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Με ιδιαίτερη χαρά ανταποκρίνομαι και πάλι στην πρόσκληση του αγαπητού προέδρου της
Ο.ΣΥ.Ν. και βρίσκομαι και σ’ αυτό εδώ το μετερίζι….
Όπως είναι γνωστό η εφημερίδα ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΚΗ για ολόκληρα χρόνια, έκανε ό,τι μπορούσε,
για να υπηρετήσει την αγαπημένη μας γενέτειρα Ναυπακτία.
Όμως λόγοι οικονομικοί, και όχι μόνο, σταμάτησαν εκείνη την προσπάθεια …
Τώρα αισιόδοξα ξεκινάμε και πάλι …
Τώρα ξεκινάμε και συνεχίζουμε με την ηλεκτρονική ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΚΗ, για χάρη πάντα της
Ναυπακτίας …
Ξεκινάμε με στόχο να υπηρετήσουμε τη Ναύπακτο και τα Χωριά μας, που τόσο το έχουν
ανάγκη …
Φίλε αναγνώστη
Ζούμε σε μια εποχή:
- που κανείς δεν μπορεί εύκολα να μαντρώσει τον άνθρωπο, σε παλιά και καινούργια
«κάστρα» …
- που έστω και δειλά, απαγκιστρωνόμαστε όλο και ευκολότερα από ανεπαρκείς και
αδιέξοδες «βεβαιότητες – αγκυλώσεις» του παρελθόντος …
- που τα προβλήματα, τα ρίσκα και οι κίνδυνοι, ξεπερνάνε με ευκολία τα σύνορα των
Χωριών – Επαρχιών – Νομών – Κρατών – Ηπείρων …
- που οι πάντες δεν δυσκολεύονται να «περιφρονούν» τους πάντες …
- και που τελικά δυσκολευόμαστε να ντύσουμε με λόγια, τους μύχιους πόθους μας, αυτά που
θέλουν να πουν τα … σωθικά μας …
Έχοντας υπόψη όλα αυτά, εμείς εδώ στη ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΚΗ
δεν εφησυχάζουμε:
- Είμαστε παρόντες στο προσκλητήριο …, που μας απευθύνουν τα 63 χωριά της
Ναυπακτίας ..
- Είμαστε παρόντες και διεκδικούμε τα δίκαια αιτήματα της Ναυπακτίας, που ανέκαθεν
ήταν στην πρωτοπορία όλων των εξορμήσεων του Έθνους …
- Είμαστε παρόντες, και κάνουμε ό,τι μπορούμε … Πίστη μας είναι ότι και το λίγο …, είναι
πάντοτε προτιμότερο από το τίποτα …
- Είμαστε παρόντες «ψυχή τε και σώματι …» στα ηρωικά και ένδοξα χωριά μας …, καθόσον
ένα σημαντικό κομμάτι των δραστηριοτήτων μας, στην πολύβουη και πλανεύτρα Αθήνα, με
θρησκευτική ευλάβεια και σεβασμό το αφιερώνουμε στα χώματα που είδαμε το πρώτο φως
του ήλιου και που αγαπήσαμε ιδιαίτερα…
- Είμαστε παρόντες στη Ναυπακτία …, την στιγμή που ο πειρασμός για «ιδιώτευση» είναι
αρκετά μεγάλος …, αν κρίνουμε από τα «αποτελέσματα» που έχει να επιδείξει …
Λοιπόν η ηλεκτρονική ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΚΗ, είναι γεγονός ….
- Από εμάς εξαρτάται, αν η πορεία της θα είναι αντάξια των προσδοκιών όλων των
Ναυπακτίων … Αυτών που πέρασαν, περνούν και που θα περάσουν …
- Από εμάς εξαρτάται, αν η καινούρια ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΚΗ θα τα καταφέρει να κάμει , ένα βήμα
πιο πέρα …
- Από εμάς εξαρτάται, αν θα μπορέσουμε, βάζοντας κάτω την απαλή βία της λογικής, να
πάρουμε την κατάσταση στα χέρια μας …, και να την απαλλάξουμε από τη «σαβούρα»…
Όλοι μας ανεξαιρέτως, οφείλουμε να προσφέρουμε κάτι …
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(Μάρκος Μεντζάς)
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