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Είναι πλέον δεδομένο ότι το ξεκίνημα του νέου έτους 2011 θα συνοδεύεται από ένα νέο και
βεβαίως πολύ διαφορετικό τοπίο στους δήμους όλης της χώρας. Έχουν πολυσυζητηθεί και
έγιναν ευρύτατα γνωστά τα στοιχεία που διαμορφώνουν τη νέα κατάσταση στους Ο.Τ.Α.,
έτσι όπως θεσμοθετήθηκαν στο σχετικό νόμο που πρόσφατα ψήφισε η Βουλή των Ελλήνων.
Βασικό στοιχείο η χωροταξική ανακατανομή η οποία στην επαρχία μας κατέληξε στη
συνένωση όλων των καποδιστριακών δήμων σε ενιαίο Δήμο Ναυπακτίας.
Η καινούργια χωροταξία μαζί με τις διευρυμένες - αυξημένες αρμοδιότητες των νέων
δημοτικών αρχών φέρνουν μια πολύ σημαντική μεταρρύθμιση στη λειτουργία των Ο.Τ.Α., η
οποία ασφαλώς και θα επηρεάσει την καθημερινή ζωή όλων των πολιτών.
Μπροστά στη νέα πραγματικότητα το πατριδοτοπικό κίνημα της επαρχίας μας, με το
σύνολο των συλλόγων που το εκφράζει, δεν στέκεται απλός θεατής. Η μέχρι τώρα πορεία
του κάθε συλλόγου χωριστά και όλων μαζί μέσα από την Ομοσπονδία Συλλόγων
Ναυπακτίας (Ο.ΣΥ.Ν.) έχει να δείξει μια σημαντική όσο και αναγκαία παρουσία για το
σύνολο σχεδόν των θεμάτων που αφορούν στη διαχρονική πορεία ανάπτυξης της επαρχίας
μας. . Οι κατά καιρούς δημοσιευμένες θέσεις της Ο.ΣΥ.Ν. περιέχουν τεκμηριωμένες
προτάσεις για τα ζητήματα που έχουν σχέση με την οικονομική και πολιτιστική ανάπτυξη
της Ναυπακτίας, που συνεχίζουν μάλιστα να παραμένουν επίκαιρες.
Σήμερα, λίγες μέρες πριν τις αυτοδιοικητικές εκλογές και επίσης λίγο πριν από την έναρξη
λειτουργίας του νέου Δήμου Ναυπακτίας, είναι ασφαλώς μεγάλες οι ανησυχίες μας και
πλήθος οι προσδοκίες μας. Αυτές έχουν να κάνουν με σημαντικά ζητήματα, όπως η μεγάλη
έκταση του νέου δήμου, η πληθυσμιακή συρρίκνωση του συνόλου σχεδόν των εκτός
παραλιακής ζώνης δημοτικών διαμερισμάτων, η μη διασφάλιση των οικονομικών πόρων του
νέου δήμου, η επείγουσα ανάγκη κατασκευής υποδομών ανάπτυξης της περιοχής σε
συνδυασμό με τη γενική οικονομική κατάσταση της χώρας κ.α.
Με δεδομένα τα παραπάνω τολμώ να πω ότι στις μέρες μας είναι πολύ αναγκαία η ύπαρξη
και ουσιαστική λειτουργία πατριδοτοπικού συλλόγου σε κάθε δημοτικό διαμέρισμα. Αυτός ο
σύλλογος θα είναι ο πόλος συσπείρωσης όλων των συμπατριωτών ανεξάρτητα από τον
τόπο της μόνιμης κατοικίας τους, αλλά με κοινό γνώρισμα τον τόπο καταγωγής.
Σε ό,τι αφορά την Ο.ΣΥ.Ν. εκτιμώ ότι έχει μια ιδιαίτερη θετική σημασία το γεγονός ότι
ταυτίζεται πλέον η γεωγραφική έκταση του Δήμου Ναυπακτίας με το γεωγραφικό χώρο
δράσης όλων των συλλόγων-μελών της. Το μέλλον ασφαλώς θα δείξει και την αντικειμενική
αξία αυτής της άποψης.
Τίθεται λοιπόν το ερώτημα : ποιος θα είναι ο (νέος ; ) ρόλος των πατριδοτοπικών
συλλόγων μέσα στο νέο Δήμο Ναυπακτίας ;
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Από τη δημιουργία τους οι σύλλογοι της επαρχίας λειτουργούν αναγνωρίζοντας με
απόλυτο σεβασμό τον κύριο και πρωταρχικό ρόλο των εκλεγμένων οργάνων των Ο.Τ.Α., τα
οποία από το νόμο έχουν και την ευθύνη αντιμετώπισης των προβλημάτων της περιοχής
μας. Ανέκαθεν επίσης γινόταν και συνεχίζει να γίνεται συνειδητή προσπάθεια ώστε το
σύνολο των δραστηριοτήτων των πατριδοτοπικών συλλόγων να γίνονται στα πλαίσια της
ισχύουσας νομοθεσίας, των διατάξεων των καταστατικών των συλλόγων και στα πλαίσια
της καθιερωμένης δεοντολογίας, η οποία απαιτεί αγαστή συνεργασία μεταξύ των
αρχόντων και των αρχομένων του δήμου, ανεξάρτητα από παρατάξεις, ψηφοδέλτια,
κομματικές ή άλλες τοποθετήσεις, οι οποίες ευδοκιμούν και επιτρέπονται κατά την
προεκλογική περίοδο. Άλλωστε αυτή η ποιότητα της συνεργασίας συνεπάγεται ανάλογη
ποιότητα του συνολικού έργου των δημοτικών αρχών, το οποίο κρίνεται από τους δημότες
στις δημοτικές εκλογές. Ακριβώς μια ποιοτικά αναβαθμισμένη σχέση συνεργασίας πρέπει
να είναι πάντα το ζητούμενο μεταξύ εκλεγμένων και εκλογέων μαζί και όλων των φορέων
του δήμου ανάμεσα στους οποίους βεβαίως περιλαμβάνονται οι πατριδοτοπικοί σύλλογοι.
Οι παραπάνω σκέψεις μπορούν να αναλυθούν και με πλήθος άλλων επιχειρημάτων και
παραδειγμάτων. Έχω τη γνώμη όμως, πως όταν η συζήτηση γίνεται μεταξύ δημοκρατικών
και ανυστερόβουλων-ανιδιοτελών συμπατριωτών καταλήγει σίγουρα σε μονόδρομο με την
επισήμανση ότι σε καμιά περίπτωση δεν τίθεται θέμα αναζήτησης νέου ρόλου των
πατριδοτοπικών συλλόγων μέσα στη λειτουργία του νέου Δήμου Ναυπακτίας. Απλά τίθεται
θέμα ουσιαστικής αλλά και καθολικής συμμετοχής των συμπατριωτών στα όργανα των
πατριδοτοπικών συλλόγων με μοναδικό στόχο την ανάδειξη, προβολή και λύση των
προβλημάτων που απασχολούν τον τόπο μας.
Μόνο έτσι θα βοηθήσουμε όλοι στην αποτελεσματική λειτουργία του Δήμου Ναυπακτίας με
σκοπό την αναβάθμιση και προκοπή της επαρχίας μας.
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