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ΨΗΦΙΣΜΑ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ 

 

Εμείσ οι εκπρόςωποι του Διμου Αμφίκλειασ – Ελάτειασ, του Διμου Δελφϊν, των  Δθμοτικϊν κοινοτιτων, των 

Σοπικϊν κοινοτιτων,  των τοπικϊν ςυλλόγων και κάτοικοι  34 Δθμοτικϊν Ενοτιτων και Κοινοτιτων των Νομϊν 

τθσ Φκιϊτιδασ και Φωκίδασ, εκπροςωπϊντασ περιςςότερουσ από 20.000 κατοίκουσ,  μετά από ςυνάντθςθ ςτισ 

10 Οκτωβρίου ςτθν Αμφίκλεια,  με κζμα τθν ςυγκοινωνιακι απομόνωςθ τθσ περιοχισ μασ, 

Διαμαρτυρόμαςτε για: 

 Σθν  αδικαιολόγθτθ ςυρρίκνωςθ των ςιδθροδρομικϊν δρομολογίων  ςτθν παλιά γραμμι Σικορζα – 

Αμφίκλεια – Λιλαία – Μπράλοσ – Λειανοκλάδι από 16 τθν εβδομάδα ςε μόλισ 4 δρομολόγια τθν 

εβδομάδα.   

 Σθν ςχεδόν ολοκλθρωτικι απουςία δρομολογίων των ΚΣΕΛ ςτθν περιοχι μασ. 

Επιςημαίνουμε ότι: 

 Σα μόλισ 4 δρομολόγια που ζχει βάλει πρόςφατα θ ΣΡΑΙΝΟΕ, δεν καλφπτουν ςε καμιά περίπτωςθ τισ 

ςυγκοινωνιακζσ ανάγκεσ τθσ περιοχισ μασ. Όπωσ  ζχουν δρομολογθκεί δεν είναι κακόλου λειτουργικά, 

με αποτζλεςμα να αλλοιϊνεται θ  εικόνα των πραγματικϊν αναγκϊν και δυνατοτιτων τθσ γραμμισ. 

 Δεν υπάρχει πλζον καμιά δυνατότθτα για μετάβαςθ ςτθν πρωτεφουςα τθσ χϊρασ μασ και αυκθμερόν 

επιςτροφι, όπωσ υπιρχε πριν τθν ςυρρίκνωςθ των δρομολογίων. 

 Δεν υπάρχει πλζον δυνατότθτα για κακθμερινι πρωινι άφιξθ ςτθν Ακινα, όχι μόνο μζςω των ςτακμϊν 

τθσ παλιάσ γραμμισ Σικορζα – Αμφίκλεια – Λιλαία – Μπράλοσ – Λειανοκλάδι, αλλά ακόμα και μζςω 

ςτακμϊν του Κεντρικοφ ιδθροδρομικοφ Δικτφου όπωσ Σικορζα, Λειβαδιά και  Θιβα, αφοφ εν ζτει 2021, 

θ  πρϊτθ άφιξθ ςτθν Ακινα είναι ςτισ 13:24, ενϊ το πρωινό κακθμερινό δρομολόγιο τθσ παλιάσ γραμμισ 

που εξυπθρετοφςε και όλουσ τουσ άλλουσ ςτακμοφσ μζχρι τθν Ακινα,  ζφτανε ςτθν Ακινα ςτισ 9:24. 

 Σα 16 δρομολόγια τθ εβδομάδα που ίςχυαν μζχρι το καλοκαίρι του 2020 και  εξυπθρετοφςαν τουσ 

ςτακμοφσ τθσ παλιάσ γραμμισ ιταν τα μοναδικά δρομολόγια και για τουσ ςτακμοφσ:  Κθφιςςόσ του 

Νομοφ Φκιϊτιδασ, Παρόρι, Δαφλεια, Χαιρϊνεια,  Αλαλκομεναί, Τψθλάντθσ, Αλίαρτοσ,  και Σανάγρα του  

Νομοφ Βοιωτίασ.    

 Η εξαςφάλιςθ Δθμόςιων υγκοινωνιϊν  είναι υποχρζωςθ  του κράτουσ και προτεραιότθτα τθσ Ε.Ε. ωσ 

κοινωνικό αγακό με ιδιαίτερο και ςθμαντικό αναπτυξιακό ρόλο, το οποίο δεν επιτρζπεται να 

προςεγγίηεται αποκλειςτικά και μόνο με οικονομικά κριτιρια. 

Διεκδικοφμε τα αυτονόητα: 

 Σθν άμεςθ  επαναφορά των 16 προθγοφμενων δρομολογίων  του ςιδθρόδρομου.  Ιδίωσ εν όψει  τθσ 

νζασ ςφμβαςθσ Τποχρζωςθσ Δθμόςιασ Τπθρεςίασ (ΤΔΤ)  τθσ ΣΡΑΙΝΟΕ με το ελλθνικό δθμόςιο για τα 

επόμενα 15 χρόνια που κα υπογραφεί  μζχρι τζλουσ του ζτουσ. 

 Σθν επαναφορά  των παλιότερων  δρομολογίων των ΚΣΕΛ ςτθν περιοχι μασ και τθ δρομολόγθςθ νζων 

που να ςυνδζουν  τισ κοινότθτεσ τθσ περιοχισ μεταξφ τουσ και φυςικά με τθ Λαμία και τθ Λειβαδιά.  

Καλοφμε τουσ εκπροςϊπουσ μασ ςτο κοινοβοφλιο να αποδείξουν πρακτικά τισ ευαιςκθςίεσ τουσ, ςτα δίκαια και 

αυτονόθτα αιτιματα μασ. 

Δηλώνουμε  ότι κα εντείνουμε τισ διαμαρτυρίεσ μασ, και κα κλιμακϊςουμε τισ κινθτοποιιςεισ μασ μζχρι τθν 

τελικι δικαίωςθ των αιτθμάτων μασ.  
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Διμοσ  Αμφίκλειασ –Ελάτειασ 

Διμοσ Δελφϊν 

Δθμοτικι Ενότθτα Παρναςςοφ 

Σοπικι Κοινότθτα Καςτελλίων 

Σοπικι Κοινότθτα Μπράλου 

Σοπικι Κοινότθτα Ελάτειασ 

Σοπικι Κοινότθτα Σικορζασ 

Σοπικι Κοινότθτα Αμφίκλειασ 

Σοπικι Κοινότθτα Καλοςκοπισ 

Σοπικι κοινότθτα Παλαιοχωρίου Δωριζων 

Πρωτοβουλία Πολιτϊν Αμφίκλειασ 

Εκπολιτιςτικόσ υλλόγου Μπράλου 

Επιμορφωτικόσ-Εκπολιτιςτικόσ φλλογοσ Γυναικϊν Αμφίκλειασ 

φλλογοσ Ακλθτικόσ Χιονοδρόμων Ορειβατϊν Πολυδρόςου (ΑΧΟΠ ) Παρναςςοφ  

Λαογραφικόσ – Χορευτικόσ φλλογοσ Αμφίκλειασ “Η Δαδιϊτικθ Εςτία” 

ΕΧΟ Ελλθνικόσ Χιονοδρομικόσ Ορειβατικόσ φλλογοσ Αμφίκλειασ 

φλλογοσ Αγοριανιτϊν Παρναςςίδοσ “Ο Παρναςςόσ” 

Πολιτιςτικόσ φλλογοσ Καςτελλίων 

Μελιςςοκομικόσ φλλογοσ Αμφίκλειασ 

Εμπορικόσ φλλογοσ Αμφίκλειασ 

Εξωραϊςτικόσ Πολιτιςτικόσ και Επιμορφωτικόσ φλλογοσ Κουμπουριανϊν Αμφίκλειασ 

φλλογοσ Γυναικϊν Πολυδρόςου “Εςτία” 

Ακλθτικόσ φλλογοσ Αμφίκλειασ “Ο ΔΙΟΝΤΟ” 

Εκπολιτιςτικόσ Ακλθτικόσ φλλογοσ Λιλαίασ 

φλλογοσ Γονζων και Κθδεμόνων Δθμοτικοφ χολείου Αμφίκλειασ 

Πολιτιςτικόσ φλλογοσ Μοδίου 

Προοδευτικόσ φλλογοσ “ο Αποςτολιάσ” 

Α.. Διαγόρασ Πολυδρόςου 

Γ.. Παρναςςόσ Αμφίκλειασ 

Πολιτιςτικόσ φλλογοσ Ελάτειασ 

Σοπικό υμβοφλιο Νζων τθσ Αμφίκλειασ 

φλλογοσ Νζων Πολυδρόςου 

Εκπολιτιςτικόσ Σουριςτικόσ Μορφωτικόσ Όμιλοσ Σικορζασ (ΕΣΜΟΣ) 

φλλογοσ Παλαιοχωριτϊν Δωριζων Φκιϊτιδασ 

φλλογοσ  Φίλων του ιδθρόδρομου 

Πολιτιςτικόσ  και Εξωραϊςτικόσ φλλογοσ των απανταχοφ Δρυμαιωτϊν 

Πολιτιςτικόσ φλλογοσ τεφανιωτϊν 

Πολιτιςτικόσ - Εξωραϊςτικόσ φλλογοσ Κάτω Σικορζασ “Φιλοποίμθν Φίνοσ” 


