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Πρώτο βήμα για το ξεκαθάρισμα 
της εικόνας στα οικονομικά του Δήμου

Σε ένα χρόνο η ολοκλήρωση των 
απολογισμών από το 2015 ως το 
2019, οι οποίοι θα δείξουν και το 
πού πορεύεται οικονομικά ο Δή-
μος. Για έλλειμμα 11 εκ ευρώ κά-
νει λόγο η ελάσσων αντιπολίτευση 
και ζητάει διαχειριστικό έλεγχο, 
καθώς και αναλυτικές καταστά-
σεις των διαγραφέντων οφειλών.

Ο Βουλευτής Φθιώτιδας του ΣΥΡΙΖΑ Γιάννης Σαρακιώτης μιλάει εφ’ όλης της ύλης στην Εν Δελφοίς

1.334.659,05 €  για τη 
συντήρηση του οδικού 
δικτύου της Φωκίδας

Ο κορονοϊός, η δημόσια υγεία, οι οικονομικές συνέπειες και η κυβερνητική διαχείριση. Το περιβαλ-
λοντικό νομοσχέδιο και ο αντίκτυπος του στις διακρατικές πολιτικές για την κλιματική αλλαγή. Οι 
προόωρες εκλογές και το πανεπιστήμιο Στερεάς, στο μικροσκόπιο της συζήτησης με τον Ηλία Τσίγκα.

Επιστολή της εταιρείας προς Ταγκαλή και αναλυτική τηλε-
διάσκεψη της δημοτικής Αρχής με την εταιρεία. Στις 25.000 
ευρώ το κόστος μελετών και αδειοδότησης για το Γαλαξίδι. 

“Μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα η προοπτική. Χρήζει ευρύτερης 
συζήτησης και άπτεται συνολικότερου σχεδιασμού για ολό-
κληρη την περιοχή’, τονίζει ο Δήμαρχος Δελφών.

Ανοιχτό το θέμα
της παραίτησης Καρακώστα 
από το Λ.Τ. Γαλαξιδίου Απαντήσεις για την 

αμμοληψία στην 
Τολοφώνα ζητάει 
ο Τάσος Φλώρος

Σελ.10-11

Σελ.7

Σελ.9

Σελ.14

Σελ.12

Νέος τουριστικός 
σχεδιασμός από 
την Περιφέρεια

“Λίπος” για την κυβέρνηση η δημόσια υγεία!

Ο Πρόεδρος της Hellenic Seaplanes Ν. Χαραλάμπους ανοίγει τα χαρτιά του για το υδατοδρόμιο στην Εν Δελφοίς

Δεν έχει γίνει δεκτή 
από πλευράς Ταγκαλή 

Εγκρίθηκε ο απολογισμός-ισολογισμός 
του 2014 στο Δήμο Δελφών

Σελ.3

Θέμα για το περιβαλλοντικό 
ν/σ από αντιπολίτευση

Τι αναφέρει ο Γιώργος Γκίκας 
 για την καταγγελία του

Σοβαρό το ενδιαφέρον
για Ιτέα και Γαλαξίδι

Βελτιώσεις στο μεγαλύτερο 
τμήμα του νομού προβλέπει 
η σύμβαση του έργου 

Σελ.13

Ο “αρχιτέκτονας” του φετινού 
Αετού Λιδωρικίου, Νίκος 
Κόκκινος, μιλάει στην Εν Δελφοίς 

Σελ.23

“Κάθε περίοδος χάριτος έχει τε-
λειώσει”, δηλώνει ο επικεφαλής της 
μείζονος αντιπολίτευσης.

Περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τα τμή-
ματα Άμφισσα – Γραβιά, Άμφισσα- 
Δελφοί, Ιτέα – Γαλαξίδι και κομμά-
τια της Δωρίδας.



■  Ας ξεκινήσουμε από τα τρέχοντα: Κατ’ αρχάς στην επικαι-
ρότητα είναι το νέο περιβαλλοντικό νομοσχέδιο του ΥΠΕΝ. 
Ποια η θέση του κόμματός σας και η δική σας προσωπικά 
σχετικά με το περιεχόμενο των διατάξεών του;
Κε Τσίγκα, το νομοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος για 

τον υποτιθέμενο εκσυγχρονισμό της περιβαλλοντικής Νομοθεσίας 
δεν ήταν μόνο ένα ακόμη απτό δείγμα της εσφαλμένης κυβερνη-
τικής αντίληψης για τη βιώσιμη ανάπτυξη, αλλά δυστυχώς μια ευ-
καιρία εκμετάλλευσης της τρέχουσας κατάστασης έκτακτης ανά-
γκης, ώστε να επιβληθούν νομοθετικά μέτρα πλήρως απορριπτέα 
στη συνείδηση των πολιτών. Κόντρα σε όλους τους φορείς που 
ασχολούνται με τα ζητήματα του περιβάλλοντος και παρά τις δια-
μαρτυρίες φορέων από όλη τη χώρα και τη Φθιώτιδα, όπως από 
το Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Οίτης Κοιλάδας Σπερχει-
ού και Μαλιακού Κόλπου ή το Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού 
Παρνασσού, το αφτί των κυβερνώντων δεν ίδρωσε. Με το νομο-
σχέδιο που ψήφισαν μόνο οι Βουλευτές της Ν.Δ. καταργείται στην 
ουσία η προστασία των περιοχών Natura 2000 και δρομολογού-
νται ακόμη και μεταλλευτικές δραστηριότητες και εξορύξεις υδρο-
γονανθράκων σε προστατευόμενες περιοχές. Επιπροσθέτως, εκ-
χωρείται ο έλεγχος των μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων 
(ΜΠΕ) σε ιδιώτες. Με λίγα λόγια ιδιώτης θα συντάσσει μελέτη και 
ιδιώτης θα την αξιολογεί. Για αυτούς και άλλους λόγους η WWF, η 
Greenpeace και άλλοι φορείς χαρακτήρισαν το εν λόγω νομοσχέ-
διο ως «κλιματικό έγκλημα».

■  Τι είδους αντίκτυπο εκτιμάτε ότι θα έχει ο νόμος πλέον, με-
τά και την ψήφιση του ως προς τη συνεισφορά της Ελλάδας 
στο εγχείρημα προώθησης διακρατικών πολιτικών για την 
κλιματική αλλαγή;
Θυμάμαι δημοσιεύματα, που χαρακτήριζαν τον κ. Μητσοτάκη 

ως προς τον πιο «πράσινο» Πρωθυπουργό που είχε ποτέ η Ελ-
λάδα. Που να ήξεραν κε Τσίγκα ότι, επί ημερών του πιο «πρά-
σινου» πρωθυπουργού θα έρχονταν στη Βουλή και θα ψηφίζο-
νταν ένα νομοσχέδιο το οποίο συνιστά συστηματική προσπάθεια 
ουσιαστικής απορρύθμισης δημόσιων πολιτικών για το περιβάλ-
λον και των λειτουργιών φορέων του περιβάλλοντος. Που να ήξε-
ραν, όσοι αποκάλεσαν τον κ. Μητσοτάκη έτσι, ότι εξαιτίας αυτού 
του νομοσχεδίου και των στοχεύσεων που αυτό εξυπηρετεί, θα 
εγείρονταν οι αντιδράσεις του συνόλου των περιβαλλοντικών 
φορέων της χώρας. Φορέων που έχουν υπαρξιακή, αν θέλετε, 
αποστολή να μάχονται για τα ζητήματα της προστασίας του περι-
βάλλοντος, τα οποία και εντάσσονται στο πλαίσιο προώθησης πο-
λιτικών σχετικών με την κλιματική αλλαγή. Ο ΣΥ.ΡΙΖ.Α. αντιλαμβα-
νόμενος ότι δημιουργείται αρνητικός αντίκτυπος σε ότι αφορά τη 
στάση της χώρας απέναντι σε αυτό το εγχείρημα, ήδη έχει ανα-
λάβει πρωτοβουλίες και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, με τους Ευρω-
βουλευτές μας να επισημαίνουν προς την Κομισιόν τις σημαντικές 
αντιθέσεις του νόμου πλέον, της Κυβέρνησης του κ. Μητσοτάκη με 
το Ενωσιακό Δίκαιο. 

■  Η αποκαλούμενη ως “επόμενη μέρα” στο ζήτημα του κορο-
νοϊού έχει ήδη αρχίσει και στο επίκεντρο βρίσκεται το ζή-
τημα των οικονομικών συνεπειών του, με εσάς να κατηγο-
ρείτε την Κυβέρνηση πως δεν πήρε εμπροσθοβαρή μέτρα 
στον τομέα της Οικονομίας. Ποια η θέση σας σχετικά με τη 
διαχείριση του θέματος από πλευράς κυβέρνησης και ποια 
η κεντρική φιλοσοφία της εναλλακτικής πρότασης του δι-
κού σας κόμματος; 
Εμείς από νωρίς διαβλέψαμε τη σφοδρότητα των συνεπει-

ών που θα επέφερε η πανδημία του κορονοϊού σε όλα τα επί-
πεδα της κοινωνίας και της οικονομίας. Για αυτό και εγκαίρως ο 
πρώην Πρωθυπουργός και Πρόεδρος του ΣΥ.ΡΙΖ.Α., Αλέξης Τσί-
πρας, έθεσε στη δημόσια συζήτηση τις προτάσεις του προγράμ-
ματος «Μένουμε όρθιοι». Προτάσεις που έχουν στον πυρήνα τους 
την ουσιαστική και οριζόντια στήριξη της ελληνικής κοινωνίας και 
οικονομίας, πριν έλθουν αντιμέτωπες με το φάσμα της βαθειάς 
ύφεσης. Ύφεσης, που όπως ανακοινώθηκε προ ημερών από την 
Κομισιόν θα αγγίξει το -9,7%, τη μεγαλύτερη ανάμεσα στις χώ-
ρες της Ε.Ε. και η ανεργία θα εκτοξευθεί στο 19,9%. Βέβαια το οι-
κονομικό επιτελείο της Κυβέρνησης στις 18 Μαρτίου μας ενημέ-
ρωνε ότι θα έχουμε ανάπτυξη λίγο πάνω από το 0% για το 2020, 
μετά από μία εβδομάδα περίπου μας είπαν ότι θα έχουμε ύφεση 
ύψους -3%, ενώ λίγες ημέρες αργότερα οι ίδιοι έστελναν εκθέσεις 
προς την Κομισιόν, με εκτιμήσεις για ύφεση της τάξεως του -4,7% 
ως βασικό σενάριο. Όταν το Υπουργείο Οικονομικών δεν μπορεί 
να αντιληφθεί το μέγεθος της ύφεσης που έρχεται πως μπορούμε 
να περιμένουμε ότι θα λάβει αντίστοιχα μέτρα ώστε αυτή να απο-
σοβηθεί. Οι έως τώρα παρεμβάσεις της Κυβέρνησης είναι κατώ-
τερες των περιστάσεων και καλό θα είναι να βγουν έξω από τα 
γραφεία τους οι Υπουργοί της και να αποκτήσουν επαφή με τη ζο-
φερή πραγματικότητα, η οποία και αναμένεται να επιδεινωθεί κα-
τά τους επόμενους μήνες. 

■  Το ζήτημα της δημόσιας υγείας πάντα ήταν στην κορυφή 
των προτεραιοτήτων της κοινής γνώμης. Με την πανδημία 
του κορονοϊού το ενδιαφέρον αυτό, όπως ήταν αναμενόμε-
νο, εντροπίασε. Θα ήθελα την άποψη σας για τη διαχείριση 
του ζητήματος από πλευράς κυβέρνησης με έμφαση στις 
βασικές μονάδες υγείας της ευρύτερης περιοχής μας. 
Κατ’ αρχήν κε Τσίγκα να υπενθυμίσω ότι το ξέσπασμα της παν-

δημίας, στη Νέα Δημοκρατία διαφωνούσαν για το αν θα έπρεπε 
να γκρεμίσουμε τα δημόσια νοσοκομεία ή απλά να τα κλείσουμε. Ο 
ίδιος ο κ. Μητσοτάκης θεωρούσε το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό 
των δημόσιων δομών υγείας ως “λίπος”, τους οποίους οι Υπουρ-
γοί του, με υπερηφάνεια απέλυαν τα προηγούμενα χρόνια. Σήμε-
ρα, η πανδημία έκανε και τους πλέον δύσπιστους να παραδεχθούν 
τη σημασία της ύπαρξης ενός ισχυρού δημόσιου συστήματος υγεί-
ας, προσβάσιμου από όλους τους πολίτες. Η σημερινή καλή δια-
χείριση της πανδημίας, οφείλεται κυρίως στο υψηλής επιστημονι-
κής αξίας ανθρώπινο δυναμικό που διαθέτει η χώρα, αλλά και στο 

“Λίπος” για την κυβέρνηση η δημόσια υγεία!
Είναι ένας από τους πολιτικούς της 
Αβάν-γκαρντ κατηγορίας βουλευτών 
και κατά γενική παραδοχή έχει ξεχω-
ρίσει και στη δεύτερη κοινοβουλετι-
κή θητεία του για το στέρεο και τεκ-
μηριωμένο λόγο του όσο και για την 
έντονη κινητικότητα που αναπτύσσει 
για ζητήματα της Φθιώτιδας και της 
Στερεάς Ελλάδας. Απόδειξη για του 
λόγου το αληθές το γεγονός ότι πε-
ριλαμβάνεται στη λίστα των μελών 
με τις περισσότερες κοινοβουλευτι-
κές ερωτήσεις, ενώ δεν λείπουν και 
οι παρεμβάσεις για ζητήματα ειδικό-
τερα της Φωκίδας, μιας και ο νομός 
δεν εκπροσωπείται στη βουλή από 
πολιτικό στέλεχος της αξιωματικής 
αντιπολίτευσης. 
Συναντήσαμε για πρώτη φορά τον 
Βουλευτή Φθιώτιδας το Γενάρη στο 
γραφείο του στη Λαμία, από όπου 
και το φωτογραφικό υλικό,  και είχα-
με μια πρώτη συζήτηση εφ’ όλης της 
ύλης γύρω από την τρέχουσα και όχι 
μόνο επικαιρότητα. Ανανεώσαμε το 
ραντεβού μας πριν λίγες μέρες και 
από τη συνάντηση αυτή προέκυψε 
και η ανά χείρας συνέντευξη.
Ο Γιάννης Σαρακιώτης αναφέρεται 
στην αντιμετώπιση του κορονοϊού 
από την κυβέρνηση επιφυλάσσοντας 
ξεχωριστή έμφαση στα ζητήματα της 
δημόσιας υγείας και των οικονομι-
κών συνεπειών που προκαλεί η παν-
δημία, υπενθυμίζοντας την απαξιωτι-
κή στάση του κυβερνώντος κόμματος 
στις νοσοκομειακές δομές της χώ-
ρας. Ασκεί έντονη κριτική για το πε-
ριβαλλοντικό νομοσχέδιο Χατζηδά-
κη, επισημαίνοντας τις συνέπειές του 
για τη συνεισφορά της Ελλάδας στο 
εγχείρημα προώθησης διακρατικών 
πολιτικών για την κλιματική αλλαγή, 
αλλά και για την απόρριψή του από 
την οικολογική κοινότητα της χώρας. 
Χαρακτηρίζει ως συνειδητή επιλογή 
από πλευράς ΝΔ της απαξίωσης της 
ΛΑΡΚΟ, ενώ αξιολογεί ως εμπαιγμό 
της κοινωνίας τη διακίνηση σεναρί-
ων για πρόωρες εκλογές από κυβερ-
νητικής πλευράς. 
Παράλληλα, κατηγορεί τα τοπικά στε-
λέχη του κυβερνώντος κόμματος ότι 
προέταξαν το κομματικό συμφέρον 
στο ζήτημα του Πανεπιστημίου της 
Στερεάς Ελλάδας, κι επισημαίνει επί-
σης το “θάψιμο” κατ ουσίαν καίρι-
ων πτυχών του νέου παραγωγικού 
μοντέλου που έχει ανάγκη η χώρα, 
όπως η κοινωνική οικονομία και οι 
ενεργειακές κοινότητες. 
Τέλος, ιδιαίτερη μνεία κάνει για τον 
τ. Βουλευτή Φωκίδας, τον Ηλία Κω-
στοπαναγιώτου, καταδεικνύοντας 
τη συνεισφορά του στις περιφερεια-
κές διεκδικήσεις, ενώ τονίζει χαρα-
κτηριστικά: “Αισθάνομαι τυχερός που 
γνώρισα έναν άνθρωπο με το ήθος, 
την αξιοπρέπεια και την εντιμότητα 
του κ. Ηλία”. 

Ο Βουλευτής Φθιώτιδας του ΣΥΡΙΖΑ Γιάννης Σαρακιώτης μιλάει εφ’ όλης της ύλης στην Εν Δελφοίς

συνέντευξη στον Ηλία Τσίγκα
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γεγονός ότι από την πρώτη στιγμή σύσσωμο 
το πολιτικό σύστημα, με πρώτο το ΣΥ.ΡΙΖ.Α. 
επέδειξε εμπιστοσύνη στους ειδικούς, χωρίς 
διάθεση να ασκήσει ανέξοδη αντιπολίτευση. 
Αν θέλετε ήταν και αυτός ένας παράγοντας 
που έχει οδηγήσει τη χώρα μας σε αποτε-
λέσματα και δείκτες καλύτερους από αυτούς 
ισχυρότερων οικονομικά κρατών και παρό-
μοιους με γειτονικά κράτη των Δυτικών Βαλ-
κανίων. Σε περιφερειακό επίπεδο, η δική σας 
περιοχή κε Τσίγκα, η Φωκίδα διακρίθηκε ως 
μία περιοχή με μηδενικά κρούσματα, ενώ 
στη Φθιώτιδα, ο αριθμός ήταν ελάχιστος. 
Παράλληλα, η Στερεά Ελλάδα, διαθέτει ένα 
ισχυρό πλέον νοσοκομείο αναφοράς. Το Νο-
σοκομείο Λαμίας, στο οποίο το προηγούμε-
νο διάστημα δόθηκε μεγάλη έμφαση, με την 
ανάπτυξη τμημάτων, τη στελέχωση σε προ-
σωπικό και την προμήθεια σύγχρονου ια-
τρικού εξοπλισμού. Καθώς οδεύουμε όμως 
σε μία νέα φάση διαχείρισης της πανδημί-
ας, οι προκλήσεις θα είναι διαφορετικές και 
η επένδυση στο δημόσιο σύστημα πρέπει να 
ενταθεί και να μη μείνει στο επίπεδο της επι-
κοινωνίας και των χειροκροτημάτων.

■  Σας έχουμε παρακολουθήσει να δίνετε 
μεγάλη βαρύτητα στο θέμα της ΛΑΡΚΟ. 
Ποια είναι η τωρινή κατάσταση στην 
εταιρεία και ποιες οι εκτιμήσεις σας για 
το μέλλον της;
Η τωρινή κατάσταση της ΛΑΡΚΟ οφείλε-

ται κε Τσίγκα στο γεγονός ότι ήταν συνειδητή 
πολιτική επιλογή ορισμένων να οδηγήσουν 
σε πλήρη απαξίωση αυτήν την στρατηγικής 
σημασίας για τη χώρα εταιρεία. Το Φεβρουά-
ριο του 2020 το Υπουργείο Οικονομικών και 
το Υπουργείο Ενέργειας & Περιβάλλοντος, 
έφεραν μία τροπολογία που στην ουσία οδη-
γεί στο ξεπούλημα της ΛΑΡΚΟ. Αυτή η τρο-
πολογία ψηφίστηκε από τους Βουλευτές της 
Νέας Δημοκρατίας και μόνον. Μία τροπολο-
γία που συνιστά αναβίωση του σχεδίου που 
πρωτοείχε παρουσιαστεί το 2014 και αφο-
ρούσε την “τριχοτόμηση” της, αλλά για όσους 
θυμούνται, και μία τροπολογία που καμία 
σχέση δεν έχει με αυτά που έλεγαν προε-
κλογικά προς τους εργαζόμενους της επιχεί-
ρησης τα στελέχη και οι σημερινοί Βουλευ-
τές και Υπουργοί της Νέας Δημοκρατίας. Πριν 
από λίγες ημέρες, πραγματοποιήθηκε μία τη-
λεδιάσκεψη ανάμεσα στους εκπροσώπους 
των εργαζομένων, εκπροσώπους εργατικών 
κέντρων στην ευρύτερη περιοχή, της πρώην 
Υπουργού Εργασίας, Έφης Αχτσιόγλου, του 
συναδέλφου, Αν. Τομεάρχη Οικονομίας & 
Ανάπτυξης, Γιώργου Τσίπρα και των Βουλευ-
τών του ΣΥ.ΡΙΖ.Α. στη Στερεά Ελλάδα. Κοινός 
τόπος ήταν ότι, η επιχείρηση πρέπει να δι-
ασωθεί μέσα από την εξάντληση της διεκ-
δίκησης αξιοποίησης της συγκυρίας και των 
διατιθέμενων ευρωπαϊκών εργαλείων, όπως 
γίνεται αυτή τη στιγμή σε άλλες στρατηγικής 
σημασίας επιχειρήσεις στην Ευρώπη, μέ-
σα από τη γενναία χρηματοδότηση και τη 
διατήρηση του συνόλου των υφιστάμενων 
1.200 θέσεων εργασίας. Αυτά είναι τα προ-

τάγματα που αναδεικνύουμε και θα αναδεί-
ξουμε και στο επόμενο διάστημα εμείς στο 
ΣΥ.ΡΙΖ.Α., δείχνοντας ποιο θα θέλαμε να είναι 
το μέλλον αυτής της εταιρείας. Από την άλ-
λη πλευρά, η Κυβέρνηση και τα στελέχη της, 
που οδήγησαν κατά το παρελθόν την εται-
ρεία σε οριακό σημείο, συνεχίζουν να βα-
δίζουν στο δρόμο των συνειδητών και από 
παλιά ερχόμενων επιλογών ορισμένων, που 
παρότι ήταν ανάμεσα σε εκείνους που προ-
εκλογικά υπόσχονταν τη διατήρηση των θέ-
σεων εργασίας, μόνο στόχο είχαν και έχουν 
να “σβήσουν” τη ΛΑΡΚΟ, εξαφανίζοντας την 
οικονομική δραστηριότητα που αναπτύσσε-
ται γύρω από αυτή σε περιοχές όπως η Φθι-
ώτιδα, η Βοιωτία, η Εύβοια, αλλά και άλλες 
περιοχές της χώρας. 

■  Το ζήτημα των πρόωρων εκλογών δεν 
έχει φύγει από το προσκήνιο. Τον τε-
λευταίο καιρό, μάλιστα, επανέρχεται με 
περισσότερη ένταση, τόσο από Μέσα 
Ενημέρωσης όσο και από κυβερνητικές 
διαρροές. Θεωρείτε πως η εντολή που 
έλαβε η κυβέρνηση τον περασμένο Ιού-
λιο έχει ισχύ με τα δεδομένα που έχουν 
προκύψει από την πανδημία ή χρειάζε-
ται εκ νέου προσφυγή στη λαϊκή ετυ-
μηγορία; 
Δεν φεύγει από το προσκήνιο διότι συ-

ντηρείται εντέχνως από το Μέγαρο Μαξίμου, 
τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και τα σιτι-
ζόμενα από αυτό μέσα μαζικής ενημέρωσης. 
Έχω τονίσει σε πολλές δημόσιες τοποθετή-
σεις μου, ότι τα σενάρια του Μαξίμου περί 
εκλογών αποτελούν εμπαιγμό μιας ολόκλη-
ρης κοινωνίας, η οποία αγωνιά για την υγεία 
πρώτα απ’ όλα και εν συνεχεία για την οικο-
νομική επιβίωσή της. Ταυτόχρονα, η συντή-

ρηση τους καταγράφεται ως ομολογία ανε-
πάρκειας και αδυναμίας της Κυβέρνησης και 
του κ. Μητσοτάκη να διαχειριστούν αυτή τη 
δύσκολη κατάσταση και απόπειρα του ιδίου 
να δραπετεύσει. Το μήνυμα που στέλνουν εί-
ναι λάθος, είναι σαν να λένε: «Ας έρθει και 
πάλι ο Αλέξης Τσίπρας και ο ΣΥ.ΡΙΖ.Α. να βγά-
λει τα κάστανα από τη φωτιά». Ο καθείς και η 
αποστολή του βλέπετε.

■  κ. Σαρακιώτη, καίριες επιλογές της προ-
ηγούμενης κυβέρνησης, όπως οι ενερ-
γειακές κοινότητες ή η Κοινωνική Αλ-
ληλέγγυα Οικονομία, δείχνουν να έχουν 
παραπεμφθεί στις καλένδες από τον 
Ιούλιο και μετά. Το σχόλιό σας;
Κε Τσίγκα το προηγούμενο διάστημα έγι-

ναν μεγάλες προσπάθειες και στους δύο το-
μείς από την Κυβέρνηση του ΣΥ.ΡΙΖ.Α. Πιο 
συγκεκριμένα, εκτός από τα κίνητρα που 
προβλέφθηκαν στο Νόμο 4513/2018, η 
προηγούμενη Κυβέρνηση εξασφάλισε 25 
εκατ. ευρώ, μέσω του (ΕΠΑνΕΚ) για την ενί-
σχυση της ίδρυσης και λειτουργίας των ενερ-
γειακών κοινοτήτων. Κάναμε σαφές, τόσο σε 
φορείς της Αυτοδιοίκησης, όσο και σε κάθε 
πολίτη, το γεγονός ότι η μετάβαση σε καθα-
ρές μορφές ενέργειας δεν αφορά μόνο τους 
λίγους και «ειδικούς». Το γεγονός της παρα-
πομπής στις καλένδες όπως λέτε, μας ανά-
γκασε να κάνουμε σχετικές ερωτήσεις στη 
Βουλή. Ωστόσο, πολύ λίγη πρόοδο βλέπου-
με σήμερα. Όπως αντιληφθήκατε πρόσφατα, 
προτεραιότητα της Κυβέρνησης είναι η υπο-
βάθμιση των περιβαλλοντικά φιλικών εγχει-
ρημάτων και η προώθηση των ζημιογόνων. 
Σε ότι αφορά τον τομέα της Κοινωνικής Αλ-
ληλέγγυας Οικονομίας, επίσης έγινε μία με-
γάλη τομή με τον  ν. 4430/2016. Όπως ενη-
μερωθήκαμε μετά από ερώτησή μας προς το 
αρμόδιο Υπουργείο, έως και τον Οκτώβριο 
είχαμε 1.404 ενεργούς φορείς, αποτέλεσμα 
που δημιουργήθηκε στη βάση της δυναμι-
κής της προηγούμενης κυβερνητικής περιό-
δου. Σήμερα, ακόμη περιμένουμε τη δημο-
σίευση της ετήσιας έκθεσης του 2019, ενώ 
θα είμαστε εδώ και θα παρακολουθούμε το 
αν θα πιάσει τους στόχους που ανέφερε στη 
σχετική απάντηση του ο αρμόδιος Υπουργός, 
δηλ. μέχρι το 2021 να αυξηθούν κατά 20% 
οι θέσεις εργασίας στο χώρο της κοινωνι-
κής επιχειρηματικότητας και των συνεταιρι-
σμών εργαζομένων, στην αύξηση κατά 50% 
των ΚΟΙΝΣΕΠ ένταξης και την επέκταση του 
ήδη υφιστάμενου αριθμού των 11 Κέντρων 
Στήριξης. Όταν παγκοσμίως γίνεται συζήτη-
ση για το μοντέλο ανάπτυξης της επόμενης 
ημέρας, στη χώρας μας, λόγω ανικανότητας 
και ιδεοληψίας αυτά τα σχέδια μένουν στα 
συρτάρια ή παραπέμπονται στις καλένδες. 

■  Θα ήθελα στο σημείο αυτό, κ. Σαρακιώ-
τη, να θέσω κάποια βασικά ζητήματα 
πολιτικής που αφορούν στην περιφέ-

ρεια μας. Στην κορυφή των προτεραι-
οτήτων στην Στερεά Ελλάδα είναι η 
διεκδίκηση της δημιουργίας εκ νέου 
Πανεπιστημίου Στερεάς. Το βλέπου-
με στο λόγο βουλευτών της κυβέρνη-
σης, της περιφερειακής Αρχής, της ΠΕΔ 
Στερεάς και σειράς δημάρχων. Ποιες οι 
σκέψεις σας σχετικά και οι προθέσεις 
του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία;
Κε Τσίγκα, θα μου επιτρέψετε να διορθώ-

σω και να πω ότι το παραπάνω ούτε έγινε, 
ούτε γίνεται ξεκάθαρο στο λόγο όλων. Κι αν 
η Π.Ε.Δ., η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος και 
Δήμαρχοι Δήμων της Στερεάς Ελλάδος εξέ-
φρασαν σύσσωμοι την πλήρη και ξεκάθαρη 
αντίθεση τους στην αναστολή της λειτουρ-
γίας των Πανεπιστημιακών Τμημάτων στη 
Στερεά Ελλάδα, οι Βουλευτές της συμπολί-
τευσης επ’ ουδενί εξέπεμψαν ένα αντίστοι-
χα καθαρό μήνυμα. Στη σχετική συζήτηση 
στη Βουλή, ακούσαμε αμφίσημες, επαμφο-
τερίζουσες και «θολές» απόψεις και τοποθε-
τήσεις, που από τη μία ήθελαν Πανεπιστη-
μιακό Ίδρυμα, αλλά από την άλλη ψήφισαν 
υπέρ της κατάργησης τεσσάρων Πανεπιστη-
μιακών Τμημάτων στη Στερεά Ελλάδα. Ακού-
σαμε απόψεις και τοποθετήσεις που από τη 
μία τάσσονταν υπέρ της ίδρυσης του Πανεπι-
στημίου Στερεάς Ελλάδος, το οποίο καταργή-
θηκε από τη Νέα Δημοκρατία με το «Σχέδιο 
Αθηνά», και από την άλλη ψήφισαν την κα-
τάργηση του άρθρου 34 του ν. 4589/2019 
σύμφωνα με το οποίο προβλέφθηκαν οι θε-
μελιώδεις προϋποθέσεις σχετικά με την προ-
οπτική ιδρύσεως Ανώτατου Εκπαιδευτικού 
Ιδρύματος και Ερευνητικών Κέντρων στην 
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος. Είναι σαφές 
ότι, οι Βουλευτές της συμπολίτευσης έβαλαν 
στην άκρη το καλό της Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδος και των Περιφερειακών Ενοτήτων 
της και προέταξαν το κομματικό καθήκον.

■  Για το τέλος: Γνωρίζετε τον τ. Βουλευτή 
Φωκίδας. Πως ήταν η συνεργασία σας 
και ποια η γενικότερη άποψη σας για 
τον Ηλία Κωστοπαναγιώτου;
Ποιος δεν γνωρίζει τον Γιατρό σας; Ο Ηλί-

ας Κωστοπαναγιώτου, είναι ένας βαθιά αρι-
στερός πολιτικός, απόλυτα προσηλωμένος 
σε μία στάση ζωής που αντανακλά τον αξι-
ακό του κώδικα. Η περιοχή σας, κε Τσίγκα 
κέρδισε πολλά από την παρουσία του Ηλία 
Κωστοπαναγιώτου στη Βουλή, καθώς απο-
τέλεσε γνήσια έκφραση των Φωκικών διεκ-
δικήσεων, αλλά και φωνή που προστέθηκε 
σε εκείνες που έδωσαν τη μάχη εκείνη την 
περίοδο για τα περιφερειακά διακυβεύματα. 
Αισθάνομαι τυχερός που γνώρισα έναν άν-
θρωπο με το ήθος, την αξιοπρέπεια και την 
εντιμότητα του κ. Ηλία. 

■  κ. Σαρακίωτη, σας ευχαριστώ θερμά για 
τη συνομιλία μας.
Κι εγώ σας ευχαριστώ πολύ!

Οι βουλευτές της ΝΔ από τη μία ήθελαν Πανεπιστημιακό Ίδρυμα, 
αλλά από την άλλη ψήφισαν υπέρ της κατάργησης 
τεσσάρων Πανεπιστημιακών Τμημάτων στη Στερεά
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