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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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Κατά την εθιμοτυπική επίσκεψη 
των μελών του νέου Δ.Σ. του συλ-
λόγου μας στον δήμαρχο Πυλαίας – 
Χορτιάτη Ιγνάτιο Καϊτεζίδη την Τρίτη 
19 Νοεμβρίου 2019 συζητήσαμε διά-
φορα θέματα που αφορούν στο Φίλυ-
ρο και ανταλλάξαμε σκέψεις για ζητή-
ματα καθημερινού ενδιαφέροντος. 

Συγκεκριμένα, θελήσαμε να πλη-
ροφορηθούμε σχετικά με την ημερο-
μηνία έναρξης λειτουργίας του ταχυ-
δρομείου, ένα θέμα που ενδιαφέρει 
τους κατοίκους της κοινότητάς μας, 
αφού η λειτουργία ταχυδρομείου θα 
εξυπηρετήσει όλους.

Επίσης, αναφερθήκαμε στο σοβα-
ρό θέμα της συνταγογράφησης των 
ασφαλισμένων και εξηγήσαμε την ανά-
γκη τοποθέτησης δεύτερου ιατρού γε-
νικού παθολόγου για την καλύτερη εξυ-
πηρέτηση των κατοίκων του Φιλύρου. 

Ρωτήσαμε σχετικά με την δημιουρ-
γία του νέου δημοτικού σχολείου στο 
Φίλυρο και μας απήντησε ότι τα σχέ-
δια έχουν ήδη βραβευθεί σε ευρωπαϊ-
κό διαγωνισμό και επίκειται η εκπόνη-
ση μελέτης για την ανέγερσή του.

Σε σχετικό ερώτημά μας για το 
παιδιατρικό νοσοκομείο στο Φίλυρο 
μας ενημέρωσε για την επικείμενη 
πληροφόρηση των κατοίκων (η οποία 
έχει ήδη πραγματοποιηθεί) από εκ-
προσώπους του ιδρύματος «Σταύρος 
Νιάρχος» στην αίθουσα «Ηλίας Νικο-
λαΐδης» του λυκείου Φιλύρου.

Του εκθέσαμε την ανησυχία μας 
για τα προσβεβλημένα από το φλοι-
οφάγο έντομο δέντρα του δάσους 
του Φιλύρου και εν συνεχεία στείλα-
με σχετική επιστολή.

Ο δήμαρχος μας διαβεβαίωσε 
ότι θα αντιμετωπισθούν άμεσα τα 

τρέχοντα ζητήματα της καθημερινό-
τητας των πολιτών που θέσαμε και 
μας ευχήθηκε καλή και δημιουργική 
θητεία με συνέχιση του φιλοπρόο-
δου έργου του συλλόγου μας.

Όλοι οι σκοποί του συλλόγου 
μας, επικοινωνία - πολιτισμός - πε-
ριβάλλον - αλληλεγγύη, πραγματο-
ποιούνται με συνεχείς δράσεις. Η 
περίοδος των εορτών αναδεικνύει 
ιδιαίτερα τις συγκινητικές εκδηλώ-
σεις αγάπης και αλληλεγγύης προς 
τους πάσχοντες συμπολίτες μας. 
Κι εφέτος, μέσω του συλλόγου μας 
ανώνυμα και διακριτικά εξεφράσθη 
έμπρακτα η συμπαράσταση αυτή 
από τα μέλη μας. Τους ευχαριστού-
με και τους ευχόμαστε υγεία και 
κάθε καλό στη ζωή τους.

Το νέο Δ.Σ. του συλλόγου μας στον δήμαρχο Πυλαίας – Χορτιάτη

Η δράση 
αλληλεγγύης των μελών 

της Κ.Ε.Π.Φ.

"Του άλατος ποιήματα " 
Χρήστος Σπ. Νικολαϊδης, 1964-2019

Ανησυχούμε για την ασθένεια 
των πολύτιμων δένδρων του αυτο-
φυούς δάσους του Φιλύρου που με 
την πλούσια χλωρίδα του αποτελεί 
έναν φυσικό πνεύμονα που όλοι 
οφείλουμε να προστατεύουμε. Για 
το θέμα αυτό αποστείλαμε  επιστο-
λή στον Δήμο ώστε να διαβιβαστεί 
στην αρμόδια δασική υπηρεσία, 
προκειμένου να γίνουν οι κατάλ-
ληλες παρεμβάσεις, για να προ-
στατευθούν τα υγιή δένδρα από τα 
προσβεβλημένα από το φλοιοφάγο 
έντομο, ζητώντας την άμεση αντιμε-
τώπισή του.

Η αγάπη για
 το περιβάλλον 

και η προστασία του

Εργαστήρι ζωγραφικής
Εργαστήρι αφήγησης
Δανειστική βιβλιοθήκη

Νέα Τμήματα 

σελ.7
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-Η πλειοψηφία των μαθητών δήλωσε ότι θα 
πάει στην εκδρομή.

-Μια μικρή μειονότητα έμεινε πλέον να πα-
ραπονείται.

-Η πλειοψηφία των παρισταμένων τάσσεται 
με τις απόψεις της εθελοντικής ομάδας.

Τα ουσιαστικά πλειοψηφία και μειονότητα 
στα πιο πάνω παραδείγματα χρησιμοποιούνται 
λανθασμένα. Η ορθή διατύπωση είναι:

-Η πλειονότητα των μαθητών δήλωσε ότι θα 
πάει στην εκδρομή.

-Μια μειοψηφία έμεινε πλέον να παραπονείται.
-Η πλειονότητα των παρισταμένων τάσσεται 

με τις απόψεις της εθελοντικής ομάδας.
 
Ας ασχοληθούμε με τις λέξεις πλειοψηφία-

μειοψηφία και πλειονότητα-μειονότητα. Πα-
λαιότερα χρησιμοποιούνταν (ακόμα και σήμερα 
σε λόγια/νομικά κείμενα) με τη μορφή πλειο-
νοψηφία-μειονοψηφία, οι οποίες είναι ταυτό-
σημες με τις πλειοψηφία-μειοψηφία και δεν 
κάνουμε λάθος αν τις πούμε ή αν τις γράψουμε.

Οι λέξεις πλειοψηφία και μειοψηφία, πλει-
ονοψηφία και μειονοψηφία δηλώνουν ότι έχει 
προηγηθεί ή πρόκειται να γίνει ψηφοφορία για 
κάτι, νοείται δηλαδή η σχέση με τις ψήφους των 
περισσότερων ή των λιγότερων.

 
-Στο δημοκρατικό πολίτευμα οι αποφάσεις 

λαμβάνονται κατά πλειοψηφία.
-Το δικομματικό σύστημα κατέρρευσε, επειδή 

κανένα από τα δύο μεγάλα κόμματα δεν μπόρε-
σε να εξασφαλίσει την απαιτούμενη πλειοψη-
φία για να σχηματίσει κυβέρνηση.

-Το δικαστήριο αποφάσισε με πλειοψηφία 
τριών έναντι μιας (ψήφου*).

-Δεν μπορούμε να καταφέρουμε κάτι, θα εί-
μαστε μειονοψηφία στη συνέλευση.

Η λέξη πλειονότητα σημαίνει το μεγαλύτερο 
μέρος ενός συνόλου.

-Στο πρώτο θέμα των εξετάσεων η πλειονό-
τητα των μαθητών απάντησε επιτυχώς.

-Οι μαθητές είπαν ότι στην πλειονότητά 
τους τα θέματα ήσαν εύκολα.

-Η πλειονότητα των εξετασθέντων βρέθηκε 
μολυσμένη από τον ιό.

Η λέξη μειονότητα όμως, που σημαίνει το 
μικρότερο μέρος ενός συνόλου, δηλώνει επί-
σης ένα υποσύνολο ανθρώπων που διαφορο-
ποιούνται ως προς την εθνικότητα, τη θρησκεία 
κ.τ.λ., ένα μικρότερο κομμάτι διαφορετικό από 
το σύνολο, στο οποίο ωστόσο ανήκουν. Έτσι, 
για να μην μπερδεύουμε την μειονότητα(=μικρό 
μέρος) με την μειονότητα (=εθνοτική ομάδα), 
χρησιμοποιούμε κι εδώ τη λέξη μειοψηφία.

-Πώς έγινε και μια ομάδα, ενώ ήταν μειοψη-
φία, έκανε τόσες ζημιές μπροστά σε τόσο μεγά-
λο πλήθος;

-Μια μειοψηφία μόνο από τους ερωτηθέντες 
δεν απάντησε σωστά.

-Το θέμα αφορούσε την πλειονότητα όσων 
πήγαν, μια μειοψηφία μόνο βαρέθηκε κι έφυγε.

-Φυσικά η πλειονότης* συμφώνησε, οι δι-
αμαρτυρηθέντες κατάλαβαν πως αποτελούσαν 
μειοψηφία.

-Η δημοκρατική χώρα φαίνεται από τη θέση 
που έχουν σ’  αυτήν οι μειονότητές της.

*Σημείωση 1: Να μην βάζουμε λάθος το άρ-
θρο πριν από τη λέξη ψήφος, που είναι θηλυκό 
ουσιαστικό, ιδιαίτερα στον πληθυντικό. Η ψή-
φος, την ψήφο, οι ψήφοι, τις ψήφους.

*Σημείωση 2: Συχνά, σε προφορικό και γρα-
πτό λόγο, συναντάμε (και χρησιμοποιούμε) 
στην ονομαστική και γενική του ενικού αριθ-
μού τον αρχαίο τύπο –ότης, -ότητος: η ποιότης, 
πρώτης ποιότητος, η ταχύτης, χύτρα ταχύτη-
τος, η βαρύτης, ο νόμος της βαρύτητος, η αν-
θρωπότης, της ανθρωπότητος κ.τ.ό.

     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

Υπεύθυνη έκδοσης:
 Ολυμπία Δημαράτου τηλ.6977323863

email: olympiadim19@gmail.com

Συντακτική επιτροπή:
 Άκης Ψωμάς, Μαρία Πάλλα, Θεοδώρα Πασσιά

  Επιμέλεια ύλης: 
Μαρία Πάλλα

Ηλεκτρονική υποστήριξη:
Άννα Ντόκα email: ioandoka@gmail.com

Υπεύθυνη δράσης "Βιβλίο Στάση Ζωής"
 & της δανειστικής βιβλιοθήκης στα γραφεία

της ΚΕΠΦ:
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 και οποιαδήποτε καταχώρηση εκφράζει αποκλει-
στικά τις απόψεις του συντάκτη που το υπογράφει. Η σύνταξη 
της εφημερίδας σας ενημερώνει ότι δεν θα δημοσιεύει κείμενα 
που περιέχουν ύβρεις, προσβολές η προσωπικές αντιπαραθέσεις. 
Παρακαλούμε τα κείμενα να μην ξεπερνούν την μιάμιση σελίδα Α4 

με γραμματοσειρά 12 συμπεριλαμβανομένης τυχόν φωτογραφίας που 
σχετίζεται με το περιεχόμενό τους.

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.

Συλλυπούμαστε
Tον πρόεδρο της κοινότητας Φιλύρου Λευτέρη Αντωνιάδη

 για την αιφνίδια απώλεια της μητέρας του Ειρήνης.
Tην Ευγενία Αλπάτη, μέλος της εξελεγκτικής επιτροπής του συλλόγου μας 

για την απώλεια της μητέρας της Μενεξίας.
Την οικογένεια του Χρήστου Νικολαϊδη, μέλους του συλλόγου μας.

 Την χορωδό μας Λιάνα Παπαγιαννοπούλου για την απώλεια του συζύγου της Βασίλη.

Οι προσφιλείς τους κεκοιμημένοι να αναπαύονται εν ειρήνη.
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Γράφει ο Δρ. Άκης Ψωμάς,
Γεωπόνος Επιστήμονας Τροφίμων, 

MSc Food Science
ΤΑ 20+1 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΥΡΙΑ ΠΟΠ (πρώτο μέρος)

Στην Ελλάδα έχουν κατο-
χυρωθεί 20 ελληνικά τυριά 
με την ονομασία Προστατευ-
όμενη Ονομασία Προέλευ-
σης (ΠΟΠ). Η παρασκευή 
και ωρίμανση των τυριών 
ΠΟΠ πραγματοποιούνται σε 
εγκαταστάσεις που βρίσκο-
νται εντός της οριοθετημέ-
νης γεωγραφικής περιοχής 
και κατά την παρασκευή 
τους απαγορεύεται η προ-
σθήκη επιπλέον ουσιών. Οι 
ονομασίες των τυριών ΠΟΠ 
υπόκεινται σε ένα αυστηρό 
σύστημα ελέγχου, ώστε να 
εξασφαλίζονται τόσο οι πα-
ραγωγοί από τις απομιμή-
σεις, όσο και οι καταναλωτές 
από παραπλανητικές ενδεί-
ξεις στα τρόφιμα. 

1. Ανεβατό
Το «Ανεβατό» είναι ένα 

μαλακό λευκό τυρί κοκκώ-
δους υφής, με υπόξινη ευ-
χάριστη γεύση και άρωμα. 
Παράγεται από γάλα πρό-
βειο ή γίδινο ή μίγματα αυ-
τών και έχει μεγίστη υγρασία 
60% και ελάχιστη λιποπερι-
εκτικότητα επί ξηρού 45%. 
Ο χρόνος ωρίμανσης είναι 
τουλάχιστον δύο μήνες. Το 
«Ανεβατό» προέρχεται από 
τον Νόμο Γρεβενών και από 
την επαρχία Βοΐου του Νο-
μού Κοζάνης. Την ονομασία 
οφείλει στην ανύψωση του 
τυριού στην επιφάνεια των 
δοχείων και στη διαφοροποί-
ησή του από το τυρόγαλο.

2. Γαλοτύρι
Το «Γαλοτύρι» είναι ένα 

μαλακό λευκό τυρί αλοιφώ-
δους υφής, χωρίς επιδερ-
μίδα και οπές, με υπόξινη 
ευχάριστη γεύση και άρωμα. 
Παράγεται από γάλα πρό-
βειο ή γίδινο ή μίγματα αυ-
τών και έχει μέγιστη υγρασία 
75% και ελάχιστη λιποπερι-
εκτικότητα επί ξηρού 40%. 
Ο χρόνος ωρίμανσης είναι 
τουλάχιστον δύο μήνες. Το 
«Γαλοτύρι» προέρχεται από 
Ήπειρο και από την Θεσσα-
λία. Η ονομασία του οφείλε-
ται στην αυξημένη υγρασίας 
και την μαλακή υφή του. 

3. Γραβιέρα Αγράφων
Η «Γραβιέρα Αγράφων» 

είναι σκληρό τυρί κυλινδρι-
κού σχήματος, με ευχάριστη 
υπόγλυκη γεύση και πλού-
σιο άρωμα. Παράγεται απο-
κλειστικά από γάλα πρόβειο 
ή μίγματα αυτού με γίδινο και 
έχει μέγιστη υγρασία 38% 

και ελάχιστη λιποπεριεκτικό-
τητα επί ξηρού 40%. Ο ελά-
χιστος χρόνος ωρίμανσης εί-
ναι τρεις μήνες. Η «Γραβιέρα 
Αγράφων» παράγεται στην 
περιοχή Αγράφων του Νο-
μού Καρδίτσας και από κει 
και η ονομασία της. 

4. Γραβιέρα Κρήτης
Η «Γραβιέρα Κρήτης» 

είναι σκληρό τυρί κυλινδρι-
κού σχήματος με συμπαγή 
ελαστική μάζα στην οποία 
υπάρχουν οπές, με ευχά-
ριστη υπόγλυκη γεύση και 
πλούσιο άρωμα. Παράγεται 
από γάλα πρόβειο ή μίγμα 
αυτού με γίδινο και έχει μέ-
γιστη υγρασία 38%, ελάχι-
στη λιποπεριεκτικότητα επί 
ξηρού 40% και μέγιστη πε-
ριεκτικότητα σε αλάτι 2%. 
Ο χρόνος ωρίμανσης είναι 
τουλάχιστον τρεις μήνες. Η 
«Γραβιέρα Κρήτης» παρά-
γεται στους Νομούς Χανίων, 
Ρεθύμνης, Ηρακλείου

και Λασιθίου και την ονο-
μασία της οφείλει στο νησί 
προέλευσής της.

5. Γραβιέρα Νάξου
Η «Γραβιέρα Νάξου» 

είναι σκληρό τυρί κυλινδρι-
κού σχήματος με ευχάριστη 
γεύση και ελαφρύ άρωμα. 
Παράγεται από γάλα αγε-
λαδινό ή μίγματα αυτού με 
πρόβειο και γίδινο και έχει 
μέγιστη υγρασία 38% και 
ελάχιστη λιποπεριεκτικότητα 
40%. Ο χρόνος ωρίμανσης 
ανέρχεται σε 70-80 ημέρες. 
Η «Γραβιέρα Νάξου» παρά-
γεται στη Νάξο του Νομού 
Κυκλάδων και από το νησί 
προέλευσής της προήλθε η 
ονομασία της.

6. Καλαθάκι Λήμνου
Το «Καλαθάκι Λήμνου» 

είναι μαλακό λευκό τυρί με 
κυλινδρικό σχήμα, χαρα-
κτηριστική ανάγλυφη υφή, 
ευχάριστη ελαφρά όξινη γεύ-
ση και πλούσιο άρωμα. Πα-
ράγεται από γάλα πρόβειο 
ή μίγμα αυτού με γίδινο και 
έχει μέγιστη υγρασία 56% 
και ελάχιστη λιποπεριεκτι-
κότητα επί ξηρού 43%. Ο 
χρόνος ωρίμανσης είναι μέ-
χρι δύο μήνες. Το «Καλαθάκι 
Λήμνου» προέρχεται από τη 
Λήμνο του Νομού Λέσβου 
και την ονομασία του οφείλει 
στο νησί προέλευσης. 

7. Κασέρι
Το «Κασέρι» είναι ημί-

σκληρο λευκοκίτρινο τυρί 
με ευχάριστη γεύση και 
πλούσιο άρωμα. Παράγεται 
από γάλα πρόβειο ή μείγ-
μα πρόβειου και γίδινου και 
έχει μέγιστη υγρασία 45% 
και ελάχιστη λιποπεριεκτι-
κότητα επί ξηρού 40%. Ο 
χρόνος ωρίμανσης είναι 
τουλάχιστον τρεις μήνες. Το 
«Κασέρι» προέρχεται από 
τη Μακεδονία, τη Θεσσαλία 
και τους Νομούς Ξάνθης και 
Λέσβου. Η παλαιότερη ονο-
μασία προερχόταν από το 
όνομα «Κασκαβάλι», που 
όμως σταδιακά αντικαταστά-
θηκε από την ονομασία «Κα-
σέρι». 

8. Κατίκι Δομοκού
Το «Κατίκι Δομοκού» εί-

ναι μαλακό λευκό τυρί αλοι-
φώδους υφής, χωρίς επιδερ-

μίδα, με υπόξινη γεύση και 
ευχάριστο άρωμα. Παράγε-
ται από γάλα γίδινο ή

μίγμα του με πρόβειο 
και έχει μέγιστη υγρασία 
75% και ελάχιστη λιποπερι-
εκτικότητα επί ξηρού 40%. 
Προέρχεται από την περιοχή 
Δομοκού του Νομού Φθιώτι-
δας και η ονομασία οφείλεται 
στην περιοχή προέλευσης. 

9. Κεφαλογραβιέρα
Η «Κεφαλογραβιέρα» εί-

ναι σκληρό τυρί ελαφρώς 
αλμυρό με διάσπαρτες τρύ-
πες στη μάζα του. Παράγεται 
από γάλα πρόβειο ή μίγμα 
αυτού με γίδινο και έχει μέ-
γιστη υγρασία 40% και ελά-
χιστη λιποπεριεκτικότητα επί 
ξηρού 40%. Ο χρόνος ωρί-
μανσης είναι τουλάχιστον 
τρεις μήνες. Προέρχεται από 

τη Δυτική Μακεδονία, την 
Ήπειρο και τους Νομούς 
Αιτωλοακαρνανίας και Ευ-
ρυτανίας. Την ονομασία της 
οφείλει στις ιδιότητές της 
που κυμαίνονται μεταξύ της 
γραβιέρας και του κεφαλοτυ-
ριού. 

10. Κοπανιστή
Η «Κοπανιστή» είναι ένα 

μαλακό υποκίτρινο τυρί με 
αλοιφώδη υφή, χωρίς επι-
δερμίδα και με αλμυρή πικά-
ντικη γεύση. Παράγεται από 
γάλα αγελαδινό, πρόβειο ή 
γίδινο ή μίγματα αυτών και 
έχει μέγιστη υγρασία 56% 
και ελάχιστη λιποπεριεκτι-
κότητα επί ξηρού 43%. Ο 
χρόνος ωρίμανσης ανέρχε-
ται σε 30-40 ημέρες. Η «Κο-
πανιστή» προέρχεται από το 
Νομό Κυκλάδων.
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Όταν έρχεται 
ο χειμώνας και με 
τα πρώτα κρύα 
όλοι θυμόμαστε τα 
γάντια, τα παλτά, 
τις μπότες και τα 
σκουφάκια, ελά-
χιστοι γνωρίζου-
με πόσο το κρύο 
επηρεάζει τα μάτια 
μας και πώς να τα 

βοηθήσουμε. Ας δούμε μερικούς τρόπους πρόλη-
ψης των συνηθέστερων συμπτωμάτων:

-Ένα πολύ συχνό σύμπτωμα είναι η ξηρο-
φθαλμία. Από το κρύο, τον αέρα, ακόμη και την 
θέρμανση στους εσωτερικούς χώρους, τα μάτια 
μας ξηραίνονται και αδυνατούν να παραγάγουν 
την ποσότητα δακρύων που χρειάζονται για να 
παραμείνουν ενυδατωμένα. Έτσι αισθανόμαστε 
κάψιμο, νιώθουμε ευαισθησία στο φως, έχουμε 
κοκκίνισμα και θολή όραση. Για να προλάβουμε 
την ξηροφθαλμία, χρειάζεται όταν βγαίνουμε στο 
κρύο να προστατεύουμε τα μάτια μας με γυαλιά 

ηλίου, να αυξήσουμε την πρόσληψη ωμεγα-3 λι-
παρών οξέων για να διεγείρουμε την παραγωγή 
δακρύων και να καταναλώνουμε άφθονα υγρά. 
Επιπλέον, προσέχουμε στη λήψη αντιισταμινι-
κών, αναλγητικών και άλλων φαρμάκων, που 
μπορεί να μειώσουν την ικανότητα παραγωγής 
δακρύων.

-Επόμενο σύμπτωμα είναι η υπερβολική δα-
κρύρροια. Αρκετοί άνθρωποι όταν εκτίθενται στο 
κρύο δακρύζουν ασταμάτητα και αισθάνονται τα 
μάτια τους μονίμως ερεθισμένα. Τα δάκρυα όμως 
αυτά έχουν διαφορετική σύσταση από τα φυσιο-
λογικά δάκρυα, καθώς οφείλονται στην φλεγμονή 
που δημιουργεί η ξηροφθαλμία στην επιφάνεια 
των ματιών, και αδυνατούν να κολλήσουν στην 
επιφάνειά τους ώστε να τα λιπάνουν. Σε αυτές 
τις περιπτώσεις προσπαθούμε να μη τρίβουμε τα 
μάτια μας και να αφαιρούμε προσεκτικά με ένα 
καθαρό πανί ή χαρτομάντιλο τα περιττά δάκρυα, 
για να αποφεύγεται η διασπορά μικροβίων. Τα τε-
χνητά δάκρυα και η χρήση γυαλιών ηλίου που να 
καλύπτουν αν είναι δυνατόν και από τα πλάγια τα 
μάτια μας, μπορούν να βοηθήσουν στην σωστή 

ενυδάτωσή τους.
-Ένα ακόμη σύμπτωμα είναι τα κόκκινα πρη-

σμένα μάτια, κάτι που οφείλεται στην συστολή 
των αγγείων στους ιστούς των ματιών μας. Αυτό 
συχνά οδηγεί σε θολή όραση, αίσθηση καψίματος 
και αυξημένη παραγωγή δακρύων. Για να αντιμε-
τωπίσουμε αυτήν την κατάσταση, φοράμε προ-
στατευτικά γυαλιά στους εξωτερικούς χώρους, κυ-
ρίως τους χειμερινούς μήνες που η αντανάκλαση 
του φωτός στο χιόνι μπορεί να προκαλέσει ερεθι-
σμό και φλεγμονή του κερατοειδούς.  

-Αίσθημα καύσου. Μερικές φορές, όταν επι-
κρατεί δριμύ ψύχος με δυνατούς ανέμους, μπορεί 
να μην κατορθώνουμε να κρατήσουμε τα μάτια 
μας ανοικτά, επειδή νιώθουμε έντονο αίσθημα 
καύσου. Αυτό μπορεί να μην οφείλεται στην ξη-
ροφθαλμία, αλλά στο ότι έχει παγώσει ο κερατο-
ειδής. Το πάγωμα του κερατοειδούς είναι εξαιρε-
τικά επώδυνο και προκαλεί θολότητα της όρασης, 
μεγάλη ευαισθησία στο φως και σπασμούς των 
βλεφάρων. Και σε αυτήν την περίπτωση η μόνη 
πρόληψη που συνιστάται είναι η χρήση προστα-
τευτικών γυαλιών.

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

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

Ο χειμώνας και… τα μάτια μας

Περί «Κοξακίου», φθινοπωρινών ιώσεων 
και… άλλων δαιμονίωνΗ γωνιά του Παιδιάτρου…

του Δρ. Νικολάου Γ. Ευσταθίου,  παιδιάτρου, MSc, διδάκτορα Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, μεταδιδακτορικού ερευνητή Α’ Νεογνολογικής Κλινικής ΑΠΘ

Φθινοπώριασε, τα σχολεία και οι παιδικοί 
σταθμοί ξεκίνησαν τη λειτουργία τους, η θερμο-
κρασία έπεσε, συγκεντρωνόμαστε σε κλειστούς 
χώρους και οι ιώσεις είναι στο απόγειό τους. Γρίπ-
πη, πυρετοί, εξανθήματα, «Κοξάκι» και άλλα τέ-
τοια «εξωτικά» πράγματα ταλανίζουν τους γονείς. 
Ας δώσουμε μια χείρα βοηθείας:

Οι ιώσεις είναι αυτοϊώμενα νοσήματα για έναν 
ανοσοεπαρκή οργανισμό (: οργανισμό με υγιές 
ανοσοποιητικό). Δεν χρήζουν αντιβιοτικής αγω-
γής, παρά μόνο υποστηρικτικής θεραπείας. Τη 
διάκριση μεταξύ μικροβιακής λοίμωξης και ίωσης 
θα την κάνει ο ιατρός. Αντιπυρετικά δίνουμε, όταν 
ο πυρετός ανεβαίνει πάνω από τους 39 βαθμούς 
Κελσίου ή όταν το παιδί δεν έχει καλή διάθεση και 
ταλαιπωρείται από τη λοίμωξη, ανεξαρτήτως πυ-
ρετού. Ο πυρετός αποτελεί αμυντικό μηχανισμό 
του οργανισμού: ανεβάζοντας θερμοκρασία, «κά-
νει δύσκολη τη ζωή» στα μικρόβια, αυξάνονται οι 
καρδιακές σφύξεις και επιταχύνεται η κυκλοφορία 
του αίματος, ώστε να μεταφερθούν με το αίμα στο 
σημείο της λοίμωξης γρηγορότερα και σε μεγα-
λύτερο βαθμό τα όπλα άμυνας του οργανισμού 
(λευκά αιμοσφαίρια, κυττοκίνες, αντισώματα κτλ). 
Οπότε, τον πυρετό δεν τον «ρίχνουμε» αν το παι-
δί δεν ταλαιπωρείται, έχει καλή γενική διάθεση 
(θέλει να παίξει κτλ) και ενυδατώνεται επαρκώς. 

Αποτελεί μύθο γενικά το ότι ο πυρετός προ-
καλεί πυρετικούς σπασμούς. Ο ιός ή το μικρό-
βιο που προκαλεί τον πυρετό, προκαλεί και τους 
σπασμούς, όχι ο πυρετός καθαυτός. Οπότε, 
όσους τόννους αντιπυρετικών και αν δώσουμε, οι 
σπασμοί δεν μπορούν να προληφθούν. Το μόνο 
που οφείλουμε να κάνουμε είναι να ενημερωθού-
με από τον ιατρό μας για το τί πρέπει να κάνουμε 
σε περίπτωση πυρετικών σπασμών.

«Κοξάκι» και άλλα «εξωτικά» πράγματα κάνουν 
την εμφάνισή τους σε παιδικούς σταθμούς συχνά 

τέτοια εποχή. Βγαίνουν βαρύγδουπες ανακοινώ-
σεις, τύπου «Κρούσμα κοξάκι στον παιδικό», σαν 
να επρόκειτο για μηνιγγίτιδα ή ιλαρά. Ψυχραιμία! 
Μια απλή ίωση είναι για τα περισσότερα παιδιά. 
Δεν κινδυνεύουν οι εγκυμονούσες, αλλά τα νεο-
γνά και τα μικρά βρέφη κυρίως. Το σημαντικότερο 
είναι να επιτυγχάνεται η επαρκής ενυδάτωση του 
παιδιού, λόγω της δυσκολίας από τις «πληγές» 
στη στοματική κοιλότητα. Η επικοινωνία με τον 
παιδίατρο για κάθε τί που προβληματίζει κρίνεται 
φυσικά αναγκαία.

Τα παιδιά, ιδίως τα μικρότερα, συχνά προ-
σβάλλονται κάθε φθινοπωρινή και χειμερινή πε-
ρίοδο από πολλαπλές ιώσεις που ταλαιπωρούν 
τα ίδια και τις οικογένειές τους. Γονείς απουσιά-
ζουν από την εργασία τους, μικρά βρέφη συχνά 
καταλήγουν στο νοσοκομείο, παιδιά με αναπνευ-
στικό πρόβλημα ταλαιπωρούνται περισσότερο, 
εγκυμονούσες νοσούν με επιπτώσεις πολλές φο-
ρές μη υπολογίσιμες. Ο σημαντικότερος τρόπος 
πρόληψης αυτών των φαύλων κύκλων είναι η 
απομόνωση του πάσχοντος για λίγες ημέρες. Τα 
παιδιά οφείλουν να γυρίσουν στις δραστηριότητές 
τους και στο σχολείο, αφού απυρετήσουν εντελώς 
για 24 ώρες και σίγουρα 4-5 μέρες μετά από τα 
πρώτα σημάδια της ίωσης (πχ μυξούλες). Η επι-
στροφή νωρίτερα στο σχολείο θα πυροδοτήσει 
νέο κύκλο μετάδοσης της ίωσης. Και η ιστορία θα 
επαναλαμβάνεται όλον τον χειμώνα…

Ο καλύτερος τρόπος προφύλαξης είναι η υιοθέ-
τηση στρατηγικών αντισηψίας και ο εμβολιασμός. 

Ο κυριότερος τρόπος μετάδοσης των ιώσεων είναι 
η επαφή των μολυσμένων χεριών με το φαγητό, το 
στόμα, τη μύτη ή τα μάτια, και λιγότερο με τα σταγο-
νίδια από το βήχα του πάσχοντος. Πλένουμε τα χέ-
ρια, χρησιμοποιούμε αντισηπτικά, όταν είμαστε σε 
κλειστούς χώρους, βήχουμε στον αγκώνα μας ή σε 
ένα χαρτομάντηλο (που αμέσως πετάμε στα σκου-
πίδια) και ποτέ στην παλάμη μας. Εμβολιάζουμε τα 
παιδιά σύμφωνα με το βασικό εθνικό πρόγραμμα, 
ώστε να προστατευτούν από αρκετά μικρόβια που 
επιπλέκουν τις ιώσεις (και προκαλούν πνευμονία, 
ωτίτιδα κτλ), ενώ το εμβόλιο της γρίππης στη χώρα 
μας προβλέπεται για άτομα >6 μηνών που ανήκουν 
στις ομάδες υψηλού κινδύνου.

Καταλήγοντας, ας τονιστεί σε ποιες περιπτώ-
σεις οφείλουμε να επικοινωνούμε εγκαίρως με τον 
παιδίατρο:
•	 Όταν, μετά από 24-36 ώρες από την έναρξη 

του πυρετού, δεν έχουν εμφανιστεί σημεία ιογε-
νούς λοίμωξης (μύξες, βήχας κτλ)

•	 ΠΑΝΤΑ, όταν το παιδί είναι νωθρό και μαραμέ-
νο, ενώ έχει θερμοκρασία 36,6ο 

•	 Όταν υπάρχει δυσκολία ενυδάτωσης, ιδιαίτερα 
σε μικρά παιδιά και βρέφη

•	 Όταν ο πυρετός συνεχίζεται για περισσότερες 
από 4 ημέρες

•	 Όταν υπάρχουν χρόνια θέματα υγείας, όπως 
βρογχόσπασμος, άσθμα κτλ

•	 Άμεσα σε νεογνά και βρέφη
•	 Σε εμφάνιση εξανθήματος
•	 Σε κάθε περίπτωση που το ένστικτο του γονέα 

τον ειδοποιεί για κάτι ανησυχητικό.
(*Οι οδηγίες είναι γενικές. Πάντα αναζητούμε 

τις εξατομικευμένες οδηγίες του προσωπικού μας 
ιατρού)

Καλά Χριστούγεννα, με υγεία!
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Αλλάζει το Φίλυρο!
Με έργα και αναβαθμισμένες υπηρεσίες

Περί «Κοξακίου», φθινοπωρινών ιώσεων 
και… άλλων δαιμονίων

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

Aναβαθμίζονται σημαντικά οι υπηρεσίες στο 
Φίλυρο βελτιώνοντας τη ζωή και την καθημε-
ρινότητα των κατοίκων του. Μετά από σχετικές 
ενέργειες του δήμου από τον περασμένο Απρί-
λιο, ξεκίνησε να λειτουργεί στην περιοχή Κέντρο 
Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ), το τέταρτο κέντρο 
με έδρα τον δήμο Πυλαίας-Χορτιάτη, ενώ σε θετι-
κή τροχιά έχουν μπει οι λύσεις και σε άλλα βασικά 
τοπικά ζητήματα.

Η στελέχωση του ΚΕΠ Φιλύρου έγινε από 
υπηρεσίες του δήμου, ενώ ο εξοπλισμός και τα 
έξοδα λειτουργίας της νέας δημοτικής υπηρεσίας 
καλύπτονται αποκλειστικά από τον δήμο Πυλαί-
ας-Χορτιάτη. Ήδη το Κέντρο, το οποίο στεγάζεται 
στην πλατεία Ελευθερίας του Φιλύρου και λει-
τουργεί καθημερινά από τις 7 το πρωί μέχρι τις 3 
το μεσημέρι, έχει εξυπηρετήσει πλείστα αιτήματα 
δημοτών, δίνοντας λύσεις αλλά και εξοικονομώ-
ντας χρόνο για τους συμπολίτες. Και εδώ η στατι-
στική μιλά από μόνη της: από την 1η Μαΐου που 
ξεκίνησε η λειτουργία του και μέχρι σήμερα έχουν 
εκδοθεί 1394 πιστοποιητικά, έχουν ελεγχθεί 1953 
αιτήματα για το γνήσιο της υπογραφής, ενώ μέσα 
στους δύο πρώτους μήνες λειτουργίας του το Κέ-
ντρο έχει εξυπηρετήσει 344 αιτήσεις δημοτών για 
τις λεγόμενες υποθέσεις εξωτερικών εφαρμογών.

Στην τελική ευθεία βρίσκονται οι διαδικασίες 
για τη λειτουργία πρακτορείου ΕΛΤΑ Φιλύρου, τη 
διαχείριση του οποίου – καθώς ιδιώτες αρνήθη-
καν διαδοχικά – ανέλαβε η δημοτική επιχείρηση 
του δήμου μας. Το νέο ταχυδρομικό πρακτορείο 
αναμένεται να λειτουργήσει άμεσα, αρχικά ως αυ-
τόνομη μονάδα και στο μέλλον θα διαθέτει online 
σύνδεση με το κεντρικό κατάστημα των ΕΛΤΑ 
στην Αθήνα. Με τη λειτουργία του θα δίνεται η δυ-

νατότητα στους δημότες/κατοίκους της περιοχής 
να εξοφλούν αυθημερόν στο Φίλυρο λογαρια-
σμούς σε Οργανισμούς Κοινής Ωφελείας (ΔΕΗ, 
ΕΥΑΘ, ΕΔΑ Θεσσαλονίκης), Εφορίες, Ασφαλιστι-
κά Ταμεία κ.τ.λ., ενώ θα υποστηριχθούν και υπη-
ρεσίες ταχυδρομικών θυρίδων.

Καλά νέα και για τη σχολική στέγη, καθώς σε 
φάση υλοποίησης έχει εισέλθει το νέο δημοτικό 
σχολείο Φιλύρου. Μάλιστα στο τελευταίο δημοτι-
κό συμβούλιο ψηφίστηκε η ανάθεση της τελικής 
μελέτης για το σχολείο, η μελέτη εφαρμογής και 
των λοιπών τευχών δημοπράτησης της παραπά-
νω μελέτης, καθώς και η έγκριση της υποβληθεί-
σας προμελέτης. Έτσι το Δημοτικό, η κατασκευή 
του οποίου θα λύσει οριστικά το πρόβλημα της 
σχολικής στέγης στο Φίλυρο, μπαίνει παρά τις 
γραφειοκρατικές καθυστερήσεις σε ράγες πραγ-
ματοποίησης. Το σχολείο αποτελεί προσωπική 
δέσμευση του δημάρχου που καταβάλλει κάθε 
προσπάθεια για την κατασκευή του (βλ. φωτο-
γραφία της μελέτης του).

Για το περιφερειακό ιατρείο Φιλύρου ο δήμος 
Πυλαίας– Χορτιάτη, συνεπής στην προσπάθειά 
του για την εκκίνηση λειτουργίας του ιατρείου 
στην περιοχή και σε συνεργασία με την διοίκηση 
της 3ης ΥΠΕ Κεντρικής Μακεδονίας βρίσκεται σε 
αναζήτηση χώρου. Ήδη έχουν προεπιλεγεί κά-
ποιοι χώροι, ενώ στη συνέχεια το θέμα θα έρθει 
στο κοινοτικό συμβούλιο Φιλύρου για την τελική 
απόφαση. Να σημειωθεί ότι ο νέος χώρος υγείας 
που θα στελεχώνεται από γιατρούς με τις βασικές 
ιατρικές ειδικότητες θα αναβαθμίσει την πρωτο-
βάθμια υγεία στην περιοχή και θα δώσει λύση σε 
ζητήματα συνταγογράφησης.

Τέλος, με γοργούς ρυθμούς τρέχει το τεράστιο 
έργο της κατασκευής του Παιδιατρικού Νοσοκο-
μείου Θεσσαλονίκης, ενός έργου πνοής για όλη 
την περιοχή, τη Θεσσαλονίκη αλλά και τη Βόρεια 
Ελλάδα. Αυτό φάνηκε και κατά τη δεύτερη και ιδιαί-
τερα επιτυχημένη ενημερωτική ημερίδα που συν-
διοργάνωσαν την Τρίτη 3 Δεκεμβρίου στην αίθου-
σα πολλαπλών εκδηλώσεων του λυκείου Φιλύρου 
ο Δήμος Πυλαίας-Χορτιάτη και το Ίδρυμα Σταύρος 

Νιάρχος (ΙΣΝ). Στη διάρκεια της δεύτερης αυτής 
ανοιχτής εκδήλωσης μίλησαν τα μέλη της ομάδας 
σχεδιασμού και διαχείρισης του έργου, εκπρόσω-
πος της προεδρίας της κυβέρνησης και του πρω-
θυπουργού, εκπρόσωποι της εκκλησίας, της 4ης 
Υγειονομικής Περιφέρειας, καθώς επίσης και ο 
δήμαρχος Πυλαίας-Χορτιάτη Ιγνάτιος Καϊτεζίδης.

Οι εκπρόσωποι του ΙΣΝ σημείωσαν ότι όλα τα 
χρονοδιαγράμματα τηρούνται, ανακοίνωσαν ότι 
έχει ολοκληρωθεί η προμελέτη και ότι ο στόχος 
παραμένει το νοσοκομείο να ολοκληρωθεί στην 
ώρα του, δηλαδή τον Οκτώβριο του 2024. Από τη 
μεριά του ο εκπρόσωπος της προεδρίας της κυ-
βέρνησης Μάριος Θεμιστοκλέους επισήμανε τη 
σταθερή απόφαση της κυβέρνησης να στηρίξει 
κάθε έργο για τη βελτίωση της προσβασιμότητας 
στο νοσοκομείο, ενώ ανακοίνωσε ότι έχει γίνει 
ήδη η μελέτη για τη βελτίωση του υπάρχοντος 
οδικού δικτύου, για την κατασκευή του οποίου 
καθώς και κάποιων έργων υποδομής έχουν δε-
σμευτεί 20 εκατομμύρια ευρώ.

Να σημειωθεί ότι οι κάτοικοι υποδέχτηκαν και 
αυτήν την ενημερωτική εκδήλωση με ιδιαίτερη 
θέρμη, όπως φάνηκε και από τα ερωτήματα που 
τέθηκαν στον διάλογο που επακολούθησε. Να 
σημειωθεί ότι νέο πανεπιστημιακό παιδιατρικό 
νοσοκομείο Θεσσαλονίκης ΙΣΝ, το οποίο θα κα-
τασκευαστεί και θα εξοπλιστεί πλήρως με τη γεν-
ναιόδωρη δωρεά του κοινωφελούς ιδρύματος, 
εντάσσεται στο πλαίσιο της ευρύτερης «Πρωτο-
βουλίας για την Υγεία», που εκπονεί το ΙΣΝ σε 
όλη τη χώρα. Η Πρωτοβουλία για την Υγεία, με 
συνολικό προϋπολογισμό που υπερβαίνει τα 400 
εκατομμύρια ευρώ, αφορά στην ανέγερση νέων 
υποδομών, την προμήθεια εξειδικευμένου εξο-
πλισμού και την υποστήριξη εκπαιδευτικών προ-
γραμμάτων, με στόχο την ενίσχυση της ιατρονο-
σηλευτικής φροντίδας σε όλη τη χώρα.

Ιδιαίτερα ικανοποιημένος για την ευόδω-
ση των προσπαθειών του δήμου και τα θετικά 
αποτελέσματα σε μια σειρά τοπικών ζητημάτων 
στο Φίλυρο δηλώνει ο δήμαρχος. «Οι σημαντι-
κές αυτές επιτυχίες αναβαθμίζουν εντυπωσια-

κά την καθημερινότητα στο Φίλυρο. Η 
δημοτική μας ενότητα από απομακρυ-
σμένος οικισμός στον πολεοδομικό 
ιστό της Θεσσαλονίκης αναβαθμίζεται 
και οι συμπολίτες μας απολαμβάνουν 
πλέον υπηρεσιών ποιοτικών και απο-
κεντρωμένων. Οι νέες υπηρεσίες που 
δρομολογούνται σε άμεση λειτουργία 
αλλάζουν το στάτους της περιοχής και 
δίνουν στο Φίλυρο τον ρόλο του πρω-
ταγωνιστή. Για το νέο παιδιατρικό νο-
σοκομείο ισχύει η ρήση «Από μακέτα 
γίνεται έργο». Μετά τη γενναιόδωρη 
προσφορά του Ιδρύματος Σταύρος 
Νιάρχος, όλη η τοπική κοινωνία και 
φυσικά ο δήμος μας θα στηρίξουμε με 
όλες μας τις δυνάμεις τη μεγάλη αυτή 
εθνική προσπάθεια», τόνισε ο κ. Ιγνά-
τιος Καϊτεζίδης.
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Τ Α  Ν Ε Α  Τ Η Σ  Κ . Ε . Π . Φ .
Το άναμμα του χριστουγεννιάτικου δένδρου 

στην πλατεία Φιλύρου

Η χορωδία μας συμμετείχε στην εκδήλωση του φωτισμού του χριστουγεννιάτικου δένδρου με 
κάλαντα συνοδεία ακκορντεόν, που έπαιξε ο μαέστρος Χρήστος Ξανθός. Η σοπράνο Κυριακή Στε-
φανίδου απέδωσε μοναδικά την Άγια Νύχτα στο σκοτάδι, προτού πλήθος παιδιών με τον δήμαρχο 
ανάμεσά τους ανάψουν τα φωτάκια του δένδρου για τα Χριστούγεννα του 2019.

Τετάρτη 11-12-19, ένα βροχερό χειμωνιάτικο 
απόγευμα, ξεκινήσαμε τα μέλη της χορωδίας 
και τα μέλη της Λέσχης Ανάγνωσης της Κίνησης 
Επικοινωνίας Πολιτών Φιλύρου να κάνουμε την 
πρώτη μας γνωριμία με το «Αρχοντικό Γερό-
ντων Η Βασιλειάδα» μέσα από μια εκδήλωση 
προσφοράς κι αγάπης. 

Κοντά στο χωριό Άγιος Βασίλειος, σε μια 
πλαγιά που περιτριγυρίζεται από δένδρα βρί-
σκεται το ίδρυμα έχοντας θέα προς την ομώ-
νυμη λίμνη. Μόλις φτάσαμε, μας υποδέχτηκαν 
τα μέλη του Δ.Σ. κ.κ. Ι. Τσακίρη και 
Μ. Καραγιάννη, που μας οδήγησαν 
στην τραπεζαρία των γερόντων, την 
οποία μετατρέψαμε σε μικρή σκηνή 
για τις ανάγκες της εκδήλωσής μας. 

Το πρόγραμμα της χορωδίας 
περιελάμβανε χριστουγεννιάτικα 
κάλαντα, έντεχνα τραγούδια και 
καντάδες  με μαέστρο τον Χρήστο 
Ξανθό που συνόδευε με το ακκορ-
ντεόν του. Ανάμεσα στα τραγούδια 
παρεμβαλλόταν η ανάγνωση επι-

λεγμένων κειμένων που είχαν σκοπό να ζεστά-
νουν τις καρδιές των τροφίμων με το χαρμόσυ-
νο κι ελπιδοφόρο μήνυμα των Χριστουγέννων. 
Σιγά-σιγά αυτή η φλογίτσα της ελπίδας και της 
χαράς άρχισε να λαμπυρίζει στα μάτια των 
ηλικιωμένων ακροατών μας. Τραγού-
δησαν, χόρεψαν και διασκέδασαν μαζί 
μας, δώσαμε και πήραμε πολλή αγάπη 
και αισθανθήκαμε ότι γίναμε για λίγο οι 
«δικοί» τους άνθρωποι. Και ίσως κάποιοι 
να υποσχεθήκαμε ότι δε θα μείνει η γνω-

ριμία μας σ’ αυτή την επίσκεψη. Γιατί το νόημα 
των Χριστουγέννων είναι να ζούμε τα Χριστού-
γεννα σε όλη μας τη ζωή.

Κυριακή Στεφανίδου-Αλεβιζάκη

ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΣΤΟ ΑΡΧΟΝΤΙΚΟ ΓΕΡΟΝΤΩΝ «Η ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΑ»

Κατάθεση στεφάνου της ΚΕΠΦ 
την 28η Οκτωβρίου 2019
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Η αγάπη μας για το βιβλίο που οδήγησε στη 
βραβευμένη δράση «Βιβλίο - Στάση Ζωής» κά-
νοντας το Φίλυρο γνωστό στην Ελλάδα και σε 
χώρες του εξωτερικού, ανέδειξε και το αμείωτο 
ενδιαφέρον των φίλων του βιβλίου και όχι μόνο, 
για τα βιβλία και την ανάγνωση.

Στηριζόμενοι σε αυτό το ενδιαφέρον συνε-
χίζουμε εγκαινιάζοντας το τμήμα δανειστικής 
βιβλιοθήκης που θα λειτουργεί από τις αρχές 
του 2020 στον χώρο του συλλόγου. Υπεύθυνη 
και πάλι η Σοφία Τσίλογλου, βιβλιοθηκονόμος 
και μέλος του Δ.Σ. η οποία, όπως οραματίστη-
κε και πρότεινε την προηγούμενη δημιουργία 
βιβλιοθηκών στις στάσεις των λεωφορείων, 
δράση που ο σύλλογός μας και ο Δήμος υιοθέ-

τησαν αμέσως, 
ανταποκρίθηκε 
στην πρόταση 
του Δ.Σ. για την 
καθιέρωση του 
νέου τμήματος 
της δανειστικής 
βιβλιοθήκης την 
οποία σχεδίασε, 
και ανέλαβε την 
οργάνωση και την λειτουργία του.

Ευχαριστούμε θερμά όλα τα μέλη και τους 
καλούς μας φίλους που με την αδιάκοπη προ-
σφορά βιβλίων στηρίζετε την προσπάθειά μας 
για γνώση, καλλιέργεια και πολιτισμό.

Η αφήγηση είναι ένας τρόπος επικοινωνίας 
και έκφρασης με χαρακτήρα κοινωνικό, εκπαι-
δευτικό αλλά και ψυχαγωγικό. Η μύηση στον 
κόσμο των παραμυθιών, των μύθων και των 
θρύλων μας δίνει την ευκαιρία να θυμηθούμε 
το παιδί που κουβαλάμε μέσα μας, να συνερ-
γαστούμε μαζί του και να απελευθερώσουμε τη 
φαντασία μας.

Με όπλα τα χέρια, τη φωνή και το σώμα μας 
θα δημιουργήσουμε άλλους κόσμους, χαρα-
κτήρες και τοπία φανταστικά. Θα ταξιδέψου-
με μαθαίνοντας την τέχνη της μυθοπλασίας. 
Θα μεταμορφώσουμε/προσαρμόσουμε γρα-
πτές ιστορίες σε λόγο προφορικό. Μέσα από 
τις αφηγήσεις και τις βιωματικές ασκήσεις θα 
συμφιλιωθούμε με ό,τι μας τρομάζει και θα πε-
τάξουμε ό,τι μας φοβίζει, θα βρούμε κομμάτια 
του εαυτού μας που χάθηκαν με το πέρασμα 
των χρόνων. Θα εξοικειωθούμε με την προβο-
λή μας στον κόσμο. Θα ενισχύσουμε τη μνήμη 
μας. Θα αποκρυπτογραφήσουμε παλιές ιστο-
ρίες (θρύλους, μύθους, δοξασίες, δεισιδαιμονί-
ες) μαθαίνοντας για τη φύση και την αξία των 
αρχέτυπων και μυθικών συμβόλων, καταλαβαί-
νοντας την ανάγκη της αφήγησης των παλιών 
ανθρώπων μα και της δικής μας.

Ελάτε να παίξουμε, να γελάσουμε και να 
μοιραστούμε συναισθήματα με ρυθμό, χρώμα, 
κίνηση, ακόμη και τραγούδι. Δεν χρειάζονται 
ιδιαίτερες ικανότητες ή γνώσεις. Μονάχα αγά-
πη. Αφήστε το σώμα να αφηγηθεί...

Το εργαστήρι απευθύνεται σε όλους τους αν-
θρώπους που αγαπούν τα παραμύθια, τους μύ-
θους και την λαϊκή μας παράδοση. Σ' αυτούς που 
αγαπούν να πλάθουν ιστορίες και να τις μοιρά-
ζονται.

Σωτηρία Ιωαννίδου, Αφηγήτρια της ομάδας 
Μυθοσκορπίσματα, συγγραφέας.

Δύο τμήματα κάθε Δευτέρα απόγευμα κατά 
τις ώρες 17.30 - 18.30 και 18.45 - 19.45.

Μια βόλτα της ψυχής και της φαντασίας στο όνειρο με 
τα πινέλα, τα χρώματα και την αστείρευτη διάθεση για δη-
μιουργία στο εργαστήρι ζωγραφικής κάθε Πέμπτη από-
γευμα στις 6.30, με την ζωγράφο Στέλλα Καριάκα.

Στο εργαστήρι προσφέρονται δυνατότητες επαφής με 
ανθρώπους που έχουν κοινό ενδιαφέρον για τη ζωγραφι-
κή, κάτι που σημαίνει ότι μέσα από αυτό ανοίγονται δρό-
μοι επικοινωνίας και συζητήσεων για τη ζωγραφική, την 
τέχνη και τη ζωή.

Δανειστική Βιβλιοθήκη 

Εργαστήρι 
Αφήγησης 

Περί ζωγραφικής ο λόγος

Προσφορά στο Λύκειο Φιλύρου

Ο σύλλογός μας την 10η Δεκεμβρίου 2019 προσέφερε στο λύκειο Φιλύρου έναν φορητό 
υπολογιστή. Ευχόμαστε καλή φώτιση και πρόοδο σε όλα τα παιδιά και καλή δύναμη στο δι-
δακτικό προσωπικό για το σπουδαίο έργο που επιτελεί.
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Τ Α  Ν Ε Α  Τ Η Σ  Κ . Ε . Π . Φ .

Την Κυριακή 20 Οκτωβρίου 2019 η Κ.Ε.Π.Φ. 
πραγματοποίησε με επιτυχία μια υπέροχη πο-
λιτιστική εκδρομή στη Βεργίνα και στη Βέροια. 
Στόχος μας ήταν, εκτός από την ψυχαγωγία και 
την σύσφιξη των σχέσεων μεταξύ των φίλων 
και των μελών του συλλόγου, να επισκεφθούμε 
τόπους της ιστορικής μας κληρονομιάς και να 
θυμηθούμε τον Μανόλη Ανδρόνικο, που το όνο-
μά του είναι συνδεδεμένο με την ανακάλυψη 
το 1977 των βασιλικών τάφων των Τημενιδών 
και του βασιλιά Φιλίππου Β΄. Η αρχαιολογική 
σκαπάνη υπό την καθοδήγησή του έφερε στο 
φώς πολύτιμα τεκμήρια για την ελληνικότητα 
της αρχαίας Μακεδονίας και οι Αιγές, η αρχαία 
πρωτεύουσα του μακεδονικού βασιλείου, ταυτί-
στηκε με τον σημερινό αρχαιολογικό χώρο της 
Βεργίνας.

Κατά τη διαδρομή η γράφουσα, διευθύντρια 
του λυκείου Φιλύρου και γενική γραμματέας του 
συλλόγου, προετοίμασε τους εκδρομείς παρου-

σιάζοντας το ιστορικό πλαίσιο και μιλώντας για 
τους αρχαιολογικούς θησαυρούς της Βεργίνας, 
επισημαίνοντας τη μοναδικότητα του πολυμορ-
φικού μουσείου, όπου συμπίπτουν φυσικό πε-
ριβάλλον, αρχαιολογικός χώρος και μουσείο. 
Έτσι οι επισκέπτες είδαν τον χώρο της ανα-
σκαφής, τα ευρήματα και το φυσικό τοπίο όπως 
ακριβώς ήταν στον πραγματικό χώρο και χρόνο 
της ανασκαφικής έρευνας. Ακολούθησε ξενάγη-
ση από επαγγελματία ξεναγό. 

Μια σύντομη ματιά στην κωμόπολη της Βερ-
γίνας και στη συνέχεια, καθ΄ οδόν για Βέροια, 
η Στέλλα Πασχαλίδου ως γνήσια Βεροιώτισσα 
μάς έδωσε πληροφορίες για την ιστορία της πό-
λης μέσα και από προσωπικές μνήμες. Ξεναγη-
θήκαμε στο βήμα του αποστόλου Παύλου που 
θυμίζει στους χριστιανούς το πέρασμά του από 
την Βέροια κατά τον 1ο αιώνα μ.Χ.

Περπατήσαμε κατόπιν στην εβραϊκή συνοι-
κία, την Μπαρμπούτα, με τα παλιά ανακαινι-
σμένα αρχοντικά και το πέτρινο κτίριο της Συνα-
γωγής. Επισκεφθήκαμε την παλιά Μητρόπολη 
στο κέντρο της  πόλης, όπου δεσπόζει ένας 

από τους μεγαλύτερους βυζαντινούς ναούς των 
Βαλκανίων και ο παλαιότερος στη Βέροια, μια 
τρίκλιτη ξυλόστεγη βασιλική με παλαιοχριστια-
νικά αρχιτεκτονικά στοιχεία. Σύμφωνα με την 
κτητορική του επιγραφή, ο ναός οικοδομήθηκε 
στο δεύτερο μισό του 11ου αιώνα, ενώ τον 15ο 
μετατράπηκε από τους Οθωμανούς σε μου-
σουλμανικό τέμενος από το οποίο σώζεται ακό-
μη ο μιναρές. 

Με μια μικρή περιήγηση στο εμπορικό κέ-
ντρο ολοκληρώσαμε την επίσκεψή μας στην 
πόλη της Βέροιας, μιας παλιάς, ιστορικής πό-
λης με σύγχρονη αύρα ανάπτυξης, μιας από τις 
παλαιότερες πόλεις της Ελλάδας, με 48 σωζό-
μενες βυζαντινές εκκλησίες.

Με μια ωραία εστίαση πλούσια σε μεζέδες 
– από πριν και τα κεράσματα της ΚΕΠΦ –έχο-
ντας υπέροχη θέα λίγο πιο έξω από το κέντρο 
της Βέροιας, ολοκληρώθηκε η εξόρμησή μας. 
Στις τελευταίες καληνύχτες όλοι οι εκδρομείς 
δώσαμε αυθόρμητα και την υπόσχεση να ξανα-
βρεθούμε σύντομα για μια νέα μορφωτική και 
ψυχαγωγική εμπειρία.

Η εκδρομή της Κ.Ε.Π.Φ. σε Βεργίνα και Βέροια της Πηνελόπης Καζά
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Μια γλυκόπικρη κωμωδία για την κατάσταση 
που έχει επιφέρει η κρίση σε κάποιες χώρες -εδώ: 
στην Ιταλία- σχετικά με τα κόκκινα δάνεια, τις μη-
χανορραφίες των τραπεζών και τη δράση των 
εταιρειών «κάλυψης», και πώς όλα αυτά επηρεά-
ζουν χαρακτήρες αλλοτριωμένους και άλλους που 
δεν θέλουν να χάσουν το μόνο που τους έμεινε, 
την αξιοπρέπειά τους.

Ο Γκουίντο χάνει την έτσι κι αλλιώς αβέβαιη 
δουλειά του και αδυνατεί να πληρώσει τα χρέη 
του. Πίνει κανένα ποτηράκι στο μπαρ της γειτονιάς 
κι ανταλλάσσει μερικές κουβέντες με την κοπέλα 
που εργάζεται εκεί αντικαθιστώντας τον ιδιοκτήτη 
για ένα διάστημα. Εκείνη επιθυμεί να αφήσει την 
Ιταλία για τη Γερμανία, μόνο που δεν ξέρει ότι κι 
εκεί την περιμένει άλλου είδους ζούγκλα, όπως 
λέει ο γείτονας του Γκουίντο, ένας ηλικιωμένος 
απόμαχος της ζωής που του δανείζει κάποια χρή-
ματα, ο μόνος φίλος που έχει. Όταν είναι κανείς 
άνεργος, δεν μπορεί παρά να συναναστρέφεται 
ανέργους ή περιθωριακούς· το συνηθέστερο, δεν 
έχει φίλους. Ο απελπισμένος είναι μόνος. Κι ο 
μονώτης που δεν μπορεί να απαλλαγεί από τη 
μοναξιά του ούτε να τη συνηθίσει, βρίσκεται σε 
απόγνωση.

Ένα βράδυ ο Γκουίντο δέχεται επίθεση από 
τους πιστωτές του και συλλαμβάνει μια ιδέα: ο μό-
νος τρόπος να αντιμετωπίσει την κατάσταση και 
να ξανασταθεί στα πόδια του είναι να γίνει ο ίδιος 
ένας από αυτούς που χρησιμοποιούν οι εταιρείες 
κάλυψης χρεών για να τρομοκρατούν τους οφει-
λέτες, προκειμένου να πληρώσουν. Η συμφωνία 
είναι να «εργάζεται» αμισθί μέχρι να εξοφληθούν 
τα χρέη του. 

Αυτός που θα του μάθει τη «δουλειά», βολε-
μένος οικογενειάρχης, κοστουμάτος, φτασμένος, 
έμπειρος στις απειλές κι αδίστακτος, έχει κάθε 
φορά τον τρόπο να αναγκάζει τους χρεώστες να 
πληρώνουν και πιστεύει ότι όλοι οι άνθρωποι αγο-
ράζονται. Χαρίζει κάποτε τα δανεικά στους απελ-
πισμένους. Όχι από ανθρωπιά, αλλά γιατί ξέρει 
ότι δεν θα τα πάρει ποτέ, και το κάνει με κόστος 

συναισθηματικό γι’ αυτούς, επειδή θεωρεί ότι δεν 
θα πρέπει να γλιτώσουν από τα χρέη αβρόχοις 
ποσίν. Πλάι του ο Γκουίντο γνωρίζει τις υπόγειες 
μεθόδους συλλογής χρήματος που αλλάζει χέρια, 
την λεκτική και σωματική βία, τους πάσης φύσε-
ως εκβιασμούς, εξευτελισμούς κι εκφοβισμούς, 
ό,τι έχει δηλαδή υποστεί κι ο ίδιος, μόνο που 
τώρα έχει περάσει από την άλλη πλευρά και τα 
κάνει ο ίδιος στους άλλους. Τα βλέπει όλα αυτά 
στην έκταση της οργάνωσής τους η οποία σκοπό 
έχει να υπηρετεί το σύστημα· στις τράπεζες, στα 
γραφεία, στα ταμεία όλα καθαρά υπό το φως του 
ήλιου, μόνο που εκεί έξω κάποιοι πρέπει να κά-
νουν τη βρώμικη δουλειά. Συναντά και διαφορε-
τικούς ανθρώπινους χαρακτήρες, κάποιους που 
έχουν χρήματα αλλά δεν θέλουν να πληρώσουν, 
και άλλους που ντρέπονται και ταπεινώνονται, 
γιατί δεν έχουν τίποτε να δώσουν και δεν θα ξε-
χρεώσουν ποτέ. 

Θα έρθει κάποια στιγμή που ο Γκουίντο θα ξε-
χρεώσει και θ’ αρχίσει άγαρμπα να μιμείται τους 
τρόπους και τη συμπεριφορά του «συνεταίρου» 
του, ως κάποιου που έχει λεφτά και ξοδεύει. Αλλά 
ορισμένοι άνθρωποι, κι αν έχουν ανάγκη χρημά-
των, έχουν σημαία την αξιοπρέπειά τους και δεν 

την εκποιούν. Έτσι, θα χάσει τη φιλία που του 
προσφέρει η κοπέλα του μπαρ και θα ξαναμείνει 
μόνος. Αλλά τότε η φωνή της συνείδησής του θα 
βγει στην επιφάνεια, και ο «συνεργάτης» θα απο-
καλύψει την αληθινή φύση του. Το τέλος είναι ανα-
μενόμενο, αφού ο Γκουίντο θα τα χάσει όλα, είναι 
το τέλος που περιμένει όσους έχουν ξεπουληθεί, 
να μένουν μόνοι και θλιμμένοι. 

Ο σκηνοθέτης δεν αντιπαθεί αυτόν τον αντιή-
ρωα, απεναντίας. Τον αποδομεί σιγά σιγά κι εμείς 
παρακολουθούμε την αδυναμία ενός ανθρώπου 
ν’  αντισταθεί στην ίδια του την αλλοτρίωση, μη 
μπορώντας να αντιμετωπίσει τις σκοτεινές δυνά-
μεις του συμφέροντος και του χρυσίου, με κατάλη-
ξη την ήττα και την απόγνωση.

Τα πλάνα θυμίζουν τους πίνακες του Έντου-
αρντ Χόππερ με έντονα χρώματα, στυλιζαρισμέ-
νους χώρους και, όπως στη ζωγραφική του Αμε-
ρικανού ζωγράφου, προβάλλουν την απελπισία, 
τη μοναξιά και την ουδετέρωση που νιώθουν οι 
άνθρωποι στις μεγαλουπόλεις, με  τα σπίτια τους 
τόσο κοντά, αλλά τη ζωή σε απομόνωση, χωρίς 
αλληλεγγύη κι ανθρωπιά μεταξύ τους. Εκπληκτι-
κή η φωτογραφία του Duccio Cimatti. 

Βολταϊκό τόξοΑπό τη 
Μαρία Πάλλα

Και άφες ημίν τα χρέη ημών (Rimetti a 
noi i nostri debiti, Ιταλία 2018) του Antonio 
Morabito με τους Claudio Santamaria, Mar-
co Giallini, Jerzy Stuhr
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Νατάσα Κεσμέτη, IVA, Ἔσοπτρο Μυστηρι-
ώδους Ὀθόνης, Ἀθήνα, Ἁρμός 2017.

(Παρακολουθοῦμε τὴ συνομιλία ἑνός ζευγαρι-
οῦ ἀπὸ τὸν ἄλλο κόσμο)

Τὴ νύχτα τὸ φεγγάρι βγῆκε ὁλόγιομο ἀπὸ τὸν 
Ὑμηττό. Ἀσήμωσε τὶς πλαγιές. Καὶ τὶς πυκνὲς ἀκό-
μα μὲ πευκῶνες καὶ μικροὺς κυπαρισσῶνες καὶ 
τὶς καμένες, ἄδειες πλαγιὲς τῶν θρήνων τῆς πέρ-
δικας, τῆς χελώνας, τῶν ἀλεπούδων, τῶν σκα-
ντζόχοιρων, τῶν μικρόπουλων καὶ τῶν χιλιάδων 
βολβῶν ποὺ ξεκληρίστηκαν μέσα στὶς φλόγες τῶν 
ἄπληστων καὶ ἀνόητων ἀνθρώπων.

Ἀσήμωσε τὰ ἀρχαῖα νταμάρια τῶν οἰμωγῶν τῆς 
πέτρας ποὺ γίναν θέατρα νταμαριῶν τῶν νέων 
οἰμωγῶν, ἀσήμωσε τὰ τρουλάκια καὶ τοὺς ἐπιβλη-
τικοὺς τρούλους ναΰδριων καὶ ναῶν ποὺ ὑψώνο-
νται πάντα στὶς ὑπώρειες τοῦ Βουνοῦ, ἀσήμωσε 
ὣς πέρα τὴν Πεντέλη, τὴν Πάρνηθα καὶ στὸ βάθος 
τὸν Ἑλικῶνα καὶ τὸν Κιθαιρῶνα.

Ἀσήμωσε τὰ σκοτεινά, τὰ μικρά, τὰ χαμένα, ἐκεῖ 
ὅπου δὲν φαντάζει σὰν μιὰ μεγάλη λάμπα στὸν 
οὐρανό, παρὰ ὑψώνεται πάντα μέσα στὸ μαγεμένο 
του μυστήριο δορυφορώντας τὴν ἀρχέγονη νύχτα 
ὡσὰν ἐρυθρόμορφος οὐράνιος κύλικας, κέρνος καὶ 
σφαῖρος τῶν ὑπερκόσμιων δείπνων.

Ἀσημένια κυκλικὴ κίνηση.
Ἀργυρὸς χορευτὴς τῶν ἐπουράνιων ὁριζό-

ντων.
Ἐπάργυρη Ἐπίστεψη. Παύση καὶ πάλι Περιφο-

ρά.

Ἦρθε καὶ μέσα στὸν καθρέφτη ποὺ ἔστεκε ὁλόρ-
θος σὲ κεῖνο τὸ μοναχικὸ πορτμαντό, στὸ καταδι-
κασμένο περιβόλι τῆς κυρίας Βοΐσκου καὶ στάθηκε 
μετέωρο σὰν φρουτιέρα ἀλλοτινὴ στὸ κέντρο τοῦ 
τραπεζιοῦ, τὸν καιρὸ ποὺ τὰ σημαίνοντα πράγματα 
δὲν ἦταν πάνω ἀπὸ τρία στὴ ζωὴ τῶν ἀνθρώπων: τὸ 
κρεβάτι, τὸ τραπέζι, τὸ εἰκόνισμα.

Τότε βγῆκε μέσα ἀπὸ τὸν καθρέφτη τὸ ζεῦγος τῆς 
Διοτίμας καὶ τοῦ παπα-Πλάτωνα καὶ πέσανε στὰ γό-
νατα. Ἐκείνη ἔκανε κινήσεις ὡσὰν νὰ θυμιάτιζε μὲ ἕνα 

μικρὸ θυμιατό, ἐκεῖνος σὰν νὰ κουνοῦσε τὸ πολυκού-
δουνο δικό του θυμιατήρι. Κλαίγανε σιωπηλὰ γερμέ-
νοι ὁ ἕνας στὸν ὦμο τοῦ ἄλλου.

-Παπά μου, τοῦ ’λεγε αὐτή, Παπά μου…
Κι αὐτός τῆς χάιδευε τὴν ψαρὴ πλεξούδα:
-Ἔλα, Διοτίμα, ἡσύχασε… Ὅλα γίνανε ὅπως 

ἔπρεπε νὰ γίνουν.
-Φταίξαμε κι ἐμεῖς. Φταίξαμε κι ἐμεῖς, ἐπανα-

λάμβανε ἡ Διοτίμα. Ἀλλὰ τὰ νομίσματα ἦσαν πολὺ 
κοντὰ στὸν ναό. Τὰ νομίσματα κουδουνίζανε τόσο 
μαυλιστικά, ποὺ δὲν θυμόσουν ἄλλο ἀπὸ τὶς ἀνά-
γκες καὶ πὼς ἦταν τόσο προσιτὸ καὶ εὔκολο νὰ 
τὶς ἱκανοποιήσεις. Φαινόταν ἀκόμα λογικὸ καὶ ται-
ριαστὸ ν’ ἀπολαμβάνουμε αὐτήν τὴν μικρὴ εὔνοια, 
ἕνα ἀντίδοτο στὴ θέα τῶν νεκρῶν μὲ τοὺς ὁποίους 
διαρκῶς ἔχει νὰ κάνει ἕνας παπάς.

Κι ἐγώ σ’ ἔσπρωχνα νὰ ἐξασφαλίσουμε τὰ 
πολλά μας παιδιά. Ἤθελα νὰ ξεχάσω πὼς κι ἐμεῖς 
ἤμασταν θνητοί. Πὼς μιὰ μέρα κάποιος θὰ διάβα-
ζε κι ἐμᾶς. Τί μακρινὸς ποὺ εἶχε γίνει ὁ Χριστός. 
Τὸν ἀναφέραμε κάθε στιγμή, ἀλλὰ στὴν πραγματι-
κότητα Τὸν εἴχαμε ξεχάσει.

-Ἦσαν πολὺ σκληροὶ οἱ δεσποτάδες, εἶπε ὁ 
παπα-Πλάτωνας. Ἤτανε διαχειριστὲς καὶ αὐτό ζη-
τοῦσαν κι ἀπὸ μᾶς, τὸν ἁπλὸ κλῆρο: νὰ γίνουμε 
καλοὶ διαχειριστές. Ἔχεις δίκιο Διοτίμα. Τὸν ἀνα-
φέραμε κάθε στιγμή ἀλλὰ Τὸν εἴχαμε ξεχάσει.  Κι 
οἱ ἄνθρωποι ἔρχονταν σὲ μᾶς ἀπελπισμένοι. Πά-
ντα γύριζαν σὲ μᾶς, περιμένοντας πὼς θὰ τοὺς 
κάνουμε πιὸ εὔκολο τὸν δρόμο. Ἕνα δρόμο ποὺ 
οἱ ἴδιοι εἴχαμε χάσει. Ὅπως εἶπες, τὰ νομίσματα 
κουδουνίζανε διαρκῶς στ’ αὐτιά μας, πρὶν καὶ μετὰ 
ἀπὸ κάθε ἱεροπραξία, κι ἐμεῖς δὲν ἤμασταν περισ-
σότερο δυνατοὶ ἀπὸ τοὺς ἄλλους ἀνθρώπους.

-Παπά μου, φοβᾶμαι, εἶπε ἡ Διοτίμα. Φοβᾶμαι 
γιὰ τὰ παιδιά, γιὰ τὰ ἐγγόνια μας, φοβᾶμαι γιὰ τὰ 
παιδιὰ ὅλου τοῦ κόσμου… Φοβᾶμαι τόσο πολύ. 
Τοὺς μιλούσαμε για τὴν Ἄλλη Ζωὴ καὶ τὴν ἴδια 
στιγμὴ τοὺς δείχναμε πῶς νὰ λατρεύουν τὰ πράγ-
ματα.

-Ἄ, Διοτίμα, αὐτό τὸ ἔμαθα καλά. Δε βγαίνει 
τίποτα μὲ τὸν φόβο. Οἱ παλαιοὶ Ἀββάδες καὶ οἱ 
Ἀμάδες ξέρανε τί λέγανε ὅταν μιλούσανε γιὰ τὴν 
ἀμεριμνησία. Δὲν τὴν ἔλεγαν ἔτσι. Τὴν ὀνόμαζαν 
ξενιτεία. Καὶ σήμαινε κάτι ποὺ ἀκόμα δυσκολεύο-
μαι καὶ νὰ τὸ φανταστῶ: Νὰ μὴ ριζώνεις σὲ τίποτα 
γήινο. Νὰ μὴν πιάνει ἡ ὕπαρξή σου ρίζες ρουφώ-

ντας ἀπὸ τοὺς χυμοὺς τῆς γῆς. Νὰ νιώθεις μόνο 
φιλοξενούμενος στὸν κόσμο.

Τώρα ποὺ πεθάναμε κι οἱ δυό, μπορῶ νὰ σοῦ 
τὸ πῶ μὲ βεβαιότητα: Μὴ φοβᾶσαι, ἀγαπημένη μου. 
Λίγο πρὶν τελευτήσω, μοῦ δόθηκε αὐτή ἡ χάρη νὰ τὸ 
νιώσω, πόσο μεγάλο ἀγαθὸ εἶναι ἡ ἀμεριμνησία. Γιατὶ 
εἶναι σημάδι τῆς ἀποκόλλησης ἢ πιὸ σωστὰ τῆς μὴ 
προσκόλλησης. Σημάδι ἐλευθερίας.

-Πάντα μιλοῦσες ὡραῖα, Παπά μου. Ἀκόμα 
μιλᾶς.

-Διοτίμα, ψυχή μου. Τί δῶρο ἦταν ἡ γλῶσσα. Τί 
εὐλογία ἀλλὰ καὶ κίνδυνος. Καὶ τί μεγάλη ὀφειλή: 
γιατὶ μποροῦσες νὰ μεθύσεις ἀπ’ αὐτήν, νὰ παρα-
πλανηθεῖς πὼς εἶναι δικά σου, πὼς τὰ γνωρίζεις 
ὅσα λές. 

Ὅμως γιὰ τὴν ἀμεριμνησία στὸ τέλος εἶμαι σί-
γουρος, γιατὶ ἤμουνα τόσο γαλήνιος, τόσο εὐτυ-
χισμένος. Τίποτα δέν μὲ σκίαζε. Ἤθελα μόνο νὰ 
ἐπαναλαμβάνω τὸν Προοιμιακό, τὸ Καὶ ἂν καταβῶ 
ἐν μέσῳ σκιᾶς θανάτου οὐ φοβηθήσομαι… Κυρί-
ως ἐκείνη τὴν εὐχή, ποὺ εὐτυχῶς τὴν θυμόμουνα κι 
ὅταν ἄρχισα νὰ βυθίζομαι. Τὴν θυμᾶμαι ἀκόμα. Ἐσύ;

Μέσα στὸ ἀσημόφωτο, εἰκονισμένοι στὸν κα-
θρέφτη τοῦ πορτμαντὸ μαζὶ μὲ τὶς λεμονιὲς ποὺ 
ρίχνανε πάνω τους τὶς σκιὲς τους κι ἀντιφεγγίζανε 
πολύφορτες τὴν εὐκαρπία τῆς τελευταίας φορᾶς 
πρὶν τὸ ἅρπαγμα ἀπ’ τὸ χαλύβδινο χέρι.

Ἔξω ἀπὸ τὸν ὕπνο τῶν δικαίων καὶ τὴ λάγνη 
ἀγρύπνια τῶν ἀδίκων… Ὡσὰν ἐκπεσόντες ἄγγελοι 
μιᾶς ἐποχῆς ποὺ ἐξέπνεε ὁριστικά, σὲ λίγο μουρ-
μουράγανε κι οἱ δυό ἕνα φλοίσβισμα παρακλητικό:

Καὶ τελευταῖον παράστηθί μοι ἐν τῷ χωρισμῷ 
τῆς ψυχῆς ἀπὸ τοῦ ἀθλίου μου σώματος, τὴν ἀφό-
ρητον ἐκείνην ἐλαφρύνουσαν βίαν, τὸν ἀνέκφρα-
στον κουφίζοντα πόνον, τὴν ἀπαραμύθητον πα-
ρηγοροῦσαν στενοχωρίαν, τῆς σκοτεινῆς με τῶν 
δαιμόνων λυτρουμένην μορφῆς.

Ἄρχισε ξαφνικὰ νὰ βρέχει, νὰ βρέχει. Ὁ 
οὐρανὸς καλύφθηκε μὲ σύννεφα, οἱ μορφὲς σα-
ρώθηκαν ἀπὸ τὸ βάθος τοῦ κατόπτρου καὶ ἡ κυρία 
Βοΐσκου βγῆκε ἀλαφιασμένη μ’ ἕνα μεγάλο κομμά-
τι νάϋλον νὰ σκεπάσει τὸ ἔπιπλο. Δὲν ἔπαψε νὰ 
βρέχει γιὰ μέρες μετά. 

Ἀλλά, ὅπως συμβαίνει πάντα στὶς νότιες χῶρες 
τῆς Μεσογείου, ἡ βροχὴ δὲν εἶναι τὸ μέτρο τοῦ και-
ροῦ.

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

Στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ 
ΚΑ2 "Diversity Makes Union" με κωδικό 
2019-1-HU01-KA229-060960_6, το 2ο Δημοτι-
κό Σχολείο Φιλύρου φιλοξένησε 17 εκπαιδευτι-
κούς από 5 χώρες (Εσθονία, Ιταλία, Ουγγαρία, 
Πορτογαλία, Ρουμανία) για 5  ημέρες, διοργα-
νώνοντας το 1ο Short –term joint staff training 
του προγράμματος από τις 26 έως την 31η 
Οκτωβρίου 2019.

Η  πρώτη συνάντηση εργασίας επικεντρώ-
θηκε στην κατάρτιση εκπαιδευτικών στην ψηφι-
ακή τεχνολογία του 21ου αιώνα. (μεθοδολογία 
για την επιτυχή υλοποίηση των δραστηριοτή-

των του έργου).
Πραγματοποιήθη-

καν εργαστήρια στα 
οποία οι εκπαιδευτικοί 
εξασκήθηκαν στη χρή-
ση ψηφιακών μέσων 
και παρουσιάστηκαν 
ψηφιακές εργασίες. 
Επισκέφθηκαν και ξεναγήθηκαν σε ιστορικά 
μνημεία της Θεσσαλονίκης αλλά και της Βερ-
γίνας.

Η επόμενη συνάντηση έχει προγραμματιστεί 
για την Πορτογαλία (29/02-05/03) στην οποία  

θα συμμετέχουν εκπαιδευτικοί και μαθητές από 
όλες στις χώρες του προγράμματος.

 ΜΠΟΥΤΖΑΣ  ΤΑΣΟΣ
Υπεύθυνος Επικοινωνίας του προγράμμα-

τος Erasmus+ KA229

Δελτίο τύπου 
του 2ου Δημοτικού 
Σχολείου Φιλύρου

2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΙΛΥΡΟΥ
ΦΙΛΥΡΟ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2019-1-HU01-KA229-060960_6
Diversity Makes Union
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Την Τρίτη 24 Σεπτεμβρίου 2019, ανήμερα του 
Αγίου Σιλουανού του Αθωνίτη – του οποίου η ευ-
λογία τον στήριξε στον αγώνα της ζωής του –, ο 
Χρήστος φεύγει πρόωρα, όχι πλήρης ημερών, 
αλλά φεύγει έχοντας κατορθώσει πολλά και έχο-
ντας γεμίσει τη δική του ζωή όπως και τη δική μας 
με πλούτο έργων και συναισθημάτων, πλούσια 
παρακαταθήκη σε πολλά επίπεδα.

Οι ρόλοι του πολλοί στη ζωή, ρόλοι συζύγου, 
πατέρα, γιου, αδερφού, ακαδημαϊκού δασκάλου, 
συγγραφέα, αρθρογράφου, δημοσιογράφου, φω-
τογράφου, μεταξύ άλλων. Πρώτη προτεραιότητα 
η οικογένεια. Αγαπά βαθιά την οικογένειά του, τη 
σύζυγό του Αρίστη και τα δυο παιδιά του, την Ανα-
στασία και τον Σπύρο.

Στον επαγγελματικό τομέα, αγαπά τη διδασκα-
λία και τους πάμπολλους φοιτητές του, αγαπά να 
μελετά ένα ευρύ φάσμα συγγραμμάτων που συ-
μπεριλαμβάνει αναγνώσματα έξω από τον στενό 
χώρο του γνωστικού του αντικειμένου, φιλοσοφία, 
ηθική, κ.ά. Αγαπά να δημιουργεί, να συνδυάζει 
γνώσεις, να συνεργάζεται, να προσφέρει. Από 
πολύ νωρίς, τη δεκαετία του 90, μελετά τομείς που 
σήμερα είναι τόσο επίκαιροι μέσα σε έναν πολυπο-
λιτισμικό κόσμο και μια παγκόσμια οικονομία. Με-
λετά πολιτισμικούς παράγοντες  και την επιρροή 
που έχουν στις επιχειρήσεις, μελετά τομείς όπως 
η αισθητική και η επίδρασή της στην επιχείρηση 
και την αποδοτικότητα, και συνδυάζει την αγάπη 
του για τον ανθρωπισμό και τις τέχνες με τις κοι-
νωνικές επιστήμες, έχοντας επιπλέον ένα πολύ 
σταθερό υπόβαθρο στις θετικές επιστήμες. Συνδυ-
άζει δηλαδή με μοναδικό τρόπο τις  ανθρωπιστικές  
αρχές  με τις κοινωνικές και τις θετικές επιστήμες, 
κάτι που είναι το ζητούμενο σήμερα στην επιστή-
μη.  Βαθιά ανθρωπιστής, πιστεύει στον άνθρωπο 

και στις αξίες του, βοηθά τον συνάνθρωπο και 
προσφέρει απλόχερα τις γνώσεις, το έργο του, το 
χαμόγελο και την αισιοδοξία του με τρόπο ειλικρινή 
και ταπεινό.

Για την υγεία του  δίνει έναν πολυετή  ρωμαλέο 
αγώνα που όμοιος του δεν υπάρχει. Αγωνιστής και 
νικητής σε πάμπολλες μάχες. Αυτός ο αγώνας δο-
μεί ακόμα περισσότερο τον χαρακτήρα του και την 
προσφορά του. Κατά τη διάρκεια αυτού του αγώνα 
όχι μόνο δεν καταβάλλεται, αλλά αντίθετα δημιουρ-
γεί ό,τι πιο σημαντικό, την οικογένειά του, και πα-
ράλληλα ένα πλούσιο ακαδημαϊκό  έργο που τον 
οδηγεί στην εκλογή του στη θέση του πρωτοβάθ-
μιου καθηγητή, ενώ ταυτόχρονα επιδίδεται και  σε 
πολλές άλλες δραστηριότητες, με πιο αγαπημένη 
τη φωτογραφία. Κατά την τελευταία του έκθεση το 
2015-6 στο Βαφοπούλειο Πνευματικό Κέντρο,  η 
οποία στη συνέχεια φιλοξενήθηκε στο Λύκειο Φι-
λύρου ύστερα από πρόσκληση του συλλόγου της ΚΕΠΦ με τίτλο Σκουριές: του άλατος ποιήματα, 

και ενώ η υγεία του κλονίζεται,  δημιουργεί και γρά-
φει τα εξής όμορφα λόγια:

«Τα τελευταία τέσσερα χρόνια, ο φωτογράφος 
φωτογραφίζει τη σκουριά των πλοίων της θάλασ-
σας στο μικρό και γοητευτικό καρνάγιο της Νέας 
Κούταλης της Λήμνου. Οι σκουριές ως φωτογρα-
φίες του  μικροσκοπικού καρνάγιου στην ατέρμονη 
και αέναη θάλασσα του Αιγαίου ανακαλύπτουν και 
αποκαλύπτουν στοιχεία της οντότητας της φύσης 
της θάλασσας και του ανθρώπινου Είναι.

Το αλάτι και η σκουριά των πλοίων αυτή καθε-
αυτή, αναδύουν, ποιούν και συνυφαίνουν ανείπωτα 
ταξίδια ψυχής, πλάθουν άρρητους μύθους, πλέκουν 
παλιές κρυμμένες ιστορίες, συνθέτουν περίεργες ‘γε-
ωγραφικές’ περιπλανήσεις, βαίνουν φουρτούνες και 
γαλήνες. Κάθε φωτογραφία ανάγει νοσταλγίες και 
προσδοκίες ύπαρξης όποιας ζωής...

Δύσκολη ανά-γνωση….»
Τι να προσθέσει κανείς στα λόγια αυτά;
Μεγάλη του αγάπη η θάλασσα με τις φουρτού-

νες της και τις γαλήνες της. Μεγάλη του αγάπη η ίδια 
η ζωή: η ζωή στην οικογένεια, στο πανεπιστήμιο, η 
ζωή στο Φίλυρο, στη Λήμνο, στην Αγγλία, η ζωή στα 
ταξίδια, στα βιβλία, στα συγγράμματα, η ζωή με τους 
φίλους, με τους συμμαθητές, η ζωή στους Χαιρετι-
σμούς, στην Προσευχή, η ζωή στην Αγάπη. Ο Χρή-
στος αξιώθηκε το προνόμιο  της ζωής, την ευλογία 
της ζωής: αγάπησε και αγαπήθηκε πολύ, σε κάθε 
ρόλο που η ζωή του χάρισε, και σε διαφορετικά ση-
μεία της γης. Γεννήθηκε στις 3 Ιανουαρίου 1964 και 
τίμησε κάθε στιγμή της ζωής του σε αυτή τη γη.

 
Η οικογένεια του Χρήστου Νικολαΐδη ευχαριστεί 

θερμά την κ. Ολυμπία Δημαράτου για τη δημοσίευ-
ση του κειμένου εις μνήμη του αγαπημένου τους 
γιου, συζύγου, πατέρα, αδελφού.

Χρήστος Σπ. Νικολαΐδης
Καθηγητής στρατηγικού μάνατζμεντ, 

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
«Αποχαιρετισμός 

σε έναν Ωραίο Άνθρωπο»
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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

Χριστουγεννιάτικη ιστορία

Εδώ και πολλά χρόνια ο κόσμος γιόρταζε τα Χρι-
στούγεννα με περισσότερη κατάνυξη. Σ' ένα μακρι-
νό χωριό, λοιπόν, ο παπάς έκανε κάθε χρόνο μια 
φάτνη στη μέση της εκκλησίας, την παραμονή των 
Χριστουγέννων.

Οι κάτοικοι πήγαιναν πρώτα πρώτα στην εκκλη-
σία, για ν' ακούσουν τη θεία λειτουργία, γονάτιζαν 
κι άναβαν το κεράκι τους μπροστά στη φάτνη. Κάθε 
κεράκι έπρεπε να σβήσει από μόνο του, λιώνοντας 
σιγά σιγά, γι' αυτό γύρω από τη φάτνη ήταν αμέτρητα 
κεράκια, όσα και οι πιστοί, κι η εκκλησία λαμποκο-
πούσε κι έφεγγε σαν να ήταν ο ήλιος μέσα της. Όταν 
η λειτουργία τελείωνε, ο κόσμος πήγαινε στα γύρω 
κεντράκια, για να φάει και να πιει, να γλεντήσει τη 
χαρά του για τη γέννηση του Χριστού.

Οι χωριανοί άρχιζαν τις προετοιμασίες για τα Χρι-
στούγεννα εβδομάδες πριν. Οι νοικοκυρές έψηναν 
κουλούρια, πίτες και γλυκά κι οι άντρες έβαφαν την 
πλατεία του χωριού, την εκκλησία και τα σπίτια τους. 
Ο παπάς με τα παιδιά του σχολείου και τους δασκά-
λους σκάλιζε τα ζώα της φάτνης στο ξύλο, τους τρεις 
μάγους, τους βοσκούς, το αστέρι, την Παναγία και 
το Χριστό.

Το βράδυ της παραμονής όλα ήταν έτοιμα κι οι 
άνθρωποι ντυμένοι τα καλά τους πήγαιναν στην εκ-
κλησιά κι άφηναν μπροστά στη φάτνη ένα δώρο για 
το Χριστό, ό,τι μπορούσε ο καθένας.

Η Μαρία, που ήταν έξι χρονών, πήγαινε κι αυτή 
κάθε χρόνο με τους γονείς της στην εκκλησία κρα-
τώντας το καλαθάκι με τα κουλούρια που είχε φτιάξει 
για το νεογέννητο Χριστό. Εκείνο το χρόνο, όμως, η 
μητέρα της αρρώστησε, κι ο πατέρας της ταξίδεψε 
σε μια μεγάλη πόλη για να βρει δουλειά και να τα 
βγάλει πέρα με τα φάρμακα και τα άλλα έξοδα. Ούτε 
δραχμή δεν τους περίσσευε, για ν' αγοράσουν δώρο 
στο Χριστό.

Πώς να πάει στην εκκλησία η Μαρία με άδεια χέ-
ρια;

Την ώρα που χτύπησαν οι καμπάνες, η Μαρία 
μπήκε δειλά δειλά στην εκκλησία και κρύφτηκε πίσω 
από μια κολόνα. Δεν ήθελε να τη δει κανείς με τα 
χέρια αδειανά. Οι άλλοι προσκυνούσαν το Χριστό, 
άναβαν το κεράκι τους και του πρόσφεραν το δώρο 

"Δώρο στον Χριστό"

τους.
Εκείνη γονάτισε κοιτάζοντας τη φάτνη από μα-

κριά και ψιθύρισε:
- Αχ, Παναγίτσα μου, φέτος δε θα έρθω στη λει-

τουργία. Δεν έχω να χαρίσω τίποτε στο παιδί σου 
που γεννήθηκε. Η μητέρα μου αρρώστησε. Δεν 
έχουμε καθόλου χρήματα. Θα το εξηγήσεις στο Χρι-
στό γιατί δεν του έφερα δώρο;

Ο κόσμος είχε αρχίσει να ψάλλει μαζί με τον 
παπά το «Χριστός γεννάται σήμερον». Τα μάτια της 
Μαρίας θόλωσαν από τα δάκρυα, βγήκε από την 
κρυψώνα της κι έτρεξε προς ...

το σπίτι της. Δεν είχε κάνει ούτε τρία βήματα, 
όταν άκουσε πίσω της μια φωνή να τη ρωτάει:

- Γιατί κλαις, κοριτσάκι μου, μια τέτοια χαρούμενη 
μέρα;

Ήταν μια γριούλα με γλυκό πρόσωπο και μάτια 
γεμάτα καλοσύνη.

- Κλαίω, γιαγιάκα, γιατί δε μου περισσεύει ούτε 
μια δεκάρα, για ν' αγοράσω ένα δώρο στο Χριστό.

- Γι' αυτό κλαις, Μαρία; Ο Χριστός ευχαριστιέται και 
μόνο που τον σκέφτεσαι. Και μόνο που τον αγαπάς. 
Να, κοίταξε εκείνον το θάμνο με τα πράσινα φύλλα. 
Γιατί δεν κόβεις ένα μπουκέτο να του το πας;

Το κορίτσι σταμάτησε τα κλάματα, έσκυψε, κι άρχι-
σε να κόβει ένα μπουκέτο από κλαδιά. Έκοψε αρκετά, 
ώσπου η αγκαλιά της δε χωρούσε πια άλλα.

- Φτάνουν αυτά, γιαγιάκα; ρώτησε τη γριούλα 
κοιτάζοντας πίσω της, αλλά εκείνη είχε εξαφανιστεί.

Η Μαρία με τα κλαδιά στην αγκαλιά της προ-
χώρησε θαρρετά και μπήκε στην εκκλησία μ' ένα 
χαμόγελο αγαλλίασης. Όλα έλαμπαν στο φως των 
κεριών. Ο κόσμος έψελνε με κατάνυξη. Περπάτησε 
πάνω στο κόκκινο χαλί που απλωνόταν μπροστά 
στη φάτνη κι απόθεσε το δώρο της.

- Κοιτάτε αυτό το κοριτσάκι, είπε χαμηλόφωνα 
μια γυναίκα. Φέρνει κλαδιά από θάμνους στο Χρι-
στό. Και μη χειρότερα.

Όταν τελείωσε το τροπάριο ακούστηκαν ψίθυροι 
στην εκκλησία.

- Κοιτάξτε, κοιτάξτε τα κλαδιά των θάμνων!
Η Μαρία ήταν ακόμα γονατιστή με σταυρωμένα τα 

χέρια της. Ακούγοντας τις φωνές, σήκωσε το κεφάλι της 
τρομοκρατημένη και είδε τα κλαδιά, τα δικά της κλαδιά, 
να έχουν ανθίσει και να έχουν βγάλει κάτι όμορφα κόκ-
κινα λουλούδια που έμοιαζαν με αστέρια.

- Μα τι έγινε;
- Θαύμα!
- Ήτανε θάμνοι κι έβγαλαν λουλούδια!
Ο παπάς και το πλήθος γονάτισαν μπροστά στη 

φάτνη, δοξολογώντας το Χριστό γι' αυτό το ανεξή-
γητο φαινόμενο.

Η γριούλα – ποια να 'ταν άραγε; – είχε δίκιο. Το 
δώρο που δίνεται από την καρδιά είναι το πιο αξι-
όλογο δώρο. Τα φτωχά κλαδάκια ήταν το πιο ση-
μαντικό δώρο που είχε πάρει ο Χριστός εκείνη τη 
μέρα...

Από τότε, κάθε χρόνο, τις μέρες των Χριστουγέν-
νων, αυτοί οι θάμνοι ανθίζουν με τα αμέτρητα κόκκι-
να αστράκια τους, κι ο κόσμος τα ονομάζει «λουλού-
δια των Χριστουγέννων».

Από το μακρινό εκείνο χωριό έφτασαν και στην 
πατρίδα μας κι ο κόσμος τα ονόμασε «Άστρα του 
Χριστού».

  Της Ελένης Χουκ – Αποστολοπούλου
  Από το βιβλίο «Να τα πούμε; Να τα πείτε!» 
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Σε κάθε περιοχή της Ελλάδας, μικρή ή μεγάλη, 
αστική ή ημιαστική, ορεινή ή πεδινή, απαντιούνται 
στους δημόσιους υπαίθριους χώρους της αναπαρα-
στάσεις του παρελθόντος, κυρίως σημαντικών ιστορι-
κών γεγονότων και προσώπων. Οι αναπαραστάσεις 
αυτές, αξιοποιώντας την τέχνη και τις εικαστικές δυνα-
τότητες που παρέχει, δηλώνονται με τη μορφή οπτι-
κού εικαστικού υλικού το οποίο τοποθετείται σε εμφα-
νή, συχνά πολυσύχναστα, υπαίθρια, δημόσια χωρικά 
σημεία (συνήθως πλατείες, πάρκα, συμβολές οδών 
κτλ). Ο λόγος είναι για τα δημόσια/υπαίθρια γλυπτά τα 
οποία μπορεί να κατηγοριοποιηθούν σε προτομές, αν-
δριάντες, ηρώα, συμπλέγματα, ενθυμητικές γλυπτές 
πλάκες  και άπτονται του παρελθόντος του τόπου. Τα 
εν λόγω γλυπτά αντλούν το μήνυμά τους από την ιστο-
ρία της τοπικής κοινωνίας και μέσω των εικαστικών 
μέσων αντανακλούν το μήνυμα στην τοπική κοινωνία. 
Καθιστούν δυνατή τη γεφύρωση του παρελθόντος με 
το παρόν, ενώ βρίσκονται σε μία διαλογική σχέση με 
το τώρα και το πριν. Σκοπός της δημιουργίας τους εί-
ναι να απαλείψουν την απουσία, να εναντιωθούν στη 
λήθη, να διεγείρουν τη μνήμη, να αφυπνίσουν ιστορικά 
τον κάτοικο και επισκέπτη του τόπου και ταυτόχρονα 
να καλλιεργήσουν μία τοπική συλλογική μνήμη και 
ταυτότητα. Το μνημείο των προσφύγων Ποντίων στην 
κεντρική πλατεία του Φιλύρου, το οποίο εγκαινιάστηκε 
το 2014, αποτελεί ένα τέτοιο δημόσιο γλυπτό το οποίο 
συνδιαλέγεται με το παρελθόν του τόπου με σκοπό 
αυτό να μη ξεχαστεί, αλλά να «διαβάζεται» από τις 
νέες γενιές, όπως ανέφερε ο Δήμαρχος Πυλαίας-Χορ-
τιάτη κ. Καϊτεζίδης κατά την τελετή των αποκαλυπτη-
ρίων. Στοχεύει λοιπόν να αντικαταστήσει την απουσία 
με την παρουσία, τη λήθη με τη μνημονική αναβίωση.

Πόσο όμως τα δημόσια/υπαίθρια αυτά γλυπτά τυγ-
χάνουν της επίγνωσής μας αλλά και της προσοχής μας; 
Ποια και πόσα είναι αυτά τα δημόσια/υπαίθρια γλυπτά 
σε κάθε τόπο αλλά και συνολικά στην Ελλάδα; Ποια ιστο-
ρικά γεγονότα, πρόσωπα και στιγμές αναπαριστούν και 
γιατί; Γιατί επιλέχθηκαν τα συγκεκριμένα γεγονότα/πρό-
σωπα και όχι ενδεχομένως κάποια άλλα; Ποια ανάγκη 
ώθησε την τοπική κοινότητα και τους ιθύνοντες για τη 

δημιουργία και την τοποθέτησή τους; Πώς μπορούν να 
αξιοποιηθούν, ώστε οι νέες γενιές αφενός να εκπαιδευ-
τούν στον σεβασμό τους ως σημαντικών πολιτισμικών 
στοιχείων του τόπου και στην αποτροπή βεβηλώσεών 
τους και αφετέρου να αποτελέσουν το έναυσμα για 
μία ενεργή εμπλοκή με το παρελθόν και το παρόν του 
εκάστοτε τόπου; Αυτά αποτελούν κάποιους από τους 
προβληματισμούς οι οποίοι διατυπώνονται αναφορικά 
με τα δημόσια/υπαίθρια γλυπτά, κυρίως ιστορικού εν-
διαφέροντος. Μελέτες που έχουν δημοσιευτεί επιση-
μαίνουν ότι πολύ συχνά καθίστανται «αόρατα» για την 
τοπική κοινωνία. Αν αναλογιστεί καθένας και κάθε μία 
από εμάς τι γνωρίζει για το ποιος/ποιοι ή/και ποιο/ποια  
γεγονότα αναπαρίστανται μέσω των δημόσιων γλυ-
πτών στην πλατεία την οποία διασχίζουμε καθημερινά 
ή στην καθημερινή διαδρομή μας για την εργασία ή την 
απασχόλησή μας, θα διαπιστώσει πώς η παραπάνω 
επισήμανση είναι αληθής και αδιαφιλονίκητη. Και στις 
περιπτώσεις κατά τις οποίες υφίστανται κάποιες γνώ-
σεις, αυτές είναι γενικές και συχνά ατελείς. Ακόμα και 
αν θεωρήσουμε δεδομένη την ύπαρξη ενδιαφέροντος, 
ο εντοπισμός των σχετικών στοιχείων και πληροφοριών 
απαιτεί σημαντικό χρόνο και συστηματική αναζήτηση. 
Σαφώς και οι νέες τεχνολογίες προσφέρουν πολλές δυ-
νατότητες, οι οποίες θα μπορούσαν να αναχαιτίσουν τις 
παραπάνω δυσκολίες.

Στους παραπάνω προβληματισμούς αλλά και στα 
θέματα που σχετίζονται με τα δημόσια/υπαίθρια γλυπτά 
ιστορικού ενδιαφέροντος μια ομάδα φοιτητών/τριών 
του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων προσπάθησε να αντα-
ποκριθεί. Πρόκειται για εκπροσώπους της νέας γενιάς 
οι οποίοι με μεράκι και σεβασμό για το παρελθόν προ-
σπαθούν να καταγράψουν και να χαρτογραφήσουν τα 
δημόσια/υπαίθρια γλυπτά στην Ελλάδα. Σκοπός τους 
είναι οι καταγραφές αυτές να διαχυθούν στο ευρύτερο 
κοινό, προκειμένου από τη μία πλευρά να γίνουν γνω-
στά και από την άλλη να ερευνηθεί πώς το παρελθόν 
του κάθε τόπου αποτυπώνεται στη διάσταση του χώ-
ρου και του χρόνου, καθώς και ο αντίκτυπός του στη 
δόμηση της τοπικής ατομικής και συλλογικής ταυτό-
τητας.  Σχετικά με τον πρώτο στόχο και αξιοποιώντας 

τις νέες τεχνολογίες, δημιούργησαν ένα ηλεκτρονικό 
κανάλι ενημέρωσης και επικοινωνίας, έναν ιστότοπο. Ο 
ιστότοπος αυτός ο οποίος είναι προσπελάσιμος στη δι-
εύθυνση www.digitalglyptotheque.gr φιλοδοξεί να απο-
τελέσει μία «συμμετοχική» ψηφιακή γλυπτοθήκη στην 
οποία ο επισκέπτης θα έχει τη δυνατότητα να αναζητή-
σει ανά τόπο τα υπάρχοντα δημόσια/υπαίθρια γλυπτά 
και να ενημερωθεί για αυτά. Γίνεται κατανοητό ότι η κα-
ταγραφή και χαρτογράφηση όλων των γλυπτών στην 
Ελλάδα είναι ένα μεγαλόπνοο και τολμηρό εγχείρημα 
το οποίο απαιτεί τη συμβολή και άλλων ατόμων πέρα 
από μία ομάδα φοιτητών. Για τον λόγο αυτό, μέσα από 
τις γραμμές αυτές και το βήμα που παραχωρήθηκε από 
το έντυπο τούτο, απευθύνει πρό(σ)κληση σε όσους/
όσες ενδιαφέρονται να καταστήσουν παρόντα τα 
δημόσια γλυπτά ιστορικού ενδιαφέροντος και να 
συμβάλουν στη μνημονική αναβίωσή τους, να επι-
σκεφτούν την ιστοσελίδα και να συνεισφέρουν σε 
αυτήν. Στον σύνδεσμο «Συνεισφορά» μπορεί ο ενδι-
αφερόμενος να βρει τη φόρμα η οποία περιγράφει το 
είδος των πληροφοριών που είναι απαραίτητες για να 
υπάρξει η σχετική καταχώρηση. 

Ο βουλγαρογάλλος στοχαστής Tzvetan Todorov 
σε συνέντευξή του (Κυριακάτικη Ελευθεροτυπία, 
31/7/2005) υπογράμμισε ότι «η μνήμη είναι ταυτόχρονα 
το καλύτερο και το χειρότερο πράγμα στον κόσμο. Με 
τη μνήμη μπορούμε να κάνουμε τα πάντα». Όμως «όλα 
εξαρτώνται από τη συνειδητή χρήση της μνήμης. […] 
Με ενδιαφέρει ποιο μάθημα αντλούμε από το παρελθόν 
και όχι αυτό που έχει συμβεί». Για να μπορέσουμε να 
αντλήσουμε αυτό το μάθημα και να το συνδέσουμε με 
τον εκάστοτε τόπο και χώρο, θα πρέπει να το καταγρά-
ψουμε και να το χαρτογραφήσουμε. Η παραπάνω προ-
σπάθεια έχει ως απώτερο στόχο τη συνειδητή χρήση 
της μνημονικής αναβίωσης μέσω των δημόσιων γλυ-
πτών, την οποία και ελπίζουμε να στηρίξετε. 

Σημ.: το μνημείο των προσφύγων Ποντίων της πλα-
τείας του Φιλύρου, όπως και το ηρώο στον αύλειο χώρο 
του Ι.Ν. του Αγίου Γεωργίου έχουν ήδη καταγραφεί.

Δημόσια γλυπτά: πρό(σ)κληση για συνειδητή μνημονική αναβίωση
της Χρύσας Ταμίσογλου, διδάσκουσας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
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Ο αθλητισμός και τα οφέλη του σε παιδιά 
στο φάσμα του αυτισμού

του Σταύρου Αντεδάκη,  
αναπτυξιακού προπονητή καλαθοσφαίρισης

Τα οφέλη της άσκησης σε παιδιά με αυτισμό 
Η εκτόνωση της ενέργειας, η εκγύμναση 

του σώματος και η ανάπτυξη διαπροσωπικών 
σχέσεων είναι μερικά μόνο από τα οφέλη που 
έχουν οι αθλητές οποιασδήποτε κατηγορίας, 
ηλικίας και διαφορετικότητας. Τα οφέλη της φυ-
σικής άσκησης είναι αναμφισβήτητα τόσο για τα 
παιδιά και τους ενήλικες με φυσιολογική ανά-
πτυξη, όσο και για τα παιδιά με αυτισμό. 

Η εκγύμναση του σώματος απευθύνεται σε 
όλους, και βέβαια σε άτομα ειδικών κατηγοριών, 
εν προκειμένω του αυτισμού. Τα άτομα με αυτι-
σμό δείχνουν να λειτουργούν καλύτερα σε δομη-
μένα πλαίσια, ανεξαρτήτως του αθλήματος ή της 
άσκησης που καλούνται να κάνουν. Έτσι, σε ένα 
ομαδικό άθλημα όπως το μπάσκετ, με σωστό δο-
μημένο πλαίσιο, με αρχή, μέση και τέλος και το 
οποίο διατηρεί μέσα στα επιτρεπτά για το άθλη-
μα ή την άσκηση όρια μία συγκεκριμένη ρουτίνα 
χωρίς εκπλήξεις και αυτοσχεδιασμούς, μπορεί να 
τραβήξει την προσοχή ενός αυτιστικού παιδιού και 
να λειτουργήσει υπέρ του. 

Ο αυτισμός είναι µια διάχυτη αναπτυξιακή δι-
αταραχή κατά την οποία το άτομο δυσκολεύεται 
να κατανοήσει σωστά αυτά που βλέπει, ακούει, 
αισθάνεται και έτσι έχει προβλήματα στην επι-
κοινωνία, στις διαπροσωπικές σχέσεις και στη 
συμπεριφορά. Για τον λόγο αυτό, µε την προ-
σαρμοσμένη φυσική δραστηριότητα, τα παιδιά 
µε αυτισμό έχουν την δυνατότητα να δεχθούν 
διαφορετικά ερεθίσματα, να έρθουν σε επαφή 
µε άλλα άτομα και να αναπτύξουν τη φυσική 
τους κατάσταση. Θα πρέπει να ακολουθούν 
ένα πρόγραμμα σωματικής άσκησης είτε ατο-
μικό είτε ομαδικό, ειδικά διαμορφωμένο πάνω 
στις ανάγκες του κάθε παιδιού. Μεγαλώνοντας 
όμως, θα πρέπει να παίρνουν μέρος σε ομαδι-
κά αθλήματα με άλλα παιδιά, προκειμένου να 
γίνουν αποδεκτά σε μικρές κοινωνικές ομάδες.

Ενώ το ατομικό άθλημα όπως η ποδηλασία, 
το περπάτημα, το κολύμπι, αποτελεί κατάλληλη 
άσκηση για το παιδί ιδίως σε μικρή ηλικία, γιατί 
έχει άμεση επαφή με τον γυμναστή, ο οποίος 
θα το βοηθήσει να αναπτυχθεί κινητικά δουλεύ-
οντας τις αδυναμίες του, αλλά και να τονώσει 
την αυτοπεποίθηση του, οι έρευνες έχουν δεί-
ξει πως όσο πιο μικρό ενταχθεί σε ένα ομαδικό 
άθλημα το παιδί με αυτισμό, τόσο περισσότερο 
βοηθείται στην μετέπειτα εξέλιξή του.

Μπάσκετ & Αυτισμός
Από τα πιο διαδεδομένα ομαδικά αθλήματα, 

η καλαθοσφαίριση λειτουργεί καταλυτικά στα 
παιδιά με αυτισμό, παρ’ όλες τις δεξιότητες που 
απαιτεί ως άθλημα. 

Τα παιδιά αυτά ουσιαστικά αποκλείονται από 
τις δραστηριότητες του ομαδικού αθλητισμού, με 
αποτέλεσμα να έχουν τη δυνατότητα να συμμε-
τέχουν μόνο σε ατομικά αθλήματα. Οι ελλιπείς ή 
μηδενικές δυνατότητες άθλησης είναι επιβαρυ-
ντικός παράγοντας για την υγεία τους, καθώς εμ-
φανίζουν σε σχέση με τον γενικό πληθυσμό υψη-
λότερα ποσοστά σε παθήσεις που σχετίζονται με 
την καθιστική ζωή (π.χ. παχυσαρκία, διαβήτης, 
καρδιαγγειακά νοσήματα). Επομένως, η ένταξή 
τους σε ένα πρόγραμμα ομαδικού αθλητισμού με 
τα πλεονεκτήματα που προσφέρει η άθληση για 
την υγεία τους είναι αναγκαία.

Το σημαντικότερο, ωστόσο, είναι οι δυνατότη-
τες κοινωνικοποίησης που παρουσιάζονται στα 
παιδιά αυτά μέσα από το πρόγραμμα, καθώς 
στον αυτισμό η κοινωνικοποίηση αποτελεί πρό-
κληση και, ως εκ τούτου, η συμμετοχή τους σε ένα 
πρόγραμμα ομαδικού αθλητισμού είναι εξαιρετικά 
επωφελής για την κοινωνική, συναισθηματική και 
γνωστική ανάπτυξή τους. Έχει μάλιστα αποδει-
χθεί ότι η συμμετοχή παιδιών με αυτισμό σε ένα 
δομημένο περιβάλλον ομαδικού αθλητισμού έχει 
πολλαπλά οφέλη στην ανάπτυξη των κοινωνικών 
δεξιοτήτων και συμπεριφορών τους.

Aετός Φιλύρου SPECIAL TEAMS
Στο πλαίσιο των αθλητικών και κοινωνικών 

δραστηριοτήτων του  αθλητικού σωματείου ΑΕ-
ΤΟΣ ΦΙΛΥΡΟΥ, είμαστε υπερήφανοι και εξαιρε-
τικά χαρούμενοι που είχαμε τη δυνατότητα να 
δημιουργήσουμε πρώτοι πανελλαδικά μια 
μοναδική πλατφόρμα ομαδικής άθλησης για παι-
διά που βρίσκονται στο φάσμα του αυτισμού. 
Παράλληλα είμαστε ευγνώμονες στον δήμαρχο 
Πυλαίας-Χορτιάτη Ιγνάτιο Καϊτεζίδη, ο οποίος 
αγκάλιασε από την αρχή αυτήν την πρωτοβου-
λία του συλλόγου μας. Το όλο εγχείρημα ανήκει 
στους εμπνευστές και δημιουργούς του συλλό-
γου, οι οποίοι αφουγκραζόμενοι τις ανάγκες των 

παιδιών και των κηδεμόνων τους, εφαρμόζουν με 
επιτυχία το πρόγραμμα ειδικής καλαθοσφαιρικής 
αγωγής «Τζάμπολ Αγάπης», σε συνεργασία με 
τον δ/ντή του προγράμματος Ιωάννη Τσουμπρή 
και τον υποφαινόμενο ως υπεύθυνο του αναπτυ-
ξιακού προγράμματος της ακαδημίας του Αετού 
Φιλύρου, υπό την καθοδήγηση της Ελένης Κα-
ρακάρα, προπονήτριας ειδικής αγωγής.

Σε αυτό το ειδικό πρόγραμμα το κάθε παιδί 
με αυτισμό έχει στο πλάι του και έναν αθλητή 
του Αετού Φιλύρου, ο οποίος γίνεται ο “μπασκε-
τικός αδελφός” του που συνυπάρχει στο γήπεδο 
και εκπονεί μαζί του το πρόγραμμα.

Στόχος προγράμματος
Ο στόχος του προγράμματος είναι κατ’ αρχάς 

παιδιά από όλον τον Δήμο Πυλαίας-Χορτιάτη που 
βρίσκονται στο φάσμα του αυτισμού να ενταχθούν 
σε ένα ομαδικό πρόγραμμα καλαθοσφαίρισης και 
αυτό αποτελεί την βασική μας προτεραιότητα. Εί-
ναι αδιανόητο να αποκλείονται ουσιαστικά από τα 
ομαδικά αθλήματα και από το μπάσκετ τόσα πολ-
λά παιδιά (2.5% του γενικού πληθυσμού). Το μπά-
σκετ είναι για όλους και με το πρόγραμμα αυτό δί-
νουμε τη δυνατότητα σε μια ευαίσθητη κοινωνική 
ομάδα να έρθει σε επαφή με το άθλημα. Ήδη από 
τη νέα αθλητική χρονιά (2019-2020) ο σχεδιασμός 
μας περιλαμβάνει την ένταξη ενός μεγαλύτερου 
αριθμού παιδιών σε πρώτη φάση, αλλά και την 
ανάπτυξη αντίστοιχων προγραμμάτων μελλοντι-
κά, με στόχο τη διεύρυνση αυτής της πρωτοβουλί-
ας και τη δημιουργία και καθοδήγηση αθλητών με 
αυτισμό (και γιατί να μην περιλαμβάνει ακόμα και 
τουρνουά μεταξύ των ομάδων, όπως συμβαίνει 
σε άλλες χώρες). 

Σε όλα όσα αναφέρθηκαν παραπάνω να 
προσθέσουμε ότι, εφόσον το παιδί με αυτισμό 
δεν αισθάνεται απειλή λόγω ερεθισμάτων του 
γενικότερου περιβάλλοντος, μπορεί να περά-
σει ευχάριστα και εποικοδομητικά τον χρόνο 
του ανεξαρτήτως στόχων και μεθόδων. Είναι 
σημαντικό πριν από την εμπλοκή του παιδιού, 
οι γονείς και κηδεμόνες να διευκρινίσουν τα 
κίνητρά τους γι’ αυτήν την ενασχόληση και να 
συζητήσουν με τον προπονητή για το τί μπορεί 
να προσφέρει και τί θα επιθυμούσαν από αυτήν 
να πετύχουν. Τέλος, μην ξεχνάμε ότι ακόμα και 
αν ένα παιδί δεν παρακολουθήσει ποτέ κάποια 
οργανωμένη δραστηριότητα για την φυσική του 
άσκηση, οι γονείς μπορούν πάντα με φαντασία 
και θετική διάθεση να το εμπλέξουν σε ποικίλες 
μορφές άσκησης, οι οποίες είναι δυνατόν να 
βελτιώσουν τόσο τις κινητικές δεξιότητες, όσο 
και τις επικοινωνιακές του.

Γ. Παπανικολάου 150 - Πεύκα
2310.674844  - 6937.291.411
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Ένα θεμελιώδες ερώτημα που προβληματίζει 
πολλές οικογένειες των οποίων τα παιδιά ασχο-
λούνται με το ποδόσφαιρο είναι: «κατά πόσο το 
ποδόσφαιρο κλέβει χρόνο από το σχολείο»;

Το ποδόσφαιρο ισχυροποιεί την προσωπικότη-
τα και την αυτοπεποίθηση του παιδιού, το βοηθά 
να ξεπεράσει τις αναστολές του και ενδυναμώνει 
τα συναισθήματά του. Το παιδί μέσα στην ομάδα 
μαθαίνει να έχει και να υπηρετεί ρόλους, υποστη-
ρίζει έναν τομέα ευθύνης και υπερασπίζεται την 
θέση του με ευθύνη και αυταπάρνηση. Επίσης, δί-
νει στο παιδί την ευκαιρία να καλλιεργήσει και να 
αποκτήσει αρχές όπως η άμιλλα, η υπευθυνότητα, 
η αποτελεσματικότητα και η αποδοτικότητα μέσα 
από την ομάδα του, να κινείται ανάμεσα στο όνειρο 
και την πραγματικότητα και να βάζει ατομικούς και 
ομαδικούς στόχους, τους οποίους προσπαθεί να 
πραγματοποιήσει σε συνεργασία με όλη την ομά-
δα, αλλά και βάζοντας στοίχημα με τον ίδιο του τον 
εαυτό. Μέσα στην ομάδα γίνεται κέρβερος στο τέρ-
μα, ο καταστροφέας των αντίπαλων επιθέσεων, ο 
στρατηγός και ηγέτης της ομάδας όταν αυτή τον 
χρειάζεται, γίνεται αυτός που θα αναγκάσει τους 
φιλάθλους να τον χειροκροτήσουν.

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η συστηματική ενα-
σχόληση με τον αθλητισμό και το ποδόσφαιρο, 
ακόμη και στην δύσκολη περίοδο των πανελλαδι-
κών και σε όποια άλλη εξεταστική περίοδο, είναι 
απολύτως συμβατή με την ιδιότητά του ως μαθητή 
και τις σχολικές του επιδόσεις, διότι τον αποφορτί-
ζει, τον χαλαρώνει και του δίνει δύναμη να συνεχί-

ζει τον σκοπό του, αρκεί να είναι σωστά οργανω-
μένη και να συνοδεύεται από μια σωστή διατροφή.

Το ποδόσφαιρο προσφέρει τα μέγιστα στους 
αθλητές μιας ποδοσφαιρικής ακαδημίας δημιουρ-
γώντας ανθρώπους εξωστρεφείς, συνεργάσιμους, 
δραστήριους, πεισματάρηδες, φιλόδοξους και μεθο-
δικούς. Είναι τα αγαπημένα παιδιά των δασκάλων 
και των καθηγητών τους, γιατί έχουν προσωπικό-
τητα και αρχές. Να θυμηθούμε το «Νους υγιής εν 
σώματι υγιεί» και τον σατιρικό ποιητή Γιουβενάλη.

Η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία (ΕΠΟ) 
έχει θεσμοθετήσει διάφορα προγράμματα σε συ-
νεργασία με φορείς:

-το πρόγραμμα «Πάσα στα θρανία» είναι το 
πρώτο εγκεκριμένο σχολικό πρόγραμμα από το 
αρμόδιο Υπουργείο που εκπονείται από την ΕΠΟ 
και υλοποιείται σε συνεργασία με το εκπαιδευτικό 
προσωπικό των σχολικών μονάδων. Περιλαμβά-
νει επισκέψεις και ομιλίες αναφορικά με το «ευ 
αγωνίζεσθαι» από διακεκριμένους ποδοσφαι-
ριστές, προπονητές και εκπαιδευτές σε δεκάδες 
σχολεία κυρίως από την περιφέρεια, συμπεριλαμ-
βανομένων των ειδικών μειονοτικών και διαπο-
λιτισμικών μονάδων. Στο πλαίσιο του προγράμ-
ματος, η Ομοσπονδία προχώρησε στην έκδοση 
ενός πρωτότυπου σχολικού εγχειριδίου, το οποίο 
περιέχει προσωπικές συμβουλές πρώην και νυν 
διεθνών παικτών σε θέματα διατροφής, άσκησης, 
ψυχολογίας και εκτεταμένες αναφορές στις ειδικές 
μορφές ποδοσφαίρου (άμμου, σάλας), στο γυναι-
κείο ποδόσφαιρο, καθώς επίσης κι ένα αλφαβητά-

ρι κοινωνικών μηνυμάτων.
Επιπρόσθετα το πρόγραμμα περιλαμβάνει φι-

λοξενία μαθητών στις αθλητικές εγκαταστάσεις των 
εθνικών ομάδων, πρόσκληση μαθητών σε αγώνες 
των αντιπροσωπευτικών συγκροτημάτων, απο-
στολή αθλητικού υλικού σε εκατοντάδες ολιγοθέσια 
και δυσπρόσιτα σχολεία της χώρας και πρόβλεψη 
μαθητικών ποδοσφαιρικών διαγωνισμών. 

-Σειρά εκδηλώσεων στο πλαίσιο του αναπτυξια-
κού προγράμματος της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής 
Ομοσπονδίας «Hello Football Friend», που είναι 
συνώνυμο του Hellenic Football Federation, διορ-
γανώνονται από τις ΕΠΣ. Το συγκεκριμένο πρό-
γραμμα εντάσσεται στο πλάνο της Ε.Π.Ο. «Μπάλα 
Παντού» και σε αυτό συμμετέχουν αγόρια και κο-
ρίτσια ως 14 ετών, μέλη ποδοσφαιρικών ακαδημι-
ών, άτομα με ειδικές ανάγκες, τοπικοί κοινωνικοί 
φορείς και οργανωμένες δομές προσφύγων. Οι 
εκδηλώσεις του προγράμματος αυτού περιλαμ-
βάνουν τουρνουά ποδοσφαίρου, ομιλίες σχετικά 
με την κοινωνική διάσταση του ποδοσφαίρου και 
διδασκαλία των μυστικών του αθλήματος από 
έμπειρους εκπαιδευτές της Ομοσπονδίας. Κεντρι-
κός στόχος των εκδηλώσεων είναι η προσέλκυση 
στο ποδόσφαιρο αγοριών και κοριτσιών όπως και 
ατόμων από ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, αλλά και 
η δημιουργία σε τοπικό επίπεδο ισχυρών δεσμών 
ανάμεσα στους θεσμικούς φορείς του αθλήματος, 
τους λοιπούς κοινωνικούς εταίρους και την ελληνι-
κή οικογένεια, προκειμένου το ποδόσφαιρο να έχει 
ευρύτερη ανάπτυξη και να οδηγήσει στη δημιουρ-
γία μιας νέας γενιάς αθλητών και φιλάθλων. 

Ποδόσφαιρο και σχολείο συμβαδίζουν ή οχι; 
του Απόστολου Κομπόλια, τεχνικού δ/ντή 

της πρότυπης ακαδημίας της ΑΕ Φιλύρου, 
γυμναστή Δ/θμιας Εκπ/σης, προπονητή UEFA A
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