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∫·ÓÂ›˜ ‰ÂÓ ¤¯·ÛÂ ˘ÔÙÈÌÒÓÙ·˜ ÙË ÓÔËÌÔÛ‡ÓË ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ Ï·Ô‡ (§·˚Î‹ Ú‹ÛË)

∂›Ó·È Î' ÂÎÂ›Ó·…

∫. ΔÛ¿ÙÛÔ˜

∂›Ó·È ÎÈ ÂÎÂ›Ó· Ô˘ Ô ·Û¿˜
‰ÂÓ ı¤ÏÂÈ Ó' ·ÎÔ˘ÛıÔ‡ÓÂ…
∂›Ó·È Î' ÂÎÂ›Ó·,
Ô˘ ˆ˜ Ù· ‰È·Ï¿ÏËÛÂ Ô ·Û¿˜
‰ÂÓ Î¿ÓÂÈ È· Ó· ÂÈˆıÔ‡ÓÂ…
∂›Ó·È Î' ÂÎÂ›Ó·,
Ô˘ Â›Ó·È Ì¿Ù·ÈÔ Ó· Ù· Ë˜
ÙÈ ‰ÂÓ Ù· ÓÈÒıÔ˘ÓÂ
Ô‡ÙÂ Ô ·Û¿˜ Ô‡ÙÂ ÔÈ Ú·ÁÈ¿‰Â˜…
∂›Ó·È Î' ÂÎÂ›Ó·,
Ô‡ ﬁÛÔ ÎÈ ·Ó Ù· ‰È·Ï·Ï‹ÛË˜,
¿ÏÏ· ÔÈ ÛÔÊÔ› ÎÈ ¿ÏÏ· ÔÈ ¿ÛÔÊÔÈ
ı· Î·Ù·Ï¿‚Ô˘Ó…

Στις 21 Οκτωβρίου
η Γιορτή του Κάστανου
και του Τσίπουρου

Κυριακή
κοντή γιορτή…
Η Κυριακή 15η Οκτωβρίου θα «βγάλει»
δήμαρχο.
Ήρθε η ώρα μας. Καλό βόλι.
Αναλυτικά όλα τα ονόματα των υποψηφίων, τι μας λένε οι υποψήφιοι δήμαρχοι κ.
κ. Βασίλης Σούζας και Νίκος Κωστογιάννης, χρήσιμες πληροφορίες για να ξέρετε τι
θα κάνετε όταν βρεθείτε μπροστά στην κάλπη στο σημερινό φύλλο (σελ 3,4,5,8).
Πόσα χρήματα δικαιούνται να ξοδέψουν
οι υποψήφιοι; (σελ 4).

∂›Ó·È Î' ÂÎÂ›Ó·…
¡· Ú¿ÍË˜, ÏÂ˜.
∫·È ÌÂ ÙÈ ıÂ˜ Ó· Ú¿ÍË˜;
∂ÈÓ' ÔÈ ¿ÓÂÌÔÈ ÙË˜ ÛˆÊÚÔÛ‡ÓË˜
¶ÈÔ ‰˘Ó·ÙÔ› ·ﬁ Û¤Ó·`

Το ετήσιο ραντεβού Ανωχωριτών
και χιλιάδων επισκεπτών για τη Γιορτή
του Κάστανου και του Τσίπουρου δίνεται φέτος στις 21 Οκτωβρίου.
Η μετάθεση-γίνεται ως συνήθως το
δεύτερο Σαββατοκύριακο του Οκτώβρη-, οφείλεται στη διεξαγωγή των
δημοτικών και νομαρχιακών εκλογών.
Μην το χάσετε!

ÎÈ ·Ó Î¿ÓË˜ ÙÔÓ ÙÚÂÏÏﬁÓ
ˆÛ¿Ó ÙÔÓ ™ﬁÏˆÓ·,
Î·È ÙÔ‡ÙÔ ‰Â ÊÂÏ¿ !
ΔÈ ÎÈ ·Ó Ê‡ÁÔ˘ÓÂ ÔÈ μ¿Ó‰·ÏÔÈ
ı·ÚıÔ‡Ó ÔÈ °ﬁÙıÔÈ !..
∫·Ï‡ÙÂÚ·, Î·Ï‡ÙÂÚ·
·' ﬁÏ· ÙÔ‡Ù· ¤Íˆ !
™ÙÔÓ Î·ı·Úﬁ ·¤Ú·, ÌﬁÓÔ˜..-

Bραβεία
Παπαϊωαννίδη
σελ. 2

Πρόταση για
Καστανοδάσος
σελ. 4

«Λαϊκές
συνελεύσεις»
σελ. 5

Πόσα επιτρέπεται να
ξοδέψουν οι υποψήφιοι
σελ. 6

Πριν ψηφίσετε
σελ. 7
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ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ

Κοινωνικά

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Νικόπουλος Κων/νος του Παν. . . . . . . . . .€ 50
Σφήκας Ανδρέας του Σπ. . . . . . . . . . . . . .€ 10
Τσατσάνης Γεώργιος του Κων/νου . . . .€ 50
Τσατσάνης Κων/νος του Γεωργίου . . . .€ 20
Τσουκαλάς Δημήτριος του Κων/νου . . .€ 20
Σταύρος Σταυρόπουλος . . . . . . . . . . . . . .€ 20
Γιώργος Πατούχας . . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 20
Δήμος Τσιπόπουλος . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 20
Γιώργος Τσαμποσωτήρης . . . . . . . . . . . .€ 30
Καπορδέλης Αντώνης . . . . . . . . . . . . . . .€ 40
Μπρικόλα Μαρία . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 50
Λυκογιάννη Αγλαϊα . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 20
Σφήκας Ανδρέας . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 10
Ανώνυμος . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 100
Λαγιανδρέου Αθανάσιος . . . . . . . . . . . . .€ 50
Μούρτος Γιάννης . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .$ 50
Γκούβας Αριστείδης . . . . . . . . . . . . . . . . . .$ 50
Χατζόπουλος Γιώργος . . . . . . . . . . . . . . .$ 40
Τσουκαλάς Αριστείδης του Ιωάννη . . . . .$ 50
Μελίστας Δημήτρης του Λεωνίδα . . . . . .$ 35
Μουστάκας Ιωάννης του Γεωργίου . . . . .$ 40
Λιακώνης Πολύκαρπος του Βασίλη . . . .$ 50
Μελίστας Βασίλης του Λεωνίδα . . . . . .$ 100
Καραγιώργος Νίκος του Γεωργίου . . . . .$ 35
Καραγιώργος Κώστας του Γεωργίου . . .$ 20
Τσουκαλάς Γιάννης του Θωμά . . . . . . . . .$ 20
Μελίστας Σωτήρης του Λεωνίδα . . . . . . .$ 30
Πανουργιάς Γιώργος του Παντελή . . . . .$ 20
Πατούχας Γιώργος του Ιωάννη . . . . . . . .$ 40
Μούρτος Θεοχάρης του Ιωάννη . . . . . . .$ 20
Πατούχας Κώστας του Ιωάννη . . . . . . . . .$ 40
Ντούρος Ιωάννης του Λουκά . . . . . . . . . .$ 50
Χατζόπουλος Παύλος του Βασίλη . . . . .$ 10
Μελίστας Πάνος του Γεωργίου . . . . . . . .$ 40
Μπρικόλας Γιώργος . . . . . . . . . . . . . . . . . .$ 50
Χατζής Κώστας του Παναγιώτη . . . . . . .$ 50
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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

Βαφτίσεις

«Έφυγε
ένας αετός»
Αυτός

είναι

ο

τίτλος

του

«ΕΜΠΡΟΣ» για το Σταύρο Παναγιώτου που ανήμερα της Αγίας Παρασκευής μας χαιρέτησε για πάντα.
Ήταν γι’ αυτόν το πανηγύρι της
Μικρής Παλούκοβας ξεχωριστό
γεγονός και ο Σταύρος ήταν η ψυχή του. Όλη νύχτα με τους χωριανούς του και με το χάραμα μας χαιΣτις 22 Ιουλίου έγινε η βάφτιση του γιού του Στέλιου και της Αγγελικής Χατζόπουλου, στον υπαίθριο
χώρο του Ενοριακού Ναού του Αγίου Θωμά Αμαρουσίου και το όνομα αυτού Δημήτριος.
Ανάδοχοι ο Σταύρος Χατζόπουλος και η Μαριάννα
Λεμπρέν.
Οι γονείς και οι κουμπάροι προγραμμάτιζαν να γίνει η βάφτιση στον Άϊ Γιάννη του χωριού μας. Όταν
γνωστοποίησαν τις αποφάσεις τους στον παππού του
παιδιού, ενημερώθηκαν για τις απόψεις του Αιδεσιμώτατου, όπως ήταν φυσικό άλλαξαν γνώμη.

Γάμοι
• Ο Κώστας Βέργος, γιος του Νίκου και της Αικατερίνης Μελίστα τέλεσε το γάμο του στο Ντιτρόϊτ στις
21 Μαΐου με την αγαπημένη του Sioborn.
Τους ευχόμαστε βίο ευτυχή.
• Ενέδωσε και ο Μήτσος, συνεργάτης της εφημερίδας μας και μέλος του διοικητικού συμβουλίου του
Συλλόγου μας. Το Σάββατο 23 Σεπτεμβρίου φόρεσε
την κουλούρα στο Ναό της Αγίας Φιλοθέης με την
αγαπημένη του Αθηνά.
Στη δεξίωση που ακολούθησε σε κέντρο του Αμαρουσίου έγινε το αδιαχώρητο από τους πολυπληθείς
καλεσμένους. Αν διερωτάσθε για ποιο Μήτσο λέμε,
τον Τσατσάνη φυσικά!

Θάνατοι
• Στις 8-9-2006 κηδεύτηκε στο νεκροταφείο Χαλανδρίου η Λαμπρινή Σταυροπούλου-Κορομπέλη, η
οποία έφυγε πλήρης ημερών 93 ετών.
Στους οικείους της, παιδιά - εγγόνια - δισέγγονα,
τα θερμά μας συλλυπητήρια.
• Στις 28 Ιουλίου έφυγε ο Νίκος Σκουφής, 57
ετών, πρόεδρος της Φιλοδασικής Ένωσης Πλατάνου
και εκδότης της πολύ καλής εφημερίδας η «Φωνή του
Πλατάνου». Ο Νίκος Σκουφής ξεχώριζε για την ειλικρίνεια, την καλοσύνη και την προσφορά του στο γενέθλιο τόπο. Πιστεύουμε ότι υπάρχουν ισάξιοι συνεχιστές του έργου του.
• Ο Γιάννης Δρίτσας σύζυγος της Πέγκυς Χατζοπούλου έφυγε στα 68 του χρόνια και κηδεύτηκε στον
Πειραιά.
Ο ήρεμος και καλόκαρδος Γιάννης επισκεπτόταν
κάθε καλοκαίρι το χωριό και μόνο συμπάθειες είχε δημιουργήσει. Καλό σου ταξίδι Γιάννη.

ρέτησε όλους για πάντα. Ήταν
πρόεδρος της Αιτωλικής Αναπτυξιακής τα τελευταία 8 χρόνια.
Ο Σταύρος υπήρξε πολιτικοποιημένο άτομο, όχι όμως υποτελής
κανενός.

Έφυγε
ο Γιάννης
Βαρδακουλάς
Στα 85 του, την παραμονή της
Παναγίας, έφυγε ο ποιητής και συγγραφέας Γιάννης Βαρδακουλάς
αφήνοντας φτωχότερη και ακέφαλη την πνευματική ζωή της Ναυπάκτου.
Ο Γ. Βαρδακουλάς τελείωσε το
γυμνάσιο Ναυπάκτου το 1939 και
γράφτηκε στο Νομικό Τμήμα της
Νομικής Αθηνών, το οποίο τελείωσε
εργαζόμενος συγχρόνως και αναγορεύτηκε αριστούχος διδάκτορας
των Νομικών και Οικονομικών Αθηνών του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
Εργάστηκε πολλά χρόνια στον
ΟΤΕ ως ανώτατος υπάλληλος. Ως
ελεύθερο πνεύμα που ήταν αρνήθηκε το 1967 να εκφωνήσει λόγο για
τα επιτεύγματα της «Εθνικής Επανάστασης» και απολύθηκε.
Ο Γιάννης Βαρδακουλάς άφησε
πλούσιο συγγραφικό έργο που συνοψίζεται σε τριάντα επιστημονικές
μελέτες, τέσσερις ποιητικές συλλογές, δώδεκα ιστορικές μελέτες, δεκατρείς ραδιοφωνικές παρουσιάσεις και πάμπολλες ομιλίες για κοινωνικά, τοπικά και ιστορικά θέματα.

Καλό σου ταξίδι μπάρμπα Γιάννη

Δ.Χ.
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ΑΠΟΝΟΜΗ ΒΡΑΒΕΙΩΝ & ΕΠΑΙΝΩΝ
Στις 15.Αυγούστου 2006, μετά τη Θεία Λειτουργία, πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα συνεδρίων του ξενοδοχείου “CRYSTAL” στη Άνω
Χώρα η απονομή των βραβείων της Οικογένειας «Νικολάου Γ. Παπαϊωαννίδη και κληρονόμων της» στους αριστεύσαντες φοιτητές του ακαδημαϊκού έτους 2004-2005 και η απονομή επαίνων από το «Σύνδεσμο
Ανω-χωριτών Ναυπακτίας» στους νεοεισελθέντες φοιτητές σε ΑΕΙ,
ΤΕΙ και Στρατιωτικές Σχολές της χώρας μας το ακαδημαϊκό έτος 20052006, που κατάγονται από την Άνω Χώρα.
Οι συγχωριανοί μας τίμησαν την εκδήλωση με τη μαζική τους παρουσία και απόλαυσαν τον καφέ και τα αναψυκτικά που με χαρά πρόσφερε σε όλους η Οικογένεια Ν. Παπαϊωαννίδη.
Υπενθυμίζουμε ότι η ετήσια χορηγία της Οικογένειας «Νικολάου Γ.
Παπαϊωαννίδη και κληρονόμων της» ανέρχεται σε _ 3.000 και μοιράζεται ισόποσα στους δύο καλύτερους φοιτητές.
Φέτος το πρώτο βραβείο, συνοδευόμενο από το ποσό των _ 1.500,
απονεμήθηκε από την κα Σωσώ Ν. Παπαϊωαννίδη στον Κουρέτα Παναγιώτη του Γεωργίου, του Τμήματος Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής, Πανεπιστημίου Πατρών, με βαθμό 9,1.
Το δεύτερο βραβείο, συνολικού ποσού _ 1.500, μοιράστηκε ισόποσα σε δύο φοιτητές λόγω ισοβαθμίας (8,0) και απονεμήθηκε από τον κο
Νικ.Γ. Παπαϊωαννίδη στους: Σωτηρόπουλο Σωτήριο του Βασιλείου,
του Τμήματος Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής, Πανεπιστημίου Πατρών και στον Ιωάννου Αναστάσιο του Ιωάννη,
του Τμήματος Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων, Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.
Στη συνέχεια έγινε απονομή επαίνων, συνοδευόμενων από συμβολικό χρηματικό ποσό _ 100, από το «Σύνδεσμο Ανω-χωριτών Ναυπακτίας», στους παρακάτω νεοεισελθέντες φοιτητές σε ΑΕΙ, ΤΕΙ και
Στρατιωτικές Σχολές της χώρας μας το ακαδημαϊκό έτος 2005-2006
(κατά αλφαβητική σειρά):
1. Ανδρικοπούλου Μαρία του Πέτρου, Τμήμα Ιστορικό - Αρχαιολογικό
της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών
2.Αρμένης Ηλίας του Νικολάου, Τμήμα Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων και Δικτύων του Τεχνολογικού Ιδρύματος (ΤΕΙ) Μεσολογγίου
3.Διαμαντόπουλος Δημήτριος του Χρήστου, Ακαδημία Εμπορικού
Ναυτικού, Πρεβέζης
4. Διαμαντόπούλου Πόλυξένη του Χρήστου, Τμήμα Λογιστικής του
Τεχνολογικού Ιδρύματος (ΤΕΙ) Πατρών

Σ Υ Ν ΔΥΑ Σ Μ Ο Σ
«ΑΠΟΔΟΤΙΑ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΟΡΕΙΑ»
Υποψήφιος Δήμαρχος
ΣΟΥΖΑΣ Βασίλειος του Δημητρίου
1. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ Σταύρος του Γεωργίου
2. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Κωνσταντίνος του Δημητρίου
3. ΒΗΤΤΑΣ Σπύρος του Χαράλαμπου
4. ΓΡΑΨΑ Λαμπρινή του Κωνσταντίνου
5. ΔΗΜΗΤΡΕΛΛΟΣ Θεοχάρης του Χρήστου
6. ΔΟΥΡΟΥ Βασιλική του Ιωάννη
7. ΖΑΜΠΑΡΑΣ Χριστόφορος του Σωτηρίου
8. ΖΟΡΜΠΑ Βασιλική του Ιωάννη
9. ΚΑΡΚΑΒΙΤΣΑΣ Ευθύμιος του Πολύκαρπου
10. ΚΟΤΡΟΤΣΟΣ Ιωάννης του Παναγιώτη
11. ΚΟΤΡΩΝΙΑΣ Θωμάς του Παναγιώτη
12. ΚΟΥΚΟΥΛΑ Ελένη του Αναστασίου
13. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ Ιωάννης του Παναγιώτη
14. ΜΥΚΩΝΙΑΤΗ Λαμπρινή του Στυλιανού
15. ΤΣΑΤΣΑΝΗΣ Πολύκαρπος του Φιλίππου
16. ΦΟΥΚΑ Ζωή του Δημητρίου.
ΤΟΠΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΝΩ ΧΩΡΑΣ
1.ΠΑΝΟΥΡΓΙΑΣ Λάμπροςτου Θωμά
2.ΠΑΠΑΔΟΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Κων/νος του Δημ.
3.ΤΣΟΥΚΑΛΑ Βικτωρία του Μιχαήλ.

5. Κορομπέλη Ευανθία του Γεωργίου, Τμήμα Αρχιτεκτόνων του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
6. Κωστογιάννη Αλεξάνδρα του Νικολάου, Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών
7. Μελίστα Ευφροσύνη του Αθανασίου, Τμήμα Διατροφής και Διαιτολογίας του Τεχνολογικού Ιδρύματος (ΤΕΙ), Θεσσαλονίκης
8. Μελίστας Λάμπρος του Χρήστου, Τμήμα Νοσηλευτικής του Τεχνολογικού Ιδρύματος (ΤΕΙ) Αθηνών
9. Μελίστας Χαράλαμπος του Χρήστου, Τμήμα Λογιστικής του Τεχνολογικού Ιδρύματος (ΤΕΙ) Μεσολογγίου.
10.Τσουκαλά Βικτωρία του Χαραλ., Παιδαγωγικό τμήμα ¬ Δημοτικής
εκπαίδευσης του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.
11.Τσουκαλάς Νικόλαος του Χαραλ., Τμήμα Πολιτικών Επιστημών και
Δημόσιας Διοίκησης του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου
Αθηνών.
Ο Σύνδεσμός μας εύχεται σε όλους τους βραβευθέντες καλή σταδιοδρομία και ευχαριστεί θερμά την Οικογένεια Νικολάου Παπαϊωαννίδη για την πρωτοβουλία της να καθιερώσει το θεσμό των βραβεύσεων
σε αριστούχους φοιτητές, ενθαρρύνοντας έτσι την ευγενή άμιλλα
στους νέους μας με την επιβράβευση των προσπαθειών τους.

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
«ΑΠΟΔΟΤΙΑ - ΟΦΙΟΝΕΙΑ» Σύγχρονη Πορεία»
Υποψήφιος Δήμαρχος
ΚΩΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Αθανασίου, Γεωπόνος
1. ΑΛΤΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ του Ιωάννη, Υπάλ. Πανεπ/μίου Πατρών, Δ Δ. Ασπριάς
2. ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ του Δημ., Υπάλ Υπουργείου Πολιτισμού, Δ.Δ. Κάτω
Χώρας
3. ΒΕΛΕΝΤΖΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ του Βασ., πρώην πρόεδρος Τερψιθέας, Δ.Δ. Τερψιθέας
4. ΒΛΑΧΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Γεωργίου, Ιδ. Υπάλληλος, Δ. Δ. Γραμμένης Οξυάς
5. ΓΚΟΛΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Γεωργίου, Υδραυλικός, Δ.Δ. Κοκκινοχώρι
6. ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Δημ., πρώην πρόεδρος Κρυονερίων, Δ.Δ.
Κρυονέρια
7. ΔΟΥΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Πολύκαρπου, Υπάλληλος ΟΤΕ Ναυπάκτου, Δ.Δ. Αμπελακιώτισσας
8. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του Νικ., Επιχειρηματίας, Δ.Δ. Καταφυγίου
9. ΖΟΡΜΠΑ ΙΟΥΛΙΑ του Κωνσταντίνου, Οικιακά, Δ.Δ. Καταφυγίου
10. ΚΑΝΕΛΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του Δημ., Υπάλληλος ΔΕΗ, πρώην αντιδήμαρχος
Δ. Δ. Αμπελακιώτισσας
11. ΚΟΡΔΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Ταξιάρχη, Επιχειρηματίας, Δ.Δ. Λιμνίτσας
12. ΜΠΑΛΑΦΟΥΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ του Δημ., Δ/ντής Νομαρχίας Αιτ/νίας, Δ.Δ. Λεύκας
13. ΝΤΖΙΦΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Ελευθερίου, Αυτοκινητιστής, Δ.Δ. Ελατόβρυσης
14. ΣΑΚΕΛΛΑΡΗ ΣΟΦΙΑ του Ιωάννη, Οικιακά, Δ.Δ. Άνω Χώρας
15. ΣΑΛΟΥΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Κων.νου, Υπάλληλος ΟΣΕ, Δ.Δ. Τερψιθέας
16. ΣΙΜΑΤΗ ΕΛΕΝΗ του Σπυρίδωνα, Εκπαιδευτικός, Δ.Δ. Αναβρύτης
17. ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ του Δημ., Δασονόμος, Δ.Δ. Ελατούς
18. ΤΣΙΛΙΓΚΑΝΟΥ ΜΕΛΙΤΙΝΗ του Ιωάννη, Οικιακά
19. ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Κων/νου, Συν/χος καθηγητής, Δ.Δ. Άνω Χώρας

ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΝΩ ΧΩΡΑΣ
1. ΜΠΕΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Κωνσταντίνου, υπάλληλος ΕΣΥ
2. ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ του Παναγιώτη, εκπαιδευτικός
3. ΠΑΤΟΥΧΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Ιωάννη, υπάλληλος Δήμου Αποδοτίας
4. ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Αριστείδη, υπάλληλος Δήμου Αποδοτίας.
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Πρόταση για Καστανοδάσος
Κάνουμε μια πρόταση στο Δήμο Αποδοτίας, το Τοπικό Συμβούλιο και την Επιτροπή
Διαχείρισης του Καστανοδάσους.
Μερικές από τις καστανιές που ξυλεύονται για να γίνει η ανανέωση και το κέντρωμα,
είναι ηλικίας αρκετών εκατοντάδων ετών και καθώς βρίσκονται ακόμα σε εξαιρετική
φυσική κατάσταση, αποτελούν πλέον μνημεία.
Προτείνουμε λοιπόν, μερικές από αυτές που βρίσκονται σε προσβάσιμες περιοχές
πλάι στους δασικούς δρόμους όπως για παράδειγμα στη Χαλικιόγουρνα, στα χωράφια, στο Σκλήθρο, στην Κερασιά και αλλού να μην κοπούν.
Οι ιδιοκτήτες των καστανιών αυτών να αποζημιωθούν και οι καστανιές να αποτελέσουν ένα από τα αξιοθέατα του τόπου.
Προσφερόμαστε να σας υποδείξουμε αυτές τις καστανιές.
Τάκης Χατζόπουλος

Κλείνει
το οικοτροφείο ατόμων
με νοητική υστέρηση
στη Ναύπακτο
Ερώτηση στη Βουλή κατατέθηκε μετά από
σχετική επιστολή του Σωματείου Εργαζομένων της Εταιρείας Κοινωνικής Ψυχιατρικής &
Ψυχικής Υγείας, για το κλείσιμο του οικοτροφείου της στη Ναύπακτο και την απόλυση
13 εργαζομένων χωρίς καμία προειδοποίηση.
Παρά την πρόσφατη ανακοίνωση του αρμόδιου Υφυπουργού Υγείας για καταβολή χρηματοδότησης 7 εκ. ευρώ το 2005 και την υπόσχεση για χρηματοδότηση στο εξής από
εθνικούς πόρους, η Εταιρεία Κοινωνικής Ψυχιατρικής & Ψυχικής Υγείας ανακοίνωσε
ξαφνικά τη μετακίνηση των ασθενών και την
άμεση απόλυση όλων των εργαζομένων.

ΠΟΣΑ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΝΑ
ΞΟΔΕΨΟΥΝ ΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ
ΤΟ ΑΝΩΤΑΤΟ επιτρεπόμενο όριο εκλογικών
δαπανών για τους υποψήφιους δημάρχους,
δημοτικούς συμβούλους και συμβούλους δημοτικών διαμερισμάτων σε δήμους με πληθυσμό μέχρι 30.000 κατοίκους, ανέρχεται
στα 1.500 ευρώ

Επιστολή
Δημοσιεύουμε επιστολή του κ. Χαράλ. Χαραλαμπόπουλου από τη
Δορβιτσά Ναυπακτίας, δικηγόρου, προέδρου της Εταιρείας Ναυπακτιακών Μελετών, τέως προέδρου της Ομοσπονδίας Συλλόγων Ορεινής Ναυπακτίας, στενού συνεργάτη του συνδέσμου μας κα διευθυντή της εφημερίδας «Ναυπακτιακή».
Του ευχόμαστε καλή επιτυχία.
Τάκης Χατζόπουλος

Άνοιγμα στο μέλλον
Φίλες και Φίλοι Συμπατριώτες
Εάν δεν έχουμε συναντηθεί στους πολυποίκιλους αγώνες και στις πολλαπλές εκδηλώσεις του πατριδοτοπικού κινήματος, είναι βέβαιο ότι μας ενώνουν κοινά αισθήματα αγάπης για το νομό της Αιτωλοακαρνανίας μας.
Οι συνθήκες της ζωής μας οδήγησαν μακριά από τον γενέθλιο τόπο, χωρίς αυτή η
αναγκαστική μετοίκηση να αλλοιώσει τη σχέση μας, καθώς ο ομφάλιος λώρος που
μας συνδέει στενά μαζί του παραμένει αδιατάρακτος.
Έχουμε δημιουργήσει όλοι μαζί ένα δυνατό πατριδοτοπικό κίνημα με πλήρη ιεραρχική ανάπτυξη (Σύλλογος, Ομοσπονδία, Συνομοσπονδία), που η καταγραφή των δράσεών του θα απαιτούσε πολλούς τόμους.
Η όλη δράση των πατριδοτοπικών σωματείων έχει ως σημείο αναφοράς το χωριό,
την πόλη, την επαρχία, τον νομό.
Στην όλη προσπάθεια για την ανάπτυξη του νομού και των οικισμών του, που γίνεται
από την τοπική αυτοδιοίκηση των δύο βαθμών και την τοπική κοινωνία, οι ετεροδημότες αλλά και όλοι οι εσωτερικοί μετανάστες που έχουν μεταφέρει τα εκλογικά
τους δικαιώματα στον τόπο κατοικίας τους, οργανωμένοι στο πατριδοτοπικό κίνημα
είναι συνοδοιπόροι και συμμαχητές.
Ενόψει των εκλογών του Οκτωβρίου 2006 για την τοπική αυτοδιοίκηση αναπτύσσονται εκλογικά σχήματα, στα οποία έχουν θέση και εκπρόσωποι του ετεροδημοτικού
στοιχείου, για να καταθέσουν τις απόψεις τους και να συμβάλουν και αυτοί στην εργώδη προσπάθεια για την ανάπτυξη του νομού.
Μετά από τριανταπέντε χρόνια δράσης σε όλα τα μετερίζια, είμαι στην ευχάριστη
θέση να σας ανακοινώσω ότι θα συμμετάσχω στον εκλογικό αγώνα στο ψηφοδέλτιο
του κ. Ευθύμιου Σώκου, υποψήφιου νομάρχη Αιτωλοακαρνανίας, νυν δήμαρχου
Αγρινίου.
Είναι περιττό να τονίσω ότι θα εργαστώ με τον ίδιο ζήλο και ενθουσιασμό και σε αυτόν τον σημαντικό ρόλο και ελπίζω στην βοήθειά σας για τον κοινό μας σκοπό.
Είμαι στη διάθεσή σας, εάν το επιθυμείτε και εσείς, για ανταλλαγή απόψεων.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Δ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ
Γρίβα 17-19 15233 ΧΑΛΑΝΔΡΙ
Τολμίδου 5 30300 ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ
Τηλ: 210 6816844, 2634024698
Κιν: 6976508624, 6978332724
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Ξενία Ναυπάκτου - Γήπεδο Άνω Χώρας
Τύχες παράλληλες

Λαϊκές συνελεύσεις

Ξενία Ναυπάκτου
Αναδημοσιεύουμε σχετικό άρθρο του διευθυντή του «Εμπρός», που αναφέρεται
στην παραχώρηση του Ξενία στον Πολ. Παπαϊωαννίδη το 2002, συμπληρώνοντας
ότι στη σύμβαση που ο Παπαϊωαννίδης είχε υπογράψει με το Δήμο Ναυπάκτου το
Ξενία θα λειτουργούσε πριν από την έναρξη των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004.
Μόλις ανέλαβε η επόμενη δημοτική αρχή Ναυπάκτου, πρώτη της ενέργεια ήταν να
προσφύγει και να κατορθώσει να ακυρώσει τη σύμβαση για ΤΥΠΙΚΟΥΣ λόγους.
Έκτοτε προκήρυξε επανειλημμένους διαγωνισμούς κα το μόνο που κατάφερε είναι
να βρεθεί μειοδότης, ο οποίος ύστερα από διετείς παλινωδίες αποδείχτηκε ότι έχει
καταδικαστεί πρωτόδικα σε ποινή πολυετούς φυλάκισης για απάτες και βρίσκεται
ελεύθερος μέχρι να εκδικαστεί η έφεσή του.
Η παρούσα δημοτική αρχή Ναυπάκτου, τώρα τρέχει και δεν φθάνει. Και το Ξενία
ερειπώνεται.

Αναδημοσίευση από το ΕΜΠΡΟΣ

Και καθέτως…
Για να μην ξεχνάμε. Κύριος υπεύθυνος για την εμπλοκή του Πολύκαρπου Παπαϊωννίδη στη διεκδίκηση του ΞΕΝΙΑ το 2002 ήταν ο υπογράφων. Βλέποντας ποιοι ήταν
τότε οι ενδιαφερόμενοι (ο ένας αναντάμ παπαντάμ απατεώνας) πήρα ο ίδιος τηλέφωνο τον Νίκο Παπαϊωαννίδη, ο οποίος δεν έδειξε ενδιαφέρον. Με παρέπεμψε
όμως στον αδελφό του Πολύκαρπο (Πολ) λέγοντας «αυτός έχει ψώνιο με τη Ναύπακτο εγώ δεν έχω».
Πήρα λοιπόν τηλέφωνο τον κ. Πολ Παπαϊωαννίδη, ο οποίος δεν είχε ιδέα ότι το
ΞΕΝΙΑ είχε βγει «στο σφυρί».
Του έδωσα τα τηλέφωνα τόσο του απερχόμενου δημάρχου Κ. Κονίδα όσο και του
επερχόμενου Ι. Νταουσάνη να συνεννοηθεί.
Κάπου δέκα μέρες πριν γίνει η συζήτηση στο δημοτικό συμβούλιο συνέβησαν όλα
αυτά και όπως καταλαβαίνετε ο κ. Παπαϊωαννίδης δεν ήταν δυνατόν να προετοιμαστεί ώστε η πρότασή του να ήταν τυπικά εντάξει.
Θυμίζω ακόμα ότι υπέρ της ανάθεσης του ΞΕΝΙΑ στον Παπαϊωαννίδη είχαν ψηφίσει
τότε και οι δημοτικοί σύμβουλοι της αντιπολίτευσης Γιάννης Ράπτης, Κ. Αγγελάκης,
Θωμάς Παπαγιωτόπουλος, Σταυρούλα Φιλιπποπούλου.
Αρνητικοί ήταν ο Λ. Γούπιος της πλειοψηφίας και ο Ι. Νταουσάνης, Κ. Κωνσταντόπουλος και Γ. Τούμπανος της αντιπολίτευσης.
Αυτά για να μην υβρίζεται ο κ. Παπαϊωαννίδης από κάποιους (ες) ομοτράπεζους λαμογιών που κατά καιρούς πέρασαν από τη Ναύπακτο.

Γήπεδο Άνω Χώρας
Την ίδια περίπου περίοδο ο ίδιος επενδυτής Πολυκ. Παπαϊωαννίδης έλαβε μέρος σε
διαγωνισμό που προκήρυξε ο Δήμος Αποδοτίας για την αξιοποίηση του γηπέδου με
την κατασκευή ξενώνα και γηπέδου προπονήσεων ποδοσφαιρικών ομάδων Α΄ και
Β΄ Εθνικής.
Πάλι ο Παπαϊωαννίδης έλαβε μέρος στο διαγωνισμό, τον οποίο και κέρδισε.
Ακολούθησε προσφυγή χωριανών και για τυπικούς πάλι λόγους ο διαγωνισμός ακυρώθηκε. Και η παλαμονίδα στο γήπεδο όλο και γίνεται πιο πυκνή και πιο μεγάλη.
Ο δε Παπαϊωαννίδης σε κρούσεις που του έγιναν ούτε να συζητήσει δεν δέχεται.

Καλοκαίρι ήταν και πέρασε…
Με λιγότερο κόσμο από κάθε άλλη φορά αλλά με εξαιρετικές εκδηλώσεις πέρασε το φετινό καλοκαίρι στην Άνω Χώρα. Η συναυλία του Μάνου Αχαλινωτόπουλου και της Αρετής Κετιμέ δικαίως χαρακτηρίζεται το πολιτιστικό γεγονός
του καλοκαιριού, αφού παρά το κρύο συγκέντρωσε χίλια περίπου άτομα, που είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν ένα γλέντι από τα παλιά με δύο νέους καλλιτέχνες που αγαπούν την παράδοση και το αποδεικνύουν σε κάθε τους εμφάνιση.
650 περίπου άτομα παρακολούθησαν την παράσταση «Πέρλιμπλιν και Μπελίσα», που συγκίνησε με τις ερμηνείες του Άρη Λεμπεσόπουλου και της Λένας Παπαληγούρα να ξεχωρίζουν.
Είμαστε σίγουροι μετά τη θέρμη με την οποία αγκάλιασαν όλοι τις εκδηλώσεις ότι η δημοτική αρχή και του χρόνου θα μας προσφέρει εκδηλώσεις ανάλογης ποιότητας.

Και άλλες φορές έχουμε γράψει και έχουμε
τονίσει την ανάγκη πραγμάτωσης λαϊκής συνέλευσης στο δημοτικό διαμέρισμα της Άνω Χώρας, όπως σοφά ορίζει ο Νόμος Καποδίστρια.
Η παρούσα διοίκηση του τοπικού συμβουλίου
στην οκταετία που βρίσκεται στην εξουσία έχει
πραγματοποιήσει μία και μοναδική συνέλευση
τον Αύγουστο του 1999 και έκτοτε αρνείται πεισματικά να κάνει τη συνέλευση ώστε να ακουστούν οι απόψεις των χωριανών τόσο για τα γενικά θέματα όσο και για τα προσωπικά τους, έτσι
ώστε οι αποφάσεις που λαμβάνονται να έχουν
μεγαλύτερη αποδοχή.
Δημήτρης Χατζόπουλος
Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων
Άρθρο 10
Λαϊκή Συνέλευση
Ο πρόεδρος του τοπικού συμβουλίου ή ο πάρεδρος με προκήρυξή του, που τοιχοκολλάται
πριν από οκτώ τουλάχιστον ημέρες, καλεί τους
κατοίκους του δημοτικού ή κοινοτικού διαμερίσματος έως την τελευταία Κυριακή του Σεπτεμβρίου κάθε χρόνο σε κατάλληλο χώρο και ώρα,
σε συνέλευση.
Σε αυτήν καλείται υποχρεωτικά ο δήμαρχος
ή ο πρόεδρος κοινότητας και τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου ή κοινοτικού συμβουλίου. Στη
συνέλευση συζητούνται όλα τα θέματα που
αφορούν το δημοτικό ή κοινοτικό διαμέρισμα
και εκδίδονται ψηφίσματα με την πλειοψηφία
των παρόντων.
Εκτός από την τακτική συνέλευση ο πρόεδρος του συμβουλίου ή ο πάρεδρος έχει δικαίωμα να καλέσει δύο ακόμα έκτακτες συνελεύσεις. Η σύγκληση γίνεται με τον ίδιο τρόπο που
καλείται η τακτική συνέλευση.
Ο πρόεδρος του τοπικού συμβουλίου ή ο πάρεδρος μεταφέρει εγγράφως τα ψηφίσματα της
συνέλευσης στο δήμαρχο, στον πρόεδρο του
δημοτικού συμβουλίου ή στον πρόεδρο της κοινότητας.

6
Αγαπητές
συνδημότισσες και συνδημότες
Δέκα χρόνια πέρασαν από τη σύσταση
του Δήμου Αποδοτίας, χρόνος αρκετός για
τη διεξαγωγή συμπερασμάτων για το έργο
της δημοτικής αρχής, που βρισκόταν στα
ηνία του Δήμου τα χρόνια αυτά.
Χωρίς να θέλουμε να μηδενίσουμε ό,τι
έχει γίνει μέχρι τώρα, σας δηλώνουμε ότι είμαστε απογοητευμένοι με τον τρόπο που λειτούργησε και λειτουργεί ο Δήμος μας τα τελευταία χρόνια..
Άλλωστε αυτό επιβεβαιώνεται και από τις
κατ' ιδίαν καθημερινές συζητήσεις μας και
επαφές με τους κατοίκους όλων των Δημοτικών Διαμερισμάτων.
Πώς να μην είμαστε απογοητευμένοι
όταν ο Δήμος μας ύστερα από τόσα χρόνια
συνεχίζει να αντιμετωπίζει προβλήματα που
αφορούν την ποιότητα ζωής του δημότη;
Πώς να μην είμαστε απογοητευμένοι
όταν η ανάπτυξη του Δήμου μας στερείται
ποσότητας και ποιότητας, αφού γνωριμίες
και πόροι υπήρχαν να γίνουν περισσότερα
στην περιοχή μας, αλλά χρησιμοποιήθηκαν
για προσωπικά οφέλη και φιλοδοξίες;
Έτσι, φτάσαμε στο σημείο έργα σημαντικά να τίθενται στον πάγο και να προχωρούν
έργα μικρότερα, προσωπικού επιπέδου, με
απευθείας αναθέσεις αυτών, με αποτέλεσμα
να γίνονται έργα κακότεχνα, ημιτελή και αμφιβόλου ποιότητας, με τη δημοτική αρχή να
καλύπτεται πίσω από τη δικαιολογία ότι δεν
υπάρχει τεχνική υπηρεσία στο Δήμο για την
παρακολούθησή τους.
Ένα άλλο μεγάλο πρόβλημα είναι το οδικό δίκτυο, δημοτικό ή διαδημοτικό, που συνδέει τα δημοτικά διαμερίσματα.
Ένα μέρος του αποτελείται ακόμα από
χωματόδρομους, με αποτέλεσμα ο επισκέπτης-τουρίστας της περιοχής να νιώθει παγιδευμένος και να μην μπορεί να βρει διέξοδο σε άλλη περιοχή π.χ Λίμνη του Ευήνου.
Η τουριστική υποδομή έχει μείνει σταθερή χωρίς προβολή και χωρίς περαιτέρω ανάπτυξη σε εναλλακτικές μορφές και δράσεις,
όπως περιπατητικά μονοπάτια, ανάδειξη των
τοπίων με ξεχωριστή ομορφιά (φαράγγια,
δάση, ποτάμια) και με πρόσβαση σε αυτά,
ανάδειξη κτιρίων με ιδιαίτερη αρχιτεκτονική
υποδομή, ανάδειξη των Μοναστηριών και
Εκκλησιών, νερόμυλοι, αθλητικό τουρισμό
(αθλητικά κέντρα), δημιουργία περιβαλλοντικού κέντρου.
Επίσης, αρκετά δημοτικά διαμερίσματα
έχουν προβλήματα ποιότητας πόσιμου νερού, που κατά κύριο λόγο οφείλεται στο πεπαλαιωμένο δίκτυο ύδρευσης και άθλιο οδικό δίκτυο που δυσχεραίνει τη μετακίνηση
των κατοίκων μέσα στο ίδιο το χωριό τους.
Εκτός των προαναφερομένων που αποτελούν ένα δείγμα των άλυτων προβλημάτων της δεκαετίας, αυτό που μας απογοητεύει ιδιαίτερα είναι ο τρόπος με τον οποίο
ασκείται η διοίκηση από τη δημοτική αρχή.
Ήταν αυτό που μας έκανε να πάρουμε την
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απόφαση να μην μείνουμε πλέον απαθείς θεατές στο ίδιο έργο που παίζεται αρκετά χρόνια τώρα.
Αλήθεια γνωρίζετε τι πραγματικά συμβαίνει στο Δήμο μας; Ενημερωθήκατε ποτέ
από τους δημοτικούς άρχοντες για τα προβλήματα του Δήμου; Είπατε ποτέ τη γνώμη
σας; Έγινε δημόσιος διάλογος με την παρουσία των δημοτικών αρχών; Άκουσαν τις
ιδέες σας; Ασφαλώς και όχι.
Πώς να έχουν συμβεί όλα αυτά όταν τα
Τοπικά Συμβούλια (με ευθύνη του Δήμου)
δεν λειτούργησαν όπως θα έπρεπε;
Γενικές συνελεύσεις σε κάθε δημοτικό
διαμέρισμα δεν έγιναν, ώστε ο δήμαρχος και
οι συνεργάτες του να απολογηθούν για το
έργο τους, να ενημερώσουν τους δημότες,
να ακούσουν αυτούς. Ακόμη και οι συνεδριάσεις των δημοτικών συμβουλίων δεν μαγνητοφωνούνται καν.
Η αλήθεια είναι ότι τα χρόνια που λειτουργούμε ως Δήμος, έχουν έρθει στην περιοχή μας περίπου δεκατρία δισεκατομμύρια
δραχμές (13.000.000.000 δρχ), των οποίων η
αντιστοιχία σε έργα είναι απογοητευτική.
Ενημερωθήκατε ποτέ δημόσια για το κόστος
κάθε έργου σε κάθε δημοτικό διαμέρισμα;
Πειστήκατε για την αναγκαιότητα του έργου;
Το πολυτιμότερο εργαλείο της περιοχής
μας η Αιτωλική Αναπτυξιακή, η εταιρεία που
ξεκίνησε από την Ορεινή Ναυπακτία, έχει μετατραπεί σε ένα κλειστό κύκλωμα.
Αλήθεια, πότε ενημερωθήκατε από τους
υπεύθυνους της εταιρείας για τις δυνατότητες και τις ευκαιρίες που θα μπορούσαν να
έχουν οι νέοι της περιοχής μας;
Δεν θα μπορούσε να εκδίδεται ένα δελτίο
τύπου και να μοιράζεται στις τόσες εφημερίδες των συλλόγων, ώστε να ενημερώνονται
οι δημότες; Πόσα έργα εξασφάλισε η Αιτωλική Αναπτυξιακή τα τέσσερα τελευταία χρόνια στο δήμο μας;
Από την άλλη, τα δημοτικά πράγματα κινούνται σε ένα πλαίσιο μυστικότητας, αδιαφάνειας, σκοπιμότητας, παρασκηνίου και
συγκεντρωτισμού. Το βόλεμα, η νοοτροπία
του ρουσφετιού, η ατομική υποσχεσιολογία
αποτελούν καθημερινότητα στο Δήμο μας.
Η νυν δημοτική αρχή αποφεύγει το δημόσιο διάλογο και καταφεύγει στον προσωπικό
ώστε τα λεγόμενα να μην αποτελούν δημόσια δέσμευση και να αλλάζουν με τις περιστάσεις.
Μήπως η ψήφος μας εξυπηρετεί τα συμφέροντα μιας ολιγομελούς ομάδας που μας
εκμεταλλεύεται;
Ο συνδυασμός μας σε όλα αυτά απαντά,
φτάνει πια!!
Προτείνει και δεσμεύεται:
-να προχωρήσει στη διοικητική αποκέντρωση του Δήμου. Η λειτουργία των τοπικών συμβουλίων με γραμματειακή υποστήριξη και ο ακροβολισμός των τριών αντιδημάρχων σε καίρια δημοτικά διαμερίσματα.
-να προωθηθεί η ομοιογενής τουριστική
ανάπτυξη της περιοχής, με περαιτέρω έμφα-

ση στον εναλλακτικό τουρισμό, όπως το θρησκευτικό (μοναστήρια), τον αθλητικό (αθλητικό κέντρο, προπονητήρια) και τον περιβαλλοντικό (φαράγγια, μονοπάτια).
-να γίνουν μελέτες και έργα αντικατάστασης πεπαλαιωμένων δικτύων ύδρευσης,
ώστε ο δημότης να απολαμβάνει ασφαλές
καθαρό πόσιμο νερό.
-να γίνει προσπάθεια να βελτιωθεί στο
μέγιστο η εσωτερική οδοποϊα κάθε δημοτικού διαμερίσματος.
-να υποστηριχθούν οι επαγγελματίες της
περιοχής μας.
-να προστατευτεί το περιβάλλον με την
πρόσθετη λήψη νέων μέτρων, όπως περισυλλογή σκουπιδιών από αδρανή υλικά, οικιακό
εξοπλισμό.
-να θεσμοθετηθεί ο ετήσιος δημόσιος
απολογισμός για τα πεπραγμένα του Δήμου.
-για σοβαρά προβλήματα που απασχολούν ένα δημοτικό διαμέρισμα να καλείται
έκτακτη γενική συνέλευση και αν χρειαστεί
και τοπικό δημοψήφισμα.
-οι συνεδριάσεις των δημοτικών συμβουλίων να μαγνητοφωνούνται και να στέλνονται στα Τοπικά Συμβούλια προς ενημέρωση
των δημοτών.
-η συνεργασία με τους πολιτιστικούς
συλλόγους να είναι διαρκής. Κάθε χρόνο θα
γίνεται μια συνάντηση των πολιτιστικών
συλλόγων, ανά δημοτικό διαμέρισμα, ώστε
από κοινού να προγραμματίζονται οι πολιτιστικές δράσεις.
-να δημιουργηθεί δημοτικό συμβούλιο
Νεολαίας.
-να ενεργοποιήσει το πολυπληθές ομογενειακό στοιχείο, ώστε να συμβάλει και αυτό
στην ανάπτυξη του Δήμου μας.
-στα χωριά που δεν λειτουργεί άγονη
γραμμή του ΚΤΕΛ, η συγκοινωνία να εκτελείται από λεωφορείο του Δήμου.
Φίλε συνδημότη στις κρίσιμες εκλογές
της 15ης Οκτωβρίου πρέπει να αποφασίσεις
και να ανατρέψεις με την ψήφο σου την
υπάρχουσα κατάσταση.
Φίλε συνδημότη είναι η ώρα να γυρίσουμε σελίδα στο Δήμο Αποδοτίας, ώστε όλοι
μαζί να χαράξουμε μια νέα σύγχρονη πορεία.
Στις 15 Οκτώβρη ψηφίζουμε ΑΠΟΔΟΤΙΑΟΦΙΟΝΕΙΑ, ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΟΡΕΙΑ
Με φιλικούς και αγωνιστικούς
χαιρετισμούς
Νίκος Κωστογιάννης
Υποψήφιος Δήμαρχος Αποδοτίας

Ο συνδυασμός μας θα βάλει πούλμαν
για τη μεταφορά των δημοτών, που
θα πάνε στην Άνω Χώρα για να ψηφίσουν.
Επικοινωνείστε
με τον Αριστοτέλη Κορομπέλη (Αθήνα)
τηλ. 6932770890 και
Κ. Ασημακόπουλο (Ναύπακτο)
6945434722.

7

∞‡ÁÔ˘ÛÙÔ˜ - ™ÂÙ¤Ì‚ÚÈÔ˜ - √ÎÙÒ‚ÚÈÔ˜ 2006

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2006
ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ “ΑΠΟΔΟΤΙΑ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΟΡΕΙΑ”
Συνδημότισσες και Συνδημότες
Η ώρα των εκλογών είναι ώρα ευθύνης των πολιτών. Αυτοί θα θυμηθούν, θα αξιολογήσουν και θα επιλέξουν τους καταλληλότερους για τη
διοίκηση του Δήμου μας .
Γι' αυτούς που υπηρέτησαν και υπηρετούν το Δήμο είναι ώρα αυτοκριτικής για τα πεπραγμένα και σχεδιασμού για την επόμενη θητεία.
'Όταν ο συνδυασμός “ΕΝΟΤΗΤΑ-ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ” με επικεφαλής του
τον Δήμαρχο Βασίλη Σούζα ανέλαβε με την δική σας ψήφο τη διοίκηση
του Δήμου, τα είκοσι χωριά του ήταν σχεδόν ερημωμένα. Χωρίς δρόμους
, με απαρχαιωμένα ή ανύπαρκτα δίκτυα ύδρευσης , χωρίς φροντίδα για
καθαριότητα, χωρίς κοινωνική μέριμνα με προβληματική πρόσβαση και
κλίμα απογοήτευσης .
Σήμερα όλοι διαπιστώνουμε ότι η εικόνα άλλαξε. Με Δήμαρχο δραστήριο και μεθοδικό, χωρίς κομματικές εξαρτήσεις, με τη συμβολή των
Δημοτικών Συμβούλων, των Τοπικών Συμβουλίων και όλων των δημοτών
μας καταφέραμε να δώσουμε πνοή ζωής και αισιοδοξίας σ' όλο τον προβληματικό τόπο της Αποδοτίας.
Ειδικότερα πραγματοποιήσαμε σημαντικό έργο στους τομείς της
οδοποιίας, της ύδρευσης, της καθαριότητας, των έργων υποδομής και
ανάπλασης κοινόχρηστων χώρων,των αθλητικών εγκαταστάσεων,της
ηλεκτροδότησης. Επιτύχαμε την πληρέστερη και αποτελεσματικότερη
λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου, στηρίξαμε την οργάνωση ψυχαγωγικών εκδηλώσεων αρμονισμένων με τις τοπικές παραδόσεις. Μεριμνήσαμε για την ανάδειξη και προβολή της σπουδαίας θρησκευτικής,
ιστορικής και πολιτιστικής παράδοσης με ευνοϊκά αποτελέσματα για τον
τουρισμό.
Έχουμε αίσθηση της σκληρής πραγματικότητας και δεν επαναπαυόμαστε σε όσα κάναμε. Διεκδικούμε από όλους τους φορείς αυξημένες
χρηματοδοτήσεις και καλούμε ιδιαίτερα την Περιφέρεια και τη Νομαρχιακά Αυτοδιοίκηση να συνδράμουν στην υλοποίηση των στόχων μας και
να αναλάβουν τις ευθύνες τους απέναντι στους δημότες μας .
Εργαζόμαστε για την ασφαλτόστρωση του κεντρικού οδικού δικτύου με ιδιαίτερη ευαισθησία για τα Δημοτικά Διαμερίσματα, που το στερούνται.
Για να αποδώσει η ευνοϊκή για την Τοπική Αυτοδιοίκηση περίσταση,
χρειάζεται να την υπηρετήσουν άνθρωποι με δοκιμασμένη αξιοσύνη.

Εμείς μπορούμε να είμαστε χρησιμότεροι σε όλους σας γιατί επιτύχαμε
μια αισιόδοξη πραγματικότητα σε όλα τα Διαμερίσματα.
Γνωρίζουμε τα προβλήματα και τις κατά τόπους παραλείψεις, κατανοήσαμε τα παράπονά σας και μπορούμε να παρέμβουμε διορθωτικά.
Μας δυναμώνει η σκέψη ότι θα εποικοδομήσουμε σε θεμελιωμένες
από εμάς πρωτοβουλίες.
Θα συνεχίσουμε να είμαστε δίπλα σε όλους τους δημότες.
Θέλουμε να ακούμε προτάσεις, ν’ αφουγκραζόμαστε ανησυχίες και
να αξιοποιούμε ιδέες σας .
Δεν έχουμε κομματικές σημαίες. Δεν αποβλέπουμε σε προσωπικά
οφέλη.
Απολαμβάνουμε τη χαρά της προσφοράς και αισιοδοξούμε ότι με τη
δική σας στήριξη θα αναδείξουμε την πολιτιστική μας κληρονομιά και θα
ολοκληρώσουμε όσα εκσυγχρονιστικά έργα απαιτούνται για να συνεχίσει ο Δήμος μας να είναι υπόδειγμα προκοπής.
Αποδείξαμε στο παρελθόν, θα αποδείξουμε και στις 16 Οκτωβρίου ότι
δεν υπάρχουν νικητές και ηττημένοι. Όλοι μαζί μέσα από γόνιμο διάλογο, χωρίς αντιπαραθέσεις θα πορευτούμε και στη νέα περίοδο για το καλό του τόπου μας.
Με πρωτοπόρο τον καταξιωμένο Δήμαρχό μας Βασίλη Σούζα, με την
εμπειρία, την όρεξη, το ήθος και την ικανότητα των τωρινών και των νέων υποψηφίων Δημοτικών Συμβούλων έχοντας ολοκληρωμένη πρόταση για το Δήμο μας, σας καλούμε όλους να δώσετε το παρόν και στην
νέα ΝΙΚΗ.
Για το συνδυασμό
Ο υποψήφιος Δήμαρχος
Βασίλειος Σούζας

O δήμαρχος Βασίλης Σούζας δεν παραβρέθηκε στην απονομή των βραβείων Παπαϊωαννίδη, λόγω ανειλημμένης υποχρέωσης που είχε την ίδια
μέρα και ώρα με την εκδήλωση, στο δημοτικό διαμέρισμα της Αμπελακιώτισσας για τον εορτασμό της Παναγίας στο Μοναστήρι, όπου παρευρίσκετο ο Μητροπολίτης Ναυπάκτου.
Στη θέση του παρέστη ο αντιδήμαρχος και πρόεδρος του τοπικού συμβουλίου Πολύκαρπος Τσατσάνης.

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΝΩ ΧΩΡΑΣ
α/α Τίτλος Έργου
ΕΤΟΣ 2005
ΕΤΟΣ 2003
1
2
3
4
5
6
7

Επέκταση αγωγού όμβριων υδάτων
Προμήθεια δυο αναμεταδοτών T.V.
Τσιμεντοστρώσεις δρόμων
Διαμόρφωση χώρου για την κατασκευή αίθουσας
πολλαπλών χρήσεων
Επιχωμάτωση ρέματος για την κατασκευή θέσεων στάθμευσης
Κατασκευή αμαξοστασίου- συνεργείου
Δίκτυο ύδρευσης

ΕΤΟΣ 2004
6
7
8
9
10
11
12
13

Προμήθεια κεραιών, τελικών ενισχυτών, διαμορφωτών,
αποδιαμορφωτών για αναμεταδότες T.V.
Ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων
Εσωτερική Οδοποιία
Τοίχος υποστήριξης ακινήτων
Καλλιέργεια πηγής Δ.Δ. Άνω Χώρας
Κατασκευή τοίχου υποστήριξης Δημοτικού σχολείου
Σωλήνωση ρεμάτων
Τσιμεντοστρώσεις δρόμων

14
15
16
17
18
19

Ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων (στη θέση Μπαρμπάντοβα)
Διανοίξεις εσωτερικών δρόμων
Μετατόπιση δικτύου ύδρευσης
Τοίχος υποστήριξης ακινήτων
Ασφαλτόστρωση δρόμου
Ηλεκτροδότηση δικτύου αμαξοστασίου

ΕΤΟΣ 2006
20
21
22
23
24

Ασφαλτόστρωση δρόμων
Ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων
Διάνοιξη αγροτικών δρόμων
Κατασκευή τοίχων υποστήριξης ακινήτων
Καθαρισμός υδρομαστεύσεων

ΠΟΣΑ ΠΟΥ ΔΙΑΤΕΘΗΚΑΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
Στέγαση & εξοπλισμος Δημ. Καταστήματος (επισκευή πρώην Δημ.
Σχολείου
Αποπεράτωση Δημοτικού Σχολείου
Διαμόρφωση και εξοπλισμός Δημοτικού καταστήματος
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Για τη μάνα
-ποιήματα του Αθανασίου Νόβα
Του Κίτσου η μάνα κάθουνταν στην άκρη
στο ποτάμι,
με το ποτάμι μάλωνε και το πετροβολούσε.
«Ποτάμι, για λιγόστεψε, ποτάμι, γύρνα πίσω,
για να περάσω αντίπερα, στα κλέφτικα λημέρια,
πόχουν οι κλέφτες συνοδό κι όλοι οι καπετανέοι»,
Τον Κίτσο τον επιάσανε και παν να τον κρεμάσουν,
Χίλιοι τον παν από μπροστά και δυό χιλιάδες πίσω,
κι ολοξωπίσω πάγαινε η δόλια του η μανούλα,
«Κίτσο μου, που είναι τ’ άρματα,
που τάχεις τα τσαπράζια
τις πέντε αράδες τα κουμπιά
τα φλωροκαπνισμένα;
-Μάνα λωλή, μάνα τρελλή, μάνα ξεμυαλισμένη,
Μάνα, δεν κλαις τα νιάτα μου,
δεν κλαις τη λεβεντιά μου,
μόν’ κλαις τα έρ’μα τ’ άρματα,
τα έρ’μα τα τσαπράζια;»
Κοιμάται αστρί, κοιμάται αυγή,
κοιμάται νιο φεγγάρι,
κοιμάται η καπετάνισσα, νύφη του Κοντογιάννη
μες τα χρυσά παπλώματα,
μες στα χρυσά σεντόνια.
Να την ξυπνήσω ντρέπομαι,
να της το πω φοβούμαι,
να μάσω μοσχοκάρυδα να την πετροβολήσω,
ίσως την πάρει η μυρωδιά, ίσως την εξυπνήσει.
Σηκώθη η καπετάνισσα και με γλυκορωτάει:
«Το τι μαντάτα μού ’φερες από τους καπετάνιους;
-Πικρά μαντάτα σούφερα από τους καπετάνιους.
Το Νικολάκη πιάσανε, τον Κωνσταντή βαρέσαν.
-Πού ’σαι μανούλα, πρόφτασε, πιάσε μου το κεφάλι,
και δέστο μου σφιχτά-σφιχτά
για να μοιρολογήσω.
Και ποιο να κλάψω απ’ τους δυό;
Ποιανού να πω τις χάρες;
Να κλάψω για τον Κωνσταντή, ή για τον Νικολάκη;
Ήταν μπαϊράκια στα βουνά
και φλάμπουρα στους κάμπους».

Όλα όσα πρέπει να ξέρετε πριν ψηφίσετε
Στην Άνω Χώρα, επειδή οι υποψήφιοι δήμαρχοι είναι δύο θα «βγάλουμε»
δήμαρχο από την πρώτη Κυριακή.
Ο ελάχιστος και ο μέγιστος αριθμός των υποψηφίων δημοτικών συμβούλων, στον οποίο δεν συμπεριλαμβάνεται ο υποψήφιος Δήμαρχος, κάθε
συνδυασμού διαμορφώνεται ως ακολούθως:
Δήμοι
(πληθυσμός)

Ελάχιστος Αριθμός
Υποψηφίων Δημοτικών
Συμβούλων

Έως και 5.000

13

Μέγιστος Αριθμός
Υποψηφίων Δημοτικών
Συμβούλων
20

Ο ελάχιστος και ο μέγιστος αριθμός υποψηφίων τοπικών συμβούλων για
κάθε τοπικό διαμέρισμα καθορίζεται ως εξής:

Τοπικά Διαμερίσματα Τοπικά Συμβούλια
(πληθυσμός)

Έως 500

3μελή

Ελάχιστος αριθμός
υποψηφίων
τοπ. συμβούλων
3

Μέγιστος αριθμός
αριθμός
υποψηφίων
τοπ. συμβούλων
4

Σταυροί προτίμησης
Μπορείτε να εκφράσετε την προτίμησή σας σε έναν ή δύο υποψήφιους
δημοτικούς συμβούλους ή συμβούλους δημοτικού διαμερίσματος, καθώς
και σε ένα υποψήφιο τοπικό σύμβουλο ενός συνδυασμού, προκειμένου
για τοπικά διαμερίσματα Δήμων, σημειώνοντας σταυρό δίπλα στο όνομά
τους.
Στον υποψήφιο Δήμαρχο δεν σημειώνεται σταυρός προτίμησης, εάν
όμως τεθεί σταυρός το ψηφοδέλτιο δεν ακυρώνεται για το λόγο αυτό.
Αν σε ένα ψηφοδέλτιο σημειωθούν περισσότεροι, από τους κατά τα ανωτέρω προβλεπόμενους σταυρούς προτίμησης, το ψηφοδέλτιο είναι έγκυρο και λογίζεται υπέρ του συνδυασμού, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη κανένας σταυρός προτίμησης.
Ψηφίζετε με την αστυνομική σας ταυτότητα ή το διαβατήριο.

