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Οι πασχαλιές στο Φίλυρο

Άνθισαν και πάλι οι πασχαλιές;
Σαν ανθισμένο όνειρο είναι το τοπίο
ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
γύρω από το βουνό του Φιλύρου, του
της Ζωής Δανιηλίδου
χωριού που δυο δεκαετίες πριν δεν
ήταν δυνατόν να το βρει κανείς στον
χάρτη.
Ανθίζει κι ο καθαρός αέρας του
βουνού σκορπά το άρωμά του σαν
ευλογία. Μοσχοβολούν οι ανθισμένες πασχαλιές και συγκινούν όσους
πλησιάζουν με αγάπη τις παιδικές
ψυχές στο Ελληνικό Παιδικό Χωριό
στο Φίλυρο, όσους αγωνίζονται για
ΠΡΏΤΕΣχαρά,
ΣΤΆΣΕΙΣ
ΒΙΒΛΙΟΘΉΚΕΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΆ!
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τον πολιτισμό. Τα παιδιά, τα μικρούλια μας, έχουν ανάγκη από στοργή
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Η δημιουργία βιβλιοθηκών στις στάσεις
των λεωφορείων Ο.Α.Σ.Θ.
Πανελλήνια πρωτιά
γιά το Φίλυρο

Διαβάζοντας στις στάσεις
του λεωφορείου
του Φιλύρου

"Βιβλίο στάση ζωής"

και να «γεμίσουν» τον χρόνο αναμονής τους μέχρι να έρθει το λεωφορείο της γραμμής, αλλά και κατά
ακόμη δράση ανακύκλωσης
τη Μια
διάρκεια
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Η υποδοχή
μας επεφύλαξαν Αθηναϊκού Πρακτορείου Ειδήσεων
νωνίας
Πολιτώνπου
Φιλύρου.
ο κ.ΗΔημήτριος
Ζαφειρίου,
καθηγητής
πρωτοβουλία δημιούργησε
πα- γίνεται λόγος για τις «Πρωτότυπες
παιδιατρικής νευρολογίας - αναπτυνελλαδικό τηλεοπτικό και δημοσιο- βιβλιοθήκες των στάσεων αστικών
ξιολογίας και διευθυντής της Α΄ παιδ.
γραφικό
ενδιαφέρον
γιαη ομάδα
το Φίλυρο
Κλινικής του
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ημέρα
που Χορτιάτη», η εφημερίδα «Δημοκραήταντον
συγκινητική
γεμάτη
θερμές
ξεκίνησε
η πρωτοβουλία, ο τηλεο- τία» παρουσίασε το θέμα με πρωευχαριστίες.
πτικός σταθμός ΣΚΑΙ την παρουσί- τοσέλιδο δημοσίευμα, ενώ πολλές
ασε ζωντανά στην εκπομπή «Πρώτη ήταν οι αναφορές σε αθηναϊκές
Τα κείμενα
υποψηφίων
γραμμή»,
των Βασίλητων
Λυριτζή
και ιστοσελίδες, Δημάρχων
όπως το www.lifo.gr
Δημήτρη Οικονόμου, την Τέταρτη και το www.newsbomb.gr.
του Δήμου μας
σελίδες 6-7
το απόγευμα στο κεντρικό δελτίο
Ο χώρος διαμορφώθηκε
κατάλειδήσεων του TV-100 παρουσιάστη- ληλα με αρχιτεκτονικές και εικακε αναλυτικό ρεπορτάζ για το θέμα, στικές παρεμβάσεις: Ένα έπιπλο
ενώ μια εβδομάδα μετά, στην εκπο- βιβλιοθήκης σε μορφή δένδρου,
μπή «Πρωινή Ζώνη» της ΕΡΤ-1 με παγκάκι αναμονής, πολλές πρωτότους δημοσιογράφους Γιάννη Δάρρα τυπες θέσεις διάθεσης εφημερίδων
και Γιώργο Δαράκη, το Φίλυρο και η και περιοδικών, πίνακες ανακοινώπρώτη πρωτοποριακή «στάση -βιβλι- σεων, αλλά και κατάλληλη βαφή,
οθήκη» του βρέθηκαν και πάλι στο όπως αυτή της οροφής που προσοεπίκεντρο των ΜΜΕ. Επίσης, δεκά- μοιάζει με ουρανό.
δες ήταν οι αναφορές σε εφημερίΔελτίο τύπου Δήμου
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Γ. Βερίτη
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βιβλιοθήκη;
Καλό
Πάσχα, Χριστός
Ανέστη!
Μιά
βιβλιοθήκη
που αγαπά
το περιβάλλον και μεταμορφώθηκε σε δένδρο;
Όπως και να το δει κανείς, είναι
μιά εικόνα που ικανοποιεί την αισθηεμείς με τη σειρά μας θέλουτικήΚιόσων
το βλέπουν. Κλαδιά γεμάτα
με να ευχαριστήσουμε από καργνώση
και σοφία περιμένουν υπομοδιάς τους μαθητές και εκπαιδευτινετικά
το
που θα
ένα βικούς του χέρι
Φιλύρου
πουπάρει
συμμετείχαν
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προσδοκώντας
να γεμίζουν
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παιδιά», όπως
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τα μέλη
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φίλουςΦιλύτου
Κίνηση
Επικοινωνίας
Πολιτών
συλλόγου
που
συνεχώς
μας
παραΜιά ιδέα, μιά πρόταση, μιά συνερ- ρου, σύλλογος με κεντρικούς σκοπούς
δίδουν υλικό προς ανακύκλωση,
την
ανάπτυξη της επικοινωνίας και της
γασία, ένα μοναδικό αποτέλεσμα.
την εθελόντρια κ. Αναστασία Χαμεταξύ
των πολιτών,
την
Έτσι κάπως θα περιγράφαμε επι- αλληλεγγύης
σιώτου και τον
κ. Θανάση
Δημάραπολιτισμού, της
την προπρογραμματικά την πορεία της δημιουρ- καλλιέργεια
το, ένθερμοτου
υποστηρικτή
και
την
ανάδειξη
του
περιβάλλογίας των πρώτων πανελλαδικά στά- στασία
σπάθειάς μας.
σεων-βιβλιοθηκών, που από τις 21 ντος του χωριού μας, έχει δημιουργήσει
η συνέχεια
στη σελίδα
5
χορωδίες
παιδιών
και
Ιουνίου 2016 υποδέχονται τους επι- θεατρική ομάδα,
βάτες της γραμμής 64 του Ο.Α.Σ.Θ., ενηλίκων, τμήματα μουσικής προπαιδείοι οποίες βρίσκονται στο δικό μας ας, τομείς περιβάλλοντος και αλληλεγΤο Δ.Σ. της Κίνησης Επικοινωνίας Πολιτών Φιλύρου
Φίλυρο του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη. γύης, εκδίδει την εφημερίδα " Φιλυρέα".
και η ομάδα σύνταξης της "Φιλυρέας"
Όπως είναι φυσικό, η σχέση του
Ένα βιβλίο ανοίγει παράθυρα στον
σας εύχονται Καλό Πάσχα και Καλή Ανάσταση
κόσμο. Ξεκινώντας από αυτήν την φι- συλλόγου με το βιβλίο είναι στενή,
λοσοφία τα βιβλία κάθε στάσης-βιβλιο- συνεχής, δυνατή: μέσα από τη Λέσχη
θήκης, με την επιγραφή "Βιβλίο Στάση Ανάγνωσης ενισχύσαμε και προωθήΖωής", συντροφεύουν τον επιβάτη, σαμε τη φιλαναγνωσία, γνωρίσαμε και
υποδέχονται τον περιπατητή, καλωσο- υποδεχθήκαμε εντός έδρας συγγραρίζουν τους μαθητές, τους μεγάλους φείς και ποιητές, και το τμήμα δημικαι μικρούς μας φίλους, κι όποιον ουργικής γραφής θα βοηθήσει πολλούς
σταματά με το αυτοκίνητό του για στιγ- από μας να βελτιώσουμε τον τρόπο
μιαίο κοίταγμα και βέβαια αναζήτηση κι που γράφουμε εκφράζοντας σκέψεις
ανάγνωσμα. Ο σύλλογός μας αγαπά το και συναισθήματα και, ακόμα, ίσως αναβιβλίο και του έδωσε μιά πρωτότυπη δείξει νέους ταλαντούχους της πένας.
η συνέχεια στη σελίδα 7
θέση: να περιμένει τον επιβάτη του

Νέα προσφορά αγάπης - σεβασμός στο περιβάλλον
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Γλωσσικά ατοπήματα

Αφορά μικρά και μεγάλα παιδιά, ελληνολάτρες, ελληνοτραφείς κι ελληνομαθείς, ακόμα ελληνόπληκτους κι ελληνόφοβους, κοντολογίς όλους εμάς
που αγαπάμε την ελληνική γλώσσα μέχρι να μας χωρίσει απ’ αυτήν ο θάνατος.

Τα ενρινόληκτα ρήματα λειαίνω, μιαίνω, μαραίνω,
νέμω, μένω, κρίνω και τα υγρόληκτα αγγέλλω και
αίρω1 στην ενεργητική φωνή σχηματίζουν τον αόριστο
και την υποτακτική του, όπως και τον στιγμιαίο μέλλοντα
χωρίς το σ.: λείανα, μίανα, μάρανα, ένειμα, έμεινα,
έκρινα, ήγγειλα, ήρα/ (να, για να, όπως, θα) λειάνω,
μιάνω, μαράνω, νείμω, μείνω, κρίνω, αγγείλω, άρω.
Στην παθητική φωνή έχουμε τις εξής διαφοροποιήσεις:
λειάνθηκα, μιάνθηκα, μαράθηκα, (δια-, κατα,
απο-)νεμήθηκα, κρίθηκα, ήρθην και ανάλογους μέλλοντες. Το αγγέλλω συναντάται ως αγγέλθηκα, αλλά
πολύ συχνά χρησιμοποιείται ο τύπος (ανα, κατα-, από-)
ηγγέλθην. Το μένω δεν σχηματίζει παθητικούς τύπους.
-Του απονεμήθηκε το αριστείο γραμμάτων και τεχνών.
-Θα πρέπει να διανείμουμε από τώρα τους ρόλους,
ώστε την επόμενη εβδομάδα να ξεκινήσουμε κανονικά.
- Ποιος όμως θα καταγγείλει τέτοια θλιβερά περιστατικά;
1. Με το αίρω ασχοληθήκαμε διεξοδικά σε παλαιότερο φύλλο της Φιλυρέας.

-Μας ανηγγέλθη ότι μεθαύριο θα μας επισκεφθεί
ο υπουργός.
-Δυστυχώς, εσωτερικές έριδες μίαναν αυτό το
τόσο ένδοξο γεγονός.
-Όταν αυτή η επιφάνεια λειανθεί και βερνικωθεί,
τότε θα φανεί η ομορφιά του επίπλου.

-Ο δάσκαλος μας σήμερα μας έβαλε διαγώνισμα.
-Η ολομέλεια έχει συγχαρεί πολλές φορές τον άξιο
συνάδελφο της.
-Στην πολιτική κονίστρα δεν θα πρέπει να υποτιμάς τον αντίπαλο σου.
-Στο μυαλό είχαν κυρίως πώς θα μπορέσουν να
σώσουν τον συνάνθρωπο τους.
Στα παραπάνω παραδείγματα θα γράφαμε σωστά,
αν προσθέταμε έναν τόνο στη λήγουσα της λέξης που
προηγείται της προσωπικής αντωνυμίας, κάτι που κάνουμε όταν μιλάμε. Οι δύο λέξεις συμπροφέρονται και,
παλιότερα που τονίζονταν και οι μονοσύλλαβες λέξεις,
λέγαμε ότι ο τόνος τους μεταβιβάζεται στη λήγουσα της
προηγούμενης λέξης, όταν αυτή είναι προπαροξύτονη.

Οι λέξεις αυτές λέγονται εγκλιτικές ή εγκλιτικά και το
φαινόμενο έγκλιση του τόνου. Στο μονοτονικό οι μονοσύλλαβες λέξεις δεν τονίζονται, ωστόσο και προφορικά
και γραπτά έχει διατηρηθεί και ισχύει η έγκλιση του τόνου.
Ως εγκλιτικά, εκτός από τους αδύνατους τύπους
της προσωπικής αντωνυμίας, χρησιμοποιούνται και
κάποιες λέξεις ή φράσεις από την αρχαία που έφθασαν ως εμάς. Άλλωστε, στις λέξεις όδε, τάδε, όσπερ,
όπου, όπως, περίπου, ουδέποτε, ούτε, μήτε, είτε,
ώστε, καίτοι, ήτοι κτλ. τα αρχαία εγκλιτικά συνενώθηκαν με τις προηγούμενές τους λέξεις.
-Γύρνα και κοίταξέ μας: σου φαινόμαστε χθεσινοί;
-Ο άνθρωπος αυτός γρήγορα έγινε μέντοράς της.
-Εδώ είναι το βήμα, εί τις βούλεται αγορεύειν.
-Είναι πολύ άξιος. Και στα δύσκολα, έν τινι τρόπω
τα κατάφερε.
- Αυτό το τυρί έχει χαλάσει. Άρπαξέ το και πέταξέ
το αμέσως!
-Πώς μπορεί να περιφρονεί κανείς έτσι τον συνάνθρωπό του!
Μ.Π.

Φ ι λ υ ρ έ α
Τοπική εφημερίδα Φιλύρου - Έκδοση περιοδική
Ιδιοκτησία: Κίνηση Επικοινωνίας Πολιτών Φιλύρου
(ΚΕΠΦ) 25ης Μαρτίου 10, 57010 Φίλυρο Θεσσαλονίκης
Εκδότρια – Υπεύθυνη έκδοσης:
Τάνια Παπαιωάννου
τηλ: 2310677878
email: ioelpapa@hotmail.gr
Επικοινωνία - Δημόσιες Σχέσεις:
Ολυμπία Δημαράτου τηλ.6977323863
email: olympiadim19@gmail.com
Συντακτική επιτροπή:
Τάνια Παπαϊωάννου, Ολυμπία Δημαράτου,
Μαρία Πάλλα, Άκης Ψωμάς
Επιμέλεια ύλης:
Μαρία Πάλλα
Ηλεκτρονική υποστήριξη:
Άννα Ντόκα email: ioandoka@gmail.com
Υπεύθυνη για Βιβλίο-Στάση ζωής:
Σοφία Τσίλογλου
Νέο κατάστημα Λεωφ. Παπανικολάου 62, Πεύκα

Κείμενα μπορούν να αποστέλλονται
στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
keimenafilyrea@yahoo.com
Σελιδοποίηση - CtP - Εκτύπωση: «GRAFIS»
Νέα Ραιδεστός- Θεσσαλονίκη – ΤΚ 570 01
Τηλ. 2310 466 776 – Fax 2310 466 699
Κάθε άρθρο εκφράζει αποκλειστικά τις απόψεις του συντάκτη που
το υπογράφει. Η σύνταξη της εφημερίδας σας ενημερώνει ότι
δεν θα δημοσιεύει κείμενα που περιέχουν ύβρεις, προσβολές η προσωπικές αντιπαραθέσεις. Παρακαλούμε τα κείμενα να μην ξεπερνούν
την μιάμιση σελίδα Α4 με γραμματοσειρά 12 συμπεριλαμβανομένης
τυχόν φωτογραφίας που σχετίζεται με το περιεχόμενό τους.
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Το Μέλι-Μια εισαγωγή

Το μέλι είναι ένα φυσικό συστατικό που χρησιμοποιείται για τη γλυκύτητα, την ενέργεια και τα
πιθανά οφέλη του για την υγεία. Υπάρχουν εκατοντάδες διαφορετικά είδη μελιού όπως μέλι από
πεύκο, από βαμβάκι, από θυμάρι, από τριφύλλι,
από ακακία ή manuka, ανάλογα με τη βοτανική
προέλευση. Το εισαγωγικό αυτό κείμενο διερευνά
το πώς παράγεται το μέλι, περιγράφει τη σύνθεσή
του και ασχολείται με την έρευνα για την αναφερόμενες θετικές επιδράσεις στην υγεία του ανθρώπου.
Το ταξίδι της μέλισσας αρχίζει με το νέκταρ των
λουλουδιών. Οι μέλισσες συλλέγουν το νέκταρ και
τα ένζυμα στο σάλιο των μελισσών διασπούν τη
ζάχαρη (σουκρόζη) σε γλυκόζη και φρουκτόζη,
τα οποία αποθηκεύονται στις κηρήθρες της κυψέλης για να τροφοδοτήσουν την κυψέλη στη διάρκεια του χειμώνα. Στην κηρήθρα η περίσσεια
νερού εξατμίζεται μέσα από την συνεχή κίνηση
των φτερών της μέλισσας. Το παχύ κολλώδες
υγρό που προκύπτει είναι αυτό που γνωρίζουμε
ως μέλι.
Οι χώρες με τις μεγαλύτερες παραγωγές μελιού της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η Ισπανία, η
Γερμανία, η Ρουμανία και η Ουγγαρία. Ωστόσο,
όπως η παραγωγή μελιού εξαρτάται από το πλήθος και την απόδοση των μελισσών, είναι ανησυχητικό το γεγονός ότι στην Ευρώπη παρατηρείται
μια σημαντική μείωση των αποικιών μελισσών
(21% τον χειμώνα 2016/2017).

Οι μέλισσες όχι μόνο παράγουν μέλι, αλλά
έχουν τον ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο των επικονιαστών των καλλιεργειών. Δεδομένου ότι το 84%
των καλλιεργειών της ΕΕ εξαρτάται από την επικονίαση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανέπτυξε μια στρατηγική για την υγεία των μελισσών. Πολλοί είναι οι
παράγοντες που συμβάλλουν στην μείωση του
πληθυσμού των μελισσών και ένας από αυτούς
μπορεί να είναι τα φυτοφάρμακα, τα οποία ώθησαν
την Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (ΕΑΑΤ) να εκδώσει κατευθυντήριες γραμμές
σχετικά με την αξιολόγηση των πιθανών κινδύνων
των φυτοφαρμάκων για τις μέλισσες και πιο πρόσφατα να εργαστεί για την ανάπτυξη μιας βάσης
δεδομένων για τη συλλογή ενεργών πληροφοριών
σχετικά με την υγεία των μελισσών στην Ευρώπη.
Η εποχή του χρόνου, οι περιβαλλοντικές συνθήκες, οι τεχνικές επεξεργασίας και οι ποικιλίες
των λουλουδιών νέκταρ μπορούν να επηρεάσουν
την σύνθεση του μελιού, αλλά τα κύρια θρεπτικά
συστατικά είναι οι υδατάνθρακες (απλά σάκχαρα:
φρουκτόζη και γλυκόζη). Εκτός από το νερό, το μέλι
περιέχει πολύ μικρές ποσότητες πρωτεΐνης, βιταμίνες, ανόργανα άλατα, ιχνοστοιχεία, ένζυμα και πολυφαινόλες, συμπεριλαμβανομένων των φλαβονοειδών από την γύρη, η οποία μπορεί να βοηθήσει
στον προσδιορισμό της προέλευσης του μελιού.
Το μέλι είναι ένα λείο πυκνόρευστο υγρό που
περιέχει ανεπαίσθητα μικροσκοπικά κρύσταλλα. Ωστόσο, παράγοντες όπως η χαμηλή θερμοκρασία αποθήκευσης, ο μεγαλύτερος χρόνος
αποθήκευσης και η υψηλότερη περιεκτικότητα
σε γλυκόζη μπορεί να οδηγήσουν σε κρυστάλ-

Γράφει ο Δρ. Άκης Ψωμάς,
Γεωπόνος Επιστήμονας Τροφίμων,
MSc Food Science
Θρεπτική σύνθεση του μελιού
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λωση. Η διαδικασία μπορεί να αντιστραφεί
στιγμιαία με ήπια θέρμανση. Ωστόσο, η θέρμανση και το φιλτράρισμα του μελιού (για τον
καθαρισμό) μπορεί να επηρεάσει αρνητικά τις
ιδιότητές του, για παράδειγμα να σκουραίνει το
χρώμα καταστρέφοντας τα ένζυμα, καθώς και
την απομάκρυνση ευεργετικών αντιοξειδωτικών
ενώσεων.
Το μέλι έχει χρησιμοποιηθεί στην παραδοσιακή ιατρική έχοντας αντιβακτηριακές, αντιφλεγμονώδεις και αντιοξειδωτικές ιδιότητες. Μέλι ειδικά
προετοιμασμένο για ιατρική χρήση μπορεί να
εφαρμοσθεί τοπικά για επιδέσμους τραύματος. Η
χαμηλή περιεκτικότητα σε υγρασία του μελιού, το
υπεροξείδιο του υδρογόνου και η οξύτητα (μέσο
pΗ 3.9) το καθιστούν αφιλόξενο σε μικρόβια. Οι
αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες πιστεύεται ότι οφείλονται σε αντιοξειδωτικές ουσίες.. Ορισμένα στοιχεία από μελέτες δείχνουν επίσης ότι το μέλι μπορεί να είναι ευεργετικό στη θεραπεία του βήχα και
των πεπτικών διαταραχών.

21 Μαρτίου-Παγκόσμια Ημέρα Δασοπονίας

Ως Παγκόσμια Ημέρα Δασοπονίας ανακηρύχθηκε από τον FAO κατά τη Γενική Συνέλευση του
1971 στη Ρώμη η 21η Μαρτίου. Η μέρα αυτή συμπίπτει με την έναρξη της εαρινής ισημερίας και
την πρώτη ημέρα της άνοιξης. Εκμεταλλευόμενοι
αυτή την ημέρα ας μάθουμε τα βασικά για τη δασοπονία στην Ελλάδα
Η Ελλάδα καλύπτεται κατά το 50% από δάση.
Μάλιστα, διαθέτει μαζί με την Ισπανία μία μοναδική
ποικιλία δασικών οικοσυστημάτων, όπου συναντά
κανείς όλες τις ζώνες βλάστησης της Ευρώπης, από
τη χλωρίδα αμμωδών εκτάσεων μέχρι μεσογειακά δάση και υποαλπικές και αλπικές περιοχές. Τα
δασικά οικοσυστήματα της χώρας μας αποτελούν
λοιπόν έναν μικρό θησαυρό, όχι μόνο για μας τους
Έλληνες, αλλά και για όλους τους υπόλοιπους Ευρωπαίους. Το έντονο τοπογραφικό ανάγλυφο με
τις ψηλές οροσειρές να χωρίζουν τη χώρα μας ουσιαστικά σε δύο τμήματα, καθώς και η μεγάλη μας
ακτογραμμή έχουν διαμορφώσει μια μοναδική ποικιλία δασικών οικοσυστημάτων. Υπάρχουν μελέτες
οι οποίες δείχνουν ότι η Ελλάδα έχει τον υψηλότερο
δείκτη δασικής βιοποικιλότητας στην Ευρώπη.
Όταν εμφανίστηκε η δασοπονία ως επιστήμη στα
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μέσα του 18ου αιώνα δεν υπήρχε δασοπονική γνώση, ενώ τα δάση της κεντρικής Ευρώπης ήταν κατεστραμμένα ή υποβαθμισμένα. Έτσι, η ανάπτυξη της
δασοπονίας στηρίχθηκε στις υπάρχουσες γεωπονικές γνώσεις και στην αρχή του ορθολογισμού. Επειδή
βασικός σκοπός της δασοπονίας ήταν η παραγωγή
της μέγιστης δυνατής ποσότητας ξύλου και παράλληλα άριστης κατά το δυνατόν ποιότητας με το ελάχιστο
δυνατό κόστος και το μέγιστο δυνατό κέρδος, στράφηκε η δασοπονία στην αντικατάσταση των φυσικών
δασών με παραγωγικότερα τεχνητά δάση, με παράλληλη εισαγωγή παραγωγικότερων ειδών. Έτσι τα
φυσικά δάση με τη μεγάλη βιοποικιλότητά τους αλλά
τη μικρή σχετικά παραγωγική τους δυνατότητα μετατράπηκαν σε τεχνητά δάση μονοκαλλιεργειών μεγάλης παραγωγικής δυνατότητας αλλά μικρής βιοποικιλότητας και οικολογικής ισορροπίας. Προς τα τέλη
του 19ου αιώνα εμφανίστηκαν οι πρώτες αδυναμίες
του συστήματος με εκτεταμένες ζημίες από καιρικά
φαινόμενα ή από την εκδήλωση μαζικών επιδημιών
εντόμων ή μυκήτων. Έτσι αρχίζει μια αμφισβήτηση
της τεχνητής δασοπονίας των μονοκαλλιεργειών και
άρχισαν να υψώνονται φωνές αγωνίας από διακεκριμένους δασολόγους της εποχής όπως του Karl
Gayer στη Γερμανία με το σύνθημα του Zurück zur
Natur (επιστροφή στη φύση) και των Γάλλων Bopp
και Parade Ιmmitéz.
Στην Ελλάδα η επιστήμη της δασοπονίας πρωτοεμφανίστηκε στις αρχές του 20ου αιώνα και αναπτύχθηκε σταδιακά μέχρι και σήμερα. Σταθμός για
τη δασοπονία στη χώρα μας υπήρξε το 1953, όταν
για πρώτη φορά η δασική αειφορία, εννοιολογικά
ολοκληρωμένη, πέρασε στις τότε προδιαγραφές εκπόνησης των διαχειριστικών μελετών για τα δάση.
Τα δασικά οικοσυστήματα της χώρας μας αποτελούν έναν μικρό θησαυρό και όχι μόνο, που όμως
μένει ανεκμετάλλευτος μέχρι και σήμερα.
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Παιδί και νηστεία
του Δρ. Νικολάου Γ. Ευσταθίου, παιδιάτρου, MSc, διδάκτορα Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, μεταδιδακτορικού ερευνητή Α’ Νεογνολογικής Κλινικής ΑΠΘ
Διανύουμε την περίοδο της Σαρακοστής και πολλοί γονείς αναρωτιούνται αν είναι ασφαλές τα παιδιά
τους να νηστέψουν χωρίς επιπτώσεις στην υγεία και
στην ανάπτυξή τους.
Είναι γνωστό από μελέτες πως τα οφέλη της νηστείας είναι πολλαπλά. Αποχή από ζωικά προϊόντα
180-200 μέρες τον χρόνο σε συνδυασμό με ανάλογα
αυξημένη κατανάλωση φρούτων, λαχανικών, οσπρίων και ξηρών καρπών φαίνεται να μειώνει την πρόσληψη των βλαβερών για το καρδιαγγειακό σύστημα
κορεσμένων λιπαρών οξέων, μειώνει τη χοληστερόλη
και τον κίνδυνο μεταβολικού συνδρόμου, βελτιώνει τη
λειτουργία του πεπτικού συστήματος, εμπλουτίζεται ο
οργανισμός με αντιοξειδωτικά, βιταμίνες και φυτικές
ίνες, ενώ παράλληλα μειώνεται το βάρος του σώματος. Είναι όμως εξίσου ωφέλιμη η νηστεία και στα παιδιά, ή μπορεί να επηρεαστεί από αυτήν η υγεία τους;
Απάντηση έρχεται να δώσει μελέτη από το Πανεπιστήμιο Κρήτης και την Γ’ Παιδιατρική Κλινική του ΑΠΘ.
Η υιοθέτηση της νηστείας για 3,5 χρόνια από μαθητές
5-15,5 ετών σχετίστηκε με μείωση του δείκτη μάζας-σώματος (παχυσαρκίας), ενώ δεν είχε καμία επίδραση στο
ύψος και στη φυσική δραστηριότητα των παιδιών. Επιπρόσθετα, γνωρίζουμε ότι δεν επηρεάζεται η ανάπτυξη
σε παιδιά που ακολουθούν καθ΄ όλο το έτος τη χορτοφαγική δίαιτα των γονιών τους, όταν υπάρχει διαιτολογική συμβουλευτική. Για να είναι επαρκές ένα νηστίσιμο
διαιτολόγιο, απαιτείται η αντικατάσταση των φαγητών
που απαγορεύονται με άλλα αντίστοιχης διατροφολογικής αξίας. Ειδικότερα:
• Πρωτεΐνες: Συνδυάζουμε όσπρια με πλιγούρι, κινόα
ή ρύζι (τουλάχιστον 4-5 φορές/βδομάδα), καθώς και
ξηρούς καρπούς με δημητριακά (ως σνακ). Τα θαλασσινά είναι μια επιπλέον εξαιρετική πηγή.
• Σίδηρος: Καλές πηγές είναι τα όσπρια, τα πράσινα
φυλλώδη λαχανικά, οι ξηροί καρποί, τα δημητριακά ολικής άλεσης, και τα αποξηραμένα φρούτα, σε
συνδυασμό με τρόφιμα πλούσια σε βιταμίνη C (πχ
πορτοκάλι, λεμόνι, φράουλα, πιπεριές, ανανάς) για
την καλύτερη απορρόφηση του σιδήρου.
• Ασβέστιο: ταχίνι, χαλβάς, πράσινα φυλλώδη λαχανικά, μπρόκολο, ανάλατοι ξηροί καρποί (κυρίως
αμύγδαλα), αποξηραμένα σύκα.

• Βιταμίνες, μέταλλα, ιχνοστοιχεία: θαλασσινά,
φρούτα (3 μερίδες/μέρα) και λαχανικά (2-4 μερίδες/μέρα).
• Να τονιστεί ότι υπάρχουν και επικίνδυνα για την
υγεία νηστίσιμα προϊόντα, όπως τα φυτικά κορεσμένα λιπαρά οξέα (φοινικέλαιο, λάδι καρύδας,
λίπος του κακάο) καθώς και τα προτηγανισμένα
τρόφιμα. Προτιμάμε το ελαιόλαδο από κάθε άλλο
φυτικό έλαιο.
• Μειώνουμε τα τηγανιτά και την υπερκατανάλωση
υδατανθράκων (ζυμαρικά, ψωμί).
• Ένας φυσικός χυμός αντικαθιστά περίφημα ένα
ποτήρι γάλα για το διάστημα της νηστείας.
Βασική προϋπόθεση για να νηστέψει ένα παιδί
είναι η υγεία: να είναι σε καλή γενική κατάσταση και
να μην πάσχει από χρόνιο νόσημα. Σε κάθε περίπτωση η επικοινωνία με τον παιδίατρο θα ήταν χρήσιμη.
Όσον αφορά τα νήπια κάτω των 5 ετών, αυτά δύναται
να ακολουθήσουν ένα όχι αυστηρό πρόγραμμα και
για μικρά χρονικά διαστήματα, πχ Μεγάλη Εβδομάδα, Τετάρτες και Παρασκευές.
Εκτός από τα διατροφικά οφέλη με τη νηστεία ένα
παιδί εξασκείται στην εγκράτεια και μαθαίνει να βάζει
όρια στα θέλω του, ενώ όταν τα παιδιά ξεκινούν να νηστεύουν από τα πρώτα χρόνια της σχολικής τους ηλικίας,
συνηθίζουν και δεν διαμαρτύρονται. Σε κάθε περίπτωση,
οι διατροφικές συνήθειες των γονιών αποτελούν πρότυπο για τα παιδιά. Πρώτοι οι γονείς με το παράδειγμά τους
διδάσκουν στα παιδιά τους το μέτρο και την ποιότητα στη
διατροφή, ώστε να γίνουν υγιείς ενήλικες.
Ένα σημείο που χρήζει προσοχής είναι η μετάβαση από τη νηστεία στο εορταστικό τραπέζι του
Πάσχα. Η απότομη αλλαγή και η ανεξέλεγκτη κατανάλωση κρεάτων και εδεσμάτων μπορεί να προκαλέσει γαστρεντερικές διαταραχές. Η παραδοσιακή
μαγειρίτσα, η κατανάλωση του άπαχου μέρους του
κρέατος (πχ μπούτι αρνιού), η χρήση ρίγανης στον
οβελία, οι άφθονες σαλάτες και τα αυγά μπορούν να
βοηθήσουν στην ομαλή μετάβαση.
Συμπερασματικά, στην εποχή των ταχυφαγείων,
της επικράτησης της διατροφής δυτικού τύπου και της
παχυσαρκίας σε ποσοστό 22,5% των παιδιών στην Ελλάδα, η υιοθέτηση καλύτερων και πιο ισορροπημένων

διατροφικών συνηθειών
που θυμίζουν τη χορτοφαγική και πλησιάζουν
πιο κοντά στο μεσογειακό πρότυπο, όχι μόνο
δεν βλάπτει αλλά αντιθέτως ωφελεί την υγεία
των παιδιών. Οι ειδικοί
είναι κατηγορηματικοί: η
ορθόδοξη νηστεία αποτελεί ένα σημαντικό όπλο για την καταπολέμηση της
παχυσαρκίας και των νοσημάτων που τη συνοδεύουν
(υπέρταση, υπερλιπιδαιμίες, σακχαρώδης διαβήτης,
εγκεφαλικά και καρδιακά επεισόδια, καρκίνος κ.ά.).
Ιδιαίτερα για τα παιδιά της σχολικής ηλικίας (μετά την
ηλικία των 6 ετών) αποτελεί μία καλή ευκαιρία για υιοθέτηση ενός υγιεινού διαιτολογίου, εμπλουτισμένου
με χορταρικά, όσπρια, φρούτα και θαλασσινά, τροφές
οι οποίες είναι πλούσιες σε πρωτεΐνες, φυτικές ίνες,
βιταμίνες και ιχνοστοιχεία.
Ως επίλογο, παραθέτουμε τις συμβουλές για το
θέμα του Αγίου Παϊσίου: Να τι λέει ο Γέροντας:
-Γέροντα, ένα παιδάκι πόσο πρέπει να νηστεύει;
–Αν το παιδί είναι γερό, έχει υγεία, μπορεί να νηστεύει. Άλλωστε τώρα υπάρχουν ένας σωρός τροφές
νηστίσιμες. Παλιά τα παιδιά νήστευαν και όλη μέρα
έτρεχαν και έπαιζαν, αλλά έτρωγαν πολλές φορές. Στα
Φάρασα την Μεγάλη Σαρακοστή όλοι, μικροί και μεγάλοι, έκαναν ενάτη. Μάζευαν οι γονείς τα παιδιά στο
Κάστρο, τους έδιναν παιχνίδια για να παίζουν, και στις
τρεις το απόγευμα που χτυπούσε η καμπάνα για Προηγιασμένη, πήγαιναν και κοινωνούσαν.
Έλεγε ο Άγιος Αρσένιος: «Τα παιδιά, όταν παίζουν
όλη την ημέρα, δεν θυμούνται το φαγητό. Τώρα που θα
βοηθήσει και ο Χριστός, δεν θα αντέξουν;» Και οι μεγάλοι, όταν δεν νηστεύουν, ελέγχονται βλέποντας τα παιδιά
να νηστεύουν. Όταν μικρός δούλευα με τον μάστορά μου
για πολύ καιρό σε κάποιο σπίτι και τρώγαμε εκεί, Τετάρτη και Παρασκευή έφευγα και πήγαινα να φάω στο σπίτι
μου, γιατί αυτοί δεν νήστευαν. Μια φορά, Τετάρτη ήταν.
Έφεραν να με κεράσουν μπακλαβά. «Ευχαριστώ, τους
είπα, αλλά νηστεύω». «Για δες, είπαν, μικρό παιδί να νηστεύει και εμείς μεγάλοι άνθρωποι να τρώμε».

Σακχαρώδης Διαβήτης – νεότερα δεδομένα
του Κωνσταντίνου Μελισσουργίδη, ενδοκρινολόγου - διαβητολόγου
Ένα από τα σημαντικότερα μεταβολικά νοσήματα είναι ο σακχαρώδης
διαβήτης. Σύμφωνα με
τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας 8.5% του ενήλικου πληθυσμού πάσχει
από σακχαρώδη διαβήτη,
ενώ το 2016 το νόσημα ήταν υπεύθυνο για 1.6 εκατομμύρια θανάτους παγκοσμίως.
Ο σακχαρώδης διαβήτης (ΣΔ) κατατάσσεται σε
τέσσερις κατηγορίες:
• ΣΔ τύπου 1, ο οποίος οφείλεται σε αυτοάνοσου τύπου καταστροφή των β-κυττάρων του παγκρέατος
που παράγουν ινσουλίνη.
• ΣΔ τύπου 2, ο οποίος είναι ο συχνότερος, αφορά
σε αντίσταση στην ινσουλίνη και βαθμιαία ανεπάρκεια παραγωγής της και παρουσιάζει κληρονομική
προδιάθεση.
• ΣΔ κύησης.
• ΣΔ οφειλόμενος σε γενετικές διαταραχές.
Για τη διάγνωση του ΣΔ χρησιμοποιούνται η γλυκόζη
πλάσματος, η καμπύλη γλυκόζης και η γλυκοζυλιωμένη αιμοσφαιρίνη. Η ιατρική κοινότητα είναι
ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένη όσον αφορά την
πρόληψη και αντιμετώπιση του σακχαρώδους διαβήτη λόγω των σοβαρών μακροχρόνιων επιπλοκών του, οι οποίες είναι:
• η διαβητική νεφροπάθεια, η οποία οδηγεί σε προοδευτική επιδείνωση της νεφρικής λειτουργίας και
διαγιγνώσκεται με έλεγχο παρουσίας λευκώματος

στα ούρα.
• Η διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια, η οποία
αποτελεί τη συχνότερη αιτία απώλειας όρασης στις
ηλικίες 20-60 ετών και διαγιγνώσκεται με βυθοσκόπηση από οφθαλμίατρο.
• Η διαβητική νευροπάθεια, η οποία χαρακτηρίζεται
από διαταραχές αισθητικότητας και κινητικότητας.
• Το διαβητικό πόδι, που χαρακτηρίζεται από παρουσία εξελκώσεων και βαθμιαία καταστροφή των
εν τω βάθει ιστών του άκρου ποδός.
• Η καρδιαγγειακή νόσος, που περιλαμβάνει αθηροθρόμβωση των στεφανιαίων και περιφερικών αρτηριών καθώς και των καρωτίδων.
Η πρόληψη του ΣΔ τύπου 2 συνιστάται σε αναγνώριση ομάδων υψηλού κινδύνου (άτομα με αυξημένο Δείκτη Μάζας Σώματος, άτομα με συγγενείς
πρώτου βαθμού που πάσχουν από ΣΔ τύπου 2 και
άτομα τα οποία εμφανίζουν σε τυπικό έλεγχο αυξημένες τιμές γλυκόζης και γλυκοζυλιωμένης αιμοσφαιρίνης) και κατάλληλες θεραπευτικές παρεμβάσεις.
Αφορά υγιεινοδιαιτητικές οδηγίες που στοχεύουν σε
ελάττωση του βάρους, μείωση του προσλαμβανόμενου λίπους και αύξηση της πρόσληψης φυτικών ινών
με την τροφή. Επίσης αερόβια άσκηση διάρκειας τουλάχιστον 30 λεπτών, 5 φορές εβδομαδιαίως.
Για την αντιμετώπιση του ΣΔ τύπου 2, πέραν των
παραπάνω υγιεινοδιαιτητικών παρεμβάσεων, έχουμε
στη φαρέτρα μας πληθώρα θεραπευτικών επιλογών.
Στόχος είναι η διατήρηση των επιπέδων γλυκόζης, λιπιδίων (χοληστερόλης, τριγλυκεριδίων, HDL, LDL) και
αρτηριακής πίεσης εντός των φυσιολογικών επιπέδων
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και η απώλεια βάρους όποτε είναι αναγκαίο, με αποφυγή υπογλυκαιμικών επεισοδίων και ανεπιθύμητων
ενεργειών. Ως υπογλυκαιμία ορίζεται η πτώση των
επιπέδων γλυκόζης <70mg/dl και χαρακτηρίζεται από
συμπτώματα εφίδρωσης, άγχους, ταχυκαρδίας, κεφαλαλγίας, ζάλης, διαταραχής συγκέντρωσης και συμπεριφοράς. Αντιμετωπίζεται με χορήγηση από του στόματος 15-20γραμμαρίων γλυκόζης. Ιδιαίτερη προσοχή
χρειάζονται τα εμμένοντα και υποτροπιάζοντα υπογλυκαιμικά επεισόδια.
Η φαρμακευτική αγωγή αποφασίζεται από τον θεράποντα ιατρό και είναι εξατομικευμένη ανάλογα με τις
ανάγκες και το προφίλ του διαβητικού ατόμου. Αποτελείται από σκευάσματα που ελαττώνουν την ινσουλινοαντίσταση, προάγουν την έκκρισή της, ή αναπληρώνουν την ανεπαρκή έκκριση ενδογενούς ινσουλίνης. Για
τον καθορισμό του θεραπευτικού σχήματος λαμβάνεται
υπόψη το ιατρικό ιστορικό του διαβητικού ατόμου, ιδίως
αν πάσχει από καρδιαγγειακή ή νεφρική νόσο. Επιπλέον, ο διαβητικός ασθενής θα πρέπει να υποβάλλεται
σε καρδιολογική και οφθαλμολογική εκτίμηση, καθώς
επίσης και να εμβολιάζεται σύμφωνα με τις οδηγίες του
Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας και του ΚΕΕΛΠΝΟ.
Ιατρικός κόσμος και ασθενείς συνεργάζονται ως
ομάδα, όσον αφορά την αντιμετώπιση της μάστιγας
του σακχαρώδους διαβήτη. Αυτό προϋποθέτει την
κατάλληλη εκπαίδευση του ατόμου στα θέματα που
αφορούν τη νόσο και την δυνατότητα να εκφράσουν
τις ανάγκες, τις προτιμήσεις και τις ανησυχίες τους,
ώστε να συμμετέχουν στις αποφάσεις σχετικά με τα
θεραπευτικά σχήματα που θα ακολουθήσουν.
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Δράσεις και δραστηριότητες
του Λυκείου Φιλύρου

Κέντρο Αναπτυξιακής Παιδιατρικής “Απόστολος Φωκάς”
Α΄ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Α.Π.Θ.
η συνέχεια από τη σελίδα 1

Το Κέντρο Αναπτυξιακής Παιδιατρικής «Απόστολος Φωκάς» της Α΄ Πανεπιστημιακής Παιδιατρικής Κλινικής του Γ.Ν.Θ. “Ιπποκράτειο” αποτελεί
θεσμοθετημένη μονάδα για την μελέτη και παρακολούθηση παιδονευρολογικών και αναπτυξιολογικών προβλημάτων και εξυπηρετεί ετησίως περισσότερους από 8.000 παιδιατρικούς ασθενείς.
Συγκεκριμένα, το «Απόστολος Φωκάς» αποτελεί κέντρο αναφοράς για νευρογενετικά σύνδρομα, για αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια, σπάνια
αθροιστικά λυσσοσωμιακά νοσήματα, ενώ επίσης παρακολουθούνται παιδιά με βαριές μυοπάθειες, κινητικοαισθητηριακές διαταραχές και
νευροδερματικά νοσήματα. Εδώ προσέρχονται
για διάγνωση και παρακολούθηση παιδιά με νοητική υστέρηση, εγκεφαλική παράλυση, επιληψία
ή κινητικά προβλήματα και διαταραχές λόγου,

αλλά και ποικίλες άλλες αναπτυξιακές και παιδονευρολογικές διαταραχές που εμφανίζονται από
την βρεφική ηλικία έως την εφηβεία. Επιπλέον
το Κέντρο Αναπτυξιακής Παιδιατρικής είναι πιστοποιημένος ιατροπαιδαγωγικός φορέας από
το Υπουργείο Παιδείας για τη διάγνωση μαθησιακών δυσκολιών-δυσλεξίας. Λειτουργεί επίσης
ως εξεταστικό κέντρο για τον οπτικό, ακουστικό
ή σωματοαισθητικό έλεγχο των παιδιών, με την
διενέργεια των αντίστοιχων εξετάσεων στο εργαστήριο νευροφυσιολογίας.
Η διεπιστημονική ομάδα υγείας του κέντρου
«Απόστολος Φωκάς», με υπεύθυνο τον κ. Δημήτριο Ζαφειρίου, καθηγητή παιδιατρικής νευρολογίας - αναπτυξιολογίας και διευθυντή της Α΄Π/Δ
Κλινικής του Α.Π.Θ., αποτελείται από εξειδικευμένους επιστήμονες ποικίλων ειδικοτήτων, ιατρούς,
νοσηλευτές, ψυχολόγους, λογοθεραπευτές, φυσιοθεραπευτές, εργοθεραπευτή, κοινωνική λειτουργό και τεχνολόγους εργαστηρίων που εργάζονται
στο εργαστήριο νευροφυσιολογίας.
Στο Κέντρο λειτουργούν τα εξής εξειδικευμένα
παιδιατρικά ιατρεία:
-Αναπτυξιολογικό ιατρείο
-Παιδονευρολογικό ιατρείο
-Ιατρείο οζώδους σκλήρυνσης
-Ιατρείο παιδικής επιληψίας
-Ιατρείο συμβουλευτικής παιδιατρικής

Έκκληση για χορηγία προς
τη βιβλιοθήκη του 3ου ΓΕΛ
Χορτιάτη – δωρεά βιβλίων
Το 30 ΓΕΛ Χορτιάτη ζητά την οικονομική υποστήριξη της τοπικής κοινωνίας με σκοπό την αγορά καινούργιων βιβλίων που θα ενισχύσουν την
βιβλιοθήκη του σχολείου μας. Η συμβολή και η
στήριξή σας θα είναι ανεκτίμητη, γιατί με τον τρόπο αυτόν θα εμπλουτιστεί η συλλογή της βιβλιοθήκης μας με νέους τίτλους που θα αξιοποιηθούν
για τη διδασκαλία της λογοτεχνίας, θα προσελκύσουν νέους αναγνώστες και θα βοηθήσουν στην
ανάπτυξη της φιλαναγνωσίας.
Το δανειστικό τμήμα έχει ενισχυθεί ιδιαίτερα από
τις δωρεές των ίδιων των αναγνωστών, που επιθυμούν να συμβάλουν στην ανάπτυξή του. Σας ζητούμε να στηρίξετε αυτήν μας την προσπάθεια, καθώς
η αξιοποίηση της βιβλιοθήκης από τους μαθητές και
η επισκεψιμότητά της έχουν αρχίσει και εντείνονται.
Εξάλλου, το ενδιαφέρον των φίλων της βιβλιοθήκης ολοένα και αυξάνεται, και πραγματικά αξίζει ο
εμπλουτισμός της με νέα βιβλία. Επίσης, ιδιώτες
συμπολίτες μας που διαθέτουν μεταχειρισμένα βιβλία κατάλληλα για τη δανειστική βιβλιοθήκη, όπως
και επιτραπέζια παιχνίδια σε καλή κατάσταση, και
επιθυμούν να τα δωρίσουν, παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με την διεύθυνση του σχολείου, για να
γίνουν οι σχετικές συνεννοήσεις.
Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310678853. Υπεύθυνη βιβλιοθηκονόμος: Μοσχοπούλου Δέσποινα.
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Το 3ο ΓΕΛ Χορτιάτη, το Γενικό Λύκειο του Φιλύρου, αναπτύσσει αξιόλογες δράσεις και δραστηριότητες που αξίζει να αναφέρουμε. Το προφίλ του
σχολείου, όπως έχει διαμορφωθεί από τις παιδαγωγικές αντιλήψεις της διεύθυνσης και των εκπαιδευτικών του, παραπέμπει σε ένα δημιουργικό,
σύγχρονο και ανοιχτό στην κοινωνία σχολείο.
Θυμίζουμε ότι η σχολική βιβλιοθήκη <ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΤΣΑΚΛΗΣ> είναι στη διάθεση των κατοίκων του Φιλύρου και είναι ανοικτή τις εργάσιμες
ημέρες μέχρι τις 16.00 μ.μ.
Στο Λύκειο λειτουργούν δύο θεατρικές ομάδες
που παρουσίασαν κι εφέτος, όπως κάθε χρόνο,
την δουλειά τους στους γονείς, το κοινό και σε εκπαιδευτικές μονάδες του τόπου μας. Σε συνέχεια
της ενασχόλησης των μαθητών με τις τέχνες, οι
μαθητές της Γ΄ τάξης ζωγραφίζουν τους τοίχους
του σχολείου τους στο πλαίσιο σχετικού μαθήματος. Με τη συμμετοχική ομαδική συνεργασία ενισχύονται οι καλές πρακτικές για την αποτελεσματική εκπαιδευτική διαδικασία.
Μαθητές του Λυκείου μας από όλες τις τάξεις
πήραν μέρος στον διεθνή διαγωνισμό ποίησης με
έδρα την Τεργέστη της Ιταλίας. Έγραψαν συλλογικά ένα ποίημα με τίτλο < Έχω ένα όνειρο> και
το μετέφρασαν στα αγγλικά. Οι συναντήσεις που
προηγήθηκαν συνετέλεσαν στη δημιουργία κλίματος σύμπνοιας και ομαδικότητας.
Δύο μαθητές της Α΄ τάξης πήραν μέρος στους
ρητορικούς αγώνες στα αγγλικά, το Β2 συμμετείχε
σε πρόγραμμα κοινωνικής επιχειρηματικότητας του
Δήμου μας, ενώ όλα τα τμήματα της Α΄ και Β΄ τάξης παρακολούθησαν σεμινάριο πρώτων βοηθειών
από την ΕΠ.ΟΜ.Ε.Α. του Δήμου Θεσσαλονίκης.
Στο πλαίσιο των διδακτικών επισκέψεων :
Α) οι μαθητές της Α΄ τάξης επισκέφθηκαν το
αρχαιολογικό μουσείο της Θεσσαλονίκης, το
εβραϊκό μουσείο, το μουσείο φωτογραφίας και
κινηματογράφου, το κέντρο τεχνολογίας ΝΟΗΣΙΣ
και παρακολούθησαν την προβολή της ταινίας
<Ο άνθρωπος που ταπείνωσε τον Χίτλερ>.
Β) οι μαθητές της Β΄ τάξης επισκέφθηκαν τα
δικαστήρια της Θεσσαλονίκης, ξεναγήθηκαν και
συζήτησαν με δικαστικούς λειτουργούς, ενώ μαζί
με την Α΄ τάξη επισκέφθηκαν τη Βεργίνα και την
πόλη της Βέροιας, όπου περιηγήθηκαν στην παλιά
πόλη με την εβραϊκή συνοικία και τη Συναγωγή,
στην παλιά Μητρόπολη και στο εμπορικό κέντρο.
Γ) οι μαθητές της Γ΄ τάξης παρακολούθησαν
επί μία εβδομάδα ημερίδες πληροφόρησης και
επαγγελματικού προσανατολισμού σχετικά με
σπουδές στο Α.Π.Θ., ενώ συνεργάστηκαν σε
έρευνα για τις εξαρτήσεις μεταξύ των νέων.
Παράλληλα, υλοποιήθηκαν με επιτυχία οι εκπαιδευτικές εκδρομές της Α΄ τάξης στην Κέρκυρα,
της Β΄ τάξης στο Ναύπλιο και στην Ύδρα και της
Γ΄ τάξης στην Κρήτη.
Το Λύκειο του Φιλύρου στην άρτια εξοπλισμένη
αίθουσα εκδηλώσεων <ΗΛΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ> με
χαρά φιλοξενεί δραστηριότητες των άλλων σχολείων
του τόπου μας, όποτε του ζητηθεί, καθώς και πολιτιστικές ή άλλες εκδηλώσεις συλλόγων. Στο υπερσύγχρονο γυμναστήριό του γυμνάζονται όχι μόνο οι μαθητές, αλλά και αθλητικοί σύλλογοι από το Φίλυρο,
τον Χορτιάτη, το Πανόραμα και την Πυλαία.
Ως επιστέγασμα της προσφοράς προς τους
δημότες, η διοίκηση του δήμου υλοποιεί πρόγραμμα δημιουργικής απασχόλησης για παιδιά
ηλικίας Δημοτικού, με ποικιλία θεμάτων και τμημάτων στις σύγχρονες κτιριακές εγκαταστάσεις
του Λυκείου.
Η γνώση και η μάθηση είναι υπόθεση πρώτιστα πολιτισμού και ολιστικής παιδείας για την
διευθύντρια και τους εκπαιδευτικούς του 3ου ΓΕΛ
Χορτιάτη, ενός λυκείου που έχει δικαίως χαρακτηριστεί ως ένα από τα καλύτερα δημόσια σχολεία
πανελληνίως.

F i l y r e a

6

Κείμενα υποψηφίων δημάρχων
Ενόψει των επερχόμενων αυτοδιοικητικών εκλογών ζητήσαμε από τους υποψηφίους δημάρχους για τον δήμο μας να μας
στείλουν τα κείμενά τους. Παρακάτω δημοσιεύουμε αυτά που έχουμε λάβει.

Αλλάζουμε τον συσχετισμό, βάζουμε φραγμό
στην αντιλαϊκή πολιτική
To ψηφοδέλτιο της
Λαϊκής Συσπείρωσης
Πυλαίας-Χορτιάτη που
στηρίζει το ΚΚΕ περιλαμβάνει υποψηφίους
που μπαίνουν μπροστά
στους αγώνες για την
αντιμετώπιση των προβλημάτων και πρωτοστατούν στην οργάνωση και
τη συλλογική λαϊκή δράση.
Οι δημοτικοί σύμβουλοι που εκλέχθηκαν με τη
Λαϊκή Συσπείρωση στις προηγούμενες εκλογές
βρέθηκαν απέναντι και ουσιαστικά στην πολιτική της διοίκησης του δήμου. Κατέδειξαν τους
σχεδιασμούς της, καταψήφισαν όποια μέτρα ήταν
ενάντια στα συμφέροντα των εργαζομένων και του
λαού τον οποίο ενημέρωσαν, και στάθηκαν αταλάντευτοι απέναντι στην αντιλαϊκή πολιτική.
Η διοίκηση Καϊτεζίδη που στηρίζεται από την
ΝΔ, τμήμα του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, το Ποτάμι και άλλες
δυνάμεις άσκησε όλα αυτά τα χρόνια πολιτική ενάντια στα λαϊκά συμφέροντα. Επέβαλε ειδικό τέλος
για την ανέγερση και την συντήρηση των σχολείων.
Αύξησε την τιμή του νερού στην Δ.Ε. Χορτιάτη κατά
30%-40%. Αύξησε κατά 30% τα τέλη στα κοιμητήρια του Δήμου. Μειώθηκαν δραστικά οι εκπτώσεις
για ειδικές κατηγορίες όπως για τους τριτέκνους,
στο δημοτικό ωδείο και στα προγράμματα αθλητισμού.
Η χρηματοδότηση για την πυροπροστασία είναι
χαμηλή και δεν ανταποκρίνεται στις ανάγκες του
δήμου μας. Δεν προχώρησε ο έλεγχος των σχολείων και των δημοσίων κτηρίων για την αντισεισμική θωράκισή τους. Έκλεισαν παιδικές χαρές λόγω
μη πιστοποίησης και δεν ξανάνοιξαν σε διάφορες
περιοχές του δήμου. Έργα που δεν θα επιφέρουν
κέρδη και που κοστίζουν αρκετά μπαίνουν σε δεύτερο και τρίτο επίπεδο υλοποίησης.
Οι προϋπολογισμοί των σχολικών επιτροπών για
τη λειτουργία των σχολείων είναι πολύ μικροί, με συνέπεια οι γονείς να καλούνται να πληρώσουν για τα
πάντα. Δεν αντιμετώπισε ουσιαστικά το ζήτημα της
σχολικής στέγης με την ίδρυση νέων σχολείων, ιδιαίτερα στις πολύ επιβαρημένες περιοχές, όπως η Πυλαία.
Αύξησε τα τροφεία στους δημοτικούς παιδικούς σταθμούς, ενώ προχώρησε σε κλείσιμο παιδικών σταθμών
σε Χορτιάτη και Ασβεστοχώρι, χωρίς να σχεδιάζει την

ανέγερση νέων δομών σε αυτές τις περιοχές.
Ιδιωτικοποίησε μέσω παραχώρησης σε εργολάβους την αποκομιδή των απορριμμάτων
στην ΔΕ Χορτιάτη και την σάρωση σε όλο τον Δήμο,
όπως επίσης και τον αποχιονισμό.
Η διοίκηση του Δήμου στήριξε και προώθησε την πολιτική της “Στρατηγικής αναβάθμισης
της χώρας”, την μετατροπή δηλαδή της Ελλάδας σε σημαιοφόρο της ΕΕ και του ΝΑΤΟ στη
περιοχή. Ομοίως επιδίωξε και τον εξωραϊσμό
του ΝΑΤΟ στην συνείδηση του λαού, τόσο με
την διοργάνωση φόρουμ, όσο και με τη σύναψη
συμφώνου συνεργασίας με το Στρατηγείο του Γ’ ΣΣ
όπου εδρεύει το περίφημο νατοϊκό κέντρο “ταχείας
αντίδρασης” (NRDC-GR).
Στην εφαρμογή της πολιτικής της η διοίκηση Καϊτεζίδη βρήκε συμμάχους τις παρατάξεις ΣΥΡΙΖΑ
(Αντωνόπουλος) και ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ (Ρουσάκη).
Υπερψήφισαν τις περισσότερες από τις προτάσεις
της, περιορίστηκαν σε επιμέρους αντιπαράθεση και
έμειναν μακριά από την ουσία της πολιτικής που
υλοποίησε η διοίκηση του Δήμου. Βρέθηκαν μαζί
στη λογική του εφικτού και της διαχείρισης της “δύσκολης” κατάστασης που αντιμετωπίζει σήμερα ο
δήμος και η κοινωνία γενικότερα.
Η πολιτική της διοίκησης Καϊτεζίδη δεν είναι
μονόδρομος. Υπάρχει άλλος δρόμος. Στις ερχόμενες εκλογές να δυναμώσει το ψηφοδέλτιο
της Λαϊκής Συσπείρωσης, ώστε να δυναμώσει
ο αγώνας για:
· Παιδεία που θα ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες μας. Να χτιστούν άμεσα, με ευθύνη και χρηματοδότηση του κράτους, δημοτικά
σχολεία σε όλες τις δημοτικές ενότητες του δήμου μας.
· Δημόσια και δωρεάν προσχολική αγωγή.
Να χτιστούν τώρα και να λειτουργήσουν παιδικοί σταθμοί στον Χορτιάτη και στο Ασβεστοχώρι.
Να ληφθούν όλα τα αναγκαία μέτρα, ώστε όλα τα
προνήπια να χωρέσουν φέτος στα σχολεία του
δήμου.
· Υγεία αποκλειστικά δημόσια και δωρεάν, χωρίς
καμία επιχειρηματική δράση, που θα παρέχεται
σε όλους μέσα από έναν ενιαίο φορέα. Κέντρα
Υγείας σε όλες τις περιοχές του δήμου, ιδιαίτερα
στις πιο απομακρυσμένες, όπως ο Χορτιάτης και
το Φίλυρο.

· Χώρους άθλησης και πολιτισμού στους οποίους θα μπορούμε να δραστηριοποιηθούμε χωρίς
οικονομικές επιβαρύνσεις. Να ανοίξουν άμεσα
όλες οι παιδικές χαρές στον δήμο μας που έκλεισαν λόγω της έλλειψης πιστοποιήσεων. Να λειτουργήσουν και να αναβαθμιστούν οι δημοτικοί
χώροι νεολαίας, να αναπτυχθεί ο μαζικός αθλητισμός. Να εξασφαλισθεί η πρόσβαση του λαού
στην μουσική παιδεία και στον πολιτισμό.
· Εναντίωση σε όλα τα ναρκωτικά και τις εξαρτήσεις, με στήριξη της πρόληψης και των προγραμμάτων θεραπείας.
· Μέτρα στήριξης και φροντίδας των ηλικιωμένων.
· Έργα που θα καλύπτουν πρώτα τις ανάγκες
του λαού. Να αυξηθούν τώρα τα κονδύλια για
την πυροπροστασία. Να γίνει έλεγχος της αντισεισμικότητας των δημόσιων κτηρίων. Να ληφθούν όλα τα μέτρα αντισεισμικής θωράκισης.
Να εκπονηθούν σχέδια αντιμετώπισης πιθανών
κινδύνων.
· Δρόμους και πεζοδρόμια όπου θα μπορούμε
να περπατάμε. Προσβασιμότητα των ατόμων με
αναπηρία.
· Σεβασμό και μέτρα προστασίας του περιβάλλοντος και των ζώων.
· Διαχείριση των απορριμμάτων με γνώμονα
τις λαϊκές ανάγκες, με σεβασμό στο περιβάλλον,
στη δημόσια υγεία, στους φυσικούς πόρους και
όχι με κριτήριο την επιχειρηματική κερδοφορία.
· Να φύγουν οι εργολάβοι, να λειτουργεί ο δήμος
με δικό του προσωπικό που θα εργάζεται με μόνιμη και σταθερή εργασία.
· Μείωση των δημοτικών τελών με τελικό στόχο
την κατάργησή τους. Πρέπει να σταματήσει η λογική της ανταποδοτικότητας, η λογική που θέλει
τον λαό να βάζει συνεχώς το χέρι στην τσέπη για
κάθε ανάγκη του.
· Ανθρώπινες και φθηνές μεταφορές απέναντι
στην σημερινή κατάντια του ΟΑΣΘ, που τον «εξυγιαίνουν» οικονομικά με τα δικά μας χρήματα και,
μέσω της υποβάθμισης των υπηρεσιών του, ετοιμάζουν το έδαφος ώστε να δοθεί φιλέτο στους ιδιώτες.

Απευθύνομαι
σε
όλους τους δημότες
του Φιλύρου με αρκετούς από τους οποίους
έχω συναντηθεί κατά
τη διάρκεια της θητείας
μου ως τοπικού συμβούλου του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη κι έχω
αφουγκραστεί στο διάστημα αυτό τις ανησυχίες, τους προβληματισμούς και τις ανάγκες
του τόπου μας. Μέχρι
και τώρα εξακολουθούν να αποτελούν μείζονα ζητήματα, χωρίς άμεση ανταπόκριση κι επίλυσή τους από την τωρινή
διοίκηση.
Γεννήθηκα το 1981 στην Πυλαία Θεσσαλονίκης. Είμαι απόφοιτος με αθλητική υποτροφία των
εκπαιδευτηρίων Μαντουλίδη. Είμαι προγραμματι-

στής και οικονομολόγος, απόφοιτος του Ε.Α.Π.
Από το 2002 εργάζομαι ως ελεύθερος επαγγελματίας στον τομέα της γούνας. Παράλληλα το 2005
εργάστηκα ως τεχνικός υπολογιστών στην εταιρεία
Spark Net. Το 2007 εργάσθηκα στην τεχνική υποστήριξη της LIDL Ελλάς. Το 2014 εκλέχθηκα τοπικός σύμβουλος στον Δήμο Πυλαίας-Χορτιάτη χωρίς
έμμισθη θέση, έχοντας ως όραμα την αξιοποίηση
του τόπου μας.
Στα πέντε χρόνια της θητείας μου στα κοινά του
Δήμου μας αγωνίσθηκα για τις σχολικές στέγες, για
το παραλιακό μέτωπο, για τα τεχνικά έργα (οδικό
και συγκοινωνιακό δίκτυο), για το έντονο πρόβλημα υδροδότησης που απασχολεί μέχρι και τώρα το
Φίλυρο και για το αυξημένο τιμολόγιό της (30%).
Οι δυσχέρειες στην καθημερινότητα των πολιτών είναι το ‘’στοίχημα’’ που καλούνται να αντιμετωπίσουν οι δήμοι. Προβλήματα όπως μια καμένη λάμπα σε ένα κομβικό σημείο για την ασφάλεια
των δημοτών, σε μια παιδική χαρά, ή θέματα που
μπορεί να προκαλέσουν τριβές, όπως η απόθε-

ση κλαδιών ή φύλλων από τον κήπο του γείτονα
στον δρόμο, αποτελούν καθημερινές προκλήσεις
για την αποτελεσματικότητα της τοπικής αυτοδιοίκησης. Έχει λοιπόν αποδειχθεί περίτρανα στην
τελευταία πενταετία ότι κουρασμένες διοικήσεις
εν πολλοίς λειτουργούν στον ‘’αυτόματο πιλότο’’.
Θέλουμε έναν δήμο που να μπορεί να εκφράζει
και να ικανοποιεί άμεσα τις ανάγκες των δημοτών
του, δίνοντάς τους φωνή και βήμα, μην αφήνοντάς τους στο περιθώριο. Ήρθε επιτέλους η ώρα
να ορθώσουμε ανάστημα και να διεκδικήσουμε
όσα μας αξίζουν. Και υπάρχει μονάχα ένας τρόπος να το μάθουμε, κι αυτός είναι μέσα από τη
δράση.
Στις 26 Μαΐου ελπίζω και εύχομαι να κάνουμε
την Αλλαγή, την Δημιουργική Αλλαγή που θα μας
πάει ένα βήμα μπροστά, χωρίς κόμματα και ‘’χρώματα’’.
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Κάθε μέρα της προηγούμενης θητείας η δημοτική διοίκηση πέτυχε να υπάρχει ισορροπημένη
ανάπτυξη έργων και δράσεων σε όλες τις δημοτικές ενότητες. Έγιναν μικρά και μεγάλα έργα σε όλο
τον άξονα του δήμου και παρεμβάσεις χρήσιμες για
την κοινωνία. Το ίδιο στίγμα ακολουθούμε και στην
πορεία της νέας θητείας δίνοντας ιδιαίτερο βάρος
στην ακριτική περιοχή του δήμου μας και προωθώντας και στηρίζοντας ένα από τα μεγαλύτερα έργα
που έχουν γίνει ποτέ στον δήμο, το Παιδιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης.
Το νέο Νοσοκομείο έχει ήδη χωροθετηθεί σε
οικόπεδο του Υπουργείου Υγείας χαρακτηρισμένο
για νοσοκομείο, γεγονός που σημαίνει άμεση έναρξη των εργασιών. Πρόκειται για ένα εξειδικευμένο
νοσοκομείο και μάλιστα για τα παιδιά, το οποίο
έχει εξασφαλισμένη χρηματοδότηση από το ίδρυμα «Σταύρος Νιάρχος» και αποτελεί έργο που αναβαθμίζει τις υποδομές υγείας της ευρύτερης περιοχής. Πρόκειται για μια κατάκτηση του δήμου μας
που δικαιώνει τις πιέσεις και τις προσπάθειες ετών
της διοίκησης και όλων όσων εργάστηκαν γι’ αυτό
το αποτέλεσμα.
Συνδεδεμένα με το νοσοκομείο είναι ωστόσο και
μια σειρά έργα πνοής για το Φίλυρο. Το δημοτικό
μας συμβούλιο ενέκρινε την πρόταση και το τεχνικό
δελτίο για το διαδημοτικό έργο ενός νέου δρόμου
ασφαλούς, λειτουργικού και φωτισμένου προς το
Παιδιατρικό Νοσοκομείο, ο οποίος θα ενώνει ουσιαστικά το κέντρο του πολεοδομικού συγκροτήματος με τον οικισμό του Φιλύρου. Πρόκειται για ένα
έργο που έχει ορίζοντα κατασκευής 24 μήνες και

φέρνει πλέον το Φίλυρο πιο κοντά στη Θεσσαλονίκη και μάλιστα με ασφάλεια και άνεση.
Άμεσα συνδεδεμένη με το έργο είναι και η επέκταση της υδροδότησης στο Φίλυρο, αφού η ΕΥΑΘ
έχει σχεδιάσει να επεκτείνει τον αγωγό ύδρευσης
στο νέο νοσοκομείο. Αυτό θα σημαίνει πολύ σύντομα τη σύνδεση του Φιλύρου με το δίκτυο της ΕΥΑΘ
και θα βάλει τέλος στις υδροδοτήσεις μέσω γεωτρήσεων και στα προβλήματα διακοπών. Το Φίλυρο αποκτά επάρκεια και ποιότητα νερού με οριστικές συνδέσεις όπως όλος ο υπόλοιπος δήμος μας.
Ο σχεδιασμός μας δεν σταματά εδώ. Πρόθεση
του δήμου μας είναι μια ολοκληρωμένη δέσμη υπηρεσιών που θα απαλλάσσει τους συνδημότες του
Φιλύρου από την υποχρέωση μετακινήσεων για
θέματα καθημερινότητας. Αποκεντρώνουμε βασικές υπηρεσίες και δημιουργούμε δομές στο κέντρο
του οικισμού.
- Εξασφαλίσαμε την έγκριση για τη δημιουργία
ΚΕΠ που θα αρχίσει σε λίγες μέρες τη λειτουργία
του με χρηματοδότηση του δήμου μας και μια μεγάλη προσπάθεια του τοπικού συμβουλίου Φιλύρου και της προέδρου του Θάλειας Παυλίδου.
Η ίδρυσή του δημοσιεύθηκε ήδη στο ΦΕΚ.
- Στην τελική ευθεία βρίσκονται οι διαδικασίες για
τη δημιουργία του πρακτορείου ΕΛΤΑ Φιλύρου,
τη διαχείριση του οποίου ανέλαβε η δημοτική
επιχείρηση του δήμου μας. Το νέο ταχυδρομικό πρακτορείο θα λειτουργεί πλέον ως αυτόνομη μονάδα και θα διαθέτει online σύνδεση με
το Κεντρικό Κατάστημα των ΕΛΤΑ στην Αθήνα.
Με τη λειτουργία του καταστήματος θα δίνεται
η δυνατότητα στους κατοίκους της περιοχής να
εξοφλούν αυθημερόν στο Φίλυρο λογαριασμούς
οργανισμών κοινής ωφέλειας (ΔΕΗ, ΕΥΑΘ, ΕΔΑ
Θεσσαλονίκης), εφορίες, ασφαλιστικά ταμεία
κτλ.
- Το δημοτικό Ιατρείο Φιλύρου γίνεται πραγματικότητα. Ήδη ο δήμος μας σε συνεργασία με τη διοίκηση της 3ης ΥΠΕ Κεντρικής Μακεδονίας προχω-

ρά στη φάση διαγωνισμού για τη μίσθωση του
χώρου που θα στεγάσει το Περιφερειακό Ιατρείο
Φιλύρου. Ο νέος χώρος υγείας θα εξοπλιστεί και
θα χρηματοδοτηθεί αποκλειστικά από τον δήμο
μας και θα στελεχωθεί από το Υπουργείο Υγείας
με γιατρούς των βασικών ιατρικών ειδικοτήτων,
αναβαθμίζοντας την πρωτοβάθμια υγεία στην
περιοχή και δίνοντας λύση σε ζητήματα συνταγογράφησης που απασχολούσαν τους κατοίκους της περιοχής.
Τέλος, ένα νέο 9θέσιο δημοτικό σχολείο θα πάρει τη θέση του στον οικισμό του Φιλύρου αναβαθμίζοντας τις υποδομές εκπαίδευσης της περιοχής.
Έχουν ήδη ολοκληρωθεί οι διαγωνιστικές διαδικασίες ανάθεσης της μελέτης, μετά από σχεδόν δύο
χρόνια ενστάσεων και δικαστικών αποφάσεων, και
πλέον ξεκινά η μελέτη κατασκευής του σχολείου, η
οποία θα ακολουθήσει ένα σύντομο χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης και παράδοσης στους μικρούς
μαθητές μέσα στην επόμενη δημοτική θητεία.
Υπάρχουν και πολλά ακόμη που σχεδιάζουμε
σε έργα καθημερινότητας και πρακτικές παρεμβάσεις που θα κάνουν πιο ποιοτική τη ζωή των
συνδημοτών μας. Είναι όμως βέβαιο πως τα δύο
μεγάλα έργα στην υγεία και στην παιδεία έχουν
πλέον πάρει τον δρόμο τους για το Φίλυρο. Γιατί μπορεί το Φίλυρο να μην είναι στο κέντρο του
δήμου μας, αλλά είναι πάντα στο κέντρο των πολιτικών μας.

21 χρόνια είναι αρκετά!
21 χρόνια στο Πανόραμα ο
κ. Καϊτεζίδης, 16 χρόνια στην
Πυλαία το δίδυμο ΚαϊτεζίδηΚαρτάλη, 16 χρόνια σε Χορτιάτη, Φίλυρο, Ασβεστοχώρι
και Εξοχή το δίδυμο Καϊτεζίδη-Γεράνη, δεν κατάφεραν να
λύσουν τα βασικά προβλήματα των οικισμών μας.
Γιατί δεν αναγνωρίζουν σωστά τα προβλήματα, δεν έχουν σωστή ιεράρχηση, δεν αγαπούν τον
σχεδιασμό, δεν έχουν ομάδα. Έχουμε έναν συγκεντρωτικό δήμαρχο, one mans show. Το μοντέλο
αυτό δε μπορεί να διοικήσει Καλλικρατικούς, δηλαδή μεγάλους δήμους. Δεν παράγει πλέον έργο.
Αυτό το καθεστώς δεν έχει όραμα. Είναι το παλιό
και πρέπει να φύγει.
Σήμερα οι κοινότητές μας, οι οικισμοί μας, τα
χωριά μας χρειάζονται βαθιές τομές και αλλαγές.
Αναπλάσεις των εμπορικών κέντρων και δημιουργία δημόσιων χώρων σε κάθε οικισμό. Πρόγραμμα εξασφάλισης οκτώ νέων σχολείων για όλον τον
Δήμο. Υλοποίηση του Τοπικού Σχεδίου ανακύκλωσης με την τοποθέτηση τεσσάρων διαφορετικών
κάδων και δημιουργία Πράσινου Σημείου σε κάθε
χωριό, για να έχουμε μείωση των δημοτικών τελών και θέσεις εργασίας. Αξιοποίηση του ορεινού
όγκου.
Το Φίλυρο τα επόμενα χρόνια θα αλλάξει με τη
δημιουργία του πρώτου Παιδιατρικού Νοσοκομείου. Χρειάζονται έργα υποδομής στους οδικούς άξονες, αλλά και στο χωριό. Ανάπλαση της κεντρικής
πλατείας με πεζοδρόμηση του δρόμου πίσω από

την πλατεία, επέκταση των πεζοδρομίων στο κέντρο του χωριού, διαμόρφωση οικοπέδων του Δήμου σε παρκινγκ.
Το δημοτικό σχολείο κτίστηκε για 250 παιδιά και
στεγάζει 500 παιδιά. Χρειάζεται νέο 2ο δημοτικό σχολείο σε οικόπεδο που υπάρχει δίπλα στο Γυμνάσιο.
Οι συχνές διακοπές νερού, η μη καλή ποιότητά
του και τα αυξημένα τέλη απαξιώνουν την ΔΕΥΑ.
Χρειάζεται εξυγίανση των οικονομικών της, καλύτερη οργάνωση των υπηρεσιών της, αντικατάσταση
του απαρχαιωμένου δικτύου ύδρευσης μέσα από
κυβερνητικά προγράμματα σαν το ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ.
Αν ο Δήμος είχε μελέτη για τις ανάγκες του Φιλύρου, θα μπορούσε ήδη με το ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ 2 να
τις ικανοποιήσει. Αλλά ο σημερινός δήμαρχος δεν
σχεδιάζει σύμφωνα με τις ανάγκες των δημοτών.
Στο θέμα των κοιμητηρίων εξόργισε τους κατοίκους η απροειδοποίητη αναδρομική αύξηση των
τελών. Χρειάζεται η μεταφορά του σε άλλη περιοχή,
πιο κατάλληλη εδαφολογικά.
Στο δάσος πρέπει να γίνει αξιοποίηση των υφιστάμενων μονοπατιών και ανάδειξη νέων σε περιπατητικά, ποδηλατικά ακόμα και για ΑΜΕΑ.
Στην πρώην χωματερή πρέπει να γίνει δενδροφύτευση και να μετατραπεί σε χώρο αναψυχής η
σε πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής.
Ένα μεγάλο έργο που προχωρά αυτή την περίοδο στο Φίλυρο είναι το δίκτυο φυσικού αερίου.
Η υλοποίηση του έργου αυτού αποφασίστηκε όταν
ήμουν αντιπρόεδρος της Εταιρείας Παροχής Αερίου (τότε ΕΠΑ, σήμερα ΕΔΑ). Χρειάζεται να συνεχιστεί η επέκταση του δικτύου και η φροντίδα από
τον Δήμο, ώστε η αποκατάσταση των δρόμων μετά
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τα έργα να γίνεται όχι μόνο γρήγορα αλλά και ποιοτικά. Ταυτόχρονα, να καθορισθεί στον προϋπολογισμό του Δήμου κονδύλι για την ολική αποκατάσταση του ασφαλτοτάπητα στις κεντρικές οδούς.
Για όλα τα παραπάνω χρειάζεται η συμμετοχή
του πολίτη.
Σήμερα ο Κλεισθένης 1 βοηθάει και επιβάλλει
τη συμμετοχή του πολίτη και ελπίζουμε με τον Κλεισθένη 2 να ανοίξει και το χωροταξικό, για να διορθωθούν λάθη του Καλλικράτη.
Καθιερώνεται η απλή αναλογική. Επιβάλλει τις
συνελεύσεις σε κάθε κοινότητα. Ενισχύει τα δημοψηφίσματα για τοπικά θέματα. Δίνει τη δυνατότητα
συμμετοχικού προϋπολογισμού. Αυξάνει τις αρμοδιότητες και τον προϋπολογισμό των τοπικών συμβουλίων. Επιτρέπει στο δημοτικό συμβούλιο να
παραχωρεί αρμοδιότητες στα τοπικά συμβούλια.
Για όλα τα παραπάνω το παλιό, η διοίκηση Καϊτεζίδη, είναι αντίθετη στο πνεύμα του Κλεισθένη.
Όλα αυτά ερχόμαστε εμείς να τα αλλάξουμε. Δεν
ερχόμαστε από το πουθενά. Έχουμε πίσω ο καθένας και η καθεμία την ιστορία του. Έχουμε πίσω
μας την παρουσία 8 χρόνων στο δημοτικό συμβούλιο ως Δίκτυο Ενεργών Πολιτών. Και σήμερα
ως ΔΥΝΑΜΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ξεκινήσαμε έναν αγώνα
για να ανατρέψουμε τα δεδομένα, να αλλάξουμε
δήμαρχο, να προχωρήσουμε μπροστά!

F i l y r e a

Γιώργος Αντωνόπουλος,
πολιτικός μηχανικός,
υποψήφιος Δήμαρχος Πυλαίας-Χορτιάτη
Antgeorge1@gmail.com Facebook /
gantonopoulos1963/
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Από τη
Μαρία Πάλλα

Βολταϊκό τόξο

Ρόμα (Roma, Μεξικό, 2018) του Alfonso Cuarόn
με τους Marina de Tavira, Yalitza Aparicio, Diego Cortina Autrey
To φετεινό χρυσό λιοντάρι της «Μόστρας» και τη διάκριση για την καλύτερη ταινία, την καλύτερη σκηνοθεσία και την ωραιότερη φωτογραφία από τον New York
Film Critics Circle κέρδισε η μαυρόασπρη ταινία του
Μεξικανού Alfonso Cuarón «Ρόμα», με τέτοια μαεστρία
γυρισμένη, που ενθουσίασε δημοσιογράφους και κοινό
το ίδιο με τους κριτικούς της Βενετίας και τους Αμερικανούς· άξιζε μακράν το μεγάλο βραβείο και έπονται κι
άλλες ακόμα διακρίσεις.
Πολλά από τα γεγονότα και τα περιστατικά της
ταινίας είναι αυτοβιογραφικά. Πίσω από τις μικρές
καθημερινές ιστορίες των ανθρώπων διαφαίνεται η
δικτατορία, όχι σε πρώτο πλάνο, χωρίς συνθήματα
και περισσότερο υπαινικτικά, που διηθείται μέσα κι
απ’ αυτές τις ιστορίες· οι άνθρωποι της ταινίας παρακολουθούν την Ιστορία να διαδραματίζεται ταυτόχρονα με τις ζωές τους.
Ρόμα είναι το όνομα μιας συνοικίας στην πόλη του
Μεξικού. Εκεί, σ’ ένα μεγάλο σπίτι ζουν η μητέρα (πτυχίο βιοχημείας, αλλά δεν εργάζεται), ο πατέρας (γιατρός, σχεδόν πάντα απών), τέσσερα παιδιά, η γιαγιά,
οι δύο υπηρέτριες και ο σκύλος (που ποτέ δεν βγαίνει στον έξω κόσμο)· μια αστική οικογένεια του 1970.
Ο σκηνοθέτης επιχειρεί να ζωντανέψει την κοινωνία
όπου μεγάλωσε και τις γυναίκες που τον μεγάλωσαν.
Κεντρικό πρόσωπο-κρίκος που συνδέει τα μέλη της
οικογένειας είναι η νεαρή χαμηλών τόνων υπηρέτρια
Κλεό, που φροντίζει το σπίτι και τον σκύλο, λατρεύει
τα παιδιά και τα προστατεύει σαν φύλακας-άγγελός
τους, κι όλα αυτά βιώνοντας το προσωπικό δράμα της·
κάποιος που της ορκιζόταν αιώνια αγάπη την αφήνει
έγκυο και την εγκαταλείπει για λόγους «ταξικούς», αν
και ο ίδιος ανήκει στους λούμπεν. Αλλά σε αυτές τις περιπτώσεις, καλά το ξέρουμε, τουλάχιστον εκείνην την
εποχή, καλύτερα να είσαι λούμπεν και άντρας, παρά
να είσαι και λούμπεν και γυναίκα. Άλλωστε, στην δοκιμασία αυτή της συμπαραστέκεται η εργοδότριά της
υπερβαίνοντας τις κοινωνικές διαφορές τους, γιατί και
η ίδια γνωρίζει την εγκατάλειψη από τον σύζυγο. “Οι
γυναίκες είμαστε πάντα μόνες”, θα της πει· οι άνθρωποι μπορούν να γεφυρώσουν κοινωνικά χάσματα που
τους χωρίζουν, όταν (κυρίως διότι) μπορούν να τους
χτυπήσουν όλους οι ίδιες συμφορές, αφού όλες οι
συμφορές είναι για τους ανθρώπους.
Αλλά κύριος σκοπός του σκηνοθέτη είναι να αναπαραστήσει τη ζωή των παιδικών του χρόνων. Εξ ου
και η ίδια βαρύτητα στα συμβεβηκότα πέρα από τις
καταστάσεις που αντιμετωπίζουν οι δύο γυναίκες· στο
εσωτερικό του κινηματογράφου με την προβολή αποσπασμάτων από τις ταινίες που αγάπησε, κατά τη φωτιά στο δάσος που χαλάει τη διασκέδαση των αστών

και οι οποίοι παρακολουθούν θέαμα. Το ίδιο κι όταν η
Χούντα σκοτώνει (την ημέρα της Σφαγής του Κόρπους
Κρίστι του 1971) εκατό άοπλους φοιτητές, κι οι ήρωες
της ταινίας παρατηρούν τα γεγονότα από το παράθυρο. Η δε εικόνα της μάνας που κατάχαμα στη μέση
του δρόμου θρηνεί πάνω από το νεκρό παιδί της, μας
θυμίζει τα δικά μας, την φωτογραφία εκείνη από την
αιματηρή καταστολή της απεργίας των καπνεργατών
στη Θεσσαλονίκη, το 1936.
Αρχικά οι εξωτερικοί θόρυβοι μοιάζουν συνεχείς,
η γαλήνη και η ησυχία φαινομενικά κυριαρχούν στο
εσωτερικό του σπιτιού, που θα μπορούσε ν’ αποτελεί ασφαλές καταφύγιο. Καθώς προχωράει η ταινία
όμως, τόσο οι εκτός κάδρου θόρυβοι όσο και μικρές
λεπτομέρειες μέσα στα πλάνα μαρτυρούν μια πραγματικότητα που κοχλάζει, τόσο στην ευρύτερη κοινωνία όσο και εντός της οικογένειας, σε σύγκρουση
με την κατ’ επίφασιν ονειρική ηρεμία της τελευταίας. Η μεξικανική κοινωνία της εποχής, θεμελιωδώς
ανδροκρατική και πατριαρχική, αποτελείται από άνδρες ανεύθυνους και γυναίκες που επωμίζονται τα
πάντα κι εγγυώνται την οικογενειακή συνοχή, και το
κάνουν μάλλον με ασύνειδο τρόπο. Οι ασπρόμαυρες εικόνες επιτείνουν ένα διαρκές συναίσθημα μελαγχολίας που διαποτίζει την ταινία. Ένα μικρότατο
άνοιγμα προς τους αιθέρες, περνάει ένα αεροπλάνο που καθρεπτίζεται στα νερά με τα οποία η Κλεό
πλένει τα πλακάκια της αυλής, καθημερινά «διακοσμημένα» από σκυλίσια περιττώματα, τα οποία κατά
καιρούς πατάνε οι ένοικοι και σίγουρα το αυτοκίνητό τους, που οι μεγάλοι επιμένουν να το χωρέσουν
στο στενό υπόστεγο πριν φθάσουν στην είσοδο του
σπιτιού. Με τη σημειολογία τους όλα αυτά, σε ένα
δεύτερο επίπεδο ανάγνωσης.
Η σχέση ολονών με το σκυλί είναι η κατά κατιού-
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σα μορφή εξουσία και καταπίεση που ξεκινάει από το
κράτος περνώντας στην κοινωνία κι από κει στην οικογένεια, από τους δυνατότερους στους πιο αδύναμους.
Ένα από τα τελευταία πλάνα της ταινίας εστιάζει στο
σκυλί και στο κλουβί με τα πουλιά· εκείνο πηδάει όσο
πιο ψηλά μπορεί, μήπως και κατορθώσει να ελευθερωθεί ή να δει έστω μια εικόνα από τον έξω κόσμο. Εκείνα
φτερουγίζουν τρομαγμένα επιχειρώντας να ξεφύγουν
από τη φυλακή τους. Ένας αέναος κύκλος επαναλήψεων συμπεριφορών και καταστάσεων, το σκυλί που το
εμποδίζουν να βγει, το αυτοκίνητο που χτυπάει στους
τοίχους, η μπάντα της μουσικής που περνάει και την
οποία κανείς δεν ακούει, οι αιώνιες δουλειές του σπιτιού, όλα δείχνουν μια καθημερινότητα που δεν επηρεάζεται από τίποτε και που δεν θ’ αλλάξει ποτέ.
Στο Μεξικό η νοοτροπία της υπεροχής των αστών
έναντι των εργατών και οι διαφορές μεταξύ «κυρίαρχων» και «ιθαγενών» ίσως έχουν υποχωρήσει, αλλά
κατάλοιπά τους επιστρέφουν στις μέρες μας παραλλαγμένα. Αυτό που μας προσφέρεται είναι ένα θέαμα ζωής θυμίζοντας τη φόρμα του ιταλικού νεορεαλισμού, κοιταγμένο όμως μ’ ένα βλέμμα πιο άμεσο σε
σχέση μ’ εμάς και την εποχή μας, κι επιπλέον τρυφερό
και νοσταλγικό για την παιδική ηλικία. Ο σκηνοθέτης
κινηματογραφεί το έδαφος, τον ουρανό, το ενδιάμεσο, στέκεται στις εκφράσεις των προσώπων και των
σωμάτων των ανθρώπων αλλά και των ζώων, κι από
κει και πέρα τις μάζες, τους φοιτητές, τις φανφάρες,
ό,τι φαίνεται, γίνεται αισθητό με τη φαντασία ή ιδεατό
με μια ποιητική μορφή που αποδίδεται με αφοπλιστική απλότητα. Σε ένα εξαιρετικό πλάνο-σεκάνς η Κλεό
μπαίνει στην θάλασσα αψηφώντας τα κύματα, για να
σώσει τα παιδιά από πνιγμό, κι ας μην ξέρει μπάνιο.
Η δε σκηνή του τοκετού της είναι τόσο συγκλονιστική,
που κανένας θεατής δεν θα ξεχάσει.
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ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ Κ.Ε.Π.Φ.
«Iωάννης Καποδίστριας
Ζητιάνος για την Ελλάδα»
Ο τίτλος του
βιβλίου της διδασκάλισσας
Δέσποινας Δαμιανίδου «Ιωάννης Καποδίστριας ζητιάνος
για την Ελλάδα» αποτέλεσε
και τον τίτλο της
εκδήλωσης που οργάνωσε η Κίνηση
Επικοινωνίας Πολιτώ Φιλύρου για να
τιμήσει την επέτειο της εθνικής μας παλιγγενεσίας. Η επιλογή του θέματος δεν
ήταν τυχαία. Θέλαμε αφ’ ενός να γνωρίσουν όσο το δυνατόν περισσότεροι την
σπουδαία προσωπικότητα του Ιωάννη
καποδίστρια, αφ’ ετέρου να στείλουμε
μηνύματα ομόνοιας και συνεργασίας
μεταξύ των συγχρόνων μας, γιατί μόνο
έτσι θα αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα και τις προκλήσεις του σήμερα.
Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε
την Κυριακή 17 Μαρτίου 2019 στο
Λύκειο του Φιλύρου. Κατάμεστη η
αίθουσα «Ηλίας Νικολαϊδης» όπου
πραγματοποιήθηκε η ομιλία προς ένα

ακροατήριο συνειδητοποιημένο και
συγκινημένο που προσήλθε με ενδιαφέρον για να ακούσει την ομιλήτρια.
Στο τέλος της εκδήλωσης το Διοικητικό Συμβούλιο της Κίνησης δέχθηκε
πολλά συγχαρητήρια τόσο για την
ομιλήτρια, όσο και για την επιλογή και
εκτέλεση των τραγουδιών της χορωδίας, η οποία συμμετείχε με πολλή
επιτυχία, υπό την διεύθυνση του μαέστρου Χρήστου Ξανθού. Ακορντεόν
έπαιξε ο Έκτορας Ξανθός, ενώ την
απαγγελία και την αφήγηση πραγματοποίησε η ηθοποιός και σκηνοθέτις
Αγγέλα Φουντούκη.
Την εκδήλωση τίμησαν, εκτός από
το πολυπληθές ακροατήριο, ο βουλευτής της Β΄ περιφέρειας Θεσσαλονίκης
Σάββας Αναστασιάδης, ο αντιδήμαρχος Γιάννης Ντίτσιος που εκπροσωπούσε τον δήμαρχο Πυλαίας-Χορτιάτη,
η πρόεδρος του τοπικού συμβουλίου
Φιλύρου Θάλεια Παυλίδου, οι δημοτικοί
σύμβουλοι Λευτέρης Αντωνιάδης, Γιώτα Ζελίδου, Χρήστος Μπουτσιβάρης,
Ευαγγελία Σακαλή και η τοπική σύμβουλος Ελπίδα Γρηγοριάδου.

Η συνάντηση της Λέσχης Ανάγνωσης

Καλούνται τα μέλη της Λέσχης Ανάγνωσης στη συνάντηση
της 15ης Μαϊου, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19.00.

Παρουσίαση βιβλίου της Λέσχης Ανάγνωσης

Στις 10 Απριλίου και στην αίθουσα
εκδηλώσεων της ΚΕΠΦ υποδεχθήκαμε τους συγγραφείς Λένα και Σίμο
Οφλίδη που μίλησαν για το βιβλίο
τους Ρετούς, το τρυφερό χάδι του
ψέματος, των εκδόσεων Νησίδες. Η
υπεύθυνη της Λέσχης Ανάγνωσης
Μαρία Πάλλα παρουσίασε το βιβλίο

και συνομίλησε μαζί τους για ζητήματα που σχετίζονται με τη συγγραφή και
την περιπέτεια του συγγραφέα και του
ίδιου του βιβλίου. Με την ανάγνωση
αποσπασμάτων οι παλαιότεροι ξαναθυμηθήκαμε καθημερινότητες της
Θεσσαλονίκης της δεκαετίας του ’50.
Την εκδήλωση οργάνωσαν η
πρόεδρος της ΚΕΠΦ Τάνια Παπαϊωάννου και η υπεύθυνη επί των δημοσίων σχέσεων Ολυμπία Δημαράτου, οι οποίες έδωσαν διά της προέδρου της ΚΕΠΦ τιμητικούς επαίνους
στους συνομιλητές. Την συζήτηση
παρακολούθησαν οι συναναγνώστριες και πολλοί που αγαπούν το
καλό βιβλίο.

Επίσκεψη στην
Ι.Μ. Ευαγγελίστριας
στην Ολυμπιάδα
Την Παρασκευή 14 Απριλίου, για
τους τελευταίους Χαιρετισμούς επισκεφθήκαμε την Ιερά Μονή Ευαγγελιστρίας στην Ολυμπιάδα. Ξεκινήσαμε
από το Φίλυρο στις 3.30 το απόγευμα
με υπέροχο καιρό, ακολουθήσαμε μια
καταπληκτική διαδρομή και στις πέντε
φθάσαμε στο γυναικείο μοναστήρι της
Ευαγγελίστριας. Στο φιλόξενο αρχονταρίκι ήπιαμε τον απογευματινό καφέ,
δοκιμάσαμε τα κεράσματα και ακούσαμε λόγια ενισχυτικά, αλλά και για την
ιστορία της μονής από την ηγουμένη.
Στη συνέχεια σε κλίμα κατάνυξης
παρακολουθήσαμε την ακολουθία
του Ακαθίστου Ύμνου.

Από την κατάθεση στεφάνου εκ μέρους της ΚΕΠΦ δια
της Γ.Γ. του συλλόγου Θεοδώρας Πασσιά για την επέτειο
της 25ης Μαρτίου
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Από την παρουσίαση των δράσεων του συλλόγου στη Βεργίνα τηλεόραση στις 27/02/2019 στην εκπομπή «Μέσα σε όλα» με την Ευδοξία Βροχίδου.
(filiro.gr, youtube: Κίνηση Επικοινωνίας Πολιτών Φιλύρου)

Η συνεστίαση της Κ.Ε.Π.Φ.
στο Ελληνικό Παιδικό Χωριό στο Φίλυρο
Κι εφέτος το διοικητικό συμβούλιο
της Κ.Ε.Π.Φ. κάλεσε τα μέλη και τους
φίλους να διασκεδάσουν όλοι μαζί,
να χορέψουν και να τραγουδήσουν σ’
ένα γνωστό και αγαπημένο «στέκι»,
το Ελληνικό Παιδικό Χωριό στο Φίλυρο την Κυριακή 26 Φεβρουαρίου τ. έ.
Η μέρα ήταν ηλιόλουστη και η συμμετοχή μεγάλη.
Την πιο ωραία έκπληξη επιφύλαξε
η χορωδία μας με εννέα αρχοντορεμπέτικα στο ρεπερτόριο και με μουσικούς τον χοροδιδάσκαλό μας στο
ακορντεόν Χρήστο Ξανθό, στο μπουζούκι τον Πασχάλη Πασσιά και στο
τουμπερλέκι τον Αλέκο Νικολαϊδη. Με
κεφάτη διάθεση τραγουδήσαμε όλοι
μαζί.
Την συνεστίαση τίμησαν με την
παρουσία τους ο δήμαρχος Πυλαίας- Χορτιάτη Ιγνάτιος Καϊτεζίδης, ο
πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου

Μιχάλης Γεράνης και ο αντιδήμαρχος Δ.Ε. Χορτιάτη Γιάννης Ντίτσιος.
Παρόντες επίσης οι δημοτικοί σύμβουλοι Νίκος Χατζηαντωνίου, Ελένη
Γιαννούδη, Πάρης Τσογκαρλίδης,
Γιώτα Ζελίδου, Ευαγγελία Σακκαλή
και η τοπική σύμβουλος Ελπίδα Γρηγοριάδου.
Όπως κάθε χρόνο, τα έσοδα τόσο
από τις προσκλήσεις, όσο και από την
λαχειοφόρο αγορά διατέθηκαν για τις
ανάγκες του παιδικού χωριού.

Μια κυριακάτικη
εξόρμηση

των Γιάννη και Τάνιας Παπαϊωάννου

Πέρασαν πάνω από είκοσι χρόνια
από τότε που τους γνωρίσαμε στο
Φίλυρο, στο πλαίσιο του πρώτου Συνεδρίου Πολιτιστικών Φορέων Νομού
Θεσσαλονίκης με τίτλο «Εκτός των
τειχών». Πρόεδρος Συλλόγου Γυναικών Πανοράματος η Αφροδίτη Τελλίδου και ο Νίκος Τελλίδης πάντα δίπλα
της. Δυο άνθρωποι με κοινά όνειρα
και στόχους: την αγάπη για τον άνθρωπο, την παράδοση, την ιστορία. Η Αφροδίτη αγόραζε και φύλαγε
οτιδήποτε είχε σχέση με την παράδοση και την ιστορία και ο Νίκος βιντεοσκοπούσε μεταξύ άλλων παλαιά
επαγγέλματα και παλαιές αγροτικές
εργασίες.
Πέρασαν χρόνια, και ήλθε η ώρα να
στηθεί το Λαογραφικό Μουσείο Πανοράματος. Ένα κόσμημα για το Δήμο μας.
Επτακόσια τριάντα δυο λαογραφικά
αντικείμενα-ιστορικά ντοκουμέντα, όλα
συγκεντρωμένα με αγάπη απ’ τις αλησμόνητες πατρίδες του Πόντου, αλλά
και από τις κοινότητες των Ελλήνων της
Κάτω Ιταλίας, της Νοτίου Ρωσίας, της
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Μέσης Ανατολής, των Βαλκανίων.
Ένα στολίδι για ολόκληρο τον ιστορικό-μαρτυρικό Δήμο Πυλαίας – Χορτιάτη. Το πρώτο Δημοτικό Μουσείο που
δημιουργήθηκε χάρις στο τεράστιο από
κάθε άποψη έργο ζωής της Αφροδίτης
και του Νίκου Τελλίδη. Αισθανόμαστε
υπερήφανοι που τους γνωρίσαμε και
πάντα θα προβάλλουμε το έργο τους,
που θα το επισκέπτονται τα παιδιά και
τα εγγόνια μας. Τους ευχαριστούμε και
τους ευχόμαστε να είναι πάντα γεροί,
διότι έχουν πολλά ακόμη να δώσουν.
Μάλιστα, σε συνέχεια εκείνων των
καταπληκτικών πολιτιστικών συνεδρίων του 1995-96 στα οποία αναφερθήκαμε πιο πάνω, προτείνουμε μια
κυριακάτικη εξόρμηση, για να γνωρίσουμε τον Δήμο μας. Ξεκινώντας
με εκκλησιασμό στο Μοναστήρι της
Μεταμόρφωσης, θα προσκυνήσουμε
το μνημείο του Ολοκαυτώματος στον
Χορτιάτη με ξενάγηση από τον Μπάμπη Νανακούδη, και στη συνέχεια θα
ξεναγηθούμε στο Λαογραφικό Μουσείο Πανοράματος. Θα εκπλαγούμε
όλοι ευχάριστα, από το πόσο πολλά
θα γνωρίσουμε για την ιστορία και τον
πολιτισμό του Δήμου μας.

10
του Σταύρου Αντεδάκη,
αναπτυξιακού προπονητή καλαθοσφαίρισης,
υπεύθυνου Α. Π. Α.Σ. ΑΕΤΟΥ Φιλύρου

Ο κόσμος του αθλητισμού

Υπάρχουν πράγματα που ακούμε και βλέπουμε ζουμε στην άκρη τον εαυτό μας για τους συμπαίκτες
τα οποία θα πρέπει να λειτουργούν ως μάθημα στην μας. Να είμαστε εκεί γι’ αυτούς.
καθημερινότητά μας. Για τον αθλητισμό επί παραΠρόοδος: στο μπάσκετ πρέπει να κρατάμε τη
ο Χρήστος
Ξανθός
δείγματι, βλέπουμε και ακούμε πολλά: αθλητικούς μπάλα συνέχεια σεΓράφει
κίνηση
και να παίρνουμε
την
αγώνες, διαγωνισμούς και πολλές αθλητικές διορ- σωστή απόφαση μέσα σε κλάσματα του δευτερολέγανώσεις, όπου συμμετέχουν όσοι εμπλέκονται με πτου. Εάν θέλουμε να κερδίσουμε στο παιχνίδι της
τον αθλητισμό. Ως αναπτυξιακός προπονητής καλα- ζωής, οφείλουμε να προοδεύουμε συνεχώς. Αμέθοσφαίρισης και περνώντας πολλές ώρες μέσα στα σως μόλις πετύχουμε έναν στόχο μας, θέτουμε έναν
γήπεδα, σας παρουσιάζω συγκεντρωμένα μερικά νέο και προχωράμε μπροστά.
μηνύματα βγαλμένα μέσα από την ζωή και από τον
Όρια: όλα τα αθλήματα έχουν. Όταν η μπάλα
δικό μας κόσμο, τον κόσμο του αθλητισμού.
περνά έξω από αυτά, τότε είναι «άουτ». Ακόμα και
Καλάθι (στόχος):η ζωή μοιάζει με μπασκετικό αν ένας παίκτης θελήσει να την επαναφέρει για να
αγώνα. Ο κόσμος είναι η μπάλα κι εμείς είμαστε οι συνεχίσει το παιχνίδι, δεν μπορεί να το κάνει βάσει
παίκτες. Σκοπός μας είναι να βάλουμε τον κόσμο των κανονισμών. Συχνά αντιμετωπίζουμε πειραστον στόχο του. Φυσικά, πάντα θα υπάρχουν άν- σμούς που είναι έξω από τα όρια. Πρέπει να τους
θρωποι που θα προσπαθούν να μας εμποδίσουν αγνοούμε, διότι δεν μας οδηγούν πουθενά.
να το κάνουμε. Ας μην τους αφήνουμε να μας σταΥποστήριξη: ο προπονητής πιάνει τις μπάλες
ματούν. Ας παραμένουμε προσηλωμένοι στο στόχο, που βγαίνουν έξω από το γήπεδο και τις ρίχνει πίσω
δηλαδή την ομαδική δουλειά, κι ας κάνουμε το καλύ- στο παιχνίδι. Σε πολλές φάσεις της ζωής πετάμε τη
τερο δυνατό για να βάλουμε τη μπάλα στο καλάθι.
«μπάλα» πολύ δυνατά ή την πετάμε πολύ ψηλά,
ώμενα της τοπικής
κοινωνίαςκάθε
τους.
τραγούδια
έργο λάθος.
“Πα- Δεν
ασευπάρχει
τραγούδια
με θέμα
τη θάλασσα
στις
Ατομικότητα:
άθλημα
έχει το από
δικό το
τουθεατρικό
είδος από
λόγος
ανησυχίας
– πάντα
πός της μουσικής
συνάντησης
ήταν
ραμύθι
χωρίς
Όνομα”
του
Ιάκωβου
Καδιαφορετικές
της
εκφάνσεις,
όπως
τις
μπάλας. Δεν μπορούμε να παίξουμε μπάσκετ με το θα υπάρχει στη ζωή μας ο ‘’προπονητής’’ (ο δικός
προσφέρουν
τα
δύο
σχήματα
μια
μπανέλλη,
σε
μουσική
Μάνου
Χατζιδάκι,
έχουν
εκφράσει
Έλληνες
και
ξένοι
δημιμπαλάκι του τένις, ούτε βόλεϊ με μπάλα του μπόου- μας άνθρωπος) να τη μαζέψει και να τη ρίξει πίσω,
σική ανάσαλινγκ.
στο έντονα
μουσικόφιλο
συμμετείχε
και κλιμάκιο
μει- ουργοί.ναΤησυνεχίσουμε.
χορωδία διηύθυνε ο Χρήστος
Σε καθέναν
από μάςόπου
έχει δοθεί
μια διαφορεγια της
να μπορέσουμε
νό της Θεσσαλονίκης,
μία
σταγόνα
κτής
χορωδίας
του
Δήμου
Πυλαίας
ΧορΞανθός
και
στο πιάνο
συνόδευσε
Βασιτική σφαίρα ικανοτήτων με την οποία μπορούμε να
Συνειδητότητα: ένας καλός
αθλητής
πρέπειη ενσύσιάς στον παίζουμε.
καύσωνα της
πραγματικότιάτη.
Στο
πιάνο
συνόδευσε
η
Ελεονώρα
λική
Κωνσταντίνου.
Συγκεντρωνόμαστε στη μπάλα μας και νειδα να φροντίζει για την καλή φυσική κατάσταση και
ας.
Καλαϊτσίδου – Γλυκίδου.
Με αυτή τη μουσική συνάντηση
κάνουμε το παιχνίδι μας.
την υγεία του όλες τις ώρες. Επίσης, να συνειδητοποιΗ συναυλία ξεκίνησε με την παρουΣτο δεύτερο μέρος της συναυλίας έκλεισε ακόμα μια περίοδος πλούσιας
Δέσμευση: η ζωή των αθλητών δεν είναι πάντα ούμε τον τρόπο με τον οποίον οι πράξεις μας επηρεάση της Χορωδίας του Πολιτιστικού κι η μεικτή τρίφωνη εικοσαμελής χορωδία δημιουργίας για τη χορωδία της Κίνηεύκολη. Εφόσον κάποιος παίκτης έχει δεσμευτεί ζουν την ευημερία μας όλες τις ώρες.
ωραϊστικού Συλλόγου 40 Εκκλησιών. της Κίνησης Επικοινωνίας Πολιτών Φι- σης Επικοινωνίας Πολιτών Φιλύρου. Η
απέναντι στην ομάδα του, πρέπει να είναι έτοιμος
Συγκέντρωση: στο άθλημά μας, το μπάσκετ, τα
όκειται για εἰκοσαμελή τρίφωνη γυ- λύρου παρουσίασε αρχικά τρία λυρικά νέα περίοδος ξεκινά τον Σεπτέμβρη με
να παίξει βρέξει-χιονίσει. Οι δρόμοι της ζωής δεν μάτια του αθλητή πρέπει να είναι συνεχώς στραμμέκεία χορωδία ποικίλου ρεπερτορίου. τραγούδια του Μίκη Θεοδωράκη, ως αφι- νέους στόχους και πολλές συναυλίες.
είναι πάντα στρωτοί. Υπάρχουν πολλές δυσκολίες να στη μπάλα, έτσι ώστε να μπορεί να την «υποδεπρόγραμμα άνοιξε με τέσσερα τρα- έρωμα στον σπουδαίο Έλληνα συνθέτη Η χορωδία είναι πάντα ανοιχτή σε νέες
στη διαδρομή και οι ανηφόρες δεν πρέπει να μας χτεί» από οποιαδήποτε κατεύθυνση και αν φτάνει σε
δια, πρωτότυπες συνθέσεις του μα- που συνεχίζει με τα τραγούδια του να συμμετοχές. Απαραίτητα προσόντα η
καθυστερούν στην τήρηση των δεσμεύσεών μας.
αυτόν. Ένας αφηρημένος παίκτης μπορεί να ζημιώρου της χορωδίας Βίκτωρα Γλυκίδη, διδάσκει και να διαμορφώνει το ελληνικό αγάπη για το τραγούδι και η θέληση για
Ενότητα: το πιο σημαντικό χαρακτηριστικό μιας σει την ομάδα του. Ποτέ δεν ξέρουμε πότε θα παρουώ στη συνέχεια παρουσιάστηκαν τα μουσικό αίσθημα. Στη συνέχεια παρουσί- επικοινωνία.
ομάδας. Το άτομο πρέπει διαρκώς να κάνει θυσίες για σιαστούν οι ευκαιρίες της ζωής μας. Πρέπει να επατο καλό του συνόλου. Ως ενεργά μέλη της κοινωνίας γρυπνούμε και να είμαστε συγκεντρωμένοι διαρκώς.
Διπλή μας,
εμφάνιση
νεανικής
χορωδίας
αντιμετωπίζουμετης
συνεχώς
την πρόκληση να
βάΔιακύβευμα: στο μπάσκετ οι παίκτες μπορούν να

«Η ΖΩΗ ΜΑΣ ΤΡΑΓΟΥΔΙ»

μεταφέρουν την μπάλα και με ντρίπλα. Εάν αυτό γίνεται την ώρα που τρέχουν, ο κίνδυνος να τη χάσουν
είναι ακόμα πιο μεγάλος. Παρ’ όλ’ αυτά, το ρίσκο αυτό
είναι απαραίτητο, εάν θέλουν να φτάσουν πιο κοντά
στο καλάθι. Τα σημαντικά βήματα στη ζωή συχνά
εμπεριέχουν ένα είδος κινδύνου. Αυτό δεν πρέπει να
μας αποτρέπει από το να διακινδυνεύουμε.
Υψηλοί στόχοι: όταν σουτάρουμε στο μπάσκετ,
πρέπει τη μπάλα να την πετάμε ψηλά και να στοχεύουμε σωστά. Προκειμένου να επιτύχουμε στη ζωή,
πρέπει να στοχεύουμε ψηλά. Στο τέλος βγαίνουμε
κερδισμένοι.
Κεκτημένα: όταν μια ομάδα κερδίζει με πολλούς
πόντους διαφορά μια άλλη ομάδα, σκέφτεται πως
έχει την πολυτέλεια να χαλαρώσει για λίγο. Όμως,
αν χάσει την συγκέντρωσή της, μπορεί εύκολα να ‘’
το πληρώσει’’ χάνοντας την διαφορά με την οποία
κέρδιζε. Ποτέ δεν πρέπει να χαλαρώνουμε στα σημαντικά πράγματα.
Αφοσίωση: οι αφοσιωμένοι φίλαθλοι μιας ομάδας θα την υποστηρίξουν ό,τι και αν συμβεί. Για
άλλους φιλάθλους όμως, αυτό αναμένεται όταν η
ομάδα είναι νικήτρια και δημοφιλής, ενώ γίνεται πιο
δύσκολο όταν η ομάδα χάνει. Δεν είναι πάντα εύκολο να αγωνιζόμαστε για το σωστό – ειδικά όταν δεν
είμαστε και τόσο δημοφιλείς. Αλλά δεν τα παρατάμε,
γιατί η «ομάδα» μας στο τέλος θα νικήσει.

Κίνησης Επικοινωνίας Πολιτών Φιλύρου

α του 1ου Γυμνασίστρου στο αμφιθέαΕΔ Ωραιοκάστρου.
ση διοργανώθηκε
υματικό Κέντρο του
Σταυρού Γαλήνης
ανθρωπικό σκοπό,
εισιτηρίου οι θεαφεραν τρόφιμα για
ό παντοπωλείο του
εκδήλωση ακούστη-

καν κυρίως κινηματογραφικά
τραγούδια σε δροσερές νεανικές εκτελέσεις.
Στις 12 Ιουνίου, η χορωδία συμμετείχε στο 1ο φεστιβάλ παιδικών χορωδιών που
διοργάνωσε ο Ιερός Ναός
Μεταμόρφωσης του Σωτήρος
Θεσσαλονίκης με τίτλο “Τραγουδώντας υμνούμε”. Ακούστηκαν τραγούδια παιδικά,

έντεχνα, παραδοσιακά, κλασ- ριο. Μαέστρος και πάλι η Βασισικά και ποπ, δείχνοντας το λική Κωνσταντίνου.
έντονο ενδιαφέρον των νέων
Προσκαλούμε όλους τους
παιδιών για την τέχνη και τη νέους από 7 έως 15 ετών που
χορωδιακή μουσική ειδικότε- αγαπούν το τραγούδι και θέλουν
ρα.
να ενταχθούν σε μια μουσική
Η νεανική χορωδία της Κίνη- παρέα, να ξεπεράσουν τις ανασης Επικοινωνίας Πολιτών Φιλύ- στολές τους και να τολμήσουν.
ρου συνεχίζει και την επόμενη
Είναι σίγουρο
ότι θα νιώσουν
Γ. Παπανικολάου
150 - Πεύκα
χρονιά το δημιουργικό της 2310.674844
έργο την αληθινή
χαρά
- 6937.291.411της ομαδικής
με νεανικό χορωδιακό ρεπερτό- μουσικής δημιουργίας.

Νέα διεύθυνση
Νέα διακόσμηση
. f i l i r o . g r
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του Δήμου Ι. Δημητριάδη,
οικονομολόγου (Msc Management),
υπεύθυνου ακαδημιών ΑΕ Φιλύρου

Αναπτυξιακό ποδόσφαιρο
Μέσα από μια σειρά ερωτημάτων και απαντήσεων μας παραθέτει, μετά την ημερίδα που πραγματοποιήθηκε στο Φίλυρο στις 10/12/2018, τις απόψεις
του για το αναπτυξιακό ποδόσφαιρο ο Μάκης Σεντελίδης, καθηγητής ΤΕΦΑΑ-ΑΠΘ των Σχολών Προπονητών Ποδοσφαίρου UEFA.
Αναπτυξιακό ποδόσφαιρο: μπορεί να είναι μια
πραγματικότητα και όχι μια ψευδαίσθηση;
1.Ποια είναι τα νέα δεδομένα στο σημερινό ποδόσφαιρο;
Α) Παγκοσμιοποίηση (νέοι νόμοι – κανονισμοί, τεχνολογία, ομάδες βαβέλ – αφελληνισμός)
Β) Αλλαγή των χαρακτηριστικών του ποδοσφαίρου
Γ) Νέος τρόπος ζωής των νέων
Δ) Το εκπαιδευτικό σύστημα και οι παράλληλες μη
αθλητικές δραστηριότητες
2.Το παρελθόν αποτελεί χρήσιμο οδηγό για το
μέλλον;
Α) Πριν από την δεκαετία του ’80 οι γειτονιές και οι
αλάνες έσφυζαν από ζωή και παιδικές φωνές
Β) Το ελεύθερο παιχνίδι στους δρόμους και στις
αλάνες ήταν η έκφραση της φιλοσοφίας του παιδιού
για το παιχνίδι
Γ) Η φαντασία και η δημιουργία εύρισκαν διέξοδο
μέσα από το παιχνίδι της αλάνας
Δ) Χώρος και χρόνος ήταν αρκετός και, το σημαντικότερο, μακριά από τις παρεμβάσεις των μεγάλων
3. Ποια είναι όμως σημερινή πραγματικότητα στην εκπαίδευση των νεαρών ποδοσφαιριστών;
Α) Ο σύλλογος και η ακαδημία αντικαθιστούν τις
αλάνες σε μεγάλο βαθμό, κυρίως στις πόλεις
Β) Ο χρόνος που έχουν τα παιδιά στη διάθεσή
τους για προπόνηση είναι λίγος
Γ) Τα αντικείμενα στα οποία πρέπει να εκπαιδευτούν είναι πολλά, άρα λίγες είναι οι ώρες εκπαίδευσης
Δ) Έλλειψη ικανού αριθμού εξειδικευμένων εκπαιδευτών – προπονητών

Ε) Προσέγγιση της εκπαίδευσης των νέων ως
προπόνηση μικρών ενηλίκων
4.Πως πρέπει να προσεγγίζεται το ποδόσφαιρο των νέων σε σχέση με το ανδρικό;
Α) Η προπόνηση στο παιδικό πρέπει να στοχεύει
στην διασκέδαση, σε νέες εμπειρίες, στην μάθηση
και όχι στην απόδοση και στον ανταγωνισμό
Β) Το παιχνίδι πρέπει να χαρακτηρίζεται από την
ελευθερία και όχι από την τακτική με προσανατολισμό στον αγώνα
Γ) Οι στόχοι θα πρέπει να είναι η διασκέδαση και
η μάθηση μέσα από το παιχνίδι και όχι το αποτέλεσμα με κάθε τρόπο
Δ) Η επιτυχία κρύβεται στις θετικές εμπειρίες και
στη μάθηση για όλα τα παιδιά και όχι στο τελικό
σκορ
Ε) Τέλος ο προπονητής δε πρέπει να κρίνεται
από το αποτέλεσμα, αλλά από την πρόοδο όλων
των παιδιών
5.Ποια είναι τα προβλήματα και οι λύσεις τους
στο ποδόσφαιρο των νέων;
Α) Πρόβλημα η προπόνηση που είναι βασισμένη
σ΄ αυτή των ενηλίκων με βαρετές ασκήσεις αντί για
παιχνίδια που ενθουσιάζουν
Η λύση είναι οι προπονήσεις προσαρμοσμένες
στην ηλικία με έμφαση στην δημιουργικότητα και την
χαρά
Β) Άλλες δραστηριότητες ελεύθερου χρόνου καθιστούν το ποδόσφαιρο δευτερεύουσας σημασίας
δραστηριότητα.
Η λύση είναι η προσφορά δραστηριοτήτων που
εκπληρώνουν κοινωνικές ανάγκες όπως εκδρομές
– ελεύθερο παιχνίδι – ζωγραφική
Γ) προπονητές και γονείς διαστρεβλώνουν την
αξία του παιχνιδιού στοχεύοντας αποκλειστικά στο
αποτέλεσμα.
Η λύση είναι να επανακαθορίσουν την επιτυχία
ως ατομική βελτίωση αντί του εφήμερου αποτελέ-
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σματος
6.Ποιοι λοιπόν πρέπει να είναι οι στόχοι στις
αναπτυξιακές ηλικίες;
Α) Η ατομική βελτίωση χωρίς πίεση για την νίκη
και πολύ γρήγορη πρόοδο
Β) Αποφυγή πρόωρης εξειδίκευσης
Γ) Τεχνική και τακτική εκπαίδευση
Δ) Σωστή διαμόρφωση του χαρακτήρα του παιδιού
Ε) Διατήρηση της υγείας των παιδιών (σωματική
και ψυχική )
ΣΤ) Αξία της ελευθερίας και της δημιουργικότητας στο παιχνίδι
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