
 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

Θεματική Εκδήλωση με τους Πολιτιστικούς και Συλλογικούς Φορείς της περιοχής Παρνασσού και  

Οίτης στα πλαίσια της διαμόρφωσης της Στρατηγικής του Προγράμματος «Τοπική Ανάπτυξη με 

Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων-CLLD/LEADER» στην κάτω Τιθορέα. 

     

 

Εργαστήριο Προβληματισμού και Διαβούλευσης με τους Πολιτιστικούς-Λαογραφικούς και 

Συλλογικούς Φορείς πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη ώρα 8.30 μ.μ. στις 18-08-2016 στο Δημαρχείο του 

Δήμου Αμφίκλειας/Ελάτειας με θέμα «Ο Αγροτικός Πολιτισμός και η Ταυτότητα της περιοχής. Το 

Πρόγραμμα CLLD/LEADER : Eυκαιρίες και Προοπτικές».  

Το εργαστήριο προβληματισμού και διαβούλευσης έγινε στα πλαίσια του σχεδιαζόμενου 

Προγράμματος «Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων-CLLD/LEADER  Παρνασού-

Οίτης» και συμμετείχαν 20 φορείς του Δήμου.  Στην συζήτηση ο Δήμαρχος Αμφίκλειας Ελάτειας κ. Γ. 

Γώγος, αναφέρθηκε στην εξέλιξη της πρότασης που υπέβαλε η Αυτοδιοίκηση μαζί με τον ΟΑΣΕ στον 

διαγωνισμό του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων στις 20-06-2016. Στις 15/9/2016 θα υποβληθεί η 

Πρόταση του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER για την περιοχή Παρνασσού-Οίτης.  

Τώρα αναπτύσσουμε μια ζωντανή διαδικασία διαλόγου με τους Πολιτιστικούς Φορείς  τους περιοχής, 

εντοπίζουμε τα στοιχεία της ταυτότητας και του πολιτισμού της όπως διαμορφώθηκαν  ιστορικά της 

περιοχής και σχεδιάζουμε πιο συγκεκριμένα τα θέματα που θα αναδείξουμε στο Πρόγραμμα 

Ανάπτυξης μέσω του CLLD/LEADER.  

               

Αναλυτικά για την στοχοθεσία και την στρατηγική του σχεδιαζόμενου προγράμματος υπό το πρίσμα 

της προσέγγισης LEADER,  αναφέρθηκε ο κ. Β. Τσιτσιρίγκος  Δ/ντής της Αναπτυξιακής Εταιρείας ΟΑΣΕ, 

ο οποίος επεσήμανε ότι η «…..Η περιοχή παρέμβασης διατηρεί την αγροτική παράδοση ζωντανή και 



 

 

την εντάσσει συστηματικά και με αξιόλογες δραστηριότητες  και υποδομές στη σύγχρονη οικονομική 

και κοινωνική ζωή. Αποτελεί μοναδικό φαινόμενο για μία περιοχή του μεγέθους της περιοχής 

παρέμβασης και σε πολύ μικρές αποστάσεις,  η συνύπαρξη τόσων ζωντανών μνημείων του αγροτικού 

πολιτισμού της ορεινής χώρας, μνημείων και υποδομών που έχουν εξελιχθεί σε αληθινούς 

αναμεταδότες μίας ιστορικής  συνέχειας, παράδοσης και μίας αδιαπραγμάτευτης πολιτισμικής 

ταυτότητας.  Ενδεικτικά αναφέρουμε :  

Το Μουσείο και εκδηλώσεις Αρτου στην Αμφίκλεια (το μοναδικό πιστοποιημένο  Μουσείο του είδους 

στην Ελλάδα), το Μουσείο Υδροκίνησης στην Παύλιανη, οι Γιορτές Αλωνίσματος και Θερισμού, Οι 

Ανοικτές Πόρτες στα Οινοποιεία, το Βαγονέτο στη Φωκίδα-Γκιώνα, το Χάνι της Γραβιάς κλπ..  

Και μαζί με αυτά οι δεκάδες γιορτές αγροτικής κληρονομιάς.  H περιοχή παρέμβασης έχει κοινές 

ιστορικές αναφορές.  Εδωσε το παρών, στις «μεγάλες στιγμές» της εθνικής και κοινωνικής 

συγκρότησης της Ελλάδας (η Επανάσταση του ’21 και η Εθνική Αντίσταση) συγκροτώντας έτσι 

ιδιαίτερη ταυτότητα και φυσιογνωμία.   

Αυτά τα στοιχεία θα αναδείξουμε στον σχεδιασμό της στρατηγικής του Τοπικού Προγράμματος.  

 

Κάτω Τιθορέα 18-08-2016  

Το γραφείο τύπου 

 

 

 


