
Ουκρανία και Ρωσία υπέγραψαν τη συμφωνία
για την εξαγωγή των ουκρανικών σιτηρών

Η Ουκρανία και η Ρω-
σία υπέγραψαν την Πα-
ρασκευή δύο χωριστές
συμφωνίες με την Τουρ-
κία και τα Ηνωμένα Έθνη
για την εξαγωγή σιτη-
ρών και γεωργικών προϊ-
όντων μέσω της Μαύ-
ρης Θάλασσας.

Κυρ. Μητσοτάκης: Η Ελλάδα αλλάζει
γρήγορα και προς το καλύτερο

Γίνεται μια σύγχρονη ευρωπαϊκή χώρα που ατενίζει το μέλλον με αισιοδοξία

Αυτό υπογράμμισε ο πρω-
θυπουργός, Κυριάκος Μη-
τσοτάκης κατά την ομιλία
του στα εγκαίνια της παρά-
καμψης της Αμφιλοχίας, που
ολοκληρώθηκε 5 μήνες νω-
ρίτερα απ ό,τι αρχικώς είχε
σχεδιαστεί.

Οι «κυανόλευκοι» απέκτησαν τον Μαρμεντίνι Ντος Σάντος Γκουστάβο

Βραζιλιάνικη ενίσχυση 
για τον ΠΑΣ Λαμία

Οι «κυανόλευκοι»
γνωστοποίησαν ότι ολο-
κλήρωσαν μια ακόμη
μεταγραφή. Αυτή είναι
του Βραζιλιάνου μεσοε-
πιθετικού, Μαρμεντίνι
Ντος Σάντος Γκουστάβο
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σελ. 6

σελ.  8 σελ.  8

σελ. 7

ΓΡΑΦΟΥΝ

Σύσκεψη σωματείων στη Λάρυμνα 
ενόψει της νέας μεγάλης κινητοποίησης

Δημ.  Κουτσούμπας: «Το εγκλημα 
στη ΛΑΡΚΟ δεν θα περάσει!»

Στη σύσκεψη των Σωματείων της ΛΑΡΚΟ στη Λάρυμνα, μί-
λησε το βράδυ της Πέμπτης ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ  Δημήτρης
Κουτσούμπας.

σελ.  2

σελ.  10

σελ.  13

σελ.  16

Απλή ερώτηση προς κάθε «σκεπτόμενο» άνθρωπο...

Εισβολή αγελάδων 
στη Φουρνά Ευρυτανίας

Μαγδαληνή Οικονόμου

Πώς θα σας φαινόταν αν εί-
χατε ένα περιβόλι περιποιημένο
με τα «ζαρζαβατικά» του και ερ-
χόταν «κάποιος», «κάτι» και το
τσαλαπατούσε, το κατέστρεφε,
το ισοπέδωνε; σελ.  6

Οι κανόνες χωροθέτησης και τα κριτήρια για την εγκατάσταση
φωτοβολταϊκών πάρκων σε Φθιώτιδα και Ευρυτανία 

To νέο χωροταξικό των Ανανεώσιμων 
Πηγών Ενέργειας στη Στερεά

Με διαδικασίες fast track
προχωρεί η αναθεώρηση του
Ειδικού Χωροταξικού Πλαισί-
ου για τις Ανανεώσιμες Πηγές
Ενέργειας, με στόχο να τεθεί
σε ισχύ εντός του πρώτου τε-
τραμήνου του 2023.

σελ.  3

ΣΗΜΕΡΑ με το “ΛΑΜΙΑΚΟ ΤΥΠΟ”
Μαζί με την εφημερίδα στο φύλλο 

του Σαββάτου 23 - Κυριακής 24 Ιουλίου 2022 

ΔΩΡΕΑΝ 
το περιοδικό

mylife
του Ομίλου 

ΙΑΣΩ

Απογραφή
φτώχειας!

• Προβληματίζει η μείωση του πληθυσμού στη Φθιώτιδα
• Μιλάνε στο “Λ.Τ.” Βουλευτές και Δήμαρχοι του νομού

σελ. 4-5



Εντονο προβληματισμό αλλά και ανησυχία για
τις αναπτυξιακές προοπτικές του νομού Φθιώτι-
δας προκαλούν  τα στοιχεία της απογραφής
2021 που έδωσε  στη δημοσιότητα η ΕΛΣΤΑΤ. Η
μείωση του πληθυσμού που κυμαίνεται από
1.189 κατοίκους έως 8.800 όπως στην περίπτω-
ση  της Λαμίας, είναι ενα ηχηρό καμπανάκι για
τις πολιτικές ηγεσίες του τόπου καθώς μέσα α-
πο τα στοιχεία της απογραφής μπορεί να δια-
κρίνει κανείς και μια τάση φυγής του πιο παρα-
γωγικού πληθυσμού της περιοχής προς αναζή-
τηση καλύτερων προοπτικών για τους ιδιους
και τις οικογενειές τους.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της απογραφής, στη
Στερεά Ελλάδα ο πληθυσμός είναι μειωμένος σε
ποσοστό 7.7% καθώς μειώθηκε σε 505.269 άτο-
μα από 547.390 άτομα. Σε ό,τι αφορά τον ανδρικό
πληθυσμό μειώθηκε σε 252.106 άτομα από
277.475 άτομα ενώ οι γυναίκες σε 253.163 από
269.915 άτομα.

Την μεγαλύτερη μείωση πληθυσμού καταγρά-
φει η Ευρυτανία με -13.0%, με μόνιμο πληθυσμό
17.461, ακολουθεί η Φθιώτιδα όπου  η μείωση
του πληθυσμού είναι -12,9% και ο μόνιμος πλη-
θυσμός ανέρχεται σε 137.756. Στην Φωκίδα  ο
πληθυσμός μειώθηκε κατά 10.2% με τους μόνι-
μους κατοίκους να ανέρχονται σε 36.210 ενώ στη
Βοιωτία η μείωση είναι -10% με μόνιμο πληθυ-
σμό 106.107.Την μικρότερη μείωση πληθυσμού
έχει η Εύβοια με ποσοστό -1.5% και πληθυσμό
207.735.

Στη Φθιώτιδα
• ο Δήμος με τη μεγαλύτερη μείωση είναι ο δή-

μος Λαμιέων καθώς ο πληθυσμός από το 2011
μειώθηκε από 75.315 σε 66.472 δηλαδή κατά
8.843 κατοίκους

• Ακολουθεί ο δήμος Αμφίκλειας-Ελάτειας με
μείωση από 10.922  σε 8.381 κατοίκους, δηλαδή
2.541 κατοίκους.

• Ο δήμος Δομοκού από 114.95 μειώθηκε σε
9.178 δηλαδή μείωση κατά 2.317 κατοίκους

• Ο δήμος Λοκρών από 19.623 σε 17.854, μεί-
ωση κατά 1.769 άτομα

• Ο δήμος,Μακρακώμης από 16.036 σε 13.553
μείωση κατά 2.483 κατοίκους

• Ο δήμος Στυλίδας από 12.750 σε 11.417, μεί-
ωση κατά 1.333 άτομα.

• ο δήμος Καμένων Βούρλων να καταγράφει τη
λιγότερη μείωση από 12.090 σε 10.901 δηλαδή
1.189 κατοίκους λιγότερους από το 2011.

Στον ανδρικό πληθυσμό η μεγαλύτερη μείωση
καταγράφεται στο δήμο Λαμιέων όπου από
37.417 μειώθηκαν σε 32.268 δηλαδή κατά 5.149
άτομα ενώ και ο γυναικείος πληθυσμός μειώθηκε
από 37.898 σε 34.204.δηλαδή 3.694 άτομα. Την
μικρότερη μείωση σε ανδρικό πληθυσμό κατα-
γράφει ο Δήμος Καμένων Βούρλων όπου από
5.944 οι άνδρες μειώθηκαν σε 5.281 δηλαδή κατά
663 άτομα. Στις γυναίκες την μικρότερη μείωση
πληθυσμού έχει πάλι ο δήμος Καμένων Βούρλων
όπου οι γυναίκες από 6.146  το 2011 μειώθηκαν
σε 5.620 το 2021 δηλαδή κατά 526 άτομα.

Σίγουρα δεν μπορεί κανείς να καταλήξει σε α-
σφαλή συμπεράσματα  μέσα από μία ανακοίνωση
αποτελεσμάτων απογραφής την ώρα που και τα
αποτελέσματα είναι προσωρινα, αλλά και τα επι-
μέρους στοιχεία δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότη-
τα.

Για να βγάλει κάποιος ασφαλή συμπεράσματα
θα πρέπει να δει τα επιμέρους στοιχεία είτε αφο-
ρούν τις ηλικίες, είτε αφορούν τις εισοδηματικές
κατηγορίες, είτε ακόμη αφορούν τις μετακινήσεις
πληθυσμού.

Ένα δεύτερο στοιχείο είναι ότι για πρώτη φορά
εν μέσω κορονοϊου έγινε η συγκεκριμένη απο-
γραφή με συγκεκριμένο τρόπο. Και πιθανόν να υ-
πάρχει μία μεγάλη μάζα από μεγάλες ηλικίες που
δεν μπόρεσαν να απογραφούν, λόγω του ότι δεν
είναι πλήρως ενσωματωμένοι στην τεχνολογία.

Και φυσικά την ευθύνη σε αυτό την έχει η Εθνι-
κή Στατιστική Υπηρεσία, η οποία είχε και την ευ-
θύνη της απογραφής.

Ένα άλλο στοιχείο που θα πρέπει να ληφθεί υ-
πόψη, έχει σχέση με την υπερδεκαετή κρίση, που
για την περιοχή μας λόγω στόχου 2, ήταν πολύ
μεγαλύτερη.

Είναι γνωστό ότι η αστυφιλία και το brain drain
έχουν επίδραση στη διαμόρφωση ενός τέτοιου α-
ποτελέσματος, που ακόμα όμως μέχρι στιγμής δεν
ξέρουμε πώς ακριβώς διαμορφώνεται.

Δεν μπορούμε να απαντήσουμε στα ερωτήματα
αν έχουμε μετακίνηση αστικού πληθυσμού ή τέ-
λος πάντων αν έχουμε μετακίνηση αγροτικού
πληθυσμού.

Είναι προφανές ότι για να καταλήξουμε σε α-
σφαλή συμπεράσματα θα πρέπει να περιμένουμε
τα αναλυτικά αποτελέσματα τα οποία πρέπει να
συγκρίνουμε και λάβουμε υπόψη μας μία σειρά α-
πό άλλα στοιχεία  που έχουν σχέση με τις γεννή-
σεις και τους θανάτους, με τις οικογενειακές μερί-
δες, με τα ηλεκτροδοτούμενα τετραγωνικά
κλπ.αλλά  και με τη διαμόρφωση του μαθητικού
δυναμικού.

Η εφημερίδα μας ζήτησε απο βουλευτές και Δη-
μάρχους να σχολιάσουν το αποτέλεσμα της απο-
γραφής και κυρίως να μας εξηγήσουν που οφεί-
λεται κατα τη γνώμη τους  η τόσο μεγάλη μείωση
που παρουσιάζει ο πληθυσμός στη Φθιώτιδα  μεί-
ωση  συγκριτικά και με αλλους νομούς στην Περι-
φέρεια Στερεάς και γενικότερα στην επικράτεια .
Απευθυνθήκαμε σε ολους αλλά δεν ανταποκρί-
θηκαν ολοι.  

Γιώργος Κοτρωνιάς: Η απογραφή 
μας χτυπάει το καμπανάκι

''Η μείωση του πληθυσμού που φαίνεται στην
τελευταία απογραφή κατά την άποψή μου έχει
δύο πλευρές: μία πραγματική και μία πλασματική.
Η πραγματική συνδέεται με την ανάπτυξη της πε-
ριοχής την υπογεννητικότητα και την εσωτερική
και εξωτερική μετανάστευση και δείχνει ότι η ανά-
πτυξη προφανώς δεν ήταν τέτοια όλα αυτά τα
χρόνια ώστε να κάνει την Φθιώτιδα ελκυστικό
προορισμό να ζήσεις και να κάνεις οικογένεια έχο-
ντας σταθερές δουλειές. Η πλασματική έχει να κά-

νει με τον τρόπο
που έγινε η απο-
γραφή και συνδέ-
εται με ένα άτυπο
κίνημα κατά της
απογραφής κάτι
ανάλογο με το κί-
νημα κατά των
εμβολίων, με άρ-
νηση του κόσμου
να απογραφεί,με
αστοχίες των απογραφικών δελτίων που δημιουρ-
γούσαν υποψίες χρήσης προσωπικών δεδομένων
και με την χαλαρότητα του συστήματος απογρα-
φής.Σε κάθε περίπτωση το αποτέλεσμα δεν είναι
καλό για την Φθιώτιδα και πέραν της μείωσης της
εκπροσώπησης της Φθιώτιδας στην Βουλή ουσια-
στικά μας χτυπάει το καμπανάκι για το δημογρα-
φικό πρόβλημα την ανάγκη περαιτέρω ενίσχυσης
των κυβερνητικών μέτρων για τα νέα ζευγάρια και
για τις πολύτεκνες οικογένειες και την ανάγκη με-
γάλων και βιώσιμων επενδύσεων και έργων στην
περιοχή μας''.

Θέμης Χειμάρας: Μπορούμε 
να αντιστρέψουμε την κατάσταση

''Δεν καταφέραμε να ενεργοποιήσουμε την Το-
πική Αυτοδιοίκηση και των ιδιων των πολιτών. Σί-
γουρα η πανδημία επαιξε ενα σημαντικό ρόλο και
δεν πετύχαμε να κινητοποιήσουμε κόσμο οπως
θα μπορούσαμε να το κάνουμε. Τα παλιότερα

Πέθανε ο πρώην 
υφυπουργός 

Δημήτρης Αποστολάκης
Πέθανε σε

ηλικία 88 ε-
τών ο Δημή-
τρης Αποστο-
λάκης, πρώην
υφυπουργός
Εθνικής Άμυ-
νας και ιστορι-
κό στέλεχος
του ΠΑΣΟΚ 

O Δημήτρης
Αποστολάκης νοσηλευόταν στο Γενικό Νο-
σοκομείο Αεροπορίας, με προβλήματα υ-
γείας που αντιμετώπιζε το τελευταίο διάστη-
μα, και έφυγε από τη ζωή από πολυοργανι-
κή ανεπάρκεια.

Ο Δημήτριος Αποστολάκης ήταν πτέραρ-
χος εν αποστρατεία της ελληνικής Πολεμι-
κής Αεροπορίας και πολιτικός. Διετέλεσε
αρχηγός ΓΕΑ, βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, πρό-
εδρος της Δημόσιας Επιχείρησης Πετρελαί-
ου και υφυπουργός Εθνικής Άμυνας. Υπήρ-
ξε φίλος και συνεργάτης του Ανδρέα Πα-
πανδρέου και επί των ημερών του πραγμα-
τοποιήθηκε η περίφημη «αγορά του αιώ-
να» (40 F-16 από τους Αμερικανούς και 40
Mirage-2000 από τους Γάλλους).

Γεννήθηκε το 1934 στο Ηράκλειο Κρήτης.
Αποφοίτησε από την τότε Σχολή Αεροπο-
ρίας (σημερινή Σχολή Ικάρων) με το βαθμό
του ανθυποσμηναγού το 1957. Επίσης, ή-
ταν απόφοιτος της Σχολής Πολέμου Αερο-
πορίας, της Σχολής Πληροφοριών του Γενι-
κού Επιτελείου Στρατού, της Kινητής
Eκπαιδευτικής Mονάδας F-84F, του
Eκπαιδευτικού Kέντρου Eπιχειρήσεων
Aέρος – Eδάφους, του Σχολείου Χρησιμο-
ποίησης Πυροβόλων Όπλων του ΝΑΤΟ στη
Δυτική Γερμανία, του Army School of Physi-
cal Training στο Ηνωμένο Βασίλειο, του
Σχολείου Cockpit –Trainer F/RF-84F, του
Σχολείου Εκπαιδευτών Πτήσεων «Β», του
Σχολείου Εκπαιδευτών Τ-33Α & Τ-37, του
Βασιλικού Ινστιτούτου Αμυντικών Σπουδών
του Λονδίνου και του μεταπτυχιακού τμή-
ματος της Ανωτάτης Εμπορικής Σχολής (νυν
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών) στη Δι-
οίκηση Επιχειρήσεων, ενώ είχε παρακο-
λουθήσει μαθήματα Πολιτικών Επιστημών
στο Ευρωπαϊκό Τμήμα του Πανεπιστημίου
του Maryland στις ΗΠΑ. Διετέλεσε διοικη-
τής της 116 Πτέρυγας Μάχης, διευθυντής
της Διεύθυνσης A1 του ΓΕΑ, διευθυντής
του Α΄ Κλάδου του ΓΕΑ, επιτελάρχης του
28ου Αρχηγείου Τακτικής Αεροπορικής Δυ-
νάμεως, διοικητής της 30ης Διοίκησης Αε-
ροπορικού Υλικού και αρχηγός της Τακτι-
κής Αεροπορικής Δυνάμεως. Το 1973 συμ-
μετείχε στο Κίνημα του Ναυτικού και απο-
τάχθηκε από τη δικτατορία. Ήταν αρχηγός
ΓΕΑ από 18 Δεκεμβρίου 1984 έως 22 Δε-
κεμβρίου 1986. Μετά την αποστρατεία του
ασχολήθηκε με την πολιτική και διετέλεσε
βουλευτής Ηρακλείου με το ΠΑΣΟΚ τα δια-
στήματα 1990-1993 και 1996-2004, ενώ α-
πό τον Σεπτέμβριο του 1996 μέχρι τον Ο-
κτώβριο του 2001 διετέλεσε υφυπουργός
Εθνικής Άμυνας. Από το 1993 ως το 1996
ήταν πρόεδρος της Δημόσιας Επιχείρησης
Πετρελαίου.

Λαμπάδιασε αυτοκίνητο
χθες στο κέντρο της Λαμίας

Συναγερμός επικράτησε χθες το πρωί στο
κέντρο της Λαμίας, όταν ένα αυτοκίνητο άρ-
παξε φωτιά ενώ ήταν εν κινήσει. 

Συγκεκριμένα, λίγο πριν τις 9:30, από το
ΙΧ αυτοκίνητο που κινούνταν επί των Οδών
Καζούλη και Υψηλάντη, άρχισαν να βγαί-
νουν καπνοί. Οι δύο επιβαίνοντες, πρόλα-
βαν να βγουν από το όχημα ενώ οι περίοι-
κοι ειδοποίησαν την Πυροσβεστική ενώ στο
σημείο βρέθηκε και η Αστυνομία για να
διακόψει την κυκλοφορία. 

Άμεσα όμως οι πυροσβέστες έσβησαν
την φωτιά κα με τα οχήματά τους, καθάρι-
σαν το οδόστρωμα και απομάκρυναν το ό-
χημα που έχε υποστεί υλικές ζημιές.

Απογραφή  
• Προβληματίζει η μείωση         

• Στα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ αποτυπώνεται            
καλύτερης προοπτικής για τους          

• Μιλάνε στο ''ΛΤ'' Βουλευτές         

4 ΛΑΜΙΑΚΟΣ
Τύπος
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χρόνια γίνονταν και καταχωρήσεις στα μέσα ε-
νημέρωσης μια καμπάνια που βοηθούσε στο τε-
λικό αποτέλεσμα αφου είχε θετική επίδραση
στην απογρα-
φή. Η δεύτερη
ανάγνωση είναι
οτι εχουμε
πραγματικά μεί-
ωση του πλη-
θυσμού και ου-
σιαστικη και αυ-
τή οφείλεται
στο παραγωγι-
κό μοντέλο που
εχουμε υιοθετήσει. Φεύγει ο κόσμος απο την ε-
παρχία, αδειάζουν τα μικρά χωριά, μετακινείται
στις μεγάλες πόλεις και αυτή την τάση δεν εχου-
με καταφέρει να την αλλάξουμε, αλλάζοντας τις
συνθήκες παραγωγής και εργασίας που θα μπο-
ρούσαν να κρατήσουν τον κόσμο εδω και κυ-
ρίως τους νέους. Μια τρίτη ανάγνωση που μπο-
ρούμε να κάνουμε είναι οτι υπάρχει η τάση για
την εξ αποστάσεως εργασία χρησιμοποιώντας
την τεχνολογία και μια τάση να φεύγει ο κόσμος
απο τα αστικά κέντρα και να εγκαθίσταται στην
επαρχία για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Αυτή
την τάση πρέπει να εκμεταλευτούμε τώρα για να
αντιστρέψουμε την κατάσταση. Η Φθιώτιδα είναι
δίπλα απο την Αθήνα, μπορεί να είναι τόπος
διαμονής, διαθέτει τις υποδομές που πρέπει για
να μπορέσει να κρατήσει αυτόν τον κόσμο. Ας
προσπαθήσουμε επομένως μέσα απο μια νέα
στρατηγική να αξιοποιήσουμε τα συγκριτικά
πλεονεκτήματα που διαθέτουμε για να εχουμε
καλύτερα αποτελέσματα στο μέλλον''.

Γ. Σαρακιώτης: ''Οφείλουμε ολοι 
να μάθουμε απο τα λάθη μας ''

«Τα αποτελέσματα της έκθεσης της απογρα-
φής που δημοσιεύθηκαν προσφάτως επιβεβαι-
ώνουν το στρεβλό μοντέλο ανάπτυξης που ε-
μπεδώθηκε στον τόπο μας. Ο συγκεντρωτισμός
και ο υδροκεφαλισμός σε συνδυασμό με την υ-
ποχωρητικότητα μέρους του πολιτικού προσω-
πικού οδήγησαν τη Φθιώτιδα στη δυσμενή εξέ-
λιξη της μείωσης του πληθυσμού της κατά
12,9%, να μοι-
ράζεται δηλαδή
την κορυφή με
την Ευρυτανία,
ανάμεσα στις
Π.Ε. που συ-
γκροτούν τη
Στερεά Ελλάδα,
καθώς και στην
ένταση και πολ-
λαπλασ ιασμό
των περιφερεια-
κών, αλλά και ενδοπεριφερειακών ανισοτήτων.

Η μείωση αυτή συνιστά απόρροια εσφαλμέ-
νων στρατηγικής σημασίας πολιτικών επιλογών,
όπως ενδεικτικά, ο αποδεκατισμός της περιοχής
μας από νευραλγικής σημασίας δημόσιες υπη-
ρεσίες που μετοίκησαν σε όμορες Περιφέρειες,
γεγονός το οποίο οδήγησε στην μετακίνηση ση-
μαντικού αριθμού εργαζομένων, η αποεπένδυ-
ση που εντάθηκε την περίοδο της πολυετούς οι-
κονομικής κρίσης, η αποδυνάμωση του ακαδη-
μαϊκού και ερευνητικού στίγματος της περιοχής
με την εφαρμογή του «Σχεδίου Αθηνά» το
2013, το οποίο είχε ως αποτέλεσμα την κατάρ-
γηση του Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδας. Μά-
λιστα, το πάθημα του 2013 δεν έγινε μάθημα,
και την προσπάθεια του ΣΥ.ΡΙΖ.Α. το 2019 για
δημιουργία πανεπιστημιακών τμημάτων στη
Φθιώτιδα και τη Στερεά, καθώς και την οικοδό-
μηση των βάσεων για την επανέναρξη της συζή-
τησης για το Πανεπιστήμιο Στερεάς Ελλάδας, α-

κολούθησε η κατάργηση τμημάτων από την Κυ-
βέρνηση της Νέας Δημοκρατίας όπως αυτό της
Λογοθεραπείας στη Λαμία.

Αποκαλυπτικοί άλλωστε, είναι συγκεκριμένοι
δείκτες όπως, το γεγονός ότι η Περιφέρεια Στε-
ρεάς Ελλάδας κατατάσσεται ανάμεσα στις δέκα
(10) ευρωπαϊκές Περιφέρειες με τα υψηλότερα
ποσοστά ανεργίας των νέων (15-29 ετών) με
38,9% (7η) για το 2021. Στον τομέα της καινοτο-
μίας η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας κατατάσσε-
ται στην προτελευταία θέση, σύμφωνα με επί-
σημα στοιχεία γεγονός που καταδεικνύει την
παντελή έλλειψη δυνατότητας μέρους του πολι-
τικού προσωπικού να εναρμονιστεί με τις σύγ-
χρονες επιταγές και να συμβαδίσει με τις εξελί-
ξεις που έχει επιφέρει η οικονομία της γνώσης,
η τεχνητή νοημοσύνη και η 4η βιομηχανική ε-
πανάσταση. Παράλληλα, κρίσιμες υποδομές
σήμερα παρακμάζουν και ολόκληρες περιοχές
βυθίζονται στην απομόνωση. Χαρακτηριστικό
το παράδειγμα του σιδηροδρομικού στραγγαλι-
σμού Δήμων της περιοχής μας. Επιπροσθέτως,
προγράμματα που ενίσχυσαν την απασχόληση
των νέων και υψηλά καταρτισμένων επιστημό-
νων, ηλικίας από 22 έως 29 ετών, σε δημόσιες
δομές μπήκαν στο περιθώριο, με την προοπτική
του βιοπορισμού στη Φθιώτιδα να γίνεται ολοέ-
να και πιο θολή.

Το προηγούμενο χρονικό διάστημα επί της
διακυβέρνησης του ΣΥ.ΡΙΖ.Α. ο όρος «περιφε-
ρειακή ανάπτυξη» τέθηκε στο επίκεντρο της Κυ-
βερνητικής πολιτικής, ενώ η αυτοδιοίκηση συ-
νολικά, καθώς και περιφερειακού επιπέδου θε-
σμικοί και παραγωγικοί φορείς κατέστησαν, στο
πλαίσιο των Περιφερειακών Συνεδρίων που έ-
λαβαν χώρα σε όλη την επικράτεια, συνοδοιπό-
ροι και συνδιαμορφωτές μίας Εθνικής Αναπτυ-
ξιακής Στρατηγικής με ορίζοντα το 2030. Στρα-
τηγική η οποία μάλιστα συνάντησε την αποδο-
χή των αρμοδίων ευρωπαϊκών οργάνων τον Α-
πρίλιο του 2018. Στον αντίποδα η Νέα Δημο-
κρατία, διακατεχόμενη από την εγγενή παθογέ-
νεια του συγκεντρωτισμού, αγνόησε την τοπική
αυτοδιοίκηση και τους περιφερειακούς φορείς,
κατά τη διαδικασία κατάρτισης της εθνικής πρό-
τασης για την αξιοποίηση των πόρων του Ταμεί-
ου Ανάκαμψης, με την έννοια «περιφερειακότη-
τα» να εκλείπει από το λεξιλόγιο της.

Για να μην βρεθούμε, στα επόμενα δέκα χρό-
νια από σήμερα, στο ίδιο έργο θεατές, οφείλου-
με όλοι να μάθουμε από τα λάθη μας. Οφεί-
λουμε να αντικρύσουμε με ειλικρίνεια την
πραγματικότητα και να προσδιορίσουμε τις αι-
τίες που οδήγησαν σε μία έκβαση που σήμερα
μας προβληματίζει, καταλογίζοντας τις πολιτικές
ευθύνες στους γενεσιουργούς τους. Και εφεξής,
διδασκόμενοι και έχοντας την πεποίθηση ότι έ-
να διαφορετικό αναπτυξιακό μοντέλο, με έμφα-
ση στα συγκριτικά πλεονεκτήματα της περιοχής
μας και στις παραγωγικές δυνάμεις αυτού του
τόπου είναι δυνατό να δώσει σάρκα και οστά
στις προσδοκίες μας, μπορούμε να αντιστρέ-
ψουμε την πτωτική τροχιά, μιας περιοχής που α-
ξίζει περισσότερα.»

Αθ. Ζεκεντές: Χρειαζόμαστε επενδύσεις
''Ως Δήμος κάναμε συστηματική προσπάθεια

ενημέρωσης των κατοίκων του τόπου μας για
να απογραφούν, καθώς η απογραφή καθορίζει
σε μεγάλο βαθμό τη χρηματοδότηση των Δή-
μων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους
(ΚΑΠ). Η χειμερινή περίοδος κατά την οποία
διενεργήθηκε η απογραφή δεν είναι αντιπροσω-
πευτική για το Δήμο μας, διότι υποεκτιμά τον
πληθυσμό της περιοχής μας, ο οποίος αυξάνει
σημαντικά από την άνοιξη ως το φθινόπωρο.
Θεωρούμε πως θα πρέπει η κυβέρνηση να αυ-
ξήσει την βαρύτητα στα μη πληθυσμιακά κριτή-

ρια για την κατανομή της χρηματοδότησης
στους Δήμους, όπως η γεωγραφική έκταση, το
δημοτικό, αγροτικό και δασικό δίκτυο, το παρά-
λιο μέτωπο κ.ά.

Τα αποτελέσματα της απογραφής επιβεβαιώ-
νουν την ανάγκη εφαρμογής ισχυρής περιφε-
ρειακής πολιτικής
για να συγκρατη-
θεί ο πληθυσμός
στην ύπαιθρο. Οι
πολιτικές που ε-
φαρμόστηκαν την
προηγούμενη δε-
καετία με την απο-
ψίλωση της επαρ-
χίας από υπηρε-
σίες και δομές α-
ποτυπώνεται ξεκά-
θαρα στα αποτελέ-
σματα της απογραφής πληθυσμού, η οποία επι-
βεβαίωσε πως στα αστικά κέντρα υπήρξε συ-
γκράτηση του πληθυσμού σε αντίθεση με τους
ημιαστικούς και αγροτικούς οικισμούς, όπου υ-
πάρχει σημαντική συρρίκνωση. Η ελληνική ύ-
παιθρος χρειάζεται πραγματική οικονομική ενί-
σχυση μέσα από δημόσιες και ιδιωτικές επενδύ-
σεις για να βελτιώσει τις υποδομές της και να
μπορέσει να προσφέρει θέσεις δουλειάς στους
ανθρώπους που θέλουν να μείνουν στον τόπο
τους''.

Γιάννης Συκιώτης: ''Πετύχαμε το στόχο μας''
Μετά τη δημοσίευση των προσωρινών αποτε-

λεσμάτων της απογραφής πληθυσμού του
2021, ο Δήμαρχος Καμένων Βούρλων, Γιάννης
Συκιώτης, προέβη στην ακόλουθη δήλωση:

«Βάσει των στοιχείων που ανακοίνωσε η ΕΛ-
ΣΤΑΤ, ο πληθυσμός του Δήμου Καμένων Βούρ-
λων ανέρχεται
στους 10.901 κα-
τοίκους, μειωμέ-
νος κατά 1.189 κα-
τοίκους σε σχέση
με την απογραφή
του 2011, όταν εί-
χαν καταγραφεί
12.090 κάτοικοι.
Στον Δήμο μας α-
π ο γ ρ ά φ η κ α ν
5.281 άνδρες και 5.620 γυναίκες, τη στιγμή που
το 2011 καταγράφηκαν 5.944 άνδρες και 6.146
γυναίκες.

Όπως φαίνεται και από τα στοιχεία της ΕΛ-
ΣΤΑΤ, ο Δήμος Καμένων Βούρλων υπέστη τη
μικρότερη μείωση πληθυσμού στη Φθιώτιδα,
μετά τον Δήμο Λοκρών, κάτι που σημαίνει ότι
πετύχαμε τον στόχο μας. Η Φθιώτιδα γενικότε-
ρα εμφανίζει μείωση κατά 20.475 κατοίκους.
Καταρχήν, οφείλω να ευχαριστήσω το ανθρώ-
πινο δυναμικό της ΕΛΣΤΑΤ και το προσωπικό
του Δήμου για τον ζήλο που επέδειξαν στο να
απογραφούν οι κάτοικοι, καθώς και όλους τους
Αντιδημάρχους και τους Προέδρους των Κοινο-
τήτων που ενημέρωσαν τους δημότες μας για τα
οφέλη της απογραφής.

Ήταν τεράστια η προσπάθεια ενημέρωσης
των κατοίκων να απογραφούν στον τόπο μας,
μιας και η χρηματοδότηση του Δήμου εξαρτάται
σε μεγάλο βαθμό από τους Κεντρικούς Αυτοτε-
λείς Πόρους. Η απογραφή διενεργήθηκε από Ο-
κτώβριο έως Δεκέμβριο 2021 και δεν αποτυπώ-
νει πραγματικά τον πληθυσμό της περιοχής, ο
οποίος υπερπολλαπλασιάζεται τους καλοκαιρι-
νούς κυρίως μήνες. Γι’ αυτόν τον λόγο θα πρέ-
πει η χρηματοδότηση των Δήμων να κατανέμε-
ται με διαφορετικά κριτήρια και όχι αυστηρά
πληθυσμιακά.

Παρότι την τελευταία εικοσαετία έχει δοθεί
έμφαση για την άμβλυνση των περιφερειακών
ανισοτήτων, τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ δείχνουν
πως στα αστικά κέντρα δεν συρρικνώθηκε ο
πληθυσμός, σε σχέση με την ύπαιθρο. Την τε-
λευταία δεκαετία οι υπηρεσίες υποστελεχώθη-
καν και οι δομές μεταφέρθηκαν από την περι-
φέρεια στα αστικά κέντρα κι αυτό φαίνεται ότι έ-
παιξε σημαντικό ρόλο στα στοιχεία της απογρα-
φής.

Σήμερα περισσότερο από ποτέ είναι μεγάλη η
ανάγκη ενίσχυσης της περιφερειακής ανάπτυ-
ξης, η προσέλκυση ιδιωτικών επενδύσεων, η
στήριξη του ανθρώπινου κεφαλαίου και η δημι-
ουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας, για την επί-
τευξη πολλαπλασιαστικών οφελών τόσο για
την κοινωνία, όσο και για την τοπική οικονο-
μία». 

Περιθώρια για… υπολογισμούς και ανταλ-
λαγή εκτιμήσεων σε ό,τι αφορά την αναδια-
μόρφωση του εκλογικού χάρτη δίνουν σε κυ-
βερνητικά και κομματικά στελέχη τα προσω-
ρινά στοιχεία της απογραφής πληθυσμού.
Μετά τις αλλαγές που φέρνει ο νόμος για το
δικαίωμα ψήφου των Ελλήνων του εξωτερι-
κού από τον τόπο μόνιμης κατοικίας τους (οι
έδρες του Επικρατείας αυξάνονται στις 15 από
12 και χάνουν από μία έδρα η Α’ Αθήνας, ο
Νότιος Τομέας και η Αχαΐα), αρχίζουν τα
«στοιχήματα» για το αν και πού θα υπάρξουν
ακόμα μεγαλύτερες ανατροπές στις εκλογικές
περιφέρειες λόγω πληθυσμιακών μεταβο-
λών.

Εξελίξεις από το αρμόδιο υπουργείο Εσωτερι-
κών δεν θα πρέπει να αναμένονται πριν από τον
προσεχή Δεκέμβριο, οπότε θα επισημοποιη-
θούν τα οριστικά δεδομένα της ψηφιακής απο-
γραφής. Και ενώ είναι στη διακριτική ευχέρεια
της ηγεσίας του Εσωτερικών το αν πράγματι θα
υπάρξουν αποφάσεις για ανακατανομή εδρών
(εντός ενός έτους από την τελευταία απογραφι-
κή πράξη όπως προβλέπεται), ενημερωμένες
πηγές εκφράζουν την πεποίθηση ότι Μαξίμου
και υπουργείο θα «τρέξουν» τις επόμενες εκλο-
γές – του 2023 κατά τον Κυριάκο Μητσοτάκη -,
λαμβάνοντας υπόψη τον αντίκτυπο στις βουλευ-
τικές έδρες από τις πληθυσμιακές αυξομειώσεις
το 2021. Αλλάζοντας άρα τη σημερινή αποτύ-
πωση του εκλογικού χάρτη, όσο κι αν αυτό
προδιαγράφει αλλαγές στρατηγικής και εκ νέου
σχεδιασμούς από όλα τα κόμματα.

Στελέχη εκτιμούν ακόμα και διψήφιο αριθμό
αλλαγών, με «κερδισμένες» και «χαμένες» πε-
ριοχές αλλά και με περισσότερες μονοεδρικές –
μια κρίσιμη λίστα στην οποία ήδη ρίχνει βάρος
η ΝΔ – καθώς διακρίνονται αρκετές οριακές κα-
ταστάσεις. Μεταξύ άλλων η Θεσπρωτία και η
Καστοριά θέτουν σοβαρή υποψηφιότητα να χά-
σουν από μία έδρα και να μπουν στον εν λόγω
κατάλογο, εκεί όπου ειδικά η Θεσπρωτία είχε
ξαναμπεί στις εκλογές του 2004 λόγω μείωσης
του πληθυσμού της και στην απογραφή του
2001. Είναι ενδεικτικό ότι στην Ηπειρο μόνο τα
Ιωάννινα εμφανίζουν αύξηση πληθυσμού, με
την Αρτα, την Πρέβεζα και τη Θεσπρωτία (και
τους τρεις δήμους της) σε μειωμένους αριθμούς.

Στη λίστα των χαμένων εδρών σχεδόν προε-
ξοφλείται ότι θα μπει η Α’ Αθηνών που θα βρε-
θεί – εφόσον επιβεβαιωθούν οι εκτιμήσεις – με
12 έδρες. Στην ίδια κατηγορία εντάσσονται η
Κοζάνη (πιθανό δηλαδή να εκλέγει τέσσερις
βουλευτές από πέντε σήμερα) όπου ο πληθυ-
σμός μειώθηκε κατά τουλάχιστον 4.200 ανθρώ-
πους, η Μαγνησία (πέντε έδρες από έξι σήμερα)
όπου μειώθηκε ο πληθυσμός και στους πέντε
δήμους, η Φθιώτιδα όπου βρίσκονται πληθυ-
σμιακά κάτω και οι επτά δήμοι καθώς και η Αρ-
καδία αν και πιθανότατα θα υπάρξουν περισσό-
τερες έδρες στην υπόλοιπη Πελοπόννησο. Περι-
θώρια αύξησης εδρών διαμορφώνονται επίσης
σε Α’ και Β’ Θεσσαλονίκης ενώ αυτό θεωρείται
σχεδόν βέβαιο ότι θα αποφασιστεί για την Ανα-
τολική Αττική (αύξηση 2,8% του πληθυσμού)
που καιρό τώρα προσελκύει το ενδιαφέρον υ-
ποψηφίων. Στην ίδια κατηγορία θεωρείται ο Βό-
ρειος Τομέας Αθηνών (+1,1%).

  φτώχειας!
         του πληθυσμού στη Φθιώτιδα

           και ενα κύμα φυγής για αναζήτηση 
         εργαζόμενους και τις οικογενειές τους

          και Δήμαρχοι του νομού

Χάνει έδρα 
η Φθιώτιδα;

5ΛΑΜΙΑΚΟΣ
ΤύποςΤοπικά
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