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Ανοίγει πανιά για Σύρο η Μικτή χορωδία Ορφέας Ιτέας 
Η Συμφωνική Ορχήστρα Νέων 
Βοστώνης στο “Λάλον Ύδωρ”

Σελ.18

 

“Λαός χωρίς ιστορία, 
δέντρο χωρίς ρίζες!”

“Χρέος μας, να αποδοθεί ελάχιστος φόρος τιμής 
σε όλους αυτούς που μέσα από πολλές δυσκο-
λίες κατάφεραν να εξελιχθούν σε ένα σημαντι-
κό κομμάτι της τότε ελληνικής κοινωνίας”, το-
νίζουν και παρουσιάζουν το πλαίσιο των εκδη-
λώσεων και των δράσεων τους.

Με πρόταση και εισήγηση ΤαγκαλήΘ. Ασημάκης: Πώς και γιατί η περιοχή χάνει ποσά της τάξης των 11 εκ€ για την ανάπτυξή της

Γ. Μπούγας: 
Στρατηγικός μας στόχος 
η αυτοδυναμία

Σελ.12-13

Πρόγραμμα εξοικονόμησης ενέργειας 
στα ορεινά ζητούν οι δήμαρχοι της Στερεάς

Η πλασματική απογραφή 
και η απούσα Δωρίδα

Μιλούν στην Εν Δελφοίς 5 δήμαρχοι της Στερεάς

Τα μέλη του ΔΣ του Συλλόγου Μικρασιατών Ιτέας-Φωκίδας 
μιλούν στην Εν Δελφοίς για το επετειακό έτος 2022

Στο 14ο Συνέδριο της ΝΔ 
τοποθετήθηκε ο Γ.Γ της Κ.Ο της ΝΔ

Επιτυχίας συνέχεια για το Race for 
Liberty. Αργυρό βραβείο στα Tourism 
Awards 2022!

Η πρόθεση της κυβέρνησης να τις μεταθέσει κατά ένα εξάμηνο προκαλεί τις αντιδράσεις πολλών δημάρχων κι εντάσεις 
στην ΚΕΔΕ. Θετικοί οι περιφερειάρχες. Ποια στάση τηρούν οι Π. Ταγκαλής, Γ. Καπεντζώνης, Γ. Ταγκαλέγκας, Θ. Ζεκεντές 
και Β. Στεργίου.

Ντέρμπι ανόδου στη Γ Εθνική 
Ευπάλιο-Αντίκυρα! Σελ.23

Προσθέτοντας υπεραξία 
στη σύγχρονη πολιτιστική
εικόνα της Φωκίδας!

Στις κάλπες την Κυριακή 
ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ

Αναλυτικά η διαδικασία 
και τα εκλογικά κέντρα

Συναντήθηκε με Μητσοτάκη ο Βουλευτής 
Φωκίδας

Αναστάτωση με τις Αναστάτωση με τις 
αυτοδιοικητικές εκλογές!αυτοδιοικητικές εκλογές!

Κατατίθεται σχετική πρόταση στο Υπ.Εν. Προβλέπει 
παροχή αντισταθμιστικών οφελών και θέσπιση ειδικής 
κατηγορίας στις ενεργειακές δράσεις του Υπουργείου. 
Οι καθυστερήσεις στα έργα των δήμων στην κορυφή 
της ατζέντας της ΠΕΔ Στερεάς, που ζητάει συνάντηση 
με Σπανό για το θέμα.

Η παράταξη “Όραμα για τη Δωρίδα” ασκεί κρι-
τική προς τη δημοτική Αρχή για τεχνητό πλη-
θυσμιακό “φούσκωμα” της περιοχής, με αποτέ-
λεσμα να είναι εκτός του master plan Μητσο-
τάκη για τους μικρούς ορεινούς δήμους, που 
προβλέπει συνολικές ενισχύσεις 375 εκ.€!

Εβδομαδ ια ία  Εφημερ ίδα
Αρ. Φύλλου 994 | Έτος 22ο | Τιμή 1 ευρώ

ΠαρασκευήΠαρασκευή
13  Μα ΐου  2022

www.fokidanews.grwww.fokidanews.gr

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ Κωδ ικός  5788Εν ΔελφοίςΕν Δελφοίς
29

AMΦIΣΣAΣ

Βραβευμένη με τιμητική διάκριση από το 
Ίδρυμα Προαγωγής Δημοσιογραφίας Αθανασίου Βασ. Μπότση

SPORTS

Σελ.15Σελ.5

Γ. Σαρακιώτης: 
“Την Κυριακή 15 
Μαΐου όλοι πα-
ρόντες για την 
πολιτική αλλαγή 
που αξίζουμε!”

Σελ.5
Σελ.9

Ματς “κλειδί” για ΓΑΣ με Άρη Θήβας στην Ά ΕΣΚΑΣE

Σελ.3, 8

Μαγειρείο - Ψητοτεχνείο Delivery 12:00 - 24:00

2265.300601,
6936.723.700 & 6987.932.420

Πλατεία Ησαΐα, Άµφισσαthe new

eating
              point

Σελ.10, 15



Παρασκευή 13 Μαΐου 2022Εν Δελφοίς 15Στερεά Ελλάδα

ΜΑΡΓΩΝΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ

EMΠΟΡΙΟ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΩΝ - ΕΙ∆ΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ - Υ∆ΡΑΥΛΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΗΛΙΑΚΩΝ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΩΝ
energia

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

ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 31, ΑΜΦΙΣΣΑ
τ. 22650 22000 - κ. 6974 124990

ΦΟΥΣΕΚΗΣ ΚΥΡ. ΛΟΥΚΑΣ

Πρόγραμμα εξοικονόμησης ενέργειας στα ορεινά 
ζητούν οι δήμαρχοι της Στερεάς
Οι καθυστερήσεις στα έργα των δήμων στην κορυφή της ατζέντας της ΠΕΔ Στερεάς

“Την Κυριακή 15 Μαΐου όλοι παρόντες
για την πολιτική αλλαγή που αξίζουμε”

Μια σειρά σημαντικών θεμάτων περιελάμβανε η ατζέντα της συνεδρί-
ασης της ΠΕΔ Στερεάς Ελλάδας, που πραγματοποιήθηκε στη Λαμία την 
Πέμπτη 5 Μαίου.

Οι καθυστερήσεις και η διακοπή εργασιών στα έργα των δήμων λό-
γω αυξημένων τιμών υλικών και χαμηλών πιστώσεων απασχόλησε έντο-
να το Σώμα. “Η εκτόξευση των τιμών των υλικών κατασκευής έχει δημι-
ουργήσει μεγάλες καθυστερήσεις στην εκτέλεση των δημόσιων έργων. 
Υπάρχουν πλέον πολλές περιπτώσεις στις οποίες οι συμβάσεις εκτέλεσης 
των έργων διαλύονται αλλά και περιπτώσεις που διαγωνισμοί κηρύσσο-
νται άγονοι καθώς καμία εταιρεία δεν υποβάλλει πρόταση, γιατί οι τιμές 
στα τιμολόγια του δημοσίου κυμαίνονται πολύ χαμηλότερα από τις τιμές 
αγοράς”, σημείωσε για το θέμα ο Νίκος Σουλιώτης.

“Μετά τη σημαντική καθυστέρηση που υπήρξε λόγω της πανδημίας, εί-
μαστε πλέον αντιμέτωποι με μία κατάσταση που μπορεί, σε μεγάλο αριθ-
μό έργων, να μετατρέψει την καθυστέρηση, σε οριστική διακοπή εργα-
σιών. Ως Π.Ε.Δ. και ως Κ.Ε.Δ.Ε. επισημάναμε από την πρώτη στιγμή τους 
κινδύνους και την ανάγκη άμεσων λύσεων. Ο Υπουργός Υποδομών και 
Μεταφορών, κ. Καραμανλής δεσμεύτηκε προς την Κ.Ε.Δ.Ε. ότι σύντομα θα 
υπάρξει αναθεώρηση των τιμών του τιμολογίου του Δημοσίου, σε συγκε-

κριμένα άρθρα των λογαριασμών, όπου υπήρξε σημαντική αύξηση του 
κόστους των υλικών. Πιέζουμε η αύξηση αυτή να γίνει άμεσα και σε εύ-
ρος που θα εξασφαλίζει τη συνέχιση των έργων μας”, πρόσθεσε ο Πρόε-
δρος της ΠΕΔ Στερεάς Ελλάδας.

Αρκετοί δήμαρχοι επεσήμαναν ότι οι χαμηλές πιστώσεις της Περιφέ-
ρειας αποτελούν έναν ακόμη ανασταλτικό παράγοντα στην ομαλή εκτέλε-
ση των έργων, καθώς παρότι τα έργα εκτελούνται, οι πληρωμές καταβάλ-
λονται καθυστερημένα, με αποτέλεσμα να υπάρχουν συχνές διακοπές ή 

Εδώ και μήνες στην καθημερινότητα των πολιτών κυριαρχεί το ζήτη-
μα της ενεργειακής κρίσης – φτώχειας που έχει διογκωθεί εξαιτίας των 
χειρισμών της Κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, των παρατεταμένων 
πληθωριστικών πιέσεων σε αντίθεση με τις εσφαλμένες προηγούμενες 
περί του αντιθέτου προβλέψεις, τα οποία ακολούθησαν της ανεπαρκούς 
διαχείρισης της πανδημικής κρίσης, τόσο σε υγειονομικό, όσο και σε οικο-
νομικό επίπεδο. Ταυτόχρονα, σταχυολογώντας τα κρίσιμα επίδικα από τα 
οποία εξαρτάται η ανάπτυξη και η ευημερία της χώρας μας σε περιφερει-
ακό επίπεδο, το μόνο συμπέρασμα που εξάγεται αβίαστα είναι η τριετής 
τροχιά οπισθοδρόμησης που συντελείται σε ολόκληρη τη Στερεά Ελλάδα. 

Και δεν είναι μόνο το αδιέξοδο στο οποίο έχει περιέλθει σήμερα η χώ-
ρα μας, αυτό που επιτάσσει τα πολιτικά κόμματα και η κοινωνία των πο-
λιτών να προσδιορίσουν τις αναγκαίες λύσεις, αλλά και η προοπτική της 
χώρας, της νέας γενιάς, των υγιών δυνάμεων της εργασίας και της επι-
χειρηματικότητας, που αναζητούν ένα νέο προοδευτικό όραμα, μια νέα 
πνοή. Όσο κι αν προσπαθεί η Κυβέρνηση Μητσοτάκη να ενδυθεί το μαν-
δύα του προοδευτισμού και του νεωτερισμού, είναι οι στρατηγικές επιλο-
γές της, οι ιδεολογικές εμμονές της και η πρόσδεση «στα δικά τους λιμά-
νια», όπως ακούστηκε πριν από λίγες ημέρες στο 14ο συνέδριο της Νέας 
Δημοκρατίας, εκείνα τα οποία κρατούν τη χώρα εγκλωβισμένη στο τέλμα 
που βιώνουμε όλοι σήμερα. 

Στον αντίποδα, του χρεωκοπημένου πολιτικά, στρατηγικά, ηθικά, νέ-
ο-συντηρητισμού που έχει εγκαθιδρύσει η Νέα Δημοκρατία, υπάρχει η 
προοδευτική, δημοκρατική, αριστερή επιλογή. Μία επιλογή – ουσιαστι-
κό ανάχωμα στη διολίσθηση της χώρας μας σε μία κατάσταση αντίστοι-
χη ή παρόμοια με εκείνη στην οποία την παραλάβαμε ως Κυβέρνηση το 
2015. Σε αυτή την κατεύθυνση κινούνται οι 5 + 1 δεσμεύσεις του Αλέξη 
Τσίπρα και του ΣΥ.ΡΙΖ.Α. – Προοδευτική Συμμαχία. Δεσμεύσεις που εστι-
άζουν στην ανάσχεση του κύματος της ακρίβειας, της αντιμετώπισης της 
αισχροκέρδειας που οργιάζει με την ανοχή της Κυβέρνησης, την αύξη-
ση του κατώτατου μισθού στα 800 ευρώ, τη στήριξη της νέας και παρα-
γωγικής γενιάς με τη δημιουργία ενός νέου στεγαστικού προγράμματος 

Προσιτής Οικονομικά Στέγης (Π.Ο.Σ.), τη μείωση των ειδικών φόρων κα-
τανάλωσης στα καύσιμα και του ΦΠΑ σε βασικά τρόφιμα, την εργασία 
με συλλογικές συμβάσεις και ταυτόχρονα την επανεργοποίηση των θε-
σμικών μηχανισμών προστασίας απέναντι στις αυθαιρεσίες, την ενδυνά-
μωση του κοινωνικού κράτους, πυρηνικό στοιχείο του DNA των δημο-
κρατικών, προοδευτικών, αριστερών κομμάτων, την αναδιοργάνωση του 
Εθνικού Συστήματος Υγείας, την αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου της 
χώρας με τη στήριξη της επιχειρηματικότητας και του πρωτογενούς το-
μέα, την επένδυση στην έρευνα, την καινοτομία και τη συνέχιση της προ-
σπάθειας αναστροφής του brain drain, την άμβλυνση των ανισοτήτων 
και ιδίως των Περιφερειακών από τις οποίες πλήττεται και η περιοχή της 
Στερεάς Ελλάδας και τέλος την εμπέδωση του αισθήματος της κοινωνι-
κής δικαιοσύνης.  

Τα παραπάνω, καθιστούν επιβεβλημένη και αναγκαία την ύπαρξη ενός 
ανανεωμένου λειτουργικά, οργανωτικά, πολιτικού οργανισμού, με στελέ-
χη που θα αποδεικνύουν εμπράκτως τη βούληση τους για την εφαρμογή 
των μεγάλων πολιτικών αλλαγών και μεταρρυθμίσεων που έχει ανάγκη 
ο τόπος. Έχοντας επίγνωση των εθνικών προτεραιοτήτων, των δημοσιο-
νομικών συνθηκών και μακροοικονομικών προκλήσεων της μεταπανδη-
μικής εποχής και αυτής μετά την εξελισσόμενη ενεργειακή κρίση, των γε-
ωστρατηγικών συσχετισμών σε ένα παγκόσμιο περιβάλλον του οποίου η 
αρχιτεκτονική μεταβάλλεται, σε μία χρονική περίοδο όπου η επικαιρότητα 
εγγράφεται αυτομάτως ως ιστορία. 

Την Κυριακή 15 Μαΐου είναι η ημέρα όπου οι δημοκρατικοί, προοδευ-
τικοί, αριστεροί πολίτες, θα κληθούμε από κοινού να κάνουμε το πιο απο-
φασιστικό, επόμενο βήμα. Συμμετέχοντας μαζικά στην εκλογική διαδικα-
σία για την εκλογή του Προέδρου του ΣΥ.ΡΙΖ.Α. – Προοδευτική Συμμαχία 
και την εκλογή της νέας Κεντρικής Επιτροπής. Την Κυριακή 15 Μαΐου εί-
μαστε όλοι παρόντες για την πολιτική αλλαγή που χρειαζόμαστε, την πο-
λιτική αλλαγή για την οποία οφείλουμε να εργαστούμε, την πολιτική αλ-
λαγή που αξίζουμε. 

*Ο Γιάννης Σαρακιώτης είναι Βουλευτής Φθιώτιδας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ

επιβραδύνσεις. Το Σώμα αποφάσισε ομόφωνα να υπάρξει συνάντηση του 
Προέδρου της Π.Ε.Δ. με τον Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας, Φ. Σπανό, 
προκειμένου να συζητηθεί το θέμα της κατανομής των πιστώσεων στα έρ-
γα των Δήμων και η διεκδίκηση αύξησής τους.

Στη συνεδρίαση συζητήθηκε επίσης η υποβολή αιτήματος στο Υπουρ-
γείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας για τη θέσπιση ειδικού προγράμματος 
εξοικονόμησης ενέργειας σε παραδοσιακούς οικισμούς, μετά από πρότα-
ση και σχετική επιστολή του Δημάρχου Δελφών. “Η ενεργειακή κρίση έχει 
καταστήσει την ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων πιο επίκαιρη και πιο ανα-
γκαία από ποτέ. Στους παραδοσιακούς οικισμούς ωστόσο, οι περιορισμοί 
δόμησης και παρεμβάσεων για να διασφαλίζεται η ομοιογένεια των κτι-
ρίων, καθιστά τις επενδύσεις ενεργειακής αναβάθμισης ιδιαιτέρως κοστο-
βόρες και στις περισσότερες περιπτώσεις ασύμφορες για τους πολίτες. Εί-
ναι δίκαιο οι πολίτες των παραδοσιακών οικισμών να προστατευθούν από 
την ενεργειακή κρίση και ταυτόχρονα να διατηρήσουμε τους οικισμούς μας 
ζωντανούς, δίνοντας κίνητρα στους κατοίκους για τη διαμονή τους σε αυ-
τούς. Θεωρώ ότι πρέπει να προβλέπεται ειδικό καθεστώς για την ενεργει-
ακή αναβάθμιση των κτιρίων στις περιοχές αυτές για να διασφαλίζεται η 
ίση αντιμετώπιση όλων των πολιτών και των επιχειρήσεων”, τόνισε ο Δή-
μαρχος Δελφών, για να προσθέσει σχετικά:

“Προτείνω: 1ον Να παρέχονται αντισταθμιστικά οφέλη, δεδομένης της 
απαγόρευσης υλοποίησης παρεμβάσεων εξοικονόμησης ενέργειας, λόγω 
των περιορισμών που υφίστανται στους παραδοσιακούς οικισμούς, 2ον 
Να θεσπιστεί ειδική κατηγορία, με διακριτό προϋπολογισμό, για τις κατοικί-
ες και επιχειρήσεις των παραδοσιακών οικισμών στις σχετικές δράσεις του 
ΥΠΕΝ και 3ον Στους παραδοσιακούς οικισμούς, να μην υπάρχει η απαίτηση 
στις σχετικές δράσεις περί αύξησης της ενεργειακής κατηγορίας ενός κτι-
ρίου, κατά 3 κλάσεις». Το Διοικητικό Συμβούλιο έκανε ομόφωνα δεκτή την 
εισήγηση του Π. Ταγκαλή και αποφασίστηκε η διεκδίκηση υιοθέτησης και 
εφαρμογής της πρότασης από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

 Παράλληλα, τη συνεδρίαση απασχόλησε η αρξάμενη αντιπυρική πε-
ρίοδος. “Και το φετινό καλοκαίρι αναμένεται να είναι δύσκολο. Μετά τις 
περσινές πυρκαγιές και καταστροφές έχουν αναληφθεί πρωτοβουλίες, αλ-
λά μένουν ακόμη πολλά να γίνουν. Συνεδριάσαμε ως  Θεματική Επιτρο-
πή Πολιτικής Προστασίας και καταλήξαμε επιγραμματικά στα εξής: Πρέπει 
να ενισχυθεί η επιχειρησιακή ικανότητα των Δήμων, μέσω ειδικής χρημα-
τοδότησης, τόσο για την προμήθεια μηχανημάτων έργου όσο και για την 
πρόσληψη προσωπικού. Το συγκεκριμένο αποτελεί πάγιο αίτημά μας και 
πρέπει να γίνει άμεσα. Επίσης, σε σχέση με τους χειριστές μηχανημάτων, 
το πλαίσιο προσλήψεων πρέπει να γίνει πιο ευέλικτο. Παρατηρείται το φαι-
νόμενο σε αρκετούς Δήμους να έχουν μηχανήματα και να μην μπορούν να 
προσλάβουν χειριστές”, σημείωσε ο ο  Πρόεδρος της Θεματικής Επιτροπής 
Πολιτικής Προστασίας της και Αντιπρόεδρος της Π.Ε.Δ. Δημήτρης Ψαθάς.

“Επιπλέον, κρίνεται απαραίτητη η ενίσχυση των Δασαρχείων με πόρους 
και προσωπικό. Θεωρούμε επίσης απαραίτητο τον καλύτερο συντονισμό 
των συνδρομητικών φορέων για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών και 
αναφέρομαι στα Δασαρχεία, τους Δήμους, τον ΔΕΔΔΗΕ, τους δασικούς συ-
νεταιρισμούς και τους εθελοντές. Η τεχνολογία επιτρέπει την μόνιμη επι-
κοινωνία ατόμων και φορέων, σε πραγματικό χρόνο και πρέπει να την 
εκμεταλλευτούμε. Τέλος, ειδικά για τις περιόδους υψηλού κινδύνου εκδή-
λωσης πυρκαγιάς, κρίνεται απαραίτητη η ενεργοποίηση της αστυνομίας 
και του στρατού για την εκτέλεση περιπολιών σε δασικές περιοχές για την 
υποβοήθηση του έργου του Πυροσβεστικού Σώματος”, συμπλήρωσε ο Δή-
μαρχος Διρφύων-Μεσσαπίων.

Τέλος, το ΔΣ της ΠΕΔ Στερεάς Ελλάδας αποφάσισε την υποβολή αιτή-
ματος στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας για προ-
σεισμικό έλεγχο όλων των δημοσίων κτιρίων και τη θέσπιση προγράμμα-
τος αναβάθμισής τους.

του Γιάννη Σαρακιώτη*
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