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Εγγεγραμμένοι Σύλλογοι μέλη 55
Μέλη Κεντρικού Συμβουλίου Ο.ΣΥ.Ν
Πρόεδρος

Δήμητρα Δημαδάμα

Αντιπρόεδρος Α

Θεόδωρος Παπαδόπουλος

Αντιπρόεδρος Β

Αθανάσιος Καλαβρουζιώτης

Γεν. Γραμματέας

Ιωάννα Πια

Β. Γεν. Γραμματέας

Βασίλειος Ζήσιμος

Οργανωτικός Γραμματέας

Χρήστος Βελέντζας

Έφορος εκδόσεων

Παναγιώτης Αναστασόπουλος

Ταμίας

Κώστας Σαλτός

Β’ Ταμίας

Λεμονιά Ασημακοπούλου

Έφορος Δημοσίων Σχέσεων

Παναγιώτης Κοτρώτσος

Υπεύθυνος Γραφείου

Βασιλική Λόη

Μέλη Εποπτικού Συμβουλίου Ο.ΣΥ.Ν
Πρόεδρος

Νικόλαος Τσαντίλης

Αντιπρόεδρος

Δημήτριος Κούκουνας

Γραμματέας

Κώστας Κάβουρας

Μέλος

Λαμπρινή Αντωνοπούλου

Μέλος

Πολυτίμη Μάμαλη

Πότε ιδρύθηκε
Η Ομοσπονδία Συλλόγων Ναυπακτίας (Ο.ΣΥ.Ν.) ιδρύθηκε στήν
ειδική Συνέλευση της 2-8-1980 με την συμμετοχή εννιά (9)
Ναυπακτιακών Πατριδοτοπικών Συλλόγων της Αθήνας
Το Καταστατικό που ψήφισε η Ιδρυτική Συνέλευση εγκρίθηκε με την
2790/1980 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και
καταχωρήθηκε στο Βιβλίο των αναγνωρισμένων Σωματείων με αυξ.
αριθμό 315/13.1.1982. Τροποποιήθηκε από την Α’ Καταστατική
Συνέλευση της 9 Μαρτίου 1986 αποφ. 2568/1986.
Κατόπιν προσχώρησαν κατά τις διατάξεις του Καταστατικού μέχρι τις 3
Φεβρουαρίου 1991 που έγινε η Β’Καταστατική Γενική Συνέλευση άλλοι
είκοσι οκτώ 28 Σύλλογοι
Στη συνέχεια μέχρι τις 6 Μαίου 2007 που έγινε η Γ" Καταστατική
Συνέλευση προσχώρησαν άλλοι επτά 6 Σύλλογοι και τις 8 Μαίου 2019
που έγινε η Δ’ Καταστατική Συνέλευση προσχώρησαν άλλοι δώδεκα 12
Σύλλογοι
Η Ο.ΣΥ.Ν με άλλες 4 ομοσπονδίες του Νομού Αιτωλοακαρνανίας
συμμετέχουν στην Παναιτωλοακαρνανική Συνομοσπονδία (ΠΑΝ.ΣΥ

Σκοπός
•

Σκοπός της Ο.ΣΥ.Ν είναι η συντονισμένη δράση για την πραγματοποίηση
των κοινών σκοπών των Πατριδοτοπικών Συλλόγων της Ναυπακτίας και
η επιδίωξη της λύσης των προβλημάτων που αφορούν την Ναυπακτία σαν
σύνολο όπως π.χ. η οικονομική και πολιτιστική ανάπτυξη της.
• Η ανάπτυξη στενών δεσμών αλληλεγγύης μεταξύ των πατριδοτοπικών
Συλλόγων και των μελών τους και η εξύψωση του πνευματικού, ηθικού
και πολιτιστικού επιπέδου αυτών.
• Η ενιαία κατεύθυνση των προσπαθειών των Συλλόγων, που ανήκουν στη
δύναμη της Ομοσπονδίας για την διαχείριση, προαγωγή και προάσπιση των
κοινών αυτών σκοπών και επιδιώξεων.
• Στα πλαίσια της οικονομικής και πολιτιστικής ανάπτυξης της περιοχής
οργανώνει συνεχή επιστημονική έρευνα για την εξέταση των προβλημάτων
της Ναυπακτίας από κάθε άποψη και ιδιαίτερα γεωργική, δασολογική,
βοτανική, σπηλαιολογική,γεωλογική, ορυκτολογική, περιβαλλοντολογική
και γενικά φυσιογνωμική, ως και μνημειολογική, αρχαιολογική,
εθνολογική, κοινωνιολογική, τουριστική και οικονομολογική.
•
Η συνεργασία επίσης με την Εταιρεία Ναυπακτιακών Μελετών (Ε.ΝΑ.Μ)
και τα λοιπά επιστημονικά και πολιτιστικά σωματεία της επαρχίας.
Για την επιτυχία των σκοπών αυτών οργανώνει και πραγματοποιεί:

•
Συνέδρια - ημερίδες
•
Εορταστικές εκδηλώσεις και εκθέσεις
•
Πνευματικές καλλιτεχνικές και παραδοσιακές εκδηλώσεις ως και
διαλέξεις.
•
Εκδόσεις βιβλίων, Λευκωμάτων, Τουριστικών οδηγών, Περιοδικών ως
και συγκέντρωση ιστορικού και λαογραφικού υλικού της Ναυπακτίας.
•
Βιβλιοθήκες, πνευματικά και αθλητικά κέντρα, μουσεία, εντευκτήρια,
παραδοσιακά χορευτικά συγκροτήματα, θεατρικές ομάδες και Ναυπακτιακή
Στέγη.
•
Σε συνεργασία με τις δασικές αρχές η και αυτοτελώς εξορμήσεις
δενδροφύτευσης και προστασίας των δασών ,ορεινών όγκων και γενικώς
του περιβαλλοντολογικού πλούτου της Ναυπακτίας.
•
Εκπονεί ,αναλαμβάνει και υλοποιεί αναπτυξιακά προγράμματα από την
Ευρωπαϊκή Ένωση,την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας τον Δήμο Ναυπακτίας
και Αναπτυξιακές εταιρίες και ιδιαίτερα την Αιτωλική Αναπτυξιακή στην
οποία είναι μέτοχος .
•
Ιδρύει τράπεζα αίματος και οργανώνει προληπτικά προγράμματα
υγείας
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Δραστηριότητες
Η Ο.ΣΥ.Ν στα 40 χρόνια παρουσίας στο πατριδοτοπικό κίνημα της Ναυπακτίας
έχει έντονη παρουσία στα δρώμενα της περιοχής σε συνεργασία με τους
Συλλόγους μέλη της ,την Ε.ΝΑ.Μ ,την ΠΑΝ.ΣΥ, τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη
Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου, τους Προέδρους των τοπικών Κοινοτήτων ,τον
Δήμο Ναυπακτίας την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας καθώς και την Αιτωλική
Αναπτυξιακή .
Συνέδρια – ημερίδες
•
•
•
•
•

1984 Πρώτη Συνέλευση Συλλόγων και ΟΤΑ της Ναυπακτίας με την
συμμετοχή του Νομάρχη.
1988 Α΄Πανναυπακτιακό Αναπτυξιακό Συνέδριο - Άνοιγμα στο μέλλον.
2002 Πολιτιστική συνάντηση Ε.ΝΑ.Μ και Ο.ΣΥ.Ν με θέμα η δυναμική του
πατριδοτοπικού και πολιτιστικού κινήματος - 20 χρόνια Ε.ΝΑ.Μ και Ο.ΣΥ.Ν.
2007 Ημερίδα με θέμα: Ναυπακτία παρόν και προοπτική.
2019 Β’ Πανναυπακτιακό Αναπτυξιακό Συνέδριο - η Ναυπακτία ψηλά - με
συνδιοργανωτές την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και τον Δήμο Ναυπακτίας .

Ανταμώματα – πατριδογνωστικές εξορμήσεις – Ναυπακτιακή πίττα
•

•

•

Διοργανωθήκαν ανταμώματα με την συμμετοχή των Συλλόγων μελών στην
Αθήνα και σε διάφορες τοποθεσίες της Ναυπακτίας (Αγία Κυριακή, Άνω Χώρα
,Χόμορη, Κλεπά, Νιόκαστρο,Καστανιά) με την συμμετοχή των συμπολιτών
μας με τοπικά εδέσματα ,μουσική και ιδιαίτερα στην Καστανιά βραβεύτηκαν
όλα τα χάνια της Ναυπακτίας για την σημαντική τους προσφορά στα δύσκολα
χρόνια.
Έγιναν 5 πατριδοτοπικές και πολιτιστικές εξορμήσεις σε όλα σχεδόν τα χωριά
της Ναυπακτίας για γνωριμία με τους τοπικούς προέδρους ,τους κατοίκους και
τα τοπία.
Ιδιαίτερο γεγονός κάθε χρόνο στην Αθήνα και στην Ναύπακτο είναι η
Ναυπακτιακή πίττα σε συνεργασία με τους Συλλόγους μέλη και πολλές φορές
μαζί με την Ε.ΝΑ.Μ.

Εκδηλώσεις – βραβεύσεις
•
•
•
•

•

Μουσική εκδήλωση στην Αθήνα στο πολιτιστικό κέντρο Ρουμελιωτών σε
συνεργασία με την Ε.ΝΑ.Μ και την Αδελφότητα Ναυπακτίων
Ειδική εκδήλωση στη Ναύπακτο για την Ναυμαχία σε συνεργασία με την
Ε.ΝΑ.Μ και την Αδελφότητα Ναυπακτίων.
90 χρόνια Ναυπακτιακού τύπου σε συνεργασία με την Ε.ΝΑ.Μ
Μουσική εκδήλωση στην Ναύπακτο σε συνεργασία με τον Σύλλογο ΟΡΦΕΑ και
βράβευση 27 συντελεστών διατήρησης και διάδοσης της παραδοσιακής
μουσικής της περιοχής.
Ειδικές εκδηλώσεις με παρουσίαση εφημερίδων και βιβλίων των Συλλόγων
και βραβεύσεις αυτών και των συγγραφέων τους .

•

•

Εκδηλώσεις στην Αθήνα και στην Ναύπακτο και βράβευση του
Σεβασμιώτατου Μητροπολίτη Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου κκ. Ιερόθεου ,του
επίτιμου προέδρου την Ο.ΣΥ.Ν και Ε.ΝΑ.Μ κυρίου Χαράλαμπου
Χαραλαμπόπουλου ,του αείμνηστου Γρηγόρη Βαρελά καθώς και του
Συλλόγου ΑΜΕΑ Αλκυόνη.
Εκδηλώσεις σε συνεργασία με την ΠΑΝ.ΣΥ και βράβευση της εταιρείας
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΟΤΡΩΝΗ ΑΕ ,της ΓΕΦΥΡΑ ΑΕ και της ολυμπιονίκη Ευαγγελίας
Πλατανιώτη.

Ενέργειες
•

•

•
•

•
•

•
•

•

Μεγάλη σύσκεψη Ναυπακτίων και πρωτοβουλία για την ίδρυση παρατήματος
ΤΕΙ στην Ναύπακτο ,καθώς και συμμετοχή στην επιτροπή ενάντια της
κατάργησης του.
Παράσταση μελών του κεντρικού συμβουλίου της Ο.ΣΥ.Ν σε συνεργασία με
τους ενδιαφερόμενους Συλλόγους και το πολυτεχνείο ,στο υπουργείο
υποδομών και το Ι.Γ.ΜΕ για τις κατολισθήσεις στην Κλεπά την Αράχοβα και
την Περίστα .
Έκδοση της εφημερίδας - η Ναυπακτιακή - για πολλά χρόνια ,που δυστυχώς
για οικονομικούς λόγους σταμάτησε η κυκλοφορία της.
Δημιουργία της ηλεκτρονικής εφημερίδας www.nafpaktiaki.gr ενήμερη,
σύγχρονη και λειτουργική όπου καλύπτει όλα τα δρώμενα στη Ναυπακτία,
επικαιρότητα, Εκκλησιαστικά, Περιφερειακά και Δημοτικά νέα.
Ιδιαίτερη έμφαση στον πολιτισμό και τις δραστηριότητες των Συλλόγων, την
επιχειρηματικότητα, τον αθλητισμό ,τον τουρισμό,την οικολογία καθώς και
κανάλι YouTube όπου ο χρήστης μπορεί να ενημερωθείς με 64 videos για το
Β΄Πανναυπακτιακό Αναπτυξιακό Συνέδριο .
Συμμετοχή της Ο.ΣΥ.Ν στην επιτροπή διαχείρισης τοπικού προγράμματος
LEADER της Αιτωλικής Αναπτυξιακής , όπου είναι μέτοχος.
Διαρκή επικοινωνία και παραστάσεις μελών του κεντρικού συμβουλίου με τον
Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου , την Περιφέρεια
Δυτικής Ελλάδας ,τον Δήμο Ναυπακτίας την Ο.Ε.Β.Ε.Σ.Ν.Δ ,το Εργατικό
Κέντρο και όλους τους φορείς της περιοχής.
Σε συνεργασία με την ΠΑΝ.ΣΥ ενημερωτική συνάντηση και ενημέρωση στη
στοά του βιβλίου για την εφαρμογή του κτηματολογίου στην Ναυπακτία.
Η Ο.ΣΥ.Ν σε συνεργασία με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας τον Δήμο
Ναυπακτίας την ΠΑΝ.ΣΥ και την Ε.ΝΑ.Μ συμμετέχει στις εορταστικές
εκδηλώσεις του 2021 για τα 200 χρόνια από την επανάσταση.
Στα πλαίσια την πανδημίας covid-19 που βιώνουμε όλοι ,η Ο.ΣΥ.Ν
συνεργαζόμενη με την περιφέρεια Αττικής ,την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
και με τον Δήμο Ναυπακτίας είναι σε συνεχή επικοινωνία με τους Συλλόγους
μέλη και τους ενημερώνει τακτικά για τα μέτρα της πολιτείας για την
λειτουργία και τους κανόνες των εκδηλώσεων τους.

Η Ο.ΣΥ.Ν. παρά τις οικονομικές συνθήκες των τελευταίων ετών, βρίσκεται 40 χρόνια

μαζί με τα χιλιάδες μέλη του πατριδοτοπικού κινήματος και προσφέρει ανιδιοτελώς
στην Ναυπακτία.
Η ΙΣΧΥΣ ΕΝ ΤΗ ΕΝΩΣΕΙ
Ο μοναδικός στόχος είναι και θα είναι
Η ΝΑΥΠΑΚΤΙΑ ΨΗΛΑ

