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Μνήμες Χριστουγέννων
από τους παππούδες
και τις γιαγιάδες μας
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Πρόταση Ι. Καϊτεζίδη:
“Θεσσαλονίκη κάντο
όπως… η Βαρκελώνη”

Ηρακλής Τιτόπουλος:
Η 3η δόση προστατεύει
από την «Όμικρον»

Στα ευρωπαϊκά σαλόνια
του Χάντμπολ οι ομάδες
μας ΑΕΠ Πανόραμα –
ΑΕΣΧ Πυλαία

Timeless Beauty & Style

Αγαπητοί συμπολίτες

Ο

Οι σελίδες που ακολουθούν είναι γεμάτες με αλλιώτικες χριστουγεννιάτικες
ιστορίες που μας βοηθούν να θυμόμαστε τί είναι πραγματικά σημαντικό στην
ζωή μας.

Κανείς δεν ξέρει τί θα φέρει το αύριο και δυστυχώς αυτό το αύριο δεν είναι εγγυημένο για
κανέναν μας.
Μόνο σε περιόδους κρίσης, όπως αυτήν που βιώνουμε με την πανδημία, συνειδητοποιούμε
πως το μόνο που μετράει τελικά είναι ο χρόνος που περνάμε με τους αγαπημένους μας και
οι αναμνήσεις που φτιάχνουμε μαζί τους.
Ειδικά για τα παιδιά μας, τους πρωταγωνιστές των ημερών, έχουμε ετοιμάσει και φέτος μια
σειρά εκδηλώσεων και εκπλήξεων με τους αγαπημένους ήρωες των Χριστουγέννων, τηρουμένων βεβαίως των περιορισμών και των μέτρων για την προστασία από τον κορωνοϊό.
Πριν όμως ανοίξουμε τα δώρα, ας ανοίξουμε τις καρδιές μας, όπως έκαναν τα μέλη των
ΚΑΠΗ του Δήμου μας, που μοιράστηκαν στο περιοδικό μας τις αναμνήσεις από Χριστούγεννα των δικών τους χρόνων.
Ο κόσμος είναι πολύ πιο όμορφος από ότι αφήνουμε οι ίδιοι τον εαυτό μας να αντιληφθεί.
Ίσως πρέπει να ανακαλύψουμε την κρυμμένη ομορφιά τριγύρω μας και να εμπνευστούμε
από τα απλά πράγματα.
Όπως το Χριστουγεννιάτικο Δέντρο στο Δημαρχείο Πανοράματος, ο «Αριστοτέλης», που
έχει ψυχή και κουβαλάει στον κορμό του μία συγκινητική οικογενειακή ιστορία, που μπορείτε
να διαβάσετε στις σελίδες του περιοδικού μας.
Στο γκρίζο των καιρών, απαντάμε με αισιοδοξία, αλληλεγγύη και φώς.
Φωταγωγήσαμε και στολίσαμε τις γειτονιές με τρόπο κινηματογραφικό μέσα από τα καρέ
μίας ρομαντικής χριστουγεννιάτικης ιστορίας, με κεντρικό μήνυμα αυτές τις γιορτές να είναι
μεταδοτική μόνον η αγάπη!
«Ο άνθρωπος όταν νιώθει πόνο είναι ζωντανός. Όταν όμως νιώθει τον πόνο του άλλου,
τότε ναι, είναι Άνθρωπος», έλεγε ο Νίκος Καζαντζάκης.
Καλές γιορτές, με αισιοδοξία και ανθρωπιά! Χρόνια Πολλά!!
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ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ
ΔΑΝΕΙΑ

Στην Τράπεζα Πειραιώς σου δείχνουμε
τον δρόμο για το δικό σου σπίτι.
Το 2021 χρηματοδοτήσαμε 1 στους 2 πελάτες μας
με κυμαινόμενο επιτόκιο κάτω του 2,20%.
Απόκτησε στεγαστικό δάνειο με κυμαινόμενο ή σταθερό επιτόκιο που διαμορφώνεται
αποκλειστικά για εσένα και με μηδενικό κόστος πρόωρης εξόφλησης.
Κάνε την αίτησή σου μέχρι τις 31/12/2021 και επωφελήσου από:
• δωρεάν ασφάλιση περιεχομένου κατοικίας για ένα έτος σε συνεργασία με την ΕRGO
• τις προσφορές των συνεργατών μας Ήρων, Μedia Markt και WIND

Ποσό δανείου 100.000€, με προσημείωση ακινήτου, διάρκεια 20 έτη, με κυμαινόμενο επιτόκιο 2,20% (Euribor 1M -0,56% την 23/9/21 πλέον περιθωρίου 2,64%
και εισφοράς 0,12%), εφάπαξ έξοδα 350€, κόστος νομικού & τεχνικού ελέγχου 192,40€: ΣΕΠΠΕ 2,28%, μηνιαία δόση 515,41€ και συνολικό ποσό αποπληρωμής
124.254,73€. Η ασφάλιση του προσημειούμενου ακινήτου έναντι των κινδύνων Πυρός/Σεισμού για ασφαλιζόμενο κεφάλαιο ίσο με την αξία ανακατασκευής του
ακινήτου είναι υποχρεωτική. Το επιτόκιο του δανείου διαμορφώνεται κατόπιν αξιολόγησης της αίτησής σας από την Τράπεζα, σύμφωνα με την ισχύουσα πιστωτική
της πολιτική λαμβανομένων υπόψη παραγόντων όπως η συναλλακτική συμπεριφορά, η παρεχόμενη εξασφάλιση, το ποσό και η διάρκεια του δανείου. Η Πειραιώς
Financial Holdings Α.Ε., ως ασφαλιστικός διαμεσολαβητής, ασκεί τη δραστηριότητα της διανομής των ασφαλιστικών προϊόντων, στο όνομα και για λογαριασμό
των ασφαλιστικών εταιρειών με τις οποίες διατηρεί συνεργασία. Όροι & προϋποθέσεις στο www.piraeusbank.gr

ΣΤΗΡΙΖΕΙ ΚΑΘΕ ΑΥΡΙΟ

ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΑ

Ο Δήμαρχος Ιγνάτιος Καϊτεζίδης
και το Δημοτικό Συμβούλιο Πυλαίας - Χορτιάτη
σας εύχονται

Καλά Χριστούγεννα
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με Υγεία και Δύναμη
Με τη δύναμη της αγάπης και την ελπίδα που γεννιέται κάθε χρόνο αυτή
την εποχή μαζί με τη Γέννηση του Θεανθρώπου αντλούμε την αισιοδοξία
και την πίστη μας για καλύτερες μέρες, για έναν καλύτερο κόσμο.
Στις δύσκολες μέρες που βιώνουμε το αληθινό και ελπιδοφόρο μήνυμα
των Χριστουγέννων είναι πιο επίκαιρο από ποτέ. Σε μια εποχή έντονης
δοκιμασίας στη διάρκεια της οποίας υπομένουμε τις συνέπειες της υγειονομικής και οικονομικής κρίσης το μήνυμα της ελπίδας, της αγάπης, και
της προσφοράς που σηματοδοτεί η Γέννηση του Κυρίου αποτελεί τον
φωτεινό φάρο στις δυσκολίες και τις αγωνίες όλων μας.
Ο Δήμος Πυλαίας – Χορτιάτη, ο δήμος σας, θα βρίσκεται δίπλα σας,
με κάθε μέσο, με κάθε τρόπο. Θα στηρίζει όλους τους συνανθρώπους
μας που έχουν ανάγκη δείχνοντας τον δρόμο της αλληλεγγύης και της
έμπρακτης στήριξης.
Χρόνια Πολλά, με υγεία, χαρά, ευημερία, προσωπική και οικογενειακή
ευτυχία σε όλους και σε όλες!

ΙΓΝΑΤΙΟΣ ΚΑΪΤΕΖΙΔΗΣ
Δήμαρχος
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Κάθε αστέρι των Χριστουγέννων,
ας είναι το µήνυµα µιας όµορφης χρονιάς
µε αγάπη, υγεία και ευτυχία

«Κάλλιον
το προλαμβάνειν
ή το θεραπεύειν»
Ιπποκράτης

www.platonae.gr

Θεσσαλονίκη

Aθήνα

Πυλαία - Λ.Τζων Κέννεντυ 37
Τ. 2310 425 901, E. pylaia@platonae.gr

Βουλιαγµένη - Αγ. Παντελεήµονος 9
T. 2108960033-34
E. vouliagmeni@platonae.gr

Θεσσαλονίκη - Θ. Σοφούλη 14
Τ. 2310 425 901, E. sofouli@platonae.gr
Αγ. Ιωάννης - Κων/νου Καραµανλή 64
T. 2310 805 540, E. ﬁnikas@platonae.gr

Α θ ή ν α : Β ο υ λ ι α γ µ έ ν η / Γλ υ φ ά δ α

•

Γλυφάδα – Σάββα Λαζαρίδη 5α
και Γεωργιου Κονδυλη 12
Τ. 2108960035
E. glyfada@platonae.gr

Θ ε σ σ α λ ο ν ί κ η : Σ ο φ ο ύ λ η / Αγ. Ι ω ά ν ν η ς / Π υ λ α ί α

ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΑ

Χριστούγεννα 2021:
ΦΩΣ, ΜΑΓΕΙΑ, ΦΑΝΤΑΣΙΑ!
Ένα δένδρο με ψυχή! Η συγκινητική ιστορία του «Αριστοτέλη»!

Η

εορταστική ατμόσφαιρα και ο λαμπρός χριστουγεννιάτικος διάκοσμος χαρίζουν χαμογέλα και σπάνε το γκρίζο χρώμα της πανδημίας
στις δημοτικές μας ενότητες

Πιο λαμπερές και πιο φωτεινές θα είναι οι φετινές εορταστικές μέρες
στον δήμο μας. Ήδη από τις αρχές Δεκεμβρίου οι πλατείες και οι κεντρικοί
δρόμοι σε όλες τις Δημοτικές Ενότητες έχουν στολισθεί σύμφωνα με το
πνεύμα των ημερών.
Το εορταστικό σύνθημα δόθηκε την Τετάρτη 8 Δεκεμβρίου οπότε άνοιξε
και η επίσημη αυλαία των γιορτών με το άναμμα των Χριστουγεννιάτικων
δέντρων στο Πανόραμα, στην Πυλαία, στον Χορτιάτη, στο Ασβεστοχώρι,
στην Εξοχή και στο Φίλυρο. Με τον διάκοσμο να είναι πιο λαμπερός από
κάθε άλλη φορά και το μήνυμα της αγάπης των Αγίων αυτών Ημερών
ακόμη πιο δυνατό!
Παρά τις δύσκολες ημέρες που περνά όλη η ανθρωπότητα, αλλά και η χώρα
μας, λόγω της πανδημίας, ο δήμος Πυλαίας-Χορτιάτη φρόντισε να ανανεώσει για άλλη μια χρονιά τον χριστουγεννιάτικο διάκοσμο στις Δημοτικές
του Ενότητες έτσι ώστε το φως των Χριστουγέννων και των γιορτών να
λάμψει πιο έντονα και πιο λαμπερά.
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ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΑ

Πέρσι αυτό έγινε στο Πανόραμα και την Πυλαία, φέτος στις δημοτικές
ενότητες του πρώην δήμου Χορτιάτη, δηλαδή στο Ασβεστοχώρι, στον
Χορτιάτη, στην Εξοχή και στο Φίλυρο. Με νέα επίστηλα, καινούργια φώτα
και λαμπιόνια, αλλά και τα παραδοσιακά χριστουγεννιάτικα δένδρα που
άναψαν ήδη στα δημαρχεία.

ΜΗΝΥΜΑ ΑΓΑΠΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

στέλνει και ο δήμαρχος Πυλαίας-Χορτιάτη Ιγνάτιος Καϊτεζίδης:

«Σε αυτόν τον δύσκολο χειμώνα που η χώρα μας και το Εθνικό
Σύστημα Υγείας εξακολουθούν να δίνουν την κρίσιμη μάχη
τους στο μέτωπο της πανδημίας, απαντάμε με αισιόδοξες και
ποιοτικές εκδηλώσεις, γιορτάζουμε μαζί με τους δημότες μας για να νοιώσουμε την ατμόσφαιρα της μεγάλης χριστιανικής μας Γιορτής. Έχουμε
καθήκον να παραμένουμε μαχητικοί και αισιόδοξοι. Ας κρατήσουμε μέσα
μας το μήνυμα των Άγιων Ημερών, τη λάμψη των Χριστουγέννων, ας
προσφέρουμε την αλληλεγγύη μας στον συνάνθρωπο και ας κάνουμε
ότι μπορούμε για να ανθίσει και φέτος το χαμόγελο στα χείλη των παιδιών μας» τονίζει ο δήμαρχος Πυλαίας-Χορτιάτη Ιγνάτιος Καϊτεζίδης,
προσθέτοντας ότι φέτος ο Χριστουγεννιάτικος εορταστικός διάκοσμος
είναι πιο λαμπερός και φωτεινός σε όλες τις γειτονιές του δήμου με
το νέο στολισμό του.
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ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΑ

Ένα δέντρο με ψυχή
Η συγκινητική ιστορία του Αριστοτέλη

Τ

ο ιδιαίτερο στα φετινά Χριστούγεννα είναι το το Χριστουγεννιάτικο
δένδρο που κοσμεί το δημαρχείο Πανοράματος. Ένα έλατο με μεγάλο παρελθόν και βαρύ όνομα, ένα έλατο που κουβαλά μαζί του
μια πολύ όμορφη και τρυφερή χριστουγεννιάτικη ιστορία μιας οικογένειας
από τον Χορτιάτη. Μας τη διηγήθηκε ο δημότης μας Φάνης Βαρδάκης
και ξεκινά πριν από 21 χρόνια.
«Ήταν η χρονιά που με τη σύζυγό μου, Κατερίνα εγκατασταθήκαμε στον Χορτιάτη. Εκεί στην αυλή του σπιτιού μας φυτέψαμε ένα έλατο από τον Ταξιάρχη
της Χαλκιδικής. Ήταν δεν ήταν ένα μέτρο ψηλό. Πρώτα μπήκε το έλατο στο
σπίτι και μετά εμείς», προσθέτει με νόημα ο κ. Βαρδάκης. Τα χρόνια πέρασαν
και το έλατο μεγάλωσε. Μεγάλωσε σχεδόν απειλητικά, όπως συνειδητοποίησε το τελευταίο διάστημα το ζεύγος Βαρδάκη. «Ήταν τόσο ψηλό που
ξεπέρασε σε ύψος και τη στέγη του τριώροφου σπιτιού μας. Έτσι αρχίσαμε
να φοβόμαστε για κεραυνούς», σημείωσε ο κ. Βαρδάκης. Και κάπως έτσι
ξεκίνησε και η αναζήτηση λύσης, καθώς και οι δύο γνώριζαν ότι έτσι και
αλλιώς κάποια στιγμή το δένδρο θα πεθάνει. «Είχαμε σκοπό να αρχίσουμε
να το κλαδεύουμε, μέχρι κάποια στιγμή η σύζυγός μου αναρωτήθηκε μήπως
ο δήμος θα είχε τρόπο να το αξιοποιήσει», συνεχίζει την ιστορία του ο κ.
Βαρδάκης.
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ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΑ
Έτσι και τελικά έγινε. Η πρώτη επικοινωνία έγινε τον Οκτώβριο και ενώ
σιγά-σιγά η όλη διαδικασία προχωρούσε έπεσε και η ιδέα για τη μελλοντική
χρήση του έλατου. «Ήταν τόσο ωραίο και πλούσιο που οι αρμόδιοι του δήμου σκέφτηκαν μήπως το χρησιμοποιήσουν ως χριστουγεννιάτικο δένδρο»,
σημειώνει. Και προσθέτει με νόημα: «Μεγαλώσαμε και εμείς σαν τη σκιά
του». Το ωραίο βέβαια είναι ότι όταν το έλατο ξεριζώθηκε βρέθηκε δίπλα
του και ένας «απόγονός» του, ένα καινούργιο ελατάκι που όπως ελπίζει ο
κ. Βαρδάκης μπορεί και αυτό στη συνέχεια να μεγαλώσει στην αυλή του
σπιτιού τους.
Τελικά το έλατο βρέθηκε στο δημαρχείο, στολισμένο και υπέροχο. «Είναι
μια εξαιρετική εικόνα. Είναι η δική μας προσφορά προς τον δήμο μας. Ας μην
ξεχνάμε ότι οι δημότες δεν πρέπει μόνο να ζητούν αλλά και να προσφέρουν
προς την κοινότητα», προσθέτει με νόημα. Όσο για το βαρύ όνομα του έλατου, αυτό δεν είναι άλλο από το Αριστοτέλης. «Αυτό το όνομα του δώσαμε
γιατί προέρχονταν από τον Ταξιάρχη. Και από εκεί τα Στάγειρα δεν απέχουν και
πολύ», σχολιάζει καταλήγοντας ο κ. Βαρδάκης. Το έλατο βρήκε ήδη τη θέση
του έξω από το δημαρχείο, με την κα Βαρδάκη να το επισκέπτεται συνοδευόμενη από τα δύο της παιδιά, που και αυτά μεγάλωσαν με τον Αριστοτέλη.
Εκεί συνάντησαν και τον δήμαρχο Ιγνάτιο Καϊτεζίδη και φωτογραφήθηκαν
μαζί του μπροστά από το στολισμένο έλατο.
«Ένα μεγάλο χριστουγεννιάτικο ευχαριστώ. Αυτό αρκεί και τα λέει όλα», ήταν
τα λόγια του δημάρχου.
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ΣΤΟΛIΣΤΗΚΕ ΤΟ “ΔEΝΔΡΟ ΑΓAΠΗΣ”
ΣΤΟ Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛAΟΥ
Το δικό του χαρμόσυνο, ανθρώπινο και συμβολικό μήνυμα προς τους
γιατρούς, τους υγειονομικούς, το διοικητικό προσωπικό αλλά και τους
ασθενείς του «Γ. Παπανικολάου» έστειλε ο δήμος μας με τη διακόσμηση
του χριστουγεννιάτικου δέντρου του νοσοκομείου που για άλλη μια χρονιά
ανέλαβε και φέτος να στολίσει. Απευθύνοντας ένα μεγάλο ευχαριστώ σε
όλους αυτούς που στάθηκαν στην πρώτη γραμμή της μάχης κόντρα στην
πανδημία.
«Ένα δένδρο με ευαισθησία και
αγάπη για τον συνάνθρωπο. Μια
συμβολική πράξη αλληλεγγύης προς όλους τους ασθενείς
και ιδιαίτερα του νοσούντες
από κορωνοϊό που βιώνουν
αυτές τις μέρες την απομόνωση.
Να ξέρουν ότι δεν είναι μόνοι
τους! Τους σκεφτόμαστε και
θέλουμε να γυρίσουν σύντομα
κοντά μας», τόνισε ο δήμαρχος
Πυλαίας-Χορτιάτη Ιγνάτιος
Καϊτεζίδης.
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Αυτά τα Χριστούγεννα
ας είναι μεταδοτική
μόνο η ΑΓΑΠΗ

Στιγμιότυπα από τα πρώτα χιόνια
στον δήμο μας!

Λευκά Χριστούγεννα χωρίς προβλήματα
ΠΑΝΕΤΟΙΜΕΣ και φέτος οι υπηρεσίες του δήμου μας μπήκαν
νικηφόρα στη μάχη κατά του χιονιά

Ά

μεσα αντανακλαστικά και
έγκαιρη οργάνωση ήταν τα
χαρακτηριστικά που έδειξε
και εφέτος ο δήμος Πυλαίας-Χορτιάτη στην ξαφνική επίσκεψη του
χειμώνα που φέτος μας ήρθε από
τις πρώτες ημέρες του Δεκεμβρίου.
Με χιονόπτωση και χαμηλές θερμοκρασίες που καταγράφηκαν τα
ξημερώματα της δεύτερης Κυριακής
του Δεκεμβρίου, ασπρίζοντας και
ομορφαίνοντας το τοπίο στο βόρειο
κομμάτι του δήμου.
Όλες οι δημοτικές υπηρεσίες σε
επιφυλακή, με επικεφαλής τον δήμαρχο Ιγνάτιο Καϊτεζίδη και τους
αντιδημάρχους Γιάννη Καρτάλη και

Γιάννη Ντίτσιο. Ξημέρωσαν στους
δρόμους για την πρώτη λευκή Χριστουγεννιάτικη ημέρα, την οποία και
αντιμετώπισαν με επιτυχία. Δείχνοντας για μια ακόμη φορά ετοιμότητα,
υπευθυνότητα και αξιοπιστία.
Έτσι η χιονόπτωση και οι χαμηλές
θερμοκρασίες δεν επηρέασαν την
καθημερινότητα των συμπολιτών
μας: όλοι οι κεντρικοί οδικοί άξονες
και οι δρόμοι στον δήμο έμειναν
ανοικτοί, τα σχολεία λειτούργησαν κανονικά, ενώ δεν υπήρξαν

προβλήματα στην πρόσβαση του
νοσοκομείου Παπανικολάου. Στη
μάχη κατά του χιονιά ρίχτηκαν όλα
τα μηχανήματα του δήμου, αλλά και
100 τόνοι αλατιού που βοήθησαν
έτσι ώστε η κίνηση στους δρόμους
να γίνεται χωρίς προβλήματα.
Με τον δήμο ξανά νικητή στην μάχη
κατά του χιονιού, το ενδιαφέρον
πολλών συνδημοτών μας, αλλά και
των μικρών παιδιών στράφηκε στις
όμορφες εικόνες που δημιούργησε
το χιόνι που έπεφτε και το οποίο
έκανε τον χριστουγεννιάτικο στολισμό σε όλες τις δημοτικές ενότητες
να φαίνεται ακόμη πιο όμορφος.
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Παρά τους μαζικούς εμβολιασμούς βρισκόμαστε πάλι στο
μέσον της τέλειας καταιγίδας,
αντιμετωπίζοντας τη νέα μετάλλαξη «Όμικρον» του covid που
προκαλεί κύματα ανησυχίας.
Με βάση τα υπάρχοντα στοιχεία
πόσο περισσότερο ή λιγότερο
επικίνδυνη θεωρείτε πως είναι;
Η πρώτη μόλυνση από την «Όμικρον» εντοπίστηκε στις 9 Νοεμβρίου
2021 στη Νότια Αφρική. Η νέα αυτή
παραλλαγή προκάλεσε παγκόσμιο
συναγερμό στην επιστημονική κοινότητα, η οποία αγωνίζεται να δώσει
απαντήσεις σε κρίσιμα ερωτήματα
για το μέλλον της πανδημίας. Είναι
η νέα παραλλαγή: 1) πιο μεταδοτική; 2) πιο μολυσματική; και 3) την
καλύπτουν τα εμβόλια;

ΗΡΑΚΛΗΣ
ΤΙΤΟΠΟΥΛΟΣ:

Η τρίτη δόση εμβολίου βελτιώνει
την άμυνα έναντι της «Όμικρον»

Πιο μεταδοτική, αλλά λιγότερο επικίνδυνη είναι, σύμφωνα με τα υπάρχοντα
μέχρι στιγμής στοιχεία, η μετάλλαξη «Όμικρον» του covid, τονίζει, μιλώντας
στο περιοδικό μας ο διακεκριμένος Πνευμονολόγος, πρόεδρος της Εταιρείας Νοσημάτων Θώρακος Ελλάδος (ΕΝΘΕ) και Εντεταλμένος Σύμβουλος
για θέματα Υγείας του δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη, Ηρακλής Τιτόπουλος.
Επιπλέον εμφανίζεται συγκρατημένα αισιόδοξος σχετικά με την πορεία της
πανδημίας, εκτιμώντας ότι «πλέον παίρνει χαρακτήρα ενδημικό, κυρίως σε
περιοχές με χαμηλή εμβολιαστική κάλυψη», ενώ χαρακτηρίζει τον δήμο μας
πανελλαδικά πρωτοπόρο σε θέματα προσφοράς υγείας προς τον πολίτη.
Ακολουθεί η πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη που μας παραχώρησε:
14 | ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2021 | ΕΧΟΥΜΕ ΝΕΑ

1) Η «Όμικρον» εμφανίζει συνδυασμό 50 συνολικά μεταλλάξεων
στο γονιδίωμά της. Από αυτές
οι 32 εντοπίζονται στην πρωτεΐνη ακίδα, ενώ οι 10 βρίσκονται στην περιοχή της ακίδας η
οποία χρησιμοποιείται από τον
ιό για να εισέλθει στα κύτταρα.
Ας σημειωθεί ότι, κανένα από τα
προηγούμενα στελέχη του ιού δεν
έφερε τόσες μεταλλάξεις. Επομένως, η μετάλλαξη «Όμικρον»
φαίνεται να είναι πιο μεταδοτική
από την Δέλτα.
2) Οι ασθενείς με «Όμικρον» παρουσιάζουν κόπωση, πόνους
στο κεφάλι και στο σώμα, περιστασιακό πονόλαιμο και βήχα,
συμπτώματα παρόμοια με τη
μετάλλαξη «Βήτα». Αντίθετα,
οι μολύνσεις από τη «Δέλτα»
εμφανίζουν κυρίως ταχυκαρδία,
υποξυγοναιμία, απώλεια γεύσης
και όσφρησης. Τα συμπτώματα
αυτά είναι ηπιότερα από εκείνα
της «Δέλτα». Επίσης, μεγάλο
ποσοστό των κρουσμάτων με

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

«Όμικρον» περιλαμβάνει περιστατικά επαναλοίμωξης, δηλαδή
άτομα που έχουν προηγουμένως
νοσήσει καθώς και μολύνσεις
σε εμβολιασμένα άτομα, σε ποσοστό τριπλάσιο σε σχέση με τα
προηγούμενα επιδημικά κύματα.
3) Εάν τα εμβόλια καλύπτουν τη
μετάλλαξη «Όμικρον», το τοπίο φαίνεται θολό. Σε γενικές
γραμμές, περιμένουμε μείωση
της αποτελεσματικότητας των
εμβολίων σε ότι αφορά τη μετάδοση. Τονίζεται ότι, η τρίτη
δόση βελτιώνει την άμυνα έναντι
της «Όμικρον», όπως και έναντι
της «Δέλτα», επομένως κάνω
έκκληση στους συμπολίτες μου
να εμβολιαστούν. Εννοείται ότι,
στη περίπτωση που απαιτηθεί
θα ετοιμαστεί νέο εμβόλιο κατά
της «Ομικρον». Ακόμη και στην
περίπτωση που η «Ομικρον» δεν
αποδειχθεί πιο θανατηφόρος από
τη «Δέλτα», λόγω της αυξημένης
μεταδοτικότητας, αναμένεται σημαντική έξαρση των κρουσμάτων,
με αποτέλεσμα περισσότερες
νοσηλείες και θανάτους, κυρίως
μεταξύ των ανεμβολίαστων.
Ποια είναι γενικότερα η εκτίμηση σας για την πορεία της
πανδημίας;
Με βάση προηγούμενες πανδημίες,
με τον χρόνο ο ιός εξασθενεί και η
πανδημία παίρνει χαρακτήρα ενδημικό, κυρίως σε περιοχές με χαμηλή
εμβολιαστική κάλυψη. Έτσι θέλω να
πιστεύω ότι θα συμβεί και στην περίπτωση αυτή. Ακόμα δεν υπάρχουν
εκτιμήσεις για το αν η «Ομικρον» θα
κυριαρχήσει, όπως κυριάρχησε η
«Δέλτα» ή αν θα χαθεί, όπως συνέβη
με όλες τις ενδιάμεσες παραλλαγές
(«Εψιλον», «Ζήτα», κλπ). Όποια
μετάλλαξη κυριαρχήσει δεν είναι

λόγος πανικού. Σήμερα βρισκόμαστε
σε πλεονεκτική θέση, σε σύγκριση
με την αρχή της πανδημίας, διότι
διαθέτουμε αποτελεσματικά εμβόλια,
τα πρώτα φάρμακα έναντι της νόσου,
αξιόπιστα διαγνωστικά τεστ και τη
δυνατότητα ταχύτατης δημιουργίας
νέων εμβολίων.
Με τις μεταλλάξεις του ιού, ακυρώνονται τα όποια βήματα έχουν
γίνει στην κατεύθυνση της θεραπευτικής αγωγής;
Η αλήθεια είναι ότι δεν έγιναν σημαντικά βήματα προς αυτή την κατεύθυνση. Σε καμμιά περίπτωση
δεν θα πρέπει να πιστεύουμε ότι η
θεραπεία μπορεί να ακυρώσει τη
σπουδαιότητα της πρόληψης με τον
εμβολιασμό. Οι μεταλλάξεις μπορεί
να επηρεάζουν σε κάποιο βαθμό την
αποτελεσματικότητα των εμβολίων
όμως δεν φαίνεται ότι ο βαθμός
αυτός είναι τόσο σημαντικός.
Βλέπουμε αύξηση κρουσμάτων
στις νέες ηλικίες και σε άτομα
που ακολουθούσαν υγιεινό βίο,
χωρίς υποκείμενα νοσήματα. Τι
έχετε να σχολιάσετε επ’ αυτού;
Από την έναρξη της πανδημίας το
ενδιαφέρον της ιατρικής κοινότητας επικεντρώθηκε για ευνόητους
λόγους στην τρίτη ηλικία. Να θυμηθούμε όλοι τον αρχικό χαρακτηρισμό
ως «φορέων» των μικρών παιδιών,

καθώς και τον κίνδυνο μετάδοσης
σε ενήλικες σαν «κινητές βόμβες».
Τον κώδωνα του κινδύνου κρούουν
σήμερα οι ειδικοί που μελετούν τα
επίσημα στοιχεία του ΕΟΔΥ για τους
νεαρούς ασθενείς που κατέληξαν
από κορωνοιό το τελευταίο διάστημα αλλά και για τον υψηλό αριθμό
ανεμβολίαστων. Ο κορωνοιός δεν
κάνει ηλικιακές διακρίσεις. Σύμφωνα
με τα επίσημα στοιχεία, 152 πολίτες
ηλικίας 18 έως 35 ετών πέθαναν
με αποκορύφωμα τον πρόσφατο
τραγικό χαμό της 14χρονης από την
Λαμία, ενώ, 24 άτομα βρίσκονται
διασωληνωμένα. Τα περισσότερα
σοβαρά περιστατικά εντοπίζονται
ανάμεσα στους ανεμβολίαστους,
όπως είναι οι νεαρές ηλικίες και
οι γυναίκες σε εγκυμοσύνη. Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με την
κοινωνική αποστασιοποίηση και τα
υπόλοιπα μέτρα προφύλαξης των
ατόμων της τρίτης ηλικίας και των
ευπαθών ομάδων, ερμηνεύει σε
ένα βαθμό, κατά τη γνώμη μου, την
αύξηση των κρουσμάτων και στις
άλλες, εκτός των ευπαθών ομάδων,
κατηγορίες πληθυσμού. Το μεγάλο
στοίχημα παραμένει ο μαζικός εμβολιασμός και η άμεση ενίσχυση
του δημοσίου συστήματος υγείας.
Η πίεση στο ΕΣΥ λόγω covid
πόσο δυσχεράνει τη θέση των
υπόλοιπων ασθενών;
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Η κόπωση του συστήματος υγείας,
που δοκιμάζεται σκληρά τα δύο
χρόνια της πανδημίας σε συνδυασμό
με τις απώλειες στο προσωπικό
(νοσήσαντες, μη εμβολιασμένοι),
οδηγεί σε επίπτωση στην παροχή
υπηρεσιών υγείας στους ασθενείς, όπως οι χρόνιοι πάσχοντες,
οι καρκινοπαθείς κλπ, καθώς και
στον προγραμματισμό των τακτικών
χειρουργικών επεμβάσεων. Ήδη από
την ηγεσία του υπουργείου υγείας
διατάχτηκε η μείωση κατά 80% των
τακτικών χειρουργικών επεμβάσεων. Συζητείται ακόμα και η μεταφορά
των χειρουργικών περιστατικών σε
ιδιωτικές κλινικές, δίχως βέβαια οικονομική επιβάρυνση των ασθενών.
Άτομα με σοβαρές παθήσεις που
θα νοσήσουν μοιραία βρίσκονται
σε χειρότερη μοίρα. Στο τέλος της
πανδημίας, οι νεκροί δεν θα είναι
μόνο τα θύματα του κορωνοιού,
αλλά και πολλοί συνάνθρωποί μας
που νοσούν σοβαρά και δεν θα
μπορούν να τύχουν θεραπείας. Ο
μαζικός εμβολιασμός είναι η μόνη
λύση, που θα δώσει ανάσα στο
σύστημα υγείας.
Ως διακεκριμένος Πνευμονολόγος και πρόεδρος της Εταιρείας
Νοσημάτων Θώρακος Ελλάδος
(ΕΝΘΕ), έχετε αναλάβει την πρωτοβουλία της «Λευκής Κορδέλας»
κατά του καρκίνου του πνεύμονα. Μιλήστε μας για αυτή την
εκστρατεία Υγείας.
Ο Καρκίνος του Πνεύμονα (ΚΠ)
αποτελεί την πιο θανατηφόρο μορφή
καρκίνου. Κάθε χρόνο οι θάνατοι
από ΚΠ είναι περισσότεροι από
τους θανάτους που αποδίδονται
σε καρκίνο του προστάτη, του μαστού και του παχέος εντέρου μαζί.
Παρά τις σύγχρονες θεραπείες, η
επιβίωση δεν έχει αυξηθεί γιατί η
διάγνωση γίνεται όταν ο ΚΠ είναι
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ήδη σε προχωρημένο στάδιο. Οι
σύγχρονες κοινωνίες εφαρμόζουν
πρόγραμμα πρόληψης και οριστικής
θεραπείας του ΚΠ, ιδίως σε άτομα
που ανήκουν σε ομάδες υψηλού
κινδύνου, όπως οι χρόνιοι καπνιστές.
Το Πρόγραμμα πρόληψης οδηγεί σε
δραματική μείωση των θανάτων. Το
πρόγραμμα απευθύνεται κυρίως σε
άτομα υψηλού κινδύνου, όπως πχ
οι χρόνιοι καπνιστές. Βασίζεται σε
αξονική τομογραφία θώρακος με
χαμηλή δόση ακτινοβολίας (LDCT)
και επανάληψη κάθε έτος. Η λευκή
κορδέλα είναι το σύμβολο της εκστρατείας ενάντια στον καρκίνο του
πνεύμονα. Το λευκό είναι το χρώμα
που αντιπροσωπεύει τη διαφάνεια,
την καθαρότητα, την ελπίδα και αποτέλεσε την πηγή έμπνευσής μας
για τη δημιουργία της καμπάνιας
#foramelefko.
Συμβάλλατε τα μέγιστα ως Εντεταλμένος Σύμβουλος για θέματα
Υγείας του δήμου Πυλαίας –Χορτιάτη, για την πιστοποίηση του
ως την πρώτη «Υγιή Πόλη» στη
Βόρεια Ελλάδα. Τι προβλέπετε
για τη συνέχεια;
O δήμος μας είναι η πρώτη «υγιής
πόλη» στην Ελλάδα που πιστοποιήθηκε στην 7η φάση του Ευρωπαϊκού
Δικτύου «Υγιών Πόλεων» του ΠΟΥ
για την περίοδο 2020-2025. Το
γεγονός αυτό είναι το επιστέγασμα
μιας μακροχρόνιας και σοβαρής
προσπάθειας της δημοτικής αρχής,
κυρίως του δημάρχου Ιγνάτιου Καϊτεζίδη, με τον οποίον έχουμε άριστη
συνεργασία. Ο δήμος μας εργάζεται
για να θέσει την υγεία ψηλά στην
κοινωνική, οικονομική και πολιτική
ατζέντα του δημιουργώντας πιο
φιλικό αστικό περιβάλλον. Η υγιής
πόλη είναι αυτή που βελτιώνει συνεχώς το φυσικό και κοινωνικό της

περιβάλλον και διευρύνει τους πόρους της κοινότητας που επιτρέπουν
στους ανθρώπους να μεγαλώνουν,
να ζουν και να εργάζονται αναπτύσσοντας το μέγιστο των δυνατοτήτων
τους. Η πιστοποίηση αυτή συνιστά
το επιστέγασμα των συντονισμένων ενεργειών του δήμου και των
υπηρεσιών του για να γίνει πιο ανθρώπινη η καθημερινότητα των
πολιτών, να βελτιωθεί η ποιότητα
ζωής τους και η υγεία τους με δομές
και προγράμματα που προάγουν
την υγιή γήρανση του πληθυσμού
(ΚΑΠΗ, Βοήθεια στο Σπίτι, E-health),
την παιδική προστασία (παιδικούς
σταθμούς, προγράμματα πολιτισμού
και αθλητισμού), την κοινωνική προστασία των ευάλωτων συμπολιτών
μας (Κέντρο Κοινότητας, Κοινωνικό
Παντοπωλείο, Γραφείο προώθησης
της Απασχόλησης κ.α.), με έργα υποδομών (βελτίωση δικτύου ύδρευσης,
αποχέτευσης, σχεδιασμός χώρων
αναψυχής πάρκων-παιδικών χαρών,
ανέγερση σχολικών κτηρίων κ.α.).
Επίσης, η ενεργός συμμετοχή του
δήμου μας στο Ελληνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων συνέβαλλε στη παροχή ολοκληρωμένων
υπηρεσιών υγείας εστιασμένων
στην προαγωγή της υγείας και στην
πρόληψη των νοσημάτων μέσα από
τη λειτουργία του ΚΕΠ Υγείας που
υλοποιεί δωρεάν προγράμματα
προσυμπτωματικού ελέγχου για
την πρόληψη νοσημάτων όπως του
Καρκίνου του Τραχήλου της Μήτρας,
προστάτη, εντέρου, της ΧΑΠ, της
Άνοιας, της Οστεοπόρωσης κλπ.
Τέλος, θα ήθελα να ενημερώσω για
τη λειτουργία κέντρου δότη μυελού
των οστών, γεγονός που κατατάσσει
τον δήμο μας πρωτοπόρο σε θέματα
προσφοράς υγείας προς τον πολίτη.

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

Στις κορυφαίες υγιείς πόλεις της Ευρώπης
ο Δήμος Πυλαίας – Χορτιάτη
Έκλεψαν τις εντυπώσεις οι καλές πρακτικές του δήμου
στο 17ο Συνέδριο του ΕΔΥΠΥΥ

Μ ε πλούσιο διάλογο ολοκληρώθηκαν πριν από μερικές ημέρες οι
εργασίες του 17ου Πανελλήνιου
συνεδρίου του Ελληνικού Διαδημοτικού Δικτύου Υγιών Πόλεων-Προαγωγής Υγείας (ΕΔΔΥΠΠΥ) που
είχε θέμα την κλιματική αλλαγή και
πραγματοποιήθηκε στα Λαγκάδια
του δήμου Γορτυνίας. Τη διήμερη
συνάντηση τίμησαν με την φυσική τους παρουσία περισσότεροι
από 140 Σύνεδροι, μεταξύ των
οποίων αντιπροσωπεία του δήμου
Πυλαίας-Χορτιάτη με επικεφαλής
τον δήμαρχο Ιγνάτιο Καϊτεζίδη
και τον εντεταλμένο σύμβουλο για
θέματα υγείας του δήμου, Πνευμονολόγο Ηρακλή Τιτόπουλο, ενώ
την παρακολούθησαν διαδικτυακά
περισσότεροι από 1500 σύνεδροι.
Ακόμη έγιναν 80 παρεμβάσεις από
42 εκπροσώπους δήμων της χώρας,
ακούστηκαν σημαντικές εισηγήσεις
επιστημονικών φορέων και παρουσιάστηκαν καλές πρακτικές.

Κορυφαία στιγμή του συνεδρίου
ήταν όταν στο τραπέζι με θέμα «Η
πολιτική των ΚΕΠ Υγείας. Βέλτιστες
Πρακτικές», συνδέθηκαν live μέσω
Facebook περισσότεροι από 8.000
πολίτες, ενώ 42 Δήμοι κοινοποίησαν και μετέδωσαν live τον διάλογο
μέσω των δικών τους σελίδων. «Σε
μία κρίσιμη υγειονομική και περιβαλλοντική περίοδο που αντιμετωπίζουμε, αποδεικνύεται για ακόμα μια φορά
πως η Τοπική Αυτοδιοίκηση συμβάλει
ενεργά στην επίλυση των προβλημάτων» σημείωσε στην παρέμβασή
του ο πρόεδρος του ΕΔΔΥΠΠΥ
Γιώργος Πατούλης.
Από τη μεριά του στην παρέμβασή του ο πρόεδρος της ΠΕΔΚΜ
και δήμαρχος Πυλαίας-Χορτιάτη
Ιγνάτιος Καϊτεζίδης σημείωσε
ότι «στην εποχή της πανδημίας, οι
δήμοι απέδειξαν ότι μπορούν και
έχουν τη δύναμη να αποτελέσουν
σανίδα σωτηρίας. Επίσης υπογράμμισε την κεντρική ιδέα του πυρήνα

του προγράμματος «Υγιείς Πόλεις»,
που είναι -όπως είπε- η βελτίωση
της ποιότητας ζωής των ανθρώπων
ως συνάρτηση του τρόπου αλλά
και του τόπου ζωής τους, αλλά και
στο Σύμφωνο της Κοπεγχάγης που
εστιάζει στις στρατηγικές πρόληψης
των ασθενειών και ενθαρρύνει
την συνεργασία δήμων με διεθνείς
οργανισμούς για αποτελεσματικές
στρατηγικές προστασίας της Υγείας.
Τέλος αναφέρθηκε στην τιμή που
επιφύλαξε στον δήμο Πυλαίας –
Χορτιάτη ο Παγκόσμιος Οργανισμός
Υγείας να τον κατατάξει ανάμεσα
στους 100 πιο υγιείς δήμους της
Ευρώπης. «Ο φάκελος που υποβάλαμε, αφού αξιολογήθηκε κατάφερε
τελικά να πάρει την πιστοποίηση που
κατατάσσει τον Δήμο μας σε μία από
τις 100 κορυφαίες υγιείς πόλεις της
Ευρώπης, για την περίοδο 20192025. Και γι’ αυτό είμαστε πραγματικά
ιδιαίτερα υπερήφανοι», σημείωσε ο
δήμαρχος.
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Μονάδα στολίδι για τους ογκολογικούς
ασθενείς στην Πυλαία

Ένα μεγάλο ευχαριστώ ανθρωπιάς προς τη Μαριάννα Λάτση!

N

έα εποχή στη φροντίδα των ογκολογικών
ασθενών της Θεσσαλονίκης και της Βορείου
Ελλάδας σηματοδοτεί η έναρξη της λειτουργίας
του Κέντρου Ημερήσιας Νοσηλείας «Νίκος Κούρκουλος» στην Πυλαία. Η Μονάδα υλοποιήθηκε χάρη στη
γενναιόδωρη δωρεά της Μαριάννας Λάτση, μιας
σπουδαίας Ελληνίδας που για άλλη μια φορά απέδειξε την έμπρακτη αγάπη της για την Ελλάδα και τους
συμπολίτες της.
Η Μονάδα, η οποία εγκαινιάστηκε πρόσφατα, θα ξεκινήσει να δέχεται τους πρώτους ασθενείς τον Ιανουάριο
του 2022 στον ξενώνα της Ελληνικής Αντικαρκινικής
Εταιρίας. Αναμένεται να εξυπηρετεί σε ετήσια βάση
περισσότερους από 35.000 ογκολογικούς ασθενείς,
που θα λαμβάνουν τη θεραπεία τους με τα καλύτερα
ιατροτεχνολογικά μηχανήματα και κάτω από σύγχρονες
και ανθρώπινες συνθήκες.
Αυτό για δύο λόγους: πρώτον με τη λειτουργία της θα
αποσυμφορηθεί σημαντικά το «Θεαγένειο» Αντικαρκινικό
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Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης. Δεύτερον γιατί πρόκειται
για μια υπερσύγχρονη Μονάδα: εκτείνεται σε 1.800
τ.μ., διαθέτει συνολικά 41 θέσεις χημειοθεραπείας, ενώ
παράλληλα είναι εξοπλισμένη με 5 ιατρεία, καρδιολογικό
εργαστήριο, αίθουσα αιμοληψιών, μικροβιολογικό και
αιματολογικό εργαστήριο, χώρο επειγόντων περιστατικών, φαρμακείο, χώρο αναμονής συνοδών, τραπεζαρία,
αποδυτήρια και άλλους βοηθητικούς χώρους. Επίσης
μέσω της δωρεάς δρομολογήθηκε και η διαμόρφωση
ειδικού χώρου για την εγκατάσταση του πρώτου στην
Ελλάδα ρομποτικού συστήματος διάλυσης κυτταροστατικών φαρμάκων.
Όλα αυτά έγιναν πραγματικότητα χάρη στην προσφορά
της Μαριάννας Λάτση, μιας Ελληνίδας με «προϋπηρεσία» προσφοράς. Όπως δήλωσε και η ίδια η δωρεά
αυτή αποτέλεσε «χρέος προς την πολιτεία, κοινωνική
δικαιοσύνη προς τους ογκολογικούς ασθενείς που δίνουν
τον δικό τους αγώνα, ένδειξη ευγνωμοσύνης στους υγειονομικούς του ΕΣΥ και σε προσωπικό επίπεδο, φόρος

ΥΓΕΙΑ

Απόσπασμα
του χαιρετισμού
της Μαριάννας Λάτση

της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρίας Ευάγγελος
Φιλόπουλος, καθώς και οι δήμαρχοι Πυλαίας-Χορτιάτη
Ιγνάτιος Καϊτεζίδης και Θεσσαλονίκης Κωνσταντίνος Ζέρβας.
Να σημειωθεί ότι στα εγκαίνια ανακοινώθηκε η δημιουργία ενός νέου ενημερωτικού προγράμματος - με τη
στήριξη της Μαριάννας Λάτση - για τον καρκίνο στους
νέους ενήλικες 20-40 ετών. Το πρόγραμμα που θα
ονομαστεί «Αριάδνη» στη μνήμη της δημοσιογράφου
αυτοκινήτου Αριάδνης Γερασιμίδου η οποία πριν λίγο
καιρό έχασε τη μάχη με τον καρκίνο.
τιμής στον άνθρωπο που αντιμετώπισε τον καρκίνο με
την ίδια λεβεντιά με την οποία έζησε τη ζωή του».
Πρόκειται για τη δεύτερη Μονάδα Ημερήσιας Νοσηλείας
που υλοποιείται χάρη στη δωρεά της Μαριάννας Λάτση
και λειτουργεί στην Ελλάδα. Είχε προηγηθεί το πρώτο
Κέντρο Ημερήσιας Νοσηλείας «Νίκος Κούρκουλος»
στον Άγιο Σάββα που λειτουργεί ήδη εδώ και 6 χρόνια, όπου έχουν πραγματοποιηθεί περισσότερες απο
100.000 χημειοθεραπείες.
«Η ονοματοδοσία του Κέντρου Ημερήσιας Νοσηλείας δεν
έγινε για να τιμήσει τον άνθρωπο Νίκο Κούρκουλο, αλλά
τη στάση ζωής του. Ο Νίκος αντιμετώπισε τον καρκίνο
σαν έναν ακόμα κινηματογραφικό ρόλο. Τον προσάρμοσε
στον εαυτό του, δεν του επέτρεψε να τον καθορίσει και
γι’ αυτό τον νίκησε. «Τελικά μόνο η ψυχή μένει», έλεγε
συχνά ο ίδιος. Και είχε δίκαιο. Έμεινε η ψυχή του κι αυτή
βγήκε νικήτρια», ανέφερε με νόημα συγκινώντας τους
παραβρισκόμενους η Μαριάννα Λάτση, στα εγκαίνια
της Μονάδας Ημερήσιας Νοσηλείας, όπου παρέστη μεταξύ των άλλων όλη η πολιτική ηγεσία (νυν και πρώην)
του υπουργείου Υγείας (Θανάσης Πλεύρης, Μίνα
Γκάγκα και Βασίλης Κικίλιας), ο υφυπουργός Μακεδονίας Θράκης Σταύρος Καλαφάτης, ο πρόεδρος

Το ευχαριστώ του Ι. Καϊτεζίδη
«Η Μονάδα Ημερήσιας Νοσηλείας «Νίκος Κούρκουλος»,
που δημιουργήθηκε με την δωρεά της Μαριάννας Λάτση,
στην Πυλαία μας, στέλνει μήνυμα ελπίδας στους ασθενείς
που δοκιμάζονται από τον καρκίνο και αναδεικνύουν
την αξία της ανιδιοτελούς προσφοράς για τον πάσχοντα
συνάνθρωπο.´Ενα μεγάλο ‘’ευχαριστώ’’ ευγνωμοσύνης
από όλη την Πυλαία μας, από όλο τον δήμο μας προς τη
Μαριάννα Λάτση, για την έμπρακτη ευαισθησία και ανθρωπιά που επέδειξε για άλλη μια φορά με λόγια αλλά και
με πράξεις που μιλάνε στις καρδιές όλων μας», τόνισε ο
δήμαρχος για τη δωρεά της μεγάλης Ελληνίδας.
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Λίφτινγκ στην αίθουσα «Λίτσα Φωκίδη»
Νέος σύγχρονος εξοπλισμός και κινητό ηχομονωτικό διαχωριστικό

Παρά τις δυσκολίες της
εποχής, παρά την πανδημία
που δυσκολεύει τη ζωή όλων,
παρά την υποχρηματοδότηση
που συνεχίζει να χαρακτηρίζει τη σχέση πολιτείας και
ΟΤΑ, τα έργα στον δήμο Πυλαίας-Χορτιάτη συνεχίζονται.
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«ΦΡΕΝΟ ΔΕΝ ΜΠΑΙΝΕΙ στην προσπάθειά μας να βελτιώσουμε
ακόμη περισσότερο την ζωή των πολιτών και την καθημερινότητα.
Και σε επίπεδο έργων και σε επίπεδο κοινωνικής πολιτικής και σε
επίπεδο καλών πρακτικών», όπως συνηθίζει να λέει ο δήμαρχος Ιγνάτιος
Καϊτεζίδης.
Η αποτελεσματικότητα των προσπαθειών φαίνεται και στο κτήριο του δημαρχείου στο Πανόραμα, όπου η αίθουσα εκδηλώσεων «Λίτσα Φωκίδη»
αλλά και όλος ο αίθριος χώρος, άλλαξαν πρόσωπο. Ο χώρος έχει πλέον
διαμορφωθεί σε μια μοντέρνα αίθουσα, αλλά και σε έναν υπερσύγχρονο
χώρο πολλαπλών χρήσεων-εκδηλώσεων και είναι έτοιμος να υποδεχτεί
εκδηλώσεις αλλά και τελετές πολιτικών γάμων. Το λίφτιτνγκ χρηματοδοτήθηκε
από το Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» με συνολικό ποσό 380.000ευρώ.

ΥΠΟΔΟΜΕΣ

Τι βλέπει ο επισκέπτης στη νέα αίθουσα «Λίτσα Φωκίδη»; Κατ’ αρχήν ο
χώρος μπορεί να χωρισθεί σε δύο τμήματα με την εγκατάσταση ενός κινητού ηχομονωτικού διαχωριστικού για καλύτερη λειτουργικότητα ανάλογα
με τις ανάγκες του.
Κατά δεύτερον έχει αποκτήσει νέο ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό που
μεταξύ των άλλων περιλαμβάνει:
• Οθόνες προβολής με τους αντίστοιχους προτζέκτορες
• Χωνευτά φωτιστικά, με δυνατότητα ντιμαρίσματος, για την κατάλληλη
προετοιμασία του χώρου πριν από την έναρξη κάθε εκδήλωσης
• Νέα ηχοσυστήματα, πλήρως εξοπλισμένα και συνδεδεμένα με κινητή
κονσόλα ρύθμισης ήχου και φωτισμού
• Καινούριες μικροφωνικές εγκαταστάσεις και στα δύο επιμέρους τμήματα
του χώρου
• Προβολείς σκηνής led για τον τεχνητό φωτισμό των δύο επιμέρους
χώρων της αίθουσας
• Κάμερα εγγραφής των διοργανώσεων που θα προσφέρει τη δυνατότητα
live-streaming για απευθείας μετάδοση της εκδήλωσης στα ηλεκτρονικά
μέσα κοινωνικής δικτύωσης του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη.
Ακόμη ο νέος χώρος είναι φιλικός για τα ΑΜΕΑ με την πρόσβαση στη
σκηνή να είναι δυνατή μέσω ράμπας, ενώ κατασκευάστηκαν νέα σύγχρονα
καμαρίνια για τους καλλιτέχνες των εκδηλώσεων.
Έτσι η αίθουσα «Λίτσα Φωκίδη» που λειτουργεί πλήρως αποπερατωμένη
από τον Νοέμβριο έχει μετατραπεί σε έναν μοντέρνο και απόλυτα σύγχρονο
χώρο που στο μέλλον θα μπορεί να φιλοξενεί:
• συνέδρια και εκπαιδευτικά προγράμματα, με δυνατότητα διοργάνωσης
παράλληλων συνεδριών και «στρογγυλών τραπεζιών»
• εκδηλώσεις λόγου, ομιλίες, διαλέξεις και παρουσιάσεις
• εκδηλώσεις μουσικών σχημάτων ή χορωδιακών συνόλων, ενώ ιδιαίτερα σημαντικό είναι ότι δημιουργήθηκαν οι κατάλληλες υποδομές για να
υποδέχεται όλες τις τελετές πολιτικών γάμων, που πραγματοποιούνταν
στο φουαγιέ του δημαρχείου.
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ΟNLINE «συζητώ με τον δήμαρχό μου»
Άμεσος, ζωντανός διάλογος που αρέσει!

Ζ

ωντανό διαδικτυακό διάλογο που διήρκεσε σχεδόν 3,5 ώρες είχε
ο δήμαρχος Πυλαίας-Χορτιάτη Ιγνάτιος Καϊτεζίδης στο πλαίσιο του
«Συζητώ με τον δήμαρχό μου» που φέτος λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά online μέσω
της πλατφόρμας τηλεδιασκέψεων ΖΟΟΜ. Πρόκειται για μια προσωπική
πρωτοβουλία του κ. Καϊτεζίδη που γίνεται εδώ και 22 χρόνια, αρχικά στον
δήμο Πανοράματος και τώρα στον δήμο Πυλαίας-Χορτιάτη.
Μια «Εκκλησία του δήμου», όπου ο δήμαρχος ακούει προσεκτικά κάθε
άποψη, κάθε πρόταση που -όπως είπε χαρακτηριστικά- «αποτελεί πολύτιμο
εργαλείο στη προσπάθειά μας να γινόμαστε πιο συμμετοχικοί, πιο ουσιαστικοί
και εντέλει καλύτεροι. Με τέτοιες συζητήσεις και εγώ γίνομαι καλύτερος δήμαρχος και οι πολίτες πιο ενημερωμένοι πολίτες», σημείωσε στην εισαγωγική
του παρέμβαση ο δήμαρχος Πυλαίας-Χορτιάτη.
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ΔΗΜΟΤΙΚΑ

ΤΟ ΡΟΛΟΙ ΕΔΕΙΧΝΕ 11 ΠΡΩΙ της Κυριακής και ο διάλογος ξεκίνησε. Με
τους δημότες να έχουν την ευκαιρία είτε απευθείας είτε μέσω ερωτήσεων
στο chat να συνομιλήσουν απευθείας με τον δήμαρχό τους, να καταθέσουν
τις δικές τους προτάσεις και να θέσουν τα δικά τους ερωτήματα για κάθε
είδους πρόβλημα που αφορά στον δήμο και την καθημερινότητά τους.
Από τη σχολική στέγη και τα ζητήματα της αποχέτευσης, τις ασφαλτοστρώσεις αλλά και προτάσεις για την καθαριότητα, ενώ στον άμεσο διάλογο που
επακολούθησε τέθηκαν ακόμη και ζητήματα που αφορούν στην αντιμετώπιση
των αδέσποτων ζώων και των αγριογούρουνων(!!), αλλά και πιο ειδικά
θέματα που απασχολούν τους δημότες σε ότι αφορά στα ακίνητά τους. Με
μια κοινή αποδοχή από όλους: τα θετικά σχόλια και τα συγχαρητήρια για
αυτή την μορφή άμεσης δημοκρατίας.

Οι ιδιαίτερες συνθήκες που επιβάλλει η πανδημία δεν εμποδίζουν
το έργο μας. Όλοι ξέρετε ότι ο δήμος αξιολογείται στο limit up της
αυτοδιοίκησης. Και σε επίπεδο κοινωνικής πολιτικής και σε επίπεδο
έργων και σε επίπεδο καλών πρακτικών. Είμαστε ένας δήμος απόλυτα νοικοκυρεμένος σε ότι αφορά στα οικονομικά μας. Οι προτάσεις μας στο νέο
ΕΣΠΑ έγιναν κατά 100% αποδεκτές, ενώ κατά 70% έχουν ήδη ενταχθεί στο
πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» που συνεχίζεται. Δε λέμε ότι λύσαμε όλα τα
προβλήματα και ακούω προσεκτικά κάθε παρατήρηση. Αυτός ο διάλογος
μας κάνει όλους καλύτερους», σημείωσε από την πλευρά του ο δήμαρχος.

Ο διάλογος διήρκεσε μέχρι τις 2.20
το μεσημέρι και συνολικά τέθηκαν
και απαντήθηκαν από τον δήμαρχο
πάνω από 70 θεματικές ερωτήσεις.
Να σημειωθεί ότι κατά τη διάρκεια
της συζήτησης ήταν παρόντες όλοι
οι αντιδήμαρχοι προς τους οποίους
ο κ. Καϊτεζίδης έδωσε -όταν χρειάστηκε- τις απαραίτητες οδηγίες
για να προωθηθούν πιο άμεσα τα
εξειδικευμένα ζητήματα αρμοδιότητάς τους.
Το επόμενο ραντεβού για το «Συζητώ με τον δήμαρχό μου» δόθηκε
για το 2022. «Ελπίζω τότε να κοιταχτούμε ζωντανά στα μάτια και να
βρεθούμε με όλους στις γειτονιές
του δήμου μας και όχι διαδικτυακά»,
κατέληξε ο δήμαρχος.
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«Έφυγε» ο ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ:
Μεγάλος δωρητής και εθνικός ευεργέτης
Γράφει ο Παναγιώτης Σερ. Χανός

Μ

πορεί άραγε ένας άνθρωπος να επηρεάσει τα γεγονότα, να αλλάξει την
πορεία της ιστορίας ενός τόπου με τις
πράξεις, τα λόγια και τις δράσεις του; Την απάντηση δίνει η ίδια η ζωή με αφορμή την απώλεια
του Λεωνίδα Παπαγεωργίου, ενός μεγάλου
εθνικού ευεργέτη, ενός σπουδαίου ανθρώπου,
ευφυούς και δραστήριου επιχειρηματία, ενός
οικογενειάρχη, που με τον λιτό του βίο υπηρέτησε
τον συνάνθρωπο και έγινε σύμβολο προσφοράς.
Έφυγε πλήρης ημερών, στα 89 του χρόνια, αλλά
ήταν μια απώλεια που αποχαιρέτησε με οδύνη,
συγκίνηση και πόνο ψυχής η γενέτειρα του
Σιάτιστα, η Δυτική Μακεδονία, η Θεσσαλονίκη,
αλλά και πάνδημη η χώρα.
Ο εκλιπών δραστηριοποιήθηκε στις ΗΠΑ και
στη Γερμανία καταφέρνοντας να αναδειχθεί
σε έναν από τους σημαντικότερους επιχειρηματικούς παράγοντες διεθνώς στον χώρο της
γουνοποιίας. Γνωρίζοντας για το πλήθος των
ευεργεσιών του, είχα την τύχη στις αρχές του
1990, νεαρός ρεπόρτερ της ΕΡΤ3 τότε, να μι-
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λήσω με τον αδερφό του Νίκο Παπαγεωργίου,
ο οποίος σε αποκλειστική του συνέντευξη, μου
εκμυστηρεύθηκε το κοινό, μεγάλο τους όραμα:
“Να δημιουργήσουν ένα σύγχρονο, ανθρώπινο
νοσοκομείο για τους βιοπαλαιστές, τους ανθρώπους του μεροκάματου και του μόχθου των Δυτικών
Συνοικιών της Θεσσαλονίκης”.
Ένα όραμα που σύντομα έγινε πράξη και άλλαξε
για πάντα τον χάρτη της Δημόσιας Υγείας στην
ευρύτερη περιοχή της συμπρωτεύουσας. Τα δύο
αδέλφια σύστησαν το «Ίδρυμα Παπαγεωργίου»
και με δωρεές που ξεπέρασαν τα 30 εκατ.
δολάρια το 1993 στήριξαν την κατασκευή του
ομώνυμου νοσοκομείου στις δυτικές συνοικίες της Θεσσαλονίκης. Ένα έργο σταθμός, ένα
νοσοκομείο πρότυπο για ολόκληρη τη χώρα!
Η ζωή του Λεωνίδα Παπαγεωργίου ξετυλίγεται
μέσα στην πορεία του χρόνου, με τρόπο περιπετειώδη, επικό, όπως στις σελίδες ενός συναρπαστικού μυθιστορήματος. Παιδί πολυμελούς
οικογένειας γεννήθηκε τον Φεβρουάριο του
1932 στη Σιάτιστα. Ο πατέρας του, Γεώργιος

ΕΙΣ ΜΝΗΜΗ

Παπαγεωργίου, υπήρξε θύμα της Γερμανικής
Κατοχής, εκτελέστηκε από σφαίρες των Ναζί το
1943. Η απώλειά του ανάγκασε τα τρία ανήλικα
αδέλφια Νικόλαο, Λεωνίδα και Απόστολο να
εργαστούν από μικρή ηλικία για να συντηρήσουν
την οικογένεια τους και στη συνέχεια αμέσως
μετά την αποφοίτησή τους από το ιστορικό Τραμπάντζειο Γυμνάσιο της Σιάτιστας, να ασχοληθούν
με το εμπόριο της γούνας.
Το 1955, ο Λεωνίδας ταξίδεψε στη Νέα Υόρκη,
όπου διέμεινε μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του
1960 καταφέροντας με το πείσμα, την επιμονή
και την ευφυΐα του να μυηθεί στα μυστικά του
διεθνούς εμπορίου. Στη συνέχεια, εγκαταστάθηκε
στη Φρανκφούρτη Γερμανίας, όπου μαζί με τους
αδερφούς του Νικόλαο και Απόστολο συνέστησαν τον επιχειρηματικό όμιλο της οικογένειας, ο
οποίος αναδείχτηκε διεθνώς σε έναν από τους
μεγαλύτερους στον τομέα της γουνοποιίας. Βίωσε
τον μεγάλο έρωτα της ζωής του με τη Σιατιστινή
Σουλτάνα Τράχου την οποία παντρεύτηκε και
απέκτησαν μαζί τρία παιδιά, τον Γεώργιο, τον
Αλέξανδρο και την Αναστασία και έξι εγγόνια.
Έζησε τα τελευταία 50 και πλέον χρόνια της
ζωής του στη Γερμανία, αλλά ποτέ δεν ξέχασε,
δεν εγκατέλειψε τους φίλους του, τη γενέτειρα
του και την πατρίδα του. Έκανε δωρεές για την
κατασκευή και συντήρηση του Γυμνασίου και
Λυκείου και για την ανακατασκευή των εκκλησιών «Άγιος Δημήτριος» και «Προφήτης Ηλίας»
στην ιστορική πόλης της Σιάτιστας. Χορηγούσε
υποτροφίες σε οικονομικά αδύναμους μαθητές
του Δήμου Βοΐου, για να ανταπεξέλθουν στα
έξοδα των πανεπιστημιακών τους σπουδών.
Στη Φρανκφούρτη ανήγειρε με αποκλειστικά
δικές του δαπάνες τον ελληνορθόδοξο Ιερό Ναό
του Αγίου Γεωργίου. Για το πολυσχιδές φιλανθρωπικό και κοινωνικό έργο του αναγορεύθηκε
μαζί με τον αδελφό του Νικόλαο σε μεγάλο
εθνικό ευεργέτη από το ελληνικό κράτος, από
το Οικουμενικό Πατριαρχείο, τον δήμο Βοΐου,
τη Μητρόπολη Σισανίου και Σιατίστης και από
πλήθος άλλους φορείς και συλλόγους.

«Ο Λεωνίδας ήταν ένας άνθρωπος
απλός, αθόρυβος. Νιώθουμε τυχεροί
που συνεργαστήκαμε μαζί του, που μας
προσέφερε απλόχερα τις συμβουλές του όλα
αυτά τα χρόνια. Ο χαρακτήρας, τα έργα του, μας
όπλισαν με τη σκέψη του και με τις αξίες της ζωής
του. Ο Λεωνίδας έζησε σκληρά παιδικά χρόνια,
όμως, μαζί με τους αδελφούς του, προόδευσε
και αποτέλεσε με τις πράξεις του παράδειγμα
προς μίμηση. Ένιωθε τις ανάγκες του κόσμου,
βοηθούσε με διάφορους τρόπους και… πλέον
περνά στην ιστορία ως ένας ακέραιος άνθρωπος
και πρότυπο για όλους», ανέφερε η εκπρόσωπος
του Ιδρύματος Παπαγεωργίου, Ζωή - Ψαρρά
Παπαγεωργίου, προσθέτοντας ότι η μνήμη του
θα βρίσκεται πάντα αποτυπωμένη στις καρδιές
όλων όσοι είχαν την τύχη να τον γνωρίσουν.
Τη βαθιά τους οδύνη για την απώλεια εξέφρασαν
ο δήμαρχος και το Δημοτικό συμβούλιο Βοΐου,
καθώς και τοπικοί σύλλογοι, σχολεία, επιμελητήρια, πανελλήνιοι φορείς και ομοσπονδίες
με ανακοίνωση τους. Το Δημοτικό Συμβούλιο
Πυλαίας - Χορτιάτη μετά τη γνωστοποίηση του
θανάτου και κατόπιν πρότασης του δημάρχου
Ιγνάτιου Καϊτεζίδη συνεδρίασε εκτάκτως και
ομόφωνα αποφάσισε να εκφράσει προς την
οικογένεια του εκλιπόντος τα ειλικρινή συλλυπητήρια των μελών του και να επιδώσει ως φόρο
τιμής, το ψήφισμα στους οικείους του.
Συγκινητικά τα λόγια του Ιγνάτιου Καϊτεζίδη αποτύπωσαν τα κοινά συναισθήματα
προς το πρόσωπο και το έργο του εκλιπόντος:
«Βαθιά είναι η οδύνη μας για την απώλεια
του Λεωνίδα Παπαγεωργίου, ενός ευπατρίδη της Μακεδονίας μας, ενός γνήσιου
Έλληνα πατριώτη, που είχα την τύχη να γνωρίσω
από κοντά και να συνεργασθώ μαζί του. Ο εκλιπών
ήταν αλληλέγγυος και ευαίσθητος άνθρωπος με
ένα τεράστιο φιλανθρωπικό έργο για το οποίο
επάξια αναγορεύθηκε σε μεγάλο εθνικό ευεργέτη.
Η ευγενική ψυχή του θα βρει τον παράδεισο, αλλά
η απώλεια του είναι δυσαναπλήρωτη σε αυτές τις
δύσκολες εποχές. Θα τον θυμόμαστε πάντοτε με
αγάπη και ευγνωμοσύνη».
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Χριστούγ εναςνα
μ
στ
ον δήμο

Η ΕΠΙΣΗΜΗ ΑΥΛΑΙΑ ΤΟΥ ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ
ανοίγει την Τετάρτη 8 ∆εκεµβρίου 2021
µε τον φωτισµό των Χριστουγεννιάτικων δέντρων
που στέλνει το µήνυµα της αγάπης των Αγίων Ηµερών
σε συνδυασµό µε τον λαµπρό διάκοσµο σε όλες
τις κοινότητες του δήµου µας.

ΚΑΛΑΝΤΑ ΣΤΙΣ ΓΕΙΤΟΝΙΕΣ
Παραµονή Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς
οι φιλαρµονικές του ∆ήµου µας επάνω σε δύο ανοιχτά
λεωφορεία, θα ψάλλουν τα κάλαντα στις γειτονιές.

ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΤΟΥΣ ∆ΡΟΜΟΥΣ
Παραµονή Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς
Χριστουγεννιάτικη µουσική θα ντύσει µελωδικά
τους κεντρικούς δρόµους του ∆ήµου µας.

ΦΩΤΑΓΩΓΗΣΕΙΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

Στη γιορτινή ατµόσφαιρα θα συµβάλλουν
και οι φωταγωγήσεις των ∆ηµοτικών κτιρίων, παραµονή

και ανήµερα Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς.

ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΘΕΟΦΑΝΙΩΝ
Την Πέµπτη 6 Ιανουαρίου 2022 θα τελεσθεί Αγιασµός
των υδάτων στο Πανόραµα στο ∆ηµοτικό Κολυµβητήριο
και σε όλες τις κοινότητες του ∆ήµου.
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15-31 ∆εκεµβρίου ξεχυνόµαστε στους
δρόµους µε χορωδίες, κάλαντα, ήρωες
βγαλµένους από παραµύθια, ποδήλατα
πλουµισµένα µε φωτάκια και live
µουσικές, ώστε να δώσουµε χρώµα,
ελπίδα, φως και αισιοδοξία σε όλους
τους δηµότες µας!

Γστοιορτές
ν δήμο μας
ΜΑΓΙΚΕΣ

Ο Αη Βασίλης έρχεται στον ∆ήµο µας
Ο ∆ήµος µας δίνει προτεραιότητα στις παιδικές αναµνήσεις και καλεί τον Άη Βασίλη
να συναντήσει τα µικρά παιδιά, µοιράζοντας ευχές, κεράσµατα, χορεύοντας και
φυσικά λαµβάνοντας τα γράµµατα τους! Και επειδή ο ∆ήµος µας είναι πολύ µεγάλος
ανακοινώνουµε το δροµολόγιο του Άη Βασίλη (σε εξωτερικούς χώρους), ώστε
κάθε παιδί να επιλέξει σε ποιό µέρος θα τον υποδεχτεί:

16/12, ώρα 17.00 έως 19.00 στο Πολιτιστικό Κέντρο Πανοράµατος
17/12, ώρα 17.00 έως 19.00 στο Πέτρινο Πολιτιστικό Πυλαίας
20/12, ώρα 17.00 έως 18.30 στο Πολιτιστικό Κέντρο Χορτιάτη
20/12, ώρα 18.30 έως 19.30 στην Παιδική Χαρά της Εξοχής
21/12, ώρα 17.00 έως 18.30 Πολιτιστικό Κέντρο Ασβεστοχωρίου
(έναντι Πάρκου Αγ.Ακακίου)

21/12, ώρα 19.00 έως 20.30 στο Πολιτιστικό Κέντρο Φιλύρου
Στις εκδηλώσεις θα τηρηθούν τα προβλεπόµενα
πρωτόκολλα υγιεινής
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Οι Χριστουγεννιάτικες ευχές του δήμου μας
έχουν και φέτος την ποιότητα της δουλειάς
των μικρών μας μαθητών!

Π

ολύχρωμες χριστουγεννιάτικες μπάλες, υπέροχα, χιονισμένα και στολισμένα
γιορτινά κατασπράσινα έλατα, λαμπερά
φωτάκια που φωτίζουν ανοιχτόκαρδα σπίτια με
κεραμοσκεπές και πολυκατοικίες με χαρούμενα
χρώματα.
Μοναδικές εικόνες αποτύπωσαν και φέτος στον
καμβά τους με τα πινέλα, τις μπογιές και τα μολύβια τους μαθητές και μαθήτριες του δήμου
μας δίνοντας το δικό τους ξεχωριστό χρώμα στις
Άγιες Ημέρες που περιμένουν με λαχτάρα, όλο
τον χρόνο, μικροί και μεγάλοι.
Εξαιρετικά ποιοτικές ήταν και φέτος κατά γενική
ομολογία οι συμμετοχές από κάθε γωνιά του
δήμου μας. Ζωγραφιές - μικρά αριστουργήματα
που μεταξύ άλλων παρουσιάζουν χαριτωμένους
χιονάνθρωπους και πανέμορφα ελαφάκια με
κατακόκκινες μυτούλες, και αποτυπώνουν τους
πλανήτες, τους αστέρες και το φεγγάρι να κρέμονται με λεπτά σχοινιά από τον έναστρο ουρανό.

Δίνοντας χρώμα στο γκρίζο τοπίο της πανδημίας
με την εικαστική δράση για τις Χριστουγεννιάτικες
κάρτες δεκάδες παιδιά που φοιτούν στα τμήματα
εικαστικών του Πολιτιστικού Κέντρου τήρησαν
πιστά μία παράδοση που καθιερώθηκε στον δήμο
μας τα τελευταία χρόνια. Πρωταγωνίστριες για μία
ακόμη χρονιά ήταν τα κορίτσια που κατάφεραν και
πάλι να θριαμβεύσουν με τη γόνιμη φαντασία και
την τρυφερή ευαισθησία τους.
ΟΙ ΦΕΤΙΝΕΣ μας ΝΙΚΗΤΡΙΕΣ : Φένια Κοκκίνη (Στ΄
Δημοτικού), Μάγδα Σαχανίδου (Β΄ Γυμνασίου),
Έλενα Βασιλειάδου (Δ΄ Δημοτικού), Χρυσή
Παντελίδου (Α΄ Γυμνασίου), Κλεοπάτρα Κυριακίδου (Β΄ Γυμνασίου), Κωνσταντίνα Σολτασίδου (Ε΄ Δημοτικού) και Κατερίνα Ζάχαρη
(Ε΄ Δημοτικού).
Οι ζωγραφιές τους θα συνοδεύσουν και φέτος
τις ευχές του δημάρχου Ιγνάτιου Καϊτεζίδη και
του δημοτικού συμβουλίου του δήμου Πυλαίας Χορτιάτη που θα αποσταλούν όπως κάθε χρονιά
με τις χριστουγεννιάτικες κάρτες του δήμου.

Ένα μεγάλο ευχαριστώ και θερμά συγχαρητήρια στις νικήτριες και σε όλους τους συμμετέχο-

ντες! Σας συγχαίρουμε για τις υπέροχες δημιουργίες, τα χαρούμενα χρώματα, την έμπνευση και την παιδική
σας φαντασία, και σας ευχαριστούμε για την αισιοδοξία, τα ανεπιτήδευτα παιδικά σας χαμόγελα, αλλά και
γιατί μας υπενθυμίσατε ότι η Ζωή αποκτά ακόμη μεγαλύτερη αξία μέσα από τα αθώα, δικά σας μάτια!
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ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΑ

ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΤΗΣ ΜΑΘΗΤΡΙΑΣ ΜΑΣ Άννας Κοντοπούλου (δημοτικό σχολείο Χορτιάτη) που θριάμβευσε στον
Πανελλήνιο Ποιητικό Διαγωνισμό «Άθλον Ποίησεως Γιάννη και
Λένας Στρέφη – Κουτσοχέρα 2021». Το υπέροχο ποίημα της,
εμπνευσμένο από «Το Ολοκαύτωμα των Καλαβρύτων», διακρίθηκε ως ένα από τα τρία καλύτερα ποιήματα των παιδιών που
συμμετείχαν στον πανελλήνιο διαγωνισμό. Από όλους εμάς, ένα
μεγάλο ΕΥΓΕ, αγαπητή μας Αννούλα, περιμένουμε σύντομα τα
νέα σου ποιήματα!

Το «Χθες» των Καλαβρύτων
Δυσκολεύτηκα πολύ, δάκρυσαν τα μάτια κι ένιωσα αγωνία
Ήθελα να διηγηθώ σωστά, όλη την ιστορία.
Μιλώ για το «Ολοκαύτωμα» αυτό των Καλαβρύτων,
Που το είπαν «επιχείρηση» για τη σφαγή Ελλήνων.
Λίγες μέρες ως τη γιορτή,
Των Χριστουγέννων τη στιγμή…
Μα ποιος γιορτάζει τώρα (;)
Γύρω μόνο, νεκρά κορμιά.
Ο Φόβος επικράτησε,
Παιδιά δεν τραγουδούσαν…
Τα κάλαντα για τον Χριστό
Να ψάλλουν δεν μπορούσαν!
Κι ένα πουλάκι πέταξε, τιτίβισε όλο χάρη
Αιώνια θα είναι η μνήμη σας, της Λευτεριάς καμάρι!
Θα ‘ρθουν γενιές, πολλές γενιές
Που θα μιλούν γι’ αυτό το «χθες».
Άννα Κοντοπούλου
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ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ

Η αυτοδιοίκηση στο επίκεντρο
Συνάντηση του δημάρχου με τον υπουργό Εσωτερικών Μάκη Βορίδη

μάχη των δήμων κατά του covid,
όπως και για θέματα φυσικών καταστροφών, αλλά και για την ανάγκη
του ψηφιακού μετασχηματισμού
των δήμων για την ποιοτικότερη
εξυπηρέτηση των δημοτών.
Παράλληλα ενημέρωσε τον κ. Βορίδη για τις διεκδικήσεις των 38
δήμων της Κεντρικής Μακεδονίας στο πλαίσιο του προγράμματος
«Αντώνης Τρίτσης», όσο και ως προς
τη συμμετοχή τους στον γενικότερο
σχεδιασμό του Σχεδίου Ανάκαμψης
της χώρας.

Η

ατζέντα της αυτοδιοίκησης
όπως έχει τεθεί από την ΚΕΔΕ
αλλά και ζητήματα του δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη βρέθηκαν
στο επίκεντρο της συνάντησης του
δημάρχου Πυλαίας-Χορτιάτη Ιγνάτιου Καϊτεζίδη με τον υπουργό
Εσωτερικών Μάκη Βορίδη.
Ο κ. Καϊτεζίδης και με την ιδιότητα
του προέδρου της ΠΕΔ-ΚΜ συζήτησε με τον υπουργό για τις ανάγκες
της αυτοδιοίκησης με αφορμή τη
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Επιπλέον αναφερόμενος στα θέματα του δήμου Πυλαίας – Χορτιάτη
ευχαρίστησε τον υπουργό για την
κυβερνητική στήριξη και την άμεση προώθηση του εμβληματικού
έργου ύψους 8,5 εκατομμυρίων
ευρώ που εξασφαλίζει με σύγχρονο
δίκτυο ύδρευσης το Φίλυρο και το
Παιδιατρικό Νοσοκομείο/ Ίδρυμα
Σταύρος Νιάρχος, όπως και τις εκτός
σχεδίου περιοχές του Ασβεστοχωρίου, ενώ ανέπτυξε το συνολικό
πρόγραμμα του δήμου σε υποδομές
και ανάπτυξη. Ακόμη ενημέρωσε
και ενημερώθηκε από τον Υπουργό
για το θέμα της πανδημίας και το
πρόγραμμα των εμβολιασμών σε
έφηβους και ενηλίκους.
Ως ανάμνηση από τη συνάντηση
ο κ. Καϊτεζίδης πρόσφερε στον κ.
Βορίδη επετειακή πλακέτα Μνήμης
για το Ολοκαύτωμα του Χορτιάτη.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ

ΧΑΡΙΣΤΕ

χαμόγελα με μια
χριστουγεννιάτικη

ΔΩΡΕΑ

Πως μπορούμε να ενισχύσουμε με τον
“οβολό” μας τα 4+1 φιλανθρωπικά
ιδρύματα που εδράζονται στον δήμο μας

Χ

ριστούγεννα, ημέρες χαράς, αγάπης και αλληλεγγύης. Για όλο τον κόσμο δεν είναι απλώς
μια γιορτή, είναι μια πανδαισία θετικών συναισθημάτων! Συναισθήματα χρωματισμένα με
αγάπη, ξεγνοιασιά και παιδική αθωότητα με διάθεση
προσφοράς και αλληλεγγύης προς τους συγγενείς,
τους φίλους μας και τους συνανθρώπους μας. Είναι μια
ευκαιρία να ομορφύνουμε την καθημερινότητά μας, να
ανοίξουμε την καρδιά μας να δούμε αυτή την όμορφη
γιορτή αγάπης σαν «δώρο» που η αξία του δεν μετριέται
σε χρήματα. Είναι επόμενο να νιώθουμε όμορφα όταν
μας κάνουν δώρα και μας αγαπάνε, αλλά εξίσου σημαντικό και όμορφο είναι το συναίσθημα της προσφοράς!
Πέντε φιλανθρωπικά ιδρύματα δραστηριοποιούνται και
υπηρετούν τον συνάνθρωπο -κυρίως μικρά παιδιά- μέσα
στα όρια του δήμου μας. Ας ανοίξουμε την καρδιά μας κι
ας προσφέρουμε κι εμείς ότι μπορούμε αυτές τις Άγιες
Ημέρες σε εκείνους που έχουν την ανάγκη.

1

Το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΑΙΔΙΚΟ ΧΩΡΙΟ στο ΦΙΛΥΡΟ είναι αναγνωρισμένο Σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, ανεξάρτητο από Διεθνείς
Οργανισμούς και φορείς, δεν έχει ιδρυματικό
χαρακτήρα και είναι το πρώτο Ελληνικό Παιδικό Χωριό.
Eν μέσω της πρωτόγνωρης υγειονομικής κατάστασης
που βιώνουμε συνεχίζει με αίσθημα ευθύνης να προσφέρει φροντίδα και ασφάλεια στα παιδιά που φιλοξενεί,
σεβόμενο και προασπίζοντας τα δικαιώματα τους. Τις
μέρες των Χριστουγέννων μπορείτε να μας επισκεφτείτε
στις εγκαταστάσεις μας στο Φίλυρο και στα γραφεία μας
στη Θεσσαλονίκη και να προσφέρετε τη βοήθειά σας.
Εκεί θα βρείτε το ημερολόγιο μας, χριστουγεννιάτικες
κάρτες και παραδοσιακά προϊόντα. Βοηθήστε μας να
συνεχίσουμε να προσφέρουμε στα παιδιά μας!
Καλέστε 19801
από οποιοδήποτε τηλέφωνο. Για σας είναι 2€ +
Φ.Π.Α. ανά κλήση, για μας είναι Ελπίδα!
Τραπεζικοί Λογαριασμοί
• Εθνική Τράπεζα 212/29604190
GR15011002120000021229604190 BIC:ETHNGRAA
• Eurobank 0026-0232-52-0100436403
GR7802602320000520100436403 BIC: ERBKGRAA
• Alpha Bank 701-002101-162926
GR8101407010701002101162926 BIC:CRBAGRAA
• Τράπεζα Πειραιώς 5238-003332-696
GR7801722380005238003332696 BIC:PIRBGRAA

Στοιχεία Επικοινωνίας
Ελληνικό Παιδικό Χωριό – Φίλυρο
Τ: 2310 677556, 2310 678460, F: 2310 678213
e-mail: ellinikopaidikoxorio@gmail.com
Γραφεία: Κεραμοπούλου 11 (πλατεία Αγ.Σοφίας)
54110 Θεσσαλονίκη, Τ: 2310 233033, F: 2310 233802
www.paidikoxorio.gr
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ
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Η ΕΛΕΠΑΠ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ είναι το
πρώτο φιλανθρωπικό, μη κερδοσκοπικό σωματείο στην Β. Ελλάδα, το οποίο από το 1969
καλύπτει σφαιρικά τις ανάγκες θεραπείας και
αποκατάστασης. Στεγάζεται σε ιδιόκτητα κτίρια συνολικής έκτασης 3.000 τμ σε μια καταπράσινη έκταση 9
στρεμμάτων στους Ελαιώνες Πυλαίας. Ο οργανισμός
σήμερα υποδέχεται βρέφη, παιδιά και ενήλικες, και τους
προσφέρει θεραπευτικά προγράμματα, εκπαίδευση και
ιατρική παρακολούθηση. Παράλληλα πλαισιώνει και
παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες στις οικογένειές
τους. Επιπλέον βοηθά τα παιδιά να αναπτύξουν τις
δυνατότητές τους, ώστε να επιτύχουν την κοινωνική
και σχολική ένταξή τους στην τυπική εκπαίδευση και
αξιοσημείωτο είναι ότι το 50-60% από αυτά το καταφέρνουν. Μπορείτε να ενισχύσετε το ανθρωπιστικό
έργο της ΕΛΕΠΑΠ!
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Το Π.Α.Α.Π.Α.Θ. «Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ»
(Παράρτημα Αποθεραπείας και Αποκατάστασης
Παιδιών με Αναπηρία Θεσσαλονίκης) βρίσκεται
στην Πυλαία και λειτουργεί από το 1973 ως
δομή κλειστής περίθαλψης παιδιών με νοητική καθυστέρηση και κινητικές δυσκολίες ή πολλαπλές αναπηρίες, ηλικίας 2,5 και άνω. Σκοπός του παραρτήματος
είναι η παροχή φροντίδας, περίθαλψης, εκπαίδευσης,
απασχόλησης καθώς και λειτουργική, κοινωνική και
επαγγελματική κατάρτιση και αποκατάσταση.
ΓΙΝΕ ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ
Στήριξε το έργο μας και βοήθησε άμεσα ανθρώπους
που έχουν ανάγκη.
Τραπεζικοί Λογαριασμοί
Μπορείτε να συνεισφέρετε κάνοντας μια δωρεά
στους παρακάτω τραπεζικούς λογαριασμούς.

Τραπεζικοί Λογαριασμοί ΕΛΕΠΑΠ
(μόνο για Δωρεές - όχι Υιοθεσίες)

• Τράπεζα Πειραιώς:
GR 27 0172 2310 0052 3107 0611 546

• Εθνική Τράπεζα IBAN:
GR0501102100000021035659396

• Εθνική τράπεζα:
GR 85 0110 2100 0000 2105 4538 521

• Τράπεζα Πειραιώς Αρ.Λογ:5227003038303
IBAN:GR1801722270005227003038303
•Eurobank Αρ.Λογ: 00260203820102716397
IBAN: GR5802602030000820102716397
• Alpha Bank Αρ. Λογ: 700002002017540
IBAN: GR3001407000700002002017540

Στοιχεία Επικοινωνίας
Διεύθυνση: Τζων Κένεντι 62, Τ.Κ. 555 35
T. 2313 320 100, 2313 022631
email:Grammateia.kkpkm@n3.syzefxis.gov.gr
https://kkp-km.gr

Στοιχεία Επικοινωνίας
Ελαιώνων 22, Πυλαία
Τ: 2310 318218 / 2310 318228
email: info_thes@elepap.gr
https://elepap.gr

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ
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Το ΟΡΦΑΝΟΤΡΟΦΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «Η ΜΕΛΙΣΣΑ» ιδρύθηκε το 1921
με σκοπό την περίθαλψη ορφανών παιδιών
από τον Καύκασο, ενώ ένα χρόνο αργότερα
υποδέχεται τα πρώτα ορφανά παιδιά από τη Μικρασιατική Καταστροφή και το Ορφανοτροφείο Σμύρνης.
Στεγάζεται στην οδό Χαρ. Τρικούπη 2, στο Πανόραμα
(www.stegimelissa.gr/)
Για μας στη «ΜΕΛΙΣΣΑ» κάθε καινούρια μέρα είναι μία
πρόκληση και ένας νέος αγώνας, για να οργανώσουμε
τη Στέγη μας, για να επιβιώσουμε. Σε αυτόν τον αγώνα
μας έχουμε απόλυτη ανάγκη από τη στήριξη σας ώστε να
καλυφθούν οι ανάγκες μας. Μπορείτε να βοηθήσετε ο
καθένας με τον τρόπο του, με xορηγία σε είδη (τρόφιμα,
ρούχα, βιβλία, παιχνίδια κ.α.) ή υπηρεσίες (εκπαιδευτικές,
ψυχαγωγίας, τεχνικές) και επίσης με Δωρεές.

5

Η Ε.Σ.Β.Ε. (Εταιρεία Σπαστικών Βορείου
Ελλάδος) στην ΠΥΛΑΙΑ είναι φιλανθρωπικό
σωματείο που ιδρύθηκε το 1971 ως σύλλογος
γονέων και από το 1981 μετατράπηκε σε σωματείο προσφέροντας υπηρεσίες πρόνοιας. Στεγάζεται
σε σύγχρονο, ιδιόκτητο κτήριο, που βρίσκεται όπισθεν
της Ανωτάτης Διακλαδικής Σχολής Πολέμου. Διοικείται
από γονείς αναπήρων και άμεσα ενδιαφερόμενους
προσφέροντας ολοκληρωμένες και υψηλής ποιότητας
υπηρεσίες στα άτομα με αναπηρίες. Εξυπηρετεί, σε ημερήσια βάση εβδομήντα (70) ανάπηρους, στους οποίους
προσφέρει επαγγελματική κατάρτιση, συνοδευτικές
υπηρεσίες, φροντίδα, δημιουργική απασχόληση, καθημερινή μεταφορά, ένταξη στην κοινότητα με επιπρόσθετες
ευκαιρίες κοινωνικής ένταξης (επιμορφωτικές και άλλες
εξόδους, κατασκηνώσεις, κ.λ.π.).

Τραπεζικοί Λογαριασμοί
• Τράπεζα Πειραιώς: 6070 040030 484
GR 63 0171 0700 0060 7004 0030 484
BIC:PIRBGRAA

Τραπεζικοί Λογαριασμοί:

• Εθνική Τράπεζα: 210 480030 38
GR 91 0110 2100 0000 2104 8003 038
BIC: ETHNGRAA

• Τράπεζα Πειραιώς 6486-010011-916
ΙΒΑΝ: GR3101714860006486010011916)

• Εθνική Τράπεζα 251/656512-30
ΙΒΑΝ: GR6101102510000025165651230)

Στοιχεία Επικοινωνίας

Κλήση από σταθερό
του ΟΤΕ στο 901 11 160 160 για την οικονομική
ενίσχυση της Στέγης. €3,68/κλήση (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) ΟΤΕ Γραμμή βοήθειας: 801 11 16 500

Όπισθεν Ανωτάτης Διακλαδικής Σχολής Πολέμου Τ.Κ. 551 10
Τ: 2310 489247-9
F: 2310 489217
Email: esbe@otenet.gr

Στοιχεία επικοινωνίας
Χαρ. Τρικούπη 2, 55236, Πανόραμα, Θεσσαλονίκη
Τ. Γραμματείας: 2310-341965
Τ. Κοινωνικής Υπηρεσίας: 2310-342788
F. 2310-343872
email: stegimelissa@gmail.com
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Χριστούγεννα γεμάτα αναμνήσεις
Κερνούν αγάπη και παιδικές μνήμες τα μέλη των ΚΑΠΗ μας

Μ

έρες γιορτής, αγάπης και χαράς τα Χριστούγεννα που ο
καθένας θέλει να μοιραστεί
με τους δικούς του ανθρώπους,
με την οικογένεια του. Ιδιαίτερες
μέρες, ξεχωριστές για τα παιδιά,
τους γονείς, αλλά κυρίως για τους
παππούδες και τις γιαγιάδες, τους
θεματοφύλακες και φρουρούς της
μνήμης κάθε φαμίλιας.

“Εκείνα τα χρόνια, η φτώχεια αλλά και η τέχνη που κατείχαν οι Ασβεστοχωρίτες
(Ασβεστάδες) οδήγησαν πολλούς να μεταναστεύσουν σε διάφορα μέρη της
Ελλάδας και του εξωτερικού προς εξεύρεση εργασίας. Τα Χριστούγεννα, όμως
επέστρεφαν για να γιορτάσουν με τις οικογένειες και τους συγχωριανούς τους,
φέρνοντας μαζί τους δώρα, συναισθήματα και ιστορίες να διηγηθούν στο
τραπέζι που ετοίμαζαν οι γυναίκες, με γουρουνόπουλα, ψάρια της λίμνης του
Αγίου Βασιλείου, παραδοσιακές λιχουδιές και κρασί. Στήνονταν γλέντια στα
σπίτια, στο πνεύμα των Χριστουγέννων αλλά και του καλωσορίσματος. Έρρεε
άφθονο κρασί, αγάπη, ευτυχία, ελπίδα, χαρά” θυμάται η κυρία Σταυρούλα
Χορτατσιανη από το Ασβεστοχώρι.

Αυτές τις μνήμες μιας άλλης, πιο
δύσκολης, ίσως πιο φτωχικής, αλλά
και περισσότερο αγνής εποχής,
«μπολιασμένης» με το άρωμα της
παράδοσης και των εθίμων ζητήσαμε από τους παλαιότερους να μας
διηγηθούν. Να θυμηθούν προσωπικές χριστουγεννιάτικες ιστορίες
και να μας τις διηγηθούν.

“Τι αναμνήσεις!!!” συμπληρώνει ενθουσιασμένη η φίλη της κυρία Ειρήνη
Βελιανη και προσθέτει: “Όλο τον χρόνο μαζεύαμε χαρτιά από σοκολατάκια,
από δώρα, αλουμινόχαρτα κ.λ.π και με αυτά τυλίγαμε τους ξηρούς καρπούς,
καρύδια, αμύγδαλα, φουντούκια για να τα κρεμάσουμε στο δέντρο ως Χριστουγεννιάτικα στολίδια. Το βράδυ ψήναμε στην σόμπα το «λαρδί» χοιρινό
λίπος και το τρώγαμε με ψωμί, ψημένο επίσης στη σόμπα. Οι μυρωδιές αυτές
μου έχουν μείνει αξέχαστες!!!!”.
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ΡΕΤΡΟ – ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ

Ποντιακά έθιμα των Χριστουγέννων, της Πρωτοχρονιάς και των Φώτων
που θυμάται από τα παιδικά της χρόνια μας αφηγείται με συγκίνηση η κυρία
Σαϊα Ράπτη μέλος του ΚΑΠΗ Φιλύρου: “Την παραμονή των Χριστουγέννων
ο πατέρας άναβε στο τζάκι ένα μεγάλο κούτσουρο, που το λέγαμε «Χριστοκούρ’». Με το κάψιμό του πιστεύαμε ότι έφευγαν τα δαιμονισμένα πνεύματα. Η
μάνα μας έφτιανε ισλί και μοσχοβολούσε το σπίτι μας κανέλλα και γαρύφαλλο.
Ακόμα θυμάμαι με νοσταλγία εκείνες τις γλυκές μυρωδιές. Τη νύχτα των Χριστουγέννων ομάδες παιδιών πηγαίναμε στα σπίτια και ψέλναμε τα ποντιακά
κάλαντα, όπως το «Χριστός γεννέθεν…», με τη συνοδεία ποντιακής λύρας. Οι
νοικοκύρηδες μας έδιναν «μποναμάδες», καρύδια, μανταρίνια και χαρούπια...”
“Tα Χριστούγεννα, τα παλαιότερα χρόνια στο Πανόραμα άρχιζαν στολίζοντας
το Αρτούτσι (μικρό έλατο με αγκαθωτές βελόνες), τα παιδιά έψελναν τα κάλαντα στις γειτονιές, όπου χαμογελαστές οι νοικοκυρές, τα πρόσφεραν λίγες
δραχμές. Πρωί-πρωί πήγαιναν στη Χριστουγεννιάτικη Θεία Λειτουργία. Tην
Πρωτοχρονιά μαζεύονταν όλη η οικογένεια για την κοπή της βασιλόπιτας,
όπου ο πατέρας, αφού έκανε το σημείο του Σταυρού με το μαχαίρι, έκοβε
και μοίραζε τα κομμάτια, πρώτα για το εικονοστάσι, μετά για το σπίτι, τα ζώα
και τα μέλη της οικογένειας” μας αφηγείται η συνταξιούχος καθηγήτρια
Αγγλικής Φιλολογίας και συγγραφέας από το ΚΑΠΗ Πανοράματος, κυρία
Αναστασία Λειβαδοπούλου.
Από τη μεριά του ο κύριος Βασίλειος Πασιπουλαρίδης θυμάται ότι
τότε στο Πανόραμα στα κάλαντα αντί χρημάτων, οι νοικοκυρές πρόσφεραν ξηρούς καρπούς, σύκα και κερατούτσες που έμοιαζαν με φασόλια,
αλλά ήταν γλυκές. Επίσης παραδοσιακό ήταν το χριστόψωμο με καρύδια
και μέλι και πάνω του κεντούσαν με αμύγδαλα τη γέννηση του Χριστού.
Έσφαζαν ένα γουρούνι και με το κρέας έφτιαχναν γαβουρμά και τσιλγάνια,
που χρησιμοποιούσαν, όλο τον χρόνο.
Τις Χριστουγεννιάτικες μνήμες της που ξύπνησαν όταν τη ρωτήσαμε, μας
μετέφερε η κυρία Παναγιώτα Ιγγλέση από το ΚΑΠΗ Χορτιάτη: “Από τα
παιδικά μου Χριστούγεννα αν και φτωχικά θυμάμαι τον πατέρα μου να κόβει
και να φέρνει στο σπίτι από το βουνό για χριστουγεννιάτικο δέντρο έναν
κέδρο. Τον στολίζαμε με βαμβάκι, χάντρες όταν είχαμε και φιόγκους από το
χρυσό που είχαν οι σοκολάτες. Για το Χριστουγεννιάτικο τραπέζι σφάζαμε
τον κούρκο που τον τρώγαμε κοκκινιστό. Παραμονή Χριστουγέννων η μητέρα
μου ζύμωνε Χριστόψωμο που το στόλιζε με σύκα και στραγάλια για να κάνει
το σταυρό. Επίσης, η μητέρα μου έφτιαχνε μουστοκούλουρα και σαραγλί με
σπιτικά φύλλα, καρύδια και σουσάμι”.
Η πιο μεγάλη παρέα μας περίμενε στο ΚΑΠΗ Πυλαίας. “Παραμονή Χριστουγέννων πηγαίναμε με τους φίλους μου να πούμε τα κάλαντα. Επειδή δεν είχαμε
“ τριγωνάκια” η μητέρα μου έκανε ένα φαναράκι από ένα στρογγυλό ξύλο σαν
κλουβάκι, το έντυσε με χρωματιστό χαρτί και μέσα έβαλε ένα καντηλάκι και
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ένα κρίκο από πάνω για να το πιάνω και με αυτό, γιατί ήταν ακόμα σκοτεινά,
φώτιζε ο δρόμος και λέγαμε τα κάλαντα και παίρναμε τα καλούδια από τα
σπίτια” μας διηγήθηκε ο κύριος Αντώνης Ραπτούδης.
Για τα έθιμα των γιορτών μας μίλησε η κυρία Αναστασία Τερζή Νατάν: “Προπαραμονές Χριστουγέννων οι άνδρες έσφαζαν σε κάθε μαχαλά
τα γουρούνια με γλέντι και χορούς, έδιναν το λίπος στις γυναίκες, το έκαναν
τσιγαρίδες για να έχουν για όλο τον χρόνο, έκαναν λουκάνικα έτρωγαν στο
χριστουγεννιάτικο τραπέζι και το υπόλοιπο το πάστωναν για όλη τη χρονιά.
Οι γυναίκες έκαναν τη Χριστόπιτα και τη στόλιζαν με διάφορα σύμβολα από
ζυμάρι. Στο κέντρο ένα σταυρό, γύρω-γύρω το μπαστούνι του παππού, τα
γεωργικά εργαλεία του νοικοκύρη, το μολύβι του παιδιού, έβαζαν και ξηρούς
καρπούς και την έτρωγαν την παραμονή Χριστουγέννων αφού πρώτα θύμιαζαν
το σπίτι για να φύγει το κακό και η γέννηση του Χριστού να φέρει την ευλογία
και την ευτυχία στο σπιτικό τους”.
Με τα μάτια της να θολώνουν από τη συγκίνηση, η κυρία Αθηνά Κοντρόγλου Αζά, μας μετέφερε μια πικρή χριστουγεννιάτικη ανάμνηση
της: “Παραμονή Χριστουγέννων του 1958 στολίζαμε στο σπίτι μου, και σε
ένα κλαδί που είχαμε κόψει από το έλατο, που ήταν στην γειτονιά, του βάζαμε
βαμβάκι για να μοιάζει χιονισμένο. Τότε δεν υπήρχαν λαμπάκια και βάζαμε
μικρά κεράκια επάνω. Την ώρα που πήγε ο πατέρας μου να ανάψει το κεράκι,
ακούμπησε η φωτίτσα πάνω στα βαμβάκια και άρχισε να καίγεται το δέντρο
μας. Ο πατέρας μου το έβγαλε έξω στην αυλή και όταν έσβησε η φωτιά το
πήραμε ξανά μέσα στο σπίτι, στολίσαμε τα καψαλισμένα κλαδάκια με βαμβάκι
χωρίς κεράκια και χάθηκε για εκείνα τα Χριστούγεννα η λάμψη των κεριών”.
Τα κάλαντα που έψελνε παιδούλα στην Πυλαία κάθε παραμονή Χριστουγέννων,
θυμήθηκε η κυρία Ελπινίκη Αζά: “Τα κορίτσια τα λέγαμε το μεσημέρι, ενώ
τα αγόρια αργά το απόγευμα κρατώντας αναμμένα φαναράκια και φωτίζονταν
οι γειτονιές από τις φλογίτσες και ακούγονταν οι παιδικές φωνές μας «Καλήν
εσπέρα άρχοντες ...εκ της Περσίας έρχονται τρεις μάγοι με τα δώρα άστρον
λαμπρό τους οδηγεί ...». Γυρίζαμε στο σπίτι μας με παγωμένα τα χεράκια μας,
αλλά γεμάτες οι τσέπες μας από δραχμούλες, ξηρούς καρπούς, κουραμπιέδες
και μελομακάρονα”.
Τις σκανδαλιές των… καλικάντζαρων θυμήθηκε η κυρία Κωνσταντίνα
Ρέκκα: “Παραμονή Χριστουγέννων νηστεύαμε γιατί θα ξυπνούσαμε τα
ξημερώματα να πάμε στην εκκλησία για να κοινωνήσουμε την ημέρα της
γέννησης του Χριστού. Το βράδυ περιμέναμε «τον καρκάτζαλο» να μας πετάξει
τα «μπομπότσαλα» {καρύδια, αμύγδαλα, φουντούκια, καραμέλες, ξερά σύκα}.
Τον καρκάτζαλο τον παρίστανε συνήθως η γιαγιά ή ο πατέρας. Όταν το σπίτι
είχε τζάκι τα πετούσε από την καμινάδα και τα παίρναμε εμείς τα παιδιά. Όταν
δεν είχε, άφηνε η μητέρα μισάνοιχτο το παράθυρο και από εκεί τα πετούσαν
μέσα στο δωμάτιο και εμείς νομίζαμε ότι ήρθε ο καλλικάντζαρος και τα έφερε”.
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Σαν όνειρο ξετυλίχθηκαν οι μνήμες από την παιδική ηλικία της κυρίας
Σοφίας Λυρούδη. “Παραμονή Πρωτοχρονιάς η μητέρα μου ετοίμαζε
βασιλόπιτα βάζοντας το φλουρί μέσα. Στο τραπέζι με την αλλαγή του χρόνου, την έκοβε ο πατέρας μου, αφού πρώτα θύμιαζε για να φύγουν τα «κακά
πνεύματα». Όποιος τύχαινε το φλουρί την επομένη πήγαινε στην εκκλησία
να ανάψει κεράκι. Η μητέρα μου μας έδινε δωράκια καλτσάκια, σκουφάκια,
κασκόλ που είχε πλέξει ή ίδια για να μας βρει ο νέος χρόνος με κάτι καινούριο.
Τα Φώτα η μητέρα μου έριχνε γύρω από το σπίτι στάχτη από το τζάκι, για να
φύγουν τα καλλικατζαράκια. Πετούσε το παλιό νερό και έπαιρνε αγιασμένο
από την βρύση καθώς περνούσε ο παπάς και άγιαζε το σπίτι. Ανήμερα των
Φώτων πηγαίναμε στην εκκλησία παίρναμε αγιασμό πίναμε για ευλογία και
το υπόλοιπο το έριχνε ο παππούς στα χωράφια για καλή σοδειά”.
Για τα πιο αξέχαστα παιδικά της Χριστούγεννα μας μίλησε η κυρία Μαρία
Ζαρδαβα: “Σηκωθήκαμε ξημερώματα να πάμε στην εκκλησία τα Χριστούγεννα και ανοίγοντας την εξώπορτα μας δεν μπορούσαμε να βγούμε έξω
από το πολύ χιόνι. Όλο το βράδυ χιόνιζε και όλα ήταν κάτασπρα. Το μεσημέρι
παίξαμε χιονοπόλεμο και κάναμε έναν τεράστιο χιονάνθρωπο και επειδή είχε
παγωνιές διατηρήθηκε μέχρι τα Φώτα”.

ΤΙΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΕΣ ΕΥΧΕΣ των εργαζομένων και της διοίκησης του ΚΕΚΠΑΠ προς όλους
τους δημότες και ιδιαίτερα στους
συνταξιούχους της τρίτης ηλικίας,
μεταφέρει μέσω του περιοδικού μας
η πρόεδρος του Κέντρου Κοινωνικής
Προστασίας, Αλληλεγγύης και Παιδείας του δήμου μας Αικατερίνη
Λυρούδη.

“Γνωρίζουμε τις θυσίες και τις στερήσεις που έχετε υποστεί για να μεγαλώσετε τα παιδιά σας και ότι αξίζετε
το καλύτερο για την υγεία σας και
την ψυχαγωγία σας. Η διοίκηση του
ΚΕΚΠΑΠ, οι εργαζόμενοι στα ΚΑΠΗ
μας με την ενεργό συμπαράσταση και
στήριξη του δημάρχου μας Ιγνάτιου
Καϊτεζίδη, έχουν την έγνοια σας,
βρίσκονται και θα βρίσκονται διαρκώς στο πλευρό σας” σημειώνει η
κ. Λυρούδη.

υπηρεσίες στους δημότες της τρίτης
ηλικίας και να εξυπηρετήσουν τις
ανάγκες που μπορεί να προκύψουν
και καταλήγει:
“Ευχή και ελπίδα μας είναι σύντομα
να περάσει η πανδημία, να επιστρέψουμε όλοι με υγεία στην κανονικότητά μας και να μπορέσουμε να
ξαναρχίσουμε τις δραστηριότητες
μας και να αγκαλιαστούμε ξανά με
αγάπη. Καλά Χριστούγεννα και καλή
Χρονιά σε όλους”.

Όπως επισημαίνει μπορεί οι δραστηριότητες λόγω της πανδημίας να
έχουν ανασταλεί, ωστόσο οι δομές
του ΚΕΚΠΑΠ, όπως η “βοήθεια
στο σπίτι”, βρίσκονται σε διαρκή
επαγρύπνηση για να προσφέρουν
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ΤΙΜΗ στους ήρωες του Μακεδονικού Αγώνα

Μ

ε εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν και στις
τρεις δημοτικές ενότητες
του δήμου τιμήθηκε στον δήμο Πυλαίας-Χορτιάτη η ημέρα Μνήμης του
Μακεδονικού Αγώνα. Παρουσία
αντιπροσωπειών των σχολείων του
δήμου και πολιτών, επισήμων και
με την τήρηση όλων των μέτρων
δημόσιας υγείας και προστασίας.
Με το μήνυμα του Μακεδονικού
Αγώνα να παραμένει επίκαιρο όσο
ποτέ: «Οι Μακεδόνες με το αίμα τους
και τον αγώνα τους έγραψαν το δικό
τους έπος που φωτίζει ακόμη και
σήμερα την ιστορία του έθνους.
Όποτε οι Έλληνες είναι ενωμένοι
μεγαλουργούν».
Στην Πυλαία η επίσημη δοξολογία
εψάλη στον Ιερό Ναό του Προφήτη
Ηλία, στο Ασβεστοχώρι και το Πανόραμα στους ομώνυμους ναούς του
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Αγίου Γεωργίου, ενώ στη συνέχεια
αναγνώστηκε παντού ο πανηγυρικός
της ημέρας και έγινε η κατάθεση
των στεφανιών.
Παρών και στις φετινές εκδηλώσεις ο δήμαρχος Πυλαίας-Χορτιάτη
Ιγνάτιος Καϊτεζίδης, ο οποίος
και κατέθεσε στεφάνι στο Μνημείο
των Πεσόντων στο Πανόραμα, ενώ
στην Πυλαία τον δήμο εκπροσώπησε η Αντιδήμαρχος Απασχόλησης,

Κοινωνικής Προστασίας, Υγείας και
Παιδείας Ελένη Γιαννούδη και
στο Ασβεστοχώρι ο Αντιδήμαρχος
Καθαριότητας, Περιβάλλοντος και
Ανακύκλωσης Δ.Ε. Χορτιάτη Γιάννης Ντίτσιος. Στις εκδηλώσεις
εκπροσωπήθηκε και η Περιφέρεια
Κεντρικής Μακεδονίας, εκ μέρους
της οποίας κατέθεσε στεφάνι ο Αντιπεριφερειάρχης Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Κώστας Γιουτίκας.

ΕΠΕΤΕΙΑΚΑ

Παλμός και ενθουσιασμός στις παρελάσεις

Μ

έσα σε ενωτικό κλίμα, με
παλμό και ενθουσιασμό και
όπως κάθε φορά, δίχως
εξέδρες και οι φετινές μαθητικές
παρελάσεις στον δήμο Πυλαίας Χορτιάτη για τη διπλή επέτειο απελευθέρωσης της Θεσσαλονίκης
από τον τουρκικό ζυγό και του “ΟΧΙ”
του 1940.
Ύστερα από δύο χρόνια δημότες και
αιρετοί εκπρόσωποι της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης βρέθηκαν δίπλα δίπλα και γιόρτασαν μαζί τη διπλή
εθνική επέτειο. Καμάρωσαν την
ελληνική σημαία να κυματίζει.
Χειροκρότησαν τη νέα γενιά της
πατρίδας μας στις παρελάσεις στο

Πανόραμα, την Πυλαία, τον Χορτιάτη, το Ασβεστοχώρι, το Φίλυρο
και την Εξοχή. Έστειλαν το μήνυμα
ότι οι Έλληνες ενωμένοι πάντοτε τα
καταφέρνουν.
Στις μαθητικές παρελάσεις στο Πανόραμα και την Πυλαία, έδωσε το
παρών ο δήμαρχος Πυλαίας-Χορτιάτη Ιγνάτιος Καϊτεζίδης, ενώ
οι αντιδήμαρχοι και ο πρόεδρος
του Δημοτικού Συμβουλίου εκπροσώπησαν τον δήμο στις υπόλοιπες
δημοτικές ενότητες, όπου στεφάνια
κατέθεσαν εκ μέρους της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας οι περιφερειακοί σύμβουλοι Σωκράτης
Δωρής και Νικόλαος Τζόλλας.
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«Hub» ελληνοαμερικανικής φιλίας στο δημαρχείο

Σ

υνάντηση με τους Ελληνοαμερικανούς Γερουσιαστές
Λεωνίδα Ραπτάκη και Στέφαν
Πάππα είχε πριν από μερικές ημέρες ο δήμαρχος Πυλαίας-Χορτιάτη.

ομογένειας. Ακόμη έγινε κουβέντα
για τα προβλήματα του ελληνισμού
της διασποράς αλλά και οι τρόποι
περαιτέρω εμβάθυνσης των διμερών
σχέσεων.

Στη συνάντηση, στην οποία συμμετείχε και ο βουλευτής της Β’ Θεσσαλονίκης και πρόεδρος της Ειδικής
Μόνιμης Επιτροπής Ελληνισμού της
Διασποράς της Βουλής των Ελλήνων
Σάββας Αναστασιάδης, συζητή-

Το επόμενο ραντεβού κλείστηκε για
τον Ιανουάριο, όταν η Θεσσαλονίκη
θα φιλοξενήσει την γενική συνέλευση του δικτύου των Ελληνικής
καταγωγής βουλευτών στα κοινοβούλια του εξωτερικού.

θηκαν οι προοπτικές συνεργασίας
με δήμους του εξωτερικού, εκεί που
χτυπά δυνατά η καρδιά της ελληνικής

Συνάντηση με τον «Συμπαραστάτη του Πολίτη»

Μ

ια πολύ χρήσιμη και εποικοδομητική συνεργασία με την
Περιφερειακή Συμπαραστάτη Νιόβη
Παυλίδου και τον Τομεάρχη Εξυπηρέτησης Πολιτών της Περιφέρειας
Κεντρικής Μακεδονίας Ντίνο Κούη
είχε ο δήμαρχος Πυλαίας-Χορτιάτη
Ιγνάτιος Καϊτεζίδης.
Στη συνάντηση, που έγινε στο δημαρχείο Πανοράματος, συζητήθηκε

ο ρόλος και το περιεχόμενο του
Συμπαραστάτη του Πολίτη, μιας
Ανεξάρτητης Αρχής που προστατεύει
τα δικαιώματα του πολίτη και του

επιχειρηματία στις συναλλαγές του
με την περιφερειακή αρχή και δυναμώνει τη φωνή τους. Με κοινή την
πεποίθηση ότι το θεσμικό πλαίσιο
χρήζει βελτίωσης ώστε να αυξηθεί η
αποτελεσματικότητα του Συμπαραστάτη, τον οποίο όλοι αναγνωρίζουν
ως θετικό και υποστηρικτικό στοιχείο
της δημοκρατικής διακυβέρνησης
τόσο για τους πολίτες όσο και για
τις διοικήσεις της αυτοδιοίκησης.

Επιχείρηση “καθαρή ενέργεια”

Κ

ορυφαίος στόχος της ευρωπαϊκής ατζέντας και του “Εθνικού
Σχεδίου για την Ενέργεια και το Κλίμα” με χρονικό ορίζοντα το 2030,
είναι η υιοθέτηση της πράσινης
μετάβασης στην οποία κεντρικό ρόλο
μπορεί να παίξει η Αυτοδιοίκηση.
Πρωτοπόροι σε θέματα περιβάλλοντος και αειφορίας, οι δήμαρχοι
Πυλαίας-Χορτιάτη Ιγνάτιος Καϊτεζίδης και Καλαμαριάς Γιάννης
Δαρδαμανέλης συναντήθηκαν
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στο δημαρχείο Πανοράματος. Εξετάστηκε η προοπτική ένταξης των
δήμων τους στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα Διαδημοτικής Συνεργασίας
για τη δημιουργία και εγκατάσταση

καθαρού, σύγχρονου και ισχυρού
Φωτοβολταϊκού Πάρκου ώστε να
παράγουν από κοινού οι δύο δήμοι σημαντικές ποσότητες από το
ηλεκτρικό ρεύμα που καταναλώνουν. Συμφωνήθηκε να γίνει μελέτη
βιωσιμότητας του επιχειρησιακού
σχεδίου, να εξετασθεί ο χώρος για
την πιθανή εγκατάσταση Φωτοβολταϊκού σταθμού και να ακολουθήσει
προσομοίωση της παραγόμενης
ενέργειας με ειδικό λογισμικό.

Βάνδαλοι στερούν από τα παιδιά μας τη χαρά του παιχνιδιού

ΝΟΙΑΖΕΤΑΙ ΚΑΝΕΙΣ;

βανδαλίζουν και προσβάλλουν την
ευπρέπεια και τον κοινωνικό αλληλοσεβασμό.
Δυστυχώς, το δικό μας ξεκινάει μέσα
από την πόρτα του σπιτιού μας.

K

αταστάσεις που δεν τιμούν
κανέναν. Εικόνες ντροπής και
καταστροφής της δημόσιας
περιουσίας. Φθορές στα παιχνίδια
της παιδικής χαράς στο πάρκο Γαλανού, στο Πανόραμα προκάλεσαν
ασυνείδητοι δράστες κρυμμένοι
πίσω από την ανωνυμία τους οι
οποίοι μάλιστα αγνοούν ότι οι ζημίες θα αποκατασταθούν και με τα
δικά τους χρήματα αφού πρόκειται
για δημόσια περιουσία. Ανάλογες
καταστροφές βέβαια είχαμε και σε
άλλες παιδικές χαρές, πάρκα και
σχολεία του δήμου μας.
Η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου πραγματοποίησε αυτοψία και εκτίμησε
την έκταση της ζημιών καθώς και
το κόστος αποκατάστασής τους,
στο οποίο εκτός των εργατοωρών
περιλαμβάνεται και η αγορά ειδικών
ανταλλακτικών, διαδικασία που προϋποθέτει χρόνο και χρήμα.

εκτός από απαράδεκτοι είναι και
επικίνδυνοι αφού αν οποιαδήποτε
φθορά στα παιχνίδια δεν υποπέσει
εγκαίρως στην αντίληψη της υπηρεσίας για να την αποκαταστήσει,
ενέχει τον κίνδυνο τραυματισμού
μικρών παιδιών την ώρα που παίζουν αμέριμνα.
Ανάλογες φθορές εξάλλου αλλά και
«ασχήμιες» προκαλούνται συχνά
στους τοίχους και τα κάγκελα της
παιδικής χαράς με την αναγραφή
συνθημάτων με σπρέι ή μπογιές.

Γι΄αυτό πρέπει να περάσουμε σε
αλλαγή παραδείγματος και νοοτροπίας. Να αγαπήσουμε τον δημόσιο
χώρο γιατί είναι δικός μας!
Η προστασία του επαφίεται και στην
ευθύνη που νοιώθουν ή δεν νοιώθουν ότι έχουν οι πολίτες.
Για να παραμείνουν οι γειτονιές μας
καθαρές, ανθρώπινες, όμορφες και
ασφαλείς πρέπει να συμβάλλουμε
και να συνεργαστούμε ΟΛΟΙ!

Κανείς δεν έχει το δικαίωμα να «επικαλείται» έκπληξη για κάθε νέο
βανδαλισμό που θα έρθει.
Είναι θέμα παιδείας και κοινωνικής
συνείδησης. Είναι έλλειμα αγωγής
που δυστυχώς κάποιοι δε φροντίσαμε να δώσουμε στα παιδιά μας.
Διότι είναι τα δικά μας παιδιά που

Δυστυχώς δεν είναι η πρώτη φορά
που στη συγκεκριμένη παιδική χαρά
σημειώνονται βανδαλισμοί, οι οποίοι
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10

χρόνια ΠΕΔΚΜ

Ι. Καϊτεζίδης: Κανένας δήμος δεν παλεύει μόνος του

Μια συνεχής μάχη με δύσκολους αντιπάλους έτσι ώστε κανένας
από τους 38 δήμους να μην αισθάνεται μόνος του αποτέλεσαν
τα δέκα χρόνια της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΕΔΚΜ), μια επέτειος που γιορτάστηκε στο
πλαίσιο της πανηγυρικής πρώτης δια ζώσης συνεδρίασης του
Δ.Σ της Ενωσης.

Μ

ιλώντας για τα δεκάχρονα
της Ενωσης o πρόεδρος
του ΔΣ της ΠΕΔΚΜ δήμαρχος Πυλαίας – Χορτιάτη
Ιγνάτιος Καϊτεζίδης σημείωσε
μεταξύ των άλλων ότι «με τον Καλλικράτη το νέο θεσμικό όργανο πέρασε
από συμπληγάδες, καθώς συνέπεσε
με την οικονομική κρίση της χώρας
και στη συνέχεια με την πανδημία».
Ακόμη αναφέρθηκε στη συναίνεση
που χαρακτηρίζει τις αποφάσεις του
ΔΣ και ευχαρίστησε γι’ αυτό όλα τα
μέλη του. «Αισθάνομαι ξεχωριστός
όταν ομονοούμε σε όλα τα κρίσιμα
ζητήματα και όταν οι αποφάσεις
μας σε ποσοστό πάνω από 95%,
πρωτόγνωρο για την Ελλάδα, είναι
ομόφωνες και ομόψυχες. Αυτό δυ-

ναμώνει τη φωνή μας, τη θέλησή μας
και τις δυνατότητες μας», σημείωσε
Στην τελετή η ΠΕΔΚΜ τίμησε τους
πρώτους προέδρους του οργάνου:
το δήμαρχο Νεάπολης – Συκεών
Σίμο Δανιηλίδη και το δήμαρχο

Αμπελοκήπων – Μενεμένης Λάζαρο Κυρίζογλου για την ουσιαστική
συμβολή τους στην Αυτοδιοίκηση
την οποία υπηρετούν για περισσότερα από 20 χρόνια.

Και στους δύο απονεμήθηκαν τιμητικές πλακέτες, με τον κ. Καϊτεζίδη
να τους ευχαριστεί δίνοντας μια
υπόσχεση: «Θα προσπαθήσουμε με
όλες μας τις δυνάμεις να φανούμε
αντάξιοι σε όσα μας παραδώσατε
και να τα κάνουμε ακόμα καλύτερα».
Παράλληλα, ο πρόεδρος της ΠΕΔΚΜ
έκοψε τη γενέθλια τούρτα της Ένωσης, με τα μέλη του ΔΣ να εύχονται
υγεία και δημιουργία για τα επόμενα
δέκα χρόνια.
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«Οικοδεσπότης» ο δήμαρχος Ιγνάτιος Καϊτεζίδης

ΕΤΗΣΙΟ συνέδριο ΚΕΔΕ στη Θεσσαλονίκη
η προστασία του περιβάλλοντος, η
διαχείριση των απορριμμάτων και της
ανακύκλωσης, η αντιμετώπιση των
φυσικών καταστροφών και η πολιτική
προστασία», σημείωσε, ενώ έκανε
λόγο για μεγάλες και δραματικές
ανακατατάξεις που έχει επιφέρει
στις κοινωνίες μας η πανδημία του
κορωνοϊού.

Μ

ε σημαντικές ειδήσεις πραγματοποιήθηκε στα μέσα Οκτωβρίου
στη Θεσσαλονίκη το ετήσιο συνέδριο της ΚΕΔΕ. Μια διοργάνωση
που αποτέλεσε αφορμή να συζητηθούν όλα τα τρέχοντα θέματα
που απασχολούν σήμερα την Τοπική Αυτοδιοίκηση και έδωσε ύστερα από
καιρό την ευκαιρία στους αυτοδιοικητικούς να συναντηθούν από κοντά
και δια ζώσης.
Η πιο σημαντική από τις ειδήσεις προήλθε από τα χείλη του αρμόδιου
υπουργού εσωτερικών Μάκη Βορίδη, ο οποίος δεσμεύτηκε ότι μέχρι το
τέλος του έτους και εντός του 2022 θα επιλυθούν θεσμικά και οικονομικά
ζητήματα της τοπικής αυτοδιοίκησης. Όπως είπε το πρόγραμμα ‘’Αντώνης
Τρίτσης’’εξελίσσεται στο μεγαλύτερο χρηματοδοτικό πρόγραμμα υποδομών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και παρατήρησε πώς ενώ στο παρελθόν
δεν υπήρχαν κονδύλια σήμερα υπάρχουν και το θέμα είναι να βρεθούν ο
τρόπος και τα εργαλεία για να αξιοποιηθούν.

Οι δήμοι κατορθώσαμε
να παραμείνουμε όρθιοι
και να κρατήσουμε όρθιες
και τις κοινωνίες και τους δημότες
μας», σημείωσε, ενώ μιλώντας για
το σημερινό καθήκον της αυτοδιοίκησης τόνισε χαρακτηριστικά:
«Συμπυκνώνω σε τέσσερις λέξεις
το σκεπτικό μου: Αυτοδιοίκηση εδώ
και τώρα. Σε έναν κόσμο που αλλάζει
με ταχύτητα, η αυτοδιοίκηση πρέπει
να πάρει τον πρωταγωνιστικό ρόλο
που της αξίζει και που τον δικαιούται.
Πρέπει να εκσυγχρονιστεί άμεσα το
θεσμικό και νομοθετικό πλαίσιο για
τη λειτουργία των δήμων, έτσι ώστε
να συγκλίνουν και όχι να αποκλίνουν
από το ευρωπαϊκό κεκτημένο».

Επιπλέον ο κ. Βορίδης τόνισε ότι με νόμο θα καταργηθεί η αυτόφωρη
διαδικασία για τους αιρετούς, ώστε να κάνουν καλύτερα το έργο τους.
Σχετικά με το θέμα της στελέχωσης είπε πως από το 2019 μέχρι και τον
περασμένο Αύγουστο είχαν γίνει 8.562 προσλήψεις και υπήρξαν 5.311
αποχωρήσεις και ότι για το 2022 υπάρχουν εγκρίσεις για 397 προσλήψεις.
Ο υπουργός Εσωτερικών υιοθέτησε ορισμένες προτάσεις της ΚΕΔΕ, ενώ
δεσμεύτηκε ότι ο διάλογος μαζί της θα είναι συνεχής και ουσιαστικός.
Παρών και ο πρόεδρος της ΠΕΔΚΜ και δήμαρχος Πυλαίας-Χορτιάτη Ιγνάτιος
Καϊτεζίδης, ο οποίος αφού καλωσόρισε ως οικοδεσπότης τους συνέδρους
αναφέρθηκε στα προβλήματα της αυτοδιοίκησης. «Στην ατζέντα υπάρχουν
σοβαρά θέματα, που απαιτούν σοβαρές απαντήσεις, όπως οι νέες αρμοδιότητες
στους δήμους, η καταστατική θέση των αιρετών, τα οικονομικά των ΟΤΑ, τα
νέα αναπτυξιακά εργαλεία των δήμων, το πρόγραμμα ‘’Αντώνης Τρίτσης’’, το
Ταμείο Ανάκαμψης, το νέο ΕΣΠΑ, η ψηφιακή διακυβέρνηση και η λειτουργία
των έξυπνων πόλεων, η αντιμετώπιση των συνεπειών της κλιματικής αλλαγής,
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«Πόλη φιλική προς τα παιδιά»
με σφραγίδα της UNICEF
ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ υπέγραψαν ο Διπλωματικός Εκπρόσωπος του Γραφείου της UNICEF στην
Ελλάδα Luciano Calestini και ο δήμαρχος Ιγνάτιος
Καϊτεζίδης, καθιστώντας τον δήμο μας τον πρώτο στη
βόρεια Ελλάδα που λαμβάνει τον τίτλο της «Υποψήφιας
πόλης φιλικής προς τα παιδιά» και τον τέταρτο σε όλη
την Ελλάδα μετά τους δήμους Αθηναίων, Ιωαννίνων
και Τρικκαίων.
Με την υπογραφή ο δήμος εντάσσεται στο ομώνυμο
παγκόσμιο πρόγραμμα του Ταμείου των Ηνωμένων
Εθνών για τα Παιδιά (UNICEF), ένα πρόγραμμα που έχει
στόχο την μετατροπή αστικών κέντρων και κοινοτήτων
σε πόλεις όπου οι υπηρεσίες, οι παροχές, τα προγράμματα και οι δημόσιοι χώροι αναπροσαρμόζονται με
επίκεντρο τις ανάγκες των παιδιών και των νέων. Στη
συνάντηση παραβρέθηκαν από τη μεριά της Unicef o
κ. Calestini, ο Bussiness Development Specialist
Αντώνης Καμάρας και ο Field Monitor Associate
Δημήτρης Σαλματζίδης και εκ μέρους του δήμου ο
δήμαρχος Ιγνάτιος Καϊτεζίδης, ο οποίος παρέλαβε
από τον διπλωματικό εκπρόσωπο του διεθνούς Οργανισμού την επίσημη σφραγίδα της «Υποψήφιας Πόλης
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Φιλικής προς τα Παιδιά», καθιστώντας τον δήμο μέλος
του παγκόσμιου προγράμματος.
Ο δήμαρχος χάρισε στον κ. Calestini το ιστορικό Λεύκωμα καθώς και αναμνηστικό του δήμου και μίλησε με
θερμά λόγια για τη συνάντηση: «Είναι μια πολύ σημαντική
ημέρα για τον δήμο μας, αλλά ιδιαίτερα για τη νέα γενιά
του τόπου μας. Ξεκινάμε μια ιδιαίτερη συνεργασία με την
UNICEF, ενός διεθνούς οργανισμού που εδώ και χρόνια
δίνει τη μάχη για μια καλύτερη ζωή για τα παιδιά όλου του
κόσμου. Μαζί θα βρούμε λύσεις που θα βασίζονται πάνω
στον ανθρώπινο παράγοντα και θα υιοθετήσουμε νέες
πολιτικές για τα παιδιά. Είμαι εξαιρετικά ευτυχής για την
υλοποίηση του προγράμματος, καθώς θα μπορέσουμε να
εξετάσουμε αναλυτικά την κατάσταση, να εξειδικεύσουμε
τα δεδομένα και τελικά να δώσουμε έμφαση στα παιδιά.
Ταυτόχρονα θα ήθελα να ευχαριστήσω τους εκπροσώπους
της UNICEF στην Ελλάδα, τους κ.κ,. Calestini, Καμάρα
και Σαλαμτζίδη για την άψογη συνεργασία που είχαμε
μέχρι στιγμής, μια συνεργασία που είμαι βέβαιος ότι στο
μέλλον θα έχει πολύ θετικά αποτελέσματα για τα παιδιά
του τόπου μας».
Από τη μεριά του ο κ. Calestini καλωσόρισε τον

ΠΑΙΔΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ

δήμο Πυλαίας-Χορτιάτη στο
πρόγραμμα και επισήμανε
την ιδιαίτερη ικανοποίησή
του «που θα δουλέψουμε
μαζί για να κάνουμε τον δήμο
μια περιοχή φιλική προς στα
παιδιά», ενώ εξήγησε τις
προοπτικές και τα δεδομένα
του προγράμματος, με βάση
το Μνημόνιο Συνεργασίας
και τα βήματα που θα ακολουθηθούν.
Το Πρόγραμμα «Πόλεις Φιλικές προς τα Παιδιά» είναι
μια πρωτοβουλία της UNICEF η οποία εφαρμόζεται
ήδη σε 47 χώρες ανά τον κόσμο συνδέοντας δήμους,
φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης, οργανώσεις της κοινωνίας πολιτών, ιδιωτικό τομέα, ακαδημαϊκό χώρο, μέσα
ενημέρωσης και, το σημαντικότερο, παιδιά και νέους με
σκοπό να κάνουν τις πόλεις πιο φιλικές προς αυτά. Στο
Μνημόνιο τονίζεται ότι η συνεργασία των δύο μερών
θα επεκταθεί σε τομείς κοινού ενδιαφέροντος, όπως:
1. Μείωση της παιδικής φτώχειας
2. Προώθηση της μεταρρύθμισης των υπηρεσιών
φροντίδας παιδιών
3. Προώθηση της εκπαίδευσης στα δικαιώματα των
παιδιών
4. Προώθηση της υγιεινής διατροφής και της προσβασιμότητας
5. Πρόληψη της βίας κατά των παιδιών
6. Προώθηση της απασχολησιμότητας και της ανάπτυξης
δεξιοτήτων
7. Προώθηση της συμμετοχής των παιδιών και των
νέων, καθώς και της ισότητας των φύλων
8. Ενίσχυση περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης

«ΝΤΥΘΗΚΕ» ΣΤΑ ΜΠΛΕ
το Δημαρχείο
Ενώνουμε τις φωνές μας με τους νέους για
τα θέματα που έχουν σημασία για τη γενιά
τους.» Αυτό ήταν το μήνυμα με αφορμή την
Παγκόσμια Ημέρα Παιδιού που γιορτάστηκε
και φέτος στις 20 Νοεμβρίου σε όλο τον
κόσμο, αλλά και στον δήμο μας.
Είπαμε «Ναι» στην πρόσκληση της Unicef
και του ελληνικού γραφείου της διεθνούς
οργάνωσης και το δημαρχείο Πανοράματος
φωταγωγήθηκε στα χρώματα του μπλε.
Στηρίξαμε τα Ηνωμένα Έθνη που προτρέπουν εμβληματικά δημόσια κτήρια ανά
τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένων και
μνημείων, τη συγκεκριμένη μέρα να φωταγωγηθούν σε κυανά χρώματα ως ένδειξη
στήριξης και προστασίας των Δικαιωμάτων
των Παιδιών και ως ένδειξη σεβασμού της
επετείου υπογραφής της Διεθνούς Σύμβασης του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα του Παιδιού.
Στηρίζουμε τα παιδιά για θέματα που έχουν
σημασία για τη γενιά τους. Από τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, την ψυχική
υγεία, την εκπαίδευση, την εξάλειψη του
ρατσισμού και των διακρίσεων μέχρι το
σύνθημα για ένα καλύτερο μέλλον για
όλους. Ο δήμος είναι δίπλα τους!
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«Συγκομιδή» Αγάπης που σώζει ζωές!

Τ

ο αίμα σώζει ζωές και ο
δήμος Πυλαίας-Χορτιάτη
στηρίζει με όλες του τις δυνάμεις τα νοσοκομεία της πόλης μας,
ενισχύοντας την δική του Τράπεζα
Αίματος, με συνεχείς αιμοδοσίες!
Πάνω από 100 μονάδες αίματος
ήταν η νέα «συγκομιδή» αγάπης και
ανθρωπιάς προς τον συνάνθρωπο
στη διάρκεια της εβδομάδας εθελοντικής αιμοδοσίας που διοργάνωσε
ο δήμος στα μέσα Οκτωβρίου σε
όλες τις δημοτικές ενότητες.
Η νέα ποσότητα αίματος, που συγκεντρώθηκε χάρη στη συγκινητική συμμετοχή των πολιτών στις
επαναλαμβανόμενες τακτικές αιμοδοσίες που διοργανώνονται σε
συνεργασία με το νοσοκομείο «Γ.
Παπανικολάου», ενίσχυσε ακόμη
περισσότερο το πολύτιμο απόθεμα
που έχει ήδη συγκεντρωθεί στην
Τράπεζα Αίματος του δήμου μας.
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Σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε η αρμόδια αντιδήμαρχος
Απασχόλησης, Κοινωνικής Προστασίας, Υγείας και Παιδείας Ελένη
Γιαννούδη κατά τη διάρκεια της
αιμοδοσίας συγκεντρώθηκαν στο
Πανόραμα 35 μονάδες αίματος,
στην Πυλαία 23, στο Ασβεστοχώρι
19, στο Φίλυρο 15 και στον Χορτιάτη 10.
Με απόλυτη επιτυχία και με τη στήριξη του δήμου πραγματοποιήθηκε και δεύτερη εθελοντική δράση
αιμοδοσίας για την ενίσχυση των
αποθεμάτων αίματος του Γενικού
Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης “Άγιος
Παύλος”.
Η πρωτοβουλία υλοποιήθηκε από
«Το Χαμόγελο του Παιδιού», είχε την
υποστήριξη του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας και πραγματοποιήθηκε στο
πλαίσιο της πρωτοβουλίας «Ημέρες
Καλής Πράξης» της εταιρείας Κωτσόβολος, ενώ τελούσε υπό την

????

ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ
τα Rapid tests
για τον κορωνοϊό
Μαζική προσέλευση πολιτών σε όλες τις δημοτικές
μας ενότητες: Πραγματοποιήθηκαν περίπου 200
έλεγχοι και 45.000 διαγνωστικά τέστ
Δεκάδες χιλιάδες rapid tests
και εκατοντάδες ελέγχους
έχει διοργανώσει μέχρι στιγμής ο δήμος Πυλαίας-Χορτιάτη, στηρίζοντας τους πολίτες
και μεριμνώντας ίσως για την
καλύτερη άμυνα κόντρα στον
κορωνοϊό.
Τηρώντας όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας για
την ασφάλεια του κοινού και
ακολουθώντας τις οδηγίες
του αρμόδιου υπουργείου
Υγείας και του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας ο
Δήμος πραγματοποίησε δωρεάν τους μαζικούς ελέγχους
ανίχνευσης κορωνοϊού που
απευθύνονται προς όλους
τους πολίτες.

αιγίδα της Περιφέρειας Κεντρικής
Μακεδονίας. Το αποτέλεσμα ήταν
άλλες 15 Μονάδες Αίματος!
Η δράση έγινε με απόλυτη ασφάλεια
στην Κινητή Μονάδα «ΟΔΥΣΣΕΑΣ»
του Οργανισμού «Το Χαμόγελο του
Παιδιού», η οποία ήταν σταθμευμένη
έξω από το κατάστημα «Κωτσόβολος» στην περιοχή του ΙΚΕΑ.
Οι συμμετέχοντες στις αιμοδοσίες
έστειλαν 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.
Πολλά συγχαρητήρια σε όλους,
συμπολίτες και εθελοντές αιμοδότες, 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.

Αλληλεγγύη και ανθρωπιά πάνω
απ’ όλα!
Να σημειωθεί ότι σε όλους τους
χώρους προηγήθηκε απολύμανση,
ενώ στη διάρκεια της αιμοδοσίας
τηρήθηκαν όπως κάθε φορά τα
προβλεπόμενα μέτρα του Εθνικού
Οργανισμού Δημόσιας Υγείας και
του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας.

Σύμφωνα με τα στατιστικά
στοιχεία που τηρούνται σχολαστικά οι έλεγχοι στις τρεις
Δημοτικές Ενότητες του δήμου μας μέχρι τα τέλη του Νοεμβρίου έφτασαν τους 192,
ενώ συνολικά τα διαγνωστικά
τεστ ξεπέρασαν τις 45.000!
Δωρεάν και με ασφάλεια! Και
συνεχίζουμε: Τηρούμε όλα τα
μέτρα προστασίας, κρατάμε
αποστάσεις, φοράμε μάσκα
όπου απαιτείται και κάνουμε
προληπτικούς ελέγχους.
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Στην καρδιά των Αυτοδιοικητικών εξελίξεων

Σ

τιγμές ιστορικές στις Βρυξέλλες για τον πρόεδρο
της ΠΕΔ-ΚΜ και δήμαρχο Πυλαίας Χορτιάτη
Ιγνάτιο Καϊτεζίδη στη διάρκεια της Ευρωπαϊκής
Εβδομάδας των Δήμων και των Περιφερειών που συνεδρίασε σε Ολομέλεια σχετικά με την περιφερειακή
πολιτική. Ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν
σφράγισε με την παρουσία του, την Ολομέλεια της
Επιτροπής και με την εμβληματική του ομιλία για το
«τι Ευρώπη θέλουμε», απέδειξε ότι εκτός από θερμός
φιλέλληνας είναι και οραματιστής - ευρωπαϊστής.
«Ζήσαμε μοναδικές στιγμές. Είναι τεράστια τιμή και ευθύνη
η συμμετοχή μου ως μόνιμου μέλους της Ελληνικής αντιπροσωπείας σε μία επιτυχία που την αξίζει δικαιωματικά
ο Έλληνας πρόεδρος της Επιτροπής, ο δικός μας Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας, ο φίλος Απόστολος
Τζιτζικώστας» δήλωσε ο κ. Καϊτεζίδης.

147th plenary session of the
European Committee of the Regions:

French forthcoming
Presidency

debate on
Strengthening
European European
Democracy in the
context of the
Conference on the
Future of Europe
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΑ:

130 μαθητές-εθελοντές
“αλίευσαν” από τις ακτές
600 κιλά απορριμμάτων

M

ε σύνθημα «Ενώνουμε δυνάμεις -Σεβόμαστε το περιβάλλον- Γινόμαστε
ενεργοί πολίτες» περισσότερα από 130 άτομα, μικροί και μεγάλοι
μαθητές στην πλειονότητά τους, συμμετείχαν στον εθελοντικό καθαρισμό που
διοργάνωσε το Κολλέγιο Ανατόλια στην παραλία της Πυλαίας. Ο καθαρισμός
πραγματοποιήθηκε με την υποστήριξη του δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη στο
πλαίσιο του Παγκόσμιου Εθελοντικού Καθαρισμού Ακτών που συντονίζει η
HELMEPA (Ελληνική Ένωση Προστασίας Θαλάσσιου Περιβάλλοντος).
Στη δράση που αποτελεί μέρος του Προγράμματος Κοινωνικής Ευθύνης
του Κολλεγίου συμμετείχαν μαθητές/τριες όλων των τάξεων του Κολλεγίου
Ανατόλια, του Pinewood International School, Αμερικανοί φοιτητές που
παρακολουθούν μαθήματα στο ACT – American College of Thessaloniki
(πρόγραμμα Study Abroad), γονείς και εργαζόμενοι καθώς και πολίτες που
ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση.
Οι εθελοντές κινήθηκαν σε απόσταση 1.000 μ. κατά μήκος της ακτογραμμής και συνέλεξαν 600 κιλά απορριμμάτων, εκ των οποίων 10
κιλά ανακυκλώσιμα υλικά. Παρών στη δράση ο πρόεδρος του Κολλεγίου
Ανατόλια Δρ Πάνος Βλάχος και ο αντιδήμαρχος Αθλητισμού, Νεολαίας
και Εθελοντισμού, Νίκος Παναγιωτίδης που εκπροσώπησε τον Δήμο
Πυλαίας Χορτιάτη. Ο δήμος παρείχε στους εθελοντές γάντια μίας χρήσης και
σακούλες απορριμμάτων, ενώ εργαζόμενοι στην υπηρεσία καθαριότητας
του Δήμου ανέλαβαν την απομάκρυνση των απορριμμάτων.

My MARKET:

Δράση Εθελοντισμού
στο πάρκο
«Ελένη Κουτσιώλη»

Π

άνω από 80 εθελοντές, εργαζόμενοι από τα καταστήματα της αλυσίδας των My market στη Θεσσαλονίκη μαζί με τις οικογένειές τους,
σήκωσαν τα μανίκια και εργάστηκαν με ζήλο αναπλάθοντας το πάρκο στην
Πυλαία.
Παρά τις αντίξοες καιρικές συνθήκες, η ομάδα του εταιρικού προγράμματος
«Πάμε Μπροστά – Δίνουμε Πίσω», προσφέροντας περισσότερες από 210
ώρες εθελοντισμού παρέδωσε στους κατοίκους της περιοχής ένα ανανεωμένο και καθαρό πάρκο. Με το κέφι τους και τη διάθεση για προσφορά,
οι εθελοντές φύτεψαν περισσότερα από 250 αρωματικά φυτά, έβαψαν
περισσότερα από 150 τμ επιφανειών, χρησιμοποίησαν περισσότερα από
40 λίτρα χρώμα και επιδιόρθωσαν 2 παγκάκια και 2 κάδους σκουπιδιών!
Παράλληλα, συγκέντρωσαν περισσότερες από 15 μεγάλες σακούλες
απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών!
“Αξίζει ένα μεγάλο ευχαριστώ στα My market γιατί υλοποιούν στην Πυλαία
μία 100% εθελοντική δράση με την αναβάθμιση αυτού του πανέμορφου
Πάρκου. Αυτή τη μορφή εθελοντισμού, χρειάζονται οι τοπικές κοινωνίες. Είναι
σίγουρο ότι ο συγκεκριμένος χώρος, θα παραδοθεί πολύ πιο λειτουργικός,
πολύ πιο όμορφος και πιο καθαρός” δήλωσε ο δήμαρχος Πυλαίας Χορτιάτη,
Ιγνάτιος Καϊτεζίδης που παρευρέθηκε στη δράση.
Με επίκεντρο τις τοπικές κοινότητες και στόχο τη βελτίωση της ποιότητας
ζωής των πολιτών, τα My market έχουν ήδη πραγματοποιήσει πανελλαδικά
13 εθελοντικές δράσεις και θα συνεχίσουν να προσφέρουν έργο μέσα από
την πρωτοβουλία «Πάμε Μπροστά - Δίνουμε Πίσω».
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ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

“ΥΓΙΗΣ ΠΟΛΗ” στην ΠΡΑΞΗ

Στο ΚΕΠ Υγείας ο διοικητής και στελέχη του Ιπποκράτειου ΓΝΘ

Ε

ΠΑΛΗΘΕΥΕΤΑΙ από τη μεγάλη
συμμετοχή των συμπολιτών
μας, αλλά και από τις δηλώσεις των ίδιων των εκπροσώπων
και των στελεχών της Δημόσιας
Υγείας που επισκέπτονται τις δομές της πρωτοβάθμιας Υγείας στις
Δημοτικές μας Ενότητες, ο τίτλος
της πρώτης “Υγιούς Πόλης” που
αναγνωρίσθηκε ο δήμος μας από
τον Παγκόσμια Οργανισμό Υγείας
(ΠΟΥ).
Δομές και εγκαταστάσεις που λειτουργούν υποδειγματικά. Αυτό τονίζει εξάλλου και στην αναλυτική
συνέντευξή του σε αυτό το τεύχος
του περιοδικού μας (σελ.16-18) και
ο Εντεταλμένος Σύμβουλος Υγείας
του δήμου Πυλαίας – Χορτιάτη,
ιατρός-πνευμονολόγος, Ηρακλής
Τιτόπουλος σημειώνοντας μεταξύ
άλλων ότι “Η πιστοποίηση αυτή
συνιστά το επιστέγασμα των συντονισμένων ενεργειών για να γίνει πιο
ανθρώπινη η καθημερινότητα των
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πολιτών, να βελτιωθεί η ποιότητα
ζωής τους και η υγεία τους με δομές
και προγράμματα που προάγουν την
υγιή γήρανση του πληθυσμού, την
παιδική προστασία, την κοινωνική
προστασία των ευάλωτων συμπολιτών μας. Ενισχύεται επίσης με
έργα υποδομών, αλλά και με την
ενεργό συμμετοχή του δήμου μας
στο Ελληνικό Διαδημοτικό Δίκτυο
Υγιών Πόλεων.”
Ιδιαιτέρως ευμενή και θετικά και
τα σχόλια των επισκεπτών μας,
στελεχών σημαντικών μονάδων
Δημόσιας Υγείας όπως ο Διοικητής
του “Ιπποκράτειου” Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης, Νικόλαος
Αντωνάκης. Σε πρόσφατη επίσκεψη εργασίας του στο ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ
Πυλαίας – Χορτιάτη συνοδευόμενος από κλιμάκιο νοσοκομειακών
στελεχών, μεταξύ των οποίων η
Υποδιοικήτρια ΓΝΘ «Ιπποκράτειο»
και Διοικήτρια του Νοσοκομείου
Αφροδισίων – Δερματικών Νόσων

Αλεξάνδρα Τιτοπούλου, ο Υποδιοικητής ΓΝΘ «Ιπποκράτειο» Γεώργιος
Ταρασίδης, ο κ. Αντωνάκης συνεχάρη θερμά τον δήμαρχο Ιγνάτιο Καϊτεζίδη για το επίπεδο των υπηρεσιών
και των δομών που προσφέρονται
στους συμπολίτες μας βάζοντας τον
πήχη ακόμη ψηλότερα και σημειώνοντας ότι: «Υπουργείο, διοικήσεις
και εργαζόμενοι “Νοιαζόμαστε-Ενεργούμε-Θωρακίζουμε” την υγεία των
πολλών. Ενώνουμε τις δυνάμεις μας,
κάνοντας τον πρώτο Υγιή δήμο της
Βόρειας Ελλάδας ακόμη πιο υγιή,
συνεχίζοντας δυναμικά ουσιαστικές
δράσεις ενεργητικής κοινωνικής πρόληψης για όλους».
Αποδέκτες αυτής της μεγάλης
προσπάθειας είναι εξάλλου και οι
εκατοντάδες δημότες και κάτοικοι
της πόλης που απολαμβάνουν τις
υπηρεσίες Υγείας και συμμετέχουν
στα διαγνωστικά και άλλα προγράμματα που πραγματοποιεί δωρεάν
ο δήμος μας σε όλες τις Δημοτικές
του Ενότητες.
Ο ορισμός της υγιούς πόλης, κατά
τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας,
ένας ορισμός που συμπίπτει απόλυτα
με τις προτεραιότητες της δημοτικής
αρχής και του δημάρχου Ιγνάτιου
Καϊτεζίδη “αναφέρεται στην πόλη
που βελτιώνει συνεχώς το φυσικό
και κοινωνικό της περιβάλλον και διευρύνει τους πόρους της κοινότητας
που επιτρέπουν στους ανθρώπους
να μεγαλώνουν, να ζουν και να εργάζονται αναπτύσσοντας το μέγιστο
των δυνατοτήτων τους”.

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

Πρωτοβουλίες
για την πρόληψη
της άνοιας

E

νημερωτική δράση για την πρόληψη της Άνοιας διοργάνωσαν ο Συμβουλευτικός Σταθμός Άνοιας, σε συνεργασία με το Κέντρο Κοινότητας,
στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών του δήμου μας που προάγουν την υγιή
γήρανση. Στον χώρο μπροστά από το ΚΕΠ Πανοράματος εξειδικευμένο
προσωπικό παρούσης της αντιδημάρχου Απασχόλησης, Κοινωνικής Προστασίας, Υγείας και Παιδείας Eλένη Γιαννούδη, ενημέρωσε τους δημότες
για ζητήματα που αφορούν στην Άνοια, ενώ μοιράστηκε σχετικό έντυπο
υλικό. Στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών που προάγουν την υγιή γήρανση
και γίνονται με όλα τα προβλεπόμενα και επιβεβλημένα μέτρα ασφαλείας
δίνεται η δυνατότητα σε όλους τους κατοίκους άνω των 60 ετών :
• να κλείσουν ραντεβού προκειμένου να υποβληθούν δωρεάν σε έλεγχο/τεστ μνήμης στον Συμβουλευτικό Σταθμό. Τηλέφωνο επικοινωνίας:
2310331093, κάθε Τρίτη και Τετάρτη και ώρα 9.00 με 13.00.
• να δηλώσουν συμμετοχή σε εξατομικευμένο πρόγραμμα Νοητικής και
Σωματικής Ενδυνάμωσης. Τηλέφωνο Επικοινωνίας 2310331093 κάθε
Τρίτη και Τετάρτη και ώρα 9.00 με 13.00.

Τεστ ΠΑΠ
σε δεκάδες
δημότισσες

Π

Διαγνωστικές
εξετάσεις για
Οστεοπόρωση

Δ

ροληπτικό έλεγχο του Καρκίνου του Τραχήλου της Μήτρας στον
γυναικείο πληθυσμό με τεστ ΠΑΠ πραγματοποίησε ο δήμος Πυλαίας-Χορτιάτη σε συνεργασία με το Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών πόλεων
– Προαγωγής Υγείας (ΕΔΔΥΠΠΥ) και το Γενικό Νοσοκομείο «Ιπποκράτειο».
Το πρόγραμμα αφορούσε σε γυναίκες ηλικίας από 21 έως 65 ετών, που
δεν έχουν κάνει τεστ ΠΑΠ τους τελευταίους 12 μήνες και δεν έχουν νοσήσει από καρκίνο τραχήλου της μήτρας. Η Μέτρηση για την Πρόληψη του
Καρκίνου Τραχήλου της Μήτρας πραγματοποιήθηκε ΔΩΡΕΑΝ σε δεκάδες
γυναίκες σε όλες τις Δημοτικές Ενότητες του δήμου μας.

εκάδες γυναίκες και άνδρες συμμετείχαν στο ΔΩΡΕΑΝ διαγνωστικό
πρόγραμμα μέτρησης της οστικής πυκνότητας για την πρόληψη της
οστεοπόρωσης που υλοποίησε φέτος για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά ο
δήμος Πυλαίας-Χορτιάτη σε συνεργασία με το Ελληνικό Διαδημοτικό Δίκτυο
Υγιών Πόλεων (ΕΔΔΥΠΠΥ). Το πρόγραμμα πραγματοποιήθηκε σε όλες
τις Δημοτικές Ενότητες Πυλαίας - Χορτιάτη στο πλαίσιο της λειτουργίας
του ΚΕΠ Υγείας του δήμου, περιελάμβανε υπερηχογράφημα πτέρνας και
αποσκοπούσε στην πρόληψη και έγκαιρη διάγνωση της οστεοπόρωσης.
Απευθυνόταν κυρίως σε γυναίκες άνω των 45 – 50 ετών και άνδρες 70
ετών και άνω. Σκοπός του ήταν η πρόληψη και η έγκαιρη διάγνωση φαινομενικά υγιών γυναικών άνω των 45 ετών (ή αντίστοιχα ανδρών 70 ετών
και άνω) που πάσχουν από Οστεοπενία ή Οστεοπόρωση και διατρέχουν
κίνδυνο αυτόματων καταγμάτων. Σε όλο τον δήμο εξετάστηκαν συνολικά
190 άτομα (182 γυναίκες και 8 άνδρες) εκ των οποίων διαγνώστηκαν με
οστεοπόρωση 13 και με οστεοπενία 89 άτομα, ενώ φυσιολογικά ήταν τα
όρια και οι ενδείξεις για συνολικά 90 από τα εξεταζόμενα άτομα.
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ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Η ΚΕΠΑΠ βγάζει στον δρόμο
τους ήρωες των παραμυθιών

Μ

ια φορά κι έναν καιρό ήταν κάποια Χριστούγεννα… Έτσι ξεκινάει η
παραμυθένια χριστουγεννιάτικη περιπλάνηση που προγραμματίζει
φέτος η Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού − Αθλητισμού και
Περιβάλλοντος (ΚΕΠΑΠ) του δήμου μας για τους μικρούς μας δημότες. Σε
κάθε δημοτική ενότητα, σε κάθε γειτονιά χορωδίες, Φιλαρμονικές, σπουδαστές του Δημοτικού Ωδείου, αλλά και η Rock Μπάντα θα μεταμορφωθούν.
Με επικεφαλής τον Άγιο Βασίλη, ξωτικά, νεράϊδες, καλλικάντζαροι, αλλά
και διάσημοι ήρωες και πρωταγωνιστές των πιο γνωστών ελληνικών και
ξέων χριστουγεννιάτικων ιστοριών και παραμυθιών θα περπατήσουν στους
δρόμους της πόλης μας και στα σοκάκια κάθε συνοικίας,θα μοιράσουν δώρα,
θα βγουν φωτογραφίες με τα μικρά παιδιά και με τις μουσικές, τα κάλαντα
και τα τραγούδια τους θα μεταφέρουν το πνεύμα των Χριστουγέννων.
Μιλώντας στο περιοδικό μας η πρόεδρος της ΚΕΠΑΠ Βίβιαν Λιόλιου
απευθύνει τις ευχές της για “Χαρούμενες Γιορτές και Χρόνια Πολλά” προς
όλες τις δημότισσες και τους δημότες και επισημαίνει ότι “η ιδιάζουσα
συγκυρία που βιώνουμε λόγω της πανδημίας, όχι μόνο δεν μπαίνει εμπόδιο
στην επιθυμία, την ανάγκη και την πρόθεσή μας να στηρίξουμε τον πολιτισμό και τον αθλητισμό, αλλά αντίθετα με τη βοήθεια και την ενθάρρυνση
του δημάρχου μας, Ιγνάτιου Καϊτεζίδη, την ενισχύει ακόμη περισσότερο.
Δέσμευση μας είναι να εξαντλήσουμε κάθε δυνατότητα και να καταβάλλουμε κάθε προσπάθεια ώστε να πετύχουμε τον στόχο μας που είναι ένας και
μόνο: δημότες πρωταθλητές με την ενεργό και διαρκή παρουσία τους στον
Πολιτισμό και στον Αθλητισμό”.
Στο πλέγμα των δομών της ΚΕΠΑΠ περιλαμβάνονται το Δημοτικό Ωδείο
Πανοράματος και Πυλαίας, οι δημοτικοί κινηματογράφοι Cine Πανόραμα και
Cine Πυλαία, τα Πολιτιστικά Κέντρα (Χορτιάτη, Ασβεστοχωρίου, Φιλύρου)
και το Δημοτικό Κολυμβητήριο Πανοράματος.
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ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
για τη νέα χρονιά έκανε
η κα Λιόλιου:
• Το Δημοτικό Ωδείο επεκτείνει τη δράση του: Για
πρώτη φορά δημιουργούνται στην Εξοχή τμήματα
εκμάθησης μουσικών οργάνων.
• Τα Πολιτιστικά Κέντρα διευρύνουν τον ρόλο τους:
Δημιουργούνται νέα τμήματα που καλύπτουν όλες
τις ανάγκες με στόχο την
ανάπτυξη κάθε μορφής
πνευματικής και πολιτιστικής
δραστηριότητας, σε όλα τις
δημοτικές μας κοινότητες.
• Το κολυμβητήριο Πανοράματος εκσυγχρονίζεται:
προσεχώς θα εγκατασταθεί
υπερσύγχρονο κινούμενο
αναβατόριο πισίνας ΑΜΕΑ
(pool lift) για τη μεταφορά
ατόμων με αναπηρία ή με
περιορισμένες ικανότητες.
Μία σημαντική επένδυση,
που εξασφαλίζει γρήγορη,
ασφαλή και άνετη πρόσβαση σε συνανθρώπους μας
που το έχουν ανάγκη.

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Open call
2021:

Πανδαισία
από νότες, λέξεις
και χρώματα

Τ

ο ενδιαφέρον, τον ενθουσιασμό και το πλούσιο χειροκρότημα του φιλοθεάμονος κοινού
συγκέντρωσε η πρώτη εκδήλωση του
open call 2021 με τίτλο«Περιήγηση
στις μουσικές της Μεσογείου» από
τους «ΛΟΥΣΤΡΟΥΣ» των Ιωάννη
Σαούλη & Γκιορκέμ Ντεβρίμ Σαούλη. Παρουσιάστηκαν ποιοτικές
μουσικές και τραγούδια που είχαν σαν επίκεντρο τον ελληνικό πολιτισμό και
κάλυψαν διάφορους χώρους και χρόνους. Τα τραγούδια συνήθως χορωδιακά και μερικές φορές δίγλωσσα (Ελληνικά - Τούρκικα) και οι “μαγικές”
μελωδίες ταξίδεψαν το κοινό από την Πόλη του Μπατζιανού στην Αθήνα
του Ξαρχάκου και του Χατζιδάκι, τον Πόντο, τον Πειραιά του Μάρκου έως
τη Θεσσαλονίκη των “Λούστρων” στις μέρες μας.
Η ξεχωριστή συναυλία πραγματοποιήθηκε με ελεύθερη είσοδο στο Αμφιθέατρο «Στ. Κουγιουμτζής» (Δημαρχείο Πανοράματος) μετά την ανοιχτή
πρόσκληση (“open call 2021”) που απηύθυναν το Δημοτικό Ωδείο και η
ΚΕΠΑΠ του δήμου Πυλαίας - Χορτιάτη για τη στήριξη των τοπικών μουσικών σχημάτων και καλλιτεχνών στο πλαίσιο της υλοποίησης του νέου
Καλλιτεχνικού Προγραμματισμού. Οι «ΛΟΥΣΤΡΟΙ», με τους Λεωνίδα
Κυρίδη (Κόντρα μπάσο), Gorkem Saoulis (Τραγούδι - κανονάκι), Γιάννη
Σαούλη (Τραγούδι - Μπουζούκι), Δημήτρη Αραμπατζή (Ακορντεόν),
Γιώργο Βαρτσάκη (Τραγούδι - κιθάρα) και Ασημούλα Αζιζέ Σαούλη
(Τραγούδι) ποιοτικό τοπικό συγκρότημα που “γεννήθηκε” το 2018, ήταν
η μία από τις δύο προτάσεις που επιλέχθηκαν.

ΣΤΗΡΙΞΗ ΝΕΩΝ ΜΟΥΣΙΚΩΝ
μέσω του JoveNata-Ensemble
Το συμφωνικό μουσικό σύνολο “JoveNata Ensemble” φιλοξενείται από
τον Νοέμβριο του 2021 και ως το τέλος της τρέχουσας ακαδημαϊκής χρονιάς στο Δημοτικό Ωδείο Πυλαίας Χορτιάτη υπό την αιγίδα του ensemble
in Residence.
Στόχος είναι η στήριξη νέων μουσικών και καλλιτεχνών αλλά και η συνεργασία του συνόλου με το ωδείο και την ενσωμάτωση των νέων σπουδαστών της Μέσης και Ανωτέρας σχολής στο σύνολο αυτό, έτσι ώστε να
μπορέσουν να αποκτήσουν την εμπειρία και τον απαραίτητο βαθμό στο
υποχρεωτικό αυτό μάθημα.
Η συνεργασία αυτή θα προσφέρει συνεργασίες με τους σπουδαστές και
διδάσκοντες του Ωδείου τόσο σε εκπαιδευτικό όσο και σε καλλιτεχνικό
επίπεδο. Το σύνολο διευθύνει ως μαέστρος ο δημότης μας Μιχάλης
Τραχαλιός ο οποίος είναι κάτοχος κάτοχος πτυχίου Master of Music
από το πολιτειακό πανεπιστήμιο του Wisconsin Milwaukee στη διεύθυνση
ορχήστρας.
ΕΧΟΥΜΕ ΝΕΑ | ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2021 | 53

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Με το… δεξί
το Δημοτικό
μας Ωδείο
στο συνέδριο
της AEC

Θ

ετικές εντυπώσεις και εύσημα για τη δράση του συγκέντρωσε το
Δημοτικό μας Ωδείο στο ετήσιο συνέδριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Μουσικών Ακαδηµιών και Ιδρυµάτων (AEC) πραγματοποιήθηκε
φέτος στο Βασιλικό Ωδείο, Royal Conservatoire Antwerp της Αμβέρσας
(Βέλγιο) με την παρουσία 361 αντιπροσωπειών από χώρες της Ευρώπης.
Το Δημοτικό Ωδείο Πυλαίας Χορτιάτη ως νεοεισερχόµενο ενεργό μέλος της
AEC εκπροσωπήθηκε στην κορυφαία αυτή εκδήλωση από την Πρόεδρο της
ΚΕΠΑΠ Παρασκευή (Βίβιαν) Λιόλιου και την Καλλιτεχνική Διευθύντρια
του Ωδείου Ερατώ Αλακιοζίδου οι οποίες στη διάρκεια του συνεδρίου
στην Αμβέρσα είχαν σημαντικές και ενδιαφέρουσες συναντήσεις. Συγκεκριμένα παρουσίασαν αναλυτικά τις δομές, τον ρόλο και τις δραστηριότητες
του Δημοτικού μας Ωδείο στο κοινό του Open Forum του συνεδρίου, ενώ
στη συνέχεια συναντήθηκαν με τη διοίκηση και τα μέλη του Δ.Σ. της AEC.
Η ΥΠΟΔΟΧΗ ΗΤΑΝ ΠΟΛΥ ΦΙΛΙΚΗ και τα σχόλια ενθαρρυντικά, ενώ
στο τέλος της συνάντησης η πρόεδρος της ΚΕΠΑΠ κα Λιόλιου, πρόσφερε
στον Πρόεδρο κ. Birkeland Eirik και στον CEO της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Μουσικών Ακαδηµιών κ. Stefan Gies αναμνηστικά με το λογότυπο και
την ταυτότητα του δήμου μας.
Μέσα σε θερμό και ενθουσιώδες κλίμα οι διοργανωτές παρουσίασαν τα
τελικά αποτελέσματα του συνεδρίου της AEC που πραγµατοποιείται ετησίως σε διαφορετική Ευρωπαϊκή πόλη και φέτος είχε τίτλο “Strengthening
Music in Society (SMS)”.
Το εν λόγω σύνθηµα (“Οι καλλιτέχνες ως δημιουργοί στην κοινωνία”) είχε
σκοπό να υπογραμμίσει την ευθύνη που έχει κάθε μεμονωμένος καλλιτέχνης, καθώς και τα ιδρύματα επαγγελματικής καλλιτεχνικής κατάρτισης
απέναντι στην κοινωνία στο σύνολό της και για την ευημερία των ατόμων
και των κοινοτήτων τώρα και στο μέλλον.

ΘΕΡΜΑ ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ από όλους μας στην 11χρονη μαθήτρια μας Δεβορα Παπαδοπού-

λου, που έλαβε μέρος στον διαγωνισμό πιάνου “Τ. Παππάς” διαγωνίστηκε στην Α κατηγορία (10 έως
13 ετών) και διακρίθηκε με τιμητικό έπαινο! Η Δέβορα φοιτά στο κέντρο πολιτισμού Ασβεστοχωρίου
εδώ και δύο χρόνια στην τάξη της Μαρίας Γεωργιάδου. Πολλά ΕΥΓΕ και εις ανώτερα στην ταλαντούχα,
μικρή μας πιανίστρια!
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ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ - ΕΡΓΑ

Έργο πνοής η διπλή ανάπλαση σε Χαριλάου και Πυλαία
Προχωρά ο σχεδιασμός για το νέο γήπεδο του Αρη - Τι συζητήθηκε σε σύσκεψη
παρουσία του δημάρχου Ιγνάτιου Καϊτεζίδη

Δ

ύο περιοχές της Θεσσαλονίκης αλλάζουν πρόσωπο και μια ιστορική
ομάδα της πόλης αποκτά σύγχρονο γήπεδο. Αυτό περιλαμβάνει το
σχέδιο για τη διπλή ανάπλαση σε Χαριλάου και Πυλαία, με άξονα
το νέο γήπεδο ποδοσφαίρου του Άρη.
Ένα μεγάλο έργο πνοής για ολόκληρη τη Θεσσαλονίκη, αλλά και τη συγκεκριμένη περιοχή στην Πυλαία, που έτσι κι αλλιώς ήταν στα σχέδια του
δημάρχου Ιγνάτιου Καϊτεζίδη και της διοίκησης του δήμου να αναβαθμιστεί.
Στην Πυλαία, όπου θα κτισθεί το νέο γήπεδο και σε μια περιοχή συνολικής
έκτασης 162 στρεμμάτων, θα δημιουργηθεί ένα πάρκο αναψυχής, ένα
εμπορικό κέντρο και πολλές πράσινες εκτάσεις για περιπάτους και άθληση.
Στην περιοχή Χαριλάου και στις εγκαταστάσεις του σημερινού γηπέδου
του Άρη, συνολικής έκτασης 20,3 στρεμμάτων, σχεδιάζεται η διαμόρφωση ενός χώρου πρασίνου και ήπιων αθλητικών εγκαταστάσεων, που θα
βελτιώσουν την καθημερινότητα των πολιτών και θα αναβαθμίσει τη ζωή
στην πυκνοκατοικημένη περιοχή.
Ο «οδικός χάρτης» για την έναρξη υλοποίησης αυτού του μεγάλου project
ήταν το θέμα σύσκεψης που συγκάλεσε πριν από μερικές ημέρες ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολος Τζιτζικώστας, παρουσία
του δημάρχου Πυλαίας-Χορτιάτη Ιγνάτιου Καϊτεζίδη, του δημάρχου
Θεσσαλονίκης Κωνσταντίνου Ζέρβα και των εκπροσώπων της ΠΑΕ και
του ερασιτέχνη Αρη. Μια σύσκεψη όπου ήταν εμφανής η διάθεση όλων να
ξεκινήσει το έργο και όπου μεταξύ των άλλων αποφασίστηκε:

«Είναι από τις ευτυχείς
συγκυρίες της πόλης, ότι
συμφωνούμε όλοι: φορείς,
οι δυο βαθμοί Αυτοδιοίκησης και οι
εκπρόσωποι της ιστορικής ομάδας
του Άρη. Εμείς καλοϋποδεχόμαστε
ένα project που αναβαθμίζει την
περιοχή. Και διαβεβαιώνουμε ότι
όλες οι υπηρεσίες του δήμου θα
συνεργαστούν σε όλα τα επίπεδα
για να ολοκληρωθεί αυτό το έργο
το ταχύτερο δυνατό», σημείωσε ο
δήμαρχος. Να σημειωθεί ότι ο δήμος
έχει ήδη ολοκληρώσει το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο και με τη βοήθεια
και την οικονομική υποστήριξη της
Περιφέρειας θα προχωρήσει και
την Πράξη Εφαρμογής.
Από τη μεριά του ο κ. Τζιτζικώστας έκανε λόγο για
«ένα εμβληματικό project,
το οποίο θα αναβαθμίσει
τόσο τις αθλητικές υποδομές μιας
μεγάλης ομάδας της πόλης, όσο και
την ποιότητα ζωής των πολιτών και
των επισκεπτών», ενώ ο κ. Ζέρβας
σημείωσε ότι «μέσα από την καλή
συνεργασία θα έχουμε σύγχρονες
υποδομές, πολύ καλύτερη ποιότητα
ζωής για τους συμπολίτες μας και μια
πολύ πιο ελκυστική πόλη».

• Να προχωρήσει η υπογραφή συμφώνου συνεργασίας και συναντίληψης
μεταξύ της Περιφέρειας, των δήμων Πυλαίας-Χορτιάτη και Θεσσαλονίκης
και του Άρη.
• Να δημιουργηθεί ομάδας εργασίας που θα «τρέξει» τις απαραίτητες
διαδικασίες.
• Να ολοκληρωθούν μέχρι τα μέσα Φεβρουαρίου η πολεοδομική μελέτη
και οι διαδικασίες ανταλλαγής, που θα γίνουν με ευθύνη της κυβέρνησης.
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Στα ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ σαλόνια

το ΧΑΝΤΜΠΟΛ του δήμου μας

ΑΕΠ ΠΑΝΟΡΑΜΑ: Κατανόηση, συνεργασία, σύμπνοια τα μυστικά της επιτυχίας

Π

ανάξια εκπροσώπησαν φέτος την Ελλάδα
στην Ευρώπη οι ομάδες του δήμου μας στο
χάντμπολ.Ο λόγος για τον Αθλητικό Εκπολιτιστικό Σύλλογο Χειροσφαίρισης (ΑΕΣΧ) Πυλαίας και την
Αθλητική Ένωση Πανόραμα (ΑΕΠ). Κατανόηση, συνεργασία, σύμπνοια τα μυστικά της επιτυχίας.
Tα καταπληκτικά κορίτσια της ΑΕΠ Πανόραμα μετείχαν
για πρώτη φορά σε ευρωπαϊκή διοργάνωση. Η γυναικεία
ομάδα σκόρπισε μεγάλη χαρά και ενθουσιασμό και γέμισε
από εμπειρίες στα τέσσερα ευρωπαϊκά παιχνίδια που
έδωσε. Σε αυτά επικράτησε επί της Αζεριόλ του Αζερμπαϊτζάν και έγινε έτσι η μόνη ελληνική συμμετοχή που
κατάφερε να προκριθεί και να συνεχίσει στον 3o γύρο
του EHF European Cup γυναικών! Στον επόμενο γύρο
τα κορίτσια μας έπεσαν επάνω στην ανώτερη ομάδα της
Βεστμάνεϊγιαρ από την Ισλανδία, από την οποία ύστερα
από δύο πολύ καλές εμφανίσεις, που ήταν εκτός έδρας
γιατί έγιναν και οι δύο στην Ισλανδία, αποκλείστηκαν.
«Ήταν μια απίστευτη εμπειρία. Γιατί η ομάδα μας αποτελούνταν μέχρι πέρσι από νεανίδες. Και οι παραστάσεις που
έλαβαν από τις ευρωπαϊκές συμμετοχές ήταν μεγάλες και
σημαντικές», τονίζει η προπονήτρια της ομάδας Ελλη
Κουμιτσάρσκα.
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Η έμπειρη προπονήτρια (είναι σχεδόν 28 χρόνια στο
τερέν του χάντμπολ), που δίνει τον τόνο εδώ και 5
χρόνια στην ΑΕΠ, μένει στη Βέροια και κάνει κάθε
ημέρα περίπου 200 χιλιόμετρα για να διευθύνει τις
προπονήσεις των κοριτσιών της ομάδας. Τονίζει δε
με νόημα μιλώντας στο περιοδικό μας ότι η εμπειρία
αξίζει τον κόπο.
«Οι ευρωπαϊκές επιτυχίες ήταν σημαντικές. Το γεγονός
ότι κερδίσαμε μια έμπειρη και δυνατή ομάδα από το
Αζερμπαϊτζάν ήταν σημαντικό για τα κορίτσια. Αλλά και η
εμπειρία της Ισλανδίας όπου ήταν όλα τόσο επαγγελματικά
μας έκανε καλό. Αντιληφθήκαμε με πόσο αγάπη κάνουν
αυτό που κάνουν. Και τελικά με πόσο επαγγελματισμό»,
σημειώνει.
Όσο για τις επιτυχίες της ΑΕΠ απαντά άμεσα: «Πρόκειται για συλλογική δουλειά. Εγώ δε θα μπορούσα να
λειτουργώ τόσο καλά ως προπονήτρια αν δεν είχαμε όλο
αυτό το team. Και εννοώ και τη διοίκηση και τις παίκτριες.
Κατανόηση, σύμπνοια, καλή συνεργασία και πάντα άνεση
για να λειτουργούμε σωστά. Φυσικά είχαμε και δύσκολες
στιγμές, καθώς περάσαμε πρωτόγνωρες συνθήκες, όπως
αυτές με τον κορονοϊό, που δυσκολεύουν μια ομάδα. Αλλά
όλα αυτά που μας χαρακτηρίζουν συνολικά μας βοήθησαν
για να φτάσουμε εδώ που φτάσαμε», καταλήγει η Ελλη
Κουμιτσάρσκα.

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

ΑΕΣΧ Πυλαίας: Νεανικός ενθουσιασμός & επιτυχίες

Σ

υναρπαστική ήταν η φετινή πορεία της ομάδας
ανδρών του ΑΕΣΧ Πυλαίας κατά την παρθενική
της εμφάνιση στα ευρωπαϊκά σαλόνια. Οι αγώνες
έγιναν κόντρα στην πολύ ισχυρή τσεχική Ντούκλα, με
τις αναμετρήσεις να γίνονται στο γήπεδο της τσεχικής
ομάδας στην Πράγα. «Η ευρωπαϊκή εμπειρία ήταν πολύ
σημαντική για την ομάδα μας και θα την θυμούνται όλοι
όσοι έλαβαν μέρος στους αγώνες αυτούς. Μπορεί να
χάσαμε και τα δύο ματς, αλλά αυτές οι ήττες μας έδωσαν ρυθμό για τα δικά μας πρωταθλήματα», τονίζει στο
περιοδικό μας ο προπονητής της ανδρικής ομάδας του
ΑΕΣΧ Μπάμπης Ανανιάδης.
Ο ίδιος είναι μέλος του ΑΕΣΧ εδώ και 5 χρόνια. Στην
αρχή ως αθλητής και από τον φετινό Γενάρη ως προπονητής της ανδρικής ομάδας. Ο έμπειρος τεχνικός (έχει
διατελέσει επικεφαλής ακαδημιών εδώ και 17 χρόνια)
δίνει την εξής εξήγηση για την καλή πορεία της ομάδας
του. Όπως τονίζει είναι σημαντικό ότι η ομάδα στηρίζεται σε παίκτες που προέρχονται από τις ακαδημίες του
ΑΕΣΧ και κάνει πρωταθλητισμό χωρίς ξένους παίκτες.
«Είναι μια ευτυχής συγκυρία συνύπαρξης καλώς παικτών
και αξιόλογης διοίκησης. Όμως και ο δήμος βοηθά. Γιατί
στηρίζει τις προσπάθειες. Και σε επίπεδο υποδομών αλλά
και σε επίπεδο γενικής υποστήριξης. Το χάντμπολ έχει βρει
τον μέρος για τις επιτυχίες του», καταλήγει.
Πολλές επιτυχίες στα ευρωπαϊκά σαλόνια αλλά και
υποσχέσεις για το μέλλον έδωσε και συνεχίζει να δίνει και η γυναικεία ομάδα του ΑΕΣΧ. Τα κορίτσια μας
έδωσαν μεγάλες μάχες στο πλαίσιο του European Cup

χάντμπολ και τελικά αποκλείστηκαν στον τρίτο γύρο
της διοργάνωσης από την τουρκική Ιζμίρ ΒSB της
Σμύρνης, την οποία μάλιστα κατάφεραν να νικήσουν
στον πρώτο αγώνα.
Όπως τονίζει στο περιοδικό μας ο προπονητής της
γυναικείας ομάδας Γιώργος Βακάλης οι ευρωπαϊκές
συναντήσεις ήταν «μια μεγάλη και πρωτόγνωρη εμπειρία,
που μεγαλώνει τον σύλλογο. Το γεγονός ότι κερδίσαμε
μια ομάδα όπως η Ιζμίρ, με ένα ετήσιο μπάτζετ 500.000
ευρώ είναι κάτι πολύ σημαντικό. Και το διαχειριστήκαμε
πολύ καλά». Για τις ευρωπαϊκές πορείες των ομάδων
του δήμου μας απαντά ότι οφείλονται στο γεγονός ότι
και στους δύο συλλόγους δραστηριοποιούνται άνθρωποι
«με μεράκι και γνώσεις για το άθλημα. Θεωρώ ότι δε
θα μπορούσαν να υπάρξουν τέτοιες επιτυχίες χωρίς τη
στήριξη από τη μεριά του δήμου».
Πάντως το ότι το χάντμπολ ανθίζει στο δήμο μας φάνηκε
και από την ποιότητα του «δημοτικού» ντέρμπι μεταξύ
των γυναικείων ομάδας του ΑΕΣΧ και της ΑΕΠ, που
έγινε πριν από μερικές ημέρες. Νικήτρια αναδείχτηκε η
ΑΕΣΧ που κέρδισε για δεύτερη φορά και έτσι κατέκτησε
τη δεύτερη θέσης του ομίλου που την οδηγεί στα playoff
της Α1 Γυναικών Ελλάδος, αλλά και στη διεκδίκηση του
πρωταθλήματος.
Ένα μεγάλο μπράβο σε όλες και σε όλους τους αθλητές του χάντμπολ που το τελευταίο διάστημα χαρίζουν
τέτοιες επιτυχίες στον δήμο μας.
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ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΡΕΓΚΟΣ: ο Αρχιτέκτων
που “έπλασε” τα Κωνσταντινουπολίτικα

Έ

νας εξαίρετος επιστήμων της γεωγραφίας
των πόλεων, ο αρχιτέκτων και πολεοδόμος Νικόλαος Ρέγκος, ο άνθρωπος
που έβαλε τη σφραγίδα του στα
σχέδια και στη δημιουργία του
συνοικισμού Κωνσταντινουπολιτών της Πυλαίας μας, έφυγε
πρόσφατα, πλήρης ημερών, σε ηλικία 89 ετών,
από τη ζωή.
Γιος του Πολύκλειτου Ρέγκου, του μεγάλου εικαστικού δημιουργού, γλύπτη και ζωγράφου, καθηγητή
σχεδίου στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών του
ΑΠΘ, του Ναξιώτη καλλιτέχνη που ερωτεύθηκε τη
Θεσσαλονίκη και έζησε σε αυτή μέχρι το τέλος της
ζωής του. Εμπνευσμένος αρχιτέκτων της ειδικής
αρχιτεκτονικής σχολής των Παρισίων ο Νικόλαος
Πολ. Ρέγκος συνέδεσε το όνομα του με την πόλη
και υπήρξε τρόπον τινά συνεχιστής του σπουδαίου
έργου του πατρός του σε έναν συναφή τομέα με
την εικαστική τέχνη: τη δημιουργική αρχιτεκτονική.
Η ίδια η ζωή μεσολάβησε για να παίξει αυτόν τον
ρόλο, όταν η διοίκηση του Οικοδομικού Συνεταιρισμού «Η Κωνσταντινούπολις» με τον τότε
πρόεδρο της, Κωνσταντίνο Καμιτάκη αποφάσισε
να του αναθέσει μια επείγουσα και πολύ σημαντική
αποστολή: να δημιουργήσει έναν οικισμό μέσα στην
πόλη. Και όχι έναν οποιονδήποτε οικισμό, αλλά μια
συνοικία Κωνσταντινουπολιτών που θα αποτελούσε
μια μετάγγιση της πνευματικής, πολιτιστικής και
οικιστικής αύρας της Βασιλεύουσας Πόλης.
Ο προικισμένος αρχιτέκτονας προσκλήθηκε στις
27 Μαΐου 1963 και του ανατέθηκε να συντάξει τη
σχετική πολεοδομική μελέτη. Εκείνος εμπνεύστηκε
ένα όραμα! Στα σχέδιά του προβλεπόταν μεταξύ
άλλων ότι ο Συνοικισμός Κωνσταντινουπολιτών
θα διέθετε Πνευματικό και Διοικητικό Κέντρο,
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Θρησκευτικό και Κοινοτικό Κέντρο, χώρο για
ανέγερση Σχολείου, Αγορά και Εμπορικό Κέντρο.
Αρκετά χρόνια αργότερα, τον Φλεβάρη του 2016
στη διάρκεια τιμητικής εκδήλωσης του Συνδέσμου
Κατοίκων Συνοικισμού Κωνσταντινουπολιτών
Πυλαίας Θεσσαλονίκης προς το πρόσωπό του,
ο αείμνηστος αρχιτέκτονας -πολεοδόμος μίλησε
από καρδιάς και εξήγησε ότι έφτιαξε έναν συνοικισμό- πρότυπο ο οποίος “δημιουργήθηκε με
σκοπό να είναι αυτάρκης, να μην εξαρτάται από τη
Θεσσαλονίκη, αλλά να είναι τελείως ανεξάρτητος”
και εξέφρασε την άποψη ότι πρέπει πλέον να αποτελέσει ξεχωριστή Δημοτική Κοινότητα.
Με βάση τα σχέδια του αλησμόνητου Νικόλαου
Πολ. Ρέγκου δημιουργήθηκε ένα οικιστικό κόσμημα
για όλη τη Θεσσαλονίκη κι ένας Συνοικισμός που
αποτελεί ανεκτίμητο κληροδότημα για τον Δήμο
Πυλαίας - Χορτιάτη. Ως πολίτες της σύγχρονης
Ελλάδας, ως θεματοφύλακες της ιστορικής μας
μνήμης και ως δημότες αυτής της πόλης, με απόλυτο σεβασμό στον άνθρωπο που μετέτρεψε
σε αγαπημένο οικισμό τη νοσταλγία μας για την
“Βασιλίδα των Πόλεων”, τιμούμε τη μνήμη του και
θα τον έχουμε πάντα στην καρδιά μας!

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ
Κοιτώντας γύρω μας Ένας αρχιτέκτονας πολεοδόμος
που άλλαξε τη Θεσσαλονίκη-Νικόλαος Ρέγκος - 4E
Η ιστορία του συνοικισμού Κωνσταντινουπολιτών
σε 7’ λεπτά - Konstantinoupolitika TV
* Ευχαριστούμε θερμά τον πρόεδρο του Συνδέσμου Κατοίκων Συνοικισμού Κωνσταντινουπολιτών, δημοσιογράφο, γενικό διευθυντή
της ΔΕΠΘΕ, Γιάννη Κεσσόπουλο για τις πολύτιμες πληροφορίες
και το φωτογραφικό υλικό που αντλήθηκαν για τη σύνταξη του
άρθρου από σχετικό βίντεο της TV100.

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

«Θεσσαλονίκη κάντο όπως η Βαρκελώνη…»

Ο δήμαρχος Ι. Καϊτεζίδης στη σύσκεψη εργασίας για το παραλιακό μέτωπο

Κ

άποτε ήταν ένα μακρινό
όνειρο. Ο λόγος για την
ανάπλαση του παραλιακού
μετώπου Θεσσαλονίκης, μια έκταση
40 χιλιομέτρων που ξεκινά από το
Αγγελοχώρι και φτάνει μέχρι το
Καλοχώρι. Μια ανάπλαση που όταν
ολοκληρωθεί θα κάνει τη Θεσσαλονίκη Βαρκελώνη, μια πόλη δηλαδή
που θα κοιτά στα μάτια τη θάλασσα
και όχι να στρέφει την πλάτη της σ’
αυτήν.
Μια ανάπλαση που εντέλει αφορά
και τον δήμο μας, καθώς 6 από τα
συνολικά 40 χιλιόμετρά της (από τον
Φοίνικα μέχρι τα Πράσινα Φανάρια)
ανήκουν στην Πυλαία.
Εκεί ο δήμος τα τελευταία χρόνια έχει
κάνει ήδη σημαντικές παρεμβάσεις:
Ολοκλήρωσε το Γενικό Πολεοδομικό
Σχέδιο, τακτοποίησε αταξίες του
παρελθόντος, χωροθέτησε χρήσεις
γης και προχωρά -σε συνεργασία με
την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας- στην Πράξη Εφαρμογής για τα
οικόπεδα της περιοχής. Επιπλέον
απομακρύνονται τα ναυπηγεία που
δημιουργούσαν προβλήματα στην
ανάπτυξη και χωροθετούνται χρήσεις που αφορούν σε υπερτοπτικές
δραστηριότητες, όπως ο τουρισμός,
η αναψυχή και ο αθλητισμός. Το κερασάκι στην τούρτα; Η χωροθέτηση
της μαρίνας σκαφών στην Πυλαία
που είναι η μόνη χωροθετημένη με
ΦΕΚ μαρίνα σκαφών στην ευρύτερη
περιοχή του Θερμαϊκού.

οποία συγκάλεσε ο Περιφερειάρχης
Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολος
Τζιτζικώστας, παρουσία των αντιπεριφερειαρχών Θεσσαλονίκης
Βούλας Πατουλίδου και υποδομών
Πάρι Μπίλια, καθώς και 7 δημάρχων της περιοχής. Ανάμεσά τους
και ο δήμαρχος Πυλαίας-Χορτιάτη
Ιγνάτιος Καϊτεζίδης. Στη σύσκεψη
παρουσιάστηκε το Ειδικό Πολεοδομικό Σχέδιο το οποίο ετέθη ήδη
σε δημόσια διαβούλευση η οποία
θα διαρκέσει 45 μέρες. Στο πλαίσιο
αυτό επακολούθησε διαδικτυακή
συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πυλαίας-Χορτιάτη, παρουσία
του περιφερειάρχη, του αντιπεριφερειάρχη και του συντονιστή της
μελετητικής ομάδας Τάκη Δούμα,
όπου έγινε αναλυτική συζήτηση
ενώ παρουσιάστηκαν και οι λεπτομέρειες του σχεδίου που αφορούν
στον δήμο μας.

Οι επιμέρους στόχοι του είναι:
1. Η δημιουργία συνεχόμενης παράκτιας ζώνης αναψυχής και άξονα
περιπάτου.
2. Η απρόσκοπτη μετακίνηση με
ποδήλατο εντός αυτής της ζώνης.
3.Η ενοποίηση των ιστορικών τόπων με τα νέα τοπόσημα αναφοράς της πόλης.
Τη σημασία του εγχειρήματος επισήμανε ο δήμαρχος Ι. Καϊτεζίδης: «Είναι καιρός επιτέλους η Θεσσαλονίκη
να κοιτάξει με το βλέμμα στραμμένο
προς τη θάλασσα και να μην έχει
την πλάτη στραμμένη προς τα εκεί.
Όπως η Βαρκελώνη. Σε ό,τι αφορά
στον δήμο μας είμαστε περήφανοι
για το παραλιακό μας μέτωπο όπου
έχουμε κάνει σημαντικές παρεμβάσεις. Πιστεύουμε ότι η προοπτική
του ενιαίου παραλιακού μετώπου θα
επιταχύνει τις εξελίξεις ώστε όλοι να
χαιρόμαστε μια παραλία όπως αξίζει
στη Θεσσαλονίκη», σημείωσε ο κ.
Καϊτεζίδης.

Για όλα αυτά τα ωραία και όχι πια
τόσο μακρινά πραγματοποιήθηκε
συνάντηση εργασίας στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας την
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«Προίκα» από τον δήμο
για τη σχολική μας στέγη
«κόντρα» στις δυσκολίες
Σε ιδιαίτερα δύσκολους καιρούς, ο δήμος μας προικίζει την πόλη μας με
πάνω από 10 σχολεία και σοβαρές σχολικές υποδομές.
Ανάγκες για σχολεία υπήρχαν, υπάρχουν και θα υπάρχουν στη χώρα μας,
γιατί οι ρυθμοί του ελληνικού κράτους είναι αυτοί που είναι. Μάλιστα το
πρόβλημα επέτεινε η αυθαίρετη και χωρίς καμία συνεργασία με την αυτοδιοίκηση απόφαση του Υπουργείου για εφαρμογή της δίχρονης υποχρεωτικής
προσχολικής εκπαίδευσης, με εκατοντάδες παιδιά να μεταφέρονται βίαια
από παιδικούς σταθμούς και από άλλες δημοτικές δομές στα σχολεία χωρίς
όμως να υπάρχουν οι κατάλληλες υποδομές, αφού το κράτος εφάρμοσε
τη μεταρρύθμισή του δίχως προηγούμενα να προετοιμάσει τα κατάλληλα
σχολεία.
Παρά ταύτα ο δήμος Πυλαίας - Χορτιάτη με 13 παρεμβάσεις προικίζει τις
δημοτικές μας ενότητες με σχολεία και σχολικές υποδομές και συγκεκριμένα:
1) Γυμνάσιο του Ασβεστοχωρίου
2) Λύκειο του Ασβεστοχωρίου
3) Λύκειο του Φιλύρου
4)	Σχολικό Κλειστό Γυμναστήριο στο Φίλυρο
5) Νέο Νηπιαγωγείο στην Εξοχή
6)	Δημοτικό σχολείο στην Εξοχή, υπό κατασκευή αφού ταλαιπωρείται
από κακό εργολάβο που πρόσφατα τον κηρύξαμε σε έκπτωση
7) 3ο Δημοτικό σχολείο στην Πυλαία
8)	Ένταξη στον δήμο του 5ου και 6ου Δημοτικού σχολείου που αυθαίρετα λειτουργούσε ο δήμος Θεσσαλονίκης, ενώ ήταν στα δικά μας
διοικητικά όρια
9)	Εντάξαμε οριστικά το Γυμνάσιο και το Λύκειο της Πυλαίας, καθώς
και το 3ο Δημοτικό του Πανοράματος στο πρόγραμμα ΣΔΙΤ του
Υπουργείου Παιδείας
10)	Οριστική μελέτη του νέου Δημοτικού σχολείου του Φιλύρου που το
προτείνουμε για χρηματοδότηση στο πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης».
11)	Νέο κλειστό Γυμναστήριο στον Χορτιάτη υπό κατασκευή
12) Νέο νηπιαγωγείο στην Πυλαία
13)	Τρία νέα νηπιαγωγεία αφού εξασφαλίσαμε 500.000 ευρώ από το
υπουργείο Παιδείας υπό κατασκευή
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405.000€
για το 4ο
ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ
ΤΗΣ ΠΥΛΑΙΑΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ
ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ: Με πρόταση του
δημάρχου Πυλαίας-Χορτιάτη
Ιγνάτιου Καϊτεζίδη που ψηφίστηκε από το δημοτικό συμβούλιο, εγκρίθηκε η καταβολή
αποζημίωσης 405.728,38€ σε
μετρητά για την απαλλοτρίωση
του οικοπέδου για την ανέγερση
του 4ου δημοτικού σχολείου της
Πυλαίας. Το προς απαλλοτρίωση
ακίνητο εκτείνεται σε συνολική
έκταση 1.646 τ.μ. και βρίσκεται
επί της οδού Νίκης στη θέση
«Πυλαιώτικα» της Πυλαίας.
Μετά την οριστικοποίηση της
απαλλοτρίωσης, ο δήμος ως
ιδιοκτήτης πλέον του οικοπέδου, θα προχωρήσει άμεσα τις
αναγκαίες μελέτες, επίσης με
δημοτική χρηματοδότηση.
Όπως τόνισε και ο δήμαρχος
Ιγνάτιος Καϊτεζίδης στη διάρκεια του τελευταίου διαλόγου
του με τους πολίτες: «Δε λύσαμε
όλα τα προβλήματα των σχολειών, εξάλλου κανένας δήμος
στην Ελλάδα δεν το έχει πετύχει.
Παλεύουμε όλοι με τα προβλήματα και τις γραφειοκρατίες του
ελληνικού δημοσίου αλλά πραγματικά η κατάσταση στον δήμο
μας βελτιώθηκε τα τελευταία
χρόνια για τα μικρά μας παιδιά.
Όλοι εμείς οι μεγαλύτεροι αξίζει
να προσπαθούμε περισσότερο».

ΡΕΠΟΡΤΑΖ-ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

ΚΟΡΥΦΑΙΑ ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΗΛΙΑ ΜΑΣΤΟΡΑ
Πρώτη φορά στην ιστορία στη θέση Προέδρου παραολυμπιακού αθλήματος εκλέγεται ένας Έλληνας και μάλιστα δημότης
μας. Ο Ηλίας Μάστορας που έχει ασχοληθεί επί μακρόν με το
ποδόσφαιρο τυφλών, το μόνο είδος ποδοσφαίρου για άτομα με
αναπηρία, που περιλαμβάνεται στους Παραολυμπιακούς Αγώνες
Paris2024, εξελέγη στη θέση του Προέδρου της @TAG από
την πρώτη ψηφοφορία με ποσοστό 78%. Πρόκειται για κορυφαία διάκριση αφού η συγκεκριμένη θέση είναι αντίστοιχη του
Προέδρου της FIFA. Να σημειωθεί ότι ο Ηλίας Μάστορας έχει
πατεντάρει τη μοναδική μπάλα για παιδιά με οπτική αναπηρία,
η οποία δεν πωλείται αλλά μόνο δωρίζεται. Ήδη περισσότερες
από 7.000 μπάλες έχουν χορηγηθεί σε τυφλά παιδιά σε τουλάχιστον 200 χώρες στον κόσμο. Ο Ηλίας μοιράστηκε τη χαρά του
μαζί μας και υποσχέθηκε ότι θα αγωνιστεί με όλες του τις δυνάμεις για να κάνει το άθλημα ακόμη πιο γνωστό διεθνώς. Από
εμάς Θερμά Συγχαρητήρια και πολλές ευχές για Καλή επιτυχία
στο πολύ σημαντικό έργο του!

ΣΤΕΛEΧΗ ΤΗΣ ΕΕ ΣΤΟ

ΕΝΘΟΥΣΙΑΣΕ Ο ΦΟΥΣΤΑΝΕΛΟΦOΡΟΣ

1ο ΔΗΜΟΤΙΚO ΣΧΟΛΕIΟ
ΠΑΝΟΡAΜΑΤΟΣ

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ

Πολλά ήταν τα
θετικά σχόλια
και τα καλά λόγια που άκουσε
η διευθύντρια
του 1ου Δημοτικού σχολείου
Πανοράματος
Φανή Δράκου από τα
στελέχη του
εξαμελούς
κλιμακίου της
ΕΕ και των ειδικών γραμματέων του υπουργείου Ανάπτυξης Νίκης Δανδόλου και Διαχείρισης Προγραμμάτων
Ευρωπαϊκού Ταμείου Εμμανουέλας Καραπατάκη που
επισκέφθηκαν τις σχολικές εγκαταστάσεις. Τα μέλη του ευρωπαϊκού κλιμακίου ξεναγήθηκαν στις αίθουσες και στους
υπόλοιπους χώρους ενημερώθηκαν για τα προγράμματα
που εκπονεί το σχολείο εκφράζοντας τον ενθουσιασμό
τους για την άρτια διοργάνωση και τη μεγάλη συμμετοχή
των παιδιών σε αυτά.

Καταχειροκροτήθηκε από μικρούς και μεγάλους θεατρόφιλους θεατές η ποιοτική παράσταση “Ο Καραγκιόζης και
ο Αθανάσιος Διάκος” του θεάτρου Σκιών του Χρήστου
Στανίση στο αμφιθέατρο «Σταύρος Κουγιουμτζής». Πραγματοποιήθηκε με είσοδο ελεύθερη για το κοινό σε συνεργασία με το Κέντρο Πολιτισμού της Περιφέρειας Κεντρικής
Μακεδονίας στο πλαίσιο του εορτασμού των 200 χρόνων
από την ελληνική επανάσταση. Ήταν μια παράσταση με διδακτικό χαρακτήρα που απέδωσαν με αριστοτεχνικό τρόπο
ο ταλαντούχος καραγκιοζοπαίκτης Χρήστος Στανίσης
και οι συνεργάτες του Μιχάλης Αναστασίου (λαούτο –
τραγούδι), Μελίνα Μπιτζίδου (σαντούρι – τραγούδι) και
Χρήστος Δανάς (βιολί – τραγούδι).
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ΕΓΚAIΝΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΞΕΝΕIΟΥ

ΜΑΥΡΟΒΟΥΝIΟΥ

Στα εγκαίνια του νέου προξενείου του
Μαυροβουνίου στη Θεσσαλονίκη που
τέλεσε ο πρωθυπουργός του Μαυροβουνίου, Ζντράβκο Κριβόκαπιτς σε ειδική
τελετή, στο χώρο όπου θα λειτουργεί στο
εξής, εντός του Ιατρικού Διαβαλκανικού
Κέντρου Θεσσαλονίκης, παραβρέθηκε ο
πρόεδρος της ΠΕΔ-ΚΜ και δήμαρχος Πυλαίας-Χορτιάτης Ιγνάτιος Καϊτεζίδης.
Μεταξύ άλλων παρέστησαν ο υπουργός
Γεωργίας του Μαυροβουνίου Αλεξάντερ
Στίγιοβιτς, η πρέσβειρα Μαυροβουνίου
στην Ελλάδα ‘Αννα Βουκαντίνοβιτς,
ο υπουργός Εσωτερικών (Μακεδονίας Θράκης) Σταύρος Καλαφάτης, ο περιφερειάρχης Κ. Μακεδονίας Απόστολος
Τζιτζικώστας, ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης
Κωνσταντίνος Ζέρβας, ο ιδρυτής
του Ομίλου Ιατρικό Διαβαλκανικό Κέντρο,
Γιώργος Αποστολόπουλος, κ.α.

ΑΝΤΙΠΟΛΕΜΙΚH ΣAΤΙΡΑ

ΓΙΑ ΚΑΛO ΣΚΟΠO

Συγκίνηση και γέλιο
πρόσφερε στους θεατρόφιλους η παράσταση
«Τα μωρά τα φέρνει ο
πελαργός», που παρουσίασε στο Αμφιθέατρο «Σταύρος Κουγιουμτζής» η θεατρική
ομάδα της Ισραηλιτικής
Κοινότητας Θεσσαλονίκης «Entremosotros»,
σε συνεργασία με τον
δήμο Πυλαίας – Χορτιάτη. Η αντιπολεμική
σάτιρα των Ρέππα Παπαθανασίου ήταν με
ελεύθερη είσοδο για το
κοινό, ενώ οι θεατές αντί
εισιτηρίου ενίσχυσαν με τρόφιμα μακράς διαρκείας το Ελληνικό Παιδικό
Χωριό στο Φίλυρο. Παραβρέθηκαν ο δήμαρχος Ιγνάτιος Καϊτεζίδης, ο αντιδήμαρχος Πολιτισμού Σοφοκλής Κάλτσιος, ο εκπρόσωπος της Ισραηλιτικής Κοινότητας Θεσσαλονίκης Αλμπέρτ Γιομτωβ, ο
δήμαρχος Θεσσαλονίκης Κωνσταντίνος Ζέρβας και οι βουλευτές
Θόδωρος Καράογλου και Σάββας Αναστασιάδης.

ΜΕΓΑΛΑ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ

ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ

Την ιδιαίτερη σημασία της
εξαγγελίας του πρωθυπουργού για την ανάπλαση και τον
ενιαίο σχεδιασμό του παραλιακού μετώπου της πόλης
υπογράμμισε ο πρόεδρος
της ΠΕΔΚΜ και δήμαρχος
Πυλαίας-Χορτιάτη, Ιγνάτιος Καϊτεζίδης μιλώντας στο 2ο
Thessaloniki Helexpo Forum με θέμα
«ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τα μεγάλα έργα
και η αναπτυξιακή προοπτική». Στο
πάνελ των ομιλητών συμμετείχαν ο
υφυπουργός Εσωτερικών, Σταύρος
Καλαφάτης, η αναπληρώτρια τομεάρχης Μακεδονίας-Θράκης της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ
ΠΣ, Κυριακή Μάλαμα, ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Κωνσταντίνος
Ζέρβας, ο πρόεδρος του ΕΕΘ, Μιχάλης Ζορπίδης και ο πρόεδρος
του δ.σ. του Δημοσιογραφικού Συγκροτήματος «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΕ», Παναγιώτης Καραμόσχος.
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ΦΩΤΑΓΩΓΗΣΗ ΜΕ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑ
ΚΑΙ ΧΡΩΜΑ

Με διαφορετικά χρώματα
φωταγωγήθηκε
το δημαρχείο
Πανοράματος
μέσα στον
Νοέμβριο στο
πλαίσιο διεθνών
εκστρατειών που
γίνονται για την
ευαισθητοποίηση του πολίτη σε
κοινωνικά θέματα. Την Τετάρτη 10 Νοεμβρίου το δημαρχείο Πανοράματος, όπως και το δημαρχείο Καλαμαριάς και οι Ομπρέλες
Ζογγολόπουλου στην παραλία Θεσσαλονίκης φωταγωγήθηκαν στο χρώμα της καμπάνιας (βιολετί) με πρωτοβουλία
του Ινστιτούτου Ophthalmica για την Παγκόσμια Ημέρα
Κερατόκωνου (σοβαρή ασθένεια των ματιών). Στις 25
Νοεμβρίου το δημαρχείο φωταγωγήθηκε με πορτοκαλί
χρώμα, συμμετέχοντας στην ευαισθητοποίηση της κοινωνίας στο θέμα της βίας εναντίον των γυναικών, με την
ευκαιρία της Παγκόσμιας Ημέρας για την εξάλειψη της βίας
κατά των γυναικών.

7 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ

ΣΤΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑΣ
ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ

Επιτυχίες για τους αθλητές που συμμετέχουν στα τμήματα
της ΚΕΠΑΠ με επιμορφωτή τον Αθανάσιο Ρεζούδη στο
πανελλήνιο πρωτάθλημα πινγκ πονγκ Ατόμων Με Αναπηρία. Τα παιδιά μας κέρδισαν το Κύπελλο, 2 χρυσά, 1
ασημένιο και 4 χάλκινα μετάλλια. Πολλά μπράβο σε όλους
και πάντα τέτοιες επιτυχίες!

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

GOPAFREE

Τη συμμετοχή του στο εγχείρημα gopafree, που έχει στόχο
την ανακύκλωση αποτσίγαρων σε όλη την Ελλάδα και
την ευαισθητοποίηση των πολιτών για τους κινδύνους
περιβαλλοντικής μόλυνσης εξετάζει ο δήμος μας. Το καινότόμο πρόγραμμα αφορά στην τοποθέτηση ειδικών κάδων
συλλογής αποτσίγαρων, ώστε οι δημότες να υιοθετήσουν
τη συνήθεια απόρριψης αποτσίγαρων στον ειδικό κάδο,
για την προώθηση τους στην ανακύκλωση. Στη Θεσσαλονίκη στο πρόγραμμα έχει ενταχθεί από τον Σεπτέμβριο του
2021, στο Grand Hotel Palace που αποτελεί και το πρώτο
gopafree ξενοδοχείο σε ολόκληρη τη χώρα, με πιστοποίηση ως Cigarette Waste Management Hotel, ενώ έως τώρα
στο ίδιο πρόγραμμα συμμετέχουν 15 Δήμοι της χώρας
μας και έχουν τοποθετηθεί περισσότεροι από 300 κάδοι.

«ΓΕΛΙΑ ΣΤΟ ΑΚΡΟΑΤΗΡΙΟ»
ΤΟΥ ΝΙΚΟΥ ΔΗΜΑΡΑ

Σε «αίθουσα δικαστηρίου» μετατράπηκε ο Πολυχώρος
Μαλλιάρης Παιδεία «Ανατόλια» στη διάρκεια της παρουσίασης του νέου βιβλίου του Νίκου Δημαρά «Γέλια στο
ακροατήριο» που έγινε παρουσία αναγνωστών και φίλων
του συγγραφέα. Για το βιβλίο μίλησε μεταξύ άλλων και ο
δήμαρχος Πυλαίας-Χορτιάτη Ιγνάτιος Καϊτεζίδης, ο
οποίος, ως δικηγόρος έχει χειριστεί στο παρελθόν πολλές
ποινικές υποθέσεις, εξήρε το έργο και την προσωπικότητα
του Νίκου Δημαρά ενώ περιέγραψε και αστεία περιστατικά με πρωταγωνιστές κατηγορούμενους, δικηγόρους και
δικαστές.
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Η Lady Butcher σας παρουσιάζει

Μια γκουρμέ συνταγή
της παραδοσιακής γαλοπούλας
Το πιο αγαπημένο γιορτινό πιάτο για τα Χριστούγεννα! Η αγαπημένη σε όλους μας γαλοπούλα με γέμιση είναι μια
παραδοσιακή συνταγή που συνοδεύει τα χριστουγεννιάτικα ρεβεγιόν, προσφέροντας μεγάλη νοστιμιά με πολλά
αρώματα και γευστικές αντιθέσεις. Βασικός λόγος για να το πετύχετε αυτό είναι η γέμιση! Η Lady Butcher σας
παρουσιάζει τη δική της εξαιρετική γέμιση γαλοπούλας (για περίπου 4 κιλά γαλοπούλα) και σας εύχεται καλές
γιορτές και καλή σας όρεξη!
ΥΛΙΚΑ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Σε ένα αντικολλητικό μεγάλο σκεύος ρίχνουμε το
ελαιόλαδο και σοτάρουμε το κρεμμύδι μέχρι να καραμελώσει. Μετά σοτάρουμε τα συκωτάκια και τον
κιμά, να πάρουν χρώμα και σβήνουμε με το κονιάκ.
Στη συνέχεια, προσθέτουμε όλα τα υπόλοιπα υλικά
μαζί και αφήνουμε σιγά σιγά να δέσει η γέμιση. Ίσως
χρειαστεί να προσθέσουμε λίγο νερό κατά τη διάρκεια
της εκτέλεσης. Δεν χρειάζεται να είναι πολύ ψημένη,
καθώς θα ψηθεί περισσότερο μαζί με τη γαλοπούλα
στον φούρνο.

250 γρ. ψιλοκομμένα συκωτάκια κοτόπουλου
400 γρ. ανάμεικτο κιμά (μοσχάρι και χοιρινό)
1 μεγάλο ψιλοκομμένο κρεμμύδι
1 φλιτζάνι κονιάκ
15 βρασμένα κάστανα κομμένα στα δύο
1 μικρό ξινόμηλο κομμένο σε καρεδάκι
1 φύλλο δάφνης
Αλάτι, πιπέρι
½ φλ. κουκουνάρι καβουρδισμένο
¼ φλ. ελαιόλαδο
¼ φλ. σταφίδα ξανθιά
2 κ.σ. ρύζι καρολίνα

Η LADY BUTCHER
ΜΑΣ ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ
ΤΟ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ
ΠΙΑΤΟ…
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Αγίας Παρασκευής 2,
Ασβεστοχώρι
Ε: info@ladybutcher.gr
www.ladybutcher.gr

ΣΥΝΤΑΓΕΣ

Cake pops χιονανθρωπάκια
με Oreo cookies
Κάθε χρόνο φτιάχνω αυτή τη συνταγή με τα παιδιά μου στο σπίτι αλλά την έχω προσθέσει και στις συνταγές του
εργαστηρίου μου. Εύκολα γρήγορα και πολύ γευστικά τρουφάκια σε σχήμα χιονάνθρωπου. Οι γιορτές είναι για
να μοιραζόμαστε όμορφες οικογενειακές και γλυκές στιγμές. Γι’αυτο και εγώ μοιράζομε μαζί σας μια γλυκιά και
εύκολη συνταγή για να φτιάξετε μαζί με τα παιδιά σας. Η ομάδα του Boutique Baking και εγώ προσωπικά σας
ευχόμαστε όμορφες γλυκές γιορτές.
ΥΛΙΚΑ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ

•
•
•
•
•

Λιώνουμε τα oreo cookies στο multi μας. Αφού έχουμε
φτιάξει το τρίμμα μας από τα oreo cookies, τοποθετούμε
σε ένα μπολ το τριμμένο μπισκότο και το Philadelphia μας

2 συσκευασίες oreo cookies
250 gr Philadelphia
400gr λευκή σοκολάτα
Mini Oreo cookies για decor
Λίγη ζαχαροπαστα πορτοκαλί και μαύρη

Ανακατεύουμε πολύ καλά και πλάθουμε μπαλάκια
στρογγυλά.
Αφήνουμε τα μπαλάκια για 2 με 3 ώρες στο ψυγείο να
παγώσουν ή στην κατάψυξη για 1 ώρα.
Λιώνουμε τη λευκή σοκολάτας μας σε bain Marie, και
τοποθετούμε τα μπαλάκια μας μέσα στη λευκή σοκολάτα.
Αμέσως τοποθετούμε ένα ανοιχτό mini oreo cookie για
καπελάκι και αφού αφήσουμε πάλι τα μπαλάκια μας να
παγώσουν βάζουμε ματάκια μαύρα και μύτη πορτοκαλί
από ζαχαρόπαστα στα χιονανθρωπάκι μας.

Η ΠΕΠΗ ΜΠΕΖΑ
ΜΑΣ ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ
ΤΑ ΓΛΥΚΑ
«ΧΙΟΝΙΣΜΕΝΑ»
ΤΡΟΥΦΑΚΙΑ
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Pepi Beza_Boutique Baking
Φιλίππου 17, Πυλαία
On line shop www.pepibeza.gr
Τ: 2310310484
IN: Pepi Beza_Boutique Baking
FB: Pepi Beza Boutique Baking
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Όπως συμφωνήθηκε, σε πρώτο στάδιο θα γίνει μελέτη βιωσιμότητας του
επιχειρησιακού σχεδίου και θα προσδιοριστεί και εξετασθεί ο χώρος στον οποίο θα
γίνει η πιθανή εγκατάσταση Φωτοβολταϊκού σταθμού
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έρδισε η ανθρωπιά καιη αλληλεγγύη
Τηρώντας τα μέτρα προστασίας και όπως κάθε φορά, χωρίς εξέδρες, δημότες και αιρετοί εκπρόσωποι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης βρέθηκαν δίπλα - δίπλα και γιόρτασαν μαζί τη διπλή
εθνική επέτειο. Χειροκρότησαν τη νέα γενιά της πατρίδας μας στις παρελάσεις
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ΕΓΡΑΨΑΝ ΓΙΑ ΕΜΑΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Με παλμό και ενθουσιασμό οι παρελάσεις για την 28η
Οκτωβρίου στον δήμο Πυλαίας – Χορτιάτη
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Θεσσαλονίκη: Πραγματοποιήθηκαν οι μαθητικές παρελάσεις του δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη (φωτο)
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Σχετικά Άρθρα

Το Ίδρυμα Παπαγεωργίου
αποχαιρετά τον Λεωνίδα
Παπαγεωργίου
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Πραγματοποιήθηκαν οι μαθητικές παρελάσεις σε όλες τις δημοτικές
φρόντι
ϊτεζίδης.
Ενωσης
ενότητες του δήμου Πυλαίας - Χορτιάτη - Δείτε φωτογραφίες. Περιφερειακήςτους δύο διατελέ,
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, δε, να περνά
Πραγματοποιήθκαν οι φετινές μαθητικές παρελάσεις σε όλες τις δημοτικές ταφέρει 90% των αποφάσεων
σχεδόν το
ενότητες του δήμου Πυλαίας - Χορτιάτη για τον εορτασμό της διπλής επετείου, Ενωσης.
της

ιάλογοε... 3,5 ωρών
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της 26ης Οκτωβρίου για την απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης από τον τουρκικό
ζυγό και της 28ης Οκτωβρίου για το «ΟΧΙ» του 1940.

ωρεάν τεστΠΑΠ από το δήμο Πυλαίας- Χορτιάτη

Για γυναίκες από 21 έως 65 ετών - Πού θα γίνουν καιπώς θα κλείσετεραντεβού

ωρεάν προληπτικό έλεγχο του γυ
ναικείου πληθυσμού με τεστΠΑΠ για
την πρόληψη του Καρκίνου Τραχήλου
της Μήτρας θα πραγματοποιήσειαπό
τις 15 Οκτωβρίου 2021 ο δήμος Πυ
λαίας-Χορτιάτη σε συνεργασία με το
Ούτε μία, ούτε δύο,
Εθνικό ιαδημοτικό ίκτυο Υγιών πό
tps://www.voria.gr/article/thessalonikipragmatopiithikan-ke-fetos-i-mathitikes-parelasis-tou-dimou-pileas-chortiati
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το Γενικό Νοσοκομείο
«ΙπποΠυδαίαε - Χορτιάτη
με
, Ιγνάτιου Καϊτεζίδη
ρείη επικοινωνία
, μετουεκράτειο».
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να έγινεφέτοε, δόγω
τηε πανδημίαε, on
line μετη βοήθεια
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κόσμου ήταν μικρότερη
δημάρχου να ακούσει
, ούτε καιη διάθεση
όδα τα παράπονα
του
των κατοίκωντηε
περιοχήετου. Συνοδικά
από 70 ερωτήσειε
καιαπαντήσειεκατατέθηκαν
, πάνω
για όδα τα θέματα
που τουεαπασχοδούν
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Το πρόγραμμα αφορά γυναίκες:
• που δεν έχουν κάνειτεστ ΠΑΠ
τους τελευταίους 12 μήνες
• που δεν έχουν νοσήσειαπό καρκί

νο τραχήλου της μήτρας
• είναιηλικίας από 21 έως 65 ετών
Η μέτρηση
για την Πρόληψη του
1/7
Καρκίνου Τραχήλου της Μήτρας είναι
ΩΡΕΑΝ καιοιενδιαφερόμενες δημότισσες μπορούν να κλείσουν το ραν

τεβού τους από την Τετάρτη 13 Οκτω
βρίου 2021 στην περιοχή που τους
εξυπηρετεί:
• Α' ΚΑΠΗ Πυλαίας (εξέταση στις
15/10/2021) στο τηλέφωνο 2313302668
• ΚΕΠ Υγείας Πανοράματος (εξέτα
ση στις 20/10/2021) στο τηλέφωνο
2310-331093
• ΚΑΠΗ Φιλύρου, όπου η εξέταση

θα γίνειστις 22/10/2021 στο τηλέφωνο
2310-678546
Να σημειωθείότιθα τηρηθούν οι
απαραίτητες υγειονομικές προφυλά
ξεις σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΥ για τον Covid-19. Οιδημότες θα
πρέπεινα προσέλθουν για την εξέταση
επιδεικνύοντας πιστοποιητικό εμβο
λιασμού ή πιστοποιητικό νόσησης ή
rapid test 48 ωρών.
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