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Ας είναι αυτά τα πιο  
λαμπρά Χριστούγεννα!

Ο Άγιος Βασίλης  
«σπάει» την καραντίνα
Ψηφιακό χριστουγεννιάτικο 
 χωριό για τους μικρούς μας 
φίλους

Παιδιατρικό Νοσοκομείο 
στο Φίλυρο
Εντός χρονοδιαγράμματος 
παρά την πανδημία

15195: Σε ανοιχτή γραμμή  
με τους συμπολίτες 
«Μας μιλάτε... σας ακούμε» 

Κώστας Λούστας
Η Τέχνη έξι χρόνια 
χωρίς τον μεγάλο μας 
εικαστικό   
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Παρά την πανδημία και τις αντικειμενικές δυσκολίες που προκαλεί η καραντίνα, βρίσκομαι στην 
ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσω ότι στον δήμο μας ο Άγιος Βασίλης και οι βοηθοί του 
απαλλάσσονται από κάθε απαγόρευση μετακινήσεων και μπορούν να κυκλοφορούν ελεύθερα! 

Για να μην αρρωστήσει όμως, ο Άγιος Βασίλης τηρεί όλα τα μέτρα προστασίας και φέτος θα 
κάνει τα ταξίδια του… διαδικτυακά. Ένα ολόκληρο χριστουγεννιάτικο χωριό περιμένει να το ανα-
καλύψετε με την χρήση της τεχνολογίας από την άνεση και την ασφάλεια του σπιτιού σας. 

Δεν θα αφήσουμε τα φετινά Χριστούγεννα να περάσουν δίχως να ακουμπήσουν και φέτος τις 
καρδιές μας. 

Η μαγεία της γιορτής και η χαρά του παιχνιδιού δεν πρέπει και δεν μπορούν να μπουν σε ……
lockdown!

Το αποδεικνύουν άλλωστε τα ίδια τα παιδιά μας, που αποτελούν από μόνα τους πηγή αστεί-
ρευτης έμπνευσης. Έπιασαν τα πινέλα τους και ζωγράφισαν τα δικά τους μαγικά Χριστούγεννα 
στις ευχετήριες κάρτες του δήμου, δημιουργίες που θα θαυμάσετε κατά την περιήγησή σας στις 
σελίδες του περιοδικού μας. 

Η χρονιά που φεύγει, παρά τις δοκιμασίες της, αποχαιρετά τον δήμο μας με ένα ισχυρό μήνυμα 
αισιοδοξίας και ελπίδας. 

Η δημοτική ενότητα του Φιλύρου θα έχει την τιμή να φιλοξενήσει το 2025 το Παιδιατρικό Νο-
σοκομείο, που θα κατασκευαστεί και θα εξοπλιστεί με δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος.

Το εθνικής σημασίας έργο θα αποπερατωθεί εντός χρονοδιαγράμματος παρά την υγειονομική, 
κοινωνική και οικονομική θύελλα που έχει προκαλέσει ο κορωνοϊός. 

Στους ανθρώπους του Ιδρύματος αξίζουν πολλά μπράβο και άλλα τόσα ευχαριστώ γιατί με την 
τεράστια προσφορά τους μας δείχνουν τον δρόμο και μας υπενθυμίζουν το χρέος που έχουμε 
απέναντι στους συνανθρώπους μας και κυρίως στα παιδιά μας.

Αυτό το χρέος τιμούμε στον δήμο μας με μία σειρά αποφάσεων για δωρεά ιατρικού και υγειο-
νομικού εξοπλισμού σε νοσοκομεία, ως ένδειξη έμπρακτης ευγνωμοσύνης στους ήρωες υγει-
ονομικούς, αλλά και με την προσφορά tablets στα παιδιά μας που τα στερούνται στην παρακο-
λούθηση των μαθημάτων τους. 

Φέτος όλοι μας περιμένουμε ανυπόμονα το Θαύμα των Χριστουγέννων. Το Θαύμα στην μάχη 
που δίνει με τον κορωνοϊό η ιατρική και επιστημονική κοινότητα, οι τοπικές κοινωνίες, ο κάθε 
ένας και η καθεμία ξεχωριστά! 

Αγαπημένοι μου  
συμπολίτες,
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Εύχομαι υγεία και δύναμη σε όλους.  
                                       Καλά και Ευλογημένα Χριστούγεννα!
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ΚΕΠΑΠ Δήμου Πυλαίας - Χορτιάτη

Απ. Σαμανίδη 21, 552 36 Πανόραμα

Ιγνάτιος Καϊτεζίδης, Δήμαρχος Πυλαίας-Χορτιάτη

Παναγιώτης Χανός, Νίκος Οικονόμου,  

Ελένη Ποιμενίδου

Ανθή Καραμπάση, Χριστίνα Καρακίτσιου 

Πάνος Ευστρατίου

Ρένα Χρυσοπούλου, Νίκη Ιακωβίδου

Εύα Γκότση 

ΚΕΠΑΠ, τηλ. 2313 30 10 99 

Ιδιοκτήτης: 

Υπεύθυνος κατά Νόμο: 

Διεύθυνση έκδοσης-σύνταξης:

Συντακτική ομάδα:

Φωτογραφία:

Μόνιμοι συνεργάτες: 

Σε αυτό το τεύχος συνεργάστηκε:

Διαφημίσεις: 



«ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ
- ΑΥΤΟΝΟΜΩ»

ΔΑΝΕΙΑ
ΙΔΙΩΤΩΝ

Υποβολή αιτήσεων στο https://exoikonomo2020.gov.gr

Μάθετε περισσότερα: www.piraeusbank.gr/exoikonomisi, Τ. 210 32 88 000 ΣΤΗΡΙΖΕΙ ΚΑΘΕ ΑΥΡΙΟ

Όλοι θέλουν να
αναβαθμίσουν το σπίτι τους.
Κάθε σπίτι αναβαθμίζεται ενεργειακά με το πρόγραμμα «Εξοικονομώ – Αυτονομώ»
του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και δανειοδότηση μέσω της Τράπεζας Πειραιώς. 
Αναβαθμίστε και εσείς την ενεργειακή απόδοση της κύριας κατοικίας σας και επωφεληθείτε από: 

 
     100% επιδότηση επιτοκίου στο ποσό του δανείου 

     Επιχορήγηση έως 85%* του κόστους εργασιών

     Κάλυψη του κόστους των ενεργειακών επιθεωρήσεων και του συμβούλου έργου

*Στις λιγνιτικές περιοχές υπάρχει προσαύξηση κατά 10%



6 | ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020 | ΕΧΟΥΜΕ ΝΕΑ

Πανέτοιμος και με πλήρες σχέδιο για την αντιμετώπιση του δεύτερου κύματος της πανδημίας του κορωνοϊού ο 
δήμος Πυλαίας-Χορτιάτη, θωράκισε έγκαιρα τους δημότες και τους εργαζόμενους. Ήδη από τις πρώτες ώρες 
ανακοίνωσης του δεύτερου lockdown οι δημοτικές υπηρεσίες έδειξαν γρήγορα αντανακλαστικά. Λαμβάνοντας 

υπόψη την υπαγωγή της Θεσσαλονίκης στο 4ο επίπεδο των προληπτικών μέτρων και τις συστάσεις του Εθνικού Οργα-
νισμού Δημόσιας Υγείας, ο δήμος μας έδρασε άμεσα. Με απόφαση του δημάρχου Ιγνάτιου Καϊτεζίδη προχώρησε 
στην αναστολή λειτουργίας όλων των αθλητικών εγκαταστάσεων, όλων των δημοτικών γηπέδων και του δημοτικού 
κολυμβητήριου, καθώς και των δημοτικών αθλητικών και πολιτιστικών τμημάτων. Λίγες ημέρες αργότερα ήταν έτοιμο 
το αναλυτικό και λεπτομερές σχέδιο δράσης του δήμου για τον COVID 19. Συγκεκριμένα τέθηκαν σε εφαρμογή: 

ΟΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΜΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Σε διαρκή επιφυλακή τέθηκαν οι κοινωνικές υπηρεσίες του 
δήμου για όσους χρειάζονται βοήθεια. Παρά την πανδημία 
δε σταμάτησαν ούτε λεπτό να παρέχουν βοήθεια στους 
συμπολίτες μας με τους υπαλλήλους να  εξακολουθούν 
να αγωνίζονται ώστε κανείς δημότης να μην μείνει μόνος 
και αβοήθητος. Η λειτουργία των κοινωνικών υπηρεσιών 
του δήμου διευρύνθηκε προκειμένου να εξυπηρετηθούν 
όσοι έχουν ανάγκη, πρωτίστως άνθρωποι ευάλωτοι, οι 
οποίοι ζουν μόνοι τους και δεν έχουν τη δυνατότητα να 
αυτοεξυπηρετηθούν. Προτεραιότητα στις παρακάτω υπη-
ρεσίες έχουν άτομα με κινητικές δυσκολίες, υπερήλικες 
αλλά και οικονομικά ομάδες αδύναμες. 

1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ – 
«Μείνε σπίτι, ερχόμαστε εμείς»
Τηρώντας πιστά τα μέτρα ασφαλείας, οι άνθρωποι 

του προγράμματος συνεχίζουν να βρίσκονται στο πλευρό 
όσων έχουν ανάγκη με τη διανομή τροφίμων, φαρμάκων 
ή εγγράφων και πιστοποιητικών από τα ΚΕΠ. Στον Δήμο 
λειτουργούν  τέσσερις  δομές του προγράμματος. 

Α’ Δομή Πυλαίας - τηλ: 2310 321546, Β΄ Δομή Πυλαίας 
- τηλ: 2310904747, Δομή Πανοράματος - τηλ:. 2310 
343662, Δομή Ασβεστοχωρίου - τηλ:. 2313302034 

2 
ΤΗΛΕΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ από το σπί-
τι. Το ΚΕΚΠΑΠ προσφέρει στους δημότες την 
υπηρεσία της Τηλεφυσικοθεραπείας για anticovid 

ασφάλεια. Μέσω τηλεδιάσκεψης ο φυσικοθεραπευτής 
έρχεται σε επαφή και  παρέχει βοήθεια σε ασθενείς 
που νοσούν και έχει μειωθεί η φυσική τους δραστη-
ριότητα και σε άτομα με μυοσκελετικά προβλήματα. 
Τηλέφωνο για ραντεβού 2310331093.

3 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ -  
Λειτουργεί κανονικά και στην καραντίνα
Μέσω αυτής της δομής εξακολουθεί να διανέμει 

προϊόντα στους ωφελούμενους του και στους ωφελούμε-
νους του προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής 
Συνδρομής. Οι ωφελούμενοι  ενημερώνονται τηλεφωνικά 

Ενισχύθηκαν τα μέτρα για την ασφάλεια 
δημοτών και εργαζομένων
«Μείνετε σπίτι, ερχόμαστε δίπλα σας»

ΚΟΡΩΝΟΪΟΣ – ΔΗΜΟΤΙΚΑ

ΚΑΡΑΝΤΙΝΑ Νο2
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ΚΟΡΩΝΟΪΟΣ – ΔΗΜΟΤΙΚΑ

6 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ 
 του πολίτη μέσα από την επίσημη ιστοσελίδα 
του δήμου στη διεύθυνση www.pilea-hortiatis.gr/

web/quest/e-services:

•  Ηλεκτρονική εξυπηρέτηση από τις υπηρεσίες του Δήμου 
και φυσική παρουσία μόνο σε επείγουσες περιπτώσεις.

•  Υποβολή μέσω e-mail αιτήσεων, δικαιολογητικών και 
ηλεκτρονική πληρωμή των υποχρεώσεων ώστε να 
μη χρειάζεται η φυσική παρουσία των πολιτών στις 
υπηρεσίες του Δήμου.

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες είναι:
e-xipiretoume - Ο πολίτης μπορεί να υποβάλει ηλεκτρο-
νικά αίτηση για μια πλειάδα πιστοποιητικών  του δήμου, να 
ενημερωθεί με email και SMS για την εξέλιξη της αίτησής 
του και να παραλάβει ηλεκτρονικά το Πιστοποιητικό του/
Βεβαίωση στο e-mail του.

e-15195 Βελτιώνω την πόλη μου - Ο πολίτης 
μπορεί να αναφέρει προβλήματα που αφορούν στην καθη-
μερινότητά του και να παρακολουθήσει την επίλυσή τους. 

e-Πρωτόκολλο  -  Κάθε πολίτης μπορεί να αποστείλει 
ηλεκτρονικά, καταγράφοντας τα απαραίτητα στοιχεία 
επικοινωνίας του χωρίς να μετακινηθεί από το σπίτι του, 
οποιαδήποτε αίτηση αφορά στον δήμο.  

e-ΑΔΕΙΕΣ ΔΟΜΗΣΗΣ - Ο πολίτης έχει τη δυνατότητα 
υποβολής αίτησης και λήψης φωτοαντιγράφων οικοδο-
μικής άδειας, χωρίς να απαιτείται πλέον η μετάβαση στην 
αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία.  

και με την αποστολή sms. Επίσης, υπάρχει η δυνατότητα 
υποβολής αίτησης ένταξης στη δομή ηλεκτρονικά, στη 
διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: pantopoleio@
pilea-hortiatis.gr ή εναλλακτικά κατόπιν ραντεβού στην 
οδό Αγ. Χριστοφόρου 1, 55534, Πυλαία (1ος όροφος). 
Πληροφορίες: 2310 921648, 2310 948 639.

4 
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ  
Προνοιακά επιδόματα στους αδύναμους
Εξυπηρετεί όσους ενδιαφέρονται να καταθέσουν 

αίτηση ηλεκτρονικά ή κατόπιν ραντεβού για επιδόματα όπως 
το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα, το Επίδομα Στέγασης 
και τα Προνοιακά Επιδόματα Αναπηρίας. Υπενθυμίζεται ότι 
παρατάθηκε για τρεις (3) μήνες η ισχύς των εγκριτικών 
αποφάσεων των προγραμμάτων “Ελάχιστο Εγγυημένο 
Εισόδημα” (ΚΕΑ) και “Επίδομα Στέγασης. Οι ενδιαφερό-
μενοι μπορούν να επικοινωνούν με το Κέντρο Κοινότητας 
τηλεφωνικά στο 2310 909216 και ηλεκτρονικά στο 
k.koinotitas@pilea-hortiatis.gr. 

5 
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ  
ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ  
Είμαστε εδώ για να σε ακούσουμε

Η τηλεφωνική γραμμή ψυχολογικής συμβουλευτικής υπο-
στήριξης λειτουργεί καθημερινά από Δευτέρα έως Παρα-
σκευή και ώρες 8.00 έως 15.00. Πληροφορίες  δίνονται 
στα τηλέφωνα  2310 331093 και  2313302035 και για 
έκτακτη ανάγκη στο 6948044380 (και Σαββατοκύριακο).  

http://bit.ly/2LOtW3R
http://bit.ly/2LOtW3R
mailto:pantopoleio%40pilea-hortiatis.gr?subject=
mailto:pantopoleio%40pilea-hortiatis.gr?subject=
mailto:k.koinotitas%40pilea-hortiatis.gr?subject=
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ΚΟΡΩΝΟΪΟΣ – ΔΗΜΟΤΙΚΑ

Ήμασταν έτοιμοι, είχαμε σχέδιο, προστατεύσαμε τους συμπολίτες μας, ανα-
βαθμίζοντας ακόμη περισσότερο τις ψηφιακές υπηρεσίες του δήμου, ενώ 
ταυτόχρονα δημιουργήσαμε ασπίδα προστασίας γύρω από τους εργαζόμενους 

μας. Τηρήσαμε απαρέγκλιτα τα μέτρα ατομικής προστασία και υγιεινής, αξιοποιήσαμε 
την τεχνολογία στη μάχη κατά του κορονοϊού, ενώ δείξαμε έμπρακτα ότι νοιαζόμαστε 
για τους συμπολίτες μας που το είχαν πιο πολύ ανάγκη. Ο δήμος μας ήταν και θα είναι 
παρών στη μάχη με την πανδημία, δε θα αφήσει κανέναν μόνο του, θα αγωνιστεί και 
θα νικήσει», δηλώνει ο δήμαρχος ΙΓΝΑΤΙΟΣ ΚΑϊΤΕζΙΔΗΣ.

7 ΘΩΡΑΚΙΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. 
Ήδη από τον Σεπτέμβριο έχουν επιστρατευθεί 
μέσα σύγχρονης τεχνολογίας. Ο δήμος μας προ-

μηθεύτηκε 7 επιδαπέδια συστήματα που θερμομετρούν 
αυτόματα κάθε εισερχόμενο στα δημοτικά κτίρια. Εγκαταστά-
θηκαν επίσης 5 θερμικές κάμερες με τις οποίες ελέγχεται 
ανέπαφα η θερμοκρασία του σώματος όσων εισέρχονται 
στα δημοτικά κτίρια. Όταν η θερμοκρασία υπερβαίνει τη 
φυσιολογική υπάρχει φωνητική προειδοποίηση ώστε να 
αποτρέπεται η είσοδος στον χώρο. Στην πρώτη γραμμή 
«άμυνας» και τα γνωστά ρομπότ απολύμανσης που απο-
λυμαίνουν καθημερινά όλα τα δημοτικά κτίρια.

8 ΣΧΟΛΑΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ  
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ και υγιεινής για τους  
εργαζόμενους: 

 •  υποχρεωτική χρήση μάσκας σε όλους τους χώρους του 
δήμου 

 •  ιατρούς εργασίας ο οποίος ανά τακτά διαστήματα επι-
σκέπτεται όλες τις υπηρεσίες του δήμου

 •  ενημέρωση  και η παρότρυνση προς όλους για συμμόρ-
φωση με τις ορθές πρακτικές ατομικής και αναπνευστικής 
υγιεινής  

 •  εφοδιασμός των εργαζόμενων με τα κατάλληλα Μέσα 
Ατομικής Προστασίας

Ακόμη αποφασίστηκε παράταση της αναστολής των δια 
ζώσης συνεδριάσεων όλων των Συλλογικών Οργάνων 
του δήμου, ενώ για τους εργαζόμενους διαμορφώθηκε 
πρόγραμμα κυλιόμενης προσέλευσης και αντίστοιχα 
αποχώρησης, ώστε να αποφεύγεται ο συγχρωτισμός στα 
γραφεία. Παράλληλα εφαρμόστηκε υποχρεωτική τηλεργασία 
στο 50% των εργαζομένων και  υποχρεωτική προστασία 
υπαλλήλων που ανήκουν σε ομάδες αυξημένου κινδύ-
νου με χορήγηση ειδικής άδειας απουσίας. Καθορίστηκε 
μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός επισκεπτών ανά χώρο 
εργασίας στον δήμο, ενώ στις θυρίδες εξυπηρέτησης του 
κοινού τοποθετήθηκαν προστατευτικά χωρίσματα από 
plexy glass και αντίστοιχα για τις αποστάσεις ασφαλείας 
που πρέπει να τηρούνται από εργαζόμενους και πολίτες 
τοποθετήθηκαν ειδικά αυτοκόλλητα. Παράλληλα για λό-
γους ασφαλείας τηρείται αρχείο καταγραφής όλων των 
προσερχόμενων πολιτών σε όλα τα δημοτικά κτίρια, ώστε 
να καθίσταται δυνατή η ιχνηλάτηση στενών επαφών τυχόν 
κρούσματος COVlD-19, που ενδέχεται να ταυτοποιηθεί 
εκ των υστέρων.
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Έ νας φίλος «έφυγε»! Βαθύ-
τατο πένθος για τον δήμο μας 
και ιδιαίτερα για την Πυλαία, 

προκάλεσε η απώλεια του πρώην δημάρχου 
Πυλαίας, Βασίλη Καρτάλη,ενός ακούραστου 
υπερασπιστή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, 
που έφυγε από τη ζωή μετά από σύντομο 
διάστημα νοσηλείας του από covid-19, 
στο νοσοκομείο Παπανικολάου. 

Μετά τη γνωστοποίηση της αιφνίδιας 
απώλειάς του, το δημοτικό συμβούλιο του 
δήμου Πυλαίας - Χορτιάτη συνεδρίασε 
εκτάκτως μετά από πρόταση του δημάρ-
χου, Ιγνάτιου Καϊτεζίδη. Αποφάσισε 
ομόφωνα να εκπροσωπηθεί στην εξόδιο 
ακολουθία από τον δήμαρχο, να εκφράσει 
προς την οικογένεια του εκλιπόντος τη 
βαθιά θλίψη και τα ειλικρινή συλλυπητήρια 
ως φόρο τιμής, να καταθέσει στεφάνι εκ 
μέρους του δημάρχου και του δημοτικού 
συμβουλίου στη νεκρώσιμη ακολουθία και 
να επιδοθεί ψήφισμα στους οικείους του.

Ο  Βασίλης Καρτάλης διετέλεσε δήμαρχος Πυλαίας 
επί μια οκταετία (2002-2010), υπηρέτησε τους συ-
μπολίτες του για δύο δημιουργικές θητείες και με τον 

δυναμισμό και τον ακέραιο χαρακτήρα του που τον διέκρινε 
υπήρξε ακάματος πρωτεργάτης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 
Αγαπητός σε όλους και αποτελεσματικός στη θητεία του, δεν 
ήταν τυχαίο ότι ήταν ο μόνος δήμαρχος τα τελευταία χρόνια 
που κατάφερε να εκλεγεί δύο συνεχόμενες φορές στον ιδιαί-
τερα απαιτητικό και δύσκολο δήμο της Πυλαίας. Αφιέρωσε 
όλες του τις δυνάμεις στην τοπική κοινωνία και δικαίως χα-
ρακτηρίστηκε «αναμορφωτής» της περιοχής. Παρέδωσε έτσι 
στις νέες γενιές μια νέα πόλη, την πόλη που οραματίστηκε. 
Εκφράζουμε τα συλλυπητήρια μας, συμπαραστεκόμαστε 
στους οικείους και συναισθανόμαστε τη βαθιά τους οδύνη. 
Η ευχή μας για Καλό Παράδεισο, ας συνοδεύει το τελευταίο 
του ταξίδι. Θα μείνει αλησμόνητος στη μνήμη μας, θα έχει 
για πάντα μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά μας» 
σημειώνει σε μήνυμα του ο δήμαρχος Πυλαίας – Χορτιάτη, Ιγνάτιος 
Καϊτεζίδης.

Οδύνη για την απώλεια του Βασίλη Καρτάλη  
Βαθιά θλίψη εκφράζει με ομόφωνο ψήφισμα του το Δημοτικό μας Συμβούλιο 
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ΕΙΣ ΜΝΗΜΗ 



ΕΙΣ ΜΝΗΜΗ 

Η απώλεια του πρώην δημάρχου μετά από 
βραχύχρονη νοσηλεία στο νοσοκομείο Πα-
πανικολάου με κορωνοϊό αιφνιδίασε τους 
πάντες. Προκάλεσε οδύνη και βαθύτατη 
θλίψη ιδιαίτερα στους συναδέλφους του στην 
Τοπική Αυτοδιοίκηση που τον αγαπούσαν 
ιδιαίτερα και τον εκτιμούσαν για τον ήπιο 
χαρακτήρα του και το σημαντικό έργο που 
επιτελέστηκε στη διάρκεια της θητείας του.  

Χαρακτηριστική είναι η σχετική ανακοίνωση της Κεντρικής 
Ένωσης Δήμων Ελλάδας, στην οποία ο Πρόεδρος της, Δήμαρχος 
Τρικκαίων, Δημήτρης Παπαστεργίου και τα μέλη του Διοικητικού 
της Συμβουλίου εκφράζουν τα ειλικρινή τους συλλυπητήρια στην 
οικογένεια του εκλιπόντος. Μεταξύ άλλων όπως τονίζεται: 

Ο Βασίλης Καρτάλης διετέλεσε από το 2002 ως το 
2010 Δήμαρχος στον Δήμο Πυλαίας. Με το έργο 
και τις πρωτοβουλίες που ανέλαβε στη διάρκεια της 

θητείας του, αλλά και ως επίλεκτο στέλεχος του αυτοδιοι-
κητικού θεσμού με ευρύτερη αποδοχή, συνέβαλε αποφα-
σιστικά τόσο στην ανάπτυξη του Δήμου του, όσο και στην 
ενίσχυση του κύρους της αυτοδιοίκησης, στη συνείδηση 
της κοινωνίας των πολιτών».

ΚΕΔΕ: «Ενίσχυσε το κύρος της Αυτοδιοίκησης»
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ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ – ΧΟΡΗΓΙΕΣ

Αμείλικτα ερωτήματα εγείρονται από την αιφνι-
διαστική απόφαση της αρμόδιας υφυπουργού 
Δόμνας Μιχαηλίδου να μειώσει δραματικά την 

ετήσια κρατική επιχορήγηση προς το Ελληνικό Παιδικό 
Χωρίο Φιλύρου, που κινδυνεύει πλέον με λουκέτο. Ένα 
ίδρυμα που για δεκαετίες  έχει προσφέρει αδιαλείπτως 
ζεστασιά, στέγη, φροντίδα και αγάπη σε εκατοντάδες 
αθώα παιδιά που στερούνται τους φυσικούς τους γονείς. 

Απέναντι στην αδιαφορία ο δήμος μας στέκεται αλ-
ληλέγγυος στηρίζοντας με όλες του τις δυνάμεις το 
Ελληνικό Παιδικό Χωριό στο Φίλυρο, γιατί όπως τονίζει 
ο δήμαρχος Ιγνάτιος Καϊτεζίδης, «είναι αδιανόητο 
παραμονές των των Χριστουγέννων 38 παιδικές ψυχές 
να κινδυνεύουν να πεταχτούν στον δρόμο. Ας κοιτάξου-
με τα αθώα παιδικά βλέμματα και ας βοηθήσουμε όλοι 
μαζί από το περίσσευμα ή το υστέρημά μας. Τα παιδάκια 
μας θέλουν μόνο ζεστασιά και αγάπη, ιδιαίτερα τώρα τα 
Χριστούγεννα». 

Ο δήμαρχος ως προεδρεύων στο συνέδριο της ΚΕΔΕ 
παρουσία υπουργών και δημάρχων της χώρας έθεσε 
το ζήτημα και ζήτησε την άμεση επίλυση του. Επιπλέον 
κατόπιν οδηγιών του δημάρχου και με ενέργειες της 
αρμόδιας αντιδημάρχου Ελένης Γιαννούδη ο δήμος 
διέθεσε άμεσα πάνω από 140 κιλά τρόφιμα (κρέας, 
κοτόπουλο, φέτα και κασέρι), ενώ κινητοποίησε όλες 

τις αρμόδιες αρχές για τον ίδιο λόγο. Άμεση και η 
ανταπόκριση του Προέδρου της Τράπεζας Τροφίμων 
Θεσσαλονίκης Αχιλλέα Φώλια και του Διευθυντή 
της, Σόλωνα Σεκέρογλου καθώς παραδόθηκαν 
στο Χωριό πολλά απαραίτητα είδη (όσπρια, ζυμαρικά, 
λάδι, κρουασάν, γάλα, απορρυπαντικά και πέλλετ που 
χρησιμοποιείται για θέρμανση στις κατοικίες). Οι μετέ-
πειτα εξελίξεις και η άμεση επικοινωνία του γραφείου 
της υφυπουργού με το Παιδικό Χωριό δείχνουν να 
δικαιώνουν τις προσδοκίες του δημάρχου.

Το μήνυμα που στέλνει ο δήμος μας είναι διπλό: Η πο-
λιτεία να αναθεωρήσει άμεσα την απόφασή της για τη 
χρηματοδότηση στο Παιδικό Χωριό. Ταυτόχρονα όλοι 
μαζί και ο καθένας μας χωριστά να εκπληρώσουμε το 
χρέος μας βοηθώντας αυτές τις αθώες παιδικές ψυχές 
στη δύσκολη μάχη της επιβίωσης, της ανθρωπιάς και 
της ευαισθησίας. 

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΑΙΔΙΚΟ ΧΩΡΙΟ στο ΦΙΛΥΡΟ 

ΑΣΠΙΔΑ ΣΩΤΗΡΙΑΣ από τον δήμο μας 
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ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ – ΧΟΡΗΓΙΕΣ

https://www.youtube.com/
watch?v=HnXd0gPaexA&t=4s

Vergina TV https://www.youtube.com/
watch?v=Xve4jCk_lhY&t=3s

•  ΕΘΝΙΚΗ:  
GR15 0110 2120 0000 2122 9604 190

•  ΠΕΙΡΑΙΩΣ:  
GR78 0172 2380 0052 3800 3332 696

•  EUROBANK:  
GR78 0260 2320 0005 2010 0436 403

•  ALPHA BANK:  
GR81 0140 7010 7010 0210 1162 926

ΒΟΗΘΗΣΕ κι ΕΣΥ! 
Μπορείς να καταθέσεις χρήματα  
στους παρακάτω λογαριασμούς:

Λουκάς Ίσαρης  
Γενικός Διευθυντής  

Τηλ.  2310 233 033 
2310 678 460 
6945 329 151 (κινητό)

e-mail:  
ellinikopaidikoxorio@gmail.com 

Πληροφορίες

https://bit.ly/34qNNwe
https://bit.ly/34qNNwe
https://bit.ly/3nzCREb
https://bit.ly/3nzCREb
mailto:ellinikopaidikoxorio%40gmail.com?subject=
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ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ – ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΨΗΦΟΣ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ  
ΜΕ ΡΕΚΟΡ ΤΗΛΕΦΩΝΗΜΑ-
ΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΝΔΗΜΙΑ
Η αποτελεσματική και αξιόπιστη 
λειτουργία της γραμμής και των υπη-
ρεσιών του δήμου στο πέρασμα των 
χρόνων κέρδισαν την εμπιστοσύνη 
των δημοτών, όπως αποδεικνύεται 
και από τα στατιστικά στοιχεία που 
παρατίθενται:

•   Το 2010 στον πρώην δήμο Πανο-
ράματος ο αριθμός των αιτημάτων 
ήταν 3.746. 

•   Το 2011 (πρώτη χρονιά του 
Καλλικράτη) έφτασαν τα 9.272.

•   Το 2012 αυξήθηκαν στα 10.804. 

•   Το 2013 τα 9.955 και το 2014 
σκαρφάλωσαν στα 13.524. 

•   Το 2015 έφτασε τα 16.172 
αιτήματα.

•   Το 2016 τα 13.778, το 2017 στα 
15.984, το 2018 στα 18.946.

•   Το 2019 έσπασε κάθε ρεκόρ, με 
19.951 αιτήματα, δείγμα ότι οι 
πολίτες εμπιστεύονται και χρησι-
μοποιούν την υπηρεσία ολοένα 
και περισσότερο. Χαρακτηριστικό 
είναι ότι φέτος εν μέσω πανδη-
μίας και παρά την σχεδόν δίμηνη 
καραντίνα έχουν καταγραφεί ήδη 
12.761 αιτήματα.

ΓΡΑΜΜΗ…  
ΠΑΝΤΟΣ ΚΑΙΡΟΥ ΚΑΙ  
ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ
Ως προς τα είδη αιτημάτων τα περισ-
σότερα (55.709) αφορούν σε θέμα-
τα γενικής καθαριότητας και ογκώδη 
αντικείμενα, καθαριότητας και κάδων 
(23.888), ενώ ακολουθούν τα θέ-
ματα πρασίνου και κοπής χόρτων 
(16.730), αιτήματα καθαριότητας, 
σαρώθρων και οδοκαθαριστών 
(8.546) και αιτήματα κοινόχρηστων 
χώρων και οικόσιτων ζώων (7.224). 

Τα φετινά στατιστικά έχουν επίσης 
ενδιαφέρον, καθώς καταγράφο-
νται διαφοροποιήσεις σε σχέση με 
το παρελθόν. Φέτος κατακόρυφη 
αύξηση στα αιτήματα των δημοτών 
καταγράφεται με τη λήξη της καρα-
ντίνας  κατά το δίμηνο Μαΐου και 
Ιουνίου, ενώ τα προηγούμενα χρόνια 
οι περισσότερες κλήσεις γίνονταν 
τους μήνες Μάιο και Σεπτέμβριο. 
Μεγάλη ένταση τηλεφωνημάτων 
καταγράφεται επίσης την περίοδο 
που σημειώνονται έντονα καιρικά 
φαινόμενα, γι’ αυτό και τις εν λόγω 
περιόδους η τηλεφωνική γραμμή 
λειτουργεί σε 24ωρη βάση.  Στις 
τρεις πρώτες θέσεις ως προς τα 
είδη αιτημάτων είναι φέτος κατά 
σειρά οι εξής: 

•   Καθαρισμός-καθαριότητα ρεμά-
των και ιδιωτικών οικοπέδων με 
5.426 αιτήματα, 

15195: Ανοιχτή γραμμή με τους συμπολίτες μας 
«Μας μιλάτε... σας ακούμε»!

Δ έκα χρόνια λειτουρ-
γίας συμπληρώνει 
η προμετωπίδα του 

δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη για 
την εξυπηρέτηση των δημο-
τών, η τηλεφωνική γραμμή 
«15195» που έγινε πανελ-
ληνίως διάσημη όχι μόνο για 
την δυναμική και την αποτελε-
σματικότητά της αλλά και για 
το γεγονός ότι ως φιλοσοφία 
και πρακτική υιοθετήθηκε από 
την πλειοψηφία των δήμων 
όλης της χώρας. Ακόμη και 
το Εθνικό Κέντρο Δημόσι-
ας Διοίκησης ζήτησε να το 
υλοποιήσει ως πρότυπο πρό-
γραμμα και σε άλλους δήμους 
της χώρας, ενώ ο δήμος μας 
έχει βραβευθεί με το Best 
City Award!

Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι 
τους… 145.668 αιτήματα 
έχουν κατατεθεί και διεκ-
περαιωθεί στην συντρι-
πτική τους πλειοψηφία... 
Μάλιστα πριν την τελική διευ-
θέτηση του κάθε ζητήματος, ο 
δημότης που έχει υποβάλλει 
το αίτημα ενημερώνεται για 
την πορεία του, με απόλυτη 
διαφάνεια και λογοδοσία, δύο 
αρχές τις οποίες η διοίκηση 
του δήμου τηρεί πιστά και τις 
σέβεται εμπράκτως.
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ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ – ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

•   Τεχνική Υπηρεσία και κακοτεχνίες 
εργολάβων με 1.427 

•   Καθαριότητα και κάδοι με 1.360 
αιτήματα.

Ανά περιοχή πιο συχνή χρήση του 
«15195» κάνουν οι δημότες Πα-
νοράματος (5.371 αιτήματα) και 
ακολουθούν η Πυλαία (4.864) το 
Φίλυρο (911), το Ασβεστοχώρι 
(652), ο Χορτιάτης (508) και η 
Εξοχή (453).

«ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ  
ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΛΥΣΗ» -  
ΕΤΣΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ Η ΓΡΑΜΜΗ 
Όποιος δημότης έχει πρόβλημα με 
ζητήματα αρμοδιότητας του δήμου 
καλεί το «15195», δίνει τα στοιχεία 
του και περιγράφει το αίτημά του. 
Σε πρώτη φάση, την ίδια μέρα το 
έγγραφο διαβιβάζεται στην αρμόδια 
αντιδημαρχία. Ομαδοποιούνται ανά 
κατηγορία και οι αρμόδιες για την 
διεκπεραίωσή τους υπηρεσίες τα 
επιλύουν άμεσα. Σε λίγες ημέρες 
ακολουθεί η δεύτερη φάση της δια-
δικασίας, η επικοινωνία, του δήμου 
απευθείας με τον ίδιο τον δημότη 
προκειμένου να διαπιστωθεί αν το 
αίτημά του λύθηκε ή αν αντιμετώπισε 
πρόβλημα με τις υπηρεσίες που το 
χειρίστηκαν. 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΥ  
ΚΑΝΑΤΕ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΜΑΣ 
ΚΑΛΥΤΕΡΟ! 
Το «15195» δεν είναι απλά μία 
γραμμή αναφοράς αιτημάτων και 
προβλημάτων. Είναι ένα διαδραστικό 
και άκρως χρήσιμο εργαλείο στα 
χέρια του δήμου. 

Η επεξεργασία και ανάλυση των 
δεδομένων που συλλέγονται εδώ 
και 10 χρόνια έχει πολλαπλά οφέλη:

•   Βελτιστοποιείται ο τρόπος λειτουρ-
γίας των υπηρεσιών του δήμου. 

•   Παρέχονται καλύτερες υπηρεσίες 
στους δημότες. 

Τα παραπάνω  δεν θα ήταν πραγμα-
τικότητα χωρίς την σκληρή δουλειά 
των εργαζομένων του Δήμου αλλά 
και την συμμετοχή των δημοτών μας. 
Ο κάθε δημότης έχει την δύναμη 
να επηρεάσει τις εξελίξεις στην 
γειτονιά του. 

Ευχαριστούμε που βοηθήσατε  
να κάνουμε το Δήμο μας καλύ-
τερο, όχι μία, ούτε δύο αλλά 
145.668 φορές! 

ΚΑΙ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚO  

«e-15195» 
Εδώ και 4 χρόνια το «15195» 
απέκτησε και το ηλεκτρονικό 
«αδελφάκι» του. Έχοντας ως παρα-
καταθήκη την προηγούμενη θετική 
εμπειρία ο δήμος προχώρησε ένα 
βήμα παραπάνω, εισάγοντας ακόμα 
περισσότερο την τεχνολογία στην 
επίλυση καθημερινών αιτημάτων. 
Έτσι «γεννήθηκε» το e-15195, 
που αποτελεί μια παράλληλη 
ηλεκτρονική γραμμή εξυπηρέτησης 
του δημότη. Κάθε δημότης μπορεί 
να κατεβάσει εντελώς δωρεάν 
την εφαρμογή στο κινητό του και 
να επικοινωνήσει ηλεκτρονικά με 
τον δήμο για κάθε πρόβλημα. Η 
συνέχεια είναι η ίδια με τη συμβα-
τική γραμμή εξυπηρέτησης, ενώ ο 
δημότης θα μπορεί να παρακολου-
θεί την εξέλιξη του αιτήματός του 
μέσα από το κινητό του! 

ΞΕΠΕΡΑΣΑΝ ΤΙΣ 5.000  
ΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ
Μέχρι σήμερα ο δήμος έχει λάβει 
και διαχειριστεί περισσότερα από 
5.000 αιτήματα με τον κόσμο να 
εμπιστεύεται ολοένα και περισσό-
τερο το νέο  ηλεκτρονικό εργαλείο 
εξυπηρέτησης. Είναι χαρακτηρι-
στικό ότι οι δημότες βαθμολογούν 
τη συγκεκριμένη εφαρμογή στο 
«google play» και στο «apple 
store» με πολύ υψηλή βαθμολογία. 
Τέλος αιτήματα δημοτών και προ-
βλήματα καθημερινότητας δηλώ-
νονται και μέσω της ιστοσελίδας 
του δήμου (www.pilea-hortiatis.gr), 
όπου ο κάθε δημότης κάνοντας 
κλικ στο e-15195.pilea-hortiatis.
gr μπορεί ηλεκτρονικά και μέσω 
της πλατφόρμας του δήμου να 
αναφέρει το αίτημά του.

8888

http://bit.ly/2LOtW3R
http://bit.ly/2LN1n6R
http://bit.ly/2LN1n6R
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Διαδικτυακή Παρουσίαση της Προόδου Εργασιών για το 
Πανεπιστημιακό Παιδιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης ΙΣΝ 

Το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) σας προσκαλεί σε μια ανοιχτή 
διαδικτυακή εκδήλωση για την παρουσίαση του Πανεπιστημιακού 

Παιδιατρικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης ΙΣΝ. 

To 2025 η Θεσσαλονίκη θα αποκτήσει το Πανεπιστημιακό 
Παιδιατρικό Νοσοκομείο, με αποκλειστική δωρεά από το ΙΣΝ, με 

σκοπό τη βελτίωση της ζωής της τοπικής κοινωνίας και τη 
διασφάλιση της πρόσβασης των κατοίκων 

σε υψηλού επιπέδου υπηρεσίες υγείας. Σας προσκαλούμε να 
συζητήσουμε για τη φιλοσοφία, τον σχεδιασμό και την πρόοδο του 

έργου, και για να απαντήσουμε σε ερωτήματα και απορίες.

Πέμπτη, 10 Δεκεμβρίου
18:00 μ.μ. 

Για να εγγραφείτε στην εκδήλωση πατήστε εδώ 
www.SNF.org

Μ ε ταχείς ρυθμούς και εντός του χρονοδι-
αγράμματος προχωρά το Πανεπιστημιακό 
Παιδιατρικό Νοσοκομείο Φιλύρου, ένα εθνικό 

έργο για όλη τη Βόρεια Ελλάδα, που υλοποιείται χάρη 
στη γενναιόδωρη δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος 
Νιάρχος (ΙΣΝ). Αυτό ήταν το μήνυμα της τρίτης κατά 
σειρά συνάντησης που διοργάνωσε διαδικτυακά το ΙΣΝ, 
με στόχο την ενημέρωση του κοινού για την πορεία του 
έργου, που θα είναι έτοιμο τους πρώτους μήνες του 
2025. Έχοντας την υπογραφή από τη μια του Ιδρύματος 
Σταύρος Νιάρχος που χρηματοδοτεί με 150 εκατομ-
μύρια ευρώ την κατασκευή του και του μεγάλου Ιταλού 
αρχιτέκτονα Ρέντσο Πιάνο που έκανε τα σχέδια. 

Το ενδιαφέρον του κοινού ήταν μεγάλο, καθώς η 
διαδικτυακή μορφή της εκδήλωσης δεν περιόρισε τη 
συμμετοχή. Το αντίθετο μάλιστα με τους συμμετέχοντες 
να φτάνουν τα 600 άτομα, γεγονός που αποδεικνύει 
ότι οι πολίτες αγκαλιάζουν το μεγάλο αυτό έργο που 
σε εποχές ιδιαίτερα δύσκολες έρχεται να ενισχύσει το 
ΕΣΥ της χώρας. 

Στην εκδήλωση μίλησε ο ίδιος ο πρόεδρος του Ιδρύ-
ματος Ανδρέας Δρακόπουλος, δίνοντας την οπτική 
του έργου από τη μεριά του δωρητή. Ο κ. Δρακόπου-

λος έκανε λόγο για ένα άρτια εξοπλισμένο, πράσινο 
και λειτουργικό κτήριο, που θα σέβεται όλους όσους 
εργάζονται ή πρέπει να μεταβούν σε αυτό. «Το νοσο-
κομείο χτίζεται πάνω σε ορισμένες αρχές που έχουν 
να κάνουν με τον σεβασμό προς τους ασθενείς, τους 
συγγενείς, τους γιατρούς, τους νοσηλευτές και τις νο-
σηλεύτριες, όλους όσους πρέπει να περάσουν χρόνο 
σε αυτά τα νοσοκομεία» ανέφερε και ευχαρίστησε τόσο 
την προηγούμενη όσο και την τωρινή κυβέρνηση για 
την «εξαίρετη συνεργασία». 

Ι. ΚΑϊΤΕζΙΔΗΣ:  
«Αρωγός ο δήμος σε ότι χρειαστεί»
Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της ΠΕΔ-ΚΜ και δήμαρ-
χος Πυλαίας - Χορτιάτη, Ιγνάτιος Καϊτεζίδης, απεύθυνε 
«ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ» προς το Ιδρυμα Σταύρος 
Νιάρχος και τον πρόεδρό του Ανδρέα Δρακόπουλο, ενώ 
χαρακτήρισε το έργο εθνική προσφορά, υπογραμμίζοντας 
πως η υγεία είναι ένα «ανεκτίμητο αγαθό που όλοι πρέ-
πει να στηρίξουμε». Αναφέρθηκε στα συνοδά έργα που 
πρέπει να “τρέξουν” έγκαιρα, όπως τα έργα ύδρευσης 
και αποχέτευσης, καθώς και ένας καλύτερος δρόμος για 
την ευκολότερη και ταχύτερη πρόσβαση στο νοσοκομείο 

Αρχές του 2025 παραδίδεται
το Παιδιατρικό Nοσοκομείο
Μεγάλη συμμετοχή στη διαδικτυακή 3η παρουσίαση της πορείας του έργου.
Οι εργασίες εξελίσσονται γοργά και χωρίς προβλήματα διαβεβαίωσαν οι εκπρό-
σωποι του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος που χρηματοδοτεί την κατασκευή του.

ΥΠΟΔΟΜΕΣ – ΥΓΕΙΑ
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Διαδικτυακή Παρουσίαση της Προόδου Εργασιών για το 
Πανεπιστημιακό Παιδιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης ΙΣΝ 
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διαδικτυακή εκδήλωση για την παρουσίαση του Πανεπιστημιακού 
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To 2025 η Θεσσαλονίκη θα αποκτήσει το Πανεπιστημιακό 
Παιδιατρικό Νοσοκομείο, με αποκλειστική δωρεά από το ΙΣΝ, με 

σκοπό τη βελτίωση της ζωής της τοπικής κοινωνίας και τη 
διασφάλιση της πρόσβασης των κατοίκων 

σε υψηλού επιπέδου υπηρεσίες υγείας. Σας προσκαλούμε να 
συζητήσουμε για τη φιλοσοφία, τον σχεδιασμό και την πρόοδο του 

έργου, και για να απαντήσουμε σε ερωτήματα και απορίες.

Πέμπτη, 10 Δεκεμβρίου
18:00 μ.μ. 

Για να εγγραφείτε στην εκδήλωση πατήστε εδώ 
www.SNF.org

και εξέφρασε την υπόσχεση του δήμου ότι θα σταθεί 
αρωγός σε ό,τι χρειαστεί. «Το έργο προχωρά με ταχείς 
ρυθμούς και με λογοδοσία, κάτι που δε συνηθίζεται στην 
πατρίδα μας. Είναι πολύ σημαντικό ότι χαιρόμαστε και τη 
διαδρομή του έργου», σημείωσε με νόημα.

ΣΕ ΠΛΗΡΩΣ ΨΗΦΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Όπως προέκυψε από τη συζήτηση την οποία συντόνισε 
ο διοικητικός διευθυντής του ΙΣΝ Πάνος Παπούλιας 
αλλά και από τις ερωτήσεις που τέθηκαν, το νοσηλευτικό 
ίδρυμα θα αποτελεί Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου 
και θα είναι το πρώτο Παιδιατρικό Νοσοκομείο που θα 
ανεγερθεί εκτός Αθηνών. Θα έχει δυναμικότητα 328 
κλινών, με μονόκλινα και δίκλινα δωμάτια, 33 κλίνες 
ΜΕΘ με δυνατότητα μετατροπής σε ΜΑΦ και πράσινες 
και βιώσιμες κτηριακές εγκαταστάσεις. Παράλληλα θα 
έχει πλήρως ψηφιοποιημένο περιβάλλον εργασίας, 
ενώ θα παρέχει βέλτιστες πρακτικές νοσηλείας και 
θεραπευτική συνεισφορά.

Ο εκπρόσωπος του αρχιτεκτονικού γραφείου ΒETAPLAN 
Γιάννης Βεντουράκης που συνεργάζεται με τον Ιτα-
λό αρχιτέκτονα του έργου, Ρέντζο Πιάνο, παρουσίασε 
φωτορεαλιστικά τη δομή του νέου νοσοκομείου, όπως 
σημείωσε μεταξύ άλλων, θα χωροθετηθούν υπαίθριοι 
χώροι στάθμευσης και το ελικοδρόμιο, ενώ έχει προ-
βλεφθεί χώρος για τυχόν μελλοντικές παρεμβάσεις.

Στον περιβάλλοντα χώρο θα δημιουργηθεί ένα νεό-
φυτο δάσος, το οποίο θα λειτουργεί, όπως τονίστηκε, 
ως περιβάλλον ανάσας. Σημειώνεται ακόμη πως το 
νοσοκομείο θα ανεγερθεί με υλικά φυσικά προς το 
περιβάλλον και με χαμηλή κατανάλωση ενέργειας, 
ενώ σε απεικόνιση φωτορεαλιστικού χειρουργείου 
που παρουσιάστηκε υπογραμμίστηκε η άμεση επαφή 
με το εξωτερικό περιβάλλον μέσω τζαμιών που θα 
τοποθετηθούν στους εν λόγω χώρους. 

ΑΝΑΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΛΙΝΩΝ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ 
Παρών στη διαδικτυακή συζήτηση και ο Γενικός Γραμ-
ματέας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας Μάριος 
Θεμιστοκλέους, ο οποίος ανακοίνωσε πως με την 
ολοκλήρωση του έργου θα γίνει ανακατανομή των 
κλινών που ήδη υπάρχουν στη Θεσσαλονίκη, προκειμέ-
νου να καλυφθούν όλες οι ανάγκες της πόλης, ενώ θα 
υπάρξουν και προσλήψεις για τη στελέχωση του νέου 
νοσηλευτικού ιδρύματος. Ακόμη τόνισε πως υπάρχει 
πρόβλεψη για βελτίωση και του οδικού δικτύου, που 
επίσης προχωρά με ταχείς ρυθμούς καθώς πρόκειται 
να εκκινήσει εντός του 2021. 

Να σημειωθεί ότι η «Πρωτοβουλία για την Υγεία», που 
χρηματοδοτείται αποκλειστικά από το ΙΣΝ, πραγμα-
τοποιείται σε συνεργασία με το υπουργείο Υγείας, με 
σκοπό την ενίσχυση του Δημόσιου Τομέα Υγείας στην 
Ελλάδα, με συνολικό προϋπολογισμό που ξεπερνά τα 
400 εκατομμύρια ευρώ. 

Δείτε όλη την παρουσίαση εδώ

ΥΠΟΔΟΜΕΣ – ΥΓΕΙΑ

http://bit.ly/38iJaWn
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Μπορεί ο κορωνοϊός να μας δυσκολεύει, ωστόσο ο δήμος 
μας φρόντισε το πνεύμα των Χριστουγέννων να είναι και 
φέτος εδώ, λαμπερό, ζωντανό, χαρούμενο. Να φωτίσει 

τα χαμόγελα των παιδιών μας, να δώσει ελπίδα και χαρά στους 
μεγαλύτερους. 
Τα μέτρα προστασίας για τον περιορισμό εξάπλωσης της πανδημίας δεν 
επέτρεψαν φέτος να πραγματοποιηθούν οι γνωστές χριστουγεννιάτικες 
εκδηλώσεις, όμως οι μικροί μας δημότες, τα παιδιά μας θα ζήσουν και 
αυτή τη χρονιά για τρεις ολόκληρες εβδομάδες (από 12 Δεκεμβρίου έως 
3 Ιανουαρίου του νέου έτους) καθημερινά και για 16 ώρες την ημέρα (!) 
την Μαγεία των Χριστουγέννων ΖΩΝΤΑΝΑ μέσω ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ και LIVE 
STREΑMING.

Ο δήμος μας φρόντισε να προμηθευτεί για την περίοδο των γιορτών ένα 
“Χριστουγεννιάτικο Διαδικτυακό (anti-COVID) Χωριό”. Η συμμετοχή στις 
πολύ όμορφες εορταστικές δράσεις θα γίνεται μέσω μιας ηλεκτρονικής 
πλατφόρμας η οποία θα εκπέμπει κυρίως ζωντανά, θα είναι ελεύθερη για 
το κοινό και αναμένεται αγαπηθεί από τους μικρούς μας φίλους. Τα παιδιά 
θα μπορούν να μπαίνουν στην πλατφόρμα και να χαίρονται το Πνεύμα των 
Χριστουγέννων. 

Το σενάριο 
του προγράμματος
Με το σύνθημα “Φέτος διαφορετικά 
Χριστούγεννα, από απόσταση αλλά 
μαζί!”, το σενάριο του προγράμματος 
περιγράφει την άφιξη ενός μικρού 
εξωγήινου στο Χριστουγεννιάτικο 
Διαδικτυακό Χωριό. Ο μικρός εξω-
γήινος επισκέπτης μας έρχεται όλο 
ερωτήσεις και απορίες ο... Ε;ΤΙ; Ο Ε; 
TI; έρχεται από τον «ΠΛΑΝΗΤΗ ΤΩΝ 
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΩΝ ΔΕΝΤΡΩΝ» 
με αποστολή υψίστης σημασίας να 
μάθει πληροφορίες για τα Χριστού-
γεννα στη Γη με σκοπό... να γράψει 
έκθεση για το σχολείο του. 

ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΑ -  ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ
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Ψηφιακό χριστουγεννιάτικο  
χωριό για τους μικρούς μας φίλους!
Η Μαγεία των Χριστουγέννων διαδικτυακά και με ασφάλεια
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•  Γνωριμία με αγαπημένα ζώα των 
Χριστουγέννων (ταράνδους, ελά-
φια κ.α.).

•  Παιχνίδια με Χριστουγεννιάτικα 
θέματα 

και πολλές-πολλές ακόμη χαρούμε-
νες δράσεις και εκδηλώσεις. 

Η πλατφόρμα θα εκπέμπει κα-
θημερινά και θα κρατάει συντρο-
φιά στα παιδιά για 16 ώρες το 
24ωρο από 12/12/2020 έως 
03/01/2021. Από αυτές τις ώρες, 
οι 6 ώρες θα είναι live (16.00 - 
22.00) κατά τη διάρκεια των οποίων 
τα παιδιά θα μπορούν να επικοινω-
νήσουν, να συμμετέχουν ενεργά, 
να δημιουργήσουν και να παίξουν.

To project επιμελήθηκε η αντιδη-
μαρχία πολιτισμού και η αρμόδια 
αντιδήμαρχος Βίκυ Κανέλου.

Ο μικρός, αξιαγάπητος εξωγήινος θα 
ζητήσει την βοήθεια όλων των παι-
διών για να μάθει όσα περισσότερα 
μπορεί. Τα παιδιά, παρά τις δυσκολί-
ες λόγω της πανδημίας, με σύμμαχο 
τη φαντασία τους και τη σύγχρονη 
τεχνολογία θα το τον βοηθήσουν 
αποτελεσματικά! Έτσι, μαζί με τον 
Ε; TI; θα επισκεφτούν το Μουσείο 
των Χαμένων Χριστουγεννιάτικων 
Αξιών (π.χ. το Χριστουγεννιάτικο 
οικογενειακό τραπέζι), θα του μά-
θουν τα παλιά παιχνίδια που παίζανε 
στη Γη (κρυφτό, κουτσό, αμπάριζα 
κτλ.), θα του γνωρίσουν τον Άγιο 
Βασίλη και θα κάνουν μαζί μαθή-
ματα καραγκιόζη, χορού, μαγειρικής 
& ζαχαροπλαστικής! Και όχι μόνο 
αυτό. Στο πολύ πλούσιο πρόγραμμα 
των εκδηλώσεων περιλαμβάνονται 
καθημερινά:

•  Ζωντανές συνδέσεις με το χωριό 
του Αϊ Βασίλη στο Ροβανιέμι της 
Φινλανδίας και με το εργοστάσιο 
των παλιών παιχνιδιών 

•  Παιδικές συναυλίες, εκπαιδευτικά 
μουσικά βίντεο και live karaoke.

•  Καθημερινές ιστορίες για τον 
Σκρουτζ και τα Χριστούγεννα.

•  Magic Lessons από τον  Μάγο 
SANKARA. 

•  Μαθήματα θεάτρου σκιών.

•  Εκμάθηση Χριστουγεννιάτικων 
χορογραφιών από το ξωτικό των 
Χριστουγέννων.

•  Βραβευμένες παραστάσεις θεά-
τρου, κουκλοθεάτρου, μαριονέτας 
και καραγκιόζη ειδικά μαγνητο-
σκοπημένες για τα παιδιά.

•  Διαγωνισμός καλύτερης χριστου-
γεννιάτικης διακόσμησης σπιτιού 
και δέντρου 

ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΑ -  ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ
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Για να ταξιδέψετε στο Χριστουγεννιάτικο χωριό  
πατήστε ΕΔΩ. Κωδικός DPH2020   

http://bit.ly/2J0HZSJ


????
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Τ α φετινά Χριστούγεννα είναι τα 
δυσκολότερα, ίσως τα πιο μελαγ-
χολικά τις τελευταίες δεκαετίες. Οι 

αποστάσεις που είμαστε υποχρεωμένοι να 
κρατήσουμε λόγω της πανδημίας από τις 
παρέες, τους φίλους μας, τα αγαπημένα 
μας πρόσωπα, αλλά και η απουσία των 
χώρων Πολιτισμού που παραμένουν κλει-
στοί, προκαλούν ένα παράξενο συναίσθημα, 
υπονομεύουν τη χαρά της μεγάλης γιορτής. 
Γι’ αυτόν ακριβώς το λόγο ο δήμος μας βάζει 
τα δυνατά του ώστε να μάς κρατήσει την 
καλύτερη δυνατή συντροφιά έστω και εξ 
αποστάσεως. Μουσικές συναυλίες για τους 
μεγαλύτερους και καθημερινές εκδηλώσεις, 
δράσεις και παιχνίδια για τους μικρούς μας 
δημότες -άλλες ζωντανά και άλλες μαγνη-
τοσκοπημένες- μέσω δωρεάν Streaming, 
περιλαμβάνει το διαδικτυακό ψυχαγωγικό 
πρόγραμμά που σχεδίασε η αντιδημαρχία 
Πολιτισμού και θα μεταδίδεται στην περίοδο 
των εορτών. Στο επίκεντρο των εκδηλώσεων 
δύο κορυφαία μουσικά γεγονότα με τα οποία 
ο δήμος μας υποδέχεται τα Χριστούγεννα 
και την Πρωτοχρονιά. 

ΣΥΝΑΥΛΙΑ αφιέρωμα στη στιχουργό 
ΕΥΤΥΧΙΑ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ

ΖΩΗ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ:  
«Πήρα απ΄ τη νιότη χρώματα…»
ΚΥΡΙΑΚΗ 27/12, ώρα 21.00 
Στα μουσικά πελάγη της αλησμόνητης στιχουργού Ευτυχίας Πα-
παγιαννοπούλου και στις πενιές του μεγάλου λαϊκού μας συνθέτη 
Απόστολου Καλδάρα θα μας ταξιδέψει με την υπέροχη φωνή της, 
η Ζωή Παπαδοπούλου στη διάρκεια ενός μουσικού αφιερώματος  
δύο ωρών. Σε μια ξεχωριστή συναυλία η γνωστή ερμηνεύτρια 
παρέα με τον πιανίστα Γιάννη Δαμιανίδη, και τον κιθαρίστα Βαλά-
ντη Καμπουρελάκο, θα περπατήσουν σε πόλεις της Ελλάδας αλλά 
και του εξωτερικού και θα ξεδιπλώσουν, μέσα από τις λέξεις, τις 
μοναδικές μουσικές και τους ιδιαίτερους στίχους την εκπληκτική 
ζωή της γυναίκας που έγραψε ιστορία στο Ελληνικό τραγούδι.

Με live-streaming 2 συναυλίες μουσικής

Γιορτάζουμε τα Χριστούγεννα 
Στέφανος Κορκολής “Tα αγαπημένα”, 30/12,  
ζωή Παπαδοπούλου “Πήρα απ’ τη νιότη χρώματα,” 27/12
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Να είστε  
     όλοι εκεί! 

Παρακολουθήστε τη συναυλία εδώ 

Πήρα απ’ τη νιότη χρώματα

https://bit.ly/37GTV5u
https://bit.ly/3h16Jqo


????
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ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΑ -  ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ
 

ΣΤΕΦΑΝΟΣ  
ΚΟΡΚΟΛΗΣ
«Μουσικές μου 
ιστορίες»
ΤΕΤΑΡΤΗ 30/12 , ώρα 21.00 

Στον μουσικό δρόμο της ποιοτικής μελωδί-
ας που χάραξε ο πετυχημένος θεσμός των 
εκδηλώσεων με τίτλο «Συνάντηση με τους 
δημιουργούς» φιλοξενήθηκαν κορυφαίοι 
καλλιτέχνες της ελληνικής μουσικής σκηνής 
όπως οι Διονύσης Σαββόπουλος,  Χρήστος 
Νικολόπουλος, Θανάσης Πολυκανδριώτης, 
Φίλιππος Γράψας και Κώστας Χατζής. Φέτος, 
τις μέρες της Πρωτοχρονιάς θα υποδεχθούμε 
τον Νέο Χρόνο μαζί με τον πολυτάλαντο τρα-
γουδοποιό και συνθέτη Στέφανο Κορκολή. 
Σε μια συναυλία που είχε προγραμματιστεί 
για τον περασμένο Μάρτιο και είχε αναβληθεί 
λόγω  κορωνοϊού, αυτή τη φορά διαδικτυακά, 
ο δημοφιλής μουσικός παρέα με το πιάνο 
του και ένα μουσικό σχήμα με την Σοφία 
Μανουσάκη (τραγούδι), τον Κωστή Πυρένη 
(κιθάρα, μπάσο ,τραγούδι) και τον Βασίλη 
Δεφίγγο (σαξόφωνο φλάουτο και κρουστά) 
αναμένεται να μαγέψει με τις μελωδίες του 
το κοινό της πόλης μας.  

Κέντρο Πολιτισμού ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Aναλυτικά το πρόγραμμα των εκδηλώσεων εδώ

Κέντρο Πολιτισμού ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ 
Δείτε τον Χριστουγεννιάτικο κόσμο του ΚΠΙΣΝ εδώ

ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Δείτε το πρόγραμμα των εορταστικών εκδηλώσεων  εδώ

Έχουν επίσης ενδιαφέρον...

Sensitivities

Παρακολουθήστε τη συναυλία στο κανάλι του δήμου στο youtube 
PileaPanoramaHortiatisWebTV 

Την εκδήλωση «Συνάντηση με τους Δημιουργούς», παρουσιάζει 
όπως κάθε φορά ο δημοσιογράφος Κώστας Μπλιάτκας.

Χριστουγεννιάτικα  
παραμύθια  
διαδικτυακά!  

Η ηθοποιός Ελευθερία Τέτουλα αφηγείται με 
θεατρικό τρόπο παραμύθια από το βιβλίο «30 
ιστορίες περιμένοντας τα Χριστούγεννα». 

Τι θα ζητούσατε από μια νεράιδα εάν είχατε 
3 ευχές; Τι θα συνέβαινε εάν μια οικογένεια 
πεινασμένων λύκων έτρωγαν τον Άγιο Βασίλη; 
Πώς θα νιώθατε εάν συναντούσατε το ξωτι-
κό των Χριστουγέννων; Πώς θα μοιράσει τα 
δώρα ο Άγιος Βασίλης στις θερμές χώρες του 
κόσμου με τη βοήθεια ενός καγκουρό; 

26 Δεκεμβρίου στις 6μ.μ. 
στο Youtube στο κανάλι του δήμου 
PileaPanoramaHortiatisWebTV

https://kepo.gr/
http://bit.ly/3r8fTpW
http://bit.ly/3nzD8Hd
https://bit.ly/3rjssPk
http://bit.ly/3mGIAGW
http://bit.ly/3mGIAGW
http://bit.ly/3mGIAGW
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Φώτα, 
Χριστούγεννα,  
πάμε! Το ταυτόχρονο άναμμα  

των χριστουγεννιάτικων δένδρων  
στις δημοτικές ενότητες  
έγινε φέτος για πρώτη φορά 
με την απουσία του κόσμου,  
αλλά λαμπερά και με ευαισθησία

Χριστούγεννα! 

Ανάβουμε τα φώτα μας! 

https://bit.ly/2KFRdUP
https://bit.ly/2KFRdUP


ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 
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H αντίστροφη μέτρηση του χρόνου άρχισε στην 
ώρα της: 5… 4… 3… 2… 1… 0! Τα εκατοντά-
δες λαμπάκια, οι λαμπεροί προβολείς και τα 

πολύχρωμα φώτα με το πάτημα ενός κουμπιού έκαναν 
τα νύχτα μέρα και μετέφεραν, το μήνυμα της Γιορτής, 
όπως κάθε φορά. Στο Πανόραμα, στην Πυλαία, στο 
Ασβεστοχώρι, στον Χορτιάτη, στο Φίλυρο, στην Εξοχή! 
Έμοιαζαν όλα ίδια, αλλά δεν ήταν… 

Η καθιερωμένη τελετή της αφής των χριστουγεν-
νιάτικων δένδρων του δήμου μας, φέτος λόγω των 
ειδικών συνθηκών και των περιοριστικών μέτρων για 
την αντιμετώπιση του κορωνοϊού πραγματοποιήθηκε 
χωρίς την παρουσία του κόσμου. 

Ωστόσο το διαχρονικό, το πανανθρώπινο άγγελμα της 
Αγάπης και της Ειρήνης για όλους τους λαούς της γης, 
ταξίδεψε σαν μια φωτεινή αχτίδα ελπίδας, μια χαρού-
μενη νότα αισιοδοξίας που συγκίνησε. Το μετέφεραν 
τα πολύχρωμα φώτα που άναψαν ταυτόχρονα σε όλες 
τις δημοτικές ενότητες, αλλά και τα λόγια του δημάρχου 
Ιγνάτιου Καϊτεζίδη.

ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ: 
«Τα Χριστούγεννα είναι η Γιορ-
τή! Για μικρούς και μεγάλους. 
Για τα μικρά μας παιδιά η πιο 
αγαπημένη! Φροντίσαμε εδώ 

στο δήμο να προσφέρουμε στα 
παιδιά μας τη Λάμψη των Χρι-

στουγέννων, τη Χαρά της Γιορτής με 
αγάπη, με ευαισθησία! Αλλά και με τα μέτρα 
προστασίας και δίχως συνωστισμό στα φετινά 
Χριστούγεννα του covid. Για αυτό με σύμμαχο 
την τεχνολογία φέρνουμε εμείς τη χαρά και το 
φως της γιορτής στο κάθε σπιτικό. Για να τα 
χαρούμε όλοι μας ασφαλείς. Ώστε ο νοικοκύρης 
του κάθε σπιτιού “1000 Χρόνια να Ζήσει”! Πάμε 
λοιπόν όλοι μαζί. Καλά Χριστούγεννα, Πανόρα-
μα, Πυλαία, Ασβεστοχώρι, Χορτιάτη-Φίλυρο, 
Εξοχή. Χρόνια Πολλά και του χρόνου», ανέφερε 
στο μήνυμα του ο κ. Καϊτεζίδης. 
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Το σύνθημα της αφής έδωσε από το δημαρχείο Πανο-
ράματος ο δήμαρχος Ιγνάτιος Καϊτεζίδης μαζί με την 
αντιδήμαρχο Πολιτισμού Βίκυ Κανέλλου, τον Γενικό 
Γραμματέα του δήμου Χρήστο Κοπατσάρη και την 
τοπική πρόεδρο Χριστίνα Χατζηφιλιππίδου. Στη 
συνέχεια ο κ. Καϊτεζίδης παραβρέθηκε στην Πυλαία με 
τον τοπικό πρόεδρο Βασίλη Αζά στην αφή του νέου 
εντυπωσιακού χριστουγεννιάτικου δένδρου που κοσμεί 
τον χώρο του πρώην Δημαρχείου. Ταυτόχρονα άναψαν 
τα χριστουγεννιάτικα δένδρα στο Ασβεστοχώρι από τον 
πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Μιχάλη Γεράνη 
και τον τοπικό πρόεδρο Σίμο Τάνη, στο Φίλυρο από τον 
τοπικό πρόεδρο Λευτέρη Αντωνιάδη και αντίστοιχα 
στον Χορτιάτη και την Εξοχή από τους τοπικούς προέ-
δρους Χρήστο Γιαννούδη και Χρήστο Μητσάκη.
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Laser - Christmas: τα αστέρια που… 
χορεύουν στους τοίχους 
Τον χριστουγεννιάτικο διάκοσμο με τις φωτεινές γιρλάντες, τα φανταχτερά 
λαμπιόνια, τις κουρτίνες φωτισμού, τους αγγέλους και τα υπόλοιπα εντυ-
πωσιακά τρισδιάστατα γλυπτά που λούζονται στο φως, συμπλήρωναν οι 
συνθέσεις του Laser - Christmas, που προβάλλει  κινούμενες γιορτινές 
εικόνες πάνω στις εξωτερικές όψεις των κτιρίων. 

Οι λαμπερές χιονονιφάδες και τα πολύχρωμα αστέρια που σχημάτιζαν τα 
λέιζερ και έδιναν την εντύπωση ότι… χόρευαν στους εξωτερικούς τοίχους 
των κτιρίων δημιουργώντας ένα κινούμενο χριστουγεννιάτικο τοπίο. 

Οι  δημότες μας θα έχουν την ευκαιρία σε όλη την περίοδο των γιορτών 
να απολαύσουν από κοντά αυτές τις θαυμαστές κινούμενες εικόνες των 
αστεριών και των χιονονιφάδων,τον περίτεχνο χορό των εορταστικών συν-
θέσεων του  Laser – Christmas σε κάθε δημοτική ενότητα του δήμου μας. 



ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 

Δένδρο ευαισθησίας και αγάπης 
στο «Γ. Παπανικολάου»
Το δικό μας ευχαριστώ για γιατρούς, υγειονομικούς 
αλλά και όλους τους ασθενείς στο νοσοκομείο Γ. Πα-
πανικολάου έστειλε ο δήμος μας με τον στολισμό του 
χριστουγεννιάτικου δέντρου του νοσοκομείου που 
ανέλαβε εξ’ ολοκλήρου.

«Ένα δένδρο με ευαισθησία και αγάπη για τον συνάνθρω-
πο. Μια συμβολική πράξη αλληλεγγύης προς όλους τους 
ασθενείς και ιδιαίτερα του νοσούντες από κορωνοϊό που 
βιώνουν αυτές τις μέρες στην απομόνωση. Να ξέρουν 
δεν είναι μόνοι τους! Τους σκεφτόμαστε και θέλουμε να 
γυρίσουν σύντομα κοντά μας», τόνισε ο κ. Καϊτεζίδης.  

Πιο αναλυτικά σύμφωνα με το πρόγραμμα τα δημοτικά 
μας κτίρια θα φωταγωγηθούν ως εξής: 

Πέμπτη 24 Δεκεμβρίου 2020  
•  Πέτρινο Δημοτικό Πανοράματος
•  Πέτρινο Πολιτιστικό Κέντρο Πυλαίας  

(από οδό Πολυτεχνείου)
•  Πλατεία Φιλύρου Κοινοτικό Κατάστημα

Παρασκευή 25 Δεκεμβρίου 2020
•  Δημοτική Βιβλιοθήκη Πλατεία Πανοράματος
•  Πρώην Δημαρχείο Πυλαίας
•  Κοινοτικό κατάστημα Χορτιάτη

Πέμπτη 31Δεκεμβρίου 2020
•  Λύκειο Πανοράματος (από την πλευρά του ανοικτού 

αμφιθεάτρου προκειμένου να είναι ορατό από τον 
Νόμο 751)

•  3ο Δημοτικό Σχολείο στα Κωσταντινοπολίτικα
•  ΚΑΠΗ Φιλύρου

Παρασκευή 1 Ιανουαρίου 2021 
•Κοινοτικό κατάστημα Χορτιάτη
•Κοινοτικό κατάστημα Εξοχής
•Πρώην Κοινότητα Ασβεστοχωρίου 
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Τα ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΣ 
ζωγραφίζουν τα 
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ

Χ αρούμενα χρώματα, κόντρα στο γκρίζο 
τοπίο, στην πανδημία και στην αναγκαστική 
καραντίνα των ημερών, μας χάρισαν με 

τις χριστουγεννιάτικες δημιουργίες τους οι μικροί 
ζωγράφοι του δήμου μας. Ξεχείλισαν αισιοδοξία, 
κέφι και ελπίδα οι πινελιές των λιλιπούτειων 
καλλιτεχνών από τις δημοτικές μας ενότητες (Πα-
νόραμα, Πυλαία, Φίλυρο και Χορτιάτη) που συμ-
μετείχαν στην εικαστική δράση για τη δημιουργία 
των χριστουγεννιάτικων καρτών του δήμου μας 
με τα κορίτσια κυριολεκτικά να σαρώνουν και να 
κάνουν φέτος τη διαφορά.  

Oι μικροί μαθητές και μαθήτριες που συμμετέχουν 
στα τμήματα εικαστικών του Πολιτιστικού μας 
Κέντρου, ετοίμασαν τις Χριστουγεννιάτικες δημι-
ουργίες τους με πολύ μεράκι, κρατώντας ζωντανή 
μια παράδοση που τηρείται πιστά εδώ και πολλά 
χρόνια, παλιότερα στον πρώην δήμο Πανοράματος 
και σήμερα στον δήμο Πυλαίας-Χορτιάτη. Μάλιστα 
φέτος, ήταν τόσο μεγάλη η συμμετοχή που η ειδική 
καλλιτεχνική επιτροπή επέλεξε αντί για τέσσερις, 
τις επτά καλύτερες από αυτές για να κοσμήσουν 
τις κάρτες που έστειλε ο δήμος μας ενόψει των 
φετινών Χριστουγέννων. 

Οι φετινές νικήτριες -όλες κορίτσια- είναι οι εξής: 
Σοφία Μούντη (Δ’ Δημοτικού), Αγγελική Φρα-
ντζανά (Α΄ Γυμνασίου), Ναταλία Χατζηγεωρ-
γίου (Α΄ Γυμνασίου), Ανθή Τσακμακλή (Δ΄ 
Δημοτικού), Ελισάβετ Στράντζα (Στ΄ Δημοτικού), 
Καλλιόπη Αποστολίδου (Α΄ Γυμνασίου) και Θε-
οφανία-Κλαίρη Βασιλειάδου (Δ΄ Δημοτικού). 

Οι Χριστουγεννιάτικες 
κάρτες του Δήμου μας

Θερμά συγχαρητήρια στις νικήτριες και σε όλους τους συμμε-
τέχοντες! Κατάφεραν σε αυτές τις δύσκολες εποχές με τον ενθουσιασμό και το 
μεράκι τους να μας γεμίσουν ελπίδα και αισιοδοξία για το μέλλον. 
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LED φωτισμός - Nέα τεχνολογία 
και οικονομία σε όλο τον δήμο
Αλλάζουμε 8.160 λαμπτήρες

Πιο φωτεινοί γίνονται οι δρόμοι, τα δημοτικά κτίρια 
και οι γειτονιές σε όλο το  δίκτυο του δημοτικού 
οδοφωτισμού με την εγκατάσταση των νέων LED 
φωτιστικών σωμάτων υψηλής ενεργειακής απόδοσης. 

Σ υνολικά θα εγκατασταθούν 8.160 φωτιστικά σώματα, 
λαμπτήρες και προβολείς σύγχρονης τεχνολογίας LED 
που πληρούν τις πιο σύγχρονες και ποιοτικές τεχνικές 

προδιαγραφές όπως προβλέπεται από τη σχετική μελέτη για 
την «Ενεργειακή Αναβάθμιση του Δημοτικού Οδοφωτισμού του 
Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη»  προϋπολογισμού 4.516.357,76 €. 

Τα νέα φωτιστικά σώματα, διαθέτουν σημαντικά οικολογικά, αλλά 
και οικονομικά πλεονεκτήματα σε σχέση με τα προηγούμενα 
συμβατικά φωτιστικά σώματα, τα οποία θα αντικαταστήσουν καθ’ 
ολοκληρίαν. Με την εγκατάσταση των νέων υλικών επιτυγχά-
νεται προστασία του περιβάλλοντος, σημαντική εξοικονόμηση 
ενέργειας και μείωση αντίστοιχα του κόστους αναλωσίμων, 
σημειώνει ο δήμαρχος, Ιγνάτιος Καϊτεζίδης. 
“Με ένα στοχευμένο βήμα κάθε φορά αναβαθμίζουμε τις υποδομές 
της καθημερινότητας στον δήμο μας. Βελτιώνοντας την ποιότητα 
του φωτισμού στο δημοτικό μας δίκτυο,  ταυτόχρονα βελτιώνου-
με και την εικόνα του αστικού μας περιβάλλοντος τις νυχτερινές 
ώρες. Επιπλέον αφενός εξοικονομούμε δημοτικούς πόρους και 
μειώνουμε τις δαπάνες λειτουργίας και συντήρησης του 
δικτύου, αφετέρου περιορίζουμε αισθητά το περιβαλλο-
ντικό αποτύπωμα του δήμου μας” τονίζει ο κ. Καϊτεζίδης. 

Ιδιαίτερα σημαντικό ότι στα πλαίσια της μελέτης το σύνολο 
του δημοτικού οδοφωτισμού, έχει πλέον αποτυπωθεί σε 
λογισμικό GIS με μεγάλη λεπτομέρεια και υποστηρίζεται 
από εξειδικευμένο λογισμικό - πληροφοριακό σύστημα 
διαχείρισης παγίων ηλεκτροφωτισμού, εφαρμογή που 
δίνει τη δυνατότητα στην αρμόδια υπηρεσία του δήμου να 
ελέγχει live τις χρεώσεις της ΔΕΗ.

ΥΠΟΔΟΜΕΣ – ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
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Μ ια φόρμουλα ουσιαστικών προτάσεων για τη 
διοικητική αποκέντρωση, τις διακριτές αρμο-
διότητες και την οικονομική αυτοτέλεια των 

δήμων, παρουσίασε ο πρόεδρος της ΠΕΔ Κεντρικής 
Μακεδονίας, δήμαρχος Πυλαίας – Χορτιάτη, Ιγνάτιος 
Καϊτεζίδης, στο πλαίσιο του τακτικού προσυνεδρίου 
της ΚΕΔΕ για τη διαμόρφωση των αυτοδιοικητικών 
θέσεων ενόψει κατάρτισης του νομοσχεδίου για την 
πολύ-επίπεδη διακυβέρνηση. 

Στη διάρκεια της 8ης Συνεδριακής Διάσκεψης της 
ΚΕΔΕ που φιλοξενήθηκε μέσω τηλεδιάσκεψης από 
την ΠΕΔ-Κεντρικής Μακεδονίας, συμμετείχαν επίσης 
ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ Δημήτρης Παπαστεργίου, 
ο υπουργός Εσωτερικών Τάκης Θεοδωρικάκος, οι 
υφυπουργοί Θοδωρής Λιβάνιος και Θεόδωρος Κα-
ράογλου, ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης Κωνσταντίνος 
ζέρβας και συνολικά 67 μέλη της Γενικής Συνέλευσης, 
δήμαρχοι, αιρετοί και στελέχη της ΠΕΔ.

«Τώρα περισσότερο από ποτέ είναι επιτακτική η ανάγκη 
να ενώσουμε δυνάμεις. Καταθέσαμε συγκεκριμένες προ-
τάσεις ώστε μέσω ενός γόνιμου και ειλικρινούς διαλόγου 
που ξεκίνησε με την Κεντρική Διοίκηση, να διαμορφωθεί 
ένα νέο θεσμικό πλαίσιο για ουσιαστική αποκέντρωση 
και ολιστική μεταρρύθμιση της τοπικής αυτοδιοίκησης 
σε σύγχρονη, δημοκρατική ευρωπαϊκή αυτοδιοίκηση που 
οραματιζόμαστε και παλεύουμε όλοι οι αυτοδιοικητικοί». 
σημείωσε ο πρόεδρος της ΠΕΔ Κεντρικής Μακεδονίας, 
δήμαρχος Πυλαίας - Χορτιάτη, Ιγνάτιος Καϊτεζίδης. 
Αναλυτικότερα o κ. Καϊτεζίδης ανέφερε ότι οι δήμοι δη-
λώνουν έτοιμοι να αναλάβουν ουσιαστικές αρμοδιότητες 
σε ένα πλαίσιο σύγχρονης, πολυεπίπεδης διακυβέρνησης, 
ώστε «να συμβάλλουν στην Παραγωγική Αναγέννηση 
της χώρας και να περάσουν οριστικά από τις κάθε είδους 
Κρατικές Επιχορηγήσεις στην Οικονομική Αυτοτέλεια». 

Επίσης σημείωσε ότι η φορολογική αποκέντρωση για 
την ουσιαστική ενίσχυση της δημοσιονομικής αυτονομί-
ας και της οικονομικής αυτοτέλειας της Αυτοδιοίκησης 
παραμένει εξαγγελία χωρίς αντίκρισμα, ενώ την ίδια 
στιγμή η παράταση των περιοριστικών μέτρων προξε-
νεί δραματικές μειώσεις τακτικών δημοτικών εσόδων 
και ταυτόχρονα γεννά νέες υποχρεώσεις και δαπάνες.
Επιπλέον τόνισε ότι ο ψηφιακός μετασχηματισμός των 
υπηρεσιών των δήμων που επιταχύνθηκε στη διάρκεια 
των περιοριστικών μέτρων λόγω της πανδημίας είναι 
μια ευκαιρία που πρέπει να αξιοποιηθεί κατά το μέγιστο 
δυνατό από την Αυτοδιοίκηση. Τέλος σημείωσε ότι το 
2021 είναι σημαντικό, εκτός των άλλων, διότι είναι 
έτος Γενικής Απογραφής και πρέπει οι δήμοι και το 
υπουργείο Εσωτερικών να συνεργαστούν και να προ-
ετοιμαστούν έγκαιρα και συστηματικά για το καλύτερο 
δυνατό αποτέλεσμα. 

8η ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΤΗΣ ΚΕΔΕ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

ΠΕΔΚΜ: Οι προτάσεις των Δήμων  
για την επόμενη μέρα

Ι. ΚΑΪΤΕΖΙΔΗΣ: «Διοικητική αυτοτέλεια, διακριτές αρμοδιότητες και οικονομικοί πό-
ροι. Σε αυτά τα τρία βασίζονται οι προτάσεις μας ώστε μέσω ενός γόνιμου διαλόγου, 
να διαμορφωθεί ένα νέο θεσμικό πλαίσιο για ουσιαστική αποκέντρωση». 

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

Δείτε την διάσκεψη εδώ

https://bit.ly/34ofeXQ


ΠΕΔΚΜ: Δωρεά 
100.000€ στο ΕΣΥ
Δημόσια ευγνωμοσύνη και “ευχαριστώ” στο ιατρικό και  
νοσηλευτικό προσωπικό των Δημόσιων Νοσοκομείων    
για την υπεράνθρωπη προσπάθεια που καταβάλει 

δημόσια νοσοκομειακά ιδρύματα, 
καθώς όπως ανέφεραν οι Δήμαρ-
χοι η μάχη με τον Covid-19 δεν θα 
τελειώσει σύντομα. 

Στη διάρκεια της συνεδρίασης έγι-
νε γενικευμένη συζήτηση για την 
έξαρση της πανδημίας στην περιοχή 
μας, από τον δήμαρχο Θεσσαλονί-
κης, Κωνσταντίνο Ζέρβα και τους 
δημάρχους του νομού. «Η ΠΕΔΚΜ 
στηρίζει έμπρακτα το Εθνικό Σύστη-
μα Υγείας και τα μεγάλα δημόσια 
νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης που 
αυτήν την περίοδο δοκιμάζονται 
πολύ σκληρά. Βοηθάμε με κάθε 
τρόπο, συμβάλλοντας στη μεγάλη 
εθνική προσπάθεια για την αντιμε-
τώπιση της πανδημίας» επισήμανε 
ο πρόεδρος της ΠΕΔΚΜ, Δήμαρχος 
Πυλαίας – Χορτιάτη, Ιγνάτιος Κα-
ϊτεζίδης. Και πρόσθεσε:

«Το προσωπικό της 
καθαριότητας, είναι 
οι “αφανείς ήρωες” 

που δίνουν καθημερινά τη μάχη 
με την πανδημία, όπως και 
το προσωπικό της Δημοτικής 
Αστυνομίας και των κοινωνικών 
δομών που συνεισφέρουν σε όλα 
τα επίπεδα. Οι δημοτικές κοινω-
νικές υπηρεσίες είναι οι μόνες 
υπηρεσίες του κράτους  που 
περνούν στην κυριολεξία το κα-
τώφλι των σπιτιών των πολιτών 
για να τους βοηθήσουν».
Στο τέλος της συνεδρίασης το Δ.Σ 
της ΠΕΔΚΜ εξέδωσε ομόφωνο 
ψήφισμα, με το οποίο μεταξύ άλλων 
ζητά την πιστή τήρηση των περιορι-
στικών μέτρων και την εντατικοποί-
ηση των ελέγχων από την ΕΛ.ΑΣ και 
τη Δημοτική Αστυνομία. Παράλληλα 
εκφράζει δημόσια ευγνωμοσύνη 
και ευχαριστώ στο υγειονομικό σύ-
στημα  της Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας για την υπεράνθρωπη 
προσπάθεια που καταβάλει το ιατρι-
κό και νοσηλευτικό της προσωπικό 
όλο αυτό το διάστημα της πανδημίας. 

Οι 38 δήμοι της Κεντρικής Μα-
κεδονίας στηρίζουν έμπρα-
κτα τα Δημόσια Νοσοκομεία 

μας και ειδικότερα της Περιφερει-
ακής Ενότητας Θεσσαλονίκης που 
από τον Νοέμβριο δοκιμάζονται 
καθημερινά.

Κατά την τελευταία συνεδρίασή 
του το Δ.Σ της ΠΕΔΚΜ αποφάσισε 
ομόφωνα να προβεί στην προμήθεια 
και δωρεά υγειονομικού υλικού και 
ιατρικού εξοπλισμού, 100.000 
ευρώ, ενισχύοντας τα τέσσερα μεγά-
λα δημόσια Νοσοκομεία αναφοράς 
covid της Θεσσαλονίκης, στα οποία 
έχουν οργανωθεί και λειτουργούν 
ειδικές πτέρυγες για την νοσηλεία 
ασθενών προσβεβλημένων από 
τον κορωνοϊό. Ακόμη, με την ίδια 
απόφαση του, το Δ.Σ αποφάσισε 
να ενισχύσει στο μέλλον και άλλα 
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ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ – ΧΟΡΗΓΙΕΣ

Διαβάστε την ανακοίνωση εδώ

http://bit.ly/3asUDW9
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ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ – ΧΟΡΗΓΙΕΣ

Σ τήριξη με πράξεις στα σχολεία του αλλά και στα 
νοσοκομεία που δοκιμάζονται από τις πρωτόγνω-
ρες συνθήκες της πανδημίας του κορωνοϊού από 

τον δήμο μας με δύο σημαντικές αποφάσεις. 

Κατά την τελευταία συνεδρίαση του δημοτικού συμβου-
λίου και ύστερα από πρόταση του δημάρχου εγκρίθηκε 
η αγορά εξοπλισμού 30.000 ευρώ για την κάλυψη 
άμεσων αναγκών του νοσοκομείου «Γ. Παπανικολάου», 
που σήκωσε και σηκώνει μεγάλο βάρος για τη νοσηλεία  
ασθενών  του κορωνοϊού.

Πρόκειται για το ελάχιστο ευχαριστώ στους υγειονομικούς, 
γιατρούς και νοσηλευτές, που νυχθημερόν βρίσκουν πλε-
όνασμα ψυχής για να σώσουν ανθρώπινες ζωές. 

Η απόφαση του δήμου μας έρχεται σε συνέχεια της πρω-
τοβουλίας της ΠΕΔΚΜ και του προέδρου της Ιγνάτιου 
Καϊτεζίδη για τη δωρεά ύψους 100.000 ευρώ προκει-
μένου να στηριχθούν τα νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης.

“ΦΙΛI ΤΗΣ ζΩHΣ” στα σχολεία και στην Υγεία
Ο δήμος μας πρόσφερε 30.000 ευρώ για το Νοσοκομείο Γ. Παπανικολάου και 
άλλες 30.000 ευρώ για δωρεάν tablets για τηλε-εκπαίδευση των μαθητών μας  

ΔΩΡΕΑΝ tablets ΣΤΑ ΣχολΕIΑ
Με την ίδια απόφαση το δημοτικό μας συμβούλιο 
ενέκρινε ομόφωνα την προμήθεια 241 tablets 
συνολικού ποσού 30.000 ευρώ για την υλο-
ποίηση της εξ’ αποστάσεως διδασκαλίας στα 
σχολεία μας και για την στήριξη μαθητών που 
τα έχουν ανάγκη.  

Στηρίζουμε τα σχολεία μας και 
τους μαθητές μας με κοινωνικά 

κριτήρια για να μην αποκλεισθούν από 
την εκπαίδευση. Ταυτόχρονα λέμε το 
δικό μας ευχαριστώ στους ήρωες για-
τρούς, νοσηλευτές, υγειονομικό προσω-
πικό που σώζουν ζωές στα δημόσια νοσο-
κομεία. Είναι μία τεράστια προσπάθεια, 
με την τοπική αυτοδιοίκηση στην πρώτη 
γραμμή ώστε κανείς μαθητής να μην μεί-
νει μόνος και αβοήθητος στον δύσκολο 
χειμώνα που έρχεται», 
τόνισε ο Ιγνάτιος Καϊτεζίδης.
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Τ ο 2021, σε πείσμα της παγκόσμιας πανδημίας που 
μονοπωλεί τους τελευταίους μήνες την επικαιρότη-
τα, αναμένεται να είναι ένα ξεχωριστό έτος-σταθμός 

για την πατρίδα μας! Εκτός από τον εθνικό, πανηγυρικό 
του χαρακτήρα για την επέτειο των 200 χρόνων από την 
Επανάσταση του 1821, είναι παράλληλα και έτος κατα-
γραφής του πλούτου και του ανθρώπινου δυναμικού της 
χώρας στο πλαίσιο της γενικής απογραφής πληθυσμού, 
κτιρίων και κατοικιών που διενεργείται κάθε δέκα χρόνια 
σε όλη την επικράτεια. Στα στοιχεία που θα συλλεχθούν 
από την Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία (ΕΛΣΤΑΤ), θα 
αποτυπώνεται όλη η «γεωγραφία» του δημογραφικού 
μας χάρτη κατά την τελευταία δεκαετία και θα φαίνεται 
πως εξελίχθηκε η κίνηση του πληθυσμού της χώρας σε 
μία περίοδο που σφραγίστηκε από την οικονομική κρίση, 
αλλά και την επέλαση της παγκόσμιας πανδημίας. 

Ωστόσο πέραν του δημογραφικού ενδιαφέροντος, η 
γενική απογραφή του 2021 είναι μια εξαιρετικά κρίσιμη 
και σημαντική διαδικασία για την Αυτοδιοίκηση, τονίζει σε 
μήνυμα του ο δήμαρχος Πυλαίας – Χορτιάτη.

Ιγνάτιος Καϊτεζίδης:
Η γενική απογραφή δεν είναι τυπική συγκέντρωση 
στοιχείων, συνόλων και αριθμών. Είναι η ώρα να 
μετρήσουμε τις δυνάμεις μας. Είναι μια ουσιαστική 
διαδικασία για τη μελλοντική πορεία του τόπου 
μας και πρέπει να την αντιμετωπίζουμε με ευθύνη 
και σοβαρότητα. Τα στοιχεία που θα προκύψουν 
κατά την απογραφή στις έξι δημοτικές μας ενότητες 
θα κρίνουν πολλά για τον δήμο μας και για την 
καθημερινότητα μας. Θα καθορίσουν τη χάραξη 
των οικονομικών και κοινωνικών πολιτικών, αλλά 
και τη ρύθμιση θεμάτων όπως η κατανομή των 
κρατικών επιχορηγήσεων στους ΟΤΑ” 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ

2021: Έχουμε απογραφή - 
Να είσαι εκεί! 

Μη λείψει κανείς!



“Είμαστε υπερήφανοι για όσα έχουμε καταφέρει. 
Θέλουμε να διατηρήσουμε τον δήμο μας ψηλά, να 
τον κάνουμε ακόμη πιο ισχυρό. Καλούμε όλους 
τους συμπολίτες μας να ακολουθήσουν πιστά τις 
οδηγίες και να συμμετάσχουν ενεργά, συνειδητά 
και πρόθυμα στη Γενική Απογραφή του 2021. 
Να μη λείψει κανείς! Η μαζική συμμετοχή και η 
παρουσία σας, θα ενισχύσει την Αυτοδιοίκηση, θα 
μας δώσει δύναμη να συνεχίσουμε το έργο μας!” 

 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ
Από τους ισχυρότερους ΟΤΑ της χώρας, ο δήμος μας 
λειτουργεί στα πρότυπα ποιότητας προηγμένων ευρω-
παϊκών δήμων. Συστάθηκε την 1η Ιανουαρίου 2011, 
με συνένωση των δήμων Πανοράματος, Χορτιάτη και 
Πυλαίας, έχει έκταση 155,8 τ.χλμ. και πληθυσμό 70.653 
κατοίκους (αν και βάσει του αριθμού των υδρομέτρων και 
των συνδέσεων της ΔΕΗ οι κάτοικοι ξεπερνούν τις 100 
χιλιάδες). Διαθέτει έξι δημοτικές ενότητες, η κάθε μια με 
ξεχωριστή ιστορία και ομορφιά: 

ΠΥΛΑΙΑ. Με θαλάσσιο μέτωπο μήκους 4,5km στις ακτές 
του Θερμαϊκού, πρωτοαναφέρεται ως πόλη με το όνομα 
Στρέψα το 424 π.Χ. από τον Θουκυδίδη. Στη βυζαντινή 
εποχή ονομάζεται «Καπουτζιλάρ», επειδή οι κάτοικοί της 
ως “Καστροφύλακες” προστάτευαν τις πύλες της Θεσ-
σαλονίκης. Το 1928 μετονομάζεται σε Πυλαία. Κατά την 
τελευταία απογραφή αριθμούσε 34.678 κατοίκους.

ΠΑΝΟΡΑΜΑ. Ιδρύθηκε το 1914 από πρόσφυγες της 
Μικράς Ασίας και του Πόντου με την ονομασία Αρσακλί. 
Στον μεσοπόλεμο μετατρέπεται σε τοπικό θέρετρο και 
μετονομάζεται σε Πανόραμα λόγω της αμφιθεατρικής 
του θέας προς τη Θεσσαλονίκη. Είναι έδρα του δήμου με 
πληθυσμό 17.546 κατοίκους.

ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙ. Χτίστηκε τον 17ο αιώνα και αρχικά 
ονομάσθηκε Νεοχώρι από τους πρώτους κατοίκους, φύλα-
κες του ταχυδρομείου και των υδραγωγείων με καταγωγή 
από τη Μάνη. Ανυπόταχτοι αγωνιστές οι Ασβεστοχωρίτες 
έδωσαν το αίμα τους για την ελευθερία στη γερμανική 
κατοχή με αποκορύφωμα την ομαδική εκτέλεση 19 πα-
λικαριών στις 26 Ιουλίου 1944. Πρώην έδρα του δήμου 
Χορτιάτη, αριθμεί 6.404 κατοίκους.

ΧΟΡΤΙΑΤΗΣ. Περιοχή κατοικημένη από τους ρω-
μαϊκούς χρόνους άκμασε στη βυζαντινή περίοδο με την 
ίδρυση λαμπρών μοναστηριών όπως η Μονή Χορταΐτου. 

Την τοπική ιστορία στιγμάτισε το Ολοκαύτωμα του χωριού 
στις 2 Σεπτεμβρίου 1944, όταν οι Γερμανοί κατέκαψαν 
τα σπίτια και σκότωσαν 149 κατοίκους. Αριθμεί 4.809 
κατοίκους σύμφωνα με την τελευταία απογραφή. 

ΦΙΛΥΡΟ. Την Κοινότητα που ιδρύθηκε πριν έναν αιώνα 
από τρεις μεγάλες οικογένειες του Πόντου και του Καυ-
κάσου αγκαλιάζει το πανέμορφο δρυοδάσος Αμαδρυάς 
με περιπατητικά μονοπάτια που δίνουν τη δυνατότητα για 
πολλές δραστηριότητες. Αριθμεί 5.440 κάτοικους 
(απογραφή 2011). 

ΕΞΟΧΗ. Η ιστορία της είναι συνυφασμένη με το Νοσοκο-
μείο Παπανικολάου που ιδρύθηκε αρχικά ως “Νοσοκομείο 
Φυματιώντων” στη θέση νοσηλευτικών παραπηγμάτων 
που κατασκευάστηκαν το 1918 από τον Βρετανικό Στρατό. 
Το 1983 μετονομάστηκε σε “Γενικό” και ακολούθως σε 
“Γενικό Περιφερειακό Νοσοκομείο Γ. Παπανικολάου”. Με 
1.776 κατοίκους αποτελεί μια ταχέως αναπτυσσόμενη 
περιοχή με σύγχρονες υποδομές.
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Σ ε τροχιά υλοποίησης έχει 
μπει πλέον το κλειστό δη-
μοτικό γυμναστήριο του 

Χορτιάτη, που θα αποτελέσει το 
πιο σύγχρονο δημοτικό γυμναστήριο 
στον δήμο μας και θα δώσει διέξοδο 
για τις αθλητικές δραστηριότητες 
ολόκληρης την περιοχής. Ένα έργο 
πνοής, που υλοποιείται κόντρα στα 
τεράστια προβλήματα που προκά-
λεσε η περικοπή των κονδυλίων 
προς την Αυτοδιοίκηση και στις 
πρωτόγνωρες δυσκολίες της εποχής 
λόγω της πανδημίας. 

Μέσα σε αυτό το δύσκολο και βαρύ 
κλίμα, χάρη στις επίμονες και συστη-
ματικές προσπάθειες του δημάρχου 
Ιγνάτιου Καϊτεζίδη, ο δήμος μας 
πέτυχε δύο σημαντικές επιτυχίες: 
Πρώτον να εντάξει τη χρηματοδό-
τηση της κατασκευής του, με αρχικό 
προϋπολογισμό 3.475.000 ευρώ, 
στο πρόγραμμα «Φιλόδημος» του 
υπουργείου Εσωτερικών και δεύ-
τερον το έργο να ξεκινήσει μέσα 
στην παύση της πανδημίας!

Αναδείχθηκε ο εργολάβος και παρά 

τα αρχικά προβλήματα  στη θεμε-
λίωση βρήκε τις τεχνικές λύσεις 
και έτσι το έργο παίρνει σάρκα και 
οστά! Στην παρούσα φάση προχω-
ρούν οι εργασίες θεμελίωσης του 
φέροντα οργανισμού του κτιρίου. 
Συγκεκριμένα έχει σκυροδετηθεί η 
πεδιλοδοκός του κτιρίου και προχω-
ρά η κατασκευή του ξυλοτύπου για 
την σκυροδέτηση του υπόλοιπου 
τμήματος της θεμελίωσης. Θα ακο-
λουθήσουν εργασίες υγρομόνωσης 
της θεμελίωσης, το αποστραγγιστικό 
δίκτυο και οι απαιτούμενες επιχώ-
σεις ώστε να προχωρήσει στη συ-
νέχεια η κατασκευή της ανωδομής.

ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΚΤΙΡΙΟ
Όταν ολοκληρωθεί το κλειστό δη-
μοτικό γυμναστήριο, θα φιλοξενεί 
αγώνες και προπονήσεις σχολείων 
της περιοχής και τοπικών ομάδων 
για τα αθλήματα καλαθοσφαίρι-
σης και πετοσφαίρισης. Η μελέτη 

του βασίστηκε σε Ολοκληρωμένο 
Ενεργειακό Σχεδιασμό με μηδενι-
κές ενεργειακές καταναλώσεις για 
φωτισμό, θέρμανση, αερισμό και 
ψύξη. Σύμφωνα με τις προδιαγρα-
φές της ΓΓ Αθλητισμού θα είναι 
πλήρως προσβάσιμο για άτομα με 
περιορισμένη κινητικότητα (ΑμεΑ) 
και θα διαθέτει κερκίδες 258 θέσε-
ων, αποδυτήρια, χώρους υγιεινής 
και διοίκησης, ιατρείο και κυλικείο. 

Ένα αθλητικό έργο το οποίο, όπως 
τονίζει με υπερηφάνεια ο δήμαρχος 
Πυλαίας-Χορτιάτη Ιγνάτιος Καϊ-
τεζίδης: «θα είναι ακριβώς όπως 
το υποσχεθήκαμε. Ένα πραγματικό 
στολίδι, μια κυψέλη πολιτισμού και 
αθλητισμού για ολόκληρη την περιοχή 
και για όλες τις επόμενες γενιές!»

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΧΟΡΤΙΑΤΗ  

Μπορεί η ζωή μας να είναι σε «παύση», 
τα έργα όμως προχωρούν
Παρά τις περικοπές και την πανδημία, ένα τεράστιο αθλητικό έργο για ολόκληρη  
την περιοχή και για όλες τις επόμενες γενιές παίρνει σάρκα και οστά 

ΥΠΟΔΟΜΕΣ – ΕΡΓΑ
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ΔΗΜΟΤΙΚΑ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΙΟΥΜΗΣ:  
«Η μάχη με τον κορωνοϊό είναι ένας μοναχι-
κός αγώνας της ζωής κόντρα στον θάνατο!» 
Μοναδική εμπειρία η διαδικτυακή ενημέρωση των εργαζομένων και των 
αιρετών του δήμου για τον covid-19 από έναν γιατρό-μαχητή της “πρώτης γραμμής”

Πρωτοβουλία ανθρωπιάς, αλλά και 
ουσίας πήρε ο δήμος Πυλαίας-Χορ-
τιάτη θέλοντας να ενημερώσει τους 

αιρετούς και τους υπαλλήλους του σχετικά 
με την πανδημία. Διοργάνωσε μια πολύ χρή-
σιμη διαδικτυακή παρουσίαση για τα μέτρα 
προστασίας από τον Covid-19, δίνοντας το 
βήμα σε έναν από τους γιατρούς-μαχητές της 
Δημόσιας Υγείας, που παλεύουν καθημερινά 
μαζί με το νοσηλευτικό προσωπικό στις ΜΕΘ 
των νοσοκομείων μας. Ταυτόχρονα πρόσφερε 
στους συμμετέχοντες τη μοναδική ευκαιρία να 
ακούσουν από έναν γιατρό “πρώτης γραμμής”, 
να εξιστορεί και να μοιράζεται μαζί τους την 
πολύτιμη εμπειρία του από την πανδημία. 

Με υπομονή, απλότητα και ανθρωπιά για 
περισσότερα από 90 λεπτά ο καθηγητής 
Πνευμονολογίας και Λοιμωξιολογίας και 
Διευθυντής Κλινικής Αναπνευστικής Ανε-
πάρκειας στο νοσοκομείο «Γ. Παπανικολά-
ου», Ιωάννης Κιουμής, έδωσε χρήσιμες 
συμβουλές και ενημέρωσε διαδικτυακά 
το προσωπικό του δήμου για τους τρό-
πους μετάδοσης του κορωνοϊού, για τη 
συμπτωματολογία, καθώς και για τα μέτρα 
προφύλαξης και τήρησης των αποστάσεων.

«Στο πρόσωπο του Ιωάννη Κιουμή τιμούμε 
συνολικά το ιατρικό και νοσηλευτικό προ-
σωπικό της πατρίδας μας που αγωνίζεται 
υπεράνθρωπα κατά της πανδημίας», ση-
μείωσε στον εισαγωγικό του χαιρετισμό ο 
δήμαρχος Ιγνάτιος Καϊτεζίδης, ο οποίος 
ευχαρίστησε και όλους τους εργαζόμενους 
του δήμου «γιατί καθημερινά καταθέτουν την 
ψυχή τους με αυταπάρνηση και επαγγελματι-
σμό σε αυτήν την εθνική προσπάθεια, δίχως να 
καμφθούν από κρούσματα που κατά καιρούς 

διαγνώσθηκαν σε συναδέλφους τους».

Στη συνέχεια τον λόγο πήρε ο κ. Κιουμής 
που με πολύ απλό και συχνά συναισθημα-
τικό τρόπο περιέγραψε τη μάχη που δίνει 
το ιατρικό προσωπικό της χώρας μας όλο 
αυτό το διάστημα, ενώ απάντησε σε δεκά-
δες ερωτήσεις που τέθηκαν. Ανέλυσε την 
αρχική διάγνωση του κορωνοϊού μέχρι 
σήμερα, αναφέρθηκε στη μεγάλη διασπορά 
του στην ελληνική κοινωνία και επεσήμανε 
το τι πρέπει να κάνουμε ο καθένας ατομικά 
για να προστατευθούμε. «Δύο λέξεις εί-
ναι σημαντικές: Τήρηση των μέτρων 
από τους πολίτες και επιτήρησή τους 
από την πολιτεία», είπε χαρακτηριστικά. 
Αναφέρθηκε επίσης στον εμβολιασμό, 
εξηγώντας πως δημιουργήθηκε το εμβόλιο, 
ενώ τόνισε ότι αν εμβολιαστεί ένα σημα-
ντικό κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας θα 
μπορέσουμε να φτάσουμε στην ανοσία της 
αγέλης και στο ξεπέρασμα της πανδημίας. 

Ο κ. Κιουμής έστειλε πολλαπλά μηνύματα 
λέγοντας ότι εκείνο που στεναχωρεί για-
τρούς και νοσηλευτικό προσωπικό στην 
καθημερινή τους μάχη με την πανδημία, είναι 
«τα ανεύθυνα σχόλια» ορισμένων που αμ-
φισβητούν την ύπαρξη του κορωνοϊού. «Ας 
έρθουν μια εβδομάδα στις ΜΕΘ να ζήσουν 
την κατάσταση που αντιμετωπίζουμε όλοι μας, 
γιατροί και ασθενείς, και μετά να δούμε τι θα 
υποστηρίξουν», σημείωσε. Με συναισθημα-
τική φόρτιση αναφέρθηκε κλείνοντας στις 
ανθρώπινες στιγμές που αντιμετώπισε στο 
νοσοκομείο, με την απομόνωση και τη μονα-
ξιά των ανθρώπων να είναι κυρίαρχη. «Είναι 
ένας μοναχικός αγώνας της ζωής κόντρα στον 
θάνατο», σχολίασε εμφανώς συγκινημένος.Βεργίνα TV

https://bit.ly/3mDRjdf


Χωρίς παρελάσεις, αλλά με υψηλό το φρόνημα
Τιμήθηκε η διπλή εθνική εορτή της απελευθέρωσης της Θεσσαλονίκης και του θρυλικού “ΟΧΙ”

Δ ιαφορετικός, λιτός, με τις επετειακές εκδηλώσεις να απουσιάζουν, 
αλλά με το εθνικό φρόνημα πάντοτε υψηλό, ήταν ο φετινός διπλός 
εορτασμός για την απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης και της εθνικής 

επετείου του θρυλικού “ΟΧΙ”, της 28ης Οκτωβρίου. 

Η εθνική επέτειος τιμήθηκε στο δήμο Πυλαίας-Χορτιάτη αυτή τη φορά 
χωρίς παρελάσεις, λόγω των περιοριστικών μέτρων που επέβαλλε η 
αντιμετώπιση της πανδημίας, αλλά με πολλές γαλανόλευκες σημαίες στα 
μπαλκόνια και στις αυλές των σπιτιών. Με ενότητα και ομοψυχία αλλά και 
κάθε επισημότητα.

Στον ιερό ναό του Αγίου Γεωργίου στο Πανόραμα τελέστηκε η επίσημη 
δοξολογία, όπου παραβρέθηκε ο δήμαρχος Πυλαίας-Χορτιάτη Ιγνάτιος 
Καϊτεζίδης, καθώς και στους ιερούς ναούς όλων των δημοτικών ενοτή-
των, όπου έδωσαν το παρών εκπρόσωποι της διοίκησης. Επακολούθησε 
η κατάθεση στεφάνων στα μνημεία Ηρώων με την τήρηση όλων των 
απαραίτητων υγειονομικών μέτρων.

Ι. ΚΑϊΤΕζΙΔΗΣ: “Του χρόνου 
να γιορτάσουμε όλοι μαζί”
Το φετινό μήνυμα του δημάρχου 
έκρυβε κι εκείνο ένα ιδιαίτερο νόημα 
αποτυπώνοντας την ατμόσφαιρα 
των ημερών, αλλά και την ελπίδα 
ότι η κατάσταση θα αλλάξει και ότι 
η κοινωνία θα επανέλθει στην κα-
νονικότητα της: 

«Αντλούμε δύναμη και 
κουράγιο από τους ήρωές 
μας. Μας εμπνέει και μας 

καθοδηγεί το αγωνιστικό τους 
πείσμα και το ισχυρό τους σθένος. 
Ελπίζω του χρόνου τέτοια ημέρα, 
να γιορτάσουμε όλοι μαζί με την 
λαμπρότητα που αρμόζει στην εθνι-
κή μας επέτειο. Χρόνια Πολλά!» 

σημείωσε χαρακτηριστικά ο Ιγνά-
τιος Καϊτεζίδης.

ΕΠΕΤΕΙΑΚΑ
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Η διατήρηση της ιστορικής 
μνήμης και η προβολή 
της στρατιωτικής παρά-

δοσης είναι ο βασικός σκοπός του 
Συλλόγου Ιστορικών Οχημάτων 
(ΣΙΣΟ). Ενός συλλόγου που μετρά 
ήδη 15 χρόνια ζωής καθώς ιδρύ-
θηκε το 2005 και ο οποίος συχνά 
πρωταγωνιστεί και στις παρελάσεις 
που πραγματοποιούνται κατά τους 
εορτασμούς της 25ης Μαρτίου και 
της 28ης Οκτωβρίου στον δήμο 
μας, παρελαύνοντας με ιστορικά 
οχήματα και αποσπώντας το θερμό 
χειροκρότημα του κόσμου και των 
συμπολιτών μας.

Όπως τονίζει ο πρόεδρος του  
Σ.Ι.Σ.Ο. Γιώργος Ηλιάδης «η αγάπη 
ορισμένων φίλων για τη διάσωση, 
την ανακατασκευή και τη διατήρηση 
Ιστορικών Στρατιωτικών Οχημάτων 
ήταν η αφορμή για τη δημιουργία 
ενός συλλόγου μη κερδοσκοπικού 
χαρακτήρα, με πρωταρχικό στόχο 
την διάσωση κάθε είδους οχήματος».

Ο αριθμός των οχημάτων που δια-
θέτει ξεπερνά σήμερα τα 120 και 
είναι από την εποχή του1941 έως 
το1974, ενώ ο Σύλλογος διατηρεί 
ένα πλήθος υλικών εποχής, όπως 
ένδυση, υπόδηση, υγειονομικό υλικό 
και τηλεπικοινωνίες.

Ακόμη ο ΣΙΣΟ στο πλαίσιο της κοι-
νωνικής του δράσης ανταποκρίνε-

ται στις προσκλήσεις της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης, της πολιτείας, αλλά 
και άλλων σωματείων και πάντοτε 
αφιλοκερδώς συμμετέχει σε εκδη-
λώσεις για τις Εθνικές επετείους και 
τους εορτασμούς, όπως παρελάσεις, 
στατικές επιδείξεις και επισκέψεις, 
ενώ οχήματα του Συλλόγου πλαισι-
ώνουν το Μουσείο της Πολεμικής 
Αεροπορίας κατά τους ετήσιους 
εορτασμούς της Πολεμικής Αερο-
πορίας.

Η δράση του Συλλόγου δεν περι-
ορίζεται μόνο στην προβολή και 
την παρουσίαση των Ιστορικών 
Στρατιωτικών Οχημάτων του αλλά 
προσφέρει και κοινωνικό έργο. 
Συμμετέχοντας σε συνεργασία με 
τους κατά τόπους δήμους και την 
αυτοδιοίκηση σε δενδροφυτεύ-
σεις, αιμοδοσίες, πυρασφάλειες, 

καθαρισμό χώρων και επισκέψεις 
σε παιδικά χωριά. Επίσης συνέβαλε 
στη συσκευασία και διαλογή ειδών 
πρώτης ανάγκης για τους πληγέντες 
από το τσουνάμι και κατά τη διεξα-
γωγή των Διεθνών κολυμβητικών 
αγώνων των ΑΜΕΑ, συμμετέχει σε 
εθνικές επετείους και σε εθνικές 
παρελάσεις τιμώντας τους πεσόντες 
για την Ελευθερία και τη Δημοκρα-
τία και σε πολλές άλλες δράσεις. 
Μάλιστα μετά από πρόσκληση του 

Γενικού Προξενείου των ΗΠΑ στην 
Θεσσαλονίκη, ο ΣΙΣΟ τίμησε με την 
παρουσία του την γιορτή της 4ης 
Ιουλίου με ένα ιστορικό όχημα και 
στολή εποχής των ΗΠΑ, παρουσία 
του Αμερικανού Πρέσβη στην Ελλά-
δα Τζέφρι Πάιατ και στους περσινούς 
εορτασμούς για τα 100 χρόνια από 
την απελευθέρωση της Ξάνθης.

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΤΙΜΟΥΝ ΜΕ ΜΕΡΑΚΙ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΜΝΗΜΗ

ΕΠΕΤΕΙΑΚΑ



????
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Τι σας παρακίνησε να κάνετε το 
βήμα και να είστε υποψήφια πρό-
εδρος στις επερχόμενες εκλογές 
του ΣΕΓΑΣ; 
Η αφορμή δόθηκε με την αθλητική 
μεταρρύθμιση και την εφαρμογή 
του νέου αθλητικού νόμου, κάτι 
που αποτέλεσε το έναυσμα για να 
δραστηριοποιηθώ στον χώρο όπου 
αναδείχτηκα. Έτσι εκπροσωπώντας 
μια μεγάλη ομάδα παλιών αθλητών, 
αθλητικών στελεχών και προέδρων 

ΤΑΣΟΥΛΑ 
ΚΕΛΕΣΙΔΟΥ
Στον δρόμο για την προεδρεία του ΣΕΓΑΣ
Η παγκόσμια πρωταθλήτρια της δισκοβολίας μιλά στο περιοδικό μας και ανοίγει τα χαρτιά της

Δ ις Ολυμπιονίκης και τριπλή παγκόσμια πρωταθλήτρια της δισκο-
βολίας η Τασούλα Κελεσίδου έχει βάλει πλώρη να ρίξει εκ νέου 
μακριά τον δίσκο, θέτοντας υποψηφιότητα για τη θέση της προέ-

δρου του ΣΕΓΑΣ, οι εκλογές του οποίου θα γίνουν το επόμενο διάστημα. 
Μια υποψηφιότητα που αποτελεί τιμή για τη Βόρεια Ελλάδα και τον δήμο 
μας και την οποία στηρίζει ένθερμα ο δήμαρχος Πυλαίας-Χορτιάτη Ιγνά-
τιος Καϊτεζίδης. 
Η Τασούλα Κελεσίδου μίλησε στο περιοδικό μας για τους στόχους της, 
αλλά και τα μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο στίβος, δίνοντας 
βάρος στους νέους αθλητές. 

Συνέντευξη στον ΝΙΚο οΙΚοΝομου

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
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αθλητικών σωματείων και ανθρώ-
πων καταξιωμένων στην κοινωνία 
μας, δημιουργήσαμε την κίνηση για 
την «Αναγέννηση του Κλασσικού 
Αθλητισμού». Αποφασίσαμε να 
βοηθήσουμε με τις εμπειρίες και 
τις γνώσεις μας. Για να κάνουμε 
κάτι καλύτερο για τον στίβο και τον 
ελληνικό αθλητισμό. 

Τι θέλετε να αλλάξει και ποιο 
είναι το πιο σημαντικό στοίχημα; 
Το πιο σημαντικό στοίχημα είναι να 
βοηθήσουμε όσο μπορούμε. Γιατί 
βλέπουμε μια κατάσταση αρνητική. 
Προπονητές και αθλητές να μην 
πληρώνονται και σωματεία χωρίς 
χρήματα. Αυτή η κατάσταση μας 
λυπεί και γι’ αυτό θέλουμε να βο-
ηθήσουμε με πολύ αγάπη και καλή 
διάθεση. Για να πάνε καλύτερα τα 
πράγματα. Στην κίνηση συμμετέχουν 
και άτομα που δεν προέρχονται μόνο 
από τον αθλητικό χώρο, αλλά είναι 
καταξιωμένοι στην κοινωνία. Μεταξύ 
άλλων ο Ολυμπιονίκης στο μήκος και 
δήμαρχος Κατερίνης Κώστας Κουκο-
δήμος, ο παλιός πρωταθλητής στα 
400 μ. και περιφερειακός σύμβου-
λος Θεσσαλίας Στέλιος Δημότσιος, 
ο 100άρης Άγγελος Παυλακάκης 
που συνεχίζει στο χώρο του στίβου, 
ο ηθοποιός και δήμαρχος Νέας 
Φιλαδέλφειας Γιάννης Βούρος, ο 
Γρηγόρης Λαμπράκης, γιός του βου-
λευτή της ΕΔΑ που δολοφονήθηκε 
στη Θεσσαλονίκη, ο πρόεδρος του 
Πανελληνίου Γυμναστικού Συλλόγου 
Αλέξης Αλεξόπουλος, η πρώην 
διεθνής αθλήτρια Μιμή Μαρσέλου, 
κόρη του παλιού προέδρου του ΣΕ-
ΓΑΣ Γιώργου Μαρσέλου, ο παλιός 
πρωταθλητής στον ακοντισμό και 
μέλος του ΔΣ του ΣΕΓΑΣ Γιάννης 
Μπόλλας και η καθηγήτρια των 
ΤΕΦΑΑ Φωτεινή Αραμπατζή. 

Πόσο μακριά θα ρίξετε αυτή τη 
φορά τον δίσκο; 
Οι στόχοι μας είναι υψηλοί. Να στη-
ρίξουμε τους νέους αθλητές, τα 
αθλητικά σωματεία, τους προπονη-
τές. Καταθέσαμε έναν δωδεκάλογο 
προτάσεων (μπορεί ο καθένας να 
τις δει στο www.anagennisistivou.
gr) που θέλουμε να πετύχουμε, με 
πιο βασική τη διεξαγωγή περισσό-
τερων αγώνων ώστε να δώσουμε 
περισσότερες ευκαιρίες σε όλους. 
Πάντα βάζουμε υψηλούς στόχους 
έτσι ώστε με όλες μας τις δυνάμεις 
να τους πετύχουμε. Βέβαια αυτή η 
περίοδος λόγω πανδημίας είναι 
πολύ δύσκολη και πρωταρχικό μέ-
λημα είναι να είμαστε υγιείς. Εφόσον 
οι συνθήκες το επιτρέψουν θέλουμε 
γρήγορη και ασφαλή επιστροφή 
των αθλητών στα γήπεδα.Ελπί-
ζουμε σύντομα να γεμίσουν ξανά 
τα στάδια με αθλητές, προπονητές 
και φιλάθλους, με κίνηση και ζωή.
 
μεγάλο ζήτημα για το μέλλον 
είναι και η συνεργασία του ΣΕΓΑΣ 
με την τοπική αυτοδιοίκηση. Τι 
σχέδια υπάρχουν; 
Ο ρόλος των δημοτικών αρχών 
είναι καταλυτικός για τη λειτουργία 
των αθλητικών σωματείων και η 
βοήθεια και η συνεργασία με την 
Αυτοδιοίκηση πρέπει να θεωρείται 
δεδομένη για την ανάπτυξη του 
στίβου. Εξάλλου τα σωματεία προέρ-
χονται από τις τοπικές κοινωνίες και 
οι άνθρωποι από εκεί. Επιπλέον μην 
ξεχνάμε ότι πολλά γήπεδα ανήκουν 
στους δήμους, άρα η ανάγκη για 
συνεργασία είναι δεδομένη. Είναι 
μια αλυσίδα για να πάνε καλύτερα 

τα πράγματα. Πολιτεία, περιφέρεια 
και δήμοι πρέπει να έχουν μια πολύ 
καλή συνεργασία με τον ΣΕΓΑΣ και 
αυτός είναι ο στόχος μας.

Η συνεργασία σας με τον πρώην 
δήμο Πανοράματος αποδείχτηκε 
γουρλίδικη, καθώς εδώ προ-
ετοιμαστήκατε με επιτυχία για 
την ολυμπιάδα του 2004. Τι 
θυμάστε από τότε; Πως μπορεί 
η συνεργασία με τον δήμαρχο 
Πυλαίας-Χορτιάτη Ιγνάτιο Καϊτε-
ζίδη, που από την πρώτη στιγμή 
στήριξε την υποψηφιότητά σας 
να επεκταθεί και άλλο; 
Ευχαριστώ τον δήμαρχο, Ιγνάτιο 
Καϊτεζίδη και για τότε και για τώρα. 
Τον ευχαριστώ από την καρδιά μου 
για τη μεγάλη στήριξη που μου πα-
ρείχε. Τότε, πριν την Ολυμπιάδα του 
2004 ήταν μια δύσκολη περίοδος 
παρόλο που υπήρχαν τα χρήματα για 
την προετοιμασία μου πριν την Ολυ-
μπιάδα, αλλά επειδή ανακαινίζονταν 
το Καυτατζόγλειο δεν είχα μέρος να 
προπονηθώ. Ήταν τεράστιο θέμα για 
μένα. Εκείνη τη στιγμή αποδείχτηκε 
πόσα πράγματα μπορούν να γίνουν 
όταν υπάρχουν άνθρωποι, όπως ο 
δήμαρχος, που καταλαβαίνουν τις 
ανάγκες σου και θέλουν να σε βο-
ηθήσουν. Έτσι μου παραχωρήθηκε 
για προπονήσεις πριν την Ολυμπιάδα 
το αθλητικό γήπεδο Πανοράματος, 
το οποίο εξελίχτηκε σε Ολυμπιακό 
Κέντρο που μέχρι πρόσφατα ήταν 
γεμάτο με νέους αθλητές προπονητές 
και σωματεία. Αποδείχτηκε μικρό και 
μακάρι στο μέλλον να γίνει μεγαλύ-
τερο και να επεκταθεί ώστε να χωρά 
όλο τον κόσμο που θέλει να αθληθεί.

ΤΑΣΟΥΛΑ 
ΚΕΛΕΣΙΔΟΥ
Στον δρόμο για την προεδρεία του ΣΕΓΑΣ
Η παγκόσμια πρωταθλήτρια της δισκοβολίας μιλά στο περιοδικό μας και ανοίγει τα χαρτιά της
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«Η ζωγραφική είναι η τέχνη του 
απλού ανθρώπου» αναφέρει με 
νόημα ο Γουλιέλμος της Μπάσκερ-
βιλ, κεντρικός ήρωας-πρωταγω-
νιστής του Ουμπέρτο Έκο στο 
αριστουργηματικό του μυθιστόρημα 
«το Όνομα του Ρόδου» με το οποίο 
έκανε την πρώτη του εμφάνιση στον 
χώρο της μυθοπλασίας. Ωστόσο, 
αν και εξυπηρετεί τις ανάγκες της 
μυθιστορίας, το στερεότυπο του 
ζωγράφου που είχε στο μυαλό του ο 
οξυδερκής Φραγκισκανός μοναχός 
που περιγράφει στις σελίδες του 
βιβλίου του ο διάσημος Ιταλός ση-
μειολόγος και συγγραφέας, δεν ται-
ριάζει καθόλου με την ιδιοσυγκρασία 
ενός «δικού μας» εικαστικού -και όχι 
μόνο- δημιουργού, ενός ανθρώπου 
των Τεχνών και των Γραμμάτων, του 
Λόγου και της Εικόνας, του πολυ-
τάλαντου, παγκόσμιου καλλιτέχνη, 
Κωνσταντίνου Λούστα. 

Γράφει ο Παναγιώτης Χανός 

ΚΩΣΤΑΣ  
ΛΟΥΣΤΑΣ
«…Ένας σπινθηροβόλος
πολίτης του κόσμου…»

ΕΙΣ ΜΝΗΜΗ 
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«Για μένα (σ.σ. ο Κώστας Λούστας) 
είναι ιδιοφυΐα αφού το πώς είναι 
ζωγραφισμένο είναι το τί ζωγραφίζει. 
Τον ονομάζω έναν σπινθηροβόλο 
πολίτη του κόσμου» σημειώνει για 
αυτόν ένας Αμερικανός –με ιταλικές 
κι αυτός ρίζες- ο Dr Edward C. 
Califano, διευθυντής της Galerie 
Internationale, της Nέας Υόρκης. 
Και τι άλλο θα μπορούσε να είναι 
εκτός από ιδιοφυΐα και πολίτης του 
κόσμου, ένας άνθρωπος που διέ-
πρεψε στη ζωγραφική αλλά ήταν 
παράλληλα λάτρης, δημιουργός 
και εραστής της λογοτεχνίας, της 
ποίησης και της δημοσιογραφίας; 

Η πορεία του στο πεδίο των Τεχνών 
και της Ζωής ήταν λαμπρή, περιπε-
τειώδης, πολυποίκιλη και γενναία. 
Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1933, 
μεγάλωσε στη Φλώρινα και σπού-
δασε στην Ανωτάτη Σχολή Καλών 
Τεχνών της Αθήνας (1953-58) με 
δάσκαλο και μέντορα τον Γιάννη 
Μόραλη. Υπήρξε από τα ιδρυτικά 
στελέχη του Μουσείου Σύγχρονης 
Τέχνης της Φλώρινας, στέλεχος της 
εικαστικής επιτροπής των Δημητρί-
ων επί σειρά ετών, και μέλος του 
Εικαστικού Επιμελητηρίου Ελλάδος. 
Τόσο στη Νέα Υόρκη όπου έζησε και 
εργάστηκε από το 1962, όσο και στο 
Λονδίνο συμμετείχε σε ομαδικές και 
ατομικές εκθέσεις όπως: Di Salvo 
Art Gallery (N.Y.), Paollilo Galleries 
(N.Y.), Long Island University (N.Y.), 
Nassau (N.Y.), Zaydler Gallalery 
(LON), Paul Hawkins Gallery (LON). 
Αναρίθμητες οι συμμετοχές του σε 
εκθέσεις εντός και εκτός Ελλάδος, 
τιμήθηκε από τον Δήμο Θεσσαλο-
νίκης, την Κερκυραϊκή Πινακοθήκη, 
το Μουσείο Μπενάκη και το MoMus 

– Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης. Ωστό-
σο δεν ήταν μόνο ζωγράφος: δι-
ακρίθηκε στη λογοτεχνία και την 
ποίηση και για την προσφορά του 
τιμήθηκε το 1997 από τον Σύλλογο 
Ελλήνων Λογοτεχνών. Παράλληλα, 
υπηρέτησε και τη δημοσιογραφία και 
έλαβε διακρίσεις ως συνεργάτης των 
εφημερίδων Ποντίκι, Κοινή Γνώμη 
και Έθνος (της Φλώρινας).

Στη συναρπαστική αυτοβιογραφία 
του με τίτλο «Εκατό και πλέον δα-
χτυλίδια για πρίγκιπες», (εκδόσεις 
ΙΑΝΟΣ, 2005) ο Κώστας Λούστας 
«ζωγραφίζει» τη ζωή του με τον δικό 
του ιδιότυπο τρόπο. Διαβάζουμε από 
την παρουσίαση στο οπισθόφυλλο 
του βιβλίου: “Η τεχνική είναι ίδια και 
τα χρώματα πολλά. Θύμησες, βιώ-
ματα, περιπέτειες, τα παιδικά χρόνια 
στη Λυγκηστίδα, η Λυγκηστίδα των 
παιδικών χρόνων, το πέρασμα στις 
Ινδίες, η Αθήνα της νεότητας, η Νέα 
Υόρκη και η Θεσσαλονίκη, ο Μό-
ραλης, ο Καντάφι, η βιολονίστρια 
μητέρα του και ο αυταρχικός πατέρας 
του, η Σχολή Καλών Τεχνών αλλά και 
η σημερινή κοινωνική, πολιτιστική και 
πολιτική πραγματικότητα - με τη ζω-
γραφική πάντα κυρίαρχη - αποτελούν 
ψηφίδες του ψηφιδωτού της ζωής 
του μεγάλου δημιουργού, όπως αυτή 
παρουσιάζεται στις σελίδες αυτού 
του βιβλίου και μάλιστα σε πρώτο 
πρόσωπο”.

Όσο για το ερώτημα ποιος ήταν 
και πως λειτουργούσε ο διάση-
μος, πολυτάλαντος καλλιτέχνης στις 
προσωπικές του στιγμές, απάντηση 
δίνει η αγαπημένη κόρη του, Μιμή 
Λούστα: “Ήταν πρώτα ο καλύτερος 
πατέρας και μετά ζωγράφος. Η προτε-
ραιότητα του ήταν πάντα η οικογένειά 
του και ύστερα η ζωγραφική”. (Παρα-
σκευή Γιουβανάκη 28/8/2018 
parallaximag.gr). 

Ο αξιομακάριστος Κωνσταντίνος 
Λούστας, ήταν “δικός μας άνθρω-
πος” διότι την έσχατη ωριμότητα 
του, τα τελευταία χρόνια της ζωής 
του, μέχρι το θάνατό του τα πέρασε 
στο προσωπικό του καταφύγιο στο 
Φίλυρο του δήμου μας. Για τον λόγο 
αυτό κάθε άλλο παρά τυχαίο ήταν 
το ομόφωνο και ολόψυχο ψήφισμα 
του δημοτικό μας συμβούλιο (με 
την υπ’ αριθμ. 380/21.10.2020 
απόφασή του) υπέρ της δωρεάν 
παραχώρησης τάφου στα δημοτικά 
κοιμητήρια Φιλύρου τιμής ένεκεν 
για τον αείμνηστο καλλιτέχνη και 
δημιουργό. Όπως σημειώνει χα-
ρακτηριστικά ο δήμαρχος Ιγνάτι-
ος Καϊτεζίδης: «Ο Κωνσταντίνος 
Λούστας, αγαπημένος μας εικαστικός 
δημιουργός, με την Τέχνη του ξεπέρα-
σε τα όρια της ελληνικής επικράτειας, 
λάμπρυνε την εικαστική παράδοση 
στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Με το 
απαράμιλλο ήθος του και την πλούσια 
δράση του, συνέβαλε στη διάδοση 
και την προαγωγή των τεχνών και 
του πολιτισμού σε εθνικό επίπεδο. 
Δεν θα τον ξεχάσουμε ποτέ! Θα μείνει 
αλησμόνητος στη μνήμη μας, θα έχει 
για πάντα μια ξεχωριστή θέση στην 
καρδιά μας». 
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Έφυγε από τη ζωή  
ο Σάκης Σωτηράκης
Ο ξεχωριστός συμπολίτης μας, Πρόεδρος της Επίλεκτης  
Ομάδας Διάσωσης και «Απόστολος του Εθελοντισμού», 
μετά από σκληρή μάχη νικήθηκε από τον covid-19

Τα βαθιά και ειλικρινή του 
συλλυπητήρια προς τη σύ-
ζυγο του εκλιπόντος Ευ-
αγγελία Τάσου, την οικο-
γένεια του και τα μέλη της 
Επίλεκτης Ομάδας Διάσω-
σης- Elite Rescue Team, 
εξέφρασε με επιστολές του 
ο δήμαρχος Πυλαίας-Χορ-
τιάτη Ιγνάτιος Καϊτεζίδης. 
Όπως τονίζει μεταξύ άλλων: 

«Απόστολος του 
εθελοντισμού, γε-
μάτος ανθρωπιά 

και αλληλεγγύη, ακάματος, 
ακούραστος, φιλότιμος, ο 
Σάκης ήταν έτοιμος πάντοτε 
να προσφέρει τις υπηρεσίες 
του στην κοινωνία και στον 
συνάνθρωπο. Θα τον θυμό-
μαστε πάντοτε με αγάπη για 
την αθωότητα και την καλο-
σύνη του, για την ειλικρίνεια 
και το ζεστό του χαμόγελο».

ΕΙΣ ΜΝΗΜΗ 

Δυσαναπλήρωτη απώλεια για τον εθελοντισμό στη Θεσσαλονίκη και 
ιδιαίτερα στον δήμο μας, ο αδόκητος θάνατος, ενός αγωνιστή της 
Ζωής, του προέδρου της Επίλεκτης Ομάδας Διάσωσης- Elite Rescue 

Team, Σάκη Σωτηράκη. Χτυπημένος από τον covid-19 ο εκλιπών έδωσε 
με γενναιότητα την τελευταία του μάχη για τη ζωή, αλλά δεν τα κατάφερε. 
Θα μπορούσε πολλά ακόμη να προσφέρει, αλλά ο φονικός ιός τον πήρε 
νωρίς από κοντά μας στην ηλικία των 64 ετών. 

Ο Σάκης Σωτηράκης υπηρέτησε με αυταπάρνηση τον εθελοντισμό για περίπου 
40 χρόνια. Ήταν από τα παλιά στελέχη και πρόεδρος της Επίλεκτης Ομάδας 
Διάσωσης- Elite Rescue Team που έχει έδρα τον δήμο Πυλαίας-Χορτιάτη 
μας. Έγινε γνωστός στη Θεσσαλονίκη για τη μακρά προσφορά του στον 
εθελοντισμό για την οποία βραβεύτηκε επανειλημμένα. Είχε συνεισφέρει στο 
εθελοντικό κίνημα δίνοντας το «παρών» του σε μεγάλα γεγονότα φυσικών 
καταστροφών και συμμετέχοντας σε δεκάδες ανθρωπιστικές επιχειρήσεις 
και επιχειρήσεις διάσωσης στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Μεταξύ άλλων 
συμμετείχε ως εθελοντής στη μεγάλη πυρκαγιά του Σέιχ Σου – (1997), 
στον σεισμό της Αθήνας στη Rikomex (1999), στον σεισμό στην Τουρκία 
(1999), στο τσουνάμι της Ινδονησίας (2005), στη μεγάλη πυρκαγιά της 
Πελοποννήσου  (2007), στον σεισμό στη Λακουϊλα στην Ιταλία (2009), 
στις πυρκαγιές στην Αττική (2009), στον σεισμό στην Αϊτή (2010) όπου 
βοήθησε στη διάσωση ενός επιζώντα από τα ερείπια ξενοδοχείου κερδίζο-
ντας τα εύσημα του τ. Προέδρου των ΗΠΑ  Bill Clinton και πρόσφατα στην 
έρευνα, διάσωση και παροχή Α’ Βοηθειών σε κατοίκους της Χαλκιδικής 
(2019). Με την Επίλεκτη Ομάδα Διάσωση / Elite Rescue Team συμμετείχε 
επίσης σε ανθρωπιστικές αποστολές στη Γιουγκοσλαβία (1999) και στη 
Γάζα (2008), καθώς επίσης και στη διάσωση ναυαγών προσφύγων στη 
νήσο Λέσβο (2016-2017).
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ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

«Μάζεψε το θάρρος σου Ανδώ» 
Το νέο μυθιστόρημα του ΓΙΩΡΓΟΥ ΧΑΤζΟΠΟΥΛΟΥ

Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΠΑΤΑΚΗ το νέο μυθιστόρημα του 
γνωστού συγγραφέα Γιώργου Χατζόπουλου σε εικονογράφηση 
της Θέντας Μιμηλάκη. Πρόκειται για μια θαυμάσια μυθιστορία 

εποχής, ένα ταξίδι αυτογνωσίας για τους δύο κεντρικούς ήρωες, στο 
οποίο η αγάπη συμπορεύεται με τη θυσία και τον θάνατο, ο έρωτας 
με τη διαφορετικότητα και το όνειρο, ο ελληνικός πολιτισμός με τον 
αραβικό, ο χριστιανισμός με τον μωαμεθανισμό και η βυζαντινή ιστορία 
με τον μύθο. 

Στο επίκεντρο της υπόθεσης βρίσκεται η Ανδώ, η κόρη του Διγενή 
Ακρίτα που ζει σε μια πόλη στην άκρη της αυτοκρατορίας με τη μητέρα 
της. Είναι αγοροκόριτσο, πολύ ικανή στα όπλα, και μια μέρα κλέβει το 
θρυλικό σπαθί του πατέρα της που έχει απομείνει μισό, με σκοπό να 
ψάξει να βρει το άλλο του μισό. Όπως έχει μάθει, αν ενωθεί το σπαθί, 
τότε η δύναμή του θα είναι ανυπέρβλητη. Παράλληλα, ψάχνει να μάθει 
την αλήθεια για τον πατέρα της –αν ζει ή αν πέθανε και πώς– γιατί 
πολλά ακούγονται, αλλά σε τίποτα δεν μπορεί να πιστέψει. Έτσι, ξεκινάει 
ένα ταξίδι για τα μέρη του Ευφράτη ποταμού με τον καλύτερο φίλο της 
τον Κοσμά, ένα συνομήλικό της αγόρι που αντιμετωπίζει ανάλαφρα 
και με χιούμορ την περιπέτεια που ζουν. 

Στη διάρκεια του ταξιδιού θα βρεθεί αντιμέτωπη με όλους τους ήρωες 
που συναντάμε στα σωζόμενα έπη του Διγενή, θα φτάσει στη Βαγδά-
τη, όπου θα μάθει για το τέλος του πατέρα της και θα αποφασίσει να 
αναζητήσει τον ίδιο αλλά και το άλλο μισό του σπαθιού του στον Κάτω 
Κόσμο. Ταυτόχρονα, θα ερωτευτεί έναν από τους γιους του χαλίφη της 
Βαγδάτης και αντιπάλου του Ρωμανών. Θα μπει στον Κάτω Κόσμο με 
τον φίλο της, ο οποίος θα σκοτώσει τον Κέρβερο με τίμημα τη ζωή του… 

Στον Κάτω Κόσμο θα αντιμετωπίσει με επιτυχία τον Χάροντα, θα 
ενώσει τα δύο κομμάτια του θρυλικού σπαθιού και θα συναντήσει τον 
νεκρό πατέρα της, αλλά, όταν πια επιστρέψει στον Πάνω Κόσμο, θα 
καταλάβει ότι το σπαθί δεν μπορεί να σταματήσει το μίσος ανάμεσα σε 
Ρωμανούς και Άραβες. Τελικά, θα επιλέξει να φύγει με τον αγαπημένο 
της για άλλα μέρη, σε ένα τέλος που παντρεύει τους δύο πολιτισμούς, 
τον ρωμανικό και τον αραβικό, όπως τους είχε παντρέψει και ο Διγενής 
με την καταγωγή του. 

Ο Γιώργος Χατζόπουλος σπούδασε Παιδαγωγικά, Κοινωνιολογία στο Πά-
ντειο Πανεπιστήμιο και Συγκριτική Λογοτεχνία σε μεταπτυχιακό επίπεδο στη Φιλο-
σοφική Σχολή του ΑΠΘ. Εργάζεται ως δάσκαλος στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση.
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KAINOTOMIA

ACTIVAGE: Η ψηφιακή τεχνολογία 
στην υπηρεσία της Υγείας 
Ο Δήμος Πυλαίας - Χορτιάτη συμμετείχε σε ερευνητικό πρόγραμμα για την 
υποστήριξη της αυτόνομης διαβίωσης ηλικιωμένων μέσω του διαδικτύου  

Την καθημερινότητα των ανθρώπων της τρίτης ηλικίας 
διευκολύνει και υποστηρίζει αξιοποιώντας το διαδίκτυο 
(ίντερνετ), το πιλοτικό ευρωπαϊκό πρόγραμμα ACTIVAGE 
που εφαρμόστηκε με επιτυχία στον δήμο μας. 

Στα τριά 1/2 χρόνια της εφαρμογής του καινοτόμου 
αυτού προγράμματος (από τον Ιανουάριο του 2017 ως 
τον Σεπτέμβριο του 2020) περισσότεροι από 7.000 
άνθρωποι σε όλη την Ευρώπη και 1.221 στην Ελλάδα 
δοκίμασαν ένα ευρύ φάσμα ψηφιακών υπηρεσιών 
για την ενίσχυση και την προώθηση ενός ενεργού και 
ασφαλούς τρόπου ζωής. Στη διάρκεια του προγράμμα-
τος αξιοποιήθηκαν οι δυνατότητες που προσφέρει το 
διαδίκτυο και δημιουργήθηκαν νέες μορφές διαβίωσης 
για να βοηθήσουν τα ηλικιωμένα άτομα που συμμετεί-
χαν να λειτουργούν ανεξάρτητα. Παράλληλα οι φορείς 
που πήραν μέρος στο πρόγραμμα συνεργάστηκαν με 
στόχο τη δημιουργία του πρώτου Ευρωπαϊκού συστή-
ματος επικοινωνίας συσκευών μέσω διαδικτύου σε 7 
Ευρωπαϊκές χώρες.

Από την Ελλάδα συμμετείχαν τα ερευνητικά ιδρύματα 
ΕΚΕΤΑ και ΕΠΙΣΕΥ, δώδεκα δήμοι (Πυλαίας-Χορτιάτη, 
Μεταμόρφωσης Αττικής, Βέροιας, Βόλου, Γρεβενών, 
Ιωαννιτών, Καρδίτσας, Κατερίνης, Κοζάνης, Λαμιέων, 
Λαρισαίων, και Τρικκαίων) και οι εταιρίες πληροφορικής 
ΓΝΩΜΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε και SWARCO Hellas. 

Ο δήμος μας πρόσφερε 3 υπηρεσίες στους 
συμπολίτες μας:
•  Υποβοήθηση της ανεξάρτητης διαβίωσης και της 

ασφάλειας στο σπίτι που υποστήριξε και διευκόλυνε 
τα ηλικιωμένα άτομα με λειτουργίες αυτοματισμών 
όπως το άνοιγμα και το κλείσιμο της κεντρικής εισόδου 
κάθε οικίας. Επίσης υπήρχε η δυνατότητα ανίχνευ-
σης της κίνησης του ηλικιωμένου στα δωμάτια του 
σπιτιού και η ενημέρωση των προσώπων που είχε 
υποδείξει ο ηλικιωμένος σε περίπτωση ανάγκης αν 
από την κίνηση προέκυπτε ότι το ηλικιωμένο άτομο 
βρίσκεται σε κίνδυνο.

•  Η παροχή της ολοκληρωμένης φροντίδας υγείας, 
κατά διάρκεια του ACTIVAGE καθώς με τη μέθοδο 
της βιολογικής τηλεμετρίας γινόταν παθολογικές με-
τρήσεις ασθενών με χρόνια νοσήματα και καλύτερος 
συντονισμός μεταξύ των φορέων υγείας και φροντίδας. 

•  Η ασφαλής κινητικότητα, η οποία στο πλαίσιο του 
ACTIVAGE και μέσω ψηφιακού υλικού περιελάμβανε 
την ενημέρωση και πληροφόρηση για τις μετακινήσεις 
των ηλικιωμένων ατόμων, παρέχοντας πληροφορίες 
στον οδηγό που τους μετέφερε για τη συντομότερη 
διαδρομή και σχετικά με την κυκλοφοριακή κίνηση. 
ώστε να αποφεύγονται άσκοπες ταλαιπωρίες.



Το Δημοτικό Ωδείο Πυλαίας – Χορτιάτη ΕΙΝΑΙ ΕΔΩ! 
Συνεχίζουμε αδιάλειπτα τη διδασκαλία όλων των μαθημάτων μας μέσω της τηλε-εκπαίδευσης, 
ακολουθώντας τις σχετικές οδηγίες του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) για όσο 
χρειαστεί και όσο διαρκούν τα περιοριστικά μέτρα για την αντιμετώπιση της πανδημίας του 
covid-19. 

Με κέφι, διάθεση και χαμόγελο οι καθηγητές μας αναλαμβάνουν την οργάνωση 
των ατομικών ή ομαδικών μαθημάτων υπό τον συντονισμό και την καθοδήγηση 
της Διεύθυνσης του Ωδείου μας. 

Ξεπερνάμε τις αντίξοες και δύσκολες συνθήκες, βρισκόμαστε δίπλα στους μαθητές μας, επι-
κοινωνούμε καθημερινά με τους νέους και τις νέες σπουδάστριες μας. 

Ενόψει των Άγιων Ημερών των Χριστουγέννων, που βιώνουμε φέτος λόγω του κορωνοϊού, 
μέσα σε δυσμενείς και ιδιάζουσες συνθήκες, ευχόμαστε ολόψυχα σε όλους και σε όλες τους 
σπουδαστές και τις σπουδάστριες μας και στις οικογένειες τους, Καλές Γιορτές, με Υγεία, Ειρήνη 
και καλή Πρόοδο. 

Είμαστε αισιόδοξοι και ελπίζουμε ότι σύντομα θα βγούμε νικητές από τον εφι-
άλτη της πανδημίας και θα ανταμώσουμε ξανά, όπως και πρώτα, στα θρανία στις 
αίθουσες του Δημοτικού μας Ωδείου! 

Καλά Χριστούγεννα και Χρόνια Πολλά! 
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ΙΑΤΡΙΚΑ 

Καινοτόμο μοντέλο ψυχικής 
στήριξης και δωρεάν ιατρικής 
βοήθειας προς τα άτομα της 

τρίτης ηλικίας για την πρόληψη της 
γεροντικής άνοιας και της νόσου 
Αλτσχάιμερ εγκαινίασε από τις αρχές 
Νοεμβρίου ο δήμος μας. Πρόκειται 
για μια νέα κοινωνική δομή που 
έθεσε σε λειτουργία το Κέντρο Κοι-
νωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης 
και Παιδείας (ΚΕΚΠΑΠ) του δήμου 
Πυλαίας-Χορτιάτη, σε συνεργασία με 
την Ελληνική Εταιρεία Νόσου Αλ-
τσχάιμερ και Συγγενών Διαταραχών. 

Στόχος είναι τηρώντας όλες τις απα-
ραίτητες υγειονομικές προφυλάξεις 
για την προστασία από τον Covid-19 
να προσφέρονται σε όλα τα μέλη 
των ΚΑΠΗ του δήμου μας, δωρεάν 
υπηρεσίες πρωτοβάθμιας περίθαλ-
ψης για την έγκαιρη διάγνωση και 
-αν χρειαστεί- τη φαρμακευτική 
θεραπεία της άνοιας. Συγκεκριμέ-

να η νευρολόγος της Εταιρείας θα 
εκτιμά ιατρικά τα περιστατικά και θα 
χορηγεί διάγνωση και φαρμακευτι-
κή θεραπεία στις πιο βεβαρημένες 
περιπτώσεις. Παράλληλα εξειδι-
κευμένη ψυχολόγος θα διενεργεί 
νευροψυχολογικές εκτιμήσεις και 
μη φαρμακευτικές ομαδικές πα-
ρεμβάσεις νοητικής άσκησης και 
ενδυνάμωσης σε ηλικιωμένα άτομα 
με ήπια νοητικά διαταραχή.

Η πρωτοβουλία υλοποιείται μέσω 
της πράξης ΕΣΠΑ 2014-2020, 
που συγχρηματοδοτείται από το 
ΕΚΤ στο πλαίσιο του Επιχειρησι-
ακού προγράμματος “6-Κεντρική 
Μακεδονία”, Άξονας: “ΑΞ09Β-Προ-
ώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και 
καταπολέμηση της Φτώχειας – ΕΚ”. 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να 
κλείσουν ραντεβού στα παρακά-
τω σημεία (Πληροφορίες: Βίβιαν 
Λιόλιου 6949.348681): 

•  ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑ-
ΤΟΣ 2310.331093 
Κάθε Τρίτη: Νευρολόγος - Κάθε 
Δευτέρα και Τρίτη: Ψυχολόγος

•  ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΧΟΡΤΙ-
ΑΤΗ 2310.349777 
Κάθε Παρασκευή: Νευρολόγος 
και Ψυχολόγος

•  Α’ ΚΑΠΗ ΠΥΛΑΙΑΣ 
2313.302751 
Κάθε Πέμπτη: Νευρολόγος - 
Κάθε Τετάρτη και Πέμπτη: Ψυχο-
λόγος

Νέα δομή για την πρόληψη της άνοιας 
Ψυχική στήριξη και ΔΩΡΕΑΝ ιατρική βοήθεια από εξειδικευμένους γιατρούς  
και ψυχολόγους σε όλα τα μέλη των ΚΑΠΗ 
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ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ

Γράφει ο 
ΑΘΑΝΑΣΙοΣ Γ. ΚΑΐΣΗΣ  
Πρόεδρος της Διοικούσας 
Επιτροπής του Διεθνούς 
Πανεπιστημίου της Ελλάδος

Το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος (ΔΙ.ΠΑ.Ε) έχει την έδρα 
του στη Θέρμη Θεσσαλονίκης. Διατηρεί όμως διδακτήρια, ερευνητικές 
και συναφείς εγκαταστάσεις στις πόλεις Θέρμη, Σίνδο, Σέρρες, Καβάλα, 

Κατερίνη, Δράμα, Κιλκίς και Διδυμότειχο. Διοικείται, από τον Φεβρουάριο 
του 2020, από Διοικούσα Επιτροπή αποτελούμενη από δεκαπέντε μέλη, η 
οποία στις τριανταπέντε συνεδριάσεις που πραγματοποίησε μέχρι τα μέσα 
του Νοεμβρίου 2020, επέλυσε μεγάλο αριθμό προβλημάτων κρίσιμων 
για το Ίδρυμα.

ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ 

Άλμα στη Γνώση της νέας εποχής

Το ΔΙ.ΠΑ.Ε. είναι ένα σύγχρονο Πανεπιστήμιο, 
ανοικτό στα κελεύσματα της απαιτητικής επιστήμης 
και έρευνας, ιδιαίτερα ευέλικτο -παρά τον αριθμό 
των 56.000 φοιτητών και των 1000 περίπου 
εργαζομένων σε αυτό- που το κατατάσσουν ανά-
μεσα στα μεγαλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα 
της χώρας. 

Το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος αποσκοπεί 
να συνεισφέρει ουσιαστικά στη διδασκαλία, στην 
έρευνα αλλά και στην οικονομία της χώρας, με 
την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης και τη θεραπεία 
γνωστικών αντικειμένων -σε προπτυχιακό και 
μεταπτυχιακό επίπεδο- πολλά από τα οποία προ-
σφέρονται σε αγγλική γλώσσα με τη συμμετοχή 
και ξένων διδασκόντων, γνωστικά αντικείμενα 
που υπερακοντίζουν τον θεωρητικό στοχασμό και 
στοχεύουν στις ανάγκες της αναπτυγμένης ελλη-
νικής κοινωνίας και στο σύνολο του ανθρώπινου 
δυναμικού που εργάζεται και ζει με το Διεθνές 
Πανεπιστήμιο της Ελλάδος.

Σε αγαστή συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας και 
Θρησκευμάτων, το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, 
την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, το Υπουργείο 
Εσωτερικών Τομέας Μακεδονίας Θράκης και ποικίλους 
άλλους φορείς, με τους εξαίρετους διδάσκοντες, ερευ-
νητές και το άοκνο διοικητικό προσωπικό του, εργάζεται 
πυρετωδώς, σε χαλεπούς καιρούς, να υλοποιήσει το 
εκπονημένο από την Διοικούσα Επιτροπή σχέδιο δράσης 
του, οι κυριότεροι άξονες του οποίου είναι:

•   η ψηφιοποίηση του Πανεπιστημίου για την 
παροχή σύγχρονης διαδικτυακής εκπαίδευσης -στο 
μέτρο που αυτό είναι ευκταίο και εφικτό- ενώ πα-
ράλληλα διεξάγεται από όλη την πανεπιστημιακή 
κοινότητα του ΔΙ.ΠΑ.Ε. και συντονισμένος αγώνας 
για την κατάργηση των γραφειοκρατικών δομών με 
την εφαρμογή σύγχρονης ψηφιακής τεχνολογίας

•   η υλοποίηση της Πράσινης Συμφωνίας, απο-
λύτως αναγκαίας σήμερα για την προστασία του 
περιβάλλοντος

•   η εξωστρέφεια του ΔΙ.ΠΑ.Ε. προς Ανώτατα Εκ-
παιδευτικά Ιδρύματα της αλλοδαπής (ΗΠΑ, Ευρώπης, 
Ασίας και άλλα) και

•   η λειτουργική διασύνδεσή του Διεθνούς Πανε-
πιστημίου της Ελλάδος με τους παραγωγικούς φορείς 
με κύρια στόχευση την απορρόφηση των πτυχιού-
χων του και την από κοινού εκπόνηση ερευνητικών 
προγραμμάτων.
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T α μέλη της Εθνικής ομάδας 
στίβου και όλοι οι αθλητές 
υψηλών επιδόσεων έχουν 

ανάγκη μία άρτια και υψηλού επι-
πέδου ιατρική φροντίδα. Το Αθλη-
τιατρικό Κέντρο Εθνικών Ομάδων 
(Α.Κ.Ε.Ο) Στίβου Βορείου Ελλά-
δος με έδρα το Εθνικό Καυτανζό-
γλειο Στάδιο έχει ως αποστολή την 
πρόληψη, διάγνωση, θεραπεία και 
αποθεραπεία κατά κύριο λόγο των 
αθλητικών κακώσεων αλλά και όλων 
των παθολογικών καταστάσεων 
που απασχολούν τους αθλητές της 
Εθνικής ομάδας στίβου όλων των 
ηλικιακών κατηγοριών.

Ως διευθυντής του Α.Κ.Ε.Ο Β. Ελλά-
δος με εξειδίκευση στην αθλητιατρι-
κή και την επανορθωτική χειρουρ-
γική ισχίου και γόνατος συμβάλλω 
στην έγκαιρη διάγνωση και θεραπεία 
των τραυματισμών ενώ μαζί με 
τους συνεργάτες φυσικοθεραπευ-

τές του Κέντρου συμμετέχουμε και 
υποστηρίζουμε το επίσης πολύ ση-
μαντικό κομμάτι της πρόληψης των 
τραυματισμών αλλά και της σωστής 
αποθεραπείας με απώτερο στόχο 
πάντα την ασφαλή επανένταξη των 
πρωταθλητών μας στις αγωνιστικές 
τους δραστηριότητες.

Παράλληλα μέσα στις δραστηριότη-
τες του Α.Κ.Ε.Ο συμπεριλαμβάνονται 
η διοργάνωση και συμμετοχή σε 
συνέδρια και εκπαιδευτικά σεμινάρια 
στα πλαίσια της συνεχούς μετεκπαί-
δευσης καθώς και η υγειονομική 
κάλυψη μεγάλων διοργανώσεων, 
όπως του Παγκόσμιου τελικού IAAF 
2009, των πρώτων αγώνων Νοτιο-
ανατολικής Ευρώπης 2007 κ.α. και 
των αποστολών της Εθνικής ομάδας 
στίβου στο εξωτερικό.

Ο σημαντικότερος στόχος του Κέ-
ντρου είναι η ασφαλής αλλά και 
γρήγορη επάνοδος στον αθλητισμό. 
Αυτό επιτυγχάνεται με την χρη-
σιμοποίηση των πιο σύγχρονων 
μεθόδων συντηρητικής θεραπείας 
όπως τοπική έγχυση ενζύμων ή 
βιολογικών παραγόντων (PRP), 
αλλά και σύγχρονες μέθοδοι χει-

ρουργικής θεραπείας όπου αυτή 
είναι απαραίτητη.

Η θητεία μου έως και σήμερα ως 
εν ενεργεία καλαθοσφαιριστή, η 
συμμετοχή μου ως ιατρός υπεύ-
θυνος για την υγειονομική κάλυψη 
ομάδων ποδοσφαίρου, μπάσκετ, 
βόλεϊ, TWD, αλλά και ως ιατρός της 
Ελληνικής Ομοσπονδίας Μαχητικών 
Αθλημάτων ( ΕΟΜΑ ) με κάνουν να 
κατανοήσω καλύτερα τις ανάγκες 
και την ψυχολογία του αθλητή μετά 
από ένα τραυματισμό. Γι΄ αυτό τον 
λόγο η εφαρμογή των πλέον σύγ-
χρονων μεθόδων συντηρητικής και 
χειρουργικής θεραπείας και στο 
προσωπικό μου ιατρείο σε αθλητές 
διαφόρων αθλημάτων προσαρ-
μόζεται κάθε φορά στις ποικίλες 
ιδιομορφίες βάση του αθλήματος 
αλλά πάντα και στις προσωπικές 
ανάγκες του αθλητή.

Info
Τ: +306937 232191
E: jnakopoulos@hotmail.com
www.nakopoulos-ortho.gr 

Α.Κ.Ε.Ο. ΣΤΙΒΟΥ ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ: 

Ιατρική Φροντίδα  
για αθλητές υψηλών  
επιδόσεων

Γράφει ο 
ΙΩAΝΝΗΣ ΝΑΚOΠουΛοΣ 
Αθλητίατρος, Ορθοπαιδικός 
– Χειρουργός
Διευθυντής Α.Κ.Ε.Ο Στίβου 
Βορείου Ελλάδος

ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ

mailto:jnakopoulos%40hotmail.com?subject=
https://nakopoulos-ortho.gr/
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Α κούμε συχνά από το περι-
βάλλον μας όσο και από το 
Διαδίκτυο για τις παθήσεις 

που προσβάλλουν την Ωχρά Κηλίδα 
(ΩΚ) των ματιών μας κ απειλούν 
την όραση μας. Τι είναι όμως αυτή 
η ΩΚ και πόσο σοβαρά ή μόνιμα 
μπορεί να επηρεάσει η προσβολή 
της την όραση των ματιών μας; Είναι 
μια μικρή σκουρόχρωμη περιοχή 
λίγων mm στο κέντρο του βυθού 
των ματιών μας που ευθύνεται για 
την ποιοτικότερη και πιο χρωματιστή 
πλευρά της όρασης μας, να το πούμε 
πιο απλοϊκά κάτι σαν το 12άρι στα 
βελάκια του DARTS (Εικ 1). Υπάρχει 
μια σειρά παθήσεων τόσο της ίδιας 
της ΩΚ όσο και γενικών παθήσεων 
που μπορούν να επηρεάσουν την 
υγεία της τόσο στο ένα όσο και 
στα δύο μάτια και να μειώσουν την 
όραση σε μικρότερο ή μεγαλύτερο 
βαθμό.

1 Ηλικιακή Εκφύλιση της 
Ωχράς Κηλίδας (ΗΕΩ): Από 
τις συχνότερες αιτίες σχετίζεται 

με την ηλικία και εμφανίζεται σε 
άτομα συνήθως άνω των 65 ετών 
με προοδευτική επιδείνωση της κε-
ντρικής όρασης. Οι ασθενείς αρχίζουν 
να βλέπουν παραμορφωμένα και 
κάπως στραβά τις ίσιες γραμμές ή 
τα χαρακτηριστικά του προσώπου 
των άλλων. Έχει δύο μορφές την 
καλύτερη Ξερή και την πιο απειλη-
τική Υγρή μορφή. Αυτή η δεύτερη 
αν προχωρήσει χωρίς θεραπεία με 
σειρά ενέσεων στο οπίσθιο ημιμόριο 
του ματιού δεν οδηγεί μεν ποτέ στην 
ολική τύφλωση, αλλά στη δημιουργία 
δε μιας μαύρης κηλίδας στο κέντρο 
του Οπτικού Πεδίου με αποτέλεσμα 
να μην μπορούμε να διαβάσουμε ή 
να δούμε τα πρόσωπα των άλλων 
(Εικ 2). Γενετική Επιβάρυνση και εξω-
τερικοί παράγοντες μπορούν να την 
επηρεάσουν αρνητικά όπως η ηλιακή 
ακτινοβολία και το κάπνισμα.
Άρα αυτό που μπορούμε και πρέπει 
να κάνουμε είναι να φοράμε πάντα 
γυαλιά ηλίου στον ήλιο και να μην 
καπνίζουμε.

2 Ο Σακχαρώδης Διαβήτης 
μπορεί να οδηγήσει σε οί-
δημα της Ωχράς αλλά και σε 

βλάβη όλου του βυθού του ματιού 
και σε τύφλωση αν δεν αντιμετωπι-
στεί εγκαίρως με ενέσεις και laser. 
Πολύ σημαντικό ρόλο πρόληψης 
παίζει εδώ η συστηματική ρύθμιση 
της Αρτηριακής Πίεσης και της 

Info
Τ: +36948776703
E: christoschryssafis@ophth-retina.gr
FB: xristos.xrysafis

ΩΧΡΑ ΚΗΛΙΔΑ

Η γνωστή - άγνωστη  
πολύτιμη κεντρική μας 
όραση

Γράφει ο 
ΧΡΗΣΤοΣ  
ΒΑΣ. ΧΡυΣΑφΗΣ 
Οφθαλμίατρος -ειδικευμένος 
στην χειρουργική του υαλώ-
δους αμφιβληστροειδούς

Γλυκοζιωμένης Αιμοσφαιρίνης 
του αίματος (HbA1c). Άλλη πάθηση 
είναι η Απόφραξη κάποιου αγγείου 
του Αμφιβληστροειδούς χιτώνα 
κυρίως μιας Φλέβας και οδηγεί 
πάλι σε οίδημα και χωρίς έγκαιρη 
θεραπεία με ενέσεις και laser σε 
απώλεια κεντρικής όρασης.

Η προσβολή της ΩΚ μπορεί να αντι-
μετωπιστεί σε πολύ μεγάλο βαθμό 
και με άριστα αποτελέσματα αρκεί 
αυτό να γίνει εγκαίρως και σύμ-
φωνα με τα ισχύοντα πρωτόκολλα 
Θεραπείας. Απαιτείται συμμόρφωση 
του ασθενούς και προπαντός εμπι-
στοσύνη στον θεράποντα Ειδικό 
Οφθαλμίατρό του.

Καλές Γιορτές με ΥΓΕΙΑ!

(Εικ 1)

(Εικ 2)

ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ

mailto:christoschryssafis%40ophth-retina.gr?subject=
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Γ νωρίζετε ότι πέντε κουταλιές την ημέρα από 
οποιοδήποτε φυσικό μέλι ενισχύει σημαντικά το 
ανοσοποιητικό μας σύστημα; Οτι το πευκόμελο 

λόγω της χαμηλής περιεκτικότητάς του σε σάκχαρα 
είναι  κατάλληλο για διαβητικούς; Οτι το μέλι καστανιάς 
επιταχύνει την κυκλοφορία του αίματος και δρα ως 
στυπτικό σε μερικές περιπτώσεις δυσεντερίας; Ή ότι το 
μέλι σουσούρας θεωρείται τονωτικό για τον ανθρώπινο 
οργανισμό και ευεργετικό για το ανοσοποιητικό σύστημα;

Αυτά και άλλα πολλά ενδιαφέροντα μας είπε ο νεαρός 
μελισσοκόμος Μιχάλης Φράγκος που γεννήθηκε 
και ζει στην Πυλαία, επιχειρώντας μια επιστημονική 
προσέγγιση στην κοινωνία των μελισσών. 

Είναι τελειόφοιτος του τμήματος Γεωπονίας του Αριστοτε-
λείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στην κατεύθυνση της 
Ζωικής παραγωγής. Μέσα από την φοίτησή του γνώρισε 
και αγάπησε την μελισσοκομία. Ετσι πήρε την απόφαση 
να ξεκινήσει να παράγει ένα αγνό και μη επεξεργασμένο 
προϊόν, το οποίο δεν έχει υποστεί φιλτράρισμα ώστε 
να διατηρεί όλα τα θρεπτικά συστατικά του μελιού που 
το κάνουν υπερτροφή. Μέσα από την φοίτησή του 
κατανόησε την σπουδαιότητα της μελισσοκομίας και 
θέλησε να ασχοληθεί με αυτόν τον κλάδο με έναν μη 
επεμβατικό και ευεργετικό τρόπο τόσο για την φύση 
και την μέλισσα όσο και για τον άνθρωπο. Ταυτόχρονα 
συνειδητοποίησε αυτό που λένε οι πρόσφατες μελέτες, 
ότι δηλαδή οι μέλισσες βρίσκονται ήδη σε κατάσταση 

αφανισμού, με περίπου το 90% του πληθυσμού τους να 
είναι υπό εξαφάνιση, μία κατάσταση που θα μπορούσε 
να οδηγήσει σε τουλάχιστον 70% μειωμένη παραγωγή 
τροφίμων του αγροτικού κόσμου. 

Ο ίδιος ξεκινώντας με λίγα μελίσσια θέλησε να αφο-
σιωθεί στην παραγωγή μελιού με βάση όσο το δυνατό 
πιο παρθένα μέρη και επικεντρώθηκε στις εξαιρετικά 
μοναδικές και ευεργετικές ποικιλίες του: καστανιά, πεύκο, 
κουκουναριά και σουσούρα είναι ορισμένες από αυτές, 
που θωρακίζουν τον οργανισμό απέναντι σε ιώσεις και 
άλλες ασθένειες. Tο πευκόμελο θεωρείται μέλι υψηλής 
θρεπτικής αξίας, καθώς στη σύστασή του επικρατούν 
μέταλλα και τα ιχνοστοιχεία, όπως ασβέστιο, μαγνήσιο, 
ψευδάργυρος, σίδηρος και χαλκός. Το μέλι καστανιάς 
είναι πλούσιο σε αμινοξέα και ιχνοστοιχεία, ενώ υψηλής 
θρεπτικής αξίας είναι και το μέλι σουσούρας. 

Ο ίδιος τονίζει ότι υπάρχουν ακόμη και στον δήμο μας 
άνθρωποι που αγαπούν τα μελίσσια, ενώ υπενθυμίζει 
την ανάγκη του κράτους να ελέγχει. Συχνά μάλιστα επι-
καλείται τον μεγάλο διδάσκαλο Αριστοτέλη, ο οποίος 
αναφερόμενος στο μέλι έλεγε: «Το μέλι κέκτηται 
ιδιαιτέρων ιδιοτήτων, αι οποίαι βοηθούν εις 
την διατήρησιν της υγείας και την παράτασιν 
της ζωής του ανθρώπου».

Ένας μελισσοκόμος 
στη... γειτονιά μας 
Ο ΜΙΧΑΛΗΣ ΦΡΑΓΚΟΣ από την 
Πυλαία μιλά στο περιοδικό μας

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ

Info
Φράγκος Μιχάλης
Μέλι, Γύρη, Πρόπολη, Βασιλικός πολτός
Πυλαία Θεσσαλονίκη
Ε: mifragkos@gmail.com
T: 6975903695

mailto:mifragkos%40gmail.com%20?subject=


Τηγανιά με πράσο και φινόκιο! 
Η επιλογή μου για το φετινό γιορτινό σας τραπέζι είναι  

μια πεντανόστιμη πρόταση που θα λατρέψουν όλοι!

Συνηθίζεται η χοιρινή τηγανιά να έχει την τιμητική της στα εορταστικά μας τραπέζια. Η συγκεκριμένη τηγανιά από 
χοιρινό λαιμό, συνδυασμένο με το πράσο και το φινόκιο, αποτελεί μία εξαιρετική επιλογή για το γιορτινό σας 
τραπέζι που σίγουρα αξίζει να την δοκιμάσετε. Τα υλικά είναι λιγοστά και θα καταφέρουν να δημιουργήσουν ένα 
υπέροχο πιάτο με πλούσια γεύση και αρώματα. Το φινόκιο θα χαρίσει επιπλέον άρωμα από ούζο και γλυκάνισο, 
ενώ η αψάδα του πράσου θα δέσει αρμονικά με την τηγανιά μας. 

Το κομμάτι του κρέατος που έχω επιλέξει για εσάς, είναι από λαιμό, διότι έχει την ιδανική λιποπεριεκτικότητα που 
το κάνει ιδιαίτερα μαλακό, για να λιώνει σε κάθε σας μπουκιά. 

ΥΛικΑ

1 kg τηγανιά από λαιμό 

200gr πράσο κομμένο σε λεπτές λωρίδες 

120gr φινόκιο 

1 φρέσκο κρεμμυδάκι 

Αλάτι - πιπέρι 

Λεμονοθύμαρο 

1 φλιτζανάκι του καφέ ελαιόλαδο

ΕκΤΕΛΕΣΗ

Η εκτέλεση της συνταγής απαιτεί ελάχιστο χρόνο και ο 
τρόπος ψησίματος είναι πανεύκολος: 

•  Προσθέστε όλα τα υλικά μαζί σε ένα μπολ ώστε να 
μαριναριστούν για τουλάχιστον 5 ώρες και να μαλα-
κώσουν οι πρωτεΐνες και οι ίνες του κρέατος. 

•  Σε ένα αντικολλητικό σκεύος, προσθέστε 1 ποτήρι του 
κρασιού νερό και όλο το περιεχόμενο από το μπολ 
με τα υλικά που μαρινάραμε. Το νερό θα βοηθήσει τη 
τηγανιά μας να μαλακώσει. 

•  Όταν εξατμιστεί το νερό θα συνεχίσουμε το ψήσιμο 
μέχρι να ροδοκοκκινίσει. 

Καλή επιτυχία σε όλους!
Η LADy BuTCHER  
ΜΑΣ ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ  
ΤΟ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ 
ΠΙΑΤΟ…
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ΣΥΝΤΑΓΕΣ

Info
Αγίας Παρασκευής 2, 
Ασβεστοχώρι
Ε:  info@ladybutcher.gr
www.ladybutcher.gr

mailto:info%40ladybutcher.gr%20?subject=
http://bit.ly/2WpM4mL
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Γιορτινοί Κουραμπιέδες 
Η γλυκιά συνταγή των Χριστουγέννων

Χριστούγεννα!!! Και στο φούρνο σε κάθε γειτονιά πλημμυρίζουν οι μυρωδιές από μελομακάρονα, κουραμπιέδες, 
διπλές, σιροπιαστά... Ομολογουμένως φέτος είναι λίγο «περίεργα» σε σχέση με άλλες χρονιές, όμως κάνουμε 
υπομονή και ελπίζουμε ότι σιγά-σιγά θα επιστρέψει η ζωη μας στην κανονικότητα. Όπως και να έχει όμως θα 
γιορτάσουμε, έστω οικογενειακά με τους δικούς μας ανθρώπους γύρω από το Χριστουγεννιάτικο τραπέζι, που 
θα είναι πάντοτε το πασπαλισμένο με γέλια, ευχές και άχνη από τους νόστιμους κουραμπιέδες που την συνταγή 
μας, μοιραζόμαστε μαζί σας. Χρόνια Πολλά! 
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ΥΛικΑ

1.250 βουτυρο φρέσκο

300 γράμμ άχνη

5 γράμμ βανιλια

2.000 αλευρι μαλακό 

350γραμμ αμύγδαλα

Ανθονερο

750 άχνη 

ΕκΤΕΛΕΣΗ

•  Ρίχνουμε σε ένα μπολ το βουτυρο με την άχνη και τη 
βανιλια και τα ανακατεύουμε με το σύρμα μέχρι να 
γίνουν μια παχύρρευστη κρεμα

•  Προσθέτουμε το αλεύρι και αφού ζυμώσουμε για 
15 λεπτά προσθέτουμε τα αμύγδαλα. Στη συνέχεια 
ζυμωνουμε για 2 λεπτά μέχρι να ανακατευτούν καλά. 

•  Πλάθουμε μπαλάκια ζύμης σε μέγεθος καρυδιού και 
πάνω τους κάνουμε ένα βαθούλωμα με το δάχτυλο 
μας (αυτό θα βοηθήσει να κρατηθεί η άχνη πάνω στον 
κουραμπιέ και να μην σπάσει όσο ψήνεται) 

•  Ψήνουμε στους 180°C για 20-25 λεπτά. Στη συνέχεια 
βγάζουμε το ταψί από το φούρνο και αφού κρυώσουν 
οι μπάλες των κουραμπιέδων τις ραντίζουμε με αν-
θόνερο και μετά τις πασπαλίζουμε με άχνη ζάχαρη.

Καλή επιτυχία!

ΤΗΝ ΓΛΥΚΙΑ ΣΥΝΤΑΓΗ 
ΜΑΣ ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ Η  
ΕΛΣΑ ΚΟΥΚΟΥΜΕΡΙΑ 
Πρόεδρος του Συλλόγου  
Αρτοποιών Θεσσαλονίκης 

ΣΥΝΤΑΓΕΣ
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Ginger House
Μιας και οι γιορτές πλησιάζουν θα σας βοηθήσω  

να φτιάξουμε παρέα ένα gingerbread house! 

Το εργαστήριο μου Pepi Beza Boutique Baking, έχει μια μικρή ροζ ιστορία πασπαλισμένη με ζάχαρη, αλεύρι, 
πολύ αγάπη για την τέχνη της ζαχαροπλαστικής και πολύ ροζ. Βρίσκεται στον δήμο μας μιας και είμαι γεννημένη 
και μεγαλωμένη στο Πανόραμα.

ΥΛικΑ

900γρ. για όλες τις χρήσεις

1 κουταλάκι σόδα μαγειρικής

1/2κουταλάκι baking powder

4 κουταλάκι γλυκού ginger

4 κουταλάκια γλυκού κανέλα σε σκόνη

1 πρέζα αλάτι

1/2 κουταλάκι γλυκού γαρίφαλο σε σκόνη

250 με 300 ζάχαρη Καστάνη

2 αβγά M

250 γρ. βούτυρο

300 γρ. μέλι

ΕκΤΕΛΕΣΗ

•  Χτυπάμε στον κάδο του μίξερ με το φτερό σε μέτρια 
ταχύτητα το βούτυρο με τη ζάχαρη.

•  Συνεχίζουμε το χτύπημα, προσθέτουμε σταδιακά τα 
αυγά, το αλάτι, το μέλι και τελευταίο το αλεύρι μαζί 
με όλα τα μπαχαρικά μας

ΓΛΑΣΣο

Στο μπολ του μίξερ χτυπάμε τα ασπράδια, προσθέτουμε 
σιγά σιγά την άχνη και τέλος πεισθούμε το λεμόνι

TIps

Πρέπει να αφήσουμε στο ψυγείο να ξεκουραστεί του-
λάχιστον για 2 με 3 ώρες.

Στη συναρμολόγηση πρέπει να αφήσουμε το σπιτάκι 
μας να στεγνώσει πολύ καλά.

Η ΠΕΠΗ ΜΠΕζΑ  
ΜΑΣ ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ  
ΤΟ ΠΙΟ ΓΛΥΚΟ…  
ΣΠΙΤΑΚΙ ΤΩΝ ΓΙΟΡΤΩΝ  

ΣΥΝΤΑΓΕΣ

Info
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

https://pepibeza.gr/
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Καιτετζίδης: Στηρίζουμε με όλες μας τις δυνάμεις το Ελληνικό Παιδικό Χωριό στο Φίλυρο

https://thesstoday.gr/καιτετζίδης-στηρίζουμε-με-όλες-μας-τι/
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Ο Δήμος Πυλαίας-Χορτιάτη στέκεται αλληλέγγυος και στηρίζει με όλες του τις δυνάμεις το

Ελληνικό Παιδικό Χωριό στο Φίλυρο, που απειλείται με κλείσιμο εξαιτίας της

αιφνιδιαστικής μεγάλης μείωσης της κρατικής επιχορήγησης για το 2020.
Σε μια περίοδο τόσο ιδιαίτερη λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού και ενώ πλησιάζουν οι

χριστουγεννιάτικες γιορτές, τέτοιες ενέργειες μάς βρίσκουν απέναντι και καλούμε την

αρμόδια Υπουργό να αναθεωρήσει την απόφασή της και να βοηθήσει άμεσα το Ελληνικό

Παιδικό Χωριό.

Καιτετζίδης: Στηρίζουμε με όλες μας τις δυνάμεις το
Ελληνικό Παιδικό Χωριό στο ΦίλυροOn 3 Δεκεμβρίου, 2020 11:00 πμ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Πυλαία – Χορτιάτης: Δωρεάν tablets για τηντηλε-εκπαίδευση με έκτακτη επιχορήγηση στα
σχολεία

Έμπρακτο ευχαριστώ στο νοσοκομείο «Γ. Παπανικολάου» με δωρεά 30.000 ευρώ «Τοδικό μας ευχαριστώ σε παιδεία και υγεία εν μέσω πανδημίας» δήλωσε ο δήμαρχος Ι.Καϊτεζίδης
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03/12/2020 Δήμος Πυλαίας - Χορτιάτη: Ζητά άμεση παρέμβαση για το Ελληνικό Παιδικό Χωριό | Typosthes

https://www.typosthes.gr/thessaloniki/235407_dimos-pylaias-hortiati-zita-amesi-parembasi-gia-elliniko-paidiko-horio 1/4
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Δήμος Πυλαίας - Χορτιάτη: Ζητά

άμεση παρέμβαση για το Ελληνικό

Παιδικό Χωριό

Παραδόθηκαν ήδη στο Χωριό πολλά απαραίτητα είδη

Ο Δήμος Πυλαίας-Χορτιάτη με σημερινή

του ανακοίνωση αναφέρει ότι "στέκεται

αλληλέγγυος  και στηρίζει με όλες του τις

δυνάμεις το Ελληνικό Παιδικό Χωριό στο

Φίλυρο, που απειλείται με κλείσιμο

εξαιτίας της αιφνιδιαστικής μεγάλης

μείωσης της κρατικής επιχορήγησης για το

2020".

Σε μια περίοδο τόσο ιδιαίτερη λόγω της

πανδημίας του κορωνοϊού και ενώ πλησιάζουν

οι χριστουγεννιάτικες γιορτές,  τέτοιες

ενέργειες μάς βρίσκουν απέναντι και καλούμε

την αρμόδια Υπουργό να αναθεωρήσει την

απόφασή της και να βοηθήσει άμεσα το

Ελληνικό Παιδικό Χωριό, σημειώνεται. Όπως

τονίζει ο δήμαρχος Πυλαίας-Χορτιάτη

Ιγνάτιος Καϊτεζίδης, «δεν είναι δυνατόν όταν

πλησιάζουν οι Μέρες των Χριστουγέννων 38

παιδικές ψυχές να κινδυνεύουν να πεταχτούν

στον δρόμο. Ας κοιτάξουμε τα αθώα παιδικά

βλέμματα και ας βοηθήσουμε όλοι μαζί από το

περίσσευμα ή το υστέρημά μας. Τα παιδάκια

μας θέλουν μόνο ζεστασιά και αγάπη, ιδιαίτερα

τώρα τα Χριστούγεννα».

Είδη για τον Ιππέα 
& το Άλογο

Ανακαλύψτε όλα τα 
Αξεσουάρ για το Άλογο, από 
το Νο1 Online Κατάστημα 

Ειδών Ιππασίας!

Θεσσαλονίκη Οικονομία Πολιτική Πολιτισμός Υγεία - Επιστήμη Αθλητικά Γεύσεις Θεσσαλονίκης Κοινωνία

 26/11/2020, 14:50 | 

ΣΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ 2025 ΕΤΟΙΜΟ ΤΟ

ΝΕΟ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
από Voria.gr

Οι μελέτες των έργων υποδομής για τις οδικές συνδέσεις και τη

σύνδεση του Νοσοκομείου με τα δίκτυα κοινής ωφελείας έχουν

ολοκληρωθεί.

Την ολοκλήρωση των μελετών των έργων υποδομής που απαιτούνται για τη

δημιουργία του Πανεπιστημιακού Παιδιατρικού Νοσοκομείου στο Φίλυρο

Θεσσαλονίκης ανακοινώνει το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

Όπως επισημαίνεται, με την ολοκλήρωση της προμελέτης του Πανεπιστημιακού

Παιδιατρικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης ΙΣΝ, το αρχιτεκτονικό γραφείο Renzo

Piano Building Workshop έχει προχωρήσει στο στάδιο της οριστικής μελέτης του

έργου.
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Απόρρητο

20/10/2020, 17:14 | ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ από Voria.gr

Την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου 2020 θα πραγματοποιηθεί η ΗμέραΕικονικής Εμπειρίας του ACTIVAGE, κατά οι υπηρεσίες θα έρθουν πιοκοντά στους επισκέπτες.

Σύμφωνα με τη Eurostat, το Ευρωπαϊκό ποσοστό του πληθυσμού σε παραγωγική

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ / ΑΠΟΨΗ / ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ / ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ / ΠΟΛΙΤΙΚΗ / ΕΛΛΑΔΑ

Απόρρητο

Ολοκληρώθηκε το ευρωπαϊκό πρόγραμμα Activage στον δήμο Πυλαί... https://www.voria.gr/article/oloklirothike-to-evropaiko-programma-act...

1 από 10

10/12/2020, 10:59 π.μ.
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ΠΕΔΚΜ: Δωρεά εξοπλισμού 100.000 ευρώ στα νοσοκομεία

19 Νοεμβρίου 2020 - 12:45

Τη μάχη κατά του κορονοϊού στηρίζει  έμπρακτα η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΕΔΚΜ), μέσα από

συγκεκριμένες δράσεις και ενέργειες που σκοπό έχουν να ενισχύουν το ευαίσθητο Εθνικό Σύστημα Υγείας, ειδικά της

Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης που δοκιμάζεται καθημεριν
ά από την εξάπλωση της πανδημίας.



Απόρρητο

Δ. Πυλαίας – Χορτιάτη: “Πράσινες Αποστολές –

Green Missions” – Μαθαίνουμε να ανακυκλώνουμε

σωστά και κερδίζουμε δώρα

Προβολή
Προβολή

Προβολή

-25%
-53%

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ
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ΠΕΔΚΜ: Δωρεά εξοπλισμού 100.000 ευρώ στα νοσοκομεία

19 Νοεμβρίου 2020 - 12:45

Τη μάχη κατά του κορονοϊού στηρίζει  έμπρακτα η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΕΔΚΜ), μέσα από

συγκεκριμένες δράσεις και ενέργειες που σκοπό έχουν να ενισχύουν το ευαίσθητο Εθνικό Σύστημα Υγείας, ειδικά της

Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης που δοκιμάζεται καθημεριν
ά από την εξάπλωση της πανδημίας.



Απόρρητο

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  
20/11/2020 

14:20

Καϊτεζίδης: «Επί ποδός» οι

κοινωνικές υπηρεσίες του δήμου

Πυλαίας - Χορτιάτη

Πόρτα – πόρτα η παροχή βοήθειας και στη δεύτερη καραντίνα

για όσους έχουν ανάγκη

Πυρετωδώς εξακολουθούν να εργάζονται

και εν μέσω του δεύτερου κύματος της

πανδημίας του κορωνοϊού οι υπάλληλοι

 που απασχολούνται στις κοινωνικές 

δομές  του Δήμου Πυλαίας- Χορτιάτη, με

κύριο μέλημα όπως και στην πρώτη φάση

της υγειονομικής κρίσης κανείς δημότης να

μην μείνει μόνος και αβοήθητος.

Με φόντο τα έκτακτα μέτρα για τον κορωνοϊό,

η λειτουργία των κοινωνικών υπηρεσιών του

δήμου διευρύνεται προκειμένου να

εξυπηρετηθούν όσοι έχουν ανάγκη, πρωτίστως

άνθρωποι ευάλωτοι, οι οποίοι ζουν μόνοι τους

και δεν έχουν τη δυνατότητα να

αυτοεξυπηρετηθούν.

Προτεραιότητα έχουν επίσης άτομα με

κινητικές δυσκολίες, όπως και άτομα που το

εισόδημά τους δεν τους επιτρέπει να

εξασφαλίσουν τα απαραίτητα αγαθά για τη

βελτίωση του βιοτικού τους επιπέδου.
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«Πράσινες Αποστολές - Green Missions» - Polis Magazino

https://www.polismagazino.gr/πράσινες-αποστολές-green-missions/?amp
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«Πράσινες Αποστολές – Green Missions»

ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ

Μαθαίνουμε να ανακυκλώνουμε σωστά & Κερδίζουμε δώρα!Μπες στον διασκεδαστικό κόσμο της ανακύκλωσης!
Ο Δήμος Πυλαίας-Χορτιάτη προσφέρει στους δημότες την ευκαιρία να έρθουν πιο κοντά

στον κόσμο ανακύκλωσης, μέσα από ολιγόλεπτες εκπαιδευτικές «Πράσινες Αποστολές –

Green Missions».

Ολοκληρώνοντας ο δημότης τους απαιτούμενους στόχους, κερδίζει επιπλέον πόντους

επιβράβευσης από το ενημερωτικό υλικό και παράλληλα αποκτά συμμετοχή σε κληρώσεις

Followgreen για υπέροχα δώρα. Κάθε 10 ημέρες, μία νέα «Πράσινη Αποστολή» θα είναι στη διάθεση των δημοτών!Λάβε μέρος και μπες στην κλήρωση για ένα Xiaomi Redmi 9A 32GB:

http://www.followgreen.gr/pilea-hortiatis/Mission/Single/2513Τα «Green Missions» εμφανίζονται με συγκεκριμένη θεματική και χωρίζονται σε δύο

κατηγορίες την «εκπαίδευση» και τη «δράση»:
• Μέσω της εκπαίδευσης ο δημότης ολοκληρώνει στόχους είτε διαβάζοντας άρθρα, είτε

παρακολουθώντας βίντεο και δοκιμάζοντας τις γνώσεις του σε κουΐζ για την ανακύκλωση. 

• Μέσω της δράσης ο χρήστης αποκτά συμμετοχή στην ενεργή κλήρωση του Followgreen.
Για την επιτυχή έκβαση του «Green Mission» πρέπει να ολοκληρωθούν όλα τα απαραίτητα

βήματα (στόχοι), ώστε οι πόντοι να προστεθούν στον λογαριασμό του δημότη.

1

ΔΩΡΕΑTOY
Δ. ΠΥΛΑΙΑΣ ΣΤΟ
«Γ. ΠΑΠΑΝ IΚΟΛΑΟΥ»
Να στηρίξει με πράξεις τα νοσο-
κομεία που δοκιμάζονται απότις
πρωτόγνωρες συνθήκες του κο-
ρονοίού αποφάσισε οΔήμος Πυ-
λαίας-Χορτιάτη. Μεαπόφαση του
δημάρχου, Ιγνάτιου Καίτεζίδη, το
Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε
δωρεά ποσού 30.000 ευρώγια
την κάλυψη άμεσων αναγκών του
«Γ. Παπανικολάου >, που σηκώνει
μεγάλο βάρος για τη νοσηλεία
ασθενών από COVID-19. Η έκτα-
κτη οικονομική ενίσχυση αφορά
την προμήθεια εξοπλισμού και μέ-
σων ατομικής προστασίας,ωςτο
ελάχιστο ευχαριστώστους υγει-
ονομικούς, τους γιατρούς και
τουςνοσηλευτές.

04/12/2020

Πυλαία – Χορτιάτης: Κραυγή απόγνωσης για να σωθεί το Ελληνικό Παιδικό Χωριό στο Φίλυρο

https://www.makthes.gr/pilaia-xortiatis-kraughi-apoghnosis-ghia-na-sothi-to-elliniko-paidiko-xorio-sto-filiro-334797
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Πυλαία – Χορτιάτης: Κραυγή απόγνωσης για να

σωθεί το Ελληνικό Παιδικό Χωριό στο Φίλυρο

«Στηρίζουμε με όλες μας τις δυνάμεις- 38 ανήλικα παιδιά αξίζουν τη ζεστασιά και την

αγάπη μας» δήλωσε ο δήμαρχος Ιγνάτιος Καϊτεζίδης








ΕΓΡΑΨΑΝ ΓΙΑ ΕΜΑΣ

04/12/2020 Κραυγή απόγνωσης για να σωθεί το Ελληνικό Παιδικό Χωριό στο Φίλυρο. Ιγνάτιος Καϊτεζίδης (Δήμαρχος Πυλαίας-Χορτιάτη): «Στηρίζου…

https://atticanews.gr/κραυγή-απόγνωσης-για-να-σωθεί-το-ελλην/
1/3

Home   ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

Κραυγή απόγνωσης για να σωθεί το Ελληνικό Παιδικό Χωριόστο Φίλυρο. Ιγνάτιος Καϊτεζίδης (Δήμαρχος Πυλαίας-Χορτιάτη): «Στηρίζουμε με όλες μας τις δυνάμεις- 38 ανήλικαπαιδιά αξίζουν τη ζεστασιά και την αγάπη μας»


Ο Δήμος Πυλαίας-Χορτιάτη στέκεται αλληλέγγυος και στηρίζει με όλες του τις δυνάμεις το Ελληνικό Παιδικό Χωριόστο Φίλυρο, που απειλείται με κλείσιμο εξαιτίας της αιφνιδιαστικής μεγάλης μείωσης της κρατικής επιχορήγησηςγια το 2020.

Σε μια περίοδο τόσο ιδιαίτερη λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού και ενώ πλησιάζουν οι χριστουγεννιάτικεςγιορτές, τέτοιες ενέργειες μάς βρίσκουν απέναντι και καλούμε την αρμόδια Υπουργό να αναθεωρήσει την απόφασήτης και να βοηθήσει άμεσα το Ελληνικό Παιδικό Χωριό. Όπως τονίζει ο δήμαρχος Πυλαίας-Χορτιάτη ΙγνάτιοςΚαϊτεζίδης, «δεν είναι δυνατόν όταν πλησιάζουν οι Μέρες των Χριστουγέννων 38 παιδικές ψυχές να κινδυνεύουν να
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ΠΕΔΚΜ: Δωρεά εξοπλισμού 100.000 ευρώ στα νοσοκομεία
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Τη μάχη κατά του κορονοϊού στηρίζει  έμπρακτα η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΕΔΚΜ), μέσα απόσυγκεκριμένες δράσεις και ενέργειες που σκοπό έχουν να ενισχύουν το ευαίσθητο Εθνικό Σύστημα Υγείας, ειδικά τηςΠεριφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης που δοκιμάζεται καθημερινά από την εξάπλωση της πανδημίας.



Απόρρητο

Μαθητές και μαθήτριες του δήμου μας «έσπασαν» την καραντίνα της κατάθλιψης του

κορωνοϊού, έπιασαν τα πινέλα τους και ζωγράφισαν τα δικά τους μαγικά Χριστούγεννα

αποδεικνύοντας πως κάθε παιδί είναι μοναδικό και αποτελεί από μόνο του μία

αστείρευτη πηγή έμπνευσης. Στην εικαστική δράση για τις Χριστουγεννιάτικες κάρτες,

έλαβαν μέρος παιδιά από κάθε γωνιά του δήμου που συμμετέχουν στα τμήματα

εικαστικών του Πολιτιστικού Κέντρου. Πρόκειται για μία παράδοση που τηρείται πιστά

τα τελευταία χρόνια, ενώ φέτος έσπασε κάθε ρεκόρ συμμετοχής από τους λιλιπούτειους

ζωγράφους που ξεχειλίζουν από ταλέντο, μεράκι και όρεξη για δημιουργία.
Οι φετινές νικήτριες -όλες κορίτσια- είναι οι εξής: Σοφία Μούντη (Δ΄ Δημοτικού),

Αγγελική Φραντζανά (Α΄ Γυμνασίου), Ναταλία Χατζηγεωργίου (Α΄ Γυμνασίου), Ανθή

Τσακμακλή (Δ΄ Δημοτικού), Ελισάβετ Στράντζα (Στ΄ Δημοτικού), Καλλιόπη

Αποστολίδου (Α΄ Γυμνασίου) και Θεοφανία-Κλαίρη Βασιλειάδου (Δ΄ Δημοτικού).
Οι ζωγραφιές τους θα συνοδεύσουν 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.Θερμά συγχαρητήρια στις νικήτριες και σε όλους τους συμμετέχοντες! Σας

ευχαριστούμε που μας υπενθυμίσατε ότι αξίζει να βλέπουμε τον κόσμο μέσα από τα

αθώα παιδικά μάτια, από την αρχή, ολοκαίνουργιο και αυθεντικό!

Δ. Πυλαίας – Χορτιάτη: Μικροί μαθητές ζωγράφισαν
τις χριστουγεννιάτικες κάρτες του δήμουOn 1 Δεκεμβρίου, 2020 6:40 μμ

ΠΥΛΑΙΑ -ΧΟΡΤΙΑΤΗ

2 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, 2020 8:43 ΠΜ

1

Έκτακτη επιχορήγηση στα σχολεία για tablets
βΣτήριξη με πράξεις στα σχολεία του

αλλά και στα νοσοκομεία που δοκιμάζον-
ται από τις πρωτόγνωρες συνθήκες της
πανδημίας ταυ κορωνοϊού, παρέχει ο δή-
μος Πυλαίας- Χορτιάτη με δύο σημαντι-
κές αποφάσεις.
Συγκεκριμένα το δημοτικό συμβούλιο

κατά την τελευταία συνεδρίασή του ενέ-
κρινε την πρόταση του δημάρχου για τη
δωρεά ποσού 30.000 ευρώ για την κάλυ-
ψη άμεσων αναγκών του νοσοκομείου «Γ.
Παπανικολάαυ» που σηκώνει μεγάλο βά-
ρος για τη νοσηλεία ασθενών θετικών

στον κορωνοϊό. Η έκτακτη οικονομική
ενίσχυση αφορά στην προμήθεια εξοπλι-
σμού καθώς και μέσων ατομικής προστα-
σίας, όπως ζητήθηκαν από τη διοίκηση
του νοσοκομείου. Πρόκειται για το ελάχι-
στο ευχαριστώ στους υγειονομικούς, για-
τρούς και νοσηλευτές, που νυχθημερόν
βρίσκουν πλεόνασμα ψυχής για να σώ-
σουν ανθρώπινες ζωές. Αποτελεί απόφα-
ση που έρχεται σε συνέχεια της πρωτο-
βουλίας του δημάρχου Πυλαίας- Χορτιά-
τη και προέδρου της ΠΕΔΚΜ I. Καϊτεζί-
δη για την δωρεά ύψους 100.000 ευρώ

προκειμένου να στηριχθούν τα νοσοκο-
μεία της Θεσσαλονίκης απόφαση πουεγ-
κρίθηκε στην τελευταία συνεδρίαση της
Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κεντρι-
κήςΜακεδονίας.

Δωρεάν tablets στα σχολεία

Παράλληλα, το δημοτικό συμβούλιο
ενέκρινε ομόφωνα την έκτακτη επιχορή-
γηση από τον Δήμο ποσού 30.000 ευρώ
για την προμήθεια ψηφιακού εξοπλισμού
(tablet) για την υλοποίηση της εξʼ αποστά-

σεως διδασκαλίας του Υπουργείου Παι-
δείας και Θρησκευμάτων για την στήριξη
μαθητών που τα έχουν ανάγκη.

«Στηρίζουμε τα σχολεία μας και τους
μαθητές μας με κοινωνικά κριτήρια για να
μην αποκλεισθούν από την εκπαίδευση.
Ταυτόχρονα λέμε το δικό μας ευχαριστώ
στους ήρωες γιατρούς, νοσηλευτές υγει-
ονομικό προσωπικό που σώζουν ζωές στα
δημόσια νοσοκομεία. Είναι μία τεράστια
προσπάθεια, με την τοπική αυτοδιοίκηση
στην πρώτη γραμμή ώστε κανείς δημότης
να μην μείνει μόνος και αβοήθητος στον

δύσκολο χειμώνα που έρχεται», τόνισε
στη δήλωσή του ο I. Καϊτεζίδης.

Στα μπλε των Ηνωμένων Εθνών το δημαρχείο Πανοράματος

 | 

Τιμώντας τα 75 χρόνια από την ίδρυση του ΟΗΕ, το δημαρχείο Πανοράματος φωταγωγήθηκε με το

μπλε χρώμα των Ηνωμένων Εθνών στέλνοντας μέσα από τους ισχυρούς προβολείς του, μαζί με το

φως, το μήνυμα της Ειρήνης, της Διεθνούς Αλληλεγγύης, της Ελπίδας και του Δικαίου.

Ήταν μια συμβολική δράση του δήμου Πυλαίας – Χορτιάτη για ένα κόσμο συναδέλφωσης και χωρίς

διακρίσεις, που πραγματοποιήθηκε στις 24 Οκτωβρίου (Ημέρα των Ηνωμένων Εθνών) μετά από

πρόσκληση του δικτύου πόλεων SDG 17 Greece στο πλαίσιο της πανευρωπαϊκής πρωτοβουλίας

«Φωτίζουμε την Ευρώπη με το μπλε των Ηνωμένων Εθνών».

«Στόχος αυτής της συμβολικής πρωτοβουλίας ήταν να τιμήσουμε τον ΟΗΕ, αλλά και να ρίξουμε φως

στις παναθρώπινες αξίες του Πολιτισμού μας, πολλές από τις οποίες γεννήθηκαν στην πατρίδα μας

και δόθηκαν μάχες για να κερδηθούν, να γίνουν οικουμενικές και να καρπίσουν» σημείωσε ο

δήμαρχος Πυλαίας – Χορτιάτη Ιγνάτιος Καϊτεζίδης.

Σε μήνυμα της προς τα μέλη του Δικτύου SDG 17 Greece, η Πρόεδρος του Μαρίνα Πατούλη Σταυράκη

επαναλαμβάνει τη δέσμευση όλων προς την κοινή προσπάθεια «για έναν κόσμο ειρηνικό, ασφαλή,

χωρίς διακρίσεις, με σεβασμό στα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα, για έναν κόσμο που θα

προάγει την κοινωνική πρόοδο και ευημερία για όλους».

ΥΠΕΞ: Αποτροπιασμός για την ειδεχθή επίθεση στη Νίκαια

Κλειστά όλα τα καταστήματα την Κυριακή 1 Νοεμβρίου λόγω πανδημίας

Η Βίκυ Βολιώτη για το αιμάτωμα από το χαστούκι του Άλκη Κούρκουλου στο Λόγω Τιμής

27/10/2020 12:55 THESTIVAL TEAM

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ



Στα µπλε των Ηνωµένων Εθνών το δηµαρχείο Πανοράµατος https://www.thestival.gr/eidiseis/autodioikisi/sta-mple-ton-inomenon-e...
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19 Νοεμβρίου 2020 - 12:45

Τη μάχη κατά του κορονοϊού στηρίζει  έμπρακτα η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΕΔΚΜ), μέσα από

συγκεκριμένες δράσεις και ενέργειες που σκοπό έχουν να ενισχύουν το ευαίσθητο Εθνικό Σύστημα Υγείας, ειδικά της

Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης που δοκιμάζεται καθημεριν
ά από την εξάπλωση της πανδημίας.
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συγκεκριμένες δράσεις και ενέργειες που σκοπό έχουν να ενισχύουν το ευαίσθητο Εθνικό Σύστημα Υγείας, ειδικά της
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02/12/2020

«Πράσινες Αποστολές - Green Missions» - Polis Magazino

https://www.polismagazino.gr/πράσινες-αποστολές-green-missions/?amp
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«Πράσινες Αποστολές – Green Missions»

ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ

Μαθαίνουμε να ανακυκλώνουμε σωστά & Κερδίζουμε δώρα!Μπες στον διασκεδαστικό κόσμο της ανακύκλωσης!
Ο Δήμος Πυλαίας-Χορτιάτη προσφέρει στους δημότες την ευκαιρία να έρθουν πιο κοντά

στον κόσμο ανακύκλωσης, μέσα από ολιγόλεπτες εκπαιδευτικές «Πράσινες Αποστολές –

Green Missions».

Ολοκληρώνοντας ο δημότης τους απαιτούμενους στόχους, κερδίζει επιπλέον πόντους

επιβράβευσης από το ενημερωτικό υλικό και παράλληλα αποκτά συμμετοχή σε κληρώσεις

Followgreen για υπέροχα δώρα. Κάθε 10 ημέρες, μία νέα «Πράσινη Αποστολή» θα είναι στη διάθεση των δημοτών!Λάβε μέρος και μπες στην κλήρωση για ένα Xiaomi Redmi 9A 32GB:

http://www.followgreen.gr/pilea-hortiatis/Mission/Single/2513Τα «Green Missions» εμφανίζονται με συγκεκριμένη θεματική και χωρίζονται σε δύο

κατηγορίες την «εκπαίδευση» και τη «δράση»:
• Μέσω της εκπαίδευσης ο δημότης ολοκληρώνει στόχους είτε διαβάζοντας άρθρα, είτε

παρακολουθώντας βίντεο και δοκιμάζοντας τις γνώσεις του σε κουΐζ για την ανακύκλωση. 

• Μέσω της δράσης ο χρήστης αποκτά συμμετοχή στην ενεργή κλήρωση του Followgreen.
Για την επιτυχή έκβαση του «Green Mission» πρέπει να ολοκληρωθούν όλα τα απαραίτητα

βήματα (στόχοι), ώστε οι πόντοι να προστεθούν στον λογαριασμό του δημότη.

04/12/2020

Πυλαία – Χορτιάτης: Κραυγή απόγνωσης για να σωθεί το Ελληνικό Παιδικό Χωριό στο Φίλυρο

https://www.makthes.gr/pilaia-xortiatis-kraughi-apoghnosis-ghia-na-sothi-to-elliniko-paidiko-xorio-sto-filiro-334797
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Πυλαία – Χορτιάτης: Κραυγή απόγνωσης για να

σωθεί το Ελληνικό Παιδικό Χωριό στο Φίλυρο

«Στηρίζουμε με όλες μας τις δυνάμεις- 38 ανήλικα παιδιά αξίζουν τη ζεστασιά και την

αγάπη μας» δήλωσε ο δήμαρχος Ιγνάτιος Καϊτεζίδης








Με απόλυτη επιτυχία και µε την τήρηση όλων των µέτρων δηµόσιας

υγείας και προστασίας ολοκληρώθηκε η Εβδοµάδα Αιµοδοσίας που

διοργάνωσε από τις 5 έως τις 9 Οκτωβρίου σε όλες τις ∆ηµοτικές του

Ενότητες ο δήµος Πυλαίας – Χορτιάτη, σε συνεργασία µε το ΓΝΘ « Γ.

Παπανικολάου».

Μια πρωτοβουλία Αγάπης και Αλληλεγγύης προς τους πάσχοντες

συνανθρώπους µας σε αυτές τις δύσκολες ώρες που η χώρα µας

καλείται να δώσει την κρίσιµη µάχη για να αντιµετωπίσει το δεύτερο

κύµα της πανδηµίας.

Συνολικά συγκεντρώθηκαν 120 µονάδες αίµατος προκειµένου να

καλυφθούν οι αυξηµένες ανάγκες λόγω των έκτακτων συνθηκών,

καθώς το προηγούµενο διάστηµα η ανησυχία και ο φόβος για τα

κρούσµατα του κορωνοϊού οδήγησαν στη µεγάλη πτώση της

προσέλευσης των αιµοδοτών στα νοσοκοµεία.

«Μπορεί πολλά πράγµατα να άλλαξαν το τελευταίο διάστηµα λόγω

της πανδηµίας. Ένα όµως παραµένει το ίδιο: ότι κάθε σταγόνα

αίµατος είναι και ένα φιλί ζωής. Σε αυτές τις κρίσιµες ώρες δεν

γυρνάµε την πλάτη, δεν είµαστε αδιάφοροι, συµµετέχουµε στην

πρώτη γραµµή του εθελοντισµού, καθώς οι ανάγκες της πατρίδας

µας δεν µπορούν να περιµένουν Ο καθένας µας αντιλαµβάνεται την

αξία της εθελοντικής αιµοδοσίας µόνο όταν βρίσκεται µπροστά στο

πρόβληµα. Όλοι µας ελπίζουµε να µην χρειαστούµε ποτέ αίµα,

ελπίζουµε όµως πως όταν το χρειαστούµε θα υπάρχει. Ευχαριστώ

όλους τους εθελοντές αιµοδότες, το ΓΝΘ ‘’Γ. Παπανικολάου’’ και την

∆ήµος Πυλαίας-Χορτιάτη: Αιµοδοσία – ∆ώρο

ζωής εν µέσω πανδηµίας

On 14 Οκτωβρίου, 2020 12:40 µµ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΠΥΛΑΙΑ -ΧΟΡΤΙΑΤΗ

19 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ, 2020 12:51 ΜΜ

∆ήµος Πυλαίας-Χορτιάτη: 
Αιµοδοσία - ∆ώρο ζωής εν 

µέσω πανδηµίας
https://thesstoday.gr/δήµος-πυλαίας-χορτιάτη-

αιµοδοσία-δώρ/

1 από 2

19/10/2020 12:51 µµ

ΕΧΟΥΜΕ ΝΕΑ | ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020 | 55

ΕΓΡΑΨΑΝ ΓΙΑ ΕΜΑΣ

THESSCITY 19.11.2020 | 13:37

ΠΕΔΚΜ: Δωρεά εξοπλισμού και υγειονομικού υλικού ύψους 100.000 ευρώ
THESSNEWS-DESK

Απόρρητο

THESSCITY 19.11.2020 | 13:37

ΠΕΔΚΜ: Δωρεά εξοπλισμού και υγειονομικού υλικού ύψους 100.000 ευρώ
THESSNEWS-DESK

Απόρρητο

1

  Καϊτεζίδης: Τιμή για το δήμο μας η υποψηφιότητα
της δικής μας Τασούλας

Πηγή: KARFITSA Σελ.: 22 Ημερομηνία
έκδοσης:

24-10-2020

Επιφάνεια: 288.42 cm² Αρθρογράφος: Κυκλοφορία: 0

Θέματα: ΔΗΜΟΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ - ΠΥΛΑΙΑΣ - ΧΟΡΤΙΑΤΗ

Καϊιεζίδηε: Τιµή για το δήµο µαε 
η υποψηφιότητα ins δικήε µαε Τασούλαε

Την ένθερµη στήριξή του στην υποψηφιότητα τηε 
Τασούλαε Κελεσίδου crcos προσεχείε εκλογέε του ΣΕΓΑΣ 

δήλωσε ο δήµαρχοε Πυλαίαε - Χορτιάτη και πρόεδροε 
τηε ΠΕ∆ΚΜ Ιγνάτιοε Καϊτεζίδηε. Η δήλωσή του έχει ωε 
εζήε:

«Η µεγάλη µαε Ολυµπιονίκηε Τοσούλα Κελεσίδου 

ετοιµάζεται να γράψει µε χρυσά γράµµατα µία ακόµη 

σελίδα στην ιστορία του ελληνικού αθλητισµού. Η ανα
κοίνωση τηε υποψηφιότηταε τηε για την προεδρία του 
ΣΕΓΑΣ µαε γέµισε µε χαρά και περηφάνεια. Στηρίζουµε 
ολόψυχα την αθλήτρια µε τη σπάνια προσωπικότητα, 

που οι παγκοσµίου βεληνεκούε επιτυχίεε τηε και τα ολυ
µπιακά τηε µετάλλια δεν τη θάµπωσαν. Εµείε εδώ στον 
∆ήµο Πυλαίαε-Χορτιάτη έχουµε την τύχη και την τιµή να 

γνωρίζουµε την ανθρώπινη πλευρά τηε Τασούλαε όταν 
µε την απλότητα, τη σεµνότητα και τη σκληρή δουλειά 

τηε ολοκλήρωσε την προετοιµασία τηε στιε Ολυµπιακέε 
εγκαταστάσειε του ∆ήµου µαε για να πετάξει τον δίσκο 

τηε στουε Ολυµπιακούε Αγώνεε τηε Αθήναε στα 67.03 

µέτρα ανεβαίνονταε στο δεύτερο σκαλί του βάθρου µε 
το αργυρό ολυµπιακό µετάλλιο στο στήθοε. Αξιωθήκαµε 
να ρίξουµε και εµείε τα τείχη και να την υποδεχθούµε ωε 
«χρυσή» Ολυµπιονίκη, αφού αυτό είναι το µέταλλο από 
το οποίο είναι φτιαγµένη η καρδιά τηε. «Η υποψηφιότητα 

τηε δικήε µαε Τασούλαε αποτελεί εξαιρετική τιµή για την 
πατρίδα µαε και για τον δήµο µαε. Είναι µία γυναίκα δυ
νατή που ξέρει να πατά γερά στα πόδια τηε, γι' αυτό είµαι 
βέβαιοε πωε θα κατακτήσει µία ακόµη κορυφή. Είναι ένα 

πρόσωπο που εµπνέει και ταυτόχρονα ενώνει. Τηε εύχο
µαι κάθε επιτυχία στη νέα µεγάλη πρόκληση που ανα
λαµβάνει µε την υποψηφιότητά τηε ωε η πρώτη γυναίκα 

πρόεδροε του ΣΕΓΑΣ.Έχει αποδείξει ότι δεν την φοβίζουν 
ούτε οι προκλήσειε, ούτε και οι ευθύνεε τιε οποίεε ξέρει 
να αναλαµβάνει στο ακέραιο. Είµαστε µαζί τηε!» τόνισε 
στην δήλωσή του ο Ιγνάτιοε Καϊτεζίδηε.
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Έτσι θα μοιάζει το Πανεπιστημιακό Παιδιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης ΙΣΝ (φωτ.)
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Έτσι θα μοιάζει το Πανεπιστημιακό Παιδιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης ΙΣΝ

(φωτ.)

Το ΙΣΝ πραγματοποίησε την 3η διαδικτυακή εκδήλωση ενημέρωσης του κοινού για την πρόοδο του έργου

αλλά και την παρουσίαση της φιλοσοφίας και του σχεδιασμού του

 10/12/2020 20:20 0

  

Βιολέτα Φωτιάδη

Σε λίγα χρόνια η πόλη της Θεσσαλονίκης θα αποκτήσει το Πανεπιστημιακό Παιδιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης ΙΣΝ, με

αποκλειστική δωρεά από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ). Με πρωταρχικό στόχο τη διασφάλιση της πρόσβασης των κατοίκων σε

υψηλού επιπέδου υπηρεσίες υγείας, το ΙΣΝ παρουσιάζει ένα νοσοκομείο με σύγχρονο ιατρο-διαγνωστικό εξοπλισμό και φιλικό προς το

περιβάλλον φιλοδοξώντας να αποτελέσει πρότυπο δημόσιας νοσηλείας, περίθαλψης και φροντίδας για τα παιδιά της Βόρειας Ελλάδας.

Το νοσοκομείο στη Θεσσαλονίκη θα είναι το ένα από τα τρία νοσοκομεία που θα κατασκευαστούν με την υπογραφή του ΙΣΝ, με τα

άλλα δύο να βρίσκονται στην Κομοτηνή και τη Σπάρτη. Ο Πρόεδρος του ΙΣΝ, κ. Ανδρέας Δρακόπουλος χαρακτήρισε το Παιδιατρικό

Νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης «ναυαρχίδα» αυτού του εγχειρήματος καθώς δεν υπάρχει άλλο παιδιατρικό νοσοκομείο εκτός Αθηνών:

«Όλες μας οι προσπάθειες και οι κινήσεις είναι προσανατολισμένες στο να βοηθηθεί το Εθνικό Σύστημα Υγείας το οποίο είναι πέρα

από την πολιτική και οτιδήποτε άλλο. Εκτός από τις υποδομές, το έργο περιλαμβάνει εκπαιδευτικά προγράμματα που θα βοηθήσουν

και θα ενδυναμώσουν όσους θα παρέχουν τις υπηρεσίες τους εντός του. Έχουμε ήδη ξεκινήσει προγράμματα που αφορούν το τραύμα

και τις λοιμώξεις και βρισκόμαστε πολύ κοντά στο να αρχίσουμε και ένα για την ψυχική υγεία, ειδικά των νέων καθώς μας απασχολεί

εν μέσω της περιόδου που διανύουμε.»

ΜΕΝΟΥ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 14/10/2020 10:50

Θεσσαλονίκη: 120µονάδες αίµατοςσυγκέντρωσε ο δήµοςΠυλαίας – Χορτιάτη

Με απόλυτη επιτυχία η εβδοµάδααιµοδοσίας που διοργάνωσε σεσυνεργασία µε τον ΓΝΘ «Γ.Παπανικολάου»

Με απόλυτη επιτυχία και µε την τήρηση όλων τωνµέτρων δηµόσιας υγείας και προστασίαςολοκληρώθηκε η Εβδοµάδα Αιµοδοσίας πουδιοργάνωσε από τις 5 έως τις 9 Οκτωβρίου σε όλες
τις ∆ηµοτικές του Ενότητες ο δήµος Πυλαίας –Χορτιάτη, σε συνεργασία µε το  ΓΝΘ « Γ.Παπανικολάου». Μια πρωτοβουλία Αγάπης καιΑλληλεγγύης προς τους πάσχοντες συνανθρώπους
µας σε αυτές τις δύσκολες ώρες που η χώρα µαςκαλείται να δώσει την κρίσιµη µάχη για νααντιµετωπίσει το δεύτερο κύµα της πανδηµίας.

Συνολικά συγκεντρώθηκαν 120 µονάδες αίµατοςπροκειµένου να καλυφθούν οι αυξηµένες ανάγκεςλόγω των έκτακτων συνθηκών, καθώς τοπροηγούµενο διάστηµα η ανησυχία και ο φόβος για
τα κρούσµατα του κορωνοϊού οδήγησαν στηµεγάλη πτώση της προσέλευσης  των αιµοδοτώνστα νοσοκοµεία.
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Ανοιχτή διαδικτυακή παρουσίαση του

Παιδιατρικού Νοσοκομείου στο Φίλυρο

 Ιγνάτιος Καϊτεζίδης:   «Μεγάλη τιμή για τον δήμο μας- Στηρίζουμε το έργο ζωής με όλες

μας τις δυνάμεις»
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04/12/2020 Δήμος Πυλαίας-Χορτιάτη: «Λύστε άμεσα το πρόβλημα με το Ελληνικό Παιδικό Χωριό»

https://www.metrosport.gr/dimos-pylaias-chortiati-lyste-amesa-to-provlima-me-to-elliniko-paidiko-chorio-311224 1/2

Metrosport Team 

Αλληλέγγυος στέκεται και στηρίζει με όλες του τις δυνάμεις το Ελληνικό Παιδικό Χωριό στο Φίλυρο, που απειλείται με κλείσιμο εξαιτίας της αιφνιδιαστικής μεγάλης μείωσης της κρατικής

επιχορήγησης για το 2020, ο δήμος Πυλαίας-Χορτιάτη. 

Στην σχετική ανακοίνωση την οποία εξέδωσε, αναφέρει ότι "σε μια περίοδο τόσο ιδιαίτερη λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού και ενώ πλησιάζουν οι χριστουγεννιάτικες γιορτές, τέτοιες

ενέργειες μάς βρίσκουν απέναντι και καλούμε την αρμόδια Υπουργό να αναθεωρήσει την απόφασή της και να βοηθήσει άμεσα το Ελληνικό Παιδικό Χωριό"  

Όπως τονίζει ο δήμαρχος Πυλαίας-Χορτιάτη Ιγνάτιος Καϊτεζίδης, «δεν είναι δυνατόν όταν πλησιάζουν οι Μέρες των Χριστουγέννων 38 παιδικές ψυχές να κινδυνεύουν να πεταχτούν στον

δρόμο. Ας κοιτάξουμε τα αθώα παιδικά βλέμματα και ας βοηθήσουμε όλοι μαζί από το περίσσευμα ή το υστέρημά μας. Τα παιδάκια μας θέλουν μόνο ζεστασιά και αγάπη, ιδιαίτερα τώρα τα

Χριστούγεννα».  

Ο δήμος Πυλαίας-Χορτιάτη και ο Δήμαρχος προσωπικά στηρίζουν την κραυγή απόγνωσης για να σωθεί το Ελληνικό Παιδικό Χωριό στο Φίλυρο, κάτι που έχει μεταφερθεί προς τους

αρμόδιους υπουργούς και το γραφείο του Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη, ενώ ζητούν άμεση παρέμβαση για να λυθεί το θέμα.  

Μάλιστα ο ίδιος ο δήμαρχος, ως προεδρεύων σήμερα στο συνέδριο της ΚΕΔΕ παρουσία Υπουργών και όλων των δημάρχων της χώρας θα θέσει το θέμα και θα ζητήσει την άμεση επίλυση του

προβλήματος.  

Ταυτόχρονα, ύστερα από προσωπικές οδηγίες του δημάρχου Πυλαίας-Χορτιάτη και τις ενέργειες της αρμόδιας αντιδημάρχου Ελένης Γιαννούδη ο δήμος διέθεσε ήδη άμεσα πάνω από 140

κιλά τρόφιμα (κρέας, κοτόπουλο, φέτα και κασέρι), ενώ κινητοποίησε όλες τις αρμόδιες αρχές για τον ίδιο λόγο.  

Έτσι, χάρη στις προσπάθειες του δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη και στην κινητοποίηση του Προέδρου της Τράπεζας Τροφίμων Θεσσαλονίκης Αχιλλέα Φώλια και του Διευθυντή της Τράπεζας

Σόλωνα Σεκέρογλου παραδόθηκαν ήδη στο Χωριό πολλά απαραίτητα είδη, όπως όσπρια, ζυμαρικά, λάδι, κρουασάν, γάλα και απορρυπαντικά, αλλά και πέλλετ που χρησιμοποιείται για

θέρμανση στις κατοικίες.  
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Το ΠΕΔ-ΚΜ δωρίζει υγειονομικό και
ιατρικό εξοπλισμό στη Θεσσαλονίκη
Δωρεά υγειονομικού υλικού

 (https://www.vradini.gr/author/vradini/)

 Η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΕΔ-ΚΜ),
ύστερα από σχετική απόφαση του Δ.Σ. της προχωρά στην προμήθεια
και δωρεά υγειονομικού υλικού και ιατρικού εξοπλισμού, ύψους
100.000 ευρώ, προς τα τέσσερα μεγάλα δημόσια νοσοκομεία
αναφοράς covid της Θεσσαλονίκης . Στην ίδια απόφαση επισημαίνεται,
παράλληλα, ότι στο μέλλον θα ενισχυθούν και άλλα δημόσια
νοσοκομειακά ιδρύματα, καθώς, όπως ανέφεραν οι δήμαρχοι, η μάχη
με τον κορονοϊό δεν θα τελειώσει σύντομα.
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Η ΕΡΑΤΩ ΑΛΑΚΙΟΖΙΔΟΥ ΝΕΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ

ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
από Voria.gr

Νέα Καλλιτεχνική Διεύθυνση για το Δημοτικό Ωδείο Πυλαίας-

Χορτιάτη - Αναλυτικά το βιογραφικό σημείωμα της Ερατούς

Αλακιοζίδου.
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υποψηφι ότητα της δι κής µας Τασούλας»
Πηγή: METROSPORT Σελ .: 30 Ηµεροµηνί α

έκδοσης:
24-10-2020

Επι φάνει α: 242.13 cm² Αρθρογράφος: Κυκλοφορί α: 0

Θέµατα: ∆ΗΜΟΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ - ΠΥΛΑΙΑΣ - ΧΟΡΤΙΑΤΗ

I. Καηεςίδηκ «Τιµή για τον δήµο µαο 

η υποψηφιότητα ins δικήβ µαβ Τασούλαβ»

Α
νοιχτά υπέρ xns

υποψηφιότητας ins 

Τοσούλας Κελσίδου 

για την προεδρία του ΣΕΓΑΣ 

τάχθηκε ο δήµος Πυλαί- 
as-Χορτιάτη και ο δήµαρχος 
Ιγνάτιοε Καϊτεζίδης.

Η θέση ίου δήµου είναι προϊόν 
ιόσο ins αξίαε ins litos αθλήιρι- 
as και Ολυµπιονίκη όσο και ίου 

γεγονότοε ότι cos δηµότηε του 

δήµου Πυλαίαε-Χορτιάτη έχει 
επιδείξει τεράστια ευαισθησία 

στην ανάπτυξη του αθλητισµού 

στον δήµο. Σε ανακοίνωση του 

ο δήµοε αναφέρει: «Η µεγάλη 
pas Ολυµπιονίκηε Τοσούλα Κε- 
λεσίδου ετοιµάζεται να γράψει 
µε χρυσά γράµµατα µία ακόµη 

σελίδα στην ιστορία του ελληνι
κού αθλητισµού.

Η ανακοίνωση ins υποψη- 

cpioinias ins για την προεδρία 

του ΣΕΓΑΣ pas γέµισε µε χαρά 

και περπφάνεια.

Στηρίζουµε ολόψυχα την 
αθλήτρια µε τη σπάνια προσω

πικότητα, που οι παγκοσµίου 

βεληνεκούε επιτυχίε5 ins και τα 

ολυµπιακά ins µετάλλια δεν τη 
θάµπωσαν.
Εµεί5 εδώ στον ∆ήµο Πυλαί- 

as-Χορτιάτη έχουµε την τύχη και 
την τιµή να γνωρίζουµε την αν
θρώπινη πλευρά ins Τασούλα5

όταν µε την απλότητα, τη σεµνό
τητα και τη σκληρή δουλειά ins 

ολοκλήρωσε την προετοιµασία 

ins oils Ολυµπιακέ5 εγκαταστά- 

σεΐ5 του ∆ήµου pas για να πετά- 

ξει τον δίσκο ins aious Ολυµπι- 
ακούε Αγώνεε ins Αθήναε στα 

67.03 µέτρα avs3aivovias στο

δεύτερο σκαλί του βάθρου µε 
το αργυρό ολυµπιακό µετάλλιο 

στο στήθοε».

Ο 60papxos ΙγνάτιοΞ Καϊτεζί- 
6ns δήλωσε για την υποψηφι
ότητα ins Κελεσίδου:«Η υπο
ψηφιότητα της δικήε pas 

Τασούλαε αποτελεί εξαιρετι
κή τιµή για την πατρίδα pas 

και για τον δήµο pas. Είναι 
µία γυναίκα δυνατή που ξέ
ρει να πατά γερά στα πόδια 

τηε, γι ’ αυτά είµαι βέβαιοε 
πωε θα κατακτήσει µία ακόµη 

κορυφή. Είναι ένα πρόσωπο 

που εµπνέει και ταυτόχρο
να ενώνει. Τηε εύχοµαι κάθε 
επιτυχία στη νέα µεγάλη πρό
κληση που αναλαµβάνει µε 
την υποψηφιότητά τηε ωε η 

πρώτη γυναίκα πρόεδροε του 

ΣΕΓΑΣ. Έχει αποδείξει ότι δεν 

την φοβίζουν ούτε οι προ- 

κλήσειε, ούτε και οι ευθύνεε 
τιε οποίεε ξέρει να αναλαµ
βάνει στο ακέραιο. Είµαστε 
µαζί τηε!»

29/09/2020, 09:36 | ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ από Voria.gr

Σε όλο τον δήμο εξετάστηκαν συνολικά 127 άτομα (124 γυναίκες και 3άνδρες) εκ των οποίων διαγνώστηκαν με οστεοπόρωση 4 και μεοστεοπενία 70 άτομα.
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ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΕΠΑΠ 
∆ΗΜΟΥ ΠΥΛΑΙΑΣ- ΧΟΡΤΙΑΤΗ 
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Friedrich Nietzsche

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ Ω∆ΕΙΟ

Χωρίς μουσική, η ζωή θα ήταν ένα λάθος.

ΑΝΟΙΧΤΑ 07:00 - 23:00 
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΚΥΡΙΑΚΕΣ

Τ. 2310340361

• Ακαδημίες Παιδιών
• Aqua Aerobic
• Water Polo
• Συγχρονισμένη Κολύμβηση 
   για παιδιά
• Εκμάθηση Ενηλίκων
• Θεραπευτική γυμναστική - 
   Αποκατάσταση τραυματισμών
• Μαθήματα ΑΜΕΑ   
• Γυμναστήριο

• ΟΡΘΟΣΩΜΙΚΗ
• PILATES
• YOGA
• DANCE AEROBIC
• ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΥΙΚΗΣ ΕΝ∆ΥΝΑΜΩΣΗΣ
• TR-X
• ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ - 
    ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ - ΤΕΦΑΑ

www.pilea-hortiatis.gr f ΚΕΠΑΠ Δήμου Πυλαίας Χορτιάτη

• Ζωγραφική

• Μπαλέτο

• Παραδοσιακοί χοροί

• Θέατρο

• Θεατρικό παιχνίδι

T. 2313301099

Σας περιµένουµε ξανά από κοντά µόλις το επιτρέψουν οι συνθήκες 


