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ΧΡΟΝΟΣ 10ος ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 41 Τιμή Φύλλου 1 ΛΕΠΤΟ

* Η ΠΑΛΙΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΝΩ ΧΩΡΑΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

Όσα με τη λογική βρίσκεις σωστά, αυτά εφάρμοσέ τα στην πράξη, τα υπόλοιπα ούτε να τα σκέφτεσαι. Ισοκράτης

Γιορτή κάστανου και τσίπουρου
Φέτος η γιορτή του κάστανου και τσίπουρου θα γίνει στις 15 Οκτωβρίου 2011.
Δεν χρειάζονται λόγια για να σας πείσουμε να παραβρεθείτε.

Σας περιμένουμε!

Εκδήλωση απονομής βραβείων της οικογένειας
«ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΙΔΗ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟΝΟΜΩΝ ΤΗΣ»
του Αθανασίου Χαρ. Χαντζόπουλου και του Συνδέσμου των Απανταχού Ανωχωριτών
Η οικογένεια «Νικ. Γ. Παπαϊωαννίδη και κληρονόμων της» από το 1998, χορηγεί βραβείο, σε δύο καλύτερους φοιτητές που κατάγονται από την ΆνωΧώρα και φοιτούν σε ΑΕΙ της χώρας μας, συνοδευόμενο
από χρηματικό ποσό των 3.000 ευρώ (1.500 ευρώ για
κάθε φοιτητή).
Το φωτεινό παράδειγμα της οικογένειας «Νικ. Γ. Παπαϊωαννίδη και κληρονόμων» ακολούθησε από το
Ακαδ. έτος 2009-2010 και η οικογένεια του Αθαν.
Χαρ. Χαντζόπουλου, η οποία προσφέρει βραβείο των
1500 ευρώ, σε φοιτητή που κατάγεται από την ΆνωΧώρα και πληροί τις προϋποθέσεις που έχουν ορισθεί
από την επιτροπή απονομής βραβείων.
Τα βραβεία αυτά έχουν καθιερωθεί να απονέμονται
κάθε χρόνο στις 15 Αυγούστου στο Ξενοδοχείο «CRYSTAL» της Άνω-Χώρας.
Φέτος τόσο το βραβείο της οικογένειας «Νικ. Γ. Παπαϊωαννίδη και κληρονόμων» όσο και της οικογένειας
«Αθαν. Χαρ. Χαντζόπουλου», λόγω έλλειψης υποψηφίων δεν απονεμήθηκαν.
Στην εκδήλωση, όπως και κάθε χρόνο, έγινε απονομή τιμητικής διάκρισης στους νεοεισελθόντες φοιτητές, το ακαδημαϊκό έτος 2010-2011, που κατάγονται
από την Άνω Χώρα από τον Σύνδεσμο των απανταχού
Ανω-χωριτών συνοδευόμενη από το χρηματικό ποσό
των 100 ευρώ για κάθε φοιτητή.
Οι επιτυχόντες φοιτητές κατά αλφαβητική σειρά είναι:
1. Δανιήλ Κων/νος του Παντελή (εγγονός της Ανδριάνας Πανουργιά του Παντελή), Τμήμα Ηλεκτρινικής και Σχολή Μηχανολογικών Εφαρμογών, ΤΕΙ
Θεσσαλονίκης.
2. Κουτσοπούλου Ελένης του Κων/νου (εγγονή της Ελένης Πανουργιά του Παντελή) Σχολή Αρχιτεκτονικής
του Πανεπιστημίου Πατρών.
3. Λαμπρινού Κυριακή του Αντων. (εγγονή του Βασίλη Πετσίνη), Παιδαγωγική Ακαδημία Αθηνών.
4. Λουκοπούλου Ευαγγελίας του Γεωργίου (εγγονή του
Βαγγέλη Λουκόπουλου και της Ελένης του Καραγιώργου) τμήμα Εργοθεραπείας ΤΕΙ Αθηνών.
5. Παπαδοχριστόπουλος Άγγελος του Ιωάννη, Τμήμα
Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών.
6. Τσιποπούλου Σοφίας του Δημοσθ. (εγγονή του Μήτσου Διαμαντόπουλου), Παιδαγωγική Ακαδημία Πατρών.

ΑΠΟΝΟΜΗ ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΗΣ ΠΛΑΚΕΤΑΣ ΣΤΟN
ΝΙΚΟ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΙΔΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ΣΤΟ
ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΑ

Η αίθουσα του CRYSTAL ήταν κατάμεστη από χωριανούς. Όλοι εκτιμούμε την προσφορά του Συνδέσμου
αλλά πολύ περισσότερο αυτή των οικογενειών του Νικ.
Παπαϊωαννίδη και Θανάση Χαντζόπουλου.

Με το πέρας της εκδήλωσης, η οικογένεια Νικ. Γ.
Παπαϊωαννίδη, όπως και κάθε χρόνο, προσέφερε καφέ
και αναψυκτικά σε όλους τους συγχωριανούς μας που
παραβρέθηκαν στην τελετή.

Ακολούθησε απονομή τιμητικής πλακέτας για
τη συνεισφορά τους στο Σύνδεσμο, αλλά και
στο χωριό πολύ περισσότερο, στο ζεύγος
Νίκο και Σωσώ Παπαϊωαννίδη.

ΑΠΟΝΟΜΗ ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΗΣ ΠΛΑΚΕΤΑΣ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΣΥΛΛΟΓΟ
ΣΤΟΝ ΑΠΟΧΩΡΗΣΑΝΤΑ ΠΡΟΕΔΡΟ
ΤΑΚΗ ΧΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟ
Ακολούθησε απονομή τιμητικής πλακέτας για τη
συνεισφορά του στο Σύνδεσμο στον αποχωρήσαντα και επίτιμο πλέον πρόεδρο του Τάκη Χαντζόπουλο. Την πλακέτα παρέδωσαν ο μόνιμος Ταμίας του Συλλόγου Νίκος Παπαϊωαννίδης και ο νυν
πρόεδρος του Συνδέσμου Βασίλειος Ι. Σούζας.

Στο Θανάση Χαντζόπουλο, ο Αντ. Πετσίνης
παρέδωσε αναμνηστική πλακέτα για
την οικονομική προσφορά του στη βράβευση
των καλύτερων φοιτητών.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Την εφημερίδα μας από τώρα και στο εξής 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.
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ΚΟ ΙΝ ΩΝ ΙΚ Α
ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
Έγιναν ευτυχείς μπαμπάδες οι:
• ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓ. (αγοράκι)
• ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ KΩΝ. (κοριτσάκι)
• ΣΑΜΑΡΤΖΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ (κοριτσάκι)
• ΠΑΤΟΥΧΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥ
ΙΩΑΝΝΗ (αγοράκι)
Ευχόμαστε να τους ζήσουν

21/8/2011, το όνομα αυτής Ζωή.
Στη βάπτιση παρευρέθησαν συγγενείς του Λάμπρου από την Ήπειρο
και της γυναίκας του από την Κύπρο.
Επακολούθησε φαγοπότι στην ταβέρνα «Πλατάνι».
• Η βάπτιση της κόρης του Κωνσταντίνου Μουστάκα έγινε στην
Ανάβυσσο την 20/8/2011, το όνομα
αυτής Ιωάννα.

ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ
• Η βάπτιση της κόρης του Λάμπρου
Σαμαρτζή έγινε στην Άνω-Χώρα την

ΓΑΜΟΙ
•

ΚΟΡΟΜΠΕΛΗ

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ
ΤΟΥ ΓΕΩΡΓ., με την
ΛΙΑΚΩΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ στις 20/8/2011.

• ΣΟΥΖΑ ΔΗΜ. ΤΟΥ ΒΑΣΙΛ. με τη RACHAL KOLLAR, στις 10/9/2022
Ύστερα από χρόνια έγινε ξανά γάμος χωριανού μας, στην Άνω-Χώρα. Οι νεόνυμφοι ξεκίνησαν από το σπίτι του Βασίλη και κάτω από τους ήχους της
«πατινάδας» έφθασαν στην εκκλησία. Για όσους δεν γνωρίζουν η «πατινάδα»
είναι ο πιο χαρακτηριστικός παραδοσιακός γαμήλιος σκοπός που παίζεται
κατά την διαδρομή των νεονύμφων από το σπίτι τους μέχρι την εκκλησία.
Το μυστήριο έγινε χοροστατούντος του μητροπολίτη Ναυπάκτου και Αγίου
Βλασίου Ιερόθεου.
Ακολούθησε τρικούβερτο γλέντι με live κομπανία, στην καινούργια πλατεία
του χωριού μας, μέχρι πρωίας.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΑΠΟ ΝΤΙΤΡΟΪΤ
(Του ανταποκριτού μας Κώστα Καραγιώργου)
ΘΑΝΑΤΟΙ
Έφυγαν από κοντά μας οι:
• ΠΑΤΟΥΧΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛ. (7-2-2011)
Η ΜΕΓΑΛΗ

ΛΟΜΠΟΤΙΝΑ
¶·Ú·‰Â›ÛÔ˘ 28
15125 M·ÚÔ‡ÛÈ

¶·Ú·‰Â›ÛÔ˘ 28
15125 M·ÚÔ‡ÛÈ

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΤΡΙΜΗΝΑΙΑ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ

ΕΔΡΑ: ΜΑΡΟΥΣΙ
Παραδείσου 28 Μαρούσι
Τ.Κ. 15125
Τηλ. 210 6819345
ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ:
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ
ΑΝΩΧΩΡΙΤΩΝ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΕΚΔΟΤΗΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ:
Δημ. Σ. Χατζόπουλος
Παραδείσου 28, 15125 - Μαρούσι
Τηλ.: 210 6819345
ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΞΙΑ
Αριστοτέλης Κορομπέλης
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ:
Δημήτρης Χατζόπουλος
Νίκος Μουστάκας
Μαρ. Πανουργιά, Φώτης Πετσίνης,
Βασίλης Καραντζάς
Ηλεκτρονική Σχεδίαση Εντύπου:
Εκδόσεις - Γραφικές τέχνες
Καρπούζη Αριστέα & Υιοί Ο.Ε.
Τηλ.-Fax: 210 2619003
Κιν. 6972624492
e-mail: karpouzi@otenet.gr

• ΜΑΡΙΑ XAΛΑΤΣΗ κόρη του Πάνου
Διαμάντη (χοντρού).
• ΔΕΣΠΟΥΛΑ ΤΣΑΤΣΑΝΗ – ΦΟΝΤΑΛΗ
• ΜΕΛΙΣΤΑ ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ,
συζ. Βασ. Μελίστα (2-7-2011)
• ΚΟΡΟΜΠΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (24-82011)
• ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ
ΣΩΤΗΡ. (6-9-2011)
Ας είναι ελαφρύ το χώμα που τους
σκεπάζει.

ΑΡΡΑΒΩΝΕΣ
• Ο Γιώργος Μελίστας του Παναγιώτη και της Κούλας αρραβωνιάστηκε
με την Κατερίνα Στεφανάκη. Τους ευχόμαστε καλά στέφανα.
• Στις 29 Μαΐου, η Zoe Stasinopoulou, έκανε surprise party για τα 80 χρόνια του Θανάση Πατούχα.
Παρευρέθησαν συγγενείς φίλοι και χωριανοί, πάνω από 200 άτομα. Ακολούθησε γλέντι μέχρι πρωίας στο Lios sport bar.
Του ευχόμαστε να τα χιλιάσει.

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

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

ΑΛΘΑΙΑ: 6936698104
ΠΑΝΔΟΧΕΙΟ ΤΗΣ ΡΗΝΑΣ:

Για καταθέσεις συνδρομών:

26340 41002 – 6944667860

Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο: 00031512804-6
EUROBANK: 0026-0341-12-0100763964

ΜΑΤΟΣ: 26340 41586

Παπαϊωαννίδης Νικ. - Γ.- Χατζόπουλος Δημ. Στ.
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Γιορτές στα εξωκλήσια του χωριού μας
Φέτος ο παπα-Γιώργης, συνοδεία του ιεροψάλτη Γιώργου Κοκκώνη
χοροστάτησε σε όλες τις γιορτές στα γνωστά μας εξωκκλήσια Αι-Γιάννη (24/6), Αι-Λια (20/7), Άγιο Κοσμά (24/8) και Αγία Άννη (9/9). Ανήμερα των εορτών παρευρέθησαν στα εξωκκλήσια αρκετοί χωριανοί και ως
συνήθως μετά τη θεία λειτουργία, στον Αι-Γιάννη και στην Αγία Άννη,
έστησαν χορό.
Στην Αγία Άννη ο χορός έγινε πρωτοστατούντος του παπά Γιώργη,
όπως φαίνεται και στις φωτογραφίες.

Ο επανακάμψας στην εκκλησιαστική επιτροπή Γιώργος Τσαμποσωτήρης του Δημητρίου, μεταφέρει την εικόνα του πατροκοσμά από το εκκλησάκι στο χώρο όπου ο πάτερ Κοσμάς είχε εγκαταστήσει ένα σταυρό, στο πέρασμά του από τη Λομποτινά, σύμφωνα με την παράδοση.

Η παρακάτω φωτογραφία είναι από τον εορτασμό του Αι-Λιά (Photo Paul Kostogiannis)

ΓΛΕΝΤΙ ΣΤΟ ΣΤΕΚΙ ΤΟΥ ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗ
Την 23/8/2011 για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά έγινε γλέντι στο
στέκι του Καζαντζίδη, που όπως όλοι γνωρίζεται η αίθουσα είναι
χορηγία του συγχωριανού μας Αλέκου Βασιλ. Σταυρόπουλου. Τα
εδέσματα και τα ποτά ήταν και πάλι προσφορά φίλων προεξάρ-

χοντος του αγαπητού Κώστα Καρακώστα, ο οποίος αναδεικνύεται σε άριστο μάγειρα.
Στη φωτογραφία ο «Νουρέγιεφ» του ζεϊμπέκικου Νίκος Σούζας.
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Μονοπάτια εθελοντισμού (ΟΙΚΟδράσεις)
(αναδημοσίευση από την περιοδική έκδοση για το περιβάλλον της μη κερδοσκοπικής Οργάνωσης
«Πράσινο+Μπλε)
Από την Τετάρτη 13 Ιουλίου μέχρι
και την Κυριακή 17 Ιουλίου η Μη
Κερδοσκοπική Οργάνωση (ΜΚΟ) Πράσινο+Μπλε διοργάνωσε στην Άνω
Χώρα Ορεινής Ναυπακτίας τετραήμερο εθελοντικής προσπάθειας, με
στόχο την ολοκλήρωση του καθαρισμού και τns σήμανσης μονοπατιών,
τη διάνοιξη κλεισμένου μονοπατιού
προς το ποταμό Κάκκαβο, αλλά και
τον καθαρισμό και την ανάδειξη παλιού νερόμυλου στην περιοχή.
Στην εθελοντική αυτή δράση πήρε
μέρος και ομάδα εθελοντών από το
δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS που έφθασαν στην Ορεινή Ναυπακτία, δίνοντας
το παρών και αναδεικνύοντας τη δύ-

ναμη των συνεργασιών μεταξύ φορέων και οργανώσεων με κοινό στόχο. Τα πρώτα βήματα έγιναν με τους
εθελοντές να ξεκινούν στα μέσα
Μαΐου τη διαμόρφωση μονοπατιού,
τμήμα τns παλιάς διαδρομής που συνέδεε την Άνω Χώρα με την Κεντρική, περνώντας δίπλα από την κορυφή
«Σύρτα».
Στην όλη εθελοντική δράση μέχρι
σήμερα έχουν συμμετάσχει πάνω
από 40 εθελοντές από όλη την Ελλάδα, με κύριο κοινό χαρακτηριστικό
την αγάπη τους για τη φύση. Έχουν
διανοιχτεί και καθαριστεί πάνω από 20
km μονοπατιών ενώ έχει σημανθεί με

πινακίδες για ποδηλάτες βουνού και
πεζοπόρους 4,5 km μονοπατιού, το
οποίο και έχει παραδοθεί στη χρήση
των επισκεπτών. Τελευταίο βήμα είναι η σήμανση με ενημερωτικές πινακίδες (έγινε ήδη στα περισσότερα
σημεία), της χλωρίδας και της πανίδας
της περιοχής, του ως άνω μονοπατιού των 4,5 km, ώστε ο περιπατητής να
ενημερώνεται μέσω φωτογραφιών
και πληροφοριών για τη ζωή και τους
οργανισμούς του δάσους.

Εθελοντές από το Πράσινο+Μπλε,
η Ποδηλατική Ομάδα Χωμάτινων
«Οδοντωτός» καθώς και εθελοντές
του Δικτύου ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS συμμετείχαν στην όλη δράση με πολύ μεράκι. Η ποδηλατική διαδικτυακή κοινότητα «cyclist-friends.gr» υποστήριξε την όλη προσπάθεια ενημερώνοντας τους εθελοντές ποδηλάτες
βουνού για να συμμετέχουν και προσφέροντας ως χορηγία τις πινακίδες
σήμανσης για ποδηλασία βουνού.
Την φιλοξενία και διατροφή των εθελοντών ανέλαβε ο Δημήτρης Παπαδημητρίου στον ξενώνα «Τα Πέτρινα», ενώ παράλληλα προσέφερε τα
μέγιστα στην οργάνωση των εργασιών με εργαλεία και πολλή προσωπική εργασία. Η ΜΚΟ Πράσινο+Μπλε
ανέλαβε το κόστος των υλικών κατασκευής των γεφυριών, της σήμανσης του πεζοπόρου τμήματος του μονοπατιού, αλλά και της γενικότερης
σήμανσης με περιβαλλοντικές πληροφορίες προς τους επισκέπτες. Ο
περιβαλλοντολόγος Γιάννης Ρουσόπουλος ανέλαβε και επιμελήθηκε το
υλικό των ενημερωτικών πινακίδων
του δασικού μονοπατιού. Το τετραήμερο εθελοντικής δράσης έκλεισε
με ξεφάντωμα των εθελοντών το
Σάββατο το βράδυ στο «Αντάμωμα»
στη Κάτω Χώρα.
Τα εθελοντικά προγράμματα στηρίζονται στην ιδέα της ομαδικής εργασίας και της αυτό-οργάνωσης των
εθελοντών, οι οποίοι καλούνται να συνεργαστούν τόσο στη διεκπεραίωση
των εργασιών όσο και στα πρακτικά
θέματα της κοινής διαμονής και καθημερινής τους συμβίωσης, μα πιο
πολύ στηρίζονται στην ξεχωριστή

αγάπη των εθελοντών για τη φύση. Οι
εργασίες, καθαρισμού, αναστήλωσης, σηματοδότησης και ανάδειξης
των μονοπατιών και όχι μόνο, αποτελούν μέρος τns προετοιμασίας όχι
μόνο για τις Αυγουστιάτικες πολιτιστικές εκδηλώσεις που προγραμματίζονται στην περιοχή, αλλά και για
μία σειρά δράσεων που θα επακολουθήσουν στη συνέχεια, αναδεικνύοντας τη ομορφιά τns περιοχής.
Ευχαριστούμε θερμά όλους που
συμμετείχαν.
(ΜΚΟ Πράσινο + Μπλε)
ΠΟΔΗΛΑΤΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΟΡΕΙΝΗΣ
ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ στις 27 ΚΑΙ 28 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΣΤΗΝ ΑΝΩ-ΧΩΡΑ
(ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ)
Πράγματι την 27 και 28 Αυγούστου
στην Άνω-Χώρα έγιναν οι ποδηλατικοί αγώνες, υπό την αιγίδα του Δήμου
Ναυπακτίας. Τέτοιες εκδηλώσεις ανεβάζουν το πολιτιστικό επίπεδο και δημιουργούν προϋποθέσεις για καινούργιες οικο-τουριστικές προσεγγίσεις στην περιοχή, προς όφελος κυρίως του περιβάλλοντος- που πρέπει
να το διαφυλάξουμε σαν κόρη οφθαλμού- αλλά και των επαγγελματιών της
περιοχής. Οι εκδηλώσεις αυτές όχι
μόνο πρέπει να συντηρηθούν και να
διαφυλαχθούν από τις τοπικές κοινωνίες και γενικά και από όλους όσοι
εμπλέκονται σε τέτοιου είδους δρώμενα, αλλά θα πρέπει να αγκαλιαστούν με περισσότερη θέρμη και να
αξιοποιηθούν από τους τοπικούς φορείς οι γνώσεις και η αγάπη για το περιβάλλον των ανθρώπων που συμμετείχαν στην οργάνωση της εκδήλωσης αυτής.
Πρέπει πάση θυσία να συνεχισθούν οι ποδηλατικοί αγώνες στην Άνω-Χώρα Ναυπακτίας, όχι μόνο σε τοπικό
επίπεδο αλλά και σε εθνικό
ακόμη και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Στο χέρι μας είναι, η
«αρχή είναι το ήμισυ του
παντός».
Ο εθελοντισμός πρέπει
να περάσει πλέον στο «πετσί» μας. Δεν πιστεύαμε στα
μάτια μας όταν είδαμε ότι
φτιάχτηκε μονοπάτι από ανθρώπους που δεν είχαν κανένα όφελος (οικονομικό ή
οτιδήποτε άλλο) και οι οποίοι δεν ήταν καν από το χωριό αλλά ούτε από τη γύρω
περιοχή, που ξεκινά από τον
Αι-Γιάννη ανεβαίνει στη Σύρτα, κατεβαίνει στη συνέχεια
στα Μυρμηγκιάρια, στο Σκλίθρο, στις Γεροντοκαριές, συνεχίζει στο παλιό δρόμο
προς τη Λάλκα και κλείνει
στην Άνω-Χώρα, όπως βλέ-

πετε και στις παραπάνω φωτογραφίες. Η διαδρομή αυτή που ακολούθησαν και οι ποδηλάτες βουνού είναι
περίπου στα 30 χιλιόμετρα.
Αξίζει ένα μεγάλο ΕΎΓΕ στους
διοργανωτές, στους εθελοντές και σε
όσους συμμετείχαν στους αγώνες.
Σας παραθέτουμε φωτογραφίες
από τους αγώνες.
Αξίζει να σημειωθεί ότι από το χωριό συμμετείχαν οι: Λουκόπουλος
Ευάγγελος του Παναγιώτη στο mountain bike ανδρών 28 χλμ. (13 χλμ χωματόδρομος – 7 χλμ δασικά μονοπάτια
- 8

χλμ άσφαλτος) με αξιοσημείωτη επίδοση (7ος σε σύνολο 40 ποδηλατών),
Δημήτρης Τσατσάνης του Γεωργίου στο road bike ανδρών και στο road
fun bike ενηλίκωνκαι η Πατούχα Κωνσταντίνα του Βασιλείου στο road fun
bike ερασιτεχνικό.
Νίκος Μουστάκας
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Γραφικά εικονίσματα στην Άνω Χώρα
Τα εικονίσματα μέσα και γύρω από το χωριό είναι έντεκα (11).
Οι «Άγιοι» έχουν και αυτοί τη θέση τους, είτε

Αγία Άννη

Άγιος Νεκτάριος

Αγία Παρασκευή

Άγιος Ραφαήλ

μες στη ψυχή μας είτε στο χώρο τους (εκκλησίες).
Δεν θέλουν προβολή!
Καλό θα είναι να φροντίζουμε για τη συντή-

Άγιος Γεώργιος

Αϊ-Γιάννης

ρηση των παλιών εικονισμάτων και η προσθήκη καινούργιων να γίνεται με φειδώ και σε θέσεις διακριτικές.
Νίκος Μουστάκας

Αγιος Δημήτριος

Αϊ-Θύμιος

Αϊ-Λιάς

Άγιος Κωνσταντίνος

Παναγία

Σκέψεις – προτάσεις για το μέλλον του Δήμου Ναυπακτίας
ε λίγο θα συμπληρωθεί ένας χρόνος από
την εφαρμογή του «Καλλικράτη» στην
αυτοδιοίκηση. Το πρώτο και άμεσο αποτέλεσμα αυτού, ήταν η κατάργηση του δήμου
Αποδοτίας και η δημιουργία του ενιαίου δήμου
Ναυπακτίας, με τη συνένωση έξι δήμων. Η Χάλκεια, το Αντίρριο, η Ναύπακτος, η Πυλλήνη, ο
Πλάτανος και η Αποδοτία συγκροτούν από κοινού τον ενιαίο δήμο Ναυπακτίας. Η προσπάθεια
να παραμείνει ένας ορεινός δήμος στην Ναυπακτία, που θα είχε τη δυνατότητα να επικεντρώσει στα ξεχωριστά προβλήματα των ορεινών
όγκων, δυστυχώς δεν τελεσφόρησε. Από την
1/1/2011 ο δήμος Ναυπακτίας ξεκίνησε την πορεία του σε ένα δυσμενές περιβάλλον για το σύνολο της Ελληνικής κοινωνίας. Σήμερα είναι ουσιαστικά «παράνομο» να μιλάει κανείς για δημόσιο όφελος ή να προτάσσει τις ανάγκες της
κοινωνίας. Το μόνο που αναζητούμε με κάθε τρόπο είναι η ευημερία των αγορών. Σε αυτό το δυσμενές για την κοινωνία περιβάλλον, η τοπική αυτοδιοίκηση υποχρεούται σε ένα σύνθετο ρόλο.

Σ

Από την μια μεριά πρέπει να υπερασπίσει την λογική της ΑΥΤΟ-διοίκησης σε ένα νέο και μεγάλο δήμο, αφού με τον «Καλλικράτη» δεν απέχουμε και πολύ από την έκπτωση σε σκέτη διοίκηση. Από την άλλη είναι αναγκασμένη, ως η
εξουσία που είναι η πιο κοντινή στον πολίτη, να
λειτουργήσει ως ανάχωμα στην επίθεση που δέχεται η Ελληνική κοινωνία και να αποδείξει ότι
μας αξίζει να αλλάξουμε, αλλά προς εντελώς
διαφορετική κατεύθυνση από αυτή στην οποία
μας σπρώχνουν. Κι όλα αυτά προσπαθώντας να
δημιουργήσει τις υποδομές που λείπουν, να προσφέρει υπηρεσίες στους δημότες της σε μια περιοχή που είναι όχι μόνο μεγάλη αλλά έχει και
σοβαρά προβλήματα να λύσει.
Η Ναυπακτία είναι από τα καλύτερα «οικόπεδα», αλλά δυστυχώς δεν έχει τύχει μέχρι τώρα
της κατάλληλης προσοχής από τους ανθρώπους
που όριζαν τις τύχες της, είτε στην αυτοδιοίκηση
είτε στην κεντρική πολιτική σκηνή. Εξαιρέσεις
υπάρχουν πάντα, αλλά αυτές επιβεβαιώνουν τον
γενικό κανόνα.

Η Αποδοτία προφανώς και επηρεάζεται από
όλα τα παραπάνω, αλλά έχει να παίξει και τον
δικό της ξεχωριστό ρόλο στην Ναυπακτία. Το παραθαλάσσιο μέτωπο της Ναυπακτίας σε συνδυασμό με τον ορεινό όγκο μπορεί τουριστικά
να αποτελέσει ένα δίπολο ανάλογο του Βόλου
με το Πήλιο. Όποιος πάει εκδρομή στο Πήλιο θα
περάσει οπωσδήποτε από το Βόλο και ανάποδα.
Κάτι ανάλογο θέλουμε να υπάρξει και στην περιοχή μας. Για τη Ναυπακτία αυτό προϋποθέτει
καλύτερο σχεδιασμό των οδικών αξόνων, εύκολη
και γρήγορη πρόσβαση στα ορεινά και παράλληλη ανάδειξη του ορεινού όγκου και του παραλιακού μετώπου. Όλες οι παρεμβάσεις μας
καλό είναι να ακολουθούν αυτό το γενικότερο
σχέδιο. Ας διεκδικήσουμε την σύντομη ολοκλήρωση της Παραϊόνιας οδού (με την οποία θα
απέχουμε λίγα λεπτά από το Αγρίνιο) ενώ μπορεί να συντομεύσει κατά πολύ και η διαδρομή Κόρινθος – Ρίο, με την ολοκλήρωση της αντίστοιχης εθνικής οδού.
Παράλληλα είναι απαραίτητο να αναβαθμι-

Συνέχεια στη σελ. 8
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΩΡΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΤΟΥ ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
1. ΑΠΟ ΕΛΛΑΔΑ
ΜΑΣΤΡΟΠΑΥΛΟΥ ΜΑΝΘΑ
ΜΕΛΙΣΤΑ ΘΕΟΔΩΡΑ
ΜΕΛΙΣΤΑ ΛΑΜΠΡΩ
ΜΕΛΙΣΤΑΣ Κ. ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΜΕΛΙΣΤΑΣ ΧΑΡΑΛ. ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΜΕΛΙΣΤΑΣ Κ. ΠΑΝΟΣ
ΜΟΥΡΤΟΣ Ν. ΓΙΑΝΝΗΣ
ΜΟΥΡΤΟΣ Ι. ΧΡΙΣΤΟΣ
ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ ΝΙΚΟΣ
ΜΠΕΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΜΠΕΗΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ
ΝΙΚΑ ΜΑΡΙΑ
ΝΙΚΟΛΕΤΟΥ ΕΛΕΝΑ
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΠΑΝΟΥ ΓΙΩΤΑ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΗ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΠΑΠΑΔΟΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΡΙΤΣΑ
ΠΑΠΑΔΟΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
ΠΑΠΑΔΟΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Γ. ΚΩΣΤΑΣ
ΠΑΠΑΔΟΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Δ. ΚΩΣΤΑΣ
ΠΑΠΑΔΟΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚ.
ΠΑΠΑΔΟΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ
ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ
ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΙΔΗΣ ΠΩΛ
ΠΑΠΑΛΕΞΑΝΤΡΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ
ΠΑΤΟΥΧΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΠΑΤΟΥΧΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
ΠΑΤΟΥΧΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
ΠΑΤΟΥΧΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΠΑΤΟΥΧΑΣ ΘΑΝΑΣΗΣ
ΠΕΤΣΙΝΗ ΑΓΛΑΪΑ
ΠΕΤΣΙΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕΤΣΙΝΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ

ΠΕΤΣΙΝΗΣ Γ. ΚΩΣΤΑΣ
ΠΛΑΤΑΝΙΩΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
ΡΕΠΠΑ ΓΙΩΤΑ
ΡΕΠΠΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΡΕΠΠΑ ΜΑΡΩ
ΡΕΠΠΑΣ ΝΙΚΟΣ
ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ ΑΛΕΚΟΣ
ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ Ν. ΚΩΣΤΑΣ
ΣΑΛΟΥΡΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΣΑΛΟΥΡΟΥ ΚΑΣΣΙΑΝΗ
ΣΙΟΥΦΑ ΒΑΣΩ
ΣΜΠΟΥΚΗ ΑΔΕΛΦΟΙ
ΣΜΠΟΥΚΗ ΡΙΤΣΑ
ΣΟΥΖΑ ΒΑΣΩ
ΣΟΥΖΑ ΟΡ. ΟΥΡΑΝΙΑ
ΣΟΥΖΑΣ Δ. ΑΝΤΩΝΗΣ
ΣΟΥΖΑΣ Δ. ΒΑΣΙΛΗΣ
ΣΟΥΖΑΣ Ι. ΑΝΤΩΝΗΣ
ΣΟΥΖΑΣ Ι. ΒΑΣΙΛΗΣ
ΣΟΥΖΑΣ ΟΡ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΟΥΖΑΣ ΝΙΚΟΣ
ΣΟΥΖΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΣΟΥΛΟΥ ΝΤΙΝΑ
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΖΩΖΩ
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΗ
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΝΑΥΣΙΚΑ
ΣΥΨΑ ΝΙΚΗ
ΣΦΗΚΑ ΛΕΝΑ
ΣΦΗΚΑ ΡΕΝΑ
ΣΦΗΚΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΤΡΙΑΝΤΗ ΓΙΩΤΑ
ΤΣΑΤΣΑΝΗ ΕΥΔΟΚΙΑ
ΤΣΑΤΣΑΝΗ ΚΑΤΙΝΑ
ΤΣΑΤΣΑΝΗ ΛΑΜΠΡΙΝΗ
ΤΣΑΤΣΑΝΗ ΣΟΥΛΤΑΝΑ
ΤΣΑΤΣΑΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ
ΤΣΟΥΚΑΛΑ ΒΙΚΤΩΡΙΑ
ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ Κ. ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ Ν. ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
(του αιχμάλωτου)
ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ Χ. ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ Κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
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ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΠΑΝΟΣ
ΣΟΥΖΑ ΟΡ. ΟΥΡΑΝΙΑ
ΧΑΤΖΑΝΔΡΕΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ ΣΟΦΙΑ
ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ (ΤΑΚΗΣ)
ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΟΣ
ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ
ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΓΙΩΤΑ

2.ΑΠΟ Η.Π.Α. ΚΛΙΒΕΛΑΝΤ
ΑΝΩΝΥΜΟΣ
ΔΙΑΜΑΝΤΗ ΑΣΗΜΩ ΤΟΥ ΛΕΩΝΙΔΑ
ΔΙΑΜΑΝΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΥ
ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΝΙΚΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ ΤΟΥ
ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΤΑΚΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΥ
ΔΡΟΣΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
ΔΡΟΣΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΔΡΟΣΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΔΡΟΣΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΚΑΛΙΑΜΠΑΚΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΚΑΡΑΔΗΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ
ΚΑΡΑΔΗΜΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΚΑΡΑΔΗΜΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΚΑΡΑΔΗΜΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΓΑΡΥΦΑΛΟΣ)
ΚΑΣΤΑΝΕΤΑ ΓΚΛΟΡΙΑ
ΜΑΡΟΥΝΤΑ ΝΤΙΝΑ
ΝΙΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΝΤΕΪΒΙΣ ΛΑΜΠΡΙΝΗ
ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΟΥ
ΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΠΑΤΟΥΧΑΣ ΘΑΝΑΣΗΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΡΟΚΑ ΕΥΤΥΧΙΑ
ΣΑΛΟΥΡΟΣ ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ
ΧΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ ΤΟΥ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ
ΧΑΤΖΑΝΔΡΕΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΧΑΤΖΗ ΝΙΚΗ

ΝΤΙΤΡΟΪΤ
ΒΕΡΓΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ
ΖΑΡΜΑΚΟΥΠΗ ΕΛΕΝΗ
ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΣ ΚΩΣΤΑΣ
ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΣ ΝΙΚΟΣ
ΚΑΡΑΔΗΜΑΣ ΘΩΜΑΣ
ΜΕΛΙΣΤΑΣ ΘΑΝΑΣΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΜΕΛΙΣΤΑΣ ΠΑΝΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΜΟΥΡΤΟΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ
ΜΟΥΡΤΟΣ ΟΡΕΣΤΗΣ
ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΠΑΝΟΥΡΓΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΣΟΥΚΑΛΑ ΑΓΛΑΪΑ

ΝΙΟΥ ΤΖΕΡΣΕΪ
ΓΚΟΥΒΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΓΚΟΥΒΑ ΒΟΥΛΑ
ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΜΟΥΡΤΟΣ ΧΡΙΣΤΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΚΟΣ

ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ
ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΩΛ
ΚΑΛΑΣ ΕΙΡΗΝΗ
ΚΑΛΑΣ ΚΩΣΤΑΣ
ΛΙΑΚΩΝΗΣ ΝΙΚΟΣ
ΜΟΥΡΤΟΥ ΑΘΗΝΑ
ΣΑΚΕΤΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΤΟΥΡΙΚΗ ΜΠΕΤΥ
ΤΣΟΥΚΑΛΑ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΧΑΤΖΑΝΔΡΕΟΥ ΘΟΔΩΡΟΣ
ΧΑΤΖΗ ΛΙΤΣΑ

Συνδρομές Συλλόγου
και εφημερίδας 2011
HANTZOPOULOS LITSA.....................20
...................................................Δολάρια
ΜΕΛΙΣΤΑΣ ΘΑΝΑΣΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓ...500
ΚΑΡΑΔΗΜΑΣ ΘΩΜΑΣ ........................25
ΤΣΟΥΚΑΛΑ ΑΓΛΑΙΑ ΤΟΥ ΒΑΣ. ...........25
ΜΕΛΙΣΤΑΣ ΣΩΤΗΡΗς ΤΟΥ ΛΕΩΝ.......50
ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ ΔΗΜ. ΤΟΥ ΓΕΩΡΓ.........30
ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓ. .50
ΜΕΛΙΣΤΑΣ ΒΑΣΙΛ. ΤΟΥ ΛΕΩΝ............20
ΠΑΤΟΥΧΑΣ ΓΕΩΡΓ. ΤΟΥ ΙΩΑΝ. .........30
ΜΟΥΡΤΟΣ ΟΡΕΣΤΗΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝ. .......50
ΜΕΛΙΣΤΑΣ ΓΕΩΡΓ. ΤΟΥ ΛΕΩΝ. .........30
ΜΟΥΡΤΟΣ ΓΕΩΡΓ. ΤΟΥ ΙΩΑΝ............20

ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ ΚΩΣΤΑΣ ....................30
ΠΑΝΟΥΡΓΙΑΣ ΓΕΩΡΓ. ΤΟΥ ΠΑΝΤΕΛ.20
ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ ΝΙΚΟΣ .......................50
ΜΕΛΙΣΤΑΣ ΠΑΝ. ΤΟΥ ΓΕΩΡΓ. ...........20
ΜΕΛΙΣΤΑΣ ΔΗΜ. ΤΟΥ ΛΕΩΝ..............50
ΜΠΡΙΚΟΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ .....................50
ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΠΟΛΥΚ. ΤΟΥ ΘΩΜΑ......50
ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΙΩΑΝ. ΤΟΥ ΘΩΜΑ .........25
ΧΑΝΤΖΑΝΔΡΕΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΤΟΥ ΓΕΩΡΓ. Από Γούλμινγκτον .......100
ΖΑΡΜΑΚΟΥΠΗ ΕΛΕΝΗ
ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ....................60 ΕΥΡΩ
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Πανδοχείο της Ρήνας - cafe Πανόραμα
Ξεκίνησαν τη λειτουργία τους και τους ευχόμαστε κάθε
επιτυχία.

Πανδοχείο της Ρήνας
Για όσους δεν ξέρουν, το «Πανδοχείο
της Ρήνας» είναι ένας
καινούργιος, διακριτικός ξενώνας, δίπλα
στην Ταβέρνα «Πλατάνι», που πήρε το
όνομα της γιαγιάς Ρήνας Σφήκα, που βλέπετε στη φωτογραφία. Πανδοχείο σύμφωνα με τα λεγόμενα
του Γιώργου Σφήκα,
γιού της Ρήνας, προϋπήρχε στην ίδια
θέση πριν τη δεκαετία
του 1960.

cafe ΠΑΝΟΡΑΜΑ
Το «Πανόραμα» είναι καφετέρια-μεζεδοπωλείο, που η
ονομασία του υποδηλώνει την εκπληκτική θέα που προσφέρει η θέση του. Ο Νίκος Χατζόπουλος και η γυναίκα
του Δώρα θα σας υποδεχθούν με χαμόγελο και θα σας
προσφέρουν εκτός από καφέ και ποτά και εύγευστους μεζέδες, γλυκά και παγωτά, όλα χειροποίητα. Συστήνουμε
ανεπιφύλακτα το εκμέκ-κανταϊφι της Ντίνας.

Mια αξιέπαινη πράξη (Αϊ-Γιάννης)
24 Ιουνίου 2011
Εκεί ψηλά στον Αϊ-Γιάννη Άνω-Χώρας στο
όμορφο ξωκλήσι του βρεθήκαμε για τη γιορτή
του Αϊ-Γιαννιού του Ριγανά. Είναι μία παράδοση που κρατά χρόνια ξεκινά από το παρελθόν και παραμένει στη συνείδηση της διάρκειας

που είναι κοινή για όλους μας. Τα στοιχεία αυτά
έχουν μεταδοθεί από τους γονείς μας σαν ζωντανά κύτταρα και έχουν βιωθεί δημιουργικά
μέσα μας. Δεν είναι όμως ώρα για στοχασμούς
είναι ώρα να παινέψουμε την πράξη των συγχωριανών μας των αδελφών Κωνσταντίνου,
Μαρίας και Γεωργίου Κορομπέλη του Αριστεί-

δη και των οικογένειών τους που με δικά τους
έξοδα το ωραίο ξωκκλήση έγινε ομορφότερο.
Οι φωτογραφίες το αποδεικνύουν.ΕΥΓΕ ΠΑΙΔΙΑ!!!

Από το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου
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Σκέψεις – προτάσεις για το μέλλον του Δήμου Ναυπακτίας
Συνέχεια από τη σελ. 5

στεί και το τουριστικό προϊόν της περιοχής. Η Άνω
Χώρα και τα διπλανά χωριά έχουν ξεκινήσει εδώ
και χρόνια, αλλά σήμερα έχουν φθάσει σε κρίσιμη καμπή. Ο εμπλουτισμός της επίσκεψης στα
ορεινά με εναλλακτικές δραστηριότητες (πεζοπορία στα παλιά μονοπάτια, ορεινή ποδηλασία, οργανωμένη κατασκήνωση, ιππασία κ.α.) την κάνει
πιο ελκυστική. Κι αυτό απαιτεί υποδομές στις οποίες μπορεί να συνεισφέρει ο δήμος Ναυπακτίας,
όπως η ανάδειξη και συντήρηση μονοπατιών (ξεχωριστή περίπτωση είναι το φαράγγι του Κάκκαβου στο μονοπάτι Άνω Χώρα – Αμπελακιώτισσα)
ή η δημιουργία θεματικού πάρκου οργάνωσης
εναλλακτικών δραστηριοτήτων. Το καλό οδικό δίκτυο είναι απαραίτητο. Ας πάρουμε για παράδειγμα τέσσερα σημεία της ορεινής Ναυπακτίας
που ξεχωρίζουν. Την Άνω Χώρα, την Αγία Κυριακή, τον Πλάτανο και την Ευηνολίμνη. Ενώ και τα
τέσσερα επικοινωνούν σχετικά καλά με την Ναύπακτο η μεταξύ τους επικοινωνία γίνεται με περιορισμένης βατότητας χωματόδρομους. Άμεσα
πρέπει να απαιτήσουμε παρεμβάσεις στους άξονες Ελευθέριανη – Πόδος, Αμπελακιώτισσα –
Κρυονέρια και Αγία Κυριακή – Άνω Χώρα.
Η διαφύλαξη του φυσικού περιβάλλοντος
αλλά και του οικιστικού πλούτου της περιοχής είναι επίσης απαραίτητα για την τουριστική ανάπτυξη της περιοχής και όχι μόνο γι’ αυτή. Είναι
απαράδεκτη η σχεδιαζόμενη τοποθέτηση ανεμογεννητριών στην Σαράνταινα ή στην Ομάλεια. Ενώ
οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είναι μονόδρομος για τις σύγχρονες κοινωνίες, δεν είναι δυνατόν να προχωρούμε προς αυτές δημιουργώντας άλλου είδους προβλήματα. Για παράδειγμα για
να ανεβάσουμε τις ανεμογεννήτριες στις κορυφές
των βουνών, δημιουργούμε δρόμους πρόσβασης
για τις νταλίκες που θα τις μεταφέρουν, πλάτους
12 έως 18 μέτρα. Αυτή είναι τεράστια επέμβαση
στο οικοσύστημα της περιοχής και θα μπορούσε
να αποφευχθεί αν η μεταφορά γινόταν με εναέρια μέσα (π.χ. ελικόπτερα). Επίσης θεωρώ ότι είναι λάθος επιλογή να εισάγουμε ακόμη και την τελευταία βίδα που χρησιμοποιείται στις ανεμο-

γεννήτριες, ενώ πολύ εύκολα θα μπορούσαμε να
είχαμε προγραμματίσει να κατασκευάζεται στην
Ελλάδα ένα πολύ μεγάλο μέρος τους αν όχι ολόκληρες.
Όταν μιλάμε για προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, θεωρούμε πως είναι απαραίτητη μια
καλά σχεδιασμένη παρέμβαση του δήμου Ναυπακτίας που να επιδιώκει την δημιουργία ενός μεγάλου Εθνικού Πάρκου που να καλύπτει μεγάλο
κομμάτι της Ορεινής Ναυπακτίας. Το Πάρκο αυτό
θα περιλαμβάνει μια μεγάλη, ευρεία και ενιαία Περιφερική Ζώνη - όπου θα επιτρέπονται ελεγχόμενα
οι ανθρώπινες δραστηριότητες με σεβασμό στο
περιβάλλον και στην παράδοση, και έναν αριθμό
από ανεξάρτητους πυρήνες πλήρους προστασίας
( π.χ. δάσος καστανοδάσος στην Άνω Χώρα, Οξιάς
στην Σαράνταινα, στενά Ευήνου -στην Κλεπά,
στην Περίστα, στον Πόρο Ριγανίου-, κ.α.)
Το πάρκο αυτό αν λειτουργήσει κατά τα πρότυπα του πάρκου Abruzzo της Ιταλίας όχι μόνο θα
προστατεύσει ριζικά μια περιοχή ιδιαίτερης περιβαλλοντικής σημασίας αλλά θα αποτελέσει και
προωθητική δύναμη για την οικοτουριστική ανάπτυξη της περιοχής. Αν οι γείτονές μας Ιταλοί κατάφεραν να συνδυάσουν την προστασία του περιβάλλοντος και την οικοτουριστική ανάπτυξη,
εμείς γιατί δεν μπορούμε; Η προστασία του περιβάλλοντος έχει αξία όχι μόνο για το ίδιο το περιβάλλον ( που αυτή είναι και ανεκτίμητη ) αλλά
και για την ίδια την περιοχή και τους κατοίκους της
(που αυτή μπορεί και να εκτιμηθεί σε δείκτες ανάπτυξης). Για την Ναυπακτία το μοντέλο της οικοτουριστικής ανάπτυξης δίνει ελπίδες για να ανατραπεί η φθίνουσα πορεία της περιοχής.
Οι στόχοι της παραπάνω πρότασης είναι:
Η εξασφάλιση της οικολογικής ισορροπίας
στην ευρύτερη περιοχή, η διατήρηση των χαρακτηριστικών ειδών τόσο της χλωρίδας όσο και της
πανίδας, η προστασία της αισθητικής αξίας ειδικά των περιοχών απόλυτης προστασίας και η ανάδειξή τους ως ζωντανού μουσείου της φύσης κατάλληλου για την κατάρτιση οικολογικού χαρακτήρα επιστημονικών προγραμμάτων, αλλά και δυ-

ναμικού στοιχείου οικονομικής άνθισης της περιοχής μέσω της ανάπτυξης του οικοτουρισμού και
του αγροτουρισμού.
Στα πλαίσια αυτά σημαντικό ρόλο έχει να παίξει και η προστασία του δομημένου από τον άνθρωπο, οικιστικού περιβάλλοντος. Υπάρχουν ξεχωριστά δείγματα αρχιτεκτονικής σε όλα τα χωριά της περιοχής, που την κάνουν να ξεχωρίζει.
Το Τεχνικό Επιμελητήριο της περιοχής έχει στο
παρελθόν προτείνει να κηρυχθούν ο Πλάτανος και
η Άνω Χώρα παραδοσιακοί οικισμοί. Νομίζω ότι η
θεσμοθέτηση κανόνων στη δόμηση που να σέβονται την παραδοσιακή λαϊκή αρχιτεκτονική θα
δέσουν με την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος που προτείνεται πιο πάνω και θα βάλουν
σε άλλη τροχιά την Ναύπακτο και την Ναυπακτία.
Για όλα τα παραπάνω, για να αλλάξει «περπατησιά» ο δήμος Ναυπακτίας, χρειαζόμαστε
ένα δήμο που θα ξεφύγει από το μικροπολιτικό
παιχνίδι της συγκρότησης μηχανισμών με στόχο
τη διατήρηση της εξουσίας. Χρειαζόμαστε ένα
δήμο που να μπορεί να λειτουργήσει πρωτοπόρα,
αποφεύγοντας τον υπερσυγκεντρωτισμό και τον
εναγκαλισμό με τα μικροσυμφέροντα της περιοχής, που να αντιμετωπίζει με σεβασμό, χωρίς καχυποψία τις διαφορετικές απόψεις και να προσπαθεί να τις συνθέσει, επιδιώκοντας τη συναίνεση. Όμως τα πρώτα σημάδια –που ελπίζουμε να
μη γίνουν μόνιμα χαρακτηριστικά- στη λειτουργία
της σημερινής δημοτικής πλειοψηφίας μας κάνουν
επιφυλακτικούς. Γι’ αυτό, για να μπορέσουν να
βρουν το δρόμο που περιγράφουμε η Ναύπακτος,
η ορεινή Ναυπακτία και η Αποδοτία, είναι ανάγκη όσοι αγαπούν τον τόπο και θέλουν να προσφέρουν στα κοινά μας πράγματα, χωρίς το κίνητρο να είναι το προσωπικό όφελος ή η απλή διαχείριση της εξουσίας να εργαστούμε από κοινού
για την προώθηση εναλλακτικής λύσης που θα βάλει την Ναυπακτία σε άλλη τροχιά.

Κώστας Καρακώστας, δημοτικός σύμβουλος
με την ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

Γιάννης Μακρυγιάννης και διαφθορά
Ξαναδιαβάζοντας, ύστερα από πολλά χρόνια, τα
απομνημονεύματα του στρατηγού Μακρυγιάννη, σταχυολόγησα ένα απόσπασμα που ταιριάζει γάντι στη σημερινή οικονομική κρίση που βιώνει η χώρα μας. Το παραθέτω για να το απολαύσουν και άλλοι.
… «Αν μας έλεγε κανένας αυτίνη τη λευτεριά πού θα
γευτούμε, θα περικαλούσαμε τον Θεόν να μας αφήσει εις
τους Τούρκους άλλα τόσα χρόνια, για να μάθουν οι Έλληνες τι θα πει πατρίδα, τι θα πει θρησκεία, τι θα πει αρετή και τι τιμιότη.
Αυτά όλα λείπουν από εμάς στρατιωτικούς και πολιτικούς. Τις πρόσοδες της πατρίδας τις κλέβομεν, από υποστατικά δεν της αφήνομεν
τίποτας, σε ‘πηρεσίαν μπαίνομεν, ένα βάνομεν εις το ταμείον, δέκα κλέβομεν. Χρωστούν εις το ταμείον δεκαοχτώ ‘κατομμύρια ο ένας και ο
άλλος. Ο Μιχαλάκης Γιατρός πεντακόσες χιλιάδες, ο Τζούχλας τρακόσες, ο Γιωργάκης Νοταράς τρακόσες πενήντα. Ο κεντρικός ταμίας

τρακόσες του λείπουν από το ταμείο κι ακόμα δεν κοιτάχτηκαν πόσα
ακόμα.
Τέτοιοι μπαίνουν στα πράματα και τέτοιους συντρόφους βάνουν.
Οι αγωνιστές, οι χήρες και τα ορφανά δυστυχούν. Πολυτέλεια και φαντασία -γεμίσαμεν πιανοφόρτια και κιθάρες. Οι δανειστές μας ζητούν
τα χρήματά τους, λεπτόν δεν τους δίνομεν απ’ αυτά και κάνουν επέμβασιν εις τα πράματά τας και ποτέ δεν βρίσκομεν ίσιον δρόμον.
Ο Θεός να κάμει το έλεός του, να μας γλυτώσει από τον μεγάλον
γκρεμόν οπού τρέχομεν να γκρεμιστούμεν».
Πέρασαν πολλά τέρμινα από τότε και «παίζεται» το ίδιο κακόγουστο
έργο και η ιστορία επαναλαμβάνεται, συνεπικουρούμενη και από τη
σοφή λαϊκή ρήση: οι κλαριτζήδες αλλάζουν, ο χαβάς μένει ίδιος.
Έως πότε τα λουλούδια της αρετής θα περιμένουν τον άξιο ηγέτη να τα καλλιεργήσει;
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