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Ο εικαστικός και φωτογράφος των Δελφών 
μιλά με την Κ. Παναγιωτοπούλου
Ο Gösta Hellner στην Εν Δελφοίς!

Σελ.22-23

 

Σφυρίζει ξανά κάθε μέρα το τρένο!
Η ενεργοποίηση της κοινωνίας 
των πολιτών, η δραστική αρωγή 
Στιβακτή και Ταγκαλή, η πίεση 
βουλευτών και η παρέμβαση Οι-
κονόμου δείχνουν να φέρνουν 
το ποθητό αποτέλεσμα.

Ο Γιάννης Σαρακιώτης σε αποκλειστική συνέντευξη 
στην Εν Δελφοίς με αφορμή το 3ο Συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ

Ο Θέμης Χειμάρας σε αποκλειστική και αναλυτική συνέντευξη στην Εν Δελφοίς

Με λαμπρότητα η 201η 
Επέτειος της Απελευθέρωσης 
του Κάστρου των Σαλώνων

Σελ.12-13

“Συλλογική διαδικασία 
τομής το Συνέδριο”!

“Σταθερή κυβέρνηση Μητσοτάκή ή αστάθεια”!

Ταγκαλής: “Οι στόχοι της ανακύκλωσης παραμένουν θεωρία”, εξαιρετικά ανησυχητικές οι διαστάσεις του θέματος!

Επαναφορά των καθημερινών δρομολογίων 
στην παραπαρνάσσια περιοχή

Μεγάλη η συμμετοχή συλλόγων

Στο 7ο Οικονομικό Forum 
των Δελφών ο Φ. Σπανός

Στον “αέρα” η ανακύκλωση, καθώς κλείνει τέλος του έτους το ΚΔΑΥ της Λαμίας. Μεγάλες οι ελλείψεις σε πόρους και 
εξοπλισμό, εξαιρετικές κρατικές ευθύνες αποκάλυψε η ημερίδα της Τρίτης στη Θήβα με βασικό εισηγητή τον Π. Ταγκαλή. 
Την δραματική κατάσταση στο ζήτημα των αποβλήτων επιτείνουν οι αστοχίες στη Χαλκίδα. Όλο το ρεπορτάζ αναλυτικά 
στην Εν Δελφοίς.

Κρίσιμα τοπικά ντέρμπι 
στην Α΄ ΕΣΚΑΣΕ Σελ.20

“Οι κρίσεις περνούν, 
οι υποδομές μένουν”

Εξέλιξη με τον ταμιευτήρα 
στο “Χάρμισκο”

Αναδείχθηκε ο νικητής του διαγωνισμού

Σε ποιους εκφράζει τις ευχαριστίες της η 
δημοτική Αρχή

Δραματικές οι ολιγωρίες Δραματικές οι ολιγωρίες 
στα απόβλητα!στα απόβλητα!

Η κοινωνία οφείλει να λυτρωθεί επιτέλους από μία Κυβέρνηση 
που διαρρηγνύει την κοινωνική συνοχή, τονίζει ο Βουλευτής 
Φθιώτιδας και επισημαίνει πως το κάλεσμα του κόμματός του 
για κυβέρνηση προοδευτικής συνεργασίας γίνεται με όρους 
αξιακούς, ιδεολογικούς και προγραμματικούς.

Ο Βουλευτής Φθιώτιδας διαψεύδει τις φήμες 
εμπλοκής του εκ νέου στην Περιφέρεια Στερεάς.
Προσέλκυση επενδύσεων, αξιοποίηση ΕΣΠΑ, 
πρωτογενής τομέας και τουρισμός οι κύροι ανα-
πτυξιακοί τομείς του τόπου. “Προσωπικός μου 
στόχος το Πανεπιστήμιο Στερεάς”, υπογραμμί-
ζει. Τι απαντά για όλα τα κρίσιμα ζητήματα της 
περιοχής.
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Βραβευμένη με τιμητική διάκριση από το 
Ίδρυμα Προαγωγής Δημοσιογραφίας Αθανασίου Βασ. Μπότση

SPORTS

Σελ.14-15Σελ.10-11

Τα χαρακτηριστικά του έργου

Πολυχώρος Ανοικτά

από τις 10 π.μ.

έως τις 12 μ.μ.

Τηλ.: 2265.301378 & 6931.049.897 στην Άμφισσα

Σελ.4-5

Σελ.15

Στέφεται πρωταθλητής ο Απόλλων Ευπαλίου

Σελ.9

Σελ.7
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της νίκης στις επερχόμενες εκλογές, όποτε κι γί-
νουν. Κι αυτό διότι, σήμερα η κοινωνία οφείλει 
να λυτρωθεί επιτέλους από μία Κυβέρνηση που 
με τις πολιτικές της, διαρρηγνύει την κοινωνική 
συνοχή, οδηγεί στην περιστολή του εισοδήμα-
τος των πολιτών και υπονομεύει το μέλλον της 
χώρας. Συνεπώς, το συνέδριο καλείται να απο-
τελέσει την απαρχή της αισιόδοξης προοπτικής 
όχι του ΣΥ.ΡΙΖ.Α. – Προοδευτική Συμμαχία, αλλά 
μίας ολόκληρης κοινωνίας, της οποίας τα όνει-
ρα θα γίνουν πράξη μέσα από μία προοδευτική 
διακυβέρνηση με βασικό κορμό τον ΣΥ.ΡΙΖ.Α. – 
Προοδευτική Συμμαχία. 

■  Ζητούμενο για το κόμμα σας είναι να επι-
τείνει την εξωστρέφειά του και να συνδε-
θεί βαθύτερα με τις διεργασίες και τις ανά-
γκες της κοινωνίας, η οποία βάλλεται σε 
πολλά επίπεδα. Ποια η συμβολή του συνε-
δρίου προς αυτή την κατεύθυνση;
Πράγματι, έχει τεθεί ορθά ο στόχος της καλύ-

τερης αντιστοίχισης της οργανωτικής λειτουρ-
γίας του ΣΥ.ΡΙΖ.Α. – Προοδευτική Συμμαχία με 
την πλατιά κοινωνική έκφραση. Σε μία περίοδο 
όπου κάθε τομέας της κοινωνικής και οικονο-
μικής ζωής, όπως αναφέρατε κι εσείς βάλλεται 
χωρίς προηγούμενο. Ενδεικτικά, όπως αναφέ-
ρουν στοιχεία του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ για το 43,6% 
των ελληνικών νοικοκυριών το μηνιαίο εισόδη-
μα τους επαρκεί μόλις για 19 ημέρες, με την 
Κυβέρνηση να είναι απλός παρατηρητής και να 
μην αυξάνει ουσιαστικά τον κατώτατο μισθό στα 
800 ευρώ, όπως εδώ και καιρό έχουμε ζητήσει 
δια του Προέδρου του ΣΥ.ΡΙΖ.Α. – Προοδευτική 
Συμμαχία, Αλέξη Τσίπρα. Το 80% των νοικοκυ-
ριών δεν μπορεί να αποταμιεύσει κι όμως η Κυ-
βέρνηση συνεχίζει να επικαλείται το επιχείρη-
μα ότι αυξάνονται οι καταθέσεις των πολιτών. 
Το 45% των νοικοκυριών εκφράζει την απαισι-
οδοξία του αναφέροντας ότι τα πράγματα υπό 
τις παρούσες συνθήκες θα χειροτερέψουν στο 
μέλλον, κι όμως τα Κυβερνητικά στελέχη μας μι-
λούν για αισιόδοξη προοπτική της κοινωνίας και 
της οικονομίας. Η τιμή της ενέργειας αυξάνεται 
με ραγδαίο τρόπο, ο πληθωρισμός ξεπέρασε το 
8% και όμως η Κυβέρνηση συνεχίζει να μετέρ-
χεται μέτρων τα οποία το 83% των πολιτών δη-
λώνει ότι δεν είναι αρκετά, ενώ προηγουμένως 
έχει κάνει τα πάντα για να υπονομεύσει τις δυ-
νατότητες της χώρας να ασκήσει πλουραλιστική 
ενεργειακή πολιτική, με κορωνίδα την ιδιωτικο-
ποίηση της Δ.Ε.Η. Και το ερώτημα που γεννάται 
είναι αν έχουν ελάχιστη επαφή με την πραγμα-
τικότητα που ζουν οι πολίτες ή αν έχουν βυ-
θιστεί στον κόσμο της τεχνητής πραγματικό-
τητας που έχει διαμορφώσει η επικοινωνιακή 
υπεροχή τους, ως συνέπεια των αντιπαροχών 
του προηγουμένου χρονικού διαστήματος. Κα-
τά συνέπεια, η συμβολή του συνεδρίου σχετί-

ζεται αφενός με την ανάδειξη των προβλημά-
των της ελληνικής κοινωνίας και αφετέρου με 
την αποκρυστάλλωση των επεξεργασιών και 
των σχεδιασμών όλου αυτού του διαστήματος 
που έχουν πραγματοποιηθεί από τους τομείς 
του ΣΥ.ΡΙΖ.Α. – Προοδευτική Συμμαχία, προκει-

μένου οι πολίτες, στην μεγάλη τους πλειοψηφία, 
να δουν στον προγραμματικό μας λόγο, τα δικά 
τους θέλω, τις δικές του προτεραιότητες, τα δι-
κά τους όνειρα, διεκδικώντας ξανά μία προοπτι-
κή όπου στον πυρήνα της θα έχει την έννοια της 
κοινωνικής δικαιοσύνης. 

■  Ο ΣΥ.ΡΙΖ.Α.-Π.Σ. αυτοπροσδιορίζεται ως 
κόμμα της Ριζοσπαστικής Αριστεράς. Άλ-
λοι όμως θεωρούν ότι είναι πια κατ’ ουσί-
αν κόμμα της σοσιαλδημοκρατίας. Ποια η 
απάντηση που θεωρείτε ότι πρέπει να προ-
κύψει από το συνέδριο του κόμματός σας 
σε αυτό το ταυτοτικού χαρακτήρα ζήτημα;
Ο ΣΥ.ΡΙΖ.Α. – Προοδευτική Συμ-

μαχία, είναι ένας πολυσυλλεκτι-
κός πολιτικός οργανισμός εντός του 
οποίου συνοικούν ιδέες με αριστε-
ρό, προοδευτικό και δημοκρατικό 
πρόσημο. Ιδέες και αξίες που κα-
θορίζουν τις στρατηγικές μας προ-
τεραιότητες, για την ενίσχυση του 
κοινωνικού κράτους και της δημό-
σιας υγείας, τη στήριξη της επιχει-
ρηματικότητας, την καταπολέμηση 
της ενεργειακής φτώχειας, την άμ-
βλυνση των πολυδιάστατων ανισο-
τήτων που συνεχώς οξύνονται, την 
συμπεριληπτική και βιώσιμη ανά-
πτυξη, τη δίκαιη πράσινη μετάβαση, 
την προώθηση του ψηφιακού μετα-
σχηματισμού, την στήριξη του πρω-

τογενούς τομέα και της αγροτικής οικονομίας 
και την επένδυση στην έρευνα και την καινο-
τομία που μπορεί να παράξει το περιζήτητο αν-
θρώπινο και επιστημονικό δυναμικό της χώρας 
μας. Η απάντηση που θα προκύψει μέσα από το 
3ο Συνέδριο μας θα είναι η αρραγής ενότητα 
του ΣΥ.ΡΙΖ.Α. – Προοδευτική Συμμαχία, εν όψει 
και των κρίσιμων προκλήσεων που ορθώνο-
νται μπροστά μας. Προκλήσεις που αφορούν το 
αύριο των Ελλήνων πολιτών, οι οποίοι και αξι-
ώνουν από εμάς, που μετέχουμε στα δημόσια 
πράγματα να φανούμε αντάξιοι των προσδο-
κιών τους. Μέσα από την επικύρωση των προ-
τάσεων του Προέδρου, Αλέξη Τσίπρα και την 
εκλογή της ηγεσίας από τη βάση μας, την πο-
σόστωση συμμετοχής των γυναικών στο 50% 
και την αυξημένη λογοδοσία και την εμβάθυνση 
στη δημοκρατική λειτουργία του κόμματος μας. 
Ενέργειες δηλαδή που θα επικαιροποιήσουν, 
θα αναδείξουν το αξιακό και ιδεολογικό κεφά-
λαιο μας και θα προωθήσουν αποτελεσματικά 
τον πολιτικό και προγραμματικό λόγο μας. Μέσα 
από τέτοιες ριζοσπαστικές μεταβολές μπορούμε 
να ανταποκριθούμε στη νέα πραγματικότητα και 
να τη διαμορφώσουμε σύμφωνα με τις ανάγκες 
και τις προσδοκίες των προοδευτικών πολιτών 
που προσβλέπουν σε εμάς και σε ένα συγκεκρι-
μένο πρόγραμμα τετραετίας, το οποίο θα κατα-
δεικνύει με σαφήνεια το τι πρόκειται να πράξου-
με την επόμενη ημέρα. 

■  Πριν από λίγες μέρες καταγράφηκε μια ση-
μαντική στροφή στη ρητορική του Πρωθυ-
πουργού, η οποία παραπέμπει σε κυβερνή-
σεις συνεργασίας με φόντο τον προσεχή 
εκλογικό κύκλο. Θα θέλαμε να σχολιάσετε 
αυτή την στροφή Μητσοτάκη…
Δεν πρόκειται απλά για μία απλή στροφή κε 

Τσίγκα. Πρόκειται για μία έμμεση παραδοχή της 
στρατηγικής ήττας που συνειδητοποιεί ο κ. Μη-
τσοτάκης ότι ήδη έχει υποστεί. Συνιστά μία ομο-
λογία της αρχής του τέλους αυτής της Κυβέρ-
νησης. Η ραγδαία πτώση της Νέας Δημοκρατίας 
σήμερα αποτυπώνεται σχεδόν σε όλες τις με-
τρήσεις. Και είναι αυτή που έχει οδηγήσει τον κ. 
Μητσοτάκη και τα στελέχη της Κυβέρνησης σε 
βέρτιγκο, με οδυνηρά αποτελέσματα για την ελ-
ληνική κοινωνία που εν τω μέσω αυτής της κρί-
σιμης συγκυρίας αναζητεί με αγωνία λύσεις στα 
προβλήματα που αντιμετωπίζει. Το τελευταίο 
χρονικό διάστημα ο κ. Μητσοτάκης επιχειρεί τε-
χνηέντως να χαμηλώσει τον πήχη. Από εκεί που 
ήταν το “καλύτερο βιογραφικό της χώρας” και 
το βασικό ατού της Κυβέρνησης, σήμερα οι κι-
νήσεις και οι ενέργειες του καταμαρτυρούν έλ-
λειψη αυτοπεποίθησης. Κι αυτό διότι το κλείσι-
μο της συζήτησης περί αλλαγής του εκλογικού 
νόμου, που από μόνος του προηγουμένως ο κ. 
Μητσοτάκης άνοιξε, συνιστά αποδεδειγμένα έν-
δειξη ακραίας ηττοπάθειας που οδήγησε σε μία 
προσχηματική ανακάλυψη της αξίας των Κυβερ-
νήσεων συνεργασίας. 

“Η απάντηση που θα προκύψει μέσα από το 3ο Συνέδριο μας θα είναι 
η αρραγής ενότητα του ΣΥ.ΡΙΖ.Α. – Προοδευτική Συμμαχία, εν όψει και των 
κρίσιμων προκλήσεων που ορθώνονται μπροστά μας”, τονίζει ο Γιάννης 
Σαρακιώτης σε αποκλειστική συνέντευξη που παραχωρεί σήμερα στην Εν 
Δελφοίς ενόψει του 3ου Συνεδρίου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ που είναι σε εξέλιξη 
από χθες και θα ολοκληρωθεί την Κυριακή.

Ο Βουλευτής Φθιώτιδας χαρακτηρίζει ως “ έμμεση παραδοχή της 
στρατηγικής ήττας του” τις αναφορές για συμμαχικές κυβερνήσεις που υι-
οθετεί πια ο Πρωθυπουργός τονίζοντας πως τόσο ο ίδιος όσο και η κυ-
βέρνησή του βρίσκονται “σε βέρτιγκο”, παρουσιάζει τις θέσεις του κόμ-
ματός του για το ενεργειακό ζήτημα, ενώ για τις αυτοδιοικητικές εκλογές 
επισημαίνει πως από πλευράς ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ θα στηριχθούν “υποψηφιότη-
τες με αυτοδιοικητικά χαρακτηριστικά, βαθιά γνώση των ιδιαιτεροτήτων 
της και έμπρακτη διάθεση για ριζοσπαστικές και προοδευτικές αλλαγές”.

Συνέντευξη στον Ηλία Τσίγκα

■  Ξεκίνησε χθες το 3ο συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ: Πώς θα επιδράσει αυτό 
στην πορεία του κόμματος στο βραχυπρόθεσμο διάστημα και πώς 
σε μεσοπρόθεσμη προοπτική;
Το 3ο Συνέδριο του ΣΥ.ΡΙΖ.Α. – Προοδευτική Συμμαχία, συνιστά μία δι-

αδικασία η οποία φιλοδοξούμε να αποτελέσει μία νέα αρχή για το κόμμα 
μας και συνάμα μία αλλαγή σελίδας για την κοινωνία που εδώ και τρία 
περίπου χρόνια δοκιμάζεται χωρίς καμία ουσιαστική υποστήριξη από την 
Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Οι πρωτοβουλίες της οποίας δεν είναι 
ικανές για να θέσουν ένα τέλος στον κατήφορο που βιώνουμε  σε κάθε 
επίπεδο, ενώ μελετώντας κανείς ποιοτικά στοιχεία ερευνών που δημοσι-
εύθηκαν μπορεί να οδηγηθεί σε συμπεράσματα για το αν αυτές τυγχάνουν 
αποδοχής κι αν οξύνουν την ανησυχία των πολιτών. Μόλις πρόσφατα, κε 
Τσίγκα χιλιάδες μέλη του κόμματος σε όλη την Ελλάδα, ψήφισαν και εξέ-
λεξαν τους συνέδρους μας για το 3ο συνέδριο. Συνέδρους που καλού-
νται να μετάσχουν σε μία συλλογική διαδικασία τομής. Μία τομή, μία “δη-
μοκρατική επανάσταση”, η οποία φιλοδοξεί να οικοδομήσει τις βάσεις για 
τη δημιουργία μιας ανανεωμένης, προοδευτικής, κοινωνικής και πολιτικής 
πλειοψηφίας, που θα εργαστεί προς την κατεύθυνση της ανατροπής και 

“Συλλογική διαδικασία τομής το Συνέδριο”!
Ο Γιάννης Σαρακιώτης σε αποκλειστική συνέντευξη στην Εν Δελφοίς με αφορμή το 3ο Συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ

Η κοινωνία οφείλει να λυτρωθεί επιτέλους 
από μία Κυβέρνηση που διαρρηγνύει την 
κοινωνική συνοχή, τονίζει ο Βουλευτής 
Φθιώτιδας και επισημαίνει πως το κάλεσμα 
του κόμματός του για κυβέρνηση προοδευ-
τικής συνεργασίας γίνεται με όρους αξια-
κούς, ιδεολογικούς και προγραμματικούς.

Συνέντευξη στον Ηλία Τσίγκα
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■  Θα μείνω στο ζήτημα των κυβερνήσεων συνεργασίας. Ποια η θέ-
ση του κόμματός σας για το ζήτημα αυτό και σε ποιους κομματικούς 
χώρους προσβλέπετε σε αυτό το πλαίσιο;
Εδώ και καιρό στον ΣΥ.ΡΙΖ.Α. – Προοδευτική Συμμαχία, έχουμε μιλήσει 

για την προοπτική της προοδευτικής διακυβέρνησης, που θα βάλει τέλος 
στον κατήφορο της συντήρησης και της οπισθοδρόμησης. Το προσκλητή-
ριο έχει απευθυνθεί με τον πλέον επίσημο τρόπο από τον Πρόεδρο του 
ΣΥ.ΡΙΖ.Α. – Προοδευτική Συμμαχία, Αλέξη Τσίπρα και απομένει σε όσους 
συνοικούν στο λεγόμενο «προοδευτικό τόξο», πολιτικά κόμματα και ευ-
ρύτερες κοινωνικές ομάδες, να τοποθετηθούν όχι με όρους κατ’ ανάγκη 
προσωπαγείς, αλλά με όρους υπέρτερους. Όρους αξιακούς, όρους ιδεο-
λογικούς, όρους προγραμματικούς πάνω στα επίδικα του σήμερα και του 
αύριο. Και να τοποθετηθούν με σαφή και ξεκάθαρο τρόπο, όπως άλλωστε 
εκτιμώ ότι θα ζητήσουν οι Έλληνες πολίτες, για το ποιος μπορεί να αντι-
τάξει ένα εφαρμόσιμο και ρεαλιστικό σχέδιο για να αντιμετωπίσει τις προ-
κλήσεις της μεταπανδημικής εποχής, της παρατεταμένης ακρίβειας, της 
ενεργειακής κρίσης, των οξυμένων  ανισοτήτων της επανάκτησης της δι-
αφάνειας και της αξιοκρατίας στην πολιτική ζωή του τόπου. Απαντώντας 
συνάμα στο ερώτημα που ενσωματώνει τα παραπάνω: Με την οπισθοδρό-
μηση που έχει βυθίσει τη χώρα μας η Νέα  Δημοκρατία ή με ένα ισχυρό, 
προοδευτικό και δημοκρατικό μέτωπο που μπορεί να εξασφαλίσει τη στα-
θερότητα στη χώρα; 

■  Περνάω στο ενεργειακό ζήτημα. Δεν θα ήθελα να σταθούμε τόσο 
στις ευθύνες που αποδίδει ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ στην κυβέρνηση, αλλά να 
μας παρουσιάσετε, κ. Σαρακιώτη, τις λύσεις που προτείνει το κόμ-
μα σας…
Το ενεργειακό συνιστά το πρώτο θέμα συζήτησης σε ολόκληρη την 

ελληνική κοινωνία εδώ και μήνες, για το οποίο τα στελέχη της Ν.Δ. προ-
σπαθούν να μας πείσουν ότι είναι αποτέλεσμα της εμπόλεμης κατάστα-
σης στην Ουκρανία, αποσκοπώντας στο να αποκρύψουν τις ευθύνες της 
Κυβέρνησης Μητσοτάκη. Ευθύνες τις οποίες δε μπορούμε να προσπερά-
σουμε απλά, αφού θεωρώ ότι δεν έχουν αναλυθεί με σαφήνεια και επει-
δή έχουν συνδιαμορφώσει το ζοφερό τοπίο που βιώνουν χιλιάδες επιχει-
ρήσεις και νοικοκυριά. Αρχικά, έχουμε την πολιτική απόφαση της αύξησης 
των τιμολογίων της Δ.Ε.Η. κατά 20% τον Σεπτέμβριο του 2019. 

Εν συνεχεία, το να αφαιρείται η δυνατότητα χάραξης ενεργειακής πο-
λιτικής μετά την πώληση του 17% της Δ.Ε.Η. και την απώλεια πλειοψηφί-

ας του Δημοσίου συνιστά κολοσσιαίου με-
γέθους σκάνδαλο. Το να στέκεται κανείς 
παθητικά απέναντι στην αισχροκέρδεια και 
την ανοχή στη χειραγώγηση τιμών στην 
αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και στην καλ-
λιέργεια ολιγοπωλίου, όπως έχει καταγγεί-
λει άλλωστε και η Ένωση Βιομηχανικών 
Καταναλωτών Ενέργειας (ΕΒΙΚΕΝ), συνι-
στά επίσης πολιτική ευθύνη. Το να προω-
θείται με βίαιο τρόπο η απολιγνιτοποίηση 
προσδένοντας την ηλεκτροπαραγωγή της 
χώρας μας στο ακριβό σήμερα φυσικό αέ-
ριο, προωθώντας αντί των Α.Π.Ε., μονάδες 
ακριβού ορυκτού αερίου ιδιωτών, δε μπο-
ρεί κανείς να το αποκαλέσει διορατικότητα στη χάραξη ενεργειακής πο-
λιτικής. 

Είναι δυστυχώς μεγάλη η λίστα των λαθών και των παραλείψεων της 
Κυβέρνησης και του κ. Μητσοτάκη προσωπικά, ο οποίος ακόμη περιμένει 
τις οικονομικές καταστάσεις των ενεργειακών εταιρειών προκειμένου να 
φορολογήσει τα υπερκέρδη τους, όπως έχουν πράξει άλλες ευρωπαϊκές 
χώρες και προτείνει εδώ και μήνες η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ως ΣΥ.ΡΙΖ.Α. 
– Π.Σ. έχουμε προτείνει συγκεκριμένη δέσμη μέτρων, όπως τη μείωση 
του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στα καύσιμα, προκειμένου να μειωθεί 
το κόστος θέρμανσης για τα νοικοκυριά αλλά και για τις μεταφορές, την 
επανεξέταση και διεύρυνση των κριτηρίων ένταξης στο Κοινωνικό Οικι-
ακό Τιμολόγιο προκειμένου να ενταχθούν περισσότερα νοικοκυριά, την 
εξασφάλιση ελάχιστης ποσότητας ρεύματος για τις ευάλωτες οικογένει-
ες, τον έλεγχο και ρύθμιση της χονδρεμπορικής αγοράς ηλεκτρισμού, για 
την οποία έχουν υπάρξει σειρά καταγγελιών για στρεβλώσεις, ολιγοπωλι-
ακές πρακτικές και χειραγώγηση τιμών, τη μείωση του κόστους ηλεκτρικής 
ενέργειας για επιχειρήσεις, επαγγελματίες, αγρότες και ΟΤΑ, την άμεση 
ενεργοποίηση της προθεσμιακής αγοράς του target model, την απεμπλο-
κή της ηλεκτροπαραγωγής της χώρας από το φυσικό αέριο και προώθη-
ση των ΑΠΕ με Εθνικό Χωροταξικό Σχέδιο και ουσιαστική στήριξη για τις 
Ενεργειακές Κοινότητες. 

Παράλληλα, τονίζουμε την αναγκαιότητα της επιτάχυνσης των επιτυχη-
μένων προγραμμάτων που σχεδιάστηκαν, χρηματοδοτήθηκαν και εκκίνησε 
η υλοποίηση τους επί διακυβέρνησης ΣΥ.ΡΙΖ.Α. και σήμερα τίθενται στο πε-

ριθώριο. Ενδεικτικά, το πρόγραμμα «Εξοι-
κονομώ» καρκινοβατεί, αφού σύμφωνα με 
στοιχεία που παρέθεσε στη Βουλή ο ίδιος ο 
Υφυπουργός Ενέργειας και Περιβάλλοντος 
μόλις το 9% έχουν ολοκληρωθεί επιτυχώς 
και μόλις για ένα 5% επίκειται άμεση εκτα-
μίευση πόρων. Δείτε επίσης τι συμβαίνει 
με το πρόγραμμα ενεργειακής αναβάθμι-
σης δημοσίων κτιρίων «Ηλέκτρα», το οποίο 
σχεδιάσαμε, εξασφαλίσαμε πόρους ύψους 
500.000.000 ευρώ και τρία χρόνια τώρα 
είναι στα συρτάρια του Υπουργείου. Συ-
μπερασματικά, όχι μόνο έχουμε καταθέσει 
εγκαίρως συγκεκριμένες προτάσεις, αλ-

λά όπως αποδεικνύεται είχαμε προνοήσει εμπράκτως για τις προκλήσεις 
του αύριο, σε μία εποχή όπου δε διαφαίνονταν ούτε κατ’ ελάχιστον ότι τα 
πράγματα θα εξελιχθούν κατά αυτόν τον τρόπο στο χώρο της ενέργειας. 

■  Κεντρική θέση του κόμματός σας είναι η παραγωγική ανασυγκρότη-
ση της χώρας. Ως κυβέρνηση πραγματοποιήσατε στην κατεύθυνση 
αυτή δεκατρία περιφερειακά συνέδρια, με το πρώτο να γίνεται στη 
Στερεά. Πώς θα συνδυάσετε αυτή την ανασυγκρότηση με τον περι-
ορισμό των οικονομικών ανισοτήτων και δεύτερον, θεωρείτε πως 
ο χώρος της αυτοδιοίκησης, όπως έχει τώρα και που δεν έχει την 
αντίληψη αυτή ψηλά στα προτάγματά της, μπορεί να είναι αποτελε-
σματικός εταίρος σε μια τέτοια προσπάθεια;
Κατά την περίοδο της διακυβέρνησής μας, πραγματοποιήσαμε περι-

φερειακά συνέδρια σε όλη τη χώρα, έχοντας την ευκαιρία να καταγρά-
ψουμε τις πραγματικές προτεραιότητες της κάθε περιοχής, αποδεικνύο-
ντας εν τοις πράγμασι ότι, πιστεύουμε στην αναγκαιότητα της ισόρροπης 
περιφερειακής ανάπτυξης και της διάχυσης των ωφελειών με γνώμονα 
τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της κάθε περιοχής. Μάλιστα, αυτή η διαδικα-
σία ήταν που οδήγησε στην κατάρτιση της Εθνικής Αναπτυξιακής Στρατη-
γικής με χρονικό ορίζοντα το 2030. Ένα συνεκτικό και συντεταγμένο σχέ-
διο το οποίο σήμερα αγνοείται επιδεικτικά. Και στην ουσία αγνοούνται οι 
εισηγήσεις, οι προτάσεις και οι επισημάνσεις των αυτοδιοικητικών και των 
εκπροσώπων των θεσμικών φορέων και παραγωγικών τάξεων της εκά-
στοτε Περιφέρειας. Σε αντίθεση με την πρακτική που εφαρμόστηκε επί 
ΣΥ.ΡΙΖ.Α., η Νέα Δημοκρατία κατά το στάδιο της κατάρτισης του σχεδια-
σμού για την αξιοποίηση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης & Ανθεκτι-
κότητας, δεν διαβουλεύτηκε με κανέναν φορέα, δεν συνομίλησε με τους 
ανθρώπους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, αγνόησε τη Βουλή και τα κόμμα-
τα της Αντιπολίτευσης. 

■  Μπροστά μας, στο προβλεπτό μέλλον, υπάρχουν και οι εκλογές στην 
αυτοδιοίκηση. Θα ήθελα κατά πρώτο να ρωτήσω  ποια θα είναι η 
στρατηγική του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ σε αυτές τις εκλογές και κατά δεύτε-
ρο ποια είναι η οπτική σας ως προς την προοπτική συνεργατικής/
συμμαχικής καθόδου με τις δυνάμεις του ΚΙΝΑΛ στη Στερεά και 
αν υπάρχει αυτό το ενδεχόμενο ποιες είναι προϋποθέσεις από την 
πλευρά σας για να γίνει πράξη το ενδεχόμενο αυτό; 
Η πάγια προσωπική μου αντίληψη είναι ότι, ο χώρος της τοπικής αυτο-

διοίκησης πρέπει να λειτουργεί ακηδεμόνευτος και απαγκιστρωμένος από 
νόρμες που ίσχυαν τα προηγούμενα χρόνια. Παρατηρώ την κινητικότητα 
που αναπτύσσεται στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, τόσο στο δεύτερο 
βαθμό, όσο και στον πρώτο, ο οποίος δεν έχει πάντοτε τόσο έντονα δια-
κριτά πολιτικά χαρακτηριστικά. Ο ΣΥ.ΡΙΖ.Α. – Προοδευτική Συμμαχία, συνε-
πής με την κουλτούρα και τη νοοτροπία που απέπνεαν και οι νομοθετικές 
παρεμβάσεις του κατά την περίοδο της διακυβέρνησης του, θα επιμείνει, 
αποστρεφόμενος τις τακτικές του παλιού πολιτικού κόσμου, στο να ακούει 
πρωτίστως τις τοπικές κοινωνίες και τις φωνές που επιθυμούν την οικοδό-
μηση μίας περισσότερο αυτόνομης, περισσότερο χειραφετημένης, περισ-
σότερο δημοκρατικής τοπικής αυτοδιοίκησης. Μίας τοπικής αυτοδιοίκησης 
η οποία θα μάχεται ουσιαστικά και όχι προσχηματικά υπέρ των μεγάλων 
τοπικών υποθέσεων χωρίς να μετέρχεται διάφορους επικοινωνιακούς τα-
κτικισμούς. Στηρίζοντας, τον καιρό που πρέπει, υποψηφιότητες με αυτοδι-
οικητικά χαρακτηριστικά, βαθιά γνώση των ιδιαιτεροτήτων της και έμπρα-
κτη διάθεση για ριζοσπαστικές και προοδευτικές αλλαγές. Υποψηφιότητες 
που θα απηχούν πρωτίστως τις επιθυμίες των πολιτών της Στερεάς Ελλά-
δας και των τοπικών κοινωνιών της. 

■  κ. Σαρακιώτη, σας ευχαριστώ για τη συνομιλία μας!
Κι εγώ σας ευχαριστώ!

Στερεά Ελλάδα
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Στο 7ο Οικονομικό Forum των Δελφών συμμετείχε ο Φάνης Σπα-
νός. Ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας, πλην της παρουσίας του 
και της απεύθυνσης χαιρετισμού κατά την εναρκτήρια ημέρα, βρέ-
θηκε στους Δελφούς το Σάββατο, όπου παρακολούθησε την συνε-
δρία με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, τον οποίο υποδέ-
χθηκε στους Δελφούς.

Έχοντας μαζί του και ολιγόλεπτη συνομιλία.
Παράλληλα, την ίδα μέρα συμμετείχε στην ημερίδα με θέμα: «Ευ-

ημερία και Ανάπτυξη της Στερεάς Ελλάδας». Σε αυτή αναφέρθηκε 
μεταξύ άλλων στην τρέχουσα οικονομική συγκυρία και την ακρί-
βεια που αντιμετωπίζουν οι πολίτες, σχολιάζοντας ότι σε όλα τα επί-
πεδα διακυβέρνησης γεννιούνται πλέον ζητήματα επαναπροσδιορι-
σμού προτεραιοτήτων.

«Εμείς, στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας -τόνισε- αναπτύσσου-
με μια σειρά δράσεων με κοινωνικό πρόσημο για τη στήριξη των 
αδυνάτων. Όπως επίσης και σημαντικές δράσεις υποστήριξης της 
δοκιμαζόμενης μικρής επιχειρηματικότητας. Επενδύουμε, όμως, εμ-
φατικά και στις υποδομές. Υποδομές συνδεδεμένες με συγκεκριμέ-
νους αναπτυξιακούς στόχους, όπως είναι οι οδικοί άξονες, τα έργα 
φυσικού αερίου, οι λιμένες της Χαλκίδας και της Στυλίδας, τα αγρο-
τικά έργα άρδευσης και φυσικά οι πολιτιστικές υποδομές».

Υπεραμύνθηκε αυτής της επιλογής, τονίζοντας ότι: «Οι κρίσεις 
περνούν, αλλά οι υποδομές μένουν. Οπότε χρειάζεται ισορροπία».

Σημείωσε επίσης ότι «διανύουμε μια ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο, 
αλλά το νέο ΕΣΠΑ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, ύψους 426 
εκατομμυρίων ευρώ, θα μας επιτρέψει να χρηματοδοτήσουμε δρά-
σεις για την ενίσχυση του κοινωνικού ιστού, την παραγωγική επιτά-
χυνση, την έξυπνη και καινοτόμο ανάπτυξη, την αντιμετώπιση της 
κλιματικής αλλαγής, την στήριξη του πολιτισμού και του τουρισμού».

Ο Περιφερειάρχης, απαντώντας σε σχετικά ερωτήματα, αναφέρ-
θηκε ειδικά στην πορεία της Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης 
Ασωπού και του μετασχηματισμού της Άναρχης Βιομηχανικής Συ-
γκέντρωσης (ΑΒΣ) Οινοφύτων σε ένα σύγχρονο βιομηχανικό πάρ-

κο εξυγίανσης. Χαρακτήρισε, μάλιστα, τη δράση ως ένα κορυφαίο 
παράδειγμα όπου: «Η ανάπτυξη και το περιβάλλον δεν είναι αντίπα-
λοι, αλλά συνοδοιπόροι στην υπηρεσία του ανθρώπου», όπως είπε.

Ακόμη, αναφέρθηκε στην πολυεπίπεδη προσπάθεια που κατα-
βάλλεται από την Περιφέρεια, τον Δήμο Λαμιέων και το ΕΒΕ Φθιώ-
τιδας σε συνεργασία με την Κυβέρνηση, για την ανασύσταση της 
Πανελλήνιας Έκθεσης Λαμίας, μέσα από μια μεγάλη σχετική δρά-
ση ανάπλασης, η οποία προγραμματίζεται να χρηματοδοτηθεί από 
το Ταμείο Ανάκαμψης.

Στη συζήτηση, την οποία συντόνισε η δημοσιογράφος Λένα Πα-
ρασκευά, συμμετείχε ο Α΄ Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλί-
ου του Συνδέσμου Βιομηχανιών Στερεάς Ελλάδας Παναγιώτης Σκια-
δάς (αντικαθιστώντας τον -νοσήσαντα με Covid- Πρόεδρο του ΣΒΣΕ 
Πάνο Λώλο), ο οποίος αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στον κομβικό ρό-
λο της Περιφέρειας για την ανάπτυξη του Επιχειρηματικού Πάρκου 
Οινοφύτων.

“Οι κρίσεις περνούν, οι υποδομές μένουν”
Στο 7ο Οικονομικό Forum των Δελφών ο Φ. Σπανός


