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Μένουμε...
Αιτωλοακαρνανία!

«Τουριστικός Οδηγός Αιτωλοακαρνανίας»
Κείμενα: Λίνος Υφαντής
Φωτογραφίες: Γιάννης Γιαννακόπουλος
Εκδόσεις «Αιτωλοακαρνανικός Τύπος»,
σελ. 181

Απότους πλουσιότερουςνομούς
οε φυσική ομορφιά, η Αιτωλοακαρνανία
διαθέτειποικιλία
φυσικώντοπίων,τα οποία εναλλάσσονται
με μοναδικότρόπο μεταξύ
τους, δημιουργώνταςαπεριόριστους
προορισμούςγια τον
επισκέπτη.Είναιίσως ο μοναδικός
νομός που συνδυάζειβουνοκορφές
άνωτων 1.500μ. υψόμετρο,
απέραντες ακρογιαλιές με
καταγάλανανερά,ατελείωτεςεύφορες
πεδινές εκτάσεις, καθώς
καιτεράστιο υδάτινοπλούτο, με
φυσικέςκαιτεχνητές λίμνες,ποταμούς
καιιαματικέςπηγές. Αυτόν
το φυσικό πλούτο πλαισιώνουν
τα μοναδικήςομορφιάςδάση,
καθώς καιτα οικοσυστήματαπου φιλοξενούν
σπάνιαείδηπανίδας καιχλωρίδας.
Πρόκειταιγια έναν τόπο που θα μαγέψειτον
επισκέπτημε τη ζεστασιά,την αυθεντικότητατων
ανθρώπωντου και θα τον γεμίσει με αξέχαστες
αναμνήσειςσε ό,τι κι αν αναζητά,από σημαντικά
αρχαιολογικό,ιστορικάκαιθρησκευτικάμνημεία,
αλλάκαιφυσιολατρικάκαιτουριστικάαξιοθέατα,
όλα εναρμονισμέναμε το -κάθεάλλοnapo μονό-
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Από το βιβλιοπωλείο«Ευριπίδης
στη Στοά»για το μήναΑπρίλιο.
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τόνο- φυσικόπεριβάλλον.
γιώτης Κατσούλης,ενώτην παρουσίασηέκανανο
Οιεκδόσεις«Αιτωλοακαρνανικός
πρόεδρος του ΕπιμελητηρίουΑιτωλοακαρνανίας
Τύπος», σε μια προσπάθεια ΠαναγιώτηςΤσιχριτζής,ο πρώηνγενικόςδιευθυντής
αναβάθμισης του τουριστικού του υπουργείουΑνάπτυξηςΓιώργος Τσούκας
προφίλ της περιοχής
και ο πρόεδρος της Ενωσης ΞενοδόχωνΑιτωλοακαρνανίας
καιπροκειμένουνα συμβάλουν
ΧρήστοςΚωστακόπουλος.
στην εκτενέστερη προβολή
ΣτηνΑθήνα,την Τετάρτη29 του μήνα,χαιρετισμό
απηύθυνανοι πρώην υπουργοίΧρήστοςΒερελής
του τόπου ως ταξιδιωτικού
προορισμού υψηλούενδιαφέροντος, και ΒασίληςΜαγγίνας,με το συντονισμό
κυκλοφορούντο μοναδικόνα κάνειο γνωστός συμπατριώτηςμας δημοσιογράφος
ΑντώνηςΑλαφογιώργος.Γιατο έργο μίλησαν
πλήρη τουριστικόοδηγό
της Αιτωλοακαρνανίας.Η έκδοση
ο οικονομολόγοςκαι επιχειρηματίαςΦαίδων
είναιπολυτελής, με ενημερωμένους
Στράτος, ο δημοσιογράφοςΚώσταςΖούλας
χάρτες, ιστορικά καιο συγγραφέας του οδηγού ΛίνοςΥφαντής.
στοιχεία,πλήρηπεριγραφήκάθε
Ολοιανεξαιρέτωςοι ομιλητέςέκανανλόγο για
τη χρησιμότητατου οδηγού,την ιδιαίτερακαλαίσθητη
περιοχήςκαιχρηστικέςπληροφορίες
για τον επισκέπτη
έκδοσητου καιτην πληρότητατων στοιχείων
(μνημεία,μουσεία,εστιατόρια,
που παρατίθενταιο' αυτόν. Παράλληλα,αναφέρθηκαν
καταλύματακ.λπ.).
στις δυνατότητεςτουριστικήςανάπτυξης
Ο οδηγός παρουσιάστηκεμε μεγάληεπιτυχία
που υπάρχουνστην Αιτωλοακαρνανίακαιτη
στην αίθουσα των εκδηλώσεωντου Παπαστρατείουθετικήσυμβολήπου αναμφίβολαθα έχει ο Τουριστικός
Μεγάρουστο Αγρίνιοκαι στη Στοάτου Βιβλίου
αυτός Οδηγός στην προβολή του νομού
στηνΑθήνα.
ως ταξιδιωτικόςπροορισμός.
Την Τετάρτη 22 Απριλίου,στο Αγρίνιο,το συντονισμό
Ο ΤουριστικόςΟδηγός κυκλοφορείστην τιμή
της εκδήλωσηςείχε ο συντοπίτης μας
των 20 ευρω σε επιλεγμένασημείαπώλησης. Οι
δημοσιογράφοςκαιπρόεδρος της ΕΣΗΕΑ,Πάνος ενδιαφερόμενοιμπορούν να πάρουν πληροφορίες
Σόμπολος,χαιρετισμόαπηύθυνανο υφυπουργός
στα τηλέφωνα 210-6143931(4-10 μ.μ.) και
ΥγείαςΜάριοςΣαλμάςκαιο αντινομάρχηςΠανα¬ 697-4977761.
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«ΘΑ ΣΕ ΒΡΩ ΞΑΝΑ»
CECELIA AHERN
«ΔΙΟΠΤΡΑ»,σελ. 480

ΝΙΟΡΙΪ

ΛΕΣΙΝΓΚ

«TO ΠΙΟ ΓΛΥΚΟ ΟΝΕΙΡΟ»
ΝΤΟΡΙΣ ΛΕΣΙΝΓΚ
«ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗΣ»,σελ. 544

Μετάτο best seller «ΥΓ.Σ'
Η Φράνσις Λένοξ τραπεζώνει
αγαπώ»,η γνωστή συγγραφέας κάθε βράδυ το ενθουσιώδες,
επιστρέφει με μια μαγευτική
ετερόκλητοπλήθος των νεολαίων
ιστορία. Η Σάντι
που μαζεύονταιστη φιλόξενη
Σορτ μετά τη μυστηριώδη
κουζίνατης: το απαρτίζουνοι
εξαφάνιση μιας συμμαθήτριαςδυο της γιοι καιοι κολλητοίτους, τα κορίτσιατους, οι
της αποκτάεμμονήμε τις εξαφανίσεις.Οτανμεγαλώνει,
πρώηντους, ακόμηκαιάστεγοι καινούργιοιφίλοι.Βρισκόμαστε
επιλέγειτο επάγγελματου ιδιωτικούντετέκτιβ
στις αρχές της δεκαετίαςτου '60, όπου όλα
καιαφιερώνεταιστην αναζήτησηαγνοουμένων,προσφέροντας
συμβαίνουν«γιακαλά,στον καλύτεροαπό όλους τους
στις οικογένειεςτους μιατελευταίαελπίδα. δυνατούς κόσμους».Μόνοπου, λόγω οικονομικήςστενότητας,
Ωσπου μια μέρα, εντελώς ξαφνικά,εξαφανίζεται
η Φράνσιςαναγκάζεταινα μένειμε τα παιδιά
καιη ίδιασε ένα μακρινότόπο όπου συναντάτους ανθρώπους
της στο παλιόαρχοντικότης αξιοσέβαστηςπρώην πεθεράς
που αναζητούσεσε όλητης τη ζωή.
της...

ίΥΑιΥΥ
«ΨΙΘΥΡΟΙΑΓΟΡΙΩΝ»
ΒΟΥΛΑΜΑΣΤΟΡΗ
«ΠΑΤΑΚΗ»,σελ. 192
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«FIREWALL»
ΧΕΝΙΝΓΚ ΜΑΝΚΕΛ
«ΨΥΧΟΓΙΟΣ»,σελ. 504

\
, i

1
)
Εναβιβλίοόπου, χωρίς σοβαροφάνεια
Εναςάντρας βρίσκεταινεκρός
V ¦V
ή σεμνοτυφία,
μπροστά σε ένα ATM,θύμα
WSupoiA
περιγράφεται η μετάβαση
καρδιακής ανακοπής, όπως
ενός αγοριού στην εφηβεία. ayopiwvj
όλα δείχνουν. Δύο κορίτσια
>, m
Ο Παύλοςμπαίνοντας
συλλαμβάνονταιγια την άγρια
i
v-^
A
στην εφηβείαπαρακολουθεί
ενός οδηγού ταξί
Bj| δολοφονία
τις αλλαγές στο κορμί
και ομολογούν το έγκλημα
του με ανησυχία, ενώ παράλληλα
τους χωρίς τύψεις. Δύο ξεκάθαρες
W^R .--?
οι ερωτικές του
υποθέσεις φαίνεταιότι
δεν συνδέονταιμεταξύτους. Κιόμως... Καθώςο επιθεωρητής
επιθυμίεςτον γεμίζουνάλλοτε
Βαλάντερπροσπαθείνα βρειτον πραγματικό
με ντροπή καιάλλοτεμε ενοχή. Μετους δύο φίλους
του μοιράζεταιτις ανησυχίεςτου καιτις ξορκίζει λόγοπου ώθησετις έφηβεςστο φόνο,ξετυλίγειτο νήμα
μαζίτους με αθυρόστομηγλώσσα και καλαμπούρια, ενός πιο περίπλοκου μυστηρίουαπ' ό,τι αρχικά υποψιαζόταν.
Οι δύο υποθέσεις γίνονταιμία και οδηγούν
αλλάκρατάειγια τον εαυτότου το ότιτου αρέσειη λογοτεχνία
καιότι θέλεινα γίνειποιητής,διότιεκείνοιαυτά σε μιασυνωμοσίαπου απλώνεταιπέρα από τα σύνορα
της Σουηδίας.
τα θεωρούν «αδελφίοτικα».
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