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Εβδομαδιαία Εφημερίδα
Η Μαρίνα-Σελήνη Κατσαίτη, μέλος ΔΕΠ του ΠΟΑ του ΓΠΑ, μιλάει στην Εν Δελφοίς

Επιχείρηση Εξωστρέφεια!

Με επικεφαλής την αναπληρώτρια
καθηγήτρια από το Γαλαξίδι, το Τμήμα Περιφερειακής και Οικονομικής
Ανάπτυξης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου συστήνεται στους υποψήφιους των πανελλαδικών εξετάσεων επιχειρώντας να γνωρίσει και
να γνωριστεί με την τοπική κοινωνία
και να βαθύνει το αποτύπωμά του σε
αυτή.
Σελ.6-7

Ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Βιομηχανιών Στερεάς Ελλάδας,
Πάνος Λώλος, σε αποκλειστική συνέντευξη στην Εν Δελφοίς

“Φορολόγηση χωρίς να
υπονομεύεται η ανάπτυξη”

Ο επικεφαλής του ΣΒΣΕ δηλώνει υπερ των καλά αμειβόμενων θέσεων εργασίας, τονίζει τις άριστες σχέσεις με
την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και υπογραμμίζει πως
το μέλλον του κλάδου βρίσκεται στη χωρικά προσδιορισμένη και καλά οργανωμένη από άποψη πολεοδομίας και έργων υποδομής βιομηχανική
ανάπτυξη.
Σελ.10-11

Εν μέσω ασφυκτικών πιέσεων στην κοινωνία η φετινή Λαμπρή

Μετέωρο Πάσχα!

Υπογράφηκε η Σύμβαση για το
καθημερινό σιδηροδρομικό δρομολόγιο

“Τίποτα δεν χαρίζεται,
αλλά κατακτιέται!”

Στα 50 εκ€ συνολικά η ετήσια κρατική
επιδότηση
Σελ.9

Κοινή η είσοδος
σε Δελφούς και Άμφισσα
Παρά την ακρίβεια η έξοδος προς την επαρχία αναμένεται μεγάλη. Βραχύβια διέξοδος από τα ασφυκτικά προβλήματα οι
εορτάσιμες μέρες για την ελληνική κοινωνία, που συνθλίβεται στη μέγγενη της ακρίβειας και την αβεβαιότητα της πανδημίας.
Σελ.12

“Εκδοχές του κήπου”, από τις εκδόσεις Νήσος,
σε επιμέλεια της Φαίης Ζήκα

Σε κυκλοφορία τα κείμενα
του The Symptom Project 9

Με βάση έρευνα από το ΙΝ.ΕΜ.Υ της ΕΣΕΕ

Σελ.22

SPORTS

28 και 29 Απριλίου στη Φωκίδα
ο Διεθνής Ποδηλατικός Γύρος Ελλάδας

Νταμπλούχος ο Απόλλων Ευπαλίου!

Σελ.23

Η εκτόξευση του κόστους
στο Πασχαλινό τραπέζι με αριθμούς
Έως 20% οι αυξήσεις του
κόστους. Τα προβλήματα
στην εφοδιαστική αλυσίδα,
ο πόλεμος στην Ουκρανία
και οι αυξήσεις στην ενέργεια οι κύριες αιτίες.
Σελ.3

Α

Ρ

ΒΙΟ.ΠΑ. Άµφισσας
Για να κλείσετε ραντεβού, τηλ. στο 22650 23500 ή 11 154
ή µε email στο: amfissa@mykteo.com ή fb: @myKTEOAmfissa

Υ

ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ l ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ l ΑΣΦΑΛΕΙΑ
ΝΤΕΒΟ

Προσδοκίες από το ενιαίο
εισιτήριο στα μουσεία

Σελ.7

O Eκδότης και το προσωπικό
της εφημερίδας Εν Δελφοίς
σας εύχεται Χρόνια Πολλά
και Καλό Πάσχα!

2

Επικαιρότητα

M. Παρασκευή 22 Απριλίου 2022

Στις 8 Μαίου στα Μετέωρα
ο ΣΧΟ Ιτέας-Κίρρας

Πρόεδρος η Ιωάννα Καλλία

Το νέο ΔΣ του Συλλόγου ΕΛΙΑ
Ο Σύλλογος Αναπτυξιακού Προβληματισμού
«ΕΛΙΑ» πραγματοποίησε το Σάββατο 26 Μαρτίου
2022 και ώρα 12:00 στην Άμφισσα την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, στο πλαίσιο
της οποίας πραγματοποιήθηκε εγγραφή νέων μελών και ακολούθησε διενέργεια των
Αρχαιρεσιών του Συλλόγου. Στη συνέχεια,
έλαβε χώρα η συγκρότηση του νέου Δ.Σ. σε
σώμα, η σύνθεση του οποίου είναι η εξής:
Διοικητικό Συμβούλιο
Συλλόγου Αναπτυξιακού Προβληματισμού «ΕΛΙΑ»

Εν Δελφοίς

Το 5μελές συμβούλιο:
Πρόεδρος: Καλλία Ιωάννα
Αντιπρόεδρος: Κονιάκος Παναγιώτης
Γραμματέας: Δούκας Χρήστος
Ταμίας: Ταλάντης Αντρέας
Μέλος: Μπακαλάκος Εμμανουήλ
Τα αναπληρωματικά μέλη: Ταμπάκη Ευαγγελία, Ξηρού Παγωνίτσα Μαριέττα
Θα ακολουθήσει σύντομα νέα Γενική
Συνέλευση με στόχο την παρουσίαση της
στοχοθεσίας του νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Ανακοίνωση από τον ΣΧΟ Ιτέας-Κίρρας
Η πεζοπορία στα Μετέωρα θα γίνει τη Κυριακή 8 Μαίου μαζί με τους
φίλους μας του ΠΑΝ Βόλου.
Τα μέλη που θέλουν να συμμετέχουν πρέπει να πληρώσουν όλο το
ποσό μέχρι την Δευτέρα 2/5.
Ώρα
αναχώρησης
06:00.
Τηλ.2265032100--6908729428
Δαμιανός.

Ψήφισμα του
Δ. Δελφών για την
Παναγιώτα Ζουμά

του Ted Worth

Ένα πασχαλινό μήνυμα
Δυστυχώς ζούμε δύο πολέμους.
Ο πρώτος είναι αυτός που δεν βλέπουμε μπροστά μας. Συγκεκριμένα είναι
το Covid-19. Μέχρι πότε θα λέμε το τελευταίο αντίο στους αγαπημένους μας;
Μέχρι πότε θα κλαίμε; Ο πόνος δεν περιγράφεται με λόγια.
Ο δεύτερος πόλεμος είναι αυτός που βλέπουμε, και φυσικά είναι αυτός που
μας παρουσιάζει κάθε μέρα το ραδιόφωνο και η τηλεόραση. Ναι, είναι ο πόλεμος που γίνεται στην Ουκρανία. Και πάλι η ερώτηση έρχεται, και με τόση πίκρα,
στα χείλια μας ΜΕΧΡΙ ΠΟΤΕ;
Όμως ευτυχώς υπάρχει απάντηση. Είναι μια λέξη. ΧΡΙΣΤΟΣ. Και αυτή η Κυριακή του Πάσχα η αγάπη του Χριστού θα λάμψει τόσο που όλος ο κόσμος
πραγματικά θα σκέφτεται μόνο την απέραντη αγάπη που μας διδάσκει ο ίδιος
ο Χριστός έως που θα σταματήσει ότι είναι κακό. Και το πιο θαυματουργό είναι
ότι κάθε κακό θα μεταμορφωθεί σε καλό.
Εύχομαι σε κάθε άνθρωπο και σε κάθε οικογένεια όταν λέμε το Χριστό Ανέστη σε λίγες ημέρες ότι εκείνη η στιγμή να φέρει αυτή τη μεταμόρφωση.

«Λήψη Ψηφίσματος για την εκλιπούσα Παναγιώτα Ι. Ζουμά, που είχε διατελέσει Δημοτική Σύμβουλος και Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου του
Δήμου Άμφισσας».
Π. Ταγκαλής: Εκφράζουμε την θλίψη μας για
την εκλιπούσα Παναγιώτα Ι. Ζουμά, Δημοτική
Σύμβουλο και Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Άμφισσας, που τόσα προσέφερε
στον τόπο μας αναπτύσσοντας πολιτικές, κοινωνικές και πολιτιστικές δραστηριότητες και υπηρετώντας τον με ήθος, αίσθημα ευθύνης και
αφοσίωσης.
Παντρεμένη με τον Ιωάννη Ζουμά, απέκτησε δύο τέκνα, την Βασιλική και την Ευθυμία.
Ασχολήθηκε με τα κοινά ως: Δημοτική Σύμβουλος στο Δήμο Άμφισσας τις 4ετίες 1991 – 1994
– 1999-2002 και 2003 -2006, και Πρόεδρος
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Άμφισσας την 2ετία 2005 -2006. Επίσης εκλέχτηκε
Τοπική Σύμβουλος της Κοινότητας Άμφισσας
την 4ετία 2011-2014.
Ψήφισμα
Το Δημοτικό Συμβούλιο προκειμένου να εκφράσει τη θλίψη του και ν' αποτίσει ελάχιστο
φόρο τιμής στον εκλιπούσα αποφάσισε, ομόφωνα, τη λήψη του κατωτέρω ψηφίσματος:
Να εκφράσει τα θερμά του συλλυπητήρια
στην οικογένεια της εκλιπούσης.
Nα παραστεί ο Δήμαρχος και αντιπροσωπεία
του Δημοτικού Συμβουλίου στην νεκρώσιμη
ακολουθία της.
Να κατατεθεί στεφάνι στη μνήμη της.
Nα αναρτηθεί το παρόν ψήφισμα στην Ιστοσελίδα του Δήμου.
Aντίγραφο του παρόντος να επιδοθεί στην οικογένειά της από τον Δήμαρχο.

ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ
ΣΤΗΝ ΕΝ ΔΕΛΦΟΙΣ

Ο Ηλίας Κων. Κωστοπαναγιώτου, MD, PhD
Γενικός Χειρουργός

τ. Διευθυντής Α΄ Χειρουργικής Κλινικής ΓΝ Αθηνών
«Γ. Γεννηματάς», Μετεκπαιδευθείς στις ΗΠΑ
δέχεται μετά από ραντεβού

Κάθε Παρασκευή η Εν Δελφοίς στο σπίτι, στο γραφείο ή τον υπολογιστή σας!
Κάντε τώρα την έντυπη ή την ηλεκτρονική σας συνδρομή και μείνετε ενημερωμένοι έγκυρα και αμερόληπτα για όσα συμβαίνουν στην περιοχή μας.

τηλ. επικοινωνίας: 6977.997.973 & 6944.847.167
E-mail: georgiakostopan@gmail.com

Γιατί η δύναμή μας επιβάλλεται να είναι οι αναγνώστες μας!
Τηλ. Επικοινωνίας: 6940 146 532 • E-Mail: fokidanews@gmail.com

EBΔOMAΔIAIA AΔEΣMEYTH
TOΠIKH EΦHMEPIΔA
THΣ ΦΩKIΔAΣ

IΔPYTHΣ : I. Tσάμης
IΔIOKTHTHΣ : Nowtopia ΚοινΣ.Επ.
EKΔOTHΣ : Ηλίας Τσίγκας
Δ/NTHΣ : Ηλίας Τσίγκας
ΣΥΝΤΑΞΗ : Ηλίας Τσίγκας
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΟΛΥΔΡΟΣΟΥ : Χρήστος Μουτσιανάς
ART DIRECTOR : Ε. Γεωργίου
Εμπορικό Τμήμα: Nowtopia ΚοινΣ.Επ.
ΓPAΦEIA: ΒΙΝΙΑΝΗ ΦΩΚΙΔΑΣ, 331 00
Tηλέφωνα: 6944847591, 6940146532
e.mail: endelfisfokidanews@gmail.com site: www.fokidanews.gr

EMBAΣMATA
Συνεταιριστική
Τράπεζα Καρδίτσας
Αριθμός Λογαριασμού:
3010104132000-9
Iban:
GR3908900100003010104132000
Ιδιώτες 60 ευρώ - ΝΠΔΔ 180 ευρώ
Εκτύπωση: Εφημερίδα “Θεσσαλία”,
Βόλος Τηλ: 2421421510

H εφημερίδα μας διατίθεται κάθε Παρασκευή
σε όλα τα περίπτερα και
τα κέντρα διανομής Τύπου της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Τα ενυπόγραφα
κείμενα εκφράζουν τις
απόψεις των
συγγραφέων
τους και όχι
απαραίτητα
της εφημερίδας.

Aπαγορεύεται η μερική ή ολική αναπαραγωγή
των κειμένων, ή αναδημοσίευση, ή αποθήκευση
σε οποιοδήποτε σύστημα
ηλεκτρονικό,
μηχανικό,
φωτοαντιγραφικό και δεν
μεταβιβάζεται σε καμμιά
μορφή και με κανένα τρόπο το κείμενο, χωρίς προηγούμενη έγγραφη άδεια
του εκδότη.
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Με βάση έρευνα από το ΙΝ.ΕΜ.Υ της ΕΣΕΕ

Η εκτόξευση του κόστους στο Πασχαλινό τραπέζι με αριθμούς
Έως 20% οι αυξήσεις του
κόστους. Τα προβλήματα στην
εφοδιαστική αλυσίδα, ο πόλεμος
στην Ουκρανία και οι αυξήσεις
στην ενέργεια οι κύριες αιτίες.

Τ

ο Ινστιτούτο Εμπορίου και Υπηρεσιών της
Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και
Επιχειρηματικότητας (ΙΝ.ΕΜ.Υ. -ΕΣΕΕ) προέβη και φέτος στην εκτίμηση του κόστους του πασχαλινού τραπεζιού, μέσω επιτόπιας τιμοληψίας
τόσο από μεγάλες αλυσίδες super-markets όσο
Πίνακας 1*: Ενδεικτική σύγκριση κόστους πασχαλινού τραπεζιού 2022 και 2021
2022

2021

Μεταβολή
2022/2021 %

Ενδεικτικά προϊόντα

Κόστος
/ μονάδα (€)

Ποσότητα

Συνολικό
κόστος (€)

Συνολικό
κόστος (€)

Αρνί*

8,99

5 κιλά

44,95 ή 44,95 32,50
ή 17,45

38,3%

Κατσίκι*

8,99

5 κιλά

34,00

32,2%

Κοτόπουλο*

3,49

5 κιλά

14,00

24,6%

Κρεμμύδια ξερά

0,66

1 κιλό

0,66

0,80

-17,5%

Πατάτες

0,76

3 κιλά

2,28

2,19

7,5%

και από ειδικευμένα καταστήματα τροφίμων, αλλά
και από τη Βαρβάκειο αγορά.
Θα πρέπει να ληφθεί υπόψιν ότι η εκτίμηση του
κόστους για το πασχαλινό τραπέζι του 2022 επιχειρείται εν μέσω ενός ιδιαίτερα ρευστού πλαισίου, καθώς οι μεταβολές των τιμών είναι πολύ συχνές.

Το ΙΝΕΜΥ-ΕΣΕΕ εκτιμά ότι το κόστος θα κυμανθεί μεταξύ 67,70 και 95,20 ευρώ. Σε σχέση
με το 2021, το κόστος του πασχαλινού τραπεζιού
φαίνεται ότι θα είναι πολύ αυξημένο από 13,1%
έως 19,2%, ένα εύρος όμως που σκιαγραφεί
και την ποικιλία επιλογών που έχουν οι καταναλωτές. Οι τιμές είναι ισχυρά διογκωμένες ακόμη και σχέση με το τέλος Δεκεμβρίου 2021 οπότε
το ΙΝ.ΕΜ.Υ. της ΕΣΕΕ είχε εκτιμήσει το κόστος του
χριστουγεννιάτικου τραπεζιού. Ενδεικτικά, οι τιμές
στο αρνί αυξήθηκαν το τελευταίο τετράμηνο κατά
17,1%, στα μαρούλια κατά 17,5%, στα αναψυκτικά κατά 19,0% κλπ.
Οι καθυστερήσεις στην πλήρη αποκατάσταση
της εφοδιαστικής αλυσίδας, η αβεβαιότητα από
την πολεμική σύγκρουση στην Ουκρανία και κυρίως η εκτίναξη των διεθνών τιμών ενέργειας και
τροφίμων έχουν ισχυρό επιβαρυντικό αντίκτυπο
στη διαμόρφωση του επιπέδου των τιμών. Διευκρινίζεται ότι οι τιμές των προϊόντων στους Πίνακες 1 και 2 που ακολουθούν είναι ενδεικτικές,
αφού η έμφαση έχει δοθεί στη χαρτογράφηση της
κατανομής των τιμών και της γενικής εικόνας της
αγοράς.

Πίνακας 2: Εκτίμηση εύρους τιμών (€) προϊόντων πασχαλινού τραπεζιού, 2022
Προϊόντα

Βαρβάκειος Αγορά (από
€ – έως €)

Super-Market
(από € – έως €)

Τοπικά ειδικευμένα
καταστήματα
(από € – έως €)

Αρνί

8,99 – 10,89

9,80 – 9,98

11,50 – 15,00

Κατσίκι

8,99 – 10,89

10,69 – 10,90

12,80 – 15,50

Κοτόπουλο

3,49 – 3,70

3,55 - 4,15

3,20 – 4,95

Κρεμμύδια ξερά

0,70 – 0,80

0,52 – 0,97

0,75 – 1,39

Πατάτες

0,70 – 0,79

0,68 – 0,89

0,89 – 1,30

Παντζάρια

-

1,25 – 1,70

1,29 – 2,30

Καρότα

0,85 – 0,99

0,70 – 1,20

0,99 – 1,50

Μαρούλι

0,69 – 0,79

0,72 – 1,09

0,60 – 1,49

0,69 – 0,79

0,52 – 0,95

0,58 – 1,19

Παντζάρι

1,27

1 κιλό

1,27

1,19

6,7%

Καρότα

0,85

1 κιλό

0,85

0,70

21,4%

Μαρούλι

0,67

4 τεμάχια

2,68

2,40

11,7%

Λάχανο

0,60

1 κιλό

0,60

0,50

20,0%

Ντομάτες

1,15

2 κιλά

2,30

2,20

4,5%

Σπανάκι

1,49

1 κιλό

1,49

1,35

10,4%

Αγγούρια

0,70

3 τεμάχια

2,10

1,83

14,8%

Μήλα

0,99

2 κιλά

1,98

2,30

-13,9%

Πορτοκάλια

0,68

2 κιλά

1,36

1,50

-9,3%

Μουστάρδα (250 gr)

1,99

1 τεμάχιο

1,99

1,22

63,1%

Λάχανο

Τσουρέκι (450 gr)

3,10

2 τεμάχια

6,20

5,70

8,8%

Ντομάτες

0,99 – 1,49

1,65 – 2,59

0,80 – 2,90

Βαμμένα αυγά (12άδα)

3,50

1 12άδα

3,50

3,00

16,6%

Σπανάκι

0,99 – 1,29

1,80 – 3,00

1,69 – 3,20

Φέτα σε άλμη (400 gr)

3,73

1 τεμάχιο

3,73

3,80

-1,8%

Αγγούρια

0,79 – 0,89

0,65 – 0,97

0,65 – 1,10

Παρθένο ελαιόλαδο

5,43

1 λίτρο

5,43

5,18

4,8%

Μήλα

0,69 – 0,99

0,97 – 1,45

1,30 – 2,40

Αναψυκτικά (1.5 lt)

1,19

2 φιάλες

2,38

2,20

8,2%

Πορτοκάλια

0,70 – 0,79

0,76 – 0,78

0,59 – 1,50

Μπύρες (500 ml)

1,89

5 φιάλες

9,45

7,80

17,5%

Μουστάρδα

-

0,78 – 0,95

3,20 – 5,80

Τσουρέκι (450 gr)

-

1,98 – 2,61

4,00 – 6,50

Βαμμένα αυγά (12άδα)

-

3,50 – 3,74

-

*: Για λόγους συγκρισιμότητας με την προηγούμενη έρευνα, οι τιμές των προϊόντων κρέατος έχουν
προέλθει αποκλειστικά από τη Βαρβάκειο Αγορά

Φέτα σε άλμη (400 gr)

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Θα θέλαμε να εκφράσουμε τις βαθύτατες ευχαριστίες μας σε
όλους εσάς, που με οποιοδήποτε τρόπο συμπαρασταθήκατε στο βαρύ πένθος μας για την απώλεια της συζύγου, μητέρας και γιαγιάς
μας ΕΥΤΥΧΙΑΣ ΜΥΤΑΡΑ - ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ.
Το 40ήμερο μνημόσυνο θα τελεστεί την Κυριακή 22 Μαΐου
2022 και ώρα 9.00 π.μ. στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Άμφισσας.
Ο σύζυγος

Τα τέκνα

Τα εγγόνια

3,50 – 5-58

3,95 – 6,40

Παρθένο ελαιόλαδο

-

5.35 – 6,84

5,50 – 8.20

Αναψυκτικά (1.5 lt)

-

0,75 – 1,50

1,63 – 2,45

Μπύρες (500 ml)

-

0,97 – 1,89

2,80 – 4,00

Οίνος (1 lt)

-

1,88 - 2,43

3,00 – 18,00

4

Φωκίδα

M. Παρασκευή 22 Απριλίου 2022

Εν Δελφοίς

Διανομή προϊόντων από το Κοινωνικό Παντοπωλείο

Μέριμνα για το πασχαλινό τραπέζι από Δ. Δελφών
δυνατά περιθώρια και με την πολύτιμη συνδρομή των χορηγών
του, για μία ακόμα χρονιά, παρεμβαίνει στέλνοντας εμπράκτως
το δικό του μήνυμα αλληλεγγύης”, δήλωσε η αρμόδια Αντιδήμαρχος του Αυτοτελούς τμήματος
Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης και Δημόσιας Υγείας του
Δήμου Δελφών, Χρύσα Σεγκούνη, με αφορμή τη δράση, για να
προσθέσει:
“Κάθε οικογένεια, κάθε παιδί
δικαιούται και σε αυτές τις γιορτές να χαμογελά. Είναι χρέος μας
να μεριμνούμε γι’ αυτό, όντας
στην πράξη, μεταξύ άλλων, και
ένας Δήμος Πρόνοιας”.

Κινητοποίηση στη ΔΕΗ την Τετάρτη του Πάσχα

Προετοιμάζεται για την απεργία
της Πρωτομαγιάς το ΕΚ Φωκίδας

O

K
ER

S

Την Κυριακή 1η Μαίου στις 10:30
π.μ. στην πλατεία Λαού στην Άμφισσα
θα πραγματοποιηθεί η απεργιακή συγκέντρωση για την Πρωτομαγιά από το Εργατικό Κέντρο Φωκίδας. Ταυτόχρονα, το
αμέσως προσεχές διάστημα θα συνεδριάσουν τα διοικητικά συμβούλια των
σωματείων για να εξετάσουν πρόγραμμα δράσης στο διάστημα μέχρι την Πρωτομαγιά, τονίζει το ΔΣ του Εργατικού Κέντρου Φωκίδας σε ανακοίνωσή του, στην
οποία αναφέρει και τα εξής:
Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε χθες
Σάββατο 16/4 η σύσκεψη του Εργατικού
Κέντρου και σωματείων ιδιωτικού και
δημοσίου τομέα με σκοπό την προετοιμασία της
απεργίας της Πρωτομαγιάς. Τα παιδιά των συναδέλφων που παραβρέθηκαν, απασχολήθηκαν δημιουργικά στο χώρο.
Την εισήγηση στη σύσκεψη έκανε η πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Ειρήνη Καραχάλιου. Ύστερα το λόγο πήραν συνάδελφοι από σω-

R

μαζί μπορούμε», Σκλαβενίτης, Κοντοχρήστος, Φάρμα
Γεροδήμου).
“Οι αντίξοες συνθήκες
της τελευταίας διετίας έγιναν ακόμα δυσκολότερες το
τελευταίο χρονικό διάστημα
εξαιτίας της ακρίβειας που
καλπάζει. Μέσα σε αυτό το
περιβάλλον ο Δήμος Δελφών εξαντλώντας όλα τα

ματεία εργαζομένων αλλά και συνταξιούχων και
της ομάδας γυναικών. Έγινε εκτίμηση της απεργιακής μάχης στις 6 Απρίλη ενώ έγιναν αρκετές
προτάσεις για την καλύτερη προετοιμασία της
Πρωτομαγιάς. Ανάμεσα στα άλλα αποφασίστηκε
κινητοποίηση την Τετάρτη του Πάσχα 27/4 στη ΔΕΗ-ΔΕΔΔΗΕ, ενάντια στις νέες αυξήσεις στα τιμολόγια του ρεύματος.

Κων/να Πολ. Φαροπούλου
Υπεύθυνη Γραφείου

B

Ο Δήμος Δελφών, μέσω
του Κοινωνικού Παντοπωλείου, δηλώνει παρών και
σε αυτές τις γιορτές στηρίζοντας τις ευπαθείς ομάδες
του πληθυσμού ώστε σε κανένα σπίτι να μη λείψουν τα
βασικά αγαθά από το Πασχαλινό Τραπέζι, τονίζει η
δημοτική Αρχή σε σχετικό ενημερωτικό δελτίο, στο
οποίο τονίζονται τα εξής:
Πιο συγκεκριμένα, το
Κοινωνικό
Παντοπωλείο
του Δήμου Δελφών πραγματοποίησε από τις 13 έως
τις 15 Απριλίου 2022 διανομή προϊόντων σε όλες
τις Δημοτικές Ενότητες, σε
συνολικά 270 οικογένειες
οι οποίες είναι εγγεγραμμένες μέλη του.
Για την
εν λόγω δράση αποφασιστικής σημασίας στάθηκε
για μια φορά η συνεισφορά των χορηγών, που είναι πάντα αρωγοί, και τους
οποίους ο Δήμος Δελφών
ευχαριστεί θερμά (Imerys,
Δελφοί-Δίστομο, Ιχθυοκαλλιέργειες Γαλαξιδίου, «Όλοι

Σαλώνων 21 - Άµφισσα
22653.01945
6932 543 012
maxbrokers.gr
maxbrokersamfissa@gmail.com

του
Χρήστου Ντελή*

“Η φτωχοποίηση
για τον Έλληνα
και την Ελληνίδα
αστυνομικό
είναι εδώ”
Μεγάλη Πέμπτη, 21 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2022, η
καταβολή της μισθοδοσίας μηνός ΜΑΪΟΥ
2022 μετά από απόφαση της κυβέρνησης
και κατόπιν συνδικαλιστικών παρεμβάσεων, από όλους σχεδόν τους φορείς των
σωμάτων ασφαλείας, των λιμενικών, των
πυροσβεστών και των στρατιωτικών.
Η ικανοποίηση αυτού του αιτήματος, θα
δώσει το δικαίωμα στους περισσότερους
από εμάς, στο να προμηθευτούμε έγκαιρα τα απαραίτητα για το πασχαλινό τραπέζι και να ανταποκριθούμε με αξιοπρέπεια στις οικογενειακές μας ανάγκες, των
Άγιων αυτών ημερών του Πάσχα. Παράλληλα όμως, καταμαρτυρά απόλυτα την
δεινή οικονομική θέση στην οποία έχει
περιέλθει ο Έλληνας και η Ελληνίδα αστυνομικός.
Μνημόνια, περικοπές μισθών και κατάργηση δώρων, πανδημία, ακρίβεια, αύξηση καυσίμων, ρεύματος και βασικών
αγαθών πρώτης ανάγκης. Όλα αυτά, σε
συνδυασμό με τις αυξημένες υποχρεώσεις
όλων των νοικοκυριών, έχουν προκαλέσει
πραγματική ασφυξία σε όλους μας.
Το αδιαμφισβήτητο γεγονός πλέον, είναι ότι εκτός από εμάς και τις οικογένειές
μας, έχουν όλοι – συνδικαλιστικοί φορείς
και κυβέρνηση- αντιληφθεί, ότι η οικονομική κρίση που βιώνουμε είναι πολύ βαθιά
και ότι ο μισθός μας εξαφανίζεται από τις
πρώτες κιόλας ημέρες που καταβάλλεται.
Καμία ανάγκη για καταβολή της μισθοδοσίας μας νωρίτερα από την προγραμματισμένη ημερομηνία δε θα υπήρχε, εάν
επανέρχονταν οι μισθοί μας στην προ μνημονίων κατάσταση, εάν επανέρχονταν τα
δώρα και τα επιδόματα αδείας ή έστω εάν
είχαμε λάβει κι εμείς ως αστυνομικοί κάποιο επίδομα , ως ελάχιστη αναγνώριση
της πολυδιάστατης προσφοράς μας, όπως
άλλοι υπάλληλοι.
Είναι επιτακτική ανάγκη, η πολιτεία να
σκύψει πάνω από τον Έλληνα και την Ελληνίδα Αστυνομικό και να λάβει γενναίες
αποφάσεις, αποφάσεις που θα αποκαταστήσουν αδικίες χρόνων και θα δημιουργήσουν συνθήκες οικονομικής ευημερίας και αξιοπρεπούς διαβίωσης για μας και
τις οικογένειές μας, αλλά και όσοι ασχολούμαστε με το συνδικαλιστικό κομμάτι, να θέσουμε ως βασικό ζήτημα και ύψιστη προτεραιότητα την εμφανή βελτίωση
των οικονομικών μας απολαβών, μέσω
των συλλογικών μας οργάνων. Διανύουμε
εξαιρετικά δύσκολες στιγμές για να αρκεστούμε μόνο στη συντόμευση της ημερομηνίας πληρωμής του πετσοκομμένου μισθού μας. Οφείλουμε να διεκδικήσουμε με
κάθε τρόπο την άμεση ενίσχυση του εισοδήματός μας.
Επιτέλους, σταματήστε να μας αγαπάτε
όλοι προεκλογικά και να μας στέλνετε ευχαριστήρια SMS.
Αναγνωρίστε εμπράκτως την προσφορά μας.
Δεν είμαστε επαίτες, μη μας οδηγείτε
όμως να γίνουμε.
Καλό Πάσχα και Καλή Ανάσταση σε
όλους.
*Ο Χρήστος Ντελής είναι Μέλος Δ.Σ.
Ε.ΑΣ.Υ. ΦΩΚΙΔΑΣ, ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ στην
Π.Ο.ΑΣ.Υ., Τακτικό μέλος συμβουλίου μεταθέσεων της Δ.Α. Φωκίδας.

Εν Δελφοίς
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Οι δράσεις του Συλλόγου Απανταχού Αμφισσέων για τη Γιορτή της Πόλης Στο εντυπωσιακό 83% αύξηση στην
έκδοση συντάξεων, δηλώνει ο Γ. Μπούγας

“Από το Κάστρο της Οργιάς
ατενίζουμε το μέλλον”
Από Πέμπτη 7 Απριλίου μέχρι Δευτέρα 11
Απριλίου 2022, στο Πνευματικό Κέντρο της Άμφισσας, έγιναν οι εκδηλώσεις του Συλλόγου μας
κάτω από τον γενικό τίτλο “Από το Κάστρο της
Οργιάς ατενίζουμε το μέλλον”, σημειώνει ο Σύλλογος Απανταχού Αμφισσέων “Τα Σάλωνα” σε
ενημερωτικό του δελτίο, στο οποίο αναφέρει τα
εξής:
Η αρχική ιδέα ήταν το να καλέσουμε όλα τα
σχολεία, να συμμετάσχουν σε μια κοινή εκδήλωση που θα οργάνωνε και που θα στήριζε ο σύλλογός μας, αφιερωμένη στα 200 χρόνια από την
Ελληνική Επανάσταση του 1821, με έργα της δικής τους επιλογής.
Οι εκδηλώσεις μας αυτές είχαν προγραμματιστεί αρχικά να γίνουν μέσα στο 2021 αλλά λόγω
της πανδημίας, μεταφέρθηκαν και έγιναν εφέτος,
παράλληλα με τη γιορτή της πόλης, του εορτασμού από τον Δήμο Δελφών της Απελευθέρωσης
του κάστρου των Σαλώνων, όπου ο Σύλλογός μας
πήρε μέρος για πρώτη φορά στην παρέλαση της
10ης Απριλίου, με μια ομάδα μελών του από την Αθήνα.
Οι εκδηλώσεις μας περιελάμβαναν
Πέμπτη 7 Απριλίου: Από το Γενικό Λύκειο της Άμφισσας
Α. Παρουσίαση του ιστορικού του Συλλόγου μας από μαθητές,
με ταυτόχρονη προβολή διαφανειών από την δράση του συλλόγου.
Β. Ντοκιμαντέρ που γύρισαν και επεξεργάστηκα οι ίδιοι οι μαθητές με τίτλο < Της Λευτεριάς τα κάστρα> σε κείμενα του μέλους
του συλλόγου μας Γιώργου Αναγνώστου.
Γ. Θεατρικό δρώμενο με τίτλο: < Πορεύονται γενναία προς το

μέλλον μόνον εκείνοι που κουβαλούν μαζί τους το παρελθόν>.
Κυριακή 10 Απριλίου Από την θεατρική ομάδα μαθητών
Γυμνασίου και λυκείου θεατρικό έργο με τίτλο < Πολιορκία και
Απελευθέρωση του κάστρου των Σαλώνων – Δεσπότης Ησαΐας
και Αθανάσιος Διάκος>.
Δευτέρα 11 Απριλίου Από το 3ο Δημοτικό σχολείο Θεατρικό
έργο με τίτλο < Διάκος – ο δρόμος προς την αθανασία>
Παράλληλα με τα θεατρικά, στο φουαγιέ του Πνευματικού κέντρου:
●
Προβαλλόταν παρουσίαση του 1ου ΕΚ Άμφισσας με
δραστηριότητες των μαθητών του ΕΠΑΛ Άμφισσας που σχετίζονταν επίσης με το 1821
●
Λειτουργούσε έκθεση εικαστικών δημιουργημάτων
των μαθητών του 1ου, 3ου και 4ου δημοτικού σχολείου,
●
Παρουσιάζονταν τα βιβλία των μαθητών του 1ου και
4ου δημοτικού σχολείου που εξέδωσε ο σύλλογός μας με τίτλο <
Ο Οδυσσέας Ανδρούτσος στα παιδικά του χρόνια – Του Αρματολού ο μοναχογιός > και < Τα ιστορικά δημοτικά τραγούδια και χοροί στα χρόνια της επανάστασης του 1821 στη Φωκίδα>.
●
Παρουσιάζονταν το βιβλίο του μέλους μας Γιώργου
Αναγνώστου που επίσης εξέδωσε ο σύλλογός μας για τα 200
χρόνια με τίτλο <Κοινή τράπεζα> και διανεμήθηκε δωρεάν.
Οι εκδηλώσεις σημείωσαν μεγάλη επιτυχία και απέσπασαν τα
ευμενή σχόλια όλων όσων παρευρέθηκαν και τις παρακολούθησαν, έχουν βιντεοσκοπηθεί και σύντομα θα είναι διαθέσιμες στο
ευρύ κοινό.
Εκτός αυτών, ο σύλλογός μας επίσης στο πλαίσιο του αφιερώματος του στα 200 χρόνια από την Επανάσταση του 1821, έχει εκδώσει και κυκλοφορήσει τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό < Επετειακό φύλλο της εφημερίδας του και video στο youtube
αφιερωμένο στην τοπική ιστορία της επανάστασης (https://www.
youtube.com/watch?v=eIvTxMVN5x0)
Θέλουμε να συγχαρούμε και από τη θέση αυτή, τους συντελεστές κι ιδιαίτερα τους μαθητές για το άριστο αποτέλεσμα του όλου
εγχειρήματος και να ευχαριστήσουμε όλους όσους με οποιοδήποτε τρόπο συνέβαλαν στο να υλοποιηθούν οι εκδηλώσεις αυτές κι
ιδιαίτερα τα μέλη του συλλόγου μας, για την συνεχή στήριξη που
μας δίνουν, έτσι ώστε να συνεχίζουμε αυτό το ωραίο έργο για
την προβολή της πόλης μας, του πολιτισμού και της ιστορίας της,
πράγμα που θα συνεχίσουμε να κάνουμε.
Συμπατριώτισσες και συμπατριώτες, μέλη, φίλες και φίλοι του
Συλλόγου, σας ευχόμαστε ολόψυχα το φως των ημερών να χαρίζει ελπίδα, αδελφοσύνη, δύναμη και αισιοδοξία σε όλο τον κόσμο. ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΦΩΚΙΔΑΣ

Διεύθυνση: Ηλία Τρίγκα 47, 3ος όροφος, Ιτέα
Τηλ: 6931052019 Email: eaefokidas@gmail.com
Facebook: Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία – Παράρτημα Φωκίδας

“Συντάξεις fast track” και
“συντάξεις εμπιστοσύνης”

“Με τροπολογία, που κατετέθη στο
νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων με τίτλο «Δουλειές Ξανά», εισάγονται δύο νέοι θεσμοί για την οριστική επίλυση του
διαχρονικού προβλήματος της έγκαιρης απονομής συντάξεων. Με τις εν λόγω ρυθμίσεις, αξιοποιούνται οι τεχνολογικές εξελίξεις που έχουν συντελεστεί
στον ΕΦΚΑ και παράλληλα αποδίδεται
σεβασμός στους πολίτες – αφενός η ταχεία απονομή συντάξεως («fast track»)
για τις μελλοντικές αιτήσεις, κι αφετέρου οι «συντάξεις εμπιστοσύνης» για τις
εκκρεμείς”, αναφέρει ο Βουλευτής Φωκίδας σε ενημερωτικό του δελτίο, στο
οποίο επισημαίνει τα εξής:
Κατά πρώτον, για τις συντάξεις που
πρόκειται να δοθούν εφεξής, τίθεται ρητή προθεσμία τριών μηνών από το χρονικό σημείο υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης, εντός της οποίας η
σύνταξη θα εκδοθεί. Μετά την πάροδο
του τριμήνου, ο ασφαλισμένος λαμβάνει
τη σύνταξη χωρίς να περιμένει την εκ
των υστέρων επαλήθευση των στοιχείων του – μια διαδικασία δηλαδή «fast
track» χορήγησης συντάξεως.
Από την άλλη, οι «συντάξεις εμπιστοσύνης» αφορούν τις αιτήσεις συνταξιοδότησης που έχουν υποβληθεί έως 31
Μαρτίου. Το κράτος εμπράκτως επιδεικνύει πίστη έναντι του διοικούμενου/
ασφαλισμένου, με ταχύτατη διεκπεραίωση του αιτήματός του («συντάξεις
εμπιστοσύνης»). Για τις εν λόγω αιτήσεις, η σύνταξη θα εκδίδεται αποκλειστικά βάσει των στοιχείων του ασφαλιστικού ιστορικού, όπως αυτό καταγράφεται
πλέον στο ηλεκτρονικό σύστημα «ΑΤΛΑΣ» του ΕΦΚΑ, αλλά και της δήλωσης
του πολίτη για την αναγνώριση επιπλέον
χρόνου ασφάλισης, χωρίς να απαιτείται
η προσκόμιση σχετικών παραστατικών ή
δικαιολογητικών. Το σύστημα «ΑΤΛΑΣ»

εμπλουτίζεται με ολοένα και περισσότερα στοιχεία και έχει πλέον μετασχηματιστεί ψηφιακά για να λειτουργεί με όσο
γίνεται περισσότερη αποτελεσματικότητα και διαφάνεια.
Επιπλέον, καθιερώνεται προθεσμία
τριών (3) μηνών για την έκδοση επικουρικής σύνταξης, η οποία ξεκινά με την
έκδοση της κύριας σύνταξης, καθώς και
προθεσμία έξι (6) μηνών για τη χορήγηση του «εφάπαξ», με αφετηρία την ημερομηνία υποβολής του σχετικού αιτήματος. Οι προθεσμίες αυτές, ασφαλώς δεν
ισχύουν για τις λεγόμενες διεθνείς συντάξεις, δηλαδή για όσες εκδίδονται με
τη συνδρομή και εμπλοκή ασφαλιστικών
φορέων άλλων κρατών.
Πέραν όμως των ανωτέρω, σε κάθε περίπτωση, θα πραγματοποιείται
έλεγχος από τον ΕΦΚΑ, με δυνατότητα
πλήρους (για τις «συντάξεις εμπιστοσύνης») ή μερικής (για τις συντάξεις «fast
track») ικανοποίησης των τυχόν αντιρρήσεων ή ενστάσεων του δικαιούχου/
ασφαλισμένου. Προβλέπονται δε οι αναγκαίες ασφαλιστικές δικλείδες για την
αντιμετώπιση ενδεχομένων σφαλμάτων του συστήματος. Συνεπώς, μετά την
έκδοση της σύνταξης, και σε περίπτωση που από τον εκ των υστέρων έλεγχο
του ΕΦΚΑ προκύψει διαφορά ή ανάγκη
διόρθωσης, θα εφαρμόζεται ενδεχομένως συμψηφισμός.
“Μέχρι σήμερα, τα στοιχεία αποδεικνύουν την αύξηση στην έκδοση συντάξεων ανερχόμενη στο εντυπωσιακό
83% – το υψηλότερο που έχει σημειωθεί στην ιστορία. Η θέσπιση της προκαταβολής της εθνικής σύνταξης, πριν
δηλαδή την έκδοση της οριστικής σύνταξης, έδωσε τη δυνατότητα σε χιλιάδες συνταξιούχους να επωφεληθούν, με
τον τρόπο αυτό υλοποιήθηκε για πρώτη
φορά ένα πάγιο και δίκαιο αίτημα”, καταλήγει ο Γιάννης Μπούγας.
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Η Μαρίνα-Σελήνη Κατσαίτη, μέλος ΔΕΠ του ΠΟΑ του ΓΠΑ, μιλάει στην Εν Δελφοίς

Επιχείρηση Εξωστρέφεια!
Με επικεφαλής την αναπληρώτρια καθηγήτρια από το Γαλαξίδι,
το Τμήμα Περιφερειακής και
Οικονομικής Ανάπτυξης του
Γεωπονικού Πανεπιστημίου
συστήνεται στους υποψήφιους
των πανελλαδικών εξετάσεων
επιχειρώντας να γνωρίσει και να
γνωριστεί με την τοπική κοινωνία
και να βαθύνει το αποτύπωμά του
σε αυτή.

Α

ν η καθιέρωση και η δημιουργία συνθηκών
ανάπτυξης για το Τμήμα Περιφερειακής και
Οικονομικής Ανάπτυξης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών είναι πρωτίστως ζήτημα σχεδιασμού και προτεραιοτήτων από πλευράς πολιτείας

και ιδρύματος, η “γείωση” του τμήματος και το ρίζωμα του στην τοπική κοινωνία είναι κατά βάση αρμοδιότητα των “εγχώριων δυνάμεων”, είτε αυτοί είναι
μέλη της εδώ πανεπιστημιακής κοινότητας είτε αιρετά και θεσμικά πρόσωπα της αυτοδιοίκησης και την
κοινωνίας των πολιτών.
Κι αν μέχρι στιγμής οι τελευταίοι δεν έχουν -τουλάχιστον προσώρας, θέλουμε να πιστεύουμε- επιδείξει ανάλογες πρόνοιες και ευαισθησίες για ένα
τμήμα του οποίου η ύπαρξη και η ανάπτυξη είναι
προϋπόθεση εκ των ων ουκ άνευ για μια βιώσιμη
προοπτική του τόπου και ένα αξιοβίωτο μέλλον, δεν
συμβαίνει το ίδιο με το δυναμικό του ίδιου του τμήματος.
Τον τομέα αυτό έχει αναλάβει το τελευταίο διάστημα η Αναπληρώτρια Καθηγήτρια και μόνιμο μέλος ΔΕΠ του τμήματος Μαρίνα-Σελήνη Κατσαίτη,
η οποία πραγματοποιεί σειρά επισκέψεων σε λύκεια της περιοχής αλλά και ξεναγήσεις μαθητών
στις εγκαταστάσεις του Γεωπονικού στην Άμφισσα
με σκοπό την ενημέρωση των πολιτών, των κατοίκων του νομού και της ευρύτερης περιοχής, και πριν
απ όλα των άμεσα ενδιαφερόμενων, των υποψηφί-

“Το Τμήμα αποτελεί
μια εξαιρετικής σημασίας
ευκαιρία για τον τόπο
μέσα από τη δημιουργία
συνεργειών και συνεργασιών με τους φορείς
και την αυτοδιοίκηση”

ων στις Πανελλαδικές Εξετάσεις μαθητών, και ιδίως όσοι εξ αυτών επιφυλάσσουν ένα ενδιαφέρον
στις σπουδές με αντικείμενο την οικονομική επιστήμη, αλλά και των οικογενειών τους.
Η Εν Δελφοίς βρέθηκε σε μία από τις μαθητικές ενημερώσεις και ξεναγήσεις που πραγματοποιήθηκε από τις κ.κ. Μενεγάκη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, και Κατσαϊτη, στο Γεωπονικό στην Άμφισσα.
Παρακολούθησε την όλη διαδικασία και συνομίλησε
για την πρωτοβουλία αυτή με τις καθηγήτριες του
τμήματος που είναι μόνιμοι κάτοικοι της περιοχής.
Κάνοντας πράξη την διαπίστωση που προοικονομήσαμε πιο πριν, ότι οι εγχώριες δυνάμεις οφείλουν να
είναι εκείνες που θα βρίσκονται στην εμπροσθοφυλακή για τα ζητήματα εξωστρέφειας του τμήματος
και κατατοπισμού της τοπικής κοινωνίας για τα οφέλη και τα πλεονεκτήματά του.
Η Μαρίνα-Σελήνη Κατσαϊτη, παιδί του τόπου μας,
έχει μεγαλώσει στο Γαλαξίδι και έχει φοιτήσει στα
σχολεία του Γαλαξιδίου και της Ιτέας. Αποφοίτησε
από το τμήμα Διαχείρισης Ανθρωπινων Πόρων και
Διοίκησης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, και ολοκλήρωσε τις μεταπτυχια-

κές και διδακτορικές της σπουδές στα Οικονομικά,
στο Πανεπιστήμιο του Κοννέκτικατ, των Ηνωμένων
Πολιτειών της Αμερικής με υποτροφία του Αμερικάνικου Ιδρύματος Υποτροφιών Fulbright. Μετά την
ολοκλήρωση των σπουδών της, υπηρέτησε για εννέα έτη (2010-2019) ως καθηγήτρια οικονομικών
στο Πανεπιστήμιο των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων στο Άμπου Ντάμπι από όπου επέστρεψε, για οικογενειακούς λόγους το καλοκαίρι του 2019. Από
την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020, το
πρώτο έτος λειτουργίας του τμήματος Περιφερειακής και Οικονομικής Ανάπτυξης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, που λειτουργεί στην ‘Αμφισσα,
δίδαξε σειρά μαθημάτων ως Ακαδημαϊκή Υπότροφος ενώ πολύ πρόσφατα ανέλαβε, στο ίδιο τμήμα,
καθήκοντα μόνιμου μέλους ΔΕΠ στη βαθμίδα του
Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο
την Οικονομική Ανάλυση με έμφαση στη Μικροοικονομία.

“Το τμήμα αποτελεί μια εξαιρετικής σημασίας ευκαιρία για τον τόπο, την Άμφισσα, το Δήμο Δελφών,
το νομό Φωκίδας αλλά και τη Στερεά Ελλάδα εν γένει, καθώς μπορεί να αποτελέσει κοιτίδα ανάπτυξης
και γνώσης, με δυναμική η οποία μπορεί να επεκταθεί πολύ πέρα από τα στενά όρια της αίθουσας διδασκαλίας. Ειδικότερα, πέρα από τις θετικές εξωτερικότητες σε επίπεδο εκπαίδευσης, ανθρώπινου
δυναμικού, και γνώσης, ένα Πανεπιστημιακό Τμήμα διευρύνει την επιστημονική κοινότητα ενός τόπου, από την οποία μπορούν να ωφεληθούν τόσο οι κάτοικοι όσο και οι φορείς, όπως ο Δήμος
και η εκπαιδευτική κοινότητα, με απώτερο στόχο

“Τα παιδιά μας μπορούν
να σπουδάσουν μένοντας
στο σπίτι τους σε ένα
Τμήμα που δεν υπολείπεται από οποιοδήποτε
άλλο τμήμα οικονομικής
επιστήμης στη χώρα μας”

Εν Δελφοίς
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τη δημιουργία συνεργειών και συνεργασιών,
με οφέλη σε οικονομικό και κοινωνικό επίπεδο για την περιοχή”, θα μας πει αρχικά η
Μαρίνα-Σελήνη Κατσαίτη αναφορικά με τη
σημασία της ύπαρξης ενός πανεπιστημιακού
τμήματος στη Φωκίδα, ενώ στη συνέχεια θα
εξειδικεύσει την τοποθέτησή της αυτή, αναφερόμενη και στο μέλλον του τμήματος και
τις προοπτικές του:
“Πιο συγκεκριμένα, και χάρη στο αντικείμενο που θεραπεύει το τμήμα ΠΟΑ που βρίσκεται στην Άμφισσα, η τοπική οικονομία, οι
επιχειρήσεις που βρίσκονται στην περιοχή, η
τοπική αυτοδιοίκηση, η περιφέρεια θα έχουν
κατά πολύ βελτιωμένες προοπτικές εξέλιξης,
σε σχέση με τις υπάρχουσες. Το τμήμα έχει
σημαντικές προοπτικές εξέλιξης, μέσω της
δημιουργίας μεταπτυχιακού προγράμματος
σπουδών, της δημιουργίας κατεύθυνσης τουρισμού στα πλαίσια του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών, της διεύρυνσης του διδακτορικού προγράμματος με την αύξηση
σταδιακά του αριθμού των υποψήφιων διδακτόρων. Οι αξιοζήλευτες εγκαταστάσεις του
ΠΟΑ στην Άμφισσα, παρέχουν τη δυνατότητα διοργάνωσης επιστημονικών συνεδρίων,
ημερίδων, αλλά και εξειδικευμένων summer
schools, ενώ η τοποθεσία στην οποία βρίσκεται το τμήμα, στην καρδιά της Ελλάδας, δίπλα
στους Δελφούς, μέσα στον ιστορικό Ελαιώνα
της Άμφισσας, ανάμεσα στο Γαλαξίδι και την
Αράχωβα, αποτελούν μοναδικά στοιχεία ελκυστικότητας σε εθνικό και διεθνές επίπεδο”.
Αυτή την περίοδο, του Μαρτίου-Απριλίου
του 2022, η κυρία Κατσαϊτη ολοκληρώνει τον
πρώτο κύκλο ενημερώσεων στα λύκεια της
περιοχής, με την Άμφισσα (Γενικό λύκειο και
ΕΠΑΛ), την Ιτέα και το Γαλαξίδι. Εκπροσωπώντας το τμήμα ΠΟΑ του ΓΠΑ η κυρία Κατσαϊτη
ενημερώνει τους μαθητές των λυκείων σχετικά με την ύπαρξη του τμήματος στην Άμφισσα, το αντικείμενο των σπουδών, τα μαθήματα του προπτυχιακού προγράμματος, τις
προϋποθέσεις εισόδου για τους υποψηφίους
καθώς και για της δυνατότητες επαγγελματικής εξέλιξης των αποφοίτων.
“Όπως λέω και στα παιδιά, το τμήμα του
Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών με έδρα
την Άμφισσα αποτελεί το μοναδικό τμήμα του
ΓΠΑ που δεν θεραπεύει γεωπονικά μαθήματα, ενώ το αντικείμενο των σπουδών είναι αμιγώς η οικονομική επιστήμη και η διάρκεια των σπουδών τετραετής, όπως σε όλα
τα τμήματα οικονομικών σπουδών στην Επικράτεια. Οι απόφοιτοι του τμήματος έχουν δικαίωμα εγγραφής στο Οικονομικο Επιμελητήριο της Ελλάδος, γεγονός που συνεπάγεται
την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος του Οικονομολόγου. Πιο συγκεκριμένες πληροφορίες για το αντικείμενο των σπουδών, τα διδασκόμενα μαθήματα και τις δυνατότητες
των φοιτητών δίνονται στον Οδηγό Σπουδών
του Τμήματος ΠΟΑ που έχει αναρτηθεί στην
ιστοσελίδα του τμήματος”, σημειώνει η αναπληρώτρια καθηγήτρια του τμήματος και μας
επισημαίνει πως μετά τις διακοπές του Πάσχα οι ενημερώσεις των Λυκείων θα συνεχιστούν. Ο δεύτερος κύκλος περιλαμβάνει δια
ζώσης επισκέψεις στα υπόλοιπα Λύκεια του
Νομού Φωκίδας, ενώ το Τμήμα ΠΟΑ θα προχωρήσει και σε ενημέρωση Λυκείων στην
υπόλοιπη Ελλάδα μέσω τηλεδιασκέψεων.
Ζητήσαμε από τη Μ. Κατσαίτη να μας μεταφέρει τις εντυπώσεις της από τη μαθητική κοινότητα της περιοχής για το τμήμα της
Άμφισσας, τι εισπράττει σχετικά με το ενδιαφέρον ή μη των παιδιών να το εντάξουν στο
μηχανογραφικό τους και ποια αίσθηση τούς
αφήνει η πρώτη αυτή στενή γνωριμία με μια
προοπτική σπουδών και ένα πανεπιστημιακό τμήμα που βρίσκεται “δίπλα στην πόρτα
τους”. Σύμφωνα με όσα μας λέει, πολύ ευχάριστη και ιδιαίτερα ενθαρρυντική είναι η αντίδραση των μαθητών των Λυκείων στις επισκέψεις και ενημερωτικές ομιλίες της αυτές.
Η κα. Κατσαίτη, σε συνεργασία με τους αντίστοιχους καθηγητές οικονομικών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε κάθε σχολείο,
παρέχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες
στους ενδιαφερόμενους μαθητές και απαντά
στις ερωτήσεις τους.
Ιδιαίτερα θερμή υπήρξε η υποδοχή της
αλλά και έντονο το ενδιαφέρον που εισέπραξε για το Τμήμα ΠΟΑ από τους μαθητές του

Λυκείου του Γαλαξιδίου, οι
οποίοι την κατέκλυσαν με
ερωτήσεις. Εξαιρετικό επίσης ήταν το ενδιαφέρον
από το Γενικό Λύκειο της
Ιτέας και της Άμφισσας,
σχολεία στα οποία φοιτούν
πολλοί μαθητές με ενδιαφέρον στην οικονομική
επιστήμη, με μεγάλες δυνατότητες και αξιοσημείωτες επιδόσεις, όπως μας
πληροφορούν οι καθηγητές τους. Η κυρία Κατσαϊτη
υπογράμμισε η σημασία του
Τμήματος ΠΟΑ του Γεωπονικού Πανεπιστημίου που
βρίσκεται στην ΄Αμφισσα,
για τα παιδιά του τόπου μας
και τις οικογένειές τους, σε
αυτή τη δύσκολη περίοδο
που βιώνει η Ελλάδα και με
δυσμενείς οικονομικές συνθήκες και ποικίλους αστάθμητους παράγοντες.
“Τα παιδιά μας, έχουν τη
δυνατότητα να σπουδάσουν
μένοντας στο σπίτι τους, δίπλα στους γονείς και στις
οικογένειές τους, λαμβάνοντας ιδιαίτερη φροντίδα και
έχοντας καλύτερες συνθήκες για να αφοσιωθούν εξ
ολοκλήρου στις σπουδές
τους, χωρίς αυτές να υπολείπονται σε ποιότητα από
οποιοδήποτε άλλο τμήμα
οικονομικής επιστήμης στη
χώρα μας», σχολιάζει σχετικά.
Κλείνοντας η κυρία Κατσαϊτη ευχαρίστησε ιδιαίτερα την εφημερίδα Εν Δελφοίς για το ενδιαφέρον με
το οποίο πλησίασε το τμήμα ΠΟΑ που εδράζεται στην
Άμφισσα και φρόντισε για
την προβολή του στην τοπική κοινωνία, πρωτοβουλία που χρειάζεται να αποτελέσει παράδειγμα και για
άλλους φορείς της περιοχής μας.
“Θα ήθελα να καλέσω
τους τοπικούς φορείς, με
πρωτοστάτη το Δήμο Δελφών, να στηρίξουν το τμήμα ΠΟΑ έμπρακτα και να
συνδράμουν στην ενημέρωση των σχολείων, των
μαθητών, των οικογενειών
και όλης της τοπικής κοινωνίας. Ως ενεργό Πανεπιστημιακό Τμήμα που θεραπεύει
αντικείμενα που βρίσκονται
στις άμεσες προτεραιότητες του Δήμου, όπως η οικονομία και η περιφερειακή
ανάπτυξη, η συνέργεια και
η συνεργασία ανάμεσα στο
πανεπιστήμιο και την κοινωνία, μπορεί να αποφέρει
μόνο οφέλη, εάν υπάρξει η
κατάλληλη προσέγγιση, με
γνώμονα το κοινό καλό»,
καταλήγει η κυρία Κατσαϊτη.

Η νέα καταληκτική προθεσμία είναι η 6η Μαίου

Νέα παράταση στο Κτηματολόγιο
Παρατείνεται μέχρι την 6 Μαΐου
2022, η διαδικασία της προανάρτησης κτηματολογικών στοιχείων, για
όσους δήλωσαν την ακίνητη περιουσία τους που βρίσκεται σε περιοχές
των Περιφερειακών Ενοτήτων Βοιωτίας και Φωκίδας.
Οι ιδιοκτήτες των συγκεκριμένων περιοχών θα έχουν χρονικό περιθώριο άλλες 15 περίπου ημέρες
(αντί της 21ης Απριλίου που προβλεπόταν αρχικά) προκειμένου να
διορθώσουν τυχόν λάθη στην καταγραφή της ακίνητης περιουσίας τους
στο Κτηματολόγιο.
Μέσω της ιστοσελίδας του Κτηματολογίου, www.ktimatologio.gr,
οι δικαιούχοι, με χρήση των κωδικών ασφαλείας του taxisnet, έχουν
πρόσβαση στην καταγραφή των δικαιωμάτων τους και της γεωγραφικής απεικόνισης των ακινήτων τους.
Συγκεκριμένα θα πρέπει να δουν και να ελέγξουν την περιγραφή και τη νομική πληροφορία των ακινήτων τους (Κτηματολογικός Πίνακας), καθώς και τα όρια των γεωτεμαχίων τους
(Κτηματολογικό Διάγραμμα).
Σημειώνενεται ότι όπως προβλέπεται, εάν συμφωνούν με τα
στοιχεία της Προανάρτησης, δεν χρειάζεται να προβούν σε άλλη ενέργεια ενώ εάν δεν συμφωνούν με κάποια από τα στοιχεία, μπορούν να υποβάλουν αίτηση επανεξέτασης στοιχείων
(μέχρι την 6η Μαΐου 2022) ηλεκτρονικά, στα αντίστοιχα mail
του Γραφείου Κτηματογράφησης ή διά ζώσης, κατόπιν ραντεβού στο Γραφείο Κτηματογράφησης.
Σε περίπτωση που κάποιοι πολίτες δεν έχουν δηλώσει στο
Κτηματολόγιο την ακίνητη περιουσία τους, έχουν ακόμα περιθώριο να το κάνουν ηλεκτρονικά στο www.ktimatologio.gr ή
στο τοπικό Γραφείο Κτηματογράφησης, κατόπιν ραντεβού. Μετά τις διορθώσεις της Προανάρτησης, θα ακολουθήσει η δια-

δικασία της Ανάρτησης, για την οποία οι δικαιούχοι θα ενημερωθούν εκ νέου.
Χρήσιμες πληροφορίες:
ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ
Επαρχιακή οδός Θηβών-Μουρικίου (θέση Αγ. Θεόδωροι),
ΤΚ 32200, ΘΗΒΑ.
Τηλ: 2168007066 E-mail: ktimatologio@voiotias-fokidas.
gr
Ιστοσελίδα: www.ktimatologio-voiotias.gr
Ωράριο: Δευτέρα έως Παρασκευή 8.30-16.30 και κάθε Τετάρτη 8.30-20.30.
ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ Π.Ε. ΦΩΚΙΔΑΣ
Ν. Κορδώνη 22, ΤΚ 33100, ΑΜΦΙΣΣΑ.
Τηλ: 2168007066 E-mail: ktimatologio@voiotias-fokidas.
gr
Ιστοσελίδα: www.ktimatologio-fokidas.gr
Ωράριο: Δευτέρα έως Παρασκευή 8.30-16.30 και κάθε Τετάρτη 8.30-20.30.

Με κοινό εισιτήριο η επίσκεψη σε Δελφούς και Άμφισσα

Προσδοκίες από το ενιαίο εισιτήριο
στα μουσεία
Με προσδοκίες για την αύξηση της
επισκεψιμότητας και την αναβάθμιση κατ επέκταση του Αρχαιολογικού
Μουσείου της Άμφισσας έγινε δεκτή η
υλοποίηση της προ μηνών εξαγγελίας
της Υπουργού Πολιτισμού, Λίνας Μενδώνη, για τη θέσπιση ενιαίου εισιτηρίου στα μουσεία των Δελφών και της
Άμφισσας.
Το εν λόγω αίτημα είχε τεθεί προς
την Υπουργό Πολιτισμού κατά τη σύσκεψη που είχε πραγματοποιηθεί στην
Άμφισσα με την παρουσία της το περασμένο φθινόπωρο. Αίτημα το οποίο η Λίνα Μενδώνη είχε
ασπαστεί και είχε δεσμευθεί πως θα δρομολογηθεί, όπως και
έγινε.
Σύμφωνα με την απόφαση αυτή της Υπουργού, οι επισκεπτόμενοι το Μουσείο των Δελφών θα έχουν τη δυνατότητα να
εισέλθουν δωρεάν στην Άμφισσα με το ίδιο εισιτήριο, το οποίο
θα είναι πλέον κοινό και για τους δύο μουσειακούς χώρους.
“Η εξέλιξη αυτή είναι εξαιρετικά ευνοϊκή για την Άμφισσα,
καθώς τα εκατομμύρια επισκεπτών των Δελφών αφενός θα

πληροφορούνται για την ύπαρξη του
Αρχαιολογικού Μουσείου της Άμφισσας και τα εκθέματά του, αφετέρου θα
έχουν κίνητρο να το επισκεφθούν, με
ό,τι θετικό αυτό συνεπάγεται για την
πόλη μας και την ευρύτερη περιοχή”,
σχολίασε σχετικά ο Γιάννης Μπούγας,
για να προσθέσει σχετικά:
“Υπενθυμίζω ότι η πρόταση για ενιαίο εισιτήριο διατυπώθηκε προς την
Υπουργό από συμπολίτη μας κατά την
επίσκεψή της στην Φωκίδα και πιο συγκεκριμένα στην σύσκεψη στην αίθουσα συνεδριάσεων του δήμου Δελφών και αντιμετωπίστηκε
αμέσως θετικά από την Υπουργό. Στο διάστημα που μεσολάβησε την επεξεργαστήκαμε και ήδη υλοποιήθηκε”.
“Πρόκειται για μια ακόμη απόδειξη του ενδιαφέροντος της
Κυβέρνησης για την Φωκίδα και της αξίας επισκέψεων Υπουργών και Κυβερνητικών παραγόντων στο νομό μας, που κάποιοι
για να μην φανεί η διαφορά με το παρελθόν, επιχειρούν να
υποβαθμίσουν”, καταλήγει ο Βουλευτής του νομού.

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ – ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ
ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΜΑΛΑΜΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Υδραυλικά - Θέρμανση - Αυτοματισμός
Συντήρηση Λεβητοστασίων και Καυστήρων
Φυσικό Αέριο - Υγραέριο
Μελέτες χώρου
τηλ.: 22653.01442 & 6972.692.147 | e-mail: pbmal1@yahoo.gr
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Σφοδρή κριτική Μουλκιώτη για το νομοσχέδιο Χατζηδάκη

“Η Κυβέρνηση μεταθέτει τις ευθύνες της
απραξίας της στους ανέργους και τους ασφαλισμένους”
Ο βουλευτής Βοιωτίας και Τομεάρχης Εργασίας του Κινήματος Αλλαγής, Γιώργος Μουλκιώτης τοποθετήθηκε στην
Ολομέλεια της Βουλής, ως Ειδικός Αγορητής, κατά την συζήτηση του νομοσχεδίου Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων για τον ΟΑΕΔ.
Επισήμανε εξ’ αρχής ότι η Κυβέρνηση Μητσοτάκη, με το
υπό συζήτηση νομοσχέδιο, όχι μόνο δεν προβλέπει τίποτα
για την ουσιαστική αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό του
ΟΑΕΔ, αλλά δεν μεριμνά για τη δημιουργία θέσεων εργασίας, την προσφυγή των επιχειρήσεων στον φορέα ή για τον
«εφοδιασμό» του οργανισμού με κατάλληλες υπηρεσίες, και
προσωπικό.
Στον ίδιο νομοσχέδιο, μετά από 7 αποτυχημένες παρεμβάσεις, η Κυβέρνηση θεσμοθετεί μια επιπλέον ψευδο-μεταρρύθμιση για τα αδιέξοδα στα οποία έχουν περιέλθει οι
συνταξιούχοι χωρίς σύνταξη. Μια ακόμη προσωρινή σύνταξη, η οποία ονομάζεται παραπλανητικά από την Κυβέρνηση
fast track σύνταξη!!!!
Μεταξύ άλλων, ο Γιώργος Μουλκιώτης σημείωσε ότι η
Κυβέρνηση Μητσοτάκη, αφού οδήγησε σε κατάρρευση τον
ΕΦΚΑ, έρχεται να μεταμορφώσει τον ΟΑΕΔ σε «σούπερ-υπηρεσία Απασχόλησης», ενώ στην ουσία προχωρά σε μια
αχρείαστη αλλαγή του ονόματος ενός ιστορικού οργανισμού
σε Δ.ΥΠ.Α., παρόλο που έχουν διατεθεί δεκάδες χιλιάδες ευρώ για τη διαφήμιση του ΟΑΕΔ.
Σύμφωνα με τον Βουλευτή Βοιωτίας, το νομοσχέδιο Χατζηδάκη συνιστά οπισθοδρόμηση στο πεδίο του κοινωνικού
διαλόγου, της συνδιαμόρφωσης με τους κοινωνικούς εταίρους πολιτικών σε κρίσιμα πεδία κοινωνικής πολιτικής, ο
ΟΑΕΔ μετατρέπεται από Οργανισμό τριμερούς χρηματοδότησης και αντίστοιχης τριμερούς εκπροσώπησης στη Διοίκησ
σε φορέα κρατικής διοικητικής παρέμβασης, ενώ οι κοινωνικοί εταίροι, από πλειοψηφία στο ΔΣ μετατρέπονται σε μειοψηφία και ο Διοικητής του ΟΑΕΔ (πλαισιωμένος πλέον από
3 Υποδιοικητές) αποκτά υπερεξουσίες.
Παράλληλα, ο Βουλευτής του ΚΙΝΑΛ επεσήμανε πως το
νομοσχέδιο αυτό καταργεί την αυτοτέλεια των λογαριασμών
Κοινωνικής Πολιτικής του ΟΑΕΔ, αυτοτέλεια που διασφάλιζε ότι οι οικονομικοί πόροι κάθε επιμέρους Λογαριασμού θα
αξιοποιούταν για την εξυπηρέτηση των σκοπών κάθε Λο-

γαριασμού και θεσπίζει εισοδηματικά κριτήρια για τη λήψη
συγκεκριμένων παροχών, ποινές στους ανέργους, δηλαδή στέρηση παροχών και διαγραφή από το Μητρώο Ανέργων, ενώ ταυτόχρονα επιχειρεί, με την χρήση ποινολογίου,
να μειώσει με τεχνητό τρόπο τον αριθμό των εγγεγραμμένων στον ΟΑΕΔ ανέργων, που έχουν ξεπεράσει το 1,1 εκ.
(εκ των οποίων μόνο οι 200.000 λαμβάνουν επίδομα ανεργίας). Αριθμός που αναιρεί το αφήγημά της για την -δήθεναναπτυξιακή πορεία της χώρας.
“Μετά από 32 μήνες διακυβέρνησης ΝΔ και πλήρους
αδράνειας στο ζήτημα της στεγαστικής πολιτικής, η Κυβέρνηση ισχυρίζεται ότι δρομολογεί την αναβίωση της, ενώ στο
Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, η Κυβέρνηση
τη μόνη πρόταση που συμπεριέλαβε ως πρόγραμμα στεγαστικής πολιτικής είναι η ολοκλήρωση προγράμματος ανακαίνισης 100 διαμερισμάτων (70 στον Δήμο Αθηνών και 30
στον Δήμο Θεσσαλονίκης) για 250 δικαιούχους και υπόσχεταιστεγαστική συνδρομή στους νέους, ενώ σε καμία διάταξη
του νομοσχεδίου δεν προβλέπεται ρητώς ότι τα αποθεματικά του πρώην ΟΕΚ, ύψος 1,5 δισ. ευρώ θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για τον σκοπό αυτό.”, υπογραμμίζει ο Γ.
Μουλκιώτης, για να καταλήξει σημειώνοντας:
“Το ΠΑ.ΣΟ.Κ. – Κίνημα Αλλαγής τονίζει ότι σε μια χώρα
υπό δημογραφική κατάρρευση, η κοινωνική στέγαση χρειάζεται να αποτελεί αιχμή του δόρατος της δημογραφικής
και κοινωνικής πολιτικής, όπως συμβαίνει στα περισσότερα
κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης”.

Παρέμβαση στη Βουλή
για το νομοσχέδιο “Δουλειάς Ξανά” από Γ. Πούλου

Ατομική ευθύνη και στην ανεργία!
“Στην ομιλία μου στην Ολομέλεια της Βουλής για το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
«Δουλειές Ξανά: Αναδιοργάνωση Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης κ.λπ.» τόνισα ότι ο κ. Χατζηδάκης αντικαθιστά τον
ΟΑΕΔ με ένα απαράδεκτο θεσμικό μείγμα καταστολής, εξαπάτησης, συγκεντρωτισμού, και αδιαφάνειας!”, τονίζει η Γιώτα Πούλου σε ενημερωτικό της δελτίο, στο οποίο υπογραμμίζει:
Αντί να προχωρήσει χωρίς τυμπανοκρουσίες σε
εκκαθάριση του μητρώου ανέργων, από τις ελάχιστες
περιπτώσεις μη πραγματικών δικαιούχων, τσουβαλιάζει σκόπιμα όλους τους ανέργους, ως «απατεώνες» που δουλεύουν «μαύρα» ενώ εισπράττουν
κάποιο επίδομα, αλλά και ως «κηφήνες» που
υποτίθεται ότι θέλουν να επιβιώνουν με πενιχρές παροχές και επιδόματα…
Με την αδικαιολόγητη μετονομασία του φορέα, τον υποβαθμίζει θεσμικά από «Οργανισμό»
σε απλή «Υπηρεσία», ενώ ταυτόχρονα επιχειρεί τον πλήρη έλεγχό του, με αποκλεισμό των
κοινωνικών εταίρων! Καταργώντας, επίσης,
όλες τις προϋποθέσεις της ουσιαστικής κατάρ-

τισης, σχεδιάζει άχρηστα, μαζικά, οριζόντια και αδιαφοροποίητα προγράμματα «κατάρτισης» –όπως ήταν τα …παροιμιώδη
«σκόιλ ελικίκου»!–, για να επωφεληθούν και πάλι τα «ημέτερα» συμφέροντα από το Ταμείο Ανάκαμψης …
Τέλος, για το συνεχιζόμενο φιάσκο των εκκρεμών συντάξεων, που έφτασαν τις 377.000, υπογράμμισα ότι αφού
πειραματίστηκε με την εμπλοκή των ιδιωτών και απέτυχε, υποκρίνεται τώρα ότι εμπιστεύεται τους συνταξιούχους και τις δηλώσεις τους, μήπως και καταφέρει
να τους φορτώσει την αποτυχία του, μήπως τελικά, λύσουν οι ίδιοι οι πολίτες το πρόβλημα. Οι πολίτες, όμως, δεν μπορούν να εμπιστευτούν την
κυβέρνηση Μητσοτάκη, γιατί κινδυνεύουν να
επιστρέψουν τις συντάξεις τους ως «αχρεωστήτως καταβληθείσες»!
“Η επόμενη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, με ένα ολοκληρωμένο
σχέδιο παραγωγικής ανασυγκρότησης, με
πραγματικές δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις, μπορεί να μειώσει ξανά την ανεργία, όπως έκανε το 2015-2019!”, καταλήγει
η Βουλευτής Βοιωτίας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

Κ. Καραµανλή 10, 33100 Άµφισσα
Τηλ.: 22650 23120 e-mail: segditsas.tech@gmail.com
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Τοποθέτηση του Βουλευτή Φωκίδας
για το νομοσχέδιο “Δουλειές Ξανά”

Μπούγας: Μειώθηκε
κατά 5 μονάδες
η ανεργία

“Ψηφίστηκε στη Βουλή -και είναι πλέον νόμος του Κράτους- το νομοσχέδιο
του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Δουλειές Ξανά» που
θεσπίζει μια σειρά σημαντικές μεταρρυθμίσεις με ισχυρό κοινωνικό πρόσημο, σε
τρεις ενότητες μείζονος κοινωνικού ενδιαφέροντος: Η πρώτη αφορά στην αναδιοργάνωση του ΟΑΕΔ την αναβάθμιση του
συστήματος κατάρτισης του εργατικού
δυναμικού και προπάντων την υποβοήθηση των ανέργων να βρουν δουλειά. Η
δεύτερη αφορά στον εκσυγχρονισμό της
στεγαστικής πολιτικής και η τρίτη στην
επιτάχυνση της απονομής συντάξεων”,
τονίζει μεταξύ άλλων σε ενημερωτικό
του δελτίο ο Γιάννης Μπούγας.
“Από το 17,2%, που ήταν το 2019 η
ανεργία, μειώθηκε στο 12,8%. Δημιουργήθηκαν στο διάστημα αυτό 200.000 νέες θέσεις εργασίας και πλέον απασχολούνται για πρώτη φορά στη χώρα μας
πάνω από 4.000.000 συμπολίτες μας.
Δρομολογήθηκαν για τη νέα χρονιά νέα
προγράμματα και αναπτύσσονται νέες
δράσεις. Παράλληλα, ο ΟΑΕΔ μεταρρυθμίζεται για να είναι πιο αποτελεσματικός.
Ο νέος νόμος -όπως τόνισε στη Βουλή ο
Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκηςέχει ως κεντρική φιλοσοφία την επιδότηση της δημιουργίας νέων, πολλών και
καλύτερα αμειβόμενων θέσεων εργασίας.”, εξακολουθεί στην τοποθέτησή του
ο Βουλευτής Φωκίδας, για να προσθέσει
σχετικά ανάμεσα σε άλλα:
Από το 17,2%, που ήταν το 2019 η
ανεργία, μειώθηκε στο 12,8%. Δημιουργήθηκαν στο διάστημα αυτό 200.000 νέες θέσεις εργασίας και πλέον απασχολούνται για πρώτη φορά στη χώρα μας
πάνω από 4.000.000 συμπολίτες μας.
Δρομολογήθηκαν για τη νέα χρονιά νέα
προγράμματα και αναπτύσσονται νέες
δράσεις. Παράλληλα, ο ΟΑΕΔ μεταρρυθμίζεται για να είναι πιο αποτελεσματικός.
Ο νέος νόμος -όπως τόνισε στη Βουλή ο
Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκηςέχει ως κεντρική φιλοσοφία την επιδότηση της δημιουργίας νέων, πολλών και

καλύτερα αμειβόμενων θέσεων εργασίας.
Οι νέες ρυθμίσεις διευκολύνουν τη
Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης -που διαδέχεται τον ΟΑΕΔ- τόσο στην απόκτηση και ανέγερση ακινήτων που θα διατεθούν για τη στέγαση εργαζόμενων,
ανέργων και των οικογενειών τους, όσο
και στην αξιοποίηση της περιουσίας της
για την αύξηση των εσόδων της. Στο
πλαίσιο αυτό, επεκτείνονται οι αρμοδιότητες της, έτσι ώστε πέρα από την κάλυψη των στεγαστικών αναγκών του εργατικού δυναμικού, να μπορεί να ασχοληθεί
και με τις στεγαστικές ανάγκες των νέων, μέσω της χορήγησης παροχών και
της υλοποίησης σχετικών προγραμμάτων. Η νέα υπηρεσία παίρνει το πράσινο
φως προκειμένου να προχωρήσει, επιτέλους, στην αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του ΟΑΕΔ, αξίας περίπου 1,5 δισ.,
που παραμένει στην κυριολεξία ακίνητη.
Ένα από τα σοβαρά κοινωνικά προβλήματα που κληρονομήσαμε από το ΣΥΡΙΖΑ αφορά στη συσσώρευση εκκρεμών
συντάξεων και τους εξαιρετικά αργούς
ρυθμούς με τους οποίους εκδίδονται οι
νέες συντάξεις. Για την αντιμετώπιση του
προβλήματος, καταβλήθηκαν ήδη συστηματικές προσπάθειες με αποτέλεσμα
να αυξηθεί η έκδοση συντάξεων μεταξύ
2019 και 2021 κατά 83%. Η Κυβέρνηση,
ωστόσο, αντιμετωπίζοντας με ευαισθησία τα κοινωνικά ζητήματα, επιδιώκει την
περαιτέρω επιτάχυνση της διαδικασίας.
Είναι θλιβερό, αλλά απολύτως αναμενόμενο, το γεγονός ότι οι βουλευτές του
ΣΥΡΙΖΑ και σε αυτή την περίπτωση επέλεξαν τη στείρα αντιπαράθεση και ουσιαστικά εξέφρασαν με τις παρεμβάσεις
τους αντικοινωνικές θέσεις. Εγκλωβίστηκαν στη μιζέρια και κατέφυγαν στη διαστρέβλωση και την παραποίηση. Αντιτάχθηκαν στην πρόοδο και επέμειναν στη
συντήρηση των κακώς εχόντων. Αντί να
αντιπροτείνουν εναλλακτικές πολιτικές,
κατέφυγαν ξανά σε ανακριβή στοιχεία και
ψεύτικες καταγγελίες.
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Υπογράφηκε η Σύμβαση για το καθημερινό σιδηροδρομικό δρομολόγιο

“Τίποτα δεν χαρίζεται, αλλά κατακτιέται!”
Υ
πογράφηκε την περασμένη Πέμπτη 14 Απριλίου η Σύμβαση Παροχής Δημόσιας Υπηρεσίας μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της ΤΡΑΙΝΟΣΕ, με την οποία επανέρχονται τα καθημερινά δρομολόγια του τραίνου στην παλιά γραμμή
Τιθορέα – Αμφίκλεια – Λιλαία – Μπράλος – Λειανοκλάδι. Εξέλιξη για την οποία σας είχαμε προϊδεάσει στην έκδοση της προηγούμενης εβδομάδας.
Πιο συγκεκριμένα, και σύμφωνα με τη Σύμβαση ο πάροχος
δεσμεύεται στην πλήρη εκτέλεση συγκεκριμένης δρομολογιακής πολιτικής, αναγκαίας από άποψη γενικού οικονομικού και
κοινωνικού συμφέροντος, που περιλαμβάνει και προορισμούς
που δεν μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο οικονομικής εκμετάλλευσης. Στο πλαίσιο αυτό, το μεγαλύτερο μέρος της ετήσιας αποζημίωσης, ύψους 50 εκατ. ευρώ, συνολικής διάρκειας 10 + 5 ετών, επιστρέφει σε σιδηροδρομικούς οργανισμούς
του Δημοσίου.
Επιπλέον, υπάρχει δέσμευση για ουσιαστικές επενδύσεις από
την ΤΡΑΙΝΟΣΕ στις επιβατικές σιδηροδρομικές μεταφορές με
τις οποίες αποκτούνται νέα, σύγχρονα τρένα – στην πλειοψηφία
τους ηλεκτρικά και τρένα υδρογόνου –, τα οποία θα μειώσουν το
περιβαλλοντικό αποτύπωμα των σιδηροδρομικών μεταφορών
και αναβαθμίζεται το υφιστάμενο τροχαίο υλικό, συνολικής κεφαλαιακής δαπάνης 163,5 εκατ. ευρώ, εεντάσσονται και εφαρμόζονται συστήματα ελέγχου ποιότητας, ως προς την ακρίβεια
των δρομολογίων, τη συνέχεια της υπηρεσίας και την ποιότητα στους συρμούς και τους σταθμούς και αναπτύσσονται, τέλος,
πληροφοριακά συστήματα για την πληρέστερη ενημέρωση των
επιβατών, έγκαιρα και με κάθε πρόσφορο μέσο, προ και κατά τη
διάρκεια του ταξιδιού.
Στο «Παράρτημα Α: Απογραφή Υπηρεσιών» περιλαμβάνεται,
μεταξύ άλλων:

Με μια άρτια διοργάνωση,
εθελοντισμό και πολλές
συμμετοχές

Επανήλθε δυνατά
το “Μονοπάτι
Παρνασσού”!

Γιορτή για τον αθλητισμό, φόρος τιμής στον
εθελοντισμό, υπόδειγμα οργάνωσης, παράδειγμα δύναμης, θέλησης και αντοχής ήταν ο
ορεινός αγώνας δρόμου
“Μονοπάτι Παρνασσού”,
που πραγματοποιήθηκε
το Σαββατοκύριακο στην
Αμφίκλεια. Οι συμμετοχές ξεπέρασαν κάθε προσδοκία και οι αθλητές, ειδικά των διαδρομών της Κυριακής, αψηφώντας βροχή και λάσπη αναμετρήθηκαν με τον καιρό και ξεπέρασαν τον εαυτό τους!
Ο Δήμος Αμφίκλειας-Ελάτειας αναφέρει σχετικά: Ένα διήμερο γεμάτο παλμό, χαρά, ζωντάνια και πολύ τρέξιμο, μας
θύμισε εποχές προ πανδημίας. Ενώ το βάθρο της νίκης μοιράζονται από κοινού διοργανωτές, εθελοντές, αθλητές όλων
των ηλικιών και θεατές, αφού όλοι μαζί πέτυχαν ένα άρτιο
αποτέλεσμα και πρόσφεραν θέαμα αλλά και μαθήματα ζωής.
Ευχαριστίες και πολλά συγχαρητήρια οφείλουμε στον διοργανωτή Α.Σ. “ΔΙΟΝΥΣΟΣ” Αμφίκλειας, στους Συλλόγους και
Φορείς του Δήμου για τη στήριξη, στους πολλούς εθελοντές
για την πολύτιμη βοήθειά τους, στον Ο.Φ.Κ.Α.Θ. που είναι πάντα μαζί μας σε πλήρη ετοιμότητα, στους χορηγούς, στους
συμμετέχοντες και σε όλους τους φίλους του “Μονοπατιού”
που απέδειξαν εμπράκτως την αγάπη τους για τον αγώνα.
Με την παρουσία τους μας τίμησαν ο Αντιπεριφερειάρχης
Αγροτικής Οικονομίας & Αλιευτικής Πολιτικής κ. Κώστας Αποστολόπουλος, ο οποίος συμμετείχε στο City Trail των 4χλμ.
του Σαββάτου τερματίζοντας με πολύ καλό χρόνο, ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Βασίλειος Σιαλμάς, εκλεκτοί αιρετοί του
Δήμου μας, εκπρόσωποι των ενόπλων δυνάμεων και σωμάτων ασφαλείας και επισκέπτες από διάφορα μέρη της Ελλάδας.
Το αθλητικό ιδεώδες του “ευ αγωνίζεσθαι” υπηρετήθηκε
απόλυτα, αφού ο Δήμος Αμφίκλειας – Ελάτειας έχει αποδείξει πολλάκις ότι αναγνωρίζει τα αδιαμφισβήτητα οφέλη του
αθλητισμού, τα οποία προάγει σε κάθε ευκαιρία.

α. η γραμμή Τιθορέα – Στυλίδα, με
4 καθημερινά ζεύγη δρομολογίων
να εξυπηρετούν τις στάσεις: Τιθορέα,
Αμφίκλεια, Λιλαία, Μπράλος, Γοργοπόταμος, Λειανοκλάδι, Μουσικό Σχολείο Λαμίας, Καλύβια Λαμίας, Ρεβένια Λαμίας, Παγκράτι Λαμίας, Λαμία,
Ροδίτσα, Μεγάλη Βρύση, Αγ. Μαρίνα,
Βασιλική, Στυλίδα, καθώς και
β. η γραμμή Λειανοκλάδι – Στυλίδα με 2 καθημερινά ζεύγη δρομολογίων.

Επιτροπή Αγώνα: Τίποτα
δεν χαρίζεται, αλλά κατακτιέται!

Καταλυτικό ρόλο για την αίσια έκβαση του εξαιρετικά σημαντικού, τόσο σε επίπεδο καθημερινότητας όσο
και σε αναπτυξιακό επίπεδο, ζητήματος διαδραμάτισε, κατά κοινή παραδοχή, η Επιτροπή Αγώνα που συστάθηκε με συμμετοχή εκπροσώπων
της κοινωνίας των πολιτών από όλη
την παραπαρνάσσια περιοχή.
Σε ανακοίνωση που εξέδωσε μετά τη γνωστοποίηση της επαναφοράς των καθημερινών δρομολογίων,
η Επιτροπή εξέδωσε ανακοίνωση
στην οποία αναφέρει πως τα αιτήματά της ικανοποιήθηκαν πλήρως, αναφέροντας χαρακτηριστικά πως “«η
Ισχύς εν τη Ενώσει» ήταν αυτή που
απέδωσε άμεσα και θετικά αποτελέσματα. Ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα,
που ταλάνιζε εδώ και δύο χρόνια την
ευρύτερη περιοχή μας, λύθηκε χάρη
στη κινητοποίηση όλων μας και στη
πεποίθηση ότι τίποτα δε χαρίζεται, τα
πάντα κατακτώνται”.

Η ανακοίνωση αναλυτικά
έχει ως εξής

Σε συνέχεια του καλέσματος για
συγκέντρωση διαμαρτυρίας το Σάββατο 16 Απριλίου 2022, στο σταθμό της Κ. Τιθορέας, ενάντια στην
συγκοινωνιακή απομόνωση της ευρύτερης περιοχής μας, με αίτημα την
άμεση επαναφορά των καθημερινών δρομολογίων του τραίνου στην
παλιά γραμμή Τιθορέα – Αμφίκλεια

– Λιλαία – Μπράλος – Λειανοκλάδι,
λαμβάνοντας υπόψη την πλήρη ικανοποίηση των αιτημάτων μας, με τα
δρομολόγια της ΤΡΑΙΝΟΣΕ στην περιοχή μας όπως ανακοινώθηκαν στις
14 Απριλίου 2022 στο δελτίο τύπου
για τη νέα Σύμβαση Παροχής Δημόσιας Υπηρεσίας μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της ΤΡΑΙΝΟΣΕ,
αποφασίστηκε ομόφωνα η αναστολή
της κινητοποίησης μέχρι τα μέσα Μαΐου όπου θα επιβεβαιωθεί η πλήρης
υλοποίηση του σχεδιασμού.
Πιστεύουμε ότι «η Ισχύς εν τη
Ενώσει» ήταν αυτή που απέδωσε
άμεσα και θετικά αποτελέσματα.
Ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα, που
ταλάνιζε εδώ και δύο χρόνια την ευρύτερη περιοχή μας, λύθηκε χάρη
στη κινητοποίηση όλων μας και στη
πεποίθηση ότι τίποτα δε χαρίζεται, τα
πάντα κατακτώνται.
Ευχαριστούμε όλους όσους συνέβαλαν με οποιοδήποτε τρόπο στο
αίσιο αποτέλεσμα.

Μπούγας: Λύση στο δίκαιο
αίτημα των κατοίκων

“Η εν λόγω σύμβαση, ύψους 50
εκατ. ευρώ ετησίως για τα επόμενα δέκα χρόνια, διασφαλίζει τα δρομολόγια στο σύνολο του δικτύου,
για πρώτη φορά με ρητές ρήτρες
και κυρώσεις, ακόμα και στους θεωρούμενους «μη εμπορικούς» προορισμούς. Επιπλέον, το μεγαλύτερο
μέρος της ετήσιας αποζημίωσης θα
επιστρέφεται στο Ελληνικό Δημόσιο

για περαιτέρω ενίσχυση των σιδηροδρομικών μεταφορών, ενώ η ΤΡΑΙΝΟΣΕ, πέραν
του κινήτρου αποδοτικότητας, αναλαμβάνει
τη δέσμευση να προβεί σε συγκεκριμένες
επενδύσεις, προς βελτίωση των υποδομών
και των παρεχόμενων υπηρεσιών”, σημειώνε μεταξύ άλλων σε δήλωσή του για την
εξέλιξη ο Γιάννης Μπούγας.
“Ειδικότερα, για τη γραμμή Τιθορέα –
Στυλίδα, η οποία εξυπηρετεί μια σειρά από
σταθμούς (Τιθορέα – Αμφίκλεια – Μπράλο
– Λιανοκλάδι – Καλύβια – Αγία Μαρίνα –
Στυλίδα κ.α.), στο σχέδιο ΥΔΥ θα προβλεφθούν καθημερινώς οκτώ (8) δρομολόγια
επιδοτούμενα από το Κράτος, έναντι μόλις
δύο (2) κατά την προηγούμενη σύμβαση”,
πρόσθεσε ο Γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του κυβερνώντος κόμματος
και Βουλευτής Φωκίδας, για να καταλήξει
σχετικά σημειώνοντας:
“Με τον τρόπο αυτό, δίδεται λύση στο
δίκαιο αίτημα των κατοίκων των περιοχών
της παλαιάς γραμμής του ΟΣΕ και, σε πολύ
σύντομο χρονικό διάστημα μετά την υπογραφή της σύμβασης, η Ανατολική Φωκίδα
δε θα εξαρτάται πλέον από τον προγραμματισμό δρομολογίων της ΤΡΑΙΝΟΣΕ”.

Κριτική στη Σύμβαση
από ΚΙΝΑΛ

Με την υπογραφή της νέας συμφωνίας
της κυβέρνησης με την ιταλική ΤΡΑΙΝΟΣΕ,
«ολοκληρώθηκε η χωρίς διαγωνισμό ανάθεση του έργου της λειτουργίας των άγο-

νων γραμμών, με το δώρο των 750 εκατ.
ευρώ για 15 χρόνια, μετά τα 250 εκατ. ευρώ για 5 χρόνια της πρώτης ανάθεσης
από την προηγούμενη κυβέρνηση», δήλωσε ο Χρήστος Γκόκας, υπεύθυνος του Τομέα Υποδομών και Μεταφορών του ΚΙΝΑΛ,
σχετικά με τη νέα συμφωνία για τις άγονες γραμμές.
Στράφηκε, μάλιστα, και κατά της προηγούμενης κυβέρνησης, τονίζοντας πως «είναι γνωστό ότι η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ
είχε πουλήσει την ελληνική κρατική ΤΡΑΙΝΟΣΕ, με το εξευτελιστικό ποσό των 45
εκατ. ευρώ, όταν ως αξιωματική αντιπολίτευση είχε θεωρήσει το ποσό των 300
εκατ. ευρώ, το 2014, ως ξεπούλημα».
Ο Χ. Γκόκας σημείωσε ότι οι «πανηγυρισμοί» της σημερινής κυβέρνησης της ΝΔ,
με τις δηλώσεις των αρμόδιων υπουργών
Μεταφορών και Οικονομικών, δεν μπορούν να διαγράψουν την πραγματικότητα,
«μιας σκανδαλώδους στην ουσία σύμβασης, αλλά και την απουσία του ανταγωνισμού» για το μεταφορικό έργο στους ελληνικούς σιδηροδρόμους.
Και προσέθεσε πως το ελληνικό Δημόσιο «επιδοτεί με 50 εκατ. ευρώ το χρόνο
μια ιταλική κρατική εταιρεία, για τις άγονες
γραμμές, πολλές από τις οποίες δεν είναι
πλέον άγονες».
Έκανε λόγο για «αόριστες αναφορές σε
επενδύσεις και χωρίς συγκεκριμένα ποσά»,
τονίζοντας πως «μας θυμίζουν τις αντίστοιχες επενδύσεις της πρώτης πενταετούς
ανάθεσης, που δεν υλοποιήθηκαν σύμφωνα με τις προβλέψεις που υπήρχαν».
Τέλος, ανέφερε το στέλεχος του ΚΙΝΑΛ,
«ακόμα περιμένουμε απαντήσεις για το σύνολο των ερωτήσεων, που εδώ και δύο
χρόνια έχουμε θέσει, προς την κυβέρνηση,
όπως περιμένουμε και τα έγγραφα στοιχεία που έχουμε αιτηθεί. Ζητήματα τα οποία
σκόπιμα αποσιωπήθηκαν μέχρι και σήμερα,
προκειμένου να εκτελεστεί μια προειλημμένη απόφαση υπέρ συγκεκριμένων συμφερόντων και σε κάθε περίπτωση σε βάρος
του δημοσίου συμφέροντος».

Γραβιά Φωκίδας, τηλ.: 22650.91684
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Εν Δελφοίς

Ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Βιομηχανιών Στερεάς Ελλάδας, Πάνος Λώλος, σε αποκλειστική συνέντευξη στην Εν Δελφοίς

“Φορολόγηση χωρίς να υπονομεύεται η ανάπτυξη”
Ο επικεφαλής του ΣΒΣΕ
δηλώνει υπερ των καλά αμειβόμενων θέσεων εργασίας,
τονίζει τις άριστες σχέσεις
με την Περιφέρεια Στερεάς
Ελλάδας και υπογραμμίζει
πως το μέλλον του κλάδου
βρίσκεται στη χωρικά προσδιορισμένη και καλά οργανωμένη
από άποψη πολεοδομίας και
έργων υποδομής βιομηχανική
ανάπτυξη.

Μ

ια καινούρια εποχή έχει αρχίσει εδώ και λίγο
καιρό στο Σύνδεσμο Βιομηχανιών Στερεάς
Ελλάδας (ΣΒΣΕ). Ο Νίκος Κουδούνης, μετά
από μια επιτυχημένη σταδιοδρομία στα ηνία του θεσμικού εκφραστή του βιομηχανικού επιχειρείν στην
περιφέρειά μας, παρέδωσε τη “σκυτάλη” στον μέχρι
πρότινος Αντιπρόεδρο του Συνδέσμου, Πάνο Λώλο.
Η Εν Δελφοίς συνομίλησε με το νέο επικεφαλής του ΣΒΣΕ, ο οποίος αναλύει τους σχεδιασμούς
του για την πορεία του Συνδέσμου εφεξής, καθώς
και για τα κύρια προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι
επιχειρήσεις του κλάδου στη Στερεά. Επιπλέον, ο Π.
Λώλος αναφέρεται στις επιπτώσεις της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία στις επιχειρήσεις της περιοχής, αλλά και της χώρας εν γένει, εξηγεί τι περιμένει
από τον Χ. Σταϊκούρα και αισιοδοξεί πως διαδοχικές
πιθανές εκλογικές αναμετρήσεις δεν θα επηρεάσουν αρνητικά την λειτουργία της οικονομικής αλυσίδας και της επιχειρηματικότητας.
Παράλληλα, αναπτύσσει τις θέσεις του Συνδέσμου για την αύξηση του κατώτατου μισθού και για
το αίτημα της βιομηχανικής κοινότητας αναφορικά
με τη μείωση των φορολογικών συντελεστών στον
βιομηχανικό κλάδο και τις επιχειρήσεις γενικότερα.
Τέλος, σχολιάζει την πρόσφατη αποχώρηση του
-επίτιμου, πλέον- τέως Προέδρου, Νίκου Κουδούνη,
από το “τιμόνι” του Συνδέσμου εκθειάζοντας τις παρακαταθήκες που εκείνος κληροδοτεί προς τους συνεχιστές του έργου του.

Συνέντευξη
στον
Ηλία Τσίγκα
Συνέντευξη
στον Ηλία
Τσίγκα
■ κ. Λώλο, συγχαρητήρια για την ανάληψη των
καθηκόντων του Προέδρου στον Σύνδεσμο Βιομηχανιών Στερεάς Ελλάδας. Καταρχάς, θα
θέλαμε να μας πείτε ποιος είναι ο άμεσος σχεδιασμός και ποια η μεσοπρόθεσμη στοχοθεσία
του Συνδέσμου;
Αγαπητέ κ. Τσίγκα σας ευχαριστώ πολύ για τις
ευχές σας. Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο έχει ανανεωθεί σε σημαντικό βαθμό και φιλοδοξεί να δια-

δραματίσει καίριο ρόλο στην εκπροσώπηση της βιομηχανικής δραστηριότητας της Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας. Ο Σύνδεσμος έχει ήδη επιτελέσει ένα σημαντικό έργο, το οποίο οφείλουμε να συνεχίσουμε
περαιτέρω με μια ευρύτερη κλαδική και γεωγραφική εκπροσώπηση των βιομηχανικών επιχειρήσεων
που είναι εγκατεστημένες στην περιφέρειά μας. Επιπρόσθετα, υφίστανται μια σειρά από ζητήματα που
δυσκολεύουν τη βιομηχανική ανάπτυξη και τα οποία
απαιτούν διαμεσολάβηση. Τέλος, ο Σύνδεσμος πρόκειται να συνεχίσει να διαδραματίζει σημαντικό ρόλο
στην δημιουργία του Επιχειρηματικού και Βιομηχανικού Πάρκου Οινοφύτων, του οποίου ο φάκελος για
την επίσημη έγκριση από το Υπουργείο Ανάπτυξης
πρόκειται να υποβληθεί από την ΕΑΝΕΠ εντός των
καθορισμένων από το νόμο προθεσμιών.
■ Η ουκρανική κρίση φαίνεται πως θα επιτείνει την ήδη σοβούσα ενεργειακή κρίση. Πώς
το πλέγμα αυτό επιδρά πάνω στις επιχειρήσεις
του κλάδου στη Στερεά Ελλάδα;
Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι σε συνέχεια της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία η ενεργειακή κρίση
έχει ενταθεί στην Ευρώπη και στη χώρα μας και σαφέστατα υπάρχουν αρνητικές επιπτώσεις για τις βιομηχανικές επιχειρήσεις της Στερεάς Ελλάδας.
Για τον λόγο αυτό ο ΣΒΣΕ, σε συνεννόηση και συνεργασία και με άλλους Περιφερειακούς Βιομηχανι-

κούς Συνδέσμους, δηλαδή τον Σύνδεσμο Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών Πελοποννήσου και Δυτικής
Ελλάδας (ΣΕΒΠΔΕ), τον Σύνδεσμο Βιομηχανιών Αττικής-Πειραιώς (ΣΒΑΠ) και τον Σύνδεσμο Βιομηχανιών Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας (ΣΒΘΣΕ), καθώς
και την Ένωση Βιομηχανικών Καταναλωτών Ενέργειας (ΕΒΙΚΕΝ) προχώρησε σε Κοινή Δήλωση – Δελτίο Τύπου στις 10/03/2022, η οποία έθετε την ανάγκη για «παρέμβαση της κυβέρνησης για τον έλεγχο
των τιμών στη χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρικής
ενέργειας».
Στη συνέχεια, την ακριβώς επόμενη ημέρα στις
11/03/2022, και μετά από συνάντηση στο Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων με τον υπουργό
κ. Γεωργιάδη και συμμετοχή διαδικτυακά και του
υπουργού Περιβάλλοντος & Ενέργειας κ. Σκρέκα,
οι ίδιοι φορείς μαζί και με την Ελληνική Παραγωγή
– Συμβούλιο Βιομηχανιών για την Ανάπτυξη, προχωρήσαμε στη σύνταξη και υποβολή προς τα αρμόδια υπουργεία Κοινού κειμένου προτάσεων «για
την αντιμετώπιση των οικονομικών επιπτώσεων της
ενεργειακής κρίσης στην Ελληνική Βιομηχανία».
Με ικανοποίηση είδαμε ότι οι προτάσεις αυτές εισακούστηκαν σε σημαντικό βαθμό βλέποντας την
επέκταση των μέτρων στήριξης που ανακοίνωσε ο
υπουργός Περιβάλλοντος & Ενέργειας κ. Σκρέκας
στις 17/11/2022, κάτι που άλλωστε δημόσια αναγνωρίσαμε την ίδια ημέρα με κοινή δήλωση των
Περιφερειακών Βιομηχανικών Συνδέσμων (ΣΕΒΠΔΕ, ΣΒΑΠ, ΣΒΘΣΕ και ΣΒΣΕ) και της ΕΒΙΚΕΝ. Να
προσθέσω, επίσης, πως συζητήθηκε και η λήψη διαθρωτικών μέτρων ρυθμιστικού χαρακτήρα με στόχο την περαιτέρω απελευθέρωση της αγοράς εργασίας.
■ Στην επικαιρότητα είναι διαρκώς το τελευταίο
διάστημα ισχυρά σενάρια για διαδοχικές εκλογικές αναμετρήσεις. Θεωρείτε πως το ενδεχόμενο μιας παρατεταμένης προεκλογικής και
εκλογικής περιόδου θα επηρεάσει δυσμενώς
ή όχι την επιχειρηματικότητα και την προσπάθεια ανάταξης της οικονομίας, τομείς οι οποίοι επλήγησαν δραστικά από την πανδημία του
covid;
Η χρονική στιγμή διενέργειας των βουλευτικών
εκλογών είναι στη χώρα μας στη διακριτική ευχέρεια του πρωθυπουργού, ο οποίος κατ’ επανάληψη
έχει δηλώσει ότι θα διεξαχθούν στην ώρα τους.
Όταν διεξαχθούν, δεδομένου ότι θα πραγματοποιηθούν με το εκλογικό σύστημα της απλής αναλογικής, είναι ενδεχόμενο να μην δώσουν λύση διακυβέρνησης και επομένως η χώρα θα οδηγηθεί σε

δεύτερη εκλογική διαδικασία υπό την ευθύνη υπηρεσιακής κυβέρνησης.
Αυτά είναι δεδομένα που έχουν προκύψει από
τη λειτουργία του κοινοβουλευτικού μας συστήματος και είναι αυτονόητο ότι είναι από όλους μας σεβαστά.
Εκτιμούμε, ή έστω ελπίζουμε, ότι με την εμπειρία
που έχει συσσωρευτεί στη χώρα μας από τις διαδοχικές κρίσεις, οικονομική, υγειονομική και τη σημερινή πολυδιάστατη σε συνέχεια της ρωσικής εισβολής,
η περίοδος μεταξύ των δύο εκλογικών αναμετρήσεων δεν θα αποτελέσει κενό διακυβέρνησης στο
πλαίσιο που το Σύνταγμα ορίζει.
■ Πρόσφατα συναντηθήκατε με τον Υπουργό
επί των Οικονομικών. Ποια είναι η βασική δέσμη μέτρων που πιστεύετε ότι πρέπει να πάρει η κυβέρνηση προκειμένου να ενισχυθεί
από πλευράς πολιτείας ο κλάδος που εκπροσωπείτε;
Ο βιομηχανικός κλάδος, το συζητήσαμε και λίγο πριν, αντιμετωπίζει πρωτίστως το πρόβλημα του
ενεργειακού κόστους, το οποίο εντάθηκε από την
κρίση που συνδέεται με τη ρωσική εισβολή. Είχαμε την ευκαιρία να θέσουμε τα ζητήματα αυτά στον
ΥΠΕΝ, πριν και μετά την έναρξη του πολέμου, αλλά και να αναφερθούμε σχετικά στη συνάντηση με
τον κατεξοχήν αρμόδιο για την οικονομική πολιτική υπουργό κ. Σταϊκούρα, όπου συζητήθηκαν θέματα που απασχολούν τις εξαγωγικές επιχειρήσεις και
την διευκόλυνση τους.
Πέρα από αυτά τα ευρύτερης σημασίας ζητήματα, με τον κ. Σταϊκούρα είχαμε την ευκαιρία να συζητήσουμε και ορισμένα ειδικότερα ζητήματα που
απασχολούν σημαντικό αριθμό επιχειρήσεων μελών του Συνδέσμου και σχετίζονται με δαπάνες στις
οποίες θα προβούν στο πλαίσιο της ανάπτυξης του
Επιχειρηματικού Πάρκου Εξυγίανσης Οινοφύτων.
■ Κεντρικό αίτημα της αντιπολίτευσης είναι η
άμεση αύξηση του κατώτατου μισθού στα
800€ το μήνα. Από την πλευρά του και ο Πρωθυπουργός έχει δεσμευτεί για γενναία τέτοια
αύξηση τους αμέσως προσεχείς μήνες. Ποια
είναι η προσέγγιση του Συνδέσμου σε αυτό το
θέμα;
Η βιομηχανία συνολικά και ο ΣΒΣΕ ειδικότερα
τάσσεται σταθερά υπέρ των καλά αμειβόμενων θέσεων εργασίας και λειτουργεί επιχειρηματικά σε πάγια βάση προς αυτή την κατεύθυνση.
Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται και η πάγια θέση
μας για την ανάγκη μείωσης του μη μισθολογικού

Εν Δελφοίς

Στερεά Ελλάδα 11

M. Παρασκευή 22 Απριλίου 2022

κόστους. Είμαστε υπέρ της αύξησης των αποδοχών
σε αντιστοιχία με την παραγωγικότητα των εργαζομένων και των επιχειρήσεων. Επίσης, να σημειώσουμε πως η πλειοψηφία των βιομηχανικών επιχειρήσεων ήδη δεν πληρώνει με βάση τον κατώτατο
μισθό αλλά υψηλότερα, σύμφωνα με την ανταγωνιστικότητα των εργαζομένων και τα δεδομένα της
αγοράς εργασίας.
■ Ποια είναι τα κύρια προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις του κλάδου στη Στερεά
και ποια η αντιμετώπιση που εσείς θεωρείτε
ως κατάλληλη για την ανάπτυξή του;
Αναφέρθηκα ήδη στα γενικότερα προβλήματα
της ενέργειας και του μη μισθολογικού κόστους. Ένα
άλλο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν έντονα οι επιχειρήσεις στη Στερεά Ελλάδα είναι η μεγάλη δυσκολία για εξεύρεση κατάλληλου εργατικού και μη δυναμικού. Είναι ζήτημα που μας απασχολεί ιδιαιτέρως

στον ΣΒΣΕ και ήδη έχουμε αναλάβει πρωτοβουλία σε
συνεννόηση και συνεργασία με τον ΣΕΒ, θέτοντας το
προς την κυβέρνηση για αναζήτηση λύσεων. Σε συνέχεια αυτών έχουν γίνει συναντήσεις με τον ΟΑΕΔ
και έπονται κοινές δράσεις.
■ Μόνιμο αίτημα των φορέων της βιομηχανίας
και των επιχειρήσεων είναι η μείωση των φορολογικών συντελεστών. Ποια περιθώρια πιστεύετε ότι υπάρχουν στη δεδομένη συγκυρία
για κάτι τέτοιο;
Όπως σημειώνετε η βιομηχανία σταθερά αναδεικνύει την αναπτυξιακή σημασία των μειωμένων
φορολογικών συντελεστών. Πιστεύουμε ότι η αναγκαία, για να υπάρχουν κρατικά έσοδα για την αποτελεσματική λειτουργία του κοινωνικού κράτους και
συνολικά της κρατικής μηχανής, φορολόγηση πρέπει να γίνεται χωρίς να υπονομεύεται η ανάπτυξη.
Εκτιμούμε ότι η σημερινή κυβέρνηση έχει επιφέρει

Μέριμνα για περιφερειακό τηλεοπτικό σήμα
στη Φωκίδα αποφάσισε το ΔΣ

Η διαχείριση των αδέσποτων
στο επίκεντρο της ΠΕΔ Στερεάς

Συνεδρίασε στη Λαμία την Πέμπτη 14 Απριλίου το Διοικητικό Συμβούλιο της Π.Ε.Δ. Στερεάς Ελλάδας. Η
θεματολογία της συνεδρίασης περιελάμβανε τα προβλήματα στην κάλυψη περιοχών με το σήμα των περιφερειακών τηλεοπτικών σταθμών, τη
διαχείριση των αδέσποτων ζώων και
την ορθή λειτουργία των Μονάδων
Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών στη Στερεά Ελλάδα.
Στην αρχή της συνεδρίασης κρατήθηκε ενός λεπτού σιγή στη μνήμη
του Επίτιμου Προέδρου της Π.Ε.Δ.,
Λουκά Υπερήφανου, ο οποίος όπως
ανέφεραν ο Πρόεδρος και τα Μέλη του Δ.Σ. ήταν ο
άνθρωπος που καθιέρωσε την Π.Ε.Δ. ως ρυθμιστή
θεμάτων που αφορούν τη Στερεά Ελλάδα, απολαμβάνοντας τον σεβασμό όλων, τόσο σε περιφερειακό,
όσο και σε εθνικό επίπεδο. Σύσσωμο το Διοικητικό
Συμβούλιο, αναγνωρίζοντας την τεράστια συμβολή
του Λουκά Υπερήφανου στην αναβάθμιση του ρόλου
της Π.Ε.Δ., δεσμεύτηκε για τη συνέχιση του έργου
του, με νέες διεκδικήσεις προς όφελος της Στερεάς
Ελλάδας και των τοπικών κοινωνιών, όπως τονίζεται στο σχετικό ενημερωτικό δελτίο που εκδόθηκε.
Αναφορικά με τα θέματα ης ημερήσιας διάταξης
συζητήθηκε η ανάληψη των απαιτούμενων πρωτοβουλιών για την εξάλειψη των λευκών περιοχών
στη Στερεά Ελλάδα και την απρόσκοπτη εκπομπή
των εθνικών και των περιφερειακών καναλιών σε
όλο το εύρος της. Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε ο
Διευθυντής του Star Κεντρικής Ελλάδας, Γιώργος Σιμόπουλος ο οποίος αναφέρθηκε στις περιοχές που
μένουν ακόμη και σήμερα εκτός κάλυψης και στην
αναγκαιότητα πραγματοποίησης συγκεκριμένων θεσμικών αλλαγών για να ταυτίζονται τα όρια εκπομπής με τα διοικητικά όρια της Περιφέρειας.
Ο Γ. Σιμόπουλος ευχαρίστησε, επίσης, την Π.Ε.Δ.,
η οποία αναγνωρίζοντας τη σημασία της ενημέρωσης των πολιτών, ανέλαβε πρωτοβουλίες και το
2018 έλαβε την έγκριση δύο νέων σημείων εκπομπής για την Εύβοια και τη Φωκίδα, καλύπτοντας
παράλληλα το κόστος λειτουργίας τους. “Η πρωτοβουλία του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης
για την χρηματοδότηση των Δήμων για την προμήθεια, εγκατάσταση, λειτουργία, αναβάθμιση και συντήρηση αναμεταδοτών είναι μια πολύ σωστή κίνηση. Η πρωτοβουλία αυτή, ωστόσο, δεν αποτελεί μια
ολιστική λύση για το πρόβλημα που υφίσταται στη
Στερεά Ελλάδα. Η Π.Ε.Δ. σε συνεργασία με τα περιφερειακά μας κανάλια θα κινηθεί προς τη θεσμοθέτηση της ταύτισης των ορίων εκπομπής με τα διοικητικά όρια της Περιφέρειας”, τόνισε σχετικά ο Ο
Πρόεδρος της Π.Ε.Δ. και Δήμαρχος Καρπενησίου, κ.
Νίκος Σουλιώτης, για να προσθέσει:
“Δεν είναι τυχαίο ότι η τηλεοπτική κάλυψη της
Στερεάς Ελλάδας αποτυπώνεται σε τρεις χάρτες

κι ότι το μεγαλύτερο τμήμα των λευκών περιοχών
εντοπίζεται στα διοικητικά μας όρια. Θεωρούμε ότι
όλοι οι Στερεοελλαδίτες έχουν δικαίωμα να ενημερώνονται για τα τεκταινόμενα στην Περιφέρειά τους
και με αυτόν τον τρόπο να έχουν γνώμη και να διαμορφώνεται μια πιο δυνατή περιφερειακή συνείδηση. Το αίτημά μας θα μεταβιβαστεί στα κέντρα λήψης
αποφάσεων και θα κάνουμε ότι περνάει από το χέρι
μας για να δοθεί λύση το συντομότερο”.
Στη συνέχεια, με αφορμή την καταδίκη πρώην
αντιδημάρχου του Δήμου Δελφών καθώς και εθελοντών – μελών φιλοζωικής οργάνωσης της Άμφισσας για την επίθεση αδέσποτου ζώου σε πολίτη
το 2018, συζητήθηκε το θέμα της συνολικής διαχείρισης των αδέσποτων. Το Διοικητικό Συμβούλιο
συνέτεινε στο γεγονός ότι η θεσμοθέτηση του Προγράμματος «Άργος», με τον Ν. 4830/2021, αποτελεί μια καλή βάση για την αρτιότερη διαχείριση των
αδέσποτων ζώων. Ωστόσο, επειδή μέχρι σήμερα
δεν υπάρχει χρηματοδότηση, όπως επίσης δεν έχει
δοθεί η δυνατότητα τους Δήμους να στελεχώσουν
και να εξοπλίσουν τις προβλεπόμενες από τον νόμο υπηρεσίες, η απόδοση ευθυνών σε αιρετούς και
εθελοντές κρίνεται τουλάχιστον άδικη.
Το Σώμα αποφάσισε ομόφωνα να ζητήσει τον
εξορθολογισμό του θεσμικού πλαισίου σχετικά με
τις ευθύνες αιρετών/ εθελοντών, τη θεσμοθέτηση
και την ενθάρρυνση της μεγαλύτερης εμπλοκής των
φιλοζωικών οργανώσεων – και μέσω απευθείας
χρηματοδοτήσεων-, την επιτάχυνση της στελέχωσης των υπηρεσιών που θα αναλάβουν τη διαχείριση των αδέσποτων καθώς και της χρηματοδότησης
των σχετικών έργων κατασκευής υποδομών φιλοξενίας και προμήθειας εξοπλισμού.
Τέλος, με αφορμή τη συγκρότηση των Τοπικών
Επιτροπών Διαχείρισης για τη Μονάδα Προστατευόμενων Περιοχών Σκύρου και Εύβοιας, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα να ζητηθεί από
το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, η δημιουργία Παραρτήματος στη Θήβα, καθώς στη συγκεκριμένη Μονάδα περιλαμβάνονται και περιοχές της
Βοιωτίας, με σκοπό την καλύτερη εκπροσώπηση αλλά και ενημέρωση των τοπικών κοινωνιών των εν
λόγω περιοχών.

σημαντικές βελτιώσεις στο φορολογικό περιβάλλον
και έχει διατυπώσει την πρόθεσή της να κινηθεί περαιτέρω στην κατεύθυνση αυτή μόλις τα δεδομένα
της οικονομίας το επιτρέψουν. Επίσης, είναι σημαντικό να επισημανθεί ότι απαιτείται νέα προσέγγιση σε
σχέση με τις αποσβέσεις και στόχο τη στήριξη των
βιομηχανικών επιχειρήσεων.
■ Ποιους θεωρείτε ως κύριους “συμπαίκτες”
στην προσπάθεια που επιχειρείτε για την ανάπτυξη της δευτερογενούς παραγωγής στην
Στερεά Ελλάδα;
Καταρχάς σε επίπεδο Πολιτείας, όπως ισχύει στο
σύνολο της χώρας, ένας κρίσιμος και πολύ σημαντικός συνομιλητής είναι το υπουργείο Ανάπτυξης
& Επενδύσεων, το θεματικά αρμόδιο υπουργείο για
τον τομέα της βιομηχανίας, κάτι που έχει στην πράξη
επιβεβαιωθεί τα τελευταία χρόνια.
Στη συνέχεια σε περιφερειακό επίπεδο σημαντικός είναι ο ρόλος της Περιφέρειας, με
την οποία έχουμε εξαιρετική συνεργασία.
Στο χώρο της επιχειρηματικής κοινότητας συμπαίκτες μας, όπως τους χαρακτηρίσατε, σε περιφερειακό επίπεδο
είναι χωρίς αμφιβολία τα 5 Επιμελητήρια των περιφερειακών ενοτήτων της Στερεάς Ελλάδας και το
Περιφερειακό Επιμελητηριακό
Συμβούλιο. Παράλληλα θεωρούμε πολύ σημαντική τη συστηματική συνεργασία μας με
τον ΣΕΒ, καθώς και με τους
Περιφερειακούς Βιομηχανικούς
Συνδέσμους ή θεματικά εστιασμένους φορείς της
βιομηχανικής επιχειρηματικότητας όπως η Ελληνική Παραγωγή – Συμβούλιο Βιομηχανιών για την
Ανάπτυξη ή η Ένωση Βιομηχανικών Καταναλωτών
Ενέργειας (ΕΒΙΚΕΝ).
Πιστεύουμε στη δύναμη της συνεργασίας και της
συνεννόησης και αποτελεί βασική επιλογή μας στη
δραστηριοποίηση του Συνδέσμου προς όφελος των
μελών του και της βιομηχανικής οικονομίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
■ Η χωροθέτηση των βιομηχανιών στη Στερεά
επικεντρώνεται κατά βάση στην περιοχή των
Οινοφύτων και στη βιομηχανική περιοχή της
Λαμίας και σε διάσπαρτους αδύναμους θύλακες σε διάφορα σημεία της Στερεάς. Πιστεύετε
ότι το ισχύον μοντέλο βιομηχανικής χωροθέτησης ανταποκρίνεται στις ανάγκες της εποχής
και των απαιτήσεων του -προβλέψιμου τουλάχιστον- μέλλοντος;
Βασικό στοιχείο της βιώσιμης ανάπτυξης είναι η
κατάλληλη χωροθέτηση όλων των δραστηριοτήτων,
άρα και της βιομηχανίας. Επομένως, προοπτικά η βιομηχανία αναπτύσσεται στις περιοχές που τα κατάλληλα εργαλεία χωρικού σχεδιασμού, κυρίως το Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τη Βιομηχανία και το
Περιφερειακό Χωροταξικό Πλαίσιο για τη Στερεά Ελλάδα, προβλέπουν.
Οι Οργανωμένοι Υποδοχείς Μεταποιητικών και
Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων (ΟΥΜΕΔ), έχουν
κρίσιμο -αναπτυξιακά, περιβαλλοντικά και κοινωνικά- ρόλο στο πλαίσιο αυτό. Η ΒΙ.ΠΕ. Λαμίας είναι πολύ καλό σχετικό παράδειγμα, ενώ η προσπάθεια για
τον μετασχηματισμό της Άτυπης Βιομηχανικής Συγκέντρωσης (ΑΒΣ) Οινοφύτων σε οργανωμένο Επι-

χειρηματικό Πάρκο Εξυγίανσης (ΕΠΕ) είναι το πρώτο
και πολύ σημαντικό παράδειγμα σε εθνικό επίπεδο
για την εκ των υστέρων λειτουργική και περιβαλλοντική αναβάθμιση, με τη μετατροπή σε ΟΥΜΕΔ, μιας
άναρχης προηγούμενης ανάπτυξης.
Το μέλλον πιστεύουμε ότι είναι η χωρικά προσδιορισμένη και καλά οργανωμένη από άποψη πολεοδομίας και έργων υποδομής βιομηχανική ανάπτυξη.
Αυτή είναι η ουσία της βιώσιμης ανάπτυξης και της
πράσινης μετάβασης για τη βιομηχανική (και όχι μόνο) δραστηριότητα.
■ Κλείνοντας, θέλω να ρωτήσω το εξής: Διαδεχτήκατε στο θώκο του Προέδρου του ΣΒΣΕ τον
κ. Νίκο Κουδούνη. Θα ήθελα ένα σχόλιό σας
για τη θητεία του Επίτιμου πλέον Προέδρου
του Συνδέσμου.
Το έργο του κ. Νίκου Κουδούνη, έχει αναγνωριστεί πολλαπλώς από την επιχειρηματική κοινότητα
της Στερεάς Ελλάδας, όχι μόνο από τον ΣΒΣΕ που –
θα έλεγα αυτονόητα- τον ανακήρυξε Επίτιμο Πρόεδρο, αλλά και από τον επιμελητηριακό θεσμό, καθώς πρόσφατα το Περιφερειακό Επιμελητηριακό
Συμβούλιο Στερεάς Ελλάδας τον βράβευσε για την
πολύχρονη προσφορά του στο επιχειρείν.
Στον ΣΒΣΕ συνεχίζουμε το έργο που ξεκίνησε επί
των ημερών της προεδρίας του, με συνεχή δημιουργική προσαρμογή και ανταπόκριση στα σύγχρονα δεδομένα, με ανανεωμένο Διοικητικό Συμβούλιο
στο οποίο συμμετέχουμε αρκετοί που με Πρόεδρο
τον Νίκο Κουδούνη πήραμε το βάπτισμα του πυρός
για την εκπροσώπηση της βιομηχανικής επιχειρηματικής κοινότητας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
■ κ. Λώλο, σας ευχαριστώ για τη συζήτησή μας!
Κι εγώ σας ευχαριστώ!

Γιαγτζή Νικόλαου 27 & Γάτου Ι. Σ., Άμφισσα
τ.: 22650.72088
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Εν μέσω ασφυκτικών πιέσεων στην κοινωνία η φετινή Λαμπρή

Μετέωρο Πάσχα!

Παρά την ακρίβεια η έξοδος
προς την επαρχία αναμένεται
μεγάλη. Βραχύβια διέξοδος από
τα ασφυκτικά προβλήματα οι
εορτάσιμες μέρες για την ελληνική κοινωνία, που συνθλίβεται
στη μέγγενη της ακρίβειας και
την αβεβαιότητα της πανδημίας.

Γ

ια μια διαφορετική Λαμπρή σε σχέση με τα δύο προηγούμενα χρόνια, ιδίως πρόπερσι, ετοιμάζεται η ελληνική κοινωνία τις αμέσως προσεχείς μέρες. Όσο και
αν οι προστατευτικές μάσκες κι η εν γένει προσοχή που
απαιτείται συνεχίζουν να χαρακτηρίζουν τις ζωές μας, η
άρση του ασφυκτικού περιοριστικού υγειονομικού πλαισίου σηματοδοτεί την επιστροφή στις πατροπαράδοτες
συνήθειες του Πάσχα, στο οποίο η ελληνική περιφέρεια
διαδραματίζει τον κεντρικό και πρωταγωνιστικό ρόλο.
Παρά την εκρηκτική άνοδο των τιμών των καυσίμων, που ανεβάζουν δραστικά το κόστος μετάβασης,
αλλά και σε όλους τους τομείς της οικονομίας, και καθιστούν τον φετινό πασχαλιάτικο εορτασμό τον πιο κοστοβόρο των τελευταίων δεκαετιών, η έξοδος από τα
αστικά κέντρα προς τα χωριά και την επαρχία αναμένεται μεγάλη, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις και τα διαθέσιμα
ως την ώρα που έκλεινε η ύλη της εφημερίδας το βράδυ της Μεγάλης Τετάρτης εμπειρικά δεδομένα.
Κι αυτό γιατί αφενός πρόκειται για την πρώτη μετά
διετία έξοδο χωρίς απαγορευτικά πλαίσια, τα οποία περιόρισαν την μετάβαση αρκετών προς τις πατρογονικές

εστίες πέρσι και πρόπερσι, αλλά και λόγω του έντονου
ριζώματος που συνεχίζει πάντα να διατηρεί η έξοδος
για το “Πάσχα των Ελλήνων” στο θυμικό και τον τρόπο
ζωής του καθενός και ιδίως των κατοίκων στα μεγάλα
αστικά κέντρα.
Ωστόσο, η εορταστική φετινή πασχαλινή περίοδος
δεν θα είναι κάτι άλλο πέρα από μια αναγκαία και πρόσκαιρη διέξοδος από ένα δυστοπικό κρισιακό πλέγμα
που διέπει την χρονική συγκυρία. Σε πρώτο επίπεδο είναι το ζήτημα της δύσκολα αντιμετωπίσιμη ακρίβειας
που διαπερνά τα πάντα. Όπως αναφέρουν οι περισσότεροι οικονομικοί αναλυτές, μετά το Πάσχα αναμένεται
να ενσωματωθούν στις τιμές και τα κοστολόγια οι επιδράσεις από την ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, μεγαλώνοντας τις ήδη υπέρογκες αυξήσεις σε όλο το οικονομικό φάσμα, πιέζοντας περαιτέρω το βιοπορισμό
όλο και περισσότερων νοικοκυριών και αμφισβητώντας
εντονότερα τη βιωσιμότητα πολλών μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων.
Ταυτόχρονα, καθοριστική για την ελληνική οικονομία θα είναι και η διαπίστωση της επιρροής της εικόνας αυτή και στον τουρισμό, τα έσοδα από τον οποίο είναι υπερ-απαραίτητα στη δεδομένη κατάσταση. Ήδη οι
ανησυχίες για τον τομέα του εσωτερικού τουρισμού δεν

είναι δυνατό να διασκεδαστούν από τους επιχειρηματίες του κλάδου, καθώς η οικονομική κατάσταση πολλών
Ελλήνων δεν αφήνουν σημαντικά περιθώρια για ουσιώδεις επιδόσεις φέτος στον παραθερισμό.
Οι προσδοκίες αυτές από τον τουρισμό είναι εκείνες
που καθόρισαν και φέτος, όπως και τα δύο προηγούμενα χρόνια, και τις δημόσιες πολιτικές που αφορούν στην
πανδημία του κορονοϊού. Το υγειονομικό ζήτημα σχετι-

κά με τον covid συνιστά και το έτερο μεγάλο πεδίο που
καθηλώνει όλο το κοινωνικό οικοδόμημα σε καθεστώς
παρατεταμένης ανασφάλειας. Από τη μία τα επίπεδα
των καθημερινών λοιμώξεων έχουν μετριαστεί αισθητά, από την άλλη ο αριθμός των θανάτων εξακολουθεί
να κινείται σε απαράδεκτα επίπεδα, οδεύοντας σταθερά
για τους 30.000 νεκρούς στη χώρα από την πανδημία.
Η ανησυχία που θα ακολουθεί τους πάντες για αρκετούς μήνες, και που διογκώνεται από το πέπλο σκότους
που επικαλύπτει τα όσα συμβαίνουν στην Κίνα με επίκεντρο τη Σαγκάη, είναι αν το φθινόπωρο θα γίνουμε ξανά
“στο ίδιο έργο θεατές”, με την επανάκαμψη των “σκληρών δεικτών” σε μεγάλα ύψη και κατ επέκταση των περιοριστικών μέτρων ή αν η πανδημία θα μετατραπεί σε
απλή επιδημία και θα αρχίσει η απεμπλοκή της κοινωνίας από τις φαιές μέρες του κορονοϊού.
Σε κάθε περίπτωση, όλα αυτά για λίγες μέρες μπορούν να περιμένουν. Προς το παρόν, η ελληνική κοινωνία θα γιορτάσει τη Λαμπρή και ύστερα βλέπουμε…

Η ΓΑΛΑΞΙ∆Ι ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε.
εύχεται καλό Πάσχα µε υγεία και αγάπη.

Πολυχώρος
στην Άμφισσα
Ανοικτά από τις 10 π.μ.
έως τις 12 μ.μ.

Το Αναστάσιµο Φως
να φωτίζει το δρόµο όλων µας.

Τηλ.: 2265.301378
& 6931.049.897

PARNASSOS
SECURITY
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΟΛΥ∆ΡΟΣΟ ΦΩΚΙ∆ΑΣ

ΤΗΛ. & FAX: 22340 51901 - 698 508 8507

e-mail: secur.parnas@gmail.com

parnassos security systems

the new

Μαγειρείο - Ψητοτεχνείο

eating
point

ΕΜΠΟΡΙΑ • SERVICΕ
ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΩΝ

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ
ΑΞΕΣΟΥΑΡ

Mαζί σας παντού και στα δύσκολα!
Καραϊσκάκη & Εθ. Αντιστάσεως 19 - Άμφισσα - Τηλ.: 2265.400.454

Πλατεία Ησαΐα, Άµφισσα
2265.300601,
6936.723.700 & 6987.932.420

Delivery 12:00 - 24:00

ΑΡΤΟΣ - ΓΛΥΚΟ - ΚΑΦΕΣ - ΠΑΓΩΤΟ

ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙ∆ΩΝ ∆ΙΑΤΡΟΦΗΣ • ΠΩΛΗΣΗ ΧΟΝ∆ΡΙΚΗ - ΛΙΑΝΙΚΗ
ΚΕΝΤΡΙΚΟ: Κ. Κορδώνη 5 & Ζαχαροπούλου - ΑΜΦΙΣΣΑ, τηλ.: 22650 28488
ΥΠΟΚ/ΜΑ Β’: Ι. Φωκίδη 4 - ΙΤΕΑ, τηλ.: 22650 34209 • e-mail: alkar0@otenet.gr

ΚΟΠΑΝΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΗΛΙΑ

Π ΡΑΤ Η ΡΙ Ο Υ Γ Ρ Ω Ν Κ ΑΥ ΣΙ Μ Ω Ν
ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ - ΒΟΥΛΚΑΝΙΖΑΤΕΡ - ΚΑΦΕ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ διανομή κατ΄ οίκον
ΕΜΠΟΡΙΑ -EΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ Ι.Χ. - ΤΡΑΚΤΕΡ - ΦΟΡΤΗΓΩΝ

Στις καλύτερες τιμές
Λιλαία Φωκίδος - τηλ.: 2234.051.787
κιν.: 6973.743.997 & 6988.160.135

Πολίτης Ηλίας

Σαλώνων 22 Άμφισσα
Τηλ. 22650 29046

Θέρμανση κατ οίκον
✔ Πλυντήριο-Λιπαντήριο
✔ Ελαστικά παντός τύπου
✔ Service ελαστικών
✔

14 Στερεά Ελλάδα

Ταμείο Ανάκαμψης και παρεμβάσεις
σε Θήβα και Δομοκό στην ατζέντα

Με Σ. Πέτσα ο Σπανός για
χρηματοδότηση έργων

Με αντικείμενο τις χρηματοδοτήσεις έργων και δράσεων της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, ο
Φάνης Σπανός συναντήθηκε την
Πέμπτη 14 Απριλίου 2022 με τον
Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών, Στέλιο Πέτσα.
Ο Περιφερειάρχης ενημέρωσε τον Υπουργό για τρέχουσες
χρηματοδοτικές ανάγκες, όπως
επίσης και για αναπτυξιακές ευκαιρίες και προοπτικές της Στερεάς Ελλάδας. Ακολούθησε αναλυτική συζήτηση για μια σειρά
έργων, για τα οποία υπάρχει ήδη
πλήρης φάκελος στα αναπτυξιακά προγράμματα.
Μεταξύ άλλων, συζητήθηκε η
ανάγκη χρηματοδότησης από το
Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης»
έργων, όπως τα φράγματα Δομοκού και Μανικίων – Σέττας, αλλά και της ανάπλασης του Μικρασιατικού Συνοικισμού Θήβας.
Προτεραιότητα δόθηκε και
στη χρηματοδότηση έργων οδικής ασφάλειας μέσα από το Ταμείο Ανάκαμψης.
Ο Αναπληρωτής Υπουργός
ανταποκρίθηκε θετικά, όπως
αναφέρει η περιφερειακή Αρχή
σε σχετικό ενημερωτικό της δελ-

τίο, ενώ πληροφόρησε τον Περιφερειάρχη για την επιτάχυνση
των διαδικασιών ένταξης έργων
στα χρηματοδοτικά προγράμματα, που χειρίζεται.
“Συνεχίζουμε τη στενή συνεργασία με τον Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας, τον φίλο Φάνη,
δρομολογώντας αναπτυξιακά έργα και αντιμετωπίζοντας θεσμικά
ζητήματα, προς όφελος των πολιτών της περιοχής”, σχολίασε ο
Σ. Πέτσας μετά το πέρας της συνάντησης, ενώ ο Φ. Σπανός από
την πλευρά του σημείωσε:
“Είχαμε μια ουσιαστική συζήτηση, κατά την οποία καθορίσαμε στόχους και προτεραιότητες, όπως και τα χρηματοδοτικά
εργαλεία που μπορούν να αξιοποιηθούν. Παρά τη δύσκολη οικονομική συγκυρία, εκτιμώ ότι
το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα θα μπορούμε να έχουμε
χειροπιαστά αποτελέσματα στα
κεντρικά μας ζητούμενα. Η συνεργασία μας με τον Υπουργό και
φίλο Στέλιο Πέτσα συμβάλλει καταλυτικά στην προώθηση έργων
και δράσεων, τα οποία κρίνονται
απολύτως αναγκαία για την ανάπτυξη της Περιφέρειάς μας”.
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“Φιλία σε κάθε Ηλικία” με τη συνεργασία του Ινστιτούτου Prolepsis
και της Δομής “ΓΕΦΥΡΑ” της Περιφέρειας

Ανθρώπινη επαφή για την 3η ηλικία!
Ξεκίνησε στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας η υλοποίηση του προγράμματος “Φιλία σε κάθε Ηλικία” με στόχο την καταπολέμηση της μοναξιάς και της κοινωνικής απομόνωσης στην Τρίτη Ηλικία. Το πρόγραμμα
υλοποιείται στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας με τη συνεργασία του Ινστιτούτου Prolepsis και της Δομής “ΓΕΦΥΡΑ” της Περιφέρειας.
Στην Ελλάδα, το 22,3% του πληθυσμού είναι άνω των 65 ετών, ενώ
στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας το αντίστοιχο ποσοστό είναι 28,22%.
Ο πληθυσμός της χώρας μας όχι μόνο γηράσκει, αλλά ταυτόχρονα απομονώνεται, ενώ εκτιμάται, ότι περίπου 730.000 ηλικιωμένοι ζουν μόνοι
τους. Εκτός από την υποβάθμιση της ψυχικής υγείας, η κοινωνική απομόνωση και η μοναξιά έχουν δυσμενείς επιπτώσεις στην υγεία και την
ποιότητα ζωής του ατόμου.
Το πρόγραμμα “Φιλία σε κάθε Ηλικία” στοχεύει στην ανθρώπινη επαφή και τη δημιουργία σχέσεων φιλίας μέσα από τη διασύνδεση μοναχικών ηλικιωμένων με εθελοντές. Βασίζεται στον εθελοντισμό και λειτουργεί υποστηρικτικά για την κοινωνική ομάδα των ηλικιωμένων.
Υλοποιείται ήδη από το 2019 από το Ινστιτούτο Prolepsis σε πολλές
περιοχές της χώρας με τη στήριξη του Ιδρυτικού Δωρητή “ΤΙΜΑ
Κοινωφελές Ίδρυμα” και σε συνεργασία με Δήμους, Μονάδες
Φροντίδας Ηλικιωμένων και άλλους κοινωνικούς εταίρους. Τελεί υπό την αιγίδα της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος.
Οι εθελοντές του προγράμματος προσφέρουν στους ωφελούμενους συναισθηματική ενδυνάμωση μέσω τακτικής τηλεφωνικής επικοινωνίας ή επισκέψεων, εφόσον το επιτρέπουν οι
συνθήκες. Το Ινστιτούτο “Prolepsis” υποστηρίζει τους εθελοντές με σειρά εκπαιδεύσεων, καθώς και με συναντήσεις
εποπτείας.
Το πρόγραμμα εντάσσεται στο ευρύτερο και πολυσχιδές κοινωνικό έργο της Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας. Η Δομή “ΓΕΦΥΡΑ” έχει αναλάβει κεντρικό ρόλο στην υλοποίησή του σε όλες τις Περιφερειακές Ενότητες, μέσα από στοχευμένες ενέργειες
δικτύωσης και διάχυσης, προκειμένου να επωφεληθούν όσο το δυνατόν περισσότεροι μοναχικοί
ηλικιωμένοι.
Σε αυτήν την κατεύθυνση κινείται και η πρωτο-

βουλία του Αντιπεριφερειάρχη Κοινωνικής Μέριμνας Γιάννη Περγαντά,
για τον προγραμματισμό συναντήσεων με στόχο τη συνεργασία με κοινωνικούς εταίρους (Δήμους, Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων κ.ά) σε
όλες τις πόλεις της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
“Εμείς, στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, επιλέγουμε να σταθούμε
δίπλα στους πολλούς -δυστυχώς- ηλικιωμένους, που απομονώνονται και
περιθωριοποιούνται. Παλεύουν με την μοναξιά, με την έλλειψη συγγενών και φίλων, με την έλλειψη επικοινωνίας. Συνεργαζόμαστε με ειδικούς και συγκροτούμε ένα δίκτυο εθελοντών, οι οποίοι θα εκπαιδευτούν
και θα ενταχθούν στο πρόγραμμα “Φιλία σε κάθε Ηλικία”, για να καταπολεμήσουν τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία. Και για να πετύχουμε, χρειάζεται να ευαισθητοποιηθούμε όλοι», δήλωσε σχετικά ο Περιφερειάρχης
Στερεάς Ελλάδας, Φάνης Σπανός.
«Σε μία κοινή προσπάθεια, η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, η Δομή
Γέφυρα και το Ινστιτούτο Prolepsis, στέκονται αλληλέγγυοι προς τους
ηλικιωμένους συνανθρώπους μας, που καθημερινά δοκιμάζονται από
τη μοναξιά και την κοινωνική απομόνωση. Ευχαριστούμε και ταυτόχρονα συγχαίρουμε τον Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας κύριο Σπανό
για το έμπρακτο ενδιαφέρον του στην Τρίτη Ηλικία. Καλούμε μέσα από την κοινή αυτή προσπάθεια, εθελοντές και μοναχικά άτομα Τρίτης Ηλικίας, να δημιουργήσουμε μαζί μία αλυσίδα φιλίας
και κοινωνικής συνοχής», τόνισε η Πρόεδρος του Ινστιτούτου
Prolepsis Αθηνά Λινού.
Η Δομή “Γέφυρα” και το Ινστιτούτο “Prolepsis” καλούν όσους
επιθυμούν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα είτε ως ωφελούμενοι
είτε ως εθελοντές να τηλεφωνήσουν στο 2231028725 ή
στο 2106255700. Επιπλέον, στο πλαίσιο του προγράμματος, λειτουργεί πανελλαδικά από το Ινστιτούτο Prolepsis η
“Τηλεφωνική γραμμή για τη Μοναξιά στην Τρίτη Ηλικία”
στο 2106101300. Η γραμμή λειτουργεί Δευτέρα µε Παρασκευή, από τις 11π.µ. έως τις 8µ.µ., είναι ανώνυµη και
έχει αστική χρέωση.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα https://filiasekatheilikia.gr/ ή
να επικοινωνήσετε με τον Γιάννη Κουτελίδα στο 2106255700 (εσωτ. 119).

Ψυχραιμία ζητά η περιφερειακή Αρχή

Ευρεία συνεδρίαση για τη σεισμική
δραστηριότητα στη Θήβα
Συνεδρίαση του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας, στο πλαίσιο της οποίας αναλύθηκε επισταμένως το φαινόμενο της μικροσεισμικής δραστηριότητας που εκδηλώνεται στην
περιοχή της Θήβας συγκάλεσαν Φάνης Σπανός και
Φανή Παπαθωμά την Πέμπτη 14 Απριλίου.
Στη συνεδρίαση συμμετείχαν ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας Βασίλης Παπαγεωργίου, ο Πρόεδρος του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας Ευθύμιος Λέκκας
και ο Διευθυντής του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου
του Αστεροσκοπείου Αθηνών Άκης Τσελέντης.
Συμμετείχαν επίσης, ο Αντιπεριφερειάρχης Υγείας Κώστας Μπακομήτρος,
ο Δήμαρχος Θηβών Γιώργος Αναστασίου, ο Δήμαρχος Αλιάρτου – Θεσπιέων Γιώργος Ντασιώτης, αιρετοί και υπηρεσιακά στελέχη της Π.Ε. Βοιωτίας
και των δήμων, όπως και εκπρόσωποι όλων των εμπλεκόμενων υπηρεσιών, των Σωμάτων Ασφαλείας και εθελοντικών οργανώσεων.
Οι καθηγητές Ευθύμιος Λέκκας και Άκης Τσελέντης μίλησαν για τη φύση, το ιστορικό και τη συχνότητα εκδήλωσης φαινομένων, καθώς και τις
απαραίτητες προπαρασκευαστικές ενέργειες αντίστοιχα. Εκτίμησαν ότι η
σεισμική δραστηριότητα θα παραμείνει σε χαμηλά επίπεδα με ελάχιστη
την πιθανότητα εκδήλωσης ισχυρότερου φαινομένου, χωρίς αυτό βεβαίως, να ακυρώνει την ανάγκη προετοιμασίας της Πολιτείας και των πολιτών.
Επίσης, ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας Βασίλης Παπαγεωργίου τόνισε ότι: «Δεν υιοθετούμε και δεν απορρίπτουμε επιστημονικές απόψεις. Ο μηχανισμός μας, όμως, είναι σε ετοιμότητα και καθημερινά ενημερωνόμαστε και βελτιωνόμαστε για να αντιμετωπίσουμε κάθε
φυσικό φαινόμενο».
“Οι αρμόδιοι φορείς και επιστήμονες είναι καθησυχαστικοί. Αυτό,
όμως, δεν μειώνει το επίπεδο ετοιμότητας, που οφείλουμε να έχουμε είτε στη Θήβα, όπου υπάρχει σεισμική δραστηριότητα, είτε σε οποιοδήπο-

τε άλλο σημείο της Στερεάς Ελλάδας”, σχολίασε ο
Φ. Σπανός μετά την ολοκλήρωση της συνεδρίασης, για να προσθέσει: “Αυτή την ετοιμότητα επιβεβαιώσαμε Τοπική Αυτοδιοίκηση, Σώματα Ασφαλείας και φυσικά η Γενική Γραμματεία Πολιτικής
Προστασίας στη σημερινή συνεδρίαση του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε.
Βοιωτίας.“
“Και κάτι ακόμη, πολύ σημαντικό. Ακούμε,
για μία ακόμη φορά, πολλούς ειδικούς και “ειδικούς” να σεισμολογούν με τρόπο, που επιτρέπει
την άκριτη αναπαραγωγή όσων λένε και με τελικό αποτέλεσμα τη σύγχυση και την αναστάτωση μιας ολόκληρης κοινωνίας. Κάνω έκκληση προς κάθε κατεύθυνση για φειδώ και εγκράτεια σε όσα
λένε στον κόσμο, διότι αποδεικνύονται επικίνδυνα και βλαβερά”, κατέληξε
ο Πεεριφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας.
“Συγκαλέσαμε σήμερα το Συντονιστικό Όργανο της Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε. Βοιωτίας. Υποδεχθήκαμε με μεγάλη χαρά τον Γενικό Γραμματέα της Πολιτικής Προστασίας κ. Βασίλη Παπαγεωργίου και τους σεισμολόγους μας, τον προέδρο του ΟΑΣΠ κ. Ευθύμιο Λέκκα και τον διευθυντή
του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου της Αθήνας, κ. Άκη Τσελέντη. Η Π.Ε. Βοιωτίας βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία και συνεργασία με το Υπουργείο,
τους σεισμολόγους και όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και βρίσκεται
σε ετοιμότητα για κάθε περίπτωση εφαρμόζοντας το σχέδιο “ΕΓΚΕΛΑΔΟΣ”
εάν και εφόσον χρειαστεί”, τόνισε από την πλευρά της η Φανή Παπαθωμά.
“Ζητώ από τους πολίτες της Θήβας αλλά και της ευρύτερης περιοχής να είναι ψύχραιμοι, καθώς όπως μας ενημέρωσαν οι επιστήμονες είναι ένα μικρό σεισμικό σμήνος, όχι ανησυχητικό και αποφορτίζει ενέργεια σταδιακά, αφήνοντας όπως είπαν πολύ μικρή πιθανότητα για μεγάλο
σεισμό. Οφείλουμε όμως να είμαστε προσεκτικοί και να ακολουθούμε τις
οδηγίες των αρμοδίων υπηρεσιών”, συμπλήρωσε η Αντιπεριφερειάρχης
Βοιωτίας.
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Αναλυτική συζήτηση στο περιφερειακό συμβούλιο

Ζητούν νέο Οργανισμό Διαχείρισης για την Κωπαίδα
Τα πεπραγμένα της ανέπτυξε η περιφερειακή Αρχή, κριτική από αντιπολίτευση

Η Κωπαΐδα βρέθηκε στο επίκεντρο της 8ης Τακτικής Συνεδρίασης του
Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας, που πραγματοποιήθηκε την
Τετάρτη 13 Απριλίου στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Διοικητηρίου
της Π.Ε. Βοιωτίας. Κεντρικό ζήτημα αποτέλεσε η ενημέρωση σχετικά με την
οικονομική διαχείριση της Κωπαΐδας, αλλά πρωτίστως ο στρατηγικός σχεδιασμός ανάπτυξής της και τα έργα που εκτελεί ή δρομολογεί η Περιφέρεια
Στερεάς Ελλάδας.
Στη συνεδρίαση κατατέθηκαν απόψεις και προτάσεις των μελών του Περιφερειακού Συμβουλίου, της Δημάρχου Ορχομενού Βούλας Καράλη, του
Δημάρχου Λεβαδέων Γιάννη Ταγκαλέγκα, του Δημάρχου Αλιάρτου – Θεσπιέων Γιώργου Ντασιώτη και του Δημάρχου Θηβών Γιώργου Αναστασίου. Επίσης, στη συνεδρίαση συμμετείχαν πρόεδροι Τοπικών Κοινοτήτων και
Αγροτικών Συλλόγων, από τους οποίους τοποθετήθηκαν ο Πρόεδρος του
Αγροτικού Συλλόγου Λιβαδειάς Σάββας Κεφαλάς, ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Αγ.
Δημητρίου Βοιωτίας Παναγιώτης Νταντούμης και εκπροσώπων κτηνοτρόφων.

Περιφερειακή Αρχή: Η κατάσταση δεν θυμίζει το 2014

“Θέλαμε από καιρό να κάνουμε αυτή τη συζήτηση στο περιφερειακό
συμβούλιο. Κι αυτό για να καταγραφεί το τι έχει γίνει ως τώρα, που βρισκόμαστε σήμερα και ποια η επόμενη μέρα για την Κωπαίδα”, σημείωσε ο Φάνης Σπανός ανοίγοντας τη συζήτηση και ανέπτυξε εν τάχει τις πρωτοβουλίες και τα έργα που έχουν λάβει χώρα. “Η Κωπαίδα σήμερα είναι αισθητά
αναβαθμισμένη, δεν θυμίζει σε τίποτα το 2014. Με αυτά, βέβαια, δεν ισχυριζόμαστε πως όλα είναι τέλεια. Οι ανάγκες είναι διαρκείς, ενώ η κλιματική
αλλαγή και η ενεργειακή κρίση ορίζουν νέο πλαίσιο προκλήσεων”, πρόσθεσε ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας, πριν δώσει τη “σκυτάλη” στην επικεφαλής της ΠΕ Βοιωτίας.
Η Φανή Παπαθωμά παρουσίασε εκτενώς τις πρωτοβουλίες που έχουν
αναληφθεί από την ΠΕ Βοιωτίας για τη διαχείριση του κωπαϊδικού πεδίου
ταξινομώντας τες σε τρεις άξονες: Οικονομία, επιχειρησιακός σχεδιασμός
και στρατηγικός σχεδιασμός. “Έχουμε πραγματοποιήσει έργα κόστους 28
εκ.€ μέχρι σήμερα που αφορούν στον τομέα της συντήρησης και της βελτίωσης των υποδομών. Βήμα-βήμα χτίζουμε την Κωπαίδα του μέλλοντος”,
τόνισε χαρακτηριστικά η Αντιπεριφερειάρχης Βοιωτίας.
Επιπλέον, ανέλυσε τον προγραμματισμό για το προβλεπτό διάστημα και
στάθηκε στη συνεργασία με το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο και την υποστήριξη που η ΠΕ Βοιωτίας παρέχει προς αυτό. “Επίσης, σημαντική είναι η αύξηση στην εισπραξιμότητα των τελών. Ο,τι υλοποιούμε είναι οι προτάσεις των
αγροτών σε συνεργασία με τους δημάρχους και τα κατά τόπους δημοτικά
συμβούλια”, ανέφερε η Φ. Παπαθωμά, η οποία πρόσθεσε πως συνοπτικά οι
παρεμβάσεις της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στην Κωπαΐδα κατά τη χρονική περίοδο 2016 – 2020, έχουν ως εξής:
Ολοκληρωμένα έργα συνολικού προϋπολογισμού 5.921.000 €, έργα σε

εξέλιξη ύψους 9.734.908 € και έργα σε διαδικασία δημοπράτησης ύψους
12.032.544,5 €.

Κριτική και αίτημα για νέο οργανισμό από αντιπολίτευση

“Απαιτείται νέος Οργανισμός Διαχείρισης και ολιστικός σχεδιασμός και
όχι διορθωτικές παρεμβάσεις, με στελέχωση από την αυτοδιοίκηση και τον
αγροτικό κόσμο. Η εκκαθάριση του προηγούμενου οργανισμού δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα, ενώ το κεντρικό κράτος έχει ολιγωρήσει, όπως και η περιφερειακή Αρχή”, επισήμανε ο Δημήτρης Αναγνωστάκης στην τοποθέτησή του.
“Τα τελευταία 8 χρόνια θα μπορούσαν να είχαν γίνει περισσότερα, όλα
αυτά τα χρόνια δεν βελτιώθηκε το εισόδημα των αγροτών της Κωπαίδας
και κατ επέκταση της Βοιωτίας. Αυτή είναι η πραγματικότητα”, εξακολούθησε στην τοποθέτησή του ο επικεφαλής της παράταξης “Στερεά Υπεροχής και
κατέθεσε προτάσεις, για τη συγκρότηση ενός νέου φορέα διαχείρισης του
κωπαϊδικού πεδίου, με τη συμμετοχή της αυτοδιοίκησης και των αγροτικών
ενώσεων, υπογραμμίζοντας:
“Ο νέος φορέας θα έχει την ευθύνη της ολιστικής διαχείρισης της Κωπαΐδας, σε επίπεδο μελετών, τεχνικών παρεμβάσεων, διαχείρισης υδάτινων
πόρων, εκσυγχρονισμό υποδομών, αξιοποίηση τεχνογνωσίας και τεχνολογίας για μείωση ενεργειακού κόστους, συνέργειες και συνεργασίες με πανεπιστημιακά τεχνολογικά ιδρύματα και μία σειρά ενεργειών και αναπτυξιακών
δράσεων, με στόχο τη βελτίωση της θέσης των αγροτών και του αγροτικού προϊόντος”.
“Η περιφερειακή Αρχή έχει καθυστερήσει επικίνδυνα την παρουσίαση
ενός ολοκληρωμένου αναπτυξιακού σχεδιασμού του Κωπαϊδικού πεδίου και
μιας ορθολογικής, καινοτόμας διαχείρισης αρδευτικών και εγγειοβελτιωτικών συστημάτων και έργων, καθώς αναλώθηκε τα τελευταία εννέα χρόνια
σε έργα απλής διαχείρισης της καθημερινότητας, με εργολαβικές αναθέσεις.

Οι αγρότες συνεχίζουν να βρίσκονται αντιμέτωποι με τις ελλιπέστατες υποδομές, την άναρχη αγροτική οδοποιία, να μην έχουν ένα λειτουργικό αρδευτικό δίκτυο και ένα αποδοτικό σύστημα στην διαχείριση του. Η Κωπαΐδα
είναι ένα μεγάλο αγροτικό πεδίο στο οποίο ακόμη δεν έχει εγκατασταθεί ούτε καν πιλοτικά ένα κλειστό αρδευτικό σύστημα ώστε να μπορεί να επεκταθεί σταδιακά και να χρησιμοποιηθεί ως βάση υπολογισμού των τελών και
των ενισχύσεων των αγροτών”, τόνισε η Κατερίνα Μπατζελή, στρέφοντας
κι εκείνη τα “πυρά” της προς την περιφερειακή Αρχή.
“Η περιφερειακή Αρχή δεν θέλει να αποδεχτεί ότι ο Οργανισμός της Περιφέρειας δεν μπορεί να σηκώσει το βάρος των σημερινών προκλήσεων
,του αναπτυξιακού σχεδιασμού και της ορθολογικής λειτουργίας της Κωπαΐδας. Για εμάς, το κύριο μέλημα μας είναι οι αγρότες και η σύσταση ενός δυναμικού αγροδιατροφικού κέντρο στο Κωπαϊδικό πεδίο. Πρέπει να συσταθεί νέος Οργανισμός στον οποίο θα συμμετέχουν κυρίως οι αναβαθμισμένοι
ΤΟΕΒ/ΓΟΕΒ, Δήμοι και Αγροτικές οργανώσεις . Να συγκροτηθεί και να κατοχυρωθεί η Κωπαΐδα ως μια Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση (ΟΧΕ)”, πρόσθεσε, ζητώντας κι εκείνη τη σύσταση νέου Οργανισμού για την Κωπαίδα,
ενώ έκλεισε την τοποθέτησή της επισημαίνοντας:
“Έχουμε τονίσει ότι το Κωπαϊδικό πεδίο έχει εθνική διάσταση και δεν
μπορεί να εμποδίζεται, να ανακόπτεται η δυναμική της περιοχής αυτής από
την ΠΑ με την συνήθη λογική της, της ιδίας διαχείρισης ,της εσωστρέφειας και φοβικότητας”.
Επιστολή απηύθυνε προς τον Πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου
για τη συζήτηση στην περιφερειακή αντιπροσωπεία για το ζήτημα της Κωπαϊδας ο Γιώργος Μουλκιώτης, ο οποίος δεν κατάφερε να παραβρεθεί στη
συνεδρίαση λόγω κοινοβουλευτικών υποχρεώσεων.
Με την επιστολή του ο Βουλευτής Βοιωτίας του ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ τονίζει
ότι απαιτείται η ίδρυση “ενός επιτελικού φορέα, ενός Οργανισμού Ανάπτυξης της Κωπαϊδας, για την αναβάθμιση και εκσυγχρονισμό της γεωργικής
καλλιέργειας στα 220.000 στρέμματα, με μελέτη και κατασκευή ενός καινοτόμου συστήματος διαχείρισης των υδάτων, σύγχρονων δικτύων για εξοικονόμηση νερού, λαμβάνοντας υπ’ όψιν την ίδρυση, λειτουργία ως και τις
καλές πρακτικές αντίστοιχων φορέων, όπως της Δυτικής Κρήτης”.
“Απαιτείται σχεδιασμός και μέριμνα τόσο για την αντιμετώπιση των προβλημάτων του πεπαλαιωμένου, ξεπερασμένου τεχνικά, κοστοβόρου και με
απώλεια των υδάτινων πόρων αρδευτικού δικτύου της Κωπαϊδας, όσο και
για την ανάγκη θεσμικής αντιμετώπισης των οργανωτικών και λειτουργικών
προβλημάτων του δικτύου, με την θέσπιση μιας ενιαίας δομής με την συμμετοχή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των αγροτών”, ανέφερε επίσης ο Γ.
Μουλκιώτης, για να προσθέσει μεταξύ άλλων πως “είναι, επίσης, προτεραιότητας το ζήτημα εκπόνησης επιστημονικής μελέτης για την διαχείριση των
υδάτων, στις σημερινές συνθήκες και με τα σημερινά δεδομένα της Κωπαϊδικής έκτασης. Συνδεόμενη βεβαίως με την εκπόνηση αντιπλημμυρικής μελέτης και κατασκευή σύγχρονων αρδευτικών δικτύων”.

Την ανάγκη για ενεργειακή αυτάρκεια των πόλεων τόνισε ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ, Δ. Παπαστεργίου

Η Ελλάδα μπορεί να διαπρέψει στην ανάπτυξη ανθεκτικών πόλεων
Η ανάπτυξη ανθεκτικών πόλεων, αλλά και οι πολιτικές που
μπορούν να ενσωματωθούν για την αντιμετώπιση των
κλιματικών κινδύνων και των συνεπειών από φυσικές
καταστροφές στην αστική ανάπτυξη, ήταν το θέμα της
συζήτησης που πραγματοποίησε ο δήμαρχος Τρικκαίων και πρόεδρος της ΚΕΔΕ Δημήτρης Παπαστεργίου
με τον κ. Carsten Rasmussen, Head of Unit, Cyprus
& Greece, DG Region, European Commission, στο
πλαίσιο του 7ου Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών.
Στο επίκεντρο της συζήτησης των δύο ανδρών τέθηκε ο ρόλος των πολιτών στην ανάπτυξη ανθεκτικών πόλεων. Όπως τόνισε ο κ. Παπαστεργίου κυρίαρχο
ζητούμενο πλέον αποτελεί η επίτευξη κλιματικής ουδετερότητας και αυτονομίας των ελληνικών πόλεων, αλλά και η
προώθηση αντίστοιχων πολιτικών στον τομέα της διαχείρισης αποβλήτων. «Είναι ανάγκη να αλλάξουμε το ενεργειακό ισοζύγιο των πόλεών μας και να τις καταστήσουμε ενεργειακά αυτάρκεις, ενώ κάτι αντίστοιχο πρέπει να γίνει και για τη διαχείριση απορριμμάτων - και αυτοί
μπορούν να είναι στόχοι μέχρι το 2030», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Ειδικότερα, όπως τονίστηκε από τους δύο ομιλητές, απαιτείται ενεργή συμμετοχή, εκπαίδευση και ενίσχυση της εμπιστοσύνης των πολιτών
προς την διοίκηση, για την αποτελεσματική ανάπτυξη ανθεκτικών πόλεων. «Είναι ανάγκη να φέρουμε τους πολίτες κοντά. Με εμπιστοσύνη

και δέσμευση των πολιτών προς την αυτοδιοίκηση χρειάζεται
να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις που έχουμε μπροστά
μας», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Παπαστεργίου αναλύοντας τους κινδύνους αλλά και τις δυνατότητες της
πολιτικής προστασίας. Επιπλέον, όπως είπε: «Η τεχνολογία και τα χρήματα του Ταμείου ανάκαμψης θα μας
βοηθήσουν να προλάβουμε γεγονότα», και επεσήμανε την ανάγκη για «περιβαλλοντικά αποδεκτές και οικονομικά υλοποιήσιμες λύσεις».
Μάλιστα, όπως έκανε γνωστό, πριν από έναν μήνα
ο δήμος Τρικάλων κατέθεσε στο αρμόδιο υπουργείο
Ψηφιακή στρατηγική για τη βιωσιμότητα, με έμφαση
στην ενεργειακή αναβάθμιση του δήμου, την προώθηση
της κυκλικής οικονομίας, την βιώσιμη μετακίνηση. «Ο σκοπός
της Ελλάδας είναι να είμαστε οι καλύτεροι στην Ευρώπη», δήλωσε
ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ.
Από την πλευρά του ο κ. Rasmussen, ανέφερε ότι η ΕΕ διαθέτει περί τα 100 εκατομμύρια ευρώ προς τους δήμους, προκειμένου να διοχετευτούν εκεί που χρειάζονται περισσότερο.
Πρόσθεσε δε, ότι: «Πρέπει να μοιράσουμε τις καλές πρακτικές και να
μπούμε σε μία θέση μόνιμης μάθησης. Πρέπει να αλλάξουμε τη συμπεριφορά μας. Αν μοιραστούμε τα λάθη μας και δώσουμε έμφαση στη διάδοση των καλών πρακτικών, όλοι μας θα μάθουμε».

ΜΑΡΓΩΝΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΗΛΙΑΚΩΝ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΩΝ
EMΠΟΡΙΟ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΩΝ - ΕΙ∆ΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ - Υ∆ΡΑΥΛΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
energia

I. ΓΑΤΟΥ 19, ΑΜΦΙΣΣΑ
ΤΗΛ.: 22650.23133 & 6974.740.560

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε κι αυτός από την πλευρά του, στην ανάγκη
εμπλοκής των πολιτών στη λήψη αποφάσεων και επεσήμανε τον σημαντικό ρόλο της εκπαίδευσης. «Θέλουμε και πρέπει να προάγουμε την βιώσιμη ανάπτυξη. Χρειάζονται επενδύσεις και χρήμα, αλλά πολύ περισσότερο ενίσχυση της διαφάνειας στη λήψη αποφάσεων», τόνισε.
«Η βιωσιμότητα διαπερνά όλα όσα κάνουμε. Απαιτείται ενίσχυση της
ευαισθητοποίησης και να λάβουμε υπόψη μας όλα τα θέματα βιωσιμότητας εκ των προτέρων», ανέφερε ο Ευρωπαίος αξιωματούχος και πρόσθεσε την ανάγκη: «Να γίνει ένα μεγάλο άλμα, μία μεγάλη κίνηση προς
τα μπροστά προκειμένου όλες οι χώρες να αποκτήσουν υπηρεσίες Ευρωπαϊκού επιπέδου», όπως είπε.
«Πρέπει να αντιμετωπίσουμε όλες τις ευκαιρίες και να πούμε ότι η
Ελλάδα δε θέλει απλά να προλάβει τους άλλους αλλά να διαπρέψει», τόνισε ό κ. Rasmussen.
Τη συζήτηση συντόνισε η κα Carli Bunding-Venter, Senior Urban
Development Specialist, της World Bank.

ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

ΦΟΥΣΕΚΗΣ ΚΥΡ. ΛΟΥΚΑΣ
Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 31, ΑΜΦΙΣΣΑ
τ. 22650 22000 - κ. 6974 124990
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Στόχος η ταχεία ολοκλήρωση
του πολεοδομικού σχεδιασμού
για πάνω από το 70% της χώρας

Ξεκίνησε ο Β' Κύκλος
της πολεοδομικής
μεταρρύθμισης

Προκηρύχτηκαν τα 15 πρώτα
Πολεοδομικά Σχέδια του Β' κύκλου - από τους συνολικά τέσσερις- του Προγράμματος Πολεοδομικών Μεταρρυθμίσεων
«Κωνσταντίνος Δοξιάδης». Στόχος του προγράμματος συνολικού ύψους 401,05 εκατ. ευρώ,
που έχει ενταχθεί στο Ταμείο
Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας,
είναι η ταχεία ολοκλήρωση του
πολεοδομικού σχεδιασμού για
πάνω από το 70% της Ελλάδας.
Πρόκειται για περιοχές όπου ο
σχεδιασμός είτε δεν υπάρχει, είτε είναι παρωχημένος, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα την ασφάλεια δικαίου, καθώς επίσης την
προστασία του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος. Ενώ
η ολοκλήρωση μελετών με έκδοση βεβαίωσης ολοκλήρωσης
και αξιολόγηση για το 100%
των αναθέσεων αναμένεται
έως τον Δεκέμβριο του 2025.
Η προκήρυξη των πρώτων
15 ΤΠΣ του Β' Κύκλου σε συνεργασία με το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας είναι ένα ακόμη μεγάλο βήμα υλοποίησης της
μεγαλύτερης πολεοδομικής μεταρρύθμισης της χώρας», δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο αρμόδιος υφυπουργός Χωροταξίας και
Αστικού Περιβάλλοντος, Νίκος
Ταγαράς.
Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε: «Το Πρόγραμμα Πολεοδομικών Μεταρρυθμίσεων "Κωνσταντίνος Δοξιάδης" προχωρά
σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που έχει τεθεί στο Ταμείο
Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.
Ο χωροταξικός - πολεοδομικός σχεδιασμός που εξελίσσεται
στη χώρα μας, βάζει τάξη στον

χώρο και θα έχει ως αποτέλεσμα την επιτάχυνση με κανόνες και ασφάλεια όλων των έργων υποδομής, την προσέλκυση
επενδύσεων και ταυτόχρονα
την προστασία του Περιβάλλοντος με ασφάλεια Δικαίου, καθώς κάθε ένα ΤΠΣ θα έχει και
τη θεσμική θωράκιση του ΣτΕ».
Με τις πλήρεις μελέτες ΤΠΣ
θεσπίζονται χρήσεις γης, όροι
δόμησης, περιοχές προστασίας,
περιοχές ανάπτυξης παραγωγικών δραστηριοτήτων, οριοθετήσεις ρεμάτων, περιοχές ειδικών
αστικών κινήτρων, δίκτυα μεταφορών και κατασκευών.
Ταυτόχρονα, προβλέπονται
μέτρα για την αντιμετώπιση της
κλιματικής κρίσης, για την υποστήριξη καταστάσεων έκτακτης
ανάγκης και τη διαχείριση των
συνεπειών φυσικών και τεχνολογικών καταστροφών.
Υπενθυμίζεται ότι, το Πρόγραμμα Πολεδομικών Μεταρρυθμίσεων «Κωνσταντίνος Δοξιάδης» περιλαμβάνει τις εξής
4 δράσεις: Τοπικά Πολεοδομικά Σχεδία (Τ.Π.Σ.), και Ειδικά Πολεοδομικά Σχέδια (Ε.Π.Σ.),
αυτοτελείς μελέτες για Ζώνες
Υποδοχής Συντελεστή δόμησης
(Ζ.Υ.Σ.), αυτοτελείς μελέτες οριοθέτησης οικισμών και αυτοτελείς μελέτες χαρακτηρισμού δημοτικών οδών. Κάθε ανάθεση
ΤΠΣ θα περιλαμβάνει: Την κύρια
μελέτη, τη Στρατηγική Μελέτη
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
(ΣΜΠΕ), τη Μελέτη Εκτίμησης
Γεωλογικών Κινδύνων και Γεωλογικής Καταλληλόλητας και τη
Μελέτη Οριοθέτησης των Υδατορεμάτων.
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Για αστική διαφορά που εγκαλείται και ποινικά, κάνει λόγο ο καθηγητής Α. Λύτρας

Η μεγάλη απάτη και η αισχροκέρδεια
στις τιμές ενέργειας

Σ

τις 12 Απριλίου με πρωτοβουλία
της ΙΝΚΑ Γενική Γενικής Ομοσπονδία Καταναλωτών Ελλάδας και της
ΠΕΣΚΟ (Πανελλήνιας Ένωσης Συμπράξεων κοινωνικής οικονομίας) καθώς
και με την συμμετοχή εκπροσώπων από
άλλες δευτροβάθμιες οργανώσεις της κοινωνίας Πολιτών, έγινε τηλεδιάσκεψη με
θέμα συζήτησης την ενεργειακή κρίση –
και ακρίβεια και ψήφισμα προς τη Κυβέρνηση.
Σ΄αυτή την τηλεδιάσκεψη εκφράστηκαν
οι παρακάτω θέσεις που κοινοποιούνται σε
όλο το φάσμα των συλλογικών φορέων, τα
μέσα μαζικής επικοινωνίας και την Τοπική
Αυτοδιοίκηση.
«Όλοι μιλούν για την αλματώδη αύξηση, τους εξωφρενικούς λογαριασμούς και την αισχροκέρδεια στις τιμές ενέργειας και ειδικότερα του ηλεκτρικού ρεύματος. Η κοινωνία έχει ξεσηκωθεί με αγωγές κατά των παρόχων, τα κόμματα φωνασκούν χωρίς αντίκρυσμα και η κυβέρνηση λέει ότι
θα φορολογήσει τα υπερκέρδη τον εταιρειών ενέργειας. Ελάχιστοι όμως ειδήμονες πηγαίνουν στην πρωταρχική αιτία του προβλήματος ώστε να διαφωτίσουν την κοινωνία και να αντιδράσει αποφασιστικά.
Το ερώτημα είναι:
Πώς διαμορφώνονται οι ρήτρες αναπροσαρμογής στους λογαριασμούς ρεύματος;
Πώς φουσκωνονται και διαμορφώνονται συνολικά οι τελικές τιμές
προς τον Καταναλωτή;
Μπορεί η κυβέρνηση να φορολογήσει τα υπερκέρδη;
Σε Αυτά τα ερωτήματα δεν υπάρχουν ξεκάθαρες απαντήσεις από τους
υπεύθυνους και τις πολιτικές ηγεσίες. Κι αυτό γιατί είναι άγνωστος ο τρόπος με τον οποίο διαμορφώνονται οι τελικές τιμές προς τον καταναλωτή
και ανύπαρκτος ο έλεγχος των διαχειριστικών αρχών για προστασία προς
το δημόσιο συμφέρον.
Οι εταιρείες ενέργειας η λεγόμενοι πάροχοι άδραξαν την ευκαιρία της
μεγάλης αύξησης των τιμών φυσικού αερίου, πού είναι το κόστος της πρώτης ύλης για το τελικό παραγόμενο προϊόν της ηλεκτρικής ενέργειας το
οποίο πράγματι πολλαπλασιάστηκε και το χρησιμοποιούν ως πρόσχημα και
πολλαπλασιαστή στην τελική τιμή της ενέργειας.
Αυτό όμως είναι η μεγάλη απάτη για την αισχροκέρδεια. Γιατί στο γενικό κόστος του προϊόντος όπως μπορούμε να υποθέσουμε υπάρχει το
κόστος της εργασίας, το διαχειριστικό και λειτουργικό κόστος, το κόστος
απόσβεσης των επενδύσεων και όλα αυτά που προφανώς αποτελούν
την μεγάλη μερίδα της αλυσίδας του κόστους που αντικειμενικά στην
παρούσα φάση δεν έχουν αυξηθεί.
Επομένως. ο πολλαπλασιαστής του κόστους της πρώτης ύλης της ενέργειας είναι αυθαίρετος όταν γενικεύεται και δεν μπορεί να γίνει γενικός
πολλαπλασιαστής της συνολικής αλυσίδας του κόστους. Η εργασία για παράδειγμα πού είναι ο σημαντικότερος συντελεστής κόστους σε κάθε τελικό προϊόν, δεν έχει αυξηθεί. Συνυπολογίζεται όμως με τον ίδιο πολλαπλασιαστή κόστους όπως και η πρώτη ΄υλη που είναι το φυσικό αέριο και το
πετρέλαιο.
Έτσι προσθέτοντας το ίδιο πολλαπλασιαστή σε όλη την αλυσίδα του κόστους προκύπτουν τα υπερκέρδη και αυτό είναι παράνομο και καταχρηστικό
που δίνει το δικαίωμα στην κοινωνία να ζητήσει με συλλογικές αγωγές να
αποδοθούν δίκαιες τιμές στην ενέργεια .
Αυτό που αποκαλύφθηκε στη συζήτηση που έγινε στις 12:00 Απριλίου
στο πλαίσιο των οργανώσεων της κοινωνίας πολιτών είναι και το ποινικό
αδίκημα που διαπράττουν οι πάροχοι με την αισχροκέρδεια της παράνομης
και καταχρηστικής ρήτρας αναπροσαρμογής.
Ο Γιώργος Λεχουρίτης Πρόεδρος του ΙΝΚΑ είπε: Αποδεδειγμένα μας
κλέβουν κυριολεκτικά τα χρήματα μέσα από την τσέπη των συμπατριωτών
μας κι αυτό το οποίο λέω δεν είναι λαϊκισμός είναι η πραγματικότητα. Οι λογαριασμοί ηλεκτρικής ενέργειας που πολλές φορές φτάνουν 5 και 6 φορές
επάνω από ότι πλήρωνε ο καταναλωτής μέχρι πρόσφατα, έχουν φέρει εκατομμύρια νοικοκυριά σε οικονομικό αδιέξοδο και υπό τις σημερινές τιμές
είναι αδύνατο να εξοφληθούν. Με την πρακτική τους είναι σαν να μας λένε σας κλέβω στα ίσα και σας κοιτώ στα μάτια και έχουν το θράσος να θεωρούν αυτονόητο πως δεν θα αντιδράσουμε και θα φορτώσουμε γενικώς

ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ IΩAΝ. ΛΑΚΑΦΩΣΗ
Κτηνίατρος

∆ΙΑΙΤΟΛΟΓΟΣ
∆ΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΟΣ

DVM, Απόφοιτος ΑΠΘ
Μετεκπαιδευθείσα στην κλινική
παραγωγικών ζώων ΑΠΘ
Ιατρείο µικρών ζώων - Γραφείο παραγωγικών

ΤΡΑΪΚΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΛΙΒΑ∆ΕΙΑ - ΙΤΕΑ
KIN.: 6974 326 861
e-mail: traikoumaria.diet@gmail.com ΤΗΛ.: 22613 01172

Εν Δελφοίς

Κτηνιατρείο
Vet Care

Γιδογιάννου 51, 331 00 Άµφισσα
τηλ./fax: 22653 01341
κιν.: 6975 621 153
e-mail: ifigeneialakafosi@hotmail.gr

την αιτία στην ενεργειακή κρίση.
Ο καθηγητής κοινωνιολογίας της εργασίας Ανδρέας Λύτρας συμμετέχοντας
στην τηλεδιάσκεψη των οργανώσεων της
κοινωνίας πολιτών είπε: Πρόκειται για μία
παράνομη συμπεριφορά και αυτή η παράνομη συμπεριφορά δεν είναι μόνο αστική
διαφορά αλλά εγκαλείται και ποινικά.
Διότι εφόσον αποδειχθεί η αισχροκέρδεια είναι ποινικό αδίκημα και μάλιστα βαρύ. Επίσης υπάρχει πράξη ή παράλειψη
της σχετικής ρυθμιστικής αρχής ενέργειας
Πρώτον να ρυθμίσει και δεύτερον να ζητήσει τη νομοθέτηση για να προβλεφθούν
αυτές οι διαδικασίες με σαφήνεια στα θέματα ποινικών ευθυνών. Αυτό τουλάχιστον
θα όφειλε να τους κινητοποιήσει τους υπευθύνους να αντιμετωπίσουν το
πρόβλημα και στο πολιτικό επίπεδο.
Επίσης, θα πρέπει να έχετε υπόψη σας ότι σχετικά με τους πόρους που
εισπράττονται ετησίως από το δημόσιο και είναι 95 δισεκατομμύρια ευρώ
σε φόρους ,Τέλη και διάφορα έμμεσα παρακρατήματα. Ένα μέρος από αυτούς τους πόρους δίνεται ως επιδότηση των επενδύσεων σε ιδιώτες παρόχους οι οποίοι στο τέλος από θέση ισχύος μας επιβάλλουν την αισχροκέρδεια στις τιμές ρεύματος.
Αυτές οι επιδοτήσεις ή μέρος αυτών θα μπορούσε να δοθεί στους κοινωνικούς συνεταιρισμούς της ενέργειας ώστε να υπάρχει κοινωνικός έλεγχος και κοινωνική διαφάνεια.
Μια άλλη άποψη που ακούστηκε σχετικά με την επιδοματική πολιτική της
Κυβέρνησης- για την ενίσχυση στους λογαριασμούς για νοικοκυριά και τις
επιχειρήσεις, ειπώθηκε ότι είναι λάθος η επιδότηση στη τελική τιμή που διαμορφώνουν οι πάροχοι γιατί στην ουσία επιδοτείται η κερδοσκοπία και όχι
το κόστος παραγωγής ..
Αντίθετα θα πρέπει να επιδοτηθεί στο σύνολο της η αύξηση στη χονδρική τιμή της πρώτης ύλης δηλαδή, στο φυσικό αέριο και πετρέλαιο έτσι ώστε,
να μην επηρεαστεί καθόλου η τελική λιανική τιμή στον Καταναλωτή και αυτό θα συμβάλλει αποφασιστικά στη σταθεροποίηση των τιμών ενέργειας.
Πρόκειται για μία ανάλογη πολιτική που άσκησε και ο Πρόεδρος Μακρόν
στη Γαλλία και θεωρείται πιο εύστοχη από την αντιμετώπηση της Ελληνικής Κυβέρνησης.
Η Κυβέρνηση εδώ στην Ελλάδα δεν μπορεί να φορολογήσει τα υπερκέρδη όπως μας διακηρύσσει γιατί απλούστατα οι εταιρείες αυτές μέσα από
δαιδαλώδεις λογιστικές διαδικασίες δεν παρουσιάζουν κέρδη.
Ο Βασίλης Tακτικός εκπρόσωπος της ΠΕΣΚΟ (Πανελλήνιας Ένωσης Συμπράξεων κοινωνικής οικονομίας) επισήμανε: Το κλειδί για να αλλάξει όλο
αυτό το φαύλο κύκλωμα της αδιαφάνειας και της αισχροκέρδειας στις τιμές
εις βάρος της κοινωνίας είναι ο κοινωνικός και ο Νομικός ακτιβισμός όπως
αναφέρθηκε μέσα από την κινητοποίηση όλων των οργανώσεων και των
ενώσεων της κοινωνίας πολιτών.
Αυτό το χαρακτήρα νομίζω ότι είχε και το σημερινό κάλεσμα των δευτεροβάθμιων ομοσπονδιών που εκφράζουν τις συλλογικότητες. Θα πρέπει να
γίνει υπόθεση όλων μας η “κοινωνικοποίηση” της ενέργειας μέσα από τους
κοινωνικούς συνεταιρισμούς και την μετοχοποίηση των επιδοτήσεων που
δίνονται στις ΑΠΕ υπέρ της τοπικής κοινωνίας και της Τοπικής αυτοδιοίκησης. Δεν είναι δυνατόν να δίνονται δωρεάν από το δημόσιο τοπικές εκτάσεις
και τεράστιες επιδοτήσεις για ΑΠΕ ώστε, να γίνονται κάποιοι υπέρ πλούσιοι και στο τέλος να χαρατσώνουν τις κοινωνίες μέσα από τα καρτέλ και τα
μονοπώλια τις ενέργειες με την τοπική αυτοδιοίκηση σε ρόλο κομπάρσου.
Η ιδιωτικοποίηση των δημοσίων αγαθών όπως είναι η ηλεκτρική ενέργεια, το νερό, οι εθνικοί οδοί, η δημόσια υγεία, αποδεικνύεται σήμερα μία
σύγχρονη μορφή σκλαβιάς της κοινωνίας,που αδυνατεί να καλύψει τις βασικές ανάγκες επιβίωσης.
Είναι πλέον προφανές ότι η επικαλούμενη ιδιωτική ανταγωνιστικότητα στο τομέα της ενέργειας που δήθεν εξασφαλίζει φθηνές τιμές στον καταναλωτή είναι μια κοινωνική απάτη. Δεν μιλάμε βέβαια για μια επιστροφή στο κρατικό μονοπώλιο της ΔΕΗ που εξασφάλιζε τα συμφέροντα μόνο
μια προνομιούχας γραφειοκρατικής και εργατικής μειοψηφίας αλλά, για την
μετοχοποίηση και κοινωνικοποίηση της ενέργειας με μετόχους όλους τους
καταναλωτές και υπέρ της βιωσιμότητας του συστήματος με κριτήριο την
κοινωνική ωφέλεια.
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Εγκρίθηκε το Περιφερειακό Σχέδια για την κλιματική αλλαγή στη Δυτική Ελλάδα

Κατατέθηκε αίτημα αδειοδότησης για τις Ενεργειακές Κοινότητες
Την κατάθεση των αιτημάτων για την έγκριση των όρων σύνδεσης,
του μεγάλου έργου των Ενεργειακών Κοινοτήτων της Δυτικής Ελλάδας,
υπέβαλλε ο Πρόεδρος των Ενεργειακών Κοινοτήτων και Αντιπεριφερειάρχης Βιώσιμης Ανάπτυξης, Ενέργειας και Περιβάλλοντος, ΛάμπροςΔημητρογιάννης.
Συνοδεία συνεργατών και μελετητών του έργου, ο κ. Δημητρογιάννης
μετέβη στις κεντρικές υπηρεσίες του ΔΕΔΔΗΕ, καταθέτοντας τους σχετικούς φακέλους και τα απαραίτητα δικαιολογητικά, όπου και υπέγραψε τα
σχετικά αιτήματα. Με αυτό τον τρόπο, ουσιαστικά υποβλήθηκε η έγκριση
αδειοδότησης του έργου από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Αξιοσημείωτο είναι ότι πρόκειται για το μεγαλύτερο έργο αυτοπαραγωγής και εικονικού
συμψηφισμού στη χώρα.
Με την ολοκλήρωση της υποβολής αιτήματος για αδειόδοτηση του
έργου κι ενώ έχουν προηγηθεί τα στάδια σύστασης των Ενεργειακών
Κοινοτήτων και της ολοκλήρωσης των μελετών, προγραμματίζονται τα
επόμενα βήματα που αφορούν τα τεχνικά στοιχεία, τη χρηματοδότηση
και την προκήρυξη του έργου. Επιπλέον, το επόμενο διάστημα αναμένονται συναντήσεις με θεσμικούς φορείς για την καλύτερη προετοιμασία του έργου.
«Ολοκληρώσαμε ένα ακόμα σημαντικό βήμα. Με σκληρή δουλειά
και τη στήριξη των συνεργατών μας και όλων των συμμετεχόντων στις
Ενεργειακές Κοινότητες, προχωράμε αποφασιστικά προς την υλοποίηση του τελικού μας στόχου, που είναι η κατασκευή του μεγάλου συνεργατικού φωτοβολταικού πάρκου στο κτήμα Polder. Αναμένονται ακόμα
σημαντικά βήματα, για αυτό και συνεχίζουμε νυχθημερόν κάθε δυνατή
προσπάθεια. Σε δύσκολους καιρούς, σκοπός μας είναι να συνεισφέρουμε στην εξοικονόμηση πόρων για τους πολίτες της Δυτικής Ελλάδας, για
την αγροτική παραγωγή και για τις τοπικές κοινωνίες» δήλωσε ο κ. Δημητρογιάννης.

Εγκρίθηκε το περιφερειακό σχέδιο
για την κλιματική αλλαγή

Εξάλλου, εγκρίθηκε με συντριπτική πλειοψηφία από το Περιφερειακό Συμβούλιο η Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που
αφορά το Περιφερειακό Σχέδιο για την Κλιματική Αλλαγή, επιταχύνοντας
έτσι τις διαδικασίες που αφορούν την γρήγορη ολοκλήρωση επικύρω-

σης του Σχεδίου προσαρμογής
στη Δυτική Ελλάδα.
Κατά τη διάρκεια της εισήγησής του, ο αρμόδιος Αντιπεριφερειάρχης, Λάμπρος Δημητρογιάννης περιέγραψε τη
στρατηγική της Περιφέρειας, μέσω του σχεδίου, απέναντι στην
κλιματική αλλαγή με βασικό στόχο τη μείωση της ευπάθειας της
Περιφέρειας στις επιπτώσεις
που προκύπτουν από την κλιματική αλλαγή, και τη θωράκισή
της έναντι αυτής.
«Ο σχεδιασμός γίνεται με
γνώμονα να μην τίθεται σε κίνδυνο η ανθρώπινη υγεία προστατεύοντας παράλληλα το
περιβάλλον ενώ οι βασικοί πυλώνες του Περιφερειακού Σχεδίου αφορούν, την ενίσχυση της
ανθεκτικότητας της Δυτικής Ελλάδας, τηνπαρακολούθηση υλοποίησης και αποτελεσματικότητας δράσεων με τη δημιουργία μηχανισμού παρακολούθησης, τηνενδυνάμωση
των διοικητικών δομών της Περιφέρειας για έγκαιρη και έγκυρη αντιμετώπιση καθώς και την επικοινωνία και διάχυση της πληροφορίας για
ενημέρωση των τοπικών κοινωνιών»τόνισε μεταξύ άλλων ο Αντιπεριφερειάρχης.
Σημειώνεται ότι από την ανάλυση που προέκυψε, το κλίμα της Δυτικής Ελλάδας θα είναι τις επόμενες δεκαετίες πιο θερμό και ξηρό, με σημαντική μείωση των βροχοπτώσεων και χιονοπτώσεων, και με αύξηση της συχνότητας εμφάνισης ακραίων φαινομένων, κυρίως ξηρασία,
πλημμύρες και κύματα καύσωνα. Στις κλιματικές μεταβολές που αναμένεται να επηρεάσουν την Περιφέρεια συγκαταλέγεται και η άνοδος της
στάθμης της θάλασσας.
Επιπλέον, ο κ. Δημητρογιάννης ανέφερε τρία ιδιαίτερα χαρακτηριστι-

28 και 29 Απριλίου στη Φωκίδα ο Διεθνής Ποδηλατικός Γύρος Ελλάδας

Σημαντικό event με λάμψη από Δελφούς!

Την εβδομάδα αμέσως μετά το Πάσχα ετοιμάζεται η Στερεά Ελλάδα να υποδεχθεί ένα σπουδαίο αθλητικό γεγονός διεθνούς ενδιαφέροντος, με την προσδοκία να ωφελήσει δραστικά
στη βελτίωση μεταξύ άλλων και του τουριστικού
προφόλ της. Πρόκειται για τον Διεθνή Ποδηλατικό Γύρο Ελλάδας, που θα πραγματοποιηθεί από
τις 26 Απριλίου έως τη 1 Μαΐου, με δύο από τα
πέντε ετάπ της διαδρομής να περνούν από τη
Φωκίδα.
Πιο συγκεκριμένα, η εμπλοκή του Δήμου Δελφών αφορά στο 2ο ετάπ, με την ονομασία Αθήνα
(ΟΑΚΑ) – Ιτέα, και το 3ο με την ονομασία Δελφοί
– Λαμία-Καρδίτσα.
Ο Διεθνής Ποδηλατικός Γύρος Ελλάδας, που
εκκινεί στις 26 Απριλίου με την επίσημη παρουσίαση των ομάδων στο Ηράκλειο της Κρήτης και
ολοκληρώνεται με τον τερματισμό του 5ου ετάπ
στα πανέμορφα Ιωάννινα, φιλοδοξεί να εξελιχθεί σε ένα από τα μεγαλύτερα ποδηλατικά event
στον κόσμο, επιφέροντας πολλαπλά οφέλη στις
τοπικές κοινωνίες.

Αναλυτικά οι διαδρομές που αφορούν στο Δήμο Δελφών είναι οι
εξής:
Πέμπτη 28 Απριλίου / 2ο ΕΤΑΠ: OAKA (Μαρούσι) – Ιτέα = 165,0 χλμ
Η αρχή της 2ης ημέρας θα βρει το καραβάνι στις εγκαταστάσεις του ΟΑΚΑ. Η προεκκίνηση
για το λαμπερό πελοτόν θα δοθεί στον χώρο που
βρίσκεται ο Τοίχος των Εθνών, με θέα στο Ποδηλατοδρόμιο, όπου εκείνη την ημέρα θα ντυθεί
γιορτινά για το Bike Festival, περιμένοντας μικρούς και μεγάλους με πλήθος δραστηριοτήτων.
Οι ποδηλάτες θα περάσουν από Φυλή, Δάφνη, Ερυθρές, Θήβα και Αλίαρτο, όπου θα συναντήσουν το πρώτο ενδιάμεσο σπριντ και αμέσως
μετά θα κατευθυνθούν προς Λιβαδειά. Ακολουθούν οι ορεινές κωμοπόλεις του Δίστομου και
της Δεσφίνας, για να κατέβουν στη συνέχεια παραλιακά, περνώντας από τον αρχαιολογικό χώρο
της Αρχαίας Κίρρας. Από εκεί, η άφιξη στην πόλη

τερματισμού απέχει ελάχιστα. Η αψίδα του τέλους
είναι τοποθετημένη στο γραφικό λιμάνι της Ιτέας.
Ένα εντυπωσιακό ΕΤΑΠ που συνδυάζει τη
σύγχρονη Ελλάδα με τον αρχαίο πολιτισμό της,
αναδεικνύει τους ορεινούς όγκους της Στερεάς και καταλήγει στην αγκαλιά του Κορινθιακού
κόλπου.
Παρασκευή 29 Απριλίου / 3ο ΕΤΑΠ: Δελφοί
– Λαμία – Καρδίτσα = 170,7 χλμ
Η προεκκίνηση του 3ου ΕΤΑΠ δίδεται έξω από
το Μουσείο Δελφών. Η Αναβίωση του Διεθνούς
ποδηλατικού Γύρου δεν θα μπορούσε να μην
περνάει από τον «ομφαλό της γης».
Η σημαία του αλυτάρχη θα πέσει στο Χρισσό
και από εκεί θα ξεκινήσει η αγωνιστική δράση.
Το ‘πελοτόν’ θα περάσει από την Άμφισσα και θα
ανηφορίσει τον Παρνασσό, περνώντας από τους
Βωξίτες, τη Γραβιά, τον Μπράλο και την πόλη της
Λαμίας. Στην τελευταία, ο κόσμος θα έχει τη δυνατότητα να δει τους ποδηλάτες να μάχονται για
τους πόντους στο ενδιάμεσο σπριντ.
Λιανοκλάδι, Τρίλοφο, λίμνη Σμοκόβου, Καλλιφώνι και Αγιοπηγή είναι μερικά από τα σημεία
αναφοράς της διαδρομής, που θα ολοκληρωθεί
έξω από το Δημοτικό Στάδιο Καρδίτσας.
Πρόκειται για μία από τις ωραιότερες διαδρομές στον κόσμο, που ονειρεύονται να τρέξουν
πολλοί επαγγελματίες ποδηλάτες, καθώς εμπεριέχει, άπλετη δράση και διεξάγεται σε ένα περιβάλλον σπουδαίου φυσικού κάλλους.

κά του Σχεδίου Κλιματικής Αλλαγής της Δυτικής Ελλάδας, σε
σχέση με άλλα περιφερειακά
σχέδια:
● Την ενσωμάτωση της περιβαλλοντικής διάστασης σε κάθε υλοποίηση έργου ή προγράμματος.
● Την εφαρμογή Δικτύου
Συλλογής Δεδομένων για ολική
και συνεχόμενη παρακολούθηση
των κλιματικών συνθηκών.
● Τη σύσταση Περιφερειακής Επιτροπής Αντιμετώπισης
Κλιματικής Αλλαγής.
Ύστερα από την υπερψήφιση της εισήγησης, ο κ. Δημητρογιάννης δήλωσε: «Ευχαριστώ το
Περιφερειακό Συμβούλιο για την
αποδοχή της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Περιφερειακού Σχεδίου
για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή. Αποδεικνύεται με αυτό τον
τρόπο η σημαντικότατη προεργασία που έχει γίνει για ένα μείζον θέμα
για όλους μας. Το σχέδιό μας αναμένεται να έχει ιδιαίτερα σημαντική θετική επίδραση στο σύνολο των περιβαλλοντικών παραμέτρων που εξετάζονται, γεγονός που οφείλεται στο ότι ο σχεδιασμός έχει γίνει με στόχο
την προσαρμογή των τομέων της οικονομίας και των γεωγραφικών περιοχών της Π.Δ.Ε. στην κλιματική αλλαγή. Η εφαρμογή του σχεδίου για
την κλιματική αλλαγή θα δράσει θετικά σε όλους τους τομείς, προασπίζοντας την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, και θα περιορίσει οικονομικές ζημιές από τις επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης».
Το επόμενο διάστημα αναμένεται να εκδοθεί ΚΥΑ για τους περιβαλλοντικούς όρους του Περιφερειακού Σχεδίου, τα μέτρα και οι δράσεις του
οποίου αναμένεται να καθοριστούν σύντομα σε νέα συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου.

Να μην πληρώσουν οι δήμοι το επιπλέον κόστος,
ζητά ο Δ. Παπαστεργίου

Αναθεώρηση κοστολογίου
για τα έργα ζητά η ΚΕΔΕ
Την ανάγκη να ληφθούν από το υπουργείο
Υποδομών και Μεταφορών άμεσα μέτρα και
αποφάσεις προκειμένου να αντιμετωπιστεί η
εκτίναξη των τιμών και να προχωρήσει ομαλά
η υλοποίηση των έργων υποδομών, που εκτελούνται ή πρόκειται να εκτελεστούν σε όλους
τους Δήμους της χώρας, υπογραμμίζει ο πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας
(ΚΕΔΕ), Δημήτρης Παπαστεργίου.
Ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ με επιστολή που απέστειλε στον υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Κώστα Καραμανλή, μεταφέρει την έντονη
ανησυχία των δημάρχων της χώρας σχετικά
με τις επιπτώσεις που έχει στην ομαλή υλοποίηση των έργων υποδομών που εκτελούνται ή
πρόκειται να εκτελεστούν στο επόμενο διάστημα, η εκτίναξη του κόστους κατασκευής τους.
Επισημαίνει πως το πρόβλημα ξεκίνησε μεν από τα
τέλη του 2020, αλλά οξύνθηκε τις τελευταίες εβδομάδες, από την έναρξη των πολεμικών επιχειρήσεων στην
Ουκρανία μέχρι σήμερα. Χαρακτηριστικά αναφέρει ότι
σήμερα έχουν σταματήσει να υλοποιούνται πολλά έργα
ύδρευσης και αποχέτευσης με εξασφαλισμένη χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα Φιλόδημος, εξαιτίας της μεγάλης αύξησης στις τιμές των σωληνώσεων PVC, που
ξεπερνά το 100%.
Αντίστοιχο πρόβλημα δημιουργείται στην υλοποίηση
έργων που αφορούν νέες κτιριακές υποδομές και μεταλλικά κτίρια, λόγω της αύξησης των τιμών χάλυβα –
οικοδομικού σιδήρου άνω του 100%.
Στα δε έργα ασφαλτόστρωσης, όπου το κόστος της
ασφάλτου έχει αυξηθεί κατά 200%, το πρόβλημα είναι
ακόμη μεγαλύτερο.
Αποτέλεσμα αυτής της κατάστασης, σημειώνει, είναι
πως έργα που ήδη «τρέχουν» να σταματούν, με τους
αναδόχους να ελπίζουν ότι θα υπάρξει αποκλιμάκωση
των τιμών κάποια στιγμή στο μέλλον, προκειμένου να
τα συνεχίσουν.

Ενώ σε κάποιες άλλες περιπτώσεις, εργοληπτικές
εταιρείες που έχουν αναλάβει μετά από διαγωνισμούς
την κατακύρωση των έργων, να μην έρχονται να υπογράψουν τις συμβάσεις προτιμώντας την κατάπτωση
των εγγυήσεων που έχουν δώσει, από το να αναλάβουν
ένα έργο που «δεν τους βγαίνει οικονομικά».
Επίσης, προς την κατεύθυνση αυτή είναι αναγκαίο να
ληφθεί μέριμνα ώστε το αναθεωρημένο προς τα πάνω
κόστος, να καλυφθεί από τα προγράμματα που χρηματοδοτούν τα έργα των Δήμων μας. Ταυτόχρονα, κρίνουμε αναγκαίο να υπάρξει και νομοθετική ρύθμιση από το
Υπουργείο σας, για παράταση των προθεσμιών όλων
των συμβάσεων δημόσιων έργων”.
“Ως Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος, καταλήγει ο Δ.
Παπαστεργίου, πιστεύουμε πως οι έκτακτες καταστάσεις
σαν αυτές που βιώνουμε, απαιτούν έκτακτες κι άμεσες
αποφάσεις.
Είναι αναγκαίο μέσα από τη συνεργασία μας να βρεθεί μια ρεαλιστική και ουσιαστική λύση στο πρόβλημα
που αντιμετωπίζουν οι Δήμοι και οι κατασκευαστικές
εταιρείες, προκειμένου να μην αποστερηθούν οι τοπικές
μας κοινωνίες και η χώρα έργα απαραίτητα, που θα διασφαλίσουν προοπτικές ανάπτυξης κι ένα καλύτερο μέλλον, για όλους”.

Εν Δελφοίς
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της Αθανασίας Τζιμαρά, Λογοθεραπεύτριας, Εκπ. Σύμβουλος Ψυχικής Υγείας, Επιστημονικά Υπεύθυνη Κέντρου Ημέρας παιδιών,
εφήβων και ενηλίκων με ψυχιατρικές διαταραχές της ΕΚΨ Π.Σακελλαρόπουλος, Ν. Φωκίδας

Δημιουργήστε αναμνήσεις μαζί με το παιδί σας το φετινό Πάσχα
Σαν παιδί θυμάμαι πως η γιορτή του Πάσχα είχε μεγάλη σημασία για μένα και εξακολουθεί να έχει
ακόμη περισσότερο τώρα που είμαι κι εγώ γονιός.
Τηρούσαμε οικογενειακώς τα έθιμα των ημερών, όχι
καταναγκαστικά, αλλά γιατί αυτό μας έκανε να αισθανόμαστε πως αυτές οι μέρες είχαν κάτι το ιδιαίτερο,
το ιερό, το διαφορετικό από τις υπόλοιπες.
Αν μπορούσε να σκεφτεί ο καθένας μας τι αναμνήσεις θα θέλαμε να έχουν σήμερα τα παιδιά μας
τέτοιες μέρες, τι θα θέλαμε να μείνει στο μυαλό τους,
ποιες εικόνες, γεύσεις, συναισθήματα, τι θα λέγατε;
Με τη λέξη Πάσχα κυρίως εννοούμε τις δύο εβδομάδες από την Ανάσταση του Λαζάρου ως την Κυριακή του Θωμά. Την εβδομάδα των Παθών ή Μεγάλη
Εβδομάδα και την εβδομάδα της Λαμπρής ή Λαμπροβδομάδα. Την εβδομάδα των Παθών τη λέμε Μεγάλη
Εβδομάδα, γιατί είναι μεγάλα και αυτά που θα συμβούν... Tα συναισθήματα όλων την Μ. Βδομάδα εκφράζονταν στο παρακάτω λαϊκό εβδομαδιαίο φρασεολόγιο:
Μεγάλη Δευτέρα, μεγάλη μέρα.
Μεγάλη Τρίτη, μεγάλη κρίση.
Μεγάλη Τετάρτη, μεγάλο σκοτάδι.
Μεγάλη Πέφτη, δάκρυο πέφτει.
Μεγάλη Παρασκευή, θλίψη πολλή.
Μεγάλο Σάββατο, χαρές γιομάτο.
Μεγάλη Λαμπρή, χάσκα, μούσκα, αβγό κι αρνί.
Πάσχα δε σημαίνει μόνο τα δώρα της νονάς, του
νονού, το σοκολατένιο αυγό, η λαμπάδα, οι διακοπές
στο χωριό και τα κλειστά σχολεία. Το Πάσχα είναι η
μεγαλύτερη γιορτή της Χριστιανικής Πίστης, με έθιμα, παραδόσεις, πολλά μηνύματα και συμβολισμούς.
Η Σταύρωση, ο τριήμερος θάνατος και κυρίως, η Ανάσταση του Κυρίου μας είναι η βάση της πίστης.
Δεν νομίζω ότι έχει σημασία αν είσαι θρησκευό-

μενος ή όχι, αλλά η κατανόηση της ιστορίας του Πάσχα. ΓΙΑΤΙ πάμε στην εκκλησία; ΓΙΑΤΙ βάφουμε κόκκινα τα αυγά; ΓΙΑΤΙ σουβλίζουμε αρνί; Όλα κρύβουν
μέσα τους μια ιστορία, ένα νόημα. Το νόημα που δίνει ο καθένας σ’ αυτές εξαρτάται από εμάς, αλλά η
βάση της ιστορίας εξακολουθεί να είναι ο λόγος που
γιορτάζουμε το Πάσχα. Εάν κάποιος δεν πιστεύει, δεν
χρειάζεται να μιλήσει στο παιδί του για το Πάσχα.
Ανάλογα με την ηλικία των παιδιών θα επιλέξουμε ιστορίες και θα μιλήσουμε για την Μεγάλη Εβδομάδα, τα Πάθη του Χριστού, το Πάσχα, με απλά, κατανοητά λόγια, χωρίς λεπτομέρειες, συνδέοντας τις
παραδόσεις και τα έθιμα με την ιστορία. Οι ερωτήσεις
των παιδιών θα σας βοηθήσουν ακόμα καλύτερα να
τους εξηγήσετε τι σημαίνει το Πάσχα. Αφήνουμε κάθε
παιδί να διαχειριστεί τον συμβολισμό του Πάσχα με
τον δικό του τρόπο, απαντώντας με ενδιαφέρον, αλλά χωρίς κριτική στις απορίες του. Για παράδειγμα, τα
κόκκινα αυγά συμβολίζουν το αίμα του Χριστού, ενώ
η λαμπάδα συμβολίζει την Ανάσταση του Χριστού που
το φως της είναι εκείνο που μας δίνει ελπίδα!
Σε μεγαλύτερα παιδιά μπορούμε να μιλήσουμε

για το πραγματικό νόημα του Πάσχα, για την ελπίδα που νικά και τους χειρότερους φόβους μας. Μπορείτε επίσης να συνδέσετε αυτές τις ημέρες με σημαίνουσες έννοιες, όπως δίκαιο-άδικο, καλό-κακό, η
συγχώρεση, η ελπίδα, η δύναμη της αγάπης και της
πίστης.
Διαβάστε πασχαλινά βιβλία και παραμύθια! Μπείτε
στο πνεύμα των ημερών με κινούμενα σχέδια και ταινίες με πασχαλινό θέμα. Δημιουργήστε στην κουζίνα
νηστίσιμα και πεντανόστιμα κουλουράκια, τσουρέκια.
Φτιάξτε πρωτότυπα σχέδια, παίξτε με τη ζύμη μαζί!
Φτιάξτε χειροποίητα δωράκια για τον παππού, τη γιαγιά, το νονό, τη νονά, συγγενείς και φίλους, όπως πασχαλινές κάρτες, λαμπάδες που θα διακοσμήσουν τα
παιδιά, κορνίζες κ.ά.
Το αν και το πότε θα πάρετε μαζί σας το παιδί στην
εκκλησία την Μεγάλη Εβδομάδα είναι μία προσωπική
απόφαση. Από την Κυριακή των Βαΐων και μέχρι την
ώρα της Ανάστασης, το βράδυ του Μεγάλου Σαββάτου, ακούγονται στις ακολουθίες της Μεγάλης Εβδομάδας μερικοί από τους ωραιότερους και συγκινητικότερους ύμνους της ορθοδοξίας.

Μιλήστε στα παιδιά σας για τις δικές σας προσωπικές εμπειρίες, για το πως βιώσατε εσείς ως παιδιά το δικό σας Πάσχα. Βγάλτε φωτογραφίες, πολλές
φωτογραφίες και δημιουργήστε το δικό σας οικογενειακό άλμπουμ, με πρόσωπα αγαπημένα που θα
κρατήσετε αναλλοίωτα στη μνήμη, στις καρδιές σας.
Παίξτε με λέξεις σχετικές με το Πάσχα και μαζί
με το παιδί σας μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό
σας πασχαλινό ποίημα. Αρχικά κάντε μια λίστα με πασχαλινές λέξεις. Στη συνέχεια προτρέψτε το παιδί να
φτιάξει ομοιοκαταληξίες με τις λέξεις αυτές. Έχοντας
συγκεντρώσει όλες τις λέξεις ξεκινήστε μαζί το δικό
σας πασχαλινό ποίημα. Μπορείτε ακόμη και να το εικονογραφήσετε. Να το φυλάξετε και να το ξαναδιαβάσετε το επόμενο Πάσχα μαζί!
Αυτές τις άγιες ημέρες είναι σημαντικό να φροντίσουμε να περάσουμε το χρόνο δίπλα μας με ανθρώπους που τις κάνουν ξεχωριστές, όπως ο παππούς, η
γιαγιά, η μαμά, ο μπαμπάς, τα παιδιά, οι συγγενείς, οι
φίλοι. Να μην ξεχνάμε πως κάθε περιοχή, κάθε χωριό έχει τα δικά του ξεχωριστά έθιμα τις Άγιες αυτές
ημέρες. Για κάθε χριστιανό το Πάσχα αποτελεί τη μεγαλύτερη γιορτή και μια παράδοση που θέλει να κρατήσει ζωντανή μέσα από τα παιδιά του. Άλλωστε η
ιστορία μας είναι αυτή που προσδιορίζει το παρελθόν,
διαμορφώνει το παρόν μας και καθορίζει το μέλλον.
Συμμετέχοντας σ’ αυτές τις παραδόσεις και παιρνόντας τις στις επόμενες γενιές, είναι σαν να βάζουμε κι εμείς το λιθαράκι μας έτσι ώστε και τα παιδιά
μας, όταν πλέον μεγαλώσουν, να τις ζουν με τα δικά τους παιδιά.
Καλό Πάσχα και Καλή Ανάσταση!
Ευχόμαστε το Αναστάσιμο Φως να φωτίσει τις
καρδιές και τις ζωές όλων μας.

του Μανώλη Μουράτογλου

Πόσο κερδίζει η Τουρκία από τον πόλεμο στην Ουκρανία;
Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν είναι,
προς το παρόν, ο μεγάλος νικητής της ρωσο-ουκρανικής κρίσης.
Ο Ερντογάν προσεγγίζει το Ισραήλ, καταδικάζει την επίθεση του
Βλαντιμίρ Πούτιν, αλλά παραμένει επιφυλακτικός με τις κυρώσεις,
εφάρμοσε κατά γράμμα τη Σύμβαση του Μοντρέ για τη διέλευση
πλοίων στον Βόσπορο, συνεχίζει
την επιρροή του στην Ουκρανία,
την οποία επίσης υπερασπίζεται χάρη στα drones Tb-2 και είναι μαζί με μερικές άλλες χώρες,
όπως η Πολωνία και η Ρουμανία,
καθοριστικής σημασίας για τον ευρωατλαντικό αποκλεισμό της Ρωσίας.
Ο Ερντογάν αποδεικνύει ότι
γνωρίζει τις περίπλοκες λογικές
της διαμεσολάβησης μεταξύ τυπικότητας και ανεπίσημου χαρακτήρα. Ξεκινώντας τις συνομιλίες μεταξύ των αντιπροσωπειών
της Μόσχας και του Κιέβου, χρησιμοποίησε γλυκά λόγια τόσο για
τον Πούτιν όσο και για τον εχθρό
του Ζελένσκι, εγγυήθηκε την παρουσία στη Σύνοδο Κορυφής του
Ρόμαν Αμπράμοβιτς, που αποτελεί
γέφυρα μεταξύ Ρωσίας και Ισραήλ σε ό,τι αφορά τον δυτικό οικονομικό-χρηματοπιστωτικό κόσμο
και έγνευσε προς το Τελ Αβίβ. Ο
Ερντογάν, ένας ηγέτης που πάντα του άρεσε να καταπατά το δι-

εθνές δίκαιο έχει γίνει μεσολαβητής. Πολλοί υποστηρίζουν εδώ
και ένα μήνα, ότι αυτή η σύγκρουση είναι προορισμένη να αλλάξει
την ιστορία. Ο κόσμος δεν θα είναι ποτέ ξανά ο ίδιος. Όλα ξεκινούν από το μηδέν, το παρελθόν
δεν υπάρχει πια, είναι ξεπερασμένο. Ο Ερντογάν είναι απόδειξη αυτής της τάσης.
Είναι βέβαιο ότι ο Ερντογάν
δεν μεσολαβεί για να είναι απλός
πρωταγωνιστής, ή τουλάχιστον
όχι μόνον αυτό. Φυσικά, ως δυναμικός ηγέτης, πολλές φορές, έχει
καταφέρει να μετατρέψει την ήττα
σε νίκη, ο Ερντογάν έχει μπλέξει
τις υποθέσεις αρκετές φορές, έχει
ανατρέψει συμμαχίες, έχει εγγυηθεί απροσδόκητες στροφές. Η ουκρανική κρίση λειτουργεί ως πλυντήριο πολλών επικρίσεων για την
Άγκυρα που αφορούν την απολυταρχία, τη διαχείριση των προσφύγων, τους απερίσκεπτους ελιγμούς
στη Μεσόγειο και τη Λιβύη, σε ό,τι
αφορά το δυτικό στρατόπεδο. Τώρα η Τουρκία είναι μια ολοκληρωμένη δύναμη με έναν ξένο γείτονα που πρέπει να συγκρατηθεί και
μπορεί να μεσολαβήσει ακριβώς
λόγω αυτής της στρατηγικής σημασίας. Και τα συμφέροντα που
διακυβεύονται είναι πολλά.
Πρώτον, το μεγάλο ενεργειακό
παιχνίδι. Η Τουρκία του Ερντογάν

είναι μια γέφυρα για τη διέλευση
του ρωσικού φυσικού αερίου μέσω του TurkStream και στοχεύει να συμμετάσχει δυναμικά στο
μέλλον των εξαγωγών φυσικού
αερίου προς την Ευρώπη. Σε μια
φάση μεγάλης αντιπαράθεσης μεταξύ των μερών που εμπλέκονται
στον πόλεμο του φυσικού αερίου,
η Άγκυρα μπορεί εύλογα να σκεφτεί μια οπλοποίηση της κεντρικής
της θέσης στον ευρωμεσογειακό
ενεργειακό κόσμο.
Δεύτερον, ο Ερντογάν έχει κάθε συμφέρον να αποτρέψει τον
ρωσο-ουκρανικό πόλεμο από το
να δημιουργήσει παγκόσμιο οικονομικό σοκ, και έχοντας αυτό κατά
νου, σκέφτεται επίσης προσεκτικά
το ζήτημα των κρίσιμων ρωσικών
και ουκρανικών προμηθειών σιτηρών που θα αύξαναν το κόστος με
σοβαρές επιπτώσεις στη ζωή της
χώρας. Η Τουρκία όντας σημαντική για τη Μόσχα και το Κίεβο, θα
ήθελε την επιτάχυνση του τερματισμού της κρίσης και η διαμεσολάβηση, μπορεί να αποτελέσει εγγύηση υπό αυτή την έννοια.
Τρίτον, ο Ερντογάν κοιτάζει το
2023. Έτος καθοριστικών προεδρικών εκλογών αλλά, κυρίως,
εκατονταετηρίδας της Δημοκρατίας που ίδρυσε ο Μουσταφά Κεμάλ
Ατατούρκ. Μετά τη νομισματική
κρίση, στην Τουρκία οι άνθρωποι,

ταλαιπωρημένοι από τη φτώχεια,
διαμαρτύρονται. Σε αυτό προστίθεται μια αντιπολίτευση που αυτή
τη φορά φαίνεται αποφασισμένη
να μην λειτουργήσει μόνο με ρητορείες. Το να παρουσιάζεται ως
διαμεσολαβητής και ως σταθεροποιητής μπορεί να δώσει στον
Ερντογάν σημαντική ώθηση ενόψει των επερχόμενων εκλογών.
Ακριβώς όπως ο Ατατούρκ
σταθεροποίησε τις σχέσεις με τη
Σοβιετική Ένωση, ο Ερντογάν θέλει να κλείσει μια συμφωνία που
επιτρέπει μια εγκάρδια κατανόηση
με τη Ρωσία και την Ουκρανία.
Και φτάνουμε στο τελευταίο
σημείο: η σταθεροποίηση της
Μαύρης Θάλασσας θα ήταν μέρος
ενός τόξου τουρκικής επιρροής
που βλέπει την Άγκυρα και τη Μόσχα να καλούνται να μεσολαβήσουν και στα σενάρια της Λιβύης,
της Συρίας και του Ναγκόρνο-Καραμπάχ. Το να βοηθήσει τη Ρωσία
και την Ουκρανία να βρουν μια διέξοδο θα έδινε στην Τουρκία και
στην υψηλή στρατηγική της, μια
σημαντική γεωπολιτική αναβίωση
αυξάνοντας τις δυνατότητες για να
πάρει παραχωρήσεις αλλού.
Ωστόσο, η προσπάθεια της
Άγκυρας έχει δομικούς περιορισμούς. Η διαμεσολαβητική της δυνατότητα ισχύει όσο η κατάσταση
στην Ουκρανία ήταν στο επίπεδο

των πρώτων ημερών του Μαρτίου. Όσο η κατάσταση επί του πεδίου μεταβάλλεται υπέρ της Ρωσίας, η διαμεσολαβητική δυνατότητα
της Τουρκίας, μειώνεται. Αν η Ρωσία κερδίσει στρατιωτικά και καταλάβει ακόμα περισσότερα εδάφη,
τότε τα πράγματα αλλάζουν.
Η Τουρκία επιθυμεί η κρίση
στην Ουκρανία να μην έχει νικητή, κυρίως αν αυτός είναι η Ρωσία.
Το συμφέρον της Άγκυρας είναι να
προσέλθουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων δύο εξαντλημένες χώρες, χωρίς εμφανή κέρδη

από τη σύγκρουση. Μία Ρωσία που
έχει κερδίσει στρατιωτικά και έχει
ισχυροποιηθεί, δεν είναι διαχειρίσιμη από την πλευρά της Άγκυρας.
Εξάλλου, ο στόχος της Μόσχας
είναι η διαπραγμάτευση με την
Ουάσιγκτον και όχι με το Κίεβο.
Και σε αυτό το επίπεδο διαπραγμάτευσης, τίποτα δεν εγγυάται ότι
η Άγκυρα θα παίξει τον ρόλο του
διαμεσολαβητή.
Πρώτη δημοσίευση:
geoeurope.org
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Από τον ευρωπαϊκό οργανισμό αξιολόγησης
επιδόσεων Βιώσιμης Ανάπτυξης EcoVadis

Ανακοίνωση από την Εστία “Άγιος Νικόλαος”

Αναβαθμίζοντας τη θέση της στον κορυφαίο ευρωπαϊκό οργανισμό για την αξιολόγηση της επίδοσης των
εταιρειών σε θέματα βιώσιμης ανάπτυξης, EcoVadis, η
MYTILINEOS απέσπασε το χρυσό βραβείο για τις επιχειρηματικές της πρακτικές, στη βάση του
επιχειρηματικού της μοντέλου
και της συνολικής της στρατηγικής.
Συμμετέχουν και αξιολογούνται από την
EcoVadis 90.000 δημόσιες και ιδιωτικές
εταιρείες από 60 χώρες, αποδεικνύοντας
στο διεθνές επενδυτικό κοινό την προσήλωσή τους στη βιώσιμη ανάπτυξη. Σύμφωνα με τα ευρήματα της αξιολόγησης για τη
MYTILINEOS, η Εταιρεία βρίσκεται στο κορυφαίο 10% του συνόλου των εταιρειών που
αξιολογούνται από την EcoVadis. Αξιοσημείωτα είναι επίσης τα αποτελέσματα ανά ενότητα, καθώς η MYTILINEOS κατόρθωσε με
τη βαθμολογία της να συμπεριληφθεί στο
4% των κορυφαίων προμηθευτών του κλάδου της στην ενότητα «Εργασιακές Πρακτικές – Ανθρώπινα Δικαιώματα» και στο αντίστοιχο 6% των κορυφαίων προμηθευτών
στην ενότητα «Περιβάλλον».
Η διαχρονική δέσμευση της MYTILINEOS
στη Βιώσιμη Ανάπτυξη αποτυπώνεται στις
ήδη σημαντικές ESG επιδόσεις που έχει επιτύχει, ενώ αξιοποιεί στο μέγιστο βαθμό τις
προτάσεις βελτίωσης που λαμβάνει από
τους διεθνείς ανεξάρτητους οργανισμούς
αξιολόγησης κριτηρίων ESG στους οποίους συμμετέχει. Στο πλαίσιο αυτό, η Εταιρεία
υλοποίησε σημαντικές στρατηγικές ενέργειες και το 2021, συμπεριλαμβανομένων των
παρακάτω:
• Ανέπτυξε και ξεκίνησε την εφαρμογή
εξειδικευμένων σχεδίων δράσης για κάθε
βασική πρωτοβουλία που συμβάλλει στην
επίτευξη των φιλόδοξων στόχων μείωσης
του ανθρακικού της αποτυπώματος.
• Εντάχθηκε στη διεθνή πρωτοβουλία Βιώσιμης Ανάπτυξης CDP Climate Change.
• Εντάχθηκε στους επίσημους υποστηρι-

Η κοινότητα «Εστία Άγιος Νικόλαος»
στο Γαλαξίδι αισθάνεται την ανάγκη να
ευχαριστήσει θερμά:
1. Τον Δικηγόρο Ευστάθιο Δελμούζο
για την επί σειρά ετών νομική υποστήριξη που μας παρέχει.
2. Την εταιρεία Würth Germany για
τη δωρεά ειδικά διαμορφωμένου αυτοκινήτου για αναπηρικό αμαξίδιο.
3. Την εταιρεία Würth Hellas S.A.
και τον Δ/ντή κ. Δημήτριο Ασήμωση
για την συνεχή υλική και ηθική στήριξη
που μας παρέχουν.
4. Την εταιρεία ‘’Γαλαξίδι Θαλάσσιες
Καλλιέργειες’’ και την κ. Αθανασία Παντελεημονίτου για τη συνεχή προσφορά ψαριών και την υποστήριξη σε κάθε
μας δραστηριότητα.
5. Την εταιρεία Φ.ENG Consulting
Engineers L.P. και τον κ. Νικόλαο Φουσέκη για τη βοήθειά τους και τις πολύτιμες συμβουλές τους.
6. Την κ. Μαργαρίτα Χρυσάνθου για
τη δωρεά χρηματικού ποσού.
7. Την κ. Ολυμπία Μαντζούρου για
τη διαρκή ενίσχυση του έργου μας.
8. Το συνεργείο αυτοκινήτων της κ.
Αικατερίνης Σταμπουλή για το δωρεάν
έλεγχο αυτοκινήτου.
9. Την ιατρό Δήμητρα Αρβανίτη για
την στήριξη της.

Η Εστία “Άγιος Νικόλαος”
Χρυσό Βραβείο για τη MYTILINEOS! στο Γαλαξίδι ευχαριστεί

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Σε εφαρμογή των διατάξεων της Κοινής Υπουργικής Απόφασης ΚΥΑ
1649/45/2014 (ΦΕΚ 45/Β/15-1-2014) ανακοινώνεται ότι έχει αποσταλεί από
την, την ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
- ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ - ΤΜ. ΠΕΡΙΒΑΛΟΝΤΙΚΟΥ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
(ΜΠΕ) φωτοβολταϊκού (Φ/Β) σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας
συνολικής ισχύος 90 MW της ΄΄MYTIKAΣ ENEΡΓEIAKH MIKE΄΄ στη θέση ΄΄
ΜΥΤΙΚΑΣ ΄΄ του Δήμου Δελφών Ν. Φωκίδας (ΠΕΤ: 2203734427), η οποία
θα βρίσκεται στo Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας Περιφερειακής
Ενότητας Φωκίδας, Γιδόγιαννου 31, 33100 ΑΜΦΙΣΣΑ, για παροχή στοιχείων
και πληροφοριών.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Άμφισσα 15/04/2022 Αριθ.Πρωτ.: Οικ.83690/1489
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας-Π.Ε.ΦΩΚΙΔΑΣ, προκηρύσσει Ηλεκτρονικό
Ανοικτό Διαγωνισμό, με τίτλο «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΧΕΙΜΑΡΡΩΝ
Π.Ε. ΦΩΚΙΔΑΣ» συνολικού προϋπολογισμού, 99.999,80 € με Φ.Π.Α.
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με τη χρήση της πλατφόρμας του
Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ) μέσω
της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.
Αύξων Αριθμός Συστήματος (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ): 159550
Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 15/04/2022
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 29/04/2022 και ώρα
23:59:59
Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: 06/05/2022 και ώρα 10:00 π.μ.
Στην δημοπρασία γίνονται δεκτοί προμηθευτές οι οποίοι δύνανται να
εκτελέσουν την ανωτέρω παροχή υπηρεσίας, σύμφωνα με τους όρους της
αναλυτικής διακήρυξης.
Η εγγύηση για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό ορίζεται στο 1% επί της
προϋπολογισθείσης από την υπηρεσία δαπάνης χωρίς τον αναλογούντα
Φ.Π.Α..
Το πλήρες κείμενο της προκήρυξης θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα www.
pste.gov.gr και στο ΚΗΜΔΗΣ.
Τα αιτήματα για συμπληρωματικές πληροφορίες – διευκρινήσεις επί των
εγγράφων του Διαγωνισμού (Διακήρυξης και Παραρτημάτων της) υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο δικτυακό τόπο του συγκεκριμένου διαγωνισμού μέσω
της Διαδικτυακής Πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ και θα
φέρουν ψηφιακή υπογραφή.
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
ΦΑΝΗΣ Χ.ΣΠΑΝΟΣ

Λαμία: 18/ 04/ 2022.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
ΗΛΙΑΣ Γ. ΚΥΡΜΑΝΙΔΗΣ

Ο ΑΝΑΠΛ/ΗΣ ΠΡ/ΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΒΒΟΥΡΑΣ
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΑΓΓΕΛΙEΣ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ

κατάστημα 138μ2 με υπόγειο 192μ2 (με ράμπα για να μπάινει αυτοκίνητο) στην οδό Δελμούζου 30, 33100 Άμφισσα.
Ενεργειακή κατηγορία: Η. Πληροφορίες: 6944.564.475

10. Τον κ. Στέλιο Μπόμπουλα για τη
δωρεάν παροχή υπηρεσιών στα άτομα
της Εστίας.
11. Την κ. Αργυρούλα Λυμπέρη για
τη δωρεάν παροχή υπηρεσιών στα
άτομα της Εστίας.
12. Τη μεταφορική εταιρεία ‘’Καπούρος’’ για τη δωρεάν παροχή υπηρεσιών.
13. Την κοινότητα ‘’Lebensgemeinschaft‘’ στη Γερμανία για τη διαρκή
στήριξή της.
14. Τον κ. Frieder Obbelode για τη
δωρεά του σε μηνιαία βάση.
15. Τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης
για τη δωρεάν καταχώρηση των μηνυμάτων μας.
Οποιαδήποτε δωρεά είναι πολύ σημαντική για το Ίδρυμά μας και θα εκτιμηθεί ιδιαιτέρως.
Ο λογαριασμός Εθνικής Τράπεζας
της «Εστίας Άγιος Νικόλαος» είναι ο
εξής:
ΙΒΑΝ 350110 3580 0000 3582
9610 597 SWIFT-BIC ETHNGRAA

ΙΤΕΑ, Κίρρα, Παραδοσιακή διατηρητέα πέτρινη μονοκατοικία 200
τ.μ., ισόγειο και πρώτος όροφος, σε οικόπεδο 445 τ.μ., γωνιακή,
διαμπερής, προσόψεως, κατασκευή 1935,
4 υπν/δωμ., μπάνιο,
ελεύθερη, χρήζει ανακαίνισης, 80 μέτρα από
τη θάλασσα, με δυνατότητα αγοράς περισσότερων τ.μ. οικοπέδου,
τιμή 110.000€. Τηλέφωνο 6974047624.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ
Αστυνομικός Διευθυντής: 		
22650 79432
Αστυνομικό Τμήμα Άμφισσας (γραμματεία):
22650 79433
Τμήμα Ασφαλείας Άμφισσας: 		
22650 79422
Αστυνομικό Τμήμα Άμφισσας- Δημόσιος Κατήγορος: 22650 79437
Τμήμα Μεταγωγών Άμφισσας: 		
22650 28221
Τροχαία Άμφισσας: 			
22650 79427
Αστυνομικό Τμήμα Ιτέας: 		
22650 33333
Στ. Τουρ. Αστυν. Ιτέας: 			
22650 33333
Α.Σ. Γαλαξιδίου: 			
22650 41222
Α.Σ. Δεσφίνας: 			
22650 51222
Α.Σ. Ερατείνης: 			
22660 31222
Αστυνομικό Τμήμα Ευπαλίου:
26340 51111, 26340 51222
Αστυνομικό Τμήμα Λιδωρικίου:
22660 22022, 22660 22100
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ
Πυροσβεστική Υπηρεσία Άμφισσας: 2265440980, 2265440981
Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Λιδωρικίου: 		
22660 22056
Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Πολύδροσου: 		
22340 52109
Πυροσβεστική Ιτέας: 			
22650 35122
Πυροσβεστική Υπηρεσία Ναυπάκτου: 		
26340 37540
ΛΙΜΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ
Λιμεναρχείο Ιτέας:
22650 32319, 22650 34888
Λιμενικός Σταθμός Γαλαξιδίου: 		
22650 41390
Λιμεναρχείο Ναυπάκτου:
26340 27909, 26343 60930
ΔΑΣΑΡΧΕΙΑ
Άμφισσας: 				
Λιδωρικίου: 			
Ναυπάκτου: 			
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ΝΕΟ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ
Πωλείται στην Άμφισσα διώροφη οικοδομή αποτελούμενη κατά τον ισόγειο
όροφο από ανεξάρτητη κατοικία εμβαδού 60τμ και αποθήκη/γκαράζ εμβαδού
15τμ και κατά τον 1ο όροφο από ανεξάρτητη κατοικία εμβαδού 75τμ. Η κατοικία του ισογείου αποτελείται από δύο
δωμάτια, κουζίνα, χωλ και λουτρό. Η κατοικία του 1ου ορόφου αποτελείται από
τρία δωμάτια, κουζίνα,χωλ και λουτρό. Οι κατοικίες διαθέτουν αυτόνομη θέρμανση με λέβητα πετρελαίου, εξωτερικά κουφώματα ξύλινα και ανεξάρτητη
πρόσβαση χωρίς κεντρικό κλιμακοστάσιο. Η κατοικία του 1ου ορόφου είναι ήδη
εκμισθωμένη ενώ στην ισόγειο κατοικία μόλις πρόσφατα εληξε το μίσθωμά της.
Δεν υπάρχουν κοινόχρηστες δαπάνες. Έτος κατασκευής 1975. Βασιλόπουλου
37, Αμφισσα. Τιμή ακινήτου 115.000 €, συζητήσιμη.
Τηλ επικοινωνίας: 6974057564

ΖΗΤΕΙΤΑΙ
Ξενοδοχείο στους Δελφούς αναζητά
νεαρό άτομο για ρεσεψιόν, απαραίτητη άριστη γνώση αγγλικών
και Καμαριέρα. Τηλ επικοινωνίας: 6944682001
ΝΕΟ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ
Ξενοδοχειο στο Γαλαξίδι αναζητά νεαρό άτομο για ρεσεψιόν για
την καλοκαιρινή σεζόν.
Απαραίτητη άριστη γνώση αγγλικών. Τηλ επικοινωνίας:
6948100123

ΤΡΙ

Μεγ. Ελαχ.

ο

Μεγ. Ελαχ.

ΔΕΥ

ΕΡΓΑΣΙΑ
Βιομηχανία παραγωγής ετοίμου σκυροδέματος με έδρα τη Ναύπακτο ζητά για μόνιμη απασχόληση: Xειριστή αντλίας σκυροδέματος-Πρεσαδόρο. Απαραίτητη προϋπηρεσία τουλάχιστον
5 ετών στην αντίστοιχη θέση και κατοχή διπλώματος-άδεια χειριστή. Αποστολή βιογραφικών
στο ergontechnical@gmail.com. Πληροφορίες:
6937444613
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ο

ο

ο

ο

ΠΩΛΕΙΤΑΙ

Πωλείται επιχείρηση εστίασης,
πλήρως εξοπλισμένη -Μεζεδοτεχνείο Τριανταφύλλου - στο κέντρο
της Άμφισσας. Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6980496959

ΝΕΟ

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΕΛΑΙOΚΤHΜΑΤΑ
στο Χρισσό στις εξής περιοχές: α) 2 στρ. στη θέση Μολόχοι, β) 6,5στρ. στη θέση Παλούκια, γ) τρία κομμάτια συνολικής έκτασης 7,5στρ. στη θέση Γύφτισσα, δ) 6στρ. στη
θέση Πρόσφορος με ελιές καλαμών και εγκατεστημένο αρδευτικό δίκτυο, ε) 7στρ.
επίσης στη θέση Πρόσφορος με εγκατεστημένο αρδευτικό δίκτυο, στ) 20στρ. στη θέση Καμάρα με ελιές καλαμών, γεώτρηση και εγκατεστημένο αρδευτικό δίκτυο, ζ)
17στρ. στη θέση Καλόγερος με ελιές καλαμών και αρδευτικό δίκτυο, η) 3στρ. στη θέση Καλόγερος-γεφύρι, και θ) 7στρ. στη θέση Μόντλια-Γεροδήμος. Πληροφορίες: Δαραδήμος Φώτης 6944714998

22650 28264
22660 22115
26340 22014

KAIΡΟΣ15-19/4
ΑΜΦΙΣΣΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΛΑΜΙΑ: 18/ 04/ 2022 ΑΡ.ΠΡΩΤ:84582/225

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ – ΚΕΝΤΡΑ ΥΓΕΙΑΣ
Νοσοκομείο Άμφισσας:
22650 22222, 22653 50181-183
Κέντρο Υγείας Ιτέας: 			
22653 51000
Κέντρο Υγείας Λιδωρικίου: 		
22663 50000
Κέντρο Υγείας Ναυπάκτου: 		
26343 60000

ΕΥΠΑΛΙΟ

κτές της διεθνούς πρωτοβουλίας Task Force
on Climate – Related Financial Disclosures
(TCFD).
• Ολοκλήρωσε το 2ο κύκλο
εκπαίδευσης βασικών προμηθευτών σε θέματα εταιρικής
υπευθυνότητας.
• Πραγματοποίησε για 12η
συνεχόμενη χρονιά την επίσημη
διαδικασία Διαβούλευσης με τους Κοινωνικούς της Εταίρους.
• Πραγματοποίησε 16 κοινωνικές πρωτοβουλίες και προγράμματα σε κεντρικό επίπεδο.
• Διασφάλισε τη βελτίωση ή τη διατήρηση
των επιδόσεών της σχεδόν στο σύνολο των
ESG αξιολογήσεων στις οποίες συμμετείχε.
Από την ίδρυσή της το 2007, η EcoVadis
έχει εξελιχθεί στον μεγαλύτερο και πιο αξιόπιστο πάροχο αξιολογήσεων των επιδόσεων των εταιρειών σε θέματα βιώσιμης
ανάπτυξης, μέσω των πολιτικών που διαθέτουν, των πρακτικών που εφαρμόζουν και
των σχετικών αποτελεσμάτων. Η μεθοδολογία αξιολόγησης χρησιμοποιεί 21 κριτήρια, τα οποία ομαδοποιούνται σε τέσσερεις
θεματικές ενότητες: Περιβάλλον, Εργασιακές
Πρακτικές & Ανθρώπινα Δικαιώματα, Επιχειρηματική Ηθική και Βιώσιμες Προμήθειες.
Τα κριτήρια βασίζονται σε διεθνή πρότυπα
όπως οι Αρχές του Οικουμενικού Συμφώνου
(Global Compact), οι συνθήκες της Διεθνούς
Οργάνωσης Εργασίας (ILO), τα πρότυπα του
Global Reporting Initiative (GRI) και το πρότυπο ISO 26000.
Η MYTILINEOS, με τη συμμετοχή της στην
πλατφόρμα αξιολόγησης της EcoVadis, στοχεύει στη συνεχή βελτίωση των επιδόσεών
της, με απώτερο σκοπό την ολοένα και μεγαλύτερη συμβολή της στην Ατζέντα 2030
του ΟΗΕ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη. Η Εταιρεία μάλιστα, έχει αναπτύξει στρατηγική βιώσιμης ανάπτυξης εναρμονισμένη με τους
Στόχους αυτούς, που καθορίζουν τις βασικές
προτεραιότητες Βιώσιμης Ανάπτυξης για τα
επόμενα χρόνια.

Χρήσιμα
τηλέφωνα

ΛΙΔΩΡΙΚΙ

Εν Δελφοίς

ΠΩΛΕΙΤΑΙ
ορθοπεδικό κρεβάτι ηλεκτρικό με
υπόστρωμα και
ανώστρωμα σε
άριστη κατάσταση.
Πληροφορίες τηλ.
6972500621.

ΝΕΟ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ
Πωλείται άδεια και
όχημα ΤΑΞΙ με έδρα
την Άμφισσα. Πληροφορίες: Κατσαρέλης
Κωνσταντίνος. Τηλέφωνο: 6945855145

22 Πολιτισμός

M. Παρασκευή 22 Απριλίου 2022

Εν Δελφοίς

διήγημα της Κατερίνας Παναγιωτοπούλου

Τα ηλιοτρόπια
Την έφεραν στον ανακριτή με τα χέρια δεμένα πίσω, για εντυπωσιασμό. Λες και υπήρχε
περίπτωση να τους ξεφύγει. Όσο οι φύλακες
έκαναν τα στραβά μάτια, οι κλακαδόροι που
είχαν μαζευτεί την έφτυναν και την έσπρωχναν. Ντόρος να γίνεται, να συγκεντρωθεί περισσότερος κόσμος, να φανατιστεί το πλήθος,
να φτάσει το νέο ως την τελευταία γειτονιά.
Να ενταθεί σημειολογικά η ενοχή του ανθρώπου στο θυμικό της κοινής γνώμης. Το ζητούμενο ένα: Να καταμαρτυρήσει η πόρνη επαφή
με τον κατηγορούμενο, να επιβεβαιώσει σχέσεις και συνεργασίες με αναρχικούς, για να γίνει η δίκη και να ξεμπερδέψουν μια και καλή
μαζί του. Σαν εξιλαστήρια τελετή. Μετά, θα την
άφηναν ήσυχη. Έτσι της είπαν όμως δεν τους
πίστεψε. Τόσα χρόνια στην πιάτσα είχε μάθει
να προστατεύεται. Της γύρεψαν να ορκιστεί
αλλά Θεό δεν είχε. Ένας κλητήρας της έφερε
να υπογράψει ένα χαρτί, που έλεγε πως αν είχε σκοπό να πει ψέματα έπρεπε να ξέρει πως
θα καταδικαζόταν για ψευδορκία. Δεν γνώριζε τι γινόταν σε παρόμοιες περιπτώσεις, αυτή όμως η εξέλιξη τη βόλευε απέναντι στη συνείδησή της.
Ουσιαστικά, ο κόσμος δεν ανησυχούσε για
την άδικη καταδίκη ενός αναρχικού ούτε αν
οι κατηγορίες εναντίον του είχαν βάση, το θέαμα ήθελε. Και φυσικά αδιαφορούσε για την
ασφάλεια μιας πόρνης. Η βιασύνη των αρχών
να τελειώνουν μια ώρα αρχύτερα ήταν μεγάλη.
Κόντευε η γιορτή του Πάσχα και ακολουθούσαν εκλογές. Έπρεπε να προλάβουν πριν ξεσηκωθεί ο κόσμος. Τρία χρόνια εγκλωβισμού
και στέρησης ελευθερίας χρειάζονταν ένα εξιλαστήριο θύμα για να επωμιστεί όλη την κακή
εξέλιξη των κοινωνικοπολιτικών ζητημάτων,
που είχε φέρει την κυβέρνηση σε δύσκολη θέση. Όσο ο καιρός περνούσε, αυτός ο επαναστάτης, μιλώντας για ισότητα, ελευθερία και
κοινοκτημοσύνη, γινόταν πολύ αγαπητός. Με
την επιρροή που είχε στον κόσμο, αν έπαιρνε
μέρος στις εκλογές σίγουρα θα τις κέρδιζε και
θα μπορούσε να κυβερνάει αιώνια, αφού δεν
υπήρχαν προοπτικές να φθαρεί. Γι’ αυτό ήταν
ανάγκη να αποδομηθεί.
Έπρεπε να κατασκευαστεί ένα παρελθόν βεβαρημένο και φυσικά το περιβάλλον του μπορούσε να στηρίξει τις κατηγορίες εναντίον του.
Αδιάσειστο στοιχείο η συναναστροφή του με
πόρνες, περιθωριακούς, ζητιάνους, μετανάστες, φτωχούς και κάθε είδους απόκληρους
της κοινωνίας. Θα τον κατηγορούσαν για κοινοβιακή ζωή, σύσταση συμμορίας, αξιόποινη
γενικά συμπεριφορά. Βέβαια, ούτε οι ζητιάνοι ούτε οι μετανάστες ήταν επικίνδυνοι για το
καθεστώς. Ήταν όμως οι εξωκοινοβουλευτικοί αναρχικοί, που έβαζαν βόμβες, καθώς και
οι πόρνες που συναναστρέφονταν μαζί τους
όπως και με όλον τον υπόκοσμο. Με ένα παρελθόν δομημένο στο περιθώριο, με κλεψιές,
πορνείες και πολλά άλλα παράνομα θα μπορούσαν να τον κατηγορήσουν ότι στις συγκεντρώσεις του πολλοί διακινούσαν ή έκαναν
χρήση ναρκωτικών ουσιών, πράγμα το οποίο
δεν απείχε και πολύ από την αλήθεια αφού
σε αυτούς τους ανθρώπους απευθυνόταν και
τους βοηθούσε να επανέλθουν στην κανονικότητα.
Οι άνθρωποι του περιθωρίου τον συμπαθούσαν ιδιαίτερα. Πολλοί τον θαύμαζαν, τον
ακολουθούσαν στις ομιλίες του και συμμετείχαν ο καθένας με τον τρόπο του στο έργο του.
Ανάμεσα σε αυτούς, που βίωναν τον δύσκολο
προσωπικό αγώνα τους, ήταν και πολλοί μου-

σικοί, που με τα όργανά τους έκαναν τον
κόσμο να αισθάνεται ευχάριστα και να παραμένει σε αυτές τις συγκεντρώσεις μέχρι το πρωί. Ο πόνος της ψυχής συντονιζόταν με το κλάμα του τραγουδιού και
την υπερπροσπάθεια του σώματος. Άλλοι
τον συμπαθούσαν, άλλοι τον θαύμαζαν
και ήταν δύσκολο να βρεθεί κάποιος να
πει κακό λόγο γι’ αυτόν ή να τον καταθέσει στο δικαστήριο. Πώς την βρήκαν,
πώς την επέλεξαν, πώς την ανάγκασαν να μαρτυρήσει εναντίον του ούτε
που το κατάλαβε. Τα κρίματά της χρησιμοποίησαν και την έσυραν με το ζόρι: Ή έρχεσαι ή σε παίρνουμε στη θέση
του. Σκέφτηκε την επιβίωσή της. Είχε ακούσει γι’ αυτόν αλλά δεν τον είχε δει από κοντά. Δεν είχε χρόνο να
τον ακολουθήσει. Θα πάω, θα πω ό,τι
μου ζητήσουν και θα φύγω, είπε μέσα της. Άλλωστε, εκείνη ήταν νομοταγής κι αυτός επαναστάτης. Γύρευε
τι είχε κάνει για να τον δικάζουν. Η
δική της κουβέντα δεν θα του κόστιζε παραπάνω.

σος υγρό και σκιερό. Έκανε να σηκωθεί κι ένοιωσε τα πέλματά της να
βουλιάζουν στη σκούρα γη, σαν τις
ρίζες των ηλιοτροπίων. Όλα εκεί κάτω διέγραφαν όσα φανταζόταν μέχρι τώρα για τα χρυσά στρώματα των
λουλουδιών, τα έκαναν να φαίνονται
αποκυήματα της φαντασίας της. Σαν
από άμυνα, άρχισε να σκέφτεται ανάποδα· φαντάστηκε πως μπήκε σε ένα
ταξίδι επιστροφής, σαν να γύριζε πίσω
στη στιγμή της γέννησής της. Έβαλε τις
χούφτες της χωνί μπροστά στο στόμα
και φώναξε με όση δύναμη είχε:
«Δεν έχω να πω τίποτα εναντίον του!
Δεν τον γνωρίζω!»
Η φωνή της αντήχησε μια φαιδρότητα και ταυτόχρονα μία απελπισία για την
αληθινή ζωή που χανόταν μπροστά σε μια
ψεύτικη, που μόλις είχε αρχίσει να κατασκευάζεται. Και ξαφνικά ένα εκτυφλωτικό
φως την αγκάλιασε με τη θέρμη του. Άνοιξε τα μάτια της και είδε τα ηλιοτρόπια να την
κρατούν στα πέταλά τους.

*
Τον είδε στο εδώλιο του κατηγορουμένου
και φωτίστηκε το μυαλό της. Έψαξε τις κινήσεις
του, ακολούθησε το βλέμμα του, που είχε σταματήσει στο βάθος της αίθουσας, στο αποτύπωμα μιας κάποτε κρεμασμένης εικόνας· ένα
κομμάτι έλλειψης, το πιο καθαρό πάνω στον
βρόμικο τοίχο. Αναρωτήθηκε τι να σκεφτόταν
βυθισμένος σ’ εκείνο το ψηλό σημείο. Αυτός
δεν την πρόσεξε ούτε όταν ανέβηκε στο έδρανο του μάρτυρα. Κι όμως ήταν σίγουρη πως
η στάση του σώματός του της μιλούσε. Είδε
το στόμα τού Προέδρου ν’ ανοιγοκλείνει αλλά
δεν άκουγε τί έλεγε. Η μεγάλη φασαρία από το
πλήθος, που στριμωχνόταν στο διάδρομο για
να μπει στην αίθουσα, γέμιζε τ’ αυτιά της με
έντονους ήχους και δεν άφηνε τις λέξεις του
να την φτάσουν. Αυθόρμητα το «Επαναστάτης», ένα παρατσούκλι διπολικό που είχε ξεκινήσει ως απαξιωτικό και δηλητηριώδες, έχανε τον αρχικό του στόχο και μεταμορφωνόταν
σε σύμμαχο. Η αντοχή του και η αισθητική του
αποκαθήλωναν τη χρησιμότητα υπέρ του καθεστώτος και ανάστρεφαν τη λειτουργικότητά
του. Και επειδή ο πλάγιος λόγος, ως διαβρωτικά ισχυρότερος του ευθέος, κατάφερνε ν’ απαλύνει τη σκληρότητα του χαρακτηρισμού και να
εμπλουτίζει με συμπάθεια το αποτροπιαστικό,
η κοινή γνώμη άλλαζε διάθεση απέναντί του.
Οι άμεσα θιγόμενοι, που δεν είδαν με καλό μάτι αυτή την εξέλιξη, έκαναν ό,τι μπορούσαν για
να την αντικαταστήσουν. Γι’ αυτό άλλωστε είχαν δημιουργήσει την εναλλακτική πραγματικότητα, ώστε, μέσα στη μεγάλη χωρητικότητα
της σκηνοθεσίας της, οι κατηγορίες περί επαναστατικής δράσης να οδηγούσαν το Δικαστήριο στην καταδίκη της υπόθεσης. Κανένας δεν
είχε υπολογίσει ότι στην πορεία η κατάσταση
θα ανατρεπόταν.
Τα βλέμματα όλων είχαν συγκεντρωθεί πάνω της ζητώντας απαντήσεις. Προσπάθησε να
συγκεντρωθεί. Ο ήλιος, που έμπαινε από το
παράθυρο και τον αγκάλιαζε, δεν την άφηνε να δει το πρόσωπό του. Γύρω της όλα είχαν γίνει χρυσά, σαν λιβάδι γεμάτο ηλιοτρόπια.
Οι ψηλοί κορμοί και το πυκνό τους φύλλωμα
έκρυβαν το χώμα που τα έτρεφε. Ήθελε να ξαπλώσει πάνω στο κύμα τους, αλλά έδειχναν

ντελικάτα για ν’ αντέξουν το βάρος της. Έκλεισε τα μάτια και άφησε το σώμα της να γλιστρήσει στη γη. Από τη θέση αυτή δίσκοι, κοτσάνια
και φυλλώματα φάνταζαν απειλητικά, σαν δά-

Η Κατερίνα Παναγιωτοπούλου γεννήθηκε στην Αμφίκλεια και είναι συγγραφέας. Το
τελευταίο της βιβλίο Διάψαλμα, Διηγήματα
(2021), κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Εντευκτηρίου.

“Εκδοχές του κήπου”, από τις εκδόσεις Νήσος, σε επιμέλεια
της Φαίης Ζήκα

Σε κυκλοφορία τα κείμενα
του The Symptom Project 9
Κυκλοφόρησαν απ' τις εκδόσεις Νήσος,
τα κείμενα της ημερίδας του The Symptom
Project 9, με θέμα "Εκδοχές του κήπου", που
έλαβε χώρα στην Άμφισσα το Σάββατο 15 Σεπτεμβρίου 2018.
Γράφουν: Ανίνα Βαλκανά, Φαίη Ζήκα, Μαρίνα Μαροπούλου, Τζο Μέντζα, Ειρήνη Λεοντακιανάκου, Νίκος Παπαδόπουλος, Παντελής
Χανδρής, Αριάδνη Χριστοπούλου.
Επιμέλεια: Φαίη Ζήκα
Λίγα λόγια για το βιβλίο:
«O κήπος είναι μια προσπάθεια οικείωσης
της φύσης από τον άνθρωπο. […] Σε αντίθεση αφενός με την αδιαμεσολάβητη ή “άγρια”
φύση, αφετέρου με άλλου τύπου καλλιέργειες όπως το χωράφι, το δάσος κ.λπ., ο κήπος
συνιστά ένα προστατευμένο φυσικό περιβάλλον, με κύριο χαρακτηριστικό τον τοίχο (έστω
και νοερό) που τον ξεχωρίζει από τον υπόλοιπο κόσμο. Μέσα σ’ αυτό το περιβάλλον μπορούν να εφαρμοστούν και να διερευνηθούν
διαφορετικές απόψεις για τη σχέση του ανθρώπου με τη φύση και το σύμπαν, καθώς και
για τη ζωή και τον θάνατο, εφόσον το περιεχόμενό του είναι ως επί το πλείστον ζωντανό
και φθαρτό. Μπορούμε επομένως να δούμε
τον κήπο και σαν ένα εργαστήρι όπου διερευνώνται και ελέγχονται –θεωρητικά και πρακτικά– απόψεις για τη σχέση ανθρώπου/φύσης.
Ο όρος αυτός συνδυάζει επιστήμη και τέχνη:

εργαστήρι του επιστήμονα και του φιλoσόφου, αλλά και του καλλιτέχνη και του κηπουρού». (Απόσπασμα από το κεφάλαιο «Ο κήπος
ως ετεροτοπία και διεπαφή μεταξύ ανθρώπου
και φύσης» της Φαίης Ζήκα) Τα κείμενα του
τόμου αντλούν από διαφορετικές –επιστημονικές, καλλιτεχνικές και φιλοσοφικές– σκοπιές, αναδεικνύοντας οικείες αλλά και αναπάντεχες εκδοχές του κήπου.
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Προτάσεις από την ομάδα
του koubanezos.gr

Φαβορί
Μπαρτσελόνα
και Νιούκαστλ

Άλλο ένα σαββατοκύριακο είναι γεγονός, με
τα εγχώρια πρωταθλήματα να συνεχίζονται με
αμείωτο ρυθμό και μεγάλο ενδιαφέρον.
Αρσεναλ και Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ αναμετρώνται το Σάββατο το μεσημέρι στο Λονδίνο
με φόντο μία θέση στην τετράδα. Αμφότερες
κοντά στη βαθμολογία, δεν αποκλείεται το μεταξύ τους παιχνίδι να κρίνει τη βαθμολογική κατάταξη.
Αμφότερες σε μετριότατη κατάσταση. Τόσο
οι γηπεδούχοι, όσο και οι φιλοξενούμενοι, δεν
βρίσκονται και στην καλύτερη δυνατή κατάσταση. Τα σκαμπανεβάσματά τους αρκετά το τελευταίο διάστημα περισσότερο μάχονται για το
ποια ομάδα δεν θα βγει στην τετράδα…
Στο διά ταύτα, οι δύο άμυνες δεν πείθουν σε
καμία περίπτωση. Επιθετικά, με τον ένα ή τον
άλλο τρόπο, καταφέρνουν να βρίσκουν δίχτυα.
Μοιραία η επιλογή στο goal/goal του 1.66.
Λίγη ώρα αργότερα και στο ίδιο Νησί, η Νόριτς θα υποδέχεται τη Νιούκαστλ.
Δύο ομάδες που πριν μερικές αγωνιστικές θα
μονομαχούσαν για μία θέση για την παραμονή.
Πλέον, η Νόριτς μοιάζει το πρώτο φαβορί για τη
δεύτερη κατηγορία και η Νιούκαστλ και έχει εν
πολλοίς σωθεί, κυρίως λόγω των πολλών μεταγραφών της στο μεταγραφικό παζάρι του Ιανουαρίου το οποίο της έσωσε την κατηγορία.
Η ομάδα του Εντι Χαουι έχει βελτιωθεί αρκετά σε όλες τις γραμμές. Ευτυχεί να επικρατεί
πληρέστερων και ποιοτικότερων όμως όπως
της Λέστερ προσφάτως. Μοιραία, το διπλό στη
συγκεκριμένη αναμέτρηση μοιάζει απολύτως
λογική επιλογή με βάση τη φόρμα των δύο
συλλόγων, αλλά και την ποιότητα των ρόστερ
τους.
Την Κυριακή, η Μπαρτσελόνα υποδέχεται στη
Βαρκελώνη τη Ράγιο Βαγιεκάνο, σε μία συνάντηση με σαφέστατο φαβορί βάσει ποιότητας
και εμπειρίας ρόστερ.
Η Μπαρτσελόνα βρίσκεται σε φάση ανοικοδόμησης. Εχει πολύ καλές βραδιές, όπως το
4-0 επί της Ρεάλ Μαδρίτης εκτός έδρας, έχει
και την εντός έδρας ήττα με 3-2 από την Αϊντραχτ Φρανκφούρτης, αλλά και την Καντίθ (10). Ψάχνει τη σταθερότητα στην απόδοσή της,
καθώς ως διά μαγείας δεν έγινε υπερομάδα.
Η Ράγιο είχε πολύ καλό πρώτο γύρο, ιδιαιτέρως εντός έδρας, ωστόσο το ίδιο δεν ισχύει ούτε ισχύει στα εκτός έδρας, αλλά ούτε στο
δεύτερο γύρο.
Μοιραία θα στηρίξουμε την ομάδα που υπερτερεί βάσει ποιότητας, φανέλας, έδρας, αλλά
και ιστορίας. Αλλωστε, η Μπαρτσελόνα δεν νοείται να ηττηθεί για δεύτερο διαδοχικό εντός
έδρας παιχνίδι.
Διαβάστε καθημερινά προγνωστικά για ταμείο στο koubanezos.gr.
Διαβάστε καθημερινά προγνωστικά για ταμείο
στο Koubanezos.gr
ΜΟΝΟ
ΑΡΣΕΝΑΛ – ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΓΙΟΥΝΑΙΤΕΝΤ- G/G (1.66)
ΜΟΝΟ
ΝΟΡΙΤΣ – ΝΙΟΥΚΑΣΤΛ: 2 (2.00)
ΜΟΝΟ
ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ – ΡΑΓΙΟ ΒΑΓΙΕΚΑΝΟ: 1 (1.35)

Πήρε και το Κύπελλο ο Απόλλων Ευπαλίου, κέρδισε τις εντυπώσεις ο Αμφισσαϊκός

Επιστέγασμα κυριαρχίας!

σέκη να κάνει το 1-1 και να
φέρνει το ματς στα ίσα. Οι
Δωριείς πήραν προβάδισμα
ξανά στο σκορ με τον Θεοχάρη στο 32΄, με το 2-1
να είναι το σκορ του ημιχρόνου.
Στο 52 με νέο αυτογκόλ
στο οποίο είχαν συμμετοχή οι Φαρούκου και Θανασιός ο Αμφισσαϊκός έφερε
εκ νέου το ματς στα ίσα με
2-2. Αμέσως μετά, με αυτογκόλ αυτή τη φορά από τον
Μπίτσα, ο Απόλλων πήρε
ξανά κεφάλι στο σκορ, για
να κάνει το 4-2 ο Πανανδρέου στο 60.
Το σκορ έκλεισε ο Ανδρεόπουλος στο 90 με
εξαιρετική ατομική προσπάθεια.

Επιβεβαίωσε την φετινή
του ανωτερότητα στο ποδόσφαιρο της Φωκίδας ο
Απόλλων Ευπαλίου. Η ομάδα του Νίκου Κόκκινου κατέκτησε και το Κύπελλο
Φωκίδας νικώντας με σκορ
5-2 τον Αμφισσαϊκό. Από
την άλλη, οι “μπέμπηδες”
του Θωμά Αναγνωστόπουλου στάθηκαν ανταγωνιστικά, δικαιολόγησαν την παρουσία τους στον τελικό και
κέρδισαν τις εντυπώσεις.
Ο Απόλλων Ευπαλίου
άνοιξε νωρίς το σκορ, στο
8ο λεπτό με τον Παπανδρέου.
Ωστόσο, ο Αμφισσαϊκός
απάντησε γρήγορα, με τον
Θωμόπουλο με αυτογκόλ
μετά από σέντρα του Φου-

Έπεσε η αυλαία στο φετινό πρωτάθλημα της ΕΠΣ Φωκίδας

Στέφθηκε πρωταθλητής ο Απόλλων Ευπαλίου
Και τυπικά πρωταθλητής
αναδείχθηκε το Σάββατο ο
Απόλλων Ευπαλίου επικρατώντας στα Μαλάματα με
σκορ 6-0 της Ακαδημίας
Ποδοσφαίρου Ιτέας.
Το δωρικό συγκρότημα έφτασε καθ όλα δίκαια
στην κατάκτηση του τίτλου.
Ήταν μακράν η πιο οργανωμένη ομάδα του νομού,
δουλεμένη συστηματικά την
τελευταία διετία από το Νίκο Κόκκινο, κι έφτασε στην
κατάκτηση του πρωταθλήματος έχοντας μόνο νίκες,
πλην μιας ισοπαλίας από τον
Αμφισσαϊκό.
Πλέον, το δωρικό συγκρότημα ετοιμάζεται για τα μπαράζ ανόδου, όπου θα
συμμετάσχει στο 6ο γκρουπ με 7 συνολικά ομάδες από
τις οποίες θα ανέβουν στη Γ΄Εθνική 3. Εκεί θα έχει ως

Αποτελέσματα 22ης Αγωνιστικής
Διαγόρας Πολυδρόσου-Ακαδημία 94
3-3
Απόλλων Ευπαλίου-Ακαδημία Π.Ι.
6-0
Αστέρας Ιτέας-Γλυφάδα
3-0 α.α
Αμφισσαϊκός-ΑΣΤΕ
5-1
Αετός Λιδωρικίου-Φωκικός
3-0 α.α.
Ρεπό: Ησαίας Δεσφίνας
Βαθμολογία

αντιπάλους των ενώσεων Βοιωτίας, Εύβοιας, Κορινθίας,
Αργολίδας, Ευρυτανίας και Β΄Πειραιά.
Για τους αντιπάλους και το πρόγραμμα των αγώνων
μπαράζ θα σας ενημερώσουμε στην επόμενη έκδοση.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Απόλλων Ευπαλίου
Αστέρας Ιτέας
Ησαίας Δεσφίνας
Αμφισσαϊκός
Αετός Λιδωρικίου
Γλυφάδα
Ακαδημία Π.Ι.
Ακαδημία 94
Διαγόρας Πολυδρόσου
ΑΣΤΕ

58
50
39
36
27
26
25
22
19
8

Πήρε το τοπικό ντέρμπι με Ιτέα,
μεγάλη νίκη της Αμφίκλειας επί της Μαλεσίνας

Πρόγραμμα 21ης Αγωνιστικής
ΑΕΕΠ Χαλκίδας-Απόλλων Λιβαδειάς
Κάδμος-Αστέρας Αλιβερίου
Μαλεσίνα-Πρωτέας Σχηματαρίου
Αλίαρτος-ΓΑΣ Άμφισσας
Κονίστρες-ΓΑΣ Βασιλικού
Άρης Αμφίκλειας-Άρης Θήβας
Γ.Σ. Ιτέας-Λοκρός (20/4)

Καθοριστική νίκη από πλευράς
βαθμολογίας, εκτός βέβαια από
το γόητρο και τις εντυπώσεις που
πάντα συνοδεύουν αυτά τα παιχνίδια, πήρε ο ΓΑΣ επί του Γυμναστικού Συλλόγου Ιτέας το Σάββατο
στο “Χριστολιάς Καμπεράκης” για
την 20ή αγωνιστική του πρωταθλήματος της Ά ΕΣΚΑΣΕ.
Η ομάδα της Άμφισσας ήταν
καλύτερη και επικράτησε δίκαια
με σκορ 77-64 επί ενός αντιπάλου που στάθηκε ανταγωνιστικά.
Με τη νίκη αυτή, το συγκρότημα
του Τάκη Γίδα δείχνει να εδραιώνεται στην 4άδα, κάτι που θέλει
να εμβαθύνει την προσεχή Τετάρτη, 27 Απριλίου, οπότε
και αντιμετωπίζει εκτός έδρας την ουραγό Αλίαρτο, θέλοντας να αποφύγει το στραβοπάτημα που θα θέσει σε διακινδύνευση τη συμπερίληψή της στα play off ανόδου.
Ιδιαίτερα σημαντική βαθμολογικά ήταν η νίκη που πέτυχε ο Άρης στο κλειστό της Αμφίκλειας επί της Μαλεσίνας. Την Τετάρτη η ομάδα του Άρη Παπαδάκη αγωνίζεται
ξανά εντός έδρας επί του δεύτερου της βαθμολογίας Άρη
Θήβας. Αποστολή εξαιρετικά δύσκολη, που αν όμως στε-

Αποτελέσματα 20ης Αγωνιστικής
ΓΑΣ Άμφισσας-Γ.Σ. Ιτέας
77-64
Λοκρός-ΑΕΕΠ Χαλκίδας
87-69
Άρης Αμφίκλειας-Μαλεσίνα
60-49
ΓΑΣ Βασιλικού-Αλίαρτος
78-50
Άρης Θήβας-Κονίστρες
86-61
Απόλλων Λιβαδειάς-Κάδμος (20/4)
Αστέρας Αλιβερίου-Πρωτέας Σχηματαρίου (20/4)

Εδραιώνεται στην 4άδα ο ΓΑΣ

Βαθμολογία

φθεί από επιτυχία θα φέρει την ομάδα της Φθιώτιδας με
το ένα πόδι στην κατηγορία και του χρόνου.
Τα παιχνίδια ανάμεσα σε Απόλλωνα Λιβαδειάς και Κάδμο και Αλιβερίου με Σχηματάρι ολοκληρώθηκαν το βράδυ της Τετάρτης, όμως λόγω κλεισίματος της ύλης λίγο
νωρίτερα δεν κατέστη δυνατό να περιληφθούν τα αποτελέσματά τους στην έκδοση αυτής της εβδομάδας. Το
ίδιο ισχύει και για το ματς της 21ης αγωνιστικής στην Ιτέα
ανάμεσα στον Γυμναστικό και τον πρωτοπόρο Λοκρό Αταλάντης.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Αταλάντη
Άρης Θήβας
Άμφισσα
Παναγίτσα
Κάδμος*
Λιβαδειά*
Ιτέα
Βασιλικό
Αμφίκλεια
Κονίστρες
Σχηματάρι*
Μαλεσίνα
Αλιβέρι*
Αλίαρτος

19-1
17-3
14-6
13-7
11-8
10-9
9-11
9-11
8-12
7-13
6-13
6-14
5-14
4-16

