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Τα καλοκαίρια μας μικρά κι ατέλειωτοι οι χειμώνες…

Ο  στίχος του τραγουδιού της μεγάλης Σωτηρίας Μπέλου, αποτυπώνει την ψυχοσυ-

ναισθηματική μας κατάσταση. Η κοινωνία σαν συμπιεσμένο ελατήριο, αναζητά 

βαλβίδα εκτόνωσης. Να περάσουν επιτέλους οι ατέλειωτοι χειμώνες και να δώ-

σουν τη θέση τους στα καλοκαίρια μας. 

Αυτές τις Άγιες Μέρες του Πάσχα, ας μοιραστούμε λίγες στιγμές γαλήνης με τις οικογένειες 

και τους αγαπημένους μας ανθρώπους. Για μερικές ανάσες. Για  κάποια χαμόγελα ανθρω-

πιάς! Ας χαρούμε, δημότες και επισκέπτες, τις καταπράσινες ανοιξιάτικες διαδρομές του 

Δήμου μας, που πλέον είναι ακόμη πιο φωτεινές και ασφαλείς. 

Με το μεγάλο έργο της αντικατάστασης 8160 λαμπτήρων σε όλο τον δήμο με LED φω-

τισμό πετυχαίνουμε υψηλή ενεργειακή απόδοση και οικονομία έως 70%!! Πέρα από την 

εξοικονόμηση οικονομικών πόρων, στέλνουμε ένα ξεκάθαρο μήνυμα προστασίας του 

περιβάλλοντος αλλά ταυτόχρονα ενίσχυσης του αισθήματος ασφάλειας στους δρόμους 

και τις γειτονιές μας. Με περισσότερο και καλύτερο φως φωτίζουμε τις γειτονιές μας και 

ήδη οι καθημερινές ευχαριστίες και τα θετικά σχόλια των συμπολιτών μας είναι η δικαίωση 

για το έργο μας.

Το Πάσχα είναι η Αναγέννηση, η προσμονή και η Ελπίδα.  Είναι όμως ταυτόχρονα και ο 

θρήνος του θανάτου στις εκκλησιές μας. Είναι και οι Μνήμες των ανθρώπων που μας 

λείπουν και δεν είναι πια εδώ. 

Και φέτος όλα είναι διαφορετικά. Η πανδημία και ο πόλεμος στην Ουκρανία αλλάζουν τα 

δεδομένα. 

Ευτυχώς όμως η Ανάσταση του Κυρίου μας έχει χαρά μεταδοτική! 

Καλό και Ευλογημένο Άγιο Πάσχα!

Αγαπητοί συμπολίτες
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ΚΕΠΑΠ Δήμου Πυλαίας - Χορτιάτη
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Φωτογραφία:
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ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Η αυτοδιοίκηση δίπλα στον 
δοκιμαζόμενο ουκρανικό λαό

Δ υναμικά παρούσα δήλωσε η Τοπική Αυτοδιοίκηση στηρίζοντας «το τρένο 
αλληλεγγύης» που δημιουργήθηκε στην Ελλάδα υπέρ του ουκρανικού 
λαού. Με πρωτοβουλίες ανθρωπιάς για τη συγκέντρωση τροφίμων και 

ειδών πρώτης ανάγκης για τους δοκιμαζόμενους πληθυσμούς που υποφέρουν 
από τα δεινά του πολέμου.

Στην πρώτη γραμμή η ΠΕΔ-ΚΜ η οποία ύστερα από πρόταση του προέδρου της 
δημάρχου Πυλαίας-Χορτιάτη Ιγνάτιου Καϊτεζίδη και με ομόφωνη απόφαση του 
ΔΣ αφού καταδίκασε απερίφραστα τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία οργάνωσε 
σε συνεργασία με την Προξενική Αρχή της Ουκρανίας στη Θεσσαλονίκη αποστο-
λή ανθρωπιστικής βοήθειας για τους Ουκρανούς πολίτες, γηγενείς και Έλληνες 
ομογενείς.

Με ιατροφαρμακευτικό υλικό, είδη βρεφικής φροντίδας, βρεφικές τροφές και 
παιδικά γάλατα, είδη ατομικής υγιεινής, γάλατα και τρόφιμα μακράς διάρκειας, 
κονσέρβες, δημητριακά και παξιμάδια. Τα είδη συγκεντρώθηκαν στο περίπτερο 10 
της ΔΕΘ, ενώ για τη μεταφορά τους στην Ουκρανία θα μεριμνήσει η ΠΕΔ-ΚΜ σε 
συνεργασία με το Προξενείο της Ουκρανίας στη Θεσσαλονίκη.

Κοντά στον ουκρανικό λαό στάθηκε και ο δήμος Πυλαίας – Χορτιάτη. Συλλέγοντας 
ανθρωπιστικό υλικό, που συγκεντρώθηκε σε όλες τις δημοτικές ενότητες, με την 
πρωτοβουλία να συντονίζει η Αντιδημαρχία Απασχόλησης, Κοινωνικής Προστασίας, 
Υγείας και Παιδείας. 

Η Τοπική Αυτοδιοίκηση έδειξε έμπρακτα τι σημαίνει αλληλεγγύη!
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ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Σ ε εποχές δύσκολες η καλύτερη απάντηση είναι 
η συνεργασία. Όπως αυτή που  δημιούργησε η 
ΠΕΔ-ΚΜ με  Έλληνες ομογενείς γερουσιαστές 

- βουλευτές ανά την υφήλιο, που συμμετείχαν στη 
Θεσσαλονίκη στην κοινή συνεδρίαση της Παγκόσμιας 
Διακοινοβουλευτικής Ένωσης  Ελληνισμού  (ΠαΔΕΕ) με 
την Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Ελληνισμού της Διασποράς 
της Βουλής των Ελλήνων. 

Την πρωτοβουλία για μια τέτοια συνεργασία πήρε ο 
πρόεδρος της ΠΕΔ-ΚΜ, δήμαρχος Πυλαίας - Χορτιάτη 
Ιγνάτιος Καϊτεζίδης, με την πρότασή του προς τους 
εκπροσώπους των ομογενών πολιτικών. 

«Σήμερα θέλουμε να είναι η αρχή της συνεργασία μας», 
τόνισε ο κ. Καϊτεζίδης, προτείνοντας στην ΠαΔΕΕ να 
συμπεριλάβει και την πρωτοβάθμια αυτοδιοίκηση, τους 
δήμους της Κεντρικής Μακεδονίας στις πρωτοβουλίες 
της. 

«Είμαστε έτοιμοι και πρόθυμοι να δουλέψουμε μαζί σας 
σε μια τέτοια πρωτοβουλία» υπογράμμισε ο πρόεδρος 
της ΠΕΔ-ΚΜ. 

Όλα αυτά έγιναν κατά την επίσκεψη της αντιπροσωπείας 
στη Θεσσαλονίκη για να συμμετάσχει στην από κοινού  
συνεδρίαση με την Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Ελληνισμού 
της Διασποράς της Βουλής με θέμα τα «100 χρόνια 
από τη Μικρασιατική Καταστροφή». Χάρις στην πρω-
τοβουλία του προέδρου της Επιτροπής Ελληνισμού της 
Διασποράς, βουλευτή Σάββα Αναστασιάδη αυτή η 
κοινή συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά 
εκτός Αθηνών στη Θεσσαλονίκη.

Τη μεγάλη χαρά του για τη συνάντηση με τους δημάρχους  
της Κεντρικής Μακεδονίας εξέφρασε από την πλευρά 
του ο πρόεδρος του Δ.Σ της ΠαΔΕΕ Πολιτειακός Γε-
ρουσιαστής ΗΠΑ, Λεωνίδας Ραπτάκης, τονίζοντας 
παράλληλα πως νιώθει περήφανος και συγκινημένος 
που βρίσκεται στην πρωτεύουσα της Μακεδονίας. 

Συνάντηση κορυφής της ελληνικής ομογένειας
Το παρών έδωσαν ελληνικής καταγωγής γερουσιαστές και βουλευτές του εξωτερικού

Κοινή συνεδρίαση της 
Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής 
Ελληνισμού της Διασποράς 
και της Πα.Δ.Ε.Ε. “Εκατό 
χρόνια από τη Μικρασιατική 
Καταστροφή 15.3.2022

Μια κεφαλή του Μεγάλου Αλεξάνδρου από το Ταμείο Αρχαιολο-
γικών Πόρων και ένα επετειακό νόμισμα από την συλλογή του 
«Ελλάδα 2021» το δώρο Ιγνάτιου Καϊτεζίδη προς τον γερουσι-
αστή ΗΠΑ Λεωνίδα Ραπτάκη.

https://www.youtube.com/watch?v=yhILQ1u5hwY&t=5939s 
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ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΤΡΙΠΟΝΤΟ   
ευαισθησίας και ανθρωπιάς
Στο Πανόραμα  η Πρόεδρος της Δημοκρατίας για αγώνα μπάσκετ με αμαξίδιο

ΜΙΑ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΓΕΜΑΤΗ ΕΥ-
ΑΙΣΘΗΣΙΑ, αλλά και μηνύματα 
πραγματοποίησε η Πρόεδρος της 
Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελ-
λαροπούλου. Η πρώτη πολίτης 
της χώρας επισκέφτηκε το Δημο-
τικό Γυμναστήριο Πανοράματος για 

να παρακολουθήσει έναν αγώνα 
μπάσκετ με αμαξίδιο, μεταξύ των 
ομάδων «Μέγας Αλέξανδρος» και 
«ΑΣΑΘ Άρης» στηρίζοντας με την 
παρουσία της τους αγωνιστές της 
ζωής.

ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ 
την Πρόεδρο της Δημοκρατίας υπο-
δέχτηκε ο Δήμαρχος Πυλαίας-Χορ-
τιάτη Ιγνάτιος Καϊτεζίδης, μαζί με 
τον 7χρονο Σπύρο  που συμμετείχε 
στον αγώνα, ενώ η κ. Σακελλαρο-
πούλου έγινε δεκτή με ένα θερμό 
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ΚΟΙΝΩΝΙΑ - ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ

χειροκρότημα από τον κόσμο που 
κάθονταν στις εξέδρες του γηπέδου. 
Παρόντες στον αγώνα ο Πρόεδρος 
της Ομοσπονδίας Σωματείων Ελλή-
νων Καλαθοσφαιριστών με Αμαξίδια 
Χρήστος Καλούδης, ο παλαί-
μαχος μπασκετμπολίστας Χάρης 
Παπαγεωργίου εκ μέρους της 
ΚΑΕ Άρης, εκ μέρους του «ΑΣΑΘ 
ΑΡΗΣ» η Βίκυ Νικολακάρου και 
ο πρόεδρος του «Μέγας Αλέξαν-
δρος» Άγγελος Διμπιτούζης, 
όπως και η Ολυμπιονίκης Τασούλα 
Κελεσίδου.

Στη συνέχεια δόθηκε το τζάμπολ από 
τους δημάρχους Πυλαίας-Χορτιάτη 
Ιγνάτιο Καϊτεζίδη και Θεσσαλονί-
κης Κωνσταντίνο Ζέρβα, με την 
κ. Σακελλαροπούλου να παρα-
κολουθεί έναν αγώνα, όπου το πιο 
σημαντικό δεν ήταν ο νικητής, αλλά 
η διάθεση και η θέληση των νέων 
ανθρώπων για ζωή. Αυτό εξάλλου 
σημείωσε και ο δήμαρχος Ιγνάτιος 
Καϊτεζίδης στον σύντομο χαιρετι-
σμό του: «Η παρουσία σας στηρίζει 

και δίνει δύναμη σε αυτά τα παιδιά 
που πάνω από όλα διψούν για ζωή».

Στο περιθώριο της Προεδρικής Επί-
σκεψης ο δήμαρχος πρόσφερε στην 
κα Σακελλαροπούλου το αναμνη-
στικό γράφημα για το Ολοκαύτωμα 
του Χορτιάτη και την προσκάλεσε 
να τιμήσει με την Παρουσία της 
τις εκδηλώσεις Μνήμης της 2ας 
Σεπτεμβρίου.

Εικόνες του αγώνα  
από την TV100

https://youtu.be/0vrIx38Tm6A
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ΜΕ ΛΑΜΠΡOΤΗΤΑ αλλά και με ιδιαιτερότητες γιορτά-
στηκε φέτος σε όλες τις δημοτικές ενότητες του δήμου 
Πυλαίας Χορτιάτη η διπλή επέτειος του Ευαγγελισμού 
της Θεοτόκου και της Εθνικής Επετείου της 25ης 
Μαρτίου. Η λαμπρότητα αφορούσε το γεγονός ότι οι 
φετινές παρελάσεις έγιναν ξανά ύστερα από δύο χρό-
νια στη διάρκεια των οποίων δεν πραγματοποιήθηκαν 
εκδηλώσεις λόγω της πανδημίας. Με τον ανοιξιάτικο 
ήλιο την ημέρα της Επετείου να δίνει τη δυνατότητα σε 
πολίτες και επισήμους να σταθούν δίπλα δίπλα για να 
καμαρώσουν ξανά τη νέα γενιά της πατρίδας μας να 
παρελαύνει κρατώντας την ελληνική σημαία.

Καμαρώσαμε τα παιδιά μας να κάνουν  
παρέλαση μετά από 2 χρόνια
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ΟΛΟΣ Ο ΔΗΜΟΣ ΝΤΥΘΗΚΕ στα γαλανόλευκα, με τα Δημαρχεία σε Πα-
νόραμα, Πυλαία και Ασβεστοχώρι να φωτίζονται για δύο ημέρες γιορτινά 
με τα χρώματα της ελληνικής σημαίας, ενώ από το πρωί της 25ης Μαρτίου 
στους κεντρικούς δρόμους του δήμου ακούγονταν επετειακά εμβατήρια 
και δημοτικά τραγούδια.

Εορταστικές εκδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν σε όλες τις δημοτικές κοι-
νότητες. Τελέστηκαν επιμνημόσυνες δεήσεις, τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή 
στη Μνήμη των Ηρώων και έγινε παντού σε ιδιαίτερα συγκινητική ατμό-
σφαιρα η ανάκρουση του εθνικού ύμνου, ενώ οι επίσημοι εκπρόσωποι 
της Πολιτείας και της αυτοδιοίκησης κατέθεσαν στεφάνια. 

ΙΣΤΟΡΙΑ - ΕΠΕΤΕΙΟΣ
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ΙΣΤΟΡΙΑ - ΕΠΕΤΕΙΟΣ

ΣΤΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΥΛΑΙΑ το παρών στις εκδηλώσεις 
έδωσε ο δήμαρχος Πυλαίας-Χορτιάτη Ιγνάτιος Καϊτεζίδης. Στις εκδηλώσεις 
του Ασβεστοχωρίου τον δήμο εκπροσώπησε ο Πρόεδρος του Δημοτικού 
Συμβουλίου Μιχάλης Γεράνης, ενώ εκπρόσωποι του δήμου παραβρέθηκαν 
στις εκδηλώσεις που έγιναν στον Χορτιάτη, στο Φίλυρο και στην Εξοχή. 

Η ιδιαιτερότητα της φετινής επετείου είχε να κάνει με τον παράλογο και 
άδικο πόλεμο στην Ουκρανία. Όπως είπε ο δήμαρχος Πυλαίας-Χορτιάτη 
Ιγνάτιος Καϊτεζίδης: «ο νους όλων μας φέτος είναι στον δοκιμαζόμενο 
λαό της Ουκρανίας. Η αλληλεγγύη μας είναι δεδομένη, όπως και το σύνθημα 
των ημερών που είναι πιο βροντερό από ποτέ: Σταματήστε τον πόλεμο». 
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ΙΣΤΟΡΙΑ - ΕΠΕΤΕΙΟΣ

Στη μαρτυρική Κύπρο αντιπροσωπεία του δήμου

Στη μαρτυρική Κύπρο και στις εκδηλώσεις που πραγματοποιήθη-
καν στο δήμο Λατσιών στη Λευκωσία με αφορμή την επέτειο της 
25ης Μαρτίου έδωσε το παρών ο Δήμος  Πυλαίας-Χορτιάτη. Οι 
δύο δήμοι είναι εδώ και χρόνια αδελφοποιημένοι και διατηρούν 
πολύ στενή και αγαστή συνεργασία. 

Αντιπροσωπεία του δήμου μας, στην οποία συμμετείχαν οι δύο 
αντιδήμαρχοι Πολιτισμού και Τουρισμού Σοφοκλής Κάλτσιος 
και Καθαριότητας, Περιβάλλοντος και Ανακύκλωσης Χορτιάτη 
Γιάννης Ντίτσιος, καθώς και οι δημοτικοί σύμβουλοι Δέσποινα 
Λυπηρίδου, Γιώργος Παρισόπουλος, Άρτεμις Αγαθοκλέους και 

Χρυσαυγή Κοκόνα παρακολούθησαν την παρέλαση και όλο το πρόγραμμα 
των εορταστικών εκδηλώσεων. Μαζί με τον δήμαρχο Λατσιών Χρίστο 
Πιτταρά, την Αναπληρώτρια Κυβερνητικό Εκπρόσωπο της Κύπρου Νιόβη 
Παρισσινού, τον ευρωβουλευτή Κώστα Μαυρίδη, καθώς και τους  δημάρχους 
Λευκονοικίου Αμμοχώστου Ζήνα Λυσάνδρου-Παναγίδη και τον δήμαρχο 
Κιλκίς Δημήτρη Κυριακίδη. Στέλνοντας όλοι μαζί το μήνυμα της κοινής 
πορείας Ελλάδας και Κύπρου και για τη δίκαιη επίλυση του κυπριακού. 

Ο δήμος και στις εκδηλώσεις Μνήμης για τον Γρη-
γόρη Αυξεντίου του δήμου Κιλκίς 

Συμβολική και ουσιαστική ήταν η παρουσία του δήμου στις εκ-
δηλώσεις μνήμης για τον Γρηγόρη Αυξεντίου που διοργάνωσε ο 
δήμος Κιλκίς στο Κιλκίς και τον Ακρίτα, σε συνεργασία με τον δήμο 
Λύσης της Κύπρου. Ο Κύπριος αγωνιστής αποτελεί μια θρυλική 
μορφή του απελευθερωτικού αγώνα που έδωσε η ΕΟΚΑ στη 
Μεγαλόνησο, καθώς διετέλεσε  και υπαρχηγός της οργάνωσης. 
Αγωνιστής της ελευθερίας και σύμβολο αγνού πατριωτισμού, 

υπηρέτησε ως έφεδρος ανθυπολοχαγός στο στρατιωτικό φυλάκιο Ακρίτα, 
ενώ προς τιμήν του διαμορφώθηκε και λειτουργεί από τον Απρίλιο του 
2016 το Ιστορικό Μουσείο – Φυλάκιο «Γρηγόρης Αυξεντίου» στον Ακρίτα. 

Στις εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στις 2 και 3 Απριλίου παραβρέ-
θηκαν οι δημοτικές σύμβουλοι Πυλαίας-Χορτιάτη Δέσποινα Λυπηρίδου 
και Άρτεμις Αγαθοκλέους, διατρανώνοντας έτσι την απόλυση στήριξη του 
δήμου μας σε αγωνιστές που πάλεψαν για την ελευθερία  και τη δημοκρατία.
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ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ

ΔΥΟ AKOMH ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ για τον 
δήμο Πυλαίας-Χορτιάτη μπαίνουν σε τροχιά υλοποίησης, 
καθώς εντάσσονται στο πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης»: 
Πρόκειται για το νέο Πολιτιστικό Κέντρο και Αθλητικό 
Γυμναστήριο της Πυλαίας, προϋπολογισμού 2 εκ. ευρώ 
και το 2Ο Δημοτικό Σχολείο στο Φίλυρο, προϋπολογισμού 
3.2 εκ. ευρώ, έργα που μαζί με τα υπόλοιπα έργα του 
δήμου που εγκρίθηκαν ήδη εκτοξεύουν τις χρηματοδο-
τήσεις από το πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» για τον 
Δήμο Πυλαίας-Χορτιάτη στα 20 εκατομμύρια ευρώ!

Αυτές οι σημαντικές θετικές ειδήσεις για τον Δήμο 
Πυλαίας-Χορτιάτη προέκυψαν κατά τη συνάντηση του 
Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών Στέλιου Πέτσα 
με τον Δήμαρχο Πυλαίας-Χορτιάτη και Πρόεδρο της 
ΠΕΔ-ΚΜ Ιγνάτιο Καϊτεζίδη, που πραγματοποιήθηκε 
πριν από μερικές ημέρες στο Δημαρχείο Πανοράματος.

ΞΕΧΩΡΙΣΤΙΚΟ ΘΕΜΑ στη συζήτηση των δύο ανδρών 
αποτέλεσαν τα ζητήματα των δήμων της Κεντρικής 
Μακεδονίας που συζήτησε ο κ. Καϊτεζίδης με την ιδιό-

τητα του προέδρου της ΠΕΔ-ΚΜ. Ο κ. Καϊτεζίδης έθεσε 
στον Υπουργό το τεράστιο πρόβλημα που προκαλεί 
στους δήμους η έκρηξη του ενεργειακού κόστους και 
το αίτημα των δήμων για απαλλαγή από το Τέλος Ταφής 
Αστικών Αποβλήτων.

ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ο κ. Πέτσας σημεί-
ωσε: «Κάναμε μια έκτακτη χρηματοδότηση 114 εκατομ-
μυρίων ευρώ από τους ΚΑΠ και άλλα 14 εκατομμύρια  
ευρώ για τις Σχολικές Επιτροπές. Αυτά είναι χρήματα που 
θα καλύψουν τα θέματα ρευστότητας μέχρι και τον Μάιο, 
αλλά από εκεί πέρα χρειάζονται και νέες οικονομικές 
ενέσεις. Όταν θα έχουμε μεγαλύτερη ορατότητα για τα 
μακροοικονομικά μεγέθη και τη γεωπολιτική αναταραχή 
στην περιοχή μας και αυτό πιστεύω ότι θα συμβεί τον 
Μάιο  θα συνδράμουμε. Λελογισμένα, με σύνεση και με 
συνεργασία».

ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ επισήμανε ότι «σε 
συνεργασία με το Υπουργείο Μεταφορών και Υποδομών 
θα βρούμε τη βέλτιστη λύση ώστε να υπάρχει ευελιξία 
και να μην υπάρχουν καθυστερήσεις από αναδόχους που 

Δήμος πρωταγωνιστής και στο «Αντώνης Τρίτσης»  
20+ εκ. εγκεκριμένα έργα, 5.2 εκ. για το 2ο Δημοτικό  Σχολείο Φιλύρου και το 
νέο Πολιτιστικό Κέντρο - Γυμναστήριο Πυλαίας 
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ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ

δεν μπορούν να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους», 
ενώ για τις παραδόσεις εξοπλισμού και σημαντικών 
μηχανημάτων έργου, που λόγω της διαταραχής στην 
παγκόσμια εφοδιαστική αλυσίδα, καθυστερούν να 
παραδοθούν στους δήμους τόνισε ότι η κυβέρνηση 
έχει επεξεργαστεί ήδη νομοθετική πρωτοβουλία που 
θα κατατεθεί τις επόμενες ημέρες στη Βουλή.

ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΟΥ ΤΕΛΟΥΣ ΤΑΦΗΣ σημείωσε: 
«Είναι μια συμβατική υποχρέωση της χώρας μας έναντι 
της Ευρώπης. Εκεί θα βρούμε ένα τρόπο σε συνεργασία 
και με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας ώστε 
να μη τιμωρούνται αυτοί που έχουν φροντίσει να μειωθεί 
το ποσό των απορριμμάτων. Θα έχουμε καλά νέα γι’ αυτό 
στις αρχές Απριλίου στη συνάντηση που θα έχουμε με 
την ΚΕΔΕ».

Από τη συνάντηση δεν έλειψαν τα εκατέρωθεν καλά 
λόγια: «Φεύγω από εδώ έχοντας πάντα δίπλα μου μια 
δημοτική αρχή που ανταποκρίνεται σε αυτά που θέλουν 
οι πολίτες και έναν συνομιλητή, όπως ο Δήμαρχος, που 
πάντα βοηθά ώστε να πηγαίνουμε την αυτοδιοίκηση λίγο 
καλύτερα και λίγο πιο πέρα», σημείωσε ο κ. Πέτσας, ο οποί-
ος χαρακτήρισε τον κ. Καϊτεζίδη «φίλο». Με τον Δήμαρχο 
να τονίζει  ότι ο Υπουργός «αποτελεί έναν καλό, σταθερό 
και ειλικρινή φίλο της αυτοδιοίκησης της πατρίδας μας».

Παρακολουθήστε τις δηλώσεις του Αν. Υπουργού Στέλιου Πέτσα 
και του Δημάρχου Πυλαίας-Χορτιάτη Ιγνάτιου Καϊτεζίδη 

https://www.youtube.com/watch?v=4RL0-36CTao&t=51s 
https://www.youtube.com/watch?v=xJLF5mFmyYo&t=53s
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ΦΩΣ… περισσότερο ΦΩΣ!!! 
Led φωτισμός σε 8160 κολώνες σε όλους τους δρόμους και τις γειτονιές μας

των ενεργειακών ανατιμήσεων. 

Παράλληλα με την εξοικονόμηση 
ενέργειας, με τη χρήση «πράσινου» 
φωτισμού προστατεύεται και το 
περιβάλλον.

Ταυτόχρονα οι δρόμοι μας και οι 
γειτονιές μας γίνονται πιο φωτεινές, 
ενισχύεται το αίσθημα ασφάλειας 
για δημότες και επισκέπτες. 

8160 φωτιστικά 
και λαμπτήρες LED

Ο εργολάβος ξεκίνησε ήδη τις εργα-
σίες αντικατάστασης προβολέων σε 
δρόμους του Πανοράματος και της 
Πυλαίας με δύο συνεργεία.  

Παράλληλα θα προχωρήσει στην 
αντικατάσταση των υπολοίπων 
φωτιστικών σε όλες τις δημοτικές 
ενότητες, όπως αυτά έχουν προσδιο-
ριστεί στη μελέτη που έχει εκπονήσει 
η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών 
του δήμου Πυλαίας - Χορτιάτη. 

Ο δήμος μας αλλάζει τον φωτισμό 
του και προσφέρει περισσότερο, 
φθηνότερο και «πράσινο» φως σε 
όλες τις γειτονιές του με τον νέο 
LED φωτισμό.

Ήδη ξεκίνησε η αντικατάσταση των 
συμβατικών φωτιστικών σωμάτων 
με φωτιστικά και λαμπτήρες σύγ-
χρονης τεχνολογίας και υψηλής 
ενεργειακής απόδοσης τύπου LED, 
διαδικασία που θα έχει ολοκληρωθεί 
μέσα στο επόμενο τρίμηνο. 

Πρόκειται για ένα σημαντικό έργο 
υποδομής, το οποίο αποτελούσε 
δέσμευση της δημοτικήςαρχής και 
τώρα υλοποιούμε με συνέπεια,επι-
τυγχάνοντας τον συνολικό εκσυγ-

χρονισμό του δημοτικού φωτισμού 
σε όλες τις γειτονιές του δήμου μας.

Τριπλό όφελος για εξοικονόμη-
ση, περιβάλλον και ασφάλεια

Με την ολοκλήρωση του έργου ο 
Δήμος Πυλαίας - Χορτιάτη θα πετύχει 
εξοικονόμηση ενέργειας καθώς τα 
φωτιστικά LED έχουν χαμηλότερη 
κατανάλωση ρεύματος σε σχέση 
με τα υφιστάμενα, έως και 70%. 

Το κέρδος είναι αυταπόδεικτο δε-
δομένης της ενεργειακής καται-
γίδας η οποία πλήττει εκτός από 
τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις 
και τους δήμους που καλούνται να 
πληρώσουν δυσθεώρητους λογα-
ριασμούς ρεύματος υπό το βάρος 

ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ
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άλλους δήμους της πατρίδας μας να 
ακολουθήσουν το ίδιο παράδειγμα. 

Συνέπεια λόγων και έργων

«Το υποσχεθήκαμε και το κάνουμε 
πράξη. Ένα ακόμη πολύ σημαντικό 
έργο της Δημοτικής Αρχής ολοκλη-
ρώνεται. Ο εκσυγχρονισμός του 
δημοτικού δικτύου φωτισμού είναι 

Συνολικός σχεδιασμός για 
μία «έξυπνη» πόλη

Ο σεβασμός και στο τελευταίο ευρώ 
του δημότη αποτελεί αδιαπραγμά-
τευτη αρχή για την διοίκηση του 
δήμου, γι’ αυτό και στην κατεύθυν-
ση του περιορισμού της αλόγιστης 
κατανάλωσης ρεύματος λειτουργεί 
τη νέα «έξυπνη» πλατφόρμα Ianos 
Energy για την αυτοματοποιημένη 
Ηλεκτρονική Καταγραφή, Απεικόνι-
ση και Ανάλυση της Κατανάλωσης 
Ενέργειας στον Δήμο.

Με την ανάλυση των στοιχείων ανα-
δεικνύονται τα ενεργοβόρα σημεία 
όπου απαιτούνται στοχευμένες παρεμ-
βάσεις για να εξοικονομηθούν πόροι.

Με την εφαρμογή του καινοτόμου 
προγράμματος καταγράφηκε πτώ-
ση της κατανάλωσης σε Κwh κατά 
14% και κατά 5% στο ύψος των 
λογαριασμών. 

Όπως γίνεται εύκολα αντιληπτό το 
ποσοστό μείωσης στους λογαρια-
σμούς είναι μικρότερο σε σχέση με 
το ποσοστό μείωσης στην κατανάλω-
ση ενέργειας, γιατί το «ροκανίζουν» 
οι ενεργειακές ανατιμήσεις. 

Δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι για 
αυτή του την καλή πρακτική βρα-
βεύθηκε πανελλαδικά στα Best City 
Awards ανοίγοντας το δρόμο και σε 

Παρακολουθήστε τη σταδιακή, φωτεινή 
μεταμόρφωση του δήμου μας 

απόδειξη συνέπειας, σωστού προ-
γραμματισμού και σκληρής δουλειάς. 
Με περισσότερο φως και ασφάλεια 
στις γειτονιές μας, με έμπρακτο σε-
βασμό στο περιβάλλον» δήλωσε 
ο δήμαρχος Πυλαίας - Χορτιάτη 
Ιγνάτιος Καϊτεζίδης.

ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ

ΠΡΙΝ

ΜΕΤΑ

https://youtu.be/nNl-x9Gp8IQ
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ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ

«Best City 
Awards 
2022»:  
ΠΗΡΑΜΕ ΚΑΙ  
ΤΟ ΑΡΓΥΡΟ! 

Μ ΙΑ ΔΙΑΚΡΙΣΗ-ΣΤΑΘΜΟ έλα-
βε ο Δήμος Πυλαίας-Χορ-

τιάτη σε μία περίοδο διεθνούς 
ενεργειακής καταιγίδας που έχει 
επιφέρει τεράστιες αυξήσεις στους 
λογαριασμούς ρεύματος. Κλέβοντας 
την παράσταση στα φετινά «Best 
City Awards» με την νέα «έξυπνη» 
πλατφόρμα Ianos Energy για την 
αυτοματοποιημένη Ηλεκτρονική 
Καταγραφή, Απεικόνιση και Ανά-
λυση της Κατανάλωσης Ενέργειας 
στον Δήμο.

Με την ανάλυση των στοιχείων ανα-
δεικνύονται τα ενεργοβόρα σημεία 
όπου απαιτούνται στοχευμένες πα-
ρεμβάσεις για να εξοικονομηθούν 
πόροι. Tα αποτελέσματα είναι απτά 
και πολλαπλά: Σε σύγκριση με το 
2014, καταγράφηκε πτώση της 
κατανάλωσης σε Κwh κατά 14% 
και κατά 5% στο ύψος των λογαρια-
σμών. Πρόκειται για καλή πρακτική 
που δείχνει ότι ο Δήμος Πυλαίας 
- Χορτιάτη ανεβάζει στροφές στην 
ενεργειακή θωράκιση, προστατεύ-
οντας ταυτόχρονα το περιβάλλον. 
Η διάκριση αυτή είναι ανάμεσα σε 
όλους τους δήμους της χώρας.

Το αργυρό βραβείο στην ενότητα 
«διαχείριση ενέργειας» που κατάφε-
ρε να κερδίσει ο Δήμος είναι το 8ο 
κατά σειρά την τελευταία 5ετία στον 
θεσμό των «Best City Awards» και 
αποκτά ιδιαίτερη σημαντικότητα και 
επικαιρότητα λόγω της ανάγκης για 
έλεγχο και περιορισμό του κόστους 
της ενέργειας. Στις κορυφαίες προ-
ηγούμενες διακρίσεις του Δήμου, 
συμπεριλαμβάνονται μεταξύ άλλων, 
το χρυσό βραβείο για την ψηφιακή 
υπηρεσία e-poleodomia, χρυσό βρα-
βείο για το πρόγραμμα «Greensoul», 
με στόχο τη βελτιστοποίηση της 
ενεργειακής αποτελεσματικότητας 
σε δημοτικά κτήρια. 

Αργυρό βραβείο για την εξοικονόμηση 
ενέργειας στα δημοτικά κτίρια του  
Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη - Atlas TV 

Ianos Energy για εξοικονόμηση 
ενέργειας

https://www.youtube.com/watch?v=k5WwCXGTBh8&t=57s
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Δικαίωση για τον δήμο Πυλαίας- 
Χορτιάτη αποτελεί η απόφαση του 
Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρι-
κής Μακεδονίας, καθώς εγκρίθηκε 
και μπαίνει σε τροχιά υλοποίησης η 
ανακατασκευή του δρόμου, συνο-
λικού μήκους 20 χιλιομέτρων, που 
συνδέει την Πυλαία, το Πανόραμα και 
τον Χορτιάτη με το ΓΝΘ «Γεώργιος 
Παπανικολάου» και το Ασβεστοχώρι.

Το έργο όπως ανακοίνωσε κατά τη 
συνεδρίαση η Αντιπεριφερειάρχης 
Θεσσαλονίκης Βούλα Πατουλίδου 
εντάχθηκε ήδη στον προγραμμα-
τισμό της Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας, με αρχικό εκτιμώμενο 
προϋπολογισμό τα 6 εκατομμύρια 
ευρώ.

«Η ανακατασκευή του δρόμου θα 
γίνει σε συνεννόηση με τον δήμο 
Πυλαίας– Χορτιάτη. Αποτελεί μια 
μεγάλη αναγκαιότητα, καθώς εκτός 
από το δήμο και τους πολίτες που ζουν 
στους τρεις πρώην δήμους Πυλαίας, 
Πανοράματος και Χορτιάτη, το ζητούν 
και γιατροί του νοσοκομείου Παπα-
νικολάου που συχνά καταγγέλλουν 
την κακή κατάσταση του οδοστρώ-
ματος» τόνισε κατά τη συνεδρίαση η 
κ. Πατουλίδου, η οποία πρόσθεσε 
ότι το έργο αποτελεί δέσμευση του 
Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδο-
νίας Απόστολου Τζιτζικώστα. 

ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΑΙΡΕΤΗΣΕ ο 
δήμαρχος Πυλαίας-Χορτιάτη Ιγνά-
τιος Καϊτεζίδης. «Είναι μια πολύ 
καλή είδηση για τους δημότες μας, 

αλλά και για όλους τους Βορειο-
ελλαδίτες που μετακινούνται στην 
περιοχή από και προς το νοσοκομείο 
Παπανικολάου, αλλά και μια δικαί-
ωση για τον δήμο μας που παλεύει 
εδώ και καιρό για την αναβάθμισή 
του. Μετά από πολλά μπαλώματα ο 
δρόμος επιτέλους θα ανακατασκευα-
στεί, ενισχύοντας έτσι σημαντικά την 
οδική ασφάλεια. Χαιρετίζουμε την 
απόφαση της Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας, του Περιφερειάρχη 
Απόστολου Τζιτζικώστα αλλά και της 
Αντιπεριφερειάρχη Θεσσαλονίκης 
Βούλα Πατουλίδου, που στέκονται 
δίπλα μας. Εμείς ως δήμος θα συν-
δράμουμε με όλες μας τις δυνάμεις, 
αλλά και με τις δημοτικές μας υπηρε-
σίες, έτσι ώστε να τρέξουμε το έργο 

και να ολοκληρωθεί το συντομότερο 
δυνατό», σημείωσε ο δήμαρχος 
Πυλαίας-Χορτιάτη.

ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΝΕΤΑΙ ο δρόμος  
προς το ΓΝΘ Παπανικολάου – Ασβεστοχώρι
Δικαίωση για τον δήμο Πυλαίας Χορτιάτη το έργο μήκους 20 χιλιομέτρων  
ενισχύει την οδική ασφάλεια

ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ



ΕΧΟΥΜΕ ΝΕΑ | ΜΑΡΤΙΟΣ 2022 | 19

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Τ ο όνομα της είναι Αρχο-
ντία Σερέτη, κατάγεται από 
το Δοξάτο Δράμας, αλλά 

κατοικεί μόνιμα στο Φίλυρο και 
υπηρετεί στο Γραφείο Επιχειρήσε-
ων της Διοίκησης Πυροσβεστικών 
Υπηρεσιών Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας. “Ζω στο Φίλυρο που 
περιτριγυρίζεται από το περιαστικό 
δάσος και όπως είναι φυσικό, νοιά-
ζομαι για τη φύση και το περιβάλλον. 
Η περιοχή αναβαθμίζεται πολύ, τα 
τελευταία χρόνια ιδιαίτερα τώρα με 
την κατασκευή του νέου Παιδιατρι-
κού Νοσοκομείου/ΙΣΝ” μας λέει η 
κ. Σερέτη. 

Μαθαίνουμε ότι σπούδασε Δασο-
λόγος και ότι στη συνέχεια μπήκε 
στο Πυροσβεστικό Σώμα σε ηλικία 
26 χρονών. Η αγάπη της για τη 
φύση εξηγείται αφενός λόγω των 
σπουδών της, αφετέρου διότι ως 
παιδί αγροτικής οικογένειας βίωσε 
τα πρώτα χρόνια της σε χωριό της 
υπαίθρου. Είκοσι ένα χρόνια, μετά 
έχει διανύσει μια αξιοσημείωτη 
πορεία στο Πυροσβεστικό Σώμα, 
ξεκινώντας από την πυρασφάλεια, 
τα ανακριτικά, ως προϊσταμένη σε 
μάχιμες βάρδιες φτάνοντας σήμερα 

να είναι μία από τις 37 στο σύνολο 
γυναίκες αντιπυράρχους γενικών 
καθηκόντων στην Ελλάδα. 

Παρότι γυναίκα δεν αντιμετώπι-
σε δυσκολίες σε ένα θεωρητικά 
“αντρικό” επάγγελμα, αφού όπως 
λέει όλοι οι συνάδελφοι της την 
αντιμετώπισαν πάντοτε με σεβασμό. 
Μητέρα δύο κοριτσιών (στο Γυμνά-
σιο και στο Λύκειο) με τον σύζυγο 
της να υπηρετεί ως δικαστικός στη 
Ρόδο η κ. Σερέτη αντιμετωπίζει μια 
δύσκολη καθημερινότητα, αλλά 
όπως λέει “τα παιδιά έχουν μάθει 
πλέον, καταλαβαίνουν τις απαιτήσεις 
της δουλειάς μου και έχουμε βρει τη 
χρυσή τομή”. 

Η πιο δύσκολη περίοδος είναι το 
καλοκαίρι. “Όταν έρχεται η καλοκαι-
ρινή περίοδος και αυξάνει ο κίνδυνος 
πρόκλησης πυρκαγιών αναγκαστικά 
μπαίνουμε σε μια κατάσταση επι-
φυλακής. Πηγαίνουμε σε δασικά 
συμβάντα, κάνουμε περιπολίες, αλλά 
συμμετέχουμε και στην εφαρμο-
γή απαγόρευσης κυκλοφορίας στο 
Σειχ Σου” μας λέει η κ. Σερέτη που 
όπως δηλώνει διατηρεί πολύ καλές 
σχέσεις με την Εθελοντική Ομάδα 
Πολιτικής Προστασίας Φιλύρου και 

γνωρίζεται προσωπικά με τα μέλη 
της. Κατά τους θερινούς μήνες η 
εθελοντική ομάδα Πολιτικής Προ-
στασίας Φιλύρου περιπολεί στην 
περιοχή ευθύνης της από Λαγυνά 
έως Χορτιάτη υπό την Διοίκηση της 
Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, ενισχύ-
οντας το έργο της στην πρόληψη και 
καταστολή πυρκαγιών. 

“Η ομάδα του Φιλύρου είναι μία από 
τις ελάχιστες στην Ελλάδα που επι-
χειρούν μαζί με την Πυροσβεστική 
Υπηρεσία και στο έργο της πυρόσβε-
σης πέραν της πυροπροστασίας, μας 
βοηθά πολύ. Εξάλλου υπάρχει κάλυψη 
και από περιπολικά της Πυροσβεστι-
κής” υποστηρίζει η κ. Σερέτη που 
τονίζει ότι για την πρόληψη των 
πυρκαγιών θα πρέπει όλοι να είναι 
σε εγρήγορση. 

“Ο δήμος Πυλαίας Χορτιάτη προσπα-
θεί, κάνει τις απαραίτητες ενέργειες, 
αλλά αυτό από μόνο του δεν αρκεί. 
Πρέπει και οι πολίτες να είναι ενεργοί. 
Να καθαρίζουν τα οικόπεδα τους, να 
κάνουν αποψίλωση, να μην καίνε τα 
χόρτα. Να βοηθήσουν τον δήμο για να 
μπορέσει και ο δήμος να τους βοηθή-
σει” είναι το μήνυμα που απευθύνει 
προς όλους η κ. Σερέτη.

Η «Αρχόντισσα» του Σέιχ Σου
Η Αρχοντία Σερέτη φύλακας άγγελος του δάσους
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Ο ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ των 
τεσσάρων λιμανιών της Βόρειας 
Ελλάδας, ως αναπτυξιακών κόμ-
βων ήταν το θέμα ημερίδας που 
πραγματοποιήθηκε στο Λιμάνι της 
Θεσσαλονίκης, με τίτλο «Εγνατία των 
λιμένων. Ηγουμενίτσα - Θεσσαλο-
νίκη - Καβάλα - Αλεξανδρούπολη: 
Αναπτυξιακός και Γεωστρατηγικός 
ρόλος». Η εκδήλωση διοργανώθηκε 
από την Ειδική Μόνιμη Επιτροπή 
Ελληνισμού της Διασποράς της Βου-
λής στο πλαίσιο εκδηλώσεων που 
πλαισίωσαν την κοινή συνεδρίαση 
της Επιτροπής με το Δ.Σ. της Παγκό-
σμιας Διακοινοβουλευτικής Ένωσης 
Ελληνισμού (Πα.Δ.Ε.Ε.) και περιείχε 
ενδιαφέρουσες παρεμβάσεις.

Τόσο από τον πρόεδρο της Μό-
νιμης Επιτροπής Ελληνισμού της 
Διασποράς της Βουλής, βουλευτή 
Β’ Θεσσαλονίκης Σάββα Ανα-
στασιάδη που σημείωσε ότι η 
αξιοποίηση των 4 λιμένων μπορεί 
να συμβάλλει ουσιαστικά στην οι-
κονομική και κοινωνική ανάπτυξη 
της Βόρειας Ελλάδας, όσο και από 
τους δημάρχους. 

«Υλοποιούνται οι απαραίτητες επεν-
δύσεις ώστε η Θεσσαλονίκη να εδραι-
ωθεί ως ένα από τα σημαντικότερα 
λιμάνια της Μεσογείου. Το βασικότε-
ρο όλων είναι η επέκταση του 6ου 

προβλήτα», επισήμανε ο Δήμαρχος 
Θεσσαλονίκης Κωνσταντίνος 
Ζέρβας. «Τα λιμάνια της Ηγου-
μενίτσας, της Θεσσαλονίκης, της 
Καβάλας και της Αλεξανδρούπολης 
με την ολοκλήρωση των προγραμ-
ματιζόμενων υποδομών και με την 
ανάπτυξη συνεργειών μεταξύ τους 
θα λειτουργήσουν ως υπερτοπικοί 
αναπτυξιακοί κόμβοι», ανέφερε ο 
Δήμαρχος Καβάλας Θεόδωρος 
Μουριάδης, ενώ ο Δήμαρχος 
Ηγουμενίτσας Ιωάννης Λώλος 

τόνισε τη δυναμική του λιμανιού της 
πόλης. «Είμαστε κοινωνοί σημαντι-
κών εξελίξεων που αναβαθμίζουν τον 
ρόλο όχι μόνο της Αλεξανδρούπολης 
αλλά και ολόκληρης της χώρας μας σε 
κόμβο ασφάλειας, ενέργειας, εμπο-
ρίου και μεταφορών για ολόκληρη τη 
ΝΑ Ευρώπη», είπε από την πλευρά 
του ο Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης 
Ιωάννης Ζαμπούκης.

«Η συζήτηση για την ασφαλή και 
απρόσκοπτη εμπορευματική κίνηση 
γίνεται στη σκιά του πολέμου της 
Ουκρανίας και των οικονομικών και 
κοινωνικών αβεβαιοτήτων που ανα-
κύπτουν λόγω αυτού τραγικά επίκαι-
ρη», επισήμανε από την πλευρά του 
ο Ιγνάτιος Καϊτεζίδης, πρόεδρος 
της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων 
Κεντρικής Μακεδονίας και δήμαρχος 
Πυλαίας-Χορτιάτη, ο οποίος έκανε 
ιδιαίτερη μνεία στην αξιοποίηση 
του παραλιακού μετώπου της Θεσ-
σαλονίκης.

Η Εγνατία οδός των λιμένων
Ημερίδα στη Θεσσαλονίκη από την Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Ελληνισμού  
της Διασποράς της Βουλής με τη συμμετοχή δημάρχων 

Παρακολουθήστε δηλώσεις ομιλητών  
και την ημερίδα

ΡΕΠΟΡΤΑΖ

https://www.youtube.com/watch?v=Uq3v80PgQMA 
https://www.youtube.com/watch?v=oIbiPd-Zb6A  
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ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΔΥΟ ΥΠΕΡΟΧΑ ΠΑΡΚΑ-ΣΤΟΛΙΔΙΑ είναι ο καρπός της συνεργασίας 
-στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης- μεταξύ 
του δήμου Πυλαίας Χορτιάτη και της εταιρίας Φυσικού Αερίου ΕΔΑΘΕΣΣ. 
Οι πράσινες παρεμβάσεις έγιναν στο Πανόραμα, στο πάρκο της οδού 
Απόστολου Σαμανίδη και στο πάρκο που βρίσκεται στη συμβολή των οδών 
Ιωαννίδου με Αναλήψεως, τα οποία αναμορφώθηκαν πλήρως από την 
ΕΔΑΘΕΣΣ και παραδόθηκαν στον δήμο μας. 

Το αποτέλεσμα είναι πράγματι εντυπωσιακό. Δημιουργήθηκαν δύο καλαί-
σθητοι χώροι με όμορφα μονοπάτια και παγκάκια, όπου είναι φυτεμένα 
καταπράσινα παρτέρια, με πετρόκηπους, γρασίδι, θάμνους, δένδρα και 
πολύχρωμα λουλούδια, φυτά που ποτίζονται όλα αυτόματα χάρη στο 
σύγχρονο, ηλεκτρονικό σύστημα άρδευσης. Με μεγάλο ενθουσιασμό τα 
υποδέχθηκαν οι μαθητές του 1ου νηπιαγωγείου Πανοράματος, που κατόπιν 
πρότασης του δημάρχου Ιγνάτιου Καϊτεζίδη με πολύ χαρά δέχθηκαν να 
γίνουν οι φύλακες των δύο πάρκων. 

ΣΤΑ ΘΕΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, αλλά 
και στη διαχρονική συνεργασία του δήμου με την ΕΔΑΘΕΣΣ που έφερε 
το φυσικό αέριο σε κάθε γειτονιά και σε κάθε νοικοκυριό αναφέρθηκε ο 
δήμαρχος Ιγνάτιος Καϊτεζίδης και πρόσθεσε: «Θέλω να ευχαριστήσω 
δημόσια τον διευθυντή Λεωνίδα Μπακούρα και όλους τους ανθρώπους της 
ΕΔΑΘΕΣΣ γιατί δείχνουν ότι στο πλαίσιο της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, 
μπορούν να προσφέρουν πολλά. Τα δύο πάρκα που ανέλαβαν να δημιουρ-
γήσουν πραγματικά αναβάθμισαν τον χώρο, έδωσαν άλλη αισθητική, άλλη 
πνοή, τον πρασίνισαν και το έκαναν όμορφο και καθαρό.» 

Από τη μεριά του γενικός διευθυντής 
της ΕΔΑΘΕΣΣ Λεωνίδας Μπα-
κούρας ευχαρίστησε τον δήμαρχο 
και τον δήμο Πυλαίας Χορτιάτη για 
τη διαχρονική και αρμονική συ-
νεργασία που στόχος της είναι το 
καλό της τοπικής κοινωνίας και των 
πολιτών. «Ο ρόλος της ΕΔΑΘΕΣΣ 
είναι μέσα στην κοινωνία. Καταλα-
βαίνουμε ποια είναι τα προβλήματα 
και είμαστε έτοιμοι να βοηθήσουμε 
και να βοηθάμε συνεχώς τους αν-
θρώπους που μας στήριξαν όλα 
αυτά τα χρόνια για να γίνει αυτή η 
εταιρεία διανομής αερίου, όχι μόνο 
πρώτη στην Ελλάδα, αλλά από τις 
πρώτες στην Ευρώπη» σημείωσε 
ο κ. Μπακούρας. 

2 πάρκα κοσμήματα στο Πανόραμα 
με δωρεά της ΕΔΑ ΘΕΣΣ
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COVID-19

M Ε ΜΕΓΑΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟ-
ΧΗ πραγματοποιήθηκε 
πριν από μερικές ημέρες 

διαδικτυακή ημερίδα με τίτλο «Μύθοι 
και αλήθειες για τα αντιβιοτικά και τα 
εμβόλια», με σκοπό την ευαισθητο-
ποίηση γονέων και εκπαιδευτικών  
της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης 
αλλά και της προσχολικής αγωγής 
σε δήμους.

Η Εκστρατεία «Μύθοι και Αλή-
θειες για τα Αντιβιοτικά και τα 
Εμβόλια» πραγματοποιείται για 
9η συνεχή χρονιά, από το Ελληνικό 
Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων 
του Π.Ο.Υ., με τη συνεργασία της Ελ-
ληνικής Εταιρείας Χημειοθεραπείας 
και του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών.

Στην ημερίδα, συμμετείχαν και εκπαι-
δευτικοί από σχολεία Πρωτοβάθμιας 
και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 
που ανήκουν σε 5 Δήμους, μετα-

ξύ των οποίων και ο δήμος Πυ-
λαίας-Χορτιάτη, ενώ  χαιρετισμό 
απηύθυνε ο Δήμαρχος Ιγνάτιος 
Καϊτεζίδης.

Βασικοί ομιλητές ήταν η καθηγήτρια 
Παθολογίας-Λοιμώξεων ΕΚΠΑ και 
Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας 
Χημειοθεραπείας Ελένη Γιαμα-
ρέλλου και ο Επίκουρος Καθηγητής 
Παθολογίας-Λοιμωξιολογίας του 
ΑΠΘ στο τμήμα της Α’ Παθολογι-
κής Κλινικής του ΑΧΕΠΑ Συμεών 
Μεταλλίδης που απάντησαν σε 
ερωτήσεις για τα αντιβιοτικά και 
τόνισαν μεταξύ των άλλων ότι «η 
λύση είναι μία: Η ορθολογική χρήση 
των αντιβιοτικών, που οδηγεί με 
ασφάλεια στη μείωση της αντοχής. 
Για τη χώρα μας αυτό σημαίνει μεί-
ωση της αλόγιστης κατανάλωσης 
στην κοινότητα κατά 70%!»

Όσον αφορά στα εμβόλια οι ομιλητές 
τόνισαν:

α)  Την ανάγκη εμβολιασμού για 
την γρίπη κάθε Νοέμβριο, την 
αναμνηστική δόση του εμβολί-
ου τετάνου/διθρερίτιδας ανά 
10ετία, τον εμβολιασμό με το 
νέο 13δύναμο εμβόλιο για τον 
Πνευμονιόκοκκο στις ομάδες 
υψηλού κινδύνου, όπως και για 
τον Έρπητα Ζωστήρα. 

β)  Την επείγουσα ανάγκη του πλή-
ρους εμβολιασμού με τρεις δό-
σεις έναντι της COVID-19 λοί-
μωξης όλου του πληθυσμού άνω 
των 5 ετών ως τη μοναδική λύση 
για να επανέλθουμε στην κανο-
νικότητά μας, αφού εξασφαλίζει 
προφύλαξη έναντι εισόδου στη 
ΜΕΘ, με πιθανή διασωλήνωση 
και τελική κατάληξη ακόμα και 
τον θάνατο.

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ

«Μύθοι και αλήθειες  
για τα αντιβιοτικά και τα εμβόλια» 



ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ 
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Με ενός λεπτού σιγή για τα 
θύματα του πολέμου, που 
συμβόλιζε την ομόφωνη 

στήριξη της Ουκρανίας και την κατα-
δίκη της ρωσικής εισβολής, καθώς 
και με την υπογραφή του «Μανιφέ-
στου της Μασσαλίας» ολοκληρώ-
θηκαν οι εργασίες της Συνόδου 
των Περιφερειών και των Δήμων 
της ΕΕ. Το παρών του στη Σύνοδο, 
έδωσε και ο δήμαρχος Ιγνάτιος 
Καϊτεζίδης που συμμετείχε στην 
ελληνική αποστολή και πήρε μέρος 
στις εργασίες της με την ιδιότητα 
του Πρόεδρου της Περιφερειακής 
Ένωσης Δήμων Κεντρικής Μακε-
δονίας (ΠΕΔ/ΚΜ). 

Ιδιαίτερη αίσθηση έκανε στην ομιλία 
του ο πρόεδρος της Επιτροπής των 
Περιφερειών, περιφερειάρχης Κε-
ντρικής Μακεδονίας, Απόστολος 
Τζιτζικώστας, οποίος υπογράμμισε 
την ανάγκη «να φέρουμε την Ευρώπη 
πιο κοντά στους ανθρώπους», αναφε-
ρόμενος στην κλιματική κρίση, την 
ανάγκη επιτάχυνσης του ψηφιακού 
μετασχηματισμού, αλλά και η προ-
ώθηση της εδαφικής, οικονομικής 
και κοινωνικής συνοχής ως θεμε-
λιώδη ευρωπαϊκή αξία. Μιλώντας 
για το δράμα της Ουκρανίας, ο κ. 
Τζιτζικώστας τόνισε ότι “είναι ηθικό 
καθήκον μας να συμβάλλουμε με κάθε 
μέσο για να μπει ένα τέλος σ’ αυτό 
τον πόλεμο” και σημείωσε ότι “σε 
ένδειξη της αλληλεγγύης, τα χρώματα 
της ουκρανικής σημαίας φωτίζουν 
Περιφέρειες και Δήμους σε όλη την 
ΕΕ, ενώ τρόφιμα και ανθρωπιστική 
βοήθεια συγκεντρώνονται για να στα-
λούν στην Ουκρανία και στις περιοχές 

που υποδέχονται τους πρόσφυγες”.

Το «Μανιφέστο της Μασσαλίας» 
είναι ένα κείμενο 12 σημείων, που 
συνυπογράφουν οι Περιφερειάρχες 
και οι Δήμαρχοι της ΕΕ, και αφορά 
στην ανάγκη η φωνή της Ευρωπαϊ-
κής Αυτοδιοίκησης να είναι ισότιμη 
στη διαδικασία λήψης αποφάσεων 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επιπλέον 
αναφέρεται στην ανάγκη οι πολιτι-
κές της ΕΕ να είναι πιο άμεσες και 
αποτελεσματικές και να απαντούν 
στις προσδοκίες των Ευρωπαίων 
πολιτών. «Να εργαστούμε όλοι μαζί 
ενωμένοι, ώστε η Δημοκρατία μας να 
είναι αποτελεσματική και να φέρει 
την ΕΕ πιο κοντά στους πολίτες», 
αναφέρεται χαρακτηριστικά στο 
Μανιφέστο.

Στη Σύνοδο συμμετείχαν 3.000 
Ευρωπαίοι αυτοδιοικητικοί από τις 
240 Περιφέρειες και τους 90.000 
Δήμους της Ευρώπης, εκπροσωπώ-

ντας 1,2 εκατομμύρια Περιφερεια-
κούς και Δημοτικούς Συμβούλους 
και αποτελώντας τη φωνή όλων 
των Ευρωπαίων πολιτών.

Η δεύτερη μέρα των εργασιών της 
Συνόδου ήταν αφιερωμένη στη 
Δημοκρατία και το Μέλλον της Ευ-
ρώπης, με κεντρικούς ομιλητές 
τους Απόστολο Τζιτζικώστα, 
την πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοι-
νοβουλίου Ρομπέρτα Μέτσολα, 
και την Επίτροπο Δημοκρατίας και 
Δημογραφίας Ντουμπράβκα Σου-
ίτσα, ενώ εκφωνήθηκε επίσης 
ομιλία του Προέδρου της Γαλλίας 
Emmanuel Macron.

ΨΗΦΙΣΜΑ κατά του πολέμου
Ολοκληρώθηκαν στη Μασσαλία οι εργασίες της Συνόδου των Περιφερειών  
και των Δήμων της Ευρώπης 

Building the House of 
European Democracy | 
European Summit of Regions 
& Cities

LIVE Special session in 
solidarity with Ukraine

Δήλωση αλληλεγγύης 
των Δήμων και των  
Περιφερειών της  
Ευρωπαϊκής Ένωσης 
στην Ουκρανία

https://twitter.com/i/broadcasts/1BdGYwdZoozxX
https://twitter.com/i/broadcasts/1ynJOZkpboZGR
https://cor.europa.eu/en/summits/2022
https://cor.europa.eu/en/news/Pages/european-summit-marseille-day1.aspx
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ΕΣΠΑ, εντάσσοντας στην περιοχή 
εφαρμογής και αστικά τμήματα των 
υπόλοιπων δήμων της Μητροπολι-
τικής Ενότητας και διασφαλίζοντας 
επιπλέον πόρους».

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΓΝΑΤΙΟΣ ΚΑΪ-
ΤΕΖΙΔΗΣ συμφώνησε από τη μεριά 
του και σημείωσε ότι: «Πρόκειται για 
ένα πραγματικά σημαντικό πρόγραμμα 
στο οποίο έχουν ενταχθεί και υλο-
ποιούνται έργα που απαντούν στις 
πραγματικές προκλήσεις της εποχής 
και αξιοποιούν τις τοπικές δυνατό-
τητες με τόλμη, αποφασιστικότητα 
και δυναμισμό», ενώ χαιρέτισε την 
πρωτοβουλία για τα νέα έργα των 
δήμων και σημείωσε την άριστη 
συνεργασία τόσο με τον Περιφε-
ρειάρχη Απόστολο Τζιτζικώστα όσο 
και με την αντιπεριφερειάρχη Βούλα 
Πατουλίδου.

Η «ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ» στο επίκεντρο
Το πρόγραμμα της Μητροπολιτικής Ενότητας συζητήθηκε στη συνάντηση 
του δημάρχου Ιγνάτιου Καϊτεζίδη με την αντιπεριφερειάρχη Βούλα Πατουλίδου

περιβαλλοντικές, κλιματικές και 
κοινωνικές και παρεμβάσεις στις 
μεταφορές.

Η συνάντηση κύλησε σε πολύ καλό 
κλίμα, καθώς οι δύο πολιτικοί δια-
τηρούν εδώ και χρόνια μια πολύ 
καλή προσωπική αλλά και πολιτική 
σχέση, ενώ  η κ. Πατουλίδου είναι 
και δημότισσα του δήμου Πυλαί-
ας-Χορτιάτη. Αυτό το καλό κλίμα 
επιβεβαιώθηκε και από τις δηλώσεις 
που επακολούθησαν.

ΟΠΩΣ ΤΟΝΙΣΕ η κ. ΠΑΤΟΥΛΙ-
ΔΟΥ «η «Mητροπολιτική Θεσσαλονί-
κη» αποτελεί το μεγαλύτερο ολοκλη-
ρωμένο πρόγραμμα βιώσιμης αστικής 
ανάπτυξης, μοναδικό πανελλαδικά 
στο οποίο επιτυγχάνεται η αγαστή 
συνεργασία της Περιφέρειας Κε-
ντρικής Μακεδονίας και των οκτώ 
δήμων της πόλης. Είμαστε έτοιμοι 
να διευρύνουμε το πρόγραμμα στη 
νέα προγραμματική περίοδο στο νέο 

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ με αντι-
κείμενο το πρόγραμμα της Μητρο-
πολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης 
και τα νέα έργα που κατανέμονται 
στους δήμους του πολεοδομικού 
συγκροτήματος είχε στο δημαρχείο 
Πανοράματος η αντιπεριφερειάρχης 
Θεσσαλονίκης Βούλα Πατουλίδου 
με τον δήμαρχο Ιγνάτιο Καϊτεζίδη.

Στο επίκεντρο της συζήτησης 
βρέθηκε η πορεία υλοποίησης του 
παρόντος προγράμματος, στο οποίο 
ο δήμος Πυλαίας-Χορτιάτη χρημα-
τοδοτείται με πόρους συνολικού 
ύψους 2,8 εκατομμυρίων ευρώ, 
καθώς επίσης και ο σχεδιασμός για 
τη νέα προγραμματική περίοδο του 
ΕΣΠΑ για την οποία ξεκινά αντίστοιχο 
πρόγραμμα.

ΤΑ ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΣΧΕΔΙΑΖΟΝΤΑΙ 
από τον δήμο Πυλαίας – Χορτιάτη 
εντάσσονται σε τέσσερις άξονες που 
αφορούν παρεμβάσεις οικονομικές, 

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ
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Άνθρωποι αυτής της πόλης, της Θεσσαλονίκης. 
Πενήντα προσωπικότητες που έγραψαν ιστο-
ρία ο καθένας στον τομέα του, στις τέχνες, στα 

γράμματα, στις επιστήμες. Είναι εκεί, φωτεινές, ισχυρές, 
ανεξάρτητες και δυναμικές μέσα στο εικαστικό τους 
περίβλημα, έτοιμες θαρρείς να σου μιλήσουν, να σου 
εκμυστηρευτούν τις ανησυχίες, τους φόβους και τις 
προσδοκίες τους. 

Είναι οι 50 προσωπογραφίες γνωστών Θεσσαλονικέων 
όπως οι Ντίνος Χριστιανόπουλος, Μανόλης Αν-
δρόνικος, Μανόλης Αναγνωστάκης, Μανώλης 
Κριαράς, Γιώργος Βαφόπουλος, Νίκος Πεντζί-
κης-Γαβριήλ, κ.α., από την σειρά «80+1 Πορτρέτα 
Προσωπικοτήτων της Θεσσαλονίκης» που παρουσιά-
ζονται στην έκθεση “LOUSTAS Πορτρέτα” που γίνεται 
με αφορμή τα οκτώ χρόνια από το θάνατο του μεγάλου 
δημιουργού Κώστα Λούστα. 

Μια έκθεση που διοργανώνουν από κοινού οι δήμοι 
Θεσσαλονίκης και Πυλαίας Χορτιάτη και θα διαρκέσει 
έως  τις 15 Μαΐου 2022. Ο αείμνηστος δημιουργός 

είχε χαρακτηριστεί ως “ένας ποιητής του πινέλου…” σε 
κριτική της New York Post το 1964, ακριβώς επειδή 
η ποίηση της αφαίρεσης και της αναζήτησης της προ-
σωπικής ουσίας πίσω από την εικόνα, είναι αυτή που 
χαρακτηρίζει την τέχνη του. 

Όλες οι προσωπογραφίες που ζωγράφισε ο καλλιτέχνης 
-με εξαίρεση αυτή του Μανώλη Ανδρόνικου– προκει-
μένου να μεταφέρουν την αίσθηση της αμεσότητας και 
του επίκαιρου, έγιναν με τη ζωντανή συμμετοχή των 
εικονιζόμενων και όχι από φωτογραφίες, καταφέρνο-
ντας παράλληλα όμως να παραμείνουν διαχρονικές. 

“Με εκνεύρισε η τόση δεξιοτεχνία του!” σχολίασε ο 
γνωστός για τον ιδιαίτερο τρόπο του, ποιητής Ντίνος 
Χριστιανόπουλος αμέσως μετά την ολοκλήρωση του 
πορτρέτου του. Ήταν ο δικός του έμμεσος τρόπος να 
παραδεχθεί την τελειότητα της εικαστικής απεικόνισης 
του εαυτού του στο τελάρο. Και η αλήθεια είναι ότι όλα 
τα πρόσωπα μοιάζουν να ζωντανεύουν μέσα από αυτή 
την “άνευ όρων και άνευ ορίων” προσήλωσή του αεί-
μνηστου καλλιτέχνη στην ζωγραφική τέχνη μέσω της 

“LOUSTAS Πορτρέτα”  

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ - ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

Έκθεση με 50 προσωπογραφίες γνωστών Θεσσαλονικέων  
διά χειρός του μεγάλου εικαστικού
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ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ - ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

οποίας πειραματίστηκε με τεχνικές και υλικά αφήνοντας 
πίσω του μια σπουδαία εικαστική κληρονομιά. 

Τη μεγάλη, αναδρομική έκθεση του εμβληματικού ζω-
γράφου Κώστα Λούστα (1933-2014) εγκαινίασαν 
στη Δημοτική Πινακοθήκη (Casa Bianka), οι δήμαρχοι 
Θεσσαλονίκης Κωνσταντίνος Ζέρβας και Πυλαίας 
– Χορτιάτη Ιγνάτιος Καϊτεζίδης. 

«Όσες φορές και αν σταθείς μπροστά σε ένα έργο του 
Κώστα Λούστα θα έχεις κάτι καινούργιο να δεις: να θαυ-
μάσεις τον πλούτο και την εκφραστική του δύναμη. Υπήρξε 
ένας από τους σημαντικότερους καλλιτέχνες της πόλης, 
αλλά και της Ελλάδας, με πορεία γόνιμη. Ένας ανήσυχος 
δημιουργός με πολύπτυχη δραστηριότητα» τόνισε στον 
χαιρετισμό του ο κ. Ζέρβας. 

«Σε καιρούς δύσκολους, όπως οι σημερινοί, όπου τα 
τύμπανα του πολέμου προκαλούν θλίψη και περισυλλογή, 
το πινέλο του μεγάλου δημιουργού λειτουργεί ως κατα-

φύγιο νοσταλγίας στο παρελθόν, ζωγραφίζει όμως και τα 
μνημεία του μέλλοντός μας. Τιμούμε τον μεγάλο ζωγράφο 
του Φιλύρου και της Θεσσαλονίκης, Κώστα Λούστα, 
τιμούμε όμως και όλες τις προσωπικότητες της πόλης 
που απαθανάτισε με το πινέλο του. Η αθάνατη ομορφιά 
των έργων του εξακολουθεί να μας συναρπάζει και να 
μας  εμπνέει”, τόνισε από τη μεριά του ο κ. Καϊτεζίδης. 

Τα συγκεκριμένα έργα, όπως και όλες οι προσωπο-
γραφίες των επιφανών Θεσσαλονικέων καθώς και 
έξι αριστουργηματικών πινάκων με θέμα την Ελληνική 
σημαία, πρόκειται να ψηφιοποιηθούν και να διασωθούν 
αιώνια κατόπιν πρότασης χρηματοδότησης του Δήμου 
Πυλαίας-Χορτιάτη που είχε την τιμή να αποτελέσει την 
τελευταία κατοικία του αείμνηστου ζωγράφου. «Είναι 
μεγάλη τύχη και επιτυχία που όλα αυτά τα υπέροχα έργα 
θα διασωθούν σε ψηφιακή μορφή και θα μεταφέρουν 
την ψυχή και το πνεύμα του καλλιτέχνη στο μέλλον και 
στις επερχόμενες γενεές» ανέφερε ο κ. Καϊτεζίδης. 

Παρακολουθήστε στιγμιότυπα  
από τα εγκαίνια της έκθεσης 

https://www.youtube.com/watch?v=poydZMLMTg8 


Π ασχαλινά αυγά, κατακόκκινα, που 
άλλοτε ποζάρουν μόνα τους στο 
λιβάδι περιτριγυρισμένα από ένα 

πλήθος από πεταλούδες, άλλοτε μέσα σε 
μια θάλασσα από παπαρούνες δύο μαζί 
το ένα δίπλα στο άλλο σαν ερωτευμένα, 
άλλοτε πάλι κρέμονται από μια ανθισμένη 
αμυγδαλιά κι άλλοτε με περίτεχνα σχέδια 
ακροβατούν στους αγρούς της Άνοιξης 
ανάμεσα στα λουλούδια. Αλλά και αυγά που 
μεταμορφώθηκαν σε γλαστράκια, στεφάνια 
με αγριολούλουδα, πεταλούδες, παπαρού-
νες, κλωσσόπουλα και φυσικά λαγουδάκια! 

Οι παιδικές ζωγραφιές θα συνοδεύσουν 
και φέτος τις ευχές του δημάρχου Ιγνάτιου 
Καϊτεζίδη και του δημοτικού συμβουλίου 
του δήμου Πυλαίας - Χορτιάτη που θα 
αποσταλούν όπως κάθε χρονιά με τις χρι-
στουγεννιάτικες κάρτες του δήμου. Αγόρια 
και κορίτσια που κατάφεραν και πάλι να 
θριαμβεύσουν με τη γόνιμη φαντασία και 
την τρυφερή ευαισθησία τους. Οι φετινοί 
νικητές: Νικόλας Κοτσιφύτης (Έ τάξη 
Δημοτικού Πανόραμα), Δημήτρης Πα-
ντούδης (B́  τάξη Δημοτικού Πανόραμα), 
Αναστασία Ποιμενίδου (ΣΤ’ τάξη Δη-
μοτικού, Πυλαία), Χαρά Γούλα (Ε΄ τάξη 
Δημοτικού, Πυλαία), Γεωργία Μακρή (Β΄ 
τάξη Δημοτικού, Πυλαία), Έλενα Κολοβού 
(Ε΄ τάξη Δημοτικού, Πυλαία), Αναστασία 
Παπαδοπούλου (Δ΄ τάξη Δημοτικού, 
Πυλαία),  Νικολέτα Καραμπίνη (Γ΄ τάξη 
Δημοτικού, Χορτιάτης). 

 Οι πασχαλινές κάρτες 
του δήμου μας

Οι παιδικές ζωγραφιές θα συνο-
δεύσουν και φέτος τις ευχές του 
δημάρχου Ιγνάτιου Καϊτεζίδη και 
του δημοτικού συμβουλίου
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Φέτος εξάλλου για πρώτη φορά επιλέχθηκε 
μια ζωγραφιά για να στολίσει τις κάρτες με 
τις ευχές τις ΠΕΔ/ΚΜ και του προέδρου της,  
Ιγνάτιου Καϊτεζίδη. Νικήτρια σε αυτή την 
κατηγορία αναδείχθηκε η Ελένη Καντά, 
μαθήτρια της Α΄ τάξη Γυμνασίου από το 
Πανόραμα. 

Θερμά συγχαρητήρια και φέτος στους 
νικητές και τις νικήτριες! Πολλά μπράβο 
αξίζουν όμως και σε όλους τους συμμετέχο-
ντες σε αυτή την πανέμορφη και αισιόδοξη 
πρωτοβουλία. 

Ο Δήμαρχος  
Ιγνάτιος Καϊτεζίδης

και το Δημοτικό Συμβούλιο  Πυλαίας - Χορτιάτη
σας εύχονται  Καλό Πάσχα με Υγεία και Δύναμη

Υποδεχόμαστε την πιο συμβολική και την πιο λαμπρή γιορτή της Ορθο-
δοξίας, το Πάσχα που σημαίνει αγάπη. Μαζί του ας καλωσορίσουμε, το 
λυτρωτικό μήνυμα της ζωής επί του θανάτου, ας αφήσουμε το Άγιο Φως 
να γεννήσει στις ψυχές όλων μας, την αγάπη και την Ελπίδα. Είναι η στιγμή που μας δίνεται η ευκαιρία να κοιτάξουμε μπροστά με 

αισιοδοξία και να αφήσουμε πίσω μας ότι μας πλήγωσε. Ας αγωνιστούμε για έναν κόσμο πιο ανθρώπινο, πιο ειρηνικό, που λέει 
«ΟΧΙ» στον πόλεμο, που είναι ένας κόσμος δημιουργικός και ευτυχι-
σμένος. Είθε η φετινή Λαμπρή της Ορθοδοξίας να στείλει το μήνυμα της 
Αναγέννησης και για την πατρίδα μας. 

ΙΓΝΑΤΙΟΣ ΚΑΪΤΕΖΙΔΗΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Καλό Πάσχα με Υγεία, Αγάπη, 
 Δύναμη και Ευτυχία σε όλους! 
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Στο ΚΑΠΗ της Πυλαίας συναντήσαμε την πιο μεγάλη παρέα. Ο κύριος 
Αντώνης Ραπτούδης μας είπε: “Το Σάββατο του ΛΑΖΑΡΟΥ, περνούσαν 
οι τσιγγανοπούλες από το χωριό ντυμένες με μακριές φούστες και ήταν στο-
λισμένες με λουλούδια και χορτάρια της άνοιξης, γυρνούσαν στις γειτονιές, 
χόρευαν και τραγουδούσαν και ο κόσμος της έδινε χρήματα και γλυκά. Ερχόταν 
η Μεγάλη Πέμπτη οι γυναίκες έβαφαν τα αυγά κόκκινα, που συμβόλιζε το αίμα 
του Χριστού.  Το βράδυ πηγαίναμε στη εκκλησία, για ακούσουμε τα δώδεκα 
Ευαγγέλια, να φιλήσουμε  το σώμα του ΧΡΙΣΤΟΥ πάνω στο Σταυρό και να 
πάρουμε την ευλογία. Τη Μεγάλη Παρασκευή γυρνούσαμε τον Επιτάφιο σε 
όλους τους μαχαλάδες και όλοι περνούσαν τρεις φορές κάτω από τον Επι-
τάφιο. Παίρναμε ένα λουλουδάκι από τον Επιτάφιο για φυλακτό. Το Μεγάλο 
Σάββατο ο παππούς και ο μπαμπάς ετοίμαζαν το αρνί και το κοκορέτσι, ενώ η 
μαμά μαζί με τη γιαγιά μαγείρευαν την μαγειρίτσα. Το βράδυ με την λαμπάδα 
μας, ντυμένοι με τα καλά μας ρούχα  πηγαίναμε στην εκκλησιά να ακούσουμε 
το «ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ», να φέρουμε το ΑΓΙΟ ΦΩΣ στο σπίτι  να ανάψουμε 
με αυτό το καντηλάκι και να το κρατήσουμε άσβεστο για 40 ημέρες. Τρώγαμε 
τη μαγειρίτσα, τσουγκρίζαμε τα κόκκινα αυγά και ο τυχερός ήταν αυτός που 
έσπαγε τα περισσότερα αυγά. Μια φορά, έκανα μία σκανδαλιά, είχα σκαλίσει  
ένα  ξύλο σε σχήμα αυγού, το έβαψα κόκκινο και έσπαγα όλα τα αυγά μέχρι που 
το ανακάλυψαν και με κυνήγησαν. Το ΠΑΣΧΑ σουβλίζαμε το αρνί  με χορούς, 
γλέντια και τραγούδια και πηγαίναμε ξανά στην εκκλησία για τη λειτουργία της 
ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ”.

Πάσχα! Η πιο σημαντική και 
πιο συμβολική γιορτή της 
Ορθοδοξίας που μέσα από 

τις τελετές και τα έθιμα της Μεγά-
λης Εβδομάδας προετοιμάζει τους 
πιστούς για την ημέρα της Λαμπρής, 
την Ανάσταση του Κυρίου και το Άγιο 
Πάσχα. Με τη βοήθεια της Προέδρου 
των ΚΑΠΗ, Κατερίνας Λυρούδη 
συναντήσαμε μέλη των ΚΑΠΗ και 
ζητήσαμε να μας περιγράψουν πως 
βίωναν το Πάσχα στα παιδικά τους 
χρόνια, ποια έθιμα έχουν διατηρήσει 
στις μνήμες τους. Καταγράψαμε όσα 
μας είπαν, γιατί όσα χρόνια κι αν πέ-
ρασαν, όσα χρόνια κι αν περάσουν, 
οι μνήμες δεν πρέπει να χάνονται, 
αλλά να γίνονται παράδοση και να 
περνάνε από γενιά σε γενιά.  

ΦΛΑΣ-ΜΠΑΚ στο ΠΑΣΧΑ μιας άλλης εποχής  
Tα μέλη των ΚΑΠΗ ξεδιπλώνουν τις αναμνήσεις τους  
και μας ταξιδεύουν στα παιδικά τους χρόνια

ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΑ



“Οι μεγάλες προετοιμασίες ξεκινού-
σαν από τη Μεγάλη Πέμπτη” μας 
διηγείται η κυρία Σοφία Λυρούδη 
και προσθέτει: “Το πρωί η νοικοκυρά 
έβγαζε στην εξώπορτα του σπιτιού, 
ένα κόκκινο πανί που συμβόλιζε το 
αίμα του Χριστού. Μετά έβαφε τα αυγά 
κόκκινα και εμείς τα παιδιά  τρέχαμε 
στα χωράφια για να μαζέψουμε αγρι-
ολούλουδα, γιατί με αυτά στόλιζαν 

τα αυγά. Το πρώτο κόκκινο αυγό, το έπαιρνε η γιαγιά και το γυρνούσε γύρω 
από το πρόσωπο των παιδιών, λέγοντας «κόκκινο, κόκκινο σαν το αυγό», 
σταύρωνε το μέτωπο των παιδιών  για υγεία και καλή τύχη. Αυτό το αυγό 
το έβαζε  μετά, μέσα στο εικονοστάσι του σπιτιού και το κρατούσε για γούρι 
μέχρι το επόμενο ΠΑΣΧΑ.  Το βράδυ μετά το τέλος της εκκλησίας γινόταν 
αναπαράσταση  της Σταύρωσης του Χριστού και οι γυναίκες στόλιζαν τον 
Επιτάφιο. Έστρωναν βελέντζες για να κοιμηθούμε εμείς τα παιδιά και έψελναν 
το μοιρολόι της Παναγιάς. «Σήμηρα μαύρος ουρανός, σήμηρα μαύρη μέρα, 
σήμηρα όλοι θλίβονται και τα βουνά λυπούνται...». Ο στολισμός γινόταν με 
λουλούδια, που μαζεύαμε από τους αγρούς  συνήθως «συμπογιές»-βιόλες, 
αγριοτριαντάφυλλα και πασχαλιές, για να είναι έτοιμος ο Επιτάφιος το πρωί 
της Μεγάλης Παρασκευής. Τα κορίτσια ετοίμαζαν τα καλαθάκια τους, με πέτα-
λα  λουλουδιών για να ράνουν στην περιφορά τον Επιτάφιο, ως Μυροφόρες 
ντυμένες στα μαύρα, ψάλλοντας τα εγκώμια. Εκείνη τη νύχτα θρηνώντας τη 
Σταύρωση του Χριστού όλα αποκτούσαν θεϊκή δύναμη. Ήταν κοινή πεποίθηση 
ότι άνοιγαν οι πύλες του Άδη και οι ψυχές των νεκρών λυτρώνονταν”.

Τις αθώες σκανδαλιές που έκαναν τα μικρά παιδιά, θυμήθηκε η κυρία 
Βασιλική Μαλιάτσου: “Οι «Καμπουτζιδιανές» (Πυλαιώτισσες), συνήθιζαν 
για το ΠΑΣΧΑ να κάνουν τις «φουντουλούδες», που ήταν μικρά κουλουράκια  
και το «κλίκι» το τσουρέκι πλεξίδα που είχε πάνω του ένα κόκκινο αυγό και 
ζυμαρένια στολίδια. Το «κλίκι», μαζί με ένα καλαθάκι κόκκινα αυγά, το πη-
γαίναμε το Μεγάλο Σάββατο στη νονά, για να πάρουμε τα δώρα μας και  τη 
λαμπάδα που θα κρατούσαμε το βράδυ στην Ανάσταση. Συνήθως μας έδινε 
και σοκολατάκια, αλλά η μαμά μας έλεγε να μη τα φάμε εκείνη τη στιγμή, αλλά 
να τα κρατήσουμε για το βράδυ γιατί ακόμα νηστεύαμε για να κοινωνήσουμε. 
Εμείς βέβαια, συχνά κάναμε την σκανδαλιά μας και κρυφά τρώγαμε τα σο-
κολατάκια, αλλά μετά ποιος άκουγε τις... φωνές της μαμάς. Την Κυριακή του 
Πάσχα ανάβαμε στην αυλή τον «τσέραπνο», που ήταν ένα είδος γάστρας. 
Δηλαδή ανάβαμε κάρβουνα βάζαμε  πάνω ένα τρίποδα σιδερένιο και εκεί 
στερεώναμε το στρόγγυλο ταψί με το κατσικάκι με ρύζι και πράσινα φρέσκα 
κρεμμυδάκια. Σκεπάζαμε το ταψί με ένα κωνικό καπάκι κι ένα σιδερένιο στε-
φάνι για να κλείσει ερμητικά και στη συνέχεια σκεπάζαμε το καπάκι με στάχτη. 
Το σιγοψήναμε και μετά το κατσικάκι γινόταν σαν λουκουμάκι! Αυτό ήταν το 
Λαμπριάτικο παραδοσιακό φαγητό της Πυλαίας”. 

ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΑ
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Τα έθιμα της Μεγάλης Παρασκευής και της Δεύτερης 
ημέρας του Πάσχα, θυμήθηκε η κυρία Κατερίνα Αλι-
πλιώτου: “Το πρωί οι γυναίκες επισκέπτονταν τα νεκρο-
ταφεία όπου καθάριζαν και στόλιζαν με λουλούδια τους 
τάφους των αγαπημένων τους. Θυμάμαι στις αρχές της  
δεκαετίας του 1960  επισκευάστηκε με τη χορηγία ενός  
γιατρού εις μνήμη του θανάτου της μικρής του κόρης, το 
παρεκκλήσι των Αγίων Θεοδώρων στα κοιμητήρια της 
Πυλαίας και έκτοτε καθιερώθηκε να στολίζεται επιτάφιος 
και στο παρεκκλήσι αυτό. Τη Δεύτερη ημέρα του Πάσχα 
γιορτάζεται η γιορτή του Αγίου Γεωργίου και συνήθιζαν οι 
Πυλαιώτες να πηγαίνουν με τις σούστες και τα κάρα, στο 

παρεκκλήσι του Αη-Γιώργη, στην τοποθεσία Μετόχι της Πυλαίας εκεί που 
είναι σήμερα το “Mediteranean Cosmos”  και να γίνεται εκεί θεία λειτουργία. 
Αν ήταν καλός ο καιρός καθόταν μέχρι το απόγευμα, έστρωναν τα «χράμια» 
(κιλίμια) στο χορτάρι, τσούγκριζαν και έτρωγαν κόκκινα αυγά και τα «κλίκια» 
(τσουρέκια) συνοδευόμενα πάντα με τραγούδια και χορούς”. 

Τις αναμνήσεις της μας μετέφερε η κυρία Αναστασία 
Λειβαδοπούλου από τα ΚΑΠΗ Πανοράματος: “Θυμάμαι η 
μητέρα μου κάθε Μεγάλη Πέμπτη έβραζε κρεμμυδόφλουδες 
που έβγαζαν ένα γλυκό, ανοιχτό, καφέ χρώμα, αφαιρούσε 
μετά τις φλούδες και έβραζε τα αυγά, στα οποία είχε βάλει 
φυλλαράκια από αγριολούλουδα, που είχε δέσει με στενές 
διαφανείς νάιλον λουρίδες από γυναικείες μακριές κάλτσες. 
Από τα βαμμένα αυγά ξεχώριζε τέσσερα, πέντε για τα μέλη 

της οικογένειας και ένα για το εικονοστάσι και τα έβαζε σε ένα μεταλλικό κουτί 
με ψωμί και αλάτι. Το βράδυ τα πήγαινε στην εκκλησία, όπου τα τοποθετού-
σαν στη δεξιά μεριά του τέμπλου, κάτω από την εικόνα του Χριστού και του 
Αγίου Ιωάννη Προδρόμου. Θα έμεναν εκεί μέχρι το τέλος της ακολουθίας 
της Ανάστασης κι επειδή ήταν διαβασμένα τα αποκαλούσαν οι Πόντιοι “οβά 
ευσιασμένα”. Τα τσούγκριζαν όταν επέστρεφαν στο σπίτι μετά την Ανάσταση, 
και τοποθετούσαν στο εικονοστάσι το αυγό που προορίζονταν για εκεί, αφού 
πρώτα αφαιρούσαν το αυγό της προηγούμενης χρονιάς”.

Για τα δώρα που αντάλλασσαν οι οικογένειες, μας μίλησε η κυρία Μαρία 
Τόκου: “Το Μεγάλο Σάββατο η πεθερά έστελνε στην αρραβωνιαστικιά του 
γιου της ένα «κανίσι» (καλάθι) φορτωμένο με δώρα. Έβαζε μέσα ένα «κλίκι» 
(τσουρέκι) στολισμένο με ζυμαρένια λουλουδάκια, ένα ζευγάρι παντόφλες, 
πλεχτές κάλτσες, μία λαμπάδα στολισμένη με κορδέλες κ.α. Αντίστοιχα η μάνα 
της νύφης έστελνε ένα καλάθι με δώρα για το γαμπρό  πουκάμισο, κάλτσες, 
παντόφλες κ.α. Τα καλάθια τα έστελναν με νεαρά κοριτσάκια  που περίμεναν 
και αυτά να πάρουν ένα κέρασμα και ένα δωράκι”.



Στα ΚΑΠΗ Ασβεστοχωρίου μας συναντήσαμε την κυ-
ρία Σταυρούλα Χορτατιανή η οποία μας είπε: “Με 
λαχτάρα περιμέναμε τη  Μεγάλη Πέμπτη να ξημερώσει! 
Οι μανάδες θα έβαφαν τα πασχαλινά αυγά κατά το έθιμο 
και θα έπλαθαν τσουρέκια, το σπίτι θα γέμιζε λαχταριστές 
μυρωδιές. Τα παιδιά συμμετείχαν στη διαδικασία και με 
τον τρόπο αυτό περνούσαν από γενιά σε γενιά το μαγικό 
μυστικό του χρωματισμού των κόκκινων αυγών. Κάθε 
νοικοκυρά είχε την τεχνική της. Κάποιες με ειδικές βαφές, 

άλλες τα έβαφαν με φυτικές  ουσίες όπως κρεμμυδόφυλλα ή και με χρωμα-
τιστές κλωστές. Κατόπιν τα πασχαλινά αυγά θα γέμιζαν τις πιατέλες που θα 
διακοσμούσαν τις τραπεζαρίες περιμένοντας την Ανάσταση”.

Στο εορταστικό μενού, αλλά και στις νηστίσιμες λιχουδιές της Μεγάλης 
Εβδομάδας, μας μύησε η κυρία Παναγιώτα Ιγγλέση από το ΚΑΠΗ Χορ-
τιάτη: “Από τα παιδικά μου χρόνια θυμάμαι ότι κρατούσαμε νηστεία όλη τη 
μεγάλη εβδομάδα. Την μεγάλη Πέμπτη φτιάχναμε για φαγητό νηστίσιμη πίτα, 
τη λαχανόπιτα. Βάφαμε αυγά κόκκινα και αντί για τσουρέκια ζυμώναμε τις 
μπουγάτσες ένα είδος ψωμιού μέσα σε ταψί που το στολίζαμε με στραγάλια 
και σταφίδες. Μία μπουγάτσα μαζί με κόκκινα αυγά τα πηγαίναμε στη νονά 
μας. Τη μεγάλη Παρασκευή οι γυναίκες δεν μαγείρευαν ούτε έκαναν δου-
λειές, πήγαιναν  στην εκκλησία. Μετά τον επιτάφιο τρώγαμε ότι νηστίσιμο 
υπήρχε στο σπίτι. Το μεγάλο Σάββατο φτιάχναμε τη μαγειρίτσα που την 
τρώγαμε μετά την ανάσταση και αφού είχαμε κοινωνήσει το βράδυ. Την 
Κυριακή του Πάσχα το φαγητό που μαγειρεύαμε ήταν κατσικάκι στο φούρνο 
με κρεμμύδια και  ρύζι και σαρδέλες με κρεμμύδια. Τέλος τη δεύτερη μέρα 
του Πάσχα πηγαίναμε και γιορτάζαμε στο εξωκλήσι του Αι Γιώργη”.

ΤΙΣ ΠΑΣΧΑΛΙΝΕΣ ΕΥΧΕΣ των 
εργαζομένων και της διοίκησης του 
ΚΕΚΠΑΠ προς όλους τους δημότες 
και ιδιαίτερα στους συνταξιούχους 
της τρίτης ηλικίας, απευθύνει η πρό-
εδρος του Κέντρου Κοινωνικής 
Προστασίας, Αλληλεγγύης και Παι-
δείας του δήμου μας Αικατερίνη 
Λυρούδη. «Το Πάσχα γιορτάζεται 
στον δήμο μας με έθιμα βγαλμένα 
από τις ρίζες του πολιτισμού μας, από 
τις διηγήσεις των γιαγιάδων και των 
παππούδων μας, διατηρούνται στο 
περασμα του χρόνου, αναβιώνουν και 
συνεχίζονται» τονίζει η κ. Λυρούδη 

και σημειώνει ότι «τα μέλη των ΚΑΠΗ 
του δήμου μας μεταβιβάζουν την 
πολιτιστική μας κληρονομιά, συμ-
βάλλοντας έτσι στην προώθηση των 
παραδόσεων και των τελετουργιών 
που συνοδεύουν   τον εορτασμό της 
Λαμπρής» και καταλήγει: “το Πάσχα 
συμβολίζει την αγάπη και την προσφο-
ρά. Είθε το φως της Ανάστασης να 
φωτίσει τις καρδιές των ανθρώπων 
και να σταματήσουν οι εχθροπραξίες, 
οι διαμάχες και οι συγκρούσεις μεταξύ 
τους. Χρόνια Πολλά με υγεία, ειρήνη 
και χαρά”.
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ΘΛΙΨΗ ΒΑΘΙΑ ΚΑΙ ΟΔΥΝΗ στον 
χώρο της Δημόσιας Υγείας, αλλά 
και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 
Συγκίνηση στη Θεσσαλονίκη, προκά-
λεσε η απώλεια του διακεκριμένου 
αρχιτέκτονα–μηχανικού Βασίλη 
Παπά, πολύτιμου συνεργάτη, στυ-
λοβάτη του οράματος των αδερ-
φών Παπαγεωργίου, επικεφαλής 
του Ιδρύματος Παπαγεωργίου και 

προέδρου του ΔΣ του ομώνυμου 
Νοσοκομείου επί μακρόν.

Η εξόδιος ακολουθία τελέστηκε, 
στον Ιερό Ναό Αγίου Παντελεήμονος 
Πανοράματος. Στη λιτή, αλλά φορτι-
σμένη συναισθηματικά, ανακοίνωσή 
του, το νοσοκομείο ανέφερε: «Με 
βαθιά θλίψη ανακοινώνουμε την 
απώλεια, σε ηλικία 79 ετών, του αρ-
χιτέκτονα-μηχανικού Βασίλη Παπά, ο 
οποίος διετέλεσε Πρόεδρος του Δ.Σ. 
του Νοσοκομείου από το 2009 έως 
το 2020.  Σύσσωμη η οικογένεια 
του Νοσοκομείου τον αποχαιρετά 
με μεγάλη οδύνη και εκφράζει τα 
ειλικρινή και βαθύτατα συλλυπητήριά 
της στους οικείους του εκλιπόντος».

Μέσω της ιδιότητάς του, ως αρχιτέ-
κτων – μηχανικός, ο εκλιπών με τις 
ποιοτικές, αστικές του μελέτες, με 
τις ουσιαστικές του παρεμβάσεις σε 

Ο Δήμος μας αποχαιρέτησε τον ΒΑΣΙΛΗ ΠΑΠΑ
Συγκίνηση για την 
απώλεια του πρώην 
προέδρου του  
νοσοκομείου  
«Παπαγεωργίου» 
και του δημοτικού 
συμβουλίου  
του Πανοράματος
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ναούς της Θεσσαλονίκης, αλλά και 
σε Μονές του Αγίου Όρους κατάφε-
ρε να προάγει την επιστήμη του με 
συνέπεια, άποψη και περιβαλλοντική 
ευαισθησία. 

ΜΑΚΡΑ ΚΑΙ ΓΟΝΙΜΗ ήταν η πο-
ρεία του και στην Τοπική Αυτοδιοίκη-
ση. Το 1987 εκλέχτηκε Κοινοτικός 
Σύμβουλος Πανοράματος και όταν 
πέντε χρόνια αργότερα, το 1994 
η κοινότητα έγινε δήμος επανεξε-
λέγη ως δημοτικός σύμβουλος με 
τον Ιγνάτιο Καϊτεζίδη. Στη συνέχεια 
για το διάστημα 2001 - 2002 δι-
ετέλεσε Πρόεδρος του Δημοτικού 
Συμβουλίου, επί δημαρχίας Ιγνάτιου 
Καϊτεζίδη και δημοτικός σύμβουλος 
έως το 2006. Παρέμεινε μέχρι 
το τέλος της ζωής του, ένας ιδεο-
λόγος και ρομαντικός άνθρωπος 
πιστεύοντας ότι «μπορεί να υπάρχει 
ηθική και στην Πολιτική, να υπάρχει 
ανθρωπιά και αλληλεγγύη, να υπάρχει 
ανιδιοτέλεια». 

Η ηθική ακεραιότητα του χαρακτήρα 
του εκτιμήθηκε από τους εθνικούς 
ευεργέτες, αδερφούς Παπαγεωρ-
γίου που τον κάλεσαν να σταθεί 

στο πλευρό τους κατά την ίδρυση 
και τη λειτουργία του Νοσοκομεί-
ου Παπαγεωργίου. Το υπηρέτησε 
πιστά, αρχικά ως Πρόεδρος του 
ομώνυμου Ιδρύματος και στη συ-
νέχεια αδιαλείπτως για πάνω από 
μία δεκαετία, από το 2009 έως το 
2020,  ως Πρόεδρος του Διοικη-
τικού Συμβουλίου του. 

ΤΑ ΣΥΓΚΙΝΗΤΙΚΑ ΛΟΓΙΑ με τα 
οποία τον αποχαιρέτισε ο δήμαρ-
χος Πυλαίας – Χορτιάτη, Ιγνάτιος 
Καϊτεζίδης, αποκαλύπτουν την 
ποιότητα της μεγάλης φιλίας που τον 
έδενε με τον εκλιπόντα: “Αποχαιρετώ 
έναν «αδελφό», έναν φίλο που με 
τίμησε με τη φιλία και την αγάπη του 
και πορευτήκαμε μαζί δημιουργικά 
για πάνω από 30 συνεχή χρόνια. 
Ο Βασίλης Παπάς, ο επιστήμονας, 
ο αρχιτέκτονας, ο συνεργάτης μου 
στην αυτοδιοίκηση και Πρόεδρος 
στο Δημοτικό μας συμβούλιο είχε 
πάντοτε ανιδιοτελή, πρόθυμη και 
ουσιαστική προσφορά για τον τόπο 
μας. Τεράστια όμως η προσφορά του 
και στον χώρο της δημόσιας υγείας, 
στο πλευρό των εθνικών ευεργετών 
αδελφών Νικολάου και Λεωνίδα Πα-
παγεωργίου για τη δημιουργία και τη 
λειτουργία του πιο σύγχρονου νοσο-
κομείου στη χώρα, του νοσοκομείου 
«Παπαγεωργίου». Σήμερα ο δήμος 
μας, οι άνθρωποι του νοσοκομείου, 
ο ιατρικός και επιστημονικός κόσμος, 
όλη η Θεσσαλονίκη Σε αποχαιρετούμε 
με ευγνωμοσύνη και αγάπη. Μυρτώ, 
Χρήστο, Θανάση θερμά συλλυπητή-
ρια για τη μεγάλη απώλεια. Αιωνία η 
Μνήμη Σου Βασίλη μας!”. 
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Τ Ο ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΠΘ αποτελεί μια μεγάλη 
Σχολή με 80 χρόνια λειτουργίας και πάνω από 
30.000 αποφοίτους, οι περισσότεροι από τους 

οποίους διέπρεψαν και διαπρέπουν εντός και εκτός 
Ελλάδας. Πρόκειται, όχι απλά για ένα σημαντικό τριτο-
βάθμιο σχολείο, αλλά για έναν μεγάλο Οργανισμό με 
6.000 στελέχη: προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές, 
υποψήφιοι διδάκτορες και πανεπιστημιακοί υπότροφοι, 
διοικητικοί υπάλληλοι, συνεργάτες και Καθηγητές. Όλα 
αυτά σε ένα Τμήμα με δυο προπτυχιακά προγράμματα 
σπουδών, ένα ελληνόγλωσσο και ένα αγγλόγλωσσο, 
τους φοιτητές της Στρατιωτικής Σχολής Αξιωματικών 
Σωμάτων, 53 προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών και 
21 προγράμματα ακαδημαϊκών βοηθών - εξειδίκευσης. 

ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ το νέο και 
αναμορφωμένο πρόγραμμα σπουδών, ισάξιο και στα 
πρότυπα των καλυτέρων Ιατρικών Σχολών του εξωτε-
ρικού, πιστοποιήθηκε με άριστα από την Εθνική Αρχή 
Ανώτατης Εκπαίδευσης. Σε προπτυχιακό επίπεδο έχει 
επιτύχει υψηλότατο ποσοστό ψηφιοποίησης, τόσο σε 
επίπεδο διδασκαλίας, όσο και στην εξέταση των φοι-
τητών, με τις συνθήκες της πανδημίας να επιταχύνουν 
πολλές από αυτές τις διαδικασίες. Σε μεταπτυχιακό 
επίπεδο η μεγάλη γκάμα των προγραμμάτων καλύπτει 
ολόκληρο το φάσμα των ιατρικών κατευθύνσεων και 
ενδιαφερόντων, ενώ τα προγράμματα ακαδημαϊκών 
βοηθών (fellowships) είναι μοναδικά στη χώρα καλύ-
πτοντας την εξειδίκευση των ιατρών σε τομείς που δεν 
προβλέπονται από το Υπουργείο Υγείας. Η ανάπτυξη του 

πρώτου αγγλόγλωσσου προπτυχιακού προγράμματος 
σπουδών Ιατρικής στη χώρα έχει ήδη προσελκύσει τους 
πρώτους 60 φοιτητές από όλον τον κόσμο. Η επιτυχία 
του προγράμματος είναι ότι δημιούργησε τη βάση επί 
της οποίας αναπτύσσονται σήμερα τα αντίστοιχα προ-
γράμματα στην Ιατρική και σε έτερα γνωστικά πεδία 
από τα ελληνικά ΑΕΙ.

ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ η δημιουργία της Ει-
δικής Μονάδας Βιοϊατρικής Έρευνας και Εκπαίδευσης 
(ΕΜΒΙΕΕ) αποτελεί ένα ινστιτούτο που με τις μονάδες 
του συντονίζει όλη την ακαδημαϊκή έρευνα των Καθη-
γητών. Πρόκειται για μία σύγχρονη ιατρική δομή που 
συνδέει το παρελθόν με το μέλλον, την ιατρική έρευνα 
με τη βιομηχανία και την αγορά εργασίας, την κλινική  

Ιατρική σχολή ΑΠΘ
80ΧΡΟΝΙΑ

// Οι πρώτοι φοιτητές του αγγλόγλωσσου προγράμματος προσέρ-
χονται στο Τμήμα Ιατρικής

// Ορκωμοσία προπτυχιακών φοιτητών πριν μισό αιώνα

ΑΦΙΕΡΩΜΑ 
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πράξη με τις βιοεπιστήμες, τη συνεχιζόμενη εκπαίδευ-
ση με την ακαδημία. Η Μονάδα Κλινικών Ερευνών της 
ΕΜΒΙΕΕ,εγκατεστημένη στο Νοσοκομείο Παπαγεωρ-
γίου και πλήρως πιστοποιημένη, ξεκινά άμεσα και για 
πρώτη φορά στην Ελλάδα τις πρώτες κλινικές μελέτες 
φάσης 1, ενώ σύντομα πρόκειται να ξεκινήσουν και οι 
μελέτες φαρμακοϊσοδυναμίας. Πρόκειται για μοναδικό 
Κέντρο αυτού του είδους στη Νοτιοανατολική Ευρώπη 
και κορυφαίο παράγοντα προσέλκυσης της εγχώριας 
και της διεθνούς φαρμακοβιομηχανίας για διεξαγωγή 
αντίστοιχων μελετών στη χώρα μας. 

ΣΤΟ ΚΛΙΝΙΚΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ το νέο Πα-
νεπιστημιακό Παιδιατρικό Νοσοκομείο στο Φίλυρο, με 
δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, είναι έτοιμο 
να μπει σε φάση ανέγερσης. Η στελέχωση του με τους 
Καθηγητές του Τμήματος και η πολύπλευρη εργασία 
που έγινε σε επίπεδο υποδομών θέτει τα θεμέλια για 
ένα από τα πλέον σύγχρονα Παιδιατρικά Νοσοκομεία 
της Ευρώπης. Αντίστοιχα βρίσκεται σε διαδικασία 
διερεύνησης για την υλοποίησή του το όραμα για τη 
δημιουργία ενός μεγάλου Ιατρικού Cluster στη Θεσ-
σαλονίκη, με πυρήνα του ένα Πανεπιστημιακό Νοσο-
κομείο που θα πλαισιώνεται από την Ιατρική Σχολή 
και την ερευνητική της δομή, την ΕΜΒΙΕΕ. Πρόκειται 
για ένα hub εκπαίδευσης φοιτητών, όπου η έρευνα θα 
διασυνδέεται άμεσα και στον ίδιο χώρο με την κλινική 
πράξη, τα big data, τη βιοϊατρική τεχνολογία και την 
τεχνητή νοημοσύνη. Μέλλει να αποτελέσει ένα πρω-
τοποριακό κέντρο τριτοβάθμιας παροχής υπηρεσιών 
υγείας, όπου θα εφαρμόζονται ερευνητικές πρακτικές 
και σύγχρονες θεραπείες εξατομικευμένης ιατρικής και 
ιατρικής ακριβείας, το οποίο θα μπορεί να προσφέρει 

ιατρικό τουρισμό και υψηλοτάτου επιπέδου υπηρεσίες 
υγείας σε μία ευρύτατη περιοχή από τη Boρειoανατολική 
Ευρώπη μέχρι και τις χώρες του Kόλπου.

ΤΕΛΟΣ, ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ του Τμήματος Ια-
τρικής ΑΠΘ και στο πλαίσιο της εξωστρέφειάς του, έχει 
δημιουργηθεί ένα ισχυρό διεθνές επιστημονικό δίκτυο 
με Έλληνες Καθηγητές Ιατρικής της διασποράς από διά-
φορα Πανεπιστήμια του κόσμου, μέσω της ίδρυσης του 
Hellenic Diaspora Medical Forum (HDMF). Η συνεργασία 
αυτή επεκτείνεται μέσα από τη διοργάνωση του Aristotle 
Medical Forum (AMF) κάθε χρόνο στη Θεσσαλονίκη, 
το οποίο αποτελεί ένα κοινό πεδίο συνάντησης της 
ιατρικής επιστήμης με την τεχνολογία, την κοινωνία και 
τη βιομηχανία. Απευθύνεται στο ευρύτερο κοινωνικό 
σύνολο και στοχεύει στην ανάδειξη των καινοτόμων επι-
τευγμάτων της Ιατρικής και της βιοϊατρικής τεχνολογίας 
με κοινό σκοπό την προαγωγή της Δημόσιας Υγείας. 
Φέτος το AMF συνενώνει τις δυνάμεις του με τη Γενική 
Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού του Υπουργείου 
Εξωτερικών για τη διεξαγωγή του πρώτου Παγκόσμιου 
Πανομογενειακού Ιατρικού Συνεδρίου μεταξύ 15-17 
Ιουλίου στη Θεσσαλονίκη. Οι δράσεις του Τμήματος 
Ιατρικής ΑΠΘ συμπληρώνουν με τον καλύτερο τρόπο 
την επέτειο των 80 χρόνων ιστορίας από την ίδρυσή 
του. Δράσεις διεθνούς βεληνεκούς που προσβλέπουν 
στο μέλλον των ιατρικών επιστημών, εντός και εκτός 
συνόρων. Ακρογωνιαίος λίθος αυτής της επιτυχίας είναι 
οι Καθηγητές και τα στελέχη του Τμήματος και, κυρίως, 
οι εξαιρετικοί φοιτητές του, που κρατούν τις ιατρικές 
σπουδές στο Τμήμα σε κορυφαίο επίπεδο, στοχεύοντας 
κάθε χρόνο και ψηλότερα.

// Ύστερα από δύο χρόνια οι φοιτητές του Τμήματος βρίσκονται 
ξανά στα αμφιθέατρα

// Ορκωμοσία μεταπτυχιακών φοιτητών στις μέρες μας
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Πως αξιολογείτε τις επιδόσεις 
της Ιατρικής Σχολής και ποιοι 
ήταν οι σημαντικότεροι σταθ-
μοί της σε αυτή την πορεία της 
στον χρόνο; 

Κατ’ αρχάς η χρονολογία της ίδρυ-
σής της το 1942, εν μέσω της τρι-
πλής Κατοχής της Θεσσαλονίκης. 
Πρόκειται για μία περίοδο άρρη-
κτα συνδεδεμένη με τις μεγάλες 
δυσκολίες των πρώτων χρόνων 
για τη λειτουργία και τη σταδιακή 
σταθεροποίηση και ανάπτυξη της 
Σχολής κατά το πρώτο μισό του 
διαστήματος των ογδόντα χρόνων 
μέχρι σήμερα. Μετά τον Νόμο Πλαί-
σιο του ‘82 για την Παιδεία αρχίζει 
το δεύτερο μισό της μέχρι τώρα 
πορείας της Σχολής μας. Πρόκειται 
για μία πορεία ανάπτυξης και κα-
ταξίωσής της που φτάνει μέχρι τη 
φετινή ακαδημαϊκή χρονιά, οπότε 
και έγινε το μεγάλο άλμα για τη 

Ο πρόεδρος της Ιατρικής σχολής του ΑΠΘ ανοίγει τα χαρτιά του 
και μας μιλάει για τις προοπτικές και το στρατηγικό σχέδιο για 
την Υγεία στην περιοχή μας   

ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΟΝΤΑΙ ΦΕΤΟΣ 80 ΧΡΟΝΙΑ από την ίδρυση της Ιατρικής 
σχολής του ΑΠΘ και ο Πρόεδρος της κ. Κυριάκος Αναστασιάδης σε μία 
αποκαλυπτική συνέντευξή του, μας μιλά για τις δράσεις και τις επιδόσεις 
της στην πορεία του χρόνου. Παράλληλα ξεδιπλώνει τις σκέψεις του για 
τις προοπτικές της έρευνας και της ιατρικής επιστήμης στη χώρα μας και 
υποστηρίζει ότι “ήρθε η ώρα να αναθεωρηθεί ριζικά το ΕΣΥ”. Τέλος με 
αφορμή την κατασκευή του νέου παιδιατρικού νοσοκομείου Φιλύρου/ΙΣΝ 
εμφανίζεται αισιόδοξος και αποκαλύπτει  ότι βρίσκεται σε στενή συνεργα-
σία με τον Δήμο Πυλαίας – Χορτιάτη και τον δήμαρχο κ. Καϊτεζίδη για τη 
χάραξη του νέου υγειονομικού χάρτη της πόλης μας. 

ΚΥΡΙΑΚΟΣ  
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ: 
Μαζί με τον δήμαρχο κ. Καϊτεζίδη σχεδιάζουμε 
τον νέο υγειονομικό χάρτη της Θεσσαλονίκης 
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διεθνοποίησή της. Στο χρονικό αυτό 
διάστημα η Σχολή έχει εκπαιδεύσει 
πάνω από 30 χιλιάδες γιατρούς. 
Γιατροί που διέπρεψαν και διαπρέ-
πουν εντός και εκτός Ελλάδας και 
καταξιώνουν τη Σχολή διεθνώς ως 
έναν δυναμικό εκπαιδευτικό οργα-
νισμό με στόχευση στην Αριστεία. 

Φέτος ιδρύθηκε στο ΑΠΘ το 
πρώτο αγγλόγλωσσο προπτυ-
χιακό πρόγραμμα Ιατρικής στη 
χώρα μας. Αυτό το πράγματι 
μεγάλο επίτευγμα εγκαινιάζει 
μια περίοδο εξωστρέφειας της 
σχολής; 

Το πρώτο στην Ελλάδα αγγλόγλωσ-
σο προπτυχιακό πρόγραμμα σπου-
δών Ιατρικής, που λειτουργεί από 
φέτος στο Τμήμα μας, το καθιστά 
πλέον από διεθνούς φήμης σε κατά 
κυριολεξία διεθνές και όχι μόνο σε 
θεωρητικό επίπεδο. Από μία απλώς 
καταξιωμένη Σχολή σε μία ανταγω-
νιστική προς τις καλύτερες Ιατρικές 
Σχολές στον παγκόσμιο ακαδημαϊκό 
χάρτη. Από τον Σεπτέμβριο που 
μας πέρασε έχουμε τους πρώτους 
εξήντα διεθνείς φοιτητές μας από 
δεκατρείς χώρες και από τις πέντε 
Hπείρους που σπουδάζουν Ιατρική 
στο ΑΠΘ στην Ελλάδα. Μπορούμε 
λοιπόν να είμαστε περήφανοι, γιατί 
πρωτοπορούμε ενώπιον μίας νέα 
εποχής για τα δημόσια ελληνικά 
Πανεπιστήμια, για μια καλύτερη, 
πιο ανοιχτή στον κόσμο Ελλάδα. 
Αυτή η πρωτοβουλία θα δώσει 
μία νέα δυναμική στη λειτουργία 
του Τμήματος, με εξωστρέφεια 
και με σκοπό την ανάδειξή του ως 
σημείου αναφοράς στο ακαδημαϊκό 
ιατρικό γίγνεσθαι εντός και εκτός 
συνόρων. Πιστεύω ότι αυτή μας η 
φιλοδοξία έχει σε έναν βαθμό ήδη 
επιτευχθεί. Δεν είναι όμως παρά 
μόνον η αρχή.

Μεγάλο ζητούμενο είναι η αυ-
τονομία της Ιατρικής Σχολής. 
Ποια είναι τα επόμενα βήματα 
και πως θα επιτευχθεί; 

Η Σύγκλητος του Αριστοτελείου Πα-
νεπιστημίου αποφάσισε πρόσφατα 
υπέρ της σχετικής ομόφωνης, θέλω 
να τονίσω, εισήγησης της Συνέλευ-
σης του Τμήματος. Τη δεδομένη στιγ-
μή βρίσκεται υπό τη δικαιοδοσία του 
Υπουργείου Παιδείας η διοικητική 
αυτονομία του Τμήματός μας και η 
ανακήρυξή του σε Ιατρική Σχολή, 
όπως λειτουργούσε σχεδόν σε όλα 
τα χρόνια της παρουσίας του. Τα 
επιχειρήματά μας είναι πολλά και 
πιστεύω εύλογα. Δεν πρόκειται για 
μια γραφειοκρατική μετονομασία. Εί-
μαστε μια πραγματικά μεγάλη Σχολή, 

η μεγαλύτερη στο Πανεπιστήμιο με 
έξι χιλιάδες στελέχη, δυο προπτυ-
χιακά προγράμματα σπουδών, ένα 
ελληνόγλωσσο και ένα αγγλόγλωσ-
σο, τους φοιτητές της Στρατιωτικής 
Σχολής Αξιωματικών Σωμάτων, 
53 προγράμματα μεταπτυχιακών 
σπουδών και 21 προγράμματα ακα-
δημαϊκών βοηθών – εξειδίκευσης, 
μοναδικά στη χώρα μας. Τι είναι ένας 
τέτοιος Οργανισμός;  Είναι ένα απλό 
Τμήμα ή μία Σχολή; Ή μήπως είναι 
Πανεπιστήμιο;  Έχει μοναδικότητες 
η Ιατρική σε σχέση με άλλα Τμήματα 
των Πανεπιστημίων; Και βέβαια έχει. 
Το σημαντικότερο είναι ότι βασίζε-
ται σε δύο τομείς, στην Ιατρική και 
την Παιδεία, σε δύο Υπουργεία και 
σε έναν σύνθετο ρόλο, πέραν του 
εκπαιδευτικού και ερευνητικού, που 
δεν είναι άλλος από το τριτοβάθμιο 
κλινικό της έργο. Πρόκειται για ένα 
έργο μοναδικό η αξία του οποίου εί-
ναι αυταπόδεικτη προς την ευρύτερη 
κοινωνία. Πιστεύω ότι τα ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά του Τμήματος της 
δίνουν κάθε δικαίωμα να μετεξελι-
χθεί σε Σχολή.

Πόσο ικανοποιητικό είναι σή-
μερα το επίπεδο σπουδών στην 
ιατρική επιστήμη και ιδιαίτερα 
στην έρευνα στην Ελλάδα;

Συγκριτικά με τις οικονομικές δυσκο-
λίες και τη δυσπραγία μίας και πλέον 
δεκαετίας θεωρώ ότι το επίπεδο 
σπουδών στην ιατρική επιστήμη 
στη χώρα μας είναι ιδιαίτερα υψη-
λό. Πιστεύω ότι το Πανεπιστήμιο 
είναι ίσως από τις λίγες δομές που 
διατήρησε κατά τα χρόνια αυτά την 
κεντρομόλο λειτουργία του, χάρη 
στους Καθηγητές και το επίπεδο 
των φοιτητών μας. Ιδιαίτερα δε 
στην Ιατρική, οι φοιτητές μας είναι 
οι άριστοι των αρίστων που για να 
πετύχουν την εισαγωγή τους στις 

«Tο Τμήμα Ιατρικής 
ΑΠΘ βρίσκεται ήδη 
σε στενή συνεργασία 
με τον Δήμο Πυλαί-
ας - Χορτιάτη στον 
σχεδιασμό και την 
υλοποίηση του νέου 
Παιδιατρικού Νοσο-
κομείου στο Φίλυρο, 
αλλά και σε σχέδια για 
την στρατηγική  
ανάπτυξή του με την  
πολύτιμη βοήθεια  
του Δημάρχου 
 Ιγνάτιου Καϊτεζίδη»



ΕΧΟΥΜΕ ΝΕΑ | ΜΑΡΤΙΟΣ 2022 | 39

ΑΦΙΕΡΩΜΑ 

Ιατρικές Σχολές της χώρας διαγω-
νίζονται με τους πιο απαιτητικούς 
όρους απέναντι στους συμμαθητές 
τους. Αντίστοιχα οι φοιτητές μας μετά 
την αποφοίτησής τους αποτελούν 
τους πλέον περιζήτητους νέους 
γιατρούς σε Ευρώπη και Αμερική, 
εξ ου και το εκτεταμένο brain drain 
της τελευταίας δεκαετίας. Όσον 
αφορά στην ιατρική έρευνα, πολλοί 
από τους Καθηγητές μας αποτελούν 
σημεία αναφοράς διεθνώς και βρί-
σκονται ανάμεσα σε κορυφαίους 
στις ειδικότητές τους. 

Στη διάρκεια της πανδημίας 
αποκαλύφθηκαν οι αδυναμίες 
του Εθνικού Συστήματος Υγεί-
ας.  Τι πιστεύετε ότι θα έπρεπε 
να αλλάξει για να βελτιωθεί η 
κατάσταση; 

Θεωρώ ότι ήρθε η ώρα να ανα-
θεωρηθεί ριζικά το ΕΣΥ, να εκ-
συγχρονιστεί στο πλαίσιο της λει-
τουργίας του και να προσεγγίσει τα 
σύγχρονα, προηγμένα Συστήματα 
Υγείας άλλων Ευρωπαϊκών και 
Αμερικανικών χωρών. Βασικότερο 
ζητούμενο παραμένει ο εξορθολο-
γισμός του, ώστε να γίνει αποδοτικό 
και ανταγωνιστικό στο νέο διεθνές 
περιβάλλον. Μία δεκαετία οικονο-
μικής δυσπραγίας και μια διετία 
πανδημίας έχουν καταστήσει την 
υγειονομική λειτουργία του Εθνικού 
μας Συστήματος Υγείας δυσχερή 
με τη μορφή που απέκτησε προ 
σαράντα ετών. Υπάρχει λοιπόν 
η ανάγκη για τομές και δράσεις 
με όραμα, ρηξικέλευθες, μεταξύ 
άλλων, και μέσω της υιοθέτησης 
των εμπειριών και μοντέλων από 
άλλες χώρες, όπως προανέφερα. 
Νομίζω ότι η παρούσα συγκυρία 
είναι η πλέον κατάλληλη για τη 
μείζονα αυτή τομή στον χώρο της 
υγείας στη χώρα μας. 

Μονάδες όπως το νέο Παιδι-
ατρικό Νοσοκομείο Φιλύρου/
ΙΣΝ που θα εδράζεται στον 
δήμο Πυλαίας - Χορτιάτη, θε-
ωρείτε ότι αλλάζουν το χάρτη 
στη Δημόσια Υγεία και πόσο 
νομίζετε ότι θα συμβάλλουν 
στην ανάπτυξη της ιατρικής 
έρευνας;

Το νέο Παιδιατρικό Νοσοκομείο 
στο Φίλυρο σαφώς και θα συμ-
μετάσχει στον μετασχηματισμό της 
Δημόσιας Υγείας στη σύγχρονη 
εποχή. Κατ’ αρχάς θα είναι ένα 
Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο στε-
λεχωμένο στη βάση του με τους 
Καθηγητές του Τμήματος Ιατρικής 
ΑΠΘ και θα αντλήσει από αυτούς 
τη δυναμική τους, το επιστημονικό 
τους κύρος στο διεθνές ιατρικό 
στερέωμα, καθώς και τις ερευ-

νητικές και εκπαιδευτικές τους 
δυνατότητες. Πρόκειται για ένα 
έργο πνοής για την περιοχή και τη 
χώρα μας, καθώς θα αποτελέσει 
ένα από τα πιο σύγχρονα Παιδια-
τρικά Νοσοκομεία στην Ευρώπη, 
με λειτουργίες πιλοτικές για το 
Εθνικό Σύστημα Υγείας.

Η πανδημία ανέδειξε τον πολ-
λαπλό ρόλο της Αυτοδιοίκησης 
ακόμη και σε θέματα Δημόσιας 
Υγείας. Συνεργάζεστε με δή-
μους όπως ο δήμος Πυλαίας 
Χορτιάτη σε επίπεδο ευρωπα-
ϊκών προγραμμάτων και πόσο 
χρήσιμη θα μπορούσε να είναι 
αυτή η συνεργασία; 

Πιστεύω ότι η πανδημία κατέδειξε 
γενικά την ανάγκη για συνέργειες 
στον τομέα της Δημόσιας Υγείας. Ο 
σχεδιασμός και οι δράσεις δομικού 
χαρακτήρα με τη συνεργασία της 
Πολιτείας, του Πανεπιστημίου, της 
Αυτοδιοίκησης και των θεσμικών 
φορέων συνιστά επιτακτική ανάγκη. 
Το Τμήμα Ιατρικής ΑΠΘ βρίσκεται 
ήδη σε στενή συνεργασία με τον  
Δήμο Πυλαίας – Χορτιάτη στον 
σχεδιασμό και την υλοποίηση του 
νέου Παιδιατρικού Νοσοκομείου 
στο Φίλυρο, αλλά και σε σχέδια 
για την στρατηγική ανάπτυξή του 
με την πολύτιμη βοήθεια του Δη-
μάρχου Ιγνάτιου Καϊτεζίδη. Θεωρώ 
ότι η σύμπραξη της Υγειονομικής 
και Διοικητικής Περιφέρειας, της 
Αυτοδιοίκησης και του Τμήματος 
Ιατρικής ΑΠΘ θα αποτελέσει τον 
πυρήνα της αναθεώρησης του υγει-
ονομικού χάρτη της πόλης μας. Και 
σας πληροφορώ ότι το Τμήμα μας 
έχει εκκινήσει ήδη αυτή τη χαρτο-
γράφηση με το βλέμμα στραμμένο 
στις σύγχρονες ανάγκες της νέας 
εποχής.
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ΠΛΟΥΣΙΕΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ Κοινωνικής 
Ευθύνης, για τον Άνθρωπο, το Περιβάλλον και τον 
Αθλητισμό, αναπτύσσει το κολλέγιο ΑΝΑΤΟΛΙΑ σε συ-
νεργασία με τον δήμο Πυλαίας Χορτιάτη συμμετέχοντας 
ενεργά στα τοπικά δρώμενα. Ο προγραμματισμός των 
εθελοντικών δράσεων και των εκδηλώσεων που θα 
πραγματοποιηθούν συζητήθηκε σε πρόσφατη συνάντηση 
του δημάρχου Ιγνάτιου Καϊτεζίδη με τον Πρόεδρο 
του Κολλεγίου Ανατόλια Δρα Πάνο Βλάχο. 

ΣΤΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΑΝ από την πλευρά 
του μη κερδοσκοπικού εκπαιδευτικού οργανισμού η 
Συντονίστρια των Προγραμμάτων Κοινωνικής Ευθύνης 
Πέγκυ Περακάκη και η Συντονίστρια Προγραμμάτων 
STEM του Κολλεγίου Ανατόλια Δρ Ηρώ Κολιάκου,  
ενώ από την πλευρά του δήμου, ο Αντιδήμαρχος Καθα-
ριότητας, Περιβάλλοντος και Ανακύκλωσης Γιάννης 
Καρτάλης και οι συνεργάτες του δημάρχου, Όλγα 
Τσιμισκή και Θέμης Ανθρακίδης. 

Συζητήθηκε η οργάνωση σημαντικών οικολογικών 
δράσεων με τη συμμετοχή μελών της κοινότητας του 
Κολλεγίου Ανατόλια και των υπηρεσιών Καθαριότη-
τας και Πρασίνου του δήμου, όπως ο καθαρισμός της 
Παραλιακής Ζώνης της Πυλαίας, δενδροφυτεύσεις, 

εξωραϊσμός και καθαριότητα περιοχών του αστικού 
δάσους (Ελαιόρεμα, Σέιχ Σου, Ελαιώνες κ.ά.). 

Το Κολλέγιο Ανατόλια θα υποστηρίξει με τη συμμετο-
χή εκπαιδευτικών, μαθητών και γονέων μαθητών, το 
καθιερωμένο μεγάλο αθλητικό ραντεβού «Panorama 
Charity Fun Run” που διοργανώνει ο δήμος Πυλαίας 
Χορτιάτη σε συνεργασία με τον Πολυαθλητικό Σύλ-
λογο Πανοράματος «Λέοντες» και τον Ε.Α.Σ. ΣΕΓΑΣ 
Θεσσαλονίκης. 

ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ των 
δύο φορέων το Κολλέγιο Ανατόλια με την υποστήριξη 
του δήμου Πυλαίας Χορτιάτη σκοπεύει να ενισχύσει 
τα παιδιά με νοητική υστέρηση των ειδικών σχολείων 
του δήμου. Ήδη το Κολλέγιο Ανατόλια αφού κατέγραψε 
τις ανάγκες του 6ου ειδικού δημοτικού σχολείου απέ-
στειλε θρανία και καινούργιο αθλητικό εξοπλισμό, ενώ 
σύντομα οι μαθητές και μαθήτριες των δύο σχολείων 
θα αλληλοεπιδράσουν σε μαθήματα μουσικής, γυμνα-
στικής και STEM που θα γίνουν στις εγκαταστάσεις του 
Κολλεγίου Ανατόλια.

Παράλληλα με τη συνεργασία των δύο φορέων θα 
πραγματοποιούνται από κοινού κάθε χρόνο πολυά-

Συνέργεια για τον άνθρωπο και το περιβάλλον
Συντονισμός των εθελοντικών δράσεων Δήμου και Κολλεγίου Ανατόλια
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ριθμες περιβαλλοντικές και κοινωνικές παρεμβάσεις 
όπως δενδροφυτεύσεις, απορρύπανση των ακτών, 
καθαρισμός πάρκων, δασικών περιοχών και χώρων 
αναψυχής. 

Το Κέντρο Εκπαίδευσης STEM του Κολλεγίου Ανατόλια 
θα πραγματοποιεί καταγραφή των απορριμμάτων και 
στη συνέχεια θα προβαίνει σε επεξεργασία των στατι-
στικών δεδομένων προκειμένου να εξαχθούν χρήσιμα 
συμπεράσματα για τις επόμενες δράσεις. 

«ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΔΑΣ ΜΑΣ συνδέεται με την 
ικανότητά μας να προστατεύσουμε το μοναδικό φυσικό 
μας περιβάλλον και να διασώσουμε την πολιτιστική μας 
κληρονομιά. Να βάλουμε στο κέντρο τον άνθρωπο και να 
στηρίξουμε πράξεις αλληλεγγύης, ανθρωπιάς και αγάπης. 
Αυτό κάνουμε στον δήμο μας και συνεργούς μας θέλουμε 
όλα τα εκπαιδευτικά ιδρύματα και τους Οργανισμούς που 
διαθέτουν περιβαλλοντική και κοινωνική ευαισθησία, όπως 
το Κολλέγιο Ανατόλια που συμμετέχει πρόθυμα σε όλες 
τις δράσεις μας. Ευχαριστώ από καρδιάς τον Πρόεδρο του 
Κολεγίου, Δρα Πάνο Βλάχο και όλους τους συνεργάτες 
του. Με πολύ χαρά και καλή διάθεση ανανεώνουμε και 

επικαιροποιούμε τη συνεργασία μας για το κοινωνικό καλό, 
για να προσφέρουμε ποιότητα στον τόπο μας» σημείωσε 
ο δήμαρχος Ιγνάτιος Καϊτεζίδης. 

«Θεωρούμε πολύ σημαντική τη συνεργασία μας με τον 
δήμο Πυλαίας Χορτιάτη ειδικά στον τομέα της ευαισθη-
τοποίησης του κόσμου. Πιστεύουμε ότι θα έχουμε μια 
συνεργασία με διάρκεια, συνέπεια και συνέχεια, ώστε να 
επιτύχουμε τα μέγιστα θετικά αποτελέσματα για την τοπική 
κοινωνία μέσω των κοινωνικών και περιβαλλοντικών μας 
δράσεων» δήλωσε ο Πρόεδρος του Κολλεγίου Ανατόλια, 
Δρ Πάνος Βλάχος.

// Καθαρισμός της παραλίας της Πυλαίας, Οκτώβριος 2021

// Μαθήματα κομποστοποίησης, Νοέμβριος 2017 

// Δράση ανακύκλωσης, Μάιος 2017
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Η πλειονότητα τη γνωρίζει για το γάλα, τα αβγά, το 
γιαούρτι, το τυρί, τις χυλοπίτες, τις γαλοπούλες 
και πολλά ακόμη εξαιρετικά και ποιοτικά προϊό-

ντα. Όμως, η Αμερικανική Γεωργική Σχολή είναι πρώτα 
από όλα ένα ξεχωριστό εκπαιδευτικό Ίδρυμα. Με μέρος 
των εντυπωσιακών εγκαταστάσεων 
της να εδράζονται στον δήμο Πυλαί-
ας – Χορτιάτη, αποτελεί σήμερα τον 
μοναδικό (μη κρατικό) οργανισμό 
που παρέχει όλες τις βαθμίδες εκ-
παίδευσης της Ελληνικής Πολιτείας! 
Αλλά αυτό που εντυπωσιάζει περισ-
σότερο είναι η διαχρονική αγάπη και 
αφοσίωση των στελεχών της και των 
υποστηρικτών της.

Όλα άρχισαν στις αρχές του περασμένου αιώνα, όταν 
ακόμη η Μακεδονία δεν είχε απελευθερωθεί από τον 
Οθωμανικό ζυγό και δεν είχε ενσωματωθεί στον εθνικό 
κορμό. Το 1904 και έπειτα από 30 χρόνια ιεραπο-
στολικής υπηρεσίας στα Βαλκάνια, ο διανοούμενος 
Αμερικανός εκπαιδευτής Dr. John Henry House και η 
γυναίκα του, Susan Adeline, ίδρυσαν την Αμερικανική 
Γεωργική Σχολή στα προάστια της Θεσσαλονίκης. Οι 
πρώτοι μαθητές ήταν αγόρια, τα οποία είχαν ορφανέψει 

κατά τη διάρκεια εξεγέρσεων που σηματοδότησαν την 
πτώση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας στην Ευρώπη. 
Ο Dr. House ήταν γνωστός ως «πρακτικός ιδεαλιστής» 
και πίστευε «στην εκπαίδευση όλου του ατόμου: στο 
μυαλό, τα χέρια και την ψυχή».

Έκτοτε, έχουν περάσει 118 χρόνια 
και πλέον σήμερα στην Σχολή λει-
τουργούν: Παιδικός Σταθμός, Νηπι-
αγωγείο, Δημοτικό, Γυμνάσιο, Γενικό 
Λύκειο, Επαγγελματικό Λύκειο, Ι.ΙΕΚ, 
Προπτυχιακά αλλά και Μεταπτυχιακά 
Προγράμματα από το τριτοβάθμιο 
Perrotis College, ενώ παρέχει και 
συμβουλευτική και κατάρτιση ενηλί-
κων. «Ίσως δεν το γνωρίζετε, αλλά στο 

campus μας έχουμε την καλύτερη δασκάλα: τη φύση! Η 
Σχολή, από την ίδρυσή της έως σήμερα, διατηρεί μονα-
δική και ιδιαίτερη σχέση της με το περιβάλλον. Αξιοποιεί 
ένα campus 700 στρεμμάτων, στο οποίο δεν εκπαιδεύει 
μόνο, αλλά διαπλάθει χαρακτήρες και προσωπικότητες. 
Προωθώντας νέες και καινοτόμες καλλιεργητικές μεθό-
δους, έχουμε αλλάξει –και συνεχίζουμε να το κάνουμε- 
την εκπαίδευση των νέων», είπε ο νέος πρόεδρος της 
Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής, Dr. Jeff Lansdale.

ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

Μαθαίνοντας μέσα από την καρδιά της φύσης
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Όπως είναι ήδη γνωστό, η Αμερικανική Γεωργική Σχο-
λή διαθέτει ένα ξακουστό εκπαιδευτικό αγρόκτημα, το 
οποίο αποτελεί «ζωντανό εργαστήριο» 1.250 στρεμ-
μάτων, όπου οι μαθητές και σπουδαστές ερευνούν και 
διδάσκονται σε πολλά επιστημονικά πεδία αλλά και σε 
επαγγελματικές πρακτικές, συμπεριλαμβανομένης της 
παραγωγικής διαδικασίας των προϊόντων. Εκτός από 
το πλήρες και με χαμηλά λιπαρά γάλα (τα οποία σχεδόν 
έχουν ταυτιστεί με τη Σχολή), στην αγορά διατίθενται 
(την περίοδο των Χριστουγέννων) οι περίφημες και 
ξακουστές για τη νοστιμιά τους γαλοπούλες, το πα-
ραδοσιακό γιαούρτι, το στραγγισμένο γιαούρτι, το 
ημίσκληρο τυρί τετράμηνης ωρίμανσης και φυσικά τα 
καινοτόμα για την εποχή τους αβγά Ω3, τα οποία ήταν 
τα πρώτα που κυκλοφόρησαν στην ελληνική αγορά 
με ελληνική τεχνογνωσία, σε συνεργασία με το ΑΠΘ. 
Ακόμη περισσότερα ποιοτικά προϊόντα διατίθενται από 
το κατάστημα της Σχολής που λειτουργεί εντός των 
εγκαταστάσεών της. Είναι πολύ σημαντικό να τονιστεί 
και να γίνει ξεκάθαρο ότι τα έσοδα από τις πωλήσεις 
των εξαιρετικής ποιότητας προϊόντων του Αγροκτήμα-
τος στηρίζουν το Πρόγραμμα Υποτροφιών της Σχολής. 
Στόχος του Προγράμματος είναι να παρέχει βοήθεια στην 
εκπαίδευση και τη διαπαιδαγώγηση νέων που επιθυμούν 
να διευρύνουν τους εκπαιδευτικούς τους ορίζοντες, να 

καλλιεργήσουν τα ταλέντα τους και να εξελιχθούν σε 
χρήσιμους πολίτες, ανεξάρτητα από την οικονομική - 
κοινωνική δυνατότητα των οικογενειών τους. 

«Το Ίδρυμα είναι αεικίνητο. Δεν μας αρέσει η στασιμότητα. 
Επομένως, ήδη εργαζόμαστε πάνω σε νέα προϊόντα, τα 
οποία εκτός από την εξαιρετική ποιότητά τους, θα είναι 
και πρωτοπόρα. Η Σχολή πάντα έδειχνε και θα συνεχίσει 
να δείχνει τον δρόμο σε πολλά επίπεδα», προσέθεσε ο 
Dr. Jeff Lansdale. Υπενθυμίζει ότι η Σχολή υπήρξε 

πρωτοπόρος και καινοτόμος σε πάρα πολλά εκπαιδευ-
τικά θέματα που στο επίκεντρο τους είχαν την ολιστική, 
βιωματική εκπαίδευση. Υπήρξε όμως πρωτοπόρος και 
σε εγκαταστάσεις, σε πειραματισμούς, έρευνες, καλλι-
έργειες και παραγωγή προϊόντων. Ενδεικτικά αναφέρει: 
το πρώτο στην Ελλάδα παστεριωτήριο γάλακτος, την 
πειραματική μονάδα παραγωγής βιοαερίου από οργα-
νικά απόβλητα, τη μεταμόσχευση εμβρύων σε αγελά-
δες γαλακτοπαραγωγής, την παραγωγή αβγών με Ω3 
λιπαρά, την καλλιέργεια ελαιοκράμβης για παραγωγή 
βιοκαυσίμου και πάρα πολλά άλλα.



Στην ΑΓΣ ο δήμαρχος, Ιγνάτιος Καϊτεζίδης

Το campus της φημισμένης Αμερικανικής Γεωργικής 
Σχολής επισκέφτηκε ο δήμαρχος Πυλαίας - Χορτιάτη, 
Ιγνάτιος Καϊτεζίδης, ο οποίος είχε συνάντηση με 
τον νέο πρόεδρο του Ιδρύματος, Dr. Jeff Lansdale. 

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης ενημερώθηκε για τις 
σημαντικές δράσεις του Ιδρύματος και για το όραμα της 
νέας διοίκησής του. Επίσης, εξετάστηκαν θέματα κοινού 
ενδιαφέροντος, καθώς ένα τμήμα των εγκαταστάσεων 
της Σχολής είναι ενταγμένο στα διοικητικά όρια του 
δήμου Πυλαίας - Χορτιάτη. Και οι δύο εξέφρασαν την 
ισχυρή πεποίθησή τους για ακόμη στενότερη συνερ-
γασία, η οποία μπορεί να αποδειχτεί εποικοδομητική 
τόσο για τον Δήμο, όσο και για τη Σχολή. 
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ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ

ΣΤΟ ΠΙΟ ΠΟΛΥΤΙΜΟ ΠΕΤΡΑΔΙ στο βυζαντινό στέμμα 
που κοσμεί τον Χορτιάτη αναδεικνύεται ο Ιερός Ναός 
Μεταμόρφωσης του Σωτήρα μετά την πλήρη απο-
κατάσταση του και τη διαμόρφωση του περιβάλλοντα 
χώρου. Οι εργασίες έχουν ήδη ολοκληρωθεί και δίνουν 
στους περιπατητές, επισκέπτες-προσκυνητές την αί-
σθηση ότι ταξιδεύουν στον χρόνο και ότι διανύουν ένα 
μονοπάτι των ύστερων βυζαντινών χρόνων. Πρόκειται 
για μία οραματική πρωτοβουλία του Σεβασμιώτατου 
Μητροπολίτου Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως κ. 
Βαρνάβα που υιοθέτησε από την πρώτη στιγμή ο 
δήμαρχος Πυλαίας – Χορτιάτη Ιγνάτιος Καϊτεζίδης 
και σήμερα μας αποκαλύπτεται! 

Το σπουδαίο αυτό έργο με τη στήριξη του Περιφερειάρχη 
Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολου Τζιτζικώστα και 
της υπουργού Πολιτισμού Λίνας Μενδώνη εντάχθηκε 
στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 
2014-2020» και χρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπα-

ϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης με δικαιούχο την 
Εφορεία Αρχαιοτήτων και επικεφαλής την Αρχαιολόγο 
Μαρία Τσιάπαλη. 

“Όλες οι βασικές αναστηλωτικές εργασίες έχουν τελειώσει 
και ο ναός έχει επανέλθει στην προγενέστερη μορφή του. 
Το κτίσμα έχει αναστηλωθεί πλήρως και παράλληλα έχει 
γίνει καθαρισμός των επιχρισμάτων, ενώ και στον εξωτε-
ρικό χώρο έχουν γίνει χτιστές περιφράξεις, τοποθετήθηκε 
ειδικό δάπεδο και γενικά έχουν γίνει όλες οι απαραίτητες 
παρεμβάσεις” μας είπε η κ. Τσιάπαλη. 

Ο ναός της Μεταμόρφωσης του Σωτήρος στον Χορτιάτη, 
είναι ένα από τα σπουδαιότερα βυζαντινά μνημεία της 
Θεσσαλονίκης και χρονολογείται στον 12ο αιώνα. Λει-
τούργησε ως κοιμητηριακός ναός,Κομνήνιος, της μεγάλης 
μονής των Χορταϊτών και ο οκταγωνικός τρούλος του, 
είναι εξαιρετικά σπάνιος για ναό της εποχής. “Διαθέτει 
υπέροχες τοιχογραφίες, που σώζονται, και  οι εργασίες 
συντήρησης τους βρίσκονται σε εξέλιξη. Ελπίζουμε ότι ως 

Ο Χορτιάτης μας αποκαλύπτει τα μυστικά του
Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες αναστήλωσης του Ιερού Ναού Μεταμορφώσεως του Σωτήρος  
που αποτελεί μοναδικό μνημείο των ύστερων βυζαντινών χρόνων στη Θεσσαλονίκη
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το τέλος του τρέχοντος χρόνου θα ολοκληρωθούν και ο 
ναός θα γίνει πλήρως επισκέψιμος και στο εσωτερικό του” 
σημείωσε η υπεύθυνη αρχαιολόγος Μαρία Τσιάπαλη. 

ΤΟ ΟΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ για την αναστήλωση, 
ανάδειξη και ανακατασκευή του Ιερού λατρευτικού μνη-
μείου Μεταμόρφωσης του Σωτήρος περιλαμβάνει την 
ενοποίηση του περιβάλλοντος χώρου με τον γειτονικό 
Ιερό Ναό του Αγίου Γεωργίου και την ανάδειξη όλων 
των Μνημείων του. Μεταξύ αυτών και ένα διώροφο 
παραδοσιακό κτίριο που αποτελεί δημόσιο μνημείο και 
μπορεί να αξιοποιηθεί για μουσειακή χρήση. 

Σε δηλώσεις του ο δήμαρχος, Ιγνάτιος Καϊτεζίδης 
τόνισε: «Ό,τι ξεκίνησε σαν όραμα υλοποιείται σήμερα 
σαν έργο. Ενώσαμε τις δυνάμεις μας Δήμος, Περιφέρεια 
Κεντρικής Μακεδονίας και Υπουργείο Πολιτισμού στην 
οραματική πρωτοβουλία του Σεβασμιώτατου Μητροπολίτη 
μας κ. Βαρνάβα. Ξετυλίγουμε την ιστορία της περιοχής 

δίνοντας στον Χορτιάτη την ευκαιρία να ξαναβρεί τις 
ρίζες του και την ταυτότητά του, αυτή των Βυζαντινών 
Αυτοκρατορικών χρόνων». 

Να σημειωθεί ότι την πρωτοβουλία σφράγισε και η 
πατριαρχική ευλογία, καθώς όταν ο Οικουμενικός 
Πατριάρχης Βαρθολομαίος επισκέφθηκε το μνη-
μείο εντυπωσιάστηκε τόσο πολύ που ενθάρρυνε τον 
Μητροπολίτη και τον Δήμαρχο να προχωρήσουν στην 
υλοποίηση του έργου. 

Η υλοποίηση του έργου, ανέδειξε στην αυθεντική μορφή 
του ένα σημαντικό βυζαντινό μνημείο της περιοχής του 
Χορτιάτη, το οποίο αποτελεί πλέον τον νέο πόλο έλξης 
θρησκευτικού και πολιτιστικού τουρισμού.

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ
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Ιστορική νίκη-πρόκριση για το ελληνικό βόλεϊ  γράφτηκε την Κυριακή 10 
Απριλίου όταν η Εθνική νεανίδων επικράτησε με 3-0 σετ της Γαλλίας 
και πήρε την απευθείας πρόκριση για την τελική φάση του Ευρωπαϊκού 

πρωταθλήματος νεανίδων U19.

Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα επιστρέφει σε τελική φάση Ευρω-
βόλεϊ U19 μετά από 8 χρόνια!

Ιστορικές στιγμές και για τον Δήμο μας καθώς η εθνική μας πήρε το εισιτήριο 
της πρόκρισης, στο Πανόραμα όπου διεξήχθη από τις 8 ως 10 Απριλίου 
ο Προκριματικός Όμιλος.

Οι αθλήτριες της «γαλανόλευκης»   γνώρισαν την αποθέωση από τον κόσμο 
που κατέκλυσε κάθε γωνιά του γηπέδου και τις τρείς ημέρες. 

Τα κορίτσια μας  γιόρτασαν με την ψυχή τους, χορεύοντας συρτάκι! 

Τους ξέφρενους πανηγυρισμούς και τις στιγμές που εκτυλίχθηκαν στο 
παρκέ μετά τη λήξη του αγώνα κατέγραψε ο δήμαρχος Πυλαίας- Χορτιάτη 
Ιγνάτιος Καϊτεζίδης ο οποίος παρακολούθησε από τις κερκίδες  το νικηφόρο 
σερί  της εθνικής μας.

Το συρτάκι της νίκης για την Εθνική 
Βόλεϊ Νεανίδων
Πρόκριση στον τελικό του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος - 
Ιστορικές στιγμές στο Πανόραμα 

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ



????
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«Τρένο» η εθνική μας 

Η εθνική νεανίδων έκανε το 3/3 στον προκριματικό όμιλο της Θεσσαλονίκης. 
Νίκησε: 

3-0 την Λετονία 
3-0 το Ισραήλ 
3-0 την Γαλλία και απευθείας πρόκριση μετά από 8 χρόνια στους τελικούς 
του Πανευρωπαϊκού πρωταθλήματος.

Γεμάτο το ΔΑΚ «Ηλίας Τριανταφυλλίδης»

Η διοργάνωση από τον δήμο Πυλαίας – Χορτιάτη μαζί με την ΕΠΟΕ υπό 
την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας Βόλεϊ (CEV) ήταν άψογη και 
σε συνδυασμό με την ενέργεια από τις γεμάτες με φίλαθλο κοινό κερκίδες, 
γέμισε με δύναμη και εμψύχωσε τις σπουδαίες αθλήτριες μας που μας 
έκαναν όλους περήφανους! 

Μπράβο στο βόλεϊ! 
Μπράβο στην Ελλάδα!

Αγώνας με πολλές πρωτιές,  
πρώτη φορά ακουστική περιγραφή 
Στο κλειστό του Πανοράματος γράφτηκε ιστορία 
και για έναν ακόμη λόγο. 

Για πρώτη φορά στην Ελλάδα και την Ευρώπη 
έγινε σχολιασμός ακουστικής περιγραφής για 
ανθρώπους με προβλήματα όρασης που έζησαν 
βιωματικά το παιχνίδι όπως οι υπόλοιποι βλέποντες. 

Ο αθλητισμός είναι για όλους!

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

https://youtu.be/Db--MS5mGSg 
https://youtube.com/shorts/WG2s3Uwzngg
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Η μαγεία της δράσης έγκειται ότι ακουμπάει σε μια πραγματική 
ανάγκη, στη συμπερίληψη στο παιχνίδι στα δημόσια σχολεία όπου 
φοιτούν παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία μαζί. Το εκπαιδευ-

τικό πρόγραμμα είναι εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας για όλα τα 
σχολεία της χώρας και για όλες τις βαθμίδες. Κάθε χρόνο στις 2 Απριλίου, 
ημέρα γενεθλίων του ιδρυτή της καμπάνιας και δημιουργού της μοναδικής 
μπάλας και για παιδιά με οπτική αναπηρία Ηλία Μάστορα, συσκευάζονται 
τα δωρεάν πακέτα για όλα τα σχολεία της χώρας με τη βοήθεια της ομάδας 
νέων. Φέτος, ανέλαβαν δράση τα 60 παιδιά της Σκακιστικής Ακαδημίας 
Πανοράματος, τα οποία υιοθέτησαν από ένα σχολείο και ετοίμασαν το 
εκπαιδευτικό δωρεάν πακέτο το οποίο περιείχε όπως κάθε χρόνο: Ειδική 
μπάλα, ψηφιακό ασκησιολόγιο, παραμύθι σε έκδοση για βλέποντες – σε 
γραφή Braille με ανάγλυφα σχέδια. Φέτος, εξασφαλίστηκε μέσω του 
προγράμματος “Say Chess Erasmus+ Sport” και της σύμπραξης με το 

Από τον Δήμο μας στην κορυφή 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης!

Η παγκόσμια καμπάνια «Μία μπάλα για όλους» που ξεκίνησε από το φορέα που εδρεύ-
ει στον Δήμο μας, Όραμα Νέων Youthorama - Σκακιστικός Όμιλος Πανοράματος, επι-
λέχθηκε ως ένα από τα 3 καλύτερα σχέδια Αθλητισμού 2021 και στην ειδική τελετή 
βράβευσης παρουσία της Επιτρόπου, θα ανακοινωθεί η τελική θέση στην τριάδα των 
προγραμμάτων «Inspiring Change».
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ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ 
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διάσημο Ίδρυμα της γνωστότερης σκακίστριας στον κόσμο, Judit Polgar, 
η αποστολή και ειδικών σκακιέρων και για άτομα με οπτική αναπηρία όπως 
και το αντίστοιχο παραμύθι «Βέρα, η μαγική σκακιέρα» αλλά και η ψηφιακή 
εφαρμογή «Σκακιστικό Πανόραμα». Η εφαρμογή στοχεύει στην εκπαίδευση 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων με βασικό εργαλείο το σκάκι. Ο Δήμαρχος μας, κ. 
Ιγνάτιος Καιτεζίδης, ως πρεσβευτής της παγκόσμιας καμπάνιας στήριξε 
για άλλη μία χρονιά την αποστολή του υλικού και ανανέωσε το ραντεβού 
στην τελική σκακιστική γιορτή της χρονιάς, στο Αμφιθέατρο Σταύρος 
Κουγιουμτζής το Σάββατο 7/5 13:00 για να γιορτάσουμε όλοι μαζί την 
τελική θέση στο διαγωνισμό της Ε.Ε. 

 

Μαζί μας θα είναι ζωντανά και η «ειδική μπάλα», βγαλμένη μέσα από την 
παιδική θεατρική παράσταση «Μία μπάλα για όλους», σε κείμενο και σκη-
νοθεσία της Βαρβάρας Δουμανίδου. Η παράσταση έκανε την παγκόσμια 
πρεμιέρα στην Κύπρο υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας το Σεπτέμβριο 
2021, οι sold out παραστάσεις συνεχίστηκαν μέχρι το Φεβρουάριο 2022 
στη Θεσσαλονίκη, μεταφέρεται σε διάφορες πόλεις για την καλοκαιρινή 
περιοδεία και θα επιστρέψει για τα σχολεία του Δήμου μας στον εορτασμό 
της Παγκόσμιας Ημέρας για τα άτομα με αναπηρία.
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ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Μ ε νέο μηχανοκίνητο υπερσύγχρονο εξοπλισμό 
ενισχύονται οι τεχνικές υποδομές του δήμου 
Πυλαίας Χορτιάτη, σε μεγάλο μέρος μέσω του 

προγράμματος «Φιλόδημος» του υπουργείου Εσωτερι-
κών.  Ήδη έχουν παραδοθεί στην υπηρεσία Καθαριότητας 
τα δύο πρώτα οχήματα, ένας γεωργικός ελκυστήρας 
με καταστροφέα κι ένα αυτοκινούμενο αναρροφητικό 
σάρωθρο, ενώ αναμένεται ακόμη η προμήθεια άλλων 
15 οχημάτων μεταξύ των οποίων έξι (6) σάρωθρα, 
μεγάλος αριθμός απορριμματοφόρων καθώς επίσης 
και δύο (2) αυτοκινούμενα, (εκπαιδευτικού χαρακτήρα) 
πράσινα σημεία.

Τα δύο νέα οχήματα που παρέλαβε ήδη ο δήμος μας 
ενισχύουν ουσιαστικά τον στόλο των δημοτικών οχη-
μάτων στον τομέα της καθαριότητας. Πρόκειται για 
έναν θηριώδη γεωργικό ελκυστήρα  που θεωρείται ο 
“βασιλιάς των τρακτέρ” με ισχύ πάνω από 116 ίππους, 
κίνηση στους τέσσερις τροχούς και βάρος που ξεπερνάει 
κατά πολύ τους πέντε (5) τόννους. Είναι εξοπλισμένος 
με υπερσύγχρονο “καταστροφέα” και μπορεί να κα-
θαρίζει όπου χρειάζεται το οδόστρωμα από κλαδιά, 
θάμνους και μικρά αυτοφυή δένδρα που λειτουργούν 
ως παράσιτα. Ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο που μπορεί 
να χρησιμοποιηθεί σε όλο το οδικό δίκτυο του δήμου. 

Το δεύτερο όχημα είναι ένα ολοκαίνουργιο, σύγχρονης 
τεχνολογίας αυτοκινούμενο αναρροφητικό σάρωθρο με 
οθόνες για τον καλύτερο χειρισμό του κατάλληλο για 
όλες τις απαιτήσεις σαρωτικού έργου. Στα διαπιστευτήρια 
του έχει να επιδείξει άριστα αποτελέσματα σάρωσης 
και παράλληλη προστασία του περιβάλλοντος, καθώς 
ανταποκρίνεται πλήρως στις απαιτήσεις και ιδιομορφίες 
που παρουσιάζει η σάρωση των οδικών δικτύων που 
αντιμετωπίζουν έντονη κυκλοφοριακή φόρτιση και 
πολλά παρκαρισμένα οχήματα.

ΝΕΑ ΟΧΗΜΑΤΑ στην υπηρεσία της ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 
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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

Με ΜΕΓΑΛΗ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ και 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ολοκληρώθηκαν τα 
ΔΩΡΕΑΝ μαθήματα  του Δημοτι-
κού Κέντρο Ελεύθερου Λογισμικού 
“GreekLUG” που διοργανώθηκαν 
από τον Οκτώβριο ως τον Δεκέμβριο 
2021. Το πρόγραμμα διήρκεσε 
συνολικά 20 διδακτικές ώρες, με 
αντικείμενο την εκμάθηση βασικών 
και προχωρημένων λειτουργιών 
Η/Υ, προγραμμάτων και εφαρμογών 
καθημερινής χρήσης, γραφικών και 
πολυμέσων, βασική χρήση γραμμής 
εντολών GNU/Linux, εργαλείων δι-
αδικτύου, αντιγράφων και ανοικτού 
υλικού. Τα μαθήματα διεξήχθησαν με 

ηλεκτρονικό τρόπο, συνδυάζοντας 
ασύγχρονη εκπαίδευση με ζωντα-
νές συναντήσεις, ενώ στο τέλος 
χορηγήθηκε στους συμμετέχοντες 
πιστοποιητικό παρακολούθησης. 
Στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών 
δράσεων του “GreekLUG” πραγ-
ματοποιήθηκαν επίσης με επιτυχία 
στην αίθουσα «Ιωάννη Μανωλε-
δάκη» δύο δίωρες παρουσιάσεις, 
για τους μαθητές της Α’ και Β’ τάξης 
του 3ου Γυμνασίου Χορτιάτη. 
Αντικείμενο ήταν η γνωριμία των 
μαθητών με το Ελεύθερο Λογισμικό, 
το Opensource Hardware και τις 
νέες Τεχνολογίες.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 
στα σχολεία για  
την ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ 

ΔΩΡΕΑΝ  
ΜΑΘΗΜΑΤΑ 
ελεύθερου  
λογισμικού από  
το “GreekLUG”

«ΤΟ ΑΙΜΑ ΣΩΖΕΙ ΖΩΕΣ, η αιμο-
δοσία είναι πολιτισμός και ο δήμος 
μπαίνει στην πρώτη γραμμή της 
ενημέρωσης και της ευαισθητοποί-
ησης της νέας γενιάς για την αξία 
της εθελοντικής αιμοδοσίας».

Αυτό ήταν το πολλαπλό μήνυμα που 
στάλθηκε αυτές τις ημέρες με την 
εκκίνηση των ενημερωτικών ομιλι-
ών του δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη και 
της Αντιδημαρχίας Απασχόλησης, 
Κοινωνικής Πολιτικής, Υγείας και 
Παιδείας σε σχολεία του δήμου 
προκειμένου να ενημερωθεί και 
να ευαισθητοποιηθεί ο μαθητικός 

πληθυσμός για την αξία και την 
ανάγκη της αιμοδοσίας. 

H πρωτοβουλία έγινε σε συνεργασία 
με το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας και 
το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης 
«Γ. Παπανικολάου», με την πρώτη 
εκδήλωση να πραγματοποιείται 
στο 2ο ΓΕΛ Χορτιάτη, όπου έγινε 
συζήτηση σε δύο χώρους της σχο-
λικής μονάδας με τους μαθητές του 
Γυμνασίου και του Λυκείου, ενώ 
οι ενημερωτικές εκδηλώσεις θα 
συνεχιστούν και σε άλλα σχολεία 
του δήμου. 
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ΑΣΤΡΟΦΥΣΙΚΗ

Τ η ζηλευτή θέση του υπότρο-
φου προπτυχιακού φοιτη-
τή στο Franklin & Marshall 

College στην Πενσυλβάνια των ΗΠΑ, 
ένα από τα κορυφαία κολέγια αστρο-
φυσικής στον κόσμο, κατέκτησε 
ένας συμπολίτης μας, 18χρονος 
αριστούχος μαθητής της Γ’ Λυκείου 
από το Φίλυρο ο Μενέλαος Ράπτης. 
Μάλιστα το συγκεκριμένο ίδρυμα 
τον δέχθηκε με πλήρη υποτροφία 
-τα δίδακτρα φτάνουν στα 80.000 
ευρώ ετησίως– και ήδη ετοιμάζει τις 
αποσκευές του για το μεγάλο ταξίδι 
του στις Ηνωμένες Πολιτείες. 

Η επιτυχία βεβαίως δεν ήρθε τυ-
χαία. Ο Μενέλαος είχε από μικρός 
έμφυτο πάθος με την αστρονομία. 
Σε ηλικία επτά (7) ετών ο πατέρας 
του, του χάρισε ένα ερασιτεχνικό 
τηλεσκόπιο και άρχισε να παρατηρεί 
τους κρατήρες της σελήνης. Είχε 
ένα σωρό αναπάντητα ερωτήματα. 
Για παράδειγμα τι να κρύβεται στη 
σκοτεινή πλευρά του φεγγαριού, 
αυτή που δεν βλέπουμε; Αναρωτιό-
ταν. Αργότερα σε ηλικία 14 ετών, 
απέκτησε ένα πιο επαγγελματικό 

τηλεσκόπιο και άρχισε να παρατηρεί 
και τα υπόλοιπα ουράνια σώματα. 
Η μελέτη της αστρονομίας έγινε η 
μεγάλη του αγάπη. 

Παράλληλα διέπρεπε και αλλού. 
Το 2017 ως αρχηγός της ομάδας 
Ρομποτικής του σχολείου του κέρ-
δισε το βραβείο της πιο Καινοτόμας 
Ιδέας σε πανελλήνιο διαγωνισμό, 
ενώ την ίδια περίοδο ασχολήθη-
κε με τη ρητορική και κέρδισε το 
δεύτερο βραβείο στον πανελλή-
νιο διαγωνισμό Διττού Λόγου. Οι 
αστροναύτες όμως και τα ταξίδια 
στο διάστημα εξακολουθούσαν να 
τον συναρπάζουν. Έτσι τα πιο σπου-
δαία βραβεία του τα κέρδισε στην 
αστρονομία. Το 2016, σε ηλικία 
12 χρονών κέρδισε τον τίτλο του 
“Νεαρού Ευρωπαίου Πρεσβευτή 
του Διαστήματος” στον τομέα της 
Αστροβιολογίας σε διαγωνισμό της 
ESA, όπου κλήθηκε να αποτυπώσει 
σε μια κόλλα χαρτί το μέλλον του 
ανθρώπινου γένους στο διάστημα. 
Η εργασία του κράτησε 15 μέρες, 
αλλά κέρδισε την πρώτη θέση. 

Έξι χρόνια μετά, τον Φεβρουάριο του 
2022 η μη κερδοσκοπική εταιρεία 
Space Generation Advisory Council, 
τον επέλεξε στους τέσσερις καλύτε-
ρους από όλο τον κόσμο προκειμέ-
νου να παρουσιάσει την εργασία του 
στο Γενικό της Συμβούλιο σχετικά 
με την πρόβλεψη της πανδημίας του 
κορωνοϊού με βάση τα διαστημικά 
δεδομένα των δορυφόρων. 

Όλα αυτά έγιναν τα διαβατήρια της 
επιτυχίας του. Αυτά και τα πρότυπα 
ζωής που είχε μέσα του. Για τα πρώτα 
φρόντισε ο ίδιος με την επιμονή και 
την προσπάθεια του, για τα δεύτερα 
τα αγαπημένα του πρόσωπα που τον 
ενέπνευσαν: η καθηγήτρια του στη 
Χημεία, η μητέρα του Σοφία, γραμ-
ματέας στην Κοινότητα Φιλύρου και 
o πατέρας του, Σωτήρης, Πτυχιούχος 
Πληροφορικής που εργάζεται στην 
Οικονομική Αστυνομία.

Εμείς από τη μεριά μας να του ευχη-
θούμε με όλη μας την καρδιά Καλή 
Επιτυχία! Να ξέρεις Μενέλαε ότι μας 
κάνεις όλους υπερήφανους! 

Από το Φίλυρο στην Πενσυλβάνια ΗΠΑ 
Κορυφαίο κολέγιο αστροφυσικής δέχθηκε με πλήρη υποτροφία τον αριστούχο μαθητή μας 
Μενέλαο Ράπτη που βραβεύτηκε από την ESA και το Space Generation Advisory Council

Παρακολουθήστε τις συνεντεύξεις 
του Μενέλαου:

https://www.youtube.com/watch?v=kVAZl1h5uDw&t=10s
https://www.youtube.com/watch?v=pIySQasJjik


ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
OPEN CALL. To Δη-
μοτικό Ωδείο της Κοι-
νωφελούς Επιχείρησης 
Πολιτισμού, Αθλητισμού 
και Περιβάλλοντος του 
δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη 
για δεύτερη συνεχόμενη 
χρονιά απηύθυνε ανοιχτή 

πρόσκληση σε καλλιτέχνες που διαμένουν ή είναι Δημότες του δήμου μας. 
Οι προτάσεις που εγκρίθηκαν και πληρούν τις προϋποθέσεις της ανοιχτής 
πρόσκλησης ανήκουν στον τομέα της Μουσικής και είναι: Νατάσα και Νι-
κολέτα Μόλλιου για ρεσιτάλ πιάνου (4 χέρια) και αφήγηση - το έργο του 
Καρυοθραύστη, από το Ασβεστοχώρι, και η Ελένη Σαββουλίδη ( Λυρική 
σοπράνο) για ένα πρόγραμμα crossover με φωνητικά έργα - συνδυασμός 
οπερατικών και κινηματογραφικών έργων, από το Χορτιάτη.

Μ Ε Ρ Α  Γ Ι Ο Ρ Τ Η Σ 
ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ 
ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΟΡΤΙΑ-
ΤΗ, αφού υποδέχτηκε 
μαθητές σχολείων από 
την Τουρκία, τη Ρουμα-
νία, την Ισπανία, την Πο-
λωνία και τη Λιθουανία 

στο πλαίσιο του Erasmus. Στην εκδήλωση συμμετείχε και η ΚΕΠΑΠ του 
Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη, μιας και το θέμα ήταν η πολιτιστική κληρονομιά 
του κάθε λαού. Η Rock Μπάντα του δήμου μας, με τη μουσικό, καθηγήτρια 
Μαρία Γεωργιάδου, και το Χορευτικό τμήμα Χορτιάτη, με χοροδιδάσκαλο 
τον Στέλιο Μπαξεβάνο, μάγεψαν όλους τους εκπροσώπους των χωρών! 
Οι μαθητές όλων των χωρών τραγούδησαν μαζί με τους εφήβους της 
Rock Μπάντας και χόρεψαν μαζί με τους χορευτές που τους παρέσυραν 
σε Θρακιώτικους ρυθμούς! Συγχαρητήρια το Δημοτικό σχολείο Χορτιάτη 
και στην ΚΕΠΑΠ για την άψογη διοργάνωση!

Ποιοτικές δράσεις της ΚΕΠΑΠ για τον άνθρωπο

Με την κοινωνία και τον άνθρωπο, όπως πάντα στο επίκεντρο, 
συνεχίζονται ενόψει των Άγιων Ημερών του Πάσχα οι δρά-
σεις Πολιτισμού και Αθλητισμού της ΚΕΠΑΠ. Όπως ανακοί-
νωσε η πρόεδρος της Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτισμού, 
Αθλητισμού και Περιβάλλοντος Βίβιαν Λιόλιου:
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ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕ-
ΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η ΚΕ-
ΠΑΠ συμμετέχει στη 
ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙ-
ΒΑΛΛΟΝ του Συλλό-
γου Γονέων και κηδε-
μόνων του Δημοτικού 
Σχολείου Εξοχής. Μια 

εκδήλωση–γιορτή με δενδροφύτευση, απελευθέρωση αποθεραπευμένων 
πουλιών και έκθεση φωτογραφίας υπό την μουσική μαθητών της ΚΕΠΑΠ. 
Όλοι, μικροί και μεγάλοι στέλνουμε το μήνυμα ότι μπορούμε να αλλάξουμε 
το μέλλον του πλανήτη μας. Αναμένουμε με ανυπομονησία τα δέντρα μας 
να αναπτυχθούν και να ομορφύνουν το δήμο μας! 

1ο ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΤΕΝΙΣ. Στο ΟΑΚ 
Πανοράματος διοργανώνεται το πρώτο 
τουρνουά τένις με τη συμμετοχή μικρών 
και μεγάλων αθλητών! Στόχος της ΚΕΠΑΠ 
είναι η ανάπτυξη και η μαζική διάδοση 
του αθλήματος της αντισφαίρισης. Θερμά 
συγχαρητήρια στον προπονητή Πασχάλη 

Καραμπάση και όλους τους αθλητές μας για τη συμμετοχή τους στο τουρ-
νουά, με την οποία δίδαξαν την παιδεία, τον σεβασμό και την ευγενή άμιλλα. 

ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ “ΤΑ ΠΑΘΗ”. Στο πλαίσιο 
της εορταστικής περιόδου του Πάσχα η 25μελής  νεανική χορωδία του 
Δημοτικού Ωδείου της Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτισμού, Αθλητισμού 
και Περιβάλλοντος του Δήμου Πυλαίας – Χορτιάτη, υπό την διεύθυνση του 
μαέστρου Ηρακλή Παναγόπουλου, ο 20μελής βυζαντινός χορός ΗΔΥΜΕ-
ΛΟΝ, και δύο καταξιωμένοι σολίστες (ο μαέστρος και πρωτοψάλτης του 
Ι.Ν. Νέας Παναγίας, Ιωάννης Τσάμης, και ο πρωτοψάλτης του Ι.Ν Παναγίας 
Δεξιάς, Χρήστος Χαλκιάς), παρουσιάζουν στον Ιερό Ναό του Αγίου Δημη-
τρίου, το θρησκευτικό Ορατόριο  “ΤΑ ΠΑΘΗ”, του Μιχάλη Αδάμη. Ενός από 
τους πλέον αναγνωρισμένους παγκοσμίως και πολυγραφότατους Έλληνες 
συνθέτες του 20ου αιώνα, που η τελευταία φορά παρουσίασης τους στην 
πόλη της Θεσσαλονίκης, ήταν πριν από 40χρόνια. 

ΕΥΧΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΣΧΑ 

“Ευχές σε όλους τους φί-
λους της ΚΕΠΑΠ και σε 
όλους τους δημότες μας 
για καλό Πάσχα. Ας υποδε-
χθούμε με εσωτερική γαλή-
νη, υγεία και αγάπη την πιο 
Iερή Γιορτή της Ορθοδοξίας 
και ας γιορτάσουμε όλοι 
μαζί μετά τη Σταύρωση την 
Ανάσταση του Κυρίου. Καλό 
Πάσχα και Χρόνια Πολλά!” 
εύχεται η πρόεδρος της 
ΚΕΠΑΠ, Βίβιαν Λιόλιου. 

Ποιοτικές δράσεις της ΚΕΠΑΠ για τον άνθρωπο

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ - ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
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με… πρόπολη!   

Από την Ισπανία στην Κωνσταντινούπολη 
με το… ποδήλατο! 

Μάνα «Λέαινα» στην Ουκρανία 

«Κάθε φορά που έρχεται ο μελισσοκόμος μας λέει ότι 
λυπάται που η πρόπολή του πηγαίνει στο νερό για τις κότες. 
Αλλά ξέρεις… είναι όπως και στον άνθρωπο, ο φυσικός 
τρόπος για την ενίσχυση ανοσοποιητικού τους. Αντιβιοτικό 
όπως και ρίγανη. Όσο κι αν ακούγεται παράξενο δεν είναι, 
αφού αυτά τα πτηνά συντηρούν την οικογένεια μας. Άρα 
χαλάλι τους!», τονίζει στο athensvoice.gr, ο Γιώργος Κα-
τσαβός, συνδημότης μας , ιδιοκτήτης φάρμας με κότες 
εκλεκτές και ….καλομαθημένες.  Μαζί με την σύζυγό 
του Φένια Ιωαννίδου εξηγούν γιατί επέλεξαν να ζήσουν 
στον Χορτιάτη και να αλλάξουν ποιότητα ζωής.  Μας ξε-
ναγούν στην καινοτόμα φάρμα τους και μας συστήνουν 
τα μοναδικά προϊόντα που παράγουν.  

H  Marta Vázquez είχε πάρει τη απόφαση να διανύσει 8000 
χλμ με το ποδήλατο πολύ πριν το ενεργειακό ράλι και τις 
ανατιμήσεις στα καύσιμα. 

Κινητρό της η ίδια της η πατρίδα, η επαρχία Huelva στην 
Ισπανία, που είδε  Αύγουστο του 2020 μια καταστροφική 
πυρκαγιά να καταστρέφει  15.000 εκτάρια δάσους. Η νεαρή 
Ισπανίδα  ξεκίνησε μόνη αυτό το ταξίδι με το ποδήλατο, με 
στόχο να συγκεντρώσει 8.000 ευρώ- όσα και τα χιλιόμε-
τρα- χρήματα που συγκεντρώνονται μέσω διαδικτυακής 
πλατφόρμας και τα οποία  θα διατεθούν για δράσεις αναδά-
σωσης. 

Η ηρωίδα μας ονομάζεται Όλγα….είναι 27 ετών….μητέρα 
από την Ουκρανία που τραυματίστηκε σοβαρά ενώ προστά-
τευε το μωρό της από τους βομβαρδισμούς στο Κίεβο. 

Όπως διαβάζουμε στο lifo.gr, προσπαθώντας να σώσει το 
μωρό της από τα θραύσματα, η Όλγα χτύπησε στο κεφάλι 
και το σώμα. Αναρρώνοντας στο νοσοκομείο η πληγωμένη 
μητέρα θηλάζει το μωρό της με το γάλα της αγάπης της, που 
είναι ταυτόχρονα τροφή και φάρμακο.  Έκανε το αυτονόητο, 
είπαν πολλοί. Δυστυχώς η περίπτωση της Όλγας αποδεικνύ-
ει πως στην ζωή δεν υπάρχουν αυτονόητα και όλα μπορούν 
να ανατραπούν από την μία μέρα στην άλλη. 

Παρακολουθήστε 
το ρεπορτάζ ΕΔΩ

Παρακολουθήστε 
το ρεπορτάζ ΕΔΩ

Παρακολουθήστε 
το ρεπορτάζ ΕΔΩ

https://www.athensvoice.gr/taste/749394-aytes-oi-kotes-apo-ton-hortiati-trone-propoli-kathe-mera
https://www.newsit.gr/topikes-eidhseis/thessaloniki-gnoriste-tin-glykia-podilatissa-pou-pairnei-ena-eyro-gia-kathe-xiliometro-pou-dianyei/3479029/
https://www.lifo.gr/now/world/oykrani-mitera-thilazei-moro-tis-pligomeni-apo-ta-syntrimmia
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ΤΗ ΡΟΜΑΝΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ενός νεαρού ζευγαριού, του πρώτου ζευγα-
ριού από το Ισραήλ που καταφέρνοντας να ξεπεράσει τα γραφειοκρατικά 
προβλήματα, παντρεύτηκε με πολιτικό γάμο στην Ελλάδα και μάλιστα στον 
δήμο μας, περιγράφει στη Voria.gr, με αναλυτικό της ρεπορτάζ, η καλή 
δημοσιογράφος Φωτεινή Στεφανοπούλου. 

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ οι δύο νέοι, η Ορ και ο Νταν, έκαναν το περα-
σμένο καλοκαίρι τις διακοπές τους στη Θεσσαλονίκη, την αγάπησαν και 
αποφάσισαν να κάνουν στην πόλη πολιτικό γάμο, κάτι που δεν επιτρέπεται 
στο Ισραήλ. Με τη βοήθεια, των δικηγόρων τους μπόρεσαν να ξεπεράσουν 
τα νομικά εμπόδια και να παντρευτούν στο δημαρχείο του δήμου Πυλαίας 
– Χορτιάτη στο Πανόραμα.

Τελικά το ζευγάρι παντρεύτηκε στην ειδική αίθουσα που διαμορφώθηκε 
για τους πολιτικούς γάμους στον πολυχώρο «Λίτσα Φωκίδου» του δημαρ-

ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΜΑΣ ο πρώτος πολιτικός γάμος 
ζευγαριού από το ΙΣΡΑΗΛ στην ΕΛΛΑΔΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ 
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χείου στο Πανόραμα. Τον γάμο τους τέλεσε η αντιδήμαρχος Διοικητικών 
και Οικονομικών Υπηρεσιών, Νίκη Ζώτου, παρουσία μεταφράστριας, η 
οποία εξηγούσε στα εβραϊκά τα λόγια του τελετουργικού. Παρόντες λίγοι 
συγγενείς και φίλοι τους, οι οποίοι με τα κινητά τους... αναμετέδιδαν την 
τελετή στο Ισραήλ. 

«’Ήρθαμε για διακοπές και αγαπήσαμε τη Θεσσαλονίκη. Είδαμε τα αξιοθέατα, 
μάθαμε για την εβραϊκή ιστορία της πόλης και αποφασίσαμε να παντρευτούμε 
εδώ. Στο Ισραήλ δεν μπορείς να κάνεις πολιτικό γάμο, μόνο θρησκευτικό. 
Όμως θέλαμε να κάνουμε γάμο, όπως εμείς τον πιστεύουμε», είπε η Ορ, 
ενώ και οι δύο νέοι δήλωσαν ενθουσιασμένοι που μπόρεσαν να κάνουν 
το όνειρό τους πραγματικότητα.

Από τη μεριά του ο δήμαρχος Ιγνάτιος Καϊτεζίδης τόνισε: «Ήταν χαρά 
μας να φιλοξενήσουμε τον πρώτο γάμο Ισραηλινών που έγινε σύμφωνα με 
την ελληνική νομοθεσία και μακάρι αυτή η πρώτη ένωση να έχει συνέχεια στο 
μέλλον. Οι Ισραηλινοί έχουν ισχυρούς δεσμούς με την πόλη, ενώ οι σχέσεις 
των δύο χωρών έχουν αναθερμανθεί με πρωτοβουλία της Πολιτείας και 
του δήμου Θεσσαλονίκης. Οπότε είναι χαρά μας να τους φιλοξενούμε και γι’ 
αυτόν τον λόγο». 

Στιγμιότυπα του γάμου

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ 

https://www.youtube.com/watch?v=YA-Ej4IAVEc 
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ΚΟΠΗ ΠΙΤΑΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΦΙΛΩΝ  
ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ 
Την πρωτοχρονιάτικη πίτα της, έκοψε η Ομάδα Κυριών-GSS του 
Συλλόγου Φίλων Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής. Στη φωτογραφία 
από αριστερά: Jeff Lansdale, (Πρόεδρος Αμερικανικής Γεωρ-
γικής Σχολής), Γιούλη Ερρέρα, (Ομάδα Κυριών GSS), Σάββας 
Κάλφας, (Πρόεδρος Συλλόγου Φίλων Αμερικανικής Γεωργικής 
Σχολής) και Λίλα Ζήζουλα, (Director of Community Engagement 
& Alumni Relations, American Farm School of Thessaloniki).

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΗΝ 
ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ ΕΛΠΙΔΑ
Τη στήριξη του στο Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της 
Ψυχοκοινωνικής Υγείας Ανατολικής Θεσσαλονίκης «Ελπίδα» εξέφρασε προς 
τη νέα πρόεδρο του ιδρύματος, Μπέττυ Σεμακούλα κατά την πρόσφατη 
συνάντησή τους ο δήμαρχος Ιγνάτιος Καϊτεζίδης. Εξετάστηκε το ενδεχό-
μενο περαιτέρω συνεργασίας των δύο φορέων, σε εκδηλώσεις και δράσεις. 

ΔΡΑΣΕΙΣ-ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ  
ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟ ΜΕΤΩΠΟ   

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ ΤΟ ΓΕΛ  
ΧΟΡΤΙΑΤΗ ΣΤΟ ERASMUS 

“Το παραλιακό μέτωπο είναι για τη Θεσσαλονίκη ένα όραμα που 
παίρνει σιγά-σιγά σάρκα και οστά” τόνισε ο δήμαρχος Ιγνάτιος 
Καϊτεζίδης στην ημερίδα που διοργάνωσε ο ΣΥΡΙΖΑ για το πα-
ραλιακό μέτωπο. Ο κ. Καϊτεζίδης πρότεινε “να υπάρξει με πολιτική 
βούληση, ένα νομικό πρόσωπο που θα διαχειριστεί συνολικά αυτό 
το πρότζεκτ και να εφαρμοστούν φαστ-τρακ διαδικασίες”.

Σε διαδικτυακή συνάντηση μετατράπηκε λόγω 
πανδημίας, η προγραμματισμένη μετακίνηση στην 
Ελλάδα στο πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus 
που υλοποιείται στο Λύκειο Χορτιάτη. Με πρω-
τεργάτες τους μαθητές του Γενικού Λυκείου Χορ-
τιάτη, τα σχολεία που συμμετείχαν (Gymnasium 
Aspel der Stadt Rees/Γερμανία, Agrupamento 
de Escolas Eca de Queiros/Πορτογαλία, Mosjoen 
videregaende skole/Νορβηγία), παρουσίασαν το 
αποτέλεσμα της έρευνας τους για τον τουρισμό. 

ΣΤΑ ΜΠΛΕ ΤΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ, 
ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ
Με μπλε χρώματα φωταγωγήθηκε την Tρίτη 4 
Φεβρουαρίου το δημαρχείο Πανοράματος, με 
αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα κατά του 
Καρκίνου, ενισχύοντας την εκστρατεία της 
ελληνικής πνευμονολογικής εταιρείας, με τίτλο 
“Ανάσα Ζωής”. Η πρωτοβουλία έγινε με την υπο-
στήριξη της ΚΕΔΕ με σκοπό την ευαισθητοποίη-
ση, του κοινού για τη διακοπή του καπνίσματος. 



ΥΛΙΚΑ για τη ζύμη

Επιλέξτε μία έτοιμη ζύμη για 
αλμυρή τάρτα (μπορείτε να 
επισκεφθείτε την ιστοσελίδα 
https://ladybutcher.gr/ για 
να μάθετε να φτιάχνετε κι 
εσείς  τη ζύμη της τάρτας με 
3 υλικά που έχουμε όλοι στο 
σπίτι μας

ΥΛΙΚΑ για τη γέμιση τάρτας

•  3 ψιλοκομμένα φρέσκα 
κρεμμυδάκια

•  1 μεγάλο μπολ με χόρτα 
εποχής της επιλογής σας

•  1 φύλλο δάφνης

•  1 αυγό

•  Μισό λίτρο νερό

•  Χυμό από 2 στημένα λεμό-
νια και ξύσμα λεμονιού

•  300-450 γρ. ψημένο αρνί 
ή κατσίκι 

•  Φέτα, γραβιέρα, ή ακόμη 
και λευκό τυρί

•  Ελαιόλαδο, αλάτι, πιπέρι

•  Μάραθο ή άνηθο μυρω-
δικά

ΕΚΤΕΛΕΣΗ

Σε μια κατσαρόλα σοτάρουμε το ελαιόλαδο μαζί με τα ψιλο-
κομμένα φρέσκα κρεμμυδάκια. Στη συνέχεια, προσθέτουμε 
τα τριμμένα φύλλα από τα χόρτα μας και τα αφήνουμε μέχρι 
να μαραθούνε.

Έπειτα, προσθέτουμε το νερό, τη δάφνη και τον χυμό από το 
ένα λεμόνι, αλάτι και πιπέρι. Τα αφήνουμε να σοταριστούν 
μέχρι να μαραθούνε τα χόρτα για περίπου 10-15 λεπτά.

Όταν μαραθούν τα φύλλα και το μείγμα είναι έτοιμο, προ-
σθέτουμε το ψημένο  κρέας μέσα στην κατσαρόλα και τα μυ-
ρωδικά μας. Παράλληλα φτιάχνουμε αυγολέμονο με το άλλο 
λεμόνι μας και το προσθέτουμε και αυτό στην κατσαρόλα.

Κατεβάζουμε τη φωτιά για 15 λεπτά ώστε να κρυώσει.

Γεμίζουμε την ψημένη τάρτα μας με τη γέμιση και προσθέ-
τουμε τριμμένη φέτα ή γραβιέρα. Το ψήνουμε για 20-25 
λεπτά σε προθερμασμένο φούρνο στους 200 βαθμούς 
χωρίς αέρα, σκεπασμένο με αλουμινόχαρτο.ΤΗΝ ΓΚΟΥΡΜΕ  

ΠΑΣΧΑΛΙΝΗ ΣΥΝΤΑΓΗ 
ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ Η  
LADY BUCHER 

ΣΥΝΤΑΓΕΣ

INFO
Το κρεοπωλείο μας προσφέρει 
ασφαλή & γρήγορη παράδοση στο 
σπίτι σας, με ένα τηλεφώνημα.

T. 6955 404 800
On line shop www.ladybutcher.gr

Τάρτα φρικασέ από τη Lady Butcher
Πεντανόστιμη πασχαλινή τάρτα!

Το παραδοσιακό ελληνικό πασχαλινό τραπέζι συνοδεύεται από τόσα πολλά κρεατικά και εδέσματα, που τις πε-
ρισσότερες φορές περισσεύει αρκετό φαγητό! Η σπατάλη φαγητού μας αφορά όλους. Τι καλύτερο, λοιπόν στο 
πλαίσιο αντιμετώπισης και υιοθέτησης ενός πιο φιλικού τρόπου κατανάλωσης φαγητού, να αξιοποιήσουμε το 
κρέας και τα υλικά που μας έχουν απομείνει, από την ημέρα του Πάσχα με έναν πεντανόστιμο τρόπο!Το αρνάκι 
φρικασέ είναι η πιο συνηθισμένη επιλογή σε αυτή την περίπτωση. Ωστόσο, η Lady Butcher έχει για εσάς την 
απόλυτη πρόταση: τάρτα φρικασέ!
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Cheesecake μαστίχας με σάλτσα φράουλας
Μία δροσερή πρόταση για το Πάσχα

Το cheesecake είναι  ένα εύκολο και δροσερό  γλυκό για το τραπέζι του Πάσχα. Η συνταγή είναι της μητέρας μου 
εγώ όμως το έχω εξελίξει λίγο και έχω προσθέσει μαστίχα Χίου.

ΥΛΙΚΑ για τη βάση

•  250gr digestive cookies 
θρυμματισμένα

•  120gr βούτυρο σε θερ-
μοκρασία δωματίου

ΥΛΙΚΑ για την κρέμα

•  3 δάκρυα μαστίχα Χίου 
σπασμένη στο γουδί

•  100gr κρέμα γάλακτος

•  80gr ζάχαρη άχνη

•  400gr τυρί κρέμα 
Philadelphia

•  400gr κρέμα γάλακτος

ΥΛΙΚΑ για τη σάλτσα  

φράουλας

•  400 gr φράουλες κατε-
ψυγμένες

•  100gr ζάχαρη κρυσταλ-
λική

•  1/2 βανίλια στικ μόνο 
τους σπόρους

•  1 κ.σ κορν φλάουρ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ

Για τη βάση

Ανακατεύουμε τα μπισκότα και το βούτυρο μέχρι να ομο-
γενοποιηθούν. Απλώνουμε το μείγμα ομοιόμορφα σε ένα 
τσέρκι 22 εκ και το αφήνουμε στο ψυγείο.

Για το cheese cake

Ζεσταίνουμε καλά τα 100 gr κρέμα γάλακτος και την κατε-
βάζουμε από τη φωτιά. Προσθέτουμε το μείγμα μαστίχας και 
ανακατεύουμε καλά μέχρι να λιώσει. Βάζουμε σε ένα μπολ  
το τυρί κρέμα, τη ζάχαρη άχνη το μείγμα κρέμα μαστίχα και 
χτυπάμε πολύ καλά μέχρι να ενωθούν τα υλικά μεταξύ τους. 
Χτυπάμε τα 400gr κρέμα γάλακτος ελαφριά σαντιγύ και την 
προσθέτουμε στο προηγούμενο μείγμα ανακατεύοντας με 
απαλές κινήσεις. Απλώνουμε την κρέμα ομοιόμορφα πάνω 
στη βάση μπισκότου και αφήνουμε στο ψυγείο περίπου 1 
ώρα μέχρι να πήξει η κρέμα.

Για τη σάλτσα φράουλας

Βάζουμε όλα τα υλικά σε μία κατσαρόλα και τα μαγειρεύου-
με σε χαμηλή φωτιά για 10’ ανακατεύοντας ανά διαστήματα.
Ρίχνουμε την σάλτσα πάνω στο cheese cake  μας και σερβί-
ρουμε με φρέσκιες φράουλες  και φρούτα του δάσος.ΤΗ ΓΛΥΚΙA ΣΥΝΤΑΓH 

ΜΑΣ ΠΡΟΤΕIΝΕΙ Η  
ΠΕΠΗ ΜΠΕΖΑ

ΣΥΝΤΑΓΕΣ

INFO

Pepi Beza Boutique Baking
Μ. Αλεξάνδρου 3, Πυλαία
On line shop www.pepibeza.gr

Τ: 2310310484 
IN: Pepi Beza_Boutique Baking
FB:Pepi Beza Boutique Baking
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ΕΓΡΑΨΑΝ ΓΙΑ ΕΜΑΣ



ΕΓΡΑΨΑΝ ΓΙΑ ΕΜΑΣ

ΕΧΟΥΜΕ ΝΕΑ | ΜΑΡΤΙΟΣ 2022 | 63



∆ευτέρα 16 Μαΐου, 12.00 - 19.00
ΚΑΠΗ της Κοινότητας Φιλύρου

Τρίτη 17 Μαΐου, 12.00 - 19.00
πρώην Κοινοτικό Κατάστηµα Ασβεστοχωρίου

Τετάρτη 18 Μαΐου, 12.00 - 19.00
Α΄ ΚΑΠΗ της Κοινότητας Πυλαίας

ΕΒ∆ΟΜΑ∆Α Αιµοδοσίας
στον ∆ήµο Πυλαίας - Χορτιάτη

16-21 Μαΐου 2022
Πέµπτη 19 Μαΐου, 12.00 - 19.00
∆ηµαρχείο Πανοράµατος

Παρασκευή 20 Μαΐου, 12.00 - 19.00
αίθουσα «Ι. Μανωλεδάκης» 
της Κοινότητας Χορτιάτη

Σάββατο 21 Μαΐου, 8.30 - 14.00
∆ηµοτικό Σχολείο Εξοχής

δώσε αίμα δώσε ζωή

Σε συνεργασία 
µε το Γ.Ν.Θ. 
“Γεώργιος Παπανικολάου”

Πληροφορίες - 
∆ηλώσεις Συµµετοχής 
στο 2310 33 10 93
και στο e-mail: 
koinonika@pilea-hortiatis.gr

ΓΙΝΕ 
∆ΩΡΗΤΗΣ 

ΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΩΝ 
ΚΑΙ ΜΥΕΛΟΥ 
ΤΩΝ ΟΣΤΩΝ

ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΥΓΕΙΑΣ & ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ


