Αγωνιστική Παρέμβαση
Μηνιαία Έκδοση της Νομαρχιακής Επιτροπής Φωκίδας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ • Τεύχος 1 • Φεβρουάριος 2022

Η διεύρυνση δεν είναι μια διαδικασία
με ημερομηνία λήξης
Είναι μια διαρκής προσπάθεια
από όλους μας
Με το τέλος των εκλογών της 7ης Ιουλίου 2019,
ο πρόεδρος μας, ο Αλέξης Τσίπρας, εξήγγειλε
ότι το κόμμα θα πρέπει άμεσα να ανοιχτεί σε
όλον τον κόσμο.
Θα πρέπει δηλαδή ο οργανωμένος ΣΥΡΙΖΑ
να αντιστοιχηθεί με την κοινωνία και είναι παγκόσμια πρωτοτυπία, ένα κόμμα που βρέθηκε
στη διακυβέρνηση της χώρας, επί τεσσεράμισι
χρόνια, να έχει μόνο 30.000 μέλη.
Όλα έδειχναν ότι το όραμα του μαζικού
κόμματος θα μπορούσε να στεφθεί με μεγάλη
επιτυχία αν δεν μας ανέκοπτε βίαια η πανδημία
την άνοιξη του 2020 και ό,τι ακολούθησε. Αναβολή συνεδρίου, αναστολή όλων των δημόσιων συγκεντρώσεων και περιοδειών, μη δυνατότητα ζωντανής επικοινωνίας με την κοινωνία
και τα προβλήματά της.
Οι συνέπειες αυτής της βίαιης ανακοπής
της πορείας συγκρότησης και ανανέωσης του
κόμματος, μας στοιχίζει αφού δεν μας δίνει
περιθώρια για προσωπική επικοινωνία και
επιπλέον δεν αφήνει περιθώρια στο άνοιγμα
πολιτικών πρωτοβουλιών και πολιτικής αντιπαράθεσης, συντεταγμένα και με σχέδιο.
Ταυτόχρονα οι εποχές των μνημονίων έκαναν μέρος της κοινωνίας να αμφισβητεί το

όποιο έργο αφήσαμε και εντέχνως κάποιοι μας
εξισώνουν με τους δημιουργούς της κρίσης.
«Τους είδαμε και τους δοκιμάσαμε κι αυτούς».
«Δεν υπάρχει εναλλακτική, όλοι το ίδιο είναι».
«Δεν υπάρχει αντιπολίτευση».
Σε αυτό το σημείο πολύ σημαντικό ρόλο,
έχουν τόσο η Ν.Ε. όσο και οι (Ο.Μ.) που μέλημα
μας είναι, εκτός από την διεύρυνση, να ακουστή το αφήγημα μας παντού, με δυνατό και πειστικό λόγο.
Οι Οργανώσεις Μελών (Ο.Μ.) αποτελούν το
κόμμα στον χώρο τους και η λειτουργία τους
έχει άμεση σχέση με την επεξεργασία προγραμμάτων δράσης, με βάση τις τοπικές ιδιαιτερότητες.
Είναι φανερό ότι μόνο μέσα από τέτοιες
δράσεις ενεργοποιούνται δυνάμεις και αναδεικνύονται στελέχη, τόσο για την Αυτοδιοίκηση,
όσο και για άλλους θεσμικούς ρόλους.
Με αυτές τις δυνάμεις καλούμαστε να αγωνιστούμε για την ανατροπή της ακροδεξιάς
πολιτικής που όλο και πιο επικίνδυνα ξεδιπλώνεται ενάντια στον κόσμο της εργασίας, του
πολιτισμού, της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας, του αγροτικού κόσμου, των νέων, της
δημοκρατίας και των δικαιωμάτων.
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Η Φωκίδα αποχαιρετά και την Εντοπιότητα
στις προσλήψεις
Άλλη μια επιτελική επιτυχία του τοπικού βουλευτή της ΝΔ, με την ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ της εντοπιότητας στους
διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ.
Τόσο στον διαγωνισμό προσλήψεων μόνιμου προσωπικού στους Δήμους 13Κ/2021, όσο
και σε αυτό των προσλήψεων εποχικού προσωπικού για την Εφορεία Αρχαιοτήτων Φωκίδας ΣΟΧ-1/2021, δεν υπάρχει το κριτήριο της
εντοπιότητας για τη Φωκίδα.
Με προσωπική παρέμβασή του, ο τότε βουλευτής Φωκίδας του ΣΥΡΙΖΑ Ηλίας Κωστοπαναγιώτου θεσμοθετούσε την εντοπιότητα στις
προσλήψεις προσωπικού εντός της επικράτειας της Φωκίδας (ΦΕΚ 1581/τ.Β/8-5-2018 ή αρ.
ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΠ.1/663/12636/3-5-2018).
Και τότε, ο κ. Μπούγας έτρεχε με δελτίο Τύπου, στις 13/5/2018, να καπηλευτεί ως έκανε
πάντοτε τις προσπάθειες και τις επιτυχίες άλλων:

«Με καθυστέρηση 9 ετών το πρώτο βήμα
για την εφαρμογή ενός σημαντικού για τη Φωκίδα Νόμου.»
«Η ένταξη της Φωκίδας στο καθεστώς ειδικής μοριοδότησης είχε αποτελέσει προσωπική
μου δέσμευση ως βουλευτή από το 2007.»
«Προς την κατεύθυνση αυτή η συνδρομή
μου πρέπει να θεωρείται αυτονόητη.»
Κύριε βουλευτά, τι έχετε να πείτε ΤΩΡΑ στον
Φωκικό λαό που με κυβερνητική απόφαση και
φυσικά τη δική σας συναίνεση, καταργείται η
εντοπιότητα για την περιοχή μας, ενώ σε άλλες
περιοχές εξακολουθεί και υφίσταται κατόπιν
παρεμβάσεων τοπικών βουλευτών;
Τελικά πόσο ανακόλουθος μπορεί να υπάρξει ένας πολιτικός ως προς τις υποσχέσεις του;
Αλήθεια, ο Αντιπεριφερειάρχης Φωκίδας
και οι δήμαρχοι Δελφών και Δωρίδος που περίμεναν πώς και πώς αυτές τις προσλήψεις,
τι έχουν να πουν στον τοπικό βουλευτή, που
ενδεχομένως θα υπάρξει απώλεια αυτών των

θέσεων μελλοντικά με τις μεταθέσεις και την
κινητικότητα των μη ντόπιων;
Όλοι μας γνωρίζουμε τα οφέλη της εντοπιότητας σε μια προκήρυξη και ειδικά για μια περιοχή όπως η Φωκίδα.
Κύριε βουλευτά, κάντε ένα καλό στον τόπο
μας έστω και την ύστατη στιγμή: Κάντε άμεσα
παρέμβαση για επαναφορά της εντοπιότητας!
Γραφείο Τύπου Ν.Ε. Φωκίδας ΣΥΡΙΖΑ – Π.Σ.
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Ε.Σ.Υ. Φωκίδας… ώρα μηδέν!

Ενώ η κατρακύλα της επικίνδυνης και ιδεοληπτικής κυβέρνησης συνεχίζεται ακάθεκτα, ο
άφαντος πολιτικά τοπικός βουλευτής στέκεται
μπροστάρης στην στήριξή της, σε βάρος των
πολιτών της Φωκίδας.
Το θέμα της προβληματικής λειτουργίας του
Νοσοκομείου επανειλημμένα έχει έρθει στο
προσκήνιο, με δελτία Τύπου της Ν.Ε του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Φωκίδας, αλλά και με ανακοινώσεις και
δελτία Τύπου φορέων της περιοχής. Έχουμε
αναδείξει το θέμα της πελατειακής τακτοποίησης «ημετέρων» στη διοίκηση του Νοσοκομείου, καθώς και των απαράδεκτων υπηρεσιακών υποβαθμίσεων…
Τον Σεπτέμβριο 2021, η βουλευτής Βοιωτίας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Γιώτα Πούλου κατέθεσε
σαν Αναφορά στη Βουλή την ανακοίνωση που
εξέδωσε το Σωματείο Εργαζομένων στο Γ.Ν.
Άμφισσας και τα Κέντρα Υγείας Φωκίδας, ζητώντας από τον υπουργό Υγείας την άμεση ενίσχυση του Νοσοκομείου που υπολειτουργεί
εξαιτίας της γενικευμένης υποστελέχωσης!
Τέλη Οκτωβρίου, τόσο η βουλευτής Βοιω-

τίας, όσο και ο πρώην αναπληρωτής υπουργός
Υγείας και βουλευτής Χανίων Παύλος Πολάκης,
ο οποίος επισκέφθηκε το νοσοκομείο, κατέθεσαν ερώτηση προς τον υπουργό Υγείας Θάνο
Πλεύρη με θέμα: «Η τραγική έλλειψη προσωπικού καταδικάζει σε υπολειτουργία το Γενικό
Νοσοκομείο Άμφισσας».
Οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ ρωτούσαν τον
αρμόδιο υπουργό:
Ποια μέτρα σκοπεύει να λάβει για την απαραίτητη ενίσχυση του Γενικού Νοσοκομείου
Άμφισσας με προσωπικό, ιδίως μετά την εφαρμογή του μέτρου της αναστολής εργασίας;
Προτίθεται να διακόψει την άδικη και αναποτελεσματική αναστολή εργασίας των υγειονομικών που έχει οδηγήσει τα Νοσοκομεία της
χώρας, μεταξύ των οποίων και το Γ.Ν. Άμφισσας, σε οριακή κατάσταση;
Πώς δικαιολογείται η επιστροφή των εργολαβικών συνεργείων καθαριότητας και φύλαξης στο Γ.Ν. Άμφισσας, τα οποία η Κυβέρνηση
ΣΥΡΙΖΑ είχε απομακρύνει με αποτέλεσμα σημαντική εξοικονόμηση πόρων για το Νοσοκο-

μείο, αλλά και καλύτερες αμοιβές για τους εργαζόμενους;
Προτίθεται να συνεχίσει την πολιτική της
Κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ για παροχή κινήτρων
σε υγειονομικούς, προκειμένου να στελεχώσουν μονάδες Υγείας απομακρυσμένων και
δυσπρόσιτων περιοχών της χώρας, όπως είναι
η Φωκίδα;
Καμιά απάντηση δεν δόθηκε ποτέ, ενώ ο
τοπικός βουλευτής της ΝΔ και ο διοικητής του
Νοσοκομείου, ο οποίος αργότερα παραιτήθηκε για αποφυγή απόδοσης ευθυνών, με ανακοινώσεις τους διέψευδαν τους πάντες και
παρουσίαζαν ένα Νοσοκομείο πρότυπο λειτουργίας.
Μάλιστα, σε συνάντηση που είχε ο βουλευτής με αντιπροσωπεία του Σωματείου Εργαζομένων, σχετικά με τους κινδύνους που θα
προκύψουν από τις αναστολές, διαβεβαίωνε
ότι το Νοσοκομείο θα λειτουργήσει χωρίς προβλήματα!
Πριν αλέκτωρ λαλήσει τρις, γιατροί και εργαζόμενοι του Γενικού Νοσοκομείου Άμφισσας, παραμονές Χριστουγέννων, κατέθεσαν
μηνυτήρια αναφορά για τις επισφαλείς συνθήκες εργασίας και νοσηλείας.
Αυτό τον καιρό, το Νοσοκομείο εξυπηρετεί -επιπρόσθετα- και τους χιλιάδες επισκέπτες της περιοχής της Αράχωβας και αντί
ενίσχυσής του, υπηρετούν μόνο ένας καρδιολόγος, ένας παθολόγος, ένας πνευμονολόγος και δύο αναισθησιολόγοι. Συνέπεια αυτού, πολλές ημέρες τον μήνα, τα επείγοντα, η
παθολογική κλινική και η κλινική κορωνοϊού
είναι χωρίς γιατρό και καρδιολογική κάλυψη
και δεν υπάρχει γιατρός για διασωλήνωση σε
έκτακτα περιστατικά. Επιπλέον, πολλά χειρουργεία αναβάλλονται.
Αναρωτιόμαστε, υπάρχει κάποιος που θα
αναλάβει την ευθύνη αν προκληθεί ανθρώπινη βλάβη;
Γραφείο Τύπου Ν.Ε. Φωκίδας ΣΥΡΙΖΑ – Π.Σ.

Όλη η αλήθεια στο φως
Για άλλη μια φορά κύριε βουλευτά, προσπαθείτε να δημιουργήσετε σύγχυση και παραπληροφόρηση στην τοπική κοινωνία με
ανακοινώσεις και φιέστες, για δήθεν έργα που «ΘΑ» κάνετε και ότι
ξεκινάει ο αυτοκινητόδρομος!
Αν θέλατε να κάνετε κάτι για
τη Φωκίδα, είχατε 2,5 χρόνια και
έτοιμες τις μελέτες που υλοποιήθηκαν επί ΣΥΡΙΖΑ (7021/9.12.16
και 7114/16.12.16) και τις χρηματοδοτήσεις για να ξεκινήσετε.
Τώρα έρχεστε και βαφτίζετε
«Διαγώνιο οδικό άξονα» την απλή
βελτίωση του υπάρχοντος δρόμου με κάποιες περιορισμένες ευθυγραμμίσεις.
Τον Αυτοκινητόδρομο 150 χλμ.
Θερμοπυλών – Ιτέας – Αντιρρίου,
τον οποίο σκοπίμως υποβαθμίσατε, θα συνέδεε δύο μεγάλους οδικούς άξονες και θα
έβγαζε τη Φωκίδα από την απομόνωση, δίνοντας ταυτόχρονα και σημαντικές προοπτικές
ανάπτυξης. Καταφέρατε και τον μετατρέψατε
δυστυχώς σε ένα όχημα προπαγάνδας και σε
άλλη μια χαμένη ευκαιρία για τη Φωκίδα.

Καταντήσατε ένα έργο πνοής για τη Φωκίδα, έναν αυτοκινητόδρομο, σε ένα δρόμο κουρελού που ουσιαστικά μένει ημιτελής.
Η Περιφέρεια 5 χλμ., η Κεντρική Κυβέρνηση
τμηματικά 15 χλμ., για τα άλλα βλέποντας και
κάνοντας!
Ο πολιτικός σας χρόνος κύριε βουλευτά, είναι πλέον μηδενικός και στην πρεμούρα σας,

επιστρατεύσατε τα κομματικά σας παρακλάδια για να
σας στηρίξουν, ενώ ταυτόχρονα ευτελίσατε πρόσωπα
και θεσμούς, όπως αυτό του
Επιμελητηρίου
Φωκίδας.
Σταματήστε πια αυτόν τον
κατήφορο.
Ο ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ Φωκίδας,
γνωρίζει ότι ο λαός της
Φωκίδας πολύ σύντομα
θα σας γυρίσει την πλάτη
όπως του την έχετε γυρίσει
και εσείς. Είναι καιρός να
απαλλαγούμε από όλους
εσάς, τους δήθεν, που πιστεύουν ότι με τις φιέστες
και τα επικοινωνιακά παιχνίδια μπορούν να κάνουν
το άσπρο μαύρο.
Περιμένουμε να αποδεχτείτε την πρόσκλησή μας για ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΑΛΟΓΟ με μέσα και
δημοσιογράφους της επιλογής σας και να μην
εξακολουθήσετε να κρύβεστε από τους πολίτες της Φωκίδας και να πουλάτε φύκια για μεταξωτές κορδέλες.
Γραφείο Τύπου Ν.Ε. Φωκίδας ΣΥΡΙΖΑ – Π.Σ.
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Οι υπονομευτές σε ρόλο Σωτήρα
Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Φωκίδας ευχαριστεί θερμά
τον Πρύτανη του Γεωπονικού Πανεπιστημίου κ.
Σπυρίδωνα Κίντζιο, τον Κοσμήτορα της Σχολής
Εφαρμοσμένων Οικονομικών και Κοινωνικών
Επιστημών του Γεωπονικού Πανεπιστημίου
κ. Κωνσταντίνο Τσιμπούκα, τον Πρόεδρο του
Τμήματος της Άμφισσας κ. Χρήστο Παπαδά και
τα μέλη ΔΕΠ καθηγητές κ. Σπυρίδωνα Ντούρμα, κ. Αικατερίνη Γιαλιτάκη, κ. Μαρίνα–Σελήνη Κατσαΐτη, κ. Αιμιλία Βλάμη και κ. Δημήτριο
Τσιώτα, για την ειλικρινή και μεγάλη προσπάθεια που έχουν καταβάλει έως τώρα, ώστε το
Πανεπιστήμιο στην Άμφισσα να εδραιωθεί και
να διακριθεί στον επιστημονικό τομέα.
Το κοινό μας όραμα, για μια υψηλού επιπέδου Δημόσια τριτοβάθμια εκπαίδευση, χωρίς
αποκλεισμούς και με αξιοποίηση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της περιοχής μας, όπως
είναι η ιστορία της, με τους Δελφούς, την Άμφισσα και το Γαλαξίδι, με τους πανέμορφους
και επιβλητικούς ορεινούς όγκους που την
περιβάλλουν και τα χωριά της, τον αρχαιότερο παραδοσιακό ελαιώνα αλλά και την τοπική
εμπορική παράδοση, πιστεύουμε ότι αποτελούν εχέγγυο βιωσιμότητας και συνεργειών,
ώστε να εξασφαλίσουν στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο μια εξέχουσα θέση διεθνώς στον τομέα του.
Οι διαχρονικοί υπονομευτές της Δημόσιας
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και του Πανεπιστημίου της Άμφισσας, κάτω από την πίεση της
τοπικής κοινωνίας, εμφανίζονται ξανά με το
προσωπείο του αρωγού και για άλλη μια φορά
επιχειρούν να παραπλανήσουν την τοπική κοινωνία, χωρίς ουσιαστικά να έχουν συμβάλει
στη στήριξη του Πανεπιστημίου, έπονται της
προσπάθειας που έχει σαν κύριους εκφραστές
την Ακαδημαϊκή κοινότητα, αλλά και την τοπική κοινωνία για τη διάσωσή του.
Το Πανεπιστήμιο στο πλαίσιο της λειτουργίας του, θα μπορούσε να αναπτύξει συνέργειες και δεσμούς με την τοπική κοινωνία, με τη
δημιουργία τμημάτων δια βίου μάθησης, για
πτυχιούχους ή μη τριτοβάθμιας εκπαίδευσης,

Η διεύρυνση δεν είναι μια διαδικασία
με ημερομηνία λήξης
Είναι μια διαρκής προσπάθεια
από όλους μας

Συνέχεια από σελίδα 1
Πρέπει να επιδιώκουμε να ενσωματώσουμε,
πολίτες που με διαφορετική ιστορία και προέλευση εκφράζουν την δημοκρατική, σοσιαλιστική, πατριωτική συνέχεια της κεντροαριστεράς.
Πολίτες που έχουν το ίδιο όραμα με εμάς.
Έχουμε χρέος η κάθε μία, ο καθένας από
εμάς να προσπαθήσουμε να πείσουμε και να
φέρουμε στις οργανώσεις μας ένα ακόμα μέλος, κάτι που είναι εφικτό και ταυτόχρονα αναγκαίο, ώστε να πετύχουμε τον στόχο μας.
Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ βρίσκεται πλέον σε μια κρίσιμη
καμπή. Όλοι και όλες κρινόμαστε, για τις ατομικές μας συμπεριφορές, αλλά και για τον ρόλο
που έχουμε αναλάβει, στην προσπάθεια για την
συγκρότηση και ΕΠΑΝΙΔΡΥΣΗ του κόμματός.
Η ΕΠΑΝΙΔΡΥΣΗ του κόμματος σήμερα κρίνεται αναγκαία και θα πρέπει να σηματοδοτεί τη
ΝΕΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ. Θα πρέπει να γίνει με άνοιγμα
στην κοινωνία και απόλυτο σεβασμό, στη δημοκρατική συμμετοχή, στις συλλογικές διαδικασίες και γιατί όχι και με ριζοσπαστικές προτάσεις.
Σάκης Τράκας
Γραμματέας της Ν.Ε. Φωκίδας
του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία

που θα έχουν άμεση σχέση με την ιστορική,
εμπορική και παραγωγική δραστηριότητα της
περιοχής. Ειδικά στην περιοχή, θα μπορούσαν
να λειτουργήσουν προγράμματα επιμόρφωσης και πιστοποίησης στην ελαιουργία, την
τυποποίηση αγροτικών προϊόντων, την ζωική
παραγωγή και την τυποποίηση προϊόντων της,
αντικείμενα στα οποία υπάρχει μεγάλη ενασχόληση στην περιοχή και θα φέρουν σημαντική προστιθέμενη αξία στη Φωκίδα αλλά και
την ευρύτερη περιοχή.
Όσο για τα επαγγελματικά δικαιώματα των
αποφοίτων του Τμήματος Περιφερειακής και
Οικονομικής Ανάπτυξης, ΑΝΘΡΑΚΑΣ Ο ΘΗΣΑΥΡΟΣ. Την επαγγελματική τους κατοχύρωση οι απόφοιτοι, αυτονόητα την δικαιούνται
βάσει του προγράμματος σπουδών του Τμήματος και της ισχύουσας νομοθεσίας. Μια απλή
ματιά στην ιστοσελίδα του Οικονομικού Επιμελητηρίου είναι αρκετή για να γίνει αντιληπτό
ότι τέτοιο ζήτημα δεν υπήρχε ούτε θα μπορούσε να τεθεί.

ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία Φωκίδας

Γιατί οι μειώσεις του ΕΝΦΙΑ αφορούν
κατά βάση τους λίγους...
Η παρέμβαση του κ. Μητσοτάκη στον ΕΝΦΙΑ αφορά κυρίως τις μεγάλες ακίνητες περιουσίες, αφού:
– Το κυρίαρχο στοιχείο των εξαγγελιών του είναι η
ουσιαστική κατάργηση του συμπληρωματικού φόρου για
τις μεγάλες ιδιοκτησίες. Για ακόμη μια φορά η ΝΔ κάνει μια
μονομερή επιλογή που ευνοεί τα ανώτερα εισοδήματα.
– Οι εξαγγελίες δεν μεταβάλλουν τα ισχύοντα για τις
χαμηλές περιουσίες έως 60.000 ευρώ, δηλαδή για το 54%
όσων πληρώνουν ΕΝΦΙΑ.
– Το δημοσιονομικό αποτύπωμα της ουσιαστικής κατάργησης του συμπληρωματικού φόρου για φυσικά πρόσωπα ανέρχεται στα 360 εκατ., όσο δηλαδή και το συνολικό αποτύπωμα της παρέμβασης στον ΕΝΦΙΑ. Ακόμη κι
αν η παρέμβαση δεν εξαντλείται στον συμπληρωματικό
φόρο, είναι προφανές ότι η μερίδα του λέοντος αφορά
αυτόν, δηλαδή τα ανώτατα εισοδήματα.
– Για να θολώσει την εικόνα, η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη προβαίνει σε συγκρίσεις με το 2018 και οικειοποιείται τη μείωση στον ΕΝΦΙΑ που έκανε η κυβέρνηση
του ΣΥΡΙΖΑ το 2019. Μόνο που τότε η μείωση αφορούσε
κυρίως τις χαμηλές περιουσίες και η κυβέρνηση του κ.
Μητσοτάκη την αντέστρεψε ώστε και πάλι να ευνοηθούν
οι μεγαλύτερες ακίνητες περιουσίες.
– Οι εξαγγελίες της κυβέρνησης δεν ελαφρύνουν,
απλώς επιχειρούν να μετριάσουν την επιβάρυνση στη
φορολόγηση των ακινήτων από τη μεγάλη αύξηση των
αντικειμενικών αξιών. Το κόστος διαβίωσης για τα χαμηλά και μεσαία εισοδήματα αυξάνεται δυσβάσταχτα μέρα
με τη μέρα.
– Για την κυβέρνηση της ΝΔ δημοσιονομικά περιθώρια
υπάρχουν όταν πρόκειται για τις μεγάλες περιουσίες, αλλά
δεν υπάρχουν για τις ανάγκες των λαϊκών νοικοκυριών.

Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Φωκίδας, είναι αντίθετος
στην πρόταση των τοπικών στελεχών της ΝΔ
ώστε να συστεγαστούν τα ΔΙΕΚ στον χώρο του
Πανεπιστημίου, διότι πιστεύουμε, ότι η Πανεπιστημιακή κοινότητα πρέπει να εξελίσσεται
χωρίς να αλλοτριωθεί, δημιουργικά, ελεύθερα
και αυτόνομα κι εφεξής καλό θα ήταν ο τοπικός
βουλευτής της ΝΔ να μην επιχειρήσει να διαστρεβλώσει ξανά τον τρόπο που ιδρύθηκαν τα
Πανεπιστημιακά τμήματα της Άμφισσας, εφόσον έχει ενημερωθεί από τον καθ’ ύλην αρμόδιο Πρύτανη.
Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Φωκίδας, καλεί τον κ. βουλευτή του τόπου μας, αν εντέλει έχει κάποια
εποικοδομητική πρόταση για την ανάπτυξη
του Πανεπιστημίου, να την φέρει σε ανοιχτό
δημόσιο διάλογο, αντί να «κρύβεται» σε 4 τοίχους και τηλεδιασκέψεις. Ας έρθει επιτέλους
να μας εξηγήσει ποιος είναι ο υπεύθυνος για τα
προβλήματα που αντιμετωπίζει το Τμήμα στην
Άμφισσα.
Γραφείο Τύπου Ν.Ε. Φωκίδας ΣΥΡΙΖΑ – Π.Σ.

Επικοινωνία με τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Φωκίδας
Νομαρχιακή Επιτροπή: τηλ. 2265029068,
syrizafok@gmail.com
Οργάνωση Μελών Άμφισσας: τηλ. 6944617987
Οργάνωση Μελών Γαλαξειδίου: τηλ. 6977994201
Οργάνωση Μελών Δεσφίνας: τηλ. 6983517695
Οργάνωση Μελών Ερατεινής: τηλ. 6972552044
Οργάνωση Μελών Ευπαλίου: τηλ. 6974792669
Οργάνωση Μελών Ιτέας: τηλ. 6943423237
Οργάνωωση Μελών Λιδωρικίου: τηλ. 6909410004

Μηνιαία Έκδοση
της Νομαρχιακής Επιτροπής Φωκίδας
του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία
Γιδογιάννου 11 (2ος Όροφος), 331 00 Άμφισσα
τηλ. 2265029068
syrizafok@gmail.com
www.syrizafokidas.gr
Εκδότης: Σάκης Τράκας
Επιμέλεια Ύλης - Έκδοσης:
Πάνος Μπαλτάς
pliroforisi@gmail.com
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Να στηριχθεί άμεσα η Φωκίδα με
ουσιαστικά αντισταθμιστικά οφέλη
Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Φωκίδας, θα ήθελε να
ευχαριστήσει για άλλη μια φορά,
την βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Βοιωτίας, Γιώτα Πούλου, τόσο για την
άψογη συνεργασία μας, όσο και
για τις άμεσες, ουσιαστικές και
εμπεριστατωμένες παρεμβάσεις
που κάνει -όπου χρειάζεται- για τη
Φωκίδα.
Στην ομιλία της, ως Εισηγήτρια
του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, στη συνεδρίαση της
Επιτροπής Περιφερειών της Βουλής
με θέμα την αναπτυξιακή προοπτική της Φωκίδας, τόνισε ότι η Πολιτεία πρέπει να δράσει με αποφασιστικότητα για να προσφέρει στον
Νομό τα απαραίτητα αντισταθμιστικά οφέλη,
τα οποία θα εξισορροπήσουν τους παραγωγικούς περιορισμούς που επιβάλλουν η προστασία του Δελφικού Τοπίου και της λίμνης του
Μόρνου.
Επισήμανε κάτι που έχουμε κάνει και εμείς
επανειλημμένα, ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη
δεν έχει σχέδιο περιφερειακής ανάπτυξης για
τη Φωκίδα, αφού με δική της ευθύνη το Νοσοκομείο της Άμφισσας κινδυνεύει να υποβαθμιστεί στην πράξη σε Κέντρο Υγείας λόγω
ελλείψεων σε προσωπικό, το πρώτο Τμήμα

του Γεωπονικού Πανεπιστημίου κινδυνεύει
να καταργηθεί με την «βάση Κεραμέως», το
έργο αναστήλωσης του αρχαίου θεάτρου
των Δελφών καθυστερεί και η ανεξέλεγκτη
επέλαση των ΑΠΕ πληγώνει ήδη το Δελφικό
Τοπίο…
Η κυβέρνηση της ΝΔ πανηγυρίζει τώρα με
θράσος, επειδή με δυόμισι χρόνια καθυστέρηση, ανακοίνωσε την ένταξη του έργου για τον
βιολογικό καθαρισμό του Μόρνου στο Ταμείο
Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, χωρίς σαφές
χρονοδιάγραμμα, μαζί με τα σκανδαλωδώς

ακριβά αρδευτικά έργα του προγράμματος «Ύδωρ 2.0», που θα γίνουν μέσω ΣΔΙΤ και οι αγρότες θα
κληθούν να πληρώσουν πανάκριβα
αρδευτικά τέλη…
Η προκλητικότητα της κυβέρνησης Μητσοτάκη είναι τέτοια που
προσπαθεί να καρπωθεί τώρα ακόμη και τα έργα που σχεδίασε και
δρομολόγησε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, όπως ο Ταμιευτήρας Τολοφώνας στο Χάρμισκο και το Ταχυδιυλιστήριο Δεσφίνας…
Αναφορά έγινε και για μια σειρά άλλα θέματα που συμβαίνουν
αυτή τη στιγμή και δεν επιλύονται
στην Άμφισσα. Κύριε Περιφερειάρχα, το δημόσιο ΚΤΕΟ γιατί έκλεισε; Το Γηροκομείο γιατί
δεν λειτουργεί; Κύριε Δήμαρχε, όσον αφορά
το έργο του νέου πρότυπου καταυλισμού των
Ρομά, είναι δυνατόν δίπλα στον αγωγό της ΕΥΔΑΠ, να υπάρχουν συνάνθρωποί μας οι οποίοι
διαβιούν εκεί σε άθλιες συνθήκες;
Η κοινωνία της Φωκίδας απαιτεί ουσιαστική στήριξη από την κυβέρνηση και όχι εξαγγελίες που ως «χριστουγεννιάτικοι μποναμάδες»
θα ξεχαστούν αμέσως μετά τις γιορτές!
Γραφείο Τύπου Ν.Ε. Φωκίδας ΣΥΡΙΖΑ – Π.Σ.

Συνέδριο ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία
14 - 17 Απριλίου 2022
Γήπεδο Ταεκβοντό (Παλαιό Φάληρο)

Μέχρι 7 Φεβρουαρίου 2022, οι Οργανώσεις
Μελών (ΟΜ), με τη μέριμνα των Νομαρχιακών Επιτροπών (ΝΕ) και των οργανωτικών
υπευθύνων, να καταθέσουν στην Επιτροπή Εκδηλώσεων τις προτάσεις τους για τον
προγραμματισμό παρουσίασης των Θέσεων
- Καταστατικού.
Μέχρι 15 Φεβρουαρίου 2022, με βάση την
εξέλιξη της πανδημίας, η Κεντρική Οργανωτικής Επιτροπής Συνεδρίου (ΚΟΕΣ) συστήνει
στις ΝΕ και τις ΟΜ, να επιδιώκονται ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ.
10 Μαρτίου 2022, ΚΛΕΙΝΟΥΝ οι παρουσιάσεις των Θέσεων - Καταστατικού. Η παρουσίαση στις ΟΜ γίνεται ΕΝΙΑΙΑ, από 1 εισηγητή/
τρια. Οι ΟΜ μπορούν να κάνουν 2η ή 3η Συνέλευση για περαιτέρω συζήτηση με ευθύνη
τον/ης κατά περιοχή υπεύθυνο/η της ΚΟΕΣ.
Την παρουσίαση θα αναλάβουν σύντροφοι/
ισσες του Πολιτικού Συμβουλίου, της Κεντρικής Επιτροπής Ανασυγκρότησης, της ΚΟΕΣ,
βουλευτές/ευρωβουλευτές.
14 Μαρτίου 2022, κλείνουν οι λίστες εγγραφής των μελών, που θα έχουν δικαίωμα να
συμμετάσχουν στις διαδικασίες του Συνεδρίου.
31 Μαρτίου 2022, τελειώνουν οι συνελεύσεις των ΟΜ.
1 - 3 Απριλίου 2022, διεξάγονται πανελλαδικά οι εκλογές για την ανάδειξη συνέδρων.

Για τον δημόσιο προσυνεδριακό διάλογο
Ο δημόσιος διάλογος θα έχει τη μορφή δημοσίευσης κειμένων στην έντυπη έκδοση της
Αυγής, σε όλες τις εκδόσεις της εβδομάδας και
στην Εποχή της Κυριακής, καθώς και στις ιστοσελίδες της Αυγής, Εποχής, Left και ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ.
Κάθε μέλος ή φίλος/η του ΣΥΡΙΖΑ έχει το
δικαίωμα δημοσίευσης ενός κειμένου έως 400
λέξεις στα έντυπα μέσα και κειμένων χωρίς περιορισμό στις ιστοσελίδες.
Τα κείμενα θα αποστέλλονται αποκλειστικά
στο prosynedriakos.dialogos@syriza.gr.

Η δημοσίευση θα γίνεται κατά σειρά παραλαβής. Δεν θα δημοσιεύονται κείμενα που
θα έχουν προσωπικούς χαρακτηρισμούς και
υβριστικό περιεχόμενο. Η παραλαβή των κειμένων θα σταματήσει μία εβδομάδα πριν την
έναρξη του Συνεδρίου. Τα κείμενα πρέπει να
είναι ενυπόγραφα, με διεύθυνση, τηλέφωνο,
e-mail καθώς και την Οργάνωση Μελών που
δραστηριοποιείται ο/η καθένας/μιά που επιθυμεί να συμβάλλει στον προσυνεδριακό διάλογο.

