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Είναι πλέον γνωστό ότι η τοποθεσία ΔΙΣΤΡΑΤΑ της Μακριάς Ράχης για την εγκατάσταση
ΣΜΑ του Δήμου Αποδοτίας της Επαρχίας Ναυπακτίας Αιτωλοακαρνανίας έχει απορριφθεί
από την Γενική Γραμματεία Δυτικής Ελλάδος, την Νομαρχία και το Διοικητικό Συμβούλιο
του προαναφερόμενου δήμου καθώς και όλων των μόνιμων κατοίκων και των Αποδήμων των
περιοχών αυτών όπου και να βρίσκονται.

Ενώ όλοι έχουν εκφράσει την αντίθεσή τους ο κ Νομάρχης Αιτωλοακαρνανίας, θαυμαστής
του κ Βαινά, βρήκε την ευκαιρία στα εγκαίνια του ΧΥΤΑ Ναυπάκτου να αναφέρει τα
παρακάτω:
« Κάποιοι που έχουν πολλά χρόνια να έρθουν διαμαρτυρήθηκαν από τα πέρατα του κόσμου
ότι καταστρέψαμε ή πάμε να καταστρέψουμε την περιοχή γιατί θα κάνουμε ένα έργο
ανάπτυξης, ένα έργο προστασίας του περιβάλλοντος, ένα έργο πολιτισμού όπως αυτό του
Σταθμού Μεταφόρτωσης στην Αποδοτία» Ο κ. Νομάρχης στο μονόλογό του δεν ανέφερε τι
είδους οικονομική ανάπτυξη είχε σχεδιάσει ο κ Βαινάς και το κόμμα του για τη Μακριά
Ράχη. Ο κ Βαινάς σαν εμπνευστής της καταστροφικής μελέτης η οποία αγνόησε τις
προτάσεις όλων των κοινοτήτων (π.χ. η τοποθεσία που είχε προτείνει η τότε κοινότητα
Λιμνίτσας-την τοποθεσία «Λάκκες» 3 χιλιόμετρα από το χωριό- αρχικά είχε εγκριθεί αλλά
αργότερα κάποιος το καλοσκέφθηκε ότι δεν έκανε για τίποτε άλλο) και επέλεξε μια
οροσειρά 1100-1200 μέτρων με σπανίου κάλλους βελανιδιές και η οποία είναι ο υδροφόρος
ορίζοντας τεσσάρων χωριών της Λιμνίτσας, Κοκκινοχωρίου, Χρυσόβου και Ασπριά. Κανείς
δεν σκέφθηκε πως θα προστάτευε την περιοχή από τους ασυνείδητους δημόσιους και
ιδιωτικούς αποριμματοφορείς οι οποίοι στη χώρα μας δεν σέβονται το περιβάλλον. Επίσης
τι είδους πολιτισμό θα εισήγαγαν οι κύριοι αυτοί που εμείς στερούμαστε; Φυσικά εφ’ όσον
δεν μας τα λέει ο κ. Νομάρχης θα του το πω εγώ: Όταν θα διαπίστωναν ότι η τοποθεσία
ήταν ακατάλληλη για τα τέτοιου είδους χρήση «οι υμέτεροί τους», όπως πάντοτε γίνεται,
θα έτρεχαν στην απαλλοτριωμένη περιοχή να χτίσουν ξενοδοχεία και ότι άλλο θα τους
επέφερε κέρδος και ας κατέστρεφαν τα τέσσερα χωριά και την περιοχή ολόκληρη.
Γνωρίζουμε στον κ. Νομάρχη ότι υπήρξαν βουλευτές του νομού που συμφώνησαν μαζί μας
ότι το ΣΜΑ θα μετατρέπετο σε χωματερή εάν δεν αντιδρούσαμε και επομένως καλά
κάναμε. Στο δήμο Αποδοτίας στις τελευταίες εκλογές ψήφισαν περίπου 800 άτομα και οι
περισσότεροι από τους ψηφοφόρους πήγαν να ψηφίσουν εκεί από την Αθήνα, Πάτρα και
άλλες Πόλεις της χώρας. Όπως καταλαβαίνετε για τόσους πολλούς κατοίκους που στην
πραγματικότητα δεν είναι ούτε οι μισοί , υποσταθμός δηλαδή ενδιάμεση χωματερή και
ειδικά αποριμματοφόρα να μεταφέρουν τα απορρίμματα στο ΧΥΤΑ Ναυπάκτου, αφού
πρώτα θα έχουν βρομήσει τη Μακριά Ράχη και υποβαθμίσει την περιοχή δεν είναι
απαραίτητος. Τελικά, δεν χρειάζεται υποσταθμός απορριμμάτων διότι δεν υπάρχει ο
πληθυσμός και δεύτερον το κόστος θα είναι μικρότερο εάν η μεταφορά τους γίνει από την
πηγή κατ’ ευθεία στο ΧΥΤΑ Ναυπάκτου. Οι λόγοι όμως είναι άλλοι, καθαρά κερδοσκοπείς,
και ο πιο απλός πολίτης γνωρίζει ότι «το θέμα είχε οργανωθεί σε αυτή τη βάση». Για τα
υπόλοιπα περί πολιτισμού και οικονομικής ανάπτυξης που ο κ. Νομάρχης ανέφερε δεν
χρειάζεται και πολύ σχολιασμός γιατί μιλούν μόνα τους.
Η ομιλία του κ. Νομάρχη ήταν επίσης απαράδεκτη για τα ειρωνικά και υποτιμητικά σχόλια
που αφορούσαν τους απόδημους. Οι απόδημοι ήταν ίσως από τους πρώτους που
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αντέδρασαν με το να απευθύνουν την αντίθεσή τους στον κ Νομάρχη. Διότι παρ’ όλο που
αναγκάστηκαν να φύγουν μακριά από την πατρίδα τους, δεν παύουν να την υπεραγαπούν
και να έχουν εκεί τις περιουσίες που τους κληροδότησαν οι γονείς τους και όταν
επισκέπτονται τις ιδιαίτερες πατρίδες τους θέλουν να απολαμβάνουν το κρυστάλλινο και
καθαρό νερό και όχι το μολυσμένο του κ. Νομάρχη. Ας επισημάνω στον κ. Νομάρχη, αν δεν
το γνωρίζει ότι σε ολόκληρη την ορεινή Αιτωλοακαρνανία κάθε οικογένεια έχει
τουλάχιστον ένα ή περισσότερους απόδημους και θα έπρεπε να το σκεφθεί πολύ καλά πριν
τους χαρακτηρίσει με τον χείριστο υποτιμητικό τρόπο. Δεν έχει αυτό το δικαίωμα ούτε από
την παράταξή με την οποία πολιτεύεται και ούτε από αυτούς που τον τίμησαν με την ψήφο
τους και εξελέγη Νομάρχης . Οι απόδημοι που τόσο αβασάνιστα ειρωνεύτηκε και
κατηγόρησε είναι καλλίτεροι Έλληνες από όλους μας εδώ στην Ελλάδα και τα πρόσφατα
γεγονότα το απέδειξαν. Σε αυτούς τρέχουμε να βοηθήσουν με τα εθνικά μας προβλήματα
όταν το χρειαζόμαστε. Με την λανθασμένη λογική του κ. Νομάρχη οι Απόδημοι του
κόμματός του καθώς και όλων των κομμάτων και οι απλοί πολίτες δεν θα έπρεπε να
ασχοληθούν με τα θέματα της Ελλάδος κατά τη διάρκεια της δικτατορίας και να διώξουν
τους Συνταγματάρχες που πήραν την εξουσία με τη βία.
Πληροφορώ τον κ Νομάρχη ότι όλοι οι μόνιμοι κάτοικοι .σύλλογοι και απόδημοι της Αττικής
και των άλλων Ελληνικών πόλεων αντέδρασαν και θα είναι και πάλι παρόντες σε πιθανή
νέα επιβουλή από όπου και να προέρχεται.. Οι πολίτες του Νομού μας θα πληροφορηθούν
τα πάντα μέσω των ΜΜΕ με video για τη Μακριά Ράχη που έχουμε ήδη ετοιμάσει και θα
ζητηθεί η βοήθεια της ΕΕ και των ανωτάτων δικαστηρίων της χώρας εάν χρειασθεί. γιατί
έχουμε τις δυνάμεις ,τη θέληση και τις γνώσεις να αντιμετωπίσουμε αυτού του είδους τις
παραβάσεις των πολιτικών. Προτείνουμε στον κ. Νομάρχη να ενημερωθεί από την
Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος, τα αρμόδια Υπουργεία καθώς και εμάς για το θέμα αυτό και
να ανακαλέσει τα υποτιμητικά και λανθασμένα σχόλια του.
Γεώργιος Κωστόπουλος
Οικονομολόγος
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