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Περπάτησα τους άδειους δρόμους της Λαμίας
το περασμένο Σαββατόβραδο (14/3), προκειμένου
να σας μεταφέρω εικόνες της. Της πόλης που
γεννήθηκα και μεγάλωσα. Ποτέ δεν την είχα
ξαναδεί έτσι, άδεια και σκοτεινή. Το ίδιο,
φαντάζομαι, είδε και βλέπει ο καθένας μας στον
δικό του τόπο. Εικόνες που σφίγγουν την καρδιά
και που, χωρίς να θες να δραματοποιήσεις την
κατάσταση, σε προβληματίζουν –τουλάχιστονκαι σου δημιουργούν άγχος κι ένα ψυχικό κενό.
Αυτό που περνά ο πλανήτης τούτες τις μέρες
είναι μια δοκιμασία που θα περάσει. Κι όπως
όλα τα άσχημα δεν θα ξεχαστεί, αλλά θα γίνει
μια άσχημη ανάμνηση. Είναι όμως απ’ αυτές τις
αναμνήσεις που δεν πρέπει να φεύγει απ’ το
μυαλό, καθώς θα πρέπει να γίνει βάση συζήτησης
για πολλά ζητήματα. Τώρα συζητούμε για τη λύση
του προβλήματος, στο μέλλον όμως η συζήτηση
θα πρέπει να κινείται στο πως θα χτίσουμε αυτό
το νέο μέλλον. Τίποτα δεν πρέπει να είναι το ίδιο.
Το θέμα είναι από ποια οπτική γωνία βλέπεις
τα πράγματα…
Όχι απαραίτητα να επιλέγεις να τα βλέπεις
μέσω της σκέψης, αλλά πως τα βλέπεις από το
συναίσθημα που πηγάζει από μέσα σου, μέσω
ενστίκτου. Προσωπικά, μόνο ως μια μεγάλη
ευκαιρία αναθεώρησης των πραγμάτων και των
αξιών βλέπω αυτή τη δοκιμασία.
Με τον κορωνοϊό οι ηλικιωμένοι δεν πρέπει
να βγουν απ' το σπίτι, ωστόσο βλέπουμε πως
δήμαρχοι, αντιδήμαρχοι, ταξιτζήδες, γείτονες,
εθελοντές, συνάνθρωποι δλδ. τρέχουν να
φροντίσουν να μην τους λείψουν βασικά αγαθά
και στην ουσία τους δείχνουν ότι δεν είναι
μόνοι κι ότι δεν λείπει η ανθρωπιά! Μία πτυχή,
λοιπόν, είναι η αλληλεγγύη. Που ήρθε και θα
πρέπει οι τρόποι επικοινωνίας προς βοήθεια
όσων συνανθρώπων μας έχουν ανάγκη να
αυτοματοποιηθούν, να εξελιχθούν και να μείνουν
στη ζωή μας.
Η αλληλεγγύη που έδειξαν και οι Έλληνες μέσω
του χειροκροτήματος στο ιατρικό και νοσηλευτικό
προσωπικό, με το πρόσφατο χειροκρότημα από
τα μπαλκόνια των σπιτιών τους. Μια κίνηση που
έφερε κοντά τους ανθρώπους, βγάζοντας αυτή
την ανάγκη πως θα πρέπει στο μέλλον να τους
φέρει πραγματικά κοντά. Να γνωριστούν, να
καθίσουν μαζί και να μοιραστούν τις εμπειρίες απ’
αυτή τη δοκιμασία. Δεύτερη πτυχή οι ανθρώπινες
σχέσεις. Οι ανθρώπινες σχέσεις που άλλαξαν

με το πέρασμα των χρόνων κι αυτή η δοκιμασία
αποτελεί ευκαιρία να αλλάξουν ξανά κι οι
γειτονιές να ζωντανέψουν και πάλι.
Το χειροκρότημα για το προσωπικό των
νοσοκομείο δεν ήταν τυχαίο. Αυτό το προσωπικό
έχει περάσει κι ακούσει πολλά. Στοχοποιήθηκε,
κατηγορήθηκε, διώχθηκε κι όμως σ’ αυτό
καταλήξαμε για να μην πεθάνουμε. Ήρθε ο
καιρός για την ενδυνάμωσή του. Ήρθε ο καιρός
τα κόμματα να καθίσουν κάτω και να συζητήσουν
για ένα σύστημα που κανείς δεν θα αλλάζει
και θα ικανοποιεί τους πάντες. Που θα κάνει
τους ιδεοληπτικούς να σωπάσουν στην άκρατη
ιδιωτικοποίηση των πάντων. Αυτή η συζήτηση
ξεκίνησε ήδη. Από την αριστερά μιλάνε για
κρατικοποίηση των πάντων. Χρειάζεται και το
δημόσιο και το ιδιωτικό σύστημα, το ένα να
συμπληρώνει το άλλο. Δεν γίνεται όμως πλέον
να αποδυναμώνεται το δημόσιο. Η ισορροπία
είναι το ζητούμενο.
Αν ή όταν οι αριθμοί κρουσμάτων και νεκρών
ανέβουν, χρειάζεται ψυχραιμία. Χρειάζεται να
επιδείξουμε την απαραίτητη αυτοπειθαρχία. Την
ίδια και περισσότερο απ’ αυτή που δείχνουμε
τώρα. Η τήρηση των κανόνων χτίζει μια κοινωνία
από πολίτες με παιδεία. Των κανόνων που πρέπει
να θεσπιστούν στη βάση ενός δίκαιου κόσμου με
δικαιώματα και ευκαιρίες για όλους.
Για όλα αυτά φυσικά υπάρχει και η αντίθετη
άποψη που μιλά για τη διαχείριση των μαζών.
Αυτό ωστόσο υπάρχει από τα αρχαία χρόνια, δεν
περιμέναμε μια πανδημία για να το διαπιστώσουμε.
Με καπέλωμα της μάζας σταυρώθηκε ο Χριστός.
Πως μπορεί, ωστόσο, έναν κόσμο που θα έχει
μάθει να αυτοοργανώνεται και να δείχνει
αλληλεγγύη, να τον διαχειριστείς για κακό σκοπό;
Ο πλανήτης, η χώρα, έχει μια τεράστια ευκαιρία.
Να πάρει μια ανάσα, κάνοντας παράλληλα ένα
restart σε μια άλλη βάση. Να αναθεωρήσει τις
αξίες του, αφού κοίταξε κατάματα τον θάνατο. Να
δει τι είχε αξία ως τώρα, για τι πάλευε και για τι
θα παλεύει στο μέλλον. Να δει ότι το χρήμα και η
εικόνα είναι έννοιες που δεν έχουν καμία ουσία
και καμιά πραγματική αξία.
Διάβασα ένα σχόλιο που έλεγε «όσοι
επιζήσουν, θα ζήσουν σε έναν νέο κόσμο. Αν
θα είναι καλύτερος ή χειρότερος, το μέλλον θα
δείξει». Στο χέρι όλων μας είναι να τον κάνουμε
καλύτερο για μας, τα παιδιά μας, τα παιδιά τους
και τα παιδιά των παιδιών τους.
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ενημέρωση

Σημαντικές οι απαντήσεις στην ενημερωτική
εκδήλωση της περιφέρειας για τον κορωνοϊό
Ρεπορτάζ: Γιάννης Ανυφαντής

Μ

ε τη συμμετοχή των πολιτών
πραγματοποιήθηκε
η
διαδικτυακή ενημερωτική
εκδήλωση για τον κορωνοϊό, από
την σελίδα της Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας στο facebook την Τετάρτη
το απόγευμα.
Τη συζήτηση, καθώς και τις
ερωτήσεις των πολιτών, συντόνισε
και μετέφερε ο Γενικός Διευθυντής
Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής
Μέριμνας της Περιφέρειας, Δρ.
Σταύρος Τσελάς. Οι απαντήσεις
δόθηκαν από τον Ιατρό Πνευμονολόγο
Α’ του Γενικού Νοσοκομείου Λαμίας,
Εμμανουήλ Μάνο.
Αρχικά ο κ. Μάνος ανέφερε ότι
αυτός είναι ο έβδομος κορωνοϊός
που πλήττει την ανθρωπότητα κι
επισήμανε την ανάγκη να τηρηθούν
απ’ όλους τα μέτρα που εξήγγειλε
η κυβέρνηση, γιατί σε αντίθετη
περίπτωση θα λειτουργήσουμε ως
άλλοι Εφιάλτες και θα αφήσουμε
ανοιχτή την κερκόπορτα στον ιό.
Έδειξε τους τρόπους που πλένουμε
ή απολυμαίνουμε τα χέρια, πως
βήχουμε ή φταρνιζόμαστε, ώστε να
μην μεταδίδουμε τα μικρόβια και

πως φοράμε τη μάσκα. Εξήγησε ποιοι
ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες, ήτοι οι
ηλικιωμένοι και συγκεκριμένα όσοι
πάσχουν από χρόνια νοσήματα και
αιματολογικές δυσκρασίες, καρδιακή
ανεπάρκεια, άσθμα, καρκίνο του
πνεύμονα, σακχαρώδη διαβήτη κ.ά.,
αλλά και οι καπνιστές.
Όπως έχει δείξει, ο συγκεκριμένος
κορωνοϊός μεταδίδεται 1-4 πριν
εκδηλωθούν τα συμπτώματα και δεν
μεταδίδεται 1-2 μέρες μετά. Μετά
από 14 μέρες νοσηλείας ο ασθενής
από κορωνοϊό θα πρέπει να συνεχίσει
να τηρεί τα μέτρα, ξεκαθάρισε. Ο
οργανισμός αποκτά τα αντισώματα
-όπως φαίνεται- αφού νοσήσουμε,
αλλά αν βγούμε από το σπίτι, υπάρχει
κίνδυνος να ρίξουμε την άμυνά μας
και να νοσήσουμε πάλι.
«Ο ιός σέβεται την έγκυο και το
παιδί, όχι όμως τους παχύσαρκους»,
πρόσθεσε, ενώ στο μέλλον θα
αποδείξει η επιστήμη γιατί επιτίθεται
στους άντρες. Για το αν πρέπει να
απολυμάνουμε τα προϊόντα που
αγοράζουμε από το σούπερ μάρκετ
είπε πως «δεν θα κυνηγούμε
δαίμονες, αλλά δεν βάζουμε τα

χέρια στο στόμα». Επιπλέον, τόνισε
ότι αν ζούμε στην Αθήνα, μένουμε
εκεί και δεν επισκεπτόμαστε τους
συγγενείς στην επαρχία γιατί το
ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό
εκεί είναι λιγότερο σε σχέση με την
πρωτεύουσα.
Δεν έχει δείξει ότι μεταδίδεται
από μετάγγιση αίματος ή από
τσίμπημα κουνουπιού, τονίζοντας
ότι «τα κατοικίδια είναι φίλοι μας
και δεν κινδυνεύουμε απ’ αυτά».
Για τις καιρικές συνθήκες είπε πως
«ζούμε στον ιδανικότερο τόπο που
έφτιαξε ο θεός στην πλάση», αφού
θα αδρανοποιηθεί σε θερμοκρασία
27-30 βαθμών, αφού φαίνεται ότι
δεν θα έχει αυτή τη δράση.
Όταν εμείς θα είμαστε στο καλοκαίρι
και το νότιο ημισφαίριο στον χειμώνα
ο ιός θα επωαστεί, αλλά οι δομές
υγείας θα είναι πιο προετοιμασμένες.
Επισήμανε την ανάγκη προσλήψεων
στην υγεία, λέγοντας πως «θα
υπάρχουν φάρμακα κι ενδεχομένως
το εμβόλιο», εξηγώντας ότι για την
παρασκευή ενός εμβολίου χρειάζονται
από 3-6 μήνες ως και 2 χρόνια, αφού
αυτό επαφίεται στο πόσο γρήγορα

δουλεύουν οι φαρμακοβιομηχανίες.
Όσον αφορά την ετοιμότητα του
νοσοκομείου Λαμίας, το οποίο
αποτελεί και αναπληρωματικό
νοσοκομείο αναφοράς, εξήγησε ότι
στο ειδικά διαμορφωμένο τμήμα για
τον κορωνοϊό οι 17κλίνες μπορεί να
γίνουν 100. Τα βαριά, διασωληνωμένα
περιστατικά θα μεταφέρονται
στη Λάρισα, προσθέτοντας: «Αν
γεμίσει, υπάρχει το σχέδιο, έγιναν οι
προεργασίες να υπάρξει δυνατότητα
να νοσηλευτούν και στο νοσοκομείο
μας».
Απαντήσεις έδωσε και ο κ. Τσελάς.
Πρώτα απ’ όλα για το γκρουπ των
εκδρομέων που επέστρεψε στη
Λιβαδειά από την Κωνσταντινούπολη
ξεκαθάρισε ότι η περιφέρεια
μίλησε με το ανώτατο επίπεδο,
όπου τονίστηκε πως δεν έπρεπε να
ληφθεί κανένα μέτρο. Υπάρχουν τα
ονοματεπώνυμα ώστε αν υπάρξει
κρούσμα, να ελεγχθεί το γκρουπ.
Τέλος, όσον αφορά το αν νοσεί
κάποιος χωρίς να παρουσιάζει κάποιο
εκ των συμπτωμάτων, ανέφερε
πως το κρούσμα στην Ιστιαία ήταν
ασυμπτωματικό.
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ρεπορτάζ

Σ

ε αυτήν τη δύσκολη στιγμή που
βιώνουμε όλοι, η συντονισμένη
δράση, η αλληλεγγύη, η σωστή
πληροφόρηση με μέτρο, η υπακοή στα
μέτρα που εξαγγέλλουν οι αρμόδιοι
φορείς και πάνω απ’ όλα η ηρεμία και
η συνείδηση, είναι τα εργαλεία που θα
μας βοηθήσουν να βγούμε από αυτήν
την κρίση υγιείς και ασφαλείς
Έκκληση από φαρμακοποιούς
του νομού Φωκίδας, ο κόσμος να
πληροφορείται αποκλειστικά από
τον ΕΟΔΥ για τα μέτρα προφύλαξης
και τις μεθόδους θεραπείας από τον
κορωνοϊό. Όπως ανέφερε σχετικά
φαρμακοποιός στο Γαλαξίδι: «Είναι
έντονη η παραπληροφόρηση από
τα ΜΜΕ. Ο κόσμος πανικοβάλλεται
και τρέχει σ’ εμάς, όχι για να
πληροφορηθεί, αλλά για να απαιτήσει
το τάδε και το δείνα φάρμακο που
άκουσε ότι καταπολεμά τον ιό.
Οι υπερβολές και ο πανικός δεν
ωφελούν σε τίποτα αυτή τη στιγμή,
παρά μόνο βλάπτουν τους ίδιους αλλά
και τους συνανθρώπους μας.» Απτό
αποτέλεσμα των αντιδράσεων αυτών,
είναι οι ελλείψεις σε προϊόντα όπως
το οινόπνευμα, τα αντισηπτικά υγρά,
οι μάσκες καθώς και τα φάρμακα με
δραστική ουσία την παρακεταμόλη,
όπως τονίζει φαρμακοποιός στην
Άμφισσα: «Ο κόσμος πανικοβάλλεται
όταν ακούει στην τηλεόραση ότι
έχουμε έλλειψη στο ντεπόν, και
αρχίζει και ζητά τα ντεπόν με το κιλό.»
Από την άλλη, μια μικρή μερίδα
ανθρώπων, χλευάζει τα μέτρα, κρίνει
πως είναι υπερβολικά και αδιαφορεί
για την κατάσταση θεωρώντας πως
δεν τους αφορά συνεχίζοντας να
συναντούν φίλους σε εξωτερικούς
χώρους και να μην τηρούν τα μέτρα
προστασίας στα καταστήματα. Δεν
λείπουν και οι συνωμοσιολογικές
αντιλήψεις όπως «ο κορωνοϊός
είναι προϊόν εργαστηρίου, υπάρχει
ήδη το εμβόλιο και μας το κρύβουν»
ή «μπαίνουμε στην πρώτη φάση
του βιολογικού πολέμου και της
βιοτρομοκρατίας». Παρ’ όλα αυτά,
και οι μεγάλες ηλικίες δείχνουν σιγά
σιγά να αρχίζουν να αντιλαμβάνονται
τη σοβαρότητα της κατάστασης,
να συνετίζονται με τα μέτρα και
να στηρίζονται στη βοήθεια που
τους παρέχεται κρατικά, ώστε να
αποφεύγουν τις μετακινήσεις.
Οι Δήμοι είναι στο πλάι μας
Στο Δήμο Δελφών, ο Δήμαρχος,
κ. Παναγιώτης Ταγκαλής, μετέφερε
23 υπαλλήλους στο Αυτοτελές
Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας
Αλληλεγγύης και Δημόσιας Υγείας το
οποίο θα δέχεται αιτήματα δημοτών
που δεν μπορούν ή δεν επιτρέπεται
να μετακινηθούν από τις οικίες τους
και αδυνατούν να εξυπηρετήσουν
βασικές καθημερινές ανάγκες τους.
Από τις 08:00πμ έως 15:00, με ένα
τηλεφώνημα στο 22650 29084, ή
στέλνοντας email στο pronoia@
delphi.gov.gr, το προσωπικό θα
αξιολογεί το αίτημα του δημότη και
θα δίνει τις απαραίτητες λύσεις. Σε
δήλωσή του ο κ. Ταγκαλής επεσήμανε:
«Είναι ιδιαιτέρως σημαντικό, σε αυτές
τις δύσκολες στιγμές που βιώνουν οι
συμπολίτες μας, να ενισχύσουμε τις
Προνοιακές Δομές, προκειμένου να
καταστεί δυνατή η εξυπηρέτηση όσο το
δυνατόν περισσότερων συμπολιτών
μας που χρήζουν βοήθειας. Είναι ώρα
συλλογικής και ατομικής ευθύνης. Ο
Δήμος Δελφών πράττει το μέγιστο που

Ζητείται μέτρο για την
καταπολέμηση του πανικού!
του αναλογεί για να ανταποκριθεί στις
ανάγκες της ιδιαίτερης περίστασης
που βιώνει η χώρα μας. Καλώ και
τους πολίτες να τηρήσουν υπεύθυνη
στάση, ακολουθώντας πιστά τις
οδηγίες των ειδικών.»
Παράλληλα, αλλαγές έχουν
γίνει στον τρόπο λειτουργίας των
υπηρεσιών του Δήμου Δελφών, για
όσο διάστημα κριθεί αναγκαίο, τόσο
για την προστασία της υγείας των
εργαζομένων, όσο και των πολιτών.
Οι Κεντρικές Υπηρεσίες του Δήμου
και τα Καταστήματα των Δημοτικών
Ενοτήτων λειτουργούν με μειωμένο
προσωπικό (λόγω αδειών ειδικού
σκοπού), το οποίο εξυπηρετεί τους
πολίτες μέσω τηλεφώνου και
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
Συγχρόνως , οι υπηρεσίες του
Δήμου Δωρίδας, δέχονται μόνο πολύ
άμεσες και επείγουσες περιπτώσεις
ύστερα από τηλεφωνική επικοινωνία
με το αρμόδιο τμήμα. Ο Δήμος,
λαμβάνει όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα
για τον περιορισμό μετάδοσης του ιού
και παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις
για άμεσες παρεμβάσεις, όταν και
όπου χρειαστεί. «Το πρόβλημα και
η αντιμετώπισή του δεν αφορά
κάποιους άλλους, ούτε κάποια άλλη
μακρινή περιοχή. Αφορά εμάς, μας
αφορά όλους και πρέπει να πάρουμε
τα μέτρα τώρα. Ο αυτοπεριορισμός
και η πιστή τήρηση των μέτρων, είναι
η λύση για την αποτροπή εξάπλωσης
του ιού. Είναι αναγκαία και απολύτως
απαραίτητη, η επίδειξη ατομικής
πειθαρχίας και υπευθυνότητας»
τόνισε ο Δήμαρχος Δωρίδας, κ.
Γιώργος Καπεντζώνης.
Άσκηση
ετοιμότητας
προσωπικού και εγκαταστάσεων
πραγματοποιήθηκε προ ημερών στο
Γενικό Νοσοκομείο Άμφισσας, στην

οποίαν έλαβαν μέρος η Διοίκηση,
το επιστημονικό και νοσηλευτικό
προσωπικό, ενώ ετέθησαν σε
δοκιμασία-λειτουργία οι δομές και ο
εξοπλισμός όλων των μονάδων του
Νοσοκομείου.
Πλήγμα για τις επιχειρήσεις στο
Νομό Φωκίδας
Ο πρόεδρος του επιμελητηρίου
Φωκίδας, κ. Βασίλειος Αυγερινός,
σε επιστολή του προς τον βουλευτή
Φωκίδας, κ. Ιωάννη Μπούγα,
τόνισε πως πρέπει να ληφθεί ειδική
και μάλιστα ενισχυμένη μέριμνα,
έτσι ώστε να προστατευθεί η
ρευστότητα των επιχειρήσεων και
η απασχόληση. «Το Επιμελητήριό
μας γίνεται καθημερινά αποδέκτης
ανησυχητικών μηνυμάτων από τους
επιχειρηματίες-μέλη του, οι οποίοι
δραστηριοποιούνται στους τομείς
του τουρισμού, του εμπορίου, της
εστίασης και αναψυχής και των
μεταφορών.»
Επισήμανε, πως οι πληττόμενες
επιχειρήσεις
χρειάζονται
χρηματοδοτικά εργαλεία για τη
στήριξή τους και προς την κατεύθυνση
αυτή θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν
όλα τα χρηματοπιστωτικά μέσα
που παρέχουν ρευστότητα στις
επιχειρήσεις. Τέλος, ζήτησε να
εξεταστεί σοβαρά το ενδεχόμενο
έκτακτης οικονομικής επιχορήγησης
στοχευόμενα στις επιχειρήσεις
που πλήττονται και θα πληγούν
οικονομικά.
Κάποια από τα άμεσα μέτρα που
προτείνει το Επιμελητήριο Φωκίδας,
είναι τα ακόλουθα:
Κάλυψη από τον ΟΑΕΔ των
μακροχρόνιων απουσιών των
εργαζομένων λόγω της επιδημίας.
Αναστολή
καταβολής
του
ΦΠΑ, του ΦΜΥ, των δόσεων των

ληξιπρόθεσμων χρεών και των
δόσεων ρυθμίσεων οφειλών προς το
Δημόσιο, των τρεχουσών εισφορών
και δόσεων ρυθμίσεων προς τον
ΕΦΚΑ και της καταβολής δημοτικών
φόρων και τελών.
Απόδοση έκτακτου βοηθήματος
λειτουργίας και κίνησης για τις
επιχειρήσεις που αναγκάζονται να
κλείσουν προσωρινά
«Μέχρι τον Μάιο θα ζούμε έτσι»
δήλωσε ο Δωριέας καθηγητής
Πανεπιστημίου Χαράλαμπος Γώγος
Από τον Μάιο εκτιμά πως θα
υπάρξει ύφεση του κορωνοϊού, ο
Δωριέας καθηγητής παθολογίας και
λοιμωξιολογίας του Πανεπιστημίου
Πατρών, Χαράλαμπος Γώγος.
Απαντώντας στο ερώτημα για το
αν είμαστε ακόμη στην έναρξη της
επιδημίας, είπε: «Δεν μπορούμε να το
ξέρουμε. Θα περάσουν 1-2 εβδομάδες
για να καταλάβουμε αν είμαστε σε
μία φάση νηνεμίας ή σε φάση πριν
την καταιγίδα. Για να καταλάβουμε
τις συνέπειες των μέτρων πρέπει να
περάσει ένα 15νθήμερο. Η γενικότερη
εκτίμηση που έχουμε όλοι είναι ότι
με τα μέτρα που παίρνουμε αυτή τη
στιγμή σε 2 μήνες θα έχουμε μπει
σε μια ύφεση της επιδημίας. Μέχρι
τις αρχές Μαΐου νομίζω ότι θα το
ζήσουμε αυτό».
Ο κ. Γώγος, ανέφερε ότι η νόσος
αυτή χτυπάει και ασθενείς χωρίς
υποκείμενα νοσήματα ενώ υπάρχουν
και περιπτώσεις ασθενών που
επαναμολύνθηκαν με τον κορωνοϊό,
επομένως δεν είναι δεδομένο ότι
αφήνει ανοσία μετά τη λοίμωξη.
Παράλληλα, εξήγησε ότι αντιικά
φάρμακα λαμβάνουν μόνο οι
ασθενείς που είναι διασωληνωμένοι
και υπάρχει κλινική μελέτη για τα
φάρμακα αυτά.
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ρεπορτάζ

Η οικονομική και ψυχολογική στήριξη όλων των
κρατικών φορέων της Βοιωτίας
Ρεπορτάζ: Σταματία Παπαμάρκου

Π

ολλά τα μέτρα προστασίας που
πάρθηκαν και εφαρμόστηκαν
από όλους τους κρατικούς
φορείς στη Βοιωτία. Τα μέτρα
πρόληψης κατά της διασποράς
του κορωνοϊού και η οικονομική
υποστήριξη αποτέλεσαν τους πιο
σημαντικούς παράγοντες για την
δημιουργία καλύτερων συνθηκών
πριν, κατά τη διάρκεια και μετά από
αυτή την καταστροφική πανδημία του
Covid-19.
Αρχικά, θα ξεκινήσουμε με τον
Δήμαρχο Θηβαίων, κ. Γιώργο
Αναστασίου, του οποίου το έργο
δείχνει να είναι ενεργό και ταυτόχρονα
σημαντικό: Πρώτος σταθμός είναι η
απαλλαγή των οικογενειών από την
υποχρέωση καταβολής οικονομικής
συμμετοχής στους παιδικούς
σταθμούς, του Δήμου Θηβαίων, για
όσο διάστημα διαρκέσουν τα έκτακτα
μέτρα της κυβέρνησης για τον
κορωνοϊό. Στη συνέχεια δηλώνει, πως
θα εισηγηθεί άμεσα στην Οικονομική
Επιτροπή και το Δημοτικό Συμβούλιο,
τη μείωση 30% του τέλους χρήσης
κοινόχρηστων χώρων, για τους
καταστηματάρχες, για όσο διάστημα
παραμείνουν κλειστά τα καταστήματά
τους. Και ολοκληρώνοντας, θα θέλαμε
να προσθέσουμε την ολοκλήρωση
των προληπτικών απολυμάνσεων
του Δημοτικού Σταδίου Θήβας, όπως
και όλες οι αθλητικές εγκαταστάσεις
του Δήμου, σε όλα τα δημοτικά
και κοινοτικά κτήρια ευθύνης
του, (Δημαρχείο, Βιβλιοθήκη,
ΚΑΠΗ, Παιδικοί Σταθμοί, Παλαιό
Νοσοκομείο, Δημοτικά καταστήματα
Κοινοτήτων και σε όλα τα οχήματα
του Δήμου.
Λίγο πιο κάτω σειρά έχουν η
Αντιπεριφερειάρχης, κ. Φανή
Παπαθωμά και ο Αντιπεριφερειάρχης
Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής
Μέριμνας, Στερεάς Ελλάδας, κ.
Κώστας Μπακομήτρος, με την
παραχώρηση αίθουσας πολλαπλών
χρήσεων της Π.Ε.Β, στο Γενικό
Νοσοκομείο Λιβαδειάς με σκοπό
την αιμοδοσία. « Καλούμε τους
συμπολίτες μας να προσφέρουν αίμα.
Προστατεύουμε όλους.
Η Ζωή είναι ανεκτίμητη και θέλουμε
να τη ζήσουμε.
Είμαστε ψύχραιμοι και τηρούμε τις
οδηγίες του Υπουργείο Υγείας και του
ΕΟΔΥ.
Πειθαρχούμε στα μέτρα και μένουμε
σπίτι . Πειθαρχούμε στο αυτονόητο.
Σε μια αίθουσα που ως τώρα
ζούσαμε χαρούμενες μουσικές
στιγμές, σήμερα καλούμαστε όλοι να
προσέλθουμε και να δώσουμε αίμα ,
το οποίο είναι πολύτιμο.
Σας καλούμε για ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ ,
τηρώντας τα μέτρα προφύλαξης»,
τόνισαν.
Κάπου εδώ συναντάμε τον Δήμο
Λεβαδέων, σε ένα σημαντικό
εγχείρημα, κατόπιν οδηγίας του
Υπουργού Εσωτερικών κ. Παναγιώτη

Θεοδωρικάκου, ο Δήμος Λεβαδέων
προχωρά στην καταγραφή των
κατοίκων του Δήμου που δεν μπορούν
ή δεν επιτρέπεται να μετακινηθούν από
τις οικίες τους και οι οποίοι αδυνατούν
να εξυπηρετηθούν. Αναφέρεται, ότι
η σχετική διευκόλυνση θα παρέχεται
σε μοναχικά και ανήμπορα άτομα
και αφορά στην εξυπηρέτησή τους,
ως προς τη διανομή στην οικία τους
φαρμακευτικού υλικού και παροχής
ειδών πρώτης ανάγκης με δαπάνη
που θα βαρύνει τους ίδιους. Εννοείται
ότι οι δικαιούχοι των Κοινωνικών
Δομών του Δήμου Λεβαδέων δεν
οφείλουν να υποβάλλουν σχετικό
αίτημα, καθώς ο Δήμος γνωρίζει τις
ανάγκες τους.
Συνεχίζουμε, με τον Δήμαρχο
Λεβαδέων, κ. Ιωάννη Ταγκαλέγκα,
ο οποίος συναντήθηκε με τις
εργαζόμενες στο πρόγραμμα «Βοήθεια
στο Σπίτι» και αφού, τις ευχαρίστησε
για το σπουδαίο κοινωνικό έργο
που επιτελούν στηρίζοντας και
φροντίζοντας καθημερινά τους
ηλικιωμένους συμπολίτες μας που
δεν αυτοεξυπηρετούνται, αλλά και τα
άτομα με κινητικές δυσλειτουργίες,
ζήτησε στις σημερινές έκτακτες
συνθήκες που έχουν δημιουργηθεί
λόγω
του
κορωνοϊού,
να
είναι ιδιαιτέρως προσεκτικές
διασφαλίζοντας πρωτίστως τη δική
τους υγεία για να συνεχίσουν να
προσφέρουν τις πολύτιμες υπηρεσίες
τους στις ευπαθείς ομάδες, του
πληθυσμού. Ο Δήμαρχος Λεβαδέων
παρότρυνε τις εργαζόμενες, εκτός
από τις υπηρεσίες στήριξης που
προσφέρουν στα ευπαθή άτομα,
να τους προσφέρουν ψυχολογική
υποστήριξη, να τους ενημερώνουν για
τα μέτρα που θα πρέπει να λαμβάνουν
για να προστατευτούν. έναντι του
κορωνοϊού, καθησυχάζοντας με τον

τρόπο αυτόν, την όποια ανησυχία
τους. Ολοκληρώνοντας, σε όλες
τις εργαζόμενες διανεμήθηκαν
προστατευτικές στολές, μάσκες,
γάντια και αντισηπτικό υγρό, ώστε
να θωρακίσουν περαιτέρω την
υγεία τους, καθώς είναι αναγκαίο
να παραμείνουν υγιείς, για να
προσφέρουν τις υπηρεσίες τους
στους συνδημότες μας που έχουν
ανάγκη την καθημερινή φροντίδα
τους. Επίσης, συνδράμει στη μείωση
των εργαζομένων στην Υπηρεσία
Καθαριότητας , σε όσους από αυτούς
ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες
και μας λέει τα εξής: «Πρέπει όλοι
να φροντίσουμε την υγεία των
εργαζομένων στην καθαριότητα και
στην ΔΕΥΑΛ, καθώς οι υπηρεσίες που
προσφέρουν είναι ζωτικής σημασίας
για την προστασία της δημόσιας
υγείας εν γένει και ειδικά σήμερα
έναντι του κορωνοϊού».
Και τέλος συναντάμε τη Δήμαρχο
Ορχομενού, κ. Βούλα Καράλη, η
οποία δηλώνει τα εξής:
«Στις δύσκολες και πρωτόγνωρες
συνθήκες που απειλούν την Ελλάδα,
τον δήμο μας και τους πολίτες,
οφείλω να ενημερώσω τους δημότες
μας, για τη στάση που επέδειξαν
οι παρατάξεις της μειοψηφίας ΔΣ
(πλην του συνδυασμού του Πρ.
Εμμανουηλίδη) στην πρόσφατη,
αναγκαστική, κεκλεισμένων των
θυρών συνεδρίαση του σώματος όπως
προβλέπεται από την νομοθεσία».
Συνεχίζει
λέγοντας:
«Οι
συνδυασμοί των κυρίων Νταβαλούμη
και Χριστακάκη ενώ αρχικά
«τορπίλισαν» τη δια περιφοράς
συνεδρίαση του σώματος, διαδικασία
που υιοθετήθηκε χωρίς προβλήματα
από το σύνολο των δήμων της χώρας
καθώς προβλέπεται ρητά ως ένας
από τους τρόπους διεξαγωγής του,

ακολούθως δεν παρέστησαν και
στην αναγκαστική, κεκλεισμένων
των θυρών συνεδρίαση που
πρόταξε ο πρόεδρος του ΔΣ λόγω
της κρισιμότητας της κατάστασης,
με προφανή σκοπό τη ματαίωση
της συζήτησης τους θέματος. Η
υποχρεωτική πρώτη αναμόρφωση
του προϋπολογισμού εγγυάται την
εύρυθμη λειτουργία του δήμου και η
όποια καθυστέρηση στην εξέτασή του,
στην πιο κρίσιμη περίοδο για τη χώρα
και τον ίδιο το θεσμό της τοπικής
αυτοδιοίκησης, θα ήταν καταστροφική
για το δήμο και τους πολίτες. Νίπτω
τας χείρας μου σχολαστικά και
αφήνω στην κρίση των συμπολιτών
μας που υπομονετικά Μένουν Σπίτι,
τακτικισμούς και συμπεριφορές που
εξυπηρετούν μόνο μικροπολιτικά
οφέλη και θέτουν σε κίνδυνο τις ζωές
τους και τη λειτουργία του δήμου μας.
Με πειθαρχία, ενημέρωση, ψυχραιμία
και χωρίς πανικό θα ξεπεράσουμε
αυτή την κρίση και όλοι μαζί θα τα
καταφέρουμε».
Σημαντικός ο ρόλος που έπαιξε
και ο Δήμος Διστόμου Αράχωβας
Αντίκυρας, με επικεφαλή Δήμαρχο
τον κ. Ιωάννη Σταθά. Συγκεκριμένα,
πραγματοποιήθηκε απολύμανση
σε όλες τις σχολικές μονάδες, στο
Δημαρχείο, στα ΚΕΠ, στα μουσεία
και γενικά στους χώρους μαζικής
συνάθροισης του Δήμου. Επίσης,
πάρθηκαν όλα τα προβλεπόμενα μέτρα
για την υγιεινή των εργαζομένων. Όλα
τα παραπάνω πραγματοποιήθηκαν
με την καθοδήγηση του ιατρού
εργασίας και σε συνεργασία με τον
Σύλλογο Εργαζομένων ΟΤΑ Επαρχίας
Λιβαδειάς. Επιπλέον, ο Δήμος σε
συνεννόηση με τους Ιερείς των
ενοριών του Δήμου προχώρησε και
στην απολύμανση Εκκλησιαστικών
χώρων.
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επίκαιρα

ΒΟΙΩΤΙΑ
Ενημέρωση για ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα,
επίδομα στέγασης και επίδομα γέννησης

Αναστέλλεται η λειτουργία
του Δημοτικού Σταδίου Θήβας
Ο Δήμος Θηβαίων ενημερώνει ότι με απόφαση
Δημάρχου Θηβαίων αναστέλλεται η λειτουργία του
Δημοτικού Σταδίου Θήβας από 14/3/2020 για 15
ημέρες, στο πλαίσιο περιορισμού της εξάπλωσης
του κορωνοϊού.
Το Δημοτικό Στάδιο θα απολυμάνθηκε την Κυριακή
15/3/2020 προληπτικά και θα επαναλειτουργήσει
μετά τη λήξη της αναστολής, εφόσον δεν υπάρξουν
νέα έκτακτα μέτρα από τους αρμόδιους φορείς της
χώρας.

Αλλαγή στην εξυπηρέτηση
μελών Επιμελητηρίου
Βοιωτίας λόγω κορωνοϊού
Στο πλαίσιο της γενικής προσπάθειας λήψης
και εφαρμογής προληπτικών μέτρων, για την
αντιμετώπιση και την μείωση εξάπλωσης του
κορωνοϊού και με στόχο την προστασία της
υγείας, οι υπηρεσίες του Επιμελητηρίου Βοιωτίας
καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε να
αποφεύγεται η φυσική παρουσία των μελών του, στα
καταστήματα του Επιμελητηρίου Βοιωτίας. Τέλος,
το Επιμελητήριο Βοιωτίας έχει ήδη αναβάλλει
όλες τις προγραμματισμένες ενημερωτικές
εκδηλώσεις και τις δράσεις εκπαίδευσης, όπως
σεμινάρια, Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στην Διοίκηση
Επιχειρήσεων κ.α.

O Δήμος Θηβαίων ενημερώνει ότι σύμφωνα με την
Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα
αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης
του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού
της διάδοσής του». Παρατείνεται η ισχύς των εγκριτικών
αποφάσεων για το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα και το
επίδομα στέγασης. Αναστέλλεται η προθεσμία διαδικασίας
χορήγησης επιδόματος γέννησης. Ειδικότερα: Εφόσον
δεν έχει υποβληθεί, έως την έναρξη ισχύος της ΠΝΠ (11
Μαρτίου 200), νέα αίτηση γα τη χορήγηση του επιδόματος
του προγράμματος «Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα»,
του άρθρου 235 του ν. 4389/2016 (Α΄ 94) ή εφόσον δεν
υποβληθεί η αίτηση αυτή ηλεκτρονικά απευθείας από τους
ίδιους τους αιτούντες μέσω του διαδικτυακού ιστιότοπου
του ανωτέρω προγράμματος, παρατείνεται για έναν μήνα
η ισχύς των εγκριτικών αποφάσεων του.

Οι Υπηρεσίες του Δήμου
και η εξυπηρέτηση των δημοτών
Ο Δήμος Λεβαδέων με γνώμονα την προστασία
της δημόσιας υγείας έναντι του κορωνοϊού
COVID-19 αλλά και για την ασφαλή και χωρίς
συνωστισμούς εξυπηρέτηση του κοινού, καλεί τους
δημότες να ελαχιστοποιήσουν την προσέλευσή
τους στις Υπηρεσίες του Δήμου, για το χρονικό
διάστημα Δευτέρα 16 Μαρτίου 2020 έως και
Παρασκευή 27 Μαρτίου 2020 και να επικοινωνούν
για την εξυπηρέτησή τους ως ακολούθως: Δήμος
Λεβαδέων – Κεντρικές Υπηρεσίες:
Ώρες εξυπηρέτησης κοινού: 09:00 – 12:30.
Τηλεφωνική γραμμή εξυπηρέτησης κοινού:
22613 – 50803.
Κ Ε Π: Ημέρες και ώρες εξυπηρέτησης
κοινού: Δευτέρα – Παρασκευή από 09:00 -12:30

μόνο κατόπιν τηλεφωνικής προ-συνεννόησης
(ραντεβού)
Τηλεφωνική γραμμή εξυπηρέτησης: για το ΚΕΠ
Λιβαδειάς 22613 – 50000, Δημοτικές Ενότητες:
ΚΕΠ Αγίου Γεωργίου τηλ.: 22613-51302–303
ΔΕΥΑΛ:
Οι Υπηρεσίες της ΔΕΥΑΛ θα παραμείνουν
κλειστές για το κοινό και οι συναλλαγές θα
πραγματοποιούνται ηλεκτρονικά.
Τηλέφωνα επικοινωνίας 22610-26401 – 402.
Παράταση για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων
οφειλών μέχρι 15 Απριλίου 2020.
Αθλητικές εγκαταστάσεις, Κοινωνικές Δομές,
το συσσίτιο θα διανεμηθεί κατ’ οίκον στους
δικαιούχους.

Συμβουλευτικό κέντρο Γυναικών Θυμάτων Βίας
Αναβολή εκλογών για το
Σωματείο Συνταξιούχων ΟΑΕΕ
Επαρχίας Λιβαδειάς
Το Σωματείο Συνταξιούχων ΟΑΕΕ Επαρχίας
Λιβαδειάς, «Άγιος Μηνάς» ενημερώνει τα μέλη του,
ότι οι προγραμματισμένες, για το Σάββατο 14/3/2020,
εκλογές, για την ανάδειξη οργάνων διοίκησης
του, αναβάλλονται. Η αναβολή ήταν επιβεβλημένη
και σύμφωνη με τις οδηγίες της πολιτείας, για
την αντιμετώπιση και την μείωση εξάπλωσης
του κορωνοϊού και με στόχο την προστασία
της υγείας των συνταξιούχων. Οι εκλογές θα
πραγματοποιηθούν, μόλις το επιτρέψουν οι συνθήκες
και θα ενημερωθείτε με νεότερη ανακοίνωση.

Το Συμβουλευτικό κέντρο Γυναικών Θυμάτων Βίας, του Δήμου Θηβαίων, εναρμονίζεται στις αποφάσεις και τις συστάσεις του
Υπουργείου Υγείας και του ΕΟΔΥ της Γενικής Γραμματείας Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των φύλων και του Δήμου
Θηβαίων με γνώμονα τη δημόσια Υγεία των Πολιτών. Στο πλαίσιο αυτό αναστέλλεται η εξυπηρέτηση των ενδιαφερομένων και
των συμβουλευόμενων γυναικών δια της φυσικής παρουσίας, πραγματοποιώντας αποκλειστικά εξ’ αποστάσεως συνεδρίες
τηλεφωνικώς για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και ενημέρωσης. Το τηλέφωνο επικοινωνίας είναι το εξής: 226289576.

Θήβα: Επιδειξίας παρενόχλησε γυναίκα
Επιδειξίας αλλοδαπός παρενόχλησε γυναίκα στη Θήβα την εβδομάδα που πέρασε. Πρόκειται για
έναν 40χρονο Πακιστανικής καταγωγής ο οποίος παρενόχλησε μία 36χρονη γυναίκα που διέσχιζε
το δρόμο πίσω από το Αρχαιολογικό Μουσείο της Θήβας, δείχνοντάς της τα γεννητικά του όργανα.
Η γυναίκα που τράπηκε σε φυγή, βρήκε σε μικρή απόσταση αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. στους
οποίους κατήγγειλε όσα συνέβησαν και έδωσε την περιγραφή του άνδρα. Ο δράστης, συνελήφθη και
διαπιστώθηκε ό,τι είναι μη νόμιμος μετανάστης. Έτσι, προσήχθη στην Ασφάλεια, όπου σχηματίστηκε σε
βάρος του δικογραφία με τις κατηγορίες της προσβολής της γενετήσιας αξιοπρέπειας, της προσβολής
δημοσίας αιδούς και της παράβασης της νομοθεσίας περί αλλοδαπών, με την οποία οδηγήθηκε στον
κα Εισαγγελέα Πρωτοδικών Θηβών.
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Τηρούν οι πολίτες τα μέτρα που εξήγγειλαν οι δήμοι;
Ρεπορτάζ: Παύλος Σφέτσας

Την απάντηση δίνουν οι ίδιοι οι δήμαρχοι, οι οποίοι
προχώρησαν κι αυτοί σε προληπτικά μέτρα για
την αντιμετώπιση της διασποράς του κορωνοϊού,
κινούμενοι στην κατεύθυνση που χάραξε η
κυβέρνηση. Τα «Στερεά Νέα» επικοινώνησαν με τους
δημάρχους της Φθιώτιδας και της Ευρυτανίας, οι
οποίοι δήλωσαν ότι οι πολίτες έχουν αντιληφθεί τη

σοβαρότητα της κατάστασης. Απ’ την πλευρά τους οι
ίδιοι κατέστησαν σαφές ότι στέκονται στο πλευρό των
πολιτών για ό,τι χρειαστούν. Αξίζει να σημειωθεί ότι
οι δήμαρχοι της Ευρυτανίας επισήμαναν πως έχουν
να αντιμετωπίσουν και το θέμα των ετεροδημοτών,
οι οποίοι σπεύδουν στα χωριά καταγωγής τους αυτές
τις μέρες.

Αθανασία Στιβακτή, δήμαρχος Αμφίκλειας – Ελάτειας: «Οι πολίτες

του δήμου Αμφίκλειας – Ελάτειας τηρούν πιστά όλα τα μέτρα, καθώς αποφεύγουν
τις συναλλαγές με τον δήμο. Εξυπηρετούνται συνεχώς τηλεφωνικά με εμάς για
οτιδήποτε προκύψει. Οι υπάλληλοί μας είναι όλοι στα γραφεία τους. Είναι εκεί
και δουλεύουν, τηρώντας όλους τους κανόνες υγιεινής για τους δημότες μας.
Ενισχύουμε τις κοινωνικές μας δομές. Ο δήμος ετοιμάζει κάποιες μερίδες φαγητού
για να διατεθούν σε άτομα που έχουν ανάγκη αυτές τις μέρες, ενώ ερευνούμε και
την πιθανότητα για άτομα που θα χρειαστούν φαγητό αργότερα. Το «Βοήθεια στο
Σπίτι» συνεχώς μέσω τηλεφώνου και με φυσική παρουσία, τηρώντας τους κανόνες
υγιεινής, επισκέπτονται τους ηλικιωμένους που είναι απομονωμένοι στα σπίτια.
Είμαστε παρόντες, είμαστε εδώ για να δώσουμε αυτή τη μεγάλη μάχη, την πρώτη
μάχη που μπορούμε σαν Έλληνες να κερδίσουμε απ’ τον καναπέ. Γι’ αυτό μένουμε
σπίτι. Μένουμε σπίτι για την ασφάλεια όλων μας. Για να μπορέσουμε να βγούμε
υγιείς απ’ αυτή τη μάχη και να είμαστε πάλι στην προηγούμενη καθημερινότητά
μας. Θέλω να απευθύνω μια έκκληση και παράκληση ταυτόχρονα στα σούπερ
μάρκετ, τις τράπεζες, στους χώρους που υπάρχουν συναθροίσεις, να τηρούν
τους κανόνες υγιεινής, να τηρούν όλα αυτά που μπορούν να εξασφαλίσουν την
ασφάλεια των πολιτών μας και την υγεία τους. Αυτή η μάχη δεν μπορεί να χαθεί,
αν τη δώσουμε όλοι μαζί συλλογικά».

Μπάμπης Λιόλιος,

Γιάννης Συκιώτης, δήμαρχος Καμένων Βούρλων: «Έχουν συνετιστεί

οι πολίτες του δήμου Καμένων Βούρλων, αφού πρόκειται για μια έκτακτη ανάγκη
κι έναν αόρατο εχθρό, όπως ανέφερε στο διάγγελμά του κι ο πρωθυπουργός.
Πιστεύω ότι στο μεγαλύτερο ποσοστό έχουν συνετιστεί κι αυτό θα το δείξει κι η
πορεία, αν θα έχουμε κρούσμα και στον δήμο μας. Μέρα με τη μέρα προβαίνουμε
συνεχώς σε νέα μέτρα. Σήμερα, 19 Μαρτίου, βγάζω απόφαση δημάρχου με την
οποία θα απαγορεύσω τις λαϊκές αγορές σε όλη την επικράτεια του δήμου Καμένων
Βούρλων. Δεν θα υπάρχουν λαϊκές αγορές, δεν θα ξαναγίνουνε. Και βλέπουμε…
Πράττουμε αναλόγως και με τις εξαγγελίες της κυβέρνησης. Ο δήμος δουλεύει με
προσωπικό ασφαλείας πλέον και χωρίς να είναι ανοιχτές οι πόρτες για το κοινό
κι η εξυπηρέτηση γίνεται τηλεφωνικά και μέσω email».

δήμαρχος Δομοκού: «Καταρχήν θα ήθελα να
ευχαριστήσω τους συνδημότες και τις συνδημότισσες για την υπακοή που έχουν
δείξει στα μέτρα που έχει εξαγγείλει καταρχάς η κυβέρνηση, καθώς και οι ΟΤΑ
Β’ και Α’ βαθμού, περιφέρεια και δήμος. Δεν έχουμε περιστατικά ανυπακοής,
εκτός ελαχίστων περιπτώσεων, διότι αντιλαμβανόμαστε ότι όσο νοιώθουμε
καλά στην υγεία μας, δεν δεχόμαστε τη σοβαρότητα του κινδύνου. Σιγά σιγά
και με τις παραινέσεις των περισσοτέρων κι αυτοί οι ελάχιστοι περιορίζονται,
απομονώνονται και υπακούουν τελικά για το καλό όλων μας. Μία συμβουλή
όπως έχει ακουστεί από όλους μας, μένουμε στο σπίτι είτε είμαστε υγιείς, είτε
έχουμε ήπια συμπτώματα. Αποφεύγουμε να μεταδώσουμε οτιδήποτε στους γύρω
μας. Κάνουμε τις δουλειές μας με όποιο πρόσφορο τρόπο ή ζητάμε τη βοήθεια
απ’ τις δομές του δήμου, όπως προσφέρουν πάντα τη βοήθειά τους, κυρίως απ’
το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» κι απ’ τον οποιονδήποτε αιρετό μπορεί να
βρίσκεται κοντά μας. Είναι όλοι πρόθυμοι και στη διάθεσή μας να εξυπηρετήσουν.
Να μην διστάζουμε να το κάνουμε αυτό, δεν είναι υποτιμητικό, δεν δείχνει
αδυναμία. Είμαστε όλοι ένα αυτές τις στιγμές και προσπαθούμε να διακόψουμε
αυτή την εξάπλωση. Από την επιτυχία αυτής της προσπάθειας θα κριθούμε και
τουλάχιστον να καταφέρουμε να ζούμε ευημερώς».
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Θύμιος Καραΐσκος,

δήμαρχος Λαμιέων: «Ο δήμος
Λαμιέων από την πρώτη στιγμή
αναδιοργάνωσε τις υπηρεσίες του
και σε μια προσπάθεια να βοηθήσει
στην κατεύθυνση περιορισμού των
κινήσεων των πολιτών, προέτρεψε με
κάθε τρόπο τους δημότες να τηρήσουν
τα απαραίτητα μέτρα πρόληψης. Με
ιδιαίτερη ικανοποίηση διαπιστώνουμε
ότι οι δημότες έχουν αντιληφθεί
την κρισιμότητα της κατάστασης,
συνεργάζονται και τηρούν τα
προληπτικά μέτρα. Εμείς με κάθε τρόπο
θα σταθούμε δίπλα τους και στο πνεύμα
αυτό, προχωρήσαμε σε ενέργειες και
πρωτοβουλίες για τη διευκόλυνση
της καθημερινότητάς τους. Ζητήσαμε
τη βοήθεια των πολιτών, για να
αξιοποιηθούν οι ηλεκτρονικές
υπηρεσίες του δήμου και να σταματήσει
η επίσκεψή τους στις υπηρεσίες του.
Σημειώνουμε ότι ο δήμος έχει λάβει
όλα τα αναγκαία μέτρα, έτσι ώστε το
προσωπικό του να είναι αξιόμαχο και
σε κάθε περίπτωση να σταθούν όρθιες
οι κρίσιμες υπηρεσίες.
Θέλω να ευχαριστήσω το προσωπικό
του δήμου γιατί ανταποκρίθηκε μέχρι
τώρα σε αυτή την πρόκληση, σε
αυτές τις έκτακτες περιστάσεις. Να

ευχαριστήσω και τους πολίτες γιατί
ανταποκρίθηκαν στην έκκλησή μου να
βοηθήσουν και βοήθησαν τα μέγιστα.

Έχουμε όμως έναν δύσκολο δρόμο.
Έναν δρόμο που θα τον πορευτούμε με
αλληλεγγύη και συμπληρωματικότητα.

Ως δήμος είμαστε έτοιμοι για τα
δύσκολα. Βασική προϋπόθεση είναι
να σταθούν όρθιες υπηρεσίες πρώτης
γραμμής του δήμου. Κάνω έκκληση
να βοηθήσουν όλοι. Κάνω έκκληση
ιδιαίτερα στον τομέα της καθαριότητας
να μας βοηθήσουν οι πολίτες, καθώς
θέλουμε να προστατεύσουμε τους
εργαζομένους του δήμου, που δίνουν
τον καλύτερό τους εαυτό σ’ αυτή τη
μάχη. Κάνω έκκληση στους πολίτες
για οποιοδήποτε θέμα να απευθύνονται
στον ένα και μοναδικό αριθμό,
2231200240, και εμείς είμαστε εδώ
παρόντες για να δώσουμε λύσεις.
Έχουμε υποχρέωση όλοι μας να
σταθούμε όρθιοι αυτή την περίοδο που
μας έχουν ανάγκη τα μοναχικά άτομα, οι
ευπαθείς ομάδες, οι άνθρωποι που δεν
μπορούν να μετακινηθούν, οι άνθρωποι
που δεν μπορούν να κάνουν αυτά που
έκαναν μέχρι χθες. Είμαστε εδώ για να
τους βοηθήσουμε. Σκοπός μας είναι να
πορευτούμε και το επόμενο διάστημα
με την ίδια αλληλεγγύη και την ίδια
υπευθυνότητα όπως μέχρι σήμερα.
Είμαι βέβαιος ότι οι πολίτες της
Λαμίας θα καταλάβουν την κρισιμότητα
των στιγμών και θα μας βοηθήσουν
απλόχερα περιορίζοντας τις κινήσεις,
βοηθώντας τον δήμο να ανταποκριθεί

ληφθεί και είμαι σίγουρος ότι όπως
θα βελτιώνεται ο καιρός το επόμενο
διάστημα, θα υπάρχει και η προσδοκία
ότι το πρόβλημα τουλάχιστον τους
καλοκαιρινούς μήνες θα εξαλειφθεί
ή θα περιοριστεί. Εμείς ήδη σήμερα
(σ.σ. Τετάρτη) κάναμε διαπεριφορά
στο Δημοτικό Συμβούλιο, προκειμένου
να εφαρμόσουμε με τον καλύτερο
δυνατό τρόπο το παράδειγμα προς
όλους τους δημότες και να δείξουμε
κι εμείς ως δήμος ότι αποφεύγουμε

τις συναθροίσεις κοινού, ότι δεν
υπάρχει συγχρωτισμός και να
μην δημιουργείται ο παραμικρός
κίνδυνος, είτε υπόνοια εξάπλωσης
του κορωνοϊού. Θέλω να πιστεύω
ότι οι δημότες θα συναισθανθούν με
αίσθημα ευθύνης ότι οι στιγμές είναι
κρίσιμες. Για τον λόγο αυτό και θα
εφαρμόσουν τα μέτρα τα οποία έχουν
ήδη εξαγγελθεί και υλοποιούνται,
αλλά ταυτόχρονα θα βοηθήσουν και
οι ίδιοι προκειμένου να διατηρήσουμε

σε ένα καλό επίπεδο όλη την περιοχή.
Τέλος, θεωρώ κρίσιμο σημείο το
επόμενο χρονικό διάστημα, αν και
εφόσον προκύψουν κρούσματα, θα
είναι να διατηρηθεί η ψυχραιμία στον
πληθυσμό και η κοινή λογική. Αυτά τα
δύο στοιχεία, η ψυχραιμία και η κοινή
λογική, είναι ο μόνος ασφαλής τρόπος
για να μπορέσουμε να ξεπεράσουμε
όλοι μαζί το τόσο αυτό σοβαρό
πρόβλημα με τις ελάχιστες δυνατές
αρνητικές συνέπειες».

Θανάσης Ζεκεντές,

δήμαρχος Λοκρών: «Ο δήμος Λοκρών
έχει υιοθετήσει όλα τα επιβεβλημένα
μέτρα για την προστασία του πληθυσμού
από την εξάπλωση της πανδημίας του
κορωνοϊού. Εγκαίρως περιορίσαμε
τις υπηρεσίες του δήμου σχετικά με
την εξυπηρέτηση των δημοτών με
ηλεκτρονικό τρόπο ή τηλεφωνικά.
Μόνο κατ’ εξαιρέσεις δεχόμαστε με
ραντεβού συναντήσεις όπου δεν μπορεί
αλλιώς να επιλυθεί κάποιο ζήτημα του
δημότη. Αυτή τη στιγμή είναι κλειστές
όλες οι δομές του δήμου που δεν
προβλέπονταν, όπως π.χ. οι παιδικές
χαρές, οι παιδικοί σταθμοί, το Ωδείο,
η Φιλαρμονική, τα χορευτικά τμήματα,
οι αθλητικές εγκαταστάσεις κ.ά. Αυτό
το οποίο έχουμε ήδη κάνει σε κάποιες
περιπτώσεις προσωπικού, τους έχουμε
μετακινήσει σε άλλου είδους θέσεις
προκειμένου να καλύψουμε κενά που
προέκυψαν από τις άδειες ειδικού
σκοπού. Σε συγκεκριμένες υπηρεσίες
όπως η καθαριότητα αποφασίσαμε να
μη δοθούν οι άδειες ειδικού σκοπού,
για να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε
την απρόσκοπτη καθαριότητα του
δήμου, αλλά παρά ταύτα υπάρχουν
κάποιες αναρρωτικές, οι οποίες μας
δημιουργούν τη δυσκολία στο επίπεδο
που θα θέλαμε την καθαριότητα στον
δήμο. Για τον λόγο αυτό καλούμε
και τους δημότες να είναι ιδιαίτερα
προσεκτικοί την περίοδο αυτή, να
μην αφήνουν έξω από τους κάδους
τα απορρίμματα και γενικότερα να
προσπαθούν κι αυτοί να βοηθήσουν
προκειμένου να κρατήσουμε σε ένα
καλό επίπεδο την καθαριότητα σε όλο
τον δήμο Λοκρών, λόγω της δυσκολίας
που υπάρχει αυτή τη στιγμή.
Σε κάθε περίπτωση αυτό το οποίο
παρατηρείται είναι ότι υπάρχει
ανταπόκριση από τους δημότες σε
μεγάλο βαθμό, αλλά υπάρχει αυτή
τη στιγμή δεδομένου ότι δεν έχει
παρατηρηθεί και κάποιο κρούσμα
έως τώρα. Θεωρώ ότι στο βαθμό
που θα συνεχίσουμε έτσι, δεν
θα πρέπει να εφησυχάσουμε ως
δημότες. Πρέπει να παραμείνουμε
σε συμφωνία με τα μέτρα που έχουν
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ρεπορτάζ
Γιώργος Χαντζής,

δήμαρχος Μακρακώμης: «Ο δήμος
Μακρακώμης
πραγματοποιεί
τους ελέγχους που πρέπει με τον
Αστυνομικό Διευθυντή. Οι πολίτες
τηρούν τους κανόνες που έθεσαν ο
ΕΟΔΥ, το υπουργείο Υγείας και το
υφυπουργείο Πολιτικής Προστασίας.
Είμαστε ικανοποιημένοι, δεν γίνονται
συνάξεις. Πιστεύω ότι τα μέτρα
είναι ικανοποιητικά κι ο στόχος, να
μείνουμε όλοι στο σπίτι, κατά 95% έχει
επιτευχθεί. Το τηρούν οι πολίτες. Θέλω
να τους διαβεβαιώσω ότι είμαστε δίπλα
τους. Έχουμε βγάλει ανακοινώσεις
σε συνεργασία με το «Βοήθεια στο
Σπίτι», οι ευπαθείς ομάδες μπορούν
να επικοινωνούν σε συγκεκριμένο
τηλέφωνο το οποίο ανέβηκε στο
διαδίκτυο. Απ’ τη Δευτέρα θα υπάρχει
και η δυνατότητα δωρεάν προμήθειας
φαγητού στις ευπαθείς ομάδες και
σε συμπολίτες μας που δεν μπορούν
να βγουν απ’ το σπίτι. Θα μπορούν να
επικοινωνούν με τα τηλέφωνα του
δήμου για να τους εξυπηρετήσουμε.
Κάνω και πάλι έκκληση να τηρηθούν
οι κανόνες του ΕΟΔΥ, της Πολιτικής
Προστασίας και να μείνουμε όλοι στο
σπίτι».

Αλέξης Καρδαμπίκης,

δήμαρχος Αγράφων: «Οι πολίτες σε
γενικές γραμμές τηρούν τα μέτρα.
Είμαστε ικανοποιημένοι, ειδικά απ’
τους επαγγελματίες οι οποίοι έχουν
κλείσει τα καταστήματά τους. Ο μόνος
φόβος είναι οι ετεροδημότες που ήδη
δειλά δειλά άρχισαν να έρχονται στα
χωριά μας. Υπάρχει η πιθανότητα να
νοσούν χωρίς να το ξέρουν. Ο δήμος
έχει απολυμάνει δημοτικά κτίρια,
σχολεία, ιατρεία. Έχει γίνει και μια
μονάδα στο Κέντρο Υγείας Δυτικής
Φραγκίστας, σε εξωτερικό χώρο, με ένα
κοντέινερ από τον δήμο Καρπενησίου. Η
μεταφορά έγινε από την περιφέρεια κι
εμείς κάναμε τις εγκαταστάσεις, ώστε
να μπορέσουν να εξεταστούν πιθανά
κρούσματα. Είμαστε σε εγρήγορση.
Είμαι καθημερινά στο δημαρχείο,
ενώ επισκέπτομαι και τα χωριά για να
δοθούν οδηγίες και να εμψυχώσουμε
τον κόσμο. Ο καιρός νομίζω ότι
βοηθάει, αφού θα ήταν δύσκολο με κακό

Βιργινία Στεργίου,

άνθρωποι μάλιστα επικοινωνούν
και ζητούν να μάθουν λεπτομέρειες
για το τι πρέπει να κάνουν σε
περίπτωση που προκύψει κάτι.
Προς το παρόν η κατάσταση
κινείται ομαλά. Είμαστε πάντως
επιφυλακτικοί και δεν μπορούμε
να κάνουμε εκτιμήσεις για την
επόμενη μέρα. Συνεχίζουμε ώστε
να ξεπεράσουμε το σοβαρό αυτό
θέμα που προέκυψε κι είμαστε εδώ
για να κάνουμε ό,τι χρειαστεί για
τους δημότες».

Νίκος

δεν φοβόμαστε. Επιπλέον, θα ήθελα
να επιστήσω την προσοχή στους
ετεροδημότες μας, που άρχισαν κι
έρχονται στα χωριά τους και ενόψει του
Πάσχα αλλά και λόγω της κατάστασης
που υπάρχει στα μεγάλα αστικά
κέντρα, να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί
και περιορισμένοι αυστηρά μέσα
στα σπίτια τους τις πρώτες 14 μέρες
απ’ την άφιξή τους στα χωριά μας. Ο
δήμος Καρπενησίου έχει 49 χωριά,
163 οικισμούς, όπου κατοικούν
ελάχιστοι, αλλά πολύ ηλικιωμένοι
άνθρωποι. Είναι κρίμα άθελά τους
να μην προσέξουν κάποιοι και να
μεταδώσουν τον ιό. Θερμή παράκληση
να πειθαρχήσουμε όλοι, όσοι έρχονται
στα χωριά για 14 μέρες να μείνουν σπίτι
τους. Θα έρθουν εφοδιασμένοι με όποια
προμήθεια θέλουν και μετά θα βγουν
να μιλήσουν με τους συγχωριανούς
τους. Μένουμε σπίτι μας και είμαστε
ασφαλείς».

δήμαρχος Στυλίδας: «Σαν δήμος
Στυλίδας πήραμε ό,τι μέτρο ήταν
δυνατό για να προστατεύσουμε
τους δημότες κι εμάς τους ίδιους.
Προς το παρόν δεν υπάρχουν
ιδιαίτερες αντιδράσεις απ’ τους
δημότες. Ακολουθούν τις οδηγίες
και της κυβέρνησης και του δήμου.
Ακολουθείται σε πολύ μεγάλο
ποσοστό η πορεία που έχει χαράξει
και η κυβέρνηση και ο δήμος. Οι

καιρό να μένει κάποιος στο σπίτι του
συνέχεια. Εκτελούμε τις εντολές της
κυβέρνησης, έχουμε μιλήσει και με τους
προέδρους των τοπικών κοινοτήτων,
να προσέχουν σε καθημερινή βάση
κι αυτούς που έρχονται απ’ τα αστικά
κέντρα, να γίνονται συστάσεις στους
ηλικιωμένους. Ο δήμος Αγράφων είναι
ο πιο ηλικιωμένος δήμος της Ευρώπης
κι οι περισσότεροι ηλικιωμένοι
αντιμετωπίζουν προβλήματα υγείας.
Όλοι παίρνουν φάρμακα και μια
πιθανή μόλυνση ίσως αποβεί οδυνηρή.
Προσέχουμε τους παππούδες και τις
γιαγιάδες μας. Είναι κάτι που θα περάσει
και ξέρετε, είναι και ψυχολογικό το
θέμα πλέον. Έχουμε μιλήσει και με τους
ετεροδημότες μας να συστήσουν στους
δικούς τους να περιμένουν να περάσει
αυτή η δυσκολία, κι έπειτα να έρθουν
στα χωριά μας, να ανταμώσουμε όπως
κάθε χρόνο και να περάσουμε όμορφα.
Αυτό δεν μπορεί να γίνει τώρα, πρέπει
να κρατήσουμε τις αποστάσεις».

Σουλιώτης,

δήμαρχος Καρπενησίου: «Σε πολύ
μεγάλο βαθμό και σε πολύ μεγάλο
ποσοστό οι πολίτες έχουν ανταποκριθεί
και στο κάλεσμα της κυβέρνησης
και στο κάλεσμα του δήμου και
συμμορφώνονται στην τήρηση των
όρων, έτσι ώστε να είμαστε όλοι πιο
ασφαλείς. Ο δήμος Καρπενησίου
είναι δίπλα στους δημότες και τους
προτρέπει να μείνουν στα σπίτια τους
κι εμείς για ό,τι χρειαστεί, θα είμαστε
εκεί. Ήδη απ’ τη Δευτέρα ξεκινά ένα
καινούριο πρόγραμμα για τον δήμο,
όπου όποιος αντικειμενικά και πρακτικά
δεν μπορεί να εξυπηρετηθεί με την
προμήθεια ειδών πρώτης ανάγκης,
υπάρχει η τηλεφωνική γραμμή 15455
του δήμου, που μπορεί να συνεννοείται,
έτσι ώστε να του πηγαίνουμε τα αγαθά
πρώτης ανάγκης στο σπίτι του. Είμαστε
σε επαγρύπνηση, ενημερωνόμαστε,
συμμορφωνόμαστε, πειθαρχούμε και
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ενημέρωση
Δήμος Αμφίκλειας – Ελάτειας

Έχει δοθεί παράταση για τη δήλωση των
τετραγωνικών σε ακίνητα μέχρι τις 30-6-2020 και η
δήλωση θα υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω Internet
στην ειδική πλατφόρμα υποβολής.
Η έκδοση πιστοποιητικών, βεβαιώσεων
δημοτολογίου, ληξιαρχικές πράξεις κ.λ.π. θα
πραγματοποιούνται τηλεφωνικά ή ηλεκτρονικά.
Δεν χάνεται καμία ρύθμιση οφειλών των οποίων
λήγει η δόση μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα.
Οποιαδήποτε προσαύξηση για αποπληρωμή οφειλής
που λήγει μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα
διαγράφεται.
Τα τηλέφωνα εξυπηρέτησης του δήμου είναι τα
εξής:
– Δημαρχείο Κάτω Τιθορέας 2234350316 –
2234350307 – 2234350301
– Δημοτικό Κατάστημα Αμφίκλειας 2234350106 –
2234350109 – 2234350111
– Δημοτικό Κατάστημα Ελάτειας 2234031031

Δήμος Λοκρών

Για κάθε συναλλαγή με τις υπηρεσίες του Δήμου
ή τα ΚΕΠ, οι πολίτες θα πρέπει να επικοινωνούν
στα τηλέφωνα των υπηρεσιών, προκειμένου να
εξυπηρετούνται.
Τηλεφωνικό Κέντρο 2233022374 - lokron@dimoslokron.gov.gr
Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης και Ληξιαρχείου
(Αταλάντη)
Βασίλειος Λιάρτης 2233350321 - basliartis@gmail.
com
Μαρία Πάσσα 2233022374 - mariapassa1@yahoo.
gr
Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης & Ληξιαρχείου
(Λιβανάτες)
Μαρία Πάσσα
Ιωάννης Ανδριτσόπουλος 2233350518,
2233350510, 2233091275 (Αρκίτσα)
Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης και Ληξιαρχείου
(Μαλεσίνα)
Ευάγγελος Βίγγος
2233089605 - v.viggos@
yahoo.gr
Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης και Ληξιαρχείου
(Μαρτίνο)
Αθανάσιος Γκριτζάπης 2233061226 - gritzath@
yahoo.gr
Γραφείο Ανταποκριτή ΟΑΕΔ Σταματία Μπέρδου 2233022374
Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού
Βασιλική Μοδιάτη 2233023707 - basomodiati@
yahoo.gr
Κωνσταντίνος Δημητρίου - kostasdimitriou1@
yahoo.gr
Τμήμα Λογιστηρίου
Χάιδω Μπονόβα 2233022374 - chaido_b@yahoo.gr
Νικολέτα Μπαρμπάτση - nikoleta.barbatsi@gmail.
com
Τμήμα Εσόδων Βασιλική Ανέστη 2233022374 kanessti64@yahoo.gr
Γιώργιος Ευαγγελίου - giorgosevangeliou@gmail.
com
Δ/νση Περιβάλλοντος & Πολεοδομίας
Κωνσταντίνος
Φουρλεμάδης
2233351300/51310/51311 /51304 kostas.fourlemadis@2372.syzefxis.gov.gr
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Αθανάσιος Τσαρούχας
2233351303 - athanasios.tsarouxas@2372.syzefxis.gov
Αυτοτελές Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης
Κωνσταντίνος Πέτρου 2233089311 - petruko@
otenet.gr
Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και
Πολιτισμού
Άννα Παπαναγιώτου 22330 81052 - pronoialokrwn@gmail.com
Βοήθεια στο Σπίτι
2233022191
Κέντρο Κοινότητας
2233022191
Τμήμα Η/Μ Έργων & Συγκοινωνιών Ηλίας
Γεωργίτσης
2233081003 - tydatal@otenet.gr
Τμήμα Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας Τμήμα Πρασίνου
Ιωάννης Ματθαίου 2233081003 - gmattheou@
gmail.com
Σχολικές Επιτροπές (Α/θμιας και Β/θμιας) Άγγελος
Βίγγος
2233350330 - sxolikesepitropeslokron@gmail.
com
Υπεύθυνη Λαϊκών Αγορών Ευαγγελία Νικολάου

2233350330 - lia19682009@hotmail.com
Τμήμα Καθαριότητας και Ανακυκλώσης
Κωνσταντίνος Θεοφανόπουλος 2233080158
ΚΕΠ Αταλάντης 2233023900 - d.atalantis@kep.
gov.gr
ΚΕΠ Δαφνουσίων 2233350512 - d.dafnousion@
kep.gov.gr
ΚΕΠ Μαλεσίνας 2233089646 - d.malesinis-2@kep.
gov.gr
ΚΕΠ Οπουντίων 2233089840 - d.opoyntion@kep.
gov.gr

Δήμος Δομοκού

Χωρίς την προσέλευση κοινού λειτουργούν μέχρι
την Παρασκευή 10 Απριλίου οι υπηρεσίες του δήμου
Δομοκού. Η εξυπηρέτηση των δημοτών από τις
υπηρεσίες του Δήμου, θα γίνεται με τηλεφωνική
επικοινωνία στον αριθμό 2232350200, προκειμένου
να λαμβάνουν οδηγίες για τα θέματα που
ενδιαφέρονται. Τα ταμεία του Δήμου θα λειτουργούν
καθημερινά από τις 10:00 μέχρι και τις 12:00.
Τηλέφωνα Επικοινωνίας με τα Τμήματα του Δήμου
Τμήμα Διοίκησης & Δημοτολόγια: 2232350200
Οικονομική Υπηρεσία: 2232022385
Τεχνική Υπηρεσία: 2232350209
ΚΕΠ Δομοκού: 2232350500
ΚΕΠ Ομβριακής: 2232031140
ΚΕΠ Ν. Μοναστηρίου: 2232071023
Κέντρα Κοινότητας: 2232350506
Βοήθεια στο Σπίτι Δομοκού: 2232022600
Βοήθεια στο Σπίτι Ομβριακής: 2232031333
Βοήθεια στο Σπίτι Ν. Μοναστηρίου: 2232071013

Δήμος Καμένων Βούρλων

Το ταμείο του δήμου είναι κλειστό για το
κοινό και οι πληρωμές για οφειλές κ.λπ.
πραγματοποιούνται αποκλειστικά μέσω Τραπέζης.
Για Πιστοποιητικά και βεβαιώσεις δημοτολογίου
(ληξιαρχικές πράξεις, οικογενειακής κατάστασης
κ.λπ.) θα πραγματοποιείται τηλεφωνικά η αίτηση
στα τηλέφωνα του δημαρχείου (2235350024,
2235350025, 2235350035). Ταυτόχρονα με την
αίτησή του, ο πολίτης θα ενημερώνεται πότε θα είναι
έτοιμο το πιστοποιητικό του για να προσέλθει στο
δημαρχείο και να το παραλάβει.
Για κάθε άλλη υπηρεσία ή συναλλαγή με τον δήμο
ή τα ΚΕΠ, οι πολίτες θα πρέπει προηγουμένως να
επικοινωνούν τηλεφωνικά στα ακόλουθα τηλέφωνα,
προκειμένου να εξυπηρετούνται τηλεφωνικά:
Δημαρχείο 22353-50000 – 22353-50011
Κοινωνική Υπηρεσία 22353-50208
ΚΕΠ Καμένων Βούρλων 22353 -89083
ΚΕΠ Μώλου 22353 – 89610
ΚΕΠ Αγίου Κων/νου 22353-31100
Σε περίπτωση που κατά την τηλεφωνική
επικοινωνία δεν είναι δυνατή η πλήρης εξυπηρέτηση
του πολίτη, αυτός θα συνεννοείται με τον αρμόδιο
υπάλληλο για την εξυπηρέτησή του με προσέλευση
στο δημαρχείο Καμένων Βούρλων. Κατά την είσοδο
υπάρχουν βασικά μέτρα πρόληψης, για τα οποία
αρµόδιος υπάλληλος βρίσκεται εκεί και δίνει
οδηγίες.

Δήμος Στυλίδας

Οι πολίτες που θα πρέπει οπωσδήποτε να
προσέλθουν στις Δημοτικές υπηρεσίες θα
καταγράφονται από το προσωπικό, πάντα με την
σύμφωνη γνώμη τους, ώστε να υπάρχει δυνατότητα
ιχνηλάτησης σε περίπτωση κρούσματος, σε αντίθετη
περίπτωση δεν θα γίνεται η συναλλαγή.
Στον τρέχοντα λογαριασμό εξόφλησης νερού
δίδεται παράταση πληρωμής μέχρι τις 30-4-2020
χωρίς να υπάρχουν προσαυξήσεις. Η έκδοση
πιστοποιητικών, βεβαιώσεων δημοτολογίου,
Ληξιαρχικές πράξεις κ.λ.π. θα πραγματοποιούνται
τηλεφωνικά ή ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας
του Δήμου. Όποιος πολίτης αδυνατεί να κάνει
ηλεκτρονικές συναλλαγές με το Δήμο, μπορεί
να προσέρχεται στο ταμείο, αλλά η πληρωμή θα
πραγματοποιείται μόνο με κάρτα.
Την παύση είσπραξης του δημοτικού τέλους
λαϊκών αγορών Στυλίδας – Ραχών – Πελασγίας, σε
μία ένδειξη συμπαράστασης και αλληλεγγύης στους
παραγωγούς – εμπόρους μικροπωλητές, λόγω του
κορωνοϊού, ανακοίνωσε η δήμαρχος, Βιργινία
Στεργίου.
Σε περίπτωση ανάγκης για συναλλαγή με το Δήμο
ή τα ΚΕΠ οι πολίτες θα πρέπει προηγουμένως να
επικοινωνούν τηλεφωνικά στα ακόλουθα τηλέφωνα
προκειμένου να εξυπηρετούνται:

Μέτρα πρόληψης
σε Φθιώτιδα κ

Προληπτικά μέτρα έλαβαν οι δήμοι
προσπάθεια να περιορίσουν την πιθανό
περιοχή. Η εξυπηρέτηση γίνεται ηλεκ
προσέρχεται κατόπιν ραντεβού στις υπ
είναι ότι προχώρησαν σε προληπτικές
υπηρε
ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ 2238350100
ΚΕΠ ΣΤΥΛΙΔΑΣ 2238350123
ΚΕΠ ΕΧΙΝΑΙΩΝ 2238350400
ΚΕΠ ΠΕΛΑΣΓΙΑΣ 2238350305

Δήμος Λαμιέων

Στον δήμο Λαμιέων λειτουργεί πλέον η
τηλεφωνική γραμμή 2231200240 και το email:
covid-19@lamia-city.gr, όπου όποιος γνωρίζει ότι
υπάρχουν ευπαθείς ομάδες ή άνθρωποι που χρήζουν
ανάγκης, μπορεί να επικοινωνεί με τον δήμο ώστε
να επιληφθεί σχετικά.
Για κάθε επικοινωνία με τη δημοτική αρχή, οι
πολίτες ή οι εκπρόσωποι φορέων μπορούν να
απευθύνονται στα εξής υπηρεσιακά τηλέφωνα:
– Γραφείο Δημάρχου Θύμιου Καραΐσκου:
2231351500.
– Γραφείο Αντιδημάρχου Διοίκησης, Ανθρωπίνου
Δυναμικού και Κατάρτισης, Ληξιαρχείου και
Δημοτικής Κατάστασης και Εξυπηρέτησης Πολιτών
Σωτηρίου Κουτσοβέλη: 2231351010.
– Γραφείο Αντιδημάρχου Προγραμματισμού,
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Διαφάνειας –
Κοινωνίας των Πολιτών και Αναπτυξιακών
Προγραμμάτων, Δημητρίου Κυρίτση: 2231351002.
– Γραφείο Αντιδημάρχου Πολιτισμού, Τουριστικής
Ανάπτυξης και Διεθνών Σχέσεων, Αμαλίας Ποντίκα:
2231351073.
– Γραφείο Αντιδημάρχου Τοπικής Ανάπτυξης,
Αθλητισμού, Νέας Γενιάς, Απασχόλησης, Εμπορίου
και Επιχειρηματικότητας, Παναγιώτη Φώσκολου:
2231351093.
– Γραφείο Αντιδημάρχου Περιβάλλοντος και
πρασίνου, ποιότητας ζωής και ελεύθερου
χώρου, Πολεοδομικού Σχεδιασμού, Πολιτικής
Προστασίας, Εποπτείας και Διαχείρισης Κοινοτήτων,
Κωνσταντίνου Σταυρογιάννη: 2231351060.
– Γραφείο Αντιδημάρχου Καθαριότητας και
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ενημέρωση

από τους δήμους
και Ευρυτανία

σε Φθιώτιδα και Ευρυτανία, σε μια
ότητα να εξαπλωθεί ο κορωνοϊός στην
κτρονικά κι αν αυτό δεν είναι δυνατό,
πηρεσίες των δήμων. Χαρακτηριστικό
ς απολυμάνσεις δημοσίων κτιρίων και
εσιών.
Ανακύκλωσης, Διαχείρισης Αδέσποτων και
λειτουργίας Δημοτικού Κυνοκομείου, Κωνσταντίνου
Μουστάκα: 2231351015.
– Γραφείο Αντιδημάρχου Δημόσιας Υγείας,
προστασίας Γ’ Ηλικίας, προστασίας παιδικής
ηλικίας, εποπτείας και λειτουργίας βρεφονηπιακών
σταθμών, ισότητας Φύλων, Παναγιώτη Στασινού:
2231351024.
Την αναστολή της είσπραξης λογαριασμών στα
ταμεία της ΔΕΥΑΛ μέχρι την Τρίτη 31 Μαρτίου,
ανακοίνωσε ο πρόεδρος και δήμαρχος Λαμιέων,
Θύμιος Καραΐσκος.
– Όλοι οι λογαριασμοί τελών ύδρευσης με
ημερομηνίες λήξης μέχρι 31 Μαρτίου παρατείνονται
για 15 ημέρες χωρίς καμία επιβάρυνση.
– Η εξόφληση εντός του 15νθημέρου της παράτασης
θεωρείται εμπρόθεσμη και οι καταναλωτές θα
λάβουν την έκπτωση του 7%.
– Παρατείνεται η αναστολή των μέτρων είσπραξης
(ειδοποιήσεις, διακοπές) για όσο διάστημα αυτό
κριθεί αναγκαίο.
– Η πληρωμή των λογαριασμών συνεχίζεται να
γίνεται κανονικά, με ηλεκτρονικές υπηρεσίες.
Όλες οι άλλες υπηρεσίες πλην των ανωτέρω θα
λειτουργούν κανονικά και θα εξυπηρετούν τους
δημότες για το σύνολο των συναλλαγών τους.

Δήμος Μακρακώμης

Ο δήμος καλεί τους δημότες να παραμένουν
στα σπίτια τους και να αποφεύγουν τις άσκοπες
μετακινήσεις. Σε περίπτωση που καθίσταται
απολύτως επιβεβλημένη η προσέλευση των δημοτών
στις δημοτικές υπηρεσίες, αποφασίστηκε αυτό να
γίνεται μόνο με προγραμματισμένο ραντεβού και
πιο συγκεκριμένα επικοινωνώντας στα παρακάτω
τηλέφωνα, fax και email:
• Δημοτολόγιο - Ληξιαρχείο
Ελένη Κουρέλη: 2236350212, fax: 2236350211,

email: e.koureli@dimosmakrakomis.gov.gr
Δήμητρα Κεχρινιώτη: 2236350256, fax:
2236350211, email: d.kechrinioti@dimosmakrakomis.gov.gr
• Οικονομικά θέματα, πληρωμή/ρύθμιση οφειλών,
κλπ.
Νικόλας Φωτ. Γκόγιας: 2236350215, fax:
2236350211, email: n.f.gkogias@dimosmakrakomis.gov.gr
Κων/νος Τσαρούχας: 2236350203, fax:
2236350202, email: k.tsarouxas@dimosmakrakomis.gov.gr
Ανδρέας Χαμπίπης: 2236350244, fax: 2236350202,
email: a.champipis@dimosmakrakomis.gov.gr
Ηλίας Μακροζαχόπουλος (ΔΕ Μακρακώμης):
2236350112, fax: 2236350112,
email: i.makrozachopoulos@dimosmakrakomis.
gov.gr
• Διοικητικά θέματα – πρωτόκολλο
Βασιλική Κατσίφα: 2236350209, fax: 2236350211,
email: v.katsifa@dimosmakrakomis.gov.gr
• Κοινωνική προστασία (Κέντρο Κοινότητας)
Ισμήνη Τουτού: 2236045172, fax: 2236045172,
email: k.koinotitas@dimosmakrakomis.gov.gr
• Τεχνικά θέματα
Λίτσα Παταργιά: 2236350213, fax: 2236350259,
email: l.patargia@dimosmakrakomis.gov.gr
Αφροδίτη Ρήγα: 2236350255, fax: 2236350259,
email: a.riga@dimosmakrakomis.gov.gr
• Άδειες καταστημάτων
Κων/νος Λιάγκας: 2236350220, fax: 2236350226,
email: k.liagkas@dimosmakrakomis.gov.gr
• Η Υπηρεσία ΚΕΠ σύμφωνα με την απόφαση του
Υπουργού Εσωτερικών θα λειτουργεί από Δευτέρα
έως Παρασκευή και ώρες 7:30π.μ - 15:00μ.μ.
Σεραφείμ Μαργιώτης: 2236350222, fax:
2236350226, email: s.margiotis@dimosmakrakomis.gov.gr
Βασιλική Ρέγκλη: 2236350225, fax: 2236350226,
email: v.regkli@dimosmakrakomis.gov.gr
ΚΕΠ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ
Ειρήνη Μυλωνά: 2236350100, fax: 2236350107,
email: e.mylona@dimosmakrakomis.gov.gr
ΚΕΠ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΥΜΦΡΗΣΤΟΥ
Σεραφείμ Γιαννακόπουλος: 2236350308, fax:
2236350306,
email: s.giannakopoulos@dimosmakrakomis.gov.gr
Ο δήμαρχος, οι αντιδήμαρχοι και οι εντεταλμένοι
δημοτικοί σύμβουλοι δεν θα δέχονται τους δημότες
στα γραφεία τους αλλά τα κινητά τους τηλεφωνά
θα είναι ανοικτά όλο το εικοσιτετράωρο για την
επίλυση θεμάτων που μπορεί να προκύψουν και πιο
συγκεκριμένα για θέματα:
• Καθαριότητας - Ηλεκτροφωτισμού
Παναγιώτης Κοντογεώργος: 6949795371
• Πολιτική Προστασία
Ανδρέας Παπασάρας: 6973310190
• Άδειες καταστημάτων - Λαϊκές Αγορές
Κων/νος Θεόπουλος: 6972255080
• Ύδρευση - Άρδευση
Κων/νος Σπανός: 6972091520
• Εξυπηρέτηση του Δημότη
Χαρούλα Δεληκούρα: 6981878982

Δήμος Αγράφων

Η εξυπηρέτηση των πολιτών από τη Δευτέρα 16
Μαρτίου πραγματοποιείται από τις υπηρεσίες του
Δήμου και των ΚΕΠ είτε ηλεκτρονικά (info@agrafa.
gr), είτε κατόπιν τηλεφωνικής συνεννόησης με τις
αρμόδιες υπηρεσίες ή με ραντεβού, ενώ θα τηρείται
βιβλίο επισκεπτών στο οποίο θα καταγράφονται τα
στοιχεία του πολίτη και το οποίο θα καταστραφεί με
πρωτόκολλο καταστροφής με την λήξη της κρίσιμης
περιόδου.
Αναστέλλεται για το κοινό έως το τέλος Μαρτίου
η λειτουργία του Τμήματος Εσόδων του Δήμου
Αγράφων που εξυπηρετεί το κοινό. Η αναστολή
της λειτουργίας δεν θα έχει καμία επίπτωση,
οικονομική ή άλλη, στην εξέλιξη των υποθέσεων
των ενδιαφερόμενων πολιτών, καθώς αυτές θα
προχωρήσουν κανονικά. Σε περίπτωση εξόφλησης
Δημοτικών Τελών παρακαλούνται οι πολίτες
να χρησιμοποιούν τις ιντερνετικές Τραπεζικές
διαδικασίες , οι πολίτες που δεν γνωρίζουν κάποιο
στοιχείο (π.χ. κωδικό πληρωμής) παρακαλούνται
να επικοινωνούν με τον αρμόδιο υπάλληλο
του γραφείου εσόδων 2237351126 (Λάμπρου
Απόστολος).
Τηλέφωνα Επικοινωνίας:
Δήμαρχος Αλέξανδρος Καρδαμπίκης: 6937430382

Αντιδήμαρχος Παπαθανάσης Γρηγόρης: 6976032142
Αντιδήμαρχος Σουλιώτη Χρυσούλα: 6974038780
Αντιδήμαρχος Μάκκας Ηλίας: 6931152441
Αντιδήμαρχος Ζαχαράκης Παναγιώτης: 6972607015
Αντιδήμαρχος Αθανασίου Γεώργιος: 6978088974
Τηλέφωνα Επικοινωνίας υπηρεσιών: 2237351300312-315-320
Κέντρο Κοινότητας : 2237351127

Δήμος Καρπενησίου

Το ταμείο του Δήμου θα λειτουργεί κανονικά και
παρακαλούνται οι δημότες να το χρησιμοποιούν
μόνο εφόσον αδυνατούν να καλύψουν τις
υποχρεώσεις τους μέσω τραπέζης, ταχυδρομείου
ή και ηλεκτρονικών συναλλαγών (e-banking) και
σε κάθε περίπτωση τηρώντας τις απαιτούμενες
αποστάσεις μεταξύ τους.
Για Πιστοποιητικά και βεβαιώσεις δημοτολογίου
(ληξιαρχικές πράξεις, οικογενειακής κατάστασης
κ.λ.π.) θα πραγματοποιείται τηλεφωνικά η αίτηση
στο τηλέφωνο του Δημαρχείου (2237350037).
Ταυτόχρονα με την αίτησή του, ο πολίτης θα
ενημερώνεται πότε θα είναι έτοιμο το πιστοποιητικό
του για να προσέλθει στο Δημαρχείο και να το
παραλάβει χωρίς καθυστέρηση.
Για κάθε άλλη υπηρεσία ή συναλλαγή με τον Δήμο
ή τα ΚΕΠ, οι πολίτες θα πρέπει προηγουμένως να
επικοινωνούν τηλεφωνικά στα ακόλουθα τηλέφωνα,
προκειμένου να εξυπηρετούνται τηλεφωνικά:
Δημαρχείο
2237350000-11
Γραμμή δημότη
15455
Κοινωνική Υπηρεσία
2237350039
ΚΕΠ (νέο δημαρχείο)
2237350045
ΚΕΠ (παλιό δημαρχείο) 2237352312 & 2237352314
ΚΕΠ (Δ.Ε. Δομνίστας)
2237351400
ΚΕΠ (Δ.Ε. Κτημενίων)
2237351500
ΚΕΠ (Δ.Ε. Προυσού)
2237351700
ΚΕΠ (Δ.Ε. Φουρνάς)
2237051663
Σε περίπτωση που κατά την τηλεφωνική
επικοινωνία δεν είναι δυνατή η πλήρης εξυπηρέτηση
του πολίτη, αυτός θα συνεννοείται με τον αρμόδιο
υπάλληλο για την εξυπηρέτησή του με προσέλευση
στο Δημαρχείο Καρπενησίου. Κατά την είσοδο στο
Δημαρχείο θα υπάρχουν βασικά μέτρα πρόληψης,
για τα οποία αρμόδιος υπάλληλος θα βρίσκεται στην
είσοδο και θα δίνει οδηγίες.
Η επικοινωνία με τους αιρετούς θα
πραγματοποιείται τηλεφωνικά εκτός ειδικών
περιπτώσεων, στα ακόλουθα τηλέφωνα:
Δήμαρχος
2237350050
Γραμματέας
2237350041
Αντιδήμαρχοι:
Γενιτσαρόπουλος Χρήστος
2237350055
Ζαλοκώστα Σοφία
2237350026
Κεραμάρης Δημήτριος
2237350054
Σβερώνης Ιωάννης
2237350042
Χαλκιάς Παντελής
237350088
ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΕΣΑ ΤΩΝ ΚΕΠ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΓΙΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΚΕΠ Παλαιού Δημαρχείου (Κεντρική Πλατεία)
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 22373 52312 και 22373 52314
d.karpenisiou@kep.gov.gr
ΦΑΞ: 2237025524
ΚΕΠ Νέου Δημαρχείου (Προφήτης Ηλίας)
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 22373 50046
n.evritanias@kep.gov.gr
ΦΑΞ: 2237350062
ΚΕΠ ΔΕ Δομνίστας
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2237351400
ΦΑΞ : 2237351420
z.charalampopoulou@0656.syzefxis.gov.gr
ΚΕΠ ΔΕ Κτημενίων
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2237351500
ΦΑΞ: 2237351509
d.ktimenion@kep.gov.gr
ΚΕΠ ΔΕ Φουρνάς
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2237351633
ΦΑΞ: 2237351632
E MAIL: d.fourna@kep.gov.gr
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
Το ΚΕΠ ΔΕ Ποταμιάς θα παραμείνει κλειστό λόγω
άδειας ειδικού σκοπού του προσωπικού.
Επειδή στην ΔΕ Προυσού δεν υπάρχει ΚΕΠ να
επικοινωνείτε με τα υπόλοιπα ΚΕΠ ή με τον αρμόδιο
υπάλληλο της ενότητας στο τηλέφωνο 2237351700,
φαξ 2237351720, και email : i.plakias@0861.syzefxis.gov.gr
Αιτήσεις γίνονται και από την πύλη ERMIS.

12

ΣΤΕΡΕΑ ΝΕΑ

Σάββατο 21 Μαρτίου 2020

επίκαιρα

ΦΩΚΙΔΑ
Δωρεάν η διέλευση του νοσηλευτικού προσωπικού
Νοσοκομείων από τη Γέφυρα του Ρίου – Αντίρριου

Σύλληψη άνδρα στον
καταυλισμό της Άμφισσας σε
βάρος του οποίου εκκρεμούσε
ένταλμα σύλληψης
Οι άνδρες της Α΄ΟΠΚΕ σήμερα το πρωί, συνέλαβαν στον
καταυλισμό επί της Ε.Ο. Άμφισσας-Λαμίας ημεδαπό Ρομά
εναντίον του οποίου εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης για κλοπές
στην Άμφισσα και τη γύρω περιοχή, καθώς και καταδικαστική
απόφαση για απείθεια σε απόπειρα ελέγχου. Ο άνδρας έχει
οδηγηθεί σε ανακριτή και Εισαγγελέα και θα προφυλακιστεί.

Τη δωρεάν διέλευση του νοσηλευτικού προσωπικού
από τη γέφυρα Ρίου-Αντίρριου αποφάσισε η διοίκησή της
και αφορά όλες και όλους που εργάζονται στα τρία μεγάλα
νοσοκομεία της Πάτρας και διαμένουν σε Φωκίδα και
Αιτωλοακαρνανία.
Σε ανακοίνωση της ΓΕΦΥΡΑ Α.Ε. αναφέρει:
Στο πλαίσιο της υποστήριξης των κεντρικών
νοσηλευτικών δομών της Δυτικής Ελλάδας που επωμίζονται
το κύριο βάρος αντιμετώπισης των κρουσμάτων του ιού
COVID-19 η ΓΕΦΥΡΑ Α.Ε. δρομολόγησε μέτρα για τη δωρεάν
διέλευση του υπηρεσιακώς υποδεδειγμένου νοσηλευτικού

προσωπικού των τριών δημόσιων νοσοκομείων της
Πάτρας (Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών,
Γ.Ν. «Άγιος Ανδρέας», Καραμανδάνειο) και χρησιμοποιεί
τη Γέφυρα «Χαρίλαος Τρικούπης» καθ’ οδόν προς και από
τον χώρο επιτέλεσης του λειτουργήματός του.
Η ανά διαστήματα ανανέωση του συγκεκριμένου
προγράμματος συναρτάται με την εξέλιξη της πανδημίας.
Η συγκεκριμένη αυτόβουλη επιλογή υπευθυνότητας είναι
αυτή που επιβάλλει η περίσταση και αυτή που επιτρέπουν
τα περιθώρια βιωσιμότητας του Έργου της Ζεύξης σε
συνθήκες κρίσεως.

Τροχαίο με λύκο
στην Ε.Ο.
Άμφισσας-Ιτέας
Νέο τροχαίο με λύκο σημειώθηκε αυτή την
φορά στην Ε.Ο Ιτέας – Άμφισσας στην περιοχή
Σερνικάκι, 5 χιλιόμετρα από Άμφισσα που
εντοπίστηκε γύρω στις 10.00 το πρωί της
Παρασκευής 13/03/20 από διερχόμενο.

Κινητή Μονάδα Ψ.Υ. Φωκίδας:
Συνεχίζει να παρέχει τις
υπηρεσίες εξ’ αποστάσεως

ΔΕΥΑ Δελφών:
Αναστέλλονται προσωρινά οι διακοπές
στις παροχές ύδρευσης

Η ΕΚΨ Π. ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ, έχει προσαρμόσει το πλαίσιο
λειτουργίας της Κινητής Μονάδας Ψυχικής Υγείας Ν. Φωκίδας,
σεβόμενη τις αποφάσεις για τη δημόσια υγεία σχετικά με τα μέτρα
προστασίας από τον κορωνοϊό.
Πιο συγκεκριμένα, εξυπηρετεί τους νέους λήπτες μέσω της
γραμματείας που παραμένει στο τηλέφωνο του κέντρου και οι
θεραπευτές πραγματοποιούν τα νέα ραντεβού διαδικτυακά ή
τηλεφωνικά. «Παρακαλούμε μη διστάσετε να τηλεφωνήσετε,
εφόσον το έχετε ανάγκη και φροντίστε τον εαυτό σας, γιατί με
αυτόν τον τρόπο βοηθάτε τους ανθρώπους που αγαπάτε. Μείνετε
σπίτι, αλλά μείνετε σε επαφή μαζί μας, αν μας χρειαστείτε.»
Το κέντρο θα λειτουργεί Δευτέρα με Παρασκευή 08:00 –
15:00 στα τηλέφωνα 22650 22924 και για τα επείγοντα στο
6948188864.

Στη λήψη μέτρων προχώρησε η Δ.Ε.Υ.Α. Δήμου Δελφών για
την προστασία της υγείας των πολιτών και των εργαζομένων
λόγω της κρίσιμης κατάστασης, στα πλαίσια των έκτακτων
μέτρων που έχουν ληφθεί για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού
(Covid-19).
Πιο αναλυτικά, αναστέλλονται προσωρινά οι διακοπές
στις παροχές ύδρευσης λόγω οφειλών και για όσο διάστημα
διαρκούν τα έκτακτα μέτρα για την αντιμετώπιση του
κορωνοϊού (Covid-19). Διακοπές σε παροχές ύδρευσης θα
γίνονται μόνο στις περιπτώσεις που θα υποβάλλονται αιτήσεις
των ενδιαφερομένων, σύμφωνα με τον ισχύοντα Κανονισμό
Ύδρευσης Αποχέτευσης. Σε όλους τους λογαριασμούς ύδρευσης
– αποχέτευσης, οι οποίοι έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμοι
δίνεται η δυνατότητα διακανονισμού, με βάση το ύψος των
οφειλών . Η εξόφληση των λογαριασμών προτείνεται να

γίνεται ηλεκτρονικά με την χρήση του κωδικού ηλεκτρονικής
πληρωμής που αναγράφεται στο έντυπο λογαριασμού και είναι
μοναδικός.
Το τεχνικό προσωπικό της Δ.Ε.Υ.Α. του Δήμου Δελφών θα
καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να εξασφαλιστεί
η απρόσκοπτη και ασφαλής διάθεση πόσιμου νερού στους
καταναλωτές, εστιάζοντας κατά προτεραιότητα σε εργασίες
αποκατάστασης των βλαβών στα δίκτυα και τις εγκαταστάσεις
ύδρευσης και αποχέτευσης, όποτε παραστεί ανάγκη. Στα
πλαίσια της ασφαλούς διάθεσης πόσιμου νερού, η επιχείρηση
θα προβεί σε απολύμανση των δεξαμενών ύδρευσης με την
χρήση χλωρίου και ίσως παρατηρηθεί αυξημένη οσμή, αλλά
η ασφάλεια του νερού είναι μεγαλύτερη απέναντι σε έναν ιό
που δεν γνωρίζουμε.
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επιχειρήσεις

Θανάσης Κυρίτσης και Γιάννης Βλαχογιάννης
για τα μέτρα της κυβέρνησης για τις επιχειρήσεις

Ο

κ. Θ. Κυρίτσης, πρόεδρος του επιμελιτηρίου
Φθιώτιδας,ανέφερε αρχικά πως «το
μεγαλύτερο ποσοστό των επιχειρήσεων
επηρεάζεται. Αναγκάζονται να κλείσουν κι αυτές
που μένουν ανοιχτές, σίγουρα δεν έχουν τον
επιθυμητό τζίρο. Ο κόσμος δεν έχει τη διάθεση
αυτή τη στιγμή να ξοδέψει λεφτά για να ψωνίσει.
Το χειρότερο είναι ότι δεν ξέρουμε πόσο θα
κρατήσει αυτό και υπάρχει αυτή η αβεβαιότητα
από πλευράς επιχειρήσεων».
Όσον αφορά «τα μέτρα τα οποία πήρε
η κυβέρνηση σαφώς και είναι προς τη
σωστή κατεύθυνση. Σίγουρα έχει επιδείξει
αντανακλαστικά όλο αυτό το διάστημα, παρά τα
πολλά μέτωπα τα οποία έχει να αντιμετωπίσει.
Μέτρα τα οποία κι εμείς με επιστολή μας είχαμε
επισημάνει στον πρωθυπουργό και κοινοποιήσαμε
και στους αρμόδιους υπουργούς. Έχουν όλα
ενσωματωθεί αλλά μένει να δούμε πως θα
εξειδικευτούν, αλλά και τι αντίκτυπο θα έχουν
στην ουσία στις επιχειρήσεις. Εμείς πήραμε
κάποιες αποφάσεις για αναστολή των πληρωμών
των εισφορών και των υποχρεώσεων στο κομμάτι
του Επιμελητηρίου. Πέραν του τηλεφωνικού
αριθμού 1520 που διαθέτει η κυβέρνηση για
όλη την επικράτεια, δημιουργήσαμε ένα email
που συγκεντρώνουμε τα αιτήματα, τα οποία θα
είναι πολλά το επόμενο διάστημα, ούτως ώστε
να τα απαντήσουμε και να ενημερώσουμε τις
επιχειρήσεις μέλη μας».
Απ’ την πλευρά του ο κ. Γ. Βλαχογιάννης ,
πρόεδρος εμπορικού συλλόγου Λαμίας, εξέφρασε
την άποψη ότι «η αλήθεια είναι ότι οι καταστάσεις
που ζούμε είναι πρωτόγνωρες. Είναι κάτι το
οποίο δεν περίμενε κανένας από εμάς, κάτι που
προέκυψε όχι απλώς στην καθημερινότητά μας,
αλλά ήρθε για να την αλλάξει. Κι όταν μιλάμε
για την καθημερινότητα του απλού πολίτη έχει
καλώς. Όταν μιλάμε για την καθημερινότητα όμως
μιας επιχείρησης, τα πράγματα είναι πιο σύνθετα.
Αυτό σημαίνει ότι αν μια επιχείρηση αναστείλει
τη λειτουργία της για μεγάλο χρονικό διάστημα,
όπως αυτή τη στιγμή, αυτό δλδ. που βιώνουμε
τώρα για έναν, δύο μήνες, κανένας δεν ξέρει,
τότε αυτό αυτομάτως σημαίνει ότι κλείνουν οι
κάνουλες της ρευστότητας. Αυτό αυτομάτως
σημαίνει ότι η επιχείρηση, πέρα απ’ το ότι δεν
μπορεί να ανταπεξέλθει στα τρέχοντα έξοδα, θα
πρέπει αργά ή γρήγορα, όση καλή διάθεση και να
έχει ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης, να προβεί σε
μείωση εξόδων προκειμένου να μείνει όρθιος. Θα
προβεί σε απολύσεις, θα σταματήσει να πληρώνει
το ενοίκιό του, θα «ρίξει» και θα καθυστερήσει –
σε βαθμό που κανείς δεν γνωρίζει- τις πληρωμές
όλων αυτών που τόσο καιρό τον τροφοδοτούσαν.
Αυτομάτως, λοιπόν, δημιουργείται μια μαύρη
τρύπα στην αγορά. Μια μαύρη τρύπα που όση
βοήθεια κι αν έρθει είτε από έκτακτες εισφορές,
είτε από οπουδήποτε αλλού, δεν θα μπορέσει να
την καλύψει.
Το κυριότερο όλων είναι ότι μια χώρα, η
οποία επί δέκα χρόνια βιώνει το οικονομικό
στύψιμο όσων αφορά τα μνημόνια, έχει να
αντιμετωπίσει όλο αυτό το κακό, που κανείς από
‘μας που διάγουμε βίο στο ελεύθερο επάγγελμα
δε νομίζει ότι έχει τις άμυνες να το κάνει. Έχει
να αντιμετωπίσει μια οικονομική κρίση που
χτυπά περισσότερο απ’ όλα τη ναυαρχίδα της
οικονομίας, που λέγεται τουρισμός. Κακά τα
ψέματα, τα τελευταία δέκα χρόνια, η Ελλάδα μη
έχοντας που αλλού να κλίνει, έγειρε όλες τις
προσπάθειες -όσον αφορά τις επενδύσεις μικρών
και μεγάλων επενδυτών- στον τουρισμό. Αυτό
όμως το κομμάτι φαίνεται πως τελειώνει για
το επόμενο χρονικό διάστημα. Η χρονιά φέτος
θεωρείται χαμένη απ’ τους ξενοδόχους και

πολύ περισσότερο κι απ’ τους εργαζόμενους στα
ξενοδοχεία. Εργαζόμενοι οι οποίοι για τέσσερις,
πέντε, ή έξι μήνες, όσο διαρκεί μια θερινή σεζόν κι
ανάλογα σε ποια περιοχή βρίσκεται το ξενοδοχείο,
έφευγαν από εκεί παίρνοντας ένα ικανοποιητικό
ποσό χρημάτων και πηγαίνανε στις περιοχές απ’
όπου κατάγονται, ήταν εν δυνάμει καταναλωτές.
Φανταστείτε τώρα την ανεργία στο απόγειο, τα
χρήματα στο μηδέν και πιθανόν -αν διατηρηθεί
για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα αυτή η κρίσηκαι τα ανεξέλεγκτα επίπεδα του πληθωρισμού.
Προϊόντα θα είναι σε έλλειψη, τιμές θα ανεβαίνουν
και ταυτόχρονα θα χρήζονται απλησίαστα. Όλα
αυτά λοιπόν δημιουργούν ένα κοκτέιλ μολότοφ,
το οποίο κανένας δεν ξέρει πόσους θα πάρει μαζί
του και πόσα οικονομικά θύματα».
Όσον αφορά τα μέτρα που έλαβε η κυβέρνηση
δήλωσε: «Η Ελλάδα έδειξε στην παρούσα φάση
ότι έχει αντανακλαστικά και όσον αφορά τα μέτρα
πρόληψης για την διασπορά του ιού και όσον
αφορά τα οικονομικά μέτρα. Θεωρώ καταρχήν
ότι είναι στον σωστό δρόμο, αλλά κανένας δεν
ξέρει αν αυτά θα πρέπει να τα ξανακοιτάξουν,
προκειμένου να δημιουργήσουν και μια δεύτερη
ασπίδα. Πιθανόν να χρειαστούν άμεσα και νέες
ενέσεις και στην αγορά και στις επιχειρήσεις και
στους εργαζόμενους, προκειμένου να μπορέσουν
να σταθούν όρθιοι. Ένα κομμάτι που θα πρέπει να
προσεχθεί ιδιαίτερα είναι αυτό των τραπεζών. Θα
πρέπει να προφυλαχθούν όλοι αυτοί που έχουν
πάρει δάνεια στεγαστικά και επιχειρηματικά, όχι
απλά με αναστολή αλλά με κάποιες πιο γενναίες
αποφάσεις όσον αφορά τη διατήρηση της πρώτης
κατοικίας, την προφύλαξη του πρόσφατου
ανοίγματος καταστήματος με δανειοδότηση.
Πιστεύω ότι υπάρχει καλή διάθεση κι ότι θα
βρεθούν αυτά τα μέτρα».
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επέτειος

Επέτειος 25ης Μαρτίου:
Ημερομηνία «ορόσημο» για την Ελλάδα και την Εύβοια
Επιμέλεια: Γιάννης Ανυφαντής

Η

Επανάσταση
του
1821
συνδέεται χρονολογικά με την
απελευθέρωση της Εύβοιας
από το Τουρκικό ζυγό. Ακριβώς
δώδεκα χρόνια μετά από την έναρξη
του αγώνα, η Εύβοια παραδίδεται
στον Ιάκωβο Ρίζο Νερουλό, στις 25
Μαρτίου 1833 με την παράδοση του
κάστρου της Χαλκίδας από τον Χατζή
Ισμαήλ μπέη.
Η
ταυτόσημη
ημερομηνία
Επανάστασης και Απελευθέρωσης
του νησιού αποτέλεσε την αφορμή,
προκειμένου να παρουσιάσουμε
στα «Στερεά Νέα», ένα πολύ μικρό
κομμάτι της ιστορίας της Χαλκίδας
και της Εύβοιας, τόσο κατά τη περίοδο
της Τουρκοκρατίας όσο και κατά της
απελευθέρωσής της, με τη πολύτιμη
συνδρομή της Δημοτικής Βιβλιοθήκης
της πόλης.
Το πρώτο απόσπασμα του
αφιερώματος, που επικεντρωνόταν
στην χρονική περίοδο πριν την
Επανάσταση του ’21, πρόβαλε τη
Χαλκίδα και την Εύβοια κατά τη
διάρκεια της Τουρκοκρατίας. Στο
σημερινό και τελευταίο μέρος,
θα διαβάσετε για την κατάσταση
που επικρατούσε στο νησί κατά τη
διάρκεια της επανάστασης, αλλά
και τους λόγους που καθυστέρησε η
απελευθέρωσή της, παρά την ύπαρξη
του αρχαίου γνωμικού «Ευβοίας
άρχεις Ελλάδος άρχεις».
Σύμφωνα με τους Δημήτρη
Δεμερτζή και Σπύρο Κοκκίνη, ο
ένοπλος αγώνας της Εύβοιας δεν
μπόρεσε ποτέ να σταθεί στην πρώτη
γραμμή της επανάστασης για την
αποτίναξη του Οθωμανικού ζυγού.
Στις μάχες που έγιναν, δε μπόρεσε
να αμφισβητηθεί σοβαρά ποτέ η
κυριαρχία των Τούρκων στο νησί.
Αν και ο υπεύθυνος της Φιλικής
Εταιρίας στην περιοχή, Άνθιμος
Γαζής, αναγνώριζε τη σημασία
της συμμετοχής της Εύβοιας στην
επανάσταση, κάτι τέτοιο δεν κατέστη
δυνατό. Η απελευθέρωσή της, εκτός
από τη γεωστρατηγική σημασία της
προστασίας ενός μεγάλου μέρους της
Στερεάς, θα την καθιστούσε σπουδαία
βάση εξόρμησης εναντίον των οδικών
γραμμών που θα ακολουθούσαν
οι τουρκικές ενισχύσεις προς την
Πελοπόννησο.
Οι λόγοι της αποτυχίας ήταν
πολλοί. Σημαντικότερος θεωρείται
η οικονομική και πολιτισμική
καθυστέρηση των Ελλήνων της
Εύβοιας, καθώς η συντριπτική τους
πλειοψηφία ήταν ξεκομμένη από
τις προοδευτικές ιδεολογίες του
Ελληνικού Διαφωτισμού. Παράλληλα,
όπως αναφέρεται και στο βιβλίο
«ΤΟ ΕΙΚΟΣΙΕΝΑ ΣΤΗΝ ΕΥΒΟΙΑ», η
αριθμητική υπεροχή των Τούρκων,
σε συνδυασμό με τις ικανότητες
των διοικητών τους στη περιοχή,
διαδραμάτισαν καθοριστικό ρόλο
στην έκβαση του αγώνα. Παρ’όλη την
αρχική ένταση και ενθουσιασμό, η
ανυπαρξία ενός Ευβοιώτη αρχηγού
που θα μπορούσε να εκμεταλλευθεί
το κλίμα αυτό και να επιβληθεί στις
φατρίες, έφερε από πολύ νωρίς την
πτώση του αγώνα.
Όπως επισημαίνουν οι δύο
ιστορικοί, δεν μπόρεσαν να
ξεπεραστούν οι ταξικές αντιθέσεις,

καθώς
οι
κοτζαμπάσηδες
προσπάθησαν να διατηρήσουν τα
προνόμια της τουρκικής κατοχής, ενώ
οι όποιες σοβαρές προσωπικότητες
ενεπλάκησαν στον αγώνα, όπως
ο Αγγελής Γοβιός και ο Ηλίας
Μαυρομιχάλης, χάθηκαν νωρίς στις
μάχες. Ο «Αητός της Εύβοιας», όπως
ονομάστηκε, Αγγελής Γοβιός, με
καταγωγή από τη Λίμνη, υπήρξε ο
μόνος που σχημάτισε πειθαρχημένα
στρατεύματα από τα ασύνταχτα
μπουλούκια των νικημένων φυγάδων
των πρώτων μηνών. Ο θάνατός του
έγινε την κρίσιμη στιγμή που ήταν
έτοιμος να πάρει αποφασιστικές
πρωτοβουλίες. Έκτοτε η επανάσταση
στην Εύβοια δεν ξανά έφτασε στο
επίπεδο που την είχε φέρει αυτός σε
λίγους μόνο μήνες.
Η τρομοκρατία των Τούρκων στο
νησί λίγο πριν την επανάσταση,
μπορεί να συγκριθεί μόνο με εκείνη
της Κρήτης, σύμφωνα με ιστορικούς.
Οι Τούρκοι, μέσα από τον έλεγχο των
δύο ισχυρών Φρουρίων της Χαλκίδας
και της Καρύστου, επιβάλλονταν
καθοριστικά στην Εύβοια, ελέγχοντάς
την σε όλους τους τομείς.
Τα «Απομνημονεύματα του
Μαυρομμάτη» αναλύουν λεπτομερώς
τις συνολικά δεκαεπτά μεγάλες μάχες
που έγιναν στην Εύβοια, με την πρώτη
να ξεκινά στη θέση Βρυσάκια στις
15 Ιουλίου 1821. Εκεί οι Έλληνες
επιτίθενται κατά του πασά Ομέρ
Βρυώνη, με αρχηγό τον Αγγελή Γοβιό.
Ένα χρόνο σχεδόν αργότερα, τον
Αύγουστο του 1822, λαμβάνει χώρα
μάχη στη θέση Κανάλους (Πηγές) στο
Κουτουρλομετόχι Ευβοίας κατά του
Ομέρβεη. Αρχηγός των Ελλήνων είναι
ο Νικόλαος Κριεζώτης. Η τελευταία
μάχη για την Εύβοια γίνεται στη Πέτρα
της Λιβαδειάς στις 12 Σεπτεμβρίου
1829, εναντίον του Σερασκέρη της
Ανατολικής Ελλάδας Ιζαμπασσά.
Οι συσκέψεις των Τούρκων στο
Διοικητήριο της Χαλκίδας, ξεκινούν
πολύ νωρίτερα από τις πρώτες
μάχες. Αν και υπήρξε από την αρχή
ένα σκληρό σχέδιο τρομοκρατίας
των τοπικών πληθυσμών, αυτό δεν
εφαρμόστηκε ποτέ στο σύνολό του.
Ωστόσο, το βράδυ της Μεγάλης
Πέμπτης, στις 7 Απριλίου, κρέμασα
επτά βοσκούς από τα παράλια της
Αυλίδας (Βαθύ) σε ένα πλάτανο της
Χαλκίδας. Την ίδια βραδιά νυχτερινοί
σκοποί σκότωσαν εννιά Χαλκιδέους.
Λίγες ημέρες αργότερα, στις 11
του μηνός, αποφάσισαν να πιάσουν
ομήρους τους προύχοντες και να
στείλουν στην ύπαιθρο Έλληνες να
αφοπλίσουν τους ομοεθνείς τους. Σε
μία τέτοια εξόρμηση, ο Αρχιμανδρίτης
Βαρλαάμ κατάφερε να ξεφύγει από
τους Τούρκους και με ένα πλήθος
Ελλήνων να πάει στην οχυρή θέση
Άγιος (στο διάσελο του δρόμου προς
τη βόρεια Εύβοια). Εκεί, σχηματίστηκε
το πρώτο Ευβοϊκό επαναστατικό
στρατόπεδο.
Κατά την έναρξη της επανάστασης,
ο Μητροπολίτης Ευρίπου έκρυψε
το έγγραφο του Πατριάρχη
Κωνσταντινουπόλεως, Γρηγορίου
του Ε’, που τον πρόσταζε να πάει
ως πατριαρχικός έξαρχος στο Άγιο
Όρος. Στις 2 Απριλίου του 1821, του
απεστάλη μήνυμα από το Πατριαρχείο,
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που αφόριζε την Επανάσταση και
διέταζε να δοθεί υπόσχεση υποταγής
στον Σουλτάνο. Εκτός από τον
Μητροπολίτη, και τον αρχιμανδρίτη
Μακάριο Βαρλαάμ, η Φιλική Εταιρεία
απαριθμούσε πολλούς μυητές στη
Λίμνη, στην Ιστιαία και λιγότερους
στα νότια.
Τα γεγονότα έκτοτε εξελίσσονται
πυκνά, έως ότου υπεγράφη το
«Πρωτόκολλο της Ανεξαρτησίας»
στις 22 Μαρτίου 1829, στο Λονδίνο.
Το άρθρο 2 υπαγόρευε:
«Θέλουν ανήκει ωσαύτως εις την
Ελλάδα, η νήσος Εύβοια ολόκληρος, αι
Δαιμονόνησοι (Β. Σποράδες), η νήσος
Σκύρος και αι νήσοι αι εγνωσμέναι το
αρχαίον υπό το όνομα Κυκλάδες»
Ο Ομέρ Πασάς στην Εύβοια, δεν
αναγνώρισε αυτή τη συνθήκη, παρά
του διορισμό το Γ. Ψύλλα ως πρώτου
διοικητή της Εύβοιας από τον Όθωνα.
Τα πράγματα δεν έμελλε να αλλάξουν
έως το 1833.
Σύμφωνα με τον Ιωάννη Οικονόμου,
αγωνιστή του ’21 και μετέπειτα
ιστοριογράφο, η δικαιοδοσία του
Βυζέρη του Διοικητηρίου της Χαλκίδας
επεκτεινόταν σε ολόκληρη την
ανατολική Ελλάδα. Όπως αναφέρει
στο «Ιστορικόν Σημείωμα περί της
εν Ευβοία Επαναστάσεως» ο Ι.
Οικονόμου, στη Χαλκίδα κατοικούσαν
περί τις 1.500 οικογένειες Οθωμανών,
ενώ οι χριστιανικές υπολογίζονταν
στις 200. Άλλες 150 κατοικούσαν
στα περίχωρα της Χαλκίδας και 500
οθωμανικές οικογένειες βρίσκονταν
στην Κάρυστο.
Οι εξελίξεις τρέχουν και το
δεύτερο δεκαήμερο του Ιουνίου του
1830, στέλνετε στο νησί, από το
τότε νεοσύστατο ελληνικό κράτος,
ο Νικόλαος Καλογερόπουλος,

προκειμένου να καταγράψει την
κατάσταση και να διαπραγματευτεί με
τον Ομέρ Πασά. Διαμένει στην Εύβοια
για δυόμισι μήνες και συντάσσει την
«Καταγραφή της Νήσου Ευβοίας και
των κατοίκων αυτής».
Παρουσιάζει ως αληθινή αιτία
της μη εξαγοράς των τουρκικών
κτημάτων από Έλληνες αγοραστές
την φτώχια που επικρατεί στην
περιοχή. Επισημαίνει, ό,τι η Εύβοια
έχει εύφορη και πλούσια γη, όμως
είναι ερημωμένη. Στο νησί την
περίοδο εκείνη κατοικούν συνολικά
3.780 οικογένειες, όταν σύμφωνα με
υπολογισμούς του Καλογερόπουλου,
ο τόπος μπορέι να θρέψει 500.000
άτομα. Όπως τονίζει από τα 170
χωριά της Εύβοιας, τα περισσότερα
είναι αραιοκατοικημένα, ενώ πολλά
είναι τελείως έρημα. Στη Χαλκίδα,
όλες οι χριστιανικές οικογένειες
είναι αδύναμες οικονομικά και καμία
δεν έχει κτήματα. Με έγγραφό του
το 1830, πληροφορεί την ελληνική
διοίκηση, ό,τι ο Σουλτάνος ήταν
αποφασισμένος να παραδώσει την
Εύβοια στην Ελληνική Κυβέρνηση,
αφού είχε σταματήσει να πληρώνει
τους μισθούς της φρουράς του Πασά.
Η τελική παράδοση γίνεται
τρία χρόνια αργότερα, όταν ο
αντιπρόσωπος της Ελληνικής
Κυβέρνησης Ιάκωβος Ρίζος Νερουλός,
ποιητής και πολιτικός, φθάνει με
αγγλικό καράβι στη Χαλκίδα. Εκεί
παραλαμβάνει τα κλειδιά της πόλης
μέσα σε αργυρό δίσκο από τον
Χατζή Ισμαήλ μπέη, που τον είχε
αφήσει αντιπρόσωπό του ο Ομέρ.
Στις 23 Απριλίου 1833, διορίστηκε
ο Γεώργιος Αινιάν (πραγματικό
επώνυμο Αναγνωστόπουλος) πρώτος
Νομάρχης της ελεύθερης Εύβοιας.
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ρεπορτάζ
Μειωνόταν η κίνηση – Αυξάνονταν οι ευσυνείδητοι πολίτες - Μιλούν εκπρόσωποι παραγωγικών φορέων

Η Χαλκίδα σε ημέρες κορωνοϊού
Η

Χαλκίδα την πρώτη εβδομάδα
εφαρμογής των έκτακτων
μέτρων λόγω κορωνοϊού
ήταν διαφορετική. Διαφορετική,
όπως κάθε επαρχιακή πόλη που
εφαρμόζονται μέτρα καραντίνας.
Άλλαζε ημέρα με την ημέρα, καθώς
οι πολίτες συμμορφώνονταν με τους
κυβερνητικούς περιορισμούς.
Τα «Στερεά Νέα» βρέθηκαν στα
κεντρικότερα σημεία της πόλης,
επικοινώνησαν με εκπρόσωπους
παραγωγικών
φορέων
και
κατέγραψαν τις πρώτες αντιδράσεις.
Η κίνηση στους δρόμους της
Χαλκίδας, έβαινε μειούμενη από
τις αρχές της εβδομάδας, μετά
τον γενικότερο παροξυσμό που
επικράτησε το σαββατοκύριακο στα
σούπερ μάρκετ και σε καταστήματα
ειδών πρώτης ανάγκης. Μετά την
θέσπιση μέτρων, που προέβλεπαν
ό,τι η προσέλευση των καταναλωτών
θα γίνεται με την αναλογία του ενός
ατόμου ανά 10 τ.μ και με ελάχιστη
απόσταση τα δύο μέτρα μεταξύ τους, οι
ουρές των σούπερ μάρκετ μειώθηκαν
δραστικά, ενώ η αρχικά έντονη
κίνηση σε τράπεζες και ταχυδρομείο
περιορίστηκε σε φυσιολογικά επίπεδα
στα μέσα της εβδομάδας.
Η πτώση της κίνησης, είχε εμφανή
σημάδια από νωρίς στην αγορά.
"Έχουμε μία κούρσα ανά 6 ώρες",
δήλωσαν στα "Στερεά Νέα" οδηγοί
ταξί που βρίσκονταν στην πιάτσα
της πλατείας του Αγίου Νικολάου. Η
μείωση αγγίζει πλέον το 90%. Ίδια είναι
και η εικόνα στα ΚΤΕΛ του νομού, με
την πτώση να ξεπερνά το 70%. "Έχουμε
κάνει απολυμάνσεις στα λεωφορεία
και αλλάζουμε τα δρομολόγιά
μας κάθε ημέρα", επισήμανε στα

ΟΥΡΑ ΣΕ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ

"Στερεά Νέα" ο πρόεδρος των ΚΤΕΛ,
Δημήτρης Λιάσκος. "Από τα 120
λεωφορεία, χρησιμοποιούνται μόνο
30, πρόσθεσε. Λόγω της καθημερινής
αναπροσαρμογής δρομολογίων, ο κ.
Λιάσκος συμβουλεύει τους πολίτες
να επικοινωνούν με το τηλεφωνικό
κέντρο των ΚΤΕΛ, καθώς δεν είναι
δυνατή η ενημέρωση του ιστότοπου.
Από τη Δευτέρα, τα ΚΕΠ του Δήμου
Χαλκιδέων λειτουργούν και αυτά με
ανανεωμένο ωράριο, σύμφωνα με τον
προϊστάμενο, Γιάννη Καζανόπουλο.
Πλέον η εξυπηρέτηση των πολιτών
γίνεται από τις 7:30 το πρωί έως
τις 15:00 το μεσημέρι και κατόπιν
ραντεβού, ενώ διακόπτεται το
απογευματινό ωράριο. Τα τηλέφωνα
των ΚΕΠ είναι 2221035000 /

ΟΥΡΑ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΑ

2221086040.

Καταστήματα - Επιχειρήσεις

Η αναστολή λειτουργίας όλων των
εμπορικών καταστημάτων της χώρας
τη Τετάρτη δεν ήρθε σαν κεραυνός εν
αιθρία, καθώς πολλοί ήταν εκείνοι
που, λόγω μηδενικής κίνησης, είχαν
ήδη κλείσει από τη Δευτέρα. «Ο
κορωνοϊός μας βρήκε μετά από ένα
πολύ δύσκολο χειμώνα, που ο κόσμος
δεν ψώνισε», δήλωσε στα «Στερεά
Νέα» η πρόεδρος του Επιμελητηρίου
Ευβοίας, Παρασκευή Αγιοστρατίτη.
Σε ό,τι αφορά τα μέτρα στήριξης των
επιχειρήσεων, τόνισε ό,τι σε πρώτη
φάση είναι θετικά, αλλά χρειάζονται
διευκρινήσεις. «Πρέπει να υπάρξει
ένα νέο γενναίο πακέτο μέτρων
που να δίνει διευκρινήσεις για τις
Ο.Ε τις Ε.Π.Ε και όσες επιχειρήσεις
προσφέρουν υπηρεσίες», επισήμανε
η κυρία Αγιστρατίτη. Παράλληλα
πρόσθεσε ό,τι η κυβέρνηση οφείλει
να συζητήσει και για μία αποζημίωση
στις επιχειρήσεις για τους μήνες που
είναι κλειστές, που να ρυθμίζεται
ανάλογα με τον περσινό τους τζίρο.
Στο ίδιο μήκος κύματος, ο πρόεδρος
της Ομοσπονδίας Εμπορίου και
Επιχειρηματικότητας Ευβοίας (ΕΣΕΕ),
Σπύρος Γεροντίτης, τόνισε πως ένα
από τα μέτρα που πρέπει να παρθούν
για την επόμενη ημέρα είναι η
δανειοδότηση με χαμηλό ή μηδενικό
επιτόκιο των επιχειρήσεων.
«Ζητάμε μέτρα σε πολλά
επίπεδα», δήλωσε ο κ. Γεροντίτης
προσθέτοντας ό,τι «η ενεργοποίηση
του ειδικού λογαριασμού ανεργίας
αυτοαπασχολούμενων του ΟΑΕΔ,
αποτελεί βασική προϋπόθεση
για την άμεση στήριξη των
εργαζομένων». Πρόκειται για
λογαριασμό του ΟΑΕΔ, με μηνιαία
καταβολή των καταστηματαρχών,
που αποσκοπούσε στην επιχορήγηση
των αυτοαπασχολούμενων σε φάση
πραγματικής ανεργίας. Υπενθυμίζεται
πως σήμερα, το 15% των εργαζομένων
είναι αυτοαπασχολούμενοι.
Σύμφωνα με στοιχεία της ΕΣΕΕ, από
την Τετάρτη μένουν στο σπίτι 200.000
εργαζόμενοι και εργοδότες που
αντιστοιχούν σε 90.000 επιχειρήσεις.
Στην Εύβοια είναι εγγεγραμμένες
περίπου 4-5.000 επιχειρήσεις, αλλά
ο ακριβής αριθμός των επιχειρήσεων
που επηρεάζονται είναι άγνωστος.
Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του
Εμπορικού Συλλόγου Χαλκίδας, Νίκος
Αίσωπος, τόνισε πως αν και πάρα
πολύ σκληρά, τα μέτρα καραντίνας
είναι αναγκαία για τη δημόσια

υγεία. «Τα μέτρα στήριξης είναι
προς τη σωστή κατεύθυνση, αλλά
για πολλές επιχειρήσεις δεν είναι
αρκετά», πρόσθεσε ο κ. Αίσωπος,
υποστηρίζοντας ό,τι ύστερα από 10
χρόνια κρίσης, πολλοί είναι εκείνοι
οι καταστηματάρχες που στηρίζονται
στο καθημερινό τζίρο. «Για ορισμένα
μαγαζιά, ο κορωνοϊός ίσως είναι το
καταλυτικό κτύπημα», τόνισε ο ίδιος.
Φαρμακεία – Νοσοκομείο Χαλκίδας
Η κίνηση στα φαρμακεία ήταν
εμφανώς μειωμένη, παρασυρόμενη
από το γενικότερο κλίμα περιορισμού
των μετακινήσεων. Μιλώντας
στα "Στερεά Νέα" ο πρόεδρος του
Φαρμακευτικού συλλόγου Ευβοίας,
Χρήστος Καρλατήρας, τόνισε πως "οι
πολίτες θα πρέπει να επισκέπτονται
τα φαρμακεία μόνο για τα απολύτως
απαραίτητα". "Δεν είναι ώρα τώρα για
αγορές καλλυντικών", τόνισε μεταξύ
άλλων ο κ. Καρλατήρας.
Η τηλεδιάσκεψη της Τετάρτης, που
πραγματοποιήθηκε με συντονιστή
τον Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Εύβοιας,
Γιώργο Κελαϊδίτη, για την εξάπλωση
του κορωνοϊού στην Εύβοια, κύλησε
ομαλά, καθώς οι δήμαρχοι είχαν
την ευκαιρία να κάνουν ερωτήσεις
αλλά και να απαντήσουν σχετικά με
το δήμο τους. «Υπήρξε από όλους
η πεποίθηση της ανανέωσης αυτού
του ραντεβού των βιντεοκλήσεων»,
πρόσθεσε ο κ. Καρλατήρας, ενώ σε
ερώτηση των «Στερεών Νέων» για
την επάρκεια των φαρμάκων, είπε ό,τι
αυτό θα εξαρτηθεί από την κίνηση, που
εξελίσσεται μέρα με την ημέρα.
«Είμαστε σε μία σχετικά αρκετά
καλή κατάσταση σε σχέση με περιοχές
της υπόλοιπης Ελλάδας», δήλωσε
κατ’ αποκλειστικότητα στα «Στερεά
Νέα» ο πρόεδρος του Ιατρικού
Συλλόγου Ευβοίας και διδάκτωρ
του Πανεπιστημίου Κρήτης, Γιώργος
Χαλιώτης. Σύμφωνα με τον ίδιο,
η κίνηση στο Γενικό Νοσοκομείο
Χαλκίδας έχει μειωθεί δραστικά αυτές
τις ημέρες, ενώ συστηματικός έλεγχος
γίνεται στη πύλη του νοσοκομείου.
«Έχουμε εξετάσει αρκετά περιστατικά
έως τώρα αλλά κανένα δεν ήταν
θετικό», τόνισε ο Πρόεδρος,
εξαιρώντας το μοναδικό κρούσμα του
νομού από τη βόρεια Εύβοια. «Από το
οικογενειακό του περιβάλλον κανένας
δεν βρέθηκε θετικός, ενώ ο ίδιος
βρίσκεται σε καραντίνα», πρόσθεσε.
Το επισκεπτήριο στο νοσοκομείο
έχει διακοπεί, προκειμένου να μην
υπάρξουν παρόμοια επεισόδια με
εκείνα της Αθήνας, ενώ τόνισε ό,τι

ΑΔΕΙΑ ΠΑΡΑΛΙΑ ΧΑΛΚΙΔΑΣ

Ρεπορτάζ: Γιάννης Ανυφαντής

ΚΛΕΙΣΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

η συνεργασία με τη διοίκηση του
νοσοκομείου είναι άριστη και γίνονται
προσπάθειες να καλυφθούν καίριες
θέσεις.
«Οι καταστάσεις που ζούμε είναι
πρωτόγνωρες, αλλά η κυβέρνηση
πήρε έγκαιρα τα μέτρα», επισήμανε,
προσθέτοντας ό,τι σε 10 με 15 ημέρες
θα μπορούμε να έχουμε μία καλύτερη
εικόνα της κατάστασης. Σε ό,τι αφορά
τους ιδιώτες γιατρούς του νομού,
εξυπηρετούν μόνο περιστατικά που
είναι επείγοντα, ενώ σε ερώτηση
των «Στερεών Νέων» σχετικά με
την καταλληλότητα των φαρμάκων,
τόνισε ό,τι προτείνονται εκείνα που
περιέχουν παρακεταμόλη (Depon).
Οι δηλώσεις που προηγήθηκαν,
έρχονται να συνοψίσουν τη περιπέτεια
που ζούμε από τη προηγούμενη
εβδομάδα, υπενθυμίζοντάς μας πως,
παρ’ό,τι βρισκόμαστε ακόμα στην
αρχή, αν συμπεριφερθούμε όλοι με

ΑΔΕΙΟΙ ΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΔΡΟΜΟΙ

υπευθυνότητα και ψυχραιμία, το φως
στην άκρη του τούνελ δε θα αργήσει
να φανεί. «Αυτό το Σαββατοκύριακο
είναι μία ευκαιρία να δείξουμε την
κοινωνική μας ευθύνη: Αφού δεν
θα έχουμε καμία επαγγελματική
υποχρέωση, δεν κυκλοφορούμε!»,
τόνισε ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος
Μητσοτάκης, σε διάγγελμά του τη
Πέμπτη. Το μήνυμα ήταν σαφές. Ας
μείνουμε σπίτι!
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άσκηση - διατροφή

Ξεκίνα να ζεις με το σώμα σου!
Συνέντευξη και Επιμέλεια: Σταματία Παπαμάρκου

«Όταν τα σώματα γίνονται μαλθακά, τότε και οι ψυχές χάνουν τη δύναμή τους», πολύ ορθά, επισήμανε κάποτε ο Σωκράτης.
Επειδή λοιπόν, όλα ξεκινούν από το πνεύμα, (ανάλογα δηλαδή με τις πληροφορίες που θα το τροφοδοτήσεις), στη συνέχεια
καταλήγουν στο σώμα. Ο σκοπός για τη σωστή επιβίωση είναι ο συνδυασμός, έτσι ώστε το ένα να μπορεί να λειτουργεί αρμονικά
με το άλλο, προς αποφυγή μιας χιμαιρικής καταστάσεως. Για την επίτευξη του στόχου αυτού βέβαια, χρειάζεται προεργασία
και η ίδια αυτή η προεργασία ενεργοποιεί τις δυνάμεις μας και σε βάθος χρόνου φθάνουμε στο επιθυμητό αποτέλεσμα.

Τ

α ΣΤΕΡΕΑ ΝΕΑ φιλοξενούν τη Μαρία Μάγειρα, Ειδική
Διατροφής και Personal Trainer σε μια συνέντευξη που
έχει στόχο την υγεία, την άσκηση και τις διατροφικές
συνήθειες του μέσου ανθρώπου…

Πείτε μας τις αναγκαίες τροφές του ανθρώπινου
οργανισμού;
Ο ανθρώπινος οργανισμός χρειάζεται ενέργεια,
για να επιβιώσει και να λειτουργήσει σωστά και
τις κατάλληλες θρεπτικές ουσίες, βιταμίνες και
ιχνοστοιχεία, η ενέργεια προσλαμβάνεται από τις
τροφές με την μορφή των υδατανθράκων (ρύζι,
πατάτες, ζυμαρικά, δημητριακά, όσπρια), των λιπαρών
(ξηροί καρποί, αβοκάντο, ελαιόλαδο, λαχανικά) και
με τη βασική τροφή για την οικοδόμηση των ιστών,
τις πρωτεΐνες (αυγά, κρέας, γαλακτοκομικά), φυσικά
οι ανάγκες του κάθε ανθρώπου είναι διαφορετικές
αλλά το βασικό πλάνο γευμάτων χωρίζεται σε 30%
πρωτεΐνες, 30% λιπαρά και 40% υδατάνθρακες!
Ποιες είναι οι κυριότερες επιβλαβείς συνήθειες
του ανθρώπου;
Στη σημερινή εποχή λόγω του αυξημένου φόρτου
εργασίας, ο άνθρωπος αποκτά πολύ κακές συνήθειες,
όπως κακή διατροφή, κάπνισμα, καθιστική ζωή,
αλκοόλ και ο βασικότερος παράγοντας που τα
προκαλεί όλα αυτά είναι το άγχος, το οποίο είναι
«καταστροφικό» για την υγεία μας…
Πόσο εύκολα μπορεί ένας άνθρωπος να αλλάξει
τις διατροφικές του συνήθειες;
Βασική προϋπόθεση για να αλλάξουμε τις
διατροφικές μας συνήθειες ,είτε από ανάγκη
(προβλήματα υγείας), είτε επειδή θέλουμε να
αλλάξουμε τρόπο ζωής για να νιώθουμε καλά και
εσωτερικά και εξωτερικά, είναι σαφώς να το έχουμε
πάρει απόφαση να είναι μια καθαρά συνειδητή
επιλογή! Εάν θέλουμε να ρυθμίσουμε τις προσδοκίες
μας σωστά, θα μας πάρει περίπου από δύο έως οκτώ
μήνες για να οικοδομήσουμε μία νέα συνήθεια!
Ποια η γνώμη σας για τα συμπληρώματα διατροφής
και τα υποκατάστατα γεύματος;
Όπως ανέφερα και προηγουμένως, η
καθημερινότητα μας και ο ρυθμός της ζωής μας
έχει αλλάξει και οι καθημερινές μας απαιτήσεις
γίνονται ολοένα και περισσότερες λόγω δουλειάς και
υποχρεώσεων, ωστόσο θεωρώ ότι από τη στιγμή που
κάποιος δεν μπορεί να καταναλώσει τα απαραίτητα
θρεπτικά συστατικά που χρειάζεται από τροφές μες
την ημέρα του, καλό θα ήταν να χρησιμοποιήσει τα
απαραίτητα συμπληρώματα ή υποκατάστατα γεύματος.
Σαφώς ανάλογα με τις ανάγκες του και φυσικά με
την κατάλληλη καθοδήγηση-παρακολούθηση των
αρμόδιων.
Προτείνετε ένα μίνι πρόγραμμα που να υπόσχεται
άμεση καύση λίπους…

Αν και είμαι της άποψης ότι όσο περισσότερο
αργήσει να έρθει ένα αποτέλεσμα, τόσο μεγαλύτερη
διάρκεια έχει στον χρόνο, κάτι που θα μπορούσαμε
να αλλάξουμε είναι να αυξήσουμε την ποσότητα
πρωτεΐνης από το πρωινό μας γεύμα και να μειώσουμε
το ποσοστό υδατάνθρακα από το βραδινό μας, καθώς
και να βάλουμε στο καθημερινό μας πρόγραμμα την
αερόβια άσκηση, και την διαλειμματική προπόνηση
(αερόβια άσκηση με αναερόβιες προσαρμογές)
όχι κάθε μέρα, για ταχύτερη καύση λίπους και
ενεργοποίηση μεταβολισμού!
Ο συνδυασμός άσκησης και διατροφής δίνει
γρηγορότερα αποτελέσματα;
Φυσικά δεν αρκεί να «λιώνουμε» στο γυμναστήριο ή
σε οποιαδήποτε άλλη μορφή άσκησης, εάν δεν έχουμε
μια κατάλληλη και ισορροπημένη διατροφή ανάλογα
με τους στόχους και τις ανάγκες μας. Το βασικότερο
κομμάτι, το οποίο καθορίζει το αποτέλεσμα που θα
έχουμε στο σώμα μας και στην υγεία μας είναι η
διατροφή μας, 80% διατροφή , 20% άσκηση. Σημαντικό
ρόλο επίσης παίζει και η αποκατάσταση μας μετά την
προπόνηση, καθώς και ο σωστός ύπνος-ξεκούραση!
Ποια άσκηση θα προτείνατε σε κάποια/κάποιον που
έχει λιγότερο χρόνο για να γυμναστεί, έτσι ώστε να
ενεργοποιήσει ταχύτερα τον οργανισμό του;
Πολύ βασικές ασκήσεις είναι οι πολυαρθρικές
(squat, deadlift) , οι οποίες έχουν ως αποτέλεσμα την
ενεργοποίηση πολλών αρθρώσεων και την εκγύμναση
πολλών μυϊκών ομάδων ταυτόχρονα. Η προπόνηση
με πολυαρθρικές ασκήσεις έχει πολλά οφέλη για το
σώμα μας: ενεργοποιεί περισσότερο τον μεταβολισμό
μας, κάνουμε περισσότερες καύσεις λίπους και
γυμνάζουμε συνολικά το σώμα μας εξοικονομώντας
χρόνο. Πάντα προσέχουμε την σωστή εκτέλεση των
ασκήσεων για αποφυγή τραυματισμών.

Συναντάμε αύξηση ή μείωση της παχυσαρκίας τα
τελευταία χρόνια στην Ελλάδα;
Δυστυχώς η χώρα μας καταλαμβάνει υψηλό
ποσοστό στην παχυσαρκία παγκοσμίως και αυτό
οφείλεται στις καθημερινές απαιτήσεις και στους
ρυθμούς της ζωής μας πλέον. Με πολύ άγχος και
στρες, το οποίο πολλές φορές αναγκάζει αρκετούς
ανθρώπους να καταφεύγουν σε ανθυγιεινές τροφές,
(fast food), στο αλκοόλ και στην καθιστική ζωή!
Βέβαια, αξίζει να σημειωθεί ότι ολοένα όλος και
περισσότερος κόσμος στρέφεται στην διατροφή και
την άθληση, κάτι που ελπίζω να αυξηθεί τα επόμενα
χρόνια!
Δώστε μας τρία «γυμναστηριακά» tips…
Βασικό όσον αφορά την γυμναστική μας είναι
η σωστή εκτέλεση των ασκήσεων! Η τακτικότητασυνέπεια ανάμεσα στις προπονήσεις μας (με το
κατάλληλο πρόγραμμα ανάλογα με τις ανάγκες και
τους στόχους μας). Και φυσικά η σωστή αποκατάσταση
μετά την προπόνηση όπου ο οργανισμός μας χρειάζεται
άμεσα την κατάλληλη τροφή, όσο και η απαραίτητη
ενυδάτωση κατά την διάρκεια της προπόνησης.

Σάββατο 21 Μαρτίου 2020
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21 Μαρτίου: ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΠΟΙΗΣΗΣ

Μ

ε αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα
Ποίησης μιλήσαμε με τον
Κωνσταντίνο Κλ. Μπαϊρακτάρη
για την ποίηση, την γραφή και τον
Σύλλογο «Φίλοι του Γιάννη Σκαρίμπα»
Ο Κωνσταντίνος Κλ. Μπαϊρακτάρης
γεννήθηκε στα Λέπουρα Ευβοίας,
φοίτησε στο Γυμνάσιο Αλιβερίου,
στην Παιδαγωγική Ακαδημία Ρόδου
και στο Μαράσλειο Διδασκαλείο των
Αθηνών. Υπηρέτησε ως δάσκαλος
επί τριανταένα έτη και αφυπηρέτησε
το 2013.
Έχει εκδώσει: τις ποιητικές
συλλογές Φεγγαροεντυμένη (2004)
και Πυρόσαλοι (2009), τη συλλογή
διηγημάτων Απόηχοι της Ιωνίας
Γης (2001), τις συλλογές με ποικίλα
θεατρικά κείμενα Θεατρικά Δρώμενα
για παιδιά και νέους (2001) και Ένα
Σχολείο… Θέατρο (2004) και την
ιστορικολαογραφική μελέτη Τα
Λεπουραϊκά (2018). Προς έκδοση
βρίσκονται τέσσερις ενότητες
διηγημάτων και αρκετά θεατρικά
κείμενα.
Έχει δημοσιεύσει δεκάδες άρθρα
(μεταξύ των οποίων και τα υπό τον
τίτλο δοκιμιακά Ευβοϊκές Γραφές,
Ποιητικές), συμμετέχει ενεργά ή
επιμελείται ραδιοφωνικές εκπομπές
(Ευβοέων Λόγος ) κ. ά..
Έχει βραβευτεί από λογοτεχνικούς
και πολιτιστικούς συλλόγους και από
το Τμήμα Λαογραφίας της Ακαδημίας
Αθηνών.
Είναι Πρόεδρος του Συλλόγου Φίλοι
Γιάννη Σκαρίμπα, ταμίας του Τοπικού
Τμήματος Χαλκίδας της Εταιρείας
Ευβοϊκών Σπουδών και μέλος
Διοικητικών Συμβουλίων ευβοϊκών
Πολιτιστικών Συλλόγων
Εκπαιδευτικός,
λογοτέχνης,
δημοσιογράφος, ποιητής και
πρόεδρος του Συλλόγου «Φίλοι του
Γ. Σκαρίμπα». Πώς συνδυάζονται
όλα αυτά;
Πολύ απλά: Στραγγίζοντας τον
χρόνο, με περιορισμό στις ώρες της
κατάκλισης (πολλές φορές η έγερση
γίνεται μεταξύ 4 και 5 τα χαράματα
ή το αργότερο ‘’μεσημεράκι’’, με
το λυκόφως της 6ης το πρωί)
και με επιλογή προτεραιοτήτων,
με ικανοποίηση των άμεσων και
επιτακτικών ή καθιερωμένων και
τακτών υποχρεώσεων-αναγκών.
Και από την άλλη, σπρώχνοντας
για το απώτερο αύριο ζητήματα
γραφής, που ναι μεν μπήκαν κάποτε
μπροστά, αλλά εκ των πραγμάτων
μένουν χωλά και ανερμάτιστα. Και
μαζί και κόβοντας παρέες και χρόνο
από ζητήματα προσωπικών αναγκών
και διαμοιράζοντας τις ώρες στα πιο
φλέγοντα.
Έχετε εκδώσει τις ποιητικές
συλλογές
Φεγγαροεντυμένη
(2004) και Πυρόσαλοι (2009). Πώς
γεννήθηκε η δική σας σχέση με την
ποίηση;
Το πρώτον δια της παρωθήσεως
μέσα από την ανάγνωση λογοτεχνικών
κειμένων κατά τα γυμνασιακά χρόνια.
Σε αυτά έβλεπα πως η ομορφιά του
ελληνικού λόγου πολλά έχει να μας πει

και δυνατά να μας εμπνεύσει, φτάνει
να μπούμε στο μεδούλι του είναι του
και συνάμα να αφουγκραστούμε τους
χτύπους και τη μοσχοβολιά ή τους
πόνους του γύρω μας κόσμου, αλλά
και της καρδιάς μας τα θροΐσματα… Κι
αν όλα αυτά μια αρμαθιά τα κάνουμε,
μία πλεξούδα με λογοτεχνικές – σε
μεγάλο ή σε μικρό βαθμό – ανταύγειες
μπορεί να προκύψει.
Τότε, στα εφηβικά μας χρόνια, ήταν
και η άνοιξη των πρώτων ερώτων,
που ανάμεσα στ’ άλλα οδηγούσε στο
χαρτί την πένα να αποτυπώνει τις
σκέψεις και τους πόθους σε στίχους
ή σε εικόνες. Έτσι, προέκυψαν και τα
πρώτα μου στιχογραφήματα, τα οποία
έκτοτε καλοστοιχισμένα και φιμωμένα
μέσα σ’ έναν χαρτόδετο απομένουν
φάκελο.
Την ίδια περίοδο, με βασάνιζε και
η σκέψη να γράψω ένα θεατρικό
με κοινωνικά ζητήματα, να το
διδάξω έπειτα σε συμμαθητές και
μεγαλύτερους μας και για τις
πολιτιστικές ανάγκες του τόπου μας
να παρουσιαστεί. Οι περιστάσεις το
έφεραν να μην γίνει πράξη τότε, αλλά
να περάσουν δυο περίπου δεκαετίες
ώσπου να γραφτούν και παρασταθούν
ποικίλα θεατρικά κείμενα και αρκετά
εξ αυτών σε δύο θεματικά μου βιβλία
να ενταχθούν.
Βέβαια,
οι
συλλογές
Φεγγαροεντυμένη και Πυρόσαλοι
προέκυψαν πολύ αργότερα, ως ανάγκη
συνομιλίας, προβληματισμού και
ορθοβαδίσματος μετά από δύο πολύ
θλιβά γεγονότα.
Για την πρώτη συλλογή, αφορμή
στάθηκε ένα ζήτημα πρωτίστως
οικογενειακό, αλλά και με ευρύτερες
προεκτάσεις. Αφορούσε την απώλεια
της 30χρονης αρραβωνιαστικιάς
του αδερφού μου από κάποιον ιό,
που ξαφνικά την επισκέφτηκε, παρά
τις πείσμονες ιατρικές παρεμβάσεις
κόρωσε τα σκέλια του και μέσα
σε λίγες ημέρες της ‘‘έφαγε’’ τους
σπλαχνικούς ιστούς και την εαρινή

της δρόσο. Και τι ειρωνεία της
υποθέσεως! Το κατ’ Άδην ταξίδι της
προς τη γενέτειρά της γινόταν προς
το Αγρίνιο βράδυ υπό το εκτυφλωτικό
φέγγος της υπερπανσελήνου, που
στεκόταν θρονιασμένη πάνω από την
κλίνη του Κορινθιακού, κερνώντας
μας ασφοδέλους και δάκρυα Στυγός.
Το δεύτερο ως λαβή είχε τις
καταστροφικές για το φυσικό
περιβάλλον και τη ζωή πυρκαγιές
στην Ηλεία και την Εύβοια το θέρος
του 2007, που με τραγικό τρόπο η
πύρινη οργή έσπειρε και τον μόρτο σε
δεκάδες συνανθρώπους μας.
Και στα δυο προσπάθησα να
αποτυπώσω και το ανθρώπινο άλγος
και της ελπίδας τ’ άνθια!
Ποια είναι η δική σας διαδικασία
γραφής;
Πρώτα πρώτα, εάν δεν ασχοληθώ
άμεσα με κάτι, σημειώνω στο χαρτί
ή στον Η/Υ τον βασικό πυρήνα μιας
προς επεξεργασία υποθέσεως,
που συνήθως βασίζεται σε κάποιο
πραγματικό περιστατικό, ερέθισμα
ή άκουσμα. Ακολούθως, στον χρόνο
που κάποτε θα προκύψει, αρχίζει η
επεξεργασία του θέματος, επιλέγεται
η μορφή που θα δοθεί (θεατρική,
αρθρογραφική, πεζογραφική ή
ποιητική), στήνεται ένα σκαρίφημα με
τους βασικούς άξονες ανάπτυξης του
ζητήματος και εν συνεχεία έρχεται η
γραφή, το φιλτράρισμα, το ξεψείρισμα
και η επανάγνωση του κειμένου.
Πριν δώδεκα περίπου χρόνια
αυτή η διαδικασία γινόταν πρώτα
στο χαρτί και κατόπιν μεταφερόταν
στον υπολογιστή. Πλέον, και αφού
έχω την ευχέρεια, γίνεται απευθείας
ηλεκτρονικά.
Πώς ξέρετε ότι ολοκληρώσατε ένα
ποίημα, ένα κείμενο, ένα βιβλίο;
Το δίχως άλλο, εφ’ όσον διαπιστώσω
πως δίνεται κάποιο συγκεκριμένο και
ολοκληρωμένο νόημα, που εξ αρχής
εστοχεύετο ή κατά την πορεία της
γραφής ως νέα ιδέα, προέκυψε. Και
από κοντά, εφ’ όσον έχουν (κατά το

δυνατό) αποφευχθεί ορθογραφικά,
συντακτικά σφάλματα και ασάφειες.
Τί συμβολίζει για εσάς η Παγκόσμια
Ημέρα Ποίησης;
Αναμφίβολα, μία ημέρα τιμής προς
τους ανθρώπους της επεξεργασίας και
διατύπωσης του ύπατου αρμονικού και
συμβολικού λόγου, μία ημέρα τιμής
προς τη γραφή που λογοτεχνικά
οφείλει να κρατά τη σκυτάλη
και πρωτοκαθεδρία του ωραίου,
απολλώνιου και καλοσμιλεμένου
ανθρώπινου λόγου. Μία γραφή, που
ανασχηματίζει τον κόσμο και κρυφές
ή φανερές αλήθειες αποκαλύπτει και
συνειδήσεις αφυπνίζει. Μία γραφή,
που με τον αναγνώστη συνομιλεί και
τέρψη ψυχής και πνεύματος ανάταση
μοιράζει.
Παράλληλα, η Παγκόσμια Ημέρα
Ποίησης μία καλή συγκυρία για
συνεύρεση των ανθρώπων του
ποιητικού κόσμου λογίζεται, κατά την
ώρα, μάλιστα, του φυσικού ερχομού
της ανοίξεως (εαρινή ισημερία όντας)
και συνεορτασμό δια της ποιήσεως
και της μουσικής του κατ’ αίσθησίν
καλλίστου και ύπατου συγγραφικού
λόγου.
Αγαπημένο ποίημα;
Ποίημα; Ποίημα εν, ως όλο, αλλά
μετά επί μέρους ποιημάτων άλλων
συντροφιά κι αποτελούντα ενότητα,
ποιητική συλλογή, είναι – το κατ’ εμέ
– ποιητικό του σύγχρονου ελληνισμού
ευαγγέλιο, το ελυτικό Άξιον Εστί, με
τη συγκεφαλαίωση των απάντων
της μακραίωνης του ελληνισμού
οδοιπορίας, την απύθμενη ποιητική
του ουσία και την αστείρευτη για τον
αναγνώστη πηγή εκροής πνευματικής
αμβροσίας και αναγεννησιακής
δρόσου.
Πείτε μου, αν θέλετε, κάποιους
σύγχρονους ποιητές που θαυμάζετε ή
που παρακολουθείτε με ενδιαφέρον.
Εάν το «σύγχρονοι ποιητές»
ιδωθεί υπό ένα ευρύτερο χρονικό
πρίσμα, στέκομαι: στον Καβάφη, τον
Ελύτη, τον Ρίτσο, τον Σικελιανό, τον
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Λειβαδίτη, τον Γκάτσο, τον Σκαρίμπα,
τον Σεφέρη…
Εάν, όμως, το «σύγχρονοι ποιητές»
το φέρουμε στο απολύτως σήμερα,
θα σταθώ στον Γιώργο Χρονά,
στην προσφάτως εκδημήσασα Κική
Δημουλά, στον Τίτο Πατρίκιο και σε
δύο δικούς μας, Ευβοείς, τον Θανάση
Χατζόπουλο και τη Λένα Καλλέργη.
Το γιατί της ποίησης δεν είναι κάτι
καινούριο και αναμφίβολα δεν θα
παλιώσει ως ερώτημα και δεν θα
ξεπεραστεί στο μέλλον. Ποια είναι
η θέση της ποίησης στην Ελλάδα
σήμερα;
Οι σύγχρονες τεχνολογίες και οι
ποικίλες εκδοτικές τεχνικές δίνουν
τη δυνατότητα για μεγάλη ποιητικήστιχογραφική παραγωγή, που καλό
είναι να συμβαδίζει και με την
ποιότητα του λόγου, που ευκταίο να
είναι να αποτελεί και το πρωτεύον της
δημιουργίας.
Σήμερα, (στη χώρα όπου οι
Ελικώνειες Μούσες έκλωθαν και
έμελπαν τον ρυθμό, την αρμονία και το
άφατο κάλλος) η πορεία της σκέψης
και της γραφής (θες από τον τρόπο
ζωής, τον τρόπο της αίσθησης των
πραγμάτων, τον τρόπο της σκέψης, τα
νέα μέσα και τις νέες ανάγκες του βίου),
φαντάζει πιο πεζή και δωρική. Η όλη
μας λειτουργία και η εν γένει διανοητική
μας γένεση, δείχνει πιο στεγνή και
προβλέψιμη. Οι απαντήσεις στα αιώνια
ζητήματα του είναι, του περιβάλλοντος
κόσμου, της ύπαρξης, του υπερβατού κ.
ο. κ. προσεγγίζονται πιο ρεαλιστικά και
πιο γήινα, λιγοστεύουν και κατισχνούν
οι ποιητικές ατενίσεις και οι υψιπετείς
στιχογραφικές εκρήξεις.
Βέβαια, και σήμερα η ποίηση
διαθέτει τους εκλεκτούς της, διαθέτει
ένα σεβαστό κομμάτι της κοινωνίας
μας, που πλάθει ζηλευτό ποιητικό λόγο,
που αναγιγνώσκει ποίηση, που αποζητά
τις ποιητικές-λογοτεχνικές συνάξεις
και συντροφιές για τροφή πνευματική,
μέθεξη και ταξίδια ονειρικά στου
υπερπέραντος τα λόγια και θεία πλάτη.
Βραβευτήκατε από την Ακαδημία
Αθηνών για την ιστορική και
λαογραφική σας εργασία Τα
Λεπουραϊκά.
Ναι, συνέβη το 2007, σημαντικότατη
μια εμένα τιμή, αλλά ως βιβλίο
κυκλοφόρησαν πριν δυο περίπου
χρόνια.
Πρόκειται
για
μία
ιστορικολαογραφική εργασία, που
ως κέντρο έχει τη γενέτειρά μου, τα
Λέπουρα, και ο κύκλος της καλύπτει
και ένα σημαντικό μέρος από την
γύρω περιοχή. Υπήρξε προϊόν
δεκαετούς τουλάχιστον έρευνας,
αναζήτησης, καταγραφής στοιχείων
και στοιχειοποίησης του υλικού, που
βήμα το βήμα συλλεγόταν.
Πρώτος και πολύτιμος οδηγός
για την ενασχόλησή μου με αυτήν
την εργασία, υπήρξαν οι αφηγήσεις
της μητέρας μου για γεγονότα του
παρελθόντος, που συνέβησαν στην
ευρύτερη των Λεπούρων περιοχή, ή
για μύθους και εντόπιες παραδόσεις,
που για χρόνια έθρεφαν τη φαντασία
μας και γαλούχησαν το πνεύμα μας
Είστε η «καρδιά» του Συλλόγου
«Φίλοι του Γιάννη Σκαρίμπα». Πείτε
μας δυο λόγια για τον Σύλλογο και
τις δράσεις του.
Καλύτερα θα έλεγα ένας εργάτης του

χώρου, που πασχίζει να υπηρετήσει τον
Σύλλογο με την 36χρονη παρουσία του
στα πολιτιστικά πράγματα του τόπου
μας, που κύριο μέλημά του έχει τη
συλλογή του διάσπαρτου – ανά την
Ελλάδα, την Κύπρο και όχι μόνον –
αρχειακού και ερευνητικού περί του
σκαριμπικού έργου υλικού, με την
παράλληλη προβολή και ανάδειξη του
έργου του Γιάννη Σκαρίμπα, που με
την πόλη της Χαλκίδας ταυτίστηκε και
συνώνυμό της λογίζεται.
Στα πολύ σημαντικά του Συλλόγου
των Φίλων του Γιάννη Σκαρίμπα
πράγματα, λογίζεται η δόμηση
και λειτουργία του Πολιτιστικού
Κέντρου-Αρχείου Γιάννη Σκαρίμπα
στο δημοτικό κτίριο του πρώην
Ληξιαρχείου Χαλκίδας (Λυκόφρωνος
4, πλατεία Αγίου Νικολάου Χαλκίδας),
όπου εκτίθενται οι φημισμένες (στην
πρωτότυπη και αντιγραφή μορφή
τους) καραγκιοζοφιγούρες του
πολύπραγου συγγραφέα, προσωπικά
του αντικείμενα, βιβλία κ. ά.,
πραγματοποιούνται εκπαιδευτικά
προγράμματα για μαθητές της
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης, γίνονται ξεναγήσεις
ενηλίκων στους σκαριμπικούς
τόπους, διοργανώνονται εκδηλώσεις
εκλαΐκευσης και προβολής του έργου
του. Βέβαια, ανάλογες περί Σκαρίμπα
δράσεις (και σε συνεργασία με εντόπιους
κάθε φορά συλλογικούς φορείς)
οργανώνονται και σε άλλους, πέραν
της Ευβοίας τόπους. Πιο πρόσφατη
ήταν αυτή που είχε προγραμματιστεί στη
Λαμία με πρωτοβουλία των Φθιωτών
Λογοτεχνών, αλλά ο κορωνοϊός την
ανέβαλε για ευθετότερο χρόνο.
Ο σκαριμπέικος χώρος προ της
απρόβλεπτης κορωναϊκής εποχής ήταν
ανοιχτός για το κοινό τις καθημερινές
από τις 10:00 το πρωί έως τη 13:00 το
μεσημέρι.
Και όσον αφορά τις ομάδες, που
θα θελήσουν να μας επισκεφτούν
οργανωμένα (όταν με το καλό
δαμάσουμε τον ιό με την κορώνα και
ξαναλειτουργήσουμε), θα μπορούν
(σε αυτήν την μετά ιού εποχή) να
επικοινωνούν στο: 6942924748.
•Ποιος ήταν ο Γιάννης Σκαρίμπας;
Κατά τον ίδιο; «Ένας α-λόγιος απλόΈλληνας συν κιόλας απαράσημος», που
«γυρίζω τα πράγματα ανάποδα, για να
σταθούνε όρθια» και που «Ήρθα στον
κόσμο, δυο στίχους μου σκληρούς να
πω και να χαθώ.»
Για όποιον μελετά τον βίο και το
έργο του; Ε, αυτός τον θωρεί ως έναν
φαινομενικά κοινό και ολιγοϋψή, μα
μοναδικά οξύνου άνθρωπο, που 100
περίπου χρόνια πριν μεταπήδησε
από την ημιορεινή Αγία Ευθυμία
Παρνασσίδας και καλοκάθισε ως
εκτελωνιστής στους ενάλιους της
Χαλκίδας τόπους, έστησε οικογένεια
και παράλληλα το κάστρο των γραφών
του, που (είτε επρόκειτο για αμιγώς
λογοτεχνικά κείμενα είτε για δοκιμιακά,
ιστοριογραφικά ή δημοσιογραφικά)
είχαν όλα τους το δικό τους ύφος
και μία δυναμική, πάντα νεανική και
αγέραστη στον χρόνο, που πάντα θα
ξαφνιάζει, θα εμπνέει και θα μαγεύει.
Για αυτά και πολλά άλλα ξεχωριστός,
με ευδιάκριτη και αμίμητη ιδιοτυπία στη
γλώσσα και στο ύφος των γραφών του.
Στοιχεία, που τον τοποθετούν στην

πρωτοπορία των Νεοελληνικών μας
Γραμμάτων και σε βάθρο ανάλογο του
Σκιαθίτη Παπαδιαμάντη.
•Ο Γιάννης Σκαρίμπας, ταυτίστηκε
με τη Χαλκίδα, καθώς η πόλη αποτελεί
σημείο αναφοράς στα κείμενά του.
Πώς είναι η Χαλκίδα του σήμερα;
Αναμφίβολα, ο Σκαρίμπας από
τα πρώτα του συγγραφικά βήματα
ταυτίστηκε με αυτήν την ερωμένη και
«πεπρωμένη του πόλη» και το δίχως
άλλο απέβη «Χαλκιδεότερος πάντων
των Χαλκιδαίων». Αυτήν την πόλη (που
άλλη όψη είχε τότε) φανερή ή αόρατη τη
βλέπουμε ή την νιώθουμε με τον έναν ή
τον άλλον τρόπο να ταξιδεύει μέσα από
τα κείμενά του ή ως υποψία ονείρου να
αναφύεται.
Χαλκίδα του ’30, του ’40, του
Σκαρίμπα Χαλκίδα!… Πού βρίσκονται
σήμερα οι λαϊκοί τύποι του λιμανιού
της και η ζωή των αρχοντικών της, που
λαβές ποικίλες δώσανε για τα γραφτά
του και με μοναδική ποιητικότητα
μετουσίωσε τα βιώματά του σε λόγο
λογοτεχνικό και με πολλές αναγνώσεις;
Πού είναι τα πλοία με τα γυάλινά τους
πανιά, που θα τον έπαιρναν από τους
σπασμένους και θλιβούς της δρόμους
για να τον ταξιδέψουν πέρα από τα όρια
του πνευματικού τέλματος των καιρών
και των τόπων και σε έναν υπερβατικό
να τον οδηγήσουνε λογοτεχνικό κόσμο,
που και τη ζωή σε νέους θα φέρνανε
δρόμους και καιρούς;
Σήμερα εκ πρώτης, η Χαλκίδα του
δεν είναι ίδια, έχει πάρει όψη όμοια με
αυτήν των άλλων πόλεων του καιρού
μας, μία κοινότυπη και όχι μαγευτική
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διαθέτει όψη, έντονη καταναλωτική
την κατατρύχει διάθεση, λιγότερο
κοινωνική από τις δικές του ημέρες
– με σφύζοντα τα ταβερνάκια των
Πάτα και των ψαράδικων σιμά στο
εκτελωνιστικό του γραφείο – είναι.
Κάτι, όμως, από την παλιά της αίγλη,
έστω και κατ’ ολίγον, διατηρεί. Κάτι από
τον σταθμό των τρένων, κάτι από την
παλαιά γέφυρα του Ευρίπου και των
κιγκλιδωμάτων της παραλίας ή τον
κόρφο με τις βαρκούλες δίπλα στον
σιδηροδρομικό σταθμό, όπου ο ίδιος
με την πετονιά του ψάρευε ή ακόμη
το κάστρο του Καράμπαμπα (όπου
σιμά του και ο τάφος του βρίσκεται)
ή ο παλίνδρομος Εύριπος που πολύ
ομοίαζε και συνέπλεε με «τα τζαζ» των
σκολιών του γραφών.
Τι θα συμβουλεύατε έναν νέο ποιητή;
Κατά πρώτον διάβασμα. Υπάρχουν
πολλοί πνευματικού ταγοί να μας
δείξουν δρόμους και προοπτικές.
Έπειτα, υπομονή και αναζήτηση της
έμπνευσης. Το φαινομενικά τίποτα,
εάν αγκιστρωθεί στη σκέψη και την
ψυχή την κατάλληλη στιγμή, μπορεί
να δειχθεί θησαυρός εμπνεύσεως και
δημιουργίας.
Παράλληλα, η ποιητική ή η όποια
άλλη συγγραφική δημιουργία
χρειάζεται αυτοεγκλεισμό, συνέργεια
με τη φαντασία και σμίλη αιχμηρή να
απολεπίζει το κείμενο, ώστε στο τέλος
να μένει το σημαντικό και το πολλά
σημαίνον, δομημένο, βεβαίως, με τα
προσωπικά μας υλικά και ει δυνατόν
με μη κοινότυπα εκφραστικά μέσα και
υφάδια, όψη νέα και διακριτή.
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Η ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗ ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ

Της Νικολέτας Βότση

Η επανάσταση στη Στερεά Ελλάδα ξεκίνησε τον Μάρτιο του 1821. Από τις συγκρούσεις με τον
οθωμανικό στρατό ξεχωρίζουν η μάχη στην Αλαμάνα, όπου βρήκε φρικτό θάνατο ο Αθανάσιος Διάκος
και η μάχη στο χάνι της Γραβιάς, στην οποία διακρίθηκε ο Οδυσσέας Ανδρούτσος.
Στη Στερεά Ελλάδα οι συνθήκες για εξέγερση ήταν δύσκολες, καθώς δεν ήταν ιδιαίτερα πυκνοκατοικημένη κυρίως
στα δυτικά τμήματά της και οι πρόκριτοι του τόπου δεν είχαν μεγάλη πολιτική εμπειρία. Επίσης, υπήρχε σημαντική
παρουσία οθωμανικού πληθυσμού και στρατιωτών στην Εύβοια και τη Λαμία, ενώ στην κοντινή Ήπειρο είχε
εκστρατεύσει εναντίον του Αλή Πασά των Ιωαννίνων, ο Χουρσίτ Πασάς. Τις ελλείψεις αυτές αντιστάθμιζε η παρουσία
στην περιοχή φημισμένων κλεφτών και αρματολών, με αποτέλεσμα οι επαναστάτες να κινηθούν πιο συντονισμένα.

25η Μαρτίου 1821
Η πρώτη σύσκεψη των οπλαρχηγών,
που επισφραγίστηκε με δοξολογία και
ορκωμοσία, πραγματοποιήθηκε στη
Λευκάδα τον Ιανουάριο του 1821.
Εκεί αναφέρθηκε η 25η Μαρτίου ως
ημερομηνία της εξέγερσης. Παρόμοια
τελετή έγινε παρουσία προκρίτων και
οπλαρχηγών στη μονή του Οσίου Λουκά
στη Βοιωτία, στα μέσα του Μαρτίου του
1821.
Πρώτα εκδηλώθηκαν επαναστατικές
ενέργειες στην Ανατολική Στερεά.
Ο Πανουργιάς πολιόρκησε την
πόλη των Σαλώνων (Άμφισσα) και
την κατέλαβε με τη βοήθεια των
κατοίκων του Γαλαξιδίου. Στη συνέχεια
απελευθερώθηκαν και άλλες πόλεις και
χωριά (Λιδωρίκι, Λιβαδιά, Αταλάντη,
Θήβα) ενώ οι επαναστάτες έφτασαν
μέχρι την Αθήνα περιορίζοντας τους
Τούρκους στην Ακρόπολη.
Ωστόσο και η Χαλκίδα έπεσε στα
χέρια των εξεγερμένων Ελλήνων, με
την επέμβαση του Υδραίου πλοιάρχου
Αντωνίου Κριεζή, ο οποίος από το
καράβι του κανονιοβόλησε με τους
Τούρκους υπερασπιστές της πόλης.
Αμέσως μετά επαναστάτησε και η
Δυτική Στερεά. Οι Έλληνες κατάφεραν

να κυριεύσουν το Βραχώρι (Αγρίνιο), το
Αιτωλικό και το Μεσολόγγι. Εκεί έφτασε
σύντομα ο Φαναριώτης πολιτικός
Αλέξανδρος Μαυροκορδάτος, για να

βοηθήσει στον Αγώνα.
Μετά από σκληρή μάχη, οι ελληνικές
δυνάμεις οπισθοχώρησαν προς το όρος
Καλλίδρομο, σε ύψωμα του οποίου

βρισκόταν το επιτελείο του αρχηγού των
αγωνιστών της Ανατολικής Στερεάς
Ελλάδας, Αθανάσιου Διάκου. Παρόλο
που ο Διάκος ειδοποιήθηκε ώστε
να εγκαταλείψει τη θέση του, αυτός
συνέχισε να πολεμά. Τραυματίστηκε
και πιάστηκε αιχμάλωτος. Εκτιμώντας
την ανδρεία του ο Ομέρ Βρυώνης, του
πρότεινε να του χαρίσει τη ζωή, με
αντάλλαγμα να προσχωρήσει στον
στρατό του. Ο Διάκος αρνήθηκε και
θανατώθηκε με φρικτό τρόπο.
Η θυσία του νεαρού οπλαρχηγού
έδειξε ότι η Επανάσταση του 1821
δεν ήταν μια απλή εξέγερση, αλλά
αποφασιστικός αγώνας για την
αποτίναξη του οθωμανικού ζυγού.
Επιπλέον ενέπνευσε τους Έλληνες
αγωνιστές, που πήραν εκδίκηση για
τον θάνατο του αντιμετωπίζοντας με
επιτυχία τους Οθωμανούς στο χάνι της
Γραβιάς στις 8 Μαΐου του 1821.
Η μάχη στο χάνι της Γραβιάς ανέκοψε
την πορεία του οθωμανικού στρατού
προς την Πελοπόννησο και τόνωσε
το ηθικό των εξεγερμένων Ελλήνων,
παραμερίζοντας τους δισταγμούς που
είχαν σχετικά με την έναρξη του Αγώνα
σε ολόκληρη τη Στερεά Ελλάδα.
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Η μάχη της Αλαμάνας
Μία από τις πρώτες μάχες του Εθνικού
Ξεσηκωμού, που δόθηκε στην ξύλινη γέφυρα της
Αλαμάνας (Σπερχειού), πλησίον των Θερμοπύλων,
στις 23 Απριλίου 1821 και συνδέθηκε με την
ηρωική προσπάθεια του Αθανασίου Διάκου να
αναχαιτίσει τις Οθωμανικές ορδές του Κιοσέ
Μεχμέτ και του Ομέρ Βρυώνη.
Στις αρχές Απριλίου του 1821 η Ανατολική
Ρούμελη (Στερεά Ελλάδα) βρισκόταν σε
επαναστατικό αναβρασμό, όπως και η Δυτική
Ρούμελη και ο Μοριάς (Πελοπόννησος). Ο
Αθανάσιος Διάκος, που πρωτοστάτησε στην
κήρυξη της επανάστασης στην περιοχή αυτή της
Ελλάδας, είχε καταλάβει τη Λιβαδειά, τη Θήβα και
την Αταλάντη, όχι όμως και το διοικητικό κέντρο
της περιοχής, το Ζητούνι (σημερινή Λαμία), καθώς
ο τοπικός οπλαρχηγός Μήτσος Κοντογιάννης
θεωρούσε πρόωρη την έκρηξη της Επανάστασης
και δεν συμμετείχε στον Αγώνα.
Τα κακά μαντάτα δεν άργησαν να φθάσουν
στον διοικητή της Πελοποννήσου (Μόρα-Βαλεσί)
Χουρσίτ Πασά, ο οποίος βρισκόταν στην Ήπειρο,
επικεφαλής στρατευμάτων για να τιμωρήσει
τον Αλή Πασά, που έδειχνε τάσεις αυτονομίας
από τον Σουλτάνο. Ο Χουρσίτ διέταξε τον Ομέρ
Βρυώνη και τον Κιοσέ Μεχμέτ να καταστείλουν
την Επανάσταση στη Ρούμελη και στη συνέχεια
να προχωρήσουν από δύο κατευθύνσεις προς την
Πελοπόννησο, για την άρση της πολιορκίας της
Τριπολιτσάς.
Στις 17 Απριλίου οι δυο πασάδες με 8.000 άνδρες
στρατοπεδεύουν στο Λιανοκλάδι. Ο κίνδυνος
είναι μεγάλος για τους επαναστατημένους
Έλληνες. Οι τοπικοί οπλαρχηγοί συσκέπτονται
στο χωριό Καμποτάδες (20 Απριλίου 1821)
και αποφασίζουν και υπερασπιστούν όλες τις
διαβάσεις του Σπερχειού ποταμού (Αλαμάνας),
διαμοιράζοντας τους 1500 άνδρες που διαθέτουν,
ώστε να αποκόψουν την πρόσβαση των Τούρκων
προς τα Σάλωνα (Άμφισσα) και τη Λιβαδειά.
Το εναλλακτικό σχέδιο του Γιάννη
Δυοβουνιώτη για την από κοινού αντιμετώπιση
των Τούρκων στον Γοργοπόταμο απορρίπτεται.
Έτσι, ο Πανουργιάς Πανουργιάς με 600 άνδρες
οχυρώνεται στα υψώματα της Χαλκωμάτας, ο
Δυοβουνιώτης καταλαμβάνει τη χαράδρα του
Γοργοποτάμου με 400 άνδρες και ο Διάκος με 500

άνδρες θα αντιμετώπιζε τον εχθρό στην ξύλινη
γέφυρα της Αλαμάνας (Σπερχειού), πλησίον των
Θερμοπυλών.
Το πρωί της 23ης Απριλίου οι Τούρκοι
επιτίθενται ταυτόχρονα και στα τρία σώματα των
επαναστατών. Ο Πανουργιάς και ο Δυοβουνιώτης
υποχρεώνονται να υποχωρήσουν, προ των
υπέρτερων δυνάμεων του Ομέρ Βρυώνη, με
συνέπεια ο κύριος όγκος των Οθωμανών υπό
τον Κιοσέ Μεχμέτ να επιπέσει επί του Διάκου
στην Αλαμάνα. Ο Διάκος αρνείται να φύγει και να
σωθεί, όπως τον προέτρεψαν οι συμπολεμιστές
του και μόνο με 48 άνδρες μένει και πολεμά μέχρις
εσχάτων. Κατά τη διάρκεια της μάχης το σπαθί του
σπάει κι ένα εχθρικό βόλι τον τραυματίζει στον
δεξιό ώμο, στο οποίο κρατούσε το πιστόλι. Πέντε

Τουρκαλβανοί ορμούν στο χαράκωμά του και τον
συλλαμβάνουν αιχμάλωτο.
Ο επίλογος της μάχης, που στοίχισε τη ζωή σε
200 Έλληνες και 500 Οθωμανούς, γράφτηκε την
επομένη ημέρα. Ο Διάκος μεταφέρθηκε στη Λαμία
σιδηροδέσμιος, πληγωμένος και τιμωρήθηκε
παραδειγματικά δια ανασκολοπισμού. Ο
μαρτυρικός θάνατος του Διάκου ατσάλωσε τους
επαναστάτες, παρά την ήττα και την καταστροφή
στην Αλαμάνα. Οι δύο πασάδες, παρά τη νίκη
τους επί του πεδίου της μάχης, δεν πέτυχαν τους
αντικειμενικούς τους στόχους. Η καθυστέρηση
στην Αλαμάνα έδωσε τον απαραίτητο χρόνο στον
Οδυσσέα Ανδρούτσο να οργανώσει την αντίσταση
στο χάνι της Γραβιάς και να εκδικηθεί τη θυσία
του Διάκου και των συμπολεμιστών του.

Αθανάσιος Διάκος
Ο Αθανάσιος Διάκος (Αθανάσιος Διάκος Φωκίδας
ή Αρτοτίνα Φωκίδας, 4 Ιανουαρίου 1788 - Λαμία,
24 Απριλίου 1821) ήταν ένας από τους Έλληνες
πρωταγωνιστές ήρωες - οπλαρχηγούς του πρώτου
έτους της Ελληνικής Επανάστασης του 1821, ο
οποίος έδρασε στη Στερεά Ελλάδα. Σύμφωνα με μια
εκδοχή, το πραγματικό του όνομα ήταν Αθανάσιος
Γραμματικός ή κατά άλλους ήταν Αθανάσιος
Μασσαβέτας. Μυήθηκε στη Φιλική Εταιρεία το
1818 και το 1820 έγινε αρματολός στη Λιβαδειά.
Τον Απρίλιο του 1821 σε συνεργασία με άλλους
οπλαρχηγούς κατέλαβε το φρούριο της Λιβαδειάς
και χρησιμοποιώντας το ως ορμητήριο, έδωσε
πολλές νικηφόρες μάχες. Κατέλαβε την γέφυρα
της Αλαμάνας και στις 23 Απριλίου 1821 έδωσε
μάχη με τα στρατεύματα του Ομέρ Βρυώνη. Στη μάχη
αυτή συνελήφθη και αφού μεταφέρθηκε στη Λαμία
δολοφονήθηκε με ανασκολοπισμό (λογοτεχνικά
αναφέρεται ότι "σουβλίστηκε") από τους Τούρκους
στις 24 Απριλίου 1821. Ο Ελληνικός Στρατός του
απένειμε τιμητικά τον βαθμό του Στρατηγού.

Οδυσσέας Ανδρούτσος
Ο Οδυσσέας Ανδρούτσος (Ιθάκη, 1788 —Αθήνα, 5
Ιουνίου 1825) (γεννημένος ως Οδυσσέας Βερούσης
ή κατά άλλους Οδυσσέας Μουτσανάς) ήταν επιφανής
αγωνιστής οπλαρχηγός της Ελληνικής Επανάστασης
του 1821. Πολέμησε μέχρι το 1820 για λογαριασμό
του Αλή Πασά και στη συνέχεια αγωνίστηκε για την
επανάσταση.
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Η Μάχη στο χάνι της Γραβιάς
Δόθηκε στις 8 Μαΐου 1821 και έληξε με ήττα
των Οθωμανικών δυνάμεων του Ομέρ Βρυώνη
από τους Έλληνες επαναστάτες υπό τον Οδυσσέα
Ανδρούτσο.
Μετά την ήττα των Ελλήνων στην Αλαμάνα
(23 Απριλίου 1821), άνοιξε διάπλατα ο δρόμος
για τους Τούρκους πασάδες Ομέρ Βρυώνη και
Κιοσέ Μεχμέτ προς την Ανατολική Στερεά και
την Πελοπόννησο. Ο μαρτυρικός θάνατος του
Αθανάσιου Διάκου είχε αφήσει χωρίς ικανό
αρχηγό τους εξεγερμένους ραγιάδες. Ο φόβος
κυρίευσε τα ήδη επαναστατημένα κέντρα (Λιβαδιά,
Σάλωνα και Αττική), όπου είχε χυθεί αίμα ντόπιων
Τούρκων. Όλοι ανέμεναν να ξεσπάσει η οργή των
δύο πασάδων. Η Επανάσταση κινδύνευε σοβαρά
ένα μήνα μετά την εκδήλωσή της και σώθηκε
χάρη στις στρατιωτικές ικανότητες του Οδυσσέα
Ανδρούτσου και τους λάθος υπολογισμούς του
Ομέρ Βρυώνη.
Ο ελληνικής καταγωγής Αλβανός πασάς, αντί
να προελάσει προς τις καταπτοημένες περιοχές
της Ανατολικής Στερεάς και να διεκπεραιωθεί
το ταχύτερο δυνατό στην Πελοπόννησο, έκρινε
ότι έπρεπε να ενισχύσει τις δυνάμεις του,
προτού περάσει τον Ισθμό. Θεώρησε ότι με το να
προσεταιριστεί του Έλληνες οπλαρχηγούς, τους
οποίους γνώριζε από την Αυλή του Αλή Πασά, θα
προκαλούσε την παράλυση των Πελοποννησίων
ανταρτών. Με αυτή τη λογική είχε προτείνει
και στον Αθανάσιο Διάκο να ενταχθεί στις
δυνάμεις του, αλλά αυτός είχε αρνηθεί. Ο Ομέρ
Βρυώνης δεν είχε αντιληφθεί την έκταση και την
έννοια του ελληνικού ξεσηκωμού. Πίστευε ότι
επρόκειτο για μια απλή ανταρσία, που θα ήταν
εύκολο να κατασταλεί και όχι για τον ξεσηκωμό
ενός ολοκλήρου έθνους, που διεκδικούσε την
ελευθερία και την αυτοδιάθεσή του.
Την εποχή εκείνη βρισκόταν στην Ανατολική

Η στρατηγική σπουδαιότητα της Εύβοιας είχε
αναγκάσει τους Τούρκους να τη μεταβάλουν
ολόκληρη σε απόρθητο φρούριο. Με τα δυο οχυρά
που δέσποζαν στο στενό του Ευρίπου, από τη μια
της Χαλκίδας και από την άλλη του Καράμπαμπα
στην απέναντι ακτή, είχαν εξασφαλίσει οι Τούρκοι
την κυριαρχία τους στο νησί. Επιπλέον στην
Εύβοια, εκτός από την κεντρική διοίκηση, στη
Χαλκίδα, υπήρχαν και ξεχωριστές διοικήσεις
στην Κάρυστο και στο Ξηροχώρι (σημερινή
Ιστιαία). Έτσι οι ελληνικοί πληθυσμοί ζούσαν
υπό συνθήκες αφόρητης καταπίεσης. Για αυτούς
τους λόγους η Επανάσταση στην Εύβοια έμελλε
να αντιμετωπίσει εξαιρετικές δυσκολίες.
Στις 8 Μαΐου του 1821 επαναστάτησε πρώτο το
Ξηροχώρι και ακολούθησαν η Λίμνη και η Κύμη.
Την αρχηγία της επανάστασης στην Εύβοια, την
ανέλαβε σύντομα ο Αγγελής Γοβγίνας ή Γοβγιός,
που κατάφερε να οργανώσει στρατόπεδο στα
Βρυσάκια. Εκεί έγινε και η πρώτη μεγάλη μάχη,
όπου ο τουρκικούς στρατός με αρχηγό τον Ομέρ
Βρυώνη ηττήθηκε. Στη μάχη αυτή διακρίθηκε ο
Ν. Κριεζώτης.
Στη μάχη των Στύρων, στη Νότια Εύβοια, οι
Έλληνες έχασαν. Η σημαντικότερη όμως απώλεια
είναι ότι σκοτώθηκε ο Ηλίας Μαυρομιχάλης,
γιος του Πετρόμπεη, που είχε έρθει στην Εύβοια
για να βοηθήσει τα ελληνικά στρατεύματα να
καταλάβουν την Κάρυστο. Σε ενέδρα στα Δυο
Βουνά σκοτώθηκε και ο Αγ. Γοβιός, οπότε
αρχηγός στην Εύβοια γίνεται ο Ν. Κριεζώτης.
Η Επανάσταση συνεχίστηκε με αμφίρροπα

Στερεά ο Οδυσσέας Ανδρούτσος, παλιός
αρματολός της περιοχής, ο οποίος είχε πέσει
σε δυσμένεια του σουλτάνου, ως άνθρωπος του
Αλή Πασά. Από το 1818 ήταν μέλος της Φιλικής
Εταιρείας και ένθερμος υποστηρικτής του Αγώνα.
Ο Ομέρ Βρυώνης βρήκε μιας πρώτης τάξεως
ευκαιρία να τον προσεταιρισθεί, επειδή γνώριζε
πολύ καλά τις στρατιωτικές του ικανότητες.
Του έγραψε μια επιστολή ως παλιός φίλος και
του ζήτησε τη σύμπραξή του κατά των ελλήνων
ανταρτών, με πλήθος υποσχέσεων και δόλωμα την
οπλαρχηγία ολοκλήρου της Ανατολικής Στερεάς.
Του πρότεινε, μάλιστα, να συναντηθούν στη Γραβιά
και συγκεκριμένα σε ένα μικρό πλινθόκτιστο
χάνι. Ο Ανδρούτσος απεδέχθη την πρόσκληση κι
έσπευσε στην περιοχή με άλλο σκοπό κατά νου.

Η Εύβοια
στην Επανάσταση του 1821
αποτελέσματα. Μεγάλη δοκιμασία ήταν οι
εμφύλιες διαμάχες ανάμεσα στον Κριεζώτη και
τον Διαμαντή Νικολάου, οπλαρχηγό του Ολύμπου,
για την αρχηγία στο νησί. Μετά από νίκες του
εναντίον του Ομέρ Μπέη στο Διακόφτι και στο
Βατίσι, ο Κριεζώτης πολιόρκησε την Κάρυστο.
Όμως η άφιξη του τουρκικού στόλου διέλυσε το
ελληνικό στρατόπεδο με αποτέλεσμα ο άμαχος

Αμέσως συγκάλεσε πολεμικό συμβούλιο
στο Χάνι της Γραβιάς, με τη συμμετοχή των
οπλαρχηγών Δυοβουνιώτη και Πανουργιά.
Κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι ο Ομέρ Βρυώνης
θα κατήρχετο στην Πελοπόννησο, όχι δια του
Ισθμού, αλλά δια του Γαλαξειδίου. Διαφώνησαν,
όμως, ως προς το σχέδιο αντιμετώπισής του. Ο
Ανδρούτσος πρότεινε να δώσουν τη μάχη στο
Χάνι, ενώ οι Δυοβουνιώτης και Πανουργιάς το
έκριναν ακατάλληλο, επειδή ήταν πλινθόκτιστο
και βρισκόταν σε ανοικτό πεδίο. Εν τω μεταξύ,
ο Ομέρ Βρυώνης με 9.000 άνδρες πλησίαζε στη
Γραβιά και είχε πληροφορηθεί την παρουσία
του Ανδρούτσου στο χάνι με μικρή δύναμη. Δεν
ανησύχησε, πιστεύοντας ότι ο Ανδρούτσος θα
έκανε αποδεκτή την πρότασή του.
πληθυσμός να καταδιωχτεί και να σφαγεί από
τους Τούρκους. Ο Κριεζώτης αναγκάστηκε
τότε να αποσυρθεί στη Σκόπελο. Στη συνέχεια,
ο Οδ. Ανδρούτσος, ως προσωρινός αρχηγός
με τη βοήθεια Ψαριανών πλοίων, περιορίζει
και πολιορκεί τους Τούρκους στο φρούριο της
Χαλκίδας.
Την ίδια περίοδο ο Κριεζώτης επιστρέφει στην
Εύβοια και πολιορκεί την Κάρυστο. Και οι δυο
πολιορκίες διήρκεσαν έξι μήνες και υπήρξαν
συστηματικές. Δεν είχαν όμως την απαραίτητη
βοήθεια από τις υπόλοιπες ελληνικές δυνάμεις.
Όταν λοιπόν ο τουρκικός στόλος εμφανίστηκε
στον Ευβοϊκό και αποβίβασε στρατό στο νησί
οι δύο πολιορκίες διαλύθηκαν. Τη διάλυση της
πολιορκίας των δύο φρουρίων ακολούθησαν
φοβερές σκηνές αγριότητες από τα τουρκικά
στρατεύματα.
Έτσι η Εύβοια, το σημαντικότερο προπύργιο
της Στερεάς Ελλάδας, ξαναγύρισε στη σκλαβιά
και την πιο στυγνή τυραννία, ενώ η αδράνεια και
οι διχόνοιες των ντόπιων οπλαρχηγών έκαναν
βαρύτερη την υποδούλωσή της. Το 1826 ο
φιλέλληνας στρατηγός Φαβιέρος, δοκίμασε χωρίς
επιτυχία να καταλάβει την Κάρυστο. Μάλιστα,
μετά την αποτυχία αυτή, ο στρατός του βρέθηκε
σε αδιέξοδο στη θέση Λυκόρεμα, απέναντι από
τα νησιά Πεταλιοί, από το οποίο τον έβγαλαν τα
ελληνικά πλοία, που έσπευσαν να βοηθήσουν, με
αρχηγό τον Κριεζώτη. Έτσι η Εύβοια παρέμεινε
στα χέρια των Τούρκων ακόμη και μετά την άφιξη
του Καποδίστρια και μόνο με φιρμάνι της 13ης
Ιουνίου 1830 παραχωρήθηκε στην Ελλάδα.
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Η μάχη των Βασιλικών Φθιώτιδας
Τα χαράματα της 26ης Αυγούστου 1821 οι Τούρκοι
ξεκίνησαν από το στρατόπεδο του Πλατανιά, όπου άφησαν
άμαξες και εφόδια και κατευθύνθηκαν προς τα Βασιλικά.
Υπήρχε και ένας δευτερεύων δρόμος που παράκαμπτε
τη διάβαση των Βασιλικών και οδηγούσε προς το Σέλι κι
από εκεί στην Ελάτεια. Για να εμποδίσει τυχόν διέλευση των
Τούρκων από εκεί, ο Γιάννης Ρούκης, πρωτοπαλίκαρο του
Οδυσσέα Ανδρούτσου, κατέλαβε τη θέση Ανίβιτσα πάνω από
τα Βασιλικά. Ο Ρούκης έφτασε εκεί μετά από ολονύχτια πορεία
από την Αγία Μαρίνα του Παρνασσού, όταν πληροφορήθηκε
από τον Γκούρα τις πρώτες συγκρούσεις με τους Τούρκους.
Ύστερα από πορεία μιας ώρας ο τουρκικός στρατός
σταμάτησε μπροστά στην είσοδο των στενών. Μετά από
σύντομες ευχές που διαβάστηκαν οι Τούρκοι άρχισαν
κανονιοβολισμούς και πυροβολισμούς προς τους Έλληνες.
Στη συνέχεια ο τουρκικός στρατός με πρώτο το πυροβολικό
και ακολούθως το ιππικό κινήθηκε προς τα στενά. Χωρίς
να αντιληφθούν τους άνδρες του Δυοβουνιώτη επιτέθηκαν
εναντίον του Κοντοσόπουλου και του Καλύβα, οι οποίοι
απέκρουσαν την τουρκική επίθεση. Ο Μπεϊράν έστειλε τότε
4.000 άνδρες εναντίον των 400 Ελλήνων που αμύνονταν και
ενισχύθηκαν από τον Γκούρα.
Οι Έλληνες υποχώρησαν προς το διάσελο των Βασιλικών.
Ο Κοντοσόπουλος χτυπήθηκε στον γοφό, όμως παρέμεινε στη
θέση του καλύπτοντας την υποχώρηση. Οι Τούρκοι πίστεψαν
ότι οι ελληνικές δυνάμεις σκόρπισαν, όμως έκαναν λάθος.
Επρόκειτο απλά για έναν ελληνικό ελιγμό, μια τακτική
υποχώρηση. Από εκείνη τη στιγμή, ο Ιωάννης Γκούρας πήρε
στα χέρια του την τύχη της μάχης και έγινε ο ουσιαστικός
αρχηγός των Ελλήνων. Συγκεντρώνοντας γύρω του πολλούς
πολεμιστές, οχυρώθηκε σ’ ένα παλιό ερημοκλήσι (πιθανότατα
του Αγίου Αθανασίου), θέση που πρόσφερε μέτωπο στην
τουρκική προέλαση, αντιτάσσοντας σθεναρή άμυνα στις
επιδρομές των Τούρκων.
Ο Μπεϊράν τότε, διέταξε γενική επίθεση εναντίον των
θέσεων του Γκούρα και τέθηκε ο ίδιος επικεφαλής του
στρατού του. Σε μία πολύ κρίσιμη στιγμή για την έκβαση της
μάχης ακούστηκαν πυροβολισμοί πίσω από τις ελληνικές
θέσεις. Επρόκειτο για ενισχύσεις από τους Λιβαδιώτες, με
επικεφαλής τους Μπούσγο, Λάππα και Μήτρο Τριανταφύλλου.

Οι δύο τελευταίοι ενώθηκαν με τους Κοντοσόπουλο και
Ρούκη. Ο Μπούσγος συντάχθηκε με τον Γκούρα, που μόλις
τον είδε αναφώνησε: «Μωρέ παιδιά, ο καπετάνιος έρχεται,
απάνω τους».
Προσποιούμενος ότι ήρθε ο Οδυσσέας Ανδρούτσος, ο
Γκούρας πέτυχε να προκαλέσει ενθουσιασμό στους Έλληνες,
που φώναζαν «έρχεται ο Δυσσέας» και πανικό στους,
Τούρκους, για τους οποίους ο Ανδρούτσος ήταν φόβητρο! Η
σύγχυση που προκλήθηκε στους εχθρούς έδωσε την ευκαιρία
στον Γκούρα να αφήσει ένα μικρό τμήμα να συνεχίσει την
άμυνα και ο ίδιος, μαζί με τους υπόλοιπους πέρασε από την
Ανιβίτσα και αφού ενώθηκε με τους Ρούκη και Δυοβουνιώτη,
διέταξε γενική έφοδο από τα νώτα των Τούρκων. Έγιναν
μάχες σώμα με σώμα.
Πολύ γρήγορα, οι Τούρκοι έχασαν τη συνοχή τους και
κλονίστηκαν από την ορμή των επαναστατών. Ο Μπεϊράν
διέταξε γενική υποχώρηση. Ήταν όμως πολύ αργά. Οι άνδρες
του πανικόβλητοι είχαν τραπεί σε φυγή. Οι σημαιοφόροι
πετούσαν τις σημαίες και οι ιππείς εγκατέλειπαν τα άλογά
τους για να μην γίνονται εύκολος στόχος.
Οι Έλληνες εκμεταλλεύτηκαν την ευκαιρία και επιδόθηκαν
σε μια ανελέητη σφαγή των Τούρκων ως τη δύση του Ήλιου.
Παντού ακούγονταν οι κραυγές και οι ικεσίες των Τούρκων
που ζητούσαν έλεος. Ο Γκούρας έσφαξε δεκάδες Τούρκους,
με αποτέλεσμα να υποστεί σοβαρά οιδήματα (πρηξίματα) στα
χέρια. Ανάμεσα στα θύματά του, ήταν και ο Μεμίς πασάς.
Χαρακτηριστικό είναι, ότι κάποια στιγμή ο Γκούρας ζήτησε
από τον ψυχογιό του Μπαλαούρα να του φέρει νερό από ένα
γειτονικό μικρό ρέμα. Εκείνος όμως επέστρεψε με άδειο
δοχείο, καθώς το νερό είχε κοκκινίσει από το αίμα νεκρών
Τούρκων που είχαν πέσει στο ρέμα.
Πολλοί σημαίνοντες Τούρκοι (και Τουρκαλβανοί)
σκοτώθηκαν στα Βασιλικά. «Και μεταξύ αυτών ο διαβόητος
Τουρκαλβανός Φράσαρις, τον οποίο οι Αγοριανίτες έγδαραν
ζωντανό, διότι και άλλοτε τον είχαν συλλάβει εις μάχην
αιχμάλωτον και τον εχάρισαν την ζωήν, ανταλλάξαντες αυτόν
με τον Γιώργον Δυοβουνιώτην, κρατούμενον του Χουρσίτ
Πασά εις τα Ιωάννινα, υιόν του Γιάννη Δυοβουνιώτη. Έδωσε
δε τότε υπόσχεσιν, ότι δεν θα πολεμήσει ποτέ του πλέον κατά
των Χριστιανών, πλην παρέβει την δήλωσίν του».

Οι απώλειες των Τούρκων στα Βασιλικά ήταν πολύ μεγάλες.
Εκτός από τον Μεμίς πασά, σκοτώθηκε ο γιος του Μπεϊράν
πασά, Μουχουρδάρ αγάς, ο Σιλιχτάρ αγάς, πολλοί μπέηδες
και μεγάλος αριθμός κατώτερων αξιωματικών. Επίσης,
σκοτώθηκαν περίπου 700 άνδρες, 1.500 τραυματίστηκαν
και 220 πιάστηκαν αιχμάλωτοι. Πολλοί σκοτώθηκαν και τις
επόμενες μέρες, όταν τους ανακάλυπταν κρυμμένους στα
δάση και τα ρέματα της περιοχής οι ντόπιοι.
Η μεγάλη νίκη των Ελλήνων στα Βασιλικά πέρα από
την τόνωση του ηθικού των αγωνιστών και τα πλούσια και
πολύτιμα λάφυρα, είχε και τεράστια στρατηγική σημασία. Οι
Στερεοελλαδίτες οπλαρχηγοί ματαίωσαν την ένωση των
δυνάμεων του Μπεϊράν με τον Κιοσέ Μεχμέτ και οι Έλληνες
πολιόρκησαν ανενόχλητοι την Τριπολιτσά ως τον Σεπτέμβριο
του 1821 οπότε και την κατέλαβαν.

Η μάχη του Κεφαλόβρυσου - Ο θάνατος του Μάρκου Μπότσαρη

Αγγελής Γοβιός ή Γοβγίνας
Ο Αγγελής Γοβιός ή Γοβγίνας ήταν οπλαρχηγός της Εύβοιας
που κράτησε άσβεστη τη φλόγα της επανάστασης στην
Εύβοια. Προσωπικός φίλος του Ανδρούτσου και ξακουστός
για το θάρρος του, ο Γοβιός πολέμησε με γενναιότητα στο
Χάνι της Γραβιάς και έδρασε σε όλη την Εύβοια ως γενικός
αρχηγός των επαναστατικών σωμάτων της περιοχής. Στις 15
Ιουνίου 1821 αντιμετώπισε τον Ομέρ Βρυώνη στα Βρυσάκια
αναγκάζοντάς τον να αποσυρθεί.
Ο θρυλικός οπλαρχηγός και εκ των πρωταγωνιστών της
εθνεγερσίας μας σκοτώθηκε σε ενέδρα των Τούρκων στις 28
Μαρτίου 1822, πλάι στον αδερφό του Αναγνώστη.
Ενδεικτικό της σημαντικότητάς του για την επανάσταση
στην Εύβοια είναι το δημοτικό τραγούδι που ήταν άλλοτε στα
στόματα όλων: «Για σένα, μωρ’ Αγγελή, κλαίει το Γριπονήσι
/ που χάθηκες κατακαμπής με όλο το γιουρούσι. / Εσύ δεν
επολέμαγες μες στης Γραβιάς το χάνι / μ’ οχτώ χιλιάδες
Γκέκηδες και βγήκες παλικάρι; / Μα οι Μπαλαλαίοι τα σκυλιά
σούφαγαν το κεφάλι. / Σε κλαίει ούλ’ η Ρούμελη τ’ ήσουνα
παλικάρι».

Ο Μάρκος Μπότσαρης, αποφάσισε να χτυπήσει τον
Μουσταή αιφνιδιαστικά στο Καρπενήσι, πριν προλάβει να
κινηθεί σε άλλη περιοχή. Σύμφωνα με το σχέδιό του, η
επίθεση θα γινόταν τη νύχτα της 9ης Αυγούστου 1823.
Το σχέδιό του, προέβλεπε επίσης τα εξής: ο ίδιος θα
ξεκινούσε από τα πεδινά και ενώ θα χτυπούσε κατά μέτωπο
τον Μουσταή, οι άλλοι οπλαρχηγοί, ερχόμενοι από τα βουνά,
θα τον χτυπούσαν στα νώτα. Δυστυχώς, την ώρα που είχε
συμφωνηθεί, μόνο ο Κίτσος Τζαβέλας με τους άνδρες του
εμφανίστηκαν για να συνδράμουν τον Μάρκο Μπότσαρη.
Οι άλλοι οπλαρχηγοί, ίσως και για λόγους αντιζηλίας, δεν
πήγαν ποτέ.
Όμως ο Μπότσαρης δεν πτοήθηκε και δεν παραιτήθηκε
από το σχέδιό του. Αποφάσισε να χτυπήσει την
εμπροσθοφυλακή του Μουσταή, που υπό τον Τζελαλεδίν
μπέη είχε στρατοπεδεύσει χαμηλότερα από το Καρπενήσι,
στο Κεφαλόβρυσο και ανατολικότερα προς τον Άη Δημήτρη,
όπου βρισκόταν η θέση Πλατάνια Ήδη, στις 8 Αυγούστου, ο
Τούσιας Μπότσαρης, ο Κουτσονίκας και ο Μπαϊρακτάρης,
συνέλεξαν πληροφορίες από το εχθρικό στρατόπεδο. Πέντε
ώρες μετά τη δύση του Ήλιου στις 9 Αυγούστου, ο Μάρκος
Μπότσαρης ξεκίνησε την επίθεση. Ας δούμε πώς περιγράφει
τα γεγονότα ο Γκίσταβ Χέρτσβεργ: “Είτα (έπειτα) δε μετά των
350 Σουλιωτών αυτού, επέπεσε μετ’ ανήκουστου τόλμης επί
το εχθρικόν στρατόπεδον. Επειδή οι Μιδρίται κατελήφθησαν
εν τω ύπνω υπό της απροσδοκήτου επιθέσεως, παρήχθη
εν αρχή ολεθρία τις σύγχυσις και οι Σουλιώται μεταξύ των
καθολικών (στο θρήσκευμα) πολεμίων αυτών φοβεράν
εποίησαν σφαγήν”.
Πολύ σημαντικό ρόλο, έπαιξε το γεγονός “ότι το ένδυμα, η
οπλοφορία, το ανάστημα και η διάλεκτος των Αλβανών δεν
διέφερε ποσώς των Σουλιωτών” (ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ
ΕΘΝΟΥΣ). Οι Σουλιώτες, μετά από μια αρχική χρήση των
πυροβόλων όπλων, όρμησαν με γυμνά γιαταγάνια εναντίον
των εχθρών, οι οποίοι βρισκόμενοι σε σύγχυση, χτυπούσαν
ο ένας τον άλλον. Πολλοί τράπηκαν σε φυγή. Μόνο λίγοι
εμπειροπόλεμοι της σωματοφυλακής παρέμειναν στις θέσεις
τους. Κατέφυγαν σε μια μάντρα που είχε ύψος όσο περίπου
ένας άνθρωπος, πίσω από την οποία βρισκόταν η σκηνή του

Τζελαλεδίν και αμύνονταν σθεναρά. Ο Μάρκος Μπότσαρης,
αν και ελαφρά τραυματισμένος, επιτέθηκε εναντίον όσων
αμύνονταν στην μάντρα και έτρεψε κι αυτούς σε φυγή. Στην
προσπάθεια του όμως να αναρριχηθεί στον μαντρότοιχο, για
να δει πού βρισκόταν η σκηνή του Τζελαλεδίν, δέχθηκε ένα
βόλι στο μέτωπο, πάνω από το δεξί μάτι και έχασε τη ζωή του.
Οι άνδρες του που αντιλήφθηκαν τον θάνατό του, δεν
ενημέρωσαν τους υπόλοιπους και συνέχισαν να πολεμούν.
Όμως πληγώθηκε βαριά και ο σαλπιγητής τους και, καθώς
κόντευε να ξημερώσει, υποχώρησαν με τάξη. Το άψυχο κορμί
του Μάρκου Μπότσαρη, πήρε στους ώμους του ο ξάδελφός
του Τούσιας, ενώ και οι άλλοι τραυματίες μεταφέρθηκαν από
τους συμπολεμιστές τους στο Μικρό Χωριό (Μικροχώρι),
έχοντας σαν λεία 690 ντουφέκια, 1.000 πιστόλες, δύο
σημαίες, πολλά άλογα και μουλάρια και διάφορα άλλα
είδη. 36 Έλληνες σκοτώθηκαν και τραυματίστηκαν 20. Οι
Τουρκαλβανοί, έπαθαν πανωλεθρία καθώς σκοτώθηκαν 800
άνδρες τους. Δυστυχώς, η μεγάλη αυτή επιτυχία, σκιάστηκε
από τον θάνατο του Μάρκου Μπότσαρη.
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ΘΕΑΤΡΟ
ΘΕΑΤΡΟ ΤΕΧΝΗΣ
ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ

ΜΟΥΣΕΙΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΒΟΛΤΑ
ΣΤΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΑ
ΜΟΥΣΕΙΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

1

Το Θέατρο Τέχνης, μπροστά σε αυτή την πρωτόγνωρη για
όλους μας κατάσταση, ανακοινώνει το σχεδιασμό δυνατότητας
παρακολούθησης των παραστάσεων μέσω διαδικτύου (πρόγραμμα
«Το Θέατρο Τέχνης στο σπίτι»). Οι φίλοι του Θεάτρου Τέχνης,
με ένα χαμηλό αντίτιμο, θα έχουν τη δυνατότητα on demand
παρακολούθησης των τρεχουσών παραστάσεων μέσω της επίσημης
ιστοσελίδας του Θεάτρου Τέχνης www.theatro-technis.gr . Η νέα αυτή
δυνατότητα αφορά σε παραστάσεις της σεζόν που παίζονταν αυτή
τη στιγμή στις δύο σκηνές του και απευθύνονται τόσο στο ενήλικο,
όσο και στο εφηβικό και παιδικό κοινό.
Info: www.theatro-technis.gr

2
3

Μια on line βόλτα στα μεγαλύτερα μουσεία του κόσμου. Έχετε την δυνατότητα να ταξιδέψετε, μέσα σε λίγα λεπτά, από το Λούβρο του
Παρισιού μέχρι το εντυπωσιακό Μητροπολιτικό Μουσείο της Νέας Υόρκης; Θα έχετε την ευκαιρία να πάρετε, έστω και εξ αποστάσεως,
μια πολύ καλή γεύση από δεκάδες διάσημα μουσεία του κόσμου, να θαυμάσετε τα αριστουργήματα που φιλοξενούν και «βουτήξετε»
στα γοητευτικά νερά της ζωγραφικής, την γλυπτικής και των υπόλοιπων εικαστικών τεχνών που καλύπτουν μια τεράστια χρονική γκάμα.
Δεκαεπτά συνολικά κορυφαία, παγκοσμίως, μουσεία, μεταξύ των οποίων το Ερμιτάζ της Αγίας Πετρούπολης, η Εθνική Πινακοθήκη
και η γκαλερί Tate του Λονδίνου, το Μητροπολιτικό Μουσείο και το Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης της Νέας Υόρκης, το Μουσείο Βαν
Γκονγκ της Ολλανδίας, το Μουσείο Reina Sofia της Ισπανίας προσφέρουν, μέσω της google, μια εντυπωσιακή διαδικτυακή περιήγηση
στους χώρους τους και σε κάποια από τα σημαντικότερα εκθέματά τους. Περισσότερα από 1000 έργα τέχνης, από την «Νυχτερινή
Περιπολία» του Ρέμπραντ μέχρι τους ρομαντικούς πίνακες του Τέρνερ και την Αφροδίτη του Μποτιστέλι, τα αριστουργήματα της τέχνης
παρουσιάζονται σε πολύ υψηλή ανάλυση δίνοντας την αίσθηση στον επισκέπτη πως βρίσκεται εκεί, ακριβώς μπροστά του.
Info: www.googleartproject.com

ΒΙΒΛΙΟ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΤΗΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΠΑΙΔΙ
ΕΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ

5

Ενδιαφέρουσες online δραστηριότητες για παιδιά, μπορείτε να βρείτε
και στους ιστότοπους πολλών μουσείων και διεθνών οργανισμών
του εξωτερικού. Ανάμεσά τους ξεχωρίζουν το Nasa ‘s Kids Club, o
ιστότοπος της NASA για παιδιά, του Βρετανικού Μουσείου, οι ειδικές
ενότητες «Through Children’s Eyes» της ιστοσελίδας του Μουσείου
του Λούβρου και “Games and Colouring” του Μουσείου Βαν Γκονγκ κ.α.
Info: Nasa ‘s Kids Club: https://www.nasa.gov/kidsclub
Through Children’s Eyes: https://www.britishmuseum.org/visit/
object-trails/twelve-objects-see-children
Games and Colouring: https://www.vangoghmuseum.nl/en/
whats-on/children-and-families/crafting-and-colouring

ΠΑΙΔΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ
ON-LINE ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ
ΘΕΑΤΡΟ

Το Ηλεκτρονικό Αναγνωστήριο είναι μία χρήσιμη υπηρεσία
της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος που στοχεύει στην
προώθηση της ηλεκτρονικής φιλαναγνωσίας και την εξοικείωση
του αναγνωστικού κοινού με το ηλεκτρονικό βιβλίο. Μέσω του
Ηλεκτρονικού Αναγνωστηρίου το αναγνωστικό κοινό έχει τη
δυνατότητα να περιηγηθεί σε μία συλλογή 2.500 ηλεκτρονικών
τίτλων (2.900 αντίτυπα) και να διαβάσει τα βιβλία της επιλογής του.

4

ΜΟΥΣΕΙΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ
ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟ
ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΗΣ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ

Το Μουσείο Ακρόπολης διερευνώντας συνεχώς τις ανάγκες
των επισκεπτών και επιθυμώντας να υποστηρίξει δυναμικά
την επίσκεψή τους, διαθέτει στο κοινό υλικό που διευκολύνει
τη μάθηση και εκτός του Μουσείου. Τα εποπτικά μέσα που
διατίθενται διαδικτυακά, αναδεικνύουν τα εκθέματα και
«φωτίζουν» πτυχές του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού. Οι
επισκέπτες έχουν τη δυνατότητα να ανακαλύψουν τα εκθέματα
του Μουσείου μέσα από ειδικά διαμορφωμένες ψηφιακές
εφαρμογές, εκπαιδευτικά έντυπα, μουσειοσκευές και προβολές.
Info: www.theacropolismuseum.gr/el/content/ekpaideftiko-yliko

ΜΟΥΣΙΚΗ
ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ

6

Επισκεφτείτε αυτές τις μέρες τη σελίδα του Εθνικού Θεάτρου, στην
οποία θα βρείτε ψηφιοποιημένες πολλές και καλές παιδικές θεατρικές
παραστάσεις των προηγούμενων ετών, σκηνοθετημένες από γνωστούς
και αγαπημένους καλλιτέχνες, όπως η Κάρμεν Ρουγγέρη, η Μαριάννα
Τόλη κ.α., τις οποίες μπορείτε να απολαύσετε είτε ηχητικά είτε μέσω
βίντεο. Στο ψηφιοποιημένο αρχείο του Εθνικού Θεάτρου και βρείτε
online την «Ωραία Κοιμωμένη» και τον «Τσάρο με τη μακριά γενειάδα»
της Κάρμεν Ρουγγέρη, τον «Γύρο του Κόσμου σε 80 ημέρες» της
Μαριάννας Τόλη και τον «Δον Κιχώτη» του Σταύρου Τσακίρη.
Info: www.nt-archive.gr/theaters.

7

Όσοι αγαπάτε την ορχηστρική μουσική θα βρείτε,
σίγουρα, πολύ ενδιαφέρουσα την ιδέα της διοίκησης της
Φιλαρμονικής Ορχήστρας του Βερολίνου να παραχωρήσει
δωρεάν πρόσβαση, μέσω διαδικτύου, σε 600 ζωντανά
ηχογραφημένες συναυλίες που έχει δώσει την τελευταία
δεκαετία. Όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για την
σημαντική αυτή καλλιτεχνική πρωτοβουλία, η οποία μεταφέρει
ένα σημαντικό κοινωνικό μήνυμα, θα βρείτε στην επίσημη
ιστοσελίδα της ορχήστρας.
Info:
www.berliner-philharmoniker.de/titelgeschichten/20192020/digital-concert-

ΣΙΝΕΜΑ
ΟΣΚΑΡΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ ON-LINE

8

36 βραβευμένες με Όσκαρ ταινίες, προσφέρει εντελώς δωρεάν
το OPENCULTURE
Info: www.openculture.com/2012/02/28_free_oscar_films_on_
the_web.html
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γεύσεις

Βαρέθηκα!!!!!!!
Σταματήστε τη γη να κατέβω

Του Παράσχου Αξιώτη

Όχι βέβαια δεν πρόκειται!!!!!. Θα μείνω σπίτι!!!. Αλλά τι θα πρέπει να προμηθευτώ;.
Τι θα πρέπει να τρώω για αυτές τις 14 ημέρες;
Είναι εύκολο, διαβάστε τις συμβουλές μου και θα το ξεπεράσουμε και αυτό...

Όσοι είναι γεννημένοι 1958 – 1970,
H αλήθεια είναι ότι δεν ξέρω πώς
καταφέραμε να επιβιώσουμε…
Είμαστε μια γενιά σε αναμονή:
περάσαμε την παιδική μας ηλικία
περιμένοντας. Έπρεπε να περιμένουμε
δύο ώρες μετά το φαγητό πριν
κολυμπήσουμε, δύο ώρες μεσημεριανό
ύπνο για να ξεκουραστούμε και τις
Κυριακές έπρεπε να μείνουμε νηστικοί
όλο το πρωί για να κοινωνήσουμε.
Ακόμα και οι πόνοι περνούσαν με
την αναμονή. Κοιτάζοντας πίσω, είναι
δύσκολο να πιστέψουμε ότι είμαστε
ακόμα ζωντανοί.. Εμείς ταξιδεύαμε σε
αυτοκίνητα χωρίς ζώνες ασφαλείας και
αερόσακους. Κάναμε ταξίδια 10 και 12
ωρών, πέντε άτομα σε ένα Φιατάκι και
δεν υποφέραμε από το «σύνδρομο της
τουριστικής θέσης».
Δεν είχαμε πόρτες, παράθυρα,
ντουλάπια και μπουκάλια φαρμάκων
ασφαλείας για τα παιδιά.. Ανεβαίναμε
στα ποδήλατα χωρίς κράνη και
προστατευτικά, κάναμε ωτο-στοπ,
καβαλάγαμε μοτοσικλέτες χωρίς
δίπλωμα. Οι κούνιες ήταν φτιαγμένα
από μέταλλο και είχαν κοφτερές γωνίες.
Ακόμα και τα παιχνίδια μας ήταν βίαια.
Περνάγαμε ώρες κατασκευάζοντας
αυτοσχέδια αυτοκίνητα για να κάνουμε
κόντρες κατρακυλώντας σε κάποια
κατηφόρα και μόνο τότε ανακαλύπταμε
ότι είχαμε ξεχάσει να βάλουμε φρένα.
Παίζαμε «μακριά γαϊδούρα» και κανείς

μας δεν έπαθε κήλη ή εξάρθρωση..
Βγαίναμε από το σπίτι τρέχοντας
το πρωί, παίζαμε όλη τη μέρα και δεν
γυρνούσαμε στο σπίτι παρά μόνο αφού
είχαν ανάψει τα φώτα στους δρόμους.
Κανείς δεν μπορούσε να μάς βρει.
Τότε δεν υπήρχαν κινητά. Σπάζαμε
τα κόκκαλα και τα δόντια μας και δεν
υπήρχε κανένας νόμος για να τιμωρήσει
τους «υπεύθυνους» Ανοίγανε κεφάλια
όταν παίζαμε πόλεμο με πέτρες και ξύλα
και δεν έτρεχε τίποτα.
Ήταν κάτι συνηθισμένο για παιδιά
και όλα θεραπεύονταν με λίγο ιώδιο ή
μερικά ράμματα.. Δεν υπήρχε κάποιος
να κατηγορήσεις παρά μόνο ο εαυτός
σου. Είχαμε καυγάδες και κάναμε
καζούρα ο ένας στον άλλος και μάθαμε
να το ξεπερνάμε. Τρώγαμε γλυκά και
πίναμε αναψυκτικά, αλλά δεν ήμασταν
παχύσαρκοι. Ίσως κάποιος από εμάς
να ήταν χοντρός και αυτό ήταν όλο.
Μοιραζόμασταν μπουκάλια νερό ή
αναψυκτικά ή οποιοδήποτε ποτό και
κανένας μας δεν έπαθε τίποτα. Καμιά
φορά κολλάγαμε ψείρες στο σχολείο
και οι μητέρες μας το αντιμετώπιζαν
πλένοντάς μας το κεφάλι με ζεστό ξύδι..
Δεν είχαμε Playstations, Nintendo 64,
99 τηλεοπτικά κανάλια, βιντεοταινίες με
ήχο surround, υπολογιστές ή Ιnternet.
Εμείς είχαμε φίλους.. Κανονίζαμε να
βγούμε μαζί τους και βγαίναμε.
Καμιά φορά δεν κανονίζαμε τίποτα,
απλά βγαίναμε στο δρόμο και εκεί

συναντιόμασταν για να παίξουμε
κυνηγητό, κρυφτό, αμπάριζα… μέχρι εκεί
έφτανε η τεχνολογία. Περνούσαμε τη
μέρα μας έξω, τρέχοντας και παίζοντας.
Φτιάχναμε παιχνίδια μόνοι μας από ξύλα.
Χάσαμε χιλιάδες μπάλες ποδοσφαίρου.
Πίναμε νερό κατευθείαν από τη
βρύση, όχι εμφιαλωμένο, και κάποιοι
έβαζαν τα χείλη τους πάνω στη βρύση.
Κυνηγούσαμε σαύρες και πουλιά με
αεροβόλα στην εξοχή, παρά το ότι ήμασταν
ανήλικοι και δεν υπήρχαν ενήλικοι
για να μας επιβλέπουν. Πηγαίναμε με
το ποδήλατο ή περπατώντας μέχρι τα
σπίτια των φίλων και τους φωνάζαμε
από την πόρτα. Φανταστείτε το! Χωρίς
να ζητήσουμε άδεια από τους γονείς
μας, ολομόναχοι εκεί έξω στο σκληρό
αυτό κόσμο! Χωρίς κανέναν υπεύθυνο!
Πώς τα καταφέραμε;
Και τώρα θα τρελαθούμε με τον
COVID-19 ΟΧΙ βέβαια ΄΄ ΜΕΝΟΥΜΕ
ΣΠΙΤΙ ΄΄
Κορωνοϊός COVID-19
•
Κορωνοϊός COVID-19: Πανικός
στα σούπερ μάρκετ.
•
Αδειάζουν τα ράφια στην Αθήνα
– ΜΑ Τι αγοράζουν;
•
Στην Θεσσαλονίκη η κίνηση ήταν
ανεβασμένη στα σούπερ μάρκετ κατά
150%. ΜΑ Τι αγοράζουν;
•
Ουρές στα σούπερ μάρκετ, παρά
τις διαβεβαιώσεις για επάρκεια αγαθών.
ΜΑ Τι αγοράζουν;
•
ΜΑ……..: Τα σούπερ μάρκετ δεν
κλείνουν - Επάρκεια σε όλα, ψωνίστε
μόνο ό,τι χρειάζεστε.
ΛΟΙΠΌΝ: «Μην τρέχετε στα σούπερ
μάρκετ! Είναι και θα παραμείνουν
ανοιχτά»………. Ας Δούμε τι πρέπει να
αγοράσουμε εάν είναι να ΜΕΙΝΟΥΜΕ
ΣΠΙΤΙ για 14 ημέρες ΄΄ καραντίνα ΄΄
και οι τροφές που θα μας είναι ΑΣΠΙΔΑ
κόντρα στον Ιό.
Η λέξη ΄΄ καραντίνα ΄΄, αναγκαστικά,
θα πρέπει να μπει στο καθημερινό μας
λεξιλόγιο.
Αναπόδραστο για κάποιους από εμάς,
αλλά και κοινωνικά επιβεβλημένο. Το
τι θα κάνουμε μέσα στο σπίτι 14 ημέρες
είναι ένα ζήτημα που ο καθένας θα
κληθεί να το διαχειριστεί ανάλογα με τα
ενδιαφέροντά του. Αυτό, όμως, που είναι
κοινό για όλους μας είναι τι θα τρώμε
αυτό το διάστημα, καθώς επιβάλλεται να
ξεχάσουμε τις εξορμήσεις σε εστιατόρια
και ταβέρνες. Τα πάντα πρέπει να
προκύψουν εκ των ενόντων. Ό,τι έχουμε

στο σπίτι.
Από την άλλη, προκαλεί κακή
εντύπωση η συνήθης επιδρομή στα
σούπερ μάρκετ.
Φαινόμενο που το είδαμε στην
Ελλάδα, αλλά και όχι μόνο. Είναι μεν
μια ανθρώπινη αντίδραση πανικού, αλλά
καλό είναι να μετριάσουμε αυτό το φόβο,
καθώς δεν έχουμε πόλεμο και ούτε θα
φτάσουμε στο σημείο υποσιτισμού. Αυτό
που πρέπει να κάνουμε με ηρεμία και
νηφαλιότητα είναι να προμηθευτούμε
τα χρειώδη όχι υπό το φόβο ότι θα
πεινάσουμε, αλλά για να μην χρειαστεί
να βγούμε εκτός σπιτιού τις ημέρες της
αναγκαστικής καραντίνας.
Το κάνουμε για να προστατεύσουμε
τους γύρω μας και όχι από εγωιστική
ανάγκη να αισθανθούμε πως έχουμε τα
πάντα στα ράφια μας.
Άλλωστε, κακά τα ψέματα: ακόμη και
20 πακέτα μακαρόνια να πάρει κανείς και
πάλι λίγα θα είναι αν επεκταθεί το μέτρο
της απομόνωσης στο σπίτι.
Λίγο κράττει δεν έβλαψε κανέναν.
Ας δούμε πρώτα τι είναι αναγκαίο να
αγοράσουμε:
•

Ξηρά τροφή
Εκεί που θα πρέπει να πέσει το
βάρος είναι στην ξηρά τροφή και στα
κονσερβοποιημένα προϊόντα που είναι
εύκολο να προετοιμαστούν.
Τα ξηρά αγαθά όπως το ρύζι, τα
ζυμαρικά, τα φασόλια και η βρώμη θα
πρέπει να αποτελέσουν το θεμέλιο του
αποθέματός.
Θα πρέπει επίσης να αποθηκεύσετε
τρόφιμα σε κονσέρβα που περιέχουν
υγρό, όπως οι ντομάτες, τα φασόλια και
ο τόνος. Το πλεονάζον υγρό μπορεί να
χρησιμοποιηθεί για να μαγειρεύετε τα
αποξηραμένα τρόφιμα όπως το ρύζι και
τα ζυμαρικά. (Βεβαιωθείτε ότι έχετε ένα
ανοιχτήρι κονσερβών.)
•
Είδη οικιακής υγιεινής
Σημαντικά είναι και τα τρόφιμα που μας
κάνουν ευδιάθετους, όπως η σοκολάτα
και ο καφές, ακόμα κι αν δεν είναι
απολύτως απαραίτητα, τέτοια στοιχεία
μπορούν να κάνουν μεγάλη διαφορά
στην ψυχική υγεία και στο ηθικό κατά τη
διάρκεια της καραντίνας στο σπίτι.
Βεβαιωθείτε ότι έχετε αρκετά προϊόντα
οικιακής υγιεινής όπως σαπούνι,
απολυμαντικό χεριών, χαρτί υγείας,
χαρτομάντιλα, προϊόντα γυναικείας
φροντίδας αλλά και πάνες. Απαραίτητα
τουλάχιστον για 30 ημέρες είναι τα
συνταγογραφούμενα φάρμακά σας.
•
Κιτ πρώτων βοηθειών
Επιπλέον,
προκειμένου
να
προετοιμαστείτε για οποιαδήποτε
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γεύσεις
κατάσταση έκτακτης ανάγκης, συνιστάται
να διατηρείτε ένα κιτ πρώτων βοηθειών
στο σπίτι για να αντιμετωπίζετε κοινούς
τραυματισμούς. Τέλος, βεβαιωθείτε
ότι έχετε διαθέσιμα είδη διασκέδασης,
όπως βιβλία, επιτραπέζια παιχνίδια και
μεριμνήστε για δραστηριότητες για τα
παιδιά.
Μπορεί ο κορονοϊός να εξαπλωθεί από
το φαγητό;
Μέχρι στιγμής δεν έχουμε καμία τέτοια
ένδειξη, πως ο κορονοϊός μπορεί να
μεταφερθεί από το φαγητό που τρώμε,
με τα μέχρι τώρα δεδομένα, γνωρίζουμε
πως ο ιός μπορεί να μεταφερθεί μόνο από
την αναπνοή. Συνεπώς, οι πιθανότητες
εξάπλωσης του από το φαγητό, είναι
μηδαμινές, όπως και σε οποιαδήποτε ιό
γρίπης.
Θυμηθείτε ότι η γεύση συνεχίζει να
έχει μεγάλη σημασία.
Για να καταφέρετε την τέλεια
γεύση χρειάζεστε κρεμμύδια, σκόρδο,
ελαιόλαδο, αλάτι, πιπέρι και πολλά
μπαχαρικά.
Σε περίπτωση που αρρωστήσετε
χρειάζεστε ζωμούς λαχανικών ή
κοτόπουλου. Κρατήστε ψωμί και
τοστ στην κατάψυξη για να αντέξουν
περισσότερο.
ΑΣΠΙΔΑ ΜΑΣ, Η ΓΝΩΣΗ: ΔΕΝ
ΦΟΒΟΜΑΣΤΕ – ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΑΣΤΕ.
Για να ενισχύσουμε το ανοσοποιητικό
μας σύστημα.
Με τον φόβο της εξάπλωσης του
κορονοϊού, το λιγότερο που μπορούμε
να κάνουμε είναι να προσπαθήσουμε
να διατηρήσουμε τον εαυτό μας όσο το
δυνατόν υγιέστερο.
Με άλλα λόγια, όλοι πρέπει να
ενισχύσουμε το ανοσοποιητικό μας
σύστημα.
Ένας από τους καλύτερους τρόπους
για να πετύχει αυτό είναι να βεβαιωθούμε
ότι συμπεριλαμβάνουμε στην καθημερινή
διατροφή μας τρόφιμα που ενισχύουν το
ανοσοποιητικό σύστημα. Η HuffPost US
συγκέντρωσε εννέα τρόφιμα για αυτό
το σκοπό - που αναφέρονται με τυχαία
σειρά.
Μείνετε υγιείς, λοιπόν, και να τρέφεστε
σωστά. Μεταξύ, άλλων, και με:
•
Κόκκινες Πιπεριές: Αυτές οι
γλυκές πιπεριές είναι μια εξαιρετική
πηγή βιταμίνης C - ακόμα καλύτερη και
από τα πορτοκάλια. Ευτυχώς, είναι τόσο
γλυκιές όσο τα εσπεριδοειδή.
Εφοδιαστείτε, λοιπόν, κόκκινες
πιπεριές για να διατηρήσετε τη βιταμίνη
C σας σε επίπεδα που θα σας κρατούν
υγιείς.
•
Εσπεριδοειδή: Βιταμίνη C.
Τρώτε γκρέιπφρουτ, πορτοκάλια,
κλημεντίνες - όλα θα σας δώσουν εξίσου
μια
υγιή δόση. «Αυτό που πρέπει
να κάνουμε», συνέχισε, «είναι να
αυξήσουμε την κατανάλωση των
φρούτων στη διατροφή μας. Τα φρούτα
περιέχουν βιταμίνη C, περιέχουν πάρα
πολλά αντιοξειδωτικά, άρα λοιπόν
τουλάχιστον 2-3 φρούτα ή 1-2 χυμούς
φρέσκους χυμούς φρούτων πρέπει να
καταναλώνουμε την ημέρα». Σημείωσε
δε πως τα φρούτα «θα πρέπει να

καταναλώνονται αμέσως», δηλαδή όταν
καθαρίσουμε ένα φρούτο ή στύψουμε ένα
χυμό θα πρέπει να τα καταναλώσουμε
αμέσως, προκειμένου να πάρουμε όλα
τα θρεπτικά συστατικά στο μέγιστο.
•
Σκόρδο: Το σκόρδο περιέχει
σελήνιο, το οποίο φαίνεται να έχει
ισχυρή επίδραση στο ανοσοποιητικό
σύστημα. Εφόσον το σκόρδο συνιστά
μια αρωματική προσθήκη σε
οποιοδήποτε γεύμα, δεν υπάρχει
κανένας λόγος να μην το τρώτε
περισσότερο.
•
Κοτόσουπα: Μην υποτιμάτε ποτέ
τις δυναμωτικές ιδιότητες της σπιτικής
κοτόσουπας. Πλέον, υπάρχει επιστήμη
που υποστηρίζει αυτό το παλιό σπιτικό
γιατρικό. Αν αρχίζετε να
αισθάνεστε αδιάθετοι, μαγειρέψτε μια
μερίδα κοτόσουπας και νιώστε γρήγορα
αναζωογονημένοι.
•
Μπρόκολο: Αυτό το λαχανικό
είναι γεμάτο με βιταμίνες Α και C, καθώς
και με την αντίοξειδωτική γλουταθειόνη.
Δεν είναι περίεργο που η μητέρα σας
πάντα σας έλεγε να το
τρώτε.
•
Aμύγδαλα: Οι συγκεκριμένοι
καρποί είναι γεμάτοι βιταμίνη Ε, η οποία
αποτελει ένα ισχυρό αντιοξειδωτικό που
μπορεί να βοηθήσει στην καταπολέμηση
της λοίμωξης. Μια
χούφτα αμύγδαλα είναι αρκετή, είτε
να την καταναλώσετε ως έχει, είτε να
σκεφτείτε έναν ενδιαφέρον τρόπο να τα
μαγειρέψετε.
•
Κουρκουμάς: Αυτό το τολμηρό
κίτρινο μπαχαρικό ίσως να μην είναι
η σούπερ τροφή που όλοι ελπίζαμε,
αλλά υπάρχουν ενδείξεις ότι μπορεί να
βοηθήσει στην καταπολέμηση
του κρυολογήματος. Την απόλαυση
μπορείτε να διπλασιάσετε, αν το
συνοδεύσετε με ένα καφέ latte. Ωστόσο,
ο καφές latte δεν αποτελεί το μοναδικό
τρόπο που μπορείτε να συνδυάσετε αυτό
το μπαχαρικό.
•
Σπανάκι: Δεν ονομάζουν αυτό το
φυλλώδες πράσινο σούπερ τροφή χωρίς
λόγο. Είναι γεμάτο από σίδηρο, φυλλικό
οξύ, φυτικές ίνες, αντιοξειδωτικά και
βιταμίνη C.
•
Γιαούρτι: Τα προβιοτικά είναι ο
καλύτερος φίλος σας όταν πρόκειται να
παραμείνετε υγιείς. Εφόσον βρίσκονται
στα γιαούρτια, δεν κάνουν μόνο για ένα
υγιεινό πρωινό αλλά
μπορούν επίσης να βοηθήσουν στην
ανακούφιση από κρυολογήματα.
Σε σχέση με το κυρίως γεύμα,
σημαντικό είναι να αυξήσουμε την
κατανάλωση ψαριών, «ιδίως δε
των λιπαρών ψαριών όπως είναι ο
μπακαλιάρος, η σαρδέλα και ο σολομός,
τα οποία περιέχουν τα Ω-3 λιπαρά τα
οποία θωρακίζουν το ανοσοποιητικό μας
σύστημα». Συνιστά επίσης να αυξήσουμε
την κατανάλωση οσπρίων, τα οποία
επίσης περιέχουν πολλά αντιοξειδωτικά,
ενώ το γεύμα μας μπορεί να συνοδεύεται
από μία σαλάτα.
Εξάλλου, μεγάλη σημασία έχει και
η σωστή ενυδάτωση του οργανισμού.
«Θα πρέπει καθημερινά να πίνουμε
άφθονο νερό» αλλά και χυμούς, καθώς
και φυσικά αφεψήματα όπως το τσάϊ,
το χαμομήλι, σε αντιδιαστολή με τα

παραπάνω, τροφές πλούσιες σε ζάχαρη
αποδυναμώνουν το ανοσοποιητικό μας,
ενώ αρνητικός είναι και ο ρόλος του
αλκοόλ.
Από εκεί και πέρα, προσέχουμε τη
διατροφή μας.
Άλλος ένας καθοριστικός παράγοντας
για την ενίσχυση του οργανισμού μας.
Το σώμα μας δεν είναι τίποτα άλλο από
μια μηχανή που βρίσκεται σε λειτουργία
κάθε στιγμή.
Το τι της προσφέρουμε για να
λειτουργήσει έχει τη σημασία του.
Αξίζει, λοιπόν, να προσθέσουμε στη
διατροφή μας το σκόρδο, το γλυκάνισο,
το τζίντζερ, το λάδι καρύδας, τροφές που
είναι πλούσιες σε ρεσβερατρόλη, ξηροί
καρποί, κόκκινο κρασί, μαύρη σοκολάτα,
μπλούμπερι, κράνμπερι, επίσης τροφές
που μπορούν να μας προσφέρουν
βιταμίνη C, αλλά και βότανα όπως η
ρίγανη, το αποξηραμένο θυμάρι που
μπορούμε να τα βάλουμε στο τσάι μας.
Ένας άλλος τρόπος είναι να εισπνέουμε
αιθέρια έλαια που έχουν βάση το θυμάρι,
τη ρίγανη, το ευκάλυπτο ή τον αστεροειδή
γλυκάνισο. Στάξτε μερικές σταγόνες στο
μαξιλάρι σας πριν πάτε για ύπνο. Ακόμα,
βάλτε παντού κουρκουμά: Ενισχύει
πολύ το ανοσοποιητικό. Μασήστε ωμό
τζίντζερ: Σκοτώνει τα μικρόβια. Και το
ωμό κρεμμύδι λειτουργεί ευεργετικά
στο αναπνευστικό. Οι γιατροί λένε πως
πρέπει επίσης να διατηρούμε τα επίπεδα
της βιταμίνης D3 σε μια σταθερότητα.
Σε αντίθετη περίπτωση έχουμε χαμηλή
ανοσία. Χρειαζόμαστε σίγουρα ένα
καλό προβιοτικό για να κρατάμε υγιές
το έντερό μας. Το ρύζι και τα παντζάρια
είναι άκρως χρήσιμα. Βεβαίως και το
αυθεντικό γιαούρτι με πέτσα. Προσθέστε
κι άλλα ζυμωμένα τρόφιμα, όπως
η σούπα miso ή το ξινολάχανο στη
διατροφή σας.
Από την άλλη, πρέπει να μείνουμε
μακριά από τη λευκή ζάχαρη. Τα γλυκά
κουράζουν τον οργανισμό. Το σώμα μας
για την καλύτερή άμυνά του χρειάζεται
ακόμη ψευδάργυρο και σελήνιο. Αυτά

βρίσκονται τους σπόρους κολοκύθας ή
τους ηλιανθόσπορους, στα κάσιους (όχι
όμως με αλάτι) και τα φιστίκια (ομοίως
χωρίς αλάτι).
Επίσης σε θαλασσινά, στο σέλινο και
στον μαϊντανό.
Αυτό που πρέπει να κατανοήσουμε
είναι ότι χρειάζεται να αναθεωρήσουμε
αρκετά το σύνολο της διατροφής μας
αφαιρώντας κορεσμένα λίπη και τοξικές
ουσίες που αντί να μας ενισχύουν τον
οργανισμό, μας κάνουν ακόμη πιο
τρωτούς. Ναι, το να τρως συνέχεια
σουβλάκια και να πίνεις αναψυκτικά
δεν σε κάνει πιο δυνατό. Πρέπει επίσης
να προσέχουμε τα σνακ που τρώμε
μηχανικά στη δουλειά. Τα περισσότερα
από αυτά είναι φορτωμένα με ζάχαρη
(μπάρες δημητριακών, μπισκότα ή
χυμοί). Στην πραγματικότητα γεμίζουμε
το στομάχι μας με διατροφικά άδειες
τροφές. Καλό είναι να έχουμε φρέσκα
φρούτα, καρύδια, σπόρους.
Το τσάι έχει επίσης ενισχυτική
επίδραση στον οργανισμό. Ειδικά το
πράσινο τσάι και βέβαια χωρίς ζάχαρη
και γάλα.
Αν θέλετε ένα κρεμώδες, γλυκό
ρόφημα πιείτε γάλα βρώμης με
κουρκουμά και μέλι που επίσης έχει
αντιμικροβιακή δράση.
Προσθέστε τζίντζερ και τσίλι για έξτρα
ενίσχυση.
Όλα αυτά πρέπει να μπουν στην
καθημερινότητα μας οι εποχές έχουν
αλλάξει οι ιοί είναι εδώ και ακόμα
δεν ξέρουμε τι θα μας έρθει, ας
προσέξουμε λίγο το πιο πολύτιμο που
έχουμε την ΥΓΕΊΑ Μας.
Και μην ξεχνάμε: όταν λέμε μένω στο
σπίτι, δεν σημαίνει μένω στο σπίτι
και κάνω πάρτι ή φωνάζω δέκα
φίλους και τρώμε μαζί.
Ο καθένας πρέπει να είναι μόνος του.
Καραντίνα σημαίνει απομόνωση.
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στα μονοπάτια των γεύσεων
του Αξιώτη Παράσχου*
Executive Consultant Chefs

Συνεχίζοντας για τον Παράσχο...

Στα μονοπάτια των Γεύσεων

οι σημαντικότερες στιγμές της γαστρονομικής του πορείας
Σημειώστε την ημερομηνία
2013 – Ανάθεση: Την θέση του Αντιπροέδρου χωρών Μεσογείου και
Ευρώπης για την προώθηση της μεσογειακής κουζίνας στο Institut Paul

Executive Chef - Pot Pan FoodService S.A.
www:paraschosaxiotis.gr
e-mail: info@paraschosaxiotis.gr
twitter.com/ChefsClubGr
facebook.com/Ex.Consultant.Chefs/
tel: +30 2221312731 mob: 6948046207

2013 – Ανάθεση του γραφείου των Cooks Without Frontiers International στην Ελλάδα με το όνομα Chefs Cooks Without Borders Hellas / στο

Από εδώ και μέσα από την εφημερίδα ΣΤΕΡΕΑ ΝΕΑ
μαζί με τον Executive Chef Παράσχο Αξιώτη κάθε
εβδομάδα θα ταξιδεύουμε μαζί “Στα μονοπάτια

2013 – Ίδρυση της Λέσχης Διευθυντών Αρχιμαγείρων Ελλάδος ΄΄ Executive
Chefs Club of Greece ΄΄ με Αρ. Μ. Ν0 1 .

( την άλλη εβδομάδα πάλι η συνέχεια του Παράσχου )

των γεύσεων” με νόστιμες απλές συνταγές
εποχής, μαγειρικής και ζαχαροπλαστικής
που ο κάθε ένας θα μπορεί να δημιουργήσει.
΄΄ Εκτός από τις συνταγές θα υπάρχουν Άρθρα με τα
γαστρονομικά νέα όλων των περιοχών της Στερεάς
Ελλάδος και τέλος θα απαντώ κάθε εβδομάδα
σε 10 ερωτήσεις σας, ερωτήσεις που έχουν να
κάνουν με την Μαγειρική και την Ζαχαροπλαστική
που θα μπορείτε να μου τις στέλνεται, και την
επόμενη εβδομάδα θα σας έχω όλες τις απαντήσεις.

25η Μαρτίου ( 23η Μαρτίου )
Κάθε χρόνο στις 25 Μαρτίου τιμούμε και γιορτάζουμε
τον ξεσηκωμό των υπόδουλων Ελλήνων κατά του
Τούρκου δυνάστη για ελευθερία και αυτοδιάθεση.
Εκ των πραγμάτων είναι η πιο σημαντική ημερομηνία
στην ιστορία της Νεώτερης Ελλάδας, ως αφετηρία της
εθνικής παλιγγενεσίας.
Τι συνέβη, άραγε, στις 25 Μαρτίου του 1821 και την
έχουμε αναδείξει ως την ημέρα της εθνικής μας εορτής;
Τίποτα απολύτως λένε οι ιστορικοί.
Ή σχεδόν τίποτα, για να είμαστε ακριβείς, πέρα από
κάποιες αψιμαχίες. Κανένα σπουδαίο πολεμικό γεγονός
που να δικαιολογεί αυτή την επιλογή. Ούτε καν η
ύψωση του λαβάρου της Μονής της Αγίας Λαύρας και η
ορκωμοσία των παλληκαριών από τον Παλαιών Πατρών
Γερμανό.
Το περιστατικό της Αγίας Λαύρας είναι ένας εθνικός
μύθος. Τον οφείλουμε στον γάλλο περιηγητή και
ιστορικό Φρανσουά Πουκεβίλ (1770-1838), ο οποίος
συνέγραψε την τετράτομη Ιστορία της Αναγεννήσεως
της Ελλάδος (1824). Η ιστορία διαδόθηκε από στόμα
σε στόμα, αλλά και μέσω του πίνακα Ο Όρκος της
Αγίας Λαύρας (1851) του σημαντικού έλληνα ζωγράφου
Θεόδωρου Βρυζάκη (1814-1878).
Άλλωστε και ο ίδιος ο Παλαιών Γερμανός δεν αναφέρει
λέξη για το περιστατικό στα απομνημονεύματά του.
Είναι ιστορικά εξακριβωμένο ότι εκείνη την ημέρα δεν
βρισκόταν στη Μονή της Αγίας Λαύρας, αλλά στην
Πάτρα, όπου όντως όρκισε τους επαναστάτες της
περιοχής στην Πλατεία του Αγίου Γεωργίου.
Η επέτειος να γιορτάζουμε τον εθνικό ξεσηκωμό
στις 25 Μαρτίου καθιερώθηκε στις 15 Μαρτίου 1838
από τον βασιλιά Όθωνα, προκειμένου να συνδεθεί
με το εκκλησιαστικό γεγονός του Ευαγγελισμού της
Θεοτόκου.
Ήταν και επιθυμία του Αλέξανδρου Υψηλάντη και
της Φιλικής Εταιρείας να συνδεθεί η έναρξη της
επανάστασης με μια μεγάλη εκκλησιαστική εορτή για
να τονωθεί το φρόνημα των υπόδουλων Ελλήνων.
Στην πραγματικότητα, η Επανάσταση δεν ξεκίνησε στις
25 Μαρτίου 1821, αλλά λίγες μέρες νωρίτερα στην
Πελοπόννησο, μία περιοχή με συμπαγείς ελληνικούς
πληθυσμούς και μικρή στρατιωτική παρουσία των
Τούρκων.
Ο
στρατιωτικός
και
πολιτικός
διοικητής
της
Πελοποννήσου (Μόρα Βαλεσί) Χουρσίτ Πασάς βρισκόταν
στα Γιάννινα για να εξοντώσει τον Αλή Πασά, ο οποίος
είχε αυτονομηθεί από την Υψηλή Πύλη.

Πριν από την αναχώρησή του, ο Χουρσίτ είχε λάβει
διαβεβαιώσεις από τους προεστούς του Μοριά ότι
οι φήμες που κυκλοφορούσαν για τον επικείμενο
ξεσηκωμό των ραγιάδων ήταν ανυπόστατες.
Αχαιοί και Μανιάτες ερίζουν για το ποιος έριξε την
πρώτη τουφεκιά του εθνικού ξεσηκωμού. Στις 21
Μαρτίου αρχίζει η πολιορκία των Καλαβρύτων από
τον Σωτήρη Χαραλάμπη και τους Πετμεζαίους. Είναι
η πρώτη πολεμική ενέργεια της Επανάστασης και θα
λήξει νικηφόρα μετά από πέντε ημέρες.
Στις 23 Μαρτίου οι Μανιάτες υπό την αρχηγία
του Πετρόμπεη Μαυρομιχάλη και τη συνεπικουρία
του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη καταλαμβάνουν την
Καλαμάτα και με διακήρυξή τους κάνουν γνωστό στη
διεθνή κοινότητα τον ξεσηκωμό των Ελλήνων.
Την ίδια ημέρα, οι άνδρες του Αντρέα Λόντου θέτουν
υπό τον έλεγχό τους τη Βοστίτσα (σημερινό Αίγιο), ενώ
επαναστατικός αναβρασμός επικρατεί στην Πάτρα.
Από την Κωνσταντινούπολη με προορισμό το Άγιο Όρος
αναχωρεί ο σερραίος έμπορος και φλογερός πατριώτης
Εμμανουήλ Παππάς, προκειμένου να ξεκινήσει την
Επανάσταση στη Μακεδονία.
Η 23η Μαρτίου είναι ο πρώτος σημαντικός σταθμός του
εθνικού αγώνα και θα μπορούσε κάλλιστα να είχε πάρει
τη θέση της 25ης Μαρτίου στο εορταστικό καλεντάρι
της χώρας μας.
Στις 25 Μαρτίου, εκτός από την Επανάσταση εναντίων
των Τούρκων, γιορτάζεται και ο Ευαγγελισμός της
Θεοτόκου, μία από τις μεγαλύτερες γιορτές του
Χριστιανισμού.
Η παράδοση θέλει την 25η Μαρτίου να τρώμε
μπακαλιάρο και μάλιστα με σκορδαλιά.
Αξιώτης Παράσχος

Για σήμερα λοιπόν Μπακαλιάρο Σκορδαλιά

Μπακαλιάρος με σκορδαλιά

Υλικά:

1 kg. φιλέτα υγράλατου μπακαλιάρου, 150 gr. λάδι, Νερό

Για τη σκορδαλιά:

1 kg. πατάτες με τη φλούδα τους, 10 σκελίδες σκόρδο, 150 gr. ελαιόλαδο
40 ml. ξίδι δυνατό άσπρο, Ελάχιστο αλάτι

Για το κουρκούτι:

2 φ. τσ. αλεύρι για όλες τις χρήσεις, 1 φ. τσ. νερό, Ελάχιστο αλάτι

Εκτέλεση:

Για τον μπακαλιάρο: Βάζετε τα φιλέτα αφού πρώτα τα έχετε κόψει σε μερίδες
σε μπολ και τα σκεπάζετε με κρύο νερό, τα αφήνετε 10 λεπτά και αλλάζετε το
νερό, τα καλύπτετε πάλι με φρέσκο νερό και διαφανή μεμβράνη και τα βάζετε σε
δροσερό μέρος ή στο ψυγείο. Αλλάζετε το νερό 2-3 φορές την ημέρα και δοκιμάζετε
ένα κομματάκι μετά από μια μέρα. Αν σας ικανοποιεί στο αλάτι, είναι έτοιμος. Το
ξαλμύρισμα του μπακαλιάρου γίνεται σε 24 με 48 ώρες. Καλό είναι να τον βγάλετε
τη σωστή ώρα, ώστε να μην χρειαστεί να προσθέσετε αλάτι τον στραγγίζετε και τον
βάζετε στο ψυγείο μέχρι την ώρα που θα τον τηγανίσετε.
Για την Σκορδαλιά: Βράζετε τις πατάτες με τη φλούδα για 30΄, τις καθαρίζετε και τις
πολτοποιείτε. Βάζετε τα σκόρδα με λίγο αλάτι στο μπλέντερ και τα πολτοποιείτε.
Σε ένα μπολ προσθέτετε τον πουρέ πατάτας το πολτοποιημένο σκόρδο και ρίχνετε
σταδιακά λάδι και ξίδι, ανακατεύοντας το μείγμα να τα απορροφάει. Ανάλογα με το
ξίδι και την γεύση που προτιμάτε, μπορεί να χρειαστεί να προσθέσετε λίγη ακόμη
ποσότητα από τα υλικά. Για το κουρκούτι: Για το κουρκούτι ανακατεύετε όλα τα υλικά
καλά μέχρι να έχετε ένα ομοιογενές μείγμα πηχτό.
Για το μπακαλιάρο: Αφαιρέστε από τα στεγνά φιλέτα το δέρμα τους, ξεκολλώντας το
από την μια άκρη του πιο παχύ μέρους. Με ένα τσιμπιδάκι αφαιρέστε όσα κόκκαλα
μπορέσετε. Σκουπίζετε το ψάρι και βάλετε το μέσα στο κουρκούτι να σκεπάζονται
μ’ αυτό. Σε τηγάνι ζεσταίνετε καλά το λάδι, σε δυνατή φωτιά για την αρχή και
μετά χαμηλώστε σε μέτρια. Βάλτε προσεκτικά στο τηγάνι χωρίς να στραγγίζετε το
κουρκούτι τα κομμάτια του ψαριού και τηγανίστε τα 2 με 3 λεπτά από κάθε πλευρά
σε μέτρια φωτιά.
Πρέπει να ροδοκοκκινίσουν και μαζί να ψηθεί το ψάρι εσωτερικά. Τοποθετήστε τα
κομμάτια σε απορροφητικό χαρτί και είσαστε έτοιμοι να σερβίρετε με σαλάτες και
γαρνιτούρα από Πατατοσαλάτα.

Θα συνεχίσουμε σήμερα και με άλλες
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στα μονοπάτια των γεύσεων
Σήμερα θα φτιάξουμε μαζί 4 συνταγές με Μπακαλιάρο
Ψαρόσουπα με……. - Μπακαλιάρος πλακί - Μπακαλιάρος με κουρκούτι – Μπακαλιάρος με Αγκινάρες
Έχω 10 Φρέσκες ερωτήσεις από εσάς και 10 απαντήσεις
Μην ξεχνάτε να μου στέλνετε τις ερωτήσεις σας έγκαιρα και να επικοινωνείτε μαζί μου για τις απορίες σας.
Θα συνεχίσουμε και την επόμενη εβδομάδα με νηστήσιμα φαγητά και γλυκά.
Ψαρόσουπα με…….

Μπακαλιάρος πλακί

Συστατικά

Συστατικά

200 gr. ψάρι μπακαλιάρο χωρίς κόκκαλα
100 gr. μύδια
200 gr. γαρίδες
1 μέτριο καρότο, ψιλοκομμένο
1 κλωνάρι σέλερι, ψιλοκομμένο
3 πατάτες χοντροκομμένες
1 ψιλοκομμένο φρέσκο κρεμμύδι
ψιλοκομμένο μαϊντανό
αλάτι και πιπέρι στην γεύση

Οδηγίες

Σε μια κατσαρόλα, βράζουμε τις πατάτες, το σέλερι και
τα καρότα. Χαμηλώνουμε τη φωτιά και τα αφήνουμε να
σιγοβράσουν για 10΄ λεπτά ή μέχρι να μαλακώσουν τα
λαχανικά. Δουλεύουμε το μείγμα σε μπλέντερ μέχρι να
γίνει λείο. Επαναφέρουμε στη κατσαρόλα και αφήνουμε
να σιγοβράσει για άλλα 3΄ λεπτά. Προσθέτουμε το ψάρι και
τα θαλασσινά. Χαμηλώνουμε την φωτιά, ανακατεύουμε
καλά και σιγοβράζουμε για 3’ ακόμα λεπτά. Καρυκεύουμε
και σερβίρουμε με τα φρέσκα κρεμμύδια, τον μαϊντανό και
φρυγανισμένο ψωμί.

Μπακαλιάρος με κουρκούτι Μπακαλιάρος με Αγκινάρες
στριφτή

Συστατικά

1 kg. 1 φύλλο μπακαλιάρο ( υγράλατο ) περίπου
4 μέτριες πατάτες
5 φρέσκα κρεμμυδάκια
1 kg. ντοματίνια
1κ.σ. πελτέ
4 σκελίδες σκόρδο
μαϊντανό ψιλοκομμένο
ελαιόλαδο
αλάτι – πιπέρι στην γεύση

Οδηγίες

1 φύλλo ξαρμυρισμένο μπακαλιάρο
ελαιόλαδο για το τηγάνισμα
λίγο αλεύρι
κουρκούτι:
250 gr. αλεύρι που φουσκώνει μόνο του
μπύρα
αλάτι – πιπέρι στην γεύση

Οδηγίες

Αν ο μπακαλιάρος μας θέλει ξαρμύρισμα τον ξαρμυρίζουμε.
Ψιλοκόβουμε τα κρεμμυδάκια και τα βάζουμε μαζί με το
ελαιόλαδο σε ένα τηγάνι να μαραθούν ελαφρά. Προσθέτουμε
τα σκόρδα και τα ντοματίνια κομμένα στην μέση, αλατίζουμε
ελάχιστα και προσθέτουμε το πιπέρι. Αφήνουμε να βράσουν
όλα μαζί για 5΄, καθαρίζουμε τις πατάτες, τις πλένουμε και τις
κόβουμε σε στρογγυλές φέτες. Τις αλατίζουμε ελάχιστα και τις
στρώνουμε σε ταψάκι, στρώνουμε πάνω τους το μπακαλιάρο
και περιχύνουμε με τη σάλτσα, προσθέτουμε νερό ελαιόλαδο
και τον μαϊντανό. Βάζουμε το φαγητό μας στο φούρνο και
ψήνουμε για 1 ώρα περίπου στους 180ο C, εάν χρειαστεί
προσθέτουμε νερό.

Κόβουμε το ψάρι σε κομμάτια όχι πολύ μεγάλα και το
στραγγίζουμε καλά σε απορροφητικό χαρτί. Ξεκινάμε το
κουρκούτι σε μια λεκανίτσα προσθέτουμε την μπύρα το αλάτι
και το πιπέρι, ανακατεύουμε με σύρμα και προσθέτουμε σιγά
– σιγά το αλεύρι ανακατεύουμε πολύ καλά έως ότου γίνει ένας
χυλός. Αφήνουμε για 15΄ λεπτά το κουρκούτι να ξεκουραστεί.
Προσθέτουμε ελαιόλαδο στο τηγάνι μας και σε καυτό λάδι θα
αρχίσουμε να τηγανίζουμε τον Μπακαλιάρο, ανακατεύουμε
καλά ξανά το κουρκούτι , βουτάμε ένα κομμάτι ψάρι σε λίγο
αλεύρι και το τινάζουμε. Το βουτάμε στο κουρκούτι και το
τοποθετούμε προσεκτικά στο καυτό λάδι. Χαμηλώνουμε την
φωτιά μας και αφήνουμε να ροδίσει σε μέτρια προς δυνατή
φωτιά, γυρίζουμε να τηγανιστεί και από την άλλη μεριά και να
πάρει ένα ωραίο χρυσό χρώμα. Αφήνουμε σε απορροφητικό
χαρτί να στραγγίσει. Σερβίρουμε τον μπακαλιάρος με
σκορδαλιά και τηγανιτές πατάτες.

Συστατικά

600 gr. φιλέτα μπακαλιάρου ή κατεψυγμένα
10 καρδιές αγκινάρας κατεψυγμένες ή φρέσκες
2 καρότα, κομμένα σε λεπτές ροδέλες
5 κ.σ. άνηθο ψιλοκομμένο, 1 κρεμμύδι μεσαίο τριμμένο ψιλό
6 φρέσκα κρεμμυδάκια, κομμένα σε λεπτές ροδέλες
1 λεμόνι ο χυμός, 100 ml. ελαιόλαδο
αλάτι – πιπέρι στην γεύση

Εκτέλεση

Ξεπλένουμε καλά τον μπακαλιάρο και τον βάζουμε σε μια
λεκάνη με κρύο νερό, από νωρίς το προηγούμενο βράδυ,
ώστε μέχρι το πρωί της επομένης που θα τον μαγειρέψουμε
να του αλλάξουμε 3-4 φορές το νερό.
Καθαρίζουμε τις αγκινάρες και κρατάμε μόνο τις καρδιές
τους και τις διατηρούμε σε νερό με λεμόνι μέχρι να τις
χρησιμοποιήσουμε. Ζεσταίνουμε το ελαιόλαδο σε μια μεγάλη
κατσαρόλα και σοτάρουμε τα κρεμμυδάκια και το τριμμένο
κρεμμύδι, χωρίς να τα αφήσουμε να πάρουν χρώμα.
Προσθέτουμε το καρότο και τις καρδιές της αγκινάρας.
Προσθέτουμε 1 ποτήρι χλιαρό νερό, αλατίζουμε ελαφρά
τρίβουμε και πιπέρι από πάνω. Αφήνουμε τις αγκινάρες να
σιγομαγειρευτούν, σε μέτρια φωτιά, για περίπου 30 λεπτά,
μέχρι να μαλακώσουν οι καρδιές τους.
Χαμηλώνουμε τη θερμοκρασία και τοποθετούμε τα φιλέτα
του μπακαλιάρου, προσεχτικά, πάνω από τις αγκινάρες και
προσθέτουμε τον άνηθο. Σκεπάζουμε την κατσαρόλα και
συνεχίζουμε το μαγείρεμα για άλλα 15 λεπτά.
Στη συνέχεια, ανοίγουμε την κατσαρόλα, προσθέτουμε το
χυμό του λεμονιού και κινούμε την κατσαρόλα οριζόντια για
να πάει παντού ο χυμός. Μόλις χλιάνει το φαγητό ελαφρά
και δέσει η σάλτσα του, το σερβίρουμε στα πιάτα, με
τρυπητή κουτάλα για να μην θρυμματιστούν τα φιλέτα του
μπακαλιάρου. Πασπαλίζουμε το κάθε πιάτο με επιπλέον
ψιλοκομμένο άνηθο.

Στα μονοπάτια των γεύσεων
ερωτήσεις / απαντήσεις
Άννα - Μαρία από Λαμία
Κορονοϊός: Υπάρχουν κάποιες τροφές που πρέπει να αποφεύγουμε να
αγοράζουμε;
Καθώς δεν υπάρχει κανένα στοιχείο που να υποδεικνύει πως ο ιός μπορεί μεταφερθεί
μέσω του φαγητού δεν υπάρχει λόγος να αποφεύγουμε συγκεκριμένες τροφές. Αν
υπάρχει κάτι που πρέπει να προσέχουμε είναι τα άτομα που βρίσκονται δίπλα μας στο
σούπερ μάρκετ και φταρνιστούν, ενώ είναι φορείς. Αυτό δεν σημαίνει πως πρέπει να
σταματήσουμε να ψωνίζουμε τρόφιμα.
Δώρα από Εύβοια
Κορονοϊός: Μπορεί ο κορονοϊός να εξαπλωθεί από το φαγητό;
Μέχρι στιγμής δεν έχουμε καμία τέτοια ένδειξη, πως ο κορονοϊός μπορεί να μεταφερθεί
από το φαγητό που τρώμε.
Με τα μέχρι τώρα δεδομένα, γνωρίζουμε πως ο ιός μπορεί να μεταφερθεί μόνο από
την αναπνοή. Συνεπώς, οι πιθανότητες εξάπλωσης του από το φαγητό, είναι μηδαμινές,
όπως και σε οποιαδήποτε ιό γρίπης.

που θα μας διευκολύνει να μην επισκεπτόμαστε σε τακτά χρονικά διαστήματα τα σούπερ μαρκετ, είναι ο
ενδεδειγμένος, έτσι ώστε να μπορούμε να το καταναλώσουμε πριν την ημερομηνία λήξης.
Ιακώβ από Θήβα
Κορονοϊός: Πια φαγητά πρέπει να αποθηκεύσω;
Αποθηκεύστε μόνο φαγητά που σας αρέσουν. Είναι καλό να προτιμήσετε φαγητά που όντως σας
αρέσουν, αλλά πρέπει να αποφύγετε εκείνα που θα σας κάνουν να διψάσετε και να διαλέξετε φαγητά
πλούσια σε θρεπτικά στοιχεία. Τέτοιες καλές επιλογές είναι οι μπάρες πρωτεΐνης, τα δημητριακά, οι
ξηροί καρποί, το κινόα και οι φακές. Ακόμη θα πρέπει να προμηθευτείτε φασόλια, μακαρόνια σε όλα τα
νούμερα και σάλτσα. Τα αυγά είναι επίσης ότι πρέπει για ένα πλήρες πρωινό.
Παναγιώτης από Χαλκίδα
Κορονοϊός: Φρούτα; Δεν πρέπει να προμηθευτώ;
Σίγουρα τα περισσότερα φρούτα σαπίζουν αρκετά γρήγορα, αλλά τα μήλα τα πάνε αρκετά καλά στο
ψυγείο και οι μπανάνες είναι τέλειες κατεψυγμένες.

Δήμητρα από Χαλκίδα
Ελένη από Καρπενήσι
Κορονοϊός: Πρέπει κάτι να προσέξω όταν μαγειρεύω σε καραντίνα.
Κορονοϊός: Είναι ασφαλές να τρώμε σε εστιατόρια;
Η κουζίνα πρέπει να απολυμαίνεται τακτικά και να προσέχουμε τα τρόφιμα που έχουμε στο ψυγείο.
ΌΛΑ ΤΑ ΕΣΤΙΑΤΌΡΙΑ ΕΙΝΑΙ ΚΛΕΙΣΤΑ………
Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί και με τα μαγειρικά σκεύη, για παράδειγμα να μη χρησιμοποιούμε ένα
Αλλά εάν δεν ήταν….. δεν υπάρχει λόγος να σταματήσουμε να τρώμε σε εστιατόρια.
μαχαίρι για να κόψουμε όλα τα τρόφιμα.
Ισχύει ότι και με τα σουπερ μάρκετ που αναφέραμε πριν. Άλλωστε αν ο κορονοϊός
Φυσικά, ένα πολύ σημαντικό στοιχείο είναι και η σωστή θερμοκρασία μαγειρέματος της εκάστοτε
υπάρχει σε κάποια τροφή, αυτός θα καταστραφεί μέσα από την διαδικασία του
τροφής!
μαγειρέματος, Επίσης αν κάποιος είναι άρρωστος είναι σχεδόν σίγουρο πως δεν θα
θελήσει να επισκεφθεί κάποιο εστιατόριο. Άρα και εδώ οι πιθανότητες εξάπλωσης του ιού Μάνος από Καρπενήσι
Κορονοϊός: Το αλκοόλ και το σκόρδο σκοτώνουν τον κορονοϊό
είναι μηδαμινές.
Να επισημάνω ότι πρόκειται για μύθους ότι το αλκοόλ και το σκόρδο σκοτώνουν τον κορονοϊό, σύμφωνα
με τον ΠΟΥ. Στην περίπτωση του αλκοόλ μπορεί να υπάρξουν και αντίθετα αποτελέσματα, ενώ το
Άννα από Χαλκίδα
σκόρδο ναι μεν συνιστά μία υγιεινή τροφή, αλλά δεν υπάρχει ένδειξη ότι μπορεί να «σκοτώσει» τον ιό.
Κορονοϊός: Θα πρέπει να λάβουμε κάποια μέτρα όταν μαγειρεύουμε;
Το σημαντικότερο όλων, είναι το καλό πλύσιμο των χεριών, όπως και να μην
Ανδρέας από Ερέτρια
μαγειρεύουμε αν εμφανίσουμε σημάδια του κορονοϊού.
Κορονοϊός: Τελικά να φοράει μάσκα κάποιος που δεν νοσεί όταν πηγαίνει στο σούπερ
Καλό θα ήταν να καθαρίζουμε και να απολυμαίνουμε τις επιφάνειες που μαγειρεύουμε
μάρκετ;
ή τρώμε. Παράλληλα να διαχωρίζουμε τις ωμές από τις μαγειρεμένες τροφές, να
Πρέπει να διατηρούμε απόσταση τουλάχιστον ενός μέτρου από τους ανθρώπους γύρω μας. Αφετέρου
προσέχουμε να τις βάζουμε στο ψυγείο. Ένα άλλο στοιχείο είναι η σωστή θερμοκρασία
η μάσκα είναι απαραίτητη γιατί αποτρέπει το σάλιο, που καλώς ή κακώς πετιέται από το στόμα όταν
μαγειρέματος της εκάστοτε τροφής.
μιλάμε, να φτάσει και να εισχωρήσει στο στόμα ή τη μύτη του απέναντι ή από τον απέναντι σε εμάς.
Είναι η πρώτη μπάρα προστασίας
Σταυρούλα από Βαθύ
Για να ελέγξετε εάν τα ψάρια είναι φρέσκα μπορείτε να ακολουθήσετε τα εξής βήματα: Ελέγχετε πρώτα
Κορονοϊός:Χρειάζεται να γεμίσουμε τα ντουλάπια της κουζίνας μας με
τα μάτια του ψαριού να είναι λαμπερά και τα βράγχιά του να έχουν σκούρο κόκκινο χρώμα ή ροζ και να
κονσέρβες;
Δεν είναι κακή ιδέα να υπάρχουν κονσέρβες στο σπίτι, χωρίς όμως να μας πιάνει υστερία είναι υγρά. Τέλος, αν το πιέσετε με το δάχτυλο και το κρέας του ψαριού επανέλθει γρήγορα στην αρχική
που θα μας κάνει να μετατρέψουμε το σπίτι μας σε μικρό σούπερ μάρκετ. Ένας αριθμός του κατάσταση, τότε το ψάρι έχει σάρκα ελαστική και είναι φρέσκο.

