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Σε προεκλογικό φόντο
Δημοτική Αρχή: “Βάση για ένα καλύτερο μέλ-
λον” ο στρατηγικός σχεδιασμός του Επιχει-
ρησιακού Προγράμματος 2019-2023. Ανάγκη 
κοινού μετώπου επιδιώκει η “Ανανεωτική”, 
που προοικονομεί ανάληψη πρωτοβουλιών 
στο άμεσο μέλλον με ορίζοντα την κατάθεση 
των ψηφοδελτίων του χρόνου το καλοκαίρι.

Ολοκλήρωσε το παζλ ως τις 
εκλογές ο Γ. Καπεντζώνης

Η έκθεση Pott / Pott 
στο φετινό The Symptom 
Projects

Σελ.3,5

Δράσεις για το ΓΝ Λαμίας και τα νοσοκομεία της Στερεάς 
δεσμεύτηκε να αναλάβει η Περιφέρεια Στερεάς

“Ζεσταίνουν μηχανές” δημοτική Αρχή και μειζων μειοψηφία στο Δήμο Δελφών

Χωρίς ανακατατάξεις οι ορισμοί 
στους εντεταλμένους

Μουσείο Ελληνικής Επανάστασης 
- Οικία Πανουργιά, Άμφισσα, 
18 Σεπτεμβρίου – 14 Οκτωβρίου

Πραγματοποιήθηκε το 20ό συνέδριο της 
Δωρικής Αδελφότητας στην Ερατεινή

Η Επιτροπή Αγώνα τοποθετείται 
απέναντι στην ανακοίνωση 
της Ι.Μ. Φωκίδος για Κουτσουρό

Όλο το 
πρόγραμμα 
της φετινής ΕΠΣ 
Φωκίδας

Σελ.23

Τα αντισταθμιστικά 
στο επίκεντρο!

“Φωνή λαού, οργή Θεού..”

Παραμένουν 
στην αρμοδιό-
τητα Μαυρομ-
μάτη οι τεχνι-
κές υπηρεσίες

Σε επιμέλεια Αποστόλη Αρτινού

Με σημαντικές και τεκμηριωμένες ειση-
γήσεις

Σελ.12-13

Σελ.7

Σελ.8

Πρεμιέρα με 
κύπελλο στις 
17 Σεπτεμβρίου

Σελ.7

Σελ.18

Νοσοκομείο-κόμβος Νοσοκομείο-κόμβος 
σε αποσάθρωση! σε αποσάθρωση! 

Ευρεία συζήτηση εκτός της ημερήσιας διάταξης την Τετάρτη στο περιφερειακό συμβούλιο, όπου αναδείχθηκαν ο εκφυλι-
σμός και η οξεία δυσλειτουργία του κεντρικού νοσοκομείου της Στερεάς αλλά και όλων των δομών υγείας στην Περιφέ-
ρεια. Παύση των περιφερειακών χρηματοδοτήσεων λόγω της κυβερνητικής απαξίωσης ζήτησαν Μπατζελή και παρατάξεις 
της μειοψηφίας.
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Aπαγορεύεται η μερι-
κή ή ολική αναπαραγωγή 
των κειμένων, ή αναδη-
μοσίευση, ή αποθήκευση 
σε οποιοδήποτε σύστημα 
ηλεκτρονικό, μηχανικό, 
φωτοαντιγραφικό και δεν 
μεταβιβάζεται σε καμμιά 
μορφή και με κανένα τρό-
πο το κείμενο, χωρίς προ-
ηγούμενη έγγραφη άδεια 
του εκδότη.

Τα ενυ-
πόγραφα 

κείμενα εκ-
φράζουν τις 
απόψεις των 
συγγραφέων 
τους και όχι 
απαραίτητα 
της εφημε-

ρίδας.

H εφημερίδα μας δια-
τίθεται κάθε Παρασκευή 
σε όλα τα περίπτερα και 
τα κέντρα διανομής Τύ-
που της Περιφέρειας Στε-
ρεάς Ελλάδας.

Ο Ηλίας Κων. Κωστοπαναγιώτου, MD, PhD
Γενικός Χειρουργός

τ. Διευθυντής Α΄ Χειρουργικής Κλινικής ΓΝ Αθηνών 
«Γ. Γεννηματάς», Μετεκπαιδευθείς στις ΗΠΑ

δέχεται μετά από ραντεβού

τηλ. επικοινωνίας: 6977.997.973 & 6944.847.167
E-mail: georgiakostopan@gmail.com

ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ
       ΣΤΗΝ ΕΝ ΔΕΛΦΟΙΣ
Κάθε Παρασκευή η Εν Δελφοίς στο σπίτι, στο γραφείο ή τον υπολογιστή σας! 
Κάντε τώρα την έντυπη ή την ηλεκτρονική σας συνδρομή και μείνετε ενημε-
ρωμένοι έγκυρα και αμερόληπτα για όσα συμβαίνουν στην περιοχή μας.

Γιατί η δύναμή μας επιβάλλεται να είναι οι αναγνώστες μας!
Τηλ. Επικοινωνίας: 6940 146 532 • E-Mail: fokidanews@gmail.com

IΔPYTHΣ : I. Tσάμης
IΔIOKTHTHΣ : Nowtopia ΚοινΣ.Επ. 

EKΔOTHΣ : Ηλίας Τσίγκας
Δ/NTHΣ : Ηλίας Τσίγκας

ΣΥΝΤΑΞΗ : Ηλίας Τσίγκας
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΟΛΥΔΡΟΣΟΥ : Χρήστος Μουτσιανάς 

ART DIRECTOR : Ε. Γεωργίου 
Εμπορικό Τμήμα: Nowtopia ΚοινΣ.Επ.

ΓPAΦEIA: ΒΙΝΙΑΝΗ ΦΩΚΙΔΑΣ, 331 00 
Tηλέφωνα: 6944847591, 6940146532

e.mail: endelfisfokidanews@gmail.com  site: www.fokidanews.gr 
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THΣ ΦΩKIΔAΣ

EMBAΣMATA 
Συνεταιριστική

Τράπεζα Καρδίτσας
Αριθμός Λογαριασμού: 

3010104132000-9
Iban: 

GR3908900100003010104132000 
Ιδιώτες 60 ευρώ - ΝΠΔΔ 180 ευρώ 

Εκτύπωση: Εφημερίδα “Θεσσαλία”, 
Βόλος Τηλ: 2421421510

Ξανά στο σχολείο
Στο τέλος του Αυγούστου κάθε χρόνο ακούω τα πρώτα λόγια των παιδιών περί της αρ-

χής του σχολικού έτους.
Και επί του πλείστον τα λόγια αυτά είναι αρνητικά. Τοποθετούνται φράσεις όπως "Αρχί-

ζουν τα βάσανα." "Πάει το καλοκαίρι."
Αυτές τις μέρες σκέφτομαι πως θα ήταν το σχολείο χωρίς εργασίες στο σπίτι για την 

επόμενη μέρα και χωρίς τεστ και διαγωνίσματα. Οι μαθητές θα ήταν ευτυχισμένοι; 
Πιστεύω μερικοί θα ήταν αλλά για λίγο μόνο. 
Βλέπω το θέμα παράλληλα με το αθλητισμό. Δηλαδή οι αθλητές γυμνάζουν σχεδόν κά-

θε μέρα με σκοπό να αποδώσουν καλύτερα, να παίζουν πιο αποτελεσματικά σε επόμενο 
ματς. 

Πιστεύω έτσι είναι με τα μαθήματα στο σχολείο. Οι μαθητές μελετούν για να γράψουν 
καλά σε τεστ και στα διαγωνίσματα. Πρέπει να διαβάζουν, και μεθοδικά.  

Πάνω από όλα πρέπει να μελετούν όχι για να ξεπερνάνε όλους στα διάφορα μαθήματα 
αλλά για να βελτιωθούν οι ίδιοι. Άρα ο αγώνας στο σχολείο είναι προσωπικός. 

Με τον τρόπο αυτό έχω την εμπιστοσύνη ότι κάθε μαθητής και μαθήτρια μπορεί στην 
αρχή του σχολικό έτους, σε λίγες μέρες, να ξεκινήσει χαρούμενος, χαρούμενη.

του Τζον Τάουνσεντ Γουώρθ

To Δ.Σ του Συλλόγου Εθελο-
ντών Αιμοδοτών Άμφισσας ΟΙ 
ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ ευχαριστεί από 
καρδιάς και για την εφετεινη οικο-
νομική κατάθεση σεβαστού ποσού 
στον Σύλλογο Εθελοντών Αιμο-
δοτών Άμφισσας ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡ-
ΓΥΡΟΙ  και αντί στεφάνων την 
οικογένεια  Ζυγαλάκη -Βασι-
λοπούλου εις μνήμην Γεωργίου  
ΚΑΒΟΥΡΑ  και Βιολέτας ΒΑΣΙΛΟ-
ΠΟΥΛΟΥ

Με την στήριξή σας μας δίνε-
ται την δύναμη να συνεχίσουμε το 
πολύπλευρο έργο μας με συνε-
χείς νέες αιμοδοσίες αλλά και εκ-
δηλώσεις ενημερώσεις και ευαι-
σθητοποίησης  κυρίως των νέων 
ανθρώπων για την εθελοντική αι-
μοδοσία και την Δωρεά Οργάνων 
και Ιστών.

To  Δ .Σ. του Συλλόγου Εθε-
λοντών Αιμοδοτών Άμφισσας ΟΙ 
ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ   ευχαριστεί 
από καρδιάς και για την εφετει-
νή οικονομική  κατάθεση  σεβα-
στού ποσού στον Σύλλογο Εθε-
λοντών Αιμοδοτών Άμφισσας ΟΙ 
ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ  τον αγαπη-
τό Γαλαξιδιώτη φίλο μας Αντώνη  
Ευθ. Χατζηγιάννη – Σκούμπελο  
Πλοίαρχο Ε.Ν- Ιστορικό Ερευνητή- 
Συγγραφέα-Ποιητή.

Με την στήριξή σας μας δίνε-
ται την δύναμη να συνεχίσουμε το 
πολύπλευρο έργο μας με συνε-
χείς νέες αιμοδοσίες αλλά και εκ-
δηλώσεις ενημερώσεις και ευαι-
σθητοποίησης  κυρίως των νέων 
ανθρώπων για την εθελοντική αι-
μοδοσία και την Δωρεά Οργάνων 
και Ιστών.     

Ευχαριστήρια 
από Σ.Ε.Α. 
“Οι Άγιοι 
Ανάργυροι”
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ων οχημάτων στην Άμφισσα, τον χώρο 
στάθμευσης στους Δελφούς κ.ά.).

Τελικά, επιλέχθηκε ο πιο γνώριμος 
τρόπος για τους διοικούντες των αυθαί-
ρετων παρεμβάσεων και κατασκευών 
(Άγιος Μηνάς στη Δεσφίνα κ.ά.) και της 
πανελλήνιας πρωτοτυπίας της ίδρυσης 
Μ.Κ.Ο. (Μη Κυβερνητική Οργάνωση) από 
τους θεσμικούς παράγοντες του Δήμου. 
Φτάσαμε να γίνουμε πρωτοσέλιδα στον 

Αθηναϊκό Τύπο, βεβαίως και σε κάθε πε-
ρίπτωση με αρνητικό σχολιασμό και λε-
ζάντες.

Θα μπορούσαμε να αναφέρουμε πολ-
λά ακόμη, τα οποία έχουμε ήδη αναδείξει 
μέσω των προηγούμενων ανακοινώσε-
ών μας, αλλά και των τοποθετήσεών μας 
στα δημοτικά συμβούλια, αλλά ένα είναι 
το βέβαιο: ένας Δήμος Δελφών με όνομα 
ξακουστό στα πέρατα της γης, κατάντησε 

να είναι παρίας σε όλα τα επίπεδα.
Είναι λοιπόν επιτακτική η ανάγκη στο 

επόμενο χρονικό διάστημα που απομέ-
νει μέχρι την κατάθεση των ψηφοδελτί-
ων (Αύγουστος 2023) και τη διεξαγωγή 
των εκλογών (Οκτώβριος 2023), να δι-
αμορφωθεί ένα κοινό πολιτικό μέτωπο 
για την πρόοδο και ευημερία αυτού του 
τόπου. Η παράταξή μας απέδειξε αυτά 
τα τρία χρόνια, από τη θέση της μείζο-
νος αντιπολίτευσης, ότι έχει όλα εκείνα τα 
εχέγγυα προκειμένου να ηγηθεί σ’ αυτό 
τον αγώνα. Μέσα από δημοκρατικές δι-
αδικασίες, ανέδειξε ένα νέο επικεφαλής, 
με κύριο στόχο την ανατροπή της σημε-
ρινής ζοφερής κατάστασης και την υλο-
ποίηση ενός ρεαλιστικού προγράμματος 
για την επόμενη πενταετία 2024 – 2028, 
προκειμένου ο τόπος μας να επανακάμ-
ψει με αναπτυξιακό πρόσημο. Στο πλαίσιο 
αυτό, το προσεχές χρονικό διάστημα θα 
συνεχίσουμε τις ήδη αναληφθείσες πρω-
τοβουλίες προς τον σκοπό αυτό.

Φωκίδα

Ανάγκη κοινού μετώπου επιδιώκει η “Ανανεωτική”
Την ανάληψη πρωτοβουλιών στο άμεσο μέλλον προοικονομεί η μείζων μειοψηφία του Δήμου Δελφών

Την ανάγκη σύμπηξης κοι-
νού πολιτικού μετώπου απέ-
ναντι στη δημοτική Αρχή, με 
στόχο την αλλαγή σελίδας στο 
Δήμο Δελφών και με ορίζοντα 
την κατάθεση των ψηφοδελτί-
ων, τον Αύγουστο του 2023, 
επισημαίνει σε δημόσια τοπο-
θέτησή της η μείζων μειοψη-
φία με στόχο την πρόοδο και 
την ευημερία του τόπου απέ-
ναντι στη δημοτική Αρχή, της 
οποίας το έργο είναι μηδαμι-
νό, όπως υποστηρίζει.

Η “Ανανεωτική Δύνα-
μη”, σημειώνοντας παράλλη-
λα πως οι επερχόμενες εξε-
λίξεις στην κεντρική πολιτική 
σκηνή θα επηρεάσουν σημα-
ντικά και την πορεία των ΟΤΑ, 
επισημαίνει πως η ίδια ¨έχει 
όλα εκείνα τα εχέγγυα προκει-
μένου να ηγηθεί σ’ αυτό τον 
αγώνα” και προοικονομεί ότι 
το επόμενο χρονικό διάστημα 
θα συνεχίσει τις ήδη αναλη-
φθείσες πρωτοβουλίες προς 
τον σκοπό αυτό, καθώς “η 
προσδοκία για την παρουσία-
ση κάποιου έργου εκ μέρους 
της δημοτικής αρχής είναι μη-
δαμινή”, μιας και “η δημοτι-
κή αρχή πνέει τα λοίσθια, ενώ 
έχει οδηγήσει τον τόπο μας 
στην απόλυτη απαξίωση στα 
τρία χρόνια διοίκησής της”. 

Η τοποθέτηση της μεί-
ζονος μειοψηφίας 
Δελφών αναλυτικά

Αποτελεί πλέον «κοινό μυ-
στικό» στους δημότες του Δή-
μου Δελφών, ότι η δημοτι-
κή αρχή πνέει τα λοίσθια, 
ενώ έχει οδηγήσει τον τόπο 
μας στην απόλυτη απαξίω-
ση στα τρία χρόνια διοίκησής 
της. Αλήθεια, τι το αισιόδοξο 
και δημιουργικό να προσδοκά 
κανείς για τον τέταρτο και τε-
λευταίο χρόνο διοίκησής της, 
όταν μάλιστα μπροστά μας 
βρίσκονται σημαντικά γεγο-
νότα που ήδη έχουν επιφέρει 
δυσβάστακτα οικονομικά βά-
ρη (ενεργειακή κρίση κ.ά.) σε 
όλους τους τομείς της καθη-
μερινότητάς μας; Ακόμη και 
το Eπιχειρησιακό Πρόγραμμα 
2019-2023 (Α’ Φάση) «κατά-
φεραν» να το παρουσιάσουν 
στο δημοτικό συμβούλιο μόλις 

στην προχθεσινή συνεδρία-
ση, ενώ ακολουθεί και η περί-
οδος της διαβούλευσης με τα 
τοπικά συμβούλια, τους συλ-
λόγους και τους δημότες! Όλα 
γίνονται για το Θεαθήναι!

Πραγματικά, είναι να απο-
ρεί κανείς με τον «ωχαδερ-
φισμό» που διακρίνει τον δή-
μαρχο και τους συνεργάτες 
του. Τι να πρωτοθυμηθεί κα-
νείς. Τον διεθνή διαγωνισμό 
για τον οδοφωτισμό που κα-
τέληξε ουσιαστικά στις κα-
λένδες; Ήδη το Ελεγκτικό 
Συνέδριο ζητά να πραγμα-
τοποιηθεί νέος διαγωνισμός 
λόγω αλλαγής στην σύνθε-
ση του σχήματος των εργολη-
πτικών εταιρειών και ενώ επί 
τρία ολόκληρα έτη υποτίθεται 
ότι βρίσκονταν σε εξέλιξη δι-
απραγματεύσεις, μεταξύ του 
δήμου και της ανάδοχης εται-
ρείας, για τη βελτίωση των 
όρων της σύμβασης! Προφα-
νώς, όλη αυτή η καθυστέρηση 
θα μας βρει παντελώς απροε-
τοίμαστους εν μέσω ενεργει-
ακής κρίσης και κατακόρυφης 
αύξησης των τιμών του ηλε-
κτρικού ρεύματος, με ότι αυ-
τό συνεπάγεται για το κόστος 
και το επίπεδο των υπηρεσιών 
αυτών προς τον δημότη.

Διανύοντας ήδη τον τέταρ-
το και τελευταίο έτος της πα-
ρούσης δημοτικής θητείας και 
απέχοντας μόλις ένα έτος από 
την εκλογική αναμέτρηση της 
8ης Οκτωβρίου 2023, μαζί με 
τις επερχόμενες εξελίξεις στην 
κεντρική πολιτική σκηνή οι 
οποίες θα επηρεάσουν σημα-
ντικά και την πορεία των ΟΤΑ 
(Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδι-
οίκησης) ένα είναι το σίγου-
ρο, ότι η προσδοκία για την 
παρουσίαση κάποιου έργου 
εκ μέρους της δημοτικής αρ-
χής είναι μηδαμινή. Οι όποιες 
παρεμβάσεις έγιναν δια της 
νομιμότητας (μελέτες, προϋ-
πολογισμοί, αποφάσεις δημο-
τικού συμβουλίου, αποφάσεις 
επιτροπών κ.ά.) είτε κατέλη-
ξαν σε αποτυχία (παιδική χα-
ρά στην Ιτέα, ανακατασκευή 
κεντρικής πλατείας στην Άμ-
φισσα κ.ά.), είτε σε παλινωδί-
ες (ακύρωση έργων όπως με 
τον χώρο στάθμευσης βαρέ-

Πραγματοποιούνται 

συνεδρίες

και στη Φωκίδα

Κύκλο εκδηλώσεων επιχειρούν από την επόμενη χρονιά οι Απανταχού Αμφισσείς
Κάλεσμα για καθιέρωση 
για την “Άμφισσα της ελιάς η πόλη”!

Την απόφασή του να διοργανώ-
σει τον επόμενο χρόνο, το 2023, 
σειρά εκδηλώσεων αφιερωμέ-
νες στην ελιά με τον τίτλο “Άμφισ-
σα της ελιάς η πόλη” γνωστοποίη-
σε το ΔΣ του Συλλόγου Απανταχού 
Αμφισσέων “Τα Σάλωνα”.

Σύμφωνα με τους ανθρώπους 
του συλλόγου, η πρόθεση και προ-
σπάθεια θα γίνει προκειμένου να 
αναδειχθεί η ελιά σαν τοπικό προ-
ϊόν με πανελλαδική και παγκόσμια 
εμβέλεια και η σχέση της πόλης 
και των κατοίκων της με αυτή και 
θα πρόκειται για: Πολιτιστικές εκδηλώσεις : Θέατρο, ημερίδες, 
παιχνίδι, Καλλιτεχνικές εκδηλώσεις: Τραγούδι, χορός, εκθέσεις 
κάτω από τον τίτλο «Ημέρα της ελιάς”, Αθλητικές εκδηλώσεις: 
Αγώνες δρόμου και περίπατοι, μέσα από τα χωριά και μονο-
πάτια του ελαιώνα, κάτω από τον τίτλο « Οι δρόμοι της ελιάς», 
Ευπρεπισμό και καθαριότητα του “Πάρκου Ελιάς” της Άμφισ-
σας, στο πλαίσιο των δυνατοτήτων του Συλλόγου, με σκοπό να 
αποτελέσει τον κύριο χώρο που θα ‘’φιλοξενήσει’’ μέρος των 
εκδηλώσεων, καθώς και εκδρομές από Αθήνα σε Άμφισσα με 
επίσκεψη στον ελαιώνα και στα εμβληματικά και αξιοθέατα ση-
μεία της πόλης.

“Προς τούτο και για ενημέρωση τους, επισκεφτήκαμε τον 
Βουλευτή του νομού Φωκίδας κο Ιωάννη Μπούγα, τον αντι-
περιφεριάρχη Φωκίδας κο Γιώργο Δελμούζο και τον Δήμαρ-
χο Δελφών κο Παναγιώτη Ταγκαλή, στους οποίους εκθέσαμε 

τις προθέσεις μας, διαπιστώνοντας 
την αρχική τους συγκατάβαση. Για 
την καλύτερη οργάνωση του προ-
γράμματος θα οργανώσουμε στην 
Άμφισσα μια ομάδα εργασίας που 
θα επιμεληθεί όλες τις εργασίες .”, 
σημειώνει το ΔΣ του συλλόγου σε 
ανακοίνωσή του, με την οποία κα-
λεί σε αρωγή στο εν λόγω εγχεί-
ρημα τονίζοντας:

Από αυτή τη θέση καλούμε τα 
μέλη και τους φίλους μας, είτε βρί-
σκονται εκτός είτε εντός Άμφισσας, 
όπως επίσης και τους τοπικούς 

συλλόγους και ομάδες που το επιθυμούν, να πλαισιώσουν τον 
σύλλογό μας, με τις ιδέες τους, τις προτάσεις τους κι ακόμη με 
την συμμετοχή τους, έτσι ώστε να διαμορφώσουμε το ΤΕΛΙΚΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ των εκδηλώσεων μας, το οποίο θα παρουσιαστεί 
ως το τέλος του 2022 και να προσφέρουμε όλοι μαζί στην πό-
λη μας το καλύτερο, αυτό που πραγματικά της αξίζει.

Όποιος επιθυμεί μπορεί να επικοινωνήσει μαζί μας με τους:
Δημήτρη Ταλάντη, Γενικό γραμματέα του Συλλόγου, συντονι-

στή του προγράμματος τηλ. 6937269314
Χαρίκλεια Γάτου-Ξηρού, τηλ. 6944722332 και Μαρία Βα-

ρότση, τηλ. 6978101315, εκπροσώπων του Συλλόγου στην 
Άμφισσα

Με τον πρόεδρο και τα μέλη του ΔΣ του συλλόγου μας
Στο email του συλλόγου μας syllogostasalona@gmail.com
Ή μέσα από την σελίδα μας στο f/b
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Η γνωμοδότηση αφορά σε εκτάσεις στην Καστριώτισσα και το Μαυρολιθάρι

Ριζική επισκευή-ανακαίνιση του ακινήτου και επανάχρησή του, 
ως διαμερίσματα ενοικίασης για 49 έτη

Απορριπτικό το Δασαρχείο Άμφισσας σε ανεμογεννήτριες 
στα ορεινά της Φωκίδας 

Yπογράφηκε το συμφωνητικό μίσθωσης 
του κληροδοτήματος “Δεδουσόπουλου”

εσωτερικό δίκτυο περίπου 9,965 Km, 
η διάνοιξη οδοποιίας πρόσβασης των 
θέσεων εγκατάστασης των ανεμογεν-
νητριών μήκους περίπου 7,375 Km 
και η βελτίωση του υφιστάμενου χω-
μάτινου οδικού δικτύου μήκους περί-
που 10,509 Km Η συνολική επιφάνεια 
που απαιτείται για να κατασκευασθεί 
το ανωτέρω έργο του αιολικού σταθ-
μού είναι 134,91645 στρεμ.

Από το ανωτέρω έργο χωροθετού-
νται σε εκτάσεις των Τ.Κ. Καστριώτισ-
σας και Δ.Κ. Μαυρολιθαρίου, Δ.Ε. Καλ-
λιέων του Δήμου Δελφών της Π.Ε. Φωκίδας, αρμοδιότητας του 
Δασαρχείου Άμφισσας σύμφωνα με το δασοπονικό χάρτη συ-
μπλέγματος δημόσιων δασών Άνω Ρού Μόρνου, οι ανεμογεννή-
τριες ΑΓ7 και ΑΓ8, οι νέοι δρόμοι 1 & 3 και τμήμα του δρόμου 2 
(συνολικού μήκους περίπου 2,750 Km) και εξ ολοκλήρου η βελτί-
ωση του υφιστάμενου χωμάτινου δασικού οδικού δικτύου μήκους 
περίπου 10,509 Km.

Για την έκταση του έργου έχει εκδοθεί η υπ’ αριθμ.: 11638/22-
01-2021 (ΑΔΑ: ΩΛ56ΟΡ10-ΟΤΩ) απόφαση της Δ/νσης Δασών 
Φωκίδας, περί της ανάρτησης του Δασικού Χάρτη. Ο χαρακτήρας 
των εκτάσεων που εμφανίζεται επί του Δασικού Χάρτη είναι κα-
τά κανόνα Δασικής μορφής, με την ένδειξη ΔΔ & ΑΔ (Δάσος – Δα-
σική έκταση).

Για την βελτίωση του υφιστάμενου δασικού δρόμου μήκους 
10,509 Km περίπου, που διέρχεται από τρείς συστάδες (15α 
15β 16β) παραγωγικού ελατοδάσους και από ένα τμήμα (1) γυ-

μνή-χορτολιβαδική έκταση, με βασι-
κό πέτρωμα το φλύσχη και λόγω των 
ισχυρών κλίσεων του εδάφους θα 
απαιτηθούν σχεδόν καθ’ όλο το μήκος 
του ισχυρές επεμβάσεις, έτσι ώστε να 
καταστεί δυνατή η προσπέλαση των 
βαρέων οχημάτων μεταφοράς των 
ανεμογεννητριών και θα πρέπει να 
υλοτομηθεί μεγάλος αριθμός ατόμων 
ελάτης.

 Επίσης στην παρούσα ΜΠΕ αν 
και αναφέρεται ότι η επαρχιακή οδός 
Σπερχειάδας – Άμφισσας θα αποτελεί 

την μοναδική πρόσβαση στον ΑΣΠΗΕ, δεν περιγράφονται οι επεμ-
βάσεις που απαιτούνται σε αυτήν, έτσι ώστε να καταστεί δυνατή 
η προσπέλαση των βαρέων οχημάτων και για την περιοχή αρμο-
διότητάς μας η επαρχιακή οδός διέρχεται από τρείς συστάδες πα-
ραγωγικού ελατοδάσους με μεγάλα προβλήματα ολίσθησης των 
πρανών τόσο στα ανάντι όσο και στα κατάντι σε μήκος 930 μ. 
περίπου (από σημείο με συντεταγμένες Χ=343261,Υ=4290075 
έως το σημείο Χ=342965,Υ=4290099) όπου το βασικό πέτρω-
μα είναι φλύσχης.

Το σύνολο των έργων κύριων και συνοδών του ΑΣΠΗΕ, συ-
νιστούν μία μείζονος έντασης και έκτασης μη αντιστρεπτή επέμ-
βαση, στην οικολογία, στο ανάγλυφο και την αισθητική του τοπί-
ου της περιοχής.»

Είμαστε σίγουροι ότι ανάλογες θα είναι οι γνωμοδοτήσεις για 
τις ΜΠΕ των άλλων δύο ΑΣΠΗΕ και αντίστοιχα του Δασαρχείου 
Λαμίας και της Δνσης Δασών Φθιώτιδας.

“Ο Σεπτέμβριος ξεκίνησε με καλά νέα, αφού την 1η 
του μήνα υπογράψαμε με την εταιρεία ‘ELDO ΕΠΕ’ τη μί-
σθωση- αξιοποίηση του 5-όροφου ακινήτου που βρίσκε-
ται στην Καισαριανή, ιδιοκτησίας του Κληροδοτήματος 
‘Αθανασίου Δεδουσόπουλου’ του Δήμου μας, βάζοντας 
τέλος στην απαξίωσή του, αλλά και στη μη εκπλήρωση 
των σκοπών του δωρητή”, τονίζει εισαγωγικά η δημοτι-
κή Αρχή σε ενημέρωσή της, στην οποία αναφέρει πρό-
σθετα τα εξής:

Πιο συγκεκριμένα, το Κεφάλαιο Αυτοτελούς Διαχείρι-
σης Κληροδότημα ‘Αθανασίου Δεδουσόπουλου’ διαθέ-
τει μία 5-όροφη πολυκατοικία συνολικού εμβαδού πε-
ρίπου 2.200 μ2 στην Καισαριανή. Το εν λόγω ακίνητο 
ήταν ανοίκιαστο για πάρα πολλά χρόνια με αποτέλεσμα:  
να μην έχει έσοδα το Κληροδότημα ώστε να πληρώνει 
τις φορολογικές του υποχρεώσεις και να εκπληρώνει 
τον σκοπό του, να είναι σε πολύ κακή κατάσταση καθώς 
υπάρχουν πολλές φθορές οι οποίες το καθιστούν μη λει-
τουργικό οδεύοντας προς απαξίωση και να αποτελεί κίν-
δυνο για την περιοχή λόγω της παλαιότητας του.

ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

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

ΦΟΥΣΕΚΗΣ ΚΥΡ. ΛΟΥΚΑΣ

Λωτο-πωλητές, … 
Λωτο-μεταπωλητές-τριες

Θα αρχίσει ή ΔΕΝ θα αρχίσει  η κατασκευή –αναβάθμιση / βελτί-
ωση  του δρόμου,  «Τέλος Παράκαμψης  Γραβιάς – Ισόπεδος  Κόμ-
βος Μεταλλείων Βωξίτη (Βάργιανη)»  τεσσάρων  χιλιομέτρων  & 
επτακοσίων μέτρων (4,7 χλμ) , που έχει ανατεθεί στην  ΙΝΤΕΡΚΑΤ 
(ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ) εδώ και 10 μήνες (ΔΕΚ. 2021) ;;!! 

Γιατί καθυστερεί η «Συμβασιοποίησή» του ; Έχει κληθεί ο ανάδο-
χος ή το έχει «παγώσει» (και για ποιο λόγο;!) η Περιφέρεια και  το 
Υπουργείο ;                                                                        

*Δεν μας κάνει  εντύπωση, φυσικά, η  συχνή προβολή – «επικαι-
ροποίησή» του από τους γνωστούς «κεκράκτες»  και τους  θεσμι-
κούς  «αχθοφόρους»  της  κυβέρνησης, ούτε η  μαζική  επανα-προ-
βολή του από ιστοσελίδες των «υποδομών» !!

**Τελευταία όμως  ,πέραν  των «λωτο-πωλητών», βλέπουμε και  
μερικούς–ές  «λωτο-μεταπωλητές-τριες»  της απόδημης  «5ης Φά-
λαγγας» του «εκσυγχρονιστικού» καιροσκοπισμού (που απροκάλυ-
πτα  στηρίζουν διαρκώς την κυβέρνηση  και φυσικά  «αποζημιώ-
νονται» ποικιλοτρόπως) να  προβάλουν  ως  «κατόρθωμα»  την 
αδικαιολόγητη  καθυστέρηση, συνολικά, του έργου ή την πιθανή 
ακύρωσή του!!     

***Από πλευράς  τοπικής εξουσίας (και θεσμών…) επικρατεί μια 
«εκκωφαντική» προεκλογική «σιγή ασυρμάτου» χωρίς  να ερωτά , 
να απαιτεί, να  διαμαρτύρεται κανείς! Είναι  όλοι «πεπεισμένοι»  και 
ικανοποιημένοι από την «κλασσική», πολιτική «δρομολόγησή» όλων 
των «μεγάλων» έργων!!  ΟΨΟΜΕΘΑ!!

του Σάββα Γιαννοσπύρου

Το συμφωνητικό  μίσθω-
σης περιλαμβάνει την ριζική 
επισκευή-ανακαίνιση του ακι-
νήτου και επανάχρησή του, ως 
διαμερίσματα ενοικίασης για 
49 έτη, με τη σύμφωνη γνώ-
μη της Δ/νσης Κληροδοτημά-
των της Αποκεντρωμένης Δι-
οίκησης.

Το κληροδότημα πλέον ει-
σπράττει άμεσα-από τον πρώ-
το χρόνο, εκπληρώνοντας στο 
ακέραιο τη βούληση του δια-
θέτη, η οποία είναι Εκπαιδευ-
τικού και Κοινωνικού χαρα-
κτήρα. Σε σύντομο χρονικό 
διάστημα θα παραληφθεί ένα 
σύγχρονο και πλήρως ανακαι-
νισμένο, λειτουργικό και ανα-
βαθμισμένο ακίνητο, αυξάνο-
ντας το χρόνο ζωής του, με 
υψηλή υπεραξία, για τις επό-
μενες δεκαετίες προς όφελος 
των συμπολιτών μας.

“Θέλω να ευχαριστήσω τη 
Δ/νση Κληροδοτημάτων της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Θεσσαλίας-Στ.Ελλάδας και το 
συντονιστή κ. Κ. Παππά για την 
άριστη συνεργασία σε κλίμα 
αμοιβαίας εμπιστοσύνης, την 
οικονομική Υπηρεσία του Δή-
μου μας και δύο συμπολίτες 
μας  που μας συνδράμουν ση-
μαντικά στο έργο μας”, σχολί-
ασε σχετικά ο Δήμαρχος Δελ-
φών, Παναγιώτης Ταγκαλής.

“Διαβάζουμε στο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο ότι το 
Δασαρχείο Άμφισσας γνωμοδότησε αρνητικά επί της ΜΠΕ για την 
θέση «ΠΥΡΓΟΣ» στην Οίτη του Αιολικού Σταθμού Παραγωγής Ηλε-
κτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) της εταιρείας «GREEN VELOCITY 4 
MIKE». Η συγκεκριμένη Βιομηχανική Μονάδα, σύμφωνα με τη με-
λέτη, προβλέπεται να αναπτυχθεί στην περιοχή της υψηλότερης 
κορυφής της Οίτης «ΠΥΡΓΟΣ», στα 2.000μ, αρμοδιότητας των Δα-
σαρχείων Λαμίας και Άμφισσας”, αναφέρει η Κίνηση Πολιτών για 
τη σωτηρία της Οίτης σε ανακοίνωσή της, στην οποία προσθέτει 
τα εξής:

Στη γνωμοδότηση του Δασαρχείου αναφέρεται: «Στο έργο περι-
λαμβάνονται οι εξής ομάδες εργασιών: Η κατασκευή και λειτουρ-
γία Αιολικού Πάρκου συνολικής ισχύος 31,20ΜW, δηλαδή οχτώ 
ανεμογεννήτριες ισχύος 3,9MW έκαστη, με διάμετρο φτερωτής 
131,20m και ύψος πυλώνα 84m, η κατασκευή των βάσεων/πλατει-
ών ανέγερσης των ανεμογεννητριών, η κατασκευή Κέντρου ελέγ-
χου περίπου 119m2, η διασύνδεση του Κέντρου Ελέγχου με νέο 
Υποσταθμό Ανύψωσης Τάσης στην περιοχή της Τ.Κ. Κουμαριτσίου, 
μέσω Υπόγειας Γραμμής Μέσης Τάσης εξωτερικό δίκτυο περίπου 
27,396 Km, η κατασκευή δικτύου Μέσης Τάσης για τη διασύνδε-
ση των ανεμογεννητριών μεταξύ τους και με το Κέντρο Ελέγχου 
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Υψηλάντη 21, Λαμία Φθιώτιδας 35100, Τ.: 22310.20016

ΕΙΚΟΝΑ-ΗΧΟΣ
ΣΥΣΤ. ΛΗΨΗΣ

ΣΥΣΤ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ
ΒΥΣΜΑΤΑ / ΑΝΤΑΠΤΟΡΕΣ
ΚΑΛΩΔΙΑ / ΚΑΛΩΔΙΩΣΕΙΣ

GADGETS
ΟΙΚΙΑΚΑ
ΕΡΓΑΛΕΙΑ

CB / VHF / PMR

“Βάση για ένα καλύτερο μέλλον”
Η δημοτική Αρχή για το στρατηγικό σχεδιασμό του Επιχειρησιακού Προγράμματος 2019-2023 του Δήμου Δελφών

“Μέσω αυτού αποτυπώνονται 
οι στόχοι και το όραμά μας για 
την ανάπτυξη του τόπου μας”, 
τονίζει ο Παναγιώτης Ταγκαλής 
για το την 1η φάση του στρα-
τηγικού σχεδιασμού του Επιχει-
ρησιακού Προγράμματος 2019-
2023 του Δήμου Δελφών, το 
οποίο εγκρίθηκε με τις ψήφους 
της παράταξης της δημοτικής 
Αρχής στην τελευταία συνεδρί-
αση του δημοτικού συμβουλίου, 
όπως σας ενημερώσαμε στην 
προηγούμενή μας έκδοση.

Για την κατάρτιση του Επιχει-
ρησιακού Προγράμματος, σύμ-
φωνα με τη δημοτική Αρχή, λαμ-
βάνονται υπόψη οι κατευθύνσεις 
του αναπτυξιακού σχεδιασμού 

σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο, ο υφιστά-
μενος χωροταξικός και πολεοδομικός σχεδια-
σμός καθώς και οι προτεραιότητες που απορ-
ρέουν από θεσμοθετημένα χρηματοδοτικά 
μέσα, αναδεικνύοντας την τοπική τους διά-
σταση. 

“Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου 
Δελφών αποτελεί εργαλείο μέσω του οποίου 
θα οδηγήσουμε στην επόμενη μέρα την πε-
ριοχή, βάσει ενός συγκεκριμένου σχεδίου”, 
σημείωσε κατά την εισήγησή του ο Δήμαρ-
χος Δελφών, κάνοντας λόγο για ένα τετραε-
τές πρόγραμμα δράσης το οποίο αποβλέπει 
στην τοπική ανάπτυξη αλλά και τη βελτίωση 
της διοικητικής ικανότητας του Δήμου. Ξεκι-
νώντας από την περιγραφή και την αξιολόγη-
ση της υφιστάμενης κατάστασης, περιλαμβά-
νει τη στρατηγική του Δήμου, τις αναπτυξιακές 
προοπτικές του, τους στόχους και τις δράσεις 
του, αξιοποιώντας ταυτόχρονα συγκεκριμέ-
νους δείκτες επίδοσης. 

Αποτυπώνοντας σε μία φράση το ρόλο του 
Δήμου, ο επικεφαλής της δημοτικής Αρχής 
υπογράμμισε πως στόχος είναι η διακυβέρνη-
ση των τοπικών υποθέσεων και η παροχή δη-
μόσιων αγαθών και υπηρεσιών για την ικανο-
ποίηση των αναγκών των κατοίκων και των 
τοπικών φορέων, με απώτερο σκοπό τη βιώ-
σιμη κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη της 
περιοχής.

Οι κατευθυντήριες αρχές, τονίζει η δημοτι-
κή Αρχή, που εμπεριέχονται στο Επιχειρησιακό 
Πρόγραμμα είναι οι ακόλουθες: Η δημιουργία 
περιβάλλοντος σταθερότητας για αποτελε-
σματική λειτουργία και οι βάσεις για μια πο-
ρεία ανάπτυξης. Η αρχή της προσβασιμότητας 
των υπηρεσιών (οι πολίτες ανεξάρτητα από το 
εισόδημα, το εκπαιδευτικό επίπεδο, την εθνι-
κότητα, το φύλο, τη θρησκεία έχουν την ίδια 
πρόσβαση στις υπηρεσίες). Η αρχή της εγγύ-
τητας παροχής των υπηρεσιών στους πολίτες. 
Η αρχή της καθολικότητας και ποιότητας των 
υπηρεσιών (οι πολίτες απολαμβάνουν το ίδιο 
υψηλό επίπεδο υπηρεσιών). Ο σεβασμός στον 
πολίτη με δράσεις για τη βελτίωση της καθη-
μερινότητας και της ποιότητας ζωής. Ο κοινω-
νικός προσανατολισμός με δράσεις στήριξης 
των πολιτών που πλήττονται από την οικονο-
μική και υγειονομική κρίση. Η χρήση της και-
νοτομίας και των τεχνολογικών εξελίξεων με 
δράσεις για καλύτερη εξυπηρέτηση των πο-
λιτών και προώθηση της ενεργού συμμετο-
χής τους. Η ανάπτυξη με δράσεις ενίσχυσης 
της απασχόλησης και της τοπικής επιχειρημα-
τικότητας.

Η βέλτιστη αξιοποίηση των διαθέσιμων 
πόρων και διεκδίκηση ευρωπαϊκών πόρων. 
Ο σεβασμός στο περιβάλλον και την αειφόρο 
ανάπτυξη με μείωση της ενεργειακής κατανά-
λωσης και δράσεις εναλλακτικής διαχείρισης 
απορριμμάτων και βιώσιμης κινητικότητας.Η 
πολιτισμική ανάπτυξη με δράσεις ενίσχυσης 
του πολιτισμού, του αθλητισμού και της παι-
δείας. Η αρχή της επικουρικότητας στις σχέ-
σεις Κεντρικής Διοίκησης, Περιφερειακής 
Διοίκησης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Η ανά-
πτυξη σχέσεων συνεργασίας με άλλους Δή-
μους, φορείς και οργανισμούς. Η αρχή της 
λαϊκής συμμετοχής στις τοπικές υποθέσεις. Η 
αρχή της διαφάνειας, στη λήψη αποφάσεων 
και εκτέλεσης των διοικητικών αρμοδιοτήτων 
του Δήμου. Η αρχή της χρηστής δημοσιονομι-
κής διαχείρισης, με γνώμονα την εξασφάλιση 
της δημοσιονομικής βιωσιμότητας του Δήμου. 
Η ισόρροπη ανάπτυξη των Δημοτικών Κοινο-
τήτων του Δήμου Δελφών.

«Μέσα από τις παραπάνω αρχές και κυ-
ρίως μέσα από τα έργα και τις δράσεις που 
τις υποστηρίζουν ο Δήμος Δελφών μπορεί να 
ατενίζει το μέλλον με αισιοδοξία», επισήμα-
νε ο Π. Ταγκαλής, εστιάζοντας μεταξύ άλλων 
στην προστασία και ανάδειξη του φυσικού 
περιβάλλοντος, στη διασφάλιση της ισόρρο-
πης οικιστικής και πολεοδομικής ανάπτυξης, 
στη συντήρηση και ενίσχυση των υποδομών 
και δικτύων, στην ενίσχυση του αισθήματος 
ασφάλειας των πολιτών, στην επένδυση στην 
πολιτιστική κληρονομιά της περιοχής, στην 
ενίσχυση της ντόπιας επιχειρηματικότητας, 
στην προβολή του τόπου ως κορυφαίο προο-
ρισμό με εύρος θεμάτων, καθώς και στην εύ-
ρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου. 

“Σε αυτή την προσπάθεια συμβάλλει η φι-
λότιμη αλλά και επαγγελματική στάση του 
προσωπικού του Δήμου», παρατήρησε ο Δή-
μαρχος Δελφών, τονίζοντας με έμφαση την 
πρόθεση του Δήμου, που είναι εμφανής κατά 
την παρούσα θητεία, για ισόρροπη ανάπτυξη 
των Δημοτικών Ενοτήτων, καθώς οι προτά-
σεις έργων που περιέχονται στα ετήσια Τεχνι-
κά Προγράμματα απευθύνονται στο σύνολό 
τους χωρίς εξαιρέσεις. «Στο παρόν Επιχειρη-
σιακό Πρόγραμμα καταγράφονται έργα ενί-
σχυσης της κοινωνικής συνοχής, τα οποία πε-
ρισσότερο από ποτέ τα τελευταία χρόνια έχει 
ανάγκη η κοινωνία λόγω και των ιδιαίτερων 
συνθηκών που διαμορφώθηκαν κατά την 
πανδημία, αλλά και ως συνέπεια αυτής», ση-
μείωσε καταλήγοντας ο Π. Ταγκαλής. 

Υπό τον Υπουργό Επικρατείας, Άκη Σκέρτσο
Ευρεία σύσκεψη για τον ελαιώνα 
στην Αθήνα τη Δευτέρα

Σύσκεψη με θέμα “Σχέδιο Απο-
κατάστασης, Ανάπτυξης και Προ-
στασίας Παραδοσιακού Ελαιώνα 
Άμφισσας” υπό τον Υπουργό Επι-
κράτειας Άκη Σκέρτσο θα πραγμα-
τοποιηθεί στην Αθήνα, τη Δευτέρα 
12 Σεπτεμβρίου.

Σύμφωνα με τοΓιάννη Μπού-
γα, στη σύσκεψη, εκτός του Υπουρ-
γού και του Βουλευτή Φωκίδας, 
θα μετάσχουν ακόμη οι κ.κ.: Λί-
να Μενδώνη, Υπουργός Πολιτι-
σμού και Αθλητισμού, Γιώργος Γε-
ωργαντάς, Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων, Χρήστος Στυλιανίδης, Υπουρ-
γός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προ-
στασίας, Χρήστος Τριαντόπουλος, Υφυπουρ-
γός στον Πρωθυπουργό αρμόδιος για θέματα 
Κρατικής Αρωγής, Γιώργος Αμυράς, Υφυπουρ-
γός Περιβάλλοντος, Θανάσης Κοντογεώργης, 
Γεν. Γραμματέας Συντονισμού της Κυβερνητι-
κής Πολιτικής, Φάνης Σπανός, Περιφερειάρχης 
Στερεάς Ελλάδας, Σπύρος Κίντζιος, Πρύτανης 
Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Πανα-
γιώτης Ταγκαλής, Δήμαρχος Δελφών, Γιάννος 
Γραμματίδης, Επιτ. Πρόεδρος Ελληνοαμερικα-
νικού Εμπορικού Επιμελητηρίου – επικεφα-
λής του έργου «ΞΑΝΑΦΥΤΕΥΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΔΕΛ-
ΦΙΚΟΥΣ ΕΛΑΙΩΝΕΣ», Άλκης Αλεξάνδρου, Γεν. 
Διευθυντής Αγροτικής Τραπεζικής – Τράπεζα 
Πειραιώς, Θεοδόσης Μιχαλόπουλος, Διευθύ-

νων Σύμβουλος Microsoft Ελλάδας, Κύπρου 
και Μάλτας, Κώστας Κουτσιούμπης, Πρόεδρος 
Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανίων Τυπο-
ποιήσεως Ελαιόλαδου «ΣΕΒΙΤΕΛ», Ευάγγελος 
Βέργος, Διευθυντής Γεωργικών εφαρμογών, 
Αμερικανική Γεωργική Σχολή, Δημήτρης Ψα-
θάς, Υπεύθυνος Κέντρου Ελιάς «Krinos», Αμε-
ρικανική Γεωργική Σχολή, Κώστας Πεϊμανίδης, 
Σύμβουλος «ΣΥΜΕΠΟΠ».

Στόχος της εν λόγω σύσκεψης, σύμφωνα 
με το Βουλευτή Φωκίδας, πέραν της αποκατά-
στασης των πληγέντων παραγωγών εξαιτίας 
της πρόσφατης φυσικής καταστροφής, αποτε-
λούν για πρώτη φορά η αξιοποίηση και ανά-
δειξη του παραδοσιακού Ελαιώνα ως σύνθε-
του αγροτικού και πολιτιστικού προϊόντος, με 
σκοπό την αναβίωση, προστασία και συνολι-
κή αξιοποίησή του προς όφελος της κοινωνίας 
και οικονομίας μας.



Παρασκευή 9 Σεπτεμβρίου 2022 Εν Δελφοίς6 Φωκίδα

“Θα διαφυλάξουμε τις παρακαταθήκες των προκατόχων μας”!

“Δεν ασκούμε Πολιτική και δεν έχουμε ανάγκη από Δημόσιες Σχέσεις”, 
τονίζει η Δωρική Αδελφότητα απαντώντας σε δημοσιεύματα και επιστολή

Τοποθέτηση ως απάντηση 
απέναντι σε δημοσιεύματα με-
ρίδας του τοπικού Τύπου και σε 
επιστολή που σχετίζονται με τη 
διεξαγωγή του 20ού Συνεδρί-
ου που πραγματοποιήθηκε στην 
Τολοφώνα και για το οποίο σας 
ενημερώνουμε σε άλλο σημείο 
της σημερινής μας έκδοσης απέ-
στειλε στην Εν Δελφοίς Διοικητι-
κό Συμβούλιο της Δωρικής Αδελ-
φότητας.

Το κείμενο αναλυτικά έχει 
ως εξής

Παρακολουθούμε με οργή και 
θλίψη, μετά το επιτυχημένο Συνέ-
δριο της Δωρικής Αδελφότητας 
στις 03 Σεπτεμβρίου στην Ερα-
τεινή, με θέμα: «ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ 
ΧΑΡΙΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΣΥΜΦΕ-
ΡΟΝΤΟΣ» μια ενορχηστρωμένη 
προσπάθεια διαστρέβλωσης του 
σκοπού του Συνεδρίου.

Ενώ καλόπιστα η πλειονότητα 
των Μέσων Μαζικής Ενημέρω-
σης (ηλεκτρονικού και έγγραφου 
τύπου) παρέθεσαν την κριτική 
τους για το Συνέδριο, από ετερό-
κλητες κατευθύνσεις με ιδιοτε-
λή κίνητρα προφανώς παρουσι-

άζονται επικριτικότατα σχόλια και 
ανακρίβειες. 

Σχετικά με σχολιασμό της κα 
Γιαννούλη σε Τοπική Εφημερίδα 
έχουμε να απαντήσουμε τα εξής:

- Προσπαθεί να απαξιώσει ένα 
σημαντικό Συνέδριο που φέρνει 
κοντά ειδικούς επιστήμονες, πο-
λιτικούς και πολίτες για να ανταλ-
λάξουν και να καταθέσουν από-
ψεις που μπορούν να οδηγήσουν 
σε λύσεις.

- Προτρέπει τους Δήμους να 
μην επιχορηγούν τους Πολιτιστι-
κούς Συλλόγους. Δηλώνουμε κα-
τηγορηματικά ότι καμία επιχο-
ρήγηση δεν δόθηκε στη Δωρική 
Αδελφότητα από Περιφέρεια & 
Δήμο για το Συνέδριο. Αλλά και αν 
ακόμα δινόταν, δεν αντιλαμβανό-
μαστε για ποιό λόγο θα έπρεπε 
να εξαιρεθεί η Δωρική Αδελφό-
τητα όταν και σωστά, διαχρονικά 
επιχορηγούνται αρκετοί Σύλλογοι 
στη Φωκίδα από αυτούς τους φο-
ρείς. 

-Όσον αφορά τον απολογισμό 
πεπραγμένων της Δωρικής Αδελ-
φότητας, παρουσιάζεται στην 
Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση 
όπως ορίζει το καταστατικό και 

ΜΑΛΑΜΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ – ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ
ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
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λα στην αλάνα" και σκοπό έχει την συμμετοχή, 
την χαρά, την διασκέδαση.

“Η δράση αυτή θα ταξιδέψει σε όλο το νο-
μό ΦΩΚΙΔΑΣ σε συνεργασία με τις Τ.Κ του 
Δήμου Δελφών και Δήμου Δωριδας καθώς 
επίσης και στις κλειστές δομές των Καταστη-
μάτων Κράτησης Μαλανδρίνου και Άμφισ-
σας”, σημειώνει σε ανακοίνωσή της η ΕΠΣ 
Φωκίδας, η οποία προσθέτει πως τις επόμε-
νες ημέρες θα ανακοινωθεί και το πρόγραμ-
μα του φεστιβάλ.

Φεστιβάλ ποδοσφαίρου από ΕΠΣ Φωκίδας και Δήμο Δελφών
“Μπάλα στην αλάνα”!

Η ΕΠΣ ΦΩΚΙΔΑΣ σε συνεργασία με τον 
Δήμο Δελφών, στα πλαίσια δράσεων για 
τις αναπτυξιακές ηλικίες για αγόρια και κο-
ρίτσια, (Κ6-Κ8-Κ10 και Κ12), στο αμέσως 
επόμενο διάστημα διοργανώνει σε ανοι-
κτούς αίθριους χώρους (κυρίως πλατείες)
φεστιβάλ ποδοσφαίρου.

Το φεστιβάλ θα περιλαμβάνει ένα γή-
πεδο με πλαστικό τάπητα διαστάσεων 8x4 
για ποδοτέννις για παιχνίδι 2 εναντίον 2 και 
ένα γήπεδο με πλαστικό τάπητα διαστασεων 
15x8 και τέρματα διαστάσεων 0,75x1 για 
παιχνίδια 3 εναντίον 3.

Η ονομασία του φεστιβάλ θα είναι "μπά-

Εθελοντές για το πυροσβεστικό κλιμάκιο προσκαλεί ο Γ. Σταθάς

Η Γέφυρα φρενάρει την κρουαζιέρα στον Κορινθιακό!

Ανακοίνωση από το Δήμαρχο Διστόμου Αράχωβας Αντίκυρας,
Γιάννη Σταθά

Ο Δήμος Διστόμου Αράχωβας Αντίκυρας προσκαλεί πολίτες ηλικίας 18 έως 55 ετών, 
προκειμένου να εκπαιδευτούν στο Πυροσβεστικό Σώμα ως Εθελοντές Πυρόσβεσης – 
Διάσωσης ώστε να στελεχώσουν το υπό ίδρυση Μόνιμο Εθελοντικό Πυροσβεστικό 
Κλιμάκιο Δήμου Διστόμου Αράχωβας Αντίκυρας. 

Οι αιτήσεις θα γίνονται αυτοπροσώπως στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Λιβαδειάς έως 
20 Σεπτεμβρίου 2022 και ώρες από τις 9:00. έως τις 14:00.

Η συμμετοχή όλων σας κρίνεται απαραίτητη για την πυροπροστασία του τόπου μας. 

Προβληματισμό και «καμπανάκι» για άλ-
λες επιλογές τουριστικής άνθησης σε Πα-
τραϊκό και Κορινθιακό Κόλπο, προκαλούν 
στοιχεία που αφορούν στην κρουαζιέρα, με 
ορίζοντα γεωγραφικό τους Δελφούς και την 
Αρχαία Ολυμπία.

Σύμφωνα με πληροφορίες της εφημερί-
δας «Πελοπόννησος», έρευνα που διεξήγαγε 
το Πανεπιστήμιο Πειραιά, έδειξε πως ενώ με-
τά το μεγάλο λιμάνι και τη Σαντορίνη, περι-
οχές όπως η Ιτέα, η Πάτρα και το Κατάκολο 
θα μπορούσαν να πάρουν τη μερίδα του λέοντος, διασυνδέοντας θα-
λάσσια τους δύο παγκόσμιας εμβέλειας αρχαιολογικούς χώρους, αυ-
τό δεν μπορεί να γίνει πράξη λόγω του ύψους της γέφυρας Ρίου – 
Αντιρρίου.

Τα μεγάλα κρουαζιερόπλοια, που πλέον φέρνουν χιλιάδες τουρί-
στες σε ελληνικά μέρη, έχουν ύψος περί τα 74 μέτρα, όταν η Γέφυρα 
επιτρέπει τη εν πλω διέλευση το ανώτερο σε πλοία των 52 μ.

Μάλιστα, λίγα είναι τα κρουαζιερόπλοια 
που για να ικανοποιήσουν τους ταξιδιώτες, 
διασχίζοντας Κορινθιακό – Πατραϊκό (με επί-
κεντρο Δελφούς και Αρχαία Ολυμπία) κατεβά-
ζουν τα φουγάρα τους, με τεχνική τα βυθί-
ζουν και αυξάνουν ταχύτητα για να πέσουν 
υψομετρικά στα 52 μ., ωστόσο τα πιο πολλά 
από τα 74 μ. δεν μπορούν να φτάσουν παρά 
μόνο μέχρι τα 65 μ.

Η μελέτη έμπειρου καθηγητή του Πανεπι-
στημίου Πειραιά, με χρόνια εξειδίκευση στο 

Μάρκετινγκ του Τουρισμού, δίνει φετινά αρνητικά στοιχεία, εξαιτίας 
αυτού του απαγορευτικού στοιχείου της γέφυρας Ρ – Α. Ειδικότερα, 
στην Ιτέα (το πιο κοντινό λιμάνι στους Δελφούς) θα φτάσουν ακόμα 
περί τους 300 τουρίστες, εν αντιθέσει με το Κατάκολο που αναμένο-
νται άλλοι 3.000, με τα μεγάλα κρουαζιερόπλοια όμως να εκτελούν 
τα δρομολόγια, από Πειραιά, Ν. Πελοπόννησο και Ιόνιο και όχι από 
Ισθμό Κορίνθου – Ιτέα – Πάτρα – Κατάκολο, με ό,τι αυτό συνεπάγεται.

Σοβαρό το εμπόδιο για την τουριστική ανάπτυξη, σύμφωνα με έρευνα του ΠΑ.ΠΕΙ

δημοσιεύεται στα Μέσα Μαζικής Ενημέ-
ρωσης & Κοινωνικής Δικτύωσης. Οι Σύλλο-
γοι δεν ασκούν πολιτική, δεν διαθέτουν πό-
ρους και όσα έσοδα έχουν από τις εισφορές 
των μελών ή χορηγίες είναι «ανοικτά» και 
ελέγχονται από τα μέλη τους στον Ετήσιο 
Οικονομικό Απολογισμό. Προφανώς η κα 

Γιαννούλη δεν μας παρακολουθεί…
Σχετικά με την επιστολή του κ. Ε. Παπα-

νακλή, η οποία αναφέρει ότι κατά τις εργα-
σίες του Συνεδρίου υπήρξε πρόταση εγκα-
τάστασης ανεμογεννητριών στο Δελφικό 
Τοπίο, ουδέποτε ετέθη τέτοιο θέμα από οι-
ονδήποτε ομιλούντα και παρακαλούμε πολύ 

να ανακαλέσει. Παρατίθεται και σχετικός σύνδεσμο 
με το video όλου του Συνεδρίου.
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Ολοκληρώνοντας οι Ιστορικοί Σύλλογοι όπως η 
Δωρική Αδελφότητα βασική αποστολή έχουν την δι-
αρκή προσπάθεια για την ανάδειξη του τόπου μας 
αλλά και των προβλημάτων προς επίλυση. Δεν 
ασκούμε Πολιτική και δεν έχουμε ανάγκη από Δημό-
σιες Σχέσεις. Τέλος, με κάθε τρόπο θα διαφυλάξου-
με την παρακαταθήκη των προκατόχων μας είτε σε 
κάποιους αρέσει είτε όχι.
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Παραμένουν στην αρμοδιότητα 
Μαυρομμάτη οι τεχνικές υπηρεσίες

Με νέο πρόσωπο τον μέχρι πρότινος Αντιδή-
μαρχο Δ.Ε. Λιδωρικίου, Μανώλη Μαυρομμάτη, 
ανακοινώθηκαν οι επιλογές του Γιώργου Καπε-
ντζώνη για τις θέσεις των εντεταλμένων δη-
μάρχων στο Δήμο Δωρίδας.

Ο Μ. Μαυρομμάτης ως εντεταλμένος δημο-
τικός σύμβουλος διατηρεί υπό την εποπτεία του 
τη λειτουργίας Τεχνικής Υπηρεσίας, πλην των 
αρμοδιοτήτων που αναφέρονται σε καθήκοντα 
αντιδημάρχων. 

Ως εντεταλμένοι σύμβουλοι παραμένουν ο 
Κώστας Διαμαντόπουλος, ο Γιάννης Φλέγγας, ο 
Δήμος Ταράτσας και η Ελενη Παπαγεωργίου, με 
τις εξής βασικές αρμοδιότητες:

Κώστας Διαμαντόπουλος: Επίβλεψη, επο-
πτεία και συντονισμό, για την τοποθέτηση κα-
τάλληλου εξοπλισμού στις Κοινότητες του Δή-
μου προς το σκοπό δημιουργίας δικτύων WI-FI 
και για την τοποθέτηση κατάλληλου εξοπλισμού 
στα Δημοτικά κτίρια για την σύνδεση των υπη-
ρεσιών του Δήμου με το διαδίκτυο. 

Μανώλης Μαυρομμάτης: Εποπτεία και πα-
ρακολούθηση λειτουργίας Τεχνικής Υπηρεσί-
ας, πλην των αρμοδιοτήτων που αναφέρονται 
σε καθήκοντα αντιδημάρχων, θέματα κυκλοφο-
ριακού σχεδιασμού και σήμανσης και συντήρη-
ση των δημοτικών δρόμων και των δημοτικών 
κτιρίων.

Ελένη Παπαγεωργίου: Εποπτεία και έλεγ-
χο του προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων 
ζώων συντροφιάς  στα όρια του Δήμου, το συ-
ντονισμό των ορισθέντων, για το σκοπό αυ-
τό, επιτροπών, τη συνεργασία με τις φιλοζωι-
κές οργανώσεις και σωματεία και την ανάπτυξη 

δράσεων για την επιτυχή εφαρμογή του προ-
γράμματος.

Δήμος Ταράτσας: Δράσεις για την τουριστι-
κή προβολή, την πολιτιστική και επιχειρηματική 
ανάπτυξη του Δήμου.

Γιάννης Φλέγγας: Εποπτεία συντήρησης, 
αδειοδότησης και διαχείρισης των αθλητικών 
εγκαταστάσεων του Δήμου, επικοινωνία με τα 
αθλητικά σωματεία για τα θέματα που τους 
αφορούν σε σχέση με τις αρμοδιότητες του Δή-
μου και σχεδιασμό για την υλοποίηση αθλητι-
κών υποδομών, προγραμμάτων κλπ. σχετικών 
θεμάτων και γενικότερα  όλο το σχεδιασμό και 
την εφαρμογή της πολιτικής του Δήμου για τον 
Αθλητισμό.

Χωρίς ανακατατάξεις οι ορισμοί Καπεντζώνη 
στους εντεταλμένους

Τα αντισταθμιστικά στο επίκεντρο!
Πραγματοποιήθηκε το 20ό συνέδριο της Δωρικής Αδελφότητας στην Ερατεινή

κού Ελαιώνα από τον κ. Δημήτριο Κουρέτα, Κα-
θηγητή Φυσιολογίας Ζωικών Οργανισμών – Το-
ξικολογίας Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Έκαστος εισηγητής κατέθεσε από την πλευρά 
του απόψεις για να ξεπεραστεί η κοινώς διαχρο-
νική “αδικία” που οδηγεί από τη δεκαετία του ’70 
ένα ολόκληρο νομό σε πληθυσμιακή συρρίκνω-
ση και γήρανση. 

Ολοκληρωμένες επιστημονικές μελέτες βασι-
σμένες σε θεμελιώδης αρχές της οικονομίας αλ-
λά και των θετικών επιστημών, σε συνδυασμό 
με συγκεκριμένες νομοθετικές πρωτοβουλίες 
και ενέργειες, εκ των οποίων κάποιες έχουν ήδη 
δρομολογηθεί ανέφερε η επιστημονική κοινότη-
τα τίθενται στην διάθεση της Πολιτείας. Ακολού-
θησε διαλογική συζήτηση με τους παρευρισκό-
μενους καθώς το θέμα θεωρείται από όλους 
εξέχουσας σημασίας. 

Σύνεδροι, ομιλητές και εισηγητές συμφωνή-
σαν και ομονοούν ότι το αυστηρό θεσμικό πλαί-
σιο με τους περιορισμούς που δεσμεύουν την 
επιχειρησιακή και μη δραστηριότητα πέριξ της 
λεκάνης του Μόρνου και του Δελφικού Αρχαι-
ολογικού Χώρου έχουν οδηγήσει στην ερήμω-
ση του νομού, αφού οι ιδιοκτήτες των ακινήτων 
δεν μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν όπως βού-
λονται χωρίς όμως να αποζημιώνονται όπως γί-
νεται συνήθως σε περιπτώσεις ενεργειών που 
έχουν σαν στόχο την προστασία του Δημοσίου 
συμφέροντος. Με την οριοθέτηση των χώρων 
που εξυπηρετούν το Δημόσιο συμφέρον ουσια-
στικά δεσμεύεται τουλάχιστον το 90% της συνο-
λικής εκτάσεως του νομού Φωκίδας. 

Εξαιτίας της αυστηρότητας της νομοθεσίας 
έχει σχεδόν εκμηδενισθεί η κτηνοτροφία, η υλο-

τομία και η γεωργία στις περιοχές αυτές ασχο-
λίες που ήταν κυρίαρχες στον νομό πριν την δη-
μιουργία της λίμνης Μόρνου. Στόχος είναι να 
δοθούν κίνητρα ώστε η Φωκίδα να προσελκύ-
σει νέους κατοίκους οι οποίοι θα επενδύσουν 
και θα ζήσουν σε αυτήν. 

Επομένως οι προτάσεις τις οποίες έδωσαν οι 
ομιλητές κατατείνουν στην τροποποίηση της νο-
μοθεσίας ώστε: 

Να δοθούν δυνατότητες παραγωγής ποιοτι-
κών προϊόντων τα οποία θα είναι επώνυμα και 
ΠΟΠ , γιατί η Δωρίδα έχει παράδοση στα κτη-
νοτροφικά προϊόντα όπως το τυρί φέτα, αλλά 
και η Παρανασσίδα με τις ελιές τύπου Άμφισ-
σας. Να υπάρξει ήπια τουριστική ανάπτυξη με 
σεβασμό στο περιβάλλον. Να επιτραπούν αθλη-
τικές δραστηριότητες στην λίμνη, οι οποίες δεν 
είναι βλαπτικές για το νερό και το περιβάλλον. 
Να τροποποιηθούν οι όροι δομήσεως με σκοπό 
να εγκριθούν σχέδια πόλεων και να προωθηθεί 
η οικιστική και επιχειρησιακή ανάπτυξη. Να ανα-
δειχθεί το γεγονός ότι η ενώ Φωκίδα υδροδοτεί 
την μισή Ελλάδα που κατοικεί στην Αθήνα, παρέ-
χει μεταλλεύματα μεγάλης αξίας και συμβάλλει 
στην τουριστική ανάπτυξη της χώρας με το Δελ-
φικό τοπίο και τους αρχαιολογικούς χώρους δεν 
λαμβάνει κανένα ανισταθμιστικό όφελος. Να δο-
θούν κίνητρα (π.χ. μόρια) σε γιατρούς και καθη-
γητές προκειμένου να απασχοληθούν σε δημό-
σιες δομές (σχολεία, νοσοκομεία, κέντρα υγείας 
σχολεία), ώστε να μην αποδημούν οι οικογένει-
ες και ερημώνει ο τόπος. 

“Τα αντισταθμιστικά οφέλη που ζητάει η Δω-
ρίδα για την εδώ και 50 χρόνια τροφοδοσία της 
Αθήνας με νερό, γεγονός που έχει ερημώσει τις 
πόλεις και τα χωριά πέριξ της λίμνης, έχουν ήδη 
αποτυπωθεί σε μελέτες που έχουν ήδη κατατε-
θεί με αυτό το αντικείμενο, για την ήπια εκμετάλ-
λευση της λίμνης με αθλητικές δραστηριότητες”, 
αναφέρει η Δωρική Αδελφότητα σε σχετική ενη-
μέρωσή της, ενώ επιπλεον σημειώνει:  

“Όλοι οι παριστάμενοι φορείς δήλωσαν πρό-
θυμοι να βοηθήσουν όπως μπορούν και οι πο-
λιτειακοί παράγοντες δεσμεύθηκαν ότι θα προ-
ωθήσουν τα συμπεράσματα του Συνεδρίου στην 
Επιτροπή Περιφερειών της Βουλής καθώς ο 
Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης κ. Παναγιώ-
της Πικραμμένος, αναγνωρίζοντας το πρόβλη-
μα, έχει ήδη συστήσει άτυπη επιτροπή, προκει-
μένου να εξετασθεί ενδελεχώς το θέμα και να 
υπάρξει σχετική νομοθετική ρύθμιση. Ο Πρόε-
δρος της Δωρικής Αδελφότητας κ. Γιάννης Λυ-
μπέρης έκλεισε τις εργασίες λέγοντας στόχος εί-
ναι να διαπιστώσουμε ποιες από τις προταθείσες 
λύσεις θα ακολουθήσει η Πολιτεία και σε ποιες 
ενέργειες θα προβεί για την ανάπτυξη της Δωρί-
δας, αλλά και όλης της Φωκίδας και να σχεδιά-
σουμε τα επόμενα”. 

Πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία στην 
Ερατεινή το Σάββατο3 Σεπτεμβρίου το 20ο Συ-
νέδριο της Δωρικής Αδελφότητας καθώς μεγά-
λος αριθμός ατόμων από την Φωκίδα, κυρίως 
από την Δωρίδα, μοιράστηκαν το όραμά τους 
για μία Φωκίδα με λιγότερους θεσμικούς πε-
ριορισμούς που επηρεάζουν την ανάπτυξή της. 
Στα πλαίσια του Συνεδρίου έγινε προσπάθεια να 
προταθούν λύσεις, ώστε η Φωκίδα που παρέχει 
νερό για την ύδρευση της Αττικής να λάβει κά-
ποια αντισταθμιστικά οφέλη. 

Το Συνέδριο διενεργήθηκε στο ξενοδοχείο 
Delphi Beach. Τους συνέδρους και τους ομι-
λητές υποδέχθηκαν ο Πρόεδρος της Δωρικής 
Αδελφότητος κ. Ιωάννης Λυμπέρης και τα μέ-
λη αυτής. Παρόντες ήσαν ο Βουλευτής Φωκί-
δας κ. Ιωάννης Μπούγας, ο Αντιπεριφερειάρχης 
κ. Γεώργιος Δελμούζος, ο Δήμαρχος Δελφών 
κ. Παναγιώτης Ταγκαλής, ο Δήμαρχος Δωρίδας 
κ. Γεώργιος Καπεντζώνης και ο Πρόεδρος του 
Επιμελητηρίου Άμφισσας κ. Αυγερινός, οι οποίοι 
απηύθυναν σύντομο χαιρετισμό. 

Στη συνέχεια ξεκίνησαν οι εργασίες του Συνε-
δρίου με συντονισμό της συζήτησης από τον δη-
μοσιογράφο κ. Τριανταφυλλόπουλο και οι ειση-
γήσεις κάλυψαν το Θεσμικό Πλαίσιο για τις προς 
συζήτηση περιοχές, την Οικονομική Ανάπτυξη 
του Δωρικού χώρου, πιθανές δράσεις που θα 
μπορούσαν να μιμηθούν οι ντόπιοι για να υπο-
βοηθηθεί η Επιχειρησιακή Ανάπτυξη στη Δωρί-
δα. Πιο συγκεκριμένα αναπτύχθηκαν τα ακόλου-
θα θέματα από τους εισηγητές: 

Θεσμικό πλαίσιο για τη Λίμνη του Μόρνου & 

το Δελφικό Τοπίο, από τον κ. Μιχάλη Δρίτσα, τέ-
ως Αντιπρόεδρο της Δωρικής Αδελφότητας, Δ/
ντή του Γραφείου του Υφυπουργού Ανάπτυξης & 
Επενδύσεων Δρ. Χρ. Δήμα. Οικονομική Ανάπτυ-
ξη της Φωκίδας, από τον κ. Άγγελο Κότιο, Πρύ-
τανη Πανεπιστημίου Πειραιώς.  Προβλήματα & 
Δεσμεύσεις Λίμνης Μόρνου & Δελφικού Τοπίου, 
από τον κ. Αθανάσιο Κουρεμένο, Ομότιμο Καθη-
γητή Marketing, Δ/ντη ΠΜΣ MBA. 

Ταυτότητα & Αξιοποίηση προϊόντων Δελφι-
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Απάντηση -οφειλόμενη, όπως χαρα-
κτηριστικά αναφέρεται- δίνει η τοπική 
κοινωνία της Δωρίδας μέσω της Επι-
τροπής Αγώνα παραθέτει στην ανακοί-
νωση της Ιεράς Μητρόπολης Φωκίδας, 
την οποία η Εν Δελφοίς δημοσίευσε 
στην έκδοση της περασμένης εβδομά-
δα, αναφορικά τόσο με τα όσα συνέ-
βησαν στον πανηγυρικό εορτασμό του 
μοναστηριού στις 22 Αυγούστου όσο 
και για το μείζον ζήτημα των επίδικων 
εκτάσεων. 

Η Επιτροπή Αγώνα αποκρούει τον 
ισχυρισμό της Μητρόπολης ότι διαταρά-
χτηκε η λειτουργία του εσπερινού, επικαλούμενη 
την αστυνομία καθώς και οπτικοακουστικό υλικό, 
ενώ χαρακτηρίζει ως ψευδή τη θέση της Μητρό-
πολης πως “υπάρχουν τίτλοι ιδιοκτησίας στα Γε-
νικά Αρχεία του Κράτους”. Παράλληλα, προσθέ-
τει ότι “η σπουδή της Μητροπόλεως Φωκίδας, να 
διαστρεβλώνει μονίμως τα πραγματικά γεγονό-
τα της αφαιρεί το ρόλο του πνευματικού φάρου”.

Η ανακοίνωση της Επιτροπής Αγώ-
να αναλυτικά

Με αφορμή την ανερμάτιστη ανακοίνωση της 
Μητροπόλεως Φωκίδος, για την μεγάλη και ει-
ρηνική  συγκέντρωση διαμαρτυρίας των κατοί-
κων της Δωρίδας, έξω από την Ι.Μ.Κουτσουρού 
και προς  αποκατάσταση της αλήθειας επισημαί-
νουμε τα εξης:

— Ειναι ΨΕΥΔΗΣ ο  ισχυρισμός της Ιεράς Μη-
τροπόλεως Φωκίδος και ουδείς διατάραξε τη 
λειτουργία του εσπερινού ή παρεμποδίστηκε για 
να μη συμμετάσχει στην θρησκευτική ακολου-
θία.  Αυτό το επιβεβαιώνει η Ελληνική Αστυνο-
μία, όλοι οι παρόντες καθώς επίσης αποδεικνύε-
ται από φωτογραφίες και βίντεο.

— Ειναι ΨΕΥΔΗΣ ο ισχυρισμός της Ιεράς Μη-
τροπόλεως Φωκίδος ό,τι η Ελληνική Πολιτεία 
υποχρεώσε τις  Μονές και τις Μητροπόλεις να 
συντάξουν και να μεταγράψουν την εκκλησιαστι-
κή περιουσία. Η ΑΛΗΘΕΙΑ είναι ότι με οδηγία της 
Ελλαδικής Εκκλησίας προτρέπει για την κατα-
γραφή της εκκλησιαστικης περιουσίας, αλλά όχι 
όμως των δημοσίων, δημοτικών και ιδιωτικών 
εκτάσεων.

— Ειναι ΨΕΥΔΗΣ ο ισχυρισμός της Ιεράς Μη-
τροπόλεως Φωκίδος ό,τι  υπάρχουν σχετικοί τίτ-
λοι ιδιοκτησίας στα Γενικά Αρχεία του Κράτους. 
Εμείς παραθέτουμε στοιχεία και αποδείξεις για 
όλα αυτά, γι’αυτό τους καλούμε και τους προκα-
λούμε, να παρουσιάσουν τους δικούς τους «ανύ-
παρκτους» τίτλους ιδιοκτησίας που επικαλούνται 

και όχι συστηματικά να παραπληροφορούν και 
να “αερολογούν”.

-Η ΑΛΗΘΕΙΑ είναι ό, τι οι  διαμαρτυρομενοι 
κάτοικοι που κινδυνεύουν να απωλέσουν τις πε-
ριουσίες τους λόγω των απαράδεκτων απαιτή-
σεων των μοναχών της Μονής Κουτσουρού. 
Εξασφάλιζαν δε τα καλώς νοούμενα δικαιώμα-
τα του Μοναστηριού εκατοντάδες χρόνια, χωρίς 
μοναστική κοινότητα και χωρίς απολύτως κανέ-
να πρόβλημα. Αποτελούσαν και αποτελούν επί 
σειρά δεκαετιών στήριγμα του Μοναστηριού, εί-
ναι φιλήσυχοι πολίτες και ανήκουν στο πλήρωμα 
της Ορθόδοξης Χριστιανικής  Εκκλησίας. 

— Ακόμη επισημαίνουμε ό,τι η προσπάθεια 
υφαρπαγής περιουσιών πιστών από τις μοναχές 
– ενοίκους της Ι.Μ. Κουτσουρού αλλά κυρίως η 
ανεπίτρεπτη και απαράδεκτη συμπεριφορά τους 
σε βάρος των κατοίκων της Δωρίδας, δεν ται-
ριάζει με τον ρόλο και την ιστορία της  Ορθόδο-
ξης Χριστιανικής Εκκλησίας.

Στις δύσκολες εποχές για την κοινωνία και 
τον Ελληνισμό κατά το παρελθόν, η εκκλησία εκ-
ποίησε  περιουσία, στήριξε τους χριστιανούς και 
πρωταγωνίστησε στους αγώνες για την ελευθε-
ρία όπου έχουμε φωτεινά παραδείγματα  κληρι-
κών που απώλεσαν την ίδια τους τη ζωή.

Αυτοί οι εκπρόσωποι της Εκκλησίας ενέπνε-
αν το πλήρωμα της, σε αντίθεση με το σήμερα, 

Επισημαινουμε  ό, τι  αυτές οι περιουσίες   
έδωσαν  δύναμη σε εκατοντάδες οικογένειες να 
επιβιώσουν και να προκόψουν.

Τέλος η σπουδή της Μητροπόλεως Φωκίδας, 
να διαστρεβλώνει μονίμως τα πραγματικά γεγο-
νότα της ΑΦΑΙΡΕΙ ΤΟ ΡΟΛΟ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ 
ΦΑΡΟΥ  ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ. 

ΥΓ. Θυμίζουμε στο Μητροπολίτη  Θεόκτιστο 
ό,τι έχει βαριά  κληρονομιά και χρέος…….διότι 
πριν 200 Χρόνια ο Επίσκοπος Σαλώνων  Ησαΐας 
θυσιάστηκε για τους κατοίκους του τόπου, που 
σήμερα αυτός και η παρέα του αδικεί και φτω-
χοποιεί.

Η Επιτροπή Αγώνα τοποθετείται απέναντι 
στην ανακοίνωση της Ι.Μ. Φωκίδος

“Φωνή λαού, οργή Θεού..”

Κάλεσμα Επιιμελητηρίου Φωκίδας 
για τη Lamia Expo 2022

“Διεκδικούμε τα αυτονόητα”!

Το Επιμελητήριο Φωκίδας προσκαλεί τους 
επαγγελματίες – μέλη του να συμμετάσχουν 
με περίπτερο στην Έκθεση «Lamia Expo», που 
θα πραγματοποιηθεί στο χώρο της Πανελλήνι-
ας Έκθεσης Λαμίας από τις 23 έως & τις 28 Σε-
πτεμβρίου 2022.

Η σημαντικότερη Έκθεση της Κεντρικής Ελ-
λάδας μετά από 7 χρόνια απουσίας, επανέρχε-
ται με στόχο τη διοργάνωση μιας Έκθεσης με 
επιχειρήσεις στους κλάδους , του αγροτικού 
τομέα, των τροφίμων – ποτών, του οικιακού 
– επαγγελματικού εξοπλισμού – ανακαίνισης, 
του αυτοκινήτου – μοτοσυκλέτας – ποδηλά-
του, της οικογένειας – παιδιού – εκπαίδευσης 
– γυναικείας ομορφιάς κλπ., ευελπιστώντας 
στην καινοτόμο επιχειρηματικότητα, τη βιώσι-
μη ανάπτυξη, την εξωστρεφή και ανταγωνιστι-
κή οικονομία, στο σύνολο των επιχειρήσεων.

Επιθυμώντας να ενισχύσει τη συμμετοχή 
των επιχειρήσεων – μελών του, το Επιμελητή-
ριο Φωκίδας, θα επιδοτήσει τη συμμετοχή των 
ενδιαφερομένων, παρέχοντας τους τη δυνατό-
τητα παρουσίασης και προώθησης των προϊ-
όντων – υπηρεσιών τους, σε εκθεσιακό περί-
πτερο.

Απαραίτητη προϋπόθεση για τα μέλη του 
Επιμελητηρίου είναι να έχουν τακτοποιήσει τις 
συνδρομές τους προς το Επιμελητήριο και να 

υποβάλουν εγκαίρως αίτηση συμμετοχής.
Οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα 

να διαθέσουν προς πώληση τα προϊόντα τους 
στο χώρο της έκθεσης, εφόσον τηρήσουν όλες 
τις προβλεπόμενες από το νόμο διαδικασίες.

Καλούνται οι επιχειρήσεις-μέλη του Επιμε-
λητηρίου όπως εκδηλώσουν το ενδιαφέρον 
τους για συμμετοχή στην εν λόγω Έκθεση, ως 
και τη Δευτέρα 12 Σεπτεμβρίου 2022, απο-
στέλλοντας ηλεκτρονικό αίτημα στα e-mail:

epimfokidas@gmail.com,
epimfok@gmail.com,
epimgr.fok@gmail.com
ή επικοινωνώντας με τη Γραμματεία του 

Επιμ/ριου στο τηλ: 2265023651.
Επιπλέον πληροφορίες: κα.Νίτσου Βασιλική.

“Στη συνεδρίαση του περιφερει-
ακού συμβουλίου, ως "Στερεά Υπε-
ροχής", στηλιτεύσαμε και αποδο-
κιμάσαμε τις αντιδημοκρατικές και  
απαράδεκτες κυβερνητικές πρακτι-
κές, σε βάρος πολιτικών αντιπάλων 
και δημοσιογράφων. Υποκλοπές, 
παρακολουθήσεις, παραιτήσεις, κα-
ρατομήσεις, συνθέτουν ένα τοξικό 
και ζοφερό πολιτικό κλίμα, επανα-
φέροντας αντιλήψεις μιας αλήστου 
μνήμης εποχής. Η Δημοκρατία μας 
χρειάζεται ενίσχυση και θωράκιση 
και όχι υπονόμευση και φαλκίδευ-
ση”, αναφέρει εισαγωγικά η παρά-
ταξη “Στερεά Υπεροχής” σε τοπο-
θέτησή της για τη συνεδρίαση του 
περιφερειακού συμβουλίου.

“Αναδείξαμε επίσης τα σοβαρά προβλήματα 
που αντιμετωπίζουν τα Νοσοκομεία και τα Κέ-
ντρα Υγείας της περιφέρειάς μας, κυρίαρχα την 
δραματική κατάσταση του Νοσοκομείου Λαμί-
ας, απαιτώντας να αναληφθούν πρωτοβουλίες 
και να διεκδικηθεί η αποκατάσταση της ομαλής 
λειτουργίας, με την πρόσληψη του αναγκαί-
ου ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού. Οι 
ανεκπλήρωτες κυβερνητικές εξαγγελίες πρέπει 
επιτέλους να μετουσιωθούν σε απτό και συγκε-
κριμένο πολιτικό αποτέλεσμα. Εμείς, θα συνε-
χίσουμε να αναδεικνύουμε τα προβλήματα στο 
χώρο της Δημόσιας Υγείας και θα συμπορευ-
τούμε με όλους εκείνους που τολμούν να διεκ-
δικούν τα αυτονόητα”, εξακολουθεί η παράταξη 
του Δημήτρη Αναγνωστάκη στην τοποθέτησή 
της, στην οποία επίσης αναφέρει:

Με πρωτοβουλία της παράταξής μας, συζη-
τήθηκαν το ζήτημα της ενεργειακής κρίσης κα-
θώς και αυτό της ακρίβειας, προτείνοντας αλλά 
και αναζητώντας μέτρα προστασίας, για τις ευ-

άλωτες κοινωνικές ομάδες.
Η παράταξή μας, με συνέπεια και συνέ-

χεια στο θεσμικό της ρόλο, καταψήφισε απο-
σπασματικές τροποποιήσεις τόσο του τεχνικού 
προγράμματος όσο και του προυπολογισμού, 
που ειχαν χαρακτήρα κυρίως "πελατειακών 
εξυπηρετήσεων".

Επίσης καταψήφισε την έκθεση αποτελε-
σμάτων προυπολογισμού της Περιφέρειας, για 
το δεύτερο τρίμηνο του 2022, λόγω της ση-
μαντικής υστέρησης εσόδων που παρουσιαζει.

Από τα στελέχη της παράταξης κατατέθηκαν 
επίκαιρες ερωτήσεις, για τα μαθητικά δρομο-
λόγια στην Εύβοια, για το πλατανόδασος Σπερ-
χειού και για το νοσοκομείο Καρπενησίου. 

Το περιφερειακό συμβούλιο οφείλει να υπη-
ρετήσει με συνέπεια και αποτελεσματικότητα 
τόσο τον πολιτικό όσο και τον κοινωνικό του 
ρόλο.

Εμείς θα συνεχίσουμε την προσπάθεια να 
ανταποκριθούμε στο θεσμικό μας ρόλο και στη 
θεσμική μας ευθύνη.

Οψόμεθα εις Φιλίππους...

Δηλώσεις συμμετοχής μέχρι τη Δευτέρα

Η παράταξη “Στερεά Υπεροχής” για τη συνεδρίαση 
του περιφερειακού συμβουλίου
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Έφυγε το Σάββατο από τη ζωή και ετάφη την Κυριακή ο 
επιστήμονας και αυτοδιοικητικός από την Ελάτεια Γιώργος 
Στάθης. Ο εκλιπών τελείωσε το Φυσικό Τμήμα του Πανε-
πιστημίου Πατρών το 1975. Στη συνέχεια έκανε μεταπτυ-
χιακές σπουδές, διδακτορικό στην Πυρηνική Φυσική, στο 
Έτμοντον του Καναδά. Με πάνω από 40 χρόνια φροντιστη-
ριακή εμπειρία, ξεκίνησε να διδάσκει Φυσική το 1980 και 
από τότε βοήθησε εκατοντάδες μαθητές να πετύχουν τους 
στόχους τους.

Παράλληλα, υπηρέτησε με συνείδηση και συνέπεια την 
τοπική αυτοδιοίκηση. Στις δημοτικές εκλογές του 2019 
ήταν υποψήφιος Δήμαρχος Αμφίκλειας-Ελάτειας και μέχρι 
το θάνατό του ήταν επικεφαλής της ήσσονος μειοψηφίας 
στο δημοτικό συμβούλιο.

Σε έκτακτη συνεδρίασή του το δημοτικό συμβούλιο Αμ-
φίκλειας-Ελάτειας εξέδωσε ομόφωνα το εξής Ψήφισμα:

Το δημοτικό συμβούλιο για τον θάνατο του Επικεφαλή 
Ελάσσονος Μειοψηφίας κ.Στάθη Γεώργιου του Βασιλείου, 
εκφράζει τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στην οικογένεια 
του εκλιπόντος, και εκτιμώντας την προσφορά του στον 
τόπο μας και ως ελάχιστο δείγμα τιμής και σεβασμού, να 
προβεί στις κατωτέρω δέουσες ενέργειες. 

– Να εκφράσει τα συλλυπητήριά στην οικογένεια του 
εκλιπόντος

– Να παραστεί αντιπροσωπεία του δημοτικού συμβουλί-
ου με επικεφαλής τη Δήμαρχο στην εξόδιο ακολουθία του 
εκλιπόντος.

– Να κατατεθεί στεφάνι στη μνήμη του εκλιπόντος εκ 
μέρους της Δημάρχου και του δημοτικού συμβουλίου. 

– Να εκφωνηθεί επικήδειος από τον Δημοτικό Σύμβου-
λο του Δήμου Αμφίκλειας-Ελάτειας κ. Μπαούρδο Κωνστα-
ντίνο. 

– Να αναρτηθεί το παρόν ψήφισμα στην ιστοσελίδα του 
Δήμου και να δημοσιευθεί στον έντυπο και ηλεκτρονικό 
τύπο. 

Στερεά Ελλάδα

Γραβιά Φωκίδας, τηλ.: 22650.91684

Έντονες αντιδράσεις στη Βοιωτία για τα ΚΔΑΠ
“Το ανάλγητο πρόσωπό της έδειξε για ακόμη μία φορά 

η κυβέρνηση Μητσοτάκη στις δοκιμαζόμενες οικογένει-
ες με την προχθεσινή μεταμεσονύχτια (!) ανάρτηση των 
οριστικών αποτελεσμάτων των voucher για τους δημοτι-
κούς και ιδιωτικούς βρεφονηπιακούς σταθμούς ΚΔΑΠ και 
ΚΔΑΠ ΑμεΑ”, σημειώνει εισαγωγικά σε τοποθέτησή της η 
Γιώτα Πούλου για το ζήτημα της απόρριψης πολλών οι-
κογενειών από τις συγκεκριμέ-
νες δομές.

“Οι υποσχέσεις που οι «γαλά-
ζιοι» Υπουργοί μοίραζαν αφει-
δώς προσπαθώντας να εξαπα-
τήσουν την κοινωνία, και έκαναν 
λόγο για αύξηση των δικαιού-
χων, αποδείχτηκαν ξανά «κού-
φιες». Χιλιάδες οικογένειες σε 
ολόκληρη τη χώρα, αν και έχουν 
καταθέσει πλήρεις φακέλους δι-
καιολογητικών, δεν θα λάβουν 
το πολυπόθητο voucher, με αποτέλεσμα 1 στα 3 παιδιά 
να αποκλειστούν από τους βρεφονηπιακούς σταθμούς, 
δηλαδή 84.200 παιδιά στο σύνολο!”, εξακολουθεί η Βου-
λευτής Βοιωτίας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, για να προσθέσει:

“Μόνο στη Βοιωτία, 305 παιδιά θα μείνουν εκτός, λό-
γω ελλιπούς χρηματοδότησης (5 στην Αλίαρτο, 2 σε Δί-
στομο-Αράχωβα-Αντίκυρα, 6 στον Ορχομενό, 11 στην 
Τανάγρα, 63 στη Θήβα, και 218 στη Λιβαδειά). Με απο-
κλειστική ευθύνη της κυβέρνησης Μητσοτάκη και της αρ-
μόδιας Υφυπουργού, κας Μιχαηλίδου, σημειώθηκαν φέ-
τος πρωτοφανείς καθυστερήσεις στην οριστικοποίηση 
του προγράμματος και στη χρηματοδότησή του, αλλά και 
στην έναρξη των αιτήσεων (που «άνοιξε» μόλις στις 3 
Αυγούστου) σε μια ψηφιακή πλατφόρμα που «έπεφτε» 
συνεχώς, με συνέπεια τον αποκλεισμό όλων αυτών των 
παιδιών. Η ανικανότητα και κοινωνική αναλγησία της Νέ-

ας Δημοκρατίας βυθίζει στην αβεβαιότητα και το άγχος 
χιλιάδες οικογένειες, ακόμη και σε αυτόν τον ευαίσθη-
το τομέα”.

“Η επόμενη προοδευτική κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ δε-
σμεύεται πως θα διασφαλίσει 150.000 voucher για βρε-
φονηπιακούς σταθμούς και 130.000 voucher για ΚΔΑΠ 
(με 240 εκατ. ευρώ συνολικό κόστος και για τα δύο προ-

γράμματα), ώστε όλες οι οικο-
γένειες να έχουν την απαραί-
τητη στήριξη! “, καταλήγει στην 
τοποθέτησή της η Γ. Πούλου.

“Δυστυχώς, επαληθεύτηκε η 
πρό βλεψή μας, μετά την ανα-
κοίνωση των οριστικών απο-
τελεσμάτων για τα voucher 
στους παιδικούς σταθμούς του 
προγράμματος «Προώθηση και 
υποστήριξη παιδιών για την 
ένταξή τους στην προσχολική 

εκπαίδευση καθώς και για τη πρόσβασή παιδιών σχολι-
κής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρε-
σίες δημιουργικής απασχόλησης» για την περίοδο 2022 
– 2023”, τονίζει παίρνοντας τη σκυτάλη στη κυβερνητική 
κριτική ο Γιώργος Μουλκιώτης.

“40.000 παιδιά ηλικίας 5-12 ετών, παραμένουν εκτός 
δομών το σχολικό έτος 2022-2023. Η μη ορθολογική κα-
τανομή ανάλογα με τις ανάγκες των γεωγραφικών περιο-
χών οδήγησε σε σοβαρές απώλειες, αποδεικνύοντας την 
ανικανότητα της Κυβέρνησης να σχεδιάσει και να διαχει-
ριστεί αποτελεσματικά το ζήτημα”, προσθέτει ο Βουλευ-
τής Βοιωτίας του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, ενώ ολοκληρώνει την 
τοποθέτησή του υπογραμμίζοντας:

“Για το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής όλα τα παιδιά πρέπει 
να ενταχτούν στους παιδικούς, βρεφικούς σταθμούς και 
στα ΚΔΑΠ. Έτσι ασκείται ουσιαστική κοινωνική πολιτική”. 

Αιχμηρές τοποθετήσεις Πούλου και Μουλκιώτη 
για τον ελλιπή αριθμό vouchers

“Σημαντική εξέλιξη 
αναφορικά με τις εξα-
γωγές των ελαιοπα-
ραγωγών Φθιώτιδας 
ποικιλίας «Καλαμών» 
σηματοδοτεί η σχετι-
κή υπουργική απόφαση 
του Υπουργείου Αγροτι-
κής Ανάπτυξης και Τρο-
φίμων (ΥΠΑΑΤ), με την 
οποία δόθηκε λύση στο 
ζήτημα της καταχώρισης 
της ονομασίας «ΚΑΛΑ-
ΜΑΤΑ/KALAMATA» στο 
μητρώο ποικιλιών ως 
συνωνύμου της ποικιλίας 
ελιάς «ΚΑΛΑΜΩΝ/KALAMON»”, το-
νίζει σε τοποθέτησή του ο Γιάννης 
Οικονόμου.

“Συγκεκριμένα, μετά την απόφα-
ση του ΣτΕ, μόνο οι Μεσσήνιοι καλλι-
εργητές, παραγωγοί θα μπορούσαν 
να αναγράφουν στις συσκευασί-
ες των προϊόντων τους την ένδειξη 
«Καλαμάτα» («Kalamata»). Αντίθε-
τα, οι παραγωγοί ελιάς της συγκε-
κριμένης ποικιλίας σε άλλες περι-
οχές της χώρας, ανάμεσα τους και 
η Φθιώτιδα, μετά την ακύρωση θα 
μπορούσαν να χρησιμοποιούν μό-
νο τα λοιπά συνώνυμα όπως τις λέ-
ξεις KALAMON,  Αetonychi, TSIGOLI 
κλπ.  Το γεγονός αυτό δημιουργού-
σε σοβαρό ζήτημα στις εξαγωγές 

για εκατοντάδες παραγωγούς από 
τη Φθιώτιδα”, εξακολουθεί ο Υφυ-
πουργός παρά των Πρωθυπουργώ 
και Βουλευτής Φθιώτιδας, για να 
προσθέσει σχετικά:

“Πλέον, μετά και την υπουργική 
απόφαση, παραγωγοί από τη Φθιώ-
τιδα θα μπορούν να εξάγουν ελιές 
Καλαμών, με αποτέλεσμα να αποκτά 
προστιθέμενη αξία το προϊόν τους”. 
“Η Κυβέρνηση στηρίζοντας σταθε-
ρά όλα τα εμβληματικά τοπικά προ-
ϊόντα, που αποτελούν αναπόσπαστο 
κομμάτι της ταυτότητας και της πο-
λιτιστικής μας κληρονομιάς, προχώ-
ρησε σε μία σειρά ενεργειών αντι-
μετωπίζοντας στην πράξη το θέμα 
που προέκυψε”, καταλήγει ο Κυβερ-
νητικός Εκπρόσωπος.

Ψήφισμα εξέδωσε το δημοτικό συμβούλιο 
για τον υποψήφιο Δήμαρχο στις εκλογές του 2019

Τοποθέτηση Οικονόμου για τις εξαγωγές 
ποικιλίας “Καλαμών”

“Έφυγε” ο επιστήμονας και 
αυτοδιοικητικός από την Ελάτεια 
Γιώργος Στάθης

“Σημαντική απόφαση 
για τους ελαιοπαραγωγούς 
της Φθιώτιδας”
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Η δημοτική αρχή από την ανάληψη των καθηκόντων της έδωσε προ-
τεραιότητα στην προσπάθεια μείωσης του ρεύματος στον Δήμο Λοκρών 
με συγκεκριμένα μέτρα. Ειδικότερα, στις υπηρεσίες ύδρευσης, αποχέτευ-
σης και άρδευσης εγκαθίσταται σύστημα τηλεμετρίας για τον έλεγχο της 
απώλειας νερού και ήδη έχουν αντικατασταθεί μοτέρ, αντλίες και πίνα-

κες νέας τεχνολογίας χαμηλότερης κατανάλωσης ρεύματος. Στον δημο-
τικό φωτισμό έχουν αντικατασταθεί τα παλιάς τεχνολογίας φωτιστικά και 
λάμπες με led. Στα δημοτικά κτίρια έχουν γίνει βελτιώσεις στον κλιμα-
τισμό, στη μόνωση και στον φωτισμό για την εξοικονόμηση ενέργειας.

Η κυβέρνηση έθεσε ως στόχο για φέτος τη μείωση της κατανάλωσης 
ρεύματος κατά 10% στο δημόσιο. Η συμμετοχή των κατοίκων του Δήμου 
μας είναι αναγκαία για την επίτευξη του στόχου. Δεδομένου ότι το με-
γαλύτερο ποσοστό κατανάλωσης στον Δήμο σχετίζεται με τις υπηρεσίες 
ύδρευσης, αποχέτευσης και άρδευσης, επιβάλλεται η μείωση της σπατά-
λης νερού, διότι ο Δήμος καλύπτει αποκλειστικά με αντλιοστάσια τις ανά-
γκες υδροδότησης, τα οποία είναι ενεργοβόρα είτε λόγω του μεγάλου 
βάθους άντλησης είτε λόγω των μεγάλων αποστάσεων που διανύει το 
νερό από τα αντλιοστάσια ως τις δεξαμενές.

Για τον λόγο αυτό απευθύνουμε έκκληση στους κατοίκους να συμβάλ-
λουν στην ενεργειακή εξοικονόμηση μέσω της ορθολογικής χρήσης του 
νερού. Η χρήση του νερού ύδρευσης για καθαρισμό πεζοδρομίων, κα-
τάβρεγμα δρόμων, πότισμα κήπων και δένδρων πρέπει να περιοριστεί.

“Διανύουμε περίοδο ευθύνης για όλους μας. Η εξοικονόμηση ρεύμα-
τος είναι συλλογική ευθύνη και ατομικά ο καθένας μας οφείλει να συν-
δράμει στην κοινή ενεργειακή προσπάθεια”, καταλήγει ο Δήμαρχος Λο-
κρών.

Στερεά Ελλάδα

Διανύουμε μια κρίσιμη περίοδο με εξαιρετικά δυσοί-
ωνες προβλέψεις για το άμεσο μέλλον στον τομέα της 
ενέργειας. Ο Δήμος Λοκρών επηρεάζεται άμεσα από τις 
διακυμάνσεις της τιμής του ρεύματος καθώς έχει υψηλές 
καταναλώσεις. Τον Σεπτέμβριο του 2022 η χρέωση της 
kWh που επιβαρύνεται ο Δήμος μας κυμαίνεται από 0,70 
€/kWh έως 0,72 €/kWh, όταν πέρυσι το αντίστοιχο διά-
στημα κυμαίνονταν από 0,10 €/ kWh έως 0,12 €/kWh, 
δηλαδή οι τιμές έχουν επταπλασιαστεί”, τονίζει ο Δήμαρ-
χος Λοκρών σε ανακοίνωσή του, με την οποία απευθύ-
νει έκκληση προς τους δημότες του για περιορισμό στην 
ενεργειακή εξοικονόμηση μέσω της ορθολογικής χρήσης 
του νερού. 

“Το μεγαλύτερο ποσοστό της κατανάλωσης ρεύμα-
τος στον Δήμο μας συνδέεται με τις υπηρεσίες ύδρευ-
σης, αποχέτευσης και άρδευσης, ενώ μικρότερο είναι το 
ποσοστό του δημοτικού φωτισμού και της κατανάλωσης 
των δημοτικών κτιρίων. Ειδικότερα, το 2019 η κατανά-
λωση ανήλθε σε 9.743.729 kWh, το 2020 σε 9.517.023 
kWh, το 2021 σε 8.290.356 kWh και το πρώτο επτάμη-
νο του 2022 σε 5.138.305 kWh. Το πρώτο επτάμηνο του 
2022 το ποσό δαπάνης έχει ανέλθει σε 1.421.461,33€, 
ποσό που είναι ανάλογο με το ποσό που είχε δαπανήσει 
ο Δήμος για ηλεκτρισμό τα προηγούμενα έτη σε 12μηνη 
βάση”, συνεχίζει ο Θανάσης Ζεκεντές, για να προσθέσει 
ακολούθως και τα εξής:

Έκκληση Δημάρχου Λοκρών, Θ. Ζεκεντέ, για ορθολογική χρήση ύδατος

“Περιορίζουμε τη χρήση νερού, εξοικονομούμε ενέργεια!”

“Ο δύσκολος χειμώνας που έρχεται γίνεται για κάποιες οικογένειες 
ακόμα πιο βαρύς”, τονίζει

Η τελετή πραγματοποιήθηκε στις Θερμοπύλες

Κριτική Μαρκόπουλου για τις περικοπές στα ΚΔΑΠ

Αδελφοποιήθηκαν οι δήμοι Λαμιέων, 
Αλιάρτου-Θεσπιέων και Σπάρτης

Παρέμβαση στο ζήτημα των παιδιών που έμειναν εκτός των δο-
μών ΚΔΑΠ πραγματοποίησε ο Κώστας Μαρκόπουλος, που προτίθεται 
να διεκδικήσει την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας. Ο π. Υπουρ-
γός σημειώνει πως εκτός ΚΔΑΠ έμειναν 3.200 παιδιά στη 
Στερεά, δυσμενή εξέλιξη που την αποδίδει σε υποχρημα-
τοδότηση από πλευράς κυβέρνησης, ενώ, ταυτόχρονα, κα-
λεί την Περιφέρεια Στερεάς να διοχετεύσει κονδύλια από 
τον ΟΠΑΣΤΕ προς τα ΚΔΑΠ.

Η τοποθέτηση Μαρκόπουλου αναλυτικά
Αλαλούμ στην χρηματοδότηση των ΚΔΑΠ (Κέντρα Δη-

μιουργικής Απασχόλησης Παιδιών), με αποτέλεσμα 
84.000 παιδιά να μένουν εκτός ΚΔΑΠ, εκ των 
οποίων 3.200 μόνο στην Στερεά Ελλάδα.

Αιτία είναι η υποχρηματοδότηση αιφνι-
διαστικά και συγχρόνως η εξαίρεση των 
ιδιωτικών ΚΔΑΠ.

Αποτέλεσμα είναι η βασανιστική αδυναμία χιλιάδων οικογενειών 
ιδιαιτέρως τριτέκνων και πολυτέκνων που πρέπει να εργάζονται και 

οι δύο γονείς, στην διαχείριση των ανήλικων παιδιών και βέβαια η 
αδυναμία γονέων να απασχολήσουν παιδιά ΑΜΕΑ στα ΚΔΑΠ-Α-
ΜΕΑ.

Η εξαγγελία πρόσθετης χρηματοδότησης στα Δημοτικά 
ΚΔΑΠ προσκρούει στο γεγονός ότι τα Δημοτικά ΚΔΑΠ δεν 
επαρκούν.

Δυστυχώς ο δύσκολος χειμώνας που έρχεται γίνεται για 
κάποιες οικογένειες ακόμα πιο βαρύς.

Καλώ την Περιφέρεια Στερεάς καταρχήν να διαμαρτυρηθεί 
στην κυβέρνηση και δεύτερον να περικόψει κονδύ-

λια από τον ΟΠΑΣΤΕ που αφορά την πολιτιστι-
κή ανάδειξη και να τα αποδώσει στα ΚΔΑΠ. 
Εκτιμώ πως η στήριξη των αδυνάμων πρω-
τεύει σαν ανάγκη όπως και η διάσωση της 
εργασίας των εκπαιδευτικών στα ΚΔΑΠ.

Στον ιστορικό, εμβληματικό τόπο αλλά και διεθνές σημείο αναφοράς για 
την παγκόσμια κοινότητα, τον «ιερό» χώρο των Θερμοπυλών, πραγματοποι-
ήθηκε σε κλίμα ιδιαίτερης συγκίνησης η επίσημη τελετή αδελφοποίησης με-
ταξύ των Δήμων Λαμιέων, Αλιάρτου – Θεσπιέων και Σπάρτης.

Η τελετή, η οποία ξεκίνησε στην πόλη της Σπάρτης τον Οκτώβριο του 
2021, ολοκληρώθηκε στο πλαίσιο των εκδηλώσεων μνήμης και τιμής για 
την ιστορική μάχη των Θερμοπυλών το 480 π.Χ., «Θερμοπύλεια 2022».

Αντιπροσωπείες των τριών Δήμων βρέθηκαν στο Κέντρο Ιστορικής 
Ενημέρωσης Θερμοπυλών όπου σύμφωνα με το πρωτόκολλο «επικύρω-
σαν» το πλαίσιο δράσεων για την ανάδειξη 
της Μάχης των Θερμοπυλών αλλά και της 
μελλοντικής συνεργασίας τους απέναντι στις 
απαιτητικές και σύγχρονες αυτοδιοικητικές 
εξελίξεις. 

Το παρών στην τελετή έδωσαν, μεταξύ 
άλλων, ο Περιφερειάρχης Στερεάς Φάνης 
Σπανός, ο Βουλευτής Φθιώτιδας Γιώργος 
Κοτρωνιάς, οι Αντιπεριφερειάρχες Φθιώτι-
δας και Βοιωτίας Ηλίας Σανίδας και Φανή 
Παπαθωμά, ο πρώην Δήμαρχος Λαμιέων και 
Επικεφαλής της Μείζονος Μειοψηφίας Νίκος 
Σταυρογιάννης, οι οποίοι και απηύθυναν σύ-

ντομο χαιρετισμό,  ο πρώην Υπουργός Υγείας Αθανάσιος Γιαννόπουλος κα-
θώς και εκπρόσωποι του Στρατού και των Σωμάτων Ασφαλείας.

Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκαν οι ομιλίες των Δημάρχων Λαμιέων, 
Θύμιου Καραΐσκου, Σπάρτης, Πέτρου Δούκα, και Αλιάρτου-Θεσπιέων, Γιώρ-
γου Ντασιώτη.

Στις ομιλίες τους οι δήμαρχοι αναφέρθηκαν, μεταξύ άλλων, στο κοσμο-
ϊστορικό γεγονός της Μάχης των Θερμοπυλών που διαμόρφωσε νέα δε-
δομένα για την Ελευθερία και τη Δημοκρατία σε όλους τους λαούς του κό-
σμου, καθώς και στην σημασία της διατήρησης του ιστορικού χώρου των 

Θερμοπυλών, ως χώρου που διατηρεί και δι-
αδίδει την ιστορική και πολιτιστική μας ταυ-
τότητα και κληρονομιά, μια κληρονομιά που 
μετέδωσε και μεταδίδει όχι μόνο στις τρεις 
αυτές πόλεις αλλά σε όλους τους Έλληνες.

Στην ομιλία του ο Δήμαρχος Λαμιέων Θύ-
μιος Καραΐσκος αναφέρθηκε στη θυσία του 
Λεωνίδα, των 300 Σπαρτιατών και των 700 
Θεσπιέων στις Θερμοπύλες,  που χάραξε και 
σημάδεψε το μέλλον της ιστορίας της Ελ-
λάδος αλλά και την μετέπειτα διαμόρφωση 
των υψηλότερων ιδανικών του σύγχρονου 
κόσμου.
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Δράσεις και πρωτοβουλίες για την υπο-
στήριξη δομών Υγείας, κοινωνικών ομά-
δων και της τοπικής Οικονομίας απα-
σχόλησαν την Τακτική Συνεδρίαση του 
Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλά-
δας, που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 
7 Σεπτεμβρίου, αναφέρει η περιφερειακή 
Αρχή σε ενημερωτικό της δελτίο, στο οποίο 
αναφέρει τα εξής:

Προ ημερήσιας διάταξης συζητήθη-
καν οι εξελίξεις στο χώρο της Υγείας και 
τα προβλήματα συγκεκριμένων δομών της 
Στερεάς Ελλάδας. Ο Περιφερειάρχης Φά-
νης Σπανός αναφέρθηκε στις παρεμβατι-
κές δράσεις της Περιφέρειας για την υπο-
στήριξη του ΕΣΥ, όπως οι χρηματοδοτήσεις 
ύψους άνω των 10 εκατ. ευρώ περίπου 
για τον εξοπλισμό δομών Υγείας. Με πρό-
τασή του, αποφασίστηκε να αναληφθούν 
πρωτοβουλίες από τον Αντιπεριφερειάρ-
χη Υγείας Κώστα Μπακομήτρο, προκειμέ-
νου να γίνουν συναντήσεις και παρεμβά-
σεις στα συναρμόδια υπουργεία για την 
επίλυση προβλημάτων υποστελέχωσης 
κλπ, καθώς και οι επιπτώσεις της ενερ-
γειακής κρίσης και η ανάγκη υποστήριξης 
ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Ο Περιφε-
ρειάρχης Φάνης Σπανός, όπως και ο Αντι-
περιφερειάρχης Κοινωνικής Μέριμνας Ιω-
άννης Περγαντάς διαβεβαίωσαν για την 

συνέχιση και την ενίσχυση των κοινωνι-
κών δράσεων της Περιφέρειας, οι οποίες 
λειτουργούν συμπληρωματικά με τις κρα-
τικές παρεμβάσεις.

Στο πλαίσιο της συνεδρίασης, εγκρί-
θηκε κατά πλειοψηφία ο απολογισμός 
των συμμετοχών της Περιφέρειας Στε-
ρεάς Ελλάδας στις Επιχειρηματικές Εκθέ-
σεις Εσωτερικού και Εξωτερικού (Α’ Εξά-
μηνο 2022). Τον απολογισμό παρουσίασε 

ο Αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας 
& Εξωστρέφειας Βαγγέλης Κούκουζας, ο 
οποίος τόνισε μεταξύ άλλων τα εξής: Το α΄ 
εξάμηνο του 2022, η Περιφέρεια Στερεάς 
Ελλάδας ενίσχυσε οικονομικά τη συμμετο-
χή άνω των 160 επιχειρήσεων σε 14 εκ-
θέσεις εσωτερικού και εξωτερικού. Η επι-
λογή των εκθέσεων έγινε σε συνεννόηση 
με τα Επιμελητήρια της Στερεάς Ελλάδας.

Το 91% των συμμετεχόντων δηλώ-

“Δράσεις για την υποστήριξη δομών Υγείας 
και της τοπικής Οικονομίας”

Η παράταξη “πατρίδα μας η Στερεά” για τη συνεδρίαση 
του περιφερειακού συμβουλίου
Νοσοκομεία, ΚΔΑΠ και υποκλοπές 
από παράταξη Μπατζελή

“Η κοινωνική πολιτική, η ασφάλεια 
των συμπολιτών μας και των οικογενει-
ών τους δεν είναι προτεραιότητα της ση-
μερινής κυβέρνησης. Καλεί την περιφε-
ρειακή Αρχή όπως αναλάβει την ευθύνη 
της καταγραφής και ανάλυσης  των προ-
βλημάτων, της διαπραγμάτευσης τους 
και άμεσης επίλυσης τους με το κεντρικό 
κράτος”, σημειώνει εισαγωγικά σε τοπο-
θέτησή της για τη συνεδρίαση του περι-
φερειακού συμβουλίου η παράταξη “πα-
τρίδα μας η Στερεά”.

“Η παράταξη «πατρίδα μας η Στερεά» 
στην συνεδρίαση του Περιφερειακού 
Συμβουλίου ζήτησε ήδη από τις συνεδρι-
άσεις της Οικονομικής Επιτροπής όπως 
συζητηθεί προ ημερήσιας διάταξης που 
θα στηριχθεί και με έκδοση ψηφίσματος 
,το θέμα της σταδιακής απαξίωσης του 
Νοσοκομείου Λαμίας, από πλευράς υπο-
δομών και ιατρικού νοσηλευτικού προ-
σωπικού. Δεν είναι δυνατόν η Περιφέ-
ρεια με δικού της πόρους να στηρίζει τον 
εκσυγχρονισμό των Κέντρων Υγείας της 
Περιφέρειας που είναι αρμοδιότητας του 
Υπουργείου Υγείας και εκείνο να απαξι-
ώνει το Κεντρικό νοσοκομείο Λαμίας και 
όχι μόνο. Κι αυτό διότι έχει ως επιλογή 
την αποδυνάμωση και περιθωριοποίηση 
της  Δημόσιας Υγείας”, εξακολουθεί η πα-
ράταξη της Κατερίνας Μπατζελή στην το-
ποθέτησή της, στην οποία προσθέτει τα 
εξής:

Ο κος Ν. Μπέτσιος ζήτησε όπως η  
Περιφερειακή Αρχή διεκδικήσει από την  
κυβέρνηση :Να προχωρήσει το ταχύτερο 
δυνατό στην πρόσληψη του απαραίτητου 

ιατρικού προσωπικού προκειμένου να 
αρχίσουν να επιλύονται τα σοβαρά προ-
βλήματα που αναφέρθηκαν ανωτέρω. Να 
αυξήσει τις δαπάνες για την υγεία. Να 
αξιοποιήσει πόρους από το Ταμείο Ανά-
καμψης και να διατεθούν στο δημόσιο 
σύστημα υγείας, όπως πράττουν άλλες 
ευρωπαϊκές χώρες. Να παρέμβει προς τη 
διοίκηση του νοσοκομείου προκειμένου 
να επιλυθούν θέματα οργανωτικού χαρα-
κτήρα πράττοντας τα δέοντα.   

Επίσης ,η επικεφαλής κα Μπατζελή 
έφερε το θέμα και σε περιφερειακό επί-
πεδο των Κέντρων Δημιουργικής Απα-
σχόλησης (ΚΔΑΠ) και παιδικών σταθμών 
όπου 84.189 παιδιά ηλικίας 5-12 ετών 
έμεινα εκτός. Στην  Περιφέρεια μας δε, 
περίπου το 45% κόπηκαν. Ένα θέμα που 
απασχολεί πλήθος οικογενειών και θα 
φέρει προ των ευθυνών τους την αυτο-
διοίκηση  και μάλιστα μετά από την ανα-
κοίνωση των οριστικών αποτελεσμάτων 
των ωφελούμενων .Ζήτησε όπως η  Πε-
ριφερειακή Αρχή Διεκδικήσει από την  
κυβέρνηση να διασφαλιστεί η μεγαλύτε-

ρη δυνατή συμμετοχή περισσότερων παι-
διών, η συνέχιση της απασχόλησης και να 
προχωρήσει σε αναδιανομή των αδιάθε-
των voucher.

Επίσης, ζητήθηκε να πληροφορηθεί το 
Συμβούλιο για την έγκριση του ΠΕΠ με-
τά την έγκριση του από την Επιτροπή αλ-
λά και για την μεταφορά των σκουπιδιών 
του Δ. Χαλκιδέων στα Τρίκαλα από ιδιώ-
τη διότι προκύπτουν σημαντικά ζητήματα.

Τέλος, η κα Μπατζελή με δήλωση της 
έφερε προς συζήτηση στο Περιφερεια-
κό Συμβούλιο το θέμα των επισυνδέσε-
ων και προστασία προσωπικών δεδομέ-
νων. Το ζήτημα της παρακολούθησης του 
ευρωβουλευτή και προέδρου του ΠΑ-
ΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής, Νίκου Ανδρουλάκη, 
των δημοσιογράφων Θανάση Κουκάκη 
και Σταύρου Μαλιχούδη, των υποκλο-
πών στα κεντρικά γραφεία του ΚΚΕ. Τόνι-
σε ότι: «Η ελληνική Δικαιοσύνη θα πρέπει 
να αφεθεί ελεύθερη να διερευνήσει -πα-
ράλληλα με την Εξεταστική Επιτροπή της 
Βουλής- την υπόθεση των επισυνδέσεων 
και να απονέμει δικαιοσύνη.

Ως μέλη  Περιφερειακού Συμβουλί-
ου  αντιπροσωπεύοντας του πολίτες της 
Περιφέρειας, καταδικάζουμε κάθε παρα-
κρατική πρακτική, υπερασπιζόμαστε το 
κράτος δικαίου, τα θεμελιώδη ανθρώπι-
να δικαιώματα και τονίζουμε ότι το Σύ-
νταγμα  αποτελεί θεμέλιο της δημοκρατί-
ας μας. Ζητάμε από την Ελληνική Βουλή, 
να θωρακίσει θεσμικά την Ελληνική Δη-
μοκρατία ώστε να είναι σεβαστό το απόρ-
ρητο των επικοινωνιών και τα προσωπι-
κά δεδομένα των πολιτών».

νουν ικανοποιημένοι από την συμμε-
τοχή τους στην εκθέσεις εσωτερικού/ 
εξωτερικού. Κατά μέσο όρο το ¼ των 
συναντήσεων που πραγματοποιούνται 
κατά τη διάρκεια ενός εκθεσιακού γε-
γονότος καταλήγουν σε σύναψη εμπο-
ρικής συμφωνίας. Στις εκθέσεις συμ-
μετέχουν πλέον και νέες επιχειρήσεις, 
πέρα από αυτές που συμμετέχουν συ-
στηματικά.

Εγκρίθηκε επίσης η τροποποίηση 
του Τεχνικού Προγράμματος Στερε-
άς Ελλάδας έτους 2022, προκειμένου 
να ενταχθούν έργα, όπως η «Άρση επι-
κινδυνότητας στον οδικό άξονα προς 
Φτερόλακα» και η χρηματοδότηση για 
τη διεξαγωγή του 16ου Φεστιβάλ Ντο-
κιμαντέρ «Docfest 2022».

Μετά την ολοκλήρωση της συνε-
δρίασης, ο Περιφερειάρχης Στερεάς 
Ελλάδας Φάνης Σπανός δήλωσε: «Στην 

τακτική συνεδρίαση του Περιφερεια-
κού μας συμβουλίου συζητήσαμε εκτε-
νώς ζητήματα που απασχολούν έντονα 
τις τοπικές κοινωνίες, όπως η ενεργει-
ακή κρίση, αλλά και η συνεχής ανάγκη 
ενίσχυσης των δομών Υγείας. Παρεμ-
βαίνουμε συμπληρωματικά και θα συ-
νεχίσουμε να το κάνουμε με κάθε χρη-
ματοδοτικό εργαλείο, προκειμένου να 
καλύψουμε τις ανάγκες της κοινωνίας 
και να στηρίξουμε τις ευπαθείς ομάδες.

Μετά την ολοκλήρωση της συνεδρί-
ασης, ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελ-
λάδας, Φάνης Σπανός, δήλωσε: “Στην 
τακτική συνεδρίαση του Περιφερεια-
κού μας συμβουλίου συζητήσαμε εκτε-
νώς ζητήματα που απασχολούν έντονα 
τις τοπικές κοινωνίες, όπως η ενεργει-
ακή κρίση, αλλά και η συνεχής ανάγκη 
ενίσχυσης των δομών Υγείας. Παρεμ-

βαίνουμε συμπληρωματικά και θα συ-
νεχίσουμε να το κάνουμε με κάθε χρη-
ματοδοτικό εργαλείο, προκειμένου να 
καλύψουμε τις ανάγκες της κοινωνίας 
και να στηρίξουμε τις ευπαθείς ομάδες.

Περισσότερο κερδοφόρες για την 
τοπική μας οικονομία και κοινωνία είναι 
οι παρεμβάσεις μας για την προβολή 
τοπικών επιχειρήσεων και προϊόντων, 
μέσα από το πλάνο συμμετοχής της Πε-
ριφέρειας Στερεάς Ελλάδας σε επιχει-
ρηματικές εκθέσεις του εσωτερικού και 
του εξωτερικού. Η έγκριση του απολογι-
σμού των δράσεων μας, από την πλειο-
ψηφία των Περιφερειακών Συμβούλων, 
επιβεβαιώνει την καλή δουλειά που γί-
νεται και τα πολλαπλά  ανταποδοτικά 
οφέλη για τις επιχειρήσεις της Στερεάς 
Ελλάδας”.

Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος του 
Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελ-
λάδας, Σπύρος Νικολάου τόνισε: «Ολο-
κληρώσαμε μια ιδιαίτερα παραγωγική 
συνεδρίαση, κατά την οποία συζητήθη-
καν διεξοδικά 4 θέματα προ ημερήσιας 
διάταξης, 8 ερωτήσεις και επερωτήσεις, 
1 έκτακτο και τα 7 θέματα της ημερήσι-
ας διάταξης. Πραγματοποιήθηκε επίσης, 
ο απολογισμός των συμμετοχών της 
Περιφέρειας σε επιχειρηματικές εκθέ-
σεις, από τον αρμόδιο Αντιπεριφερειάρ-
χη Επιχειρηματικότητας & Εξωστρέφει-
ας Βαγγέλη Κούκουζα και εγκρίθηκε 
από την πλειοψηφία των συναδέλφων. 
Η συνεδρίαση διεξήχθη σε ήρεμο κλίμα 
και όλοι μας αποδείξαμε για άλλη μια 
φορά, ότι καταφέρνουμε να ξεπερνούμε 
όσα μας διαφοροποιούν και να λαμβά-
νουμε εκείνες τις αποφάσεις που προ-
άγουν την ανάπτυξη της Στερεάς Ελλά-
δας».

Η περιφερειακή Αρχή για τη συνεδρίαση της Τετάρτης
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Νοσοκομείο-κόμβος σε αποσάθρωση! 
Δράσεις για το ΓΝ Λαμίας και τα νοσοκομεία της Στερεάς δεσμεύτηκε να αναλάβει η Περιφέρεια Στερεάς

Ευρεία συζήτηση εκτός της 
ημερήσιας διάταξης την 
Τετάρτη στο περιφερειακό 
συμβούλιο, όπου αναδεί-
χθηκαν ο εκφυλισμός και 
η οξεία δυσλειτουργία του 
κεντρικού νοσοκομείου 
της Στερεάς αλλά και όλων 
των δομών υγείας στην 
Περιφέρεια. Παύση των 
περιφερειακών χρηματοδο-
τήσεων λόγω της κυβερνη-
τικής απαξίωσης ζήτησαν 
Μπατζελή και παρατάξεις της 
μειοψηφίας.

Με κεντρικό θέμα την κατάσταση απο-
σύνθεσης που χαρακτηρίζουν τις δομές 
υγείας στη Στερεά Ελλάδα και με κο-

ρωνίδα το νοσοκομείο της Λαμίας συνεδρία-
σε την Τετάρτη με υβριδικό τρόπο -δια ζώσης 
παρουσία στη Λαμία και συμμετοχή με τηλε-
διάσκεψη- το περιφερειακό συμβούλιο Στερεάς 
Ελλάδας. Το θέμα συζητήθηκε εκτός της ημε-
ρήσιας διάταξης, μετά από αιτήματα των πα-
ρατάξεων της αντιπολίτευσης το τελευταίο δι-
άστημα.

Η πραγμάτευση του θέματος αναφορικά με 
την κατάσταση στην οποία έχουν περιέλθει οι 
δομές υγείας στη Στερεά Ελλάδα, η οποία βαί-
νει διαρκώς προς το χειρότερο, στο μεγαλύτε-
ρο τμήμα της επικεντρώθηκε στο νοσοκομείο 
της Λαμίας, το πλέον κεντρικό στη Στερεά, κα-
θώς απορροφά πολλά περιστατικά από τα αντί-

στοιχα της Άμφισσας και του Καρπενησίου αλ-
λά όχι μόνον, εξυπηρετεί τους πληθυσμούς 
στην καρδιά της Στερεάς Ελλάδας, ενώ αποτέ-
λεσε και το 2ο νοσοκομείο αναφοράς -μετά το 
πανεπιστημιακό της Λάρισας- της 5ης Υγειονο-
μικής Περιφέρειας (ΥΠΕ) Θεσσαλίας-Στερεάς 
Ελλάδας κατά την περίοδο του covid και σε κά-
θε περίπτωση το καθεστώς λειτουργίας του και 
η ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχει συνι-
στούν τον καθοριστικό δείκτη του επιπέδου της 
υγειονομικής κάλυψης που διέπει συνολικά τη 
Στερεά Ελλάδα.

Πρόσθετα, το Γενικό Νοσοκομείο της Λαμί-
ας προορίζεται να αποτελέσει το “νοσοκομεί-
ο-κόμβο” της Στερεάς Ελλάδας, σύμφωνα με 
τους σχεδιασμούς του Υπουργείου Υγείας για 
την αναδιάταξη του νοσοκομειακού χάρτη της 
χώρας, όπως έχει αναφέρει σε εκτενές της ρε-
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πορτάζ η Εν Δελφοίς εδώ και καιρό. Το δε νο-
σοκομείο της Άμφισσας προβλέπεται να μετα-
τραπεί σε “νοσοκομείο ακτίνας” με λειτουργία 
βασικών μόνο ειδικοτήτων, καθώς θα είναι 
αδύνατη λόγω του ασύμφορου της πλήρους 
λειτουργίας του η ανάπτυξη επανδρωμένων 
όλων των κλινικών, ενώ θα παρέχεται η δυ-
νατότητα νοσηλείας σε επίπεδο διημέρευσης 
και εν συνεχεία, όπου παρίσταται ανάγκη, της 
διακομιδής μέσω ενός δυνατού ΕΚΑΒ κυρίως 
προς το νοσοκομείο-κόμβο της Λαμίας, με το 
οποίο και θα διασυνδέεται.

Στο ενδεχόμενο αυτό η ποιότητα της λει-
τουργίας του νοσοκομείου-κόμβου της Λαμίας 
αποκτά πρόσθετη σημασία για τους κατοίκους 
όχι απλά της Φθιώτιδας, αλλά και της Φωκί-
δας και της Ευρυτανίας, σε ορισμένες δε πε-
ριπτώσεις και της Βοιωτίας. Και κάτω από το 

πρίσμα αυτό προσλαμβάνουν πρόσθετα καίρι-
ες διαστάσεις  οι οξείες παθογένειες που χαρα-
κτηρίζουν τη λειτουργία του, όπως αυτές πε-
ριγράφηκαν με ενάργεια και στην προχθεσινή 
συνεδρίαση της περιφερειακής αντιπροσωπεί-
ας.

Τελευταίο χρονικά αίτημα να εισαχθεί το θέ-
μα προς συζήτηση στο περιφερειακό συμβού-
λιο ήταν από την παράταξη “Στερεά Υπεροχής”. 
“Το Νοσοκομείο Λαμίας βρίσκεται υπό διάλυ-
ση, έχει πλέον καταρρεύσει! Τα υπόλοιπα περι-
φερειακά νοσοκομεία αντιμετωπίζουν μεγάλες 
ελλείψεις σε ιατρικό και νοσηλευτικό προσω-
πικό. Κλινικές υπολειτουργούν ή δεν λειτουρ-
γούν. Τα Κέντρα Υγείας αδυνατούν να ανταπο-
κριθούν στις ανάγκες των τοπικών κοινωνιών. 
Το περιφερειακό συμβούλιο οφείλει να αναλά-
βει δράση και πρωτοβουλίες”, ανέφερε μετα-
ξύ άλλων η παράταξη Αναγνωστάκη στο αίτη-
μα που είχε υποβάλει σχετικά. 

Εντούτοις, ο λόγος παραχωρήθηκε πρώτα 
στη Λαϊκή Συσπείρωση, καθώς η παράταξη αυ-
τή έχει θέσει το ζήτημα πολλές φορές τόσο στο 
συμβούλιο όσο και στις συνεδριάσεις των επι-
τροπών. “Το Γενικό Νοσοκομείο της Λαμίας, το 
2ο νοσοκομείο αναφοράς επί πανδημίας covid 
στην 5η ΥΠΕ, είναι σε κατάσταση πλήρους δι-
άλυσης και αποσύνθεσης. Η πνευμονολογική 
Κλινική, η μοναδική στη Στερεά, δεν λειτουρ-
γεί. Η παιδιατρική είναι σε διάλυση. Μεγάλες 
είναι οι ελλείψεις στην παθολογική, η οποία 
εξυπηρετείται από τους αγροτικούς γιατρούς, 
στη χειρουργική, στην καρδιολογική και σε άλ-
λες κλινικές ενώ εκτεταμένη είναι και η δυσλει-
τουργία του ακτινολογικού εργαστηρίου”, ανέ-
φερε μεταξύ άλλων ο Δημήτρης Μπασδέκης, 
δίνοντας μια ενδεικτική εικόνα της κατάστασης 
που διέπει σήμερα την κορυφαία νοσοκομει-
ακή δομή της Στερεάς Ελλάδας.

“Η βασική ευθύνη του εκφυλισμού αυτού 
είναι της κυβέρνησης. Δεν μας έφερε καμία 
πραγματικότητα στο σημείο αυτό. Είναι απο-
τέλεσμα του σχεδιασμού να εκχωρηθούν βα-
σικές υπηρεσίες σε ιδιωτικά συμφέροντα στο 
χώρο της υγείας”, πρόσθεσε ο επικεφαλής 
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στην Άμφισσα

της Λαϊκής Συσπείρωσης, τονίζοντας παράλ-
ληλα πως η ίδια εικόνα καταγράφεται και στα 
νοσοκομεία της Άμφισσας, της Λιβαδειάς, της 
Θήβας και του Καρπενησίου, προσθέτοντας 
ειδικότερα πως τα νοσοκομεία της Άμφισσας 
και του Καρπενησίου οδεύουν προς το να κα-
ταστούν κέντρα υγείας αστικού τύπου.

“Υπάρχουν μέχρι και τοποθετήσεις κυβερ-
νητικών βουλευτών για κατάρρευση του νο-
σοκομείου της Λαμίας. Το είπε και ο Γιώργος 
Κοτρωνιάς ότι “δε λειτουργεί τίποτα, το νοσο-
κομείο είναι σε πλήρη διάλυση”. Εμείς, ως πε-
ριφερειακό συμβούλιο, πρέπει να κάνουμε ό,τι 
δεν έχουμε κάνει ως τώρα, να διεκδικήσου-
με, να πούμε πως δεν πάει άλλο και όχι μό-
νο να χρηματοδοτούμε, μιας και η κατάσταση 
είναι η ίδια και στην Άμφισσα, τη Λιβαδειά, το 
Καρπενήσι, τη Θήβα και τη Χαλκίδα”, τόνισε ο 
Δημήτρης Αναγνωστάκης, για να επιρρίψει 
στη συνέχεια κι εκείνος τις ευθύνες στις επι-
λογές της κυβέρνησης.

“Η κυβέρνηση της ΝΔ απαξιώνει τα νοσο-
κομεία στο όνομα της εμπορευματοποίησης 
των πάντων, για να θησαυρίζουν οι ημέτεροι! 
Υπάρχει σαφής δόλος και σκοπιμότητα στην 
κυβερνητική πολιτική”. “Από τη ζοφερή αυτή 
κατάσταση δεν ξεφεύγει το νοσοκομείο της 
Άμφισσας”, υπογράμμισε από την πλευρά του 
ο Δρόσος Παρασκευάς, αναφέροντας χαρα-
κτηριστικά: “Ενδεικτικά, σας λέω πως τις αι-
μοκαθάρσεις τις κάνει ο …καρδιολόγος! Είναι 
πολλά τα λεφτά, Άρη, πρέπει να ξεπληρωθούν 
προεκλογικά γραμμάτια. Το σημαντικότερο εί-
ναι να πιέσουμε να επιστρέψουν στις θέσεις 
τους οι ανεμβολίαστοι υγειονομικοί, γιατί κιν-
δυνεύουν να χαθούν ζωές. Είναι έγκλημα αυ-
τό που γίνεται!”

Τον τερματισμό της χρηματοδότησης των 
δομών υγείας από πλευράς Περιφέρειας ζή-
τησε η Κατερίνα Μπατζελή, θέση με την 
οποία υπερθεμάτισαν και άλλες παρατάξεις 
της μειοψηφίας.

“Δεν είναι δυνατόν η Περιφέρεια με δικού 
της πόρους να στηρίζει τον εκσυγχρονισμό 
των κέντρων υγείας της Περιφέρειας που εί-
ναι αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας και 
εκείνο να απαξιώνει το Κεντρικό νοσοκομείο 
Λαμίας και όχι μόνο. Κι αυτό διότι έχει ως 
επιλογή την αποδυνάμωση και περιθωριο-
ποίηση της  Δημόσιας Υγείας”, τόνισε χαρα-
κτηριστικά, καλώντας ταυτόχρονα την περι-
φερειακή Αρχή να αναλάβει την ευθύνη της 
καταγραφής και ανάλυσης  των προβλημά-
των, της διαπραγμάτευσης τους και άμεσης 
επίλυσης τους με το κεντρικό κράτος. 

Την κεντρική εισήγηση από την παρά-
ταξη “πατρίδα μας η Στερεά” έκανε  Νίκος 
Μπέτσιος, επισημαίνοντας πως το ζητούμε-

νο για την περιφερειακή αντιπροσωπεία εί-
ναι να ασκηθεί πίεση στην κατεύθυνση της 
δραστικής άμβλυνσης του προβλήματος, κα-
θώς “παντού στη Στερεά συμβαίνει το ίδιο, 
με αποκορύφωμα τη Λαμία”. Πιο συγκεκρι-
μένα, ο σύμβουλος Φθιώτιδας της παράτα-
ξης Μπατζελή ζήτησε να προχωρήσει η κυ-
βέρνηση το ταχύτερο δυνατό στην πρόσληψη 
του απαραίτητου ιατρικού προσωπικού προ-
κειμένου να αρχίσουν να επιλύονται τα σο-
βαρά προβλήματα που αναφέρθηκαν ανω-
τέρω. Να αυξήσει, επιπλέον, τις δαπάνες για 
την υγεία, να αξιοποιήσει πόρους από το Τα-
μείο Ανάκαμψης και να διατεθούν στο δημό-
σιο σύστημα υγείας, όπως πράττουν άλλες 
ευρωπαϊκές χώρες και να παρέμβει, τέλος, 

προς τη διοίκηση του νοσοκομείου προκειμέ-
νου να επιλυθούν θέματα οργανωτικού χα-
ρακτήρα πράττοντας τα δέοντα.   

Σε παρόμοιο ύφος και περιεχόμενο κινή-
θηκαν οι τοποθετήσεις των υπόλοιπων πα-
ρατάξεων και των ανεξάρτητων συμβούλων. 
Ανάμεσα σε άλλα τονίστηκαν η κυβερνητική 
πρόθεση μετατροπής των νοσοκομείων σε 
Νομοθετικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου, η 
απαξίωση της πρωτοβάθμιας υγείας κι ότι οι 
δομές υγείας δεν είναι ελκυστικές ως χώροι 
εργασίας με αποτέλεσμα να αποχωρούν σω-
ρηδόν από αυτές οι γιατροί.

Επίσης, στη συνεδρίαση το παρών έδω-
σαν εκπρόσωποι φορέων και συλλογικοτή-
των από τη Φθιώτιδα, οι οποίοι στηλίτευσαν 
την εκφυλιστική κατάσταση που επικρατεί 
στο Γ.Ν. Λαμίας, περιγράφοντας απίστευτα, 
πραγματικά, περιστατικά, με βάση τη βιωμέ-
νη εμπειρία των τελευταίων ειδικά μηνών.

Από πλευράς περιφερειακής Αρχής, το 
λόγο πήρε πρώτος ο Αντιπεριφερειάρχης 
Υγείας. “Η κατάσταση είναι όντως όπως πε-
ριγράφηκε από τις τοποθετήσεις όσων προ-
ηγήθηκαν. Και δεν είναι καθόλου κινδυνολο-
γία, όπως διατείνεται ο Υπουργός. Πρώτιστη 
υποχρέωση δράσης και ανάληψης πρωτο-
βουλιών έχουν οι κυβερνητικοί βουλευτές 
της Φθιώτιδας και της Στερεάς”, ανέφερε ο 
Κώστας Μπακομήτρος, ο οποίος εν συνέ-
χεια παρέθεσε στοιχεία από την 5η ΥΠΕ ανα-
φορικά με τη λειτουργία της νοσοκομειακής 
δομής της Λαμίας, που όμως αμφισβητήθη-
καν από τις παρατάξεις της αντιπολίτευσης.

“Ο Αντιπεριφερειάρχης απευθύνθηκε θε-
σμικά, ως όφειλε, στην 5η ΥΠΕ, προκειμέ-
νου να του χορηγηθούν τα επίσημα στοιχεία. 
Αν τα αμφισβητείτε, τότε αυτό είναι ζήτημα 
για την ΥΠΕ, όχι για τον Αντιπεριφερειάρχη”, 
τόνισε επ αυτού ο Φάνης Σπανός, για να 
περάσει αμέσως μετά στη δική του τοποθέ-
τηση. “Υπάρχει, προφανώς, σοβαρό πρόβλη-
μα. Όλοι το βλέπουμε. Εμείς δεν έχουμε την 
τυπική αρμοδιότητα, έχουμε όμως βαρύνο-
ντα πολιτικό λόγο. Έχουμε στηρίξει τις δομές 
υγείας στη Στερεά και με εξοπλισμό και με 
κίνητρα για το προσωπικό με χρηματοδοτή-
σεις ύψους άνω των 10 εκ. €. Στο κομμά-
τι του εξοπλισμού έχει γίνει πρόοδος, όμως 
τα προβλήματα στο προσωπικό παραμένουν 
μεγάλα”, σημείωσε ο επικεφαλής της περι-
φερειακής Αρχής, για να προσθέσει:

“Αυτό συμβαίνει μεταξύ άλλων για για-
τί σε επίπεδο χώρας υπάρχει έλλειμμα. Πολ-
λοί γιατροί είτε είναι στον ιδιωτικό τομέα είτε 
έφυγαν για το εξωτερικό, οπότε υπάρχει σο-
βαρή ανάγκη μισθολογικών κινήτρων. Εμείς 
παρέχουμε τέτοια, πρέπει όμως να τα κλιμα-
κώσουμε. Εκείνο που προτείνω είναι το επό-
μενο βήμα μας να είναι οι επαφές με τις διοι-
κήσεις των νοσοκομείων και τους ιατρικούς 
συλλόγους, για να συνθέσουμε το πλαίσιο 
των διεκδικήσεων με βάση το οποίο θα ζη-
τάμε τα δέοντα”.

Η πρόταση του Περιφερειάρχη Στερεάς 
Ελλάδας έγινε δεκτή και αναμένονται πλέον 
οι διεργασίες και οι επαφές για τη διεκδίκη-
ση που περιέγραψε ο Φ. Σπανός.
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Σε ράλι έχουν οδηγηθεί οι τιμές βασικών 
προϊόντων, με αποτέλεσμα να προκύπτουν 
πολύ μεγάλες επιβαρύνσεις για τον οικο-
γενειακό προϋπολογισμό και να πλήττονται 
χιλιάδες νοικοκυριά. Έτσι μετά το σουβλά-
κι και τον καφέ, τώρα η ακρίβεια έρχεται να 
χτυπήσει και την πίτσα.

Η πίτσα που για πολλούς καταναλωτές 
αποτελεί την εύκολη και φτηνή λύση είναι 
πλέον ακριβότερη ακόμα και κατά 15% σε 
σχέση με πέρυσι.

Η έρευνα του Pricefox για τις μέσες τιμές 
της πίτσας στην Ελλάδα παρουσιάζει το εύ-
ρος τιμών στην χώρα μας αλλά και σε ποιες 
γειτονιές η πίτσα χτυπάει κόκκινο. Στον πα-
ρακάτω χάρτη παρουσιάζονται οι μέσες τι-
μές της πίτσας σε Αττική, Θεσσαλονίκη, Πά-
τρα, Λάρισα, Βόλο, Αγρίνιο και Κρήτη. 

Αττική
Ιδιαίτερα αλμυρή η πίτσα στην Αττική με 

την μέση τιμή να έχει εδραιωθεί πλέον στα 
9,8 ευρώ. Η πιο ακριβή πίτσα φιγουράρει 
στα 25.8 ευρώ στη Γλυφάδα. Την πεντά-
δα τις ακρίβειας συμπληρώνουν στην Αττι-
κή η Κηφισιά με μέγιστη τιμή στα 24 ευρώ, 
το Κολωνάκι στα 23.5 ευρώ, η Νέα Σμύρ-
νη στα 19.3 ευρώ και το Ψυχικό στα 19 ευ-
ρώ (μέγιστες τιμές). Τις πιο φθηνές πίτσες 
μπορεί κανείς να βρει στις περιοχές Αιγά-
λεω, Περιστέρι, Καλλιθέα, Πειραιά και Νί-
καια από περίπου 5 ευρώ. 

Σε επίπεδα μέσης τιμής οι 5 πιο ακρι-

βές περιοχές στην Αττική είναι το Ψυχικό 
στα 14.3 ευρώ, η Βούλα στα 13.3 ευρώ, 
η Νέα Σμύρνη στα 13.1 ευρώ, το Κολωνά-
κι στα 12.6 ευρώ και η Βουλιαγμένη στα 
12.5 ευρώ. Στον αντίποδα, στο Περιστέρι 
θα βρει κανείς τις πιο χαμηλές μέσες τι-
μές για πίτσα, στα 6.2,  ευρώ με τις γειτο-
νιές σε Αμπελόκηπους, Κυψέλη, Νίκαια και 
Καματερό να διατηρούν μέσες τιμές κάτω 
των 7 ευρώ.  

Οι γειτονιές στην Αττική με τις 5 ακρι-
βότερες και 5 φθηνότερες μέσες τιμές σε 
πίτσα.

Θεσσαλονίκη
Στην συμπρωτεύουσα η μέση τιμή της 

πίτσας κυμαίνεται στα 7.6 ευρώ με τις 
ακριβότερες τιμές να φτάνουν επίπεδα Κο-
λωνακίου ακόμη και στα 18 ευρώ. Ωστόσο, 
οι Θεσσαλονικείς μπορούν να απολαύσουν 
από τις φθηνότερες πίτσες στην χώρα μό-
λις από 4.5 ευρώ. 

Πάτρα
Στην Πάτρα η μέση τιμή της πίτσας κι-

νείται στα επίπεδα των 7.9 ευρώ με τις τι-

μές να ξεκινούν από 4.5 ευρώ ενώ οι Πα-
τρινοί πληρώνουν μέχρι και 13 ευρώ για 
την ακριβότερη πίτσα της πόλης. 

Λάρισα
Τσουχτερές τιμές για την ακριβότερη πί-

τσα στην Λάρισα σε τιμή 16 ευρώ. Κατά 
μέσο όρο οι Λαρισαίοι πληρώνουν 7.5 ευ-
ρώ για μια πίτσα με την φθηνότερη να ξε-
κινάει από τα  4.5 ευρώ. 

Βόλος 
Από τα 4.5 ευρώ ξεκινά η τιμή της πί-

τσας στον Βόλο με την ακριβότερη πίτσα 
να σκαρφαλώνει στα 12 ευρώ.  Η μέση τι-
μή για την πίτσα στον Βόλο κινείται σε καλά 
επίπεδα σε σχέση με την υπόλοιπη Ελλάδα 
με τιμές στα 7.6 ευρώ. 

Αγρίνιο
Στο Αγρίνιο η μέση τιμή της πίτσας κυ-

μαίνεται στα 7.5 ευρώ με τις τιμές να ξεκι-
νούν από τα 5 ευρώ και την ακριβότερη πί-
τσα να αγγίζει τα 11 ευρώ. 

Κρήτη
Με τα μεταφορικά κόστη να αυξάνονται 

ολοένα η πίτσα στην Κρήτη στοιχίζει κατά 
μέσο όρο 8.7 ευρώ τιμή που την κατατάσ-
σει δεύτερη μετά την Αττική. Η ακριβότερη 
πίτσα στην Κρήτη αγγίζει τα 16.5 ευρώ με 
την φθηνότερη να ξεκινά από τα 5 ευρώ. 

Πού θα φτάσουν οι τιμές; 
Δεν έχει τελειωμό η ακρίβεια 

Ο πληθωρισμός συνεχίζει το αμείω-
το ράλι με τους καταναλωτές να βρίσκο-
νται αντιμέτωποι με ολοένα και μεγαλύ-
τερα έξοδα. Μονόδρομο αποτελεί πλέον η 
σύγκριση τιμών της αγοράς για κάθε υπη-
ρεσία και προϊόν με τις τιμές να φτάνουν 
στα ύψη και τις διακυμάνσεις να μεγαλώ-
νουν ολοένα και περισσότερο. Το Pricefox, 
η πλατφόρμα σύγκρισης τιμών και καλύψε-
ων για ασφάλεια αυτοκινήτου και ασφάλεια 
μηχανής βοηθά τους καταναλωτές ώστε να 
ζουν οικονομά σε πολλούς τομείς συγκρί-
νοντας την αγορά πριν από οποιαδήποτε 
απόφαση.

Μετά τον καφέ 
και το σουβλάκι ακριβαίνει 
και η πίτσα

“Οι μεγάλες ανατιμήσεις μειώνουν το βιοτικό επίπεδο 
των καταναλωτών”, τονίζει ο καθηγητής Γ. Μπαλτάς

Οι αλλαγές στην καταναλωτική 
συμπεριφορά, άμυνα 
στις πληθωριστικές πιέσεις

Για ένα δύσκολο φθινόπωρο προετοιμάζονται τα ελληνικά 
νοικοκυριά. Οι καταναλωτές υπό τον φόβο της επιδείνωσης της 
ενεργειακής κρίσης αλλά και ενός νέου κύματος ανατιμήσεων 
σε είδη ευρείας κατανάλωσης, αναζητούν τρόπους για να πε-
ριορίσουν, στο μέτρο του εφικτού, τις 
επιπτώσεις του πληθωρισμού και της 
ακρίβειας στην καθημερινότητα τους.

Όπως εξηγεί στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο Γε-
ώργιος Μπάλτας, καθηγητής του Τμή-
ματος Μάρκετινγκ & Επικοινωνίας του 
Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, 
Διευθυντής Μεταπτυχιακών Σπουδών, 
«οι μεγάλες ανατιμήσεις στα περισσό-
τερα αγαθά και οι αδιανόητες τιμές της 
ενέργειας χαμηλώνουν το βιοτικό επί-
πεδο των καταναλωτών».

Οι προσεχείς χειμερινοί μήνες, 
σύμφωνα με τον κ. Μπάλτα, θα είναι ακόμα πιο δύσκολοι καθώς 
ο οικογενειακός προϋπολογισμός θα επιβαρυνθεί από την ανα-
μενόμενη επιδείνωση της ενεργειακής κρίσης και τον επίμονο 
πληθωρισμό στα είδη ευρείας κατανάλωσης. Στο πλαίσιο αυτό, 
οι καταναλωτές αναζητούν τρόπους για να περιορίσουν, στο μέ-
τρο του εφικτού, τις επιπτώσεις του πληθωρισμού και των ανα-
τιμήσεων στην καθημερινότητα τους.

«Είναι ευνόητο ότι δεν υπάρχει κάποιος μαγικός τρόπος για 
να εξουδετερώσουμε τις συνέπειες του πληθωρισμού. Μπορού-
με όμως με αλλαγές στην αγοραστική συμπεριφορά μας να με-
τριάσουμε τις επιπτώσεις του πληθωρισμού και να συγκρατή-
σουμε κατά το δυνατόν την μείωση του βιοτικού επιπέδου, η 
οποία είναι αναπόφευκτη όταν αυξάνονται οι τιμές και δεν ανα-
προσαρμόζεται το εισόδημα» τονίζει μιλώντας στο ΑΠΕ- ΜΠΕ ο 
κ. Μπάλτας.

Πως μπορούν όμως οι καταναλωτές να μετριάσουν την επί-
πτωση των πληθωριστικών πιέσεων και της ακρίβειας στη ζωή 
τους; Ο καθηγητής Γεώργιος Μπάλτας παραθέτει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ 
έναν οδηγό με μερικούς πρακτικούς και αποτελεσματικούς τρό-
πους:

Συγκρίνουμε τις τιμές των εναλλακτικών επιλογών που υπάρ-
χουν στην ίδια κατηγορία προϊόντων. Επισημαίνεται ότι οι τιμές 
ανταγωνιστικών προϊόντων που ανήκουν στην ίδια ακριβώς κα-
τηγορία μπορεί να διαφέρουν περισσότερο από το ύψος του ετή-
σιου πληθωρισμού. Δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις που παρατη-
ρούμε ότι οι τιμές ανταγωνιστικών μαρκών του ίδιου αγαθού 
να διαφέρουν 10-20% ή ακόμα περισσότερο. Επιπλέον, οι προ-
μηθευτές των τυποποιημένων καταναλωτικών προϊόντων δεν 
έχουν προβεί σε ίσες ανατιμήσεις και ορισμένοι έχουν προσπα-
θήσει πολύ περισσότερο να συγκρατήσουν τις τιμές των προϊό-
ντων τους.

2. Συγκρίνουμε τις τιμές διαφορετικών καταστημάτων. Συχνά 
βλέπουμε αισθητά διαφορετικές τιμές για το ίδιο ή σχεδόν το ίδιο 
προϊόν σε διαφορετικά σημεία πώλησης. Οι διαφορές στις τιμές 
φτάνουν διψήφια ποσοστά ακόμα και μεταξύ σημείων λιανικής 
πώλησης που βρίσκονται στην ίδια περιοχή και είναι εξίσου προ-
σπελάσιμα από την τοπική πελατεία. Επιπρόσθετα, οι λιανέμπο-
ροι δεν έχουν μετακυλήσει τις ανατιμήσεις των προμηθευτών 
στις λιανικές τιμές με τον ίδιο τρόπο και ορισμένοι έχουν απορ-
ροφήσει μέρος των αυξήσεων στις τιμές χονδρικής.

3. Αναζητούμε χαμηλότερες τιμές στο διαδίκτυο, όπου ορι-
σμένα αγαθά πωλούνται αρκετά φθηνότερα και κυρίως η σύ-
γκριση των τιμών γίνεται πιο εύκολα, πιο γρήγορα και πιο οργα-
νωμένα. Σε πολλές περιπτώσεις, η αναζήτηση καλύτερης τιμής 
μέσω διαδικτύου οδηγεί σε διψήφιο ποσοστό εξοικονόμησης για 

τον καταναλωτή.
4. Προγραμματίζουμε τις αγορές μας. Όταν οι καταναλωτές 

συντάσσουν μία λίστα των προϊόντων που χρειάζονται αποφεύ-
γουν τις παρορμητικές, μη προγραμματισμένες αγορές επιτυγχά-

νοντας σημαντική εξοικονόμηση χρή-
ματος. Όμως δεν αρκεί να θυμόμαστε 
τι θέλουμε να προμηθευτούμε. Αυτό 
που μετράει είναι η σύνταξη και ύπαρ-
ξη της λίστας που οριοθετεί τις επικεί-
μενες αγορές και προγραμματίζει τη 
δαπάνη. Η λίστα αγορών μπορεί να εί-
ναι γραπτή ή ψηφιακή. Η εξοικονόμηση 
που επιτυγχάνει η συστηματική χρήση 
λίστας αγορών μπορεί να ανέλθει σε 
25%-30% της μηνιαίας οικογενειακής 
δαπάνης σε κλάδους όπως τα τρόφιμα 
και τα είδη σούπερ μάρκετ.

5. Αλλάζουμε συνήθειες και δοκιμάζουμε νέες μάρκες ή πα-
ραλλαγές του προϊόντος που μάς ενδιαφέρει, εφόσον προσφέ-
ρονται σε ανταγωνιστικότερες τιμές και ικανοποιούν τις απαιτή-
σεις μας. Η εμμονή σε παλαιότερες επιλογές μπορεί να στερεί 
τη δυνατότητα μείωσης της δαπάνης σε μία σειρά κατηγοριών 
προϊόντων που έχουν ανατιμηθεί αισθητά. Το ίδιο μπορεί να γί-
νει αναζητώντας νέες και περισσότερο συμφέρουσες επιλογές 
σε υπηρεσίες.

6. Ελέγχουμε το τελικό κόστος ανά μονάδα βάρους, όγκου ή 
τεμάχιο του προϊόντος. Αυτή η πληροφορία αναγράφεται στην 
πινακίδα τιμής κάθε προϊόντος και είναι σημαντικό κριτήριο για 
προϊόντα που αγοράζουμε για να καλύψουμε σταθερές και δι-
αρκείς καταναλωτικές ανάγκες, όπως πχ τα απορρυπαντικά. Το 
κριτήριο αυτό έχει προφανώς μικρότερη σημασία για προϊόντα 
που ικανοποιούν μία στιγμιαία επιθυμία ή περιστασιακή ανάγκη, 
όπως ένα παγωτό, υπό την έννοια ότι δεν αγοράζουμε μία μεγα-
λύτερη ποσότητα για σταδιακή χρήση.

7. Εξετάζουμε τις επαναλαμβανόμενες χρεώσεις που δημι-
ουργούν συνδρομητικές υπηρεσίες κάθε μορφής. Συχνά αυτές 
οι χρεώσεις γίνονται αυτόματα κάθε μήνα και ενδεχομένως δεν 
συγκεντρώνουν την προσοχή μας. Ακύρωση συνδρομών που 
δεν χρειαζόμαστε ή δεν μπορούμε πλέον να πληρώνουμε μπο-
ρεί να δώσει μία αξιόλογη μείωση των μηνιαίων εξόδων.

8. Αναβάλλουμε μη αναγκαίες αγορές ιδιαίτερα σε περιπτώ-
σεις που συνεπάγονται μεγάλη δαπάνη που επιβαρύνει πολύ τον 
οικογενειακό προϋπολογισμό. Η αναβολή ενός μεγάλου, μη ανα-
γκαίου εξόδου μπορεί να σώσει πολλά χρήματα εξασφαλίζοντας 
την κάλυψη περισσότερο επιτακτικών αναγκών και αποφεύγο-
ντας τη συσσώρευσης νέου χρέους. Αυτό αφορά κυρίως διαρκή 
αγαθά υψηλού κόστους, όπως για παράδειγμα συσκευές, οχή-
ματα, έπιπλα, κτλ.

9. Εκμεταλλευόμαστε σωστά τις προσφορές και τις εκπτώ-
σεις. Αυτό σημαίνει ότι επιλέγουμε μία συμφέρουσα προσφορά ή 
έκπτωση για ένα προϊόν ή υπηρεσία που θέλαμε να αγοράσουμε. 
Όμως δεν είναι καλή ιδέα να αγοράσουμε ένα προϊόν ή μία υπη-
ρεσία που δεν χρειαζόμαστε, απλώς επειδή παρουσιάζεται σαν 
ευκαιρία. Εδώ χρειάζεται προσοχή με δεδομένη την έμφυτη τά-
ση των ανθρώπων να προσελκύονται από ανάλογα ερεθίσματα 
και να δρουν παρορμητικά εξαιτίας τους.

10. Για τα προϊόντα που καταναλώνουμε συστηματικά αξίζει 
να περιμένουμε την επόμενη φορά που θα τα βρούμε σε προ-
ώθηση. Τα περισσότερα προϊόντα στο σούπερ μάρκετ πραγμα-
τοποιούν επαναλαμβανόμενες προωθητικές ενέργειες και όταν 
τα αγοράζουμε συστηματικά στη χαμηλότερη προωθούμενη τιμή 
μειώνουμε αρκετά το μακροχρόνιο κόστος κατανάλωσης τους.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΦΩΚΙΔΑΣ

Διεύθυνση: Ηλία Τρίγκα 47, 3ος όροφος, Ιτέα
Τηλ: 6931052019 Email: eaefokidas@gmail.com

Facebook: Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία – Παράρτημα Φωκίδας
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μία. Μόλις το 2% των επιχειρήσεων δήλωσε πως ξεπέρασε τον 
τζίρο του 2019, ενώ το 44% σημείωσε πως δεν τον προσέγγισε 
καθόλου ή τον προσέγγισε σε μικρό μόνο βαθμό (Πίνακας 4 και 
Διάγραμμα 3).  

• Για τις μισές επιχειρήσεις (50%) η καλύτερη περίοδος των εκ-
πτώσεων από άποψη αγοραστικής κίνησης ήταν ο Ιούλιος, εικό-
να που έχει παγιωθεί τα τελευταία χρόνια (Πίνακας 5, Διάγραμμα 
4). Ωστόσο φέτος, το πρώτο δεκαπενθήμερο του Αυγούστου κινή-
θηκε αξιοσημείωτα ανοδικά συγκριτικά με παλαιότερα.

• Δεν παρουσιάστηκαν μεταβολές σχετικά με το ύψος του πο-
σοστού έκπτωσης καθώς το 30% των επιχειρήσεων προχώρησε 
σε εκπτώσεις μεταξύ 21% και 30%. Εντούτοις, ένα μεγάλο ποσο-
στό επιχειρήσεων (30%) υιοθέτησε εκπτώσεις άνω του 41%, χα-
ρακτηριστική ένδειξη των πιέσεων στον κλάδο και της ανάγκης 
για εύρεση ρευστότητας (Πίνακας 6 και Διάγραμμα 5).

• Οι πωλήσεις του 61% των επιχειρήσεων ήταν χαμηλότερες 
από ότι αυτές ανέμεναν, παρά τις αρνητικές προσδοκίες που εί-
χαν δημιουργηθεί εξαιτίας του κύματος των ανατιμήσεων και της 
διόγκωσης του κόστους ενέργειας (Πίνακας 7 και Διάγραμμα 6). 
Εξάλλου, για το 73% των επιχειρήσεων η αύξηση του κόστους 
ενέργειας τους επηρεάζει αρνητικά από πολύ έως πάρα πολύ, σε 
αντίθεση μάλιστα με το γεγονός ότι ο κλάδος δεν θεωρείται έντα-
σης ενέργειας (Πίνακας 8 και Διάγραμμα 7).

• Για το 67% των επιχειρήσεων η αύξηση του λειτουργικού κό-
στους της επιχείρησης κατά το τελευταίο εξάμηνο (από το Μάρτιο 
του 2022 και έπειτα) κυμάνθηκε μεταξύ 11% και 40% (Πί-
νακας 9, Διάγραμμα 8). Η συγκεκριμένη επιβάρυνση σε ένα τόσο 
σύντομο χρονικό διάστημα υπογραμμίζει το μέγεθος του προβλή-
ματος λόγω των ανατιμήσεων, παρά τα κρατικά μέτρα ελάφρυν-
σης και πριν την έλευση του ενεργοβόρου χειμώνα, ενώ την ίδια 
στιγμή θέτει εν αμφιβόλω τη βιωσιμότητα των ίδιων των επιχει-
ρήσεων. Ως εκ τούτου, αναδεικνύεται η ανάγκη ενεργειακής θω-
ράκισης και διατήρησης των πολιτικών στήριξης μέσω στοχευμέ-
νων παρεμβάσεων. 

• Οι αυξήσεις των τιμών ενέργειας σε συνδυασμό με τις ισχυ-
ρές αναταράξεις στην εφοδιαστική αλυσίδα οδήγησαν σε διό-
γκωση των τιμών των προμηθευτών προς τις εμπορικές 
επιχειρήσεις. Για το 80% των επιχειρήσεων οι τιμές των εμπο-
ρευμάτων αυξήθηκαν από 6% έως 30% από το Μάρτιο του 2022 
και έπειτα (Πίνακας 10, Διάγραμμα 9). Ενδεικτικά αναφέρεται πως 
οι επιχειρήσεις οι οποίες στην έρευνα των χειμερινών εκπτώσεων 
του 2022 (Μάρτιος 2022) δήλωσαν πως αγοράζουν στις ίδιες τι-
μές τα εμπορεύματα από τους προμηθευτές ανέρχονταν στο 19% 
έναντι 2% μετά μόλις έξι μηνών. 

• Στο πλαίσιο των έντονων πληθωριστικών πιέσεων, σχεδόν 
οι μισές επιχειρήσεις (45%) κατόρθωσαν να απορροφή-
σουν, έστω και εν μέρει, τις αυξήσεις των τιμών των εμπορευ-
μάτων, ώστε αυτή να μην περάσει εξολοκλήρου στη τελική τιμή 
(Πίνακας 11, Διάγραμμα 10). Το 17% των επιχειρήσεων μάλιστα 
κατόρθωσε να απορροφήσει πλήρως την αύξηση των τιμών των 
προμηθευτών. Το 44% των επιχειρήσεων απορρόφησε από 11% 
έως 30% των αυξημένων τιμών ώστε να μην επιβαρυνθούν οι 
καταναλωτές, ενώ το 21% των επιχειρήσεων απορρόφησε από 
41% έως 70%. 

Οι θερινές εκπτώσεις του 2022 ολοκληρώθηκαν σε ένα περι-
βάλλον πολλαπλών αντιφάσεων. Η κρίση στην αγορά ενέργειας 
φαίνεται πως επιδρά χωρίς  χρονική υστέρηση και με διττό τρόπο 
στη λειτουργία των εμπορικών επιχειρήσεων: Άμεσα, λόγω της 
αύξησης του λειτουργικού κόστους και έμμεσα λόγω της απομεί-
ωσης της εσωτερικής ζήτησης, εξαιτίας της πτώσης του διαθέσι-
μου εισοδήματος. 

Επιπρόσθετα, η πληθωριστική κρίση, η οποία έχει ενταθεί λό-
γω της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία, επηρεάζει καθοδι-
κά τις προσδοκίες για το χειμώνα, καθιστώντας τα καταναλωτικά 
πρότυπα περισσότερο συσταλτικά. Από την άλλη πλευρά, η εντυ-
πωσιακή αύξηση των τουριστικών αφίξεων και εισπράξεων το-
νώνει σημαντικά την εξωτερική ζήτηση, τόσο σε σύγκριση με το 
2020, κυρίως, αλλά και το 2021. Ως εκ τούτου, οι τουριστικές 
αγορές καταγράφουν αρκετά πιο έντονη δυναμική ανάκτησης σε 
σύγκριση με τις περισσότερο περιφερειακές αγορές, γεγονός το 
οποίο τεκμηριώνει τις χωρικές ανισότητες που φαίνεται πως επι-
ταχύνει η ενεργειακή κρίση στο οικοσύστημα του λιανικού εμπο-
ρίου. Τα ευρήματα αυτά επιβεβαιώνονται από τις έρευνες των κα-
τά τόπους Εμπορικών Συλλόγων. 

Στο πλαίσιο αυτό, το ΙΝΕΜΥ-ΕΣΕΕ πραγματοποίησε την καθιε-
ρωμένη, 9η κατά σειρά, περιοδική έρευνα για τις θερινές εκπτώ-
σεις του 2022. Όπως συνάγεται από τα αποτελέσματα της έρευ-
νας, διαφαίνεται μια διακοπή της πορείας προς την κανονικότητα 
που είχε αρχίσει να διαφαίνεται στην αντίστοιχη περυσινή έρευνα. 
Είναι σαφές ότι οι εξελίξεις στο λιανικό εμπόριο θα εξαρτηθούν 
τόσο από την πορεία του πληθωρισμού όσο και από την άμβλυν-
ση των γεωπολιτικών εντάσεων και συγκρούσεων.

Η σύνοψη των αποτελεσμάτων της έρευνας του 
Ινστιτούτου έχει ως εξής:

• Περισσότερες από τις μισές εμπορικές επιχειρήσεις (52%) 
που συμμετείχαν στις εκπτώσεις κατέγραψαν χαμηλότερες πωλή-
σεις σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι. Το 29% των επι-
χειρήσεων κινήθηκαν στα ίδια επίπεδα με το 2021, ενώ το 18% 
σημείωσε αύξηση κύκλου εργασιών (Πίνακας 1 και Διάγραμμα 
1Α).

• Ενδιαφέροντα συμπεράσματα προκύπτουν από τις επιδό-
σεις των επιχειρήσεων ανά μεγάλη γεωγραφική περιοχή. Οι νη-

σιωτικές περιοχές φαίνεται να είχαν καλύτερες επιδόσεις σε 
σχέση με την υπόλοιπη χώρα εξαιτίας της τουριστικής κίνησης, 
η οποία φέτος κινήθηκε σε πολύ υψηλά επίπεδα σε σχέση με τα 
δύο τελευταία έτη. Φαίνεται δηλαδή πως ο τουρισμός λειτούργη-
σε ευεργετικά για τις πωλήσεις των επιχειρήσεων, χωρίς όμως 
να καταφέρει να αντισταθμίσει πλήρως τις απώλειες από την κρί-
ση ενέργειας, τις πληθωριστικές πιέσεις και τους κλυδωνισμούς 
στην εφοδιαστική αλυσίδα (Διάγραμμα 1Β). 

• Οι εξελίξεις αυτές επιβεβαιώνονται και από την πτώση της 
επισκεψιμότητας στα καταστήματα, με περισσότερα από τα μισά 
(52%) να διαπιστώνουν υποχώρησή της. Ταυτόχρονα, το 24% 
των επιχειρήσεων θεωρεί ότι η επισκεψιμότητα διαμορφώθηκε 
στα ίδια επίπεδα με πέρυσι (Πίνακας 2 και Διάγραμμα 2). 

• Τα παραπάνω ευρήματα προβληματίζουν ως προς τις δυνα-
τότητες ανάκαμψης της εμπορικής αγοράς. Ωστόσο, δεν πρέπει να 
λησμονούνται δύο παράμετροι: Αφενός, το γεγονός η σύγκριση 
διεξάγεται με τις θερινές εκπτώσεις του 2021, οπότε οι πωλήσεις 
είχαν παρουσιάσει εφήμερη μεγέθυνση λόγω της επιστροφής σε 
«σχετική κανονικότητα» (Πίνακας 3). Αφετέρου, η αγορά βρίσκεται 
φέτος αντιμέτωπη με ισχυρές πληθωριστικές πιέσεις με αρνητι-
κές επιπτώσεις στο πραγματικό εισόδημα και κατ’ επέκταση στην 
αγοραστική δύναμη αλλά και στις προσδοκίες. 

• Επιπρόσθετα, τα εν λόγω αποτελέσματα είναι σε αρμονία με 
το ερώτημα για το βαθμό προσέγγισης του κύκλου εργασιών των 
θερινών εκπτώσεων σε σχέση με τον αντίστοιχο κύκλο εργασι-
ών του 2019, του τελευταίου κανονικού έτους πριν την πανδη-

Επικαιρότητα

Το πράσινο φως της 
κατασκευής ενός νέου 
οδικού άξονα, ο οποίος 
θα συνδέει την Αλβανία 
με την Κροατία έδωσε 
η αλβανική κυβέρνηση, 
πραγματοποιώντας ένα 
σημαντικό βήμα προς 
την ολοκλήρωση του πε-
ρίφημου «Μπλε Διαδρό-
μου».

Τον πιο σύγχρονο 
αυτοκινητόδρομο στην 
ιστορία της και τον μο-
ναδικό που θα ακολου-
θεί τις ευρωπαϊκές προ-
διαγραφές πρόκειται να αποκτήσει μέσα στα επόμενα χρόνια η 
γειτονική Αλβανία. 

Ο νέος αυτοκινητόδρομος αποτελεί μέρος του «Μπλε Δι-
αδρόμου», ο οποίος θα συνδέει την Καλαμάτα με την Τεργέ-
στη. Το μήκος του τμήματος που πρόκειται να κατασκευαστεί 
φτάνει τα 114 χιλιόμετρα και το κόστος αναμένεται να ανέλ-
θει στα 837 εκ. €.

Η αλβανική κυβέρνηση έχει ήδη δώσει το πράσινο φως για 
τη διενέργεια ενός διεθνούς διαγωνισμού, ο οποίος σύμφωνα 
με τις πρώτες πληροφορίες πρόκειται να ολοκληρωθεί έως τα 
τέλη Σεπτεμβρίου ώστε το έργο να περάσει στη φάση της υλο-
ποίησής του πριν το τέλος του 2022.

Μετά τη ολοκλήρωση του νέου οδικού άξονα στην Αλβανία, 

θα μπορεί κανείς να δια-
σχίζει τη γειτονική χώρα 
σε μόλις 2 ώρες και 30 
λεπτά, γεγονός που θα 
μειώσει τη διάρκεια του 
ταξιδιού από τα Ιωάννινα 
στο Dubrovnik της Κροα-
τίας στις 5 ώρες.

Σύμφωνα με τα όσα 
δημοσιεύει ο αλβανικός 
Τύπος, το τμήμα των 114 
χιλιομέτρων θα έχει δι-
όδια και η μέγιστη ταχύ-
τητα κίνησης σε αυτό θα 
είναι τα 130 χλμ./ώρα, 
ακολουθώντας τα πρότυ-

πα των ευρωπαϊκών αυτοκινητοδρόμων.
Την ίδια στιγμή βέβαια που η γειτονική Αλβανία προχωρά 

στην κατασκευή ενός κρίσιμου για τη δημιουργία του Μπλε 
Διαδρόμου αυτοκινητοδρόμου, στην Ελλάδα εκείνο το τμήμα 
που θα συνδέει την Ιωνία Οδό με την Κακαβιά παραμένει ακό-
μα και σήμερα στα χαρτιά. 

Το γεγονός αυτό επισημαίνει και η Ένωση Ξενοδόχων Νο-
μού Ιωαννίνων, καλώντας την Ελληνική Κυβέρνηση να κά-
νει πράξη τις εξαγγελίες της και να δημοπρατήσει, εντός του 
2022, το μοναδικό τμήμα του διευρωπαϊκού αυτοκινητοδρό-
μου το οποίο δεν έχει προχωρήσει μέχρι σήμερα.

carandmotor.gr

Γιάννενα-Dubrovnik σε 5 ώρες!

Ο Τουρισμός δεν αντιστάθμισε τις ενεργειακές πιέσεις!
Τα αποτελέσματα έρευνας των φετινών θερινών εκπτώσεων από το το ΙΝΕΜΥ-ΕΣΕΕ

Ο νέος αυτοκινητόδρομος Αδριατικής-Ιονίου θα μηδενίσει τις αποστάσεις 
μέσω του “Μπλε Διαδρόμου”
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Πραγματοποιήθηκε στις 2/9/2022 ημερίδα του Κτηνοτροφικού Συνε-
ταιρισμού Τυρνάβου στο Αργυροπούλι Τυρνάβου με θέμα: «ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗ 
ΑΣΦΑΛΕΙΑ, Κτηνοτροφία: παρόν & μέλλον, ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ 2040». 

Στην γεμάτη αίθουσα του Συλλόγου Γυναικών, όπου μετακινήθηκε η 
ημερίδα λόγω της νεροποντής, αναγνωρίσαμε πολλούς προβληματισμέ-
νους κτηνοτρόφους μεταξύ των οποίων: Αντώνης Τσίτσιας (αντιπρό-
εδρος Κτηνοτροφικού Συνεταιρισμού Τυρνάβου), Δήμος Δήμου (Αύρα 
Τρικάλων), Πέτρος Σερέτης (Ξανθόγεια Πέλλας), Γιάννης Χερουβείμ 
(Αίγινα Αττικής), Μάγδα Κοντογιάννη (Μενίδι Αττικής), Ελισάβετ-Ει-
ρήνη Μιχαηλίδου (Νέος Σκοπός Σερρών), Ειρήνη Σερέτη (Πέλλα), Μα-
ρία Τέλιου (Βερδικούσα Ελασσόνας), Γιώργος Λυσίτσας (Γιαννιτσά), 
Νικολέτα Τζιωρτζιώτη (Τρίκαλα), Νίκος Λιόλιος (Αταλάντη), Άρης 
Γαϊτάνης Κτηνοτροφικός Σύλλογος Τυρνάβου), Γιώργος Διδάγγελος 
(ΣΕΚ) και πολλούς άλλους. 

Παραβρέθηκαν οι: κα Ολυμπία Τελιορίδου (Βουλευτής, π Υφυπουρ-
γός ΑΑΤ), Απόστολος Μπίλης (Αντιπεριφερειάρχης Πρωτοενούς Τομέα 
Περιφέρειας Θεσσαλίας), Χρήστος Αθανασιάδης (Θεσσαλική Γη, Αγρο-
Εκφραση & ΠΑΚ Θεσσαλίας), Χρήστος Παπαδημητρίου (αντιδήμαρχος 
Ελασσόνας), Στέλιος Τσικριτσής (Αγροτικός Σύλλογος Τυρνάβου), Σω-
κράτης Αλειφτήρας (ΕΟΑΣΝΛ), Θανάσης Κούντριας (Τεχνικός Σύμ-
βουλος Συν/μου Τυρνάβου) & εκπρόσωποι περιφερειακών και δημοτι-
κών παρατάξεων. 

Τους συμμετέχοντες καλωσόρισαν: ο κ Αργύρης Μπαϊραχτά-
ρης (Πρόεδρος Κτηνοτροφικού Συνεταιρισμού Τυρνάβου) και ο κ Ζήσης 
Παρλίτσης (Πρόεδρος Κτηνοτροφικού Συλλόγου Τυρνάβου). 

Στο τραπέζι των εισηγητών βρέθηκαν οι: κα Έλλη Τσιφόρου 
(ΓΑΙΑ Επιχειρείν), επ καθ Ανδρέας Φώσκολος (Πανεπιστήμιο Θεσσα-
λίας), ομ καθ Βασιλική Λάγκα (Δίκτυο Μετακινούμενων κτηνοτρόφων), 
καθ Δημήτριος Γούσιος (Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας), καθ Δημήτρι-
ος Κουρέτας (Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας), Δρ Αθανάσιος Ράγκος (ΕΛ-
ΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ), κ Δημήτριος Μιχαηλίδης (ΑγροΝέα, AgroBus) και η συ-
ντονίστρια Δρ Δέσποινα Καρατοσίδη (ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ).

Χαιρετισμό απεύθυναν μετά τις εισηγήσεις οι: κ Παναγιώτης 
Πεβερέτος (Σύνδεσμος Ελληνικής Κτηνοτροφίας), κ Δημήτριος Μό-
σχος (Σύλλογος Κτηνοτρόφων Καστοριάς), κ Μαρούδας Ρίζος (Ενωτική 
Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Ν. Λάρισας), κα Ελπίδα Σιδηροπού-
λου (Πανελλήνια Ένωση Κτηνοτρόφων), κ Γιάννης Χερουβείμ (κτηνο-
τρόφος), κ Δήμος Δήμου (κτηνοτρόφος) και κ Λευτέρης Παστού (κτη-
νοτρόφος, Κύπρος). 

Ο κ Α. Μπαϊραχτάρης ευχαρίστησε τον Υπουργό ΑΑΤ κ Γ. Γεωργαντά, 
που έστειλε βιντεοσκοπημένο μήνυμα, και τον Βουλευτή κ Β. Κόκκαλη 
(ΣΥΡΙΖΑ) & την Βουλευτή κα Λ. Λιακούλη (ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ), πού έστειλαν 
γραπτό χαιρετισμό, καθώς και τους χορηγούς της ημερίδας. Η κα Μάγδα 
Κοντογιάννη του Κτηνοτροφικού Συλλόγου Περιφέρειας Αττικής κάλυψε 
την άμεση αναμετάδοση στο facebook LIVE και ο κ Δ. Μιχαηλίδης (Αγρο-
Νεα, AgroBus, STENT TV) φρόντισε την πρόσκληση & την αφίσα. 

Η ημερίδα ήταν πάρα πολύ καλή ιδέα για να τροφοδοτήσει τους εν-
διαφερόμενους κτηνοτρόφους με στοιχεία από υπεύθυνους ερευνητές 
και με επιστημονικές γνώσεις, ώστε οι κτηνοτρόφοι να διαμορφώσουν 
άποψη και να μπορούν να εκφράσουν τεκμηριωμένη γνώμη για ένα νέο 
ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ με ορίζοντα το 2040. 

Η κα Μάγδα Κοντογιάννη, κτηνοτρόφος από το Μενίδι, γραμματέ-

ας του Κτηνοτροφικού Συλλόγου Περιφέρειας Αττικής-Άγιος Γεώργιος, 
ήρθε οργανωμένη στην ημερίδα και με δικά της τηλεοπτικά μέσα, κα-
τάφερε να προβάλει ταυτόχρονα την ημερίδα στο facebook στο προ-
φίλ «ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ-ΑΓΙΟΣ ΓΕ-
ΩΡΓΙΟΣ» δηλαδή στο https://www.facebook.com/618390278198909/
videos/526221942642193 όπου μπορούν ακόμα και σήμερα να το δουν 
και να το ακούσουν όλοι. 

Δυστυχώς η έλλειψη επαρκούς συνδικαλιστικής αγροτικής οργάνωσης 
όλων των κτηνοτρόφων Ελλάδος, δεν επιτρέπει την ισχυρή ενιαία έκ-
φραση των προτεινόμενων μακροχρόνιων πολιτικών στα κέντρα λήψης 
των αποφάσεων, για μια κάποια στοιχειώδη μακρόπνοη αγροτική πολιτι-
κή. Οι εμφανιζόμενες λύσεις μοιάζει να είναι κοντόφθαλμες, επιδοματι-
κές, με ορίζοντα τις εκλογές για την κατάκτηση της εξουσίας και μερικούς 
αγροτοσυνδικαλιστές αντί να προωθούν τα θέματα της κτηνοτροφίας στα 
κόμματα, να αρκούνται να μεταφέρουν και διαχέουν τις προτάσεις των 
κομμάτων μέσα στους κτηνοτρόφους. 

Όσον αφορά το παρελθόν ακούστηκαν αρκετές επί μέρους ερμηνεί-
ες. Το παρόν μπορούσαν να το περιγράψουν πολλοί και ιδιαίτερα να πε-
ριγράψουν βιωματικές αποσπασματικές προσωπικές ιστορίες. Το μέλλον, 
με ανοργάνωτους κτηνοτρόφους μοιάζει να είναι αβέβαιο, έως τραγικό. 

Φαίνεται ότι η φράση κλειδί είναι γύρω από την «οργάνωση και συ-
νεργασία όλων», σε κοινά συμφωνημένους στόχους από όλους και συ-
νεργατικούς (συνεταιριστικούς) φορείς υλοποίησης, ελεγχόμενους και 
αναφέροντας αποτελέσματα σε όλους. Επίσης φαίνεται ότι πρέπει οι στό-
χοι να έχουν ορίζοντα το 2040 με την κτηνοτροφία και την αγροτική κοι-
νωνία σε συμβιωτική σχέση με τις αστικούς χώρους, και όχι απλά εισοδη-
ματικά επιδόματα και βραχυχρόνιες αποζημιώσεις, οι περισσότερες των 
οποίων πηγαίναν μέχρι σήμερα στην κατανάλωση. 

Ένας οξυδερκής παρατηρητής δεν θα μπορούσε να διακρίνει πολλές 
σαφώς αποτελεσματικές προτάσεις από όσα ακούστηκαν. Ακούστηκαν δι-
αμαρτυρίες, ερμηνείες της συμπεριφοράς της πολιτείας, προτάσεις για 
εκβιασμούς κλπ … για ανοργάνωτους αντιδρώντες, χωρίς συμφωνημέ-
νο σχέδιο και συμφωνημένους στόχους, και χωρίς τελικές αξιολογήσεις. 

Τα ίδια και τα ίδια. 
Μόνη πρόταση που ίσως θα μπορούσε να υλοποιηθεί εάν ήταν ορ-

γανωμένοι οι κτηνοτρόφοι, ήταν η πρόταση του κ Γ. Χερουβείμ (Αίγινα), 
ο οποίος είπε σε γενικές γραμμές: Δοκιμάσαμε πολλά. Καταγράψαμε ξε-
χωριστές πρακτικές που δε μας οδήγησαν πουθενά. Ίσως η μόνη ισχυρή 
δράση θα ήταν να μην παραδώσουμε γάλα στις μεταποιητικές βιομηχα-
νίες για μία ή δύο εβδομάδες, ή περισσότερο αν απαιτείται. Εμείς θα ζή-
σουμε … Όσοι είναι απέναντί μας θα έχουν πολύ σοβαρότερο πρόβλημα. 
Αλλά απαιτείται κοινή συμφωνία, οργάνωση και τήρηση των συμφωνη-
μένων από όλους τους κτηνοτρόφους. 

Ο κ Λ. Παστού είπε ότι όλοι κτηνοτρόφοι στην Κύπρο είναι σε Συνε-
ταιρισμούς και ότι οι Αγροτικοί Σύλλογοι έχουν κοινό ταμείο το οποίο έχει 
σήμερα περί τα 70 εκατ Ευρώ για να οργανώνει και να στηρίζει τις δρά-
σεις των κτηνοτρόφων. ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ. 

Κάποια στιγμή αναφέρθηκε ως σοβαρό πρόβλημα ότι οι επαγγελματί-
ες κτηνοτρόφοι «δεν βρίσκουν σύντροφο για να νυμφευθούν» … Αυτό θα 
μπορούσε να είναι η ειδοποιός διαφορά στην συναντίληψη και σύνθεση 
των αγροτικών κοινωνιών. Οι γυναίκες, οι ΑΓΡΟΤΙΣΣΕΣ, είναι η ψυχή των 
αγροτικών κοινωνιών. Με γυναίκες που ΔΕΝ είναι ΑΓΡΟΤΙΣΣΕΣ και ΔΕΝ 
συμμετέχουν στην τοπική αγροτική κοινωνία και τις τοπικές δραστηριότη-
τες, … ΔΕΝ υπάρχει μέλλον. 

Με τις συντρόφους των κτηνοτρόφων να μην μοιράζονται ένα κοινό 
αγροτικό πολιτιστικό όραμα στην οικογένεια, και τα παιδιά των κτηνοτρό-
φων να εκπαιδεύονται με αστικά, μη κατάλληλα για την αγροτική ζωή, 
πρότυπα, είναι σχεδόν σίγουρη η καταστροφή του επαγγελματία φροντι-
στή του περιβάλλοντος, του αγρότη (γεωργού ή/& κτηνοτρόφου). Η εν-
δυνάμωση και στήριξη των αγροτισσών είναι επιβεβλημένη για να δη-
μιουργηθούν κάποιες συνθήκες για επιβίωση στο μέλλον. Η κα Μάγδα 
Κοντογιάννη μας είπε ότι ο Κτηνοτροφικός Σύλλογος Περιφέρειας Αττι-
κής προσκαλεί όλους στις 15 Οκτ 2022, στις 12.00, σε υβριδική εκδήλω-
ση στο Μενίδι Αττικής, και στο https://us02web.zoom.us/j/8259133213
4?pwd=QVpWQUtrc3dDWStVWVZONHlxZ2VEdz09, για την ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ 
ΗΜΕΡΑ ΑΓΡΟΤΙΣΣΑΣ. 

Η, διαλυτική της κοινωνίας, ιδιωτική κερδοσκοπική οικονομική έχει 
επηρεάσει βαθιά τις αγροτικές κοινωνίες και τις δυνατότητες συλλογι-
κής δράσης. Οι προτάσεις για το μέλλον, με ορίζοντα το 2040, πρέπει να 
περνάνε μέσα από όλα τα σχολεία και από τοπικές συλλογικότητες, ώστε 
να μπορέσει να οργανωθεί ένα νέο ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ της Υπαίθρου 
για το 2040. 

Πρέπει να ενημερωθούν σωστά όλοι οι συμπολίτες για την συνεισφο-
ρά των αγροτών στην εθνική προσπάθεια. Ακούστηκε ότι το 2016 το Οι-
κονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών υπολόγισε ότι το 27% του Ελληνικού 
ΑΕΠ οφείλεται σε συνεισφορά του πρωτογενούς τομέα. Και αυτό, 
αλλά και πολλά άλλα πρέπει να τα επικοινωνήσουν οι κτηνοτρόφοι οργα-
νωμένα σε όλους τους συμπολίτες μας και βέβαια και στα κέντρα λήψης 
των αποφάσεων, όπου διακρίνεται μια προκατάληψη εναντίον του αγρο-
τικού κόσμου. 

Συγχαρητήρια για την εξαιρετική ποιοτική προσπάθεια του Κτηνοτρο-
φικού Συνεταιρισμού Τυρνάβου για ένα Νέο ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΥΠΑΙ-
ΘΡΟΥ 2040. Αξίζει να επανέλθουμε με στοιχεία από τις εισηγήσεις που 
ακούστηκαν. 

Δημήτρης Μιχαηλίδης

Η δημιουργία του «νέου» ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ που θα 
έχει ως κύριο έργο την αντιμετώπιση των σύγχρονων 
και μελλοντικών προκλήσεων στον αγροδιατροφικό 
τομέα προβλέπεται στο νομοσχέδιο που αναμένεται 
θα φέρει στη Βουλή το επόμενο διάστημα ο υπουρ-
γός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Γιώργος Γε-
ωργαντάς.

Πρόθεση του υπουργείου είναι το νομοσχέδιο να 
τεθεί σε δημόσια διαβούλευση προς τα τέλη Σεπτεμ-
βρίου και να τεθεί προς ψήφιση στη Βουλή μέσα στον 
Οκτώβριο.

Οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής που είναι 
πλέον πιο ορατές από ποτέ, η επισιτιστική ασφάλεια 
που προέκυψε εξαιτίας του ρωσο-ουκρανικού πολέ-
μου, αλλά και η εφαρμογή και διάδοση φιλοπεριβαλ-
λοντικών πρακτικών είναι μερικές από τις προκλήσεις 
που θα έρθει αντιμέτωπος μελλοντικά ο νέος οργανι-
σμός, η ονομασία του οποίου θα γίνει γνωστή το επό-
μενο διάστημα.

Με την καινούργια του δομή ο «νέος» ΕΛΓΟ-ΔΗ-
ΜΗΤΡΑ, θα αποτελέσει τον βασικό αναπτυξιακό «σύμ-
βουλο» του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων και προβλέπεται να αναβαθμιστεί σε έναν 
σύγχρονο, ψηφιοποιημένο οργανισμό χάραξης της 
αγροτικής πολιτικής της χώρας.

Όπως δήλωσαν στο Αθηναϊκό - Μακεδονικό Πρα-
κτορείο Ειδήσεων στελέχη του υπουργείου Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων «η εκπαιδευτική δραστηριό-
τητα του οργανισμού προβλέπεται να γίνει πιο αποτε-

λεσματική και αποδοτική, ενώ παράλληλα θα εξασφα-
λιστεί η λειτουργική ενοποίηση των δραστηριοτήτων 
του και θα διασφαλιστούν οι συνθήκες οικονομικής 
ανάπτυξης και αυτοτέλειάς του».

«Με το εν λόγω νομοσχέδιο» τόνισαν «επιλύονται 
σύγχρονα προβλήματα που αφορούν το ανθρώπινο 
δυναμικό και παράλληλα εκσυγχρονίζεται η διοικητική 
διάρθρωση και το οργανόγραμμα του οργανισμού».

Το νέο θεσμικό πλαίσιο
Το νέο θεσμικό πλαίσιο που ετοιμάζει το ΥΠΑΑΤ, 

αναβαθμίζει επιχειρησιακά τον νέο οργανισμό και επι-
λύει βασικά λειτουργικά προβλήματα που αντιμετω-
πίζει ο σημερινός ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, με τη παράλληλη 
βελτίωση της σύνδεσης της έρευνας με τις σύγχρονες 
παραγωγικές ανάγκες της χώρας.

Παράλληλα, θα αποσαφηνιστούν τόσο ο σκοπός 
όσο και οι αρμοδιότητες του ενιαίου φορέα και πα-
ράλληλα θα δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις και οι 
απαραίτητες συνέργειες τόσο για την αξιοποίηση του 
στελεχικού δυναμικού όσο και της αποτελεσματικότε-
ρης διάδρασης με άλλους φορές και υπηρεσίες του 
υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Βελτιωμένες προβλέπεται ότι θα είναι και οι υπη-
ρεσίες που θα παρέχει ως προς τους αγρότες και τις 
επιχειρήσεις, ενώ η συμβολή του θα έχει «πρωταγω-
νιστικό» ρόλο στην αναδιάρθρωση και στον εκσυγ-
χρονισμό των παραγωγικός συστημάτων της πρωτο-
γενούς αγροτικής παραγωγής της χώρας.

Ο ρόλος
Ο νέος οργανισμός μεταξύ άλλων θα καταγρά-

φει και θα τηρεί μητρώα παρακολούθησης της πα-
ραγωγής, εμπορίας και διακίνησης αγροτικών προϊό-
ντων (ΠΟΠ, ΠΓΕ, Βιολογικά, Γάλα, Κρέας, Αυγά), ενώ 
θα αποτελεί το βασικό βραχίονα ελέγχου των παράνο-
μων πρακτικών στον τομέα της ποιότητας καθώς και 
τον φορέα πιστοποίησης και διασφάλισης της ποιότη-
τας των αγροτικών προϊόντων (σσ: παράνομες ελλη-
νοποιήσεις κά).

Η εκπαίδευση και η κατάρτιση των αγροτών θα 
παραμείνει μέσα στους βασικούς ρόλους του «νέ-
ου» ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ όπως και η έρευνα και η και-
νοτομία, ενώ έργο του θα αποτελεί και η τεκμηρίωση 
των στρατηγικών επιλογών του υπουργείου Αγροτι-
κής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Σύμφωνα με στελέχη του ΥΠΑΑΤ ο «νέος» ΕΛ-
ΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ «θα αποτελέσει τον κύριο θεσμό παρο-
χής Γεωργικών Εφαρμογών στη χώρα, ενώ παράλλη-
λα θα συντονίσει την εφαρμογή των ευρωπαϊκών και 
εθνικών στρατηγικών επιλογών της χώρας σε θέματα 
του αγροδιατροφικου τομέα».

Επίσης «θα έχει τη δυνατότητα να αναβαθμίσει και 
να εκσυγχρονίσει το ρόλο του ως βασικού συντελε-
στή διατήρησης, αξιολόγησης και αξιοποίησης των 
φυτικών και ζωικών πόρων της χώρας μέσω των 
Ερευνητικών του Ινστιτούτων, της Τράπεζας Γενετι-
κού υλικού, των Εθνικών Συλλόγων φυτικών ειδών, 
των Πιλοτικών - Πειραματικών αγροκτημάτων και του 
Βαλκανικού Κήπου Κρουσίων» τόνισαν.

Η οργανωτική δομή 
του νέου Οργανισμού

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του νεοσύστατου Ορ-
γανισμού θα εκπροσωπείται θεσμικά μεταξύ άλλων 
από την ΕΘΕΑΣ και από το ΓΕΩΤΕΕ.

Τέλος, θα αποτελείται από πέντε πυλώνες οι οποί-
οι είναι οι εξής:

- Διοικητικού και Οικονομικού
- Εκπαίδευσης - Κατάρτισης & Τεχνολογίας
- Έρευνας
- Αγροτικής Πολιτικής & Κλιματικής Αλλαγής
- Πιστοποίησης Ελέγχων και Διασφάλισης Ποιότη-

τας.
ΑΠΕ

Επισιτιστική ασφάλεια, Κτηνοτροφία: παρόν και μέλλον

Μέσα Σεπτεμβρίου η διαβούλευση του νομοσχεδίου για τον σύγχρονο ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ
Νέο θεσμικό πλαίσιο και νέος ρόλος για τον οργανισμό

Η, διαλυτική της κοινωνίας, ιδιωτική κερδοσκοπική οικονομική έχει επηρεάσει βαθιά τις αγροτικές κοινωνίες
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Ταμίευμα δια λόγου

Η Κατερίνα Παναγιωτοπούλου 
συζητά με την συγγραφέα και κριτικό λογοτεχνίας Κατερίνα Παπαδημητρίου

Άνθρωποι των γραμμάτων και των τεχνών μας μιλούν για τη ζωή και το έργο τους

Συνεχίζοντας την παρουσίαση των λογοτεχνών και γενικότερα 
των ανθρώπων της τέχνης, οι οποίοι κατάγονται από την περιο-
χή μας και όχι μόνο, έχουμε την τιμή και τη χαρά να φιλοξενούμε 
στη λογοτεχνική μας σελίδα, και συγκεκριμένα στη στήλη «Ταμίευ-
μα Δια Λόγου», την συγγραφέα και κριτικό λογοτεχνίας Κατερίνα 
Παπαδημητρίου, η οποία γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Έδεσσα. 
Σπούδασε στα Παιδαγωγικά Τμήματα της Φλώρινας, των Ιωαννί-
νων και στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης όπου με-
τεκπαιδεύτηκε στην Ειδική Αγωγή στο Διδασκαλείο «Δ. Γληνός». 
Περάτωσε τις μεταπτυχιακές σπουδές της στο ΠΜΣ του Πανεπιστη-
μίου Δυτικής Μακεδονίας με αντικείμενο τη «Δημιουργική γραφή» 
και κατεύθυνση τη «Συγγραφή». Τα περισσότερα χρόνια της ζω-
ής της έζησε και εργάστηκε στη Θεσσαλονίκη. Ασχολήθηκε πρωτί-
στως με τη μουσική και το τραγούδι και αργότερα και με την εκπαί-
δευση. Τα τελευταία χρόνια ζει στην Αθήνα κι εργάζεται σε ΚΕΔΔΥ 
των Αθηνών, όπου υπηρετεί ως εκπαιδευτικός ειδικής αγωγής. Αι-
σθάνεται να συνδέεται σημειολογικά, ιστορικά και μυθολογικά με 
τους Δελφούς και την μαγεύει η δύναμη που μεταφέρει η περιρ-
ρέουσα ατμόσφαιρα. Είναι μόνιμη συνεργάτις στο ηλεκτρονικό πε-
ριοδικό – portal Culture Book. Κείμενα, διηγήματα, βιβλιοκριτικές 
και βιβλιοπαρουσιάσεις της δημοσιεύονται σε ηλεκτρονικά λογο-
τεχνικά περιοδικά και στο διαδίκτυο. Επίσης, διηγήματα της έχουν 
δημοσιευτεί στα έντυπα λογοτεχνικά περιοδικά «Πόρφυρας» και 
«Εντευκτήριο». Η πρώτη της εκδοτική εμφάνιση κυκλοφορεί με τίτ-
λο «Οδός δημιουργικής γραφής», εκδόσεις Γραφομηχανή 2015, 
όπου ανθολογείται, μεταξύ άλλων έντεκα νέων συγγραφέων, με 
οκτώ διηγήματά της. 

■  Κατερίνα Παναγιωτοπούλου: Στην περίοδο της αυτομα-
τοποίησης και της παπαγαλίας που ζούμε πιστεύετε ότι 
το σχολείο βοηθάει το ενδιαφέρον των μαθητών για κα-
τανόηση και γνώση της λογοτεχνίας ή το σκοτώνει;
Κατερίνα Παπαδημητρίου: Τα τελευταία χρόνια, η είσοδος 

της τεχνολογίας επηρέασε αρνητικά και την αναγνωστική κατεύ-
θυνση των μαθητών, εκείνων τουλάχιστον οι οποίοι, ηλικιακά, 
αποκτούν τη δυνατότητα πρόσβασης στο διαδίκτυο. Η ψηφιοποί-
ηση, η εικόνα και ο ήχος έχουν διαμορφώσει μια νέα γενιά ανα-
γνωστών, ανάμεσά τους κυρίως οι μαθητές, Αυτή η νέα γενιά εκ-
παιδεύεται στην κατάκτηση της γνώσης μέσω της σύντομης και 
κειμενικά μη εκτεταμένης πληροφόρησης. Ωστόσο, μέσω αυτής ει-
σάγεται και διαδίδεται τα τελευταία λίγα χρόνια και η Δημιουργι-
κή Γραφή ως εργαλείο, αφού όλο και περισσότεροι εκπαιδευτικοί 
ενδιαφέρονται να την εντάξουν στην εκπαιδευτική διαδικασία. Συ-
νεπώς, με την εισαγωγή της Δημιουργικής Γραφής στο αναλυτικό 
πρόγραμμα, ως εργαλείο μάθησης οι μαθητές μυούνται με ελκυ-
στικότερο τρόπο στη φιλαναγνωσία, στην κριτική και θεωρητική 
ανάλυση των κειμένων αλλά και στη διαδικασία της συγγραφής 
με δημιουργικό και παιγνιώδη τρόπο. Κάτι που θεωρώ κέρδος και 
ουσιαστική «αντίδραση» απέναντι στην κονσερβοποίηση της πλη-
ροφορίας.

■  Κ. Παν.: Είναι δυνατόν μια μαθησιακή δυσκολία –ας υπο-
νοήσουμε τη δυσλεξία ή κάποια άλλη ειδική μαθησιακή 
δυσκολία– να ξεπεραστεί μέσα από τα μαθήματα Δημι-
ουργικής Γραφής; Γνωρίζετε συγγραφείς που κατάφε-
ραν να ξεπεράσουν κάποια αντίστοιχη δυσλειτουργία 
και να διαπρέψουν;
Κ. Παπαδ.: Είναι γνωστό, ότι οι ειδικές μαθησιακές δυσκολί-

ες, με κυρίαρχη τη δυσλεξία, είναι μια αναπτυξιακή διαταραχή η 
οποία δεν είναι δυνατόν να εξαλειφθεί, είναι όμως δυνατόν να δι-
ορθωθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό με την πρόωρη διάγνωση και 
φυσικά με την πρόωρη παρέμβαση. Η Δημιουργική Γραφή, μέσω 
της παιγνιώδους διαδικασίας, κάνει ελκυστικότερη την ανάγνωση, 
η οποία συχνά απογοητεύει σαν διαδικασία τους μαθητές με δυ-
σκολίες στην αναγνωστική αποκωδικοποίηση, προάγει τη φιλανα-
γνωσία και πολύ περισσότερο μαθαίνει στα παιδιά να ασκούν το 
δημιουργικό τους μυαλό, να ακούν τη φαντασία τους. Μέσω της 
Δημιουργικής Γραφής, τα παιδιά αποκτούν ένα ασφαλές μέρος για 
να εξερευνήσουν και αυτό μπορεί να γίνει ένα εξαιρετικά ευεργετι-
κό εργαλείο για την έκφραση των συναισθημάτων τους. Έτσι οδη-
γούνται με ασφάλεια στην αυτοέκφραση και στην αυτοπεποίθηση. 

■  Κ. Παν.: Υπάρχουν ψυχικά ή ηθικά όρια στη γραφή;
Κ. Παπαδ.: Στο πρώτο σκέλος της ερώτησης, θαρρώ πως απα-

ντά η ίδια η παγκόσμια λογοτεχνία, αλλά και η ελληνική λογοτε-
χνία. Δεν είναι και λίγα τα παραδείγματα συγγραφέων ή ποιητών 

που έπασχαν από κάποια ψυ-
χική ασθένεια και σε περιό-
δους κρίσεων παρήγαγαν αρι-
στουργήματα. Επομένως, κατά 
τη γνώμη μου, όχι. Ψυχικά όρια, 
δεν υφίστανται στη γραφή από 
την άποψη της συγγραφής του-
λάχιστον, αντιθέτως η γραφή 
συνδέεται άρρηκτα με την ψυχι-
κή κατάσταση του γράφοντα και 
ίσως θα μπορούσαμε να μιλήσου-
με και για μια ψυχοκινητική διερ-
γασία, που με σύγχρονους όρους 
μπορεί να λειτουργήσει και ψυχο-
θεραπευτικά. Ωστόσο, είναι ανα-
πόφευκτη η σύνδεση της ψυχικής 
κατάστασης σε σχέση με το περιε-
χόμενο των αφηγημάτων που παρά-
γονται. Μπορεί ο ντανταϊσμός και ο 
υπερρεαλισμός παραδείγματος χάριν 
να είναι ό,τι ωραιότερο γέννησε η ψυχή του καλλιτέχνη των νεο-
τερικών γενιών του προ-προηγούμενου αιώνα, και ναι ως ρεύμα-
τα μπορούν να θεωρηθούν προϊόντα μιας ψυχικής κατάστασης και 
στάσης, ωστόσο η ελευθεριότητα στη γραφή μπορεί να αποτελέσει 
κίνδυνο μέσω της διάδοσης προτύπων. Ο αναγνώστης είναι ένα 
εύπλαστο υποκείμενο με τη δική του ψυχική οντότητα. Η κοινωνι-
κή, η πολιτική και η πολιτισμική τοποθέτηση, που ενδέχεται να ανα-
ζητά, μπορεί να ταυτιστεί, να διδαχθεί ή να συνταχθεί με τον όποιο 
χαρακτήρα της αφήγησης. 

■  Κ. Παν.: Μέχρι πιο βαθμό μπορούν να θιγούν στη λογοτε-
χνία, οι αρχέτυποι ρόλοι; Υποθετικά αναφέρουμε τη σχέ-
ση μητέρας-γιου. Μπορούν και να ανατραπούν;
Κ. Παπαδ.: Γενικά, τα όρια ορίζονται από την εκάστοτε κοινω-

νική κατάσταση της κάθε εποχής αλλά και από το διακείμενο. Θε-
ωρώ πως είναι πια δεδομένος και αποδεδειγμένος ο ρόλος της 
διακειμενικότητας στην διάδοση και στη διατήρηση των κοινωνι-
κών προτύπων. Επομένως, αν και έχουν γίνει απόπειρες από αρ-
χαιοτάτων χρόνων, μην ξεχνάμε τον Οιδίποδα και την Ιοκάστη· ο 
δημιουργός έχει επιχειρήσει να θίξει παρόμοιες σχέσεις. Ακόμα κι 
εσείς, με τη «δική σας μάνα», στην πρόσφατα εκδοθείσα συλλογή 
διηγημάτων σας «Διάψαλμα» και συγκεκριμένα στο διήγημα με τον 
τίτλο «Το Δώρο», αγγίζετε επικίνδυνα, αν και αριστοτεχνικά, πολύ 
ευαίσθητες ισορροπίες, όταν ο μεθυσμένος, ανορίωτος, γιος παρ’ 
ολίγον να διαπράξει το προπατορικό αμάρτημα με βία κατά της 
ίδιας του της μητέρας. Θεωρώ ό,τι τα κοινωνικά στερεότυπα έχουν 
τα δικά τους στεγανά και όσο και αν προσπαθήσει η φαντασία ή η 
ψυχική παρόρμηση του γράφοντα, τίποτα δεν μπορεί να υποσκά-
ψει το διακείμενο –βλέπε χριστιανικές διδαχές– όσο ο χρόνος και 
η συνέργεια του εργαλειακού λόγου.    

■  Κ. Παν.: Πόσο συμβάλει η κακή πλευρά του εαυτού μας 
στη γραφή και πόσο μεταδοτική είναι, στη συνέχεια, η 
αίσθηση της βίας στον αναγνώστη;
Κ. Παπαδ.: Όπως ήδη ανέφερα, ο λόγος μπορεί να αποτελέ-

σει εργαλείο. Ο αναγνώστης μπαίνει σε ψυχοθεραπευτική διαδικα-
σία, μέσα από την οποία ανάλογα με το ανάγνωσμα μπορεί να ανα-
γνωρίσει τον εαυτό του, τη δική του κοινωνική ή συναισθηματική 
θέση - κατάσταση. Είναι εύλογο λοιπόν να συνταχθεί, να διδαχθεί, 
να αιτιολογήσει, ή ακόμα και να μιμηθεί λογοτεχνικούς ήρωες πι-
στεύοντας ότι ενστερνίζεται απόψεις του συγγραφέα, αρκεί να θυ-
μηθούμε το: «Η ζωή μιμείται την τέχνη πολύ καλύτερα από ότι η 
τέχνη μιμείται τη ζωή» του Όσκαρ Ουάιλντ. 

■  Κ. Παν.: Υπάρχει δημιουργική διαδικασία ώστε ο λογο-
τέχνης, προσεγγίζοντας την ανθρώπινη ευαισθησία, να 
μπορεί να την αποτυπώνει με τη γραφή του; 
Κ. Παπαδ.: Όλες οι μορφές της τέχνης πηγάζουν από την ψυ-

χική ανάγκη για επικοινωνία. Επομένως, αφού ο λόγος μπορεί να 
είναι και εργαλειακός, μπορεί να λειτουργήσει και στοχευμένα. Δεν 
είναι λίγα τα ηθικοπλαστικά κείμενα που μας έχει προσφέρει η πα-
γκόσμια λογοτεχνία, αλλά και η ίδια η θρησκειολογία. Η δημιουρ-
γική διαδικασία θα μπορούσε να είναι κάθε είδους δημιουργική 
άσκηση και ο λόγος ως εργαλείο ψυχοθεραπευτικών μεθόδων. 
Και στις μέρες μας ήδη συμβαίνει κατά κόρον.

■  Κ. Παν.: Γνωρίζοντας την αγάπη σας για τους Δελ-
φούς, «Το κέντρο του κόσμου» και σύμβολο της ενό-
τητας του αρχαίου ελληνισμού επί πολλούς αιώνες, 
μπαίνω στον πειρασμό να σας ρωτήσω για το πό-
σο δημιουργικά μπορεί να επηρεάσει τη γραφή γε-
νικά αλλά και ειδικά τη δικής σας λογοτεχνική απο-
τύπωση;

Κ. Παπαδ.: Μία και μόνη επίσκεψη στον ιερό τούτο τόπο, 
είναι αρκετή για να προκαλέσει την έμπνευση οποιουδήπο-
τε εκφράζεται δημιουργικά, αφού τον κατακλύζει η μυστα-
γωγία του χώρου. Νιώθει κανείς να συνδέεται σημειολο-
γικά, ιστορικά και μυθολογικά με τον τόπο. Έτσι, εύκολα 
μεταφέρεται σε στιγμές, πλάθει εικόνες, εμπνεόμενος από 
τον αρχαιοελληνικό λογοτεχνικό και φιλοσοφικό πλούτο. 
Προσωπικά, με μαγεύει η δύναμη που μεταφέρει η πε-
ριρρέουσα ατμόσφαιρα, προσφέροντάς μου ταυτόχρονα 
σημεία εκκίνησης για συνομιλία με ό,τι ενέπνευσε τους 
μεγάλους τραγικούς, καθώς οι δονήσεις των χρησμών 
της Πυθίας αντηχούν ακόμη αινιγματικά στον χώρο. 

■  Κ. Παν.: Πιστεύετε ότι σήμερα οι αναγνώστες ψάχνουν 
στη συμπεριφορά των λογοτεχνικών  ηρώων λύσεις για 
τ’ αδιέξοδα της δικής τους ζωής;
Κ. Παπαδ.: Για τους περισσότερους αναγνώστες ο κάθε ήρωας 

ταυτίζεται με τον βιογραφικό ρόλο του γράφοντα, που είναι εντε-
λώς λάθος, αφού, ο βιογραφικός καμβάς δεν είναι παρά ο βατή-
ρας για να ξεδιπλώσει τη φαντασία του ο συγγραφέας. Άλλωστε, 
όπως αναφέρει και ο Κωστής Παπαγιώργης: «[…] Η λογοτεχνία 
δεν δημιουργεί τον κόσμο με αλήθειες, αλλά με ψέματα. […] Όσο 
κοινότοπη κι αν είναι αυτή η αρχή, αξίζει πάντα να την τονίζου-
με: για να πείσει ένα γραφτό πρέπει να είναι πλάσμα της φαντα-
σίας, νεοσύστατη ζωή· αντίθετα, όλες οι καταγραφές που γίνονται 
με αφελή απόδειξη ταυτότητας δεν πείθουν ή τουλάχιστον δεν εν-
διαφέρουν. Η αληθινή λογοτεχνία περιγράφει έναν κόσμο όπου 
κανείς δεν έζησε, όσο οικείος κι αν δείχνει»  («Υπεραστικά», εκ-
δόσεις Καστανιώτη). Υπό αυτήν την έννοια, όπως είναι εύκολο να 
διαφθαρεί η συνείδηση του αναγνώστη, μπορεί και να επηρεαστεί 
αντίστροφα. Να προσεγγίσει την ανθρώπινη ευαισθησία και να δι-
απλάσει τα ευγενή αισθήματα. Ο λόγος, η τέχνη γενικότερα, είναι 
σπουδαίο εργαλείο. Μην ξεχνάμε ότι στη μουσική, για παράδειγμα, 
ακόμα και τα ζώα υποκλίνονται και ηρεμούν. 

■  Κ. Παν.: Πόσο δύσκολο είναι ένας κριτικός λογοτεχνίας 
να κατανοήσει την κρυμμένη σκέψη του συγγραφέα και 
να την αξιολογήσει;
Κ. Παπαδ.: Κάθε κείμενο έχει το δικό του άρωμα. Θεωρώ πως 

ο κριτικός πρέπει να διαθέτει και αρκετή ενσυναίσθηση, ώστε να 
«ακούσει» τους χτύπους τού κάθε κειμένου. Κάτω από κάθε λέξη, 
κάθε πρόταση, πέρα από το θεωρητικό υπόβαθρο η το κάθε λογο-
τεχνικό ρεύμα, που μπορεί να υπηρετεί, να συντάσσεται ή να χτυ-
πά η καρδιά του δημιουργού. Βεβαίως, είναι απαραίτητη η γνώση, 
η πρότερη πολλή ανάγνωση, και η θεωρητική κατάρτιση, ώστε ν’ 
αναγνωρίσει κανείς το κρυμμένο συναίσθημα ή το σύμβολο που 
μπορεί να το υποννοεί. Σε κάθε περίπτωση, η ευλάβεια είναι μια 
λέξη η οποία μπορεί να περιγράψει τη διαδικασία της αντιμετώπι-
σης του κάθε κειμένου από τον κριτικογράφο, πάντα με αντικειμε-
νική αντιμετώπιση. 

■  Κ. Παν.: Τι ετοιμάζετε; μιλήστε μας για τα σχέδιά σας.
Κ. Παπαδ.: Φέτος εκδόθηκε, από τις εκδόσεις «Κομνηνός», η 

δοκιμιακή εργασία μου «Το ελληνικό διήγημα του 20ου αιώνα, 
Προσεγγίσεις», όπου έξι διηγήματα ασκούν κριτική σε διηγηματο-
γράφους της γενιάς του ’30. Πρόκειται για μια ανάδρομη ανάλυ-
ση της θεωρίας της λογοτεχνίας μέχρι τις σπουδές φύλου και τον 
εργαλειακό λόγο, καθώς και για τη συνδρομή της διακειμενικό-
τητας στην διάδοση και τη διατήρηση κοινωνικών προτύπων. Θα 
ακολουθήσει σύντομα και η έκδοση μίας συλλογής διηγημάτων, η 
οποία είναι σχεδόν έτοιμη. 

 
■  Κ. Παν.: Σας ευχαριστώ για τη συνομιλία μας και σας εύ-

χομαι την καλύτερη επιτυχία για το μέλλον. 
Κ. Παπαδ.: Κι εγώ σας ευχαριστώ.

Η Κατερίνα Παναγιωτοπούλου είναι συγγραφέας. Τα βιβλία 
της Μακρυγιαλού και άλλες ιστορίες (2017) και Διάψαλμα, Διηγή-

ματα (2021), κυκλοφορούν από τις εκδόσεις Εντευκτηρίου.  
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Ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Φάνης 
Σπανός, το βράδυ της Δευτέρας 5 Σεπτεμβρί-
ου, υποδέχθηκε στην παραλία Χιλιαδού της Π.Ε. 
Εύβοιας τον -πολυβραβευμένο πλέον- σκηνο-
θέτη Ruben Östlund, συντελεστές της ταινίας 
«Triangle of Sadness» (μτφ. Το Τρίγωνο της 
Θλίψης), αλλά και εκατοντάδες κινηματογρα-
φόφιλους για την πρώτη προβολή του κινημα-
τογραφικού έργου.

Η επίσημη πρεμιέρα της -βραβευμένης με 
το φετινό “Χρυσό Φοίνικα” του Φεστιβάλ των 
Καννών- ταινίας του Ruben Östlund, πραγμα-

τοποιήθηκε από την Περιφέρεια Στερεάς Ελ-
λάδας σε συνδιοργάνωση με το Διεθνές Φε-
στιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας «Νύχτες 
Πρεμιέρας», την εταιρία διανομής Feelgood 
Enterainment και την εταιρία παραγωγής 
Heretic.

Για τις ανάγκες της πρεμιέρας, η Περιφέρεια 
Στερεάς Ελλάδας και οι συνδιοργανωτές, δια-
μόρφωσαν ως θερινό κινηματογράφο 200 θέ-
σεων, ένα τμήμα της παραλίας, όπου γυρίστη-
κε μεγάλο μέρος της ταινίας το καλοκαίρι του 
2021. 

Η προσέλευση του κόσμου ξεπέρασε τις 
προσδοκίες, παρά τον άστατο καιρό. Εκτός από 
τους επίσημα προσκεκλημένους, προσήλθαν 
στο χώρο δεκάδες ακόμη κινηματογραφόφιλοι. 
Χρειάστηκαν επιπλέον καθίσματα, προκειμένου 
να απολαύσουν άπαντες αυτήν την πρωτόγνω-
ρη “open air” προβολή.

Παρόντες ήταν επίσης εκπρόσωποι του 
Εθνικού Κέντρου Οπτικoακουστικών Μέσων 
και Επικοινωνίας (ΕΚΟΜΕ) και της Πρεσβείας 
της Σουηδίας στην Ελλάδα. Την πρεμιέρα κάλυ-
ψε το ΑΠΕ – ΜΠΕ, όπως και η ΕΡΤ, η οποία δι-

έθεσε πλάνα και δηλώσεις σε εγχώρια και διε-
θνή τηλεοπτικά ΜΜΕ. 

Πριν την προβολή της ταινίας, υπήρξε ειδι-
κή αναφορά από τον Ruben Östlund στην πρω-
ταγωνίστρια Charlbi Dean Kriek, η οποία έφυγε 
ξαφνικά από τη ζωή, σε ηλικία μόλις 32 ετών, 
ενώ βρισκόταν στη Νέα Υόρκη.

“Δημιουργήσαμε στη Χιλιαδού, πάνω στα 
βότσαλα, δίπλα στο κύμα, το θερινό σινεμά των 
ονείρων μας. Εκεί, όπου γυρίστηκε το «Τρίγωνο 
της Θλίψης» του Ruben Östlund, το οποίο βρα-
βεύτηκε με τον “Χρυσό Φοίνικα” στο Φεστιβάλ 

Η ταινία βραβεύτηκε με Χρυσό Φοίνικα” στο Φεστιβάλ των Καννών

Πρεμιέρα στη Χιλιαδού Εύβοιας το “Τρίγωνο της Θλίψης”
των Καννών, εκεί έγινε και η παγκόσμια πρώτη προβολή της ται-
νίας!”, σχολίασε ο Φ. Σπανός, για να συμπληρώσει:

“Μέσα από το Film Office Στερεάς Ελλάδας προσελκύουμε 
και στηρίζουμε παραγωγούς και σκηνοθέτες, για να αναδείξουμε 
τον τόπο μας και την ομορφιά του μέσα από την 7η τέχνη. Μετά 

τον κινηματογράφο, ακολουθεί ο μηχανοκίνητος αθλητισμός με 
το EKO Acropolis Rally και η διεθνής προβολή της Στερεάς Ελ-
λάδας συνεχίζεται με εντυπωσιακές -και ουσιαστικές- δράσεις 
παγκόσμιας εμβέλειας!”

Σε εξέλιξη είναι η έκθεση φωτο-
γραφίας από την Ομάδα Φωτογρα-
φίας Βιβλιοθήκης Λιβαδειάς στην 
ισόγεια αίθουσα του Νερόμυλου. Οι 
“Μικρές φωτοϊστορίες”, που διεξά-
γονται από τους “Φίλους Βιβλιοθή-
κης Λιβαδειάς” και τον Δήμο Λεβα-
δέων στα πλαίσια των εκδηλώσεων 
“Τροφώνια 2022”, θα είναι επισκέ-
ψιμες καθημερινά ως και 9 Σεπτεμ-
βρίου  το απόγευμα από τις 18:00 ως 
21:30 ενώ την Κυριακή και το πρωί από 
τις 11:00 τις 14:00. 

 “Ότι μπορούσε ένα δώσει και το 1824, 
όταν πρωτοανακαλύφθηκε. Η φωτογρα-
φία είναι τέχνη. Για μεν τον καλλιτέχνη 
μπορεί να του δώσει την διέξοδο να εκ-
φράσει αυτό που έχει εισπράξει -αυτό που 
έχει βιώσει.  Και για τον δε θεατή της φω-
τογραφίας, να του δώσει είτε έναν προ-
βληματισμό. 

Όπως η έκθεση σήμερα, που εκτός 
από την αισθητική απόλαυση προσπα-
θεί να βάλει και έναν προβληματισμό και 
οι τέσσερις φωτογραφίες του κάθε φω-

τογράφου. Έτσι στον καλλιτέχνη δίνει την 
χαρά της δημιουργίας και στον θεατή τον 
προβληματισμό είτε την αισθητική από-
λαυση ή και τα δύο”, ανέφερε μιλώντας 
στο iparnassos.gr και την Εν Δελφοίς για 
την δράση της ομάδας και την έκθεση σο 
Νερόμυλο της Λιβαδειάς ο δημιουργός και 
δάσκαλος της ομάδας, Δαμιανός Μωραϊ-
της.

“Αυτό στηρίζεται σε έναν ορισμό που 
έδωσε ο μέγας Λέων Τολστόι σε ένα βι-
βλίο του που τιτλοφορείται η “ΤΕΧΝΗ” εκεί 
αναφέρει ότι: “Η τέχνη είναι μια ανθρώ-
πινη διαδικασία στην οποία κάποιος (ο 
καλλιτέχνης) συνειδητά χρησιμοποιώντας 
σύμβολα και συμβολισμούς προσπαθεί να 

μεταδώσει σκέψεις και συναισθήματα 
που έχει βιώσει ο ίδιος, αλλά με έναν 
τέτοιο τρόπο ώστε αυτός που “λαμβά-
νει” τα έργα του να βιώνει παρόμοια 
συναισθήματα”, πρόσθεσε, για να κα-
ταλήξει τονίζοντας:  

Τα περισσότερα και καλύτερα θα τα 
μάθετε αν συμμετάσχετε στην ομάδα, 
που θα συναντάται κάθε Τετάρτη στο 
χώρο της Βιβλιοθήκης Λιβαδειάς με 

μια τυπική χρονιαία εισφορά. Βέβαια τα 
προηγούμενα δύο χρόνια οι συναντήσεις 
γινόντουσαν μέσω zoom και αυτό έδω-
σε την δυνατότητα να ενταχθούν και μέλη 
από πολλά μέρη της  Ελλάδας, που συμ-
μετέχουν και στις “Μικρές Φωτοϊστορίες” 
.Το “υλικό” μεγάλου μέρους των παρουσι-
άσεων-συζητήσεων που έγιναν φέτος μέ-
σω zoom και είχαν μεγάλο ενδιαφέρον, με 
θέμα σημαντικούς φωτογράφους  μπορεί-
τε να βρείτε και διαδικτυακά στο site της 
βιβλιοθήκης, έτσι ώστε να γνωρίσετε τον 
τρόπο λειτουργίας της ομάδας φωτογρα-
φίας Βιβλιοθήκης Λιβαδειάς. 

Το The Symptom Projects πραγματο-
ποιεί για δεκάτη τρίτη συνεχόμενη χρο-
νιά το εκθεσιακό του πρόγραμμα στην 
Άμφισσα. Το Σάββατο 17 Σεπτεμβρίου 
2022 και ώρα 8μμ. στο Μουσείο Ελλη-
νικής Επανάστασης – Οικία Πανουργιά 
στην Άμφισσα, πραγματοποιούνται τα 
εγκαίνια της ομαδικής έκθεσης σύγχρο-
νης τέχνης Pott / Pott, σε επιμέλεια του 
Αποστόλη Αρτινού.

Η έκθεση Pott / Pott, εντάσσεται στον 
εκθεσιακό κύκλο «Τα δημώδη», του the 
symptom projects, που επιχειρεί να δι-
ερευνήσει μέσα από τους προβληματι-
σμούς της σύγχρονης σκέψης και αισθη-
τικής τη δημώδη παράδοση. Η παρούσα 
έκθεση, έχει ως θέμα την καλλιτεχνι-
κή διάσταση της παραδοσιακής κεραμι-
κής. Μέσα από τα έργα των καλλιτεχνών, 
αλλά και τα κείμενα του καταλόγου, ανα-
γνωρίζεται μια μέριμνα στην εργασία του 
αγγειοπλάστη που είναι πέραν του χρη-
στικού ορίζοντα του αντικειμένου του.

Ο πληθωρισμός των χρωμάτων, οι 
τεχνικές των υαλώσεων, τα παράδοξα 
σχήματα, όπως για παράδειγμα τα αν-
θρωπόμορφα και ζωόμορφα αγγεία, όλα 
κάτι μαρτυρούν, κάτι που ’ναι πέραν της 
προφανούς αλήθειας του αντικειμένου, 

αυτή τη διεστραμμένη πλευρά της αι-
σθητικής απόλαυσης. Οι καλλιτέχνες της 
έκθεσης επιχειρούν έτσι με το κεραμικό 
τους έργο, να συνομιλήσουν ισότιμα μ’ 
ένα συγκεκριμένο παραδοσιακό αγγείο, 
να εντοπίσουν τα καλλιτεχνικά του ση-
μεία, τις εκκεντρικές απολαύσεις του αγ-
γειοπλάστη του και να τις ανακαλέσουν 
στην εμπειρία του έργου τους.

Η προσέγγιση τους δεν είναι φορμα-
λιστική, αλλά μια αφαιρετική, αναστο-
χαστική διερεύνηση χειρονομιών που 
εντοπίζονται στο παραδοσιακό έργο, εκ-
θέτοντάς το.

Pott / Pott
Παραγωγή: The Symptom Projects
Τοποθεσία: Μουσείο Ελληνικής Επα-

νάστασης – Οικία Πανουργιά, Άμφισσα.
Εγκαίνια: Σάββατο 17 Σεπτεμβρίου 

2022, 20.00.
Διάρκεια: 18 Σεπτεμβρίου – 14 Οκτω-

βρίου, 2022
Ωράριο Μουσείου: Τρίτη έως Κυριακή 

6-9μμ. και Παρασκευή έως Κυριακή και 
πρωινά 10-2μμ, είσοδος ελεύθερη. 

Επιμέλεια έκθεσης: Αποστόλης Αρ-
τινός

Συμμετέχοντες καλλιτέχνες: Δη-
μήτρης Αμελαδιώτης, Ευγενία Βερελή, 
Γιώργος Γεροντίδης, Βασίλης Ζωγράφος, 
Κωνσταντίνος Λαδιανός, Μαρία Λιανού, 
Μαρία Λοϊζίδου, Ναταλία Μαντά, Μάρω 
Μιχαλακάκου,  Ειρήνη Μπαχλιτζανάκη, 
Μαλβίνα Παναγιωτίδη, Αλίκη Παλάσκα, 
Πάνος Προφήτης, Ζωή Σκλέπα, Γιώργος 
Τσεριώνης, Μιχάλης Χαραλάμπους, Δέ-
σποινα Χαριτωνίδη, Hope (Κωνσταντίνος 
Ντάγκας).

Συγγραφείς καταλόγου: Αποστό-
λης Αρτινός, Κωνσταντίνος Αργιανάς, 
Αρχιτέκτονες της Φάλαινας, Ντίνος Κό-
γιας, Θέμης Ραγιάς, Συμεών.

Η έκθεση πραγματοποιείται με την 
υποστήριξη του Οργανισμού Πολιτισμού 
και Ανάπτυξης ΝΕΟΝ.

Περισσότερες πληροφορίες: http://
the-symptom-projects.blogspot.com

Η φωτογραφία ως διέξοδος και προβληματισμός

Η έκθεση Pott / Pott στο φετινό The Symptom Projects

Μια εξαιρετική φωτογραφική έκθεση στο Νερόμυλο της Λιβαδειάς. 
Ο δημιουργός της, Δ. Μωραϊτης, μιλά στην Εν Δελφοίς

Μουσείο Ελληνικής Επανάστασης - Οικία Πανουργιά, Άμφισσα, 
18 Σεπτεμβρίου – 14 Οκτωβρίου
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Επιστροφή στο σχολείο! Συμβουλές προς γονείς
Οι μεταβάσεις, τα συναισθήματα 
και η δύναμη του να είσαι παρών

Θεραπεύοντας το Διαγενεακό τραύμα

Με το καλοκαίρι να έχει φτάσει στο 
τέλος του και το σχολείο να βρί-
σκεται στη γωνία, ένα από τα πιο 
σημαντικά θέματα για τα οποία οι 
γονείς έχουν εκφράσει ανησυχίες 
είναι πώς να υποστηρίξουν καλύ-
τερα το παιδί τους στη μετάβαση 
στο νέο ακαδημαϊκό έτος. Υποστη-
ρίζεται ότι ένας από τους πιο ισχυ-
ρούς τρόπους για την οικοδόμη-
ση ανθεκτικότητας στα παιδιά είναι 
μέσω της ευκαιρίας να δημιουρ-
γήσουν ασφαλείς και ουσιαστικές 
σχέσεις με τουλάχιστον έναν ενή-
λικα στη ζωή τους. Για το λόγο αυ-
τό υπάρχουν τέσσερα στοιχεία που 
πρέπει να έχετε κατά νου για την 
υποστήριξη της ικανότητας των 
παιδιών να επιστρέψουν στο σχο-
λείο. Ποια είναι αυτά; Πάμε να τα 
δούμε ένα ένα.

Αισθάνομαι ασφαλής
Το να νιώθει κάποιος ασφάλεια 

είναι το θεμέλιο μιας ισχυρής προ-
σκόλλησης και αυτό επιτρέπει στο 
παιδί να αισθάνεται συνδεδεμένο 
και προστατευμένο. Ένας γονέας 
δημιουργεί μια αίσθηση ασφάλει-
ας στέλνοντας συνεχώς το μήνυ-
μα στο παιδί του ότι είναι εκεί για 
το ίδιο και θα το προστατεύσει. Ένα 
παιδί που αισθάνεται ασφαλές ξέ-
ρει ότι, ενώ μπορεί να βιώσει δυ-
σκολίες (όπως το να επιστρέψει 
στο σχολείο), θα είναι εντάξει επει-
δή έχει ανθρώπους που νοιάζονται 
για αυτό. 

Ως γονείς μπορείτε να εξασκη-
θείτε στο να χτίσετε αυτό το αίσθη-
μα ασφάλειας με το παιδί σας με το 
να είστε πολύ ξεκάθαροι για το τι 
μπορεί να περιμένει όταν επιστρέ-
ψει από το σχολείο. Φροντίστε να 
συζητήσετε ποιες ρουτίνες θα αλ-
λάξουν και τι θα παραμείνει το ίδιο. 
Αυτή η συζήτηση μπορεί να περι-
λαμβάνει το χρονοδιάγραμμα για 
το πότε θα ξυπνήσει, θα φάει πρω-
ινό, θα φύγει για το σχολείο, θα 
επιστρέψει στο σπίτι, θα μελετήσει, 
θα έχει ελεύθερο χρόνο κ.λπ. Ένα 
οικογενειακό ημερολόγιο μπορεί 
να είναι χρήσιμο για να σκιαγρα-
φήσει όλα τα επερχόμενα πράγμα-
τα και τι να περιμένει.

Η ιδέα εδώ δεν είναι να σώσετε 
το παιδί σας από τη δυσφορία της 
μετάβασης στο σχολικό περιβάλ-
λον, αλλά, να το υποστηρίξετε, ενώ 
αγωνίζεται και να μάθει πώς να 
αντεπεξέρχεται. Κάτι σαν τα πρώ-
τα βήματα του παιδιού σας ή όταν 
έμαθε να κάνει ποδήλατο. Επιτρέ-
ψατε στο παιδί σας να βιώσει αυ-
τές τις προκλήσεις, ενώ ήσασταν 
κοντά του για να το υποστηρίξετε.

Αίσθημα που φαίνεται
Το να νιώθεις ότι βλέπεις εί-

ναι κάτι περισσότερο από το να εί-
σαι μόνο σωματικά παρόν. Πρόκει-
ται για μια παύση για να ακούσετε 
ως γονέας το παιδί σας σε όποια 
σχολική βαθμίδα και αν πηγαίνει, 
καταλαβαίνετε τι μπορεί να του 
συμβαίνει εσωτερικά και να αντα-
ποκριθείτε σε αυτό. Για παράδειγ-

μα, εάν ένα παιδί φαίνεται να εί-
ναι ιδιαίτερα σκυθρωπό, σταματάτε 
και αναρωτιέστε: «Τι είναι δύσκολο 
εδώ;» ή απλά «Γιατί;» Είχε το παι-
δί μου μια μέρα γεμάτη στρεσογό-
νους παράγοντες (δηλαδή απροσ-
δόκητες αλλαγές; Είχε το παιδί μου 
μια δύσκολη νύχτα και, ως απο-
τέλεσμα, είναι πολύ κουρασμένο; 
Όταν κάνουμε μια παύση και κά-
νουμε αυτές τις ερωτήσεις στον 
εαυτό μας, μας επιτρέπει να συνδε-
θούμε με το παιδί μας και μας βο-
ηθά να παραμένουμε παρόντες και 
να έχουμε τον έλεγχο. Πάνω απ' 
όλα, η παρουσία με αυτόν τον τρό-
πο κάνει το παιδί μας να νιώθει ότι 
το βλέπουμε. «Οι γονείς μου με κα-
ταλαβαίνουν!»

Ανθρώπινο είναι να χάσετε ευ-
καιρίες να συμπάσχετε και να συν-
δεθείτε με αυτόν τον τρόπο με το 
παιδί σας. Κάνοντας όμως μικρά 
βήματα κάθε μέρα για να σταματά-
τε και να αναρωτιόσαστε τι μπορεί 
να είναι δύσκολο για αυτό, θα έχετε 
ακόμα πιο πολλά σημαντικά οφέλη. 
Ως γονείς δημιουργείτε ευκαιρίες 
για πιο ανοιχτή και ειλικρινή επικοι-
νωνία. Ως εκ τούτου, το παιδί σας 
είναι πιο πιθανό να στραφεί προς 
εσάς όταν αισθάνεται ασφάλεια και 
σύνδεση με αυτόν τον τρόπο. Αυ-
τό δημιουργεί επίσης ευκαιρίες για 
το παιδί να επεξεργαστεί τα δύσκο-
λα συναισθήματά του με εσάς, τους 
γονείς του, αντί να αφήσει αυτά τα 
συναισθήματα να «σιγοβράζουν» 
και να γίνονται πιο έντονα.

Νιώθοντας ηρεμία
Οι μεταβάσεις είναι δύσκολες 

στις καλύτερες στιγμές και η μετά-
βαση στο σχολείο μπορεί να είναι 
δύσκολη για ορισμένα παιδιά που  
μπορεί να έχουν αυξημένη αγωνία, 
φόβο και άγχος, μέχρι και κατά τη 
διάρκεια αυτής της μεταβατικής πε-
ριόδου. Ως γονείς μπορείτε να βο-
ηθήσετε απλά με το να είστε εκεί 
και να προσφέρετε ενσυναίσθηση 
και ίσως μια αγκαλιά ή ένα απαλό 
άγγιγμα. Σπάνια ένα παιδί είναι σε 
θέση να συλλογιστεί λογικά εκείνες 
τις στιγμές (παρά τις προσπάθειες 
των γονιών!). Για παράδειγμα, εάν 
το παιδί σας βιώνει θυμό, ως γονέ-
ας μπορείτε να το καταπραΰνει επι-
κυρώνοντας τα συναισθήματά του 
(«Σήμερα έβρεχε. Είσαι θυμωμένος 
γιατί δεν μπορούσες να παίξεις με 
τους φίλους σου έξω.»), ενώ του 
προσφέρετε κι ένα  απαλό άγγιγ-
μα και του μιλάτε με ήρεμη φωνή. 
Ή πολύ απλά μπορείτε να πείτε «Εί-
μαι εδώ όταν είσαι έτοιμος να μι-
λήσεις».

Μόλις το παιδί ανακτήσει τον 
έλεγχο και σκεφτεί πιο καθαρά, 
ως γονείς μπορείτε να μοντελο-
ποιήσετε και να διδάξετε στο παι-
δί σας στρατηγικές ηρεμίας. Μερι-
κές στρατηγικές ηρεμίας μπορεί να 
περιλαμβάνουν τη χρήση ασκήσε-
ων βαθιάς αναπνοής για να παρα-
μείνει ήρεμο. Μπορείτε να επιλέ-
ξετε κάποια χαλαρωτική μουσική 
για να ακούσει ή να δημιουργήσε-

Είναι γνωστό ότι οι εμπειρίες και τα βιώματα της  παι-
δικής ηλικίας διαδραματίζουν  καθοριστικό ρόλο στη δι-
αμόρφωση του χαρακτήρα των παιδιών.

Kάθε άνθρωπος είναι το παιδί μιας οικογένειας και 
ταυτόχρονα o αυριανός πολίτης και μέλος της κοινωνί-
ας. Eαν μελετήσουμε και το παράδειγμα των χωρών του 
εξωτερικού και του Καναδά, θα δούμε ότι ακόμη και σε 
περιπτώσεις παραβατικών πράξεων των ενηλίκων το δι-
καιϊκό σύστημα  θεωρεί ότι η κάθε παράβαση είναι κάτι 
που αφορά ολόκληρο το κοινωνικό σύνολο.

Δεν εξετάζει  δηλαδή μεμονωμένα την πράξη και τον 
θύτη αλλά τους θεωρεί κομμάτι του συνόλου και όταν 
θεωρείς κάποιον κομμάτι του συνόλου και όχι μονάδα 
και δεν τον αποκλείεις από την κοινωνία τότε μόνο μπο-
ρείς να πετύχεις και την επανένταξη αλλά και το σωφρο-
νισμό του. 

Ο λόγος που αναφέρουμε το παράδειγμα αυτό ,το 
οποίο αφορά στον σωφρονισμό  είναι γιατί υπάρχουν 
παραβάσεις νομικές αλλά και παραβάσεις οικογενεια-
κές,”άτυπες” και τυπικές.

Υπάρχουν πολλές δυσλειτουργικές  καταστάσεις, 
που συμβαίνουν εντός του οικογενειακού πλαισί-
ου, και δεν βλέπουν ποτέ το φως της δημοσιό-
τητας.

Ας θυμηθούμε την γνωστή σε όλους φράση:”τα εν οί-
κω μη εν δήμω”, που σημαίνει ότι συμβαίνει σε μία οι-
κογένεια δεν χρειάζεται να μαθαίνεται προς τα έξω και 
να κοινοποιείται.

Αυτή η φράση θα μπορούσαμε να πούμε ότι έχει δύο 
όψεις. Από τη μία είναι καλό η κάθε οικογένεια να έχει 
τον δικό της τρόπο, μέσω του διαλόγου, της αποδοχής 
της ενσυναίσθησης να επιλύει τις τυχόν διαφωνίες που 
προκύπτουν και οι οποίες διαφωνίες είναι πηγή  εμπλου-
τισμού  στην επικοινωνία της οικογένειας αλλά από την 
άλλη μεριά υπάρχει και ένας στρουθοκαμηλισμός.

Ο στρουθοκαμηλισμός έγκειται  στο ότι όταν το πρό-
βλημα συζητείται μόνο από τα μέλη της οικογένειας  δί-
χως τη δυνατότητα να επιλυθεί τότε τί γίνεται;

Τότε βρισκόμαστε μπροστά σε μία παθογόνα κα-
τάσταση.

Μπορούμε να την χαρακτηρίσουμε παθογόνα, όπως εί-
ναι οι ιογενείς λοιμώξεις, γιατί το τραύμα από τη στιγμή 
που δεν επουλώνεται αφορμίζει και  μολύνει όλα τα μέ-
λη του οικογενειακού συνόλου.

 Αυτό ας το σκεφτούμε σαν μία λοίμωξη.
 Εαν για παράδειγμα έχουμε πυρετό και δεν λάβουμε 

την κατάλληλη ιατρική θεραπεία τότε όλος μας ο οργανι-
σμός νοσεί και δεν γνωρίζουμε αν θα καταφέρουμε να 
θεραπευτούμε.Έτσι και σε μία οικογένεια, από τη στιγμή 
που υπάρχει μία παθογόνος τοξική δυσλειτουργική κατά-
σταση ανάμεσα στα συστήματα που δημιουργούνται στα 
μέλη της, σύντροφοι μεταξύ τους, γονείς και παιδιά, τότε 
αυτή η κατάσταση επειδή εμμένει δίχως να εκτονώνεται 
η ένταση και να επιλύεται η διαφορά δημιουργεί τοξικές 
ψυχικές καταστάσεις.

Για να μπορέσουμε να εξετάσουμε το διαγενεακό 
τραύμα  χρειάζεται να δούμε πως  οι κακοποιητικές κα-
ταστάσεις συνεχίζουν σαν ένας φαύλος κύκλος, σαν μία 
αρρωστημένη παρακαταθήκη από γενιά σε γενιά.

Είναι αποδεδειγμένο με μελέτες ότι συνήθως οι 
άνθρωποι που κακοποιούν είναι αυτοί που κακο-
ποιήθηκαν ως παιδιά. Ένα παιδί, το οποίο μαθαίνει ότι 
είτε ο πατέρας είτε η μητέρα του το κακοποιεί ενώ εκεί-
νοι του λένε ότι το αγαπάνε και το κάνουν για το καλό 
του  ενδοβάλλει μια αρρωστημένη εικόνα της αγάπης.

Εάν αυτός ο άνθρωπος, που έχει μεγαλώσει με αυτή 
την αρρωστημένη εικόνα της αγάπης ή μάλλον  με αυ-
τή την παρερμηνεία της, μια και βιώνει κακοποίηση  ,δεν 
οδηγηθεί στη θεραπεία είναι πολύ πιθανό ότι θα αναπα-
ράγει το ίδιο δυσλειτουργικό μοτίβο απλά και μόνο για-
τί του είναι οικείο.

Μπορεί είτε να  το αναπαράγει από την θέση του θύ-
τη όμως μπορεί και να το υπομείνει από την θέση του 
θύματος. Ας αναφέρουμε το παράδειγμα γυναικών ,οι 
οποίες  ανατράφησαν  σε οικογένειες με αλκοολικούς 
κακοποιητικούς πατεράδες και στη συνέχεια επέλεξαν 
παρόμοιο μοτίβο συντρόφων.

Η επιλογή συντρόφου αντικατοπτρίζει 
το γονεϊκό μοτίβο

Αυτό ανάγεται σε δύο κύριες αιτίες. Η πρώτη αιτία έχει 
να κάνει με την οικειότητα, ότι δηλαδή οι άνθρωποι επι-
λέγουμε καταστάσεις που μας είναι οικείες και γνωριμί-
ες, ακόμη και αν δεν τις επιλέγουμε συνειδητά.

Αυτό σημαίνει ότι υπάρχουν άντρες και γυναίκες που 
έχουν βιώσει την κακοποίηση και ενώ γνωστικά δεν θέ-
λουν να κακοποιηθούν ξανά, εντούτοις επιλέγουν συ-
ζύγους, συντρόφους που είναι κακοποιητικοί, απλά και 
μόνο γιατί έχουν συνηθίσει  σε αυτό το μοτίβο  της κακο-
ποίησης και τους είναι οικείο.

Υπάρχει όμως και ένας άλλος λόγος επιλογής του ιδί-
ου  μοτίβου συντρόφου με αυτό του γονέα και σχετίζε-
ται με την επίλυση του τραύματος, το οποίο έλαβε χώρα 
στην παιδική ηλικία.

Ένας άνθρωπος, ο οποίος έχει τραυματιστεί είτε οδη-
γηθεί στην θεραπεία είτε όχι, είτε φανερά το παραδε-
χτεί στον εαυτό του είτε όχι βαθιά μέσα του γνωρίζει 
την αλήθεια, ότι δηλαδή όντως  έχει κακοποιηθεί ψυχι-
κά, συναισθηματικά, σωματικά ή με οποιονδήποτε τρόπο.

Από τη στιγμή που αυτό το τραύμα υπάρχει μέσα του 
ακόμα και αν δεν έχει έρθει σε επίγνωση και δεν έχει 
φτάσει ως το γραφείο του ειδικού ψυχικής υγείας είναι 
σημαντικό να δούμε ότι υπάρχει η ροπή επίλυσης αυτού 
του τραύματος.

Είναι σαν να υπάρχουν μέσα σε αυτούς τους ανθρώ-
πους πολλές ατακτοποίητες καταστάσεις, που χρειάζο-
νται να μπουν σε κουτιά. Αυτό οφείλεται στο ότι εάν ένα 
τραύμα δεν έρθει σε επίγνωση, σε θεραπεία στο γρα-
φείο του ειδικού ψυχικής υγείας, τότε μένοντας ατακτο-
ποίητο  και αθεράπευτο  βρίσκει  μη λειτουργικούς τρό-
πους εκτόνωσης.

Η κάθε περίπτωση του ανθρώπου είναι εξατομικευμέ-
νη όμως συνήθως εάν δεν διαπιστώσουμε το τί ήμασταν 
στην παιδική μας ηλικία και ποιοί είμαστε στο τώρα αλ-
λά κυρίως το ποιοί επιλέγουμε να είμαστε στο τώρα, συ-
νήθως συνεχίζουμε να είμαστε αυτοί που μας έμαθαν οι 
σημαντικοί άλλοι (οι γονείς μας δηλαδή).

Αν αυτό που μας έμαθαν να είμαστε είναι θύμα ή 
θύτης είναι πολύ πιθανό αυτό το ρόλο να τον συ-
νεχίσουμε για την υπόλοιπη ζωή μας με επιλογές 
που επιβεβαιώνουν τον ρόλο αυτό .

Είναι σημαντικό λοιπόν  να δούμε κάνοντας μία ανα-
δρομή στο παρελθόν, πάντα στο θεραπευτικό πλαίσιο 
μιας συνεδρίας, ποιοί ήμασταν, εάν κακοποιηθήκαμε ή κι 
όχι, τί βιώματα έχουμε και τί βιώματα θέλουμε να προ-
σφέρουμε στο παρόν  στον εαυτό μας και στους άλλους.

Το διαγενεακό τραύμα δεν είναι κάτι το οποίο μελετά-
ται εύκολα ούτε δίνονται σε αυτό γρήγορες και ανώδυ-
νες απαντήσεις.

Μπορεί η συστημική προσέγγιση να μελετάει, όπως 
ένα δέντρο τις διακλαδώσεις, τα φύλλα, τις ρίζες όμως 
είναι απαραίτητο να δούμε και κάτι άλλο, το οποίο πραγ-
ματικά ανοίγει μπροστά μας έναν καινούργιο κόσμο με-
λέτης.

Όλοι είμαστε μέλη μιας οικογένειας, μέλη μιας κοινω-
νίας. Όταν ένα μέλος νοσεί, τότε νοσεί το όλο σύστη-
μα. Μαθαίνοντας να θεραπεύουμε το τραύμα και όχι να 
στρουθοκαμηλίζουμε και να το καλύπτουμε βάναυσα, 
μαθαίνουμε να είμαστε άνθρωποι που έχουν το κουρά-
γιο να βλέπουν τα τραύματά τους και να τα κάνουν τα 
προσωπικά τους επιτεύγματα.

Ας θυμηθούμε σε αυτό το σημείο  την φράση που 
λένε στο εξωτερικό για αυτούς που επιβιώνουν 
τραυματικών καταστάσεων, ότι είναι survivors, 
δηλαδή είναι επιβιώσαντες.

Η πραγματική επιτυχία της ζωής δεν κρύβεται στο πό-
σα οικονομικά στοιχεία θα αποκτήσουμε αλλά στο πόσες 
πληγές δικές μας ή των άλλων θα θεραπεύσουμε με 
αγάπη, κατανόηση και αποδοχή.

Ζωή δεν είναι αυτό που σε έμαθαν να είσαι αλλά αυ-
τό που  ΕΣΥ επέλεξες   να γίνεις  ενσυνείδητα, γνήσια 
και αυθεντικά.

*Η Ολυμπία-Μαρία Ποντίκη 
είναι Ψυχοθεραπεύτρια. - Σύμβουλος Ψυχικής Υγείας, 

Σύμβουλος γάμου οικογένειας και τέκνων

της Αθανασίας Τζιμαρά, Λογοθεραπεύτρια, Τελειόφητη Σύμβουλος Ψυχικής 

Υγείας, Επιστημονικά Υπεύθυνη Κέντρου Ημέρας παιδιών, εφήβων και ενηλίκων 

με ψυχιατρικές διαταραχές της ΕΚΨ Π.Σακελλαρόπουλος, Ν. Φωκίδας της Ολυμπίας-Μαρίας Ποντίκη*

τε έναν χαλαρωτικό χώρο στο σπίτι 
όπου το παιδί μπορεί να πάει και να 
χαλαρώσει. Αυτός ο χώρος μπορεί 
να είναι γεμάτος με αγαπημένα ηρε-
μιστικά εργαλεία, όπως λούτρινα ζω-
άκια, μαλακό μαξιλάρι και κουβέρτα, 
βιβλία, play-doh, μπάλα για σφίξιμο 
κ.λπ. Μπορεί επίσης να είναι χρήσιμο 
να κατεβείτε στο ίδιο ή χαμηλότερο 
επίπεδο με το παιδί σας για να επι-
κοινωνήσετε ότι δεν υπάρχει απειλή 
επειδή έχει αυτό το συναίσθημα και 
ότι δεν χρειάζεται να παραμείνει σε 
αμυντική στάση. 

Επένδυση σε εξωσχολικές 
δραστηριότητες

Οι βιολογικές και συναισθημα-
τικές ανάγκες, όπως και η ψυχοκοι-
νωνική ωρίμανση ενός παιδιού δεν 
μπορεί να επιτευχθούν μόνο μέσω 
της σχολικής φοίτησης, αλλά και με 
τη συμβολή των εξωσχολικών δρα-
στηριοτήτων που θα επιλέξει το παι-
δί. Μερικά από τα πολλά οφέλη μιας 
εξωσχολικής δραστηριότητας – καλ-
λιτεχνικού, αθλητικού περιεχομένου 
ανάλογα με τα ενδιαφέροντα ενός 
παιδιού – είναι ότι το κάθε παιδί αι-
σθάνεται ότι γίνεται αποδεκτό από 
τους συνομηλίκους του, νιώθει μέ-
λος μιας ομάδας, ενδυναμώνει τη 
σχολική του επίδοση, ωθείται στη 
σταδιακή ανάκτηση της αυτονομίας 
του και ενισχύει την αυτοεκτίμησή 
του κ.λπ. Είναι καλό λοιπόν να ρυθ-
μίσετε με προσοχή τη διάθεση του 
ελεύθερου χρόνου και τις επιπλέον 
δραστηριότητες που θα εμπλακεί το 
παιδί σας. Ως γονείς θέλετε να παρέ-
χετε στο παιδί σας τη δυνατότητα να 
εξερευνούν τον κόσμο, παραμένο-
ντας παράλληλα για αυτό ένα κατα-
φύγιο ασφάλειας και ένα μέρος στο 
οποίο μπορεί να επιστρέψει όταν το 
χρειάζεται και το νιώθει.

Καλή δημιουργική, πλούσια σε συ-
ναισθήματα και δεσμούς, σχολική 

χρονιά σ’ όλους!

Στο Κέντρο Ημέρας παιδιών, εφή-
βων και ενηλίκων με ψυχιατρικές δι-
αταραχές της ΕΚΨ Π.Σακελλαρόπου-
λος, Ν. Φωκίδας αναγνωρίζουμε την 
ανάγκη έγκαιρης και έγκυρης παρέμ-
βασης στον παιδικό και εφηβικό πλη-
θυσμό, όπως και τον ενήλικο. Στο 
πλαίσιο αυτό προσφέρονται δωρεάν 
υπηρεσίες διάγνωσης, θεραπευτικής 
παρέμβασης, εκπαίδευσης και πλαι-
σίωσης από διεπιστημονική ομάδα 
εξειδικευμένων επαγγελματιών ψυ-
χικής υγείας. 

Για περισσότερες πληροφορίες 
μπορείτε να απευθυνθείτε στα τηλέ-
φωνα επικοινωνίας 22650 22924 
(Εθνικής Αντιστάσεως 13, Άμφισσα) 
και 22650 23333 (Λεωφόρος Σα-
λώνων 29, Άμφισσα – Έναντι γηπέ-
δου Άμφισσας).
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ας, της Ηλεκτρικής Ενέργειας και του Φυσικού Αερίου, της 
Ανάπτυξης Ανανεώσιμων Πηγών και Αποθήκευσης Ενέρ-
γειας και Έργων Βιώσιμης Ανάπτυξης είναι πάντα παρούσα 
στις τοπικές κοινωνίες όπου και δραστηριοποιείται, στηρίζο-
ντας και υλοποιώντας πρωτοβουλίες που ανταποδίδουν αξία 
στην κοινωνία και προάγουν τη βιωσιμότητα.

«Αισθανόμαστε σιγουριά, είμαστε υπερήφανοι και θεω-
ρούμε πολύ σημαντική την στάση της μεγάλης αυτής επιχεί-
ρησης, να είναι ο ΜΕΓΑΣ ΧΟΡΗΓΟΣ στον «Ξενοδάμειο δρόμο 
ώστε να εξασφαλίσουμε υψηλά στανταρντ στην διοργάνω-
ση με τελικούς αποδέκτες τους συμμετέχοντες και την τοπι-
κή κοινωνία» δήλωσε ο ΓΓ του Ξενόδαμου και «ψυχή» της 
διοργάνωσης Λουκάς Μαργαρίτης.

H MYTILINEOS επιλέγει διαχρονικά να στηρίζει πρωτο-
βουλίες και αθλητικές δράσεις που προάγουν την καλή υγεία 
και ευημερία, αλλά και τις ίσες ευκαιρίες για όλους.

Πολιτισμός

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                              
ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ                                        
ΔΗΜΟΣ ΔΩΡΙΔΟΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Λιδωρίκι, 5 Σεπτεμβρίου 2022   Αριθ. Πρωτ.: 7874

ΘΕΜΑ:  «Ανάθεση εποπτείας και συντονισμού συγκεκριμένων δράσεων 
του Δήμου Δωρίδος σε μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου. Ορι-
σμός Εντεταλμένων Δημοτικών Συμβούλων».

Α Π Ο Φ Α Σ Η   705/2022
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΩΡΙΔΟΣ

Αφού έλαβε υπόψη:
1. Τις διατάξεις της περιπτ. (ι), της παρ. 1, του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 
«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
– Πρόγραμμα Καλλικράτης» ΦΕΚ 87 /τ.Α΄/2010, όπως τροποποιήθηκε με την 
παρ. 2, του άρθρου 44, του Ν. 3979/2011 ( ΦΕΚ/Α/136/16-6-2011).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν. 3463/2006.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3463/06, όπως τροποποιήθηκε με το 
άρθρο 94 του Ν.3852/2010
4. Το Νέο Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου Δωρίδος 
(ΦΕΚ/Β/2552/16-6-2021). 
5. Την ανάγκη επίτευξης συντονισμού, ευελιξίας και ταχύτητας κατά την 
άσκηση της δημοτικής διοίκησης και του δημοτικού έργου γενικότερα.
6. Την υπ’αριθμ. 166/1340/13-2-2020 απόφαση του Δημάρχου Δωρίδος, για 
την Ανάθεση εποπτείας και συντονισμού συγκεκριμένων δράσεων του Δή-
μου Δωρίδος σε μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου- Ορισμό Εντεταλμένων 
Δημοτικών Συμβούλων, η οποία θα πρέπει να τροποποιηθεί λόγω τροποποί-
ησης τόσο του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου όσο και της 
απόφασης ορισμού Αντιδημάρχων.
7. Την ανάγκη ανάθεσης συγκεκριμένων καθηκόντων για δράσεις του 
Δήμου, χωρίς αμοιβή, για τον καλύτερο συντονισμό του έργου του Δήμου.

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι
Α. Ορίζει τους παρακάτω Δημοτικούς Συμβούλους ως Εντεταλμένους 
Δημοτικούς Συμβούλους και τους αναθέτει χωρίς αμοιβή, την εποπτεία 
και τον συντονισμό συγκεκριμένων δράσεων του Δήμου ως ακολούθως:
1. Στον Διαμαντόπουλο Κωνσταντίνο, αναθέτει την επίβλεψη, εποπτεία και 
συντονισμό των παρακάτω δράσεων του Δήμου:

1.1 Επίβλεψη, εποπτεία και συντονισμό, για την τοποθέτηση κατάλληλου 
εξοπλισμού στις Κοινότητες του Δήμου προς το σκοπό δημιουργίας δικτύ-
ων WI-FI, για χρήση από τους δημότες, καθώς και των ενεργειών για την 
αδιάλειπτη λειτουργία τους.
1.2 Επίβλεψη, εποπτεία και συντονισμό, για την τοποθέτηση κατάλληλου 
εξοπλισμού στα Δημοτικά κτίρια για την σύνδεση των υπηρεσιών του Δή-
μου με το διαδίκτυο (internet), καθώς και των ενεργειών για την αδιάλειπτη 
λειτουργία τους
1.3 Επίβλεψη, εποπτεία και συντονισμό των υπηρεσιών του Δήμου σχετικά 
με τα θέματα διαλειτουργικότητας με τις υπηρεσίες του δημόσιου τομέα.
1.4 Εκπροσώπηση του Δήμου για παρεμβάσεις σε αρμόδιους φορείς του 
δημοσίου (Υπουργεία, ΕΕΤΤ, κλπ) και τηλεοπτικές εταιρίες που εκπέμπουν 
τηλεοπτικό σήμα, για  εξασφάλιση τηλεοπτικής κάλυψης στις Κοινότητες 
του Δήμου. 
1.5 Επικοινωνία και συνεργασία με αρμόδιους φορείς για την άσκηση των 
παραπάνω καθηκόντων.

2. Στον Μαυρομμάτη Εμμανουήλ, αναθέτει την επίβλεψη, εποπτεία και συ-
ντονισμό των παρακάτω δράσεων του Δήμου:
2.1 Εποπτεία και παρακολούθηση λειτουργίας Τεχνικής Υπηρεσίας, πλην 
των αρμοδιοτήτων που αναφέρονται σε καθήκοντα αντιδημάρχων.
2.2 Θέματα κυκλοφοριακού σχεδιασμού και σήμανσης.
2.3 Συντήρηση των δημοτικών δρόμων και των δημοτικών κτιρίων.
2.4 Επικοινωνία και συνεργασία με αρμόδιους φορείς για την άσκηση των 
παραπάνω καθηκόντων.

3. Στην Παπαγεωργίου Ελένη, αναθέτει την επίβλεψη, εποπτεία και συντο-
νισμό των παρακάτω δράσεων του Δήμου:
3.1.Εποπτεία και έλεγχο του προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων 
συντροφιάς  στα όρια του Δήμου, το συντονισμό των ορισθέντων, για το 
σκοπό αυτό, επιτροπών, τη συνεργασία με τις φιλοζωικές οργανώσεις και 
σωματεία και την ανάπτυξη δράσεων για την επιτυχή εφαρμογή του προ-
γράμματος.
3.2. Επικοινωνία και συνεργασία με αρμόδιους φορείς για την άσκηση των 
παραπάνω καθηκόντων.

Στον Ταράτσα Δήμο, αναθέτει την επίβλεψη, εποπτεία και συντονισμό των 
παρακάτω δράσεων του Δήμου:
4.1 Ενδεικτικές  επιμέρους δράσεις για την τουριστική προβολή, την πολιτι-
στική και επιχειρηματική ανάπτυξη του Δήμου:
4.1.1 Δημιουργία ψηφιακής πλατφόρμας Τουρισμού, Πολιτισμού & Επιχει-
ρηματικότητας Δήμου Δωρίδος.
4.1.2 Συμμετοχή σε εκθέσεις, δίκτυα, οργανισμούς και φορείς και ανάληψη 
πρωτοβουλιών για τη σύναψη συνεργασιών, για τον πολιτισμό και τουρισμό.
4.1.3 Μελέτη για τη δημιουργία καταδυτικών πάρκων κλπ. υποδομών στην 
παραλιακή Δωρίδα
4.1.4. Αποτύπωση πολιτιστικών περιβαλλοντικών και θρησκευτικών διαδρο-
μών.
4.1.5 Υποστήριξη και ανάδειξη τουριστικών επιχειρήσεων και δημιουργία 
νέων τουριστικών προϊόντων (π.χ. αλιευτικός τουρισμός, καταδύσεις κ.α.).
4.1.6 Διοργάνωση ή συμμετοχή σε πολιτιστικές εκδηλώσεις, συνέδρια, ημε-
ρίδες κλπ. δράσεις πολιτισμού και τουρισμού.
4.1.7 Προώθηση του εθελοντισμού και ευαισθητοποίηση των πολιτών, σε 
δράσεις για την προβολή του Δήμου.
4.2  Τουριστική- επιχειρηματική αξιοποίηση περιουσιακών στοιχείων του 
Δήμου.
4.3 Επικοινωνία και συνεργασία με αρμόδιους φορείς για την άσκηση των 
παραπάνω καθηκόντων.
  
5. Στον Φλέγγα Ιωάννη, αναθέτει την εποπτεία, έλεγχο ,παρακολούθηση 
,συντονισμό και σχεδιασμό των αθλητικών δράσεων του Δήμου:
5.1 Εποπτεία συντήρησης, αδειοδότησης και διαχείρισης των αθλητικών 
εγκαταστάσεων του Δήμου.
5.2 Εποπτεία της χρήσης από τα αθλητικά σωματεία του Δήμου Δωρίδος 
στις αθλητικές εγκαταστάσεις.
5.3 Επικοινωνία με τα αθλητικά σωματεία για τα θέματα που τους αφορούν 
σε σχέση με τις αρμοδιότητες του Δήμου.
4.4 Το σχεδιασμό για την υλοποίηση αθλητικών υποδομών, προγραμμάτων 
κλπ. σχετικών θεμάτων και γενικότερα  όλο το σχεδιασμό και την εφαρμογή 
της πολιτικής του Δήμου για τον Αθλητισμό.
4.5 Επικοινωνία και συνεργασία με αρμόδιους φορείς για την άσκηση των 
παραπάνω καθηκόντων.

Β. Εξουσιοδοτούνται οι προαναφερόμενοι Εντεταλμένοι Δημοτικοί Σύμβου-
λοι για την υπογραφή με εντολή Δημάρχου, των σχετικών με τα προανα-
φερθέντα θέματα, εγγράφων.
Γ.  Οι προαναφερόμενοι Εντεταλμένοι Δημοτικοί Σύμβουλοι ενεργούν πά-
ντα σε συνεννόηση με το Δήμαρχο. Επίσης ενεργούν σε συνεννόηση με 
τους Αντιδημάρχους, όταν ανακύπτουν θέματα που ανάγονται στην κατά 

τόπο ή καθ’ ύλη αρμοδιότητά τους. 
Δ.  Η παρούσα απόφαση ισχύει μέχρι ανακλήσεώς της με μεταγενέστερη 
απόφαση. Να κοινοποιηθεί στους προαναφερόμενους Δημοτικούς Συμβού-
λους, τους Αντιδημάρχους και τους Προϊσταμένους των υπηρεσιών του 
Δήμου.
Ε.  Να δημοσιευτεί μία φορά, σε μία ημερήσια και σε μία εβδομαδιαία εφη-
μερίδα της πρωτεύουσας του Νομού και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του 
Δήμου και στo πρόγραμμα Διαύγεια.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΚΑΠΕΝΤΖΩΝΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 5ης ΥΓΕΙΟΝΟΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΜΦΙΣΣΑΣ          
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 
ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Άμφισσα: 11.08.2022     Αρ. Πρ:   5838

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΜΦΙΣΣΑΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΣΥΜ-
ΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΚΑΤΩ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ 

ΕΝΩΣΙΑΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ
Για την προμήθεια Φίλτρων Μ.Τ.Ν. (CPV: 33181000-2), για τις ανάγκες 
του Γ.Ν. Άμφισσας, προϋπολογισθείσας δαπάνης 175.855,00€ συμπ. 
ΦΠΑ 6%, για χρονικό διάστημα 2 ετών και με κριτήριο κατακύρωσης την 
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής 
για κάθε α/α είδος ξεχωριστά.
Προϋποθέσεις συμμετοχής: Δικαιολογητικά όπως και κάθε άλλη πληρο-
φορία αναφέρονται στη Διακήρυξη με αρ. πρωτ: ΕΣΗΔΗΣ: 170335

Τρόπος υποβολής προσφορών: 
Μέσω Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ http://www.promitheus.gov.gr
Η έναρξη υποβολής των προσφορών είναι η 02.09.2022 ημέρα ΠΑΡΑ-

ΣΚΕΥΗ και ώρα 08:00
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί την 

23.09.2022 ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  και ώρα 10:00.
Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 

19.09.2022 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 15:00 μμ.1

Γλώσσα: Ελληνική
Εγγύηση συμμετοχής: 2% του προϋπολογισμού, μη συμπεριλαμβανο-

μένου του ΦΠΑ.
Τα αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά, το 

αργότερο 6 ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προ-
σφορών, και απαντώνται αντίστοιχα στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού 
μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 
του ν. 4412/16. 

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Γ. Ν. Άμ-
φισσας. Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α.: 1311.01 
σχετική πίστωση του τακτικού προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 
2022 του Φορέα 2 

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσω-
πα ή ενώσεις/κοινοπραξίες αυτών ή συνεταιρισμοί που δραστηριοποιού-
νται στο αντικείμενο του υπό ανάθεση έργου.

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών ανέρχεται για διάστημα οκτώ (8) μη-
νών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. 

Ο διαγωνισμός εμπίπτει στις διατάξεις του Ν. 4412/ 2016 (ΦΕΚ 
147/Α/2016), όπως ισχύει.

Αναλυτικά στοιχεία του διαγωνισμού αναφέρονται στη διακήρυξη του 
διαγωνισμού όπως  αυτή αναρτήθηκε για πλήρη και ελεύθερη πρόσβαση 
στην ιστοσελίδα (URL):http:// www.gnamfissas.gr/ στην διαδρομή: Προ-
κηρύξεις – Διαγωνισμοί και στο Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ, http://www.promitheus.gov.
gr. Η διακήρυξη διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή  στο Κεντρικό Ηλε-
κτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).

Πληροφορίες όλες τις εργάσιμες ημέρες κατά τις  ώρες 07.00 – 15.00 
στο Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου (τηλ. 2265 350 131 mail: 
diax2@gnamfissas.gr ή log1@gnamfissas.gr αιτήματα για συμπληρωμα-
τικές πληροφορίες –διευκρινίσεις επί των εγγράφων του διαγωνισμού 
υποβάλλονται  ηλεκτρονικά στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Γ. Ν. ΑΜΦΙΣΣΑΣ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

1  Κατά τον καθορισμό των προθεσμιών παραλαβής των προσφορών οι 
Α.Α. λαμβάνουν υπόψη την πολυπλοκότητα της σύμβασης και τον χρόνο 
που απαιτείται για την προετοιμασία των προσφορών (άρθρο 60 παρ. 1 
ν. 4412/2016). Η ελάχιστη προθεσμία παραλαβής των προσφορών στην 
ανοιχτή διαδικασία καθορίζεται: α) για τις συμβάσεις άνω των ορίων από 
τις διατάξεις των άρθρων 27, 60 και 67 του ν. 4412/2016 και β) για τις συμ-
βάσεις κάτω των ορίων από τις διατάξεις του άρθρου 121 του ίδιου νόμου, 
όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 43 παρ. 19 περ. α του ν. 4605/2019.

2  Αναφέρονται τα στοιχεία του Φορέα, της Συλλογικής Απόφασης και του 
Κωδικού Αριθμού Εξόδων τους οποίους βαρύνει η πίστωση για την χρημα-
τοδότηση της σύμβασης 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

“Με ιδιαίτερη χαρά ανακοινώνουμε τη συνεργασία 
μας με το εργοστάσιο Αλουμίνιον της Ελλάδος της 
ΜΥΤILINEOS για τη διεξαγωγή του 5ου Ξενοδάμει-
ου αγώνα δρόμου στις 2 Οκτωβρίου στην Αντίκυρα”, 
αναφέρει ο Σύλλογος “Ξενόδαμος”, στην οποία ανα-
φέρει επιπλέον τα εξής:

Η MYTILINEOS, μια από τις κορυφαίες επιχειρή-
σεις στην Ελλάδα στους κλάδους της Μεταλλουργί-

Με την στήριξη της MYTILINEOS 
ο 5ος Ξενοδάμειος αγώνας δρόμου 

2 Οκτωβρίου στην Αντίκυρα
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Χρήσιμα
τηλέφωνα

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ – ΚΕΝΤΡΑ ΥΓΕΙΑΣ
Νοσοκομείο Άμφισσας:             22650 22222, 22653 50181-183 
Κέντρο Υγείας Ιτέας:    22653 51000
Κέντρο Υγείας Λιδωρικίου:   22663 50000
Κέντρο Υγείας Ναυπάκτου:   26343 60000

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ
Αστυνομικός Διευθυντής:   22650 79432
Αστυνομικό Τμήμα Άμφισσας (γραμματεία):  22650 79433
Τμήμα Ασφαλείας Άμφισσας:   22650 79422
Αστυνομικό Τμήμα Άμφισσας- Δημόσιος Κατήγορος:  22650 79437
Τμήμα Μεταγωγών Άμφισσας:   22650 28221
Τροχαία Άμφισσας:    22650 79427
Αστυνομικό Τμήμα Ιτέας:   22650 33333
Στ. Τουρ. Αστυν. Ιτέας:    22650 33333
Α.Σ. Γαλαξιδίου:    22650 41222
Α.Σ. Δεσφίνας:    22650 51222
Α.Σ. Ερατείνης:    22660 31222
Αστυνομικό Τμήμα Ευπαλίου:             26340 51111, 26340 51222 
Αστυνομικό Τμήμα Λιδωρικίου:           22660 22022, 22660 22100

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ
Πυροσβεστική Υπηρεσία Άμφισσας:  2265440980, 2265440981
Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Λιδωρικίου:   22660 22056
Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Πολύδροσου:   22340 52109
Πυροσβεστική Ιτέας:    22650 35122
Πυροσβεστική Υπηρεσία Ναυπάκτου:   26340 37540 

ΛΙΜΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ
Λιμεναρχείο Ιτέας:                    22650 32319, 22650 34888
Λιμενικός Σταθμός Γαλαξιδίου:   22650 41390 
Λιμεναρχείο Ναυπάκτου:                    26340 27909, 26343 60930

ΔΑΣΑΡΧΕΙΑ
Άμφισσας:     22650 28264
Λιδωρικίου:    22660 22115
Ναυπάκτου:    26340 22014ΑΓΓΕΛΙEΣ

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΕΛΑΙOΚΤHΜΑΤΑ 
στο Χρισσό στις εξής περιοχές: α) 2 στρ. στη 

θέση Μολόχοι, β) 6,5στρ. στη θέση Παλούκια, 
γ) τρία κομμάτια συνολικής έκτασης 7,5στρ. στη 
θέση Γύφτισσα, δ) 6στρ. στη θέση Πρόσφορος 
με ελιές καλαμών και εγκατεστημένο αρδευτι-

κό δίκτυο, ε) 7στρ. επίσης στη θέση Πρόσφορος 
με εγκατεστημένο αρδευτικό δίκτυο, στ) 20στρ. 
στη θέση Καμάρα με ελιές καλαμών, γεώτρηση 
και εγκατεστημένο αρδευτικό δίκτυο, ζ) 17στρ. 
στη θέση Καλόγερος με ελιές καλαμών και αρ-

δευτικό δίκτυο, η) 3στρ. στη θέση Καλόγε-
ρος-γεφύρι, και θ) 7στρ. στη θέση Μόντλια-Γε-

ροδήμος. Πληροφορίες: Δαραδήμος Φώτης 
6944714998

ΕΡΓΑΣΙΑ
Βιομηχανία παραγωγής ετοίμου σκυρο-
δέματος με έδρα τη Ναύπακτο ζητά για 
μόνιμη απασχόληση: Xειριστή αντλίας 
σκυροδέματος-Πρεσαδόρο. Απαραί-
τητη προϋπηρεσία τουλάχιστον 5 ετών 
στην αντίστοιχη θέση και κατοχή διπλώ-
ματος-άδεια χειριστή. Αποστολή βιο-
γραφικών στο ergontechnical@gmail.
com. Πληροφορίες: 6937444613

ΕΡΓΑΣΙΑ

Από επιχείρη-
ση ζητείται βο-
ηθός για τοπο-
θέτηση τεντών. 
Τηλ. Επικοινω-

νίας:  
690 867 4359 

ΠΩΛΕΙΤΑΙ

ΙΤΕΑ, Κίρρα, Παραδοσιακή διατηρητέα πέτρινη  μονοκατοικία 200 τ.μ.,  ισόγειο 
και πρώτος όροφος, σε οικόπεδο 445 τ.μ., γωνιακή, διαμπερής, προσόψεως,   
κατασκευή 1935, 4 υπν/δωμ.,  μπάνιο,  ελεύθερη, χρήζει ανακαίνισης, 80 μέ-
τρα από τη θάλασσα, με δυνατότητα αγοράς περισσότερων τ.μ. οικοπέδου, τιμή 
110.000€.  Τηλέφωνο 6974047624.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ

Πωλείται επιχείρηση εστίασης, 
πλήρως εξοπλισμένη -Μεζεδοτε-
χνείο Τριανταφύλλου -  στο κέντρο 
της Άμφισσας. Τηλέφωνο επικοι-
νωνίας: 6980496959

ΠΩΛΕΙΤΑΙ
ορθοπεδικό 
κρεβάτι ηλε-

κτρικό με υπό-
στρωμα και 
ανώστρωμα 

σε άριστη κα-
τάσταση. Πλη-
ροφορίες τηλ. 
6972500621.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ
Πωλείται άδεια και 
όχημα ΤΑΞΙ με έδρα 
την Άμφισσα. Πληρο-
φορίες: Κατσαρέλης 
Κωνσταντίνος. Τηλέ-
φωνο: 6945855145

ΠΩΛΕΙΤΑΙ
Πωλείται στην Άμφισσα διώροφη οικο-
δομή αποτελούμενη  κατά τον ισόγειο 
όροφο  από ανεξάρτητη κατοικία εμβα-
δού 60τμ και αποθήκη/γκαράζ εμβαδού 
15τμ και κατά τον 1ο όροφο  από ανε-
ξάρτητη κατοικία εμβαδού 75τμ. Η κα-
τοικία του ισογείου αποτελείται από δύο 
δωμάτια, κουζίνα, χωλ και λουτρό. Η κα-
τοικία του 1ου ορόφου αποτελείται από  
τρία δωμάτια, κουζίνα,χωλ και λουτρό. Οι κατοικίες διαθέτουν αυτόνομη θέρ-
μανση με λέβητα πετρελαίου, εξωτερικά κουφώματα ξύλινα και ανεξάρτητη 
πρόσβαση χωρίς κεντρικό κλιμακοστάσιο. Η κατοικία του 1ου ορόφου είναι ήδη 
εκμισθωμένη ενώ στην ισόγειο κατοικία μόλις πρόσφατα εληξε το μίσθωμά της. 
Δεν υπάρχουν κοινόχρηστες δαπάνες. Έτος κατασκευής 1975. Βασιλόπουλου 
37, Αμφισσα. Τιμή ακινήτου 115.000 €, συζητήσιμη. 
Τηλ επικοινωνίας: 6974057564 
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ΖΗΤΕΙΤΑΙ  
Ξενοδοχείο στους Δελφούς αναζητά 

νεαρό άτομο για ρεσεψιόν, απαραίτητη άριστη γνώση αγ-
γλικών και Καμαριέρα. Τηλ επικοινωνίας: 6944682001

ΕΡΓΑΣΙΑ  
Ζητείται άτομο για εργασία σε κατάστημα λιανικού εμπορίου, με ασφάλιση.

Πληροφορίες στο τηλ: 6973032864

Προσφορά εργασίας  
Ζητείται άτομο για εργασία σε κατάστημα λιανικού εμπορίου, με ασφάλιση.

Πληροφορίες στο τηλ: 6973032864

ΖΗΤΕΙΤΑΙ    
Ξενοδοχειο στο Γαλαξίδι αναζητά νεαρό άτομο για ρεσε-

ψιόν για την καλοκαιρινή σεζόν.
Απαραίτητη άριστη γνώση αγγλικών. Τηλ επικοινωνίας: 

6948100123

ΝΕΟ

ΝΕΟ ΝΕΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 5ης ΥΓΕΙΟΝΟΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΜΦΙΣΣΑΣ          
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 
ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Άμφισσα:  11.08.2022      Αρ. Πρ:   5834

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΜΦΙΣΣΑΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΣΥΜ-
ΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΚΑΤΩ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ 

ΕΝΩΣΙΑΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ
Για την προμήθεια Αντιδραστηρίων και Αναλώσιμων για Ανοσολογικούς 

Αναλυτές (CPV: 38434580-5), για τις ανάγκες του Γ.Ν. Άμφισσας, προϋπο-
λογισθείσας δαπάνης 125.000,00€ συμπ. ΦΠΑ 6%, για χρονικό διάστημα 
(2) ετών και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονο-
μική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας–τιμής.

Προϋποθέσεις συμμετοχής: Δικαιολογητικά όπως και κάθε άλλη πληρο-
φορία αναφέρονται στη Διακήρυξη με αρ. πρωτ:  5833/11.08.2022  ΕΣΗ-
ΔΗΣ: 170337

Τρόπος υποβολής προσφορών: 
Μέσω Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ http://www.promitheus.gov.gr
Η έναρξη υποβολής των προσφορών είναι η 02.09.2022 ημέρα ΠΑΡΑ-

ΣΚΕΥΗ και ώρα 08:00
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί την 

23.09.2022 ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  και ώρα 10:00.
Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 

19.09.2022 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 15:00 μμ. 1

Γλώσσα: Ελληνική
Εγγύηση συμμετοχής: 2% του προϋπολογισμού, μη συμπεριλαμβανο-

μένου του ΦΠΑ.
Τα αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά, το αρ-

γότερο 6 ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφο-
ρών, και απαντώνται αντίστοιχα στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω 
της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 
του ν. 4412/16. 

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Γ. Ν. Άμ-
φισσας. Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α.: 1359.01 
σχετική πίστωση του τακτικού προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 
2022 του Φορέα  2

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα 
ή ενώσεις/κοινοπραξίες αυτών ή συνεταιρισμοί που δραστηριοποιούνται 
στο αντικείμενο του υπό ανάθεση έργου.

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών ανέρχεται για διάστημα οκτώ (8) μη-
νών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. 

Ο διαγωνισμός εμπίπτει στις διατάξεις του Ν. 4412/ 2016 (ΦΕΚ 
147/Α/2016), όπως ισχύει.

Αναλυτικά στοιχεία του διαγωνισμού αναφέρονται στη διακήρυξη του 
διαγωνισμού όπως  αυτή αναρτήθηκε για πλήρη και ελεύθερη πρόσβαση 
στην ιστοσελίδα (URL):http:// www.gnamfissas.gr/ στην διαδρομή: Προκη-
ρύξεις – Διαγωνισμοί και στο Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ, http://www.promitheus.gov.gr. 
Η διακήρυξη διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή  στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό 
Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) .

Πληροφορίες όλες τις εργάσιμες ημέρες κατά τις  ώρες 07.00 – 15.00 
στο Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου (τηλ. 2265 350 131 mail: 
diax2@gnamfissas.gr) αιτήματα για συμπληρωματικές πληροφορίες –δι-
ευκρινίσεις  επί των εγγράφων του διαγωνισμού υποβάλλονται  ηλεκτρονι-
κά στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Γ. Ν. ΑΜΦΙΣΣΑΣ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

1  Κατά τον καθορισμό των προθεσμιών παραλαβής των προσφορών οι 
Α.Α. λαμβάνουν υπόψη την πολυπλοκότητα της σύμβασης και τον χρόνο 
που απαιτείται για την προετοιμασία των προσφορών (άρθρο 60 παρ. 1 
ν. 4412/2016). Η ελάχιστη προθεσμία παραλαβής των προσφορών στην 
ανοιχτή διαδικασία καθορίζεται : α) για τις συμβάσεις άνω των ορίων από 
τις διατάξεις των άρθρων 27, 60 και 67 του ν. 4412/2016 και β) για τις συμ-
βάσεις κάτω των ορίων από τις διατάξεις του άρθρου 121 του ίδιου νόμου, 
όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 43 παρ. 19 περ. α του ν. 4605/2019. 

2  Αναφέρονται τα στοιχεία του Φορέα, της Συλλογικής Απόφασης και του 
Κωδικού Αριθμού Εξόδων τους οποίους βαρύνει η πίστωση για την χρημα-
τοδότηση της σύμβασης

Ανακοίνωση από το Μουσικό Σχολείο Άμφισσας

Ανακοινώνεται ότι, προκειμένου να καλυφθούν για το 
σχολικό έτος 2022-23, 2 κενές θέσεις για τη Β Γυμνασίου, 
1 κενή θέση για τη Γ Γυμνασίου, 5 κενές θέσεις για την Α 
Λυκείου, 5 κενές θέσεις για τη Β Λυκείου και 4 κενές θέ-
σεις για τη Γ Λυκείου του Μουσικού Σχολείου Άμφισσας θα 
διενεργηθούν την Τρίτη 20 Σεπτεμβρίου 2022 κατατακτή-
ριες εξετάσεις.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση στο 
Μουσικό Σχολείο Άμφισσας (Αθ. Γκελεστάθη 13, 33100 
Άμφισσα Τηλέφωνο:2265023886) μέχρι και τις 19 Σε-
πτεμβρίου.

Κατατακτήριες για κενές 
θέσεις στο Μουσικό 
Σχολείο Άμφισσας
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Εντυπωσίασε στις μεταγραφές 
ο Αστέρας Ιτέας, ανεβάζοντας 
τις προσδοκίες για τη νέα σεζόν

Υπεύθυνος από πλευράς ΔΣ ο Κ. Παλάντζας

Πρεμιέρα το Σάββατο 15 Οκτωβρίου

Με στόχο τον τίτλο!

Ο Απ. Καραπλής επικεφαλής 
των ακαδημιών στο Φωκικό

Α ΕΣΚΑΣΕ: Το πρόγραμμα της νέας σεζόν 

Με στόχο τον πρωτα-
θλητισμό και την αμφι-
σβήτηση της πρωτοκα-
θεδρίας του Απόλλωνα 
Ευπαλίου κατεβαίνει φέ-
τος στις διοργανώσεις της 
ΕΠΣ Φωκίδας ο Αστέρας 
Ιτέας. Αυτό φανερώνει η 
έντονη μεταγραφική δρα-
στηριότητα της διίκησης 
του συλλόγου, προσθέ-
τοντας παίκτες με απο-
δεδειγμένη ποιότητα και 
εμπειρία.

Η ομάδα της Ιτέας 
απέκτησε παίκτες οι οποί-
οι μπορούν να κάνουν τη 
διαφορά, όπως ο Χρή-
στος Πλακίδας, ο Δημήτρης Γούλας κι ο Σπύρος Τσομπανέλης, ενώ δι-
ατήρησε στις τάξεις τους ποδοσφαιριστές με ειδικό βάρος στο τοπικό 
ποδόσφαιρο, όπως ενδεικτικά ο Ανδρέας Κουρελής και ο Δημήτρης Κο-
ντογιώργος.

Η πιο ηχηρή μεταγραφή του Αστέρα, και ταυτόχρονα όλου του πρω-
ταθλήματος της Φωκίδας, είναι ο σέντερ φορ Σπύρος Τσοπανέλης, ο 
οποίος έχει αγωνιστεί σε Α.Ο. Θήβας, Ασπρόπυργο, Κυπάρισσο Αντίκυ-
ρας, Μαλεσίνα και Κιθαιρώνα. 

Ο Δημήτρης Χρυσικός είναι επιθετικός κι έχει αγωνιστεί στο πρωτά-
θλημα της Α ΕΠΣ Αθηνών, καθώς και της Γ Εθνικής φορώντας μετα-
ξύ άλλων την φανέλα των  Σουρμένων, Άρη Χολαργού και Αθηναΐδας. 

Ο επιθετικός Χρήστος Πλακίδας  έχει παίξει σε Αμβρυσσέα Διστό-
μου, ΑΕ Μεσολογγίου, Δόξα Βύρωνα και Ένωση Άσπρα Σπίτια/Αντίκυρα, 
έχοντας παραστάσεις από τα πρωταθλήματα της Γ΄και της Δ΄Εθνικής.

Ο William Carvalho είναι μέσος. Ξεκίνησε τα ποδοσφαιρικά του βή-
ματα από τις ακαδημίες της Benfica, ενώ στην συνέχεια αγωνίστηκε με 
τις φανέλες των Mem Martins και Sintrense. Επόμενος σταθμός του, οι 
ακαδημίες της West Ham United (U18). Στην συνέχεια μετακόμισε στην 
Πολωνία και την Łada Bilgoraj, με την φανέλα της οποίας αγωνίστηκε 
στο πρωτάθλημα της 4ης εθνικής κατηγορίας.

Ο κεντρικός αμυντικός Δημήτρρης Γούλας  έχει αγωνιστεί μεταξύ άλ-
λων, στο Λεβαδειακό, στο πρωτάθλημα της Γ Εθνικής, στην Θήβα, στον 
Αμβρυσσέα Διστόμου και στον Κυπάρισσο Αντίκυρας.

Επιπλέον, ο σύλλογος της Ιτέας προσέθεσε φέτος το καλοκαίρι στο 
δυναμικό του τον Stéphane Nkoa τον Γιάννη Βήχο και τον αμυντικό 
Λάντι Τσαουσάϊ, ενώ στην ομάδα συνεχίζουν μεταξύ άλλων οι Ανδρέ-
ας Κουρελής, Κώστας Καρδαράς, Μάριο Γκούρα και Δημήτρης Κοντο-
γιώργος.

Προπονητής της ομάδας θα είναι και φέτος ο Βασίλης Γκούμπλιας, 
με βοηθό του τον Γιάννη Πετσάβα.

Ο άλλοτε πρώτος προπονητής στην ομά-
δα Κ-19 της Λαμίας Απόστολος Καραπλής εί-
ναι ο προπονητής των νεοσύστατων ακαδημι-
ών στο Φωκικό. Η σχετική ανακοίνωση του ΔΣ 
του συλλόγου της Άμφισσας αναφέρει σχετικά:

Όπως πρόσφατα σας είχαμε ενημερώσει η 
ομάδα μας από φέτος με απόφαση του ΔΣ θα 
ξεκινήσει την λειτουργία τμημάτων υποδομής. 

Βρισκόμαστε λοιπόν στην ευχάριστη θέση 
να ανακοινώσουμε την έναρξη της συνεργασί-
ας με τον προπονητή – γυμναστή κ. Καραπλή 
Απόστολο , ο οποίος θα είναι προπονητής στις 
ακαδημίες του Φωκικού. 

Ο κ. Καραπλής είναι πτυχιούχος της Γυμνα-
στικής Ακαδημίας (ΤΕΦΑΑ ΑΠΘ) καθηγητής φυ-
σικής αγωγής και κάτοχος διπλώματος UEFA B. 

 Έχει χρόνια εμπειρία στα τμήματα υποδο-
μής , καθώς έχει δουλέψει σε διάφορους συλ-
λόγους σε αυτό το κομμάτι. 

 Κατά το παρελθόν ήταν πρώτος προπονη-
τής στην ομάδα Κ-19 της Λαμίας και επί σειρά 

ετών υπεύθυνος των ακαδημιών ποδοσφαίρου 
στα “εκπαιδευτήρια Μπουκαλη”. Ταυτόχρονα 
έχει εργαστεί και σε άλλες ομάδες της Φθιώ-
τιδας ως προπονητής και σε ανδρικές ομάδες 
και στα τμήματα υποδομής. 

Θεωρούμε ότι η εμπειρία του στα τμήμα-
τα υποδομής θα βοηθήσει σημαντικά ώστε να 
μπουν οι σωστές βάσεις και η ομάδα να μπο-
ρέσει μακροπρόθεσμα να στηριχθεί στις δικές 
της δυνάμεις. 

Καλωσορίζουμε τον κ. Καραπλή στην οικο-
γένεια του Φωκικού και του ευχόμαστε υγεία 
και καλή επιτυχία στο έργο του.

Από πλευράς του ΔΣ “υπεύθυνος ακαδημι-
ών” θα είναι ο κ. Παλάντζας Κώστας. 

Οι εγγραφές ξεκινάνε από αύριο και όσοι 
ενδιαφέρονται μπορούν να καλέσουν στο τη-
λέφωνο 693 660 9117 (Παλάντζας Κώστας). 

Θα ακολουθήσει νέα ανακοίνωση για την 
ημέρα έναρξης των προπονήσεων, το πρό-
γραμμα και άλλες πληροφορίες. 

Πραγματοποιήθηκε την Κυριακή στην Αλί-
αρτο η κλήρωση του πρωταθλήματος της Ά 
ΕΣΚΑΣΕ για την περίοδο 2022-2023. 

Η πρώτη αγωνιστική θα διεξαχθεί στις 15 
Οκτωβρίου με τον ΓΣ Ιτέας να υποδέχεται τον 
Απόλλωνα Λιβαδειάς και το ματς Λοκρού Ατα-
λάντης-ΑΕΕΠ Χαλκίδας να ξεχωρίζει στο πρό-
γραμμα.

Η ΕΣΚΑΣΕ μετά την άνοδο του Κένταυρου 
Λιβαδειάς στην Α’ κατηγορία, έκανε γνωστή τη 
νέα τροποποιητική προκήρυξη του ερχόμενου 
πρωταθλήματος της Α’ ΕΣΚΑΣΕ με 13 πλέον 
ομάδες, όπου μεταξύ άλλων γίνεται γνωστό 
πως από την αγωνιστική περίοδο 2023-24 το 
πρωτάθλημα θα επιστρέψει στις 12 ομάδες, 
με μια ομάδα να ανεβαίνει στη Γ’ Εθνική και 
τρεις να υποβιβάζονται στη Β’ κατηγορία.

Το πρόγραμμα της περιόδου αναλυτικά

1η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Κένταυρος Λιβαδειάς-Πρωτέας Σχηματαρίου
Κάδμος-ΑΓΕ Χαλκίδας
Α.Ε. Καρύστου-Τελεθριακός
ΓΑΣ Βασιλικού-Άρης Θήβας
Γ.Σ. Ιτέας-Απόλλων Λιβαδειάς
Λοκρός-ΑΕΕΠ Χαλκίδας
Ρεπό: ΧΒΑ
2η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΑΕΕΠ Χαλκίδας-Γ.Σ. Ιτέας
Απόλλων Λιβαδειάς-ΓΑΣ Βασιλικού
Άρης Θήβας-Α.Ε. Καρύστου
Τελεθριακός-Κάδμος
ΑΓΕ Χαλκίδας-Κένταυρος Λιβαδειάς
Πρωτέας Σχηματαρίου-ΧΒΑ
Ρεπό: Λοκρός

3η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΧΒΑ-ΑΓΕ Χαλκίδας
Κένταυρος Λιβαδειάς-Τελεθριακός
Κάδμος-Άρης Θήβας
Α.Ε. Καρύστου-Απόλλων Λιβαδειάς
ΓΑΣ Βασιλικού-ΑΕΕΠ Χαλκίδας
Γ.Σ. Ιτέας-Λοκρός
Ρεπό: Πρωτέας Σχηματαρίου
4η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Λοκρός-ΓΑΣ Βασιλικού
ΑΕΕΠ Χαλκίδας-Α.Ε. Καρύστου
Απόλλων Λιβαδειάς-Κάδμος
Άρης Θήβας-Κένταυρος Λιβαδειάς
Τελεθριακός-ΧΒΑ
ΑΓΕ Χαλκίδας-Πρωτέας Σχηματαρίου
Ρεπό: Γ.Σ. Ιτέας
5η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΧΒΑ-Άρης Θήβας
Κένταυρος Λιβαδειάς-Απόλλων Λιβαδειάς
Κάδμος-ΑΕΕΠ Χαλκίδας
Α.Ε. Καρύστου-Λοκρός
ΓΑΣ Βασιλικού-Γ.Σ. Ιτέας
Πρωτέας Σχηματαρίου-Τελεθριακός
Ρεπό: ΑΓΕ Χαλκίδας
6η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Γ.Σ. Ιτέας-Α.Ε. Καρύστου
Λοκρός-Κάδμος
ΑΕΕΠ Χαλκίδας-Κένταυρος Λιβαδειάς
Απόλλων Λιβαδείας-ΧΒΑ
Άρης Θήβας-Πρωτέας Σχηματαρίου
Τελεθριακός-ΑΓΕ Χαλκίδας
Ρεπό: ΓΑΣ Βασιλικού
7η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΧΒΑ-ΑΕΕΠ Χαλκίδας
Κένταυρος Λιβαδειάς-Λοκρός
Κάδμος-Γ.Σ. Ιτέας
Α.Ε. Καρύστου-ΓΑΣ Βασιλικού
ΑΓΕ Χαλκίδας-Άρης Θήβας
Πρωτέας Σχηματρίου-Απόλλων Λιβαδειάς
Ρεπό: Τελεθριακός
8η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΓΑΣ Βασιλικού-Κάδμος
Γ.Σ. Ιτέας-Κένταυρος Λιβαδειάς
Λοκρός-ΧΒΑ

ΑΕΕΠ Χαλκίδας-Πρωτέας Σχηματαρίου
Απόλλων Λιβαδειάς-ΑΓΕ Χαλκίδας
Άρης Θήβας-Τελεθριακός
Ρεπό: Α.Ε. Καρύστου
9η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΧΒΑ-Γ.Σ. Ιτέας
Κένταυρος Λιβαδειάς-ΓΑΣ Βασιλικού
Κάδμος-Α.Ε. Καρύστου
Τελεθριακός-Απόλλων Λιβαδειας
ΑΓΕ Χαλκίδας-ΑΕΕΠ Χαλκίδας
Πρωτέας Σχηματαρίου-Λοκρός
Ρεπό: Άρης Θήβας
10η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Α.Ε. Καρύστου-Κένταυρος Λιβαδειάς
ΓΑΣ Βαιλικού-ΧΒΑ
Γ.Σ. Ιτέας-Πρωτέας Σχηματαρίου
Λοκρός-ΑΓΕ Χαλκίδας
ΑΕΕΠ Χαλκίδας-Τελεθριακός
Απόλλων Λιβαδειάς-Άρης Θήβας
Ρεπό: Κάδμος
11η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΧΒΑ-Α.Ε. Καρύστου
Κένταυρος Λιβαδειάς-Κάδμος
Άρης Θήβας-ΑΕΕΠ Χαλκίδας
Τελεθριακός-Λοκρός
ΑΓΕ Χαλκίδας-Γ.Σ. Ιτέας
Πρωτέας Σχηματαρίου-ΓΑΣ Βασιλικού
Ρεπό: Απόλλων Λιβαδειάς
12η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Κάδμος-ΧΒΑ
Α.Ε. Καρύστου-Πρωτέας Σχηματαρίου
ΓΑΣ Βασιλικού-ΑΓΕ Χαλκίδας
Γ.Σ. Ιτέας-Τελεθριακος
Λοκρός-Άρης Θήβας
ΑΕΕΠ Χαλκίδας-Απόλλων Λιβαδειάς
Ρεπό: Κένταυρος Λιβαδειάς
13η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΧΒΑ-Κένταυρος Λιβαδειάς
Απόλλων Λιβαδειάς-Λοκρός
Άρης Θήβας-Γ.Σ. Ιτέας
Τελεθριακός-ΓΑΣ Βασιλικού
ΑΓΕ Χαλκίδας-Α.Ε. Καρύστου
Πρωτέας Σχηματαρίου-Κάδμος
Ρεπό: Γ.Σ. Ιτέας
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Πραγματοποιήθηκαν οι κληρώσεις πρωταθλήματος και κυπέλλου στην ΕΠΣ Φωκίδας

Στη “σέντρα” στις 17 Σεπτεμβρίου με κύπελλο
Σε μια όμορφη εκδήλωση που έλαβε χώρα στο Trokadero Hotel στην 

Ιτέα τη Δευτέρα έγιναν οι κληρώσεις τις ΕΠΣ ΦΩΚΙΔΑΣ για το πρωτάθλημα 
και το κύπελλο για την νέα αγωνιστική περίοδο 2022-23. 

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους εκπρόσωποι από όλα τα 
σωματεία του νομού μας,η πρόεδρος της Κ.Ε.Δ της ΕΠΣ ΦΩΚΙΔΑΣ κυρία Βί-
κυ Γκούσαρη, ο σύνδεσμος διαιτητών του νομού ΦΩΚΙΔΑΣ, ο αντιδήμαρ-
χος Ιτέας κύριος Γεώργιος Τσατσαρώνης , ο αντιδήμαρχος Γραβιάς κύριος 
Ιωάννης Μανανάς ,ο εντεταλμένος για θέματα αθλητισμού του Δήμου Δελ-
φών κύριος Vagelis Kousoulas , ο πρόεδρος της Τ.Κ Ιτέας κύριος Γιάννης 
Λύτρας ,ο διευθυντής του Γενικού Καταστήματος Κράτησης Μαλανδρίνου 
κύριος Όλγα Κουράτου Θύμιος Παπαδήμας ,η διευθύντρια του Καταστήμα-
τος Κράτησης Άμφισσας κυρία  Όλγα Κουράτου, η πρόεδρος του Ν.Ο.Ιτεας 
κυρία Γεωργία Τριψάνα , ο συλλέκτης Ρετρό εμφανίσεων ομάδων(περίπου 
1200 στον αριθμό)Alexandros Afentoulis και το μέλος της Ε.Ε της ΕΠΟ και 
πρόεδρος της ΕΠΣ ΑΙΤΩΛΟΚΑΡΝΑΝΊΑΣ κύριος Παναγιώτης Παπαχρήστος. 

Επίσης, το παρών έδωσαν το μέλος της Κ.Ε.Δ και αρχιδιαιτητής της ΕΠΣ 
ΦΘΙΏΤΙΔΑΣ κύριος Ιωάννης Σπυρόπουλος, ο αντιπρόεδρος της ΠΑΕ Λεβα-
δειακός κύριος Λάμπρος Μπαλόκας, η υπεύθυνη του εμπορικού τμήματος 
και υπεύθυνη αγώνων της ΠΑΕ Λεβαδειακός κυρία Ζιώγα Μαρία, ο γενικός 
αρχηγός της ΠΑΕ Παναχαϊκής κύριος Μικές Χρήστος, ο αθλητικός διευθυ-
ντής της ΠΑΕ Παναχαϊκής κύριος Λεωνίδας Κυβελίδης και πολύ ακόμα πα-
ράγοντες του ποδοσφαίρου. 

Χαιρετισμό στην εκδήλωση απέστειλαν ο πρόεδρος της ΕΠΟ κύριος Πα-
ναγιώτης Μπαλτάκος και ο εκτελεστικός γραμματέας της ΕΠΟ κύριος Ιάκω-
βος Φιλλιπούσης που λόγο ανειλημμένων υποχρεώσεων δεν κατέστη δυ-
νατόν η παρουσία τους στην εκδήλωση. 

Μετά το πέρας των κληρώσεων βραβεύτηκαν για την προσφορά τους 
στο ποδόσφαιρο το τέως μέλος της ΕΠΣ ΦΩΚΙΔΑΣ κύριος Ευθύμιος Γκού-
σαρης(Λεμονιας), ο τέως αρχιδιαιτητής και πρόεδρος της Κ.Ε.Δ ΦΩΚΙΔΑΣ 
κύριος Γεώργιος Ρήγας, οι πρόεδροι της ΠΑΕ Λεβαδειακός και ΠΑΕ Πανα-
χαϊκής καθώς και ο ποδοσφαιριστής της ΠΑΕ Λεβαδειακός Μάριος Βήχος.

Τα κύπελλα ήθους για την αγωνιστική περίοδο 2021-22 παρέλαβαν 
τα σωματεία του Απόλλωνα Ευπαλιου TihioRace, η Ακαδημία 94 και η Α.
Σ.Τ.Ερατεινη.

Ένα μεγάλο ευχαριστώ στο βουλευτή του Νομού Φωκίδας κ.Ιωάννη 
Μπούγα ,τον Δήμαρχο Δελφών κύριο Παναγιώτη Ταγκαλή, τον Δήμαρχο 
Δωρίδας κύριο Γεώργιο Καπεντζώνη, και τον αντπεριφερειάρχη του νο-
μού Φωκίδας κύριο Γιώργο Δελμούζο  για την συνεργασία και την στήριξη 
προς την ΕΠΣ ΦΩΚΙΔΑΣ. 

Τέλος ευχαριστούμε πολύ των εκπρόσωπο της εταιρείας “Θαλάσσιες 
Καλλιέργειες ΓΑΛΑΞΊΔΙ “κύριο Αθανάσιο Παρασκευά για την παρουσία του 
στην εκδήλωση μίας για την αγωνιστική περίοδο 2022-23 το πρωτάθλημα 
της ΕΠΣ ΦΩΚΙΔΑΣ θα φέρει το όνομα 

“Πρωτάθλημα ΕΠΣ ΦΩΚΙΔΑΣ Θαλάσσιες Καλλιέργειες ΓΑΛΑΞΊΔΙ“.
Επίσης ανακοινώθηκαν και οι παροχές της ΕΠΣ ΦΩΚΙΔΑΣ προς τα σω-

ματεία οι οποίες είναι η κάλυψη του εξοδολογίου όλων των γιατρών για 
κύπελλο και πρωτάθλημα και κάλυψη ποσού ανά ομάδα σε φυσικόθερα-
πείες ποδοσφαιριστών, από την εταιρεία “Θαλάσσιες Καλλιέργειες ΓΑΛΑ-
ΞΊΔΙ“. Παρουσιάστηκε και η επίσημη μπάλα πρωταθλήματος χορηγία από 
τον Δήμο Δελφών. 

Το Πρόγραμμα Πρώτης Φάσης Κυπέλλου Φωκίδας 2022 – 2023

Το κύπελλο θα ξεκινήσει το σαββατοκύριακο 17 και 18 Σεπτεμβρί-
ου, ενώ τα 10 σωματεία που συμμετέχουν χωρίστηκαν σε δύο groups, 
από τα οποία την πρόκριση θα λάβουν οι 4 πρώτες ομάδες σε κάθε 
ένα από αυτά.

Οι όμιλοι και το πρόγραμμα των δύο ομίλων αναλυτικά έχουν ως 
εξής:

1ος Όμιλος: Ησαίας Δεσφίνας, Διαγόρας Πολυδρόσου, Ανδρούτσος 
Γραβιάς, Αστέρας Ιτέας, Ακαδημία Ποδοσφαίρρου Ιτέας

2ος όμιλος: Απόλλων Ευπαλίου, Ακαδημία 94, Φωκικός, Γλυφά-
δα, Αετός Λιδωρικίου

1ος ΟΜΙΛΟΣ
1η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΟΔ. ΙΤΕΑΣ – ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΠΟΛΥΔΡΟΣΟΥ
ΗΣΑΪΑΣ ΔΕΣΦΙΝΑΣ – ΑΣΤΕΡΑΣ ΙΤΕΑΣ
ΡΕΠΟ: ΟΔΥΣ. ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΣ ΓΡΑΒΙΑΣ
2η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΠΟΛΥΔΡΟΣΟΥ – ΗΣΑΪΑΣ ΔΕΣΦΙΝΑΣ
ΑΣΤΕΡΑΣ ΙΤΕΑΣ – ΟΔΥΣ. ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΣ ΓΡΑΒΙΑΣ
ΡΕΠΟ: ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΟΔ. ΙΤΕΑΣ
3η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΗΣΑΪΑΣ ΔΕΣΦΙΝΑΣ – ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΟΔ. ΙΤΕΑΣ
ΟΔΥΣ. ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΣ ΓΡΑΒΙΑΣ – ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΠΟΛΥΔΡΟΣΟΥ
ΡΕΠΟ: ΑΣΤΕΡΑΣ ΙΤΕΑΣ
4η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΟΔ. ΙΤΕΑΣ – ΟΔΥΣ. ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΣ ΓΡΑΒΙΑΣ
ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΠΟΛΥΔΡΟΣΟΥ – ΑΣΤΕΡΑΣ ΙΤΕΑΣ
ΡΕΠΟ: ΗΣΑΪΑΣ ΔΕΣΦΙΝΑΣ
5η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΑΣΤΕΡΑΣ ΙΤΕΑΣ – ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΟΔ. ΙΤΕΑΣ
ΟΔΥΣ. ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΣ ΓΡΑΒΙΑΣ – ΗΣΑΪΑΣ ΔΕΣΦΙΝΑΣ
ΡΕΠΟ: ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΠΟΛΥΔΡΟΣΟΥ

2ος ΟΜΙΛΟΣ
1η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΑΕΤΟΣ ΛΙΔΩΡΙΚΙΟΥ – ΑΚΑΔΗΜΙΑ ’94
ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΥΠΑΛΙΟΥ TIHIO RACE – ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΔΩΡΙΔΑΣ
ΡΕΠΟ: ΦΩΚΙΚΟΣ
2η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΑΚΑΔΗΜΙΑ ’94 – ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΥΠΑΛΙΟΥ TIHIO RACE
ΓΛΥΦΑΔΑ ΔΩΡΙΔΑΣ – ΦΩΚΙΚΟΣ
ΡΕΠΟ: ΑΕΤΟΣ ΛΙΔΩΡΙΚΙΟΥ
3η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΥΠΑΛΙΟΥ TIHIO RACE – ΑΕΤΟΣ ΛΙΔΩΡΙΚΙΟΥ
ΦΩΚΙΚΟΣ – ΑΚΑΔΗΜΙΑ ’94
ΡΕΠΟ: ΓΛΥΦΑΔΑ ΔΩΡΙΔΑΣ
4η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΑΕΤΟΣ ΛΙΔΩΡΙΚΙΟΥ – ΦΩΚΙΚΟΣ
ΑΚΑΔΗΜΙΑ ’94 – ΓΛΥΦΑΔΑ ΔΩΡΙΔΑΣ
ΡΕΠΟ: ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΥΠΑΛΙΟΥ TIHIO RACE
5η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΔΩΡΙΔΑΣ – ΑΕΤΟΣ ΛΙΔΩΡΙΚΙΟΥ
ΦΩΚΙΚΟΣ – ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΥΠΑΛΙΟΥ TIHIO RACE
ΡΕΠΟ: ΑΚΑΔΗΜΙΑ ’94

Η Ιφιγένεια Γιώτη Πρόεδρος του Ελατειακού!
Εκχωρήθηκαν οι  αρμοδιότητες σε μέλη που εκλέχτηκαν στις αρ-

χαιρεσίες της του Α.Ο Ελατειακού, που έγιναν στις 23 Αυγούστου.

Η σύνθεση του νέου διοικητικού συμβουλίου έχει ως εξής:
Πρόεδρος:   Γιώτη Ιφιγένεια
Αντιπρόεδρος:   Θεολόγου Ανδρέας
Γεν. Αρχηγός:   Κορομπίλης Κων.
Γραμματέας:   Ψεύτης Γεώργιος
Ταμίας:   Ματσούκας Σταύρος
Έφορος Γηπέδου:  Τσαπραΐλης Επαμεινώνδας
Μέλος:   Μανιώτης Γιώργος

Στο τέλος Σεπτεμβρίου έχουν προγραμματιστεί συμπληρωματικές 
εκλογές για αναδιάρθρωση του Δ.Σ με νέα μέλη.

Του Δ.Σ του Ελατειακού ευχαριστεί όσους βοήθησαν στις εκλογές 
της ομάδας για την συμμετοχή της στο πρωτάθλημα.

Επίκεινται και η συμπερίληψη και άλλων ακόμα μελών στο σχήμα

Το πρόγραμμα του πρωταθλήματος

1η Αγωνιστική: Σάββατο 15 – Κυριακή 16 Οκτωβρίου 2022
1η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΗΣΑΪΑΣ ΔΕΣΦΙΝΑΣ – ΑΣΤΕΡΑΣ ΙΤΕΑΣ
ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΣ ΓΡΑΒΙΑΣ – ΑΕΤΟΣ ΛΙΔΩΡΙΚΙΟΥ
ΕΝΩΣΗ ΓΛΥΦΑΔΑΣ – ΑΚΑΔΗΜΙΑ 94 ΑΜΦΙΣΣΑΣ
ΦΩΚΙΚΟΣ ΑΜΦΙΣΣΑΣ – ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΥΠΑΛΙΟΥ TIHIO RACE
ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΟΔ. ΙΤΕΑΣ – ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΠΟΛΥΔΡΟΣΟΥ
2η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΑΣΤΕΡΑΣ ΙΤΕΑΣ – ΕΝΩΣΗ  ΓΛΥΦΑΔΑΣ
ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΣ ΓΡΑΒΙΑΣ – ΗΣΑΪΑΣ ΔΕΣΦΙΝΑΣ
ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΥΠΑΛΙΟΥ TIHIO RACE – ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΠΟΛΥΔΡΟΣΟΥ
ΑΚΑΔΗΜΙΑ 94 ΑΜΦΙΣΣΑΣ – ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΟΔ. ΙΤΕΑΣ
ΑΕΤΟΣ ΛΙΔΩΡΙΚΙΟΥ – ΦΩΚΙΚΟΣ ΑΜΦΙΣΣΑΣ
3η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΗΣΑΪΑΣ ΔΕΣΦΙΝΑΣ – ΕΝΩΣΗ ΓΛΥΦΑΔΑΣ
ΦΩΚΙΚΟΣ ΑΜΦΙΣΣΑΣ – ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΣ ΓΡΑΒΙΑΣ
ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΟΔ. ΙΤΕΑΣ – ΑΣΤΕΡΑΣ ΙΤΕΑΣ
ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΠΟΛΥΔΡΟΣΟΥ – ΑΕΤΟΣ ΛΙΔΩΡΙΚΙΟΥ
ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΥΠΑΛΙΟΥ TIHIO RACE – ΑΚΑΔΗΜΙΑ 94 ΑΜΦΙΣΣΑΣ
4η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΑΣΤΕΡΑΣ ΙΤΕΑΣ – ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΥΠΑΛΙΟΥ TIHIO RACE
ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΣ ΓΡΑΒΙΑΣ – ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΠΟΛΥΔΡΟΣΟΥ
ΕΝΩΣΗ ΓΛΥΦΑΔΑΣ – ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΟΔ. ΙΤΕΑΣ
ΦΩΚΙΚΟΣ ΑΜΦΙΣΣΑΣ – ΗΣΑΪΑΣ ΔΕΣΦΙΝΑΣ
ΑΕΤΟΣ ΛΙΔΩΡΙΚΙΟΥ – ΑΚΑΔΗΜΙΑ  94 ΑΜΦΙΣΣΑΣ

5η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΗΣΑΪΑΣ ΔΕΣΦΙΝΑΣ – ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΟΔ. ΙΤΕΑΣ
ΑΣΤΕΡΑΣ ΙΤΕΑΣ – ΑΕΤΟΣ ΛΙΔΩΡΙΚΙΟΥ
ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΠΟΛΥΔΡΟΣΟΥ – ΦΩΚΙΚΟΣ ΑΜΦΙΣΣΑΣ
ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΥΠΑΛΙΟΥ TIHIO RACE – ΕΝΩΣΗ ΓΛΥΦΑΔΑΣ
ΑΚΑΔΗΜΙΑ 94 ΑΜΦΙΣΣΑΣ – ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΣ ΓΡΑΒΙΑΣ
6η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΣ ΓΡΑΒΙΑΣ – ΑΣΤΕΡΑΣ ΙΤΕΑΣ
ΕΝΩΣΗ ΓΛΥΦΑΔΑΣ – ΑΕΤΟΣ ΛΙΔΩΡΙΚΙΟΥ
ΦΩΚΙΚΟΣ ΑΜΦΙΣΣΑΣ – ΑΚΑΔΗΜΙΑ 94 ΑΜΦΙΣΣΑΣ
ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΟΔ. ΙΤΕΑΣ – ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΥΠΑΛΙΟΥ TIHIO RACE
ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΠΟΛΥΔΡΟΣΟΥ – ΗΣΑΪΑΣ ΔΕΣΦΙΝΑΣ
7η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΑΣΤΕΡΑΣ ΙΤΕΑΣ – ΦΩΚΙΚΟΣ ΑΜΦΙΣΣΑΣ
ΕΝΩΣΗ ΓΛΥΦΑΔΑΣ – ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΣ ΓΡΑΒΙΑΣ
ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΥΠΑΛΙΟΥ TIHIO RACE – ΗΣΑΪΑΣ ΔΕΣΦΙΝΑΣ
ΑΚΑΔΗΜΙΑ 94 ΑΜΦΙΣΣΑΣ – ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΠΟΛΥΔΡΟΣΟΥ
ΑΕΤΟΣ ΛΙΔΩΡΙΚΙΟΥ – ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΟΔ. ΙΤΕΑΣ
8η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΗΣΑΪΑΣ ΔΕΣΦΙΝΑΣ – ΑΚΑΔΗΜΙΑ 94 ΑΜΦΙΣΣΑΣ
ΦΩΚΙΚΟΣ ΑΜΦΙΣΣΑΣ – ΕΝΩΣΗ ΓΛΥΦΑΔΑΣ
ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΟΔ. ΙΤΕΑΣ – ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΣ ΓΡΑΒΙΑΣ
ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΠΟΛΥΔΡΟΣΟΥ – ΑΣΤΕΡΑΣ ΙΤΕΑΣ
ΑΕΤΟΣ ΛΙΔΩΡΙΚΙΟΥ – ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΥΠΑΛΙΟΥ TIHIO RACE
9η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΗΣΑΪΑΣ ΔΕΣΦΙΝΑΣ – ΑΕΤΟΣ ΛΙΔΩΡΙΚΙΟΥ
ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΣ ΓΡΑΒΙΑΣ – ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΥΠΑΛΙΟΥ TIHIO RACE
ΕΝΩΣΗ ΓΛΥΦΑΔΑΣ – ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΠΟΛΥΔΡΟΣΟΥ
ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΟΔ. ΙΤΕΑΣ – ΦΩΚΙΚΟΣ ΑΜΦΙΣΣΑΣ
ΑΚΑΔΗΜΙΑ 94  ΑΜΦΙΣΣΑΣ – ΑΣΤΕΡΑΣ ΙΤΕΑΣ
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H ΑΡΧΕ-ΤΥΠΟ
βρίσκεται δίπλα

σε κάθε
επιχειρηματία 

στον χώρο
της καφεστίασης

 και σας δίνει
τη δυνατότητα

να δημιουργήσετε
ένα μοναδικά

σχεδιασμένο ποτήρι
που θα αποτελέσει

την κινητή διαφήμιση
του καταστήματός σας.  

Ο ι δυσοίωνες προβλέψεις για ένα δύσκο-
λο φθινόπωρο κι έναν ακόμη δυσκολότε-
ρο χειμώνα θα βρει τους δήμους της χώ-

ρας να κάνουν αγώνα δρόμου, προκειμένου να 
εξοικονομήσουν – στο μέγεθος του δυνατού – 
ενέργεια, με τη συντριπτική πλειοψηφία τους να 
μην έχουν προνοήσει με παρεμβάσεις να ρίξουν 
το ενεργειακό κόστος.

Στη… μάχη της ενεργειακής κρίσης που θα δο-
θεί τους επόμενους μήνες οι περισσότεροι δή-
μοι της χώρας δηλώνουν οικονομικά «γυμνοί» 
να αντέξουν τον δύσκολο χειμώνα που θα έρθει, 
μιας και οι προϋπολογισμοί τους – οι οποίοι ση-
μειωτέον συντάσσονται το προηγούμενο έτος – 
δεν θα μπορούσαν να προβλέψουν τις έκτακτες 
αυτές συνθήκες.

Στο φάσμα αυτό η Κεντρική Ενωση Δήμων 
Ελλάδας (ΚΕΔΕ) με ανακοίνωσή της στις αρχές 
του μήνα προτείνει λύσεις για άμεσες παρεμβά-
σεις χωρίς ιδιαίτερο κόστος. «Στον πόλεμο για την 
εξοικονόμηση ενέργειας πρέπει να βοηθήσουμε 
όλοι! Και πρέπει να το κάνουμε άμεσα», αναφέρε-
ται χαρακτηριστικά, προσθέτοντας πως θα πρέπει 
να ορίσουν αμέσως – όσοι 
δεν το έχουν κάνει – υπευ-
θύνους ενεργειακών υποδο-
μών/εγκαταστάσεων.

Η αλλαγή των χρονοδι-
ακοπτών στους πίνακες του 
οδοφωτισμού με φωτοκύτ-
ταρα (εκτός αν φυσικά έχουν 
μπει πιο προηγμένα συστή-
ματα τηλεμετρίας, αλλά και 
η μείωση της λειτουργίας 
του διακοσμητικού φωτισμού 
(κτίρια, αξιοθέατα κ.λπ.) έως 
τις 3 τα ξημερώματα καθώς 
και ο περιορισμός της χρή-
σης των σιντριβανιών και 
άλλων μεγάλων ομοειδών 
καταναλώσεων θα βοηθή-
σει στην εξοικονόμηση ενέρ-
γειας.

Στις δυσοίωνες προβλέψεις για έναν δύσκολο 
ενεργειακά χειμώνα και τις προσπάθειες των Δή-
μων να βρουν λύσεις εξοικονόμησης, αναφέρθη-
κε ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ Δημήτρης Παπαστεργίου 
σε συνεντεύξεις του στα αθηναϊκά Μέσα. Παράλ-
ληλα έκανε λόγο και για πιο μακροπρόθεσμες, βι-
ώσιμες λύσεις που θα έπρεπε να είχαν υλοποιη-
θεί αρκετά χρόνια πριν.

Ο Δ. Παπαστεργίου υπογράμμισε πως ο χει-
μώνας που έρχεται αναμφισβήτητα θα είναι ένας 
ενεργειακά δύσκολος χειμώνας. Παρότι οι επιδο-
τήσεις που ανακοινώθηκαν είναι σημαντικές, λίγο 
αφορούν τους Δήμους και τις ΔΕΥΑ, αφού πολλές 
παροχές τους είναι πάνω από 35kVA και συνε-
πώς είναι εκτός επιδότησης.

Οι Δήμοι όπως είπε, χρειάζονται στήριξη, για-
τί άμεσες, ανέξοδες και μαγικές λύσεις δεν υπάρ-
χουν. Τόνισε πως πρέπει να προσπαθήσουμε 
όλοι. Σε ότι αφορά τους Δήμους ο κ. Παπαστεργί-
ου σημείωσε πως τα μέτρα που μπορούν να παρ-
θούν άμεσα και μεσοπρόθεσμα απ’ αυτούς είναι:

Μείωση της κατανάλωσης. Ο πρόεδρος της 
ΚΕΔΕ ανέφερε ότι οι Δήμοι προφανώς μπορούν 
να εξοικονομήσουν πόρους από τον κλιματισμό 
και τον διακοσμητικό φωτισμό σε δημόσια κτίρια 
και αξιοθέατα. Ωστόσο τα πράγματα δεν είναι εύ-
κολα ως προς τον οδοφωτισμό, όπου μια μείω-
ση 10% θα μπορούσε να δημιουργήσει ζητήματα 
ασφάλειας των πολιτών. Εξίσου σημαντικό, ανέ-
φερε, είναι και το νομικό κενό που υπάρχει για 
την ευθύνη των αιρετών οι οποίοι ανά πάσα στιγ-
μή μπορεί να εγκληθούν για οποιοδήποτε ατύχη-
μα δυνητικά συμβεί σε σημεία με ανεπαρκή φω-
τισμό.

Να νομοθετηθεί άμεσα η δυνατότητα σε όλους 

τους δήμους και σε αυτούς χωρίς πιστοληπτική 
ικανότητα, να προχωρήσουν σε σύναψη δανείων 
για έργα εξοικονόμησης ενέργειας. Αυτό το μέ-

τρο, είπε, αν και δεν προσφέρει άμεσο αποτέλε-
σμα, ωστόσο θα δώσει εξοικονόμηση ενέργειας 
όχι 10% που είναι τώρα ο στόχος, αλλά έως και 
80%. Και αν δεν προχωρήσει άμεσα θα συζητάμε 
για το ίδιο θέμα και τον επόμενο χειμώνα…

Να προχωρήσει γρήγορα το πρόγραμμα ΗΛΕ-
ΚΤΡΑ για την ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρί-
ων με έξυπνα συστήματα ενεργειακής διαχείρι-
σης. Να δοθεί, τέλος, η δυνατότητα στους δήμους 
να προχωρήσουν σε έργα ΑΠΕ. Το θέμα, είπε, δεν 
είναι τόσο οι χρημαδοτήσεις / επιδοτήσεις όσο η 
δυνατότητα του δικτύου να απορροφήσει την πα-
ραγόμενη από τις δημοτικές ενεργειακές κοινό-
τητες, ενέργεια. Εκεί πρέπει να υπάρξει προτεραι-
οποίηση.

“Σε κάθε περίπτωση”, υπογράμμισε ο Δ. Παπα-
στεργίου, “δήμοι και ΔΕΥΑ θέλουν στήριξη αφού 
η λειτουργία των σχολείων – και μάλιστα με δι-
ευρυμένο ωράριο σε κάποια από αυτά – αλλά και 
ενεργοβόρες εγκαταστάσεις όπως κολυμβητήρια, 
αντλιοστάσια, βιολογικοί καθαρισμοί κ.λπ., έχουν 
φέρει τους ΟΤΑ στα ενεργειακά και οικονομικά 
τους όρια”. 

Κυβέρνηση: Κίνητρα και αντικίνητρα 
για εξοικονόμηση ενέργειας στο Δη-
μόσιο

Σειρά κινήτρων και αντικινήτρων στο δημόσιο 
για την επίτευξη του στόχου για μείωση 10% του 
ενεργειακού κόστους, ανακοίνωσε πριν λίγο, κα-
τά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου που δόθη-
κε προχθές και όπου παρουσιάστηκαν τα μέτρα 
για την εξοικονόμηση ενέργειας στο Δημόσιο, ο 
αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Θόδωρος 
Σκυλακάκης. 

Σβήνουν τα φώτα σε πόλεις 
και χωριά φέτος το χειμώνα!

Πώς αντιμετωπίζουν οι δήμοι της χώρας την οξεία ενεργειακή κρίση

Παράλληλα, σημείωσε ότι «σε Κοινή Υπουρ-
γική Απόφαση  έχουμε εξειδικεύσει τα μέτρα για 
τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και την 

εξοικονόμηση ενέργει-
ας σε κτίρια και εγκα-
ταστάσεις φορέων του 
δημοσίου τομέα”. 

Στα μέτρα εξοικο-
νόμησης ενέργειας 
περιλαμβάνονται πρω-
τοβουλίες, όπως για 
παράδειγμα: Συντήρη-
ση συστημάτων θέρ-
μανσης και ψύξης, συ-
μπεριλαμβανομένων 
των κλιματιστικών μο-
νάδων, τουλάχιστον 
μία φορά κατ' έτος.

Καθορισμός εσω-
τερικής θερμοκρασίας 
κτιρίων (μέγιστης/ελά-
χιστης). Η εσωτερική 
θερμοκρασία των κτι-

ρίων γραφείων του Δημοσίου και του ευρύτερου 
δημοσίου τομέα, κατά τη θερινή περίοδο τηρείται 

στους 27ο C και κατά τη χειμερινή στους 19ο C. 
Απενεργοποίηση ψύξης/θέρμανσης σε χώρους 
και ώρες που δεν υπάρχουν εργαζόμενοι.

Απενεργοποίηση εξοπλισμού γραφείου και 
φωτισμού σε χώρους και ώρες που δεν υπάρ-
χουν εργαζόμενοι. Χρήση του νυχτερινού αερι-
σμού το καλοκαίρι και κατάλληλη σκίαση των 
κτιρίων, ανάλογα με την εποχή και μέτρα εξοι-
κονόμησης σε ό,τι αφορά στον οδοφωτισμό και 
στην χρήση ηλεκτροφόρου εξοπλισμού.

Όπως ανέφερε ο M. Βορίδης, τα μέτρα ενερ-
γειακής εξοικονόμησης που πρέπει να εφαρμο-
στούν προβλέπονται ήδη σε Υπουργική Απόφα-
ση που εκδόθηκε τον Ιούλιο και περιλαμβάνουν 
στοιχειώδεις ενέργειες όπως ο ορισμός ενεργει-
ακού υπεύθυνου για κάθε κτίριο, η συντήρηση 
των συστημάτων ψύξης / θέρμανσης, η απενερ-
γοποίηση του φωτισμού και των συσκευών όταν 
δεν χρησιμοποιούνται, ο φυσικός αερισμός του 
κτιρίου κ.α.

Ο Κ. Σκρέκας ανήγγειλε πως Δευτέρα θα ξεκι-
νήσει η πλατφόρμα του προγράμματος "Ηλέκτρα" 
για την ενεργειακή αναβάθμιση 2,5 εκατ. τετρα-
γωνικών μέτρων κτιρίων του Δημοσίου και ευ-
ρύτερου Δημόσιου τομέα.


