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Το ηλεκτρικό ρεύµα είναι αγαθό, αλλά σκοτώνει!
Μόνο το 2017 είχαµε 70 θανάτους
από ηλεκτροπληξία
Στις εγκαταστάσεις σας να εμπιστεύεστε μόνο τους πιστοποιημένους επαγγελματίες ηλεκτρολόγους,
οι οποίοι εκπαιδεύονται και εξελίσσονται διαρκώς σε νέες
τεχνολογίες και μεθόδους, ανταποκρινόμενοι στις σύγχρονες απαιτήσεις.

Σύνδεσµος Εργοληπτών Ηλεκτρολόγων Φωκίδας και Αράχωβας

Κοινότητα εναντίον
Πολιτιστικού συλλόγου
Σκηνές απείρου κάλλους στην Τολοφώνα

-«Υπάρχουν ζητήματα εσωστρέφειας, ψιλο-αδιαφάνειας και διχόνοιας», λέει ο πρόεδρος του ΤΣ κ.
Γιώργος Γκίκας, ο οποίος πήγε τρεις φορές το θέμα
της ανανέωσης παραχώρησης κτιρίου στο Συμβούλιο.
-Οι δυο σύμβουλοι της παράταξής του καταψήφισαν
την εισήγησή να μην ανανεωθεί η παραχώρηση του
κτιρίου και τον κατήγγειλαν στην Αποκεντρωμένη,
ενώ το θέμα πέρασε με τις ψήφους της μειοψηφίας.
-Άμεσα πρέπει να γίνει λαϊκή συνέλευση να ενημερωθεί ο κόσμος της περιοχής για το πρόβλημα και
τις επικείμενες επιπτώσεις αυτών των επιλογών,
Σελ 6- 7
καθώς ο Σύλλογος διαλύεται.

Ιωάννης Σαρακιώτης,
βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ
Φθιώτιδας:

Αταλάντευτα
υπερ της ίδρυσης
ΑΕΙ με έδρα τη
Στερεά
Σελ 5

Ερώτηση της Βουλευτού Βοιωτίας Γιώτας Πούλου για τα ΚΕΦΙΑΠ Θήβας και Άμφισσας

Υπάρχει ανησυχία για παύση
λειτουργίας ή υποβαθµισή
Σελ 5

Εθνικό Πάρκο στον άξονα
Βαρδούσια - Οίτη - ∆.Ε. Καλλιέων προτείνει η
Αφρ. Παπαθανάση Σελ 8

Μπούγας ανταπαντά σε ΣΥΡΙΖΑ για τα πανεπιστημιακά τμήματα της Άμφισσας

“...η συνειδητή χρήση ψεύδους για

παραπλάνηση του λαού είναι πολιτική απάτη”
Σελ 7

ΚΟΛΟΒΑΤΑΣ & ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΥ
Άμφισσα
τ. 22650 23007 -22650 20288 κιν. 6944618901

Λιναρδάτος Δημήτριος
28ης Οκτωβρίου 51 , Ιτεα
τ. 22650 35065 - κιν. 6932725299
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Πωλητής αυτοκινήτων ο Καμμένος
Ο Γαλαξιδιώτης πρώην υπουργός Άμυνας και κυβερνητικός εταίρος
στην κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ Πάνος Καμμένος αλλάζει σελίδα στην
ζωή του. Μετά την εντυπωσιακή αλλαγή στην εξωτερική του εμφάνιση
έχοντας αδυνατίσει εμφανώς, αποφάσισε να κάνει και ένα νέο βήμα
στα επαγγελματικά του. Έτσι αποφάσισε να ασχοληθεί με τα αυτοκίνητα, μιας και δεν συμμετείχε στις τελευταίες βουλευτικές εκλογές με
τους ΑΝΕΛ. Έτσι, στο ισόγειο του κτιρίου όπου παλαιότερα στεγάζονταν τα γραφεία των Ανεξάρτητων Ελλήνων. και είναι ιδιοκτησίας της
οικογένειάς του, επί της λεωφόρου Συγγρού, προ ημερών έκανε την εμφάνισή της μια εταιρεία
πώλησης αυτοκινήτων, με την επωνυμία του πατέρα του πρώην υπουργού, «Η. Καμμένος Α.Ε».

Ποιά έργα ακριβως εννοούσε;;;
Ειλικρινά δεν καταλαβαίνω τι ακριβώς εννοούσε ο αντιπεριφέρειάρχης της
ΠΕ Φωκίδας κ Γιώργος Δελμούζος όταν κατά τη διάρκεια του σύντομου χαιρετισμού του στην κοπή πίτας της Αντικαρκινικής Φωκίδας το περασμένο
Σάββατο είπε στο ακροατήριο ότι “ετοιμάζουμε έργα τα οποία δεν είχαν καν
τολμήσει να ονειρευτούν οι παππούδες μας” Ποιά είναι αυτά τα έργα και δεν
τα γνωρίζει κανείς;; Εκτός και αν έριξε άδεια για να πιάσει γεμάτα γιατί μέχρι
στιγμής η παρούσα περιφερειακή αρχή δεν έχει προγραμματίσει απολύτως
τίποτα παρά μόνο συνεχίζει να υλοποιεί κάποια έργα από την προηγούμενη
περίοδο. Αλλά είπαμε, που χρόνος για έργα όταν όλη ημέρα ασχολούμαστε
με το Facebook...

Τελικά τον παρακολουθούσαν...
Πάντως βγάζω το καπέλο στο αντιπεριφερειάρχη και παραδέχομαι ότι είναι ετοιμόλογος . Όταν μιλούσε κάποια στιγμή ευχήθηκε για το ....2010 και όταν το ακροατήριο τον διόρθωσε λέγοντας ότι είμαστε στο 2020 ο κ Δελμούζος ετοιμόλογος είπε χαριτολογώντας ότι “έκανα το λάθος για να δω αν
με παρακολουθείτε....” με αποτέλεσμα όλοι να ξεσπάσουν σε γέλια....

Στην πίτα της ΝΟΔΕ και ο Τσακίρης
Μαζί με τον Υπ. Ανάπτυξης, Άδωνι Γεωργιάδη, στην εκδήλωση της κοπής της πίτας της ΝΟΔΕ Φωκίδας , που θα
πραγματοποιηθεί στις 7 Φεβρουάριου και ώρα 7:30 μ.μ θα
παρίσταται και ο Υφυπουργός Ανάπτυξης, Γιάννης Τσακίρης, σύμφωνα με χθεσινή ανακοίνωση της ΝΟΔΕ Φωκίδας
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éäéïêôçôþí êáé ôùí óõíôáêôþí ôçò. Óôá áíõðüãñáöá Üñèñá ôçí
åõèýíç öÝñïõí ç åêäüôñéá êáé ï äéåõèõíôÞò.
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Ο Νίκος
Τριανταφύλλου
αντιπρόεδρος στο
Νοσοκομείο Άμφισσας
Αρκετοί με ρωτάτε
αν γνωρίζω ποιοί
θα στελεχώσουν το
νέο Δ.Σ. του Νοσοκομείου
Άμφισσας. Η απάντηση
είναι ότι δεν γνωρίζω με μια εξαίρεση : τη θέση του
αντιπροέδρου την
οποία σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες θα καταλάβει ο κ Νίκος Τριανταφύλλου
Πρόκειται για ένα νεαρό στέλεχος της
ΝΔ για τον οποίο όσοι τον γνωρίζουν
μιλούν με τα καλύτερα λόγια τόσο για
την τιμιότητά του όσο και για την αποτελεσματικότητα του
Ας ελπίσουμε ότι η έλευση του κ θα
σηματοδοτήσει μια νέα αρχή για το νοσοκομείο της Άμφισσας που συνεχίζει
να έχει σημαντικές ελλείψεις σε ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό.

τριτη
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Κανονικά η παρέλαση
αρμάτων στην Άμφισσα την
Κυριακή των Αποκριών
Παρά τις πιέσεις που
ασκήθηκαν από διάφορους αυτοδιοικητικούς παράγοντες η
απόφαση του προέδρου της Δ.Κ. Άμφισσας κ Παναγιώτη
Μερινόπουλου είναι
οριστική και τελεσίδικη: Την Κυριακή των
Αποκριών θα πραγματοποιηθεί η παρέλαση
στους κεντρικούς δρόμους της πόλης και
ήδη οι ερασιτέχνες καρναβαλιστές ετοιμάζουν τα άρματα.
“Το σαλωνίτικο καρναβάλι είναι παραδοσιακό και η παρέλαση γίνεται συνεχώς για
πολλά -πολλά χρόνια. Δεν θα είμαι εγώ ο
πρώτος πρόεδρος που θα το καταργήσω”,
σχολίασε στην ΩτΦ

460-470 συμμετέχουν στον
κρυμένο θυσαυρό
Πέρα από την παρέλαση ιδιαίτερα επιτυχημένη θα είναι η εκδήλωση του “κρυμμένου
θησαυρού” με τον κ Μερινόπουλο να δηλώνει ότι ήδη έχουν δηλώσει συμμετοχή περίπου 460-470 παιδιά...κάθε ηλικίας.....

Θρίλερ με τις
καρναβαλικές εκδηλώσεις
Το τελευταίο διάστημα παίζεται ένα θρίλερ
σχετικά με το καρναβάλι. Αρκετοί αυτοδιοικητικοί και καρναβαλιστές από την Ιτέα
υποστηρίζουν ότι θα πρέπει να υπάρξει
ένας συντονισμός μεταξύ Άμφισσας, Ιτέας
και Γαλαξιδιού προκειμένου οι εκδηλώσεις
να μην συμπέσουν η μία με την άλλη αλλά
και να μοιραστούν. Οι θιασώτες αυτής της
άποψης υποστηρίζουν ότι θα πρέπει να
γίνει από μια μεγάλη εκδήλωση στις τρεις
προαναφερόμενες Δημοτικές Ενότητες.
Το Στοιχειό το Σάββατο το βράδυ στην Άμφισσα, η μεγάλη παρέλαση αρμάτων στην
Ιτέα και βεβαίως το αλευρoμουτζούρωμα
στο Γαλαξίδι.
Όμως οι αυτοδιοικητικοί της Άμφισσας
αλλά και πλήθος κόσμου που επικοινώνησε
με την εφημερίδα μας φαίνεται να διαφωνούν στο σκέλος της κατάργησης της παρέλασης στην Άμφισσα προκειμένου η
μεγάλη εκδήλωση να γίνει στην Ιτέα.
Ειλικρινά, δεν ξέρω ποιά θα είναι η οριστική απόφαση ( σσ πάντως ο πρόεδρος της
Άμφισσας επιμένει να διατηρηθεί η παρέλαση ). Εκείνο που θα πρότεινα είναι να
βρεθεί η χρυσή τομή. Ας γίνουν δυο παρελάσεις, η μια νωρίς το μεσημέρι και η άλλη
αργά το απόγευμα και οι δύο πόλεις ας ανταλλάξουν πληρώματα και άρματα ως μια
προσπάθεια συνεννόησης και ενιαίας διοργάνωσης ..

τριτη
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Αχταρμάς οι συσχετισμοί
στη Δωρίδα

Ο κόμβος Μαλαμάτων επιβεβαιώνει την γνωστή παροιμία
«όποιος δε θέλει να ζυμώσει…»

Οι συσχετισμοί που έχουν διαμορφωθεί στο
Δημοτικό Συμβούλιο Δωρίδας και οι συνεργασίες που έχουν αναπτυχθεί ανάμεσα σε
ετερόκλητες παρατάξεις, έχουν εξαπλωθεί
και στα τοπικά συμβούλια. Για παράδειγμα
στο Τοπικό Τολοφώνος ο πρόεδρος κ Γιώργος Γκίκας έχει χάσει τους δύο δικούς του
συμβούλους και συνεργάζεται με τη μειοψηφία. Ενδεικτικό είναι ότι την απόφαση να
μην ανανεωθεί η παραχώρηση του χώρου
στον Πολιτιστικό Σύλλογο Τολοφώνος οι δυο
σύμβουλοι που είχαν κατέβει με την παράταξή του κ. Μαρούλης και Σχοινάς καταψήφισαν την εισήγησή του, επιμένοντας στην
αρχική τους άποψη να γίνει η παραχώρηση,
ενώ οι δυο σύμβουλοι της μειοψηφίας κ.
Σκαμπαρδώνης και Κασσιδάκης υπερψήφισαν την εισήγηση ορίζοντας να μη γίνει η παραχώρηση. Ο Κλεισθένης, μας εισήγαγε σε
νέα πολιτικά ήθη.

Ένα - ένα τα έργα που προγραμματίστηκαν την προηγούμενη περιφερειακή περίοδο ξηλώνονται από το συνεχιστή του κ. Μπακογιάννη κ. Σπανό και τον εδώ πολιτικό του συνεργάτη κ. Δελμούζο. Μετά την άκαρπη προσπάθεια με το πάρκινγκ των Δελφών, όπου
οι ηχηρές διαμαρτυρίες της τοπικής κοινωνίας των Δελφών, οδήγησαν τη Δημοτική Αρχή
σε άτακτη οπισθοχώρηση, πήρε σειρά ο κόμβος Μαλαμάτων. Αφορμή; Η μελέτη, η οποία
κάποιοι ισχυρίζονται ότι είναι λάθος και προβλέπει μικρότερο αριθμό υλικών για να μειώσει το κόστος. Αιτία; Δυστυχώς για άλλη μια φορά φαίνεται πως έχουμε να κάνουμε με
προσωπικές αντιπαλότητες εντός της παράταξης Σπανού. Και γιατί το λέμε αυτό; Μα
είναι απλό. Αν όντως η μελέτη είναι λάθος, μπορεί να γίνει υπόδειξη από τις αρμόδιες
υπηρεσίες της περιφέρειας και να διορθωθεί. Αν πάλι, δε μπορεί να διορθωθεί, το έργο
μπορεί να ξεκινήσει ως έχει και παράλληλα να ετοιμαστεί νέα συμπληρωματική εργολαβία. Υπάρχει κάποιος λόγος που δεν μπορεί να γίνει αυτό; Και μη μας πει κανείς, ότι δεν
θέλουν ο ένας ανάδοχος να μπερδευτεί στα πόδια του άλλου, διότι λύσεις υπάρχουν!

Οι υπολοιποι τι φταιμε;
Βλέπω ότι με μεγάλη ευκολία αν κάποιος έχει
μια άποψη, οι διαφωνούντες με αυτήν την αποδίδουν στο γνωστό κλισέ «τα πήρε»! Η φράση
είναι πολύ επίκαιρη, γιατί κάποιοι θεωρούν ότι
δημοσιογράφοι και πολιτικοί χρηματίζονται από
τις φαρμακευτικές για τα εμβόλια. Αφενός,
όποιος δεν θέλει να εμβολιαστεί μπορεί να μην
το κάνει και κανείς δεν τον υποχρεώνει με το
ζόρι. Αφετέρου, αν αυτός κουβαλάει ίωση καλό
είναι να κάθεται στο σπίτι του και να μην την
περιφέρει δεξιά και αριστερά, κολλώντας τους
άλλους. Ειδικότερα όμως, αν δεν μπορεί να
αποδείξει τα περί χρηματισμού, απλώς γελοιοποιείται. Πέρα από τη γνώμη που έχει ο καθένας για τον εαυτό και την οποία συνήθως
καλλιεργούν οι «κολλητοί» του, καλό είναι που
και που να ακούει και την κοινωνία!

Τα έργα ανήκουν στην κοινωνία
Αυτό πάντως με το άγχος που έχουν για τα έργα οι «διάδοχοι» δεν το καταλαβαίνω. Λες
και όταν κάποιος συνεχίζει και εκτελεί ένα έργο, δεν το βλέπει ο κόσμος. Λες και η κοινωνία το πιστώνει σε αυτόν που το προετοίμασε. Λοιπόν, μην άγχονται, όλος ο κόσμος
στη μνήμη του έχει αυτόν που το εκτέλεσε. Η κοινωνία αντιλαμβάνεται αυτό που βλέπει.
Ποτέ κανείς ή έστω ελάχιστοι μένουν σερ αυτόν που το σχεδίασε και το ωρίμασε.

Το πιο τρανταχτό παράδειγμα είναι η Χάρμαινα
Αν ο κόσμος θυμόταν αυτόν που είχε το όραμα και έκανε το σχεδιασμό, τουλάχιστον στην
Άμφισσα ο περισσότερος κόσμος θα ήξερε ότι η ανάπλαση της Χάρμαινας ήταν ιδέα του
αείμνηστου δημάρχου της Χριστολιά Καμπεράκη, ο οποίος ήταν αυτόν που την κήρυξε
διατηρητέα για να τη σώσει. Απεναντίας, όλος ο κόσμος έχει συνδέσει την ανάπλαση της
περιοχής αυτής με τον κ. Φουσέκη, ο οποίος και άρχισε να αξιοποιεί τα κτίρια.

Που είναι το έργο;
Και μια που μιλάμε για Χάρμαινα η περιφέρεια έχει αγοράσει κάτι κτίρια για να τα αναστηλώσει. Μέχρι τώρα έχουμε δει μόνο τα λόγια. Θέλει κάποιος να μας ενημερώσει που
είναι τα έργα. Και επιτέλους ο κ. Σπανός στη Φωκίδα έχει αντιπολίτευση ή αυτή λειτουργεί a la carte, αναλόγως με το θέμα και κατά πόσο εξυπηρετεί την πλειοψηφία;

Υπάρχει κάποιο ζήτημα με
την επένδυση της ιατρικής
κάνναβης;

τους δίνει ο νόμος (σ.σ. ψηφίστηκε επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ) και ότι ο εν λόγω παράγοντας εμπλέκεται με την επαγγελματική
του ιδιότητα. Εκτιμήσαμε ότι δεν υπάρχει
δημοσιογραφικό, πολιτικό ή νομικό ενδιαφέρον και δεν ασχοληθήκαμε περαιτέρω.
Εδώ και πολλούς μήνες, περίπου τον ΑπρίΤο τελευταίο διάστημα όμως βλέπουμε ότι
λιο είχαμε την πληροφορία ότι στην ευρύέχει δημιουργηθεί ένας θόρυβος με την
τερη περιοχή της Δημοτικής Ενότητας
συγκεκριμένη επένδυση και δεν κατανοΓραβιάς θα γίνει μια επένδυση με ιατρική
ούμε το λόγο. Αν κάποιος ή κάποιοι έχουν
κάνναβη και ότι εμπλέκεται ένας πολύ ισχυστοιχεία ότι η επένδυση δεν είναι νόμιμη
ρός παράγοντας την ΝΔ, τον οποίο μας κακαλό είναι να δημοσιοποιήσει τα στοιχεία
τονόμασαν.
Ψάχνοντας
το
θέμα
και να τα καταθέσει στη Δικαιοσύνη. Το να
διαπιστώσαμε ότι η εν λόγω επένδυση γίσπιλώνονται άνθρωποι, επειδή εμπλέκοννεται στα πλαίσια της δυνατότητας που
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ται επαγγελματικά με κάτι που για κάποιους
δεν είναι ηθικό, αλλά ωστόσο είναι νόμιμο,
δεν είναι ότι καλύτερο και σίγουρα δεν τιμά
αυτούς που το κάνουν. Όσο, για την ιατρική κάνναβη και αυτού του τύπου τις
επενδύσεις, προσωπικά και εγώ δεν συμφωνώ, αλλά ο νομοθέτης δεν με ρώτησε.
Για το συγκεκριμένο πολιτικό πρόσωπο
πάντως θα πω, ότι οποιοσδήποτε επιστήμων στη θέση του θα αναλάμβανε μια τόσο
μεγάλη δουλειά, που πέραν τον άλλο ως
κάτι νέο αποτελεί και επαγγελματική πρόκληση.

ΨΑΡΟΤΑΒΕΡΝΑ - ΨΗΣΤΑΡΙΑ
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Από κατανάλωση
φιδιών που είχαν φάει
αράχνες ο
θανατηφόρος
κορονἀός
Από
την
κατανάλωση φιδιών που
είχαν φάει
μολυσμένες νυχτερ ί δ ε ς
υποθέτουν
Κινέζοι επιστήμονες
ότι
προήλθε ο νέος θανατηφόρος κοροναϊός, ο οποίος εμφανίστηκε στην επαρχία Ουχάν και εξαπλώθηκε
ταχύτατα σχεδόν σε όλο τον κόσμο.
Οι ειδικοί πιστεύουν ότι η πηγή του κοροναϊού είναι
η κατανάλωση κόμπρας, πολύ συνηθισμένο έδεσμα
την κινέζικη κουζίνα, ή άλλου φιδιού που είχε μολυνθεί από νυχτερίδα και μετέδωσε τον ιό στον άνθρωπο.
Πολλά από τα πρώτα επιβεβαιωμένα κρούσματα
ήταν άτομα που είχαν επισκεφθεί μια αγορά τροφίμων στη Ουχάν. Η αγορά, η οποία πωλεί ζωντανά
εκτρεφόμενα και άγρια ζώα, έκτοτε έχει κλείσει και
απολυμανθεί.
Η Mirror μάλιστα δημοσίευσε φωτογραφίες μέσα
από την αγορά, όπου πωλούνται παράνομα θαλασσινά, πουλερικά, κουνέλια, νυχτερίδες και φίδια στην
πόλη των 11 εκατομμυρίων της πόλης Ουχάν.
Ο υπουργός της Εθνικής Επιτροπής Υγείας της Κίνας,
Μα Σιαογουέι, δήλωσε ότι έχει ενισχυθεί η ικανότητα
μετάδοσης του κοροναϊού που ευθύνεται για τον θάνατο 56 ανθρώπων μέχρι στιγμής και ότι ο αριθμός
των κρουσμάτων μπορεί να συνεχίσει να αυξάνεται.
Μιλώντας σε συνέντευξη Τύπου, ο Μα δήλωσε ότι τα
στοιχεία που γνωρίζουν οι αρχές για τον νέο ιό είναι
περιορισμένα και ότι δεν υπάρχει ακόμα ξεκάθαρη
εικόνα για τους κινδύνους που δημιουργούν οι μεταλλάξεις του ιού.
Απομονώθηκε σε δείγματα από την αγορά
Την Κυριακή μάλιστα, οι ειδικοί του κινεζικού Κέντρου Ελέγχου και Πρόληψης Ασθενειών (CDC) απομόνωσαν επιτυχώς τον νέο κοροναϊό σε δείγματα
που έλαβαν από την ιχθυαγορά, γεγονός που υποδηλώνει
ότι ο ιός
προήλθε
από άγρια
ζώα
τα
οποία πωλούνταν
εκεί.
Στα 33 από
τα
585
δείγματα
που συλλέχθηκαν από την αγορά Χουανάν εντοπίστηκε το νουκλεϊκό οξύ του κοροναϊού αυτού, σύμφωνα με το Εθνικό Ινστιτούτο Ελέγχου και Πρόληψης
Ιογενών Νόσων που υπάγεται στο CDC.
Οι ειδικοί συνέλεξαν τα δείγματα την 1η Ιανουαρίου
και στις 12 του μηνός. Τα 31 από τα 33 θετικά δείγματα προέρχονταν από τη δυτική πλευρά της αγοράς, όπου βρίσκονται οι πάγκοι των πωλητών άγριων
ζώων. Αυτό υποδηλώνει ότι η επιδημία είναι πολύ πιθανόν να συνδέεται με το εμπόριο αυτό.
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Τα γιατροσόφια που µας κάνουν κακό
Οι περισσότεροι ενήλικοι
αρρωσταίνουν τουλάχιστον μία φορά κάθε
χρόνο, συνήθως κατά τη
διάρκεια του φθινοπώρου
και του χειμώνα. Ο τετριμμένος χαρακτήρας του
κρυώματος έχει την τάση
να μας κρατά μακριά από
τον γιατρό, ακόμη και
όταν παρουσιάζουμε έντονα συμπτώματα.
Ταυτόχρονα, πολλοί από
εμάς δεν καταδεχόμαστε
να πάρουμε άδεια από τη
δουλειά μας για κάτι τόσο
απλό όσο μια μικρή ιωσούλα! Έτσι, αναζητούμε
τη λύση στα γιατροσόφια
που υπόσχονται να μας
ανακουφίσουν εύκολα και
γρήγορα. Δυστυχώς, πολλά
από αυτά όχι μόνο δεν μας
βοηθούν, αλλά είναι ικανά
να κάνουν τα πράγματα
χειρότερα.
Το ποτό της παρηγοριάς
Αυτή η σκωτσέζικη λύση
για το κρυολόγημα έχει
γίνει αρκετά δημοφιλής και
στη χώρα μας. Το… φάρμακο των Σκωτσέζων είναι
απλό, νόστιμο και απολύτως συμβατό με τη χώρα
καταγωγής του. Πρόκειται
για μια κούπα με ουίσκι,
μέλι και λεμόνι, αραιωμένα
με λίγο ζεστό νερό. Πώς
υποτίθεται ότι λειτουργεί;
Το ουίσκι έχει αποσυμφορητική δράση, το μέλι μαλακώνει τον λαιμό, ενώ το
λεμόνι περιέχει βιταμίνη C.
Στην
πραγματικότητα,
όμως, η θετική του επίδραση δεν είναι παρά μια
ψευδαίσθηση. Το αλκοόλ
«καίει» τον λαιμό μας, κάνοντάς μας να νιώσουμε προσωρινά απαλλαγμένοι από
το βράχνιασμα. Ταυτόχρονα όμως μας αφυδατώνει και αποδυναμώνει το
ανοσοποιητικό μας. Ετσι,
λίγη ώρα μετά αισθανόμαστε χειρότερα και δεν αποκλείεται να παρατείνουμε
τη ζωή του κρυώματος αντί
να το ξεφορτωθούμε.
Η δύναμη της θέλησης
«Αν προσπαθήσεις να το
αγνοήσεις, θα περάσει πιο
γρήγορα». Αν ακούτε αυτή
την άποψη για πρώτη
φορά, δεν αποκλείεται να
σας φανεί γελοία. Ωστόσο,
πολλοί άνθρωποι – ανάμεσά τους και η γράφουσα
– όχι μόνο την έχουν εφαρμόσει, αλλά έχουν πειστεί
και για τα αποτελέσματά

της. Ηρθε η ώρα να παραδεχτούμε ότι είχαμε άδικο.
Το κρύωμα δεν χρειάζεται
πολλά πράγματα για να περάσει, όμως σίγουρα η ξεκούραση είναι απαραίτητη.
Ταυτόχρονα, η αντίληψη
ότι τα φάρμακα εμποδίζουν
το ανοσοποιητικό μας να
καταπολεμήσει τα μικρόβια
είναι λανθασμένη: το μόνο
που καταφέρνουμε όταν
αφήνουμε το σώμα μας να
κάνει μόνο του όλη τη δουλειά, είναι να μένουμε άρρωστοι για περισσότερο
καιρό, ενώ βοηθάμε την
ίωση να… μετακομίσει
στους ανθρώπους που μας
περιτριγυρίζουν.
Καυτά ποτήρια
Οι βεντούζες, το μυστικό
όπλο κάθε γιαγιάς που σεβόταν τον εαυτό της, έχει
κάνει comeback στις εναλλακτικές θεραπείες. Εκείνοι
που ορκίζονται στο όνομά
τους δεν έχουν άδικο: αυτή
η φαινομενικά ανορθόδοξη
μέθοδος βελτιώνει τη ροή
του αίματος, αφαιρεί τις τοξίνες από τον οργανισμό,
μειώνει το πρήξιμο και τον
πόνο και ανακουφίζει το
αναπνευστικό από τα συμπτώματα του κρυώματος.
Επομένως, γιατί βρίσκεται
σε αυτή τη λίστα;
Όταν το κρυολόγημα συνοδεύεται από υψηλό πυρετό,
οι
βεντούζες
μπορούν να εντείνουν το
πρόβλημα. Εκτός αυτού,
όμως, απαιτούν το άτομο
που τις εκτελεί να ξέρει
πολύ καλά τι κάνει. Σε
άλλη περίπτωση, τόσο η
ίδια η διαδικασία όσο και η
αλληλεπίδραση με τη
φωτιά και το οινόπνευμα
μπορεί να οδηγήσει σε
πολύ σοβαρούς κινδύνους.
Γιατροί του εαυτού μας
Έχουμε αρχίσει να συνηθίζουμε στην ιδέα ότι η αναζήτηση των συμπτωμάτων
μας στο Διαδίκτυο δεν μας
μετατρέπει αυτομάτως σε
γιατρούς, όμως δεν δείχνουμε την ίδια μετριοφροσύνη μπροστά σε ένα
κρύωμα. Ετσι, μόλις ο λαιμός μας αρχίσει να μας
ενοχλεί, δεν αποκλείεται
να καταφύγουμε στις «αγκάλες» του φαρμακοποιού,
ζητώντας του… ένα απ’
όλα. Βλέπετε, έχει επικρατήσει η αντίληψη ότι αν, για
παράδειγμα, μπορούμε να
πάρουμε ένα αντιπυρετικό
κάθε έξι ώρες, όταν έχουμε
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στη διάθεσή μας δύο διαφορετικά σκευάσματα, ο
χρόνος αναμονής μειώνεται στη μέση.
Ωστόσο, οι δραστικές ουσίες ακόμη και των πιο ελαφριών φαρμάκων μπορούν
να αλληλεπιδράσουν μεταξύ τους με απρόσμενους
τρόπους. Για τον ίδιο λόγο,
σε περίπτωση που λαμβάνετε αγωγή για κάποιο
άλλο πρόβλημα υγείας,
ενημερώστε οπωσδήποτε
τον γιατρό και τον φαρμακοποιό σας. Μόνο έτσι θα
είστε βέβαιοι ότι δεν θα
βρεθείτε αντιμέτωποι με
δυσάρεστες εκπλήξεις.
Μια επικίνδυνη
στρατηγική
Δυστυχώς, η αυτοσυνταγογράφηση δεν περιορίζεται
πάντα στα… κοκτέιλ αντιπυρετικών. Πολλές φορές,
για να «προλάβουμε» την
εξέλιξη του κρυώματος και
να καταφέρουμε να αντεπεξέλθουμε στις απαιτήσεις της καθημερινότητάς
μας, αναβαθμίζουμε την
αυτοσχέδια θεραπεία μας
και παίρνουμε αντιβιοτικά.
Η αντιβίωση είναι – ή μάλλον ήταν – το ισχυρότερο
όπλο μας απέναντι στα μικρόβια. Ωστόσο, αυτά τα
μαγικά σκευάσματα είναι
αποτελεσματικά μόνο απέναντι στα βακτήρια και δεν
έχουν την παραμικρή
δράση επί των ιών που
προκαλούν τα περισσότερα
κρυώματα. Το κυριότερο; Η
κατάχρησή τους έχει οδηγήσει σε ένα πολύ επικίνδυνο
φαινόμενο:
τα
πολυανθεκτικά μικρόβια.
Αυτοί οι μικροοργανισμοί
απαντώνται συνήθως εντός
των νοσοκομείων και ορισμένοι από αυτούς διαθέτουν
έως
και
98%
ανθεκτικότητα απέναντι
στα αντιβιοτικά – με άλλα
λόγια, είναι πρακτικά ανίκητοι. Ομως δεν είναι μόνο
οι ενδονοσοκομειακές λοιμώξεις που πρέπει να μας
τρομάζουν. Συνηθισμένα
βακτήρια, όπως το e-Coli

που προκαλεί την ουρολοίμωξη, επιδεικνύουν πλέον
από 10% έως 37% ανθεκτικότητα στην ενδεδειγμένη
αγωγή. Γι’ αυτό όχι απλώς
δεν πρέπει να παίρνουμε
ποτέ αντιβίωση με δική μας
πρωτοβουλία, αλλά καλό
είναι να ζητούμε και από
τους γιατρούς μας να μας
κάνουν strep test για να
βεβαιωθούμε ότι χρειαζόμαστε πράγματι τα αντιβιοτικά που μας προτείνουν.
Υπάρχουν γιατροσόφια
που λειτουργούν;
Περίπου. Κάποιες από τις
προτροπές της μαμάς μας
για τη διαχείριση του κρυώματος μπορούν να μας
ανακουφίσουν από τα συμπτώματα – και σίγουρα δεν
πρόκειται να κάνουν χειρότερα τα πράγματα.
• Κοτόσουπα, τσάι, ζεστό
νερό με μέλι και λεμόνι: Τα
άφθονα υγρά αποτελούν
όντως κλειδί για τη γρήγορη ανάρρωση. Απλώς
φροντίστε να μη βάλετε
πολύ αλάτι στη σούπα και
να επιλέξετε τσάι χωρίς καφεΐνη για να μην καταλήξετε
ακόμη
πιο
αφυδατωμένοι.
• Γαργάρες με αλατόνερο:
Καταπραΰνουν τον λαιμό
που έχει ταλαιπωρηθεί από
τον βήχα.
• Φυσιολογικός ορός:
Βοηθά στην αποσυμφόρηση της μύτης και δεν
έχει παρενέργειες.
• Βιταμίνη C και εχινάκεια:
Και οι δύο μέθοδοι λειτουργούν καλύτερα ως
μέτρα πρόληψης παρά ως
θεραπεία. Ωστόσο, καμία
από τις δύο δεν πρόκειται
να σας βλάψει, ενώ η εχινάκεια μπορεί να μειώσει
τη διάρκεια του κρυώματος
κατά μιάμιση μέρα. Απλώς,
αν είστε αλλεργικοί στη
γύρη ή σε κάποιο είδος
χόρτων, έχετε στον νου
σας ότι δεν αποκλείεται να
παρουσιάσετε αλλεργική
αντίδραση και σε αυτή.
Πηγή:vita.gr
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Ερώτηση της Βουλευτού Βοιωτίας Γιώτας Πούλου για τα ΚΕΦΙΑΠ Θήβας και Άμφισσας

Υπάρχει ανησυχία για παύση
λειτουργίας ή υποβαθµισή τους

Συνέχεια στο σήριαλ με τα ΚΕΦΙΑΠ
δίνει ο ΣΥΡΙΖΑ μέσω κοινοβουλευτικής ερώτησης της βουλευτή Βοιωτίας
κας Γιώτας Πούλου η οποία μιλά για
κίνδυνο υποβάθμισης ή και της παύσης λειτουργίας των Κέντρων Φυσικής Ιατρικής & Αποκατάστασης
(ΚΕΦΙΑΠ) Άμφισσας και Θήβας.
Να υπενθυμίσουμε ότι τα ΚΕΦΙΑΠ, ενταγμένα στο ΕΣΥ από το 2012 ως οργανικές μονάδες των Νοσοκομείων,
καλύπτουν ζωτικές ανάγκες θεραπείας
και αποκατάστασης ανθρώπων με αναπηρία χωρίς οικονομική επιβάρυνση και
χωρίς την ταλαιπωρία της μετακίνησης.
Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ -ΑΝΕΛ προχώρησε πριν από περίπου ένα χρόνο σε
γενναία αναβάθμιση των ΚΕΦΙΑΠ ανοιχτής νοσηλείας σε όλη τη χώρα με
προσλήψεις προσωπικού μέσα από το
πρόγραμμα του ΟΑΕΔ για 5.500 άνεργους επιστήμονες. Το πρόγραμμα έχει
λήξει και υπάρχει η ανησυχία ότι δεν θα
συνεχιστεί αυτή τη χρονιά, με συνέπεια
την λειτουργική υποβάθμιση των ΚΕΦΙΑΠ και την επιστροφή στην ανεργία
χιλιάδων νέων επιστημόνων σε όλη τη
χώρα.
Η ερώτηση, με αφετηρία τις ανησυχίες
των γονέων ΑμεΑ από την Άμφισσα και
των εργαζομένων στη Θήβα, γενικεύει
τον κίνδυνο να υποβαθμιστεί ένας σημαντικός θεσμός στον χώρο της δημόσιας υγείας, όπως είναι το ΚΕΦΙΑΠ.
Αξίζει επιπλέον να σημειωθεί ότι με δελτίο τύπου της περασμένης εβδομάδας
ο βουλευτής Φωκίδας κ Ιωάννης Μπούγας δηλώνει καθυστυχαστικός για το
ΚΕΦΙΑΠ Άμφισσας τονίζοντας ότι
κατ΄εξαίρεση θα συνεχίσει η λειτουργία
του μέχρι να βρεθεί οριστική λύση για
όλα τα νοσηλευτικά ιδρύματα της
χώρας
Ακολουθεί η ερώτηση της κας Γιώτα
Πούλου
ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τον κ. Υπουργό Υγείας
Θέμα: Κέντρα Φυσικής Ιατρικής &
Αποκατάστασης (ΚΕΦΙΑΠ)

H επιστολή του Συλλόγου Γονέων &
Κηδεμόνων ΑΜΕΑ Νομού Φωκίδας,
προς τον Διοικητή της 5ης Υγειονομικής
Περιφέρειας Θεσσαλίας και Στερεάς
Ελλάδας (13-1-2020), εκφράζει την ανησυχία του για τον κίνδυνο διακοπής της
λειτουργίας του Κέντρου Φυσικής Ιατρικής & Αποκατάστασης (ΚΕΦΙΑΠ) Άμφισσας. Μια δομή που λειτούργησε πριν
από ένα χρόνο «μετά από πολυετή
αγώνα» και καλύπτει ζωτικές ανάγκες
θεραπείας και αποκατάστασης ανθρώπων με αναπηρία «χωρίς οικονομική επιβάρυνση και χωρίς την ταλαιπωρία
μετακίνησης, που μέχρι πρότινος ήταν
εφικτή και δυνατή μόνο μέσω υπηρεσιών του ιδιωτικού τομέα, με απαγορευτικό κόστος».
Παρόμοια ανησυχία εκφράστηκε και
στο νομό Βοιωτίας και συγκεκριμένα
στο ΚΕΦΙΑΠ της Θήβας, στο οποίο, από
τις 15-2-2019 που έγιναν οι προσλήψεις
προσωπικού (μέσω του ειδικού προγράμματος του ΟΑΕΔ για 5.500 άνεργους) έχουν πραγματοποιηθεί πάνω
από χίλιες θεραπείες. Το πρόγραμμα
αυτό φαίνεται ότι δεν θα ανανεωθεί.
Αυτό άκουσε το συντονιστικό όργανο
του Νοσοκομείου Θήβας απο τον τότε
υφυπουργό κύριο Μηταράκη, στην διαμαρτυρία που έγινε στο Υπουργείο Εργασίας τη Δευτέρα 9-12-2019. Στην
Ανοιχτή Επιστολή προς τον Πρωθυπουργό και τον Υπουργό Εργασίας οι
«Εργαζόμενοι του Ειδικού Προγράμματος 5.500 Πτυχιούχων Ανέργων» ζητούν
υπεύθυνη απάντηση, ενώ η ΑΔΕΔΥ, για
το ίδιο θέμα, έχει κηρύξει 4ωρη στάση
εργασίας την Τρίτη 21 και 24ωρη απεργία την Τετάρτη 22 Ιανουαρίου.
Με αυτές τις μεθοδεύσεις κινδυνεύει
ένας πολύ σοβαρός θεσμός στον χώρο
της υγείας, ο οποίος είχε θεσπιστεί με
το Νόμο 4025/2011 που ενέταξε τα

Κέντρα Αποθεραπείας- Φυσικής και Κοινωνικής Αποκατάστασης (ΚΑΦΚΑ) και
τα ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ (Κέντρα Εκπαίδευσης,
Κοινωνικής
Υποστήριξης
και
Κατάρτισης Ατόμων με Αναπηρία) στο
ΕΣΥ, μετονομάζοντάς τα σε Κέντρα Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης, τα
οποία από την 01.01.2012 λειτουργούν
πλέον ως οργανικές μονάδες των νοσοκομείων στα οποία εντάχθηκαν.
Ωστόσο, τα δημόσια ΚΕΦΙΑΠ που είχαν
ιδρυθεί τότε «δημιουργήθηκαν χωρίς
σχεδιασμό και αντιμετωπίζουν σοβαρά
προβλήματα
οργάνωσης
και
στελέχωσης.
Παρόλο
που
τα
περισσότερα από αυτά διαθέτουν
σύγχρονες κτιριακές εγκαταστάσεις και
άρτιο ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό παρέμεναν ανεκμετάλλευτα».
Αυτά τα προβλήματα προσπάθησε να
θεραπεύσει η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Το
Υπουργείο Υγείας προχώρησε πριν από
ένα χρόνο σε μια γενναία αναβάθμιση
των ΚΕΦΙΑΠ σε όλη τη χώρα – με προσλήψεις προσωπικού, τη σημαντική αναβάθμιση 10 ΚΕΦΙΑΠ ανοιχτής νοσηλείας
και πρόβλεψη να ανοίξουν 150 κλίνες με
αποτέλεσμα να μπορούν να παρέχουν
υπηρεσίες κλειστής νοσηλείας, σε
σχέση με το ένα μόνο ΚΕΦΙΑΠ κλειστής
νοσηλείας που λειτουργούσε σε όλη τη
χώρα.
Η ανακοπή της πορείας αναβάθμισης
μας γυρίζει στην εποχή των προβλημάτων, αφού η κοινωνική προστιθέμενη
αξία των ΚΕΦΙΑΠ είναι μεγάλη.
«Μεγάλος αριθμός συμπολιτών μας σε
μια δύσκολη στιγμή της ζωής τους
αναγκάζονταν να καταφύγουν σε
κέντρα αποκατάστασης του εξωτερικού
για να λάβουν τις υπηρεσίες που έχουν
ανάγκη», όπως διαπιστώνει έρευνα στο
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, αφού «τα
άτομα που αναζητούν την παροχή υπηρεσιών αποκατάστασης από τα δημόσια
Κέντρα
Φυσικής
Ιατρικής
και
Αποκατάστασης, ανήκουν κυρίως σε χαμηλά κοινωνικοοικονομικά στρώματα».

Η ίδια έρευνα διαπιστώνει ότι «η οργανωμένη και αποδοτική λειτουργία των
δημόσιων Κέντρων Φυσικής Ιατρικής και
Αποκατάστασης θα πρόσφερε σημαντικά οφέλη τόσο στους πολίτες που
έχουν
ανάγκη
από
υπηρεσίες
αποκατάστασης όσο και στο Εθνικό
Σύστημα Υγείας και στους φορείς κοινωνικής ασφάλισης».
Η διαφαινόμενη υποβάθμιση των ΚΕΦΙΑΠ είναι ένα ακόμα πλήγμα στο κοινωνικό κράτος προς όφελος των
συμφερόντων των ιδιωτικών κέντρων,
μέσα στο πλαίσιο της απαξίωσης του
Εθνικού Συστήματος Υγείας.
Ερωτάται ο κ. Υπουργός:
1. Θα ανατραπεί ο σχεδιασμός προσλήψεων της Κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ και η
διαδικασία αναβάθμισης των ΚΕΦΙΑΠ;
2. Τι απαντά στην πεποίθηση του Συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων ΑΜΕΑ
Νομού Φωκίδας ότι «είναι πολύ άδικο, οι
προσπάθειες που έγιναν μέχρι σήμερα
να μην έχουν συνέχεια»;
Οι ερωτώντες Βουλευτές
Γιώτα (Παναγιού) Πούλου

Ιωάννης Σαρακιώτης, βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ Φθιώτιδας:
Αταλάντευτα υπερ της ίδρυσης ΑΕΙ με έδρα τη Στερεά
Υπερ της ίδρυσης ενός ΑΕΙ με έδρα τη
Στερεά Ελλάδα τάσσεται ο βουλευτής
Φθιώτιδας του ΣΥΡΙΖΑ κ Ιωάννης Σαρακιώτης συνεχίζοντας το διάλογο που ξεκίνησε η εφημερίδα μας επί του θέματος:
Αναλυτικά η απάντηση του βουλευτή:
Κα Γιαννούλη, δηλώνω αταλάντευτα υπέρ
της προοπτικής ίδρυσης ενός Ανώτατου
Εκπαιδευτικού Ιδρύματος και Ερευνητικών
Κέντρων στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος. Οι προϋποθέσεις αυτές άλλωστε ετέθησαν επί ημερών της προηγούμενης
Κυβέρνησης του ΣΥ.ΡΙΖ.Α. με το άρθρο 34

του Ν. 4589/2019, όπου σύμφωνα και με
τη διάταξη έπρεπε μέχρι τις 31-12-2020 να
υπάρξουν από το αρμόδιο όργανο και οι
σχετικές εισηγήσεις προς την Υπουργό
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.
Μάλιστα ορίζονταν ότι, πρέπει να ληφθεί
υπόψη και η αναπτυξιακή πολιτική της Περιφέρειας, καθώς και οι κοινωνικές ανάγκες της ευρύτερης περιοχής.
Συνεπώς, αποτυπώθηκε ξεκάθαρα η θέση
και η επιδίωξη για συνεπή υποστήριξη της
παραπάνω συλλογικής διεκδίκησης. Συλλογική διεκδίκηση η οποία εναρμονίζεται
κατ’ απόλυτο τρόπο και με τις απόψεις των
εκπροσώπων του Α’ και Β’ βαθμού της Αυ-

ΣΤΟ ΝΕΟ
ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΤΗΣ ΩΡΑΣ ΤΗΣ
ΦΩΚΙ∆ΑΣ ΕΚΤΥΠΩΣΤΕ
ΠΑΝΤΟΣ ΕΙ∆ΟΥΣ ΦΥΛΛΑ∆ΙΑ ,
ΚΑΡΤΕΣ ΚΑΙ ΟΠΟΙΟ∆ΗΠΟΤΕ
∆ΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
ΤΙΜΕΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ
ΑΣΥΝΑΓΩΝΙΣΤΕΣ!!!
Τηλ: 22650 79205

τοδιοίκησης, οι οποίες και αγνοήθηκαν
προσφάτως. Αυτή η διάταξη με τον προσφάτως ψηφισθέντα νόμο καταργήθηκε
(άρθρο 63, εδ. ι του Ν. 4653/2020) και
τώρα απομένει να δούμε πως η εφαρμογή
διατάξεων του νέου νόμου θα εξυπηρετήσει το πρόταγμα της ίδρυσης Πανεπιστημίου στη Στερεά Ελλάδα.
Η εφαρμογή του νέου νόμου θα διαλευκάνει το θολό τοπίο που προκλήθηκε από
τις πρόσφατες τοποθετήσεις Βουλευτών
του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας στην
περιοχή. Στελεχών που από τη μία δηλώνουν υπέρ του Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδος και από την άλλη ψηφίζουν για την

Ταξιδιωτικό Γραφείο

EOS TRAVEL
ΠΑΛΑΣΚΩΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ
Μπότσαρη Μάρκου 2 & Βεΐκου
31, Γαλάτσι, τκ 11146
τηλ: 2102138866
φαξ: 2102223266

αναστολή
λειτουργίας
τεσσάρων
(4) Πανεπιστημιακών
Τμημάτων
στη Στερεά
Ελλάδα.
Στελεχών
που σήμερα
«πωλούν
οράματα», λησμονώντας ότι η παράταξη
τους είναι εκείνη που τα στέρησε από την
περιοχή μας με την εφαρμογή του Σχεδίου
Αθηνά.

Stavento
Cafe bar

Κορδώνη και
Δελμούζου
Άμφισσα
τηλ: 22650
28302
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Σκηνές απείρου κάλλους στην Τολοφώνα

Κοινότητα εναντίον Πολιτιστικού συλλόγου

-«Υπάρχουν ζητήματα εσωστρέφειας, ψιλο-αδιαφάνειας και διχόνοιας», λέει ο πρόεδρος του ΤΣ κ. Γιώργος Γκίκας, ο
οποίος πήγε τρεις φορές το θέμα της ανανέωσης παραχώρησης κτιρίου στο Συμβούλιο.
-Οι δυο σύμβουλοι της παράταξής του καταψήφισαν την εισήγησή να μην ανανεωθεί η παραχώρηση του κτιρίου και τον
κατήγγειλαν στην Αποκεντρωμένη, ενώ το θέμα πέρασε με τις ψήφους της μειοψηφίας.
-Άμεσα πρέπει να γίνει λαϊκή συνέλευση να ενημερωθεί ο κόσμος της περιοχής για το πρόβλημα και τις επικείμενες επιπτώσεις αυτών των επιλογών, καθώς ο Σύλλογος διαλύεται.
Ρεπορτάζ Γιώτα Γιαννούλη
Αν και μέχρι πέρυσι ο Πολιτιστικός
Σύλλογος Τολοφώνος ήταν ένας
από τους πιο δυνατούς και ζωντανούς στην περιοχή μας με αξιοζήλευτη παρουσία και μετρήσιμο
έργο, σήμερα όλα δείχνουν ότι
δεν έχει προοπτική συνέχειας,
καθώς το Τοπικό Συμβούλιο Τολοφώνος δεν επιθυμεί να του ανανεώσει την παραχώρηση κτιρίου,
ενώ ο Πρόεδρος τον καταγγέλλει
κιόλας στις αρμόδιες υπηρεσίες.

Πως ξεκίνησαν όλα
Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Τολοφώνος, ένας
από τους πλέον κραταιούς με πολλά και
δυνατά τμήματα συλλόγους, στις 30 Σεπτεμβρίου έλαβε ένα έγγραφο από την
κοινότητα με το οποίο ο πρόεδρός της κ.
Γκίκας Γεώργιος ζητούσε να υποβληθεί αίτημα για την ανανέωση της παραχώρησης,
όπως και να δοθούν κλειδιά στην κοινότητα, τόσο από το Σχολείο, όσο και από
τους αποθηκευτικούς χώρους.
Στις 20 Νοεμβρίου η Κοινότητα με νέο έγγραφο του προέδρου της διευκρινίζει ότι
προκειμένου να τους παραχωρηθεί το κτίριο πρέπει να καταθέσουν τα νόμιμα δικαιολογητικά, όπως το καταστατικό τους,
φορολογική ενημερότητα, λογαριασμό
ΔΕΚΟ, πρακτικό εκλογής του Διοικητικού
Συμβουλίου, μπλοκ αποδείξεων, την άδεια
λειτουργίας του γυμναστηρίου, όπως και
αποδεικτικά καταβολής ασφαλιστικών εισφορών και αποδείξεις καταβολής μισθοδοσίας των εργαζομένων.
Ακολουθούν τρεις συνεδριάσεις του Τοπικού Συμβουλίου.
Στις 24/11/2019 συνεδριάζει το Τοπικό
Συμβούλιο. Η εισήγηση του προέδρου
είναι να παραχωρηθεί το κτίριο. Εκεί λοιπόν για πρώτη φορά μπαίνει τοι θέμα της
ανανέωσης παραχώρησης του κτιρίου για
τις ανάγκες στέγασης του Πολιτιστικού
Συλλόγου και η απόφαση που λαμβάνεται
είναι ομόφωνη. Με βάση εκείνη την απόφαση, ο Σύλλογος θα συνέχιζε να στεγάζεται στο παλιό Δημοτικό Σχολείο, εκεί
που βρίσκεται για πάρα πολλά χρόνια.
Μια εβδομάδα μετά, την 1/12/2019 ο πρόεδρος φέρνει ξανά το θέμα στο συμβούλιο, με αρνητική εισήγηση αυτή τη φορά.
Ενημερώνει τα μέλη ότι δεν πρέπει να παραχωρηθεί το κτίριο, εξηγώντας ότι η λειτουργία του συλλόγου έχει θέματα

νομιμότητας, όπως μας εξηγεί ο κ. Μαρούλης Θωμάς, ένας εκ των συμβούλων που
εκλέχθηκαν μαζί του. Η απόφαση που
λαμβάνεται είναι τρεις ψήφοι υπέρ της παραχώρησης, καθώς Μαρούλης, Σχοινάς και
Σκαμπαρδώνης επέμειναν στην αρχική
τους απόφαση υπέρ της ανανέωσης παραχώρησης του κτιρίου, ο κ. Γκίκας ψήφισε
την εισήγησή του και ο κ. Κασσιδάκης πρότεινε να ληφθεί απόφαση σε επόμενη συνεδρίαση, με καλεσμένο τον πρόεδρο του
Συλλόγου.
Στις 12 Ιανουαρίου ο κ.Γκίκας φέρνει ξανά
το θέμα με αρνητική επίσης εισήγηση. Οι
δυο σύμβουλοι της πλειοψηφίας Μαρούλης και Σχοινάς που τον είχαν στηρίξει και
είχαν κατεβεί στο πλευρό του, επιμένουν
στην αρχική τους άποψη και καταψηφίζουν. Οι δυο σύμβουλοι της μειοψηφίας κ.
Κασσιδάκης και Σκαμπαρδώνης τάσσονται
υπέρ της εισήγησης και με 3-2 το τοπικό
συμβούλιο γνωμοδοτεί να μην παραχωρηθεί εκ νέου το κτίριο στον Πολιτιστικό Σύλλογο Τολοφώνος.

Η καταγγελία της πλειοψηφίας
Η κίνηση του Τοπικού Συμβουλίου όπως
ήταν απολύτως λογικό έχει οδηγήσει το
Σύλλογο να τελεί υπό διάλυση. Ο κ.
Θωμάς Μαρούλης λέει χαρακτηριστικά
στην εφημερίδα μας, πως σε κάποια
στιγμή μάλιστα μπήκε και λουκέτο. Κλείδωσαν την πόρτα του σχολείου, ώστε να
μην μπορεί να μπει ο σύλλογος.
«Ο κ. Γκίκας ισχυρίζεται ότι το γυμναστήριο
λειτουργεί παράνομα. Ωστόσο τα όργανα
γυμναστικής είναι εκεί από το 2012 και
ποτέ κανένας δεν είχε πρόβλημα. Εξάλλου, η νόμιμη ή μη λειτουργία του Συλλόγου δεν είναι θέμα που απασχολεί το
τοπικό συμβούλιο. Αν θεωρεί ο κ. Γκίκας
ότι δεν είναι νόμιμο να κάνει καταγγελία
στις αρμόδιες υπηρεσίες», τόνισε ο κ. Μαρούλης. Επιπλέον εξήγησε ότι τόσο ο ίδιος
όσο και ο κ. Σχοινάς έχουν καταγγείλει τον
πρόεδρο του Τοπικού στην Αποκεντρωμένη και το Δήμαρχο, καθώς δεν υπογράφει και δεν αναρτά ούτε τις προσκλήσεις
ούτε τις αποφάσεις του Τοπικού Συμβουλίου για την ενημέρωση του κόσμου. «Με
τις καταγγελίες που έχουμε κάνει, ο Πρόεδρος έχει υποπέσει σε πολύ σοβαρά παραπτώματα», τόνισε.
Ακόμη ο κ. Μαρούλης διευκρινίζει ότι μαζί
με τον κ. Σχοινά κατέβηκαν μαζί του και
τον στήριξαν για να κάνουν δυο πράγματα
για το χωριό. «Το μόνο που είχαμε ζητήσει
ήταν να μας ενημερώνει, κάτι που όμως

ΚΡΕΑΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΑΜΦΙΣΣΑΣ

Προς τον κ,. Δήμαρχο του δήμου Δωρίδας
Κοινοποίηση
1.Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας –
Στερεάς Ελλάδας
2.Εισαγγελέα Άμφισσας κ. Εισαγγελέα

εδρο του Τοπικού Συμβουλίου της Κοινότητάς μας, κ.Γκίκα Γεώργιο, για τις κατά
εξακολούθηση παράνομες και αυθαίρετες
ενέργειές του καθ’ όλο το διάστημα της
θητείας μας, ήτοι από 1/9/2019 έως και
σήμερα και συγκεκριμένα:
Από την πρώτη συνεδρίαση του Συμβουλίου που διενεργήθηκε στις 8/9/2019 και
ακολούθησαν άλλες τρεις (ο3) συνεδριάσεις στις 29/9/2019, στις 24/11/2019 και
την 1/12/2019 αντίστοιχα, πρώτον σε
καμιά από αυτές δεν ανάρτησε τις αντίστοιχες προσκλήσεις στον πίνακα ανακοινώσεων, του Κοινοτικού Καταστήματος,
όπως προβλέπετε από το νόμο 3852/2010
περί λειτουργίας κοινοτήτων.

Αναφέρουμε και καταγγέλουμε τον πρό-

Συνέχεια στη σελίδα 7

δεν το σεβάστηκε», λέει.
Ειδικότερα στην καταγγελία που έχουν καταθέσει αναφέρουν συγκεκριμένα τα εξής:
«Τολοφώνα 10/1/2020
Αναφορά – καταγγελία
Των Τοπικών Συμβούλων (πλειοψηφίας
Τ.Κ. Τολοφώνος)
1)Μαρούλης Θωμά του Χριστοφόρου
2)Σχοινάς Χρήστος του Ανδρέα

Αναγοµώσεις µελανιών - Toner Αναλώσιµα και περιφερειακά Υ.Η.

ΔΡΟΣΟΣ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΦΛΩΚΟΣ Ο.Ε.

Γκαβέρας Λεωνίδας

ΤΗΛ:22650 29221, 28435
6947025907 , 6946301415

Γιαγτζή 16, Άµφισσα 33100
τηλ. & φαξ: 2265023670, κιν:
6970090879,
e-mail:amfissarefill4u@hotmail.com
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Συνέχεια από σελ 6
Δεύτερον τις αιτήσεις ιδιωτών τις
φέρνει προς συζήτηση κατά το δοκούν με καθυστέρηση πέραν των
δυο (02) μηνών.
Τρίτον τις αιτήσεις που αφορούν θέματα της κοινότητας με διάφορα παράνομα προσχήματα, τις καθυστερεί
όπως και τις αιτήσεις των των τοπικών συμβούλων, καίτοι υποχρεούται
από το νόμο εντός δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία κατάθεσης, να τις φέρει στο συμβούλιο
προς συζήτηση. Π.χ. την από
25/10/2019 με αριθμό πρωτοκόλλου 19/25-11-2019 του τοπικού
συμβούλου Μαρούλη Θωμά, δεν
την έχει φέρει ακόμη προς συζήτηση.
Και το κυριότερο όλων αυτών ζητάμε εμείς οι ΤΣ όσο και οι ιδιώτες
αντίγραφα των πρακτικών των ανωτέρω συνεδριάσεων, πλην όμως
κατά παράβαση του καθήκοντος αρνείται να τα υπογράψει παρόλες τις
αλλεπάλληλες προσκλήσεις για την
υπογραφή αυτών από τη γραμματέα
του δήμου κ. Δούκα Θεοδώρα, δεδομένου ότι σύμφωνα με το νόμο
τρεις (03) μέρες μετά από κάθε συνεδρίαση υποχρεούται ο πρόεδρος
συμβουλίου να υπογράψει και να
αναρτήσει στον πίνακα ανακοινώσεων, του κοινοτικού καταστήματος,
τα πρακτικά αυτής, προκειμένου να
λάβουν γνώση τόσο οι αιτούντες,
όσο και οι κάτοικοι του χωριού.
Παρακαλούμε, όπως λάβετε γνώση
και για τις περαιτέρω νόμιμες ενέργειές σας να λάβουμε έγγραφα ενημέρωσης, επιφυλασσόμενοι κάθε
νόμιμου δικαιώματός μας».

Η θέση του Προέδρου
Από την πλευρά του ο πρόεδρος
της Τολοφώνος κ. Γιώργος Γκίκας
υποστηρίζει ότι εισηγήθηκε να μην
παραχωρηθεί γιατί έχουν παρουσιαστεί κάποια σοβαρά προβλήματα.
«Άλλαξαν πρόεδρο, άλλαξαν καταστατικό, έχουν θέματα. Ο Σύλλογος
και η διοίκησή του, η πρώην, είναι
εσωστρεφής, ψιλο- αδιαφανής και
δημιουργεί διχόνοια», τονίζει.

ΡΕΠΟΡΤΑΖ
Η ουσία και η καταγγελία του προέδρου
Μια φράση του προέδρου της κοινότητας πρόδωσε όσα κρύβονται πίσω
από όλο αυτόν τον αχταρμά που
έχει δημιουργηθεί. «Ο Σύλλογος και
η διοίκησή του η πρώην», μας λέει,
εννοώντας προφανώς τον πρώην
πρόεδρο του Συλλόγου κ. Ηλία Κορομπίλη. Εκεί γίνεται πασιφανές ότι
όλο αυτό αποτελεί μια κλασσική περίπτωση κόντρας «επί προσωπικού»,
όπου η εξουσία γίνεται το όχημα για
να λυθούν οι όποιες διαφορές και η
διαφωνία μεταβάλλεται σε τιμωρία
για μια ολόκληρη κοινωνία. Προφανώς δεν έχουν κατανοήσει στο
βαθμό που θα έπρεπε ότι ο Σύλλογος δεν ανήκει ούτε στον κ. Κορομπίλη, ούτε σε κανέναν άλλο. Ο
Σύλλογος δεν είναι η διοίκησή του,
είναι οι ωφελούμενοι των δράσεων
του.
Σε διάστημα δυο μηνών ο πρόεδρος
της Τολοφώνος κ. Γιώργος Γκίκας
έφερε τρεις φορές το θέμα της ανανέωσης παραχώρησης κτιρίου στο
Τοπικό Συμβούλιο, μέχρι να καταφέρει να εξασφαλίσει πλειοψηφία και
να έχει ελπίδες να μην ανανεωθεί η
άδεια.
Παράλληλα, ο Δήμαρχος και ο Αντιδήμαρχος κ. Καπεντζώνης και Πολίτης αντίστοιχα, μας εξήγησαν ότι θα
είναι πολύ προσεκτικοί με το συγκεκριμένο ζήτημα γιατί έχουν δεχτεί
καταγγελίες από τον πρόεδρο προς
τις αντίστοιχες υπηρεσίες για τη
σύννομη ή μη λειτουργία του Συλλόγου.

Η ευθύνη του Δημοτικού
Συμβουλίου, η κοινωνία,
τα παιδιά και οι ωφελούμενοι
Η διάσταση που έχουν λάβει τα
πράγματα πλέον είναι μεγάλη και οι
επιπτώσεις που προκαλούνται πολύ
σοβαρές. Σε μικρές κοινωνίες, όπως
είναι η Τολοφώνα, πέρα από ένα
σύλλογο δεν υπάρχουν άλλες δραστηριότητες και αυτό καταδικάζει τα
παιδιά να μην έχουν διέξοδο, αλλά

και τους μεγάλους που μέσα από το
Σύλλογο μπορούσαν να διοχετεύσουν το άγχος της καθημερινότητάς
τους σε κάτι εποικοδομητικό.
Αν αυτός ο Σύλλογος κλείσει, αν
παύσει τη λειτουργία του, τι θα γίνουν όλοι αυτοί και τι θα απομείνει
στο χωριό; Η γιορτή της πίτας κάθε
χρόνο είχε τεράστια επιτυχία και
συγκέντρωνε τα βλέμματα όλων,
ενώ τα χορευτικά του συμμετείχαν,
εκτός από τις σημαντικότερες δράσεις στη Φωκίδα, και σε πολλά γνωστά φεστιβάλ με θεαματικές
αποδόσεις.
Το Τοπικό Συμβούλιο έχει γνωμοδοτικό χαρακτήρα και την απόφαση για
την ανανέωση της παραχώρησης ή
μη θα λάβει το Δημοτικό Συμβούλιο
αναλαμβάνοντας και την πλήρη ευθύνη των κατοίκων της περιοχής.

Η Ώρα της Φωκίδας
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Μπούγας ανταπαντά σε ΣΥΡΙΖΑ για
τα πανεπιστημιακά τμήματα της
Άμφισσας

“η συνειδητή χρήση
ψεύδους για
παραπλάνηση του
λαού είναι πολιτική
απάτη”

Γιατί δεν έχει γίνει
ακόμη λαϊκή συνέλευση;
Μετά από τόσο θόρυβο και τον Πολιτιστικό Σύλλογο υπό διάλυση είναι
απορίας άξιο πραγματικά γιατί δεν
έχουν φροντίσει ο πρόεδρος ή οι
διαφωνούντες του Τοπικού Συμβουλίου, αλλά και η ίδια η κοινωνία να
συγκαλέσει λαϊκή συνέλευση; Ο κόσμος της περιοχής δεν μπορεί να
ακούει ψίθυρους και να μη βγάζει
άκρη. Τα πράγματα είναι πολύ απλά.
Το θέμα πρέπει να τεθεί σε λαϊκή
συνέλευση και να ενημερωθεί ο κόσμος τι υποστηρίζει ο καθένας και με
ποια επιχειρήματα. Από εκεί και
πέρα η ίδια η κοινωνία θα αποφασίσει στη συνέλευση αν επιθυμεί τη
λειτουργία του Συλλόγου. Όσο για
το αν αυτή είναι νόμιμη ή παράνομη,
δικαστής δεν είμαι ούτε εγώ, ούτε ο
κ. Γκίκας, ούτε ο κ. Μαρούλης, όπως
δεν είμαστε και εφοριακοί. Όποιος
έχει στοιχεία για έκνομες πράξεις τα
καταθέτει εκεί που πρέπει να πάνε,
στη Δικαιοσύνη και στις αρμόδιες
υπηρεσίες.
Σε κάθε περίπτωση πάντως, η κοινότητα Τολοφώνος, δεν μπορεί να
στερηθεί τη μοναδική της δομή η
οποία δίνει διέξοδο στους μικρούς
και μεγαλύτερους κατοίκους της,
χωρίς τουλάχιστον να έχει ενημερωθεί σωστά!

Με σκληρή γλώσσα ο Βουλευτής Φωκίδας κ. Γιάννης Μπούγας απαντά στην ανακοίνωση της ΝΕ του
ΣΥΡΙΖΑ της περασμένης εβδομάδας σχετικά με τα
πανεπιστημιακά τμήματα της Άμφισσας
Αναλυτικά αναφέρει τα εξής:
ΘΕΜΑ: Απάντηση στη Ν.Ε. ΣΥΡΙΖΑ
Όσες φορές η Ν.Ε. του ΣΥΡΙΖΑ επιχείρησε να ασκήσει
το αντιπολιτευτικό της καθήκον με διαστρέβλωση
των γεγονότων, ο Βουλευτής Φωκίδας κ. Ιωάννης Δ.
Μπούγας, με άμεσες ανακοινώσεις του, τους διέψευσε και κατέδειξε τις τεράστιες ευθύνες τους.
Με χθεσινή του ανακοίνωση αποκάλυψε την έλλειψη σεβασμού του ΣΥΡΙΖΑ και του πρώην Βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ Νομού Φωκίδας προς τους νέους που
θέλουν να σπουδάσουν και τις οικογένειές τους,
καθώς και την αδιαφορία τους για την Ανώτατη Εκπαίδευση, που επιβεβαιώθηκαν από τα στοιχεία που
παρέθεσε η Υπουργός Παιδείας στη Βουλή. Με νέα
ανακοίνωσή της η Ν.Ε. ΣΥΡΙΖΑ, αντί συγγνώμης, επαναλαμβάνει υποκριτικά την αγανάκτησή της για την
αναστολή λειτουργίας Τμημάτων που ουδέποτε
στην πραγματικότητα υπήρξαν και δε μπορούσαν να
λειτουργήσουν.
Τους υπενθυμίζουμε ότι η συνειδητή χρήση ψεύδους για παραπλάνηση του λαού είναι πολιτική
απάτη. Η επιμονή στο ψέμα που αποκαλύπτεται είναι
πολιτικός εξευτελισμός.
Πολιτικό γραφείο
Ιωάννη Δ. Μπούγα
Βουλευτή Φωκίδας, Αν. Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου

Εμπορία Αυτοκινήτων

KOUKOS
TRUCKS

Παναγιώτης Κούκος
Πλατεία Ησαία

Γαλαξίδι 33053
τηλ: 22650 42424 , φαξ:
22650 42475,6944585735
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Μετά τις αλλεπάλληλες αλλαγές του υπουργείου Παιδείας βρέθηκε η χρυσή τομή

Θρησκευτικές εκδηλώσεις αλλά και µάθηµα στα σχολεία
την ηµέρα εορτασµού των τριών Ιεραρχών

Ρεπορτάζ
Αλέξανδρος Μπελέρης

Στις 11 Ιανουαρίου το υπουργείο Παιδείας και η υφυπουργός Σοφία Ζαχαράκη
ανακοινωσαν ότι η αργία των τριών Ιεραρχών , που αρχικά θεσμοθετήθηκε το
1911 , θα καταργηθεί και τα σχολεία θα
μείνουν ανοιχτά , χωρίς όμως να γίνονται
μαθήματα. Λίγες ώρες αργότερα με εξαγγελία της η υπουργός Νίκη Κεραμέως
ανακοίνωσε ότι τα μαθήματα θα διεξαχ-

θούν κανονικά χωρίς να υπάρχει κάποια
ιδιαίτερη θρησκευτική εκδήλωση.
Πριν από λίγες μέρες είχαμε πάλι ανατροπή όταν με μια νέα εγκύκλιο , υπογεγραμμένη από την υφυπουργό Σοφία
Ζαχαράκη , αναιρούνται τα όσα είχε υποστηρίξει η υπουργός Νίκη Κεραμεως.
Πλέον , σύμφωνα με την τελευταία εγκύκλιο -και αν εντωμεταξύ δεν αλλάξει κάτιτο υπουργείο Παιδείας ενημερώνει ότι
“ ...την 30η Ιανουαρίου, ημέρα εορτασμού
των Τριών Ιεραρχών, στις σχολικές μονά-

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Γαλαξίδι, 30 Δεκεμβρίου 2019
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΑΔΑ : ΩΨΦΡ465ΧΘΟ-Κ18
Ταχ. Δ/νση : Γαλαξίδι - 33052
Αριθ. Πρωτ. 1537
Τμήμα
: Γραμματεία
Πληροφορίες: Ευγενιτάκη Αικατερίνη
Τηλέφωνα : 22650 41997/8
Fax
: 22650 41545
Ε-mail
: iekgal@mintour.gr
URL
: www.mintour.edu.gr
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2 / 2019
για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
ΤΟ Ι.Ε.Κ. ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ
Ανακοινώνει
Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός (1) ατόμου για την κάλυψη εποχικών
ή παροδικών αναγκών του Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) Γαλαξιδίου, του Υπουργείου Τουρισμού,
που εδρεύει στο Γαλαξίδι του Νομού Φωκίδας, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια
σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα
(βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):
ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Κωδικός
θέσης

Υπηρεσία

Έδρα υπηρεσίας

Ειδικότητα

Διάρκεια
σύμβασης

Αριθμός
ατόμων

102

Ι.Ε.Κ. Γαλαξιδίου

Γαλαξίδι
Ν. Φωκίδας

ΔΕ Υπάλληλοι Γραφείων (Διοικητικών –
Γραμματέων)

8 μήνες

1

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Κωδικός
θέσης

Τίτλος σπουδών και
λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα

102

Α) Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ) οποιασδήποτε ειδικότητας του τομέα Χρηματοπιστωτικών
και Διοικητικών Υπηρεσιών (πρώην Οικονομίας και Διοίκησης) ή Πτυχίο Β΄ κύκλου Σπουδών Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου (ΤΕΕ) ανεξάρτητα από ειδικότητα, ή
Πτυχίο Α΄ κύκλου Σπουδών Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου (ΤΕΕ) οποιασδήποτε ειδικότητας
του τομέα Οικονομίας και Διοίκησης ή
-Απολυτήριος τίτλος
-Ενιαίου Λυκείου ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου, ανεξάρτητα από κλάδο ή ειδικότητα ή-Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου, ανεξάρτητα από ειδικότητα ή
- Λυκείου Γενικής Κατεύθυνσης ή άλλος ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής
ή αλλοδαπής, και επιπλέον
β) γνώση Χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: i) επεξεργασίας κειμένων, ii) υπολογιστικών φύλλων και iii) υπηρεσιών διαδικτύου.
Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.

ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ
Προτάσσονται των λοιπών υποψηφίων ανεξάρτητα από το σύνολο των μονάδων που συγκεντρώνουν, οι μόνιμοι κάτοικοι των δήμων Δελφών και Δωρίδος του νομού Φωκίδας.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν,
είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας
μας στην ακόλουθη διεύθυνση:
Ι.Ε.Κ. Γαλαξιδίου, Τ.Κ. 33052- Γαλαξίδι, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Γραμματείας, υπόψη κας Κουμπούρη Βασιλικής
(τηλ. επικοινωνίας: 22650- 41997- 8).
Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.
Ανάρτηση ολόκληρης της ανακοίνωσης [μαζί με το «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» με σήμανση έκδοσης «02-12-2019» και το Ειδικό Παράρτημα: (Α1) Απόδειξης Χειρισμού Η/Υ με σήμανση
έκδοσης
«27-09-2019»] υπάρχει στο Ι.Ε.Κ. Γαλαξειδίου και στο χώρο των ανακοινώσεων του δημοτικού
καταστήματος του Δήμου Δελφών, στον οποίο εδρεύει η υπηρεσία καθώς και στην διαύγεια με αριθμό
ΑΔΑ:7ΝΤΔ465ΧΘΟ-Β3ΨΗ προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά)
και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας μας και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Δελφών, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει
με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή
μη εργάσιμη, τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.
Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) στην υπηρεσία μας στην ανωτέρω διεύθυνση•
β) στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή:
Πολίτες - Έντυπα – Διαδικασίες - Διαγωνισμών Φορέων - Ορ. Χρόνου ΣΟΧ γ) στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης
Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση (www.kep.gov.gr), απ' όπου μέσω της διαδρομής: Σύνδεσμοι - Ανεξάρτητες και άλλες αρχές - ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν στην κεντρική σελίδα του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ και
από εκεί θα έχουν πρόσβαση στα έντυπα μέσω της διαδρομής: Πολίτες - Έντυπα – Διαδικασίες - Διαγωνισμών Φορέων
- Ορ. Χρόνου ΣΟΧ.
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΣΤΕΛΛΙΟΣ ΜΟΣΧΟΝΑΣ

δες (δημόσιες και ιδιωτικές) Πρωτοβάθμιας
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης πραγματοποιούνται εορταστικές εκδηλώσεις για
την προσφορά των Τριών Ιεραρχών στα
Γράμματα και κατά την κρίση του Συλλόγου Διδασκόντων/ουσών και εφόσον οι
συνθήκες το επιτρέπουν εκκλησιασμός.
Κατά τα λοιπά θα τηρηθεί το Ωρολόγιο
Πρόγραμμα των μαθημάτων της ημέρας.»
Συμπέρασμα: στις 30 Ιανουαρίου θα
πραγματοποιηθούν στα σχολεία της χώρας
Θρησκευτικές εκδηλώσεις αφιερωμένες

στη ζωή και στο έργο των τριών Ιεραρχών
αλλά στη συνέχεια θα γίνει κανονικά μάθημα.

Εθνικό Πάρκο στον άξονα
Βαρδούσια - Οίτη - ∆.Ε. Καλλιέων
προτείνει η Αφρ. Παπαθανάση
Tην προτασή της
για δημιουργία
Εθνικού Πάρκου
στο άξονα Βαρδούσια-Οίτη -Δ.Ε.
Καλλιέων καταθέτει δημόσια η τ.
βουλευτής Φωκίδας κα Αφροδίτη
Παπαθανάση
Αναλυτικά η πρόταση:
Εθνικό Πάρκο
στην καρδιά της
Στερεάς. Θέλει η
Αυτοδιοίκηση να
εξετάσει την πρόταση;
Θα ενδιέφερε την Αυτοδιοίκηση να συζητήσει, σε ανοιχτή διαβούλευση με τους
κατοίκους των περιοχών, την πρόταση για ολιστική προστασία των ορεινών όγκων,
πλούσιους σε οικοτόπους και πολιτιστική, αρχιτεκτονική κληρονομιά;;
Θα μας ενδιέφερε να μελετήσουμε και να καταθέσουμε προταση δημιουργίας
#Εθνικού_Πάρκου σε περιοχές που καλύπτουν τον άξονα #Βαρδούσια , #Οιτη και
#ΔΕ_Καλλιέων;;
1. Με το αναθεωρημένο Περιφερειακό Χωροταξικό Πλαίσιο Στερεάς Ελλάδας (ΦΕΚ
299/14.12.2018) η Ευρυτανία χαρακτηρίζεται ως Περιφερειακό Πάρκο Ορεινής Αμιγούς Φύσης και Ορεινής Μεσογειακής Παραδοσιακής Κληρονομιάς.
1.1. Θέλουμε να συζητήσουμε κάτι ανάλογο για συγκεκριμένες περιοχές στη Φωκίδα κ Φθιώτιδα, οπως τις περιοχές που παραπάνω αναφέρονται;
1.2. Η Τουριστική μας κατεύθυνση να έχει εναν μεγάλο στόχο τα επόμενα χρόνια:
ήπια ανάπτυξη, προστασία.
2. Μπορούμε, με ανοιχτό μυαλό, να ακούσουμε το τι θέλουν οι τοπικές κοινωνίες
σε αυτές τις περιοχές -που πρέπει πρώτες να ερωτηθούν- για την ολιστική προστασία τους, με την αντίληψη ότι τα χωριά τους μπορούν και πρέπει να γίνουν μικρές κυψέλες παραγωγικών δραστηριοτήτων;
2.1. Με παραδοσιακούς τους οικισμούς, με κανόνες αρχιτεκτονικής πολιτιστικής
προστασίας, που αυτόματα όμως συνεπάγεται περιορισμούς στη δόμηση.
2.2. Περιοχές όπου για τις υδάτινες πηγές και πόρους, στα πλαίσια και της κλιματικής αλλαγής, θα προσέξουμε πολύ τα επόμενα χρόνια.
2.3. Περιοχές όπου τα σχέδια βελτίωσης για τα βοσκοτόπια γίνονται υψηλή προτεραιότητα, ανάγκη που μαζί με την ορθολογική, διαφανή και δίκαιη διάθεση τους
είναι καθολική για τον νομό και την περιφέρεια.
2.4. Περιοχές που θα προσπαθήσουμε να προστατέψουμε, να μείνει κληρονομιά
στις επόμενες γενεές, απο επιφανειακές εξορύξεις και πυλώνες αιολικών.
Το καλύτερο παράδειγμα που μπορώ να σκεφτώ ειναι τα Ζαγοροχώρια.
Μπορούμε να κινηθούμε ανάλογα;

Ταξιδιωτικό Γραφείο

FOKIS
TRAVEL

ΚΟΥΛΟΜΠΟΥΡΟΥ ΑΣΗΜΟΥΛΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ
ειδήσεις

cateringomfalos.gr
Θεόδωρος Βγενόπουλος
Face book omfalos -tel. 697 2836 922

Μεταμορφώσεως 27 Ιτέα
τηλ: 22650 33101

τριτη
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Δήμοι και Περιφέρειες θα επιχορηγούν Αστυνομία και Πυροσβεστική
Στη Βουλή κατετέθη την 24η Ιανουαρίου
το Νομοσχέδιο του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη περί Πολιτικής Προστασίας.Πρόκειται για Ν/Σ αυτοδιοικητικής
σημασίας, που είχε τεθεί σε διαβούλευση
στις 30.12.2019και συζητήθηκε στο Δ.Σ.
της ΚΕΔΕ στις 22.1.2020.

Πέραν των ρυθμίσεων περί δομών και οργάνων Πολιτικής Προστασίας που συγκέντρωσαν τα “φώτα” του σχετικού διαλόγου,
αυτοδιοικητικό ενδιαφέρον εντοπίζεται και
στα «Λοιπά Θέματα», συγκεκριμένα στην
παρ.5 του αρ.54.
Με αυτήν, θεσπίζεται δυνατότητα οι ΠεριΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΤΡΟΧΟΣΠΙΤΑ
Πωλούνται τροχόσπιτα με κουζίνα και
ψυγείο από 1500 ευρώ . Πληροφορίες
καμπινγκ «Απόλλων» Δελφοί .

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ
Πωλείται λεωφορείο της ΚΤΕΛ Φωκίδας.Πληροφορίες: κ. Γ.Τσίτουρας,
ΤΗΛ 6977743315

ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΩΛΗΣΕΙΣ
Πωλείται οικόπεδο 367 τ.μ (με παλαιά
οικία) στην Αμφισσα (κέντρο),οδός
ΗλίαΓιδόγιαννου,με πρόσοψη 10 μ.και
συντελεστή δόμησης 1,2.
Τιμή λογική.Τηλ.6945349639
ΝΕΑ ΑΓΓΕΛΙΑ Πωλούνται 2 οικόπεδα .
965,30 τ.μ. και 344,05 τ.μ αντίστοιχα, στη
θέση “Παλαιά Σφαγεία” Άμφισσα -περιοχή
επέκτασης.
Επίσης, πωλείται αγροτεμάχιο 2,5 στρεμμάτων με ελαιόδενδρα στη θέση ΡΑΧΗ.
Τηλέφωνο: 6947892371

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΝΕΑ ΑΓΓΕΛΙΑ Ζητείται υπάλληλος για
reception στο ξενοδοχείο HERMES
στους Δελφούς. Απαραίτητη η άριστη
γνώση Αγγλικών. Δεύτερη ξένη γλώσσα
επιθυμητή. Πληροφορίες 6948100123
Ζητείται προσωπικό για μόνιμη
απασχόληση. Πληρ. 6947832361
Ζητείται κυρία για κουζίνα παραλιακής
ταβέρνας στην Ιτέα Πληρ: 6944205442
Ζητούνται :Σχεδιαστής 3D σε τεχνικό γραφείο στην Ιτέα (εξέλιξη)-Βοηθός σε μηχανουργείο στην Ιτέα .
Τηλ : 6947 629 994 Κωνστ. Κελαϊδίτης
Η ταβέρνα ΒΑΚΧΟΣ στους Δελφούς αναζητεί προσωπικό. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 6977906910 και 6973353790.
Ζητείται προσωπικό για το κυλικείο του Νοσοκομείου Άμφισσας. Επιθυμητή η γνώση
παρασκευής καφέ. Τηλ:6946 250800

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΛΑΙΟΚΤΗΜΑΤΩΝ
Πωλούνται ελαιοκτήματα στο Χρισσό στις
εξής περιοχές:
Α) 2 στρεμ. στη θέση «Μολόχοι» β) 6,5
στρεμ. στη θέση «Παλούκια» γ) τρία κομμάτια συνολικής έκτασης 7,5 στρεμ. στη θέση
«Γύφτισσα» δ)6 στρεμ. Στη θέση «Πρόσφορος» με ελιές καλαμών και εγκατεστημένο
αρδευτικό δίκτυο ε)7 στρεμ. επίσης στη
θέση «Πρόσφορος» με εγκατεστημένο αρδευτικό δίκτυο στ) 20 στρεμ. στη θέση «Καμάρα» με ελιές καλαμών, γεώτρηση και
εγκατεστημένο αρδευτικό δίκτυο
ζ) 17 στρεμ. Στη θέση «Καλόγερος» με ελιές
καλαμών και αρδευτικό δίκτυο η) 3 στρέμ.
στη θέση «Καλόγερος – γεφύρι» και θ) 7
στρεμ. Στη θέση «Μόντλια –Γεροδήμος» .
Πληροφορίες :
Φώτης Δαραδήμος 6944714998

ΠΩΛΗΣΕΙΣ - ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΝΕΑ ΑΓΓΕΛΙΑ ΠΩΛΕΙΤΑΙ 3 όροφο διαμπερές
κτιριο στην Άμφισσα αποτελούμενο από: φωτεινό υπογειο 110 μ², ισόγειο 95 μ² ημιόροφο
80 μ², 1ο και 2ο όροφο από 95 μ² έκαστος και
2 σοφίτες στούντιο από 25 μ² έκαστη. τηλ
6977276929
Ενοικιάζονται στην Άμφισσα 2 καταστήματα
από 100 έως 160 τ.μ. έκαστο ή 320 τμ.μ. ενοποιημένο. Διατίθεται και υπόγειο 200 τ.μ. τηλ
6977276929
Ενοικιάζεται κατάστημα στον κεντρικό δρόμο
των Δελφών , στην οδό Β. Παύλου και Φρειδερίκης (λειτουργεί επί δεκαετίες ως ΦΟΥΡΝΟΣ) Τηλ: 6974817021

Πωλείται οικόπεδο 300 τ μ στην Ιτέα, άρτιο
και οικοδομήσιμο στην οδό Άστιγγος. Απέχει
100 μ από την πλαζ ΜΑΙΑΜΙ. Τηλέφωνο
6977710156.

ΔΕΛΗΣ ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΙΚΗ
Μεταμορφώσεως 35 Ιτέα
22650 35200 ΚΑΙ 6972287767

delisakinita.gr

ΝΕΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ
1.Διαμέρισμα 87 τ.μ. με απεριόριστη θέα, θάλασσα, 2 Υ/Δ, 2 μπάνια, διαμπερές , φωτεινό,
αυτόνομη θέρμανση, κουφώματα αλουμινίου διπλής υάλωσης, τέντες, ασανσέρ. Γ
όροφος , σε άριστη κατάσταση. Τιμή
:110.000 ευρώ
2.Ευκαιρία, οικόπεδο 260 τ.μ. , 11 μ πρόσοψη, Σ.Δ. 2,2, οικοδομή συνολικά 570 τ.μ.,
200 μέτρα από τη θάλασσα στην Ιτέα.ή
47.000 ευρω
3. Οικόπεδο 370 τμ με θέα θάλασσα, πρόσοψη 19,5 μ. , Σ.Δ. 2,2, χτίζει συνολικά 815
τ.μ. , πυλωτή και 4 επιπλέον ορόφοι. ΙΤΕΑ
4. Διαμέρισμα 94 τ.μ. , νεόδμητο, 2 υ/δ , 2
μπάνια , αυτόνομη θέρμανση , κουφώματα
αλουμινίου , ασανσέρ, πόρτες ασφαλείας,
στην Ιτέα. Τιμή: 100.000 ευρώ

Πωλείται διαμέρισμα 10υ ορόφου 105 τ.μ.
στην Κίρρα. Γωνιακό, 3 Υ/Δ , φουλ έξτρα
(τζάκι- μεγάλα ντουλάπια, σαλόνι 50 τ.μ.) .
Τιμή 100.000 ευρώ συζητήσιμο
Τηλ 6974764044 , κ.Παναγιώτης

Πωλείται μονοκατοικία στον Ελαιώνα
Φωκίδας, με περιβόλι και αποθήκες.
Πληροφορίες 6947378279.

Πωλούνται

στην Κίρρα, οδός
Πολυκάρπου 1, παρά την πλατεία
Παιδικής Χαράς:
1.Διαμέρισμα 1ου ορόφου 66,20τμ
διαμπερές
2.Οικόπεδο (αέρας) β ορόφου 145,61
τμ.
Πωλούνται και μαζί σε τιμή ευκαιρίας.
Τηλέφωνο
2265035374
και
6945457373.
Πωλείται - Ενοικιάζεται οικία με περιβόλι στον
Ελαιώνα. Διαθέτει: υπόγειο γκαράζ, μεγάλους
βοηθητικούς χώρους, καλοριφέρ, τζακι και
φουλ έξτρα Τηλ: 6948639901

ΝΕΑ ΑΓΓΕΛΙΑ :Πωλείται διαμέρισμα
στην Άμφισσα 98 τ.μ. , τριάρι, πλήρως
ανακαινισμένο με φουλ έξτρα.
Τιμή συζητήσιμη. Τηλ: 6938439427

φέρειες, αλλά και οι Δήμοι από τα τακτικά
έσοδά τους με αναλογική εφαρμογή του
αρ.202 του Κώδικα Δήμων, να επιχορηγούν την Αστυνομία και την Πυροσβεστική.

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΩΡΑ ΤΗΣ ΦΩΚΙΔΑΣ

ΝΩΝΤΑΣ ΣΧΙΖΑΣ
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ
- ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
ΤΗΛ: 6977706454

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΚΚΟΒΟΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΤΖΑΚΙΑ - ΛΕΒΗΤΕΣ ΞΥΛΟΥ
& ΠΕΛΕΤ-ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΕΣ-ΓΥΨΙΝΑ- ΨΕΥΔΟΡΟΦΕΣ-ΘΕΡΜΟΠΡΟΣΟΨΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΑΤΩΜΑΤΑ ΚΑΡΦΩΤΑ & LAMINATE-ΤΣΙΜΕΝΤΕΝΙΕΣ
ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΕΙΣ-ΜΟΝΩΤΙΚΑΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ- ΣΤΑΜΠΩΤΑ ΔΑΠΕΔΑ-ΕΠΙΠΛΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ-ΝΤΟΥΛΑΠΕΣΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΤΖΑΚΙΩΝ
Αμφισσα , τηλ: 6944365123
e-mail :kokkobos@yahoo.com

ΠΑΝΤΟΣ ΕΙΔΟΥΣ ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ ΣΕ
ΑΣΥΝΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΤΙΜΕΣ.Τηλ: 22650 79205

ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΑ
Φουσέκη Αικατερίνη Σ.
Εθνικής Αντιστάσεως 11, Άμφισσα
2265072134
Ξεπλάτης Αθανάσιος
Παπαχρηστου 8 Άμφισσα
2265023773
ΜΑΚΗΣ-ΒΑΣΩ
Διάκου Αθανασίου 8, Άμφισσα
,22650
22650 29783
ΑΡΓΥΡΩ ΛΥΜΠΕΡΗ
Τζ. Κέννεντυ Γαλαξείδι
22650 42135
Κτηνίατροι

Κλεονίκη Τόλα Γιαννέτσου
ΙΑΤΡΟΙ

Σακαλής Πέτρος
Χειρουργός Ωτορινολαρυγγολόγος
Μεταμορφώσεως 10, Ιτέα
2265032660 6934468016
Τζαμτζής Σπυρίδων
Χειρουργός Ωτορινολαρυγγολόγος
Γιδογιάννου Ι. 35, Άμφισσα
τηλ: 2265072010 - 6944122580

Αθανασία Σεργουνιώτη -Δημητρέλου
Μικροβιολόγος -Βιοπαθολόγος
Πλατεία Μητροπόλεως 5 Άμφισσα
τηλ: 2265029432 και 6948204422
Βασιλική Δ. Τσακαλάκη
Χειρουργός Οφθαλμίατρος
Τζαβέλλα 53 Ναυπακτος
τηλ: 26340 38333 και 6945349639

ΚΑΦΕ DELIVERY ΑΜΦΙΣΣΑ
Coffee time
Γιδογιάννου 28, τηλ: 22650 22522

Stavedo ΚΑΦΕ
Κορδώνη & Δελμούζου, τηλ: 2265028302

SΑΝΤΕ ΚΑΦΕ
Δελμούζου 10 τηλ: 22650 23905
Mamato taste Me -Νίκος Λυπηρός
Γιαγτζή 2. Άμφισσα Delivery: 2265029600
ART CAFE - ΚΑΡΑΜΠΑΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΟΕ
Λεωφόρος Σαλώνων 16, τηλ:2265022300

ΡΕΤΡΟ (Βάγενος -Σαράντης .)
Πλατεία Ησαία - τηλ : 2265022502

ESCOBAR
Λεωφόρος Σαλώνων 33, τηλ: 2265072647

IN - ΠΟΤΣΙΟΣ Λ ΤΣΕΛΕΣ Ν ΟΕ
Δελμούζου Ι. 12, Άμφισσα, 2265023221

HOT (Λίβας Δημήτριος Ε.)
Πλατεία Ησαΐα 2, τηλ: 2265023207

Η ΚΑΛΗ ΚΑΡΔΙΑ-Γιώργος Σορώκος
Παραδοσιακό καφενείο
Πανουργιά 4 Άμφισσα τηλ: 22650 28755

ΚΑΦΕ DELIVERY ΔΕΛΦΟΙ
ΛΕΩΝ. ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ "ΜΕΛΟΠΩΛΕΙΟ"
Φρειδερίκης 7 Δελφοί , τηλ:2265 083247
ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΛΕΦΑΣ ΥΧΩΡ
Β. Παύλου Δελφοί - τηλ:697 942 8702

ΚΑΦΕ DELIVERY

ΙΤΕΑ

BASE (Αλεξανδρόπουλος Νικόλαος Κ.)
28ης Οκτωβρίου 89, 2265035375

MOSTRA (Λιναρδάτος Δημήτριος Σ.)
Cafe Bar - τηλ :2265032475

Μεταμορφώσεως 35 Ιτέα
ΤΗΛ 697 256 9646

Ιφιγένεια Ιωαν. Λακαφώση
Ιατρείο Μικρών ζώων - παραγωγικών ζώων
Γιδογιάννου 51 - Άμφισσα
τηλ; 22653 01341 - 6975621153

Pet Shop
Pet Friends - Ευθύμιος Αλεξανδρής
Ι. Γάτου 28 Άμφισσα. ΤΗΛ 6973882720
22654 00157

ΤΕΛΕΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ
Αικατερίνη Κωστέλλου
Εξυπηρέτηση όλο το 24ώρο
Παπαχρήστου 26 Άμφισσα
Τηλ: 22650 23804 κιν: 6944356359 &
6946502840 - Oικία 22650 28569
,22650 23264 Φαξ: 22650 72646

ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ-ΜΑΘΗΜΑΤΑ
Έμπειρη φιλόλογος παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα σε Ιτέα, Άμφισσα και τις γύρω περιοχές. Αναλαμβάνει προετοιμασία μαθητών για
πανελλαδικές εξετάσεις. Τηλ: 6974326253.

ΨΗΣΤΑΡΙΕΣ - ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ
Delivery
ΠΟΛΥΧΩΡΟΣ ΧΑΡΜΑΙΝΑ
Χάρμαινα Άμφισσας
τηλ. 22653 01378
ΜΠΑΛΚΟΝΑΚΙ
Αθανασίου Διάκου 22, Άμφισσα,
τηλ. 2265029643

μασαμπουκα
28ης Οκτωβρίου 51 , Ιτεα
τ. 22650 35065 - κιν. 6932725299

ΑΡΙΣΤΟΓΕΥΣΕΙΣ
Πλατεία Ησαία Άμφισσα, 33100,
τηλ 2265.300601 , 6936723700,
6947.441163 /Delivery 12:00 έως 24:00

”ΚΑΙΣΑΡΑΣ”
DELIVERY. ΜΕΣΗΜΕΡΙ:
ΑΠΟ 13:00-16:00
- ΒΡΑΔΥ: 18:00 -24:00
τηλ: 22650 22007 - 6979591557

«Τα Σάλωνα»
Ν. Κορδώνη 10 - Άμφισσα
Τ: 22650 29640
-What’s Up 6986313433
ΤΟ ΣΤΕΚΙ ΤΗΣ ΠΙΤΑΣ”
- Γιώργος Γιαγκιλιτσης -Ακτή Οιανθης , ΓαλαξείδιΤηλ.2265042079 - Κίν.whats up 6986682898 Παραδοση 12.00 - 24.00
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Μανόλης Ανδρόνικος
απλώθηκε σε αρκετές περιοχές της
Βόρειας Ελλάδας (Βέροια, Κιλκίς,
Χαλκιδική, Θεσσαλονίκη), αλλά το
κύριο ανασκαφικό έργο του εντοπίζεται στη Βεργίνα, όπου εργάστηκε ως βοηθός του δασκάλου
του Κωνσταντίνου Ρωμαίου (19381940), ενώ από το 1952 πραγματοποίησε τις δικές του έρευνες. Οι
πολύχρονες και συστηματικές ανασκαφές του στη Μεγάλη Τούμπα
τον οδήγησε το 1977 στην αποκάλυψη των βασιλικών τάφων της Μακεδονίας, με τα αμύθητα ευρήματα
και στην αποκάλυψη πιθανότατα
του τάφου του Φιλίππου Β’.
Εκτός από την αρχαιολογική και πανεπιστημιακή του δραστηριότητα, ο
Μανόλης Ανδρόνικος ασχολήθηκε
με θέματα παιδείας, λογοτεχνίας και
τέχνης και δημοσίευσε μελέτες και
άρθρα σε πολλά περιοδικά και εφημερίδες, τα περισσότερα από τα
οποία είναι συγκεντρωμένα σε δύο
τόμους («Παιδεία ή Υπνοπαιδεία» και
«Ιστορία και Ποίηση»). Το συγγραφικό του έργο σε θέματα αρχαιολογίας περιλαμβάνει πολυάριθμες
δημοσιεύσεις σε ελληνικά και ξένα
περιοδικά και σε αυτοτελείς τόμους.
Έχει διδάξει και δώσει πολλές διαλέξεις σε πανεπιστήμια της Ευρώπης και της Αμερικής.
Υπήρξε ισόβιος εταίρος της Αρχαιολογικής Εταιρείας Αθηνών, τακτικός
εταίρος
της
Εταιρείας
Μακεδονικών Σπουδών, του Γερμανικού Αρχαιολογικού Ινστιτούτου
του Βερολίνου, της AICA (Διεθνής

ΑΝΙΕΛ
τηλ: 6974456215
ΖΩΔΙΑ- ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ
Ένωση Τεχνοκριτών), της «Τέχνης»
της Θεσσαλονίκης, του «Explorer’s
Club» της Νέας Υόρκης, επίτιμος
εταίρος της Ισπανικής Εταιρείας
Κλασικών Σπουδών Pastor και της
Εταιρείας Ελληνικών Σπουδών του
Λονδίνου. Διετέλεσε πρόεδρος του
Αρχαιολογικού Συμβουλίου (19641965), του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος (1974-1975) και
αντιπρόεδρος του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών.
Το 1980 η Ακαδημία Αθηνών τον
εξέλεξε αντεπιστέλλον μέλος της
και το 1982 τιμήθηκε με το βραβείο
«Ολυμπία» του Ιδρύματος Ωνάση. Το
1992 του απονεμήθηκε ο Μεγαλόσταυρος του Φοίνικος από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο
Καραμανλή, ο οποίος συνέβαλε
πολλαπλώς στο έργο του ως πρωθυπουργός τα πρώτα χρόνια της Μεταπολίτευσης.
Ο Μανόλης Ανδρόνικος ήταν νυμφευμένος με τη φιλόλογο Ολυμπία
Κακουλίδου. Μόνιμος κάτοικος Θεσσαλονίκης, πέθανε στις 30 Μαρτίου
1992, σε ηλικία 73 ετών.

Γεγονότα
1896 Η πρώτη κλήση για παραβίαση
του ορίου ταχύτητας στη Μεγάλη
Βρετανία. Ο Γουόλτερ Άρνολντ τιμωρείται με πρόστιμο ενός σελινίου,
επειδή συνελήφθη να τρέχει με το
αυτοκίνητό του με ταχύτητα 12
χλμ/ώρα κι ενώ το όριο ταχύτητας
ήταν 3 χλμ/ώρα.
1918 Ο Λέων Τρότσκι αναλαμβάνει
την ηγεσία του Κόκκινου Στρατού,

Ευτυχώς, δεν τα
κατάφερε...
Δυο κολλητοί είναι αραγμένοι στην παραλία και
κουβεντιάζουν:
- Αστα!Χτες βράδυ είδα
έναν τρομερό εφιάλτη...
- Τι είδες;
- Είδα την πεθερά μου να
κολυμπάει στη θάλασσα
και απο πίσω να την κυνηγάει ένας καρχαρίας...
- Ποπο, φρίκη...

που ιδρύεται την ίδια ημέρα με απόφαση του Συμβουλίου των Λαϊκών
Κομισαρίων.
1956 Μυστική συνάντηση του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου και του Γρίβα Διγενή στη Μονή Κύκκου, για συζήτηση των «προτάσεων Χάρντινγκ».
Την ίδια ημέρα, ύστερα από διήμερες σκληρές συγκρούσεις μαθητών
με τις «δυνάμεις Ασφαλείας» γύρω

- Φρίκη δεν θα πει τίποτα!
Αφού παραλίγο να του ξεφύγει!

Ο υπάλληλος
Πάει ο υπάλληλος στο
αφεντικό μια μέρα και του
λέει:
"Αφεντικό σήμερα έχω
τρομερό πονοκέφαλο τι
να κάνω;".
Το αφεντικό το όποιο ήταν
πολύ κάλος άνθρωπος του

Οι κεφτέδες πάντα αποτελούσαν
ένα από τα πιο πρόχειρα και γευστικά φαγητά. Φυσικά οι πιο νόστιμοι
είναι οι κρεατοκεφτέδες, αλλά και
με λαχανικά, όσπρια ή ακόμη και
ψάρια είναι το ίδιο γευστικοί. Θα σας
προτείνω μια συνταγή λίγο ασυνήθιστη, αλλά εξ ίσου νόστιμη με άλλες
συνταγές για κεφτεδάκια.

ΚΕΦΤΕΔΕΣ ΜΕ ΠΛΙΓΟYΡΙ
ΥΛΙΚΑ
1 κιλό κιμά μοσχαρίσιο
2 μεγάλα κρεμμύδια τριμμένα
1 μεγάλη ντομάτα τριμμένη χωρίς
την φλούδα

από την Αρχιεπισκοπή, διατάσσεται
το κλείσιμο του Παγκυπρίου Γυμνασίου Λευκωσίας και η διαγραφή του
από το μητρώο των σχολών Μέσης
Παιδείας.
1961 Έρχεται στο φως το ανάκτορο
της Βεργίνας από τις ανασκαφές που
διενήργησε το Πανεπιστήμιο της
Θεσσαλονίκης υπό τον Μανώλη Ανδρόνικο.

απαντάει:
"Επειδή είσαι κάλος υπάλληλος θα σου πω τι κάνω
εγώ σε ανάλογη περίπτωση και μου περνά."
"Τι;" Ρωτά ο υπάλληλος.
"Πηγαίνω στο σπίτι και
κάνω έρωτα με τη γυναίκα
μου και αμέσως μου περνά
ο πονοκέφαλος. Άντε πήγαινε να κάνεις το ίδιο και
θα με θυμηθείς".
Πράγματι ο υπάλληλος έρ-

Κεφτέδες με πλιγούρι από τη Γιούλα
1 πράσινη και μια κόκκινη πιπεριά
αλεσμένες στο μούλτι
μπόλικο ψιλοκομμένο μαϊντανό
2 αβγά
200γρ. πλιγούρι φουσκωμένο για 2
ώρες σε 200 γρ. νερό
αλάτι, πιπέρι, λίγη ρίγανη
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Γράφει για την
“Ώρα της Φωκίδας”
η διεθνούς φήμης
αστρολόγος-μέντιουμ

Γιορτάζουν: Εφραίμ, Εφραιμία, Χάρις

Επιφανής έλληνας αρχαιολόγος,
γνωστός για την ανακάλυψη των βασιλικών τάφων της Βεργίνας το
1977.
Ο Μανόλης Ανδρόνικος γεννήθηκε
στις 23 Οκτωβρίου 1919 στην Προύσα της Μικράς Ασίας και μετά τη
Μικρασιατική Καταστροφή το 1922,
εγκαταστάθηκε με την οικογένειά
του στη Θεσσαλονίκη.
Σπούδασε αρχαιολογία στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
(1936-1940)
και
αναγορεύτηκε διδάκτορας της ίδιας
Σχολής το 1952 με τη μελέτη του «Ο
Πλάτων και η Τέχνη».
Το 1941 υπηρέτησε ως καθηγητής
στο Διδυμότειχο, αλλά σύντομα διέφυγε στη Μέση Ανατολή, όπου
έλαβε μέρος σε στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά του Άξονα. Μετά τον
πόλεμο εργάστηκε ως φιλόλογος
στα εκπαιδευτήρια θηλέων της
Αγλαΐας Σχινά στη Θεσσαλονίκη και
το 1949 διορίστηκε στην Αρχαιολογική Υπηρεσία.
Τη διετία 1954-1955 έκανε μεταπτυχιακές σπουδές στην Οξφόρδη,
δίπλα στον διάσημο καθηγητή Τζον
Μπίζλεϊ, που θεωρείται ο πατέρας
της ελληνικής αγγειογραφίας.
Το 1957 εκλέχτηκε υφηγητής αρχαιολογίας στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης με τη διατριβή «Λακωνικά
Ανάγλυφα», το 1961 καθηγητής της
κλασικής Αρχαιολογίας στο ίδιο πανεπιστήμιο, όπου εργάστηκε έως το
1983.
Η ανασκαφική του δραστηριότητα

τριτη

χεται την επόμενη μέρα και
λέει όλο χαρά
στο αφεντικό:
"Πράγματι
είχες
δίκιο
αφεντικό νιώθω υπέροχα
σήμερα, πέρασε και ο πονοκέφαλος και είμαι σαν
άλλος άνθρωπος σε ευχαριστώ. Οφείλω πάντως να
ομολογήσω ότι το σπίτι
σου είναι τέλειο."

με συνοδεία
μια καλοκαιρινή σαλάτα
αποτελούμενη
από: ψιλοκομμένη ντομάτα,
ρόκα,
κρεμμύδι σε κύβους, λίγο τριμμένο παξιμάδι, ξίδι,
αλάτι και λάδι Άμφισσας.

ΕΚΤΕΛΕΣΗ
ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ
Ζυμώστε όλα τα υλικά μαζί και αφήΚΑΛΗ ΟΡΕΞΗ
στε το μείγμα στο ψυγείο για μια
ΓΙΟΥΛΑ
νύχτα. Την επομένη ξαναζυμώνετε
τον κιμά πλάθετε τους κεφτέδες, τους αλευρώνετε
CATERING "ΤΟ ΣΠΙΤΙΚΟ"
και τους τηγανίζετε σε
ΔΕΧΟΜΑΣΤΕ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ
μπόλικο καυτό λάδι. ΜποΤΗΛ. 22650-28500,22650-23136,
ρείτε να τους σερβίρετε

6978688849,6938754338

ΚΡΙΟΣ
Ένα χρηματικό ποσό, μια νέα πρόταση συνεργασίας και
ένα ερωτικό ραντεβού, θα ανεβάσουν για τα καλά τη
διάθεση σας σήμερα .
Τυχεροί αριθμοί για εσάς σήμερα 32-20-15-26-9-3
ΤΑΥΡΟΣ
Προσανατολίζεστε και συντονίζεστε, η αστρολογική
όψη της ημέρας θα σας βοηθήσει να πάρετε σωστές
αποφάσεις σε θέματα επαγγελματικά, κατά επέκταση
και σε υποθέσεις συνεργασίας.
Τυχεροί αριθμοί για εσάς σήμερα 2-10-16-34-18-7
ΔΙΔΥΜΟΙ
Κινητικότητα θα υπάρξει στο πορτοφόλι σας, ένα σεβαστό χρηματικό πόσο θα λάβετε και ένα σχετικά ανάλογο
θα ξοδέψετε για αγορές διαφόρων ειδών.
Τυχεροί αριθμοί για εσάς σήμερα 22-9-3-24-15-2
ΚΑΡΚΙΝΟΣ
Προσοχή στην υπερκατανάλωση, αφήστε και κάτι στην
άκρη, τακτοποιήστε χρηματικές υποχρεώσεις που δεν
πρέπει να τις αφήσετε να αυξηθούν.
Τυχεροί αριθμοί για εσάς σήμερα 9-5-6-3-22-1
ΛΕΩΝ
Ηρεμία και θετική ενέργεια θα είναι τα στοιχεία που θα
σας χαρακτηρίζουν, ο ευδιάθετος τρόπος συμπεριφοράς
σας θα φέρει ισορροπία ανάμεσα σε εσάς και τους συνεργάτες σας, αρμονία μέσα στην οικογένεια σας.
Τυχεροί αριθμοί για εσάς σήμερα 3-4-5-7-8-13
ΠΑΡΘΕΝΟΣ
Ένα εμπόδιο λύνεται, παίρνετε την έγκριση που χρειαζόσασταν για να προχωρήσετε σε ένα μεγαλεπήβολο
βήμα σας. Κινητοποιείστε τις ιδέες σας, προχωρήσετε
άφοβα στα δυναμικά σας σχέδια, η αστρολογική όψη της
ημέρας διαύγεια θα φέρει στη σκέψη σας.
Τυχεροί αριθμοί για εσάς σήμερα 9-6-35-29-24-5
ΖΥΓΟΣ
Η ρομαντική πλευρά του χαρακτήρα σας θα είναι αυτή
που θα υπερισχύσει τόσο στις διαθέσεις σας όσο και στις
πράξεις σας. Δεν αποκλείεται να βγει στην επιφάνεια η
καλλιτεχνική σας τάση, η φαντασία σας θα αποδειχθεί
δημιουργική και αποτελεσματική.
Τυχεροί αριθμοί για εσάς σήμερα 11-3-6-2-5-14
ΣΚΟΡΠΙΟΣ
Συμφιλίωση και αποκατάσταση σχέσεων θα είναι η κατάληξη των ενεργειών σας, ο ειρηνικός τρόπος προσέγγισης σας θα σας οδηγήσει στην επίτευξη των επιθυμιών
σας.
Τυχεροί αριθμοί για εσάς σήμερα 5-9-33-65-24-2
ΤΟΞΟΤΗΣ
Πείτε ναι στις προτάσεις που θα λάβετε, θα υπάρξει ευχάριστο ερωτικό γεγονός. Θετική και εποικοδομητική θα
είναι η σημερινή σας μέρα.
Τυχεροί αριθμοί για εσάς σήμερα 3-9-2-5-11-8
ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ
Σταθερότητα, συγκέντρωση και αποφασιστικότητα θα
είναι τα χαρακτηριστικά σας, η διορατικότητα σας θα σας
βοηθήσει να επιλέξετε και να πράξετε σωστά.
Τυχεροί αριθμοί για εσάς σήμερα 5-26-34-10-28-9
ΥΔΡΟΧΟΟΣ
Η αστρολογική όψη της ημέρας θα σας βοηθήσει να εκφράσετε τα συναισθήματα σας, η στάση σας θα είναι
εξωστρεφής και ανέμελη.
Τυχεροί αριθμοί για εσάς σήμερα 66-39-25-27-10-5
ΙΧΘΥΕΣ
Η επιλογή σας να ανοίξετε την καρδιά σας στο πρόσωπο
που σας ενδιαφέρει ερωτικά, θα φέρει λύσεις σε τυχόν
προβλήματα. Δεν θα καταφέρετε να περιορίσετε τον ρομαντισμό σας, η φαντασία σας ενδεχομένως να ξεφύγει
απ' τα συνειδητά όρια και να σας ταξιδέψει σε διαδρομές
ίσως εκτός πραγματικότητας.
Τυχεροί αριθμοί για εσάς σήμερα 6-33-2-14-15-3

τριτη

28 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020

11

σπορ
Στην 12η αγωνιστική

Με νίκες προχώρησαν Γ.Σ. Ιτέας
και Μάκαρος

Αρκούσε ένα καλό 2ο ημίχρονο

Με αντεπίθεση στο δεύτερο ημίχρονο ο Γ.Σ. Ιτέας
του Χρήστου Μωραΐτη κατάφερε να κερδίσει με 8980 τον Απόλλωνα Λιβαδειάς του Νίκου Παπούλια και
να καπαρώσει την τρίτη θέση του βαθμολογικού πίνακα με 20 βαθμούς, ένα λιγότερο από Πρωτέα Σχηματαρίου και Αναγέννηση Λαμίας που προηγούνται
με 21 πόντους
Στο αγωνιστικό κομμάτι οι φιλοξενούμενοι κατάφεραν
να προηγηθούν στο σκορ με 36-40 στο τελείωμα του
πρώτου ημιχρόνου αλλά στην επανάληψη οι της Ιτέας
πήραν τα ηνία του αγώνα και στο τέλος τους βρήκε
θριαμβευτές με 89-80
Κορυφαίος σε απόδοση του γηπέδου ο Σταύρου που
πέτυχε 38 (5) πόντους, ενώ για τον Απόλλωνα Λιβαδειάς οι Ντάλλης και Τερματζίδης σημείωσαν 24 (2)
και 21 (5) πόντους αντίστοιχα.
Διαιτητές : Χαϊνά-Χατζής.
Δεκάλεπτα: 16-18, 36-40, 69-61, 89-80.
Γ.Σ. Ιτέας (Μωραΐτης): Αναγνωστάκος, Κουτρόγιαννος, Περδίκης, Ντινόπουλος, Χαλκιάς, Αγγελόπουλος
11 (2), Ευθυμίου 1, Δημητρίου 16 (1), Σταύρου 38 (5),
Τσιριπέρου, Μπαντελάς 11 (1), Γεωργαντάς 12.
Απόλλων Λιβαδειάς (Παπούλιας): Λεοντίου 2, Φρυγανάς 18, Κωτσαδάμ, Τερματζίδης 21 (5), Μουντζούρης, Στάντζος, Σταυλιώτης 2, Παππάς 2, Καρφάκης 4,
Μπουζίκας, Ντάλλης 24 (2), Σκαλτσάς 7.

Μωραΐτης: Πήραμε και τη διαφορά
του πρώτου γύρου
”Πολύ σημαντική νίκη για εμάς για ψυχολογικούς λόγους γιατί παίξαμε πολύ καλά, για βαθμολογικούς
γιατί μείναμε ψηλά, γιατί κρατήσαμε την έδρα μας
που είναι πολύ σημαντικό φέτος και πήραμε την διαφορά του πρώτου γύρου σε περίπτωση ισοβαθμίας.
Στο πρώτο ημίχρονο το οποίο ήταν πολύ κλειστό στο

σκορ νομίζω ότι ο Απόλλων Λιβαδειας πατούσε καλύτερα στο γήπεδο και ήταν πιο αποτελεσματικός. Στο
δεύτερο ημίχρονο μεταλλαχτήκαμε προς το καλύτερο και κυριαρχήσαμε στο ματς ή για να είμαι πιο
ακριβής παίξαμε μπάσκετ…play-station! Στο 3ο δεκάλεπτο ήμασταν καταιγιστικοί σκοράραμε 33 πόντους
με 6/9 τρίποντα 9 ασίστ για κανένα λάθος! Στο τέλος
απλά διαχειριστήκαμε την κατάσταση και ήμασταν εύστοχοι στις βολές .Συμπερασματικά, έγινε ένα πολύ
ωραίο ποιοτικά παιχνίδι, πολύ χορταστικό σε φάσεις
μεταξύ δυο ομάδων που ξέρουν τι ζητούν μέσα στο
γήπεδο. Εμείς έχουμε την τύχη να είναι στην ομάδα
μας ο Σταύρου (μαζί με τον Ντάλλη νομίζω είναι μακράν οι καλύτεροι παίκτες στο πρωτάθλημα) που μας
βγάζει από δύσκολες καταστάσεις. Όλοι είδαν στο
διαδίκτυο ότι έβαλε 38 (5) (με εξαιρετικά στατιστικά)
αλλά όσοι ήταν στο γήπεδο είδαν ότι μάρκαρε εξαιρετικά και τον Ντάλλη και είχε γενικά πολύπλευρη
προσφορά στο ματς. Συγχαρητήρια στον Απόλλωνα ο
οποίος με την έλευση του φίλου κόουτς Παπούλια
έχει φτιάξει ένα εξαιρετικό σύνολο που συνδυάζει εμπειρία και ενθουσιασμό και παίζει εξαιρετικά! Ευχαριστώ τον κόσμο που γέμισε το γήπεδο και βοήθησε την
ομάδα μας όπως και στους αθλητές μου που έπαιξαν
έξυπνα συγκεντρωμένα και με μεγάλη ένταση στο β
ημίχρονο! Τέλος η διαιτησία για τέτοιο ματς νομίζω
ήταν εξαιρετική!”.

Υποθήκη παραμονής για το Μάκαρο
Σπουδαίας βαθμολογικής αλλά και ψυχολογικής σημασίας διπλό πέτυχε ο Μάκαρος κερδίζοντας με 64-71 τον
Αστέρα Αλιβερίου . Η σπουδαιότητα της νίκης, όπως τόνισε και ο κόουτς Γίδας έγκειται στο γεγονός ότι επετεύχθη επί ενός αντιπάλου που έχει και αυτός στόχος
τη σωτηρία
Ο Μάκαρος μπήκε εντυπωσιακά στο παρκέ και κατάφερε
από την αρχή να πάρει τα ηνία του αγώνα προηγούμενος
με 8-20 και 27-32 στα δυο πρώτα δεκάλεπτα.
Στην επανάληψη η εικόνα δεν άλλαξε με την ομάδα της
Άμφισσας να είναι πάντα μπροστά στο σκορ και το Αλιβέρι
να κυνηγά , χωρίς όμως ποτέ να καταφέρει να φτάσει
Ο Κολοβός με 26 και ο Μαμαρέλης με 25 οι κορυφαίοι
σκόρερ για το Μάκαρο και ο Χαρατσής με 28 πόντους για
τους ηττημένους
Διαιτητές :Καραμπιτσάκος-Βαρσαμάς.
Δεκάλεπτα: 8-20, 27-32, 46-52, 64-71.
Αστέρας Αλιβερίου (Λασπάς-Ρέτσας): Χαρατσής 28 (4),
Νάκο, Ρέτσας, Ιωάννου Ε. 4, Σπύρου 6 (2), Μάστορης Θ.
4, Μεϊντάνης 6, Φωτητζόγλου 8 (1), Νακόπουλος 2, Κανάκης 4, Ιωάννου Φ. 2, Μάστορης Ι.
Μάκαρος (Γίδας-Ψιμούλης): Τσικνής Π., Παπαθεοχάρης 6,
Οικονόμου 2, Ξαγάρας 6, Κολοβός 26 (3), Τσικνής . 2, Δρίβας, Μαμαρέλης 25 (6), Βίλλιας, Παπαδήμας 4.

Η ΑΤΖΕΝΤΑ
ΤΗΣ 12ης ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ
Πρεμιέρα στο β’ γύρο του πρωταθλήματος της Α’ ΕΣΚΑΣΕ,
με τις 2 ομάδες να χαμογελούν καθώς αφενός ο ΓΣ Ιτέας
ανέβηκε στην τρίτη θέση μετά τη νίκη του με 89-80 επί του
Απόλλωνα Λιβαδειάς και αφετέρου ο Μάκαρος νίκησε
εκτός έδρας τον Αστέρα Αλιβερίου με 64-71 και σε συνδυασμό με την ανακοίνωση ότι τελικά πέφτουν δύο ομάδες
πήρε βαθιά βαθμολογική αλλά και ψυχολογική ανάσα για
τη δύσκολη συνέχεια.
Στα υπόλοιπα ματς Πρωτέας Σχηματαρίου και Αναγέννηση
Λαμίας πάνε χέρι -χέρι στην πρώτη θέση μετά τις νίκες τους
επί της ΑΕΕΠ Χαλκίδας με 59-58 και Προοδευτική Λάρυμνας
με 61-53, αντίστοιχα
Ο Κάδμος από την πλευρά του στην εκπνοή πήρε τεράστια
νίκη απέναντι στη Μαλεσίνα με 58-56 ενώ ο ΓΑΣ Βασιλικού
κέρδισε εκτός έδρας τον Τελεθριακό με 77-87 .
Αποτελέσματα 12ης αγωνιστικής
Τελεθριακός-ΓΑΣ Βασιλικού
Πρωτέας Σχημ.-ΑΕΕΠ Χαλκίδας
Αστέρας Αλιβερίου-Μάκαρος
Γ.Σ. Ιτέας-Απόλλων Λιβαδειάς
Κάδμος-Μαλεσίνα
Αναγέν.Λαμίας-Προοδευτική Λάρυμνας

77-87
59-58
64-71
89-80
58-56
61-53

Βαθμολογία
Ομάδες
Αγ.
Β.
Ν-Η
Υ-Κ
1 .Πρωτέας Σχημα
12
21
9-3
841-788
2.Αναγ΄. Λαμίας
12
21
9-3
829-712
3 .Γ.Σ. Ιτέας
12
20
8-4
834-823
4. Απόλλων Λιβαδειάς 12
19
7-5
838-831
5 .ΑΕΕΠ Χαλκίδας
12
18
7-5
823-794
6 .Τελεθριακός
12
18
6-6
916-877
7.ΓΑΣ Βασιλικού
12
18
6-6
808-825
8.Μαλεσίνα
12
17
5-7
898-867
9. Μάκαρος
12
17
5-7
770-825
10.Κάδμος
12
17
5-7
760-798
----------------------------------------------------------------------11 .Αστερ. Αλιβερίου
12
15
3-9
738-810
12.Προοδευτική Λάρυμ. 12
14
2-10
725-830
*Η ΑΕΕΠ Χαλκίδας έχει -1 βαθμό.
Επόμενη -13η- αγωνιστική ( 1/2/2020)
ΓΑΣ Βασιλικού-Πρωτέας Σχηματαρίου
ΑΕΕΠ Χαλκίδας-Αστέρας Αλιβερίου
Μάκαρος-Γ.Σ. Ιτέας
Απόλλων Λιβαδειάς-Κάδμος
Μαλεσίνα-Αναγέννηση Λαμίας
Προοδευτική-Τελεθριακός

Αγ. Γίδας:
”Νίκη σε
παιχνίδιτελικό”
”Ήταν ένα
παιχνίδι τελικός
για
εμάς εναντίον
μια
ομάδας που έχουμε τους ίδιους στόχους. Είμασταν απόλυτα συγκεντρωμένοι στο πλάνο μας
από την αρχή και καταφέραμε να επιβάλλουμε το
ρυθμό μας και να φτάσουμε σε μια δίκαιη νίκη.
Κλειδί του αγώνα ήταν η άμυνα και ο έλεγχος των
ριμπάουντ. Στην επίθεση είχαμε σωστές επιλογές
και σε εξαιρετική μέρα το Μαμαρέλη με τον Κολοβό, που μαζί με τους μικρούς τις ομάδας, οδήγησαν στο πρώτο διπλό της σεζόν. Να τονίσω ότι
στόχος φέτος ήταν να ρίξουμε στα βαθιά παιδιά
16-17 χρόνων με ρόλο όχι μόνο για τη συμμετοχή
αλλά να αρχίζουν και να τελειώνουν ένα παιχνίδι,
είτε είναι εύκολο είτε δύσκολο και για την ώρα ανταποκρίνονται πλήρως. Αποκομίσαμε κάποιους
τραυματισμούς από αυτό το παιχνίδι και ακολουθεί ένας πολύ δύσκολος εντός έδρας αγώνας με
την Ιτέα, ελπίζω να είμαστε όλοι υγιείς και να παρουσιαστούμε χωρίς απώλειες. Το πρωτάθλημα
έχει ένα ολόκληρο γύρο μπροστά του, δεν επαναπαυόμαστε και συνεχίζουμε τη προσπάθεια”.

Σκόρερς
1.Ντάλλης (Απόλλων Λιβαδειάς)
2.Σταύρου (Γ.Σ. Ιτέας)
3.Χαρατσής (Αστ.Αλιβερίου)
4.Πετράκος (Μαλεσίνα)
5.Κοσμετάτος (Τελεθριακός)
6.Γρηγοράκης (ΑΕΕΠ Χαλκίδας)
7.Νασάκης (ΓΑΣ Βασιλικού)
8. Αναστασίου (Κάδμος)
9.Μαμαρέλης (Μάκαρος)
10. Κιαπέκος (Τελεθριακός)

298
243
241
215
205
189
184
181
180
178

Τρίποντα
1.Τσιριμώκος (Τελεθριακός)
2.Σταύρου (Γ.Σ. Ιτέας)
3.Μαμαρέλης (Μάκαρος)
4.Ξετρίχης (Τελεθριακός)
5.Ντάλλης (Απόλλων Λιβαδειάς)
6.Αγγελόπουλος (Γ.Σ. Ιτέας)
7.Αναστασίου (Κάδμος)
8.Νταλαγιάννης (Πρωτέας Σχημ.)
9.Κώνστας (ΓΑΣ Βασιλικού)
10.Μητρόπουλος (Μαλεσίνα)

42
32
31
29
26
25
23
22
21
20

Παπαθανάσης
Αθανάσιος
ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΛΙΠΑΝΣΗ -ΑΞΕΣΟΥΑΡ
ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
Κ. Καραμανλή 22 τηλ / φαξ: 2265072352
Άμφισσα
κιν:6945410655

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
Rent A Car

ΙΩΑΝΝΑ ΝΤΡΙΣΠΙΩΤΗ
Μεταμορφώσεως 47 , Ιτέα
τηλ: 22650 32231, 34520 - 6948582017
Emai : idrisbi@yahoo.gr
URL : WWW.comercor.gr
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Η Ώρα της Φωκίδας

28 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020

Αχέρων Καναλακίου -Απόλλων Ευπαλίου 2-2

Φωνάζει για τα γκολ της ισοφάρισης η οµάδα της Φωκίδας

Να μας τρελάνει θέλει ο Απόλλων Ευπαλίου .Τη ίδια
στιγμή που δεν μπορεί στην έδρα του να κερδίσει τόσους και τόσους αντιπάλους ισάξιας ή και μικρότερης
αξίας πηγαίνει στην έδρα του Αχέροντα, που βρίσκεται
στην πρώτη τριάδα , και όχι μόνο παίρνει το πολύ τιμητικό 2-2 αλλά διαμαρτύρεται κιόλας ότι του έκλεψαν τη
νίκη.
Ο Απόλλωνας κατάφερε να πάρει το βαθμό της ισοπαλίας
παρά την απουσία των βασικών του στελεχών Diego
Neres και Γιώργου Ζέρβα αποδεικνύοντας ότι όταν παίζει
με πάθος και απαλλαγμένος από το άγχος τότε μπορεί να
κάνει και θαύματα, αν και πλέον η υπόθεση παραμονή
φαντάζει μακρινό και άπιαστο όνειρο. Ή μήπως δεν είναι;

Φωνάζει για τα γκολ της ισοφάρισης
Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή. Η ομάδα
της Φωκίδας ευτύχησε να προηγηθεί στο 27΄ όταν μετά
από εκτέλεση φαουλ του Κοντογιάννη η μπάλα βρήκε
το κάθετο δοκάρι του Βαρέλη και στην επαναφορά ο Παπανδρέου με σουτ από κοντά έκανε το 0-1 .
Η αντίδραση του Αχέροντα ήταν άμεση και δύο λεπτά αργότερα κατάφερε να ισοφαρίσει με σουτ του Κόλλινς από
το ύψος της μεγάλης περιοχής .
Για το γκολ αυτό η ομάδα του Απόλλωνα ισχυρίζεται ότι
δεν θα έπρεπε να μετρήσει καθώς στο ξεκίνημα της
φάσης δεν δόθηκε πεντακάθαρο φάουλ που έγινε στον
Παναγιωτόπουλο
Παρά την ισοφάριση οι παίχτες του Μίχου δεν επηρεάστη-

καν και στο 37΄ ξαναπέρασαν μπροστά στο σκορ όταν μετά από σέντρα του Παλιάτσα από τα δεξιά ο Παναγιωτόπουλος με κεφαλιά
έστειλε την μπάλα για δευτερη φορά στα δίχτυα του Βαρέλη.
Το τελικό σκορ διαμορφωθηκε με την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου με σουτ του Κάνεφ. Ένα γκολ που αμφισβήτησαν έντονα οι παίχτες του Απόλλωνα
ισχυριζόμενοι ότι η μπάλα δεν πέρασε ολόκληρη τη
γραμμή της εστίας, παρά της αντίθετη γνώμη της επόπτριας Σάτκλιφ από την Κέρκυρα.
Διαιτητής: Νικόπουλος (Κέρκυρας)
Βοηθοί: Μιχαλάς – Σάτκλιφ (Κέρκυρας)
ΠΑΣ Αχέρων Καναλακίου (Ηλίας Μαγκάκης): Βαρέλης,
Ζδράβος, Βασιλειάδης, Γούλας (46΄ Τζίμας), Πάνος, Κόλλινς, Πότσης, Μουζακίτης (46΄ Κωνσταντίνου), Καψάσκης,
Μπλέτσας (46΄ Κάνεφ), Κυριάκης.
Απόλλων Ευπαλίου (Γιώργος Μίχος): Κοντογιώργης,
Ντερβίσι (67΄ Σμπόρας), Βήτος, Κούσουλας, Κοντός, Παλιάτσας (78΄ Ψυχογιός), Παπανδρέου (89΄ Γεωργακόπουλος), Κοντογάννης, Καφεντζής (90΄+ Ζέρβας), Φλέγγας,
Παναγιωτόπουλος.
Αποτελέσματα 17ης αγωνιστικής
Αχέρων Καναλακίου - Απόλλων Ευπαλίου
Σούλι Παραμυθιάς -Μεσολόγγι
Ναυπακτιακός – Λευκίμμη Κέρκυρας
Τηλυκράτης Λευκάδας– Πόντιοι Κοζάνης

2–2
2–2
0–1
4–1

Αναγέννηση Άρτας– Ανατολή Ιωαννίνων
ΠΑΣ Πρέβεζας– Θιναλιακός Κέρκυρας
Αστέρας Ιτέας – Μακεδονικός Φούφα

4–1
0–1
0 – 3 α.α.

Βαθμολογία
1.Πόντιοι Κοζάνης
2.Αναγέννηση Άρτας–
3.Αχέρων Καναλακίου
4.Σούλι Παραμυθιάς
5.Τηλυκράτης Λευκάδας
6.Μακεδονικός Φούφα
7.Θιναλιακός Κέρκυρας
8.Ανατολή Ιωαννίνων
9.ΠΑΣ Πρέβεζας–
10.Λευκίμμη Κέρκυρας
11.Ναυπακτιακός
12.Μεσολόγγι
13.Απόλλων ΕυπαλίουΥ
14.Αστέρας Ιτέας

37
35
33
31
25
25
24
20
19
19
18
18
13
–

Επόμενη- 18η-αγωνιστικήΑπόλλων Ευπαλίου – Αναγέννηση Άρτας
Αχέρων Καναλακίου – Τηλυκράτης Λευκάδας
Πόντιοι Κοζάνης– ΠΑΣ Πρέβεζας–
Ανατολή Ιωαννίνων – Ναυπακτιακός
Μακεδονικός Φούφα – Σούλι Παραμυθιάς
Λευκίμμη Κέρκυρας – Μεσολόγγι
Θιναλιακός Κέρκυρας – Αστέρας Ιτέας
3 – 0 α.α.

Απόφαση ΕΣΚΑΣΕ: ∆ύο και όχι τρεις οµάδες θα
υποβιβαστούν από την πρώτη κατηγορία
Ευχάριστα είναι τα νέα για τις ομάδες που
κινδυνεύουν με υποβιβασμό από την Α
ΕΣΚΑΣΕ καθώς με ανακοίνωση της διοργανώτριας αρχής την τρέχουσα μπασκετική
περίοδο θα υποβιβαστούν τελικά δύο ομάδες αντί για τρεις .
Πιο συγκεκριμένα , στην ανακοίνωση του
Δ.Σ. της ΕΣΚΑΣΕ αναφέρεται ότι ο υποβιβασμός του Αίαντα Αυλίδας από τη Γ’ Εθνική
στη Β’ ΕΣΚΑΣΕ την επόμενη αγωνιστική περίοδο, θα καλύψει το κενό που θα δημιουργηθεί στην Α’ κατηγορία, με τον
υποβιβασμό δύο αντί τριών ομάδων ακόμα
και αν υποβιβαστεί και δεύτερη ομάδα
(εκτός του Αίαντα Αυλίδας) από τη Γ’

Εθνική!
άνοδο μιας ακόμα ομάδας από τη Β’ κατη- του πρωταθλήματος! Περίπτωση να πέΣτην προκήρυξη της Α’ ΕΣΚΑΣΕ υπήρχε ένα γορία.
σουν περισσότερες από δύο ομάδες,
κενό καθώς δεν προβλεπόταν μια τέτοια Αυτό σημαίνει, πως φέτος από την Α’ κα- υπάρχει μόνο αν από τη Γ’ Εθνική υποβιειδική περίπτωση (αποχώρηση ομάδας της τηγορία θα πέσουν οι δύο τελευταίες ομά- βαστούν οι τρεις ή και οι τέσσερις ομάδες
Περιφέρειας από Εθνική κατηγορία), την δες, κάτι που δημιουργεί ακόμα της Περιφέρειας, κάτι που είναι αδύνατο!
οποία έλυσε η ΕΣΚΑΣΕ με την πρωτοβου- μεγαλύτερο ενδιαφέρον για τη συνέχεια
λία
που
πήρε, καθώς
η 12η θέση
έπρεπε να
19:00 COSMOTE SPORT 6 HD
Ζάξα - Κνακ Ρουσελάρε
CEV Champions League Ανδρών
καλυφθεί
19:00 ΕΡΤ Sports HD
Περιστέρι - Μπάμπεργκ
Basketball Champions League
είτε με τον
19:30 COSMOTE SPORT 3 HD
Αρμίνια Μπίλεφελντ - Μπόχουμ
Γερμανικό 2η Κατηγορία
τρόπο που
21:00 Novasports 3HD
Βενέτσια - Προμηθέας
Eurocup
επιλέχθηκε,
01:30 FOX Sports
St. John
NCAA College Basketball
είτε με την

ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΔΟΣΕΙΣ ΗΜΕΡΑΣ

Τριανταφύλλου

Μαρία

Λεωφ. Σαλώνων 2,
Άμφισσα

2265 028446

Περλίγκα Αλεξάνδρα
Λ. Σαλώνων 33 τηλ / φαξ: 2265022500
Άμφισσα
κιν:6973722484

