Αγαπητοί συμπολίτες,
Εδώ σήμερα από τους Δελφούς, από τον ιερό χώρο που ολόκληρη η
πολιτισμένη ανθρωπότητα σέβεται και ευλαβικά προσκυνά, σας
καλωσορίζω ως Δήμαρχος Δελφών και σας ζητώ, ως εκ νέου υποψήφιος
Δήμαρχος, την εκτίμησή σας, την πίστη και τη στήριξή σας!
Απόψε ενώπιόν σας, εκθέτουμε με συνοπτικό τρόπο τη βασική πολιτική
μας σκέψη για τον τόπο μας.
Τι κάναμε (έναν μικρό απολογισμό) μέσα στην πρώτη μας θητεία…
Τι δεν κάναμε ή δεν προλάβαμε να κάνουμε στο ίδιο διάστημα…
Και επιπλέον τι σκοπεύουμε να κάνουμε στην επόμενη θητεία που
ζητάμε να μας δώσετε και να μας εμπιστευτείτε.
Είναι ταυτόχρονα και ένας προσωπικός απολογισμός.
Αυτά που θα ακούσετε παρακάτω αποτελούν τον προσωπικό αγώνα και
το μεράκι μιας ομάδας ανθρώπων, που επέλεξαν να αφιερωθούν ψυχή τε
και σώματι επί μια πενταετία στο Δήμο Δελφών.
Δεν υπήρξαμε μια απλή διαχειριστική δημοτική αρχή, αλλά μια
δημοτική αρχή της μάχης και του καθημερινού αγώνα.
7 ημέρες την εβδομάδα, 365 ημέρες το χρόνο, πολλές ώρες κάθε μέρα!
Αφήνοντας στην άκρη τις δουλειές
οικογενειακές μας υποχρεώσεις.

μας,

τις

προσωπικές

και

Γι’ αυτό και σας κοιτούμε με το κεφάλι ψηλά, όντας βέβαιοι ότι από την
πλευρά μας πράξαμε το χρέος μας, αυτό για το οποίο μας εκλέξατε
δημοτική αρχή του Δήμου Δελφών τέτοιες ημέρες πριν 5 χρόνια!
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1. ΤΙ ΚΑΝΑΜΕ (Απολογισμός…)

Α΄ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
✓ Εξυγιάναμε οικονομικά το Δήμο Δελφών, απαλλάσσοντάς τον οριστικά
από δυσθεώρητα συσσωρευμένα βάρη πολλών ετών (14,5 εκ. ευρώ
περίπου χρέη από Αναπτυξιακές και Κοινωφελείς Επιχειρήσεις
Καποδιστριακής περιόδου, ΕΥΔΑΠ Παγίων, Δανειακές Υποχρεώσεις,
Δικαστικές Αποφάσεις κ.λπ., όπως έδειξαν οι Ισολογισμοί που εμείς
φέραμε).
Σήμερα, μετά από αποπληρωμή πολλών εκατομμυρίων παλαιών
εκκρεμοτήτων, είμαστε πλέον ένας Δήμος οικονομικά διαχειρίσιμος
(όχι πλούσιος, όχι όμως και πτωχευμένος).
Οι δύσκολες επιτυχίες μας ήταν δύο: α) Ότι αποπληρώσαμε τα χρέη
των παλαιών Δημοτικών Επιχειρήσεων (περί τα 2,2 εκ. ευρώ), κάτι
που καταρχήν φαινόταν νομικά και τεχνικά αδύνατον και β) Ότι
ανταπεξήλθαμε στη βίαιη επίθεση της ΕΥΔΑΠ, που επιχείρησε
εκβιαστικά μέσα στο 2018 να χρεωκοπήσει το Δήμο μας, αλλά εν
τέλει καταφέραμε και να ρυθμίσουμε ευνοϊκά τις παλιές μας οφειλές,
αλλά και άπαξ διά παντός να ξεκαθαρίσουμε τη σχέση μας με τον
φορέα αυτόν για το μέλλον.
Η έκθεσή μας σε τραπεζικό δανεισμό έχει περιοριστεί σήμερα
περίπου στα 3.7 εκατομμύρια ευρώ (εμείς ασφαλώς δεν έχουμε πάρει
κανένα καινούργιο δάνειο…), που είναι βέβαια ρυθμισμένος και
αποπληρώνεται τακτικά.
Εξακολουθούν να έρχονται δικαστικές αποφάσεις για οφειλές (κυρίως
από το απώτερο παρελθόν), αλλά με συνεχώς μειούμενο ρυθμό.

Β΄ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ
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✓ Εντάξαμε σε χρηματοδότηση και υλοποιούμε το μεγαλύτερο
πρόγραμμα έργων των τελευταίων ετών, στα πιο απαιτητικά και
ανταγωνιστικά προγράμματα, που ήδη υλοποιούνται ή ξεκινούν
προσεχώς.
Μόνο τα μεγάλα χρηματοδοτούμενα έργα που συμβασιοποιήσαμε και
υλοποιούμε (εξαιρούμε ό,τι είχε ήδη συμβασιοποιηθεί πριν τη θητεία
μας) ή εντάξαμε σε χρηματοδότηση και προετοιμάζουμε την
υλοποίησή τους ή εξασφαλίσαμε τη χρηματοδότησή τους, ανέρχονται
σε προϋπολογισμό της τάξης συνολικά των 43.200.000 ευρώ.
Συγκεκριμένα:
•

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ
(έργο
Χ.Υ.Τ.Υ.,
αρχική
σύμβαση
+
συμπληρωματική σύμβαση + προμήθεια καφέ κάδων + συνοδά
έργα + μελέτη + εξασφάλιση πόρων για επέκταση του έργου σε
Μ.Ε.Α.) στο σύνολο περίπου 20.000.000 ευρώ.

•

ΥΔΡΕΥΣΗ (Διυλιστήριο Άμφισσας + Ταχυδιυλιστήριο Δεσφίνας,
+ Εγκατάσταση συστημάτων τηλεμετρίας και τηλεχειρισμού στο
εξωτερικό δίκτυο και στις εγκαταστάσεις στο κομμάτι Άμφισσα
– Ιτέα – Γαλαξίδι – Άγιοι Πάντες + Αντικατάσταση εσωτερικού
δικτύου Ιτέας) στο σύνολο περίπου 3.600.000 ευρώ.

•

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ (Βιολογικός Καθαρισμός Ιτέας + Βιολογικός
Καθαρισμός Άμφισσας) στο σύνολο περίπου 3.500.000 ευρώ.

•

ΟΔΟΠΟΙΙΑ (Περιφερειακός δρόμος Άμφισσας + Αγροτική
Οδοποιία Δήμου + Ασφαλτόστρωση προς Θολωτό Μυκηναϊκό
Τάφο στον Ελαιώνα) στο σύνολο περίπου 4.500.000 ευρώ.

•

ΧΩΡΟΙ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ (Δυτικός Χώρος Στάθμευσης Δελφών +
Χώρος Στάθμευσης Βαρέων Οχημάτων Άμφισσας + Πράσινα
Πάρκινγκ Άμφισσας) περίπου στο σύνολο 2.000.000 ευρώ.

•

ΑΘΛΗΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ (Κολυμβητήριο Ιτέας + Γήπεδα Τένις
Άμφισσας + Γήπεδο 5x5 Δεσφίνας + Κλειστό Γήπεδο Ιτέας) στο
σύνολο περίπου 850.000 ευρώ.

•

ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ (12 σε όλον το Δήμο) περίπου στο σύνολο
300.000 ευρώ.

•

ΕΡΓΑ ΤΥΠΟΥ Σ.Δ.Ι.Τ. (Αντικατάσταση Οδοφωτισμού σε όλες τις
Κοινότητες και smartεφαρμογές) στο σύνολο περίπου
5.500.000 ευρώ.

•

ΣΧΟΛΕΙΑ (Ειδικό Δημοτικό και 1ο Δημοτικό Σχολείο Άμφισσας
+ Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. + Έργα ανταποδοτικά από Κτ.Υπ. Α.Ε. σε πέντε
σχολεία + Μόνωση Στέγης Γυμνασίου Άμφισσας) στο σύνολο
περίπου 1.800.000 ευρώ.
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•

ΛΟΙΠΑ ΕΡΓΑ (Κτήρια – Πλατείες + Εξοπλισμός Οχημάτων και
λοιπός εξοπλισμός Δήμου + Σ.Β.Α.Κ. κ.α.) στο σύνολο περίπου
1.200.000 ευρώ.

Πέραν τούτων έχουμε ήδη υποβάλλει σε χρηματοδοτικά
προγράμματα εξαιρετικά ώριμες και καλά μελετημένες προτάσεις (για
τις οποίες περιμένουμε σχεδόν με βεβαιότητα εντάξεις μέσα στους
επόμενους δύο μήνες) της τάξης των 7.800.000 ευρώ.
Συγκεκριμένα:
•

ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ («Καψάλειο» Ιτέας + Αθλητικό
Παρνασσού) στο σύνολο περίπου 3.050.000 ευρώ.

•

ΕΡΓΑ ΣΕ LEADER (16 συνολικά προτάσεις σε ολόκληρο το
Δήμο μας) στο σύνολο περίπου 1.800.000 ευρώ.

•

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΠΑΛ ΑΜΦΙΣΣΑΣ, περίπου
1.200.000 ευρώ.

•

ΑΝΟΙΚΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ (μαζί με το Επιμελητήριο
Φωκίδας) στο σύνολο περίπου 1.800.000.

Κέντρο

Ένα Πρόγραμμα Χρηματοδοτούμενων Έργων (εκτός από τα πολλά
άλλα που εκτελέσαμε και εκτελούμε με δικούς μας πόρους) της
τάξης των 50.000.000 ευρώ περίπου δεν είναι δα και μικρό
πράγμα για μία δημοτική θητεία!
Πέραν αυτών υπάρχουν εκατοντάδες μεσαία και μικρά έργα και
παρεμβάσεις σε όλες τις Κοινότητες του Δήμου μας, που
εκτελέσαμε με δικούς μας πόρους, παρά τη δραματική μείωση των
πόρων που μας αποδίδονται πλέον για τέτοια έργα (ως γνωστόν, από
3.600.000 ευρώ το 2010 ή 1.800.000 ευρώ το 2012 φτάσαμε στις
600.000 ευρώ ανά έτος σε ολόκληρη τη δική μας θητεία!).
Αναλυτικά τα έργα μας, μεγάλα και μικρότερα (και μάλιστα ανά
Δημοτική Ενότητα) είναι δημοσιευμένα στο blog της Ανανεωτικής
Δύναμης, προσβάσιμα στον καθένα: andidelfon.blogspot.com

Γ΄ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: ΜΕΓΑΛΕΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ:
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✓ Ιδρύσαμε τη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης
(Δ.Ε.Υ.Α.), όπως πριν από εμάς όλοι οι καλά οργανωμένοι Δήμοι της
χώρας, μια δομή που ήδη παράγει σημαντικό έργο και συνεχώς στο
εξής θα αναβαθμίζεται.

✓ Ιδρύσαμε το «Δίκτυο Δελφών» (Δίκτυο για τον Πολιτισμό και τον
Τουρισμό στη Φωκίδα), με τη συνεργασία της Περιφέρειας και του
Δήμου Δωρίδας, που εξασφαλίζει τη λειτουργία, τη δικτύωση και την
καλύτερη προβολή των μουσείων μας και την καλύτερη οργάνωση του
Πολιτισμού, που είναι η μεγάλη μας δύναμη προς τον έξω κόσμο και
ένα ασύγκριτο αναπτυξιακό όχημα για τον τουρισμό μας, όπως ήδη
αποδεικνύουμε.

✓ Μετατρέπουμε ήδη το Δήμο μας σ’ έναν «ευφυή Δήμο» (smartcity), με
το μεγάλο έργο της πλήρους αντικατάστασης του οδοφωτισμού μας με
σύγχρονο ενεργειακό και οικονομικό φωτισμό τύπου Led, που εκτός
από τη μεγάλη εξοικονόμηση ενέργειας που θα αποφέρει,
συμπεριλαμβάνει και πολλές smart εφαρμογές (αισθητήρες, WiFi
κ.λπ.). Το έργο ήδη ξεκίνησε.

✓ Δίνουμε και δώσαμε μεγάλη έμφαση στην προσέλκυση ιδιωτικών
επενδύσεων, ιδίως στους τομείς της ενέργειας και του τουρισμού.
Ενδεικτικά:
Α) Υλοποιούμε ήδη στη Δεσφίνα ένα από τα μεγαλύτερα αιολικά
πάρκα της χώρας (με τεράστια οφέλη για το Δήμο μας και τους
δημότες μας), επένδυση της τάξης των 130 εκατομμυρίων ευρώ.
Β) Αναθέσαμε και υλοποιούμε ήδη την αντικατάσταση ολόκληρου του
δικτύου οδοφωτισμού μας (θα επέμβουμε σε περίπου 10.000
φωτιστικά σημεία σε όλες τις Κοινότητες του Δήμου μας), ώστε στους
επόμενους μήνες να φτάσουμε σε φωτισμό αποκλειστικά τύπου led,
ενεργειακά αποδοτικό, με εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας της
τάξης του 75%. Πρόκειται για επένδυση της τάξης των 5,5
εκατομμυρίων ευρώ, με αποκλειστικά ιδιωτική χρηματοδότηση και
συντήρηση του συστήματος από τον ανάδοχο για 12 έτη, χωρίς ο
Δήμος μας να ρισκάρει ούτε ένα ευρώ, αφού ο επενδυτής αποσβένει
την επένδυσή του από την μεγάλη εξοικονόμηση ενέργειας που θα
επιτευχθεί.
Γ) Προετοιμάζουμε με γοργά βήματα μια μεγάλη σύνθετη τουριστική
επένδυση (Ξενοδοχείο + Παραθεριστικό Χωριό + Συνεδριακό Κέντρο +
Κέντρο Ευεξίας κ.α.) σε δημοτικές εκτάσεις κοντά στην Ιτέα, που
5

προβλέπεται να αποφέρει στην περιοχή μας εκατοντάδες νέες θέσεις
εργασίας και πολλά έμμεσα οφέλη. Την όλη διαδικασία έχει αναλάβει
και χρηματοδοτεί ο επίσημος κλάδος προσέλκυσης επενδύσεων του
Υπουργείου Οικονομίας, το EnterpriseGreece, τα στελέχη του οποίου
εκτιμούν ότι θα υπάρξει πολύ υψηλό επενδυτικό ενδιαφέρον.

✓ Συνεργαστήκαμε και συνεργαζόμαστε με κορυφαία ελληνικά και ξένα
Πανεπιστήμια (Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Πανεπιστήμιο
Θεσσαλίας, Yale, Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών,
Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής κ.α.),
με στόχο να βάλουμε την περιοχή μας στο επίκεντρο των εξελίξεων
και της κοινωνίας της γνώσης.

✓ Δημιουργήσαμε, χάρη στις καλές μας συνεργασίες, ισχυρούς θεσμούς
με λογική εξωστρέφειας, όπως το Δελφικό Οικονομικό Φόρουμ και το
Φεστιβάλ Δελφών, θεσμοί που ήδη έχουν αποκτήσει τεράστια
εμβέλεια και αποτελούν, πέραν των άλλων, μια αυτοτροφοδοτούμενη
και αστείρευτη πηγή καλής διαφήμισης για το Δήμο μας.
Για το Φόρουμ των Δελφών (μοιάζει παράδοξο…) χρειάστηκε να
αγωνιστούμε απέναντι σε αντιδράσεις για να πείσουμε περί της
χρησιμότητάς του, ενώ το Φεστιβάλ Δελφών ήδη από το δεύτερο χρόνο
του απολαμβάνει μιας σημαντικής καταξίωσης, ιδίως μετά την θέση
του υπό την αιγίδα και τη χορηγία του Ιδρύματος «Σταύρος Νιάρχος».

✓ Δώσαμε μεγάλη έμφαση στις Κοινωνικές Δομές.
Με αθόρυβη, αλλά πολύ αποτελεσματική δουλειά, πολλαπλασιάσαμε
την επισιτιστική βοήθεια για τους αδύναμους συμπολίτες μας, ενώ
ταυτόχρονα ιδρύσαμε και συνεχίζουμε να ιδρύουμε σημαντικές νέες
κοινωνικές δομές, όπως το Κέντρο Κοινότητας, τα Κέντρα
Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.), που δίνουν
δημιουργική διέξοδο σε εκατοντάδες οικογένειες και δουλειά σε
πολλούς εκπαιδευτικούς και ταυτόχρονα αποφέρουν στον τόπο μας
ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ ετησίως
(συνολική εκτιμώμενη χρηματοδότηση για το Δήμο μας μόνο
για την τρέχουσα προγραμματική περίοδο ανερχόμενη περίπου
σε 2.000.000 ευρώ).

✓ Οργανώσαμε σε νέες βάσεις τη διαχείριση απορριμμάτων.
Κλείσαμε και αποκαταστήσαμε την γιγάντια χωματερή στην
«Κερατόραχη» και υλοποιούμε το νέο Χώρο Υγειονομικής Ταφής με τη
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Μονάδα Κομποστοποίησης στο «Βαρτό», ενώ ήδη προετοιμάζουμε και
την επέκτασή του έργου. Ο Χώρος ολοκληρώνεται και ξεκινά τη
λειτουργία του μέσα στο καλοκαίρι, αμέσως δε μετά προχωράμε στην
επέκτασή του σε πλήρη Μονάδα Επεξεργασίας Αποβλήτων (Μ.Ε.Α.),
έργο που ήδη έχει προετοιμαστεί και εξασφαλιστεί η χρηματοδότησή
του. Όλα αυτά, πέραν των άλλων, εξασφαλίζουν στον τόπο μας
δεκάδες νέες θέσεις εργασίας τα επόμενα χρόνια.
✓ Ξεκινήσαμε ένα μεγάλο έργο ανάδειξης των ορεινών μας μονοπατιών.
Συνεργαζόμαστε με την Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος και
Πολιτισμού και υλοποιούμε τη δημιουργία πιστοποιημένων κατά τους
ευρωπαϊκούς κανονισμούς περιπατητικών διαδρομών μεγάλου
μήκους.
Το έργο ήδη ξεκίνησε με την υλοποίηση του Μονοπατιού
«DelphiTrail» (Κίρρα, Χρισσό, Δελφοί, Κωρύκειο Άντρο, Επτάλοφος,
Πολύδροσος, Γραβιά) και του «Μονοπατιού της Εθνικής Αντίστασης»
(Σπηλιά
Στρώμης,
Μαυρολιθάρι,
Καστριώτισσα,
Γέφυρα
Γοργοποτάμου).
✓ Εκπονούμε και ήδη υλοποιούμε έναν ολοκληρωμένο σχεδιασμό για
την ανάδειξη των κορυφαίων ιστορικών περιόδων της σύγχρονής μας
Ιστορίας (Ελληνικής Επανάστασης και Εθνικής Αντίστασης), στις
οποίες η περιοχή μας αδιαμφισβήτητα πρωταγωνίστησε.
Εκτός από την προφανέστατη αναβάθμιση των μουσειακών μας
δομών και των επετειακών μας εκδηλώσεων, έχουμε εξασφαλίσει
χρηματοδότηση και προχωράμε στην υλοποίηση ενός προγράμματος
δημιουργίας μικρών «κιβωτών μνήμης» για την Εθνική Αντίσταση σε
πολλές Κοινότητες (μόνιμη έκθεση φωτογραφικού και λοιπού
αρχειακού υλικού, καθώς και κειμηλίων σε κατάλληλα Κοινοτικά
κτίρια).

Δ΄ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ

7

✓ Νοικοκυρέψαμε τον τόπο μας. Ένας Δήμος πιο καθαρός από άκρη σε
άκρη, ασύγκριτα πιο περιποιημένος από τους περισσότερους
ελληνικούς Δήμους, κατά κοινή ομολογία των επισκεπτών μας.
✓ Πραγματοποιήσαμε το μεγαλύτερο πρόγραμμα αυτεπιστασίας των
τελευταίων ετών, βελτιώνοντας πάρα πολλά παραμελημένα σημεία των
πόλεων και των χωριών μας.
✓ Αναβαθμίσαμε πάρα πολλά σχολεία, με μικρά και μεγάλα έργα,
απαντώντας σε αιτήματα πολλών ετών.
✓ Αναβαθμίσαμε το σύνολο σχεδόν των αθλητικών μας χώρων, με
σημαντικά μικρά και μεγαλύτερα έργα.
✓ Συνεργαστήκαμε στενά με όλες τις Κοινότητες του Δήμου μας,
διαθέτοντας στους Προέδρους αυτών κατά πρωτοφανή τρόπο εργαλεία
για την επίλυση καθημερινών θεμάτων, όπως η παγία προκαταβολή
(από 2.000 έως και 6.000 ευρώ ετησίως ανά Κοινότητα), με την οποία
έγιναν σημαντικά πράγματα σε πάρα πολλές περιπτώσεις.

Ε΄ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: ΜΕΓΑΛΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ
(χωρίς να παίζουμε κομματικά παιχνίδια):
•
•
•
•
•
•
•

Για το Νοσοκομείο μας και το Κέντρο Υγείας.
Για την Ίδρυση Πανεπιστημίου.
Για την άρτια Εκπαιδευτική Λειτουργία των Σχολείων μας.
Για την καλύτερη Αστυνόμευση.
Για τη συνέχιση λειτουργίας της σιδηροδρομικής μας γραμμής.
Για τη θεσμοθέτηση της Εντοπιότητας στις προσλήψεις του Δημοσίου
Τομέα.
Για τη στήριξη των συμπολιτών μας σε όλες τις κρίσεις και στις
δύσκολες καταστάσεις.
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2. ΤΙ ΔΕΝ ΚΑΝΑΜΕ (δεν προλάβαμε ή δεν
τα καταφέραμε…)

Υπάρχουν ζητήματα στα οποία είτε δεν προλάβαμε να ολοκληρώσουμε το
σχεδιασμό μας,είτε ακόμη και αστοχήσαμε στην αρχική μας προσέγγιση
και τροποποιήσαμε στην πορεία το πλάνο μας.
Οι αποδυναμωμένες από στελέχη Υπηρεσίες μας, αλλά και η
κατακόρυφη αύξηση στις γραφειοκρατικές υποχρεώσεις που έχουν
επιβληθεί τα τελευταία χρόνια, δεν μας επέτρεψαν να ολοκληρώσουμε
στην πρώτη θητεία σημαντικούς στόχους (που μεταφέρονται βέβαια για
την επόμενη θητεία, με δέσμευση να τα καταφέρουμε αυτή τη φορά)
•

Ισολογισμοί – Απολογισμοί.
Έχουμε δεχτεί τελευταία κριτική διότι δεν έχουμε ακόμη εγκρίνει
όλους τους Ισολογισμούς – Απολογισμούς οικονομικών χρήσεων
του Δήμου μας. Η αλήθεια είναι ότι η δική μας δημοτική
αρχή ξεκίνησε να ξετυλίγει το κουβάρι, προσπαθώντας να
καλύψει χαμένο έδαφος από τα προηγούμενα έτη.
Εγκρίναμε μέσα στη θητεία αυτήν τους Ισολογισμούς –
Απολογισμούς των ετών 2011, 2012 και 2013.
Η καθυστέρηση των Υπηρεσιών μας έχει να κάνει κυρίως με το
έτος 2014, που είναι και η πρώτη χρονιά κατά την οποία τέθηκε
ουσιαστικά σε εφαρμογή από εμάς το διπλογραφικό σύστημα.
Μέσα στις επόμενες εβδομάδες σε κάθε περίπτωση
ολοκληρώνουμε και με το έτος αυτό (2014), ενώ ο έλεγχος των
επομένων ετών θεωρείται τεχνικά πολύ πιο απλός και εκτιμούμε
ότι θα ολοκληρωθεί μέσα σε διάστημα ενός έτους περίπου, ώστε ο
Δήμος μας να τελειώσει και με τον τελευταίο αυτόν σκόπελο και να
αποκτήσει πλήρη οικονομική κανονικότητα.

•

Κοιμητήρια.
Το ζήτημα της ορθής λειτουργίας των Κοιμητηρίων δεν έχει ακόμη
ρυθμιστεί πλήρως από εμάς. Κληρονομήσαμε ένα πολυδαίδαλο
καθεστώς, με πολλά διαφορετικές ρυθμίσεις ανά Δημοτική
Ενότητα ή ακόμη και ανά Κοινότητα.
Ξεκινήσαμε να εκπονούμε έναν λειτουργικό Κανονισμό για
ολόκληρο το Δήμο, που όμως δεν προλάβαμε να
ολοκληρώσουμε και να εγκρίνουμε.
Αποτελεί έναν από τους κεντρικούς στόχους της επόμενης θητείας
μας.

•

Ρομά.
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Το θέμα των Ρομά (τσιγγάνων) είναι πολύ σοβαρό και σύνθετο
θέμα, που εκ της φύσεώς του δεν έχει κάποια απλή και εύκολη
λύση.
Εμείς, επειδή δεν είμαστε μια δημοτική αρχή που κρύβουμε
τα προβλήματα «κάτω από το χαλί», αποφασίσαμε να
ασχοληθούμε και με αυτό το ζήτημα, σε συνεργασία με το
αρμόδιο Υπουργείο.
Είναι αλήθεια ότι η αρχική πρόταση περί μιας στεγαστικής
αποκατάστασης (τύπου προσωρινού οικισμού), που το Υπουργείο
Εργασίας έκρινε ως προτιμότερη και εμείς καταρχήν υιοθετήσαμε,
μάλλον δεν συγκέντρωνε τις μακροπρόθεσμες και αξιόπιστες
προϋποθέσεις επιτυχίας, παρά τις καλές προθέσεις όλων και
συνεπώς ορθά υπαναχωρήσαμε.
Ούτως ή άλλως οι ανεξέλεγκτες παράγκες στην εθνική οδό
Άμφισσας – Λαμίας θα φύγουν μέσα στο καλοκαίρι, αφού
στο χώρο αυτόν δημιουργούμε το Χώρο Στάθμευσης Βαρέων
Οχημάτων (το έργο έχει ήδη δημοπρατηθεί και προσεχώς
υπογράφουμε τη σύμβαση).
Απαιτείται
οπωσδήποτε
μια
βεντάλια
μέτρων
με
χρηματοδότηση από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (προς
την οποία ήδη έχουμε υποβάλει τις προτάσεις μας), ως εξής:
α) ειδικές σχολικές δομές ένταξης με κατάλληλο προσωπικό, β)
ειδικό πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας για μέλη του πληθυσμού
αυτού και γ) αυστηρή παρακολούθηση από κατάλληλη
στελεχωμένη δομή της εφαρμογής των υποχρεώσεων από μέρους
των δικαιούχων.
Η οποιαδήποτε επιτυχία απαιτεί όχι μόνο την ισχυρή βούληση
μιας πλευράς, αλλά την καλή συνεργασία πολλών ταυτόχρονα
φορέων (Κεντρικών Υπηρεσιών, Περιφέρειας, Δήμου, Δικαιοσύνης,
Εκπαίδευσης, φορέων της κοινωνίας των πολιτών κ.α.), την οποία
επιδιώκουμε συστηματικά.
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3. ΤΙ ΣΧΕΔΙΑΖΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ
ΘΗΤΕΙΑ
Α. Συνέχιση του έργου της πρώτης μας θητείας
•

Εδραίωση των μεταρρυθμίσεων.
Οι μεγάλες μας μεταρρυθμίσεις χρειάζονται ακόμη δουλειά για να
εδραιωθούν και να αποδώσουν όσα μπορούν. Η ίδρυση της
Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης – Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.),
η στενή συνεργασία με το Φορέα Διαχείρισης Στερεών
Αποβλήτων (Φο.Δ.Σ.Α.) Στερεάς Ελλάδας, η ίδρυση και
λειτουργία του «Δικτύου για τον Πολιτισμό και τον
Τουρισμό στη Φωκίδα» (ΔΙΚΤΥΟ ΔΕΛΦΩΝ) είναι οι πιο
βασικές από αυτές.
Τέτοιες «βαριές» πρωτοβουλίες απαιτούν μακροχρόνια στήριξη και
σταθερότητα και η πιο καλή εγγύηση για την επιτυχία τους
είναι να τις υπηρετούν οι άνθρωποι που τις πιστεύουν και
αγωνίστηκαν γι’ αυτές προς το κοινό όφελος.

•

Ολοκλήρωση & λειτουργία μεγάλων έργων, αναπτυξιακών
πρωτοβουλιών και δράσεων.
Κορυφαία προτεραιότητά μας είναι η σύνθετη τουριστική
επένδυση πλησίον της Ιτέας. Είμαστε ήδη σε αρκετά καλό
στάδιο, πλησιάζοντας μέσα στους επόμενους μήνες την
έγκριση της Διυπουργικής Επιτροπής, που «ξεκλειδώνει» όλα
τα δύσκολα
αδειοδοτικά ζητήματα.
Απαιτείται συνεχής
παρακολούθηση και εγρήγορση (που έχουμε) σε συνεργασία με
τον Πρόεδρο και τα στελέχη του EnterpriseGreece.
Σε πολύ καλό δρόμο βρίσκονται και τα μεγάλα αναπτυξιακά
έργα του περιφερειακού δρόμου της Άμφισσας και του
δυτικού
χώρου
Στάθμευσης
Δελφών
(εκτιμούμε ότι
πλησιάζουμε στη δημοπράτησή τους μέσα στους επόμενους
μήνες).
Σημαντικές ακόμη πρωτοβουλίες μας, που προχωράμε προς
την τελική ωρίμανση και υλοποίησή τους, είναι: α) η
Ανάπλαση της κεντρικής οδού των Δελφών, β) το Αθλητικό Κέντρο
Παρνασσού, γ) το Ανοιχτό Κέντρο Εμπορίου Άμφισσας, δ) η
Μουσειακή αξιοποίηση της Σπηλιάς του Γαλαξιδίου, ε) η
ολοκλήρωση του Δικτύου πιστοποιημένων Ορεινών Μονοπατιών,
στ) η ίδρυση και λειτουργία του Μουσείου Πόλης Ιτέας και η
πολιτιστική αξιοποίηση του κτιρίου «Μακεδών» Κίρρας και ζ) η
λειτουργία του Δικτύου Κοινοτήτων (πολλών ορεινών και μη
Κοινοτήτων του Δήμου μας) και Τοποσήμων Εθνικής Αντίστασης
(λ.χ. Φαράγγι Ρεκάς, Σπηλιά Στρώμης) ως επισκέψιμων χώρων.

Β. «Κυνηγάμε» Επενδύσεις σε Ενέργεια και Τουρισμό
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(Νέες θέσεις εργασίας + Μεγάλα οφέλη για το Δήμο και τους δημότες)
•

Ενεργειακές Κοινότητες.
Με τον Ν.4513/2018 (ΦΕΚ 9/Α’/23-01-18) δίνεται η δυνατότητα
της ίδρυσης Ενεργειακών Κοινοτήτων, στις οποίες μπορούν να
συμμετέχουν μεταξύ των άλλων και οι πρωτοβάθμιοι Οργανισμοί
Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Η Ενεργειακή Κοινότητα είναι
αστικός συνεταιρισμός αποκλειστικού σκοπού που στόχο
έχει την προώθηση της κοινωνικής και αλληλέγγυας
οικονομίας και καινοτομίας στον Ενεργειακό Τομέα, μέσω
της δραστηριοποίησης στους τομείς των Ανανεώσιμων
Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.), της Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού
και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης (Σ.Η.Θ.Υ.Α.) κ.α.
Ο Δήμος Δελφών προχώρησε, ως ανωτέρω, στην Ενεργειακή
Αναβάθμιση του Συστήματος Οδοφωτισμού, μέσω διεθνούς
διαγωνισμού και Ανάδοχο που ήδη έχει εγκατασταθεί και
προετοιμάζεται για την εγκατάσταση σύγχρονων φωτιστικών led στο
σύνολο του δικτύου του Δήμου και με εγγυημένη εξοικονόμηση
ηλεκτρικής ενέργειαςπερίπου 74%.
Ο Ενεργειακός όμως σχεδιασμός του Δήμου δεν σταματά εδώ.
Προχωράμε
άμεσα
στη
δημιουργία
«Ενεργειακής
Κοινότητας» με τη συνεργασία της Δ.Ε.Υ.Α. του Δήμου μας,
έχοντας ως σκοπό την αξιοποίηση της χρήση των Α.Π.Ε. για
την μείωση κατανάλωσης ενέργειας στις υποδομές μας.
Για όλα τα προαναφερόμενα δεσμευόμαστε να προηγηθεί εκτενής
διαβούλευση, ώστε φορείς και πολίτες να συμμετάσχουν στο
εγχείρημα που είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον για τις επόμενες
δεκαετίες.

•

Αξιοποίηση ακίνητης περιουσίας.
Η αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του Δήμου μας, αλλά και
της
δημόσιας
περιουσίας,
όπως
αποδεικνύει
η
προετοιμαζόμενη σύνθετη τουριστική επένδυση με το
EnterpriseGreece, αποτελεί σημαντικό πυλώνα ανάπτυξης.
Έχοντας ήδη αποκτήσει τη σχετική τεχνογνωσία και τις
κατάλληλες επαφές και συνεργασίες, σκοπεύουμε να εντείνουμε
την προσπάθειά μας προς την ίδια κατεύθυνση.
Ιδιαιτέρως αξιοποιήσιμο μοιάζει να είναι το μεγάλο αγρόκτημα
«Μπαΐρι» στη Λιλαία, έκτασης περίπου 200 στρεμμάτων, ενώ
προφανές ενδιαφέρον έχουν ήδη οι μεγάλες εκτάσεις που διαθέτει
ο Δήμος μας στη Δεσφίνα.
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Γ. Έμφαση στην Πρωτογενή Παραγωγή
•

Ελαιώνας Άμφισσας (Δελφικοί Ελαιώνες).
Ο Ελαιώνας μας πάσχει από την πολυδιάσπαση αρμοδιοτήτων (εκ
των οποίων τις λιγότερες σαφώς έχει ο Δήμος…), που μαζί με
άλλους παράγοντες έχει οδηγήσει στην απαξίωσή του από
ιδιοκτήτες και καλλιεργητές.
Γι’ αυτό έχει και μεγάλη σημασία η έγκριση του Διαχειριστικού
Σχεδίου που εκπονήσαμε με τη βοήθεια του Γεωπονικού
Πανεπιστημίου Αθηνών (σήμερα βρίσκεται για έγκριση στα
αρμόδια Υπουργεία), που θα λύσει πολλά μικρά, αλλά εξόχως
ενοχλητικά προβλήματα.
Η εγκατάσταση πλέον του Γεωπονικού Πανεπιστημίου
Αθηνών στην Άμφισσα μας δίνει μεγάλες ευκαιρίες για το
μέλλον.
Προχωράμε τον προσεχή Σεπτέμβριο στην ίδρυση του
«Παρατηρητηρίου Ελαιώνα Άμφισσας», μιας δομής με τη
συνεργασία μεταξύ Δήμου και Πανεπιστημίου, με σκοπό την
καθημερινή παρακολούθηση και στατιστική ανάλυση καιρικών
συνθηκών, εδαφολογικών στοιχείων, προτεινόμενων χειρισμών από
τους καλλιεργητές κ.λπ..
Η καλή συντήρηση των δρόμων του Ελαιώνα ούτως ή άλλως
ξεκινά τις επόμενες εβδομάδες, χάρη στο μεγάλο έργο που
εξασφαλίσαμε, όμως πρέπει και στο μέλλον να υπάρξει από εμάς
εγρήγορση προς την κατεύθυνση αυτήν.
Πολύ μεγάλη ευκαιρία είναι ασφαλώς το έντονο ενδιαφέρον του
μεγάλου αμερικανικού Πανεπιστημίου Γέηλ (Yale), που
ενδιαφέρεται να ασχοληθεί επισταμένα με τους «Δελφικούς
Ελαιώνες» και να πιστοποιήσει την υψηλή διατροφική αξία του
προϊόντος μας μέσα από αναλυτικές εργαστηριακές εξετάσεις την
επόμενη διετία.
Ήδη το Γέηλ προγραμματίζει Συμπόσιο για την Ελιά και το
ελαιόλαδο στους Δελφούς στις 4, 5, 6 και 7 Δεκεμβρίου 2019 με
τη συνεργασία του Δήμου μας, κατά το οποίο θα διακηρυχθεί
επισήμως και η ίδρυση του Ινστιτούτου Ελιάς του Γέηλ (Yale
Olive Institute).

•

Κτηνοτροφία – Εναλλακτικές Καλλιέργειες.
Η παρουσία του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, αλλά και η
καλή προετοιμασία που έχουμε κάνει με άλλα ιδρύματα (όπως
λ.χ. το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και η Φαρμακευτική Σχολή του
Πανεπιστημίου
Αθηνών)
μας
δίνει
τη
δυνατότητα
να
προχωρήσουμε σε σύγχρονα σχήματα συνεργασίας και
πιστοποιήσεις και στην κτηνοτροφία και στις νέες
(εναλλακτικές) καλλιέργειες, όπως τα αρωματικά φυτά.
Προϋπόθεση είναι να υπάρξει ανάλογο ενδιαφέρον και
ενθάρρυνση από τα συλλογικά όργανα των παραγωγών (Σύλλογοι,
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Συνεταιρισμοί, Ομάδες κ.λπ.), κάτι το οποίο εμείς προτείνουμε και
ζητούμε.

Δ. Κοινωνία της Γνώσης
•

Γεωπονικό Πανεπιστήμιο.
Από την πρώτη μας θητεία υπηρετήσαμε το όραμα να μετατραπεί
ο τόπος μας σε μια σύγχρονη Κοινωνία της Γνώσης με την
παρουσία και τη συνεργασία σημαντικών Ιδρυμάτων, ελληνικών
και ξένων.
Γι’ αυτό και θέσαμε εξαρχής το αίτημα για την ίδρυση του
«Δελφικού Πανεπιστημίου», έναν στόχο που υιοθέτησε στην πορεία
ολόκληρη η Στερεά Ελλάδα (Δήμοι και Περιφέρεια).
Η απόφαση που ελήφθη τελικά για τις Πανεπιστημιακές Δομές
στην Άμφισσα είναι σε κάθε περίπτωση ικανοποιητική και δίνει
πολλές δυνατότητες ανάπτυξης σε όλο μας το Δήμο.
Η εγκατάσταση του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών με
δύο Τμήματά του (ένα άμεσης λειτουργίας) είναι σαφώς μια
θετική εξέλιξη, την οποία μπορούμε να αξιοποιήσουμε
διασυνδέοντας το ιστορικό αυτό Ίδρυμα με την τοπική κοινωνία
και παραγωγή, κατά τα ανωτέρω.

•

Ινστιτούτο Διεθνούς Εκπαίδευσης.
Πολύ μεγάλες δυνατότητες μας δίνει η ίδρυση του Ινστιτούτου
Διεθνούς Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στον ίδιο
χώρο, μία εξέλιξη στην οποία δεν έχει δοθεί ιδιαίτερα μεγάλη
έμφαση.
Το Ι.Δ.Ε. του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας προβλέπεται από το
νόμο
να
πραγματοποιήσει
συμπράξεις
με
άλλα
Πανεπιστήμια, ελληνικά και ξένα, με σκοπό τη λειτουργία
μεταπτυχιακών προγραμμάτων, summer schools κ.λπ. και
μπορεί να λειτουργήσει ως ένα όχημα προσέλκυσης ξένων
φοιτητών από πολλές χώρες.
Εμείς από την πλευρά μας έχουμε ήδη δημιουργήσει μια σειρά
προϋποθέσεων και έχουμε σοβαρή συνεργασία με τα δύο
Πανεπιστήμια που δραστηριοποιούνται στην περιοχή μας, ώστε
από κοινού να οργανώσουμε ένα πλάνο για τα επόμενα χρόνια.
Έχοντας άλλωστε ήδη αναπτύξει στενές σχέσεις με τόσα
άλλα ελληνικά και ξένα Πανεπιστήμια, ως ανωτέρω,
σχεδιάζουμε να δημιουργήσουμε ένα πλέγμα δράσεων τα
επόμενα χρόνια, όχι μόνο στην Άμφισσα και στους Δελφούς,
αλλά και στις υπόλοιπες Κοινότητες του Δήμου μας.
Δύο βασικοί στόχοι της ανάπτυξης αυτής της τοπικής «Κοινωνίας
της Γνώσης» είναι: α) Η διασύνδεση με τοπικές επιχειρήσεις
και νέους επιστήμονές μας, στα διάφορα ερευνητικά
προγράμματά των Πανεπιστημίων και β) Η κατάθεση κοινών με
το Δήμο χρηματοδοτούμενων προτάσεων σε ευρωπαϊκά
προγράμματα (πρωτοβουλία άλλωστε που ήδη έχουμε λάβει σε
14

πολλές περιπτώσεις, ορισμένες από τις οποίες στέφθηκαν με
επιτυχία και σύντομα θα υλοποιηθούν).
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Ε. Βασικά Ζητήματα Καθημερινότητας – Ποιότητας Ζωής

•

Βελτιώσεις στην κυκλοφοριακή ρύθμιση Άμφισσας, Ιτέας
και Γαλαξιδίου.
Η κυκλοφοριακή ρύθμιση Άμφισσας και η πεζοδρόμηση της οδού
Γιαγτζή αποτελούν ήδη μια σημαντική κατάκτηση για την πόλη. Ο
πεζόδρομος αυτός μπορεί να ομορφύνει ακόμη κατά πολύ και να
αποτελέσει ένα συγκριτικό πλεονέκτημα για την αγορά της πόλης,
κάτι που σκοπεύουμε να κάνουμε.
Απαιτούνται
βέβαια
βελτιώσεις
στην
κυκλοφοριακή
ρύθμιση, τις οποίες εμείς γνωρίζουμε και θα τις επιφέρουμε,
επιχειρήσαμε άλλωστε ήδη να τις εφαρμόσουμε, πλην όμως το
κλίμα πόλωσης που κάποιοι ατυχώς καλλιέργησαν δεν μας
επέτρεψε να λάβουμε τις αποφάσεις στο χρόνο που είχαμε
προγραμματίσει.
Αντίστοιχα οφείλουμε να δούμε με σοβαρότητα ζητήματα
βελτίωσης της κυκλοφορίας οχημάτων και διευκόλυνσης των
πεζών σε Ιτέα και Γαλαξίδι. Οι διαδικασίες είναι σήμερα ιδιαιτέρως
χρονοβόρες (και ψυχοφθόρες…), πλην όμως εμείς είμαστε
αποφασισμένοι να αναβαθμίσουμε την εικόνα και τη
λειτουργία των πόλεών μας, με στόχευση κυρίως τη
μεγαλύτερη προσέλκυση και ικανοποίηση των επισκεπτών
μας.

•

Αδέσποτα.
Στο ζήτημα αυτό έχει γίνει σημαντική δουλειά στη διαχείριση
σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (που ουσιαστικά επιβάλλει
τη διαχείριση των αδέσποτων σκύλων στο δρόμο).
Ασφαλώς είμαστε μια δημοτική αρχή που σεβαστήκαμε τη ζωή,
δεν ρίξαμε φόλες και προσφέραμε πολλές υπηρεσίες όπου
μπορούσαμε.
Παρά ταύτα μεγάλη μερίδα των συμπολιτών μας συνεχώς
διαμαρτύρεται απέναντι στο Δήμο, ζητώντας συνήθως πράγματα
που ρητά απαγορεύει ο νόμος.
Σκοπός μας σ’ αυτήν τη δεύτερη θητεία είναι να
ενισχύσουμε τις υποδομές μας με την κατασκευή ενός
πλήρους και καλά εξοπλισμένου καταφυγίου αδέσποτων
σκύλων, ενέργεια για την οποία έχει ήδη προηγηθεί προετοιμασία
από μέρους μας.
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Στ. Πρακτικές κινήσεις στην προσέλκυση Τουρισμού
•

Συνεργασίες με Τουριστικά Γραφεία.
Τα μεγάλα γεγονότα που έχουμε θεσμοθετήσει σε όλη της διάρκεια
του έτους έχουν χαρίσει ευρεία δημοσιότητα στον τόπο μας
αποτελούν μια καλή βάση για τον Τουρισμό.
Σήμερα απαιτούνται απλές και πρακτικές κινήσεις, όπως ένα
πλαίσιο συνεργασίας με τουριστικά γραφεία, την οποία ήδη
προετοιμάζουμε και ήδη εν μέρει υλοποιούμε.

•

Διαφημιστική καμπάνια (με ορίζοντα τριετίας) εστιασμένη
στα μεγάλα γεγονότα της περιοχής.
Απαιτείται η εκ νέου ενεργοποίηση μιας διαφημιστικής
καμπάνιας και προβολή του τουριστικού μας προσώπου,
όπως αυτό έχει πλέον διαμορφωθεί. Πρόθεσή μας είναι
αυτό να έχει ορίζοντα τριετίας, αφού τεθούν οι κατάλληλοι
όροι στους υποψήφιους συνεργάτες μας, ώστε να καταλήξουμε
στην καταλληλότερη επιλογή.

•

Σύγχρονες ψηφιακές εφαρμογές.
Ήδη έχουμε μελετήσει και υποβάλει σε χρηματοδοτούμενες
δράσεις ένα έργο ανάπτυξης μιας πλήρους ψηφιακής
εφαρμογής (app) για τον επισκέπτη του τόπου μας.
Εκτιμούμε ότι πολύ σύντομα μπορούμε να αναπτύξουμε την
πλατφόρμα αυτήν, που θα φέρνει στο smartphone ή στην
ταμπλέτα του επισκέπτη μας, αμέσως μετά την είσοδό του στο
Δήμο μας μια σειρά από χρηστικές, αλλά και ευχάριστες
πληροφορίες στη γλώσσα του. Το έργο συνοδεύεται και από την
τοποθέτηση σε κάθε Κοινότητα πληροφοριακών δίγλωσσων
πινακίδων, κατά το καλό πρότυπο των πινακίδων που
τοποθετήσαμε στην Άμφισσα.

•

Κρουαζιέρα βόρειου Κορινθιακού (Ιτέα – Γαλαξίδι – Τριζόνια
– Ναύπακτος).
Προετοιμαζόμαστε ήδη και σκοπεύουμε να καταλήξουμε σε
συμφωνία για τη δημιουργία μιας γραμμής κρουαζιέρας του
βόρειου Κορινθιακού, που θα δίνει κίνητρο στους χιλιάδες
επισκέπτες των Δελφών ώστε να παρατείνουν τη διαμονή τους για
μία επιπλέον ημέρα.

•

Διπλωματία των πόλεων και Δελφική Ιδέα.
Με την πολιτική εξωστρέφειας πετύχαμε τα τελευταία 3-4 χρόνια
να αποκτήσουμε μια ιδιαίτερη επαφή με πολλές χώρες, και
ιδίως
με
εκπροσώπους
των
δυο
αναπτυσσομένων
τουριστικών «γιγάντων», την Κίνα και την Ρωσία.
Σκοπεύουμε να επιμείνουμε στη διεύρυνση των σχέσεων και
πιθανή μελλοντική αδελφοποίηση με την μεγαλούπολη «Ριζάο» της
Κίνας.
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Πιστεύουμε στη διεύρυνση των συζητήσεων με τις αρχές μιας
ιστορικής Ρωσικής πόλης, μέλος του Χρυσού Δακτυλιδιού της
Ρωσίας για πρωτόκολλο συνεργασίας και πιθανή αδελφοποίηση με
τον Δήμο Δελφών.
Δεσμευόμαστε για ακόμη πιο στενή συνεργασία με τους
διεθνείς οργανισμούς που προωθούν την Δελφική Ιδέα,
όπως το
International
Delphic Council
και το
International Delphic Committee, με στόχο στο μέλλον την
αναβίωση των Δελφικών Αγώνων/Γιορτών στους Δελφούς.
Σκοπεύουμε ταυτόχρονα να προτείνουμε (και έχουμε ήδη
προετοιμάσει το έδαφος)τη δημιουργία, σε συνεργασία με τα
Υπουργεία Εσωτερικών και Εξωτερικών, μιας μόνιμης
δομής στους Δελφούς με αντικείμενο το συντονισμό και την
προώθηση της διπλωματίας των πόλεων.
•

Περαιτέρω αναβάθμιση, δικτύωση και προβολή των
Μουσείων και Μνημείων μας.
Έχουμε ήδη εν μέρει προετοιμάσει και προτιθέμεθα να
ολοκληρώσουμε μια πλήρη πρόταση για τη χρηματοδότηση
της λειτουργίας, της δικτύωσης και προβολής των
Μουσείων και μνημείων μας μέσα από το «Δίκτυο Δελφών».
Η πρότασή μας θα κατατεθεί σε μεγάλα ελληνικά Ιδρύματα, που
ήδη βλέπουν με ενδιαφέρον την προσπάθειά μας στην ανάδειξη
και δικτύωση των Μουσείων μας και αναγνωρίζουν σ’ αυτήν
πρωτοποριακά και πιλοτικά χαρακτηριστικά.
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Ζ. Ατζέντα 2021
Το 2021 είναι η επέτειος των 200 ετών από την κήρυξη της Ελληνικής
Επανάστασης.
Η σημασία της επετείου αυτής είναι πολύ μεγάλη συνολικά για τη
χώρα, το λαό μας και το έθνος μας.
Ιδιαίτερο ρόλο έχουμε αποφασίσει να παίξει ο Δήμος Δελφών.
Ο τόπος μας, όπως πλέον αναγνωρίζεται από όλους, αποτελεί έναν από
τους κορυφαίους πυλώνες της Εθνικής μας Παλιγγενεσίας και ως τέτοιον
πρέπει να τον προετοιμάσουμε.
Αυτό πρακτικά σημαίνει: α) Συνέχιση και ένταση της προσπάθειάς
μας με τους Μουσειακούς Χώρους που έχουν σχέση με το ΄21, β)
Περαιτέρω αναβάθμιση των επετειακών μας εκδηλώσεων και κύκλων, γ)
Ανάδειξη και νέων (παραγνωρισμένων έως σήμερα) πτυχών του Αγώνα,
όπως λ.χ. το διατηρημένο πεδίο μάχης (ταμπούρια) της Άμπλιανης και η
σημασία της μεγάλης αυτής μάχης του 1824 και δ) Δικτύωση με τους
«κεντρικούς παίκτες» του εορτασμού των 200 ετών, όπως είναι η Βουλή
των Ελλήνων και το Εθνικό Ιστορικό Μουσείο, ενέργειες που ήδη έχουν
σε μεγάλο βαθμό προετοιμαστεί από εμάς.
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Η. Ατζέντα πολιτικών διεκδικήσεων(το πλεονέκτημα της
πραγματικής ανεξαρτησίας…)
Εμείς ουδέποτε εξυπηρετήσαμε κομματικές σκοπιμότητες, παρά μόνο σε
όλη μας τη θητεία αγωνιστήκαμε για τα δίκαια του τόπου μας.
Όταν έπρεπε να πούμε το «μπράβο», το λέγαμε και όταν έπρεπε να
διαμαρτυρηθούμε ή ακόμη και να διαδηλώσουμε, το κάναμε!
Το ίδιο σκοπεύουμε να κάνουμε και στην επόμενη θητεία
(ανεξαρτήτως Κυβέρνησης και διοίκησης Περιφέρειας) και αυτό μας
διαφοροποιεί χαρακτηριστικά από ορισμένες άλλες δημοτικές
υποψηφιότητες, που δεν έχουν τη δυνατότητα, ούτε σκοπεύουν να
ορθώσουν ουσιαστικά ανάστημα απέναντι στην κομματική τους μήτρα.
Ως πολιτικά διακυβεύματα, για τα οποία σκοπεύουμε να
αγωνιστούμε μέσα στην επόμενη θητεία, προβάλλουν κυριότερα
μπροστά μας τα εξής:
• Διαγώνια Οδός. Το έργο πρέπει επιτέλους να ξεκινήσει και εμείς
θα το διεκδικήσουμε την υλοποίησή του και θα συνεργαστούμε με
τους αρμόδιους φορείς με κάθε τρόπο, όπως ήδη πράττουμε.
• Υποδομές Υγείας. Για το Νοσοκομείο, το Κέντρο Υγείας και τα
Αγροτικά
μας
Ιατρεία
πραγματοποιήσαμε
διαδηλώσεις,
κινητοποιήσεις και πλήθος παρεμβάσεων. Θα συνεχίσουμε να
αγωνιζόμαστε για την αναβάθμισή τους και την επαρκή λειτουργία
τους.
• Αστυνόμευση. Στη θητεία αυτή χρειάστηκε να παλέψουμε
σκληρά για την καλύτερη Αστυνόμευση στον τόπο μας. Δεν
είμαστε ευχαριστημένοι από τη σημερινή κατάσταση, μολονότι
είχαμε συνεχόμενη και καλή συνεργασία με τους αξιωματικούς,
τους άνδρες και τις γυναίκες της τοπικής μας Αστυνομικής
Δύναμης. Θα συνεχίσουμε τη διεκδίκηση για να αναβαθμιστεί το
επίπεδο και το αίσθημα ασφάλειας των συμπολιτών μας.
• Λιμάνι Ιτέας. Η μελέτη για την επέκταση του λιμενοβραχίονα
είναι στη φάση αδειοδότησης και το έργο πρέπει να
χρηματοδοτηθεί και να εκτελεστεί, κατά την πολιτική δέσμευση
της Περιφέρειας.
• Κάστρο Άμφισσας. Το Υπουργείο Πολιτισμού έχει αντιληφθεί την
άμεση ανάγκη να ασχοληθεί σοβαρά με το κορυφαίο αυτό
μνημείο (τη διάσωσή του και την ανάδειξή του), εμείς δε από την
πλευρά μας θα αγωνιστούμε και θα συνεργαστούμε στενά για να
συμβεί αυτό.
• Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Παρνασσού –
Μεταφορά έδρας. Ο Φορέας έχει το συντριπτικά μεγαλύτερο
μέρος της επικράτειάς του πλέον μέσα στο Δήμο μας, συνεπώς
δικαιούμαστε και διεκδικούμε να εδρεύει στο Δήμο Δελφών.
• Σιδηροδρομική γραμμή. Αγωνιστήκαμε και θα συνεχίσουμε να
παλεύουμε για τη συνέχιση λειτουργίας, αλλά και για την αύξηση
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δρομολογίων στην παλιά σιδηροδρομική γραμμή «Λιανοκλάδι –
Μπράλος – Τιθορέα».
--------------------------------------------------------------------------------------
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Αγαπητοί συμπολίτες,
ο Δήμος Δελφών είναι ένας Δήμος περήφανος.
Αν είχαμε και έχουμε έναν μεγάλο στόχο για να υπηρετήσουμε τα κοινά
στον τόπο μας, αυτός ήταν πρωτίστως να δώσουμε στα παιδιά μας μια
αίσθηση υπερηφάνειας και αυτοπεποίθησης που τους αξίζει.
Να πιστεύουν ότι γεννήθηκαν και ζουν σ’ έναν σπουδαίο τόπο!
Έχω τη βεβαιότητα ότι την τελευταία πενταετία έγιναν σημαντικά βήματα
για να δώσουμε αυτό που οφείλαμε στα παιδιά μας.
Έχω την βεβαιότητα ότι χρειάζεται και αξίζει στον τόπο μας να συνεχιστεί
και να ολοκληρωθεί αυτή η προσπάθεια!
Κοιτώντας σας λοιπόν στα μάτια με απόλυτη ειλικρίνεια και αφοσίωση σ’
εσάς, σας ζητώ να μας εμπιστευτείτε και να μας στηρίξετε με την ψήφο
σας!
Για το παρόν και κυρίως για το μέλλον μας!
Για τις δύσκολες και γενναίες αποφάσεις που πήραμε και για το σοβαρό
σχεδιασμό που έχουμε κάνει!
Σας ευχαριστώ όλους!
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