




E d i t o r i a l

Καλοκαίρι του 2020,

ένα διαφορετικό καλο-

καίρι μετά καραντίνας

εποχής. Πήραμε την ζωή

στα χέρια μας και πάλι, ο

καθένας μας την εκτιμάει και την ζει όπως

θέλει.

Γιατί η ζωή μας είναι στιγμές, στιγμές

που μας κόβουν την ανάσα. 

Χανόμαστε καθημερινά σε ένα κυνήγι

υποχρεώσεων,  πρέπει,  φιλοδοξιών μας

και ξεχνάμε ότι είμαστε άνθρωποι.

Δεν εργαζόμαστε πλέον για να ζούμε,

αλλά ζούμε για να εργαζόμαστε και κυνη-

γάμε ένα άπιαστο όνειρο, πουλιά ταξιδιά-

ρικα που όσο τα κυνηγάμε τόσο εκείνα

πετάνε μακριά μας. 

Τα χρόνια περνάνε από μπροστά μας

σα κινηματογραφική ταινία οι μέρες, οι

ώρες, οι στιγμές, άλλοτε μας χαμογελούν

και άλλοτε μουντές,  ίσως και θλιβερές,

μας κοιτάνε...

Το αν η ζωή θα κυλήσει ομαλά εξαρ-

τάται από το πόσο καλός οδηγός είναι ο

άνθρωπος, από το πόσο καλά ξέρει να πα-

τάει το φρένο και το γκάζι τη στιγμή που

χρειάζεται.

Για αυτό ας ζήσουμε το τώρα, το σή-

μερα και ας απολαύσουμε την ελευθερία

μας, τον ήλιο και την θάλασσα,.

Ας εκτιμήσουμε αυτά που έχουμε δε-

δομένα, γιατί το αύριο είναι αβέβαιο.  

Καλό καλοκαίρι με πολλή αγάπη!
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Ρήγας Παπαργυρόπουλος

Είναι από τους παίκτες που όταν φύγει από μια
ομάδα σου μένει, ήρθε πρώτη φορά στον Έσπερο Λα-
μίας το 2016 όταν η ομάδα αγωνιζόταν στην Γ' Εθνική
και ήταν από τους πρωταγωνιστές που έκανε το όνειρο
της ανόδου στην Β' Εθνική πραγματικότητα.
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Ως οργανωμένο επίσημο άθλημα, με
συμμετοχή σε περιφερειακά πρωταθλή-
ματα της Ε.Ο.Κ., συμμετείχε για πρώτη
φορά η πόλη της ΛΑΜΙΑΣ, δια του τμήμα-
τος ΜΠΑΣΚΕΤ του  Α.Σ.ΦΘΙΩΤΙΣ, με έτος
ίδρυσης του τμήματος το 1978.

Το αγωνιστικό  έτος 1978 και 1979, ο ΑΣ
ΦΘΙΩΤΙΣ έλαβε μέρος στο Περιφερειακό
Πρωτάθλημα ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ.

Το διοικητικό συμβούλιο το αποτελού-
σαν οι  κύριοι: ΠΑΠΑΛΕΞΗΣ Α., ΠΑΠΑΒΑ-
ΣΙΛΕΙΟΥ ΕΥΘ., ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Φ.,
ΜΑΜΠΛΕΚΟΣ Δ., ΖΑΛΑΩΡΑΣ ΑΘ., ΜΑΚ-

ΚΑΣ Γ., ΓΕΜΕΝΗΣ,  και συνέχισαν και άλλα
ιστορικά στελέχη.

Την αγωνιστική ομάδα την απετέλεσαν οι
αθλητές: ΠΑΙΔΙΑΔΙΤΗΣ ΕΜ., ΚΑΤΗΣ Δ.,
ΚΟΥΤΣΟΝΙΚΑΣ Ε., ΚΡΑΒΒΑΡΙΤΗΣ Π., ΣΑ-
ΚΕΛΛΑΡΗΣ Γ., ΚΟΡΤΣΑΛΟΣ Γ., ΑΓΓΕΛΗΣ
Α., ΚΟΥΤΣΟΝΙΚΑΣ Δ., ΛΑΣΠΙΑΣ Α., ΣΚΟ-
ΤΙΔΑΣ Δ., ΑΔΑΜ Γ., ΠΑΠΑΠΑΥΛΟΥ Ι.

Ο ΑΣ ΦΘΙΩΤΙΣ και τα δύο έτη, ως μο-
ναδική εκπρόσωπος της ΛΑΜΙΑΣ, αγωνί-
στηκε στους τελικούς αγώνες της Τ.Ε.

Το άθλημα της καλαθοσφαίρισης
(basketball) στην πόλη της ΛΑΜΙΑΣ,
κατά τις δεκαετίες του '60 και του
΄70 υπήρχε, σαν άθλημα μόνον στα
σχολικά πρωταθλήματα των εξατάξιων
γυμνασίων. 

14

από το lamiaole.gr

αθλητικά

από τον  Α.Σ. ΦΘΙΩΤΙΣ έως τον ΕΣΠΕΡΟ 
Το μπάσκετ στη Λαμία
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Θεσσαλίας. Tο έτος 1978, ιδρύεται η ΤΟ-
ΠΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ,
και σαν  ιδρυτικά σωματεία ήταν οι: ΑΓΕ
ΧΑΛΚΙΔΑΣ, ΑΣ ΦΘΙΩΤΙΣ, ΓΣ ΚΑΔΜΟΣ,
ΑΚΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ, ΦΡΙΞΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ
και ΛΟΚΡΟΣ.

Στο πρώτο πρωτάθλημα της ιστορίας
της Τ.Ε. ΕΣΚΑΣΕ την σεζόν 1980-1981, πρω-
ταθλητής αναδεικνύεται, η μοναδική ομάδα
της ΛΑΜΙΑΣ που συμμετείχε, ο Α.Σ. ΦΘΙΩ-
ΤΙΣ.Έλαβε μέρος στα μπαράζ ανόδου και
αφού έκανε σπουδαίες επιτυχίες, έλαβε
μέρος στον τελικό, ενάντια στον ΚΟ-
ΛΟΣΣΟ ΡΟΔΟΥ για την άνοδο στην
Β΄ΕΝΙΚΗ όπου ηττήθηκε με σκορ, (67-
65)... Ακολούθησε  η δημιουργία και άλλων
ομάδων στην πόλη της Λαμίας με πιο γνω-
στές τον  ΠΑΜΦΘΙΩΤΙΚΟ, τα ΚΑΛΥΒΙΑ,
την ΑΝΑΓΓΕΝΗΣΗ Λαμίας, τον ΜΑΓΝΗ-
ΣΙΑΚΟ, τις Εργατικές Κατοικίες κ.α. οι
οποίες αναπτύχθηκαν ιδιαίτερα, μετά ΤΟ
1986, με την ίδρυση της περιφερειακής
ΕΝΩΣΗΣ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙ-
ΣΗΣ ΑΝ.ΣΤΕΡΕΑΣ & ΕΥΒΟΙΑΣ.

Η πόλη της ΛΑΜΙΑΣ,συνεχίσε να εκ-
προσωπείται σταθερά και αδιαλλείπτως
ΣΤΗΝ Α' ΚΑΤΗΤΗΓΟΡΙΑ,απο τον ΑΣ
ΦΘΙΩΤΙΣ.

Η ομάδα του ΑΣ ΦΘΙΩΤΙΣ πρωταγωνι-
στούσε σε όλη την περιφέρεια της ΕΣΚΑΣΕ
ΚΑΙ αναδείχθηκε πρωταθλήτρια τέσσερις
φορές, ήτοι τις σεζόν: 1980-1981, 1988-
1989, 1990-1991, 1993-1994, όπου ήταν
και η πρωτη φορα που ομάδα της ΛΑΜΙΑΣ
ανέβηκε και πήρε μέρος στο ΠΡΩΤΑ-
ΘΛΗΜΑ της Γ' ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ.  

Έκτοτε η ομάδα της πόλης της Λαμίας
απέκτησε σταθερή σχέση με τις εθνικές κα-
τηγορίες. Ακολούθησαν  συγχωνεύσεις και
μετονομασίες του ΑΣ ΦΘΙΩΤΙΣ και η μετε-
ξέλιξη στις εθνικές κατηγορίες δια των ομά-
δων, πρώτα του ΓΣ ΛΑΜΙΑΣ, ακολουθεί ο
ΙΩΝΙΚΟΣ ΛΑΜΙΑΣ, εν συνεχεία και στα-
θερά μέχρι την σεζόν 2019-2020 ο ΕΣΠΕ-
ΡΟΣ ΛΑΜΙΑΣ.

Τα τελευταία χρόνια η πόλη της Λαμίας
εκπροσωπείται στις  τοπικές κατηγορίες
από τα σωματεια της Ανναγένησης Λαμίας
(η οποία αναδείθχηκε πρώτη στο διακοπέν
πρωτάθλημα, λόγω κορονοϊού), το ΑΣΕ
Μπουκαλη, τον Πρωτέα Λαμίας και τον ΑΠΣ
Λαμίας. Τα αθλητικά σωματεία της ΛΑΜΙΑΣ,
έχουν πλούσια δραστηριότητα και στα τμή-
ματα υποδομών με την λειτουργία των ανα-
πτυξιακών τμημάτων ακαδημιών, παίδων και
εφήβων, που λαμβάνουν μέρος με επιτυχία
στα αντίστοιχα πρωταθλήματα της ΕΣΚΑΣΕ.

15
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αθλητικά

Έλαβε μέρος, στο πρωτάθλημα
ΕΣΚΑΣΕ, για πρώτη φορά την περίοδο
2008-2009 και αμέσως ξεκίνησε  μία επι-
τυχημένη πορεία η οποία διαρκεί ως τις
μέρες μας.

Ξεκινώντας από το Γ' Τοπικό της
ΕΣΚΑΣΕ αναδείχθηκε συνεχόμενα πρωτα-
θλήτρια, για να συμμετάσχει για πρώτη
φορά στην ιστορία του, την περίοδο 2011-
2012, στο πρωτάθλημα της Γ' ΕΘΝΙΚΗΣ
Κατηγορίας Ανδρών.

Ακολούθησαν ελπιδοφόρες χρονιές με
συμμετοχή στα πρωταθλήματα της  Α'
ΕΣΚΑΣΕ και το καλοκαίρι του έτους 2014,
ήρθε και προστέθηκε στο τμήμα, μιά νέα
δυναμική ομάδα φίλων, στα διοικητικά θέ-
ματα του συλλόγου.

Επικεφαλής της νέας παρέας, ο κ.ΑΡΓΥ-
ΡΗΣ Γιώργος, μαζί με τους κ.κ. Καραχρή-
στο, Σερέτη, Βλαχάκη, Αλβανό στους
οποίους προστέθηκε ως τζένεραλ μάνα-
τζερ  ο Πάνος Κραββαρίτης,  ΆΡΧΙΣΑΝ
τον  σχεδιασμό της νέας εποχής, μαζί με

Το τμήμα καλαθοσφαίρισης(basketball)
του ΕΣΠΕΡΟΣ ΛΑΜΙΑΣ, ιδρύθηκε το
έτος 2008, απο μία παρέα μπασκετικών
φίλων,μεταξύ των οποίων οι  Γιαννης Σο-
φογιάννης,Κώστας Κοντόπουλος Μάνθος
Σοφογιάννης και Μπάμπης Μπεσλεμές.

από το lamiaole.gr

ΕΣΠΕΡΟΣ ΛΑΜΙΑΣ
η παρέα που συνεχίζει να γράφει ιστορία
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το προπονητικό επιτελείο των  Γιάννη Σο-
φογιάννη, Νίκου Τσουκαλαδέλη, Κώστα
Κοτόπουλου και τον αρχηγό της ομάδας
Μάνθου Σοφογιάννη.

Το Σεπτέμβριο του έτους 2014 αποφα-
σίστηκε και υλοποιήθηκε η ΑΠΟΡΡΟ-
ΦΗΣΗ, του τμήματος basketball του
ΙΩΝΙΚΟΥ ΛΑΜΙΑΣ. 

Την αγωνιστική περίοδο 2014-2015 η νέα
ομάδα του ΓΣ ΕΣΠΕΡΟΣ ΛΑΜΙΑΣ, στους
τελικούς των πλέι οφφς, κατόρθωσε να κυ-
ριαρχήσει εκτός έδρας των Λοκρού Ατα-
λάντης και στον τελικό του Ερμή
Σχηματαρίου και να αναδειχθεί πανηγυρικά
πρωταθλήτρια ΕΣΚΑΣΕ και να ανέβει ξανά
στην Γ' ΕΘΝΙΚΗ Κατηγορία.

Τα επόμενα έτη σχηματίζεται, μία νέα
ανταγωνιστική ομάδα, που κατορθώνει την
περίοδο 2017-2018 να επιτύχει για πρώτη
φορά στην ιστορία του ΕΣΠΕΡΟΣ ΛΑΜΙΑΣ,
την άνοδο στην Β' ΈΘΝΙΗ Κατηγορία.

Η ομάδα του ΓΣ ΕΣΠΕΡΟΣ ΛΑΜΙΑΣ,
έχοντας πλέον καθιερωθεί, ως μοναδική εκ-
πρόσωπος της ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ, στην Β΄
ΕΘΝΙΚΗ Κατηγορία Ανδρών, ετοιμάζεται
την νέα αγωνιστική χρονιά 2020-2021, να
σχεδιάσει τα επόμενα σταθερά βήματα
λαμβάνοντας υπόψη τις νέες αντίξοες κοι-
νωνικοοικονομικές συνθήκες που έχουν

δημιουργηθεί στο αθλητικό γίγνεσθαι,
λόγω της πανδημίας του COVID-19.

Στην ιστορία του τμήματος καλαθο-
σφαίρισης(basketball), έρχεται την νέα
αγωνιστική περίοδο 2020-2021, να προστε-
θεί η σπουδαία επιτυχία συμμετοχής της
ομάδας των ΓΥΝΑΙΚΩΝ, στην Α2
ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ.

είναι η πρώτη φορά που η πόλη της
ΛΑΜΙΑΣ και η Φθιώτιδα, θα εκπροσωπη-
θούν σε Εθνική Κατηγορία καλαθοσφαίρι-
σης των ΓΥΝΑΙΚΩΝ.

Για την διοίκηση και το τεχνικό επιτε-
λείο, η συμμετοχή του γυναίκειου τμήμα-
τος στις εθνικές κατηγορίες, ορίζεται, «ως
είσοδος, σε αχαρτογράφητα νερά...».

Έχοντας ως οδηγό τις επιτυχίες των
ενηλίκων τμημάτων, ο ΕΣΠΕΡΟΣ ΓΣ ΛΑ-
ΜΙΑΣ, διατηρεί και αναπτύσσει ακαδημίες
μικρών αγοριών και κοριτσιών και συμμε-
τέχει σε όλα τα γενόμενα πρωταθλήματα
Στερεάς Ελλάδας & Ευβοίας της  ΕΣΚΑΣΕ
στα τμήματα παμπαίδων, παίδων, εφήβων,
παμκορασίδων, κορασίδων με στόχο την
ανάπτυξη του basket και των ιδεών του ''εύ
αγωνίζεσθαι''.

17

Ευχαριστούμε τον κ. Παναγιώτη
Κραββαρίτη για την 

πολύτιμη βοήθεια του .

FOLLOW US 4 1-46.qxp  19/7/20  15:15  Page 17



FOLLOW US 4 1-46.qxp  19/7/20  15:15  Page 18



FOLLOW US 4 1-46.qxp  19/7/20  15:15  Page 19



Στον πανέμορφο από πέτρα και ξύλο ξενώνα μας “ΤΟ ΜΕΤΕΡΙΖΙ” 
θα βρείτε όλες τις σύγχρονες ανέσεις που σε συνδυασμό 
με το απαράμιλλης ομορφιάς περιβάλλον,σας εγγυόμαστε 

μια ευχάριστη και αξέχαστη διαμονή.Ο ξενώνας βρίσκεται στις παρυφές
των Βαρδουσίων με πανοραμική θέα σε όλο το χωριό. 

Διαθέτει κεντρική θέρμανση, σαλόνι με τζάκι για την παροχή πρωϊνού,
μπαλκόνι με θέα, πέτρινη αυλή η οποία είναι στην διάθεση των πελατών.

Ο Ξενώνας
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Η παραδοσιακή ταβέρνα “ΤΟ ΜΕΤΕΡΙΖΙ”σας περιμένει στην κεντρική πλατεία του χωριού
Αθανάσιος Διάκος σε υψόμετρο 1.050 μ. Το παραδοσιακό στοιχείο συμπληρώνει 

μια οικογενειακή και φιλόξενη ατμόσφαιρα,ιδανική για να απολαύσετε την εξαιρετική 
κουζίνα μας. Με μοναδικά εφόδια το μεράκι και την αγάπη για την ελληνική παραδο-
σιακή κουζίνα η οικογένεια Μαστροκωστόπουλου συνεχίζει μια παράδοση δεκαετιών 
από το 1950, προσφέροντάς σας γευστικούς ντόπιους μεζέδες, ξεκινώντας από κλασ-

σικά πιάτα μέχρι και τις σπεσιαλιτέ μας, όπως ντόπιο κυνήγι και χωριάτικες πίτες. 
Ξεχειλίζοντας από παράδοση αποπνέει ζεστασιά μέσα από την αγκαλιά της φύσης.  

Η Ταβέρνα

Αθ. Διάκος Φωκίδας • Τηλ.: 22650 63201 • Fax: 22650 63204 • κιν.: 6948 824029
www.tometerizi.gr • e-mail: meterizi@gmail.com

FOLLOW US 4 1-46.qxp  19/7/20  15:15  Page 21



2222

Το Λιδωρίκι ορίστηκε πρωτεύουσα
της Επαρχίας Δωρίδος, (του Νομού Φω-
κίδος), από το 1833 και από το 1836 πρω-
τεύουσα του Δήμου Αιγιτίου, που
προέκυψε από τη συνένωση των μέχρι
τότε Δήμων Αιγιτίου, Υαίας και Κόρακα. Οι
πρώτες αναφορές γίνονται στα Βυζαντινά
χρόνια. Στον κατάλογο των Επισκοπών, ο
Λέων ο Σοφός (886 – 912 μΧ.) αναφέρει
και την Επισκοπή Λιδωρικίου, που υπαγό-
ταν στη Λάρισα. Αναφέρεται επίσης και
από τον Επίσκοπο Καισαρείας Αρέθα

(850 – 932 μ.Χ.). Το 1912 αναγνωρίσθηκε
ως Κοινότητα Λιδορικίου, περιλαμβάνον-
τας και τους οικισμούς Χάνια Στενού,

Κτισμένο στα ριζά της Γκιώνας, αντικρύζοντας στα δυτικά τα λεβέντικα Βαρ-
δούσια, και ανάμεσα τους να κυλάει ο Μόρνος (Δάφνος των αρχαίων), γνωστός σε
όλους μας από το φράγμα του στο Κάλλιο, που τροφοδοτεί την Αθήνα με το πιο
πολύτιμο δώρο των βουνών αυτών: το πόσιμο νερό..

Λιδωρίκι
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Λεύκα (μέχρι το 1915), Βραΐλα και Παλαιόκα-
στρο (μέχρι το 1919). Για την προέλευση και
την ορθή γραφή της ονομασίας “Λιδωρίκι”
έχουν ειπωθεί και γραφεί πολλά. Επικρατέ-
στερη άποψη είναι ότι προέρχεται από τη
λέξη «Λιμοδωριείς – Λιμοδωρίκιος». Πριν
από το 1955 παρουσιάστηκε με τη γραφή
Λιδωρίκιον και το έτος 1955 επανήλθε στη
γραφή “Λιδορίκιον” όμως στα μεταγενέ-
στερα χρόνια επικράτησε η γραφή Λιδωρίκι
που χρησιμοποιείται μέχρι σήμερα.

Πρωτεύουσα σήμερα του Καλλικρατι-
κού Δήμου Δωρίδος, βρίσκεται στους πρό-
ποδες της δυτικής πλευράς της οροσειράς
της Γκιώνας. Αγναντεύει τη λίμνη του Μόρ-
νου, τα Βαρδούσια και τις κορυφές της Γκιώ-
νας.

Πριν σχηματισθεί η λίμνη του Μόρνου
(1980 – 1981), οι Λιδωρικιώτες καλλιεργού-
σαν τα κτήματα της εκτεταμένης περιφέ-
ρειάς τους (μερικά ποτιστικά κοντά στο
Μόρνο και τη Μπελεσίτσα) και παρήγαγαν
επαρκείς ή και πλεονάζουσες ποσότητες σι-
ταριού και καλαμποκιού και δευτερευόντως
όσπρια. Είχαν και καλά αμπέλια κάτω προς
τη Μπελεσίτσα, αλλά και στη Βελά, κοντά
στη Λεύκα και το Παλαιόκαστρο. Η δυναμι-
κότερη όμως ασχολία τους υπήρξε η κτη-
νοτροφία. Χιλιάδες γιδοπρόβατα
τρέφονταν στη μεγάλη και κατάλληλη για

➞
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βοσκή περιοχή, που συνδύαζε πεδινή
έκταση και τα βουνίσια λιβάδια στη Γκιώνα.
Ο ταμιευτήρας του Μόρνου όμως άλλαξε
τις συνθήκες της περιοχής μειώνοντας τις
εκτάσεις καλλιέργειας και βοσκής

Αρκετοί κάτοικοι αναζήτησαν την τύχη
τους στην Αθήνα με αποτέλεσμα ο πληθυ-
σμός να μειωθεί. Διασώθηκαν μερικά κο-
πάδια, πρόβατα κυρίως, και με τα γάλατα
της περιοχής παράγεται η περίφημη και
γνωστή διεθνώς φέτα Λιδωρικίου. Μονα-
δικό και το πρόβειο γιαούρτι και ιδιαίτερα
νόστιμα τα ντόπια κρέατα.

ΤΟ ΛΙΔΩΡΙΚΙ ΣΤΗΝ 
ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑΣ

Το πρώτο επαναστατικό κίνημα στη
Δωρίδα έγινε το 1571 από Λιδωρικιώτες, Βι-
τρινισιώτες και Γαλαξειδιώτες, αλλά προ-
δόθηκαν και απέτυχαν. Κατά την περίοδο
1670 – 1680, ο Λιδωρικιώτης Γιάννης Κάψης

➞

➞
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ή Καψής λεηλατούσε και τρομοκρατούσε
τα τουρκικά καράβια, μαζί με τα αδέλφια
του, και έφτασε να γίνει και Βασιλιάς στη
Μήλο.

Στα χρόνια της Τουρκοκρατίας το Λι-
δωρίκι αποτελούσε πρωτεύουσα Καζά
(ένα είδος Επαρχίας ή Δήμου) στον οποίο
ανήκαν τα μισά χωριά της σημερινής Δω-
ρίδας. Κατά τον Πουκεβίλ, στα 1815 το Λι-
δωρίκι είχε 180 οικογένειες (900
κατοίκους), οι μισές Χριστιανικές οι
οποίες κατοικούσαν στο συνοικισμό Βα-
ρούσι. Εδώ, σε μια πρόχειρη φυλακή
έκλεισαν τον Αθ. Διάκο, όταν κάποτε τον
έπιασαν, αλλά τη νύχτα έσπασε το σαθρό
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ξύλινο παραθυράκι και ξαναγύρισε στο
βουνό.

Περιτριγυρισμένο από τις περήφανες
και απρόσιτες κορυφές της Γκιώνας και
των Βαρδουσίων, αποτελούσε τα χρόνια
εκείνα το κέντρο των αρματολών και κλε-
φτών. Εδώ έστηναν το στρατηγείο τους
ή εύρισκαν καταφύγειο
θρυλικοί καπεταναίοι και
οπλαρχηγοί, όπως ο
Σκαλτσοδήμος, Διάκος,
Ανδρουτσαίοι, Σαφάκας,
Ρούκης, Γεράντωνος, Κα-
λύβας και άλλοι.

Στις 28 Μαρτίου του
1821, οι Σκαλτσοδήμος, Λι-
δωρίκης, Μαργέλλος, με τις
ευλογίες του Παπα – Γιώργη Πολίτη
από τη Σεργούλα κήρυξαν την επανά-
σταση κατά των Τούρκων στην Αγ. Παρα-
σκευή. Αυθημερόν έπεσε το Λιδωρίκι, το
πρώτο τουρκικό κέντρο, που απελευθερώ-
θηκε στη Ρούμελη. Από τότε, άλλαξε πολ-
λές φορές χέρια, καταστράφηκε μαζί με

30

άλλα χωριά σ’ επιδρομή των Τούρ-
κων το 1825. Ο Καραϊσκάκης

έδιωξε τους Τούρκους το 1826 και βρήκε
στις αποθήκες τους 12000 κιλά «γεννή-
ματα» που είχαν συγκεντρώσει από τη
φορολογία «δεκάτη» και τελικά το χωριό
απελευθερώθηκε οριστικά από το Λ. Τζα-
βέλλα το 1828.

ΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΟΧΗΣ

Το Λιδωρίκι καταστράφηκε το 1944. Για
να εκδικηθούν τη δεινή ήττα που υπέστη-
σαν από τους αντάρτες του ΕΛΑΣ στη
φονική μάχη των Καρουτών στις 5 Αυγού-
στου του 1944, οι Γερμανοί κατακτητές, κα-
τέλαβαν το ανταρτοκρατούμενο τότε
Λιδωρίκι και το έκαψαν στις 29 Αυγού-
στου του 1944. Πυρπόλησαν 489 κτήρια
(320 σπίτια και 169 αχυρώνες και στά-
βλους) και σκότωσαν πέντε ανήμπορους
ηλικιωμένους που παρέμειναν στα σπίτια
τους, νομίζοντας ότι θα τους σεβαστούν.
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Οι άλλοι κάτοικοι είχαν καταφύγει στα
βουνά και σε άλλα χωριά. Παρόλα αυτά,
πάνω από τα ερείπια και τις στάχτες που
άφησαν τα ναζιστικά στρατεύματα, το χα-
ρακτηρισμένο ως «Μαρτυρικό Χωριό» Λι-
δωρίκι ξαναχτίστηκε, με σεβασμό στις
ιστορικές καταβολές και την παραδοσιακή
αρχιτεκτονική.

ΤΟ ΛΙΔΩΡΙΚΙ ΣΗΜΕΡΑ

Ο επισκέπτης μπορεί να περάσει ευ-
χάριστες στιγμές γαλήνης στο Λιδωρίκι,
οποιαδήποτε εποχή και αν το επισκεφθεί.
Η τεχνητή Λίμνη του Μόρνου σε συνδυα-
σμό με τους ορεινούς όγκους, έχει δημι-
ουργήσει γοητευτικό τοπίο

Ενοριακός ο ναός της Ζωοδόχου
Πηγής με το επιβλητικό καμπαναριό της
Ζωοδόχου Πηγής που αποτελεί σήμα κα-
τατεθέν της κωμόπολης.

Στον ναό φυλάσσεται τμήμα από τα
ιερά λείψανα του Αγ. Ιγνατίου, που παρα-
χωρήθηκαν από την ερειπωμένη μονή
Αγίας Μαρίνας Κλήματος Υαίας στα Βαρ-
δούσια.

Πανηγυρίζει και ο παλαιός ναός του
Αγίου Γεωργίου στο Βαρούσι, οπότε γίνον-
ται και αθλητικοί αγώνες (ρίψη λιθαριού
κλπ.).
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Νεόδμητα τα δύο γραφικά εκκλησά-
κια Προφ. Ηλίας και Αγ. Γεώργιος, Ανά-
ληψη, και Κοσμάς ο Αιτωλός απέναντι
από τη λίμνη, κοντά στο Στενό.

ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ 
ΛΙΔΩΡΙΚΙΟΥ

Μαζί με τους φίλους σας, ας το επι-
σκεφθείτε. Στεγάζεται σε ένα όμορφο
πετρόκτιστο κτίριο, δωρεά των Αδελφών
Κάππου, χωριανών μας της διασποράς.
Ας επιβραβεύσουμε την προσπάθεια, την
υπομονή και την επιμονή και προπαντός
το μεράκι και την αγάπη όλων των συν-
τελεστών, για να έχει το χωριό μας ένα
πόλο έλξης επισκεπτών.

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ
ΛΙΔΩΡΙΚΙΟΥ

Στο παλιό πέτρινο Δημοτικό Σχολείο, στε-
γαζόταν η Αρχαιολογική Συλλογή Λιδωρικίου,
όπου, αφού προηγουμένως έγιναν οι απαραί-
τητες διαμορφώσεις και εγκαταστάσεις
ασφάλειας, μεταφέρθηκε ένα μέρος από τους
θησαυρούς που αποκαλύφθηκαν στην ανα-
σκαφή της σημαντικής αιτωλικής πόλης του
Καλλίου, λίγο πριν κατακλυσθεί από τα νερά
της τεχνητής λίμνης του Μόρνου. Από τα γλυ-
πτά αυτά ξεχωρίζει το άγαλμα της Περσεφό-
νης. Το μεγαλύτερο όμως μέρος των
αρχαιολογικών ευρυμάτων, μεταξύ των οποίων,
ένα άγαλμα της κόρης, κεφαλή δαιμονικής
μορφής, άγαλμα χρόνιου δαίμονα, άγαλμα
νύμφης, άγαλμα Αφροδίτης, άγαλμα Αρτέμι-
δος, ένα πήλινο αγαλματίδιο μικρού παιδιού
και διάφορα άλλα σφραγίσματα, μεταφέρθηκε
προς συντήρηση και καλύτερη φύλαξη στο
Μουσείο των Δελφών. Όμως, ενώ, όπως θα
ήταν το σωστό, τα αρχαιολογικά αυτά ευρύ-
ματα, θα έπρεπε, αφού καταγραφούν, ταξινο-
μηθούν και συντηρηθούν, να επανέλθουν στο
φυσικό τους χώρο, και συγκεκριμένα στο Αρ-
χαιολογικό Μουσείο του Λιδωρικίου, για
διαρκή έκθεσή τους, εν τούτοις αυτά μετα-
φέρθηκαν στο Μουσείο της Άμφισσας, όπου
και εκτίθενται.
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Η τουριστική σεζόν λοιπόν, όπως
φαίνεται άργησε να ξεκινήσει! Συνήθως,
όσο ο καιρός το επιτρέπει, ήδη από το
Πάσχα οι πρώτοι ξένοι τουρίστες αρχίζουν
να καταφτάνουν στην χώρα μας για να απο-
λαύσουν τον ήλιο μας! Φέτος μπήκε ο Ιού-
νιος για να ανοίξουν τα πρώτα ξενοδοχεία
και χωρίς να επιτρέπονται ακόμα εισροές
ξένων. Οι Έλληνες τώρα επιστρέφουν στις
δουλειές τους και η σκέψη και μόνο διακο-
πών είναι λίγο μακρινή, συν του ότι πολλοί
παραμένουν ακόμα φοβισμένοι. Το ακόμα
χειρότερο είναι ότι πολλοί ξένοι που είχαν
προγραμματίσει να έρθουν ή που θα προ-
γραμμάτιζαν αργότερα, ΔΕΝ θα έρθουν κα-
θόλου γιατί δεν θα μπορέσουν με τις

Η πανδημία του Κορονοϊού έπληξε σοβαρά ολόκληρο τον κόσμο αναγκάζοντάς τον
σε εγκλεισμό, και κοινωνική αποστασιοποίηση, αλλά και ανάγκασε όλα τα κράτη πα-
γκοσμίως να κλείσουν προσωρινά τα σύνορά τους και να μην επιτρέπουν τις μετα-
κινήσεις πληθυσμών. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να επηρεαστεί άμεσα ο τουρισμός
καθώς όλα όσα απαγορεύτηκαν και σταμάτησαν, αποτελούν τις βασικές του λειτουρ-
γείες. Και φυσικά αυτό έχει τεράστιο αντίκτυπο και στην χώρα μας που είναι κα-
τεξοχήν τουριστική και αποτελεί Νο 1 τουριστικό προορισμό ιδιαίτερα για την
καλοκαιρινή σεζόν που έφτασε!

ισχύουσες συνθήκες. Έτσι, φέτος θα δούμε
πολλά καταλύματα να μην ανοίγουν καθόλου
και δεν θα δούμε από την άλλη πλευρά την
μαζική μετακίνηση προς τα νησιά μας με
σκοπό να επανδρωθούν οι επιχειρήσεις του
τουρισμού κατά την φετινή τουριστική
σεζόν.

Το αισιόδοξο σενάριο  για φέτος λέει ότι
οι Έλληνες θα είναι ως επί των πλείστων
αυτοί που θα κάνουν τις διακοπές τους στην
χώρα μας και ότι θα υπάρχει και η σχετική
ενίσχυση από ξένους οι οποίοι θα επιλέξουν
την χώρα μας έναντι του ανταγωνισμού που
είχαμε τα προηγούμενα χρόνια ο οποίος
είναι πολύ μειωμένος αφού εκ του αποτελέ-
σματος είμαστε πολύ πιο ασφαλή χώρα από

Ο Ελληνικός 
Τουρισμός

ενάντια στον Κορονοϊό

Ο Ελληνικός 
Τουρισμός

ενάντια στον Κορονοϊό

Toυρισμός

γράφει ο
Θύμιος Κυρίτσης
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εκείνους! Θα ισχύσει; Όπως φαίνεται, αυτό
έρχεται να διευκολυνθεί από την πλήρη
απελευθέρωση, αλλά με προϋποθέσεις στις
αερομεταφορές. Το αποτέλεσμα λοιπόν θα
είναι να έρθουν εύκολα όσοι θέλουν να έρ-
θουν. Και μετά; 

Οι πιθανότητες φαίνονται αυξημένες
λένε για προορισμούς οι οποίοι είναι προ-
σβάσιμοι  με χερσαία μέσα και ακόμα πε-
ρισσότερο φαίνεται να προτιμώνται οι
ατομικές μετακινήσεις. Η κατάσταση αυτή
σε κάθε περίπτωση δεν συμφέρει τα τουρι-
στικά λεωφορεία, τα ΚΤΕΛ, τα τρένα, αλλά
και τα πλοία τα οποία θα λειτουργούν με πε-
ριορισμούς στην πληρότητα τους αντίθετα
με τα αεροπλάνα! Μάλλον σε αυτά η μετά-
δοση είναι πιο εύκολη…

Σαν ένα επιπλέον βοήθημα προς αυτούς
αλλά και σε όλους τους υπόλοιπους τομείς
του τουρισμού έρχεται φυσικά το σχέδιο
στήριξης… Φοβάμαι ότι θα διαφωνήσω με
τον «γλυκούλη» κύριο που βγαίνει συνεχώς
στα κανάλια και τάζει λεφτά… Τα νούμερα
μιλάνε από μόνα τους! Η άμεση οικονομική
στήριξη… μηδενική! Η ημερομηνία ανοίγ-
ματος των επιχειρήσεων έφτασε, και τα
υγειονομικά πρωτόκολλα λειτουργείας ακο-
λούθησαν! Και όταν βγήκαν έθεσαν περιο-
ρισμούς! Αύξησαν τα λειτουργικά έξοδα, σε
κάποιες περιπτώσεις κατά πολύ! 

Και μια υγιείς επιχείρηση που δεν χρω-
στούσε αλλά λόγω της κατάστασης χρω-
στάει ήδη, θα πληρώσει και για τα
πρωτόκολλά και θα πάρει λένε και δάνειο
για να χρωστάει κι άλλα! Αλλά την προφυ-
λάσσουν! Γιατί οι αιτήσεις που έγιναν για
δάνεια πολλές… αλλά εγκρίθηκαν ελάχι-
στες! Οι υπόλοιποι όλοι ακόμα ψάχνουν να

βρουν τα εκατομμύρια που μοιράζουν οι
τράπεζες! Κάποιος πολύ σοφά είπε ότι θα
δανειστούν όσοι δεν θα τα έχουν ανάγκη!
Μερικές φορές το παρακαλώ δεν είναι αρ-
κετό! Πρέπει να απαιτηθεί η βοήθεια των
τραπεζών! 

Στην συνέχεια ο ΦΠΑ στην διαμονή
δεν πέφτει… Είναι πολλά τα έσοδα που
θα προκύψουν για να τα αφήσουμε να
πάνε χαμένα! Τα κανάλια καθημερινά
σπέρνουν τον φόβο στον κόσμο για το
δεύτερο κύμα του ιού που έρχεται… και
την κατάσταση τερματίζει ο «αλευροβιο-
μήχανος» που τόσα πολλά ξέρει από του-
ρισμό… και δεν θα κάνει διακοπές στα
επικίνδυνα ξενοδοχεία…!

Όποια και αν είναι η κατάσταση, και
όποιες και οι αντίστοιχες συνθήκες,  η ελ-
πίδα δεν πεθαίνει και ο κλάδος του του-
ρισμού έχει αποδείξει επανειλημμένα τις
δυνάμεις του! 

Θα νικήσει στο τέλος! Θα σταθεί στα
πόδια του και θα επανέλθει στην θέση
που του αξίζει! Άλλωστε ο Έλληνας είναι
πεισματάρης και δεν τα παρατάει! Το φως
πάντα θα νικά το σκοτάδι και έτσι θα γίνει
και πάλι, και τότε παρακαλώ όσους στά-
θηκαν απέναντι, να μην κάνουν «κώλο-
τούμπα», και να μην κλέψουν την δόξα
όσων τα κατάφεραν, κάνοντας προπα-
γάνδα της δήθεν προσπάθειάς τους που
απέδωσε τελικά καρπούς! 

Ο τουρισμός δεν χρειάζεται αυτού του
είδους την βοήθεια.. και τους ίδιους δεν
τους τιμά καθόλου τέτοια συμπεριφορά!

Καλό καλοκαίρι και 
καλές διακοπές σε όλους!

39
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Ο ΚΡΥΦΟΣ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ
Μια ανάσα από τη Λιχάδα της Βόρειας Εύβοιας και απέναντι από τα Καμένα

Βούρλα, η περιοχή φυλάει το πολύτιμο μυστικό της… τα κατάφυτα νησάκια με το
απέραντο γαλάζιο, που λέγονται Λιχαδονήσια και ρίχνουν το γάντι στην Καραϊβική!

Οι Λιχάδες ή Λιχαδονήσια είναι συστάδα 7 μικρών νησίδων στα βορειοδυτικά της Εύ-
βοιας μεταξύ του Μαλιακού και του Βόρειου Ευβοϊκού κόλπου. Βρίσκονται μεταξύ του
οικισμού της Λιχάδας από την πλευρά της Εύβοιας, και των Καμένων Βούρλων από
την πλευρά της Φθιώτιδας. Σήμερα αυτά τα νησάκια αποτελούν ιδανικό προορισμό για
μονοήμερες θαλάσσιες εκδρομές και εξερευνήσεις και είναι σχεδόν πάντα γεμάτα με
κόσμο που απολαμβάνει τα πεντακάθαρα νερά και το απίστευτης ομορφιάς τοπίο. 
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Εδώ γίνονται γάμοι και βαπτίσεις!
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από το lamiaole.gr | υπογράφει: ο Θύμιος Αντωνόπουλος

συνέντευξη

Είναι από τους παίκτες που όταν φύγει από
μια ομάδα σου μένει, ήρθε πρώτη φορά στον
Έσπερο Λαμίας το 2016 όταν η ομάδα αγωνιζό-
ταν στην Γ' Εθνική και ήταν από τους πρωταγω-
νιστές που έκανε το όνειρο της ανόδου στην Β'
Εθνική πραγματικότητα.

Ο Ρήγας Παπαργυρόπουλος γεννήθηκε στις
22/7/1986 και η πρώτη του ομάδα ήταν ο Θρίαμ-
βος Νέου Κόσμου, ομάδα που σταμάτησε η μη-
τέρα του όταν ήταν έγκυος στον Ρήγα.

Μετά ακολούθησε ο Πανιώνιος με τον
οποίο κέρδισε δύο πανελλήνια πρωταθλήματα
με το παιδικό και ένα με το εφηβικό τμήμα ενώ
το ντεμπούτο του με την πρώτη ομάδα ήταν το
2003 εναντίον του Ιωνικού Νέας Φιλαδέλφειας.

Στον Έσπερο αγαπήθηκε όσο λίγοι, από-
δειξη που γυρίζει και πάλι στην ομάδα μετά από
ένα μικρό διάλειμμα στον Πορφύρα.

Δείτε τι λέει για την ομάδα και τους στό-
χους της νέας χρονιάς, τον κόσμο της ομάδας
αλλά και τον προπονητή του Γιάννη Σοφογιάννη
για την...ιδιαίτερη σχέση που έχουν αποκτήσει
αυτά τα χρόνια.
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ:
2004-2005 Παλαιό Φάληρο (Α2)
2005-2007 Κρόνος Αγίου Δημητρίου (Γ' Εθνική)
2007-2008 Νήαρ Ηστ (Β' Εθνική)
2008-2009 Δούκας (Β' Εθνική)
2009-2010 Παγκράτι (Α2)
2010-2011 Αμύντας (Α2)
2011-2012 Ίκαρος Καλλιθέας (Α1)
2012-2013 Αετός Αγίου Παντελεήμων (Β'
Εθνική)
2013-2014 Αμύντας (Β' Εθνική)
2014-2015 Πρωτέας Βούλας (Α' ΕΣΚΑΝΑ)
2015-2016 Τρίτων (Γ' Εθνική)

Έσπερος: Έριξε... Ρήγα στις μεταγραφές
Ρήγας Παπαργυρόπουλος
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Ερ.: Τρίτη σου επιστροφή στην ομάδα,
πως αισθάνεσαι;

Απ.: Δεύτερη επιστροφή αλλά επίσημα είναι
πρώτη αφού την πρώτη δεν έφυγα ποτέ αλλά πα-
ρέμεινα στην Λαμία. Νιώθω χαρούμενος γιατί γυρ-
νάω σε μια ομάδα που αγαπώ και νοιάζομαι.
Επίσης, είμαι δεμένος με τους ανθρώπους του
Έσπερου και μας ενώνουν πια δεσμοί φιλίας. Φυ-
σικά έχω αναπτύξει και φιλίες με συμπαίκτες που
βρίσκονται στην Λαμία όπως επίσης και με ανθρώ-
πους εκτός ομάδας.

Ερ.: Τί είναι αυτό που σε γυρίζει πάντα
πίσω στον  Έσπερο;

Απ.: Σίγουρα αυτά που έχω περάσει στην
Λαμία και οι ισχυροί δεσμοί που προείπα. Είμαι αρ-
κετά συναισθηματικός οπότε το να γυρνάω στην
Λαμία είναι σαν να γυρνάω σπίτι μου. Νιώθω πολύ
καλά εδώ και μ' αρέσει ο τρόπος ζωής σε σχέση
με την Αθήνα.

Ερ.: Τί να περιμένουμε από τον Έσπερο
την νέα χρονιά;

Απ.: Ο Έσπερος πάντα ήταν απρόβλεπτος.
Πάντα όμως προσπαθούσε για το καλύτερο απο-
τέλεσμα. Έτσι η ομάδα έφτασε από τα τοπικά την
Β’ Εθνική. Έτσι θα συνεχίσει να αγωνίζεται. Βήμα
βήμα πορεύτηκε και έτσι και φέτος, μιας και θα
είναι η τρίτη χρονιά της ομάδας στην Β’ Εθνική, θα
προσπαθήσουμε να σωθούμε γρήγορα και να κα-

τακτήσουμε καλύτερη θέση σε σχέση με τις
προηγούμενες χρονιές. Θα υπάρξουν δυσκο-
λίες μες την χρονιά αλλά είμαστε συνηθισμένοι
σε αυτές.

Ερ.: Την καλύτερη σου στιγμή με την
ομάδα του  Έσπερου;

Απ.: Έχω πάρα πολλές στιγμές που έχουν
μείνει χαραγμένες στο μυαλό οπότε θα μου επι-
τρέψετε να μην αρκεστώ σε μια. Φυσικά, δεν
θα ξεχάσω την άνοδο της ομάδας μέσα στον
ΟΦΗ τελευταία αγωνιστική. Την σωτηρία μας
στην Β’ Εθνική η οποία ήρθε μέσα από δυσκο-
λίες.  Τις στιγμές στα αποδυτήρια και τις απο-
στολές μέσα από τις απίστευτες παρέες που
δημιουργήσαμε μες την ομάδα. Και σίγουρα
δεν θα ξεχάσω στα ντέρμπι τον κόσμο τις Λα-
μίας να πανηγυρίζει μετά από ένα κρίσιμο κα-
λάθι ή μια τεράστια νίκη.

Ο Έσπερος πάντα ήταν απρόβλε-
πτος. Πάντα όμως προσπαθούσε για το
καλύτερο αποτέλεσμα. Έτσι η ομάδα
έφτασε από τα τοπικά την Β΄ Εθνική.
Έτσι θα συνεχίσει να αγωνίζεται. 

❛

❜
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Ερ.:  Έχει ταβάνι η ομάδα; και που μπο-
ρεί να φτάσει;

Απ.: Θεωρώ πως για καμία ομάδα δεν
υπάρχει ταβάνι. Έχει να κάνει με την απόφαση
της κάθε ομάδας και την πολιτική της στο που
θέλει να αγωνίζεται και γιατί. Για μένα σημαντικό
δεν είναι ποιό είναι το ταβάνι ή που αγωνίζεται,
λοιπόν, ο Έσπερος αλλά το να λειτουργεί σωστά
και με οργάνωση σε όλα τα επίπεδα. Προς το
παρόν το πετυχαίνει και είμαι σίγουρος ότι έχει
πολλά περιθώρια βελτίωσης ακόμα. Άρα όχι, ο
Έσπερος δεν έχει πιάσει ταβάνι.

Ερ.:  Ένα μήνυμα για τον κόσμο της ομά-
δας

Απ.: Ο κόσμος της ομάδας ήταν πάντα
συνδεδεμένος με τους παίχτες. Το να κυκλοφο-
ρούμε στην πόλη και να μας μιλάνε ή να χαιρε-
τιόμαστε και γενικά να είμαστε αγαπητοί τότε
σημαίνει ότι έχουμε κάνει σωστά την δουλειά
μας. Το μήνυμα μου είναι να μην σταματήσουν
ποτέ να μας στηρίζουν γιατί είναι πολύ σημαν-
τικοί για εμάς και να καταφέρουμε να γεμίσουμε
το Χαλκιοπούλειο ώστε να είμαστε περήφανοι
για αυτό.

Ερ.: Θα χρειαστείς προσαρμογή στην
Λαμία;

Απ.: Καμία απολύτως προσαρμογή. Είναι
τόσα πολλά τα χρόνια που δεν θα έχω κανένα
θέμα. Αντιθέτως, εγώ πια βοηθάω τα καινούρια
παιδιά που έρχονται ώστε να προσαρμοστούν
πιο εύκολα και γρήγορα.

Ερ.: Πώς ήταν η εμπειρία στον Πορφύρα;
Απ.: Η εμπειρία στον Πορφύρα ήταν αρκετά

καλή. Ήμουν τυχερός και συνάντησα πολύ καλή
διοίκηση, προπονητικό τιμ και συμπαίκτες. Δυστυ-
χώς, ο ιός δεν μας άφησε να ολοκληρώσουμε την
χρονιά αλλά η ομάδα τελικώς ανέβηκε.

Ερ.: Είναι ο Γιάννης Σοφογιάννης το μπα-
σκετικό σου αλτερ εγκο; η σχέση σας είναι
ομολογουμένως τρομερή

Απ.: Ο Γιάννης αλλά και ο Μάνθος Σοφο-
γιάννης είναι 2 άνθρωποι που έχω δεθεί πάρα
πολύ. Και οι 2 με έχουν βοηθήσει πάρα πολύ. Ο
Γιάννης έχει ένα προσόν το οποίο είναι ότι είναι
καλός άνθρωπος. Δεν είναι μόνο προπονητής μες
το γήπεδο αλλά και φίλος εκτός αυτού. Μου έχει
σταθεί σε πολύ δύσκολες στιγμές και ήταν δίπλα
μου σε όλες τις χαρές. Καταλαβαίνει κάθε παίχτη
και προσπαθεί να προσαρμοστεί σε αυτόν, φυ-
σικά όμως εάν και ο παίχτης παίζει για την ομάδα
και είναι συνεργάσιμος.

Ερ.:  Έχεις σκεφτεί με το καλό όταν κρε-
μάσεις την φανέλα σου τι θα κάνεις;

Απ.: ρχικά θα ήθελα να κρεμάσω την φανέλα
μου στον Έσπερο Λαμίας. Θα ήταν τιμή μου.
Μετά από το μπάσκετ έχω σκεφτεί κάποια πράγ-
ματα αλλά μ' αρέσει να κάνω κάποιες κινήσεις
από τώρα για αυτό. Μ' αρέσει να είμαι οργανωτι-
κός οπότε δεν θέλω να βρεθώ προ εκπλήξεως.

συνέντευξη
➞
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Σε απόσταση 180 χλμ. από την Αθήνα και 40
χλμ. από τη Λαμία στο κέντρο του Νομού
Φθιώτιδος βρίσκονται τα Καμένα Βούρλα. Είναι
το μεγαλύτερο και το πληρέστερο θέρετρο, όχι
μόνο της Φθιώτιδας αλλά και ολόκληρης της
Κεντρικής Ελλάδας. Βρίσκονται στο νοτιοανα-
τολικό άκρο του Μαλιακού Κόλπου και σε πολύ
μικρή απόσταση λίγων ναυτικών μιλίων από την
Εύβοια. Κτισμένα στην περιοχή του αρχαίου
Θρονίου των Λοκρών, κατά μήκος της παραλίας,
που σχηματίζεται από δύο μικρούς κόλπους και
κάτω από το καταπράσινο και βραχώδες όρος
Κνημίς, το οποίο υψώνεται σε απόσταση μόλις
300 μέτρων από τη θάλασσα. 

Η θάλασσα των Καμένων Βούρλων δεν πα-
ρουσιάζει ιδιαίτερο βάθος καθώς το μεγαλύ-
τερο που έχει καταγραφεί είναι στα 40 – 45
μέτρα. Τα νερά του Μαλιακού είναι καθαρά και
ήρεμα συνήθως ενώ ο βυθός είναι αρχικά κα-
λυμμένος με φύκι και εν συνεχεία με ψιλή άμμο. 

Οι ακτές των Καμένων Βούρλων είναι καλυμ-
μένες με μικρές πέτρες και βότσαλα κάνοντας
τις παραλίες ιδανικές για κολύμπι. Το βουνό Κνη-

μίς είναι καταπράσινο, καλυμμένο κυρίως από
πεύκα και οξιές και άγριους θάμνους. Υψώνεται
στα 700 μέτρα περιμετρικά των Καμένων
Βούρλων.

Είναι βραχώδες και με απότομες πλαγιές
κάνοντας το ιδανικό για ορειβασία ή κατάβαση
σε πολλά σημεία του. 

Η θέα είναι εκπληκτική από οποιοδήποτε
σημείο του βουνού καθώς απλώνεται εμπρός
σου η κωμόπολη των Καμένων Βούρλων, ολό-
κληρος ο Μαλιακός Κόλπος και ένα μέρος της
πανέμορφης Εύβοιας. Παρατηρώντας τη θά-

Καμένα Βούρλα Καμένα Βούρλα 
Αγαπημένος προορισμός  και spa lovers, 
εξαιτίας των ιαματικών πηγών 
και των wellness hotels.
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λασσα παρατηρείς κάποιους μικρούς νησιω-
τικούς σχηματισμούς. 

Είναι οι νήσοι Λιχάδες και η Στρογγυλή ή
τα Λιχαδονήσια σε απόσταση μόλις 10 ναυ-
τικών μιλίων από τα Καμένα Βούρλα. 

Ο μύθος λέει πως ο Λίχας, γίγαντας της
μυθολογίας, πάλευε με τον Ηρακλή, γιό του
Δία, και ο Ηρακλής τον νίκησε και τον σκόρ-
πισε στην θάλασσα. Το σώμα του είναι οι  Λι-
χάδες και το κεφάλι του είναι η νήσος
Στρογγυλή.  Στην πραγματικότητα πρόκειται
για πανέμορφους σχηματισμούς με κατα-
πράσινα νερά και πολλές μικρές παραλίες με
χρυσή άμμο..

Τα  Καμένα Βούρλα έχουν 3500 μόνι-
μους κατοίκους. Το 2000 έγινε Καποδι-
στριακός Δήμος Καμένων Βούρλων με τα
δημοτικά διαμερίσματα του  Καινούριου, της
Καρυάς και του Ρεγγινίου να προσαρτώνται
σε αυτόν. Τώρα ο Δήμος Καμένων Βούρλων
έχει περίπου 5000 μόνιμους κατοίκους που
το καλοκαίρι ξεπερνούν τους 10000 κατοί-
κους.Με το νέο νόμο Καλλικράτη τα Καμένα
Βούρλα πλέο ν ανήκουν στο διευρυμένο
Δήμο Μώλου-Αγίου Κων/νου με έδρα τα
Καμένα Βούρλα 

Τα Καμένα Βούρλα πρωταγω-
νίστησαν την τελευταία τριακον-
ταετία και συνεχίζουν να
πρωταγωνιστούν στην τουριστική
ανάπτυξη της Φθιώτιδας και ολό-
κληρης της ευρύτερης περιοχής της
Κεντρικής Ελλάδος.  

❛

❜
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Οι κάτοικοι των Καμένων Βούρλων ασχο-
λούνται κυρίως με τον τουρισμό και την διατή-
ρηση τουριστικών επιχειρήσεων. Έχουν
ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα δωμάτια, εστιατόρια,
ταβέρνες, καφετερίες, καταστήματα με souvenir
και άλλα διάφορα καταστήματα. Επίσης ασχο-
λούνται με τη γη, την κτηνοτροφία οικόσιτων
ζώων και την αλιεία, που όμως τα τελευταία χρό-
νια είναι αρκετά περιορισμένη.

Οι κάτοικοι των Καμένων Βούρλων ασχο-
λούνται κυρίως με τον τουρισμό και την διατή-
ρηση τουριστικών επιχειρήσεων. Έχουν
ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα δωμάτια, εστιατόρια,

ταβέρνες, καφετερίες, καταστήματα με souvenir
και άλλα διάφορα καταστήματα. Επίσης ασχο-
λούνται με τη γη, την κτηνοτροφία οικόσιτων
ζώων και την αλιεία, που όμως τα τελευταία χρό-
νια είναι αρκετά περιορισμένη 

Στα  Καμένα Bούρλα μπορεί κανείς να γευτεί
νοστιμότατα φρέσκα ψάρια της περιοχής στις
πολυάριθμες γραφικές ταβέρνες κατά μήκος της
παραλίας, δίπλα στο κύμα αλλά και μαγειρευτά
τοπικά εδέσματα στα εστιατόρια της περιοχής.
Oι επισκέπτες όλων των ηλικιών μπορούν να επι-
λέξουν να απολαύσουν τον καφέ τους ή το ποτό
τους, το παγωτό τους ή τα νοστιμότατα τοπικά

Η θέα είναι εκπληκτική από οποι-
οδήποτε σημείο του βουνού καθώς
απλώνεται εμπρός σου η κωμόπολη
των Καμένων Βούρλων, ολόκληρος ο
Μαλιακός Κόλπος και ένα μέρος της
πανέμορφης Εύβοιας. Παρατηρώντας
τη θάλασσα παρατηρείς κάποιους μι-
κρούς νησιωτικούς σχηματισμούς. 

❛

❜
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γλυκά από ένα πλήθος cafe bar και ζαχαροπλα-
στείων.  

H βόλτα στην παραλία είναι απολαυστική
κατά τις απογευματινές και βραδινές ώρες
όπου όλη η παραλία κατά μήκος σφύζει από
ζωή.  Επίσης λειτουργεί κατα τη διάρκεια όλης
της χρονιάς ο τουριστικός λιμένας ο οποίος
είναι κατάλληλος για ελλιμενισμό και ανεφο-
διασμό σε νερό, καύσιμα, κ.λ.π

Τα Καμένα Βούρλα πρωταγωνίστησαν την
τελευταία τριακονταετία και συνεχίζουν να
πρωταγωνιστούν στην τουριστική ανάπτυξη
της Φθιώτιδας και ολόκληρης της ευρύτερης
περιοχής της Κεντρικής Ελλάδος.  Αυτό συν-
τελείται κυρίως για τους εξής λόγους. Κυρίως

διότι ο Κεντρικός Οδικός Άξονας που συν-
δέει την Νότια με τη Βόρεια Ελλάδα και τα
Βαλκάνια, περνά δίπλα από τα Καμένα
Βούρλα. 

Επιπλέον διότι συνδυάζει βουνό και θά-
λασσα με απόλυτη αρμονία. Ακόμη για τις
τουριστικές υποδομές που υπάρχουν στην
περιοχή αφού υπάρχει το δεύτερο μεγαλύ-
τερο camping της Ελλάδας που φιλοξενούσε
χιλιάδες τουριστών κάθε καλοκαίρι και λόγω
των πολλών ξενοδοχειακών επιχειρήσεων
που συντηρούν αρκετές οικογένειες στην πε-
ριοχή.  Τέλος, σημαντικότατο ρόλο στην του-
ριστική ανάπτυξη της  περιοχής έπαιξαν οι
ιαματικές πηγές των Καμένων Βούρλων.

Το Μοναστήρι της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος

Η Ιερά Σταυροπηγιακή Μονή  Μεταμόρ-
φωσης Σωτήρος-Αγιάς βρίσκεται πάνω από
την Λουτρόπολη των Καμένων Βούρλων σε
υψόμετρο 330 μ. μέσα σ΄ ένα όμορφο φυσικό
περιβάλλον. Με μια μαγευτική διαδρομή σε
απόσταση 4χλμ. με ασφαλτοστρωμένο δρόμο
έχει τη δυνατότητα κάποιος να φτάσει στην

Ιερά Μονή για ευλαβική προσκύνηση.
Η Ιερά Μονή βρίσκεται στο δυτικό τμήμα

του βουνού “Κνημίς”, της οποίας η ίδρυση
ανάγεται στις αρχές του 11ου αιώνα και χαρα-
κτηρίζεται ως η αρχαιότερη της περιοχής. Το
καθολικό της Ιεράς Μονής έχει ρυθμό τρί-
κλιτη βασιλική και είναι αγιογραφημένο με

➞
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σπάνιες αγιογραφίες του 12ου και 18ου αιώνα.
Οι κολώνες που στηρίζουν το Καθολικό της
καθώς και στοιχεία από την τοιχοδομία της
μαρτυρούν την ύπαρξη αρχαίου ναού αφιερω-
μένου σύμφωνα με προφορική παράδοση σε
ναό της θεάς Αρτέμιδος.

Το 1500μ.Χ. περίπου, η Ιερά Μονή λόγω του
πλούτου και της επαναστατικής δράσης, απο-
τέλεσε στόχο και βλήθηκε από τη θάλασσα
δια κανονιοβολισμού από Τούρκο αξιωμα-
τούχο με αποτέλεσμα να  καταρρεύσει ο τρού-
λος και η στέγη του Καθολικού της. 

Κατά τη διάρκεια της Τουρκοκρατίας, η
Ιερά Μονή  προσέφερε σημαντικές και ανεκτί-
μητες υπηρεσίες στους χριστιανούς, στους
αγωνιστές της επαναστάσεως αλλά και γενικό-
τερα σε ολόκληρο το γένος. Σύμφωνα με έν-
τονες γραπτές και προφορικές μαρτυρίες στην
Ιερά Μονή λειτουργούσε “κρυφό σχολειό” και
η ύπαρξη αυτού αποδεικνύεται με την κατα-
σκευασμένη μικρή κρύπτη πάνω από το νάρ-
θηκα του Καθολικού καθώς και από την
ύπαρξη πύργου στο χώρο του σημερινού καμ-
παναριού το οποίο χρησίμευε ως παρατηρη-
τήριο όπου ένας μοναχός παρακολουθούσε τις
κινήσεις των τούρκων. Το μοναστήρι διατηρή-
θηκε μέχρι το 1833, οπότε, με απόφαση της
τότε αντιβασιλείας του Όθωνα, διαλύθηκε

όπως και τα 4/5 των Μονών του Ελληνικού
κράτους. Τα κειμήλια, τα ιερά λείψανα και η
μέχρι τότε περιουσία της Ιεράς Μονής δια-
σκορπίσθηκαν ή διαρπάχθηκαν ή καταπατή-
θηκαν.

Στο χώρο του καθολικού διασώζεται η πα-
λαιότερη εικόνα της Ιεράς Μονής η οποία ανα-
παριστά την Παναγία με το γενεαλογικό της
δένδρο και διεσώθη με θαυμαστό τρόπο.

Σε απόσταση 200μ από την Ιερά Μονή
υπάρχει Ιερό παρεκκλήσιο, της Παναγιάς των
Βλαχερνών, εκεί όπου τη νύχτα φωτίζει ένας
μεγάλος σταυρός ο οποίος είναι ορατός σε
όλη την περιοχή. Η Ιερά Μονή πανηγυρίζει στις
5 και 6 Αυγούστου, τιμά τους Αγίους Κτήτορές
της στις 23 Ιουνίου και τον Ιερομάρτυρα Άγ. Ιε-
ρομάρτυρα Χρυσόστομο Μητροπολίτη Σμύρ-
νης στις 10 Σεπτεμβρίου.

Το μοναστήρι της Μεταμόρφωσης του Σω-
τήρος είναι ανοικτό όλο το χρόνο τόσο για
διερχόμενους επισκέπτες όσο και για προσκυ-
νητές. Ο τόπος είναι ιερός και πηγή ευλογίας,
φωτίσεως και ενδυναμώσεως των ευλαβών
προσκυνητών.

ΤΗΛ. 2235022209
ΩΡΕΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΡΙΟΥ
ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ ΩΡΑ   8π.μ. -12μ.μ.  4μ.μ. - 6μ.μ                            
ΘΕΡΙΝΗ ΩΡΑ: 8π.μ.-12μ.μ.  -  5π.μ.-8μ.μ.
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Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου
Περιβάλλοντος στις 10 με 12 Ιουλίου θα
ξεκινήσουν οι αιτήσεις για τον νέο κύκλο
του προγράμματος «Εξοικονομώ Κατ’ Οίκον
II». Στο πλαίσιο του προγράμματος θα χρη-
ματοδοτηθούν 25.000 νοικοκυριά με ποσο-
στά επιδότησης έως και 70%.

Στο προηγούμενο «Εξοικονομώ» το με-
γαλύτερο πρόβλημα ήταν ότι δεν υπήρξε
αξιολόγηση των προτάσεων, αλλά ως κριτή-
ριο ήταν ο αριθμός πρωτοκόλλου της αίτη-
σης. Έτσι έμειναν εκτός τα φτωχά νοικοκυριά
που έχουν κατοικίες 40 και 50 ετών και τις
μεγαλύτερες ανάγκες σε εξοικονόμηση ενέρ-
γειας. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του
Υπουργείου, οι νέες αιτήσεις για το νέο κύκλο

του προγράμματος θα γίνονται σταδιακά ανά
περιφέρεια μέχρι εξάντληση των πόρων της
κάθε περιφέρειας, για να περιοριστούν προ-
βλήματα υπερφόρτωσης του πληροφοριακού
συστήματος.

Το διάστημα που θα δίνεται για κάθε πε-
ριφέρεια, θα είναι μόνο 3 μέρες. Για τον λόγο
αυτό, θα πρέπει οι ενδιαφερόμενοι να συγκεν-
τρώσουν έγκαιρα τα δικαιολογητικά και να
απευθυνθούν σε μηχανικό για την ενεργειακή
επιθεώρηση της κατοικίας τους.

Ποιες είναι οι αλλαγές στον νέο κύκλο
Σύμφωνα με την ανακοίνωση του αρμό-

διου Υπουργείου Περιβάλλοντος, υπάρχουν
δύο σημαντικές αλλαγές σε σχέση με το προ-
ηγούμενο πρόγραμμα.

Πρώτον, υπάρχει διεύρυνση του εισοδη-
ματικού ορίου της τελευταίας κατηγορίας. Συγ-

Πηγή: aluNET.gr

Εξοικονόμηση κατ΄Οίκον ΙΙ”: 
Όλες οι λεπτομέρειες για τον Β’ Κύκλο 

που ξεκινά 10 Ιουλίου

Εξοικονομώ κατ’ οίκον
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κεκριμένα, η έβδομη κατηγορία στην οποία
είχαν τη δυνατότητα χορήγησης μόνο άτοκου
δανείου, χωρίς επιδότησης, φυσικά πρόσωπα
και οικογένειες με εισόδημα έως 40.000 ευρώ
θα ανέβει στα 80.000 ευρώ.

Δεύτερον, το εισόδημα, ατομικό ή οικογε-
νειακό, για την επιλογή της κατηγορίας επιδό-
τησης θα καθορίζεται από τις φορολογικές
δηλώσεις του 2019 (οικονομικό έτος 2018).
Επομένως, θα πρέπει οι ενδιαφερόμενοι να
έχουν υποβάλλει τη φορολογική τους δή-
λωση πριν την έναρξη του προγράμματος.

Πότε θα ξεκινήσουν οι αιτήσεις
Η ηλεκτρονική πλατφόρμα, για την υπο-

βολή αιτήσεων θα ανοίγει ανά περιφέρεια και
θα είναι:

10 – 12 Ιουλίου: Ανατολικής Μακεδονίας
και Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας, Ηπείρου,
Θεσσαλίας, Δυτικής Ελλάδας

15 – 16 Ιουλίου: Δυτικής Μακεδονίας, Ιο-
νίων Νήσων, Στερεάς Ελλάδας, Πελοποννή-
σου, Βορείου Αιγαίου, Κρήτης

17 – 19 Ιουλίου: Αττικής, Νοτίου Αιγαίου.

Ποια δικαιολογητικά απαιτούνται
Τα δικαιολογητικά έγγραφα θα υποβάλ-

λονται ηλεκτρονικά κατά φάσεις, από τον εν-
διαφερόμενο σε συνεργασία με τον ενεργει-
ακό σύμβουλο (μηχανικό) και είναι τα
παρακάτω:

Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης
(ΠΕΑ) που θα εκδοθεί από τον ενεργειακό
επιθεωρητή σε δυο στάδια της αίτησης.

• Δελτίο ταυτότητας του φυσικού προσώ-
που που κάνει την αίτηση ένταξης. Εναλλα-
κτικά δύναται να προσκομισθεί διαβατήριο.

• Οικοδομική άδεια για το κτήριο που γί-
νεται αίτηση επιδότησης ή οποιοδήποτε άλλο
σχετικό έγγραφο που να το νομιμοποιεί.

• Ενιαίο Τέλος Ακινήτων (ΕΤΑΚ) ή λογα-
ριασμός της ΔΕΗ (ή άλλου παρόχου).

• Έντυπο πρότασης παρεμβάσεων για τις
εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης που θα γί-

FOLLOW  US 4 47-96.qxp  19/7/20  15:20  Page 63



64

νουν μέσα από το πρόγραμμα.
• Οικονομικές προσφορές υποψηφίων

αναδόχων προμηθευτών
• Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 του

προσώπου που αιτείται την ένταξη στο πρό-
γραμμα.

• Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 των
συγκύριων του ακινήτου.

• Το τελευταίο Εκκαθαριστικό Σημείωμα
Φορολογίας Εισοδήματος του ατόμου που
αιτείται την επιδότηση.

• Το τελευταίο αντίγραφο της Δήλωσης

Φορολογίας Εισοδήματος (Ε1) για το οικο-
νομικό έτος 2018, του ατόμου που κάνει την
αίτηση, εφόσον η συγκεκριμένη κατοικία
χρησιμοποιείται από τον ίδιο. Αν όμως η
χρήση του ακινήτου έχει αλλάξει πρόσφατα
και δεν αποδεικνύεται από το Ε1, χρειάζεται
να κατατεθεί στην αίτηση μια υπεύθυνη δή-
λωση του Ν. 1599/1986 για τη χρήση του κτη-
ρίου ως κατοικία.

Σε περίπτωση που δεν προσκομισθεί το
ΕΤΑΚ, πρέπει να κατατεθεί αντίγραφο της
Δήλωσης Στοιχείων Ακινήτων (Ε9).

Εφόσον η κατοικία δεν χρησιμοποιείται
από τον αιτούντα αλλά από κάποιον τρίτο,
τότε χρειάζονται κάποια επιπλέον έγγραφα
για την αίτηση.

Για σπίτια που ενοικιάζονται (η παραχω-
ρούνται δωρεάν) απαιτείται αντίγραφο της
Αναλυτικής Κατάστασης για Μισθώματα Ακι-
νήτων (Ε2) και Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.
1599/1986 του Ενοίκου, ότι χρησιμοποιεί το

Εξοικονομώ κατ’ οίκον

➞

Κωστής Χατζηδάκης: Έρχεται και τρίτη φάση 
για το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατ’ οίκον ΙΙ»

Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κωστής Χατζηδάκης,
μιλώντας σε ενημερωτική εκπομπή του ΑΝΤ1, μεταξύ άλλων ανέφερε
ότι η κυβέρνηση θα συνεχίσει να «τρέχει» προγράμματα επιδότησης
ενεργειακής αναβάθμισης τύπου «Εξοικονομώ» πέρα από τα μέτρα

φοροέκπτωσης 40% για ενεργειακές παρεμβάσεις που έχουν ήδη ανακοινωθεί. Ο κ. Χα-
τζηδάκης αποκάλυψε την απόφαση της κυβέρνησης να υπάρξει και Γ’ Κύκλος στο πρό-
γραμμα «Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον II», σημειώνοντας ότι το πρόγραμμα έχει μεγάλη
απήχηση στον κόσμο και για αυτό τον λόγο δρομολογείται η συνέχισή του με τρίτη
φάση. Δεν ήταν σε θέση να μιλήσει για το ακριβές ποσό που θα διατεθεί, τόνισε όμως
πως βρίσκεται σε συζητήσεις και με τις περιφέρειες και με το υπουργείο Ανάπτυξης,
ώστε να βρεθούν τα κονδύλια από το ΕΣΠΑ για την υλοποίηση και του Γ Κύκλου του
«Εξοικονομώ ΙΙ».

Πηγή: aluNET.gr
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συγκεκριμένο ακίνητο ως σπίτι ή επαγ-
γελματική στέγη.

Για σπίτια που χρησιμοποιούνται από
συγκύριο, τα δυο παραπάνω πιστοποι-
ητικά μπορούν να αντικατασταθούν από
αντίγραφο Δήλωσης Φορολογίας Εισο-
δήματος (Ε1) συγκύριου, εφόσον το χρη-
σιμοποιεί αυτός ως κατοικία.

Εργασίες που καλύπτει το πρό-
γραμμα

Οι εργασίες που καλύπτει το πρό-
γραμμα είναι:

• Αντικατάσταση κουφωμάτων
• Μόνωση στέγης/ταράτσας
• Θερμομόνωση εξωτερικών τοίχων
•  Συστήματα ψύξης/θέρμανσης
• Ηλιακός θερμοσίφωνας
• Συστήματα σκίασης

Επιλέξιμες ιδιοκτησίες
Οι επιλέξιμες για τη συμμετοχή στο

πρόγραμμα κατοικίες είναι η μονοκατοι-
κία, η πολυκατοικία καθώς και το μεμονω-
μένο διαμέρισμα.

Θα πρέπει επίσης να χρησιμοποιείται
ως κύρια κατοικία, να υφίσταται νόμιμα, να
έχει καταταχθεί βάσει του πιστοποιητι-
κού ενεργειακής απόδοσης σε κατηγορία
ίση ή χαμηλότερη της «Δ» και να μην έχει
κριθεί κατεδαφιστέα η να έχει προηγηθεί
διαδικασία τακτοποίησης.
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ΚΡΙΣΕΙΣ ΠΑΝΙΚΟΥ
& COVID-19: 
Υπάρχει συσχέτισης

Πρόκειται για ψυχική πάθηση, που εκδη-
λώνεται με επαναλαμβανόμενες κρίσεις πα-
νικού. Η Διαταραχή Πανικού προσβάλει
συνηθέστερα τους νέους ενήλικες, τις γυ-
ναίκες, όσους έχουν αυξημένο άγχος γενι-
κότερα στη ζωή τους, όσους πάσχουν ήδη
από κάποια αγχώδη διαταραχή, άτομα με
ιστορικό κρίσεων πανικού και όσους αντι-
μετωπίζουν κάποια δύσκολη/στρεσογόνα
περίοδο και φάση ζωής. 

Η πανδημία του κοροναιου, αποτελεί μια
τέτοια στρεσογόνα περίοδο και οι ειδικοί
ψυχικής υγείας, παγκοσμίως, θεωρούν τον
COVID-19, ως σημαντική αιτία έναρξης ή
και επιδείνωσης των κρίσεων πανικού στον
πληθυσμό.

COVID-19-Συσχέτιση με αυξημένο
άγχος ή/και κρίσεις πανικού

Η πανδημία του κοροναιού, αναμφίβολα,
ήταν μια περίοδος εξαιρετικά δύσκολη για
όλους μας. Ο φόβος, το άγχος, η αγωνία και η
αβεβαιότητα, υπήρξαν τα συναισθήματα που
λίγο έως πολύ, όλοι μας αισθανθήκαμε. Πολλοί
άνθρωποι βίωσαν αυτή την περίοδο έντονο
άγχος ή και κρίσεις πανικού για πρώτη ίσως
φορά στη ζωή τους, ενώ κάποιοι άλλοι βίωσαν
περισσότερο άγχος από ότι συνήθως. Ανά-
μεσα σε αυτούς, ανήκουν και όσοι προσβλή-
θηκαν από κοροναιό. Όλα αυτά, είναι απόλυτα
κατανοητά και αναμενόμενα, καθώς πρόκειται
για φυσιολογικές αντιδράσεις σε μια περίοδο
έντονου στρες και αγωνίας, όπως υπήρξε αυτή
του COVID-19.

Αλλά και η περίοδος μετά το τέλος της κα-
ραντίνας χαρακτηρίζεται ως ιδιαίτερα αγχω-
τική για μια μεγάλη μερίδα ανθρώπων, που δεν
κατάφεραν ακόμη να ξεπεράσουν το σοκ και
να αισθανθούν ασφαλείς. Το αρχικό άγχος, σε
αυτή την κατηγορία ανθρώπων αλλά και σε
όσους νόσησαν από COVID-19, φαίνεται πως
δεν υποχώρησε μετά τη λήξη των μέτρων, ενώ
αρκετοί  εξακολουθούν να ταλαιπωρούνται
από κρίσεις πανικού.

Οι κρίσεις πανικού προσβάλλουν 4 στους
100 ανθρώπους που ζουν ανάμεσά μας. Οι
επιπτώσεις στην ποιότητα ζωής των αν-
θρώπων αυτών είναι πολλές και έντονες.
Εκτιμάται ότι το 80% του πληθυσμού έχει
πάθει έστω για μια φορά στην ζωή του κά-
ποια κρίση πανικού και η οποία πιθανά να
μην επαναλήφθηκε ποτέ ξανά. Οι επανα-
λαμβανόμενες κρίσεις πανικού, μπορούν να
οδηγήσουν σε Διαταραχή Πανικού, μια από
τις πιο συχνές αγχώδεις διαταραχές. 

Καλογήρου Αγγελική,
Ψυχολόγος BSc, MSc Health Psychology
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Αξίζει να αναφερθεί
πως, επειδή τα συνηθέ-
στερα συμπτώματα του αυ-
ξημένου άγχους ή/και της
κρίσης πανικού, όπως η δυ-
σκολία στην αναπνοή και το
σφίξιμο στο στήθος, αποτε-
λούν επίσης τα κλασσικά
συμπτώματα της μόλυνσης
από κοροναιό, αρκετοί συνάνθρωποι μας,
οδηγήθηκαν στο νοσοκομείο ή σε κάποιο
γιατρό  ή και επιδείνωσαν τα συμπτώματα
μιας αρχόμενης κρίσης πανικού, λόγω του
φόβου τους οτι προσβλήθηκαν από
COVID-19.

Πώς θα καταλάβω οτι πρόκειται για
έντονο άγχος, κρίση πανικού ή αν έχω
προσβληθεί από COVID-19;

Για να καταλάβετε τη διαφορά, προσπα-
θήστε να απαντήσετε σε 3 απλές ερωτή-
σεις:

α) Έχω ξαναβιώσει παρόμοια συμπτώ-
ματα στο παρελθόν? Αν έχετε ιστορικό έν-
τονου άγχους, άλλων φόβων ή και φοβιών ή
αν έχετε ξαναπάθει κρίση πανικού, το πιθα-
νότερο είναι οτι αυτό σας συμβαίνει και
τώρα.

β) Τα συμπτώματά μου βελτιώνονται σε
10-15 λεπτά περίπου? Η ένταση των συμ-
πτωμάτων μιας κρίσης πανικού αρχίζει να
φθίνει μετά τα πρώτα 10 περίπου λεπτά, κάτι
που δεν ισχύει στην περίπτωση που προ-
σβληθήκατε από COVID-19.

γ) Τα συμπτώματά μου αρχίζουν να υπο-
χωρούν αν χρησιμοποιήσω κάποια τεχνική
χαλάρωσης? (πχ. Βαθιές αναπνοές, μυική χα-
λάρωση, mindfulness). Η δυσκολία στην
αναπνοή που προκύπτει από μόλυνση με
COVID-19, είναι απίθανο να υποχωρήσει με
τις παραπάνω τεχνικές.

Τι είναι όμως η κρίση πανικού;
Ως κρίση πανικού ορίζεται η ξαφνική εμ-

φάνιση έντονου άγχους και φόβου που πα-
ρουσιάζεται με τη μορφή  σωματικών
συμπτωμάτων και η οποία βιώνεται ως ιδιαί-
τερα τρομακτική,μιας και το άτομο νιώθει πως
δε μπορεί να διαχειριστεί αυτό που συμβαίνει.
Διαρκεί μόλις λίγα λεπτά (3-10 συνήθως), τα
οποία όμως φαντάζουν ατελείωτα για τον άν-
θρωπο που βρίσκεται σε κρίση.

Κύρια Συμπτώματα:
Κύριο χαρακτηριστικό των κρίσεων πανι-

κού είναι τα έντονα σωματικά συμπτώματα
που εμφανίζονται ξαφνικά, χωρίς εμφανή αιτία.
Η καρδιά αρχίζει να χτυπάει έντονα και υπάρ-
χει δυσκολία στην αναπνοή. 

Άλλα συνηθισμένα σωματικά συμπτώματα
είναι η ναυτία/ζάλη, εφίδρωση, πόνος/σφίξιμο
στο στήθος, αίσθημα πνιγμού ή λιποθυμίας,
μούδιασμα στα άκρα, τρέμουλο κτλ. Το άτομο
νιώθει σαν να πεθαίνει, να χάνει τον έλεγχο ή
σαν να τρελαίνεται.

Σε πολλές περιπτώσεις οι κρίσεις αυτές
εμφανίζονται απροειδοποίητα (όταν κανείς
περπατάει στο δρόμο, όταν οδηγεί, όταν δου-
λεύει). 

Άλλες φορές πάλι, μπορεί να προηγείται
κάποιο συγκεκριμένο ερέθισμα και κάποτε
μπορεί να εμφανιστούν όταν το άτομο είναι
ήρεμο ή όταν κοιμάται. ➞
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Συνέπειες για το άτομο και την καθη-
μερινότητά του:

Μετά το πρώτο επεισόδιο κρίσης πανι-
κού τα περισσότερα άτομα αρχίζουν συνή-
θως να οργανώνουν όλη τους τη ζωή και την
καθημερινότητα, με βάση το φόβο μήπως
πάθουν πάλι κρίση πανικού, αλλά και με
στόχο να αποφύγουν τη ντροπή/ενοχή που
προκαλεί η ιδέα οτι αν τους συμβεί σε δη-
μόσιο χώρο, θα γίνουν ρεζίλι, θα θεωρηθούν
τρελοί ή θα τρομάξουν τους συνανθρώπους
τους. Αρχίζουν λοιπόν να αποφεύγουν τα
μέρη και τις καταστάσεις στα οποία έπαθαν
την κρίση, καταφεύγουν σε αναποτελεσμα-
τικές και κάποτε επικίνδυνες λύσεις (π.χ. αυ-
ξημένη κατανάλωση αλκοόλ, συνεχής
παραμονή στο σπίτι, κοινωνική απομόνωσή
κτλ.) ή επισκέπτονται συνεχώς γιατρούς και
νοσοκομεία, πιστεύοντας οτι η ζωή τους
κινδυνεύει. 

Με τον τρόπο αυτό όμως, αρχίζει σιγά
σιγά να μονιμοποιείται ένα είδος συμπερι-
φοράς, το οποίο, ενώ αρχικά παρέχει ανα-
κούφιση,αυτή είναι μόνο προσωρινή και οι
άνθρωποι καταλήγουν με περισσότερο
άγχος, ανασφάλεια, θυμό, αλλά και την πε-

ποίθηση οτι δε μπορούν πλέον να εμπιστευ-
τούν τον εαυτό,την κρίση και τις ικανότητές
τους να ανταπεξέλθουν.

Πώς αντιμετωπίζονται;
Κύρια θεραπεία για την αντιμετώπιση των

κρίσεων πανικού είναι η ψυχολογική παρέμ-
βαση,ενώ κάποιες φορές αυτή συνδυάζεται με
φαρμακοθεραπεία. Συγκεκριμένα, η γνωσιακή
- συμπεριφορική προσέγγιση (CBT) είναι μια
βραχεία ψυχολογική θεραπεία, την αποτελε-
σματικότητα της οποίας στηρίζει ένας  μεγά-
λος αριθμός διεθνών επιστημονικών μελετών.
Ο ψυχολόγος βοηθά τα άτομα  να κατανοή-
σουν τη φύση των κρίσεων πανικού και τους
εκπαιδεύει σε τεχνικές αποτελεσματικής δια-
χείρισής τους. Τελικός στόχος της θεραπείας
είναι να αποκτήσουν οι άνθρωποι τον έλεγχο
των κρίσεων και της ζωής τους γενικότερα.

Αν σας συμβεί ενώ είστε μόνος/η ή
κάπου έξω:

• Στηριχτείτε σε κάποιο τοίχο ή καθίστε
στο έδαφος/σε μια καρέκλα (μην ξαπλώσετε!),
σταματήστε στην άκρη το αυτοκίνητό σας, αν
οδηγείτε.

➞

➞
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• Πάρτε αργά μερικές βαθιές αναπνοές
(εισπνοή από τη μύτη, εκπνοή από το
στόμα)

• Κοιτάξτε γύρω σας και παρατηρείστε:
5 πράγματα που μπορείτε να δείτε (πχ. τους
περαστικούς, ένα δέντρο/ζώο ή λουλούδι
δίπλα σας, αυτοκίνητα να περνούν, μια βι-
τρίνα κτλ.), 4 πράγματα που μπορείτε να αγ-
γίξετε (πχ. Την τσάντα, το πορτοφόλι, τα
κλειδιά σας), 3 πράγματα που μπορείτε να
ακούσετε (πχ. Τις φωνές άλλων ανθρώπων,
τη μουσική από ένα καφέ, τις κόρνες των
αυτοκινήτων, τους ήχους των πουλιών κτλ.),
2 πράγματα που μπορείτε να μυρίσετε(πχ.
Το νέφος, τη μυρωδιά από ένα φαστ-φουντ,
το άρωμά σας, αν το έχετε μαζί κτλ.) και ένα
πράγμα που μπορείτε να γευτείτε (πχ. Μα-
σήστε μια τσίχλα, πιείτε νερό).

• Ανεχτείτε για λίγο τα σωματικά
συμπτώματα και καθησυχάστε τον εαυτό
σας με μια φράση (πχ. Δεν κινδυνεύω. Σε
λίγο θα περάσει).

• Αν σας πλησιάσουν άνθρωποι με
την πρόθεση να σας βοηθήσουν, μιλήστε
μαζί τους. Πείτε τους (αν θέλετε) οτι παθαί-
νετε μια κρίση πανικού και ζητήστε να σας
φέρουν λίγο νερό.

Μην ξεχνάτε:
✔ Η κρίση πανικού είναι δυσάρεστη,

αλλά όχι επικίνδυνη.
✔ Η κρίση πανικού δε μπορεί να σας

οδηγήσει σε λιποθυμία.

✔ Η κρίση πανικού θα περάσει. Οι περισ-
σότερες κρίσεις πανικού κρατάνε λιγότερο
από 3 λεπτά.

✔ Οι κρίσεις πανικού μπορούν να θερα-
πευτούν αποτελεσματικά.

✔ Η Διαταραχή Πανικού μπορεί να προλη-
φθεί.

✔ Πάντα έχετε τον έλεγχο. Το άγχος απλά
έρχεται και φεύγει.

Ενδεικτική Βιβλιογραφία:
Bouton, M. E., Mineka, S., & Barlow, D. H.

(2001). A modern learning theory perspective
on the etiology of panic disorder. Psychological
review,108(1), 4.

Kircanski, K., Craske, M. G., Epstein, A. M.,
& Wittchen, H. U. (2011). Subtypes of panic at-
tacks: a critical review of the empirical litera-
ture. Focus, 9(3), 389-398.

Otte, C. (2011). Cognitive behavioral ther-
apy in anxiety disorders: current state of the
evidence. Dialogues in clinical neuroscience,
13(4), 413.  

Your Health Psychologist,
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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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Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε το πρώτο τουρνουά μπάσκετ 2 on 2 που διοργάνωσε ο Αστέρας
Λαμίας. Οι αγώνες διεξήχθησαν στις εγκαταστάσεις του Αστέρα και οι αθλητές που συμμετείχαν
είχαν την ευκαιρία να χαλαρώσουν παίζοντας το αγαπημένο τους άθλημα.
Στις πρώτες τρεις ομάδες απονεμήθηκαν αναμνηστικά κύπελλα.Μεγάλη στήριξη στο να κυλήσουν
όλα ομαλά έδωσε ο μεγάλος χορηγός του τουρνουά ΚΑΡΑΒΑΝΑΣ SECURITY. 
Χορηγός επικοινωνίας ήταν το αθλητικό site Lamia Ole.

ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΜΠΑΣΚΕΤ 2 on 2
από τον ΑΣΤΕΡΑ ΛΑΜΙΑΣ
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78

κτηνιατρικά

Ένα από τα συμπτώματα που δύσκολα
δεν αντιλαμβάνεται ο ιδιοκτήτης αποτελεί η
απώλεια τριχώματος, ή αλλιώς αλωπεκία,
λέξη εμπνευσμένη από την φυσιολογική
απώλεια τριχώματος κατά τους καλοκαιρι-
νούς μήνες της αλεπούς. Η αλωπεκία λοιπόν,
αποτελεί "καμπανάκι" για μια πληθώρα πα-
θολογικών καταστάσεων τις οποίες ο κτη-
νίατρος οφείλει να διευρευνήσει. Ποιες είναι
λοιπόν οι συνηθέστερες παθολογικές κατα-
στάσεις που συνοδεύονται από αλωπεκία
στο σκύλο;

Οι αλλεργίες αποτελούν συχνή αιτία
απώλειας τριχώματος στο σκύλο. Συχνά αλ-
λεργιογόνα αποτελούν η γύρη, η σκόνη, τα
ακάρεα και άλλα περιβαλλοντικά ερεθί-
σματα. Επιπλέον συχνή, ιδιαίτερα κατά τους
καλοκαιρινούς μήνες, αποτελεί η αλλεργική
από ψύλλους δερματίτιδα η οποία πυροδο-

τείται από αλλεργιογόνα που εντοπίζονται στο
σίαλο του ψύλλου που δαγκώνει στο ζώο και
είναι ικανή να προκαλέσει δευτερογενώς αλω-
πεκία. Ο αποτελεσματικότερος τρόπος απο-
φυγής της αποτελεί η εφαρμογή προληπτικής
αντιπαρασιτικής αγωγής που προτείνει ο κτη-
νίατρος και ο ιδιοκτήτης οφείλει να την εφαρ-
μόζει επιμελώς. 

Τέλος, τροφικά αλλεργιογόνα όπως το βο-
δινό κρέας, η σόγια, τα γαλακτοκομικά προ-
ϊόντα και τα δημητριακά προκαλούν
υπερευαισθησία με κύρια κλινική εκδήλωση

Παράσιτα όπως ψύλλοι, κρότωνες,
ακάρεα της ψώρας προσβάλλουν συχνά
τους σκύλους και προκαλούν δερματικές
αλλοιώσεις, 

Πηγή: diagnovet.gr

Τα 5 συχνότερα αίτια απώλειας
τριχώματος στο σκύλο 
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τον κνησμό και δευτερογενώς την απώ-
λεια τριχώματος.

Παράσιτα όπως ψύλλοι, κρότωνες,
ακάρεα της ψώρας προσβάλλουν συχνά
τους σκύλους και προκαλούν δερματικές
αλλοιώσεις, ανάμεσα στις οποίες εντοπί-
ζεται η αλωπεκία με συγκεκριμένη κατα-
νομή, όπως περιφερικά των οφθαλμών,
στο πτερύγιο του έξω ωτός και στην κοι-
λιακή χώρα. Συνήθως συνυπάρχουν ερυ-
θρότητα και κνησμός.  Άλλοι βιολογικοί
παράγοντες που προκαλούν αλωπεκία
αποτελούν τα δερματόφυτα ως αποτέλε-
σμα της φλεγμονής και ρήξης του θυλά-
κου των τριχών. 

Το συνηθέστερο κλινικό εύρημα στην
περίπτωση αυτή αποτελεί το μολυσμα-
τικό κηρίο, οζίδιο καλά περιγεγραμμένο
με ερύθημα και αλωπεκία με κατανομή
στο πρόσωπο και τα άκρα.

Ο υπερφλοιεπινεφριδισμός γνωστός
και ως Νόσος του Cushing αποτελεί εν-
δοκρινοπάθεια με συνδυασμό κλινικών
εκδηλώσεων ως απόρροια της παρατε-
ταμένης έκθεσης των ιστών στη δράση
των γλυκοκορτικοειδών και αφορά σκύ-
λους μέσης και προχωρημένης ηλικίας.
Βέβαια συναντάται και το ιατρογενές
σύνδρομο Cushing ως αποτέλεσμα της
μακροχρόνιας θεραπευτικής αγωγής με
γλυκοκορτικοειδή. Μεταξύ των άλλων,
συχνό κλινικό εύρημα αποτελεί η απώ-
λεια τριχώματος που εκδηλώνεται με λέ-
πτυνση της τρίχας έως και συμμετρική
αλωπεκία. Η υπερχρωμία, η λέπτυνση του
δέρματος, η σμηγματόρροια ανήκουν
επίσης στην τυπική δερματική συμπτω-
ματολογία.

Η γενετική προδιάθεση ορισμένων
φυλών στην απώλεια τριχώματος είναι

➞
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κτηνιατρικά

γεγονός. Πρώτα από όλα, υπάρχουν φυλές
σκύλων όπως οι Chinese Crested, Mexican
Hairless (Xolo), και American Hairless Terrier
που δημιουργήθηκαν για την εκμετάλλευση
του χαρακτηριστικού του αραιού τριχώματος.
Άλλες φυλές όπως οι Doberman Pinscher,
Dachshund, Chihuahua, Italian Greyhound and
Whippet υποφέρουν από αραίωση τριχώμα-
τος στην περιοχή του έξω ωτός, στη ράχη,
στο λαιμό. Τη λίστα ολοκληρώνουν τα λεγό-
μενα έλκη από κατάκλιση. Εντοπίζονται στα

➞ σημεία του σώματος που χρησιμεύουν ώς
"ελατήρια" για το ζώο και δέχονται μεγάλη μη-
χανική πίεση, ανάλογη του βάρους του. 

Εμφανίζονται ιδιαίτερα σε ζώα μεγαλόσωμα,
με υψηλό βάρος που διαβιούν σε σκληρό και
τραχύ έδαφος. Ο συνδυασμός πίεσης και τρι-
βής προκαλεί νέκρωση του δέρματος στις αρ-
θρώσεις του γονάτου, του ταρσού, του αγκώνα
και του ισχίου που συνοδεύεται από απώλεια
τριχώματος, ρωγμές του δέρματος μέχρι και αι-
μορραγία.

Πηγή: diagnovet.gr

Σε αυτό το πρώτο άρθρο, θα ασχολη-
θούμε με τα κατοικίδια ζώα ως μέλη μιας οι-
κογένειας και ιδιαίτερα τη σχέση που
αναπτύσσουν τα παιδιά με αυτά. Τα πιο
συχνά ερωτήματα που προκύπτουν από μία
οικογένεια που θέλει να υιοθετήσει ένα κα-
τοικίδιο, είναι ποιες υποχρεώσεις προκύ-
πτουν κατά τη συμβίωσή τους με αυτό και
ποια τα πιθανά οφέλη που καρπώνονται από
τη σχέση που αναπτύσσουν με αυτά, ιδιαί-
τερα της θετικής επίδρασης που ασκούν στη
ψυχολογία των παιδιών.

Η υιοθέτηση ενός κατοικίδιου είναι μία
απόφαση που θα πρέπει να παίρνεται μετά
από σοβαρή σκέψη, αφού οι γονείς συνυπο-
λογίσουν τις μακροχρόνιες υποχρεώσεις που
μία τέτοια απόφαση επιφέρει. 

Η απόκτηση ενός σκύλου ή μιας γάτας
δεν πρέπει να εκλαμβάνεται σαν μία παρο-
δική ικανοποίηση των επιθυμιών των παιδιών,
όπως η αγορά ενός παιχνιδιού. 

Πολλές φορές όμως αυτό συμβαίνει και
τα πολυπόθητα κατοικίδια μετά από λίγο

χρόνο «χρήσης» καταλήγουν στο δρόμο, επι-
τείνοντας το πρόβλημα των αδέσποτων ζώων.
Αφού λοιπόν συνειδητοποιήσουμε ότι και αυτά
γίνονται δια βίου μέλη της οικογένειας μας
μετά την απόκτησή τους, θα πρέπει να είμαστε
τυπικοί σε ότι αφορά την πρόληψη της υγείας
τους. Εμβολιασμοί, αποπαρασιτώσεις και γενι-
κότερα η πρόληψη της υγείας τους δεν πρέπει
να παραλείπονται, μιας και είναι θέμα δημόσιας
υγείας.

Τα σαφή πλεονεκτήματα που προκύπτουν

Τα κατοικίδια ως μέλη της οικογένειας 

80
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όταν ένα παιδί μεγαλώνει μαζί με ένα
σκύλο για παράδειγμα, είναι πολλαπλά. 

Μαθαίνει να είναι φιλικό και να σέβεται
τα υπόλοιπα είδη του ζωικού βασιλείου,
αποκτώντας οικολογική συνείδηση και συ-
νειδητοποιώντας την αναγκαιότητα της αλ-
ληλεπίδρασης ανθρώπων – ζώων, για την
αρμονική φυσική εξέλιξη του πλανήτη. Ερ-
χόμενο σε καθημερινή επαφή με ένα ζώο
που του δίνει αγάπη χωρίς να ζητά ανταλ-
λάγματα, γίνεται πιο κοινωνικό, αφού υιο-
θετεί μία θετική στάση ζωής προς τους
άλλους. 

Μαθαίνει να είναι υπεύθυνο, μιας κι ένα
κατοικίδιο θα έχει πάντα την ανάγκη φρον-
τίδας, από οποιοδήποτε μέλος της οικογέ-
νειας. 

Σε πολλές περιπτώσεις, παιδιά με απλά
έως και ανίατα προβλήματα υγείας βοηθή-
θηκαν τα μέγιστα από τη συμβίωσή τους
με ένα κατοικίδιο, θετική εξέλιξη που μόνο
βασιζόμενη σ’ αυτή την ιδιόμορφη σχέση
θα μπορούσε να ερμηνευτεί.

Τελειώνοντας, πολύ σημαντικό είναι ότι
τα παιδιά μαθαίνουν τον κύκλο της ζωής.
Γέννηση, ενηλικίωση, γήρας και θάνατος, γί-
νονται έννοιες με τις οποίες το παιδί εξοι-
κειώνεται, συνειδητοποιώντας τον κύκλο
της ζωής. 
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Καθαρίζουμε καλά το ψάρι, το πλένουμε, το βάζουμε στο στραγγιστήρι,
το ραντίζουμε με το χυμό από το ένα λεμόνι  και το αλατίζουμε ελαφρώς. Το
αφήνουμε 15-20 λεπτά να στραγγίξει. 

Σχίζουμε τα 2 κρεμμύδια στη μέση χωρίς να τα κόψουμε τελείως.
Σε μία βαθιά κατσαρόλα με ελαφρώς αλατισμένο νερό ρίχνουμε τα κρεμ-

μύδια, καρότα, σέλινο, κολοκυθάκια, δάφνη, πατάτες, πιπέρι, λίγο ελαιόλαδο
και βράζουμε για 30-45 λεπτά. Ειδικά τις πατάτες για να μην λιώσουν τις ρί-
χνουμε αφού έχουν μισοβράσει τα υπόλοιπα υλικά. Μόλις βράσουν τα υλικά

μας, τα αφαιρούμε με μία τρυπητή κουτάλα και τα τοποθετούμε σε ένα
σουρωτήρι προσεκτικά για να κρυώσουν, ώστε να μπορούμε να τα
κόψουμε αργότερα σε μικρά κομματάκια.

Στο νερό που έχει μείνει στην κατσαρόλα ρίχνουμε το ψάρι με
το υπόλοιπο ελαιόλαδο και το βράζουμε για περίπου 20 λεπτά.

Εκτέλεση

Ψάρι Μαγιονέζα

1,5 κιλό ψάρι (συναγρίδα, σφυρίδα,
κοκκινόψαρο) κατά προτίμηση κα-

τεψυγμένο.
2 μέτρια κρεμμύδια ξερά  

4-5 καρότα ολόκληρα 
1-2 φύλλα δάφνης

1 ρίζα σέλινο ή ένα ματσάκι σέλινο 
3-4 κολοκυθάκια μικρά ολόκληρα

2-4 πατάτες μέτριες

λίγους κόκκους πιπέρι  
της αρεσκείας σας

1 κουτάλα ελαιόλαδο
αλάτι, 1 λεμόνι

4-5 μικρά αγγουράκια τουρσί
2 κουταλιές σούπας κάπαρη τουρσί
1 κλαράκι μαϊντανό για το στόλισμα

1 βάζο μικρό μαγιονέζα

Υλικά
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Αποσύρουμε την κατσαρόλα με το ψάρι από την εστία και το αφήνουμε να κρυώ-
σει. Μόλις κρυώσει  βγάζουμε το ψάρι, το καθαρίζουμε προσεκτικά ώστε να μην αφή-
σουμε καθόλου κόκαλα και ρίχνουμε τα ψαχνά σε ένα βαθύ σκεύος. Εάν θέλουμε
μπορούμε να κρατήσουμε το κεφάλι και την ουρά του ψαριού για τον στολισμό. Εν
συνεχεία κρατάμε από τα λαχανικά μας μία μικρή ποσότητα από τα καρότα, κολοκυ-
θάκια σέλινο και κάπαρη (που θα χρειαστούν για τον στολισμό)και τα υπόλοιπα μαζί
με τα αγγουράκια τουρσί, τα κόβουμε  σε πολύ μικρά κομματάκια και τα ρίχνουμε
στο ψάρι προσθέτοντας 3 κουταλιές της σούπας μαγιονέζα και ανακατεύουμε ελα-
φρώς  ώστε να γίνει ένα ομοιόμορφο μείγμα χωρίς να λειώσουνε τελείως τα υλικά.

Παίρνουμε μία μακρόστενη πιατέλα και τοποθετούμε το μείγμα σε σχήμα ψαριού.
Εδώ μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το κεφάλι και την ουρά που είχαμε κρατήσει
για το στολισμό, διαφορετικά θα σχεδιάσουμε το κεφάλι και την ουρά με το μείγμα
μας. Εν συνεχεία καλύπτουμε το μείγμα μας που έχει ήδη μορφή ψαριού με την υπό-
λοιπη μαγιονέζα.

Για τον στολισμό θα χρησιμοποιήσουμε τα καρότα και τα κολοκυθάκια που είχαμε
κρατήσει και τα οποία κόβουμε σε ροδελίστες καθώς επίσης κάπαρη, σέλινο και κατά
προτίμηση λίγο μαϊντανό ωμό.

TIP: Με το ζωμό που μας έμεινε αφού βράσαμε τα λαχανικά και το ψάρι  μπο-
ρούμε να φτιάξουμε ψαρόσουπα που θα σερβίρουμε για πρώτο πιάτο.

Προσθέτουμε λίγο ελαιόλαδο και ρύζι Καρολίνα ή Νυχάκι  υπολογίζοντας 1 κου-
ταλιά της σούπας ανά άτομο. Αφού βράσει το ρύζι σβήνουμε την εστία ή την αφή-
νουμε σε πολύ χαμηλή φωτιά και αφήνουμε την κατσαρόλα πάνω στην εστία. Σε ένα
πιάτο βαθύ  χτυπάμε καλά δύο αυγά, προσθέτουμε το χυμό 2 λεμονιών και στην
συνέχεια ρίχνουμε με μία κουτάλα σιγά-σιγά ζωμό από την κατσαρόλα
χωρίς να σταματήσουμε το χτύπημα μέχρις ότου γεμίσει το πιάτο. Στην
συνέχεια ρίχνουμε το μείγμα από το πιάτο στην κατσαρόλα λίγο-λίγο
ανακατεύοντας διαρκώς προς μία κατεύθυνση μέχρι να δέσει το αυ-
γολέμονο.                                                        Καλή σας όρεξη.
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aστρολογικές προβλέψεις

Καρκίνος
Το πρώτο μισό του μήνα
είναι σπαρμένο με ρόδα και

το δεύτερο με αγκάθια!  Συγκε-
κριμένα, η έκλειψη στης 21ης Ιουνίου σου
προσέφερε την δυνατότητα να κάνεις ένα
μεγάλο άλμα στην ζωή σου, με την συν-
δρομή ενός δικού σου ανθρώπου που θα
σε στηρίξει σε όλα. Είτε πρόκειται για κάτι
επαγγελματικό είτε για κάτι προσωπικό, το
σύμπαν «δουλεύει» για λογαριασμό σου,
οπότε κάνε την κίνησή σου εγκαίρως!

Λέων
Σε αυτόν τον μήνα το πρώτο

ζητούμενο για σένα είναι το να
ρυθμίσεις ζητήματα υγείας και δια-

τροφής, φρόντισε να μπεις στον… σωστό
τον δρόμο, πριν αρχίσουν να κτυπάνε «καμ-
πανάκια»! Αναμένεται κινητικότητα σε ένα
«μέτωπο», αυτό των αποκαλύψεων, είτε για
ενέργειες άλλων είτε για δικές σου. Το πρώτο
μισό του μήνα  φαίνεται πως λειτουργούν
υπέρ σου, έχεις ένα «φύλακα άγγελο». Η
έκλειψη στις 21/8  σηματοδοτήσει διεργασίες
που διασφαλίζουν την θέση σου. 

Παρθένος 
Η Ηλιακή έκλειψη στης 21/8
σου ανοίγει τον δρόμο για να

γνωρίσεις κόσμο ικανό και πρό-
θυμο να σε συνδράμει σε ποικίλα ζητήματα!
Εκτός από προσωπικά οφέλη θα υπάρξουν
και οικονομικά, ενώ διεκδικείς με πολύ καλές
πιθανότητες και μια «προεδρική» θέση σε
έναν φορέα που σε ενδιαφέρει. Η  έκλειψη
στης 5/8 σε φέρνει σε μια μάλλον αμήχανη
θέση, αφού την θέση της λογικής παίρνουν
τα… μίση και τα πάθη.

Kριός
Το τετράγωνο Άρη-Χείρωνα

στις 15/8 προοιωνίζεται ένα «εμφυ-
λιοπολεμικό» κλίμα και σίγουρα δεν είναι ώρα
για «βεντέτες» Αν όμως φερθείς συνετά, τότε
απλά σε περιμένουν επιπλέον καθήκοντα, τα
οποία είναι βέβαιο πως θα διεκπεραιώσεις με
επιτυχία, έχοντας στο πλευρό σου και τον Άρη
στο ζώδιό σου (μετά τις 28/8). Κατά τα άλλα, η
Αφροδίτη στους Διδύμους σου προσφέρει και
την εναλλακτική του «έξω», αν παρ’ ελπίδα κου-
ραστείς από την «φαγωμάρα» του «μέσα». 

Ταύρος
Το πέρασμα του Άρη στον Κριό
(28/8) φέρνει παρασκηνιακές

ενέργειες ατόμων, που σχεδιάζουν
να σε βλάψουν ύπουλα, αλλά έχεις κι εσύ τις
«άκρες» σου για να προλάβεις το κακό. Την
υγεία σου να προσέξεις, ξεκινώντας από τον
απρόσκοπτο ύπνο σου, μη διστάσεις να ανα-
ζητήσεις ένα ασφαλές ησυχαστήριο που θα
περνάς καλά μέχρι τις αρχές Ιουλίου, γιατί μετά
θα αρχίσουνε τα όργανα, που σημαίνει ότι τα-
ξίδια και μετακινήσεις δε θα βγουν  τόσο καλά.

Δίδυμοι
Η Αφροδίτη στο ζώδιό σου επα-
νέρχεται σε ορθή φορά στις
26/8, που σημαίνει ότι κλείνει μια

παρένθεση που άνοιξε στην ζωή
σου και μπορείς πλέον να σχεδιάσεις τις επό-
μενες κινήσεις σου, χωρίς πισωγυρίσματα
«αν» και «μήπως». Η κοινωνική σου ζωή θα
εμπλουτιστεί με νέες γνωριμίες μέχριτις 15/7.
Πλεονέκτημα θα έχεις και σε καλλωπιστικές
παρεμβάσεις,  ενώ η προσωπική σου γοητεία
είναι ικανή να ανοίξει  και τις πιο δύσκολες 

«πόρτες».
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Ζυγός
Ο Άρης στον Κριό (28/8) βάζει

«φωτιά» στις σχέσεις και τις συ-
νεργασίες σου, που σημαίνει ότι αν

έχεις κάποιον/α στην ζωή σου, μάλλον θα
τον/την αποχαιρετήσεις!  Αν επιδιώξεις μια
σχέση μετά τις αρχές Ιουλίου, ο «σαματάς» που
θα γίνει στην συνέχεια θα σε κάνει να μετανιώ-
σεις για την επιλογή σου. Η Αφροδίτη στους
Διδύμους σου προσφέρει έναν καθαρό «διά-
δρομο εξόδου» από τα δύσκολα.

Σκορπιός
Με την Σεληνιακή έκλειψη της 5ης
Ιουλίου, η οποία δημιουργεί «θέ-

ματα» με συγγενικά σου πρόσωπα κι
αν τελικά ζυγίσεις» τα κέρδη με τις ζημιές, η
πλάστιγγα θα βαρύνει προς τις δεύτερες, όχι
μόνον από συμφεροντολογική άποψη, αλλά και
σε σχέση με συμπεριφορές που… πικραίνουν!
Επιπλέον, στο δεύτερο μισό του μήνα μπορεί
να ταλαιπωρηθείς στα ταξίδια και τις μετακινή-
σεις σου,  που έχουν ψυχαγωγικό χαρακτήρα. 

Τοξότης
Σστις 26/8, έχεις πλέον το ελεύ-
θερο να απολαύσεις την ζωή σου

και τα πλεονεκτήματα που σου προ-
σφέρουν οι άλλοι «στο πιάτο». Όπου «άλλοι»
είναι από την σχέση σου, μέχρι μια συνεργασία,
που κυριολεκτικά σου λύνει τα χέρια. Μάλιστα
στο πρώτο μισό του μήνα η τύχη σου «πιάνει
ταβάνι», κάτι που μπορείς να αξιοποιήσεις σε
πολλούς τομείς, αρκεί βέβαια να θυμάσαι ότι
όλα τα ωραία πράγματα κάποτε φθάνουν στο
τέλος τους! Από (5/8) όμως και ύστερα, η πο-
ρεία των οικονομικών σου δεν θα είναι και τόσο
ανθηρή, ενώ διαφαίνονται και «εμπρηστικές»
καταστάσεις στα προσωπικά σου.

Αιγόκερως
Η Ηλιακή έκλειψη της 21/7 συνηγο-

ρεί σε μια πολύ μεγάλη επιτυχία.
Ίσως μάλιστα να αλλάξεις κλάση σε

σχέση με το κοινωνικό status και τις προοπτικές
σου, ξεφεύγοντας από μια «χρυσή μετριότητα».
Ενα προσωπικό ζήτημα, θα σε φέρει σε αδιέ-
ξοδο ή ένα «σκάνδαλο» στο οποίο θα εμπλα-
κείς, εκούσια ή ακούσια. Για να συμβεί κάτι τέτοιο
υπάρχει στην Σεληνιακή έκλειψη της 5/8με τα
προσωπικά σου, τα οικογενειακά σου και τις συ-
νεργασίες σου να γίνονται τελικά ένα κουβάρι.

Υδροχόος
Η Αφροδίτη στους Διδύμους σε
κρατά σε… φόρμα στα προσω-
πικά σου, φέρνοντας ολοένα και

περισσότερες ελκυστικές παρουσίες
στην ζωή σου και βέβαια επαφίεται στην διακρι-
τική σου ευχέρεια το τι ακριβώς θα πράξεις με
αυτές! «Παίζει» ακόμη μια «υψηλή» γνωριμία
γύρω στις 15/7. Παράλληλα, ο Άρης στον Κριό
(μετά τις 28/8) διεγείρει την τάση σου να πάρεις
θέση σε καθημερινά, αλλά και ευρύτερα ζητή-
ματα, αλλά θα ξεσηκώσει και… θύελλα αντιδρά-
σεων από αντιφρονούντες! 

Ιχθείς
Με την Νέα Σελήνη στις 20/8, κα-

λείσαι να προσαρμοστείς σε μια
πραγματικότητα που λέει πως τίποτα

δεν σου δίνεται, χωρίς αντάλλαγμα κι αν αρνη-
θείς, τότε θα δεις ότι οι μέχρι πρότινος «κολλη-
τοί» γίνονται αδιάφοροι, αν όχι εχθρικοί.
Ευτυχώς η Αφροδίτη στους Διδύμους σου προ-
σφέρει μια όαση διαρκείας στο σπίτι και την οι-
κογένειά σου κι αν αντιμετωπίζεις οποιοδήποτε
πρόβλημα, δεν έχεις παρά να ζητήσεις την συν-
δρομή των «δικών σου» ανθρώπων. 

Καλοκαίρι 2020
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σεξουαλική ζωή

Πόσα λεπτά σεξ χρειάζεται μια γυναίκα;

Πηγή: www.ygeiawatch.gr

Μία νέα έρευνα επιβεβαιώνει τους χει-
ρότερους φόβους σου.

Όπως κάθε ενήλικας που σέβεται τον
εαυτό του, έτσι κι εσύ πιστεύω ότι δεν αγα-
πάς μόνο το σεξ, αλλά αγαπάς κυρίως το
καλό σεξ. Και έστω ότι την ποιότητα την
έχεις εξασφαλισμένη. Είτε γιατί είσαι σε
σχέση που γουστάρεις πολύ και τρελαίνε-
σαι, είτε γιατί έχετε βρει τα κουμπιά ο ένας
του άλλου, είτε γιατί είστε τόσο απελευθε-
ρωμένοι και δημιουργικοί που κάθε φορά
δοκιμάζετε και κάτι νέο.

Αυτά με την ποιότητα, γιατί υπάρχει και
το θέμα της ποσότητας, το οποίο σε απα-
σχολεί συνήθως μετά τα 30 ή τουλάχιστον
μετά τον πρώτο χρόνο σχέσης. Γιατί μπορεί
να έχεις κατακλυστεί με πληροφορίες περί
ποιοτικού σεξ-και πώς να το καταφέρεις-
αλλά ένας χριστιανός δε βρέθηκε να σου
πει, πόση ώρα θα πρέπει να διαρκεί αυτό.

Μέχρι σήμερα φίλε αναγνώστη που δη-
μοσιεύτηκε έρευνα έμπειρη, ειλικρινής και

άκρως ενδιαφέρουσα. Πόση ώρα θέλει η
μέση γυναίκα να διαρκεί το σεξ; Ερώτημα
που ίσως να δίσταζες να θέσεις, από το
φόβο της ενδεχόμενης απάντησης.

Δες κι αυτό: Τα 4 είδη φωτογραφιών
που δεν θέλουμε να ανεβάζετε στα Social

Και αν κρίνω από το αποτέλεσμα, μάλ-
λον οι φόβοι σου επιβεβαιώθηκαν γιατί το
μαγικό νούμερο είναι 25 λεπτά (what?)
και… 51 δευτερόλεπτα!

Το ακόμα πιο ενδιαφέρον της υπόθε-
σης, είναι ότι η αντίστοιχη διάρκεια για τους
άντρες, είναι… 8 δευτερόλεπτα λιγότερο-
μια ζωή κοπανατζήδες.

Σε περίπτωση ωστόσο, που το 25λεπτο
φαντάζει… βουνό (και είναι, εδώ που τα
λέμε), μπορείς να ψάξεις κοπελιά στη Με-
γάλη Βρετανία που είναι ok και με 16λεπτο!

Το τρικ που θα την κάνει να θέλει
ακόμα περισσότερο σεξ

Η σεξουαλική ζωή για τα ζευγάρια που
είναι χρόνια μαζί δεν είναι πάντα ρόδινη.
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Η σχέση περνάει αυτό που λέμε
«up’s and down’s» και για να πα-
ραμείνει ζωντανή και αναμμένη
χρειάζεται να κουνήσεις και εσύ
λίγο το χεράκι σου.
Πόσο μάλλον όταν μένουν κάτω από την
ίδια στέγη. Η σχέση περνάει αυτό που
λέμε «up’s and down’s» και για να παρα-
μείνει ζωντανή και αναμμένη χρειάζεται
να κουνήσεις και εσύ λίγο το χεράκι σου.
Οι σεξολόγοι προτείνουν πως αν θες να
πετύχει η φάση να απολαύσεις το σεξ
μαζί της τόσο πολύ που να ζητάει κι’
άλλο, πρέπει να κοπιάσεις νωρίτερα.

Τι χρειάζεται; Να ξεκινήσεις να της
κάνεις ανήθικες δηλώσεις χωρίς να κα-
ταλήξετε στο κρεβάτι. Αν ας πούμε
έχετε ελεύθερο χρόνο να βρεθείτε την
Παρασκευή, ξεκινά το παιχνίδι (ή ακόμα
και sexting) από την Τετάρτη. Όλα είναι
στην φαντασία των λέξεων που θα της
πεις. Εκτός από μηνύματα όπου θα της
αναφέρεις ακριβώς τι θες να της κάνεις
όταν την συναντήσεις, κάνε το ίδιο και
από κοντά. Επιβάλλεται ωστόσο να κρα-
τηθείς. Σύμφωνα με τους σεξολόγους,
όλο αυτό το «παιχνίδι» ανάβει περισσό-
τερο την επιθυμία της για σεξ και σύμ-
φωνα με τις έρευνες θέλει να περάσει
και εξίσου περισσότερο χρόνο μαζί σου
στο κρεβάτι. Στην ουσία βάζεις σε λει-
τουργία την νούμερο ένα ερωτογενή
ζώνη των γυναικών: την φαντασία τους.

Κάνε το τρικ συνεχόμενα για ένα
μήνα και σίγουρα θα δεις διαφορά. Όχι
μόνο στο κρεβάτι αλλά και στην μεταξύ
σας καθημερινότητα.
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διαβάζω

«Ένα τσικ μπορεί να απέχει η ζωή που ζεις από αυτή που ονει-
ρεύεσαι. Μικροί παίζαμε τραμπάλα. Μια τραμπάλα είναι η ζωή.
Ποτέ δεν ισορροπεί. Είτε γέρνει προς τα εδώ είτε προς τα εκεί.
Είτε γέρνει εκεί που θες είτε εκεί που δεν θες. Κι όμως ένα τσικ
μπορεί να είναι αυτό που θα τη γείρει από την άλλη. Ένα
πρωινό περπάτημα, ένα καλό βιβλίο, μια απρόσμενη αγκαλιά,
ένα ξαφνικό κοίταγμα, ένα “σ’ αγαπώ” μπορεί να κρίνει την πο-
ρεία μιας ολόκληρης ζωής. Όταν είσαι ανάμεσα στο να το κά-
νεις ή να μην το κάνεις το τσικ, πάντα να το κάνεις. Δεν θα
μάθεις ποτέ ποιο τσικ είναι αυτό που θα σου αλλάξει τη ζωή αν δεν το κάνεις».

Στέφανος Ξενάκης
ΤΟ ΔΩΡΟ 2 αυτοβελτίωση, - εκδόσεις Key Books

Βίκτορας Νοταράς. Από χαμίνι της Τρούμπας γίνεται διεθνής
κινηματογραφικός αστέρας, ένα είδωλο που ραγίζει τις καρδιές
των γυναικών. Μέχρι που ράγισε ο ίδιος... «Ήμουν νέος, ...δεν
ξέρω πώς στον διάολο εκτοξεύτηκα τόσο ψηλά, άλλοι το απο-
φάσισαν, όχι εγώ. Σύντομα έφυγα στο εξωτερικό, έκανα καριέρα
κι εκεί. Τα είχα όλα. Νιάτα, δόξα, λεφτά. Οι γυναίκες παραλη-
ρούσαν για ένα μου αυτόγραφο, πολύ περισσότερο για μια βρα-
διά μαζί μου. Δεν εκτίμησα τίποτα… Τίποτα. Ανίκανος να
διαχειριστώ την τεράστια φήμη μου,  Μέχρι που συνειδητοποίησα πως δεν ήμουν ο θύτης
που πίστευα, που πίστευαν όλοι, ήμουν το θύμα. Ήταν όμως αργά. Βλέπετε, όταν ραγίσουν
τα είδωλα, τα «σκοτώνουν»...

Xρυσηίδα Δημουλίδου
ΡΑΓΙΣΜΕΝΟ ΕΙΔΩΛΟ μιθιστόρημα, - εκδόσεις ΨΥΧΟΓΙΟΣ

Από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα, σπουδαίοι φιλόσοφοι και
ξακουστοί στρατηλάτες, πρωτοπόροι επιστήμονες, αγωνιστές
της Ελευθερίας, καλλιτέχνες και αθλητές άφησαν το αποτύ-
πωμά τους στην ιστορία της ανθρωπότητας, κάνοντας πράξη
το όραμά τους με πίστη σε υψηλά ιδανικά και αξίες, με ισχυρή
θέληση και γενναιότητα. Γνωρίζοντας τη ζωή και το έργο τους,
γνωρίζουμε την πατρίδα μας, την ιστορία και τον πολιτισμό μας.
Τα επιτεύγματά τους μπορούν να αποτελέσουν πηγή έμπνευ-
σης για όλα τα παιδιά, μα και για τους μεγάλους, για όλους όσοι
αναζητούν έναν Φάρο να φωτίζει την πορεία της ζωής τους.

Παναγιώτης Δημητρόπουλος
ΦΑΡΟΣ μιθιστόρημα, - εκδόσεις ΨΥΧΟΓΙΟΣ

προτάσεις: ΒΙΒΛΙΑΓΟΡΑ, ΣΠΥΡΟΣ ΜΠΕΤΣΗΣ
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επαγγελματίες - επιχειρήσεις
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Οι Ρεύμα είναι ένα
συγκρότημα απο

τη Λαμία και αποτελείται
από τους: Αλέξανδρο
Ντούβρα- Κιθάρα, Τρα-
γούδι,Χρήστο Γιαννάκο
Hip Hop φωνητικά, Πα-
ναγιώτη Ανθούλη-Κιθάρα,
Ιωάννη Κυριάκου-Μπάσο,
Αργύρη Τσαδήμα-Drums.
Είναι ενεργοί από το 2010 με μια διακοπή 5 ετών. Το ύφος της μπάντας κινείται ανάμεσα στο
rock και hiphop φάσμα. Στην πορεία τους έχουν εμφανιστεί σε πολλά τοπικά και μη φεστιβάλ
δίνοντας πάντοτε έναν διαφορετικό τόνο με την θεματολογία τους αλλά και την ποικιλία τους
σε μουσικές συνθέσεις. Στόχος τους είναι η επίτευξη της έκφρασης όλων των ανθρώπων.Χωρίς
περιττά λόγια οι Ρεύμα θέλουν να κάνουν όλο τον κόσμο να σκεφτεί και να ξεσπάσει μέσα από
την μουσική και τους στίχους τους εκφράζοντας τα πράγματα που βιώνουν από την δική τους
ματιά. Μπορείτε να βρείτε τις πρώτες τους δουλειές στο κανάλι τους στο You Tube με όνομα
Revma The Band.
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