
Το Συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμ-
μαχία αποτέλεσε, αναμφίβολα, μια πολιτική 
τομή. Η μαζικότητα, η αποφασιστικότητα, ο 
παλμός, αλλά και η διαφάνεια θορύβησαν 
τους πολιτικούς αντιπάλους, οι οποίοι είχαν 
ποντάρει σε μια αδιάφορη διοργάνωση. Ήταν 
η απαρχή ενός πολιτικού άλματος, που πρέπει 
να ολοκληρωθεί. Στο συνέδριο δεν υπήρξαν 
νικητές και ηττημένοι. Νικήσαμε όλοι μαζί.

Στις 15 Μαΐου, οι νικητές θα είναι ακόμα πε-
ρισσότεροι. Θα είναι όλες και όλοι οι συμμετέ-
χουσες και συμμετέχοντες σε αυτή τη γιορτή 
της Δημοκρατίας.

Η συλλογική ηγεσία, πρόεδρος και Κε-
ντρική Επιτροπή, εκλέγονται από τα μέλη.

Η ολοκλήρωση αυτού του άλματος είναι 
ακόμα πιο κρίσιμη στον αγώνα για την πολιτι-
κή αλλαγή και συμπυκνώνεται σε τρεις αυτο-
νόητους στόχους:

Στη μαζική συμμετοχή στην κάλπη για την 
εκλογή του προέδρου.

Στην εκλογή Κεντρικής Επιτροπής με κριτή-
ριο την αξιοσύνη, την προσφορά και την υλο-
ποίηση των αποφάσεων του δημοκρατικού 
μας Συνεδρίου.

Στην επικύρωση των καταστατικών αλλα-
γών, που θεμελιώνουν ένα ανοιχτό κόμμα, με-
ταξύ των οποίων είναι η απευθείας εκλογή των 
νομαρχιακών επιτροπών από τα μέλη αλλά και 
η δυνατότητα ψηφιακής εγγραφής στο κόμμα.

Δημοκρατικοί πολίτες από το προοδευτικό 

Κέντρο, σοσιαλιστές, αριστεροί, ριζοσπάστες, 
με όλες τις θετικές παραδόσεις του αριστερού 
και προοδευτικού κινήματος στο μυαλό και 
στην καρδιά, θα σφραγίσουν την επικαιροποι-
ημένη, ανανεωμένη ταυτότητα της σύγχρονης 
Αριστεράς.

Αυτή η μεγάλη συνάντηση, αυτή η κοινή 
πορεία, αυτή η στράτευση δεν είναι απλή πο-
λιτική συγκόλληση. Είναι η ιστορικά αναγκαία 
συστράτευση στη βάση του αριστερού μας 
προγράμματος.

Δεν επιδιώκουμε την ενότητα και τη συμμε-
τοχή για να συνεχίσουμε πάνω στα μνημονι-
ακά απόνερα. Υλοποιούμε τη διεύρυνση, την 
ανασυγκρότηση και τον μετασχηματισμό μας 
για να γίνει πραγματικότητα μια μεγάλη προο-
δευτική στροφή.

Οι 5+1 κυβερνητικές μας δεσμεύσεις, όπως 
παρουσιάστηκαν από τον Αλέξη Τσίπρα, αντα-
ποκρίνονται στα μεγάλα ζητούμενα της επο-
χής.Η πρότασή μας είναι ξεκάθαρη. Στηρίζει 
την κοινωνία και είναι στον αντίποδα της πο-
λιτικής Μητσοτάκη. Η κοινωνία άκουσε τις θέ-
σεις μας, οι αριστερές και προοδευτικές δυνά-
μεις καλούνται να τοποθετηθούν.

Το συνέδριο και η εκλογή της 15ης Μαΐου 
δίνουν το μήνυμα της πολιτικής αλλαγής.

ΟΙ 5+1 ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ 
} Πρώτη βασική δέσμευσή μας: Στόχος, 

από τις πρώτες μέρες της προοδευτικής Κυ-
βέρνησης, να καταγραφεί στα τιμολόγια του 

Στις 15 Μαΐου τα μέλη ψηφίζουν 
για τον μετασχηματισμό 
και την πολιτική αλλαγή
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καταναλωτή μείωση τουλάχιστον κατά 50% 
των αυξήσεων που έχουν δει από την έναρ-
ξη του ράλι της ακρίβειας. Δεσμευόμαστε για 
αύξηση του κατώτατου μισθού στα 800 ευρώ. 
Δεσμευόμαστε για αποκατάσταση του «Δ» της 
ΔΕΗ και επαναφορά της εταιρείας σε στρατη-
γική υπεράσπισης της κοινής ωφέλειας και όχι 
της αύξησης των κερδών των μετόχων της. 
Δεσμευόμαστε να φορολογήσουμε τα υπερ-
κέρδη στην ενέργεια, που μέχρι σήμερα τα 
υπολογίζουμε στο 1,5 δισ. ευρώ και να τα απο-
δώσουμε όλα στους καταναλωτές. 
} Δεύτερη βασική δέσμευση είναι η ανά-

κτηση της εργασίας: Δεσμευόμαστε όχι μόνο 
με την αύξηση του κατώτατου μισθού, αλλά 
και με την επαναφορά όλων των ρυθμίσεων 
που κατήργησε η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Για 
την αιτιολογημένη απόλυση, για το οκτάωρο, 
για τις συλλογικές συμβάσεις και την επανα-
φορά των διαπραγματεύσεων, για την επα-
νίδρυση του ΣΕΠΕ, για τη θέσπιση αυστηρών 
κανόνων που θα βάζουν φραγμό στην ασυδο-
σία των απολύσεων, του ελαστικού ωραρίου 
και της μαύρης εργασίας. Αλλά και για τη στα-
διακή εφαρμογή του 35άωρου χωρίς μείωση 
των αποδοχών.
} Τρίτη βασική δέσμευση η στήριξη των 

Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων και του Αγρο-
τικού κόσμου: Δεσμευόμαστε για άμεση ρύθ-
μιση των χρεών τους που δημιουργήθηκαν 
στη περίοδο της πανδημίας. Με διαγραφή μέ-
ρους της ονομαστικής τους αξίας και τουλάχι-
στον 120 δόσεις για το υπόλοιπο. Σε αυτή τη 
κατεύθυνση δεσμευόμαστε ταυτόχρονα για 
την ενεργοποίηση ισχυρών χρηματοδοτικών 
προγραμμάτων από την Αναπτυξιακή Τράπε-
ζα για μμε και αγρότες, και ιδιαίτερα για προ-
γράμματα μικροπιστώσεων. 
} Τέταρτη βασική δέσμευση είναι η ενί-

σχυση του κοινωνικού κράτους: Ενίσχυση 
της υγειονομικής περίθαλψης για όλους με ένα 
Νέο ΕΣΥ, αλλά και των απόμαχων της εργασί-
ας, των συνταξιούχων. Το νέο ΕΣΥ αποτελεί 
εμβληματική μας δέσμευση αλλά και υποχρέ-
ωση μετά τη δραματική εξέλιξη της πανδημίας 
στη χώρα μας. Δεσμευόμαστε να πολλαπλασι-
άσουμε τις δομές πρωτοβάθμιας υγείας από 
τις 127 που λειτουργούν σήμερα στις 380 σε 
όλη τη χώρα. Σε ότι δε αφορά τους απόμαχους 
της εργασίας, τους εξαπατημένους από τον κο 
Μητσοτάκη συνταξιούχους, δεσμευόμαστε 
ότι το σχετικό κονδύλι που τους στέρησε η κυ-
βέρνηση προκειμένου να καλύψει τη μαύρη 
τρύπα της ιδιωτικοποίησης της επικουρικής 
ασφάλισης, θα τους επιστραφεί, θεσπίζοντας 
ξανά τη 13η Σύνταξη.
} Η πέμπτη βασική δέσμευση αφορά τη 

Νέα γενιά: Δεσμευόμαστε με ένα ολιστικό σχέ-
διο για τη Δημόσια Παιδεία που θα ενισχύσει 
τη πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευ-
ση, με τις αναγκαίες προσλήψεις δασκάλων και 
καθηγητών και θα απλοποιήσει τη δυνατότητα 
πρόσβασης στη τριτοβάθμια εκπαίδευση, θε-
σπίζοντας την ελεύθερη πρόσβαση σε όσα ΑΕΙ 
η ζήτηση και οι προσφερόμενες θέσεις το επι-
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Κάτι έχει μπερδέψει ο κύριος βουλευτής και 
γενικότερα εκεί στη ΝΔ και κρίνουν εξ ιδίων 
τα αλλότρια. Εμείς κάναμε αναφορά στο πρό-
γραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» και στις εντάξεις 
που θα γινόντουσαν έπειτα από την επίσκεψη 
του υπουργού Εσωτερικών στη Φωκίδα, που 
έγινε «μετά βαΐων και κλάδων».

Πώς είναι δυνατόν να μιλάνε για αλήθεια 
αυτοί που έχουν οδηγήσει στην 108η θέση 
παγκοσμίως την Ελλάδα στην ελευθερία του 
Τύπου και σε πρωτιές στις ψευδείς ειδήσεις, 
ώστε να είμαστε το «μαύρο πρόβατο» της Ευ-
ρώπης; Η μόνη αλήθεια της κυβέρνησης «Λί-
στας Πέτσα», είναι τα σκάνδαλα, η διαφθορά 
και το ξεκοκάλισμα του δημόσιου χρήματος με 
απευθείας αναθέσεις σε ημετέρους.

Ο υπουργός Εσωτερικών κατά την επίσκεψη 
του είχε αναφέρει ότι θα ενταχτούν στο πρό-
γραμμα «Αντώνης Τρίτσης» οι εξής προτάσεις: 

ΑΤ 12: «ΔΡΑΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗΣ ΔΗ-
ΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ» με Π/Υ: 1.232.818,83 ΑΤ 06: 
«ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ» ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟ-
ΤΑΣΗΣ: 3.897.500,00 

Υ/Ε 1: «ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΧΩΡΩΝ Δ.Κ. ΔΕΣΦΙ-
ΝΑΣ», ΠΟΣΟ 2.632.500,00 

Υ/Ε 2: «ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ 
ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ», ΠΟΣΟ 
1.260.000,00 

Υ/Ε 3: «ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΤΟΙ-
ΜΑΣΙΑΣ ΦΑΚΕΛΟΥ…», ΠΟΣΟ: 5.000,00. 

Και για τον Δήμο Δωρίδος, η Ύδρευση Ευ-
παλίου 1.000.000 ευρώ και τα Λύματα Τολο-
φώνας 4.700.000 ευρώ!

Και εφόσον δεν εντάχτηκε τίποτε -ευχό-
μαστε μετά τις πιέσεις μας μήπως αλλάξει 
κάτι- έρχεται για άλλη μια φορά ο κ. βουλευ-
τής χωρίς ντροπή, με ανάρτηση του στα μέσα 
κοινωνικής δικτύωσης, να αναλύσει την καθ’ 
υπόδειξή του ανακοίνωση της ΔΕΕΠ Φωκίδας 
και παρουσιάζει 4 έργα που είχαν ενταχθεί 
στο παρελθόν και χωρίς να έχουν καμία συμ-
βολή.

Είναι ξεκάθαρό ότι για τα έργα και την ανά-
πτυξη που είχαν υποσχεθεί, από μόνοι τους 
παραδέχονται την αποτυχία τους με τα όσα 
αναφέρουν και στο δελτίο Τύπου που εκδώ-
σανε. 

Πράγματι, οι Δήμοι Δελφών και Δωρίδος 
βρίσκονται σήμερα στην 1η θέση στις εντά-
ξεις έργων, με μόνο τέσσερις (4) εγκεκριμένες 
προτάσεις έκαστος, όταν οι υπόλοιποι δήμοι 
σε όλη την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας ενέ-
ταξαν λιγότερες και φυσικά με δεκάδες μη 
ενταγμένες προτάσεις. Δυστυχώς, επιβεβαιώ-
νεται το ρητό που λέει, ότι στη χώρα των τυ-
φλών βασιλεύει οι μονόφθαλμος. 

Πράγματι, στην ιστοσελίδα της ΕΥΔΕ, του 
υπουργείου Εσωτερικών, επιλέγοντας την Πε-
ριφέρεια Στερεάς Ελλάδας, με λύπη θα διαπι-
στώσει κανείς, ότι από τους δήμους που έχουν 
καταθέσει προτάσεις χρηματοδότησης στο 
πρόγραμμα ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ έχουν εγκρι-
θεί μόνο 45 έργα. 

Πράγματι, στη σημερινή Ελλάδα της ΝΔ, 
όπου μετά την διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ τής 
παραδόθηκαν στα ταμεία 37 δις και μια χώρα 

εκτός μνημονίων και δεσμεύσεων, παρατη-
ρούμε αυτή την απαράδεκτη υποχρηματοδό-
τηση, την μη υποβολή αλλά και μη έγκριση έρ-
γων της Περιφέρειας. 

Κύριε βουλευτά, κύριοι της ΝΔ, σας έχουμε 
επιπλέον κάποιες ερωτήσεις: 

Θα συνεχίσετε να μας ενημερώνετε για τον 
«ΔΙΑΓΩΝΙΟ ΟΔΙΚΟ ΑΞΟΝΑ» με ρεπορτάζ από 
την εφημερίδα «ΤΟ ΒΗΜΑ»; 

Μήπως είναι άνθρακας ο θησαυρός, όπως 
το υδατοδρόμιο; 

Θα καταλήξει όπως έχουν καταλήξει τα 4,5 
χλμ της Π.Στ.Ε; Ή μήπως όπως το τμήμα του 
δρόμου Λαμία – Καρπενήσι που σταματάει; 
Μπορούμε -αν δεν το γνωρίζετε- να σας στεί-
λουμε το σχετικό απόσπασμα -αν δεν είστε 
συνδρομητής- από τον «Ευρυτανικό Παλμό»!

Και το κυριότερο, αφού κόπτεστε για το 
καλό της Φωκίδας και των κατοίκων της, τι 
έχετε να τους απαντήσετε στις κατηγορίες του 
προέδρου της ΔΕΥΑ Δελφών, ότι ενώ έχουν 
χρηματοδοτηθεί τόσες ΔΕΥΑ, εσείς δεν κάνα-
τε τίποτα και ούτε πιέσατε τον υπουργό κατά 
την εδώ επίσκεψή του για χρηματοδότηση;

Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και ο Φωκικός λαός γνωρί-
ζουν πολύ καλά αν η Φωκίδα έχει πλέον αυτό 
που της αξίζει και δικαιούται. Σύντομα κε βου-
λευτά, θα κριθείτε και εσείς αλλά και η κατα-
στροφική κυβέρνηση που υπηρετείται, στις 
επόμενες κάλπες, όποτε και εάν αποφασίσετε 
να δραπετεύσετε εσείς και ο «happy traveler» 
πρωθυπουργός.

Γραφείο Τύπου Ν.Ε. Φωκίδας ΣΥΡΙΖΑ – Π.Σ.

Ο «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» απών 
από τη ΦΩΚΙΔΑ

Ο «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» αναζητείται
στο παρελθόν

Σε προεκλογική πασαρέλα διαρκείας έχει με-
τατρέψει το Νομό μας ο τοπικός βουλευτής 
της Ν.Δ… Βέβαια πέραν των εκτυφλωτικών 
φλας και των κενών δελτίων τύπου για «εντά-
ξεις έργων», «πακτωλό εκατομμυρίων που 
έρχονται», «οργασμό εργασιών» και «αλλαγή 
σελίδας για τη Φωκίδας», η πραγματικότητα 
είναι διαφορετική.

Στη προσωπική ιστοσελίδα του βουλευτή 
βρίσκουμε την εξής ανακοίνωση: «ΕΠΙΣΚΕΨΗ 
ΠΕΤΣΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΔΕΛΦΩΝ. Η ΠΡΩΤΗ ΕΠΙ-
ΣΚΕΨΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑ ΑΠΟ 
ΠΟΛΛΑ ΧΡΟΝΙΑ ΣΤΗΝ ΦΩΚΙΔΑ. ΚΑΛΑ ΠΡΟΕ-
ΤΟΙΜΑΣΜΕΝΗ ΚΑΙ ΕΠΙΤΥΧΗΣ.» 

Ο κ. Υπουργός αναγνώρισε τις ειδικές συν-
θήκες των Δήμων Δελφών και Δωρίδος, έδω-
σε εντολή για άμεση επίλυση των πιο πιεστι-
κών προβλημάτων που ο Βουλευτής και οι 
Δήμαρχοι εξέθεσαν, και δήλωσε ότι θα κατα-
βληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια ένταξης στο 
πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» του συνόλου 
των προτεινόμενων έργων. 

Αντίστοιχα διθυραμβικές οι ανακοινώσεις 
και τα δελτία τύπου του αντιπεριφερειάρχη, 
αλλά και των δήμαρχων, οι οποίοι δίνουν απα-
ντήσεις με τον τρόπο που πρέπει, προς εκείνους 
που τους κατακρίνουν και συνεχίζουν δυναμι-
κά το έργο τους με βάση το οποίο θα κριθούν!!!

Και πριν αλέκτωρ λαλήσει τρεις, έρχεται 
ο ΙΔΙΟΣ ο Υπουργός Εσωτερικών και ανακοι-
νώνει έργα για το πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ 
ΤΡΙΤΣΗΣ» και στον κατάλογο ΑΠΟΥΣΙΑΖΕΙ για 
άλλη μια φορά η Φωκίδα.

Αλήθεια κύριε βουλευτά, κύριε αντιπερι-
φερειάρχη, κύριοι δήμαρχοι, για πόσο καιρό 
ακόμα θα πουλάτε φούμαρα για μεταξωτές 
κορδέλες και θα εμπαίζετε το Φωκικό λαό;

Έχετε μετατρέψει τους θεσμικούς σας ρό-
λους σε βιομηχανία φωτογραφιών, ανακοινώ-
σεων και άχρηστων δελτίων τύπου και σημα-
ντικά αναπτυξιακά εργαλεία τα μετατρέπετε 
σε προεκλογικές φιέστες άνευ αντικρίσματος!

Δυστυχώς για ακόμη μια φορά επιβεβαι-
ώνεται, η αδυναμία στήριξης του τόπου, τόσο 

από τον κ. βουλευτή, όσο και από τον αντιπερι-
φερειάρχη και τους δημάρχους του νομού μας.

Επίσης είναι εμφανής η λάθος λογική τόσο της 
Περιφερειακής Αρχής όσο και των Δημοτικών 
Αρχών, οι οποίες δεν μπορούν να προσδώσουν 
στον τόπο την αναγκαία αναπτυξιακή ώθηση, 
με προτάσεις έργων που σαφέστατα δεν αποτε-
λούν μοχλό ανάπτυξης. Όπως είναι λυπηρό ότι 
μια σειρά από έργα ουσίας που ήτανε σε προχω-
ρημένο στάδιο, δεν έχουν υλοποιηθεί.

Η μόνη τους επιτυχία έως τώρα, είναι οι ανα-
κοινώσεις για έργα που σχεδιάστηκαν, χρημα-
τοδοτήθηκαν και υλοποιούνταν επί ΣΥΡΙΖΑ. 

Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Φωκίδας, πιστεύει ότι εί-
ναι απολύτως αναγκαίο να αξιοποιείται κάθε 
ευκαιρία ώστε να υπάρξουν έργα ουσίας με 
αναπτυξιακό πρόσημο και προστιθέμενη αξία 
στην περιοχή μας. 

Για να γίνει κάτι τέτοιο όμως, χρειάζονται 
ικανοί θεσμικοί παράγοντες με όραμα, ικανό-
τητες, αποφασιστικότητα και θα κάνουμε τα 
αδύνατα δυνατά ώστε σύντομα αυτή η αδυ-
ναμία θα εκλείψει και καλύτερες μέρες να έρ-
θουν για τον τόπο μας. 

Υποσχόμαστε στο Φωκικό λαό το τρίπτυχο 
«Κουστούμι – γραβάτα – επικοινωνία» να το 
αντικαταστήσουμε με το τρίπτυχο «δουλειά – 
συμμετοχικότητα – αποτελεσματικότητα», το 
οποίο θα μας κάνει να νιώθουμε υπερήφανοι 
και εμείς και ο Φωκικός λαός.

Γραφείο Τύπου Ν.Ε. Φωκίδας ΣΥΡΙΖΑ – Π.Σ.
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Σε συνέχεια των θεμάτων με την Ένωση Άμ-
φισσας

• την παρέμβαση του Οικονομικού Εισαγ-
γελέα, 

• τις πολεοδομικές παραβάσεις που είδαν 
το φως της δημοσιότητας τις τελευταίες 
ημέρες με πρόστιμα 186.000,00 ευρώ που 
επιβλήθηκαν,
δημιουργείται ένα τεράστιο ζήτημα σε σχέση 
με τη συμπεριφορά της εργοδοσίας απέναντι 
στον Αλέξανδρο Λαζογιώργο.

Οι συνθήκες εργασίας είναι απαράδεκτες 
και συγκεκριμένα κάθε πρωί αφού προσέλθει 
στην εργασία του κλειδώνουν τις πόρτες και 
τον αφήνουν μόνο του στο εργοστάσιο μέχρι 
το μεσημέρι που τελειώνει το ωράριο οπότε 
και ξεκλειδώνουν πάλι .

Ενώ έχει κερδίσει όλες τις δικαστικές δια-
μάχες μέχρι σήμερα όσον αφορά την εργασία 
του, μεθοδεύουν την μετακίνηση του σε Αγρί-
νιο ή Ναύπακτο ή όπου αλλού έχει δραστηριό-
τητα η εργοδοσία, με αντικειμενικό σκοπό την 
παραίτηση του εργαζόμενου λόγω οικονομι-

κής εξαθλίωσης.
Παράλληλα ενώ έχει κάνει αίτηση, για να 

δουλέψει αν χρειάζεται στο τμήμα εφοδίων 
της Ένωσης που βρίσκεται στην Άμφισσα, δεν 
του έχουν απαντήσει. Προσλαμβάνουν υπάλ-
ληλους νέους σε θέσεις που προκύπτουν από 
αποχωρήσεις ενώ θα έπρεπε  αν τηρούσαν τα 
χρηστά ήθη και την ανθρωπιά να απασχολή-
σουν τον συγκεκριμένο υπάλληλο. Παίρνουν 
σε εργασία συγγενικά πρόσωπα όπως τον 
γαμπρό του κ. Ξηρού, ωρομίσθιους εργαζόμε-
νους, αλλά όχι τον κύριο Λαζογιώργο που πρέ-
πει να πάει μακριά. Μόνο εμπάθεια και εκδίκη-
ση. Η κοινωνία όμως δομείται πάνω σε νόμους 
και αρχές.

Πρέπει να υπογραμμίσουμε τους αγώνες 
για την διαφάνεια και την αντίστασή του για το 
κοινό συμφέρον, δηλαδή την λειτουργία του 
Αγροτικού Συνεταιρισμού προς το συμφέρον 
των αγροτών. Πράγμα που όπως φαίνεται έχει 
ενοχλήσει τη διοίκηση η οποία ως σκοπό της 
είχε από την αρχή την απαξίωση της Συνεται-
ριστικής Οργάνωσης των Αγροτών. 

Καλούμε όλες τις υπηρεσίες του κράτους να 
προστατεύσουν τον συγκεκριμένο εργαζόμε-
νο από τις αυθαιρεσίες αυτών που εργολαβικά 
ανέλαβαν και απαξίωσαν τον Αγροτικό Συνε-
ταιρισμό. 

Γραφείο Τύπου Ν.Ε. Φωκίδας ΣΥΡΙΖΑ – Π.Σ.

Παρέμβαση Οικονομικού Εισαγγελέα 
για έλεγχο στον Ελαιουργικό Αγροτικό 
Συνεταιρισμό Άμφισσας

ΕΑΣ Άμφισσας: Απαράδεκτη - εκδικητική 
συμπεριφορά σε εργαζόμενο

Μετά την ανακοίνωση της ΝΕ ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ Φω-
κίδας στις 10/7/2020, την κατάθεση ερώτησης 
των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ Σταύρου Αρα-
χωβίτη, Γιώτας Πούλου, Ιωάννη Σαρακιώτη 
και πλήθους δημοσιευμάτων από τον Τοπικό 
και Αθηναϊκό Τύπο για το θέμα του Ελαιουρ-
γικού Αγροτικού Συνεταιρισμού Άμφισσας, ο 
προϊστάμενος της Εισαγγελίας Οικονομικού 
Εγκλήματος, παρήγγειλε με την υπ’ αριθμ. 457/ 
0/1972/13-10-2020 Εντολή Έρευνας .

Στις 18-1-2022, δέκα τέσσερις μήνες μετά, ο 
αρμόδιος εισαγγελέας, με το αν αληθεύει έγ-
γραφο, με αρ. πρωτοκόλλου 5398, ζητά από 
τον Ελαιουργικό Αγροτικό Συνεταιρισμό Άμ-
φισσας τα απαραίτητα οικονομικά στοιχεία 
προς διερεύνηση τέλεσης αδικημάτων όπως 
της φοροδιαφυγής καθώς και του αδικήματος 
της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματική 
οργάνωση για την περίοδο από 1-1-2015 έως 
31-12-2019.

Στην ανακοίνωσή μας, 10-7-2020, αναφέ-
ρουμε ότι «το δράμα το οποίο εξελίσσεται εδώ 
και μια εικοσαετία στη Φωκίδα στους Συνεται-
ρισμούς – Ένωση, με τις διαγραφές αγροτών 
και τον αποκλεισμό αγροτών, είχε σαν αποτέ-

λεσμα την απώλεια των συνεταιριστικών μερί-
δων και τη μείωση των συνεταιριζόμενων, από 
3.000 χιλιάδες μέλη περίπου το 2000, σήμερα 
να είναι ελάχιστοι, οι οποίοι εκτός εξαιρέσεων, 
συνδέονται με συγγενική σχέση».

Θεωρούμε ότι η έρευνα θα πρέπει να ξεκι-
νήσει από είκοσι χρόνια πριν ώστε να υπάρξει 
διαλεύκανση της υπόθεσης.

Το διάστημα έρευνας από 1-1-2015 έως 31-
12-2019 που διέταξε ο εισαγγελέας, είναι η τε-
λευταία πράξη της απαξίωσης και μεθόδευσης 
του ξεπουλήματος του Ελαιουργικού Αγροτι-
κού Συνεταιρισμού Άμφισσας.

Στην τότε ανακοίνωσή μας, αναφερόμαστε 
στην ανοχή και συμπαράσταση του ΚΙΝΑΛ και 
ρωτάμε: Εξακολουθεί να τηρεί ακόμα και τώρα 
την ίδια στάση; Τι θέση παίρνει για το θέμα που 
αφορά μέλη και στελέχη του;

Επίσης, με ενδιαφέρον παρακολουθούμε 
την σιωπή και την απραξία, από τότε έως και 
σήμερα, του κατά τα άλλα κινητικότατου και 
πολυγραφότατου βουλευτή Φωκίδας της ΝΔ, 
για το συγκεκριμένο ζήτημα, αλλά και του Δή-
μαρχου Δελφών.

Σε επίσημη επίσκεψη αντιπροσωπείας της 

ΝΕ ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ Φωκίδας στον δήμαρχο Δελ-
φών Π. Ταγκαλή, μεταξύ άλλων θεμάτων, 
θέσαμε και το θέμα του Ελαιουργικού Συνε-
ταιρισμού Άμφισσας, την απώλεια των πε-
ριουσιακών στοιχείων και των μερίδων των 
συνεταιριζόμενων. Η απάντησή του ήταν ότι 
«είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου και 
δεν εμπλέκεται ο Δήμαρχος»!!!

Ο ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ Φωκίδας, δεσμεύεται για 
άλλη μια φορά και θα κάνει ότι είναι δυνατόν 
και κοινοβουλευτικά, για την αποκατάσταση 
της νομιμότητας.

Ο αγώνας, για να επιστραφούν όλα τα πε-
ριουσιακά στοιχεία, του Ελαιουργικού Αγροτι-
κού Συνεταιρισμού στα φυσικά του μέλη, δη-
λαδή στους συνεταίρους που έχουν διαγραφεί 
οι μερίδες τους, στο τέλος θα δικαιωθεί.

Γραφείο Τύπου Ν.Ε. Φωκίδας ΣΥΡΙΖΑ – Π.Σ.

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

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
Οργάνωση Μελών Λιδωρικίου: τηλ. 6909410004

τρέπουν. Δεσμευόμαστε να ενισχύσουμε το δι-
καίωμα των νέων στη στέγη. Με ένα πρόγραμ-
μα που θα εξασφαλίζει ισχυρή δημόσια στήριξη 
στα νέα ζευγάρια για τα πρώτα δύσκολα χρόνια. 
Με τη δημιουργία μιας τράπεζας στέγης και συν-
δυασμένες παρεμβάσεις ώστε να αποκτήσουμε 
σημαντικό απόθεμα κατοικιών προς διάθεση σε 
νέα ζευγάρια.

Αυτές είναι οι πέντε άμεσες βασικές δεσμεύ-
σεις που θα νομοθετηθούν και θα αρχίσουν να 
αποδίδουν καρπούς τις πρώτες 100 μέρες της 

προοδευτικής διακυβέρνησης.
Επίσης, μία μεσοπρόθεσμη δέσμευση που 

αφορά την αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου 
της χώρας: 

Σήμερα, το σημαντικό διακύβευμα για τον 
Λαό μας είναι Σοσιαλισμός ή Βαρβαρότητα 
και σε αυτόν τον αγώνα δεν περισσεύει κανέ-
νας και καμιά.

Σάκης Τράκας
Γραμματέας της Ν.Ε. Φωκίδας

του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία

Συνέχεια από τη σελίδα 1
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Αντιπροσωπεία της ΝΕ Φωκίδας του ΣΥΡΙ-
ΖΑ-ΠΣ παρευρέθηκε στη συνέντευξη του προ-
έδρου Αλέξη Τσίπρα, που παραχώρησε στις 8 
Απριλίου 2022, στο πλαίσιο του 7ου Οικονομι-
κού Φόρουμ Δελφών. Εκτός του συντονιστή 
της ΝΕ Σάκη Τράκα, παρευρέθηκαν οι Λάμπρος 
Λαμπρόπουλος, Χρήστος Τσαμαντάνης, Αντώ-
νης Ιωάννου, Νίκος Κοντογιάννης και ο περι-
φερειακός σύμβουλος Δρόσος Παρασκευάς.

Στην ολιγόλεπτη συζήτηση που είχαμε με 
τον πρόεδρο Αλέξη Τσίπρα, του παρουσιάσα-
με τα κύρια σημεία του έργου της Νομαρχια-
κής, τη μεγάλη συμμετοχή των μελών μας στις 
διαδικασίες για την εκλογή συνέδρων, που 
έφτασε στο 85%, αλλά και κάποιους προβλη-
ματισμούς μας.

Στην πρότασή μας να επισκεφτεί τη Φωκί-
δα, η υπόσχεσή του ήταν ότι σύντομα θα τα 
πούμε διεξοδικά στην Άμφισσα.

Τα κύρια σημεία της συνέντευξης είναι τα 
ακόλουθα:

«Πρώτιστο μέλημά μας πρέπει να είναι η κοι-
νή ωφέλεια και οφείλει πρωτίστως η ΔΕΗ να 
σταματήσει τη λογική της αισχροκέρδειας. Πι-
στεύω ότι είναι απαραίτητο να υπάρξει ένα πλα-
φόν στις τιμές της χονδρικής και της λιανικής».

«Δεν θα δεχόμουν να αποχωρήσω από Σύ-
νοδο Κορυφής με χώρες που έχουν διεκδική-
σει και έχουν κερδίσει να αποσυνδέσουν την 
τιμή της ενέργειας από την τιμή του φυσικού 
αερίου, όπως η Πορτογαλία και η Ισπανία, και 
η Ελλάδα να μην πάρει τίποτα».

«Η κυβέρνηση στην κρίση της Ουκρανίας, 
και σε σχέση με το ρόλο της Τουρκίας, έχει κι-
νηθεί με επιπολαιότητα».

«Δεν ήταν καθόλου αναγκαίο να είναι στις 
χώρες της πρώτης γραμμής σε αποστολή πο-
λεμικού υλικού».

«Η Ελλάδα είναι μια χώρα που έχει τη δυνα-
τότητα να αποτελεί πυλώνα σταθερότητας και 
γέφυρα ταυτόχρονα».

«Αυτό που συνέβη χθες στη Βουλή ήταν 
ένα ατόπημα από την πλευρά του Προέδρου 
Ζελένσκι και ένα φιάσκο για την ελληνική κυ-
βέρνηση και Βουλή».

«Ο Πρόεδρος Ζελένσκι έχει όλη τη συμπά-
θεια και την αλληλεγγύη μας, διότι είναι ο εκλεγ-
μένος επικεφαλής μιας χώρας που βάλλεται».

«Έχουμε τη βάναυση εισβολή, τη βάναυση 
παραβίαση του Διεθνούς Δικαίου από τη Ρωσία».

«Το ελληνικό κοινοβούλιο έχει δώσει άλλες 
επτά φορές τη δυνατότητα σε ξένους ηγέτες 
να μιλήσουν στην Ολομέλεια της Ελληνικής 
Βουλής, να μιλήσουν και να πουν ό,τι θέλουν 
ελεύθερα, όχι να φέρουν μαχητές μέλη νεονα-
ζιστικών οργανώσεων».

«Όχι διά της πλαγίας οδού να δίνουμε το 
βήμα της ελληνικής Βουλής σε νεοναζί».

Εμείς δεν είμαστε ούτε «φιλορώσοι», ούτε 
«αντιρώσοι». Ούτε «φιλοαμερικανοί», ούτε 
«αντιαμερικανοί».

Εμείς είμαστε με την ειρήνη, με τη σταθερό-
τητα και με τα εθνικά συμφέροντα της χώρας.

Γραφείο Τύπου Ν.Ε. Φωκίδας ΣΥΡΙΖΑ – Π.Σ.

Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Φωκίδας στο 7ο 
Οικονομικό Φόρουμ Δελφών

Όλοι και όλες στην Απεργία 
και τις κινητοποιήσεις των συνδικάτων

Αλληλεγγύη στους 
εργαζόμενους της ΛΑΡΚΟ

Την Τετάρτη 6 Απριλίου 2022 συμμετέχουμε 
όλες και όλοι στη Γενική Απεργία και τις κινη-
τοποιήσεις που καλούν τα συνδικάτα στον ιδι-
ωτικό και δημόσιο τομέα και οι μικρομεσαίοι.

Μαζί με εργαζόμενους/ες, ανέργους/ες, συ-
νταξιούχους, μικρομεσαίους, νέους και νέες, 
δίνουμε τη δική μας απάντηση στην κυβέρ-
νηση της κοινωνικής αναλγησίας, που ακόμα 
και μέσα στη συγκυρία της πανδημίας και της 
ενεργειακής κρίσης, όχι μόνο δεν λαμβάνει 
ουσιαστικά μέτρα κοινωνικής στήριξης, αλλά 
δεν διστάζει να συνεχίσει τις πολιτικές διάλυ-
σης εργασιακών δικαιωμάτων και κοινωνικού 
κράτους, οδηγώντας ξανά σε φτωχοποίηση 
την ελληνική κοινωνία.

Αγωνιζόμαστε για:
– Κατώτατο μισθό 800 ευρώ. Συλλογικές 

συμβάσεις για όλους/ες με αυξήσεις στους μι-
σθούς.

– Κατάργηση των αντεργατικών και αντια-
σφαλιστικών νομοθετημάτων της κυβέρνησης.

– Εργασιακά  και συνδικαλιστικά δικαιώμα-
τα για όλους και όλες.

– Στήριξη της κοινωνίας  απέναντι στις αυ-
ξήσεις και την αισχροκέρδεια. Δημόσια Επιχεί-
ρηση Ηλεκτρισμού για την κοινωνία.

– Απόσυρση του νομοσχεδίου που μεταλ-
λάσσει τον ΟΑΕΔ και τιμωρεί τους ανέργους.

– Ισχυρούς ελεγκτικούς μηχανισμούς και 
προστασία των εργαζομένων από τις απολύσεις.

– Προστασία της υγείας και ασφάλειας των 

Αντιπροσωπεία του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Φωκίδας, με 
τον συντονιστή της Ν.Ε. Σάκη Τράκα και τον 
υπεύθυνο οργανωτικού Λάμπρο Λαμπρόπου-
λο, έδωσε το παρών στη συγκέντρωση των 
εργαζομένων στη ΛΑΡΚΟ, στη Λάρυμνα.

Επίσης,  παραβρέθηκαν η τομεάρχης εργα-
σίας Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου, μαζί με 
τους βουλευτές Φθιώτιδας Γιάννη Σαρακιώτη, 
Βοιωτίας Γιώτα Πούλου, Εύβοιας Μίλτο Χατζη-
γιαννάκη και στελέχη από το τμήμα Συνδικαλι-
στικού και Εργατικής Πολιτικής.

Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Φωκίδας εκφράζει την αλ-
ληλεγγύη του στον αγώνα των εργαζομένων, 
ενάντια στην εγκληματική απόφαση της κυ-
βέρνησης της ΝΔ που οδηγεί στη μαζική από-
λυσή τους. Με το κλείσιμο και εκποίηση της 
ΛΑΡΚΟ, οδηγούνται στην ανεργία 1.088 ερ-
γαζόμενοι της επιχείρησης και 4.000 έμμεσα 
απασχολούμενοι. Αποτελεί έγκλημα απένα-

ντι στους εργαζόμενους, που αποτελούν το 
πολύτιμο ζωντανό κεφάλαιο της ΛΑΡΚΟ, που 
με ιδρώτα και αίμα, 75 νεκροί σε εργατικά 
δυστυχήματα σε 55 χρόνια, αλλά και μείωση 
μισθών, 25% με νομοθετική ρύθμιση, την κρά-
τησαν ανοικτή, παραγωγική και σε λειτουργία! 
Έγκλημα και για την οικονομία και την αναπτυ-
ξιακή προοπτική της χώρας και εις βάρος του 
δημοσίου συμφέροντος, εφόσον 6 νομοί της 
χώρας έχουν βασικό οικονομικό αιμοδότη τη 
ΛΑΡΚΟ.

Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Φωκίδας είναι δίπλα στους 
εργαζόμενους και στηρίζει τον δίκαιο αγώνα 
τους μέχρι και την τελική δικαίωσή τους.

Όχι στις απολύσεις. Ναι στη διασφάλιση 
των θέσεων εργασίας και των εργασιακών δι-
καιωμάτων. Ναι στη συνέχεια της παραγωγής 
και της λειτουργίας της ΛΑΡΚΟ.
Γραφείο Τύπου Ν.Ε. Φωκίδας ΣΥΡΙΖΑ - Π.Σ.

εργαζομένων.
– Στήριξη του κοινωνικού κράτους. Ισχυρό 

δημόσιο Εθνικό Σύστημα Υγείας.
– Όχι στον πόλεμο, όχι στη ρωσική εισβολή. 

Καμία εμπλοκή της Ελλάδας στον πόλεμο. Αλ-
ληλεγγύη στον Ουκρανικό λαό!

Τομέας Εργασίας και Συνδικαλισμού Ν.Ε. 
ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ. Φωκίδας


