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ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

Πράσινο+Μπλε  
Μη κερδοσκοπική Οργάνωση 
Πολιτισμού & Περιβάλλοντος
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Τηλ: 26340 25016
fax:  26340 25015

email: info@prasinomple.gr
www.prasinomple.gr

Σχεδιασμός εντύπου: DEPENDable

Ξεχωριστή ποδηλατική εμπειρία!

Μετά την επιτυχημένη υλοποίηση  δύο Πανελληνίων  Πρωταθλημάτων cross 
country ορεινής ποδηλασίας ενός Βαλκανικού Πρωταθλήματος cross country  και 
τριών Διεθνών  αγώνων της παγκόσμιας ομοσπονδίας UCI,  περιφερειακά του κά-
στρου της Ναυπάκτου, συνεχίζουμε τη προσπάθειά μας με συνέπεια, για την προ-
βολή της περιοχής της Ναυπακτίας ως κατάλληλος τόπος εναλλακτικού αθλητικού 
τουρισμού με επίκεντρο την ορεινή ποδηλασία. 

Ενώσαμε  και πάλι τις δυνάμεις μας,  η Ελληνική Ομοσπονδία Ποδηλασίας ,
η  Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, ο Δήμος Ναυπακτίας και  ο φορέας μας  

«Πράσινο+Μπλε», αυτή τη φορά αναδεικνύοντας την πανέμορφη ορεινή Ναυπα-
κτία και τη Δημοτική κοινότητα Αποδοτίας. 

Υλοποιούμε για 9η χρονιά τους Ποδηλατικούς αγώνες στην Άνω Χώρα Ναυπα-
κτίας μαζί με το κορυφαίο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα ορεινής ποδηλασίας μαρα-
θωνίου αντοχής 80κμ , το XC Marathon mtb 2019. 

Αγώνες υψηλού επιπέδου στους οποίους παίρνουν μέρος λάτρεις της ορεινής 
ποδηλασίας καθώς και κορυφαίοι σκληροί ποδηλάτες με πολλούς τίτλους στο 
ενεργητικό τους. 

Ευχαριστούμε θερμά φορείς, χορηγούς, εθελοντές και συνεργάτες πoυ στήρι-
ζουν την προσπάθεια. 

Πιο πολύ ευχαριστούμε τους αθλητές, αγωνιζόμενους και επισκέπτες που μας 
τιμούν κάθε χρόνο με την παρουσία τους.

 
    Σας περιμένουμε στις 24 & 25 Αυγούστου στην Άνω Χώρα Ναυπακτίας.

                                                                                 Να είστε καλά,
                                                                                  Τάσος Ξύδης 
                                                                          Υπεύθυνος Έκδοσης 
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Ο ποδηλατικός τουρισμός σπάει 
την εποχικότητα, είναι φθηνότερος 
από άλλα είδη τουρισμού και πα-
ράλληλα επιτρέπει μία καλύτερη 
γνωριμία και επικοινωνία με τον 
περιβάλλοντα χώρο, τα αξιοθέατα 
της κάθε περιοχής και τη φύση. Πα-
ράλληλα διευρύνει την τουριστική 
περίοδο ενισχύοντας οικονομικά 
την τοπική αγορά.

Η Δυτική Ελλάδα με το πλούσιο φυσικό 
της περιβάλλον προσφέρεται ιδιαίτερα 
για ανάπτυξη μορφών εναλλακτικού του-
ρισμού όπως ο ποδηλατικός. Τα δάση 
της Αιτωλοακαρνανίας, με ξεχωριστά της 
Ορεινής Ναυπακτίας , καθώς και η πόλη 
της Ναυπάκτου έχουν φιλοξενήσει συστη-
ματικά τα τελευταία χρόνια μεγάλα αθλητι-
κά ποδηλατικά γεγονότα, όπως Πανελλή-
νια πρωταθλήματα , Βαλκανικά καθώς και 
διεθνείς αγώνες, αποδεικνύοντας περίτρα-
να το όφελος που μπορεί να προκύψει. Ο 
ποδηλατικός τουρισμός στις άλλες χώρες 
προωθείται και αναπτύσσεται από όλους 
τους φορείς και φέρει τεράστια κέρδη.
Σε υψόμετρο 1.200 μέτρα, μέσα σε δάσος 
από έλατα και καστανιές, υλοποιούνται για 
9η συνεχόμενη χρονιά οι Open “Ποδηλα-
τικοί Αγώνες Ορεινής Ναυπακτίας” κούρ-
σας 35km και ορεινής ποδηλασίας 40km 
& 26km, παράλληλα με το πανελλήνιο 

πρωτάθλημα Marathon elite & masters 
80km ανδρών, γυναικών.  Μια ξεχωριστή 
ποδηλατική εμπειρία, σε ένα  υπέροχο 

9οι Ποδηλατικοί αγώνες Ορεινής Ναυπακτίας
φυσικό περιβάλλον, το τελευταίο Σαββα-
τοκύριακο 24 & 25  Αυγούστου στην Άνω 
Χώρα της Ορεινής Ναυπακτίας.

«Ένας ξεχωριστός αγώνας ορεινής ποδηλασίας σε μια υπέροχή περιοχή,  μέσα σε δα-
σικά μονοπάτια στα 1.200 υψόμετρο. Η φυσική ομορφιά μαζί με τη φιλοξενία, συνθέ-
τουν το 2ήμερο 24 & 25 Αυγούστου των 9ων ποδηλατικών αγώνων Ορεινής Ναυπα-
κτίας στην Άνω Χώρα. Σε συνδυασμό με την παράλληλη υλοποίηση του Πανελλήνιου 
Πρωταθλήματος Marathon elite & masters, και την μεγάλη εμπειρία των διοργανωτών, 
αποτελεί την καλύτερη επιλογή για τους φίλους της ορεινής ποδηλασίας» …δήλωσε 
ο παγκόσμιος πρωταθλητής XCMarthon 2012 και πανελλήνιος πρωταθλητής mtb XCO 
2019  Περικλής Ηλίας.
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Ο δήμαρχος Ναυπακτίας κος Λουκόπουλος Τάκης αναφέρει χαρακτηριστικά: «Είναι με-
γάλη χαρά και τιμή μας να συνδιοργανώνουμε ένα αθλητικό γεγονός που είναι από τα 
κορυφαία στο είδος του στη χώρα. Η σύμπραξη όλων μας και η συμμετοχή της Ελλη-
νικής Ομοσπονδίας Ποδηλασίας μόνο οφέλη μπορεί να έχει για τον τόπο μας, αλλά και 
για το ίδιο το άθλημα της ποδηλασίας. Ποιος μπορεί να φανταστεί καλύτερο αγώνα για 
mountain bike από εκείνον που διατρέχει τα δασικά μονοπάτια της πανέμορφης Ορει-
νής Ναυπακτίας; Είμαι βέβαιος ότι οι αγώνες, με τους πρωταθλητές και αθλητές που θα 
μας τιμήσουν, αλλά και τους πολλούς ενθουσιώδεις λάτρεις της ποδηλασίας που θα 
συμμετάσχουν, θα αποτελέσουν  για μία ακόμη χρονιά, την καλύτερη προβολή για τον 
τόπο μας. Εύχομαι σε όλους καλή επιτυχία».

Η Γενική Διευθύντρια της Arla Foods Ελλάς  κα Άντζελα Κοτρότσου ως μεγάλος χο-
ρηγός των αγώνων αναφέρει… «H Arla Foods Ελλάδας, με ιδιαίτερη χαρά στηρίζει 
ως χορηγός με τα προϊόντα της Arla Protein και Lurpak τους « 9ους Ποδηλατικούς 
Αγώνες Ορεινής Ναυπακτίας», καθώς πρόκειται για ένα ξεχωριστό αθλητικό γεγονός, 
το οποίο υλοποιείται σε μία ξεχωριστής ομορφιάς περιοχή, όπως αυτή της Ορεινής 
Ναυπακτίας. Οι άνθρωποι σήμερα συνεχώς αυξάνουν το ενδιαφέρον τους για φυσικά 
προϊόντα. Όλα  τα προϊόντα της Arla βασίζονται στο γάλα και στα θρεπτικά του πλε-
ονεκτήματα, ενώ δεν χρησιμοποιούμε τεχνητά συστατικά  και πρόσθετα. Στόχος μας 
είναι να προσφέρουμε φυσικά, θρεπτικά και γευστικά προϊόντα που θρέφουν σωστά 
το σώμα και το μυαλό. Ευχόμαστε καλή επιτυχία στους αγωνιζόμενους αθλητές και 
αθλήτριες στην προσπάθειά τους».

Από την πλευρά της  εταιρίας «Νέα Οδός» ο κύριος Γεράσιμος Μονοκρούσος P.R. 
Marketing & C.S.R Associate  μας δήλωσε… «στη «Νέα Οδό» συντηρούμε και λειτουρ-
γούμε σύγχρονους, ασφαλείς αυτοκινητοδρόμους. Είμαστε «στο δρόμο» καθημερινά, 
24ώρες το 24ωρο, 365 ημέρες και νύχτες. Δίπλα σε κάθε οδηγό, σε κάθε οικογένεια, σε 
κάθε επαγγελματία. Με αίσθημα ευθύνης, έχουμε ως κύριο στόχο μας, την προαγωγή 
της οδικής ασφάλειας. Θέλουμε να «οδηγούμε» την ανάπτυξη και με τις επενδύσεις 
μας να συμβάλλουμε στην εθνική αειφορία . Επιδιώκουμε, με στοχευμένες δράσεις να 
συνεισφέρουμε στην προστασία του περιβάλλοντος και στην ανάδειξη του «πλούτου» 
κάθε περιοχής. Σε αυτό το πλαίσιο στηρίζουμε και φέτος τους 9ους Ποδηλατικούς Αγώ-
νες και του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Marathon mtb,  που θα υλοποιηθούν στην 
πανέμορφη Άνω Χώρα Ορεινής Ναυπακτίας, τον Αύγουστο. Μια περιοχή με πλούσιο 
και ιδιαίτερο περιβαλλοντικό απόθεμα, που ο καθένας αξίζει να επισκεφθεί και παράλ-
ληλα με τον αθλητισμό στη φύση, να γνωρίσει τα καλά κρυμμένα μυστικά της».

«Αποτελεί για εμάς μια προσπάθεια προβολής της Ναυπακτίας και ανάδειξης σε ιδανικό 
τόπο για ποδηλατικό τουρισμό.  Επί εννέα συνεχή χρόνια με συνέπεια αλλά πάνω απ’ 
όλα με σεβασμό στους επισκέπτες ποδηλάτες και συνοδούς, προσπαθούμε όλοι οι φο-
ρείς, οι κάτοικοι και οι επαγγελματίες της περιοχής να διευρύνουμε την τουριστική περί-
οδο και φυσικά να τονώσουμε οικονομικά την τοπική αγορά..» τονίζει ο εμπνευστής και 
υπεύθυνος διοργάνωσης της περιβαλλοντικής οργάνωσης Πράσινο+ Μπλε κος Τάσος 
Ξύδης και συνεχίζει «…Η υλοποίηση του πανελληνίου Marathon για 2η χρονιά, προκύ-
πτει από την άψογη συνεργασία που υπάρχει με την Ελληνική Ομοσπονδία Ποδηλασί-
ας μια και έχουμε υλοποιήσει με μεγάλη επιτυχία στη καστρόπολη της Ναύπακτου δύο 
Πανελλήνια και ένα Βαλκανικό Πρωτάθλημα mtb cross country. Η Περιφέρεια δυτικής 
Ελλάδας και ο δήμος Ναυπακτίας έχουν αγκαλιάσει τη προσπάθεια και στηρίζουν οι-
κονομικά στο πλαίσιο των δυνατοτήτων τους. Πιστεύοντας ότι Ελλάδα δεν είναι μόνο 
η Αθήνα, με μεράκι και αγάπη συνεχίζουμε να δημιουργούμε ευκαιρίες προβολής της 
περιοχής μας…» και ολοκληρώνοντας επεσήμανε «…ένα μεγάλο ευχαριστώ για τους 
συμμετέχοντες λάτρεις της ποδηλασίας που μας τιμούν με τη παρουσία τους κάθε χρό-
νο, καθώς και στις εταιρίες χορηγούς και υποστηρικτές που πιστεύουν στη προσπάθεια 
μας και μας στηρίζουν οικονομικά και όχι μόνο»

Ποδηλατίστε λοιπόν με ασφάλεια, σε 
υπέροχα δασικά μονοπάτια, απολαμβά-
νοντας τη φύση αλλά και τη φιλοξενία 
των ανθρώπων της περιοχής. Ζήστε  την 
εμπειρία, παίρνοντας σημαία εκκίνησης 
τη Κυριακή στις 10:00  μαζί με τους καλύ-
τερους αθλητές και αθλήτριες mtb στη 

χώρα μας και του «Πανελληνίου Πρωτα-
θλήματος Μarathon Mtb elite & masters 
80km» ανδρών & γυναικών. Παράλληλα 
για τους λάτρεις της ποδηλασίας δρόμου 
τη προηγουμένη, Σάββατο 24 Αυγούστου 
στις 18:00  δίνετε εκκίνηση για 36 απαιτη-
τικά χιλιόμετρα κούρσας  και φυσικά για 

το παιδί σας… junior bike για επαφή με το 
ποδήλατο την Κυριακή 25/08 στις 10.30.  
Ζήστε την ποδηλατική εμπειρία της ορει-
νής Ναυπακτίας! Ενημερωθείτε και δηλώ-
στε συμμετοχή στo:

                               www.bike.prasinomple.gr 
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Ένα υπέροχο αθλητικό διήμερο 
ολοκληρώθηκε την Κυριακή 21 Ιου-
λίου με τον τελικό του “AHEPA CUP 
2019” Beach Volleyball tournament 
στη Ναύπακτο με εντυπωσιακές 
στιγμές και ευχάριστες αναμνήσεις 
για αθλητές και θεατές. 

AHEPA CUP 2019       
Beach Volleyball 

Η διοργάνωση-θεσμός για την πόλη, φέ-
τος για πρώτη φορά ήταν ενταγμένη στο 
επίσημο πρόγραμμα των τουρνουά beach 
volley της Ελληνικής Ομοσπονδίας Πετο-
σφαίρισης, ως ειδική εκδήλωση (Official 
Event) και έτσι το μικτό τουρνουά “AHEPA 
CUP 2019” συμπλήρωσε το καλοκαιρινό 
αθλητικό καλεντάρι της Ναυπάκτου με 
άλλη μια υψηλού επιπέδου εκδήλωση. 
Η AHEPA είναι η μεγαλύτερη παγκόσμια 
οργάνωση του Ελληνισμού με έδρα στις 
ΗΠΑ, που έχει πλούσιο και γνωστό έργο 
με διάφορες δωρεές στην Ελλάδα (π.χ. 
Νοσοκομείο AHEPA Θεσσαλονίκη, πτέ-
ρυγα AHEPA νοσοκομείου Ευαγγελισμός 
Αθήνα κλπ). Το “AHEPA CUP” είναι το μο-
ναδικό αθλητικό event για την Ελλάδα 
και την Ευρώπη και γίνεται στη Ναύπακτο 
κάθε χρόνο, τελεί υπό την αιγίδα της Γε-
νικής Γραμματείας Αθλητισμού, με συνδι-

οργανωτές το δήμο Ναυπακτίας, την Περι-
φέρεια Δυτικής Ελλάδος και τον αθλητικό 
σύλλογο Ομόνοια Ναυπάκτου. Αξίζει να 
σημειωθεί ότι το εν λόγω τουρνουά τυγ-
χάνει προβολής και στο εξωτερικό (π.χ. 
μέσα κοινωνικής δικτύωσης AHEPA στις 
ΗΠΑ κλπ) βγάζοντας έτσι το καλύτερο 
πρόσωπο της πόλης προς τα έξω. Στο 
αθλητικό κομμάτι το AHEPA CUP ξεκίνησε 
την Παρασκευή 19 Ιουλίου με την προκρι-
ματική φάση, ώστε από τις 25 ομάδες (50 
αθλητές) να προκύψουν οι 16 καλύτερες 

του τελικού ταμπλό. Ο καιρός βοήθησε 
ώστε το Σάββατο που “έπεσαν” στην άμμο 
και οι πιο έμπειρες ομάδες, να κρατηθεί 
ψηλά ο πήχυς της ποιότητας των παιχνι-
διών και να χαρούν το παιχνίδι αθλητές 
και θεατές. Αγωνιστικά η πρωταθλήτρια 
Ελλάδος του 2015 (ηλικίες Κ22) Φωτεινή 
Ξάνθη, αν και μετά από μακρά αποχή επι-
βεβαίωσε την κλάση της, αφού με το συ-
μπαίκτη της Θύμιο Τσούση έφτασαν μέχρι 
τον τελικό. Εκεί διασταύρωσαν τα “σερβίς” 
τους με τα αδέλφια Χαλεπάκη (Στέφανος 
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και Γεωργία) από την Αθήνα σε ένα όμορ-
φο παιχνίδι, που μεταδόθηκε και ζωντανά 
διαδικτυακά. Παρά τη σαφή προτίμηση 
της εξέδρας στους Ναυπάκτιους αθλητές 
τελικά οι πρωταθλητές του “AHEPA CUP 
2019” ήταν οι Χαλεπάκη Γεωργία- Χαλε-
πάκης Στέφανος με 2-0 σετ (21-17, 21-19). 
Στις απονομές συμμετείχαν ο αντιπρόε-

δρος AHEPA Ελλάδος (District 25) κ. Βαρ-
σάμης Κων/νος, ο δήμαρχος Ναυπακτίας 
κ. Λουκόπουλος Παναγιώτης, ο αντιπερι-
φερειάρχης Ενέργειας και Περιβάλλοντος 
Δυτικής Ελλάδος κ. Μπαλαμπάνης Νίκος, 
ο πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου Ναυ-
πάκτου και αντιδήμαρχος Διοικητικού κ. 
Φράγκος Αντώνης, ο αντιδημαρχος Τεχνι-

κών Υπηρεσιών κ Κονίδας Παναγιώτης, 
ο δημοτικός σύμβουλος κ. Τσουκαλάς 
Ντίνος, o πρώην κυβερνήτης AHEPA στην 
Περιφέρεια New Jersey-Delaware USA 
(District 5, Chapter 95), κ. Ταραμπίκος Γιάν-
νης, ο αντιπρόεδρος τμήματος AHEPA στο 
Whitestone New York (District 5, Chapter 
495) κ. Σαμαρτζής Αντώνης και ο πρόε-



Άνοιξε τις πύλες της στο κοινό η έκ-
θεση «ΧΟΥΣ» του εικαστικού Βαγ-
γέλη Ρήνα, στο Φετιχιέ τζαμί στο 
λιμάνι της Ναυπάκτου. Ζωγράφος 
αλλά και γλύπτης, πετυχημένος και 
στους δύο αυτούς τρόπους έκφρα-
σης, ο Ρήνας διακρίνεται για την 
εφευρετικότητα, την εργατικότητα 
και το ανήσυχο πνεύμα του. 

Ρήνας είναι ο πρώτος σύγχρονος Έλλη-
νας εικαστικός που έκθεσε τη δουλειά 
του στην Εθνική Πινακοθήκη του Πεκίνου, 
γεγονός που αποτελεί ορόσημο στην κα-
ριέρα του. Το Φετιχιέ Τζαμί αποτελεί έναν 
ξεχωριστό χώρο που τα τελευταία χρόνια 
φιλοξενεί καλλιτέχνες υψηλού διαμετρή-
ματος. Η φετινή παρουσία του Βαγγέλη 
Ρήνα έρχεται να υπογραμμίσει το διαρ-
κές της προσπάθειας αυτής και φυσικά να 
προσδώσει τη δική της αυτόφωτη αίγλη. 
«XΟΥΣ» είναι ο τίτλος που επελέγη για την 
περιοδική έκθεση. Το χώμα που εμπεριέ-
χει το παρελθόν και κυοφορεί το μέλλον, Αυτά τα τρία ποιοτικά χαρακτηριστικά 

αποτελούν το μέσο για την απόδοση έρ-
γων μεγάλης αισθητικής αξίας. Δεν είναι 
άλλωστε τυχαίο, ότι η δουλειά του έχει 
αναγνωριστεί στη Δύση με την ατομική 
έκθεση στο Πολιτιστικό Ινστιτούτο Tenri 
της Νέας Υόρκης, αλλά και στη Ανατολή 
και συγκεκριμένα στην Κίνα. Μάλιστα ο 

αποτυπώνει σαν στρωματογραφία στα 
έργα του καλλιτέχνη τη διαχρονία, την συ-
μπαντική ενέργεια, αλλά και το αρχέγονο 
παράλληλα. Τα έργα του Bαγγέλη Ρήνα, 
που εκτίθενται στο Φετιχιέ Τζαμί, είναι δο-
μές συμβολικού χαρακτήρα που αντλούν 
έμπνευση από μια δεξαμενή προ-πολιτι-
σμικών αρχετυπικών συμβόλων για να 
αποκρυσταλλώσουν τη σχετικότητα του 
χρόνου. Την έκθεση συνδιοργανώνουν η 
Εφορεία Αρχαιοτήτων Αιτωλοακαρνανί-
ας – Λευκάδας και τα Εκπαιδευτήρια Πά-
νου. Στα εγκαίνια της έκθεσης παραβρέ-
θηκαν ο εκπρόσωπος του Μητροπολίτη 
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Άνοιξε τις πύλες της στο κοινό
 η έκθεση «ΧΟΥΣ»
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Ναυπάκτου και Αγ. Βλασίου κ. Ιεροθέου, 
πάτερ Βαμβίνης, ο νέος δήμαρχος Ναυ-
πακτίας Βασίλης     Γκίζας, ο αντιδήμαρχος 
και πρόεδρος του Δημοτικού Λιμενικού 
Ταμείου Αντώνης Φράγκος, δημοτικοί 
σύμβουλοι, η καθηγήτρια  Κλασσικών 
Αρχαιοτήτων του Αριστοτέλειου Πανεπι-
στημίου Θεσσαλονίκης Αλίκη Μουστάκα,  
ο Διευθυντής του Εθνικού Αρχαιολογικού 
Μουσείου Νίκος Καλτσάς και πλήθος κό-

σμου. Τους παριστάμενους υποδέχτηκε 
η αρχαιολόγος Βίβιαν Στάΐκου,  ενώ χαι-
ρετισμούς απηύθυναν ο νέος δήμαρχος  
Ναυπακτίας Βασίλης Γκίζας ο αντιδήμαρ-
χος Αντώνης Φράγκος και οι συνδιορ-
γανωτές της έκθεσης, η προϊσταμένη της 
Εφορείας Αρχαιοτήτων Αιτωλοακαρνανί-
ας – Λευκάδας  Δρ. Ολυμπία Βικάτου και 
ο ιδιοκτήτης των Εκπαιδευτηρίων Πάνου 
Γιώργος Κοτρώνης. Ο Βαγγέλης Ρήνας 

στον χαιρετισμό του ευχαρίστησε τους 
παρευρισκόμενους για την υποδοχή και 
τη ζεστασιά που βρήκε στη Ναύπακτο, 
όπου για πρώτη φορά εκθέτει έργα του. 
Η έκθεση θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι 
τις 31 Αυγούστου και θα λειτουργεί από 
Τετάρτη έως Κυριακή από τις 19:00 μέχρι 
τις 22:00 το βράδυ. Επιμέλεια Έκθεσης: Δρ 
Ολυμπία Βικάτου, Γιώργος Κοτρώνης, Βί-
βιαν Στάικου.
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Μαγευτικά γλυπτά από άμμο απο-
τελούν και φέτος αξιοθέατα στην 
Αμμουδάρα, στέλνοντας παράλ-
ληλα σε όλο τον κόσμο μηνύματα 
για την προστασία του θαλάσσιου 
οικοσυστήματος από τη ρύπανση. 
Είναι τα έργα τέχνης που δημιουρ-
γήθηκαν από τους γλύπτες στο 4ο 
Φεστιβάλ Γλυπτικής στην άμμο, το 
οποίο πραγματοποιήθηκε και φέ-
τος υπό την αιγίδα του δήμου Μα-
λεβιζίου και με την υποστήριξη της 
περιφέρειας Κρήτης. 

Το φεστιβάλ Γλυπτικής στην άμμο ολο-
κληρώθηκε τον Ιούνιο, όμως τα γλυπτά 
που παραμένουν στην Αμμουδάρα, εκτός 
απροόπτου έως το τέλος του καλοκαιρι-
ού, μαγνητίζουν τον κόσμο και υποδηλώ-
νουν ότι η Κρήτη και γενικότερα η Ελλάδα 
παράγει τέχνη, παράγει πολιτισμό! Όπως 
είναι γνωστό, το φεστιβάλ διοργάνωσε ο 
πολιτιστικός σύλλογος Μονής Μαλεβιζί-
ου σε συνεργασία με τον γλύπτη Μανώ-
λη Χαρκούτση. Μετείχαν ακόμα οι καλ-
λιτέχνες Αμαλία Φλώρου, Λήδα Παυλή, 
Αντώνης Πετράκης και Στρατής Καβαρ-
νός. Γιγαντιαίους αστερίες, ανθρώπινες 
φιγούρες, χταπόδια, δελφίνια, ακόμα και 
καρτούν που... μάχονται με τη ρύπανση 
της θάλασσας, «επιστράτευσαν» οι καλλι-

Μαγευτικά γλυπτά από άμμο
τέχνες για να αποδώσουν το μήνυμα του 
φεστιβάλ «Δεν το βάζω κάτω! Καθαρές 
θάλασσες! Καθαρές παραλίες!» Η ανταπό-
κριση των κατοίκων και των επισκεπτών 
της Αμμουδάρας είναι πάνω από κάθε 
προσδοκία! Τις 25 ημέρες του φεστιβάλ, 
μικροί και μεγάλοι ενθάρρυναν με λόγια 
και πράξεις τους καλλιτέχνες που δούλευ-
αν κάτω από τον ήλιο, ενώ δεν ήταν λίγοι 
όσοι προσπάθησαν να δημιουργήσουν 
τα δικά τους μικρά γλυπτά από άμμο, δί-
πλα στα γιγαντιαία των επαγγελματιών 
γλυπτών.  Αμέτρητες είναι οι φωτογραφί-

ες και τα βίντεο των επισκεπτών, όπως και 
οι αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύ-
ωσης που στέλνουν πανέμορφες εικόνες 
από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο!  Η αντα-
πόκριση των τουριστών, ιδιαιτέρως φέτος,  
δεν έχει προηγούμενο! Αν και τέλειωσε το 
φεστιβάλ, φωτογραφίζουν και βιντεοσκο-
πούν διαρκώς τα εκπληκτικά έργα τέχνης 
κάτι που αναμένεται να κάνουν μέχρι το 
τέλος του καλοκαιριού! Ιδιαιτέρως ση-
μαντική είναι η συμβολή τοπικών και όχι 
μόνο επιχειρήσεων  οι οποίες στηρίζουν 
το μοναδικό στην Ελλάδα θεσμό.
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Μία σημαντική διοργάνωση στο 
χώρο του Beach Volley  πραγμα-
τοποιήθηκε στο Αντίρριο, όπου 
ο Δήμος Ναυπακτίας υποδέχτηκε 
για τρίτη  χρονιά τους κορυφαίους 
αθλητές της άμμου σε άνδρες και 
γυναίκες, στις εγκαταστάσεις που 
στήθηκαν στη παραλία του Αντιρ-
ρίου, με ρεκόρ συμμετοχών.

του ANTIRRION MASTERS Ανδρέας Κοτσα-
νάς. Την απονομή στην Δήμητρα Καρα-
γκούνη και στην Παρασκευή Κουρτίδου 
έκαναν ο αντιπρόεδρος της Ε.Ο.ΠΕ. Τάκης 
Αντωνόπουλος και το μέλος του Δ.Σ. Νίκος 
Δατσέρης. Την απονομή στον Γιώργο Μιχε-
λάκη και στον Βασίλη Μούχλια έκαναν ο 
νεοεκλεγείς δήμαρχος Δήμου Ναυπακτίας 
Βασίλης Γκίζας και ο γενικός γραμματέας 
της Ε.Ο.ΠΕ. Νεκτάριος Χαλβατζής. Την απο-

Την άψογη διοργάνωση των αγώνων 
έχει αναλάβει ο δήμος Ναυπακτίας, με τις 
οδηγίες της Ελληνικής Ομοσπονδίας Πο-
δοσφαίρισης.  Τα συναρπαστικά παιχνίδια, 
από τους προκριματικούς μέχρι και τους τε-
λικούς , παρακολούθησαν με μεγάλο ενδι-
αφέρον εκατοντάδες θεατές που βρέθηκαν 
για τον σκοπό αυτό στο Αντίρριο. Με τις απο-
νομές στους νικητές, στις νικήτριες και στους 
φιναλίστ έπεσε η αυλαία του ANTIRRION 
MASTERS 2019. Η παραλία Αντιρρίου φιλο-
ξένησε για τρίτη σερί χρονιά major τουρ-
νουά του πανελλήνιου πρωταθλήματος 
μπιτς βόλεϊ. Την απονομή στην Πηγιάννα 
Μεθενίτη και στην Άννα Σπανού έκαναν ο 
αντιδήμαρχος αθλητισμού Δήμου Ναυπα-
κτίας Γιώργος Σιαμαντάς και ο συντονιστής 

νομή στον Βασίλη Μανδηλάρη και στον 
Φερνάντο Μπιλλήρη έκαναν ο βουλευτής 
του  ΚΙΝ.ΑΛ. Αιτωλοακαρνανίας Δημήτρης 
Κωνσταντόπουλος και ο πρόεδρος της 
Ε.ΠΕ.Σ.Θ. Θοδωρής Κανελλόπουλος. Η 
Ε.Ο.ΠΕ. απέμεινε αναμνηστική πλακέτα 
στον Δήμο Ναυπακτίας. Την πλακέτα πα-
ρέλαβε ο αντιδήμαρχος Ναυπακτίας Γι-
ώργος Σιαμαντάς και την απονομή έκανε 
ο γενικός γραμματέας της Ε.Ο.ΠΕ. Νεκτά-

ANTIRRION MASTERS 2019
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ANTIRRION MASTERS 2019
ριος Χαλβατζής.  Η Ε.Ο.ΠΕ. απέμεινε ανα-
μνηστική πλακέτα στον συντονιστή του 
ANTIRRION MASTERS Ανδρέα Κοτσανά. 
Την απονομή έκανε το μέλος του Δ.Σ. της 
Ομοσπονδίας Νίκος Δατσέρης. Όλοι οι νι-
κητές  ανέβηκαν στο βάθρο και δέχθηκαν 
το χειροκρότημα των εκατοντάδων θεα-
τών που παρακολούθησαν τους αγώνες 
το τελευταίο τριήμερο. Για τρεις ημέρες , 
στην παραλία του Αντιρρίου, υπό την αι-

γίδα της Ελληνικής Ομοσπονδίας Πετο-
σφαίρισης, συνολικά 80 δίδυμα-ομάδες  
«διασταύρωσαν τα ξίφη τους» για ένα με-
τάλλιο, στο πλαίσιο των αγώνων. Το τουρ-
νουά Masters του φετινού Πανελλήνιου 
Πρωταθλήματος Beach Volleyball, άφησε 
τις καλύτερες εντυπώσεις, αλλά και πα-
ρακαταθήκη για το μέλλον, για την διορ-
γάνωση τέτοιων σημαντικών αθλητικών 
γεγονότων, με πανελλήνια  και γιατί όχι 

και με διεθνή εμβέλεια. Για την εμπειρία 
για τους θεατές  & επισκέπτες του Αντιρ-
ρίου,  φίλους και μη του συγκεκριμένου 
αθλήματος,  αξίζουν συγχαρητήρια στους 
υπεύθυνους για την άψογη διοργάνωση, 
που πέραν των συναρπαστικών αγώνων, 
ανέδειξαν τις ομορφιές του Αντιρρίου και 
της ευρύτερης περιοχής, με προοπτική την 
αύξηση της επισκεψιμότητας στην Ναυπα-
κτία, με ότι αυτό συνεπάγεται.  



Προέρχεται από την ιταλική λέξη graffio 
(“γρατσουνιά”), τα γκράφιτι (“εγχάρακτες 
επιγραφές”, πληθυντικός αλλά συχνά 
χρησιμοποιούμενες ως μοναδικές) έχουν 
μακρά ιστορία. Για παράδειγμα, εντοπί-
στηκαν σημάδια στα αρχαία ρωμαϊκά 
ερείπια, στα ερείπια της πόλης των Μάγια 
Tikal στην Κεντρική Αμερική, σε πετρώμα-
τα στην Ισπανία που χρονολογούνται από 
τον 16ο αιώνα και σε μεσαιωνικές αγγλι-
κές εκκλησίες. Κατά τη διάρκεια του 20ού 
αιώνα, τα γκράφιτι στις Ηνωμένες Πολιτεί-
ες και στην Ευρώπη συνδέονταν στενά με 
συμμορίες, οι οποίες τα χρησιμοποιούσαν 
για διάφορους σκοπούς όπως για τον 
εντοπισμό ή την διεκδίκηση του εδάφους, 
για τη μνήμη των νεκρών μελών των  συμ-

Παρόλο που η κοινή εικόνα του 
γκράφιτι είναι ένα στυλιστικό σύμ-
βολο ή μια φράση ψεκασμένη σε 
έναν τοίχο από ένα μέλος μιας συμ-
μορίας δρόμου, κάποια γκράφιτι 
είναι έργα τέχνης. Το γκράφιτι μπο-
ρεί να γίνει αντιληπτό ως αντικοι-
νωνική συμπεριφορά που εκτελεί-
ται προκειμένου να αποκτήσει την 
προσοχή ή ως μορφή αναζήτησης 
συγκίνησης, αλλά μπορεί επίσης 
να γίνει κατανοητή ως εκφραστική 
μορφή τέχνης.

Street Art & Graffiti Bike
μοριών, καθώς και για την αμφισβήτηση 
ανταγωνιστικών συμμοριών ως προοίμιο 
σε βίαιες συγκρούσεις. Το Graffiti ήταν 
ιδιαίτερα σημαντικό σε μεγάλα αστικά κέ-
ντρα σε ολόκληρο τον κόσμο, ειδικά στις 
Ηνωμένες Πολιτείες και την Ευρώπη. Οι 
κοινότεροι στόχοι ήταν οι υπόγειοι σιδη-
ρόδρομοι, οι πινακίδες και οι τοίχοι.
Για ορισμένους παρατηρητές, το γκράφιτι 
είναι μια μορφή δημόσιας τέχνης, συνε-
χίζοντας την παράδοση, για παράδειγμα, 
των τοιχογραφιών που ανέθεσε το Ομο-

σπονδιακό Έργο Τέχνης της Διοίκησης 
Επιχειρήσεων των Ηνωμένων Πολιτειών 
κατά τη Μεγάλη Ύφεση και το έργο του 
Ντιέγκο Ριβέρα στο Μεξικό. Όπως οι τοι-
χογραφίες αυτών των καλλιτεχνών, τα 
μεγάλα έργα γκράφιτι μπορούν να ομορ-
φύνουν μια γειτονιά και να μιλούν για 
τα συμφέροντα μιας συγκεκριμένης κοι-
νότητας. Για παράδειγμα, τα γκράφιτι σε 
πολλές ισπανικές γειτονιές στις Ηνωμένες 
Πολιτείες είναι αρκετά περίτεχνα και θεω-
ρούνται από πολλούς ως μορφή αστικής 
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τέχνης. Το ερώτημα εάν μια τέτοια εργα-
σία είναι μια καινοτόμος μορφή τέχνης 
ή μια δημόσια όχληση έχει προκαλέσει 
πολλή συζήτηση.
Το Γκράφιτι απέκτησε εξέχουσα θέση στη 
Νέα Υόρκη στα τέλη του 20ου αιώνα. Με-
γάλα περίτεχνα πολύχρωμα γκράφιτι που 
δημιουργήθηκαν με βαφή ή ψεκασμό σε 
τοίχους κτιρίων, αυτοκίνητα και μετρό ήρ-
θαν να ορίσουν το αστικό τοπίο. Η γοητεία 
του κόσμου της τέχνης με καλλιτέχνες που 
λειτουργούσαν εκτός των παραδοσιακών 
καναλιών γκαλερί τόνωσε το ενδιαφέ-
ρον για αυτή τη μορφή έκφρασης. Στη 

δεκαετία του ‘80, οι καλλιτέχνες της Νέας 
Υόρκης, όπως ο Keith Haring και ο Jean-
Michel Basquiat, κέρδισαν την φήμη για το 
γκράφιτι τους και συνέβαλαν σε αυτή την 
αναγνώριση σε επιτυχημένες σταδιοδρο-
μίες ως ζωγράφοι που εκπροσωπούνται 
από κορυφαίες γκαλερί. Κατά τη διάρκεια 
της δεκαετίας του 1980 και της δεκαετίας 
του ‘90, πολλές δικαιοδοσίες αναζητού-
σαν τρόπους για την εξάλειψη και απο-
μάκρυνση των γκράφιτι, φοβούμενοι ότι 
θα οδηγούσαν στην κατάρρευση της κοι-
νότητας. Διατέθηκαν σημαντικοί πόροι για 
τη μείωση και άλλες προσπάθειες καθαρι-

σμού και ορισμένες πόλεις παρουσίασαν 
ακόμη τοιχογραφίες ή «ελεύθερους τοί-
χους» για να παρέχουν ευκαιρίες για τους 
αστικούς νέους να εκφράζουν την καλλι-
τεχνική τους δημιουργικότητα. Επιλέξα-
με να σας παρουσιάσουμε δημιουργίες  
αστικού γκράφιτι στον χώρο του ποδη-
λάτου και πως μπορούν αυτές να ομορ-
φύνουν παλιούς φθαρμένους τοίχους και 
όψεις πολυώροφων κτιρίων, αποτελώ-
ντας πραγματικά έργα τέχνης. Πρόκειται 
για μια ταχύτατα αναπτυσσόμενη μορφή 
τέχνης, της οποίας η αξία αμφισβητείται 
και θίγεται από πολλές αρχές.
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Η Ναυπακτία

                  κοιτάζει τα άστρα…
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Ο νυχτερινός ουρανός είναι ένα 
θαυμάσιο θέαμα ακόμα και με γυ-
μνά μάτια. Εξάλλου, ας μην ξεχνά-
με ότι για χιλιάδες χρόνια πριν την 
εφεύρεση του τηλεσκοπίου γοή-
τευε τους λαούς του κόσμου που 
τον παρατηρούσαν μόνο διά γυ-
μνού οφθαλμού. 

Μια ακόμα βραδιά , άστρο παρατήρησης 
διοργάνωσε η Αστρονομικής Εταιρεία Πά-
τρας «Ωρίων», αυτή τη φορά στην παραλία 
της Ψανής, δίπλα στις νεροτσουλήθρες. Τα 
μέλη του Ωρίωνα, Αργύρης Δρίβας, Γιάν-
νης Πιέρρος, Κώστας Βασιλόπουλος και 
Αγγελίνα Μπανιά συναντήθηκαν με δεκά-
δες κόσμο που έφτασε στον χώρο για να 
συμμετέχει στη παρατήρηση. Μέσα από 
τα δυο τηλεσκόπια, μικροί και μεγάλοι πα-
ρατήρησαν τους  πλανήτες  Δία και Κρόνο 

καθώς και τους διάφορους αστερισμούς. 
Αστροβραδιά οργανώνεται και στον Πλά-
τανο Ναυπακτίας στις 09Αυγούστου, με 
τη σύμπραξη του Αρσακείου Πατρών και 
του Εξωραϊστικού Τουριστικού Συλλό-
γου Πλατάνου .Οι εκδηλώσεις γίνονται με 
ελεύθερη πρόσβαση για το κοινό και με 
μόνη αμοιβή για τους διοργανωτές τα δε-
κάδες επιφωνήματα όσων βλέπουν μέσα 
από τα τηλεσκόπια τον Κρόνο, το Δία και 
τους δορυφόρους του.

Η Ναυπακτία

                  κοιτάζει τα άστρα…



18   OIKOδιατροφή |   

Μουσμουλιά και οι άγνωστες θεραπευτικές ιδιότητες!  
Η μουσμουλιά προέρχεται από τη 
νοτιοανατολική περιοχή της Κίνας, 
ίσως και από τη νότια Ιαπωνία. Τα 
μούσμουλα καταναλώνονται από δι-
άφορους πολιτισμούς για γαστρονο-
μικούς και θεραπευτικούς σκοπούς. 

Ο καρπός μοιάζει περίπου με κάτι ενδιάμε-
σο μεταξύ μάνγκο και ροδάκινου, τόσο στη 
γεύση όσο και στην εμφάνιση. Τα φύλλα 
και τα φρούτα έχουν υψηλή συγκέντρωση  
ασβεστίου, φωσφόρου, σιδήρου, καλίου, 
βιταμίνης Α και βιταμίνης C. Ο καρπός χρη-
σιμοποιείται μερικές φορές ως ηρεμιστικό 
και πιστεύεται ότι μειώνει την τάση για εμε-
τό και την υπερβολική δίψα. Τα φύλλα μπο-
ρεί να ανακουφίσουν από την διάρροια, 
να ενισχύουν την υγιή διάθεση, να κατα-
πολεμήσουν την τοξίνωση και επίσης να 
μειώσουν το πρήξιμο. Ορισμένα από αυτά 
τα οφέλη αναφέρονται στην Ανατολική πα-
ράδοση, αλλά πολλά από τα παραδοσια-
κά οφέλη έχουν επιστημονική υποστήριξη. 
Τα φύλλα μουσμουλιάς έχουν αποδειχθεί, 
επιστημονικά, ότι έχουν απίστευτα οφέλη 
για την υγεία. Δείτε συνήθεις χρήσεις αυ-
τού του καρπού, δώρου του φύσης.

Κάνει καλό στους 
βλεννογόνους υμένες.

Στα επιθέματα ποδιών για αποτοξίνωση, 
το βιολογικό εκχύλισμα φύλλων μου-
σμουλιάς συμβάλλει στη φυσική διαδι-
κασία αποτοξίνωσης του σώματος, ενερ-
γώντας ως βλεννολυτικός παράγοντας. 
Αυτό μπορεί να βοηθήσει στη διάλυση 
της παχιάς βλέννας που συγκρατεί τις το-
ξικές ενώσεις.

Με αντιοξειδωτικές ιδιότητες.

Γνωρίζουμε τώρα ότι το φύλλο της μου-
σμουλιάς βοηθά το σώμα στην απελευ-

θέρωση των αντιοξειδωτικών, τις απίστευ-
τες ενώσεις που προασπίζουν την υγεία 
μας και τις οποίες ο οργανισμός μας τις 
παράγει φυσικά. Τα  αντιοξειδωτικά έχουν 
όλα τα οφέλη, αλλά είναι γνωστά ως επί 
το πλείστων για την ιδιότητά τους να εξου-
δετερώνουν επιβλαβείς τοξίνες. Χρησι-
μοποιούνται συνήθως για την προστασία 
του σώματος από διάφορες ασθένειες, 
στηρίζουν το ανοσοποιητικό και πιθανώς 
αυξάνουν το προσδόκιμο της ζωής.

Καταπολεμά τον διαβήτη.

Η πιο εντυπωσιακή ιδιότητα του οργανι-
κού φύλλου μουσμουλιάς είναι ότι μπο-

ΧΑΜΗΛΑΛΙΠΑΡΑ
25ΓΡ.ΠΡΩΤΕΪΝΗ

ΖΗΣΕ
∆ΥΝΑΤΑ

Ζήσε δυνατά µε καθηµερινό σύµµαχο το Arla PROTEIN! 
To Arla PROTEIN είναι ένα θρεπτικό ρόφηµα γάλακτος από φυσικά 
συστατικά και υπέροχη γεύση σοκολάτας. Έχει χαµηλά λιπαρά
και κυκλοφορεί σε 2 τύπους. Χαµηλά Λιπαρά και Χαµηλά Λιπαρά
µε 50% λιγότερη ζάχαρη. Ιδανικό για την αύξηση και διατήρηση
της µυϊκής µάζας, το Arla PROTEIN ενισχύει
την προσπάθειά σας για µια ισορροπηµένη
διατροφή και άριστη φυσική κατάσταση.
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Μεταφορά ποδηλάτου στα μέσα μαζικής μεταφοράς
Η μεταφορά ποδηλάτου στα μέσα μαζι-
κής μεταφοράς για τις περισσότερες Ευ-
ρωπαϊκές χώρες είναι εδώ και δεκαετίες 
αυτονόητη υπόθεση. Στην Ελλάδα, όμως, 
αυτή η ιστορία διευθετήθηκε μόλις το 

2011 κι ακόμα διαμορφώνεται. Το αποτέ-
λεσμα αυτού είναι πολλά πράγματα να 
αφήνονται στη κρίση του οποιουδήποτε 
«υπεύθυνου». Ο επιβάτης – ποδηλάτης 
συχνά αντιμετωπίζεται σαν φορέας κά-

ποιας ασθένειας και συναντάει απρόθυ-
μους οδηγούς, ελεγκτές, αχθοφόρους, 
συνεπιβάτες και γενικά ανθρώπους που 
κάνουν το ταξίδι του λίγο πιο δύσκολο 
από ότι είναι ήδη.



OIKOγκρίνιες:  Εκφράστε την αποψή σας, την καταγγελία σας... 
Οι ΟΙΚΟγκρίνιες ειναι η γραμμή επικοινωνίας του Πράσινο+Μπλε με εσάς.
Η φωνή σας δυναμώνει και οι ΟΙΚΟγκρίνιες δυναμώνουν μαζί σας.
Μην διστάζετε να μας στέλνετε αυτά που σας απασχολούν, τους προβληματισμούς σας 
και τις προτάσεις σας,για να τα μοιραζόμαστε όλα μαζί.

Αυτές οι σελίδες είναι η δική σας φωνή, το δικό σας βήμα.

                                                                                                                                           

Το καλοκαίρι έχει μπει για τα καλά. Η ζέστη και ο καύσωνας μας έκαναν όλους μας να αναζητούμε τρόπους και στιγμές 
δροσιάς. Μήπως όμως ξεχνάμε κάτι; Είναι ένα ζευγάρι μάτια που μας κοιτούν με παράπονο και μια γλώσσα που είναι έξω… 
Και τα ζώα ζεσταίνονται, αφού  αυτοί οι τετράποδοι φίλοι, έχουν παντού τρίχες. Μια γούνα που δεν μπορούν να αποχωρι-
στούν. Τυχερά τα ζωάκια που έχουν ένα σπίτι τέτοια περίοδο, με καθαρό νερό, κλιματισμό, μπάνια και κουρέματα. Πολλά 
είναι όμως αυτά που βρίσκονται μόνα σε μια πόλη που βράζει ψάχνοντας ένα μικρό μέρος σκιάς. Δεν είναι λίγες οι φορές 
που βλέπεις αδέσποτα να ξαπλώνουν και να κοιμούνται στις πόρτες μαγαζιών και σε σημεία που μπορούν να δροσίζονται 
λιγάκι.  Δεν είναι καθόλου δύσκολο να τα βοηθήσουμε, αρκεί να τους χαρίσουμε λίγο δροσερό νεράκι και έτσι να τους 
κάνουμε το πολυτιμότερο δώρο για την ίδια τους τη ζωή. Όπως άλλωστε διψάμε εμείς έτσι διψάνε και αυτά. Τέτοιες ζεστές 
μέρες σίγουρα θα το απολαύσουν και θα νιώσουν καλύτερα.

Δε θέλει πολλά το να είσαι καλός άνθρωπος, λίγο χρόνο κι αγάπη.

Σκέψου τα αδέσποτα αυτό το καλοκαίρι
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Μαθαίνω την πόλη μου παίζοντας
Για μια ακόμα χρονιά και φέτος το καλοκαίρι η εταιρεία  «Πλαστικά Κ. Κοτρώνης» συνεχίζει τις δράσεις δημιουργικής 

απασχόλησης,  που απευθύνονται στα παιδιά, ηλικίας από 4 έως 10 ετών, με δωρεάν συμμετοχή! Ξεκίνησε με την 
πρώτη δράση το πρόγραμμα «Μαθαίνω την πόλη μου παίζοντας!». Οι δράσεις πραγματοποιούνται με την υποστήρι-

ξη της Δημοτικής Κοινότητας Ναυπάκτου και της Εφορείας Αρχαιοτήτων Αιτωλοακαρνανίας-Λευκάδος,  συντονίζονται 
δε από την Άντζυ Κάντζου,  με το σημείο συνάντησης να είναι διαφορετικό σε κάθε δράση. Στόχος των δράσεων 

είναι τα παιδιά που συμμετέχουν,  μέσα από το δημιουργικό παιχνίδι, να έρθουν σε επαφή με την ιστορία της πόλης. 
Η πρώτη δράση πραγματοποιήθηκε την Κυριακή22/07 το απόγευμα στο λιμάνι της Ναυπάκτου, με τους μικρούς μας 

φίλους να την απολαμβάνουν μέσα από την ζωγραφική και τις δημιουργίες τους.
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Ένα από τα αρχαιότερα χωριά της 
Ορεινής Nαυπακτίας, χτισμένη σε 
ύψος 1.000 μέτρων, απέχει 68 χιλι-
όμετρα από τη Ναύπακτο. Απέναντι 
της υψώνονται οι ορεινοί όγκοι της 
Tσεκούρας και της Παναγιάς, ένα 
σύμπλεγμα πολυδαίδαλο με τραχείς 
βράχους και δασωμένες ρεματιές, 
ένα τοπίο πραγματικά υποβλητικό. 

Το παλιό της όνομα «Kοζίτσα» σήμαινε στα 
σλάβικα γιδότοπος. Το νέο της όνομα το 
οφείλει στη Μονή της Παναγίας της Αμπε-
λακιώτισσας και σ’ ένα εικόνισμα της Πα-
ναγίας που χάθηκε από τα Aμπελάκια της 
Θεσσαλίας (το πέταξαν οι Τούρκοι στον 
Πηνειό) και βρέθηκε σαν από θαύμα εκεί 
στις 15/8/1455 κρεμασμένο στα κλαδιά 
της βελανιδιάς που βρίσκεται πίσω από το 
ιερό του ναού. Άλλα κειμήλια είναι ο Επι-
τάφιος του 1753 από Πολίτισσα κεντήστρα 
και  το δεξί χέρι του Αγίου Πολυκάρπου 
που έχει όμως κλαπεί. Οι κάτοικοί του τον 
χειμώνα είναι λιγοστοί, όμως το καλοκαίρι 
παρατηρείται θεαματική αύξηση του πλη-
θυσμού. Στην πλούσια βλάστηση γύρω 
και μέσα στο χωριό, όσοι γνωρίζουν, θα 
βρουν πολλά από τα μοναδικά βότανα 

της φύσης, ρίγανη, χαμομήλι, τσάι, αγρι-
ομάραθο και αρκετά άλλα.  Ο οικισμός 
ολοένα και εμπλουτίζεται από παλιά πε-
τρόχτιστα πού ξαναζούν και χαρίζουν ει-
κόνες και μνήμες από τα παλιά. Ο Κότσα-
λος, το πανέμορφο ποταμάκι με τη φιδίσια 
διαδρομή του διασχίζει το άγριο φαράγγι 
του Κάκαβου και τη μικρή κοιλάδα του. 
Πάνω από την Αμπελακιώτισσα, μέσα σε 

λόφους της Ν.Α. ελατόφυτης πλαγιάς της 
κορυφογραμμής Αϊ-Λιας, βρίσκεται η ιερά 
μονή Κοίμησης της Θεοτόκου. Υπάρχει 
επίσης το μοναστήρι του Αγίου Νικολάου 
που χαρακτηρίζεται από τα θαυμάσια ξύ-
λινα γλυπτά που στολίζουν τους τοίχους 
του. Η Αμπελακιώτισσα έχει χαρακτηριστεί 
ως «ιερά κιβωτός της Ναυπακτίας» λόγω 
των πλούσιων και σπάνιων εκκλησιαστι-
κών της θησαυρών.

ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΤΙΣΣΑ 
Η ιερή κιβωτός της Ναυπακτίας



Super Γεύση... Super Θρέψη




