




E d i t o r i a l

Γράμμα στον
Άγιο Βασίλη
Αγαπημένε μου Άγιε Βασίλη
προφανώς τα τελευταία χρόνια

μάλλον δεν είμασταν “καλά παιδιά”
και μάλλον μας αξίζει όλη αυτή η
ταλαιπωρία που περνάμε.... Κατα-
στρέψαμε το περιβάλλον, ξεχάσαμε
την ανθρωπιά και την αλληλεγγύη,
και ξεχάσαμε βασικές αξίες όπως ο
σεβασμός και η αγάπη!

Όμως, ακόμα και στο δικό μας
είδος, αξίζει μια δεύτερη ευκαιρία! 

Το μόνο λοιπόν που σου ζητώ για
τη χρονιά που έρχεται, εκτός φυσικά
από την υγεία και την εξάλειψη της
πανδημίας, είναι η Φώτιση! Να μας φω-
τίσεις όλους να ξαναβρούμε τις χαμένες
μας αξίες, και να επαναπροσδιορίσουμε
τον εαυτό μας μέσα από το μοίρασμα της
αγάπης από τον ένα προς τον άλλο! Γιατί
μόνο έτσι θα μπορέσουμε να είμαστε ξανά
ελεύθεροι και ευτυχισμένοι! Σε ευχαριστώ
μέσα από την καρδιά μου και εύχομαι να
με ακούσεις γιατί....έκανα οτι μπορούσα για
να είμαι καλό παιδί αυτή τη χρονιά!

Ευχαριστώ Εύα
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FOLLOW US 5 1-40.qxp  12/12/20  19:26  Page 2



8.  (ΒΟΛΕΫ) ΚΟΡΙΤΣΑΡΕΣ ΓΙΑ ΦΙΛΗΜΑ 
| ΣΕΛ. 54-55

9.  ΥΓΕΙΑ 
ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ   

| ΣΕΛ. 56-57

10.  ΥΓΕΙΑ  -  PILATES REFORMER
| ΣΕΛ. 58-59

11.  ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ    
Η ΖΩΗ ΜΕΤΑ ΤΟΝ COVID

| ΣΕΛ. 64-65

12.  ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΑ  
Νέα Μελέτη για τις φοβίες των σκύλων 

| ΣΕΛ.  68-69

13.  ΚΗΠΟΣ 
Δουλειές  στον κήπο ενόψει Χειμώνα

| ΣΕΛ. 88-89

14.  ΖΩΔΙΑ| ΣΕΛ. 94-95

Προβλέψεις για το Χειμώνα

15.  ΣΕΞ  
Σεξουαλικές φαντασιώσεις  | ΣΕΛ.  74-75

16.  ΑΤΖΕΝΤΑ ΠΟΛΗΣ 
προωθήστε την επιχείρησή σας | ΣΕΛ. 78-79

6

987

.........coming soon!
FOLLOW US 5 1-40.qxp  12/12/20  19:26  Page 3



FOLLOW US 5 1-40.qxp  12/12/20  19:26  Page 4



Η επιχείρηση "Τζάκια Σουφλερός" στέκεται εδώ και τέσσερις δεκαετίες 
στο πλευρό σας, προσφέροντάς σας ενεργειακά τζάκια και σόμπες 

για οικονομική αλλά και αποδοτική θέρμανση.
Αντιπροσωπεύουμε και διανέμουμε αποκλειστικά για την Ελλάδα και την Κύπρο

προϊόντα κορυφαίων ευρωπαϊκών οίκων (Austroflamm, Lotus, Heta, Termatech &
Romotop), καθώς και ενεργειακά τζάκια αερίου από την Italkero (Ιταλία) 

και Element 4 (Ολλανδία).

Τζάκια Σουφλερός:
Ποιότητα και εξυπηρέτηση στις καλύτερες τιμές!

ΚΥΠΡΟΥ & ΑΣΩΠΟΥ • ΛΑΜΙΑ • 2231035184
w w w . t z a k i a s o u f l e r o s . g r
Emai l :  in fo@tzakiasouf leros.gr
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Είναι το next big thing της Λαμίας
και είναι γεγονός πως η αγωνιστική του
παρουσία, έχει γεμίσει ελπίδες τους αν-
θρώπους του συλλόγου. Ο λόγος για τον
Ανέστη Βλαχομήτρο, τον αρχηγό και αρ-
χισκόρερ της ομάδας Νέων, αλλά και έναν
από τους νεαρότερους επαγγελματίες πο-
δοσφαιριστές της ΠΑΕ.

Σε ηλικία 18 ετών και 30 ημερών, ο Ανέστης
στις 5 Δεκεμβρίου του 2019 έγινε ο νεαρότερος
επαγγελματίας ποδοσφαιριστής στην ιστορία
του ΠΑΣ Λαμία που στέλνει τη μπάλα στα δί-
χτυα. Σήμερα, ένα χρόνο αργότερα αποτελεί τον
ηγέτη της Κ19 με οκτώ γκολ σε επτά παιχνίδια.
Όσα πρόλαβε να παίξει δηλαδή, πριν τον... προ-
λάβει ο τραυματισμός του και εν συνεχεία η δια-
κοπή των διοργανώσεων λόγω πανδημίας.

Οι επιδόσεις του, αλλά κυρίως η όρεξη του
για δουλειά τον έχουν κάνει ιδιαίτερα αγαπητό
στους φίλους του ΠΑΣ Λαμία. Εξίσου αγαπητός
ωστόσο είναι και εντός του συλλόγου. Άλλωστε

έχει... όλο το πακέτο. Αυτό που ζητάνε στη διοί-
κηση της ομάδας. Είναι δουλευταράς, παιδί χαμη-
λών τόνων, με όρεξη για διάκριση και ακόμα
περισσότερο από την ευρύτερη περιοχή -γεννη-
μένος και μεγαλωμένος στο Πευκί της Βόρειας
Εύβοιας.

Μιλώντας κανείς με τον Ανέστη, διαπιστώνει
πως τα όνειρα του συμβαδίζουν με τις φιλοδο-
ξίες που έχουν για αυτόν οι άνθρωποι της Λαμίας.
Δηλαδή να εδραιωθεί στην ανδρική ομάδα και τα
επόμενα χρόνια να αποτελέσει τον βασικό της
επιθετικό. Αυτό άλλωστε εύχεται για το μέλλον
του και ο ίδιος ο 19χρονος (γεννημένος στις 6
Νοεμβρίου του 2001) που το καλοκαίρι του 2018
μετακόμισε στα τμήματα υποδομής των «κυανο-
λεύκων» από τα αντίστοιχα του Ατρομήτου, εκεί

όπου βρισκόταν από τα 15 του χρόνια.
Ο ίδιος μας είπε πως βασικός του στόχος

είναι να καταφέρει να εδραιωθεί στον ΠΑΣ Λαμία
και κάποια στιγμή να μπορέσει να αγωνιστεί στο
εξωτερικό και την Εθνική ομάδα. Και πράγματι
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αθλητικά
από το lamiaole.gr  /  Γιώργος Νίκου

Ανέστης Βλαχομήτρος
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έχει όλα τα εφόδια! Προέρχεται από «πο-
δοσφαιρική» οικογένεια με μέντορα τον
αδερφό του Ανδρέα, που φέτος αγωνίζεται
στον Ιωνικό. Διαθέτει παράλληλα όλα εκείνα
τα προσόντα που θα μπορέσουν να τον κα-
θιερώσουν στο ποδόσφαιρο. Το ένστικτο
του σκόρερ, την κίνηση στο χώρο χωρίς τη
μπάλα, αλλά και τη σωματοδομή για να παίξει
μέσα στο κουτί.

Το εντυπωσιακό δε, είναι πως δεν στα-
ματάει να δουλεύει. Και το καταλαβαίνει κα-
νείς από τα λόγια του πως κάθε άλλο παρά...
έχει τα μυαλά του πάνω από το κεφάλι. Πως
θα μπορούσε άλλωστε, όταν θεωρεί τους
συμπαίκτες του «οικογένεια»; Όσο για τη
φετινή πορεία του ΠΑΣ Λαμία; Θεωρεί πως
το υλικό υπάρχει, η θέληση υπάρχει και το
τέλος της σεζόν θα μας βρει χαμογελα-
στούς... με την ομάδα μας για πέμπτη συνε-
χόμενη χρονιά στη Super League.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:
-Τι έχει αλλάξει φέτος στην Κ19 και εί-

χατε τόσο καλή εικόνα μέχρι τη διακοπή;
Πάνω από όλα είμαστε όλοι μας μια οι-

κογένεια και αυτό πιστεύω ότι έχει κάνει τη
διαφορά φέτος. Πέρα από αυτό, είναι αλή-
θεια πως όλα τα παιδιά δουλεύουν καθημε-
ρινά και σκληρά και έχουμε όλοι μας κοινό
στόχο. Να φτάσουμε την ομάδα όσο πιο
ψηλά γίνεται.

-Είσαι από τους πρώτους σκόρερ στο
πρωτάθλημα υποδομών της Super
League και όπως είναι φυσιολογικό,
έχουν πέσει πολλά βλέμματα πάνω σου.
Είναι δικαίωση για εσένα; Πώς αισθάνε-
σαι;

Είμαι πολύ χαρούμενος ασφαλώς με
αυτό που έχω καταφέρει. Αυτό όμως δεν
σημαίνει σε καμία περίπτωση πως επανα-
παύομαι. Αντιθέτως! Δουλεύω καθημερινά
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αθλητικά
από το lamiaole.gr  / Γιώργος Νίκου

έτσι ώστε να εξελίσσομαι και να μπορώ να προ-
σφέρω στην ομάδα. Να τη βοηθήσω να φτάσει
όσο πιο ψηλά γίνεται.

-Είσαι στους άμεσους στόχους σου να
αγωνιστείς στην πρώτη ομάδα;

Για την ακρίβεια, αυτή τη στιγμή ο πρωταρ-
χικός μου στόχος είναι να αγωνιστώ στην πρώτη
ομάδα της Λαμίας.

-Ποια είναι τα συναισθήματα ενός παι-
διού στην ηλικία σου, όταν υπογράφει επαγ-
γελματικό συμβόλαιο με μια ομάδα στο
κορυφαίο επίπεδο της χώρας;

Νομίζω πάνω από όλα είναι ικανοποίηση και
χαρά. Αυτό είναι το συναίσθημα που επικρατεί
περισσότερο από όλα. Γιατί πρόκειται για κάτι
το οποίο έχεις ονειρευτεί πολύ από τότε που
ήσουν μικρό παιδί και το βλέπεις να εξελίσσεται.
Να γίνεται πραγματικότητα.

-Είσαι γεννημένα - θρέμμα της ευρύτε-
ρης περιοχής. Υπάρχει ταλέντο στη Στερεά
Ελλάδα; Χωράει μία δεύτερη ομάδα στη με-
γαλύτερη κατηγορία όπως και τα προηγού-
μενα χρόνια;

Σίγουρα υπάρχουν πολλά ταλέντα στη Στε-
ρεά Ελλάδα. Μακάρι όσο περνάνε τα χρόνια -με

σωστή δουλειά στις υποδο-
μές- να βγαίνουν όλο και πε-
ρισσότερα παιδιά. Από εκεί
και πέρα, σίγουρα θα ήταν
πολύ καλό για την ευρύτερη
περιοχή από όλες τις από-
ψεις, να υπήρχαν κι άλλες
ομάδες στη «μεγάλη» κατη-
γορία.

-Πως είναι να προπο-
νείσαι πλάι σε παίκτες με
εικόνες και παραστάσεις
όπως ο Λουκάς Βύντρα;

Δεν το συζητώ! Είναι
πολύ σημαντικό για ένα παιδί στην ηλικία μου να
μπορεί να προπονείται δίπλα σε έναν ποδοσφαι-
ριστή όπως είναι ο Λουκάς. Οι συμβουλές του, οι
παραστάσεις που έχει και η εμπειρία του, σε βοη-
θάνε να εξελιχθείς και να θέλεις να πετύχεις
ακόμα περισσότερα πράγματα.

-Σε έχει βοηθήσει ο αδερφός σου (σ.σ. ο
ποδοσφαιριστής του Ιωνικού, Ανδρέας Βλα-
χομήτρος) στον τρόπο που βλέπεις το ποδό-
σφαιρο και στο παιχνίδι σου, για να φτάσεις
εδώ που είσαι σήμερα;

Φυσικά και με έχει βοηθήσει. Τόσο στον
τρόπο που σκέφτομαι, όσο και στο πως αντιλαμ-
βάνομαι γενικότερα το ποδόσφαιρο. Είναι πάντα
εκεί όταν χρειάζομαι να μου δώσει μια συμβουλή.
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Ο αδερφός μου είναι σίγουρα ένας από τους
σημαντικότερους λόγους, για τους οποίος βρί-
σκομαι εδώ που έχω φτάσει σήμερα.

-Θα μας πεις μια στιγμή από τη μέχρι
τώρα πορεία σου στο ποδόσφαιρο, που θα
την θυμάσαι για πάντα;

Εντάξει, στην μέχρι τώρα πορεία μου στο
ποδόσφαιρο, θεωρώ πως η πιο σημαντική
στιγμή για εμένα είναι το πρώτο μου γκολ με
τη φανέλα της Λαμίας (σ.σ. στις 5 Δεκεμβρίου
του 2019, στη νίκη με σκορ 3-0 επί του Αιολι-
κού για το Κύπελλο).

-Θα σωθεί φέτος η σεζόν; Θες να μας
κάνεις ένα σχόλιο για την ομάδα της φετι-
νής σεζόν;

Έχουμε πολύ καλή ομάδα φέτος. Πραγμα-
τικά τα παιδιά δίνουν τον καλύτερο τους
εαυτό καθημερινά στις προπονήσεις, για να
καταφέρουν να φτάσουν την ομάδα όσο πιο
ψηλά γίνεται. Μπορώ να πω με σιγουριά πως
θα δώσουμε όλοι μας τον καλύτερο μας
εαυτό, για να φύγει όσο πιο γρήγορα γίνεται η
Λαμία από τη δύσκολη θέση στην οποία βρί-
σκεται.

-Εχουν ταβάνι τα όνειρα σου; Ποιος
είναι ο στόχος σου στο ποδόσφαιρο;

Όχι, τα όνειρα μου δεν έχουν ταβάνι. Με-
γάλος μου στόχος είναι να καταφέρω κάποια
στιγμή να αγωνιστώ στο εξωτερικό. Και ασφα-
λώς να φτάσω όσο πιο μακριά γίνεται στο πο-
δόσφαιρο. Μακάρι όλα αυτά να συνδυαστούν
και κάποια μέρα να καταφέρω να φορέσω το
εθνόσημο στο στήθος.

-Στον ελεύθερο χρόνο σου, με τι ασχο-
λείσαι;

Όταν έχω ελεύθερο χρόνο, συνήθως προ-
τιμώ να ξεκουράζομαι. Από εκεί και πέρα
βλέπω ταινίες, ή αρκετές φορές μαζευόμαστε
με τους φίλους μου.
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αθλητικά

Ερ.: Επιστροφή στην Λαμία μετά
από 16 χρόνια πως νιώθεις;

Απ.: Αυτό που λένε οι μεγαλύτεροι
"Σαν να μην πέρασε μια μέρα" Σαν χθες
ήτανε το 2004 που είχα πρωτοέρθει στην
Λαμία. Νιώθω καλά που είμαι ξανά εδώ.

Ερ.:  Έπαιξε ρόλο στο να πεις ναι
στον Έσπερο το γεγονός ότι ζεις και ερ-
γάζεσαι στην Λαμία;

Απ.: Σίγουρα παίζει ρόλο από την

στιγμή που πλέον βρίσκομαι μόνιμα στην
Λαμία κοίταξα τι επιλογές έχω στην πε-
ριοχή.

Ερ.:  Τι διαφορές βλέπεις στις ομά-
δες τότε και τώρα;

Απ.: Έχω βρει πολλά άτομα που ήτανε
και τότε και τώρα στην ομάδα. Και χαίρο-
μαι που τους βλέπω ότι συνεχίζουν να
ασχολούνται με το μπάσκετ. Τότε είχε γίνει
μια μεγάλη και οργανωμένη προσπάθεια για
να φτάσει η ομάδα ψηλά, όπως και έφτασε.

από το lamiaole.gr
/ Θύμιος Αντωνόπουλος

ΕΣΠΕΡΟΣ 
Μάρκο Ψάλτου

Ο αθλητισμός παίζεται για τον
κόσμο. Απο τον κόσμο παίρνουμε
αναγνώριση, αυτός μας δίνει παλμό.
Ελπίζω σύντομα να περάσει αυτός
ο εφιάλτης που ζούμε με τον ιό.

❛

❜
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Θεωρώ επίσης ότι και
φέτος γίνεται επίσης μια
σοβαρή προσπάθεια για
να ανεβεί η ομάδα και ελ-
πίζω να το καταφέρουμε.

Ερ.: Πιστεύεις ότι ο
Έσπερος μπορεί να
αγωνιστεί και πιο ψηλά;

Απ.: Οι άνθρωποι που
τρέχουνε την ομάδα είναι
άνθρωποι του μπάσκετ,
ασχολούνται πολύ με την
ομάδα σε αυτές τις δύ-
σκολες συνθήκες που ζούμε και πιστεύω
ότι αργά ή γρήγορα ο Έσπερος θα κατα-
φέρει να παίξει εκεί που το ονειρεύεται η
διοίκηση.

Ερ.: Ποιοι οι στόχοι της ομάδας;
Απ.: Πρωταθλητισμός και μέσα από

αυτό να πάει όσο γίνεται πιο ψηλά και άμα
δοθεί ευκαιρία να ανέβει, να το κάνει.

Ερ.: Οι προσωπικοί σου 
στόχοι;
Απ.: Να είμαι ανταγωνιστι-

κός και να καταφέρω όσο
μπορώ περισσότερο να βοη-
θήσω την ομάδα να πετύχει
τους στόχους της.

Ερ.: Πως βλέπεις το φε-
τινό πρωτάθλημα;

Απ.: Ανταγωνιστικό, και
σκληρό. Υπάρχουν καλές
ομάδες με παίκτες που
έχουνε κάνει μεγάλη κα-

ριέρα στον χώρο του μπά-
σκετ.

Ερ.: Πως είναι για
έναν αθλητή να αγωνίζε-
ται σε ομάδα που έχει οι-
κογενειακό κλίμα όπως
έχει ο Έσπερος;

Αποδυτήρια είναι αυτά
που κάνουνε ομάδες σε
μεγάλο βαθμό. Άμα θα πε-
τύχουμε ή αποτύχουμε.
Εμείς είμαστε καλά και
αυτό θεωρώ ότι θα είναι το

μεγάλο μας πλεονέκτημα.

Ερ.: Δύσκολο για έναν αθλητή να
παίζει χωρίς κόσμο;

Απ.: Ο αθλητισμός παίζετε για τον
κόσμο. Απο τον κόσμο παίρνουμε αναγνώ-
ριση, αυτός μας δίνει παλμό. Ελπιζω σύν-
τομα να περάσει αυτός ο εφιάλτης που
ζούμε με τον ιό.

Ερ.: Πόσο ελεύθερο χρόνο και πως
τον περνάει ένας
αθλητής που παράλ-
ληλα δουλεύει όπως
εσύ;

Απ.:  Προσπαθεί
σε κάθε ευκαιρία να ξε-
κουράζει το σώμα του
για ναπορει να αποδό-
σεις αυτά που πρέπει.
Ώρες για βόλτες σχεδόν
σαν να μην υπάρχει.

17
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αθλητικά

Ερ.: Σε ήθελαν πολλές ομάδες τι
ήταν αυτό που σε έπεισε να πεις το ναι
στον Έσπερο;

Απ.: Οι άνθρωποι του Έσπερου μου
έδειξαν με πολύ ωραίο τρόπο ότι με ήθε-
λαν στην ομάδα. Είχαμε μια επικοινωνία
σχεδόν όλο το καλοκαίρι. Ήταν διακριτι-
κοί και μου έδωσαν την επιλογή να επι-
λέξω χωρίς πίεση. Επίσης μου εξήγησαν
τους στόχους της ομάδας για φέτος και
με έπεισαν να γίνω μέλος.

Ερ.:  Σε αγχώνει το γεγονός ότι στην
ομάδα περιμένουν πολλά από εσένα;

Απ.: Όχι δεν με αγχώνει καθόλου, ίσα
ίσα με γεμίζει με κίνητρο. Κανείς δεν μπο-
ρεί να περιμένει από εσένα αν δεν περιμέ-
νεις πρώτα εσύ ο ίδιος από τον εαυτό σου.
Γενικά ψάχνω την πρόκληση, την κυνη-
γάω.Αυτός είναι και ο πρωταθλητισμός άλ-
λωστε. Δεν μου αρέσουν τα ημίμετρα
θεωρώ ότι μένω στάσιμος.

από το lamiaole.gr
/ Θύμιος Αντωνόπουλος

ΕΣΠΕΡΟΣ 
Γιώργος Λάππας

Ένας αθλητής σε όποια κατη-
γορία και αν παίζει, όσα χρήματα κι
αν παίρνει, όσες νίκες κι αν κάνει
πάντα του αρέσει να παίζει μπρο-
στά σε κόσμο.

❛

❜

FOLLOW US 5 1-40.qxp  12/12/20  19:26  Page 18



Ερ.:  Τι θα δει ο κόσμος σε εσένα
μέσα στο παρκέ;

Απ.: Μακάρι να δει, γιατί έτσι όπως
πάνε τα πράγματα και τα
γήπεδα παραμένουν άδεια
είναι δύσκολα για εμάς
τους παίκτες (γέλια).

Πάντως για να μιλή-
σουμε σοβαρά δεν θεωρώ
ότι πρέπει να δει πολλά
από εμένα ο κόσμος. Εγώ
θα ήθελα να τα δουν οι
συμπαίκτες μου και ειδικά
οι μικρότεροι. Να μπο-
ρέσω τόσο εγώ όσο και οι
άλλοι έμπειροι παίκτες της
ομάδας με την εμπειρία
μας να τους βοηθήσουμε
και όλοι μαζί με τις οδη-
γίες του προπονητικού επιτελείου.

Ερ.: Πιστεύεις ότι η ομάδα μπορεί να
κα ει το κάτι παραπάνω;

Απ.: Η αλήθεια είναι ότι την ομάδα την
ζω λίγο καιρό και κάτω από αντίξοες συν-
θήκες και αυτό που με ρωτάς δεν μπορώ
να απαντήσω ολοκληρωμένα γιατί όπως
είπα και παραπάνω χωρίς την στήριξη του
κόσμου στο γήπεδο δεν μπορώ να το
ζήσω έτσι όπως θα έπρεπε.

Τώρα όσον αφορά για την ομάδα νο-
μίζω ότι μπορεί να κάνει το κάτι παραπάνω,
είναι έτοιμη έχει την ανάλογη εμπειρία από
τις εθνικές κατηγορίες και νομίζω είναι
αυτή η σωστή στιγμή.

Ερ.: Πως είναι το κλίμα σε μια ομάδα
που υπάρχουν πολλές προσωπικότητες;

Απ.: Το κλίμα στην ομάδα είναι πραγ-
ματικά οικογενειακό. Το ξέρω ακούγεται
λίγο κλισέ η απάντηση αλλά επειδή θέλω

να είμαι αυθόρμητος είναι
η πρώτη λέξη που μου έρ-
χεται στο μυαλό. Παίκτες,
προπονητές και διοίκηση.

Το έχω ξαναζήσει έτσι
είναι η επαρχία και μάλι-
στα πολλές φορές μπορεί
να είναι και το μυστικό
της επιτυχίας. Αρκεί όταν
θα περάσουμε τις τέσσε-
ρεις γραμμές να ξέρουμε
όλοι ποιος είναι ο ρόλος
μας.

Ερ.: Πως βλέπεις το
πρωτάθλημα;

Απ.: ΤΤο πρωτάθλημα είναι αρκετά αν-
ταγωνιστικό, υπάρχουν αρκετές ομάδες
που θα θελήσουν να πρωταγωνιστήσουν ή
θα διεκδικήσουν το πρωτάθλημα και την
άνοδο αλλά η θέση αυτή ανήκει σε μια
ομάδα.Αυτό από μόνο του σημαίνει κάτι.

Πρέπει να είσαι σοβαρός καθ όλη την
διάρκεια της σεζόν, σταθερός και προση-
λωμένος στον στόχο σου, χωρίς να επανα-
παύεσαι σε μια νίκη και χωρίς να
απογοητεύεσαι σε μια ήττα.

Ερ.: Οι στόχοι σου στο μπάσκετ;
Απ.: Οι στόχοι μου συνήθως είναι συ-

νυφασμένοι με τους στόχους της εκά-
στοτε ομάδας. Γενικά θέλω να είμαι μέλος
ομάδων που έχουν ιστορία και θέλουν να
την μεγαλώσουν ή μέλος ομάδων που θέ-
λουν να την δημιουργήσουν.

19
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Και από κει και πέρα ο
στόχος μου είναι να το
πραγματοποιώ στο τέλος
της κάθε σεζόν.

Ερ.: Πόσο δύσκολο
είναι για έναν αθλητή να
παίζει μπροστά σε άδειες
κερκίδες;

Απ.: Ένας αθλητής σε
όποια κατηγορία και αν παί-
ζει, όσα χρήματα κι αν παίρνει, όσες νίκες
κι αν κάνει πάντα του αρέσει να παίζει
μπροστά σε κόσμο. Ο αθλητισμός και το
μπάσκετ ειδικότερα είναι θέαμα. Είναι πολύ
στενάχωρο να παίζει σε άδειο γήπεδο
πόσο μάλλον όταν οι ομάδες κάνουν την
οποιαδήποτε επένδυση για να πραγματο-
ποιήσουν τους στόχους τους.

Αν και η γνώμη μου είναι ότι αυτό που
συμβαίνει στην Ελλάδα όσον αφορά τα γή-
πεδα μπορώ να το χαρακτηρίσω αστείο το
λιγότερο. Δεν γίνεται χώροι εστίασης που
χωράνε εκατό άτομα για παράδειγμα να
είναι γεμάτοι έστω και στο 30% που όλοι
ξέρουμε ότι δεν συμβαίνει και σε ένα γή-
πεδο με χωρητικότητα 3.000 ατόμων για
παράδειγμα και με διαφορετικές κερκίδες
να μην μπορούν να μπουν έστω 300 άτομα
και αυτά σε διαφορετικές κερκίδες. Επίσης
βλέπουμε στην Ευρωλίγκα κάποιες χώρες
να παίζουν με κόσμο. Κάτι ανάλογο θα
μπορούσε να γίνει και στην Ελλάδα αλλά
με τις πόλεις. Αν μια πόλη δηλαδή δεν έχει

κανένα κρούσμα να μπο-
ρούν να μπουν φίλαθλοι
μέχρι το 10% ή το 20%.

Ερ.: Πόσο δύσκολο
είναι να αντιμετωπίσεις
την Νίκη Βόλου ομάδα
από την ιδιαίτερη σου πα-
τρίδα;

Απ.: Δεν θεωρώ ότι είναι
δύσκολο γιατί παρ όλο που

η Νίκη Βόλου είναι η ομάδα μου γιατί είμαι
από την Νέα Ιωνία, στον Βόλο έχω παίξει
μόνο μια χρονιά εκεί πριν αρκετά χρόνια
και μια φορά το 2012 αν θυμάμαι καλά ως
αντίπαλος. Χαίρομαι που τα τελευταία χρό-
νια γίνεται μια σοβαρή προσπάθεια από την
ομάδα και τους ανθρώπους που την διοι-
κούν.

Ερ.:Πως περνάς την ελεύθερή σου
ώρα;

Απ.: Την ελεύθερή μου ώρα την περνάω
με τους συμπαίκτες μου ή με τον σκύλο
μου τον Δούκα που του έχω τρελή αδυνα-
μία και με ακολουθεί τα τελευταία πέντε
χρόνια σε όποια πόλη πάω. Σπάνια θα με
δει κάποιος μόνο μου. Επίσης μου αρέσει
τον χειμώνα να κάθομαι σπίτι.

Γενικά μου αρέσουν τα ταξίδια και εδώ
η περιοχή έχει πολλά όμορφα μέρη που
ανυπομονώ να τα ανακαλύψω όταν θα έχω
κενό από την ομάδα.

αθλητικά
από το lamiaole.gr
/ Θύμιος Αντωνόπουλος

ΕΣΠΕΡΟΣ 

➞
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φωτορεπορτάζ
από την Εύα Σέτι

Αφήνουμε πίσω μας το 2020 και υποδεχόμαστε 
ένα καλύτερο 2021, γεμάτο υγεία, χαρά, ευτυχία, ελευθερία!
Σας στέλνουμε τις ευχές μας περπατώντας στους δρόμους 

της στολισμένης πόλης μας!

Χρόνια ποά & καλή χρονιά!
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Ευχόμαστε, το 2021, να μπορούμε και πάλι να 
αγκαλιαζόμαστε, να χαιρόμαστε, να γελάμε όλοι μαζί, να μπορούμε 

να οραματιζόμαστε το μέλλον με ελπίδα, δύναμη και πίστη!
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σπίτι

Ε
ίναι ευρέως γνωστό ότι όλα τα σπίτια,

με το πέρασμα των χρόνων, αρχίζουν

και αποκτούν μικρές ή μεγαλύτερες

φθορές. Τα υλικά πλέον είναι παλιά και είναι

πιθανόν κατά τη διαδικασία μιας ανακαίνισης,

να χρειαστεί να πραγματοποιηθούν επιδιορ-

θώσεις, μερεμέτια, ή οικοδομικές εργασίες

ολικής αναδιαμόρφωσης, προς αποφυγή μελ-

λοντικών προβλημάτων.

Ορισμένες φορές, υπάρχουν φθορές ή

βλάβες οι οποίες παραμένουν κρυφές, εξαι-

τίας του σημείου στο οποίο βρίσκονται. Σε

αυτή τη περίπτωση, είναι πιθανόν να προ-

κύψουν οικοδομικές εργασίες τις οποίες

δεν είχατε υπολογίσει εξαρχής. Καλό θα

ήταν ωστόσο, να προσθέσετε ένα επιπλέον

ποσό στο Budget σας, ώστε να αποφύγετε

τέτοιες δυσάρεστες εκπλήξεις.

Οι οικοδομικές εργασίες, ανάλογα με

την έκταση τους κι ανάλογα με τη περί-

πτωση, ενδέχεται να χρειαστούν την έκ-

δοση οικοδομικής άδειας ή άδειας μικρής

κλίμακας. Παρακάτω μπορείτε να δείτε μια

λίστα με τις οικοδομικές εργασίες μικρής

Οικοδομικές Εργασίες
Χρήσιμες πληροφορίες και συμβουλές

30
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κλίμακας, για τις οποίες δε χρειάζεται να εκ-

δώσετε κάποια ειδική άδεια. 

Είναι οι εξής:
☛  Εσωτερικός / εξωτερικός 

    ελαιοχρωματισμός

☛  Εργασίες για τη διευκόλυνση ή τη 

    μετακίνηση των ΑμΕΑ

☛  Αντικατάσταση και συντήρηση 

    των δαπέδων

☛  Αντικατάσταση και συντήρηση 

    των εξωτερικών κουφωμάτων

☛  Συντήρηση και επισκευή 

      των αγωγών κτιρίων

☛ Επισκευή και συντήρηση στεγών 

    χωρίς χρήση ικριωμάτων

☛  Περίφραξη με ύψος 

      έως και ένα μέτρο

☛  Κατασκευή τζακιού 

      σε εσωτερικό χώρο

☛  Κατασκευή πέργκολας στον ακάλυ-

      πτο ή σε ισόγειο υπαίθριο χώρο

☛  Τοποθέτηση δεξαμενής νερού χωρίς  

   σκεπή (ή πισίνας), με μέγιστη 

      επιφάνεια 50 τ.μ.

☛  Κατασκευή φυτεμένων επιφανειών

☛  Τοποθέτηση και εγκατάσταση 

    κλιματιστικού ή λέβητα 

      φυσικού αερίου

☛  Τοποθέτηση θερμοπρόσοψης ή 

      παθητικών ηλιακών συστημάτων σε 

      εξωτερική όψη  κτιρίου (Απαιτείται 

      ωστόσο η υποβολή ενεργειακού πι-

      στοποιητικού).

Ποιες είναι οι οικοδομικές εργασίες, οι

οποίες πραγματοποιούνται σε μια ανακαί-

νιση;

Οι οικοδομικές εργασίες, οι οποίες γίνον-

ται όταν επιθυμείτε να αλλάξετε ολικά το

χώρο σας είναι πολλές και μπορεί να διαφέ-

ρουν ανά περίπτωση.

Αρχικά, συμπεριλαμβάνεται το χτίσιμο

ενός ή περισσότερων τοίχων, με τη χρήση

τούβλων σε διάφορες διαστάσεις. Επίσης, μια

αρκετά συχνή εργασία είναι τα επιχρίσματα,
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δηλαδή οι σοβάδες οι οποίοι στην ουσία επι-

καλύπτουν τη τοιχοποιία, προκειμένου η επι-

φάνεια να προετοιμαστεί ώστε να γίνει ο

ελαιοχρωματισμός. Η διαδικασία αυτή είναι

ιδιαίτερα χρήσιμη, καθώς συμβάλει στην μό-

νωση και την πυροπροστασία του κτιρίου.

Επιπροσθέτως, συνεισφέρει ώστε η όψη των

επιφανειών να είναι επίπεδη και πιο ωραία

οπτικά. Από την άλλη, ευρέως διαδεδομένες

είναι οι τσιμεντοκονίες, οι οποίες χρησι-

μεύουν για να δημιουργηθεί το τελικό υπό-

στρωμα πριν την τοποθέτηση του δαπέδου. 

Με τη διαδικασία αυτή επίσης, μπορείτε

να έχετε τις κλίσεις που χρειάζεται για τα δά-

πεδα του εξωτερικού σας χώρου.Ο ελαι-

οχρωματισμός ανήκει στις σημαντικές

εργασίες, καθώς δίνει μια νέα μορφή στο δια-

μέρισμα και ανανεώνει άμεσα το χώρο. Οι

μονώσεις, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται οι

θερμομονώσεις και οι στεγανοποιήσεις, είναι

από τις πιο βασικές εργασίες για να μην απο-

κτήσετε μελλοντικά προβλήματα και για να

μετατραπεί ο χώρος σας, σε απόλυτα λει-

τουργικό. Συμβάλει στη ρύθμιση της θερμο-

κρασίας των χώρων, καθώς απομονώνει το

κρύο ή τη ζέστη, ενώ μπορεί

να λειτουργήσει και ως προ-

στασία ενάντια στην υγρασία.

Τέλος, στις οικοδομικές ερ-

γασίες συγκαταλέγονται η κα-

τασκευή σκεπής και η

τοποθέτηση γυψοσανίδας. Η

γυψοσανίδα συγκεκριμένα,

χρησιμοποιείται κυρίως για την

ευκολία που έχει ως υλικό,

καθώς δημιουργείται αρκετά

εύκολα και μπορεί να έχει πολ-

λές διαφορετικές λειτουργίες.

Μια από τις συχνές χρήσεις, είναι η τοπο-

θέτηση κρυφού φωτισμού, για ένα πιο

όμορφο οπτικό εφέ στο χώρο. Εναλλακτικά,

μπορεί να χρησιμοποιηθεί ακόμα και σαν

διαχωριστικό ανάμεσα σε δύο δωμάτια.

Τι είναι σημαντικό ως προς τις οικο-

δομικές εργασίες;

Θα πρέπει να έχετε στο μυαλό σας πριν

από την έναρξη της ανακαίνισης και των οι-

κοδομικών εργασιών, ότι το πιο σημαντικό

βήμα είναι η προεργασία. Θα πρέπει δηλαδή

να προβείτε σε όλες τις απαραίτητες ενέρ-

γειες για να έχετε το καλύτερο αποτέλεσμα.

Υπολογίστε το ποσό  που μπορείτε να δια-

θέσετε, αναγνωρίστε και αναλύστε με το συ-

νεργείο το οποίο έχετε επιλέξει, το μέγεθος

των εργασιών, την εκτέλεση τους, την παρα-

κολούθηση αλλά και την επίβλεψη των ερ-

γασιών, από την αρχή μέχρι και το τέλος.

Αναζητείστε τους κατάλληλους επαγγελμα-

τίες, με την αντίστοιχη εμπειρία στο χώρο,

για να αποκτήσετε το σπίτι των ονείρων

σας.

Πηγή: www.chromadecor.gr

σπίτι
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FOLLOW US 5 1-40.qxp  12/12/20  19:31  Page 32



FOLLOW US 5 1-40.qxp  12/12/20  19:31  Page 33



Υπάρχουν πολ-
λές κατηγορίες

τουρισμού, πέρα
από αυτόν που οι
περισσότεροι από
εμάς έχουμε υπόψη
μας, δηλαδή τον

τουρισμό αναψυχής. Η Ελλάδα μπορεί να
είναι παγκόσμιος προορισμός για τον Ήλιο,
τις θάλασσες και τις παραλίες της, αλλά
υπάρχουν και άλλες μορφές τουρισμού που
περιλαμβάνουν εναλλακτικές δραστηριότη-
τες, όπως ο  αθλητικός τουρισμός, ο συνε-
δριακός τουρισμός, ο Ιστορικός τουρισμός,
ο επαγγελματικός τουρισμός και άλλα.

Προκύπτει έτσι σαφώς πως τουρισμός
είναι η επίσκεψη κάποιου, σε τοποθεσία άλλη
από τον τόπο διαμονής του, για κάποιο χρο-
νικό διάστημα (μικρό ή μεγάλο) και για συγ-
κεκριμένο σκοπό. Σε κάθε περίπτωση, ο
επισκέπτης θέλει να περάσει όμορφες στιγ-
μές και να αισθανθεί άνετα. Για τον λόγο αυτό
οι παροχές και οι υπηρεσίες που συνδέονται

με τον τουρισμό πρέπει να είναι σωστές και
προσεγμένες, ώστε ο «τουριστικός πόρος»
να μετατραπεί σε τουριστικό προϊόν.

Για να περάσουμε από την θεωρία στην
πράξη, με ένα απλό παράδειγμα θα ήθελα να
κάνω λίγο πιο κατανοητή την παραπάνω
άποψη. Όταν πηγαίνουμε κάπου διακοπές
συνηθίζουμε να είμαστε αρκετά απαιτητικοί
από όλες τις υπηρεσίες που θα μας προ-
σφερθούν. Θα προσπαθήσουμε έτσι να επι-
λέξουμε με βάση το budget μας το καλύτερο
δυνατό ξενοδοχείο, νόστιμο και φρέσκο φα-
γητό, ένα καλό καφέ, ζαχαροπλαστείο κλπ.,
και πάντα φυσικά απαίτηση μας είναι να μας
συμπεριφερθούν με ευγένεια. Ο τουρισμός
λοιπόν καταλαβαίνουμε ότι χρειάζεται όλο το
πακέτο. Μπορεί να πάμε για καλοκαιρινές
διακοπές στο ομορφότερο νησί και να δια-
νυκτερεύσουνε σε ένα υπέροχο ξενοδοχείο
αλλά αν καταλήξουμε π.χ. στο νοσοκομείο
με τροφική δηλητηρίαση σίγουρα το ταξίδι
μας αυτό θα μας μείνει αξέχαστο και μόνο
με αρνητικές αναμνήσεις. 

Από εκεί και έπειτα, εφόσον πληρούνται
οι παραπάνω προϋποθέσεις, η κάθε περιοχή

Toυρισμός

34

Τι είναι όμως ο τουρισμός;

Από τον Θύμιο Κυρίτση
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πρέπει να αναδείξει και να στοχεύσει στα
συγκριτικά πλεονεκτήματα της, τους πό-
ρους δηλαδή που διαθέτει και να δημι-
ουργήσει το προϊόν -  λόγο για τον  οποίο
θα την επιλέξουν οι επισκέπτες. Κάποιες
φορές η εύρεση του πόρου μπορεί να
είναι προφανέστατη, όπως μια υπέροχη
παραλία με γαλαζοπράσινα κρυστάλλινα
νερά, και άλλες φορές πρέπει να ψάξουμε
περισσότερο ή ακόμα και να δημιουργή-
σουμε κάτι από το μηδέν.

Με κάποιες πρωτότυπες και ευρημα-
τικές ιδέες, αλλά και φυσικά δουλεύοντας
με φιλότιμο και μεράκι, δύο χαρακτηρι-
στικά των ελλήνων που δεν υπάρχουν
αλλού ούτε καν σαν έννοιες,  μπορούμε
να ξεπεράσουμε τους εαυτούς μας και να
γίνουμε ακόμα καλύτεροι ώστε η χώρα
μας  να είναι συνώνυμο του τουρισμού
ΟΛΕΣ τις εποχές!

Τέλος, ένα μικρό «tip»! Τα χιονοδρο-
μικά μας κέντρα και οι πίστες του σκι
μπορούν να δώσουν επιπλέον αξία στα
βουνά μας και να προσελκύσουν επισκέ-
πτες σε άλλες εποχές, όταν δηλαδή δεν
έχουν χιόνι! Ίσως ακόμα καλύτερα το κα-
λοκαίρι! Και πώς θα γίνει αυτό; Μπορούν
να χρησιμοποιηθούν οι πίστες για Down-
hill mountain biking!

Τα Χριστούγεννα είναι χαρά! Και ένα δώρο πάντα
δίνει χαρά σε μικρούς και μεγάλους! Έτσι λοιπόν επι-
λέγοντας το ξενοδοχείο μας τις γιορτινές αυτές μέρες

σας κάνουμε και εμείς δώρα ΈΚΠΛΗΞΗ 
τα οποία περιλαμβάνουν κεράσματα 

και δωροεπιταγές από τοπικά καταστήματα. 
Αν θέλετε την προσφορά μας απλά ακολουθήστε 

τα παρακάτω βήματα και κερδίστε!

1.  Επιλέξτε τις ημερομηνίες που θέλετε και κάντε 
    κράτηση από την ιστοσελίδα μας για τουλάχιστον 
    2 διανυκτερεύσεις
2.  Κάντε κράτηση για το δωμάτιο της αρεσκείας σας 
3.  Γράψτε στα σχόλια #CHRISTMAS
4.  Έχετε Κερδίσει! 

Όροι και προϋποθέσεις:
•    Ισχύει ΜΟΝΟ για κρατήσεις που θα ολοκληρω-
     θούν μέσω της ιστοσελίδας του ξενοδοχείου
•    Δεν συνδυάζεται μαζί με άλλη προσφορά 
     ή εκπτωτικό κουπόνι
•    Η διάρκεια της προσφοράς ισχύει για διανυκτερεύσεις 
     που θα πραγματοποιηθούν από 20/12/2020 έως και 
     07/01/2021 και μέχρι εξαντλήσεως των δωματίων.
•    Ισχύει για τις κρατήσεις σε δίκλινο δωμάτιο
•    Στην τιμή περιλαμβάνονται Χριστουγεννιάτικα δώρα έκ-
     πληξη με δωροεπιταγές από συνεργαζόμενα τοπικά 
     καταστήματα.

Ροζάκη Αγγελή 41 • Λαμία 35100
Τηλ.: 2231 0 27700 • Φαξ.: 2231 0 37722

info@hotelathinalamia.gr
w w w . h o t e l a t h i n a l a m i a . g r
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από το lamiaole.gr / Θύμιος Αντωνόπουλος

συνέντευξη

Ερ.: Ποιάήταν η προσέγγιση των ανθρώ-
πων του ΑΟ Λαμίας για να έρθεις στην
ομάδα;

Απ.: Η προσέγγιση των ανθρώπων που
απαρτίζουν την ομάδα ήρθε από πολύ νωρίς.
Από την πρώτη στιγμή έδειξαν το ενδιαφέρον
τους προς το πρόσωπό μου και οι συζητήσεις
που υπήρξαν μεταξύ μας ήταν πάντα θετικές.
Είχε μείνει μόνο να οριστικοποιηθεί ότι η ομάδα
θα βρίσκεται στην Α1 κατηγορία. Όταν έγινε και
αυτό πήρα την απόφαση και έκλεισα στον
ΑΟΛ.

Ερ.:  Έχοντας κατακτήσει το πρωτά-
θλημα με τον Ολυμπιακό την προηγούμενη
σεζόν τι ήταν αυτό που σε έκανε να πεις ναι
στην πρόταση της Λαμίας;

Απ.: Λόγω συνθηκών covid η συνεργασία

μου με τον Ολυμπιακό δεν ήταν εφικτό να συ-
νεχιστεί. Έτσι όταν ήρθε η πρόταση της Λαμίας
την βρήκα αρκετά ενδιαφέρουσα, όσα ζήτησα
από την ομάδα μου τα παρείχαν και το ότι είναι
στην επαρχία ήταν ένα συν στην απόφασή μου.

Ερ.: Πως είναι το κλίμα στην ομάδα;
Απ.: Αν και η ομάδα είναι καινούργια και

έχει πολλές προσθήκες μεταγραφών από την
πρώτη στιγμή το κλίμα μεταξύ μας ήταν άριστο.
Είναι λίγος ο καιρός που γνωριζόμαστε αλλά
αυτό που μπορώ να πω με βεβαιότητα είναι πως
αυτή την ομάδα την απαρτίζουν πολύ καλοί χα-
ρακτήρες.

Ερ.: Έχει ανάγκη το βόλεϊ την επαρχία;
Απ.: Βεβαίως και έχει ανάγκη το βόλεϊ την

επαρχία. Προσωπικά είμαι υπέρ και χαίρομαι να

ΞΕΝΙΑ ΚΟΥΚΟΥΡΑΤΟΥ

ΒΟΛΕΥ
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➞

βλέπω ομάδες επαρχίας να ανεβαίνουν στην Α1 και
να κάνουν κινήσεις ώστε να έχουν και διάρκεια
στην κατηγορία. Το να δίνεται η δυνατότητα σε
έναν αθλητή να μπορεί να είναι σε ομάδα επαρχίας
έχει πολλά θετικά συν ότι αυτόματα έχει πιο ποι-
οτική ζωή ώστε να μπορεί να είναι συγκεντρωμέ-
νος 100% σε αυτό που κάνει.

Ερ.:  Σίγουρα θα είχες δει ότι το γήπεδο μά-
ζευε αρκετό κόσμο θα σας επηρεάσει που πι-
θανόν να είναι άδειο;

Απ.: Η χαρά του κάθε αθλητή και η επιβρά-
βευση του είναι το χειροκρότημα και ο παλμός του
κόσμου στους αγώνες. Σίγουρα δεν είναι μια κατά-
σταση που μας αρέσει αλλά οφείλουμε να την σε-
βαστούμε και να κάνουμε υπομονή μέχρι να
επιτραπεί ξανά ο κόσμος στα γήπεδα. Δεν νομίζω
αλλά ούτε πρέπει να μας επηρεάσει διότι αυτή την
συνθήκη την έχουν όλες οι ομάδες.

Ερ.: Πόσο δύσκολο είναι για μια αθλήτρια
να τραυματίζεται λίγο πριν την έναρξη του
πρωταθλήματος;

Απ.: Για έναν αθλητή ένας τραυματισμός που
σε κρατά εκτός αγώνων και προπονήσεων είναι
πάντα ένα δύσκολο κομμάτι όμως δυστυχώς είναι
από τα "κακά" του αθλητισμού αυτά. Μου αρέσει
να είμαι όσο μπορώ θετική στην ζωή μου και το
γεγονός ότι στα όσα χρόνια παίζω δεν είχα ξανα-
πάθει κάτι το οποίο να με κρατήσει εκτός αγώνων

και έγινε φέτος πρώτη φορά. Σίγουρα με στε-
ναχωρεί αλλά από την άλλη θα θεωρηθώ και
αχάριστη αν αυτή την στεναχώρια δεν την κρα-
τήσω μέχρι ένα βαθμό.

Ερ.: Τι να περιμένει ο κόσμος από την
φετινή ομάδα;

Απ.: Όπως προανέφερα είμαστε μια και-
νούργια ομάδα. Όπως κάθε τι καινούργιο θέλει
τον χρόνο του έτσι και εμείς δουλεύουμε κα-
θημερινά στο γήπεδο για να μπορούμε μέρα με
τη μέρα να είμαστε όλο και καλύτεροι και αυτό
το σύνολο να δέσει. Αυτό που μπορώ να πω
είναι πως ο κόσμος μπορεί να περιμένει μια μα-
χητική ομάδα που κρύβει εκπλήξεις.Και θέ-
λουμε να τον έχουμε δίπλα μας σε αυτό.

Ερ.: Οι στόχοι σου με την ομάδα;

Το να δίνεται η δυνατότητα σε
έναν αθλητή να μπορεί να είναι σε
ομάδα επαρχίας έχει πολλά θετικά συν
ότι αυτόματα έχει πιο ποιοτική ζωή
ώστε να μπορεί να είναι συγκεντρω-
μένος 100% σε αυτό που κάνει.

❛

❜
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Απ.: Φέτος όπως γνωρίζετε το πρωτάθλημα
έχει χωριστεί σε δύο ομίλους.Αυτό αυτόματα
το κάνει από την αρχή πιεστικό και δεν έχει την
πολυτέλεια καμία ομάδα να κάνει γκέλες.

Δυστυχώς φέτος στη δική μας ομάδα υπήρ-
χαν αρκετοί τραυματισμοί κάτι το οποίο μας
πήγε πίσω αγωνιστικά. Παρ όλα αυτά πάντα τις
δυσκολίες τις έβλεπα σαν πρόκληση και αυτό
κάνω και τώρα. Στόχος μας είναι να μπορέσουμε

να αφήσουμε πίσω αυτές τις κακές μέρες και να
δουλέψουμε όλοι μαζί ώστε να μπορούμε να
κοιτάζουμε κάθε αντίπαλο στα μάτια και να παί-
ζουμε ωραίο βόλεϊ.  Αν το καταφέρουμε αυτό
θα έρθουν και τα επιθυμητά αποτελέσματα.

Ερ.: Οι προσωπικοί σου στόχοι στο
βόλεϊ;

Απ.: Οι προσωπικοί μου στόχοι ήταν πάντα
να δουλεύω σκληρά και να κοιτάζω ψηλά. Δεν
θα τους οριοθετήσω γιατί ποτέ δεν μου άρεσε
να βάζω ταβάνι στους στόχους μου.

Ερ.: Πως περνάς τον ελεύθερό σου
χρόνο;

Απ.: Φέτος η αλήθεια είναι πως δεν έχω και
τόσο ελεύθερο χρόνο.Διαβάζω για την σχολή
μου τις περισσότερες φορές αλλά όταν δεν το
κάνω ένα από τα αγαπημένα μου είναι να πη-
γαίνω μόνη μου για καφέ ή περπάτημα.

Αγαπώ την μοναχικότητα και την επιζητώ
μέσα στην καθημερινότητά μου.

Σίγουρα όμως θα μιλήσω με κάμερα με τα
ανίψια μου και με τους φίλους μου που είναι
πολύ σημαντικό κομμάτι αυτό για εμένα.

συνέντευξη

➞

Αυτό που μπορώ να πω είναι
πως ο κόσμος μπορεί να περιμένει
μια μαχητική ομάδα που κρύβει εκ-
πλήξεις. Και θέλουμε να τον
έχουμε δίπλα μας σε αυτό.

❛

❜

από το lamiaole.gr / Θύμιος Αντωνόπουλος

Φωτογραφικό υλικό αθλητικών θεμάτων: 
Γιώργος Ανδρεόπουλος
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ΣτυλίδαΣτυλίδα
Φθιωτών να είναι σε μερικά σημεία ακόμα εμ-
φανή. Οι περισσότεροι οικισμοί που αποτε-
λούν το Δήμο βρίσκονται στους πρόποδες
της Όθρυος. Με εξαίρεση τους παραθαλάσ-
σιους οικισμούς (όπως η Αγ.Μαρίνα, ο Καρα-
βόμυλος, ο Αχινός και οι Ράχες) που
βρίσκονται κτισμένοι σε πεδινές περιοχές, οι
υπόλοιποι οικισμοί, συμπεριλαμβανομένης και
της Πελασγίας (παλιάς έδρας του ομώνυμου
Δήμου), παρουσιάζουν σημαντικές κλίσεις και

Σ
ε απόσταση λίγο μεγαλύτερη από μισό
χιλιόμετρο από τον φυσικό όρμο που
σχηματίζει ο Μαλιακός Κόλπος και

ανάμεσα στην παλαιά εθνική οδό Λαμίας-
Βόλου και στον οδικό άξονα ΠΑΘΕ βρίσκεται
η κωμόπολη της Στυλίδας (γνωστή από την αρ-
χαιότητα με το όνομα "Φάλαρα"), η μεγαλύτερη
κωμόπολη της περιοχής, η οποία διαθέτοντας
όλες τις υπηρεσίες αποτελεί την έδρα του νέου
ομώνυμου Δήμου. Ο νέος Δήμος Στυλίδας πε-
ριλαμβάνει τους μέχρι πρότινος Δήμους Στυλί-
δας, Εχιναίων και Πελασγίας.

Όσον αφορά την μορφολογία του Δήμου
παρατηρείται ποικιλομορφία στο ανάγλυφο της
περιοχής, καθώς εκτείνεται στους πρόποδες
της Όθρυος με αμφιθεατρική διάταξη στο κέν-
τρο ενός απέραντου ελαιώνα, γεγονός που ενι-
σχύει την φυσική και αισθητική ιδιαιτερότητά
της.

Η πόλη της Στυλίδας βρίσκεται στη θέση
της αρχαίας πόλης των Φαλάρων, με τα λείψανα
των τειχών από την αρχαία πόλη των Aχαιών
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υψομετρικές διαφορές μεταξύ των υψηλό-
τερων και χαμηλότερων σημείων τους.

Νότια και δυτικά στους πρόποδες του
όρους συναντούμε την πόλη της Στυλίδας,
έδρα του σημερινού ομώνυμου δήμου. 

Όπως προαναφέρθηκε είναι γνωστή
από την αρχαιότητα με το όνομα «Φά-
λαρα» και σήμερα σώζονται μόνο ορισμένα
τμήματα των κάστρων της. Σύμφωνα με
ανασκαφές, η ιστορία της Στυλίδας φαίνεται
να είναι πιο ενδιαφέρουσα από ότι οι πα-
ρόντες κάτοικοι της περιοχής γνωρίζουν.
Στις αρχές του 4ου π.X. αιώνα περιήλθε
στην κατοχή των Mαλιέων. Εικάζεται ότι τα
Φάλαρα δεν αναπτύχθηκαν σαν οικισμός
παρά μόνο από την ρωμαϊκή κατοχή και με-
ταγενέστερα. Πολύ αργότερα, η Στυλίδα
έγινε γνωστή ως η βορειότερη πόλη της Ελ-
λάδας όταν για πρώτη φορά αναγνωρί-
στηκε και οριοθετήθηκε το πρώτο ελληνικό
κράτος. Λόγω της στρατηγικής της σημα-
σίας, η Στυλίδα ήταν ακριτικός σταθμός του
πρώτου σιδηροδρομικού δικτύου, πιθανό-
τατα γιατί η Στυλίδα όριζε το ανατολικό (και
μοναδικό βατό) πέρασμα στην βόρεια Ελ-
λάδα τότε. Στη σύγχρονη ιστορία, αξιοση-
μείωτο είναι ότι στην Στυλίδα
δημιουργήθηκε το πρώτο Κέντρο Περιβαλ-
λοντολογικής Εκπαίδευσης στην Ελλάδα, με
δίδυμο σταθμό στην Υπάτη, έτσι ώστε να

FOLLOW  US 5 41-80.qxp  12/12/20  19:38  Page 43



44

είναι δυνατός ο έλεγχος του οικοσυστήματος
Μαλιακού-Οίτης-Σπερχειού.

Μέσα απο τις προσπάθειες της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης σε συνεργασία με τους συλλό-
γους της περιοχής διοργανώνεται πλήθος πο-
λιτιστικών εκδηλώσεων και αναβιώνουν έθιμα
και παραδόσεις, διατηρώντας με αυτόν τον
τρόπο ζωντανή μέχρι και σήμερα την πλούσια
παράδοση της περιοχής. Παρακάτω αναφέρε-
ται μια σειρά εκδηλώσεων και εθίμων που λαμ-
βάνουν χώρα στην περιοχή κατά την διάρκεια
του έτους.

Αποκριάτικες Εκδηλώσεις
Κατά την διάρκεια των Αποκρεών διοργα-

νώνεται πλήθος αποκριάτικων εκδηλώσεων για
τους δημότες και όχι μόνο. Αποκριάτικες εκ-
δηλώσεις με άνναμα φωτιάς, κλόουν, πολλές εκ-

πλήξεις και μεζέδες στην Πελασγία(γειτονιά
του Αι Λιά) και τις Ράχες(έναντι εκκλησσίας
Αγ.Γρηγορίου). Επίσης διοργανώνονται καρνα-
βάλια στην Πελασγία και στη Γλύφα καθώς και
αποκριάτικη χοροεσπερίδα στον Καραβό-
μυλο.

Την Καθαρά δευτέρα διοργανώνονται
κούλουμα στο πάρκο του Λαού στη Στυλίδα,
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στην παραλία Βαθυκοίλου(Στανίκι) και στην
παραλία της Γλύφας με παραδοσιακή κου-
ζίνα(φασολάδα, λαγάνα και άλλα σαρακο-
στιανά) και χορό με τη συνοδεία οργάνων.

Καλοκαιρινές Εκδηλώσεις
Κάθε δύο χρόνια στις αρχές Ιουνίου

στη Στυλίδα πραγματοποιείται Ναυτική
Εβδομάδα με μουσικές και άλλες εκδηλώ-
σεις, ενώ την ίδια την ίδια περίοδο γίνονται
πολιτιστικές εκδηλώσεις και στον Αχινό.

Επίσης τον Ιούλιο διοργανώνεται ο διά-
πλους του Μαλιακού,Ράχες-Καμένα
Βούρλα, ενώ στη θέση "Βουρλιά" Σαρακα-
τσάνικο γλέντι (20 Ιουλίου) και επταήμερο
πολιτιστικών εκδηλώσεων στην Πελασγία.

Τέλος κατά την διάρκεια των καλοκαιρι-
νών μηνών ξεχωρίζει το Πανελλήνιο πρω-
τάθλημα beach-volley και τα Πανελλήνια
τουρνουά beach-tennis και beach-handball
που διοργανώνονται στις Ράχες και προ-
σελκύουν μεγάλο αριθμό αθλητών και επι-
σκεπτών.

chris_kap.21

Φωτογραφικο υλικό: 
Mάκης Μιχαλόπουλος

Χρήστος Καπούλας (αεροφωτογραφίες) 
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συνέντευξη

“Το όραμά μου είναι να καταφέρουμε να αλλάξουμε τη νοοτροπία στον
κόσμο, να δεχτούνε καινοτομίες, να επιζητούνε την εξέλιξη, 

να αποδεχτούνε την αξιοκρατία, να αλλάξουν τις μίζερες συνήθειες 
και να μην επιζητούν αθέμιτα ανταλλάγματα.”  

Βιργινία Στεργίου

προβλημάτων που κληθήκαμε να αντιμετωπί-
σουμε. 

Πιο συγκεκριμένα, η Δημοτική Αρχή βρέθηκε
αντιμέτωπη με τα απανωτά «σπασίματα» των
αγωγών ύδρευσης (λόγω του πεπαλαιωμένου και
ελλιπώς συντηρημένου δικτύου σε πολλές περιο-
χές του Δήμου), με το πρόβλημα των ιζημάτων
(όταν το νερό που φθάνει στις βρύσες των σπι-
τιών γίνεται καφέ στην περίπτωση βροχής δημι-
ουργώντας την αίσθηση ότι είναι βρώμικο), με την
αλόγιστη κατανάλωση του νερού και τη μη κατα-
βολή του ανάλογου αντιτίμου καθώς και πολλά
άλλα ακόμη.  Είναι επίσης γνωστό, ότι τα τελευ-
ταία χρόνια υπήρχε μια χρονική ανακολουθία με

Ερ.: Αν έπρεπε να κάνετε μια λίστα με τα
μεγάλα προβλήματα της Στυλίδας, ποια θα
ήταν στις πρώτες θέσεις και τι έχετε πράξει για
την αντιμετώπισή τους;

Απ.: Αν έπρεπε να κάνω λίστα με τα μεγάλα
προβλήματα του Δήμου Στυλίδας, δεν θα έφτανε
ο δημοσιογραφικός χώρος που θα μου παραχω-
ρούσατε. 

Όμως θα σταθώ στο πιο σημαντικό πρόβλημα
στο Δήμο Στυλίδας που κατά την άποψή μου είναι
το «νερό». Το νερό που πίνουμε και το νερό που
ποτίζουμε τα χωράφια μας. Την ύπαρξη των προ-
βλημάτων αυτών λίγο-πολύ γνωρίζαμε και προ-
εκλογικά, όμως δε γνωρίζαμε το μέγεθος των

46
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τους λογαριασμούς ύδρευσης, οι οποίοι δεν εξο-
φλούνταν τακτικά ή και καθόλου, χωρίς όμως την
προσωπική ευθύνη των δημοτών. Αυτό είχε ως
αποτέλεσμα, ο Δήμος να έχει ελάχιστα έσοδα
από την κατανάλωση του νερού και όχι μόνο. 

Θέλω να υπογραμμίσω ότι το νερό δεν απο-
τελεί εμπόρευμα, είναι κοινωνικό αγαθό και απο-
τελεί πεπερασμένο πόρο όχι όμως ανεξάντλητο.
Ως εκ τούτου, το νερό πρέπει να προστατεύεται
και να χρησιμοποιείται με βιώσιμο τρόπο, από
την άποψη τόσο της ποιότητας όσο και της πο-
σότητας. Πρέπει να σημειωθεί, ότι η αλόγιστη
χρήση του θα δημιουργήσει πρόβλημα στις επό-
μενες γενιές και πολλές χώρες θα εξαφανιστούν
από το χάρτη λόγω εξάντλησης των αποθεμάτων
νερού και πιθανόν εξαιτίας της έλλειψης να ξε-
σπάσουν πόλεμοι.  Για το λόγο αυτό θεωρώ, ότι
η σωστή διαχείριση των υδάτινων πόρων μπορεί
να συμβάλλει με πολλούς τρόπους στη βιώσιμη
ανάπτυξη. Οπότε, η καταβολή αντιτίμου έχει α-
νταποδοτικό χαρακτήρα, πρέπει να το σεβα-
στούμε και να συμβάλλουμε όλοι σ’ αυτό. 

Όπως ανέφερα πιο πάνω, το πρόβλημα αυτό,
το έχουμε εντοπίσει προεκλογικά και έχουμε
ήδη εκπονήσει μελέτη την οποία είμαστε έτοιμοι
να υποβάλλουμε στην πρώτη πρόσκληση του
προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης» του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών. Η μελέτη αφορά στην εξυ-
γίανση του δικτύου ύδρευσης της πόλης της
Στυλίδας (η οποία και το μεγαλύτερο πρόβλημα)
και στην αντικατάσταση των υδρομετρητών με
αντίστοιχους νέας γενιάς των οποίων η μέτρηση,
η παρακολούθηση και η καταγραφή θα γίνεται
μέσω της τηλεμετρίας. 

Το δεύτερο σημαντικό πρόβλημα που αντι-
μετωπίσαμε και αφορά επίσης στο «νερό», είναι
η κατάσταση του αρδευτικού δικτύου. Είχαμε
διαπιστώσει την αναγκαιότητα συντήρησης και
αποκατάστασης σε πολλά σημεία του δικτύου
που βέβαια η κατάστασή του επιδεινώθηκε μετά
την θεομηνία του «Ιανού». Έχουμε εκπονήσει
ήδη μελέτη και είμαστε στη διαδικασία χρημα-

τοδότησης για την αντικατάσταση αρδευτικού
αγωγού μήκους περίπου πέντε χιλιομέτρων, στην
περιοχή των Μύλων. Στη συνέχεια θα προσπαθή-
σουμε να αντικαταστήσουμε και άλλα σημεία του
δικτύου σε ολόκληρο το Δήμο.  Και βέβαια αυτά
που ανέφερα πιο πάνω είναι μόνο τα πολύ βα-
σικά. 

Ερ.: Τοπική Κοινωνία και επιχειρηματικό-
τητα. Πως θα τονώσετε την τοπική αγορά
Δήμαρχε, με τις νέες συνθήκες που έχουν
δημιουργηθεί; 

Απ.: Η Δημοτική Αρχή δίνει έμφαση στη
στήριξη των τοπικών επιχειρήσεων σε θέματα
εξωστρέφειας, καινοτομίας και τεχνογνωσίας. Μία
από τις πρώτες δράσεις, ήταν η υπογραφή μνη-
μονίου συνεργασίας με το Εθνικό Καποδιστριακό
Πανεπιστήμιο Αθηνών με στόχο την ανταλλαγή
τεχνογνωσίας και σε θέματα επιχειρηματικότη-
τας. Βέβαια, η πανδημία του covid-19 δεν μας δίνει
τη δυνατότητα να κάνουμε δημόσιο διάλογο. Η
δημιουργία δικτύου επιχειρηματικότητας στο
Δήμο Στυλίδας για την ανάπτυξη και τουριστική
προβολή του Δήμου, με παροχή εκπαίδευσης και
επιμόρφωσης με ημερίδες, σεμινάρια, συνέδρια
καθώς παροχή συμβουλευτικής προς επιχειρή-
σεις και ιδιώτες είναι ένας από τους μελλοντικούς
μας στόχους. 

chris_kap.21
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έχουμε και τη χρηματοδότηση για την ολοκλή-
ρωση των εργασιών. 

Ερ.: Γνωρίζουμε ότι η Ανατολική Φθιώ-
τιδα διαθέτει έναν από τους μεγαλύτερους
ελαιώνες της Ελλάδας. Μπορούν να γίνουν
ενέργειες μέσω του Δήμου ώστε οι ελαιοπα-
ραγωγοί να έχουν μεγαλύτερο κέρδος στον
καρπό ή στο λάδι;

Απ.:  Είμαστε δίπλα στους αγρότες και σε
όλες τις παραγωγικές δυνάμεις του Δήμου μας.
Ελαιοπαραγωγούς, αγρότες όλων των καλλιερ-
γειών, κτηνοτρόφους, αλιείς. Ειδικότερα όμως για
την προβολή της ελιάς και του ελαιολάδου θα
σας πω ότι γίνεται μεγάλη προσπάθεια για την
προβολή των προϊόντων μας,  όπως και παρεμ-
βάσεις όταν χρειαστεί σε ανώτερα υπηρεσιακά
κλιμάκια του Υπουργείου Γεωργικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων.  Αμέσως μετά την εκλογή μας το
Δεκέμβρη του 2019, συμμετείχαμε στο 2ο Διε-
θνές Συμπόσιο του Πανεπιστημίου του Yale
στους Δελφούς που συνδιοργάνωσε ο Δήμος
Δελφών, η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και το
Πανεπιστήμιο του Yale. Στόχος μας ήταν να γί-
νουν ευρύτερα γνωστά τα προϊόντα μας και στο
εξωτερικό.  

Επίσης, ο Δήμος συμμετέχει στην έρευνα του
Τμήματος Αναλυτικής Χημείας του Πανεπιστη-
μίου της Αθήνας για την ανάδειξη των ποιοτικών
χαρακτηριστικών του ελαιολάδου της περιοχής
μας και μάλιστα τα πρώτα αποτελέσματα της
έρευνας αυτής παρουσιάστηκαν στην εκδήλωση

Ερ.:Το Κέντρο Υγείας Στυλίδας έχει το
απαραίτητο εξειδικευμένο προσωπικό αλλά
και τα μέσα ώστε να ανταποκριθεί στις ανάγ-
κες της Ανατολικής Φθιώτιδας;

Απ.: Η στελέχωση των Κέντρων Υγείας είναι
ευθύνη του Υπουργείου Υγείας. Η δε πρωτοβάθμια
φροντίδα υγείας είναι αρμοδιότητα που ασκούν οι
Υγειονομικές Περιφέρειες, το Περιφερειακό Νο-
σοκομείο και το Υπουργείο Υγείας. Ο Δήμος στη-
ρίζει επικουρικά, όταν ζητηθεί και όπου μπορεί, τις
ανάγκες του Κέντρου όπως για παράδειγμα καλ-
λωπισμό και συντήρηση του περιβάλλοντος
χώρου ή άλλων ζητημάτων με τις υπηρεσίες του
Δήμου.  Η Δημοτική Αρχή στηρίζει γιατρούς και
νοσηλευτές στο κοινωνικό τους έργο με όλες τις
δυνάμεις της. 

Ερ.: Όσον αφορά στο Κλειστό Γυμναστή-
ριο, έχουν γίνει ενέργειες για την ολοκλήρωση
του έργου; Τι χρονοδιάγραμμα υπάρχει;

Απ.: Οι εργασίες για το Κλειστό Γυμναστήριο
έχουν σταματήσει από το 2004, λόγω οφειλής του
Δήμου προς την ανάδοχο εργολαβική εταιρεία.
Εμείς καταφέραμε μέσα από δικαστική διαδικασία
και μετά από πολλές διαπραγματεύσεις να ολο-
κληρωθεί η νομική πλευρά των διαφορών του
Δήμου με τους εργολάβους. Ο Δήμος μας επωφε-
λήθηκε από τη δικαστική απόφαση και υποχρε-
ούται να καταβάλλει στην ανάδοχο εταιρεία μόνο
το ποσό των εργασιών που είχαν γίνει βάσει τιμο-
λογίων, χωρίς επιπλέον αμοιβές ή τόκους που διεκ-
δικούσε η ανάδοχος. Ολοκληρώνονται σύντομα οι
διαδικασίες εκκαθάρισης, έχει ήδη ξεκινήσει η εκ-
πόνηση επικαιροποιημένης μελέτης με τα σημε-
ρινά δεδομένα και μέσα στην επόμενη χρονιά θα
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της υπογραφής του Μνημο-
νίου Συνεργασίας του Δήμου
μας με το ΕΚΠΑ. 

Ερ.: Δύο πολύ ενδιαφέ-
ρουσες τοποθεσίες της
Στυλίδας είναι το Πάρκο
του Λαού και η παραλία
Καλόγερος. Έχετε σκεφτεί
ενέργειες αξιοποίησης και
ανάδειξης των παρακάτω
τοποθεσιών; 

Απ.: Έχουμε ήδη ξεκινή-
σει την ανάπλαση του Πάρκου. Το θέατρο
«Μαρία Κάλλας», το μνημείο, η παιδική χαρά, τα
γήπεδα και γενικότερα το πάρκο θα αποκτήσει
σύντομα την αίγλη που του αξίζει.  Μαζί με τον
Καλόγερο αποτελούν τις ομορφότερες περιοχές
της Φθιώτιδας και πιστεύω ότι σύντομα θα γίνει
ο πιο αγαπημένος προορισμός των Φθιωτών.
Όσον αφορά στην ανάπλαση και αξιοποίηση της
παραλίας του Καλόγερου, έχουμε κάνει ενέργειες
προς αυτή την κατεύθυνση και σε συνεργασία με
τους αρμόδιους φορείς πιστεύω, ότι θα λύσουμε
προβλήματα και θα παρακάμψουμε γραφειοκρα-
τικά εμπόδια χρόνων, έτσι ώστε να παραδώσουμε
στους δημότες μας τον «θησαυρό» της περιοχής
μας. 

Ερ.: Έχετε σκεφτεί τρόπους περεταίρω
αξιοποίησης του λιμανιού της Στυλίδας για
την ανάδειξη του ως εμπορικός κόμβος σύν-
δεσης της Φθιώτιδας με την υπόλοιπη Ελ-
λάδα και γιατί όχι διεθνώς;

Απ.: Το λιμάνι της Στυλίδας είναι πράγματι
εμπορικό με πολλές δυνατότητες αξιοποίησης,
γιατί έχει γεωστρατηγική θέση, τόσο για την
άμεση πρόσβαση στον αυτοκινητόδρομο της
ΠΑΘΕ, όσο και τη δυνατότητα σύνδεσης με το
σιδηρόδρομο, εφόσον υπάρχει τερματικός σταθ-
μός στη Στυλίδα. Η περιοχή διαθέτει πολλούς
αξιοποιήσιμους χώρους διαχείρισης και αποθή-

κευσης φορτίων, είναι δίπλα
στη βιομηχανική ζώνη και σε
πολλές μεγάλες βιομηχανι-
κές μονάδες και σύντομα θα
έχει πρόσβαση στο φυσικό
αέριο. 

Ο Δήμος δυστυχώς δεν
έχει καμία δικαιοδοσία στο
λιμάνι, αλλά έχουμε προς
πάσα κατεύθυνση επισημά-

νει ότι η αναβάθ-
μιση, η εκβάθυνση

και επέκταση του λι-
μένα της Στυλίδας θα

μετατρέψει όχι μόνο
την πόλη μας, αλλά ολό-

κληρη τη Φθιώτιδα σε
κέντρο ναυτιλιακών υποδομών, μεταφορών
και εμπορίου, και είναι σε όλους γνωστό ότι το
90% του παγκόσμιου εμπορίου διακινείται δια
θαλάσσης. 

Ερ.: Ποιο είναι το μεγαλύτερό σας όραμα; 
Απ.: Ο Δήμος Στυλίδας χρειάζεται σοβαρές

μεταρρυθμίσεις, από την κορυφή ως τα νύχια και
αυτό θα προσπαθήσω να κάνω. Το όραμά μου
είναι να καταφέρουμε να αλλάξουμε τη νοοτρο-
πία στον κόσμο, να δεχτούνε καινοτομίες, να επι-
ζητούνε την εξέλιξη, να αποδεχτούνε την
αξιοκρατία, να αλλάξουν τις μίζερες συνήθειες και
να μην επιζητούν αθέμιτα ανταλλάγματα. Προσω-
πικά, θα ήθελα να προσδώσω χαρακτήρα και
προσωπικότητα στο Δήμο Στυλίδας. Θα ήθελα
να δημιουργήσω μαζί με τους συνεργάτες μου τις
προϋποθέσεις για ένα Δήμο «πρότυπο», ένα
Δήμο που θα γίνει προορισμός και όχι πέρασμα! 

Αυτό ονειρεύτηκα όταν αποφάσισα να κα-
τέβω υποψήφια στο Δήμο Στυλίδας, αυτό είναι το
όραμά για το Δήμο μου, αυτό στοχεύω και αυτό
θα πετύχω!

49
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Λ
ένε ότι "μια γυναίκα όλα τα μπο-
ρεί" φανταστείτε τι μπορούν να
κάνουν όταν είναι όλες μαζί σε μια

ομάδα.
Αναφέρομαι φυσικά στην γυναικεία

ομάδα μπάσκετ του ΕΣΠΕΡΟΥ ΛΑΜΙΑΣ.
Μία ομάδα που δυστυχώς λόγω covid

οι φίλαθλοι της πόλης δεν πρόλαβαν να
δουν στο γήπεδο, 1) γιατί τα δύο παιχνίδια
που πρόλαβαν να παίξουν ήταν εκτός
έδρας και 2) διότι θα τρίβανε τα μάτια
τους!

Πρόκειται για μια ομάδα που δεν το
έβαλαν ποτέ κάτω ειδικά μετά από μια δύ-
σκολη στιγμή που έζησαν στις 12 Μαΐου
του 2018 όταν σε ματς "τελικό" όχι μόνο

έχασαν το παιχνίδι και τον τίτλο του πρω-
ταθλητή αλλά και την ευκαιρία να διεκδι-
κήσουν μέσω μπαράζ την άνοδο στην Α2.

Αυτό πείσμωσε όλη την ομάδα που
την επόμενη χρονιά έβαλαν τα δυνατά
τους και μέχρι την διακοπή λόγω κορω-
νοϊού ήταν πρώτες στην βαθμολογία κάτι
που τους έδωσε την δυνατότητα να αγω-
νιστούν στην Α2.

Κάτι που έγινε και αξίζουν συγχαρητή-
ρια στην διοίκηση που τις πίστεψε και εν
μέσω δύσκολων καιρών τους έδωσε την
ευκαιρία να αγωνιστούν σε μεγαλύτερη
κατηγορία. Και αυτές τι έκαναν; μέχρι (και
πάλι) της νέας διακοπής του κορωνοϊού
βάλθηκαν να μας τρελάνουν, δύο νίκες σε

✹Κοριτσάρες για φίλημα✹

αθλητικά
από το lamiaole.gr
/ Θύμιος Αντωνόπουλος
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ισάριθμα παιχνίδια και μάλιστα εκτός
έδρας.

Για την πρώτη αγωνιστική επικράτη-
σαν στην Βέροια του Φίλιππου με σκορ
34-66, και για την τρίτη αγωνιστική των
Αργοναυτών στο Αγρίνιο με καλάθι στην
εκπνοή με σκορ 45-46. Δυστυχώς δεν τις
είδαμε εντός και για την δεύτερη αγωνι-
στική λόγω covid με αντίπαλο την ομάδα
της Λασσάνης. Μπράβο και πάλι στην δι-
οίκηση και τους προπονητές που στήρι-
ξαν και στηρίζουν τις ΚΟΡΙΤΣΑΡΕΣ.

Το ρόστερ της σεζόν 2020-2021:
Μελίνα Δημήτρη, Δέσποινα Λούκου,

Ρούλα Λαουλάκου, Νατάσα Ζεϊμπέκο-
γλου, Άννα Τσιλιμπάρη, Μίνα Αντωνίου,
Δήμητρα Αλεξίου, Ειρήνη Μπαλιούση,
Θεοδώρα Ξενοφώντος, Όλγα Μονάντε-
ρου, Αλεξάνδρα Καλτσά, Εβελίνα
Υφαντή, Μαρίνα Ντάλλη, Χριστιάννα
Ρέντα.

Προπονητής: 
Γιάννης Σοφογιάννης

Βοηθός προπονητή: 
Νίκος Τσουκαλαδέλης

Γυμναστής: 
Κώστας Κοτόπουλος
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ιατρικά θέματα

Η
φυσικοθεραπεία είναι αποτε-

λεσματική στους ασθενείς με

προβλήματα του Αναπνευστι-

κού Συστήματος

Παραδοσιακά, οι φυσικοθεραπευτές

βοηθούν στην κινητοποίηση και κάθαρση

των βρογχικών εκκρίσεων. Ωστόσο, αυτό

είναι μόνο ένα από τα πολλά προβλήματα

που μπορούν να αντιμετωπίσουν. Η πα-

ρέμβασή τους επίσης περιλαμβάνει αλλά

δεν περιορίζεται, σε τεχνικές διαχείρισης

της δύσπνοιας, ασκήσεις αναπνοής, εκπαί-

δευση για την ασθένεια και πνευμονική

αποκατάσταση (ειδικά προγράμματα

άσκησης). Τα τελευταία χρόνια, σε διεθνές

επίπεδο τα ειδικά προγράμματα άσκησης

που συνταγογραφούνται από φυσικοθε-

ραπευτές έχουν αυξηθεί σε πολλούς το-

ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

Η αναπνευστική φυσικοθεραπεία ασχολείται με τις ασθένειες 
του αναπνευστικού συστήματος και τις συνθήκες που επηρεάζουν τους

πνεύμονες και την αναπνοή, όπως η χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεα, το
άσθμα, η κυστική ίνωση, οι διάμεσες πνευμονοπάθειες, οι βρογχεκτασίες, 

οι νευρομυϊκές παθήσεις, ο υπεραερισμός κ.α..
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μείς, και εκτείνονται από την εντατική

φροντίδα έως τις χρόνιες αναπνευστικές

παθήσεις. Η θεραπεία αυτή υποστηρίζεται

από ισχυρά ερευνητικά δεδομένα για το

νοσοκομείο και στην κοινότητα.

Ο ρόλος του φυσικοθεραπευτή στη

φροντίδα των ασθενών περιλαμβάνει

την αξιολόγηση και θεραπευτική αντι-

μετώπιση με στόχους:

✔ Την κινητοποίηση

και υποβοήθηση της
απόχρεμψης των εκ-
κρίσεων (πτυέλων).

✔ Τη διατήρηση και
βελτίωση της ικανότη-
τας άσκησης μέσα
από εξατομικευμένα
προγράμματα άσκη-
σης που οργανώνει, παρέχει και βοηθάει
τον ασθενή να εκτελέσει.

✔ Τη διατήρηση και βελτίωση της ισχύος
των αναπνευστικών μυών.

✔ Τον έλεγχο και τη μείωση της δύ-
σπνοιας και του έργου της αναπνοής, μέσα
από θέσεις ανακούφισης και τεχνικές χα-
λάρωσης.

✔ Τον καλύτερο έλεγχο της αναπνοής,
όπως με συνειδητή χαλάρωση και δια-
φραγματική αναπνοή.

✔ Τη βελτίωση των λειτουργικών ικανοτή-
των (όπως διεξαγωγή καθημερινών δρα-
στηριοτήτων) και της ποιότητας ζωής.

✔ Την υποστήριξηκατά τον απογαλακτι-
σμό από τον μηχα-
νικό αερισμό και τη
διαχείριση του μη
επεμβατικού μηχανι-
κού αερισμού.

✔ Την εκπαίδευση
για τη βελτίωση των
γνώσεων της φυσιο-
λογικής λειτουργίας
του αναπνευστικού
συστήματος και της

κατανόησης της ασθένειας και των συμ-
πτωμάτων της.

✔ Την προώθηση υγιεινών συνηθειών και
της άσκησης για τους ασθενείς με ανα-
πνευστικές παθήσεις.

Ο φυσικοθεραπευτής θέτει συγκεκριμένους στόχους μαζί 
με τον ασθενή, αναλόγως τις ανάγκες του και το περιβάλλον, 

και εργάζεται με την υπόλοιπη διεπιστημονική ομάδα 
για την επίτευξη αυτών.

Πηγή: www.psf.org.gr
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ιατρικά θέματαιατρικά θέματα

Tο Pilates Reformer ή αλλιώς το κρεβάτι pi-
lates είναι η μέθοδος που τα τελευταία χρό-
νια αποκτά όλο και περισσότερους
οπαδούς και των δύο φύλων και όλων των
ηλικιών. Και μπορεί να απορείς ακούγοντας
τη λέξη κρεβάτι ή να θεωρείς ότι πρόκειται
για κάτι απλό. Ωστόσο, στην πραγματικό-
τητα η άσκηση χρησιμοποιώντας το κρε-
βάτι pilates αποτελεί έναν απαιτητικό και
άκρως αποτελεσματικό τρόπο εκγύμνασης. 

1. Γυμνάζει όλο το σώμα
Ενώ το απλό pilates είναι τέλειο για να γυμνά-
σεις τον κορμό σου, το κρεβάτι έχει τα ίδια
αποτελέσματα στον κορμό, γυμνάζοντας όμως
ταυτόχρονα και τις υπόλοιπες μυϊκές ομάδες.
Πόδια, χέρια, πλάτη, κοιλιά, όλα τα σημεία του
σώματος συμμετέχουν στις ασκήσεις! Θα το
καταλάβεις για τα καλά την επόμενη μέρα της
άθλησης!
2. Αυξάνει τη μυϊκή δύναμη
Τα ελατήρια της κατασκευής προσφέρουν συ-
νεχώς αντίσταση καθώς εκτελείς τις κινήσεις,
με αποτέλεσμα να δυναμώνουν οι μύες και να
τονώνεται το σώμα. Μπορούν να προσαρμο-

στούν στις ανάγκες σου, δη-
λαδή υπάρχουν διαβαθμί-
σεις, από πιο χαλαρά ως πιο
σκληρά. Έτσι, μπορείς να αν-
τιλαμβάνεσαι την πρόοδο με
την πάροδο του καιρού και
να θέτεις νέους, πιο υψηλούς
στόχους.
3. Είναι η ιδανική μέθοδος
για σωστή στάση σώματος
Η εκγύμναση του κορμού
κατά το μάθημα στο κρεβάτι

pilates δε βοηθά μόνο στο να σχηματίσεις
τους τέλειους κοιλιακούς αλλά και στο να βελ-
τιώσεις τη στάση του σώματός σου, που τείνει
να επιδεινώνεται από την καθιστική ζωή που
κάνουμε. Οι ασκήσεις στο κρεβάτι θα δυνα-
μώσουν τους μύες της πλάτης και θα βοηθή-
σουν στην ευθυγράμμιση της σπονδυλικής
στήλης. Έτσι, θα ξεφορτωθείς αυτή την ελα-
φριά καμπούρα που μπορεί να σε ταλαιπωρεί
και θα δείχνεις ψηλότερος.
4. Σε βοηθά να χαλαρώσεις
Όπως και στο απλό pilates, έτσι και στο re-
former  θα πρέπει να είσαι συγκεντρωμένη
στην αναπνοή σου για να βγει σωστά η κίνηση.
Έτσι, μαθαίνεις να αναπνέεις σωστά, πράγμα
που είναι πολύ σημαντικό και έξω από την αί-
θουσα. Οι σωστές αναπνοές μας βοηθούν να
αντιμετωπίσουμε αγχωτικές καταστάσεις και
να χαλαρώσουμε, αδειάζοντας το μυαλό μας.

5. Μειώνει το σωματικό λίπος
Με την άσκηση στο reformer ενισχύεται ο με-
ταβολισμός, δηλαδή η ικανότητα του οργανι-
σμού να καίει θερμίδες. Η αυξημένη μυϊκή
μάζα αυξάνει τον αριθμό των θερμίδων που

8 Λόγοι που το Pilates Reformer 
είναι η τέλεια άσκηση!
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καίγονται. Έτσι, όταν οι θερμίδες που καί-
γονται είναι περισσότερες από αυτές που
έχουν καταναλωθεί καίγεται το σωματικό
λίπος.
6. Έχει θεαματικά αποτελέσματα
Ο εμπνευστής της μεθόδου reformer
Joseph Pilates υποστηρίζει ότι με 10 μαθή-
ματα στο pilates reformer νιώθεις τη δια-
φορά στον εαυτό σου, στα 20 τη βλέπουν
οι άλλοι επάνω σου και στα 30 το σώμα
σου έχει μεταμορφωθεί! Και πράγματι
αυτό δεν είναι υπερβολή αφού όσοι ακο-
λουθούν τακτικά τη μέθοδο έχουν δει θε-
αματικές αλλαγές στο σώμα τους!
7. Είναι η ιδανική άσκηση για την εγκυμο-
σύνη
Δεν υπάρχει καταλληλότερη άσκηση από
το pilates reformer. Αφενός αποτελεί μία
ήπια γυμναστική, απόλυτα ασφαλή για μία
εγκυμονούσα και αφετέρου σε φέρνει σε
επαφή με τις ανάγκες του σώματός σου και
βοηθά στον έλεγχό του, πράγμα ιδιαίτερα
σημαντικό κατά τον τοκετό. Σε κάθε περί-
πτωση όμως πρέπει πρώτα να συμβουλευ-
τείς το γιατρό που σε παρακολουθεί.
8. Συμβάλλει στην πρόληψη των τραυματι-
σμών
Είναι η ιδανική μέθοδος εκγύμνασης για
την πρόληψη και την αποκατάσταση των
τραυματισμών. Κατά την άθληση στο κρε-
βάτι, οι κινήσεις είναι ήπιες και συστηματι-
κές, ενώ απουσιάζουν οι απότομες και
γρήγορες κινήσεις κατά τις οποίες ο
αθλούμενος μπορεί να χάσει τον έλεγχο
και να τραυματιστεί. Επιπλέον, το γεγονός
ότι τα τμήματα είναι ολιγομελή και υπάρχει
πάντα επιτήρηση από ειδικό γυμναστή και
εξατομικευμένο πρόγραμμα μειώνει ακόμα
περισσότερο την πιθανότητα τραυματι-
σμού.

Πηγή: www.ediva.gr
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την κατεύθυνση βοηθά και η θετική ψυχολο-
γία.

Η θετική ψυχολογία με πρωτοπόρο τον
Martin Seligman (1998), εστιάζει στη θετική,
προσαρμοστική, δημιουργική και συναισθημα-
τική πλευρά της ανθρώπινης συμπεριφοράς. Η
θετική ψυχολογία σου παρέχει το λόγο για τον
οποίο αξίζει να ζει κανείς.

Τα θετικά συναισθήματα θεωρούνται ΑΝ-
ΤΙΔΟΤΟ των επιπτώσεων των αρνητικών συ-
ναισθημάτων. Συντελούν στη διεύρυνση του
ρεπερτορίου σκέψης – δράσης, ενώ η
Fredrickson αναφέρει ότι βοηθούν στο να βρί-
σκουμε εναλλακτικούς τρόπους ως προς την
αντιμετώπιση των δυσκολιών.Επιπλέον, ενι-
σχύουν τη διεύρυνση της μάθησης, μειώνουν
το άγχος και αναπτύσσουν την απόκτηση με-
γαλύτερης ψυχικής ανθεκτικότητας.

Ψυχολογική Ανθεκτικότητα
Η ψυχολογική ανθεκτικότητα αναφέρεται

σε μια δυναμική διαδικασία η οποία ενέχει τη
θετική προσαρμογή στο πλαίσιο σημαντικών
αντιξοοτήτων (Luthar, 2000). Τέτοια αντιξοό-
τητα είναι αυτή την οποία βιώσαμε τον τελευ-
ταίο καιρό, η ραγδαία εμφάνιση κι εξάπλωση
του ιού SARS-CoV-2.

Οι άνθρωποι που βιώνουν θετικά συναι-

Η ζωή μετά τον
COVID-19.
Ο ρόλος 
της ψυχολογικής
ανθεκτικότητας

ψυχολογία

64

Kαθώς βγαίνουμε από την κρίση COVID-
19, μπορεί να υπάρξουν ευκαιρίες να βοηθή-
σουν τη ζωή των ανθρώπων, και ορισμένοι θα
μπορούν να βγουν καλύτεροι. 

Ωστόσο, δεν χρειάζεται απαραίτητα να βιώ-
σουμε κάποιο τραυματικό γεγονός, όπως η
πανδημία εξαιτίας του COVID-19, για να μπο-
ρούμε να μάθουμε από αυτό. Για πολλούς αν-
θρώπους, η πανδημία ρίχνει φως στα πράγματα
που είναι πιο σημαντικά.

Μπορεί να κάνουμε περισσότερο χρόνο για
πράγματα στα οποία βρίσκουμε νόημα, απλο-
ποιώντας τη ζωή μας και αφιερώνοντας χρόνο
για να συνδεθούμε με τις σχέσεις μας (Weir,
2020). Ένα τέτοιο στρεσογόνο γεγονός μας
κάνει όλους να σκεφτούμε: Τι σημαίνει αυτή η
επιβράδυνση για τη ζωή μας; Μπορεί να αλλά-
ξουμε θεμελιωδώς με κάποιους τρόπους οι
οποίοι μπορούν να μας ωφελήσουν;

Μερικοί άνθρωποι χρειάζονται χρόνο για να
ανακάμψουν από ένα τραυματικό γεγονός πριν
επιστρέψουν στην κανονική λειτουργικότητα
τους. Ένα μέρος των ανθρώπων βιώνουν αρνη-
τικές επιπτώσεις στην ψυχική τους υγεία που
γίνονται χρόνιες, αλλά η πλειονότητα των αν-
θρώπων ανακάμπτει από ένα τραυματικό γεγο-
νός αρκετά γρήγορα (Weir, 2020). Προς αυτή
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σθήματα εμφανίζουν μεγαλύτερη ψυχολο-
γική ανθεκτικότητα και μπορούν να τα ανα-
γνωρίζουν εύκολα στο περιβάλλον τους,
ακόμη κι αν οι ίδιοι βιώνουν αρνητικά γε-
γονότα στη ζωή τους. Γίνονται ανθεκτικοί
απέναντι στα αρνητικά γεγονότα της ζωής,
και στην περίπτωση που αυτά τους κατα-
βάλλουν ψυχολογικά.

Τα σημαντικότερα οφέλη για τους αν-
θεκτικούς ανθρώπους είναι η βελτίωση της
διάθεσης, καθώς και περισσότερη αυτοπε-
ποίθηση, αίσθηση της προσωπικής δύνα-
μης, και μεγαλύτερη ικανότητα στο να
μειώσουν και το άγχος, το φόβο και τα αρ-
νητικά συναισθήματα γενικότερα.

Επιπλέον, άλλες θετικές έννοιες όπως
ευγνωμοσύνη, η αίσθηση του χιούμορ και
οι θετικές σχέσεις με τον κοινωνικό περί-
γυρο βοηθούν στο να ενισχύσει κάποιος
την ανθεκτικότητα του. Η ύπαρξη ένος κοι-
νωνικού υποστηρικτικού δικτύου είναι ιδι-
αίτερα σημαντική στην ανάπτυξη της
ανθεκτικότητας. Εν κατακλείδι, η ψυχολο-
γική ανθεκτικότητα είναι μια σημαντική έν-
νοια η οποία συντελεί στην αντιμετώπιση
των αρνητικών ψυχολογικών επιπτώσεων
του COVID-19.

“ Οι άνθρωποι που βιώνουν
θετικά συναισθήματα εμφανί-
ζουν μεγαλύτερη ψυχολογική
ανθεκτικότητα και μπορούν
να τα αναγνωρίζουν εύκολα
στο περιβάλλον τους, ακόμη
κι αν οι ίδιοι βιώνουν αρνητικά
γεγονότα στη ζωή τους.” 

Πηγή: www.psychologynow.gr
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Κάθε μέρα θα δημοσιεύεται νέα ανάρτηση.
Για να δηλώσετε συμμετοχή:

1) Κάντε Like στη σελίδα μας στο Facebook
2) Κοινοποίηση της δημοσίευσης
3) Σχόλιο με το ονοματεπώνυμο σας
4) Tag δύο φίλους/ες

Όροι: Οι συμμετέχοντες μπορούν να λαμβά-
νουν μέρος όσες φορές το επιθυμούν αρκεί να
κάνουν διαφορετικά tag.
Ο νικητής ανακοινώνεται καθημερινά το από-
γευμα (λίγο πριν την έναρξη του επόμενου δια-
γωνισμού).
Ο διαγωνισμός είναι καθημερινός
Καλή επιτυχία!!!

Quaratine mood: Κάθε μέρα κληρώνουμε γεύμα αξίας 20€
Η ομάδα της Γεύσης, εργαζόμενοι και διοίκηση, αντιλαμβανόμενοι 

της δύσκολες μέρες που περνάμε όλοι μας και θέλοντας να δώσουμε μία νότα αισιοδο-
ξίας στη καρταντίνα...αποφασίσαμε να στήσουμε έναν διαγωνισμό στο Facebook.
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κτηνιατρικά

σουν τον σκύλο τους. Η εν λόγω μελέτη έδειξε
ότι η ανεπαρκής κοινωνικοποίηση των κουτα-
βιών σχετίζεται ιδιαίτερα με την φοβία για νέες
καταστάσεις, την κροτοφοβία καθώς και με
την φοβία για ολισθηρές επιφάνειες, διαφανείς
σκάλες ή μεταλλικές σχάρες. Από την άλλη
πλευρά, η συντροφιά άλλων σκύλων μείωσε
την εμφάνιση μη κοινωνικών φοβιών.

Η κροτοφοβία ήταν πιο διαδεδομένη με-
ταξύ των σκύλων των οποίων οι ιδιοκτήτες
είχαν πρώτη φορά κατοικίδιο, ενώ παρατηρή-
θηκαν επίσης διαφορές μεταξύ των σκύλων σε
αγροτικές και αστικές περιοχές. Πράγματι,

Πηγή: diagnovet.gr

Nέα μελέτη για τις φοβίες των σκύλων
Η κροτοφοβία, η υψοφοβία και η

φοβία για νέες καταστάσεις είναι κοινά προ-
βλήματα συμπεριφοράς στους σκύλους.
Σύμφωνα με μια έρευνα συμπεριφοράς που
πραγματοποιήθηκε στο Πανεπιστήμιο του
Ελσίνκι σε 14.000 σκύλους, αυτές οι μη κοι-
νωνικές φοβίες σχετίζονται με παράγοντες
στο περιβάλλον διαβίωσης, με τον τρόπο
ζωής και με τη φυλή των σκύλων. Οι σκύλοι
που ασχολούνται περισσότερο με δραστη-
ριότητες και είχαν εκπαιδευθεί βρέθηκαν να
είναι λιγότερο φοβικοί.

Η σωματική άσκηση έχει αποδειχθεί
ότι έχει θετική επίδραση στη διάθεση τόσο
των σκύλων όσο και των ανθρώπων. Οι σκύ-
λοι, ως κοινωνικά ζώα, απολαμβάνουν τις
δραστηριότητες με τους ιδιοκτήτες τους. Οι
ιδιοκτήτες όμως δεν επιθυμούν απαραίτητα
να υποβάλλουν τα φοβικά τους σκυλιά σε
αγχωτικές καταστάσεις, κάτι που τους απο-
τρέπει πολλές φορές από το να εκπαιδεύ-

FOLLOW  US 5 41-80.qxp  12/12/20  19:43  Page 68



είναι ενδιαφέρον ότι και τα προβλήματα
ψυχικής υγείας στους ανθρώπους εμφα-
νίζονται πολύ πιο συχνά στην πόλη παρά
σε αγροτικές περιοχές. Οι τρόποι με
τους οποίους το περιβάλλον μας διαμορ-
φώνει εμάς αλλά και τον καλύτερό μας
φίλο είναι σίγουρα ένα ενδιαφέρον θέμα
που αξίζει περαιτέρω έρευνα. Επιπλέον, η
μελέτη έδειξε ότι οι μη κοινωνικές φο-
βίες είναι επίσης πιο συχνές σε στειρω-
μένα θηλυκά και μικρόσωμες φυλές.

Στη μελέτη εντοπίστηκαν σημαντι-
κές διαφορές μεταξύ φυλών, με τα Cairn
Terriers να βρίσκονται μεταξύ των πιο
φοβικών φυλών και τα Crested Dogs με-
ταξύ των λιγότερο φοβικών. Τα Welsh
Corgi Pembrokes εξέφρασαν υψηλή
ευαισθησία στην κροτοφοβία αλλά χαμη-
λότερη όσον αφορά τη φοβία για τις ολι-
σθηρές επιφάνειες. Ταυτόχρονα, η
τελευταία φοβία ήταν κοινή μεταξύ των
Lapponian Herders, Miniature Schnau-
zers, Chihuahuas και Labrador Retrievers,
σε αντίθεση με την κροτοφοβία.

Οι διαφορές σε κάθε φυλή υπο-
στηρίζουν την ιδέα ότι οι φοβίες κληρο-
νομούνται. Με άλλα λόγια, οι επιλογές
στην αναπαραγωγή έχουν σημασία,
ακόμη και χωρίς να γνωρίζουμε τους
ακριβείς μηχανισμούς. Ωστόσο, αυτή η
μελέτη αποτελεί για τους ιδιοκτήτες ένα
εργαλείο που σχετίζεται με τη βελτίωση
της ευημερίας των σκύλων τους. Η δια-
φορετική κοινωνικοποίηση στο κουτάβι
και ο ενεργός τρόπος ζωής μπορούν να
μειώσουν σημαντικά τις κοινωνικές και
τις μη κοινωνικές φοβίες.

Καφάσης Θεόδωρος / Πηγή: sciencedaily.com
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κήπος
Πηγή: praktikesidees.gr
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από το νερό φράζοντας τις διόδους εξόδου
του. Ένα καλός φυσητήρας φύλλων μπορεί να
μας βοηθήσει σημαντικά στη συγκεκριμένη
δουλειά.

• Ελέγχουμε προσεκτικά τις γλάστρες

μας ώστε να γίνεται σωστή αποστράγγιση
καθώς εάν δε συμβαίνει αυτό οι μεγάλες πο-
σότητες νερού από τις χειμερινές νεροποντές
μπορεί να σαπίσουν τις ρίζες των φυτών μας.
Για να το πετύχουμε αυτό πρέπει να υπάρχουν
οι κατάλληλες τρύπες στη βάση της κάθε γλά-
στρας καθώς επίσης και να έχουμε βάλει στον
πάτο της, κάτω από το χώμα, μία στρώση ελα-
φρόπετρα ή μικρό χαλίκι που διευκολύνουν τη
διαφυγή του νερού χωρίς να βουλώνουν τις
τρύπες αποστράγγισης της γλάστρας.  

• Ρίχνουμε λίπασμα στα δέντρα και τα

φυτά μας ώστε να εκμετελλευτούμε τις βροχές
που θ’ ακολουθήσουν και να τους δώσουμε
την κατάλληλη βοήθεια για τη σωστή ανάπτυξή
τους (δείτε αναλυτικά τα βασικά για το λίπα-
σμα καθώς και τον τρόπο που το ρίχνουμε
εδώ κι εδώ). Παράλληλα συμβουλευόμαστε

Οι δουλειές
που κάνουμε
στον κήπο
ενόψει του
χειμώνα 

Το φθινόπωρο εκτός των άλλων
είναι και η περίοδος που προετοιμά-
ζουμε κατάλληλα τον κήπο μας ώστε ν’
αντέξει το δύσκολο χειμωνιάτικο τρι-
μήνο που ακολουθεί.

Οι βασικές εργασίες προετοιμα-
σίας λοιπόν που πρέπει να κάνουμε
στον κήπο μας ενόψει χειμώνα είναι:

• Στηρίζουμε εγκαίρως τα μικρότερα

και πιο αδύναμα φυτά μας ώστε ν’ αντέξουν
στις σκληρές συνθήκες της χειμωνιάτικης
περίοδου (δυνατές βροχές, αέρας, χιόνι).
Δείτε εδώ ιδέες και λύσεις για να το πετύ-
χουμε.

• Κάνουμε ένα καλό καθάρισμα στον

κήπο απ’ όλα τα άχρηστα πράγματα που
έχουν συσσωρευτεί σε αυτόν την περίοδο
του καλοκαιριού. Σκουπιδάκια, χαρτιά, πε-
σμένα φύλλα κλ.π. εάν δε μαζευτούν εγκαί-
ρως μπορούν να δημιουργήσουν
προβλήματα όταν ξεκινήσουν οι δυνατές
βροχές καθώς μπορούν να παρασυρθούν

Οι δουλειές
που κάνουμε
στον κήπο
ενόψει του
χειμώνα 
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έναν γεωπόνο για την πιθανή ανάγκη να
ενισχύσουμε τα φυτά μας με σίδηρο ή
κοπριά.

• Κλείνουμε το σύστημα αυτόμα-

του ποτίσματος καθώς μας είναι πλέον
άχρηστο για τους επόμενους μήνες. Κι
εάν κάποια φυτά μας χρειαστούν μία
μικρή ενίσχυση σε νερό, το ποτιστήρι ή
το λάστιχο κάνουν πιο στοχευμένα, απο-
τελεσματικά και οικονομικά τη συγκεκρι-
μένη δουλειά.

• Μεταφέρουμε τις γλάστρες με τα

πιο ευαίσθητα φυτά μας σε απάγγια ση-
μεία ώστε να τα προστατεύσουμε από το
χειμωνιάτικο κρύο και τον αέρα. Θα πά-
ρουν και πάλι την προηγούμενη θέση
τους μόλις ο καιρός την άνοιξη μας πεί-
σει ότι τα χειμωνιάτικα κρύα είναι ορι-
στικά παρελθόν.

• Τέλος, τακτοποιούμε την απο-

θήκη μας καθώς ένα μεγάλο μέρος των
εργαλείων που χρησιμοποιήσαμε κατά
κόρον το προηγούμενο διάστημα θα πα-
ραμείνουν σε αχρησία για το επόμενο
τρίμηνο. Έτσι, τοποθετούμε τα εργαλεία
αυτά στο βάθος της αποθήκης αφήνον-
τας μπροστά – σε άμεση πρόσβαση
μόνο εκείνα που θα χρειαστούμε και το
χειμώνα.

• Και βέβαια, προτού αποθηκεύ-

σουμε οποιοδήποτε εργαλείο κήπου το
καθαρίζουμε προσεκτικά καθώς το εργα-
λείο που καθαρίζεται και συντηρείται
σωστά έχει πολύ μεγαλύτερη διάρκεια
ζωής αλλά και απόδοση. Κι όταν λέμε ερ-
γαλεία εννοούμε οποιαδήποτε – από τις
φρέζες έως τα απλά κλαδευτήρια. 
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aστρολογικές προβλέψεις
Καρκίνος
Φίλοι μου Καρκίνοι μέσα

στο νέο έτος τα συμβάντα θα
σας επηρεάσουν σε συναισθημα-

τικό και ψυχολογικό επίπεδο, και να υπάρ-
ξουν έντονα σκαμπανεβάσματα, η στάση
σας θα είναι αρκετά κυκλοθυμική. Ο
Πλούτωνας που βρίσκεται στον Αιγόκερω
φέρνει καταστάσεις που θα σας βοηθή-
σουν να διαφοροποιήσετε την οπτική σας,
η αντίληψη σας αναγκαστικά θα γίνει
σφαιρική μόνο έτσι θα μπορέσετε να χει-
ριστείτε τα πρόσωπα και τις σχέσεις.

Λέων
Μέσα στο νέο έτος θα υπάρ-

ξουν επαναπροσδιορισμοί και
ανακατατάξεις, σε συναισθηματικό

και ψυχολογικό επίπεδο θα υπάρξουν αλλα-
γές που θα σας βοηθήσουν να πάρετε απο-
φάσεις και να δώσετε μία διαφορετική
ώθηση στις προσωπικές σας σχέσεις.  

Παρθένος 
Φίλοι μου Παρθένοι, μέσα στο
νέο έτος θα πρέπει να δείξετε

ιδιαίτερη προσοχή στις επιλογές
σας όχι μόνο τις προσωπικές, αλλά και τις
επαγγελματικές. Ο Ποσειδώνας πού θα βρί-
σκεται στους Ιχθείς θα σας επηρεάσει σε
συναισθηματικό επίπεδο, δεν αποκλείεται
κάποιες καταστάσεις ή κάποια ανοίγματα
που θα παρουσιαστούν να σας δημιουργή-
σουν έντονο ενθουσιασμό. Απαραίτητο θα
είναι να είστε σε θέση να χαλιναγωγήσετε τις
εσωτερικές σας τάσεις, θα χρειαστεί έλεγχος
και αυτοσυγκράτηση.

Kριός
Φίλοι μου Κριοί, μέσα στο νέο

έτος θα έχετε τη δυνατότητα να δώ-
σετε ώθηση τόσο στην προσωπική σας ζωή,
όσο και στην επαγγελματική. Θα υπάρξουν και-
νούργιες ευκαιρίες, ωστόσο από την άλλη
πλευρά δεν θα λείψουν οι δυσκολίες και τα εμ-
πόδια. Καλείστε να βγάλετε στην επιφάνεια τη
δυναμική πλευρά της προσωπικότητας σας, κά-
ποιες καταστάσεις θα χρειαστούν ψυχραιμία και
υπομονή.  

Ταύρος
Φίλοι μου Ταύροι, μέσα στο νέο

έτος θα αναγκαστείτε να επανα-
προσδιορίσετε ίσως και να επαναξιο-

λογήσετε καταστάσεις και πρόσωπα. Η
παρουσία του Ουρανού στο ζώδιό σας θα έχει
μεγάλη επίδραση σε συναισθηματικό και ψυ-
χολογικό επίπεδο. Αρκετά δυναμικός θα είναι
ο τρόπος σκέψης σας, η διάθεσή σας θα είναι
απελευθερωμένη, ανάγκη θα έχετε να βγείτε
από τα ασφυκτικά δεδομένα, να αλλάξετε τις
συνθήκες και να δώσετε ένα καινούργιο νόημα
στην καθημερινότητά σας.

Δίδυμοι
Φίλοι μου Δίδυμοι, μέσα στο νέο

έτος πολύ μεγάλη σημασία θα έχει
ο τρόπος σκέψης σας. Τα συμβάντα θα είναι
θετικά, ωστόσο αυτό που θα έχει σημασία θα
είναι ο τρόπος που θα αντιληφθείτε τις κατα-
στάσεις και κυρίως ο τρόπος που θα χειρι-
στείτε τις προσωπικές σας σχέσεις. Η
παρουσία του Ποσειδώνα στους Ιχθείς θα ενι-
σχύσει το ένστικτο και τη διαίσθηση σας, και
για να υπάρξουν θετικά αποτελέσματα θα
πρέπει η οπτική σας να είναι σφαιρική. 
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Ζυγός
Φίλοι μου Ζυγοί, μέσα στο νέο

έτος θα σας δοθεί η δυνατότητα
να διαφοροποιήσετε τις συνθήκες της

καθημερινότητας σας. Η αισθηματική σας ζωή
θα πάρει μία διαφορετική τροπή, η επαγγελμα-
τική σας πορεία ενδεχομένως να στραφεί με
δική σας επιλογή προς μία άλλου είδους κατεύ-
θυνση. Η παρουσία του Πλούτωνα στον Αιγό-
κερω θα σας βοηθήσει να σκεφτείτε με
ρεαλισμό και αντικειμενικότητα, θα είστε σε
θέση να πάρετε ουσιαστικές αποφάσεις που
θα έχουν αντίκτυπο τόσο στο παρόν όσο και
στο μέλλον. 

Σκορπιός
Φίλοι μου Σκορπιοί μέσα στο νέο
έτος θα χρειαστεί να δώσετε έμ-

φαση στις προσωπικές σας σχέσεις
κυρίως τις οικογενειακές. Δεν αποκλείεται να
υπάρξουν συμβάντα που θα δημιουργήσουν
έντονες συναισθηματικές καταστάσεις, καλεί-
στε να κινηθείτε με ισορροπημένο συναισθη-
ματισμό. Ο Ουρανός από τον Ταύρο θα έχει
επίδραση στην ψυχολογία σας και στον τρόπο
σκέψης σας, θα εκδηλώσετε την ανάγκη να κι-
νηθείτε απελευθερωμένα, ωστόσο ιδιαίτερη
προσοχή θα πρέπει να δείξετε στη συσσώ-
ρευση απωθημένων.

Τοξότης
Μέσα στο νέο έτος τα συμβάντα
θα στρέψουν το ενδιαφέρον σας

στις προσωπικές και οικογενειακές
σας επαφές, σε ένα γενικότερο επίπεδο αυτό
που θα σας απασχολήσει θα είναι ο τομέας επι-
κοινωνία. Ο Ποσειδώνας θα βρίσκεται στους
Ιχθείς θα σας επηρεάσει σε συναισθηματικό και
ψυχολογικό επίπεδο, αλλαγές θα υπάρξουν στις
επαφές και στις σχέσεις. 

Αιγόκερως
Η νέα χρονιά σας καλεί να συντονι-

στείτε, να οργανώσετε τα πλάνα σας,
να επαναπροσδιορίσετε και να κινηθείτε

με περισσότερη αισιοδοξία. Η παρουσία του
Πλούτωνα στο ζώδιό σας θα σας βοηθήσει να
κινηθείτε με δυναμισμό, να ανακαλύψετε τι είναι
αυτό που πρέπει να κάνετε για να μπορέσετε να
βελτιωθείτε και να δώσετε μία νέα ώθηση όχι
μόνο στην επαγγελματική σας ζωή, αλλά και
στην προσωπική.

Υδροχόος
Φίλοι μου Υδροχόοι μέσα στο νέο

έτος θα μπορέσετε να πάρετε απο-
φάσεις, να αποκτήσετε συγκεκριμένους

στόχους, να περάσετε σε ουσιαστικές διεκδική-
σεις. Η παρουσία του Ουρανού στον Ταύρο θα
σας τονώσει σε συναισθηματικό και ψυχολογικό
επίπεδο, θα έχετε την ανάγκη να κινηθείτε απε-
λευθερωμένα. Την εμφάνισή τους θα κάνουν και-
νούργιες ιδέες, βασική σας ανάγκη θα είναι να
προχωρήσετε μπροστά, να κερδίσετε την εκτί-
μηση και το ενδιαφέρον.

Ιχθείς
Φίλοι μου Ιχθύς μέσα στο νέο
έτος θα πρέπει να προσπαθήσετε

να βρείτε την εσωτερική συναισθημα-
τική σας ισορροπία. Η παρουσία του Ποσει-
δώνα στο ζώδιό σας θα σας τονώσει, θα είστε
σε θέση να σκεφτείτε αισιόδοξα, ωστόσο ελλο-
χεύει κίνδυνος για αυταπάτες και ψευδαισθή-
σεις. Ίσως να εξιδανικεύσετε ή να
ωραιοποιήσετε τις καταστάσεις με αποτέλεσμα
να μην είστε σε θέση να καταλάβετε τι ακριβώς
συμβαίνει και ποια είναι η πραγματική όψη των
καταστάσεων.

Χειμώνας 2021
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σεξουαλική ζωή

Σεξουαλικές φαντασιώσεις:
Αποδοχή ή ενοχή;

Πηγή: www.psychologynow.gr

Τα φαντασιωσικά ερωτικά παιχνίδια μπο-
ρούν να μετατρέψουν την ερωτική σας ζωή σε
μια ερωτική περιπέτεια αληθινής δράσης και
ηδονής.

Σεξουαλικές φαντασιώσεις! Πόσος λόγος
γίνεται γι αυτές! Και όμως, οι σεξουαλικές φαν-
τασιώσεις αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της
ανθρώπινης σεξουαλικότητας. Αποτελούν μια
υγιή λειτουργία του μυαλού, ενώ φαίνεται να αυ-
ξάνουν την επιθυμία, τη διέγερση και να διευ-
κολύνουν την επίτευξη οργασμού, τόσο στον
άνδρα, όσο και στη γυναίκα. Τα φαντασιωσικά
ερωτικά παιχνίδια μπορούν να μετατρέψουν
την ερωτική σας ζωή σε μια ερωτική περιπέτεια
αληθινής δράσης και ηδονής. Οι σεξουαλικές
φαντασιώσεις κάνουν την εμφάνισή τους και
έχουν παίζουν πρωταρχικό ρόλο από την πε-
ρίοδο της εφηβείας και στα δύο φύλα, όπου
σηματοδοτείται η σεξουαλική αφύπνιση με το
ξύπνημα των ορμονών και την έναρξη της αυ-
νανιστικής πράξης. Έτσι, στην εφηβεία, οι σε-
ξουαλικές φαντασιώσεις συνοδεύουν την

διαδικασία του αυνανισμού, λειτουργώντας διε-
γερτικά.

Προκαταλήψεις και φαντασιώσεις
Αρκετές είναι οι προκαταλήψεις γύρω από

τις σεξουαλικές φαντασιώσεις, όπου μάλιστα,
αρκετές φορές αποτελούν θέμα ταμπού, καθώς
ταυτίζονται με το χυδαίο και το ανήθικο. Μέ-
νουν στην σφαίρα του ασυνείδητου, μαζί με
άλλες «νοσηρές» σκέψεις λόγω του φόβου και
της ενοχής, με αποτέλεσμα συχνά να καταπνί-
γονται και να μην εκφράζονται. Και όμως, οι σε-
ξουαλικές φαντασιώσεις δεν αποτελούν
ψυχοπαθολογία. Αντίθετα, θεωρούνται αποδε-
κτές, με βασική προϋπόθεση την συναίνεση και
των δύο συντρόφων. Μάλιστα, μπορούν να συμ-
βάλλουν ποιοτικά στο ερωτικό παιχνίδι, αυξά-
νοντας την ερωτική διέγερση μέσα από την
δυνατότητα πειραματισμού και τη χρήση της
φαντασίας, επιτρέποντας στους δύο συντρό-
φους να αφεθούν, να τολμήσουν αλλά και να εκ-
φράσουν ενδόμυχες επιθυμίες τους, ξυπνώντας
στιγμές πάθους. Είναι γεγονός, πως η ικανότητα
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του μυαλού να δημιουργεί λάγνες εικόνες,
προσθέτει στην σεξουαλικότητα άλλο
χρώμα, τη μεταβάλλει και την εμπλουτίζει.
Στο φαντασιωσικό πεδίο, οι πρωταγωνιστές
απενεχοποιημένοι, ελεύθεροι, αποτάσσον-
τας τις ηθικές αναστολές τους, τολμούν
χωρίς όρια να βιώσουν την σεξουαλική τους
έκφραση σε όλο της το μεγαλείο.

Μπορώ να τις μοιράζομαι με τον ερω-
τικό μου σύντροφο;

Το μοίρασμα των σεξουαλικών φαντα-
σιώσεων με έναν σύντροφο που συμφωνεί
και επιθυμεί να πειραματιστεί, ενισχύει ποι-
κολοτρόπως το ερωτικό συναπάντημα,
καθώς οι φαντασιώσεις τονώνουν το ερω-
τικό στοιχείο στο ζευγάρι, υπενθυμίζουν
τους αρχικούς ρόλους ως εραστές και, απε-
λευθερωμένοι από προκαταλήψεις και
ντροπή, απολαμβάνουν με όλες τους τις αι-
σθήσεις την σεξουαλική επαφή. Φέρνουν
μία αίσθηση ελευθερίας και φρεσκάδας, που
φέρνει τους δύο συντρόφους πιο κοντά σε-
ξουαλικά και τους βγάζει από τη «ρουτίνα»
της σεξουαλικής τους ζωής.Βέβαια, λέμε πως
καλό είναι να μην πραγματοποιούνται όλες
οι φαντασιώσεις, καθώς μπορεί το άλλο
μέλος της σχέσης να μην συμφωνεί ή ακόμη
και να θεωρεί πως είναι «τραβηγμένες». Επί-
σης, ας έχουμε στο μυαλό μας, πως όταν η
φαντασίωση πάψει να είναι φαντασίωση και
γίνει πράξη, δεν υπάρχει  γυρισμός, που ση-
μαίνει πως αν το μετανιώσω δεν μπορώ να
την σβήσω…
Αναντίρρητα λοιπόν, οι σεξουαλικές φαντα-
σιώσεις συμβάλλουν ουσιαστικά στο σε-
ξουαλικό μεθύσι, προσθέτοντας απόλαυση,
ηδονή, πάθος αλλά χρειάζεται και η σχε-
τική προσοχή για το ποιες θα θελήσω να
πραγματοποιήσω…

Μαρίνα Μόσχα

(Κλινική Ψυχολόγος - Ψυχοθεραπεύτρια)
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επαγγελματίες - επιχειρήσεις
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