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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.

περισσότερα στη σελ. 10

περισσότερα στη σελ. 12

Καλόν χειμώνα! Ζωγραφίζουμε;
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ 

ΤΗΣ Κ.Ε.Π.Φ.
Η Κίνηση Επικοινωνίας Πολιτών Φιλύρου, με 

αφορμή τους εορτασμούς των 200 χρόνων από 
την Ελληνική Επανάσταση, προκηρύσσει επετει-
ακό μαθητικό διαγωνισμό ζωγραφικής με θέμα:

Εικόνες και Ήρωες του 1821 
200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση  

200 χρόνια Ελευθερίας και Ανεξαρτησίας 

Ο διαγωνισμός απευθύνεται στους μαθητές όλων 
των βαθμίδων της σχολικής εκπαίδευσης στο Φί-
λυρο και έχει τρεις κατηγορίες: 
1η κατηγορία: Νηπιαγωγεία - Προσχολική εκπαί-
δευση 
2η κατηγορία: Δημοτικά - Πρωτοβάθμια Εκπαί-
δευση 
3η κατηγορία: Γυμνάσιο και Λύκειο – Δευτερο-
βάθμια Εκπαίδευση.

Ανταμώνουμε πάλι 
κάτω από δύσκολες 
συνθήκες. Ευχηθήκαμε 
τον Σεπτέμβρη καλό 
φθινόπωρο και να που 
έφτασε ο χειμώνας. 
Περιμένοντας την εορ-
ταστική περίοδο των 
Χριστουγέννων, η επι-
κοινωνία μας παραμέ-
νει ζωντανή μέσα από 
τις δράσεις μας, τις 
διαδικτυακές και φυσι-
κές επαφές μας, όσο οι 
συνθήκες της πανδημί-
ας το επιτρέπουν, με αι-
σιοδοξία, ελπίδα και ευ-
χές για κάθε καλό που ο 
καθένας περιμένει.

*  Η σκέψη μας είναι 
πάντα στα παιδιά, μικρά 
και μεγάλα, στις οικο-
γένειές τους, στους δα-
σκάλους τους και στους 
προπονητές τους, που 
καλούνται να δώσουν κα-
θημερινά αγώνα για να 
διεκπεραιώσουν τα άλ-
λοτε απλά και αυτονόητα. 
Για όλα αυτά τα υπέροχα 
πλάσματα, τα παιδιά, για 
όλους τους μαθητές του 
Φιλύρου, αποφασίσαμε 
να ετοιμάσουμε μια μεγά-
λη γιορτή τέχνης και πο-
λιτισμού, έναν διαγωνι-
σμό ζωγραφικής - τιμή 
στα 200 χρόνια από την 
Ελληνική Επανάσταση 
με θέμα: «Εικόνες και 
Ήρωες του 1821 - 200 
χρόνια από την Ελ-
ληνική Επανάσταση»  
που θα ολοκληρωθεί με 
την επετειακή ομιλία του 
Στρατηγού ε.α. Ιωάννη 
Ζούκα, Επίτιμο Διοικητή 

Καράβι, Στέλλα Καριάκα

Γ’ Σ.Σ.- NDC GR με θέμα 
«Εθνεγερσία και δημι-
ουργία του Νεοελληνικού 
Κράτους» ( σελ.1,10)

* Παράλληλα οι συνε-
χείς αναρτήσεις για την 
Ελληνική Επανάστα-
ση του 1821 στην ιστο-
σελίδα μας filiro.gr από 
την υπεύθυνη συντονί-
στρια της Λέσχης Ανά-
γνωσης Μαρία Πάλλα 
που έφτασαν τον αριθ-
μό 28 και συνεχίζονται, 
αποτελούν μια διαρκή 
αναφορά, πηγή γνώσης 
και τιμή στον μεγάλο φε-
τινό εορτασμό.

* Νέα για το Φίλυ-
ρο  και όχι μόνο, από 
το δελτίο τύπου του Δή-
μου Πυλαίας - Χορτιάτη 
( σελ. 5)

*Πρόσφατη ενημέ-
ρωσή μας για την πο-
ρεία των εργασιών 
του υπό ανέγερση γη-
ροκομείου στο Φίλυρο 
από την Περιφέρεια 
Κεντρικής Μακεδονίας 
(σελ. 5 )

* Τα χιόνια πλησιά-
ζουν! Μαζί με την μο-
ναδική ομορφιά τους 
στον ευλογημένο τόπο 
μας φέρνουν και δυ-
σκολίες. Προσέχουμε 
και τηρούμε τα μέτρα 
προστασίας όπως μας 
ενημερώνει ο πρόεδρος 
της Δημοτικής Κοινότη-
τας και υπεύθυνος της 
πολιτικής προστασίας 
Φιλύρου Ελευθέριος 
Αντωνιάδης. (σελ. 1,12)

* Νέα και επιτυχίες 
από τα σχολεία μας, το 

2ο Δημοτικό, το Λύκειο 
Φιλύρου (σελ.10,11,13) 
και νέα από τον αθλητι-
σμό ( σελ.14,15)

* Τα νέα του συλλό-
γου μας ( σελ. 7,8,9)

* Ε υ χα ρ ι σ τ ο ύ μ ε 
θερμά για την ενεργό 
συμμετοχή σας στο 
πρόγραμμά μας «Ούτε 
ένα καπάκι στα σκου-
πίδια!» Όλες τις μέχρι 
τώρα σχετικές δράσεις 
μας, που ολοκληρώ-
θηκαν με την δική σας 
μεγάλη συμμετοχή, θα 
τις βρείτε στα φύλλα της 
Φιλυρέας 52, 55, 58 και 
59, στο αρχείο της εφη-
μερίδας, στην ιστοσελί-
δα μας. Υπενθυμίζουμε 
ότι διατηρούμε και κάδο 
συλλογής προς ανα-

κύκλωση μπαταριών, 
έξω από τα γραφεία του 
συλλόγου μας. 

Συνεχίζουμε όλοι 
μαζί, δυνατά!

* Και βέβαια, διαβά-
στε τις μόνιμες στήλες 
μας, υγεία, διατροφή, 
γλώσσα, κινηματο-
γράφος, βιβλίο.

Καλά Χριστούγεννα! 
Το πνεύμα και το νόημα 
της μεγάλης γιορτής 
της γέννησης του Χρι-
στού ας φέρει ηρεμία 
στις ψυχές και στις 
ζωές μας με την ελπίδα 
και την πίστη ότι όλα θα 
πάνε καλύτερα. Θερμές 
ευχές για μια καλύτερη 
χρονιά με υγεία, αγάπη 
και χαρά σε όλους!

Χιονοπτώσεις, 
χαμηλές θερμοκρασίες 

και  προστασία 
Οι χιονοπτώσεις και οι χαμηλές θερμοκρασί-

ες, ιδιαίτερα όταν έχουν διάρκεια, δημιουργούν 
πολλά προβλήματα στην καθημερινότητα των 
πολιτών και αρκετές φορές είναι πιθανό να προ-
καλέσουν σοβαρά τροχαία ατυχήματα, προ-
βλήματα στις μετακινήσεις, πτώσεις πεζών, 
αλλά και στην ηλεκτροδότηση, στην υδροδό-
τηση και τις τηλεπικοινωνίες. 

Μεγάλο κίνδυνο διατρέχουν οι ηλικιωμένοι 
που ζουν μόνοι τους και ιδιαίτερα αυτοί που ζουν 
κάτω από άσχημες συνθήκες διαβίωσης. Σε τέ-
τοιες περιπτώσεις αναφέρεται και το μεγαλύτε-
ρο ποσοστό θανάτων από υποθερμία ή από 
ασφυξία εξαιτίας της χρήσης ακατάλληλων θερ-
μαντικών σωμάτων. 
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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, Θεοδώρα Πασσιά, Ολυμπία Δημαράτου

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

Υπεύθυνη δράσης "Βιβλίο Στάση Ζωής", "Τα βιβλία 
πάνε πλατεία!" & της δανειστικής βιβλιοθήκης στα 

γραφεία της ΚΕΠΦ:
Σοφία Τσίλογλου

Κείμενα μπορούν να αποστέλλονται
 στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 

keimenafilyrea@yahoo.com    

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.

Στο προηγούμενο φύλλο της Φιλυρέας ασχο-
ληθήκαμε με τις πτώσεις των ονοματικών προσδι-
ορισμών, οι οποίοι πρέπει να έχουν το ίδιο γένος, 
αριθμό και πτώση με το όνομα που προσδιορί-
ζουν. Σήμερα θα μας απασχολήσει το κατηγορού-
μενο, για το οποίο ισχύει ο ίδιος κανόνας.

-Η ομιλία του ως φουσκωμένος διάνος σχολιά-
στηκε απ’ όλους.

-Σας μιλώ με την ιδιότητά μου σαν βουλευτής.
-Ο διορισμός της σαν καθηγήτρια ήρθε τον Σε-

πτέμβριο.
-Η παρουσία σας εδώ σαν ακροατές μας συ-

γκινεί πολύ.
-Η θητεία του σαν εφημέριος στην ενορία του 

Αγίου Μηνά θα μείνει αξέχαστη.
Στα  παραπάνω παραδείγματα οι υπογραμ-

μισμένες λέξεις βρίσκονται σε λάθος πτώση και 
χρησιμοποιούνται λανθασμένα το ως και το σαν. 
Οι λέξεις φουσκωμένος διάνος, βουλευτής, καθη-
γήτρια, ακροατές, εφημέριος είναι κατηγορούμενα 
που αποδίδονται στις αντωνυμίες του, μου, της, 
σας, του που βρίσκονται σε γενική πτώση. Επο-
μένως και τα κατηγορούμενα πρέπει να είναι στη 
γενική επί το ορθόν:

-Η ομιλία του σαν  φουσκωμένου διάνου 
σχολιάστηκε απ’ όλους.

-Σας μιλώ με την ιδιότητά μου ως βουλευτή (ή 
βουλευτού).

-Ο διορισμός της ως καθηγήτριας ήρθε τον 
Σεπτέμβριο.

-Η παρουσία σας εδώ ως ακροατών μας συ-
γκινεί πολύ.

-Η θητεία του ως εφημέριου στην ενορία του 
αγίου Μηνά θα μείνει αξέχαστη.

Το ως + όνομα εισάγει κατηγορούμενο.
Το σαν + όνομα εισάγει παρομοίωση.

-Εργάσθηκε ως ταχυδρόμος. 
-Διορίσθηκαν ως επίτροποι.
-Φέραμε σε πέρας τη διαδρομή ως γνήσιοι περι-
πατητές*. 
-Ωραίος σαν  Έλλην*! 
-Δουλεύει σαν σκλάβος. Πεινάω σαν λύκος.
-Χορεύεις σαν Θεά! 
-Αναπολούσε σαν ονειροπαρμένος.

*Καταλαβαίνουμε λοιπόν, ότι το ως και το σαν 
διαφοροποιούν το νόημα που θέλουμε να δώσου-
με στον λόγο μας:

-Φέραμε σε πέρας τη διαδρομή ως γνήσιοι πε-
ριπατητές (ιδιότητα μόνιμη, είμαστε γνήσιοι περι-
πατητές).

 -Φέραμε σε πέρας τη διαδρομή σαν γνήσιοι 
περιπατητές (παρομοίωση, σαν να ήμασταν γνή-
σιοι περιπατητές).

-Ωραίος σαν  Έλλην (σαν να ήταν Έλλην, 
όπως οι Έλληνες).

-Ωραίος ως  Έλλην (ιδιότητα, επειδή είναι Έλ-
λην)

Αυτοί που έφυγαν...
-  Βαγγελίτσα Ψωμά, 
αλησμόνητη...

Έφυγε μια Δέσποινα, μια 
σπουδαία γυναίκα. Όλοι όσοι 
είχαμε την τύχη να την γνωρί-
σουμε έχουμε να λέμε μόνο 
καλά λόγια και να αναπολούμε 
διαλεχτές αναμνήσεις.

Γεωπόνος, σύζυγος, μητέ-
ρα, γιαγιά, με καλλιτεχνικές δεξιότητες, χορωδός, πνεύμα 
ανοικτό και ανήσυχο πάντα να αναζητεί κάτι καλύτερο και 
ομορφότερο, με το γλυκό χαμόγελο, το χιούμορ, στόλιζε πά-
ντα τον χώρο που βρισκόταν.

Βαγγελίτσα, έφυγες τη μέρα που η φύση καλωσόρισε την 
άνοιξη, που ανθοστολίζονται οι αυλές όμως εσύ θα κοσμείς 
για πάντα τις καρδιές μας.

Να χαίρεσαι παράδεισο.

Στους γιατρούς - μαχητές κατά 
του κορωνοϊού

Πρώτος στης μάχης της γραμμές τον κίνδυνο 
αψηφώντας
σπεύδεις των συνανθρώπων σου να σώσεις 
τη ζωή
το θείο σου λειτούργημα καθήκον θεωρώντας,
του Ιπποκράτη αντάξιε σ’ όλα συνεχιστή!

Σου αξίζουν, ήρωα γιατρέ, ολόχρυσο στεφάνι
κι ύμνος εγκωμιαστικός, που πολεμάς για εμάς
άγρυπνος μ’ αυταπάρνηση, μα εσύ νιώθεις 
πως φτάνει
να σε στηρίζει η αγάπη μας, ν ‘ αντέχεις ν’ 
αγρυπνάς.

Ηλίας Κουρτεσίδης
Βασίλης Τάχος

Ένα υπέροχος άνθρωπος, 
σπουδαίος επιστήμονας, σύζυ-
γος της φίλης και μέλους μας 
Καίτης Τάχου, ο αγαπημένος της 
Βασίλης, πατέρας και παππούς, 
έφυγε αφήνοντάς σπουδαία πα-
ρακαταθήκη. Θα τον θυμόμαστε 
ως την ευγενική μορφή που επι-
κοινωνούσε πολιτισμό. Συλλυ-
πούμαστε την οικογένεια του.
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Του Άκη Ψωμά, Γεωπόνου Επιστήμονα 
Τροφίμων, MSc, Δρ. 

Τι πρέπει να προσέξου-
με  όταν θα αγοράσουμε 
κρέας :
•  Η διάθεση του νωπού 

κρέατος πρέπει να γίνεται 
υπό ψύξη μεταξύ +2ºC 
και +5ºC, ενώ η διάθε-
ση του κατεψυγμένου σε 
θερμοκρασία από –18ºC 
και κάτω. Το κρέας δεν 
πρέπει να διατίθεται εκτός 
ψύξης.

• Ο καταναλωτής πρέπει 
να αναζητά τις σφραγίδες 
υγειονομικών ελέγχων 
που αποδεικνύουν ότι 
οι αρμόδιες κτηνιατρικές 
υπηρεσίες έχουν πραγμα-
τοποιήσει τον απαιτούμε-
νο έλεγχο. 

 Ειδικότερα όταν θα αγο-
ράσουμε πουλερικά 
(όπως γαλοπούλες και κο-
τόπουλα) ή προϊόντα: 

• Οι γαλοπούλες διατίθενται 
προς πώληση είτε νωπές 
(συσκευασμένες ή μη) είτε 
κατεψυγμένες.

• Οι νωπές γαλοπούλες 
πρέπει να διατηρούνται 
υπό ψύξη μεταξύ +2ºC 
και +4ºC και ποτέ σε ανοι-
χτούς μη ψυχόμενους χώ-
ρους. Οι κατεψυγμένες 
πρέπει να διατηρούνται 
σε κατάψυξη στους –18ºC 
ή σε χαμηλότερη θερμο-
κρασία.

• Οι νωπές εγχώριες μη συ-
σκευασμένες γαλοπούλες 
πρέπει να είναι εκσπλα-
χνισμένες (απεντερωμέ-

νες), αποπτιλωμένες και 
να φέρουν σήμανση κα-
ταλληλότητας (είτε με τη 
μορφή σφραγίδας είτε, 
συνηθέστερα, σε καρτελά-
κι μιας χρήσης, κατάλληλα 
τοποθετημένο πάνω στο 
κρέας).

• Οι συσκευασμένες νωπές 
ή κατεψυγμένες γαλοπού-
λες πρέπει να φέρουν τη 
σήμανση καταλληλότητας 
της χώρας προέλευσης 
και την ημερομηνία ανά-
λωσης (τοποθετημένη 
επάνω ή κάτω από τη 
συσκευασία ή το περιτύ-
λιγμα, κατά τρόπο ευανά-
γνωστο).

• Τα κατεψυγμένα πουλερι-
κά, τα οποία προέρχονται 
από ομαδική συσκευασία 
και πωλούνται ασυσκεύ-
αστα, μπορούν να πω-
λούνται χωρίς ατομική 
ένδειξη, με την προϋπό-
θεση ότι οι ενδείξεις της 
δεύτερης συσκευασίας 
θα έχουν μεταφερθεί στην 
προθήκη του καταψύκτη 
πώλησης.

• Η διάθεση στην αγορά 
πτηνοτροφικών προϊό-
ντων (όπως πουλερικά ή 
αυγά ορνίθων) με ενδεί-
ξεις περί ειδικού τρόπου 
παραγωγής τους (π.χ. 
«ελευθέρας βοσκής», 
«εκτατικής εκτροφής», 
κ.ά.) πρέπει να συνοδεύε-
ται και από το ειδικό, κατά 
περίπτωση, σήμα που 

χορηγεί ο ΕΛΓΟ ΔΗΜΗ-
ΤΡΑ (π.AGROCERT) για 
τις Ειδικές Πτηνοτροφικές 
Εκτροφές.

Τι πρέπει να προσέξουμε 
όταν  θα αγοράσουμε  κρέ-
ας θηραμάτων :
•  Κατά την αγορά σφαγίων 

άγριων ή εκτρεφόμενων 
θηραμάτων θα πρέπει 
να προσεχθεί ιδιαίτερα 
να είναι εκσπλαχνισμένα 
και να φέρουν σφραγίδα 
καταλληλότητας τα θη-
ράματα που διατίθενται 
ολόκληρα. Τυποποιημέ-
να εισαγόμενα ή εγχώρια 
θηράματα πρέπει να φέ-
ρουν, επίσης, σήμανση 
καταλληλότητας και ανα-
γραφή ημερομηνίας ανά-
λωσης.
Τι πρέπει να  προσέξου-

με όταν προμηθευόμαστε 
γαλακτοκομικά προϊόντα :
• Τα συσκευασμένα τυ-

ριά θα πρέπει να φέρουν 
σήμανση αναγνώρισης 
(«οβάλ» σφραγίδα) με 
τα αρχικά της χώρας πα-
ραγωγής και τον αριθμό 
έγκρισης του παρασκευ-
αστή. Επίσης, η ημερομη-
νία ανάλωσης θα πρέπει 
να αναγράφεται επάνω 
στη συσκευασία.

• Τα τυριά πρέπει να συντη-
ρούνται στο ψυγείο.

• Τα προϊόντα που περιέ-
χουν φυτικά λιπαρά (αντί 
ζωικού λίπους) είναι ΜΗ 
ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪ-
ΟΝΤΑ και πρέπει να δια-
τίθενται προς πώληση σε 
διακριτούς χώρους από 
αυτούς των γαλακτοκομι-
κών.

Τι πρέπει να προσέξουμε 
όταν θα αγοράσουμε προ-
ϊόντα ζαχαροπλαστικής :
• Για την ασφάλεια ορισμένων 

προϊόντων ζαχαροπλαστι-
κής, όταν αυτό απαιτείται, 
θα πρέπει τα προϊόντα αυτά 
να διατηρούνται στο ψυγείο 
στις ορθές θερμοκρασίες 

συντήρησης, για τις οποίες 
ο παρασκευαστής πρέπει 
να ενημερώνει τον κατανα-
λωτή.

• Ο παρασκευαστής πρέπει 
να ενημερώνει τον κατα-
ναλωτή για την ύπαρξη 
αλλεργιογόνων σε προϊό-
ντα ζαχαροπλαστικής.
Γενικότερα για την σω-

στή προμήθεια των αγα-
θών του Χριστουγεννιάτι-
κου τραπεζιού θα πρέπει :

Να αγοράζουμε τρόφιμα 
από επιχειρήσεις που δια-
θέτουν τις σχετικές άδειες 
λειτουργίας ή έχουν γνωστο-
ποιήσει τη λειτουργία τους 
στις αρμόδιες αρχές, καθώς 
και ελεγχόμενα σημεία της 
αγοράς.

Να αποφεύγουμε τις αγο-
ρές τροφίμων από πλανόδι-
ους πωλητές που δεν δια-
θέτουν τις σχετικές άδειες ή 
από δήθεν παραγωγούς που 
μπορεί να τους παραπλανή-
σουν ή ακόμη και επιφέρουν 
αρνητικές επιπτώσεις στην 
υγεία τους.

Να αγοράζουμε κάθε εί-
δος κρέατος ή κρεατοσκευ-
άσματος για το τραπέζι των 
Χριστουγέννων (π.χ. σφάγια 
πουλερικών) μόνο εφόσον 
είναι τοποθετημένα σε ψυ-
γεία ή ψυχόμενες προθήκες 
(προθήκες – ψυγεία) και όχι 
τεμάχια κρέατος που βρί-

σκονται εκτός ψυγείου, κρε-
μασμένα από τσιγκέλια και 
εκτεθειμένα σε σκόνη και 
μικρόβια.

Να δίνουμε ιδιαίτερη προ-
σοχή στους χειρισμούς των 
τροφίμων από το προσωπι-
κό, στις συνθήκες καθαριό-
τητος του προσωπικού, του 
εξοπλισμού και του χώρου 
από όπου προμηθεύονται 
κάθε είδος κρέατος ή κρεα-
τοσκευάσματος ή άλλα ευαλ-
λοίωτα προϊόντα (γαλακτο-
κομικά, αυγά κ.ά.).

Η διατροφή κατά την 
εορταστική περίοδο πρέ-
πει να στηρίζεται στην 
ποικιλία και στο μέτρο, 
όπως παραδοσιακά αρ-
μόζει και να συνοδεύεται 
με φυσική άσκηση, ενώ η 
κατανάλωση αλκοόλ να γί-
νεται με μέτρο.

Όταν αγοράζουμε τρό-
φιμα  να αγοράζουμε τε-
λευταία τα προϊόντα που 
χρειάζονται ψύξη ή κατά-
ψυξη και να τα τοποθετού-
με το συντομότερο δυνατό 
στο οικιακό ψυγείο ή στην 
οικιακή κατάψυξη.

Πριν από το μαγείρεμα 
να αποψύχουμε πλήρως 
το κατεψυγμένο κρέας  
(κατεψυγμένη γαλοπούλα, 
κατεψυγμένο κοτόπουλο), 
κατά προτίμηση μέσα  στο 
οικιακό ψυγείο.

Xριστουγεννιάτικο τραπέζι -
τι πρέπει να προσέξουμε
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Μητρικός θηλασμός: ένας ανεκτίμητος θησαυρός Όλγα Νικολαΐδου, 
παιδίατρος

Η ιστορία του μητρικού θηλα-
σμού είναι συνυφασμένη με την 
απαρχή του ανθρώπινου είδους. Ο 
άνθρωπος κατάφερε να επιβιώσει 
και να εξελιχθεί σιτίζοντας τα νεογνά 
του με μητρικό γάλα εδώ και χιλιά-
δες χρόνια. Μάλιστα, έχει βρεθεί 
από ανθρωπολογικές μελέτες, πως 
η ηλικίαφυσικού αποθηλασμού των 
παιδιών στους προϊστορικούς χρό-
νους κυμαινόταν από 2 ως 7 χρόνια. 
Κάνοντας μια ιστορική αναδρομή, η 
σημασία του μητρικού γάλακτος στο 
πέρασμα των χρόνων, γίνεται εμφα-
νής μέσα από τη μυθολογία, την τέ-
χνη αλλά και τη θρησκεία. Σύμφωνα 
με την ελληνική μυθολογία, ο Ηρα-
κλής ως βρέφος τοποθετήθηκε από 
τον Δία στο μαστό της κοιμώμενης 
Ήρας. Καθότι ήταν πολύ δυνατός, 
καθώς θήλαζε, τη δάγκωσε. Εκεί-
νη ξύπνησε και συνειδητοποιώντας 
πως τη θηλάζει ένα ξένο μωρό, το 
απομάκρυνε βίαια με αποτέλεσμα το 
γάλα της να τρέχει, δημιουργώντας 
το Γαλαξία.

Από τα τέλη του 19ου αιώνα, 
άρχιζαν να εμφανίζονται τα πρώτα 
υποκατάστατα μητρικού γάλακτος, 
τα οποία ήταν αρχικά φρέσκο ζωϊκό 
γάλα ενώ στην πορεία παρασκευά-
στηκαν και σε μορφή σκόνης. Μάλι-
στα, οι εύπορες αστικές οικογένειες 
σίτιζαν τα μωρά τους με ξένο γάλα 
ενώ οι φτωχότερες οικογένειες ήταν 
εκείνες που στρέφονταν στο μητρι-
κό θηλασμό. Μετά από έναν κύκλο 
περίπου 2 αιώνων, ο μητρικός θη-
λασμός επιστρέφει, αφού ολοένα 
και μεγαλύτερος αριθμός μελετών 
αναδεικνύουν την ανωτερότητά του 
έναντι οποιασδήποτε άλλης τροφής 
με ανεκτίμητα οφέλη πρωτίστως για 
το μωρό αλλά και για την ίδια τη μη-
τέρα. Ας δούμε μερικά από αυτά.

Οφέλη για το μωρό
Είναι εδώ και αρκετά χρόνια γνω-

στό πως τα βρέφη που σιτίζονται με 
μητρικό γάλα έχουν μικρότερο κίνδυ-
νο λοιμώξεων, ιδιαίτερα λοιμώξεων 
του αναπνευστικού και του γαστρε-
ντερικού συστήματος. Επιπλέον, 
φαίνεται πως ο θηλασμός προστα-
τεύει από την εμφάνιση αλλεργιών 
και άσθματος ενώ παράλληλα προ-
φυλάσσει από το σύνδρομο αιφνιδί-
ου θανάτου των βρεφών (SIDS). Ως 
προς τις κακοήθειες της παιδικής ηλι-
κίας, φαίνεται πως μειώνει την επί-
πτωση λευχαιμίας και λεμφώματος. 
Πολύ μεγάλο πεδίο έρευνας κατά τα 
τελευταία χρόνια, αφορά στη μείω-
ση της επίπτωσης του σακχαρώδη 
διαβήτη τύπου 1 και 2 καθώς και της 
παχυσαρκίας, στα βρέφη που θηλά-
ζουν. Το μητρικό γάλα είναι σημαντι-
κό για όλα τα βρέφη. Γίνεται ακόμη 
σημαντικότερο, όμως, για τα πρό-
ωρα μωράκια καθώς προφυλάσσει 
από την νεκρωτική εντεροκολίτιδα, 
μια σοβαρότατη επιπλοκή από το 
έντερο που παρουσιάζεται κυρίως 
σε πρόωρα. Παράλληλα, τόσο το 
ίδιο το μητρικό γάλα όσο και όλη η 

διαδικασία του μητρικού θηλασμού 
μέσω του αγγίγματος, της σωματι-
κής επαφής, το άκουσμα της φωνής 
και της μυρωδιάς της μητέρας, προ-
άγουν την νευροαναπτυξιακή και αι-
σθητηριακή εξέλιξη του βρέφους. 

Οφέλη για τη μητέρα
Ο θηλασμός περιορίζει την αιμορ-

ραγία μετά τον τοκετό και βοηθά στην 
ταχύτερη επαναφορά της μήτρας. 
Επιπλέον, ορμόνες που εκκρίνονται 
κατά τη διάρκεια του θηλασμού, μει-
ώνουν το άγχος και προσφέρουν ένα 
αίσθημα αγαλλίασης στη μητέρα. Ο 
θηλασμός προστατεύει από μορφές 
καρκίνου που μαστίζουν στην εποχή 
μας: τον καρκίνο του μαστού, τον 
καρκίνο ωοθηκών και ενδομητρίου. 
Ο θηλασμός αποτελεί ένα επικουρι-
κό μέσω αντισύλληψης, συνεισφέ-
ροντας στον οικογενειακό προγραμ-
ματισμό ενώ βοηθά τη θηλάζουσα 
στην ταχύτερη απώλεια βάρους και 
στην γρηγορότερη επιστροφή στην 
πρότερη σωματική της κατάσταση. 
Τέλος, κατά την μετεμμηνοπαυσια-

κή περίοδο, ο θηλασμός μειώνει την 
πιθανότητα εμφάνισης σακχαρώδη 
διαβήτη, υπέρτασης, υπερλιπιδαιμί-
ας και καρδιαγγειακών νοσημάτων.

Οικονομικές και οικολογικές 
επιδράσεις

Το μητρικό γάλα έρχεται έτοιμο 
προς χρήση. Δεν απαιτεί κατανάλω-
ση ενέργειας για τη θέρμανσή του 
ούτε κατανάλωση νερού. Δεν περι-
κλείεται από κάποια συσκευασία, η 
οποία απαιτεί πόρους για να κατα-
σκευασθεί και στη συνέχεια πετιέται 
ή στην καλύτερη περίπτωση ανακυ-
κλώνεται. Το μητρικό γάλα έχει μηδε-
νικό αποτύπωμα άνθρακα. Σημαντι-
κό είναι και το μηνιαίο κόστος για μία 
οικογένεια για την αγορά βρεφικού 
γάλακτος καθώς και για την απόκτη-
ση του εξοπλισμού που απαιτείται για 
την σίτιση του μωρού με ξένο γάλα.

Θηλασμός στην εποχή της 
πανδημίας 

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγεί-
ας συνιστά να ενθαρρύνεται ο θη-
λασμός από μητέρες πιθανά ή επι-
βεβαιωμένα κρούσματα κορονοϊού, 
εφόσον η κατάσταση της μητέρας το 
επιτρέπει. Απαραίτητο το καλό πλύ-
σιμο των χεριών και η χρήση μάσκας 
από τη μητέρα. Όσον αφορά στον 
εμβολιασμό, συνιστάται ο εμβολια-
σμός των γυναικών που θηλαζούν 
με οποιοδήποτε από τα διαθέσιμα 
εμβόλια έναντι του κορονοϊού. 

Όλα τα παραπάνω, αποτελούν 
μια μικρή μονάχα σύνοψη των ιδι-
οτήτων του μητρικού θηλασμού. Το 
γάλα της κάθε μανούλας, μπορεί να 
επηρεάσει όχι μόνο την άμεση υγεία 
του μωρού της κατά τη βρεφική ηλι-
κία αλλά και την απώτερη υγεία, 
κατά την ενήλικο ζωή. Ας προσπα-
θήσουμε, λοιπόν, να δώσουμε στα 
παιδιά μας την καλύτερη βάση για το 
ξεκίνημά τους στη ζωή.

Γ. Παπανικολάου 150 - Πεύκα
2310.674844  - 6937.291.411
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ΠΕΡΙΦΕΡΕ ΙΑ  ΚΕΝΤΡ ΙΚΗΣ  ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Ενημέρωση προόδου του έργου:“ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟΥΣ 

ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ME Δ.Τ.  “ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ”

Γράφουμε ιστορία στο Φίλυρο! 
Υπογραφή συνεργασίας δήμου και ΕΥΑΘ 

για ύδρευση και αποχέτευση 
Νέα εποχή για το Φίλυρό μας! 

Πολύ καλά τα νέα για τους δημότες του Φιλύρου 
αλλά και δικαίωση για τον μεγάλο αγώνα που δόθη-
κε επί χρόνια φέρνει το μνημόνιο συνεργασίας που 
υπέγραψαν πρόσφατα ο Δήμος Πυλαίας – Χορτιάτη 
με τη διοίκηση της ΕΥΑΘ.

 Η συμφωνία – σταθμός ικανοποιεί το πά-
γιο αίτημα δεκαετιών για νερό και αποχέτευ-
ση από την ΕΥΑΘ στις δημοτικές ενότητες Φι-
λύρου, Χορτιάτη, Εξοχής και Ασβεστοχωρίου. 
 Παράλληλα εξασφαλίζει τις βασικές υποδομές 
ύδρευσης-αποχέτευσης στο νέο Παιδιατρικό Νοσο-
κομείο Φιλύρου που χρηματοδοτείται από το Ίδρυμα 
«Σταύρος Νιάρχος», ένα έργο εθνικών διαστάσεων 
η αποπεράτωση του οποίου αναμένεται το 2025. 

 Το μνημόνιο προβλέπει ότι οι 25.000 κάτοικοι 
του πρώην δήμου Χορτιάτη θα έχουν υπηρεσίες 
ύδρευσης – αποχέτευσης από την ΕΥΑΘ, όπως και 
όλοι οι Θεσσαλονικείς. 

 Να σημειωθεί ότι οι πρώην δήμοι Πανοράμα-
τος και Πυλαίας είναι ήδη πλήρως ενταγμένοι στην 
ΕΥΑΘ τόσο για ύδρευση όσο και για αποχέτευση. Ει-
δικά για το νέο Παιδιατρικό Νοσοκομείο στο Φίλυρο, 
κατόπιν παρεμβάσεων και ενεργειών του δημάρχου 
Ιγνάτιου Καϊτεζίδη, η ΕΥΑΘ έχει ήδη εξασφαλίσει το 
«εργοταξιακό» νερό για τις ανάγκες της κατασκευής, 
μέσω της Δεξαμενής Ακροπόλεως. 

 Επιπλέον για την πλήρη κάλυψη των αναγκών 
της μονάδας ο δήμος εξασφάλισε 8,5 εκ. ευρώ με 
πλήρη μελέτη που κατέθεσε στο πρόγραμμα «Α. 
Τρίτσης» και εγκρίθηκε πρόσφατα από τον υπουργό 
Στέλιο Πέτσα. Ο δήμαρχος Πυλαίας- Χορτιάτη Ιγνάτι-
ος Καϊτεζίδης χαρακτήρισε το μνημόνιο ιστορικό ενώ 
διαβεβαίωσε ότι ο δήμος έχει ήδη εξασφαλίσει με 
πολλή δουλειά τις απαραίτητες πιστώσεις ύψους άνω 
των 20 εκ. ευρώ για την αναβάθμιση των δικτύων 
ύδρευσης – αποχέτευσης από τομεακά και ευρωπαϊ-
κά προγράμματα για όλο τον πρώην δήμο Χορτιάτη. 

«Ένα όνειρο ετών και διεκδικήσεων της τοπικής 
κοινωνίας, ένα έργο που όλοι περιμέναμε επιτέλους 
γίνεται πραγματικότητα», υπογράμμισε ο κ. Καϊτε-
ζίδης ο οποίος ευχαρίστησε την ΕΥΑΘ για τη συ-
νεργασία. «Με την ένταξη στο δίκτυο της ΕΥΑΘ του 
Χορτιάτη, Φιλύρου, Ασβεστοχωρίου και Εξοχής ξεκι-

νά μία νέα εποχή. Πλέον όλοι οι κάτοικοι του Δήμου 
θα έχουν ισότιμη πρόσβαση στο αγαθό του νερού 
και της δημόσιας υγείας. Ταυτόχρονα εξυπηρετούμε 
μαζί κι έναν εθνικό στόχο, το Παιδιατρικό Νοσοκο-
μείο στο Φίλυρο, που θα αποκτήσει επάρκεια νε-
ρού», τόνισε ο δήμαρχος. 

 Το μνημόνιο υπέγραψαν από πλευράς δήμου Πυ-
λαίας-Χορτιάτη, ο δήμαρχος Ι. Καϊτεζίδης, ο Πρόεδρος 
του δημοτικού συμβουλίου Μιχάλης Γεράνης και ο πρό-
εδρος του Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Πυλαίας-Χορτιάτη, Ν. Χατζη-
αντωνίου, και από την ΕΥΑΘ ο διευθύνων σύμβουλος, 
Ά. Αμανατίδης, και ο πρόεδρος, Άγις Παπαδόπουλος, 
ενώ σ’ αυτό προβλέπεται τόσο η διαδικασία όσο και το 
χρονοδιάγραμμα για το πέρασμα στη νέα εποχή.

Ιγνάτιος Καϊτεζίδης: Μεγάλη η ανταπόκριση 
των συμπολιτών μας στην αιμοδοσία του δή-

μου με το νοσοκομείο «Γ. Παπανικολάου» 

Το αίμα σώζει ζωές 
 Περισσότερες από 100 μονάδες αίματος ήταν η 

«συγκομιδή» αγάπης και ανθρωπιάς προς τον συ-
νάνθρωπο στη διάρκεια της νέας εβδομάδας εθελο-
ντικής Αιμοδοσίας που διοργάνωσε πριν από μερι-
κές ημέρες ο δήμος Πυλαίας-Χορτιάτη. 

 Η νέα ποσότητα αίματος που συγκεντρώθηκε 
και πάλι χάρη στη συγκινητική συμμετοχή των πο-
λιτών στις επαναλαμβανόμενες τακτικές αιμοδοσίες 
που διοργανώνονται σε συνεργασία με το ΓΝΘ «Γ. 
Παπανικολάου» για αυτό τον σκοπό ενίσχυσαν ακό-
μη περισσότερο το πολύτιμο απόθεμα που έχει ήδη 
συγκεντρωθεί στην Τράπεζα Αίματος του δήμου μας. 

 Οι συμμετέχοντες στην αιμοδοσία έστειλαν και ένα 
μήνυμα ζωής και αλληλεγγύης στο Εθνικό Σύστημα 
Υγείας, στο ιατρικό - νοσηλευτικό προσωπικό και στους 
πάσχοντες συμπολίτες μας κατά την κρίσιμη μάχη που 
δίνουν με την πανδημία. Πιο αναλυτικά συγκεντρώθη-
καν στο Πανόραμα 35 μονάδες αίματος, στην Πυλαία 
23, στο Ασβεστοχώρι 19, στο Φίλυρο 15 και στον Χορ-
τιάτη 10.  «Συγχαίρω για την ανθρωπιά και την αλλη-
λεγγύη όλους τους συμπολίτες μας-εθελοντές αιμοδό-
τες που πρόσφεραν για άλλη μία φορά το αίμα τους, 
το πολυτιμότερο αγαθό που διαθέτουν για να δώσουν 
βοήθεια στους πάσχοντες συνανθρώπους μας και να 
χαρίσουν ελπίδα στις οικογένειες τους. Ενίσχυσαν τη 
Δημοτική Τράπεζα Αίματος που έχει δημιουργηθεί σε 
συνεργασία με το ΓΝΘ «Γ. Παπανικολάου, ώστε να εί-

ναι πάντοτε σε θέση να καλύπτει την ανάγκη σε αίμα 
για κάθε δημότη μας. Έστειλαν όμως και ένα μήνυμα 
στήριξης στους γιατρούς, τους νοσηλευτές και τους 
ασθενείς μας σε αυτόν τον δύσκολο χειμώνα που το 
Εθνικό Σύστημα Δημόσιας Υγείας της χώρας μας, δίνει 
την κρίσιμη, την τελική του μάχη κατά του covid-19», 
τόνισε ο δήμαρχος Πυλαίας – Χορτιάτη Ιγνάτιος Καϊ-
τεζίδης. 

Ιγνάτιος Καϊτεζίδης: 
«Έφυγε ένας εθνικός ευεργέτης»

Θλίψη για την απώλεια του 
Λεωνίδα Παπαγεωργίου

 Συγκίνηση και θλίψη στο πανελλήνιο προκάλεσε 
ο θάνατος του εθνικού ευεργέτη Λεωνίδα Παπαγεωρ-
γίου. Ορμώμενος από τη Δυτική Μακεδονία με κατα-
γωγή από την ιστορική Σιάτιστα, ο εκλιπών ήταν ένας 
από τους σημαντικότερους επιχειρηματικούς παράγο-
ντες διεθνώς στον χώρο της γουνοποιίας. Μαζί με τον 
αδελφό του Νίκο σύστησαν το «Ίδρυμα Παπαγεωργί-
ου» και με δωρεές που ξεπέρασαν τα 30 εκατ. δολάρια 
το 1993 στήριξαν την κατασκευή του ομώνυμου νοσο-
κομείου στις δυτικές συνοικίες της Θεσσαλονίκης. 

 Τη μεγάλη θλίψη και τα συλλυπητήρια τους εξέφρα-
σαν ο δήμαρχος Πυλαίας-Χορτιάτη Ιγνάτιος Καϊτεζίδης 
και σύσσωμο το Δημοτικό Συμβούλιο και όλη η οικογέ-
νεια του δήμου. Μετά τη γνωστοποίηση του θανάτου και 
κατόπιν πρότασης του δημάρχου το Δημοτικό Συμβού-
λιο συνεδρίασε εκτάκτως και ομόφωνα αποφάσισε να 
εκφράσει προς την οικογένεια του εκλιπόντος τα ειλικρι-
νή συλλυπητήρια των μελών του και να επιδώσει ως 
φόρο τιμής, το ψήφισμα στους οικείους του.

 «Βαθιά είναι η οδύνη μας για την απώλεια του Λε-
ωνίδα Παπαγεωργίου, ενός ευπατρίδη της Μακεδονί-
ας μας, ενός γνήσιου Έλληνα πατριώτη, που είχα την 
τύχη να γνωρίσω από κοντά και να συνεργασθώ μαζί 
του. Ο εκλιπών ήταν αλληλέγγυος και ευαίσθητος άν-
θρωπος με πολυσχιδές φιλανθρωπικό έργο και ανα-
γορεύθηκε σε μεγάλο εθνικό ευεργέτη από το ελληνικό 
κράτος, το Οικουμενικό Πατριαρχείο, τον δήμο Βοΐ-
ου, τη Μητρόπολη Σισανίου και Σιατίστης και άλλους 
φορείς. Η ευγενική ψυχή του θα βρει τον παράδεισο, 
αλλά η απώλειά του είναι δυσαναπλήρωτη σε αυτές 
τις δύσκολες εποχές. Θα τον θυμόμαστε πάντοτε με 
αγάπη και ευγνωμοσύνη», δήλωσε ο κ. Καϊτεζίδης.

Σε ερώτημά μας για την πορεία των εργασιών 
του υπό ανέγερση γηροκομείου στο Φίλυρο, 
απευθυνόμενο στην αρμόδια υπηρεσία της Πε-
ριφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, ώστε να έχου-
με έγκυρη πληροφόρηση, λάβαμε απάντηση την 
οποία παραθέτουμε ως έχει. 

ΘΕΜΑ: Ενημέρωση προόδου του έργου: “ΑΝΕΓΕΡ-
ΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΜΕ
ΥΠΟΓΕΙΟΥΣ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ME Δ.Τ. 
“ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ”» ΣΧΕΤΙΚΑ: 

Η από 24-11-2021 επιστολή σας

 Σε απάντηση της ανωτέρω επιστολής, σας γνω-
ρίζουμε ότι το έργο του θέματος είναι συγχρηματο-
δοτούμενο από την Ε.Ε., ενταγμένο στο ΕΣΠΑ και 
υλοποιείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περι-
φέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 2014-2020.

Αφορά την κατασκευή Μονάδας Φροντίδας Ηλικι-
ωμένων, δυναμικότητας 99 κλινών, με υπόγειους βο-
ηθητικούς χώρους, στην εκτός σχεδίου περιοχή του 
Δ.Κ. ΦΙΛΥΡΟΥ – Δ.Ε. ΧΟΡΤΙΑΤΗ του ΔΗΜΟΥ ΠΥ-
ΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ και περιλαμβάνει κτίριο, διαμορ-
φώσεις και υπαίθριο χώρο στάθμευσης, σε γήπεδο 
συνολικής έκτασης Ε=10.050,00 τ.μ., ιδιοκτησίας της 
Ιεράς Μητρόπολης Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως. 
 Οι εργασίες κατασκευής θα συνεχισθούν και θα 

ολοκληρωθούν σε δύο νέα εγκεκριμένα υποέργα 
που αφορούν ξεχωριστά την ολοκλήρωση των υπο-
λειπόμενων εργασιών του κτιρίου και την διαμόρφω-
ση του εξωτερικού χώρου του γηπέδου.

Είμαστε στην διάθεση σας για οποιαδήποτε επιπλέ-
ον διευκρίνηση.
Δ.Τ.Ε. Γ. Χρίστογλου( Φ.Ε. + χρον. Αρχ.) 

Μ.Ε.Π.
Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ 

ΔΙΚΤΥΩΝ Π.Κ.Μ.
ΠΑΡΙΣΗΣ ΜΠΙΛΛΙΑΣ
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Βολταϊκό τόξοΑπό τη 
Μαρία Πάλλα

Αγάπη (Amour, Αυστρία-Γερμανία-Γαλλία, 2012) του 
Michael Haneke με τους Jean-Louis Trintignant, Em-
manuelle Riva, Isabelle Huppert.

Τα λόγια του πατέρα σοκάρουν 
την κόρη, ακριβώς επειδή είναι νέα, 
η παρακμή κι ο θάνατος είναι κάτι 
αλλότριο, απωθητικό στη σκέψη των 
νέων ανθρώπων. Δεν βιώνει την κα-
τάσταση και αδυνατεί να κατανοήσει 
τον πατέρα της. Αυτό που σκέφτεται, 
και ορθά, είναι να εμπιστευθούν την 
μητέρα σε επαγγελματίες, μιας και ο 
πατέρας είναι κι αυτός πολύ ηλικιω-
μένος, επιβαρημένος κι ανήμπορος, 
όμως αυτός πιστεύει, επίσης ορθά, 
ότι το μόνο που μένει τώρα είναι η 
έκφραση της αγάπης με όποιον τρό-
πο οι συνθήκες επιβάλλουν, διότι ο 
άνθρωπός τους θα χειροτερεύει και 
θα τελειώσει, όπως της λέει μ’ έναν 
ρεαλισμό που δεν τον περιμένει. Γι’ 
αυτό θα είναι η πρώτη που θα πά-
ρει, μαζί με τον θεατή, αυτό το συ-
γκλονιστικό μάθημα ζωής. 

Ο έρωτας στα 80 ή στα 85 δεν 
είναι βέβαια ο έρωτας στα 20 ή στα 
30, αλλά παρ’ όλ’ αυτά έρωτας είναι 
πάλι, έρωτας στις τελευταίες αναλα-
μπές του και δη απαλλαγμένος από 
ρομαντικές ή εγωιστικές εξάρσεις. Η 
Άννα και ο Ζωρζ είναι συνταξιούχοι 
δάσκαλοι μουσικής. Επιστρέφουν 
σπίτι τους με το λεωφορείο από 
μια συναυλία και το επόμενο πρωί 
η Άννα έχει το πρώτο εγκεφαλικό 
επεισόδιο. Πριν ακολουθήσουν τα 
άλλα και σ’ αυτό το μικρό διάστημα 
βλέπουμε ότι οι δυο τους είναι αχώ-

ριστοι και μαντεύουμε 
την αφοσίωση του ενός 
στον άλλον κατά τα χρό-
νια της κοινής ζωής τους. Μέσα σ’ 
αυτό το διαμέρισμα, από το οποίο 
ουσιαστικά δεν θα ξαναβγούν έξω 
στον κόσμο, διαδραματίζεται η μι-
κρή ιστορία τους, ή καλύτερα το 
τέλος της, κάνοντας την ταινία να 
μοιάζει με ωδή στην αγάπη τους και 
ταυτόχρονα με επικήδειο για το ανα-
πόφευκτο τέλος αυτής της αγάπης.

Το τέλος της ζωής. Η απώλεια 
της αξιοπρέπειας. Η  μεταλλαγή της 
αγάπης σε ό,τι η αμείλικτη πραγμα-
τικότητα επιτάσσει, η αντίστροφη δι-
αδικασία γι’ αυτόν που χαροπαλεύει 
και για τον σύντροφο που συνειδητο-
ποιεί ότι η ώρα του τέλους δεν αρ-
γεί. Ό,τι υπάρχει από δω κι εμπρός 
είναι σκληρή δοκιμασία και για τους 
δύο. Σχεδόν αποκλειστικά εσωτερικά 
πλάνα· μέσα στο διαμέρισμα, στους 
διαδρόμους, στο σαλόνι, στην κου-
ζίνα, στο δωμάτιο, αυτή είναι πλέον 
η ζωή του ηλικιωμένου ζευγαριού. 
Με εξαίρεση κάποιες κινήσεις ενίο-
τε, η κινηματογραφική μηχανή είναι 
στημένη σ’ έναν χώρο του διαμερί-
σματος κι από κει παρακολουθεί ό,τι 
συμβαίνει παράλληλα με την εκτός 
πεδίου «δράση», σαν να «διερωτά-
ται» τι να δείξει και τι να μη δείξει από 
αυτήν την καθημερινή αγωνία της 
πορείας χωρίς γυρισμό. Η ψυχρή 

και αρρωστημένη ατμόσφαιρα έρχε-
ται σε διαρκή αντίθεση με τη θέρμη 
της σχέσης του ζευγαριού, που όμως 
μέσα από στιγμές ανημπόριας, ανεί-
πωτης σχεδόν ατιμωτικής αναξιο-
πρέπειας και ραγδαίας παρακμής 
οδεύει σταθερά προς τον αφανισμό. 
Κι ο ύστατος ρόλος της λύσης που 
έχει επιφυλαχθεί στον ήρωα, σημει-
ώνει ακριβώς τον ευτελισμό και την 
απώλεια της ανθρώπινης ουσίας, 
φυσικής και ψυχολογικής. 

Όμως η δύναμη αυτής της σπου-
δαίας ταινίας βρίσκεται στο ότι ο 
σκηνοθέτης κρατά τον έλεγχο ως 
την τελευταία λεπτομέρεια, ποτέ 
δεν την αφήνει να γλιστρήσει στη 
μιζέρια, τι κακό τους βρήκε, πόσο 
βαρύ φορτίο έχει επωμισθεί ο Ζωρζ, 
πόση δυστυχία υπάρχει στα γερά-
ματα και στον κόσμο γενικώς. Κι 
ούτε αρκείται στην ευκολία να μας 
αφηγηθεί με εικόνες την ανθρώπι-
νη κατάσταση και την κατάντια της. 
Αντίθετα, πραγματεύεται το θέμα 
του με δέος και απόλυτο σεβασμό. 
Θά ’λεγε κανείς πως πλησιάζει κάτι 
το εύθραυστο, κι ως εκ τούτου το 
χειρίζεται με την προσοχή και τη λε-
πτότητα που του πρέπει. Από κάθε 
πλάνο εκλύεται ανθρωπιά και μόνο 
ανθρωπιά που αποβαίνει κυριαρχι-
κή, κι ο Ζωρζ δεν βλέπει τίποτ’ άλλο 

από το πώς θα βοηθήσει τη γυναίκα 
του να τελειώσει τις μέρες της νιώ-
θοντας την αγάπη που είχαν πάντα 
ο ένας στον άλλον, αγάπη όχι κενή 
νοήματος, αγάπη τώρα ταυτιζόμενη 
με την στοργή, την προσφορά και τη 
στήριξη. Αγάπη αγωνιώδης, πνιγη-
ρή, θλιμμένη, δύσκολη να τη ζήσεις. 
Αλλά πάντως αγάπη.

Η «Αγάπη» μας υποχρεώνει να 
αντικρίσουμε περίπου αυτό που μας 
περιμένει. Ο Χάνεκε εμπλέκει τόσο 
πολύ στις ταινίες του τον θεατή, ώστε 
συχνά ο τελευταίος νιώθει ότι θέλει 
να σηκωθεί από την καρέκλα του, να 
κάνει κάτι. Πρόκειται για έναν κινη-
ματογράφο έντονο, σκληρό, οχληρό, 
αλλά και ευθύ κι αληθινό σαν ακτινο-
γραφία του κόσμου μας, στηριγμένο 
πάντα σε μια γερή γεύση ζωής. Εκεί 
που είμαστε έτοιμοι να πάθουμε κα-
τάθλιψη, έρχεται μια δεκαοχτούρα 
και μπαίνει από το ανοιχτό παράθυ-
ρο κι ο Ζωρζ σχεδόν χαίρεται, ασχο-
λείται μαζί της, με όση σκέψη για 
ζωή του έχει μείνει, η ζωή είναι εκεί κι 
εξακολουθεί, κι αυτή είναι μία από τις 
ελάχιστες πλέον χαρές που έμειναν, 
σε μια στιγμή που έχει πάρει τις απο-
φάσεις του. Την εικόνα του παγερού 
άδειου σαλονιού της τελικής πτώ-
σης, θαρρείς εξακολουθούμε να την 
κουβαλάμε αμίλητοι, αφού τελειώσει 
η προβολή της ταινίας, μέσα στην 
απόλυτη σιωπή της αίθουσας. 

Η «Αγάπη» διέπεται από την πί-
στη στον άνθρωπο και στην ελεύθε-
ρη βούλησή του, που περνάει από 
τις συμπληγάδες του μυστηρίου της 
ανθρώπινης ψυχής. Είναι από κεί-
νες τις ταινίες που μας θυμίζουν για-
τί αγαπάμε τον κινηματογράφο, γιατί  
αξίζει να τον έχουμε στη ζωή μας.  

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
Rainer Maria Rilke, Κισμέτ, δεκατρείς ιστορίες αγάπης, μετ. Μαρία Τοπάλη, 
Νεφέλη, Ἀθήνα 2012.
Ο Δρακοφονιάς είναι η τελευταία ιστορία της συλλογής, γραμμένη το 1901. Προ-
σέξτε πώς αρχίζει η αφήγηση, ακριβώς σαν μαγικό παραμύθι·

Ήταν μια χώρα όμορφη και γόνιμη, με δάση, 
χωράφια, ποτάμια, δρόμους και πόλεις. Ο Θεός 
της είχε δώσει για βασιλιά έναν γέροντα, πιο γέρο 
και πιο υπερήφανο απ’ όλους τους βασιλιάδες που 
στάθηκαν ποτέ. Μοναχοπαίδι αυτού του βασιλιά 
ήταν ένα κορίτσι όλο νιάτα και πάθος κι ομορφιά 
μεγάλη. Ο βασιλιάς συγγένευε μ’ όλα τα βασιλικά 
τζάκια της περιοχής, μα η κόρη του ήταν ακόμα 
παιδί και μόνη, σαν να μην είχε κανέναν συγγενή. 
Σίγουρα η γλυκύτητα και η πραότητά της κι η δύ-
ναμη του γαλήνιου προσώπου της, που δεν είχε 
ακόμη αφυπνισθεί, ήταν η αθώα αιτία που εκεί-
νος ο δράκος, που όλο και πιο κοντά γλιστρούσε 
όσο μεγάλωνε εκείνη και άνθιζε, στρογγυλοκάθι-
σε εντέλει στο δάσος που απλωνόταν μπροστά 
στην ωραιότερη πολιτεία της χώρας, φόβητρο 
σωστό. Γιατί υπάρχουν κρυφές σχέσεις ανάμεσα 
στην ομορφιά και στο τρομερό, σε κάποιο σημείο   
αλληλοσυμπληρώνονται τα δυο τους σαν τη ζωή 

που γελά και σαν τον διπλανό μας, τον καθημερι-
νό θάνατο.

Δεν σημαίνει αυτό ότι ο δράκος ήταν εχθρικός 
προς τη νεαρή αρχόντισσα, όπως ούτε και κανείς 
μπορεί να ισχυριστεί με το χέρι στην καρδιά ότι ο 
θάνατος είναι ο αντίπαλος της ζωής. Ίσως το με-
γάλο ζώο που το αίμα του έβραζε να ’χε καθίσει 
σαν σκύλος στα πόδια της όμορφης κοπέλας κι 
ίσως μονάχα η αποκρουστικότητα της ίδιας του της 
γλώσσας να το συγκρατούσε να μην εκφράσει με 
ζωώδη ταπεινότητα την ίδια την αγάπη του προς 
τα πολυαγαπημένα χέρια. Αλλά δεν επιτράπηκε, 
βεβαίως, να φτάσουν τα πράγματα σε τέτοια δοκι-
μή, πόσο μάλλον που ο δράκος δειχνόταν αμείλι-
κτος προς όσους έπεφταν τυχαία στην επικράτειά 
του. Θα ’λεγες πως ήταν ο ίδιος ο θάνατος, έτσι 
καθώς άρπαζε και δεν άφηνε κανέναν και τίποτα, 
δίχως να εξαιρούνται ούτε παιδιά, ούτε κοπάδια.

Ο βασιλιάς θα πρέπει στην αρχή να παρατήρη-

σε με μεγάλη ικανοποίηση ότι ετούτη η ανάγκη κι ο 
κίνδυνος έκαμναν πολλούς νέους της χώρας του 
να γίνουν άντρες. Αυτοί οι νέοι, ευγενείς, σπουδα-
στές θρησκευτικών σχολών και δούλοι, εκστράτευ-
αν από όλες τις πόλεις σαν να πηγαίνανε σε χώρα 
ξένη, μακρινή, ζούσανε τον ηρωισμό της μίας, μο-
ναδικής, καυτής, ξέπνοης στιγμής όπου είχαν και 
ζωή και θάνατο κι ελπίδα και φόβο κι όλα – σαν σε 
όνειρο. Μετά από μερικές κιόλας βδομάδες κανείς 
πια δεν σκεφτόταν να μετρήσει τούτα τα γενναία 
παλικάρια και να αναγράψει κάπου τα ονόματά 
τους. Γιατί σε κάτι τέτοιες μέρες φόβου συνηθίζει κι 
ο λαός τους ήρωες. Δεν είναι πια κάτι ανήκουστο. 
Τους καλεί το αίσθημα, ο φόβος, η πείνα χιλιάδων 
ανθρώπων κι εμφανίζονται σαν αναγκαιότητα, σαν 
το ψωμί, καθορισμένοι από τους υπέρτατους εκεί-
νους νόμους που δεν παύουν να ισχύουν μήτε 
στους καιρούς των δεινών.

Μ.Π.
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Το τμήμα ξεκίνησε δυναμικά και υπόσχεται 
πολλά! Θα χαρούμε πολύ να σας δούμε στις επό-
μενες συναντήσεις μας. 

Στη πρώτη μας συνάντηση παίξαμε το 

Επιτραπέζια Παιχνίδια του Χάρη Πασσιά

Λέσχη Ανάγνωσης

Η χορωδία της Κίνησης Επικοινωνίας Πολι-
τών Φιλύρου δραστηριοποιήθηκε και πάλι στο 
ξεκίνημα του Φθινοπώρου με όλες τις απαραί-
τητες προφυλάξεις – αποστάσεις, τακτικός αερι-
σμός, αντισηπτικά μέσα, υγειονομικά πιστοποιη-
τικά χορωδών κ.α. Μετά από μια μακριά περίο-
δο αναγκαστικής αποχής, τα μέλη της χορωδίας 
συναντήθηκαν και ενώσανε ξανά με λαχτάρα και 
συγκίνηση τις φωνές  τους μέσα από το χορω-
διακό τραγούδι, ανταλλάξανε τις απόψεις και τις 
ανησυχίες τους, θυμηθήκανε δράσεις που περά-
σανε και σχεδιάσανε άλλες που θα γίνουνε. Επι-
βεβαιώθηκε έτσι ότι η ανάγκη της επικοινωνίας 
δεν ατόνησε αλλά ενισχύθηκε πολύ περισσότερο 
μέσα στην πανδημία και απαιτεί διέξοδα δημιουρ-
γικής έκφρασης.

Μέσα στο Νοέμβριο όμως, με την επιδείνωση 
των επιδημιολογικών δεικτών και τους κινδύνους 
για την υγεία να  βαραίνουν όλο και περισσότε-
ρο, τα μέλη της χορωδίας αποφάσισαν να διακό-
ψουνε τις πρόβες μέχρι να είναι και πάλι εφικτή η 
πραγματοποίηση τους. 

 Μέχρι τότε ευχόμαστε σε όλους καλά Χρι-
στούγεννα και καλή αντάμωση με υγεία και ζωη-
ρή δημιουργική διάθεση.

Ο μαέστρος 
Χρήστος Ξανθός

Ευχαριστούμε τον επόπτη καθαριότητος 
Ιωάννη Στεφανίδη και την ομάδα του για την 

πολύτιμη βοήθειά τους στην δράση μας 
"Ούτε ένα καπάκι στα σκουπίδια! " 

Παράταση θητείας οργάνων 
διοίκησης σωματείων 

και συλλόγων
Σύμφωνα με την τελευταία τροποποίηση 

του άρθρο 90 του νόμου 4790/2021 παρατεί-
νεται η θητεία των διοικητικών συμβουλίων 
και των λοιπών καταστατικών οργάνων των 
πολιτιστικών, αθλητικών, φιλανθρωπικών και 
άλλων σωματείων και συλλόγων από την ημε-
ρομηνία λήξης τους έως την 31η - 12 - 2021, 
από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κο-
ρωνοϊού COVID-19.

Οι συναντήσεις μας μετά το καλοκαίρι άρχι-
σαν τον Σεπτέμβριο και συνεχίσθηκαν στις 11 
Οκτωβρίου και 11 Νοεμβρίου, με τις εκλεκτές 
επιλογές της υπεύθυνης συντονίστριας Μα-
ρίας Πάλλα, που μας έδωσαν πλούσιο υλικό 
για αναγνώσεις, σκέψεις, αναζητήσεις και συ-
ζητήσεις. Η πρώτη μας συνάντηση αποτέλεσε 
ένα λογοτεχνικό αφιέρωμα στη μνήμη του Μίκη 
Θεοδωράκη, με μουσική υπόκρουση από υπέ-
ροχες δημιουργίες του.

Τηρώντας πάντα όλες τις απαραίτητες συν-
θήκες για την προστασία μας από την πανδη-
μία, συνεχίζουμε τις συναντήσεις μας, οι ημε-
ρομηνίες των οποίων συναποφασίζονται σε 
κάθε συνάντησή μας για την επόμενη φορά 
και ανακοινώνονται στην ιστοσελίδα του συλ-
λόγου.

Η Χορωδία μας

Mysterium, στο οποίο οι παίκτες καλούνται να 
εξιχνιάσουν και να αποκαλύψουν ένα μεγάλο μυ-
στήριο!

Στην επόμενη συνάντησή μας αντιμετωπίσα-
με χιόνια και πολικές αρ-
κούδες! Discover Lands 
Unknown, ένα συναρπα-
στικό παιχνίδι που η ομά-
δα μας συνεργάστηκε και 
τα κατάφερε θαυμάσια!

Συνεχίσαμε με ένα φα-
νταστικό ταξίδι στον χρό-
νο, στον μεσαίωνα. Quest 
of Valeria, εδώ οι τοπικές 
«φατρίες» της εποχής 
προσπαθούν να κερδί-
σουν το έπαθλο της καλής 
φήμης μέσω διαφόρων 

αποστολών που καλούνται να φέρουν εις πέρας.
Σας ευχαριστούμε όλους για την ενθουσιώδη 

συμμετοχή σας.
Αναμένουμε και νέα μέλη σε μια νέα, εναλλα-

κτική θα την χαρακτηρίζαμε σήμερα, μορφή ομα-
δικού παιχνιδιού. Τώρα που το παιχνίδι έγινε ατο-
μικό και μονότονο, με μοναδική παρέα την οθόνη 
μιας ηλεκτρονικής συσκευής, εμείς προτείνουμε 
την ανθρώπινη επαφή με τα ομαδικά, επιτραπέ-
ζια παιχνίδια!

Ακονίζουμε το μυαλό, καλλιεργούμε την φα-
ντασία, επικοινωνούμε!

Τηρούνται όλα τα μέτρα υγιειονομικής προστα-
σίας. Απαραίτητη η χρήση μάσκας.

Επόμενη συνάντηση την Κυριακή, 
19 Δεκεμβρίου 2021, ώρα 18.00.

Πληροφορίες: 6980410560 Χάρης Πασσιάς

«Είναι ευτυχής όποιος μελέτησε την ιστορία, γιατί 
αυτός ούτε τους πολίτες παρακινεί στην κατα-
στροφή, ούτε ο ίδιος γίνεται άδικος.» 

Ευριπίδης

«Σβήνοντας ένα κομμάτι από το παρελθόν είναι 
σαν να σβήνεις και ένα αντίστοιχο κομμάτι από 
το μέλλον. 
Γιώργος Σεφέρης, 1900-1971, Έλληνας ποιητής, 

Νόμπελ 1963»

Η επέτειος του «ΟΧΙ» γιορτάστηκε για πρώτη φορά 
στα χρόνια της Κατοχής. Στο κεντρικό κτίριο και 
στον προαύλιο χώρο του Πανεπιστημίου Αθηνών 
πραγματοποιήθηκε ο πρώτος εορτασμός στις 28 
Οκτωβρίου 1941. Γίνονταν ομιλίες από τους φοι-
τητές, ενώ μίλησε για την επέτειο την παραμονή 
και ο καθηγητής Κωνσταντίνος Τσάτσος, ο οποίος 
αρνήθηκε να κάνει μάθημα την ημέρα της επετείου 
με αποτέλεσμα να απολυθεί από το Πανεπιστήμιο.

Επέτειος της 28ης Οκτωβρίου 1940. Το στεφάνι της 
Κ.Ε.Π.Φ. κατέθεσε η Θεοδώρα Πασσιά, μέλος του Διο-
κητικού Συμβουλίου 
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Όρτσα τα πανιά!
Από την επιμελήτρια 
του εργαστηρίου ζωγραφικής 
Στέλλα Καριάκα, ζωγράφο

Τιμώντας τους ναυτικούς μας εν όψει των εορτών των Χριστουγέννων η εικαστική ομάδα 
μας δημιούργησε έργα με θέμα το καράβι.

Όρτσα τα πανιά! Σα δώσει ο καπετάνιος την εντολή, ο τιμονιέρης πρέπει να στρέψει την 
πλώρη του καραβιού προς την κατεύθυνση του ανέμου. Ευλογημένος τόπος η Ελλάδα μας 
και μεγάλο δώρο της η θάλασσα. Χώρα ναυτικών που η ιστορία της συνδέεται με το απέ-
ραντο γαλάζιο της.

Από παλιά τα παιδιά κατασκεύαζαν καράβια για να γιορτάσουν τα Χριστούγεννα αλλά και 
για να δείξουν την νοσταλγία τους για τα αγαπημένα τους πρόσωπα που ήταν ναυτικοί και 
έλειπαν. Ήταν όμως και ένα τιμητικό καλωσόρισμα για τους ναυτικούς που κατάφερναν να 
έρθουν στα σπίτια τους τις γιορτές.

Σε όποιο επίπεδο κι αν 
είναι οι γνώσεις σας για την 
ζωγραφική, αν ποτέ δεν έχε-
τε ζωγραφίσει κάτι, μη δι-
στάσετε να ξεκινήσετε τώρα. 
Με αφορμή τον διαγωνισμό 
μας, αναζητείστε τον κρυμ-
μένο θησαυρό της τέχνης 
της ζωγραφικής, ανακαλύψ-
τε τις ικανότητές σας, τις δε-
ξιότητες που ίσως δεν γνω-
ρίζετε ότι έχετε.

Οι γονείς και κηδεμόνες 
των μικρότερων παιδιών, 
που δεν μπορούν να διαβά-
σουν αυτές τις σκέψεις και 
προτάσεις μας, ενθαρρύνετε 
τα παιδιά να ζωγραφίσουν, 
να εκφράσουν τα συναισθή-
ματα τους, συζητείστε μαζί 
τους για την Ελληνική Επα-
νάσταση, διαβάστε παρέα 
επιλεγμένα κείμενα και ποι-
ήματα που αναφέρονται στα 
ιστορικά γεγονότα της πα-
τρίδας μας, δείτε εικόνες και 
πίνακες που αποτυπώνουν 
την ατμόσφαιρα της ηρω-
ικής, της μοναδικής αυτής 
περιόδου.

Εσείς, τα παιδιά και οι 
νέοι του 2021, με την συμμε-
τοχή σας στον διαγωνισμό, 
θα θυμάστε την ξεχωριστή 
αυτή εμπειρία και θα διηγεί-
στε την ιστορία στα δικά σας 
παιδιά.

Κοιτάξτε τους ανθρώ-
πους γύρω σας, ρωτήστε 

τους γονείς σας, τους δα-
σκάλους σας, τους παπ-
πούδες σας, τους θείους 
σας, διαβάστε για το 1821. 
Να είστε σίγουροι ότι θα μά-
θετε πολλά - που ίσως δεν 
γνωρίζετε ακόμη - για ήρω-
ες που θυσιάστηκαν για την 
πολυπόθητη ελευθερία, θα 
εμπνευστείτε από τους αγώ-
νες τους, θα ανακαλύψετε 
γεγονότα που δεν χωράει ο 
νους και έτσι θα ζωγραφίσε-
τε ελεύθερα και δημιουργικά 
ό,τι σας εμπνεύσει η γνώση 
που θα έχετε αποκτήσει.

Ζωγραφίστε ό,τι σας συ-
γκινεί, κάθε τι που η φαντα-
σία σας δημιουργεί ως εικό-
νες, σύμβολα, ήρωες, ενδυ-
μασίες, σημαίες, τοποθεσίες 
μαχών, οτιδήποτε σχετίζε-
ται με την επανάσταση του 
1821.

Θυμηθείτε, αυτό που με-
τράει είναι η συμμετοχή, η 
χαρά της δημιουργίας. Το 
έργο σας, στο τέλος της δι-
αδρομής, θα αποτυπώνει 
τις πολύτιμες εμπειρίες σας 
από το υπέροχο ταξίδι σας 
στον μαγικό κόσμο της τέ-
χνης της ζωγραφικής.

ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΧΑΡΑ 
ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ 

ΤΙΣ ΖΩΓΡΑΦΙΕΣ ΣΑΣ !!!!
Ετοιμάζοντας το νέο έργο:"Κάνει κρύο σήμερα εκεί έξω"

Γιατί 
να ζωγραφίσω;
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Στην υγειά μας!
Με την έναρξη του εργαστηρίου τον Οκτώ-

βριο η εικαστική μας ομάδα δημιούργησε ένα 
ακόμη υπέροχο έργο τέχνης αφιερωμένο στον 
τρύγο και το ελληνικό κρασί! Το μεράκι και η 
δουλειά κάθε μέλους της ομάδας είχαν ως απο-
τέλεσμα το έργο ΄΄ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΜΑΣ ΄΄.

Δεν είναι τυχαίο ότι στον τόπο μας λατρεύτη-
κε ο θεός Διόνυσος και αποθεώθηκε το κρασί, 
που συνδέθηκε με τις πιο σημαντικές στιγμές 

του ανθρώπου. Άλλωστε οι Έλληνες άρχισαν να παράγουν κρασί το 
2.500 π.Χ. Η χριστιανική θρησκεία αγκάλιασε το κρασί ως ευλογημένο 
αγαθό. Στην Αγία Γραφή υπάρχουν 250 αναφορές στις λέξεις άμπελος 
και οίνος.

Σήμερα το ελληνικό κρασί διακρίνεται για την ποιότητά του παγκο-
σμίως.

Καλή συνέχεια στην εκλεκτή μας ομάδα που επιμένει να είναι ενερ-
γή στα εικαστικά δρώμενα του Φιλύρου.

Από την επιμελήτρια του εργαστηρίου ζωγραφικής 
Στέλλα Καριάκα, ζωγράφο

ΟΡΟΙ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
1. Τα έργα των μαθητών μπορεί να είναι ατομικά 

αλλά και ομαδικά μιας σχολικής τάξης, ένα από 
κάθε μαθητή ή τάξη.

2. Κάθε έργο να συνοδεύεται από το ονοματεπώ-
νυμο του μαθητή ή των μαθητών, την τάξη, το 
σχολείο, τα στοιχεία επικοινωνίας, καθώς και 
από υπεύθυνη δήλωση γονέα ή κηδεμόνα, με 
την οποία θα συναινεί στη συμμετοχή του παι-
διού στον διαγωνισμό, στη δημοσιοποίηση του 
ονόματός του και στην αξιοποίηση των έργων 
του διαγωνισμού ως μέρος των αφιερωματικών 
δράσεων της Κ.Ε.Π.Φ. στην Ελληνική Επανά-
σταση. Εάν εμπλέκεται και εκπαιδευτικός, να 
αναφέρεται το όνομά του.

3. Τα ζωγραφικά έργα για να γίνονται δεκτά θα πρέ-
πει να είναι μέσα στο θέμα. Η επιλογή των υλικών 
και τεχνοτροπιών ζωγραφικής είναι ελεύθερη.

4. Η διάρκεια του διαγωνισμού είναι από 8/1/2022 
μέχρι και 4/3/2022. Τα έργα μαζί με την υπεύθυ-
νη δήλωση και τα στοιχεία του μαθητή θα κατα-
τίθενται στο διάστημα αυτό σε κλειστό φάκελο 
στην κ. Σοφία Τσίλογλου, στο Κ.Ε.Π. Φιλύρου.

5. Από τα έξι πρώτα σε βαθμολογία έργα, δύο 
από κάθε κατηγορία, θα βραβευτούν τα πρώτα 
τρία σε βαθμολογία έργα, ένα από κάθε κατη-
γορία. Θα λάβουν έπαινο τα επόμενα σε βαθ-
μολογία τρία έργα, ένα από κάθε κατηγορία. Τα 
έξι πρώτα σε βαθμολογία έργα θα γίνουν αφί-
σες και θα κοσμούν δημόσια κτίρια του Δήμου 
μας (Δημαρχείο, Κοινότητα, Σχολεία). Όλοι οι 
μαθητές και όλες οι μαθήτριες που θα πάρουν 
μέρος στον διαγωνισμό θα λάβουν αναμνηστι-
κό δίπλωμα συμμετοχής.

6. Η τελετή βράβευσης θα αποτελέσει μέρος της 
επετειακής εκδήλωσης της Κ.Ε.Π.Φ. με ομιλία 
του Στρατηγού ε.α. Ιωάννη Ζούκα, Επίτιμου 
Διοικητή Γ’ Σ. Σ. NDC GR με θέμα: «Εθνε-
γερσία και δημιουργία του Νεοελληνικού 
Κράτους» για τον εορτασμό των 200 χρόνων 
από την Ελληνική Επανάσταση.
Η όλη εκδήλωση θα γίνει στην αίθουσα εκ-

δηλώσεων «ΗΛΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ» του Λυκείου 
Φιλύρου,την Δευτέρα, 21 Μαρτίου 2022, ώρα 
18.00. Παράλληλα θα εκτίθενται στους χώρους 
του Λυκείου όλα τα έργα ζωγραφικής των συμμε-
τεχόντων στον διαγωνισμό μαθητών. Η εκδήλω-
ση θα είναι ανοιχτή σε κάθε ενδιαφερόμενο και 
θα τηρηθούν όλα τα προβλεπόμενα μέτρα για την 
προστασία όλων από την πανδημία covid-19. 

Επιτροπή αξιολόγησης των έργων του διαγωνι-
σμού: 
1. Ολυμπία Δημαράτου, Πρόεδρος της Κ.Ε.Π.Φ.
2. Πηνελόπη Καζά, Γ. Γραμματέας της Κ.Ε.Π Φ., 
Διευθύντρια του Λυκείου Φιλύρου 3. Στέλλα Κα-
ριάκα, ζωγράφος
Η επιτροπή θα παραλάβει τους φακέλους για 
αξιολόγηση μετά τη λήξη της προθεσμίας του 
διαγωνισμού. Για οποιαδήποτε πληροφορία 
μπορείτε να επικοινωνείτε με την Ολυμπία Δη-
μαράτου (6977323863) και την Στέλλα Καριάκα 
(6944128684) κατά τις ώρες 19.00 – 21.00. 

Δηλώστε συμμετοχή στον διαγωνισμό γνώσης, 
φαντασίας και συναισθημάτων, σε μια γιορτή 

τέχνης και πολιτισμού!

Ζωγραφίζουμε;
συνέχεια από  η σελ. 1
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Στα τέλη Οκτωβρίου (25/10-
30/10) ομάδα τεσσάρων εκπαιδευ-
τικών του 2ου Δημοτικού Σχολείου 
Φιλύρου επισκέφτηκαν στην Φλω-
ρεντία τον οργανισμό Europass 
Teacher Academy και συμμετείχαν 
στο εξαήμερο Δομημένο Κύκλο 
Μαθημάτων «The 4C’s – Creativity, 
Critical Thinking, Communication, 
and Collaboration».

Η Δημιουργικότητα, η Κριτική 
Σκέψη, η Επικοινωνία και η Συνερ-
γασία αποτελούν θεμελιώδεις δεξι-
ότητες στον άνθρωπο. Δεξιότητες 
οι οποίες μπορούν να διδαχθούν 
και να εφαρμοστούν στην οποια-
δήποτε τάξη .

2ο Δημοτικό Σχολείο Φιλύρου
“The 4C’s” 

Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου, που διήρκησε από τις 25 έως 30 
Οκτωβρίου 2021 οι διδάσκοντες παρουσίασαν καινοτόμες πρακτικές δι-
δασκαλίας βασισμένες στη δημιουργικότητα και κριτική σκέψη, πρακτι-
κές δραστηριότητες στην επικοινωνία, συνεργατικές μεθόδους για την 
ενίσχυση των βασικών δεξιοτήτων. Με απλό βιωματικό τρόπο οι διδά-
σκοντες του οργανισμού εστίασαν στην ενσωμάτωση των 4Cs στο πρό-
γραμμα σπουδών του σχολείου, σε πρακτικές δραστηριότητες για την 
προώθηση των 4Cs και την χρήση των νέων τεχνολογιών στην τάξη. 
Κατά τη διάρκεια του Δομημένου Κύκλου Μαθημάτων , οι τέσσερις εκ-
παιδευτικοί του 2ου Δημοτικού Σχολείου Φιλύρου πραγματοποίησαν επι-
σκέψεις σε χώρους πολιτισμού και ήρθαν σε επαφή, συνομίλησαν και 
αντάλλαξαν απόψεις με εκπαιδευτικούς άλλων οκτώ ευρωπαϊκών χω-
ρών που συμμετείχαν στο σεμινάριο.Η συνολική εμπειρία κρίνεται εποι-
κοδομητική, διεύρυνε τους ορίζοντες των συμμετεχόντων και τους έδωσε 
τη δυνατότητα προσωπικής και επαγγελματικής εξέλιξης.
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Την Δευτέρα 18 Οκτωβρίου 2021 
το 2ο Δημοτικό Σχολείο Φιλύρου φι-
λοξένησε την 1η συνάντηση (16/10-
22/10) των εκπαιδευτικών του έρ-
γου Erasmus “Europe:the puzzle of 
Diversity”. Το εν λόγω έργο είναι το 
2ο Erasmus έργο συνεργασιών με 
ευρωπαϊκά σχολεία που συμμετέ-
χει το σχολείο μας. Στη συνάντηση 
συμμετείχαν 11 εκπαιδευτικοί,  από 
Ισλανδία (4 εκπαιδευτικοί) , Ιταλία (4 
εκπαιδευτικοί), Ουγγαρία (3 εκπαι-
δευτικοί)

Το έργο έχει ως στόχο την καλλι-
έργεια της πολυπολιτισμικής συνεί-
δησης και της αποδοχής της διαφο-
ρετικότητας μέσω της πολιτισμικής 
κληρονομιάς, της παράδοσης, του 
παιχνιδιού , της μουσικής, του χο-
ρού και άλλων στοιχείων.

Οι μαθητές της Στ’ τάξης υπο-
δέχθηκαν τους εκπαιδευτικούς με 
ελληνικούς χορούς και παρουσιάζο-
ντας το ελληνικό παιχνίδι «Τζαμί». 
Οι εκπαιδευτικοί με τους μαθητές 
συμμετείχαν επίσης στην συμπλή-
ρωση παζλ με τις σημαίες των χω-
ρών όπου οι μαθητές κρατούσαν τα 
κομμάτια των παζλ και οι εκπαιδευ-
τικοί έδιναν τις οδηγίες για την σύν-
θεση τους.

Οι επισκέπτες εκπαιδευτικοί των 
συνεργαζόμενων σχολείων (Ισλαν-
δία, Ιταλία, Ουγγαρία) είχαν την ευ-
καιρία να γνωρίσουν το σχολείο μας, 
τους μαθητές μας, να επισκεφτούν 
μνημεία της πόλης μας (Επταπύργιο, 
Ροτόντα, Λευκό Πύργο κ.α) , να συμ-
μετάσχουν σε βιωματικά εργαστήρια 
(Παιδικό Μουσείο, Ολυμπιακό Μου-
σείο, «Μια Μπάλα για όλους – Ηλίας 
Μάστορας»), να γνωρίσουν την εκ-

παίδευση ατόμων με Ειδικές Ανάγκες 
(ΚΔΑΠ ΑΜΕΑ Νεάπολης), να παρα-
κολουθήσουν την εκπαίδευση αθλή-
τριας Παραολυμπιακών Αγώνων 
(Καραμπεΐδου Πηνελόπη – Boccia). 
Την τελευταία ημέρα της παραμονής 
τους επισκέφτηκαν τους Βασιλικούς 
Τάφους της Βεργίνας και τους περί-
φημους καταρράκτες της Έδεσσας.

Είχαν επίσης την ευκαιρία να 
γνωρίσουν το Φίλυρο κάνοντας 
έναν περίπατο στην πλατεία του, να 
δουν  την λαϊκή αγορά του καθώς 
επίσης να επισκεφτούν την εκκλησία 

1η Συνάντηση Erasmus – Puzzle

του Αγίου Γεωργίου και να ξεναγη-
θούν από τον πατέρα Αναστάσιο 
αλλά και το 1ο Νηπιαγωγειο και να 
ξεναγηθούν από την υπεύθυνη εκ-
παιδευτικό κ. Ρίτσα Καλυβιώτου.

Οι εκπαιδευτικοί συμμετείχαν 
επίσης σε απογευματινά workshops 
στα οποία παρουσίασαν τα εκπαι-
δευτικά συστήματα των χωρών, τα 
σχολεία τους , εκπαιδεύτηκαν σε 
ψηφιακά εργαλεία από τον Έλληνα 
συντονιστή του έργου και δημιούρ-
γησαν Lesson Plans τα οποία θα 
χρησιμοποιηθούν για την διδασκα-

λία στους μαθητές των σχολείων.
Ένα από τα πιο σημαντικά ση-

μεία της επίσκεψης των εκπαιδευτι-
κών ήταν η παρουσία τους στις αί-
θουσες διδασκαλίας της Στ’ τάξης . 
Οι ευρωπαίοι εκπαιδευτικοί δίδαξαν 
στους μαθητές της Στ’ τάξης την κα-
τασκευή παιχνιδιών από την χώρα 
τους. Η επικοινωνία των εκπαιδευτι-
κών με τους μαθητές της Στ’ τάξης 
έγινε στην αγγλική γλώσσα.

Η επόμενη συνάντηση είναι προ-
γραμματισμένη για τον Απρίλιο του 
2022 στη Σικελία.
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Συνέχεια από σελ. 1
Αρκετά συχνή είναι και η εμφάνιση πυρκαγιάς 

σε σπίτια λόγω της χρήσης εναλλακτικών πηγών 
θέρμανσης (άναμμα φωτιάς χωρίς τα κατάλληλα 
μέτρα προφύλαξης, απομάκρυνση της στάχτης 
χωρίς να έχει σβήσει, λειτουργία θερμαντικών 
σωμάτων σε ακατάλληλα σημεία του σπιτιού, 
κ.α.). Η κατάσβεση μιας πυρκαγιάς κατά την δι-
άρκεια έντονων καιρικών φαινομένων καθίσταται 
δύσκολη, αφού το νερό μπορεί να παγώσει στους 
σωλήνες ή μπορεί να είναι δυσχερής η πρόσβαση 
των πυροσβεστικών δυνάμεων στο σημείο.

 Γενικές οδηγίες 
* Κατά τη διάρκεια ακραίων καιρικών φαινομένων 

είναι προτιμότερο να αποφεύγονται οι άσκοπες 
μετακινήσεις, αν ωστόσο κρίνεται απαραίτητη 
η μετακίνηση είναι προτιμότερο να ντύνεστε με 
πολλά ελαφριά και ζεστά ρούχα και ζεστές αδι-
άβροχες μπότες. 

 * Θα πρέπει να είστε προετοιμασμένοι για την 
περίπτωση αποκλεισμού για μεγάλο χρονικό 

διάστημα, δηλαδή εφοδιασμένοι εκ 
των προτέρων με ικανή ποσότητα 
τροφίμων, υγρών, καυσίμων και 
φαρμάκων. Επίσης η προμήθεια 
προμαγειρεμένου φαγητού θεω-
ρείται πρακτική λύση στις περι-
πτώσεις διακοπής του ρεύματος. 

 * Ένα ραδιόφωνο με μπαταρίες εί-
ναι πολύ χρήσιμο για την ενημέρω-
ση σχετικά με την πρόβλεψη των 
καιρικών συνθηκών καθώς και για 
τις οδηγίες που ανακοινώνονται 
από τις αρμόδιες αρχές.

* Θεωρείται σώφρον να είστε εφοδια-
σμένοι με φωτιστικά ασφαλείας, κεριά, λάμπες 
πετρελαίου κ.α. για την αντιμετώπιση πιθανής 
διακοπής ρεύματος.

Αν βρίσκεστε ήδη εκτός σπιτιού κατά τη 
διάρκεια σφοδρής χιονόπτωσης και οδηγείτε 
 * Προμηθευτείτε αντιολισθητικές αλυσίδες και 

βεβαιωθείτε για τη σωστή εφαρμογή 
τους στους τροχούς του οχήματός 
σας. 
 * Να θυμάστε ότι οι αντιολισθητι-
κές αλυσίδες δεν προστατεύουν από 
τον παγετό.
 * Είναι προτιμότερο να μετακινή-
στε κατά τη διάρκεια της ημέρας και 
να αποφεύγετε τους παραδρόμους.
 * Έχετε αναμμένα τα φώτα πορεί-
ας.
 * Οδηγείτε με χαμηλή ταχύτητα 

προκειμένου να έχετε τον έλεγχο του οχήματος 
και τηρείτε απόσταση ασφαλείας από τα προ-
πορευόμενα οχήματα.

Μετά την έντονη χιονόπτωση 
 * Καθαρίστε την είσοδο του σπιτιού σας ώστε 

να είναι ασφαλής η πρόσβαση σ΄ αυτό. Καθα-
ρίστε τις στέγες από το φορτίο του χιονιού προ-
κειμένου να μην καταρρεύσει.

 * Ελέγξτε τις εγκαταστάσεις ύδρευσης προκει-
μένου να αποφευχθεί τυχόν διαρροή αλλά και 
οποιοδήποτε πρόβλημα ολισθηρότητας.

Χρήσιμα τηλέφωνα επικοινωνίας σε περί-
πτωση χιονόπτωσης 

Τηλεφωνικό κέντρο κοινότητας Φιλύρου: 
2310677000 
Τηλεφωνικό κέντρο κοινότητας : 
15195 (με αστική χρέωση)

Χιονοπτώσεις, χαμηλές θερμοκρασίες 
και προστασία 

Του προέδρου της Δημοτικής 
Κοινότητας Φιλύρου 
Ελευθερίου Αντωνιάδη 
και υπευθύνου πολιτικής προστασίας 
Φιλύρου 
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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
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«Βιώσιμη ανάπτυξη / Είμαστε η γη, 
είμαστε τα παιδιά»
«Η Γη είναι ένα ωραίο μέρος και αξίζει 
να αγωνιστούμε γι’ αυτήν»  

Ernest Hemingway

Το ΓΕΛ Φιλύρου θα υλοποιήσει από 
φέτος και για δύο σχολικά έτη πρόγραμ-
μα ERASMUS+  με γενικό θέμα «Βιώσι-
μη ανάπτυξη / Είμαστε η γη, είμαστε τα 
παιδιά», το οποίο απευθύνεται στους μα-
θητές της Α’ και Β’ Λυκείου. Ένα σχολείο 
από τη Λιθουανία, την Ισπανία, το Βέλγιο 
και την Ουγγαρία συμμετέχουν σε αυτό 
το έργο εκτός από το ΓΕΛ Φιλύρου.

Από το 1995, η Ευρωπαϊκή Ένωση 
υποστηρίζει τα σχολεία που εργάζονται 
διασυνοριακά σε από κοινού επιλεγμέ-
να θέματα έργων στο πλαίσιο του εκ-
παιδευτικού προγράμματος Socrates 
(Σωκράτης).

Το πρόγραμμα ERASMUS+ υπο-
στηρίζει ιδίως τη συνεργασία με σχο-
λεία-εταίρους από άλλες ευρωπαϊκές 
χώρες. Από την έναρξη της εκστρα-
τείας έχουν συμμετάσχει περισσότερα 
από 10.000 σχολεία σε ολόκληρη την 
Ευρώπη. Στόχος είναι η ενίσχυση της 
ευρωπαϊκής διάστασης και της διαπολι-
τισμικής ευαισθητοποίησης στην καθη-
μερινή σχολική ζωή.

Το 2019 εγκρίθηκε η συμμετο-
χή του ΓΕΛ Φιλύρου στο πρόγραμμα 
ERASMUS+. Αρχικά θα ξεκινούσε τον 
Οκτώβριο του 2020 και θα έληγε τον 
Ιούνιο του 2022, αλλά αναβλήθηκε για μία σχολική 
χρονιά εξαιτίας της πανδημίας Covid-19. Η έναρξη 
του προγράμματος τελικά έγινε το διάστημα 22-26 
Αυγούστου 2021 στη Βουδαπέστη, όπου συναντή-
θηκαν οι πέντε συντονίστριες των πέντε χωρών 
με σκοπό τη λεπτομερή οργάνωσή του. Κατά τη 
διάρκεια των 2 ετών του προγράμματος συνολικά 
20 μαθητές του σχολείου, 5 κάθε φορά, θα ταξι-
δέψουν στις χώρες εταίρους. Κάθε μαθητής ταξι-
δεύει μία φορά σε μία από τις χώρες αυτές και η 
συμμετοχή του στα ταξίδια είναι εντελώς δωρεάν. 
Σε αντάλλαγμα, οι γονείς των συμμετεχόντων μα-
θητών αναλαμβάνουν την υποχρέωση να φιλοξε-
νήσουν έναν επισκέπτη μαθητή κατά την επίσκεψή 
του στην Ελλάδα, η οποία έχει προγραμματιστεί 
για τον Φεβρουάριο του 2022 (6-12.2.2022). 

ΘΕΜΑ: «Βιώσιμη ανάπτυξη / Είμαστε η γη, 
είμαστε τα παιδιά»

Η κοινωνία αλλάζει μαζί με το κλίμα και το 
περιβάλλον. Το σχολείο είναι ο πρώτος φορέας 
που πρέπει να βρει τρόπους για να αντιμετωπί-
σει αυτές τις νέες πραγματικότητες. Έτσι, η κύρια 
πρόθεσή μας είναι να βρούμε στρατηγικές που να 
παρέχουν πιθανές λύσεις που μπορούν να βοη-

θήσουν τα παιδιά της νέας γενιάς να γίνουν βιώσι-
μοι πολίτες, δημιουργώντας μια ενεργή και θετική 
στάση στην εξεύρεση λύσεων για ένα καλύτερο 
μέλλον με την ανάπτυξη αξιών, δημιουργικής και 
κριτικής σκέψης και καλύτερης συμπεριφοράς 
που σχετίζεται με τον πλανήτη μας.

Πώς υιοθετούμε και προσαρμοζόμαστε στην 
κλιματική αλλαγή; Πώς καλλιεργούμε και ενθαρ-
ρύνουμε τη θετική αλλαγή, χρησιμοποιώντας 
φαντασία, καινοτομία και δημιουργικότητα; Πώς 
μπορούν οι τεχνολογίες να χρησιμοποιηθούν κα-
λύτερα για να μας βοηθήσουν να διδάξουμε και 
να βοηθήσουμε τους μαθητές να μάθουν; Πώς 
διατηρούμε και διαχειριζόμαστε την αλλαγή; Πώς 
μπορούμε να αντιδράσουμε θετικά στην αρνητι-
κή αλλαγή; Πώς μπορούμε εμείς, τα θεσμικά μας 
όργανα και οι μαθητές μας να επιβιώσουμε και να 
ευημερήσουμε σε αυτούς τους καιρούς αλλαγής; 
Πώς μπορούμε να διδάξουμε να βασιζόμαστε ο 
ένας στον άλλο για να οικοδομήσουμε ένα μέλλον 
ευημερίας;

Έχοντας κατά νου το κύριο θέμα του έργου, τα 
σχολεία πρέπει να αντιμετωπίσουν τις περιβαλ-
λοντικές αλλαγές και να προσφέρουν στρατηγικές 
και διαδρομές για την προβολή των μαθητών με 
εναλλακτικές απόψεις και στάσεις για την αντιμε-

τώπισή τους. Αν και όλες οι χώρες εταί-
ροι ανήκουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση 
και σε μια παγκοσμιοποιημένη κοινω-
νία και έχουν παρόμοια περιβαλλοντι-
κά ζητήματα να αντιμετωπίσουν, κάθε 
χώρα έχει επιλέξει ένα σχετικό και επεί-
γον υποθέμα για να ασχοληθεί, και συ-
γκεκριμένα με:

- Ρούχα και υποδήματα: Βέλγιο
- Βιώσιμος τουρισμός : Ελλάδα
- Κινητικότητα, μεταφορές και ταξί-

δια: Ισπανία
- Τρόφιμα και ποτά: Ουγγαρία
- Ενέργεια και πόροι: Λιθουανία

Το όλο έργο στοχεύει στην επίτευξη 
τριών βασικών στόχων:
1. Ευαισθητοποίηση των νέων μας για 
κάθε περιβαλλοντικό ζήτημα, παρέχο-
ντάς τους την ευκαιρία να αναπτύξουν 
την κατανόησή τους και να συζητήσουν 
για το αν επηρεάζουν τη ζωή τους στις 
αντίστοιχες χώρες και τις κοινότητές 
τους.
2. Παροχή και απόκτηση κριτηρίων 
παρέμβασης, μέσω διαφόρων δρα-
στηριοτήτων, συμπεριλαμβανομένων 
εργαστηρίων, έργων συγγραφής υπο-
θέσεων, καθώς και παιχνιδιών, ρόλων, 
συζητήσεων και συνεργατικών δραστη-
ριοτήτων.
3. Θετική δράση, αναπτύσσοντας με 
αυτόν τον τρόπο και βελτιώνοντας το 
επίπεδο των βασικών ικανοτήτων και 
δεξιοτήτων των νέων που είναι απαραί-
τητες για την ενεργό και αφοσιωμένη 

συμμετοχή τους στη ζωή των αντίστοιχων χωρών 
τους.

Μέσα από αυτούς τους στόχους διδάσκονται 
οι μαθητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης να 
συζητούν θέματα που επηρεάζουν τη νεολαία στις 
κοινότητές τους, καθώς και να διερευνούν, να μα-
θαίνουν και να συζητούν θέματα που σχετίζονται 
με την πρακτική των περιβαλλοντικών θεμάτων 
και τη συμμετοχή των πολιτών. Ταυτόχρονα, τους 
παρέχεται η δυνατότητα να αναπτύξουν τις δεξιό-
τητές τους στην επικοινωνία, τη συζήτηση και την 
κριτική σκέψη και να εμπλακούν στην αλληλεπί-
δραση με μέλη των άλλων κοινοτήτων. Τέλος, οι 
στόχοι αυτοί επιδιώκουν περαιτέρω να δημιουρ-
γήσουν ένα περιβάλλον κινήτρων για την αλλη-
λεπίδραση των νέων ανθρώπων και την αμοιβαία 
ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών.
Πιστεύουμε ακράδαντα ότι οι μαθητές μας, μαζί με 
τους εκπαιδευτικούς, μπορούν να επιτύχουν τους 
παραπάνω στόχους με τη χρήση ερευνών, συζη-
τήσεων και παρουσιάσεων. Κατά τη διάρκεια αυ-
τών των διακρατικών συναντήσεων επικοινωνούν 
πρόσωπο με πρόσωπο, αποφέροντας μεγάλη 
προστιθέμενη αξία στο πρόγραμμα και, κατά συ-
νέπεια, στην επίτευξη των στόχων μας.

ERASMUS+  ΓΕΛ ΦΙΛΥΡΟΥ 2021-23
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Αγαπητοί φίλοι,
ένας νέος αθλητικός ποδοσφαιρικός σύλλογος 

συστάθηκε στο Φίλυρο με αφορμή την αγάπη για 
το ποδόσφαιρο, την κοινωνική προσφορά και τον 
σεβασμό των αρχών του αθλητισμού. Ήταν το κα-
λοκαίρι του 2020 όταν καθόμασταν στις κερκίδες 
του γηπέδου και παρακολουθούσαμε τους γιούς 
μας στην προπόνηση των ακαδημιών της ΑΕ ΦΙ-
ΛΥΡΟΥ, όταν κάποιοι από εμάς εξέφρασαν την 
ιδέα να δημιουργήσουμε μια ομάδα βετεράνων 
ποδοσφαιριστών…..»όπερ και εγένετο”. 

Η αγάπη μας για το ποδόσφαιρο δεν τελειώνει 
ποτέ ακόμη και σε αυτήν την ηλικία (38-60 ετών), 
όπως επίσης και η ανάγκη μας για κοινωνική 
προσφορά μέσα από τον αθλητισμό. Αποφασίσα-
με να δώσουμε στην ομάδα μας το όνομα «ΑΓΙΟΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ» μιας και ο Άγιος Γεώργιος συμβολί-
ζει, ως πολιούχος, το χωριό μας. Τα χρώματα της 
ομάδας είναι γαλάζιο-άσπρο & κίτρινο συμβολί-
ζοντας τον Ελληνικό ουρανό, τη θάλασσα και την 
Ορθοδοξία με τον Ποντιακό Ελληνισμό αντίστοι-
χα, καθώς το Φίλυρο είναι ένα βαθιά θρησκευόμε-
νο χωριό με Ποντίους κατοίκους. 

Η ομάδα μας είναι μέλος της «Ένωσης Παλαι-
μάχων Ποδοσφαιριστών Περιφερειακής Ενότητας 
Θεσσαλονίκης » και συμμετέχει στο πρωτάθλημα 

βετεράνων ποδοσφαιριστών της Ένωσης Ποδο-
σφαιρικών Σωματείων Μακεδονίας.

Ως πρώτη μας δραστηριότητα φιλανθρωπικού 
χαρακτήρα, αυτονόητο για όλους μας, αποφασί-
σαμε να είναι η εκδήλωση για την ενίσχυση του 
ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΣΤΟ ΦΙΛΥΡΟ, 
με σύνθημα: «Η Θεσσαλονίκη παίζει μπάλα για το 
Ελληνικό Παιδικό Χωριό στο Φίλυρο».

Διοργανώσαμε στις 4/10/2021 ένα τουρνουά 
βετεράνων ποδοσφαιριστών με την συμμετοχή 

των ομάδων ΑΡΗ, ΗΡΑΚΛΗ, ΠΑΟΚ και ΦΙΛΥΡΟΥ. 
Η εκδήλωση είχε απόλυτη επιτυχία και πρέπει 

να ευχαριστήσουμε όλες τις ομάδες των παλαι-
μάχων που τίμησαν με την μαζική παρουσία και 
συμμετοχή τους την προσπάθειά μας. Οι φωτο-
γραφίες είναι από την συγκεκριμένη εκδήλωση. 
Ενδεικτικά σας αναφέρουμε κάποια ονόματα που 
αγωνίστηκαν όπως: Ορφανός, Τουρσουνίδης, 
Λαγωνίδης, Κούης, Βένος, Τζιφόπουλος, Χατζό-
γλου, Λάκης Παπαιωάννου κ.α.

Εκ του Δ.Σ. των βετεράνων Φιλύρου.

Α.Σ. ΒΕΤΕΡΑΝΩΝ ΦΙΛΥΡΟΥ «ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ»
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Η ΑΕ ΦΙΛΥΡΟΥ δήλωσε συμμετοχή 
για το κύπελλο ερασιτεχνικής ΕΠΣΜ, 
συμμετοχή στο πρωτάθλημα Α’ κα-
τηγορίας της ΕΠΣΜ και στα πρωτα-
θλήματα υποδομών με τα τμήματα 
Κ15-Κ12-Κ11-Κ9 και Κ7. Στο κύπελ-
λο τερμάτισε πρώτη και αήττητη στην 
πρώτη φάση με τα εξής αποτελέσμα-
τα:

Α.Σ. ΝΕΑΠΟΛΗ –ΑΕ ΦΙΛΥΡΟΥ 1-2
ΑΕ ΦΙΛΥΡΟΥ – ΝΕΑ ΓΕΝΕΑ ΑΣΒ/
ΡΙΟΥ 0-0
ΦΟΙΝΙΚΑΣΠΟΛΙΧΝΗΣ-ΑΕ ΦΙΛΥΡΟΥ 
0-0 

Στο πρώτο αγώνα της δεύτερης φάσης ηττηθήκα-
με από τον ΑΧΙΛΛΕΑ ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ με σκορ 1-2 
και αποχωρήσαμε από το κύπελλο. 

Την ξέφρενη πορεία της στο πρωτάθλημα της 
ΕΠΣΜ συνεχίζει η ΑΕ ΦΙΛΥΡΟΥ κατέχοντας την 
δεύτερη θέση του βαθμολογικού πίνακα του 3ου 
ομίλου της Α’ κατηγορίας με 13 βαθμούς και παρα-
μένει αήττητη για πέμπτο διαδοχικό παιχνίδι του 
πρωταθλήματος με τα παρακάτω αποτελέσματα: 

ΔΟΞΑ ΡΕΤΖΙΚΙΟΥ-ΑΕ ΦΙΛΥΡΟΥ 0-0
ΑΕ ΦΙΛΥΡΟΥ-ΝΕΑ ΓΕΝΕΑ ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥ 
2-0 
ΑΡΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ-ΑΕ ΦΙΛΥΡΟΥ 0-1 
ΑΕ ΦΙΛΥΡΟΥ-ΚΙΣΣΟΣ ΧΟΡΤΙΑΤΗ 4-3 
ΑΕ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΑΕ ΦΙΛΥΡΟΥ 1-4 

Τώρα πλέον στρέφει την προσοχή της στο επόμε-

νο εκτός έδρας παιχνίδι με την Ακαδημία 
ποδ/ρου ΝΕΑΠΟΛΗΣ. 

Σε δηλώσεις του ο προπονητής της 
ομάδας ΠΕΤΡΟΝΙΚΟΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
μετά το νικηφόρο αποτέλεσμα με την ΑΕ 
ΠΥΛΑΙΑΣ είπε : “Το πρωτάθλημα έχει 
ακόμα δρόμο , κοιτάμε κάθε παιχνίδι 
ξεχωριστά. Όλες οι ομάδες είναι κοντά. 
Μας ενδιαφέρει να κάνουμε ό,τι πιο σω-
στό γίνεται, τη δουλειά μας στο γήπεδο. 
Συνεχίζουμε ενωμένοι την σκληρή δου-
λειά με οικογενειακό κλίμα και προχωρά-
με για ό,τι καλύτερο στο μέλλον.” 

Αξίζει να εξάρουμε την μεγάλη προ-
σπάθεια που κάνει στο πρωτάθλημα υπο-

δομών η ομάδα της ακαδημίας Κ15(γεννηθέντες 
2008-2007) η οποία είναι δεύτερη στη βαθμολο-
γία με καλό ποδόσφαιρο και σίγουρη ότι θα περά-
σει στην επόμενη φάση. Το μέλλον τους ανήκει.

Το Δ.Σ της ΑΕ ΦΙΛΥΡΟΥ, οι προπονητές και 
όλοι οι ποδοσφαιριστές μας εύχονται ολόψυ-
χα ΚΑΛΕΣ ΓΙΟΡΤΕΣ-ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ στους 
φίλους, φιλάθλους και σε όλους τους γονείς των 
παιδιών της ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ μας. 

ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ  ΑΕ  ΦΙΛΥΡΟΥ




