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°›ÓÂ ·˘Ùﬁ˜ Ô˘ Â›Û·È.

- «ÕÎÔ˘ÛÂ ·ÎﬁÌË ÙÔ‡ÙÔ. ™ÙÔ ÊÂÁÁ¿ÚÈ,
Ù· ·Á¿ÏÌ·Ù· Ï˘Á›˙Ô˘Ó Î¿ÔÙÂ, Û·Ó ÙÔ
Î·Ï¿ÌÈ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÂ ˙ˆÓÙ·ÓÔ‡˜ Î·ÚÔ‡˜.
∫È Ë ÊÏﬁÁ· Á›ÓÂÙ·È ‰ÚÔÛÂÚ‹ ÈÎÚÔ‰¿ÊÓË
Ë ÊÏﬁÁ· Ô˘ Î·›ÂÈ ÙÔÓ ¿ÓıÚˆÔ,
ı¤Ïˆ Ó· ˆ.
Δ· ·Á¿ÏÌ·Ù· Ï˘Á›˙Ô˘Ó Î¿ÔÙÂ
ÌÔÈÚ¿˙ÔÓÙ·˜ ÙÔÓ ﬁıÔ ÛÙ· ‰˘Ô.
∫È Ë ÊÏﬁÁ· Á›ÓÂÙ·È Ê›ÏËÌ· ÛÙ· Ì¤ÏË
Î·È ·Ó·ÊÈÏËÙﬁ Î·È ¤ÂÈÙ·
Ê‡ÏÏÔ ‰ÚÔÛÂÚﬁ Ô˘ ·›ÚÓÂÈ Ô ¿ÓÂÌÔ˜,
Ï˘Á›˙Ô˘Ó Á›ÓÔÓÙ·È ·Ï·ÊÚÈ¿
ÌÂ ¤Ó· ·ÓıÚÒÈÓÔ ‚¿ÚÔ˜».
-«Δ· ·Á¿ÏÌ·Ù· ‰ÂÓ ·ÏÏ¿˙Ô˘Ó ÌÔÚÊ‹».
-« Ÿ¯È, ÛÂ Î˘ÓËÁÔ‡Ó, ˆ˜ ‰ÂÓ Ù· ‚Ï¤ÂÈ˜;
£¤Ïˆ Ó· ˆ ÌÂ Ù· Û·ÛÌ¤Ó· Ì¤ÏË ÙÔ˘˜
ÌÂ ÙËÓ ·ÏÏÔÙÈÓ‹ ÌÔÚÊ‹ ÙÔ˘˜, Ô˘ ‰ÂÓ
ÁÓÒÚÈÛÂ˜ ÎÈ ﬁÌˆ˜ ÙËÓ Í¤ÚÂÈ˜…»
-«Δ· ·Á¿ÏÌ·Ù· Â›Ó·È ÛÙÔ ÌÔ˘ÛÂ›Ô.
∫·ÏËÓ‡¯Ù·».
-«…°È·Ù› Ù· ·Á¿ÏÌ·Ù· ‰ÂÓ Â›Ó·È È·
Û˘ÓÙÚ›ÌÌÈ·, Â›Ì·ÛÙÂ ÂÌÂ›˜. Δ· ·Á¿ÏÌ·Ù·
Ï˘Á›˙Ô˘Ó ·Ï·ÊÚÈ¿…
∫·ÏËÓ‡¯Ù·».
°ÈÒÚÁÔ˜ ™ÂÊ¤ÚË˜
À.°. ¢È¿ÏÔÁÔ˜ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÂ ∫›ÚÎË Î·È
∂Ï‹ÓÔÚ·.

Bραβεύσεις
σελ. 4

Ανακοίνωση για
καστανοδάσος
σελ. 5

¡›ÙÛÂ

ΤΟ ΝΕΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Μετά τη γενική συνέλευση και τις αρχαιρεσίες που έγιναν στις 15-1-06 ακολούθησε συγκέντρωση των μελών του Συνδέσμου που πλειοψήφισαν, και συγκροτήθηκαν σε σώμα ως ακολούθως:
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ πρόεδρος
ΝΙΚΟΣ ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ αντιπρόεδρος
ΑΝΝΑ ΚΕΝΤΡΩΤΗ γραμματέας
ΝΙΚΟΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΙΔΗΣ ταμίας
ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΕΤΣΙΝΗΣ αναπληρωτής ταμίας
ΓΙΩΤΑ ΠΑΠΑΔΟΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ αρχισυντάκτρια εφημερίδας
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΣΑΤΣΑΝΗΣ μέλος
ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΟΥΖΑΣ μέλος
ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΟΥΣΤΑΚΑ μέλος
Η θητεία του νέου διοικητικού συμβουλίου είναι διετής.

«Το νέο ψηφοδέλτιο
θα είναι ριζικά ανανεωμένο»
-συνέντευξη
με το δήμαρχο Αποδοτίας
Βασίλη Σούζα
Ο Βασίλης Σούζας δίνει απαντήσεις για όλους και
για όλα, εξηγώντας το γιατί αποφάσισε να διεκδικήσει και πάλι το δημαρχιακό αξίωμα στις επερχόμενες δημοτικές εκλογές τον Οκτώβριο του 2006.
σελ. 3

Νέα καταλύμματα
στο Δήμο
σελ. 5

Πάσχα στην
Άνω Χώρα
σελ. 6

Επαναδημοπράτηση
Μακριάς Ράχης

σελ. 8
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Κοινωνικά
Επειδή η Αττική, στην οποία ζει η
μεγάλη πλειοψηφία των Ανω Χωριτών είναι αχανής και η επικοινωνία
μεταξύ μας δύσκολη, η δε Ναύπακτος
και Άνω Χώρα μακριά, παρακαλούμε
για τα κοινωνικά θέματα να επικοινωνούν με τον εκδότη της εφημερίδας
Δ. Χατζόπουλο στο τηλέφωνο: 210
6819345.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Σας ανακοινώνουμε ότι από 1η Μαΐου
2006 σταμάτησε να λειτουργεί το παλαιό
δίκτυο ύδρευσης. Όσοι δεν έχουν συνδεθεί με το νέο δίκτυο ύδρευσης δεν θα
έχουν νερό στα σπίτια τους κατά την άφιξή τους στο χωριό μας.

ΘΑΝΑΤΟΙ
Ο πρόεδρος και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου μας εκφράζουν τον πόνο και τη θλίψη τους για
την πρόωρη και απροσδόκητη απώλεια
του προέδρου επί σειρά ετών της Ομοσπονδίας Συλλόγων Ορεινής Ναυπακτίας ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΜΟΥΡΤΟΥ.
Η μακροχρόνια απρόσκοπτη και στενή
συνεργασία μαζί του και η μεγάλη προσφορά στον τόπο θα μείνει αξεπέραστη.
Θερμά συλλυπητήρια στους οικείους
του και ελαφρύ το χώμα της Τερψιθέας
που τον σκεπάζει.
****
Ο Νικόλαος Πλατανιώτης του
Κων/νου, γνωστός
και με το ψευδώνυμο Κατσώνης, έφυγε για το «μεγάλο
ταξίδι» στις 13 Δεκεμβρίου 2005. Στα
79 χρόνια της ζωής
του διακρινόταν πάντα από εντιμότητα, αξιοπρέπεια και κα-

λοσύνη. Ο αποχαιρετισμός είναι πάντα
δύσκολος, πόσο μάλλον όταν αποχαιρετάς κάποιον που αποτελούσε υπόδειγμα
συμπεριφοράς. Οι καλές αναμνήσεις πάντα όμως αφήνουν μια γλυκιά γεύση. Και
η γλυκιά γεύση δεν θα είναι μόνο στην
καρδιά μου αλλά και στο μυαλό μου. Καλό ταξίδι.
Φώτης Πετσίνης
***
Και ο Γιάννης Τσατσάνης ύστερα από
αρκετές ταλαιπωρίες με την υγεία του τα
τελευταία χρόνια, έφυγε τη Δευτέρα του
Πάσχα στα 80 του για το μεγάλο ταξίδι.
Γιαννάκη τέρμα τα ουζάκια στην ακακία.
Δ.Χ.

ΓΑΜΟΣ
Στις 30 Απριλίου έγινε ο γάμος της
Τούλας Πετσίνη, κόρης του Βασίλη και
της Καίτης Πετσίνη στον Άγιο Στυλιανό
Γκύζη. Φίλοι του ζεύγους μαζί με πολλούς Ανω Χωρίτες παρευρέθησαν στο
μυστήριο και ευχήθηκαν στους νεόνυμφους να έχουν μια υπέροχη ζωή μαζί.

Το Τοπικό Συμβούλιο
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ΕΔΡΑ: ΑΝΩ ΧΩΡΑ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
Τ.Κ.30023 ΤΗΛ.26340 41220

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ:
Παραδείσου 28 Μαρούσι Τ.Κ.15125

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ:
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΝΩ-ΚΑΤΩ ΧΩΡΙΤΩΝ
ΑΝΩ ΧΩΡΑ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

ΕΚΔΟΤΗΣ-ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ :
Δημ.Σ.Χατζόπουλος
Παραδείσου 28, 15125- Μαρούσι .

ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΞΙΑ:
Γιώτα Παπαδοχριστοπούλου

ΣYNTAKTIKH OΜΑΔΑ:
Δημήτρης Χατζόπουλος,
Βασίλης Καραντζάς,
Λάμπρος Σαμαρτζής,
Δημήτρης Τσατσάνης ,
Νίκος Μουστάκας, Φώτης Πετσίνης.
Ηλεκτρονική Σχεδίαση Εντύπου:
Αριστέα Καρπούζη
Εκδόσεις-Γραφικές τέχνες
Αγ. Γεωργίου 25 Ίλιον
Τηλ-fax: 210 2619003 - 2619696
e-mail:karpouzi@otenet.gr

ΠΕΤΣΙΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ

20 ΕΥΡΩ

ΠΑΝΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ

20 ΕΥΡΩ

ΝΙΚΟΣ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΙΔΗΣ

50 ΕΥΡΩ

ΘΩΜΑΣ ΚΑΡΑΔΗΜΑΣ

15 ΔΟΛΑΡΙΑ

ΠΟΛ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΙΔΗΣ

50 ΕΥΡΩ

ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ

15 ΔΟΛΑΡΙΑ

ΠΑΠΑΔΟΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ50 ΕΥΡΩ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΠΡΙΚΟΛΑΣ

15 ΔΟΛΑΡΙΑ

ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΟΥΖΑΣ

50 ΕΥΡΩ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ

ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ ΝΙΚΟΣ

50 ΕΥΡΩ

ΞΑΝΑΛΑΤΟΣ ΤΑΚΗΣ

30 ΕΥΡΩ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΙΚ. ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ100 ΕΥΡΩ

ΤΣΑΜΠΟΣΩΤΗΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

30 ΕΥΡΩ

ΓΙΩΤΑ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ

20 ΕΥΡΩ

ΚΑΠΟΡΔΕΛΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ

40 ΕΥΡΩ

ΡΙΤΣΑ ΠΑΠΑΔΟΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ 30 ΕΥΡΩ

ΚΑΠΟΡΔΕΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Ι.

20 ΕΥΡΩ

ΑΣΠΑ ΞΥΔΗ

15 ΕΥΡΩ

ΣΟΥΖΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ Δ.

25 ΕΥΡΩ

ΚΩΣΤΑΣ ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ

20 ΕΥΡΩ

ΣΟΥΖΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ Ι.

25 ΕΥΡΩ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΘΩΜΑΣ

20 ΕΥΡΩ

ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗ ΑΓΛΑΙΑ

20 ΕΥΡΩ

100 ΕΥΡΩ

100 ΔΟΛΑΡΙΑ

ΠΑΠΑΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 25 ΕΥΡΩ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ

20 ΕΥΡΩ

ΠΑΠΑΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 25 ΕΥΡΩ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΟΥΡΤΟΣ

20 ΕΥΡΩ

ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΧΑΡ 15 ΕΥΡΩ

ΓΕΡΟΝΤΑΚΗ Γ.

30 ΕΥΡΩ

ΜΠΕΗΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ

ΠΑΝΟΣ ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ

20 ΕΥΡΩ

ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΑΣ 20 ΔΟΛΑΡΙΑ

ΑΛΕΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

20 ΔΟΛΑΡΙΑ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΟΥΡΤΟΣ

25 ΔΟΛΑΡΙΑ

ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΩΣΤΑΣ Ν.

50 ΕΥΡΩ

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΑΚΕΤΟΥ

25 ΔΟΛΑΡΙΑ

ΔΙΑΜΑΝΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

50 ΕΥΡΩ

ΠΟΛ ΣΕΜΟΣ

20 ΔΟΛΑΡΙΑ
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
ΜΕ ΤΟ ΔΗΜΑΡΧΟ ΑΠΟΔΟΤΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΣΟΥΖΑ
Γιατί αποφασίσατε να θέσετε πάλι υποψηφιότητα για την ηγεσία του Δήμου μας,
ενώ δηλώσατε δημοσίως μετά την τελευταία
επανεκλογή σας ότι αυτή είναι η τελευταία
σας θητεία;
Όπως γνωρίζετε, η εκλογική αναμέτρηση
του 2002 έγινε υπό τη σκιά ενός προσωπικού
γεγονότος, στη δυσμενή εξέλιξη του οποίου
πολλοί είχαν εναποθέσει ελπίδες για την πολιτική τους άνοδο και λόγω της ιδιάζουσας
περίπτωσής του έκρινα σκόπιμο να προβώ σε
αυτή τη δήλωση την εποχή εκείνη.
Κατά τη διάρκεια της παρούσης θητείας
μου με απασχόλησε έντονα η δήλωση που
έκανα τότε, αλλά η παρότρυνση των Δημοτών και των συμβούλων μου, έκαμψαν τις
όποιες αντίθετες απόψεις μου και με όπλισαν
με θάρρος και υπομονή για μία ακόμη εκλογική αναμέτρηση.
Πιστεύετε ότι είναι καλό για την καλή λειτουργία του Δήμου η παρατεταμένη θήτευση
των ιδίων προσώπων στις νευραλγικές θέσεις του Δήμου και ότι αυτό δεν δημιουργεί
καθεστωτικές αντιλήψεις και αυλικές συμπεριφορές που σας περιβάλλουν;
Η δημοκρατία έχει δύο κύρια γνωρίσματα,
την έκφραση βούλησης του λαού και την ανανέωση των προσώπων. Συνεπώς η θήτευση
των όποιων προσώπων στο δήμο δεν είναι δική μου απόφαση αλλά του λαού. Εφόσον με
τις εκλογές εκφράζεται η εμπιστοσύνη του
λαού για ένα πρόσωπο, εγώ είμαι υποχρεωμένος να συνεργαστώ μαζί του και να τον τοποθετήσω εκεί που νομίζω πως μπορεί να
προσφέρει.
Αν κάποιος σύμβουλός μου κατά τη διάρκεια της θητείας του έδειξε «καθεστωτικές»
αντιλήψεις ή ανάρμοστες συμπεριφορές, θα
κριθεί αναλόγως από τους δημότες.
Όσον αφορά τα περί θήτευσης των ιδίων
προσώπων σε «νευραλγικές θέσεις» έχω να
προσθέσω ότι, η Δημοτική αρχή δεν έχει τίποτα να συγκαλύψει διότι η κάθε πράξη της
ελέγχεται από το κράτος και κρίνεται από το
λαό.
Συνεπώς η λογική του ελεγχόμενου «προσώπου» σε «καίριες θέσεις» δεν έχει τίποτα
να προσφέρει, είναι αναχρονιστική και εξυπηρετούσε τις ανάγκες μιας άλλης εποχής και
νοοτροπίας. Άλλωστε το νέο ψηφοδέλτιο θα
είναι ριζικά ανανεωμένο και θα περιλαμβάνει
πολλούς άξιους συνδημότες μας που επιθυμούν να προσφέρουν στα κοινά.

νται από την προετοιμασία που γίνεται στην
παρούσα θητεία.
Σχετικά σας αναφέρω ότι, διεκδικήσαμε
και διεκδικούμε πόρους για την περαιτέρω
αναβάθμιση της περιοχής μας, δώσαμε και θα
δίνουμε άμεσες λύσεις σε προβλήματα που
προκύπτουν και ταλαιπωρούν τους πολίτες.
Αναλυτικότερα θα αναφερθούμε στη διακύρηξή μας και στο πρόγραμμά μας για τη νέα
τετραετία..
Ποια είναι τα σημαντικότερα προβλήματα
που αντιμετωπίζει σήμερα η Άνω Χώρα;
Τα προβλήματα πάντα θα υπάρχουν και
έργα θα προγραμματίζονται για την επίλυση
αυτών. Εκείνο που δώσαμε και θα δώσουμε
στην Άνω Χώρα είναι κυρίως έργα υποδομής
όπως ο βιολογικός καθαρισμός, το αμφιθέατρο 800 ατόμων, το δίκτυο ύδρευσης, η νέα
δημοτική πλατεία, η διάνοιξη δρόμων, κτλ
ώστε να αποτελέσει πόλο έλξης επισκεπτών
και μοχλό ανάπτυξης της ευρύτερης περιοχής.
Και μην ξεχνάμε ότι οι ευκαιρίες για μεγάλα έργα σε μικρούς δήμους σπάνια παρουσιάζονται και είναι κρίμα να μην δίνεται η απαιτούμενη σημασία στην υλοποίησή τους προς
χάριν άλλων μικρότερης σημασίας.
Έχει εγκαταλειφθεί από τη δημοτική αρχή παλαιότερη προσπάθεια για τη δημιουργία συνεδριακού και αθλητικού κέντρου
στην Άνω Χώρα;
Όπως γνωρίζετε η Δημοτική αρχή είχε
προσπαθήσει παλαιότερα μέσω της ιδιωτικής
πρωτοβουλίας για την κατασκευή αθλητικού
(με παράλληλη δυνατότητα χρήσης συνεδριακού) κέντρου που δεν καρποφόρησε για
λόγους που γνωρίζετε.
Στη συνέχεια, υπο τη σκιά των Ολυμπιακών Αγώνων η κατασκευή αθλητικού κέντρου
εντάχθηκε στο πρόγραμμα «Αθήνα 2004»,
προεγκρίθηκε ποσό 600.000 € και έγινε η
σχετική μελέτη.
Παρά τις συνεχείς πιέσεις μας εργασίες
δεν έγιναν, για λόγους που η τότε οργανωτική επιτροπή του «Αθήνα 2004» γνωρίζει.
Ως Δήμος, οικονομική δυνατότητα για την
υποστήριξη ενός τέτοιου έργου, δεν έχουμε.
Το έργο είναι ώριμο πλέον και είμαστε σε
επαφή με τους αρμόδιους κρατικούς φορείς
για τη χρηματοδότησή του και επίσης είμαστε
ανοιχτοί σε κάθε πρόταση ιδιωτικής πρωτοβουλίας.

Ποιοι είναι οι στόχοι σας για τη νέα τετραετία;

Ποια είναι η άποψή σας για την εκλογή
δημάρχου με 42%;

Οι στόχοι κάθε νέας τετραετίας εξαρτώ-

Με την υπάρχουσα νομοθεσία την εκλογή

του Δημάρχου από την πρώτη Κυριακή με ποσοστό 42% τη βρίσκω ως μια θετική τομή για
την αυτοδιοίκηση γιατί έτσι αποφεύγονται τα
πολιτικά «παιχνίδια» των επαναληπτικών
εκλογών και ισχυροποιείται ο συνδυασμός
του Δήμαρχου.
Για εμένα προσωπικά το ποσοστό εκλογής
δεν με επηρεάζει άμεσα, διότι η πολιτική μου
σταδιοδρομία δείχνει θετικά αποτελέσματα
από την πρώτη Κυριακή.
Πού πιστεύετε ότι θα κριθούν οι εκλογές;
Δεν μπορώ να προβλέψω την πρόθεση
ψήφου των δημοτών μας. Αυτοί κρίνουν τα
πρόσωπα για τα λάθη τους και αυτοί τα επιβραβεύουν για την προσφορά τους.
Εκείνο που θέλω να υπογραμμίσω είναι τη
σύγκριση της ορεινής Ναυπακτίας πριν μερικές δεκαετίες με τη σημερινή και το σημαντικό ρόλο του Δήμου μας στην εξέλιξη αυτή.
Πώς αντιμετωπίζετε τη δηλωμένη πλέον
απόφαση καθόδου στις προσεχείς δημοτικές
εκλογές δύο υποψηφίων από το ίδιο δημοτικό διαμέρισμα;
Είναι γνώρισμα της δημοκρατίας, δικαίωμα και υποχρέωση του κάθε πολίτη η ανάμιξή
του στα κοινά για το συμφέρον των πολλών.

Τις ερωτήσεις υπέβαλε ο Δημήτρης Χατζόπουλος.
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1. Βραβείο «οικογένειας Ν. Γ. Παπαϊωαννίδη και κληρονόμων της» για το Ακαδημαϊκό Έτος 2004 – 2005.
Ήδη έχουν περάσει 7 χρόνια από τότε
που η οικογένεια του αγαπητού μας συγχω-

δο, δηλαδή σε δύο εξεταστικές περιόδους
(Ιουνίου και Σεπτεμβρίου).
Εξαίρεση αναγνωρίζεται μόνο για τους
επί πτυχίω φοιτητές, στους οποίους –και
μόνο- λαμβάνεται υπόψη και η βαθμολογία
της τρίτης εξεταστικής περιόδου.
5. Έχουν συγκεντρώσει μέσο όρο βαθμολογίας στα μαθήματα του αντίστοιχου
ακαδημαϊκού έτους τουλάχιστον 6,5.
6. Δεν έχουν βραβευτεί με το συγκεκριμένο βραβείο προηγούμενη χρονιά.
2. Βραβεία του Συνδέσμου για τους νεοεισελθόντες φοιτητές/τριες σε ΑΕΙ, ΤΕΙ ή
Στρατιωτικές Σχολές της χώρας το Ακαδημαϊκό Έτος 2005-2006.
Παρακαλούνται οι επιτυχόντες το Ακαδημαϊκό Έτος 2005-2006 σε κάποιο ΑΕΙ, ΤΕΙ

ριανού Νίκου Γ. Παπαϊωαννίδη καθιέρωσε
την απονομή ετήσιου βραβείου στους δύο
καλύτερους φοιτητές/τριες ΑΕΙ που κατάγονται από το χωριό μας.
Το κάθε βραβείο συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο € 1.500.
Παρακαλούνται οι υποψήφιοι που πληρούν τις προϋποθέσεις για τη συμμετοχή
στη διεκδίκηση του βραβείου να αποστείλουν τα δικαιολογητικά τους, με συστημένο
γράμμα, μέχρι τις 15 Ιουλίου 2006, στη Διεύθυνση:
Ανθέων 20,
Ζωγράφου, Τ.Κ. 15772
Υπόψη κ. Νικ. Μουστάκα
Δυνατότητα υποβολής δικαιολογητικών
έχουν οι φοιτητές που:
1. Κατάγονται από την Άνω Χώρα (ο
ένας τουλάχιστον από τους γονείς των
υποψηφίων πρέπει να κατάγεται από την
Άνω Χώρα).
2. Φοιτούν σε ΑΕΙ (Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα) της ημεδαπής.
3. Δεν οφείλουν μαθήματα προηγούμενων ετών.
4. Έχουν περάσει όλα τα μαθήματα του
Ακαδημαϊκού Έτους στο οποίο αφορά η
βράβευση (στην προκειμένη περίπτωση
2004-2005) έως και τη φθινοπωρινή περίο-

Απονομή βραβείων «Οικογένειας Νικ. Γ.
Παπαϊωαννίδη και κληρονόμων της» για το
Ακαδημαϊκό Έτος 2003 -2004.
Η τελετή απονομής των βραβείων της
Οικογένειας «Νικ. Γ. Παπαϊωαννίδη και των
κληρονόμων της», για το Ακαδημαϊκό Έτος
2003 -2004, έγινε στις 15 Αυγούστου 2005,
μετά τη Θεία Λειτουργία, στην κατάμεστη
αίθουσα συνεδρίων του ξενοδοχείου
"CRYSTAL" στην Άνω Χώρα.
Τα βραβεία απένειμαν οι γιοι και άξιοι
συνεχιστές του έργου του Νίκου Παπαϊωαννίδη, Γιώργος και Χρήστος, στις φοιτήτριες Άννα Κορομπέλη του Πολυκάρπου και
Άννα Κορομπέλη του Αριστοτέλη, που αρίστευσαν στις σπουδές τους.
Τους αξίζουν τα συγχαρητήριά μας και
τους ευχόμαστε καλή σταδιοδρομία.
Πιστεύουμε ότι και φέτος η συμμετοχή
των φοιτητών στη διεκδίκηση των βραβείων
θα είναι μεγάλη όπως επίσης και η προσέλευση των χωριανών μας στις σχετικές εκδηλώσεις.
Απονομή βραβείων του Συνδέσμου
στους νεοεισελθόντες φοιτητές/τριες σε
ΑΕΙ, ΤΕΙ ή Στρατιωτικές Σχολές της χώρας
το Ακαδημαϊκό Έτος 2004-2005.
Ο Σύνδεσμος απένειμε βραβεία, συνοδευόμενα με συμβολικό ποσό των 100 ευρώ
στους κάτωθι:

ή Στρατιωτική Σχολή της χώρας μας, να
ενημερώσουν για την επιτυχία τους οποιοδήποτε μέλος του Δ.Σ. του «Συνδέσμου
Ανωχωριτών» προκειμένου να συμπεριληφθούν στις βραβεύσεις.
Κάθε βραβείο συνοδεύεται από το συμβολικό ποσό των € 100.
Για να αποφεύγονται παραλείψεις, θερμή παράκληση για έγκαιρη ενημέρωση.
3. Χρόνος – τόπος απονομής βραβείων
Οι βραβεύσεις και για τις δύο παραπάνω
περιπτώσεις καθιερώθηκε να γίνονται κάθε
χρόνο στις 15 Αυγούστου μετά τη Θεία Λειτουργία στην αίθουσα συνεδρίων του ξενοδοχείου "CRYSTAL " στο χωριό μας.
Η παρουσία των βραβευόμενων είναι
απαραίτητη.

• Ανδρικοπούλου Γεωργία του Πολυκάρπου (Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης,
Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Ξάνθης)
• Διαμάντη Παναγιώτη του Θεοδώρου
(Σ.Μ.Υ.)
• Καποτά Μιχαήλ του Κων/νου (Πολυτεχνείο Πατρών, Τμήμα Μηχανολόγων)
• Κωστογιάννη Ερμιόνη του Γεωργίου
(Τ.Ε.Ι. Νοσηλευτικής Πατρών)
• Φουρλίδα Ιάσονα του Νικολάου (Πανεπιστήμιο Κρήτης, Τμήμα Μαθηματικών Ηρακλείου)
Τους ευχόμαστε κάθε επιτυχία.
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Σας γνωρίζουμε ότι ορίστηκε διαχειριστική επιτροπή του καστανοδάσους Άνω Χώρας
με την υπ’ αριθμ 494/2004 (8-7-2004) απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Μεσολογγίου, κατόπιν αιτήσεως όλων των ιδιοκτητών (επισυνάπτεται αντίγραφο της αίτησης-απόφασης).
Αρμοδιότητα της επιτροπής είναι η αξιοποίηση του καστανοδάσους προς όφελος
των ιδιοκτητών, με βάση τα προβλεπόμενα
από τη διαχειριστική έκθεση, η οποία έχει
εγκριθεί από το Δασαρχείο.
Συγκεκριμένα στην διαχειριστική έκθεση
προβλέπονται η κοπή όλων των γηρασμένων
καστανιών και μαρωνιών, καθαρισμός της
ελάτης σε ακτίνα τεσσάρων μέτρων από κάθε καστανιά, εμβολιασμός των καινούργιων
βλασταριών και ανά χρονικά διαστήματα καθαρισμός των δέντρων.
Όλα τα προαναφερόμενα θα εκτελεστούν με υπόδειξη και επίβλεψη του Δασαρχείου. Οι μόνες αρμοδιότητες που έχει η επιτροπή είναι να βρει τον εργολάβο, που θα
κάνει την υλοτόμηση, να διαπραγματευτεί
την τιμή ανά κυβικό της χρήσιμης καστανιάς
και ελάτης και να γίνει η αποπληρωμή των
ιδιοκτητών. Σημειώνεται ότι η πληρωμή αυ-

τή θα γίνεται με βάση τον αριθμό των δέντρων που έχει δηλώσει ο καθένας στη διαχειριστική έκθεση και κατόπιν επιμέτρησης
των κυβικών μέτρων από το Δασαρχείο. Οι
ενέργειες αυτές έχουν γίνει.
Ο εργολάβος με βάση τη σύμβαση που
έχει υπογράψει και τα προβλεπόμενα από τη
διαχειριστική έκθεση είναι υποχρεωμένος να
απομακρύνει όλη την άχρηστη ξυλεία από το
καστανοδάσος.
Η πληρωμή για την ωφέλιμη ξυλεία (καστανιάς-ελάτης) θα γίνεται στο τέλος κάθε
έτους με τον τρόπο που προαναφέρθηκε.
Η ύπαρξη και λειτουργία της επιτροπής
ήταν αναγκαία και επείγουσα για να προχωρήσει η διαδικασία καθαρισμού του καστανοδάσους και γιατί έληγε η ισχύς της διαχειριστικής έκθεσης. Παράλληλα θα γίνουν οι
απαραίτητες ενέργειες για την κοπή ελατοκορφών (Χριστουγεννιάτικων δέντρων) και
αξιοποίηση των όποιων κοινοτικών προγραμμάτων (και υπάρχουν πάρα πολλά) για την
καλύτερη ανάπτυξη του καστανοδάσους.
Πιστεύουμε ότι η διαδικασία που έχει ξεκινήσει είναι προς όφελος των ιδιοκτητών
και του δάσους παρά τις αντίθετες φωνές, οι
οποίες όπως βεβαιώνει το Δασαρχείο είναι

εκ του πονηρού, γιατί η διαχείριση του καστανοδάσους δεν είναι ιδιωτική υπόθεση αλλά υπακούει στις επιταγές και κατευθύνσεις
του αρμόδιου Δασαρχείου.
Η Διαχειριστική Επιτροπή

Έργα υποδομής αλλά και τουριστικής ανάπτυξης
- νέα καταλύματα, λαογραφικό μουσείο, αξιοποίηση μονοπατιού
Σειρά σημαντικών έργων εγκρίθηκαν μέσω της Αιτωλικής Αναπτυξιακής Α.Ε. για το Δήμο Αποδοτίας. Τα έργα εντάσσονται στα
προγράμματα LEADER και ΠΕΠ Ορεινής Ναυπακτίας.
Σε ό,τι αφορά την περαιτέρω τουριστική ανάπτυξη της περιοχής πρόκειται να δημιουργηθούν καταλύματα στα παρακάτω δημοτικά διαμερίσματα:
1. ΛΕΥΚΑ (ΣΜΑΝΗΣ ΜΑΡΙΟΣ)
2. ΕΛΑΤΟΥ (ΛΩΛΟΥ ΘΕΟΚΤΙΣΤΗ)
3. ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ (ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ)
4. ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ (ΖΟΡΜΠΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ)
5. ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΤΙΣΣΑ (ΔΟΥΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ)
6. ΕΛΑΤΟΥ (ΒΗΤΤΑ ΕΛΕΝΗ)
7. ΑΝΑΒΡΥΤΗ (ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΒΙΡΓΙΝΙΑ)
8. ΑΝΩ ΧΩΡΑ (ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΥ ΑΓΛΑΪΑ)
Στην ξενοδοχειακή μονάδα της Κάτω Χώρας θα υπάρξει επέκταση του υφιστάμενου ξενοδοχείου με προσθήκη 12 κλινών, ενώ
εγκρίθηκε και ολοκληρωμένο πακέτο εναλλακτικών δραστηριοτήτων τουρισμού με αναβαθμισμένο επίπεδο προσφερόμενων υπηρεσιών.
Επίσης, εγκρίθηκαν τα έργα:

α. «Αξιοποίηση μονοπατιού Άνω Χώρας προς Λάλκα», 48.911 ευρώ
β. «Ανάδειξη κτιρίου σε Λαογραφικό Μουσείο στο Δ.Δ. Ασπριά»,
111.675 ευρώ
γ. «Δημιουργία ενοριακού πολιτιστικού κέντρου Κυδωνέας»,
27.442 ευρώ
δ. «Κατασκευή αιθουσών πολιτιστικών δραστηριοτήτων – Υπαίθριο θέατρο στο Δ.Δ. Αμπελακιώτισσας» 48,687 ευρώ.
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Ιωάννης Γ. Χατζόπουλος Ιατρός-Άνθρωπος
1899-1966

Αξιότιμε κύριε διευθυντά της εφημερίδας «Η ΜΕΓΑΛΗ ΛΟΜΠΟΤΙΝΑ»,
Παρακολουθώ με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τη δροσερή και καλαίσθητη εφημερίδα σας, την οποία τιμητικώς λαμβάνω.

Για να σπουδάσεις τα χρόνια εκείνα,
τα πρώτα του εικοστού αιώνα, έπρεπε να
έχεις μεγάλη θέληση. Για να σπουδάσεις
όμως ιατρική, ξεκινώντας από ένα απρόσιτο χωριό, όπως ήταν τότε η Λομποτινά
της Ναυπακτίας, χρειαζόταν ένθετος ζήλος. Αυτόν τον ζήλο έκρυβε μέσα του το
όγδοο από τα δέκα παιδιά του παπα-Γιώργη Χατζόπουλου. Του τον ενέπνευσε ο
ευσεβής λεβίτης πατέρας του; Του τον ενστάλαξε η μάνα του, η Ελευθερία, η στοργική και ακάματη πρεσβυτέρα του χωριού;
Ποιος ξέρει να πει, τώρα μετά παρέλευση
ενός αιώνα; Αυτόν όμως, τον αιώνα, τον σημάδεψε για την Άνω Χώρα και τα

Ως μικρό αντίδωρο, σας προσφέρω το σχετικά πρόσφατο βιβλίο μου «ΟΙ
ΚΑΡΚΑΒΙΤΣΑΙΟΙ, Ο ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΩΝ ΛΕΧΑΙΝΩΝ ΚΑΙ Η ΝΑΥΠΑΚΤΙΑ», με
αυτονόητο ξεχωριστό και αποκαλυπτικό ενδιαφέρον για τη Ναυπακτία και
τα ιστορικά Κράβαρα.
Στο φύλλο 18 της εφημερίδας σας διάβασα με προσοχή δημοσίευμα για
τον Ανδρέα Καρκαβίτσα και τα Κράβαρα, γραμμένο (ανατύπωση από το περιοδικό ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΣ) από τον διακεκριμένο λόγιο-λογοτέχνη, και εγώ
θα έλεγα «δόκιμο» Ακαδημαϊκό, Θανάση Παπαθανασόπουλο.
Είμαι σίγουρος ότι το αρχικό δημοσίευμα θα παραδόθηκε στο περιοδικό
νωρίτερα από τον Ιούλιο του 2005, χρόνο κατά τον οποίο προσφέρθηκε το
εν λόγω στο σεβαστό λογοτέχνη, διότι αλλιώς δεν εξηγείται η απουσία
έστω και ελάχιστης μνείας για έργο επίκαιρο για το ίδιο αντικείμενο.
Χωρίς να θέλω να προλάβω τις όποιες κρίσεις σας σχετικά με την αξία του
βιβλίου, θεωρώ ότι αυτό αποτελεί ένα καλό «πρεσβευτή» των Κραβάρων.
Δυστυχώς οι αρμόδιοι της δημοτικής αρχής της Αποδοτίας ουδέν ενδια-

γύρω χωριά, η παρουσία του.
Ο Γιάννης Χατζόπουλος γύρισε μετά τις σπουδές του στο χωριό, σαν
να εκπληρώσει ένα χρέος στους συντοπίτες του. Αντί να βρει αποκούμπι
στη εύκολη ζωή της Αθήνας, μάζεψε τον επιστημονικό του εξοπλισμό και
γύρισε να διακονίσει με αποστολικό ζήλο τους πάσχοντες μιας απόμερης

φέρον επέδειξαν ούτε και στη φάση συλλογής στοιχείων παρά και τις έγγραφες αιτήσεις μου.
Επαφίεται λοιπόν στην κρίση σας για την αξιολόγηση του εν λόγω βιβλίου, η οποία αξιολόγηση δεν πρέπει κατ’ ανάγκη να είναι και επαινετική.

Με θερμές ευχές για επιτυχίες

και αγνοημένης περιοχής της πατρίδας. Και η προσφορά του ήταν ανιδιοτε-

Ηλίας Στ. Δημητρόπουλος

λής και γεμάτη πάθος. Η στράτευσή του και η συμμετοχή του στη Μικρασια-

Σμήναρχος ε.α.

τική εκστρατεία, τον είχε επιβαρύνει με ασθένεια που τον βασάνισε. Εν
τούτοις, με το αυτοκίνητο της εποχής, το υποζύγιο που τον έφερνε από χωριό σε χωριό, ανακούφιζε και θεράπευε τους φτωχούς ανθρώπους της
επαρχίας του, ωσάν ο τρίτος από τους Αγίους Αναργύρους.

Υ.Γ. Το βιβλίο διατίθεται από τον ίδιο το συγγραφέα με αντικαταβολή (15
+ 5 =20 €) και στην Αθήνα στο βιβλιοπωλείο «ΕΣΤΙΑ» Σόλωνος 69 καθώς
και στα βιβλιοπωλεία Πάτρας και Ναυπάκτου.

Και τι ηρωική ιατρική με τα μέσα της εποχής! Παιδιατρική, παθολογία,
*******

τραυματολογία, μαιευτική. Βάφτιζε τα περισσότερα παιδιά που ξεγεννού-
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σε, για να ενισχύει και να δίνει κουράγιο στους γονείς. Γιατί αγαπούσε τον
Άνθρωπο. Γι’ αυτό εξάλλου το σπίτι του ήταν ανοιχτό στον κάθε ξένο και η
γυναίκα του, κόρη του ευπατρίδη παπα-Γρηγόρη Καραδήμα, του ιερέα, δημοδιδάσκαλου και ήρωα του Βαλκανικών πολέμων, η Ευτυχία, συνέδραμε
το έργο του, όταν οι ασθενείς από τα γύρω χωριά συνέρρεαν στο φιλόξενο

Μια μέρα αλλιώτικη, στενάχωρη είχε ξημερώσει. Μέρα αποχαιρετισμού. Έπρεπε
να αποχαιρετήσω τον παππού μου, έναν
άνθρωπο, χαρισματικό, ξεχωριστό. Μια

σπίτι τους.
Τα έργα της αγάπης του, δεν σταματούσαν στην ιατρική περίθαλψη αλλά επεκτείνονταν με την κοινωνική του δράση. Πρόεδρος της κοινότητας,
νομαρχιακός σύμβουλος, αγωνιζόταν μαζί με άλλους να συνδέσει οδικά το
χωριό, να προάγει τα σχολεία. Στα μαύρα χρόνια της Γερμανικής κατοχής
που η σύγχυση κυριαρχούσε και πάθη είχαν εξαφθεί, συνέχισε το έργο του,
πιστός στον Όρκο του Ιπποκράτη. Ήρθε σε αντίθεση με κάποιους συμπατριώτες του, υπερασπιζόμενος τις αξίες του. Κινδύνεψε η ζωή του αλλά,
αφήνοντας κατά μέρος όσα είχαν μεσολαβήσει στα χρόνια της φρικτής και
μαύρης κατοχής και στη συνέχεια του εμφυλίου, επέστρεψε στο ιατρικό και
ανθρωπιστικό έργο του, για τη Λομποτινά και τα χωριά της περιοχής,
απτόητος, μεγάθυμος και ανεξίκακος, μέχρι το θάνατό του.
Γιατί «η αγάπη μακροθυμεί…πάντα ελπίζει, πάντα υπομένει»
(Παύλου προς Κορινθίους Α΄ιγ΄ε)

προσωπικότητα. Έναν αγωνιστή της ζωής, παιδαγωγό, διακεκριμένο εκπαιδευτικό, πολεμιστή τιμημένο με εύφημες μνείες, Πολεμικό Σταυρό, Αριστείο Ανδρείας,
αναμνηστικά μετάλλια.
Εγώ, όμως, δεν θα γράψω για τη δράση
του Δημητρίου Κωταντούλα αλλά για
τον παππού μου που έφυγε. Έχασε την τελευταία του μάχη με τη ζωή σε
ηλικία ενενήντα χρόνων. Υπερήφανα και με αξιοπρέπεια έφυγε από κοντά
μας. Τώρα πήγε να συναντήσει όλη του την πατρική οικογένεια. Τον περίμεναν ο Κωνσταντής και η Δημητρούλα, καθώς και τα αδέλφια του.
Είχε έλθει η ώρα να ξεκουραστεί. Έζησε μια ζωή δύσκολη και κοπιαστική,
χωρίς να δυσανασχετήσει ούτε μια στιγμή. Ήξερε να παίρνει χαρά και ικανοποίηση μόνο όταν προσέφερε σε όλους μας. Μας πρόσφερε τόσα που

Γιάννης Οικονομίδης - Ιατρός
*****

θα τον μνημονεύουν και τα δισέγγονα. Και εκείνος καμάρωνε τόσο για τα

Συνέχεια στη σελ. 8

ºÂ‚ÚÔ˘¿ÚÈÔ˜ - ª¿ÚÙÈÔ˜ - ∞Ú›ÏÈÔ˜ 2006

Πάσχα στην Άνω Χώρα
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Συνέχεια από την σελ 6
εγγόνια όσο και τα δισέγγονα. Αυτός όμως ήταν το καμάρι για μας. Ήταν

Ο χρόνος της σε αυτή τη ζωή σταμάτησε

σημείο αναφοράς. Ήταν ο παππούς μου, ο δικός μου παππούς που έχασα.

ξημερώματα στις 26 Φεβρουαρίου 2006.

Μου στοιχίζει τόσο αυτός ο αποχωρισμός, μα πιο πολύ από όλα με πονά-

Απερίγραπτα βαθύς ο πόνος σε όλους

ει που έφυγες παππού χωρίς να σε χαιρετήσω. Βυθίστηκες σε μια ανελέ-

μας, φοβερό και συγκλονιστικό το κενό

ητη σιωπή τριάντα πέντε ημερών. Τριάντα πέντε ημέρες πόνου και αγω-

του χαμού της. Η Ρήνια μας έφυγε και

νίας μα συνάμα προσπάθεια αποδοχής του αναπόφευκτου. Μας άφησες

εμείς τώρα καλούμαστε να περπατήσου-

ξαφνικά, χωρίς μια λέξη, μια προειδοποίηση. Ίσως να θέλησες να σε θυ-

με σε δρόμους άγνωστους για μας, δίχως

μόμαστε όρθιο, δυνατό, αισιόδοξο, λέγοντας αστεία και ανέκδοτα από

τη γλύκα του προσώπου της, το γέλιο και

παλιά.

την ομορφιά της ψυχής της. Αστείρευτη

Σε ευχαριστώ για όλα παππού. Σε ευχαριστώ πάνω από όλα που μπόρε-

πηγή καλοσύνης, τρυφερότητας, υπομο-

σαν να σε γνωρίσουν τα παιδιά μου. Έτσι, όταν θα τους μιλώ για σένα θα

νής, που φώτιζε και στήριζε και ομόρφυ-

έχουν την εικόνα σου ζωντανή. Θα σε θυμόμαστε πάντα, γιατί σε έχουμε

νε τη ζωή μας με χρώματα γαλανωπά και πράσινα, σαν κι αυτά που ‘ριχνε

μέσα στην καρδιά μας.

πάνω στους καμβάδες της. Νιώθουμε ευγνωμοσύνη για όλους που συμ-

Στον παππουλάκη μου,
η εγγονή του
Φωτεινή Ξαναλάτου

Ημερίδα για τη Σκλήρυνση κατά Πλάκας
-στις πρότυπες κατοικίες Υποστηριζόμενης
Διαβίωσης ΑΡΗΤΗ

μετείχαν στο πένθος μας και τους ευχαριστούμε μέσα από την καρδιά
μας.

Μανώλης, Θάνος, Ρένα, Νάντη, Γεροντάκη

Επαναδημοπρατείται
ο δρόμος της Μακριάς Ράχης

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε πρόσφατα ημερίδα στις πρότυπες κατοικίες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης ΑΡΗΤΗ. Στην ημερίδα που
διοργανώθηκε από το Γραφείο Αττικής της Ελληνικής Εταιρείας για τη
Σκλήρυνση κατά Πλάκας παρουσιάστηκαν τα θέματα «Η Σκλήρυνση κατά Πλάκας παλαιότερα, σήμερα και μερικές νύξεις για το μέλλον» και
«Το τετράπτυχο της διατροφής στην Πολλαπλή Σκλήρυνση» από τους
διακεκριμένους επιστήμονες κ. Ι. Μυλωνά, καθ. Νευρολογίας Α.Π.Θ.,
Δ/ντη Β/Νευρολογικής Κλινικής του Α.Π.Θ., νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ, και τον
Δ. Γρηγοράκη, Κλινικό Διαιτολόγο, Διατροφολόγο.
Η φιλοξενία της ημερίδας στην ΑΡΗΤΗ, έδωσε στους συμμετέχοντες
την ευκαιρία να ενημερωθούν και να ανταλλάξουν απόψεις σε ένα όμορφο και ήρεμο περιβάλλον.
Η ημερίδα έγινε με την ευγενική χορηγία της Schering Hellas Α.Ε.
ΑΡΗΤΗ ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣASSISTED LIVING RESIDENCES
ΠΕΝΤΕΛΗΣ & ΤΥΡΝΑΒΟΥ 15344 ΓΕΡΑΚΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΤΗΛ.: 210 6616600, FAX. 210 6616619

Οι αρμόδιοι του δασαρχείου Ναυπάκτου ενημέρωσαν το
Δήμο Αποδοτίας ότι εντός του Ιουνίου θα επαναδημοπρατηθεί
το έργο της ασφαλτόστρωσης του δρόμου της Μακριάς Ράχης, με φορέα υλοποίησης το Δασαρχείο Ναυπάκτου. Το έργο
ανέρχεται στα 1.300.000 ευρώ.

