
ΚΑΝ’ΤΟ ΟΠΩΣ 
Ο ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ
6χρονος σώζει ζωές 
και μας εμπνέει!
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ΣΧΟΛΙΚΗ ΣΤΕΓΗ:  
3 νέα σχολεία στον δήμο

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ: 
Πρόσκληση σε νέους  
δημιουργούς

•  ΒΑΪΟΣ ΝΤΑΦΟΥΛΗΣ:  
Κορωνοϊός & νεολαία

•  KΩΣΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ:  
Τα ρομπότ είναι το μέλλον

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ

ΚΑΙΡΙΚΟ - ΧΙΟΝΙΑ: 
Eδώ ηττήθηκε   
η «Μήδεια» 
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Ν ιώθω πολύ χαρούμενος που μετά από έναν ακόμη χιονιά μπορώ να σας κοι-
τάζω στα μάτια με τη συνείδησή μου ήσυχη για τα άριστα αντανακλαστικά του 
δήμου Πυλαίας – Χορτιάτη και την υποδειγματική διαχείριση δύο απαιτητι-

κών λευκών επισκεπτών, του «Λέανδρου» και της «Μήδειας».

Αποδείχθηκε ότι ο δήμος μας διαθέτει σύγχρονο εξοπλισμό, ανθρώπινο δυναμικό 
καλά προετοιμασμένο αλλά και ολοκληρωμένο σχέδιο, οργάνωση και αποτελεσματι-
κότητα για την αντιμετώπιση των έκτακτων καιρικών φαινομένων.

Έχει ανθρώπους με εμπειρία, ικανότητες και αντοχές να δουλεύουν παγωμένα μερό-
νυχτα υπό αντίξοες συνθήκες. Αυτός είναι ο δήμος μας. Οι άνθρωποί του. Όλοι εσείς.

Η πρόσφατη μάλιστα κακοκαιρία που έπληξε το σύνολο της χώρας και δοκίμασε 
σκληρά την Αττική, μας υπενθύμισε ότι τίποτα δεν είναι αυτονόητο και δεδομένο. Ότι 
δεν υπάρχει τύχη. Μόνον σκληρή δουλειά, σχέδιο και άρτια προετοιμασία. Το πόσο 
αυτονόητο είναι να κυκλοφορούν στους ορεινούς δρόμους του Χορτιάτη τα λεωφο-
ρεία και τα ιδιωτικά οχήματα δίχως αλυσίδες μέρα – νύχτα, φάνηκε στην Αθήνα από 
τις αλυσίδες στη λεωφόρο Κηφισίας (!!!), τις 6 ημέρες διακοπής ηλεκτρικού ρεύμα-
τος, τη διακοπή κυκλοφορίας στην εθνική οδό (!!!), αλλά και την αδυναμία κίνησης 
των αστικών λεωφορείων επί τριήμερον στο κέντρο της Αθήνας, στο Σύνταγμα και 
την Ομόνοια.

Με απόλυτο σεβασμό και στο τελευταίο ευρώ του δημότη, προσφέρουμε ανταποδοτι-
κές υπηρεσίες ευρωπαϊκών προδιαγραφών καταφέρνοντας επάξια να θεωρούμαστε 
από πάρα πολλούς ως ο δήμος που αξίζει να ζεις!

Για να μη μείνουμε όμως μόνο στον χιονιά, σπάμε τη «βαρυχειμωνιά» της δύσκολης 
καθημερινότητάς μας φέρνοντας σας πρόωρα τον… Αύγουστο. 

Είναι το όνομα του 6χρονου δημότη μας που αναδεικνύεται σε πρωταγωνιστή της 
ζωής. Διδάσκει πρώτες βοήθειες, σώζει ανθρώπινες ζωές και μοιράζει χαμόγελα αι-
σιοδοξίας! Ας προσέξουμε όσα έχει να μας πει, είναι ένα παράδειγμα για όλους εμάς 
τους μεγαλύτερους…

Καλή άνοιξη σε όλες και όλους μας! 

Αγαπημένοι μου  
συμπολίτες,
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Μαθημένα τα βουνά  
στα χιόνια. Κρατήσαμε 
τον δήμο όρθιο όταν 
στην Αττική πάγωσαν  
με το πρώτο χιόνι!

10
Πυλαιώτικα: Τέλος σε 
ταλαιπωρία 30 ετών! 

11
Αρνητικά στην 
συντριπτική τους 
πλειοψηφία τα τεστ

12
•  Δωρεάν tablets  

στα σχολεία για την 
τηλε-εκπαίδευση 

•  Μέσω διαδικτύου 
υλοποιείται το Erasmus

13
•  Νέο ΑΤΜ στο Φίλυρο
•  Προσφορά Υγείας από 

γνωστές εταιρίες

14
Στον δήμο μας  
τα έργα δεν μπαίνουν  
σε καραντίνα

18
Μεγάλη επιτυχία του 
δήμου μας. Οριστική 
λύση στη σχολική στέγη 
με 3 νέα σχολεία!

20
Κοινωνικές δράσεις 
ανθρωπιάς από τον δήμο

22
•  Σύμπραξη Δήμων - 

Περιφέρειας  
για την Ψηφιακή 
Διακυβέρνηση

•  Θεόδωρος Καράογλου:  
“Πρότυπο ανάπτυξης 
ο δήμος Πυλαίας - 
Χορτιάτη…”

24
Βάιος Νταφούλης: 
“...Αλλάζει ραγδαία η 
κοινωνία των παιδιών 
και των εφήβων...”

26
Η πόλη του Μέλλοντος 
είναι ήδη εδώ.
Την σχεδιάζουν  
οι μαθητές μας!

28
Κώστας Βασιλείου: 
Το μέλλον είναι τώρα!

30
Ο νέος ρόλος της 
αυτοδιοίκησης

32
“Best City Awards 
2020”: Πήραμε το 
χρυσό!

34
Η πνευματική δωρεά του 
Γιώργου Σκαμπαρδώνη 

36
Ευγνωμοσύνη για τους 
ήρωες της χρονιάς

37
Πανδημία και 
προκλήσεις για την 
Κ.Ε.Π.Α.Π.

38
Ο πιο μικρός εθελοντής 
στον κόσμο. Ο 6χρονος 
Αύγουστος κάνει ό,τι 
περνάει από το χέρι του 
για να σώσει ζωές

40
Το Δημοτικό μας  
Ωδείο ανοίγει τις πύλες 
του σε νέους καλλιτέχνες 

42
Τα παλιά λατομεία 
«ζωντανεύουν»
και αξιοποιούνται 
τουριστικά

44
•  500 φυσικά 

χριστουγεννιάτικα 
έλατα γίνονται λίπασμα 
και επιστρέφουν στη 
φύση

•  Οδός ΘεσσαλονΙκης: 
γέμισε λιόδεντρα

45
Μέλισσα:  
μια θρεπτική, 
γλυκιά ιστορία

46
Έγραψαν για εμάς

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: 



• Όλες οι ειδικότητες
• Εφημερεύων ειδικός παιδίατρος
• Εξειδικευμένη φροντίδα
• ∆υνατότητα μονόκλινου 

δωματίου
• Παιδότοπος δημιουργικής 

απασχόλησης

info@klinikiagiosloukas.gr 
www.klinikiagiosloukas.gr

552 36 Πανόραμα
Θεσσαλονίκη

Τ: 2310 380.000

Παιδιατρικό Τµήµα
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ΚΑΙΡΙΚΟ - ΧΙΟΝΙΑ

Δύο στα δύο πέτυχαν με το ξεκίνημα της χρονιάς οι 
δημοτικές υπηρεσίες κόντρα στις δύο κακοκαιρίες 
που έπληξαν τη χώρα μας. Κοντράροντας στα 

ίσα τη «Μήδεια», που επισκέφτηκε τη χώρα στα μέσα 
Φεβρουαρίου και ένα μήνα νωρίτερα τον «Λέανδρο». Με 
τον δήμο να αναδεικνύεται διπλός νικητής για μια ακόμη 
φορά στη μάχη κόντρα στον χιονιά.

Οι επιτυχίες αυτές μόνο τυχαίες δεν ήταν, καθώς στηρίχτη-
καν στην καλή προετοιμασία και στην άψογη οργάνωση. Στη 
«Μήδεια» όλες οι υπηρεσίες του δήμου, υπό τις οδηγίες 
του δημάρχου Πυλαίας-Χορτιάτη Ιγνάτιου Καϊτεζίδη και 
των αρμόδιων αντιδημάρχων, τέθηκαν σε επιφυλακή πριν 
εκδηλωθεί η κακοκαιρία. Με τα SMS που ενημέρωναν 
από την προηγούμενη ημέρα τους συμπολίτες μας με πο-

λύτιμες πληροφορίες να είναι έγκαιρα στα κινητά τους. Με 
τα τηλεφωνικά κέντρα σε όλες τις δημοτικές ενότητες να 
απαντούν σε κάθε αίτημα σχετικά με τον χιονιά 24 ώρες 
το 24ωρο, όπως και όλους τους εργαζομένους, οδηγούς 
και πληρώματα στα εκχιονιστικά σε κόκκινο συναγερμό. 
Καταφέραμε για άλλη μια φορά, σε συνεργασία με τη 
δημοτική αστυνομία, τις κοινωνικές υπηρεσίες, αλλά και 
τις εθελοντικές ομάδες του δήμου να μην δημιουργηθούν 
προβλήματα στην καθημερινότητα των δημοτών μας.

Αυτή τη φορά μάλιστα το στοίχημα που κερδίσαμε ήταν ακό-
μη μεγαλύτερο, καθώς εξασφαλίσαμε και την απρόσκοπτη 
μετακίνηση δημοτών προκειμένου να εμβολιαστούν για 
τον κορωνοϊό. Όλα τα εμβόλια έγιναν κανονικά σύμφωνα 
με τον προγραμματισμό τους!

Μαθημένα τα βουνά στα χιόνια
Κρατήσαμε τον δήμο όρθιο όταν στην Αθήνα κυκλοφορούσαν 
με αλυσίδες!
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ΚΑΙΡΙΚΟ - ΧΙΟΝΙΑ

Alert ΚΑΙ ΟΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
Από το Σάββατο το πρωί, πρώτη ημέρα της κακοκαιρίας, 
λειτούργησαν από τις 7 π.μ. μέχρι τις 10 μ.μ. οι τηλεφωνικές 
γραμμές της κοινωνικής υπηρεσίας σε όλες τις δημοτικές 

ενότητες. Εξυπηρετήθηκαν δημότες ηλικιωμένοι, αλλά και 
με κινητικά προβλήματα, προκειμένου να εμβολιαστούν, 
κατόπιν προγραμματισμένου ραντεβού, καθώς και μο-
ναχικοί ηλικιωμένοι άνθρωποι και ευπαθείς ομάδες που 
είχαν ανάγκη φαρμάκων και τροφίμων κατ’ οίκον, μέσα 
από το πρόγραμμα «Βοήθεια στο σπίτι».

Παρών δήλωσε ο δήμος και μετά την εκτόνωση του 
χιονιά, αντιμετωπίζοντας με πολλή μεγάλη προσοχή και 
τον παγετό που επακολούθησε. Τα εκχιονιστικά και οι 
αλατιέρες συνέχισαν να σαρώνουν τους δρόμους, ενώ οι 
υπηρεσίες του δήμου παρέμειναν σε 24ωρη επιφυλακή, 
το ίδιο και τα δημαρχεία σε όλες τις δημοτικές ενότητες.

Καμία σχέση με αυτά που βλέπαμε καθημερινά στους 
τηλεοπτικούς δέκτες και αυτά που έζησαν στην Αθήνα 
οι πολίτες. Το κοντράστ ήταν μεγάλο: Εκεί ακινησία και 
πολλαπλά μπλακ άουτ, εδώ η καθημερινότητα της πόλης 
δεν διαταράχτηκε ούτε στο ελάχιστο.

ΠΡΟΒΑ ΤΖΕΝΕΡΑΛΕ ΜΕ ΤΟΝ “ΛΕΑΝΔΡΟ”
Λίγες εβδομάδες νωρίτερα απόλυτα έτοιμος αποδείχτηκε 
ο δήμος και στη μάχη με τον χιονιά «Λέανδρο». Ούτε το 
πρώτο ούτε το δεύτερο κύμα του «Λέανδρου», μπόρεσαν 
να νικήσουν τον μηχανισμό της Πολιτικής μας Προστασί-
ας που επέδειξε και πάλι γρήγορα αντανακλαστικά υπό 
δύσκολες συνθήκες ψύχους. 

Μαζί μας όπως πάντα και οι εθελοντικές ομάδες του δήμου, 
όπως και τα στελέχη της δημοτικής μας αστυνομίας που 
διευκόλυναν την κίνηση των εκχιονιστικών απομακρύνοντας 
διπλοπαρκαρισμένα οχήματα, αλλά και διευκολύνοντας 
με ενημέρωση «επί του πεδίου» την κίνηση συμπολιτών 
και εκδρομέων που χάρηκαν την ομορφιά του χιονιού 
δίχως τα προβλήματά του.
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ΚΑΙΡΙΚΟ - ΧΙΟΝΙΑ

«Στον δήμο μας με προετοιμασία, σκληρή δουλειά, 
αλλά και χάρη στις ακούραστες προσπάθειες των 
εργαζομένων έχουμε μάθει να αντιμετωπίζουμε 

κάθε κακοκαιρία. Έτσι συνέβη και τώρα τόσο με τον «Λέ-
ανδρο» όσο κυρίως με τη «Μήδεια», που σάρωσε όλη την 
χώρα, χωρίς ούτε η πρώτη ούτε η δεύτερη κακοκαιρία να 
μας δημιουργήσουν προβλήματα. Ένα μεγάλο ευχαριστώ 
σε όλους τους εργαζόμενους του δήμου που έδωσαν τη 
μάχη μέρα νύχτα στην παγωνιά. Αποδείξαμε για μια ακόμη 
φορά ότι με οργάνωση και δουλειά και τον δήμο δίπλα τους 
οι δημότες μπορούν να αισθάνονται ασφαλείς», δήλωσε 
ο δήμαρχος, Ιγνάτιος Καϊτεζίδης.

Εικόνες με την ομορφιά του τοπίου εδώ

και εδώ!

Από τα χιόνια της Πυλαίας στη... θάλασσα της Επανομής
Aπό τον εκχιονισμό κατευθείαν για μια βουτιά στη θάλασσα! Αυτό έκανε μετά το ‘‘πέρασμα’’ 
της «Μήδειας» ο αντιδήμαρχος Πυλαίας-Χορτιάτη και χειμερινός κολυμβητής Γιώργος 
Μπαμπαράτσας. Αφού βεβαιώθηκε ότι όλα έχουν καλώς, μπήκε στο αυτοκίνητό του και 
κατευθύνθηκε στην Επανομή, όπου βούτηξε στη θάλασσα. Όπως περιέγραψε και στο σχετικό 
βίντεο που ανέβασε στη σελίδα του στο fb για να «απολαύσει το μπάνιο». Εμείς λέμε χαρά στο 
κουράγιο του να βουτήξει αυτές τις ώρες με -2 θερμοκρασία! Αξιος!

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΜΑΣ
Με προθυμία και αυταπάρνηση ρίχτηκαν για άλλη 
μιας φορά στη μάχη για την αντιμετώπιση του χιονιά 
οι εθελοντικές μας ομάδες. Τόσο οι Εθελοντές 
Πολιτικής Προστασίας Πανοράματος, όσο η 
Εθελοντική Ομάδα Φιλύρου και η Επίλεκτη 
Ομάδα Ειδικών Αποστολών Πυλαίας-Χορ-
τιάτη με τις τακτικές τους περιπολίες και σε συ-
νεργασία με τις αρχές μερίμνησαν για την επίλυση 
προβλημάτων σε κομβικά σημεία του δήμου μας.

Δείτε εδώ!

https://youtu.be/52oabVp_q2Q
https://youtu.be/rtJdEk_uMZM
https://youtu.be/8-j6NNDA9AA
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ΠΛΑΤΩΝ Πυλαίας – Πανοράµατος: 
Λ.Τζων Κέννεντυ 37 Πυλαία  Τ. 2310425901 (∆ιαθέσιµος χώρος στάθµευσης)

www.platonae.gr

MRI Πολυπαραµετρική Μαστού

MRI Fast Μαστού

Εντοπισµός σύρµα Hook 
στο Μαστογράφο

Βιοψία 
υπό καθοδήγηση 

υπερήχου

3D Μαστογραφία
– 

Τοµοσύνθεση

Κέντρο
Πρόληψης – ∆ιάγνωσης

Παθήσεων Μαστού

Γ. ΜΠΟΥΛΟΓΙΑΝΝΗ, MD, PHD
Πιστοποιηµένη Ακτινοδιαγνώστρια Μαστού

European Diploma in Breast imaging
European screening mammography LRCB
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ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑ

Δικαίωση για το επιβατικό κοινό στα 
«Πυλαιώτικα» που με την έναρξη 
του νέου έτους απέκτησαν νέα λε-
ωφορειακή γραμμή –την 11Τ – για 
το δρομολόγιο Πυλαία-Χαριλάου, 
ικανοποιώντας ένα πάγιο αίτημά 
τους - ήδη από τον πρώην δήμο 
Πυλαίας - των αρχών της δεκαετίας 
του 1990!

Η εν λόγω γραμμή, χάρη στις επί-
μονες προσπάθειες του δήμου Πυ-
λαίας-Χορτιάτη και προσωπικά του 
δημάρχου Ιγνάτιου Καϊτεζίδη, αλλά 
και την εξαιρετική συνεργασία με 
ΟΑΣΘ και ΟΣΕΘ, τέθηκε σε λειτουρ-
γία από την 1η Ιανουαρίου του τρέχοντος έτους. 

Η επιτυχία μάλιστα ίδρυσης της νέας γραμμής παίρνει ακόμη 
μεγαλύτερες διαστάσεις καθώς έρχεται σε μια εποχή που είναι 
γνωστά πανελληνίως τα προβλήματα υποστελέχωσης του ΟΑΣΘ. 

Προκειμένου να εξυπηρετείται συγκοινωνιακά η περιοχή, με 
απόφαση της η διοίκηση του ΟΣΕΘ τροποποίησε τη λειτουργία 
της λεωφορειακής γραμμής 11 που εκτελεί το δρομολόγιο Πυ-
λαία – Νέος Σιδηροδρομικός Σταθμός. Η νέα γραμμή ξεκίνησε 
με ενθαρρυντικά αποτελέσματα. Το πρώτο δρομολόγιο εκτελείται 
στις 6.45 το πρωί, ενώ στις 9.05 το βράδυ πραγματοποιείται το 
τελευταίο. 

Η διαδρομή μετάβασης της λεωφορειακής γραμμής 11Τ 
είναι η ακόλουθη: Δελφών - Πρασακάκη - Εγνατία - Προφήτη 
Ηλία - Πολυτεχνείου - Εγνατία - Μεγάλου Αλεξάνδρου - Βεργίνας 
- Γεωργίου Γεννηματά - Μιχαήλ Ψελλού - Αλεξάνδρου Παπανα-
στασίου - Αλέξανδρου Υψηλάντου.

Η διαδρομή επιστροφής είναι η ακόλουθη: Αλέξανδρου 
Υψηλάντου - Αλεξάνδρου Παπαναστασίου - Μιχαήλ Ψελλού - Γε-
ωργίου Γεννηματά - Βεργίνας - Μεγάλου Αλεξάνδρου - Πρασα-
κάκη - Δελφών.

ΠΥΛΑΙΩΤΙΚΑ: Τέλος σε ταλαιπωρία 30 ετών! 
Η γραμμή 11 Τ που εκτελεί το δρομολόγιο Πυλαία - Χαριλάου έδωσε λύση σε ένα αίτημα 
που εκκρεμούσε επί τρεις δεκαετίες. Ο δήμαρχος τίμησε την προσωπική του υπόσχεση 
στους συμπολίτες μας! 

ΙΓΝΑΤΙΟΣ ΚΑΪΤΕΖΙΔΗΣ: 
«Η συνεργασία δίνει πά-
ντοτε λύσεις. Δουλέψαμε 
σκληρά για χρόνια ώστε να 

εξασφαλίσουμε τη συγκοινωνιακή 
κάλυψη στα Πυλαιώτικα της Πυ-
λαίας, δημιουργήσαμε συνθήκες 
ασφάλειας για τα λεωφορεία με τον 
σηματοδότη και τις κυκλοφοριακές 
κατασκευές στην οδό Βεργίνας και 
δικαιωθήκαμε. Αξίζει όμως μεγάλο 
ευχαριστώ και στις διοικήσεις ΟΑΣΘ 
και ΟΣΕΘ που ικανοποίησαν ένα 
δίκαιο αίτημά της περιοχής που 
εκκρεμούσε για 30 χρόνια. Με τη 
νέα λεωφορειακή γραμμή, δίνουμε 
διέξοδο και αλλάζουμε την καθημε-
ρινότητα δεκάδων συμπολιτών μας 
που μέχρι σήμερα ταλαιπωρούνταν 
στις μετακινήσεις τους».
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COVID-19: ΜΕΤΡΑ και ΔΡΑΣΕΙΣ 

Μ ε απόλυτη ασφάλεια και μεγάλη συμμετοχή των 
πολιτών πραγματοποιήθηκαν στον δήμο μας χι-
λιάδες rapid tests σε συνεργασία με τον Εθνικό 

Οργανισμό Δημόσιας Υγείας εντελώς δωρεάν. 

Κόντρα πολλές φορές στους σφοδρούς αέρηδες που 
έπνεαν αλλά και τις χαμηλές θερμοκρασίες των ημερών οι 
έλεγχοι έγιναν σε όλες τις δημοτικές ενότητες και με απόλυτη 
επιτυχία. Η αρχή έγινε στην Πυλαία, ενώ στη συνέχεια οι 
έλεγχοι επεκτάθηκαν στο Φίλυρο, τον Χορτιάτη, το Ασβε-
στοχώρι, την Εξοχή και το Πανόραμα. Με την προσέλευση 
των πολιτών να είναι μαζική, καθώς μέχρι τη στιγμή που 
γράφονταν αυτές οι γραμμές, συνολικά ξεπέρασαν τις 
4.200! Πολύ ικανοποιητικά και τα αποτελέσματα καθώς 
ελάχιστα tests διαγνώσθηκαν θετικά.

Η όλη διαδικασία συντονίστηκε με επιτυχία από την αρμόδια 
αντιδήμαρχο Απασχόλησης, Κοινωνικής Προστασίας, Υγείας 
και Παιδείας Ελένη Γιαννούδη και έγινε σε συνεργασία 
με τις δημοτικές υπηρεσίες, ενώ οι έλεγχοι αναμένεται 
να έχουν και συνέχεια, καθώς ο ΕΟΔΥ προγραμματίζει 
συνέχεια με καινούρια ραντεβού. 

«Ένα μεγάλο ευχαριστώ στον δήμαρχό μας που είναι πάντοτε 
μπροστάρης σε τέτοιες διαδικασίες. Ένα μεγάλο ευχαριστώ 
και στα παιδιά που συμμετείχαν στα κλιμάκια του ΕΟΔΥ, που 

ακόμη και κάτω από δύσκολες καιρικές συνθήκες ήταν δίπλα 
και στο πλευρό των πολιτών. Τέλος ένα μεγάλο ευχαριστώ 
και προς τους πολίτες για τη μεγάλη συμμετοχή που μας 
δικαίωσε», σημείωσε η κ. Γιαννούδη.
Τα κλιμάκια του ΕΟΔΥ διενήργησαν τεστ μόνο σε πολίτες 
που προσέρχονταν με αυτοκίνητο ή άλλο όχημα, όπως 
ποδήλατο και μηχανή. Απλά, γρήγορα, με τάξη και ασφάλεια. 
Με τους πολίτες να ενημερώνονται άμεσα στο κινητό τους 
για το αποτέλεσμα.

Παντού τηρήθηκαν όλα τα μέτρα ασφαλείας και τα υγει-
ονομικά πρωτόκολλα, ενώ στον χώρο βρίσκονταν και η 
Δημοτική Αστυνομία για τη διευκόλυνση της κυκλοφορίας 
και τη γρήγορη εξυπηρέτηση όλων των πολιτών.

Να σημειωθεί ότι τα rapid tests στον δήμο μας θα συνε-
χιστούν, καθώς ο ΕΟΔΥ, ο οποίος και συντονίζει την όλη 
προσπάθεια, προγραμματίζει και άλλους δωρεάν ελέγχους, 
για τους οποίους θα υπάρξει σχετική και έγκαιρη ενημέρωση. 

Αρνητικά στην συντριπτική τους  
πλειοψηφία τα τεστ
Με μεγάλη συμμετοχή τα rapid tests - 4.200 συμπολίτες εξετάστηκαν

Ο ΕΟΔΥ ενημερώνει: 26 ερωτήσεις και 

απαντήσεις για το εμβόλιο κατά του COVID-19. 

Για όποιον ενδιαφέρεται ένα απλό κλικ αρκεί. 

http://bit.ly/3bgAR05
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Δωρεάν tablets  
στα σχολεία για την  
τηλε-εκπαίδευση 
Τα πρώτα στο ειδικό σχολείο  
Κωφών και Βαρηκόων 

Διαρκώς δίπλα στους μαθητές μας που έχουν ανάγκη, 
βρίσκεται ο δήμος μας παρέχοντας εμπράκτως τη 
στήριξη του για την υλοποίηση, της εξ’ αποστάσεως 

διδασκαλίας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. 

Για το σκοπό αυτό όπως είναι γνωστό το δημοτικό μας 
συμβούλιο ενέκρινε ομόφωνα έκτακτη επιχορήγηση από 
τον δήμο ύψους 30.000 ευρώ για την προμήθεια 250 
tabletς  προκειμένου να δοθούν στα σχολεία και στους 
μαθητές μας με κοινωνικά κριτήρια ώστε να μην αποκλει-
σθούν από την «τηλεκπαίδευση». 

Τα πρώτα tablets παραδόθηκαν ήδη στα παιδιά του Ειδι-
κού Γυμνασίου και Λυκείου Κωφών και Βαρήκοων στο 
Πανόραμα από τον δήμαρχο Πυλαίας-Χορτιάτη Ιγνάτιο 
Καϊτεζίδη υλοποιώντας στην πράξη την απόφαση του 
Δημοτικού Συμβουλίου.  

«Σας σκεφτόμαστε και σας στηρίζουμε, έτσι ώστε η εκπαι-
δευτική διαδικασία να γίνει καλύτερη. Διασφαλίζουμε την 
πρόσβαση των μαθητών μας στην τηλεκπαίδευση. Στόχος 

μας είναι να μη μείνει κανένας μαθητής και κανένα σχολείο 
δίχως tablet», σημείωσε στον σύντομο χαιρετισμό του ο 
κ. Καϊτεζίδης ο οποίος συνοδευόταν από την αντιδήμαρ-
χο Παιδείας Ελένη Γιαννούδη και την πρόεδρο των 
Σχολικών Επιτροπών Ευαγγελία Σακαλή-Παρα-
σκευοπούλου.
Ο δήμαρχος ευχαρίστησε θερμά τη διευθύντρια της μονάδας 
Μαρία Μιχαηλίδου, και όλους τους εκπαιδευτικούς για 
τις μεγάλες προσπάθειες που καταβάλουν υπό ιδιαίτερα 
δύσκολες συνθήκες, ενώ ιδιαίτερα συγκινητική ήταν 
η στιγμή που οι μαθητές με τη βοήθεια της νοηματικής 
αφιέρωσαν ένα τραγούδι τους στον δήμαρχο και στους 
συνεργάτες του.

2o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΙΛΥΡΟΥ

Μέσω ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ υλοποιείται το erASMUS

Τ ην προσπάθεια τους να διευ-
ρύνουν τη συνεργασία τους με 
ευρωπαϊκά σχολεία συνεχίζουν 

εν μέσω πανδημίας οι εκπαιδευτικοί και 
οι μαθητές του 2ου Δημοτικού Σχολείου 
Φιλύρου, εφαρμόζοντας νέους, πρωτό-
τυπους τρόπους δράσης, αλλά και επι-
κοινωνίας με τη βοήθεια του διαδικτύου.  

Το σχολείο του Φιλύρου, μαζί με σχο-
λεία άλλων πέντε χωρών (Ουγγαρία, 
Ιταλία, Πορτογαλία, Εσθονία, Ρουμανία) 
συμμετέχει στο πρόγραμμα Erasmus+ 
KA2 “Diversity Makes Union–2019-1-
HU01-KA229-  το οποίο παρατάθηκε 

για έναν χρόνο  εξαιτίας των πρωτό-
γνωρων συνθηκών που προκάλεσε η 
πανδημία του Covid 19. 

Προκειμένου να ξεπεράσουν το πρό-
βλημα της απόστασης και της απομό-
νωσης  οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές 
του κάθε σχολείου έχουν δημιουργή-

σει μέσω των ψηφιακών εργαλείων 
(Padlet, Scratch, Kahoot, Quiz, Gamilab 
Βίντεο κ.α)  εργασίες οι οποίες αναδει-
κνύουν την προσαρμοστικότητα και τη 
δημιουργικότητα. Επιπλέον πραγματο-
ποιήθηκαν online συναντήσεις μεταξύ 
τους, ενώ στόχος είναι η ενίσχυση της 
επικοινωνίας  μέσω virtual meetings. 

Ανάλογος με τις εξελίξεις  στο “μέτωπο” 
της πανδημίας θα είναι ο τρόπος υλο-
ποίησης και για άλλα δύο προγράμματα 
“Erasmus” που εγκρίθηκαν για το 2ο 
δημοτικό σχολείο Φιλύρου στη διάρκεια 
του 2020. 

COVID-19: ΜΕΤΡΑ και ΔΡΑΣΕΙΣ 
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ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΓΕΙΑΣ  
από γνωστές εταιρίες
35.000 ιατρικές μάσκες, αντισηπτικά  
και εργαλεία διάγνωσης του covid-19
για τα σχολεία μας

Νέο ΑΤΜ  
στο Φίλυρο
Ταλαιπωρία τέλος  
για τους συνδημότες μας 

Ά λλαξε προς το καλύτερο η καθημε-
ρινότητα για εκατοντάδες δημότες 
μας και ιδιαίτερα τους συνταξιούχους 

μας στο Φίλυρο, που ήταν υποχρεωμένοι να 
μετακινούνται αρκετά χιλιόμετρα από την 
κατοικία τους, αλλάζοντας συχνά δύο λεωφο-
ρεία, για να εξυπηρετηθούν στις τραπεζικές 
τους συναλλαγές. 

Η λύση δόθηκε με την επανατοποθέτηση 
τραπεζικού μηχανήματος αυτόματης συναλ-
λαγής στην πλατεία της κοινότητας, χάρη στις 
επίμονες προσπάθειες και το προσωπικό 
ενδιαφέρον του δημάρχου Ιγνάτιου Καϊτε-
ζίδη, που πέτυχε τη συναίνεση της διοίκησης 
της Τράπεζας Πειραιώς η οποία συνεκτίμησε 
και την άριστη συνεργασία της με τον δήμο 
Πυλαίας - Χορτιάτη. Τις ευχαριστίες του εξέ-
φρασε ο κ. Καϊτεζίδης προς την επικεφαλής 
του δικτύου Βορείου Ελλάδος της Τράπεζας 
Πειραιώς Μαρία Μαυροματάκη, καθώς 
και τη διοίκηση της τράπεζας για την αίσια 
έκβαση του θέματος. 

Το νέο ΑΤΜ εγκαταστάθηκε στην είσοδο του 
ΚΑΠΗ, στη θέση όπου ήταν τοποθετημένο προ-
ηγούμενο μηχάνημα αυτόματης συναλλαγής 
της ίδιας τράπεζας, που έγινε το 2019 στόχος 
βανδαλισμού τις πρώτες πρωινές ώρες από 
άγνωστους δράστες, που το ανατίναξαν στην 
προσπάθειά τους να το ληστέψουν.

Ισχυρούς συμμάχους, αρωγούς και συμπαραστάτες στην προσπά-
θειά του να τιθασεύσει τις αρνητικές συνέπειες της πανδημίας 
βρίσκει ο δήμος μας στον επιχειρηματικό κόσμο. Μνημονεύουμε 

τα παραδείγματα γνωστών εταιριών που πρόσφεραν στον δήμο 
μας σημαντικές ποσότητες υγειονομικού υλικού, και εξειδικευμένα 
εργαλεία για τη διάγνωση του covid-19, παραδίδοντας μαθήματα 
κοινωνικής εταιρικής ευθύνης στους καιρούς της πανδημίας, άξια 
να τα μιμηθούν και άλλες επιχειρήσεις. 

• Η εταιρία ηλεκτρικού εξο-
πλισμού και ειδών ατομικής 
προστασίας “eurolamp” 
και ο διευθύνων σύμβουλός 
της, Θεοδόσιος Θεοδο-
σόπουλος συνοδευόμενος 
από τον συνεργάτη – συμπο-
λίτη μας Παναγιώτη Ζου-

μπουρίδη, πρόσφερε 15.000 ιατρικές μάσκες και σημαντική 
ποσότητα αντισηπτικών.

•  Η εισαγωγική εταιρία 
«CONeCt» A.e.  και 
το επιχειρηματικό ζεύγος 
Δέσποινας και Μπάμπη 
Πορτουλίδη που τη διευ-
θύνουν πρόσφερε 20.000 
ιατρικές μάσκες. 

•  Η εταιρία οφθαλμολογικών αναλώσιμων, ιατρικού εξοπλισμού 
και μηχανημάτων SIDAPHArM P.c. και η διευθύνουσά της 
Νταϊάνα Μοχίντρα πρόσφερε ηλεκτρονικά θερμόμετρα 
μετώπου. 

Πρόκειται για πολύτιμες χορηγίες, που όπως τόνισε ο δήμαρχος 
Ιγνάτιος Καϊτεζίδης θα καλύψουν τις ανάγκες των σχολείων 
μας. «Ευχαριστώ τις επιχειρήσεις και τους φίλους μας επιχειρημα-
τίες, όπως ο Θεοδόσης Θεοδοσόπουλος, η Δέσποινα και 
ο Μπάμπης Πορτουλίδης και η Νταϊάνα Μοχίντρα για τη 
γεμάτη ανθρωπιά πρωτοβουλία τους. Η γενναιόδωρη προσφορά 
τους θα πιάσει τόπο και είμαι βέβαιος ότι το παράδειγμά τους θα 
εγείρει κι άλλους συμπολίτες μας να συνδράμουν στο έργο μας» 
σημείωσε ο κ. Καϊτεζίδης.

COVID-19: ΜΕΤΡΑ και ΔΡΑΣΕΙΣ 
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ΕΡΓΑ

ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙ:  
Αλλάζουμε όλο το δίκτυο 
ύδρευσης

Στην επάρκεια και στη βελτίωση της 
ποιότητας του νερού στο Ασβεστο-
χώρι στοχεύει το μεγάλο έργο για 
την αντικατάσταση όλου του δικτύου 
ύδρευσης που είναι ήδη στη φάση 
κατασκευής του. 

Η ολοκλήρωση του ζωτικής σημα-
σίας έργου θα εξυπηρετεί πλήρως 
τους κατοίκους του οικισμού εξα-
σφαλίζοντας το δικαίωμά τους σε 
καθαρό, ποιοτικό και ασφαλές νερό. 
Με την αντικατάσταση όλου του 
δικτύου ύδρευσης θα μηδενιστούν 
και οι απώλειες νερού στο δίκτυο με 
αποτέλεσμα τη μείωση της χρέωσής 
του στα νοικοκυριά.

Το έργο συνολικού προϋπολογισμού 
3,7 εκ. ευρώ που είναι σε πλήρη 
εξέλιξη αναπόφευκτα προκαλεί ανα-
στάτωση στην καθημερινότητα των 

συμπολιτών μας από τους οποίους 
ζητάμε την κατανόηση, τη στήριξη 
και την συνεργασία τους. 

ΑΣ ΜΗΝ ξΕΧΝAΜΕ: Η όχληση 
θα είναι προσωρινή, το κέρ-
δος όμως θα είναι μόνιμο και 
μεγάλο. 

Το έργο προϋπολογισμού 
3.788.558,68€, χρημα-
τοδοτείται 100% από το 
Πρόγραμμα «Φιλόδημος Ι», 
μέσω του Προγράμματος 
Δημοσίων Επενδύσεων του 
Υπουργείου Εσωτερικών. 

Το έργο είναι το δεύτερο μεγάλο 
στην περιοχή καθώς έχουν εξασφα-
λιστεί από τον δήμο μας άλλα 10 εκ. 
ευρώ από το ΕΣΠΑ της Περιφέρειας 
Κεντρικής Μακεδονίας για την κατα-

σκευή του σύγχρονου αποχετευτικού 
δικτύου στο Ασβεστοχώρι και στον 
Χορτιάτη. Μάλιστα στον Χορτιάτη οι 
εργασίες ξεκίνησαν ήδη να τρέχουν 
για να ακολουθήσει στην συνέχεια 
και το Ασβεστοχώρι. Δύο έργα κυ-
ριολεκτικά ιστορικά που αλλάζουν 
την εικόνα των πόλεών μας.

Δήλωση δημάρχου
Τα έργα ουσίας στον δήμο 
μας δεν μπαίνουν σε καρα-
ντίνα. Με αδιάκοπους ρυθ-

μούς προετοιμάζουμε τις υποδομές 
για την επόμενη μέρα. Πρόκειται για 
έργα ιστορικά με σπουδαίο κοινωνικό, 
περιβαλλοντικό αλλά και υγειονομικό 
αποτύπωμα. Τα έργα μας συνεχίζο-
νται ακόμη και στους καιρούς της 
πανδημίας. Δώσαμε σκληρό αγώνα 
για να ωριμάσουμε τις μελέτες και 
να πετύχουμε τις χρηματοδοτήσεις 
τους. Ο κόσμος θέλει πράξεις, κι 
εμείς κρινόμαστε καθημερινά από 
τα έργα μας.»

Στον δήμο μας τα έργα  
δεν μπαίνουν σε καραντίνα
Σημαντικές υποδομές αλλάζουν τη ζωή μας
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ΕΡΓΑ

ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ 
ΧΟΡΤΙΑΤΗ: Στο φούλ  
οι μηχανές για το γυμνα-
στήριο «κόσμημα»
 
Με αδιάκοπους ρυθμούς συνεχίζο-
νται οι εργασίες για την κατασκευή 
του κλειστού υπερσύγχρονου δη-
μοτικού γυμναστηρίου Χορτιάτη. 

Παρά τη δύσκολη συγκυρία του χει-
μώνα αλλά και του κορονοϊού, η κα-
τασκευή του γυμναστηρίου βρίσκεται 
σε πλήρη εξέλιξη ως επισφράγισμα 
μιας μεγάλης προσπάθειας για ένα 
έργο υπερ-τοπικού χαρακτήρα.

Ο δήμαρχος Πυλαίας - Χορτιάτη 
Ιγνάτιος Καϊτεζίδης συνοδευόμε-
νος από τον αντιδήμαρχο Γιώργο 
Μπαμπαράτσα και συνεργάτες του, 
βρέθηκε στο εργοτάξιο και ενημε-
ρώθηκε αναλυτικά για την πορεία 
του έργου. Στην παρούσα φάση 
έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες 
θεμελίωσης του φέροντα οργανι-
σμού του κτιρίου, ενώ παράλληλα 
διαμορφώθηκε τάφρος γύρω από 
το έργο προστασίας του σκάμματος 
από τα διερχόμενα ύδατα. Ταυτό-
χρονα, έχουν ξεκινήσει οι εργασίες 
υγρομόνωσης της θεμελίωσης από 
την εσωτερική πλευρά του κτιρίου 
και πρόκειται να κατασκευαστεί 
άμεσα το αποστραγγιστικό δίκτυο 
και να ξεκινήσουν οι εργασίες υγρο-
μόνωσης της εξωτερικής πλευράς 
του κτιρίου. Θα ακολουθήσουν στην 

συνέχεια οι απαιτούμενες επιχώσεις 
για την κατασκευή της ανωδομής. 

Η ταυτότητα του έργου: 

•  Προϋπολογισμός 3.475.000 
ευρώ. Συνολική επιφάνεια 1.200 
τ.μ. Περιοχή «Λούστρα», Χορ-
τιάτης.

•  Δύο κτίρια: Η κεντρική σάλα με 
το γήπεδο και τις κερκίδες χω-
ρητικότητας 300 θέσεων, καθώς 
και το κτίριο που θα στεγάσει τις 
βοηθητικές υπηρεσίες (αποδυ-
τήρια, χώροι υγιεινής, ιατρείο, 
κυλικείο κ.ο.κ.). 

•  Στον ακάλυπτο χώρο του οικοπέ-
δου θα δημιουργηθούν παιδική 
χαρά και χώροι αναψυχής καθώς 
και θέσεις στάθμευσης.

•  Το κτίριο καλύπτει τις προδια-
γραφές της Γενικής Γραμματείας 
Αθλητισμού, ενώ είναι πλήρως 

προσβάσιμο για τους ανθρώπους 
με κινητικά προβλήματα. 

•  Σημαντικό ότι το κτήριο διαθέτει 
θετικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα 
και υψηλή ενεργειακή απόδο-
ση αφού μεταξύ άλλων θα έχει 
φωτοβολταϊκούς και ηλιακούς 
συλλέκτες, αντλίες θερμότητας 
και φωτιστικά σώματα LED με 
κεντρικό σύστημα ελέγχου της 
κατανάλωσης ενέργειας.
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ΔΑΚ ΠΥΛΑΙΑΣ:  
Μεταμορφώνεται σε  
«πράσινο» ενεργειακό  
γυμναστήριο 

Ένα ακόμη σημαντικό έργο έρχεται 
να προστεθεί στο σύνολο των έργων 
των ενεργειακών αναβαθμίσεων 
που υλοποιεί ο Δήμος Πυλαίας - 
Χορτιάτη καθώς και στο σύνολο 
των έργων εκσυγχρονισμού των 
αθλητικών υποδομών του. 

Ο λόγος για το Δημοτικό Αθλητικό 
Κέντρο Πυλαίας, που έχει πλέον 
μετατραπεί σε πραγματικό εργοτά-
ξιο για την υλοποίηση του μεγάλου 
έργου της ενεργειακήςαναβάθμισής 
του.

“Φύλλο και φτερό” το γυμναστή-
ριο, θωρακίζεται ενεργειακά με: 
•  Προσθήκη εξωτερικής θερμο-

πρόσοψης 

•  Αλλαγή οροφής. Τοποθέτηση θερ-
μομονωμένου πάνελ οροφής στη 
στέγη του κεντρικού τμήματος του 
χώρου άθλησης και στη στέγη 
όλων των βοηθητικών χώρων

•  Αντικατάσταση των εξωτερικών 
κουφωμάτων με υαλοπετάσματα 
και κουφώματα αλουμινίου με 
θερμοηχομονωτικούς υαλοπίνα-
κες. Επίσης, στις δύο επιμήκεις 
όψεις του κλειστού γυμναστηρίου 
(ανατολή - δύση) θα τοποθετηθούν 
και σταθερά σκίαστρα αλουμινίου, 
κατακόρυφα όπως ορίζουν οι 
κανόνες της βιοκλιματικής αρχι-

τεκτονικής για τον ανατολικό και 
δυτικό προσανατολισμό.

•  Τοποθέτηση μόνωσης δαπέδου 
στον εσωτερικό αγωνιστικό χώρο.

•  Κατασκευή νέου πιστοποιημέ-
νου Ξύλινου Αθλητικού δαπέδου 
(ΠΑΡΚΕ) 

•  Τοποθέτηση νέου συστήματος κλι-
ματισμού σε όλους τους κύριους 
και βοηθητικούς χώρους.

•  Τοποθέτηση νέας συστοιχίας ηλια-
κών πάνελ για Ζεστά Νερά Χρήσης.

•  Αντικατάσταση φωτιστικών σω-
μάτων για λόγους εξοικονόμησης 
ενέργειας και ποιότητας φωτισμού. 

•  Τοποθέτηση φωτοβολταϊκών πά-
νελ στην οροφή του κεντρικού 
τμήματος του αγωνιστικού χώρου.

•  Εφαρμογή φωτοκαταλυτικού ψυ-
χρού υλικού στυρένιο-ακρυλικής 
βάσεως στα νέα μεταλλικά στοιχεία 
για την πρόσβαση ΑμεΑ (ράμπα 
και κλίμακα).

•  Εφαρμογή φωτοκαταλυτικού ψυ-
χρού υλικού στυρένιο-ακρυλικής 
βάσεως στα υφιστάμενα μεταλλικά 
στοιχεία των όψεων που διατη-
ρούνται.

•  Ενίσχυση στατικών μεταλλικών 
στοιχείων

Το νέο πλέον δημοτικό μας γυμνα-
στήριο θα παραδοθεί ολοκληρωμέ-
νο το καλοκαίρι του 2022.
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ΕΡΓΑ

Ριζική είναι η αναμόρφωση και 
στο τμήμα της Άρσης Βαρών του 
ΔΑΚ Πυλαίας με τις ακόλουθες 
παρεμβάσεις:
•  Προσθήκη εξωτερικής θερμο-

πρόσοψης 

•  Αντικατάσταση των εξωτερικών 
κουφωμάτων με υαλοπετάσματα 
και κουφώματα αλουμινίου με θερ-
μοηχομονωτικούς υαλοπίνακες. 

•  Τοποθέτηση νέου συστήματος κλι-
ματισμού σε όλους τους κύριους 
και βοηθητικούς χώρους.

•  Τοποθέτηση νέας συστοιχίας ηλια-
κών πάνελ για Ζεστά Νερά Χρήσης

•  Αντικατάσταση φωτιστικών σω-
μάτων για λόγους εξοικονόμησης 
ενέργειας και ποιότητας φωτισμού. 

•  Τοποθέτηση φωτοβολταϊκών πά-
νελ στην οροφή του κεντρικού 
τμήματος του αγωνιστικού χώρου.

•  Εφαρμογή φωτοκαταλυτικού ψυ-
χρού υλικού στυρένιο-ακρυλικής 
βάσεως στα υφιστάμενα μεταλλικά 
στοιχεία των όψεων που διατη-
ρούνται.

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ με 
ασφάλεια και αξιοπρέπεια

Πρωταρχικός στόχος αλλά και υπο-
χρέωση του δήμου είναι να εξασφα-
λίζει την πρόσβαση των ατόμων 
ΑμΕΑ με ασφάλεια και αξιοπρέπεια 
στα δημόσια κτίρια και τις υποδομές. 
Γι’ αυτόν τον λόγο θα πραγματο-
ποιηθούν οι εξής παρεμβάσεις με 
βάση την:

•  προσαρμογή του υφιστάμενου 
κτιρίου με τη νέα νομοθεσία που 
αφορά τα άτομα με ειδικές ανά-
γκες, τόσο στο εσωτερικό του 
κτιρίου όσο και στον περιβάλλοντα 
χώρο.

•  εύκολη μετάβαση από τις εισόδους 
του κτιρίου ειδικά για ΑμεΑ και 
ηλικιωμένους

•  διατήρηση ενός μεγάλου μέρους 
του οικοπέδου για χώρο πρασίνου.

Επίσης ο δήμος σκοπεύει να προ-
χωρήσει στη γενική ανακαίνιση 
των αποδυτηρίων και των λοιπών 
κτηριακών υποδομών ώστε να πα-
ραδοθεί στο κοινό ένα πλήρως 
ανακαινισμένο κτίριο.

ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟ 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 
ΦΙΛΥΡΟΥ
Καλά νέα για την  
οδική πρόσβαση   

Κάθε μέρα κι ένα βήμα ακόμη 
πιο κοντά στην κατασκευή του 
Παιδιατρικού Νοσοκομείου στο 
Φίλυρο.

•  Ο ΥΠΟΜΙΔΑ Κ. Καραμαν-
λής επιβεβαίωσε ότι ο νέος 
δρόμος για το νοσοκομείο θα 
είναι έτοιμος μέσα στο 2023 
και ακόμη επιβεβαίωσε το 
πολύ καλό επίπεδο συνεργα-
σίας με τον Δήμο Πυλαίας – 
Χορτιάτη και την Περιφέρεια 
Κεντρικής Μακεδονίας για 
τα συμπληρωματικά οδικά 
έργα που θα εξασφαλίζουν 
την ασφαλή πρόσβαση στο 
νοσοκομείο. 

•  Οι θετικές εξελίξεις είναι το 
αποτέλεσμα ενός αγώνα 
πολλών ετών του δήμου μας 
προκειμένου το Φίλυρό μας 
να υποδεχτεί πανέτοιμο το πιο 
σύγχρονο νοσοκομείο στην 
ΝΑ Ευρώπη. 

•  Όλα θα ήταν ακόμη μακρινό 
όνειρο χωρίς την δωρεά του 
Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, 
για την οποία είμαστε βαθιά 
ευγνώμονες. 

Ο ΥΠΟΜΙΔΑ απάντησε σε επί-
καιρη ερώτηση που κατέθεσε ο 
βουλευτής της ΝΔ στην Α’ Θεσ-
σαλονίκης Δ. Κούβελας σχετικά 
με την οδική πρόσβαση στο νέο 
Παιδιατρικό Νοσοκομείο. 

Δείτε ολόκληρη την  απά-
ντηση του υπουργού εδώ

ΕΡΤ 3 Φωτοβολταϊκά στις στέγες 
δημαρχείων και σχολείων

https://www.facebook.com/dskouvelas/videos/263358535297867/
https://www.facebook.com/dskouvelas/videos/263358535297867/
https://youtu.be/3Vs27RdnCkY
https://youtu.be/3Vs27RdnCkY
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Μ εγάλες ειδήσεις για τη σχο-
λική στέγη έφερε η νέα 
χρονιά, καθώς μπήκε σε 

τροχιά υλοποίησης η κατασκευή 3 
νέων σχολείων στην Πυλαία και στο 
Πανόραμα. 

Τα σημαντικά νέα ανακοινώθηκαν 
στην τελευταία συνεδρίαση της Διυ-
πουργικής Επιτροπής Συμπράξεων 
Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) 
και αφορούν στην κατασκευή συ-
νολικά 17 σχολείων στην κεντρική 
Μακεδονία με τη μορφή ΣΔΙΤ. 3 από 
αυτά στον δήμο μας! Πρόκειται για 
το 3ο Γυμνάσιο Πυλαίας, το 3ο 
Λύκειο Πυλαίας και το 3ο Δημο-
τικό Σχολείο Πανοράματος, η 

ανέγερση των οποίων αναμένεται να 
δώσει οριστική λύση στο πρόβλημα 
της σχολικής στέγης στον δήμο μας. 

Το 3ο δημοτικό Πανοράματος θα 
στεγαστεί σε οικόπεδο που βρίσκεται 
στον οικισμό «Μακεδονία», είναι 
12θέσιο και αναμένεται να φιλο-
ξενήσει περίπου 300 μαθητές και 
μαθήτριες. Το 3ο Γυμνάσιο Πυλαίας 
και το 3ο Λύκειο θα στεγαστούν σε 
οικόπεδο στη Μαλακοπή και υπολο-
γίζεται να φιλοξενήσουν το καθένα 
από τουλάχιστον 250 μαθητές. 

Η εξέλιξη αυτή αποτελεί απόλυτη 
δικαίωση της διοίκησης του δήμου 
και του δημάρχου Ιγνάτιου Καϊτεζί-
δη που τα τελευταία χρόνια έδωσε 
πολλές και σκληρές μάχες για να 
προχωρήσει η υλοποίηση του σχε-
δίου που δίνει οριστική λύση στο 
πρόβλημα σχολικής στέγης στον 
δήμο μας. Σύμφωνα με το αρχικό 
χρονοδιάγραμμα του υπουργείου, ο 
διαγωνισμός αναμένεται μέσα στο 
α’ εξάμηνο του 2021. 

Μεγάλη επιτυχία του δήμου μας
Οριστική λύση στη σχολική στέγη με 3 νέα σχολεία!
3ο Γυμνάσιο Πυλαίας, 3ο Λύκειο Πυλαίας και 3ο Δημοτικό Πανοράματος

ΣΧΟΛΙΚΗ ΣΤΕΓΗ
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Καλές ειδήσεις είχαμε και στη δίχρονη υποχρε-
ωτική προσχολική αγωγή, που δημιούργησε 

εξαιτίας της προχειρότητας του σχεδιασμού της 
από το υπουργείο πολλά προβλήματα στους 
δήμους της χώρας. Εδώ εξασφαλίσαμε σε χρόνο 
-ρεκόρ 4 αίθουσες που καλύπτουν τις ανάγκες 
των παιδιών στο νηπιαγωγείο της Εξοχής και 
στο 7ο νηπιαγωγείο της Πυλαίας. Αίθουσες 
που έδωσαν ανάσες στη φετινή χρονιά για τα 
παιδιά μας.

4 αίθουσες και για την Προσχολική Αγωγή  

ΣΧΟΛΙΚΗ ΣΤΕΓΗ

«Δίνουμε στην Παιδεία απόλυτη 
προτεραιότητα γιατί τα παιδιά 
μας είναι το μέλλον», τονίζει συχνά 
ο Ιγνάτιος Καϊτεζίδης σε κάθε 
του δημόσια παρουσία σε σχολείο 
του δήμου. Αυτή η επωδός γίνεται 
καθημερινά πραγματικότητα με μια 
σειρά μεγάλων έργων στον χώρο 
της σχολικής στέγης, έργων που άλ-
λαξαν και αλλάζουν την εικόνα και 
την καθημερινότητα των σχολείων 
και στις έξι δημοτικές ενότητες του 
δήμου μας. 

7 σχολεία  
εγκαινιάστη-

καν τα τελευταία χρόνια 
στον δήμο μας, 

2 μεγάλα  
σχολικά έργα, 

η Βιβλιοθήκη και Αίθουσα 
Πολλαπλών Χρήσεων 
στο Ασβεστοχώρι και το 
κλειστό Γυμναστήριο του 
Φιλύρου, ενώ ακολουθεί 
το κλειστό Γυμναστήριο 
στο Χορτιάτη που κατα-
σκευάζεται.   

Συνολικά πάνω 
από 11 εκατομμύ-
ρια ευρώ κόστισαν 
τα σχολικά δημοτικά μας 
κτήρια, αυξάνοντας  

κατά 14.900 τ.μ. 
τους χώρους που 
μορφώνεται και εκπαιδεύ-
εται η νέα γενιά του δήμου 
μας. 

Ένας πολύ σημαντικός απολογισμός, 
που έχει και συνέχεια. Ο δήμος δεν 
σταματά να κατασκευάζει, να σχεδι-
άζει και να πιέζει για το μέλλον των 
παιδιών μας, όπως  δείχνει και η 
τελευταία καλή είδηση για τις τρεις 
νέες σχολικές μονάδες. Μάλιστα τα 
τρία σχολεία θα είναι τα πρώτα στη 
Βόρεια Ελλάδα που θα κατασκευα-
σθούν μέσω ΣΔΙΤ, ενώ την ίδια ώρα 
κατασκευάζεται το δημοτικό σχολείο 
της Εξοχής και παραδίδεται ολο-
κληρωμένη η μελέτη του δημοτικού 
σχολείου Φιλύρου.
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Κ.Ε.Κ.Π.Α.Π. – ΔΡΑΣΕΙΣ 

ΚΕ.Κ.Π.Α.Π. Δήμου 
Πυλαίας - Χορτιάτη:
ένα ακρωνύμιο που μπορεί να μην 
το γνωρίζουν πολλοί, τις υπηρεσίες 
όμως που προσφέρει, τις ξέρου-
νε όλοι. Πρόκειται για ένα τεράστιο 
προστατευτικό δίκτυο δομών και 
υπηρεσιών που απλώνεται σε όλο 
το μήκος και πλάτος του δήμου μας. 
Απασχολεί σε μόνιμη βάση πάνω 
από 50 εργαζόμενους και εξυπηρετεί 
καθημερινά τους συνδημότες μας. 

Κάτω από τη σκέπη του βρίσκουν 
καταφύγιο οι ηλικιωμένοι -οιγιαγιάδες 
και οι παπούδες μας- τα άτομα με ανα-
πηρία, οι μοναχικοί και οι ανήμποροι 
συμπολίτες μας και οποιοσδήποτε 
δημότης χρειαστεί βοήθεια. 

Κάπως έτσι περιγράφει το Κέντρο Κοι-
νωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης 
και Παιδείας Δήμου Πυλαίας – Χορ-
τιάτη η πρόεδρός του, Παρασκευή 
(Βίβιαν) Λιόλιου απαριθμώντας 
τις δομές του, οι οποίες καλύπτουν 
ένα ευρύ φάσμα κοινωνικών και 
προνοιακών υπηρεσιών. 

Μεταφορά στα κέντρα εμβολιασμού

Στην εμπροσθοφυλακή της μάχης για την αντιμετώπιση του covid-19 
βρέθηκε από την πρώτη στιγμή το ΚΕ.Κ.Π.Α.Π. Εξυπηρετεί τα μέλη του 
ΚΑΠΗ κάνοντας την εγγραφή τους στην άυλη συνταγογράφηση, κλείνοντας 
τα ραντεβού τους για τον εμβολιασμό και μεταφέροντας, ήδη περίπου 
100 συνανθρώπους μας, στα Κέντρα Εμβολιασμού. Μια διαδικασία, 
που συνεχίζεται καθημερινά υπό την επίβλεψη και τον συντονισμό της 
προέδρου του ΚΕ.Κ.Π.Α.Π. Βίβιαν Λιόλιου.
Το πρόγραμμα “Βοήθεια στο Σπίτι” εξυπηρετεί σε μόνιμη βάση περίπου 
300 ωφελούμενους σε όλες τις δημοτικές μας κοινότητες. Διαθέτει 
τέσσερις δομές (Πυλαίας, Μαλακοπής, Πανοράματος και Χορτιάτη) και 
ισάριθμες ομάδες εργασίας, που η κάθε μια απαρτίζεται από Κοινωνική 
Λειτουργό ή Ψυχολόγο, νοσηλεύτρια και οικογενειακή βοηθό. Οι ομάδες 
βρίσκονται πάντα σε ετοιμότητα να αντιμετωπίσουν έκτακτα περιστατικά 
και να παρέχουν τις υπηρεσίες τους. 

Πριν την περίοδο της πανδημίας υπήρχε η προϋπόθεση οι συμμετέχοντες 
να είναι άνω των 60 ετών, στη συνέχεια όμως το πρόγραμμα άνοιξε για 
όλους τους δημότες που το χρειάζονται. Οι ωφελούμενοι επικοινωνούν 
με τις δομές και ανάλογα με τις ανάγκες τους εντάσσονται στις υπηρεσίες 
που τους είναι απαραίτητες. 

Κοινωνικές δράσεις  
ανθρωπιάς από τον δήμο 

➜   Μεταφορά για  εμβολιασμούς
➜   Βοήθεια στο σπίτι 
➜   Ψυχολογική στήριξη
➜   Τηλεϊατρική και  ηλεκτρονικός  φάκελος υγείας 
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Κ.Ε.Κ.Π.Α.Π. – ΔΡΑΣΕΙΣ 

Ψυχολογική στήριξη  
εν μέσω πανδημίας

Σε μόνιμη επιφυλακή βρίσκεται προ-
σωπικό δέκα ατόμων (9 Κοινωνικοί 
Λειτουργοί και μία Ψυχολόγος), προ-
κειμένου να απαντήσει στις τηλε-
φωνικές κλήσεις και να προσφέρει 
υπηρεσίες ψυχολογικής στήριξης σε 
όσους τις χρειάζονται. “Στην εποχή της 
πανδημίας, ιδιαίτερα οι μοναχικοί και 
οι ανήμποροι συμπολίτες μας, έχουν 
ανάγκη από την ανθρώπινη συντρο-
φιά και την επικοινωνία. Δεχόμαστε 
καθημερινά δεκάδες τηλεφωνήματα. 
Οι περισσότεροι ζητούν να ενημε-
ρωθούν για τις εξελίξεις σχετικά με 
τον covid-19, αλλά δεν είναι λίγες οι 
φορές που δώσαμε χέρι βοήθειας και 
συνδράμαμε αποτελεσματικά αποφεύ-
γοντας δυσάρεστες καταστάσεις. Σε 
αυτές τις περιπτώσεις σκύβουμε με 
πολύ ανθρωπιά, τις παρακολουθούμε 
στενά και προσπαθούμε να αποτρέ-
ψουμε κάθε κακόβουλη και αρνητική 
σκέψη” τονίζει η κα. Λιόλιου. 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επι-
κοινωνούν ανάλογα με την περιοχή 
που κατοικούν στα τηλέφωνα:

ΧΟΡΤΙΑΤΗΣ 2310.349777

ΕξΟΧΗ 2316.019837 

ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙ 2313.302035 

ΦΙΛΥΡΟ 2310.678546 

ΠΑΝΟΡΑΜΑ 2310.344300 

ΠΥΛΑΙΑ  2313.302751

ΜΑΛΑΚΟΠΗ  2310.925210

Δομές για την κοινωνία και τον άνθρωπο

Στο πλέγμα των δομών του ΚΕ.Κ.Π.Α.Π. ανήκουν επίσης: 

•  τα 6 ΚΑΠΗ του δήμου μας, ένα σε κάθε δημοτική μας Ενότητα με 
συνολικά περισσότερους από 1.500 ωφελούμενους, 

•  ο Δημοτικός Παιδικός Σταθμός της Πυλαίας που φιλοξενεί 
45 μικρά παιδιά, 

•  το Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής Πανοράματος για την 
εκπαίδευση των μαθητών στον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας σε συ-
νεργασία με την Τροχαία.

•  το Δημοτικό Ιατρείο Χορτιάτη, στελεχωμένο με ιατρικό προσω-
πικό του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. (γενικό ιατρό, παθολόγο, καρδιολόγο, παιδίατρο και 
ορθοπεδικό) θεωρείται “μικρό νοσοκομείο”, ενώ υφίσταται το Δημοτικό 
Ιατρείο Εξοχής, το οποίο διαθέτει γενικό ιατρό και εξυπηρετεί τους 
ωφελούμενους του ΚΑΠΗ.

•  το ΚΕΠ Υγείας στο Πανόραμα, μία ξεχωριστή δομή με εξειδικευ-
μένο προσωπικό, μοναδική στη Βόρεια Ελλάδα, είναι προσανατολι-
σμένη στην πρόληψη. Σε συνεργασία με τον Παγκόσμιο Οργανισμό 
Υγείας εφαρμόζονται διαγνωστικά προγράμματα για την πρόληψη 
ειδών καρκίνου, ανευρύσματος κοιλιακής αορτής, μελανώματος και 
καρδιαγγειακών νοσημάτων.

Νέα προγράμματα και δράσεις

Στα σχέδια της επικεφαλής του ΚΕ.Κ.Π.Α.Π. 
κας Λιόλιου είναι η εφαρμογή νέων, και-
νοτόμων προγραμμάτων. Όπως μας εξηγεί: 
“Προγραμματίζουμε την υλοποίηση ενός 
επαναστατικού προγράμματος τηλεϊατρικής 
που θα δώσει τη δυνατότητα στους δημότες 
μας να κάνουν δωρεάν εξετάσεις και μέσω 
online τεχνολογίας να λάβουν τη διάγνωση 
και τα αποτελέσματα, που στη συνέχεια θα 
καταχωρούνται στην ατομική τους καρτέλα. 
Αρχικά θα εφαρμοστεί στους ηλικιωμένους 

και στη συνέχεια θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής όσοι συμπολίτες μας το 
επιθυμούν. Επίσης σχεδιάζουμε μια ιστορική έκδοση μαγειρικής στην οποία 
θα συμμετέχουν οι γυναίκες - μέλη των ΚΑΠΗ, αποτυπώνοντας μέσα από 
τις συνταγές τους την ιστορία του τόπου από όπου προέρχονται.” Στην 
ερώτηση τι εισπράττει η ίδια από τους συμπολίτες μας για όλη αυτή την 
προσπάθεια η απάντησή της είναι αφοπλιστική: “Αγάπη! Είναι συγκινητική 
η αγάπη των συμπολιτών μας, ιδιαίτερα των ηλικιωμένων και ο τρόπος με 
τον οποίο την εκφράζουν. Τα εύσημα τα παίρνουμε από τους συνανθρώ-
πους μας. Αυτή είναι η ανταμοιβή μας και πιστέψτε με, αυτή είναι που έχει 
και τη μεγαλύτερη αξία”… 



Τα εύσημα στον δήμαρχο Ιγνάτιο 
Καϊτεζίδη καθώς και στον δήμο 
Πυλαίας Χορτιάτη, ο οποίος όπως 

είπε αποτελεί «πρότυπο ανάπτυξης και 
εξωστρέφειας για όλη τη Μητροπολι-
τική Ενότητα Θεσσαλονίκης» απέδωσε 
ο βουλευτής Β’ Θεσσαλονίκης Θεό-
δωρος Καράογλου στη διάρκεια της 
επίσκεψής του στο δημαρχείο Πανορά-
ματος.

Ο πρώην υφυπουργός Εσωτερικών 
(Μακεδονίας-Θράκης) αποκάλεσε 
«πρωταθλητή της Αυτοδιοίκησης» τον 
δήμαρχο Πυλαίας-Χορτιάτη και Πρόε-

δρο της Π.Ε.Δ. Κεντρικής Μακεδονίας κ. 
Καϊτεζίδη με τον οποίο συζήτησε για τις 
προοπτικές αναθέρμανσης της τοπικής 
οικονομίας στην μετά Covid εποχή.

Στο επίκεντρο της μεταξύ τους συζήτη-
σης βρέθηκαν επίσης οι αλλαγές που 
προωθεί η Κυβέρνηση στην Τοπική 
Αυτοδιοίκηση πρώτου και δεύτερου 
βαθμού, οι τρόποι αξιοποίησης και 
ανάδειξης του παραλιακού μετώπου 
της Πυλαίας, καθώς και το παιδιατρικό 
νοσοκομείο Θεσσαλονίκης που θα 
ανεγερθεί στο Φίλυρο.

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ:  
“ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ο ΔHΜΟΣ ΠΥΛΑIΑΣ–ΧΟΡΤΙAΤΗ…”

Θετικές εντυπώσεις για τις καινοτόμες ψηφια-
κές υπηρεσίες που προσφέρει ο δήμος μας 
απεκόμισε ο αντιπεριφερειάρχης Ψηφιακής 

Διακυβέρνησης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακε-
δονίας Άγγελος Χαριστέας, κατά την ενημέρω-
σή του από τον δήμαρχο Ιγνάτιο Καϊτεζίδη σε 
συνάντηση εργασίας που πραγματοποιήθηκε στο 
δημαρχείο Πανοράματος. 

“Στον δήμο μας ήδη έχουμε «σκοράρει» ψηφιακά με 
πολλά... γκολ” σημείωσε ο κ. Καϊτεζίδης ενημερώνο-
ντας τον αντιπεριφερειάρχη και παλαίμαχο διεθνή 
ποδοσφαιριστή, Άγγελο Χαριστέα, για το Ηλεκτρονι-
κό Σύστημα Υποβολής και Διεκπεραίωσης Αιτήσεων, 
το e-poleodomia, αλλά και για τις ψηφιακές κοινωνι-
κές πλατφόρμες, που εφαρμόζουν οι υπηρεσίες του 
δήμου. 

Παράλληλα με την ιδιότητα του προέδρου της ΠΕΔ Κεντρικής Μακεδονίας ο κ. 
Καϊτεζίδης είχε την ευκαιρία να ενημερωθεί για τις δράσεις της Περιφέρειας 
Κεντρικής Μακεδονίας σχετικά την ψηφιακή διακυβέρνηση, αλλά και τους τρόπους 
σύσφιξης της συνεργασίας μεταξύ Περιφέρειας και δήμων. 

Όπως τόνισε ο κ. Χαριστέας στόχος είναι να δημιουργηθεί μεταξύ των Δήμων 
και της Περιφέρειας “ένα κανάλι επικοινωνίας, οργάνωσης αλλά και ενημέρωσης 
των πολιτών για ό,τι καινούργιο υπάρχει σε ψηφιακό επίπεδο”.

Σύμπραξη Δήμων-Περιφέρειας για την  
ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
Συμφωνήθηκε στη συνάντηση του αρμόδιου αντιπεριφερειάρχη Άγγελου Χαριστέα  
με τον δήμαρχο και πρόεδρο της ΠΕΔ-ΚΜ Ιγνάτιο Καϊτεζίδη 

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ
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ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ
στον Δήμο Πυλαίας - Χορτιάτη

• Δευτέρα 10 Μαΐου 2021
  στο ΚΑΠΗ της Κοινότητας Φιλύρου

• Τρίτη 11 Μαΐου 2021
  στο πρώην Κοινοτικό Κατάστημα Ασβεστοχωρίου
  (και για τους κατοίκους της Εξοχής)

• Τετάρτη 12 Μαΐου 2021
  στο Α΄ ΚΑΠΗ της Κοινότητας Πυλαίας

• Πέμπτη 13 Μαΐου 2021
  στο Δημαρχείο Πανοράματος

• Παρασκευή 14 Μαΐου 2021
  στην αίθουσα «Ι.Μανωλεδάκης» της Κοινότητας Χορτιάτη

ΓΙΝΕ ΔΩΡΗΤΗΣ ΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΩΝ ΚΑΙ ΜΥΕΛΟΥ ΤΩΝ ΟΣΤΩΝ

1 0  -  1 4  Μ α ΐ ο υ  2 0 2 1

Σε συνεργασία με το Γ.Ν.Θ. “Γεώργιος Παπανικολάου”
Πληροφορίες - Δηλώσεις Συμμετοχής στο τηλέφωνο 2310 33 10 93

και στο e-mail: koinonika@pilea-hortiatis.gr 

Δώσε αίµα - Δώσε ζωή
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Η πρώτη ερώτηση που του θέ-
σαμε αφορά το πως αξιολογεί 
τη συμπεριφορά και την απο-
τελεσματικότητα πολιτείας και 
πολιτών κατά τη διάρκεια της 
πανδημίας; 
Η ειδικότητά μου είναι παιδοψυχίατρος, 
οπότε βλέπω κυρίως τις αντιδράσεις 
των παιδιών και των εφήβων τόσο 
σε ότι έχει να κάνει με τα σχολεία όσο 
και γενικά με την πανδημία. Πιστεύω 
ότι έχουν δείξει σε ένα μεγάλο ποσο-
στό ανθεκτικότητα και αντοχή τόσο 
με το κλείσιμο των σχολείων και τo 
lockdown όσο και κατά την επαναφορά 
στη σχολική ζωή και την καινούργια 
προσαρμογή με την επανέναρξη. 
Από τη μεριά της πολιτείας είναι πολύ 
σημαντικό να γίνονται βήματα για την 
προάσπιση του μεγάλου δημόσιου 
αγαθού της υγείας, αλλά και για τη 
φοίτηση των παιδιών μας και την παι-
δεία για ψυχολογικούς, οικονομικούς 
και κοινωνικούς παράγοντες. Νομίζω 
ότι με την κοινή προσπάθεια πάντα τα 
πράγματα πάνε καλύτερα.

ΒΑΪΟΣ ΝΤΑΦΟΥΛΗΣ: 
“...Αλλάζει ραγδαία η κοινωνία 
των παιδιών και των εφήβων...”
Ο διευθυντής της Παιδοψυχιατρικής Κλινικής του Ιπποκράτειου 
μιλάει στο περιοδικό μας για το αποτύπωμα της πανδημίας στην 
ψυχή των νέων και δηλώνει αισιόδοξος διότι “η πλειονότητα 
αντιδρά με θετικό τρόπο”

Με την πανδημία καταγράφεται μια μεγάλη μεταβολή στον κόσμο της 
νεολαίας, των παιδιών και των εφήβων. Αυτό τονίζει ο παιδοψυχία-
τρος και διευθυντής της Παιδοψυχιατρικής Κλινικής του Ιπποκράτειου 

Βάιος Νταφούλης, μιλώντας για τις επιπτώσεις του κωρονοϊού στη νέα γενιά. 
Προσθέτει πάντως ότι τα περισσότερα παιδιά και οι έφηβοι αντέδρασαν με 
θετικό τρόπο στη νέα πραγματικότητα. Ο διαπρεπής επιστήμονας, που είναι 
και δημότης του δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη, επισημαίνει ακόμη ότι πρέπει να 
κοιτάμε το μέλλον με ρεαλισμό, αισιοδοξία και ελπίδα. «Η πανδημία δίδαξε την 
απόσταση, σωματική και συναισθηματική. Αυτά θα κάνουν χρόνο να επανέλθουν, 
αλλά νομίζω ότι οι ως άνθρωποι προσαρμοζόμαστε», σημειώνει.

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 

Το ελληνικό Σύστημα Υγείας 
μέχρι στιγμής δείχνει να έχει 
αντέξει. Που οφείλεται αυτό; Τι 
πρέπει να γίνει ακόμη; Θεωρείτε 
ότι με τις βελτιώσεις που έγιναν 
όλο αυτό το διάστημα -ιδιαίτερα 
στην ενίσχυση των ΜΕΘ- θα 
καλυτερεύσει κιόλας;
Πράγματι το ΕΣΥ παρά το γεγονός 
ότι κάποια στιγμή έφτασε στα όριά 
του, ενώ και σήμερα σε κάποιες πε-
ριπτώσεις τα πράγματα παραμένουν 
δύσκολα, έδειξε αντοχή. Σε αυτές τις 
περιπτώσεις πρέπει να ενισχύεται και 
η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας και 
το ΕΣΥ. Στην προσπάθεια χάραξης 
του υγειονομικού χάρτη της χώρας 
σίγουρα γίνονται αξιόλογες προσπά-
θειες. Για παράδειγμα στη δική μας 
υγειονομική περιφέρεια, που είναι η 
4η, το Ιπποκράτειο, όπου εργάζομαι, 
η διοίκηση, οι εργαζόμενοι και το 
“Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος”, δούλεψαν 
από κοινού για να γίνει μια σημαντική 
δωρεά, με 30 νέες κλίνες ΜΕΘ και 
8 Κλίνες ΜΑΦ. Αυτά είναι ευχάριστα 
γεγονότα σε μια δυσάρεστη εποχή 
λόγω της εξέλιξης της πανδημίας. 
Σε κάθε υγειονομικό σύστημα και 
σε κάθε κοινωνία η περιφρούρηση 
του δημόσιου αγαθού της υγείας 
ιδιαίτερα ως προς στους ευάλωτους 
συμπολίτες μας και στις ευπαθείς 
ομάδες του πληθυσμού είναι μια 
κοινή υπόθεση και πρέπει να την 
προασπιζόμαστε. Είναι η εποχή που 
χρειαζόμασταν παραπάνω φροντίδα 
στις ΜΕΘ και εκεί είναι πρώτα οι 
γιατροί και οι νοσηλευτές οι ήρωες 
αυτής της κατάστασης. 

Ποιες είναι οι επιπτώσεις όλης 
αυτής της περιπέτειας στα παιδιά 
και το οικογενειακό περιβάλλον;
Η οικογένεια ξαναβρέθηκε με τα 
θετικά και τα αρνητικά, που μπορεί να 

έχει κάτι τέτοιο. Δηλαδή μια οικογένεια 
που τα μέλη είχαν αποστασιοποιηθεί 
ξαναβρέθηκαν, ενώ υπήρχαν λίγες 
περιπτώσεις όπου αυξήθηκαν τα πε-
ριστατικά ενδοοικογενειακής βίας και 
ίσως εκδηλώθηκαν πιο πολύ. Αρκετές 
οικογένειες όμως δέθηκαν περισσό-
τερο, βρέθηκαν πολύ περισσότερο σε 
χρόνο, ποιοτικό και ποσοτικό και μπο-
ρεί να βελτιώθηκε και η επικοινωνία 
τους. Η κάθε οικογένεια το βίωσε δια-
φορετικά. Επίσης τα παιδιά βρέθηκαν 
με τις παρέες τους, αλλά όλα έγιναν 
διαδικτυακά: από την εκπαίδευση και 
τα φροντιστήρια, μέχρι τις δράσεις 
και τις κοινωνικές δραστηριότητες 
στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης. 
Αυτό έφερε μια μεγάλη και ραγδαία 
αλλαγή στην κοινωνία των παιδιών 
και των εφήβων. Επιμένω όμως ότι 
τα περισσότερα παιδιά και οι έφηβοι 
αντέδρασαν με έναν θετικό τρόπο. 

Όλο αυτό το διάστημα τα σχο-
λεία της χώρας δε λειτούργησαν 
απρόσκοπτα. Πόσο θα επηρεάσει 
ο εγκλεισμός αυτός στις επιδό-
σεις τους αλλά και στην ίδια τη 
διαμόρφωση του χαρακτήρα 
των μαθητών και μαθητριών της 
χώρας μας;
Σίγουρα τα παιδιά ζητούν τη σχολική 
ζωή και το σχολείο περισσότερο. 
Ιδιαίτερα να σταθούμε στα παιδιά 
της τρίτης λυκείου που έχουν το άγ-
χος των εξετάσεων και την αβεβαι-
ότητα. Πρέπει να τους παρέχουμε 
σταθερότητα γιατί είναι παιδιά που 
επί δύο χρονιές έζησαν τη δυσκολία 
της βίαιης προσαρμογής σε μια νέα 
συνθήκη «τηλε-εκπαίδευσης» και 
«τηλεζωής». Γιατί η πραγματικότητα 
και η ζωή οπωσδήποτε δε βρίσκονται 
στο “τηλεκομμάτι”, αλλά στο κομμάτι 
της ουσιαστικής επικοινωνίας, της 
αληθινής ζωής και της δια ζώσης 

διαδικασίας. Γι΄ αυτό και θεωρώ ότι 
η προσαρμογή στη σχολική ζωή είναι 
κάτι πολύ σημαντικό.

Πως βλέπετε την επόμενη ημέ-
ρα σε παγκόσμιο επίπεδο μετά 
από αυτήν την περιπέτεια; Πως 
προβλέπετε να είναι οι κοινωνίες 
μας και ο τρόπος ζωής μας;
Νομίζω πρέπει να δείξουμε ρεαλι-
σμό, αισιοδοξία και ελπίδα. Δε θα 
σύστηνα να είμαστε υπεραισιόδοξοι 
ή να θεωρούμε ότι όλα από χάλια θα 
γίνουν τέλεια. Ένα μεγάλο μέρος της 
καθημερινότητας θα αλλάξει, καθώς 
εισάγονται νέοι όροι και συνθήκες, 
όπως η τηλεργασία και η τηλεκπαίδευ-
ση. Όλα αυτά θα επηρεάσουν τη ζωή 
μας. Η πανδημία δίδαξε την απόσταση, 
σωματική και συναισθηματική. Αυτά 
θα κάνουν χρόνο να επανέλθουν, 
αλλά νομίζω ότι ως άνθρωποι προ-
σαρμοζόμαστε.

Πως αξιολογείτε το ρόλο των 
τοπικών αυτοδιοικήσεων και 
των δήμων αυτήν την περίοδο 
νέα σελίδα; Εκσυγχρονίστηκαν; 
Γύρισαν σελίδα; Ποια είναι η 
άποψή σας για την παρουσία 
του δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη σε 
αυτόν τον αγώνα;
Οι δήμοι είναι από τους βασικούς 
φορείς που παρέχουν ενημέρωση, 
κοινωνική αλληλεγγύη, κοινωνική 
προστασία, προστασία ευπαθών 
ομάδων, φροντίδα υπερηλίκων και 
ηλικιωμένων και ενημέρωση για 
τη λειτουργία των βρεφονηπιακών 
σταθμών. Όλα αυτά τα προσφέρουν 
οι δήμοι και η τοπική αυτοδιοίκηση 
και είναι κάτι το πολύ σημαντικό. Όσο 
για την παρουσία του δήμου Πυλαί-
ας-Χορτιάτη κατά την περίοδο της 
πανδημίας ήταν θετική. 
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Φανταστείτε τον κόσμο του μέλλοντος… Μία απέ-
ραντη μεγαλούπολη, απλωμένη σε ύψος και σε 
μήκος με δεκάδες, μικρές και μεγαλύτερες γέφυρες, 
άλλες χρήσιμες και άλλες απλώς… διακοσμητικές 
να ενώνουν τα κτίρια με τις όχθες ενός φανταστι-
κού ποταμού που τη διατρέχει. Με εντυπωσιακούς 
ουρανοξύστες που έχουν περίεργα… μεταμοντέρνα 
σχήματα: άλλοι μοιάζουν με αστρόπλοια, άλλοι με 
καράβια, άλλοι με γυάλινους πύργους και άλλοι με 
αυτοκίνητα. Και το πιο σημαντικό: σε κάθε σπίτι να 
υπάρχει χώρος για να φιλοξενούνται οι… εξωγήϊνοι! 

Με δρόμους μεγάλους σαν μικρά αεροδρόμια, 
ιπτάμενα αυτοκίνητα με αστεία σχήματα και με 
τεράστια πορτμπαγκάζ για να χωράει όλα τα… 

παιχνίδια τους. Με γήπεδα, πολλά γήπεδα, κυρίως μπά-
σκετ, αλλά και ποδοσφαίρου με ψηφιακά συστήματα και 
τερματοφύλακες… ρομπότ. Στον ομφαλό της πόλης, μέσα 
σε ένα φαντασμαγορικό Λούνα Παρκ βρίσκονται οι πιο 
αγαπημένοι προορισμοί: Ένα λαχταριστό “μπεργκεράδικο” 
σε σχήμα μπάλας ποδοσφαίρου και ένα ζαχαροπλαστείο 
σε σχήμα καρδιάς! Λίγο πιο κάτω βρίσκεται το δημαρχείο. 
Ένα μεγάλο κτίριο που στην αυλή του έχει τη μεγαλύτερη 
παιδική χαρά του κόσμου και στην οροφή του μια πισίνα 
επικών διαστάσεων ώστε να μπορούν να κολυμπούν όλοι 
οι πολίτες και κυρίως τα… παιδιά! Μια πόλη χωρίς βία, 
χωρίς την παραμικρή εγκληματικότητα, μια πόλη γεμάτη 
τραγούδια, παιδικές φωνές και χαμόγελα, όπου όλοι είναι 
χαρούμενοι, αισθάνονται και είναι ασφαλείς. 

Δεν είναι σενάριο επιστημονικής φαντασίας, αλλά η 
“Πόλη του Μέλλοντος” όπως τη σχεδιάζουν 200 παιδιά 
προσχολικής ηλικίας και μαθητές των πρώτων τεσσάρων 

2o ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗΣ 

Η πόλη του Μέλλοντος είναι ήδη εδώ
Την σχεδιάζουν οι μαθητές μας! 

ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ 
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τάξεων του δημοτικού από όλες τις δημοτικές μας ενότη-
τες, που συμμετέχουν για δεύτερη χρονιά στο Φεστιβάλ 
Εκπαιδευτικής Ρομποτικής και επιστημών S.T.E.M. (Science, 
Technology, Engineering and Mathematics) που διοργα-
νώνει ο δήμος μας σε συνεργασία με τον Εκπαιδευτικό 
Οργανισμό Eduact. Μια συνεργασία που ξεκίνησε από 
το 2012 μέσα από το μαθητικό ερευνητικό πρόγραμμα 
Future Schools και συνεχίζεται με τους διαγωνισμούς ρο-
μποτικής FIRST LEGO League και καινοτόμα εκπαιδευτικά 
προγράμματα για τα παιδιά του δήμου. 

Λόγω covid-19 το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί ώστε να 
ανταποκρίνεται πλήρως στις ανάγκες της περιόδου και ο 
κάθε μαθητής να μπορεί να συμμετέχει διαδικτυακά, να 
μαθαίνει και να διασκεδάζει από την ασφάλεια του σπιτιού 
του. Κάθε παιδί έχει παραλάβει ένα kit εξοπλισμού, με όλα 
όσα χρειάζεται για τη συμμετοχή του: τουβλάκια και βάσεις 
LEGO® για τη δημιουργική κατασκευή, εγχειρίδιο μηχανι-
κής, ώστε να καταγράφουν τα παιδιά όλα όσα μαθαίνουν.

“Λατρεύω τον αυθορμητισμό των παιδιών. Έχουν μόνο 
θετικά συναισθήματα και χρησιμοποιούν τη φαντασία τους 
μόνο για το καλό. Μαθαίνουν πράγματα διασκεδάζοντας και 
μπορούν να εκφραστούν χωρίς περιορισμό. Με τα τουβλάκια 
τους, φτιάχνουν τον κόσμο τους όπως θα ήθελαν να είναι τα 
επόμενα χρόνια” σημειώνει η υπεύθυνη του εκπαιδευτικού 
προγράμματος του Eduact, Μαρίνα Αθανασάκη. Όπως 
μας εξηγεί η προσπάθεια είναι ομαδική. Χωρισμένα σε 
δεκαμελείς ομάδες τα παιδιά επιστρατεύουν τη φαντασία 
τους και δημιουργούν την πόλη τους, συνδυάζοντας την 

επιστήμη, την τεχνολογία, τη μηχανική και τα μαθηματικά. Το 
κάθε παιδί φτιάχνει ένα κτίριο, η κάθε ομάδα μια γειτονιά 
και όλα μαζί την πόλη τους. 

Η εναρκτήρια διαδικτυακή εκδήλωση πραγματοποιήθηκε 
με πλήρη απαρτία των συμμετεχόντων, παρουσία του 
δημάρχου Ιγνάτιου Καϊτεζίδη, της Αντιδημάρχου Παι-
δείας Έλενας Γιαννούδη και του προέδρου της Eduact 
Κώστα Βασιλείου. “Ανοίγουμε για τα παιδιά μας, ένα 
παράθυρο στον κόσμο του αύριο. Μέσα από το Φεστιβάλ 
Εκπαιδευτικής Ρομποτικής δίνουμε στους μικρούς μαθητές 
μας για δεύτερη χρονιά τη δυνατότητα να εισαχθούν στον 
κόσμο του προγραμματισμού, της δημιουργικής κατασκευής 
και της έρευνας. Να εμπνευστούν και να οραματιστούν τον 
Δήμο μας στο μέλλον”, σημείωσε ο δήμαρχος Ιγνάτιος 
Καϊτεζίδης.
“Ο κόσμος μας αλλάζει με μεγάλη ταχύτητα. Σύμφωνα 
με έρευνες αμερικανικών πανεπιστημίων το 65% των 
μαθητών του δημοτικού θα κάνουν δουλειές που δεν 
υπάρχουν ακόμη. Για τον λόγο αυτό η φιλοσοφία μας είναι 
να βοηθάμε τα παιδιά να πετύχουν σε περιβάλλοντα που 
αλλάζουν. Η επιτυχία έρχεται με τη διαρκή προσπάθεια: 
σχεδιάζω–προσπαθώ–αποτυγχάνω και ούτω καθ’ εξής, 
μέχρι να πετύχω τον στόχο μου. Αυτό είναι το νόημα. Να 
μην απογοητεύονται, να μη σταματήσουν να προσπαθούν, 
να μάθουν να είναι νικητές” τόνισε από την μεριά του ο 
επικεφαλής της Eduact Κώστας Βασιλείου. 

Να σημειωθεί ότι με απόφαση του Υπουργείου Παιδείας, 
η ρομποτική μέσω της Eduact ήδη διδάσκεται πιλοτικά ως 
μάθημα σε ορισμένα από τα 200 δημοτικά σχολεία και 
Γυμνάσια που συμμετέχουν στο πρόγραμμα “Εργαστήρια 
Δεξιοτήτων 21ου αιώνα”. Υπό την έννοια αυτή, ο δήμος 
μας για άλλη μια φορά πρωτοπορεί προσφέροντας στα 
παιδιά μας υψηλής ποιότητας εκπαιδευτικές ευκαιρίες.

Η “ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ” ΤΗΣ eDUACt 
Είναι ένα πολυβραβευμένο Φιλεκπαιδευτικό, Μη – Κερδο-
σκοπικό Σωματείο με έδρα το Ασβεστοχώρι και παρουσία 
στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική. Οι δράσεις 
της εμπνέουν τους νέους να γίνουν καινοτόμοι ηγέτες 
της επιστήμης και της τεχνολογίας, εμπλέκοντάς τους σε 
συναρπαστικά προγράμματα βασισμένα σε μέντορες που 
χτίζουν δεξιότητες επιστήμης, μηχανικής και τεχνολογίας, 
που εμπνέουν την καινοτομία και προωθούν δεξιότητες 
ζωής, όπως αυτοπεποίθηση, επικοινωνία και ηγεσία. 
www.eduact.org 

ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ 

http://bit.ly/2O0ilQD
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Για δεύτερη χρονιά διοργανώνετε 
φέτος το φεστιβάλ εκπαιδευτι-
κής ρομποτικής σε συνεργασία 
με τον δήμο Πυλαίας Χορτιάτη. 
Εξηγείστε μας τον τρόπο που 
λειτουργεί. 
Κατά τη διάρκεια των εκπαιδευτικών 
μας προγραμμάτων οι συμμετέχο-
ντες κατασκευάζουν και αξιοποιούν 
την τεχνολογία ενώ βρίσκονται σε 
μια ψηφιακή τάξη με τα άλλα μέλη 
της ομάδας τους. Πρόκειται για ένα 
καινοτόμο πρόγραμμα δημιουργι-
κής κατασκευής, προγραμματισμού 
και STEM με σκοπό κάθε μαθητής 
θα αποκτήσει μια ολοκληρωμένη 
γνώση πάνω σε θέματα μηχανικής, 
τεχνολογίας, καλλιτεχνικών δεξιο-
τήτων και θεμελιωδών αξιών ώστε 
μετά τη λήξη του προγράμματος να 
μπορεί να χρησιμοποιήσει όλα αυτά 
στην καθημερινή του ζωή. Τα μέτρα 
πρόληψης και προστασίας από τον 
COVID-19 δημιούργησαν την ανά-
γκη για προσαρμογή και ανακάλυψη 
νέων μέσων για την εκπαιδευτική 
διαδικασία. Η Eduact σχεδίασε το 
πρόγραμμα ώστε ο κάθε μαθητής να 
μπορεί να συμμετέχει, να μαθαίνει και 
να διασκεδάζει από την ασφάλεια του 
σπιτιού του.

Για ποιο λόγο απευθύνεστε στις 
μικρές μαθητικές ηλικίες και τι 
ακριβώς θα σχεδιάσουν τα παιδιά 
που θα συμμετάσχουν; 
Τα μικρά παιδιά, από την τρυφερή 
ηλικία των τεσσάρων ετών, απορ-
ροφούν τη γνώση και μαθαίνουν να 
εφαρμόζουν όλα όσα διδάσκονται, 
βελτιώνουν τις δεξιότητες επικοινωνί-
ας, αγκαλιάζουν τη δημιουργικότητα, 
ενθαρρύνουν την ομαδική εργασία και 
προωθούν μια νοοτροπία ανοιχτό-
μυαλης και εξωτερικής σκέψης, έτσι 
ώστε να είναι έτοιμα να συμβάλουν 
πραγματικά στην ευρύτερη κοινότητά 
τους. Στη διάρκεια του προγράμματος, 

ΚΩΣΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ: 
Το μέλλον είναι ΤΩΡΑ!
Ο ιδρυτής του Eduact μιλάει στο περιοδικό μας για τη συνεργασία 
του με τον δήμο μας, τη ρομποτική, τα ρομπότ και τον κόσμο του 
αύριο που “φτιάχνεται ήδη”.

WHO is WHO
Ο Κώστας Βασιλείου είναι ακτιβιστής εκπαιδευτικός, απόφοιτος του Αμερικά-
νικου προγράμματος IVLP, πρωταγωνιστής της καμπάνιας «making it happen» 
της Αμερικάνικης Πρεσβείας, ιδρυτής του πολυβραβευμένου Φιλεκπαιδευτικού 
Οργανισμού Δράση για την Εκπαίδευση, EDUACT®, συνεργάτης της FIRST® 
και της LEGO® Education στην Ελλάδα, εμπνευστής και δημιουργός του Προ-
γράμματος Πιλοτικής Εφαρμογής της Εκπαιδευτικής Ρομποτικής στα δημόσια 
σχολεία (www.kostasvasileiou.com). Στην πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη 
που ακολουθεί μας δίνει το στίγμα της “νέας εποχής” που χαρακτηρίζεται από 
καταιγιστικές εξελίξεις στον χώρο της τεχνολογίας. 

http://www.kostasvasileiou.com
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οι μαθητές μπαίνουν στη θέση των 
μηχανικών, προβληματίζονται και 
καινοτομούν, με σκοπό να κατασκευ-
άσουν το δήμο του μέλλοντος, ένα 
δήμο προσβάσιμο σε όλους, φιλικό 
προς το περιβάλλον και ανθεκτικό 
στις φυσικές καταστροφές. Έτσι, όλα 
όσα μαθαίνουν τα χρησιμοποιούν 
ταυτόχρονα στην κατασκευή τους, 
ενώ παράλληλα εφοδιάζονται με τις 
απαραίτητες γνώσεις και πρακτικές 
για να συνεισφέρουν στην κοινότητα 
τους στην καθημερινότητα τους.

Με βάζετε σε πειρασμό να ρωτή-
σω πως πιστεύετε ότι θα είναι ο 
θαυμαστός καινούργιος κόσμος 
του αύριο;
Το 1932 o Aldous Huxley (Άλντους 
Χάξλεϋ) έγραψε το μυθιστόρημα επι-
στημονικής φαντασίας «Θαυμαστός 
Νέος Κόσμος» όπου περιέγραφε μια 
μελλοντική κοινωνία βασισμένη στην 
γραμμή παραγωγής του Ford. Όλα 
ήταν τυποποιημένα και το ανθρώ-
πινο συναίσθημα είχε εξαφανιστεί. 
Το 2021 ζούμε σε συναρπαστικούς 
καιρούς που αλλάζουν γρήγορα, η 
ιστορία γράφεται σε μέρες ή μήνες 
αντί για χρόνια ή αιώνες, οι γενιές 
διακατέχονται η μία την άλλη πολύ 
γρήγορα. Ζούμε την 4η Τεχνολογική 
επανάσταση και τα παιδιά μας γεννιού-
νται κατά τη διάρκεια κορύφωσής της. 
Ρομποτική, τεχνητή νοημοσύνη, οχή-
ματα χωρίς οδηγό, χρηματιστηριακές 
συναλλαγές με εντολές αλγορίθμων, 
ψηφιακοί «βοηθοί» που κάνουν ιατρι-
κές διαγνώσεις, εξυπηρετούν πολίτες, 
διεκπεραιώνουν έγγραφα, πωλούν 
και διανέμουν προϊόντα, αναγνωρί-
ζουν πρόσωπα σε σημεία ελέγχου, 
διαχειρίζονται την έκδοση δανείων 
σε τράπεζες, τη νομική υποστήριξη 
εταιρειών, εκδίδουν τη μισθοδοσία, 
εκτελούν μεγα-υπολογιστικές πράξεις 
και πολυσύνθετες εντολές.

Τι πρέπει να γίνει ώστε η νέα 
πραγματικότητα να μην μας οδη-
γήσει στη δυστοπία. Για παράδειγ-
μα πρέπει να υπάρχουν κανόνες 
για τη χρήση των ρομπότ, όπως 
προτείνει ο συγγραφέας επιστη-
μονικής φαντασίας Ισαάκ Ασίμοφ;
Τα ρομπότ του Ασίμοφ διαβάζουν 
σκέψεις, αστειεύονται, γίνονται πολι-
τικοί και κυβερνούν μυστικά τον κό-
σμο. Παράλληλα, όμως, άλλα ρομπότ 
συγκρούονται με τον ίδιο τους τον 
εγκέφαλο και χάνουν τα λογικά τους, 
φέρνοντας καταστροφικά αποτελέ-
σματα σε όποιον άνθρωπο προσπαθεί 
να τα συνεφέρει. Η πραγματικότητα 
της τεχνολογικής ευημερίας είναι 
το ίδιο εντυπωσιακή και κινηματο-
γραφική βασίζεται όμως στην ηθική 
της Τεχνητής νοημοσύνης που με τη 
σειρά της βασίζεται στην ανθρώπινη 
ηθική. Ο άνθρωπος είναι αυτός που 
θα φτιάξει τον αλγόριθμο που θα βο-
ηθήσει την μηχανή να αποφασίσει. Η 
καλλιέργεια της αυτοπεποίθησης στη 
χρήση των νέων τεχνολογιών αλλά 
και η καινοτομία στην προσέγγιση της 
εκπαίδευσης μέσα από την ανακάλυ-
ψη της γνώσης κρατούν μαθητές και 
εκπαιδευτικούς σε εγρήγορση για ένα 
καλύτερο αύριο.

Πως θα γίνει η χώρα μας αντα-
γωνιστική στο περιβάλλον που 
διαμορφώνει η νέα τεχνολογία; 
Στο πρόσφατο ταξίδι μου στην Αμερι-
κή με υποτροφία από την Αμερικάνικη 
κυβέρνηση μέσω του προγράμματος 
IVLP είχα την ευκαιρία να επισκεφτώ 
αρκετές από τις μεγάλες εταιρείες 
τεχνολογίας καθώς και τα πανεπι-
στήμια MIT, Harvard, Stanford και 
Berkeley. To βασικό μήνυμα που 
φέρνω πίσω στη χώρα μας είναι προ-
ετοιμαστείτε για μία νέα τεχνολογική 
πραγματικότητα όπου κυρίαρχος θα 
είναι ο άνθρωπος της γνώσης. Το 
μέλλον φτιάχνεται ήδη, έχουμε μόνο 

μία επιλογή, να αποκτήσουμε εκείνες 
τις δεξιότητες που θα επιτρέψουν να 
το διαμορφώσουμε εμείς και όχι να 
δεχτούμε απλά τα αποτελέσματά που 
άλλοι ετοιμάζουν για εμάς. Επίσης 
ο κόσμος του μέλλοντος βασίζεται 
στην ηθική, τις αρχές και τις αξίες 
του ανθρώπου. Γι’ αυτό και σε όλα 
μας τα προγράμματα φροντίζουμε η 
γνώση να συνδυάζεται με την ανά-
πτυξη πολλαπλών δεξιοτήτων. Από 
την ίδρυση του οργανισμού Eduact - 
Δράση για την Εκπαίδευση βασικό μας 
όραμα ήταν να μπει η ρομποτική στο 
ωρολόγιο πρόγραμμα του Ελληνικού 
Δημόσιου σχολείου. 

Η συνεργασία σας με την αυ-
τοδιοίκηση και ιδιαίτερα με τον 
δήμο μας, πόσο χρήσιμη και ικα-
νοποιητική είναι; 
Ο Δήμαρχος κ. Καιτετζίδης ξεχωρίζει 
χρόνια τώρα για τις καινοτόμες και 
δημιουργικές ιδέες του που κάνουν 
τη διαχείριση του δήμου ιδιαίτερα 
αποδοτική για τους δημότες. Ακόμη 
ένα παράδειγμα επιτυχίας και πρω-
τοτυπίας αποτελεί το πρόγραμμα Ρο-
μποτικής. Οι γονείς έχουν αγκαλιάσει 
την πρωτοβουλία βλέποντας τα οφέλη 
στα παιδιά τους ενώ τα ίδια τα ίδια 
τα παιδιά το ζητούν και συμμετέχουν 
ανελλιπώς. Να τονίσουμε πως σε 
κάθε κύκλο ο αριθμός των θέσεων 
ωφελούμενων παιδιών μεγαλώνει 
αισθητά, το ποσοστό ολοκλήρωσης 
του προγράμματος είναι στο 100% 
και οι θέσεις κλείνουν μέσα σε λίγες 
ώρες από την ανακοίνωση του προ-
γράμματος. Σημαντικό: Το πρόγραμμα 
που τρέχει στο Δήμο Πυλαίας Χορτιάτη 
αποτελεί πανελλήνια πρωτοτυπία, 
έχει σχεδιαστεί αποκλειστικά για τα 
παιδιά του δήμου και τα καλύτερα 
εκπαιδευτικά στοιχεία του πρώτου 
κύκλου εφαρμόζονται ήδη στο πι-
λοτικό πρόγραμμα που εφαρμόζεται 
στα σχολεία της χώρας.
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ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ

Ο νέος ΡΟΛΟΣ της ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
Τα καίρια ζητήματα που έθεσε ο πρόεδρος της ΠΕΔ Κεντρικής Μακεδονίας Ιγνάτιος 
Καϊτεζίδης στον νέο αναπληρωτή υπουργό Εσωτερικών Στέλιο Πέτσα 

Διάλογο εφ’ όλης της ύλης για τα κορυφαία 
θέματα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης είχε ο 

Πρόεδρος της Περιφερειακής  Ένωσης Δήμων 
Κεντρικής Μακεδονίας, δήμαρχος Πυλαίας 

- Χορτιάτη Ιγνάτιος Καϊτεζίδης με τον νέο ανα-
πληρωτή υπουργό Εσωτερικών Στέλιο Πέτσα 

κατά την πρώτη επίσκεψη του στη Θεσσαλονίκη 
μετά την ανάληψη των καθηκόντων του. 

Μια συνάντηση με σημαντικές ειδήσεις την οποία ο 
κ. Καϊτεζίδης χαρακτήρισε, “ευχάριστη έκπληξη”, 
καθώς, όπως είπε ήταν, “μία εθιμοτυπική επίσκεψη 

που αποδείχτηκε γρήγορα ουσιαστική, αφού ο νέος υπουργός 
γνωρίζει τα ζητήματα της αυτοδιοίκησης και έχει ειλικρινή 
διάθεση ουσιαστικής συνεργασίας”.

Ξεδιπλώνοντας την ατζέντα της συζήτησης ο πρόεδρος 
της ΠΕΔΚΜ κ. Καϊτεζίδης σημείωσε ότι κατά τη διάρκεια 
του διαλόγου έθεσε στον νέο υπουργό προτάσεις, ιδέες 
και ζητήματα που έχουν να κάνουν με: 

•   τον νέο, αναπτυξιακό ρόλο της τοπικής αυτοδιοίκησης 
και τη μετεξέλιξή της σε μία αυτοδιοίκηση ευρωπαϊκή, 

•   τον ψηφιακό μετασχηματισμό των δήμων και τις smart 
τεχνολογίες, που αλλάζουν την καθημερινότητα των 
πολιτών, 



????
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•   την ενίσχυση και την περαιτέρω εμβάθυνση του κοινω-
νικού ρόλου και της κοινωνικής αποστολής των δήμων, 
μία “κοινωνική αγκαλιά” για τους πολίτες.

•   τα έργα μέσα από το πρόγραμμα Φιλόδημος ΙΙ, καθώς 
και εκείνα που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα «Αντώνης 
Τρίτσης».

Ο κ. Καϊτεζίδης αναφέρθηκε επίσης στις πρωτοβουλίες 
της αυτοδιοίκησης σε θέματα Πολιτικής Προστασίας και 
άλλα κρίσιμα ζητήματα, τα οποία, όπως τόνισε, «είναι 
πολύ ουσιαστικά για τις τοπικές κοινωνίες, όπως το θέμα 
της προστασίας των ζώων συντροφιάς».

Την ικανοποίησή του για το αποτέλεσμα της συζήτησης 
σχετικά με τον κοινωνικό και αναπτυξιακό ρόλο της αυ-
τοδιοίκησης εξέφρασε από την μεριά του ο κ. Πέτσας. 
«Βρήκα ενδιαφέρουσες ιδέες, οι οποίες μπορούν να 
εμπλουτίσουν δρομολογημένα έργα, τα οποία βρίσκονται 
σε εξέλιξη, να εμπλουτίσουν άλλα και να χαράξουν νέες 
διαδρομές...» τόνισε ο νέος υπουργός αναφερόμενος στις 
προτάσεις της ΠΕΔΚΜ και στα έργα που θα ενταχθούν στο 
πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» και στα υπό εξέλιξη από το 
Φιλόδημος ΙΙ. Έργα τα οποία, όπως είπε «αλλάζουν τη ζωή 
και την καθημερινότητα των πολιτών, καθώς αφορούν από 
την ύδρευση, την έξυπνη πόλη, μέχρι και την ανακύκλωση». 

Ειδικότερα για το ζήτημα που έθεσε ο πρόεδρος της ΠΕ-
ΔΚΜ σχετικά με τα ζώα συντροφιάς, ο κ. Πέτσας είπε 
ότι αποτελεί προτεραιότητα του υπουργείου Εσωτερικών 
και για τον λόγο αυτό, το προσεχές διάστημα, θα κατατεθεί 
προς διαβούλευση νομοσχέδιο που θα αντιμετωπίζει συ-
νολικά τα προβλήματα που ανακύπτουν με τα αδέσποτα. 
Επίσης ο υπουργός ενημέρωσε το προεδρείο της ΠΕΔΚΜ, 
για το ζήτημα της ενίσχυσης της κυβερνησιμότητας των 
Δήμων, που όπως είπε, θα επιτευχθεί με την αλλαγή του 
εκλογικού νόμου που έρχεται σύντομα στη Βουλή. 

«Οι δημότες σήμερα δεν κοιτούν 
ψηλά για να δουν μεγάλα κτήρια να 
στεγάζουν διοικητήρια, αλλά κοι-

τούν χαμηλά για να δουν τις λακκούβες, τα 
σκουπίδια, να δουν την καθημερινότητά τους 
να βελτιώνεται κι έχουν απαιτήσεις από τους 
Δήμους και φυσικά από την πολιτεία, γιατί όλοι 
είμαστε κρίκοι στην ίδια αλυσίδα και πρέπει 
να είμαστε ενωμένοι», τόνισε ο υπουργός.

Πολύ ουσιαστικό χαρακτήρισε τον διάλογο 
και ο υφυπουργός Εσωτερικών αρμόδιος 
για θέματα Μακεδονίας - Θράκης, Σταύρος 
Καλαφάτης που ήταν παρών στη συνάντηση 
του κ. Πέτσα με το προεδρείο της ΠΕΔΚΜ: 
«Οι Δήμαρχοι είναι οι πιο γνήσιοι εκφραστές 
των ανησυχιών και των αναγκών των πολι-
τών, λειτουργούν ως καταλύτες και ως καλοί 
αγωγοί, ώστε μέσα από ένα θετικό πνεύμα 
συνεργασίας να μπορέσει η κυβέρνηση, το 
υπουργείο Εσωτερικών, να ενισχύσει τον 
ρόλο της τοπικής αυτοδιοίκησης» υπογράμ-
μισε ο κ. Καλαφάτης. 
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“Best City Awards 2020”:
Πήραμε το χρυσό!
Πρώτο βραβείο για την ψηφιακή υπηρεσία e-poleodomia

eΚΛΕΨΕ ΤΗΝ ΠΑΡAΣΤΑΣΗ  
ΣΤΑ «BeSt CIty AWArDS»
Με τον καλύτερο δυνατό τρόπο γιόρτασε ο δήμος Πυ-
λαίας - Χορτιάτη τους 6 μήνες λειτουργίας της ψηφιακής 
πλατφόρμας «e – poleodomia», της νέας πρωτοποριακής 
υπηρεσίας μέσω της οποίας όλα τα αντίγραφα οικοδομι-
κών αδειών χορηγούνται πλέον μόνον ηλεκτρονικά χωρίς 
να χρειάζεται η αυτοπρόσωπη παρουσία του πολίτη στην 
πολεοδομία. 

Η δημοτική ψηφιακή υπηρεσία έκλεψε την παράσταση στα 
φετινά «Best City Awards», με αποτέλεσμα να κερδίσει 
την πρώτη θέση στην κατηγορία «βιώσιμη πόλη» και στην 
ενότητα «τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνίας και 
διακυβέρνηση».

Με την νέα χρυσή διάκριση, ο δήμος Πυλαίας – Χορτιάτη 
έχει πλέον στο παλμαρέ του συνολικά 7 βραβεία τα οποία 
κατάφερε να κατακτήσει μέσα σε 4 μόλις χρόνια! 

ΤeΛΟΣ ΣΤΗΝ ΤΑΛΑΙΠΩΡIΑ – HΡΘΕ  
Η ΠΟΛΕΟΔΟΜIΑ ΜΕ eΝΑ… ΚΟΥΜΠI
Το χρυσό βραβείο στα «Best City Awards» αποτελεί το 
επιστέγασμα της συντονισμένων ενεργειών του δήμου 
για να κάνει πιο εύκολη και ασφαλή την καθημερινότητα 
των πολιτών. 

Η on- line εξυπηρέτηση για υπηρεσίες πολεοδομίας με 
το πάτημα ενός κουμπιού στον υπολογιστή χωρίς ουρές, 
αναμονή, άσκοπη ταλαιπωρία και χαμένες εργατοώρες 
δεν είναι ουτοπία.

Αυτό που μοιάζει σαν σενάριο από το μέλλον, στην πολεο-
δομία του δήμου Πυλαίας – Χορτιάτη είναι πραγματικότητα 
από τον Οκτώβριο του 2020. 

Με ένα κλικ στην ιστοσελίδα του δήμου (www.pilea-
hortiatis.gr) και στο ηλεκτρονικό σύστημα Υποβολής και 
Διεκπεραίωσης Αιτήσεων (mycityservices.pilea-hortiatis.
gr), ο κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί επιλέγοντας την κατη-
γορία «e-ΑΔΕΙΕΣ ΔΟΜΗΣΗΣ» να αιτηθεί όλα τα έγγραφα 
που αφορούν στην οικοδομική άδεια: από αρχιτεκτονικά 
σχέδια, όψεις και κατόψεις, μέχρι τοπογραφικά. 

Μάλιστα και οι 16.000 πολεοδομικοί φάκελοι με όλα τα 

Aπό το σπίτι ή το γραφείο. Όλο το 24ωρο.  
Χωρίς καμία ταλαιπωρία. Μόνο με ένα 
κουμπί. Χωρίς συνωστισμούς, σειρές  
προτεραιότητας και ατέλειωτα πήγαινε 
έλα. Αυτή είναι η νέα δημοτική ψηφιακή 
υπηρεσία e-poleodomia.
Έβαλε τέλος στην ταλαιπωρία και 
στέφθηκε χρυσή νικήτρια!

https://bit.ly/2LOtW3R
https://bit.ly/2LOtW3R
https://bit.ly/2Putzxc
https://bit.ly/2Putzxc
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Το 2017 ο δήμος είχε και πάλι πρωταγωνιστήσει με την 
πρωτοποριακή πρωτοβουλία του για τις πρώτες στάσεις 
- βιβλιοθήκες στο Φίλυρο, που άνοιξαν τον δρόμο και 
βρήκαν μιμητές και σε άλλους δήμους της χώρας.

ΣΚΕΦΤOΜΑΣΤΕ ΚΑΙ ΔΡΟyΜΕ  
ΨΗΦΙΑΚA
Όλοι έχουμε κάποια εμπειρία από το «χαρτοβασίλειο» των 
δημοσίων υπηρεσιών, εν προκειμένω των πολεοδομιών. 
Στην νέα ψηφιακή εποχή, εμπειρίες που μέχρι πρότινος 
φάνταζαν περίπλοκες γίνονται πλέον απλές και γρήγορες. 

Με φόντο και την υγειονομική κρίση του κορωνοϊού τα 
οφέλη από την πλατφόρμα e-poleodomia είναι απτά και 
πολλαπλά: 

1 Η δυνατότητα παρακολούθησης όλων των σταδίων 
της πορείας της αίτησης με ειδοποιήσεις και χρονο-

σήμανση, καθιστά τη διαδικασία απολύτως διαφανή.

2 Προστατεύεται το περιβάλλον από την μη χρήση 
χαρτιού, αλλά και από την κατάργηση της μετάβασης 

του πολίτη στον δήμο. 

3 Διευκολύνεται μια σημαντική κατηγορία ατόμων με 
ειδικές ανάγκες ή ατόμων με δυσκολίες μετακίνησης 

λόγω ηλικίας ή διαμονής σε απομακρυσμένες περιοχές.

4 Με την εξ’ αποστάσεως εξυπηρέτηση αποφεύγεται 
ο κοινωνικός συγχρωτισμός που συνεπάγεται τον 

κίνδυνο διασποράς του κορωνοϊού. 

έγγραφά τους, ψηφιοποιούνται πλήρως μέσα από σχετικό 
πρόγραμμα χρηματοδότησης που κέρδισε ο δήμος μας, 
δημιουργώντας ακόμη μία πλήρως ηλεκτρονική υπηρεσία 
στον δήμο μας.

7 ΒΡΑΒΕIΑ ΣΕ 4 ΧΡOΝΙΑ – ΔHΜΟΣ 
ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤHΣ ΣΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜIΑ
Η νέα βράβευση είναι η έβδομη κατά σειρά στον θεσμό 
των «Best City Awards», γεγονός που δεσμεύει τον δήμο 
να συνεχίσει με το ίδιο πάθος και την ίδια ταχύτητα στην 
κούρσα της ψηφιακής εποχής και της καινοτομίας. 

Ο κορωνοϊός μπορεί να επιτάχυνε τις εξελίξεις, το έδα-
φος όμως ήταν ήδη γόνιμο και… ψηφιακό, αφού ο δήμος 
ξεχώρισε για τις ηλεκτρονικές του υπηρεσίες και τις 
προηγούμενες χρονιές. 

Το 2019 στον αντίστοιχο διαγωνισμό χρυσό βραβείο 
κέρδισε το πρόγραμμα «Greensoul», που στόχο είχε τη 
βελτιστοποίηση της ενεργειακής αποτελεσματικότητας σε 
δημοτικά κτήρια. Την ίδια χρονιά αργυρό βραβείο κέρδισε 
το project για την ανάπλαση του κοινόχρηστου χώρου και 
τη διαμόρφωση της πλατείας Αγίας Γλυκερίας στην Πυλαία. 

Το 2018 ο δήμος είχε βραβευτεί με τρεις διακρίσεις 
που αφορούσαν α) στην ηλεκτρονική παρακολούθηση 
της πορείας εγγράφων στις δημοτικές υπηρεσίες και τη 
μείωση της γραφειοκρατίας β) στην υλοποίηση συστή-
ματος τηλεπαρακολούθησης για υποστήριξη μοναχικών 
ηλικιωμένων δημοτών και γ) στην υλοποίηση συστήματος 
τηλεϊατρικής για ιατρικές εξετάσεις δίχως να χρειάζεται η 
μετακίνηση του εξεταζόμενου.

Ι. ΚΑΪΤΕΖIΔΗΣ: 
Πάνω από 20 ψηφιακές υπηρεσίες  
για τον πολίτη

«Η νέα διάκριση μας εμπνέει για ακό-
μη περισσότερη καινοτομία. Ήδη είναι 
δεκάδες οι υπηρεσίες που παρέχονται 
on-line», τονίζει στη δήλωσή του ο δήμαρ-
χος. Δείτε εδώ.

Τί είναι τα «Best City Awards»

Η διοργάνωση «Best City Awards», που τελεί υπό 

την αιγίδα της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος, 

επιβραβεύει καλές πρακτικές δήμων για την και-

νοτομία και την ποιότητα ζωής. Η φετινή επίσημη 

ανακοίνωση των νικητών έγινε στις 22 Φεβρου-

αρίου και ανάμεσα στους βραβευθέντες δήμους 

βρέθηκε και ο δήμος Πυλαίας-Χορτιάτη, ένας από 

τους λίγους στη βόρεια Ελλάδα.

https://bit.ly/3bT9gkk
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Φίλος και αρωγός πάντοτε του δήμου μας ο 
συγγραφέας Γιώργος Σκαμπαρδώνης, 
με μια χειρονομία βαθύτατου συμβολισμού 

και πνευματικής προσφοράς χάρισε στις δημοτικές 
μας βιβλιοθήκες περισσότερα από 1000 ποιοτικά 
βιβλία. Ο πολυβραβευμένος συγγραφέας-δημο-
σιογράφος, έχει τιμηθεί από τον δήμο μας για την 
μεγάλη πνευματική προσφορά του στον χώρο 
των γραμμάτων, ενώ τιμής ένεκεν τα βραβεία του 
λογοτεχνικού διαγωνισμού της δημοτικής βιβλιοθή-
κης Πανοράματος (ειδική κατηγορία των μαθητών 
Γυμνασίου) φέρουν το όνομα του. 

Θερμές ευχαριστίες για την ευγενική προσφορά που συγκίνησε, εκφράζει ο δή-
μαρχος, Ιγνάτιος Καϊτεζίδης με προσωπική επιστολή του προς τον συγγραφέα, 
όπου τονίζει μεταξύ άλλων: 

“Σε μία περίοδο που η πανδημία έχει αφήσει ανεξίτηλα τα σημάδια της 
στον τομέα του πολιτισμού, φτάνοντας στο σημείο ακόμη και να τον διχάζει, 
έχουμε ανάγκη να πιστέψουμε πως όλοι μαζί ενώνοντας δυνάμεις θα τα 

καταφέρουμε. 

Αυτό είναι το αισιόδοξο μήνυμα που εκπέμπει η ευγενική σου χειρονομία, αγαπητέ 
μου φίλε Γιώργο. Θα μου επιτρέψεις να μην την αποκαλέσω δωρεά, γιατί για μένα 
είναι κάτι πολύ βαθύτερο και πιο ουσιαστικό. Είναι κατάθεση ψυχής. Ένα κομμάτι από 
σένα. Θα ήθελα λοιπόν να σε ευχαριστήσω θερμά που το πνευματικό σου DNA θα 

μπολιάσει από σήμερα τις δημοτικές μας βιβλιοθήκες. 

Η γενναιόδωρη κίνησή σου τιμά ιδιαίτερα τον Δήμο μας και δίνει την ευκαιρία στους 
συμπολίτες μας να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους και να διευρύνουν τους ορίζοντές 
τους. Δέξου το ευχαριστώ το δικό μου αλλά και το συνδημοτών μου, ως ένα ελάχιστο 
δείγμα σεβασμού και εκτίμησης προς το πρόσωπό σου. 

Είμαι πολύ περήφανος που με τιμάς με την φιλία σου και στέκεσαι πάντοτε αρωγός 
βοηθώντας σημαντικά την ανάγκη του κόσμου για διάβασμα που ενισχύθηκε μετά τον 
αναγκαστικό εγκλεισμό. Δυστυχώς έπρεπε να έρθει η πανδημία για να αντιληφθούμε 
πως ο πολιτισμός ίσως να μην είναι τα πάντα, όμως δίχως πολιτισμό δεν έχει αξία 
τίποτα. Για μία ακόμη φορά σε ευχαριστώ από καρδιάς και σου εύχομαι Καλή Χρονιά 
με Υγεία ψυχική και σωματική”. 

Η πνευματική δωρεά  
του Γιώργου Σκαμπαρδώνη 
Χάρισε 1000 βιβλία της προσωπικής του συλλογής στις δημοτικές μας βιβλιοθήκες 

ΤΙΜΗΣ ΕΝΕΚΕΝ 
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Είναι οι ήρωες των τελευταίων μηνών. Στο πρώτο lockdown τους χειροκροτήσαμε 
από τα μπαλκόνια μας, σήμερα τους ευχαριστούμε από τα βάθη της καρδιάς μας για τον αγώνα 
που δίνουν. Είναι οι γιατροί, το νοσηλευτικό και το υγειονομικό προσωπικό της χώρας που στο 
διάστημα της πανδημίας έδωσαν όλες τους τις δυνάμεις και αγωνίστηκαν υπεράνθρωπα για να 
σώσουν ζωές και να διδάξουν αλληλεγγύη. Τους τιμούμε και ταυτόχρονα τους ευγνωμονούμε. 

Αυτό ήταν το νόημα της όμορφης και ανθρώπινης δράσης που έγινε πριν από μερικές ημέρες 
στο Πανόραμα. Το δημαρχείο Πυλαίας-Χορτιάτη φωτίστηκε με μπλε χρώμα, στέλνοντας το δικό 
του δυνατό χειροκρότημα προς τους ήρωες τους τελευταίου χρόνου, αλλά και τις ευχαριστίες 
μας για την προσφορά τους στη μάχη κατά της πανδημίας.

Η δράση έγινε ύστερα από πρωτοβουλία του ομίλου Inner Wheel Θεσσαλονίκης- Πα-
νοράματος, με τη συμβολή του Κέντρου Αποκατάστασης Euromedica- Αρωγή Θεσ-
σαλονίκης ως ένδειξη ευγνωμοσύνης και συμπαράστασης στο υγειονομικό προσωπικό της 
χώρας που καθημερινά υπερβαίνει εαυτόν στον αγώνα ενάντια στον Covid-19.

Να σημειωθεί ότι η Euromedica- Αρωγή Θεσσαλονίκης ως το πιο σύγχρονο Κέντρο Αποκατά-
στασης και Αποθεραπείας στην Ελλάδα με εξειδικευμένο ιατρικό, νοσηλευτικό και θεραπευτικό 
προσωπικό, συνέβαλε και συνεχίζει να συμβάλει σημαντικά στη μάχη κατά του Covid-19, έχοντας 
πάντα ως όραμα, από την ίδρυσή της το 2010 έως σήμερα, την καλύτερη υγεία για όλους.

Το ιατρικό του προσωπικό αποτελείται από διάφορες ειδικότητες, όπως φυσίατρος, εντατικο-
λόγος-παθολόγος, ορθοπεδικός, νευρολόγος, καρδιολόγος, γενικός χειρουργός και ακτινο-
λόγος. Όλοι αυτοί μαζί με το νοσηλευτικό και θεραπευτικό προσωπικό, σε συνδυασμό με τον 
ιατρικοτεχνολογικό εξοπλισμό που διαθέτει το Κέντρο, συντελούν στην άψογη νοσηλεία και 
φροντίδα των ασθενών.

Η Euromedica - Αρωγή Θεσσαλονίκης, αποτελώντας πρότυπο κέντρο αποκατάστασης, είναι 
το μοναδικό στη Νοτιανατολική Ευρώπη, που έχει λάβει τη Διεθνή Πιστοποίηση CARF και μά-
λιστα για δεύτερη συνεχόμενη τριετία. Παρέχει υψηλής ποιότητας και πιστότητας προγράμματα 
αποκατάστασης σε ασθενείς με στόχο να ανακτήσουν τη λειτουργικότητά τους και την πίστη 
στον εαυτό τους.

ΕΥΓΝΩΜΟΣΥΝΗ για τους ήρωες της χρονιάς
Φωτίστηκε με γαλάζια χρώματα το δημαρχείο Πανοράματος προς τιμήν του ιατρικού 
και νοσηλευτικού προσωπικού 

ΤΙΜΗΣ ΕΝΕΚΕΝ 
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ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ 

Η συνεχιζόμενη και πρωτοφανής 
υγειονομική κρίση έχει αλλά-
ξει την καθημερινότητά μας. 

Απομακρυνθήκαμε από πράγματα 
και ανθρώπους που αγαπάμε.

Για εμάς στην Κ.Ε.Π.Α.Π το κενό εί-
ναι μεγάλο γιατί χάσαμε εσάς τους 
δημότες μας, εσάς τους φίλους μας.

Η καθημερινή επαφή με τους εκατο-
ντάδες φίλους μας αποτελεί για εμάς 
την κινητήρια δύναμη ψυχολογικά 
αλλά και υλικά.

Δεν έχουμε μείνει όμως με σταυ-
ρωμένα χέρια. Προετοιμαζόμαστε 
ακούραστα και με τη συνδρομή όλου 
του προσωπικού μας ώστε να σας 
υποδεχτούμε ξανά. Θέλουμε η ‘‘νέα’’ 
γνωριμία μας να είναι φρέσκια και 
συναρπαστική.

Στο κολυμβητήριο γίνονται όλο το 
διάστημα της διακοπής εργασίες και 
βελτιώσεις, ώστε ο χώρος να παραδο-
θεί ανανεωμένος και πιο λειτουργικός. 

Έχουν γίνει εργασίες συντήρησης και 
καλλωπισμού σε όλους τους χώρους 
εκγύμνασης.

Είναι ήδη έτοιμο το πρόγραμμα πολιτι-
στικών προγραμμάτων για το 2021-
2022, με ανανεωμένο και ελπίζουμε 
πιο ενδιαφέρον πρόγραμμα.

Φροντίζουμε ώστε τα θερινά Σινεμά 
μας να είναι έτοιμα για τη νέα κινη-
ματογραφική περίοδο, που τόσο μας 
έλειψε.

Στα πρακτορεία ΕΛΤΑ του Χορτιάτη 
και του Φιλύρου έγινε αναβάθμιση 

εξοπλισμού και από τα τέλη Μαρτίου 
και το Φίλυρο θα είναι πλήρως αυ-
τοματοποιημένο και έτοιμο για όλες 
τις υπηρεσίες.

Από την πρώτη εβδομάδα του Νο-
εμβρίου η Κ.Ε.Π.Α.Π είναι κοντά σας, 
έστω και ψηφιακά με εβδομαδιαία 
προγράμματα γυμναστικής και ευεξί-
ας, από την σελίδα μας στο Facebook.

Τέλος το Ωδείο μας λειτουργεί κα-
νονικά προσφέροντας τις υπηρεσί-
ες του διαδικτυακά, εφόσον είχαμε 
μεριμνήσει να είμαστε έτοιμοι και 
εξοπλισμένοι όπως έπρεπε.

Το καλλιτεχνικό πρόγραμμα έχει προ-
σαρμοστεί στα νέα δεδομένα και είναι 
πλέον κοντά σας ψηφιακά. Μέσω 
όμως των εκδηλώσεων ενδιαφέρο-
ντος, open call, που ‘’τρέχουν’’ αυτή 
τη στιγμή κάνουμε και ένα κάλεσμα 
στον καλλιτεχνικό χώρο για νέες 
φιλίες και συνεργασίες.

Ο δρόμος προς την επόμενη μας 
συνάντηση φαντάζει ίσως αυτή τη 
στιγμή μακρινός και δύσκολος. Όλα 
όμως περνούν και ο πιο μακρύς 
δρόμος κάποτε φτάνει στο τέρμα του.

Εκεί θα σας περιμένουμε ξανά, να 
γυμναστούμε, να μορφωθούμε, να 
κολυμπήσουμε, να πούμε ‘’καλημέρα’’ 
με χαμόγελο.

Με την ελπίδα η συνάντηση αυτή να 
είναι σύντομα, σας ευχαριστούμε για 
τη στήριξη και την αγάπη σας. Μείνετε 
ασφαλείς, μείνετε ενωμένοι.

Εις το επανιδείν.

Πανδημία και προκλήσεις  
για την Κ.Ε.Π.Α.Π.

Γράφει ο 
ΑΣΤEΡΙΟΣ ΚΙΣΚIνΗΣ
Πρόεδρος της ΚΕΠΑΠ
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Α κούγεται σαν παραμύθι... αλλά ευτυχώς δεν είναι! Το αγόρι με το 
ξεχωριστό όνομα και το ακόμη πιο ξεχωριστό ταλέντο είναι μόλις έξι 
χρονών και γνωρίζει σχεδόν τα πάντα σχετικά με τις Πρώτες Βοήθειες. 

Με τα μικρά του χέρια όχι μόνο μπορεί να σώσει ανθρώπινες ζωές, αλλά είναι 
και σε θέση να διδάξει τους άλλους πώς να το κάνουν. 

 Ο ...λιλιπούτειος εκπαιδευτής - διασώστης αποτελεί πηγή έμπνευσης και πα-
ράδειγμα προς μίμηση για όλους μας, μικρούς και μεγάλους! 

ΤΟ ΜΗΛΟ ΚΑΤΩ ΑΠ’ ΤΗ ΜΗΛΙΑ
Με εκρηκτικό ταπεραμέντο από… κούνια και μητέρα εκπαιδεύτρια διασώστρια, 
η εξέλιξη του μικρού Αύγουστου Θωμαϊδη ήταν μονόδρομος. Όπως μας εξηγεί 
η περήφανη μητέρα του, Ρένα, μυήθηκε στα θέματα της διάσωσης από την 
ίδια. “Αποφάσισα και πήρα τον γιο μου παρέα σ’ ένα εκπαιδευτικό σεμινάριο. 
Το ενδιαφέρον που έδειξε για το πρόπλασμα, τον απινιδωτή και την όλη δια-
δικασία ήταν μεγάλο και την επόμενη φορά ζήτησε να δοκιμάσει μόνος του με 
την καθοδήγηση εκπαιδευτή. Από τότε ο Αύγουστος ήθελε να έρχεται σε όλα τα 
σεμινάρια…” σημειώνει η κ. Θωμαϊδου.

Μέσα σε χρόνο ρεκόρ ο εξάχρονος έμαθε όλη τη διαδικασία αναγνώρισης 
θύματος και παροχής πρώτων βοηθειών (ΚΑΡΠΑ, χρήση αυτόματου εξωτε-
ρικού απινιδωτή, πνιγμονή από ξένο σώμα, επικοινωνία με το ΕΚΑΒ). 

Ο πιο μικρός εθελοντής στον κόσμο
Ο 6χρονος Αύγουστος κάνει ό,τι περνάει από το χέρι του για να σώσει ζωές

ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ
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ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ

Ο μικρός φύλακας άγγελος συμμετέχει σε επιδείξεις και προγράμματα για τις 
Πρώτες Βοήθειες, δίνει συνεντεύξεις σε τηλεοπτικά κανάλια για το ίδιο θέμα, 
συμμετέχει σε live δράσεις στο Facebook και δηλώνει πάντα πρόθυμος να 
βοηθήσει την αγαπημένη του ομάδα την Οργάνωση Εθελοντισμού «Kids 
save lives» που εδώ και δέκα χρόνια εκπαιδεύει παιδιά σε σχολεία, αλλά 
και ενήλικες στις πρώτες βοήθειες. 

Ο 5χρονος MrAugust εκπαιδεύει τον Αναστάση

Μάλιστα τους τελευταίους μήνες, στην covid εποχή πρωταγωνιστεί στα βίντεο 
που προβάλλονται στο youtube.com και δίνει μαζί με τον διασώστη και πρόεδρο 
της Οργάνωσης Αναστάσιο Στεφανάκη, τις σωστές οδηγίες προστασίας 
και προφύλαξης από τον ιό.

Κατεβάστε ΔΩΡΕΑΝ τον νέο οδηγό Πρώτων Βοηθειών

KIDS SAve lIveS – Από παιδιά στον εθελοντισμό

Η δράση του “Kids save lives” ξεκίνησε στην Χαλκιδική από δυο 
επαγγελματίες διασώστες την Κατερίνα και τον Αναστάση (όπως 
συστήνονται στην ιστοσελίδα της Εθελοντικής Οργάνωσης) που 
είδαν από πρώτο χέρι την δυσκολία του να προσφέρουν βοήθεια 
σ’ έναν συνάνθρωπο μας σε σύντομο χρονικό διάστημα. Το πρό-
γραμμά τους από το 2016 έχει πάρει την έγκριση του Υπουργείου 
Παιδείας και έχει ήδη εκπαιδεύσει πάνω από 65 χιλιάδες παιδιά και 
άλλους τόσους ενήλικες. Μάλιστα υπήρξαν αρκετές περιπτώσεις 
όπου άνθρωποι σώθηκαν διότι βρέθηκε κοντά τους ένα παιδί που 
εκπαιδεύτηκε από το “Kids save lives”, όπως η Νεφέλη που πριν 
λίγα χρόνια έσωσε την ίδια της την αδερφή μέσα στο σπίτι τους

“Θα ήταν ευχής έργο να μπει στα σχολεία το μάθημα των Πρώτων 
Βοηθειών” τονίζει η Ρένα Θωμαϊδου και προσθέτει: “Είμαι 
πολύ περήφανη για τον γιο μου, συγκινημένη κάθε φορά που 
τον βλέπω να χειρίζεται το πρόπλασμα με άνεση και σοβαρότητα. 
Είμαι εξίσου περήφανη και για αυτή την εθελοντική ομάδα που 
ειλικρινά πιστεύω πως μπορεί παρέα με όλους εμάς να αλλάξει 
την Ελλάδα”.

ΙΓΝΑΤΙΟΣ ΚΑΪΤΕΖΙΔΗΣ: 
“Πρέσβης του δήμου μας  
για τον εθελοντισμό”

Το πάθος και η αγάπη που δείχνει 
ο μικρός Αύγουστος για τις Πρώ-
τες Βοήθειες, τη Διάσωση και τον 
Εθελοντισμό, έχουν προκαλέσει  το 
ενδιαφέρον του δημάρχου Ιγνάτι-
ου Καϊτεζίδη. “Πανέξυπνος, όπως 
όλα τα παιδιά μας σήμερα, με μεγάλο 
ταλέντο, αλλά το σπουδαιότερο με 
ενθουσιασμό και πάθος για αυτό 
που κάνει, ο μικρός μας φίλος, ο 
Αύγουστος κερδίζει επάξια τον τίτλο 
του πρεσβευτή του δήμου μας στον 
Εθελοντισμό! Είμαι πολύ περήφανος 
για τα κατορθώματά του και αποτελεί 
παράδειγμα προς μίμηση για όλους 
μας. Θα είχε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, 
όταν επανέλθουμε στην κανονικότητα, 
να τον δούμε να μεταδίδει τις γνώσεις 
του στους συνομήλικους του, αλλά 
και μεγαλύτερους μαθητές” δήλωσε 
ο κ. Καϊτεζίδης.  

https://bit.ly/306aIKH
https://bit.ly/309Mlfq
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ΔΥΟ ΑΝΟΙΧΤΕΣ  
ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ  
ΣΕ ΕΛΛΗΝΕΣ 
ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΣ 
Στο νέο πνεύμα και τη φιλοσοφία 
του Καλλιτεχνικού -Εκπαιδευτικού 
προγραμματισμού του το Δημοτικό 
Ωδείο και η ΚΕΠΑΠ μέχρι στιγμής 
έχουν ανακοινώσει δύο ανοιχτές 
προσκλήσεις (Open Call)

Η πρώτη αφορούσε συνθέτες 
ηλικίας 20-32 ετών. Κατά τη 
συνεδρίαση της η πενταμελής επι-
τροπή αξιολόγησης της πρόσκλησης 
εξετάζοντας όλες τις υποψηφιότητες 
κατέληξε στην επιλογή τεσσάρων 
ταλαντούχων συνθετών τα έργα των 
οποίων θα ερμηνευθούν από το 
σύνολο μουσικής δωματίου Israeli 
Chamber Project τον Απρίλιο. 

Τα ονόματα των επιτυχόντων με αλ-
φαβητική σειρά είναι: 

•  Ντόβας Χρίστος με το έργο 
Aurora για φλάουτο, κλαρινέτο, 
βιολί, βιολοντσέλο και πιάνο.

•  Παπαϊωάννου Ορέστης με το 
έργο dream| breathe για φλάουτο, 
κλαρινέτο, βιολοντσέλο, και πιάνο.

•  Πειστικός Μενέλαος με το έργο A 
glimpse of Autumn για φλάουτο, κλα-
ρινέτο, βιολί, βιολοντσέλο και πιάνο.

•  Κωνσταντίνος Χαλιάσας με το 
έργο Neptune για φλάουτο, κλα-
ρινέτο, βιολί, βιολοντσέλο, πιάνο

Μ ια νέα εποχή δημιουργίας, εξωστρέφειας και πολιτιστικής δράσης του 
Δημοτικού μας ωδείου προς την Ελλάδα και τον κόσμο εγκαινιάζει 
από τις αρχές του νέου έτους η νέα καλλιτεχνική του διευθύντρια 

Ερατώ Αλακιοζίδου σε συνεργασία με τη διοίκηση της Κοινωφελούς 
Επιχείρησης Πολιτισμού Αθλητισμού και Περιβάλλοντος (Κ.Ε.Π.Α.Π.) Δήμου 
Πυλαίας-Χορτιάτη. 

“Ο καλλιτεχνικός προγραμματισμός του 2021 συμπεριλαμβάνει πολλές δράσεις 
-εφόσον φυσικά το επιτρέψουν οι συνθήκες” αναφέρει στο περιοδικό μας η κ. 
Ερατώ Αλακιοζίδου και εξηγεί: “Με αφορμή τη δεκαετή επέτειο του Ωδείου 
το 2022, θα δοθεί έμφαση στη δημιουργία δέκα (10) νέων θεματικών ενοτήτων 
με την προσδοκία να θεσμοθετηθούν και να συνεχιστούν και μετά την επέτειο 
εορτασμού του ωδείου, με κύριο στόχο τον εμπλουτισμό, την ανταλλαγή και 
τη συνεργασία. Η κεντρική ιδέα αφορά την ανανέωση, προβολή και δυναμική 
παρουσία του φορέα, ο οποίος ευελπιστεί να δώσει ένα νέο διακριτό στίγμα στο 
πολιτιστικό χάρτη της Ελλάδας, συμπεριλαμβάνοντας πολλές ιδέες έτσι ώστε να 
είναι ένας φορέας ανοιχτός για όλους τους πολίτες”. 

Το ΔΗΜΟΤΙΚΟ μας ΩΔΕΙΟ ανοίγει 
τις Πύλες του σε νέους καλλιτέχνες 
Με ανοιχτό κάλεσμα σε νεαρούς συνθέτες και τοπικούς δημιουργούς το δυναμικό  
ξεκίνημα ενόψει της επετείου των 10 χρόνων της λειτουργίας του

ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ     



ΕΧΟΥΜΕ ΝΕΑ | ΜΑΡΤΙΟΣ 2021 | 41

Το Project πραγματοποιήθηκε σε 
συνεργασία με το American - Israeli 
Cultural Foundation (supported by 
Stavros Niarchos Foundation), την 
αστική μη κερδοσκοπική εταιρία be 
artive (Διοργανωτές),την Ένωση Ελ-
λήνων Μουσουργών και το σύνολο 
μουσικής δωματίου Israeli Chamber 
Project και η πρόσκληση έληξε στις 
21η Φεβρουαρίου 2021 στις 23:59 
(ελληνική ώρα). Ο αριθμός των υπο-
ψηφιοτήτων αλλά και το υψηλό το 
επίπεδο των συνθέσεων, χαροποίησε 
ιδιαίτερα την επιτροπή. Καταγράφηκαν 
συνολικά 17 υποψηφιότητες από 
Έλληνες και Κύπριους συνθέτες/
συνθέτριες ηλικίας 20-32 ετών, οι 
οποίοι κατέθεσαν έργα επιλέγοντας 
ένα σύνολο τριών έως πέντε ερ-
μηνευτών με τα ακόλουθα όργανα: 
φλάουτο( ή piccolo φλάουτο/ένας 
ερμηνευτής), κλαρινέτο (η κλαρινέ-
το μπάσο/ένας ερμηνευτής), βιολί, 
βιολοντσέλο, πιάνο.

Στην επιτροπή αξιολόγησης των έρ-
γων συμμετείχαν οι:

•  Tibi Cziger (μουσικός του Israeli 
Chamber Project),

•  Talia Amar (συνθέτρια, διδάσκουσα 
στην Ακαδημία Μουσικής και Χορού 
της Ιερουσαλήμ), 

•  Ερατώ Αλακιοζίδου (πιανίστα, 
Καλλ. Διευθύντρια του Δημοτικού 
Ωδείου Πυλαίας - Χορτιάτη), 

•  Ιωσήφ Παπαδάτος (Καθηγητής 
Ιονίου Πανεπιστημίου, Πρόεδρος της 
Ένωσης Ελλήνων Μουσουργών), 

•  Βασίλης Κίτσος (Συνθέτης - Μου-
σικολόγος). 

Περισσότερες πληροφορίες στην 
ιστοσελίδα του Δημοτικού Ωδείου 
Πυλαίας-Χορτιάτη www.odio-pilaia-
hortiati.com

 Η δεύτερη πρόσκληση αφορά 
καλλιτέχνες που διαμένουν 
στην Δήμο Πυλαίας-Χορτιάτη οι 
οποίοι θα ενταχθούν στον καλλιτεχνι-
κό προγραμματισμό του 2021-2022. 
Η Πρόσκληση πραγματοποιήθηκε 
στο πλαίσιο της υλοποίησης του νέου 
Καλλιτεχνικού Προγραμματισμού που 
συμπεριλαμβάνει την στήριξη των 
καλλιτεχνών του Δήμου μας.

Αναζητούνται καλλιτεχνικές προτάσεις 

δημιουργών, που δραστηριοποι-
ούνται στους τομείς της μουσικής, 
της λογοτεχνίας, του θεάτρου και 
των εικαστικών ή στον συνδυασμό 
αυτών. Από τις προτάσεις που κατα-
τέθηκαν θα επιλεγούν δύο προτάσεις 
που θα ενταχθούν στον καλλιτεχνικό 
προγραμματισμό της ΚΕΠΑΠ και του 
Δημοτικού Ωδείου Πυλαίας- Χορτιάτη 
και το κόστος αυτών δε θα ξεπερνάει 
τα 1.000€ (μικτά) για κάθε εκδήλωση.

Η πρόσκληση έληξε τέλη Φεβρουαρί-
ου και τις επόμενες μέρες η επιτροπή 
αξιολόγησης που απαρτίζεται από τον 
Πρόεδρο της ΚΕΠΑΠ κ. Αστέριο Κι-
σκίνη, την Καλλιτεχνική Διευθύντρια 
του Δημοτικού Ωδείου Πυλαίας-Χορ-
τιάτη κ. Ερατώ Αλακιοζίδου και ένα 
μέλος του Καλλιτεχνικού Προσωπικού 
της ΚΕΠΑΠ, θα ανακοινώσουν τις δύο 
προτάσεις που έχουν επιλεγεί. 

Οι προτάσεις αυτές θα ενσωματω-
θούν στον προγραμματισμό του φο-
ρέα. Για όλα αυτά και για τις δράσεις 
του Ωδείου οι ενδιαφερόμενοι μπο-
ρούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα 
www.odio-pilaia-hortiati.com

ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΑ 

Σ το μεταξύ όπως σημειώνει η κ. Αλακιοζίδου το Ωδείο συνεχίζει τη λειτουργία του αδιάλειπτα 
εν μέσω πανδημίας, καθώς τα μαθήματα  συνεχίζονται διαδικτυακά. Στη συντριπτική τους 

πλειοψηφία οι σπουδαστές παρακολουθούν τα μαθήματά τους διαδικτυακά με μεγάλη επιτυχία, ενώ 
η εξεταστική περίοδος του Α’ εξαμήνου ολοκληρώθηκε κανονικά.

ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ     

http://bit.ly/2OjUzi8
http://bit.ly/2OjUzi8
http://bit.ly/2OjUzi8
http://bit.ly/2OjUzi8
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ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙ

Τα παλιά λατομεία «ζωντανεύουν»
και αξιοποιούνται τουριστικά

ΑΝΑΠΤΥΞΗ-ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, το Διεθνές Πα-
νεπιστήμιο Ελλάδος και το Πανεπιστήμιο Μεταλλευτικής 
και Γεωλογίας «Αγ. Ιβάν Ρίλκσι».

Το έργο “Terra-Mine” περιλαμβάνει ένα σύνολο δράσεων 
που αποσκοπούν στην αποκατάσταση, την αξιοποίηση 
και ανάδειξη ορυχείων και λατομείων στη διασυνοριακή 
περιοχή, ως αναπόσπαστα στοιχεία της γεωπολιτιστι-
κής της κληρονομίας, με στόχο τη βιώσιμη τουριστική 
ανάπτυξη της. Ο δήμος μας αποτελεί βασική περιοχή 
παρέμβασης του προγράμματος  καθώς επί δεκαετίες η 
εξόρυξη ασβέστου στα λατομεία του Ασβεστοχωρίου, 
της Εξοχής, του Φιλύρου και του Χορτιάτη αποτέλεσε 
κύρια οικονομική δραστηριότητα στην περιοχή. 

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται το στρατηγικό και 
φιλόδοξο σχέδιο για τη μετατροπή των αδρανών 
λατομείων της περιοχής του Ασβεστοχωρίου σε μια 
ζώνη  Πολιτιστικής και Βιομηχανικής κληρονομιάς 
ώστε να αποτελέσουν ελκυστικούς προορισμούς 
για τους επισκέπτες τους και τον τοπικό πληθυσμό. 

Έ να όραμα γίνεται πραγματικότητα μέσω της υλο-
ποίησης του διασυνοριακού – πολυεταιρικού 
έργου “Terra-Mine” που συγχρηματοδοτείται 

από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης 
και εθνικούς πόρους - Interreg V-A Greece Bulgaria 
2014-2020. Συμμετέχουν ως εταίροι οι δήμοι Μαντάν 
της Βουλγαρίας και Πυλαίας- Χορτιάτη από την Ελλάδα, 



ΕΧΟΥΜΕ ΝΕΑ | ΜΑΡΤΙΟΣ 2021 | 43

πλέον οι κατάλληλες υποδομές (μονοπάτια, περιπα-
τητικοί διάδρομοι, υπαίθριο θέατρο, χώροι αναψυχής 
και Πολιτισμού) οι επισκέπτες θα μπορούν να δουν τον 
κόσμο από… ψηλά. 

“Η εφαρμογή θα είναι προσανατολισμένη στο πως είναι 
τα λατομεία σήμερα με νέες αεροφωτογραφίες ” εξήγησε 
η κ. Ανανίκα, σημειώνοντας ότι θα γίνει αποτύπωση 
του εδάφους και χαρτογράφηση με τη χρήση drones 
υψηλής ακρίβειας. Επιπλέον τόνισε ότι στο πλαίσιο του 
προγράμματος αναμένεται να δημιουργηθεί χώρος 
στο Ασβεστοχώρι όπου οι επισκέπτες θα μπορούν να 
περιηγηθούν εικονικά στα παλιά λατομεία και να γνω-
ρίσουν το επάγγελμα του λατόμου, αλλά και το σύνολο 
της διαδικασίας εξόρυξης. 

Με τον τρόπο αυτό οι επισκέπτες θα μπορούν να συμ-
μετάσχουν σε ένα διαδραστικό παιχνίδι παραγωγής 
ασβέστου που θα δίνει παράλληλα στους επισκέπτες τη 
δυνατότητα να ταξιδέψουν στον χρόνο. Μέσα από ειδικά 
γυαλιά ο χρήστης θα μεταφέρεται σε ένα περιβάλλον 
εικονικής πραγματικότητας (virtual reality) και θα είναι 
σε θέση να  παρακολουθήσει τη διαδικασία εξόρυξης 
και επεξεργασίας ασβεστόλιθου την εποχή λειτουργίας 
των Λατομείων. 

Παράλληλα, σημείωσε η κ. Ανανίκα θα  αναπτυχθεί  
εφαρμογή εικονικής και ακουστικής ξενάγησης από 
κινητά τηλέφωνα στον φυσικό χώρο των λατομείων και 
θα αναπτυχθούν διαδραστικές εφαρμογές και παιχνίδια 
προσομοίωσης για παιδιά και ενήλικες.

ΑΝΑΠΤΥΞΗ-ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

ΕΡΤ 3 - Τα παλιά λατομεία παίρνουν ζωή 
και γίνονται πόλος έλξης

ΥΠΑΙΘΡΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΚΑΙ ΧΩΡΟΙ ΑΝΑΨΥΧΗΣ

Παράλληλα ο δήμος Πυλαίας-Χορτιάτη φροντίζοντας για 
την πλήρη αποκατάσταση και αξιοποίηση της  περιοχής 
έχει εντάξει στο  ΕΣΠΑ 2014-2020 (Ε.Π. «Υποδομές 
Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη») και 
υλοποιεί ένα έργο ανάπλασης, του πρώην Λατομείου 
«Αργυρό» σε ένα χώρο συνολικής έκτασης 42 στρεμ-
μάτων. Το έργο προβλέπει αξιοποίηση των υπαίθριων 
χώρων, καθώς επίσης ανάδειξη και αναστήλωση 
των κτισμάτων ή κατασκευών που ήδη υπάρχουν και 
άλλων που θα δημιουργηθούν συμπληρωματικά και 
περιλαμβάνει:

•  Υπαίθριο θέατρο χωρητικότητας περίπου 800 θέσεων

•  Διαμορφωμένο υπαίθριο χώρο Πολιτιστικών Δρα-
στηριοτήτων, Εκθέσεων, Αναψυχής και εκπαιδευτικών 
δράσεων σε μία συνολική έκταση 11 στρεμμάτων

•  Διαδρομές περιπάτου και άθλησης, καθώς επίσης δη-
μιουργία μονοπατιών και δρόμων ήπιας κυκλοφορίας  

•  Αναστήλωση και ανάδειξη βιομηχανικών κτισμάτων που 
σχετίζονται με την παραγωγή ασβέστη (καμίνους κλπ)

•  Φυτεύσεις, αναπλάσεις, ηλεκτροφωτισμούς και διευ-
θέτηση των υδάτων στον περιβάλλοντα χώρο. 

ξΕΝΑΓΗΣΗ ΜΕΣΩ DrONeS  
ΚΑΙ “ΕΙΚΟΝΙΚΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ”

Στόχος του δήμου Πυλαίας Χορτιάτη είναι μέσα από τα 
δύο αυτά προγράμματα να αναδειχθεί και να αξιοποιηθεί 
τουριστικά η βιομηχανική περιοχή του Ασβεστοχωρίου, 
τόνισε Αλεξάνδρα Ανανίκα, προϊσταμένη του τμήματος 
αναπτυξιακού σχεδιασμού του δήμου μας μιλώντας 
στην εκπομπή “Ο3” της ΕΡΤ3. 

Στην ευρύτερη περιοχή των λατομείων σε μία έκταση 
δεκάδων στρεμμάτων όταν θα έχουν δημιουργηθεί 

https://bit.ly/3e2m5vp
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ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ

500                 φυσικά χριστουγεννιάτικα έλατα  
γίνονται λίπασμα και επιστρέφουν στη φύση 

Μια πελώρια στοίβα από εκατοντάδες δένδρα με 
τους κορμούς τους να σχηματίζουν ένα ξύλινο 
σύμπλεγμα, να μοιάζουν, όπως είναι τακτοποιη-

μένοι με τάξη και ανά μέγεθος, σαν να αγκαλιάζει ο ένας 
τον άλλο, σαν να έχουν συμβιβαστεί, κατά κάποιο τρόπο, 
με τη μοίρα τους. Στα ξεραμένα κλαδιά τους, που και 
που κρεμασμένο, κάποιο ξεχασμένο χριστουγεννιάτικο 
στολίδι θυμίζει τον ρόλο και την αποστολή τους στη δι-
άρκεια των γιορτών. Τώρα χωρίς φώτα, χωρίς στολίδια 
και πολύχρωμες μπάλες, στοιβαγμένα στους ειδικούς 
χώρους “κομποστοποίησης” της υπηρεσίας Καθαριότητας, 
περιμένουν να έρθει η σειρά τους… 

Ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Γιάννης Καρτάλης μας εξηγεί: 
“Περισσότερα από 500 φυσικά έλατα συγκέντρωσε φέτος 
μετά τις γιορτές η υπηρεσία μας, στο πλαίσιο της εκστρατείας 
του δήμου μας για την οικολογική ανακύκλωσή τους. Παρότι 
ο εγκλεισμός στη διάρκεια της πανδημίας περιόρισε τη χρήση 
τους, όσοι δημότες μας τα προμηθεύτηκαν ανταποκρίθηκαν 
στο κάλεσμα μας και τα συνεργεία μας τα παρέλαβαν άμεσα 
με δημοτικά οχήματα έξω από τις πόρτες των σπιτιών τους”. 

Η κορδέλα του ειδικού μηχανήματος με το όνομα “κλαδο-
τεμαχιστής” που μετατρέπει το δένδρο σε ροκανίδι, αρχίζει 

να δουλεύει ρυθμικά βγάζοντας έναν οξύ, μεταλλικό ήχο. 
Σε λίγο, όπως μας ενημερώνει ο κ. Καρτάλης, όλα τα 
φυσικά χριστουγεννιάτικα δένδρα, που συγκεντρώθηκαν, 
θα οδηγηθούν, ένα – ένα, εκεί. “Όχι όμως για να καταλήξουν 
στη χωματερή και να έχουν ας πούμε, έναν… άδοξο θάνατο, 
αλλά για να μετατραπούν σε οργανική ύλη, σε φυτόχωμα 
και να επιστρέψουν στη γη ως πολύτιμο λίπασμα. Για να 
γεννήσουν με τα θρεπτικά στοιχεία τους τα νέα δένδρα”. Η 
πολύτιμη οργανική ύλη που θα συγκεντρωθεί, σημειώνει 
ο αντιδήμαρχος “θα χρησιμοποιηθεί ως υλικό αναδάσω-
σης, αλλά κατόπιν σχετικής ανακοίνωσης, θα διατεθεί και 
σε όσους δημότες επιθυμούν να το χρησιμοποιήσουν ως 
λίπασμα για τα φυτά τους”. 

Δ εν είναι ούτε ένα, ούτε δύο 
λιόδεντρα, αλλά ολόκληρος 
ελαιώνας! 40 ελαιόδεντρα 

σε πλήρη ανάπτυξη κοσμούν στο εξής 
όλο το μήκος της φαρδιάς κεντρικής 
νησίδας της οδού Θεσσαλονίκης στην 
Πυλαία. Πρόκειται για κομβική οδό, 
που διανοίχτηκε προ τριετίας με δικα-
στική διαδικασία κατόπιν ενεργειών 
του δημάρχου Ιγνάτιου Καϊτεζίδη. 

“Η οδός Θεσσαλονίκης μεταμορφώθη-
κε σε όαση πρασίνου. Δεν πρόκειται για 
νεαρά φυτά, αλλά για ώριμα ελαιό-

δεντρα που μεταφυτεύτηκαν εκεί από 
οικόπεδο περίπου δέκα στρεμμάτων 
στην περιοχή του ΔΑΚ Πυλαίας που 
είχε μετατραπεί σε αυθαίρετο ελαιώνα 
και επανέκτησε πρόσφατα ο δήμος μας” 
σημειώνει ο αντιδήμαρχος Καθαρι-
ότητας, Περιβάλλοντος και Ανακύ-
κλωσης Γιάννης Καρτάλης. Στο 
συγκεκριμένο οικόπεδο φιλοξενούνται 
συνολικά 500 ώριμες ελιές που θα 
μεταφυτευθούν σε σημεία πρασίνου 
(πάρκα, νησίδες, πλατείες κλπ) που 
θα υποδείξουν μελέτες της υπηρεσίας 
Πρασίνου του δήμου μας.  

ΟΔΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: ΓΕΜΙΣΕ ΛΙΟΔΕΝΤΡΑ
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Η ιστορία ξεκινάει πριν από εκατομμύρια χρόνια, 
με τη μέλισσα να είναι από τους αρχαιότερους 
κατοίκους της γης.

Το θαυμαστό αυτό έντομο έχει εγκέφαλο σε μέγεθος 
μικρότερο από έναν κόκκο ρυζιού και νευρώνες που 
επεξεργάζονται με ακρίβεια σύνθετες πληροφορίες και 
δημιουργούν μνήμη για τον προσανατολισμό τους που θα 
ανταγωνιζόταν το πιο εξελιγμένο σύστημα υπολογιστή.

Ο χορός των μελισσών είναι ο εκπληκτικός κώδικας 
επικοινωνίας και ανταλλαγής μηνυμάτων. Ο βιολόγος 
K.v. Frisch, βραβευμένος με Nobel για τις έρευνές του 
στην αποκωδικοποίηση αυτού του χορού, διαπίστωσε 
ότι οι πληροφορίες που μοιράζονται αφορούν τόσο την 
κατεύθυνση, όσο και την απόσταση της τροφής τους και 
μάλιστα την ενέργεια που θα χρειαστεί να ξοδέψουν, στη 
συλλογή της!

Η κοινωνία των μελισσών χαρακτηρίζεται από τέλεια 
οργάνωση, ιεραρχία και ξεκάθαρους ρόλους όπου το 
κάθε μέλος προσφέρει τα μέγιστα στην διατήρηση της 
κυψέλης. Δεν είναι τυχαίο ότι η μέλισσα ανακηρύχθηκε 

το πιο σημαντικό έμβιο ον στον πλανήτη σύμφωνα με το 
Earth Watch Institute.

To 70% των τροφών σχετίζονται με κάποιο τρόπο με 
τις μέλισσες. Η επικονίαση των φυτών από τις μέλισσες 
επιτρέπει την αναπαραγωγή τους και είναι ο κρίκος στη 
δημιουργική αλυσίδα της ζωής.

Η παρουσία μελισσών όχι μόνο βελτιώνει τη γεύση των 
φρούτων και λαχανικών, αλλά αυξάνει σημαντικά και την 
παραγόμενη ποσότητά τους. Η μέλισσα παράγει μέλι εδώ 
και 150.000.000 χρόνια!

Είναι το μόνο έντομο που δίνει στον άνθρωπο τη γνωστή 
σε όλους μας τροφή με τη γλυκιά γεύση, το μέλι.

Το μέλι είναι αυθεντική, υγιεινή τροφή, με πολλά θρεπτικά 
συστατικά και οφέλη για τον οργανισμό. Δίνει ενέργεια 
στους μυς, ενισχύει τη διαύγεια πνεύματος, ρυθμίζει τις 
λειτουργίες του πεπτικού συστήματος, βοηθά στη στομα-
τική υγιεινή αποτρέποντας την ουλίτιδα, προστατεύει από 
το έλκος στομάχου, εξισορροπεί τη μικροβιακή χλωρίδα 
του εντέρου, βοηθά στην αντιμετώπιση της αναιμίας, έχει 
ισχυρές αντιμικροβιακές ιδιότητες λόγω των ενζύμων 
που περιέχει.

Είναι το πολύτιμο δώρο της φύσης που η μέλισσα αξιοποιεί 
με το θαυμαστό έργο της.

Μέλισσα:  
μια θρεπτική,  
γλυκιά ιστορία 

Γράφει ο 
ΠΑνΤΕΛΗΣ ΚΑΡΑΓΟΥΔΑΚΗΣ
Χημικός - Μελισσοκόμος
Πανόραμα Θεσσαλονίκης

ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ
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ΕΓΡΑΨΑΝ ΓΙΑ ΕΜΑΣ
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ΕΓΡΑΨΑΝ ΓΙΑ ΕΜΑΣ
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ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΕΠΑΠ 
∆ΗΜΟΥ ΠΥΛΑΙΑΣ- ΧΟΡΤΙΑΤΗ 

T. 2313301013 

T. 2313301013 

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
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• Ζωγραφική

• Μπαλέτο

• Παραδοσιακοί χοροί

• Θέατρο

• Θεατρικό παιχνίδι

T. 2313301099

Σας περιµένουµε ξανά από κοντά µόλις το επιτρέψουν οι συνθήκες 


