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Κύριε Δήμαρχε,
Διάβασα με μεγάλη προσοχή τη συνέντευξή σας στο «ΕΜΠΡΟΣ» με την ευκαιρία της
συμπλήρωσης τριών χρόνων δημαρχιακής σας θητείας που δημοσιεύτηκε στις 16/6/2017.
Είναι πολλά τα σημεία στα οποία θα μπορούσα να αναφερθώ με σχόλια, επαίνους ή κρίσεις
θετικές και αρνητικές όπως λογικά θα έχουν κάμει οι περισσότεροι των αναγνωστών του
κειμένου. Έκρινα όμως ότι η δική μου παρέμβαση δεν πρέπει να εστιαστεί στις
λεπτομέρειες ενός συνόλου δραστηριοτήτων σας όπως ο ίδιος τις αξιολογείτε και τις
παρουσιάζετε για τη διάρκεια της συγκεκριμένης τριετίας αλλά στην συνολική εικόνα που
αποτυπώθηκε σε μένα στο τέλος της ανάγνωσης αυτής της συνέντευξης.
Με όλη την
εκτίμησή μου στο πρόσωπό σας και το σεβασμό μου στο θεσμό του δημάρχου που
υπηρετείτε επιτρέψτε μου να πω ότι προβληματίστηκα αρνητικά διαπιστώνοντας ότι οι
συγκεκριμένες δηλώσεις που περιλαμβάνονταν στη συνέντευξή σας προέρχονταν όχι από
το Δήμαρχο Ναυπακτίας αλλά από τον «Δήμαρχο Ναυπάκτου». Υπάρχουν πάρα πολλές
αναφορές στα βεβαίως υπαρκτά ζητήματα - προβλήματα της πόλης της Ναυπάκτου αλλά
δεν μπόρεσα να διακρίνω έστω και μια αναφορά σε θέματα της υπόλοιπης Ναυπακτίας
ούτε ως θέμα που αντιμετωπίστηκε ούτε ως θέμα που θα έπρεπε να περιλαμβάνεται στον
προγραμματισμό σας για το μέλλον.
Κύριε Δήμαρχε,
Τους τελευταίους μήνες το Κεντρικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας Συλλόγων Ναυπακτίας
(Ο.ΣΥ.Ν.) έστειλε σε σας προσωπικά έγγραφα με τα οποία τονιζόταν η ανάγκη
αντιμετώπισης γενικότερων θεμάτων του Δήμου Ναυπακτίας, όπως :
• Δημιουργία υποδομών για ανάπτυξη του αγροτουρισμού.
• Μελέτη και προγραμματισμός παρεμβάσεων στον ευρύτερο χώρο της Ευηνολίμνης.
• Συνολική αντιμετώπιση του προβληματικού οδικού δικτύου σε όσα χωριά στερούνται
ακόμα κατάλληλου δρόμου σύνδεσης με το επαρχιακό οδικό δίκτυο.
• Βελτίωση του οδικού δικτύου και αντισταθμιστικά από την Ε.ΥΔ.Α.Π.
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• Αποκατάσταση των προβλημάτων που δημιούργησαν οι κατολισθήσεις τον Φεβρουάριο
του 2015 στα χωριά Κλεπά , Αράχωβα και Περίστα.
• Λήψη μέτρων πυροπροστασίας - δασοπροστασίας (συντήρηση οδών πρόσβασης παράνομη και καταχρηστική ξύλευση) .
• Παιδικές χαρές (αντικατάσταση των οργάνων που αφαιρέθηκαν από το Δήμο το 2015)
• Αντιμετώπιση οξυμένου προβλήματος κυκλοφορίας ανεπιτήρητων βοοειδών μέσα στα
περισσότερα χωριά.
• Μέτρα για τη στήριξη του Τ.Ε.Ι.
Το γεγονός ότι τα παραπάνω έγγραφα στάλθηκαν σε σας προσωπικά και δεν απαντήθηκαν
ως τώρα, σε συνδυασμό με την υπαρκτή κατάσταση στο σύνολο των χωριών της
Ναυπακτίας καθώς επίσης και με την συνειδητή σας επιλογή να επικεντρώσετε το
ενδιαφέρον σας στο θαλάσσιο μέτωπο του Δήμου ασφαλώς δεν μας χαροποιεί. Με τον
υπάρχοντα δε στρατηγικό προσανατολισμό της Δημοτικής Αρχής θα ήταν τουλάχιστον
αστείο να εκφράσει κανείς επιθυμία για συντονισμό ενεργειών ώστε για παράδειγμα να
υπάρξει έξοδος της ορεινής Ναυπακτίας μέσω Γραμμένης Οξυάς προς Φθιώτιδα με ό,τι
αυτό θα συνεπαγόταν για την τουριστική ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής.
Η Ο.ΣΥ.Ν. στο πρόσφατο παρελθόν τόλμησε και πρόβαλλε με επιτυχία το αίτημα για
συγκρότηση ενός ενιαίου Δήμου Ναυπακτίας γιατί πιστεύαμε και εξακολουθούμε να
πιστεύουμε ότι η Ναυπακτία χωρίς την Ναύπακτο θα ήταν κουτσή αλλά και το αντίστροφο
θα ήταν αναχρονισμός ή και παραλογισμός.

Τσώτας Ιωάννης Πρόεδρος Ομοσπονδίας Συλλόγων Ναυπακτίας (Ο.ΣΥ.Ν.) ΤΗΛ.
6972500806
MAIL :
tsotas51@gmail.com
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