




E d i t o r i a l
Η Άνοιξη του 2020

μπαίνει δύσκολα... Αυτή η

Άνοιξη, μας βάζει στη δια-

δικασία να σκεφτούμε τα

πιο ουσιαστικά και τα πιο

σοβαρά. Μας βάζει στη διαδικασία να επι-

κεντρωθούμε στην ευθύνη απέναντι στον

εαυτό μας και απέναντι στους άλλους... Για

κανέναν μας δεν είναι εύκολο. Όμως, τώρα

είναι που χρειάζεται να βάλουμε τη λογική

σε πρώτο πλάνο, με σοβαρότητα και υπεύ-

θυνη θέση. Μόνο έτσι θα ξεπεράσουμε μια

από τις μεγαλύτερες κρίσεις που περνά η

παγκόσμια κοινότητα. 

Ας πιστέψουμε στον εαυτό μας, ας πι-

στέψουμε στον άνθρωπο και στη δύναμη

που κρύβει μέσα του... Και κυρίως ας μη χά-

νουμε την αισιοδοξία μας και τη θετική μας

διάθεση. Μια κρίση είναι και αυτή που μας

καλεί να την αντιμετωπίσουμε... Θα περάσει!

Αλλά για να περάσει με τις λιγότερες συνέ-

πειες, ας συμπεριφερθούμε με σοβαρότητα,

τηρώντας όλα όσα πρέπει για να περάσει

όσο πιο γρήγορα γίνεται... Γιατί, αυτή τη

φορά, όλα εξαρτώνται αποκλειστικά από

εμας! Εμείς μπορούμε να μετριάσουμε τι

κακό και να επαναφέρουμε την καθημερινό-

τητά μας όσο πιο γρήγορα στη φυσιολογική

της ροή...

Πιστέψτε στον εαυτό σας! Πιστέψτε

στη ζωή! ...Πιστέψτε στον άνθρωπο! 

Μπήκε η Άνοιξη και ο ήλιος λάμπει! Με

ή χωρίς ιους, η ζωή είναι ωραία! Η ζωή είναι

ένα υπέροχο ταξίδι! Όλα θα πάνε καλά!

Αρκεί να πιστεύουμε στον εαυτό μας και να

είμαστε δυνατοί και ενωμένοι!

Καλή δύναμη και υγεία σε όλους!!!
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Πρόεδρος του Εμπορικού
Συλλόγου Λαμίας

9

Γιάννης Βλαχογιάννης

«Η Λαμία είναι στο κέντρο της Ελλάδος και είναι
υποχρεωμένη να παίξει ρόλο πρωταγωνιστή και
όχι κομπάρσου».
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H Δημοτική Φιλαρμονική Λαμίας αποτελεί μια από τις παλαιότερα ιδρυθείσες Φιλαρ-
μονικές της Ελλάδας (1895) και έναν από τους σπουδαιότερους πολιτιστικούς φορείς
της πόλης, αλλά και της χώρας μας. Από την ίδρυσή της έως σήμερα έχει να επιδείξει
ένα σημαντικό και ποικίλο έργο στον τομέα του πολιτισμού, προσφέροντας τις υπηρε-
σίες της σε διάφορες θρησκευτικές, κοινωνικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις, συμ-
μετέχοντας σε εθνικές εορτές και πραγματοποιώντας διακεκριμένες εμφανίσεις, όπως
συναυλίες και παρελάσεις σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες.

Δημοτική Φιλαρμονική Λαμίας

Διαρκής στόχος της είναι η διατήρηση,
η βελτίωση και η διάδοση της μουσικής
κληρονομιάς μας και κυρίως η προσφορά
δωρεάν μουσικής παιδείας.

H Δημοτική Φιλαρμονική Λαμίας είναι
η πρώτη Ελληνική Φιλαρμονική, που προ-
σκλήθηκε και έδωσε συναυλία στις 7
Οκτωβρίου 1995 στο Μέγαρο Μουσικής
Αθηνών, όπου κατάφερε να αποσπάσει τα
καλύτερα σχόλια. Τον Ιούνιο του 1996 εκ-
προσώπησε επάξια την Ελλάδα στο Παγ-
κόσμιο Φεστιβάλ Φιλαρμονικών, που έγινε
στο Villefrance της Γαλλίας. 

H παρουσία και οι δραστηριότητές της
έχουν διεθνή χαρακτήρα με συμμετοχή σε
μουσικές εκδηλώσεις σε όλο τον κόσμο,
μεταξύ των οποίων στη Μόσχα , στον Κα-
ναδά, στην Αυστρία, στην Ισπανία, στο San
Remo (Ιταλία), στη Βαρσοβία (Πολωνία),
στη Νέα Υόρκη.

Στις κορυφαίες εκδηλώσεις της Δημο-
τικής Φιλαρμονικής Λαμίας συγκαταλέγε-
ται και η υπερατλαντική αποστολή, που

FOLLOW US 3 1-54.qxp  13/3/20  17:17  Page 12



1313

πραγματοποίησε το 2001 στην Florida των
Η. Π.Α , μετά από επίσημη πρόσκληση της
ελληνικής ομογένειας, προκειμένου να πα-
ραστεί στην μεγαλειώδη παρέλαση, που
διοργανώνεται κάθε χρόνο για τον εορτα-
σμό της επετείου της 25ης Μαρτίου.

Εξαιρετικά ιστορικής σημασίας και ανά-
λογης σπουδαιότητας γεγονός για την πο-
ρεία της Δημοτικής Φιλαρμονικής Λαμίας,
υπήρξε και η επίσημη πρόσκληση από το
Σεπτό Οικουμενικό Πατριαρχείο της Κων-
σταντινούπολης και τον Πατριάρχη του Γέ-
νους κ. κ Βαρθολομαίο να επισκεφθεί την
Κωνσταντινούπολη και να παραστεί σε
προγραμματισμένες εκδηλώσεις εκεί.

H συναυλία που πραγματοποιήθηκε
στην Ιστορική Μονή Αγίου Γεωργίου του
Κουδουνά στα Πριγκιποννήσια στις 27
Ιουλίου 2004, παρουσία του ιδίου, των
Αρχών της Πόλης, του Συνδέσμου Απο-
φοίτων Ζωγραφείου Λυκείου και σύσσω-
μης της ομογένειας υπήρξε ιστορικός
σταθμός, τόσο για την ίδια όσο και για το

Οικουμενικό Πατριαρχείο και το εναπομεί-
ναν στοιχείο Ελληνισμού της Κωνσταντι-
νούπολης.
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Ερ.:  Κε Μαντά η Φιλαρμονική Λαμίας
είναι μια από τις παλαιότερες Φιλαρμονικές
της Ελλάδας. Από το 1895 που ιδρύθηκε
μέχρι σήμερα, ποια στοιχεία είναι εκείνα
κατά την άποψή σας που θεωρείτε κομβικά
στην πορεία της στο χρόνο για την εξέλιξή
της έως σήμερα? 

Απ.: Η πορεία της ΔΦΛ είναι πλούσια, γε-
μάτη ιστορικά γεγονότα που καθόρισαν την εξέ-
λιξή της. Ενδεικτικά αναφέρω: 

1) το 1895 μία παρέα καταξιωμένων και εύ-
πορων Λαμιωτών ίδρυσαν το μουσικό σύλλογο
«ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο ΑΠΟΛΛΩΝ». 

2) Το 1903 παρευρίσκεται στα αποκαλυπτή-
ρια του ανδριάντα του Αθ. Διάκου, παρουσία του
Βασιλέως Γεωργίου Α΄.

3) Το 1929 υποδέχεται τον Ελευθέριο Βενι-
ζέλο.

4) Το 1957 παρευρίσκεται στη θεμελίωση

του Δημοτικού Θεάτρου Λαμίας.
5) Το 1974 υποδέχεται τον Κωνσταντίνο Κα-

ραμανλή.
6) Το 1995 εμφανίζεται στο Μέγαρο Μουσι-

κής Αθηνών. Επισημαίνω ότι είναι η πρώτη Φιλαρ-
μονική που παίζει στο Μέγαρο Μουσικής.

7) Το 1999 υποδέχεται τον Αρχιεπίσκοπο
Αθηνών Χριστόδουλο.   

Ερ.: Είστε ο μακροβιότερος μαέστρος της
Φιλαρμονικής μας. Πείτε μας λίγα λόγια για
την έως τώρα θητεία σας στη Δημοτική Φι-
λαρμονική Λαμίας. 

Απ.: Μου είναι δύσκολο να μιλώ για τον
εαυτό μου. Όταν ήρθα το 1987 κι ανέλαβα ως μα-
έστρος της Δημοτικής  φιλαρμονικής μας, το δυ-
ναμικό της ήταν 15 μουσικοί. Με πάρα πολλή
δουλειά αλλά και με τη βοήθεια της νέας γενιάς
μουσικών δουλέψαμε και θα δουλεύουμε με

Μαέστρος της Δημοτικής Φιλαρμονικής Λαμίας.
Δημήτρης Μαντάς

στην Εύα Σέτι
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στόχο πάντα το καλύτερο αποτέλεσμα, την καλύ-
τερη οργάνωση και στόχος μας είναι η πόλη της
Λαμίας σε Ελλαδικό αλλά και παγκόσμιο επίπεδο
να διαφημίζεται . Είναι μεγάλη τύχη και τιμή για
εμένα που είμαι μαέστρος αυτής της ιστορικής και
διακεκριμένης φιλαρμονικής. 

Ερ.:  Κε Μαντά, γνωρίζουμε ότι η Δημοτική
Φιλαρμονική μας, έχει επιδείξει εξαιρετικό πο-
λιτιστικό έργο και σε διάφορες εκδηλώσεις και
εκτός των Ελληνικών συνόρων. Θα θέλαμε να
ενημερώσετε τους αναγνώστες για κάποιες
από τις πολλές σημαντικές παρουσίες της Φι-
λαρμονικής μας σε εκδηλώσεις στο εξωτερικό.

Απ.: Πράγματι η φιλαρμονική μας έχει αναρίθ-
μητες παρουσίες εντός της χώρας μας αλλά και
σπουδαίο πολιτιστικό έργο στο εξωτερικό.

• Ξεκινά το διεθνές της ταξίδι το 1989 με πρώ-
τους σταθμούς τη Γιουγκασλαβία, την Βουλγαρία
την Ουγγαρία και την Αυστρία. 

• Το 1993 εμφανίζεται στη Κύπρο στα πλαίσια
της αδελφοποίησης της Λαμίας με την Πάφο. 

• Το 1996 κερδίζει το πρώτο βραβείο στο παγ-
κόσμιο φεστιβάλ φιλαρμονικών στο Villefrance της
Γαλλίας.

• Το 2001 ταξιδεύει στην Αμερική και παραβρί-
σκεται στη γιορτή της ομογένειας για την 25η
Μαρτιου.

• Το 2004 δίνει συναυλίες στην Κωνσταντι-
νούπολη και τα Πριγκιπονήσια προσκεκλημένη
από τον Οικουμενικό Πατριάρχη Κ.Κ. Βαρθο-
λομαίο.

• Επίσης έχει ταξιδέψει για συναυλίες σε
Ιταλία, Γαλλία, Ισπανία, Ανδόρα, Ελβετία, Πολωνία
και Γερμανία.

Ερ.:  Πριν 2 χρόνια, το 2018, βιώσαμε
όλοι με μεγάλη περηφάνια μια σπουδαία
διάκριση. Την απονομή στη Δημοτική Φι-
λαρμονική Λαμίας, του τιμητικού Βραβείου
Γραμμάτων & Καλών Τεχνών από το ανώ-
τατο πνευματικό ίδρυμα της χώρας, την
Ακαδημία Αθηνών. Πείτε μας λίγα λόγια γι’
αυτή την όμορφη ιστορική στιγμή της Φι-
λαρμονικής μας και τι σημαίνει για εσάς.
Απ.: Είναι η μεγαλύτερη διάκριση που μπορεί
να λάβει ένας πνευματικός πολιτιστικός φορέας.
Είναι μεγάλη τιμή και για τη Δημοτική Φιλαρμο-
νική αλλά και για ολόκληρη τη Λαμία. Όσοι
προϋπήρξαν από το 1895 είτε πρόεδροι, είτε
μουσικοί, είτε μαέστροι, απλοί  πολίτες, δήμαρ-
χοι, όλοι έχουν συμβάλλει στο βραβείο αυτό.
Εγώ είχα την τύχη και την τιμή ως αρχιμουσικός
να παραλάβω το βραβείο όλων αυτών που
έχουν δουλέψει και έχουν προσφέρει μέχρι
τώρα στη φιλαρμονική.

Ερ.: Ποια είναι τα ενεργά μουσικά σχή-
ματα της Φιλαρμονικής και πόσα μέλη
απαρτίζουν το καλλιτεχνικό σύνολό της;

Απ.: Η Δημοτική Φιλαρμονική Λαμίας, αν
και αποτελείται από ερασιτέχνες μουσικούς,
είναι από τις πολυπληθέστερες στον Ευρω-
παϊκό χώρο. Το μουσικό σώμα (μπάντα) σε
πλήρη σύνθεση  αποτελείται από 180 και πλέον
μουσικούς. Υπάρχουν όμως και τα εξής τμή-
ματα: 

• The Baby Stars Orchestra που είναι ο
προθάλαμος για νεαρούς ταλαντούχους μουσι-
κούς που θα πλαισιώσουν αργότερα άλλες ορ-
χήστρες. 

Η φιλαρμονική μας αποτελείται από
παιδιά δημοτικού, γυμνασίου, Λυκείου,
φοιτητές, ελεύθερους επαγγελματίες,
συνταξιούχους, που σημαίνει ότι άνθρω-
ποι διαφόρων επαγγελμάτων, κοινωνι-
κής θέσης και παιδείας προσπαθούν για
το καλύτερο για τη φιλαρμονική μας
και για την πόλη μας.

❛

❜

➞
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• Επίσης η Show Band, μουσικό σύνολο το
οποίο συμμετέχει σε μουσικές επιδείξεις.

• Η ορχήστρα Magic Brash, μουσικό σύ-
νολο με μεγαλύτερες μουσικές απαιτήσεις για
συναυλίες που το πρόγραμμά της περιλαμβάνει
πολλά μουσικά είδη.  

• Saxophone Orchestra, ορχήστρα από
όλες τις οικογένειες των σαξοφώνων και με μου-
σική που έχει να κάνει με swing,  jazz, κλπ.

Αξίζει να σημειωθεί και να τονιστεί ότι όλοι
οι μουσικοί από αυτά τα τμήματα είναι ενεργά
μέλη της μπάντας.

Ερ.: Η Φιλαρμονική είναι ένα ζωντανό
και ενεργό μουσικό κύτταρο της κοινωνίας
μας που προσφέρει ψυχαγωγία και αυθεν-
τικό πολιτιστικό έργο. Έχετε πει ότι στα αρ-
χεία της μπορεί κανείς να βρει σε βάθος
χρόνου και σε διάφορες εποχές ανθρώπους
που αποτελούσαν τα μουσικά σύνολά της,
διαφόρων επαγγελμάτων, κοινωνικής θέσης
ή παιδείας που όμως απαρτίζαν ένα άριστο
σύνολο, βάζοντας πάντα τον πήχη ψηλά με
οδηγό την αγάπη στη μουσική! Μιλήστε μας
λίγο γι’ αυτό… Συνεχίζει στη σύγχρονη
εποχή που διανύει η Φιλαρμονική μας να
ισχύει ακόμη αυτό; 

Απ.: Και βέβαια ισχύει. Η φιλαρμονική μας
αποτελείται από παιδιά δημοτικού, γυμνασίου,
Λυκείου, φοιτητές, ελεύθερους επαγγελματίες,
συνταξιούχους, που σημαίνει ότι άνθρωποι δια-
φόρων επαγγελμάτων, κοινωνικής θέσης και παι-
δείας προσπαθούν για το καλύτερο για τη
φιλαρμονική μας και για την πόλη μας.

Ερ.: Σε ποιους και σε ποιες ηλικίες απευ-
θύνεται η Φιλαρμονική; Για ποιο λόγο θα
προτείνατε στους γονείς να παροτρύνουν τα
παιδιά τους να συμμετέχουν στη Φιλαρμο-
νική και τι χρειάζεται κάποιος ή ένα παιδί
ώστε να εγγραφεί στη Δημοτική Φιλαρμο-
νική;

Απ.: Η φιλαρμονική απευθύνεται σε ηλικίες
από 7 χρονών και μέχρι όσο κρατούν τα πόδια
του καθενός. Θα πρότεινα στους γονείς να πα-
ροτρύνουν τα παιδιά τους να πλαισιώσουν τη Δη-
μοτική Φιλαρμονική για τους εξής  λόγους:

1. Προσφέρεται δωρεάν μουσική παιδεία που
σημαίνει ότι κάποιος  θα μάθει μουσική και κά-
ποιο από τα όργανα της φιλαρμονικής χωρίς κά-
ποια οικονομική επιβάρυνση.

2. Τα μέλη της φιλαρμονικής αναπτύσσουν
κοινωνικότητα και αυτοπειθαρχία

3. Είναι πάντα στην καρδιά των ιστορικών γε-
γονότων της πόλης

4. Ταξιδεύουν σε άλλες πόλεις 
5. Τέλος πιθανότατα θα είναι ένας λόγος επαγ-

γελματικής αποκατάστασης και αυτό σας το λέω
γιατί πολλοί επαγγελματίες μουσικοί σε διάφορες
ορχήστρες της χώρας καθώς και πολλοί μουσικοί
σε πολλές  στρατιωτικές μπάντες της χώρας μας,
ξεκίνησαν από τη  φιλαρμονικής μας.

Το μόνο που χρειάζεται για να γραφτεί κά-
ποιος στη φιλαρμονική είναι ένα τετράδιο μου-
σικής και  μόνο. Τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνει η
Δημοτική Φιλαρμονική.

Ερ.: Κε Μαντά, τι οραματίζεστε για τη συ-
νέχεια της Φιλαρμονικής Λαμίας για τα επό-
μενα χρόνια; Ποια είναι τα σχέδιά σας και οι
στόχοι σας;

Απ.: Αυτή η παράδοση θα πρέπει να συνεχι-
στεί και έχουμε τη στήριξη του δημάρχου Λαμίας
Κου Ευθύμιου Καραϊσκου, της αρμόδιας αντιδη-
μάρχου πολιτισμού  κας Αμαλίας Ποντίκα αλλά
και του εντεταλμένου Δημοτικού συμβούλου κου
Δημήτρη Αργυρίου. Τα σχέδια μας λοιπόν και οι
στόχοι μας αλλά και επιθυμία του δημάρχου είναι
η φιλαρμονική να μεγαλώσει κι άλλο, να γίνει πε-
ρισσότερο ποιοτική να συνεχίσει να ψυχαγωγεί
τους πολίτες της Λαμίας αλλά και να συμμετέχει
σε όλες τις εκδηλώσεις και να προβάλλει την
πόλη μας στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό.

αποκλειστική συνέντευξη
➞

16
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Eρ.: Τρίτη θητεία σου στη Λαμία.
Ποια από τις τρεις είναι η πιο γεμάτη
από συναισθήματα;

Απ.: Δεν θέλω να ξεχωρίσω καμία από
τις τρεις. Για εμένα ήταν όλες σημαντικές.

Eρ.:  Το καλοκαίρι που επέστρεψες
στην ομάδα, η μεταγραφή σου αντιμε-
τωπίστηκε από τον κόσμο ως το μεγα-
λύτερο μεταγραφικό deal. Προσέθεσε
βάρος αυτό;

Απ.: Εμένα ο σκοπός μου είναι να γί-
νομαι καλύτερος και μέσα από τους αγώνες

να βοηθάω την ομάδα. Αυτό είναι το κίνητρο
για εμένα.

Eρ.: Η εντύπωση που παίρνουμε από
τον κόσμο για εσένα, είναι πως αντιμε-
τωπίζεσαι σαν ντόπιος πλέον παρότι η
καταγωγή σου είναι από την Πάτρα. Αν-
τιλαμβάνεσαι και εσύ πως για τους φί-
λους της ομάδας πλέον είσαι
«Λαμιώτης»;

Απ.:  Νιώθω πολύ καλά στη Λαμία. Είναι
η τρίτη μου φορά εδώ και εκτός από το
αγωνιστικό, υπάρχουν η ζωή και η καθημε-

από το lamiaole.gr | υπογράφει: ο Γιώργος Νίκου

20

Ανδρέας
Βασιλόγιαννης

συνέντευξη

Με την ολοκλήρωση του συμβολαίου του, στις 9 Αυγούστου ο Πανουργιάς Παπαϊ-
ωάννου έκανε πράξη την επιθυμία του κόσμου της ομάδας και τον φέρνει για τρίτη
φορά στη Λαμία. Την ομάδα με την οποία έχει τις περισσότερες επίσημες συμμετοχές
του από κάθε άλλη. Μέχρι σήμερα, ο Βασιλόγιαννης έχει φορέσει 80 φορές τα κυα-
νόλευκα. Παράλληλα, έχει πετύχει 17 γκολ και έχει μοιράσει 18 ασίστ.
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ρινότητα στην πόλη. Είναι όλα πολύ οικεία
για εμένα.

Eρ.: Με τη φανέλα της Λαμίας έχεις
σκοράρει 17 φορές. Ποια είναι εκείνη
που την θυμάσαι πιο έντονα από όλες;

Απ.: Το πρώτο γκολ που είχα πετύχει
με τη φανέλα της Λαμίας. Ήταν εκείνο με
τη Λάρισα (σσ. τη σεζόν 2014-15).

Eρ.: Είναι γεγονός πως η αντιμετώ-
πιση των διαιτητών προς τη Λαμία τους
τελευταίους μήνες έχει δημιουργήσει
μεγάλη αγανάκτηση. Σας δημιουργεί
πίεση αυτό, υπάρχει αντίστοιχος εκνευ-
ρισμός και μέσα στο γήπεδο;

Απ.: Θα προτιμούσα να μην σχολιάσω
για τα λάθη των διαιτητών. Σίγουρα δεν
είναι εύκολο να τα δεχτούμε, αλλά προσπα-
θούμε να μένουμε συγκεντρωμένοι στον
αγώνα και τους στόχους μας.

Eρ.: Τα τελευταία χρόνια έχει αρχί-
σει και μπαίνει στην κουβέντες του κό-
σμου το ενδεχόμενο της εξόδου στην
Ευρώπη. Θεωρείς πως είναι εφικτό να
συμβεί αυτό στο άμεσο μέλλον;

Απ.: Στο ποδόσφαιρο όλα μπορούν να
συμβούν...

21

Eρ.: Πέρασες δύο σεζόν στην Τουρ-
κία. Τι εντυπώσεις αποκόμισες από το
ποδόσφαιρο τους και την ζωή στην Κων-
σταντινούπολη;

Απ.: Με εντυπωσίασαν τα καινούργια
γήπεδα καθώς και η οργάνωση που υπήρχε
στις προπονητικές εγκαταστάσεις των ομά-
δων. Η Κωνσταντινούπολη είναι μια μεγα-
λούπολη με υπερβολικούς ρυθμούς ζωής, με
πολλά όμορφα μέρη.

Eρ.: Σαν Έλληνας τι αντιμετώπιση
είχες στην καθημερινότητα σου; Θα
ξανά δοκίμαζες την εμπειρία του εξωτε-
ρικού;

Απ.: Η αντιμετώπιση που είχα ήταν
πολύ φιλική. Πιστεύω πως ναι, η εμπειρία του
εξωτερικού με βοήθησε τόσο σαν άνθρωπο,
όσο και σαν ποδοσφαιριστή.

Eρ.: Ποια είναι η καθημερινότητα του
επαγγελματία ποδοσφαιριστή σε μια
επαρχιακή πόλη;

Απ.: Γενικά η καθημερινότητα είναι πολύ
ήρεμη. Η δική μου προτεραιότητα είναι η
προπόνηση και η ξεκούραση. Από εκεί και
πέρα, όταν έχω ελεύθερο χρόνο θα επιλέξω
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συνέντευξη

να τον περάσω με δικούς μου
ανθρώπους και τους φίλους
μου.

Eρ.: Γενικά πως σκέφτε-
σαι τον εαυτό σου σε δέκα
χρόνια από σήμερα; Τι θα
ήθελες να κάνεις μετά το
τέλος της καριέρας σου;

Απ.: Η αλήθεια είναι πως
δεν σκέφτομαι τόσο μακριά.
Αυτή τη στιγμή μόνο το ποδό-
σφαιρο έχω στο μυαλό μου.

Γεννημένος στην Κάτω Αχαΐα της Πάτρας
στις 21 Φεβρουαρίου του 1991, ο Ανδρέας Βα-
σιλόγιαννης έκανε τα πρώτα του ποδοσφαι-
ρικά βήματα στο τοπικό πρωτάθλημα της
ΕΠΣ Αχαΐας, με τη φανέλα του ΑΟ Δύμη
Αχαΐας. Ο Ολυμπιακός εντόπισε άμεσα το
ταλέντο του και σε ηλικία 16 χρονών τον ενέ-
ταξε στην ακαδημία του το 2007. 

Τη σεζόν 2014-15 ο ΠΑΣ Λαμία επιστρέφει
στη δεύτερη κατηγορία, στις 9 Ιουλίου του
2014 ανακοινώθηκε και η δική του απόκτηση.
Την πρώτη του χρονιά στην ομάδα μας, κα-
ταφέρνει να κερδίσει την αγάπη του κόσμου
πετυχαίνοντας ιδιαίτερα κρίσιμα γκολ και
έχοντας πολύ καλή παρουσία. 17 συμμετοχές,
τρία γκολ και επτά ασίστ αργότερα, ο Ερμής
Αρραδίπου του προσφέρει ένα ιδιαίτερα δε-
λεαστικό συμβόλαιο και τον... μετακομίζει
στην πρώτη κατηγορία της Κύπρου. Την μία
του σεζόν στη μεγαλόνησο έκανε 32 συμμε-
τοχές και βρήκε τέσσερις φορές δίχτυα.

Στις 16 Ιουλίου του 2016, η Λαμία τον ξανά
εντάσσει στο δυναμικό της, όντας πλέον
σαφώς πιο έμπειρος και με εικόνες από υψη-
λότερο επίπεδο. Στη δεύτερη θητεία του

22

Ανδρέας Βασιλόγιαννης

στην ομάδα μας γίνεται και
πάλι σύνθημα στα χείλια του
κόσμου. Άκρως παραγωγική
χρονιά, με 34 εμφανίσεις, 12
γκολ και 10 ασίστ. Υπήρξε εκ
των κορυφαίων του πρωταθλή-
ματος και ένας από τους πιο
βασικούς λόγους που οι «κυα-
νόλευκοι» κατάφεραν την
άνοδο τους στη Super League
για πρώτη φορά στην ιστορία

τους. Στο τέλος της χρονιάς, η τουρκική Ουμ-
ρανίγεσπορ του προσφέρει συμβόλαιο. Με-
τακομίζει στην Κωνσταντινούπολη το
καλοκαίρι του 2017 για να αγωνιστεί στη δεύ-
τερη κατηγορία του γειτονικού πρωταθλήμα-
τος. Έμεινε εκεί δύο σεζόν και πέτυχε
σημαντικά πράγματα, μεταξύ των οποίων ο
αποκλεισμός της Φενέρμπαχτσε στο Κύ-
πελλο και η συμμετοχή του στην ημιτελική
φάση. Πραγματοποίησε 73 συμμετοχές, με
εννιά γκολ και εννιά ασίστ.

Με την ολοκλήρωση του συμβολαίου του,
στις 9 Αυγούστου ο Πανουργιάς Παπαϊωάν-
νου έκανε πράξη την επιθυμία του κόσμου
της ομάδας και τον φέρνει για τρίτη φορά
στη Λαμία. Την ομάδα με την οποία έχει τις
περισσότερες επίσημες συμμετοχές του από
κάθε άλλη. Μέχρι σήμερα, ο Βασιλόγιαννης
έχει φορέσει 80 φορές τα κυανόλευκα. Πα-
ράλληλα, έχει πετύχει 17 γκολ και έχει μοιρά-
σει 18 ασίστ. Μεταξύ άλλων, ο Ανδρέας
Βασιλόγιαννης έχει υπάρξει διεθνής με την
Εθνική Νέων. Έκανε το ντεμπούτο του σε
ηλικία 19 χρονών, 11 μηνών και 19 ημερών στο
εντός έδρας φιλικό 0-0 με τη Γερμανία. Συνο-
λικά με το εθνόσημο έχει αγωνιστεί έξι
φορές και έχει σημειώσει ένα γκολ.
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ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ(Ι.Ε.Π.Υ.Α.)

συστήματα συναγερμού  
κάμερες ασφαλείας

κέντρο λήψης σημάτων - 24ωρη άμεση επέμβαση
χρηματοκιβώτια - θηροτηλεοράσεις

συστήματα πυρανίχνευσης
υπηρεσίες περιπολίας

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΡΑΒΑΝΑΣ
www.alarmsystems1.gr

email: nkaravanas@alarmsystems1.gr
AlarmSystems1karavanasSecurity

Σ.Σ. ΛΙΑΝΟΚΛΑΔΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ
22310 47276 & 6936629523 / 6944853675
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παρουσίαση
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Ερ.: Θύμιο, δραστηριοποιεί-
σαι στην οικογενειακή επιχεί-
ρηση τα τελευταία πόσα
χρόνια; Πες μας γι’ αυτήν σου
την εμπειρία.

Απ.: Την επιχείρηση ανέλαβε
ο παππούς μου από το 1976 και
στην συνέχεια ο πατέρας μου.
Από πολύ μικρός έζησα μέσα σε
αυτή πολλές οικογενειακές μου
στιγμές όταν λόγω δουλειάς αλλά
και λόγω έλλειψης προσωπικού
τα πρώτα χρόνια, λειτουργούσε
σαν χώρος όπου όλη η οικογέ-

νεια μαζευόταν για γιορτές. Έτσι
από πολύ νωρίς μπήκε ο σπόρος
και βλάστησε μέσα μου η αγάπη
για αυτό το επάγγελμα. Μεγαλώ-
νοντας, όσο μου δινόταν η δυνα-
τότητα, περνούσα τον ελεύθερο
μου χρόνο μέσα στο ξενοδοχείο
και σιγά σιγά γνώρισα το επάγ-
γελμα από τα όσα μου μάθαινε ο
πατέρας μου αλλά και στην
πράξη, προσπαθώντας να εξυπη-
ρετήσω και εγώ του επισκέπτες
μας. Έχοντας ολοκληρώσει τις
σπουδές μου αλλά και την στρα-

Στο κέντρο της πόλης, χτυπά η καρδιά
του Ξενοδοχείου ΑΘΗΝΑ! Μια επι-

τυχημένη επιχείρηση πολλών χρόνων,
που αφουγκράστηκε τις σύγχρονες ανάγκες, εξελίχθηκε, εκ-
συγχρονίστηκε, και  έφτασε στη σημερινή εποχή αποτελών-

τας ένα στολίδι για την πόλη και ιδανικό κατάλυμα για τον
επισκέπτη!... Όμως πίσω από κάθε επιτυχημένη επιχεί-

ρηση, υπάρχουν οι άνθρωποί της. Αυτοί που μοχθούν,
οραματίζονται, τολμούν, προχωρούν... Ένας από
τους ανθρώπους της νέας γενιάς του Ξενοδοχείου, ο
ΘΥΜΙΟΣ ΚΥΡΙΤΣΗΣ, μας μιλά για την πορεία και για
το μέλλον της επιχείρησης!

ΘΥΜΙΟΣ ΚΥΡΙΤΣΗΣ
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τιωτική μου θητεία, το 2012 ξεκί-
νησα πλέον ενεργά να δραστηριο-
ποιούμε στην οικογενειακή μας
επιχείρηση αναλαμβάνοντας πρω-
τοβουλίες και προσπαθώντας να
κάνω το καλύτερο.. 

Ερ.: Μπορείς να μας πεις
ποια είναι αυτά τα χαρακτηρι-
στικά που κάνουν τους επισκέ-
πτες να επιλέγουν το ξενοδοχείο
ΑΘΗΝΑ;

Απ.: Νομίζω το βασικότερο
όλων είναι η αγάπη για την δουλειά
μας. Ξεκίνησε από τον παππού
μου, μεταλαμπαδεύτηκε στον πα-
τέρα μου και τώρα σε εμένα αλλά
και στους υπαλλήλους μας. Το
κλίμα μεταξύ μας είναι οικογενει-
ακό και όλοι αγαπάμε την δουλειά
μας και αυτό φαίνεται! Κάθε
στόχο που πετυχαίνουμε και κάθε
μας επιτυχία, μας οπλίζει με φιλο-
δοξία να γίνουμε ακόμα καλύτε-
ροι! Υπάρχει το μεράκι! Η συνεχής
προσπάθεια για βελτίωση και κα-
λυτέρευση της φιλοξενίας και φυ-
σικά ένα χαμόγελο που μας
συνοδεύει παντού κερδίζει τον πε-
λάτη από την πρώτη κιόλας επαφή.
Το μεράκι και η αγάπη αυτή ενι-

σχύουν την φιλοξενία μας και όλες
μας τις υπηρεσίες και το αποτέλε-
σμα είναι εξαιρετικό και ευχάριστο
για τους επισκέπτες μας. Επιπλέον,
από το 2008 που το ξενοδοχείο
μας αναβαθμίστηκε και πήγε στην
κατηγορία 3 αστέρων αλλά και με
τις συνεχείς αναβαθμίσεις  που κά-
νουμε, πάντοτε πρώτο μας μέλημα
είναι η ποιότητα των παρεχόμενων
υπηρεσιών. Τέλος, να μην αδικήσω
το πεντανόστιμο πρωινό μας.

Ερ.: Πεντανόστιμο πρωινό
ακούω! Τι είναι αυτό που κάνει
το πρωινό σας τόσο ξεχωριστό;

Απ.: Αρχικά θα ήθελα να ανα-
φέρω ότι το πρωινό μας αναβαθ-
μίστηκε και έχει αυτή την μορφή
εδώ και ενάμισι χρόνο και είναι
αναβάθμιση που ανέλαβα εξ’ ολο-
κλήρου. Είναι πεντανόστιμο γιατί
όλα τα προϊόντα που βγαίνουν στο
μπουφέ είναι επιλεγμένα με βάση
την ποιότητα. Βρήκαμε τοπικούς
παραγωγούς και προμηθευτές και
προσφέρουμε στους πελάτες μας
τα καλύτερα προϊόντα. Από σπιτι-
κές μαρμελάδες, τοπικό μέλι,
φρούτα, λαχανικά και γαλακτοκο-
μικά μέχρι Superfoods, που έχουν

ενταχθεί πλέον στην διατροφή
πολλών και τα προτιμούν, αλλά και
πολλά ακόμα, αναμεσά τους η φη-
μισμένη μας πλέον φρουτοσαλάτα
από εποχιακά φρέσκα φρούτα
που γίνεται κάθε μέρα με συνταγή
της μητέρας μου και πολλοί την
ζητούν σαν την φρουτοσαλάτα
της κυρίας Λαμπρινής.

Ερ.: Διαβάζοντας τις κριτι-
κές των επισκεπτών σας, παρα-
τηρήσαμε μια ανοδική πορεία,
και ότι τα δυνατά σας σημεία
είναι το προσωπικό και η καθα-
ριότητα. Πώς το πετυχαίνετε
αυτό;

Απ.: Ευχαριστούμε πολύ τους
πελάτες μας που μας τιμούν με τα
υπέροχα λόγια τους και με τις
όμορφες κριτικές τους. Η ανοδική
πορεία οφείλετε στην συνεχή
προσπάθεια για βελτίωση. «ΕΧ-
ΘΡΟΣ ΤΟΥ ΚΑΛΟΥ ΕΙΝΑΙ ΤΟ
ΚΑΛΥΤΕΡΟ» όπως χαρακτηρι-
στικά υποστηρίζω. Μαθαίνουμε
συνεχώς και διαβάζουμε τα σχόλια
που μας γίνονται για να μπορέ-
σουμε να βελτιωθούμε. Το προσω-
πικό φυσικά! Όπως είπα και πιο
πριν το κλίμα που επικρατεί ανά-
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μεσά μας είναι οικογενειακό και
πάντα η ατμόσφαιρα είναι ευχάρι-
στη. Η υποδοχή αλλά και η εξυπη-
ρέτηση κάθε ανάγκης γίνεται με
χαμόγελο. Σχετικά με την καθαριό-
τητα, όπως πολύ σοφά έλεγαν οι
παλαιότεροι η καθαριότητα είναι η
μισή αρχοντιά και εμείς τους τι-
μούμε δίνοντας ιδιαίτερη βαρύ-
τητα και προσοχή, για να νοιώσει
ο πελάτης μας άνετα και σαν στο
σπίτι του.

Ερ.: Βλέποντας λοιπόν τις
συνεχείς βελτιώσεις που μας
αναφέρεις, υπάρχουν κάποιες
ιδέες που θέλεις να μας αποκα-
λύψεις για το τί θα δούμε στην
συνέχεια;

Απ.: Γιατί όχι! Κάτι που είχε
παραμεληθεί τα προηγούμενα
χρόνια είναι η σωστή λειτουργεία
του Bar. Έχει λοιπόν πάρει και αυτό
το δρόμο του με αισθητικές επεμ-
βάσεις όπως η ύπαρξη
ενυδρείου. Ο χώρος γί-
νεται πιο ζεστός για να
μπορέσει να προσελκύ-
σει κάποια επιπλέον κί-
νηση. Πέρα απ’ αυτό
εξετάζεται μια λύση για
επιπλέον θέσεις στάθ-

μευσης για τους πελάτες μας ώστε
να μπορούν να εξυπηρετηθούν
όλοι και καλύτερα. Η Λαμία και ει-
δικά το κέντρο της έχουν πρό-
βλημα σε αυτόν τον τομέα και
πάντα μας προβλημάτιζε και εμάς
με τη σειρά μας. Τέλος υπάρχει
ένα σχέδιο για μια ευρεία τεχνο-
λογική αναβάθμιση που θα μας
δώσει μεγάλη δυναμική και σί-
γουρα θα κάνει την εμπειρία των
πελατών μας ακόμα καλύτερη. Ας
μην πω άλλα! Ένα βήμα την φορά
είναι πιο σίγουρο. Και ακόμα και
αυτά θα γίνουν σε κάποιο βάθος
χρόνου μετά από μελέτη των λύ-
σεων που υπάρχουν.

Ερ.: Θα σου κάνω και μια
δύσκολη ερώτηση! Ποια είναι η
μεγαλύτερη πρόκληση που
έχεις αντιμετωπίσει ως ξενοδό-
χος;

Απ.: Νομίζω πως το να έχω

ξενοδοχείο, το οποίο λειτουργεί
κυρίως με επαγγελματικούς πελά-
τες και όχι με τουρίστες αναψυχής
είναι η μεγαλύτερη πρόκληση και
την αντιμετωπίζω καθημερινά.
Είναι άλλη κατηγορία πελατών και
εντελώς άλλοι οι ρυθμοί δουλειάς.
Δεν υπάρχει εύκολος μακροχρό-
νιος προγραμματισμός. Είναι πολ-
λές οι κρατήσεις της τελευταίας
στιγμής και φυσικά αυτό έχει δυ-
σκολίες. Επίσης οι πελάτες αντί να
απολαμβάνουν τις διακοπές τους
με αγαπημένα πρόσωπα, είναι μα-
κριά από αυτά για δουλειά και θέ-
λουν να νοιώσουν την ηρεμία και
την ξεκούραση σαν να ήταν σπίτι
τους. Αυτό συχνά τους κάνει πιο
απαιτητικούς και πιο αυστηρούς!
Βέβαια νομίζω ότι τα καταφέρ-
νουμε καλά! Έτσι δείχνουν οι κρι-
τικές τους.

Ερ.: Για ποιους λόγους η
Λαμία δεν θεωρείται
τουριστικός προορι-
σμός; Μπορεί αυτό
να αλλάξει;

Απ.: Η Λαμία τα
τελευταία αρκετά χρό-
νια δεν είναι τουριστι-
κός προορισμός γιατί
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δεν ακολούθησε τις εξελίξεις. Δεν
έδειξε εξωστρέφεια και δεν δια-
φήμισε τα συγκριτικά της πλεονε-
κτήματα. Χάνοντας σε τουριστική
κίνηση, έχασε και από την αίγλη
της και από τις υπηρεσίες της.
Όμως αυτό μπορεί να αλλάξει!
Έχει πολλά πράγματα να δείξει και
απλά χρειάζεται λίγο σπρώξιμο.
Νομίζω το παν είναι η διαφήμιση
των συγκριτικών μας πλεονεκτη-
μάτων, και για να αναφέρω και ένα,

στην νότια άκρη του δήμου μας
βρίσκονται οι Θερμοπύλες. Με την
χρήση του ονόματός τους και
μόνο, το Hollywood θησαυρίζει!
Μπορούμε να κάνουμε και εμείς
κάτι γι’ αυτό.

Ερ.: Θύμιο, στις πρόσφατες
αυτοδοιηκητικές εκλογές εκλέχ-
θηκες μέλος της Τοπικής Κοινό-
τητας Λαμίας και μέλος της
επιτροπής Τουρισμού του
Δήμου Λαμιέων. Από αυτή τη
θέση μπορείς να βοηθήσεις την
επίτευξη του παραπάνω στόχου;

Απ.: Μπορώ και θα το κάνω!
Αυτός είναι και ο λόγος που απο-
φάσισα να ασχοληθώ με τα κοινά.
Και φυσικά αυτό θα φέρει πιο ευ-
νοϊκές συνθήκες δουλειάς και σε

εμένα και σε όλο το δήμο. Θα
υπερασπιστώ από αυτή μου την
θέση όλες τις στοχευμένες ενέρ-
γειες και εκδηλώσεις που θα φέ-
ρουν επισκέπτες στην περιοχή.
Εδώ θέλω να πω και το εξής.
Έχουμε δει γειτονικές μας πόλεις
να διαπρέπουν και να αναπτύσ-
σονται ραγδαία και να αποτελούν
πρότυπα πόλεων και παραδείγ-
ματα προς μίμηση. 

Πρέπει να μάθουμε από αυτές 

αλλά και να αναδείξουμε και να
διαφημίσουμε και εμείς τα δικά
μας δυνατά σημεία. Θεωρώ ότι η
διοργάνωση των μεγάλων και θε-
ματικών εκδηλώσεων πρέπει να γί-
νεται από επαγγελματίες στο
είδος τους για να μπορούν να
έχουν την μέγιστη δυνατή επιτυ-
χία, και ο δήμος να τους βοηθήσει
αλλά και να τους ελέγξει δίνοντας
την κατεύθυνση δράσης αλλά και
την στόχευση.

Ερ.: Οπότε, διακοπές στη
Λαμία;

Απ.: Φυσικά! Υπάρχουν οι
προϋποθέσεις για να περάσει ο
επισκέπτης ευχάριστες στιγμές.
Αναδεικνύοντας όλα εκείνα τα ση-
μεία ενδιαφέροντος αλλά και
όμορφες δραστηριότητες στην
γύρω περιοχή, ή ακόμα και επισκέ-
ψεις σε μουσεία και αρχαιολογι-
κούς χώρους. Δεν νομίζω να λείπει
κάτι. Το καλό φαγητό και η ευχά-
ριστη διαμονή σίγουρα υπάρχουν!
Οπότε εκμεταλλευόμενοι τα ση-

μεία αυτά, και αναδεικνύοντάς τα
για ομάδες με διαφορετικά ενδια-
φέροντα όπως η Ιστορία, η
όμορφη φύση, τα Ιαματικά λουτρά,
η επιτυχία είναι δεδομένη!

Ερ.: Σε ευχαριστούμε πολύ
Θύμιο! Κλείνοντας, θα μας πεις
γιατί κάποιος επισκέπτης θα
πρέπει να επιλέξει το ξενοδο-
χείο ΑΘΗΝΑ;

Απ.: Για να ζήσει μια μοναδική
εμπειρία φιλοξενίας από χαμογε-
λαστούς ανθρώπους, ποιοτικές
υπηρεσίες και για να ξεκινήσει την
μέρα του με ένα πεντανόστιμο
πρωινό. Ευχαριστώ πολύ και εγώ,
ήταν μια πραγματικά ευχάριστη
εμπειρία να μιλήσω μαζί σας!

29
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Όλα ξεκίνησαν τη δεκαετία του ’50,
όταν κάποιοι κάτοικοι της Μακρακώμης, με
αρχηγό τον Θεόδωρο Χειμώνα, τριγυρνού-
σαν ημίγυμνοι, καρβουνισμένοι, με φτερά
Ινδιάνων στα στενά και την πλατεία της
πόλης. Έκτοτε, οι Ινδιάνοι και η καλύβα
τους αποτελούν το σήμα κατατεθέν του
καρναβαλιού αυτού, που περιλαμβάνει πλή-
θος εθίμων κι εκδηλώσεων.

Μπορεί οι Ινδιάνοι να αποτελούν παρά-

Λίγα χιλιόμετρα έξω από την Λαμία
και συγκερκιμένα στη Μακρακώμη λαμ-
βάνει χώρα ένα μάλλον ασυνήθιστο έθιμο
για τα ελληνικά δεδομένα. Κι αυτό γιατί…
Ινδιάνοι εμφανίζονται, χτίζουν τις καλύ-
βες τους και διασκεδάζουν μικρούς και
μεγάλους

εκδηλώσεις
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δοση, όμως εννοείται πως στην παρέλαση
παίρνουν και δεκάδες γκρουπ μεγάλων αλλά
και μικρών με χιλιάδες συμμετοχές, καθώς
και άρματα με θέματα που είτε είναι χιου-
μοριστικά είτε σχολιάζουν καυστικά την
επικαιρότητα. 

Αρχίζει το πάρτι στην κεντρική πλατεία
Μακρακώμης με το γαϊτανάκι, με εκκεντρι-
κές μεταμφιέσεις και  μοντέρνες χορογρα-
φίες από τη νεολαία της περιοχής. Επίσης,
λαμβάνει χώρα η μεγάλη νυχτερινή παρέ-
λαση, το Indians’ party, όπως αποκαλείται. Η
καλύβα των Ινδιάνων έχει ήδη δημιουργηθεί
και κάθε βράδυ γίνεται γιορτή. Οι Ινδιάνοι
ψήνουν, χορεύουν με τύμπανα και, πάντα
καρβουνισμένοι, προσκαλούν όλη την πόλη
σε ξέφρενο γλέντι και χαρά, σε ξεφάντωμα.

Το Σάββατο πριν τις Απόκριες

Γίνεται το καθιερωμένο παιδικό πάρτι
μασκέ και βραβεύεται η καλύτερη αμφίεση.

Η Κυριακή των Αποκριών
Ενώ οι άλλες πόλεις έχουν τη μεγάλη

τους παρέλαση, στη Μακρακώμη διεξάγεται
το κυνήγι του κρυμμένου θησαυρού. Ομά-
δες μεταμφιεσμένων και μη ατόμων ψά-
χνουν εναγωνίως τον…  θησαυρό. Για να

Το Σάββατο πριν τις Κρεαταπόκριες
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επιβραβευτεί αυτή τους η προσπάθεια, το
βράδυ δεν είναι ένα οποιοδήποτε βράδυ,
μα η βραδιά του λουκάνικου! Εκεί κατανα-
λώνουν άφθονο λουκάνικο δωρεάν. Επι-
πλέον, λαμβάνει χώρα το Brasil Party με
τους Quilombo να δίνουν ρυθμό στη δεύ-
τερη και πιο μεγάλη νυχτερινή παρέλαση.

Πρόκειται για το αποκορύφωμα των
καρναβαλικών εκδηλώσεων, την εξαιρετική
και πολυφημισμένη παρέλαση. Τα άρματα
είναι σατιρικά και πολύ ευρηματικά, όσοι
βρίσκονται σε αυτά πετούν αφρούς, καρα-
μέλες, σερπαντίνες, χαρτοπόλεμο, οι πα-
ρουσιαστές- σχολιαστές δίνουν
διαχρονικά έναν ιδιαίτερο τόνο και η ατμό-

Καθαρά Δευτέρα-  Η μέρα της παρέλασης

➞

➞
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σφαιρα είναι καταπληκτική: μουσική,
χορός, γέλια. Έπειτα, ο κόσμος συγκεν-
τρώνεται στην πλατεία να δει παραδοσια-
κούς χορούς και να φάει τα δωρεάν
σαρακοστιανά. 

Χαλβάς, τουρσί, λαγάνες, ταραμάς, τα-
ραμοσαλάτα, ταραμοκεφτέδες, φασολάδα
κι ενίοτε μαλλί της γριάς ανήκουν στο
μενού. Το βράδυ, γίνεται η τελετή λήξης
του Καρναβαλιού με το κάψιμο της καλύ-
βας των Ινδιάνων…

Τα τελευταία χρόνια, το Καρναβάλι
Μακρακώμης κερδίζει όλο και περισσό-
τερο έδαφος και προσελκύει πλήθος κό-
σμου. Η γνησιότητά του, η ιστορία του,  οι
ξεχωριστοί κεφάτοι Ινδιάνοι του, οι άν-
θρωποι που το διοργανώνουν, η ζέση με
την οποία το αντιμετωπίζουν οι ντόπιοι,
το καθιστούν μοναδικό! Εσύ ακόμα κάθε-
σαι; Έφυγες για Μακρακώμη!

Πηγή: www.citycampus.gr»
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To Συνεργείο Αυτοκινήτων

Στεγάζεται στην Μακρακώμη στο 29ο

χλμ. ΛAMIAΣ- KAPΠENHΣIOY. Aπό το
1984, ιδιοκτήτης του είναι ο Μυλωνάς Νικό-
λαος όπου θεμελίωσε την επιχείρηση, στο
ίδιο χώρο εργασίας βρίσκεται και ο γιός
του Κωνσταντίνος Μυλωνάς όπου είναι στο
χώρο των Μηχανικών Αυτοκινήτων 12 χρό-
νια. 

H επιχείρηση αναλαμβάνει:
• παντός τύπος αυτοκίνητα, 
• Service, επισκευές, 

•Διαγ. έλεγχο, 
• προετοιμασία ΚΤΕΟ κλπ.
Eπίσης αναλαμβάνει επισκευές και προ-

ετοιμασία Αγωνιστικών Αυτοκινήτων, έχον-
τας την προσωπική του πείρα στο
συγκεκριμένο είδος ο Κωνσταντίνος Μυλω-
νάς, ο οποίος βρίσκεται στο χώρο του Μη-
χανοκίνητου Αθλητισμού  τα τελευταία 6
χρόνια και σημειώνει επιτυχίες στην κατη-
γορία των Iστορικών Αυοκινήτων με ένα
TOYOTA COROLLA TE30 του 1978.
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Ο Δημήτρης Νικολόπουλος είναι
25χρονος αθλητής motocross της λέ-
σχης Μοτοσικλετιστών Σπερχειάδας.
Έχει συμμετάσχει σε Πανελλήνιους
αγώνες ανα την Ελλάδα. 

Οι βετεράνοι της λέσχης Α.Λ.Μ.Ο.Σ.
έδωσαν την σκυτάλη στους νέους το
2017 και έτσι δημιουργήθηκε η νέα
λέσχη Μοτοσικλετιστών Σπερχειάδας, η
οποία αποτελείτε από 15 αθλητές και
σύνολο 25 μέλη. 

Ο Δημήτρης Νικολόπουλος είαι αν-
τιπρόεδρος της Λέσχης και προσκαλεί
την νεολαία της Φθιώτιδας να δοκιμά-
σει ως άθλημα ή ως χόμπι το motocross
spor στην οργανωμένη λίστα στη Σπερ-
χειάδα. 

Οι βετεράνοι είναι παρόντες και
βοηθούν στην οργάνωση αγώνων.

Φέτος και μετά από δέκα χρόνια,  οι
Αγώνες Motocoss θα πραγματοποι-
ηθούν 11-12 Απριλίου, 2020.
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Εκτέλεση

Υλικά
250 γρ. ζάχαρη, 320 γρ. γλυκόζη

375 γρ. νερό, 1.400γρ. κουβερτούρα
2.200γρ. κρέμα γάλακτος

Μους σοκολάτας

Υλικά
250 γρ. μαργαρίνη

250 γρ. μαργαρίνη σκληρή
250 γρ. άχνη

5 αυγά,  80γρ. μπέικιν παουντερ
1 κιλό αλεύρι μαλακό

βανίλια, λεμόνι πορτοκάλι
250 γρ. μήλο, 40 γρ. ζάχαρη
250 γρ. νερό, 1 κ.γλ. κανέλα

Mηλόπιτα

Χτυπάμε στο μίξερ το βούτυρο & την
ζάχαρη πολύ καλά. Προσθέτουμε τα αυγά
ένα ένα & ανακατεύουμε. Στη συνέχεια ρί-
χνουμε σιγά σιγά το αλεύρι κοσκινισμένο
μαζί με το μπέικιν πάουντερ & την βανίλια.

Προσθέτουμε το γάλα & την κανέλα.
Ανακατεύουμε ώστε να ομογενοποιηθεί

το μείγμα. Προσθέτουμε τα μήλα και ανα-
κατεύουμε μια τελευταία φορά. Τοποθετή-
στε μια λαδόκολλα στον πάτο και στις
πλευρές ενός ταψιού. Ρίχνουμε μέσα το
μείγμα & ψήνουμε στους 180 βαθμούς για 1
ώρα . Προτού την κόψουμε την αφήνουμε
να κρυώσει. Αφού σερβίρουμε πασπαλί-
ζουμε με άχνη ζάχαρη. Καλή σας όρεξη !

Εκτέλεση
Λιώσε την κουβερτούρα με το γάλα σε

χαμηλή φωτιά. Αφού έχει λιώσει καλά,
άφησε την στην άκρη έτσι ώστε να κρυώσει
επίσης πολύ καλά. Στο μεταξύ χτύπα την
κρέμα γάλακτος μέχρι να γίνει σαντιγί. Ξε-
κίνα να προσθέτεις το μείγμα της σοκολά-
τας και ανακάτευε σιγά, σιγά. Η κίνηση θα
πρέπει να είναι ανάλαφρη από πάνω προς
τα κάτω για μην ξεφουσκώσει το μείγμα.

Βάλε τη μους σε μπολάκια, κουπάκια,
ποτηράκια και βάλτα στο ψυγείο να κρυώ-
σουν. Αφού κρυώσουν είναι έτοιμα να τα
απολαύσεις. Μπορείς να τα συνοδεύσεις με
νιφάδες σοκολάτας ή με σαντιγί ή και με
κανά δυο φυλλαράκια από δυόσμο. Όπως
και να επιλέξεις να το φας θα είναι μούρλια.
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Εκτέλεση

Υλικά
400γρ σιμιγδάλι χονδρό Melissa

250γρ σιμιγδάλι ψιλό Melissa
1 φλιτζάνι νερό,1 φλιτζάνι ζάχαρη

½ φλιτζάνι χυμό πορτοκάλι
1 ½ κουτουταλιά γλυκού 

μαστίχα τριμμένη
5 κουταλιές γλυκού μπέικιν πάουντερ

Για το σιρόπι
2 φλιτζάνι νερό, 2 φλιτζάνια ζάχαρη

½ φλιτζάνι κονιάκ

Σάμαλι νηστίσιμο

Ανακατεύουμε το χονδρό σιμιγδάλι με
το ψιλό σε ένα μεγάλο μπολ. 

Προσθέτουμε στη συνέχεια τη μαστίχα,
το μπέικιν πάουντερ και τη ζάχαρη και τα
ανακατεύουμε καλά. 

Συνεχίζουμε προσθέτοντας το χυμό
πορτοκαλιού και το νερό και αφήνουμε 15
λεπτά για να φουσκώσει λίγο το σιμιγδάλι.
Ρίχνουμε το μείγμα σε ένα πυρίμαχο σκεύος
και ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο
στους 180° C για 45 λεπτά. 

Αφήνουμε να κρυώσει και το περιχύ-
νουμε με το ζεστό σιρόπι που το έχουμε
βράσει για 10 λεπτά. Σερβίρουμε όταν απορ-
ροφήσει το σιρόπι.
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Mε ανώτατες σπουδές στο χώρο
της αισθητικής, με αυστηρά επιλεγμένα
καλλυντικά, πρωτοποριακές θεραπείες και
μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας σας
περιποιείται  σε ένα φιλικό περιβάλλον, δί-
νοντας εξατομικευμένες λύσεις για την
προσωπική σας ομορφιά. 

Έχει παρακολουθήσει συνέδρια και σε-
μινάρια στην Ελλάδα, με σκοπό τη συνεχή
ενημέρωση και εκπαίδευσή της σε νέες με-
θόδους αισθητικής. Η συνεχής μετεκπαί-
δευση που κάνει τη  βοηθάει να σας
παρέχει  αποτελεσματικές θεραπείες τόσο
για το πρόσωπο όσο και για το σώμα σας.
Χρησιμοποιεί κλασικές και σύγχρονες με-
θόδους αισθητικής και επιλέγει, με αυστη-
ρότητα, τις εταιρείες με τις οποίες
συνεργάζεται, καθώς ο σκοπός της είναι να
παρέχει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες και
προϊόντα. Η συνέπεια και ο καλύτερος συν-
δυασμός τιμής και ποιοτικής εργασίας σάς

εγγυώνται άριστα αποτελέσματα.
Στο Κέντρο αισθητικής της θα βρείτε

λύσεις σε προβλήματα του προσώπου
αλλά και του σώματος σας.

Εφαρμόζει:
• Βαθύ καθαρισμό  προσώπου με ατμο

διάρκειας 2 ωρων για την απομάκρυνση του
σμήγματος.

• Τεχνολογία υπερήχων, που βελτιώνει
θεαματικά τον βαθύ καθαρισμό του προσώ-
που.

• Μικροδερμοαπόξεση με διαμάντια για
την απομάκρυνση των τοξινών  και τη βελ-
τίωση της επιδερμίδας.

• Θεραπεία Φυτικού Πίλινγκ (Green
Peel), με το οποίο αποκτάς νέο δέρμα μόνο
σε 5 ημέρες.

παρουσίαση
ΚΕΝΤΡΟ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ

Ειρήνη Δερνίκα 
To Κέντρο Αισθητικής Ειρήνη Δερ-

νικα  ιδρύθηκε το  2013 στη Μακρα-
κώμη Φθιώτιδας  από την αισθητικό
Ειρήνη Δερνικα, απόφοιτο του τμήματος
Αισθητικής & Κοσμετολογίας του Τ.Ε.Ι.
Θεσσαλονίκης  και μέλος της Ομοσπον-
δίας Αισθητικών Ελλάδος. 
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• Θεραπείες με οξέα
• Τεχνολογία μη ενέσιμης μεσοθερα-

πείας σε πρόσωπο και σώμα
• Ηλεκτρομαγνητικά πεδία για διέγερση

του ινοβλάστη & παραγωγή κολλαγόνου σε
πρόσωπο και σωμα.

• Θεραπείες Vacuum για την εξάλειψη
της κυτταρίτιδας και λιπογλυπτικης του σώμα-
τος

• Χειρομασάζ: για λιποδιάλυση, για την
εξάλειψη της κυτταρίτιδας, αρωματοθερα-
πειας 

• Πρεσσοθεραπεία: για την αποτοξίνωση
του οργανισμού και ενεργοποίηση του μετα-
βολισμού

• Ραδιοσυχνότητες RF (Radio Fre-
quency) για ισχυρή σύσφιξη στο πρόσωπο και
στο σώμα (σε χαλαρούς προσαγωγούς, κοιλιά,
μπράτσα κλ.π.) καθώς και εντυπωσιακή λιπο-
διάλυση και αντιμετώπιση της κυτταρίτιδας.

• Cavitation για εξάλειψη του τοπικού πά-
χους 

• Αποτρίχωση στο πρόσωπο και  στο
σώμα με κεριά (ζεστo και κρυο) και ριζική
αποτρίχωση (ηλεκτρόλυση)(APILUS) η μονα-
δική μέθοδος εξάλειψη των λευκών τριχών
γρήγορα και ανώδυνα. 

• Αποτρίχωση σε ολόκληρο  το σώμα με
Laser.

• Αναλαμβάνει και επαγγελματικά μακι-
γιάζ 

Mε απόλυτη υπευθυνότητα και συνέπεια
πραγματοποιεί  όσα υπόσχεται.

Χαρίστε στον εαυτό σας την εμπειρία
της επαγγελματικής καθοδήγησης με μονα-
δικά αποτελέσματα.

Ακολουθήστε μας στα instagram 
και facebook 
ΩΡΑΡΙΟ λειτουργίας: 
Δευτέρα – Παρασκευή 10-9 
Κατόπιν ραντεβού
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- Τι κοινά διακρίνεται στη Λαμία του σή-
μερα, με την ομάδα στην οποία ανήκατε εσείς;

Εντάξει υπάρχουν διαφορές τις οποίες μπο-
ρούμε να κατατάξουμε. Πρώτον υπάρχει μεγάλη
διαφορά διοικητικά. Δεύτερον στην θέση του προ-
πονητή και γενικότερα στα άτομα που απαρτίζουν
το προπονητικό τιμ που γυμνάζει τους παίκτες.
Από εκεί και πέρα, σημαντική διαφορά υπάρχει
και στην ποιότητα των παικτών. Στο τελευταίο
σκέλος μπορώ να βρω και πιο πολλά κοινά βέβαια.
Υπάρχουν κοινά σημεία στην ποιότητα. Υπήρχαν
και τότε παίκτες τεχνίτες. Που γνώριζαν την τέχνη
της μπάλας. Οι προπονήσεις που γίνονται σήμερα
στηρίζονται σε πρόγραμμα με έμπειρους προπο-
νητές και οργανωμένο προπονητικό τιμ (βοηθούς,
γυμναστές κλπ). Εμείς δεν είχαμε τέτοια πράγματα.
Βέβαια, εγώ ευτύχησα να πάω στον Παναθηναϊκό
και τα έζησα. Η αλήθεια όμως είναι ότι στην Λαμία
μου έλειπαν. 

- Πλέον η ομάδα έχει στόχο από την παρα-
μονή της στην πρώτη κατηγορία, μέχρι την

έξοδο στην Ευρώπη. Όσο ήσασταν εσείς μέλος
της ομάδας, τι στόχους είχε η Λαμία;

Η ομάδα κάθε χρόνο ξεκινούσε με στόχο να
πάρουμε την άνοδο στην Α’ Εθνική. Όμως δεν
υπήρχε αυτό που έχει σήμερα και αυτό ήταν και το
μεγαλύτερο μας πρόβλημα. Δεν υπήρχε η σωστή
διοίκηση. Όλοι γνωρίζουμε ότι μέσα στις διοική-
σεις που πέρασαν υπήρχαν 2-3 άτομα που αγωνί-
ζοταν για αυτό τον σκοπό. Από την άλλη πλευρά οι
προπονητές που έρχονταν δεν ήταν οι κατάλληλοι
για να μας δώσουν το κάτι παραπάνω και να εκπλη-
ρώσουμε το όνειρο. Αναγκαστικά λοιπόν έπεφτε
το βάρος σε εμάς. Έτσι, όταν αντιμετωπίζαμε ομά-

Bετεράνοι ποδοσφαιριστές 
Α.Σ. ΛΑΜΊΑΣ

Πέτρος Πανόπουλος

αθλητικά
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δες ισάξιες ποιοτικά μαζί μας, οι αντίπαλοι αυτόματα
είχαν το αβαντάζ του καλού προπονητή και της σω-
στής διοίκησης. Και για αυτό τόσες δεκαετίες, το
όνειρο παρέμενε όνειρο.

- Σας αντιμετώπιζε σαν σταρ τότε ο κόσμος
στην πόλη;

Σαν σταρ δεν μας αντιμετώπιζε, περισσότερο μας
έβλεπαν σαν τα παιδιά τους. Μας αγκάλιαζαν ήταν
κοντά μας στις ήττες και στις πίκρες. Για αυτό και το
γήπεδο γέμιζε. Υπάρχουν φωτογραφίες άπειρες με
γεμάτο γήπεδο από εκείνα τα χρόνια.

- Αν γυρίζατε τον χρόνο πίσω, θα αλλάζατε
κάτι στην καριέρα σας για να αγωνιστείτε με τη
Λαμία στην πρώτη κατηγορία;

Οι περισσότεροι παίκτες που μας γαλούχησε
αυτή η ομάδα, το είχαμε όνειρο να αγωνιστούμε με
τη Λαμία στην Α’ Εθνική. Οι περισσότεροι έχουμε
χύσει το αίμα μας μέσα στο γήπεδο για τη Λαμία. Αν
λοιπόν μου δινόταν η ευκαιρία να γυρίσω πίσω το
χρόνο, θα ήθελα με εκείνη την ομάδα να αγωνιστώ
στην πρώτη κατηγορία.

- Πως είναι για ένα παιδί από την επαρχία της
Φθιώτιδας να εντάσσεται στον Παναθηναϊκό;

Εκείνη την εποχή ήταν τεράστια τιμή για εμένα να
ψηφιστώ από δημοσιογράφους, προπονητές και παί-
κτες ως ο κορυφαίος Έλληνας τερματοφύλακας και
μάλιστα αγωνιζόμενος στη Β’ Εθνική. Για αυτό τότε
κατέληξα στον Παναθηναϊκό και ενώ με διεκδικούσαν
επίσης ΠΑΟΚ, ΑΕΚ και Ολυμπιακός. Οπωσδήποτε
ήταν κάτι το θαυμάσιο για ένα παιδί από τη επαρχία.

Εδώ θα πρέπει να ξέρει ο κόσμος, ότι δεν επέλεξα
εγώ τον Παναθηναϊκό. Ανήκα εφ’ όρου ζωής στη
Λαμία και εγώ δεν είχα το δικαίωμα να μην θέλω να
πάω, εφόσον το είχε αποφασίσει η διοίκηση. Μου
είχαν πει χαρακτηριστικά «πας στον Παναθηναϊκό, ή
θα πεθάνεις». Εμένα δεν ήταν επιλογή μου, αλλά ήταν
επιλογή του Παναθηναϊκού να πάρει εμένα. Εκεί με
δέχθηκαν σαν δικό τους παιδί. Βρήκα μια οικογένεια
και ένιωσα από την αρχή τόσο οικεία, σαν να ήμουν
ακόμα στη Λαμία.

- Τι αισθάνεται ένας ποδοσφαιριστής όταν
αγωνίζεται σε τελικό Κυπέλλου Πρωταθλητριών;
Αλλάζουν τα συναισθήματα σε σχέση με τα υπό-
λοιπα ματς;

Αυτό που ζήσαμε στο «Γουέμπλεϊ», ήταν κάτι το
ανεπανάληπτο για ελληνικό ομάδα. Είναι απερίγραπτα
τα συναισθήματα που σε διακατέχουν μπαίνοντας σε
ένα τόσο τεράστιο γήπεδο, για να παίξεις στον τελικό
του Κυπέλλου Πρωταθλητριών μπροστά σε 100.000
θεατές, που ανέμιζαν κασκόλ και σημαίες. Νιώθεις
ρίγος. Αυτό που νιώθεις περισσότερο όμως, είναι η
ευθύνη που έχει απέναντι -πρώτα στον εαυτό σου-
και μετά σε όλους τους Έλληνες που σε βλέπουν.

- Τι κλίμα υπήρχε τότε που βρεθήκατε με τον
Παναθηναϊκό στο «Γουέμπλεϊ»; Τι αντιμετώπιση
είχατε από τους οπαδούς των άλλων ομάδων;

Δύο πράγματα θα πω. Το πρώτο είναι οι στιγμές
μετά την πρόκριση επί της Έβερτον. Στο γλέντι που
ακολούθησε με τον σερ Μπιθικώτση να τραγουδάει
παρουσία του κ. Γουλανδρή (σσ. τότε πρόεδρος του
Ολυμπιακού), ο οποίος είχε ζητήσει ησυχία, για να πει
«όποιος Έλληνας σήμερα δεν ήθελε να προκριθεί ο
Παναθηναϊκός είναι άτιμος και πρέπει να πεθάνει». Το
δεύτερο που έχω κρατήσει είναι εκείνο το πανό που
είχε κυκλοφορήσει μετά την πρόκριση μας στον τε-
λικό που έλεγε οι φίλαθλοι του Ολυμπιακού είναι μαζί
σας, καλή επιτυχία. Αυτό ήταν το κλίμα που επικρα-
τούσε τότε γενικότερα.

- Έχετε υπάρξει και προπονητής και μέλος της
διοίκησης της Λαμίας, σε πολύ δύσκολες στιγμές.
Κρατάτε κάτι θετικό από εκείνα τα χρόνια;

Το πιο θετικό που κρατάω από εκείνα τα χρόνια,
είναι ότι έχουμε την ικανοποίηση πως με χίλιους κό-
πους και κινδύνους, κρατήσαμε ζωντανή την ομάδα,
με αποτέλεσμα μελλοντικά να έρθει ο νυν πρόεδρος
και να βρεθεί η Λαμία εκεί που είναι σήμερα. Τότε που
βγήκαμε στην Α’ Εθνική, είχα πει πως η ομάδα πέρασε
από πολλές τρικυμίες και έψαχνε να βρει λιμάνι. Πέ-
ρασαν τόσοι πολλοί καραβοκύρηδες και δεν το κα-
τόρθωσαν. Ευτυχώς βρέθηκε ο κατάλληλος, δεν
ναυαγήσαμε και ορίστε που είμαστε σήμερα. ➞
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- Τι κοινά διακρίνεται στη Λαμία του
σήμερα, με την ομάδα στην οποία ανήκατε
εσείς;

Η αλήθεια είναι πως δεν μπορώ να βρω κα-
νένα κοινό. Δεν υπάρχει σύγκριση της σημερι-
νής ομάδας με αυτή στην οποία ανήκα εγώ.
Μια πολύ βασική διαφορά που υπάρχει είναι
πως τότε ήμασταν σχεδόν όλοι ντόπιοι -σε αν-
τίθεση με σήμερα- και για αυτό γέμιζε πάντα
το γήπεδο, ασχέτως της κατηγορίας που παί-
ζαμε.

- Πλέον η ομάδα έχει στόχο από την πα-
ραμονή της στην πρώτη κατηγορία, μέχρι
την έξοδο στην Ευρώπη. Όσο ήσασταν
εσείς μέλος της ομάδας, τι στόχους είχε η
Λαμία;

Ανέκαθεν η Λαμία είχε βασικό της στόχο
να ανέβει στην Α’ Εθνική. Σε οποία κατηγορία
και να έπαιζε, μακροπρόθεσμος της στόχος
ήταν πάντα αυτός. Δεν τα κατάφερνε όμως και
είχε φτάσει να είναι το όνειρο ολόκληρης της
πόλης.

- Σας αντιμετώπιζε σαν σταρ τότε ο κό-
σμος στην πόλη;

Ναι, αυτό συνέβαινε πάντα. Ακόμα και
τώρα που μας βλέπει ο κόσμος λαμβάνουμε
την αγάπη τους. Από τους παλιότερους βέβαια,
γιατί οι πιο νέοι δεν μας γνωρίζουν. Αλλά σε
κάθε περίπτωση αυτό είναι το μεγάλο μας κέρ-
δος. Η αγάπη του κόσμου.

- Ποια είναι η κορυφαία σας στιγμή με
τη φανέλα της Λαμίας;

Δυστυχώς η κορυφαία στιγμή στην πορεία
της καριέρας μας δεν ήρθε ποτέ. Όλοι μας
όσοι αγωνιζόμασταν τότε στη Λαμία, είχαμε

όνειρο και αυτοσκοπό την άνοδο στην Α’
Εθνική, αλλά αυτή δεν ήρθε.

- Έχετε ζήσει το ΔΑΚ με 11.000 κόσμο
στην κερκίδα. Μπορείτε να μας περιγρά-
ψετε τα συναισθήματα ενός παιδιού από τη
Λαμία που αγωνίζεται μπροστά σε τόσους
συμπολίτες του;

Εμείς που το έχουμε ζήσει ως ποδοσφαιρι-
στές αυτό, πραγματικά ευτυχήσαμε που αγωνι-
στήκαμε με το γήπεδο γεμάτο. Ασφυκτικά
γεμάτο!

- Ποιος θεωρείται ότι είναι ο πιο ταλαν-
τούχος ποδοσφαιριστής που έχει φορέσει
τη φανέλα της Λαμίας;

Είναι πολλοί δεν είναι ένας. Έχουν περάσει
πολλοί ταλαντούχοι ποδοσφαιριστές από την
ομάδα της Λαμίας. Εκείνα τα χρόνια, σαν μέγε-
θος η «μεγάλη Λαμία» ήταν κίνητρο για όλους
τους ερασιτέχνες ποδοσφαιριστές. Όλοι ήθε-
λαν να παίξουν με τη φανέλα της.

- Θεωρείται πως έχει «χτίσει» μια γερή
βάση η ομάδα, ώστε να μπορέσει να κρατη-
θεί στα πόδια της αν ενδεχομένως κάποια
σεζόν δεν της βγει;

Αυτή τη στιγμή η ομάδα βρίσκεται για τρίτη
συνεχόμενη χρονιά στη Super League. Το ζη-
τούμε όμως είναι πως για να παραμείνει σε αυτό

Kωνσταντίνος Αλπόγλου

αθλητικά

FOLLOW US 3 1-54.qxp  13/3/20  17:18  Page 52



το επίπεδο, θα πρέπει να έχει κάθε χρόνο το
ανάλογο ρόστερ για να μπορεί να ανταπεξέλθει
Με άλλα λόγια, θα πρέπει να κάνει σωστές με-
ταγραφές, γιατί είναι γεγονός πως στη Φθιώτιδα
δεν βλέπουμε ανερχόμενους παίκτες που έχουν
την φιλοδοξία που απαιτείται για να παίξουν στη
Λαμία. Αυτή είναι και η βασική διαφορά της ση-
μερινής ομάδας, με τη Λαμία της δικής μας επο-

Τότε εμείς ήμασταν όλοι ντόπιοι και όταν ερχό-
μασταν στη Λαμία, ήμασταν έτοιμοι για να ση-
κώσουμε το βάρος της φανέλας και της
κατηγορίας. 

Και μιλάμε για την τότε Β’ Εθνική. Μια κατη-
γορία που θα μπορούσε εύκολα να συγκριθεί σε
ποδοσφαιρικό επίπεδο με τη σημερινή Super
League.

- Τι κοινά διακρίνεις στη Λαμία του σή-
μερα, με την ομάδα στην οποία ανήκες εσύ;

Δεν θα έλεγα ότι μπορώ να βρω κοινά στοιχεία
της σημερινής Λαμίας με την Λαμία της εποχής
που αγωνίστηκα εγω. Δυστυχώς για εμάς που αγω-
νιστήκαμε με τη φανέλα της εκείνες της περιό-
δους, τύχαμε σε δύσκολες εποχές από άποψη
οικονομικής δυνατότητας των εκάστοτε διοική-
σεων. Έτσι, δεν μπορούσε η ομάδα να λειτουργή-
σει σωστά. Ακόμα όμως κι όταν οικονομικά η
διοίκηση ήταν καλοστεκούμενη, υπήρχαν πάντα οι
εξωδιοικητικες καταστάσεις που έφερναν πίκρα,
απογοήτευση και εν τέλει την απομάκρυνση τους.
Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να κυλήσουν πολλές
χρονιές, που η Λαμία στηρίχθηκε αποκλειστικά
στην προσωπική μας αγάπη και το πάθος μας για
την ομάδα της πόλης μας. Αντίθετα, σήμερα υπάρ-
χει μια υγιής και καλά οργανωμένη διοίκηση, που
έχει βάλει καλές βάσεις για να χαιρόμαστε όλοι
μας τη Λαμιαρά μας στα μεγάλα σαλόνια.

- Πλέον η ομάδα έχει στόχο από την παρα-
μονή της στην πρώτη κατηγορία, μέχρι την
έξοδο στην Ευρώπη. Όσο ήσασταν εσείς μέλος
της ομάδας, τι στόχους είχε η Λαμία;

Ανεξάρτητα την κατηγορία που αγωνιζόμασταν,
όσα χρόνια αγωνιζόμουν στην ομάδα της καρδιάς
μου, ο στόχος μας ήταν να πρωταγωνιστούμε. Σε
κάθε αρχή σεζόν, ποδοσφαιριστές, διοίκηση και
φίλαθλοι θέταμε στόχο η ομάδα να έχει πρωταγω-
νιστικό ρόλο στο πρωτάθλημα, ασχέτως της κατη-
γορίας.
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Ηλίας Μπαγινέτας

- Τι συναισθήματα έχει ένας γηγενής όταν
φοράει το περιβραχιόνιο του αρχηγού στην
ομάδα της πόλης του;

Όλα τα παιδιά που ασχολούνται με το ποδό-
σφαιρο στη Φθιώτιδα, από πολύ μικρά δημιουρ-
γούν στο μυαλό τους όνειρα όσον αφορά την
πορεία τους στο χώρο. Ένα από αυτά τα όνειρα,
είναι να αγωνιστούν κάποια στιγμή με τη φανέλα
της Λαμίας. Ευτυχώς για εμένα, κατάφερα να το
κάνω πραγματικότητα το όνειρο μου. Έδωσα ότι
καλύτερο μπορούσα στην ομάδα. Ως άνθρωπος,
και ως παίκτης. Μετέπειτα ως αρχηγός είχα την
ευθύνη να μεταφέρω το πάθος και την αγάπη μου
για την ομάδα και στα υπόλοιπα παιδιά, για να
προσπαθήσουμε για το καλύτερο. Τόσο για την
ομάδα, όσο και για τον κόσμο της.

- Αγωνίστηκες στη Λαμία στα πέτρινα χρό-
νια της. Θεωρείς πως γέννησε οπαδούς εκείνη
η ομάδα;

Ο κόσμος που ερχόταν στο γήπεδο, αντιλαμ-
βανόταν και έβλεπε το πάθος και την αγωνιστικό-
τητα που είχαμε όλοι μας όταν μπαίναμε να

➞
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αγωνιστούμε με τη φανέλα της Λαμίας. Ίσχυε για
όλους μας αυτό, πόσο μάλλον για τους ντόπιους.
Θέλαμε να τελειώνουν οι αγώνες και ο φίλαθλος
κόσμος που έχει έρθει να μας δει να φεύγει ευ-
χαριστημένος. Για να μπορούμε να τους αντικρί-
ζουμε στην πόλη μας. Πιστεύω λοιπόν πως όπως
εμείς οι ποδοσφαιριστές αγαπήσαμε αυτό που
κάναμε, κάναμε και πολλούς ανθρώπους να αγα-
πήσουν τη Λαμία.

- Σας αντιμετώπιζε σαν σταρ τότε ο κό-
σμος στην πόλη;

Από τη στιγμή που αγωνιζόμασταν στην
πρώτη ομάδα του Νομού, ήταν φυσικό και επό-
μενο να έχουμε αναγνωρισιμότητα. Εγώ κατά-
φερα να είμαι αυτό που λέμε απλό και λαϊκός.
Είχα πάντα επαφή με όλο τον κόσμο και δημι-
ούργησα πολλές φιλίες μέσω της ομάδας της Λα-
μίας.

- Εξακολουθείς να αγωνίζεται φέτος με τη
φανέλα της Θύελλας Μεγάλης Βρύσης. Έχεις
σκοπό να σπάσεις κάποιο ρεκόρ; Αντέχεις
ακόμα;

Δεν έχει σκοπό να σπάσω κάποιο ρεκόρ. Αν-
τέχω και παίζω ακόμα, επειδή αγαπάω το ποδό-
σφαιρο. Η Θύελλα Μεγάλης Βρύσης είναι η
ομάδα του χωριού μου. Τα αδέρφια μου Βάιος
και Στάθης ασχολούνται διοικητικά με την ομάδα.
Ήθελα να τους βοηθήσω, τόσο αυτούς, όσο και
τα μικρά παιδιά που απαρτίζουν την ομάδα και
έτσι αποφάσισα να αγωνιστώ σε κάποια παιχνί-
δια. Να προσπαθήσω και εγώ όσο μπορώ να
κάνω αυτά τα παιδιά να αγαπήσουν τον αθλητι-
σμό όσο το δυνατόν περισσότερο.

- Ποια στιγμή σου έχει μείνει περισσό-
τερο από τα χρόνια σου στον ΑΣ Λαμία; Είτε
θετική, είτε αρνητική.

Οι θετικές στιγμές είναι πολλές. Θετικές στιγ-
μές είναι όλες εκείνες όταν τελείωνε μια χρονιά
και ανακάλυπτα πως κάθε σεζόν έχω όλο και πε-
ρισσότερους φίλους και αυτοί προέρχονται από
την αγάπη μου για το ποδόσφαιρο. Η αρνητική

είναι μία και μοναδική. Είναι η ημέρα που φιλοξε-
νήσαμε στη Λαμία τον Ακρότητο. Ήταν μια μέρα
με πολύ κόσμο στο γήπεδο και πολύ ξύλο. Δύ-
σκολη και στενάχωρη πολύ εκείνη η μέρα.

- Η φετινή Β’ Φθιώτιδας είναι από τις πιο
ανταγωνιστικές των τελευταίων ετών. Θες να
μας κάνεις ένα σχόλιο για το πρωτάθλημα;

Βλέπω σε κάθε όμιλο δύο με τρεις ομάδες να
κυνηγούν τον τίτλο και κάθε μία από αυτές να
χάνει βαθμούς από τους πιο κάτω στην βαθμολο-
γίοα. Αυτό δείχνει ότι υπάρχει όρεξη και πάθος
από όλες τις ομάδες χωρίς σκοπιμότητες και... πο-
νηράδες. Κι αυτό είναι το όμορφο και ενθαρρυν-
τικό.

- Υπάρχει παιδιά στο τοπικό που θα μπο-
ρούσαν να έχουν τόση εξέλιξη ώστε κάποια
στιγμή να φορέσουν τη φανέλα του ΠΑΣ
Λαμία;

Πιστεύω πως υπάρχουν παιχνίδια, για να χαρά-
ξουν αυτό το δρόμο προς την ομάδα του ΠΑΣ
Λαμία. Αρκεί να έχουν την ανάλογη βοήθεια βέ-
βαια. Τόσο ποδοσφαιρικά, όσο και κοινωνικά. Αυτό
που θέλω να πω, είναι πως έχω παρατηρήσει κα-
λούς ποδοσφαιριστές, που στην πορεία επηρεά-
ζονται από πράγματα εκτός ποδοσφαίρου και
εγκαταλείπουν εώς και τελείως το άθλημα. Εύχομαι
σε κάθε νέο παιδί να πραγματοποιήσει τα όνειρα
του. Να «κλέβει» από τους μεγαλύτερους ότι θε-
τικό βλέπει και να διώχνει ότι αρνητικό ανακαλύ-
πτει.

αθλητικά
➞
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Ερ.:  Kύριε Βλαχογιάννη, ενόψει των
εορτών της Αποκριάς και της Καθαρά Δευ-
τέρας παρατηρήσατε αυξημένη ζήτηση
αγαθών και υπηρεσιών;

Απ.: Αφού πρώτα ευχαριστήσω τους αν-
θρώπους του περιοδικού που με φιλοξενούν θα
μου επιτρέψετε να συστηθώ.  Λέγομαι Ιωάννης
Βλαχογιάννης και έχω την τιμή να ηγούμαι από
την θέση του προέδρου του Εμπορικού Συλλό-
γου Λαμίας. Ενός συλλόγου με ηλικία 105 ετών
από τους πιο παλιούς στην επικράτεια.. 

Στο πρώτο ερώτημά σας που έχει να κάνει
με την κίνηση των καταστημάτων την περίοδο
της αποκριάς έχω να πω ότι δεν ήταν ικανή να
κάνει την διαφορά στα ταμεία των μελών της .
Και αυτό γιατί οι συνθήκες δεν το ευνοούσαν .
Για να γίνω πιο συγκεκριμένος θα αναφέρω την
απαγόρευση των εκδηλώσεων λόγω Κορονοϊού

όπως και την ελάχιστη μετακίνηση των πολιτών
από όμορους νομούς και πόλεις λόγω της παρα-
τεταμένης οικονομικής κρίσης που μαστίζει την
χώρα μας τα τελευταία 12 χρόνια. Αυτό δεν είχε
σαν αντίκτυπο μόνο οικονομικό αλλά και ψυχο-
λογικό. Γιατί όπως όλοι γνωρίζουμε η αγορά εκτός
από χρήμα είναι και κλίμα.

Ερ.: Ποια είναι η άποψή σας σχετικά με
τη πλήρη απελευθέρωση λειτουργίας των κα-
ταστημάτων; Απ.: Θα σας θυμίσω ότι ο εμπο-
ρικός σύλλογος Λαμίας είχε πρωτοστατήσει πριν
από 8 περίπου χρόνια βροντοφωνάζοντας ότι
από την αγορά δεν έλλειπαν οι ώρες αλλά το
χρήμα . Για να προλάβω τις σειρήνες που μπορεί
να πρεσβεύουν το αντίθετο θα σας παραθέσω
την απόδειξη που η ίδια η αγορά έβγαλε στην
επιφάνεια αποδεικνύοντας πως οι 8 θεσμοθετη-
μένες Κυριακές κατά τις οποίες τα καταστήματα
ετησίως παραμένουν ανοιχτά δεν κατάφεραν
ούτε καινούριες θέσεις εργασίας να δημιουργή-
σουν ούτε να αυξήσουν τους μισθούς των εργα-
ζομένων στον ιδιωτικό τομέα (Εμπορο-
υπαλλήλους) αλλά ούτε και να αυξήσουν τον

Πρόεδρος 
του Εμπορικού 
Συλλόγου Λαμίας

Γιάννης 

στην Εύα Σέτι

Βλαχογιάννης
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τζίρο των καταστημάτων . Το μόνο που κατάφεραν
ήταν να διαμελίσουν τον ήδη υπάρχον χαμηλό
τζίρο και εν τέλει να απαξιωθούν από την ίδια την
αγορά καθώς το ποσοστό των καταστημάτων πα-
νελλαδικά που αποφάσισαν να ακολουθήσουν το
μέτρο δεν ξεπέρασε το 15% . Η πάγια θέση μας

λοιπόν ήταν είναι και θα παραμείνει αρνητική απέ-
ναντι στο άνοιγμα των καταστημάτων τις Κυριακές.
Η Κυριακή είναι αφιερωμένη στην Εκκλησία την
Οικογένεια στην σύσφιξη σχέσεων μεταξύ συγγε-
νών και φίλων και στην ξεκούραση όλων αυτών
που διάγουν βίο στο ελεύθερο επάγγελμα που
ακόμα και βιολογικά να το δει κανείς χρειάζονται
μία μέρα ανάπαυσης. 

Ερ.:  Σε ένα έτος με πολλές δυσκολίες, τι
θα λέγατε για τη κατάσταση των επιχειρήσεων
της πόλης μας και την οικονομική τους δρα-
στηριότητα; Ποιος κλάδος πλήττεται περισσό-
τερο;

Απ.: Ητελευταία χρονιά ήρθε να λειτουργήσει
συσσωρευτικά όσο αναφορά τα προβλήματα στα
προηγούμενα έτη μιας και η έλλειψη ρευστότητας
και του διαθέσιμο εισοδήματος προς κατανάλωση
του εν δυνάμει καταναλωτών δεν είναι ικανό να
στηρίξει το πλήθος των επιχειρήσεων οι οποίες
λειτουργούν στην περιοχή μας . Αυτό είχε σαν

αποτέλεσμα την διόγκωση των οικονομικών
προβλημάτων των επιχειρήσεων όπως και την
απώλεια θέσεων εργασίας. Θεωρώ ότι όλα αυτά
που έχουμε αναφέρει φωτογραφίζουν την κα-
τάσταση μιας αγοράς η οποία στερείται και την
εισροή ξένου χρήματος γιατί κακά τα ψέματα
μία πόλη σαν την Λαμία η οποία στερείται του-
ρισμού αν και η αλήθεια είναι ότι δεν υπάρχει
καν στον τουριστικό χάρτη της χώρας όσες
φορές και να προσπαθήσει να ανακυκλώσει τα
δικά της χρήματα θα βγαίνει συνεχώς χαμένη.

Στο ερώτημα για το ποιος κλάδος πλήττεται
περισσότερο θα σας απαντήσω λέγοντας ότι ο
μοναδικός κλάδος που βρίσκεται ακόμα σε
ανεκτό επίπεδο είναι ο κλάδος των καταστη-
μάτων τεχνολογίας .

Ερ.: Ο εμπορικός σύλλογος Λαμίας, με
ποιους τρόπους προσπαθεί να στηρίζει τα
μέλη του;

Απ.: Η συμβουλή που θα μπορούσε να
δώσει ένας εμπορικός σύλλογος στους κατα-
ναλωτές είναι να προτιμούν τα καταστήματα το-
πικών συμφερόντων γιατί με αυτό τον τρόπο
διατηρούν τις θέσεις εργασίας και ενισχύουν

Η Λαμία δεν είναι γούρνα όπως
πολλοί λένε ελαφρά την καρδία στην
καθημερινότητά τους. Η Λαμία είναι
στο κέντρο της Ελλάδος και είναι υπο-
χρεωμένη να παίξει ρόλο πρωταγωνι-
στή και όχι κομπάρσου. Το οφείλουμε
στους προγόνους μας στον εαυτό μας
και στα παιδιά μας. 

❛
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τις επιχειρήσεις των δικών τους ανθρώπων.  Σε
αυτό το σημείο θα μου επιτρέψετε να σας με-
ταφέρω τα λόγια υπό μορφή μασημένης τρο-
φής του Τέως προέδρου του εμπορικού
συλλόγου Λαμίας κο Δημήτρη Κατσούδα πως
όταν τα φώτα των καταστημάτων σβήσουν τότε
τα φώτα της πόλης θα φαντάζουν πολύ λίγα για
να την φωτίσουν .

Ερ.:  Ο εμπορικός σύλλογος Λαμίας, με
ποιους τρόπους προσπαθεί να στηρίζει τα
μέλη του;

Απ.: Στο ερώτημα για το πως ο εμπορικός
σύλλογος στηρίζει και δραστηριοποιείται θα
σας παραθέσω το γεγονός ότι ο εμπορικός σύλ-

λογος πάντα ήταν δίπλα σε ευπαθείς ομάδες .
Όσοι έχουν κάνει μία βόλτα στην πόλη σίγουρα
θα έχει πέσει το μάτι τους σε αυτοκόλλητα που
κοσμούν τις προθήκες αν όχι του συνόλου των
περισσότερων καταστημάτων και που πληροφο-
ρούν ότι τα μέλη μας κάνουν έκπτωση καθ όλη
την διάρκεια του έτους σε ανέργους τρίτεκνους
πολύτεκνους αμέα νεφροπαθείς κ.α . Επίσης στη-
ρίζουμε πολυποίκιλα τους Αθλητικούς Συλλόγους
της πόλης μας.

Τέλος θα πρέπει να αναφέρουμε τους αγώνες
που έχουμε δώσει όλα αυτά τα χρόνια προκει-
μένου να υπερασπιστούμε τα δίκαια συμφέροντα
του κλάδου μας. Εάν οι εκάστοτε κυβερνήσεις
είχαν δώσει την πρέπουσα προσοχή και το εν-
διαφέρον που έπρεπε όταν πρωτοβάθμια δευτε-
ροβάθμια και τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα
έκρουαν τον κόδωνα του κινδύνου τότε πιθανόν
να είχαμε γλυτώσει πολλά από τα δεινά που σή-

θα ήθελα να ζητήσω χωρίς να γνω-
ρίζω εάν είναι ήδη πολύ αργά να υπάρξει
σύμπνοια συμπόρευση και ανοιχτός δίαυλος
επικοινωνίας με όλους τους φορείς και
τους τοπικούς άρχοντες προκειμένου η
πορεία ενός συλλόγου που είναι άμεσα
συνδεδεμένη με την πορεία και το αύριο
της ίδιας της πόλης να είναι όσο το δυ-
νατόν πιο εποικοδομητική γίνεται

❛

❜
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μερα καλούμαστε να υποστούμε, κάτι τέτοιο
όμως δυστυχώς δεν έγινε και για αυτό δεν εί-
μαστε υπεύθυνοι εμείς.

Κλείνοντας θα ήθελα να ζητήσω χωρίς να
γνωρίζω εάν είναι ήδη πολύ αργά να υπάρξει
σύμπνοια συμπόρευση και ανοιχτός δίαυλος
επικοινωνίας με όλους τους φορείς και τους
τοπικούς άρχοντες προκειμένου η πορεία
ενός συλλόγου που είναι άμεσα συνδεδεμένη
με την πορεία και το αύριο της ίδιας της πόλης
να είναι όσο το δυνατόν πιο εποικοδομητική
γίνεται   Θα πρέπει επιτέλους να πάψει να μας
διακατέχει το σύνδρομο της κατσίκας του γεί-
τονα και να καταλάβουμε ότι το συμφέρον του
ενός θα πρέπει να μπει στην άκρη προς όφε-
λος του συμφέροντος των πολλών. 

Η Λαμία δεν είναι γούρνα όπως πολλοί
λένε ελαφρά την καρδία στην καθημερινότητά
τους.  Η Λαμία είναι στο κέντρο της Ελλάδος
και είναι υποχρεωμένη να παίξει ρόλο πρωτα-
γωνιστή και όχι κομπάρσου. Το οφείλουμε
στους προγόνους μας στον εαυτό μας και στα
παιδιά μας. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν με το I
LOVE LAMIA και τότε σίγουρα ο δρόμος θα
είναι σίγουρα πιο εύκολος για όλα τα υπόλοιπα
. Να ευχαριστήσω για ακόμα μία φορά το πε-
ριοδικό Follow Us που με φιλοξένησε και
θέλω να ελπίζω ότι αυτή η συνέντευξη θα γίνει
κίνητρο για όλους όσους την διαβάσουν προ-
κείμενου να υλοποιηθεί ο διακαής πόθος όλων
μας που δεν είναι άλλος από το να δούμε την
πόλη μας πιο όμορφη πιο ζωντανή και πρω-
ταγωνίστρια ! ! !
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τροχοί

Η παραγωγή αυτοκινήτων με εργο-
στασιακή εγκατάσταση φυσικού αερίου

(CNG) έχει ξεκινήσει εδώ και περίπου 15
χρόνια, αλλά στην χώρα μας έχει αρχίσει και
γίνεται γνωστό ως καύσιμο εδώ και περίπου
2-3 χρόνια. Πολλοί είναι εκείνοι που ακόμα
το συγχέουν με το υγραέριο κίνησης (LPG),
ωστόσο είναι δύο εντελώς διαφορετικά
καύσιμα. Δε διαφέρουν μόνο ως προς την
σύστασή τους, αλλά και στην εγκατάσταση,
την κατανάλωση, τον τρόπο που μετριούν-
ται κ.λπ. 

Η πράξη έχει δείξει ότι το πιο οικονο-
μικό, με μεγάλη διαφορά, καύσιμο είναι το
φυσικό αέριο κίνησης, καθώς έχει διαπιστω-
θεί στην πράξη ότι ένα όχημα, που κινείται
με φυσικό αέριο, «καίει» σχεδόν 3 με 4
ευρώ/100 χλμ. Αυτό σημαίνει ότι με βάση
τον παγκόσμιο μέσο όρο για το κόστος του
καυσίμου επιτυγχάνεται εξοικονόμηση
πάνω από 60% σε σύγκριση με ένα όχημα
που κινείται με βενζίνη και εξοικονόμηση
που υπερβαίνει το 30% σε σχέση με ένα
όχημα που κινείται με πετρέλαιο ή υγραέριο. 

Εξαιρετικά σημαντικό είναι επίσης το γε-

γονός ότι το φυσικό αέριο αποτελεί την
καθαρότερη πηγή πρωτογενούς ενέργειας
μετά τις ανανεώσιμες μορφές. Η καύση
του, σε σχέση με αυτή άλλων καυσίμων,
έχει λιγότερο επιβλαβείς συνέπειες για το
περιβάλλον. Τα μεγέθη των εκπεμπόμενων
ρύπων είναι σαφώς μικρότερα σε σχέση
με εκείνα των συμβατικών καυσίμων, ενώ ο
υψηλός βαθμός απόδοσης μειώνει τη συ-
νολική κατανάλωση καυσίμου, περιορίζον-
τας την ατμοσφαιρική ρύπανση. 

Το φυσικό αέριο ή CNG (Compressed
Natural Gas), όπως υποδηλώνει και η ονο-
μασία του προέρχεται από την φύση και
εξάγεται από γεωτρήσεις, σε αντίθεση με
το υγραέριο ή LPG (Liquefield Petroleum

Φυσικό αέριο κίνησης το 
οικονομικότερο και φιλικότερο
προς το περιβάλλον καύσιμο 
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Gas) που είναι παράγωγο του πετρελαίου. Το
CNG αποτελείται κυρίως από μεθάνιο και
είναι ελαφρύτερο από τον ατμοσφαιρικό
αέρα κατά 0,6 φορές. 

Έτσι διαφεύγει προς τα πάνω και διαχέ-
εται εύκολα στην ατμόσφαιρα σε αντίθεση
με το βαρύτερο LPG. Η θερμοκρασία ανά-
φλεξής του είναι υψηλότερη έναντι των υπο-
λοίπων καυσίμων, στους 650 βαθμούς
Κελσίου.

Τα αυτοκίνητα με εργοστασιακό κιτ φυ-
σικού αερίου που διατίθενται στην ελληνική
αγορά είναι σαφώς λιγότερα από αυτά της
βενζίνης ή του diesel, ωστόσο καλύπτουν
τόσο εκείνους, που αναζητούν ένα όχημα
πόλης, όσο και ένα οικογενειακό. 

Παράλληλα, τα πρατήρια φυσικού αερίου
έχουν πληθύνει και πλέον καλύπτουν αρκε-
τές μεγάλες πόλεις της χώρας μας, όπως την
Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λαμία, Βόλο, Λάρισα,
Τρίκαλα και τα Ιωάννινα, καθώς και όλο τον
κεντρικό οδικό άξονα.

Τέλος όλα τα οχήματα που χρησιμοποι-
ούν φυσικό αέριο κίνησης είναι διπλού καυ-
σίμου, δηλαδή μπορούν να κινηθούν με
φυσικό αέριο ή με βενζίνη διαθέτοντας ξε-
χωριστό ρεζερβουάρ για κάθε καύσιμο, γε-
γονός που αυξάνει σρο μέγιστο την
αυτονομία τους.

Oλα τα οχήματα που χρησιμο-
ποιούν φυσικό αέριο κίνησης είναι
διπλού καυσίμου, δηλαδή μπο-
ρούν να κινηθούν με φυσικό αέριο
ή με βενζίνη διαθέτοντας ξεχωρι-
στό ρεζερβουάρ για κάθε καύσιμο,
γεγονός που αυξάνει σρο μέγιστο
την αυτονομία τους.
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Ήρθε η στιγμή να απελευθε-
ρωθείτε από τη χειμωνιάτικη
ατμόσφαιρα και να αναπνεύ-
σετε ελεύθερα, τόσο εσείς όσο
και το σπίτι σας. Με πρωτα-
γωνιστή το χρώμα και μικρές
οικονομικές όσο και πρακτικές
διακοσμητικές προτάσεις, θα
σας βοηθήσουμε να ζήσετε τη
δική σας (διακοσμητική) άνοιξη.

Βάλτε ανοιξιάτικα χρώματα έστω και
σε έναν τοίχο

Φέτος την άνοιξη το πιο must χρώμα είναι
το κίτρινο. Η ενέργειά του θα δώσει φως σε
κάθε χώρο ακόμα και σε έναν σκοτεινό διά-
δρομο! 

Εκφράζει νεότητα, τάση για διασκέδαση,
πνευματικότητα, καθαρότητα, πρακτικότητα
και καινοτομία. Έντονες αποχρώσεις του πρά-
σινου. Δίνει την αίσθηση της φρεσκάδας και
της ελευθερίας. Προσοχή μην το παρακάνετε
σε ένα σημείο, αλλά σκορπίστε το στον χώρο!

thehomeissue_anoiksi5vimata_002
Το πράσινο χρώμα συνδυάζεται υπέροχα

με το λευκό καθώς και με ξύλινα έπιπλα και
διακοσμητικά στοιχεία.

Ένα ρομαντικό και φρέσκο χρώμα είναι το
λιλά. Από τις αποχρώσεις της λεβάντας μέχρι
τα μοβ της πασχαλιάς, η φύση εμπνέει τους
συνδυασμούς σας. Συνδυάζονται εύκολα με
πολλά χρώματα, όπως το πράσινο, το κίτρινο,
το φούξια που φέτος την άνοιξη αποτελούν

βασικά trends.Για εσάς που προτιμάτε τα έν-
τονα και δυνατά χρώματα, το φούξια είναι μία
πολύ μοδάτη επιλογή για κάθε μέρος του σπι-
τιού σας. Θα φέρει στον χώρο την παιδικό-
τητα και την ζωηράδα που προκαλεί η
ανοιξιάτικη αποχή.

Αν προτιμήσετε για τον χώρο σας ένα έν-
τονο χρώμα όπως αυτό τότε φροντίστε να
μην μπερδέψετε και πολλά άλλα χρώματα
μαζί. Για εσάς που δεν αγαπάτε τόσο τα βά-

Πηγή: spiros soulis.com

Φέρτε την Άνοιξη στο σπίτι σας
με 5 Βήματα!

➞
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ψιμο και θέλετε να δώσετε ρυθμό στο χώρο,
βάλτε σε ένα τοίχο ταπετσαρία στις απο-
χρώσεις που αναφέραμε. Για φέτος την
άνοιξη σας προτείνουμε ταπετσαρίες με
θέμα ζούγκλας, έθνικ, λουλούδια και γεωμε-
τρικά σχήματα.

Κουρτίνες και υφάσματα Αφαιρέστε τις
βαριές κουρτίνες και τοποθετήστε τις καλο-
καιρινές. Συνήθως είναι ανάλαφρα λινά ή βαμ-
βακερά υφάσματα.

Είτε τα παράθυρά σας βρίσκονται σε
απόσταση από την ταπετσαρία είτε είναι
δίπλα, τολμήστε να βάλετε το ίδιο μοτίβο και
στην κουρτίνα. Αν πάλι το άνοιγμα του πα-
ραθύρου σας, είναι σε κεντρικό σημείο του
καθιστικού ή του υπνοδωματίου, το ύφασμα
και μόνο της κουρτίνας σε συνδυασμό με
δύο διακοσμητικά μαξιλάρια από το ίδιο
ύφασμα, μπορεί να είναι αρκετά για μια

κομψή ανοιξιάτικη ανανέωση στο σπίτι.
Τολμήστε να βάλετε το μοτίβο της ταπε-

τσαρίας και στις κουρτίνες σας.
Ράψτε ή αγοράστε ωραία καλύμματα για

τις καρέκλες της τραπεζαρίας σας. Τολμήστε
να βάλετε υφάσματα με έντονα χρώματα και
η τραπεζαρία σας θα γίνει το επίκεντρο του
χώρου σας!

Ντύστε τις καρέκλες τις τραπεζαρίας
σας, βάλτε λίγα διακοσμητικά αντικείμενα και
θα φαίνεται σαν να έχετε αλλάξει όλο τον
χώρο.

Διακοσμήστε με εύκολα ανοιξιάτικα tips
Μια όμορφη αλλαγή δεν θέλει πάντα

κόπο και χρήματα, θέλει τρόπο: Βάψτε το
εσωτερικό ενός παλιού επίπλου – μια ντου-
λάπα ή συρταριέρα. Είναι μια πολύ διακριτική
λεπτομέρεια που θα ανανεώσει την εικόνα
όχι μόνο του αντικειμένου αλλά και όλου του
χώρου σας. Βάψτε εσωτερικά το μεταλλικό
φωτιστικό σας και ανανεώστε την εικόνα του.
Συνδυάστε το με τον τοίχο, το έπιπλο ή την
ταπετσαρία.

Επιλέξτε φωτιστικό με υφασμάτινο κα-
πέλο και αλλάζετε όσο συχνά θέλετε την εμ-
φάνισή του εξωτερικά είτε με ρετάλια
ταπετσαρίας που μπορείτε να ζητήσετε από
καταστήματα με ταπετσαρίες (πάντα κάτι θα
έχουν), είτε με χαρτιά περιτυλίγματος! Για

διακόσμηση σπιτιού

➞

FOLLOW  US 3 55-112.qxp  13/3/20  17:39  Page 66



κόλα μπορείτε να επιλέξετε ειδική κόλλα
σπρέι. Κρεμάστε στον τοίχο έναν πίνακα
ζωγραφικής με έντονα χρώματα και συν-
δυάστε τον με μαξιλαράκια και άλλα δια-
κοσμητικά. 

Τα μαξιλάρια είναι ο πιο εύκολος και
οικονομικός τρόπος για να ανανεώνετε το
καθιστικό σας κάθε εποχή. Δώστε χρώμα
στα σερβίτσια σας! Μια φορά θα τα αγο-
ράσετε και κάθε άνοιξη και καλοκαίρι θα
τα χαιρόσαστε! 

Μπορείτε να βρείτε ολόκληρα σετ σε
εξαιρετικές τιμές.  Δώστε χρώμα στο τρα-
πεζομάντιλο ή αγοράστε ένα λευκό και
ζωγραφίστε το μόνοι σας με ακρυλικά
χρώματα ή χρώματα ειδικά για υφάσματα.
Αν το χέρι σας δεν πιάνει και τόσο πολύ,
το πουά είναι μία safe επιλογή.

Ντύστε την εξωτερική όψη των συρ-
ταριών σας με λουλουδάτες ταπετσαρίες
κι αλλάξτε τους όψη τελείως.

Τέλος, μπορείτε να βάψετε σε έντονο
χρώμα τις ξύλινες παλιές καρέκλες σας.
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Oι Λαμιώτες υποδέχθηκαν ένθερμα τον γνωστό δη-
μοσιογράφο, Χρήστο Σωτηρακόπουλο  ο οποίος παρου-
σίασε το βιβλίο του, το 6ο στη σειρά,  γεμίζοντας την
αίθουσα εκδηλώσεων στο Ξενοδοχείο Σαμαράς της πλα-
τείας Διάκου το απόγευμα της Παρασκευής 24 Ιανουα-
ρίου 2020. Στο πάνελ ο παρατηρητής διαιτησίας Γιάννης
Σπυρόπουλος, ο αντιδήμαρχος Αθλητισμού Παναγιώτης
Φώσκολος, ο ποδοσφαιριστής Βασίλης Πλιάτσικας και
τον συντονισμό είχε ο δημοσιογράφος Γιώργος Καρα-
γιάννης.

«Βλέποντας ένα αστέρι να πέφτει, κάποτε, τη δεκαετία
του ’70, ένα μικρό παιδί έκανε μια ευχή: να συναντήσει
μια μέρα τον ποδοσφαιρικό ήρωά του, τον Γιόχαν Κρόιφ.
Οι καλές Μοίρες που κρυφάκουγαν, φρόντισαν στις δε-
καετίες που ακολούθησαν να του πραγματοποιήσουν όχι

Χρήστος Σωτηρακόπουλος

#Football Talk
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μονάχα αυτή την επιθυμία, αλλά πολύ
περισσότερες, ώστε μεγαλώνοντας να
βλέπει και να μιλάει με όλα τα σπου-
δαία ονόματα που πέρασαν από το
ποδόσφαιρο!

Από τον Ντιέγκο Μαραντόνα, τον
Ζινεντίν Ζιντάν και τον Ροναλντίνιο
έως τον Μέσι, τον Ρονάλντο και τον
Φαν Ντάικ, ο Χρήστος Σωτηρακό-
πουλος συνάντησε σχεδόν όλους αυ-
τούς που έγραψαν τη σύγχρονη
ποδοσφαιρική ιστορία. Στις σελίδες
του βιβλίου ζωντανεύουν οι συζητή-
σεις που είχε με τον σερ Άλεξ Φέργ-
κιουσον, τον Πεπ, τον Μουρίνιο, τον
Κλοπ και τον Λουίς Μενότι, τον Φερ-
νάντο Σάντος, τον Κένι Νταλγκλίς, τον
Κέβιν Κίγκαν, τον σερ Στάνλεϊ Μάθι-
ους, τον Πάολο Ρόσι και τον Κρίστο
Στόιτσκοφ…

Μίλησε, τρεις φορές μάλιστα, με
τον Τζορτζ Μπεστ, του άνοιξε την
καρδιά του ο Ρόμπι Ρένζενμπρινκ και
του εκμυστηρεύτηκαν ωραίες ιστο-
ρίες ο Ρομπέρτο Μπάτζιο και ο Ντέ-
νις Λόου… Ο μόνος που του έχει
ξεφύγει; O Κριστιάνο Ρονάλντο, ο
οποίος ωστόσο δεν λείπει από το βι-
βλίο, που αποτελεί μια ωδή σε όλους
αυτούς που μετέτρεψαν το ποδό-
σφαιρο στο καλύτερο δευτερεύον
πράγμα στη ζωή μας!
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Ο Σύλλογος μας ΕΣΠΕΡΟΣ ΛΑΜΙΑΣ
διοργάνωσε με επιτυχία ,κατά  το διάστημα
28 Φεβρουαρίου μέχρι 01 Μαρτίου 2020 την
αθλητική και περιβαλλοντολογικού χαρα-
κτήρα  εκδήλωση τα ΕΣΠΕΡΕΙΑ.

Στην εκδήλωσή μας έλαβαν μέρος οι μι-
κροί αθλητές των τμημάτων υποδομών Ακα-
δημίας του Εσπέρου Λαμίας, της Νίκης
Βόλου και του ΓΑΣ Κομοτηνής.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αισθάνεται την
ανάγκη να ευχαριστήσει θερμά όλους τους
θεσμικούς εκπροσώπους φορέων, τους εκ-
προσώπους των μέσων μαζικής επικοινωνίας,
τα φίλια αθλητικά σωματεία και όλους τους
γονείς,  που τίμησαν με την παρουσία τους
την εκδήλωσή μας.

Θα κάνουμε  μνεία στην  συνδιοργάνωση
της εκδήλωσης, με τον Δήμο Λαμιέων και την
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας με ιδιαίτερη

Κοπή πίτας 2020

74

event
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αναφορά της συνεργασίας, στα πρόσωπα
του κ.Αντιδημάρχου Λαμιέων κ.κ.Φώσκολο
Παναγιώτη και του κ. Αντιπεριφεριάρχη κ.κ.
Κυρμανίδη Ηλία. 

Οι ανωτέρω φορείς αναγνωρίζοντας
έμπρακτα την εθελοντική και ερασιτεχνική
προσπάθειά μας, που ως σκοπό έχει την
ανάπτυξη του αθλητισμού στις μικρές ηλι-
κίες παιδιών και μέσω αυτού την προ-
σφορά στην πόλη μας, ενήργησαν στα
πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους, μέσα σε
πνεύμα αμοιβαίας συνεργασίας, με γνώ-
μονα την αθλητική ανάπτυξη της νεολαίας
του Δήμου μας.

Το   Δ.Σ. του ΕΣΠΕΡΟΣ ΓΣ ΛΑΜΙΑΣ
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Κο ρ ωνα ϊ ο ς  C ov i d - 1 9

Οδηγίες για όσους ίσως
έχουν έρθει σε επαφή 
με κρούσμα

• «Με το παραμικρό σύμπτωμα μένουμε
σπίτι», τονίζουν οι επιστήμονες, προκειμέ-
νου να περιοριστεί η εξάπλωση του νέου
κοροναϊού στην κοινότητα.

• Συγκεκριμένα συνιστούν προσοχή και
δίνουν οδηγίες για απομόνωση ατόμων που
ήρθαν σε επαφή με ύποπτο υπό διερεύ-
νηση ή επιβεβαιωμένο κρούσμα λοίμωξης
με το νέο κοροναϊό (π.χ. μέλη οικογένειας,
φίλοι, συνάδελφοι, επαγγελματίες υγείας).

• Ως «επαφή» κρούσματος λοίμωξης
Covid-19 ορίζεται άτομο που δεν εμφανίζει
συμπτώματα και είχε ή ενδέχεται να είχε
ιστορικό επαφής με κρούσμα λοίμωξης
Covid-19.

Οδηγίες
• Οι πολίτες που ενδεχομένως έχουν

έρθει σε επαφή με κρούσμα κορωνοϊού κα-
λούνται να παρακολουθούν την υγεία τους
με θερμομέτρηση δύο φορές την ημέρα,
από την ημέρα της τελευταίας επαφής με
το κρούσμα και για 14 ημέρες.

• Σκόπιμο είναι η τακτική (καθημερινή)
επικοινωνία με επαγγελματία υγείας για όλη
τη διάρκεια της παρακολούθησης.

• Για όλο το διάστημα της παρακολού-

θησης (14 ημέρες) πρέπει να εφαρμόζονται τα
παρακάτω:

• Διαμονή σε καλά αεριζόμενο δωμάτιο
που χρησιμοποιείται μόνο από το άτομο αυτό.

• Περιορισμός όσων φροντίζουν το άτομο,
ιδανικά ένα άτομο που δεν ανήκει σε ομάδα
υψηλού κινδύνου (δηλαδή δεν είναι μεγάλης
ηλικίας και δεν έχει χρόνιο νόσημα).

• Δεν επιτρέπονται επισκέψεις.
• Διαμονή των υπόλοιπων μελών της οικο-

γένειας σε διαφορετικό δωμάτιο και εάν αυτό
δεν είναι εφικτό, τήρηση απόστασης τουλάχι-
στο 2μ. από το άτομο.

• Περιορισμός των μετακινήσεων του ατό-
μου στο σπίτι, όσο είναι δυνατό.

•Καλός αερισμός των κοινόχρηστων
χώρων.

•Καλό πλύσιμο των χεριών πριν και μετά
από κάθε επαφή με το άτομο ή το περιβάλλον
του (δωμάτιο, αντικείμενα), πριν και μετά την
προετοιμασία φαγητού, πριν το φαγητό και
μετά τη χρήση της τουαλέτας (πλύσιμο με
νερό και σαπούνι ή χρήση αλκοολούχου αντι-
σηπτικού ανάλογα εάν τα χέρια είναι εμφανώς
λερωμένα ή όχι).

• Πάντα κάλυψη στόματος και της μύτης
κατά τη διάρκεια βήχα ή φταρνίσματος.

• Προσεκτική απόρριψη των υλικών που

Τη λήψη πρόσθετων μέτρων πρόληψης σε
συλλογικό επίπεδο, αλλά και την αυστηρή
τήρηση σε ατομικό επίπεδο κανόνων υγιει-
νής επιβάλλει η ταχέως εξελισσόμενη επι-
δημία του κορωναϊού Covid-19.
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χρησιμοποιήθηκαν για κάλυψη της μύτης
και του στόματος, σχολαστικό πλύσιμο
στην περίπτωση που αυτά δεν είναι μιας
χρήσης.

• Αποφυγή άμεσης επαφής με σωματικά
υγρά, ιδιαίτερα σάλιο, πτύελα ή άλλες ανα-
πνευστικές εκκρίσεις και κόπρανα με γυμνά
χέρια και εφαρμογή γαντιών μιας χρήσης.
Ακολουθεί υγιεινή των χεριών.

• Αποφυγή επαφής με δυνητικά μολυ-
σμένα αντικείμενα του ατόμου όπως πιάτα,
ποτήρια, μαχαιροπήρουνα, πετσέτες, σεντό-
νια τα οποία μετά από σχολαστικό πλύσιμο
επαναχρησιμοποιούνται.

• Καθαρισμός και απολύμανση επιφα-
νειών και αντικειμένων στο δωμάτιο του
ατόμου καθημερινά με κοινό απορρυπαν-
τικό ή σαπούνι, ξέπλυμα και στη συνέχεια
απολύμανση με διάλυμα οικιακής χλωρίνης

σε αναλογία 1:10
• Καθαρισμός της τουαλέτας καθημερινά

με τον ίδιο τρόπο.

Στην περίπτωση που το άτομο εμφανί-
σει συμπτώματα αναπνευστικής λοίμωξης
(π.χ. πυρετό, βήχα, πονόλαιμο, δυσκολία
στην αναπνοή) καλεί άμεσα τον ιατρό του
ή τον ΕΟΔΥ στο 1135, το οποίο λειτουργεί
σε 24ωρη βάση για να λάβει οδηγίες.

Από την ΓΓΠΠ τονίζεται ότι, σύμφωνα
με τα διαθέσιμα επιστημονικά δεδομένα για
τη λοίμωξη από τον COVID-19, τα ηλικιω-
μένα άτομα καθώς και άτομα οποιασδήποτε
ηλικίας με χρόνια υποκείμενα νοσήματα
(π.χ. χρόνια αναπνευστικά νοσήματα, κα-
κοήθειες κτλ), ανήκουν στις ομάδες υψηλού
κινδύνου για εμφάνιση σοβαρής νόσου και
επιπλοκών.

Κατά συνέπεια, για αυτές τις ευπαθείς
ομάδες του πληθυσμού, κρίνεται ιδιαίτερα
αναγκαία η συστηματική εφαρμογή όλων
των μέτρων για την πρόληψη της μετάδο-
σης και διασποράς του νέου κορωνοϊού, με
έμφαση στα ακόλουθα:

• Να αποφεύγουν επαφές με άτομα με
συμπτωματολογία λοίμωξης του αναπνευ-
στικού συστήματος.

• Να αποφεύγουν όλα τα μη απαραίτητα
ταξίδια, ιδιαίτερα σε περιοχές ή χώρες με

επιβεβαιωμένη μετάδοση του ιού στην κοινό-
τητα.

• Να εφαρμόζουν την υγιεινή των χεριών
και να αποφεύγουν την επαφή των χεριών με
το πρόσωπο (μάτια, μύτη, στόμα).

• Να συμμορφώνονται στη χρόνια φαρμα-
κευτική αγωγή που ενδεχομένως λαμβάνουν
και στις οδηγίες των θεραπόντων ιατρών.

• Να αποφεύγουν χώρους συγχρωτισμού,
κοινωνικών συναναστροφών μαζικού χαρα-
κτήρα και εκδηλώσεων.

• Να επικοινωνούν άμεσα με τον θερά-
ποντα ιατρό σε περίπτωση εμφάνισης συμ-
πτωμάτων λοίμωξης του αναπνευστικού
συστήματος και να επιμένουν σε ιατρική αξιο-
λόγηση.

• Να αποφεύγουν επισκέψεις σε νοση-
λευόμενους ασθενείς.

• Να αποφεύγουν επισκέψεις σε χώρους
υπηρεσιών υγείας χωρίς σοβαρό λόγο.
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Ευχαριστούμε θερμά
το ξενοδοχείο «ΕΛΒΕΤΙΑ»
για τη φιλοξενία του.
Τηλ.: 22370 22465
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Πλένουμε το χταπόδι και κόβουμε τα πλοκάμια ολόκληρα.
Βάζουμε το χταπόδι σε ρηχή κατσαρόλα σε πολύ σιγανή φωτιά (στο 1 η

στο 2  της εστίας) και με σκεπασμένη την κατσαρόλα το αφήνουμε να βράσει
στο ζουμί που θα βγάλει χωρίς προσθήκη νερού.

Όταν το χταπόδι μαλακώσει αρκετά που σημαίνει ότι είναι έτοιμο, το βγά-
ζουμε από την εστία και το κόβουμε μπουκίτσες.

Σε ένα αντικολλητικό τηγάνι σε κανονική φωτιά ρίχνουμε το ελαιόλαδο
και το χταπόδι μέχρι να ζεσταθούν καλά.

Εν συνεχεία το σβήνουμε με το ξύδι και προσθέτουμε  από το ζουμί
που είχε μείνει στην κατσαρόλα τόσο ώστε να σκεπαστεί το χταπόδι.

Αφήνουμε να χυλώσει το ζουμί και στο τέλος ρίχνουμε πιπέρι
και λίγη ρίγανη.

Σερβίρεται συνήθως κρύο.

Υλικά
Υλικά

1 κιλό χταπόδι
1/2 ποτηράκι του κρασιού καλό ξύδι

1 κούπα ελαιόλαδο
Πιπέρι
Ρίγανη

88

Εκτέλεση

Χταπόδι μεζές
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Κόβουμε και πλένουμε το χταπόδι σε μέτρια κομμάτια
Το βάζουμε σε μια ρηχή κατσαρόλα χωρίς νερό σε σιγανή

φωτιά και το ραντίζουμε με το ξύδι και το κρασί. Σκεπάζουμε την κατσαρόλα και
όταν το χταπόδι βγάλει το ζουμί του αποσύρουμε την κατσαρόλα Αφαιρούμε το
χταπόδι από το ζουμί, το κόβουμε μπουκίτσες και το κρατάμε σε ένα μπολ. Το ζουμί
που έμεινε στην κατσαρόλα θα το χρησιμοποιήσουμε για το μακαρονάκι. Περνάμε
στο multi το κρεμμύδι και το σκόρδο.  Σε μια βαθιά κατσαρόλα ρίχνουμε τις 2 κούπες
λάδι, το κρεμμύδι και το σκόρδο και ανακατεύουμε με ξύλινη κουτάλα μέχρι να μα-
ραθούν. 

Προσθέτουμε το χταπόδι
και συνεχίζουμε το ανακάτεμα.

Σε περίπου 1  λεπτό προσθέ-
τουμε τις φρέσκιες ντομάτες
που έχουμε προηγουμένως  ξε-
φλουδίσει και λιώσει, το πελτέ
διαλυμένο με λίγο νεράκι, τα
φύλλα δάφνης, 1 κύβο λαχανικών,
λίγο αλάτι (γιατί  το χταπόδι είναι
αλμυρό από μονό του), επιθυμητό πιπέρι , το ζουμί από το χταπόδι και επί πλέον
νερό ώστε η συνολική ποσότητα υγρού να είναι περίπου 1200 γραμμάρια και αφή-
νουμε να βράσει.  Μόλις το χταπόδι  μαλακώσει αρκετά που σημαίνει ότι  είναι
έτοιμο , ρίχνουμε το μακαρονάκι και ανακατεύουμε για να μην  μας κολ-
λήσει μέχρι να πιει το ζουμί του. Λίγο πριν ολοκληρωθεί ο βρασμός ρί-
χνουμε το ούζο.

Σερβίρουμε αμέσως γαρνίροντας το πιάτο με ψιλοκομμένο
μαϊντανό.  Καλή επιτυχία και καλή όρεξη.

Εκτέλεση

Χταπόδι με κοφτό μακαρονάκι 

Υλικά
1 κιλό χταπόδι

1/2 κιλό μακαρονάκι κοφτό
2 μέτριες φρέσκες ντομάτες κόκκινες
1 κουταλιά της σούπας κοφτή πελτέ

2 κούπες ελαιόλαδο
2 μέτρια κρεμμύδια ξερά

2-3 σκελίδες σκόρδο

1 κύβο λαχανικών
2 φύλλα δάφνης

Μαϊντανό φρέσκο
1/2 ποτηράκι του κρασιού ξύδι

1/2 ποτηράκι του κρασιού  λευκό
κρασί
Αλάτι 
Πιπέρι 

1 σφηνάκι ούζο

89
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κτηνιατρικά

Είστε ένας καταπληκτικός ιδιοκτήτης, αν
αρρωστήσει,  o τετράποδος πιστός σας
φίλος θέλετε να τον κάνετε να νοιώσει καλύ-
τερα το ταχύτερο δυνατό. Όσο απλό κι αν
ακούγεται να δώσετε στο κατοικίδιό σας ένα
ανθρώπινο φάρμακο, σε καμία περίπτωση
μην το επιχειρήσετε, καθώς μπορεί να κατα-
λήξει με πολύ πιο σοβαρά προβλήματα.

Υπάρχουν πολλοί τρόποι με τους οποίους
τα κατοικίδια μπορούν να αποκτήσουν πρό-
σβαση σε ανθρώπινα φάρμακα. Τα αφημένα
μπουκαλάκια με τα παυσίπονα στο τραπέζι ή
το κομοδίνο είναι πάντοτε μια καλή ευκαιρία.
Ακόμα, αν πέσει εν αγνοία σας κάποιο χάπι
στο πάτωμα και ο σκύλος σας το εξαφανίσει
σε ανύποπτο χρόνο με τη μέθοδο «ηλεκτρι-
κής σκούπας» πριν προλάβετε καλά-καλά να
αντιδράσετε, είτε όταν οι ίδιοι οι ιδιοκτήτες
χορηγούν φάρμακα αγνοώντας τις επιπτώ-
σεις της πράξης τους.

Σύμφωνα με την  Αμερικανική Κτηνια-
τρική Εταιρεία (AVMA), ένα στα τέσσερα τη-
λεφωνήματα που δέχεται το Τηλεφωνικό

Κέντρο Δηλητηριάσεων των Ζώων (Animal Poi-
son Control Center - APCC) του οργανισμού
American Society for the Prevention of Cruelty
to Animals (ASPCA) αφορά την κατανάλωση
ανθρώπινων φαρμάκων από κατοικίδια.

Σύμφωνα με το APCC τα πιο συχνά φάρ-
μακα για τα οποία δέχονται τις περισσότερες
κλήσεις από ιδιοκτήτες ανήκουν στις παρα-
κάτω κατηγορίες:

• Μη Στεροειδή Αντιφλεγμονώδη
(ΜΣΑΦ)

Αυτά τα κοινά, μη συνταγογραφούμενα,
φάρμακα τα έχουμε οι περισσότεροι στο φαρ-
μακείο μας και είναι η ιβουπροφένη (π.χ. Nuro-

Tα αφημένα μπουκάλια και παυσί-
πονα στο τραπέζι ή το κομοδίνο
είναι εύκολοι τρόποι για να αποκτή-
σουν  τα κατακοίδια πρόσβαση σε
ανθρώπινα φάρμακα.

92

Πηγή: diagnovet.gr

Ανθρώπινα φάρμακα επικίνδυνα
για τα κατοικίδια ζώα
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fen, Brufen, Algofren κλπ) και η ναπροξένη
(π.χ. Naprosyn, Momender). Είναι φάρμακα
ασφαλή για τον άνθρωπο, όμως ακόμα και
ένα χάπι μπορεί να προκαλέσει σοβαρά
προβλήματα στα κατοικίδια. Μικρότερα
ζώα όπως σκύλοι, γάτες, πουλιά, ίκτιδες και
κρικητοί μπορούν να εμφανίσουν σοβαρά
έλκη στον πεπτικό σωλήνα μέχρι και νε-
φρική ανεπάρκεια. Η γνωστή σε όλους μας
παρακεταμόλη ή ακεταμινοφένη (π.χ.
Depon, Panadol) είναι ένα κοινό φάρμακο
που απαντάται σε κάθε σπίτι. Μολονότι
είναι ασφαλές φάρμακο για παιδιά και ενή-
λικες, δεν είναι το ίδιο για τα κατοικίδια. Η
κατάποση ακόμα και μιας μικρής δόσης
από τη γάτα μπορεί να προκαλέσει διατα-
ραχή των ερυθρών αιμοσφαιρίων, που
οδηγεί σε αδυναμία μεταφοράς του οξυ-
γόνου στους ιστούς. Σε μεγάλες δόσεις, οι
σκύλοι μπορούν να πάθουν το ίδιο καθώς
και ηπατική ανεπάρκεια.

• Οπιοειδή
Η τραμαδόλη (π.χ. Tramal, Oxxalgan,

Tradol κλπ) είναι αναλγητικό οπιοειδές. Ο
κτηνίατρος μπορεί να το συνταγογραφή-
σει για το κατοικίδιο σας, αλλά στην κα-
τάλληλη δόση για αυτό. Η υπερδοσία της
μπορεί να προκαλέσει καταστολή ή υπερ-
διέγερση, αποπροσανατολισμό, αταξία,
έμετο, μυϊκό τρόμο και επιληπτικές κρίσεις.
Η λοπεραμίδη (π.χ. Immodium, Νeo-Sep-
tol) είναι ένας αγωνιστής των οπιοειδών
που χρησιμοποιείται ως αντιδιαρροϊκό
φάρμακο. Βρίσκει εφαρμογή στην αντιμε-
τώπιση της οξείας και χρόνιας διάρροιας,
καθώς και για την ιδιοπαθή φλεγμονώδη
νόσο του εντέρου. Η υπερδοσία στο
σκύλο μπορεί να προκαλέσει έμετο, δυ-
σκοιλιότητα, παραλυτικό ειλεό και νευρικά
συμπτώματα κυρίως σε σκύλους της
φυλής Collie. Σοβαρότερα προβλήματα

➞

FOLLOW  US 3 55-112.qxp  13/3/20  17:39  Page 93



94

κτηνιατρικά

είναι η εκδήλωση παγκρεατίτιδας που μπορεί
να αποβεί μοιραία για το ζώο. Στη γάτα μπο-
ρεί να προκαλέσει υπερδιέγερση.

• Βενζοδιαζεπίνες
(Αγχολυτικά-Υπνωτικά)
Μήπως το κατοικίδιο σας έχει άστατο

ύπνο ή φαίνεται τρομαγμένο; Σε καμία περί-
πτωση μη χορηγήσετε αυτά τα φάρμακα που
χορηγούνται για την αντιμετώπιση του άγ-
χους και της αϋπνίας στον άνθρωπο, καθώς
το κατοικίδιό σας μπορεί να εμφανίσει εντε-
λώς αντίθετα αποτελέσματα. 

Οι σκύλοι μπορεί να εκδηλώνουν νευρικά
συμπτώματα και ταχυκαρδία, ενώ οι γάτες
μπορούν να καταλήξουν με ηπατική ανεπάρ-
κεια αν καταναλώσουν συγκεκριμένες μορ-
φές βενζοδιαζεπινών. Συνήθως προκαλούν
υπνηλία και αταξία, ενώ μπορούν να ελαττώ-
σουν την αρτηριακή πίεση και να προκαλέ-
σουν αδυναμία και κατάρρευση. Προκαλούν
ακόμα αποπροσανατολισμό και δύσπνοια.
Τέτοια φάρμακα είναι η αλπραζολάμη (π.χ.
Xanax, Saturnil κλπ), η ζολπιδέμη (π.χ. Hyp-
nonorm, Kalinicta, Oniria κλπ) και η κλοναζε-
παμη (π.χ. Rivotril, Clonotril).

• Αντικαταθληπτικά φάρμακα
Αντικαταθληπτικά μπορούν να χορηγη-

θούν στο κατοικίδιό σας μόνο κατόπιν
συνταγογράφησης από ειδικό
κτηνίατρο. Η υπερδοσία αν-
τικαταθληπτικών μπορεί να
οδηγήσει σε σοβαρά νευ-
ρολογικά προβλήματα όπως
επιληπτικές κρίσεις και διά-
φορου βαθμού μυϊκό τρόμο
και ταχυκαρδία, φωνητικές εκδη-
λώσεις, αρτηριακή υπέρταση και

➞ υπερθερμία. Τέτοια φάρμακα είναι η ντουλοξε-
τίνη (π.χ. Cymbalta, Xeristar, Yentreve), η βεν-
λαφαξίνη (π.χ. Effexor, Tudor, Noretor) και η
φλουοξετίνη (π.χ. Prozac). Για κάποιο αδιευκρί-
νιστο λόγο, στις γάτες αρέσουν πολύ οι κάψου-
λες της βενλαφαξίνης.

• Φάρμακα του καρδιαγγειακού
Οι αναστολείς του μετατρεπτικού ενζύμου

της αγγειοτενσίνης (αΜEA) χρησιμοποιούνται
ευρέως για τη θεραπεία της αρτηριακής υπέρ-
τασης στον άνθρωπο και περιστασιακά στα
ζώα. Παρόλο που η υπερδοσία τους δύναται
να προκαλέσει υπόταση, αδυναμία και ζάλη, γε-
νικά σα φάρμακα είναι αρκετά ασφαλή, εκτός
αν συνυπάρχει υποκείμενη καρδιοπάθεια ή νε-
φροπάθεια. Τα φάρμακα της κατηγορίας των β-
αναστολέων όπως η ατενολόλη (π.χ.
Neocardon, Tenormil), η καρβεδιλόλη (π.χ.
Carvedilol, Carvedilen) και η μετοπρολόλη (π.χ.
Lopressor) χρησιμοποιούνται επίσης για την
αντιμετώπιση της αρτηριακής υπέρτασης.
Όμως, αντίθετα με ότι συμβαίνει με τους
ΑΜΕΑ, η παραμικρή κατανάλωση αυτών των
ουσιών μπορεί να προκαλέσει σοβαρά προ-
βλήματα στα ζώα. Η υπερβολική δόση μπορεί
να επιφέρει πτώση της αρτηριακής πίεσης σε
απειλητικά για τη ζωή επίπεδα, καθώς και του
καρδιακού ρυθμού.

Πηγή: diagnovet.gr
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Όπως μπορεί να διαπιστώσει κανείς με
τα πιο πάνω, τα αποτελέσματα ενός φαρ-
μάκου στα ζώα δεν είναι κατ’ ανάγκη αυτά
που θα αναμένονταν στο άνθρωπο. Πρέπει
να θυμάστε πως κάθε ανθρώπινο φάρμακο
δύναται να προκαλέσει ανεπιθύμητες ενέρ-
γειες εάν καταναλωθεί από το κατοικίδιό
σας, ακόμα και σε μικρές για τα ανθρώπινα
δεδομένα δόσεις. Αν και υπάρχουν αρκετά
ανθρώπινα φάρμακα που μπορούν να χο-
ρηγηθούν στα ζώα, οι φαρμακευτικές δό-
σεις τους δεν είναι πάντοτε τα ίδια με τον
άνθρωπο. Οποιοσδήποτε λαμβάνει φάρ-
μακα που συνταγογραφήθηκαν για κάποιον
άλλον, θέτει τον εαυτό του σε κίνδυνο σο-
βαρής ασθένειας ακόμα και θανάτου. Το
ίδιο ισχύει και για το κατοικίδιό σας.

Τρόποι για να αποφύγετε δυσάρεστες
συνέπειες από την κατανάλωση ανθρώπι-
νων φαρμάκων από το κατοικίδιό σας:

• Πάντα διατηρείτε τα ανθρώπινα φάρ-
μακα μακριά από τα κατοικίδια σας, καλά
ασφαλισμένα, σε σημεία μη προσβάσιμα
για αυτά. 

• Μην αφήνετε δοχεία με χάπια σε προ-
σιτά  σημεία (θα εκπλαγείτε με το πόσο
γρήγορα ο σκύλος σας θα τα εξαφανίσει). 

• Αν σας πέσει κάποιο χάπι στο πά-
τωμα απομακρύνετέ το άμεσα. 

• Εάν γνωρίζετε ή πιστεύετε ότι το αγα-
πημένο σας κατοικίδιο έχει καταναλώσει
οποιοδήποτε είδος φαρμάκου, επικοινωνή-
στε άμεσα με τον κτηνίατρο σας. Μην πε-
ριμένετε να εκδηλώσει πρώτα
οποιαδήποτε συμπτώματα. 

• Ποτέ μη χορηγείτε ανθρώπινα φάρ-
μακα στο κατοικίδιό σας, χωρίς πρώτα να
συμβουλευτείτε τον κτηνίατρό σας. 

• Τέλος, να έχετε πάντα το τηλέφωνο
του κτηνιάτρου σας σημειωμένο και άμεσα
προσβάσιμο σε περίπτωση που παραστεί
ανάγκη.
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aστρολογικές προβλέψεις

Καρκίνος
Η πανσέληνος φωτίζει τον
επικοινωνιακό τρίτο οίκο σας

και θα μπορούσε να σας φέρει
συναρπαστικά νέα που περιμένατε καιρό.
Ίσως έχετε μια σημαντική συζήτηση με
ένα συνάδελφό σας ή τον αγαπημένο σας,
ίσως ακόμα αλλάξετε τρόπο σκέψης και
αντίληψης των πραγμάτων. Ίσως είναι μια
στιγμή ορόσημο για να κάνετε ένα πολύ
σημαντικό βήμα. 

Λέων
Τα οικονομικά σας είναι το επί-
κεντρο του ενδιαφέροντός
σας καθώς η πανσέληνος φω-

τίζει το δεύτερο οίκο σας, των οι-
κονομικών. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων
έξι μηνών, ίσως να έχετε πιεστεί προσπαθών-
τας να ισορροπήσετε τον προϋπολογισμό
σας κάνοντας οικονομίες. Τώρα, αυτή η παν-
σέληνος φέρνει μια γλυκιά οικονομική αντα-
μοιβή ή μια αίσθηση ότι λήγει ένα δύσκολο
οικονομικό ζήτημα. Ίσως να λάβετε μια επι-
ταγή ή μια αύξηση στο μισθό σας. 

Παρθένος 
Οι προσπάθειες προς την κα-
τεύθυνση μιας καλής φυσικής
κατάστασης ή της εκπλήρωσης

των στόχων σας ευοδώνονται
χάρη στην πανσέληνο στο ζώδιό σας. Αυτή
η πανσέληνος σας τοποθετεί στο επίκεντρο,
έχετε αυτοπεποίθηση και δύναμη. 
Οργανώνεστε και προγραμματίζετε για το
μέλλον. Η συνομιλία με τον εαυτό σας μπορεί
επίσης να σας βοηθήσει να εξετάσετε τη
ζωή σας για να βεβαιωθείτε ότι είστε σε καλό
δρόμο.

Kριός
Ώρα για ένα check-up! Σίγουρα

το να ασχοληθείτε με τη ρουτίνα
σας και την καθημερινότητά σας δεν είναι και
τόσο διασκεδαστικό αλλά η πανσέληνος στο
σχολαστικό και υγιή έκτο οίκο σας σάς ζητά να
στραφείτε στην υγεία σας και την καθημερινή
ρουτίνα σας.  Είναι μια καλή στιγμή για μια επα-
ναξιολόγηση των στόχων που έχετε θέσει. Η
πανσέληνος σας βοηθά να βάλετε οργάνωση
στο γραφείο και το σπίτι σας.

Ταύρος
Είστε γεμάτοι πάθος, θέλετε να
ζήσετε τη ζωή στο έπακρο, χάρη
στην πανσέληνο στον ερωτικό

και δημιουργικό πέμπτο οίκο σας.
Οι θαυμαστές σας εντυπωσιάζονται από την
ήρεμη και σταθερή προσωπικότητά σας. Εάν
αισθανόσασταν βαρετή την ερωτική σας ζωή
σας, αυτός είναι ο ιδανικός μήνας για να στο-
λιστείτε και να φλερτάρετε, να συναντήσετε
την αγάπη των ονείρων σας ή ακόμη και για
να προβληθείτε δημόσια. Προωθώντας τα τα-
λέντα σας, θα μπορούσε να ανοίξει ο δρόμος
προς την ευημερία, ακόμη και τη φήμη. 

Δίδυμοι
Τί και ποιός σας κάνουν να αι-
σθάνεστε ασφαλείς; Να είστε

προσεκτικοί σχετικά με τον
τρόπο που προσφέρετε τη φροντίδα σας
στους αγαπημένους σας καθώς τώρα μπορεί
να μπείτε στον πειρασμό να προσφέρετε
στον καθένα που χρειάζεται υποστήριξη,
αλλά ενδέχεται να παραμελήσετε τον εαυτό
σας. Εάν δεν νιώθετε άνετα στο σπίτι σας,
μπορεί να αποφασίσετε να μετακομίσετε σε
ένα νέο σπίτι.
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Ζυγός
Η πανσέληνος στον πνευματικό

δωδέκατο οίκο σας, βοηθά να
αφήσετε πίσω σας τον πόνο και τη

θλίψη. Δώστε προτεραιότητα στην φροντίδα
του εαυτού σας, μη γυρίζετε πίσω στα παλιά.
Χαλαρώστε στο σπίτι σας κοιμηθείτε περισσό-
τερες ώρες, ακόμα και να αρνηθείτε μια οικο-
γενειακή συγκέντρωση ή διασκέδαση με
φίλους Περάστε το χρόνο σας κάνοντας
όνειρα, πιστέψτε στις δυνατότητές σας. 

Σκορπιός
Η πανσέληνος φωτίζει τον ενδέ-
κατο οίκο σας, της φιλίας, της κοι-

νωνικής δραστηριότητας και της
τεχνολογίας και επεκτείνετε το κοινωνικό σας
δίκτυο. Ίσως εργαστήκατε σκληρά για ένα ομα-
δικό έργο και τώρα είναι καιρός να φτάσετε
στο μεγάλο φινάλε με την ομάδα σας. Μπορεί
επίσης να ξεκινήσετε μια ιστοσελίδα ή μια άλλη
διαδικτυακή επιχείρηση ή απλά ασχολείστε πε-
ρισσότερο με την τεχνολογία. 

Τοξότης
Λάμπετε στην εργασία σας, οι
προσπάθειές σας ευοδώνονται! Η

πανσέληνος φωτίζει τον φιλόδοξο
δέκατο οίκο σας κι εσείς εντυπωσιάζετε τον
κοινωνικό σας περίγυρο με τη δύναμη και την
εξουσία σας αφού σας αναγνωρίζονται όλες
αυτές οι σκληρές ώρες που εργαστήκατε. Είναι
μια επιτυχία που περιμένατε εδώ και καιρό η
οποία θα μπορούσε να λάβει τη μορφή μιας
προώθησης ή ενός νέου ηγετικού τίτλου ή μια
συμφωνία με έναν πλούσιο πελάτη. Ίσως ακόμα
έχετε μια προσφορά εργασίαςη οποία σας
βάζει σε ένα ελίτ επαγγελματικό περιβάλλον
κάτι που κερδίσατε με την αξία σας. 

Αιγόκερως
Είναι η ευκαιρία σας να επεκταθείτε

και να ανέβετε ψηλά. Η πανσέληνος
φωτίζει τον επεκτατικό ένατο οίκο σας

και ίσως να κάνετε μια κίνηση για ένα εκδοτικό
εγχείρημα ή να συνεργαστείτε με ένα συγγρα-
φέα, είτε να γίνετε εσείς οι ίδιοι. Ίσως έχετε μια
συναρπαστική ευκαιρία να ταξιδέψετε στο εξω-
τερικό για εργασία με καλές οικονομικές απο-
λαβές. Επίσης θα μπορούσατε να έχετε μια
ανοιχτή συζήτηση με έναν προϊστάμενό σας,
έναν πελάτη ή έναν υπάλληλό σας που καθαρίζει
τον αέρα μεταξύ σας.

Υδροχόος
Η πανσέληνος φωτίζει το μετα-
σχηματιστικό όγδοο οίκο σας και

σας ζητά να διεισδύσετε βαθιά στην
ψυχή σας προκειμένου να αναλύσετε ποιος και
τι σας έχουν πάει πίσω στην εξέλιξή σας. Κρα-
τήστε κάποια απόσταση στη συναισθηματικά τη
ζωή σας. Το εύστροφο, ανοιχτό μυαλό σας μπο-
ρεί να σας βοηθήσει να τα ξεκαθαρίσετε. Επίσης,
για να απελευθερωθείτε ψυχικά και να πετάξετε
ψηλά θα πρέπει να μην εστιάζεστε υπερβολικά
στους άλλους, έχοντας ακόμα και εμμονή.

Ιχθείς
Με την πανσέληνο να φωτίζει τον

έβδομο οίκο σας, των σχέσεων,
οδεύετε προς τη δέσμευση, αν βέβαια

έχετε αγωνιστεί για την αρμονία και την ισορ-
ροπία. Βρίσκεστε σε μια κατάσταση υπερβολι-
κής ανάλυσης και πρέπει να ξέρετε που
βαδίζετε. Αν υπήρχε ένταση με τον αγαπημένο
σας ή ένα συνεργάτη, είναι η ιδανική στιγμή για
να καθαρίσετε τον αέρα. Μπορείτε να δείτε το
ζήτημα και από την πλευρά του άλλου, όχι μόνο
από τη δική σας. 

Άνοιξη 2020
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σεξουαλική ζωή

Φετιχισμός και σεξουαλική διέγερση 

100

Πηγή: www.ygeiawatch.gr

Οι σύγχρονες θεωρίες της αν-
θρώπινης συμπεριφοράς αποδίδουν
τις ρίζες του φετιχισμού σε μηχανι-
σμούς μάθησης της παιδικής ηλικίας,
όπου ένα φετιχιστικό αντικείμενο
συνδέθηκε κάποια στιγμή με σεξουα-
λική διέγερση. Οι άντρες είναι συχνό-
τερα φετιχιστές από τις γυναίκες.

Φετιχισμός είναι η τάση ταύτισης του
ατόμου με αντικείμενα σε βαθμό που να
μην μπορεί να λειτουργήσει χωρίς αυτά.

Στις πρωτόγονες θρησκείες το «φετίχ»
αποτελούσε ένα αντικείμενο λατρείας.

Αρχικά η λέξη προήλθε από το πορτο-
γαλικό feitiço (φεϊτίσο = μαγγανεία) και
από τα λατινικά, factitius ή facere, που ση-
μαίνει «για να κάνει».

Οι γλωσσολόγοι πιστεύουν ότι η λέξη
δημιουργήθηκε μετά την ανακάλυψη από
τους Πορτογάλους εξερευνητές του 15ου
αιώνα ξύλινων ή πέτρινων ομοιωμάτων λα-

τρείας ιθαγενών της Δ. Αφρικής. Αργότερα
ο όρος fetishism χρησιμοποιήθηκε για το
χαρακτηρισμό ειδικών σεξουαλικών συμπε-
ριφορών από τους Binet (1887) και Krafft-
Ebing (1886/1965).

Αυτά ως προς τον όρο… Αλλά η πραγ-
ματικότητα είναι διόλου βαρετή!

Υπάρχουν εκατομμύρια άνθρωποι στον
κόσμο που δεν μπορούν να λειτουργήσουν
σεξουαλικά αν δεν φορούν συγκεκριμένα
ρούχα, δεν χρησιμοποιούν συγκεκριμένα
αντικείμενα ακόμα κι αν δεν βρίσκονται σε
περιβάλλον διαμορφωμένο με τον «κατάλ-
ληλο» για αυτούς διάκοσμο. Οι φετιχιστές
μπορεί να είναι light ως πολύ σοβαρές πε-
ριπτώσεις ψυχοπαθολογίας.

Τα διαγνωστικά κριτήρια για το φετιχι-
σμό είναι:

-Για πάνω από 6 μήνες, επαναλαμβανό-
μενες και επίμονες σεξουαλικές φαντασιώ-
σεις, επιθυμίες, ή συμπεριφορές που
περιλαμβάνουν τη χρήση αντικειμένων .

-Οι σεξουαλικές αυτές φαντασιώσεις,
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Το φετίχ για τον φετιχιστή είναι
απαραίτητο για τη σεξουαλική του
διέγερση και την πράξη. Τα φετίχ
αποτελούν μέρη του σώματος (π.χ.
πόδια, μαλλιά) ή άψυχα αντικεί-
μενα (παπούτσια, εσώρουχα κλπ).

επιθυμίες και συμπεριφορές προκαλούν
σημαντική κλινική δυσφορία ή διατα-
ραχή στην κοινωνική, εργασιακή, ή άλλη
σημαντική περιοχή της λειτουργικότη-
τας.

-Τα φετιχιστικά αντικείμενα δεν πε-
ριορίζονται μόνο σε είδη γυναικείων
ρούχων (όπως στον μετενδυματικό φε-
τιχισμό) ή σε αντικείμενα σχεδιασμένα
με σκοπό τη γεννητική ευχαρίστηση .

Για την δημιουργία των φετίχ και την
αντιμετώπισή τους υπάρχουν διάφορες
θεωρίες και διάφορες «σχολές»…

Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι ο
Φρόυντ έλεγε ότι η επιλογή του φετίχ
προσδιορίζεται από τραυματικές εμπει-
ρίες της παιδικής περιόδου. Ανέπτυξε
την έννοια του «άγχους ευνουχισμού»,
υποθέτοντας ότι το φετιχιστικό αντικεί-
μενο αναπαριστά το πέος που προστα-
τεύει τον άνδρα από το φόβο του
ευνουχισμού.

Ο Nagler (1957), συνοψίζοντας τις
ψυχαναλυτικές απόψεις σχετικά με τον
φετιχισμό, τόνισε ότι ο φετιχιστής είναι
ένα άτομο που προσπαθεί να ξεπεράσει
τη χαμηλή αυτοπεποίθηση και τα αισθή-
ματα ανικανότητας μέσα από τη χρήση
ενός άψυχου αντικειμένου, του φετίχ.
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διαβάζω

Μόνο ο δράστης γνωρίζει τι ακριβώς συνέβη στο αγόρι. Έχει
ήδη ομολογήσει δύο αποτρόπαιες δολοφονίες παιδιών, αλλά
τώρα είναι φυλακισμένος στην πτέρυγα υψίστης ασφαλείας
ενός ψυχιατρείου και αρνείται να μιλήσει. Στον πατέρα του
Μαξ απομένει μονάχα ένας τρόπος να μάθει επιτέλους την
αλήθεια: Πρέπει να βουτήξει στα έγκατα της Κόλασης, να
γίνει ο ίδιος τρόφιμος.

Q

Ssebastian Fitzek

O τρόφιμος ψυχολογικό θρίλερ - εκδόσεις διόπτρα

Όταν ο Τσάρλι γνώρισε τη Φραν…Ο Τσάρλι είναι τριάντα
οκτώ ετών και ετοιμάζεται να παντρευτεί όταν ένα μήνυμα
για μια συνάντηση παλιών φίλων θα τον κάνει να νοσταλγή-
σει το καλοκαίρι του 1997…Τότε ο Τσάρλι ήταν από τα παι-
διά που περνούσαν απαρατήρητα στο σχολείο. Στις
εξετάσεις πάτωσε. Οι γονείς του χώρισαν κι εκείνος ανέλαβε
τη φροντίδα του πατέρα του. Στη σκέψη και μόνο του μέλ-
λοντος τον έπιανε πανικός. Ώσπου ξαφνικά μπήκε στη ζωή του η Φραν και ο Τσάρλι
άρχισε να ελπίζει.

Q

Ντέιβιντ Νίκολς

102

Γλυκόπικρο αντίο μιθιστόρημα, - εκδόσεις ΜΙΝΩΑΣ

Ἐρᾶν: να ερωτεύεσαι, να αγαπάς. 766 μ.Χ. Η Λυγινή και ο Υά-
κινθος σύρονται μαζί με πλειάδα μοναχών στον Ιππόδρομο,
διαπομπεύονται και τους παντρεύουν με τη βία. Κρύβουν
και οι δύο επτασφράγιστα μυστικά, τα οποία θα σημαδέ-
ψουν τις ζωές τους κι εν πολλοίς θα τις καθορίσουν κατά
την οδύσσειά τους. Ο Ροδανός, αγγελοπρόσωπος, ριψοκίν-
δυνος, θηρευτής των ηδονών, μα και με φοβερά μυστικά να
τον σφιχτοδένουν, είναι συνάμα προσηλωμένος σε ό,τι θεωρεί χρέος.

Γιάννης Καλπούζος

ἐρᾶν μιθιστόρημα, - εκδόσεις ΨΥΧΟΓΙΟΣ

προτάσεις: ΒΙΒΛΙΑΓΟΡΑ, ΣΠΥΡΟΣ ΜΠΕΤΣΗΣ

FOLLOW  US 3 55-112.qxp  13/3/20  17:39  Page 102



Μόνο ο δράστης γνω-
ρίζει τι ακριβώς συνέβη
στο αγόρι. Έχει ήδη
ομολογήσει δύο απο-
τρόπαιες δολοφονίες
παιδιών, αλλά τώρα
είναι φυλακισμένος
στην πτέρυγα υψίστης ασφαλείας ενός ψυχια-
τρείου και αρνείται να μιλήσει. Στον πατέρα του
Μαξ απομένει μονάχα ένας τρόπος να μάθει επι-
τέλους την αλήθεια: Πρέπει να βουτήξει στα έγ-
κατα της Κόλασης, να γίνει ο ίδιος τρόφιμος.

Q

Μάκης Τσίτας

Η Δώρα και ο γάτος
που τον έλεγαν Οδυσσέα
Σύγχρονο παραμύθι - εκδόσεις ΜΙΝΩΑΣ

Τι κάνεις όταν εκεί που
κοιμάσαι του καλού
καιρού, ξαφνικά ακούς
-καλά, εντάξει, η μαμά
σου ακούει πρώτη-
μωρά γατάκια να
κλαίνε έξω από το πα-
ράθυρό σου; Τι κάνεις
αν δεν μπορείς να τα
πάρεις σπίτι, επειδή
έχεις ψάρια στο ενυδρείο, μπαμπά με αλλεργία
στις γάτες και ήδη ένα μωρό, την αδερφή σου;
Δεν ξέρω τι θα έκανες εσύ, αλλά ο Γιώργος με
τη βοήθεια της οικογένειάς του, των συμμαθητών
του, της καθηγήτριας των καλλιτεχνικών του και
τόσων άλλων που αγαπάνε τα ζώα αναλαμβάνει
να τους βρει το σωστό σπίτι......

Στέργια Κάββαλλου

Τα αδεσποτάκια της Μπαρτελόνα
Παιδική λογοτεχνία - Ελληνοεκδοτική
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Μία   παράμετρος,  για να αποκτήσεις
λαμπερό δέρμα είναι και η διατροφή
σου. Με τα κατάλληλα συστατικά και
αρκετές βιταμίνες δύναται η επιδερ-
μίδα σου να μεταμορφωθεί. 

χυμός λεμονιού για δέρμα
Οι ειδικοί προτείνουν κάθε πρωί να
ξεκινάς την ημέρα σου πίνοντας ένα
ποτήρι ζεστό νερό με λίγο χυμό λεμο-
νιού. Συγκεκριμένα, το λεμόνι βοηθάει
στην αποτοξίνωση του οργανισμού
σου ενισχύοντας το πεπτικό σύστημα
και το συκώτι. Οπότε μην ξεχνάς να
προσθέτεις αρκετό λεμόνι στις σαλά-
τες που καταναλώνεις και να πίνεις
όσο πιο πολύ χυμό λεμονιού μπορείς
κατά τη διάρκεια της ημέρας σου.

Γλυκοπατάτες 
Μία άλλη τροφή που πρέπει να προ-
σθέσεις στη διατροφή σου είναι οι
γλυκοπατάτες. Και αυτό γιατί αν έχεις
θαμπή επιδερμίδα αποτελεί την ιδα-

Τροφές που θα σου χαρίσουν
υπέροχη επιδερμίδα!
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νική λύση! Είναι πλούσια σε αντιοξειδω-
τικά, προστατεύουν από τις ελεύθερες
ρίζες που μπορούν να κάνουν μεγάλη
ζημιά στον οργανισμό και επίσης περιέ-
χουν βιταμίνη Α και C που φωτίζουν την
επιδερμίδα.

Σπανάκι για υπέροχη επιδερμίδα
Το σπανάκι έχει αυξημένη βιταμίνη Α η
οποία είναι αναγκαία για την υγιή ανάπτυξη
της επιδερμίδας και των μαλλιών. Επίσης,
έχει βιταμίνη C, η οποία παίζει καταλυτικό
ρόλο στην παραγωγή αλλά και τη διατή-
ρηση του κολλαγόνου. 

Αμύγδαλα 
Μάλλον ήδη γνωρίζεις για τα οφέλη των
αμυγδάλων για την υγεία, αλλά αποτελεί και
τροφή ικανή να βοηθήσει και την επιδερ-
μίδα σου. Καθώς περιέχει βιταμίνη E δημι-
ουργεί ευελιξία και κάνει το δέρμα πιο
απαλό. Ακόμη, υπάρχουν μελέτες που δεί-
χνουν ότι ίσως να βοηθάει και στην αντι-
γήρανση διότι προστατεύει το δέρμα από
τις βλάβες που δημιουργούνται από τις
υπεριώδης ακτίνες.

Ανανάς 
Ο ανανάς είναι το φρούτο που πρέπει να
καταναλώσεις εάν θέλεις η επιδερμίδα σου

να έχει άμεση βελτίωση. Περιέχει πληθώρα
θρεπτικών ουσιών και αντιοξειδωτικά που
ωφελούν τη καρδιά, τα κύτταρα και τον εγ-
κέφαλο. Έχει αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες
που βοηθούν στον καθαρισμό του δέρματος
από ακμή και ουσίες που αυξάνουν την πα-
ραγωγή κολλαγόνου στον οργανισμό.  

Παντζάρια για αντιγήρανση
Τα παντζάρια και αυτά με τη σειρά τους πε-
ριέχουν αντιοξειδωτικά που βοηθάνε στην
αντιγήρανση και κρατάνε την επιδερμίδα νε-
ανική. Συγκεκριμένα, οι θρεπτικές ουσίες και
οι βιταμίνες στα παντζάρια αυξάνουν τη πα-
ραγωγή των κυττάρων, προστατεύοντας το
δέρμα από τη πρόωρη γήρανση και τις ρυτί-
δες. Πρόσθεσε τα στη σαλάτα σου ή και
στον χυμό σου!

Σύκα για υπέροχη επιδερμίδα
Οι σπόροι από τα σύκα περιέχουν θρεπτικά
συστατικά που βοηθούν στον καθαρισμό
του πεπτικού συστήματος από τοξίνες και
βλέννα, η οποία ενδεχομένως να εμποδίσει
σημαντικές θρεπτικές ουσίες να απορροφη-
θούν από το δέρμα και συνεπώς, να εμποδί-
σει την επιδερμίδα από το να είναι λαμπερή.
Βέβαια, καθώς επίσης περιέχουν υψηλά πο-
σοστά ζάχαρης οι ειδικοί προτείνουν η κα-
τανάλωσή τους να γίνεται με μέτρο!
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επαγγελματίες - επιχειρήσεις
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