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Νέο Διοικητικό Συμβούλιο

Κάθε φορά που ανταμώνουμε τα πρόσφα-
τα δύο χρόνια εδώ, στην αγαπημένη μας Φι-
λυρέα, οι συνθήκες παγκοσμίως αλλά και στην 
πατρίδα μας είναι τόσο δύσκολες και απροσ-
δόκητες που αναρωτιέται κανείς τι να πει, πώς 
να αποτυπώσει στο χαρτί καταστάσεις παν-
δημίας, πολέμου, αβεβαιότητας, φόβου, πώς 
να περιγράψει εικόνες που, έτσι κι αλλιώς, 
μπαίνουν απρόσκλητες στο σπίτι μας και μας 
αναγκάζουν να στρέψουμε το βλέμμα αλλού 
με αποτροπιασμό. Είχαμε μάθει, πιστεύαμε ότι 
είναι διαφορετική η ελληνική κοινωνία, χωρίς 
ειδεχθή εγκλήματα που δεν τα χωράει ο νους 
και μάλιστα σε τέτοια συχνότητα. Κι όμως, η 
σύγχρονη πραγματικότητα ανέτρεψε δραματι-
κά την εικόνα αυτή. Η σκέψη μας είναι σε κάθε 
συνάνθρωπό μας που ασθενεί, που σκοτώνε-
ται άδικα σε πόλεμο και όχι μόνο, σε κάθε παι-
δί που κακοποιείται και δυστυχώς συχνά χάνει 
ακόμη και την τρυφερή ζωή του. 

«Ό συ μισείς, μηδενί ποιήσης». «Αγάπα 
τον πλησίον σου ως σεαυτόν». Μας δίδαξε την 
Αγάπη, την Αλληλεγγύη και σε ανταπόδοση 
Τον οδηγήσαμε στην Σταύρωση. Για να μας 
αξιώσει Εκείνος να ζήσουμε την Ανάσταση. 
Αυτήν ευχόμαστε από καρδιάς σε όλους! 

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Κ.Ε.Π.Φ.

Βιώνοντας τις πρωτόγνωρες συνθήκες της 
πανδημίας, που έχουν στερήσει από την ζωή μας 
κάθε είδους δραστηριότητες και δράσεις, η πρό-
κληση για μία εκδήλωση τιμής για τα 200 χρόνια 
από την ελληνική επανάσταση του 1821 ήταν 
έντονη.

Δευτέρα 21 Μαρτίου 2022, ώρα 18.00, στην 
αίθουσα «ΗΛΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ» του Λυκείου Φι-
λύρου πραγματοποιήθηκε η διπλή εορταστική εκ-
δήλωση με την ομιλία του Στρατηγού ε.α. Ιωάννη 
Ζούκα, με θέμα: «Εθνεγερσία και δημιουργία του 
Νεοελληνικού κράτους» στο πρώτο μέρος, ενώ 
στο δεύτερο μέρος απονεμήθηκαν τα έπαθλα του 
επετειακού μαθητικού διαγωνισμού ζωγραφικής 
της Κ.Ε.Π.Φ. με ελεύθερη είσοδο για το κοινό. 
Επιλέξαμε την ημέρα της εαρινής ισημερίας, ημέ-
ρα της Άνοιξης, της αναγέννησης και της ελπίδας 
για να τιμήσουμε τον εορτασμό των 200 χρόνων 
από την απελευθερωτική επανάσταση του  1821. 

Εκδήλωση Τιμής 
για τα 200 χρόνια 
απο την Ελληνική 

Επανάσταση

Πρόεδρος:  Ολυμπία Δημαράτου
Αντιπρόεδρος:  Άκης Ψωμάς
Γεν. Γραμματέας:  Σοφία Τσίλογλου
Ταμίας:  Θεοδώρα Πασσιά
Μέλη:  Αλέξανδρος Νικολαΐδης
 Ιωάννα - Άννα Ντόκα
 Όλγα Νικολαΐδου

Έχοντας ως σύλλογος καθιερώσει την συ-
στηματική αξιοποίηση από την ανακύκλωση των 
πλαστικών πωμάτων/καπακιών για την προ-
μήθεια ιατροφαρμακευτικού υλικού (αναπηρικά 
αμαξίδια, αναπτυξιακά βοηθήματα, πιεσόμετρα, 
θερμόμετρα – Φιλυρέα φύλλα 52, 55, 58, 59), μία 
νέα περιβαλλοντική δράση προστίθεται στις δρα-
στηριότητες της ΚΕΠΦ. Ανακυκλώνουμε τώρα τα 
μαγειρικά (βρώσιμα) λάδια μας και συνεισφέρου-
με στην προστασία του περιβάλλοντος, με απώ-
τερο σκοπό την προσφορά στον συνάνθρωπο, 
δύο εκ των θεμελιωδών αρχών της ΚΕΠΦ. Στις 
επόμενες παραγράφους δίνονται οι απαντήσεις 
στο γιατί και πώς ανακυκλώνουμε το λάδι, τι θα 
προκύψει από την ανακύκλωσή του και ποια είναι 
τα τελικά οφέλη αυτής της δράσης.

Γιατί να ανακυκλώσουμε το καμένο λάδι;
Πριν απαντηθεί αυτό το ερώτημα, είναι σημα-

ντικό να γίνει κατανοητό ότι το καμένο μαγειρικό 
λάδι, ειδικά αυτό του τηγανίσματος, καθίσταται το-
ξικό μετά από την χρήση του, τόσο για τον ανθρώ-
πινο οργανισμό όσο και για το περιβάλλον. 

Νέα περιβαλλοντική δράση – 

Ανακύκλωση μαγειρικών λαδιών
“Ούτε μια σταγόνα λάδι 

στο περιβάλλον!”
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«…Κοιτάξτε, τις προάλλες γυρνούσα αφού είχα 
περπατήσει ούτε ξέρω πόσες ώρες ψάχνοντας βιβλία, 
με πονούσε μέχρι και η ψυχή μου, ήμουνα ιδρωμένος 
σαν άλογο, και όταν πήγα να μπω στο σπίτι μου 
είδα έναν γέρο που πλησίαζε και παρατήρησα κάτι 
περίεργο στα πόδια του… Κάτι παράξενο… Όταν ήρθε 
πιο κοντά είδα ότι, επειδή δεν είχε παπούτσια, είχε 
δέσει στα πόδια του κάτι σακούλες νάυλον εντελώς 
μαυρισμένες, σίγουρα τις είχε πάρει από κάποιον 
σκουπιδότοπο. Τότε τον κοίταξα στο πρόσωπο και 
συνειδητοποίησα πως μου έδωσε την εντύπωση ότι 
ήταν γέρος αλλά αποδεικνυόταν ότι ο άνθρωπος θα 
ήταν, ξέρω ’γω, λίγα χρόνια μεγαλύτερος από μας ή 
και το ίδιο μ’ εμάς, αλλά με τέτοια εμφάνιση… Ένας 
άνθρωπος της ηλικίας μας, κύριοι! Και αναρωτήθηκα 
– εσείς ξέρετε ότι εγώ αναρωτιέμαι για διάφορα 
πράγματα, σκέφτομαι, ανακατεύω τα σκατά […]

"Λοιπόν αναρωτήθηκα: πώς στον διάβολο 
εκείνος ο άνθρωπος είχε καταλήξει να μην έχει καν 
ένα ζευγάρι παπούτσια και να κυκλοφοράει με δυο 
σακούλες δεμένες στα πόδια του; Μπορεί και να τα 
έπινε όλα…, να έπινε περισσότερο από μας. Μπορεί 

όμως κι αυτά που έπαιρνε για σύνταξη να μην του 
έφταναν για να φάει κι επιπλέον για ν’ αγοράσει ένα 
ζευγάρι μπότες ή ένα οποιοδήποτε σκατόπραμα 
για να βάλει στα πόδια του… Εσείς ξέρετε πόσο 
κοστίζει ένα ζευγάρι μπότες απ’ αυτές που μοιάζουν 
σαν να είναι φτιαγμένες από δέρμα δεινόσαυρου;… 
Κοστίζει σχεδόν τον μισθό ενός μήνα, γαμώτο!... 
Βλέποντας τον γέρο που ήταν στην ηλικία μου, 
ξαφνικά ένιωσα να μου σφίγγεται η καρδιά, είχα 
μια τρομακτική διάθεση να βάλω τα κλάματα… Να 
βάλω τα κλάματα για κείνον τον γέρο της ηλικίας 
μου που δεν είχε παπούτσια αλλά και για μένα, γιατί 
στον καθρέφτη εκείνου του ανθρώπου εγώ είδα τον 
ίδιο μου τον εαυτό. Μέχρις εκεί μπορούσα να έχω 
πέσει κι εγώ. […] Εγώ ξέρω ότι υπάρχουν σε όλο 
τον κόσμο άνθρωποι που ζουν έτσι, αλλά εκείνος ο 
τύπος ήταν αυτός που εγώ είχα μπροστά μου, αυτός 
που έλαχε σ’ εμένα, αυτός που με έβαζε μπροστά 
σε έναν καθρέφτη… Τότε του είπα να περιμένει 
εκεί και μπήκα στο σπίτι. Άρχισα να ψάχνω για κάτι 
παλιά παπούτσια, κάτι καφετιά με κορδόνια που δεν 
φοράω εδώ και χίλια χρόνια, τα θυμάστε; Αυτά που 
μ’ έσφιγγαν στα δάχτυλα και που για καλό και για 
κακό δεν τα είχα πετάξει, γιατί σε τούτη τη χώρα δεν 
μπορεί κανείς να πετάξει τίποτα… Ξέρετε όμως τι 
συνέβη; Δεν τα εύρισκα… Δεν ήταν στην ντουλάπα 
ούτε κάτω από το κρεβάτι ούτε στο ένα κασόνι 
που χώνω όλες τις μαλακίες… Να τα είχα πετάξει; 
Όχι, δεν μπορεί να τα είχα πετάξει… Μέχρι που 
θυμήθηκα ότι τα είχα δει μέσα σε μια κούτα με βιβλία 
που δεν είχα καταφέρει να πουλήσω. Τα έψαξα, 
τα έβγαλα, είδα ότι ήταν μισομουχλιασμένα από 
την υγρασία και σκληρά σαν ξύλα αλλά μπορούσε 
ακόμα να τα χρησιμοποιήσει κανείς. Οτιδήποτε είναι 
καλύτερο από δύο νάυλον σακούλες δεμένες στους 
αστραγάλους, έτσι δεν είναι;… Αν δεν του έκαναν, 
μπορούσε να τα πουλήσει, να τα ανταλλάξει, δεν 
ξέρω… Τίναξα λίγο τα ευλογημένα τα παπούτσια 
και βγήκα στον δρόμο… και ο άνθρωπος με τις 
σακούλες είχε φύγει. Αφού εγώ του είχα πει να με 
περιμένει! Ο τύπος βαρέθηκε ή σκέφτηκε ότι τον είχα 
κοροϊδέψει, δεν ξέρω, δεν ξέρω… Τέλος πάντων, 
παρόλο που ήμουν πτώμα στην κούραση, βγήκα 
να τον ψάξω σε όλη τη γειτονιά. Δεν τον εύρισκα κι 
άρχισα να ρωτάω τους ανθρώπους για τον τύπο με 
τις σακούλες στα πόδια… Και αποδεικνύεται πως 
δεν τον είχε δει κανένας, οι μεθύστακες στο Μπαρ 
των Απελπισμένων δεν τον γνώριζαν. Και ένας 
τύπος με νάυλον σακούλες στα πόδια δεν μπορεί να 

περάσει απαρατήρητος… τι διάβολο συνέβαινε; Να 
το είχα φανταστεί πως είχα δει αυτόν τον άνθρωπο;

"Εκείνη τη μέρα δεν είχα πιει ούτε γουλιά, σας 
το ορκίζομαι: οπότε δεν παραληρούσα, τον είχα 
συναντήσει στ’ αλήθεια[…] Το θέμα είναι ότι περπάτησα 
γύρω στη μία ώρα, συνέχισα να ρωτάω, σκυλόβρισα 
όλο μου το πεθαμένο σόι που είχα καθυστερήσει τόσο 
πολύ να βρω εκείνα τα γαμημένα παπούτσια, μέχρι 
που εγκατέλειψα την προσπάθεια κι επέστρεψα στο 
σπίτι, να σκέφτομαι όλο και περισσότερο μήπως αυτό, 
που ήμουν σίγουρος ότι είχα δει και κάνει, μπορεί 
να ήταν δημιούργημα της φαντασίας μου. Εγώ δεν 
έχω τόση φαντασία, όχι, προφανώς και όχι. Ο τύπος 
υπήρχε, υπάρχει!... Και από εκείνη τη μέρα και 
ύστερα δεν μπορώ να τον βγάλω από το μυαλό μου, 
τον βλέπω να βαδίζει σέρνοντας τα πόδια του για να 
μην του φύγουν οι νάυλον σακούλες και συνεχίζω να 
σκέφτομαι πώς στον διάβολο μπορεί κάποιος σε τούτη 
τη χώρα να φτάσει να ζη έτσι, χωρίς να περνάει από το 
μυαλό κανενός να του δώσει ένα ζευγάρι παπούτσια… 
Χωρίς να καίγεται καρφάκι σε κανέναν!... Και ακόμη 
χειρότερα, χωρίς κανείς να τον βλέπει! Λες και ήταν 
κανένα φάντασμα! Και άρχισα να κατηγορώ τον εαυτό 
μου επειδή δεν είχα κάνει αυτό που έπρεπε να κάνω: 
να του δώσω τα παπούτσια που φορούσα εγώ όταν 
τον συνάντησα στον δρόμο. Επειδή είχα θελήσει να 
του δώσω εκείνο που εμένα μου περίσσευε και όχι 
εκείνο που είχα, αυτό που όφειλα δηλαδή να είχα κάνει 
αν δεν ήμουν τόσο μικρόψυχος και μαλάκας…»

 Μ.Π.

-Τον κάθισε στο σκαμνί.
-Δεν κάθισε ν’ ακούσει, άνοιξε την πόρτα και βγή-
κε.
-Τι κάθεσαι και κλαις; 
-Παρακαλώ, καθήστε στις θέσεις σας.
-Δεν θα καθήσεις μαζί μας λιγάκι;
-Σε μια πέτρα αποφάσισε να κάτσει, να ξαποστά-
σει.
-Τα λάστιχα του αυτοκινήτου έχουν καθήσει από 
την πολυκαιρία.
-Μην ανοίγεις τον φούρνο πριν το σουφλέ ψηθεί 
εντελώς, αλλιώς θα καθήσει.

-Καθίζει το μωρό στο πίσω κάθισμα και κάθεται 
στη θέση του οδηγού.
-Κάτσε κάτω. Κάτσετε εκεί που είστε. Καθήστε 
κοντά μας. 

Στα παραπάνω παραδείγματα δεν υπάρχει 
λάθος. 

Το καθίζω (καθίσω, κάθισα) είναι ρήμα μετα-
βατικό και παίρνει αντικείμενο· σημαίνει τοποθετώ 
κάποιον ή κάτι σε μια θέση. Επίσης το εγκαθιστώ.

Το κάθομαι (καθήσω, κάθισα, έκατσα) είναι 
ρήμα αποθετικό και σημαίνει τοποθετώ τον εαυτό 

μου σε μια θέση. 
Σε όποια μορφή κι αν τα βρούμε, τα ρήματα 

αυτά σημαίνουν επίσης λυγίζω, υποχωρώ, υφί-
σταμαι καθίζηση, σταματώ την ανάπτυξη. Η ιδι-
αιτερότητα είναι ότι ο αόριστος τού κάθομαι σχη-
ματίζεται από τον αόρ. τού καθίζω και γράφεται 
κανονικά με -ι-. Ωστόσο μπορεί να συναντήσουμε 
και το κάθησα (από το αρχ. κάθημαι), αν πρόκει-
ται για το το κάθομαι. Ομοίως και το επικάθημαι 
και επικάθομαι= κατακαθίζω, καθιζάνω (ίζημα).

     
 Μ. Π.

Γλωσσικά ατοπήματα

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, Σοφία Τσίλογλου, Θεοδώρα Πασσιά

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: kinisiepikoinoniaspolitwn@gmail.com  

Κάθε άρθρο και οποιαδήποτε καταχώρηση εκφράζει αποκλειστικά τις από-
ψεις του συντάκτη που το υπογράφει. Η σύνταξη της εφημερίδας σας ενη-
μερώνει ότι δεν θα δημοσιεύει κείμενα που περιέχουν πολιτικό περιεχόμενο, 
ύβρεις, προσβολές ή προσωπικές αντιπαραθέσεις. Παρακαλούμε τα κείμενα 
να μην ξεπερνούν την μιάμιση σελίδα Α4 με γραμματοσειρά 12 συμπεριλαμ-
βανομένης τυχόν φωτογραφίας που σχετίζεται με το περιεχόμενό τους     

ΦΙΛΥΡΕΑ

Συλλυπούμαστε την οικογένεια της Αθηνάς 
Θεοδοσίου, μέλους του συλλόγου μας και 
εκλεκτή εθελόντρια του Ελληνικού Παιδικού 
Χωριού στο Φίλυρο, για την απώλειά της. Η 
θέση της που τόσα χρόνια τίμησε με την ενερ-
γή παρουσία της θα μας την θυμίζει πάντα. 
Τώρα είναι και πάλι αγκαλιά με τον λατρεμένο 
της Γιώργο.

Αντί στεφάνου η Κ.Ε.Π.Φ. καταθέτει χρηματι-
κό ποσό για το Ελληνικό Παιδικό Χωριό στο 
Φίλυρο.

Αυτοί που έφυγαν...

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

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

Λεονάρδο Παδούρα, Η διαφάνεια του χρόνου, μετ. Κώστας Αθανασίου, Αθήνα, 
Καστανιώτης, 2018.
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Το ψωμί αποτελεί μέ-
ρος της δίαιτας του αν-
θρώπου εδώ και τριάντα 
χιλιάδες χρόνια. Παρέχει 
ενέργεια με τη μορφή υδα-
τανθράκων και απαραίτη-
τα θρεπτικά συστατικά, δι-
αιτητικές ίνες και φυτοχη-
μικά συστατικά. Εντούτοις, 
υπάρχουν αρκετές εσφαλ-
μένες αντιλήψεις σχετικά 
με το ψωμί. 

Το ψωμί παρασκευά-
ζεται από σπόρους δη-
μητριακών, όπως το σι-
τάρι, η σίκαλη, η    βρώ-
μη, οπότε το περιεχόμενό 
του σε θρεπτικά συστατι-
κά καθορίζεται σε μεγάλο 
βαθμό από τα δημητρια-
κά που περιέχει. Η διατρο-
φική σύσταση του ψωμιού 
εξαρτάται επίσης  από το 
εάν το αλεύρι που χρησι-
μοποιήθηκε για την παρα-
σκευή του είναι άσπρο ή 
ολικής άλεσης, καθώς και 
από την προσθήκη συ-
στατικών,όπως οι σπό-
ροι ή κάποια λιπαρή ύλη. 

 Περίπου το μισό της ημε-
ρήσιας ενέργειας θα πρέ-
πει να προέρχεται από 
υδατάνθρακες, κυρίως 
από άμυλο. Συνεπώς, 
μαζί με τις πατάτες, τα ζυ-
μαρικά ολικής άλεσης και 
το αναποφλοίωτο ρύζι, το 
ψωμί είναι ένα κύριο συ-
στατικό μιας υγιεινής και 
ισορροπημένης δίαιτας. 
Το ψωμί περιέχει, επί-
σης, πρωτεΐνες και μόνο 
μικρές ποσότητες λίπους 
(εκτός κι αν έχει προστε-
θεί επιπλέον λιπαρή ύλη 
κατά την παρασκευή του).  
Οι σπόροι των δημητρια-
κών είναι πλούσιοι σε δι-
αιτητικές ίνες και παρέ-
χουν απαραίτητα μικρο-
θρεπτικά συστατικά, συ-
μπεριλαμβανομένων των 
βιταμινών  (θειαμίνη, νια-
σίνη και φυλλικό οξύ) και 
ανόργανων στοιχείων (σί-
δηρος, ψευδάργυρος και 
μαγνήσιο), τα οποία εντο-
πίζονται κατά κύριο λόγο 
στο πίτουρο, το εξωτερικό 

περίβλημα του 
σπόρου. Η πο-
σότητα αυτών 
των συστατικών 
στο ψωμί εξαρ-
τάται από το 
αλεύρι: το αλεύ-
ρι ολικής άλεσης 
είναι πιο πλού-
σιο από το λευ-
κό αλεύρι. Συ-
νεπώς, τα ολι-
κής άλεσης ψω-
μιά δεν περιέ-
χουν μόνο πε-
ρισσότερες δι-

αιτητικές ίνες, αλλά και 
περισσότερες βιταμίνες 
και ανόργανα στοιχεία. 
Περίπου τα δύο τρίτα των 
διαιτητικών ινών στους 
σπόρους των δημητρια-
κών είναι μη διαλυτές και 
το ένα τρίτο διαλυτές: όταν 
απομακρύνεται το πίτου-
ρο, χάνονται κυρίως οι 
μη διαλυτές ίνες. Οι διαι-
τητικές ίνες σχετίζονται με 
σημαντικά οφέλη για την 
υγεία του ανθρώπου, και 
συγκεκριμένα με βελτίωση 
της λειτουργίας του εντέ-
ρου, αλλά και με μειωμέ-
νο κίνδυνο για στεφανιαία 
νόσο και διαβήτη τύπου 2 
καθώς και με καλύτερη δι-
ατήρηση του σωματικού 
βάρους.

Κατά μέσο όρο οι πο-
λίτες της Ευρώπης κατα-
ναλώνουν 50 κιλά ψωμιού 
ανά άτομο ανά έτος ή πε-

ρίπου 137 γραμμάρια την 
ημέρα (3-4 φέτες ψωμιού). 
Παρόλα αυτά, η κατανά-
λωση ποικίλει: στη Γερ-
μανία και την Αυστρία κα-
ταναλώνουν το περισσό-
τερο (80 κιλά ανά άτομο 
ανά έτος), ενώ στην Ιρλαν-
δία και το Ηνωμένο Βασί-
λειο το λιγότερο (λιγότε-
ρο από 50 κιλά). Μια μι-
κρή αλλά σταθερή μείω-
ση στην κατανάλωση ψω-
μιού έχει παρατηρηθεί στο 
Ηνωμένο Βασίλειο και τη 
Γερμανία.

Μια ολοένα πιο διαδε-
δομένη αντίληψη είναι ότι 
τα αμυλώδη τρόφιμα, συ-
μπεριλαμβανομένου του 
ψωμιού, προκαλούν αύξη-
ση του βάρους. Η αντίλη-
ψη αυτή πηγάζει από την 
αυξανόμενη δημοτικότητα 
των διαιτών υψηλής πε-
ριεκτικότητας σε πρωτε-
ΐνες/χαμηλής περιεκτικό-
τητας σε υδατάνθρακες, 
οι οποίες είναι συχνά επι-
τυχείς για τη βραχυχρό-
νια απώλεια βάρους. Πα-
ρόλα αυτά, είναι η συνολι-
κά μικρότερη ενεργειακή 
πρόσληψη παρά η απο-
φυγή των υδατανθράκων 
αυτή καθεαυτή που οδηγεί 
σε απώλεια βάρους. Μια 
πρόσφατη εκτενής ανα-
σκόπηση βρήκε ότι η κα-
τανάλωση ψωμιού ολικής 
άλεσης (όπως από σιτάρι 
με ολόκληρο τον καρπό) 

δεν συσχετιζόταν με αύξη-
ση του βάρους. Η μελέτη 
βρήκε επίσης μια συσχέ-
τιση μεταξύ των διαιτητι-
κών συνηθειών που περι-
λαμβάνουν την κατανάλω-
ση λευκού ψωμιού και του 
υπερβάλλοντος κοιλια-
κού λίπους (αν και η κατα-
νάλωση κατά κύριο λόγο 
άσπρου ψωμιού θα μπο-
ρούσε να αντανακλά μια 
συνολικά λιγότερο υγιεινή 
δίαιτα). 

Μια άλλη λαθεμένη 
αντίληψη είναι ότι το ψωμί 
προκαλεί φούσκωμα. Στα 
υγιή άτομα δεν υπάρχει 
κανένα επιστημονικό δε-
δομένο που να το υποστη-
ρίζει. Παρόλα αυτά, σε κα-
ταστάσεις όπως η κοιλιο-
κάκη ή η αλλεργία στο σι-
τάρι, η κατανάλωση ψω-
μιού (και άλλων τροφίμων 
που περιέχουν γλουτένη ή 
σιτάρι) μπορεί να οδηγή-
σει σε βλάβη του γαστρε-
ντερικού και δυσφορία. Το 
ποσοστό των ατόμων που 
θεωρούν ότι είναι αλλερ-
γικοί στο σιτάρι (και άλλα 
τρόφιμα) είναι υψηλότερο 
από το πραγματικό. Εάν 
υπάρχει υποψία για μια 
αλλεργία ή δυσανοχή, εί-
ναι σημαντικό το άτομο να 
αναζητήσει ιατρική συμ-
βουλή και να υποβληθεί 
σε ανάλογες ιατρικές εξε-
τάσεις . 

Άλλες καινοτομίες στην 
τεχνολογία παραγωγής 
έχουν συμβάλλει στη βελ-
τίωση του διατροφικής 
αξίας του ψωμιού, όπως 
η προσθήκη διαιτητικών 
ινών, ολικής άλεσης δημη-
τριακών, σπόρων και ωμέ-
γα 3 λιπαρών οξέων, και 
οι καινοτομίες αυτές ανα-
μένεται να συνεχιστούν. 

Του Άκη Ψωμά, Γεωπόνου Επιστήμονα
Τροφίμων, MSc, Δρ.  Ψωμί – ένα θρεπτικό αγαθό
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Θυμόσαστε ήδη με νοσταλγία 
τη στιγμή που το μωράκι σας ήρθε 
στον κόσμο.. Τις πρώτες δύσκολες 
νύχτες, τα συχνά νυχτερινά ξυπνή-
ματα, το κλάμα του και τη δική σας 
ανησυχία «μήπως κάτι έχει, γιατί να 
κλαίει συνέχεια». Μέχρι που, τελικά, 
βρήκατε έναν ρυθμό και μάθατε να 
«διαβάζετε» ο ένας τα σήματα του 
άλλου. Και τώρα, οδεύετε προς νέ-
ους ορίζοντες! Έφτασε η στιγμή να 
ξεκινήσει τις συμπληρωματικές τρο-
φές εκτός από το γάλα και ένα μαγι-
κό ταξίδι στον κόσμο των γεύσεων 
και των υφών αρχίζει..!

Ποια είναι η κατάλληλη ηλικία 
έναρξης στερεών τροφών?

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Ορ-
γανισμό Υγείας (ΠΟΥ) συστήνεται 
αποκλειστικός μητρικός θηλασμός 
για τους πρώτους 6 μήνες και έναρ-
ξη υψηλής διατροφικής αξίας συ-
μπληρωματικών τροφών  στους 6 
μήνες, παράλληλα με τη συνέχιση 
του θηλασμού. Με τη σύσταση αυτή 
ταυτίζονται και οι ελληνικές οδηγίες 
για την εισαγωγή στερεών τροφών 
που εκδόθηκαν από ομάδα έγκρι-
των επιστημόνων στον τομέα της 
Παιδιατρικής και της Διατροφής, από 
τη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας του 
Υπουργείου Υγείας.

Η Αμερακάνικη Ακαδημία Παιδια-
τρικής τοποθετεί την ηλικία έναρξης 
συμπληρωματικών τροφών περί-
που στους 6 μήνες , ηλικία κατά την 
οποία τα περισσότερα βρέφη είναι 
αναπτυξιακά έτοιμα καθώς στηρί-
ζουν καλά το κεφάλι, μπορούν να 
καθίσουν , δείχνουν ενδιαφέρον για 
το φαγητό κατά τη διάρκεια του οικο-
γενειακού γεύματος και μπορούν να 
διαχειριστούν την τροφή στο στόμα 
χωρίς να πνίγονται.

Με ποιες τροφές ξεκινάμε?

Πληθώρα μελετών κατέδειξαν 
πως δεν συστήνεται κάποια συγκε-
κριμένη σειρά εισαγωγής των τρο-
φών. Ωστόσο, υπάρχουν κάποια ση-
μαντικά σημεία τα οποία πρέπει να 
προσέξουμε:

•	 Στα υγιή τελειόμηνα νεογνά, τα 
αποθέματα σιδήρου εξαντλού-
νται γύρω στους 6 μήνες. Θέ-
λουμε να εισάγουμε νωρίς στη 
διατροφή, τροφές πλούσιες σε 
σίδηρο, όπως τα άπαχα κομμά-
τια κρέατος και πουλερικών  και 
τα εμπλουτισμένα με σίδηρο βρε-
φικά δημητριακά. Το κρέας είναι 
μια πολύ σημαντική τροφή για τα 
βρέφη καθώς εκτός του σιδήρου 
παρέχει και υψηλής ποιότητας 
πρωτεΐνες.

•	 Συστήνεται η εισαγωγή 1 νέας 
τροφής ανά 3-5/μέρες. Έτσι έχου-
με την άνεση να παρατηρήσουμε 
τυχόν ανεπιθύμητες (αλλεργικές) 

εκδηλώσεις.

•	 Δεν καθυστερούμε την εισαγω-
γή αλλεργιογόνων τροφών όπως 
ψάρι, αυγό, ξηρούς καρπούς σε 
μορφή κρέμας (φυστικοβούτυρο, 
αμυγδαλοβούτυρο, ταχίνι) αλλά 
ούτε και την εισαγωγή τροφών που 
περιέχουν γλουτένη. Μπορούν να 
ξεκινήσουν σταδιακά και σε μικρές 
ποσότητες από τους 6 μήνες όπως 
όλες οι τροφές. Μέχρι τους 12 μή-
νες το μωρό πρέπει να τρώει με-
γάλη ποικιλία τροφών από όλες τις 
ομάδες τροφίμων.

•	 Οι κρέμες δημητριακών είναι ένα 
σημαντικό κομμάτι της βρεφικής 
διατροφής, καθώς παρέχουν επι-
πλέον σίδηρο. Το ρυζάλευρο, μια 
κρέμα που συνηθιζόταν να αποτε-
λεί την πρώτη τροφή που εισάγο-
νταν στη διατροφή του βρέφους, 
προτείνεται να δίνεται με σύνεση 
λόγω του προβληματισμού για τις 
αυξημένες συγκεντρώσεις αρσε-
νικού που ανευρίσκεται στα προ-

ϊόντα ρυζιού.

Και μερικά ακόμη tips:

•	 Δεν προσθέτουμε αλάτι στο φα-
γητό του μωρού

•	 Μόλις ξεκινάμε τις τροφές, προ-
σφέρουμε στο μωρό νερό από 
εκπαιδευτικό ποτηράκι

•	 Αποφεύγουμε τις συχνές εναλλα-
γές τροφών κατά το στάδιο των 
πρώτων δοκιμών

•	 Δεν δίνουμε γάλα αγελάδας 
•	 Δεν δίνουμε μέλι και ζάχαρη
•	 Προσέχουμε τροφές που ενέχουν 

κίνδυνο πνιγμονής

•	 Δίνουμε την ευκαιρία στο μωρό 
μας να φάει μόνο με τα χεράκια 
του, να πιάσει, να εξοικειωθεί 
με τις γεύσεις και τις υφές. Προ-
σφέρουμε τρόφιμα ασφαλή (κα-
λοβρασμένο μπρόκολο, πατάτα, 
μπανάνα, αβγό) και πάντα είμα-
στε παρόντες κατά τη διαδικασία

•	 Ταΐζουμε πάντα σε καρεκλάκι φα-
γητού και προσπαθούμε να τρώ-
με όλη η οικογένεια μαζί

•	 Μετά τους 12 μήνες, το μωρό 
σταδιακά μπορεί να τρώει από το 
φαγητό της οικογένειας
Δώστε στο μωράκι σας την ευ-

καιρία να έχει κάποιον έλεγχο στο 
φαγητό του, έχοντας π.χ. ένα δεύ-
τερο κουτάλι για να τρώει μόνο του 
καθώς εσείς το ταΐζετε. Αναγνωρίστε 
τα σημάδια που σας δίνει, πότε χόρ-
τασε και πότε θα ήθελε λίγο ακόμη 
ενδεχομένως. Κάντε την ώρα του 
φαγητού μια αφορμή για αλληλεπί-
δραση και δείξτε του πως το φαγητό 
είναι κάτι ευχάριστο. Χαλαρώστε και 
απολαύστε το ταξίδι του μικρού σας 
προς την ανεξαρτησία..

Γράφει η  Όλγα Νικολαϊδου, 
παιδίατροςΕισαγωγή στερεών τροφών στα βρέφη: πότε και πώς?
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Το Παιδιατρικό Νοσοκο-
μείο/ΙΣΝ θα γίνει και θα γίνει 
στο Φίλυρο. 

Αυτό ήταν το μήνυμα από 
την 5η συνάντηση για την πρό-
οδο των εργασιών του έργου, 
που πραγματοποιήθηκε στο 
Δημοτικό Γυμναστήριο του Φι-
λύρου, παρουσία πλήθους κό-
σμου και εκπροσώπων της πο-
λιτικής και του κλάδου υγείας.

Στη συνάντηση διαλόγου 
του Ιδρύματος «Σταύρος Νιάρ-
χος» με τους πολίτες της πε-
ριοχής επαναβεβαιώθηκε το 
χρονοδιάγραμμα του νοσοκο-
μείου, το οποίο θα ξεκινήσει 
στις αρχές του 2023 και θα είναι 
έτοιμο στα τέλη του 2025. Σύμ-
φωνα με τους εκπροσώπους 
του ΙΣΝ το επόμενο διάστημα 
θα ξεκινήσει το πρώτο τμήμα 
της δημοπράτησης, τον Οκτώ-
βριο αναμένεται να κατατεθούν 
οι προσφορές από τα ενδια-
φερόμενα σχήματα, αρχές του 
2023 θα γίνει η έναρξη της 
κατασκευής και στο τέλος του 
2025 το πέρας των εργασιών 
του. Στις νέες καινοτομίες που 
ανακοινώθηκαν είναι η δημι-
ουργία Τράπεζας Μητρικού γά-
λακτος καθώς και ειδικού χώ-
ρου παιχνιδιού για τα παιδιά! 
Οι προτάσεις προήλθαν κατά 
τις προηγούμενες συναντήσεις 
διαλόγου με τους δημότες και 
έγιναν αποδεκτές από το ΙΣΝ!

Στα σημαντικά της εκδήλω-
σης η διαβεβαίωση από τη με-
ριά του δημάρχου Πυλαίας-Χορ-
τιάτη Ιγνάτιου Καϊτεζίδη αλλά και 
του εκπροσώπου της πολιτείας 
Γενικού Γραμματέα Πρωτοβάθ-
μιας Φροντίδας Υγείας Μάριου 
Θεμιστοκλέους ότι προχωρούν 
και τα συνοδά έργα υποδομής, 
που περιλαμβάνουν την ανα-
βάθμιση της οδικής πρόσβασης 
και τη δημοπράτηση από τον 
δήμο του νέου δικτύου ύδρευ-
σης του Φιλύρου και του Νοσο-
κομείου.

Στα «παραλειπόμενα» 
της εκδήλωσης η προτρο-
πή του δημάρχου Πυλαίας-
Χορτιάτη που κάλεσε τον 
κόσμο να κρατήσει την ου-
σία αυτού του εθνικού έρ-
γου με μια εύστοχη παρα-
τήρηση. «Οι άνθρωποι του 
ΙΣΝ μας ξεπέρασαν με τη 
γενναιόδωρη προσφορά 
τους. Αυτό το νοσοκομείο 
λογικά θα μπορούσε να 
λειτουργεί στη Νέα Υόρκη, 
να το βλέπαμε από εδώ 
και να λέγαμε ‘‘τι φτιάχνουν 
οι άνθρωποι’’. Τελικά συμ-
βαίνει το ακριβώς αντίθετο: 
δημιουργείται εδώ στο Φί-
λυρο και εντυπωσιάζει με 
την αρτιότητά του και τις 
πιο προηγμένες κοινωνίες 
στον τομέα της υγείας», 
σημείωσε ο δήμαρχος καταχει-
ροκροτούμενος.

Αναφορικά με τα έργα υπο-
δομής έχει ήδη ξεκινήσει από 
τον δήμο μας η διαδικασία δη-
μοπράτησης του έργου υδρο-
δότησης του Φιλύρου, που θα 
εξυπηρετεί και το παιδιατρικό 
νοσοκομείο, προϋπολογισμού 
9 εκ. ευρώ, ενώ το προσεχές 
διάστημα θα δημοπρατηθεί 
από το υπουργείο Υποδομών 
και Μεταφορών και το έργο 
βελτίωσης του δρόμου προς 
το παιδιατρικό νοσοκομείο, με 
τον χρόνο κατασκευής του να 
εκτιμάται στα δύο έτη.

Στη διάρκεια των προηγού-
μενων ημερών για την υπόθε-
ση του εμβληματικού Νοσοκο-
μείου, που με επίκεντρο τον 
δήμο μας θα αναβαθμίσει τον 
χάρτη της Υγείας σε ολόκληρη 
την Κεντρική Μακεδονία ση-
μειώθηκαν σημαντικές εξελί-
ξεις σε υπουργικό, κοινοβου-
λευτικό και πολιτικό επίπεδο.

ΤΟ ΘΕΜΑ στο ΥΠΟΥΡΓΙ-
ΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Αναλυτικά, ο υπουργός 
Υγείας Θάνος Πλεύρης, πα-

ρουσίασε στο υπουργικό 
συμβούλιο –που συνεδρίασε 
παρουσία του Πρωθυπουρ-
γού Κυριάκου Μητσοτάκη- το 
νομοσχέδιο για την κύρωση 
της σύμβασης δωρεάς για το 
«Έργο ΙΙ» της βασικής, (από 
6.9.2018), Σύμβασης Δωρεάς 
μεταξύ του Ιδρύματος «Σταύ-
ρος Νιάρχος» και του Ελλη-
νικού Δημοσίου. Αφορά στον 
σχεδιασμό, κατασκευή και 
εξοπλισμό του Πανεπιστημια-
κού Παιδιατρικού Νοσοκομεί-
ου Θεσσαλονίκης/ΙΣΝ, που θα 
αναγερθεί στο Φίλυρο. 

Έργο που η αξία του ξε-
περνά τα 160 εκ. ευρώ, με 
πόρους εξ’ ολοκλήρου από το 
Ίδρυμα «Σταύρος Νιάρχος» 
και εντάσσεται στο πρόγραμ-
μα του ΙΣΝ «Πρωτοβουλία για 
την Υγεία» συνολικού προϋ-
πολογισμού άνω των 400 εκ. 
ευρώ. Σύμφωνα με το εγκε-
κριμένο κλινικό και κτιριολο-
γικό πρόγραμμα του υπουρ-
γείου Υγείας το Νοσοκομείο 
θα παρέχει ένα ευρύ φάσμα 
νοσηλευτικών υπηρεσιών για 
τον πληθυσμό παιδιών και 
εφήβων της ευρύτερης Μακε-

δονίας και Θράκης. Οι νέες 
εγκαταστάσεις θα δώσουν 
τη δυνατότητα ανάπτυξης 
της ψηφιακής λειτουργίας 
των κλινικών υπηρεσιών, 
της σύγχρονης διαχείρισης 
και συντήρησης του Νοσο-
κομείου και της διασύνδε-
σής του με άλλες συνεργα-
ζόμενες μονάδες υγείας και 
φορείς, είτε εθνικούς, είτε 
διεθνείς. Παράλληλα, θα 
αναπτυχθούν η εκπαίδευ-
ση και η έρευνα στις νέες 
τεχνολογίες. Με την ολο-
κλήρωση του θα αποτελεί 
ένα υπερσύγχρονο (state-
of-the-art) Πανεπιστημιακό 
Παιδιατρικό Νοσοκομείο, 
που θα υποστηρίζει ένα 
δίκτυο εγκαταστάσεων πε-
ρίθαλψης στη Θεσσαλονί-

κη, αλλά και στο σύνολο της 
Βόρειας Ελλάδας. Επιπλέον, 
θα λειτουργεί ως κόμβος υπο-
στηρίζοντας άλλα τμήματα 
του δικτύου στη διαχείριση 
φροντίδας πολύπλοκων πε-
ριπτώσεων υγείας (complex 
care) παιδιών και εφήβων, 
ενώ σκοπός είναι να συνιστά 
μεταξύ άλλων και πρότυπο 
κέντρο αναφοράς Ψυχικής 
Υγείας παιδιών και εφήβων 
στη Βόρεια Ελλάδα.

ΘΑΝΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ: «Προ-
βλέφθηκαν παρεμβάσεις 10 
εκ. ευρώ για την οδική εξυ-
πηρέτηση του νοσοκομείου» 
οι οποίες θα ολοκληρωθούν 
«εντός χρονοδιαγράμματος» 
διαβεβαίωσε μιλώντας στην 
TV ο υπουργός Υγείας. Το 
νέο παιδιατρικό νοσοκομείο 
θα διαθέτει 240 κλίνες, 30 κλί-
νες μονάδων εντατικής θερα-
πείας, αυτοτελές παιδιατρικό 
τμήμα 20 κλινών με εξειδίκευ-
ση σε ψυχιατρικές ασθένειες 
και ψυχολογική υποστήριξη, 
ενώ, όπως είπε θα λειτουργεί 
ως Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτι-
κού Δικαίου, πλήρως ενταγμέ-

νο στο ΕΣΥ, με δωρεάν περί-
θαλψη για τους ασθενείς.

«ΠΡΑΣΙΝΟ ΦΩΣ» από 
ΝΔ - ΚΙΝΑΛ

Την επικύρωση της σύμβα-
σης μεταξύ του Κοινωφελούς 
Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος 
και του Ελληνικού Δημοσίου 
για την κατασκευή του Πα-
νεπιστημιακού Παιδιατρικού 
Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης 
Ίδρυμα «Σταύρος Νιάρχος», 
ενέκρινε κατά πλειοψηφία 
η αρμόδια κοινοβουλευτική 
επιτροπή Κοινωνικών Υπο-
θέσεων. Υπέρ της σύμβασης 
τάχθηκαν ΝΔ και Κίνημα Αλ-
λαγής, “παρών” δήλωσε ο ΣΥ-
ΡΙΖΑ επικρίνοντας τον χαρα-
κτήρα «Ιδιωτικού Δικαίου» του 
Νοσοκομείου, κατά το ΚΚΕ, 
ενώ επιφυλάχθηκαν Ελληνική 
Λύση και ΜέΡΑ25.

Σχολιάζοντας το αποτέλε-
σμα της ψηφοφορίας ο δήμαρ-
χος Πυλαίας – Χορτιάτη, Ιγνά-
τιος Καϊτεζίδης, δήλωσε: “Για 
ένα τόσο μεγάλο έργο στον 
χώρο της Υγείας για τη Θεσ-
σαλονίκη και τη Βόρεια Ελλά-
δα, που μάλιστα το ξεκίνησε ο 
ΣΥΡΙΖΑ και το συνεχίζει η ΝΔ 
θα έπρεπε όλες οι πολιτικές 
δυνάμεις να ομονοήσουν και 
να το στηρίξουν με ομόφωνη 
απόφασή τους στο κοινοβού-
λιο. Αυτοί που αποφάσισαν 
να μην το στηρίξουν δείχνουν 
μικροί στα μεγάλα και αυτό το 
λέω με θλίψη» είπε και πρό-
σθεσε: “όπως το Ωνάσειο και 
το Παπαγεωργίου το παιδια-
τρικό νοσοκομείο /ΙΣΝ θα είναι 
πλήρως ενταγμένο στο ΕΣΥ, 
θα είναι και Πανεπιστημιακό, 
δηλαδή θα φιλοξενεί πανεπι-
στημιακές κλινικές. Το μόνο 
που το διαφοροποιεί ως Ιδιωτι-
κού Δικαίου είναι ότι θα μπορεί 
να είναι πιο ευέλικτο στις συμ-
βάσεις του, να προχωράει πιο 
γρήγορα τις συνεργασίες κλπ» 
τόνισε ο κ. Καϊτεζίδης.

Αρχές του 2023 ξεκινά η κατασκευή του, τέλος του 2025 θα έχει ολοκληρωθεί

Κάτι μεγάλο γίνεται στο Φίλυρο!

Στο «Αντώνης Τρίτσης» 
το 2ο Δημοτικό σχολείο Φι-
λύρου

Στο πρόγραμμα «Αντώνης 
Τρίτσης» εντάσσεται το 2ο 
Δημοτικό Φιλύρου, που μπαί-
νει σε τροχιά υλοποίησης και 
αναμένεται να λύσει οριστικά 
το πρόβλημα της σχολικής 
στέγης στην περιοχή. Χάρις 
στις επίμονες και συνεχείς 
προσπάθειες του δημάρχου 
Ιγνάτιου Καϊτεζίδη και των δη-
μοτικών υπηρεσιών η πρότα-
ση για το νέο δημοτικό εγκρί-

θηκε από το πρό-
γραμμα «Αντώνης 
Τρίτσης», εκτο-
ξεύοντας έτσι τις 
χρηματοδοτήσεις 
για τον Δήμο Πυ-
λαίας-Χορτ ιάτη 
στα 20+ εκατομ-
μύρια!

Τα καλά νέα 
έγιναν γνωστά 
κατά την πρόσφατη επίσκεψη 
του αναπληρωτή Υπουργού 
Εσωτερικών Στέλιου Πέτσα  
στο δημαρχείο Πυλαίας-Χορ-

τιάτη όπου συναντήθηκε με 
τον δήμαρχο Ιγνάτιο Καϊτε-
ζίδη. Το 2ο δημοτικό σχολείο 
είναι προϋπολογισμού 3,2 
εκατομμυρίων ευρώ, ενώ 

στο πρόγραμμα 
«Αντώνης Τρί-
τσης» εντάχθηκε 
και το νέο Πολιτι-
στικό Κέντρο και 
Αθλητικό Γυμνα-
στήριο της Πυλαί-
ας, προϋπολογι-
σμού 2 εκ. ευρώ. 

«Σε αυτούς 
τους δύσκολους 

καιρούς για εμάς του αυτοδι-
οικητικούς είναι σημαντική η 
στήριξη του Υπουργείου και 
προσωπικά του Στέλιου Πέ-

τσα για να μπορέσουμε να 
βάλουμε θεμέλια ανάπτυξης 
κυρίως μέσα από τα αναπτυ-
ξιακά έργα του προγράμματος 
«Αντώνης Τρίτσης». Προτε-
ραιότητά μας παραμένει η 
παιδεία γιατί αφορά το μέλλον 
της νέας μας γενιάς. Χαίρο-
μαι για τα δύο νέα έργα του 
δήμου, το ένα είναι το Πολιτι-
στικό Κέντρο και Αθλητικό Γυ-
μναστήριο της Πυλαίας και το 
δεύτερο το 2ο Δημοτικό Σχο-
λείο Φιλύρου που είναι πολύ 
σημαντικά», σημείωσε.

Καλά νέα για τη σχολική στέγη



Πόση γνώση ζωής και σοφία, πόση δεξιοτεχνία χρει-
άζεται ένας/μια σκηνοθέτης/τις για να γυρίσει μια τέτοια 
ταινία; Αλλά και πόση  επαγρύπνηση και υπερευαισθη-
σία, ώστε να στρέφει κεραίες προς όλες τις κατευθύν-
σεις και μέσω της τέχνης να στέλνει  μηνύματα που ν’ 
αγκαλιάζουν τον κόσμο; Η Jeanne Herry, κόρη της Μι-
ου-Μιου (αγαπημένης ηθοποιού της δεκαετίας του ’70 
και εξής), είναι σκηνοθέτις και ηθοποιός, δημιουργός της 
ταινίας που το τρέχον έτος πήρε τα Σεζάρ καλύτερης ται-
νίας, σκηνοθεσίας, α΄ ανδρικού, α΄και β΄γυναικείου ρό-
λου, σεναρίου και μουσικής. Αλλά και χωρίς τα βραβεία 
η ταινία θα έλαμπε ανάμεσα στις τόσες άριστες του σύγ-
χρονου (και όχι μόνο) γαλλικού κινηματογράφου εντυ-
πωσιάζοντας βαθιά κάθε καλόπιστο θεατή· οι ενθουσι-
ωδέστεροι θα πουν ότι είναι από κείνες τις ταινίες που 
βλέπει κανείς κάθε δέκα χρόνια, ή μια ταινία για χίλιες 
άλλες.

Η λέξη  pupille στα γαλλικά σημαίνει ορφανός (και επί-
σης την κόρη του οφθαλμού). Στην Βρέστη της Βρεττά-
νης παρακολουθούμε σ’  ένα μαιευτήριο τη νεαρή φοιτή-
τρια που γεννάει και η οποία δηλώνει εξαρχής ότι δεν θα 
κρατήσει το παιδί. Από το σημείο αυτό μπαίνει σε κίνη-
ση ένας ολόκληρος μηχανισμός (με φορείς υπαλλήλους 
της κοινωνικής πρόνοιας, κοινωνικούς και οικογενειακούς 
συμβούλους και λειτουργούς, ψυχολόγους και ψυχοθερα-
πευτές) για να διατεθεί το αγοράκι που γεννιέται, ο Τεό, 
προς υιοθεσία.

Μια γυναίκα γεννάει ένα παιδί που δεν το θέλει, μια 
άλλη ελπίζει να μπορέσει μια μέρα να υιοθετήσει. Ένα 
ορφανό χρειάζεται μητέρα και μια γυναίκα περιμένει οκτώ 
χρόνια να υιοθετήσει. Πρώτη παρατήρηση: η σκηνοθέτις 
όχι μόνο δείχνει την τελευταία φάση του τοκετού με σχο-
λαστικότητα, αλλά φωτογραφίζει σε πολλά γκρο πλάνα το  
νεογέννητο, που καθένας θα ήθελε να κρατήσει στα χέ-
ρια του, καθιστώντας το κέντρο και σημείο αναφοράς και 
πρωταγωνιστή της ιστορίας. Πρόκειται για ένα μωρό που 
βρέθηκε χωρίς μητέρα από την πρώτη στιγμή της εξό-
δου του στον κόσμο, και θα φιλοξενηθεί από έναν οικο-
γενειακό σύμβουλο, τον Ζαν, μέχρι να βρεθεί ανάδοχη οι-
κογένεια.

Δεν δικάζεται εδώ η κοπέλα που εγκαταλείπει το 
μωρό που γέννησε, δεν αναζητούνται οι λόγοι της στά-
σης της, κατ’ επέκταση η ταινία δεν ασχολείται με τις βι-
ολογικές μητέρες αυτών των περιπτώσεων, ούτε με τις 

δαιδαλώδεις γραφειοκρατικές αναγκαιότητες που συ-
χνά απ’ όλους μας κρίνονται παράλογες. Αντίθετα, πα-
ρακολουθείται από κοντά η γυναίκα που επιθυμεί να 
υιοθετήσει, η Αλίς, και οι συναντήσεις της με τις εκπρο-
σώπους των κοινωνικών υπηρεσιών. Η Αλίς, που πε-
ριγράφει θεατρικές παραστάσεις για τυφλούς, πληρο-
φορεί τους υπεύθυνους ότι θα προτιμούσε ένα παιδί με 
ειδικές ανάγκες. Και θα χρειασθεί να περιμένει· όχι για-
τί οι γραφειοκρατικές και άλλες διατυπώσεις χρονίζουν, 
όχι γιατί οι νόμοι περί υιοθεσίας είναι απηρχαιωμένοι ή 
αναποτελεσματικοί, ούτε γιατί χρειάζεται χρόνος για να 
βρεθεί ένα παιδί με κάποιου είδους πρόβλημα, αλλά 
γιατί κατά διαστήματα η ζωή της ίδιας αλλάζει (χωρίζει 
κτλ) και θα πρέπει να προσαρμοσθεί ψυχολογικά μετά 
από κάθε ανατροπή, προκειμένου να υιοθετήσει παιδί 
σε καθεστώς αρμονίας και “φυσιολογικής” ψυχικής κα-
τάστασης, για κείνη και για κείνο. Έτσι οι μοίρες του Τεό 
και της Αλίς θα διασταυρωθούν.

Οι εργαζόμενοι στις υπηρεσίες προνοίας προσπα-
θούν να κάνουν ευσυνείδητα τη δουλειά τους, η οποία 
συνίσταται στο να επιλέγουν πάντα τους καταλληλότε-
ρους ανάμεσα στους γονείς που επιθυμούν να υιοθε-
τήσουν. Στην έρευνα που η σκηνοθέτις έκανε πριν γρά-
ψει το σενάριο, διαπίστωσε, όπως έχει πει η ίδια, ότι το 
έργο των κοινωνικών λειτουργών ήταν να βρίσκουν γο-
νείς για ένα παιδί κι όχι ένα παιδί για άτεκνους γονείς. 
Κατ’ αναλογία και στην ταινία, της οποίας η μυθοπλα-
σία είναι πολύ κοντά στην πραγματικότητα, χαίρονται 
με τις επιτυχίες, λυπούνται στις απογοητεύσεις, εκ-
φράζουν δηλαδή συναισθήματα που το καθήκον τους 
επιβάλλει, γιατί αυτό ακριβώς μας δείχνει ανάμεσα σε 
τόσα άλλα: την λειτουργία των δημόσιων υπηρεσιών 
προνοίας για τις υιοθεσίες, αλλά και την ανθρωπιά που 
εκ των πραγμάτων (πρέπει να) την διέπει. Και για να 
γενικεύουμε, στο ευαίσθητο θέμα της υιοθεσίας η ταινία 
ξεδιπλώνει μια ανακουφιστική αλυσίδα συλλογικής αλ-
ληλεγγύης απέναντι στον Τεό που η βιολογική μητέρα 
του δεν αναλαμβάνει την ευθύνη της μητρότητας, αλλά 
παρ’  όλ’  αυτά τον φέρνει στον κόσμο. Οι εμπλεκόμε-
νες γυναίκες έχουν αγαπήσει τον Τεό και νοιάζονται γι’ 
αυτόν, χωρίς να παρουσιάζονται ως άγγελοι. Έχουν τα 
προβλήματά τους, τις καθημερινές μιζέριες τους, τους 
εγωισμούς και τις αψιμαχίες τους.

Δεύτερη παρατήρηση: η σκηνοθέτις ανάμεσα σε τό-

σες γυναίκες βάζει έναν άντρα να φροντίζει το βρέφος 
όπως μια μητέρα· και θα το αγαπήσει σαν δικό του παι-
δί, έστω κι αν ξέρει ότι θα πρέπει σύντομα να το παρα-
δώσει.

Απέναντι σ’ ένα θέμα που εξ ορισμού προκαλεί συ-
νειρμούς ηθικού διδακτισμού και εύκολου συναισθημα-
τισμού, έχουμε μια ταινία διακριτική, σεμνή, ενδεικτι-
κή της πραγματικότητας και λεπταίσθητη ταυτόχρονα, 
χωρίς ούτε μια σκηνή πρόχειρου ή βιαστικού εντυπω-
σιασμού, που μας μιλάει χαμηλόφωνα και σχεδόν με 
ταπεινότητα για ενδόμυχες καταστάσεις της ανθρώπι-
νης ψυχής και συμπεριφορές μπροστά στο θαύμα της 
ζωής, όπως και για τις αγκυλώσεις και την ανθρώπι-
νη περιπέτεια που οι τελευταίες προξενούν. Ταπεινό-
τητα υπαγορευμένη από το μέγα βάρος του θέματός 
της. Χαριτωμένη θα λέγαμε και εύθραυστη, όπως ακρι-
βώς οι πρώτες ώρες, οι πρώτες μέρες της ζωής που 
αρχίζει, κι έχει τόση ανάγκη από φροντίδα, προπαντός 
από αγάπη. Και μας διεγείρει μεγάλα αποθέματα συ-
γκίνησης χάρη σε όσα μας παρακινεί να σκεφθούμε. 
Συγκλονιστική στο να διδάσκει, να περνάει από τα λό-
για στις καταστάσεις με τον ίδιο τρόπο που αυτές βιώ-
νονται σήμερα στη Γαλλία στην πραγματική ζωή, και να 
μας πληροφορεί εμάς και όσους είναι σαν εμάς (βλ. νο-
μοθεσία-διαδικασίες υιοθεσίας στη χώρα μας) πόσον 
ακόμα δρόμο έχουμε να διανύσουμε.

Δείτε αυτήν την ταινία. Όσοι είσθε γονείς κι όσοι δεν 
είσθε, όσοι πρόκειται να γίνετε γονείς. Όσοι επιθυμείτε 
να υιοθετήσετε κι όσοι έχετε υιοθετημένα παιδιά. Όσοι 
δεν επιθυμείτε να γίνετε γονείς, όσοι είσθε γιατροί, νο-
σηλευτές, μαίες, βρεφοκόμοι, κοινωνικοί λειτουργοί κι 
εργάζεσθε σε μαιευτήρια, νοσοκομεία, κλινικές, ψυ-
χολογικά κέντρα, κοινωνικές υπηρεσίες, νηπιαγωγεία, 
σχολεία. Όσοι αγαπάτε τα μωρά κι όσοι μένετε αδιάφο-
ροι απέναντι σ’ αυτά.

Η σκηνοθέτης Jeanne Herry δίνει κεντρικό ρόλο 
στη μητέρα της Miou-Miou. Και μέσω αυτού αποτίει 
τιμή, αναγνώριση και σεβασμό στη μάνα που τη με-
γάλωσε.

6   

Από τη Μαρία Πάλλα Βολταϊκό τόξο
Τρυφερή αγκαλιά (Pupille, Γαλλία, 2018) της Jeanne Herry
με τους Sandrine Kiberlain, Gilles Lellouche, Elodie Bouchez, Miou-Miou
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Αγαπημένα μας παιδιά, 
σας ευχαριστούμε πολύ! Σας 
είμαστε ευγνώμονες για τις 
111 καταπληκτικές συμμετο-
χές σας. Κάθε έργο σας μίλη-
σε στις ψυχές μας, επικοινώ-
νησε τις σκέψεις και τα συναι-
σθήματά σας. Σας καμαρώ-
σαμε στην διπλή γιορτή μας 
της 21ης Μαρτίου στο Λύκειο 
Φιλύρου. Μοιραζόμαστε τώρα 

τις φωτογραφίες των έργων 
σας με όλους τους αναγνώ-
στες μας.

Η διπλή εορταστική μας 
εκδήλωση άνοιξε μελωδικά με 
τον μαέστρο μας Χρήστο Ξαν-
θό να παίζει στο πιάνο τρα-
γούδια της εποχής του 1821 
και έκλεισε με τον Εθνικό μας 
Ύμνο.

Ευχαριστούμε θερμά 

όλους εσάς που παρακολου-
θήσατε την μεγάλη γιορτή 
μας. Τον Δήμαρχο Πυλαίας- 
Χορτιάτη και Πρόεδρο της 
ΚΕΔΚΕ Ιγνάτιο Καϊτεζίδη, ο 
οποίος συνεχάρη τα παιδιά 
που έλαβαν μέρος στον δια-
γωνισμό, τον εκλεκτό ομιλητή 
Ιωάννη Ζούκα για τον γλαφυ-
ρό τρόπο με τον οποίο μας 
"δίδαξε" πώς δημιουργήθηκε 

το νεοελληνικό κράτος και τον 
σύλλογό μας για την άρτια δι-
οργάνωση του διαγωνισμού 
και της εκδήλωσης.

Τον Πρόεδρο του Δημοτι-
κού Συμβουλίου και Πρόεδρο 
του ΦΟΔΣΑ Μιχάλη Γερά-
νη, την Δημοτική Σύμβουλο 
και Πρόεδρο της σχολικής 
επιτροπής Ευαγγελία Σακα-
λή,την Δημοτική Σύμβουλο 

και Πρόεδρο ΚΕΠΑΠ Βίβιαν 
Λιόλου, την Δημοτική Σύμ-
βουλο και Αντιπρόεδρο ΔΕΥΑ 
Γιώτα Ζελίδου, τον Πρόεδρο 
του Δημοτικού Διαμερίσματος 
Φιλύρου Λευτέρη Αντωνιάδη. 
Τους εκπαιδευτικούς, γονείς 
και κηδεμόνες των παιδιών 
από όλα τα σχολεία του Φιλύ-
ρου και του δήμου μας.

Συγκινητική ήταν η συμμετοχή μαθητών στον διαγωνισμό ζωγραφικής, 
συγκλονιστικά τα μηνύματα των παιδιών μέσα από τα θαυμάσια έργα τους

Ελένη Σεβαστίδου, ΣΤ’ τάξη, 2ο δημοτικό 
σχολείο Φιλύρου,

 Ειδικό βραβείο έμπνευσης και εκτέλεσης

Δανάη Ράπτη, Β’ τάξη γυμνασίου, 
εκπαιδευτήρια Φρυγανιώτη, Α’ βραβείο

2ο Νηπιαγωγείο Φιλύρου, ομαδικό έργο, 
Α’ βραβείο

Ευαγγελία Γαντζοπούλου, Δ’ τάξη Δημοτικού, 
εκπαιδευτήρια Ελπίδα, Α’ βραβείο

Γεωργία Γεωργαντέα, Δ’ τάξη δημοτικού, 
εκπαιδευτήρια Φρυγανιώτη, Ειδικό 
βραβείο έμπνευσης και εκτέλεσης

3ο Νηπιαγωγείο Φιλύρου, ομαδικό έργο, Α’ βραβείο

Αθηνά Παπαστεργίου, Δ’ τάξη δημοτικού, 
1ο δημοτικό σχολείο Ασβεστοχωρίου, 

Ειδικό βραβείο έμπνευσης και εκτέλεσης

Βασιλική Γκουντινάκη, Γ’ τάξη γυμνασίου 
Φιλύρου, Β’ βραβείο

Ελένη Στρούμπου, Ε’ τάξη δημοτικού, 
1ο δημοτικό σχολείο Φιλύρου, Α’ βραβείο

Στυλιανή Κοντολέων, Γ’ τάξη δημοτικού, 
εκπαιδευτήρια Ελπίδα, Β’ βραβείο

Νικολέτα Γκούϊου, Α’ τάξη γεν.
λυκείου Φιλύρου, Α’ βραβείο

Δέσποινα Αδάμ, Ε’ τάξη, 1ο δημ.
σχολείο Φιλύρου, Β’ βραβείο

Μαρία Κουτσιώρα, Α’ τάξη δημ., 
εκπαιδευτήρια Ελπίδα, Β’ βραβείο

Χριστίνα Λεοχρήστου, Γ’ τάξη δημ.,
εκ/ρια Απόστολος Παύλος, Α’ βραβείο

Ελευθέριος Τερζόπουλος, Α’ τάξη δημ., 
εκπαιδευτήρια Ελπίδα, Α’ βραβείο

1ο Νηπιαγωγείο Φιλύρου, ομαδικό έργο,
 Α’ βραβείο
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“Μου πήρε τέσσερα χρό-
νια για να μπορώ να ζωγρα-
φίσω όπως ο Ραφαήλ αλλά 
μια ζωή για να ζωγραφίσω 
σαν παιδί.” Πάμπλο Πικάσο.

Αφιερώσαμε την γιορτή 
αυτή στους μαθητές, στα παι-
διά, στους εφήβους και σ’ αυ-
τούς θέλω δυο λόγια να πω.

Είστε νέοι, γι αυτό επανα-
στατείστε σε κάθε τι συνηθι-
σμένο και ανιαρό.

Ζήστε συναρπαστικά, 
χωρίς να τα θέλετε όλα τέ-
λεια, αφήστε ελεύθερη την 
δημιουργία του πνεύματός 
σας να μεγαλουργήσει.

Μείνετε αυθεντικοί, δώ-
στε τη χαρά που λείπει από 
τον κουρασμένο κόσμο των 
μεγάλων.

Μείνετε προσηλωμένοι 
στους στόχους σας προχω-
ρώντας βήμα- βήμα, κατακτώ-
ντας μικρές νίκες κάθε φορά, 
ώσπου να φθάσετε στον δικό 
σας, προσωπικό θρίαμβο.

Έχετε υπομονή και επι-
μονή, διασκεδάστε, γελάστε 
κι αν κάτι δεν σας βγαίνει, 
αφήστε το για λίγο και μετά 
ξανάπροσπαθείστε.

Εμπνευστείτε από τους 
ήρωες στους οποίους αφι-
ερώσατε τα θαυμάσια έργα 
σας, από τις αρετές τους, 
από όσα μάθατε για αυτούς. 
Από την γενναιότητά τους 
αλλά και την γενναιοδωρία 
τους. Το ήθος και την καλο-
σύνη τους. Δεν ήταν τέλειοι 
άνθρωποι. Είχαν όμως το 
μεγαλείο της υπέρβασης 
των συνθηκών, της λογικής, 
του ίδιου τους του εαυτού. 
Είχαν θάρρος και πίστη στον 
σκοπό τους. Και πέτυχαν το 
ακατόρθωτο! Με τον δικό 
τους, μοναδικό στην ιστορία, 

τρόπο.
Αγαπημένα παιδιά, μην 

αναλωθείτε ψάχνοντας στον 
ατέλειωτο κόσμο της πλη-
ροφόρησης, αφεθείτε στον 
ενθουσιασμό σας και στις 
τολμηρές ιδέες σας.  Ξ ε -
κλειδώσετε την έμπνευσή 
σας κι ακούστε την καρδιά 
σας πώς χτυπά. Ρωτήστε 
σαν τα μικρά παιδιά, τι είναι 
αυτό;

Και προχωρήστε! Με τον 
δικό σας μοναδικό τρόπο, κι 
όλα μπορούν να γίνουν!

Έχουμε συνηθίσει να πε-
τάμε ό,τι σπάσει. Οι Ιάπω-
νες, λαός με βαθειά φιλοσο-
φία, κολλούν τα σπασμένα 
κομμάτια με ένα μείγμα χρυ-
σού, μια παμπάλαια τεχνι-
κή τους που την ονομάζουν 
“κιτσούγκι”. Έτσι, κάθε τι 
που φαίνεται ελαττωματικό, 
δυναμώνει, γίνεται πολύτι-
μο, αποκτά μια νέα δική του 
οντότητα και γίνεται μοναδι-
κό αλλά και πιο δυνατό στα 
σημεία που είχε σπάσει.

Κάθε λοιπόν δυσκολία θα 
την ξεπεράσετε με νέα προ-
σπάθεια κι αν δεν τα καταφέ-
ρετε τελείως, τουλάχιστον θα 
τα έχετε καλά με τον εαυτό 
σας ότι προσπαθήσατε!

Σας είμαστε ευγνώμο-
νες που προσπαθήσατε, 
που τολμήσετε, ρωτήσατε, 
εργασθήκατε και σήμερα 
καμαρώνουμε όλοι το απο-
τέλεσμα της δουλειάς σας. 
Γιατί δεν υπάρχει δεν μπορώ 
αλλά δεν θέλω.

Ονειρευτείτε. Πιστέψτε. 
Τολμήστε. Αν τα καταφέρετε, 
καλώς. Αν όχι, θα έχετε πάει 
ήδη μπροστά. Έτσι κι αλλιώς.

 Σας ευχαριστούμε!
Ολυμπία Δημαράτου

Η ζωγράφος Στέλλα 
Καριάκα, επιμελήτρια του 
Εργαστηρίου Ζωγραφικής 
εφήβων και ενηλίκων της 
ΚΕΠΦ και μέλος της κριτι-
κής επιτροπής τους διαγω-
νισμού, είπε μεταξύ άλλων.

“Συγχαρητήρια σε 
όλους τους μαθητές για 
την συμμετοχή τους στον 
διαγωνισμό μας. Άξιζε 
πραγματικά ο χρόνος που 
διέθεσαν για να δημιουρ-
γήσουν το έργο τους και 
να είναι σήμερα εδώ.

Μεγάλη σημασία για 
μας έχει η συμμετοχή 
τους και η όλη διαδικασία 
να ασχοληθούν με κάτι 
δημιουργικό.Τα οφέλη εί-
ναι πολλαπλά. Ένα παιδί, 
ένας έφηβος δε ζωγραφί-
ζει απλά. Αποτυπώνει την 
σκέψη του και παράλληλα 

ολοκληρώνει μιαν ιδέα.
Κάτι που φαντάστηκε το 
επένδυσε με πολλή θέλη-
ση έτσι ώστε να επιλέξει 
τα χρώματα,το χαρτί,τον 
καμβά και να υλοποιήσει 
την ιδέα του δημιουργώ-
ντας το έργο του.

Επομένως ΦΑΝΤΑΣΤΗ-
ΚΕ - ΘΕΛΗΣΕ- ΕΠΡΑΞΕ!

 Συμμετείχε, σε κά-
ποιες περιπτώσεις, σε 
ομάδα και δούλεψε με 
άλλα παιδιά. Επομένως 
είχε την ευκαιρία της συ-
νεργασίας. Τί πολύτιμο!

Φαντάστηκε την κατά-
σταση της Ελλάδας μας, 
τους προγόνους μας που 
αγωνίστηκαν και θυσιά-
στηκαν για την ελευθερία. 
Επομένως διάβασε την 
ιστορία του τόπου μας, 
αναζήτησε τις ρίζες του. 

Τί πολύτιμο!
Για να ολοκληρώσει 

την δημιουργία του ασχο-
λήθηκε με την χρωματο-
λογία, με την γεωμετρία 
και τα μαθηματικά, σκέ-
φθηκε πώς θα σχεδιάσει 
την σύνθεσή του. Καλλι-
έργησε το πνεύμα και την 
ψυχή του. Συγχαρητήρια 
λοιπόν στα σπουδαία 
παιδιά μας.

Ως ένδειξη αγάπης 
και σεβασμού εκ μέρους 
των μαθητριών του Εργα-
στηρίου Ζωγραφικής της 
ΚΕΠΦ προσφέρουμε ένα 
έργο ζωγραφικής στην 
Διευθύντρια του Λυκείου 
Φιλύρου Πηνελόπη Καζά 
για το υπέροχο σχολείο 
που φιλοξενεί την σημερι-
νή μας γιορτή.”

Εορτή της Κίνησης Επικοινωνίας Πολιτών Φιλύρου 21 Μαρτίου 2022

Κατά τη διάρκεια της εκδήλω-
σής μας εκφράσαμε τα θερμά 
συγχαρητήρια στον Μενέλαο 
Ράπτη για την ολική υποτρο-
φία που έλαβε από το κολέγιο 
Franklin and Marshall college 
στο Λάνκαστερ της Πενσυλβά-
νια των Η.Π.Α., τμήμα αστρο-
φυσικής. Του ευχόμαστε να 
ολοκληρώσει τις σπουδές του 
στον τομέα που τόσο αγαπά και έχει ήδη διακριθεί πα-
γκοσμίως. Στους γονείς του Σωτήρη Ράπτη και Σοφία 
Τσίλογλου, Γ. Γραμματέα του συλλόγου μας, που του 
παρείχαν την στήριξη που χρειάζεται κάθε παιδί, ευχό-
μαστε να είναι γεροί και να χαίρονται τις επιτυχίες του.

Συγχαρητήρια
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Γιάννης Μπεγκλής 

Νιώθοντας έντονα την 
ιστορική στιγμή, αποφασί-
σαμε να απευθυνθούμε στη 
νέα γενιά και να προσκα-
λέσουμε τους μαθητές του 
Δήμου μας -και όχι μόνο- σε 
ένα διαγωνισμό ζωγραφικής 
με θέμα: «Εικόνες και Ήρω-
ες του 1821», διότι αυτοί 
συμβολίζουν την ελπίδα και 
την αναγέννηση.

Η ανταπόκριση και το εν-
διαφέρον που εισπράξαμε 
ήταν πέρα από τις προσδο-
κίες μας και οι εκατόν έντεκα 
συμμετοχές το αποδεικνύ-
ουν. Το εύρος, η ποικιλία, η 
ζωντανή, αλλά και συμβολι-

κή, απεικόνιση των παρα-
στάσεων εκφράζουν το πόσο 
άγγιξε το θέμα του διαγω-
νισμού τις ψυχές μαθητών, 
εκπαιδευτικών και οικογενει-
ών. Αποτελεί πεποίθησή μας 
ότι είναι χρήσιμο οι νέοι μας 
να στρέφουν ενδοσκοπικά 
το βλέμμα τους στα ιστορικά 
γεγονότα και να εμπνέονται 
από αυτά, διότι η ιστορία και 
το παρελθόν συνδέονται με 
το παρόν και το μέλλον ενός 
λαού, μάς διδάσκουν και μάς 
καθοδηγούν. Επιπλέον, τα 
σχολεία ως «ανοιχτά» κοι-
νωνικά συστήματα που αλ-
ληλοεπιδρούν διαρκώς με 

το περιβάλλον, δεν θα μπο-
ρούσαν να μείνουν αμέτοχα 
από αυτήν την ιδιαίτερη για 
την πατρίδα μας χρονική 
συγκυρία, οπότε ήταν νομο-
τελειακό γεγονός για εμάς η 
συμμετοχή τους. Γνωρίζουμε 
καλά ότι η σύγχρονη ελληνι-
κή εκπαίδευση, σε όλες τις 
σχολικές βαθμίδες, συνιστά 
μία πολυσήμαντη προσπά-
θεια, με ενέργειες και δρά-
σεις που δεν αποσκοπούν 
μόνο στη μάθηση, αλλά και 
στη μύηση των μαθητών 
στον πολιτισμό, με την καλ-
λιέργεια ηθικών, κοινωνικών 
και αισθητικών αξιών, κλη-
ροδότημα του αρχαίου ελλη-
νικού πνεύματος.

Αξίζουν συγχαρητήρια 
στους υπέροχους και ταλα-
ντούχους μαθητές, μαθήτριες  
και εκπαιδευτικούς του 1ου, 2ου 
και 3ου Νηπιαγωγείου Φιλύ-
ρου, του 1ου και 2ου Δημοτικού 
Σχολείου Φιλύρου, του Νηπι-
αγωγείου και Δημοτικού Σχο-
λείου των Εκπαιδευτηρίων 
‘ΕΛΠΙΔΑ’, του 1ου Δημοτικού 
Σχολείου Ασβεστοχωρίου, του 
Γυμνασίου και του Λυκείου Φι-
λύρου. Ευχαριστούμε για τη 
συμμετοχή τους τις μαθήτρι-
ες, αδερφές, Γεωργαντέα Γε-
ωργία και Στέλλα, καθώς και 
την μαθήτρια Ράπτη Δανάη, 
που κατοικούν στο Φίλυρο και 
φοιτούν στα Εκπαιδευτήρια 
ΦΡΥΓΑΝΙΩΤΗ, τις μαθήτριες 
των Εκπαιδευτηρίων «ΑΠ.
ΠΑΥΛΟΣ», αδερφές, Λεοχρή-
στου Χριστίνα και Κυριακή, 

που κατοικούν στο Ασβεστο-
χώρι.                                                    

 Ευχαριστούμε θερμά τους 
εκπαιδευτικούς και τις οικογέ-
νειες των παιδιών που τα στή-
ριξαν σε αυτήν την προσπά-
θειά τους.  Τονίστηκε από τα 
μέλη της Κ.Ε.Π.Φ. η αξία της 
συμμετοχής, για αυτό και δό-
θηκε σε όλους τιμητικό δίπλω-
μα συμμετοχής και αναμνη-
στικό δωράκι του συλλόγου, 
επιπλέον των βραβευμένων 
έργων. Η πρόθεσή μας είναι 
τα έργα των μαθητών που δι-
ακρίθηκαν να γίνουν αφίσες, 
οι οποίες θα κοσμούν σχολεία 
και άλλα δημόσια κτίρια του 
Δήμου μας.

Όλοι οι μικροί μας φίλοι 
μάς απέδειξαν ότι άξιζαν τις 
ελπίδες και την εμπιστοσύνη 
μας και ότι έχουμε το χρέος 
να απευθυνόμαστε συχνότε-
ρα σε αυτούς όποτε η στιγμή 
το απαιτήσει.

ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΚΑΖΑ
π. Γ. Γραμματέας της 

Κ.Ε.Π.Φ.
Δ/ντρια ΓΕΛ ΦΙΛΥΡΟΥ  

συνέχεια από σελ. 1
Εκδήλωση Τιμής για τα 200 χρόνια απο την Ελληνική Επανάσταση



10   

Η κ. Μαρία Θεοδοσιάδου είναι αξιέπαινη και παράδειγμα για όλους μας. Πάντα συ-
νεπής στο μάθημα δημιουργεί με απίστευτο μεράκι στο Εργαστήρι μας χωρίς να έχει 
ζωγραφίσει ποτέ πριν στη ζωή της. Της αξίζει μια τιμητική φωτογραφία με όλα τα 
μέχρι τώρα έργα της.Θερμά συγχαρητήρια!

Εργαστήρι ζωγραφικής

Η φιγούρα μιας γυναίκας εμπνέει πολλά, στο έργο αυτό 
συμβολίζει την "ΙΣΟΤΗΤΑ" 

Μέσα από τα μάτια του ναυτικού που βλέπει τα ξημε-
ρώματα την πόλη Καντίθ της Ισπανίας, οι μαθήτριες δη-
μιούργησαν το έργο "Τα φώτα της πόλης" 

Αρλεκίνος! Ο αφελής υπηρέτης της ιταλικής Commedia 
dell ’Arte εμπνέει την δημιουργία του έργου "Η ΜΑΣΚΑ 
ΤΟΥ ΑΡΛΕΚΙΝΟΥ" 

Άνοιξη, η εποχή της καλής διάθεσης και της αισιοδοξίας. Με την ανανέωση της φύσης 
και μαθαίνοντας την τεχνική της σπάτουλας στο εργαστήριο, οι μαθήτριες ζωγραφίζουν 
"ΚΛΑΔΙΑ ΜΕ ΛΟΥΛΟΥΔΙΑ"

Η ικανότητα του παπαγάλου να μιμείται πιστά τους ήχους που ακούει στο περιβάλλον 
του, μεταξύ των οποίων και τις ανθρώπινες φωνές, φαίνεται πως κρύβεται στην μοναδι-
κή δομή μιας περιοχής του εγκεφάλου του. 

25η Μαρτίου 2022, στον εορτασμό της επετείου 25η Μαρτίου 2022, στον εορτασμό της επετείου 
της ελληνικής επανάστασης του 1821 της ελληνικής επανάστασης του 1821 
στο Φίλυρο, το στεφάνι της Κ.Ε.Π.Φ.στο Φίλυρο, το στεφάνι της Κ.Ε.Π.Φ.

 κατέθεσε η κ. Ευγενία Αλπάτη- Αντωνιάδου κατέθεσε η κ. Ευγενία Αλπάτη- Αντωνιάδου
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Το καμένο λάδι που απορρίπτε-
ται στον νεροχύτη και στην αποχέ-
τευση προκαλεί σημαντικά προ-
βλήματα, σε διάφορα επίπεδα. Ξε-
κινώντας από το οικιακό επίπεδο, 
το λάδι (καθώς και τα υπόλοιπα 
λίπη) μπορεί να προκαλέσει φρά-
ξιμο των σωληνώσεων της απο-
χέτευσης. Εφόσον περάσει από 
αυτές, το λάδι είτε θα καταλήξει 
σε μία μονάδα βιολογικού καθα-
ρισμού των αστικών αποβλήτων 
είτε θα περάσει στον υδροφόρο 
ορίζοντα. Στην πρώτη περίπτωση, 
το λάδι προκαλεί σημαντικά προ-
βλήματα στην ορθή λειτουργία της 
μονάδας βιολογικού καθαρισμού, 
με αποτέλεσμα τον ανεπαρκή κα-
θαρισμό των λυμάτων, τα οποία 
τελικά απορρίπτονται ακάθαρτα 
στη θάλασσα. Αν το καμένο λάδι 
περάσει στον υδροφόρο ορίζοντα, 
τότε η ρύπανση του νερού μπορεί 
πάλι να προκαλέσει φράξιμο του 
δικτύου ύδρευσης. Κυρίως, όμως, 
μπορεί να περάσει στο οικοσύ-
στημα και στη διατροφική αλυσίδα 
και να καταλήξει στον άνθρωπο, 
με σημαντικές επιπτώσεις στην 
υγεία. Και για να αντιληφθούμε το 
μέγεθος του φαινομένου, αρκεί να 
αναλογιστούμε ότι ένα λίτρο λα-
διού μπορεί να μολύνει πολλούς 
τόνους νερού.

Ποια λάδια μπορούμε να 
συλλέγουμε;

Όλα τα βρώσιμα λάδια τα οποία 
χρησιμοποιούνται στο τηγάνισμα εί-
ναι κατάλληλα για αυτην την δράση. 
Έτσι, συλλέγουμε ελαιόλαδο, ηλιέ-
λαιο, αραβοσιτέλαιο, βαμβακέλαιο, 
φοινικέλαιο, πυρηνέλαιο και κάθε 
άλλο είδος βρώσιμου λαδιού. Το 
μόνο λάδι που δεν μπορεί να επε-
ξεργαστεί περαιτέρω είναι αυτό που 
έχει χρησιμοποιηθεί για μαγείρεμα 
κοτόπουλου. Επίσης, πρέπει να ση-
μειωθεί ότι τα λάδια μηχανών (ορυ-
κτέλαια) ανακυκλώνονται με διαφο-
ρετική διαδικασία και δεν πρέπει να 
αναμιγνύονται με τα βρώσιμα λάδια 
φυτικής προέλευσης.

Πώς θα γίνεται η συλλογή 
του λαδιού;

Η συλλογή του λαδιού περιλαμ-
βάνει δύο στάδια.

Πρώτο στάδιο – μικρής κλίμα-

κας: Αρχικά γίνεται η συλλογή του 
λαδιού που έχει χρησιμοποιηθεί για 
τηγάνισμα, με βασικό περιορισμό 
να μην περιλαμβάνει υπολείμμα-
τα τροφών, όπως για παράδειγμα 
κομμάτια πατάτας που έχουν απο-
μείνει μετά από το τηγάνισμα. Ο 
πιο εύκολος και αποτελεσματικός 
τρόπος για να επιτευχθεί αυτό είναι 
να χρησιμοποιείται ένα σουρωτήρι 
κατά τη συλλογή του λαδιού. Έτσι, 
σε πρακτικό επίπεδο, το λάδι μπο-
ρεί να συλλεχθεί σε ένα δοχείο οικι-
ακής χρήσης (π.χ. μπουκάλι ή βάζο, 
το δεύτερο είναι ίσως προτιμότερο, 
μιας και το μεγαλύτερο στόμιό του 
διευκολύνει το άδειασμα του λαδιού 
από το μαγειρικό σκεύος ή το πιά-
το), χρησιμοποιώντας ένα χωνί (αν 
το στόμιο του δοχείου είναι στενό) 
και το σουρω-
τήρι. Δεν έχει 
σημασία αν 
το δοχείο θα 
είναι πλαστι-
κό ή γυάλινο. 
Ωστόσο, καλό 
είναι να μην 
α δ ε ι ά ζο υ μ ε 
ζεστά λάδια 
σε πλαστικό 
δοχείο, ενώ 
το γυάλινο δο-
χείο ίσως εί-
ναι πιο βαρύ. 
Επίσης, δεν 
υπάρχει κά-
ποιος περιορι-
σμός ως προς 
τον χρόνο κατά τον οποίο το λάδι θα 
παραμείνει στο δοχείο συλλογής.

Δεύτερο στάδιο – μεσαίας κλί-
μακας: Στη συνέχεια, το λάδι συλ-
λέγεται σε ένα μεγαλύτερο πλαστι-
κό βαρελάκι, στο οποίο πρακτικά 
αδειάζουμε το περιεχόμενο των 
δοχείων του πρώτου σταδίου. Το 
βαρελάκι είναι χωρητικότητας 60 
λίτρων και έχει μεγάλο στόμιο, έτσι 
ώστε να διευκολύνεται το άδειασμα 
του λαδιού από τα μικρότερα δο-
χεία και να περιορίζεται σημαντικά 
ο κίνδυνος να χυθεί κάποια ποσό-
τητα έξω. Ένα τέτοιο βαρελάκι θα 
είναι τοποθετημένο στα γραφεία 
της ΚΕΠΦ, στερεωμένο με κατάλ-
ληλο τρόπο ώστε να μην υπάρχει 
πιθανότητα ανατροπής και διαρρο-
ής του λαδιού.

Τι θα γίνει το λάδι στη συνέ-
χεια;

Όταν το βαρελάκι γεμίσει, θα 
παραδοθεί σε εταιρεία συλλογής 
μεγάλης κλίμακας και το περιεχό-
μενό του θα μεταγγιστεί σε δεξα-
μενή συλλογής λαδιού. Στη συνέ-
χεια, θα μεταφερθεί σε εργοστά-
σιο παραγωγής βιοκαυσίμων και 
τελικά θα μετατραπεί σε βιοντίζελ. 
Το μαγειρικό λάδι αποτελεί ιδανική 
πρώτη ύλη για την παραγωγή βιο-
ντίζελ, το οποίο είναι ένα ανανεώ-
σιμο καύσιμο φυτικής προέλευσης, 
με ιδιότητες παραπλήσιες με αυτές 
του συμβατικού πετρελαίου (ντίζελ) 
που χρησιμοποιείται στα οχήματα. 
Έτσι, μπορεί να υποκαταστήσει 
πλήρως το συμβατικό ντίζελ ή να 
χρησιμοποιηθεί σε μίγματα με δι-

άφορες αναλο-
γίες. Μάλιστα, 
με τις πλέον 
σύγχρονες με-
θόδους και 
δ ι α δ ι κ α σ ί ε ς 
επεξεργασίας 
του λαδιού, το 
π α ρ α γ ό μ ε ν ο 
βιοντίζελ είναι 
εξαιρετικής ποι-
ότητας και δεν 
προκαλεί κανέ-
να πρόβλημα 
στις μηχανές 
ε σ ω τ ε ρ ι κ ή ς 
καύσης. Και 
ενώ τα πρώτα 

χρόνια η παραγωγή βιοντίζελ γινό-
ταν καλλιεργώντας τα κατάλληλα 
μη βρώσιμα φυτά με αποτέλεσμα 
να ανταγωνίζεται τη χρήση γης για 
την παραγωγή βρώσιμων προϊό-
ντων, τώρα το βιοντίζελ προέρχεται 
από το ήδη χρησιμοποιημένο λάδι. 
Με δύο λόγια δηλαδή, το καμένο 
μαγειρικό λάδι που μέχρι χθες ήταν 
απόβλητο και επιβαρυντικό για το 
περιβάλλον, από σήμερα το κά-
νουμε μία εξαιρετική πρώτη ύλη για 
την προστασία του περιβάλλοντος. 
Και όλο αυτό το πετυχαίνουμε με 
απλές κινήσεις συλλογής του λα-
διού. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή 
νομοθεσία, το πετρέλαιο κίνησης 
που διατίθεται στα πρατήρια υγρών 
καυσίμων περιέχει βιοντίζελ. Στην 
Ελλάδα το πετρέλαιο κίνησης περι-
έχει έως και 7% βιοντίζελ.

Τελικά οφέλη
Τα τελικά οφέλη από τη συλλο-

γή και ανακύκλωση των καμένων 
βρώσιμων λαδιών είναι πολλαπλά 
και άκρως θετικά για το περιβάλλον 
και την υγεία. Πρώτον, αποφεύγεται 
η πιθανή ρύπανση του υδροφόρου 
ορίζοντα και του νερού ύδρευσης με 
τοξικά συστατικά, προστατεύοντας 
έτσι το συνολικό οικοσύστημα από 
πιθανές μολύνσεις. Επιπλέον, περι-
ορίζεται το φράξιμο των σωληνώσε-
ων ύδρευσης και αποχέτευσης, ενώ 
δεν παρεμποδίζεται η ορθή λειτουρ-
γία των μονάδων βιολογικού καθα-
ρισμού των αστικών λυμάτων. Τα 
οφέλη όμως δε σταματούν εδώ. Το 
παραγόμενο βιοντίζελ, ως βιοκαύ-
σιμο φυτικής προέλευσης, μειώνει 
σημαντικά τις εκπομπές διοξειδίου 
του άνθρακα. Το λάδι προέρχεται 
από φυτά, τα οποία έχουν δεσμεύσει 
διοξείδιο του άνθρακα από την ατμό-
σφαιρα για την ανάπτυξή τους. Έτσι, 
η καύση του βιοντίζελ, το οποίο έχει 
παραχθεί από το χρησιμοποιημένο 
λάδι, δεν προσθέτει επιπλέον διοξεί-
διο του άνθρακα στην ατμόσφαιρα, 
όπως συμβαίνει με τα συμβατικά 
ορυκτά καύσιμα. Επιπλέον, λόγω 
των φυσικών και χημικών ιδιοτήτων 
του, το βιοντίζελ εκπέμπει σημαντι-
κά χαμηλότερα επίπεδα σωματιδίων 
αιθάλης (ο χαρακτηριστικός μαύρος 
καπνός που βλέπουμε συχνά στις 
εξατμίσεις των ταξί, λεωφορείων και 
φορτηγών), τα οποία είναι ιδιαίτερα 
επιβαρυντικά για το περιβάλλον και 
την υγεία. Τελευταίο, αλλά εξίσου 
σημαντικό, είναι το ανταποδοτικό 
όφελος από την ανακύκλωση του 
λαδιού, το οποίο θα ενισχύσει περαι-
τέρω την προσφορά και την αλλη-
λεγγύη προς τον συνάνθρωπο.

Όλα αυτά καθιστούν σαφές το 
γιατί είναι σημαντικό να ανακυκλώ-
νουμε τα καμένα μαγειρικά λάδια. 
Με αυτήν την δράση αξιοποιούμε 
τα καμένα λάδια προς όφελος του 
περιβάλλοντος. Και είναι βέβαιο ότι 
αυτό θα μας επιστρέψει το καλό σε 
πολλαπλάσιο βαθμό.

Και μην ξεχνάς...αφού φας, το 
λαδάκι να κρατάς!

Αθανάσιος Μ. Δημάρατος
Διπλ. Μηχανολόγος 

Μηχανικός ΕΜΠ
Διδάκτωρ Μηχανικός ΕΜΠ

Νέα περιβαλλοντική δράση – Ανακύκλωση μαγειρικών λαδιών

“Ούτε μια σταγόνα λάδι στο περιβάλλον!” συνέχεια από σελ. 1
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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

Η περίοδος της θητείας του απελθόντος Διοικητι-
κού Συμβουλίου (Σεπτέμβριος 2019-Μάρτιος 2022 
λόγω αναγκαστικών παρατάσεων της θητείας των ορ-
γάνων διοίκησης σωματείων και συλλόγων)      συνέ-
πεσε κατά το μεγαλύτερο μέρος της με την πανδημία 
του κορωνοϊού. Κατά την ανάγνωση του απολογισμού 
από την πρόεδρο Ολυμπία Δημαράτου ενώπιον της 
Γενικής Συνέλευσης των μελών μας κατά τις αρχαιρε-
σίες της 28ης Μαρτίου 2022, η γενική διαπίστωση ήταν 
ότι οι δραστηριότητες και οι δράσεις μας συνεχίστηκαν 
μέσα στις αντίξοες συνθήκες στον βαθμό βέβαια που 
ήταν ασφαλείς για την προστασία της υγείας όλων. 
Μέχρι τις αρχές Μαρτίου 2020 έγιναν πολλές εκδηλώ-
σεις και δράσεις, ενδεικτικά αναφέρθηκαν η αξέχαστη 
εκδρομή μας στην Βεργίνα, η έναρξη των προβολών 
με το "Ενθύμιο Θεσσαλονίκης", η συγκινητική επίσκε-
ψη στην Βασιλειάδα, η υπέροχη, μελωδική με τρεις χο-
ρωδίες χριστουγεννιάτικη γιορτή στο Ελληνικό Παιδικό 
Χωριό στο Φίλυρο, η συμμετοχή της χορωδίας μας 
στο άναμμα του δένδρου στην πλατεία του Φιλύρου, η 
μεγάλη ετήσια συνεστίαση αγάπης στο Ελληνικό Παι-
δικό Χωριό με πλήρη ορχήστρα εθελοντών μουσικών 
να συνοδεύει την χορωδία μας - μπουζούκι, κιθάρα, 
βιολί, κρουστά, ακκορντεόν - με την επιμέλεια του μαέ-
στρου μας Χρήστου Ξανθού. Κατασκευάσαμε την δα-
νειστική μας βιβλιοθήκη για παιδιά και ενήλικες μέσα 
στην αίθουσα εκδηλώσεων του συλλόγου, προβήκαμε 
σε ελαιοχρωματισμό των χώρων του συλλόγου. Για τις 
γιορτές του 2019 προμηθευθήκαμε ξύλινα καλαίσθητα 
ρολόγια, ημερολόγια και μπρελόκ, όλα με το λογότυπο 
του συλλόγου μας και τα διανείμαμε δωρεάν. Κατά την 
διάρκεια της πανδημίας η συλλογή πλαστικών πωμά-
των της δράσης μας "Ούτε ένα καπάκι στα σκουπίδια!" 
συνεχίσθηκε δυναμικά και από την ανακύκλωσή τους 
αυξήθηκαν οι προσφορές μας αληλλεγγύης σε ανα-
πηρικά αμαξίδια και υγειονομικό υλικό. Στο Εργαστήρι 
ζωγραφικής τα νέα έργα των "μαθητριών" πλήθαιναν 
και άρχισε την λειτουργία του το νέο μας τμήμα επιτρα-
πέζιων παιχνιδιών. Το καλοκαίρι του 2021 "Τα βιβλία 

πήγαν πλατεία" και η πλατεία του Φιλύρου πλημμύ-
ρισε από βιβλία και επιτραπέζια παιχνίδια που κρέμο-
νταν από τα κλαδιά των δένδρων και τις πέργκολες για 
να τα δανειστούν ελεύθερα παιδιά και ενήλικες. Χαρί-
σαμε ένα λάπτοπ στο Λύκειο Φιλύρου όταν αδίστακτοι 
κλέφτες το αφήρεσαν, αφήνοντας τα παιδιά χωρίς το 
απαραίτητο πλέον αυτό εργαλείο. Κι όταν χάλασε ο 
προτζέκτοράς τους φροντίσαμε να τον επιδιορθώσου-
με άμεσα ώστε να συνεχίσουν τα παιδιά τα μαθήματά 
τους απρόσκοπτα.

Στείλαμε επιστολές στο Δασαρχείο για το φλοιο-
φάγο έντομο των δένδρων, μας απάντησαν και έγι-
ναν οι σχετικές εργασίες, αλλά και στην Περιφέρεια 
Κεντρικής Μακεδονίας για να πληροφορηθεί έγκυρα 
η τοπική κοινωνία του Φιλύρου για ποιον λόγο στα-
μάτησαν οι εργασίες του υπό ανέγερση γηροκομεί-
ου. Όλα αυτά δημοσιεύονται στα φύλλα της εφημε-
ρίδας Φιλυρέα. 

Παρευρεθήκαμε σε όλους τους εθνικούς μας εορ-
τασμούς και τιμήσαμε με καταθέσεις στεφάνων την 
μνήμη των ηρώων μας στο Φίλυρο, στο Ασβεστοχώ-
ρι, στον μαρτυρικό Χορτιάτη.

Στις 14 Οκτωβρίου 2020  επισκέφθηκαν τον χώρο 
του συλλόγου μας μαθητές του 2ου Δημοτικού σχο-
λείου Φιλύρου συνοδευόμενοι από εκπαιδευτικούς, 
προσέφεραν βιβλία για την δανειστική μας βιβλιοθήκη 
και στη συνέχεια επισκέφθηκαν μαζί με μέλη του Δ.Σ. 
την στάση Γεφυράκι όπου τοποθέτησαν βιβλία στην 
βιβλιοθήκη της διαρκούς δράσης μας "Βιβλίο - Στάση 
Ζωής".

Γιορτάσαμε τα 200 χρόνια από την Ελληνι-
κή Επανάσταση όλη τη χρονιά που πέρασε με 34 
αναρτήσεις επιλεγμένων κειμένων και φωτογραφι-
κού υλικού στην ιστοσελίδα μας από την υπεύθυνη 
της Λέσχης Ανάγνωσης Μαρία Πάλλα. Μπορείτε να 
τις βρείτε και να τις διαβάσετε. 

Κορύφωση των εορτασμών μας απετέλεσε ο δια-
γωνισμός ζωγραφικής που προκηρύξαμε τον Δεκέμ-
βριο 2021 με θέμα "Εικόνες και Ήρωες του 1821 - 200 

χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση" που ολοκλη-
ρώθηκε με την διπλή εορταστική εκδήλωση την 21η 
Μαρτίου 2022 στον φιλόξενο χώρο του Λυκείου, με 
την εξαιρετική ομιλία του στρατηγού ε.α.Ιωάννη Ζού-
κα αλλά και με την μεγάλη, συγκινητική συμμετοχή 
111 μαθητών που κατέθεσαν την ψυχή τους ζωγραφί-
ζοντας το μεγάλο αυτό ιστορικό γεγονός.

Τα τμήματά μας της Χορωδίας, Μουσικής προ-
παίδειας, Αφήγησης, Επιτραπέζιων παιχνιδιών λει-
τούργησαν τόσο ώστε να μην θέσουμε σε κίνδυνο 
την υγεία των μελών μας λόγω της πανδημίας, ενώ 
το Εργαστήρι Ζωγραφικής λειτούργησε με ασφάλεια 
μεγάλη περίοδο και συνεχίζει να λειτουργεί. 

Ευχόμαστε η νέα περίοδος των δραστηριοτήτων 
των τμημάτων μας να ξεκινήσει με υγεία και να συ-
νεχίσουμε τις ποικίλες δράσεις μας για την επικοι-
νωνία, τον πολιτισμό, το περιβάλλον και την αλλη-
λεγγύη, με κινητήρια δύναμη τον εθελοντισμό.

Αρχαιρεσίες Κ.Ε.Π.Φ 

Το μέλος του συλλόγου μας Μαρία Σκουντού-
ρογλου μας επεφύλαξε μιαν υπέροχη έκπληξη 
κατά την διάρκεια της εκλογοαπολογιστικής γε-
νικής συνέλευσής μας την 28η Μαρτίου 2022. 
Λαμβάνοντας τον λόγο ιδιαίτερα συγκινημένη 
είπε ότι εκτιμά ιδιαίτερα τις ποικίλες δράσεις της 
Κ.Ε.Π.Φ. και την πολυεπίπεδη προσφορά του 
συλλόγου στην τοπική κοινωνία του Φιλύρου και 
όχι μόνον, γι αυτό επιθυμεί να στηρίξει εμπρά-
κτως τους σκοπούς του καταθέτοντας το ποσό 
των πεντακοσίων ευρώ στον τραπεζικό λογαρια-
σμό που τηρεί. Η πρόεδρος Ολυμπία Δημαρά-
του και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου την 
ευχαριστούμε θερμά! Η αμοιβαία εκτίμηση και η 
ειλικρινής, εγκάρδια επικοινωνία μεταξύ των με-
λών μας είναι το οξυγόνο και η κινητήρια δύναμη 
για την συνέχιση των δράσεών μας. Όλοι μαζί για 
όλους μας σε καλούς και δύσκολους καιρούς. 
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Η αντιπυρική περίοδος κάθε χρόνο ξεκινάει 
την 1η Μαΐου και διαρκεί έως την 31η Οκτωβρίου 
και έχει ως στόχο να ενταχθεί η προσπάθεια και 
η προσοχή όλων για την προστασία των δασών. 
Γι΄αυτόν τον λόγο:
•	 Κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου, 

απαγορεύεται αυστηρά κάθε είδους καύση 
σε δάση, δασικές και αγροτικές εκτάσεις 
καθώς και σε οικόπεδα.

•	 Εφιστάται ιδιαίτερα η προσοχή στους ιδιοκτή-
τες οικοπέδων σχετικά με την  αποψίλωση 
αυτών από τα ξερά χόρτα και την απομά-
κρυνση πάσης φύσεως εύφλεκτων υλικών.

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των υπόχρεων 
με τα ανωτέρω προβλέπεται η επιβολή κυρώ-
σεων σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 
Παράλληλα, η παράλειψη της υποχρέωσης 
καθαρισμού οικοπέδων συνεπάγεται και τον 
καταλογισμό της δαπάνης καθαρισμού τους.

•	 Τέλος, σε περίπτωση πυρκαγιάς καλείται 
άμεσα η Πυροσβεστική Υπηρεσία στο τη-
λέφωνο 199.

Αναλυτικές Οδηγίες:

Αν βρισκόμαστε στην ύπαιθρο: 
•	 Δεν καίμε σκουπίδια ή ξερά χόρτα και κλαδιά 

κατά τους θερινούς μήνες. 
•	 Δεν ανάβουμε υπαίθριες ψησταριές στα δάση 

ή σε χώρους που υπάρχουν ξερά χόρτα το κα-
λοκαίρι. 

•	 Αποφεύγουμε τις εργασίες που ενδέχεται να 
προκαλέσουν πυρκαγιά (π.χ. οξυγονοκολλή-
σεις, χρήση τροχού ή άλλου εργαλείου που 
δημιουργεί σπινθήρες).

•	 Δεν πετάμε αναμμένα τσιγάρα και δεν αφή-
νουμε σκουπίδια στο δάσος. Υπάρχει κίνδυνος 
ανάφλεξης.

•	 Σεβόμαστε τα απαγορευτικά πρόσβασης σε 
περιόδους υψηλού κίνδυνου.

 
Αν το σπίτι μας βρίσκεται μέσα ή κοντά σε δά-

σος:
•	 Δημιουργούμε μια αντιπυρική ζώνη γύρω από 

το σπίτι καθαρίζοντας σε ακτίνα τουλάχιστον 
10 μέτρων τα ξερά χόρτα και φύλλα, τις πευκο-
βελόνες και τα κλαδιά.

•	 λαδεύουμε τα δένδρα μέχρι το ύψος των 3 μέ-
τρων, ανάλογα με την ηλικία και την κατάστα-
σή τους.

•	 Απομακρύνουμε τα ξερά κλαδιά από τα δέν-
δρα και τους θάμνους.

•	 Δεν αφήνουμε τα κλαδιά των δένδρων να 
ακουμπούν στους τοίχους, τη στέγη και τα 
μπαλκόνια του σπιτιού. 

•	 Δεν τοποθετούμε πλαστικές υδρορροές ή σω-

λήνες νερού στους τοίχους του σπιτιού και πα-
ραθυρόφυλλα από εύφλεκτα υλικά στα παρά-
θυρα και τις μπαλκονόπορτες.

•	 Φροντίζουμε ώστε τα καλύμματα στις καμινά-
δες και τους αεραγωγούς του σπιτιού να είναι 
από άφλεκτο υλικό ώστε να μην διεισδύσουν 
σπίθες.

•	 Δεν αποθηκεύουμε εύφλεκτα αντικείμενα κο-
ντά στο σπίτι.

•	 Τοποθετούμε τα καυσόξυλα σε κλειστούς και 
προφυλαγμένους χώρους.

•	 Δεν κατασκευάζουμε ακάλυπτες δεξαμενές 
καυσίμου κοντά στο σπίτι.

•	 Προμηθευόμαστε τους κατάλληλους πυρο-
σβεστήρες και φροντίζουμε για τη συντήρησή 
τους.

•	 Εξοπλιζόμαστε με σωλήνα ποτίσματος με μή-
κος ανάλογο της περιοχής που θέλουμε να 
προστατεύσουμε .

Μόλις αντιληφθούμε μια πυρκαγιά
Αν η πυρκαγιά πλησιάζει το σπίτι μας:

•	 Διατηρούμε την ψυχραιμία μας.
•	 Μεταφέρουμε όλα τα εύφλεκτα υλικά από τον 

περίγυρο του κτιρίου σε κλειστούς και προφυ-
λαγμένους χώρους.

•	 Κλείνουμε όλες τις διόδους (καμινάδες, παρά-
θυρα, πόρτες κ.λπ.) έτσι ώστε να μην διεισδύ-
σουν οι καύτρες στο εσωτερικό του σπιτιού.

•	 Κλείνουμε τις παροχές φυσικού αερίου και 
υγρών καυσίμων μέσα και έξω από το σπίτι.

•	 Μαζεύουμε τις τέντες στα μπαλκόνια και στα 
παράθυρα.

•	 Διευκολύνουμε την πρόσβαση πυροσβεστικών 
οχημάτων ανοίγοντας την πόρτα του κήπου.

•	 Τοποθετούμε σκάλα στην εξωτερική πλευρά 
του σπιτιού, αντίθετα από την κατεύθυνση της 
πυρκαγιάς ώστε να υπάρχει η δυνατότητα άμε-
σης πρόσβασης στη στέγη.

Αν παραμείνουμε στο σπίτι:
•	 Κλείνουμε καλά τις πόρτες και τα παράθυρα.
•	 Φράζουμε τις χαραμάδες με βρεγμένα πανιά 

για να μην μπει μέσα ο καπνός.
•	 Απομακρύνουμε τις κουρτίνες από τα παράθυ-

ρα.
•	 Μεταφέρουμε στο εσωτερικό των δωματίων τα 

έπιπλα που βρίσκονται κοντά στα παράθυρα 
και τις εξωτερικές πόρτες.

•	 Κλείνουμε τις ενδιάμεσες πόρτες για να επι-
βραδύνουμε την εξάπλωση της πυρκαγιάς.

•	 Γεμίζουμε την μπανιέρα, τους νιπτήρες και 
τους κουβάδες με εφεδρικό νερό.

•	 Συγκεντρωνόμαστε όλοι μαζί σε ένα δωμάτιο.
•	 Φροντίζουμε να υπάρχει φακός και εφεδρικές 

μπαταρίες μαζί μας σε περίπτωση διακοπής 
ηλεκτρικού ρεύματος.

•	 Αν το σπίτι μας είναι ξύλινο αναζητάμε καταφύ-
γιο σε κτιστό σπίτι.

•	 Αν διαταχθεί εκκένωση της περιοχής ακολου-
θούμε πιστά τις οδηγίες των Αρχών και τις δια-
δρομές που θα μας δοθούν.

Προσέχουμε για να έχουμε….. Του Ελευθέριου Αντωνιάδη
 Προέδρου της Δημοτικής Κοινότητας Φιλύρου 
και υπευθύνου πολιτικής προστασίας Φιλύρου
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Αγαπητοί φίλοι με μεγάλη μας χαρά 
σας ενημερώνουμε για τη σύνθεση του 
πρώτου ΔΣ του συλλόγου μας:
Πρόεδρος: Παπαχρήστου Χρήστος

Αντιπρόεδρος: Δημητριάδης Δήμος

Γενικός γραμματέας: Παπαθωμάς 
Περικλής

Ταμίας: Πασχαλίδης Γιάννης

Μέλος: Μπέντσης Αθανάσιος

Αναπληρωματικό μέλος: Πνευματικάκης 
Θόδωρος.

Καλή δύναμη κ καλή επιτυχία σε όλους.

Εκφράζουμε τον αποτροπιασμό μας κ την 
αγανάκτησή μας για την οπαδική δολοφονία του 
19χρονου ΑΛΚΗ.

Είμαστε μέσα στα γήπεδα από μικρά παιδιά ως 
φίλαθλοι και ως ποδοσφαιριστές και λατρεύουμε 
αυτό τα άθλημα τόσο πολύ που ακόμα και τώρα 
στην ηλικία των 40, 50 & 60 ετών με άσπρα μαλλιά 
συναντιόμαστε μέσα στους αγωνιστικούς χώρους, 
γονείς ή και παππούδες πλέον και «παίζουμε» το 
αγαπημένο μας άθλημα, το ποδόσφαιρο, με το 
ίδιο πάθος, την ίδια όρεξη και φλόγα όπως όταν 
είμασταν έφηβοι.

Είμαστε σε θέση μετά από όλα αυτά τα χρόνια 
να έχουμε βιώσει όλη την παρακμή και βρωμιά που 
υπάρχει γύρω από το επαγγελματικό ποδόσφαιρο 
και νοσταλγούμε πραγματικά εκείνες  τις ωραίες 
εποχές που πηγαίναμε την Κυριακή στο γήπεδο με 
τον πατέρα ή τους φίλους μας και απολαμβάναμε 
σε γεμάτα γήπεδα τα ινδάλματά μας να παίζουν 
ανεξαρτήτως ομάδας, χρώματος φανέλας κλπ.

Είμαστε τώρα εμείς γονείς και θέλουμε να 

ζήσουμε αυτό που είχαμε και εμείς ως παιδιά, 
αλλά δυστυχώς λείπει η μαγεία του αθλήματος, 
επειδή κάποιοι πολιτικοί, πρόεδροι ή αλήτες έχουν 
αποφασίσει να συνδέσουν το ποδόσφαιρο με 
χίλια δυο πράγματα πλην αυτού που πραγματικά 
είναι «ΕΝΑ ΑΘΛΗΜΑ, ΕΝΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙ».

Αυτό προσπαθούμε να περάσουμε στα παιδιά 
μας, ότι δηλαδή το ποδόσφαιρο είναι απλά ένα 
παιχνίδι, όπου ο καθένας έχει το δικαίωμα να 
υποστηρίζει όποια ομάδα θέλει, χωρίς ακρότητες 
και χωρίς αλητείες. 

Αυτό που έγινε μας ξεπερνάει ως ανθρώπους, 
δεν μπορεί να το χωνέψει το μυαλό μας , δεν 
μπορούμε να διαχειριστούμε μέσα μας την αιτία 
που ένα 19χρονο παιδί δεν είναι πλέον μαζί μας, 
δεν μπορεί να ονειρευτεί, δεν μπορεί να ερωτευθεί, 
ΔΕΝ ΖΕΙ, έτσι γιατί κάποιοι το αποφάσισαν στο 
βωμό του οπαδικού πάθους και της βίας.

Σε όλα αυτά που αναφέρουμε δεν υπάρχουν 
ομάδες, δεν υπάρχουν φανέλες, δεν υπάρχουν 
συμφέροντα, αλλά υπάρχει μόνο η ΖΩΗ.

Α.Σ. ΒΕΤΕΡΑΝΩΝ ΦΙΛΥΡΟΥ
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Μετά την κατακύρωση του διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου 
κατασκευής του έργου <<Ανακατασκευή του γηπέδου Φιλύρου>> από τον 
Δήμο Πυλαίας-Χορτιάτη στον οικονομικό φορέα «ΑΤΡΑΚΤΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ 
Ο.Ε», ξεκίνησαν τα έργα στο γήπεδο ποδοσφαίρου του Φιλύρου για 
την τοποθέτηση τεχνητού χλοοτάπητα τελευταίας γενιάς, σύγχρονων 
προδιαγραφών. Έτσι το γήπεδο, πλήρως ανακατασκευασμένο, 
ανακαινισμένο και αναβαθμισμένο, θα παραδοθεί στη νεολαία του Φιλύρου 
για να ασκείται και να αγωνίζεται με αξιοπρέπεια σε σωστούς αθλητικούς 
χώρους, με καλύτερες και ασφαλέστερες αγωνιστικές συνθήκες. Παράλληλα 
θα δώσουμε την δυνατότητα στους πολίτες κάθε ηλικίας να βελτιώσουν 
την ποιότητα ζωής τους ασκούμενοι και να αξιοποιήσουν δημιουργικά τον 
ελεύθερο χρόνο τους. Επίσης θα κατασκευαστεί σκέπαστρο στο χώρο 
των κερκίδων μήκους 35 μ ενώ θα γίνουν και άλλες εργασίες περιμετρικά 
του γηπέδου.

 Το Δ.Σ. της Α.Ε Φιλύρου αισθάνεται την ανάγκη να ευχαριστήσει 
τον Δήμαρχο κ. Καϊτεζίδη Ιγνάτιο που ανταποκρίθηκε άμεσα στο δίκαιο 
αίτημά μας για δημιουργία νέου γηπέδου καθώς και τους εργαζόμενους 
στο Δήμο (πρώην αντιδήμαρχο κ. Τσογκαρλίδη Πάρη, νυν αντιδήμαρχο 
Παπαράτσα Γεώργιο και την τεχνική υπηρεσία του Δήμου).

Τα νέα της  Α.Ε. ΦΙΛΥΡΟΥ 




