα και στον Οdy
κάτι να κάνετε και σεις, έτσι δεν είναι Ody;
Ένα πουλί σε ’να κλαδί ποτέ δε νοιώθει φόβο
και δεν πιστεύει στο κλαδί μα στα φτερά του μόνο.
Τον εαυτό σου κοπελιά πολύ να αγαπήσεις
και να του δώσεις δύναμη, σοφία ν’ αποκτήσεις,
αν θέλεις να σε σέβονται, να σ’ εκτιμούν οι άλλοι
πρέπει πολύ ν’ αγωνιστείς, σκληρή η βιοπάλη.
Όταν μικρούλα, όμορφη, γλυκιά μου κοπελούδα
Με σεβασμό θα σε κοιτούν σαν περπατάς στη ρούγα,
Τότε να έρθεις, παιδί μου, να μου πεις
Και θα σ’ ακούσω, όπου και να ‘μαι,
μη θαρρείς Παππού
Την κόρη της αστροφεγγιάς, την κόρη τη δική σου
Όλοι οι άνθρωποι τιμούν, δώσε μου την ευχή σου.
Θα σε αγαπώ πάντα.
Ο παππούς σου Βαγγέλας-Ιωάννου Γιάννης
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Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΛΟΜΠΟΤΙΝΑΣ
Λόγω της συμπλήρωσης 200 χρόνων
από την Επανάσταση του 1821, σας παραθέτουμε απόσπασμα από το βιβλίο του αείμνηστου συγχωριανού μας Γεωργ. Τσατσάνη
«ΤΟ ΧΩΡΙΟ ΜΟΥ η ΜΕΓΑΛΗ ΛΟΜΠΟΤΙΝΑ»,
που καταγράφει τη σημασία της μάχης της
Λομποτινάς στην έκβαση του απελευθερωτικού
αγώνα της Στερεάς Ελλάδας.
Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΛΟΜΠΟΤΙΝΑΣ
…Με τη Ναυμαχία του Ναυαρίνου στις 8/20
Οκτωβρίου 1827, στην οποία οι ενωμένοι στόλοι
της Αγγλίας-Γαλλίας-Ρωσίας συνέτριψαν τον
τουρκοαιγυπτιακό στόλο, είχε κριθεί η τύχη της
Ελληνικής Επαναστάσεως του ’21. Όμως ενώ
για την Πελοπόννησο αυτό ήταν σίγουρο, η
τύχη της υπόλοιπης Ελλάδας απ’ τον Κορινθιακό
και τον ανήφορο ήταν άγνωστη. Ο εκλεγμένος
απ’ τη Συνέλευση της Τροιζήνας στις 3 Απριλίου
1827 σαν Κυβερνήτης της αναγεννώμενης Ελλάδας Ιωάννης Καποδίστριας πίστεψε ότι για
να επιτύχει στον διπλωματικό του αγώνα, έπρεπε
οι Ελληνικές ένοπλες δυνάμεις ν’ απελευθερώσουν τη Στερεά Ελλάδα στα γρήγορα.
Ένα από τα κυριότερα ερείσματα των Τούρκων στην Στερεά Ελλάδα που στέκονταν εμπόδιο
στην πραγματοποίηση του σχεδίου Καποδίστρια
ήταν το στρατόπεδο του εχθρού στη Μεγάλη
Λομποτινά, την πρωτεύουσα των Κραβάρων,
που βρίσκονταν στο κέντρο της Στερεάς Ελλάδος
και στο οποίο η δύναμις των Τούρκων έφτανε
τους 800 άντρες. Αρχηγός των εχθρικών δυνάμεων ήταν ο τουρκαρβανίτης Αχμέτ Νεπρεβίστας.
Η επιλογή της Μεγάλης Λομποτινάς απ’ τον
Αχμέτ Νεπρεβίστα, δεν ήτανε τυχαία. Η θέση
του χωριού με βάση τα πολεμικά μέσα της εποχής εκείνης, δύσκολα μπορούσε να πατηθεί.
Με λίγες δυνάμεις μπορούσε να κλείσει το
στενό του Φίδαρη από τα Δυτικά, τον αυχένα,
της Παπαδιάς και τ’ Αμωρανίτικα Βράχια από
τα Νότια, στο βορρά, με λίγες δυνάμεις στη
Γραμμένη Οξυά και μια ομάδα μόνο στο Σκανταλάκι για να κρατεί αδιαπέραστον τον κατσικόδρομο κυλώντας πέτρες από την Τριτσοβά,
έκλεινε από τα παραπάνω Δυτικό, Νότιο και
Βόρειο σημεία του ορίζοντα, και μόνο από τ’
Ανατολικά-Νοτιοανατολικά (Σκωτομέο-Αγιάννη)
το έδαφος ήταν προσπελάσιμο. Όμως για εκείνον
που θα τολμούσε απ’ τα σημεία αυτά να πατήσει
τη Μεγάλη Λομποτινά ήταν το ίδιο σα νάχωνε
το κεφάλι του στο στόμα του Λιονταριού.
Ο Κίτσος Τζαβέλας όντας Διοικητής της
πρώτης χιλιαρχίας, πήρε εντολή απ’ τον Στρατάρχη Υψηλάντη να αφήσει τα Μέγαρα και να
εκστρατεύσει για την Κεντρική Στερεά Ελλάδα
μαζί με την πεντακοσιαρχία του αδελφού του
Νικόλα Τζαβέλα με σκοπό να πιάσει το Λιδορίκι
και το Μαλανδρίνο για να κόψουν έτσι τον ανεφοδιασμό του φρουρίου της Ναυπάκτου από τη
Στερεά. Ο Κίτσος για να φτάσει γρήγορα στον
προορισμό του μπήκε με τους άνδρες του σε
καΐκια κι αποβιβάστηκε στη Σεργούλα κοντά
στα νησάκια Τριζόνια. Όταν οι Τούρκοι πληροφορήθηκαν την παρουσία των δύο Τζαβελαίων
στην παραλιακή Δωρίδα, έσπευσαν να κλειστούν
στα φρούρια της Ναυπάκτου, των Σαλώνων και
της Υπάτης. Ο Κίτσος προχωρούσε με σταθερότητα και με σύνεση προς το στρατηγικό του
σκοπό που ήταν η εκπόρθηση της Μεγάλης
Λομποτινάς και η εξουδετέρωση των ισχυρών
εχθρικών δυνάμεων που την κρατούσαν σταθερά
στα χέρια τους. Δυνάμεις υπό τον Κ. Ιωαννίκιο
κατέλαβαν αιφνιδιαστικά το Μοναστήρι του
Κουτσουρού, κι ο Γιαννούσης Πανωμάρας με
τη δεύτερη Πεντακοσιαρχία του κατέλαβε το
Βελούχι. Ο Κίτσος Τζαβέλας κατέλαβε τη Γρανίτσα της Δωρίδας και την Αρτοτίνα κι ανέθεσε
στον Διοικητή της πρώτης Πεντακοσιαρχίας τον
Χρήστο Φωτομάρα να παράσχει κάθε βοήθεια

στους Κραβαρίτες. Ο Κίτσος στρατοπέδευσε
στην «Αλογόβρυση».
Η τανάλια άρχισε να σφίγγει γύρω στο λαιμό
του αρβανίτη σερασκέρη Αχμέτ Νεπρεβίστα
που κρατούσε την πρωτεύουσα των Κραβάρων
και ο οποίος για να ενισχύσει την άμυνά του,
συμμάζεψε στο οχυρό του, τη Μεγάλη Λομποτινά, τις δυνάμεις του αποφασισμένος να πολεμήσει ανυποχώρητα. Γι’ αυτό άρπαξε απ’ τους
χωριάτες τα τρόφιμά τους ως το τελευταίο καλαμποκόσπυρο που είχαν στ’ αμπάρια τους κι
ακόμα συγκέντρωσε στο φρούριό του και πολλούς δημογέροντες από τα γύρω χωριά της περιοχής σαν όμηρους.
Οι δυνάμεις ωστόσο του Κίτσου άρχισαν να
πληθαίνουν. Καθώς πάτησε τις ρουμελιώτικες
βουνοκορφές και τα ρουμάνια, πήραν κουράγιο
και πολλοί απ’ τους καπεταναίους που είχαν
γκιοτέψει μετά την πτώση του Μεσολογγίου
και είχαν προσκυνήσει, βγήκαν απ’ τις σπηλιές
που λουφάζανε και τάχτηκαν υπό τις διαταγές
του Κίτσου.
Ο Βασίλης Μαστραπάς παρουσιάστηκε με
100 ενόπλους. Ο Κομνάς Τράκας προσκυνημένος
οπλαρχηγός των Σαλώνων, ενώθηκε κι αυτός
με τις ελληνικές δυνάμεις έχοντας μαζί του
400 άντρες, αφού «διά την αγάπη της Πατρίδος
αποφάσισε την θυσίαν του υιού του ευρισκομένου εις Ζητούνι (Λαμία) τότε ενεχύρου» στα
χέρια του εχθρού.
Στις ελληνικές δυνάμεις παρουσιάστηκε ο
Κραβαρίτης καπετάνιος Γιάννης Φαρμάκης στον
οποίο «σαν ειδήμονα της περιοχής» του ανέθεσε
να καταστρέψει τους μύλους και να παρενοχλεί
τον εχθρό. Από τη Δυτική Ελλάδα έφτασε κι ο
Κραβαρίτης Γιάννης Μακρυγιάννης. Οι δύο
Φαρμάκης-Μακρυγιάννης εγκαταστάθηκαν στα
«Μυρμηγκιάρια».
Στον τομέα της Αρτοτίνας έφτασε κι ο στρατηγός Αναγνώστης-Ανδρέας Καναβός που επέστρεφε από το Ναύπλιο όπου πήρε μέρος στην
Εθνική Συνέλευση σαν πληρεξούσιος των Κραβάρων. Στον ίδιο τομέα της Αρτοτίνας ήταν κι ο
Λομποτιανίτης εκατόνταρχος Γιαννάκης Σούλος,
σουλιώτικης καταγωγής (προπάππος του Βασίλη
Δ. Σούλου).
Δυνάμεις του Τζαβέλα κινήθηκαν χωρίς άργητα και κατέλαβαν το Μοναστήρι του Αγίου
Δημητρίου, όπου έφτασε κι ο Κίτσος, αφού στη
θέση «Στενό» συνάντησε κι έτρεψε σε φυγή
200 Τούρκους που του είχαν στήσει ενέδρα.
Με την κατάληψη του Αϊ-Δημήτρη, η θέση του
Νεπρεβίστα στη Μεγάλη Λομποτινά γίνονταν
από δύσκολη δυσκολότερη.
Στη διάρκεια της πολιορκίας ο Κίτσος κάλεσε
τους Τουρκαρβανίτες να παραδοθούνε..
…Ο Νεπρεβίστας με την απόφαση να αμυνθεί
μέχρις εσχάτων δεν ήταν εύκολος αντίπαλος.
Κι επειδή η προσπάθεια για εκπόρθηση της Μεγάλης Λομποτινάς έπαιρνε σε μάκρος, οι ελληνικές δυνάμεις συγκέντρωναν εργαλεία για κατασκευή τάφρων και υπονόμων για στενότερη
πολιορκία. Ακόμα υπήρχε και η μόνιμη απειλή
από τους Τούρκους των στρατοπέδων της
Ναυπάκτου, Ζητουνίου (Λαμίας), Σαλώνων και
Καρπενησίου, που έφταναν τις εννέα χιλιάδες,
να σπεύσουν σε βοήθεια των ομοθρήσκων των
στη Λομποτινά, που κινδύνευαν να αφανιστούν.
Σύντομα έφτασε η πληροφορία ότι ξεκίνησαν
από την Υπάτη 3.000 Τούρκοι υπό τους Οσμάν
πασά και Ασλάμπεη. Ο Κίτσος κατάλαβε τον
μεγάλο κίνδυνο να χτυπηθεί απ’ όλες τις
κατευθύνσεις από τους Τούρκους και γύρεψε
βοήθεια. Έτσι διατάχτηκε η Γ' χιλιαρχία υπό
τον διοικητή της τον Γιαννάκη Στράτο να τρέξει
σε βοήθεια.
Οι Τούρκοι προωθήθηκαν μέσω Γαρδικίου
στη Γραμμένη Οξυά, θέση εξαιρετικά ισχυρή
όπου και άρχισαν να κατασκευάζουν προμαχώ-

νες. Ο Κίτσος διέταξε τον Γιαννούση Πανωμάρα
διοικητή της β’ πεντακοσιαρχίας να σπεύσει με
400 άντρες και να ματαιώσει οπωσδήποτε τα
οχυρωματικά έργα. Ο Πανωμάρας όρμησε σαν
σίφουνας καταπάνω των τουρκαλάδων οι οποίοι
μπροστά στους ασυγκράτητους Έλληνες εγκατέλειψαν δύο προμαχώνες και κλείστηκαν σ’
έναν τρίτο που βρίσκονταν σε δύσβατη θέση.
Κοντά στον Πανωμάρα έφτασε κι ο Κίτσος και
οι δύο μαζί δεν μπόρεσαν να διώξουν τους
Τούρκους απ’ τον τρίτο προμαχώνα.
Ο Κίτσος συνετά φερόμενος υποχώρησε με
τάξη σε κατάλληλη θέση. Οι Τούρκοι όρμησαν
εναντίον τους με αλαλαγμούς αλλά δεν τόλμησαν να πλησιάσουν τις θέσεις των Ελλήνων κι
αφού δεν μπόρεσαν να περάσουν για να προσφέρουν βοήθεια στους έγκλειστους στη Λομποτινά ομόθρησκούς των, γύρισαν στο Γαρδίκι.
Η μάχη κράτησε 4 ώρες. Οι Τούρκοι είχαν
100 νεκρούς, ανάμεσά τους πολλοί αξιωματικοί
κι άγνωστο πόσους τραυματίες. Οι απώλειες
των Ελλήνων ήταν ένας νεκρός και τρεις τραυματίες.
Όταν οι τουρκαρβανίτες της Λομποτινάς
έμαθαν ότι έρχονται ενισχύσεις από την Υπάτη
κι ο Κίτσος τράβηξε κατά την Αρτοτίνα για να
τους αντιμετωπίσει, πήραν κουράγιο και στις
14 και 16 Σεπτεμβρίου όρμησαν απ’ τη Λομποτινά
να φύγουν για τον Έπαχτο. Όμως οι Γιάννης
Φαρμάκης και Γιάννης Μακρυγιάννης, είχαν
φράξει το δρόμο της φυγής στη θέση «Μυρμηγκιάρια», όπου έφτασε κι ο Βαγγέλης
Κοντογιάννης. Όταν έφτασαν οι Τούρκοι στα
Μυρμηγκιάρια, ακολούθησε πεισματώδης μάχη.
Με εφόδους προσπάθησε ο εχθρός να διασπάσει
την άμυνα των Ελλήνων αλλά αποκρούστηκε.
Οι Έλληνες κράτησαν με πείσμα αδιάσπαστη
την παράταξή τους. Ύστερ’ από ολοήμερη μάχη
οι Τούρκοι ξαναγύρισαν στη Λομποτινά αφού
άφησαν στο πεδίο της μάχης 50 νεκρούς. Οι
τραυματίες ήταν πολλοί. Από τους Έλληνες
τραυματίστηκε ο πεντηκόνταρχος (υπολοχαγός)
Κώστας Στράτης «όστις ηρίστευσεν γενναίως».
Χρειάζεται να πούμε ότι όταν οι δυνάμεις
του εχθρού εγκατέλειψαν τη Γραμμένη Οξυά,
δεν τράβηξαν όλοι για την Υπάτη, αλλά 2.000
απ’ αυτούς με αρχηγούς τους Οσμάν πασά και
Ασλάμπεη Μπουχουρδάρη, έπιασαν τα χωριά
Αβόρανη, Κλεπά, Αγίους Αποστόλους με σκοπό
να φτάσουν στη Μεγάλη Λομποτινά από τη Δυτική πλευρά. Όμως αυτό ήταν ολότελα ακατόρθωτο γιατί το έδαφος δεν προσφέρονταν. Οι
αλλεπάλληλες βουνοκορφές, οι βαθειές χαράδρες και προ πάντων η βαθειά ποταμιά του Φίδαρη, καταδίκαζαν την προσπάθεια του εχθρού
σε αποτυχία. Ο Κίτσος πάντως για κάθε ενδεχόμενο, μαζί με το διοικητή της Γ' χιλιαρχίας
Γιαννάκη Στράτο έπιασαν ορισμένα χωριά κοντά
στον εχθρό. Στρατοπέδευσαν στη Ζηλίστα κι
έστειλαν τον πεντακοσίαρχο Γιαννούση Πανωμάρα στη Στρωμίνιανη με δύο εκατονταρχίες κι
από δύο εκατονταρχίες στην Παλούκοβα και
την Τέρνοβα. Οι μετακινήσεις αυτές έφεραν
σύγχυση στον εχθρό κι αποφάσισε να επιτεθεί
βιαστικά εναντίον των Ελλήνων της Τέρνοβας.
Οι Έλληνες πληροφορήθηκαν το σκοπό τους
«από ανθρώπους ελθόντας εν είδη κατασκόπων
εκ του στρατοπέδου του εχθρού» κι’ ύστερ’
από σύσκεψη αποφασίστηκε να καταλάβει ο
Γιαννάκης Στράτος θέσεις πλάι στην Τέρνοβα
ώστε την ώρα που οι Τούρκοι θ’ άρχιζαν τη δική
τους επίθεση αυτός να τους χτυπήσει από τα
νώτα. Όμως η τουρκική επίθεση αργούσε να
εκδηλωθεί κι ο Στράτος νόμισε πως την ματαίωσαν, γι’ αυτό άφησε τις θέσεις του και τράβηξε
για την Τέρνοβα. Στο δρόμο οι δύο αντίπαλοι
συναντήθηκαν. Ο Στράτος έτρεξε και κατέλαβε
ένα σπίτι σε κατάλληλη θέση για άμυνα, διέταξε
Συνέχεια στη σελ. 4
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Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΛΟΜΠΟΤΙΝΑΣ
Συνέχεια από την 3η σελ.

δε τον διοικητή της Β' πεντακοσιαρχίας
I. Μπαϊρακτάρη να καταλάβει με τους αξιωματικούς και στρατιώτας όποια σπίτια προλάβαιναν.
Οι Τούρκοι όρμησαν κατά του οχυρού που κρατούσε ο Γιαννάκης Στράτος και παρά τις απώλειές των απ’ τα πυρά των αμυνομένων Ελλήνων
αυτοί επέμεναν. Τοποθέτησαν μάλιστα και πάτερα για ν’ ανέβουν απάνω, αλλά δεν το κατόρθωσαν. Ο Μπαϊρακτάρης βλέποντας τον
κίνδυνο που διέτρεχε ο αρχηγός του Στράτος,
όρμησε κατά του εχθρού κι άρχισε μάχη στήθος
με στήθος.
Ο Κίτσος που παρακολουθούσε απ’ το βουνό
κοντά στη Ζελίστα για να εμψυχώσει τους πολεμιστές, διέταξε τους άντρες του να πυροβολήσουν. Το ίδιο έκαναν και τα τμήματα της Παλούκοβας και Στρωμίνιανης. Ο Γιαννάκης Τζαβέλας έτρεξε από τον τομέα της Αρτοτίνας
μαζί με το τμήμα του κι όλους τους κατοίκους.
Δεν πρόφτασαν όμως. Όταν οι Τούρκοι είδαν
τα γύρω βουνά ν’ αστράφτουν απ’ το ντουφεκίδι,
τράπηκαν σε φυγή. Οι Έλληνες τους καταδίωξαν
και τους προξένησαν μεγάλη φθορά. Οι Τούρκοι
είχαν 120 νεκρούς και πολλούς τραυματίες.
Έτσι η δεύτερη προσπάθεια να βοηθήσουν
τους Τούρκους της Λομποτινάς στάθηκε ολότελα άτυχη.
Όμως υπήρξε και τρίτη προσπάθεια, η οποία
μάλιστα είχε προηγηθεί. Κάπου διακόσιοι πενήντα Τούρκοι ξεκίνησαν απ’ τον Έπαχτο με
προορισμό τη Λομποτινά. Αλλά η προσπάθεια
αυτή ήταν καταδικασμένη. Μια τέτοια προσπάθεια ήταν φυσικό να την περιμένει ο Κίτσος
απ’ τη φρουρά της Ναυπάκτου, γι’ αυτό ο Κραβαρίτης Γιάννης Μακρυγιάννης απ’ τη Στύλια,
έπιασε τα στενά του Σκριπ. Χτύπησε τους
Τούρκους στη θέση αυτή, οι οποίοι αναγκάστηκαν να πισωγυρίσουν και να σιγουρευτούν
στο κάστρο της Ναυπάκτου.
Οι 1.200 στρατιώτες και ιππείς του Αχμέτ
Νεπρεβίστα και του Καυτάναγα άρχισαν να

στενοχωριούνται από έλλειψη τροφίμων,
τ’ αμπάρια των κατοίκων στέρεψαν, κι αφού
δεν υπήρχε από πουθενά ελπίδα, πρότειναν
στον Κίτσο να παραδοθούν με συνθήκη, ενώ
παλιότερες προτάσεις του Τζαβέλα για παράδοσή τους είχαν απορριφθεί.
Ο Τζαβέλας απέρριψε την πρόταση επειδή
ήθελε την παράδοση χωρίς όρους.
…Δεν έμεινε πλέον γι’ αυτούς παρά μια
μόνο λύση: αν μπορούσαν να φύγουν «κλέφτικα» χωρίς να τους δει μάτι ελληνικό. Δύσκολο
βέβαια ένα τέτοιο εγχείρημα, να όμως που
νόμισαν πως τους παρουσιάστηκε μια τέτοια
ευκαιρία.
Στις 22 Οκτωβρίου του 1828, κατ’ άλλους
στις 12 του ίδιου μήνα, τα χαράματα, καθώς
έβρεχε ασταμάτητα και οι γύρω βουνοκορφές,
τα σύρραχα κι όλα τα περάσματα τυλίχτηκαν
σε πυκνή ομίχλη, οι έγκλειστοι στη Λομποτινά,
μαζί με τις φρουρές που κρατούσαν ολόγυρα
τις αμυντικές των θέσεις, ξεκίνησαν μέσ’ την
ασταμάτητη βροχή. Αφού καβάλησαν τον «ΑϊΓιάννη», το «Μακρύβαλτο», τον «Σκοτωμένο»
ξεχύθηκαν ίσια για το Μοναστήρι της Βαρνάκοβας με σκοπό να γλιστρίσουν από ’κει για
τον Έπαχτο. Στην αρχή η βροχή στάθηκε πολύτιμος βοηθός και τα σύννεφα τους καμουφλάριζαν όμως σύντομα οι ελληνικές φρουρές
τους αντελήφτηκαν κι έτρεξαν όλοι από τα
γύρω στρατόπεδα με τους καπεταναίους των,
τους Ευ. Ιωάννου, Γιάννη Μακρυγιάννη-Κραβαρίτη, Γιάννη Φαρμάκη, Κορκολιό, Βασίλη
Μαστραπά, Ιγγλέζο και Καλατζογιανναίους κι
άρχισε φοβερή μάχη με τα σπαθιά, αφού η δυνατή βροχή μούσκεψε τους καργιουφλιάδες
και τους αχρήστεψε. Οι τουρκαρβανίτες λιανίζονταν σαν σφαχτάρια. Η καταδίωξη κράτησε
και την επομένη ημέρα, γιατί πολλοί κρύφτηκαν
στο δάσος. (Άραγε πόσοι απ’ αυτούς να κρύφτηκαν στο χωράφι μου στο Θυμιέϊκο;). Στη
μάχη απάνω έφτασε από τη Ζελίστα κι ο ίδιος
ο Τζαβέλας. Οι απώλειες των τουρκαρβανιτάδων
ήταν τρομακτικές. Οι πληροφορίες για τον

αριθμό των νεκρών διαφέρουν, πρέπει όμως
να ήταν αρκετές εκατοντάδες. Οι αιχμάλωτοι
ήταν 150 ανάμεσα στους οποίους κι ο ίδιος ο
Αχμέτ Νεπρεβίστας, ο ανηψιός του Νουμπή
αγάς κι ο Ιουσούφ Μπέης. Απ’ όλο το τουρκαρβανίτικο ασκέρι κατάφεραν να διαφύγουν
και να φτάσουν στον Έπαχτο με την ψυχή στο
στόμα 150 με τον Καυτάναγα μέσα από την
ποταμιά της Ρέρεσης. Από τους Έλληνες στρατιώτες σκοτώθηκε ένας στρατιώτης του Βασίλη
Μαστραπά. Όλοι οι Έλληνες που κουβαλούσε
μαζί του ο Νεπρεβίστας σαν ομήρους γλίτωσαν
εξόν ο προύχοντας της Μεγάλης Λομποτινάς
Αντώνης Καναβός ο οποίος ακολουθούσε καβάλα σε μουλάρι λόγω ηλικίας και ο οποίος
καθώς δεν πρόλαβε να κατεβεί γρήγορα από
το ζώο, σκοτώθηκε από βόλι ελληνικό.
Τα λάφυρα ήταν πλουσιότατα. 400 άλογα
και μουλάρια κι ένα πλήθος από αργυρά όπλα
έπεσαν στα χέρια των Ελλήνων. Επίσης χρήματα
κι άλλα χρησιμότατα είδη κι όλες οι αποσκευές
των ήταν στην πλούσια λεία, κι όλα αυτά κυριεύτηκαν χωρίς να χυθεί αίμα ελληνικό, παρά
ελάχιστο μόνο.
Ύστερ’ απ’ όλα τα παραπάνω ήρθε και η
ώρα να πάθει ο Νεπρεβίστας κι οι στρατιώτες
του αυτό που απειλούσε να κάμει ο ίδιος στους
Έλληνες κατά τη διάρκεια της πολιορκίας. Δηλαδή το περίφημο «βούλωμα». Ο Κίτσος με
μια πυρωμένη σιδερένια βούλα που παρίστανε
τον Φοίνικα, σφράγισε τους αιχμαλώτους στο
μέτωπο κι έτσι σφραγισμένους τους έστειλε
σαν κοπάδι γαλιά, πεσκέσι στον Κυβερνήτη.
Ο Κασομούλης γράφει: «Ο Τζαβέλας εκατηγορήθη δια την βάρβαρον ταύτην πράξιν,
πλην η περίστασις τον συγχωρούσεν αφού είχαμεν να κάμωμεν με βάρβαρον εχθρόν».
Ο Γιάννης Βλαχογιάννης μας πληροφορεί
ότι η σφράγισις προκάλεσε διπλωματική παρέμβαση του Άγγλου πρεσβευτού στην Κωνσταντινούπολη που έτυχε εκείνες τις ημέρες
να βρίσκεται στον Πόρο αλλά ο Καποδίστριας
υπεράσπισε το στρατό του.

Από το φωτογραφικό αρχείο του Πολύκαρπου Φ. Τσατσάνη

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

