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Άνοιξε ο Ασκός του Αιόλου στη «νυχτερινή» Ναύπακτο, μετά τον χθεσινό ξυλοδαρμό σε
ιδιοκτήτη κλαμπ που οδήγησε στο νοσοκομείο δύο επιχειρηματίες.

Ιδιοκτήτες γειτονικού μπαρ στο λιμάνι της πόλης που έκλεισε στις 3:00 μετά από έλεγχο
της αστυνομίας, μετέβησαν στο μοναδικό κλαμπ που υπάρχει στη Ναύπακτο και
ξυλοκόπησαν τον ιδιοκτήτη, ενώ προκάλεσαν και ζημιές στο κέντρο.

Το επίμαχο κλαμπ, είναι το μοναδικό σε ολόκληρη τη Ναυπακτία, που έχει την δυνατότητα
να λειτουργεί μετά τις 3:00, οπότε και κλείνουν αναγκαστικά όλα τα υπόλοιπα μπαράκια.
Έτσι το κλαμπ αυτό, μετά τις 3:00 λειτουργεί χωρίς ανταγωνισμό σε ολόκληρη την περιοχή.

Οι ιδιοκτήτες μπαρ του λιμανιού, επιχειρούν κάποιες φορές να παρατείνουν την λειτουργία
και μετά τις 3:00, όμως τα τηλεφωνήματα στην αστυνομία που γίνονται εκείνη την ώρα η
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οποία αναγκάζεται να πραγματοποιήσει περιπολία για έλεγχο, το κάνουν ανέφικτο. Αυτό
προκαλεί οργή σε πολλούς ιδιοκτήτες μπαρ του λιμανιού, ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούν
μήνες, όπου προσπαθούν να βγάλουν τα «σπασμένα» του χειμώνα και βλέπουν τα μαγαζιά
τους να κλείνουν ενώ μέσα βρίσκονται πάρα πολλοί πελάτες!
Αυτό που τους εξοργίζει όμως όπως λένε ακόμη περισσότερο, είναι πως στο κλαμπ, στο
οποίο οι ίδιοι χρεώνουν τα τηλεφωνήματα στην αστυνομία, έχει αφαιρεθεί η άδεια
λειτουργία από το 2014, επί δημαρχίας Γιάννη Μπουλέ!

Το συγκεκριμένο κλαμπ όμως μπορεί και λειτουργεί, αφού τότε πέτυχε ανάκληση της
απόφασης, και αναμένεται το δικαστήριο για την απόφαση!

«Μόνο στην Ελλάδα μπορεί να λειτουργεί ένα μαγαζί για 5 χρόνια χωρίς άδεια και να ζητάει
να επιβληθεί η νομιμότητα σε όλους του υπολοίπους» μας είπε οργισμένος ένας άλλος
επιχειρηματίας της περιοχής! «Το Cinema club πήρε νόμιμη άδεια από το δήμο Ναυπακτίας
το 2017 και το έκλεισαν μέσα σε 6 μήνες στα δικαστήρια. Δηλαδή το ένα κλαμπ λειτουργεί
5 χρόνια μετά την αφαίρεση της άδειας από τον δήμο και το άλλο που παίρνει νόμιμη άδεια
κλείνει σε 6 μήνες και μάλιστα λίγο πριν τα Χριστούγεννα; Γίνονται αυτά» μας είπε ένας
θαμώνας της περιοχής

Αυτό ήταν όπως φαίνεται που όπλισε τα χέρια των ιδιοκτητών μπαρ χθες βράδυ και
προέβησαν στον ξυλοδαρμό του ενός εκ των ιδιοκτητών του κλαμπ. Η οργή όμως αυτή που
βγήκε με λάθος τρόπο και οδήγησε στο νοσοκομείο τον ιδιοκτήτη του κλαμπ, θα έχει
σίγουρα αρνητικές συνέπειες τόσο για τους ίδιους αφού θα αντιμετωπίσουν σοβαρές
κατηγορίες, όσο όμως και για ολόκληρη την περιοχή αφού πλέον ανοίγει…. ο ασκός του
Αιόλου για τη νυχτερινή Ναύπακτο.
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