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ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Διαβάζοντας στις στάσεις 
του λεωφορείου 

του Φιλύρου
ΟΙ ΠΡΏΤΕΣ ΣΤΆΣΕΙΣ – ΒΙΒΛΙΟΘΉΚΕΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΆ!

Μιά ιδέα, μιά πρόταση, μιά συνερ-
γασία, ένα μοναδικό αποτέλεσμα.

Έτσι κάπως θα περιγράφαμε επι-
γραμματικά την πορεία της δημιουρ-
γίας των πρώτων πανελλαδικά στά-
σεων-βιβλιοθηκών, που από τις 21 
Ιουνίου 2016 υποδέχονται τους επι-
βάτες της γραμμής 64 του Ο.Α.Σ.Θ., 
οι οποίες βρίσκονται στο δικό μας 
Φίλυρο του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη.

Ένα βιβλίο ανοίγει παράθυρα στον 
κόσμο.  Ξεκινώντας από αυτήν την φι-
λοσοφία τα βιβλία κάθε στάσης-βιβλιο-
θήκης,  με την επιγραφή "Βιβλίο Στάση 
Ζωής",  συντροφεύουν τον επιβάτη, 
υποδέχονται τον περιπατητή, καλωσο-
ρίζουν τους μαθητές, τους μεγάλους 
και μικρούς μας φίλους,  κι όποιον 
σταματά με το αυτοκίνητό του για στιγ-
μιαίο κοίταγμα και βέβαια αναζήτηση κι 
ανάγνωσμα. Ο σύλλογός μας αγαπά το 
βιβλίο και του έδωσε μιά πρωτότυπη 
θέση: να περιμένει τον επιβάτη του 

λεωφορείου στη στάση, να τον ακο-
λουθεί στη διαδρομή προς Θεσσαλονί-
κη, ακόμη και να πάνε παρέα σπίτι του. 
Να υποδέχεται τον διαβάτη που περι-
φέρεται στο πράσινο χωριό, να κλείνει 
το μάτι και να προσκαλεί όλους τους 
μαθητές να διαβάσουν κάτι που τους 
ενδιαφέρει ή δεν το γνωρίζουν ακόμη.

Ένα δένδρο που υποδύεται την 
βιβλιοθήκη;

Μιά βιβλιοθήκη που αγαπά το περι-
βάλλον και μεταμορφώθηκε σε δένδρο;  

Όπως και να το δει κανείς, είναι 
μιά εικόνα που ικανοποιεί την αισθη-
τική όσων το βλέπουν. Κλαδιά γεμάτα 
γνώση και σοφία περιμένουν υπομο-
νετικά το χέρι που θα πάρει ένα  βι-
βλίο, προσδοκώντας να γεμίζουν πά-
ντα με ενδιαφέροντα βιβλία.

Η Κίνηση Επικοινωνίας Πολιτών Φιλύ-
ρου, σύλλογος με κεντρικούς σκοπούς 
την ανάπτυξη της επικοινωνίας και της 
αλληλεγγύης μεταξύ των πολιτών, την 
καλλιέργεια του πολιτισμού, την προ-
στασία και την ανάδειξη του περιβάλλο-
ντος του χωριού μας, έχει δημιουργήσει 
θεατρική ομάδα, χορωδίες παιδιών και 
ενηλίκων, τμήματα μουσικής προπαιδεί-
ας, τομείς περιβάλλοντος και αλληλεγ-
γύης, εκδίδει την εφημερίδα " Φιλυρέα". 

Όπως είναι φυσικό, η σχέση του 
συλλόγου με το βιβλίο είναι στενή, 
συνεχής, δυνατή: μέσα από τη Λέσχη 
Ανάγνωσης ενισχύσαμε και προωθή-
σαμε τη φιλαναγνωσία, γνωρίσαμε και 
υποδεχθήκαμε  εντός έδρας συγγρα-
φείς και ποιητές, και το τμήμα δημι-
ουργικής γραφής θα βοηθήσει πολλούς 
από μας να βελτιώσουμε τον τρόπο 
που γράφουμε εκφράζοντας σκέψεις 
και συναισθήματα και, ακόμα, ίσως ανα-
δείξει νέους ταλαντούχους της πένας.
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Βιβλία, μια όμορφη ξύλινη κατα-
σκευή στο σχήμα του δένδρου και 
πολλά χαρούμενα πρόσωπα επιβα-
τών. Αυτήν την εικόνα συναντούν 
εδώ και μερικές ημέρες οι επιβά-
τες στην κεντρική στάση της γραμ-
μής 64 που συνδέει το Φίλυρο με τη 
Θεσσαλονίκη. 

Στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο 
της στάσης έχουν τη δυνατότητα να 
επιλέξουν το βιβλίο που επιθυμούν 
και να «γεμίσουν» τον χρόνο ανα-
μονής τους μέχρι να έρθει το λεω-
φορείο της γραμμής, αλλά και κατά 
τη διάρκεια της διαδρομής. Γρή-
γορα και χωρίς γραφειοκρατικές 
διαδικασίες, σε μια πρωτοποριακή 
πρωτοβουλία πολιτισμού και φιλα-
ναγνωσίας που ξεκίνησε στο Φίλυ-
ρο ο Δήμος Πυλαίας – Χορτιάτη, σε 
συνεργασία με την Κίνηση Επικοι-
νωνίας Πολιτών Φιλύρου.

Η πρωτοβουλία δημιούργησε πα-
νελλαδικό τηλεοπτικό και δημοσιο-
γραφικό ενδιαφέρον για το Φίλυρο 
και τον δήμο μας. Την ημέρα που 
ξεκίνησε η πρωτοβουλία, ο τηλεο-
πτικός σταθμός ΣΚΑΙ την παρουσί-
ασε ζωντανά στην εκπομπή «Πρώτη 
γραμμή», των Βασίλη Λυριτζή και 
Δημήτρη Οικονόμου, την Τέταρτη 
το απόγευμα στο κεντρικό δελτίο 
ειδήσεων του TV-100 παρουσιάστη-
κε αναλυτικό ρεπορτάζ για το θέμα, 
ενώ μια εβδομάδα μετά, στην εκπο-
μπή «Πρωινή Ζώνη» της ΕΡΤ-1 με 
τους δημοσιογράφους Γιάννη Δάρρα 
και Γιώργο Δαράκη, το Φίλυρο και η 
πρώτη πρωτοποριακή «στάση -βιβλι-
οθήκη» του βρέθηκαν και πάλι στο 
επίκεντρο των ΜΜΕ. Επίσης, δεκά-
δες ήταν οι αναφορές σε εφημερί-
δες και σημαντικές δημοσιογραφι-

κές ιστοσελίδες. Στο ρεπορτάζ του 
Αθηναϊκού Πρακτορείου Ειδήσεων 
γίνεται λόγος για τις «Πρωτότυπες 
βιβλιοθήκες των στάσεων αστικών 
λεωφορείων του δήμου Πυλαίας-
Χορτιάτη», η εφημερίδα «Δημοκρα-
τία»  παρουσίασε το θέμα με πρω-
τοσέλιδο δημοσίευμα, ενώ πολλές 
ήταν οι αναφορές σε αθηναϊκές 
ιστοσελίδες, όπως το www.lifo.gr 
και το www.newsbomb.gr. 

Ο χώρος διαμορφώθηκε κατάλ-
ληλα με αρχιτεκτονικές και εικα-
στικές παρεμβάσεις: Ένα έπιπλο 
βιβλιοθήκης σε μορφή δένδρου, 
παγκάκι αναμονής, πολλές πρωτό-
τυπες θέσεις διάθεσης εφημερίδων 
και περιοδικών, πίνακες ανακοινώ-
σεων, αλλά και κατάλληλη βαφή, 
όπως αυτή της οροφής που προσο-
μοιάζει με ουρανό.

Δελτίο τύπου Δήμου
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Πανελλήνια πρωτιά 
γιά το Φίλυρο

"Βιβλίο στάση ζωής"

Η δημιουργία βιβλιοθηκών στις στάσεις 
των λεωφορείων Ο.Α.Σ.Θ.
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Επανερχόμαστε στο θέμα της πο-
λύπαθης γραμμής 64, της αστικής συ-
γκοινωνίας του Φιλύρου. Είναι γνωστές 
από την εφημερίδα μας και όχι μόνο 
οι εντατικές και συνεχείς προσπάθειες 
του συλλόγου μας για το φλέγον αυτό 
πρόβλημα. Αφού απευθύναμε ανοικτή 
επιστολή μέσω της Φιλυρέας, συνε-
χίσαμε με δεύτερη εμπεριστατωμένη 
και πλήρως ρεαλιστική επιστολή που 
προωθήθηκε μέσω της διοίκησης του 
δήμου μας στην προηγούμενη διοίκη-
ση του (τέως) ΟΑΣΘ. Δυστυχώς η απά-
ντηση ήταν πλήρως απογοητευτική και 
ως προς το περιεχόμενο και ως προς 
το ύφος της (αναφερθήκαμε αναλυτικά, 
βλ. www.filiro.gr προηγούμενα φύλλα).

Συνεχίζουμε την έντονη διαμαρτυ-
ρία μας και προς τη νέα διοίκηση με 
νέα επιστολή.

Είναι αδιανόητο να ταλαιπωρούμα-
στε καθημερινά με τρόπο που, αν μη τι 
άλλο, θίγει ακόμη και την αξιοπρέπεια 
του κάθε πολίτη! Περιμένουμε δρομολό-
για που ακυρώνονται απροειδοποίητα, 
μετακινούμαστε με χαλασμένα και επι-
κίνδυνα για την υγεία και την σωματική 
μας ακεραιότητα οχήματα, καθυστερού-
με στις δουλειές μας, χάνουμε ιατρικά 
ραντεβού, ταξίδια, βιώνουμε απαράδε-
κτες καταστάσεις σ έναν τόπο που δεν 
έχει ΚΑΝΕΝΑ άλλο μέσο μεταφοράς! Το 
Φίλυρο που περιμένει τα μεγάλα έργα 
ΔΕΝ μπορεί να περιμένει να γίνουν 
πρώτα αυτά και μετά να διορθωθεί η 
απαράδεκτη σημερινή κατάσταση! Η 
προηγούμενη διοίκηση του ΟΑΣΘ μας 
παρηγόρησε με την επιστολή της ότι το 
μετρό θα λύσει το θέμα! Αυτό, αλήθεια, 
μας ξεπερνάει...

Νέα επιστολή λοιπόν, συνεχίζουμε 
δυναμικά γιατί εμείς ζούμε στο Φίλυρο 
της καθημερινής αστικής συγκοινωνια-
κής ταλαιπωρίας!

Είναι επομένως ανώφελη και μη 
χρηστική για τους φίλους αναγνώστες 
μας η δημοσίευση του προγράμματος 
των δρομολογίων..

Τρία μεγάλα έργα στο Φίλυρο:  
Το παιδιατρικό νοσοκομείο,

 το νέο δημοτικό σχολείο και το γηροκομείο

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των 
δημοτικών εκλογών της 27ης Μαΐου, ο 
συνδυασμός «Δύναμη Ενότητας» του 
νυν δημάρχου Ιγνάτιου Καϊτεζίδη επι-
κράτησε από την πρώτη Κυριακή με 
το 70,07%  (έναντι 64,27% το 2014). 
Ακολούθησε ο συνδυασμός «Σύγ-
χρονος δήμος-Αυτοδιοικητική Κίνηση 
Πολιτών» της Ελένης Ρουσάκη, που 
συγκέντρωσε ποσοστό 8,56%, ενώ 
τρίτος αναδείχθηκε ο συνδυασμός 
«Δύναμη Αλλαγής» του αείμνηστου 
Γιώργου Αντωνόπουλου με 7,66%.  
Στην τέταρτη θέση ο συνδυασμός «Δη-
μιουργική Αλλαγή» του Κωνσταντίνου 
Καρπούζη με 7,04% και στην πέμπτη 
η «Λαϊκή Συσπείρωση» με επικεφαλής 
τον Οδυσσέα Μαάιτα με 6,66%.

Με βάση τα παραπάνω ποσοστά 
η «Δύναμη Ενότητας», που θα συνε-
χίσει ως διοίκηση του δήμου Πυλαίας-
Χορτιάτη, θα έχει 29 δημοτικούς συμ-
βούλους, ενώ οι υπόλοιπες 4 δημο-
τικές παρατάξεις από 3 η καθεμιά σε 
ένα δημοτικό συμβούλιο που αριθμεί 
41 δημοτικούς συμβούλους. 

Αυτοδιοικητικές 
εκλογές

Ευχές

Το Δ.Σ. της Κ.Ε.Π.Φ. εύχεται 
σε όλους τους μαθητές 

και σπουδαστές, 
τους εκπαιδευτικούς, 
προπονητές, γονείς 

και κηδεμόνες να έχετε υγεία, 
δύναμη και δημιουργικότητα

 κάθε μέρα 
της νέας σχολικής χρονιάς.

Η θλιβερή αστική 
συγκοινωνία 
του Φιλύρου...

Πρώτη προτεραιότητα η σχολική στέγη στο Φίλυρο
 Πρώτη προτεραιότητα αποτελεί για τη διοίκηση του δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη 

το ζήτημα της σχολικής στέγης στο Φίλυρο. Αυτός ήταν και ο στόχος από την 
αρχή της θητείας του δημάρχου Ιγνάτιου Καϊτεζίδη: να βοηθήσει το αύριο της 
νέας γενιάς του δήμου μας, ενισχύοντας την παιδεία, αναβαθμίζοντας τη σχολική 
στέγη της περιοχής και αντιμετωπίζοντας προβλήματα που για γραφειοκρατικούς 
λόγους δεν υλοποιούνταν εδώ και χρόνια.

Ενημερωτική εκδήλωση στο Φίλυρο για το Παιδιατρικό Νοσοκομείο
Από τη μακέτα στο πραγματικό έργο

 Με την υπογραφή του διάσημου Ιταλού αρχιτέκτονα Ρέντζο Πιάνο και τη δωρεά 
του Ιδρύματος «Σταύρος Νιάρχος» παίρνει σάρκα και οστά το παιδιατρικό νοσοκο-
μείο Θεσσαλονίκης, ένα έργο στο Φίλυρο που έχει όμως υπερτοπικές διαστάσεις και 
θα δώσει ζωή σε όλη τη Θεσσαλονίκη και τη Βόρεια Ελλάδα.

Το υπό ανέγερση γηροκομείο στο Φίλυρο
Μετά από επιτόπια έρευνα της εφημερίδας μας επιθυμούμε να πληροφορή-

σουμε τους αναγνώστες και τους συνδημότες μας ότι έχει ξεκινήσει η ανέγερση 
της μονάδας φροντίδας ηλικιωμένων σε αγροτεμάχιο της Δημοτικής Κοινότητας 
Φιλύρου του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη, για λογαριασμό της «Φροντίδα Παπαγε-
ωργίου-Στέγη Φροντίδας Ατόμων Τρίτης Ηλικίας – Μ.Κ. της Ιεράς Μητροπόλε-
ως Νεαπόλεως & Σταυρουπόλεως».
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Την Κυριακή και τη Δευτέρα, 1 και 
2 Σεπτεμβρίου, παρακολουθήσαμε 
τις εκδηλώσεις μνήμης του ολοκαυ-
τώματος της μαρτυρικής κοινότητας 
του Χορτιάτη και καταθέσαμε δια της 
υπεύθυνης δημοσίων σχέσεων και 
επικοινωνίας κ. Ολυμπίας Δημαράτου 
στεφάνι ως ελάχιστη τιμή στα θύματα 
της ιστορικής τραγωδίας.

Στο πέτρινο γυμνάσιο του Χορτιάτη 
παρακολουθήσαμε τη μουσική από-
δοση του «Άξιον εστί» με μαέστρο τον 
Βίκτωρα Γλυκίδη και ένα σύνολο εξαιρε-
τικών μουσικών και χορωδών που απο-
γείωσαν το έργο του Οδυσσέα Ελύτη. 

Ολοκαύτωμα 
Χορτιάτη

Γιορτάζει την Δευτέρα 16
& Τρίτη 17 Σεπτεμβρίου
και μας περιμένει!Ελληνικό Παιδικό Χωριό στο Φίλυρο

σελ. 9
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Το ρήμα διαρρέω (= ξεφεύγω) χρησιμοποιείται 
για υγρά και αέρια που διαφεύγουν από κάποια 
σχισμή, άνοιγμα, τρύπα κτλ. Χρησιμοποιείται επί-
σης για τα ποτάμια που διασχίζουν πόλεις: 

-Ο Σηκουάνας διαρρέει το Παρίσι, ο Κόσυνθος 
διαρρέει την Ξάνθη και ο Ρήνος την Κολωνία.

 Χρησιμοποιείται τέλος για μυστικές πληροφορί-
ες και ειδήσεις που διαφεύγουν και δημοσιοποιού-
νται. Εδώ μας απασχολεί η τρίτη σημασία του. 

-Ανεύθυνοι πληροφοριοδότες το διέρρευσαν 
στον τύπο.

-Ο διευθυντής διέρρευσε το μυστικό και κανείς 
άλλος.

-Κάποιοι διέρρευσαν ότι πρόκειται να γίνουν 
απολύσεις.

-Συχνά διαρρέονται στον τύπο ψευδείς ειδήσεις.
Σε αυτά τα παραδείγματα είναι λάθος να μετατρέ-

πουμε το ρήμα διαρρέω σε μεταβατικό, διότι χρησι-
μοποιείται ως αμετάβατο και δεν παίρνει αντικείμε-
νο. Και βεβαίως δεν το μετατρέπουμε σε παθητικό.

1) Τα νέα διέρρευσαν στον τύπο. 
2) Το περιεχόμενο του μυστικού πρωτοκόλλου 

διέρρευσε πολύ γρήγορα και δυσαρέστησε τους δι-
πλωμάτες.

3) Για να εξυπηρετηθούν τα σχέδιά του, άφησε να δι-
αρρεύσει ότι πρόκειται να παραιτηθεί από την υπηρεσία.

4) Πώς ο υπάλληλος επέτρεψε να διαρρεύσουν 
αυτές οι πληροφορίες (=άφησε να του ξεφύγουν);

5) Οι ειδήσεις αυτές διέρρευσαν από το περιβάλ-
λον του γραφείου του υπουργού.

Όπως βλέπουμε, είναι αμετάβατο κι έχει πάντα 
υποκείμενο, το οποίο μπορεί να είναι και ολόκληρη 
πρόταση (παρ. 3. ).  Το ρήμα διαρρέω αποτελεί σύν-
θετη μορφή του ρήματος ρέω, που στους παρελθο-
ντικούς χρόνους διατηρεί τα δύο ρρ (έρρεα, έρρευσα). 

Επίσης έχουμε τα σύνθετα συρρέω (=συγκεντρώ-
νομαι), καταρρέω (=γκρεμίζομαι), απορρέω (=προ-
κύπτω από κάπου ως συνέπεια), περιρρέω (=βρέχω 
γύρω γύρω), εκρέω (=χύνομαι προς τα έξω/βγάζω 
χρήματα στο εξωτερικό), εισρέω (=ρέω μέσα σε κάτι 
άλλο/χρήματα εισέρχονται στο ταμείο) και τα ουσιαστι-
κά συρροή, εκροή (=ροή προς τα έξω/εξαγωγή κεφα-

λαίων, συναλλάγματος), εισροή (=ροή υγρού προς τα 
μέσα/εισαγωγή κεφαλαίων στο εσωτερικό), καταρροή 
(=πολλή ροή, συνάχι) και κατάρρευση, απορροή 
(=ροή από πηγή, από επιφάνεια με κλίση), απόρροια 
(=συνέπεια, απότοκο). Σχηματίζουμε τους παρελθο-
ντικούς χρόνους των ρημάτων ως εξής:

συρρέω-συνέρρεα-συνέρρευσα, καταρρέω-κα-
τέρρεα-κατέρρευσα, 

απορρέω-απέρρεα-απέρρευσα, περιρρέω-περι-
έρρεα-περιέρρευσα

εκρέω-εξέρρεα-εξέρρευσα, εισρέω-εισέρρεα-ει-
σέρρευσα

-Κοσμοσυρροή στη γιορτή των λουλουδιών. Οι 
άνθρωποι συνέρρεαν απ’ όλα τα χωριά κρατώντας 
άνθη και παίζοντας μουσική.

-Μετά την κατάρρευση του μετώπου ο πόλεμος 
τελείωσε. Ο συνταγματάρχης μαθαίνοντας τα νέα 
κατέρρευσε μπροστά στον υπασπιστή του.

-Με τέτοια καταρροή δεν μπορώ να οδηγήσω, 
φυσάω συνεχώς τη μύτη μου, τρέχουν αδιάκοπα τα 
μάτια μου.

-Θα πρέπει να κατασκευάσουμε ένα φρεάτιο για 
την απορροή των υδάτων.

-Τη σημερινή κατάσταση δεν θα πρέπει να την 
δούμε ως απόρροια αυτού που συνέβη προχθές. 

-Από όλα αυτά ποιο είναι το συμπέρασμα που 
απορρέει;

-Η εξέλιξη αυτή δεν απέρρεε από κακούς χειρι-
σμούς των υπαλλήλων, αλλά από τις παραλείψεις 
του διευθυντή. 

-Με τις μαζικές εγγραφές φοιτητών μας σε ξένα 
πανεπιστήμια τεράστια ποσά συναλλάγματος εκρέ-
ουν στο εξωτερικό.

-Ο τουρισμός είναι το βαρύ πυροβολικό της οι-
κονομίας μας. Κεφάλαια από όλα τα μέρη της γης 
εισρέουν στη χώρα σ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου. 
Πρέπει να τις προσέξουμε ως κόρη οφθαλμού τις 
εισροές αυτές.

-Η ψυχική του διάθεση επηρεάσθηκε από την πε-
ριρρέουσα* ατμόσφαιρα.

*περιρρέουσα: από την μτχ. του περιρρέω (πε-
ριρρέων-ουσα-ον)

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

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 προ-
σωπικές αντιπαραθέσεις. Παρακαλούμε τα κείμενα να μην ξεπερνούν 
την μιάμιση σελίδα Α4 με γραμματοσειρά 12 συμπεριλαμβανομένης 

τυχόν φωτογραφίας που σχετίζεται με το περιεχόμενό τους.

Γλωσσικά ατοπήματα
Αφορά μικρά και μεγάλα παιδιά, ελληνολάτρες, ελληνοτραφείς κι ελληνομαθείς, ακόμα ελληνό-

πληκτους κι ελληνόφοβους, κοντολογίς όλους εμάς που αγαπάμε την ελληνική γλώσσα μέχρι να 
μας χωρίσει απ’ αυτήν ο θάνατος.

Συνάντηση της Λέσχης Ανάγνωσης
Η Λέσχη ανάγνωσης της ΚΕΠΦ καλεί τα μέλη της σε συνά-
ντηση την 23η Οκτωβρίου, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19.00.

Συνάντηση μελών χορωδίας 
την Τρίτη 17 Σεπτεμβρίου, ώρα 19.00, 
Χρήστος Ξανθός (6976.450.702)

Μουσική προπαιδεία 
Παρασκευή 4 Οκτωβρίου, ώρα 16.30-17.30, 
Δέσποινα Μπέση (6983.409.227)

Πώς να σωπάσω
(Κώστας Κινδύνης, Σταύρος Ξαρχάκος, 

Νίκος Ξυλούρης)

Πώς να σωπάσω μέσα μου
την ομορφιά του κόσμου;

Ο ουρανός δικός μου
η θάλασσα στα μέτρα μου

Πώς να με κάνουν να τον δω
τον ήλιο μ› άλλα μάτια;

Στα ηλιοσκαλοπάτια
Μ' έμαθε η μάνα μου να ζω...
Στου βούρκου μέσα τα νερά

ποια γλώσσα μου μιλάνε
αυτοί που μου ζητάνε

να χαμηλώσω τα φτερά;
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Η αλλαγή του κλίματος είναι μια από τις μεγαλύ-
τερες απειλές για την κοινωνία και την οικονομία. Η 
αύξηση της θερμοκρασίας του κλιματικού συστήμα-
τος είναι αδιαμφισβήτητη σύμφωνα με τη Διακυβερ-
νητική Επιτροπή για την Κλιματική Αλλαγή (ΔΕΚΑ). 
Οι παρατηρήσεις δείχνουν αυξήσεις στις μέσες τι-
μές θερμοκρασίας της ατμόσφαιρας και των ωκεα-
νών παγκοσμίως, ευρύτατη τήξη χιονιού και πάγου 
και άνοδο της θαλάσσιας στάθμης σε παγκόσμιο 
επίπεδο. Είναι πολύ πιθανό το μεγαλύτερο μέρος 
της αύξησης της θερμοκρασίας να οφείλεται στις 
εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου από τις ανθρώ-
πινες δραστηριότητες.

Ποια είναι τα αίτια της κλιματικής αλλαγής ;
Οι άνθρωποι επηρεάζουν ολοένα και περισσότε-

ρο το κλίμα και τη θερμοκρασία της γης μέσω της 
χρήσης ορυκτών καυσίμων, της αποψίλωσης των 
ομβρόφιλων δασών και της κτηνοτροφίας. Οι δρα-
στηριότητες αυτές προσθέτουν τεράστιες ποσότητες 
αερίων του θερμοκηπίου στα αέρια που υπάρχουν 
στην ατμόσφαιρα προκαλώντας ένταση του φαινο-
μένου του θερμοκηπίου και υπερθέρμανση του πλα-
νήτη.

Αέρια του θερμοκηπίου
Ορισμένα αέρια της ατμόσφαιρας λειτουργούν 

όπως το γυαλί των θερμοκηπίων παγιδεύοντας τη 
θερμότητα του ήλιου και εμποδίζοντας τη διάχυσή 
της στο διάστημα. Πολλά από αυτά τα αέρια υπάρ-
χουν στη φύση, η ανθρώπινη δραστηριότητα όμως 
έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση των συγκεντρώσε-
ων ορισμένων από αυτά στην ατμόσφαιρα, ιδίως 
των εξής:
• διοξειδίου του άνθρακα (CO2)
• μεθανίου
• υποξειδίου του αζώτου
• φθοριούχων αερίων

 Το CO2 είναι το αέριο του θερμοκηπίου που 
παράγεται συχνότερα από τις ανθρώπινες δραστη-
ριότητες και ευθύνεται για το 63% της υπερθέρμαν-
σης του πλανήτη που οφείλεται σ’ αυτές τις δρα-
στηριότητες. Η συγκέντρωσή του στην ατμόσφαιρα 
είναι σήμερα κατά 40% υψηλότερη από ό,τι κατά 
την έναρξη της εκβιομηχάνισης.  

Άλλα αέρια του θερμοκηπίου εκλύονται σε μι-
κρότερες ποσότητες αλλά παγιδεύουν τη θερμότητα 
πολύ περισσότερο από το CO2 και σε μερικές πε-
ριπτώσεις είναι κατά πολύ ισχυρότερα. Το μεθάνιο 
ευθύνεται για το 19% της υπερθέρμανσης του πλα-

νήτη από ανθρωπογενείς αιτίες και το υποξείδιο του 
αζώτου για το 6%.

Αίτια αύξησης των εκπομπών
• Η καύση του άνθρακα, του πετρελαίου και του 

φυσικού αερίου παράγει διοξείδιο του άνθρακα 
και υποξείδιο του αζώτου.

• Η αποψίλωση των δασών: τα δέντρα συμβάλ-
λουν στη ρύθμιση του κλίματος διότι απορρο-
φούν το CO2 από την ατμόσφαιρα. Συνεπώς, 
όταν μειώνονται, χάνεται αυτό το θετικό αποτέ-
λεσμα και ο άνθρακας που θα αποθηκευόταν σ› 
αυτά ελευθερώνεται στην ατμόσφαιρα, επιδεινώ-
νοντας το φαινόμενο του θερμοκηπίου.

• Η αύξηση της κτηνοτροφίας: οι αγελάδες και τα 
αιγοπρόβατα παράγουν μεγάλες ποσότητες με-
θανίου κατά την πέψη της τροφής τους.

• Τα αζωτούχα λιπάσματα ευθύνονται για τις εκπο-
μπές υποξειδίου του αζώτου.

• Τα φθοριούχα αέρια έχουν τεράστια θερμαντική 
επίδραση, έως και 23.000 φορές μεγαλύτερη από 
αυτή του CO2. Ευτυχώς εκλύονται σε μικρότερες 
ποσότητες και καταργούνται σταδιακά σύμφωνα 
με κανονισμό της ΕΕ.
Υπερθέρμανση του πλανήτη
Η σημερινή μέση θερμοκρασία της γης είναι κατά 

0,85ºC υψηλότερη από ό,τι ήταν στο τέλος του 19ου 
αιώνα. Κάθε μία από τις τρεις τελευταίες δεκαετίες 
ήταν θερμότερη από την προηγούμενή της, από 
τότε που άρχισε η καταγραφή στοιχείων το 1850.

Οι επιφανέστεροι κλιματολόγοι του κόσμου πι-
στεύουν ότι οι ανθρώπινες δραστηριότητες είναι 
σχεδόν σίγουρα η κύρια αιτία της υπερθέρμανσης 
που παρατηρείται από τα μέσα του 20ού αιώνα.

Μια αύξηση της θερμοκρασίας κατά 2°C σε σχέ-
ση με την προβιομηχανική εποχή θεωρείται από τους 
επιστήμονες ως το όριο πέραν του οποίου θα υπάρ-
ξει πολύ μεγαλύτερη πιθανότητα για επικίνδυνες και 
πιθανώς καταστροφικές αλλαγές στο περιβάλλον 
του πλανήτη. Για τον λόγο αυτό, η διεθνής κοινότητα 
έχει αναγνωρίσει την ανάγκη διατήρησης της αύξη-
σης της θερμοκρασίας του πλανήτη κάτω από 2°C.

Η κλιματική αλλαγή επηρεάζει όλες τις περιοχές 
του κόσμου. Οι πάγοι στις πολικές περιοχές λιώ-
νουν και η στάθμη της θάλασσας ανεβαίνει. Ορι-
σμένες περιοχές πλήττονται συχνότερα από ακραία 
καιρικά φαινόμενα και βροχοπτώσεις, ενώ άλλες 
δοκιμάζονται από μεγάλης έντασης καύσωνες και 
ξηρασίες. Οι επιπτώσεις αυτές αναμένεται να εντα-
θούν τις επόμενες δεκαετίες.

Ποιες είναι οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλα-
γής;

Τήξη των πάγων και άνοδος της στάθμης των 
θαλασσών

Όταν το νερό θερμαίνεται, διαστέλλεται. Ταυτό-
χρονα η υπερθέρμανση του πλανήτη προκαλεί την 
κατάρρευση όγκων πάγου στους δύο πόλους και 
την τήξη των παγετώνων. Εξαιτίας των αλλαγών 
αυτών, ανεβαίνει η στάθμη των θαλασσών με απο-
τέλεσμα να προκαλούνται πλημμύρες και διάβρω-
ση στις ακτές και τις πεδινές παράκτιες περιοχές. 
Ήδη παρατηρούνται ακραία καιρικά φαινόμενα και 
μετατόπιση των βροχοπτώσεων, που εμφανίζονται 
ολοένα και συχνότερα και προκαλούν πλημμύρες 
και υποβάθμιση της ποιότητας του νερού, καθώς 
και περιορισμό των υδάτινων πόρων σε ορισμένες 
περιοχές.

Συνέπειες για την Ευρώπη
• Οι χώρες της νότιας και κεντρικής Ευρώπης 

πλήττονται όλο και πιο συχνά από κύματα καύ-
σωνα, δασικές πυρκαγιές και ξηρασίες.

• Η λειψυδρία στις περιοχές της Μεσογείου αυξά-
νεται συνεχώς με αποτέλεσμα να μεγαλώνουν οι 
κίνδυνοι ξηρασίας και ανεξέλεγκτων πυρκαγιών.

• Η Βόρεια Ευρώπη δέχεται μεγαλύτερες ποσότη-
τες βροχοπτώσεων και οι πλημμύρες θα γίνουν 
σύνηθες φαινόμενο τον χειμώνα.

• Οι αστικές περιοχές, όπου ζουν σήμερα τέσσερις 
στους πέντε Ευρωπαίους, εκτίθενται σε καύσω-
νες, πλημμύρες ή στην άνοδο της στάθμης της 
θάλασσας, αλλά συχνά δεν είναι κατάλληλα προ-
ετοιμασμένες για την προσαρμογή στην κλιματι-
κή αλλαγή. 
Συνέπειες για τις αναπτυσσόμενες χώρες
Πολλές φτωχές αναπτυσσόμενες χώρες βρίσκο-

νται ανάμεσα στις χώρες που πλήττονται περισσό-
τερο. Οι άνθρωποι που ζουν εκεί συχνά εξαρτώνται 
σε μεγάλο βαθμό από το φυσικό τους περιβάλλον 
και διαθέτουν τους λιγότερους πόρους για να αντι-
μετωπίσουν την κλιματική αλλαγή.

Κίνδυνοι για την ανθρώπινη υγεία
Η κλιματική αλλαγή έχει ήδη επιπτώσεις στην 

υγεία:
• Έχει σημειωθεί αύξηση του αριθμού των θανά-

των που σχετίζονται με τον καύσωνα σε ορισμέ-
νες περιοχές και μείωση των θανάτων που σχετί-
ζονται με το κρύο σε άλλα κράτη.

• Βλέπουμε ήδη αλλαγές στην κατανομή ορισμέ-
νων ασθενειών που μεταδίδονται με το νερό, κα-
θώς και στην κατανομή των φορέων διάφορων 
νόσων.
Κόστος για την κοινωνία και την οικονομία
Οι υλικές ζημίες και οι φθορές στις υποδομές, 

καθώς και στην ανθρώπινη υγεία, συνεπάγονται 
υψηλό κόστος για την κοινωνία και την οικονομία.

Το διάστημα 1980 - 2011, οι πλημμύρες έπληξαν 
περισσότερα από 5,5 εκατομμύρια άτομα και προκάλε-
σαν άμεσες οικονομικές ζημίες άνω των 90 δισ. ευρώ.

Οι τομείς που εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από 
το επίπεδο της θερμοκρασίας και των βροχοπτώσε-
ων όπως η γεωργία, η δασοκομία, η ενέργεια και ο 
τουρισμός πλήττονται σε μεγάλο βαθμό.

Κίνδυνοι για την άγρια πανίδα και χλωρίδα
Η κλιματική αλλαγή επέρχεται εξαιρετικά γρήγο-

ρα και πολλά είδη φυτών και ζώων αγωνίζονται να 
αντιμετωπίσουν την κατάσταση.

Πολλά είδη που ζουν στην ξηρά ή σε γλυκά και θα-
λασσινά νερά έχουν ήδη μετακινηθεί προς νέες περιο-
χές. Ορισμένα είδη φυτών και ζώων θα αντιμετωπίσουν 
υψηλό κίνδυνο εξαφάνισης, εάν η μέση θερμοκρασία 
της γης εξακολουθήσει να αυξάνεται ανεξέλεγκτα.

(Με στοιχεία και αναφορές από τους ιστοτόπους 
της ΕΕ σχετικά με την κλιματική αλλαγή και το περι-
βάλλον).

Γράφει ο Δρ. Άκης Ψωμάς,
Γεωπόνος Επιστήμονας Τροφίμων, 

MSc Food Science
Κλιματική αλλαγή, μια πραγματικότητα-μια απειλή
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Σε μια ιδανική κοινωνία, σχολείο σημαίνει διάπλα-
ση χαρακτήρων, φυτώριο όπου καλλιεργείται ο αλ-
ληλοσεβασμός, η συνεργασία, η αριστεία, ο αλτρου-
ισμός και  η αγάπη για τη γνώση. Στην Ελλάδα του 
2019 σημαίνει λίγα, πολύ λίγα. Για μια μεγάλη μερίδα 
παιδιών σημαίνει 12 χρόνια υποχρεωτικής φοίτη-
σης για να πάρουν ένα απολυτήριο. Τα παιδιά στην 
πλειονότητά τους δεν αγαπούν το σχολείο, κι αυτό 
είναι απόδειξη μιας κατάντιας. Όσο και να επιθυμώ 
να βρω αισιόδοξα μηνύματα, στ’ αυτιά μου αντηχούν 
μονίμως τα λόγια των παιδιών όταν τους ρωτώ για το 
τί αγαπούν στο σχολείο: το «διάλειμμα», «η απεργία 
των καθηγητών», «η γυμναστική», «τίποτα». 

Το σχολείο αποτελείται από κτήρια, δασκάλους, 
εκπαιδευτικό υλικό και εκεί πρωτίστως θα πρέπει 
να αναζητηθούν τα αίτια της παραπάνω κατάστα-
σης. Μάθηση σημαίνει βίωμα και όχι παπαγαλία 
σε τέσσερις τοίχους. Δεν γίνεται να διδάξεις βιο-
λογία, φυσική, θέατρο, λογοτεχνία, μουσική, θρη-
σκευτικά, καλλιτεχνικά, γεωλογία ή επαγγελματικό 
προσανατολισμό μέσα από μια αίθουσα. Είναι σαν 
να διδάσκεις αθλητισμό εκτός γηπέδου. Οι Σκανδι-
ναυϊκές χώρες κατεξοχήν το έχουν συλλάβει αυτό. 
Δεν γίνεται το σχολικό βιβλίο να γράφεται από αν-
θρώπους με πολιτικές και  ιδεολογικές παρωπίδες 
και να μένουμε αδιάφοροι στο τί σερβίρεται στον 
εγκέφαλο των παιδιών μας. Δεν επιτρέπεται ο εκ-
παιδευτικός να μην δίνει την ψυχή του για τα παι-
διά. Να του λείπει το μεράκι. Και δεν φταίει μόνο 
ο χαμηλός του μισθός. Πρωτίστως φταίει η απαξί-
ωση που εισπράττει από τους ίδιους τους γονείς. 
Του κόβονται τα φτερά. Όταν ο γονέας δεν σέβεται 
τον δάσκαλο, είναι μαθηματικά βέβαιο ότι το ίδιο 
θα κάνει και το παιδί του. Είναι ποτέ δυνατόν να δι-
δαχθείς οτιδήποτε από κάποιον που δεν σέβεσαι; 

Τί δεν είναι σαφές;
Το πρώτο όμως σχολείο είναι η οικογένεια. Όταν 

ο γονέας δεν αγαπά το βιβλίο, το παιδί θα τον μι-
μηθεί. Πόσο αφελές είναι να στέλνουμε τα παιδιά 
στο δωμάτιο να διαβάσουν και την ίδια στιγμή να 
ανοίγουμε την τηλεόραση για τον εαυτό μας; Γιατί το 
παιδί να αφήσει τον φανταχτερό σε γραφικά κόσμο 
της οθόνης (στον οποίο έχει εθιστεί από την πρώτη 
νηπιακή του ηλικία) και να ανοίξει ένα ασπρόμαυρο 
βιβλίο; Πόσο αφελές είναι να επιλέγουμε την υπο-
κουλτούρα στο πρόγραμμα της τηλεόρασης (και όχι 
μόνο), αλλά να θέλουμε σκεπτόμενο νέο, γνήσιο 
επαναστάτη που να αποφεύγει τον κακό μιμητισμό 
και τις παγίδες της νεότητας; Το τραγούδι “mama” 
του Sinboy με τα μηνύματα για ναρκωτικά και την 
αποθέωση της απαξίας και του τίποτα έχει 
περισσότερα από 42 εκατομμύρια views 
στο διαδίκτυο, μάλλον περισσότερα από 
οποιαδήποτε σελίδα σχολικού βιβλίου! 
Και δεν κουνιέται φύλλο από τους θεμα-
τοφύλακες της κοινωνίας μας: γονείς, δα-
σκάλους και πολιτεία. Όλα στον αυτόματο 
πιλότο στη χώρα του Νεοέλληνα και ένας 
συνεχώς διογκούμενος ωχαδερφισμός. Η 
οικονομική κρίση έχει συμβάλει σε αυτό, 
αλλά ξεχνάμε ότι η κρίση είναι πρωτίστως 
ηθική. Ξεχνάμε ότι ο μεγαλύτερος θησαυ-
ρός μας είναι τα αγγελούδια μας και ότι 
σ’ αυτά επενδύουμε ως οικογένεια και 
ως χώρα. Οφείλουμε να ασχοληθούμε 
περισσότερο με τα παιδιά μας. Πώς εί-
ναι δυνατόν ένα 10χρονο να δηλώνει ότι 
δεν θέλει το σχολείο, και οι γονείς να το 
αποδέχονται; «Να πάρει το απολυτήριο 
μόνο».  Δεν είναι το θέμα ότι όλοι πρέπει 

να γίνουν επιστήμονες, όμως πόση ωριμότητα έχει 
ένα 10χρονο για να ορίσει το μέλλον του και πόση 
οι γονείς που το αποδέχονται αυτό; Δεν οφείλουμε 
να του μάθουμε να αγαπάει τη γνώση; 

Όμως υπάρχει και η μαγιά, η μαγιά της αλη-
θινής αλλαγής. Οι γονείς που αγαπούν το βιβλίο 
και ας μην έχουν οι ίδιοι μόρφωση υψηλή. Εκείνοι 
που διδάσκουν τον σεβασμό με το παράδειγμά 
τους, σεβασμό στους δασκάλους, στους νόμους, 
στο περιβάλλον, στον συνάνθρωπο. Υπάρχουν 
ακόμα περισσότεροι εκπαιδευτικοί που με περισ-
σή αυταπάρνηση και προσωπικό κόστος υπη-
ρετούν το λειτούργημά τους. Υπάρχουν και όλοι 
αυτοί που κάνουν κάτι περισσότερο από ένα like 
στις σελίδες των κοινωνικών δικτύων.

των Γεωργίας Παρασκευαΐδου, οπτικού- οπτομέτρη και Δέσποινας Παρασκευαΐδου, οπτικού- οπτομέτρη (Opticon Παρασκευαΐδη)

των Γεωργίας Παρασκευαΐδου, οπτικού- οπτομέτρη και Δέσποινας Παρασκευαΐδου, οπτικού- οπτομέτρη (Opticon Παρασκευαΐδη)

Τι σχέση έχει η όραση με τις μαθησιακές δυσκολίες;

Με την έναρξη της σχολικής χρονιάς, μας δίνε-
ται μια καλή ευκαιρία να μιλήσουμε για την ανα-
γκαιότητα ενός ετήσιου οφθαλμολογικού ελέγχου 
στα παιδιά, ώστε να προληφθούν πιθανά σοβα-
ρά προβλήματα. 

Η όραση είναι διαδικασία που μαθαίνεται. Ένα 
νεογνό βλέπει μόνο σιλουέτες και μόνο από πολύ 
μικρή απόσταση. Χρειάζεται το παιδί να φτάσει 
στην ηλικία των 3 ετών, για να βλέπει καθαρά 
(αυτό που λέμε 10/10). Στην ηλικία αυτή ξεκινά 
να αναπτύσσει και την ικανότητα της διόφθαλμης 
όρασης, δηλαδή το να μάθει το παιδί να χρησιμο-
ποιεί και τα δυο του μάτια σε συνεργασία, η οποία 
ολοκληρώνεται δύο με τρία χρόνια αργότερα. 

Η ύπαρξη μίας αμετρωπίας κατά τη γέννηση 
ή λίγο μετά, στα πρώτα χρόνια της ζωής μας, θα 
μπορούσε να αποτελέσει πραγματικό πρόβλημα 
για την όρασή μας, αν δεν προβλεφθεί και αντιμε-
τωπισθεί έγκαιρα. Και αυτό διότι η όρασή μας μέ-
χρι τα έξι πρώτα χρόνια της ζωής μας είναι πλα-
στική, δηλαδή αναπτύσσεται με βάση τα οπτικά 
ερεθίσματα που δεχόμαστε καθημερινά. Εάν η 
αμετρωπία δεν εντοπιστεί νωρίς, τότε η όραση 
δεν αναπτύσσεται όπως θα έπρεπε. 

Τα τελευταία χρόνια όλο και περισσότερα παι-
διά διαγιγνώσκονται με μαθησιακές δυσκολίες. Δεν 
είναι λίγες όμως οι περιπτώσεις όπου οι δυσκολίες 

της όρασης παρερμηνεύονται και συγχέονται με τις 
μαθησιακές δυσκολίες. Εάν αναλογιστούμε πόσο 
σημαντικό ρόλο παίζει η οπτική λειτουργία στην 
απόδοση του παιδιού στο σχολείο, μπορούμε να 
φανταστούμε πώς η δυσλειτουργία κάποιας οπτι-
κής δεξιότητας μπορεί εύκολα να παρερμηνευτεί. 
Πράγματι, έρευνες έχουν δείξει πως 1 στα 4 παιδιά 
με μαθησιακές δυσκολίες έχει στην πραγματικότητα 
πρόβλημα όρασης, ενώ το 25% των παιδιών του 
δημοτικού παρουσιάζουν διαθλαστικές ανωμαλίες 
(μυωπία, υπερμετρωπία, αστιγματισμό). 

Περίπου το 80% όσων μαθαίνει το παιδί στο 
σχολείο παρουσιάζεται με οπτικό τρόπο, επομέ-
νως οποιαδήποτε διαταραχή της όρασης μπορεί 
να συμβάλει αρνητικά στις επιδόσεις του. Πέρα 
όμως από τις επιπτώσεις που παρουσιάζονται 

στη σταδιοδρομία ενός παιδιού, το να μη βλέπει 
σωστά επηρεάζει συνήθως την κοινωνικοποίηση, 
αλλά και την ψυχολογία του. 

Μερικές από τις πιθανές ενδείξεις που μπορεί να 
υποδηλώνουν οπτική δυσλειτουργία είναι οι εξής:
-  Το παιδί χάνει τη σειρά που διαβάζει ή ξεχνάει/

προσπερνάει μικρές λέξεις
-  Αισθάνεται νύστα ή κόπωση κατά την κοντινή 

εργασία
-  Δυσκολεύεται να συγκεντρωθεί
-  Δυσκολεύεται στην ανάγνωση και την κατανόη-

ση του κειμένου που μόλις διάβασε
-  Οι λέξεις στο κείμενο «κινούνται» ή «χορεύ-

ουν»
-  Αποφεύγει γενικότερα την ανάγνωση και τη 

γραφή
Πολύ συχνά τα παιδιά, ενώ αντιμετωπίζουν κά-

ποιο από τα παραπάνω προβλήματα, δεν το κοι-
νωνούν στους γονείς ή τους δασκάλους τους. Αυτό 
συμβαίνει γιατί τα περισσότερα παιδιά δεν γνω-
ρίζουν πώς θα έπρεπε να βλέπουν. Έτσι, όταν η 
όρασή τους δεν είναι «φυσιολογική», νομίζουν πως 
όλοι βλέπουν με τον ίδιο τρόπο. Γι’αυτό, είναι απα-
ραίτητο όλα τα παιδιά, ανεξαρτήτως αν παρουσιά-
ζουν κάποια διαθλαστική ανωμαλία, να ελέγχονται 
ετησίως για προληπτικούς λόγους, από έναν οπτο-
μέτρη. 

Σχολείο 2019Η γωνιά του Παιδιάτρου…

του Δρ. Νικολάου Γ. Ευσταθίου,  παιδιάτρου, MSc, διδάκτορα Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, μεταδιδακτορικού ερευνητή Α’ Νεογνολογικής Κλινικής ΑΠΘ
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Πρώτη προτεραιότητα 
η σχολική στέγη στο Φίλυρο

Ενημερωτική εκδήλωση στο Φίλυρο 
για το Παιδιατρικό Νοσοκομείο

Από τη μακέτα στο πραγματικό έργο

η συνέχεια από τη σελίδα 1

συνέχεια από τη σελίδα 1

Με την υπογραφή του διάσημου Ιταλού αρχι-
τέκτονα Ρέντζο Πιάνο και τη δωρεά του Ιδρύματος 
«Σταύρος Νιάρχος» παίρνει σάρκα και οστά το παι-
διατρικό νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, ένα έργο στο 
Φίλυρο που έχει όμως υπερτοπικές διαστάσεις και 
θα δώσει ζωή σε όλη τη Θεσσαλονίκη και τη Βόρεια 
Ελλάδα.

Όλες οι λεπτομέρειες για την κατασκευή 
του ανακοινώθηκαν σε ειδική εκδήλωση που 
διοργάνωσε στα μέσα Ιουνίου το Ίδρυμα 
«Σταύρος Νιάρχος» και ο δήμος Πυλαίας-
Χορτιάτη, παρουσία στελεχών του ιδρύματος που 
περιέγραψαν τα προηγηθέντα βήματα αλλά και 
όσα ακολουθούν για την κατασκευή του εμβλημα-
τικού έργου.

Ο δήμαρχος Πυλαίας-Χορτιάτη Ιγνάτιος Καϊ-
τεζίδης σημείωσε ότι το Παιδιατρικό Νοσοκομείο 
αποτελεί «ένα λαμπρό παράδειγμα σοβαρής συ-
νεργασίας που αποδεικνύει πως όταν ένας πετυ-
χημένος ιδιωτικός κοινωφελής οργανισμός όπως 
το Ίδρυμα «Σταύρος Νιάρχος» και το ελληνικό 
κράτος συνεργάζονται αρμονικά με την τοπική 
αυτοδιοίκηση, μπορούν να συμβούν  θαύματα 
στην πατρίδα μας». Τόνισε πως η δημοτική αρχή 
και ο ίδιος προσωπικά θα στηρίξουν το παιδια-
τρικό νοσοκομείο με κάθε μέσο, ενώ ανακοίνωσε 
ότι σχεδιάζεται νέος δρόμος μήκους 8,5 χιλιομέ-
τρων με στόχο την ασφαλή και γρήγορη πρόσβα-
ση στο νοσοκομείο και διαβεβαίωσε ότι θα λυθεί 
κάθε πρόβλημα που θα μπορούσε να αποτελέσει 
εμπόδιο στη λειτουργικότητα του νέου νοσοκομεί-
ου.

Ο Υπεύθυνος Διαχείρισης Μεγάλων Δωρεών 
του Ιδρύματος Γιάννης Ζερβάκης αναφέρθηκε στη 
δράση του Ιδρύματος και στο ιστορικό του έργου, ο 
Διευθυντής Τεχνικών Δωρεών Θεόδωρος Μαραβέ-
λιας παρουσίασε τη φιλοσοφία που θα έχει το νέο 
νοσοκομείο, ενώ ο αρχιτέκτονας Γιάννης Βεντουρά-
κης παρουσίασε τα πρώτα σχέδια του νοσοκομείου.

Όπως ανακοινώθηκε στην παρουσίαση, η 
προμελέτη θα είναι έτοιμη σε τρεις μήνες, η σύμ-
βαση της δωρεάς του Ιδρύματος θα κυρωθεί με 

νόμο τον Μάιο του 2020, η έναρξη της δημοπρά-
τησης του έργου θα γίνει τον Μάιο του 2021, η 
κατασκευή θα αρχίσει τον Οκτώβριο του 2021 και 
το έργο θα ολοκληρωθεί τον Οκτώβριο του 2024.

Μάλιστα, όπως χαρακτηριστικά είπε ο κ. Ζερ-
βάκης αναφέροντας το παράδειγμα του Κέντρου 
Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, το χρονοδι-
άγραμμα του έργου ήταν για 10 χρόνια και, παρά 
το γεγονός ότι την περίοδο αυτή στην Ελλάδα άλ-
λαξαν 7 κυβερνήσεις, η κατασκευή του καθυστέ-
ρησε μόνο 6 μήνες!

Οι εκπρόσωποι του Ιδρύματος ανέφεραν ότι  ο 
αρχιτέκτονας Ρέντζο Πιάνο εντυπωσιάστηκε από 
την τοποθεσία του νοσοκομείου, το οποίο θα κτι-
σθεί σε οικόπεδο 43 στρεμμάτων.

Σύμφωνα με τις προδιαγραφές που παρουσι-
άστηκαν, η ποιότητα των υπηρεσιών θα είναι μο-
ναδική. Το 50% θα είναι μονόκλινα δωμάτια και το 
άλλο 50% δίκλινα, η κατασκευή προβλέπει στά-
νταρτ επιπέδου διεθνών νοσοκομείων, ενώ έχει 
προβλεφθεί ακόμη και στα χειρουργεία να υπάρ-
χει φυσικός φωτισμός. Ακόμη υπάρχει πρόνοια με 
διαδοχικά συστήματα αερισμού να μην υπάρχουν 
πουθενά νοσοκομειακές μυρωδιές, ενώ το υπερ-
σύγχρονο κτίριο θα είναι ενεργειακά αυτόνομο και 
μέσα σε έναν κατάφυτο κήπο-άλσος που θα το 
περιβάλλει.

Ένα έργο στολίδι για τη δημόσια υγεία του δή-
μου μας, της Θεσσαλονίκης, αλλά και ολόκληρης 
της Βόρειας Ελλάδας που ο δήμος το στηρίζει 
από τα πρώτα του βήματα με την προσωπική πα-
ρουσία του ίδιου του δημάρχου μας. 

Δ Ε Λ Τ Ι Ο  Τ Υ Π Ο Υ  T O Y  Δ Η Μ Ο Υ  Π Υ Λ Α Ι Α Σ - Χ Ο Ρ Τ Ι Α Τ Η

Αυτό ισχύει για το 2ο δημοτικό σχολείο Φιλύ-
ρου που μπαίνει πλέον σε τροχιά κατασκευής, είναι 
αλήθεια ύστερα από πολλές περιπέτειες. Ο δήμος 
προκήρυξε τον Μάρτιο του 2014 δημόσιο ανοιχτό 
διαγωνισμό με σκοπό την επιλογή αναδόχου για 
την εκπόνηση της μελέτης κατασκευής του νέου 
δημοτικού. Προεπιλέχθηκαν τρεις ανάδοχοι για την 
εκπόνηση προμελετών και την επιλογή αναδόχου 
της οριστικής μελέτης, της μελέτης εφαρμογής και 
των λοιπών τευχών δημοπράτησης. Οι υποβληθεί-
σες προσφορές αξιολογήθηκαν, υπεγράφησαν και 
ακολούθησε η υποβολή των προμελετών και των 
φακέλων συμμετοχής, καθώς και η δεύτερη φάση 
του διαγωνισμού που αφορούσε στην ανάθεση 

της οριστικής μελέτης, της μελέτης 
εφαρμογής και των λοιπών τευχών 
δημοπράτησης. Ακολούθησε η από-
φαση του δημοτικού μας συμβουλίου 
για την αξιολόγηση του τεχνικού μέ-
ρους των προσφορών. Κατά αυτής 
της απόφασης ασκήθηκαν μία σειρά 
ενδίκων μέσων από τους συμμετέχο-
ντες στον διαγωνισμό με ενστάσεις, 

προδικαστικές προσφυγές, αίτηση ασφαλιστικών 
μέτρων και αίτηση ακύρωσης, η οποία εκδικάστηκε 
εν τέλει στις 27 Απριλίου του 2018, και η οποία δι-
καίωσε τη μια εταιρία, που έχει αναλάβει τελικά και 
το έργο. Ετσι ο δήμος με σχετική εναρμονισμένη 
απόφαση του δημοτικού μας συμβουλίου συνεχίζει 
τον διαγωνισμό, με στόχο από τον Σεπτέμβριο να 
ξεκινήσει η οριστική μελέτη εφαρμογής, που αναμέ-
νεται να έχει ολοκληρωθεί τους επόμενους μήνες. 
Ετσι το 2ο δημοτικό σχολείο Φιλύρου, ένα σχολείο 
που θα καλύψει τις εκπαιδευτικές ανάγκες της περι-
οχής, μπαίνει σε ράγες υλοποίησης.

Θυμίζουμε ότι στο Φίλυρο προηγήθηκε από τη 
δημοτική μας αρχή η κατασκευή  του Λυκείου, που 

εγκαινιάστηκε τον Σεπτέμβριο του 2014, ενός σχο-
λείου από τα πιο όμορφα και σύγχρονα στη χώρα, 
καθώς διαθέτει μεταξύ άλλων χώρους εμβαδού 
3.100 τ.μ., 12 μεγάλες αίθουσες διδασκαλίας και 
αίθουσα πολλαπλών χρήσεων. Χρηματοδοτήθη-
κε με 3,1 εκατομμύρια ευρώ από το ΕΣΠΑ και τον 
δήμο μας. Τον Δεκέμβριο του 2017 ακολούθησαν 
τα εγκαίνια του Δημοτικού Γυμναστηρίου Φιλύρου, 
έργου συνολικού προϋπολογισμού 1,65 εκατομ-
μυρίων ευρώ που βρίσκεται δίπλα στο Λύκειο. Ένα 
σύγχρονο γυμναστήριο-στολίδι για όλη τη Θεσσα-
λονίκη, καθώς αναβαθμίζει την αθλητική υποδομή 
του δήμου, ενώ ταυτόχρονα εξυπηρετεί τις αθλητι-
κές και πολιτιστικές ανάγκες του Φιλύρου.

Όλα αυτά σε μία περίοδο με πρωτοφανείς 
οικονομικές περικοπές για την Τοπική Αυτοδι-
οίκηση, αλλά με τον δήμο Πυλαίας-Χορτιάτη να 
παραμένει συνεπής στον σχεδιασμό του, δημι-
ουργώντας έργα υποδομής στον αθλητισμό, τον 
πολιτισμό και την παιδεία. Γιατί, όπως τονίζει ο 
δήμαρχος Ιγνάτιος Καϊτεζίδης, «έχουμε την παι-
δεία πρώτη μας προτεραιότητα και αυτό θα φανεί 
και στη νέα δημοτική περίοδο».
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Ας εκπαιδεύσουμε και ας εκπαιδευτούμε..

 Επιχειρώντας μία σύντομη εξέταση της πο-
λυδιάστατης έννοιας της παιδείας, θα λέγαμε 
πως μεταξύ άλλων ανταποκρίνεται στην έμφυτη 
αρχέγονη ανάγκη του ανθρώπου να ερευνά, να 
μαθαίνει και να εκπαιδεύεται. Θεωρείται λοιπόν 
ένας τρόπος αγωγής των ανθρώπων με σκοπό 
την πνευματική τους καλλιέργεια, προκειμένου 
να αντεπεξέλθουν στις κοινωνικές ανάγκες που 
επιβάλλει η εκάστοτε εποχή. Η εκπαίδευση από 
την άλλη, είναι ένας από τους βασικούς φορείς 
παιδείας, είναι η προγραμματισμένη συστηματική 
μόρφωση, όπως θα λέγαμε, που παρέχεται από 
την πολιτεία. Παρ’ όλ’ αυτά, τα τελευταία χρόνια 
στους χώρους των εκπαιδευτικών αλλά και στο 
ευρύτερο κοινωνικό σύνολο μιλάμε όλο και πιο 
συχνά για εκπαιδευτικό έλλειμμα. Υπάρχει πράγ-
ματι εκπαιδευτικό έλλειμμα, ή μήπως υπάρχει 
έλλειμμα παιδείας; Πώς θα το αντιμετωπίσουμε 
αυτό το τελευταίο και με ποιον τρόπο μπορεί να 
επιτευχθεί μία όσο το δυνατόν πιο ολοκληρωμένη 
παιδεία; Αυτά τα ερωτήματα συχνά δυσκολεύουν 
τους δασκάλους και τους γονείς, κυρίως επειδή 
ψάχνουν τρόπους να δώσουν παιδεία, χωρίς να 
αντιλαμβάνονται πως για να δώσουν, πρέπει αρ-
χικά να είναι καλλιεργημένοι οι ίδιοι, με λίγα λόγια 
να διαθέτουν παιδεία. 

 Αλλά ας μιλήσουμε απλά: ο όρος «παιδεία» 
μπορεί να κρύβει μέσα του από τα πιο απλά μέ-
χρι τα πιο σύνθετα νοήματα. Δεν είναι απαραίτητο 
πως ένας πετυχημένος και σπουδαγμένος διδά-
κτορας πανεπιστημίου είναι πεπαιδευμένος άν-
θρωπος κι αυτό διότι, αν έχει ακολουθήσει μία συ-
γκεκριμένη εκπαιδευτική μόρφωση χωρίς όμως 
να διαθέτει ευρεία γνώση και αντίληψη, πολύ 
απλά έχει μισή παιδεία. Ο άνθρωπος προχωρά 
όταν επιζητεί τη συνεχή καλλιέργεια, εκθέτει τον 

εαυτό του συνεχώς σε καινούργια ερεθίσματα, θέ-
λει να αναζητά και να βρίσκει. Έτσι δεν  περιορίζε-
ται στα στενά όρια της εκπαίδευσης μα «πετάει» 
συνεχώς, ταξιδεύοντας μέσα στα αόρατα σύνορα 
της γνώσης και της μάθησης. 

 Όσον αφορά τους γονείς και τους δασκά-
λους, όλο και περισσότεροι πέφτουν δυστυχώς 
στην παγίδα να επιθυμούν να υποχρεώσουν 
σε διδασκαλία και όχι να εμπνεύσουν τα παι-
διά. Ως διδασκάλισσα ακούω συχνά τη φράση 
«Τον έβαλα να διαβάσει, μα δεν ήθελε.» Το να 
προσφέρει ο γονέας στο παιδί του μια καλή εκ-
παίδευση είναι κάτι αξιέπαινο, το να βρει όμως 
τον τρόπο να του ανοίξει τον δρόμο της παι-
δείας όχι διδάσκοντας αλλά εκπαιδεύοντάς το, 
είναι κάτι που προάγει αρχικά τον ίδιο κι έπειτα 
το παιδί. Προτάσεις ώστε να αποκτήσει η νέα 
γενιά παιδεία και αγάπη για τη μόρφωση, ενώ 
παράλληλα να ωθεί γονείς και εκπαιδευτικούς 
να εξελιχθούν επίσης, είναι για μένα οι παρα-
κάτω: 

 Ας διαβάσουμε μαζί με τα παιδιά. Η ώρα του 
διαβάσματος είναι βαρετή μεταξύ άλλων, επειδή 
τα παιδιά νιώθουν μόνα. Κάποτε, θυμάμαι, είπα 
σε ένα παιδάκι που δυσκολευόταν να διαβάσει: 
«Θα αλληλοβοηθηθούμε, θα κάτσουμε δίπλα δί-
πλα όπου εσύ θέλεις, στο πάτωμα ή στο γραφείο 
ή στο κρεβάτι και θα διαβάσει ο καθένας τα δικά 
του. Όποτε έχουμε απορίες, θα ρωτάμε η μία την 
άλλη». Ήταν μαγικό πόσο όμορφα και γρήγορα 
κύλησε η ώρα, πόσες όμορφες απαντήσεις πήρα 
όταν έκανα υποτυπώδεις ερωτήσεις τάχα στις δι-
κές μου απορίες. Το παιδί ένιωσε χρήσιμο, δημι-
ουργικό και εκπαιδεύτηκε στο διάβασμα, κυρίως 
επειδή είδε και κάποιον άλλο να το κάνει. Όσο 
για μένα, εκπαιδεύτηκα διπλά· πήρα καινούργιες 

γνώσεις, ενώ βρήκα έναν τρόπο να πλησιάσω το 
παιδί ενθαρρύνοντάς το στο να αγαπήσει το διά-
βασμα.

 Ας παίξουμε με όλα τα μαθήματα. Πολλές φο-
ρές ακούμε την ερώτηση: «Κυρία, αυτό το μάθημα 
τι μου χρειάζεται;» Σε αυτήν ωστόσο αποτυπώνε-
ται η εκπαιδευτική δυσλειτουργία. Πρώτο μέλημα 
του γονιού και του εκπαιδευτικού θα πρέπει να εί-
ναι να βρεί και έπειτα να δείξει στο παιδί τον τρό-
πο να χρησιμοποιεί τις γνώσεις του. Έτσι η Γεω-
γραφία μπορεί να μετατραπεί σε ένα επιτραπέζιο 
που θα λέγεται «Ταξιδεύοντας στην Ελλάδα και 
στον κόσμο», τα Μαθηματικά στις Σπαζοκεφαλιές 
που θα παίζει η οικογένεια το Σαββατοκύριακο, τα 
Ελληνικά σε γραμματικά παιχνίδια και χειροτεχνί-
ες, όπως είναι για παράδειγμα η κατασκευή μιας 
μηχανής ρημάτων που μας μαθαίνει να αλλάζου-
με τις καταλήξεις των ρημάτων σύμφωνα με τα 
πρόσωπα. Τέλος, με την Ιστορία μπορούν να γί-
νουν θαύματα. Κάποτε γνώρισα μια δασκάλα που 
έβαλε τα παιδιά της να διηγηθούν ένα κεφάλαιο 
της Οδύσσειας, έπειτα να κατασκευάσουν το οχυ-
ρό της Τροίας και να παρουσιάσουν την ιστορία 
με ήρωες από Playmobil. Στο τέλος το κάθε παιδί 
πήρε ένα δισκάκι με το βίντεο. Θεωρώ ότι μετά 
από αυτή τη διαδραστική μάθηση, δύσκολα θα 
ξεχάσουν οι μικροί μαθητές τι συνέβη στην Τροία.

 Εν κατακλείδι, η παιδεία χωρά και βρίσκεται 
παντού, σε μία βόλτα στο πάρκο, στο σινεμά, 
στην ακρόαση μουσικής, στην ενασχόληση με 
τις τέχνες, σε ένα μουσείο, στον αθλητισμό, σε 
διάφορες εκδηλώσεις, σε ταξίδια, ακόμη και στη 
λαϊκή, όπου μαθαίνουμε τα φρούτα, τα λαχανικά, 
πώς να πληρώνουμε και να παίρνουμε ρέστα. 
«Παιδεία, λέει ο μεγάλος παραμυθάς Ευγένι-
ος Τριβιζάς, είναι η καλλιέργεια της φαντασίας». 
Παιδεία είναι ακόμη και η ανάπτυξη συναισθημα-
τικής νοημοσύνης, αλλά και ενσυναίσθησης και 
αξιολόγησης του διπλανού, ώστε να αναπτυχθεί 
η κατανόηση και η ανεκτικότητα. Η επιτυχημένη 
παιδεία ξεκινά από τη διάθεση των γονιών και των 
εκπαιδευτικών αρχικά να καλλιεργηθούν οι ίδιοι κι 
έπειτα να εκπαιδεύσουν, να εμπνεύσουν και να 
συμπορευθούν με τα παιδιά στη διαδικασία της 
μάθησης. Αν οι γονείς αφήνονται και αφήνουν και 
τα παιδιά τους μπροστά στις οθόνες χωρίς μέτρο 
-διότι αν γίνεται με μέτρο και με βάση την ποιότη-
τα, αποτελεί και πάλι παιδευτική διαδικασία-, τότε 
επιτρέπουν σε άλλα μέσα να εκπαιδεύουν αυτούς 
και τα παιδιά τους. Αν οι εκπαιδευτικοί επαναπαύ-
ονται στα κεκτημένα και δεν αναζητούν τρόπους 
και ερεθίσματα ώστε να εκπαιδευτούν, τότε θα 
συνεχίσουν να αναφέρονται σε προβληματικές 
γενιές και έλλειμμα εκπαίδευσης. 

 Η παιδεία σαν την πλούσια χώρα, παράγει 
όλα τα αγαθά, έχει πει ο Σωκράτης. Ας εκμεταλ-
λευτούμε όλοι αυτή την πλούσια χώρα, ας εκπαι-
δευτούμε κι ας εκπαιδεύσουμε.

της Λυδίας Γιαννοπούλου, καθηγήτριας γερμανικής γλώσσας

Ο μαθητής 
Μενέλαος Ράπτης

Ο μαθητής της γ´ γυμνασίου Μενέλαος 
Ράπτης, κάτοικος Φιλύρου του δήμου Πυλαί-
ας-Χορτιάτη, κατά το σχολικό έτος 2018-2019 
κατέκτησε την δεύτερη θέση πανελλαδικά στον 
διαγωνισμό που διοργανώνει κάθε χρόνο η 
Ένωση Ελλήνων Φυσικών. Επίσης, κατέκτησε 
την πρώτη θέση στον διαγωνισμό της Ένω-
σης Φυσικών Βορείου Ελλάδος και το τρίτο 
βραβείο αριστείας στον διαγωνισμό «Αριστο-
τέλης». Ο μαθητής αποτελεί πλέον μέλος της 
εθνικής ομάδας φυσικής της Ένωσης Ελλήνων 
Φυσικών, η οποία εκπροσωπεί την χώρα μας 
σε κάθε διεθνή διαγωνισμό φυσικής (Ολυμπιά-
δες και Βαλκανιάδες).

Γ. Παπανικολάου 150 - Πεύκα
2310.674844  - 6937.291.411
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δημοτικής αρχής σε ανθρώπινο δυναμικό, η σχο-
λική μας βιβλιοθήκη «Γ.Καρτσακλής» λειτουργεί με 
διευρυμένο ωράριο περιμένοντας τους συντοπίτες 
μας να ικανοποιήσουν τη φιλαναγνωσία τους με 
δανεισμό βιβλίων, ή ως αναγνωστήριο και χώρος 
έρευνας με τη χρήση των δύο Η/Υ και τη σύνδεσή 
τους με το Διαδίκτυο. 

2) Η αίθουσα πολλαπλών χρήσεων «Ηλίας Νικο-
λαϊδης» έχει πλέον αυτονομηθεί ως ένας άρτιος χώ-
ρος που μπορεί να φιλοξενήσει γιορτές, θεατρικές ή 
μουσικές παραστάσεις και πολιτιστικά δρώμενα, ημε-
ρίδες, συναντήσεις για ενημερώσεις και κάθε μορφή 
κοινωνικής εκδήλωσης. Έχει παραχωρηθεί σε πο-
λιτιστικούς συλλόγους, σχολεία, φορείς και ιδιωτικά 
εκπαιδευτήρια του Φιλύρου, ώστε να μετατραπεί από 
έναν «κλειστό» σχολικό χώρο σε απαραίτητο φορέα 
κάθε διακλαδισμένης ενέργειας και δημιουργίας. 

3) Το σύγχρονα εξοπλισμένο σχολικό μας γυμνα-
στήριο αποτελεί επίσης έναν κατάλληλο, άρτια οργα-
νωμένο χώρο, όπου αθλούνται νέοι αθλητές ιδιωτικών 
και δημοτικών αθλητικών συλλόγων, του Φιλύρου και 
άλλων περιοχών του Δήμου Πυλαίας- Χορτιάτη. 

4) Η σχέση του σχολικού μας διδακτηρίου και 
του ανθρώπινου δυναμικού του με την πραγματικό-
τητα του σύγχρονου ανοιχτού σχολείου προκύπτει 
κυρίως από τη φιλοξενία των 16 τμημάτων του δη-
μοτικού προγράμματος δημιουργικής απασχόλησης 
για τους μαθητές της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης 
(ΚΔΑΠ), που διευθύνει η κ. Κική Γρηγοριάδου και 
συντονίζει μαζί με τον κ. Στέλιο Καλαϊτζίδη. Μικροί 
μαθητές του δημοτικού με τη ζωτική ορμή τους συμ-
μετέχουν σε τμήματα πολλών θεματικών και κα-
τευθύνσεων: μελέτης-καλλιέργειας της γλώσσας, 
της σκέψης και της έκφρασης, αθλητισμού, χορού, 
θεατρικών παιχνιδιών κ.ά., για να αναπτύξουν μορ-
φές έκφρασης και δημιουργικότητας, ένα είδος προ-
σχηματισμού των νεαρών ατόμων προς την πορεία 
της εξέλιξής τους μέσα από το πνεύμα της συνύ-
παρξης με τους άλλους και της συνεργασίας, και 
όλα αυτά σε κλίμα γενικευμένης θετικής ενέργειας 
και χαράς της δημιουργίας.

Στο όμορφο παιχνίδι της εξέλιξης αυτής της γενιάς, 
το Γενικό Λύκειο Φιλύρου αισθητοποιεί την παρουσία 
του, ανοίγει τις πόρτες του και διαθέτει  τους χώρους του 
με αγάπη για τους μικρούς μας φίλους, τους οποίους 
θα ξανασυναντήσει μετά από κάποια χρόνια κάνοντάς 
τους δεκτούς ως κανονικούς πλέον μαθητές λυκείου. Η 

εκπαίδευση πρέπει να γίνεται ενιαία αντιληπτή ως θε-
σμός της οργανωμένης κοινωνίας, με συνεχή και ομα-
λή ροή. Οι περιχαρακώσεις και οι αποκλεισμοί αποτε-
λούν πια αναχρονισμούς αρνητικούς προς την εξέλιξη.

Η σύνδεση του Λυκείου μας με κάθε γεγονός 
που προκύπτει από τη φύση της τοπικής κοινωνί-
ας του Φιλύρου δεν αποτελεί τυχαίο γεγονός, αλλά 
στόχο πρωταρχικής σημασίας που απηχεί τις από-
ψεις της διευθύντριας και των εκπαιδευτικών του. 
Όλοι μαζί ως ομάδα έχουμε διαμορφώσει μια συ-
γκεκριμένη κατανοητική οπτική που προσδιορίζει το 
σχολείο ως έναν ανοιχτό στην κοινωνία οργανισμό, 
κέντρο γνώσης και πολιτισμού, θεμελιωμένο στην 
καλλιέργεια τόσο των θεωρητικών γνώσεων κάθε 
επιστήμης όσο και στην καλλιέργεια των αισθητικών 
αξιών μέσα από την ενασχόληση με τις τέχνες (θέ-
ατρο, εικαστικά, μουσειακή εκπαίδευση). Παράλλη-
λα οικοδομείται η κοινωνικοποίηση με την ομαδική 
συνεργασία των μαθητών, με τη διδασκαλία καινο-
τόμων προγραμμάτων και ερευνητικών εργασιών, 
πάντα υπό το πνεύμα του δημοκρατικού διαλόγου 
και της ελεύθερης έκφρασης. Οι ατομικές αντιθέσεις 
ερμηνεύονται ως διαφορετικές υποκειμενικότητες 
που συνθέτουν το σύνολο, γενικά «θετικό».

Οι προσωπικότητες των εφήβων-μαθητών μας 
δεν νοούνται απομονωμένες από το κοινωνικό γί-
γνεσθαι, αλλά ως συνυπάρχουσες με άλλες μέσα 
στον κόσμο και ως φορείς πλουραλιστικής αντί-
ληψης και συναντίληψης. Στις παρυφές του 21ου 
αιώνα το σχολείο πρέπει να ενθαρρύνει τον κάθε 
μαθητή να εκφράζεται με φυσικό τρόπο και με τις 
όποιες δυνατότητές του, όπως ταιριάζει στη φύση 
και τον χαρακτήρα του, έτσι ώστε η κάθε ατομικό-
τητα να ξεδιπλώνεται καθαρά και αβίαστα για να 
μπορεί να εξελιχθεί ομαλά μέσα από τη διαδικασία 
της μάθησης. Το σχολείο που αποξενώνεται από 
την πραγματική ζωή, τωρινή και περασμένη, δεν 
είναι ωφέλιμο για τους μαθητές του. Η καλύτερη 
μόρφωση δεν προκύπτει από την δογματική διδα-
σκαλία ούτε τον φόβο του δασκάλου, αλλά από την 
ουσιαστική σχέση των μαθητών μεταξύ τους και την 
επικοινωνία τους με τον δάσκαλο-σύμβουλο και κα-
θοδηγητή. Σημαντικός παράγων εκπαίδευσης είναι 
η συναναστροφή με τον «έξω» κόσμο, η ανάπτυξη 
δεξιοτήτων και  σύνθετων στοιχείων κοινωνικότη-
τας, ώστε να αντιμετωπίσουν οι αυριανοί πολίτες 
αποτελεσματικά τις αντιξοότητες της ζωής. 

Χειροπιαστή απόδειξη της επιτυχημένης σχέσης 
του Γενικού Λυκείου Φιλύρου με την εκπαιδευτική 
αποτελεσματικότητα είναι το μεγάλο ποσοστό επιτυ-
χίας των μαθητών του στις εξετάσεις για την εισαγωγή 
στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, που αγγίζει το 95%.

ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ
Το ποσοστό επιτυχίας των αποφοίτων του 

Γενικού Λυκείου Φιλύρου στην τριτοβάθμια 
εκπαίδευση κι εφέτος ξεπέρασε το 95%.

Η διευθύντρια και οι καθηγητές του Λυκεί-
ου συγχαίρουν τους μαθητές τους που επέ-
τυχαν μέσω των πανελλαδικών εξετάσεων 
2019 την εισαγωγή τους σε πανεπιστημιακές 
σχολές και τους εύχονται καλές σπουδές και 
καλή σταδιοδρομία.

Οι σύγχρονες ανθρώπινες κοινωνίες του 21ου αιώ-
να έχουν διαφοροποιημένα χαρακτηριστικά που οφεί-
λονται εν πολλοίς στις ποικίλες οικονομικές, πολιτικές 
και πολιτιστικές συνθήκες που επικρατούν και από τις 
οποίες επηρεάζονται. Το στοιχείο της πολυπολιτισμι-
κότητας αποτελεί μια ουσιαστική πραγματικότητα ήδη 
από το τέλος του προηγούμενου αιώνα, που έχει δια-
μορφώσει ανάλογα και τις διαπροσωπικές μας σχέσεις.

Συγκεκριμένα, στο σταυροδρόμι Ανατολής-Δύσης 
η ελληνική κοινωνία σήμερα έχει δεχθεί μετανάστες, 
πρόσφυγες κι εργατικό δυναμικό από διαφορετικές 
χώρες, έθνη και κουλτούρες, ανθρώπινες οντότητες 
που προσπαθούν να ενταχθούν  μέσω σταθερών 
δομών όπως το σχολείο και κάθε άλλη μορφή εκπαί-
δευσης στην τοπική κοινωνία της υποδοχής. Από την 
άλλη πλευρά, η ενοποίηση των ευρωπαϊκών κρατών 
και η ελεύθερη μετακίνηση των Ευρωπαίων πολιτών 
έχει συμβάλει σε μεγάλο βαθμό στην πολυπολιτισμι-
κότητά τους και μαζί σε αυτήν της ελληνικής κοινωνίας. 

Αποτελεί επομένως αδήριτη ανάγκη και αναγκαία 
συνθήκη το σύγχρονο ελληνικό σχολείο γενικότερα 
και ο Έλληνας εκπαιδευτικός ειδικότερα να αναθε-
ωρήσουν στόχους και κατευθύνσεις, την διαμορφω-
μένη αντίληψη για τον έξω κόσμο, τις πρακτικές μά-

θησης και τον τρόπο που στοχαζόμαστε πάνω στα 
πράγματα και τους άλλους, ώστε επιτευχθεί η απαι-
τούμενη αντιστοιχία προς την πραγματικότητα. Είναι 
σημαντικό όλα τα παραπάνω να μην περιοριστούν 
στο επίπεδο μιας υπόγειας  πρόθεσης ούτε κάποιας 
τυχαίας αντιμετώπισης, αλλά να καταστούν παγιωμέ-
νη εσωτερική λειτουργία και θέσμιση. 

Ο σημερινός πολίτης θα πρέπει να παιδεύεται 
και να εκπαιδεύεται μέσω μιας διαδικασίας μεταμόρ-
φωσης από το μοντέλο του πολίτη μιας «κλειστής» 
κοινωνίας ως ιστορικής κατασκευής, σε «πολίτη του 
κόσμου» για μια κοινωνία ως παραγωγική εστία. Με 
αυτό το δεδομένο το σύγχρονο σχολείο οδηγείται 
αντίστοιχα στην πρακτική του «ανοιχτού» σχολείου 
προσλαμβάνοντας μια σειρά από σημασίες που το 
καθιστούν νοητό ως ένα «σχολείο για όλους». 

Στην προσπάθεια να επιτευχθεί η πληρέστερη δυ-
νατή αποκατάσταση της σχέσης του Λυκείου μας στο 
Φίλυρο1 με τις απαιτήσεις της τοπικής κοινωνίας, το 
σχολείο είναι ανοιχτό σε κάθε διαδικασία και πράξη 
που αναφέρεται σε οποιαδήποτε μορφή ανθρώπινης 
δημιουργικότητας. Ειδικότερα αναφέρουμε ότι: 

1) τα τελευταία χρόνια, με την υποστήριξη της 

1  Με το ΦΕΚ 2579, τεύχος Β΄/ 27-6-2019 το Λύκειό 
μας μετονομάσθηκε από 3ο ΓΕΛ Χορτιάτη σε Γενικό Λύ-
κειο Φιλύρου.

ΛΥΚΕΙΟ ΦΙΛΥΡΟΥ: ΕΝΑ «ΑΝΟΙΧΤΟ» ΣΧΟΛΕΙΟ Της Δρ. Πηνελόπης Καζά, Διευθύντριας του Γενικού Λυκείου Φιλύρου

Nikolai Petrovich Bogdanov-Belsky 
(1868-1945), Στο σχολείο του χωριού.

Sir George Clausen, R.A., R.W.S., R.I. – 1889
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Aντικείμενο του έργου είναι η κατασκευή μιας 
Μονάδας Φροντίδας Ηλικιωμένων δυναμικότητας 
99 κλινών, με υπόγειους βοηθητικούς χώρους. 
Το συγκρότημα (κτίριο, διαμορφώσεις, υπαίθριος 
χώρος στάθμευσης) πρόκειται να εγκατασταθεί 
και να λειτουργήσει σε γήπεδο συνολικής έκτασης 
10.050τ.μ., ιδιοκτησίας της Ιεράς Μητρόπολης 
Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως. Προσπάθεια 
και σκοπός του Ιδρύματος «Φροντίδα Παπαγε-
ωργίου-Στέγη Φροντίδας Ατόμων Τρίτης Ηλικί-
ας – Μ.Κ. της Ιεράς Μητροπόλεως Νεαπόλεως 
& Σταυρουπόλεως» είναι η εξασφάλιση υψηλής 
ποιότητας περίθαλψης στους ηλικιωμένους και 
η δημιουργία ατμόσφαιρας οικογενειακής ζεστα-
σιάς και θαλπωρής, έτσι ώστε να εξαλειφθεί σε 
μεγάλο βαθμό το συναίσθημα εγκατάλειψης και 
παραμέλησης σε συνανθρώπους μας της τρίτης 
ηλικίας.

Με τη λειτουργική σύνδεση των κτιριακών 
όγκων, όλο το συγκρότημα θα είναι εύκολα 
προσβάσιμο από άτομα ΑΜΕΑ. Για τη λειτουρ-
γία τους,  τα κτήρια θα διαρθρώνονται ως εξής: 

α) το Α΄ κτήριο ως κτίριο 4 μονάδων διαβίωσης 
συνολικής δυναμικότητας 99 κλινών, θα περι-
λαμβάνει και χώρους διημέρευσης, γραφεία κ.ά. 
β) το Β΄ κτήριο θα λειτουργεί ως κτήριο βοηθητι-
κών υπηρεσιών, θα περιλαμβάνει δηλαδή τις κε-
ντρικές λειτουργίες του, συγκεκριμένα χώρους 
διοίκησης, ιατρείων και προσωρινής νοσηλείας. 
Οι χώροι αυτοί θα έχουν άμεση πρόσβαση στο 
Α΄ κτήριο, στην είσοδο-υποδοχή, στην κουζίνα, 
την τραπεζαρία και στο μεγάλο φουαγιέ ως αί-
θουσα ψυχαγωγίας, που θα αποτελεί την εστία 
της κοινωνικής ζωής της κοινότητας. Στο υπό-
γειο θα υπάρχουν οι χώροι των αποθηκών, του 
πλυντηρίου και των ηλεκτρομηχανολογικών 
εγκαταστάσεων, γ) το Γ΄ κτήριο θα λειτουργεί 
ως αίθουσα κοινωνικών εκδηλώσεων της κοι-
νότητας.

Στα έργα πρασίνου, τέλος, περιλαμβάνεται η 
πλήρωση κεντρικής νησίδας οδικής αρτηρίας, 
νησίδων κόμβων και χώρων ανάπτυξης πρα-
σίνου με κατάλληλη φυτική γη, σύμφωνα με τα 
σχέδια. 

Με βάση τα παραπάνω ποσοστά η «Δύναμη Ενότητας», που θα συνεχίσει ως διοίκηση του δήμου 
Πυλαίας-Χορτιάτη, θα έχει 29 δημοτικούς συμβούλους, ενώ οι υπόλοιπες 4 δημοτικές παρατάξεις από 
3 η καθεμιά σε ένα δημοτικό συμβούλιο που αριθμεί 41 δημοτικούς συμβούλους. 

Συγχαίρουμε τον Δήμαρχο κ. Ιγνάτιο Καϊτεζίδη για την εκλογική νίκη του και του ευχόμαστε δύναμη 
και υγεία για την επιτυχία στο δύσκολο έργο της βελτίωσης της ποιότητας ζωής των συμπολιτών μας. 
Ομοίως, στην αντιπολίτευση ευχόμαστε να είναι παραγωγική και διεκδικητική στον ρόλο της. Είναι 
χαρά και τιμή για τον τόπο μας η εκλογή των υποψηφίων του Φιλύρου, τους συγχαίρουμε κι ευχόμαστε 
να επιτύχουν υψηλούς στόχους για το χωριό στην άκρη του δήμου μας, που τόσο αγαπάμε.

Δημοτικοί σύμβουλοι εξελέγησαν: 
Aπο τον συνδυασμό  «Δύναμη Ενότητας» οι Παναγιώτα Ζελίδου και Γεώργιος Ταρασίδης.
Σύμβουλοι της Δημοτικής Κοινότητας Φιλύρου: 
Από τον συνδυασμό «Δύναμη Ενότητας» οι Ελευθέριος Αντωνιάδης, Θάλεια Παυλίδου, Νικόλαος 

Γούσιος, Ελπίδα Γρηγοριάδου και Παύλος Σιδηρόπουλος, ενώ από τον συνδυασμό «Φιλυραίων Πο-
λιτεία» οι Βίκυ Σταυρίδου και Παναγιώτης Παρασκευόπουλος. 

συνέχεια από τη σελίδα 1

συνέχεια από τη σελίδα 1

Το υπό ανέγερση γηροκομείο στο Φίλυρο

Αυτοδιοικητικές εκλογές
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Η δράση μας αυτή συνεχίζει να προσελκύει το 
έντονο ενδιαφέρον του κόσμου αλλά και των ΜΜΕ. 
Το τηλεοπτικό κανάλι Οpen tv στην εκπομπή του 
«Ώρα Ελλάδος» με τους δημοσιογράφους Αμαλία 
Κάτζου και Βαγγέλη Γιακουμή την παρουσίασε σε 
ζωντανή σύνδεση με το Φίλυρο, σε μία από τις στά-
σεις - βιβλιοθήκες, στην οποία η Σοφία Τσίλογλου, 
μέλος του Δ.Σ. που είχε και την ιδέα, αναφέρθηκε σ 
αυτήν, παρουσία του αντιπροέδρου της ΚΕΠΦ Άκη 
Ψωμά, της γ. γραμματέως Θεοδώρας Πασσιά και 
του μέλους του Δ.Σ. Αλεξάνδρου Νικολαΐδη.

Τ Α  Ν Ε Α  Τ Η Σ  Κ . Ε . Π . Φ .

Ανακύκλωση πλαστικών 
πωμάτων - μπαταριών

Η δράση μας με την ανακύκλωση πλαστικών 
πωμάτων συνεχίζεται δυναμικά και ακατάπαυστα. Η 
συμμετοχή όλων, μικρών και μεγάλων, μαθητών και 
σπουδαστών, γονέων και παππούδων, δασκάλων, 
προπονητών, καταστηματαρχών μας ενώνει για τον 
κοινό μας στόχο: προσφορά αγάπης σεβασμός στο 
περιβάλλον!

Το ίδιο και με τις μπαταρίες, κάδος για τις οποί-
ες υπάρχει έξω από τα γραφεία του συλλόγου μας, 
25ης Μαρτίου 10.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Η Πρόεδρος και το Διοικητικό Συμβούλιο της 
Κίνησης Επικοινωνίας Πολιτών Φιλύρου σας προ-
σκαλούν, σύμφωνα με το άρθρο 10 του καταστα-
τικού του συλλόγου, την Τετάρτη, 11 Σεπτεμβρίου 
2019 και ώρα 18.00 στα γραφεία του συλλόγου σε 
πρώτη τακτική Εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέ-
λευση με θέματα
1. Εκλογή Προεδρείου Γενικής Συνέλευσης
2. Εκλογή Εφορευτικής επιτροπής διενέργειας Αρ-

χαιρεσιών  μετά την λήξη της Τακτικής Γενικής 
Συνέλευσης για την ανάδειξη των μελών του 
Διοικητικού Συμβουλίου και της Εξελεγκτικής 
επιτροπής για την επόμενη διετία ( 2019-2021).

Υποβολή υποψηφιοτήτων για το Δ.Σ. και την Ε.Ε. 
μέχρι την ώρα 13.00 του Σαββάτου, 7 Σεπτεμ-
βρίου 2019, στην Γραμματέα του Δ.Σ.

3. Απολογισμός απερχομένου Δ.Σ.
4.Ανάγνωση έκθεσης Εξελεγκτικής Επιτροπής.
5. Έγκρισή απολογιαμού, ισολογισμού και προϋ-

πολογισμού.
6. Ενημέρωση - συζήτηση-προτάσεις για διάφορα 

θέματα του συλλόγου.
7. Διενέργεια αρχαιρεσιών για την ανάδειξη νέου 

Διοκητικού Συμβουλίου και νέας Εξελεγκτικής 
Επιτροπής.
Μη γενομένης απαρτίας ( 50%+1  των μελών 

που είναι τακτοποιημένα οικονομικά κατά το άρ-
θρο 8 του καταστατικού ), η Γενική Συνέλευση θα 
επαναληφθεί στον ίδιο χώρο την Τετάρτη, 25 Σε-
πτεμβρίου 2019 και ώρα 18.00.

Η Πρόεδρος                    Η Γενική Γραμματέας

Τάνια Παπαϊωάννου                Θεοδώρα Πασσιά

Μια ευχάριστη έκπληξη μας επεφύλαξε ο Αθλητι-
κός Ποδηλατικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης, αφήνοντας 
επανειλημμένως βιβλία στις βιβλιοθήκες - στάσεις των 
λεωφορείων του Φιλύρου που δημιούργησε η ευρέως 
πλέον γνωστή και βραβευμένη δράση της Κ.Ε.Π.Φ. σε 
συνεργασία με τον δήμο μας. Η συγκινητική και διακρι-
τική προσφορά του ποδηλατικού συλλόγου συνοδευ-
όταν από το παρόν ευγενικό σημείωμα. 

20 Ιουνίου, αρχές καλοκαιριού και πριν ξεκινήσουμε για τις καλοκαιρινές μας διακοπές, σκεφθήκαμε να 
ανταμώσουμε σ’ έναν όμορφο και φιλόξενο χώρο, την αίθουσα «Ηλίας Νικολαΐδης» του λυκείου Φιλύρου, για 
ν’ ανταλλάξουμε ευχές για ξέγνοιαστο καλοκαίρι και όμορφες αποδράσεις από την καθημερινότητα, και συγ-
χρόνως να σιγοτραγουδήσουμε γνωστά αγαπημένα τραγούδια μαζί με τις χορωδίες που παρουσιάστηκαν. 

Ακούσαμε εκτός από την χορωδία της Κίνησης Επικοινωνίας Πολιτών Φιλύρου με χοράρχη τον κ. Χρή-
στο Ξανθό, την χορωδία «Καλιστώ» από την Περαία με χοράρχη τον κ. Σωτήρη Δεσπότη και την χορωδία 
Π.Ε. 40 Εκκλησιών με χοράρχη τον κ. Βίκτωρα Γλυκίδη 

Ήταν μια όμορφη μελωδική βραδιά που την απόλαυσαν όλοι οι παρευρισκόμενοι δίνοντας πολλά και 
θερμά συγχαρητήρια στα μέλη των χορωδιών που τραγούδησαν. 

Συνάντηση Χορωδιών Το «Βιβλίο - Στάση Ζωής» 
εμπνέει και ενδιαφέρει!

Ολοκαύτωμα Χορτιάτη

Ποδηλατικός Σύλλογος 
Θεσσαλονίκης
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Φοῖβος Ι. Πιομπῖνος, Σκόρπιες σκέψεις 
πάνω στὴν ἑλληνικὴ γραμμή, Ἐκδόσεις τοῦ 
Φοίνικα, Ἀθήνα 2016.

Μόνο ἡ ἔρημος, ἡ Σαχάρα, μπορεῖ νὰ συγκρι-
θεῖ μὲ τὸ Αἰγαῖο. Καί τὰ δύο εἶναι τοπία ὕψιστης 
ἀλήθειας· δὲν ἀνέχονται τὸ ψεῦδος, τὸ παραμικρὸ 
ξένο πρὸς αὐτά στοιχεῖο, δὲν σοῦ ἐπιτρέπουν τὴν 
ἐλαχιστότερη ὑπεκφυγή, τὴν διαφυγὴ ἀπὸ τὴν 
προσωπική σου ἀλήθεια. Δὲν ἐπιδέχονται καμιάν 
ἀνθρώπινη ἐπέμβαση, ὅμως ἐνσωματώνουν, 
ἀφομοιώνουν, τελικά, τὰ πάντα.

Ἡ ἔρημος καὶ ἡ θάλασσα κυματίζουν μὲ τὸ φύ-
σημα τοῦ ἀνέμου· εἶναι βυθισμένες σὲ ἀπερίγρα-
πτη σιωπή, ἀκόμα κι ὅταν ὁ λίβας σαρώνει τοὺς 
ἀμμόλοφους καὶ τὰ πετρώδη ὑψίπεδα, ἀκόμα κι 
ὅταν βουίζει τὸ μελτέμι.

Μές στὴν ὑπέρτατη σοφία της, ἡ ἐλληνικὴ 
φύση καταφέρνει τελικὰ νὰ ἀναιρεῖ τὴν ὅποια κα-
κοποίηση ὑφίσταται ἀπὸ τοὺς ἀνθρώπους. Τοῦτο 
βέβαια δὲν σημαίνει ὅτι δὲν πρέπει ἐπιτέλους νὰ 
πάψουμε νὰ ἀσελγοῦμε στὸ ἑλληνικὸ τοπίο μὲ τὰ 
νόμιμα ἢ παράνομα λατομεῖα ποὺ σὰν τεράστι-
ες πληγὲς χαίνουν στὶς πλαγιὲς τῶν λόφων, καὶ 
μὲ τὴν αὐθαίρετη, ἄναρχη δόμηση, τραυματίζο-
ντας ἀνεπανόρθωτα τὸ περιβάλλον, καθὼς καὶ 
μὲ ὅποιου ἄλλου εἴδους ἀθέμιτο τρόπο ἐπινοεῖ ὁ 
εὐφάνταστος, εὑρηματικὸς νοῦς τῶν παρανομού-
ντων σύγχρονων Ἑλλήνων. Μπορεῖ βέβαια νὰ 
εἶχε πολιτικὴ χροιὰ τὸ παροιμιῶδες πιά «Ὅπου 
καὶ νὰ ταξιδέψω ἡ Ἑλλάδα μὲ πληγώνει» ποὺ ὁ 
Γιῶργος Σεφέρης (1900-1971) τὸ ἔγραψε στὸ 
ποίημά του «Μὲ τὸν τρόπο τοῦ Γ.Σ.» τὸ καλοκαίρι 
τοῦ μαύρου 1936 στὸ Τετράδιο Γυμνασμάτων του, 

ὅμως σκέφτομαι πὼς θὰ ἦταν ὀρθότερο ὁ σημε-
ρινὸς Ἕλληνας νὰ λέει: «Ὅπου καὶ νὰ ταξιδέψω, 
τὴν Ἑλλάδα πληγώνω».

Ἐκεῖνο ποὺ τραυματίζει ἀνεπανόρθωτα τὸ περι-
βάλλον εἶναι ἡ δράση τῶν ἐκσκαπτικῶν μηχανημά-
των τύπου γκρέιντερ – φαγάνες τὰ λέγαμε παλιὰ μὲ 
τὸ ὀρθὸ παιδικό μας ἔνστικτο –, ποὺ κατατρώγουν 
τὰ βουνὰ καὶ τὰ κατσάβραχα. Διανοίγουν βάναυσα 
δρόμους γιὰ τὴν οἰκοπεδοποίηση – «ἀξιοποίηση» 
τὴ χαρακτηρίζουν ἀναίσχυντα οἱ ἀετονύχηδες οἰκο-
πεδοφάφοι – τῆς πιὸ ἀπόμακρης κι ἀνέγγιχτης 
ἀκόμη γωνιᾶς τῆς ὑπαίθρου, ἀφήνοντας πίσω τους 
τὰ μπάζα τῶν ἐκσκαφῶν νὰ κατρακυλοῦν στὶς πλα-
γιές. Αὐτά τὰ τραύματα δὲν πρόκειται βέβαια ποτέ 
νὰ κλείσουν. Ὡστόσο μὲ παρηγορεῖ ἡ σκέψη πὼς 
κάποτε, ἴσως ὄχι καὶ στὸ τόσο ἀπώτερο μέλλον, 
τὰ κτίσματα ποὺ ξεφυτρώνουν παντοῦ αὐθαίρετα 
δὲν θὰ ὑπάρχουν πιά. Ἐδῶ χάθηκαν παντελῶς 
ὁλόκληρες ξακουστὲς μεγαλουπόλεις τῆς ἀρχαιό-
τητας, ὅπως λ.χ. ἡ ἀκόλαστη Βαβυλώνα, ἡ κραταιὰ 
Νινευί, ἡ φαραωνικὴ Μέμφιδα, ἡ κοσμοπολιτικὴ 
Ἀλεξάνδρεια ἢ ἡ «Ἑπτάπυλος Θήβη» τῶν Λαβδα-
κιδῶν, καὶ πιστεύουμε πὼς θὰ 
ἐπιζήσουν τὰ σημερινὰ κτήρια 
ποὺ ἐπιπλέον γερνᾶνε, παλιώ-
νουν τόσο ἄθλια; Εἶναι ὅμως 
σχεδὸν ἀδύνατον νὰ ἀποκατα-
σταθεῖ στὴν πρότερη μορφή του 
τὸ ρημαγμένο ἀπὸ λατομεῖα ἢ 
ἀπὸ τὴ διάνοιξη δρόμων τοπίο. 

Θαυμασμὸ προκαλοῦν στὸν 
σημερινὸ ἐπισκέπτη καὶ στὸν 
περιηγητὴ τῆς Ἑλλάδας οἱ ἀπί-
στευτης ὀμορφιᾶς καὶ πνευμα-
τικότητας τόποι ποὺ ἀνέκαθεν 
οἱ Ἕλληνες ἐπέλεγαν, τόσο οἱ 
ἀποκαλούμενοι «ἐθνικοί» ὅσο 
καὶ οἱ χριστιανοί, γιὰ νὰ ἀνεγεί-
ρουν τοὺς ναούς τους καὶ νὰ λα-

τρεύουν τὸ Θεῖον. «Οἱ Ἕλληνες πάντοτε φύλαγαν 
τὶς καλύτερες τοποθεσίες γιὰ τὸν Θεό», εἶχε κάπο-
τε πεῖ ὁ Μπροὺς Τσάτουιν (Βruce Chatwin, 1940-
1989), ἀντικρίζοντας ἕνα ἐκκλησάκι τοῦ Ἀι-Νικόλα 
τοῦ 12ου αἰῶνα στὴ μεσσηνιακὴ Μάνη, δίπλα στὸ 
ὁποῖο ἔχει πιὰ τοποθετηθεῖ ἡ τέφρα του. Καὶ πῶς 
νὰ συνέβαινε ἀλλιώτικα, ἀφοῦ ἡ ἐπιλογὴ τῶν λα-
τρευτικῶν τόπων δὲν ὀφειλόταν, ὡς γνωστόν, σὲ 
τυχαίους παράγοντες ἢ συνθῆκες σκοπιμότητας. 
Ἀπεναντίας, στὴν ἀρχαία Ἑλλάδα ἡ ἐπιλογὴ αὐτή 
ἦταν τὸ ἀποτέλεσμα οἰωνοσκοπίας, δηλαδὴ ἀνα-
ζήτησης καὶ μελέτης τῶν σημείων ποὺ ἔστελναν οἱ 
θεοὶ προκειμένου νὰ ἐκφράσουν τὴ θέλησή τους. 
Ἐξάλλου δὲν εἶναι διόλου τυχαῖο ποὺ τὰ ἀρχαῖα 
ἱερὰ βρίσκονται σὲ αὐστηρὲς γεωμετρικὲς σχέσεις 
μεταξύ τους, ὑπακούοντας σὲ νόμους μιᾶς ἱερᾶς 
γεωδαισίας. Στὴ χριστιανικὴ Ἑλλάδα ἡ ἐπιλογὴ 
τῶν λατρευτικῶν τόπων ὀφειλόταν συνήθως στὴ 
διορατικὴ ὑπόδειξη ἁγίων ἢ φωτισμένων ἀτόμων 
κατόπιν θαυματουργικῆς, θείας καθοδήγησης.

Μ.Π.

Παραθυράκια στη γνώση του κόσμου που περιέχεται στα βιβλία, με μικρά αποσπάσμα-
τα χωρίς πάντα σχολιασμό, ώστε να μπορεί καθένας από μας να γίνεται κοινωνός της 
αλήθειας και της σοφίας τους. 

Το βιβλίο

ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ
Ιερού Ναού Αγίας Σοφίας και των τριών Θυγατέρων αυτής, Πίστεως, Ελπίδος 
και Αγάπης
Του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΧΩΡΙΟΥ στο ΦΙΛΥΡΟ Θεσσαλονίκης.
Τηλ. 2310 677.556, 2310 233.033
•	 Δευτέρα 16 Σεπτεμβρίου, 6.30μ.μ. Μέγας Αρχιερατικός Εσπερινός, Αρτο-

κλασία και Περιφορά της Ιεράς εικόνος χοροστατούντος του Σεβασμιωτά-
του Μητροπολίτου Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως κ.κ. Βαρνάβα.

•	 Τρίτη 17 Σεπτεμβρίου, ημέρα της εορτής από 7.00-10.00 π.μ. θα τελε-
σθεί Αρχιερατική Θεία Λειτουργία.

Επίσης Μνημόσυνο υπερ Αναπαύσεως Ευεργετών, Δωρητών, Χορηγών και 
Μελών του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΧΩΡΙΟΥ.
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Βολταϊκό τόξοΑπό τη 
Μαρία Πάλλα

Μαθήματα ζωής (Les Héritiers, Γαλλία 2014), 
της Marie-Castille Mention-Schaar 
με τους Ariane Ascaride, Ahmed Dramé, 
Géneviève Mnich.

Μια απόφοιτη λυκείου πηγαίνει να παραλάβει το 
απολυτήριό της φορώντας την μαντίλα (αφού δεν εί-
ναι πλέον μαθήτρια), ενώ η πρώην καθηγήτριά της 
επιμένει ότι πρέπει να την βγάλει, μιας και βρίσκεται 
στον χώρο του σχολείου. Ξεσπάει άγριος καυγάς με-
ταξύ τους κι ο θεατής αναρωτιέται σχετικά με το νόημα 
που μπορεί να έχουν οι ακρότητες, η μισαλλοδοξία, το 
πνεύμα και το γράμμα του νόμου και οι στρεβλώσεις 
που δημιουργούν οι άνθρωποι με τις υποκειμενικές 
ερμηνείες τους. Διότι και οι δύο επιχειρηματολογούν, 
κι εδώ τίθεται θέμα γραπτού και άγραφου δικαίου, και 
οι δύο βρίσκονται εν αδίκω με το να μην υποχωρούν 
ούτε εκατοστό από τις εμμονές τους. 

Μ’ αυτήν την σκηνή δίκην προλόγου ξεκινά η ται-
νία, που βασίστηκε σε αληθινή ιστορία και γυρίστηκε 
σ’ ένα λύκειο των παρισινών προαστείων. Μάλιστα 
το σενάριο έγραψαν η σκηνοθέτις μαζί με τον Ahmed 
Dramé, που το 2012 ήταν τελειόφοιτος στο Λύκειο 
Léon Blum του Créteil και της πρότεινε να γυρίσει 
ταινία με θέμα την ιστορία που ο ίδιος είχε βιώσει. 

Μπαίνουμε στην τάξη της κυρίας Anne 
Gueguène. Η Αν είναι καθηγήτρια ιστορίας και γε-
ωγραφίας και, προκειμένου να ξεκολλήσει τους μα-
θητές της από τα κινητά και να τους παρακινήσει να 
σκέπτονται, παρά την αντίθετη γνώμη του διευθυ-
ντή της, τους προτείνει να λάβουν μέρος στον εθνι-
κό διαγωνισμό για την Αντίσταση και τους Διωγμούς 
που οργανώνει κάθε χρόνο το υπουργείο εθνικής 
παιδείας της Γαλλίας. Το θέμα στο οποίο θα διαγω-
νισθούν οι υποψήφιοι είναι “Τα παιδιά και οι έφηβοι 
στο σύστημα των στρατοπέδων συγκέντρωσης των 
Ναζί”. Με το κίνητρο αυτό η Άννα ελπίζει να αντι-
μετωπίσει -και ει δυνατόν να εξαλείψει- την αδιαφο-
ρία, την απείθαρχη συμπεριφορά τους και, γιατί όχι, 
στοχεύει ακόμα παραπέρα, να τους παρακινήσει να 
προβληματιστούν πάνω σε ζητήματα ηθικής τάξε-
ως, διότι οι μαθητές αυτοί, εκτός από ατίθασοι είναι 
και προσβλητικοί και υποτιμώνται μεταξύ τους, βρί-
ζονται και δέρνονται και τους χωρίζουν,  χλευάζουν 
συμμαθητές/ τριες όταν επιχειρούν να ανταποκρι-
θούν στο μάθημα και, το χείριστο, τους καταπιέζουν, 
είναι μισαλλόδοξοι και γεμάτοι ειρωνεία απέναντι σε 
καθηγητές και σε μαθήματα. Αν και φαινομενικά το 
εγχείρημα δεν έχει καμιά ελπίδα να επιτύχει. 

 Κάποιοι το σκέπτονται και θα ήθελαν να 
συμμετάσχουν, μ› όλο που δεν έχουν εμπιστοσύνη 
στον εαυτό τους. Εκεί όμως είναι η κ. Άννα να τους 
εμψυχώνει, επειδή καταλαβαίνει ότι οι υποτιμήσεις 
και οι χλευασμοί προς εαυτούς και αλλήλλους πη-
γάζουν από την χαμηλή αυτοεκτίμησή τους. Μέρα 
τη μέρα, με υπομονή, αντιπαρέρχεται τα εμπόδια 
επιμένοντας στο ότι το θέμα αφορά στις νέες γε-
νιές (άρα και σ› αυτούς), και καταφέρνει το σχεδόν 
ακατόρθωτο, να πείσει τους μαθητές της για το εν-
διαφέρον και τη σπουδαιότητά του. Κάποιες φορές 
αρκεί ένας μόνον άνθρωπος για να τ’ αλλάξει όλα. 

Αρκετοί έχουν παρατηρήσει ότι η ταινία παρα-
είναι αισιόδοξη, προβλέψιμη, μελοδραματική και 
με χαρακτήρα διδακτικό, υπερφορτωμένη με κλι-
σέ, που εμφανίζει σαν καρικατούρες τους μαθητές 
και σαν άγγελο την καθηγήτρια,  σύμφωνα με τη 
γνωστή συνταγή των ατίθασων μαθητών που τους 
«ηρεμεί» ένας ικανός δάσκαλος και τάξεων σχολεί-
ου που μεταμορφώνονται από δασκάλους-μάγους. 
Όπως στις περισσότερες ταινίες του είδους, η μα-
γεία λειτουργεί κι εδώ, μας οδηγεί η ποιητικότητα και 
ο ρεαλισμός του παιχνιδιού των ηθοποιών, επαγ-
γελματιών κι ερασιτεχνών, κι οι αλληλεπιδράσεις 
ανάμεσά τους πρέπει να λειτούργησαν και έξω από 
τα γυρίσματα. Γιατί είναι από τις ταινίες εκείνες που 
δημιουργούν στους συντελεστές τους ένα αίσθημα 
ευθύνης πολύ έντονο, αφού το μήνυμα της ταινίας 
είναι σημαντικότατο, και σ› αυτό πρέπει να επικε-
ντρωθεί το ενδιαφέρον και οι παρατηρήσεις, σ› αυτό 
έγκειται η αξία της. Οι επιμέρους ιστορίες των μα-
θητών δίνουν την ατμόσφαιρα, συνιστούν το ντεκόρ 
κι εξασφαλίζουν την δυναμική, ώστε να υπηρετηθεί 
το θέμα της ταινίας, που είναι η μεταμόρφωση μιας 
ολόκληρης τάξης που ξεπερνά τον εαυτό της προ-
κειμένου να διαγωνισθεί, με σκοπό να κερδίσει. 

Κορυφαία στιγμή της ταινίας η συνάντηση της 
τάξης μ› έναν επιζώντα των στρατοπέδων, που 
τους διηγείται την ιστορία του και μιλάει για κείνους 
που έχασε, κι όπου η δύναμη της σκέψης αναμε-
τριέται με τις προωθημένες συγκινήσεις και τα δά-
κρυα ορισμένων. 

Παρατηρούμε αυτούς τους μαθητές να ανακαλύ-
πτουν παιδιά και εφήβους - θύματα του δευτέρου 
παγκοσμίου πολέμου και να παραλληλίζουν την κα-
θημερινότητά τους μ' εκείνην αυτών που δεν πρό-
λαβαν να μεγαλώσουν. Επηρεάζονται τόσο, που 
αισθάνονται να μεταβάλλεται η ιδέα που έχουν για 
τον κόσμο και γιά τον εαυτό τους, ενώ η καθηγήτριά 
τους μετατρέπεται σιγά σιγά σε θεάτρια της τάξης 
της που αλλάζει. Το αποτέλεσμα είναι διδάγματα 
για τους εφήβους μαθητές του Λυκείου, διδάγματα 
όμως και για την καθηγήτρια, γιατί δεν παρουσιάζε-
ται ως ηρωοποιημένη μορφή με το μαγικό ραβδάκι 

που μεταμορφώνει τους μαθητές από αδιάφορους 
και προσβλητικούς σε συνεργάτες που ερευνούν 
για να μάθουν. Έτσι η σκηνοθέτις κινείται επιδέξια 
ανάμεσα στα προβλήματα των νέων σήμερα και 
στη μνήμη των θυμάτων των στρατοπέδων δίνο-
ντας τα δικά της μαθήματα ζωής, με τη φρεσκάδα 
που αποπνέει η νιότη αλλά και τη σοβαρότητα και 
το δέος απέναντι στα τραγικά θύματα. Και δεν αφή-
νει κανέναν αδιάφορο, επειδή δείχνει τον ενθουσι-
ασμό εφήβων εμπλεκόμενων σε μια παιδαγωγική 
εμπειρία, σε μια ταινία συγκινητική που δείχνει τη 
μεταστροφή μιας τάξης δύσκολων παιδιών, μόλις 
αποφασίσει να συμμετάσχει στον διαγωνισμό. Τα 
παιδιά για πρώτη φορά θα νιώσουν το νόημα της 
ελπίδας, της ανεκτικότητας, του ανοίγματος στους 
άλλους, όχι για να αλλάξουν τη γνώμη του συνομι-
λητή τους, αλλά να τον παρακινήσουν σε σκέψη και 
κατανόηση, για να μπορούν να επικοινωνούν μέσα 
σε καθεστώς αλληλοσεβασμού και εμπιστοσύνης, 
να ακούν τους άλλους και να επιδιώκουν την κατα-
νόηση του παρελθόντος για να προσπαθήσουν όχι 
ν› αλλάξουν τον κόσμο, αλλά τουλάχιστον να συμ-
βάλουν στο να γίνει κάπως καλύτερος.

Κι έπειτα, τα παιδιά αυτά των προαστίων που 
μεγαλώνουν δύσκολα μέσα σε μια κοινωνία που 
δεν καταλαβαίνουν και η οποία δεν ενδιαφέρεται 
γι› αυτά, αποδεικνύουν ότι μπορούν να αντιμετω-
πίσουν τον κόσμο που τους περιβάλλει, αρκεί κά-
ποιος να τους ακούσει και να τους εμπνεύσει, γιατί 
τότε μπορούν να πάνε ακόμα μακρύτερα από το 
σημείο που προόριζε η κοινωνία τους γι' αυτά. 

Πολλά τα διδάγματα από το συγκεκριμένο πα-
ράδειγμα. Το σχολείο μπορεί να κάνει τη διαφορά, 
ναι, το σχολείο μπορεί να διαμορφώσει υπεύθυ-
νους κι ελεύθερους πολίτες. Ούτε κυνισμός ούτε 
δημαγωγία, αλλά τόνωση του ηθικού σπάζοντας 
ρατσιστικές προκαταλήψεις των γενεών που περ-
νούν από τη μια στην άλλη γενιά. Και μια σπου-
δή πάνω στον ρόλο του εκπαιδευτικού. Και τιμή 
στους εκπαιδευτικούς εκείνους που ακολουθούν 
την αποστολή τους και μοχθούν να την φέρνουν 
εις πέρας. 
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Η χορωδιακή περίοδος 
έκλεισε για τη νεανική χορωδία 
της Κίνησης Επικοινωνίας Πο-
λιτών με την επιτυχημένη συμ-
μετοχή της σε  δύο χορωδιακές 
συναντήσεις πέρα από τα όρια 
του Φιλύρου. 

Στις 22 Μαΐου 2016 η χορω-
δία συμμετείχε στην εκδήλωση 
με τίτλο “Μουσικές της 7ης τέ-
χνης” μαζί με την χορωδία και  

την ορχήστρα του 1ου Γυμνασί-
ου Ωραιοκάστρου στο αμφιθέα-
τρο του ΟΑΕΔ  Ωραιοκάστρου. 
Η εκδήλωση διοργανώθηκε 
από το Πνευματικό Κέντρο του 
Ι.Ν. Τιμίου Σταυρού Γαλήνης 
και είχε φιλανθρωπικό σκοπό,  
αφού αντί εισιτηρίου οι θεα-
τές προσέφεραν τρόφιμα για 
το κοινωνικό παντοπωλείο του 
Ναού. Στην εκδήλωση ακούστη-

καν κυρίως κινηματογραφικά 
τραγούδια σε δροσερές νεανι-
κές  εκτελέσεις.

Στις 12 Ιουνίου,  η χορω-
δία συμμετείχε στο 1ο φεστι-
βάλ παιδικών χορωδιών που 
διοργάνωσε ο Ιερός Ναός 
Μεταμόρφωσης του Σωτήρος 
Θεσσαλονίκης  με τίτλο “Τρα-
γουδώντας υμνούμε”.  Ακού-
στηκαν τραγούδια παιδικά, 

έντεχνα, παραδοσιακά, κλασ-
σικά και ποπ,   δείχνοντας το  
έντονο ενδιαφέρον των νέων 
παιδιών για την τέχνη και τη 
χορωδιακή μουσική ειδικότε-
ρα.

Η νεανική χορωδία της Κίνη-
σης Επικοινωνίας Πολιτών Φιλύ-
ρου συνεχίζει και την επόμενη 
χρονιά το δημιουργικό της έργο 
με νεανικό χορωδιακό ρεπερτό-

ριο.  Μαέστρος και πάλι η Βασι-
λική Κωνσταντίνου. 

Προσκαλούμε όλους  τους 
νέους από 7 έως 15 ετών που 
αγαπούν το τραγούδι και θέλουν 
να ενταχθούν σε μια μουσική 
παρέα, να ξεπεράσουν τις ανα-
στολές τους και να τολμήσουν. 
Είναι σίγουρο ότι θα νιώσουν 
την αληθινή χαρά της ομαδικής  
μουσικής δημιουργίας. 

Διπλή εμφάνιση της νεανικής χορωδίας 
της Κίνησης Επικοινωνίας Πολιτών Φιλύρου

«Η ΖΩΗ ΜΑΣ ΤΡΑΓΟΥΔΙ» 

Με τον παραπάνω  τίτλο διοργανώ-
θηκε στις 15 Ιουνίου 2016 στην αίθουσα  
του πολιτιστικού κέντρου “Αλέξανδρος”  
μια βραδιά αφιερωμένη στο χορωδια-
κό τραγούδι. Συντελεστές της  ήταν η 
Χορωδία της Κίνησης Επικοινωνίας Πο-
λιτών Φιλύρου  και  η Χορωδία του Πο-
λιτιστικού κι Εξωραϊστικού Συλλόγου 40 
Εκκλησιών. Η σύμπραξη αυτή βασίστηκε 
στον κοινό χαρακτήρα και στόχο των 
παραπάνω χορωδιών: αποτελούνται και 
οι δύο από ερασιτέχνες τραγουδιστές 
– εραστές δηλαδή της αληθινής τέχνης 
και της ζωής  –  με ιδιαίτερη προτίμη-
ση στο έντεχνο ελληνικό  τραγούδι  και  
δίψα για προσφορά στα πολιτιστικά 

δρώμενα της τοπικής  κοινωνίας τους.  
Σκοπός της μουσικής συνάντησης ήταν  
να προσφέρουν τα δύο σχήματα μια 
μουσική ανάσα στο έντονα μουσικόφιλο 
κοινό της Θεσσαλονίκης, μία  σταγόνα 
δροσιάς στον καύσωνα της πραγματικό-
τητας.

Η συναυλία ξεκίνησε με την παρου-
σίαση της  Χορωδίας του Πολιτιστικού κι 
Εξωραϊστικού Συλλόγου 40 Εκκλησιών. 
Πρόκειται για εἰκοσαμελή τρίφωνη  γυ-
ναικεία χορωδία ποικίλου ρεπερτορίου. 
Το πρόγραμμα άνοιξε με τέσσερα τρα-
γούδια, πρωτότυπες συνθέσεις του μα-
έστρου της χορωδίας Βίκτωρα Γλυκίδη, 
ενώ στη συνέχεια παρουσιάστηκαν τα 

τραγούδια από το θεατρικό έργο  “Πα-
ραμύθι χωρίς Όνομα”  του Ιάκωβου Κα-
μπανέλλη, σε μουσική Μάνου Χατζιδάκι, 
όπου συμμετείχε και κλιμάκιο της μει-
κτής χορωδίας του Δήμου Πυλαίας Χορ-
τιάτη.  Στο πιάνο συνόδευσε η Ελεονώρα 
Καλαϊτσίδου – Γλυκίδου.  

Στο δεύτερο μέρος της συναυλίας 
η μεικτή τρίφωνη εικοσαμελής χορωδία 
της  Κίνησης Επικοινωνίας Πολιτών Φι-
λύρου παρουσίασε αρχικά τρία λυρικά 
τραγούδια του Μίκη Θεοδωράκη, ως αφι-
έρωμα στον σπουδαίο Έλληνα συνθέτη  
που συνεχίζει με τα τραγούδια του να  
διδάσκει και να διαμορφώνει το ελληνικό 
μουσικό αίσθημα. Στη συνέχεια παρουσί-

ασε τραγούδια με θέμα τη θάλασσα στις 
διαφορετικές της εκφάνσεις, όπως  τις 
έχουν εκφράσει  Έλληνες και ξένοι δημι-
ουργοί. Τη χορωδία διηύθυνε ο Χρήστος 
Ξανθός και στο πιάνο συνόδευσε η Βασι-
λική Κωνσταντίνου.  

Με αυτή τη μουσική συνάντηση 
έκλεισε ακόμα μια περίοδος πλούσιας 
δημιουργίας για τη χορωδία της  Κίνη-
σης Επικοινωνίας Πολιτών Φιλύρου. Η 
νέα περίοδος ξεκινά τον Σεπτέμβρη με 
νέους στόχους και πολλές συναυλίες. 
Η χορωδία είναι πάντα ανοιχτή σε νέες 
συμμετοχές. Απαραίτητα προσόντα η 
αγάπη για το τραγούδι και η θέληση για 
επικοινωνία. 

Νέα  διεύθυνση
Νέα διακόσμηση

Γράφει ο Χρήστος Ξανθός

Απόσπασμα από κείμενο που διαβάστηκε σε 
Hμερίδα της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλά-
δας (Δράμα, 30.3.2009).

 Όμως η πνευματική πράξη της διδασκαλί-
ας δεν χωράει σε καμιά επιστήμη την υπερβαί-
νει·δεν χωράει σε καμιά τέχνη·την υπερβαίνει. 
Είναι ένα τρίτο πέρα από την επιστήμη και την 
τέχνη. Αντλεί, ωστόσο, από την επιστήμη, χωρίς 
να ταυτίζεται μαζί της. Εμπνέεται από την τέχνη, 
χωρίς να την αντιγράφει. Αν ταυτιζόταν με την 
επιστήμη, τότε θα θεμελιωνόταν σε ασφαλείς 
επιστημονικές αρχές, τις οποίες θα εφάρμοζε 
ο κάθε δάσκαλος και θα σχεδίαζε και θα πραγ-
μάτωνε άψογα το μάθημά του τα δε μαθήματα 
θα ήταν ομοιόμορφα ή και πανομοιότυπα, όπως 
ομοιόμορφα είναι τα στρατιωτάκια ενός παιχνι-
διού, τα προϊόντα μιας βιομηχανικής εταιρίας ή 
της μαγειρικής συνταγής. Το πρόβλημα της δι-
δασκαλίας θα είχε λυθεί και θα μπορούσαμε να 
ετοιμάζουμε με τον τρόπο αυτόν άριστους δα-
σκάλους, όπως μπορούμε να ετοιμάζουμε άρι-
στους χημικούς.

Κάτι τέτοιο, όμως, δεν παρατηρείται στη διδα-
σκαλία. Η κάθε διδασκαλία – το ξέρουμε – είναι 
μοναδική και δεν επαναλαμβάνεται ούτε και από 
τον ίδιο τον δάσκαλο, έστω και αν διδάσκει το 
ίδιο γνωστικό αντικείμενο στους ίδιους μαθητές. 
Παραπέμπει η διδασκαλία στον λόγο του Ηρά-
κλειτου «Δις εις τον αυτόν ποταμόν ουκ αν εμ-
βαίης». Ο δάσκαλος διακατέχεται πάντα από την 
αγωνία της διδασκαλίας, όπως ο καλλιτέχνης 
έχει την αγωνία της τελευταίας του δημιουργίας, 
έστω και αν την έχει επαναλάβει κατά το παρελ-
θόν και μάλιστα με επιτυχία. Μοίρα ατομική του 
δασκάλου η διδασκαλία.

Δεν έχει, λοιπόν, καμιά ασφάλεια ο δάσκα-
λος; Όχι, απόλυτη ασφάλεια δεν έχει· όπως δεν 
έχει απόλυτη ασφάλεια ο πολεμιστής την ώρα 
της μάχης ή και ο καλλιτέχνης την ώρα της δη-
μιουργίας. Και τούτο διότι δεν υπάρχει σταθερό 
είναι στη διδασκαλία· υπάρχει μεταβαλλόμενο 
γίγνεσθαι, όπου η κάθε στιγμή μπορεί να προ-
κύψει διαφορετική από την άλλη· οι νέες κατα-
στάσεις δημιουργίας υπαγορεύουν νέες απρό-
βλεπτες συμπεριφορές δασκάλου και μαθητών. 
Όλα δε αυτά σχεδιάζονται και πραγματώνονται 
με απίστευτη γοργότητα. Ο δάσκαλος στη δημο-
κρατία των διδασκαλιών βρίσκεται διαρκώς «επί 
ξυρού ακμής». Μόνη εγγύηση στην περιπέτεια 
της διδασκαλίας  αποτελούν: η αγάπη του δα-
σκάλου για το παιδί, η γνώση του γνωστικού 
αντικειμένου και η παιδεία. Αυτά μπορούν να 

αποτελέσουν μόνιμη πνευματική παρακαταθή-
κη του. Μείζων δε τούτων η παιδεία ο δάσκαλος 
της παιδείας βρίσκεται σε διαρκή εσωτερικό δι-
άλογο με το αντικείμενο που διδάσκει και με την 
τάξη. Από αυτόν τον διάλογο εκπηγάζουν οι τρό-
ποι διδασκαλίας. Το κάθε αντικείμενο και η κάθε 
τάξη διεγείρουν δικές τους διδακτικές δυναμικές 
σύμφωνες με την υπόστασή τους και την ιδιοσυ-
στασία τους. Το αντικείμενο και η τάξη κλείνουν 
μέσα τους τα μυστικά της δικής τους διδασκαλί-
ας, τα οποία βρίσκονται σε άμεση αντανάκλαση 
με τα ιδιαίτερα γνωρίσματα που συνθέτουν την 
ταυτότητά τους. Γι’ αυτό και η κάθε διδασκαλία 
φέρει τη δική της ταυτότητα, την οποία δεν υπο-
ψιάζεται καμία διδακτική συνταγολογία. Το κάθε 
αντικείμενο μιλάει και λέει στο δάσκαλο πώς θα 
το διδάξει. Η κάθε τάξη λέει στον δάσκαλο με 
ποιους τρόπους θα την προσεγγίσει και θα της 
προσφέρει τα μορφωτικά αγαθά.

Το νιώθει αυτό ο δάσκαλος της παιδείας. Και 
τέτοιος είναι ο δάσκαλος του οποίου «ο χαρακτή-
ρας, η σκέψη, η ευαισθησία έχουν εκλεπτυνθεί, 
έχουν εμπλουτισθεί, έχουν διαμορφωθεί» από 
τη γνώση, από τις γνώσεις, από το καλό, από 
το ωραίο, από τα επιτεύγματα του πολιτισμού, 
και μάλιστα του «επ’ αληθείαις πολιτισμού», από 
τον διάλογό του με τη φύση, με τα πράγματα, με 
το κοινωνικό είναι και γίγνεσθαι.

Όπως αντιλαμβάνεστε, δεν μιλώ για τον δά-
σκαλο τον «σοφό», τον δάσκαλο που ξέρει πολ-
λά, αλλά για τον δάσκαλο που αισθάνεται πολύ 
και βαθιά, όχι για τον καταρτισμένο αλλά για τον 
καλλιεργημένο, τον μορφωμένο.

Πηγή: http://eranistis.net/wordpress/

Χρίστος Λ. Τσολάκης, Η γλώσσα και η διδασκαλία της ήτοι 
«Η γλωσσική διδασκαλία του μέλλοντος. Το μέλλον της γλωσσικής διδασκαλίας»
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Τα πρόσθετα τροφίμων είναι φυσικές ή συν-
θετικές ουσίες που προστίθενται στα τρόφιμα για 
συγκεκριμένη τεχνολογική λειτουργία. Η προσθή-
κη μπορεί να έχει κύριο σκοπό:
•	 την ασφάλεια του τροφίμου,
•	 τη βελτίωση των οργανοληπτικών χαρακτηρι-

στικών, 
•	 τη σταθερότητα, 
•	 τη συντήρηση των τροφίμων. 

Η προσθήκη συντηρητικού εμποδίζει την ανά-
πτυξη μικροοργανισμών που θα μπορούσε να 
προκαλέσει τροφική δηλητηρίαση ή και μείωση 
της διάρκειας συντήρησης του τροφίμου. Η προ-
σθήκη ενισχυτικού γεύσης ή χρωστικής βελτιώνει 
τη γεύση ή την εμφάνιση του τροφίμου αντίστοιχα. 
Πολλά πρόσθετα τροφίμων υπάρχουν στη φύση 
(η ερυθρά χρωστική της ρίζας των τεύτλων, οι 
ανθοκυανίνες). Άλλα, ενώ υπάρχουν στη φύση, 
παρασκευάζονται συνθετικά (το ασκορβικό οξύ). 
Τέλος, υπάρχουν πρόσθετα που δεν βρίσκονται 
στη φύση, αλλά παρασκευάζονται συνθετικά (το 
συνθετικό γλυκαντικό ασπαρτάμη, που χρησιμο-
ποιείται αντί ζάχαρης).

Σύμφωνα με την κοινοτική νομοθεσία, «πρό-
σθετο τροφίμων» είναι οποιαδήποτε ουσία που, 
είτε έχει θρεπτική αξία είτε όχι, δεν καταναλώνεται 
συνήθως μόνη της ως τρόφιμο ούτε χρησιμοποι-
είται ως χαρακτηριστικό συστατικό τροφίμων, και 
της οποίας η σκόπιμη προσθήκη στα τρόφιμα, για 
τεχνολογικούς σκοπούς κατά την κατασκευή, τη 
μεταποίηση, την παρασκευή, την κατεργασία, τη 
συσκευασία, τη μεταφορά ή την αποθήκευση, έχει 
ως αποτέλεσμα ή αναμένεται λογικά να έχει ως 
αποτέλεσμα το να αποτελέσουν η ίδια ή τα παρά-
γωγά της συστατικό στοιχείο των τροφίμων αυ-
τών, άμεσα ή έμμεσα.

Τα πρόσθετα ελέγχονται και αξιολογούνται για 
την ασφάλειά τους προτού εγκριθούν. Ανεξάρτη-
τες επιτροπές επιστημόνων υποβάλλουν τα πρό-
σθετα σε κατάλληλες δοκιμές και τοξικολογική αξι-
ολόγηση. Εάν αποδειχθεί η τεχνολογική ανάγκη 
για τη χρήση τους και βέβαια η ασφάλειά τους, 
δηλαδή ότι δεν παρουσιάζουν κανένα κίνδυνο για 
την ανθρώπινη υγεία, εγκρίνονται. Με την έγκριση 
των πρόσθετων προσδιορίζεται:
•	 σε ποια τρόφιμα επιτρέπεται η χρήση τους, 
•	 το σύνολο των όρων σύμφωνα με τους οποί-

ους γίνεται η προσθήκη αυτή, 
•	 η ελάχιστη δόση που είναι απαραίτητη για την 

επίτευξη του επιθυμητού αποτελέσματος. 
Αντίθετα, αν αποδειχθεί ότι δεν είναι ασφαλή 

για την ανθρώπινη υγεία, αναστέλλεται η χρήση 
τους γενικά ή σε συγκεκριμένα μόνο τρόφιμα. Τα 
πρόσθετα ομαδοποιούνται σε κατηγορίες σύμ-
φωνα με την κύρια λειτουργία τους. Ωστόσο η 
κατάταξη ενός πρόσθετου σε συγκεκριμένη κατη-
γορία δεν αποκλείει τη χρησιμοποίησή του και σε 
άλλες λειτουργίες. Σε κάθε πρόσθετο αντιστοιχεί 
ένας τριψήφιος ή τετραψήφιος αριθμός. Πριν από 
τον αριθμό υπάρχει η ένδειξη Ε που δηλώνει ότι 
έχει εγκριθεί η κυκλοφορία του στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση. Χρησιμοποιώντας τον κωδικό αριθμό δεν 
συγχέονται τα πρόσθετα που έχουν περισσότερα 
από ένα ονόματα, ή παρόμοια ονόματα. Επίσης 
εξοικονομείται χώρος κατά την επισήμανση του 
τροφίμου.

Σε  όλες τις συσκευασίες τροφίμων υπάρχει 
υποχρεωτικά ο κατάλογος των συστατικών τους, 
ο οποίος συνίσταται στην παράθεση όλων των 
συστατικών του τροφίμου κατά σειρά ελαττούμε-

νης περιεκτικότητας ως προς το 
βάρος, συμπεριλαμβανομένων 
των πρόσθετων. Διαβάζοντας 
επομένως την ετικέτα, ο κατα-
ναλωτής μπορεί να ελέγξει ποια 
πρόσθετα περιέχονται σε ένα 
τρόφιμο. Στον κατάλογο των 
συστατικών τα πρόσθετα ανα-
φέρονται υποχρεωτικά με το 
όνομα της κατηγορίας και το ει-
δικό τους όνομα ή τον αριθμό Ε.

Όταν υπάρχουν νέα στοιχεία 
που οδηγούν στο συμπέρασμα 
ότι η χρήση ενός πρόσθετου 
θέτει σε κίνδυνο την ανθρώπινη 
υγεία, η χρήση του μπορεί να 
καταργηθεί, να ανασταλεί ή να 
περιοριστεί προσωρινά. 

Οι κατηγορίες των πρόσθε-
των τροφίμων καθώς και η λειτουργία τους είναι 
οι εξής:

Χρωστικές: προσθέτουν ή αποκαθιστούν ή 
ενισχύουν το χρώμα ενός τροφίμου.

Συντηρητικά: παρατείνουν τον χρόνο διατή-
ρησης των τροφίμων προστατεύοντάς τα από τις 
αλλοιώσεις που προκαλούνται από τους μικροορ-
γανισμούς.

Αντιοξειδωτικά: παρατείνουν τον χρόνο δια-
τήρησης των τροφίμων προστατεύοντάς τα από 
τις αλλοιώσεις που προκαλούνται από την οξεί-
δωση (όπως το τάγγισμα των λιπών και οι μετα-
βολές χρώματος).

Φορείς: χρησιμοποιούνται για τη διάλυση, την 
αραίωση, τη διασπορά ή άλλη φυσική τροποποί-
ηση προσθέτου τροφίμων χωρίς να μεταβάλλουν 
τα τεχνολογικά χαρακτηριστικά του (και χωρίς να 
ασκούν οι ίδιοι τεχνολογικές επιδράσεις) προκει-
μένου να διευκολύνουν τον χειρισμό, την εφαρμο-
γή ή τη χρήση του.

Γαλακτωματοποιητές: επιτρέπουν τον σχη-
ματισμό ή τη διατήρηση ομοιογενούς μείγματος 
δύο ή περισσοτέρων μη μειγνυόμενων φάσεων, 
όπως το λάδι και το νερό, σε τρόφιμο.

Γαλακτωματοποιητικά άλατα: μετατρέπουν 
τις πρωτεΐνες που περιέχονται στο τυρί σε διε-
σπαρμένη μορφή και, κατ› αυτόν τον τρόπο, επι-
φέρουν ομοιογενή κατανομή των λιπών και των 
άλλων συστατικών.

Πυκνωτικά μέσα: αυξάνουν το ιξώδες ενός 
τροφίμου.

Πηκτικοί  παράγοντες: προσδίδουν σε ένα 
τρόφιμο υφή μέσω του σχηματισμού ενός πηκτώ-
ματος.

Σταθεροποιητές: επιτρέπουν τη διατήρηση 
της φυσικής και χημικής κατάστασης ενός τρο-
φίμου, δηλαδή επιτρέπουν τη διατήρηση της 
ομοιογενούς διασποράς δύο ή περισσότερων 
μη μειγνυόμενων ουσιών σε ένα τρόφιμο. Περι-
λαμβάνουν επίσης ουσίες που σταθεροποιούν, 
συντηρούν ή εντείνουν το υπάρχον χρώμα ενός 
τροφίμου.

Ενισχυτικά γεύσης: ενισχύουν την υπάρχου-
σα γεύση ή / και οσμή του τροφίμου.

Οξέα: αυξάνουν την οξύτητα των τροφίμων ή / 
και τους προσδίδουν όξινη γεύση.

Ρυθμιστές οξύτητας: μεταβάλλουν ή ελέγχουν 
την οξύτητα ή την αλκαλικότητα του τροφίμου.

Αντισυσσωματοποιητικοί παράγοντες: μει-
ώνουν την τάση μεμονωμένων σωματιδίων του 
τροφίμου να προσκολλώνται μεταξύ τους.

Τροποποιημένα άμυλα: λαμβάνονται με μία 
ή περισσότερες χημικές επεξεργασίες βρώσιμων 
αμύλων, μπορεί να έχουν υποστεί φυσική ή ενζυ-
ματική επεξεργασία, και μπορούν να έχουν υπο-
στεί όξινη ή αλκαλική αραίωση ή λεύκανση.

Γλυκαντικά: χρησιμοποιούνται για να προσ-
δώσουν γλυκιά γεύση στα τρόφιμα ή ως επιτρα-
πέζια γλυκαντικά. Η χρήση γλυκαντικών υλών 
αντί της ζάχαρης είναι δικαιολογημένη για την 
παραγωγή τροφίμων μειωμένων θερμίδων, τρο-
φίμων που δεν προκαλούν τερηδόνα ή τροφίμων 
χωρίς προσθήκη ζάχαρης για την παράταση του 
χρόνου διατήρησης, χάρις στην αντικατάσταση 
της ζάχαρης, καθώς και για την παραγωγή διαιτη-
τικών προϊόντων.

Διογκωτικά αρτοποιΐας: αυξάνουν τον όγκο 
της ζύμης ή του παναρίσματος ελευθερώνοντας 
αέριο.

Αντιαφριστικοί παράγοντες: προλαμβάνουν 
ή περιορίζουν τον σχηματισμό αφρού.

Αφριστικοί παράγοντες: επιτρέπουν την 
ομοιογενή διασπορά αερίου φάσεως σε υγρό ή 
στερεό τρόφιμο.

Υλικά για γλασάρισμα (συμπεριλαμβανομέ-
νων των λιπαντικών μέσων) προσδίδουν στιλ-
πνότητα ή παρέχουν προστατευτική επικάλυψη, 
τοποθετούμενα στην εξωτερική επιφάνεια του 
τροφίμου.

Βελτιωτικό αλεύρων: προστίθενται στο αλεύ-
ρι ή στη ζύμη προκειμένου να βελτιώσουν την αρ-
τοποιητική ικανότητά τους.

Σκληρυντικοί παράγοντες: καθιστούν ή δια-
τηρούν τους ιστούς των φρούτων ή των λαχανι-
κών σκληρούς ή τραγανούς, ή αλληλεπιδρούν με 
τους πηκτωματογόνους παράγοντες για την πα-
ρασκευή ή την ενίσχυση πηκτώματος.

Υγροσκοπικά μέσα: αποτρέπουν τη ξήρανση 
των τροφίμων ή προάγουν τη διάλυση μιας σκό-
νης σε υδατικό μέσο.

Συμπλοκοποιητές: σχηματίζουν χημικά σύ-
μπλοκα με μεταλλικά ιόντα.

Διογκωτικοί παράγοντες: συμβάλλουν στη 
διόγκωση τροφίμου χωρίς να συμβάλλουν σημα-
ντικά στη διαθέσιμη ενεργειακή αξία του.

Αέρια συσκευασίας: τα αέρια πλην του αέρα 
τα οποία εισάγονται σε περιέκτη πριν, κατά ή μετά 
την τοποθέτηση τροφίμου στον εν λόγω περιέκτη.

Προωστικοί παράγοντες: τα αέρια πλην του 
αέρα τα οποία προκαλούν την αποβολή τροφίμου 
από περιέκτη.

(Στοιχεία και αναφορές από σχετικούς ιστοτό-
πους της Ευρωπαικής Ένωσης και του Ενιαίου 
Φορέα Ελέγχου Τροφίμων-ΕΦΕΤ)

Πρόσθετα στα τρόφιμα - μια εισαγωγή Γράφει ο Δρ. Άκης Ψωμάς,
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Ο προπονητής αποτελεί έναν από τους σημαντικό-
τερους παράγοντες που επηρεάζουν όχι μόνο την από-
δοση των αθλητών αλλά και την συναισθηματική τους 
κατάσταση και υγεία. Ιδιαίτερα ο προπονητής αθλητών 
αναπτυξιακών ηλικιών (5 έως 15 ετών) καθορίζει σε 
πολύ μεγάλο βαθμό την απόκτηση αθλητικών δεξιοτή-
των (ντρίπλα, πάσα σουτ κ.τ.λ.) και την ανάπτυξη ψυχο-
λογικών ικανοτήτων (αυτοεκτίμηση, αίσθηση ικανότητας 
κ. ά), το εάν ο νεαρός αθλητής θα αποκομίσει εμπειρίες 
από την συγκεκριμένη οργανωμένη αθλητική δραστηρι-
ότητα και αν θα παρακινείται σε προσπάθεια βελτίωσης. 
Η εξασφάλιση από πλευράς προπονητή συνθηκών που 
προάγουν την ορθή ψυχολογική ανάπτυξη των αθλητών 
του στην προπόνηση και στον αγώνα, αποτελεί το θεμέ-
λιο για την ανάπτυξη αθλητών υψηλών επιδόσεων.

Ειδικότερα, η συμπεριφορά του προπονητή κατά την 
προπόνηση και τον αγώνα αποτελεί εξαιρετικά σημαντι-
κό παράγοντα. Πράγματι, μεγάλος αριθμός ερευνών έχει 
δείξει πως ο τύπος, η συχνότητα και η ποιότητα της ανα-
τροφοδότησης ασκεί ισχυρή επίδραση στους νεαρούς 
αθλητές. Προπονητικές συμπεριφορές που δίνουν έμφα-
ση στην συχνή ενθάρρυνση σε συνδυασμό με οδηγίες 
και διόρθωση, φαίνεται πως προτιμώνται από τους ίδιους 
τους αθλητές. Βασική προϋπόθεση όμως για αποτελε-

σματικές προπονητικές τακτικές αποτελεί πρωτίστως το 
να γνωρίζουν οι ίδιοι οι προπονητές ποιους τύπους συ-
μπεριφοράς υιοθετούν, πόσο αποδεκτή είναι αυτή από 
τους αθλητές και ποια επίδραση έχει στην απόδοση και 
την ψυχολογική κατάσταση των τελευταίων.

Ένα αξιοσημείωτο ερευνητικό εύρημα αναφέρει πως 
αρκετοί προπονητές αναπτυξιακών ηλικιών συμπεριφέ-
ρονται αρκετά διαφορετικά από ότι οι ίδιοι νομίζουν. Τα 
ερευνητικά αποτελέσματα δείχνουν πως υπάρχει ανάγκη 
αντικειμενικής αποτύπωσης των προπονητικών συμπε-
ριφορών. Αποτελέσματα σχετικών ερευνών θα αποτελέ-
σουν τη βάση για την αναγνώριση, διαφοροποίηση και 
βελτίωση των προπονητικών συμπεριφορών και να συ-
ντελέσουν στην βελτίωση των επιδόσεων των νεαρών 
αθλητών.

Στην προσπάθεια μιας αρχικής αποτύπωσης στις ιδι-
αίτερες συνθήκες της χώρας μας, μας δίνεται παρακάτω 
η ευκαιρία να  κατηγοριοποιήσουμε τυχόν αθλητικές συ-
μπεριφορές που μπορεί να συναντήσουμε στο μέλλον.

Εντοπίζουμε δυο κύριες κατηγορίες συμπεριφο-
ρών: 

Αντιδραστικές συμπεριφορές, που περιλαμβάνουν 
άμεση ανταπόκριση του προπονητή σε προηγούμενη 
συμπεριφορά του αθλητή ή ολόκληρης της ομάδας. 

Σε αυτήν την κατηγορία υπάγονται οι παρακάτω οκτώ 
υποκατηγορίες: α) θετική ενίσχυση: από τον προπονητή 
προς τους αθλητές, λεκτική ή μη, μετά από επιθυμητή 
συμπεριφορά, β) έλλειψη ενίσχυσης: όταν ο προπονη-
τής δεν ενισχύει μια ξεκάθαρα επιθυμητή συμπεριφορά, 
γ) ενθάρρυνση μετά από λάθος, δ) τεχνική οδηγία μετά 
από λάθος: ακριβής υπόδειξη λεκτική ή πρακτική, με 
σκοπό την διόρθωση, ε) τιμωρία: αρνητική ή επιθετική 
αντίδραση μετά από μη επιθυμητή συμπεριφορά αθλητή 
(συγκαταλέγονται φωνές, προσβολές ή απλώς μορφα-
σμοί και χειρονομίες), στ) τεχνική οδηγία: συνδυασμός 
της προηγούμενης κατηγορίας με παράλληλη υπόδειξη 
για διόρθωση του λάθους, ζ) αγνόηση λάθους: έλλειψη 
απόκρισης, θετικής ή αρνητικής, σε λάθος ενός ή περισ-
σότερων αθλητών η) διατήρηση ελέγχου: ενέργειες για 
την διατήρηση της τάξης κατά την διάρκεια της προπό-
νησης. 

Αυθόρμητες συμπεριφορές του προπονητή οι οποί-
ες δεν εκδηλώνονται ως απάντηση σε αναγνωρίσιμο 
ή πλήρως ξεκάθαρο προηγούμενο ερέθισμα. Σε αυ-
τήν την κατηγορία υπάγονται οι παρακάτω τέσσερις 
υποκατηγορίες συμπεριφορών που σχετίζονται με 
την προπόνηση: α) γενική τεχνική οδηγία: καθοδήγη-
ση των αθλητών χωρίς να έχει προηγηθεί κάποιο λά-

Η κάλυψη των ενεργειακών αναγκών 
των παικτών μέσω της διατροφής

του Δήμου Ι. Δημητριάδη,
οικονομολόγου (Msc Management),
υπεύθυνου ακαδημιών ΑΕ Φιλύρου

Όπως γράψαμε στο προηγούμενο φύλλο της Φιλυ-
ρέας, στις 10/12/2018 οργανώθηκε απο τις ακαδημίες 
της Α.Ε. Φιλύρου ημερίδα με θέμα «Το ποδόσφαιρο στις 
αναπτυξιακές ηλικίες: άσκηση και διατροφή», με ομιλητές 
τους καθηγητές του Α.Π.Θ. κκ. Μάκη Σεντελίδη και Αθα-
νάσιο Ζάκα (ομότιμο καθηγητή ΤΕΦΑΑ). Η ημερίδα είχε 
πολύ ενδιαφέρον και συμμετοχή από τους αθλητές της 
ομάδος και τους γονείς οι οποίοι παρενέβαιναν δυναμικά 
με συνεχείς ερωτήσεις και απορίες.

Στην ημερίδα αναπτύχθηκε από τον Αθανάσιο Ζάκα 
το θέμα της κάλυψης των ενεργειακών αναγκών των 
παικτών μέσω της διατροφής, ώστε να αντεπεξέρχονται 
στις απαιτήσεις της προπόνησης και του αγώνα, αλλά 
και να καλύπτουν τις ανάγκες της μελέτης των μαθη-
μάτων τους, δεδομένου ότι όλοι οι παίκτες των προα-
γωνιστικών και αγωνιστικών κατηγοριών είναι μαθητές. 
Η θεματική αναπτύχθηκε σε τρεις ενότητες. Η πρώτη 
αφορούσε στην έμμεση αλλά καθοριστική συμβολή της 
διατροφής στη βελτιστοποίηση της απόδοσης των παι-
κτών, αν και η σωματική απόδοση  είναι αποτέλεσμα 
προπονητικής διαδικασίας. Η δεύτερη αφορούσε στην 
κάλυψη καθ› εαυτήν των ενεργειακών αναγκών των 
παικτών και η τρίτη στην εξασφάλιση ενέργειας κατά τη 
διάρκεια της μελέτης των μαθημάτων τους, όταν η τελευ-
ταία λαμβάνει χώρα μετά την προπόνηση.

Στην πρώτη ενότητα έγινε μια γενική αναφορά στην 
αναγκαιότητα της ισορροπημένης διατροφής των παι-
κτών μέσω της κατανάλωσης τροφών με όλες τις απα-
ραίτητες για τον οργανισμό θρεπτικές ουσίες, βιταμίνες 
και τα ανόργανα στοιχεία, καθώς και στη συνεργασία 
που πρέπει να έχουν οι γονείς με τον οικογενειακό τους 
γιατρό στο θέμα αυτό.

Στη δεύτερη έγινε πιο εκτενής αναφορά, δεδομένου 
ότι η βελτιστοποίηση της απόδοσης των παικτών στην 
προπόνηση και στο παιχνίδι είναι πρωτίστως αποτέλε-
σμα της καλά σχεδιασμένης προπονητικής διαδικασίας, 
αλλά και της επαρκούς εξασφάλισης ενέργειας, για να 
μπορέσουν να ανταποκριθούν στις προπονητικές και 
αγωνιστικές επιβαρύνσεις. Αν η απαιτούμενη ενέργεια 
είναι μειωμένη και ανεπαρκής κατά την υλοποίηση των 
προπονητικών προγραμμάτων, όχι μόνο δεν θα βελτι-
στοποιηθεί η απόδοση, αλλά σταδιακά ο παίκτης μπορεί 
να οδηγηθεί σε κατάσταση υπερκόπωσης και υπερπρο-
πόνησης, όσο σωστός κι αν είναι ο σχεδιασμός τους. 
Η σωστή διατροφή και η κάλυψη των ενεργειακών ανα-
γκών βεβαίως δεν συντελεί άμεσα στην αύξηση του 
ρυθμού του παιχνιδιού, αλλά βοηθά τον παίκτη να δι-
ατηρεί τον ρυθμό αυτό σε όλη τη διάρκεια του αγώνα, 

ενώ κατά τη διάρκεια της προπόνησης να αντιμετωπίζει 
τον όγκο των υψηλών επιβαρύνσεων, αναγκαίο για την 
πρόκληση των αγωνιστικών προσαρμογών στις γρήγο-
ρες ποδοσφαιρικές προσπάθειες. 

Μολονότι σήμερα είναι καθολική η αποδοχή του 
ρόλου της σωστής και ισορροπημένης διατροφής στη 
σωματική και πνευματική απόδοση, υπάρχουν ωστόσο 
αρκετοί παίκτες με ελλείψεις στην κάλυψη των ενεργει-
ακών  αναγκών τους. Αυτές μπορεί να οφείλονται στις 
υψηλές ενεργειακές απαιτήσεις της προπόνησης, στην 
κατανάλωση ποσοτήτων τροφών χαμηλής ενεργειακής 
απόδοσης (π.χ. κρέατα) και στην πολύωρη διαμονή 
στο σχολείο, που μειώνουν τον διαθέσιμο χρόνο για την 
κατανάλωση τροφών. Ακόμη, μπορεί να οφείλεται στην 
αδιαφορία που μπορεί να δείχνουν οι παίκτες, από τη 
μια για την κάλυψη των ενεργειακών τους αναγκών πριν 
από την προπόνηση και τον αγώνα και από την άλλη για 
τη γρήγορη αναπλήρωση της ενέργειας που καταναλώ-
νεται στις δραστηριότητες αυτές. Ίσως να οφείλεται και 
στην ελλιπή γνώση της σημασίας που έχει η διαδικασία 
αυτή για τις σωματικές και τις νοητικές δραστηριότητές 
τους.

Κύριο μέλημα των παικτών πρέπει να είναι η διατή-
ρηση της ισορροπίας ανάμεσα στην ενέργεια που εξα-
σφαλίζεται από την πρόσληψη τροφής και σε αυτήν που 
καταναλώνεται κατά την προπόνηση, τον αγώνα και τα 
μαθήματα του σχολείου. Σχετικά με αυτήν την αναγκαι-
ότητα, συνομήλικοι ποδοσφαιριστές διαφόρων ακαδημι-
ών της Θεσσαλονίκης κλήθηκαν να συγκρίνουν τη δια-
χείριση των διατροφικών τους συνηθειών πριν και μετά 
την προπόνηση και τον αγώνα με εκείνην συναθλητών 
τους. Αν και η σύγκριση ήταν εξατομικευμένη, από τις 
αντιδράσεις των παικτών φάνηκε ότι ένας αρκετά μεγά-
λος αριθμός τους αμελούσε την σωστή διατροφή κυρίως 
μετά την προπόνηση και τον αγώνα. Στα αποτελέσματα 
που παρουσιάστηκαν φαινόταν, για παράδειγμα, ότι ένα 
μεγάλο ποσοστό παικτών πήγαινε νηστικό στην προ-
πόνηση, ένα άλλο δεν προσλάμβανε τροφή μετά την 
προπόνηση και τον αγώνα, επίσης ένα μεγάλο ποσο-
στό δεν έδινε σημασία στο είδος της τροφής που κατα-
νάλωνε πριν και μετά την προπόνηση και τον αγώνα ή 
ότι αντικαθιστούσε το γεύμα με σάντουιτς. Ως συνέπεια 
των παραπάνω, ένα μεγάλο ποσοστό ένιωθε αδυναμία 
να συνεχίσει την προπόνηση ή το παιχνίδι και είχε έντο-
νη επιθυμία κατανάλωσης γλυκών μετά την προπόνηση 
ή το παιχνίδι, ένδειξη ότι οι παίκτες αυτοί είχαν έντονα 
υπογλυκαιμικά συμπτώματα. Η ήπια και κυρίως η έντο-
νη επιθυμία κατανάλωσης γλυκών δεν πρέπει να περνά 

απαρατήρητη και θα πρέπει να ανησυχήσει τον προπο-
νητή, τον παίκτη και τους γονείς του. 

Ο παίκτης πρέπει να καλύπτει τις ενεργειακές του 
ανάγκες πριν την προπόνηση και τον αγώνα για την 
εξασφάλιση των αναγκαίων ποσοτήτων ενέργειας που 
απαιτούνται, και κυρίως να μεριμνά έπειτα για την άμεση 
αναπλήρωση της ενέργειας που καταναλώθηκε, για τη 
γρηγορότερη ανάληψη του οργανισμού του. Ο προπο-
νητής πρέπει να μελετά τα προγράμματα προπόνησης 
αναφορικά με τις εντάσεις, τη διάρκειά τους και τα δια-
λείμματα που παρεμβάλλονται. Πρέπει να δει δηλαδή αν 
οι εντάσεις των προσπαθειών των παικτών είναι υψηλές 
στη διάρκεια της προπόνησης, αν η διάρκεια εκτέλεσής 
τους είναι μεγάλη και τα διαλείμματα μεταξύ των προ-
σπαθειών είναι μικρά, και να προβαίνει στον επανασχε-
διασμό τους, αν το κρίνει αναγκαίο. Οι γονείς από την 
άλλη πρέπει να συμβουλευτούν τον οικογενειακό τους 
γιατρό ή διατροφολόγο για τις κατάλληλες τροφές που 
πρέπει να συμπεριλαμβάνουν στο διαιτολόγιο του παι-
διού τους, πριν αλλά και μετά την προπόνηση και τον 
αγώνα.

Η τρίτη ενότητα, τέλος, αφορούσε την άμεση ανάγκη 
αναπλήρωσης της ενέργειας που καταναλώθηκε στην 
προπόνηση και τη γρηγορότερη ανάληψη του οργανι-
σμού, προς εξασφάλιση της αναγκαίας ενέργειας για τη 
μελέτη των μαθημάτων. Για τη διαπίστωση της κάλυψης 
των απαιτούμενων αναγκών κατά τη μελέτη των μαθη-
μάτων των παικτών, παρουσιάστηκαν και πάλι αντίστοι-
χα αποτελέσματα συνομήλικων ποδοσφαιριστών από 
τις ακαδημίες της Θεσσαλονίκης που προαναφέρθηκαν. 
Στα αποτελέσματα αυτά ένα μεγάλο ποσοστό παικτών 
είχε αρκετά συχνά πρόβλημα αφομοίωσης κατά το διά-
βασμα μετά την προπόνηση, ένα μεγαλύτερο ποσοστό 
αισθανόταν πολύ συχνά υπνηλία κατά το διάβασμα, 
όπως και την έντονη επιθυμία κατανάλωσης γλυκών. 
Την υπνηλία οι παίκτες και οι γονείς τους απέδιδαν στην 
κόπωση που προηγήθηκε κατά την προπόνηση και όχι 
στην ανεπαρκή αναπλήρωση της ενέργειας αμέσως 
μετά την προπόνηση. Αρκετοί παίκτες αμελούν τη γρή-
γορη αναπλήρωση της ενέργειας που καταναλώθηκε 
κατά την προπόνηση ή καταναλώνουν τροφές που δεν 
αποδίδουν αρκετή ενέργεια (π.χ. κρέατα). Η γρηγορό-
τερη και αποτελεσματικότερη αναπλήρωση γίνεται  τις 
δυο πρώτες ώρες μετά την άσκηση, από τροφές που 
περιέχουν περισσότερους υδατάνθρακες. 

Αμέσως μετά την ανάπτυξη και της τελευταίας ενότη-
τας, έγιναν ερωτήσεις από τους παίκτες και τους γονείς 
τους και δόθηκαν οι σχετικές απαντήσεις.

ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΗΛΙΚΙΩΝ
 (5 έως 15 χρονών)

Γράφει ο Σταύρος Αντεδάκης, 
αναπτυξιακός προπονητής καλαθοσφαίρισης,
υπεύθυνος αναπτυξιακού προγράμματος Αετού 
Φιλύρου
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θος, β) γενική ενθάρρυνση:  προς τους αθλητές χωρίς 
να έχει προηγηθεί λάθος ή μη επιθυμητή συμπεριφο-
ρά. Πρόκειται μάλλον για προτροπή προς τους αθλη-
τές να βελτιώσουν τις μελλοντικές τους συμπεριφορές, 
παρά να διορθώσουν λάθη που έχουν κάνει, γ) ορ-
γάνωση: προπονητικές συμπεριφορές διαδικαστικού 
χαρακτήρα όπως η οργάνωση της προπόνησης, των 
αρχικών θέσεων των αθλητών σε μια άσκηση αλλά και 
τη διευθέτηση του βοηθητικού υλικού, δ) γενική επικοι-
νωνία τέλος, που αφορά συμπεριφορές που δε σχετί-
ζονται με την προπονητική διαδικασία: αλληλεπίδραση 
με τους αθλητές για θέματα που δεν αφορούν άμεσα 
την προπόνηση, όπως η ιδιωτική τους ζωή, οι σχολικές 
τους επιδόσεις κ.α.

 Οι περισσότερες έρευνες έχουν δείξει πως οι νεα-
ροί αθλητές προτιμούν να παίζουν για προπονητές οι 
οποίοι δίνουν συχνά οδηγίες σχετικά με την εκτέλεση 
των ασκήσεων και διόρθωση των λαθών, όταν επίσης 
ενισχύουν και ενθαρρύνουν τις προσπάθειές τους. 
Αντίθετα, η αγνόηση των προσπαθειών τους, επιτυ-
χημένων και μη, αλλά και η τιμωρία περιορίζουν την 
αποτελεσματικότητα της ανατροφοδότησης προκα-
λώντας αρνητικά συναισθήματα στον νεαρό αθλητή.

Οι Έλληνες προπονητές καλαθοσφαίρισης ανά 
τον κόσμο διακρίνονται για την θετική προσέγγιση με 
έμφαση στην ενίσχυση, την ενθάρρυνση και την ορθή 
τεχνική καθοδήγηση.

Η προπονητική πρακτική που ακολουθείται από 
τους προπονητές της ακαδημίας του Αετού Φιλύρου 
συμβάλλει στην δημιουργία θετικού κλίματος μάθησης 
και παρακίνησης και εν τέλει στην αποτελεσματικότε-
ρη διαδικασία απόκτησης δεξιοτήτων σε ένα ιδιαίτερα 
απαιτητικό προπονητικό περιβάλλον όπως αυτό των 
αναπτυξιακών ηλικιών.

•	 Δίνουμε μεγαλύτερη έμφαση στην προσπάθεια 
και όχι στην νίκη. Μην ξεχνάμε πως στις αναπτυξιακές 
ηλικίες ο σημαντικότερος λόγος συμμετοχής σε αθλητι-
κές δραστηριότητες είναι η διασκέδαση, η απόκτηση δε-
ξιοτήτων και η συναναστροφή με φίλους. Η νίκη έχει με-
γαλύτερη σημασία, όπως φάνηκε από έρευνες, για τους 
προπονητές και τους γονείς, οι οποίοι συχνά γεμίζουν τα 
παιδιά με άγχος.

•	 Ανάπτυξη θετικής προσέγγισης στον τρόπο 
που συμπεριφερόμαστε. Αποφεύγουμε την τιμωρία, δι-
ότι μ’ αυτόν τον τρόπο καταφέρνουμε να αυξήσουμε το 
άγχος των νεαρών αθλητών, να μειώσουμε την αυτο-
εκτίμησή τους, να περιορίσουμε την εμπιστοσύνη στις 
δυνατότητές τους και να παραγάγουμε αθλητές που θα 
επικεντρώνονται στην αποφυγή του λάθους και όχι στην 
βελτίωση της απόδοσής τους.

•	 Έμφαση στην διόρθωση λαθών. Κλειδιά για την 
αποτελεσματική διόρθωση τεχνικών λαθών αποτελούν 
τα εξής βήματα: α) διορθώνουμε το λάθος μόλις συμβεί, 
β) εξηγούμε ποιο ακριβώς ήταν, γ) παρέχουμε σαφείς, 
σύντομες και ξεκάθαρες οδηγίες σχετικά με τον τρόπο 
με τον οποίο ο αθλητής θα διορθώσει το λάθος του. Πολ-
λές φορές οι προπονητές καταφεύγουν σε φωνές και τι-
μωρία μετά από λάθη, ιδιαίτερα ορισμένα που θεωρούν 
παιδαριώδη ή που επαναλαμβάνονται. Στην περίπτωση 
αυτή θα πρέπει να αναλογιστούμε τα εξής: πρώτον, τα 
παιδιά δεν έχουν πάντοτε σαφή αντίληψη των λαθών 
που κάνουν. Δεν σημαίνει πως επειδή ο προπονητής 
εντόπισε το λάθος, το αντιλήφθηκε με την ίδια σαφήνεια 
και ο αθλητής. Δεύτερον, δεν έχουν όλα τα παιδιά τις 
ίδιες δυνατότητες, οπότε θα πρέπει από την πλευρά μας 
να εξατομικεύουμε την συμπεριφορά μας.

•	 Έμφαση στην ανάπτυξη συνοχής στην ομά-
δα. Η ενθάρρυνση συμπεριφορών που αναδεικνύουν 
την αλληλεγγύη και την υποστήριξη μεταξύ των μελών 
της ομάδας δημιουργεί αισθήματα ομαδικότητας, ενό-
τητας και συνοχής. Καθήκον του προπονητή είναι να 
ενθαρρύνει την εμφάνιση ανάλογων συμπεριφορών 
και να τις επιβραβεύει.

•	 Ανάπτυξη καλύτερης αντίληψης στον προπονη-
τή για τις ίδιες του τις συμπεριφορές και για την επίδρασή 
τους πάνω στους αθλητές. Όπως αναφέρθηκε και πα-
ραπάνω, περιοριστικό παράγοντα για αποτελεσματικές 
προπονητικές συμπεριφορές αποτελεί το γεγονός πως 
μερικοί προπονητές δεν έχουν ακριβή αντίληψη του τύ-
που, του είδους, και της ποιότητας της ανατροφοδότησης 
που παρέχουν, αλλά και της επίδρασης που αυτή έχει 
πάνω στους νεαρούς αθλητές, τόσο σε ψυχολογικό επί-
πεδο, όσο και σε επίπεδο απόδοσης. Η ανατροφοδότηση 
σχετικά με τις δικές μας συμπεριφορές μέσα στο γήπεδο 

από τους ίδιους τους αθλητές μας ή τους βοηθούς μας, 
αποτελεί για μας στην ακαδημία του Αετού Φιλύρου πο-
λύτιμη πηγή πληροφοριών. Αξιολογούμαστε καθημερινά 
για την  προπονητική μας συμπεριφορά (βιντεοσκοπώ-
ντας π.χ. την προπόνηση και αναλύοντάς την) από τον 
διευθυντή μας, άνθρωπο-σύμβολο για το μπάσκετ της 
χώρας μας, τον Βαγγέλη Αλεξανδρή. 

Οι παραπάνω κατευθύνσεις αποτελούν μέρος του 
προγράμματος της ακαδημίας του Αετού Φιλύρου, το 
οποίο συμπεριλαμβάνει αναλύσεις προπονητικών συ-
μπεριφορών από βιντεοσκοπημένες προπονήσεις και 
αγώνες και έχει σκοπό την ενίσχυση της αποτελεσματι-
κότητας των προπονητών στην απόδοση των αθλητών 
του συλλόγου. Με το πρόγραμμα αυτό παρατηρείται συ-
νεχής βελτίωση των προπονητών οι οποίοι καθημερινά  
βελτιώνονται. Παράλληλα αποκαθιστούν τη συνοχή της 
ομάδας, ενισχύουν την αυτοεκτίμηση και την αντίληψη 
της ικανότητας των αθλητών, μειώνουν τα επίπεδα άγ-
χους στην προπόνηση και τον αγώνα, καταφέρνουν να 
ελαχιστοποιήσουν το ποσοστό των νεαρών αθλητών 
που εγκαταλείπουν το άθλημα και, τέλος, βελτιώνουν τις 
προπονητικές τους συμπεριφορές.

Η συμπεριφορά μας ως προπονητών νεαρών 
αθλητών ίσως να έχει περιορισμένη σημασία. Σημα-
ντικότερο είναι το πώς οι αθλητές μας εκλαμβάνουν 
αυτήν την συμπεριφορά. 

 Προφανώς ο σκοπός όλων μας ως προπονητών 
και παιδαγωγών είναι να δημιουργήσουμε καλύτερους 
αθλητές και ανθρώπους. Να έχουμε κάθε μέρα τα παι-
διά μέσα στο γήπεδο. Να τους δείξουμε τον αληθινό 
κόσμο του αθλητισμού μέσα από την συστηματική 
πνευματική και σωματική άσκηση. Για να το καταφέ-
ρουμε, θα πρέπει να έχουμε επίγνωση της επίδρασης 
που έχουν οι συμπεριφορές μας πάνω στους νεαρούς 
αθλητές, και να έχουμε την ικανότητα να αποκωδικο-
ποιούμε τις συμπεριφορές των αθλητών μας στη προ-
πόνηση και τον αγώνα από την σκοπιά της ανατρο-
φοδότησης. Έτσι θα επιτευχθεί θετική προσέγγιση σε 
ένα πλαίσιο αξιολόγησης και βελτίωσης των προπο-
νητικών συμπεριφορών και θα συμβάλει καθοριστικά 
στην μεγιστοποίηση των επιδόσεων των αθλητών στις 
αναπτυξιακές ηλικίες.



w w w . f i l i r o . g r  •   Φ ι λ υ ρ έ α  F i l y r e a

Καθημερινά πραγματικά συμφέρουσες τιμές στο κατάστημά μας

Επισκεφθείτε μας!

Οι τιμές ισχύουν μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων 
και για ένα μήνα από την έκδοση του εντύπου.

Λεωφ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 43 
(δρόμος προς Φίλυρο)

Τηλ. 2315 007 126
https://www.facebook.com/dailymarket.gr

Σόδα TUBORG 
330ml 4+2 ΔΩΡΟ

Σόδα TUBORG 

€1,95
μόνο

Φρούτα και Λαχανικά 
στις καλύτερες τιμές

Ολόφρέσκα

Λευκό Τυρί 
ΤΟ ΟΡΕΙΝΟ χύμα

Λ
ΤΟ Ο

€3,99
μόνο

το κιλό

COCA COLA
330ml

€0,50
μόνο

Μπίρα 
PILLS HELLAS

500ml 

€0,69
μόνο

RIO MARE 
Τόνος 2x160g

€4,85
μόνο

Γραβιέρα ΡΟΔΟΠΗ 
χύμα

€7,98
μόνο

το κιλό

ΚΥΡΙΑΚΕΣ ΑΝΟΙΧΤΑ 
έως τις 15.00

Ποιοτικά αλλαντικά κοπής 
μεγάλη ποικιλία SARY

Γαλοπούλα 
Καπνιστή 

ΣΕΡΡΩΝ 
χύμα

€5,49
μόνο

το κιλό

Gouda Ολλανδίας
Η ΜΙΚΡΗ ΟΛΛΑΝΔΕΖΑ 

χύμα
€4,85
μόνο

το κιλό

Πάριζα 
ΕΔΕΣΜΑ 

χύμα

€3,49
μόνο

το κιλό

HELL Energy Drink 
(Διάφορες γεύσεις) 250ml(Δ ά

€0,69
μόνο

Υγρό πιάτων 
AVA 425ml

SEPTONA Μωρομάντηλα 64τεμ.

ANIL χαρτί υγείας 
10 Ρολά 3φυλ.

ARIEL υγρό 
Απορρυπαντικό 

πλυντηρίου  
ρούχων 70μεζ. 

€0,79
μόνο

€0,99
μόνο

€11,95
μόνο

€2,79
μόνο


