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Αλληλεγγύη και υπομονή,  
για να βγούμε νικητές
Η    πανδημία που έχει εξαπλωθεί σε όλο τον κόσμο, 

ανέτρεψε τη ζωή μας. Στο σύνολό της η κοινωνία 
βιώνει κάτι εντελώς νέο, που δεν έχουν ζήσει ούτε 

οι μεγαλύτεροι από εμάς. Η πραγματικότητα είναι ζοφερή, 
τόσο για το σήμερα που βιώνουμε, όσο και για το αύριο που 
αναμένουμε.

Για εμάς τους Έλληνες είναι ίσως κάτι πιο οδυνηρό ακόμη 
και από την πρόσφατη οικονομική κρίση. Αυτή τη στιγμή είναι 
όμως που πρέπει να δείξουμε την αλληλεγγύη μας και να 
επιδιώξουμε την επιβίωση όλων μας. Γιατί όταν θα τελειώσει 
αυτός ο εφιάλτης πρέπει να έχουμε θρηνήσει όσο λιγότερε 
απώλειες γίνεται. Κι αυτό θα το πετύχουμε αν αντιληφθούμε 
ότι ο εφησυχασμός και η άρνηση κατανόησης του κινδύνου 
που διατρέχουμε όλοι μας, μπορεί να μας οδηγήσει σε 
εκατόμβες νεκρών.

Δυστυχώς κι αυτή την ώρα πολλοί είναι αυτοί που 
επιδιώκουν την εκμετάλλευση της ανησυχίας του Λαού 
για προσωπικά οφέλη. Και δεν είναι μόνο στελέχη της 
αντιπολίτευσης που το επιδιώκουν, υπάρχουν και άλλοι. 
Δεν είναι η ώρα όμως για εσωστρέφεια, ούτε για κομματικές 
αντιπαραθέσεις. Η πλειοψηφία του Λαού συστρατεύεται με 
την προσπάθεια της Κυβέρνησης επιδοκιμάζοντας τα όσα 
εφαρμόζει. Κι αυτό είναι η ουσία. Γιατί στον αγώνα της 

θέλει την κοινωνία μαζί της, άσχετα αν μετά το πέρασμα του 
κινδύνου συνεχίζει να υπερασπίζει την πολιτική της. Κανένας 
πόλεμος δεν έχει επιτυχία αν δεν συμφωνεί η πλειοψηφία.

Αυτή την ώρα όλες οι κοινωνικές τάξεις πλήττονται 
οικονομικά. Αλλά αυτή που πλήττεται περισσότερο είναι η 
Εθνική Οικονομία. Αν το τέλος της πανδημίας δεν βρει όρθιο 
τον παραγωγικό ιστό της χώρας, καμία ουσία δεν θα έχουν 
τα επιδόματα, αφού δεν θα υπάρχουν δουλειές για τους 
εργαζόμενους και τα Κρατικά ταμεία θα είναι άδεια. Γι’ αυτό 
χρειάζεται να επιδείξουμε υπομονή. Μόνο έτσι θα μπορέσουμε 
να κρατηθούμε ως Κράτος και να βρεθούμε με τις λιγότερες 
απώλειες στο τέλος της κρίσης και ικανό να συνεχίσει την 
οικονομική δραστηριότητα.

Η κατάσταση που έχει διαμορφωθεί απαιτεί επίδειξη 
αλληλεγγύης προς τον συνάνθρωπό μας και υπομονή και 
στήριξη των αποφάσεων της Κυβέρνησης, ώστε να βγούμε 
νικητές κι όχι ηττημένοι. Άλλωστε οι κίνδυνοι ελλοχεύουν και 
δεν είναι μόνο οικονομικοί. Υπάρχει κίνδυνος η Κυβέρνηση να 
βρεθεί πολεμώντας σε δύο μέτωπα. Θα τα ξεπεράσει μόνο αν 
η κοινωνία την εμπιστευτεί, κάτι που ευτυχώς το καταγράφουν 
οι μετρήσεις της κοινής γνώμης. 

Ευχόμαστε σε όλους καλή δύναμη και στο τέλος να είμαστε 
όλοι μαζί πάλι.

Σήμα κινδύνου εκπέμπουν οι παραγωγοί της Στερεάς 
Ελλάδας, μετά τον αποκλεισμό τους από της λαϊκές αγορές 
της Αττικής. Η καθολική απαγόρευση της κυκλοφορίας, 

που επιβληθεί τα ξημερώματα της Δευτέρας, συνοδευόταν με 
νέα αυστηρότερα μέτρα για τις λαϊκές αγορές. 

Πλέον οι λαϊκές λειτουργούν με τους μισούς παραγωγούς, 
οι οποίοι εναλλάσσονται εκ περιτροπής ανά εβδομάδα, ενώ 
οι πάγκοι τους έχουν στο εξής απόσταση πέντε μέτρων ο ένας 
από τον άλλον. Παράλληλα, έως τη Δευτέρα 25 Απριλίου, 
αναστέλλεται προσωρινά η δραστηριότητα στις λαϊκές αγορές 
όσων κλάδων απαιτείται μετακίνηση από Περιφέρεια σε 
Περιφέρεια σε όλη την Επικράτεια.

Το τελευταίο μέτρο, έφερε γρήγορα τις πρώτες αντιδράσεις 
παραγωγών όλης της Ελλάδας που δραστηριοποιούνται στις 
λαϊκές αγορές της Αττικής. «Επηρεάζονται όλοι οι παραγωγοί 
εκτός Αττικής. Από τη Στερεά, τη Κορινθία, τη Λακωνία, το Βόλο, 
ακόμα και τη Κρήτη», δήλωσε μιλώντας στα «Στερεά Νέα» ο 
Ευβοιώτης παραγωγός, Βαγγέλης Τρίκκας. 

Το πρόβλημα διογκώνεται, από τη στιγμή που τα προϊόντα αυτά 
δεν μπορούν να διατεθούν ούτε στις περιφέρειες παραγωγής, 
καθώς οι άδειες των παραγωγών είναι για διάθεση προϊόντων 
στην Αττική. «Οι άδειες μας είναι παλιές, από το 1976, τότε 
δηλαδή που υπήρχε ακόμη ο Οργανισμός Λαϊκών Αγορών», 
επεσήμανε ο κ. Τρίκκας. 

Τα προϊόντα που μένουν αδιάθετα είναι οπωροκηπευτικά και 
κατά βάση νωπά. «Πρόκειται για πατάτες, κρεμμύδια, λάχανα 
και κουνουπίδια στην Εύβοια, ενώ στην Βοιωτία για πατάτες, 
κρεμμύδια και καρότα. Από την Αταλάντη μιλάμε κυρίως για 
ελιές», πρόσθεσε ο κ. Τρίκκας. Το πρόβλημα με τα νωπά 
προϊόντα επικεντρώνεται στο γεγονός πως δεν έχουν μεγάλο 
χρονικό διάστημα ζωή, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να 
αντέξουν στην ψύξη για διάστημα 2-3 μηνών.

«Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε κανένα άλλο εισόδημα, δεν 

Αποκλεισμένοι οι παραγωγοί της Στερεάς  
από τις λαϊκές αγορές της Αττικής

έχουμε καμία σχέση με το χονδρικό εμπόριο ή τα σούπερ 
μάρκετ», τόνισε ο κ. Τρίκκας, υπολογίζοντας τον πληττόμενο 
αριθμό παραγωγών στην Εύβοια στα 300 άτομα. Ωστόσο δεν 
ήταν σε θέση να κάνει ένας υπολογισμό σε σύνολο περιφέρειας. 
«Το πιο ανησυχητικό είναι ό,τι τώρα ξεκινάει η καινούργια 
καλοκαιρινή σεζόν, που πρέπει να αρχίσουν νέες καλλιέργειες 
για να είναι έτοιμες για το καλοκαίρι και δεν ξέρουμε τι θα 
γίνει», πρόσθεσε ο ίδιος.

Οι παραγωγοί της Στερεάς έχουν έρθει από τη πρώτη στιγμή 
σε απευθείας επαφή με τον Περιφερειάρχη, κ. Φάνη Σπανό, όπου 
σε συνεργασία με τον Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε Ευβοίας, κ. Γιώργο 
Κελαϊδίτη και τον Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Περιβάλλοντος, κ. Δημήτρη Βουρδάνο, προσπαθούν να βρουν 
μία λύση.

«Για την ώρα ωστόσο, δεν υπάρχει κάποια μέριμνα, σχετικά 
με τη διάθεση των προϊόντων. Το προηγούμενο Σάββατο 
που κατεβήκαμε στην Αττική με την απαγόρευση, δώσαμε τα 
προϊόντα μας στο Κοινωνικό Παντοπωλείο της Αθήνας, για να 
μην τα πετάξουμε», δήλωσε ο κ. Τρίκκας.

Απαντώντας σε ερώτηση των «Στερεών Νέων» ο 
Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, 
κ. Βουρδάνος, δήλωσε πως τώρα γίνεται μία διεργασία σε 
επίπεδο υπουργείων. «Το πρόβλημα είναι γενικό, υπάρχουν 
και παραγωγοί από την Εύβοια, τη Βοιωτία, τη Φθιώτιδα αλλά 
και η Κρήτη. Έχουν αποκλειστεί όλοι, δεν είμαστε μόνο εμείς», 
επισήμανε ο κ. Βουρδάνος. Όπως δήλωσε, οι δύο επόμενες 
εβδομάδες θα είναι κρίσιμες, λόγω κορύφωσης του ιού, 
επομένως οι επαφές και οι παρουσίες θα είναι μειωμένες στο 
ελάχιστο. «Συμφωνώ ό,τι χάνονται προϊόντα τα οποία είναι νωπά 
και δεν μπορούν να διατεθούν σε επόμενο χρονικό διάστημα. 
Όμως είμαστε σε συζητήσεις με το υπουργείο», τόνισε, ο 
Αντιπεριφερειάρχης.

ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΥΚΟΥΡΑΣ

ΛΑΙΚΗ ΑΓΟΡΑ

ΛΑΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
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έρευνα

Εύβοια και COVID-19 
Fake news και αλήθειες
Σε εποχές γενικευμένης κρίσης, τα 

fake news και οι φήμες σε επίπεδο 
λαϊκισμού, που κανονικά θα 

έπρεπε να εκλείπουν σε μία πολιτισμένη 
κοινωνία, φουντώνουν. Η διάδοσή τους 
δε συνιστά κάτι καινούργιο. Οι συνέπειες 
τους ωστόσο, είναι πάντα απροσδιόριστες.

Την περασμένη εβδομάδα, έκανε 
το γύρο του διαδικτύου, μία αναφορά 
για τραγικές ελλείψεις στο Γενικό 
Νοσοκομείο Χαλκίδας. Οι ελλείψεις δεν 
αφορούσαν μόνο τον υλικό εξοπλισμού 
που απαιτείται για την αντιμετώπιση του 
COVID-19, αλλά συμπεριέλαβαν ακόμη 
και τις απλές χειρουργικές μάρκες. Το, 
χωρίς υπογραφή έγγραφο, διαψεύδεται 
κατηγορηματικά, από κύκλους του 
νοσοκομείου, που συνιστούν ψυχραιμία. 
Η επάρκεια είναι δεδομένη, τουλάχιστον 
για τον επόμενο μήνα και το νοσοκομείο 
αν και φειδωλά, εφοδιάζεται κανονικά, 
όπως τα υπόλοιπα νοσοκομεία της χώρας. 
Ωστόσο γίνεται κατανοητό, ό,τι ένα μεγάλο 
νοσοκομείο σαν αυτό της Χαλκίδας, με 
προσωπικό 480 ατόμων, έχει σοβαρές 
ανάγκες.

Οι φήμες για τον πραγματικό αριθμό 
των κρουσμάτων κορωνοϊού στο νησί, 
υπήρξαν από την αρχή της κρίσης, 
πεδίο έντονης αντιπαράθεσης, μεταξύ 
πολιτών και ιθυνόντων. Ασφαλή χείλη 
επιβεβαιώνουν πως μέχρι σήμερα, 
έχουν σταλεί από το Γενικό Νοσοκομείο 
Χαλκίδας, πάνω από 70 δείγματα και μόνο 
ένα έχει βγει θετικό (εκείνο της βόρειας 
Εύβοιας). Επομένως, διατηρούμε την 
ψυχραιμία μας. 

Το νοσοκομείο της πόλης είναι 

προετοιμασμένο για παν ενδεχόμενο. 
Οι απολυμάνσεις είναι καθημερινές, 
η τακτική χειρουργική δραστηριότητα 
έχει διακοπεί, ενώ η σύμπτυξη δύο 
κλινικών έδωσε τον απαιτούμενο 
χώρο προκειμένου να προετοιμαστεί ο 
δεύτερος όροφος του νοσοκομείου για 
κρούσματα κορωνοϊού. Παράλληλα, 
στο προαύλιο του νοσοκομείο έχουν 
φτιαχτεί δύο εξωτερικοί χώροι και έχει 
τοποθετηθεί ένα ISOBOX, προκειμένου να 
κατευθύνονται απευθείας εκεί, τα ύποπτα 
κρούσματα και να μην έχουν καμία σχέση 
με το κτιριακό χώρο του νοσοκομείου. 
Ειδική ομάδα στο νοσοκομείο, 
εκπαιδεύεται εδώ και δύο εβδομάδες 

καθημερινά, για τη πιθανότητα νοσηλείας 
κρουσμάτων κορωνοϊού. Παρόμοια η 
κατάσταση και στα Νοσοκομεία Κύμης και 
Καρύστου, όπου η δωρεά ενός ISOBOX 
από τον Όμιλο ΗΡΑΚΛΗΣ, προσέφερε 
τον απαιτούμενο χώρο προκειμένου να 
μην εισέρχονται πιθανά κρούσματα στο 
νοσοκομείο.

Ωστόσο, ο ερχομός του COVID-19 
στη χώρα μας αποδεικνύεται πως 
πιέζει μπλοκαρισμένες, εδώ και καιρό, 
καταστάσεις. Ο λόγος, γίνεται για το Νέο 
Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας. Αποτελεί 
κοινό μυστικό πλέον, ότι η κινητικότητα στο 
χώρο του νοσοκομείου έχει αυξηθεί. Στον 
ιστότοπο του προγράμματος «Διαύγεια» 

έχουν ήδη κοινοποιηθεί τα δικαιολογητικά 
για προσλήψεις και ηλεκτροδότηση. 
Το τελευταίο ολοκληρώθηκε μόλις 
την περασμένη εβδομάδα, με τους 
περίοικους να βλέπουν το νοσοκομείο 
να φωτίζεται. Υπενθυμίζεται στο 
σημείο αυτό, ό,τι η ηλεκτροδότηση 
ήταν προγραμματισμένη για τον Ιούνιο! 
Ασφαλής πηγή των «Στερεών Νέων» 
υποστήριξε χαρακτηριστικά, ότι μέχρι 
τα μέσα Απριλίου θα έχει ολοκληρωθεί 
και η σύνδεση οπτικής ίνας από τον 
ΟΤΕ. Παράλληλα, η εργολαβία δουλεύει 
με ιλιγγιώδεις ρυθμούς, πάντα για τα 
ελληνικά δεδομένα. 

Σε ό,τι αφορά το θέμα των προσλήψεων, 
έχουν ήδη γίνει 28 σε νοσηλευτικό 
προσωπικό. Ο μεγάλος αυτός αριθμός 
αναμένεται να αυξηθεί με επιπλέον 60 
άτομα επικουρικού προσωπικού. Το νέο 
Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας θα έχει 
δυναμική 22 κλινών ΜΕΘ. Πρόκειται για 
αριθμό εκ των πραγμάτων σημαντικό, αν 
αναλογιστεί κανείς πως το νοσοκομείο 
«Ευαγγελισμός» έχει 35 κλίνες ανάλογες 
κλίνες.

Γίνεται επομένως κατανοητό, 
πως τη δεδομένη χρονική στιγμή 
πραγματοποιείται μια συντονισμένη 
προσπάθεια από τη διοίκηση και την 
περιφέρεια. Πίεση καθημερινή, ασκείται 
και από τους πολίτες μέσω ψηφίσματος 
στο διαδίκτυο. Ας ελπίσουμε πως η 
προσπάθεια αυτή θα ευοδωθεί και ας 
περιμένουμε, τουλάχιστον αυτή τη φορά, 
ανακοινώσεις από επίσημα χείλη και όχι 
φήμες που ταξιδεύουν από στόμα σε 
στόμα.

1.ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ ΝΕΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 2017

Η εταιρία συνεισφέρει στην 
πράξη στην εθνική προσπάθεια 
επιβράδυνσης   της εξάπλωσης 

του ιού COVID-19

Ο Όμιλος ΗΡΑΚΛΗΣ, με ευθύνη και 
σεβασμό στις τοπικές κοινωνίες όπου 
δραστηριοποιείται και με απόλυτη 
προτεραιότητα την προστασία της 
δημόσιας υγείας, προχωρά σε δωρεά 
ISOBOX ειδικής κατασκευής στο Γενικό 
Νοσοκομείο – Κέντρο Υγείας Κύμης. 

Το νέο και ειδικά διαμορφωμένο 
κοντέινερ που παραδόθηκε σήμερα, 
σκοπεύει τόσο στην ενίσχυση της 
ασφάλειας όσο και την ετοιμότητα 
του νοσοκομείου για τη διαχείριση και 
αντιμετώπιση πιθανών κρουσμάτων 
από τον ιό COVID-19. Η μονάδα αυτή 
θα τοποθετηθεί στον εξωτερικό χώρο 
και προορίζεται για την υποδοχή και 
τον έλεγχο των ασθενών που πιθανόν 
νοσούν  από τον κορονοϊό, με στόχο 
την άμεση εξυπηρέτησή τους καθώς 
και την ενίσχυση της ασφάλειας του 
Νοσοκομείου μέσω της αποφυγής του 
συγχρωτισμού με άλλους ασθενείς.

Η Αν. Διοικητής του Γενικού 
Νοσοκομείου – Κέντρου Υγείας Κύμης, 
κα Βασιλική Αγγελοπούλου, τόνισε 
«Ευχαριστούμε θερμά τον Όμιλο 

Ο Όμιλος ΗΡΑΚΛΗΣ δωρίζει ειδικής κατασκευής ISOBOX  
στο Γενικό Νοσοκομείο – Κέντρο Υγείας Κύμης

ΗΡΑΚΛΗΣ, που από την πρώτη στιγμή 
στάθηκαν δίπλα μας και ικανοποίησαν 
το αίτημά μας για τη δωρεά του ειδικού 
ISOBOX, προκειμένου να μπορέσουμε 
να εφαρμόσουμε τις οδηγίες του ΕΟΔΥ, 
αναφορικά με την μείωση της διασποράς 
του ιού και την προστασία των ασθενών 
και των εργαζομένων. Είναι πολύ 
σημαντικό για όλους όσους βρισκόμαστε 

στην πρώτη γραμμή της μάχης κατά 
του άγνωστου βιολογικού εχθρού που 
πλήττει τη χώρα μας αλλά και τον 
πλανήτη γενικότερα, να γνωρίζουμε ότι 
δεν είμαστε μόνοι».

Ο κ. Βασίλης Καμπάνης, Διευθυντής 
του Εργοστασίου της ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ 
στο Μηλάκι, δήλωσε σχετικά «Σε αυτή 
τη δύσκολη για όλους μας συγκυρία, η 

προστασία της υγείας των εργαζομένων 
μας, των συνεργατών μας, των 
συμπολιτών μας και των οικογενειών 
τους αποτελεί  την  κορυφαία 
προτεραιότητά μας. Προχωράμε στη 
δωρεά αυτή, με στόχο τη διευκόλυνση 
του πολύτιμου και δύσκολου έργου που 
επιτελούν οι γιατροί και οι υγειονομικοί 
εργαζόμενοι».
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Άδεια πόλη η Λαμία μετά την 
επιβολή της ελεγχόμενης 
κυκλοφορίας. Περπατήσαμε 

στους κεντρικούς της δρόμους 
το πρωί της Πέμπτης και είδαμε 
πολίτες σε ουρές, διατηρώντας τις 
αποστάσεις ασφαλείας σε τράπεζες 
ή σε καταστήματα, όπου γίνεται 
πληρωμή λογαριασμών.

Στην πλατεία Πάρκου υπάρχει 
μπλόκο της αστυνομίας, όπου 
πραγματοποιούνται έλεγχοι για το αν 
οι πολίτες διαθέτουν τα απαραίτητα 
δικαιολογητικά κυκλοφορίας, ενώ και 
περιφερειακά κινούνται περιπολικά, 
προκειμένου να πραγματοποιούνται 
έλεγχοι.

Άδεια  
πόλη η 
Λαμία

Σε καραντίνα η Επέτειος του ’21 
Βουβοί εορτασμοί σε όλη τη Περιφέρεια
Επιμέλεια: Γιάννης Ανυφαντής

Χωρίς παρελάσεις και επετειακές 
εκδηλώσεις γιορτάστηκε 
η Επέτειος του ’21 σε όλη 

τη Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας 
λόγω των μέτρων περιορισμού της 
εξάπλωσης του κορωνοϊού. 

Παράλληλα, οι εκκλησίες σε 
κάθε περιοχή παρέμειναν κλειστές, 
ακολουθώντας ευλαβικά τους 
κανόνες απαγόρευσης, στερώντας 
από τους πιστούς τον εορτασμό του 
Ευαγγελισμού της Θεοτόκου. 

Η εορτασμός της 25ης Μαρτίου, 
που καθιερώθηκε επίσημα από τον 
Όθωνα το 1838, μπήκε σε καραντίνα 
σε ολόκληρη τη χώρα, με τους πολίτες 
να παραμένουν κλεισμένοι στα σπίτια 
τους. Αντ’ αυτού οι δημοτικές αρχές 
της περιφέρειες ζήτησαν από τους 
πολίτες να γιορτάσουν διαφορετικά 
τη φετινή επέτειο της επανάστασης, 
υψώνοντας την Ελληνική Σημαία 
στα μπαλκόνια των σπιτιών τους. Η 
γαλανόλευκη υψώθηκε στα κτίρια 
των Δημοτικών Αρχών όλης της 
περιφέρειας, ενώ σε λιτές δηλώσεις 
προέβησαν οι δήμαρχοι της Στερεάς.

«Φέτος γιορτάζουμε την επέτειο 
της Επανάστασης του ’21 μέσα 
στη θαλπωρή του σπιτιού μας, 
χωρίς παρελάσεις, χωρίς τους 
φίλους και τους συγγενείς μας, 
τόσο μακριά αλλά ταυτόχρονα και 
τόσο κοντά ο ένας από τον άλλο», 
δήλωσε ο Δήμαρχος Λαμιέων, 
Θύμιος Καραΐσκος, σε μήνυμά 
του για την 25η Μαρτίου. «Σήμερα 
αποδεικνύουμε περίτρανα ότι ο λαός 
μας αποτελεί φωτεινό παράδειγμα, 
εγκράτειας, ενότητας, αλληλεγγύης 
όπως και ωριμότητας στην διαχείριση 
κρίσιμων καταστάσεων», πρόσθεσε 
ο Δήμαρχος.

Στη Χαλκίδα, παρά την απαγόρευση 
κυκλοφορίας που έχει επιβληθεί, 
η δημοτική αρχή γιόρτασε με ένα 
πρωτότυπο τρόπο την Επανάσταση 
του ’21, μεταφέροντας το εορταστικό 
μήνυμα σε κάθε γωνιά του δήμου. 
Τοποθετώντας μεγάφωνα σε 
υπηρεσιακό αυτοκίνητο, ο Εθνικός 
Ύμνος ήχησε σε όλες τις δημοτικές 
ενότητες της πόλης, συνοδευόμενος 
από εορταστικό μήνυμα για την 
Επανάσταση του ’21 και τον 
Ευαγγελισμό της Θεοτόκου. 

«Τιμές αξίζουν σήμερα και σε 
όλους αυτούς, που με οδηγό τις 
ίδιες αξίες, δίνουν την καθημερινή 

μάχη με τον νέο, αόρατο εχθρό. Στους 
εργαζόμενους στους σημαίνοντες 
τομείς της υγείας, του περιβάλλοντος, 
της διατροφής και της λειτουργίας 
της κρατικής μηχανής», δήλωσε 
επετειακό μήνυμά της η Δήμαρχος 
Χαλκιδέων, Έλενα Βάκα. 

Από την πλευρά του,  ο 
Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας, 
Φάνης Σπανός, με μία δημοσίευση 
στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, 
δήλωσε πως η φετινή εορτή μας 
βρίσκει αντιμέτωπος με μία μεγάλη 
δοκιμασία. «Ας αμυνθούμε με το 
ισχυρότερο ελληνικό όπλο, αυτό 
που μας δίνει πάντα νίκες. Τον καλό 
μας εαυτό. Ο ένας για τον άλλο. 
Ο φίλος για το φίλο και ο εγγονός 
για τον παππού. Ο γιατρός για τον 
πολίτη και ο πολίτης για το γιατρό. 
Με ψυχραιμία, εγρήγορση, συνέπεια 

και εμπιστοσύνη», επεσήμανε ο κ. 
Σπανός.

Έπειτα από εκατόν ενενήντα εννέα 
χρόνια, οι εορτασμοί της Ελληνικής 
Επανάστασης μπήκαν προσωρινά 
στο περιθώριο. Κοινή ευχή, όμως, 
όλων ήταν πως η πανδημία θα είναι 
προσωρινή, δίνοντας το χώρο και το 
χρόνο στην Πολιτεία να οργανώσει 
την επάνοδο της χώρας στους 
εορτασμούς, με τον σημαδιακό σταθμό 
της δεύτερης εκατονταετίας από την 
Επανάσταση. «Σήμερα, οι Έλληνες 
δίνουμε ακόμα μια ιστορική μάχη. Δεν 
είμαστε όμως μόνοι. Είμαι σίγουρη 
ότι θα νικήσουμε. Και ότι του χρόνου 
θα γιορτάσουμε με λαμπρότητα τα 
200 χρόνια από την επανάσταση του 
1821», τόνισε κλείνοντας την ομιλία 
της η νέα Πρόεδρος της Δημοκρατίας, 
Κατερίνα Σακελλαροπούλου. 

ΧΑΛΚΙΔΑ 25η ΜΑΡΤΙΟΥ

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ, ΧΑΛΚΙΔΑ
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Πυρκαγιά στο εργοστάσιο της AKFA στο βαθύ Αυλίδος 
– Άμεση αντίδραση των Αρχών

Πυρκαγιά ξέσπασε λίγο μετά τις 8.30 το πρωί 
του περασμένου Σαββάτου σε δεξαμενή του 
εργοστασίου χημικών προϊόντων ΑKFA στο 

Βαθύ Αυλίδος. Η φωτιά, που τέθηκε υπό πλήρη 
έλεγχο νωρίς το μεσημέρι, θορύβησε την τοπική 
κοινότητα, κυρίως λόγω της μεγάλης έντασης και 
διάρκειας που είχε.
Σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία, όλα 
ξεκίνησαν όταν εξερράγη δεξαμενή με διακόσιους 
τόνους χημικής πρώτης ύλης, που χρησιμοποιείται 
από τη βιομηχανία χρωμάτων. Επομένως, η φωτιά 
θα μπορούσε να σβήσει, μόνο όταν καιγόταν όλη η 
ύλη που περιείχε η δεξαμενή.
Στο σημείο έσπευσαν από τη πρώτη στιγμή, ο 
Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε Ευβοίας, Γεώργιος 
Κελαϊδίτης και η Δήμαρχος Χαλκιδέων, Έλενα Βάκα, 
προκειμένου να πληροφορηθούν για την εξέλιξη 
της πυρκαγιάς και να συντονίσουν καλύτερα τις 
προσπάθειες πυρόσβεσης. Παράλληλα η Δήμαρχος, 
θέλοντας να καθησυχάσει τους κατοίκους, 
επισκέφθηκε το Βαθύ, ενημερώνοντας τον κόσμο 
για την κατάσταση που επικρατούσε.
Στην κατάσβεση της πυρκαγιάς συμμετείχαν πάνω 
από 15 οχήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, 
τα οποία υποστηρίζονταν από 6 υδροφόρες της 
Περιφέρειας και του Δήμου. Άριστη υπήρξε 
η συνεργασία των δυνάμεων του Λιμενικού 
σώματος, της Υπηρεσίας Πολιτικής Προστασίας, 
της Αστυνομίας καθώς και του εξειδικευμένου 
προσωπικού ασφαλείας, που συνέδραμαν τις 
πυροσβεστικές δυνάμεις για την ταχύτερη 
κατάσβεση της φωτιάς. 
Τις ευχαριστίες της στο Αρχηγείο του Πυροσβεστικού 
Σώματος και  σε όλους τους φορείς και υπηρεσίες 
που συνέδραμαν στην κατάσβεση της πυρκαγιάς 
απέστειλε με δελτίου τύπου η ιδιοκτήτρια εταιρεία 
του εργοστασίου χημικών προϊόντων AKFA.
Η εκκένωση των εγκαταστάσεων και η εφαρμογή 
του συστήματος εκτάκτων αναγκών ήταν οι δύο 
άμεσες προτεραιότητες της εταιρείας, όπως 

επισημαίνεται στο Δελτίο Τύπου. «Στο πλαίσιο, 
επίσης, της κοινωνικής ευθύνης της εταιρείας μας 
θα θέλαμε να διευκρινίσουμε,  ότι δεν συντρέχει 
κανένας απολύτως κίνδυνος επιβάρυνσης  του 
περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας από 
ενδεχόμενες αναθυμιάσεις και καπνούς», 
τόνισε μεταξύ άλλων η ιδιοκτήτρια εταιρεία του 
εργοστασίου στο σημείωμά της. Σε επικοινωνία 
των «Στερεών Νέων» με τον plant manager της 
εταιρείας, Νικόλαο Αγιασοφίτη, εμφανίστηκε 
καθησυχαστικός, δηλώνοντας πως το υλικό που 
κάηκε δεν ήταν τοξικό, ενώ το εργοστάσιο δεν έχει 
υποστεί καμία άλλη ζημιά πέρα από τη δεξαμενή.
Στο ίδιο μήκος κύματος κυμάνθηκε και η ανακοίνωση 
που εξέδωσε η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, 

επισημαίνοντας ό,τι η χημική ουσία που κάηκε 
δεν αποτελεί απειλή για τη δημόσια υγεία. Στην 
έκτακτη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε μετά το 
πέρας της πυρκαγιάς, από κλιμάκιο των αρμόδιων 
Υπηρεσιών Ανάπτυξης, Υγείας, Περιβάλλοντος και 
Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε. Ευβοίας , παρουσία 
του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Εύβοιας, Γεώργιου 
Κελαϊδίτη και Αντιπεριφερειάρχη Περιβάλλοντος 
Δημήτρη Βουρδάνου, προέκυψε «ότι η δεξαμενή 
στην οποία εκδηλώθηκε η φωτιά περιείχε οξικό 
βινυλεστέρα, χημική ουσία η οποία είναι ιδιαίτερα 
εύφλεκτη, αλλά δεν κατατάσσεται στην κατηγορία 
των επικίνδυνων ουσιών για την ανθρώπινη υγεία 
και το περιβάλλον». 

Η χώρα σε απόλυτη καραντίνα
Εντατικοί έλεγχοι της ΕΛ. ΑΣ – 4.063 παραβάσεις σε 4 ημέρες

Επιβεβλημένη κρίθηκε την περασμένη Κυριακή 
η απόλυτη καραντίνα σε ολόκληρη τη χώρα, 
με την ελπίδα ό,τι θα περιοριστεί δραστικά η 

εξάπλωση του κορωνοϊού. Η ισχύς των μέτρων, 
που θα διαρκέσει έως και τις 6 Απριλίου στις 6 
π.μ., αφορά όλους τους πολίτες με κάποιες όμως 
εξαιρέσεις. 
Οι βεβαιώσεις που οφείλουν να έχουν οι πολίτες 
κατά την έξοδό τους από το σπίτι χωρίζονται σε 
Α και Β τύπου. Η πρώτη κατηγορία εκδίδεται μία 
φορά με προσωπική ευθύνη του υπογράφοντος από 
τον εργοδότη και αναγράφει ωράριο προσέλευσης- 
αποχώρησης από την εργασία, ενώ ο εργαζόμενος 
την φέρει υποχρεωτικά. Οι βεβαιώσεις τύπου Β 
αφορούν κάθε μεμονωμένη κίνηση. Μπορεί να είναι 
μια συγκεκριμένη φόρμα του Υπουργείου Ψηφιακής 
Διακυβέρνησης (στον ιστότοπο του Υπουργείου) ή 
ένα λευκό χαρτί πάνω στο οποίο θα αναγράφεται 
το ονοματεπώνυμο του χρήστη και ο λόγος της 
μετακίνησης ή με αποστολή SMS στο 13033, στο 
οποίο ο χρήστης θα γράφει τον αύξοντα αριθμό ενός 
από τους έξι λόγους της μετακίνησης : 1. Μετάβαση 
σε φαρμακείο ή επίσκεψη στον γιατρό 2. Μετάβαση 
σούπερ μάρκετ κ.α. 3. Μετάβαση στην τράπεζα 4. 
Παροχή βοήθειας 5. μετάβαση σε τελετή 6. Σωματική 

άσκηση ή κίνηση με κατοικίδιο ζώο. Στο μήνυμα 
πρέπει να συμπεριλαμβάνεται το ονοματεπώνυμο 
και η διεύθυνση κατοικίας του χρήστη. Η μορφή 
του μηνύματος είναι η εξής: Αριθμός ΚΕΝΟ Όνομα 
ΚΕΝΟ Επώνυμο ΚΕΝΟ Διεύθυνση Κατοικίας.
Τα μηνύματα από τις πρώτες ημέρες εφαρμογής 
των μέτρων απαγόρευσης της κυκλοφορίας ήταν 
ενθαρρυντικά, με την πλειοψηφία των πολιτών 
να συμμορφώνεται πολύ γρήγορα με τα μέτρα. Οι 
έλεγχοι, που στην αρχή συνοψίζονταν σε απλές 
συστάσεις, έγιναν αυστηρότεροι από τα μέσα τις 
εβδομάδας, με τους παραβάτες της απαγόρευσης 
να καλούνται να πληρώσουν το πρόστιμο των 150 
ευρώ. 
Συνολικά έως και την Πέμπτη είχαν βεβαιωθεί 4.063 
παραβάσεις σε όλη την επικράτεια. Μόνο εχθές 
έφθασαν τις 1.113, με την Αττική να παραμένει 
πρωτοπόρος, ξεπερνώντας σε αριθμό τις 340. 
Σε ό, τι αφορά την περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, 
οι πολίτες εμφανίζονται σε μεγάλο βαθμό 
συνειδητοποιημένοι, τηρώντας την απαγόρευση 
κυκλοφορίας. Εχθές, σε ολόκληρη τη Στερεά 
βεβαιώθηκαν μόλις 42 παραβάσεις, αριθμός 
μικρός, αν αναλογιστεί κανείς το μέγεθος της 
περιφέρειας και τον πληθυσμό της. Η Λαμία, η 

Χαλκίδα, αλλά και τα υπόλοιπα αστικά κέντρα της 
Στερεάς έχουν ερημώσει, ενώ οι λιγοστοί κάτοικοι 
που κυκλοφορούν, φέρουν τις απαραίτητες 
βεβαιώσεις στην πλειοψηφία τους.
Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή έχει διττό στόχο. Να 
καταφέρει να συγκρατήσει σε ένα ελεγχόμενο 
νούμερο τα νέα κρούσματα αλλά και σε μικρό 
αριθμό τους νεκρούς. Μέχρι στιγμής φαίνεται να 
τα καταφέρνει. Ωστόσο αυτή η ισορροπία μπορεί 
εύκολα να διαταραχθεί. Για το λόγο αυτό τηρούμε 
τα μέτρα απαγόρευσης και μένουμε σπίτι. Και ο 
αόρατος εχθρός (όπως ονομάστηκε από πολλούς) 
δεν θα αργήσει να περιοριστεί. 
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σχόλια

Γράφει: 
ο Παύλος Σφέτσας

p.sfetsas@stereanews.gr

Ο φούντος στα χρόνια της επιπολαιότητας (vol. 6)

- Όλα τα φώτα είναι σβηστά... 

Πυκνό σκοτάδι, πίσσα...

Λίγο το σκόρδο ήταν στη σως κι ο 

μπακαλιάρος λύσσα!

- Ωραία γιορτάσαμε την 25η 

φέτο Θυμόσοφε… Καφέ, καναπέ, 

φαΐ, ύπνο, καφέ, καναπέ, φαΐ, 

ύπνο! Τι πράμα είναι τούτο που 

μπλέξαμε ωρέ παληκάρια…

- Βγήκε κι η πρόεδρος της 

Δημοκρατίας να σου στείλει 

μήνυμα για την ημέρα, αλλά ξέχασε 

ότι είναι διπλή γιορτή και πως 

γιορτάζουμε και τον Ευαγγελισμό 

της Θεοτόκου ταυτόχρονα! Θα 

μπορούσε η γυναίκα να πει ένα 

«…οι Έλληνες γιορτάζουν…» Γι’ 

αυτό δεν είπε «χρόνια πολλά»… 

Με τη βοήθεια του Θεού και στ’ 

όνομά Του, τους πήραμε αμπάριζα 

κα πρόεδρε!

- Ο Μητσοτάκης, στο δικό του 

μήνυμα, αναφέρθηκε στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση… Σε ένα 

φανταστικό γεγονός δλδ., αφού 

ένωση δεν υφίσταται στην ουσία! 

Καβατζώνει ο καθένας για πάρτη 

του το υγειονομικό υλικό που 

προορίζεται για τον άλλο, και 

βοήθεια κι αλληλεγγύη βλέπουμε 

από Κίνα, Ρωσία, Κούβα και 

Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα! 

Αν είναι να ανακαλύψουν 

τρόπο πως θα ξεχρεώσεις 

τίποτα δανεικά, τα βρίσκουν 

στο φτερό! Αυτοματοποιημένο 

το σύστημα ξεχρέωσης, μόλις 

ζήσουμε να σας πληρώσουμε, 

μην ξεχνιόμαστε!

- Για το μήνυμα του Τσίπρα τι να 

σου πω; Αυτοί στον ΣΥΡΙΖΑ έχουν 

άλλο σύστημα… Βγαίνει ο αρχηγός 

και δηλώνει καλό το κλείσιμο των 

συνόρων, αναγκαία τα μέτρα για 

τον κορωνοϊό, για να ακολουθήσει 

έπειτα το υπόλοιπο κόμμα να λέει 

τα ακριβώς αντίθετα!

- Μα δεν τους βλέπεις 

Θυμόσοφε; Σου έλεγα να 

αποτελέσει ευκαιρία όλο αυτό 

κι αυτοί σκοτώνονται ήδη! 

Τσακωθείτε εν μέσω πανδημικής 

κρίσης! Εκμεταλλευτείτε ό,τι 

μπορείτε από νοσούντες και 

πτώματα! Καταλάβαμε τι έχουμε 

να περιμένουμε αύριο, όταν 

τελειώσει όλο αυτό...

- Έχουν γονατίσει κορυφαία 

συστήματα υγείας της Ευρώπης 

κι εμείς εδώ τσακωνόμαστε για 

το δικό μας… Πάντως δε γίνεται το 

2020 να ακούς από αυτοδιοικητικό 

ότι πέθανε 41χρονη πριν 4 μέρες 

σπίτι της, λες κι είμαστε σε χωριό 

στο βουνό το 1950! Ένας δεν 

υπάρχει να πάρει ένα τηλέφωνο, 

να δει αν είναι καλά αυτός 

που παραμένει σπίτι; Ευτυχώς 

στη Στερεά οι αυτοδιοικητικοί 

ενίσχυσαν τις κοινωνικές δομές!

- Μου σφύριξε ένα πουλάκι 

ότι στη Στυλίδα δεν πρόκειται 

να  γ ίνει  καμία  δωρεά 

απορριμματοφόρου στον δήμο 

Τήλου, απλώς αυτό επιστρέφει 

στην ανακύκλωση, ώστε να 

γλυτώσει τα τέλη… Συναινέστε, 

συνθέστε, δημιουργήστε! Για 

το καλό των δημοτών και την 

καθημερινότητά τους!

- Άσε που έκανε την εμφάνισή 

του ένας νέος ιός που χτυπά 

α π ο κ λ ε ι σ τ ι κ ά  β ο υ λ ε υ τ έ ς ! 

Το μοναδικό του σύμπτωμα 

είναι αυτό της ναρκισσιστικής 

προσωπικότητας,  αφού με 

τον κορωνοϊό δεν μπορούν να 

πάνε εδώ κι εκεί να βγάλουν 

φωτογραφίες και τους βλέπεις 

με ένα τηλέφωνο στο χέρι να… 

επιτελούν το έργο τους! Πω 

πωωωω…

- Λοιπόν, η ατομική ευθύνη 

τελείωσε πλέον, ο Θυμόσοφος 

α π ο δ ε ί χ τ η κ ε  π α ρ ά δ ε ι γ μ α 

υπευθυνότητας! Κάθεται σπίτι 

και παρακολουθεί πολιτικούς και 

συνδικαλιστές να λένε τι πρέπει 

να γίνει ή γιατί γίνεται κάτι με 

βάση την ιδεολογία του καθενός! 

Και δεν τρώει παπαρδέλες, γιατί 

απαγορεύονται τα χέρια στο 

πρόσωπο...

- Βλέπει τόσα κανάλια κι 

αμέτρητες εκπομπές για τον 

κορωνοϊό... Ούτε μία να δώσει 

έναν τόνο αισιοδοξίας κι ελπίδας, 

να οργανώσει μια συζήτηση για 

το μετά και τις ευκαιρίες για 

αναζωογόνηση κι αναγέννηση!

- Αφήνουν ελεύθερο τον χώρο 

ώστε να βλέπει και να διαβάζει 

παντός είδους συνωμοσιολογία 

με απίθανα βίντεο ή άρθρα 

ειδικών πανδημιολόγων με 

μάστερ σε ματζούνια, προφητών 

για μετεωρίτες και γκουρού με 

σατανικές διαθέσεις! Όχι τις 

αντίθετες απόψεις γιατρών, 

που ενδεχομένως μπορεί 

να αποδειχτεί χρήσιμη στη 

σύνθεση, αφού η επιστήμη δεν 

είναι δόγμα, αλλά συνωμοσίες 

για ένα μαύρο αύριο…

- Καταπίνει αμάσητο ο Θυμόσοφος 

ό,τι του σερβίρει το thapethanete.

gr… Φοβάται ότι το εμβόλιο θα έχει 

τσιπάκι! Θες να το φιλτράρουμε 

λίγο; Αυτό είναι στο μέγεθος ενός 

κόκκου ρυζιού… Τη βελόνα που 

το εμφυτεύουν την έχεις δει; Του 

αλόγου είναι κλωστή μπροστά της! 

Και μόνο που την αντικρύσουν τα 

συμπτώματα του κορωνοϊού, θα 

φύγουν απ’ τον φόβο! Το φάρμακο 

σε υγρή μορφή μπαίνει στον 

οργανισμό για γρήγορη δράση, 

αλλιώς θα μας βαράγανε τα 

χαπάκια με σούβλα από κοκορέτσι!

-  Και  ποιος σου είπε 

ό τ ι  η  α ν α π α ρ α γ ω γ ή 

συνωμοσιολογικών θεωριών σε 

κάνει πάνσοφο; Ποιος σου είπε 

ότι αυτό δεν σπέρνει πανικό; 

Ποιος σου είπε ότι αυτό είναι 

αντίσταση; Ποιος σου είπε ότι 

αυτό σε κάνει ελεύθερο άνθρωπο 

και όχι πιόνι; Ποιος σου είπε 

ότι αυτές δεν ξεκινούν απ’ 

αυτούς που επινόησαν το κόλπο 

και θέλουν να στο βάλουν στο 

υποσυνείδητο και να μιλάς γι’ 

αυτές; Ποιος σου είπε ότι αυτοί 

δεν έχουν πολιτικά, οικονομικά 

ή άλλου είδους συμφέροντα και 

τα επιτυγχάνουν με την εικονική 

σου ελευθερία διακίνησης;

- Βγάζω, παράλληλα, το καπέλο 

σε όσους άδειασαν τα ράφια των 

σούπερ μάρκετ από χαρτιά υγείας, 

αφού όπως φαίνεται έβλεπαν πολύ 

μπροστά… Νεότερες ενδείξεις 

δείχνουν ότι σύμπτωμα του 

κορωνοϊού είναι και η διάρροια!

- Γράφει ο άλλος στην 

προσπάθειά του να ανακαλύψει 

τι μας κρύβουν ότι «στο σούπερ 

μάρκετ δεν κολλάει,  στο 

κατάστημα παπουτσιών ναι… 

Στον φούρνο δεν κολλάει, στα 

βουνά ναι…» Ε, κάτσε νηστικός 

τότε, από που θα προμηθευτείς 

είδη πρώτης ανάγκης; Θα στα 

φέρει ο μετεωρίτης που έσκασε 

κι εξαφανίστηκε σπέρνοντας τον 

ιό;

- Να μείνει το ενδιαφέρον στο 

μέλλον, ε… Δεν είναι μακριά 

η Σομαλία, όπου τα παιδιά 

τρώνε φύλλα! Ούτε η Συρία που 

βομβαρδίζουν, πόσο μάλλον η 

Κίνα, απ’ όπου ξεκίνησε ο ιός!

- Κι όλα αυτά που ακούγονται 

για τους ηλικιωμένους είναι από 

ενδιαφέρον… Είναι οι γονείς 

μας, οι παππούδες κι οι γιαγιάδες 

μας! Κι επειδή τους αγαπάμε 

τόσο πολύ, τους θέλουμε και του 

χρόνου την άνοιξη μαζί μας, να 

τους χαιρόμαστε! Δεν θέλουμε 

να γίνουν ούτε κράχτες, ούτε 

πελάτες σε κανένα γραφείο 

τελετών!
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Ο Θαν. Καρακάντζας μιλά για την εφαρμογή των 
μέτρων και τα κρούσματα του κορωνοϊού στη Στερεά

Την πορεία εφαρμογής των μέτρων πρόληψης και αντιμετώπισης της εξάπλωσης του 
κορωνοϊού στη Στερεά Ελλάδα αναλύει ο αρμόδιος για θέματα Πολιτικής Προστασίας 
αντιπεριφερειάρχης, Θανάσης Καρακάντζας, στα «Στερεά Νέα». Παράλληλα, εξηγεί τι 

προβλέπεται για τα επιβεβαιωμένα κρούσματα του ιού, ενώ απαντά και στις φήμες των 
ανεπιβεβαίωτων κρουσμάτων.

Ρεπορτάζ: Παύλος Σφέτσας

Ποια είναι η πορεία εφαρμογής των μέτρων στη 
Στερεά Ελλάδα;

Τα μέτρα που εφαρμόστηκαν χωρίς προηγούμενο, 
αφού πρώτη φορά σαν χώρα αντιμετωπίζουμε ένα 
τέτοιο φαινόμενο, θεωρητικά –τουλάχιστον- και με 
βάση τα δεδομένα που υπήρχαν, έχουν μία απόλυτη 
επιτυχία. Περιόρισαν σε πολύ μεγάλο βαθμό τη 
μετακίνηση από περιφέρεια σε περιφέρεια. 
Αυτό επιτεύχθηκε μέσα από το κλείσιμο και της 
χερσαίας επικοινωνίας, αλλά και της θαλάσσιας, 
των λιμανιών, που δέχονταν μεγάλη πίεση από 
τη μεταφορά πολιτών στα νησιά. Άνθρωποι από 
το κέντρο της Ελλάδας, κυρίως την πρωτεύουσα. 
Καταλήξαμε στο συμπέρασμα με τους επιτελείς 
της αστυνομίας που επιβλέπουν, τον Περιφερειακό 
Διοικητή, κ. Κανέλλο, τη συγκεκριμένη αυτή δράση. 
Μετακινηθήκαμε επί τόπου σήμερα στο σημείο 
των διοδίων. Πράγματι πολλοί συμπολίτες μας 
δεν είχαν λόγους να μετακινούνται και το έκαναν 
άσκοπα. Αυτοί επέστρεψαν και στην Αθήνα και στη 
Βόρεια Ελλάδα. Από μόνο του αυτό καταδεικνύει 
το αριθμητικό ύψος των μετακινούμενων, το οποίο 
θα ήταν αρκετά μεγαλύτερο, αν δεν είχαν παρθεί 
αυτά τα μέτρα που ανακοινώθηκαν χτες το βράδυ.

Αυτή η επιτυχία, που λέτε, είναι χαρακτηριστικό 
και του ότι από τις 19 Μαρτίου οι παραβάσεις 
των μέτρων στα καταστήματα στην περιφέρειά 
μας παρέμειναν ως σήμερα στις έξι;

Το θέμα των καταστημάτων είναι μια διαφορετική 
περίπτωση. Έχει να κάνει με το ότι δεν τηρήθηκε 
το μέτρο κλεισίματος της επιχείρησης, ώστε 
να μην υπάρχει συνάθροιση των συμπολιτών 
μας. Προφανώς και στις δυο περιπτώσεις οι 
συμμετέχοντες θα μπορούσαν να το έχουν 
αποφύγει. Η Στερεά Ελλάδα έχει μια ιδιαιτερότητα, 
είναι το κέντρο της Ελλάδας. Δέχεται μεγάλη πίεση 
στην επικοινωνία από τη Βόρεια πλευρά προς τη 
Νότια κι απ’ τη Νότια προς τη Βόρεια. Όπου και 
να πηγαίνεις, πρέπει να περάσεις απ’ τη Στερεά. 
Τα κεντρικά μας δίκτυα, που μετακινούν και τις 
μεγάλες μάζες τα Χριστούγεννα και το Πάσχα, 
δέχτηκαν μεγάλη πίεση τις προηγούμενες μέρες, 
γιατί μετακινήθηκαν πάρα πολλοί το προηγούμενο 
διάστημα από την πρωτεύουσα προς την επαρχία. 

Παρά του ότι τα μέτρα ήταν -θα έλεγα- χαλαρά 
σήμερα παρατηρήθηκε αυξημένη κίνηση, με 
αποτέλεσμα όσο περνά η ώρα η αστυνομία να 
προβαίνει και σε συλλήψεις στους παραβατικούς.

Θα θέλαμε μια ενημέρωση για το τι προβλέπεται 
με τα επιβεβαιωμένα κρούσματα κορωνοϊού 
στην περιφέρειά μας.

Τα κρούσματα που έχουμε στη Στερεά είναι 
από ελάχιστα έως μηδενικά. Με τα πληθυσμιακά 
δεδομένα της περιφέρειάς μας δεν είναι κάτι 
το ανησυχητικό. Αυτό που πρέπει να έχουμε 
υπόψη μας είναι ότι η τάση θα είναι αυξητική. 
Δεν μπορεί να προβλεφθεί πως θα συμβεί αυτό 
ανά περιφερειακή ενότητα, αλλά σε πανελλήνια 
κλίμακα εκτιμάται ότι η τάση θα είναι αυξητική. 
Είναι σίγουρο για μας ότι θα υπάρχουν νοσούντες 
συμπολίτες μας ή κι εμείς. Αυτό που θέλουμε 
είναι να γίνει σταδιακά, ώστε να μπορέσει να 
το αντέξει το σύστημα. Είναι ασύμμετρη απειλή 
αυτός ο ιός, καθώς δεν έχει ανακαλυφθεί το 
φάρμακο, το εμβόλιο. Το κυρίαρχο είναι να μην 
υπάρχει συνωστισμός στις ΜΕΘ. Υπάρχουν και 
οι περιπτώσεις ήπιων κρουσμάτων τα οποία δεν 
έχουν μεγάλη επιβάρυνση στον οργανισμό, κυρίως 
σε άτομα με ισχυρό ανοσιοποιητικό σύστημα. 
Είναι σχετικά νέοι και αμύνεται η οργανική τους 

καταβολή και χρειάζονται 14 μέρες -σύμφωνα 
με τη γνώμη των ειδικών- για να γίνει η ίαση. 
Οι περιπτώσεις της πίεσης που ασκείται και του 
φόβου να εισαχθούν σε μια ΜΕΘ οι συμπολίτες μας 
είναι υπερβολή και νομίζω αυτό θα έπρεπε να είναι 
κι ένας γνώμονας, τα όποια καινούρια κρούσματα 
υπάρχουν να αξιολογούνται, για να μπορούν να 
κατευθύνονται τα ακραία φαινόμενα προς τις ΜΕΘ 
και τα υπόλοιπα να είναι με κατ’ οίκον περιορισμό.

Πανικός δημιουργείται στους πολίτες από τις 
φήμες που κυκλοφορούν για τα ανεπιβεβαίωτα 
κρούσματα. Τι απαντάτε σ’ αυτό;

Αυτό είναι το χειρότερο. Το ξέρουμε, γι’ 
αυτό και αποφεύγουμε να δημοσιοποιούμε την 
περίπτωση ενός κρούσματος. Η δημοσιοποίηση 
γίνεται μέσω της Πολιτικής Προστασίας, αφού 
εξακριβωθούν πρώτα τα αίτια, η προέλευση κλπ. 
Ένα θέμα που έχουμε ζητήσει για τα επόμενα 
24ωρα από τον κεντρικό μηχανισμό είναι να 
μπορέσουν να ελεγχθούν οι αφίξεις που γίνονται 
από το εξωτερικό. Να υπάρξει δλδ. μια πλήρης 
καταγραφή του φορέα που ελέγχει την είσοδο 
από το εξωτερικό, προκειμένου να μπορούμε να 
παρακολουθήσουμε τις συμπεριφορές αυτών των 
ανθρώπων. Δεν είναι πάρα πολλοί, είναι όμως 
πιθανόν αρκετοί. 
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Σύμμαχος ή Εχθρός η Καραντίνα, στη συμβίωση των ζευγαριών
Ρεπορτάζ και Επιμέλεια: Σταματία Παπαμάρκο

Πανδημία,
Εξάπλωση,
Covid-19,
Νέα Αυστηρά - Μέτρα από την κυβέρνηση…

Πόσο αρνητικά ή θετικά μπορεί να συμβάλλει όλος 
αυτός ο απότομος εγκλεισμός στη ψυχολογία των 
ανθρώπων και συγκεκριμένα στη σχέση μεταξύ των 
ζευγαριών; Αυτή τη φορά λοιπόν, θα αναλύσουμε 
διεξοδικά, τις καταστάσεις και πως διαμορφώνονται με 
βάση την υπάρχουσα, μη συνηθισμένη καθημερινότητα 
των ζευγαριών. Οι δυο εκ των τριών ερωτήσεων (σε 
σύνολο) ήταν κοινές και για τους δυο ειδικούς που 
φιλοξενήσαμε στα ΣΤΕΡΕΑ ΝΕΑ και σε αυτό που εκ 
πρώτης όψεως καταλήξαμε, είναι ότι το νόμισμα έχει 
πάντα δυο όψεις, αλλά πάντα η ζυγαριά κάπου θα γέρνει 
λίγο περισσότερο… Παρακάτω, λοιπόν θα απαντηθούν 
κάποια από τα βασικότερα ερωτήματα, γιατί ιδανικά η 
νίκη πάντα έρχεται μέσα από μια μεγάλη ήττα!

Η Ψυχολόγος, κ. *Μαρία 
Σκαρλάτου,  αναφέρετε στις πτυχές 
του εαυτού μας, τις οποίες κάποιες 
φορές δεν γνωρίζουμε αλλά η 
απομόνωση, τις αποκαλύπτει κ.α. …
Πώς λειτουργούν τα ζευγάρια με τις 
νέες συνθήκες ζωής, λόγω του ιού 
Covid-19;

Αυτή την χρονική περίοδο ζούμε 
σαν άτομα και σαν κοινωνία κάτι 
πρωτόγνωρο. Ένας ιός μας έχει 
αναγκάσει να αλλάξουμε τα πάντα 
στην καθημερινότητα μας και μας 
φέρνει αντιμέτωπους με τελείως 
καινούργια και άγνωστα δεδομένα. 
Αναγκαζόμαστε να περιοριστούμε στο 
σπίτι, για να προστατέψουμε τον εαυτό 
μας και τους συνανθρώπους μας, 
σπάζοντας την αλυσίδα μετάδοσης 
του ιού. Ο περιορισμός στο σπίτι, μας 
φέρνει αντιμέτωπους με τον ίδιο μας 
τον εαυτό, με πλευρές και πτυχές 
που πριν αποφεύγαμε να εστιάσουμε 
καθώς οι πολλές εξωτερικές 
υποχρεώσεις δεν μας άφηναν τα 
περιθώρια για εσωτερική αναζήτηση 
και συνειδητοποίηση.

Αυτό το αναγκαστικό κλείσιμο στο 
σπίτι για κάποιους είναι μια φυλακή, 
μια τιμωρία, ένας εγκλεισμός και 
για κάποιους άλλους μια ευκαιρία 
να ανακαλύψουν τον εαυτό τους, να 
περάσουν χρόνο με τους αγαπημένους 
και να ασχοληθούν με όσα πριν δεν 
μπορούσαν λόγω έλλειψης χρόνου. 
Η σχέση των ζευγαριών δεν θα 
μπορούσε να αποτελεί εξαίρεση 
εδώ. Κι αυτή θα περάσει μια μεγάλη 
δοκιμασία. Η παρατεταμένη συνύπαρξη 
οδηγεί σε δύο δρόμους. Μπορεί 
να είναι μια ευκαιρία για να δεθεί 
συναισθηματικά ένα ζευγάρι να γίνει 
αφορμή για βαθύτερη σύνδεση μεταξύ 
τους. Από την άλλη μπορεί να φέρει 
στην επιφάνεια, ήδη προϋπάρχοντα 
προβλήματα, διαφωνίες, εντάσεις και 
συγκρούσεις.
Λένε, πως «Στα δύσκολα ή χάνεσαι 

ή ξαναγεννιέσαι», πόσο μπορεί να 
λειτουργήσει αυτό στην υπάρχουσα 
κατάσταση και στα νέα δεδομένα 
ζωής των ζευγαριών;

Πολύ σοφή κουβέντα. Πραγματικά 
"στα δύσκολα ή χάνεσαι ή 
ξαναγεννιέσαι" κι αυτό ισχύει τόσο 
για τη σχέση με τον εαυτό μας, όσο 
και για τη σχέση του ζευγαριού.

Όταν όλο αυτό περάσει και η ζωή 
επιστρέψει σε κανονικούς ρυθμούς, η 
σχέση ενός ζευγαριού θα ακολουθήσει 
δύο πιθανούς δρόμους. Μπορεί να 
γίνει δυνατότερη, φέρνοντας τους πιο 
κοντά  ή μπορεί να περάσει από έντονη 
κρίση, μεγαλώνοντας την απόσταση 
των δύο συντρόφων. Αν δούμε το 
παράδειγμα της Κίνας, μετά από τη 
φάση της καραντίνας παρατηρήθηκε 
αύξηση των διαζυγίων.

 Όταν για μεγάλο διάστημα 
αποκλείσουμε τον εαυτό από τον 
εξωτερικό κόσμο, όταν ζούμε και 
είμαστε συνεχώς μαζί με το σύντροφό 
μας, στον ίδιο χώρο, διογκώνονται τα 
συναισθήματα μας. Στο μικρόκοσμό 
μας υπερισχύει η υπερβολή κι 
όχι η αντικειμενικότητα. Ακόμη 
επηρεάζεται η κριτική ικανότητά μας. 
Είναι σαν να κρατάμε ένα μεγεθυντικό 
φακό που πολλαπλασιάζει και 
διαστρεβλώνει αυτό που βλέπουμε. 
Με τον ίδιο τρόπο που πριν υπέρ-
εστιάζαμε στο εξωτερικό περιβάλλον  
( δουλειά, έξοδοι, δραστηριότητες, 
ενδιαφέροντα )  αφήνοντας ή 
παραμελώντας τη σχέση και το 
σύντροφο, τώρα υπερ-εστιάζουμε 
σε ότι συμβαίνει μεταξύ μας... Η 
εστίαση όμως είναι υπερβολική και 
όχι απαραίτητα ρεαλιστική.

 Η συνύπαρξη σε συνθήκες 
εγκλεισμού φέρνει ακόμη στην 
επιφάνεια προβλήματα, που ήδη 
είχαν παρατηρηθεί αλλά το ζευγάρι 
αγνοούσε να επιλύσει, δεν τα 
συζητούσε και τώρα πρέπει να τα 
κοιτάξει κατάματα.  Κάτι τέτοιο οδηγεί 

σε συγκρούσεις, θυμό, απογοήτευση, 
κλείσιμο στον εαυτό και τελικά 
αποξένωση. 

Οι δύσκολες συνθήκες μας 
δοκιμάζουν, μέσα από αυτές 
μπορούμε να βγούμε δυνατότεροι, 
πιο συνεργάσιμοι, πιο δεκτικοί στο να 
δούμε τα λάθη, τις παραλείψεις, το 
ρόλο μας στις σχέσεις μας. Είναι μια 
ευκαιρία να βάλουμε σε καινούργιες 
βάσεις μια σχέση ώστε να είναι πιο 
ικανοποιητική για μας και για το 
σύντροφό μας. Ή αν δεν μπορεί αυτό 
να συμβεί να δώσουμε λύση και να 
προχωρήσουμε σε διαφορετικές 
πορείες στη ζωή.    

*Μαρία Σκαρλάτου, Ψυχολόγος 
– (Συμβουλευτική εφήβων - 
ζευγαριού- οικογένειας, Διατροφικές 
διαταραχές, Εκπαίδευση ΕΚΠΑ, 
Διαχείριση χωρισμού - διαζυγίου 
γονιών, Συνεδρίες συμβουλευτικής 
μέσω Skype). 

Σε αυτό το σημείο συναντάμε 
τον  Ψυχολόγο,  κ.*Ορέστη 
Παπαγιαννόπουλο, ο οποίος μας 
εξηγεί, με ποιους τρόπους ο κανόνας 

του συμπαγή κύκλου δεν πρέπει να 
μετατραπεί σε φυλακή!
Πώς λειτουργούν τα ζευγάρια με τις 
νέες συνθήκες ζωής, λόγω του ιού 
Covid-19;

Η αλήθεια είναι ότι είναι λίγο 
νωρίς ακόμα για να εξάγουμε κάποια 
συμπεράσματα, καθώς διανύουμε 
ακόμα τις πρώτες μέρες καραντίνας. 
Η επίδρασή της δεν έχει φανεί ακόμα 
ούτε στις συνεδρίες ούτε στην εγχώρια 
βιβλιογραφία. Ωστόσο, μπορούμε, 
αναλύοντας παλαιότερες καταστάσεις 
να κάνουμε κάποιες υποθέσεις σχετικά 
με το τι περιμένουμε. Για παράδειγμα, 
θα μπορούσαμε να συγκρίνουμε την 
τωρινή κατάσταση με τα πρώτα χρόνια 
της κρίσης όταν και ζευγάρια, χάνοντας 
τις δουλειές τους, αναγκάστηκαν να 
περάσουν περισσότερο χρόνο μαζί. 
Τα αποτελέσματα, σε συνδυασμό 
βεβαίως με τις συνέπειες της ίδιας 
της κρίσης ήταν μία αύξηση των 
διαζυγίων που έφτασε κοντά στο 
50% και μια παραδοχή από το 20% 
των ζευγαριών που δε χώρισαν, ότι 
βρίσκονταν σε κρίση γάμου. 

Το μόνο βέβαιο είναι ότι η νέα 
κατάσταση επιφέρει δύο βασικά 
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συνέντευξη

Σύμμαχος ή Εχθρός η Καραντίνα, στη συμβίωση των ζευγαριών
Ρεπορτάζ και Επιμέλεια: Σταματία Παπαμάρκο

χαρακτηριστικά: Την προσαρμογή 
στο νέο και την προσαρμογή στην 
απομάκρυνση από το παλιό. Η 
προσαρμογή στο νέο επιβάλλει 
νέες προκλήσεις για τα ζευγάρια 
όπως ο περισσότερος χρόνος 
μαζί, η ανακατανομή ρόλων κι 
ευθυνών στη φροντίδα του σπιτιού 
και των παιδιών ή από κοινού 
αντιμετώπιση περισσότερων 
δύσκολων καταστάσεων ή από κοινού 
αντιμετώπιση της απομόνωσης 
της καραντίνας, η αναδιάταξη της 
καθημερινής ρουτίνας. Η προσαρμογή 
στην απομάκρυνση από το παλιό, 
αφορά στην αλλαγή της συνήθειας. 
Πιο συγκεκριμένα, ο ατομικός χώρος 
και χρόνος περιορίζεται, η ατομική 
διαχείριση των προβλημάτων του 
ζεύγους (που ουσιαστικά βοηθάει 
στην από κοινού επίλυσή τους) 
περιορίζεται και το ζευγάρι στερείται 
της προσωπικής κοινωνικής του 
ζωής, που μπορεί να τροφοδοτεί 
θετικά την ίδια τη σχέση. Δηλαδή, όταν 
το ζευγάρι έχει μόνο κοινές εμπειρίες 
σε τόσο μικρό χώρο δεν έχει κάτι να 
μοιραστεί από την καθημερινή τριβή 
του καθενός ξεχωριστά.  

Βεβαίως, όλα αυτά επηρεάζουν με 
διαφορετικό τρόπο τα ζευγάρια, καθώς 
οι ερμηνείες και οι αξιολογήσεις είναι 
αυτές που θα επηρεάσουν θετικά ή 
αρνητικά τη μετάβαση της σχέσης 
στη νέα κατάσταση και όχι η νέα 
κατάσταση αυτή καθαυτή. 
Λένε πως «Στα δύσκολα ή χάνεσαι 

ή ξαναγεννιέσαι», πόσο μπορεί να 
λειτουργήσει αυτό στην υπάρχουσα 
κατάσταση και στα νέα δεδομένα 
ζωής των ζευγαριών;

Αυτό πιθανότατα είναι αλήθεια, 
αλλά χρειάζεται να γνωρίζουμε ότι 
είναι και αυτή η δύσκολη στιγμή, 
αποτελεί μια συνέχεια της σχέσης 
σε άλλες συνθήκες. Αυτό σημαίνει 
ότι πιθανά προβλήματα που η 
καθημερινότητα μπορεί να έκρυβε 
μέσω διεξόδων μπορούν  τώρα να 
οξυνθούν. Αντιθέτως, είναι ευκαιρία 
να ικανοποιηθούν ανάγκες που η 
καθημερινότητα μπορεί να εμπόδιζε 
μέχρι τώρα το ζευγάρι να τις βιώσει. 

Στην πρώτη περίπτωση είναι πιθανό 
να ενεργοποιηθούν τα πρότυπα 
δυσλειτουργικής συμπεριφοράς: 
Ο υπερβολικός θυμός που μπορεί 
να οδηγήσει σε εχθρότητες, ρήξεις 
και συχνούς καυγάδες. Η έλλειψη 
θετικών συμπεριφορών με νόημα 
και αξία που δύναται να επιφέρει 
μια ατονία και πιο συγκεκριμένα ένα 
βάλτωμα στη σχέση που ξεπερνάει τα 
όρια της ρουτίνας και μετατρέπεται 
σε παραίτηση.  Οι υπερβολικές 
εναλλαγές διάθεσης, που μπορεί 
να προκαλέσει η «κλεισούρα», οι 
υψηλές εναλλαγές μεταξύ θετικής 
και αρνητικής συμπεριφοράς που θα 
οδηγήσουν σε συνεχή ανασφάλεια και 
φόβο σχετικά με τις αντιδράσεις του 
άλλου (οι απρόβλεπτες αντιδράσεις 
μπορεί να φέρνουν συνεχή αγωνία, 
για το τι θα επακολουθήσει).

Στη δεύτερη περίπτωση η 
καραντίνα θα περάσει πολύ πιο 
ανώδυνα.  Η προσκόλληση μπορεί 
να είναι πιο ασφαλής οπότε και πιο 
δημιουργική, πιο ενωτική, πιο οικεία. 
Η αναγνώριση του εαυτού αλλά και 
του/της συντρόφου ως ανθρώπου 
άξιου εμπιστοσύνης, οικειότητας 
αλλά και ικανού και επαρκούς 
(τόσο μέσα στη σχέση όσο και στην 
αυτόνομη λειτουργία  του) μπορεί 
να οδηγήσει στη σωστή ισορροπία 
μεταξύ εγγύτητας και αυτονομίας, 
οπότε και θωράκισης της σχέση
Πείτε μας τα βασικά χαρακτηριστικά 
που μπορούν να κάνουν τις 
ανθρώπινες σχέσεις να «ανθίσουν», 
ακόμη και σε αυτούς τους δύσκολους 
καιρούς;

Καταρχάς, χρειάζεται όλα τα 
ζευγάρια να κατανοήσουν ένα πολύ 
βασικό κανόνα, που είναι καθολικός 
για όλους τους ανθρώπους. Κάθε 
άνθρωπος μέσα στις σχέσεις 
«κουβαλάει» τη δική του ιστορία. 
Δηλαδή με βάση την εμπειρία του, 
τα πρότυπα από την οικογένειά του, 
τον τόπο που μεγάλωσε κ.α., κάνει 
τις δικές του υπεργενικεύσεις και 
εσωτερικεύσεις σε συγκεκριμένες 
καταστάσεις. Αναλύει τα γεγονότα  
με βάση τις εμπειρίες που ασυνείδητα 
έχει μετατρέψει σε κανόνες.  Πιο 
ειδικά, τα μοτίβα των διαπροσωπικών 
σχέσεων που έχει βιώσει και μάθει 
ένα άτομο, θεωρούνται από αυτό ως 
a priori αλήθειες (Baldwin, 1992). Σε 

δύσκολες  καταστάσεις, όπως είναι 
η τωρινή, τα δυσλειτουργικά μοτίβα 
μπορούν να πυροδοτηθούν πιο εύκολα, 
εις βάρος των θετικών. Ωστόσο, 
ακόμα και αυτά τα δυσλειτουργικά 
πρότυπα εκφράζουν συγκεκριμένες, 
ανικανοποίητες εσωτερικές ανάγκες 
που εκδηλώνονται με μη βοηθητική 
συμπεριφορά. Για παράδειγμα, αν ένα 
από τα δύο μέλη του ζευγαριού, που 
έχει την ανάγκη να νιώθει συνεχώς 
χρήσιμο και να προσφέρει, γιατί 
αλλιώς μπορεί να πιστεύει ότι δε θα 
αγαπηθεί,  χάσει τη δουλειά του λόγω 
καραντίνας, μπορεί να εκδηλώσει 
αυτή την ανάγκη με συμπεριφορά, 
είτε επιθετική είτε απομάκρυνσης και 
κλεισίματος στον εαυτό. Οπότε, είναι 
αναγκαίο τα ζευγάρια να βλέπουν 
πίσω από τις συμπεριφορές, που 
ουσιαστικά είναι θολωμένες βιτρίνες, 
και να ψάχνουν το συναίσθημα 
που πραγματικά υπάρχει και την 
ανάγκη, που φαντάζει αυτή τη στιγμή 
ανικανοποίητη. 

Οπότε είναι απαραίτητο να 
σπάνε οι βιτρίνες, δηλαδή αυτή η 
ανάγκη να εντοπίζεται αλλά και να 
αποκαλύπτεται από το άτομο που 
την αισθάνεται.  Με βάση λοιπόν την 
ισοτιμία του ζευγαριού και την έλλειψη 
επικριτικής διάθεσης μπολιάζεται το 
έδαφος για συναισθηματική στήριξη, 
δηλαδή  επιβεβαίωση, ενδιαφέρον 
και εν συναίσθηση. Χρειάζεται 
δηλαδή να νιώθει κάθε άνθρωπος 
αλλά και να απαιτεί ο/η σύντροφος 
να τον καταλαβαίνει, να τον ακούει, 
και αν δεν κατανοεί το περιεχόμενο 
του προβλήματος να δέχεται τη 
βαρύτητα που έχει πάνω του μια 
κατάσταση. Έτσι δημιουργείται μια 
θετική συναισθηματική ατμόσφαιρα 
μεταξύ των συντρόφων, εδραιώνεται, 
γενικεύεται και δημιουργεί την 
κατάσταση ασφάλειας και δύναμης 
στήριξης, χωρίς καμία αμφισβήτηση 
της πίστης στις ικανότητες και στην 
προσφορά του άλλου.  

Τέλος, σε αυτές τις καταστάσεις 
είναι χρήσιμο να αξιοποιούμε 
οποιαδήποτε διέξοδο μας δίνεται. 
Στις σχέσεις ισχύει ο κανόνας 1+1=11 
σε συμπαγή κύκλο. Δύο ξεχωριστά 
άτομα αποτελούν ένα μικρό σύνολο 
σε ευέλικτο σχήμα. Αν το 11 γίνει 2, 
δηλαδή το ζευγάρι κάνει τα πάντα μαζί, 
επέρχεται η ρουτίνα και η ανυπόφορη 
συνήθεια. Αν ένα από τα μέλη βγει από 
τον κύκλο έρχεται η απομόνωση και 
η αποξένωση. Οι άνθρωποι οφείλουν 
να έχουν την προσωπική τους ζωή σε 
βαθμό που δεν εμποδίζει τη λειτουργία 
της σχέσης. Μάλιστα, με αυτόν τον 
τρόπο η σχέση τροφοδοτείται με 
νέα στοιχεία και δε ρουτινιάζει. Γι' 
αυτό, ακόμα και αν δεν έχουμε κάνει 
τρέξιμο ή περπάτημα,  ή δεν έχουμε 
πάει το κατοικίδιο βόλτα τώρα είναι 
η ευκαιρία, για να μη μετατραπεί ο 
κύκλος σε φυλακή. 
*Ορέστης Παπαγιαννόπουλος: 
Γνωσιακός Συμπεριφορικός 
Ψυχοθεραπευτής
Βιοθυμικός Ψυχοθεραπευτής
Κλινικός Υπνοθεραπευτής
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δημοτικά

Προστριβές δημιουργεί στη Στυλίδα 
δωρεά απορριμματοφόρου  

στον δήμο Τήλου

«Πόλεμος» ανακοινώσεων 
ξέσπασε στη Στυλίδα μεταξύ 
της δημάρχου, Βιργινίας 
Στεργίου, και του επικεφαλής της 
μείζονος αντιπολίτευσης, Γιάννη 
Αποστόλου, για την εισήγηση της 
κ. Στεργίου στο διά περιφοράς 
Δημοτικό Συμβούλιο της Τρίτης, 
να πραγματοποιηθεί δωρεά ενός 
απορριμματοφόρου στον δήμο 
Τήλου.
Όλα ξεκίνησαν μετά το 
δελτίο Τύπου που εξέδωσε ο 
πρόεδρος του ΔΣ, Νίκος Χάδος, 
ο οποίος έκανε λόγο για καλό 
και συναινετικό κλίμα κατά 
τη συνεδρίαση, κάτι που δεν 
επιβεβαιώθηκε λίγες ώρες 
αργότερα.
Την αρχή έκανε ο κ. Αποστόλου 
ο οποίος αρχικά ζητούσε 
απαντήσεις από τη δήμαρχο για τη 
δωρεά του απορριμματοφόρου. 
Λίγες ώρες αργότερα απάντησε 
άμεσα η κ. Στεργίου, για να 
επανέλθει με νέα ανακοίνωση, 
ακόμη πιο άμεσα, εντός μιας 
ώρας ο επικεφαλής της μείζονος 
αντιπολίτευσης.

Τι ανέφερε ο 
πρόεδρος του 
Δημοτικού 
Συμβουλίου

Ο κ. Χάδος ευχαρίστησε τους 
συμβούλους, δίνοντας παράλληλα 
διευκρινήσεις για τη διά περιφοράς 
συνεδρίαση του ΔΣ.

Στην ανακοίνωσή του ανέφερε 
αναλυτικά τα εξής: «Θα ήθελα 
να ευχαριστήσω όλους τους 
σ υ ν α δ έ λ φ ο υ ς  δ η μ ο τ ι κ ο ύ ς 
συμβούλους που συμμετείχαν σήμερα 
(σ.σ. Τρίτη) σε αυτή τη πρωτόγνωρη 
διαδικασία του Δημοτικού μας 
Συμβουλίου. Οι ειδικές συνθήκες 
και η εφαρμογή των εγκυκλίων μας 
υποχρέωσαν να γίνει η συνεδρίαση 
του Δημοτικού Συμβουλίου, μέσω 
τηλεφώνου, μακριά από τα φώτα 
της δημοσιότητας και την παρουσία 
των πολιτών. 

Η διαδικασία πραγματοποιήθηκε 
ομαλά με την άψογη συνεργασία της 
Δημοτικής Αρχής με την επιλογή 

μόνο των απαραίτητων θεμάτων, 
των υπηρεσιακών παραγόντων 
που ετοίμασαν έγκαιρα όλες τις 
εισηγήσεις, της γραμματέως του 
Δημοτικού Συμβουλίου για την 
άψογη τήρηση της διαδικασίας, των 
επικεφαλής των παρατάξεων που 
με πνεύμα συνεννόησης απάντησαν  
θετικά στη διεξαγωγή της 
συνεδρίασης με αυτή τη διαδικασία, 
και όλων των δημοτικών συμβούλων 
που συμμετείχαν.

Προς ενημέρωση των πολιτών 
πρέπει να αναφέρω ότι συζητήθηκαν 
όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης 
από τα οποία οκτώ ομόφωνα, και 
δύο κατά πλειοψηφία. Δεν υπήρξε 
κανένα θέμα εκτός ημερησίας 
διάταξης και δόθηκαν οι απαραίτητες 
διευκρινήσεις-απαντήσεις από τη 
Δήμαρχο, τους Αντιδημάρχους και 
τους υπηρεσιακούς παράγοντες  
στους Δημοτικούς Συμβούλους που 
το ζήτησαν για επιμέρους θέματα. 

Τέλος, ως Πρόεδρος δεσμεύομαι 
ότι στο πρώτο Δημοτικό Συμβούλιο 
που θα γίνει με τη κανονική 
διαδικασία, στο πλαίσιο των 
ερωτήσεων μπορούν να επανέλθουν 
κάποια θέματα προς συζήτηση για 
δια ζώσης διευκρινήσεις εφόσον 
κάποιος Δημοτικός Σύμβουλος το 
κρίνει απαραίτητο».

Ερωτήματα από τον 
Γιάννη Αποστόλου

Ερωτήματα προς τη δήμαρχο 
Στυλίδας, Βιργινία Στεργίου, έθεσε 
λίγο αργότερα με ανακοίνωσή 
του ο επικεφαλής της μείζονος 
α ν τ ι π ο λ ί τ ε υ σ η ς ,  Γ ι ά ν ν η ς 
Αποστόλου, για την εισήγησή της 
να προβεί ο δήμος σε δωρεά ενός 
απορριμματοφόρου προς αυτόν της 
Τήλου.

Ο κ. Αποστόλου μεταξύ άλλων 
ανέφερε: «Είναι φαντάζομαι σε 
όλους αντιληπτό, ότι σε τέτοιους 
είδους Δημοτικά Συμβούλια τα 
θέματα που τίθενται προς ψηφοφορία 
είναι θέματα που είναι επείγοντα 
και αφορούν την ομαλή λειτουργία 
του Δήμου σε περίοδο κρίσεων. 
Δυστυχώς όμως αυτό δεν ισχύει για 
τον Δικό μας Δήμο. Η Κα Στεργίου 
εκμεταλλευόμενη την κακή συγκυρία 
για την χώρα, την προσπάθεια 
όλων μας να επικεντρωθούμε στην 
καταπολέμηση της πανδημίας θέτει 
θέματα στο Δημοτικό Συμβούλιο τα 
οποία δεν έχουν το χαρακτήρα του 
επείγοντος.

Στα σημερινά (σ.σ. Τρίτη) θέματα 
του Δημοτικού Συμβουλίου 
περιλήφθηκε και η Δωρεά ενός 
απορριμματοφόρου στο Δήμο Τήλου. 

Ενός οχήματος που εκτός των άλλων 
είναι και όχημα για την Ανακύκλωση 
του Δήμου μας. Τα ερωτήματα πολλά:

1. Γιατί τόση βιασύνη εκ μέρους 
της Δημάρχου για την Δωρεά του 
οχήματος;

2. Τι κρύβεται πίσω από την 
αποδυνάμωση του μηχανολογικού 
εξοπλισμού του Δήμου μας;

3. Τι ανταποδοτικά θα έχει ο Δήμος 
από μια τέτοια κίνηση;

4. Γιατί αποδυναμώνουμε τον ήδη 
προβληματικό για το Δήμο μας θεσμό 
της Ανακύκλωσης;

5. Τι εμπόδισε την Δήμαρχο στην 
εισήγηση της προς το Δημοτικό 
Συμβούλιο να αναπτύξει τα υπέρ 
μιας τέτοιας απόφασης;

6.  Γιατί  δεν δέχθηκε την 

αναβολή του θέματος για το πρώτο 
Δημοτικό Συμβούλιο, που θα γίνει 
όταν με το καλό επιστρέψουμε 
στην κανονικότητα, έτσι ώστε να 
αναπτυχθούν τα υπέρ και τα κατά 
μιας τέτοιας απόφασης;

Εμείς πιστοί στις θέσεις μας 
για λήψη αποφάσεων που δεν 
θα ζημιώσουνε μελλοντικά το 
Δήμο, αδυνατούμε να ψηφίσουμε 
τηλεφωνικά μια τέτοια ολιγόλογη 
και γενική εισήγηση. Ζητήσαμε 
την αναβολή της και την συζήτηση 
μόλις περάσει η κρίση, μιας και 
η Δωρεά μπορεί να περιμένει 
λίγες εβδομάδες. Δυστυχώς δεν 
εισακουστήκαμε. Γιατί άραγε; Όταν 
με το καλό βγούμε δυνατοί και 
υγιείς από την κρίση που βιώνουμε 
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δημοτικά

Προστριβές δημιουργεί στη Στυλίδα 
δωρεά απορριμματοφόρου  

στον δήμο Τήλου
όλοι, τότε ελπίζω να έχουμε την 
δυνατότητα να πάρουμε απαντήσεις. 
Μέχρι τότε ΜΕΝΟΥΜΕ ΣΠΙΤΙ...»

Για 
παραπληροφόρηση 
έκανε λόγο η Βιργινία 
Στεργίου

Άμεση ήταν η απάντηση της 
δημάρχου Στυλίδας, Βιργινίας 
Στεργίου,  στον επικεφαλής 
της μείζονος αντιπολίτευσης, 
Γιάννη Αποστόλου, για όσα τις 
καταλόγισε, σχετικά με τη δωρεά 
του απορριμματοφόρου.

Η κ. Στεργίου απάντησε την ίδια 
μέρα, κάνοντας λόγο για πόλωση του 
κλίματος, τη στιγμή που σταδιακά 
επιτυγχάνεται συναίνεση στον 
δήμο, τονίζοντας παράλληλα ότι 
«τον ενοχλεί» η συζήτηση κατά το 
διά περιφοράς ΔΣ για «υποβολές και 
εντάξεις έργων άνω του 1.200.000 
ευρώ». 

Αναλυτικά τα όσα ανέφερε στην 
απάντησή της η κ. Στεργίου έχουν 
ως εξής: «Πριν ακόμη στεγνώσει 
το μελάνι του δελτίου τύπου του 
Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου 
που μεταξύ άλλων ευχαριστούσε 
όλους τους  συμμετέχοντες 
για την άψογη διαδικασία και 
συνεργασία, ο επί κεφαλής της 
μείζονος αντιπολίτευσης κατά τη 

συνήθη τακτική του έρχεται να 
πολώσει ξανά το κλίμα με ένα θέμα 
ήσσονος σημασίας και αφήνοντας 
υπονοούμενα ότι κάτι κρύβεται.

 Προφανώς η ομαλή λειτουργία 
και η συναίνεση που σταδιακά 
επιτυγχάνεται στο Δήμο τον ενοχλεί, 
προφανώς ότι στο σημερινό (σ.σ. 
Τρίτη) ΔΣ μεταξύ των θεμάτων ήταν 
υποβολές και εντάξεις έργων άνω 
του 1.200.000 ευρώ  τον ενοχλεί και 
τέλος η διαβεβαίωση του Προέδρου 
ότι στο πρώτο κανονικό ΔΣ θα 
συζητηθούν ξανά όλα τα θέματα του 
σημερινού ΔΣ δεν του αρέσει. 

Νομίζω ότι  στην παρούσα 
φάση πρέπει να αφήσουμε την 
μικροπολιτική και όλοι ενωμένοι να 
αντιμετωπίσουμε τον αόρατο εχθρό 
που μας απειλεί. 

Τέλος, θα ήθελα να τονίσω ότι, 
υπάρχουν καλύτεροι τρόποι και 
μέθοδοι για κάποιους που θέλουν 
να βρίσκονται στο προσκήνιο και 
δεν αντέχουν την περιθωριοποίηση, 
από το να παραπληροφορούν του 
δημότες. 

Τα υπόλοιπα στο επόμενο δια 
ζώσης ΔΣ…»

Νέα απάντηση από 
τον Γιάννη Αποστόλου

Δεν πέρασε μια ώρα και ο Γιάννης 
Αποστόλου ανταπάντησε. Αναλυτικά 
τα όσα ανέφερε ο Γιάννης Αποστόλου 
στην ανταπάντησή του: «Για άλλη μια 
φορά η Κα Στεργίου στην προσπάθεια 
της να δικαιολογήσει την περίεργη 
τακτική που εφαρμόζει όλο αυτό 
το διάστημα καταφεύγει πάλι στις 

γνωστές αοριστίες.
Προσπαθούμε να κατανοήσουμε 

με βάση ποια κριτήρια θεωρεί ότι ο 
Δήμος λειτουργεί και εκπληρώνει 
τις υποχρεώσεις του προς τους 
πολίτες ομαλά.

Προσπαθούμε να κατανοήσουμε 
ποιον ενοχλούν οι υποβολές και 
εντάξεις έργων που οι περισσότερες 
προέρχονται από την προηγούμενη 
Δημοτική Αρχή μιας και ψηφίστηκαν 
σήμερα ομόφωνα από όλο το 
Δημοτικό Συμβούλιο.

Προσπαθούμε να κατανοήσουμε 
που βλέπει η Κα Στεργίου την 
μικροπολιτική αυτή την δύσκολη 
στιγμή. Την στιγμή μάλιστα που η ίδια 
σε περίοδο κρίσης , προχωρεί σε νέα 
απόφαση πρόσληψης του Συζύγου 
της στο Δήμο, αποκρύπτοντας την 
ίδια στιγμή ότι μια ώρα πριν είχε 
κάνει ανάκληση της απόφασης του 
Οκτωβρίου.

Προσπαθούμε να κατανοήσουμε 
γιατί ένα τέτοιο θέμα ήσσονος 
σημασίας δεν μπορούσε να πάρει 
αναβολή για λίγες ημέρες.

Αδυνατούμε να κατανοήσουμε 
τι νόημα έχει η συζήτηση σε ένα 
μεταγενέστερο Δημοτικό Συμβούλιο 
μιας ήδη ειλημμένης απόφασης. 
Μάλλον προσχηματικού χαρακτήρα 
επιχείρημα.

Τέλος θα ήθελα να συστήσω στην 
Κα Στεργίου να επικεντρωθεί στα 
σοβαρά προβλήματα που διέρχεται 
λόγω της πανδημίας ο Δήμος 
μας, να σκύψει στα προβλήματα 
των Δημοτών και όταν με το καλό 
βγούμε από αυτή την κρίση ας βγει 
λίγο από το "Στρατηγείο της" και 
θα διαπιστώσει η ίδια ποιος είναι 
πραγματικά στο περιθώριο».
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Πως επιδρά το φαινόμενο του κορωνοϊού 
στην ψυχολογία μας;
Η παγκόσμια κοινότητα και η ελληνική βιώνουν μια πρωτόγνωρη κατάσταση με το ξέσπασμα και τη 
διάδοση του κορωνοϊού COVID-19. Η κυβέρνηση έλαβε αυστηρά μέτρα προκειμένου να περιορίσει 
το φαινόμενο. Ποιες είναι οι επιπτώσεις στον πληθυσμό από τον εγκλεισμό στο σπίτι; Βοηθά η 
τεχνολογία στην κατάσταση που βιώνουμε; Τι θα συμβεί στις κοινωνικές επαφές και σχέσεις; Τι θα 
μπορούσαμε να κάνουμε για να έχουμε καλή ψυχολογία; Τις απαντήσεις δίνει στα «Στερεά Νέα» 
η ψυχολόγος, Έλενα Αντωνίου.

Συνέντευξη στον Παύλο Σφέτσα

Ποιες είναι οι επιπτώσεις στον 
πληθυσμό από τον εγκλεισμό στο 
σπίτι;

Τις επιπτώσεις δεν τις έχουμε δει 
ακόμη γιατί κάθε φαινόμενο, είτε είναι 
ασθένεια, είτε απώλεια, αλλά και καλά 
πράγματα που μπορεί να συμβούν, 
π.χ. μια μεγάλη αύξηση στον μισθό, 
χρειάζεται ένα συγκεκριμένο χρονικό 
διάστημα για να δούμε την καμπύλη 
της συμπεριφοράς μας. Οπότε, επειδή 
είναι πολύ πρόσφατο όλο αυτό δεν 
μπορούμε να ξέρουμε ακριβώς πως 

θα εξελιχθεί στην ψυχολογία και τη 
συμπεριφορά μας. Είμαστε στα πρώτα 
στάδια αυτού του φαινομένου, γιατί 
φαινόμενο είναι, και σίγουρα μιλάμε 
για μια απώλεια, της ελευθερίας 
κινήσεών μας και της επαφής με την 
καθημερινότητά μας. Αυτή είναι η 
απώλεια που βιώνουμε κι όπως σε 
κάθε απώλεια, το πρώτο στάδιο είναι 
η άρνηση. Δεν έχω καταλάβει τι είναι 
αυτό που μου συμβαίνει. Ακόμη κι αν 
χάσω ένα αγαπημένο μου ζωάκι ή τη 
δουλειά μου, σε οποιουδήποτε τύπου 

απώλεια το πρώτο στάδιο είναι αυτό 
της αμηχανίας και του σοκ, που δεν έχω 
πιστέψει ακόμα και δεν έχω καταλάβει 
τι συμβαίνει.

Άρα αυτό πηγάζει από μέσα μας 
αυτόματα, σαν άμυνα…

Ναι, είναι ένας μηχανισμός άμυνας 
που, όχι τόσο δεν δέχομαι αυτό που 
συμβαίνει, αν και θα μπορούσαμε 
να το πούμε κι αυτό, δεν το πιστεύω 
ακόμη τι είναι, δεν ξέρω. Μέσα σ’ αυτό 
το πλαίσιο οι άνθρωποι μπορούν να 
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λειτουργήσουν με διάφορους τρόπους, 
ανάλογα με την ιδιοσυγκρασία τους. 
Δλδ. άλλος είναι μες στην τρελή χαρά 
και λέει «δεν τρέχει τίποτα», αν είναι 
εξωστρεφής. Άλλοι άνθρωποι, πιο 
εσωστρεφείς, είναι σε κατάσταση 
σοκ και μπορεί να φοβηθούν και 
να περάσουν στο άλλο άκρο. Οι 
αντιδράσεις μπορεί να είναι πολλές. 
Όλες, όμως, μέσα σε ένα φάσμα του δεν 
έχω καταλάβει τι είναι αυτό που γίνεται 
προς το παρόν. Σαφέστατα αργότερα 
θεωρώ ότι θα έρθει μια κόπωση, γιατί 
αυτό θα γίνει η καθημερινότητα, δεν 
θα είναι πια μια φάση κι εκεί θα φανεί 
ποιοι είναι οι άνθρωποι που έχουν την 
τέχνη της ζωής. Δλδ. ποιοι άνθρωποι 
έχουν προσαρμοστικότητα σε 
δύσκολες καταστάσεις, ποιοι βλέπουν 
το καλό μέσα στο δύσκολο, ποιοι είναι 
αυτοί που δεν παρασύρονται νοητικά 
από θεωρίες, αλλά πατούν τα πόδια 
τους στο έδαφος και περιμένουν να 
δουν τις εξελίξεις, καθώς επίσης και 
ποιοι γίνονται δημιουργικοί μέσα στα 
προβλήματα. Εκεί θα διαφοροποιηθούν 
αυτοί οι άνθρωποι απ’ τους 
υπόλοιπους, οι οποίοι προκειμένου 
να βρουν μια δημιουργικότητα και μια 
αξία σε όλο αυτό που συμβαίνει, θα 
μπουν σε σενάρια συνωμοσιολογίας, 
θα ασχοληθούν αρκετά με το 
κουτσομπολιό, θα βλέπουν όλη τη 
μέρα τηλεόραση, θα μαλώνουν με τους 
δικούς τους. Αυτοί που κάθε άλλο παρά 
δημιουργικοί και προσαρμοστικοί θα 
μπορούν να παραμένουν.

Να σταθούμε στις θεωρίες και τις 
φήμες που αναφέρετε. Η τεχνολογία 
βοηθά τελικά σ’ αυτή την κατάσταση 
που βιώνουμε ή δημιουργεί πανικό 
και πως μπορεί αυτό να ισορροπηθεί;

Η τεχνολογία, όπως και κάθε 
επίτευγμα κι αυτό συνέβαινε σε κάθε 
εποχή νομίζω, ανάλογα με τη χρήση 
που της κάνουμε θα μας βοηθήσει ή δεν 
θα μας βοηθήσει. Η καλή της πλευρά, 
σε μια τέτοια χρονική περίοδο που 
διανύουμε, μας δίνει μια καταπληκτική 
δυνατότητα να διατηρούμε τις 
κοινωνικές μας επαφές και να τους 
δίνουμε χρόνο, έστω και εικονικά. 
Π.χ. με μια φίλη μου σε άλλη πόλη, που 
επικοινωνούσαμε με δυο μηνύματα, 
τώρα έχουμε χρόνο να μιλήσουμε. 
Είτε αυτό γίνεται μέσω κοινωνικών 
δικτύων, είτε μέσω τηλεφώνου. Επίσης 
κάποιοι άνθρωποι εξακολουθούν να 
μπορούν να δουλέψουν εικονικά. Κι 
αυτό είναι πολύ καλό. Σαν ψυχολόγος 
μπορώ να προσφέρω τις δικές 
μου υπηρεσίες με τη βοήθεια της 
τεχνολογίας και με μεγάλη άνεση 
μέσω εικονικών συνεδριών. Πλέον 
έχουμε πολύ ελεύθερο χρόνο, άρα 
μπορούμε να δούμε αγαπημένες μας 
ταινίες. Να ψάξουμε στο διαδίκτυο 
πράγματα που μας ενδιαφέρουν. 
Εγώ π.χ. που παρακολουθώ ομιλίες, 
μπορώ να ακούω κάνοντας κι άλλα 
πράγματα συγχρόνως. Αυτά τα θεωρώ 
εξαιρετικά και νοιώθω ότι ζούμε σε 
μια πάρα πολύ όμορφη εποχή, αρκεί 
να χρησιμοποιήσουμε όλο αυτό το 
πράγμα προς μία θετική και ρεαλιστική 
κατεύθυνση. Η πιο σκοτεινή πλευρά, 
που υπάρχει πάντα στα πάντα, ανάλογα 

με τη χρήση που θα κάνουμε πάλι, 
είναι το τι θα επιλέξω να δω, να 
ακούσω. Σενάρια καταστροφολογίας; 
Σενάρια συνωμοσιολογίας; Σαφέστατα 
υπάρχουν αυτά και μπορούμε να τα 
δούμε, να πέσει η ψυχολογία μας, να 
τα πιστέψουμε, να τα διαδώσουμε και 
να κάνουμε τη ζωή πολύ πιο δύσκολη.

Ένα άλλο θέμα είναι η διαχείριση 
του ελεύθερου χρόνου. Άνθρωποι 
που είναι εργασιομανείς όλα αυτά 
τα χρόνια, τους δίνεται ένα τεράστιο 
ποσοστό ελεύθερου χρόνου και μην 
ξέροντας πώς να τον διαχειριστούν, 
χάνουν όλον τον χρόνο μιλώντας 
στα τηλέφωνα, τα κοινωνικά δίκτυα. 
Ξαναλέω ότι εδώ αναδεικνύονται 
στοιχεία της προσωπικότητάς μας, 
όσον αφορά το κατά πόσο μπορούμε να 
είμαστε άνθρωποι οι οποίοι θέλουμε να 
είμαστε ρεαλιστές. Ενημερωνόμαστε 
σωστά, φιλτράρουμε πράγματα που 
βλέπουμε κι ακούμε και διαθέτουμε μια 
ωριμότητα να διαχειριστούμε δύσκολες 
καταστάσεις, όντας προσαρμοστικοί και 
μετουσιώνοντας πολλά. Δεν λέω ότι 
όλα είναι ρόδινα, αλλά μετουσιώνοντας 
πράγματα σε κάτι δημιουργικό, γιατί 
πάντα υπάρχει η δημιουργικότητα 
μέσα σ’ αυτό. Μεταβολίζουμε, όπως 
ο οργανισμός μας, δύσκολα πράγματα 
που συμβαίνουν και μέσα από τη 
δημιουργική μας σκέψη μια αισιόδοξη 
προοπτική. Όσο γίνεται στο πλαίσιο του 
ρεαλισμού.

Αναφερθήκατε στις κοινωνικές 
επαφές. Οι ειδικοί συστήνουν να 
διατηρούμε μεταξύ μας αποστάσεις 
ασφαλείας. Όταν τελειώσει αυτή η 
δοκιμασία, θα φέρει πιστεύετε τους 
ανθρώπους πιο κοντά ή θα τους 
αποξενώσει;

Όπως είπα και πριν, οι άνθρωποι 
ανάλογα με τις συνθήκες 
προσαρμοζόμαστε και λειτουργούμε. 
Μόλις οι συνθήκες αλλάξουν κι 
αφού περάσει πάλι το πρώτο στάδιο 
της γραφικής παράστασης, της 
καμπύλης, που πάλι θα έχουμε μια 
αμηχανία όταν ξαφνικά θα μπορούμε 
να κυκλοφορήσουμε, τα πράγματα θα 
έρθουν πάλι στις καθημερινές τους 
φυσιολογικές διαστάσεις. Διάβαζα 
με τον γιο μου ένα χιουμοριστικό που 
κυκλοφορεί, «αυτό με τις αποστάσεις 
των δύο μέτρων, είναι εύκολο να 
το διατηρήσουμε και μετά;» Μόνο 
εκεί μπορεί να βοηθήσει, στο ότι 
έμεινα μακριά από κάποιον που δεν 
συμπαθούσα. Έχω μια καλή δικαιολογία 
τώρα, θα τη διατηρήσω και μετά. 
Όχι, δε νομίζω ότι θα δημιουργήσει 
πρόβλημα αυτό. Το αντίθετο μπορεί, 
δλδ. να επιθυμήσουμε την καθημερινή 
μας συμπεριφορά, τη φυσιολογική 
ροή των σχέσεων που είχαμε. Ίσως να 
αγκαλιαστούμε και περισσότερο, να 
αρχίσουμε να εκτιμούμε την αξία της 
αγκαλιάς και του φιλιού, επειδή μας 
έλειψε.

Πιο σφιχτή δλδ. η αγκαλιά…
Ναι, ναι, γιατί δεν είναι πια δεδομένο. 

Τις πρώτες μέρες, πήγα για καφέ με μια 
αγαπημένη μου φίλη και καθόμασταν 
σε απόσταση σε ένα παγκάκι και λέγαμε 
τι περίεργο πράγμα είναι αυτό. Οπότε 

αναπόφευκτα όλον αυτό τον καιρό, 
αφού αρχίσουμε να κουραζόμαστε 
γιατί δεν έχουμε κουραστεί ακόμα, θα 
αρχίσουμε να καταλαβαίνουμε αυτά 
που θεωρούσαμε ως αυτονόητα πόσο 
σημαντικά είναι.

Κλείνοντας, θα μπορούσατε να μας 
δώσετε κάποιες προτάσεις για καλή 
ψυχολογία αυτή την περίοδο;

Το γεγονός ότι μπορούμε να 
κοιμόμαστε περισσότερες ώρες 
και δεν χτυπάει το ξυπνητήρι μας το 
πρωί απαραίτητα. Το ότι είμαστε στο 
σπίτι μας οι περισσότεροι, όχι όσοι 
νοσούν, με αγαπημένα μας πρόσωπα 
και είτε κάνουμε κάτι μαζί, που δεν 
είχαμε τον χρόνο, είτε κάνουμε κάτι 
παράλληλα, μοιραζόμαστε την παρέα 
μας, το θεωρώ πολύ σημαντικό. Ή 
το ότι κάνουμε δουλειές του σπιτιού 
που δεν μπορούσαμε, που βλέπουμε ή 
διαβάζουμε πράγματα. Υπάρχουν τόσα 
θετικά αυτή την περίοδο για να μας 
φτιάξουν την ψυχολογία.

Το ζήτημα, που και σαν ψυχολόγος, 
έχω έννοια είναι όσον αφορά τις 
οικογένειες, τα ζευγάρια που δεν 
είχαν και τις καλύτερες προδιαγραφές 
από πριν. Θεωρώ ότι εδώ υπάρχει 
ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα και 
τα πράγματα είναι δύσκολα. Πως 

αυτοί οι άνθρωποι βιώνουν τώρα το 
μαζί. Πως διαχειρίζονται μια τέτοια 
καθημερινότητα. Τι συμβαίνει σε 
οικογένειες που υπάρχουν εντάσεις 
ανάμεσα σε γονείς που μεγαλώνουν 
και μικρά παιδιά. Σε οικογένειες που 
γενικότερα δεν έχουν καλές σχέσεις 
κι είναι πολλές αυτές οι οικογένειες. 
Αυτό είναι το κομμάτι που με ανησυχεί. 
Μια συνάδελφος μου έλεγε ότι οι 
κλήσεις στις δομές ενδοοικογενειακής 
βίας έχουν χτυπήσει κόκκινο! Με 
προβληματίζει πάρα πολύ και βάζω ένα 
ερωτηματικό στο τι συμβαίνει σε τέτοιες 
περιπτώσεις. Με προβληματίζει επίσης 
τι συμβαίνει με την καθημερινότητα 
των ανθρώπων που είναι μόνοι, είναι 
κι αυτό πολύ σοβαρό και δύσκολο. Αν 
τώρα σαν κοινότητα, σαν κοινωνία 
εμείς οι Έλληνες θα μπορέσουμε να 
κάνουμε και μια στροφή σ’ αυτούς τους 
συνανθρώπους μας που χρειάζονται 
αλληλεγγύη τώρα ή θα κλειστούμε 
περισσότερο στα σπίτια μας, μένει να 
το δούμε. Θεωρώ ότι εκεί χρειάζεται 
να γίνει κάτι και πάνω στο θέμα 
της τεχνολογίας που μιλήσαμε, 
όσον αφορά την επικοινωνία. Να 
χρειαστεί να σκεφτούμε πως θα 
τη χρησιμοποιήσουμε και για τους 
ανθρώπους που ενδεχομένως να μας 
έχουν ανάγκη τώρα.
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ρεπορτάζ

Θετικά κι «αναγκαία» τα μέτρα για επιχειρηματίες 
και πολίτες της Στυλίδας
Ρεπορτάζ: Παύλος Σφέτσας

Πρώτη μέρα τη Δευτέρα του μέτρου της 
ελεγχόμενης κυκλοφορίας και στους δρόμους 
της Στυλίδας έβλεπες ανθρώπους μόνο 

για τις αναγκαίες μετακινήσεις τους. Τα «Στερεά 
Νέα» μίλησαν με επιχειρηματίες της περιοχής, οι 
οποίοι έκριναν ως «αναγκαία» τα μέτρα που πήρε 
η κυβέρνηση για τον περιορισμό της εξάπλωσης 
του κορωνοϊού.

Η Παναγούλα Μίχα, ιδιοκτήτρια φαρμακείου, 
επισήμανε πως «τα μέτρα είναι πάρα πολύ καλά 
κι αν μπορούν να γίνουν πιο αυστηρά, θα ήμουν 
ακόμη πιο ευχαριστημένη. Η αστυνομία πρέπει να 
βγει έξω για να ελέγξει αν λειτουργεί ο νόμος. 
Δεν βλέπω αστυνόμευση», ενώ σε ερώτηση κατά 
πόσο οι πολίτες τηρούν τα μέτρα ξεκαθάρισε ότι 
«οι πολίτες προσπαθούν να τηρήσουν τα μέτρα 
ασφαλείας. Μπαίνουν ένας ένας στο φαρμακείο, 
κρατούν τη σειρά τους και δείχνουν υπευθυνότητα». 

Έξω απ’ το φαρμακείο συναντήσαμε την Ευαγγελία 
Μαστραπά. «Ίσως έπρεπε να είναι πιο αυστηρή η 
απαγόρευση της κυκλοφορίας. Με ενοχλεί που 
με ένα μήνυμα μπορεί ο οποιοσδήποτε να πάει 
οπουδήποτε. Πόσες φορές τη μέρα μπορούμε να 
το στέλνουμε; Τελικά δεν είναι απαγόρευση της 
κυκλοφορίας. Πιστεύω ότι για μια βδομάδα με δέκα 
μέρες θα έπρεπε να υπάρξει ολική απαγόρευση», 
ανέφερε για τα μέτρα, ενώ σε ερώτησή μας για 
το αν απέστειλε το σχετικό SMS κυκλοφορίας 
επισήμανε πως «το μήνυμα δεν το έστειλα γιατί 
είμαι εργαζόμενη του Κέντρου Υγείας Στυλίδας 
κι ήρθα στο φαρμακείο για να δώσω τις συνταγές 
που οφείλω λόγω εμβολίων που κάνω. Έχω χαρτί 
που μου επιτρέπει να κινούμαι εντός του ορίου του 
Κ.Υ.», ξεκαθαρίζοντας παράλληλα ότι «λαμβάνω 
τα μέτρα ασφαλείας, όπως και όλοι οι συνάδελφοί 
μου. Μετά τη δουλειά φυσικά μένουμε σπίτι με την 
οικογένεια». 

«Αναγκαία» έκρινε τα ληφθέντα μέτρα 
και ο Παναγιώτης Αλμπανέζος, ιδιοκτήτης 
ζαχαροπλαστείου, ο οποίος μας εξήγησε κατά πόσο 
τον επηρέασαν τόσο στην προσωπική του ζωή, όσο 
και στην επαγγελματική. «Με έχουν επηρεάσει πάρα 
πολύ στις μετακινήσεις στην προσωπική μου ζωή 
αλλά και στον τζίρο που μειώθηκε κατά 80%. Είμαστε 
ένα είδος που δεν είναι αναγκαίο αυτή τη στιγμή, 
όταν τα έσοδα όλων είναι μειωμένα έως ανύπαρκτα. 
Επομένως το γλυκό είναι είδος πολυτελείας», είπε 
και συνέχισε λέγοντας για τα μέτρα που κι ο ίδιος 
έλαβε στην επιχείρησή του: «Όπως βλέπετε, έχουμε 
διαγραμμίσεις ανά δύο μέτρα, όπου κρατάμε τα μέτρα 

με βάση και τα τετραγωνικά του καταστήματος. 
Σίγουρα ο κόσμος σήμερα (σ.σ. Δευτέρα) δεν βγαίνει 
λόγω και της απαγόρευσης, αλλά ήταν κάτι αναγκαίο. 
Και στη Λαμία και εδώ υπήρξε συνωστισμός απ’ 
τις μικρότερες κυρίως ηλικίες. Το πρωί υπήρχε 
αστυνομία, αλλά τα περιπολικά πρέπει να καλύψουν 
μεγάλο εύρος απόστασης, από την Αγία Μαρίνα 
μέχρι την Πελασγία».

Τέλος, ο Στάθης Σκάρλας, εργαζόμενος σε 
αρτοποιείο του Αχινού επισήμανε πως «το 90% 
των πολιτών τα τηρεί, αλλά η κυβέρνηση έπρεπε 
να πάρει πιο σκληρά μέτρα. Οι υπόλοιποι δεν δίνουν 

σημασία, λένε «δεν τρέχει τίποτα, πίνω τσίπουρο», 
το παίρνουν αψήφιστα, το θεωρούν κοροϊδία. Εμείς 
βάλαμε plexiglass, αλλάζουμε συνεχώς γάντια για 
το ψωμί, για τα χρήματα». Παράλληλα, εξέφρασε 
τους προβληματισμούς του για το που θα πάει αυτή 
η κατάσταση τονίζοντας: «Η περιοχή μας είναι 
τουριστική κι έχει επηρεαστεί, έπεσε ο τζίρος κατά 
80%. Έκλεισαν οι ταβέρνες, που δίναμε ψωμί. Για 
να δουλέψει ο φούρνος θέλει 2.000 ευρώ το μήνα 
πετρέλαιο. Είτε πέντε ψωμιά ψήσω, είτε χίλια, 
το ίδιο πετρέλαιο θα κάψω. Αυτή η κατάσταση θα 
οδηγήσει σε καταστροφή της οικονομίας».
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ρεπορτάζ

Όχι, δεν είναι όλες οι παραλίες γεμάτες…
Διαβάζουμε και βλέπουμε πολλά ρεπορτάζ 

με παραλίες γεμάτες από κόσμο, ο οποίος 
αψηφά τις οδηγίες των ειδικών για παραμονή 

στο σπίτι, σε μια προσπάθεια να μην εξαπλωθεί ο 
κορωνοϊός στην κοινωνία. Ωστόσο δεν είναι όλες οι 
παραλίες γεμάτες, όπως μαρτυρούν οι φωτογραφίες 
από τις Ράχες.

Για όσους δεν γνωρίζουν, οι Ράχες αποτελούν 
το δεύτερο σημείο αναφοράς στη Φθιώτιδα, όσον 
αφορά τον τουρισμό, μετά τα Καμένα Βούρλα. 
Πρόκειται για ένα σημαντικό κομμάτι του παραλιακού 
μετώπου του δήμου Στυλίδας. Κυριακή μεσημέρι 
σημαίνει κόσμος, φωνές και γεμάτα μαγαζιά, 
όμως η περασμένη Κυριακή ήταν διαφορετική. 
Χαρακτηριστικό είναι ότι είδαμε μόνο δύο-τρεις 
οικογένειες, ενώ στις παραλίες μόνο ερασιτέχνες 
αλιείες.

1. Στις Ράχες, όσοι τις επισκέφθηκαν ή κατοικούν 
μόνιμα εκεί, έμειναν σπίτι!

2. Μόνο ψαράδες στον Φάρο Ραχών.

3. Η Κουβέλα αποτελεί τουριστικό θέρετρο. Από 
την παραλία της ο καθένας αντιλαμβάνεται ότι το 
περασμένο Σαββατοκύριακο ήταν άδεια.

4. Χαρακτηριστικό είναι πως ακόμη κι όσοι 
περπατούσαν κατά μήκος του παραλιακού μετώπου, 
διατηρούσαν αποστάσεις ασφαλείας.

1

2

3

4
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ιστορικά

Η Ναυμαχία του Αρτεμισίου 
αποτελείτο από θαλάσσιες 
συγκρούσεις που διήρκησαν 

3 μέρες κατά τη διάρκεια της 
δεύτερης περσικής εισβολής στην 
Ελλάδα. Η μάχη διεξήχθη περίπου 
την ίδια περίοδο με τη γνωστή μάχη 
των Θερμοπυλών, τον Αύγουστο 
ή Σεπτέμβριο του 480 π.Χ. , στα 
ανοικτά των ακτών της Εύβοιας. 
Αντίπαλοι σε αυτή τη μάχη ήταν μια 
συμμαχία των ελληνικών πόλεων-
κρατών, συμπεριλαμβανομένου της 
Σπάρτης, της Αθήνας, της Κορίνθου 
και άλλων, και της Περσικής 
Αυτοκρατορίας του Ξέρξη Α'.

Ο  π ε ρ σ ι κ ό ς  σ τ ό λ ο ς , 
αποτελούμενος συνολικά από 1.200 
τριήρεις και έχοντας επικεφαλής 
του τον Αχαιμένη, κατέβαινε τις 
ελληνικές ακτές για να υποστηρίξει 
τον στρατό του Ξέρξη. Ο ελληνικός 
στόλος που περιλάμβανε 278 
τριήρεις υπό τον Σπαρτιάτη ναύαρχο 
Ευρυβιάδη, ο οποίος με τη σειρά 
του υπάκουε στο Θεμιστοκλή, 
έπλευσε στο ακρωτήριο Αρτεμίσιο 
της Εύβοιας. Η πρώτη σύγκρουση 
έγινε ανάμεσα σε μία φοινικική 
περιπολία από 10 τριήρεις και σε μία 
ανιχνευτική μονάδα των Ελλήνων. 
Μία αθηναϊκή τριήρης με πλοίαρχο 
τον Φόρμο κατάφερε να διαφύγει 
και το πλήρωμά της ενώθηκε με τον 
στρατό του Λεωνίδα που βρισκόταν 
στις Θερμοπύλες. Μία δεύτερη από 
την Τροιζήνα με κυβερνήτη τον 
Πραξίνο καταλήφθηκε, το πλήρωμά 
της σφαγιάστηκε και ο ύπαρχός 
της Λέων αποκεφαλίστηκε. Η 

Η ναυμαχία του Αρτεμισίου 480 π.Χ.
τρίτη τριήρης της μονάδας, με 
κυβερνήτη τον Ασωνίδη από την 
Αίγινα, πολέμησε γενναιότατα και ο 
ύπαρχός της Πυθέας αναγνωρίστηκε 
ως ήρωας.

Οι άνεμοι, σύμφωνα με χρησμό 
της Πυθίας, ήταν ευνοϊκοί προς 
τους Έλληνες. Μια μεγάλη τρικυμία 
κατέστρεψε πολλά σκάφη του Ξέρξη. 
Τότε, η Αρτεμισία προέβλεψε πως 
η αποφασιστική ναυμαχία θα 
γινόταν στο Σαρωνικό. Έτσι, 200 
περσικές τριήρεις αποσπάστηκαν 
με σκοπό να φτάσουν στον νότιο 
Ευβοϊκό και να αποκλείσουν τον 
Εύριπο από το νότο, εμποδίζοντας 
την κάθοδο του ελληνικού στόλου. 
Ο Έλληνας Σκυλλίας, που είχε 
στρατολογηθεί βίαια από τους 
Πέρσες, αφού έφυγε από το 
στρατόπεδο των Περσών, έφτασε 
νύχτα στο Αρτεμίσιο κολυμπώντας, 
ενημέρωσε το ελληνικό στρατόπεδο 
για την κίνηση των Περσών. Οι 

Έλληνες αποφάσισαν να επιτεθούν 
πρώτοι προς το τέλος της ημέρας, 
επιθυμώντας να περιορίσουν τη 
χρονική διάρκεια της ναυμαχίας. 
Πραγματικά, αιχμαλώτισαν 30 
περσικά πλοία, ενώ το επόμενο 
πρωί ενισχύθηκαν από 53 αθηναϊκές 
τριήρεις. Τη δεύτερη μέρα, νότιος 
άνεμος έριξε στις ακτές των Κοίλων 
Ευβοίας τα 200 περσικά πλοία που 

είχαν απομακρυνθεί και τα συνέτριψε 
όλα. Οι Έλληνες άρχισαν τότε νέα 
επίθεση και κατέστρεψαν τον στόλο 
των Κιλικίων, ο οποίος βρισκόταν 
υπό την καθοδήγηση του Συνέσιου 
και του Ωρομέδοντα. Οι Πέρσες 
αντιλήφθηκαν τελικά το τέχνασμα 
των Ελλήνων και αποφάσισαν να 
χτυπήσουν την επόμενη μέρα το 
μεσημέρι. 

Η σύγκρουση της τρίτης μέρας, η 
οποία θεωρείται και η σοβαρότερη 
μεταξύ των δύο στόλων και είναι 
γνωστή ως ναυμαχία του Αρτεμισίου, 
ήταν τρομερή και οι απώλειες 
μεγάλες και από τα δύο μέρη, αν και 
καμία από τις δύο παρατάξεις δεν 
μπορούσε να θεωρηθεί νικήτρια. 
Οι Έλληνες ήταν αποφασισμένοι να 
μείνουν στο Αρτεμίσιο, όπου δεν 
κινδύνευαν να κυκλωθούν από τον 
εχθρό, όταν έφτασε η φοβερή είδηση 
της ήττας των Θερμοπυλών, που 
σήμαινε ότι οι Πέρσες θα εισέβαλλαν 
στην Αττική. Τότε ο Θεμιστοκλής 
αποφάσισε να υποχωρήσει.

Ηρόδοτος
 
Κύρια πηγή για τους Περσικούς 

πολέμους αποτελεί ο Έλληνας 
ιστορικός Ηρόδοτος. Ο Ηρόδοτος, 
γνωστός ως «Πατέρας της Ιστορίας», 
γεννήθηκε το 484 π.Χ. στην 
Αλικαρνασσό της Μικράς Ασίας, η 
οποία εκείνη την περίοδο βρισκόταν 
υπό περσική κατοχή. Έγραψε το έργο 
«Ιστορίαι» γύρω στα 440-430 π.Χ. , 
προσπαθώντας να ανακαλύψει τις 
πραγματικές αιτίες των Περσικών 
πολέμων, οι οποίοι ολοκληρώθηκαν 
το 450 π.Χ. 

Ηροδότου Ιστορία
Βιβλίο Η΄ (Ουρανία)

1. Οι Έλληνες που αποτέλεσαν τη 
ναυτική δύναμη ήταν οι ακόλουθοι. 
Οι Αθηναίοι επάνδρωσαν εκατόν 
είκοσι επτά πλοία. Τα πλοία αυτά, 
κατά ένα μέρος, τα συμπλήρωσαν 
Πλαταιείς, που ανέλαβαν αυτή την 
υπηρεσία σπρωγμένοι από το θάρρος 
και τον πατριωτισμό τους, μολονότι 
είχαν πλήρη άγνοια για τα πλοία. 
Παραχωρήθηκαν σαράντα από την 
Κόρινθο, είκοσι από τα Μέγαρα, άλλα 
είκοσι από την Αθήνα, επανδρωμένα 
με πληρώματα από τη Χαλκίδα, 
δεκαοχτώ από την Αίγινα, δώδεκα 
από τη Σικυώνα, δέκα από τη Σπάρτη 
οχτώ από την Επίδαυρο, επτά από 
την Ερέτρια, πέντε από την Τροιζήνα, 
δύο από τα Στύρα και δύο πλοία μαζί 
με δύο πεντηκοντόρους (με πενήντα 
κουπιά) από την Κέα. Τέλος, οι 
Οπούντιοι λοκροί συνέβαλαν με επτά 
πεντηκοντόρους.

2. Αυτοί, λοιπόν, ήταν που 
αποτελούσαν το στράτευμα στο 
Αρτεμίσιο, καθώς και ο αριθμός 
των πλοίων που έδωσε ο καθένας. Η 
συνολική δύναμη του στόλου, εκτός 
από πεντηκοντόρους, ήταν διακόσια 

εβδομήντα ένα πολεμικά πλοία. 
Στρατηγός ορίστηκε ο Σπαρτιάτης 
Ευρυβιάδης, γιος του Ευρυκλείδη, 
γιατί τα άλλα μέλη της συμμαχίας 
απαίτησαν Λακεδαιμόνιο ναύαρχο, 
δηλώνοντας ότι διαφορετικά δεν 
θα ακολουθούσαν τους Αθηναίους 
και απειλούσαν ότι θα διαλύσουν το 
στράτευμα.

3. Από την αρχή πριν ακόμα ζητηθεί 
η συμπαράσταση της Σικελίας 
υπήρχαν πολλές συζητήσεις για το 
αν ήταν σωστό να παραχωρηθεί στην 
Αθήνα η διοίκηση του στόλου· στην 
πρόταση αυτή, όμως, διαφώνησαν 
οι άλλοι σύμμαχοι και οι Αθηναίοι 
υποχώρησαν. Φρόντιζαν πολύ για τη 
σωτηρία της Ελλάδας και κατάλαβαν 
ότι μια διαμάχη με αντικείμενο την 
αρχηγία θα οδηγούσε σίγουρα στον 
όλεθρο της Ελλάδας. Και σωστά 
σκέφτηκαν. Γιατί ο εσωτερικός 
σπαραγμός είναι χειρότερος από 
τον πόλεμο ενωμένων δυνάμεων 
για τη διαφύλαξη της ειρήνης όσο 
ακριβώς ο πόλεμος είναι χειρότερος 
από την ειρήνη. Επειδή το γνώριζαν 
καλά, δεν πρόβαλαν αντίρρηση 
αλλά παραιτήθηκαν από την αξίωσή 
τους, γιατί τους χρειάζονταν, όπως 
το έδειξαν καθαρά. Όταν έδιωξαν 
τους Πέρσες από την Ελλάδα και 

πολεμούσαν για να κυριεύσουν 
τη χώρα τους οι Αθηναίοι 
χρησιμοποίησαν ως πρόφαση την 
αλαζονεία του Παυσανία για να 
αποσπάσουν την ηγεμονία από τους 
Λακεδαιμονίους. Αυτά βέβαια έγιναν 
αργότερα.

4. Όταν οι Έλληνες, φτάνοντας στο 
Αρτεμίσιο, είδαν τον τεράστιο στόλο 
αραγμένο στους Αφέτες κι όλη τη 
γύρω περιοχή να κατακλύζεται 
από στρατό, κατάλαβαν ότι τα 
πράγματα ήταν πολύ δυσκολότερα 
απ’ ό,τι περίμεναν. Τους κυρίεψε 
πανικός κι άρχισαν να συζητούν 
αν έπρεπε να φύγουν από το 
Αρτεμίσιο προς το εσωτερικό της 
Ελλάδας. Όταν αντιλήφθηκαν οι 
Ευβοείς τι σχεδίαζαν, ικέτεψαν τον 
Ευρυβιάδη να περιμένει τουλάχιστον 
να μεταφέρουν τα παιδιά και τους 
σκλάβους τους σε ασφαλές έδαφος. 
Όταν αρνήθηκε αυτός, πήγαν στο 
Θεμιστοκλή, τον Αθηναίο ναύαρχο 
και, εξαγοράζοντάς τον με τριάντα 
τάλαντα, τον έπεισαν να φροντίσει 
να μείνει ο Ελληνικός στόλος στην 
ακτή της Εύβοιας και να κάνουν εκεί 
τη ναυμαχία.

5. Ο Θεμιστοκλής για να κρατήσει 
τους Έλληνες μηχανεύτηκε το εξής 
σχέδιο. Έδωσε στον Ευρυβιάδη, 
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προσωπικό δώρο δήθεν από τον ίδιο, 
πέντε τάλαντα από τα χρήματα αυτά. 
Εκείνος πείστηκε. Ένας από τους 
υπόλοιπους διοικητές αντιδρούσε 
ακόμα· ο Κορίνθιος Αδείμαντος, γιος 
του Ωκύτου, που δήλωσε μάλιστα 
ότι θα απέσυρε τα πλοία του από 
το Αρτεμίσιο και δε θα παρέμενε 
άλλο. Σ’ αυτόν, λοιπόν, απευθύνθηκε 
τώρα ο Θεμιστοκλής με όρκο: «Ποτέ 
δε θα μας αφήσεις· γιατί εγώ θα 
σου δώσω μεγαλύτερα δώρα, απ’ 
όσα θα σου χάριζε ποτέ ο Πέρσης 
βασιλιάς, για να εγκαταλείψεις 
τους συμμάχους». Και, χωρίς άλλη 
καθυστέρηση, έστειλε στο πλοίο του 
Αδείμαντου τρία ασημένια τάλαντα. 
Αυτοί λοιπόν θαμπώθηκαν από τα 
δώρα και πείστηκαν· το αίτημα του 
λαού της Εύβοιας ικανοποιήθηκε, 
αλλά κι ο Θεμιστοκλής κέρδισε κάτι, 
αφού κράτησε τα υπόλοιπα χρήματα. 
Κανείς δεν ήξερε ότι τα είχε και οι 
δυο άνδρες που είχαν πάρει μερίδιο 
πίστευαν ότι προέρχονταν από την 
Αθήνα, ειδικά γι’ αυτό το σκοπό.

6. Έτσι λοιπόν έμειναν στην Εύβοια 
και ναυμάχησαν. Τα γεγονότα έγιναν 
περίπου έτσι. Οι βάρβαροι έφτασαν 
στους Αφέτες νωρίς το απόγευμα 
και βεβαιώθηκαν ότι είχαν σωστές 
πληροφορίες, ότι δηλαδή μια μικρή 
ελληνική δύναμη είχε συγκεντρωθεί 
στο Αρτεμίσιο. Μόλις τα είδαν, 
τους κατέλαβε η ανυπομονησία 
να επιτεθούν με την ελπίδα ότι 
θα κυρίευαν τα εχθρικά πλοία. 
Δεν έκριναν σωστό να επιτεθούν 
εναντίον τους από μπροστά γιατί 
υπήρχε ο κίνδυνος, όταν τους 
έβλεπαν οι Έλληνες να πλησιάζουν, 
να δείλιαζαν, με αποτέλεσμα, αφού 
σύντομα θα έπεφτε το σκοτάδι, να 
ξεφύγουν. Και έτσι θα σώζονταν με 
τη φυγή, ενώ ήταν αποφασισμένοι 
να μην αφήσουν ούτε έναν πυρφόρο 
ιερέα να ξεφύγει ζωντανός.

7. Κατέστρωναν τα σχέδιά τους μ’ 
αυτό τον σκοπό. Χώρισαν μια μοίρα 
διακοσίων πλοίων με τη διαταγή να 
πλεύσουν έξω από τη Σκιάθο για να 
μη γίνουν αντιληπτοί από τον εχθρό 
κι έπειτα να κατευθυνθούν προς την 
Εύβοια και τα στενά του Ευρίπου, 
από τον Καφηρέα και τη Γεραιστό. 
Σχεδίαζαν να παγιδεύσουν τους 
Έλληνες, αφού τα πλοία έρθουν από 
το μέρος εκείνο και τους κλείσουν 
τη διέξοδο από πίσω, ενώ η κύρια 
δύναμη του στόλου θα τους πίεζε από 
μπροστά. Μ’ αυτές τις αποφάσεις, 
λοιπόν, ξεκίνησαν τα διακόσια πλοία, 
ενώ το κύριο σώμα περίμενε· γιατί 
είχαν αποφασίσει να μην επιτεθούν 
την ίδια μέρα ούτε οποιαδήποτε 
άλλη, πριν πάρουν σήμα ότι η μοίρα 
που κατευθυνόταν προς τον Εύριπο 
είχε φτάσει στη θέση της. Αφού 
λοιπόν έστειλαν αυτά τα πλοία, έγινε 
μια απαρίθμηση των πλοίων στους 
Αφέτες.

8. Στη διάρκεια της απαρίθμησης 
των πλοίων, συνέβη το εξής 
περιστατικό. Υπηρετούσε στο 
στρατόπεδο των Περσών ένας 
άνδρας που λεγόταν Σκυλλίας από 
τη Σκιώνη, κι ήταν ο πιο επιδέξιος 
δύτης της εποχής του. Αυτός, μετά 

το ναυάγιο των περσικών πλοίων 
στο Πήλιο, έβγαλε από το βυθό 
πολλά πολύτιμα αντικείμενα. 
Αυτός, λοιπόν, προφανώς σχεδίαζε 
από καιρό να αυτομολήσει στους 
Έλληνες, αλλά δεν είχε βρει την 
κατάλληλη ευκαιρία. Δεν μπορώ να 
πω με βεβαιότητα πώς κατάφερε να 
φτάσει στους Έλληνες. Η κοινώς 
αποδεκτή άποψη είναι ότι βούτηξε 
στη θάλασσα από τους Αφέτες 
και δε βγήκε μέχρι που έφτασε 
στο Αρτεμίσιο, σε μια απόσταση 
δηλαδή σχεδόν ογδόντα στάδια. 
Κυκλοφορούν κι άλλες απίθανες 
ιστορίες, εκτός απ’ αυτή, σχετικά με 
το Σκυλλία. Μόλις έφτασε, ανέφερε 
αμέσως στους Έλληνες στρατηγούς 
το πώς έγινε το ναυάγιο καθώς 
επίσης και την αποστολή της μοίρας 
που είχε ξεκινήσει να περιπλεύσει 
την Εύβοια.

9. Όταν άκουσαν αυτά οι Έλληνες, 
έκαναν σύσκεψη. Μετά από μακριά 
συζήτηση, αποφάσισαν να μείνουν 
στις θέσεις τους μέχρι αργά μετά τα 
μεσάνυχτα κι έπειτα να σαλπάρουν 
για να συναντήσουν τα πλοία. 
Ωστόσο, όταν είδαν ότι οι ώρες 
περνούσαν χωρίς να συναντούν τον 
εχθρό, περίμεναν ως το απόγευμα 
της επόμενης κι επιτέθηκαν στο 
κύριο σώμα του στόλου, με πρόθεση 
να κάνουν δοκιμή της μάχης και 
της δυνατότητας για διάσπαση των 
γραμμών του εχθρού.

10. Όταν οι στρατηγοί και οι άνδρες 
του Ξέρξη είδαν τους Έλληνες να 
επιτίθενται με τόσο λίγα πλοία, τους 
πέρασαν για τρελούς και κινήθηκαν 
αμέσως κι οι ίδιοι, βέβαιοι ότι θα 
νικούσαν χωρίς καμιά δυσκολία· η 
προσμονή τους δεν ήταν παράλογη, 
αν σκεφτεί κανείς ότι τα πλοία των 
Ελλήνων ήταν λίγα, ενώ τα δικά 
τους ήταν διπλάσια στον αριθμό και 
ταχύτερα. Με αυτή τη σκέψη, λοιπόν, 
προχώρησαν για να περικυκλώσουν 
τον εχθρό. Όσοι από τους Ίωνες 
έτρεφαν βαθιά συμπάθεια για 
τους Έλληνες και πήγαν μαζί με 
τους Πέρσες παρά τη θέλησή 
τους, απελπίστηκαν βλέποντας τον 
κλοιό να σχηματίζεται γύρω από 
τους Έλληνες και, επηρεασμένοι 
από τη φαινομενική αδυναμία των 
τελευταίων, φοβήθηκαν ότι ούτε 
ένας άνδρας δε θα γύριζε πίσω· 
αυτοί, αντίθετα, που χαίρονταν 
με την κατάσταση, άρχισαν να 
συναγωνίζονται μεταξύ τους 
ποιος θα κέρδιζε δώρα από τον 
Ξέρξη, αιχμαλωτίζοντας πρώτος 
ένα αττικό πλοίο, γιατί, είναι 
αλήθεια ότι οι Αθηναίοι ήταν οι 
πιο πολυσυζητημένοι στα Περσικά 
στρατόπεδα.

11. Με το πρώτο σύνθημα, η 
ελληνική μοίρα σχημάτισε έναν 
κλειστό κύκλο, με τις πλώρες προς 
τους βαρβάρους και τις πρύμνες προς 
το κέντρο· με το δεύτερο σύνθημα, 
παρ’ όλο που είχαν ελάχιστο χώρο 
για να κάνουν ελιγμούς κι οι πλώρες 
τους ήταν αντιμέτωπες μεταξύ τους, 
ρίχτηκαν στη μάχη και κατάφεραν 
να καταλάβουν τριάντα πλοία 
των βαρβάρων. Ανάμεσα στους 

αιχμαλώτους ήταν ο Φιλάονας, 
γιος του Χέρσιος κι αδελφός του 
βασιλιά της Σαλαμίνας, Γόργου, που 
είχε μεγάλο κύρος στο στρατόπεδο. 
Ο πρώτος Έλληνας που κατέλαβε 
εχθρικό πλοίο ήταν ο Αθηναίος 
Λυκομήδης, γιος του Αισχραίου, ο 
οποίος έλαβε και το αριστείο τιμής. 
Ενώ το σκοτάδι έβαζε τέλος στη 
ναυμαχία, η νίκη ήταν αμφίβολη. Οι 
Έλληνες γύρισαν στο Αρτεμίσιο κι 
οι βάρβαροι στους Αφέτες, ύστερα 
από σύγκρουση που υπήρξε πολύ 
διαφορετική απ’ ό,τι περίμεναν. Από 
τους Έλληνες που ήταν μαζί με τον 
βασιλιά ο μόνος που λιποτάκτησε και 
τάχτηκε με το μέρος των Ελλήνων 
στη διάρκεια της ναυμαχίας ήταν ο 
Λήμνιος Αντίδωρος. Οι Αθηναίοι του 
έδειξαν αργότερα την αναγνώρισή 
τους παραχωρώντας του μια έκταση 
γης στη Σαλαμίνα.

12. Όταν νύχτωσε —η εποχή 
που συνέβαιναν όλα αυτά ήταν το 
μεσοκαλόκαιρο— ξέσπασε δυνατή 
καταιγίδα, που κράτησε όλη τη νύχτα 
και συνοδευόταν από τρομερούς 
κεραυνούς από την κατεύθυνση του 
Πηλίου. Πτώματα και απομεινάρια 
από τα ναυάγια παρασύρονταν προς 
τους Αφέτες, έπεφταν πάνω στις 
πλώρες των πλοίων και χτυπούσαν τα 
κουπιά όσων ήταν αγκυροβολημένα· 
αυτά, μαζί με τον εκκωφαντικό 
θόρυβο των κεραυνών, έσπειραν 
τον πανικό στους στρατιώτες, που 
πίστεψαν ότι είχε έρθει το τέλος 
τους· και, πράγματι, είχαν πέσει 
σε τόσα δεινά. Προτού συνέλθουν 
καλά καλά από το ναυάγιο και την 
τρικυμία που βούλιαξε τόσα πλοία 
τους, αντιμετώπισαν μια σκληρή 
ναυμαχία. Τώρα, επιπλέον, ήταν 
εκτεθειμένοι σε καταρρακτώδη 
βροχή, ορμητικούς χειμάρρους 
που χύνονταν στη θάλασσα και 
τρομακτικούς κεραυνούς.

13. Αυτοί λοιπόν πέρασαν τέτοια 
νύχτα. Αλλά για τη μοίρα που είχε 
διαταχθεί να περιπλεύσει την 
Εύβοια, ήταν ακόμα χειρότερη, αφού 
βρισκόταν στα ανοιχτά όταν ξέσπασε 
η καταιγίδα. Και το τέλος τους ήταν 
ολέθριο. Η καταιγίδα κι η βροχή 
τους έπιασε ακριβώς όταν έφταναν 
στα Κοίλα της Εύβοιας και τα πλοία, 
σπρωγμένα από το δυνατό άνεμο και 
σχεδόν ακυβέρνητα, συντρίφτηκαν 
πάνω στους βράχους. Προφανώς, οι 
θεοί έκαναν ό,τι ήταν δυνατό για να 
μειώσουν την υπεροχή του Περσικού 
στόλου και να τον εξισώσουν με τον 
Ελληνικό.

14. Αυτά για την καταστροφή στα 
Κοίλα της Εύβοιας. Οι βάρβαροι 
που ήταν στους Αφέτες ένιωσαν 
βαθιά ανακούφιση όταν είδαν το 
επόμενο πρωί το φως της ημέρας· 
ταραγμένοι όπως ήταν, άφησαν τα 
πλοία τους εκεί που βρίσκονταν 
και δεν επιχείρησαν τίποτα για την 
ώρα. Στο μεταξύ, έφτασαν στους 
Έλληνες ενισχύσεις πενήντα τριών 
πλοίων από την Αττική. Η είδηση της 
καταστροφής όλων των Περσικών 
πλοίων που περιέπλεαν την Εύβοια 
στην καταιγίδα της περασμένης 
νύχτας, ήταν σπουδαία ενθάρρυνση 

και οι Έλληνες, ανανεωμένοι και 
από την άφιξη των ενισχύσεων, 
περίμεναν να φτάσει η ώρα της 
επίθεσης, που ήταν η ίδια όπως και 
την προηγούμενη μέρα, σήκωσαν 
πανιά και χτύπησαν μερικά πλοία 
από την Κιλικία· τα κατέστρεψαν και, 
ενώ έπεφτε η νύχτα, επέστρεψαν στο 
Αρτεμίσιο.

15. Την τρίτη μέρα οι Πέρσες 
στρατηγοί ένιωθαν ταπεινωμένοι 
που δέχτηκαν τόσα πλήγματα από 
τόσο μικρό στόλο· επιπλέον, είχαν 
αρχίσει να φοβούνται τον Ξέρξη. Έτσι, 
χωρίς να περιμένουν την κίνηση των 
Ελλήνων, έκαναν τις απαραίτητες 
προετοιμασίες και ξεκίνησαν γύρω 
στο μεσημέρι. Αυτές οι ναυμαχίες 
γίνονταν τις ίδιες μέρες με τις μάχες 
στις Θερμοπύλες. Ο στόλος έκανε 
όλο τον αγώνα για τα στενά του 
Ευρίπου, όπως ο στρατός με τον 
Λεωνίδα υπερασπιζόταν το στενό 
των Θερμοπυλών. Αντικειμενικός 
σκοπός των Ελλήνων, λοιπόν, ήταν 
να εμποδίσουν τους βαρβάρους 
να περάσουν στην Ελλάδα, ενώ 
οι βάρβαροι προσπαθούσαν να 
σαρώσουν τον ελληνικό στρατό και 
να ελευθερώσουν τη δίοδο.

16. 0 στόλος του Ξέρξη κινήθηκε 
σε παράταξη για επίθεση, ενώ οι 
Έλληνες στο Αρτεμίσιο περίμεναν 
ήσυχοι. Τότε οι Πέρσες άλλαξαν 
τη διάταξή τους και σχημάτισαν 
μισοφέγγαρο με σκοπό να 
περικυκλώσουν τον εχθρό, οπότε 
οι Έλληνες κινήθηκαν καταπάνω 
τους κι άρχισε η ναυμαχία. Σ’ αυτή 
τη συμπλοκή οι δύο στόλοι βγήκαν 
ισόπαλοι, αφού το τεράστιο μέγεθος 
του στρατού του Ξέρξη και το πλήθος 
του αποδείχτηκε ο χειρότερος 
εχθρός του μέσα στη σύγχυση 
που προκαλούσαν οι διαδοχικές 
συγκρούσεις των πλοίων μεταξύ 
τους. Παρ’ όλα αυτά, πολέμησαν 
γενναία για να αποφύγουν την 
ατίμωση να ηττηθούν από μια τόσο 
μικρή εχθρική δύναμη. Οι απώλειες 
των Ελλήνων σε πλοία και άνδρες 
ήταν βαριές, ενώ αυτές των Περσών 
ήταν ακόμα μεγαλύτερες. Η ναυμαχία 
δια κόπηκε μ’ αυτό τον τρόπο.

17. Σ’ αυτή τη ναυμαχία ξεχώρισαν 
οι Αιγύπτιοι, των οποίων το 
μεγαλύτερο κατόρθωμα ήταν ότι 
κατέλαβαν πέντε Ελληνικά πλοία 
μαζί με τα πληρώματά τους· από 
τους Έλληνες αυτή την ημέρα, 
ξεχώρισαν οι Αθηναίοι και ιδιαίτερα 
ο Κλεινίας ο γιος του Αλκιβιάδη, 
που υπηρετούσε με δικό του πλοίο, 
επανδρωμένο με διακόσιους άνδρες 
και με δικά του έξοδα.

18. Και οι δυο αντίπαλοι χάρηκαν 
με τη διακοπή της συμπλοκής και 
βιάστηκαν να γυρίσουν ο καθένας 
στο λιμάνι του. Οι Έλληνες, όταν 
σταμάτησαν οι εχθροπραξίες, 
κατάφεραν να μαζέψουν τους 
νεκρούς που επέπλεαν και να 
περισυλλέξουν ό,τι μπορούσαν 
από τα ναυάγια· ωστόσο, είχαν 
πληγεί τόσο άσχημα —ιδιαίτερα οι 
Αθηναίοι, που είχαν ζημιές στα μισά 
τους πλοία— ώστε αποφάσισαν να 

συνέχεια στη σελίδα 18
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The Authentic Marathon Swim Skyllias & Hydna
Ένα σπουδαίο αθλητικό και ιστορικό γεγονός που ενώνει  
το χθες με το σήμερα και τη σύγχρονη Ιστορία

Η αναγέννηση του αυθεντικού 
μαραθωνίου κολύμβησης το 
καλοκαίρι στην Εύβοια: 

 
Πρόκειται για την αναβίωση, 

ύστερα από 2.500 χρόνια, 
της αυθεντικής μαραθώνιας 
κολυμβητικής διαδρομής που 
πραγματοποίησε ο Σκυλλίας μαζί με 
την κόρη του Ύδνα, βοηθώντας την 
Ελλάδα στην ιστορική ναυμαχία του 
Αρτεμισίου το 480 π.Χ.

Ένα σπουδαίο και ιστορικό 
αθλητικό γεγονός αναγεννάται 
ενώνοντας το χθες με το σήμερα και 
τη σύγχρονη Ιστορία, υπενθυμίζοντάς 
μας αξίες διαχρονικές από την Αρχαία 
Ελλάδα. Το The Authentic Marathon 
Swim Skyllias & Hydna αποτελεί 
την αναβίωση, ύστερα από 2.500 
χρόνια, της αυθεντικής μαραθώνιας 
κολυμβητικής διαδρομής που 
πραγματοποίησε ο Σκυλλίας μαζί με 
την κόρη του Ύδνα, βοηθώντας την 
Ελλάδα στην ιστορική ναυμαχία του 
Αρτεμισίου το 480 π.Χ.

Η διοργάνωση περιλαμβάνει 
αγώνες κολύμβησης ανοιχτής 
θαλάσσης 10χλμ, 3χλμ, 1,5χλμ και 
ένα παιδικό αγώνα 800μ. που θα 
διεξαχθούν, τη φετινή Ολυμπιακή 
χρονιά, στις 4-5 Ιουλίου 2020, στο 
Πευκί Ευβοίας του Δήμου Ιστιαίας 
– Αιδηψού.

Το The Authentic Marathon Swim 
Skyllias & Hydna στοχεύει να 
ενώσει ανθρώπους και λαούς από 
κάθε σημείο του πλανήτη, δίνοντάς 
τους την ευκαιρία να γνωρίσουν 
και να ζήσουν από κοντά την 
ιστορία της αυθεντικής μαραθώνιας 
κολυμβητικής διαδρομής. Στο 
πλαίσιο της παγκόσμιας προώθησης 
του αγώνα,  η  διοργάνωση 
θα συνεργαστεί με διεθνείς 
αναγνωρισμένες πλατφόρμες 

α γ ώ ν ω ν  τ ο υ  ε ξ ω τ ε ρ ι κ ο ύ , 
προσελκύοντας ξένους αθλητές. 
Περισσότερες πληροφορίες για 
τις διαδρομές και το άνοιγμα των 
εγγραφών θα ανακοινωθούν τις 
επόμενες εβδομάδες.

Ο Δήμαρχος Ιστιαίας-Αιδηψού, κ. 
Ιωάννης Κοντζιάς, μίλησε στα Νέα 
της Στερεάς για το σπουδαίο αυτό 
αθλητικό γεγονός:

«Σε μία δύσκολη συγκυρία για 
όλη την ανθρωπότητα παγκοσμίως, 
έρχεται μια διοργάνωση που 
αναδεικνύει την ιστορία, τον 
αθλητισμό και τον τουρισμό της 
χώρας μας. Πρόκειται για ένα 
σπουδαίο και ιστορικό αθλητικό 
γεγονός το οποίο αναγεννάται 
ενώνοντας το χθες με το σήμερα 
και τη σύγχρονη Ιστορία του 
Αρτεμισίου, υπενθυμίζοντάς μας 
αξίες διαχρονικές από την Αρχαία 
Ελλάδα. Συγκεκριμένα αποτελεί 
την αναβίωση, ύστερα από 2.500 
χρόνια, της αυθεντικής μαραθώνιας 
κολυμβητικής διαδρομής που 
πραγματοποίησε ο Σκυλλίας μαζί 
με την κόρη του Ύδνα, βοηθώντας 
την Ελλάδα στην ιστορική ναυμαχία 
του Αρτεμισίου το 480 π.Χ. Κάτι 
που αποτελεί έμπνευση και τρόπο 
ζωής μέχρι σήμερα για εκατοντάδες 
αθλητές και αθλήτριες, που σήμερα 
ειδικά έχουν ανάγκη περισσότερο 
από ποτέ να μείνουν δυνατοί και 
ενωμένοι. Τα ιστορικά κατορθώματα 
των δυο αυτών κολυμβητών 
έχουν καταγραφεί από τον Πατέρα 
της Ιστορίας, Ηρόδοτο, ο οποίος 
εκθείασε τον Σκυλλία και την Ύδνα, 
τόσο για τις κολυμβητικές τους 
ικανότητες όσο και για την σημασία 
των πληροφοριών που μετέφεραν 
στους Έλληνες, οι οποίες επέτρεψαν 
στον Στόλο να οργανωθεί για την 
επικείμενες ναυμαχίες και τελικά 

να θριαμβεύσει. Με αυτό τον τρόπο 
καταγράφηκε στην ιστορία πριν 
2.500 χρόνια η πρώτη μαραθώνια 
κολυμβητική διαδρομή, σύμφωνα με 
τον Ηρόδοτο».

Κολυμπώντας πάνω από τα 
ναυάγια της ιστορικής ναυμαχίας 
του Αρτεμισίου

«Το The Authentic Marathon 
Swim, Skyllias and Hydna, θα 
διεξαχθεί στα στενά του Αρτεμισίου, 
δηλαδή την τοποθεσία της ιστορικής 
ναυμαχίας μεταξύ Ελλήνων και 
Περσών. Ο κολυμβητικός αγώνας 
δίνει συνεπώς την δυνατότητα 
στους σύγχρονους κολυμβητές 
να ζήσουν την μοναδική αυτή 
εμπειρία, κολυμπώντας πάνω από 
τα ναυάγια της ιστορικής ναυμαχίας 
του Αρτεμισίου. Είναι η πρώτη 
φορά που μετά από 2.500 χρόνια, 
θα γίνει η διαδρομή αυτή στον 
ίδιο τόπο που πραγματοποιήθηκε η 
ιστορική ναυμαχία του Αρτεμισίου. 
Η διοργάνωση αυτή θα περιλαμβάνει 
αγώνες κολύμβησης ανοιχτής 
θαλάσσης 10χλμ, 3χλμ, 1.5χλμ 
και ένα παιδικό αγώνα 800μ. που 

θα διεξαχθούν, στις 4-5 Ιουλίου 
2020, στο Πευκί Ευβοίας του Δήμου 
Ιστιαίας – Αιδηψού».

Οι στόχοι της διοργάνωσης
«Ο Αυθεντικός Μαραθώνιος 

Κολύμβησης στοχεύει να ενώσει 
ανθρώπους και λαούς από κάθε 
σημείο του πλανήτη, δίνοντας τους 
την ευκαιρία να γνωρίσουν και 
να ζήσουν από κοντά την ιστορία 
της αυθεντικής μαραθώνιας 
κολυμβητικής διαδρομής. Θέλουμε 
όλος ο κόσμος να γνωρίσει την 
ιστορία αυτού του τόπου και του 
Δήμου μας, να συνδεθεί μαζί του και 
να αποκομίσει σημαντικές εμπειρίες 
και αναμνήσεις που θα τον κάνουν να 
επιστρέψει και πάλι εδώ».

Η διοργάνωση «Skyllias and 
Hydna, The Authentic Marathon 
Swim» θα πραγματοποιηθεί με την 
συνδιοργάνωση του Δήμου Ιστιαίας-
Αιδηψού και της Active Media Group.

Skyllias and Hydna, The Authentic 
Marathon Swim

Σάββατο 4 και Κυριακή 5 Ιουλίου 
2020 

Πευκί, Βόρεια Εύβοια

Τόσο ο Ηρόδοτος, στο έργο του 
«Ἱστορίαι», όσο και ο Παυσανίας 
κάνουν ιδιαίτερη μνεία στον 
Σκυλλία,  από τη Σκιώνη της 
Χαλκιδικής, ως τον σημαντικότερο 
δύτη της αρχαιότητας. Ο Σκυλλίας 
υπηρετούσε στον στόλο του Ξέρξη, 
όπως και πολλοί άλλοι Έλληνες 
παρά τη θέλησή τους.  Με τη 
βοήθεια της κόρης του, Ύδνας, που 
είχε λάβει παρόμοια εκπαίδευση 
με εκείνον στην κολύμβηση και 
στις  υποβρύχιες καταδύσεις , 
κατόρθωσε να δραπετεύσει και 
με  αλλεπάλληλες αθώρητες 
καταδύσεις  σε  τρικυμισμένη 
θάλασσα έκοψε τα σχοινιά από 
τις άγκυρες που συγκρατούσαν 
τα περσικά πλοία, με αποτέλεσμα 
πολλά από αυτά να εξοκείλουν στα 
βράχια και να καταστραφούν.

Στη συνέχεια, ο Σκυλλίας και 
η Ύδνα κολύμπησαν από τις 
Αφέτες της Μαγνησίας,  όπου 
ναυλοχούσε ο περσικός στόλος, 

ως το Αρτεμίσιο – μία απίστευτη 
απόσταση 80 σταδίων, περίπου 
15χλμ – ενημερώνοντας τον στόλο 
των Ελλήνων για τις δυνάμεις 
και τα σχέδια των αντιπάλων 
τους.  Εκτιμάται μάλιστα,  πως 
η παρέμβαση του Σκυλλία με 
τ ις  γνωστές  και  άγνωστες 
πληροφορίες που μετέφερε ήταν 
καθοριστικότατη στην εξέλιξη 
των γεγονότων αλλά και στη 
διαμόρφωση της στρατηγικής 
που εφάρμοσαν στη συνέχεια ο 
Θεμιστοκλής και οι επικεφαλής του 
ελληνικού στόλου. Μια στρατηγική, 
απόρροια της οποίας υπήρξε η 
συντριβή του περσικού στόλου 
στη ναυμαχία του Αρτεμισίου. Για 
τις πολύτιμες υπηρεσίες τους, 
τόσο ο Σκυλλίας όσο και η Ύδνα, 
τιμήθηκαν ως ήρωες και χάλκινα 
αγάλματά τους κατασκευάστηκαν 
κατά παραγγελία της Δελφικής 
Αμφικτιονίας στο μαντείο των 
Δελφών.

Σκυλλίας και Ύδνα
συνέχεια απο σελίδα 17
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αφιέρωμα

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΘΕΑΤΡΟΥ: 27 Μαρτίου
Αφιέρωμα στον Νίκο Δ. Παπακωνσταντίνου

2020 ΕΤΟΣ ΝΙΚΟΥ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
100 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΝΝΗΣΗ ΤΟΥ 

(4 Μαρτίου 1920- 21 Σεπτεμβρίου 1993)

Ο ηθοποιός και δάσκαλος του Θεάτρου, 
ο Νίκος Παπακωνσταντίνου 
γεννήθηκε στο Θέρμο Αιτωλίας 

το 1920, αποτελούσε εν ζωή μια από 
τις ευγενέστερες φυσιογνωμίες που 
γνώρισε το Αγρίνιο. Με ιδιαίτερη επίδοση 
στα γράμματα και στην εκμάθηση ξένων 
γλωσσών σπούδασε στην Αθήνα, ξένες 
γλώσσες, Νομικά και Θέατρο. Μετά από 
μια σύντομη παραμονή στο Αγρίνιο κατά 
την διάρκεια της κατοχής, σταδιοδρόμησε 
και καταξιώθηκε στο Εθνικό Θέατρο ως 
ηθοποιός του κλασσικού ρεπερτορίου αλλά 
και ως καθηγητής της ορθοφωνίας στην 
σχολή του Εθνικού Θεάτρου. Παράλληλα 
επιδόθηκε και στην μεταφορά σπουδαίων 
ποιητικών έργων ξένων ποιητών, όπως 
ο Πούσκιν ("Η μπαλάντα της φυλακής του 
Ρίντιγκ"), στα Ελληνικά. 

Με την γυναίκα του την ηθοποιό Άννα 
Πολυτίμου αποδύθηκαν σε ένα δύσκολο 
αγώνα να κτίσουν ένα θέατρο, αντίγραφο 
του αρχαίου Θεάτρου της Επιδαύρου στο 
χωριό Άνω Σέττα στην Εύβοια, σε κτήμα 
που είχαν εκεί. Το κατάφεραν και ο 
Νίκος Παπακωνσταντίνου αξιώθηκε, στις 
τελευταίες μέρες της ζωής του, να στήσει 
και να παρακολουθήσει παράσταση στο 
Θέατρο αυτό. Ήταν το έργο "Ο Ηρακλής 
και το Λιοντάρι". Το θέατρο αυτό μετά τον 
θάνατο του Νίκου Παπακωνσταντίνου, 
εξακολουθεί να λειτουργεί και αποτελεί, 
τον σημαντικότερο πνεύμονα της 
πνευματικής ζωής της περιοχής, αληθινό 
αισθητικό κόσμημα, που μαζί με τις άλλες 
καλλιτεχνικές δημιουργίες διατηρούν 
ζεστή την μνήμη του μεγάλου καλλιτέχνη. 

Ο γιος του, Δημήτρης Παπακωνσταντίνου 
συνεχίζει το έργο του ως ηθοποιός, 
θ ε α τ ρ ι κ ό ς  σ υ γ γρ α φ έ α ς  κ α ι 
φωνοδιδάσκαλος.

θέατρο Αγρινίου. Στο διάστημα αυτό έχει 
διατελέσει βοηθός του Δημήτρη Ροντήρη, 
έχει εμφανιστεί στον Κινηματογράφο, την 
Τηλεόραση και το Ραδιόφωνο. 

 Σαν καθηγητής της Αγωγής του 
Λόγου είχε διδάξει σε διάφορες Σχολές 
θεάτρου, Λογοτεχνίας και Ψυχολογίας, 
στις Παιδαγωγικές Ακαδημίες 
Μαράσλειο και Αρσάκειο· από το 
1963 δίδασκε στη Σχολή του Εθνικού 
θεάτρου και από το 1985 στον Πειραϊκό 
Σύνδεσμο. 

Σα λογοτέχνης είχε εκδώσει 
μεταφράσεις έργων Ουάϊλντ ("Μπαλάντα 
της φυλακής του Ρήντιγκ", 1958, β' 
έκδοση 1980), Πούσκιν ("Ευγένιος 
'Ονέγιν", 1962, β' έκδοση 1983), 
Σολομώντα ("Άσμα Ασμάτων", 1970), 
τις ποιητικές συλλογές ("Ποιος 
μπορεί", 1979, β' έκδοση 1983), και 
("Διάττοντες" 1986) και την ποιητική του 
σύνθεση ("Αετειάδα" 1989), μία ιστορική 
μονογραφία ("Αθανάσιος Διάκος", 1968), 
το σύγγραμμά του "Αγωγή του Λόγου" 
1979, β' έκδοση 1982, γ' έκδοση 1986, 
δ' έκδοση 1989) θεσπίζοντας το πρώτο 

στην Ελλάδα Σύστημα Αγωγής του Λόγου, 
το οποίο αργότερα έγινε εφαλτήριο για τη 
μέθοδο του Δημήτρη Ν. Παπακωνσταντίνου, 
"Το μαγεμένο κρασί" (θεατρικό) 1980 και 
τη "θεατρική τριλογία" (Πατροκοσμάς - 
Χατζηγομάρας - Λιτανεία, 1980).

« Ήθελα να φτιάσω ένα θέατρο. Από 
πότε;  Ίσως από τότε που ένιωσα τον εαυτό 
μου... Και το ήθελα πολύ αυτό το θέατρο· 
και μ' απασχολούσε απ' τα δώδεκα... Και 
το ήθελα, με την ελπίδα να μ' ακούσουν 
τ' αγαπημένα μου πρόσωπα. Έτσι που κάτι 
να τους δώσω κι εγώ απ' τον κρυφό μου 
εαυτό, απ' τα μύχια της ψυχής...»
Νίκος Παπακωνσταντίνου «ΤΟ ΕΡΓΟ 
ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΜΟΥ»

Σαν ηθοποιός πρωτόπαιξε με το θίασο 
του Δ. Δεβάρη στον Παρνασσό, 1945. 
Συνεργάστηκε το 1946 με τη «Νέα Σκηνή» 
της Μελίνας Μερκούρη - Ν. Χατζίσκου, 
έπαιξε στο Εθνικό Θέατρο από 1946-1979, 
στο «Προσκήνιο» του Αλέξη Σολομού 1979-
80, με τους θιάσους Ζωής Λάσκαρη, Έλσας 
Βεργή 1980-81, το 1982 διοργάνωσε 
το Δημοτικό θέατρο Αγρινίου, το 1983 
συνεργάστηκε με το θίασο του Κώστα 
Βουτσά, το 1983-84 με την «Αποθήκη» 
της Αλίκης Γεωργούλη, και το καλοκαίρι 
του '84 με το Δημοτικό Περιφερειακό 

Θέατρο Σέττας «Νίκος 
Παπακωνσταντίνου»

Πρόκειται για ένα μικρό θέατρο, 
καλλιμάρμαρο αντίγραφο του Θεάτρου 
της Επιδαύρου, χιλίων περίπου θέσεων, 
που έχτισε με τα χέρια του ο Νίκος 
Παπακωνσταντίνου και ίδρυσε στις αρχές 
της δεκαετίας του 80, μαζί με την γυναίκα 
του ηθοποιό, σκηνοθέτη και δασκάλα 
της υποκριτικής Άννα Πολυτίμου, στο 
ελατόφυτο χωριό Άνω Σέττα της Εύβοιας 
κατά τη διάρκεια των 14 τελευταίων 
χρόνων της ζωής του. Τα εγκαίνια του 
θεάτρου τελέσθηκαν στις 15 Οκτωβρίου 
1989, οπότε ανέβηκε και η τελευταία 
παράσταση που σκηνοθέτησε ο Νίκος 
Παπακωνσταντίνου, με τίτλο «ο Ηρακλής 
και το Λιοντάρι».

Το Θέατρο Σέττας «Νίκος 
Παπακωνσταντίνου», μόλις 29 χιλιόμετρα 
από την Ερέτρια, αποτελεί ένα κόσμημα 
μέσα στην ομορφιά και τη γαλήνη των 
ελάτων.  Λειτουργεί κατά την θερινή 
περίοδο και είναι εδώ και χρόνια, επίκεντρο 
πολιτισμού της ευρύτερης περιοχής. 
Χιλιάδες παραθεριστές, Έλληνες και 
ξένοι, μαζί με το ντόπιο κοινό, ανεβαίνουν 
κάθε καλοκαίρι στη δροσιά του βουνού, σε 
υψόμετρο 850 μέτρων, για να απολαύσουν 
τις παραστάσεις του, που αποτελούν πλέον 
θεσμό, και τη σπάνια ομορφιά του τοπίου.
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ΠΑΙΔΙ-ΒΙΒΛΙΟ
ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΙΔΙΚΑ ΗΧΗΤΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ 
ΑΠΟ ΤΗΝ ONLINE ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΩΝ 
ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΠΑΤΑΚΗ

1

6

ΘΕΑΤΡΟ
Εκπαιδευτική έκθεση 
«Ανακαλύπτουμε το αρχαίο θέατρο»

ΘΕΑΤΡΟ
Θέατρο Πορεία: Δείτε δωρεάν on-
line 19 ιστορικές παραστάσεις του

ΘΕΑΤΡΟ
ΜΕΣΑ / ΔΗΜΗΤΡΗΣ 
ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ

ΠΑΙΔΙ
ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΥΚΛΑΔΙΚΗΣ 
ΤΕΧΝΗΣ

ΤΑΙΝΙΕΣ
ΔΕΙΤΕ ΔΩΡΕΑΝ ΤΙΣ ΤΑΙΝΙΕΣ ΤΟΥ 
ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ
Εικονική Περιήγηση Ακρόπολης

ΠΑΙΔΙ - ΤΕΧΝΗ
ΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΤΟΥ ΑΝΤΥ ΓΟΥΟΡΧΟΛ  
ΕΡΧΕΤΑΙ ΣΠΙΤΙ ΣΟΥ

Είναι η διαφορετική πρόταση προσέγγισης του αρχαίου θεάτρου, 
με διαδραστικές εφαρμογές, ηχητικά ντοκουμέντα, εκμαγεία αρχαίων 
αντικειμένων, αντίγραφα αρχαίων μουσικών οργάνων και πλούσιο 
φωτογραφικό υλικό. Η εικονική περιήγηση είναι διαθέσιμη και 
στην αγγλική γλώσσα για τους ξενόγλωσσους επισκέπτες. Από το 
Μουσείο Παύλου και Αλεξάνδρας Κανελλοπούλου και τη Διεύθυνση 
Μουσείων του ΥΠΠΟΑ.

Info: http://ancienttheater.culture.gr/el/anakaluptoume-to-arx-
aio-theatro

Το Θέατρο Πορεία ανεβάζει στην ιστοσελίδα του 19 παραστάσεις 
από το ιστορικό αρχείο του, τις οποίες το κοινό θα έχει την ευκαιρία 
να παρακολουθήσει δωρεάν το προσεχές διάστημα.   Η αρχή έγινε τη 
Δευτέρα 23 Μαρτίου με τη «Μεγάλη Χίμαιρα» του Μ. Καραγάτση, ενώ 
κάθε μέρα θα είναι διαθέσιμη διαδικτυακά μια διαφορετική παράσταση 
του Θεάτρου Πορεία, σε ψηφιοποιημένη μορφή από επαγγελματίες 
κινηματογραφιστές. 

Info: https://poreiatheatre.com/
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Tην εξάωρη παράσταση - περφόρμανς που ανέβηκε στο Θέατρο Παλλάς το 2011 ανέβασε ελεύθερη για το κοινό ο δημιουργός 
Δημήτρης Παπαϊωάννου. 

Τι ήταν το Μέσα; 
Η σκηνή του Παλλάς έγινε ένα δωμάτιο, στο οποίο 30 ερμηνευτές επαναλάμβαναν μια σειρά από δρώμενα βασισμένα σε καθημερινές 

στιγμές. H περφόρμανς ξεκινούσε πριν μπει το κοινό στο θέατρο και τελείωνε αφού έφευγε και ο τελευταίος θεατής. Οι θεατές μπορούσαν 
να φύγουν όποια στιγμή το επιθυμούσαν.

Info: https://vimeo.com/papaioannou/inside

Οι εκδόσεις Πατάκης δίνουν τη δυνατότητα σε παιδιά και γονείς 
να επιλέξουν ανάμεσα στα 23 ακουστικά βιβλία που υπάρχουν 
εντελώς δωρεάν στην online βιβλιοθήκη τους και να απολαύσουν 
ιστορίες…με ήχο! Επισκεφθείτε λοιπόν την σελίδα όπου εκεί θα 
βρείτε την βιβλιοθήκη των εκδόσεων. Ψάξτε ανάμεσα στα βιβλία 
και θα εντοπίσετε τα 23 βιβλία που κρύβονται σε αυτήν. Πατήστε 
πάνω, διαλέξτε το βιβλίο που θέλετε να…ακούσετε σήμερα και 
στην συνέχεια απολαύστε ελεύθερα! Μια μικρή προσφορά από το 
αρχείο των Εκδόσεων Πατάκη, με την ευχή να επιστρέψει σύντομα 
η αθωότητα και η ανεμελιά στην καθημερινότητά μας.

Info: www2.patakis.gr/25istories

Το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης μέσα από μία σειρά online 
δραστηριοτήτες προσκαλεί λοιπόν τους μικρούς φίλους του, 
σε ένα δημιουργικό ταξίδι στον Πολιτισμό, από το σπίτι. Εκτός 
από βίντεο που είναι διαθέσιμα, από προηγούμενες εκθέσεις 
και ψηφιακές συλλογές, το online πρόγραμμα «Παίζοντας 
στο σπίτι» προσκαλεί τα παιδιά να φτιάξουν τα ίδια παιχνίδια 
των αρχαίων Ελλήνων: κουδουνίστρες, κούκλες, παιχνίδια 
με ρόδες, ζωάκια από πηλό, αστράγαλους, μπάλες αλλά και 
ξύλινα αλογάκια, που διασκέδαζαν τα παιδιά την αρχαιότητα. 
Αγαπημένα παιχνίδια ήταν επίσης τα ομαδικά, όπως το κρυφτό, 
η τυφλόμυγα, τα αγαλματάκια ακούνητα, το κουτσό, αλλά και 
οι γρίφοι και τα αινίγματα.

Info: https://cycladic.gr/page/paizontas-sto-spiti

Στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος σας περιμένουν για να 
παρακολουθήσετε δωρεάν ταινίες γύρω από την ελληνική 
ιστορία. Συγκεκριμένα, πρόκειται κατά κύριο λόγο για 
ντοκιμαντέρ - οδοιπορικά σε περισσότερες από είκοσι πόλεις 
της Μικράς Ασίας, στα οποία καταγράφονται τα θαλάσσια 
ταξίδια των Ελλήνων στην Κύπρο, το Λίβανο και αλλού. Από 
αυτά, το «Ερμογένους Οίκος» αποτελεί μόνιμο έκθεμα του 
Altes Museum στο Βερολίνο. Ακόμα, ελεύθερη πρόσβαση 
παρέχεται στο έργο «Ελληνική ιστορία στο διαδίκτυο», το 
οποίο αποτελεί έναν πρωτοποριακό τρόπο διάδοσης της 
ιστορίας. Για τη μέθοδο αυτή συνεργάστηκαν διακεκριμένοι 
αρχαιολόγοι, επιστήμονες της πληροφορικής και πολλοί 
ακόμα

Info:  http://www.fhw.gr/films/

Καθώς η Τεχνόπολη έρχεται σπίτι σου, το Βιομηχανικό Μουσείο 
Φωταερίου προτείνει μια σειρά από δημιουργικά εικαστικά παιχνίδια, τα 
οποία οι μικροί μας φίλοι μπορούν να παίξουν… στο σπίτι! Έτσι, αφού 
την Κυριακή 22 Μαρτίου δεν θα πάμε «Στον Πύργο του Εργοστασίου», 
το Μουσείο φέρνει το Εργοστάσιο σπίτι σου - όχι όμως το εργοστάσιο 
φωταερίου της Τεχνόπολης αλλά ένα άλλο, πιο μακρινό και πιο… 
ποπ! Πάμε να γνωρίσουμε την ποπ αρτ, τον Άντυ Γουόρχολ και το 
Εργοστάσιό του, μέσα από απίθανα εικαστικά παιχνίδια!

Info: https://gasmuseum.gr/index.php/dimiourgiki-mathisi/to-ergos-
tasio-tou-anti-gourxol-erxetai-spiti-sou

sterea art week agenda

Αποτελείται από εικόνες και πανοράματα υψηλής ανάλυσης, 
καθώς και από λεπτομερείς φωτογραφικές απεικονίσεις επιλεγμένων 
εξωτερικών όψεων των αρχαίων τειχών που περιβάλλουν το βράχο. 
Κάθε άποψη συνοδεύεται από περιγραφικά στοιχεία σχετικά με τα 
μνημεία και επιλεγμένα σημεία ενδιαφέροντος. Οι χρήστες έχουν 
τη δυνατότητα να πλοηγηθούν στην εφαρμογή είτε διαδικτυακά, 
είτε μέσω των κινητών τους τηλεφώνων. 

Info: http://www.acropolisvirtualtour.gr

8
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στα μονοπάτια των γεύσεων

του Αξιώτη Παράσχου* 
Executive Consultant Chefs

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

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

Συνεχίζοντας για τον Παράσχο...  

Στα μονοπάτια των Γεύσεων 
οι σημαντικότερες στιγμές της γαστρονομικής του πορείας
 
Σημειώστε την ημερομηνία  

ΧΤΑΠΟΔΙ:  
«Ήταν τα πρώτα νοήμονα όντα στον πλανήτη μας» δήλωσε ο νομπελίστας ερευνητής Σίντνεϊ Μπρένερ

2014 – Ανάθεση του γραφείου από την  Euro-Toques International 
στην Ελλάδα με το όνομα Euro-Toques Hellas / Αττάλεια Τουρκία… 

Αρ. Μ. Νο1

2014 – Milas Τουρκίας

2014 – Καζακστάν

( την άλλη εβδομάδα πάλι η συνέχεια του Παράσχου )

Η ανάγνωση του DNA αποκαλύπτει ότι το 
χταπόδι έχει περίπου 10.000 περισσότερα γονίδια 
από τον άνθρωπο (33.000 έναντι 23.000), ενώ 
εμφανίζει σημαντικές γενετικές διαφορές με τα 
κεφαλόποδα και τα άλλα συγγενικά ασπόνδυλα, 
σε σχέση με τα οποία διαθέτει γονιδίωμα έως έξι 
φορές μεγαλύτερο.

Οι ερευνητές από τις ΗΠΑ, τη Γερμανία και 
την Ιαπωνία, με επικεφαλής τον καθηγητή 
βιολογίας Ντάνιελ Ρόκσαρ του Πανεπιστημίου της 
Καλιφόρνιας στο Μπέρκλεϊ, χρειάστηκαν αρκετά 
χρόνια για να ολοκληρώσουν το δύσκολο έργο 
τους.

Το χταπόδι έχει μια μακρά εξελικτική ιστορία 
400 εκατομμυρίων ετών (εμφανίστηκε περίπου 
230 εκατ. χρόνια πριν από τα θηλαστικά), πράγμα 
που αντανακλάται στο περίπλοκο γονιδίωμά του.

Οι επιστήμονες ανακάλυψαν εκατοντάδες 
πρωτότυπα γονίδια, τα οποία δεν έχουν αντίστοιχο 
σε άλλα ζώα.

Μεταξύ άλλων, το χταπόδι έχει τρεις καρδιές, 
διαθέτει μεγάλα μάτια-κάμερες και «έξυπνα» 
πλοκάμια γεμάτα νευρωνικά κύτταρα (σαν μίνι-
εγκεφάλους), ενώ είναι ικανό να αναγεννά τα άκρα 
του, όταν αυτά κοπούν.

Μπορεί ακόμη να αλλάζει χρώμα και εμφάνιση 
κατά βούληση, προσαρμοζόμενο στο περιβάλλον 
του, μια ικανότητα καμουφλάζ που έχει εμπνεύσει 
πολλές σύγχρονες τεχνολογίες, όπως τα μαλακά 
και εύκαμπτα ρομπότ. Οι «μεταμφιέσεις» αυτές 
γίνονται δυνατές χάρη και στην εντυπωσιακή 
νοημοσύνη του.

Το χταπόδι ανήκει στα οκτάποδα, τάξη των 
κεφαλοπόδων.

Στα κεφαλόποδα ανήκουν και άλλα αρπακτικά 
μαλάκια, όπως τα καλαμάρια, οι σουπιές και οι 
ναυτίλοι.

Η ονομασία του είδους προέρχεται από τη θέση 
των ποδιών γύρω από το στόμα.

Στην αρχή είχαν εξωτερικό κέλυφος σαν το 
ναυτίλο, που με τον καιρό απέβαλαν καθώς 
αποκτούσαν μεγαλύτερη ευκινησία. Το χταπόδι 
επιπλέον, προχωρώντας περισσότερο στην 
εξελικτική κλίμακα, απέβαλε και το εσωτερικό 
όστρακο που διαθέτουν τα καλαμάρια και οι 
σουπιές, το άνοιγμα των πλοκαμιών του φτάνει 
τα 2 μέτρα στο κοινό χταπόδι, έως τα 10 μέτρα 
στογιγαντιαίο χταπόδι του Ειρηνικού ωκεανού.

Το συνηθισμένο χταπόδι της Μεσογείου 
(Octapus vulgaris) είναι μοναχικό και ζει στο 
βυθό από τις ακτές έως και στα 100 μέτρα βάθος. 
Συνήθως κρύβεται μέσα σε τρύπες βράχων και 
πολλές φορές φράζει την είσοδο της φωλιάς του 
με πετραδάκια που μαζεύει με τα πλοκάμια του.

Ένα δείγμα της θαυμαστής φυσιολογίας των 
οκταπόδων είναι ο μηχανισμός της κίνησής τους. 
Το χταπόδι εκτοξεύει νερό από ένα χόνδρινο 
σωληνοειδή αγωγό που βρίσκεται στη βάση του 
κεφαλιού του και έτσι κινείται προς τα πίσω με 
μεγάλη ταχύτητα. Όταν βρίσκεται σε κίνδυνο 
συνδυάζει την εκτόξευση αυτή μ’ ένα παραπέτασμα 
μελανιού που αφήνει πίσω του για να μπερδέψει 
τον εχθρό.

Τα χταπόδια έχουν μια σχετικά σύντομη διάρκεια 
ζωής, και μερικά είδη ζουν για τόσο λίγα όπως 
έξι μήνες.

Μεγαλύτερα είδη, όπως Βόρειο ειρηνικό 
γιγαντιαίο χταπόδι, μπορέστε να ζήσετε μέχρι 
και πέντε έτη εάν δεν αναπαράγουν. Εντούτοις, 
η αναπαραγωγή είναι μια αιτία του θανάτου: 
τα αρσενικά μπορούν μόνο να ζήσουν για 
μερικούς μήνες μετά από να ζευγαρώσουν, και 
τα θηλυκά πεθαίνουν αμέσως μετά από την 
πόρτα αυγών τους, γιατί ξοδεύουν σχεδόν όλο 
το χρόνο τους φροντίζοντας για τα αυγά τους. 

Χταπόδι και μοσχιός
Το πιο γνωστό και αγαπητό στην ελληνική 

κουζίνα μαλάκιο έχει ένα ξαδέρφι που συχνά 
οικειοποιείται το όνομά του, με τη βοήθεια  του 
εστιάτορα, καμιά φορά και του ιχθυοπώλη. 
Όμως, είναι αρκετά εύκολο να τα ξεχωρίστε, 
γιατί έχουν χαρακτηριστικές διαφορές παρά τις 
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Για σήμερα λοιπόν Χταπόδι με Ούζο 
 & Video στο YouTube

https://www.youtube.com/
watch?v=aGKCCuSQQdw&list=PLZF-
6HQGYXXPZINT2LUjJO2VeE8UUJ7fL-

J&index=4

Χταπόδι με Ούζο

Υλικά:
1 kg. χταπόδι

1 κ. γλ. τριμμένο μαύρο πιπέρι
1 κ. γλ. κόκκινο πιπέρι

1 κ. γλ. μπαχάρι
1 κ. γλ. πράσινο πιπέρι

1 κ. γλ. θυμάρι
1 κ. γλ. μαντζουράνα
1 κ. γλ. δεντρολίβανο

100 ml. ούζο
ελαιόλαδο

αλάτι – πιπέρι στην γεύση

Εκτέλεση:
Σε μια μικρή γάστρα τοποθετούμε το χταπόδι και πασπαλίζουμε με όλα τα υλικά, 
προσθέτουμε το ελαιόλαδο και το Ούζο και ψήνουμε για 60΄ λεπτά στον φούρνο και 

στους 160ο C, ώστε να μείνει με ελάχιστη σάλτσα, πηχτή και παχύρρευστη. 
Αν έχει στεγνώσει εντελώς αφού το βγάλουμε από τον φούρνο προσθέτουμε λίγο 

νερό.
Αξιώτης Παράσχος 

Θα συνεχίσουμε σήμερα και την επόμενη εβδομάδα με 
νηστήσιμα φαγητά γλυκά & Video. 

ομοιότητές τους. Η βασική διαφορά είναι ότι 
το χταπόδι (Octopus vulgaris) έχει δυο σειρές 
βεντούζες κατά μήκος των πλοκαμιών, ενώ ο 
μοσχιός (Eledone moschata) έχει μόνο μια. Το 
χταπόδι έχει μακρύτερα πλοκάμια και φτάνει 
σε μεγαλύτερα μεγέθη. Το χταπόδι έχει πολύ 
νοστιμότερη σάρκα από τον μοσχιό και η τιμή 
του είναι πολλαπλάσια (υπολογίστε τουλάχιστον 
έξι φορές μεγαλύτερη). Συνήθως, βαφτίζουν 
χταπόδι τον μοσχιό σε πιάτα μαγειρευτά, όπου 
αναγνωρίζεται δυσκολότερα για όποιον δεν 
ξέρει, σε “χταποδοκεφτέδες” ή σε μακαρονάδες 
-αν και σε αυτά τα τελευταία δικαίως συμμετέχει.

Μυστικά για νόστιμο 
χταπόδι

Το γνωστό θαλασσινό αποτελεί ιδανικό κυρίως 
πιάτο αλλά και ορεκτικό, ειδικά αυτή την περίοδο, 
πώς να το διαχειριστείτε σωστά για να έχετε ένα 
άκρως γευστικό αποτέλεσμα.

Ο πρωταγωνιστής της  κουζίνας μπαίνει 
δημιουργικά σε σαλάτες, πάει πολύ με το 
κρασί, ταιριάζει ιδανικά με κόκκινη σάλτσα και 
κρεμμύδια, μεταμορφώνεται σε… κεφτέ και 
ό,τι άλλο βάλει ο νους. Πολλοί το αποφεύγουν 
επειδή φοβούνται πως ίσως βγει σκληρό ή γιατί 
θεωρούν ότι είναι δύσκολο να το καθαρίσουν. 
Δείτε πώς να αποφύγετε τις παγίδες, από τη 
στιγμή που θα το αγοράσετε μέχρι και την ώρα 
που θα μοσχοβολήσει ολόκληρη η κουζίνα.

Ξεπάγωμα: Αν το χταπόδι είναι κατεψυγμένο, 
καλό είναι να το επαναφέρετε σε θερμοκρασία 
δωματίου όσο το δυνατόν πιο φυσικά. Βγάλτε 
το από την κατάψυξη στη συντήρηση από το 
προηγούμενο βράδυ και το επόμενο πρωί 

αφήστε το σε ένα μπολ στον πάγκο της κουζίνας, 
χωρίς όμως να προσθέσετε νερό.

Καθάρισμα: Πιθανότατα δεν θα χρειαστεί να 
χτυπήσετε το χταπόδι στα… βράχια ή στον 
πάγκο της κουζίνας, αφού θα το έχει κάνει ο 
ιχθυοπώλης για εσάς. Θα πρέπει όμως να το 
καθαρίσετε προσεκτικά. Ξεκινήστε από το σημείο 
στο οποίο συναντιούνται τα οκτώ πλοκάμια και 
η κουκούλα. Εκεί  βρίσκεται ένα κόκαλο, το 
γνωστό «δόντι». Αφαιρέστε το προσεκτικά και 
προχωρήστε στη σακούλα. Χαράξτε την κατά 
μήκος και αδειάστε την από τα εντόσθια. Κάντε 
το ίδιο με τα μάτια και έπειτα πλύνετε καλά.

Βράσιμο: Το μόνο που χρειάζεστε για να 
βράσετε το χταπόδι είναι μια μεγάλη κατσαρόλα 
και λίγο ξίδι ή ελάχιστο κρασί. Το βάζετε ολόκληρο 
και μαγειρεύετε σε πολύ σιγανή φωτιά. Για να 
ελέγξετε αν είναι έτοιμο, το τσιμπάτε ελαφρά 
με ένα πιρούνι, ενώ δεν προσθέτετε ούτε αλάτι 
ούτε νερό. Για ένα κιλό υπολογίστε περίπου 
40′ μαγείρεμα. Επειδή το 70% περίπου της 
σύστασής του είναι νερό, ο όγκος του θα μειωθεί 
αρκετά μετά το βράσιμο.

Ψήσιμο: Κόβετε τα πλοκάμια του χταποδιού 
στα δύο, ξεχωρίζοντας το χοντρό από το λεπτό 
μέρος, ώστε να ψηθούν ομοιόμορφα. Λαδώνετε 
ελαφρώς τα κομμάτια και τα ψήνετε σε κάρβουνα 
(ή στο γκριλ) σε μέτρια θερμοκρασία για 10′ 
περίπου από κάθε πλευρά.

Γευστική… συντήρηση: Για να διατηρήσετε το 
χταπόδι (ιδιαίτερα εάν είναι βραστό) για αρκετές 
ημέρες (μία εβδομάδα τουλάχιστον), κόψτε το 
σε κομμάτια, προσθέστε ξίδι και καλύψτε το με 
λάδι. Για έξτρα γεύση μπορείτε να βάλετε λίγη 
ρίγανη και φρεσκοτριμμένο πιπέρι (κόκκινο, 
λευκό, μαύρο, πράσινο). Φυλάξτε το σε γυάλινο 
δοχείο στο ψυγείο.

1η Απριλίου
Του Παράσχου Αξιώτη

 

-Θα μείνω σπίτι;;;  
-  Όχι βέβαια δεν πρόκειται!!!!!.!!!. Εγώ θα πάω σε Πάρτι

Γιατί λέμε ψέματα την 
Πρωταπριλιά;

Κάθε χρόνο, η 1η Απριλίου είναι η 
ημέρα των αθώων ψεμάτων. 

Σκοπός του εθίμου, που έχει παγκόσμια 
διάσταση, είναι να κοροϊδέψουμε, όσο 
πιο πειστικά μπορούμε το επίδοξο 
«θύμα» μας.

Μάλιστα, σε ορισμένες περιοχές 
θεωρούν ότι όποιος πει το πιο 
πετυχημένο ψέμα και καταφέρει τελικά 
να ξεγελάσει τον συνομιλητή, θα έχει την 
τύχη στο πλευρό του όλον τον χρόνο. Σε 
κάποιες άλλες πιστεύουν ότι ο «θύτης» 
θα έχει καλή σοδειά στις καλλιέργειες 
του. Αντίθετα, όποιος την «πατήσει» και 
ξεγελαστεί με ψέματα εκτιμάται ότι θα 
έχει γρουσουζιά.

Το έθιμο έχει πιθανότατα έλκει την 
καταγωγή του από τη Δύση και οι ρίζες 
του φτάνουν στους αρχαίους Κέλτες, 
οι οποίοι συνήθιζαν την Πρωταπριλιά 
να βγαίνουν για ψάρεμα, λόγω της 

βελτίωσης του καιρού. Τις περισσότερες 
φορές γύριζαν με άδεια χέρια, ωστόσο 
οι ψεύτικες ιστορίες για την «απίθανη 
ψαριά» και τις συναρπαστικές περιπέτειες 
τους στη θάλασσα έδιναν κι έπαιρναν.

Τον Μεσαίωνα, οι Γάλλοι γιόρταζαν 
την Πρωτοχρονιά την 1η Απριλίου, 
λόγω του Πάσχα. Το 1560 ή το 1564 ο 
βασιλιάς Κάρολος Θ’ μετέθεσε την αρχή 
του έτους από την 1η Απριλίου στην 1η 
Ιανουαρίου για να συμβαδίζει η χώρα του 
ημερολογιακά με τις άλλες.

Όσοι από τους υπηκόους του βασιλιά 
αποδέχτηκαν την ημερολογιακή αλλαγή 
πείραζαν τους άλλους, που συνέχιζαν 
να τηρούν την παλιά πρωτοχρονιά, 
δηλαδή την 1η Απριλίου, λέγοντάς τους 
περιπαικτικά ψέματα ή κάνοντάς τους 
ψεύτικα πρωτοχρονιάτικα δώρα.

Από τους Κέλτες και τους Γάλλους το 
έθιμο «ταξίδεψε» σ’ όλο τον κόσμο.

Στην Ελλάδα το έθιμο εκτιμάται 
ότι έγινε γνωστό από την εποχή των 
Σταυροφοριών. Η συνήθεια να λένε 
ψέματα αποτελεί, όπως υποστηρίζει ο 
λαογράφος Γεώργιος Μέγας, συνήθη 

μηχανισμό στην προσπάθεια εξασφάλισης 
της επιτυχίας μιας μαγικής ενέργειας 
ή ενός δύσκολου έργου, βάσει της 
αντίληψης ότι η ψευδολογία ξεγελά και 
εμποδίζει τις βλαπτικές δυνάμεις.

Και το ψέμα της Πρωταπριλιάς είναι 
«ένα σκόπιμο ξεγέλασμα των βλαπτικών 
δυνάμεων που θα εμπόδιζαν την αγροτική 
παραγωγή», σύμφωνα με το λαογράφο 
Δημήτριο Λουκάτο.

Στο πέρασμα των χρόνων ειπώθηκαν 
ή γράφτηκαν ψέματα που έμειναν στην 
ιστορία, καθώς η πλειοψηφία του κόσμου 
τα πίστεψε.

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

Στα μονοπάτια των γεύσεων - Ερωτήσεις / απαντήσεις
Κώστας  από Μεσολόγγι   
Πώς βλέπω εάν είναι φρέσκα τα αυγά;  
Για να ελέγξουμε αν τα αυγά είναι φρέσκα, τα βάζουμε στο νερό. Τα φρέσκα 
βουλιάζουν, ενώ τα χαλασμένα επιπλέουν.

Γεωργία από Άμφισσα   
Μου χαλάνε τα Φρέσκα λαχανικά στο ψυγείο τι να κάνω;  
Απλώνουμε χαρτί κουζίνας στο κάτω μέρος του συρταριού του ψυγείου όπου 
φυλάμε τα λαχανικά. Η υγρασία θα απορροφηθεί και θα διατηρηθούν τα λαχανικά 
πιο πολύ καιρό φρέσκα.

Περικλής από Καρπενήσι    
Για λίγες σταγόνες λεμόνι που χρειάζομαι πρέπει να πετάξω το 
υπόλοιπο ; 
Εάν θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε λίγες σταγόνες λεμόνι, το καλύτερο θα ήταν 
να μην το κόψουμε τη μέση, γιατί θα ξεραθεί. Αντί αυτού, το τρυπάμε λίγο με 
ένα μεταλλικό καλαμάκι και στάζουμε τον χυμό του από εκεί.

Ιωάννα από Λαμία  
Εάν μου μαλακώσουν τα φρέσκα λαχανικά πως τα επαναφέρω: 
Αν πχ τα ραπανάκια, τα καρότα ή το σέλερι μαλακώσουν και δεν είναι τόσο 
τραγανά, μπορούμε να τα επαναφέρουμε βάζοντάς τα σε ένα μπολ με πολύ 
παγωμένο νερό, μαζί με μια ωμή πατάτα.

Γωγώ από Χαλκίδα  
Η μπανάνα μαυρίζει πολλή γρήγορα – γιατί; 
Αποφεύγουμε να ξεχωρίζουμε τις μπανάνες πριν τις καταναλώσουμε, γιατί όταν 
βρίσκονται ενωμένες μαυρίζουν πιο αργά.

Λάμπης από Θήβα 
Τι θα με συμβουλεύατε για το ψάρι στο λαδόχαρτο 
Αποφύγετε τις διάφορες σάλτσες ή το λαδολέμονο και προτιμήστε να 
μαγειρέψετε το ψάρι στο λαδόχαρτο, έτσι ώστε να ετοιμάσετε ένα από τα πιο 

Κριθαρότο με θαλασσινά

Συστατικά
500 gr. Κριθαράκι Μέτριο

12 γαρίδες no3 καθαρισμένες χωρίς κέλυφος 
300 gr. καλαμαράκια σε ροδέλες

200 gr. μύδια σε ½ κέλυφος
1 κρεμμύδι ψιλοκομμένο, 2 σκελίδες σκόρδο

200 ml. λευκό κρασί
1.500 ml. καυτό νερό, ελαιόλαδο

αλάτι στην γεύση, φρεσκοτριμμένο πιπέρι
½ ματσάκι μαϊντανό ψιλοκομμένο

Οδηγίες
Σε ρηχή κατσαρόλα ζεσταίνουμε 4-5 κ.σ. ελαιόλαδο. 
Σοτάρουμε τα καλαμαράκια για 3-4 λεπτά απ’ όλες τις 
πλευρές και τα αλατοπιπερώνουμε. Τα μεταφέρουμε σε 
πιάτο. Στο ίδιο ελαιόλαδο σοτάρουμε τις γαρίδες για 2-3 
λεπτά, μέχρι να πάρουν λίγο χρώμα, αλατοπιπερώνοντάς τες. 

Τις μεταφέρουμε στο πιάτο με τα καλαμαράκια.
Εάν χρειαστεί προσθέτουμε λίγο ελαιόλαδο στην κατσαρόλα 
και σοτάρουμε το κρεμμύδι για 2-3 λεπτά μέχρι να μαλακώσει. 

Το πασπαλίζουμε με αλάτι και φρεσκοτριμμένο πιπέρι.
Προσθέτουμε το σκόρδο και το Κριθαράκι και σοτάρουμε για 

1-2 λεπτά.
Σβήνουμε με το κρασί και περιμένουμε να εξατμιστεί το 

αλκοόλ.
Σταδιακά αρχίζουμε να ρίχνουμε σε 3-4 δόσεις το καυτό νερό, 
ανακατεύοντας συνέχεια. Περιμένουμε να απορροφηθεί η 

πρώτη δόση υγρών πριν ρίξουμε την επόμενη κ.ο.κ.
Μαζί με την τελευταία δόση υγρών προσθέτουμε στην 
κατσαρόλα τα μύδια και τα καλαμαράκια και ανακατεύουμε 
απαλά. Όσο είναι ακόμα αρκετά ζουμερό το κριθαρότο 
προσθέτουμε τις γαρίδες, ανακατεύουμε και αφήνουμε για 2 

λεπτά. Αποσύρουμε από τη φωτιά.
Προσθέτουμε τον ψιλοκομμένο μαϊντανό και ανακατεύουμε. 
Σερβίρουμε το κριθαρότο ζεστό, πασπαλισμένο με 

φρεσκοτριμμένο πιπέρι.
Video YouTube /  https://youtu.be/j1sRN8nXqFk

Μπακαλιαράκι 

Συστατικά 
1 μπακαλιαράκι (περίπου 1 kg)

100 ml. ελαιόλαδο
1 κ. σ. τοματοπολτό
½  μάτσο άνηθος

2 κρεμμυδάκια φρέσκα ή 1 κρεμμύδι ξερό 
ψιλοκομμένο

100 gr. φύλλα από φρέσκο σπανάκι (καθαρισμένο 
και πλυμένο)

αλάτι – πιπέρι στην γεύση

Εκτέλεση
Καθαρίζουμε και πλένουμε το σπανάκι τα κόβουμε 
και τα πατάμε ελαφρά με τα χέρια μας, ώστε να 

μειωθεί ο όγκος τους.
Ψιλοκόβουμε τον άνηθο και τα κρεμμυδάκια. Σε 
μια πλατιά κατσαρόλα ή βαθύ τηγάνι, βάζουμε 
μια στρώση με το σπανάκι, προσθέτουμε τη μισή 
ποσότητα από τον άνηθο και τα κρεμμυδάκια, 
συνεχίζουμε τοποθετώντας τον μπακαλιάρο, 
αλατοπιπερώνουμε και τέλος προσθέτουμε τον 

υπόλοιπο άνηθο και τα κρεμμυδάκια.
Διαλύουμε τον τοματοπολτό σε 150 ml νερό. 
Περιχύνουμε το φαγητό με τον τοματοπολτό και 

το ελαιόλαδο.
Τοποθετούμε το σκεύος σε δυνατή φωτιά 
και αφού πάρει μια βράση, χαμηλώνουμε και 

σιγοβράζουμε για περίπου 20’.
Video YouTube /  https://youtu.be/OXDZh8PkoHs 

Δίπλες

 

Συστατικά
Για την Ζύμη: 

10 αυγά, 1 kg. αλεύρι για όλες τις χρήσεις
χυμό από 1 λεμόνι, 1 σφηνάκι ούζο

1 κ. γ. ζάχαρη κρυσταλλική, 1/2 κ.γ. αλάτι
Για το Σιρόπι:

1 kg. νερό, 1 kg. ζάχαρη κρυσταλλική
1 kg. μέλι, 1 κ.σ. λάδι

250 gr. καρύδια χοντροκοπανισμένα, 1 κ.σ. κανέλα σε σκόνη

Οδηγίες
Σπάμε τα αυγά σε ένα μπολ, τα χτυπάμε, ρίχνουμε το ούζο με το λεμόνι, 
μετά το αλάτι και τη ζάχαρη, και τα χτυπάμε όλα μαζί. Κοσκινίζουμε το 
αλεύρι. Κάνουμε μια λακουβίτσα και ρίχνουμε μέσα το μείγμα των αυγών. 
Ζυμώνουμε και αν χρειαστεί προσθέτουμε αλεύρι, μέχρι να έχουμε μια 
πολύ σφιχτή ζύμη. Το τυλίγουμε με μεμβράνη και το αφήνουμε για 1 ώρα. 
Βάζουμε μπόλικο λάδι σε μια κατσαρόλα να κάψει. Κόβουμε τη ζύμη 
μας σε μεγάλες ροδέλες και μετά ξανά στη μέση. Παίρνουμε ένα μικρό 

κομμάτι. Την πατάμε λίγο με το χέρι. 
Βάζουμε τη μηχανή για τα ζυμαρικά στο 2 (χοντρό) και περνάμε το ζυμάρι 

από μέσα. Μετά το περνάμε και μια δεύτερη φορά από το ίδιο σημείο.
Βάζουμε τη μηχανή μας στο 4 (μεσαίο) και περνάμε τη λωρίδα μας από εκεί 
πάλι 2 φορές. Βάζουμε τη μηχανή στο 6 (λεπτό) και περνάμε τη λωρίδα μας 
για 2 ακόμα φορές από μέσα. Έχουμε πλέον μια πολύ μακριά και λεπτή 
λωρίδα ζύμης. Κάνουμε την ίδια διαδικασία και για τις υπόλοιπες λωρίδες. 
Φροντίζουμε να τις σκεπάσουμε από πάνω για να μην ξεραθούν στο 
μεταξύ όσες κάνουμε. Κόβουμε τις λωρίδες μας σε κομμάτια ορθογώνια. 
Παίρνουμε ένα κομμάτι ζύμης από αυτά που κόψαμε. Το ανοίγουμε λίγο με 

τα χέρια και το ρίχνουμε στο τηγάνι.
Το γυρνάμε αμέσως και από την άλλη πλευρά. Μετά το τσιμπάμε από 
τη μια άκρη με ένα πιρούνι και το γυρνάμε γύρω γύρω για να πάρει το 
στρογγυλό σχήμα. Θέλει γρήγορες κινήσεις. Για να τηγανιστούν, τις 
κρατάμε λίγο με το πιρούνι μας κάτω από το λάδι. Δεν θέλει πολύ, ίσα να 
πάρουν λίγο χρώμα. Μετά τις αφήνουμε όρθιες σε ένα ταψάκι να φύγει 

λίγο λάδι. Αφού φτιάξουμε τις δίπλες μας, κάνουμε το σιρόπι. 
Σε κατσαρόλα βράζουμε πρώτα τη ζάχαρη με το νερό για λίγο. Μετά 
προσθέτουμε το μέλι και το λάδι. Το λάδι το βάζουμε για να μη μαλακώνουν 
οι δίπλες. Το σιρόπι θα αφρίσει. Πρέπει να το ξαφρίσουμε. Όταν είναι 
έτοιμο σβήνουμε το μάτι, αλλά αφήνουμε την κατσαρόλα πάνω. Βάζουμε 
μέσα στο σιρόπι μία μία δίπλα, τη γυρνάμε καλά και μετά τις βάζουμε στο 
ταψί. Έχουμε ανακατέψει το καρύδι με την κανέλα. Σε κάθε στρώση από 
δίπλες ρίχνουμε καρυδάκι λοιπόν από πάνω και έτοιμες οι δίπλες μας. 

Video YouTube /  Α΄ https://youtu.be/mYEa_kTQXd4 - Β΄ https://youtu.be/OPn-PEWGP-8

Σουπιές με ζυμαρικά 

Συστατικά 
500 gr. Ζυμαρικά της αρεσκείας μας

1 kg. σουπιές φρέσκες
1 μεγάλο κρεμμύδι ψιλοκομμένο

200 ml. λευκό κρασί
1 ντομάτα ψιλοκομμένη

λίγο χλιαρό νερό
80 ml ελαιόλαδο & 2 κ.σ. για τα ζυμαρικά

φρέσκο βασιλικό
αλάτι και πιπέρι στην γεύση

Οδηγίες
Αφαιρούμε από τις σουπιές το κόκκαλο, τα εντόσθια και τη 
σακούλα με το μελάνι. Τις ξεπλένουμε με άφθονο νερό και τις 
κόβουμε σε μικρά κομματάκια. Ζεσταίνουμε 80 ml ελαιόλαδο 
σε κατσαρόλα και σοτάρουμε το κρεμμύδι σε χαμηλή φωτιά 
μέχρι να μαλακώσει. Προσθέτουμε τις σουπιές, ανακατεύουμε 
και σβήνουμε με το κρασί. Αφήνουμε 5 λεπτά. Προσθέτουμε 

αλάτι και πιπέρι, τις ντομάτες και λίγο χλιαρό νερό.
Σιγοβράζουμε τις σουπιές, μέχρι να μαλακώσουν και να 

μείνουν με τη σάλτσα τους.
Παράλληλα ετοιμάζουμε τα ζυμαρικά. Γεμίζουμε μια μεγάλη 
κατσαρόλα με 5 λίτρα νερό και την βάζουμε σε υψηλή φωτιά.
Μόλις το νερό αρχίσει να βράζει, προσθέτουμε 35 γρ. αλάτι 
και ρίχνουμε τα ζυμαρικά. Ανακατεύουμε με μια πιρούνα και 
αφήνουμε να βράσουν για όσο χρόνο αναφέρει η συσκευασία. 
Σουρώνουμε τα ζυμαρικά και ραντίζουμε με 2 κ.σ. ελαιόλαδο. 
Ανακατεύουμε απαλά και κρατάμε στην άκρη μέχρι το 

σερβίρισμα.
Σερβίρουμε τα ζυμαρικά με τη σάλτσα, προσθέτοντας από 

πάνω ψιλοκομμένο φρέσκο βασιλικό.
Video YouTube /  https://youtu.be/NFvvZj2idzQ

Σήμερα θα φτιάξουμε μαζί 4 συνταγές με Μπακαλιάρο
 Σήμερα θα φτιάξουμε μαζί Κριθαρότο με θαλασσινά - Σουπιές με ζυμαρικά – Μπακαλιαράκι – Δίπλες

 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 & Video. 

νόστιμα και παράλληλα διαιτητικά πιάτα. Ψήνοντας το ψάρι τυλιγμένο στο λαδόχαρτο μαζί με 
λαχανικά, δε χρειάζεται να προσθέσετε λάδι, αφού έχει βγάλει τα υγρά του στο λαδόχαρτο 
και μαζί με τα λαχανικά συνθέτει ένα νοστιμότατο φαγητό με ελάχιστες θερμίδες.

Ελένη  από Χαλκίδα 
Στα ψητά κρέατα πότε βάζουμε το λεμόνι στην αρχή ή στο τέλος:  
Aν θέλετε να νοστιμίσετε το κρέας σας με λεμόνι, προσθέστε το μετά το ψήσιμο, καθώς η 
βιταμίνη C που θα σας δώσει, κινδυνεύει να καταστραφεί με το ψήσιμο.

Γιώργος από Λειβαδιά  
Ωμά καρότα η βραστά για την δίαιτα μου;, 
ο πουρές ή οι βραστές πατάτες; Τα βραστά καρότα θα σας παχύνουν περισσότερο από τα 
ωμά και ο πουρές είναι πιο επιβαρυντικός για τη σιλουέτα σας από ό,τι οι βραστές πατάτες. 
Αυτό συμβαίνει επειδή οι σύνθετοι υδατάνθρακες που περιέχουν αυτά τα τρόφιμα, όταν 
βράζουν -και ακόμα περισσότερο όταν γίνονται πουρές- αλλάζουν δομή, με αποτέλεσμα 
να γίνονται απλοί (αυξάνεται ο γλυκαιμικός τους δείκτης). Κατά τη διαδικασία της πέψης, οι 
απλοί υδατάνθρακες έχουν ανάγκη από πολύ περισσότερη ινσουλίνη για να διασπαστούν, 
με αποτέλεσμα να κουράζεται το πάγκρεας που την εκκρίνει και επίσης να αυξάνεται το 
σάκχαρο.

Άννα  από Θήβα
Δεν θέλω να μου λιώνει το ψάρι όταν το βράζω για σούπα, πως θα με 
βοηθήσετε; 
Ρίξτε ξίδι στο νερό όταν βράζετε ψάρια. Με αυτόν τον τρόπο δε θα διαλυθεί το ψάρι όταν το 
βράζετε, αλλά ούτε όταν το σερβίρετε. Επίσης δε θα έχει χάσει τα θρεπτικά του συστατικά, 
τα οποία δραπετεύουν όταν διαλύεται στο νερό κατά το βράσιμο.

Σπύρος από Χαλκίδα 
ολικής άλεσης; ή κάτι άλλο για να τρώω λιγότερο; 
Tα προϊόντα ολικής άλεσης, όπως και τα όσπρια, τα λαχανικά και τα φρούτα, περιέχουν 
φυτικές ίνες, οι οποίες προάγουν την καλή λειτουργία του εντέρου και επίσης επιφέρουν 
γρηγορότερα το αίσθημα κορεσμού, πράγμα που σημαίνει ότι θα νιώθετε χορτάτη έχοντας 
φάει λιγότερο και φυσικά πιο υγιεινά.
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Υγειονομικό υλικό δώρισε 
Λαμιώτης επιχειρηματίας  
στους Φθιώτες αστυνομικούς

Το απαραίτητο υγειονομικό υλικό, 
ώστε να συνεχίσουν να προσφέρουν 
απρόσκοπτα τις  υπηρεσίες τους, 

συγκέντρωσαν το Διοικητικό Συμβούλιο της 
Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Φθιώτιδας, 
σε αγαστή συνεργασία με τον Διευθυντή της 
Δ.Α. Φθιώτιδας, Δημήτρη Φούρλα, στην 
προσπάθεια που καταβάλλουν να εξοπλίσουν 
τους αστυνομικούς της Δ.Α. Φθιώτιδας.

Λαμιώτης επιχειρηματίας, ο οποίος επιθυμεί 
να διατηρήσει την ανωνυμία του, δώρισε 

5.000 γάντια, 250 υφασμάτινες μάσκες, 6 
ολόσωμες προστατευτικές στολές, καθώς 
και 500 πακέτα αντισηπτικά μαντηλάκια 
χορηγία του εργοστασίου «Septona», τα 
οποία είναι έτοιμα να διατεθούν άμεσα στους 
αστυνομικούς.

«Η προσπάθεια μας για ενίσχυση των 
συναδέλφων μας με υγειονομικό υλικό 
θα συνεχιστεί και τις επόμενες μέρες θα 
παραδοθεί μεγάλη ποσότητα αντισηπτικού», 
ανέφερε σχετική ανακοίνωση της Ένωσης.

Μερική αναίρεση από το 
Δικαστήριο της ΕΕ για την 
ΛΑΡΚΟ

To Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ) 
αναίρεσε με απόφασή του, που δημοσιοποιήθηκε 
την Πέμπτη, μέρος της απόφασης του Γενικού 
Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΓΔΕΕ) για 
την ανάκτηση της κρατικής εγγύησης του 2008 
του ελληνικού δημοσίου προς την επιχείρηση, 
ύψους 30 εκατ. ευρώ και απορρίπτει κατά τα 
λοιπά την αίτηση αναίρεσης της ΛΑΡΚΟ κατά 
της απόφασης του ΓΔΕΕ.

Όπως μεταδίδει το ΚΥΠΕ, η απόφαση του ΔΕΕ 
αφορά τις ασύμβατες με το κοινοτικό δίκαιο 
ενισχύσεις που διαπίστωσε η Κομισιόν και οι 
οποίες δόθηκαν από το Ελληνικό Δημόσιο προς 
την επιχείρηση, για οικονομικές δυσχέρειες 
που αντιμετώπιζεε τουλάχιστον από το 2008.

Η δε ΛΑΡΚΟ άσκησε προσφυγή ενώπιον του 
ΓΔΕΕ ζητώντας την ακύρωση της απόφασης της 
Κομισιόν. Η προσφυγή της, όμως, απορρίφθηκε 
με την απόφαση της 1ης Φεβρουαρίου 2018. Η 
ΛΑΡΚΟ στη συνέχεια προσέφυγε στο ΔΕΕ και 
ζήτησε την αναίρεση της απόφασης του ΓΔΕΕ 
και να αναπεμφθεί η υπόθεση για εκ νέου 
εκδίκαση ενώπιον του τελευταίου.

Με τη σημερινή του απόφαση το ΔΕΕ 
επισημαίνει, καταρχάς, ότι το ΓΔΕΕ δεν υπέπεσε 
σε πλάνη περί το δίκιο κατά την εφαρμογή του 
κριτηρίου του ιδιώτη επενδυτή ούτε παρέβη την 
υποχρέωση αιτιολόγησης .

Το ΓΔΕΕ εεκτίμησε ορθά ότι η ΛΑΡΚΟ δε 
παρουσίασε κανένα στοιχείο προγενέστερο 
της «αύξησης κεφαλαίου του 2009» που να 
αποδεικνύει ότι το Ελληνικό Δημόσιο είχε 
πράγματι ως σκοπό την απόκτηση πλειοψηφικής 
συμμετοχής στο κεφάλαιο της εν λόγω 
επιχείρησης προκειμένου να δρομολογήσει 
την ιδιωτικοποίησή της και να καταστήσει 
ευχερέστερη την πώλησή της υπό ευνοϊκότερες 
συνθήκες, κρίνει το ΔΕΕ, διευκρινίζοντας ότι "η 
στενή χρονική αλληλουχία των μεταγενέστερων 
ενεργειών των ελληνικών αρχών δεν αρκεί".

Αντιθέτως, το ΔΕΕ διαπιστώνει ότι,  ως 
προς "την εγγύηση 2008" το ΓΔΕΕ "προέβη 
σε εσφαλμένη ερμηνεία της έννοιας του 
οικονομικού πλεονεκτήματος, κρίνοντας ότι η 
ΛΑΡΚΟ ήταν προβληματική επιχείρηση, κατά τον 
χρόνο χορήγησης του μέτρου, καθώς βασίστηκε 
για την εκτίμηση της οικονομικής κατάστασης 
της επιχείρησης σε στοιχεία μεταγενέστερα της 
χορήγησης της εγγύησης, ενώ δεν αποδείχτηκε 
με βεβαιότητα ότι οι ελληνικές αρχές γνώριζαν 
αυτή την προβληματική κατάσταση κατά το εν 
λόγω χρονικό σημείο".

Ωστόσο, αναφορικά με την "εγγύηση του 2010" 
το ΔΕΕ τονίζει ότι το ΓΔΕΕ αιτιολόγησε επαρκώς 
και δεν υπέπεσε σε σφάλμα εκτιμώντας και ότι 
το μέτρο αυτό παρέχει οικονομικό πλεονέκτημα 
για τη ΛΑΡΚΟ, καθώς η ΕΤΕ δεν θα χορηγούσε 
εγγυητική επιστολή ελλείψει εγγύησης του 
Δημοσίου.

Ως προς το αν υπάρχει πλάνη περί το δίκαιο 
και έλλειψη αιτιολογίας εκ μέρους του 
ΓΔΕΕ για το συμβατό του μέτρου "εγγυήσεις 
2011" με την εσωτερική αγορά, το ΔΕΕ δίνει 
αρνητική απάντηση. Κρίνει δε ότι το ΓΔΕΕ ορθά 
εκτίμησε ότι το εν λόγω μέτρο δεν μπορεί να 
χαρακτηρισθεί ως ενίσχυση διάσωσης συμβατή 
με τους κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις.

Το ΔΕΕ κρίνει ότι το ΓΔΕΕ δεν υπέπεσε 
σε νομικό σφάλμα όσον αφορά τα μέτρα της 
εγγύησης του 2008, της εγγύησης 2010 και των 
εγγυήσεων του 2011 για την ποσοτικοποίηση 
του προς ανάκτηση ποσού της ενίσχυσης και 
αιτιολόγησε επαρκώς τη συνδρομή εξαιρετικής 
περίπτωσης που συνεπαγόταν αδυναμία της 
ΛΑΡΚΟ να εξοφλήσει με ίδια μέσα το συνολικό 
ποσό που είχε δανεισθεί.

Ως εκ τούτου, μεταδίδει το ΚΥΠΕ, το ΔΕΕ 
αναιρεί το μέρος της απόφασης του ΓΔΕΕ 
που αφορά την εγγύηση του 2008 εκ μέρους 
του Ελληνικού Δημοσίου για δάνειο ύψους 
30 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο χορήγησε η 
Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος στη ΛΑΡΚΟ.

Πηγή: euronews.com

Παρέμβαση του δήμου Στυλίδας στον παράδρομο 
της ΠΕΟ Λαμίας – Θεσσαλονίκης

Σε μια σημαντική παρέμβαση προχώρησε 
ο δήμος Στυλίδας την Πέμπτη,  καθώς 
καθαρίστηκαν τα άκρα του παραδρόμου της 
ΠΕΟ Λαμίας – Θεσσαλονίκης.

Πρόκειτα ι  γ ια  το  σημείο  από  τον 
«Ζουγανέλη» στον Καραβόμυλο μέχρι και 
το ποτάμι του Βελά κι  αποτέλεσμα της 
παρέμβασης ήταν η διάνοιξη του στενού 

αυτού παραδρόμου, κατά μήκος του οποίου 
-στην μια πλευρά του- υπάρχει ένα μεγάλο 
αυλάκι με τρεχούμενο νερό και τον κίνδυνο 
να πέσει κάποιο αυτοκίνητο μέσα πάντα 
ορατό.

Κι είναι σημαντική η παρέμβαση αυτή 
καθώς ο δήμος παρενέβη στο σημείο μετά 
από πάρα πολλά χρόνια.

ειδήσεις
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Μέσα σε κλίμα συγκίνησης και εθνικής 
υπερηφάνειας πραγματοποιήθηκε 
την Τρίτη το πρωί στο Στρατόπεδο 

«Αθανασίου Διάκου και Συνταγματάρχη (ΠΖ) 
Κων/νου Τσάκαλου» (Κ.Ε.Υ.Π),  η τελετή 
Ορκωμοσίας της 2020 Β΄/ΕΣΣΟ.

Οι νεοσύλλεκτοι έδωσαν τον νενομισμένο  
Όρκο του Έλληνα Οπλίτη στη σημαία και το Ιερό 
Ευαγγέλιο. Στη λιτή τελετή, η οποία διεξήχθη 
χωρίς αγήματα και  προσκεκλημένους, 
δεν μπόρεσαν να συμμετάσχουν οι γονείς, 
συγγενείς και φίλοι των οπλιτών, λόγω 
των μέτρων της πολιτείας για τον κορωνοϊό 
COVID-19.

Η άψογη και πειθαρχημένη εμφάνιση των 
τμημάτων, καθώς και η  ομοιόμορφη εκφώνηση 
του Στρατιωτικού Όρκου, προκάλεσαν τον 
θαυμασμό των παρευρισκομένων.

Οι άοκνες προσπάθειες της Διοίκησης του 
ΚΕΥΠ και των εκπαιδευτών του Τάγματος 
Εκπαιδεύσεως, έχουν αποτέλεσμα την 
άριστη εκπαίδευση των οπλιτών, αλλά και 
να παραμένει το ΚΕΥΠ ένα από τα καλύτερα 
Κέντρα Εκπαιδεύσεως του Στρατού Ξηράς.

Μετά το πέρας της τελετής ορκωμοσίας, 
ακολούθησε η τελετή παράδοσης – παραλαβής 
της Διοικήσεως του ΚΕΥΠ, σύμφωνα με το 
στρατιωτικό τυπικό.

Σε κλίμα συγκίνησης, ο απερχόμενος 
Διοικητής του ΚΕΥΠ και Ανώτατος Διοικητής 
Φρουράς Λαμίας, Ταξίαρχος Αρίστος Περρής, 
παρέδωσε την Διοίκηση, στον νεοπροαχθέντα 
Ταξίαρχο, Ιωάννη Ανδριώτη.

Κατά την ανάγνωση της Ημερήσιας Διαταγής, 
ευχήθηκε στον μεν παραλαμβάνοντα Διοικητή, 
υγεία, δύναμη και κάθε επιτυχία στο δύσκολο 
και απαιτητικό έργο που αναλαμβάνει, στο 

δε στρατιωτικό και πολιτικό προσωπικό του 
Κέντρου να συνεχίσουν με υγεία να εργάζονται 
με τον ίδιο αξιοσημείωτο ζήλο, πάθος, αγάπη 
και υπευθυνότητα.

Ο απελθών Διοικητής δεν παρέλειψε 
να ευχαριστήσει και την τοπική κοινωνία, 
επειδή -όπως ανέφερε- από ετών συνεχίζει 
να αγκαλιάζει το ΚΕΥΠ και τους υπηρετούντες 
σε αυτό.

Tων Ιερών Ακολουθιών προεξήρχε ο 
Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Φθιώτιδας, 
Συμεών, παρόντος και του εκπρόσωπου του 
Αρχηγού ΓΕΣ, Υποστράτηγου Μιχαήλ Γαλανού, 
Διευθυντή της ΔΥΠ/ΓΕΣ.

Οι νέοι οπλίτες έλαβαν τα φύλλα πορείας 
τους, άλλοι για την ΕΛ.ΔΥ.Κ (επιλεγέντες) 
κι άλλοι για τις Μονάδες Προκαλύψεως 
του Στρατού μας. Τους ευχόμαστε να τους 
χαίρονται οι γονείς τους, να έχουν ακλόνητη 
υγεία και καλή θητεία.

Ορκωμοσία και αλλαγή 
Διοίκησης την Τρίτη στο ΚΕΥΠ

Μεταγωγή κρατουμένου 
καταγγέλλει η Ένωση 
Σωφρονιστικών Υπαλλήλων 
Δομοκού

Μεταγωγή κρατουμένου στο Κέντρο Κράτησης 
Δομοκού από την Κομοτηνή καταγγέλλει Ένωση 
Σωφρονιστικών Υπαλλήλων Δομοκού, παρά την 
αναστολή λειτουργίας της Κεντρικής Επιτροπής 
Μεταγωγών (ΚΕΜ), που είχε ανακοινωθεί στις 
18 Μαρτίου.

Ειδικότερα, «σύμφωνα με έγγραφο του 
Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη με αρ. 
Πρωτ.3142/18-03-2020, ΑΝΑΣΤΕΛΛΕΤΑΙ η 
λειτουργία της Κεντρικής Επιτροπής

Μεταγωγών (ΚΕΜ) μέχρι νεοτέρας οδηγίας. 
Τυχόν έκτακτα και μόνο σοβαρά περιστατικά,που 
άπτονται της δημόσιας ασφάλειας και της 
εύρυθμης λειτουργίας των Καταστημάτων 
Κράτησης,  θα αντιμετωπίζονται  με τ ις 
διαδικασίας του κατεπείγοντος, σύμφωνα με 
τις διατάξεις του Σωφρονιστικού Κώδικα. 
Όσον αφορά ανεκτέλεστες αποφάσεις της ΚΕΜ, 
αναστέλλεται μέχρι νεοτέρας η εκτέλεσή τους.

Παρά ταύτα, σήμερα (σ.σ. Δευτέρα),  23 
Μαρτίου 2020, το Γ.Κ.Κ. Κομοτηνής, παρέκαμψε 
την σαφέστατη οδηγία του Υπουργείου και 
έστειλε μεταγόμενο στο Γ.Κ.Κ. Δομοκού, ο 
οποίος δεν υπάγεται στην πιο πάνω κατηγορία.

Μετά από άρνηση παραλαβής του μεταγόμενου, 
ο εντεταλμένος υπάλληλος του Γ.Κ.Κ.Δομοκού 
δέχθηκε τηλεφωνική παρέμβαση από την 
αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Προστασίας 
του Πολίτη ώστε να ολοκληρωθεί κανονικά η 
παραλαβή και να τοποθετηθεί ο μεταγόμενος 
σε ειδικό χώρο. Σε ένα κατάστημα που αριθμεί 
αυτή τη στιγμή 660 κρατουμένους και έχει κελιά 
με 5 άτομα, τα οποία προορίζονται για 3!

Θεωρούμε, πως σε περιόδους κρίσης, το 
συλλογικό συμφέρον πρέπει να μπαίνει πάνω 
από το ατομικό και να μην γίνεται μετάθεση 
ευθυνών η οποία μπορεί να αποτελέσει αιτία 
υπονόμευσης της δημόσιας υγείας. Και ρωτάμε 
λοιπόν, τι είναι πιο σημαντικό τελικά; Η υγεία 
όλου του συνόλου των κρατουμένων και των 
υπαλλήλων μίας χώρας, ή η εξυπηρέτηση ενός 
Καταστήματος Κράτησης;».

Λίστα εθελοντών δημιουργείται 
στη Λαμία για τη σίτιση των 
αδέσποτων

Έκτακτη συνεδρίαση της Επιτροπής για την 
παρακολούθηση του Προγράμματος Διαχείρισης 
των Αδέσποτων Ζώων στον Δήμο Λαμιέων, 
διεξήχθη την Πέμπτη με μοναδικό θέμα 
συζήτησης τη διαδικασία χορήγησης Βεβαίωσης 
μετακίνησης εθελοντών για τη σίτιση των 
αδέσποτων ζώων στα όρια του δήμου.

Τι αποφασίστηκε:
1. Την κατάρτιση λίστας εθελοντών φιλόζωων 

όπου πέρα από τα στοιχεία του φυσικού 
προσώπου θα υπάρχει ρητή αναφορά για τον 
τόπο που βρίσκονται τα αδέσποτα καθώς και για 
τις ημέρες και ώρες (μέγιστο 3 ώρες) σίτισής 
τους

2. Τη δημιουργία της λίστας αναλαμβάνει 
ο Φιλοζωικός Σύλλογος Φθιώτιδας με τον 
οποίο ο Δήμος Λαμιέων έχει συνάψει Σύμφωνο 
Συνεργασίας.

3. Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο της Επιτροπής 
Παναγιώτη Στασινό ως υπεύθυνο για την 
Βεβαίωση Μετακίνησης και την ορθή τήρηση 
των ανωτέρω.

Η Επιτροπή ενημερώνει πως σύμφωνα με τον 
υφυπουργό, «όσοι φροντίζουν ζώα εκτός ορίων 
του Δήμου Λαμιέων πρέπει να απευθυνθούν 
σε φιλοζωικές οργανώσεις ή σε μόνιμους 
κατοίκους της περιοχής που βρίσκονται τα ζώα, 
προκειμένου να αναλάβουν τη σίτισή τους μέχρι 
την άρση της απαγόρευσης κυκλοφορίας».
Τηλ. επικοινωνίας:
Γραφείο Αντιδημάρχου 2231351024 
Φιλοζωικός Σύλλογος Φθιώτιδας 6907595774

ειδήσεις
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Δέσμη δράσεων πρόληψης και αντιμετώπισης του 
κορωνοϊού από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας

Σύσκεψη μέσω τηλεδιάσκεψης με τους 
επικεφαλής των παρατάξεων του 
Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς 

Ελλάδας, συγκάλεσε την Τρίτη ο Περιφερειάρχης, 
Φάνης Σπανός. Κεντρικό θέμα συζήτησης ήταν η 
πορεία εφαρμογής των μέτρων αντιμετώπισης 
της πανδημίας του κορωνοϊού, οι δράσεις που θα 
υλοποιηθούν και η διαχείριση των αναγκών που 
προκύπτουν.
Στο πλαίσιο αυτό, ο Περιφερειάρχης ενημέρωσε 
τους επικεφαλής, για ένα ολοκληρωμένο σύνολο 
δράσεων που σχεδιάστηκαν και τίθενται σε 
εφαρμογή τις επόμενες μέρες από την Περιφέρεια 
Στερεάς Ελλάδας, με στόχο την ενίσχυση της 
προστασίας των πολιτών, αλλά και την διευκόλυνση 
της διαβίωσής τους, ενόψει των περιοριστικών 
μέτρων.
Με πνεύμα σύνθεσης και συνεργασίας όλοι οι 
επικεφαλής κατέθεσαν προτάσεις, σκέψεις και 
παρατηρήσεις. Αναδείχτηκε δε ως κοινός τόπος, ότι 
σε αυτή τη μεγάλη «μάχη» που καλείται να δώσει 
η χώρα και η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, όλοι 
οφείλουν να συνδράμουν με τις δυνάμεις τους στην 
καλύτερη προστασία και υποστήριξη των πολιτών.
Οι δράσεις της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, τις 
οποίες συνυπογράφουν οι επικεφαλής όλων των 
παρατάξεων, ήτοι Φάνης Σπανός, Περιφερειάρχης, 
«Επιμένουμε στην καρδιά της Ελλάδας», Απόστολος 
Γκλέτσος, «Ενωτική Περιφερειακή Κίνηση», 
Δημήτρης Αναγνωστάκης, «Στερεά Υπεροχής», 
Κατερίνα Μπατζελή, «Πατρίδα μας η Στερεά», 
Κώστας Μπασδέκης, «Λαϊκή Συσπείρωση Στερεάς 
Ελλάδας», Αντώνης Βούλγαρης, «Ελεύθερη 
Στερεά» και Χαράλαμπος Γιώτης, «Ελληνική Αυγή 
για τη Στερεά Ελλάδα», αναπτύσσονται στους 
ακόλουθους άξονες:

Εθελοντική αιμοδοσία
Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας σε συνεργασία με τα 
Γενικά Νοσοκομεία και τοπικούς φορείς, υλοποιεί 
διαρκή δράση εθελοντικής αιμοδοσίας στις πόλεις 
Λαμία, Χαλκίδα, Λιβαδειά, Άμφισσα και Καρπενήσι. 
Σε καθημερινή βάση και ακολουθώντας αυστηρά 

μέτρα προστασίας, πραγματοποιούνται αιμοληψίες 
από το Ιατρικό και Νοσηλευτικό προσωπικό των 
Τμημάτων Αιμοδοσίας σε ειδικά διαμορφωμένες 
αίθουσες.

Δωρεάν υπηρεσίες τηλεϊατρικής
Σε συνεργασία με τους Ιατρικούς Συλλόγους, 
παρέχονται δωρεάν υπηρεσίες τηλεϊατρικής 
στους πολίτες της Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας, καλύπτοντας 4 ιατρικές ειδικότητες: 
Παιδίατρους, Παθολόγους, Γενικούς Ιατρούς 
και Πνευμονολόγους. Οι πολίτες θα μπορούν να 
εγγραφούν στην υπηρεσία στο www.drbutton.gr και 
να ζητήσουν ιατρικές συμβουλές και καθοδήγηση. 
Η δράση υλοποιείται από τη «Γέφυρα».

Online νηπιαγωγείο
Το Kidoplanet (KidoPlanet – Το πρώτο online 
νηπιαγωγείο), το πρώτο διαδικτυακό νηπιαγωγείο 
στην Ελλάδα, θα παρέχεται δωρεάν για όλα τα 
παιδιά ηλικίας 3-5 ετών. Λειτουργεί ως μια 
μοντέρνα διαδικτυακή πλατφόρμα δημιουργικής 
απασχόλησης, σχεδιασμένη για την πραγμάτωση 
συγκεκριμένων παιδαγωγικών στόχων και 
προσφέρει μια σειρά μαθημάτων ειδικά 
διαμορφωμένων με βάση τις οδηγίες και την 
ύλη του Υπουργείου Παιδείας για τις τάξεις του 
νηπιαγωγείου.

Γραμμή ενημέρωσης και ψυχολογικής 
υποστήριξης
Θεσπίζεται γραμμή ενημέρωσης και ψυχολογικής 
υποστήριξης πολιτών. Ψυχίατροι, ψυχολόγοι 
και κοινωνικοί λειτουργοί της Περιφέρειάς μας 
παρέχουν εθελοντικά συμβουλευτική και ψυχική 
στήριξη σε πολίτες που το έχουν ανάγκη αυτήν 
την δύσκολη περίοδο. Η δράση υλοποιείται από 
τη «Γέφυρα».

Κατ’ οίκον διανομή τροφίμων στους δικαιούχους 
του ΤΕΒΑ
Το πρόγραμμα ΤΕΒΑ παροχής επισιτιστικής 
βοήθειας και ειδών πρώτης ανάγκης σε πολίτες 

που διαβιούν κάτω από τα όρια της φτώχειας, 
θα πραγματοποιείται εφεξής με διανομή των 
προσφερόμενων ειδών στις οικίες των δικαιούχων, 
για την αποφυγή συνωστισμού στους σταθμούς 
διανομής. Επίσης, προγραμματίζεται για υλοποίηση 
εντός μηνός, έκτακτη διανομή ειδών σε όλες τις 
πόλεις της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Στήριξη με παροχή γευμάτων σε κοινωνικές 
δομές
Σε συνεργασία με Ιερές Μητροπόλεις της 
Περιφέρειας, εξασφαλίζονται έτοιμα ζεστά γεύματα 
σε ανθρώπους που στερούνται της δυνατότητας 
ιδιοπαρασκευής τους.
Επίσης, ο Περιφερειάρχης ενημέρωσε για το 
επικαιροποιημένο σχέδιο λειτουργίας των 
υπηρεσιών με βάση τις οδηγίες του Υπουργείου 
Εσωτερικών, αλλά και την ανάγκη της κατά το 
δυνατόν απρόσκοπτης λειτουργίας τους. Ιδιαίτερη 
μέριμνα λαμβάνεται για τις υπηρεσίες «πρώτης 
γραμμής», που έχουν ως άμεσο αντικείμενο τη 
συμμετοχή στην πρόληψη και αντιμετώπιση του ιού.
Τέλος, ο Περιφερειάρχης αναφέρθηκε στη 
συνεργασία που αναπτύσσεται με τις δομές του 
Ε.Σ.Υ. και ιδιαίτερα τον Διοικητή της 5ης ΥΠΕ 
Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας, τους διοικητές 
των Νοσοκομείων της Περιφέρειας, αλλά και 
την πολιτική ηγεσία των Υπουργείων Υγείας και 
Προστασίας του Πολίτη. Στο πλαίσιο αυτό και με 
στόχο την από κοινού αντιμετώπιση της πανδημίας 
και των κινδύνων της, η Περιφέρεια συνδράμει 
με όλες τις δυνάμεις της, στην υλικοτεχνική 
υποστήριξη των δημοσίων δομών υγείας.
 «Πολιτεία και πολίτες, δίνουμε αυτόν τον αγώνα 
«χέρι χέρι». Είναι πρωτόγνωρος και δύσκολος, 
αλλά θα τον κερδίσουμε. Με οργάνωση και 
υπευθυνότητα. Για να μας βρει η επόμενη μέρα, 
με τις λιγότερες δυνατές πληγές. Ευχαριστώ τους 
επικεφαλής των περιφερειακών παρατάξεων 
για την ουσιαστική συνδρομή τους σε αυτήν την 
προσπάθεια. Συνεχίζουμε», δήλωσε μετά την 
ολοκλήρωση της τηλεδιάσκεψης ο Περιφερειάρχης, 
κ. Σπανός.
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Με αφορμή την απόφαση της κυβερνήσεως 
«Μένουμε Σπίτι», για να κρατήσουμε την 
εξάπλωση του ιού όσο το δυνατόν γίνετε 

μακριά μας, «Μείναμε Σπίτι». Η καθημερινότητα 
όλων μας άλλαξε, χωρίς όμως  να μπορούν 
όλοι να εναρμονιστούν πλήρως με την νέα τάξη 
των πραγμάτων. Μερικές φορές αρνούμαστε να 
πιστέψουμε πως κάτι που μοιάζει να είναι τόσο 
μακρινό βρίσκεται ήδη δίπλα μας. Ο χρόνος λοιπόν 
τις περισσότερες φορές αποδεικνύεται σύμμαχος 
στο να γεννηθούν όμορφες στιγμές, ο ελεύθερος 
χρόνος όχι ο νεκρός χρόνος. Κάποιοι είπαν, πως 
ξαφνικά στερήθηκαν την ελευθερία τους, άλλοι 
είπαν πως έτσι θα εξελιχθούμε, γιατί θα έρθουμε πιο 
κοντά με τον εαυτό μας, θα τον ανακαλύψουμε… Δεν 
έχει περάσει πολύς καιρός από τότε αλλά και αυτές 
οι μέρες έδειξαν πως ο καθένας έχει δυο επιλογές, 
η πρώτη είναι να εκτιμήσει τις όμορφες στιγμές που 
μπορεί τόσο καιρό να μην ήξερε ότι υπάρχουν, να 
αγαπήσει και να σεβαστεί την παρέα του εαυτού 
του και πολλά άλλα, τα οποία ίσως τον βοηθήσουν 
να αναθεωρήσει και να αλλάξει ότι δεν τον κάνει 
χαρούμενη/ο, η δεύτερη πάλι είναι απλά να συνεχίζει 
να μην κάνει τίποτα, που θα μπορεί έστω και λίγο να 
τον κάνει καλύτερή/ο. Όλα τα παραπάνω βέβαια, θα 
αναλυθούν μέσα από τις δικές σας ιστορίες και το 
πώς διαχειρίζεστε πλέον τον χρόνο σας μέσα στο 
σπίτι. (Κρατώντας έπειτα από δική σας παρέμβαση, 
την ανωνυμία σας). 

Α κάτοικος Αθήνας (23 χρονών άνδρας): « Ξυπνάω, 
στις 11:00 το πρωί, τρώω με ηρεμία το πρωινό 
μου και πίνω τον καφέ μου, χαζεύοντας διάφορα 
στο διαδίκτυο. Μέτα πηγαίνω μια βόλτα κοντά στο 
σπίτι μου, με τα πόδια, έπειτα επιστρέφω στο σπίτι 
φτιάχνω το μεσημεριανό μου και κάποιες φορές με 
παίρνει ο ύπνος στον καναπέ μου. Το βράδυ παίζω 
διάφορα ομαδικά παιχνίδια με τους φίλους μου, 
στο διαδίκτυο ή βλέπω καμιά ταινία, άλλες φορές 
παραγγέλνω και φαγητό και κάπως έτσι ξεγελάω 
τον χρόνο. Μου λείπουν οι φίλοι μου!».
Β κάτοικος Αθήνας, (40 χρονών γυναίκα): « 
Ξυπνάω σχετικά νωρίς, είναι συνήθειο από τη 
δουλειά μου, βλέπω τα email μου πίνοντας τον 
καφέ μου και τρώγοντας κάποιο σνακ και κάνω 
ότι μπορώ για να βοηθήσω τους ανωτέρους στην 
εργασία μου. Το μεσημέρι θα μαγειρέψω και θα 
φάω, αν κάτι λείψει θα πάω και σούπερ μάρκετ για 
να το αντικαταστήσω. Μετά θα πιώ ξανά το καφεδάκι 
μου, θα μιλήσω με τους φίλους ή θα περιποιηθώ τον 
εαυτό μου και το βράδυ διαβάζω διάφορα βιβλία 
για να με πάρει ο ύπνος. Αυτό το διάστημα διαβάζω 
τις Πενήντα Αποχρώσεις του Γκρι… Μου λείπουν οι 
δραστηριότητες, η δουλειά και οι φίλοι μου!».
Γ, Δ κάτοικοι Βοιωτίας (47 και 43 ζευγάρι): « 
Είμαστε παντρεμένοι εδώ και 6 χρόνια και έχουμε ένα 
παιδάκι στην ηλικία των δυο χρονών. Εργαζόμασταν 
και οι δυο, δεν είχαμε καθόλου χρόνου ούτε για το 
παιδί, ούτε για το σπίτι αλλά ούτε και για εμάς… 
Τώρα όλα αυτά τα κενά συμπληρώθηκαν, αλλά το 
μέλλον δεν γίνεται να μην μας φοβίζει».
Ε, κάτοικος Φθιώτιδας (19 χρονών αγόρι): « Δεν 
άλλαξε πολύ η καθημερινότητα μου… Ξυπνάω αργά 
παίζω στο διαδίκτυο με τους φίλους μου πολλές 
ώρες, παραγγέλνω σουβλάκια και παίζω λίγο 
ποδόσφαιρο μόνος μου για να ξεμουδιάσω… Μου 
λείπουν οι καφετέριες και οι φίλοι μου!».
Ζ, κάτοικος Φθιώτιδας (33 χρονών γυναίκα): 
« Ξυπνάω γύρω στις 10, τρώω κάτι και πίνω τον 
καφέ μου, κάνω λίγη γυμναστική με τη συνοδεία της 

Πώς βιώνουν οι άνθρωποί τον εγκλεισμό  
λόγω της πανδημίας;
Έρευνα και Ρεπορτάζ: Σταματία Παπαμάρκου

μουσικής… Το μεσημέρι μαγειρεύει η μητέρα μου, 
γιατί έχω επιστρέψει στο πατρικό μου, μιλάω με 
τους φίλους και το αγόρι μου. Αργότερα θα διαβάσω 
κάποιο βιβλίο ή θα καθαρίσω το σπίτι ή κάτι που να 
χρειάζεται καθάρισμα τελοσπάντων… Μου λείπει το 
αγόρι μου, οι φίλοι, η δουλεία μου και τσακώνομαι 
συνεχώς με τους γονείς μου γιατί το πολύ μαζί δεν 
είναι πάντα ιδανικό!».
Τέλος, Η, κάτοικοι Βοιωτίας ( 25 και 30 χρονών 
ζευγάρι): « Μένουμε μαζί εδώ και τρία χρόνια 
όποτε μένουμε μαζί και τώρα, εμείς θέλουμε να 
σας δώσουμε προτάσεις για να κάνετε τον χρόνο 
σας πιο δημιουργικό, μέχρι να σταματήσει όλο αυτό 
που ζούμε.»

1) Βγάλτε όλες τις φωτογραφίες που έχετε στα 
συρτάρια και τοποθετήστε τις σ΄ ένα άλμπουμ.

2)  Πρωτοτυπήστε στο οικιακό καθάρισμα: 
Σκουπίστε με την ηλεκτρική σκούπα ακόμα και κάτω 
από τον καναπέ, και κατεβάστε όλα τα πράγματα από 
την βιβλιοθήκη πριν ξεσκονίσετε.

3) Βάλτε σε νέες βάσεις την κοινωνική σας 
ζωή. Σβήστε από το κινητό σας όλα τα άχρηστα 
τηλέφωνα.

4) Διαβάστε όλα τα βιβλία που έχετε παρατήσει 
στη βιβλιοθήκη σας

5) Χαρίστε στο πρόσωπό σας μια φυσική 
περιποίηση.

6)Βάλτε να ακούσετε παλιά cd με τραγούδια που 
σας φέρνουν αναμνήσεις. 

7)Μιλήστε με τον εαυτό σας και με τα αγαπημένα 
σας πρόσωπα, αναλύστε, γελάστε και όλα θα πάνε 
καλά!
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