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«Ειρήνη είναι ένα ποτήρι ζεστό γάλα και ένα βιβλίο μπροστά 
στο παιδί που ξυπνάει»

Ο ι στίχοι του μεγάλου μας ποιητή Γιάννη Ρίτσου γίνονται τραγικά επίκαιροι τούτες 

τις ώρες που τόσες αθώες ψυχές υποφέρουν και απειλούνται στον πόλεμο της 

Ουκρανίας. Όλων μας η ανάσα έχει κοπεί. Η ζωή μας έχει γεμίσει τραγωδίες. 

Όπως πρόσφατα δίπλα μας η τυφλή απρόκλητη και βάρβαρη δολοφονία του Άλκη Καμπανού 

που πλήγωσε βαθιά τη Θεσσαλονίκη. 

Η πόλη μας πρέπει να αντισταθεί «επενδύοντας» στον πολιτισμό, την παιδεία και την υγεία 

των παιδιών μας. 

Γι’ αυτό θεωρώ ιστορικής σημασίας την κύρωση από την Βουλή της σύμβασης για το 

Παιδιατρικό Νοσοκομείο ΙΣΝ στο Φίλυρο, το οποίο θα παραδοθεί έτοιμο το 2025 με τη 

γενναιόδωρη δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. Οι άνθρωποί του τίμησαν για μία 

ακόμη φορά τις υποσχέσεις τους και βρέθηκαν μαζί μας εδώ, στο Φίλυρο ενημερώνοντάς 

μας για όσα σημαντικά και ιστορικά υλοποιούν. 

Επιβεβαίωσαν για μία ακόμη φορά ότι το πιο σύγχρονο νοσοκομείο της πατρίδας μας θα 

γίνει πραγματικότητα στον Δήμο μας, διαψεύδοντας τις Κασσάνδρες που μέχρι και σήμερα 

αμφισβητούν την οριστική επιλογή του Φιλύρου. 

Σημαντική για τον Δήμο μας και η αντιπλημμυρική θωράκιση του ρέματος Σταγειρίτη στην 

Πυλαία, ένα έργο που έσωσε ζωές και περιουσίες δίνοντας μαζί με το Ελαιόρεμα ανάσα 

αναψυχής στην περιοχή που αναδεικνύεται σε hot spot τους μήνες που έρχονται.

Άνοιξη… η καλύτερη εποχή για βόλτες στις πράσινες διαδρομές του Δήμου μας! Καλή 

περιήγηση!

Αγαπητοί συμπολίτες
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ΚΕΠΑΠ Δήμου Πυλαίας - Χορτιάτη

Απ. Σαμανίδη 21, 552 36 Πανόραμα

Ιγνάτιος Καϊτεζίδης, Δήμαρχος Πυλαίας-Χορτιάτη

Παναγιώτης Χανός, Νίκος Οικονόμου,  

Ελένη Ποιμενίδου

Ανθή Καραμπάση, Χριστίνα Καρακίτσιου 

Πάνος Ευστρατίου

Ρένα Χρυσοπούλου, Νίκη Ιακωβίδου

ΚΕΠΑΠ, τηλ. 2313 30 10 99 

Ιδιοκτήτης: 

Υπεύθυνος κατά Νόμο: 

Διεύθυνση έκδοσης-σύνταξης:

Συντακτική ομάδα:

Φωτογραφία:

Μόνιμοι συνεργάτες: 

Διαφημίσεις: 

ΔΑΝΕΙΑ
ΙΔΙΩΤΩΝ

ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ
ΔΑΝΕΙΑ

Στην Τράπεζα Πειραιώς σου δείχνουμε
τον δρόμο για το δικό σου σπίτι.
Προσφέροντάς σου ένα σταθερό σημείο για να στηριχθείς. 

Το επιτόκιο του δανείου διαμορφώνεται κατόπιν αξιολόγησης της αίτησής σας από την Τράπεζα,
σύμφωνα με την ισχύουσα πιστωτική της πολιτική λαμβανομένων υπόψη παραγόντων όπως
η συναλλακτική συμπεριφορά, η παρεχόμενη εξασφάλιση, το ποσό και η διάρκεια του δανείου.

Απόκτησε στεγαστικό δάνειο με σταθερό επιτόκιο για πάντα,

• που διαμορφώνεται αποκλειστικά για εσένα 
• με μηδενικό κόστος πρόωρης εξόφλησης

Μάθε περισσότερα στο www.piraeusbank.gr
ή σε ένα κατάστημα της Τράπεζας Πειραιώς.

ΣΤΗΡΙΖΕΙ ΚΑΘΕ ΑΥΡΙΟ
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COVID-19 ΜΕΤΡΑ & ΔΡΑΣΕΙΣ

Μοριακά τεστ PCR με 29€ 

Πρώτος σε αριθμό 
tests ο δήμος μας  
σε συνεργασία με τον 
Εθνικό Οργανισμό  
Δημόσιας Υγείας.

Ο Δήμος Πυλαίας  
Χορτιάτη πέτυχε  
τη χορήγηση PCR tests 
για τον δήμο στην τιμή 
των 29€.

Ήδη ολοκληρώθηκαν με επιτυχία 239 έλεγχοι σε Πυλαία, Χορτιάτη, Φίλυ-
ρο, Ασβεστοχώρι, Εξοχή και Πανόραμα, όπου προσήλθαν και εξετάσθηκαν 
μέχρι στιγμής περισσότεροι από 55.237 συμπολίτες μας.

Να σημειωθεί ότι τα rapid tests πραγματοποιούνται σε πεζή ανοιχτή δειγ-
ματοληψία και ότι θα συνεχισθούν και το επόμενο διάστημα σε μέρες και 
ώρες που ανακοινώνονται από τον Δήμο σε όλες τις δημοτικές ενότητες. 

Γίνεται ένας από τους τρείς μόλις δήμους πανελλαδικά που πετυχαίνουν 
παρόμοια τιμή. 

Μαζί με τη δημόσια υγεία, ο Δήμος Πυλαίας Χορτιάτη σέβεται και τα χρήματα 
των δημοτών με απόλυτη διαφάνεια και πιστή τήρηση όλων των νόμιμων 
διαδικασιών για την προμήθεια των tests στη χαμηλότερη δυνατή τιμή 
της αγοράς. 

ΡΕΚΟΡ με 55.000 rapid tests 
Γκάζι στους διαγνωστικούς ελέγχους για  να φρενάρει η πανδημία
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Στα πλαίσια της συνεχούς εξέλιξης και αναβάθμισης 
του ιατρικού εξοπλισμού, η ΠLATON ΔIAGNOSIS 
εγκατέστησε τον νέο υπερσύγχρονο αξονικό 
τομογράφο SOMATOM go.Top 128 τομών, υψηλής 
τεχνολογίας της εταιρείας SIEMENS, στο διαγνωστικό 
εργαστήριο της Πυλαίας στην οδό Λεωφόρο Τζων 
Κέννεντυ 37 στη Θεσσαλονίκη.

Πρόκειται για το νέο υπερσύγχρονο μοντέλο αξονικού 
τομογράφου 128 τομών, ο οποίος διαθέτει καινοτόμες 
τεχνολογίες, που επιτρέπουν τη διενέργεια όλου 
του φάσματος των εξετάσεων με υψηλή χωρική 
ανάλυση της παραγόμενης εικόνας, εξασφαλίζοντας 
αξιόπιστα αποτελέσματα.

Τα κύρια πλεονεκτήματα του νέου αξονικού τομογράφου 
είναι η μείωση της διάρκειας της εξέτασης, η βελτίωση 
της εμπειρίας του εξεταζόμενου, η λήψη μικρότερης 
δόσης ακτινοβολίας και η δυνατότητα διενέργειας 
εξειδικευμένων εξετάσεων (advanced imaging). 

Η μειωμένη διάρκεια της εξέτασης και η βελτίωση 
της εμπειρίας του εξεταζόμενου επιτυγχάνεται με τη 
χρήση tablet για τη διενέργεια της εξέτασης από τον 
τεχνολόγο, που του επιτρέπει να παραμένει δίπλα στον 
εξεταζόμενο στο μεγαλύτερο μέρος της εξέτασης, προσ-
δίδοντας μεγαλύτερο αίσθημα ασφάλειας. Επιπλέον, 
η τεχνολογία remote control για την τοποθέτηση του 
ασθενή και η χρήση της ενσωματωμένης κάμερας 
(FAST 3D Camera) για την παρακολούθηση της θέσης 

του ασθενή κατά τη διάρκεια της εξέτασης ενισχύουν 
την άνεση του ίδιου του εξεταζόμενου και εντάσσονται 
στην τεχνολογία Mobile Workflow.

Η μείωση της ακτινοβολίας επιτυγχάνεται με την 
χρήση του καινοτόμου φίλτρου κασσίτερου (Tin Filter), 
τις σύγχρονες τεχνολογίες προσαρμογής της δόσης 
- αναλόγως με τη σωματοδομή κάθε εξεταζόμενου 
(CareDose 4D), καθώς και με τους σύγχρονους αλ-
γόριθμους ανασύνθεσης (SAFIRE). Η συγκεκριμένη 
καινοτομία έχει ως αποτέλεσμα να μειώνεται σημαντικά 
η δόση της ακτινοβολίας που λαμβάνει ο εξεταζόμενος, 
σε σχέση με αξονικούς τομογράφους παλαιότερης γε-
νιάς, με αποτέλεσμα η χρησιμοποιούμενη δόση να 
περιορίζεται στο απολύτως απαραίτητο.

Ο νέος υπερσύγχρονος αξονικός τομογράφος υψηλής 
τεχνολογίας διαθέτει το πιο εξελιγμένο λογισμικό 
‘Syngo VA40Α’, που εγκαθίσταται για πρώτη φορά 
στην Ελλάδα και δίνει την δυνατότητα να πραγματοποι-
ούνται εξειδικευμένες εξετάσεις, όπως αξονική 
στεφανιογραφία, αξονική τομογραφία καρδιάς, 
Calcium score, αγγειογραφίες, παιδιατρικές 
εξετάσεις με πρωτόκολλα χαμηλής ακτινοβολίας 
και low dose αξονική θώρακος η οποία συνίσταται 
να πραγματοποιείται ετησίως από καπνιστές, με βάση 
τις κατευθυντήριες οδηγίες για την πρόληψη του καρ-
κίνου του πνεύμονα από το US Preventive Services 
Task Force 2021.

Νέος Υπερσύγχρονος  
Αξονικός Τομογράφος
χαμηλής ακτινοβολίας
SOMATOM go.Top 128 τομών της εταιρείας SIEMENS

Tης ΝΑΤΑΣΣΑΣ ΒΕΛΝΙΔΟΥ MD. EBCR
Ιατρού, Ακτινοδιαγνώστη
Επιστημονικού συνεργάτη ΠΛΑΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε.
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ΥΓΕΙΑ-ΥΠΟΔΟΜΕΣ   

Δείτε τις δηλώσεις  
του Δημάρχου  
Ιγνάτιου Καϊτεζίδη ΕΔΩ 

Όλος ο διάλογος  
του 5ου Forum ΕΔΩ  

T ο Παιδιατρικό Νοσοκομείο/ΙΣΝ θα γίνει και θα 
γίνει στο Φίλυρο. Αυτό ήταν το μήνυμα από την 
5η συνάντηση για την πρόοδο των εργασιών 

του έργου, που πραγματοποιήθηκε στο Δημοτικό Γυ-
μναστήριο του Φιλύρου, παρουσία πλήθους κόσμου 
και εκπροσώπων της πολιτικής και του κλάδου υγείας. 

Στη συνάντηση διαλόγου του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρ-
χος με τους πολίτες της περιοχής επαναβεβαιώθηκε το 
χρονοδιάγραμμα του νοσοκομείου, το οποίο θα ξεκινήσει 
στις αρχές του 2023 και θα είναι έτοιμο στα τέλη του 
2025. Σύμφωνα με τους εκπροσώπους του ΙΣΝ το 
επόμενο διάστημα θα ξεκινήσει το πρώτο τμήμα της 
δημοπράτησης, τον Οκτώβριο αναμένεται να κατατεθούν 
οι προσφορές από τα ενδιαφερόμενα σχήματα, αρχές 
του 2023 θα γίνει η έναρξη της κατασκευής και στο 
τέλος του 2025 το πέρας των εργασιών του. Στις νέες 
καινοτομίες που ανακοινώθηκαν είναι η δημιουργία 
Τράπεζας Μητρικού γάλακτος καθώς και ειδικού χώρου 
παιχνιδιού για τα παιδιά! Προτάσεις που προήλθαν 
κατά τις προηγούμενες συναντήσεις διαλόγου με τους 
δημότες και έγιναν αποδεκτές από το ΙΣΝ!

Στα σημαντικά της εκδήλωσης ήταν η διαβεβαίωση από 
τη μεριά του δημάρχου Πυλαίας-Χορτιάτη Ιγνάτιου 
Καϊτεζίδη αλλά και του εκπροσώπου της πολιτείας 
Γενικού Γραμματέα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας 
Μάριου Θεμιστοκλέους ότι προχωρούν και τα συνοδά 
έργα υποδομής, που περιλαμβάνουν την αναβάθμιση 

της οδικής πρόσβασης και τη δημοπράτηση από τον 
δήμο του νέου δικτύου ύδρευσης του Φιλύρου και του 
Νοσοκομείου.

Στα «παραλειπόμενα» της εκδήλωσης η προτροπή του 
δημάρχου Πυλαίας-Χορτιάτη που κάλεσε τον κόσμο 
να κρατήσει την ουσία αυτού του εθνικού έργου με 
μια εύστοχη παρατήρηση. «Οι άνθρωποι του ΙΣΝ μάς 
ξεπέρασαν με τη γενναιόδωρη προσφορά τους. Αυτό 
το νοσοκομείο λογικά θα μπορούσε να λειτουργεί στο 
Μανχάταν της Νέας Υόρκης και να το βλέπαμε και να 
λέγαμε ‘‘τι φτιάχνουν οι άνθρωποι’’. Τελικά συμβαίνει 
το ανάποδο: δημιουργείται εδώ στο Φίλυρο και εντυ-
πωσιάζει με την αρτιότητά του και τις πιο προηγμένες 
κοινωνίες στον τομέα της υγείας», σημείωσε ο δήμαρχος 
καταχειροκροτούμενος.

ΙΣΝ: Διάλογος με τους πολίτες
Συνάντηση συνέπειας και υπευθυνότητας στο 5ο Forum

https://youtu.be/UU-2RryRpbk
https://youtu.be/u-2RxtucbiA
https://youtu.be/5vW7YhmaYgU
https://vimeo.com/684228804?ref=em-share
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ΥΓΕΙΑ-ΥΠΟΔΟΜΕΣ   

Σ ΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ του, βρίσκεται 
πλέον το Παιδιατρικό Νοσοκομείο Φιλύρου/
Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ), η ανέγερση του 

οποίου -σύμφωνα με το ισχύον χρονοδιάγραμμα- θα 
αρχίσει σε λιγότερο από ένα χρόνο (Ιανουάριο 2023) 
με χρονικό ορίζοντα ολοκλήρωσης τον Δεκέμβριο του 
2025. Ήδη έχει ξεκινήσει από τον δήμο μας η διαδικασία 
δημοπράτησης του έργου για το δίκτυο ύδρευσης του 
Φιλύρου, που θα εξυπηρετεί και το παιδιατρικό νοσοκο-
μείο, (προϋπολογισμού 9 εκ. ευρώ), ενώ το προσεχές 
διάστημα θα δημοπρατηθεί από το υπουργείο Υποδομών 
και Μεταφορών το έργο βελτίωσης του υφιστάμενου 
δρόμου προς το παιδιατρικό νοσοκομείο, με τον χρόνο 
κατασκευής του να εκτιμάται στα δύο έτη. 

Στη διάρκεια των προηγούμενων ημερών για την υπό-
θεση του εμβληματικού Νοσοκομείου, που με επίκεντρο 
τον δήμο μας θα αναβαθμίσει τον χάρτη της Υγείας 
σε ολόκληρη την Κεντρική Μακεδονία σημειώθηκαν 
σημαντικές εξελίξεις σε υπουργικό, κοινοβουλευτικό 
και πολιτικό επίπεδο. 

ΤΟ ΘΕΜΑ στο ΥΠΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
Αναλυτικά και με λεπτομέρειες, ο υπουργός Υγείας Θάνος 
Πλεύρης, παρουσίασε στο υπουργικό συμβούλιο -που 
συνεδρίασε παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου 
Μητσοτάκη- το νομοσχέδιο για την κύρωση της σύμβασης 
δωρεάς για το «Έργο ΙΙ» της βασικής, (από 6.9.2018),  
Σύμβασης Δωρεάς μεταξύ του Ιδρύματος «Σταύρος 
Νιάρχο»ς και του Ελληνικού Δημοσίου. Αφορά στον 
σχεδιασμό, κατασκευή και εξοπλισμό του Πανεπιστη-
μιακού Παιδιατρικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης/ΙΣΝ, 
που θα αναγερθεί στο Φίλυρο. Έργο που η αξία του 
ξεπερνά τα 160 εκ. ευρώ, με πόρους εξ’ ολοκλήρου 
από το Ίδρυμα «Σταύρος Νιάρχος» και εντάσσεται στο 
πρόγραμμα του ΙΣΝ «Πρωτοβουλία για την Υγεία» 
συνολικού προϋπολογισμού άνω των 400 εκ. ευρώ.

Σύμφωνα με το εγκεκριμένο κλινικό και κτιριολογικό 
πρόγραμμα του υπουργείου Υγείας το Νοσοκομείο θα 
παρέχει ένα ευρύ φάσμα νοσηλευτικών υπηρεσιών 
για τον πληθυσμό παιδιών και εφήβων της ευρύτε-
ρης Μακεδονίας και Θράκης. Οι νέες εγκαταστάσεις 

Ι σ τ ο ρ ι κ ή  σ τ ι γ μ ή : 

Νόμος του Κράτους  η σύμβαση για το  
Παιδιατρικό Νοσοκομείο Φιλύρου/ΙΣΝ
Τρέχουν και οι υποδομές για οδική πρόσβαση και ύδρευση
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θα δώσουν τη δυνατότητα ανάπτυξης της ψηφιακής 
λειτουργίας των κλινικών υπηρεσιών, της σύγχρονης 
διαχείρισης και συντήρησης του Νοσοκομείου και της 
διασύνδεσής του με άλλες συνεργαζόμενες μονάδες 
υγείας και φορείς, είτε εθνικούς, είτε διεθνείς. Παράλ-
ληλα, θα αναπτυχθούν η εκπαίδευση και η έρευνα στις 
νέες τεχνολογίες. Με την ολοκλήρωση του θα αποτελεί 
ένα υπερσύγχρονο (state-of-the-art) Πανεπιστημιακό 
Παιδιατρικό Νοσοκομείο, που θα υποστηρίζει ένα δίκτυο 
εγκαταστάσεων περίθαλψης στη Θεσσαλονίκη, αλλά 
και στο σύνολο της Βόρειας Ελλάδας. Επιπλέον, θα 
λειτουργεί ως κόμβος υποστηρίζοντας άλλα τμήματα 
του δικτύου στη διαχείριση φροντίδας πολύπλοκων 
περιπτώσεων υγείας (complex care) παιδιών και εφή-
βων, ενώ σκοπός είναι να συνιστά μεταξύ άλλων και 
πρότυπο κέντρο αναφοράς Ψυχικής Υγείας παιδιών και 
εφήβων στη Βόρεια Ελλάδα.

ΘΑΝΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ: «Προβλέφθηκαν παρεμβάσεις 10 
εκ. ευρώ για την οδική εξυπηρέτηση του νοσοκομείου» 
οι οποίες θα ολοκληρωθούν «εντός χρονοδιαγράμμα-
τος» διαβεβαίωσε μιλώντας στην TV100 ο υπουργός 
Υγείας. Το νέο παιδιατρικό νοσοκομείο θα διαθέτει 
240 κλίνες, 30 κλίνες μονάδων εντατικής θεραπείας, 
αυτοτελές παιδιατρικό τμήμα  20 κλινών με εξειδίκευση 
σε ψυχιατρικές ασθένειες και ψυχολογική υποστήριξη, 
ενώ, όπως είπε θα λειτουργεί ως Νομικό Πρόσωπο 
Ιδιωτικού Δικαίου, πλήρως ενταγμένο στο ΕΣΥ, με 
δωρεάν περίθαλψη για τους ασθενείς.  

«ΠΡΑΣΙΝΟ ΦΩΣ» από ΝΔ - ΚΙΝΑΛ 
Την επικύρωση της σύμβασης μεταξύ του Κοινωφελούς 
Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος και του Ελληνικού Δημοσίου 
για την κατασκευή του  Πανεπιστημιακού Παιδιατρικού 
Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης Ίδρυμα  «Σταύρος  Νιάρ-
χος», ενέκρινε κατά πλειοψηφία η αρμόδια κοινοβου-
λευτική επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων. Υπέρ της 
σύμβασης τάχθηκαν ΝΔ και Κίνημα Αλλαγής, “παρών” 
δήλωσε ο ΣΥΡΙΖΑ επικρίνοντας τον χαρακτήρα «Ιδι-
ωτικού Δικαίου» του Νοσοκομείου, κατά το ΚΚΕ, ενώ 
επιφυλάχθηκαν Ελληνική Λύση και ΜέΡΑ25.

Σχολιάζοντας το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας ο δή-
μαρχος Πυλαίας – Χορτιάτη, Ιγνάτιος Καϊτεζίδης, 
δήλωσε: “Για ένα τόσο μεγάλο έργο στον χώρο της Υγείας 
για τη Θεσσαλονίκη και τη Βόρεια Ελλάδα, που μάλιστα 
το ξεκίνησε ο ΣΥΡΙΖΑ και το συνεχίζει η ΝΔ θα έπρεπε 
όλες οι πολιτικές δυνάμεις να ομονοήσουν και να το εκ-
δηλώσουν με ομόφωνη απόφασή τους στο κοινοβούλιο.  
Αυτοί που αποφάσισαν να μην το στηρίξουν δείχνουν 
μικροί στα μεγάλα και αυτό το λέω με θλίψη και πόνο» 
είπε και πρόσθεσε: “όπως το Ωνάσειο και το Παπαγε-
ωργίου το παιδιατρικό νοσοκομείο /ΙΣΝ θα είναι πλήρως 
ενταγμένο στο ΕΣΥ, θα είναι και Πανεπιστημιακό, δηλαδή 
θα φιλοξενεί πανεπιστημιακές κλινικές. Το μόνο που το 
διαφοροποιεί ως Ιδιωτικού Δικαίου είναι ότι θα μπορεί 
να είναι πιο ευέλικτο στις συμβάσεις του, να προχωράει 
πιο σύντομα τις συμβάσεις κλπ» τόνισε ο κ. Καϊτεζίδης. 

Δείτε τις δηλώσεις του Δημάρχου Ιγνάτιου Καϊτεζίδη  
στη Βεργίνα TV εδΩ

https://www.youtube.com/watch?v=ym03wesyZqY
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ΚΑΙΡΙΚΟ

Στιγμιότυπα από τη Bianca στον δήμο μας

M Ε ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΕ και αυτή τη 
φορά ο δήμος μας την επέλαση της κακοκαιρίας 
Bianca χωρίς να αιφνιδιαστεί από τα έντονα 

καιρικά φαινόμενα που εκδηλώθηκαν κατά τόπους στα 
δημοτικά διαμερίσματα με δυνατούς ανέμους, χιόνια 
και βροχή. 

Σε κατάσταση επιφυλακής βρέθηκε από την πρώτη 
στιγμή η πολιτική προστασία σε περιοχές στα ημιορεινά 
της Θεσσαλονίκης, οι οποίες ντύθηκαν στα λευκά με 
πυκνό χιόνι να πέφτει στην περιοχή του νοσοκομείου 
Παπανικολάου, στην Εξοχή, στο Ασβεστοχώρι, στο Πα-
νόραμα, στο Ρετζίκι, στο Φίλυρο και στον Χορτιάτη. Αλλά 
και αργότερα όταν εξαιτίας της έντονης χιονόπτωσης 
που σημειώθηκε στον πρώην δήμο Χορτιάτη υπήρξε 
αθρόα «εισβολή» επισκεπτών που βρέθηκαν εκεί για 
να χαρούν το χιόνι από άλλες περιοχές, λόγω και της 
Κυριακής αργίας, οι υπηρεσίες του δήμου τέθηκαν σε 
επιφυλακή. Στο Πανόραμα και στην Πυλαία σημειώ-
θηκαν δυνατοί άνεμοι και χιονοβροχή με αποτέλεσμα 
να έχουμε πτώσεις δένδρων σε καλώδια της ΔΕΗ και 
στον δρόμο, φαινόμενα τα οποία αντιμετωπίστηκαν 
αποφασιστικά από τα συνεργεία του δήμου που έφτα-
σαν άμεσα επιτόπου. 

ΤΑ ΣΤΕΛΕΧΗ της δημοτικής μας αστυνομίας όπως 
και οι εθελοντικές ομάδες του δήμου, βοήθησαν στη 
μετακίνηση των εκχιονιστικών απομακρύνοντας διπλο-
παρκαρισμένα οχήματα. Παράλληλα διευκόλυναν την 
κίνηση των συμπολιτών μας, αλλά και των εκδρομέων 
που χάρηκαν την ομορφιά του χιονιού δίχως τα προβλή-
ματά του. Έτσι για ακόμη μια φορά, δεν δημιουργήθηκαν 
προβλήματα στην καθημερινότητα των δημοτών μας. 

«Ένα μεγάλο μπράβο στα συνεργεία μας, στα εκχιονιστικά, 
στους τεχνίτες μας, στο τηλεφωνικό μας κέντρο και στους 
εθελοντές μας, που και αυτή τη φορά έπραξαν στο ακέ-
ραιο το καθήκον τους. Για να μην υπάρξουν προβλήματα 
και να μπορέσουν οι δημότες και οι επισκέπτες μας να 
απολαύσουν το χιόνι», δήλωσε ο δήμαρχος, Ιγνάτιος 
Καϊτεζίδης.

Τα καταφέραμε και με τη Bianca
Ανοιχτοί οι δρόμοι υποδέχτηκαν χιλιάδες επισκέπτες

https://youtu.be/kS0DZhliTA
https://youtu.be/iqrbJ3qJFT8
https://www.youtube.com/watch?v=kS0DZhliTAM
https://www.youtube.com/watch?v=Ej1hllGyRXY


12 | ΜΑΡΤΙΟΣ 2022 | ΕΧΟΥΜΕ ΝΕΑ

ΠΑΙΔΕΙΑ-ΥΠΟΔΟΜΕΣ

«ΤΡΟΧAΔΗΝ» για 3 Νηπιαγωγεία 
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ εργασιών στη συμβολή των οδών 
Ναυπάκτου και Τήνου, στα Κωνσταντινουπολίτικα 
όπου κατασκευάζονται τα 4ο, 6ο και 8ο Νηπιαγω-
γεία Πυλαίας πραγματοποίησε ο δήμαρχος Ιγνάτιος 
Καϊτεζίδης συνοδευόμενος από τον αντιδήμαρχο 
Τεχνικών Υπηρεσιών, Αστικών Υποδομών και Δικτύων 
Γιώργιο Μπαμπαράτσα. Το έργο, προϋπολογισμού 
515.000 €, (Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 
2021) προβλέπει την κατασκευή αιθουσών διδασκαλίας 
και αιθουσών γραφείων, για τις ανάγκες της δίχρονης 
προσχολικής υποχρεωτικής εκπαίδευσης. Οι τεχνικές 
υπηρεσίες του δήμου δίνουν αγώνα δρόμου ώστε να 
μετεγκατασταθούν εκεί ως το Πάσχα τα παραρτήματα 
των τριών νηπιαγωγείων.

Ι. ΚΑΪΤΕΖΙΔΗΣ: 
«Δίνουμε μια ση-
μαντική λύση στις 
ανάγκες της προσχο-
λικής εκπαίδευσης, 
αλλά ο γενικότερος 
στόχος μας είναι να 

επιλύσουμε συνολικά το ζήτημα της σχολικής στέγης. Η 
Παιδεία είναι απόλυτη προτεραιότητα μας, γιατί τα παιδιά 
μας είναι το μέλλον», τόνισε ο δήμαρχος επισημαίνοντας 
τη σημασία της ολοκλήρωσης όλων των παραπάνω 
έργων που αναβαθμίζουν την εικόνα των σχολείων 
μας, αλλά και τη μεγάλη καθυστέρηση του κράτους να 
χαρίσει στα παιδιά μας σχολεία που να τους αξίζουν.

Το καλοκαίρι ο εργολάβος για 3 νέα σχολεία 
3ο Γυμνάσιο και 3ο Λύκειο Πυλαίας, 3ο Δημοτικό Πανοράματος

«Καλώς τα κι ας άργησαν 18 χρόνια επαληθεύοντας τους 
ρυθμούς… χελώνας του κράτους μας». 

Αυτό ήταν το σχόλιο του δημάρχου Ιγνάτιου Καϊτε-
ζίδη με αφορμή την ευχάριστη είδηση ότι με στόχο 
να επιλεγούν οι κατάλληλοι ανάδοχοι ως το καλοκαίρι 
δρομολογήθηκαν οι διαδικασίες για την κατασκευή 
των 3 σχολείων μας που περιλαμβάνονται στη λίστα του 
ΣΔΙΤ για τα συνολικά 17 υπό κατασκευή σχολεία στην 
Κεντρική Μακεδονία.   Η πρώτη φάση που αφορά στην 
προεπιλογή των κατασκευαστικών εταιρειών (αναδό-
χων) βρίσκεται ήδη στην ολοκλήρωσή της. Η συνολική 
διάρκεια του έργου έχει οριστεί σε 324 μήνες, δηλαδή 
27 έτη, καθώς πέραν της κατασκευής, ο ανάδοχος θα 
αναλάβει την υποχρέωση, όλο το παραπάνω διάστημα, 
για τη λειτουργία-συντήρηση και φύλαξη των σχολείων. 

Πρόκειται για το 3ο Γυμνάσιο Πυλαίας, το 3ο Λύκειο 
Πυλαίας και το 3ο Δημοτικό Σχολείο Πανοράματος, η 
ανέγερση των οποίων αναμένεται να δώσει οριστική 
λύση στο πρόβλημα της σχολικής στέγης. Το 3ο δημοτικό 
Πανοράματος θα στεγαστεί σε οικόπεδο στον οικισμό 
«Μακεδονία», θα είναι 12θέσιο και θα φιλοξενήσει 
περίπου 300 μαθητές και μαθήτριες. Το 3ο Γυμνάσιο 
και το 3ο Λύκειο Πυλαίας θα στεγαστούν σε οικόπεδο 
στη Μαλακοπή και θα μπορούν να φιλοξενήσουν το 
καθένα από τουλάχιστον 200 μαθητές. 

Οι νέες σημαντικές εξελίξεις αποτελούν πλήρη δικαίωση 
της διοίκησης του δήμου και προσωπικά του δημάρχου 
Ιγνάτιου Καϊτεζίδη που τα τελευταία χρόνια έδωσε 
σκληρές μάχες για να προχωρήσει η υλοποίηση του 
σχεδίου που υπήρχε στα συρτάρια εδώ και καιρό, αλλά 
είχε κολλήσει στη γνωστή ελληνική γραφειοκρατεία. 
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Στη διάρκεια της ειδικής συνεδρίασης του δημοτικού συμβουλίου πραγματοποιήθηκαν οι καθιερωμένες, ανά 
διετία, Δημαιρεσίες στον δήμο Πυλαίας Χορτιάτη. Οι νέες συνθέσεις που προέκυψαν στα όργανα (προεδρείο 
Δημοτικού Συμβουλίου και στις δύο Επιτροπές) έχουν ως εξής:

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ Δημοτικού Συμ-
βουλίου - Επανεξελέγησαν: 

•  Πρόεδρος: Μιχάλης Γεράνης 
(πρόταση του δημάρχου Ιγνάτιου 
Καϊτεζίδη) 

•  Αντιπρόεδρος:  Βάιος Αγγελι-
νούδης (πρόταση μείζονος αντι-
πολίτευσης) 

•  Γενική Γραμματέας: Γεωργία Βουλ-
γαρίδου (πρότασης ελάσσονος 
αντιπολίτευσης) 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Επιτροπή - Πρό-
εδρος: Ιγνάτιος Καϊτεζίδης (δή-
μαρχος) 

Τακτικά μέλη:  (Από την πλειοψηφία) 

•  Νίκη Ζώτου (χωρίς εκλογή, αντι-
δήμαρχος Διοικητικών και Οικο-
νομικών Υπηρεσιών, Διοικητικής 
Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης) 

•  Eλένη Γιαννούδη (χωρίς εκλο-
γή, αντιδήμαρχος Απασχόλησης, 
Κοινωνικής Προστασίας, Υγείας 
και Παιδείας) 

•  Δέσποινα Λυπηρίδου, Αστέριος 

Κισκίνης, Παρασκευή Λιόλιου 
και Γεώργιος Κεδίκογλου

Τακτικά μέλη:  (Από τη μειοψηφία) 

•  Ελένη Ρουσάκη και Μαρία Γκου-
ραμάνη

Αναπληρωματικά μέλη: 

•  Κατερίνα Λυρούδη και Σοφοκλής 
Κάλτσιος (από την πλειοψηφία)

•  Βάιος Αγγελινούδης και Χρυ-
σαυγή Κοκόνα (από τη μειοψηφία) 

Επιτροπή ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ - 
Πρόεδρος: Ιγνάτιος Καϊτεζίδης 
(δήμαρχος) 

Τακτικά μέλη:  (Από την πλειοψηφία) 

•  Γεώργιος Μπαμπαράτσας (χωρίς 
εκλογή, αντιδήμαρχος Τεχνικών 
Υπηρεσιών, Αστικών Υποδομών 

και Δικτύων) 

•  Βασίλειος Τσιούγκος (χωρίς 
εκλογή, αντιδήμαρχος Πολεοδο-
μικού Σχεδιασμού, Δόμησης και 
Βιώσιμης Οικιστικής Ανάπτυξης) 

•  Νικόλαος Μπουλομύτης, Νικό-
λαος Χατζηαντωνίου, Κωνστα-
ντίνος Γιαγτζής και Σοφοκλής 
Κάλτσιος

Τακτικά μέλη:  (Από τη μειοψηφία) 

•  Ελένη Ρουσάκη και Χρυσαυγή 
Κοκόνα

Αναπληρωματικά μέλη: 

•  Χρήστος Μπουτσιβάρης και 
Κατερίνα Λυρούδη (από την 
πλειοψηφία)

•  Σπυρίδων Γουγούσης και Μαρία 
Γκουραμάνη (από τη μειοψηφία) 

ΔΗΜΑΙΡΕΣΙΕΣ 2022: η νέα σύνθεση 
στα όργανα του δημοτικού μας συμβουλίου 
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ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑ

ΡΕΜΑ ΣΤΑΓΕΙΡΙΤΗ:  
Ένα σημαντικό αντιπλημμυρικό έργο ολοκληρώθηκε 
Ασφάλεια,  προστασία, ποιότητα ζωής

ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΘΩΡΑΚΙΣΗ 
σε χρόνο... ντετέ. Aυτός θα μπο-
ρούσε να είναι ο τίτλος της ταινίας 
με θέμα το Ρέμα Σταγειρίτη. Μια 
περιοχή όπου οι κάτοικοι βρίσκο-
νταν σε απόγνωση γιατί στα πρανή 
του ρέματος οι κατολισθήσεις ήταν 
συνεχείς και κινδύνευαν πολυκατοι-
κίες, περιουσίες, ανθρώπινες ζωής, 
αλλά και η παρακείμενη Εκκλησία 
του Αγίου Χριστοφόρου.

Ήταν τότε που ο δήμος Πυλαίας-Χορ-
τιάτη και ο δήμαρχος Ιγνάτιος 
Καϊτεζίδης, σε συνεργασία με την 
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας 
και με τη στήριξη του Απόστολου 
Τζιτζικώστα ανέλαβαν δράση: ο 
δήμος ολοκλήρωσε τη μελέτη διευ-
θέτησης του ρέματος, την υπέβαλε 

στην Περιφέρεια και έτσι το έργο 
εντάχθηκε στο Ειδικό Πρόγραμμα 
για την προσαρμογή στην κλιματική 
αλλαγή και χρηματοδοτήθηκε με 
ευρωπαϊκά κονδύλια με το ποσό 
των 2,5 εκατομμυρίων ευρώ. 

Από εκεί και πέρα το… νερό της αντι-
πλημμυρικής προστασίας μπήκε στο 
αυλάκι και τα πράγματα εξελίχθηκαν 
πολύ γρήγορα. Σήμερα έχουμε ένα 
ασφαλέστατο και οριοθετημένο 
ρέμα, που δημιουργεί ασφάλεια 
και όπου δεν κινδυνεύει κανείς. 
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ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑ

Ταυτόχρονα μαζί με το αντιπλημ-
μυρικό έργο υλοποιήθηκε και μια 
πανέμορφη ανάπλαση που ενώνεται 
αρμονικά με το Ελαιόρεμα. Έτσι ο 
τελικός στόχος επιτεύχθηκε και πε-
ρικλείεται σε τρεις λέξεις: ασφάλεια, 
αναψυχή και αναβάθμιση όλης της 
περιοχής!

Το έργο που έχει ολοκληρωθεί 
επισκέφτηκαν πριν από λίγες μαζί 
ο δήμαρχος Πυλαίας – Χορτιάτη 
Ιγνάτιος Καϊτεζίδης και ο περι-
φερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας 
Απόστολος Τζιτζικώστας. Σε 
μια αυτοψία, όπου τα χαμόγελα 
δεν έλλειπαν. Οι δυο τους  είχαν 
την ευκαιρία να διαπιστώσουν την 
αξία της παρέμβασης για την προ-
στασία της ευρύτερης περιοχής, σε 
συνδυασμό και με τις άλλες παρεμ-
βάσεις που έχουν ήδη υλοποιηθεί 
ή σχεδιάζονται. Και αυτό γιατί στον 
δήμο Πυλαίας – Χορτιάτη το επό-
μενο διάστημα θα υλοποιηθεί 
και η διευθέτηση του ρέματος 
Κυψέλη στην Πυλαία, η οποία 
επίσης εντάχθηκε από την Περι-
φέρεια Κεντρικής Μακεδονίας σε 
πρόγραμμα χρηματοδότησης.

Ο ΙΓΝΑΤΙΟΣ ΚΑΪΤΕΖΙ-
ΔΗΣ υπογράμμισε ότι: «Ο 
Δήμος μας αντέδρασε με 

ωριμότητα, το έργο υλοποιήθηκε 
πολύ γρήγορα, χρηματοδοτήθηκε 
απρόσκοπτα και σήμερα έχουμε ως 
αποτέλεσμα την ολοκλήρωσή του, 
την αποτελεσματική προστασία της 
περιοχής και την εξασφάλιση της 
λειτουργικότητάς της. Ας μην ξεχνάμε 
ότι τα αντιπλημμυρικά έργα μπορεί να 
είναι “αθέατα” στην καθημερινότητά 
μας, όμως στις εποχές που ζούμε 
έχουν τεράστια σημασία. Μεγάλο 
ευχαριστώ στον Απόστολο Τζι-
τζικώστα και στις υπηρεσίες της 
περιφέρειας που κατανόησαν άμεσα 
τη σημαντικότητα του έργου και συ-
νεργάστηκαν ουσιαστικά».

Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΖΙΤΖΙ-
ΚΩΣΤΑΣ από τη μεριά 
του τόνισε ότι: «Θέλω 

να συγχαρώ τον δήμαρχο Ιγνάτιο 
Καϊτεζίδη, καθώς και τις υπηρεσίες 
της Περιφέρειας και του Δήμου, για 
το έργο που έχουν κάνει τηρώντας 
τα χρονοδιαγράμματα, με απόλυτη 
συνέπεια. Η καλή συνεργασία της 
Περιφέρειας με τους 38 Δήμους της 
Κεντρικής Μακεδονίας αποδεικνύε-
ται ότι δίνει λύσεις στην πράξη στα 
σημαντικότερα ζητήματα της καθη-
μερινότητας».

Οι δηλώσεις του Απόστολου  
Τζιτζικώστα, Περιφερειάρχη 
Κεντρικής Μακεδονίας και του  
Ιγνάτιου Καϊτεζίδη, Δημάρχου  
Πυλαίας-Χορτιάτη  

https://www.youtube.com/
watch?v=V7ndcjBaPRc&t=56s

https://www.youtube.com/watch?v=V7ndcjBaPRc&t=56s
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Το Ελαιόρεμα απέκτησε τον… ελαιώνα του

Τ ΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΥΤΕΥΣΗΣ διακοσίων (200) ώριμων ελαι-
όδενδρων σε προεπιλεγμένα σημεία του Ελαιορέματος, επιθεώ-
ρησε ο δήμαρχος Ιγνάτιος Καϊτεζίδης, συνοδευόμενος από τον 

αντιδήμαρχο Καθαριότητας, Περιβάλλοντος Ανακύκλωσης και Πολιτικής 
Προστασίας, Γιάννη Καρτάλη. Τα ελαιόδενδρα στα οποία προστέθη-
καν άλλα περίπου εκατό (100) καλλωπιστικά δένδρα, θάμνοι και φυτά, 
προέρχονται από δημοτικό ελαιώνα στην περιοχή του ΔΑΚ Πυλαίας και 
μεταφέρθηκαν με τις φροντίδες των γεωπόνων του δήμου προκειμένου 
να μεταφυτευθούν με ασφάλεια στο Ελαιόρεμα. Δενδροφύτευση έγινε 
και μέσα στο “Πάρκο των Σκύλων” σε συνεννόηση με τους ιδιοκτήτες 
των κατοικιδίων που υποσχέθηκαν ότι θα αναλάβουν την προστασία και 
τη συντήρηση των δένδρων και των φυτών που μεταφυτεύθηκαν εκεί. “Το 
Ελαιόρεμα, πολύτιμος πνεύμονας πρασίνου, αναψυχής και περιπάτου στην 
Πυλαία μας δεν θα μπορούσε, όπως δηλώνει και το όνομα του, να μη διαθέτει 
τον ελαιώνα του. Να μην ξεχνάμε όμως ότι χρειάζεται την προστασία και τη 
φροντίδα όλων μας γιατί είναι ανεκτίμητη περιουσία και οικολογικός θησαυρός 
για τον τόπο μας” τόνισε ο δήμαρχος Ιγνάτιος Καϊτεζίδης. 
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ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

Π ραγματοποιήθηκαν οι εκλο-
γές στην Εταιρεία Νοσημά-
των Θώρακος Ελλάδος, 

όπου πρόεδρος επανεκλέχθηκε  
πανηγυρικά ο δημοτικός μας σύμ-
βουλος και υπεύθυνος για τα θέματα 
Δημόσιας Υγείας του δήμου μας, 
ιατρός-πνευμονολόγος, Ηρακλής 
Τιτόπουλος. Ευχαριστώντας τους 
συναδέλφους του για την εμπιστο-
σύνη που έδειξαν προς το πρόσωπό 
του, ο κ. Τιτόπουλος τόνισε ότι η 
επιτυχία είναι μονόδρομος με την 
αγαστή συνεργασία όλων.

Στις πρόσφατες αρχαιρεσίες, όπως σημειώνει “οι αγαπητοί συνάδελφοι 
ομόφωνα μου εμπιστεύτηκαν για ακόμα μια θητεία το τιμόνι της ΕΝΘΕ – 
Εταιρεία Νοσημάτων Θώρακος Ελλάδος. Το «ευχαριστώ» και η συγκίνηση 
από μόνα τους είναι λίγα, η χαρά μικρότερη από την ευθύνη, ο φόβος μιας 
πιθανής αποτυχίας φορτίο ασήκωτο, η αγαστή συνεργασία όλων προϋπό-
θεση, η υποχρέωση για επιτυχία μονόδρομος. Υγεία και καλή μας αρχή!». 

Να σημειωθεί ότι ο κ. Τιτόπουλος έχει κάνει τεράστια προσπάθεια προκει-
μένου να υλοποιηθεί ένα αίτημα δεκαετιών για την ΕΝΘΕ που αφορούσε 
στη δημιουργία Πνευμονολογικής Κλινικής στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο 
Θεσσαλονίκης. Ένα αίτημα που πήρε σάρκα και οστά χάρη στη συμβολή 
των διοικητών της 4ης ΥΠΕ Δημήτρη Τσαλικάκη και του Ιπποκρατείου 
Νίκου Αντωνάκη στις αρχές του 2021 με την προκήρυξη των πρώτων 
τριών θέσεων γιατρών. 

Είναι χαρακτηριστικό μάλιστα, όπως τονίζει και ο πρόεδρος της Εταιρείας 
Νοσημάτων Θώρακος Ελλάδος κ. Τιτόπουλος, ότι οι σοβαρές διαβουλεύσεις 
ξεκίνησαν τον Μάρτιο του 2019 τόσο με τον διοικητή της 4ης ΥΠΕ, όσο 
και με τη διοίκηση του Ιπποκρατείου. “Μιλήσαμε με τον κ. Τσαλικάκη, του 
εξηγήσαμε το πρόβλημα, το κατάλαβε, το αφουγκράστηκε, πέσαμε και πάνω 
στην περίοδο του κορωνοϊού που αποτελεί άμεσο πρόβλημα πνευμονολογι-
κού χαρακτήρα και το ζήτημα προχώρησε ταχύτατα με την αρχική προκήρυξη 
θέσεων διευθυντού και δύο πνευμονολόγων εισηγητών” είπε ο κ. Τιτόπουλος.  

Πανηγυρική επανεκλογή 
Τιτόπουλου στην ΕΝΘΕ
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Μία ακόμη χειροβομβίδα σκάει στα 
χέρια της τοπικής αυτοδιοίκησης, την 
ώρα που η ενεργειακή κρίση λυγίζει 
τους προϋπολογισμούς των ΟΤΑ. 

Ιδιώτες πάροχοι ηλεκτρικού ρεύμα-
τος, στην πλειοψηφία τους, ενώ ει-
σπράττουν μέσω των λογαριασμών 
ρεύματος τα δημοτικά τέλη δεν τα 
αποδίδουν στους Δήμους. 

Αντί δηλαδή τα χρήματα να καλύ-
πτουν τις ανάγκες των δημοτών , 
καθαριότητα και ηλεκτροφωτισμό, 
πετρέλαιο κίνησης απορριμματο-
φόρων κλπ. μπαίνουν σε τσέπες 
«επιτηδείων και καταχραστών».

Χρωστάνε δεκάδες εκατομμύ-
ρια ευρώ! Φόβοι για σκάνδαλο 
τύπου Energa

Η ΠΕΔΚΜ είναι στα κάγκελα ήδη 
από τον Νοέμβριο του 2021. Από 
τις αρχές Δεκεμβρίου είναι ενήμεροι 
οι αρμόδιοι υπουργοί για την βόμβα 
που απειλεί τα θεμέλια των Δήμων.

Το μέγεθος του προβλήματος επι-
βεβαιώνει με μπαράζ δημόσιων 
παρεμβάσεων του ο πρόεδρος της 
ΠΕΔΚΜ Ι. Καίτεζίδης. 

Παρόλα αυτά μέχρι και σήμερα δεν 
υπάρχει κανένας μηχανισμός που 
να καθορίζει, ταυτοποιεί  και να 
διασταυρώνει τα οφειλόμενα στους 
Δήμους ποσά καθώς και να επιβάλ-
λει κυρώσεις. 

Μεγάλα τα φέσια…  
ΚΊΝΔΥΝΟΣ να σκάσουν κανόνια
Πάροχοι ηλεκτρικού ρεύματος δεν αποδίδουν στους Δήμους τα δημοτικά τέλη που εισπράττουν

I. ΚΑΪΤΕΖΊΔΗΣ: 

Υπεξαιρούν 
τα λεφτά των 
δημοτών μας

ΡΕΠΟΡΤΑΖ 
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Γονατίζουν τα οικονομικά των 
δήμων 100% πάνω οι λογα-
ριασμοί

Η τρύπα από τα δημοτικά τέλη που 
δεν αποδίδονται, έρχεται να προ-
στεθεί ως κρίκος σε μία αλυσίδα 
ασφυξίας που κινδυνεύει να πνίξει 
τους δήμους.

Λόγω της αύξησης των τιμών ενέρ-
γειας οι λογαριασμοί έχουν αυξηθεί 
κατά 75 έως 100%, ειδικά σε ό,τι 
αφορά στη θέρμανση των σχολείων 
αφού λόγω κορωνοϊού τα παράθυ-
ρα μένουν ανοιχτά και η θέρμανση 
λειτουργεί συνεχώς. 

Να θεσπιστεί ιδιώνυμο αδίκημα 
σε βαθμό κακουργήματος 

Η Περιφερειακή Ένωση των Δήμων 
ζήτησε η ΡΑΕ, η οποία εποπτεύει 
αυτές τις εταιρίες, να εγκαταστήσει 
ηλεκτρονική πλατφόρμα στην οποία 
όλοι οι δήμοι θα έχουν πρόσβαση 
και να βλέπουν τι χρωστά η κάθε 
εταιρεία. Άμεσα και με διάρκεια. 

Παρακολουθήστε τις δηλώσεις 
 του Ιγνάτιου Καϊτεζίδη, Δημάρχου  
Πυλαίας-Χορτιάτη 

Για τις κακές εταιρείες που υπεξαι-
ρούν χρήματα να θεσπιστεί ιδιώνυμο 
αδίκημα σε βαθμό κακουργήματος 
καθώς και να αφαιρείται η άδεια λει-
τουργίας, αν τα εισπραττόμενα ποσά 
δεν αποδίδονται εντός τριμήνου.

Ζήτησε τέλος να αναθεωρηθεί προς 
τα κάτω το αναχρονιστικό ποσοστό 
της προμήθειας 2% που εκχωρείται 
στους παρόχους για τη συνείσπραξη  
με τους λογαριασμούς ρεύματος και 
των δημοτικών τελών. 

 ΡΕΠΟΡΤΑΖ

https://www.rthess.gr/epikairotita/proedros-pedkm-gia-logariasmous-revmatos-ypexairoun-lefta-ton-dimoton-mas/ 
https://www.youtube.com/watch?v=L2D4MmQJ664
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 

Κύριε Παπαζάχο, που οφείλεται 
αυτή έντονη σεισμική δρα-
στηριότητα που καταγράφεται 
το τελευταίο διάστημα στην 
ανατολική Θεσσαλονίκη και 
η οποία γίνεται αισθητή και 
στους πολίτες του δήμου μας;

Αν και τα σημαντικότερα ρήγματα 
στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσα-
λονίκης βρίσκονται στη λεκάνη της 
Μυγδονίας, όπου έγινε και ο ισχυρός 
σεισμός του 1978 (Μ=6.6), στην 
άμεση «γειτονιά» της Θεσσαλονί-
κης υπάρχουν αρκετά, μικρότερης 
ενεργότητας ρήγματα. Μία οικογέ-
νεια από αυτές τις ρηξιγενείς ζώνες 
περνάει νότια από το Χορτιάτη και 
κατευθύνεται δυτικά-νοτιοδυτικά 
προς το Πανόραμα και την Πυλαία, 
ενώ υπάρχουν και άλλες ρηξιγενείς 
δομές προς την περιοχή Εξοχής-Α-
σβεστοχωρίου. Οι δομές αυτές είναι 
ενεργές, αν και με πολύ μικρούς 
ρυθμούς παραμόρφωσης, δηλα-
δή μπορεί να δώσουν ισχυρούς 
σεισμούς με πολύ μεγάλες περι-
όδους επανάληψης, εκατοντάδων 
ή και χιλιάδων ετών. Όμως, συχνά 
μικρά τμήματά τους ενεργοποιού-
νται και δίνουν μικρές (σε διάρκεια 
και μεγέθη) σεισμικές ακολουθίες. 
Μία τέτοια είναι σε εξέλιξη εδώ και 
περίπου 1,5 μήνα στην περιοχή 
Χορτιάτη-Πανοράματος.

Ιδιαίτερη ανησυχία υπάρχει 
στους πολίτες και από το γεγο-
νός ότι οι δονήσεις, αν και δεν 
είναι μεγάλης κλίμακας, γίνονται 
ιδιαίτερα αισθητές και ότι συ-
νοδεύονται από μια υπόκωφη 
βοή. Εδώ ποιοι είναι οι λόγοι;

Πολύ κοντά στο επίκεντρο ενός 
σεισμού, ένα τμήμα της σεισμικής 
ενέργειας περνάει (διαθλάται) στην 
ατμόσφαιρα, με τη μορφή ηχητικών 
κυμάτων. Έτσι κοντά στο επίκε-

Ο γνωστός καθηγητής Σεισμολογίας και Εφαρμοσμένης Γεω-
φυσικής του Τμήματος Γεωλογίας του ΑΠΘ μας μίλησε για τη 
σεισμική δραστηριότητα και το «ρήγμα του Χορτιάτη» 

ΈΧΟΥΜΕ ΠΟΛΥ ΔΡΟΜΟ ΜΠΡΟΣΤΑ ΜΑΣ για να μάθουμε να ζούμε 
με τους σεισμούς τονίζει σε συνέντευξη που παραχώρησε στο περιοδικό 
μας ο καθηγητής  Φυσικής της Λιθόσφαιρας, Σεισμολογίας και Εφαρμο-
σμένης Γεωφυσικής του Τμήματος Γεωλογίας του ΑΠΘ και Διευθυντής 
του Εργαστηρίου Γεωφυσικής Κωνσταντίνος Παπαζάχος με αφορμή την 
έντονη σεισμική δραστηριότητα που καταγράφεται το τελευταίο διάστημα 
στην ανατολική Θεσσαλονίκη. 

ΣΗΜΕΙΩΝΕΙ ότι αυτό οφείλεται στο ρήγμα  που περνά νότια από τον 
Χορτιάτη, εξηγεί τους λόγους που ακούγεται αυτή η υπόκωφη βοή, ενώ 
για το μέλλον επισημαίνει  πως «το κύριο ερώτημα δε θα πρέπει να είναι 
αν θα γίνει κάποτε, έστω και μετά από 1000 έτη, ένας ισχυρός σεισμός, 
αλλά αν είμαστε έτοιμοι να τον αντιμετωπίσουμε» και ΤΟΝΙΖΕΙ ότι  ο Δήμος 
Πυλαίας-Χορτιάτη έχει ένα συγκριτικό πλεονέκτημα σε σχέση με άλλους 
δήμους: «η πλειοψηφία των κτιρίων είναι σχετικά χαμηλού ύψους/λίγων 
ορόφων και έχει (σε μεγάλο βαθμό) χτιστεί τις τελευταίες δεκαετίες, δηλαδή 
με τους πιο σύγχρονους αντισεισμικούς κανονισμούς. Αυτή είναι η σημαντι-
κότερη «εγγύηση» για την επαρκή απόκριση των κατασκευών, ακόμα και στο 
απίθανο σενάριο μίας ισχυρότερης σεισμικής δόνησης».

Κ. ΠΑΠΑΖΑΧΟΣ:
Καθησυχαστικός για τους σεισμούς
Ποιο είναι το συγκριτικό πλεονέκτημα 
του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη 
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ντρο έχουμε συχνά μία βοή, ένα 
κρότο, σαν έκρηξη. Σε ορισμένες 
περιπτώσεις μπορεί να ακούσουμε 
μόνο τον ήχο και να μη νοιώσουμε 
καμία σεισμική δόνηση στα πόδια 
μας, είναι πολύ συχνό φαινόμενο σε 
μετασεισμικές ακολουθίες, κοντά στο 
σεισμικό ρήγμα. Λόγω της εγγύτητας 
των σεισμών, οι κάτοικοι της περιο-
χής (Πυλαία-Πανόραμα-Χορτιάτης) 
ακούνε αυτή τη χαρακτηριστική βοή. 
Επίσης, νοιώθουν έντονα τις δονή-
σεις, με πολύ μικρή διάρκεια, σαν μία 
«κλοτσιά», και πάλι επειδή οι οικι-
σμοί είναι πολύ κοντά στις σεισμικές 
εστίες. Έτσι, παρόλο που οι σεισμοί 
είναι μικροί, τους νοιώθουν έντονα 
αφού πρακτικά είναι δίπλα τους.

Επίσης είναι πολύ συχνές οι 
δονήσεις. Γιατί;

Αυτές οι σεισμικές ακολουθίες εμ-
φανίζονται συχνά ως σμηνοσει-
ρές, δηλαδή αρκετοί σεισμοί που 
αυξάνουν σε συχνότητα και μετά 
από κάποιο διάστημα μειώνονται. 
Αυτό έχουμε και στην περιοχή, με 
τη σεισμική δραστηριότητα σταδιακά 
να αποκλιμακώνεται. Θα πρέπει 
να θυμόμαστε ότι στη φύση κάθε 
φορά που κατεβαίνουμε μία μονάδα 
στο μέγεθος του σεισμού, περίπου 
δεκαπλασιάζεται ο αριθμός τους. 
Έτσι, αν σε μία ακολουθία έχουμε 
τον ισχυρότερο σεισμό με μέγεθος 
περίπου 4, θα έχουμε σχεδόν 100 
σεισμούς με μέγεθος 2 ή μεγαλύ-
τερο. Με δεδομένο ότι οι σεισμοί 
αυτοί γίνονται σε μικρή απόσταση 
από τις κατοικημένες περιοχές, ένας 
μεγάλος αριθμός θα γίνει αισθητός 
από τους κατοίκους.

Θα πρέπει ο κόσμος να ανη-
συχεί; Μπορεί να δώσει το συ-
γκεκριμένο ρήγμα ένα μεγάλο 
σεισμό; 

Σύμφωνα με όσα σας ανέφερα, 
αυτές οι ρηξιγενείς ζώνες, όπου 
τώρα συμβαίνει η ακολουθία, είναι 
ενεργές. Τα γεωμετρικά στοιχεία 
τους δείχνουν ότι μπορούν εύκολα 
να δώσουν ένα μέγιστο σεισμό της 
τάξης του Μ=5.5, ίσως και έως 
Μ=6.0. Αν και το μέγεθος αυτό 
είναι σημαντικό, θα πρέπει να επα-
ναλάβω ότι αυτοί οι ισχυροί σεισμοί 
έχουν περιόδους επανάληψης εκα-
τοντάδων ή και χιλιάδων ετών. Το 
πρόβλημα είναι ότι στο ενδιάμεσο 
διάστημα θα προκαλέσουν και μι-
κρότερους σεισμούς, δίνοντας όμως 
σημαντικές κινήσεις, όπως π.χ. η 
πρόσφατη ακολουθία στη Φλώρινα. 

Άρα, κάποια στιγμή θα γίνει και 
κάποιος ισχυρός σεισμός, σε αυτό ή 
σε κάποιο άλλο γειτονικό ρήγμα του 
δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη. Το κύριο 
ερώτημα δε θα πρέπει να είναι αν 
θα γίνει κάποτε, έστω και μετά από 
1000 έτη, ένας ισχυρός σεισμός, 
αλλά αν είμαστε έτοιμοι να τον αντιμε-
τωπίσουμε. Και εδώ πρέπει να πούμε 
ότι ο Δήμος Πυλαίας-Χορτιάτη έχει 
ένα συγκριτικό πλεονέκτημα, αφού 
η πλειοψηφία των κτιρίων είναι σχε-
τικά χαμηλού ύψους/λίγων ορόφων 
και έχει (σε μεγάλο βαθμό) χτιστεί 
τις τελευταίες δεκαετίες, δηλαδή 
με τους πιο σύγχρονους αντισει-
σμικούς κανονισμούς. Αυτή είναι η 
σημαντικότερη «εγγύηση» για την 
επαρκή απόκριση των κατασκευών, 
ακόμα και στο απίθανο σενάριο μίας 
ισχυρότερης σεισμικής δόνησης.

Η Ελλάδα είναι μια σεισμογενής 
χώρα. Έχουμε μάθει να ζούμε 
με τους σεισμούς; Στα σχολεία 
γίνεται ενημέρωση στο ζήτη-
μα της σωστής συμπεριφοράς 
σε περίπτωση σεισμού; Και η 
αντισεισμική προστασία των 
κτιρίων έχει προχωρήσει;

Η απάντηση είναι και ναι και όχι. 
Έχουμε μάθει να ζούμε με τους 
σεισμούς, όμως κάποιες φορές 
αντιμετωπίζουμε το σεισμό (όπως 
την πρόσφατη ακολουθία) ως κάτι 
«καινοφανές». Στα σχολεία γίνονται 
ασκήσεις, όμως συχνά δεν αντιμε-
τωπίζονται με τη σοβαρότητα και 
τη συστηματικότητα που πρέπει. Η 
αντισεισμική προστασία έχει κάνει 
τεράστια βήματα, όμως έχουμε ακό-
μα ένα μεγάλο τμήμα του κτιριακού 
δυναμικού της χώρας μας που έχει 
χτιστεί με παλιούς ή χωρίς κανέ-
να αντισεισμικό κανονισμό (παλιά 
κτίρια, αυθαίρετα, κτίρια ιστορικής 
κληρονομιάς, κλπ.), για το οποίο τα 
μέτρα αντισεισμικής πρόληψης και 
ετοιμότητας είναι περιορισμένα. 
Γενικά, αν και έχουμε προχωρήσει 
σημαντικά σε σχέση με το σημείο 
που είμασταν π.χ. πριν το σεισμό του 
1978, έχουμε πολύ δρόμο ακόμα 
μπροστά μας.

Πως κρίνετε τη συνεργασία 
σας σε αυτό το επίπεδο με τον 
δήμο Πυλαίας-Χορτιάτη και τον 
δήμαρχο Ιγνάτιο Καϊτεζίδη;

Έχω συζητήσει και ενημερώσει 
αναλυτικά τον κ. δήμαρχο, ο οποί-
ος με κάλεσε, για όλα τα παραπά-
νω, καθώς και για την εξέλιξη της 
ακολουθίας. Είχαμε την ευκαιρία 
να ανταλλάξουμε απόψεις και να 
συζητήσουμε τα προβλήματα της 
αντισεισμικής πολιτικής. Αν και δεν 
υπήρχε κάποια ιδιαίτερη συνεργα-
σία με το δήμο Πυλαίας-Χορτιάτη 
στο παρελθόν, θεωρώ ότι με την 
ευκαιρία της σεισμικής ακολουθίας 
που ανησύχησε τους κατοίκους του 
δήμου, θα αναπτύξουμε μία πιο 
στενή και ουσιαστική συνεργασία 
σε θέματα που αφορούν τόσο την 
ενημέρωση, όσο και την πρόληψη 
στο θέμα των σεισμών.
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4.000 ανθρώπων κατά τη διάρκεια 
της εκκένωσης της Καμπούλ μετά 
την επικράτηση των Ταλιμπάν.

ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΣΤΟΝ ΧΟΡΤΙΑΤΗ 
τις ρίζες στο γενεαλογικό δέντρο 
του Ελληνοαυστραλού υπουργού, 
βρήκαμε τον θείο του, Αντώνη Κο-
λοκοτρώνη ο οποίος μας μίλησε για 
την ιστορία της οικογένειας. Όπως 
μας είπε, ο παππούς του Αλέξανδρου 
Χοκ και δικός του θείος, ο Γιώργος 
Κολοκοτρώνης, ήταν  αγρότης στο 
επάγγελμα με πατριωτική δράση στη 
διάρκεια της κατοχής. Μας διηγήθη-
κε πως κατάφερε να φυγαδεύσει 
την οικογένεια του ξεγλιστρώντας 
από τα ορεινά μονοπάτια  λίγο πριν 
από το Ολοκαύτωμα. “Ήταν ικανός, 
έξυπνος και δραστήριος άνθρω-
πος που δεν τον χωρούσε ο τόπος. 
Μετά την απελευθέρωση, αρχές της 
δεκαετίας του 1950, αντιμέτωπος 
με την οικονομική κρίση και τη φτώ-
χεια αναζητώντας μια καλύτερη τύχη 
αποφάσισε να μεταναστεύσει με τη 

Ε ΝΑΣ ΔΙΚΟΣ ΜΑΣ ΑΝΘΡΩ-
ΠΟΣ, ο Ελληνοαυστραλός 
Αλέξανδρος (Alex) Χοκ, με 

καταγωγή από τον Χορτιάτη, βρέ-
θηκε πρόσφατα στο επίκεντρο της 
διεθνούς επικαιρότητας με αφορμή 
την υπόθεση της απέλασης και μη 
συμμετοχής του Σέρβου τενίστα 
Νόβακ Τζόκοβιτς στο αυστραλιανό 
όπεν. 

Δραστήριο στέλεχος του Φιλελεύ-
θερου κόμματος ο Χοκ είχε κερδίσει 
την εύνοια και την αναγνώριση του 
Αυστραλού πρωθυπουργού Σκοτ 
Μόρισον ο οποίος, τον Δεκέμβριο 
του 2020 τον προήγαγε στη θέση 
του επικεφαλής στο νευραλγικό 
υπουργείο Μετανάστευσης της 
ομοσπονδιακής κυβέρνησης της 
Αυστραλίας. Προηγουμένως είχε 
διατελέσει υπουργός Διεθνούς Ανά-
πτυξης και Ειρηνικού, όπως επίσης 
υφυπουργός Άμυνας, έχοντας λάβει 
τα εύσημα από τον κ. Μόρισον για 
τη μεταφορά περισσότερων από 

φαμίλια του στην Αυστραλία”. Εκεί η 
κόρη του Ευαγγελία Κολοκοτρώνη 
παντρεύτηκε έναν Αυστραλό (εξ ου 
και το επώνυμο Χοκ) και γέννησε 
τον Αλέξανδρο, αλλά έφυγε πρόωρα 
από τη ζωή. Τον σημερινό υπουργό 
μεγάλωσε η Χορτιατινή γιαγιά του 
Κωνσταντία. «Όποιες έστω λίγες 
ελληνικές λέξεις γνωρίζει και ότι έχει 
σχέση με την ιστορία της οικογένει-
ας, του Χορτιάτη και της Ελλάδας τα 
έμαθε από την γιαγιά του η οποία 
τον μεγάλωσε μετά τον θάνατο της 
μητέρας του. Αυτή του μετέφερε την 
αγάπη για την Ελλάδα, την ελληνική 
κουζίνα και την ελληνική ιστορία” μας 
είπε ο κ. Κολοκοτρώνης.  

ΠΡΑΓΜΑΤΙ Ο ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΟΚ, 
όπως πολλοί Έλληνες Αυστραλοί 
τρίτης και τέταρτης γενιάς, αν και 
μιλάει από ελάχιστα έως... καθόλου 
τη γλώσσα μας και ακόμη δεν έχει 
επισκεφθεί τη χώρα μας, δηλώνει 
υπερήφανος για την καταγωγή του 
και ελπίζει ότι μια μέρα θα καταφέρει 
να έρθει στον Χορτιάτη.  

“Με χαρά τον περιμένουμε να μας 
επισκεφθεί, να τον φιλοξενήσουμε 
και να του γνωρίσουμε τον τόπο 
μας. Μας κάνει υπερήφανους για 
την πρόοδο και τη συμμετοχή του σε 
τόσο υψηλά αξιώματα στη μακρινή 
Αυστραλία” είναι το μήνυμα που 
του στέλνει ο θείος του Αντώνης 
Κολοκοτρώνης από τον Χορτιάτη, 
ένα μήνυμα που απηχεί και στη δική 
μας φωνή: “να μην ξεχνάει τις ρίζες 
του και πάντα να μας θυμάται”. 

ΑΛΕΞ ΧΟΚ
Τί κοινό έχει ένας Χορτιατινός συμπολίτης μας  
με τον υπουργό μετανάστευσης της Αυστραλίας;



ΕΧΟΥΜΕ ΝΕΑ | ΜΑΡΤΙΟΣ 2022 | 23

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ

Μ ΕΤΡΗΜΕΝΑ στα δάχτυλα 
είναι τα κολυμβητήρια στη 
Βόρεια Ελλάδα που δίνουν 

στα άτομα με αναπηρία και κινητικά 
προβλήματα, το δικαίωμα της εύ-
κολης και ασφαλούς πρόσβασης 
στον υγρό τους στίβο.  Το δημοτικό 
κολυμβητήριο του Πανοράματος 
είναι στο εξής ένα από αυτά. 

«Εξοπλίσαμε το δημοτικό μας κο-
λυμβητήριο στο Πανόραμα με ειδικό 
αναβατόριο (ανελκυστήρα πισίνας). 
Πρόκειται για μία νέα καινοτομία που 
δίνει το δικαίωμα της εύκολης και 
ασφαλούς πρόσβασης στην πισίνα 
σε όλους  και ιδιαίτερα στα άτομα με 
αναπηρία και κινητικά προβλήματα», 
μας είπε η πρόεδρος της Κοινω-
φελούς Επιχείρησης Πολιτισμού, 
Αθλητισμού και Περιβάλλοντος 
(ΚΕΠΑΠ) του δήμου Πυλαίας Χορ-
τιάτη, Βίβιαν Λιόλιου.

Ο ανελκυστήρας πισίνας είναι ένας 
πρωτοποριακός μηχανισμός για 

την εξυπηρέτηση των ατόμων με 
κινητικά προβλήματα, πολύ απλός 
στη χρήση του, ο οποίος διαθέτει 
πολλαπλά επίπεδα ασφαλείας κα-
θώς λειτουργεί με υδραυλικό σύ-
στημα και όχι με παροχή ηλεκτρικού 
ρεύματος.

«Ελάχιστα είναι τα κολυμβητήρια 
στη Βόρεια Ελλάδα που διαθέτουν 
ανάλογο εξοπλισμό. Πολύ σημαντικό 
είναι ότι ο ίδιος ο χρήστης ανεξαρ-
τήτως ηλικίας, μπορεί να μετακινεί 
το αναβατόριο, είτε μπαίνοντας, είτε 
βγαίνοντας από την πισίνα χωρίς 
καμία βοήθεια χάρη στις εργονομικές 
χειρολαβές του και το αυτόματο περι-
στρεφόμενο κάθισμα του», σημείωσε 
η κα Λιόλιου.

Να σημειωθεί ότι η εγκατάσταση του 
ανελκυστήρα έρχεται να προστεθεί 
σε μια σειρά πρωτοβουλιών του 
Δήμου, καθώς ήδη πραγματοποι-
ούνται προγράμματα ΑμεΑ παιδιών 
και ενηλίκων, ενώ η συμμετοχή των 

ατόμων με αναπηρία 67% γίνεται 
με έκπτωση 50%.

«Φροντίζουμε να υπάρχει πρόσβαση 
σε όλους, χωρίς διακρίσεις. Εξασφα-
λίζουμε τις κατάλληλες συνθήκες 
για τη συνύπαρξη των συμπολιτών 
μας με ή χωρίς κινητικά προβλήματα 
στους αθλητικούς μας χώρους. Θέ-
λουμε έναν δήμο Πρωταθλητή στη 
συμμετοχή των δημοτών μας στον 
αθλητισμό» τόνισε από τη μεριά του 
ο δήμαρχος, Ιγνάτιος Καϊτεζίδης 
ο οποίος ενημερώθηκε για το νέο 
απόκτημα του δημοτικού κολυμβητη-
ρίου από την πρόεδρο της ΚΕΠΑΠ.

Βουτιές χωρίς διακρίσεις 
στο δημοτικό κολυμβητήριο
Ανελκυστήρας πισίνας για εύκολη και ασφαλή πρόσβαση 

ΔΕΙΤΕ TΟ VIDEO

https://youtu.be/h-i7mh6If3A
https://youtu.be/enn4-fpJtrI


Σε νέο ΑΛΜΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ που 
κάνει ακόμη πιο άμεση και αποτελεσματική τη σχέση 
δήμου και δημοτών προχώρησε πρόσφατα ο Δήμος 
Πυλαίας-Χορτιάτη. Αναβαθμίζοντας και απλοποιώντας 
το site του δήμου μας, που γίνεται  πιο σύγχρονο, πιο 
ολοκληρωμένο, πιο αξιόπιστο και πιο απλό στην καθη-
μερινή χρήση του. 

Με ένα κλικ στο  
www.pilea-hortiatis.gr  
ο κάθε χρήστης μπορεί  
να βρει δεκάδες ηλεκτρονικές 
υπηρεσίες, που είναι πλέον 
προσβάσιμες γρήγορα  
και εύκολα από όλους.

ΠΟΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ
•  Στον ΗΣΥΔΑ, που είναι το Ηλεκτρονικό Σύστημα 

Υποβολής και Διεκπεραίωσης πάσης φύσεως αιτήσεων

•  Στο «e-15195-Βελτιώνω την πόλη μου», όπου 
υποβάλλονται αιτήματα καθαριότητας

•  Στο Vol System, όπου γίνεται διαδικτυακή ενημέ-
ρωση άνεργων δημοτών

•  Στο Actinthecity, όπου παρέχεται ο Ψηφιακός 
οδηγός επιχειρήσεων και συλλόγων του δήμου μας

•  Στο e–Health, όπου καταγράφονται οι Υπηρεσίες 
δικτύου κοινωνικής φροντίδας δημοτών

•  Στο Mayor-online, όπου υπάρχει η δυνατότητα 
Βιντεοκλήσης με τον δήμαρχο

•  Στο Επικοινωνία με τον πολίτη, όπου παρέχεται 
η δυνατότητα ενημέρωσης με sms, με email και με 
το δημοτικό περιοδικό «Έχουμε Νέα».

•  Στο e-Learning που είναι η Πλατφόρμα τηλε-εκ-
παίδευσης

ΨΗΦΙΑΚΟ UPDATE στο SITE του δήμου μας  
Απόλυτη Ασφάλεια και Καλύτερη Εξυπηρέτηση των πολιτών
Κάντε κλικ στο αναβαθμισμένο www.pilea-hortiatis.gr  

ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ      
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ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ      

Το νέο site προσφέρει ακόμη, απόλυτη ασφάλεια για 
όλους τους χρήστες, σύμφωνα με τα πρότυπα λειτουρ-
γίας του νέου Ευρωπαϊκού Κανονισμού Προστασίας 
Δεδομένων GDPR, διευκόλυνση των συμπολιτών 
μας με αναπηρίες που μπορούν να πλοηγηθούν στην 
ιστοσελίδα με εύκολο τρόπο, μέσω πρόσθετων λει-

τουργιών όπως επιλογή μεγέθους γραμμάτων, χρωμάτων, αντίθεσης 
και αναγνώσιμης γραμματοσειράς.

Hλεκτρονική  
χαρτογράφηση 
Κοιμητηρίου 

ΕΝΑ ΑΚΟΜΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ 
ΒΗΜΑ στην εποχή της ηλεκτρο-
νικής διαχείρισης έκανε ο δήμος 
Πυλαίας-Χορτιάτη, προχωρώ-
ντας στην ψηφιακή αποτύπωση 
του δημοτικού Κοιμητηρίου της 
Πυλαίας.

ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗ μέσω της οποίας 
δίνεται η δυνατότητα αποτύπω-
σης του χώρου ενός κοιμητηρίου 
υπό τη μορφή ψηφιακού χάρτη. 
Στόχος έχει να παρουσιάζει ανά 
πάσα στιγμή και σε πραγματικό 
χρόνο την εικόνα που επικρα-
τεί στο κοιμητήριο της Πυλαίας 
και τελικά μέσω σύγχρονων 
ηλεκτρονικών υπηρεσιών να 
ενισχύσει ακόμη παραπάνω το 
εγχείρημα «Σύγχρονος Δήμος» 
και να διευκολύνει τους συμπο-
λίτες μας στην επαφή τους με 
τη δημοτική αρχή. Πρόθεση του 
δήμου μας είναι στο προσεχές 
διάστημα να ολοκληρώσει την 
ψηφιακή αποτύπωση όλων των 
Κοιμητηρίων και στις 3 Δημοτι-
κές Ενότητες.

Η πρωτοβουλία χρηματοδοτείται 
από την δράση «Στρατηγική Βι-
ώσιμης Αστικής Ανάπτυξης» της 
Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσ-
σαλονίκης του Ειδικού Προγράμ-
ματος «Κεντρική Μακεδονία». 

ΙΓΝΑΤΙΟΣ ΚΑΪΤΕΖΙΔΗΣ: «Ο ψηφιακός Δήμος και οι 
υπηρεσίες του δεν είναι πλέον όραμα, αλλά χρήσιμο εργαλείο 
για μία ανθρώπινη καθημερινότητα. Ο κόσμος γύρω μας αλλάζει, 
αλλάζουμε κι εμείς, εξελισσόμαστε και βελτιωνόμαστε κάνοντας 
update στην ηλεκτρονική σελίδα του Δήμου, που γνωρίζει τις 
ανάγκες του δημότη και τις καλύπτει γρήγορα και χωρίς ταλαι-
πωρία» τονίζει σε μήνυμα του ο δήμαρχος Πυλαίας-Χορτιάτη.

PRG
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ΙΣΤΟΡΙΑ - ΕΠΕΤΕΙΟΣ

Έ ΧΟΥΝ ΠΕΡΑΣΕΙ 79 χρό-
νια από εκείνη τη μουντή, 
μελαγχολική Δευτέρα της 

15ης Μαρτίου του 1943, όταν 
ένα τρένο με 2.400 Θεσσαλονικι-
ούς Εβραίους ξεκινούσε από τον 
παλαιό σιδηροδρομικό σταθμό με 
προορισμό τη μακρινή Πολωνία. 
Ήταν το πρώτο  τρένο του θανάτου 
φορτωμένο με τρομοκρατημένες 
ψυχές, άντρες γυναίκες που δεν 
γνώριζαν πού οδηγούνταν, που δεν 
γνώριζαν ότι δεν είχαν επιστροφή. 

Η απαρχή του εκτοπισμού των 
Εβραίων της Θεσσαλονίκης προς 
τον θάνατο ξεκίνησε περίπου ένα 
χρόνο νωρίτερα, στις 11 Ιουλίου 
1942 πάλι στην πλατεία Ελευ-
θερίας όταν οι γερμανικές αρχές 
κάλεσαν τους Εβραίους άντρες της 
Θεσσαλονίκης, με το πρόσχημα της 

καταγραφής. Ακολούθησε δημό-
σιος εξευτελισμός 9000 αντρών 
μεταξύ 18-45 ετών στην πλατεία 
Ελευθερίας, γνωστός ως «Μαύρο 
Σάββατο». 

Η συλλογική μνήμη της πόλης 
ξυπνάει κάθε χρόνο με θλιβερό 
τρόπο, εκεί, στο ίδιο σημείο, την 
Εθνική Ημέρα Μνήμης των Ελλήνων 
Εβραίων Μαρτύρων και Ηρώων του 
Ολοκαυτώματος. Εκεί, στην πλατεία 
Ελευθερίας όπου σήμερα δεσπόζει 
το Μνημείο του Ολοκαυτώματος τί-
μησαν και φέτος οι αρχές της πόλης 
τη μνήμη των αθώων θυμάτων του 
ναζισμού. 

Ήταν ένα σεπτό μνημόσυνο για τους 
χιλιάδες αδικοχαμένους Εβραίους 
της Θεσσαλονίκης, που τελέστηκε 
στο πλαίσιο της “Ημέρας Μνήμης 

των Ελλήνων Εβραίων Μαρτύρων 
και Ηρώων του Ολοκαυτώματος”, 
παρουσία του Αντιπροέδρου της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής Μαργαρίτη 
Σχοινά, ο οποίος ήταν κεντρικός 
ομιλητής της εκδήλωσης. 

Ί. ΚΑΪΤΕΖΊΔΗΣ: “Αποτελεί χρέος 
και καθήκον όλων μας να διατηρή-
σουμε ζωντανή στη μνήμη μας την 
Ιστορία για να μην επαναληφθεί”, 
δήλωσε στον χαιρετισμό του ο πρό-
εδρος της Περιφερειακής Ένωσης 
Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΕ-
ΔΚΜ), δήμαρχος Πυλαίας – Χορ-
τιάτη, ο οποίος κατέθεσε στεφάνι 
εκ μέρους των 38 δήμων της Κε-
ντρικής Μακεδονίας στο Μνημείο 
του Ολοκαυτώματος, στην πλατεία 
Ελευθερίας. “Η συλλογική μνήμη της 
Θεσσαλονίκης παραμένει άσβεστη” 
είπε ο κ. Καϊτεζίδης σημειώνοντας 
ότι χρειάζεται επαγρύπνηση για να 
μην ζήσουμε τέτοιες στιγμές ποτέ 
ξανά και πρόσθεσε: “Το ιστορικό 
παρελθόν μας διδάσκει και φωτίζει 
το χρέος μας απέναντι στους νεκρούς 
αλλά και απέναντι στις γενιές που 
έρχονται”.

Σύντομο χαιρετισμό απηύθυναν 
επίσης ο υφυπουργός Εσωτερικών 
(Μακεδονίας Θράκης), Σταύρος 
Καλαφάτης, ο πρέσβης του Ισρα-
ήλ, Γιόσι Αμράνι, ο πρόεδρος του 
Κεντρικού Ισραηλιτικού Συμβουλίου 
Ελλάδος (ΚΙΣΕ) και της Ισραηλιτικής 
Κοινότητας Θεσσαλονίκης, Δαυίδ 
Σαλτιέλ, ο πρόεδρος της Ευρω-
παϊκής Επιτροπής Περιφερειών 
και περιφερειάρχης Κ. Μακεδονίας, 
Απόστολος Τζιτζικώστας και ο 
δήμαρχος Θεσσαλονίκης Κωνστα-
ντίνος Ζέρβας. Στεφάνια κατέθε-
σαν εκπρόσωποι των κομμάτων, ο 
πρέσβης Ερνστ Ράιχελ και η γενική 
πρόξενος της Γερμανίας, Σίβυλλα 
Μπέντικ, οι γενικοί πρόξενοι της Κύ-
πρου, Σπύρος Μιλτιάδης και της 
Ρωσίας, Βλαντίμιρ Μαϊστρένκο.

Ημέρα ΜΝΗΜΗΣ του 
Εβραϊκού Ολοκαυτώματος 
Ι. ΚΑΪΤΕΖΙΔΗΣ: «Να μείνει ζωντανή η Μνήμη για να μην ζήσουμε 
τέτοιες στιγμές ποτέ ξανά»
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ΟΜΟΓΕΝΕΙΑΚΑ 

Σ ΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ βρέ-
θηκε ο Αρχιεπίσκοπος 
Αμερικής Ελπιδοφόρος 

και με την ευκαιρία της επίσκεψης 
του ο δήμαρχος της πόλης Κωνστα-
ντίνος Ζέρβας παρέθεσε γεύμα 
προς τιμήν του στο οποίο συμμετεί-
χαν και οι εκπρόσωποι της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης της Μακεδονίας.  

Στο γεύμα εκπροσωπήθηκε η πρω-
τοβάθμια τοπική αυτοδιοίκηση στα 
πρόσωπα του Προέδρου της Περι-
φερειακής Ένωσης Δήμων Κεντρι-
κής Μακεδονίας, Δημάρχου Πυλαίας 
– Χορτιάτη Ιγνάτιου Καϊτεζίδη, και 
του Α’ Αντιπροέδρου της ΚΕΔΕ, Δη-
μάρχου Αμπελοκήπων – Μενεμένης 
Λάζαρου Κυρίζογλου. Παρόντες 
ήταν ακόμη ο Μητροπολίτης Νεα-
πόλεως και Σταυρουπόλεως κ.κ. 
Βαρνάβας, καθώς και ο Πρωτο-
σύγκελος της Ι.Μ. Θεσσαλονίκης 
Ιάκωβος. 

Ο Σεβασμιότατος κατά τη συνάντηση 
έκανε μνεία στην προσευχή προς 

τους δοκιμαζόμενους αδελφούς 
στην Ουκρανία η οποία τελέσθηκε 
κατά τη Θεία Λειτουργία στον Ιερό 
Ναό του Αγίου Δημητρίου Πολι-
ούχου Θεσσαλονίκης και τόνισε 
ότι «Δυστυχώς έχουμε εισβολή, 
απρόκλητη, μιας χώρας η οποία 
είναι ισχυρή στρατιωτικά και πολιτικά 
και οικονομικά έναντι μιας χώρας 
ανεξάρτητης και κυρίαρχης που 
δεν έχει δυστυχώς ούτε τον στρατό 
που απαιτείται για να αντισταθεί και 
γίνεται αντικείμενο εκμετάλλευσης. 
Είναι, καθαρά, η εκμετάλλευση ενός 
δυνατού, ο οποίος παραβιάζει τα 
δικαιώματα της εθνικής κυριαρχίας, 
της ελευθερίας ενός ανεξάρτητου 
κράτους». 

Από τη μεριά του ο δήμαρχος Πυ-
λαίας – Χορτιάτη, Ιγνάτιος Καϊτεζί-
δης, ζήτησε να ενημερωθεί για την 
ομογένεια της Αμερικής, τα εγκαίνια 
του νέου Ι.Ν. Αγίου Νικολάου στο 
Μανχάταν αλλά και συνολικά για 
τις κοινωνικές πρωτοβουλίες της 
Αρχιεπισκοπής, ενώ με αφορμή, τις 

τραγικές εξελίξεις που διαδραματί-
ζονται στην Ουκρανία, ευχήθηκε να 
επικρατήσει η λογική και εξέφρασε 
τη βαθιά του ανησυχία για την ει-
σβολή και την επιλογή του πολέμου 
αντί της ειρήνης ως μέσο επίλυσης 
των διεθνών διαφορών. 

Η αυτοδιοίκηση στο επίκεντρο ενδιαφέροντος 
του Αρχιεπίσκοπου Αμερικής Ελπιδοφόρου
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ΠΕΔ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ       

ΣΤΗΡΙΞΗ  
στη Θεολογική 
Σχολή της Χάλκης 

Μ ΗΝΥΜΑ ΠΡΟΣΗΛΩΣΗΣ στην 
κοινωνική αποστολή της Το-

πικής Αυτοδιοίκησης έστειλε το ΔΣ 
της ΠΕΔ Κεντρικής Μακεδονίας, 
ικανοποιώντας αίτημα της Ιεράς 
Θεολογικής Σχολής της Χάλκης για 
την οικονομική ενίσχυση του Ιδρύ-
ματος. Στην πρώτη συνεδρίαση της 

χρονιάς και ύστερα από πρόταση του 
προέδρου της ΠΕΔ-ΚΜ και δημάρχου 
Πυλαίας-Χορτιάτη Ιγνάτιου Καϊτεζίδη, 
έγινε ομόφωνα δεκτή η οικονομική 
ενίσχυση της Σχολής με το ποσό 
των 16.000 ευρώ, έτσι ώστε να 
αποπερατωθεί το ανακαινιστικό έργο 
για τη συντήρηση και τη διάσωση 
της Πατριαρχικής Σκήτης του Αγίου 
Σπυρίδωνος Χάλκης. Το αίτημα που 
ετέθη από τον Θεοφιλέστατο Επίσκο-
πο Αραβισσού κ. Κασσιανό το οποίο 
στηρίζει πλήρως ο επικεφαλής της 
Ορθόδοξης Εκκλησίας Παναγιώτα-
τος Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. 
Βαρθολομαίοςυποστηρίχθηκε ομό-
φωνα από τους εκπρόσωπους των 
38 δήμων Κεντρικής Μακεδονίας. Η 
ΠΕΔ-ΚΜ στηρίζει έμπρακτα για μία 
ακόμη φορά  τα «ιερά του Γένους 
ημών σεβάσματα» και ανταποκρί-
νεται στις προσδοκίες της εθνικής 
και θρησκευτικής συλλογικής μας 
συνείδησης. 

ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ 
BRAILLE  
στα γραφεία  
της ΠΕΔΚΜ

Ο ΠΡΩΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΦΟΡΕ-
ΑΣ που υλοποιεί  πρωτοβουλία 

για την εξυπηρέτηση ατόμων με 
οπτική αναπηρία, τοποθετώντας 
στους χώρους των γραφείων της 
πινακίδες με ανάγλυφα στοιχεία και 
με γραφή Braille,  είναι η Περιφερει-
ακή Ένωση των Δήμων Κεντρικής 
Μακεδονίας. 

Αναγνωρίζοντας ότι τα άτομα με 
ειδικές ανάγκες δικαιούνται τις ίδιες 

δυνατότητες πρόσβασης σε αγαθά και 
υπηρεσίες με όλους τους υπόλοιπους 
πολίτες αποδέχθηκε τη δωρεά των πι-
νακίδων της εταιρείας «Πρόσβαση».  
Τις πινακίδες, που τοποθετήθηκαν ήδη 
στην κεντρική είσοδο των γραφείων 
της ΠΕΔΚΜ και στο εσωτερικό τους, 
παρέλαβε ο πρόεδρος του οργάνου, 
δήμαρχος Πυλαίας – Χορτιάτη Ιγνά-
τιος Καϊτεζίδης, ο οποίος έκανε λόγο 
για «μια πρωτοβουλία συμβολισμού  
και ευαισθησίας». 

Ανάλογη πρωτοβουλία ανθρωπιστι-
κού χαρακτήρα και ευαισθησίας είχε 
πάρει η ΠΕΔΚΜ το Μάιο του 2021 
προς τα παιδιά με προβλήματα όρα-
σης, δωρίζοντας δεκάδες ειδικές 
μπάλες ποδοσφαίρου σε σχολεία 
της περιφέρειας, όπου φοιτούν 
τυφλά παιδιά.
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ΠΕΔ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ       

Μ ε ΑΠΟΛΥΤΟ και ΚΑΤΗΓΟΡΗΜΑΤΙΚΟ ΤΡΟΠΟ καταδίκασε η ΠΕΔ 
Κεντρικής Μακεδονίας τη δολοφονία του 19χρονου Άλκη Καμπα-

νού, εκφράζοντας τον αποτροπιασμό της για την άνανδρη και δολοφονική 
επίθεση. 

Σε ανακοίνωσή της τονίζεται ότι «παρόμοιες πράξεις δεν πρέπει να μένουν 
ατιμώρητες και οι ένοχοι της δολοφονίας του νεαρού φιλάθλου πρέπει να 
συλληφθούν και να οδηγηθούν στη Δικαιοσύνη. Απευθύνει μάλιστα έκκληση 
να σταματήσουν επιτέλους οι δολοφονίες, οι συμπλοκές, η οπαδική και κάθε 
άλλη μορφή βίας». Από τη μεριά του ο πρόεδρος της ΠΕΔ-ΚΜ, δήμαρχος 
Πυλαίας – Χορτιάτη Ιγνάτιος Καϊτεζίδης εξέφρασε τα συλλυπητήρια 
προς την οικογένεια και τους οικείους του 19χρονου παλικαριού, τονίζο-
ντας χαρακτηριστικά: «Είναι απερίγραπτος ο πόνος από την απώλεια μιας 
ανθρώπινης ζωής που αφαιρέθηκε βίαια και αυτό αποτελεί στίγμα για κάθε 
κοινωνία. Η ανθρώπινη ζωή είναι πάνω από ιδεολογίες , χρώματα και 
ομάδες. Επιτέλους να πάψει η οπαδική βία, οι συμπλοκές, οι δολοφονίες. 
Έχουμε χρέος να προστατεύσουμε τα νέα μας παιδιά και να αποτρέψουμε 
παρόμοια εγκλήματα στο μέλλον».

Να σημειωθεί ότι το ΔΣ της 
ΠΕΔ-ΚΜ με αφορμή τα φαινόμε-
να βίας και απειλών κατά αιρετών 
και θεσμών εξέφρασε την απόλυ-
τη καταδίκη της σε τέτοιου είδους 
«επικίνδυνα φαινόμενα», καθώς και 
την ομόφωνη στήριξή της προς τον 
πρύτανη του ΑΠΘ Νίκο Παπαϊωάν-
νου για την προσωπική επίθεση που 
δέχτηκε με αφορμή την εκκένωση 
της κατάληψης «Στέκι στο Βιολο-
γικό» έπειτα από 34 χρόνια. «Η 
συμπαράσταση και η στήριξη της ΠΕ-
ΔΚΜ είναι δεδομένη στο πρόσωπο 
του πρύτανη Νίκου Παπαϊωάννου, 
καθώς τέτοια φαινόμενα δεν έχουν 
θέση στα δημόσια πανεπιστήμια» 
τονίζεται στην σχετική ανακοίνωση. 

«ΟΧΙ» στη ΒΙΑ από όπου κι αν προέρχεται
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ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ     

ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ και νέες δράσεις περιλαμβάνει 
ο προγραμματισμός της Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτισμού 
Αθλητισμού και Περιβάλλοντος (Κ.Ε.Π.Α.Π.) του δήμου Πυλαίας 

Χορτιάτη σε όλους του τομείς της αρμοδιότητάς του. Μεταξύ άλλων, όπως 
ανακοίνωσε η πρόεδρος της Κ.Ε.Π.Α.Π. Βίβιαν Λιόλιου προγραμματίζονται: 

•  ΤΜΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΑΜΥΝΑΣ ΓΥ-
ΝΑΙΚΩΝ εντάσσει η Κ.Ε.Π.Α.Π. 
στις Δημοτικές Ενότητες στο πλαί-
σιο του Μαζικού Αθλητισμού. Το 
κοινωνικό φαινόμενο της βιας κατα 
των γυναικών δε θα μπορούσε να 
μας αφήσει αδιάφορους γι αυτό 
και εντάξαμε αυτά τα τμήματα που 
απευθύνονται σε όλες τις γυναίκες 
ανεξαρτήτου ηλικίας και σωματό-
τυπου. Μέσω των τμημάτων θα 
μάθουν να συντονίζουν το νου 
και το σώμα, αποκτώντας αυτο-
έλεγχο αλλά και διαχείριση των 
συναισθημάτων τους και ιδιαίτερα 
τον φόβο.

•  Ο ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΓΙΝΕΤΑΙ 
ΠΡΑΞΗ στη δημοτική κοινότητα 
της Εξοχής. Για ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ 
μικροί και μεγάλοι κάτοικοι της 
Εξοχής, μπορούν να επιμορφώ-
νονται στα πολιτιστικά τμήματα 
της Κ.Ε.Π.Α.Π., που εδρεύουν 
στο εξής στο κοινοτικό κατάστημα. 
Εκμάθηση μουσικών οργάνων, θε-
ατρική αγωγή, αλλά και ζωγραφική 
είναι πλέον στη διάθεση των δη-
μοτών μας. Επιπλέον, συνεχίζονται 
οι εγγραφές σε όλα τα πολιτιστικά 
μας κέντρα και σε τμήματα που 
οικοδομούν κοινωνικούς δεσμούς, 
ανανεώνουν γνώσεις, εμπειρίες 
και δυνατότητες, καλλιεργούν αι-
σθητικές και ηθικές αξίες.

•  ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (OPEN 
CALL) προς όλους τους τοπικούς 
καλλιτέχνες που διαμένουν στον 
δήμο Πυλαίας-Χορτιάτη απευθύνει 
για δεύτερη συνεχή χρονιά το Δη-
μοτικό Ωδείο. Αναζητά προτάσεις 
που δραστηριοποιούνται στους το-
μείς της μουσικής, της λογοτεχνίας, 
του θεάτρου και των εικαστικών ή 
στον συνδυασμό αυτών, τις οποίες 
επιχορηγεί με στόχο τη διάδοση 
του πολιτισμού. θα επιλεγούν δύο 
προτάσεις που θα ενταχθούν στον 
καλλιτεχνικό προγραμματισμό της 
ΚΕΠΑΠ και το κόστος τους δεν θα 
ξεπερνάει τα 1.000€ (μικτά) για 
κάθε εκδήλωση (1240€ συμπε-
ριλαμβανομένου του ΦΠΑ). 

ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ δράσεις  
και πρωτοβουλίες από την ΚΕΠΑΠ



ΕΧΟΥΜΕ ΝΕΑ | ΜΑΡΤΙΟΣ 2022 | 31

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ     

ΒΊΒΊΑΝ ΛΊΟΛΊΟΥ,  
πρόεδρος Κ.Ε.Π.Α.Π.: 

“Τη σημερινή εποχή που η κοινωνία 
δοκιμάζεται από την υγειονομική 
κρίση, η ΚΕΠΑΠ του δήμου Πυλαί-
ας-Χορτιάτη, επενδύει στους τομείς 
του Πολιτισμού και του Αθλητισμού, 
έχοντας ως πεποίθηση ότι αποτελεί 
το σημαντικότερο πεδίο ενίσχυσης 
της ανθρώπινης συνείδησης και της 
κοινωνικής συνοχής. Για αυτό και δί-
νουμε κίνητρα ώστε με αναφορά και 
αφετηρία τον δήμο μας να αναπτύξουν 
και να διατηρήσουν τη φυσική τους 
κατάσταση, να ψυχαγωγηθούν, να 
μειώσουν το στρες και να αναπτύξουν 
την κοινωνικότητα τους”.

Δράση ανθρωπιάς στο “Γ. Παπανικολάου”

ΕΝΑ ΔΊΑΦΟΡΕΤΊΚΟ ΕΠΊΣΚΕΠΤΗΡΊΟ με καλό σκοπό και δι-
άθεση αλληλεγγύης προς τους πάσχοντες συνανθρώπους μας 

πραγματοποίησε στο νοσοκομείο Γ. Παπανικολάου η Πρόεδρος της 
Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτισμού, Αθλητισμού και Περιβάλλο-
ντος του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη, Βίβιαν Λιόλιου. Την υποδέχτηκαν 
η Διοικήτρια του νοσοκομείου Μαρία Γιοκατζή και ο Αναπληρωτής 
Διοικητής Δημήτρης Βαλαρούτσος. 

Συζήτησαν για την κρίσιμη κατάσταση που επικρατεί στο νοσοκομείο, 
εξαιτίας των περιστατικών, αλλά και των πολλαπλών ελέγχων που 
διενεργούνται λόγω του covid και η κα Λιόλιου αναφέρθηκε στις 
προσπάθειες που γίνονται από τον δήμο μας στους τομείς της αρμο-
διότητάς της για την ανάσχεση της πανδημίας. Επιπλέον ως ελάχιστο 
δείγμα αλληλεγγύης προς τους νοσούντες συμπολίτες μας προσέφερε 
κάρτες με ευχές φτιαγμένες από τα χέρια των παιδιών των πολιτιστικών 
τμημάτων της ΚΕΠΑΠ, ώστε να κρεμαστούν στα κρεβάτια των ασθενών.

ΤΗΛΕΦΩΝΑ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
– ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ

•  Πανοράματος: 
2313301013

•  Πυλαίας: 2313302637

•  Χορτιάτη: 2310349956

•  Φιλύρου: 2310678722

•  Ασβεστοχωρίου: 
2313302001

•  ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΞΟΧΗΣ 
(παράρτημα Πολιτιστι-
κού κέντρου Χορτιάτη): 
2310357186
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Technopolis ICT Business Park   
Το πρώτο πάρκο υψηλής τεχνολογίας είναι στην Πυλαία μας

Η     ΙΣΤΟΡΙΑ του ΤΕΧΝΟΛΟ-
ΓΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ της Θεσ-
σαλονίκης μοιάζει λίγο -αν 

και ασφαλώς σε πολύ μικρότερη 
κλίμακα– με το κλασσικό πλέον 
έπος της Ηλεκτρονικής που περι-
γράφει με μυθιστορηματικό τρόπο 
ο Γάλλος δημοσιογράφος/συγγρα-
φέας Έρικ Λοράν στις σελίδες του 
βιβλίου του “Ο Ψύλλος και οι 
Γίγαντες”.  Μόνο που η δική μας 
“Κοιλάδα του πυριτίου” ή αλλιώς 
της Σιλικόνης, κατά παράφραση 
του γνωστού όρου “Silicon Valley” 
(λόγω των καινοτόμων εταιρειών 
σχεδίασης μικροκυκλωμάτων με 

βάση το πυρίτιο και τις επιχειρήσεις 
υψηλής τεχνολογίας που εδρεύουν 
εκεί), δεν βρίσκεται στο νότιο τμήμα 
του Κόλπου του Σαν Φρανσίσκο, 
στη Βόρεια Καλιφόρνια των ΗΠΑ, 
αλλά εδρεύει εντός των ορίων του 
δήμου μας, στη Βιομηχανική Περιοχή 
της Πυλαίας.  

Η ΣΠΕΡΜΑΤΙΚΗ ΙΔΕΑ που οδή-
γησε το 2001 στην ίδρυση της 
Technopolis ICT Business Park 
ήταν να μετεξελιχθεί σε μια κυψέλη 
καινοτομίας που θα βοηθούσε στη  
δημιουργία του πρώτου Πάρκου 
Επιχειρήσεων Υψηλής Τεχνολογί-
ας στην Ελλάδα.  Οι λόγοι για τη 

δημιουργία της ήταν σημαντικοί: 
αφενός  θα δίνονταν λύση σε ορι-
σμένα από τα ζωτικά προβλήματα 
των εταιρειών του κλάδου, όπως οι 
στεγαστικές τους ανάγκες, αφετέρου 
θα αποτελούσαν το έναυσμα για τη 
δημιουργία ενός πλέγματος σύγχρο-
νων υποδομών και επενδυτικών 
ευκαιριών, το οποίο θα μπορούσε 
μελλοντικά να αποτελέσει τον ισχυ-
ρό κινητήρα ανάπτυξης τόσο για τη 
Θεσσαλονίκη και τη Βόρεια Ελλάδα, 
όσο και για την χώρα γενικότερα. 

ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΕΓΙΝΕ ΠΡΑΞΗ. Σή-
μερα η Technopolis ICT Business 
Park   αποτελεί το πρώτο Πάρκο 

Ο πρόεδρος της Τεχνόπολης Θεσσαλονίκης Τάσος 
Τζήκας και ο Γενικός Διευθυντής του CERN Rolf 
Heuer

Ιανουάριος 2017. Επιχειρηματική αποστολή 
της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και του 
Technopolis Cluster της Τεχνόπολης Θεσσαλονίκης 
στο CERN 

ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΕΣ 

Ιούνιος 2018. Εκδήλωση της Περιφέρειας Κεντρι-
κής Μακεδονίας και της Τεχνόπολης Θεσσαλονίκης 
για τη συμμετοχή επιχειρήσεων στους διαγωνισμούς 
του  CERN
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Επιχειρήσεων Υψηλής Τεχνολογίας 
στην Ελλάδα στο οποίο μπορούν 
να εγκατασταθούν επιχειρήσεις της 
νέας οικονομίας καθώς και ερευ-
νητικές και εκπαιδευτικές δραστη-
ριότητες και χαρακτηρίζεται από 
υψηλής ποιότητας περιβάλλοντος. 
Είναι μια πολυμετοχική εταιρία με 
περισσότερους από 80 μετόχους 
στους οποίους περιλαμβάνονται 
εταιρείες πληροφορικής και νέων 
τεχνολογιών από όλη της Ελλάδα 
καθώς και μια σειρά κοινωνικών, 
επιχειρηματικών, εκπαιδευτικών 
και ερευνητικών φορέων. Μεταξύ 
άλλων, σήμερα στο πάρκο εδρεύ-
ουν η Θερμοκοιτίδα Τεχνόπολης, 
η Λογισμός Πληροφορική, η MLS 
και η Deloitte. 

Ενισχύοντας τον ρόλο της, η 
Technopolis ICT Business Park συμ-
μετέχει σε πολλές δράσεις υποστήρι-
ξης της επιχειρηματικότητας και έχει 
συντάξει πολλές οικονομοτεχνικές 
μελέτες για την περιφερειακή ανά-
πτυξη και την δημιουργία υποδομών 
υποστήριξης της νεοφυούς επιχει-
ρηματικότητας. Επίσης διοργανώνει 
συνέδρια και ημερίδες σχετικά με 
τη νεοφυή επιχειρηματικότητα,  την 
ανάπτυξη και την εξωστρέφεια. 

ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ ΜΕΡΟΣ του Πάρ-
κου αποτελεί η “ΘΕΡΜΟΚΟΙΤΙΔΑ” 
της Τεχνόπολης. Μια δομή με ζωτικό 
ρόλο, καθώς πρωταρχικός της στό-
χος είναι να παρέχει τις απαραίτητες 
υποδομές, υποστηρικτικές υπηρεσίες 
και χρηματοδοτικά επενδυτικά σχέδια 
σε επιλεγμένες, καινοτόμες εταιρί-
ες προκειμένου να διασφαλίσουν 
την επιτυχία και βιωσιμότητά τους 
στην αγορά. Επιπλέον αποστολή της 
Θερμοκοιτίδας είναι να εντοπίζει 
καινοτόμες επιχειρηματικές ιδέες και 
να στηρίζει την εμπορευματοποίησή 
τους με τρόπο αποτελεσματικό προς 
όφελος των μετόχων της εταιρίας.

Μέχρι σήμερα η Θερμοκοιτίδα Τεχνό-
πολης έχει φιλοξενήσει και υποστηρί-
ξει αρκετές καινοτόμες και δυναμικές 
επιχειρήσεις, που η καθεμία από 
αυτές έχει επιλεγεί προσεκτικά και 
έχει την δυναμική και τις προοπτικές 
να αποκτήσει ένα σημαντικό μερίδιο 
αγοράς στο πεδίο της. 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ με τον Ευρωπαϊκό 
Ερευνητικό Οργανισμό CERN 

Τον Δεκέμβριο του 2014 υπογρά-
φτηκε συμφωνία ανάμεσα στην 
Τεχνόπολη Θεσσαλονίκης και τον 
Ευρωπαϊκό Ερευνητικό Οργανισμό 
CERN που προβλέπει τη δημιουργία 
στις εγκαταστάσεις της Τεχνόπολης 
στην Πυλαία υποστηρικτικής δόμής 
για επιχειρήσεις από την Ελλάδα και 
τα Βαλκάνια, οι οποίες θα εκμεταλ-
λευτούν τις τεχνολογίες του CERN, 
που παρέχονται δωρεάν, για να δη-
μιουργήσουν προϊόντα και υπηρεσίες 
κατάλληλα για την αγορά. Με αυτό 
τον τρόπο εκτός από τη μεταφορά 
τεχνολογίας και τεχνογνωσίας από 
το CERN προς την Τεχνόπολη ανα-
δυονται επιχειρηματικές ευκαιρίες 
και καινοτόμα προϊόντα. Δημιουρ-
γείται έτσι το Business Incubation 
Center (Technopolis Thessaloniki 
BIC of CERN Technologies) το οποίο 
παρέχει υποστήριξη σε νέους επι-
χειρηματίες ώστε να αξιοποιήσουν 
τεχνολογίες που έχουν αναπτυχθεί 
από το CERN και να δημιουργήσουν 
νέα προϊόντα και υπηρεσίες. Μέσω 
ειδικού προγράμματος που υποστηρί-
ζεται από την Περιφέρεια Κεντρικής 
Μακεδονίας η Τεχνόπολη της Θεσσα-
λονίκης προσφέρει χρηματοδότηση, 
φιλοξενία, υποστήριξη και τεχνική 
βοήθεια σε νέους επιχειρηματίες 
και μικρές επιχειρήσεις τεχνολογίας 
προκειμένου να επιταχύνει την ανά-
πτυξη τους και να δημιουργήσουν 
νέα προϊόντα και υπηρεσίες.

Συμμετοχές σε Ευρωπαϊκά έργα

•  Enhancement  o f  soc ia l 
entrepreneurship through 
the establishment of support 
structures in the CB area 
(Growing Social). Σκοπός του 
έργου που ολοκληρώθηκε με 
επικεφαλής εταίρο τον Δήμο 
Πυλαίας Χορτιάτη ήταν η Προώ-
θηση της κοινωνικής επιχειρημα-
τικότητας ως ένα μοντέλο τοπικής 
ανάπτυξης.

•  Intell igent Cross-Border 
Accelerator for Innobative ICT-
enabled start-ups (ICBA). Ο 
σκοπός του έργου η δημιουργία 
ενός μηχανισμού υποστήριξης 
δημιουργίας νεοφυών επιχειρή-
σεων στη διασυνοριακή περιοχή 
Ελλάδας – Βόρειας Μακεδονίας.

•  Greek Bulgarian Business 
Partnership by Assistance, 
Services, Solutions to Promote 
Open Regions Team (GR BG 
BUSINESS PASSPORT). Σκο-
πός του έργου είναι αξιοποίηση 
καινοτομιών της ρομποτικής από 
τις επιχειρήσεις και η δημιουρ-
γία εργαστηρίου /προθερμοκοι-
τηδας ρομποτικής με στόχο την 
υποβοήθηση της υιοθέτησης της 
ρομποτικής.

Ιανουάριος  2019. Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακε-
δονίας και η Τεχνόπολη Θεσσαλονίκης για δεύτερη 
χρονιά οργανώνουν επιχειρηματική αποστολή στο 
CERN. 
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Η Τεχνόπολις, το πρώτο τεχνο-
λογικό πάρκο της χώρας μας 
δημιουργήθηκε το 2009, χάρη 
στο όραμα και στις προσπάθει-
ες ανθρώπων, όπως εσείς, που 
εμπνέονται από την καινοτομία 
και τη νέα τεχνολογία. Σήμερα, 
13 χρόνια μετά, πως αξιολο-
γείται το αρχικό εγχείρημα; 

Την πρωτοβουλία για τη δημιουργία 
της Τεχνόπολης Θεσσαλονίκης την 
ξεκινήσαμε ουσιαστικά το 2001. 
Στο μυαλό μας είχαμε να δημιουρ-
γήσουμε στην Ελλάδα το πρώτο και 
μεγαλύτερο Τεχνολογικό Πάρκο. Η 
βασική ιδέα πίσω από τη δημιουργία 
της Τεχνόπολης Θεσσαλονίκης είναι 
η ανάγκη να γίνει η χώρα μας και 
ειδικά η Θεσσαλονίκη ένα κέντρο 
Νέων Τεχνολογιών στα πρότυπα 
των χωρών που πρωτοπορούν στην 
ψηφιακή μετάβαση, όπως είναι το 
Ισραήλ, η Φινλανδία και αρκετές 
Πολιτείες των ΗΠΑ όπως είναι π.χ. 
η Καλιφόρνια, όπου στην περιοχή 
του Σαν Φρανσίσκο έχει αναπτυχθεί 
η Silicon Valley. Το μεγαλύτερο 
επίτευγμα της Τεχνόπολης είναι η 
αποφασιστικότητα πολλών επιχει-
ρήσεων πληροφορικής να συνερ-
γαστούν και να χρηματοδοτήσουν 
ένα εγχείρημα που θα βοηθήσει την 
περιοχή να γίνει μία μικρή ελληνική 
Silicon Valley. Γίνανε πολλά αυτά 
τα χρόνια, η δεκαετία της κρίσης 
μας δυσκόλεψε, αλλά είμαι αισι-
όδοξος ότι το αρχικό μας σχέδιο 
θα υλοποιηθεί και θα βοηθήσει τη 
Θεσσαλονίκη να πρωτοπορήσει.

Η Τεχνόπολις εδράζεται στον 
δήμο Πυλαίας-Χορτιάτη. Πόσο 
ικανοποιημένος είστε από τη 
συνεργασία σας με την Αυτο-
διοίκηση και ποιες συνέργει-
ες σκοπεύετε στο μέλλον να 
αναπτύξετε με τον δήμο μας; 

Από την αρχή της πρωτοβουλίας 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της TEHNOPOLIS ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ και της ΔΕΘ-
HELEXPO μας μιλάει για το μέλλον της Πληροφορικής και τον 
ρόλο του Δήμου μας στην ανάπτυξη του παγκόσμιου χάρτη της 
τεχνολογίας και της καινοτομίας

ΓΙΑ ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΤΟΥ να δημιουργήσει ένα σύγχρονο κέντρο Νέων Τε-
χνολογιών στη Θεσσαλονίκη που πήρε σάρκα και οστά με τη δημιουργία 
ενός Τεχνολογικού Πάρκου στην Πυλαία και για το πώς αξιολογεί σήμερα 
το αρχικό εκείνο εγχείρημα μας μιλάει ο Πρόεδρός της Tehnopolis Θεσσα-
λονίκης Τάσος Τζήκας. Όπως τονίζει «ο Δήμος Πυλαίας-Χορτιάτη φιλοξενεί 
ένα από τα πιο σημαντικά και δημιουργικά οικοσυστήματα καινοτομίας 
στην Ελλάδα» και δεν κρύβει ότι στόχος είναι σε στενή συνεργασία με τον 
δήμαρχο Ιγνάτιο Καϊτεζίδη «να αναδείξουμε την περιοχή αυτή του Δήμου 
σε θύλακα καινοτομίας μοντέλο για όλη την Ελλάδα». Αισιόδοξος και θε-
τικός άνθρωπος από τη φύση του ο  κ. Τζήκας που είναι επίσης Πρόεδρος 
της ΔΕΘ – Helexpo και επίτιμος πρόεδρος του Συνδέσμου Επιχειρήσεων 
Πληροφορικής και Επικοινωνιών Ελλάδος διαβλέπει θετικές προοπτικές 
για τον κλάδο της Πληροφορικής επισημαίνοντας ότι «μπορεί να γίνει ο 
νέος τουρισμός» για την Ελλάδα, αρκεί αυτό « να γίνει ένας εθνικός στόχος 
για όλη την κοινωνία, την πολιτεία και να ξαναγίνουμε τόσο εξωστρεφείς 
και κοσμοπολίτες, όσο υπήρξαμε στην αρχαιότητα».

ΤΑΣΟΣ ΤΖΗΚΑΣ: 
“Να αναδείξουμε τον δήμο Πυλαίας Χορτιάτη
σε θύλακα καινοτομίας-μοντέλο για τη χώρα”  
ΚΟΙΝΕΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ 
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συνεργαστήκαμε στενά με τους φο-
ρείς της Αυτοδιοίκησης όπως είναι η 
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας 
και ο Δήμος Πυλαίας – Χορτιάτη. 
Στην τελευταία συνάντηση με τον 
Περιφερειάρχη και τον Δήμαρχο, 
συμφωνήσαμε να διερευνήσουμε 
τη δυνατότητα να εκμεταλλευτούμε 
ευρωπαϊκούς πόρους για να αναδεί-
ξουμε την περιοχή αυτή του Δήμου 
σε θύλακα καινοτομίας μοντέλο για 
όλη την Ελλάδα.

Ποιους στόχους εξυπηρετεί η 
δομή της «Θερμοκοιτίδας» και 
κατά πόσο ανταποκρίνονται οι 
νέες επιχειρήσεις στην πρό-
σκληση της συμμετοχής τους 
στο πρόγραμμα; 

Η θερμοκοιτίδα της Τεχνόπολης 
βοηθάει νέα παιδιά, νέους επιχειρη-
ματίες να κάνουν τα πρώτα τους βή-
ματα στο επιχειρείν δημιουργώντας 
ένα περιβάλλον υποστηρικτικό στη 
λειτουργία τους και στην ανεύρεση 
συνεργειών και χρηματοδότησης. 
Όλα αυτά τα χρόνια φιλοξενήθηκαν 
πολλές νέες εταιρείες που έκαναν τα 
πρώτα τους επιχειρηματικά βήματα 
μέσα στην Τεχνόπολη.

Μιλήστε μας για τη συνεργασία 
σας με τον Ευρωπαϊκό Ερευνη-
τικό Οργανισμό CERN μέσω του 
Business Incubation Center. 

Όραμά μας ήταν πάντα η Τεχνόπολη 
Θεσσαλονίκης, εκτός από ένα Πάρκο 
Επιχειρήσεων Υψηλής Τεχνολογίας 
να γίνει και μία γέφυρα ανάμεσα 
στην ευρωπαϊκή έρευνα και τις ελ-
ληνικές επιχειρήσεις. Έτσι εδώ και 
αρκετά χρόνια αναπτύξαμε τη σχέση 
μας με το μεγαλύτερο Ερευνητικό 
Κέντρο του κόσμου, το CERN στη 
Γενεύη. Στο πλαίσιο αυτό μαζί με την 
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας 
έχουμε πραγματοποιήσει αρκετές 
επιχειρηματικές αποστολές στο 
CERN και σημαντικές εκδηλώσεις 

και ημερίδες προσπαθώντας να 
βελτιωθεί το ποσοστό συμμετοχής 
των ελληνικών επιχειρήσεων στις 
προμήθειες του CERN.

Πόσο έχει εξελιχθεί τα τελευ-
ταία χρόνια στην Ελλάδα ο 
κλάδος της Πληροφορικής; 

Ενηλικιώθηκα επαγγελματικά μέσα 
στον κλάδο της Πληροφορικής και 
έζησα την μεγάλη έκρηξη του προ-
σωπικού υπολογιστή στα μέσα της 
δεκαετίας του ’80. Επίσης γνωρίζω 
καλά και τον χώρο του ελληνικού 
software. Μπορώ να σας διαβε-
βαιώσω ότι η πληροφορική μπορεί 
να γίνει μία στρατηγική βιομηχανία 
για την Ελλάδα, ο νέος τουρισμός. 
Νομίζω ότι έχει αρχίσει να γίνεται 
ειδικά τα τελευταία χρόνια. Χρει-
άζεται αυτό να γίνει ένας εθνικός 
στόχος για όλη την κοινωνία, την 
πολιτεία και να ξαναγίνουμε τόσο 
εξωστρεφείς και κοσμοπολίτες, όσο 
υπήρξαμε στην αρχαιότητα.

Ως πρόεδρος της ΔΕΘ-HELEXPO 
πώς πιστεύετε μπορεί να συμ-
βάλλει η διεθνής έκθεση καινο-
τομίας και τεχνολογίας BEYOND 
4.0 και ο Διεθνής Εκθεσιακός 
φορέας στην προώθηση του 
κλάδου; 

Για να μπορέσει η Ελλάδα να γίνει 
διεθνής κόμβος νέων τεχνολογιών 
και η πληροφορική στρατηγική βι-
ομηχανία για τη χώρα μας, πρέπει 
να υπάρχει ένα μεγάλο γεγονός 
που να συγκεντρώνει όλη τη διε-
θνή κοινότητα του κλάδου. Αυτό 
θέλει να κάνει η Beyond 4.0, που 
οργανώθηκε για πρώτη φορά τον 
Οκτώβριο του 2021 με μεγάλη 
επιτυχία με δεδομένες τις ιδιαίτερες 
συνθήκες λόγω Covid 19. Θέλουμε 
η Beyond 4.0 να γίνει η διεθνής 
έκθεση ψηφιακών τεχνολογιών και 
καινοτομίας όχι μόνο για την Ελλάδα, 
αλλά για την ευρύτερη περιοχή της 
ΝΑ Ευρώπης και της Ανατολικής 
Μεσογείου, και πιστέψτε με θα τα 
καταφέρουμε.

Πώς βλέπετε στο κοντινό μέλ-
λον τον ρόλο της Θεσσαλονίκης 
στην ανάπτυξη του παγκόσμιου 
χάρτη της τεχνολογίας και της 
καινοτομίας;

Πρέπει να σας πω ότι μία πολύ ση-
μαντική επένδυση που έχει γίνει τα 
τελευταία χρόνια στη Θεσσαλονίκη, 
και μάλιστα φιλοξενείται στην Τεχνό-
πολη, είναι η επένδυση της Deloitte 
που απασχολεί ήδη 700 έλληνες 
επιστήμονες. Οι επενδύσεις της 
Cisco, της Pfizer, αλλά και άλλων 
εταιρειών δείχνει ότι η Θεσσαλονίκη 
κερδίζει σιγά-σιγά την εμπιστοσύνη 
της παγκόσμιας επενδυτικής κοινότη-
τας και εξελίσσεται σε αυτό που ονει-
ρευόμαστε από τη δεκαετία του ’90. 
Ένα Ευρωπαϊκό Τεχνολογικό HUB. 
Νομίζω ότι η ύπαρξη της Τεχνόπολης, 
των Θερμοκοιτίδων, των Clusters, 
του ΕΚΕΤΑ, των Πανεπιστημίων και 
των start-ups βοηθάει σ’ αυτήν την 
εξέλιξη. Και πρέπει να τονίσω ότι ο 
Δήμος Πυλαίας-Χορτιάτη φιλοξενεί 
ένα από τα πιο σημαντικά και δημι-
ουργικά οικοσυστήματα καινοτομίας 
στην Ελλάδα.

Ο πρόεδρος της Τεχνόπολης Θεσσαλονίκης Τάσος 
Τζήκας και ο δήμαρχος Πυλαίας Χορτιάτη Ιγνάτιος 
Καϊτεζίδης σε  εκδήλωση για την προώθηση της 
κοινωνικής επιχειρηματικότητας. 
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ΕΙΣ ΜΝΗΜΗ

3 ΑΠΩΛΕΙΕΣ για την πολιτική μας σκηνή 

ΦΤΩΧΟΤΕΡΗ Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΚΗΝΗ, μετά την απώλεια τριών σημαντικών εκπροσώπων της, στην εκπνοή 
του 2021 και την απαρχή του νέου έτους. Δύο άντρες και μια γυναίκα που σημάδεψαν, ο καθένας με τον 
τρόπο του, την Πολιτική Ιστορία του τόπου: των πρώην Προέδρων της Δημοκρατίας Κάρολου Παπούλια 

και Χρήστου Σαρτζετάκη και της Προέδρου του ΚΙΝΑΛ, Φώφης Γεννηματά.    

Κάρολος  
ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ:  
(26/12/2021) 

Φώφη 
ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ: 
(25/10/2021)

ΤΟΝ ΕΥΠΑΤΡΙΔΗ της Πολιτικής, 
που έφυγε από τη ζωή, πλήρης 
ημερών σε ηλικία 92 ετών, αποχαι-
ρέτησε  με σεβασμό, η Ελλάδα και η 
ομογένεια. Ο αείμνηστος Κάρολος 
Παπούλιας υπήρξε συνεπής φίλος 
του δήμου μας, και το έδειξε στην 
πράξη, τιμώντας με την παρουσία 
του τις εκδηλώσεις Μνήμης για 
το Ολοκαύτωμα του Χορτιάτη και 
στηρίζοντας το Δίκτυο Μαρτυρικών 

Πόλεων και Χωριών στον αγώνα 
του για τις γερμανικές αποζημιώ-
σεις στην περίοδο της κατοχής.  Σε 
έκτακτη συνεδρίαση του το Δημο-
τικό Συμβούλιο Πυλαίας-Χορτιάτη 
κατόπιν πρότασης του δημάρχου 
Ιγνάτιου Καϊτεζίδη εξέφρασε ομό-
φωνα τα συλλυπητήρια των μελών 
του και επέδωσε ως φόρο τιμής, το 
ψήφισμα στους οικείους του.

ΣΥΓΚΛΟΝΙΣΕ ΤΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ 
ο αναπάντεχος θάνατος της Φώ-
φης Γεννηματά, η οποία έδινε για 
δεύτερη φορά σκληρή μάχη με τον 
καρκίνο. Κανείς δεν μπορούσε να 
πιστέψει ότι η 57χρονη Πρόεδρος 
του ΚΙΝΑΛ που αγωνιζόταν με τόσο 
πείσμα και θάρρος θα έχανε τη μάχη 

για τη ζωή. Η απώλεια της πάγωσε 
τον πολιτικό κόσμο. Η στάση της 
στην πολιτική  και στη ζωή απο-
τελούν λαμπρό παράδειγμα προς 
όλους: Έμεινε στις επάλξεις ως την 
τελευταία στιγμή και αποχώρησε 
μόνο όταν τη νίκησε ο θάνατος.

ΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ 
πέρασε και ο πρώην Πρόεδρος της 
Δημοκρατίας  Χρήστος Σαρτζετάκης, 
που έφυγε κι αυτός από τη ζωή σε 
ηλικία 92 ετών. Θαρραλέος ανα-
κριτής στην υπόθεση Λαμπράκη 
γνώρισε διεθνή αναγνώριση μέσα 
από το βιβλίο «Ζήτα»  του  Βασίλη 
Βασιλικού και την ομώνυμη ταινία 

του  Κώστα Γαβρά. Πρόεδρος της 
Δημοκρατίας –παρά τις ενστάσεις 
για τον τρόπο της εκλογής του- κοι-
νή είναι η εκτίμηση ότι άσκησε τα 
καθήκοντά του με προσήλωση στο 
Σύνταγμα κατά την ταραχώδη περί-
οδο 1989-1990, όταν οι εκλογικές 
αναμετρήσεις δεν έδωσαν απόλυτη 
πλειοψηφία σε κανένα κόμμα. 

Aπό επίσκεψη την 2/9/2005

Χρήστος  
ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗΣ: 
(03/02/2022)  
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ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ

Η Ενεργειακή Μετάβαση, η 
προσπάθεια δηλαδή του 
πλανήτη να μεταβεί στα-

διακά σε ένα ενεργειακό μίγμα 
μηδενικής επιβάρυνσης για το πε-
ριβάλλον, δεν αποτελεί απλά ένα 
προβεβλημένο θέμα στη δημόσια 
συζήτηση, αλλά δρομολογεί ήδη 
σημαντικές αλλαγές στον τρόπο 
που αξιοποιούμε την ενέργεια στην 
καθημερινότητά μας. 

Στόχος μου στο παρόν άρθρο είναι 
να σκιαγραφήσω μερικές από αυτές 
που κυοφορούνται στο προσεχές ή 
μεσοπρόθεσμο μέλλον.

Όσον αφορά τις ανάγκες θέρμανσης 
των σπιτιών μας, η διείσδυση του 
φυσικού αερίου διαρκώς διευρύνε-

ται. Οι αγωγοί όμως του μέλλοντος 
δεν θα μεταφέρουν μόνο μεθάνιο 
(κύριο συστατικό του φυσικού αερί-
ου) αλλά και ένα σημαντικό (έως και 
20%) ποσοστό υδρογόνου, καθώς 
και ένα διαρκώς αυξανόμενο ποσο-
στό βιομεθανίου, δηλ. μεθανίου που 
παράγεται από το οργανικό κλάσμα 
των απορριμμάτων και αποβλήτων. 

Πέρα όμως από το «πρασίνισμα» 
του φυσικού αερίου, το οποίο εν-
δεχομένως να μην γίνεται αντιλη-
πτό από τον τελικό καταναλωτή, ο 
τομέας της θέρμανσης φαίνεται να 
σπεύδει ταχέως προς τον πλήρη 
εξηλεκτρισμό του, προδιαγράφοντας 
ένα ευοίωνο μέλλον για τεχνολογίες 
όπως οι αντλίες θερμότητας. 

Αντίστοιχες τάσεις εξηλεκτρισμού 
επικρατούν ήδη και σε άλλους το-
μείς της καθημερινότητάς μας όπως 
τα Ι.Χ και τα Μ.Μ.Μ. Ηλεκτρικά και 
υβριδικά αυτοκίνητα και ταξί κυ-

κλοφορούν ήδη στους ελληνικούς 
δρόμους, ενώ σύντομα θα κάνουν 
την εμφάνισή τους και ηλεκτροκίνητα 
αστικά λεωφορεία.

Όσον αφορά τα βαρέα οχήματα 
αλλά και τη ναυτιλία, ήδη το φυσικό 
αέριο (LNG, CNG) και το βιομεθάνιο 
πρωταγωνιστούν στην επίτευξη 
περιβαλλοντικά φιλικότερων μετα-
φορών στην Ευρώπη και σύντομα 
και στην Ελλάδα. 

Το «πράσινο» υδρογόνο (προϊόν 
ηλεκτρόλυσης που αξιοποιεί «πρά-
σινο ηλεκτρισμό») θα αποτελέσει το 
μέσο αποθήκευσης της πλεονάζου-
σας καθαρής ενέργειας στο μέλλον 
και βασικό συστατικό αρκετών λύ-
σεων που σχεδιάζονται όπως τα 
συνθετικά καθαρά καύσιμα (e-fuels). 
Τα καύσιμα αυτά θα επιτρέψουν για 
πρώτη φορά τη διείσδυση των ΑΠΕ 
σε τομείς όπως οι αερομεταφορές 
και η ναυτιλία.

Τέλος, όσο διευρύνεται το αποτύπω-
μα του ηλεκτρισμού στην καθημε-
ρινότητά μας, όλο και περισσότερα 
νοικοκυριά θα επιλέγουν να μετα-
τραπούν σε «αυτοπαραγωγούς» 
(φωτοβολταϊκά στη στέγη, μικρές 
ανεμογεννήτριες, μπαταρίες), με 
στόχο την ενεργειακή τους αυτάρ-
κεια. Ταυτόχρονα, θα επιλέγουν 
να αναβαθμίζουν την ενεργειακή 
αποδοτικότητα των σπιτιών τους, 
υιοθετώντας στην πράξη το δόγμα 
πως «η φθηνότερη μεγαβατώρα 
είναι αυτή που δεν χρειάστηκε ποτέ 
να καταναλώσεις».     

Άλλωστε, στο τέλος της ημέρας 
αυτό θα είναι και το πιο γερό θε-
μέλιο πάνω στο οποίο θα οικοδο-
μηθεί η Ενεργειακή Μετάβαση: η 
μετάβαση καθενός εξ’ ημών από 
το «καταφύγιο» της συλλογικής 
ευθύνης στο «πεδίο» της ατομικής 
ευθύνης απέναντι στο πλανήτη και 
στις μελλοντικές γενιές.

Η «Ενεργειακή Μετάβαση» 
στην Καθημερινότητά μας

Toυ
ΑΛEΞΑΝΔΡΟΥ ΛΑΓAΚΟΥ
Γενικού Διευθυντή Blue Grid
τ.Προέδρου Greek Energy 
Forum



Ρ ΙΖΙΚΑ ΑΝΤΙΘΕΤΗ στην επιβολή του Τέλους Ταφής αστικών απο-
βλήτων, που τέθηκε σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2022 για τους 
δήμους είναι η Περιφερειακή Ένωση των Δήμων της Κεντρικής 

Μακεδονίας. Σύσσωμοι οι 38 δήμαρχοι της περιοχής υποστηρίζουν ότι 
πρόκειται για ένα άδικο μέτρο, διότι αφενός εφαρμόζεται οριζόντια σε 
όλους τους ΟΤΑ και αφετέρου συμπίπτει χρονικά με τις υπέρογκες αυξήσεις 
στο κόστος της ενέργειας. Ταυτόχρονα έχουν ήδη κατατεθεί και εγκριθεί οι 
προϋπολογισμοί των δήμων και ως εκ τούτου καθίσταται πρακτικά αδύνατη 
η εφαρμογή του για το έτος 2022.

Ειδικότερα η επιβολή του Τέλους για το 2022, το οποίο προβλέπει επιπλέον 
20 ευρώ ανά τόνο σκουπιδιών, εκτιμάται ότι θα επιβαρύνει ετησίως με 
τουλάχιστον 80 εκατομμύρια ευρώ τους δήμους της χώρας, ενώ για τους 
38 δήμους της Κεντρικής Μακεδονίας υπολογίζεται σε 13,5 εκατ. ευρώ 
που θα πρέπει να επιβαρυνθούν οι πολίτες μέσα από τα δημοτικά τέλη.

Στη ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ του Διοικητικού Συμβουλίου 
της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας, παρουσία του 
προέδρου της ΚΕΔΕ Δημήτρη Παπαστεργίου, του προέδρου του Ελληνικού 
Οργανισμού Ανακύκλωσης Νίκου Χιωτάκη και του προέδρου του ΦΟΔΣΑ 

Τέλος ταφής απορριμμάτων: 
Καίει την τσέπη του δημότη 
Άδικο το μέτρο - Τί προτείνει η ΠΕΔΚΜ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ   
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ΙΓΝΑΤΙΟΣ ΚΑΪΤΕΖΙΔΗΣ: «Η εφαρ-
μογή του ειδικού αυτού τέλους, απο-
τέλεσε έναν δυσάρεστο αιφνιδιασμό 
για την Τοπική Αυτοδιοίκηση, καθώς 
έχουν ήδη κατατεθεί και εγκριθεί οι 
προϋπολογισμοί των ΟΤΑ», υπο-
γράμμισε ο πρόεδρος της ΠΕΔ-ΚΜ, 
κάνοντας λόγο «για υποκρισία, δε-
δομένου ότι οι δήμοι δεν έχουν λόγο 
στη διαχείριση των αποβλήτων και 
σήμερα καλούνται να “πληρώσουν” 
αποκλειστικά την μακρόχρονη αδρά-
νεια της πολιτείας».

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ: 
Στο ίδιος μήκος κύματος ήταν και 
η τοποθέτηση του προέδρου της 
ΚΕΔΕ που τόνισε ότι «το τέλος ταφής 
έρχεται σε πολύ κακή συγκυρία για 
τους δήμους, καθώς συμπίπτει με το 
υπέρογκο ενεργειακό κόστος, ενώ το 
ποσό με το οποίο θα επιβαρυνθούν 
συνολικά οι ΟΤΑ την τρέχουσα χρονιά 
αγγίζει τα 200 εκατ. ευρώ».

ΜΙΧΑΛΗΣ ΓΕΡΑΝΗΣ: Ο πρόεδρος 
του ΦΟΔΣΑ Κεντρικής Μακεδονίας, 
ανέφερε πως «θα πρέπει να τροπο-
ποιηθεί ο νόμος με βασικά χαρακτη-
ριστικά να είναι αναλογική η επιβολή 
του τέλους και να διαχειριστεί το θέμα 
η αυτοδιοίκηση σε επίπεδο ΚΕΔΕ».

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΕΡΒΑΣ: ο δή-
μαρχος Θεσσαλονίκης έκανε λόγο 
για «τιμωρητικό μέτρο και για έλλειψη 
υποδομών για την οποία δεν ευθύ-
νονται οι δήμοι» εκφράζοντας τον 
προβληματισμό του για το γεγονός 
ότι «κάθε χρόνο θα πρέπει να γίνεται 
αναμόρφωση των προϋπολογισμών».

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ   

Μιχάλη Γεράνη, ο δήμαρχος Πυλαίας-Χορτιάτη και πρόεδρος της ΠΕΔ ΚΜ 
Ιγνάτιος Καϊτεζίδης έθεσε το θέμα και κατέθεσε προτάσεις σε ρεαλιστικό 
πλαίσιο, με στόχο να αποτελέσουν «πυξίδα» και για τις άλλες ΠΕΔ της 
χώρας, που θα σταλούν στην ΚΕΔΕ και στα συναρμόδια υπουργεία.

Η ΠΕΔΚΜ ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ, λαμβάνοντας υπόψη τα δεδομένα που 
διαμορφώνονται στην παρούσα συγκυρία τα εξής:

•  Αναστολή, για δυο χρόνια, της επιβολής του Τέλους Ταφής 
απορριμμάτων,

•  Δίκαιη και αναλογική επιβάρυνση στους δήμους και όχι ορι-
ζόντια σε όλους τους ΟΤΑ

•  Αλλαγή του νόμου, ο οποίος εκτός από αντικίνητρα, όπως το 
Τέλος Ταφής, να δίνει και κίνητρα με ανάλογη απομείωση της 
οικονομικής επιβάρυνσης για τους δήμους και τον ΦΟΔΣΑ 
που τα πετυχαίνουν.

•  Πλήρη διαχείριση των χρημάτων από την επιβολή του Τέ-
λους από την αυτοδιοίκηση και για την αυτοδιοίκηση, χωρίς 
εμπλοκή άλλων φορέων του κράτους

είπαν...
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Τι αλλάζει στον τρόπο διαχεί-
ρισης των απορριμμάτων;

Το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Απο-
βλήτων για την επόμενη δεκαετία 
αποτυπώνει την ισχυρή βούλησή 
μας να προσαρμοστούμε ως χώρα 
στις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης 
στη διαχείριση των αποβλήτων 
μας. Είναι το σχέδιό μας για να πε-
τύχουμε το αυτονόητο, δηλαδή να 
προστατεύουμε το περιβάλλον από 
ταφή αποβλήτων και ταυτόχρονα να 
ανακυκλώνουμε τα απόβλητά μας 
και να παράγουμε ενέργεια από 
αυτά. Μπαίνουμε στη λογική της 
κυκλικής οικονομίας, που είναι ένας 
σύγχρονος τρόπος συνύπαρξης με 
τη φύση, έχοντας ως πυξίδα ότι το 
τρίπτυχο οικονομία, ανακύκλωση και 
σύγχρονη διαχείριση των απορριμ-
μάτων δημιουργεί και νέες θέσεις 
εργασίας.

Τι σημαίνει αυτό;

Αυτό σημαίνει συγκεκριμένα: Πρώ-
τον, η συλλογή των αποβλήτων 
πρέπει να αναδιοργανωθεί σε 4-6 
διακριτά ρεύματα, έναντι των 2-3 
που έχουν έως σήμερα. Ως το τέ-
λος του 2022 θα πρέπει να έχουν 
πλήρες δίκτυο διακριτής συλλογής 
βιοαποβλήτων. Δεύτερον, νέες δυ-
νατότητες ανακύκλωσης πρέπει να 

Εφ’ όλης της ύλης ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ του Πρόεδρου του Φορέα Δι-
αχείρισης Απορριμμάτων 

ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΣΚΟΥΠΙΔΙΩΝ που φέρνει η νέα δεκα-
ετία παρουσιάζει ο Πρόεδρος του Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 
(ΦΟΔΣΑ) Κεντρικής Μακεδονίας και πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου 
του δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη Μιχάλης Γεράνης. Σε συνέντευξή του στο 
περιοδικό μας μιλά για το τρίπτυχο οικονομία, ανακύκλωση και σύγχρονη 
διαχείριση απορριμμάτων, δηλαδή για τη λογική της κυκλικής οικονομίας 
που εστιάζει στο αυτονόητο: «Να προστατεύουμε το περιβάλλον από την 
ταφή αποβλήτων και ταυτόχρονα να ανακυκλώνουμε τα απόβλητά μας και 
να παράγουμε ενέργεια από αυτά» σημειώνει ο κ. Γεράνης που παράλληλα 
μας εξηγεί τι σημαίνει για την καθημερινότητα των πολιτών η χρήση του 
καφέ κάδου.

ΜΙΧΑΛΗΣ ΓΕΡΑΝΗΣ:  
Ο ΦόΔΣΑ Κεντρικής Μακεδονίας 
πυξίδα για την υπόλοιπη Ελλάδα 

Ο ΣΜΑ Ευκαρπίας που λειτουργεί υποδειγματικά
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ενσωματωθούν στα υφιστάμενα 
δίκτυα μέσω πράσινων γωνιών και 
νησίδων, ανταποδοτικών μηχανι-
σμών και πράσινων σημείων. Και 
τρίτον, ο στόχος ανακύκλωσης είναι 
55% το 2025 και 60% το 2030, 
ενώ η ταφή πρέπει να μειωθεί στο 
10% ως το 2030. Αυτό το τελευταίο 
είναι και το καθοριστικό θα έλεγα σε 
σχέση με τη αλλαγή στη διαχείριση 
απορριμμάτων. Οι εμπειρίες μας 
από όλον τον κόσμο, αλλά και από 
τα πλέον ανεπτυγμένα κράτη της 
ΕΕ δείχνουν ότι αυτό μπορεί να 
γίνει μόνο με μονάδες ενεργειακής 
αξιοποίησης των απορριμμάτων.  

Ποιες είναι οι νέες δράσεις και 
τα έργα που προγραμματίζει ο 
ΦΟΔΣΑ στην κεντρική Μακε-
δονία;

Στοχεύουμε στη δημιουργία ολοκλη-
ρωμένης στρατηγικής διαχείρισης 
για τη μείωση των απορριμμάτων,  
την επανάχρηση, την ανακύκλωση, 
τη διαλογή στη πηγή, την κομπο-
στοποίηση και τελικά την υγιεινή 
ταφή τους. Ο ΦΟΔΣΑ είναι ένας  
φορέας που διαχειρίζεται μέσω 
των εγκαταστάσεων του τα αστικά 
στερεά απόβλητα των 38 Δήμων 
της δεύτερης σε πληθυσμό Περιφέ-
ρειας της χώρας (κοντά 2.000.000 
συνανθρώπων μας), με έδρα τη 
Θεσσαλονίκη και που αποτελεί ας 
μου επιτραπεί η έκφραση Πυξίδα 
για όλη την υπόλοιπη Ελλάδα, αφού 
κατάφερε η διαχείριση στερεών 
αποβλήτων να μην αποτελεί ακόμα 
ένα πρόβλημα, αλλά μία ευκαιρία 
ευρύτερης ανάπτυξης. 

Συγκεκριμένα αναφέρω:

•  Ολοκληρώσαμε το έργο ενεργει-
ακής αξιοποίησης  παραγόμενου 
βιοαερίου του Χ.Υ.Τ.Α Μαυρορά-
χης, που τροφοδοτεί μια μονάδα 
η οποία θα παράγει ηλεκτρική 
ενέργεια ικανή να καλύψει τις 

ετήσιες ανάγκες περίπου 5.500 
νοικοκυριών. Μετατρέψαμε έτσι 
ένα περιβαλλοντικό πρόβλημα σε 
χρήσιμη μορφή ενέργειας.

•  Λειτουργεί στις Σέρρες υποδειγ-
ματικά η Μονάδα Επεξεργασίας 
Απορριμμάτων, έργο πού βραβεύ-
τηκε στα έξι καλύτερα έργα κοινής 
ωφέλειας διεθνώς. 

•  Είμαστε εν αναμονή κατασκευής 
των δυο μεγάλων Μονάδων επε-
ξεργασίας Αποβλήτων δυτικού και 
ανατολικού τομέα, η λειτουργία των 
οποίων θα έχει σημαντικά οφέλη 
διότι: Θα εξαλείψουν τις ανάγκες 
διαρκούς αναζήτησης νέων εκτά-
σεων για υγειονομική ταφή, ενώ θα 
μειώσουν δραστικά τον όγκο των 
αποβλήτων, την επικινδυνότητα 
τους και την πιθανότητα ρύπανσης 
των υδροφόρων οριζόντων. 

Τι σημαίνει η εισαγωγή του 
καφέ κάδου και η υλοποίη-
ση των συστημάτων διαλογής 
στην πηγή των βιοαποβλήτων;

Το 2022 είναι πρεμιέρα για τον 
καφέ κάδο που θα δούμε στις γει-
τονιές μας, μαζί με τον μπλε και τον 
πράσινο. Σε αυτόν οι πολίτες θα 
μπορούν να εναποθέτουν οργανικά 
απόβλητα όπως: φρούτα, λαχανικά, 
φλούδες και κοτσάνια, κρέας – ψάρι 
– θαλασσινά (και τα κόκκαλα), αυγά 
(και τα τσόφλια), ζυμαρικά, ρύζι, 
όσπρια, δημητριακά, αλεύρι, ψωμί, 
κέικ, γλυκά, Υπολείμματα και φίλτρα 
από καφέ/τσάι, γαλακτοκομικά (τυρί, 
παχύρευστες κρέμες, γιαούρτι), 
ξηρούς καρπούς  και περιβλήματα, 
κουκούτσια ελιάς και  κλαδιά, φύλλα, 
χώμα και γκαζόν. Με την τοποθέτηση 
καφέ κάδου το 35% αυτών που 
θεωρούμε ως τώρα «σκουπίδια» 
θα αποτελούν πρώτες ύλες για κάτι 
καινούριο. Σημειώστε ότι θα είμαστε 
η πρώτη περιφέρεια που ξεκινάει την 
ολοκληρωμένη διαχείριση βιοαπο-

βλήτων διότι οι έξυπνες τεχνολογίες 
όσο καλές και αν είναι χρειάζονται 
ανθρώπους για να λειτουργήσουν 
και στην κεντρική Μακεδονία έχουμε 
βάλει στοίχημα να κερδίσουμε όχι 
μόνο στην καινοτομία αλλά και στην 
έξυπνη διαχείριση. 

Τι ρόλο μπορεί να παίξει ο κάθε 
πολίτης; Πόσο έτοιμη είναι η 
αυτοδιοίκηση γι’ αυτό; 

Με τους πολίτες έχουμε συνάψει μια 
πλατιά κοινωνική συμμαχία, χωρίς 
αυτούς τίποτα δεν θα μπορούσε να 
γίνει,  είναι αυτονόητη και καταλη-
κτική η συμμετοχή τους. Η φροντίδα 
του περιβάλλοντος ξεκινά από το ίδιο 
μας το σπίτι». Για να τιμήσουμε το 
σπίτι , τον πλανήτη, τη χώρα μας και 
τα πανέμορφα οικοσυστήματα της, ο 
μόνος τρόπος να το κάνουμε είναι να 
στραφούμε στην κυκλική οικονομία 
στην πράξη. Οι πολίτες έχουν δείξει 
όχι μόνο την καλή διάθεση, αλλά 
αποζητούν από τις διοικήσεις να 
κάνουν κάτι άμεσα για αυτό. Κάθε 
φορά ζητήσαμε τη συνδρομή των 
πολιτών σε δράσεις περιβαλλοντικής 
ευαισθητοποίησης με πρόσφατη τη 
δράση κανένα χριστουγεννιάτικο 
δέντρο στον ΧΥΤΑ, τα αποτελέσματα 
πάντα ήταν εντυπωσιακά. Είμαστε 
πλέον ώριμοι και η Κοινωνία και η 
Τοπική Αυτοδιοίκηση να πάμε ένα 
βήμα παρακάτω.

Μονάδα Βιοαερίου του Χ.Υ.Τ.Α Μαυροράχης που 
παράγει ηλεκτρική ενέργεια ικανή για  περίπου 5.500 
νοικοκυριά



Πόσο σημαντική είναι η ενη-
μέρωση για την ανακύκλωση 
στα σχολεία προκειμένου να 
δημιουργηθεί μια νέα αντίλη-
ψη των νέων γενεών για τα 
σκουπίδια;

Αν θέλουμε να αλλάξουμε την 
κουλτούρα στην διαχείριση των 
απορριμμάτων πρέπει να ρίξουμε 
το βάρος στην ενημέρωση των μα-
θητών, αφού αυτοί είναι οι αυριανοί 
ενεργοί πολίτες της κοινωνίας μας. 
Επενδύουμε στη γνώση, στην εκπαί-
δευση, ζητάμε να θεσμοθετηθεί από 
την πολιτεία «κάθε δημόσιο έργο, 
να έχει ενσωματωμένη τη διαρκή 
και συστηματική του σύνδεση με 
την πανεπιστημιακή κοινότητα». 
Οι νέοι επιστήμονες που αύριο θα 
σχεδιάζουν, να μπορούν σήμερα 
να «συμμετέχουν» ως μέρος της 
πανεπιστημιακής τους εκπαίδευσης 
στο σχεδιασμό ενός πραγματικού 
έργου. Στο πλαίσιο αυτό συνάψαμε 
μνημόνιο συνεργασίας με το ΑΠΘ. Η 
Παιδεία με την Αυτοδιοίκηση είναι οι 
δύο ράγες πάνω στις οποίες μπορεί 
επιτέλους να τρέξει μπροστά το τρέ-
νο της χώρας και εμείς επενδύουμε 
σε αυτό γιατί αγωνιούμε για την 
αναπτυξιακή πορεία  του τόπου μας.

 

Πως θα χαρακτηρίζατε τη συ-
νεργασία του ΦΟΔΣΑ με τον 
δήμο Πυλαίας-Χορτιάτη;

Ως Πρόεδρος του ΦΟΔΣΑ έχω την 
χαρά και την τιμή να διατηρώ αγαστή 
συνεργασία με τους 38 Δημάρχους 
της Κεντρικής Μακεδονίας. Με τον 
Δήμο μας ιδιαίτερα με το Δήμαρχο 
και φίλο Ιγνάτιο Καϊτεζίδη χαίρομαι 
που έχει βάλει ψηλά τον πήχη της 
περιβαλλοντικής συνείδησης και 
αποτελεί προτεραιότητα στην πράξη 
η Προστασία του Περιβάλλοντος. 
Ξεκινήσαμε πριν 6 χρόνια να δίνου-
με οικιακούς κομποστοποιητές και 
να εκπαιδεύουμε τους συμπολίτες 
μας και σήμερα είμαστε από τους 
πρώτους Δήμους στη χώρα σ’ αυτό. 
Στον δήμο μας με υψηλό αίσθημα 
ευθύνης για την αύξηση της ανα-
κύκλωσης, σε συνεργασία με τον 
ΦοΔΣΑ, όπως και οι 38 Δήμοι της 
Κεντρικής Μακεδονίας, προχωρά-
με ένα ακόμη βήμα μπροστά με τη 
χωριστή συλλογή υπολειμμάτων 
τροφών (βιοαποβλήτων). Ειδικό-
τερα, με στόχο την εφαρμογή της 
νέας νομοθεσίας (άρθρο 50 του 
Ν.4819/2021) για τη χωριστή 
συλλογή των βιοαποβλήτων, θα 
ξεκινήσει τοποθέτηση καφέ κάδων 
σε επιχειρήσεις και άλλους οργανι-
σμούς. Επιπλέον: 

•  Συνεχίζουμε με δράσεις–ενημε-
ρώσεις για την εκπαίδευση των 
μαθητών σε συνεργασία με τον 
ΦΟΔΣΑ, ενώ συμμετέχουμε στην 
πλατφόρμα smart City  μέσω του 
Follow Green επιβραβεύοντας 
πολίτες και μαθητές για τις προ-
σπάθειες ανακύκλωσης. 

•  Σε λιγότερο από μήνα παραδίνονται 
τα δύο φορητά Πράσινα σημεία.  

•  Σύντομα στους καφέ κάδους  στις 
γειτονιές μας θα συλλέγονται τα 
υπολείμματα τροφών. Η Υπηρεσία 
Καθαριότητας του δήμου θα πραγ-
ματοποιεί την αποκομιδή με ειδικό 
απορριμματοφόρο και το υλικό 
θα οδηγείται σε μονάδα κομπο-
στοποίησης, όπου θα παράγεται 
υψηλής ποιότητας εδαφοβελτι-
ωτικό (κόμποστ).

Σας ευχαριστώ που μου δώσατε την 
ευκαιρία, τώρα που ξεκινάμε ένα  νέο 
και απαιτητικό σύστημα διαλογής 
στην πηγή, να ζητήσω από όλους 
τους συμπολίτες μας, να συνεργα-
στούν μαζί μας για να πετύχουμε. 
Διότι δίνοντας αξία στα οργανικά 
μας υπολείμματα, πάμε ένα ακόμη 
βήμα μπροστά, προστατεύουμε το 
περιβάλλον!

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ   

«ΝΑ ΜΗΝ ΚΑΤΑΛΗΞΕΙ κανένα 
χριστουγεννιάτικο δένδρο στον 
ΧΥΤΑ Μαυροράχης, αλλά όλα να 
ανακυκλωθούν”. Κάνοντας πράξη 
αυτό το σύνθημα με πρωτοβουλία 
του Μιχάλη Γεράνη, η δράση 
πραγματοποιείται στους 38 δήμους 
της Κεντρικής Μακεδονίας: «Κάθε 
χρόνο ανακυκλώνουμε χιλιάδες χρι-
στουγεννιάτικα δέντρα. Ευχαριστώ 

τους συμπολίτες και τους συναδέλ-
φους μου της Αυτοδιοίκησης για τη 
μαζική ανταπόκρισή τους. Αυτό δείχνει 

ότι είμαστε έτοιμοι για την εκτροπή 
των απορριμμάτων από την ταφή με 
σκοπό την επαναχρησιμοποίηση και 
ανακύκλωση τους. Μας δίνει κου-
ράγιο η μεγάλη συμμετοχή, είναι το 
κλειδί ώστε να πετύχουμε ακόμη πιο 
θετικά αποτελέσματα στη συλλογή 
των οργανικών απορριμμάτων που 
είναι εθνικός στόχος για το 2022» 
σημειώνει ο πρόεδρος του ΦοΔΣΑ. 

Στην ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ τα χριστουγεννιάτικα έλατα 
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ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΔΥΝΑΜΙΚΑ ΜΠΗΚΕ στον 
χώρο της “πράσινης” ενέρ-
γειας ο δήμος Πυλαίας – 

Χορτιάτη. Με επίκεντρο την ηλεκτρο-
κίνηση, προχωρά στη διαμόρφωση 
στρατηγικής για την αποτελεσματική 
χωροθέτηση σταθμών φόρτισης 
ηλεκτρικών οχημάτων. Παράλλη-
λα συμβάλει στην προώθηση των 
«καθαρών» μορφών ενέργειας στις 
μετακινήσεις και στον περιορισμό 
των εκπομπών που σχετίζονται με 
τον τομέα των μεταφορών.

Έτσι μέσω της σύμβασης παροχής 
υπηρεσιών ο δήμος μας εντάχθη-
κε στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα 
«Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισο-
ζυγίου» του Πράσινου Ταμείου για 
την εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης 
Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.). 
Το πρόγραμμα προβλέπει τη δη-
μόσια χωροθέτηση προσβάσιμων 
σημείων επαναφόρτισης κανονικής 

ή υψηλής ισχύος και θέσεων στάθ-
μευσης Ηλεκτρικών Οχημάτων, που 
εκπονείται από τους δήμους εντός 
των διοικητικών τους ορίων.

«Κάνουμε ακόμη ένα σημα-
ντικό βήμα, για την απεξάρ-
τησή μας από τις ρυπογόνες 

μορφές της ενέργειας. Η πράσινη 
ενέργεια και ειδικότερα η ηλεκτρο-
κίνηση στη ζωή μας, μπορεί να έχει 
πολλαπλά οφέλη για το περιβάλλον 
και την τοπική οικονομία. Το Σχέδιο 
Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων 
βλέπει στο μέλλον και δίνει διπλή 
προοπτική στον δήμο μας, από τη μια 
μεριά να εξυπηρετήσει τους ιδιοκτήτες 

Ηλεκτρικών Οχημάτων και από την 
άλλη να λειτουργήσει ως κίνητρο για 
να αντικαταστήσουμε με ηλεκτρικά, 
τα δημοτικά οχήματα», σημειώνει ο 
δήμαρχος Ιγνάτιος Καϊτεζίδης. 

Επιχειρώντας να δώσει απάντηση 
στη σύγχρονη πρόκληση για φιλική 
προς το περιβάλλον μετακίνηση, ο 
δήμος Πυλαίας Χορτιάτη απηύθυνε 
πρόσκληση σε δημόσιο διάλογο. 
Όλες οι προτάσεις θα αξιοποιηθούν 
για την καλύτερη χωροθέτηση των 
σταθμών στην περιοχή του δήμου 
και για τη διαμόρφωση κινήτρων 
προώθησης των ηλεκτρικών οχη-
μάτων.

ΣΤΑΘΜΟΙ Φόρτισης Ηλεκτρικών 
Οχημάτων στον δήμο μας
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ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Τ ΕΛΟΣ ΣΤΗΝ ΤΑΛΑΙΠΩ-
ΡΙΑ για τους κατοίκους 
του Φιλύρου μεταξύ των 

οποίων και εκατοντάδες συντα-
ξιούχοι με την επανεγκατάσταση 
μηχανήματος αυτόματης συναλλαγής 
(ΑΤΜ) στην πλατεία της κοινότητας. 
Το νέο ΑΤΜ εγκαταστάθηκε στην 
είσοδο του ΚΑΠΗ, στη θέση όπου 
ήταν τοποθετημένο προηγούμενο 
μηχάνημα αυτόματης συναλλαγής 
της ίδιας τράπεζας. 

Η απουσία του ΑΤΜ όλο αυτό το 
διάστημα προκάλεσε ένα τεράστιο 
πρόβλημα με κοινωνικές διαστά-
σεις, εξηγεί στο περιοδικό μας ο 
πρόεδρος της τοπικής κοινότητας 
Φιλύρου, Λευτέρης Αντωνιάδης, 
“καθώς δεν υπήρχε υποκατάστημα 
οποιασδήποτε Τράπεζας, αλλά και 

αυτόματης συναλλαγής ΑΤΜ στο 
Φίλυρο και οι κάτοικοι ολόκληρης 
της περιοχής ήταν υποχρεωμένοι 
να μετακινηθούν σε μεγάλη απόστα-
ση στο Ρετζίκι ή στις Συκιές για την 
τραπεζική τους εξυπηρέτηση και για 
τις καθημερινές συναλλαγές τους”. 

Το προσωπικό ενδιαφέρον και η 
άμεση επικοινωνία του δημάρχου 
Ιγνάτιου Καϊτεζίδη με τη διοίκηση 
της Τράπεζας Πειραιώς έφεραν 
αποτέλεσμα. “Θερμά ευχαριστώ τη 
διοίκηση της τράπεζας που εκτίμησε 
την άριστη πολυετή συνεργασία της 
με τον δήμο μας και έδειξε κατανό-
ηση και ευαισθησία. Δόθηκε έτσι 
λύση σε ένα καθημερινό πρόβλημα 
που ταλαιπωρούσε περισσότερες 
από 2.500 οικογένειες συμπολιτών 
μας στο Φίλυρο. Ένα πρόβλημα που 

ήταν ακόμη μεγαλύτερο για τους 
εκατοντάδες συνταξιούχους μας, 
οι οποίοι, όπως και οι υπόλοιποι 
κάτοικοι της περιοχής προκειμένου, 
να εξυπηρετηθούν θα έπρεπε να αλ-
λάζουν καθημερινά τουλάχιστον δύο 
λεωφορεία”, σημειώνει σε δήλωσή 
του ο κ. Καϊτεζίδης. 

Την πολύ καλή συνεργασία της με 
τον δήμο Πυλαίας – Χορτιάτη, επι-
βεβαίωσε με ανακοίνωσή της και η 
τράπεζα Πειραιώς σημειώνοντας ότι 
μέσα στα όρια του δήμου εκτός από 
τα ΑΤΜς του δικτύου των καταστημά-
των της διαθέτει επίσης συνολικά 12 
off site ΑΤΜς τα δύο εκ των οποίων 
στο δημαρχείο Πανοράματος και 
στο δημοτικό κατάστημα του πρώην 
δήμου Πυλαίας.

ΦΙΛΥΡΟ: 
Ξαναλειτουργεί  
το ΑΤΜ της  
Τράπεζας Πειραιώς
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ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ

Δύο «κυρίες» στο Μουσείο Εκμαγείων  
στο Πέτρινο Πυλαίας

EΝΙΣΧΥΕΤΑΙ με ΠΕΝΤΕ (5) νέα αντίγραφα ειδωλίων το Μουσείο Εκμα-
γείων στο Πέτρινο Πολιτιστικό Κέντρο της Πυλαίας, το «μικρό μουσείο» 
όπου εδώ και ένα χρόνο φιλοξενείται κομμάτι της αρχαίας ιστορίας της 
Πυλαίας. 

Δίπλα στα εκθέματα που εκτίθενται ήδη ως πιστά αντίγραφα αρχαιολογι-
κών θησαυρών που ανέδειξε η αρχαιολογική σκαπάνη της Θεσσαλονίκης 
προστέθηκαν άλλα 5 αντίγραφα κτερισμάτων από τάφους στο Αλλατίνι, 
που αποκαλύφτηκαν στις εργασίες λατόμευσης πηλοχώματος του κερα-
μοποιείου Αλλατίνι το 1913. Δεν γνωρίζουμε επακριβώς την περιοχή 
εντοπισμού των συγκεκριμένων τάφων, καθώς τα έγγραφα περιορίζονται 
στην αναφορά «Μαντεμοχώρι πλησίον του χωρίου Καπουτζήδες», περιοχή 
νότια των σημερινών εγκαταστάσεων του εργοστασίου Αλλατίνι.

Η ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ των ευρημάτων (5ος έως 2ος αιώνα π.Χ.), οδηγεί 
στο συμπέρασμα ότι οι τάφοι εντάσσονταν στο νεκροταφείο ακμαίου οικι-
σμού που είχε διάρκεια ζωής τουλάχιστον 300 ετών στην εγγύς περιοχή. 
Το μόνο πόλισμα που εντοπίστηκε ως τώρα ανασκάφηκε το 2012 κοντά 
στην περιοχή των τάφων, στη διάρκεια κατασκευής του αμαξοστασίου 
του Μετρό Θεσσαλονίκης. Το ήδη ερευνημένο νεκροταφείο του οικισμού, 
(ιδρύθηκε τέλη 5ου αιώνα π.Χ.), εκτείνεται μεταξύ «Media Markt» και 
εμπορικού κέντρου «Μακεδονία», ενώ οι τάφοι του Αλλατίνη βρίσκονται 
βόρεια. Είναι πιθανό και το βόρειο αυτό νεκροταφείο να σχετίζεται με τον 
οικισμό του Μετρό.

ΣΤΟ ΜΙΚΡΟ ΜΟΥΣΕΙΟ στο Πέτρινο παρουσιάζονται αντίγραφα δύο 
πήλινων ειδωλίων και τριών μικρών αγγείων σε κλίμακα περίπου 110%. 
Περιλαμβάνεται ειδώλιο όρθιας γυναικείας μορφής, (περί το 460 π.Χ.), 
ειδώλιο όρθιας γυναικείας μορφής τύπου Ταναγραίας (μέσα 3ου-μέσα 
2ου αιώνα π.Χ.), μόνωτο μελαμβαφές κύπελο (περί το 410 π.Χ.), Αττικό 
μελαμβαφές αρυβαλλοειδές ληκύθιο (490-400 π.Χ.) και Αττικό αρυβαλλο-
ειδές ληκύθιο από την ίδια περίοδο. Η τελετή παράδοσης-παραλαβής των 
αντιγράφων έγινε παρουσία του Αντιδημάρχου Πολιτισμού & Τουρισμού 

Σοφοκλή Κάλτσιου, της προέδρου 
του Συλλόγου Απανταχού Γηγε-
νών Επιστημόνων Γυναικών Πυ-
λαίας - Αρχαία Στρέψα Αικατερίνης 
Καπελώνη και της συντηρήτριας 
Αρχαιοτήτων του Αρχαιολογικού 
Μουσείου Θεσσαλονίκης Βασιλικής 
Μιχαλοπούλου. Με τον αντιδήμαρχο 
να τονίζει ότι «αξίζουν συγχαρητήρια 
στον Σύλλογο για τη συνεχή προσπά-
θειά του να αναδείξει τον πολιτισμό 
του τόπου μας, μια προσπάθεια που 
ο δήμος μας στηρίζει εμπράκτως 
εμπλουτίζοντας τη συλλογή που 
εκθέτει στο Πέτρινο».

ΧΑΡΗ ΣΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ μεταξύ 
δήμου, τοπικής κοινωνίας και φορέ-
ων της Θεσσαλονίκης το Μουσείο 
Εκμαγείων προσθέτει εκθέματα. 
Χάρη στην ευαισθησία ανθρώπων 
του Αρχαιολογικού Μουσείου Θεσ-
σαλονίκης, την αγάπη προς την ιστο-
ρία του υπερδραστήριου συλλόγου 
Απανταχού Γηγενών Επιστημόνων 
Γυναικών Πυλαίας - Αρχαία Στρέψα 
και την ετοιμότητα του δήμου μας να 
στηρίζει πρωτοβουλίες ανάδειξης 
της ιστορικής μνήμης μιας περιοχής, 
όπως η Αρχαία Στρέψα της Πυλαίας. 
Που επιβεβαίωσαν την αρχαία ελλη-
νική ρήση «Η ισχύς εν τη ενώσει».
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Από το ναδίρ στην Κορυφή του κόσμου 

Ο… Τζέιμς Μποντ σε ανταπόκριση  
για την ρωσο-ουκρανική κρίση 

Κατάφερε να σταθεί επάνω στο 
ψηλότερο κτίριο του κόσμου…. 
Burj al Khalifa στα 827 μέτρα. Μία 
γυναίκα χτυπημένη από την μοίρα 
με απώλειες αγαπημένων προσώ-
πων που αντίκρισε και η ίδια τον 
θάνατο κατάματα. Αλλά ταυτόχρο-
να μία γυναίκα με πάθος, πίστη, 
πείσμα και επιμονή που σμίλεψαν 
την κορυφή που κατέκτησε.

Η ιστορία της Νικόλ Σμιθ Λούντβικ 
συγκινεί και εμπνέει….

Ούτε σε μία, ούτε σε δύο αλλά 
σε έξι γλώσσες μετέδωσε από 
το Κίεβο τις εξελίξεις στο ρωσο-
ουκρανικό δημοσιογράφος του 
Associated Press. 

Έκανε live στα Αγγλικά, Λουξεμ-
βουργιανά, Ισπανικά, Πορτογαλικά, 
Γαλλικά και Γερμανικά συγκεντρώ-
νοντας εκατομμύρια likes και σχό-
λια, ανάμεσά τους και προτάσεις 
γάμου από θαυμάστριες.

Παρακολουθήστε 
το ρεπορτάζ ΕΔΩ

Παρακολουθήστε 
το ρεπορτάζ ΕΔΩ

https://shortest.link/3cg1
https://shortest.link/3lNX
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Τα όρια υπάρχουν για να τα ξεπερνάμε  

Γιαγιά 98 ετών πίσω στα θρανία 

5 μήνες….52 χώρες….51.000 χλμ….Κι εκείνη μόλις 
19 ετών..Έκανε τον γύρο του κόσμου μόνη της πετώ-
ντας με ένα υπερελαφρύ μηχανοκίνητο αεροσκάφος. 

Η Βελγίδα Ζάρα Ράδεφορντ τα κατάφερε πετώντας 
με την ψυχή της!

«Εμείς οι άνθρωποι βάζουμε το φρένο σε αυτά που θέλουμε να 
καταφέρουμε». Με αυτό το σύνθημα ψυχής ο Μάριος Γιαννάκου, 
αθλητής υπεραποστάσεων από την Δράμα ετοιμάζει τις βαλί-
τσες του για τον αγώνα Laplaand Arctic Ultra. 

Στον Αρκτικό Κύκλο θα τρέξει σε απόσταση 500 χλμ σέρνο-
ντας κι ένα έλκηθρο με τον απαραίτητο υποχρεωτικό εξοπλισμό 
μας (sleeping bag, τροφές, νερό), το οποίο θα ζυγίζει από 10 
μέχρι 20 κιλά.

Η Πρισίλα Σιτιενέι αναζητούσε από χρόνια μία δεύτερη 
ευκαιρία στη γνώση. Ήταν το κρυφό μεράκι της, αφού ποτέ 
δεν είχε εγκαταλείψει την ιδέα να συνεχίσει τις σπουδές της 
για να γίνει από μαία, γιατρός. 

Η δισέγγονή της της έδωσε ένα ισχυρό κίνητρο να πάρει 
την τελική απόφαση για να επιστρέψει στα θρανία…

Παρακολουθήστε 
το ρεπορτάζ ΕΔΩ

Παρακολουθήστε 
το ρεπορτάζ ΕΔΩ

Παρακολουθήστε 
το ρεπορτάζ ΕΔΩ

https://www.youtube.com/watch?v=SyevuR854Ic&t=5s 
https://www.youtube.com/watch?v=5GgYqpqdR1o 
https://www.youtube.com/watch?v=Pa5z2lZDTXw
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ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ  
1ου ΓΕΛ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ

Με αφορμή τον 8ο Πανελλήνιο Διαγωνισμό Δημιουρ-
γίας ταινίας μικρού μήκους με θέμα «Το Ολοκαύτωμα 
και οι Έλληνες Εβραίοι» οι μαθητές του 1ου ΓΕΛ 
Πανοράματος Βαΐα  Κοτζαγιώργη, Αλέξανδρος 
Ο’ Ρήγκαν και Τατιάνα-Μικαέλα Μπένη με την 
παρότρυνση της εκπαιδευτικού φιλολόγου Χαράς 
Στεφανή δημιούργησαν την ταινία  «Ολοκαύτω-
μα: η άσβεστη φλόγα μνήμης». Διακρίθηκαν με 
τιμητικό έπαινο που θα τους δώσει τη δυνατότητα να 
πραγματοποιήσουν εκπαιδευτική επίσκεψη στο Κρατικό 
Μνημείο και Μουσείο του Άουσβιτς στην Πολωνία. Με 
ευσυνειδησία, ομαδικότητα υπευθυνότητα και ευαισθη-
σία οι μαθητές συνέβαλαν στη διατήρηση της ιστορικής 
μνήμης και στην ενίσχυση της συλλογικής ευθύνης για 
την θεμελίωση του σεβασμού ανάμεσα στους ανθρώ-
πους.

TO ΚΑΛΑΜΑΡΙ ΣΤΟΝ 
F1 IN SCHOOLS 

ΣΤΟΥΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥΣ ΤΕΛΙΚΟΥΣ του διεθνούς 
διαγωνισμού τεχνολογίας F1 in Schools, συμ-
μετέχει η 35μελής ομάδα “Vitesse” της Ελλη-
νογαλλικής Σχολής Καλαμαρί ως ομάδα Διεθνούς 
Συνεργασίας μαζί με την κυπριακή ομάδα “Escaping 
Singularity”. Στη διεθνή διοργάνωση που φιλο-
ξενείται φέτος στην Αγγλία, συνολικά συμμετέχουν 
ομάδες από 48 χώρες του κόσμου, ενώ βασικός στό-
χος κάθε ομάδας είναι η  υλοποίηση της μικρογραφίας 
ενός μονοθέσιου αυτοκινήτου F1, από τον σχεδιασμό 
έως την κατασκευή του. 

Οι ευχές μας συνοδεύουν τη μαθητική ομάδα του 
Καλαμαρί: Καλή Επιτυχία σε όλους και σε όλες σας! 
Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 6976 263432  (Χαρά-
λαμπος Κ. Φιλιππίδης, υπεύθυνος καθηγητής)  και στο 
email: vitessekalamari@gmail.com

ΔΡΑΣΕΙΣ-ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ     

Παρακολουθήστε 
την ταινία ΕΔΩ

https://youtu.be/Hpb7dtRhxBk 
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«ΠΡΟΒΑ» ΓΙΑ ΤΗ  
ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΦΗΒΩΝ 

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑ και ΖΩΝΤΑΝΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ με τον 
δήμαρχο Ιγνάτιο Καϊτεζίδη στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού 
προγράμματος “Κάνοντας πράξη της συμμετοχή” που διοργα-
νώνεται κάθε χρόνο από το Ίδρυμα της Βουλής των Ελλή-
νων είχαν 11 μαθητές και μαθήτριες της Α’ και Β’ τάξης του 
Λυκείου Πανοράματος στην αίθουσα “Λίτσα Φωκίδη”. Ο 
κ. Καϊτεζίδης απάντησε στις ερωτήσεις των μαθητών για 
θέματα όπως η τεχνολογική κυριαρχία, τα hotspots σε κεντρι-
κά σημεία, ο ψηφιακός κόσμος και οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες 
του δήμου μας. Δεσμεύθηκε μάλιστα να ανταποδώσει την 
επίσκεψη, τηρώντας την υπόσχεση του λίγες μέρες αργότερα, 
όταν συνάντησε τους μαθητές στο εργαστήριο Πληροφορικής 
του Λυκείου στο Πανόραμα. Το φετινό πρόγραμμα έχει τίτλο 
«Ψηφιακός Κόσμος: κωδικός Δημοκρ@τία #ενημερώνομαι-
#κρίνω#παρεμβαίνω» και το Λύκειο Πανοράματος θα εκπρο-
σωπηθεί το καλοκαίρι στη Βουλή των Εφήβων στην Αθήνα 
από ένα μέλος της ενδεκαμελούς ομάδας. 

ERASMUS+ ΓΙΑ 12  
ΔΗΜΟΤΙΚΟYΣ ΥΠΑΛΛHΛΟΥΣ 
ΣΤΙΣ ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ στο πλαίσιο του Erasmus+ με 
τίτλο έργου «Διευρωπαϊκή Κινητικότητα Στελεχών Δήμων 
για Απόκτηση Δεξιοτήτων και Ικανοτήτων ώστε να Αντα-
ποκρίνονται στις Αυξημένες Απαιτήσεις Υψηλής Ποιότητας 
Υπηρεσιών» (CROSS MUBILITY), μυήθηκαν δώδεκα υπάλλη-
λοι από μια ελληνική κοινοπραξία τεσσάρων δήμων -μεταξύ 
των οποίων και ο δήμος μας– στη διάρκεια του πρώτου 
προγράμματος εκπαιδευτικής κινητικότητας στην Πορτογα-
λία. Επικεφαλής της ελληνικής κοινοπραξίας ήταν ο δήμος 
Παιονίας και συμμετείχαν επίσης οι δήμοι Πυλαίας - 
Χορτιάτη, Ηλιούπολης και Μαρωνείας–Σαπών, ενώ 
φορέας υποδοχής της ελληνικής αποστολής ήταν ο τοπικός 
διαδημοτικός σύνδεσμος LIPOR, με εμπειρία σε θέματα 
διαχείρισης απορριμμάτων.

ΔΡΑΣΕΙΣ-ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ 
ΣΤΟ 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ  
ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ 

ΓΟΝΕΙΣ, ΜΑ-
ΘΗΤΕΣ και ΕΚ-
ΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ 
παρακολούθησαν 
με ενδιαφέρον 
τη διαδικτυακή 
ημερίδα με θέμα 
«Συμπερίληψη 
και Δημοκρατία» 
που διοργάνω-
σε το 1ο Γυμνά-
σιο Πανορά-

ματος με πρωτοβουλία 
της διευθύντριας του κας Βενετίας 
Καπαχτσή. Η εκδήλωση η οποία ολο-
κληρώθηκε με επιτυχία εντάσσεται στην 
προσπάθεια που καταβάλλει τα τελευταία 
χρόνια η διεύθυνση και ο Σύλλογος Διδα-
σκόντων του σχολείου για τη διαμόρ-
φωση της προσωπικότητας του μαθητή 
και την ενίσχυση της αυτοεκτίμησης στο 
πλαίσιο της κοινωνικοποίησής του. 
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